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อิหน้สายาห์
พระเจ้าทรงลงโทษยู ดาห์
เพราะเหตุ ความบาป
ของพวกเขา
นิ มิตของอิ สยาห์ บุตรชายของ
อามอส ซึ งท่ านได้ เห็ นเกี ยว
กั บยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม ในรั ช
กาลของอุสซียาห์ โยธาม อาหั ส
และเฮเซคี ยาห์ ก ษั ตริ ย์ แห่ ง ยู ดาห์
2โอ ฟ้ าสวรรค์ เอ๋ ย จงฟั ง โอ
แผ่ นดินโลกเอ๋ย จงเงี ยหู เพราะ
พระเยโฮวาห์ ได้ ตรั สว่ า "เราได้
เลี6 ยงดูบุตรและให้ เติบโตขึ6 น แต่
เขาทั6งหลายได้ กบฏต่ อเรา
3วัวรู้ จักเจ้ าของของมัน และลา
ก็ร้ ู จั กรางหญ้ าของนายมั น แต่
อิสราเอลไม่ ร้ ู จัก ชนชาติของเรา
ไม่ พิจารณาเลย"
4เออ ประชาชาติบาปหนา ชน
ชาติ ซึ งหนั กด้ วยความชั วช้ า
เชื6 อสายของผู้ กระทํา ความชั ว
ร้ าย บรรดาบุ ตรที ทาํ ความเสี ย
หาย เขาทั6งหลายได้ ทอดทิ6งพระ
เยโฮวาห์ เขาได้ ยั วองค์บริ สุ ทธิ=
ของอิ ส ราเอลให้ ทรงพระพิ โรธ
เขาทั6งหลายหั นหลังให้ เสีย
5ยังจะให้ เฆี ยนเจ้ าตรงไหนอีกที
เจ้ ากบฏอยู่ เรื อยไป ศีรษะก็เจ็บ
หมด จิตใจก็อ่อนเปลี6 ยไปสิ6 น
6ตั6 งแต่ ฝ่ าเท้ าจนถึ งศี รษะไม่ มี
ความปกติ ในนั6 นเลย มี แต่ บาด

1

แผลและฟกชํา6 และเป็ นแผล
เลื อดไหล ไม่ เห็นบี บออกหรื อ
พั นไว้ หรื อทํา ให้ อ่ อนลงด้ วย
นํา6 มัน
7 ประเทศของเจ้ าก็ ร กร้ างและ
หั วเมืองของเจ้ าก็ถูกไฟเผา ส่ วน
แผ่ นดิ น ของเจ้ าคนต่ างด้ าวก็
ทําลายเสี ยต่ อหน้ าเจ้ า มั นก็รก
ร้ างไป เหมือนอย่ างถู กพลิกควํา
เสียโดยคนต่ างด้ าวนั6 น
8ส่ วนธิ ดาแห่ งศิ โยนก็ถู กทิ6 งไว้
เหมื อนอย่ างเพิ งที ใ นสวนองุ่ น
เ ห มื อ นเ พิ ง ใ นไ ร่ แต ง ก วา
เหมือนเมืองทีถูกล้ อม
9ถ้ าพระเยโฮวาห์ จอมโยธามิ ได้
เหลื อ คนไว้ ให้ เราบ้ างเล็ กน้ อย
แล้ ว เราก็จะได้ เป็ นเหมือนเมือง
โสโดม และจะเป็ นเหมือนเมือง
โกโมราห์
การขอร้องให้
กลับใจเสียใหม่
10 ดู ก่ อ นท่ า นผู้ ปกครองเมื อง
โสโดม จงฟั งพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ ดู ก่ อนท่ านประชาชน
เมื องโกโมราห์ จงเงี ยหู ฟังพระ
ราชบัญญัติของพระเจ้ าของเรา
11 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "เครื อง
บู ช าอั น มากมายของเจ้ านั6 นจะ
เป็ นประโยชน์ อะไรแก่ เรา เรา
เอื อมแกะตั วผู้ อั นเป็ นเครื องเผา
บู ชา และไขมั นของสัตว์ ที ขุนไว้

(H) อสย JH:J (J) พบญ L:JM; OP:HQ (O) สภษ M:M; ยรม S:T (L) อสย H:JO; HP:M
(U) อสย Q:HO; ยรม J:OP (M) โยบ J:T-S (T) อสย U:U-M (S) อสย L:L; HP:OJ
(Q) พคค O:JJ; ฮบก O:J (HP) H พกษ JJ:HQ-JO; อมส O:H (HH) อสย MM:O
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หน้ า 1385
อิสยาห์ H
นั6 นแล้ ว
เรามิ ได้ ปี ติ ยิ นดี 18 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "มาเถิด
ในเลื อ ดของวั ว ผู้ หรื อ ลู ก แกะ ให้ เราสู้ ความกัน ถึงบาปของเจ้ า
หรือแพะผู้
เหมื อนสี แดงเข้ มก็ จะขาวอย่ าง
12 เมื อเจ้ าเข้ ามาเฝ้ าเรา ผู้ ใดขอ หิ มะ ถึงมันจะแดงอย่ างผ้ าแดง
ให้ เจ้ าทําอย่ างนี6 ที เหยี ยบยํา เข้ า ก็จะกลายเป็ นอย่ างขนแกะ
มาในบริเวณพระนิเวศของเรา
19 ถ้ าเจ้ าเต็มใจและเชื อฟั ง เจ้ า
13 อย่ า นํา เครื องบู ช าอั น เปล่ า จะได้ กินผลดีแห่ งแผ่ นดิน
ประโยชน์มาอีกเลย เครื องหอม 20 แต่ ถ้ าเจ้ าปฏิ เ สธและกบฏ
เป็ นสิ งน่ าสะอิ ดสะเอี ยนต่ อ เรา เจ้ าจะถู กทําลายเสี ยด้ วยคมดาบ
วันข้ างขึ6 น และวันสะบาโต และ เพราะว่ าพระโอษฐ์ ของพระเยการเรียกประชุ ม เราทนอีกไม่ ได้ โฮวาห์ ได้ ตรัสแล้ ว"
มั นเป็ นความชั วช้ า แม้ แต่ การ 21 เมื อ งที สั ต ย์ ซื อกลายเป็ น
ประชุ มอันศักดิ= สิทธิ= น6 ั นด้ วย
แพศยาเสี ยแล้ วหนอ คื อเธอที
14 ใจของเราเกลี ยดวั นข้ างขึ6 น เคยเปี ยมด้ วยความยุ ติ ธรรม
ของเจ้ าและวั นเทศกาลตามกํา- ความชอบธรรมเคยพํานั กอยู่ ใน
หนดของเจ้ า มันกลายเป็ นภาระ เธอ
แต่ เดีW ยวนี6 พวกฆาตกร
แก่ เรา เราแบกเหน็ดเหนื อยเสีย พํานักอยู่
แล้ ว
22 เงิ น ของเจ้ าได้ กลายเป็ นขี6
15 เมื อเจ้ ากางมื อของเจ้ าออก เงิ นไปแล้ ว นํา6 องุ่ นของเจ้ าปน
เราจะซ่ อนตาของเราเสียจากเจ้ า นํา6 แล้ ว
แม้ ว่าเจ้ าจะอธิษฐานมากมายเรา 23 เจ้ านายของเจ้ าเป็ นพวกกบฏ
จะไม่ ฟั ง มื อของเจ้ าเปรอะไป และเป็ นเพื อนของโจร ทุ กคนรัก
ด้ วยโลหิ ต
สินบนและวิ งตามของกํานัล เขา
16 จงชํา ระตั ว จงทํา ตั วให้ สะ- มิ ไ ด้ ป้ องกั น ให้ ลู ก กํา พร้ าพ่ อ
อาด จงเอาการกระทําที ชั วของ และคดี ของหญิ ง ม่ ายก็ไม่ มาถึ ง
เจ้ าออกไปให้ พ้นจากสายตาของ เขา
เรา จงเลิกกระทําชั ว
24 ฉะนั6 น องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าคือ
17 จงฝึ กกระทําดี จงแสวงหา พระเยโฮวาห์ จอมโยธา ผู้ ทรง
ความยุ ติ ธรรม จงบรรเทาผู้ ถู ก มหิ ทธิ ฤทธิ= ของอิ สราเอลตรั สว่ า
บี บบั งคั บ จงป้ องกั นให้ ลู กกํา- "ดู เถิ ด เราจะระบายความโกรธ
พร้ าพ่ อ จงสู้ ความเพื อหญิ ง ของเราเหนื อศั ตรู ของเรา และ
ม่ าย"
แก้ แค้ นข้ าศึกของเราเสียเอง
(HJ) อสย US:H-J (HO) อสค JP:OQ (HL) อสย MH:S (HU) H พกษ S:JJ; อสย UQ:J
(HM) โยบ HH:HO-HL (HT) อสย H:JO (HS) อสย LH:JH (HQ) อสย O:HP; UU:H-O
(JP) H ซมอ HJ:JU (JH) อสย LS:J (JJ) ยรม M:JS-OP (JO) J พศด JL:HT-JH
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อิสยาห์ H, J
หน้ า 1386
ในอนาคตอิ สราเอล
อาณาจักรอิ สราเอล
จะกลับไปสู่
จะสู งศักดิ( อี ก
ถ้ อยคํา ซึ งอิ สยาห์ บุ ต รชาย
แผ่ นดินของเขาอี ก
ของอามอสเห็ นเกี ยวกั บยู 25 เราจะหั นมื อของเรามาสู้ เจ้ า
และจะถลุ งไล่ ข6 ี แร่ ของเจ้ าออก ดาห์ และเยรูซาเล็ม
เสี ยอย่ างกั บล้ างด้ วยนํา6 ด่ างและ 2ในยุ คหลั งจะเป็ นดั งนี6 คื อ
เอาของเจื อ ปนของเจ้ าออกให้ ภูเขาแห่ งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ จะถู กสถาปนาขึ6 นให้ สู งที
หมด
26 และเราจะคื นผู้ พิพากษาของ สุดในจําพวกภูเขาทั6งหลาย และ
เจ้ าให้ ดั งเดิ ม และคืนที ปรึ กษา จะถู กยกขึ6 นให้ เหนื อบรรดาเนิ น
ของเจ้ าอย่ างกั บตอนแรก ภาย เขา และประชาชาติ ท6 ั งสิ6 นจะ
หลังเขาจะเรียกเจ้ าว่ า `นครแห่ ง หลั งไหลเข้ ามาหา
3 และชนชาติ ท6 ั งหลายเป็ นอั น
ความชอบธรรม นครสัตย์ซื อ'"
27 ศิ โยนจะรั บการไถ่ ด้ วยความ มากจะไปกล่ าวว่ า "มาเถิด ให้
ยุ ติ ธรรม
และบรรดาคนใน เราขึ6 นไปยั งภูเขาของพระเยโฮนครที ก ลั บใจจะรั บการไถ่ ด้ วย วาห์ ยั งพระนิ เวศแห่ งพระเจ้ า
ของยาโคบ และพระองค์จะทรง
ความชอบธรรม
28 แต่ พวกละเมิ ด และพวกคน สอนวิถีของพระองค์แก่ เรา และ
บาปจะถู กทํา ลายด้ วยกั น และ เพื อเราจะเดิ นในมรรคาของพระ
บรรดาคนเหล่ านั6 นที ละทิ6 งพระ องค์ " เพราะว่ าพระราชบั ญญั ติ
จะออกมาจากศิ โยน และพระ
เยโฮวาห์ จะถู กล้ างผลาญ
29 เพราะเจ้ าจะละอายเรื องต้ น วจนะของพระเยโฮวาห์ จ ะออก
โอ๊กที เจ้ าปรารถนานั6 น และเจ้ า มาจากเยรูซาเล็ม
4 พระองค์ จ ะทรงวิ นิ จ ฉั ยระจะอับอายเรื องสวนซึ งเจ้ าเลือก
30 เพราะเจ้ าจะเป็ นเหมื อนต้ น หว่ างบรรดาประชาชาติ และจะ
โอ๊กที ใบเหี ยวแห้ ง และเหมื อน ทรงตํา หนิ ช นชาติ ท6 ั งหลายเป็ น
อั นมาก และเขาทั6 งหลายจะตี
สวนทีขาดนํา6
31 และผู้ ที แข็งแรงจะกลายเป็ น ดาบของเขาให้ เป็ นผาลไถนา
ใยป่ าน และผู้ ประกอบมันขึ6 นจะ และหอกของเขาให้ เป็ นขอลิ ด
เป็ นเหมื อนประกายไฟ และทั6 ง ประชาชาติ จะไม่ ยกดาบต่ อสู้ กั น
สองจะไหม้ เสี ยด้ วยกั น ไม่ มี ผ้ ู อี ก เขาจะไม่ ศึ กษายุ ทธศาสตร์
อีกต่ อไป
ใดดับได้

2

(JU) ศคย HO:T-Q; วว O:HQ (JM) อสย OJ:H-J; MP:HT-HS (JT) อสย U:HM; LU:JH
(JS) โยบ OH:O; สดด H:M (JQ) อสย OP:JJ; OH:T (OP) อสย U:M; ยรม HT:U-M
(OH) อสค OJ:JH (H) อมส H:H (J) มคา L:H-O (O) ยรม OH:M (L) H ซมอ J:HP
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หน้ า 1387
อิสยาห์ J
5โอ วงศ์วานของยาโคบเอ๋ย มา 12 เพราะว่ าวั นแห่ ง พระเยโฮเถิ ด ให้ เราทั6 งหลายดํา เนิ นใน วาห์ จอมโยธาจะสู้ สารพั ดที เย่ อ
สว่ างของพระเยโฮวาห์
หยิ งและสูงส่ ง สู้ สารพัดทีถูกยก
ต้องให้การลงโทษสําเร็ จ
ขึ6 นและพวกเขาจะถู กปราบลง
13 สู้ ต้ นสนสี ดาร์ ทั6 งสิ6 นของ
ก่ อนรับพระพรได้
6 เพราะฉะนั6 นพระองค์ ทรงละ เลบานอนที สู ง และที ถู ก ยกขึ6 น
ทิ6 งชนชาติ ของพระองค์ เสีย คื อ และสู้ ต้นโอ๊กทั6งสิ6 นของบาชาน
และสู้
วงศ์วานของยาโคบ เพราะว่ าเขา 14 สู้ ภู เขาสู งทั6 งสิ6 น
อุ ด มด้ วยหมอดู จ ากตะวั น ออก เนินเขาทั6งปวงทีถูกยกขึ6 น
อย่ างคนฟี ลิสเตีย และเขาตีสนิท 15 สู้ หอคอยสู งทุ กแห่ ง และ
สู้ กาํ แพงทีเข้ มแข็งทุ กแห่ ง
กับคนต่ างชาติ
7 แผ่ น ดิ น ของเขาเต็ ม ด้ วยเงิ น 16 สู้ กํา ปั นทั6 งสิ6 นของทารชิ ช
และทองคํา ทรัพย์สมบัติของเขา และสู้ รูปภาพงดงามทั6งสิ6 น
ไม่ มีส6 ิ นสุด แผ่ นดินของเขาเต็ม 17 และความผยองของมนุ ษย์จะ
ด้ วยม้ า รถรบของเขาไม่ มีส6 ิ นสุด ต้ องถู กปราบลง และความจอง
8 แผ่ นดิ น ของเขาเต็ ม ด้ วยรู ป หองของคนจะตกตํา ลง ในวั น
เคารพ เขากราบไหว้ ผลงานแห่ ง นั6 นพระเยโฮวาห์ องค์ เ ดี ยวจะ
มื อของเขา ต่ อสิ งซึ งนิ6 วมื อของ เป็ นทีเทิดทู น
18 และรู ปเคารพทั6 งหลายพระ
เขาได้ กระทํา
9คนตํา ต้ อ ยจึ งกราบลงและคน องค์จะทรงทําลายอย่ างเต็มที
ใหญ่ โตก็ถ่ อมตั วลง ฉะนั6 นอย่ า 19 และคนจะเข้ าไปในถํา6 หิ น
และในโพรงดิ นให้ พ้นจากความ
อภัยเขาเลย
10 จงหลบเข้ าไปในหิ นและซ่ อน น่ าเกรงขามของพระเยโฮวาห์
อยู่ ในผงคลี ให้ พ้นจากความน่ า และจากสง่ าราศี แห่ งความโอ่
เกรงขามของพระเยโฮวาห์ และ อ่ าตระการของพระองค์ เมื อ
จากสง่ าราศี แห่ งความโอ่ อ่ า พระองค์ ท รงลุ ก ขึ6 นกระทํา ให้
โลกสั นสะท้ าน
ตระการของพระองค์
11 และท่ าอั นผยองของมนุ ษย์ 20 ในวั นนั6 นคนจะเหวี ยงรู ป
จะตกตํา ลง และความจองหอง เคารพของตนออกไปอั นทําด้ วย
ของคนจะถู กปราบลง พระเย- เงิ น และรู ปเคารพของตนที ทาํ
โฮวาห์ องค์เดียวจะเป็ นผู้ เทิดทู น ด้ วยทองคํา ซึ งเขาทําไว้ เพื อตน
เองจะนมัสการ ไปยังตัวตุ่ นและ
ในวันนั6 น
(U) อสย J:O (M) พบญ OH:HM-HT (T) พบญ HT:HM-HT (S) J พศด JT:J; อสย UT:U
(Q) อสย U:HU (HP) อสย J:HQ (HH) อสย J:HT (HJ) อสย HO:M (HO) อสย HP:OO-OL
(HL) อสย OP:JU (HM) อสย JO:H (HT) อสย J:HH (HS) อสย JT:Q (HQ) อสย J:HP
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ตัวค้ างคาว
เกียรติ
21 เพื อเขาจะเข้ าถํา6 หิ นและเข้ า 6 เมื อใครคนหนึ งไปยึ ด ตั ว พี
ซอกผา ให้ พ้นจากความน่ าเกรง น้ องของเขาในเรื อนของบิ ดา
ขามของพระเยโฮวาห์ และจาก ของเขา กล่ าวว่ า "เจ้ ามีเสื6 อคลุม
สง่ าราศี แห่ งความโอ่ อ่ าตระการ อยู่ แล้ ว เจ้ าจงเป็ นผู้ นําของเรา
ของพระองค์ เมื อพระองค์ ทรง และซากที อยู่ นี6 จะอยู่ ใต้ กํา มื อ
ลุกขึ6 นกระทําให้ โลกสั นสะท้ าน
ของเจ้ า"
22 จงตั ดขาดจากมนุ ษย์เสี ยเถิ ด 7 ในวั นนั6 นเขาจะคั ดค้ านว่ า
ซึ งในจมู กของเขามี ล มหายใจ "ข้ าพเจ้ าจะไม่ ยอมเป็ นผู้ สมาน
เพราะเขามีคุณค่ าอะไรเล่ า
เพราะในเรื อนของข้ าพเจ้ าไม่ มี
พระเจ้าทรงพิพากษายู ดาห์
ทั6 งอาหารและเสื6 อคลุ ม ท่ านจะ
เพราะดู เถิ ด องค์ พระผู้ ตั6 งข้ าพเจ้ าให้ เป็ นผู้ นาํ ของประเป็ นเจ้ า คื อพระเยโฮวาห์ ชาชนไม่ ได้ "
จอมโยธาทรงนําออกไปเสี ยจาก 8เพราะเยรู ซาเล็ มก็ ล่ มจมและ
เย รู ซาเ ล็ ม แล ะ จา ก ยู ดา ห์ ยูดาห์ กล็ ้ มควํา เพราะว่ าลิ6 นของ
ซึ งเครื องคํา6 และเครื องจุ น เขาและการกระทําของเขาก็ต่อสู้
เครื องคํา6 อั นเป็ นอาหารทั6 งหมด พระเยโฮวาห์ ยั วยุต่อพระเนตร
และเครื องคํา6 อันเป็ นนํา6 ทั6งหมด อันรุ่ งโรจน์ของพระองค์
2พวกทแกล้ วและพวกทหาร ผู้ 9สี หน้ าของเขาเป็ นพยานปรั กวินิจฉัยและผู้ พยากรณ์ ผู้ เฉลียว ปรํา เขาทั6 งหลาย เขาป่ าวร้ อง
ความผิ ดของเขาอย่ างโสโดม
ฉลาดและพวกผู้ ใหญ่
3นายห้ าสิบและผู้ มียศ ทีปรึก- เขามิ ได้ ปิดบั งไว้ วิ บัติ แก่ จิ ตใจ
ษาและคนเล่ นกลที มี ฝี มือ และ เขา เพราะว่ าเขาได้ นาํ ความชั ว
ร้ ายมาเป็ นบําเหน็จแก่ ตัวเขาเอง
นักพูดทีวาทะโวหารดี
4และเราจะกระทําให้ เด็กๆเป็ น 10 จงบอกคนชอบธรรมว่ า เขา
เจ้ านายของเขา และทารกจะ ทั6งหลายจะเป็ นสุข เพราะเขาจะ
ได้ รั บประทานผลแห่ งการกระปกครองเขา
5และประชาชนจะถู กบี บบั งคั บ ทําของเขา
ทุ กคนจะบี บบังคับเพื อนของตน 11 วิ บั ติ แก่ คนชั ว ความร้ ายจะ
และทุ กคนจะบี บบั ง คั บเพื อน ตกแก่ เขา เพราะว่ าสิ งใดที มื อ
บ้ านของตน เด็กๆจะทะลึ งต่ อ เขาได้ กระทํา เขาจะถู กกระทํา
ผู้ ใหญ่ และคนถ่ อยต่ อคนผู้ มี เช่ นกัน

3

(JH) อพย OO:JJ (JJ) สดด MJ:Q (H) ลนต JM:JM (J) J พกษ JL:HL; อสย J:HO-HU
(O) อพย HS:JH (L) H พกษ O:T-Q (U) ยรม Q:O-S (M) วนฉ HH:M-S (T) ปฐก HL:JJ
(S) J พศด JS:U-T (Q) อสย O:HM (HP) อสย JM:JP-JH (HH) อสย LS:JJ
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12 ส่ วนชนชาติ ของเรา เด็กๆ เขาทั6งหลายโล้ นไป
เป็ นผู้ บีบบั งคั บเขา และผู้ หญิ ง 18 ในวั นนั6 นองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
ปกครองเหนื อเขา โอ ชนชาติ จะทรงนําเอาเครื องวิจิ ตรงดงาม
ของเราเอ๋ ย ผู้ นํา ของเจ้ าทํา เจ้ า ไปเสี ย คื อกําไลข้ อเท้ า ปั นจุ ให้ ผิ ด และทํา ลายแนวทางทั6 ง เหร็จ ตุ้ มวงเดือน
หลายของเจ้ า
19 จี6 กําไลมือ ผ้ าแถบ
13 พระเยโฮวาห์ ทรงเข้ าประทับ 20 ผ้ ามาลา กําไลเท้ า ผ้ าคาด
สู้ ความ พระองค์ ประทั บยื น ศีรษะ หี บเครื องนํา6 อบ ตะกรุด
พิพากษาชนชาติของพระองค์
พิสมร
14 พระเยโฮวาห์ จ ะทรงเข้ าพิ - 21 แหวนตรา และแหวนจมู ก
พากษาพวกผู้ ใหญ่ และเจ้ านาย 22 เสื6 องาน และเสื6 อคลุ ม ผ้ า
ชนชาติ ของพระองค์ "เจ้ าทั6 ง คลุม และกระเป๋ าถือ
หลายนี แหละซึ งได้ กลื นกิ นสวน 23 กระจก เสื6 อผ้ าลินิน ผ้ าโพก
องุ่ นเสีย ของทีริ บมาจากคนจน ศีรษะ และผ้ าคลุมตัว
ก็อยู่ ในเรือนของเจ้ า
24 ต่ อมาแทนนํา6 อบจะมี แต่
15 ซึ งเจ้ าได้ ทุ บชนชาติ ของเรา ความเน่ า แทนผ้ าคาดเอวจะมี
เป็ นชิ6 นๆ และได้ บดบี6 หน้ าของ เชื อก แทนผมดั ดจะมี แต่ ศีรษะ
คนจนนั6 นเจ้ าหมายความว่ า ล้ าน แทนเสื6 องามลํา6 ค่ าจะคาด
กระไร" องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ เอวด้ วยผ้ ากระสอบ แทนความ
เจ้ าจอมโยธาตรัสดังนี6 แหละ
งดงามจะมีแต่ รอยไหม้
พระเจ้าทรงพิพากษา
25 พวกผู้ ชายของเจ้ าจะล้ มลง
ด้ วยดาบ และทแกล้ วทหารของ
ธิดาทั,งหลายของศิ โยน
16 พระเยโฮวาห์ ตรั สอี กว่ า เจ้ าจะล้ มในสงคราม
"เพราะธิ ด าทั6 งหลายของศิ โยน 26 ประตู ทั6 งหลายของเธอจะ
นั6 นก็ผยอง และเดิ นคอยื ดคอ ครํา ครวญและโศกเศร้ า เธอผู้
ยาว ตาของเขาชม้ อยชม้ าย เดิน อยู่ อย่ า งโดดเดี ยวจะนั งบนพื6 น
กระตุ้ งกระติ6 ง ขยั บเท้ าให้ เสี ยง ดิน"
อาณาจักร
กรุ๋ งกริW ง
ของพระคริ สต์
17 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าจะทรงให้
เป็ นชั น นะตุ ที ศี รษะของบรรดา
คือพระอังกู ร
ธิดาของศิโยน และพระเยโฮวาห์
ในวั นนั6 นหญิ งเจ็ดคนจะยึ ด
จะทรงกระทํา ให้ ที ส่ วนลั บของ
ชายคนหนึ งไว้ กล่ าวว่ า

4

(HJ) อสย O:L (HO) สดด HJ:U (HL) โยบ JJ:L (HU) อสค HS:J (HM) อสย H:S
(HT) ลนต HO:JP (HS) อสย O:HM (HQ) ปฐก JL:JJ (JP) ปฐก OU:L (JH) ปฐก LH:LJ
(JO) อพย OS:S (JL) อสย UT:Q (JU) J พศด JQ:Q (JM) ยรม HL:J (H) อสย J:HH
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"เราจะหากิ นของเรา หานุ่ งหา
พระเจ้าทรงทําลาย
ห่ มของเราเอง ขอเพี ยงให้ เขา
สวนองุ่ นที.ไร้ผล
เรี ยกเราด้ วยชื อของเธอ ขอจง
บั ดนี6 ข้ าพเจ้ าจะร้ องเพลงถึ ง
ปลดความอดสูของเราเสีย"
ที รั กของข้ าพเจ้ า เป็ นเพลง
2ในวั นนั6 นอั งกู รของพระเยโฮ- ของที รั ก ของข้ าพเจ้ าเกี ยวกั บ
วาห์ จะงดงามและรุ่ งโรจน์ และ สวนองุ่ นของท่ าน ที รั กของ
พื ช ผลของแผ่ นดิ น นั6 นจะเป็ น ข้ าพเจ้ ามี ส วนองุ่ นแปลงหนึ ง
ความภู มิ ใจและเป็ นเกี ยรติ ของ อยู่ บนเนินเขาอันอุดมยิ ง
ผู้ ที หลี กเลี ยงหลบหนี แห่ งอิ ส- 2ท่ านทํารั6 วไว้ รอบแล้ วเก็บก้ อน
ราเอล
หิ น ออกหมดและปลู ก เถาองุ่ น
3 และต่ อมาคนที เหลื ออยู่ ใน อย่ างดี ไว้ ท่ านสร้ างหอเฝ้ าไว้
ศิ โยนและค้ างอยู่ ในเยรู ซ าเล็ ม ท่ ามกลาง และสกั ดบ่ อยํา องุ่ น
เขาจะเรียกว่ าบริสุทธิ= คือทุ กคน ไว้ ในสวนนั6 นด้ วย ท่านมุ่ งหวังว่ า
ผู้ มี ชื อในทะเบี ยนชี วิ ต ในเยรู - มั นจะบั งเกิ ดลู กองุ่ น แต่ มั น
ซาเล็ม
บังเกิดลูกเถาเปรี6 ยว
4 ในเมื อองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าจะ 3บัดนี6 โอ ชาวเยรูซาเล็มและคน
ทรงล้ างความโสโครกของธิ ด า ยูดาห์ เอ๋ย ขอตัดสินระหว่ างเรา
ทั6 งหลายของศิ โยน และชํา ระ และสวนองุ่ นของเรา
รอยโลหิ ตของเยรู ซาเล็ ม จาก 4มี อะไรอี ก ที จ ะทํา ได้ เพื อสวน
ท่ามกลางเมืองนั6 น ด้ วยวิญญาณ องุ่ นของเรา ซึ งเรายั งไม่ ได้ ทาํ
แห่ งการพิ พากษาและด้ วยวิ ญ- ให้ ก็เมื อเรามุ่ งหวั งว่ ามั นจะ
ญาณแห่ งการเผาผลาญ
บั งเกิ ดลู กองุ่ น ไฉนมั นจึ งเกิ ด
5และพระเยโฮวาห์ จะทรงสร้ าง ลูกเถาเปรี6 ยว
เมฆและควั นเพื อกลางวั น และ 5บัดนี6 เราจะบอกเจ้ าทั6งหลายให้
แสงแห่ งเปลวเพลิ งเพื อกลางคืน ว่ าเราจะทําอะไรกับสวนองุ่ นของ
เหนือที อยู่ อาศั ยทั6 งสิ6 นของภูเขา เรา เราจะรื6 อรั6 วต้ นไม้ ของมั น
ศิโยน และเหนือประชุ มชนเมือง เสี ย แล้ วมันก็จะถู กเผา เราจะ
นั6 น เพราะจะมี การป้ องกั นอยู่ พังกําแพงของมันลง มันก็จะถู ก
เหนือสง่ าราศีทัวสิ6 น
เหยียบยําลง
6 จะมี พลั บพลาทํา ร่ ม กลางวั น 6เราจะกระทํา มั น ให้ เป็ นที ร้ าง
บั งแดด และเป็ นที ล6 ี ภั ยและที จะไม่ มี ใครลิ ดแขนงหรื อพรวน
กําบังพายุและฝน
ดิ น หนามย่ อยหนามใหญ่ ก ็จะ

5

(J) อสย HH:H (O) อสย H:JT (L) พคค H:Q (U) สดด ST:J-O; อสย OJ:HS; OO:JP
(M) อสย S:HL; JU:L (H) พบญ OH:HQ-JJ (J) อพย OO:HM (O) สดด UP:L-M; UH:L
(L) J พศด OM:HL-HM; ยรม J:OP-OH (U) ปฐก HH:L, T (M) อสย U:Q-HP; M:HH-HJ
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งอกขึ6 น และเราจะบัญชาเมฆไม่ หลายมิ ได้ เอาใจใส่ ในพระราชให้ โปรยฝนรดมัน
กิจของพระเยโฮวาห์ หรือพิจา7เพราะว่ าสวนองุ่ นของพระเย- รณาพระหั ตถกิจของพระองค์
โฮวาห์ จอมโยธาคื อวงศ์วานอิ ส- 13 เพราะฉะนั6 นชนชาติ ของเรา
ราเอล และคนยู ดาห์ เป็ นหมู่ จึ งตกไปเป็ นเชลย เพราะขาด
ไม้ ที พระองค์ ทรงชื นพระทั ย ความรู้ ผู้ มี เกี ยรติ ของเขาก็หิ ว
และพระองค์ ท รงมุ่ งหวั ง ความ แย่ และมวลชนของเขาก็แห้ ง
ยุติธรรม แต่ ดูเถิด มีแต่ การนอง ผากไปเพราะความกระหาย
เลือด หวังความชอบธรรม แต่ 14 เพราะฉะนั6 นนรกก็ ขยายที
ดูเถิด เสียงร้ องให้ ช่วย
ของมันออก และอ้ าปากเสียโดย
วิบตั ิ หกอย่ างแก่ คนอิ สราเอล
ไม่ จาํ กั ด และสง่ าราศี ของเขา
8วิ บัติ แก่ ผ้ ู เหล่ านั6 นที เสริ มบ้ าน และมวลชนของเขา และเสียงอึง
หลังหนึ งเข้ ากับอีกหลังหนึ งและ คะนึงของเขา และผู้ ลิงโลดอยู่ ก็
เสริมนาเข้ ากับนา จนไม่ มีที อี ก จะลงไป
แล้ ว เพื อเขาทั6 งหลายต้ องอยู่ 15 คนตํา ต้ อยจึ งจะกราบลง
และคนเข้ มแข็งก็ถ่ อมตั วลงและ
ลําพังในท่ามกลางแผ่ นดินนั6 น
9 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาทรง นั ยน์ ต าของผู้ ผยองก็ ถู กลดตํา
กล่ าวที หู ของข้ าพเจ้ าว่ า "เป็ น ลง
ความจริงทีเดียว บ้ านหลายหลัง 16 แต่ พระเยโฮวาห์ จอมโยธาจะ
จะต้ องรกร้ าง บ้ านใหญ่ บ้านงาม ได้ รั บการเทิ ด ทู น ไว้ โดยความ
ยุ ติ ธรรม และพระเจ้ าองค์ บริ จะไม่ มีคนอาศัย
10 เพราะว่ าสวนองุ่ นยี สิ บห้ าไร่ สุ ทธิ= จะได้ ทรงสํา แดงความบริ จะได้ ผลแต่ เพี ยงบั ทเดี ยว และ สุทธิ= โดยความชอบธรรม
เมล็ ด พื ช หนึ งโฮเมอร์ จะให้ ผล 17 แล้ วลู กแกะจะเที ยวหากิ นที
นั นตามลั ก ษณะท่ าทางของมั น
แต่ เอฟาห์ เดียว"
11 วิ บัติ แก่ คนเหล่ านั6 นที ลุ กขึ6 น คนแปลกหน้ าจะหากิ นในที ปรั ก
แต่ เช้ ามื ด เพื อวิ งไปตามเมรั ย หั กพังของสัตว์ทีอ้วน
ผู้ เฉื อยแฉะอยู่ จนดึ ก จนเหล้ า 18 วิ บั ติ แก่ ค นเหล่ า นั6 นที ลาก
ความชั วช้ าด้ วยสายของความไร้
องุ่ นทําให้ เขาเมาหยําเป
12 เขามี พิ ณเขาคู่ และพิ ณใหญ่ สาระ ผู้ ลากบาปอย่ างกั บใช้
รํามะนา ปี และเหล้ าองุ่ น ณ เชื อกโยงเกวียน
งานเลี6 ยงของเขา แต่ เขาทั6 ง 19 ผู้ กล่ าวว่ า "ให้ พระองค์ รี บ
(T) สดด SP:S-HH (S) ยรม JJ:HO-HT (Q) อสย JJ:HL (HP) ลนต JT:HM
(HH) อสย U:JJ; JS:H (HJ) ปฐก OH:JT (HO) J พกษ HT:M (HL) อสย HL:Q; OP:OO
(HU) อสย J:Q (HM) H พศด JQ:HH (HT) อสย T:JH-JJ (HS) วนฉ HT:U, HO
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ร้ อน ให้ พระองค์ เร่ งงานของ 25 เหตุ ฉะนั6 นพระพิโรธของพระ
พระองค์ เพื อเราจะได้ เห็น ให้ เยโฮวาห์ จึ ง พลุ่ งขึ6 นต่ อ ชนชาติ
พระประสงค์ ขององค์ ผ้ ู บริ สุ ทธิ= ของพระองค์ และพระองค์ ทรง
แห่ งอิ สราเอลเสด็จมาใกล้ ขอ เหยี ย ดพระหั ตถ์ ของพระองค์
ให้ มาเพื อเราจะได้ ร้ ู "
ออกสู้ เขาและตีเขา และภูเขาทั6ง
20 วิ บั ติ แก่ คนเหล่ านั6 นที เรี ยก หลายก็สั นสะเทือน และซากศพ
ความชั วร้ ายว่ าความดี และ ของเขาทั6 งหลายถู กฉี กขาดกลาง
ความดีว่าความชั วร้ าย ผู้ ถือเอา ถนน ถึงกระนั6 นก็ดี พระพิโรธ
ว่ าความมืดเป็ นความสว่ าง และ ของพระองค์กม็ ิ ได้ หั นกลั บ แต่
ความสว่ างเป็ นความมื ด ผู้ ถื อ พระหั ตถ์ ของพระองค์ ก็ ยั ง
เอาว่ า ความขมเป็ นความหวาน เหยียดออกอยู่
และความหวานเป็ นความขม
26 พระองค์ จ ะทรงยกอาณั ติ 21 วิ บั ติ แก่ คนเหล่ านั6 นที ฉลาด สั ญญาณให้ แก่ ประชาชาติ ที ห่ าง
ตามสายตาของตนเอง และสุขุม ไกล และจะทรงผิ วพระโอษฐ์
รอบคอบในสายตาของตนเอง
เรี ยกเขามาจากที สุ ดปลายแผ่ น
22 วิ บั ติ แก่ ค นเหล่ า นั6 นที เป็ น ดิ นโลก และดู เถิ ด เขาจะมา
วี รชนในการดื มเหล้ าองุ่ น และ อย่ างเร็วและรีบเร่ ง
เป็ นคนแกล้ วกล้ าในการประสม 27 ไม่ มี ผ้ ู ใดในพวกเขาจะอ่ อน
เมรัย
เปลี6 ย ไม่ มี ผ้ ู ใดจะสะดุ ด ไม่ มี
23 ผู้ ปล่ อ ยตั วคนทํา ผิ ด เพราะ ผู้ ใดจะหลั บสนิ ทหรื อนิทรา ผ้ า
เขารั บสิ นบน และเอาความ คาดเอวสั กผื นหนึ งก็จะไม่ หลุ ด
ชอบธรรมไปจากผู้ ชอบธรรม
ลุ่ ย สายรั ดรองเท้ าก็จะไม่ ขาด
24 ดังนั6 นเปลวเพลิงกลืนตอข้ าว สักสายหนึ ง
ฉันใด และเพลิงเผาผลาญหญ้ า 28 ลูกธนู ของเขาก็แหลม บรรแห้ งฉั นใด รากของเขาก็จะเป็ น ดาคั นธนู ของเขาก็ก่ งไว้ กี บม้ า
เหมือนความเปื อยเน่ า และดอก ทั6 งหลายของเขาจะเหมื อ นกั บ
บานของเขาจะฟุ้ งไปเหมื อ นผง หิ นเหล็กไฟ และล้ อของเขาทั6 ง
คลี ฉั นนั6 น เพราะเขาทั6 งหลาย หลายเหมือนลมหมุ น
ทอดทิ6 งพระราชบั ญญั ติ ของพระ 29 เสี ย ง คํา ร าม ขอ ง เข าจ ะ
เยโฮวาห์ จอมโยธา
และได้ เหมือนสิงโต เหมือนสิงโตหนุ่ ม
ดู ห มิ นพระวจนะขององค์ บริ - เขาเหล่ านั6 นจะคํา ราม เขาจะ
สุทธิ= แห่ งอิสราเอล
คํา รนและตะครุ บเหยื อของเขา
(JP) สภษ HT:HU; มลค J:HT (JH) โยบ HH:HJ; สภษ O:T (JJ) อสย U:HH; JS:H-O
(JO) อพย JO:M-Q; สภษ HT:HU (JL) อพย HU:T; ยอล J:U (JU) พบญ OH:HT
(JM) อสย HH:HJ (JT) ยอล J:T-S (JS) สดด LU:U; HJP:L (JQ) ปฐก LQ:Q
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และเขาจะขนเอาไปเสี ย และไม่ เพราะข้ าพเจ้ าเป็ นคนริ มฝี ปาก
มีผ้ ู ใดช่ วยเหยื อนั6 นให้ พ้นไปได้
ไม่ สะอาด และข้ าพเจ้ าอาศัยอยู่
30 ในวั นนั6 นเขาทั6 งหลายจะคํา- ในหมู่ ชนชาติ ที ริ มฝี ปากไม่ สะรนเหนื อเหยื อนั6 นเหมื อนเสี ยง อาด เพราะนั ยน์ ตาของข้ าพเจ้ า
คะนองของทะเล และถ้ ามี ผ้ ู ได้ เห็นกษัตริย์ คือพระเยโฮวาห์
หนึ งผู้ ใดมองที แผ่ นดิ น ดู เถิ ด จอมโยธา"
ความมื ด และความทุ ก ข์ ใ จและ 6แล้ วตนหนึ งในเสราฟิ มบิ นมา
สว่ างแห่ งฟ้ าสวรรค์กม็ ืดลง
หาข้ าพเจ้ า ในมื อมี ถ่ านเพลิ ง
นิมิตของอิ สยาห์
ซึ งเขาเอาคีมคีบมาจากแท่นบูชา
ในปี ที กษั ตริ ย์ อุ สซี ยาห์ ส6 ิ น 7และเขาถู กต้ องปากของข้ าพพระชนม์ ข้ าพเจ้ าเห็นองค์ เจ้ าพู ดว่ า "ดู เถิ ด สิ งนี6 ได้ ถู ก
พระผู้ เป็ นเจ้ าประทับ ณ พระ ต้ องริมฝี ปากของเจ้ าแล้ ว ความ
ทีนั งสูงและเทิดทู นขึ6 น และชาย ชั วช้ าของเจ้ าก็ถู กยกเสี ย และ
ฉลองพระองค์ ของพระองค์ เต็ม เจ้ าก็จะรับการลบมลทินบาป"
8และข้ าพเจ้ าได้ ยินพระสุ รเสี ยง
พระวิหาร
2 เหนื อ พระองค์ มี เ สราฟิ มยื น ขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าตรั ส ว่ า
อยู่ แต่ ละตนมีปีกหกปี ก ใช้ สอง "เราจะใช้ ผ้ ู ใดไป และผู้ ใดจะไป
ปี กบังหน้ า และสองปี กคลุมเท้ า แทนพวกเรา" แล้ วข้ าพเจ้ าทู ลว่ า
"ข้ าพระองค์นี พระเจ้ าข้ า ขอทรง
และด้ วยสองปี กบินไป
3 ต่ างก็ ร้ องต่ อกั นและกั นว่ า ใช้ ข้าพระองค์ไปเถิด"
การมอบหน้าที.แก่ อิสยาห์
"บริสุทธิ= บริสุทธิ= บริสุทธิ= พระ
เยโฮวาห์ จอมโยธา แผ่ นดินโลก 9และพระองค์ตรัสว่ า "ไปเถอะ
ทั6 งสิ6 นเต็มด้ วยสง่ าราศี ของพระ และกล่ าวแก่ ชนชาติ น6 ี ว่ า `ฟั ง
องค์"
แล้ วฟั งเล่ า แต่ อย่ าเข้ าใจ ดูแล้ ว
4และรากฐานของธรณีประตู ท6 ั ง ดูเล่ า แต่ อย่ ามองเห็น'
หลายก็ สั นสะเทื อ นด้ วยเสี ย ง 10 จงกระทํา ให้ จิ ตใจของชน
ของผู้ ร้ อง และพระนิ เวศก็มี ชาติ น6 ี มึ นงง และให้ หู ท6 ั งหลาย
ควันเต็มไปหมด
ของเขาหนั ก และปิ ดตาของเขา
อิ สยาห์รู ้สึกสํานึกถึง
ทั6 งหลายเสี ย เกรงว่ าเขาจะเห็น
ด้ วยตาของเขา และได้ ยิ นด้ วย
ความบาปของตน
5และข้ าพเจ้ าว่ า "วิบัติแก่ ข้าพ- หู ของเขา และเข้ าใจด้ วยจิ ตใจ
เจ้ า เพราะข้ าพเจ้ าพิ นาศแล้ ว ของเขา และหั นกลั บมาได้ รั บ

6

(OP) สดด QO:O-L; ยรม M:JO (H) J พกษ HU:T; J พศด JM:JJ (J) H พกษ JJ:HQ
(O) อพย HU:JP-JH; อสร O:HH (L) อสค H:JL; อมส Q:H (U) อพย OO:JP; วนฉ M:JJ
(M) อสย M:J (T) ยรม H:Q (S) ปฐก O:S-HP (Q) อสย JQ:HO (HP) อสย JQ:HP
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การรักษาให้ หาย"
ป่ าสั นอยู่ หน้ าลม
11 แล้ วข้ าพเจ้ ากล่ าวว่ า "ข้ าแต่ 3และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บอิ สองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า นานสั กเท่ า ยาห์ ว่า "จงออกไปพบอาหั ส ทั6ง
ใด" และพระองค์ ตรั สตอบว่ า เจ้ าและเชอารยาชู บบุ ตรชายของ
"จนหั วเมื องทั6 งหลายถู กทิ6 งร้ าง เจ้ า ณ ทีปลายท่อนํา6 สระบนที
ไม่ มีชาวเมือง และบ้ านเรือนไม่ ถนนลานซักฟอก
มีคน และแผ่ นดินก็รกร้ างอย่ าง 4และจงกล่ าวแก่ เขาว่ า `จงระวัง
สิ6 นเชิ ง
และสงบใจ อย่ ากลั ว อย่ าให้
12 และพระเยโฮวาห์ ท รงกวาด พระทั ยของพระองค์ ขลาดด้ วย
คนออกไปไกล และที ทีทอดทิ6ง เหตุ เ ศษดุ้ นฟื นที จวนมอดทั6 ง
ก็มีมากอยู่ ท่ามกลางแผ่ นดินนั6 น สองนี6 เพราะความกริ6 วอั นร้ าย
13 และแม้ ว่ ามี เ หลื ออยู่ ในนั6 น แรงของเรซี น และซี เรี ย และ
สั กหนึ งในสิ บ ก็จะกลั บมาและ โอรสของเรมาลิยาห์
ถู กเผาไฟ เหมื อนต้ นนํา6 มั นสน 5เพราะว่ าซี เรี ยพร้ อมกั บเอฟหรื อต้ นโอ๊ กซึ งเหลื ออยู่ แต่ ต อ ราอิ ม และโอรสของเรมาลิ ยาห์
เมื อถู กโค่ น" ตอของมั นจะเป็ น ได้ คิ ด การชั วร้ ายต่ อพระองค์
เชื6 อสายบริสุทธิ=
กล่ าวว่ า
ซี เรี ยร่ วมกับเอฟราอิ ม
6"ให้ เราทั6 งหลายขึ6 นไปต่ อสู้ กั บ
ยู ด าห์ และทํา ให้ มั น คร้ ามกลั ว
ไปสู ร้ บกับเยรู ซาเล็ม
ต่ อ มาในรั ช กาลของอาหั ส และให้ เราทะลวงเอาเมื อ งของ
โอรสของโยธาม โอรสของ เขาเพื อเราเอง และตั6 งบุตรของ
อุ สซี ยาห์ กษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ ทาเบเอลให้ เป็ นกษั ต ริ ย์ ท่ ามเรซี นกษั ตริ ย์แห่ งซี เรี ย และ กลางเมืองนั6 น"
เปคาห์ โอรสของเรมาลิ ยาห์ 7องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส
กษั ต ริ ย์ แห่ ง อิ สราเอลได้ ขึ6 นมา ดังนี6 ว่า มันจะไม่ เป็ นไป และจะ
ยังเยรูซาเล็มเพื อกระทําสงคราม ไม่ เกิดขึ6 น
8 เพราะเศี ยรของซี เรี ยคื อ ดากับเมืองนั6 น แต่ รบไม่ ชนะ
2เมื อเขาไปบอกทีราชสํานักของ มั สกั ส และเศี ยรของดามั สกั ส
ดาวิดว่ า "ซีเรียเป็ นพันธมิตรกับ คื อเรซี น ภายในหกสิ บห้ าปี
เอฟราอิมแล้ ว" พระทัยของพระ เอฟราอิ มจะแตกเป็ นชิ6 นๆ
องค์และจิตใจของประชาชนของ กระทังไม่ เป็ นชนชาติอีกแล้ ว
พระองค์ ก ็ สั นเหมื อ นต้ นไม้ ใน 9 และเศี ยรของเอฟราอิ มคื อ

7

(HH) สดด TL:HP (HJ) อสย JM:HU (HO) มธ JL:JJ; มก HO:JP (H) J พกษ HM:H
(J) อสย T:HO (O) อพย T:HU (L) อพย HL:HO-HL; J พศด JP:HT (U) สดด J:J
(T) อสย S:HP; HP:M-HJ (S) J ซมอ S:M; อสย S:L (Q) H พกษ HM:JL-JQ
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สะมาเรี ย และเศี ยรของสะมา- ดีน6 ั น แผ่ นดินซึ งท่ านเกลียดชั ง
เรี ยคื อโอรสของเรมาลิ ยาห์ ถ้ า นั6 น มั นจะขาดกษั ตริ ย์ ท6 ั งสอง
เจ้ าจะไม่ มั นใจ แน่ ละ ก็จะตั6 ง องค์
มั นเจ้ าไว้ ไม่ ได้ '"
การบุ กรุ กและความหายนะ
พระสัญญายิ.งใหญ่ว่า
ของยู ดาห์ในอนาคต
อิ มมานู เอลจะบังเกิด
17 พระเยโฮวาห์ จะทรงนํา วั น
จากหญิงพรหมจารี คนหนึ.ง
นั6 นมาเหนื อพระองค์ เหนื อชน
10 พระเยโฮวาห์ ต รั สกั บอาหั ส ชาติ ของพระองค์ และเหนื อวงศ์
วานแห่ งบิ ดาของพระองค์ คื อ
อีกว่ า
11 "จงขอหมายสํา คั ญจากพระ วั นอย่ างที ไม่ เคยพบเห็ น ตั6 ง
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า จงขอ แต่ วั นที เ อฟราอิ ม ได้ พรากจาก
ยูดาห์ คือกษัตริย์ของอัสซีเรีย
ในทีลึกหรือทีสูงเบื6 องบนก็ได้ "
12 แต่ อาหั สตอบว่ า "เราจะไม่ 18 ต่ อมาในวั นนั6 นพระเยโฮวาห์
ทู ลขอ และเราจะไม่ ทดลองพระ จะทรงผิวพระโอษฐ์ เรี ยกเหลื อบ
ซึ งอยู่ ทางต้ นกํา เนิ ดแม่ นาํ6 แห่ ง
เยโฮวาห์ "
13 และท่านกล่ าวว่ า "โอ ข้ าแต่ อี ยิ ปต์ และเรี ยกผึ6 งซึ งอยู่ ใน
ข้ าราชสํานักของดาวิด ขอจงฟั ง แผ่ นดินอัสซีเรีย
การทีจะให้ มนุ ษย์อ่อนใจนั6 นเล็ก 19 และมั นจะมากั นและทั6 งหมด
น้ อยอยู่ หรือ และท่านยังให้ พระ ก็ จ ะหยุ ด พั ก ตามหุ บเขาที ร้ าง
และบนต้ น
เจ้ าของข้ าพเจ้ าอ่ อนพระทัยด้ วย และในซอกหิ น
14 เพราะฉะนั6 นองค์ พระผู้ เป็ น หนามทั6 งสิ6 น และบนพุ่ มไม้ ท6 ั ง
เจ้ าจะประทานหมายสํา คั ญแก่ สิ6 น
ท่านเอง ดูเถิด หญิงพรหมจารี 20 ในวั นนั6 นองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
คนหนึ งจะตั6 งครรภ์ และคลอด จะทรงโกนทั6งศี รษะและขนทีเท้ า
บุ ตรชายคนหนึ ง และเขาจะ เสี ย ด้ วยมี ด โกนซึ งเช่ ามาจาก
เรียกนามของท่านว่ าอิมมานู เอล ฟากแม่ นาํ6 ข้ างโน้ น คื อโดย
15 ท่ านจะรั บประทานนมข้ น กษัตริย์แห่ งอัสซีเรียนั6 นเอง และ
และนํา6 ผึ6 ง เพื อท่ านจะรู้ ที จะ จะผลาญเคราด้ วย
ปฏิ เสธความชั วและเลื อกความ 21 ต่ อมาในวั นนั6 นชายคนหนึ ง
จะเลี6 ยงวั ว สาวไว้ ตั ว หนึ งและ
ดี
16 เพราะก่ อนทีเด็กนั6 นจะรู้ ทีจะ แกะสองตัว
ปฏิ เสธความชั วและเลื อกความ 22 และต่ อ มาเพราะมั น ให้ นม
(HH) อสย OT:OP (HJ) J พกษ HM:HU (HO) J พศด JH:T (HL) ปฐก O:HU; ยรม OH:JJ
(HU) มธ O:L (HM) พบญ H:OQ (HT) อสย S:T-S; HP:U-M (HS) อสย U:JM; OP:H-J
(HQ) อสย J:HQ, JH; J พศด OO:HH (JP) อสย HP:M (JH) อสย T:JU (JJ) อสย T:HU

23_isa.pub
page 12

Friday, March 04, 2016 19:46

อิสยาห์ T, S
หน้ า 1396
มากมาย เขาจะรั บประทานนม และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บข้ าพข้ น เพราะว่ าทุ กคนทีเหลืออยู่ ใน เจ้ าว่ า "จงเรี ยกชื อบุ ตรนั6 นว่ า
แผ่ นดิ นจะรั บประทานนมข้ น มาเฮอร์ชาลาลหั ชบัส
และนํา6 ผึ6 ง
4เพราะก่ อนที เด็กจะรู้ ที จะร้ อง
23 ต่ อมาในวันนั6 นทุ กแห่ งที เคย เรียก `พ่ อ แม่ ' ได้ ทรัพย์สมบัติ
มี เถาองุ่ นหนึ งพั นเถา มี ค่ าเงิ น ของดามั ส กั ส และของที ริ บได้
หนึ งพันเชเขล ก็จะกลายเป็ นต้ น จากสะมาเรีย จะถู กขนเอาไปต่ อ
หนามย่ อยและหนามใหญ่
พระพักตร์กษัตริย์อัสซีเรีย"
24 คนจะมาที นั นพร้ อมกั บคั น 5 แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
ธนู และลู กธนู
เพราะว่ า ข้ าพเจ้ าอีกว่ า
แผ่ นดินทั6งสิ6 นนั6 นจะกลายเป็ นที 6"เพราะว่ าชนชาติ น6 ี ได้ ปฏิ เ สธ
หนามย่ อยและหนามใหญ่
นํา6 แห่ ง ชิ โลอาห์ ซึ งไหลเอื อยๆ
25 ส่ วนเนิ นเขาทั6 งสิ6 นที เขาเคย และปี ติ ยิ นดี ต่ อเรซี นและโอรส
ขุดด้ วยจอบ การกลัวหนามย่ อย ของเรมาลิยาห์
และหนามใหญ่ จะไม่ มาที นั น 7เพราะฉะนั6 นบัดนี6 ดูเถิด องค์
แต่ เนินเขาเหล่ านั6 นจะกลายเป็ น พระผู้ เป็ นเจ้ าทรงนํา นํา6 แห่ งแม่
ที ซึ งเขาปล่ อ ยฝู ง วั วและที ซึ ง นํา6 มาสู้ เขาทั6 งหลาย ที มี กาํ ลั ง
ฝูงแกะจะเหยียบยํา"
และมากหลาย คื อกษั ตริ ย์แห่ ง
คําพยากรณ์เรื. อง
อั สซี เรี ยและสง่ าราศี ท6 ั งสิ6 นของ
พระองค์ และนํา6 นั6 นจะไหลล้ น
การบุ กรุ กโดยชาวอัสซี เรี ย
แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรั ส กั บ ห้ วยทั6 งสิ6 นของมัน และท่ วมฝั ง
ข้ าพเจ้ าอี กว่ า "จงเอาแผ่ น ทั6งสิ6 นของมัน
จารึ กใหญ่ มาแผ่ นหนึ ง และจง 8และจะกวาดต่ อไปเข้ าในยู ดาห์
เขียนด้ วยปากกาของมนุ ษย์เรื อง และจะไหลท่ วมและผ่ านไปแม้
จนถึ งคอ และปี กอั นแผ่ กว้ าง
`มาเฮอร์ชาลาลหั ชบัส'"
2และข้ าพเจ้ าได้ พยานที เชื อถื อ ของมั นจะเต็มแผ่ นดิ นของท่ าน
ได้ คือ อุรีอาห์ ปุโรหิ ต และเศ- นะ โอ ท่านอิมมานู เอล"
คาริ ยาห์ บุ ตรชายของเยเบเรคี - 9โอ ชนชาติท6 ังหลายเอ๋ย จงเข้ า
ร่ วมกั น และเจ้ าจะถู กทํา ให้
ยาห์ ให้ บันทึกไว้ เพื อข้ าพเจ้ า
3และข้ าพเจ้ าได้ เข้ าไปหาหญิ ง แหลกเป็ นชิ6 นๆ บรรดาประเทศ
ผู้ พยากรณ์ และเธอก็ต6 ั งครรภ์ ไกลๆทั6 งหมด เจ้ าเอ๋ ยจงเงี ยหู
และคลอดบุ ตรชายคนหนึ ง จงคาดเอวเจ้ าไว้ และเจ้ าจะถู ก

8

(JO) พซม S:HH-HJ (JL) ปฐก JT:O (JU) อสย T:JH-JJ (H) อสย OP:S
(J) นรธ L:J (O) วนฉ L:L (L) อสย T:HU-HM (U) อสย T:HP (M) H พกษ T:HM
(T) อสย HT:HJ (S) อสย HP:JS (Q) อสย T:H-J; UL:HU; ยรม LM:Q
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ทํา ให้ แหลกเป็ นชิ6 นๆ จงคาด บ่ วงและถู กจับไป"
เอวเจ้ าไว้ และเจ้ าจะถู กทํา ให้ 16 จงมั ด ถ้ อยคํา พยานเก็ บไว้
แหลกเป็ นชิ6 นๆ
เสี ย และจงตี ตราพระราชบั ญ10 จงปรึกษากันเถิด แต่ กจ็ ะไร้ ญัติไว้ ในหมู่ พวกสาวกของข้ าพผล จงพูดกันเถิด แต่ กจ็ ะไม่ สาํ - เจ้ าเสีย
เร็จผล เพราะว่ าพระเจ้ าทรง 17 ข้ าพเจ้ าจะรอคอยพระเยโฮสถิตกับเรา
วาห์ ผู้ ทรงซ่ อนพระพั กตร์ ของ
11 เพราะว่ า พระเยโฮวาห์ ต รั ส พระองค์ จากวงศ์วานของยาโคบ
ดังต่ อไปนี6 กับข้ าพเจ้ าพร้ อมด้ วย และข้ าพเจ้ าจะคอยท่าพระองค์
พระหั ตถ์ อั นเข้ มแข็ง และทรง 18 ดูเถิ ด ข้ าพเจ้ าและบุตรผู้ ซึ ง
สั งสอนข้ าพเจ้ ามิ ใ ห้ ดํา เนิ น ใน พระเยโฮวาห์ ทรงประทานแก่
ทางของชนชาติน6 ี พระองค์ ตรัส ข้ าพเจ้ า เป็ นหมายสํา คั ญและ
ว่ า
เป็ นการมหั ศจรรย์ ต่ างๆในอิ ส12 "สิ งที ชนชาติ น6 ี เรี ยกว่ า การ ราเอล จากพระเยโฮวาห์ จอม
ร่ วมคิ ดกบฏ เจ้ าอย่ าเรี ยกว่ า โยธา ผู้ ทรงประทั บบนภู เขา
การร่ วมคิดกบฏ เสียหมด อย่ า ศิโยน
กลั วสิ งที เขากลั ว หรื ออย่ าครั น 19 และเมื อเขาทั6งหลายจะกล่ าว
คร้ าม
แก่ พวกท่ านว่ า "จงปรึ กษากั บ
13 แต่ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา คนทรงและพ่ อ มดแม่ ม ดผู้ ร้ อง
นั6 นแหละ เจ้ าต้ องว่ าพระองค์ เสี ยงจ๊ อกแจ๊ กและเสี ยงพึ มพํา "
บริ สุทธิ= จงให้ พระองค์ทรงเป็ น ไม่ ควรที ประชาชนจะปรึ กษากั บ
ผู้ ที เจ้ ายํา เกรง จงให้ พระองค์ พระเจ้ าของเขาหรื อ ควรเขาจะ
ทรงเป็ นผู้ ทีเจ้ าครั นคร้ าม
ไปปรึ ก ษาคนตายเพื อคนเป็ น
14 แล้ วพระองค์ จ ะเป็ นสถาน หรือ
บริ สุ ทธิ= แต่ เป็ นศิ ลาที ทาํ ให้ 20 ไปค้ นพระราชบั ญ ญั ติ แ ละ
สะดุด และเป็ นก้ อนหิ นที ทาํ ให้ ถ้ อยคําพยาน ถ้ าเขาไม่ พูดตาม
ขุ่ นเคืองใจของวงศ์ วานทั6 งคู่ ของ คํา เหล่ านี6 ก็เพราะในตั วเขาไม่ มี
อิ สราเอล เป็ นกั บและเป็ นบ่ วง แสงสว่ างเสียเลย
ดักชาวเยรูซาเล็ม
21 เขาทั6 งหลายจะผ่ านแผ่ นดิ น
15 และคนเป็ นอั น มากในพวก ไปด้ วยความระทมใจอั นยิ งใหญ่
เขาจะสะดุดหิ นนั6 น เขาทั6งหลาย และด้ วยความหิ ว และต่ อมาเมื อ
จะล้ มลงและแตกหั ก เขาจะติ ด เขาหิ ว เขาจะเกรี6 ยวกราดและ
(HP) อสย T:U-T (HH) ยรม JP:T (HJ) อสย T:J-M (HO) ลนต HP:O; กดว JP:HJ-HO
(HL) อสย JM:JP (HU) มธ HH:M (HM) อสย JQ:HH (HT) อสย JU:Q (HS) อสย S:O
(HQ) ลนต JP:M; พบญ HS:HH (JP) อสย S:HM; ลก HP:JM (JH) อสย S:T-S; Q:JP
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แช่ งด่ ากษั ตริ ย์ ของเขาและพระ ปรี ด= ิ เมื อเขาแบ่ ง ของริ บมานั6 น
เจ้ าของเขา และจะแหงนหน้ าขึ6 น แก่ กัน
ข้ างบน
4เพราะว่ าแอกอันเป็ นภาระของ
22 และจะมองดู ที แผ่ นดิ น โลก เขาก็ดี ไม้ พลองที ตี บ่ าเขาก็ดี
และจะมองเห็ น ความทุ กข์ ใจ ไม้ ตะบองของผู้ บีบบังคั บเขาก็ดี
และความมื ด ความกลุ้ มแห่ ง พระองค์ จ ะทรงหั กเสี ยอย่ า งใน
ความแสนระทม และเขาจะถู ก วันของคนมีเดียน
ผลักไสเข้ าไปในความมืดทึบ
5เพราะการรบทั6 งสิ6 นของนั กรบ
คําพยากรณ์เรื. อง
มี เสี ยงวุ่ นวาย และเสื6 อคลุ มที
การประสู ติของพระเยซู คริ สต์ เกลื อกอยู่ ในโลหิ ต แต่ การรบ
แต่ ก ระนั6 นแผ่ นดิ น นั6 นซึ ง ครั6 งนี6 จะถู กเผาเป็ นเชื6 อเพลิ งใส่
อยู่ ในความแสนระทมจะไม่ ไฟ
กลั ดกลุ้ ม ในกาลก่ อนพระองค์ 6ด้ วยมี เด็กคนหนึ งเกิ ดมาเพื อ
ทรงนํา แคว้ นเศบู ลุ นและแคว้ น เรา มีบุตรชายคนหนึ งประทาน
นั ฟทาลี มาสู่ ความดู หมิ น แต่ มาให้ เรา และการปกครองจะอยู่
และจะเรี ยก
ในกาลภายหลั ง พระองค์ จะทรง ที บ่ าของท่ าน
กระทํา ให้ ห นทางข้ าง ทะ เล นามของท่านว่ า "ผู้ ทีมหั ศจรรย์
แคว้ นฟากแม่ นาํ6 จอร์ แดนข้ าง ทีปรึกษา พระเจ้ าผู้ ทรงมหิ ทธิโน้ น คือ กาลิลีแห่ งบรรดาประ- ฤทธิ= พระบิดานิรันดร์ องค์สันชาชาติ ให้ เจ็บปวดทรมานอย่ าง ติราช"
7 เพื อการปกครองของท่ า นจะ
มาก
2ชนชาติทีดาํ เนิ นในความมื ดได้ เพิ มพู น ยิ งขึ6 นและสั นติ ภาพจะ
เห็ นความสว่ างยิ งใหญ่ แล้ ว ไม่ มี ที ส6 ิ นสุดเหนื อพระที นั งของ
บรรดาผู้ ที อ าศั ยอยู่ ในแผ่ นดิ น ดาวิ ด และเหนื อราชอาณาจั กร
แห่ งเงามั จจุ ราช ความสว่ างได้ ของพระองค์ ที จะสถาปนาไว้
และเชิ ดชู ไว้ ด้ วยความยุ ติ ธรรม
ส่ องมาบนเขา
3พระองค์ ได้ ทรงทวี ชนในประ- และด้ วยความเทียงธรรม ตั6 งแต่
ชาชาติน6 ั นขึ6 น พระองค์มิได้ ทรง บั ดนี6 เป็ นต้ นไปจนนิ รั นดร์ ก าล
เพิ มความชื นบานของเขา เขาทั6ง ความกระตื อรื อร้ นของพระเยหลายเปรมปรี ด= ิ ต่ อ พระพั กตร์ โฮวาห์ จอมโยธาจะกระทําการนี6
อิ สราเอลจะถู กตี สอนต่ อไป
พระองค์ ดั งด้ วยความชื นบาน
เมื อฤดู เกี ยวเก็บ ดั งคนเปรม 8องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าทรงใช้ พระ

9

(JJ) J พศด HU:U-M; อสย U:OP; Q:H (H) H พกษ HU:HQ-JP (J) อสย UP:HP
(O) นหม Q:JO; สดด HPT:OS (L) ปฐก JT:LP; ลนต JM:HO (U) H ซมอ HL:HQ
(M) อสย T:HL; ลก H:OU (T) J ซมอ T:HM; สดด J:S (S) อสย T:T-S; มคา H:H-Q
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หน้ า 1399
อิสยาห์ Q
วจนะไปต่ อสู้ ยาโคบ และจะตก เขานําก็ถูกทําลาย
อยู่ เหนืออิสราเอล
17 ฉะนั6 น องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าจะ
9และประชาชนทั6 งสิ6 นจะรู้ เรื อง หาทรงเปรมปรีด= ิ ในคนหนุ่ มของ
คื อ เอฟราอิ มและชาวสะมาเรี ย เขาไม่ และจะมิ ได้ ทรงมี พระ
ผู้ กล่ า วด้ วยความเย่ อ หยิ งและ กรุณาต่ อคนกําพร้ าพ่ อหรือหญิง
ด้ วยจิตใจจองหอง
ม่ ายของเขา เพราะว่ าทุ กคนเป็ น
10 ว่ า "ก้ อนอิ ฐพั งลงแล้ ว แต่ คนหน้ าซื อใจคดและเป็ นคนทํา
เราจะสร้ างด้ วยศิ ลาสลั ก ต้ น ความชั วและปากทุ กปากก็กล่ าว
มะเดื อถู กโค่ นลง แต่ เราจะใส่ คําโฉดเขลา ถึ งกระนั6 นก็ดี พระ
ต้ นสีดาร์เข้ าแทนไว้ ในทีน6 ั น"
พิ โรธของพระองค์ ก ็ ยั งมิ ได้ หั น
11 พระเยโฮวาห์ จึ งทรงหนุ น กลั บ และพระหั ตถ์ ของพระ
ปฏิปักษ์ ของเรซี นมาสู้ เขา และ องค์ยังเหยียดออกอยู่
ทรงกระตุ้ นศั ตรู ของเขาให้ ร่ วม 18 เพราะความชั วก็ไหม้ เหมื อน
กัน
ไฟไหม้ มั นจะผลาญทั6 งหนาม
12 คื อคนซี เรี ยทางข้ างหน้ าและ ย่ อยและหนามใหญ่ มันจะจุ ดไฟ
คนฟี ลิ สเตี ยทางข้ างหลั ง และ เข้ าทีป่าทึบ และป่ าทึบก็จะม้ วน
เขาจะอ้ าปากออกกลื นอิ สราเอล ขึ6 นข้ างบนเหมือนควันเป็ นลูกๆ
เสีย ถึงกระนั6 นก็ดีพระพิโรธของ 19 แผ่ นดิ นนั6 นก็มื ดไปโดยเหตุ
พระองค์ ก ็ยังมิ ได้ หั นกลั บ และ พระพิ โรธของพระเยโฮวาห์
พระหั ตถ์ ของพระองค์ยังเหยี ยด จอมโยธา ประชาชนก็จะเหมือน
ออกอยู่
เชื6 อเพลิ ง ไม่ มี คนใดจะไว้ ชี วิ ต
13 เพราะประชาชนมิ ได้ หั นมา พี น้องของตน
หาพระองค์ ผ้ ู ทรงตี เขา มิ ได้ 20 เขาจะฉวยได้ ทางขวา แต่ ยัง
แสวงหาพระเยโฮวาห์ จอมโยธา
หิ วอยู่ เขาจะกิ นทางซ้ าย แต่ ก ็
14 พระเยโฮวาห์ จึ งจะทรงตัดหั ว ยั งไม่ อิ ม ต่ างก็จะกิ นเนื6 อแขน
ตั ด หางออกเสี ย จากอิ ส ราเอล ของตนเอง
ทั6งกิ งก้ านและต้ นกกในวันเดียว
21 มนัสเสห์ กินเอฟราอิม เอฟ15 ผู้ ใหญ่ และคนมี เกียรติคือหั ว ราอิมกินมนัสเสห์ และทั6 งคู่ กส็ ้ ู
และผู้ พยากรณ์ ผ้ ู สอนเท็จ เป็ น กั บยู ดาห์ ถึ งกระนั6 นก็ดี พระ
หาง
พิ โรธของพระองค์ ก ็ ยั งมิ ได้ หั น
16 เพราะบรรดาผู้ ทีนาํ ชนชาติ น6 ี กลับ และพระหั ตถ์ของพระองค์
ได้ นาํ เขาให้ หลง และบรรดาผู้ ที ยังเหยียดออกอยู่
(Q) อสย JM:HH (HP) H พกษ T:Q-HJ (HH) อสย S:L-T (HJ) J พกษ HM:M
(HO) อสย H:U (HL) J พกษ HT:M-JP (HU) H ซมอ Q:M (HM) อสย O:HJ; มธ HU:HL
(HT) อสย HP:J (HS) อสย H:OH (HQ) อสย U:OP (JP) ลนต JM:JM (JH) วนฉ T:J
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อิสยาห์ HP
หน้ า 1400
วิ บั ติ แก่ คนเหล่ านั6 น ในถนน
ที ออกกฎหมายอธรรม 7แต่ เขามิได้ ต6 ั งใจอย่ างนั6 น และ
และแก่ ผ้ ู เขียนที เขียนแต่ การบี บ จิ ตใจของเขาก็มิ ได้ คิ ดอย่ างนั6 น
คั6 นเรื อยไป
แต่ ในใจของเขาคิ ดจะทํา ลาย
2เพื อหั นคนขั ดสนไปจากความ และตัดประชาชาติเสียมิใช่ น้อย
ยุ ติ ธรรม และปล้ นสิ ทธิ ของคน 8เพราะเขาพูดว่ า "ผู้ บังคับบัญจนแห่ งชนชาติของเราเสีย เพื อ ชาของข้ าเป็ นกษั ต ริ ย์ หมดมิ ใ ช่
ว่ าหญิ งม่ ายจะเป็ นเหยื อของเขา หรือ
และเพื อเขาจะปล้ นคนกํา พร้ า 9 เมื องคาลโนก็ เ หมื อนเมื อง
พ่ อเสีย
คารเคมิชมิใช่ หรือ เมืองฮามัทก็
3 พวกเจ้ าจะกระทํา อย่ า งไรใน เหมื อ นเมื อ งอารปั ด มิ ใ ช่ หรื อ
วันแห่ งการลงอาญา และในการ เมื อ งสะมาเรี ยก็ เ หมื อ นเมื อ ง
กวาดล้ างซึ งจะมาจากทีไกล เจ้ า ดามัสกัสมิใช่ หรือ
จะหนี ไปพึ งใคร และเจ้ าจะฝาก 10 เหมื อ นอย่ า งมื อ ของเราไป
สง่ าราศีของเจ้ าไว้ ทีไหน
ถึ งบรรดาราชอาณาจั กรของรู ป
4ปราศจากเราพวกเขาจะกราบ เคารพ ซึ งรู ปเคารพแกะสลั ก
ลงอยู่ กับนักโทษ เขาจะล้ มลงใน ของเขานั6 นใหญ่ กว่ าของเยรู ซาหมู่ พวกคนที ถู กฆ่ า ถึ งกระนั6 น เล็มและสะมาเรีย
ก็ดีพระพิ โรธของพระองค์ ก ็ยังมิ 11 เราก็ จ ะไม่ ทาํ แก่ เยรู ซ าเล็ ม
ได้ หั นกลั บ และพระหั ตถ์ ของ กั บรู ป เคารพของเขาดอกหรื อ
พระองค์ยังเหยียดออกอยู่
ดั งที เราได้ ทํา แก่ สะมาเรี ย
พระเจ้าจะทรงตี สอน
และรูปเคารพของเขา"
12 ต่ อมาเมื อองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
ประเทศอัสซี เรี ย
5โอ ชาวอัสซีเรียเอ๋ย ผู้ เป็ นตะ- ทรงสําเร็จพระราชกิ จทั6 งสิ6 นของ
บองแห่ งความกริ6 วของเรา และ พระองค์ ที ภูเขาศิ โยนและที เยไม้ พลองในมื อของเขาคื อความ รูซาเล็มแล้ ว เราจะทรงลงทัณฑ์
แก่ ผลแห่ งจิ ตใจจองหองของ
เกรี6 ยวกราดของเรา
6เราจะใช้ เขาไปสู้ ประชาชาติ อัน กษั ตริ ย์ แห่ งอั สซี เรี ย และสง่ า
หน้ าซื อใจคด เราจะบั ญชาเขา ราศีแห่ งตายโสของเขา
ให้ ไปสู้ ชนชาติ ที เรากริ6 ว ไปเอา 13 เพราะเขาว่ า "ข้ าได้ กระทํา
ของริ บและฉวยเหยื อและให้ การนี6 ด้ วยกํา ลั งมื อของข้ า และ
เหยี ยบยํา ลงเหมื อนเหยี ยบเลน ด้ วยสติ ปัญญาของข้ า เพราะข้ า

10

(H) อสย O:HH (J) พคค O:OU (O) โยบ OH:HL; อสย JP:M; OO:HL (L) ลนต JM:HT
(U) ปฐก HP:HH (M) อสย Q:HT (T) ปฐก UP:JP; มคา L:HH-HJ (S) อสย OM:S
(Q) อมส M:H-J (HP) อสย HP:HL (HH) อสย OM:HQ (HJ) อสย HP:U (HO) อสย HP:S
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หน้ า 1401
อิสยาห์ HP
มี ความเข้ าใจ ข้ าได้ ร6 ื อเขตแดน ราศี แห่ งป่ าของเขาและแห่ งสวน
ของชนชาติ ท6 ั งหลาย และได้ ผลไม้ ของเขา ทั6 งจิ ตวิ ญญาณ
ปล้ นทรั พย์สมบัติของเขา ข้ าได้ และร่ างกาย และจะเป็ นเหมือน
โยนบรรดาชาวเมื องลงมาอย่ าง เวลาผู้ ถือธงอ่ อนเปลี6 ยลงไป
คนกล้ าหาญ
19 ต้ นไม้ แห่ งป่ าของเขาจะ
14 มื อของข้ าได้ ฉวยทรั พย์ สม- เหลื อน้ อยเต็มที จนเด็กๆจะ
บั ติ ของชนชาติ ท6 ั งหลายเหมื อน เขียนลงได้
ฉวยรั งนก และอย่ างคนเก็บไข่
คนอิ สราเอลที.เหลืออยู่ ในสมัย
ซึ งละทิ6งไว้ ข้ าก็รวบรวมแผ่ นดิน
ความทุกข์ลําบากใหญ่ยิ.ง
โลกทั6งสิ6 นดังนั6 นแหละ และไม่ มี 20 ต่ อมาในวันนั6 น คนอิสราเอล
ผู้ ใดขยั บปี กมาปก หรื ออ้ าปาก ทีเหลืออยู่ และคนทีรอดหนีไป
หรือร้ องเสียงจ๊อกแจ๊ก"
แห่ งวงศ์ วานของยาโคบ จะไม่
15 ขวานจะคุ ย ข่ มคนที ใช้ มั น พิ งผู้ ที ตี เขาอี ก แต่ จะพั กพิ งที
สกัดนั6 นหรือ หรือเลื อยจะทะนง พระเยโฮวาห์ องค์ บริ สุ ทธิ= แห่ ง
ตั วเหนื อผู้ ที ใช้ มั นเลื อยนั6 นหรื อ อิสราเอล โดยความจริง
เหมื อนกั บว่ าตะบองจะยกผู้ ซึ ง 21 ส่ วนคนที เหลืออยู่ จะกลับมา
ถื อมันขึ6 นตี หรื ออย่ างไม้ พลอง ยังพระเจ้ าผู้ ทรงมหิ ทธิฤทธิ= คือ
จะยกตั วขึ6 นเหมื อนกั บว่ ามั นไม่ คนทีเหลืออยู่ ของยาโคบ
ทําด้ วยไม้
22 อิ สราเอลเอ๋ ย เพราะแม้ ว่ า
16 ฉะนั6 น องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ชนชาติ ของเจ้ าจะเป็ นดั งเม็ ด
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าจอมโยธาจะ ทรายในทะเล คนทีเหลืออยู่ เท่า
ทรงให้ โรคผอมแห้ งมาในหมู่ นั6 นจะกลั บมา การเผาผลาญซึ ง
พวกคนอ้ วนพี ของเขา ภายใต้ กํา หนดไว้ แล้ วจะล้ นหลามไป
เกี ยรติ ของเขาจะมีการไหม้ ใหญ่ ด้ วยความชอบธรรม
โตเหมือนอย่ างไฟไหม้
23 เพราะว่ าองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
17 ความสว่ างแห่ ง อิ สราเอลจะ พระเจ้ าจอมโยธาจะทรงกระทํา
เป็ นไฟ และองค์ บริ สุ ทธิ= ของ ให้ การเผาผลาญนั6 นสิ6 นสุ ด ลง
ท่ านจะกลายเป็ นเปลวเพลิ งและ ตามที กํา หนดไว้ แล้ วในท่ า มจะเผาและกิ นหนามใหญ่ และ กลางแผ่ นดินทั6งสิ6 น
หนามย่ อยของเขาเสี ยในวั น 24 ฉะนั6 น องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
เดียว
พระเจ้ าจอมโยธาตรั ส ดั ง นี6 ว่ า
18 พระองค์ จ ะทรงผลาญสง่ า "โอ ชนชาติของเราเอ๋ย ผู้ อยู่ ใน
(HL) โยบ OH:JU (HU) สดด HT:HO-HL (HM) อสย U:HT (HT) สดด JT:H; อสย MP:HQ
(HS) อสย HP:OO-OL (HQ) อสย OT:OM (JP) อสย H:Q (JH) อสย T:O; Q:HO
(JJ) H พกษ L:JP; ฮชย H:HP (JO) อสย HL:JM-JT; ดนล L:OU (JL) อสย L:O
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อิสยาห์ HP, HH
หน้ า 1402
ศิโยน อย่ ากลัวคนอัสซีเรีย เขา ชาห์ เถิด โอ อานาโธทเอ๋ย น่ า
จะตี เจ้ าด้ วยตะบองและจะยกไม้ สงสารจริง
พลองของเขาขึ6 นสู้ เจ้ าอย่ างที ใน 31 มั ดเมนาห์ กาํ ลั งหนี อยู่ คน
อียิปต์
เกบิมหนีให้ พ้นภัย
25 เพราะอี ก สั ก หน่ อ ยเท่ า นั6 น 32 ในวันนั6 นเอง เขาจะยับยั6 งอยู่
แล้ วความกริ6 วนั6 นจะสิ6 นสุด และ ที เมื องโนบ เขาจะส่ ายมื อของ
ความโกรธของเราจะมุ่ งตรงที เขาต่ อต้ านภู เ ขาแห่ งธิ ด าของ
การทําลายเขา
ศิโยน เนินเขาของเยรูซาเล็ม
26 และพระเยโฮวาห์ จ อมโยธา 33 ดู เถิ ด องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
จะทรงเหวี ยงแส้ มาสู้ เขา ดั งที พระเยโฮวาห์ จอมโยธา จะทรง
พระองค์ทรงโจมตีคนมีเดียน ณ ตั ดกิ งไม้ ด้ วยกํา ลั ง อั นน่ าคร้ าม
ศิ ลาโอเรบ และไม้ พลองของ กลั ว ต้ นที สู งยิ งจะถู กโค่ นลง
พระองค์ ที เคยอยู่ เหนื อ ทะเล มา และต้ นทีสูงจะต้ องตําลง
พระองค์ จะทรงยกขึ6 นอย่ างที ใน 34 พระองค์ จะทรงใช้ ขวาน
อียิปต์
เหล็กฟั นป่ าทึบ และเลบานอน
27 และต่ อมาในวันนั6 นภาระของ จะล้ มลงโดยคนมีอาํ นาจใหญ่ โต
เขาจะพรากไปจากบ่ าของเจ้ า
พระเยซู คริ สต์ คือพระอังกู ร
และแอกของเขาจะถู กทํา ลาย
จะทรงประทับนัง. บน
เสียจากคอของเจ้ า และแอกนั6 น
พระที.น งั . ของดาวิด
จะถู กทําลายเพราะเหตุการเจิม"
จะมี หน่ อแตกออกมา
กองทัพทั,งหลายของ
จากตอแห่ งเจสซี จะมี
ปฏิ ปักษ์ต่อพระคริ สต์
กิ งงอกออกมาจากรากทั6 งหลาย
มาสู ร้ บที.อารมาเกดโดน
ของเขา
28 เขาได้ มาถึ งอั ยยาทแล้ ว เขา 2และพระวิ ญญาณของพระเยได้ ข้ามมิโกรน เขาเก็บสั มภาระ โฮวาห์ จะอยู่ บนท่านนั6 น คือวิญญาณแห่ งปั ญญาและความเข้ าใจ
ของเขาไว้ ทีมิคมาช
29 เขาเหล่ า นั6 นผ่ า นช่ อ งหว่ า ง วิ ญญาณแห่ งการวิ นิ จฉั ย และ
เขามาแล้ ว เกบาเป็ นที เขาค้ าง อานุ ภาพ วิ ญญาณแห่ งความรู้
คืน รามาห์ สะทกสะท้ าน กิเบ- และความยําเกรงพระเยโฮวาห์
3ความพึ งใจของท่ านก็ในความ
อาห์ ของซาอูลหนีไปแล้ ว
30 โอ ธิ ดาของกั ลลิ มเอ๋ ย ส่ ง ยํา เกรงพระเยโฮวาห์ ท่ านจะ
เสี ยงร้ องซี ให้ เขายิ นได้ ในไล- ไม่ พิ พากษาตามซึ งตาท่ า นเห็ น

11

(JU) อสย HP:OO-OL (JM) J พกษ HQ:OU (JT) อสย Q:L (JS) ยชว T:J; นหม HH:OH
(JQ) H ซมอ HO:JO (OP) H ซมอ JU:LL (OH) ยชว HU:OH (OJ) H ซมอ JH:H; JJ:HQ
(OO) อสย H:HM-HQ (OL) อสย HP:HS (H) ศคย M:HJ (J) อสย LJ:H (O) อสย OO:M
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หน้ า 1403
อิสยาห์ HH
หรือตัดสินตามซึ งหู ท่านได้ ยิน
คําพยากรณ์เรื. อง
4แต่ ท่านจะพิ พากษาคนจนด้ วย
การรวบรวมกันอี ก
ความชอบธรรม และตัดสินเผื อ
ของอิ สราเอล
ผู้ มี ใจถ่ อมแห่ งแผ่ นดิ นโลกด้ วย 10 ในวันนั6 น รากแห่ งเจสซี ซึ ง
ความเที ยงตรง ท่ านจะตี โลก ตั6 งขึ6 นเป็ นธงแก่ ชนชาติท6 ั งหลาย
ด้ วยตะบองแห่ งปากของท่ า น จะเป็ นที แสวงหาของบรรดา
และท่ านจะประหารคนชั วด้ วย ประชาชาติ และที พาํ นั กของ
ลมแห่ งริมฝี ปากของท่าน
ท่านจะรุ่ งโรจน์
5ความชอบธรรมจะเป็ นผ้ าคาด 11 อยู่ มาในวั นนั6 น องค์ พระผู้
เอวของท่ าน และความสั ตย์ เป็ นเจ้ าจะทรงยื นพระหั ตถ์ ของ
สุ จริ ตจะเป็ นผ้ าคาดบั6 นเอวของ พระองค์ ออกไปเป็ นครั6 งที ส อง
ท่าน
เพื อจะได้ ส่ วนชนชาติ ของพระ
บรรดาสัตว์แห่ งโลกนี,
องค์ ที เหลื ออยู่ คื นมา เป็ นคน
จะอยู่ เย็นเป็ นสุข
เหลื อจากอั สซี เรี ย จากอี ยิ ปต์
กับมนุ ษยชาติ
จากปั ทโรส จากเอธิโอเปี ย จาก
6สุ นั ขป่ าจะอยู่ กั บลู กแกะ และ เอลาม จากชิ นาร์ จากฮามั ท
เสื อ ดาวจะนอนอยู่ กั บลู ก แพะ และจากเกาะต่ างๆแห่ งทะเล
ลู กวั วกั บสิ งโตหนุ่ มกั บสั ตว์ อ้ วน 12 พระองค์ จะทรงยกอาณั ติ
พี จะอยู่ ด้ วยกั น และเด็กเล็กๆ สั ญญาณนั6 นขึ6 นให้ แก่ บรรดา
จะนํามันไป
ประชาชาติ และจะชุ มนุ มอิสรา7แม่ วัวกับหมีจะกินด้ วยกัน ลูก เอลที พลั ดพราก และรวบรวม
ของมันก็จะนอนอยู่ ด้วยกัน และ ยู ดาห์ ที กระจั ดกระจายจากสี มุ ม
สิงโตจะกินฟางเหมือนวัวผู้
แห่ งแผ่ นดินโลก
8 และทารกกิ น นมจะเล่ น อยู่ ที 13 ความอิ จฉาของเอฟราอิ มจะ
ปากรูงูเห่ า และเด็กทีหย่ านมจะ พรากไปด้ วย และบรรดาคู่ อริ
เอามือวางบนรังของงูทับทาง
ของยู ดาห์ จะถู กตั ดออกไป
9 สั ตว์ เ หล่ า นั6 นจะไม่ ทาํ ให้ เจ็ บ เอฟราอิมจะไม่ อิจฉายูดาห์ และ
หรื อ จะทํา ลายทั วภู เขาอั น บริ - ยูดาห์ จะไม่ รบกวนเอฟราอิม
สุ ทธิ= ของเรา เพราะว่ าแผ่ นดิ น 14 แต่ เขาทั6 งหลายจะโฉบลง
โลกจะเต็ ม ไปด้ วยความรู้ เรื อง เหนื อ ไหล่ เขาของคนฟี ลิ สเตี ย
ของพระเยโฮวาห์ ดั งนํา6 ปกคลุม ทางตะวันตก และเขาจะร่ วมกัน
ทะเลอยู่ น6 ั น
ปล้ นประชาชนทางตะวั น ออก
(L) J ซมอ S:HU (U) สดด QO:H (M) อสค OL:JU; ฮชย J:HS (S) สดด HLP:O
(Q) อสย HH:HO (HP) อสย HH:H (HH) อสย MP:H (HJ) อสย HH:HP; HS:O; UQ:HQ
(HO) อสย T:H-M; ยรม O:HS; อสค OT:HM-JL (HL) อบด H:HQ; ศฟย J:U; ศคย Q:U-T
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อิสยาห์ HH-HO
หน้ า 1404
เขาจะยื นมื อ ออกต่ อสู้ เอโดม ของข้ าพเจ้ าแล้ ว
และโมอั บ และคนอั มโมนจะ 3เจ้ าจะโพงนํา6 ด้ วยความชื นบาน
เชื อฟั งเขาทั6งหลาย
จากบ่ อแห่ งความรอด
15 และพระเยโฮวาห์ จะทรงทํา 4 และในวั น นั6 นเจ้ าจะกล่ า วว่ า
ลายลิ6 นของทะเลแห่ งอี ยิ ปต์ "จงสรรเสริ ญพระเยโฮวาห์ จง
อย่ างสิ6 นเชิ ง และจะทรงโบกพระ ร้ องทู ลออกพระนามของพระ
หั ตถ์เหนือแม่ นาํ6 นั6 น ด้ วยลมอัน องค์ จงประกาศบรรดาพระ
แรงกล้ าของพระองค์ และจะตี ราชกิ จ ของพระองค์ ท่ า มกลาง
มั น ให้ แตกเป็ นธารนํา6 เจ็ ด สาย ชนชาติ ท6 ั งหลาย จงป่ าวร้ องว่ า
และให้ คนเดิ นข้ ามไปได้ โดยที พระนามของพระองค์ เป็ นที เชิ ด
เท้ าไม่ เปี ยกนํา6
ชู "
16 และ จะมี ถนนหลวง จาก 5จงร้ องเพลงสรรเสริ ญพระเยอั ส ซี เ รี ยสํา หรั บคนที เหลื อ อยู่ โฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงกระจากชนชาติของพระองค์ ดั งทีมี ทํา กิ จอั นดี เลิ ศ ให้ เรื องนี6 รู้ กั น
อยู่ สํา หรั บอิ สราเอลในวั นที เขา ทัวไปในแผ่ นดินโลก
ขึ6 นมาจากแผ่ นดินอียิปต์
6ชาวศิ โยนเอ๋ ย จงโห่ ร้ องและ
คนอิ สราเอลทุกคน
ร้ องเสียงดัง เพราะองค์ บริสุทธิ=
แห่ งอิ สราเอลนั6 นก็ใหญ่ ยิ งอยู่ ใน
จะได้รบั ความรอด
ในวั นนั6 น ท่ านจะกล่ าว หมู่ พวกเจ้ า
การทําลายกรุ งบาบิโลน
ว่ า "โอ ข้ าแต่ พระเยโฮและปฏิ ปักษ์ต่อพระคริ สต์
วาห์ ข้ าพระองค์ จะสรรเสริ ญ
พระองค์ เพราะแม้ พระองค์ ทรง
ในวันแห่ งพระเยโฮวาห์
พระพิ โรธต่ อข้ าพระองค์ ความ
ภาระเกี ยวกั บบาบิ โลน
กริ6 วของพระองค์ ก ็ หั น กลั บไป
ตามซึ งอิ ส ยาห์ บุ ตรชาย
และพระองค์ ทรงเล้ าโลมข้ าพระ ของอามอสได้ เห็น
องค์"
2 จงชู ธงสั ญญาณขึ6 นบนภู เ ขา
2ดู เถิ ด พระเจ้ าทรงเป็ นความ สูง จงเปล่ งเสียงร้ องเรียกเขาทั6ง
รอดของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะวาง หลาย จงโบกมือให้ เขาเข้ าไปใน
ใจและไม่ กลัว เพราะพระเยโฮ- ประตูเมืองของขุนนาง
วาห์ คื อพระเยโฮวาห์ ทรงเป็ น 3ตั วเราเองได้ บั ญชาแก่ ผ้ ู ที เรา
กํา ลั ง และบทเพลงของข้ าพเจ้ า ชําระให้ บริสุทธิ= แล้ ว เราได้ เรียก
และพระองค์ ทรงเป็ นความรอด ชายฉกรรจ์ ของเราให้ จั ดการ

12

13

(HU) ศคย HP:HH (HM) อสย HH:HH (H) อสย J:HH; HH:HP-HH (J) อสย T:HL
(O) สดด OM:Q; พซม J:O (L) สดด HPM:LT-LS (U) อพย HU:H, JH (M) อสย LP:Q
(H) อสย HL:JS; HU:H (J) อสย U:JM; HH:HJ; ยรม UP:J (O) อสย JO:HH; LL:JT-JS
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หน้ า 1405
อิสยาห์ HO
ตามความโกรธของเรา คื อผู้ ที ดินนั6 น
ยินดีในความสูงส่ งของเรา
10 เพราะดวงดาวแห่ งฟ้ าสวรรค์
4 เสี ย งอึ ง อลบนภู เ ขาดั งเสี ยง และหมู่ ดาวในนั6 น จะไม่ ทอแสง
มวลชนมหึ มา เสียงอึงคะนึงของ ของมัน ดวงอาทิตย์กจ็ ะมืดเมื อ
ราชอาณาจักรทั6งหลายของบรร- เวลาขึ6 น และดวงจั นทร์ จะไม่
ดาประชาชาติ ที รวมเข้ าด้ วยกั น ส่ องแสงของมัน
พระเยโฮวาห์ จอมโยธากําลังระ- 11 เราจะลงโทษโลกเพราะความ
ดมพลเพื อสงคราม
ชั วร้ าย และคนชั วเพราะความ
5เขาทั6 งหลายมาจากแผ่ นดินอัน ชั วช้ าของเขา เราจะกระทํา ให้
ไกล จากสุ ดปลายฟ้ าสวรรค์ ความเย่ อ หยิ งของคนจองหอง
พระเยโฮวาห์ และอาวุ ธแห่ งพระ สิ6 นสุ ด และปราบความยโสของ
พิ โรธของพระองค์ เพื อจะทํา คนโหดร้ าย
ลายแผ่ นดินทั6งสิ6 น
สมัยความทุกข์ลําบากใหญ่ยิ.ง
6จงพิลาปรําไห้ ซิ เพราะวันแห่ ง
และคนอิ สราเอลที.เหลืออยู่
พระเยโฮวาห์ มาใกล้ แล้ ว วันนั6 น 12 เราจะกระทํา ให้ คนมี ค่ ามาก
จะมา เป็ นการทําลายจากองค์ผ้ ู กว่ าทองคํา เนื6 อดี และมนุ ษย์ มี
ทรงมหิ ทธิฤทธิ=
ค่ ามากกว่ าทองคําแห่ งโอฟี ร์
7เพราะฉะนั6 น ทุ กๆมื อก็จะ 13 เพราะฉะนั6 น เราจะกระทําให้
อ่ อนเปลี6 ย และจิตใจของทุ กคน ฟ้ าสวรรค์ สั นสะเทื อน และ
ก็จะละลายไป
แผ่ นดิ นโลกจะสะท้ านพลั ดจาก
8และเขาทั6 งหลายจะตกใจกลั ว ทีของมัน โดยพระพิโรธของพระ
ความเจ็บและความปวดจะเกาะ เยโฮวาห์ จอมโยธา ในวั นแห่ ง
เขา เขาจะทุ รนทุ รายดั งหญิงกํา- ความโกรธอั นเกรี6 ยวกราดของ
ลั งคลอดบุ ตร เขาจะมองตากั น พระองค์
อย่ างตกตะลึง หน้ าของเขาแดง 14 คนทุ กคนจะหั นเข้ าสู่ ชนชาติ
เป็ นแสงไฟ
ของตนเอง และคนทุ กคนจะหนี
9ดูเถิด วันแห่ งพระเยโฮวาห์ จะ ไปยังแผ่ นดินของตนเอง ดั งละมา โหดร้ ายด้ วยพระพิ โรธและ มั งที ถู กล่ าหรื อเหมื อนแกะที ไม่
ความโกรธอันเกรี6 ยวกราด ทีจะ มีผ้ ู รวมฝูง
กระทํา ให้ แผ่ นดิ น เป็ นที ร กร้ าง 15 ทุ ก คนที เขาพบเข้ าก็ จ ะถู ก
และพระองค์ จ ะทรงทํา ลายคน แทงทะลุ และทุ กคนที รวมเข้ า
บาปของแผ่ น ดิ น เสี ยจากแผ่ น ด้ วยกั น กั บ พวกเขาก็ จ ะล้ มลง
(L) ยรม UP:J-O (U) อสย HO:HT (M) อสย HL:OH (T) อสย HP:O-L; OT:JT
(S) อสย JH:O-L (Q) อสย HO:HU-HS (HP) อสย U:OP; JL:JH (HH) อสย HL:JH
(HJ) อสย HO:HU-HS (HO) ยอล O:HM (HL) H พกษ JJ:HT, OM (HU) อสย HL:HQ-JJ
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อิสยาห์ HO, HL
หน้ า 1406
ด้ วยดาบ
ร้ องอยู่ ในวังแสนสุขของมัน เว16 เด็กเล็กๆของเขาจะถู กฟาด ลาของเมื องนั6 นก็ใกล้ เข้ ามาแล้ ว
ลงเป็ นชิ6 นๆต่ อหน้ าต่ อตาเขา และวั นเวลาของมั นจะไม่ ยื ดให้
เรื อนของเขาจะถู กปล้ นและ ยาวไป
ภรรยาของเขาจะถู กขืนใจ
การรวบรวมคนอิ สราเอล
การทําลายกรุ งบาบิโลน
ในอนาคต
17 ดูเถิด เราจะรบเร้ าให้ ชาวมีเพราะพระเยโฮวาห์ จ ะ
เดี ยมาสู้ เขา ผู้ ซึ งไม่ เอาใจใส่ ใน
ทรงมี พระเมตตาต่ อ
เรื องเงิ น และไม่ ไยดี ในเรื อง ยาโคบ และจะทรงเลื อกอิ สราทองคํา
เอลอี ก และจะทรงตั6 งเขาทั6 ง
18 คั นธนู ของเขาจะฟาดชาย หลายไว้ ในแผ่ นดิ นของเขาเอง
หนุ่ มลงเป็ นชิ6 นๆ เขาจะไม่ ปรา- คนต่ างด้ าวจะสมทบกับเขา และ
นีต่อผู้ บังเกิดจากครรภ์ นัยน์ตา ติดพันอยู่ กับวงศ์วานของยาโคบ
ของเขาจะไม่ สงสารเด็ก
2และชนชาติ ท6 ั งหลายจะรั บเขา
19 และบาบิ โลน ซึ งโอ่ อ่ าใน และนํา เขาทั6 งหลายมายั งที ของ
บรรดาราชอาณาจั กร เมื องที เขา และวงศ์ วานของอิ สราเอล
สง่ าและเป็ นที ภู มิ ใจของชาว จะมี กรรมสิ ทธิ= ในเขา เป็ นทาส
เคลเดี ย จะเป็ นดั งเมื องโสโดม ชายหญิ งในแผ่ นดินของพระเยและเมืองโกโมราห์ เมื อพระเจ้ า โฮวาห์ ผู้ ที จั บเขาเป็ นเชลยจะ
ทรงควํามันเสียนั6 น
ถู กเขาจั บเป็ นเชลย และจะปก
20 จะไม่ มีใครเข้ าอยู่ ในบาบิโลน ครองผู้ ทีเคยบีบบังคับเขา
หรื ออาศั ยอยู่ ตลอดทุ ก ชั วอายุ 3 และต่ อ มาในวั น ที พระเยโฮคนอาระเบี ยจะไม่ กางเต็นท์ของ วาห์ จะทรงประทานให้ เจ้ าได้
เขาที นั น ไม่ มี ผ้ ู เลี6 ยงแกะที จะ หยุ ดพั กจากความเศร้ าโศกของ
ให้ แกะของเขานอนลงทีนั น
เจ้ า และจากความกลัว และจาก
21 แต่ สั ต ว์ ป่ าจะนอนลงที นั น งานหนั กซึ งเจ้ าถู กบั งคั บให้
และบ้ านเรื อ นในนั6 นจะเต็ ม ไป กระทํา
ด้ วยนกทึ ดทือ นกเค้ าแมวจะ 4 เจ้ าจะยกคํา ภาษิ ต นี6 กล่ าวต่ อ
อาศัยที นั น เมษปี ศาจจะเต้ นรํา กษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลนว่ า "เออ
อยู่ ทีนั น
ผู้ บี บบั ง คั บก็ ส งบไปแล้ วหนอ
22 หมาจิ6 งจอกจะเห่ าหอนอยู่ ใน เมืองทองคําก็สงบไปด้ วยซิ
ที อาศั ยอั นรกร้ าง และมั งกรจะ 5พระเยโฮวาห์ ทรงหั กไม้ พลอง

14

(HM) สดด HOT:S-Q (HT) อสย HO:O-U (HS) J พกษ S:HJ (HQ) อสย HL:L-M
(JP) ยรม UP:O, HO (JH) วว HS:J (JJ) พบญ OJ:OU; ยรม UH:OO (H) อสย LP:H-J
(J) อสย HS:T (O) พบญ JS:LS (L) ยรม JL:Q; อสค U:HU (U) สดด HJU:O
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หน้ า 1407
อิสยาห์ HL
ของคนชั ว คทาของผู้ ครอบ มาถึงแดนคนตาย และเสียงพิณ
ครอง
ใหญ่ ของเจ้ า ตัวหนอนจะเป็ นที
6 ผู้ ซึ งตี ชนชาติ ท6 ั งหลายด้ วย นอนอยู่ ใต้ ตัวเจ้ า และตัวหนอน
ความพิ โรธ ด้ วยการตี อย่ างไม่ จะเป็ นผ้ าห่ มของเจ้ า
หยุ ดยั6 ง ผู้ ซึ งได้ ครอบครอง
การล้มลงของ
ประชาชาติ ด้ วยความโกรธ ได้
พญามารซาตาน
ถู กข่ มเหงโดยไม่ มีผ้ ู ใดยับยั6 ง
12 โอ ลู ซี เฟอร์ เอ๋ ย โอรส
ความสงบสุขทัว. โลก
แห่ งรุ่ งอรุ ณ เจ้ าร่ วงลงมาจาก
7 โลกทั6 งสิ6 นก็ พั ก และสงบอยู่ ฟ้ าสวรรค์แล้ วซิ เจ้ าถู กตัดลงมา
เขาทั6 งหลายร้ องเพลงโพล่ งออก ยั งพื6 นดิ นอย่ างไรหนอ เจ้ าผู้
มา
กระทํา ให้ บรรดาประชาชาติ ตก
=
8ต้ นสนสามใบเปรมปรี ดิ เพราะ ตําน่ ะ
เจ้ า ต้ นสนสี ดาร์แห่ งเลบานอน 13 เจ้ ารําพึงในใจของเจ้ าว่ า `ข้ า
ด้ วย และกล่ าวว่ า `ตั6 งแต่ เจ้ า จะขึ6 นไปยังสวรรค์ ข้ าจะตั6 งพระ
ตกตํา ก็ไม่ มี ผ้ ู โค่ นขึ6 นมาต่ อสู้ ที นั งของข้ า ณ เหนื อดวงดาว
เราแล้ ว'
ทั6 งหลายของพระเจ้ า ข้ าจะนั ง
ปฏิ ปักษ์ต่อพระคริ สต์
บนขุนเขาชุ มนุ มสถาน ณ ด้ าน
ถู กทิ, งลงในนรก
ทิศเหนือ
14 ข้ าจะขึ6 นไปเหนื อ ความสู ง
(ดนล T:S; วว HQ:JP)
9 นรกเบื6 องล่ า งก็ ตื นเต้ นเพื อ ของเมฆ ข้ าจะกระทําตั วของข้ า
ต้ อนรั บเจ้ าเมื อเจ้ ามา มั นปลุ ก เหมือนองค์ผ้ ู สูงสุด'
ให้ ชาวแดนคนตายมาต้ อนรั บ 15 แต่ เ จ้ าจะถู ก นํา ลงมาสู่ นรก
ยังทีลึกของปากแดน
เจ้ า คือบรรดาผู้ ซึ งเคยเป็ นผู้ นาํ
ของโลก มันทําให้ บรรดาผู้ ทีเคย 16 บรรดาผู้ ที เห็ น เจ้ าจะเพ่ งดู
เป็ นกษั ต ริ ย์ แห่ งประชาชาติ ท6 ั ง เจ้ า และจะพิจารณาเจ้ าว่ า `ชาย
หลายลุ กขึ6 นมาจากพระที นั งของ คนนี6 หรื อ ที ทํา ให้ โลกสั นสะเทื อน ผู้ เขย่ าราชอาณาจั กรทั6 ง
เขา
10 ทุ กตนจะพู ด และกล่ าวแก่ หลาย
เจ้ าว่ า `เจ้ าก็อ่อนเปลี6 ยอย่ างเรา 17 ผู้ ที ได้ กระทํา ให้ โลกเป็ น
ด้ วยหรื อ เจ้ ากลายเป็ นอย่ าง เหมื อนถิ นทุ รกั นดาร และควํา
หั วเมื องของโลกเสี ย ผู้ ไม่ ยอม
พวกเราหรือ'
11 ความโอ่ อ่ าของเจ้ าถู กนํา ลง ให้ เชลยกลับไปบ้ านของเขา'
(M) อสย OO:H; LT:M (T) สดด QM:HH-HO (S) อสค OH:HM (Q) สภษ HU:JL
(HP) สดด LQ:M-HL (HH) โยบ JH:HH-HU (HJ) อสย HO:HP (HO) อสค JT:O; JS:J
(HL) อสย OT:JO-JL (HU) อสค JS:S-Q (HM) สดด US:HP-HH (HT) อสย HO:HQ-JJ

23_isa.pub
page 24

Friday, March 04, 2016 19:46

อิสยาห์ HL
หน้ า 1408
การล่ มสลายของบาบิโลน
กรรมสิ ทธิ= ของอี กาบ้ าน และ
เป็ นสระนํา6 และจะกวาดด้ วยไม้
กับอาณาจักรของอัสซี เรี ย
กวาดแห่ งการทําลาย" พระเย(วว HS:H-JL)
18 กษั ต ริ ย์ ท6 ั งสิ6 นของบรรดา โฮวาห์ จอมโยธาตรัสดังนี6 แหละ
ประชาชาติ นอนอยู่ อย่ างมี 24 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาได้
เกี ยรติ ต่ างก็อยู่ ในอุ โมงค์ ของ ทรงปฏิญาณว่ า "เรากะแผนงาน
ไว้ อย่ างไร ก็จะเป็ นไปอย่ างนั6 น
ตน
19 แต่ เจ้ าถู กเหวี ยงออกไปจาก และเราได้ มุ่ งหมายไว้ อย่ างไร ก็
หลุ มศพของเจ้ า เหมื อนกิ งที จะเกิดขึ6 นอย่ างนั6 น
พึ งรั งเกี ยจ เหมื อนเสื6 อผ้ าของ 25 คื อว่ าเราจะตี คนอั สซี เรี ยใน
ผู้ ที ถูกสั งหาร คือที ถูกแทงด้ วย แผ่ นดิ น ของเราให้ ย่ อยยั บไป
ดาบ ผู้ ซึ งลงไปยั งกองหิ นของ และบนภู เ ขาของเราเหยี ยบยํา
หลุ มศพ เหมื อนซากศพที ถู ก เขาไว้ และแอกของเขานั6 นจะ
พรากไปจากเขาทั6 งหลาย และ
เหยียบยําอยู่ ใต้ ฝ่าเท้ า
20 เจ้ าจะไม่ ได้ รั บการฝั งศพ ภาระของเขานั6 นจากบ่ าของเขา
ร่ วมกั บเขา เพราะเจ้ าได้ ทาํ ลาย ทั6งหลาย"
แผ่ นดิ นของเจ้ า เจ้ าได้ สั งหาร 26 นี เป็ นความมุ่ งหมายที มุ่ ง
ประชาชนของเจ้ า `ขออย่ าให้ หมายไว้ เกี ยวกั บแผ่ นดิ น โลก
ใครเอ่ ยถึ งชื อของเชื6 อสายแห่ งผู้ ทั6 งสิ6 น และนี เป็ นพระหั ตถ์ ซึ ง
เหยี ยดออกเหนื อบรรดาประกระทําความชั วอีกเลย
21 จงเตรียมสังหารลูกๆของเขา ชาชาติท6 ังสิ6 น
เถิด เพราะความชั วช้ าแห่ งบิดา 27 เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโยของเขา เกรงว่ าเขาทั6 งหลายจะ ธาทรงมุ่ งไว้ แล้ ว ผู้ ใดเล่ าจะลบ
ลุกขึ6 นเป็ นเจ้ าของแผ่ นดิ น และ ล้ างเสี ยได้ พระหั ตถ์ ของพระ
กระทําให้ พ6 ื นโลกเต็มไปด้ วยหั ว องค์ ทรงเหยี ยดออก และผู้ ใด
จะหั นให้ กลับได้
เมือง'"
22 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส การบีบบังคับและปั ญหาต่ างๆ
ที.จะมาสู่ อิสราเอล
ว่ า "เพราะเราจะลุกขึ6 นสู้ กั บเขา
และจะตั ด ชื อกั บคนที เ หลื ออยู่ 28 ในปี ที กษั ตริ ย์ อาหั สสิ6 นพระ
และลู กหลานออกจากบาบิ โลน" ชนม์ ภาระนี6 มีมาว่ า
พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี6 แหละ
29 "ประเทศฟี ลิ สเตี ยเอ๋ ย เจ้ า
23 "และเราจะกระทํา ให้ เป็ น ทุ กคนอย่ าเปรมปรี ดิ= ไปเลย
(HS) J พศด JL:HM (HQ) H พกษ JH:HQ (JP) โยบ HS:HM (JH) อพย JP:U
(JJ) อสย HO:U (JO) อสย HO:JH-JJ (JL) อพย HT:HM; สดด HHP:L (JU) อสย Q:L
(JM) ศฟย O:M-S (JT) อสย JO:Q (JS) J พกษ HM:JP (JQ) สภษ JL:HT; อสค JM:J
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หน้ า 1409
อิสยาห์ HL, HU
เพราะว่ า ตะบองซึ งตี เจ้ านั6 นหั ก ศีรษะจะโล้ น และหนวดเคราทุ ก
เสี ยแล้ ว เพราะงูทับทางจะออก คนก็ถูกโกนออกเสีย
มาจากรากเง่ าของงู และผลของ 3 เขาจะคาดผ้ ากระสอบอยู่ ใน
มันจะเป็ นงูแมวเซา
ถนนหนทาง ทุ กคนจะรําไห้ เป็ น
30 และลู ก หั วปี ของคนยากจน นั ก หนาที บนหลั ง คาเรื อ นและ
จะมีอาหารกิน และคนขัดสนจะ ตามถนน
นอนลงอย่ างปลอดภัย แต่ เราจะ 4เมื องเฮชโบนและเอเลอาเลห์
ฆ่ ารากเง่ า ของเจ้ าด้ วยการกั น- จะส่ งเสี ยงร้ อง เสี ยงของเขาจะ
ดารอาหาร และคนที เหลื ออยู่ ได้ ยินไปถึ งเมื องยาฮาส เพราะ
ของเจ้ าจะถู กสังหารเสีย
ฉะนั6 นทหารทีถื ออาวุธของโมอับ
31 โอ ประตู เมื องเอ๋ ย พิ ลาป จึงจะร้ องเสียงดัง ชี วิตของเขาจะ
รําไห้ ซิ โอ กรุงเอ๋ย จงร้ องไห้ เป็ นทีเศร้ าโศกแก่ เขา
ประเทศฟี ลิสเตียเอ๋ย เจ้ าทุ กคน 5จิ ตใจของข้ าพเจ้ าจะร้ องออก
จงละลายเสีย เพราะควันจะออก มาเพื อโมอั บ ผู้ หลบภั ยของ
มาจากทิศเหนือ และจะไม่ มีคน โมอั บนั6 นจะหนี ไปยั งโศอาร์
ล้ าหลังในแถวของเขาเลย"
เหมื อนอย่ างวั วสาวที มี อายุ สาม
32 จะตอบทู ตของประชาชาติ ปี เพราะตามทางขึ6 นไปเมื อง
นั6 นว่ าอย่ างไร ก็ว่า "พระเยโฮ- ลูฮีท เขาจะขึ6 นไปครําครวญตาม
วาห์ ได้ ทรงสถาปนาศิ โยน และ ถนนสู่ เมื องโฮโรนาอิ ม เขาจะ
คนยากจนในชนชาติ ของพระ เปล่ งเสียงร้ องถึงการทําลาย
องค์จะได้ วางใจในทีน6 ั น"
6เพราะธารนํา6 ที นิ มริ ม ก็จ ะถู ก
ภาระเกี.ยวกับโมอับ
ทิ6งร้ าง ฟางก็เหี ยวแห้ ง หญ้ าก็
ภาระเกี ยวกั บโมอั บ ไม่ งอก พืชทีเขียวชอุ่ มไม่ มีเลย
เพราะนครอาร์ แห่ งโม- 7 เพราะฉะนั6 นทรั พย์ สิ น ซึ งเขา
อับถู กทําลายร้ างในคืนเดียวและ เก็บได้ และทีเขาสะสมไว้ เขาจะ
ได้ ถึงหายนะ เพราะนครคีร์แห่ ง ขนเอาไปข้ ามลําธารต้ นหลิว
โมอั บถู กทํา ลายร้ างในคื น เดี ยว 8เพราะเสี ยงร้ องได้ กระจายไป
ทั วชายแดนโมอั บ เสี ยงครํา และได้ ถึงหายนะ
2 เขาได้ ขึ6 นไปยั งบายิ ท และดี - ครวญไปถึ งเอกลาอิ ม เสี ยง
โบน ไปยังปูชนียสถานสูงเพื อจะ ครําครวญไปถึงเบเออร์เอลิม
รําไห้ โมอับจะครําครวญถึงเน- 9 เพราะนํา6 ของเมื อ งดี โมนจะ
โบและถึ งเมเดบา ศี รษะทุ ก มี เลื อดเต็มไปหมด ถึ งกระนั6 น

15

(OP) โยบ HS:HO (OH) อสย HO:M; HM:T (OJ) J ซมอ S:HP (H) อสย HO:H; HL:JS
(J) ยชว HO:HT (O) J ซมอ O:OH (L) กดว OJ:O-L; ยรม LS:OL (U) อสย HM:Q-HH
(M) กดว OJ:O (T) อสย U:JQ (S) ยรม LS:JP-JL; อสค LT:HP (Q) ลนต JM:HS
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อิสยาห์ HU, HM
หน้ า 1410
เรายังจะเพิ มภัยแก่ ดีโมนอีก คือ ธรรม และรวดเร็วในการกระทํา
ให้ สิ ง โตสํา หรั บชาวโมอั บที ห นี ความชอบธรรม"
ไป และสําหรับคนทีเหลืออยู่ ใน
การทําลายความเย่ อหยิ.ง
แผ่ นดิน
ของโมอับ
ธิดาของโมอับมุ่ งคอย
6เราได้ ยินถึ งความเย่ อหยิ งของ
อาณาจักรของพระคริ สต์
โมอั บว่ าเขาหยิ งเสี ยจริ งๆ ถึ ง
เจ้ าจงส่ งลู ก แกะไปยั ง ความจองหองของเขา ความ
ผู้ ปกครองแผ่ นดิ น จาก เย่ อหยิ งของเขา และความโกรธ
เส-ลาตามทางถิ นทุ รกันดาร ไป ของเขา แต่ คาํ โกหกของเขาจะ
ยังภูเขาแห่ งธิดาของศิโยน
ไม่ สาํ เร็จ
2เหมื อนนกที กาํ ลั งบิ นหนี อย่ าง 7 เพราะฉะนั6 นโมอั บจะครํา ลู กนกที พลั ดรั ง ธิ ดาของโมอั บ ครวญเพื อโมอับ ทุ กคนจะครําจะเป็ นอย่ า งนั6 นตรงท่ า ลุ ยข้ าม ครวญ เจ้ าทั6งหลายจะโอดครวญ
แม่ นาํ6 อารโนน
เนื องด้ วยรากฐานของเมื องคี ร์ 3"จงให้ คํา ปรึ กษา จงอํา นวย หะเรเชท เพราะมั นจะถู กทุ บ
ความยุ ติ ธรรม จงทําร่ มเงาของ แน่ นอน
ท่ านเหมื อนกลางคื น ณ เวลา 8เพราะทุ่ งนาแห่ งเมื องเฮชโบน
เที ยงวัน จงช่ วยซ่ อนผู้ ถูกขับไล่ อ่ อนระทวย ทั6งเถาองุ่ นของสิบอย่ าหั กหลังผู้ ล6 ี ภัย
มาห์ เจ้ านายทั6งหลายแห่ งบรร4โมอับเอ๋ย จงให้ ผ้ ู ถูกขับไล่ ของ ดาประชาชาติ ได้ ตี กิ งของมั นลง
เราอาศั ยอยู่ ท่ ามกลางท่ าน จง ซึ งไปถึงเมืองยาเซอร์ และพเนเป็ นที กาํ บั งภั ยแก่ เขาให้ พ้นจาก จรไปถึงถิ นทุ รกันดาร หน่ อของ
หน้ าผู้ ทาํ ลาย เพราะผู้ บีบบังคับ มั นก็ แตกกว้ า งออกไปและผ่ าน
ได้ ส6 ิ นสุ ดแล้ ว ผู้ ทําลายได้ หยุ ด ข้ ามทะเลไป
ยั6 งแล้ ว และผู้ เหยี ยบยํา ได้ ถู ก 9เพราะฉะนั6 นข้ าพเจ้ าจึ งร้ องไห้
เผาผลาญไปเสี ยจากแผ่ นดิ น กั บคนร้ องไห้ ของเมื องยาเซอร์
แล้ ว
เนื องด้ วยเถาองุ่ นของสิ บมาห์
5พระที นั งก็จะได้ รับการสถาป- โอ เฮชโบนและเอเลอาเลห์ เอ๋ ย
นาด้ วยความเมตตา บนนั6 นจะมี ข้ าพเจ้ าจะราดเจ้ าด้ วยนํา6 ตาของ
ผู้ หนึ งนั งอยู่ ด้ วยความจริ ง ใน ข้ าพเจ้ า เพราะเสียงโห่ ร้องเนื อง
เต็นท์ ของดาวิ ด
คื อท่ านผู้ ด้ วยผลฤดู ร้ อนของเจ้ า และ
พิ พากษาและแสวงหาความยุติ - เนื องด้ วยข้ าวที เกี ยวเก็บของเจ้ า

16

(H) J ซมอ S:J; J พกษ O:L (J) สภษ JT:S; อสย HO:HL (O) สดด SJ:O-L; อสย H:HT
(L) พบญ JO:HU-HM; JL:HL (U) สดด MH:M-T; SU:HP (M) อสย J:HH; ยรม LS:JM
(T) อสย HU:J-U; ยรม LS:JP (S) อสย HU:L; JL:T (Q) อสย HU:U; ยรม LS:OJ-OL
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หน้ า 1411
อิสยาห์ HM, HT
ได้ สงบลงแล้ ว
จะหยุ ดไม่ เป็ นเมื อง และจะ
10 เขาเอาความชื นบานและ กลายเป็ นกองสิ งปรักหั กพัง
ความยิ นดี ไปเสี ยจากที ส วนผล 2 เมื องต่ า งๆของอาโรเออร์ จ ะ
ไม้ เขาไม่ ร้องเพลงกันตามสวน เริ ศร้ างเป็ นนิ ตย์ จะเป็ นที สาํ องุ่ น ไม่ มี ใครโห่ ร้ อง ตามบ่ อ หรั บฝู งแพะแกะ ซึ งมันจะนอน
ยําองุ่ นไม่ มีคนยํา ให้ นาํ6 องุ่ นออก ลงและไม่ มีผ้ ู ใดจะให้ มันกลัว
ข้ าพเจ้ าทํา ให้ เสี ย งเห่ ยํา องุ่ น 3ป้ อมปราการจะสู ญหายไปจาก
เงียบเสียแล้ ว
เอฟราอิม และราชอาณาจักรจะ
11 ฉะนั6 นจิ ต ของข้ าพเจ้ าจึ งจะ สู ญหายไปจากดามั สกั สและคน
รํา ไห้ เหมื อนพิ ณเขาคู่ เพื อโมอั บ ทีเหลืออยู่ ของซี เรีย พวกเขาจะ
และใจของข้ าพเจ้ ารํา ไห้ เพื อ เป็ นเหมื อนสง่ าราศี ของคนอิ สคีร์เฮเรส
ราเอล พระเยโฮวาห์ จอมโยธา
12 และต่ อมาเมื อเห็ นว่ าโมอั บ ตรัสดังนี6 แหละ
เหน็ด เหนื อยอยู่ ที ปู ชนี ยสถาน 4 และต่ อมาในวั น นั6 นสง่ าราศี
สู งนั6 น และเมื อเขาจะเข้ ามาใน ของยาโคบจะตกตํา และความ
สถานบริ สุ ทธิ= ของเขาเพื อจะ อ้ วนทีเนื6 อของเขาจะซูบผอมลง
อธิษฐาน เขาก็จะไม่ ได้ รับผล
5 และจะเป็ นเหมื อนเมื อคน
คําพยากรณ์เรื. อง
เกี ยวข้ าวเก็ บเกี ยวพื ชข้ า วที ต6 ั ง
อยู่ และแขนของเขาจะเกี ยวรวง
ประเทศโมอับ
13 นี เป็ นพระวจนะซึ งพระเย- ข้ าว และจะเป็ นเหมื อนเมื อคน
โฮวาห์ ตรั สเกี ยวกั บโมอั บใน หนึ งเก็บรวงข้ าวในที หุ บเขาเรฟาอิม
อดีต
14 แต่ บั ดนี6 พระเยโฮวาห์ ตรั ส 6 จะมี ผ ลองุ่ นเหลื อ อยู่ บ้ างใน
ว่ า "ภายในสามปี ตามปี จ้ างลูก นั6 น เหมื อนอย่ างเมื อตี ต้ นมะจ้ าง สง่ าราศี ของโมอั บจะถู ก กอกเทศให้ ลู กหล่ น จะมี เหลื อ
เหยี ยดหยาม แม้ มวลชนมหึ มา อยู่ ที ยอดสู ง ที สุ ด สองสามลู ก
ผล
ของเขาทั6 งสิ6 นก็ดี และคนที หรื อที เหลื อบนกิ งไม้
เหลื อ อยู่ นั6 นก็ จ ะน้ อยและกะ- สี ห้ าลู ก พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
แห่ งอิสราเอลตรัสดังนี6 แหละ
ปลกกะเปลี6 ย"
7ในวั นนั6 น คนจะมองดู พระผู้
ภาระเกี.ยวกับเมืองดามัสกัส
ภาระเกี ยวกั บเมื องดา- สร้ างตน และนั ยน์ ตาเขาจะเอา
มัสกัส ดูเถิด ดามัสกัส ใจใส่ ในองค์ บริ สุ ทธิ= ของอิ สรา-

17

(HP) ยรม LS:OO (HH) อสย HU:U (HJ) กดว JJ:OQ, LH-JO:O (HO) อสย LL:S
(HL) อสย T:HM (H) ปฐก HL:HU; HU:J (J) กดว OJ:OL (O) อสย T:S, HM; S:L
(L) อสย Q:S (U) ยรม Q:JJ; UH:OO (M) พบญ L:JT; วนฉ S:J (T) อสย HP:JP-JH
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อิสยาห์ HT, HS
หน้ า 1412
เอล
อันมาก แต่ พระเจ้ าจะทรงขนาบ
8เขาจะไม่ มองแท่นบูชา ผลงาน ไว้ และมันจะหนีไปไกลเสีย จะ
แห่ งมื อของเขา และเขาจะไม่ ถู ก ไล่ ไ ปเหมื อ นแกลบต้ องลม
เอาใจใส่ สิ งที นิ6 วของเขาเองได้ บนภูเขา เหมือนพืชแห้ งปลิวไป
กระทํา ขึ6 น ไม่ ว่าจะเป็ นเสารู ป ต่ อหน้ าลมหมุ น
เคารพ หรือรูปเคารพทั6งหลาย
14 ดูเถิด พอเวลาเย็น ก็ความ
9ในวั นนั6 นเมื องเข้ มแข็งของเขา สยดสยอง ก่ อนรุ่ งเช้ า ก็ไม่ มี
จะเป็ นเหมื อ นกิ งไม้ ที ถู ก ทอด เขาทั6งหลายแล้ ว นี เป็ นส่ วนของ
ทิ6ง และกิ งก้ านทีอยู่ บนยอดสูง บรรดาผู้ ที ริ บของของเรา และ
ที สุ ด ซึ งเขาได้ ละทิ6 งเพราะคน เป็ นส่ วนของผู้ ทีปล้ นเรา
อิ สราเอล และจะมี การรกร้ าง
ประเทศอี ยิปต์ในสมัยที.
ว่ างเปล่ าเกิดขึ6 น
อิ สราเอลถู กรวบรวมกันอี ก
10 เพราะเจ้ าได้ หลงลื มพระเจ้ า
วิ บั ติ แก่ แผ่ นดิ นแห่ งปี ก
แห่ งความรอดของเจ้ าเสี ย และ
ที กระหึ ม ซึ งอยู่ เลย
มิ ไ ด้ จดจํา ศิ ลาเข้ มแข็ ง ของเจ้ า แม่ นาํ6 ทั6งหลายแห่ งเอธิโอเปี ย
ฉะนั6 นเจ้ าจะปลู กต้ นอภิ รมย์ 2ซึ งส่ งทู ตไปโดยทางทะเล โดย
และจะปลูกกิ งไม้ ต่างชาติลง
เรือต้ นกกบนนํา6 กล่ าวว่ า "เจ้ า
11 เจ้ าจะทํา ให้ มั นงอกในวั นที ผู้ สื อสารที รวดเร็วเอ๋ ย จงไปยั ง
เจ้ าปลู กมั น และจะทํา ให้ มั น ประชาชาติ ที ถู กกระจั ดกระจาย
ออกดอกในเช้ าของวั นที เจ้ า และถู กปอกเปลือก ยังชนชาติที
หว่ าน ถึ งกระนั6 นผลการเก็บ เขากลัวตั6 งแต่ แรก ยังประชาชาติ
เกี ยวก็จะหนีไป ในวันแห่ งความ ที เข้ มแข็งและมั กชนะ ซึ งแผ่ น
กลั ดกลุ้ มและความทุ กข์ ใจอย่ าง ดินของเขามีแม่ นาํ6 แบ่ ง"
เหลือเกิน
3 ท่ า นทั6 งปวงผู้ เป็ นชาวพิ ภ พ
12 วิ บัติ แก่ ชนชาติ ท6 ั งหลายเป็ น ท่ า นอาศั ย อยู่ บนแผ่ นดิ น โลก
อั นมาก ซึ งทํา เสี ยงกึ กก้ อง เมื อเขายกอาณัติ สัญญาณขึ6 นบน
เหมื อนทะเลก้ องกึ ก และแก่ ภูเขา จงมองดู เมื อเขาเป่ าแตร
เสี ยงครื นๆของชนชาติ ท6 ั งหลาย จงฟั ง
ซึ งครื นๆเหมือนเสียงครืนๆของ 4 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรั ส แก่
นํา6 ทีมีกาํ ลังมาก
ข้ าพเจ้ าดั งนี6 ว่ า "เราจะพั กผ่ อน
13 ชนช าติ ทั6 ง ห ลายครื นๆ และจะพิ จารณาจากที อาศั ยของ
เหมื อ นเสี ยงครื นๆของนํา6 เป็ น เรา เหมือนความร้ อนที กระจ่ าง

18

(S) J พศด OL:M-T (Q) อสย HT:L-U (HP) พบญ M:HJ (HH) โยบ L:S; อสย HS:U-M
(HJ) อสย Q:U (HO) อสย HP:HU-HM (HL) J พกษ HQ:O, OU (H) นรธ J:HJ; สดด HT:S
(J) อสค OP:Q (O) สดด LQ:H-J; UP:H; ยรม JJ:JQ (L) สดด HOJ:HO-HL; อสย JM:JH

23_isa.pub
page 29

Friday, March 04, 2016 19:46

หน้ า 1413
อิสยาห์ HS, HQ
อยู่ บนผักหญ้ า เหมือนอย่ างเมฆ องค์ รู ปเคารพแห่ งอี ยิ ปต์ จะ
แห่ งนํา6 ค้ างในความร้ อนของฤดู สั นสะเทื อน และใจของคน
เกี ยว"
อียิปต์จะละลายไปภายในตัวเขา
5เพราะก่ อนถึ งฤดู เกี ยว ดอก 2และเราจะกวนให้ คนอียิปต์ต่ อ
ตู มเบ่ งบานเต็มที แล้ ว และผล สู้ กั บคนอี ยิ ปต์ และเขาจะสู้ รบ
องุ่ นเปรี6 ยวกํา ลั ง สุ ก อยู่ ในช่ อ กัน ทุ กคนรบพี น้องของตน และ
ของมั น พระองค์ จะทรงตั ด ทุ กคนรบเพื อนบ้ านของตน
แขนงออกด้ วยขอลิ ด แขนงและ เมืองรบกับเมือง ราชอาณาจักร
นําออกไป และจะทรงตัดกิ งก้ าน รบกับราชอาณาจักร
นั6 นลงเสีย
3และในสมั ยนั6 นคนอี ยิ ปต์ ก ็จะ
6และเขาทั6 งหลายจะถู กทิ6 งไว้ ท6 ัง จนใจ และเราจะกระทําให้ แผน
หมดให้ แก่ เหยี ยวที อยู่ บนภูเขา งานของเขายุ่ งเหยิ ง และเขาจะ
และแก่ สั ตว์ แห่ งแผ่ นดิ น โลก ปรึกษารูปเคารพและพวกหมอดู
และนกกิ นเหยื อจะกินเสี ยในฤดู และคนทรง และพ่ อมดแม่ มด
ร้ อน และบรรดาสัตว์ท6 ังสิ6 นแห่ ง 4และเราจะมอบคนอี ยิ ปต์ ไว้ ใน
แผ่ นดิ นโลกจะกิ นเสี ยในฤดู มื อของนายที แข็งกระด้ าง และ
หนาว
กษั ตริ ย์ ดุ ร้ ายคนหนึ งจะปก
7ในครั6 งนั6 น เขาจะนําของกํานัล ครองเหนื อเขา องค์ พระผู้ เป็ น
มาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จอม เจ้ า พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัส
โยธาจากชนชาติ ที ถู กกระจั ด ดังนี6 แหละ
กระจายและถู กปอกเปลือก จาก 5และนํา6 จะแห้ งไปจากทะเลและ
ชนชาติทีเขากลัวตั6 งแต่ แรก จาก แม่ นาํ6 จะแห้ งผาก
ประชาชาติ ที เข้ มแข็ ง และมั ก 6และแม่ นาํ6 ของมันจะเน่ าเหม็น
ชนะ ซึ งแผ่ นดินของเขามีแม่ นาํ6
และแม่ นํา6 แห่ งการป้ องกั น จะ
แบ่ ง ยั งสถานที แห่ งพระนาม น้ อยลงและแห้ งไป ต้ นอ้ อและ
ของพระเยโฮวาห์ จอมโยธา คื อ กอปรือจะเหี ยวแห้ ง
ภูเขาศิโยน
7กอแขมทีแม่ นาํ6 ทีริมฝั งแม่ นาํ6
ภาระเกี.ยวกับอี ยิปต์
และทั6 งสิ6 นที หว่ านลงข้ างแม่ นาํ6
ภาระเกี ยวกั บอี ยิปต์ ดู นั6 นจะแห้ งไป จะถู กไล่ ไปเสี ย
เถิ ด พระเยโฮวาห์ ทรง และไม่ มีอีก
เมฆอั น รวดเร็ วและจะเสด็ จ มา 8ชาวประมงจะร้ องทุ กข์ คื อ
ยั งอี ยิ ปต์ ต่ อพระพั กตร์ พระ บรรดาผู้ ที ตกเบ็ดในแม่ นาํ6 จะไว้

19

(U) พซม J:HO, HU (M) อสย HL:HQ (T) J พศด OJ:JO (H) ยรม JU:HQ; LO:S-HO
(J) วนฉ T:JJ; Q:JO (O) อสย HQ:H (L) H ซมอ JO:T; สดด OH:S (U) ยรม UH:OM
(M) J พกษ HQ:JL; อสย OT:JU (T) อสย OJ:JP; ยรม HL:L (S) อพย T:JH; กดว HH:U
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อิสยาห์ HQ
หน้ า 1414
ทุ กข์ และผู้ ที ทอดแหลงในนํา6
หรื อกิ งก้ านก็ดี ต้ นกกก็ดี ไม่
จะอ่ อนระทวย
อาจจะทําได้
9คนงานทีหวีป่านจะอับอาย ทั6ง 16 ในวั นนั6 น อี ยิ ปต์ จะเป็ น
คนทีทอฝ้ ายขาวด้ วย
เหมือนผู้ หญิง จะเกรงกลัวและ
10 บรรดาผู้ ที ทาํ เขื อนและสระ หวาดกลั วต่ อ พระหั ต ถ์ ซึ งพระ
นํา6 สําหรับปลา เป้ าหมายของเขา เยโฮวาห์ จอมโยธาทรงกวัดแกว่ ง
จะถู กบีบคั6 น
เหนือเขา
11 พวกเจ้ านายแห่ งโศอั นโง่ 17 และแผ่ นดิ นยู ดาห์ จะเป็ นที
เขลาที เดี ยว ที ปรึ กษาที ฉลาด หวาดกลั วแก่ คนอี ยิ ปต์ เมื อ
ของฟาโรห์ ให้ คาํ ปรึ กษาอย่ างโง่ กล่ าวชื อให้ คนหนึ งคนใดเขาก็
เขลา พวกเจ้ าจะพู ดกั บฟาโรห์ จะกลัว เพราะพระประสงค์ของ
ได้ อย่ างไรว่ า "ข้ าพระองค์ เป็ น พระเยโฮวาห์ จอมโยธา ซึ งทรง
บุ ตรของนั กปราชญ์ เป็ นเชื6 อ ประสงค์ต่อเขาทั6งหลาย
สายของกษัตริย์โบราณ"
18 ในวั นนั6 นจะมี ห้ าหั วเมื องใน
12 พวกท่ านอยู่ ที ไหน
นั ก แผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ ซึ งพู ดภาษาของ
ปราชญ์ ของท่ านอยู่ ที ไหน ให้ คานาอั น และปฏิญาณต่ อพระ
เขาบอกท่ า นและให้ เขาทํา ให้ เยโฮวาห์ จอมโยธา เมืองหนึ งเขา
แจ้ งซิว่า พระเยโฮวาห์ จอมโยธา จะเรี ยกว่ า เมื องแห่ งการรื6 อทํา
มีพระประสงค์อะไรกับอียิปต์
ลาย
13 เจ้ านายแห่ งโศอั นกลายเป็ น 19 ในวั นนั6 นจะมี แท่ นบู ชาแท่ น
คนโง่ และเจ้ านายแห่ งโนฟถู ก หนึ งแด่ พระเยโฮวาห์ ใ นท่ า มหลอกลวงแล้ ว บรรดาผู้ ที เป็ น กลางแผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ และมี เสา
ศิ ล ามุ ม เอกของตระกู ล ของอี - สํา คั ญแด่ พ ระเยโฮวาห์ ที พรม
ยิปต์ ได้ นาํ อียิปต์ให้ หลงไป
แดน
14 พระเยโฮวาห์ ทรงปนดวงจิ ต 20 จะเป็ นหมายสํา คั ญและเป็ น
แห่ ง ความยุ่ งเหยิ ง ไว้ ในอี ยิ ปต์ พยานในแผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ ถึ งพระ
และเขาทั6 งหลายได้ กระทํา ให้ เยโฮวาห์ จอมโยธา เพราะเมื อ
อี ยิ ปต์ แชเชื อนในการกระทํา ทั6 ง เขาทั6 งหลายร้ องทู ลต่ อพระเยสิ6 นของมั น ดั งคนเมาโซเซอยู่ โฮวาห์ เ หตุ ด้ วยผู้ บี บบั งคั บเขา
บนสิ งทีเขาอาเจียน
พระองค์ จ ะทรงส่ งผู้ ช่ วยผู้ ยิ ง
15 ไม่ มี อะไรที จะกระทําได้ เพื อ ใหญ่ มาให้ เขา และผู้ น6 ั นจะทรง
ช่ วยอี ยิ ปต์ ซึ งหั วก็ดี หางก็ดี ช่ วยเขาให้ พ้น
(Q) H พกษ HP:JS (HP) อพย T:HQ; S:U (HH) อสย HQ:O, HO (HJ) อสย U:JH
(HO) รม H:JJ (HL) อสย HQ:J (HU) สดด HJS:J; สภษ HL:JO (HM) สดด LS:M
(HT) ยรม JU:HQ (HS) อสย HQ:JH (HQ) ปฐก HJ:T; JS:HS (JP) ยชว L:JP-JH
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หน้ า 1415
อิสยาห์ HQ, JP
21 และพระเยโฮวาห์ จะสํา แดง อั สซี เรี ยทรงใช้ มานั6 น) ได้ มา
พระองค์ ใ ห้ เป็ นที รู้ จั ก แก่ คน ถึ งเมื อ งอั ชโดดและได้ ต่ อสู้ ยึ ด
อียิปต์ และคนอียิปต์จะรู้ จักพระ เมืองอัชโดดนั6 นได้
เยโฮวาห์ ในวันนั6 น และจะถวาย 2 ในครั6 งนั6 นพระเยโฮวาห์ ตรั ส
เครื องสั กการบู ชา และเครื อง โดยอิ ส ยาห์ บุ ตรชายอามอสว่ า
ถวาย และเขาทั6 งหลายจะปฏิ - "จงไปแก้ ผ้ ากระสอบออกจาก
ญาณต่ อพระเยโฮวาห์ และปฏิ - บั6 นเอวของเจ้ า และเอารองเท้ า
บัติตาม
ออกจากเท้ าของเจ้ า" และท่านก็
22 และพระเยโฮวาห์ จะโจมตี กระทําตาม เดินเปลือยกายและ
อียิปต์ ทรงโจมตีพลาง ทรงรัก- เท้ าเปล่ า
ษาพลาง และเขาทั6งหลายจะหั น 3และพระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "อิสกลั บมาหาพระเยโฮวาห์ และ ยาห์ ผ้ ู รั บใช้ ของเราเดิ น เปลื อย
พระองค์ จะทรงฟั งคําวิ งวอนของ กายและเท้ าเปล่ าสามปี เป็ น
เขา และทรงรักษาเขา
หมายสํา คั ญและเป็ นมหั ศจรรย์
23 ในวั น นั6 นจะมี ทางหลวงจาก แก่ อี ยิ ปต์ และแก่ เอธิ โอเปี ยฉั น
อียิปต์ถึงอัสซีเรีย และคนอัสซี- ใด
เรี ยจะเข้ ามายั งอี ยิ ปต์ และคน 4กษั ตริ ย์ แห่ งอั สซี เรี ยจะนํา คน
อียิปต์ยังอัสซีเรีย และคนอียิปต์ อียิปต์ไปเป็ นเชลย และจะกวาด
จะปรนนิ บั ติ พร้ อมกั บคนอั สซี - คนเอธิ โอเปี ยไปเป็ นเชลย ทั6 ง
เรีย
คนหนุ่ มสาวและคนแก่ เปลื อย
24 ในวั นนั6 นอิ สราเอลจะเป็ นที กายและเท้ าเปล่ า เปิ ดก้ น เป็ นที
สามกั บอี ยิ ปต์ และกั บอั สซี เ รี ย ละอายแก่ อียิปต์ฉันนั6 น
เป็ นพรท่ามกลางแผ่ นดินนั6 น
5 แล้ วเขาทั6 งหลายจะกลั ว และ
25 เป็ นผู้ ที พระเยโฮวาห์ จ อม อั บอายด้ วยเหตุ เอธิ โอเปี ยความ
โยธาจะทรงอํา นวยพระพรว่ า หวั งของเขา และอี ยิ ปต์ ความ
"อี ยิ ปต์ ชนชาติ ของเราจงได้ รั บ โอ้ อวดของเขา
พร และอัสซี เรียผลงานแห่ งมือ 6 และชาวเกาะนี6 จะกล่ าวในวั น
ของเรา และอิสราเอลมรดกของ นั6 นว่ า "ดูเถิด นี แหละผู้ ซึ งเรา
เรา"
หวั งใจ และผู้ ซึ งเราหนี ไปหา
อัสซี เรี ยจะทําลายอี ยิปต์
ความช่ วยให้ พ้ นจากกษั ตริ ย์
ในปี ที ทารทาน (ผู้ ซึ ง อัสซีเรีย และเราจะหนีให้ พ้นได้
ซาร์ ก อนกษั ต ริ ย์ แห่ ง อย่ างไร"
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(JH) H พกษ S:LO (JJ) พบญ OJ:OQ (JO) อสย HH:HM (JL) อสย M:HO; LQ:M
(JU) กดว M:JL, JT (H) J พกษ HS:HT (J) ยรม HO:H-HH (O) กดว HL:OL; อสค L:U
(L) อสย HQ:L; ยรม LM:JM (U) อสย OP:O, U, T; OM:M (M) โยบ JJ:OP; ยรม LT:L
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อิสยาห์ JH
หน้ า 1416
ภาระเกี.ยวกับถิ.นทุรกันดาร
เขาเห็น"
ภาระเกี ยวกั บถิ นทุ ร- 7เขาได้ เห็ นรถรบพร้ อมกั บพล
กั น ด า ร ข อ ง ท ะ เ ล ม้ าเป็ นคู่ ๆ รถเทียมลาเป็ นคู่ ๆ
เหมื อ นลมหมุ นในภาคใต้ พั ด และรถเทียมอู ฐเป็ นคู่ ๆ เขาได้
เกลี6 ยงไป มันมาจากถิ นทุ รกัน- ฟั งอย่ างพิ นิ จพิ เคราะห์ อย่ าง
ดาร จากแผ่ นดิ นอั นน่ าคร้ าม พินิจพิเคราะห์ ทีเดียว
8แล้ วผู้ เห็นได้ ร้องว่ า "สิงโต ข้ า
กลัว
2เขาบอกนิ มิ ต ที เหี6 ยมหาญแก่ แต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ข้ าพระ
องค์ ยื น อยู่ บนหอคอยตลอดไป
ข้ าพเจ้ าว่ าผู้ ปล้ นเข้ าปล้ น ผู้ ทาํ
ลายเข้ าทําลาย โอ เอลามเอ๋ย จง ในกลางวั น ข้ าพระองค์ ประจํา
ขึ6 นไป โอ มีเดียเอ๋ย จงเข้ าล้ อม อยู่ ที ตํา แหน่ ง ของข้ าพระองค์
ซึ งมั นให้ เกิ ดการถอนหายใจทั6 ง ตลอดหลายคืน
9และ ดูเถิด รถรบพร้ อมพลรบ
สิ6 น เราได้ กระทําให้ ส6 ิ นไปแล้ ว
3เพราะฉะนั6 นบั6 นเอวของข้ าพ- กับพลม้ าเป็ นคู่ ๆกําลังมา" และ
เจ้ าจึ ง เต็ม ด้ วยความแสนระทม เขาตอบว่ า "บาบิ โลนล่ มแล้ ว
ความเจ็ บปวดฉวยข้ าพเจ้ าไว้ ล่ มแล้ ว บรรดารูปเคารพสลักทั6ง
อย่ างความเจ็บปวดที หญิ งกําลั ง สิ6 นแห่ งพระของเขา พระองค์
คลอดบุตร ข้ าพเจ้ าจนใจเพราะ ทรงทําลายลงถึงพื6 นดิน"
สิ งที ได้ ยิ น ข้ าพเจ้ าท้ อถอย 10 โอ ท่ านผู้ ถู กนวดและผู้ ถู ก
ฝั ดของข้ าพเจ้ าเอ๋ ย ข้ าพเจ้ าได้
เพราะสิ งทีได้ เห็น
4 จิ ต ใจของข้ าพเจ้ าฟุ้ งซ่ า นไป ยิ น อะไรจากพระเยโฮวาห์ จอม
ความหวาดเสี ยวกระทําให้ ข้าพ- โยธา พระเจ้ าแห่ งอิ สราเอล
เจ้ าครั นคร้ าม แสงโพล้ เพล้ ซึ ง ข้ าพเจ้ าก็ ร้ องประกาศแก่ ท่ า น
ข้ าพเจ้ าหวั งกลั บทํา ให้ ข้ า พเจ้ า อย่ างนั6 น
ภาระเกี.ยวกับดู มาห์
สั นสะเทือน
5จงเตรี ยมสํา รั บไว้ จงเฝ้ าอยู่ 11 ภาระเกี ยวกั บดู มาห์ มี คน
บนหอคอย จงกิน จงดื ม เจ้ า หนึ งเรี ยกข้ าพเจ้ าจากเสอี ร์ ว่ า
นายทั6งหลายเอ๋ย จงลุกขึ6 นชโลม "คนยามเอ๋ย ดึกเท่าไรแล้ ว คน
โล่ ไว้ ด้วยนํา6 มัน
ยามเอ๋ย ดึกเท่าไรแล้ ว"
6เพราะองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าตรั ส 12 คนยามตอบว่ า "เช้ ามาถึ ง
กั บข้ าพเจ้ าดั งนี6 ว่ า "จงไป ตั6 ง กลางคื นมาด้ วย ถ้ าจะถาม ก็
ยามให้ เขาไปร้ องประกาศสิ งที ถามเถิด จงกลับมาอีก"

21

(H) อสย HO:H (J) สดด MP:O; สภษ HO:HU (O) อสย HU:U (L) H ซมอ JU:OM-OS
(U) ดนล U:H-U (M) J พกษ Q:HT-JP (T) อสย JH:Q; ฮบ J:H (S) อสย U:JQ; ยรม L:T
(Q) ยรม UP:O, Q (HP) J พกษ HO:T; ยรม UH:OO (HH) ปฐก JU:HL (HJ) ยรม UP:JT
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หน้ า 1417
อิสยาห์ JH, JJ
ภาระเกี.ยวกับอาระเบีย
หนี กั นไปแล้ ว เขาถู กจั บได้ โดย
13 ภาระเกี ยวกั บอาระเบี ย โอ นายธนู ชายฉกรรจ์ ของเจ้ าทุ ก
กระบวนพ่ อค้ าของคนเดดาน คนถู กจั บแม้ ว่าเขาได้ หนี ไปไกล
เอ๋ ย เจ้ าจะพั กอยู่ ในดงทึ บใน แล้ ว
4เพราะฉะนั6 น ข้ าพเจ้ าจึ งว่ า
อาระเบีย
"อย่ ามองข้ าพเจ้ า ให้ ข้ าพเจ้ า
14 ชาวแผ่ น ดิ น เทมาได้ เอานํา6
มาให้ คนกระหาย เขาเอาขนม หลั งนํา6 ตาอย่ างขมขื น อย่ าอุตส่ าห์ เล้ าโลมข้ าพเจ้ าเลย เหตุ
ปั งมาต้ อนรับคนลี6 ภัย
15 เพราะเขาได้ หนี จากดาบ ด้ วยการทํา ลายธิ ดาแห่ งชนชาติ
จากดาบทีชักออก จากธนู ทีโก่ ง ของข้ าพเจ้ า"
อยู่ และจากสงครามซึ งทํา ให้ 5เพราะองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ
เจ้ าจอมโยธาทรงมีวันหนึ ง เป็ น
ทุ กข์ทรมานเป็ นอย่ างมาก
16 เพราะองค์พระผู้ เป็ นเจ้ าตรัส วาระจลาจล วาระเหยียบยํา และ
กั บข้ าพเจ้ าดังนี6 ว่า "สง่ าราศี ท6 ั ง วาระยุ่ งเหยิ งในที ลุ่ มแห่ งนิ มิ ต
สิ6 นของเคดาร์ จะถึ งที สุ ดภายใน คื อการพั งกํา แพงลงและโห่ ร้ อง
ให้ แก่ ภูเขา
ปี เดียวตามปี จ้ างลูกจ้ าง
17 และนั กธนู ที เหลื อ อยู่ ของ 6เอลามหยิ บแล่ งธนู กั บเหล่ า
ทแกล้ วทหารแห่ งชาวเคดาร์ จะ รถรบพร้ อมพลรบและพลม้ า
เหลื อน้ อย เพราะพระเยโฮวาห์ และคีร์กเ็ ผยโล่
พระเจ้ าของอิ สราเอลได้ ตรั ส 7ต่ อ มาที ลุ่ มที ดี ที สุ ดของท่ าน
จะเต็มไปด้ วยรถรบ และพลม้ า
แล้ ว"
จะเข้ าประจําทีประตูเมือง
ภาระเกี.ยวกับที.ลุ่ มแห่ งนิมิต
ภาระเกี ยวกั บที ลุ่ ม 8 พระองค์ ท รงเอาสิ งปิ ดบั งยู แห่ งนิ มิ ต ที เจ้ าได้ ข6 ึ น ดาห์ ไปเสี ยแล้ ว ในวั นนั6 นท่ าน
ไป เจ้ าทุ กคน ทีบนหลังคาเรือน ได้ มองทีอาวุธแห่ งเรือนพนา
9ท่ านได้ เห็ นช่ องโหว่ แห่ งนคร
นั6 น เป็ นเรื องอะไรกัน
2เจ้ าผู้ เป็ นเมื องที เต็มด้ วยการ ดาวิ ดว่ ามี หลายแห่ ง แล้ วท่ าน
โห่ ร้อง เมืองที อึ กทึกครึกโครม ทั6งหลายก็เก็บนํา6 ในบ่ อล่ าง
นครทีเต้ นโลด ผู้ ทีถูกฆ่ าของเจ้ า 10 และท่ านก็นั บเรื อนของเยรู มิได้ ถูกฆ่ าด้ วยดาบ หรือตายใน ซาเล็ม และท่ านก็พั งเรื อนมา
เสริมกําแพงเมือง
สงคราม
3 ผู้ ครองเมื องของเจ้ าทั6 งหมด 11 ท่ า นทํา ที ขั บ นํา6 ไว้ ระหว่ าง

22

(HO) H พกษ HP:HU (HL) ปฐก JU:HU (HU) โยบ M:HQ (HM) โยบ T:H (HT) อสย HP:HS
(H) สดด HJU:J (J) อสย JJ:HJ (O) J พกษ JU:L (L) นรธ H:JP (U) อสย OT:O
(M) ปฐก HP:JJ (T) อสย S:T (S) H พกษ T:J (Q) J พกษ JP:JP (HH) นหม O:HM
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อิสยาห์ JJ
หน้ า 1418
กํา แพงทั6 งสองเพื อรั บนํา6 ของ 17 ดู เถิ ด พระเยโฮวาห์ จะทรง
สระเก่ า แต่ ท่ านมิ ได้ มองดู ผ้ ู ที เหวี ยงเจ้ าออกไปให้ เป็ นเชลย
ได้ ทรงบั นดาลเหตุ และมิ ได้ อย่ างแรง พระองค์ จะทรงฉวย
เอาใจใส่ ผ้ ู ทรงวางแผนงานนี6 ไว้ เจ้ าให้ แน่ น
นานมาแล้ ว
18 และม้ วนเจ้ า และขว้ างเจ้ าไป
12 ในวั นนั6 นองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า อย่ างลู ก บอลยั ง แผ่ น ดิ น กว้ าง
พระเจ้ าจอมโยธาทรงเรี ยกให้ ราํ
เจ้ าจะตายที นั น และที นั นจะมี
ไห้ และครํา ครวญ ให้ มี ศี รษะ รถรบอั นตระการของเจ้ า เจ้ าผู้
โล้ นและให้ คาดตั วด้ วยผ้ ากระ- เป็ นทีอดสูแก่ เรือนนายของเจ้ า
สอบ
19 เราจะผลั กเจ้ าออกไปจาก
13 และ ดูเถิด มี ความชื นบาน ตําแหน่ งของเจ้ า และเจ้ าจะถู ก
และความยิ นดี มี การฆ่ าวั วและ ดึงลงมาจากหน้ าทีของเจ้ า
ฆ่ าแกะ มี การกิ นเนื6 อและดื ม 20 อยู่ มาในวั น นั6 นเราจะเรี ยก
นํา6 องุ่ น "ให้ เรากิ นและดื มเถิ ด ผู้ รั บใช้ ของเรา คื อเอลี ยาคิ ม
เพราะว่ าพรุ่ งนี6 เราจะตาย"
บุตรชายฮิลคียาห์
14 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาได้ 21 เราจะเอาเสื6 อยศของเจ้ ามา
ทรงสํา แดงในหู ของข้ าพเจ้ าว่ า สวมให้ เขา และจะเอาผ้ าคาด
"แน่ ที เ ดี ยวที จะไม่ ลบความชั ว ของเจ้ าคาดเขาไว้ และจะมอบ
ช้ าอั นนี6 ให้ เจ้ า จนกว่ าเจ้ าจะ อํานาจปกครองของเจ้ าไว้ ในมื อ
ตาย" องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า ของเขา และเขาจะเป็ นดั งบิ ดา
จอมโยธาตรัสดังนี6
แก่ ชาวเยรู ซ าเล็ ม และแก่ วงศ์
การพิพากษาต่ อเชบนาห์
วานยูดาห์
15 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า 22 และเราจะวางลู กกุ ญแจของ
จอมโยธาตรั สดั งนี6 ว่ า "ไปเถิ ด วั งดาวิดไว้ บนบ่ าของเขา เขาจะ
ไปหาผู้ รั กษาทรั พย์ สมบั ติ คนนี6 เปิ ดและไม่ มี ผ้ ู ใดปิ ด เขาจะปิ ด
คือไปยังเชบนาห์ ผู้ ดูแลราชสํา- และไม่ มีผ้ ู ใดเปิ ด
23 และเราจะตอกเขาไว้ เหมื อน
นัก และจงพูดกับเขาว่ า
16 เจ้ ามีสิทธิ= อะไรทีนี และเจ้ ามี ตอกหมุ ดในทีมั นคง และเขาจะ
ใครอยู่ ที นี เจ้ าจึ งสกั ดอุ โมงค์ เป็ นที นั งมี เ กี ยรติ แ ก่ วงศ์ วาน
ที นี เพื อตั วเจ้ าเอง ดุ จคนสกั ด บิดาของเขา
อุ โมงค์ ในที สู ง และสลั กที อยู่ 24 และเขาทั6 งหลายจะแขวนไว้
บนตั วเขาซึ งสง่ าราศี ท6 ั งสิ6 นของ
สําหรับตนเองในศิลา
(HJ) J พศด OU:JU (HO) อสย U:HJ (HL) H ซมอ Q:HU (HU) H พศด JT:JU; กจ S:JT
(HM) มคา J:HP (HT) อสธ T:S (HS) อสย HT:HO (HQ) โยบ LP:HH (JP) อสย OM:O
(JH) ปฐก LH:LJ (JJ) มธ HM:HS-HQ (JO) อสร Q:S; ปญจ HJ:HH (JL) ปฐก LH:LL
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หน้ า 1419
อิสยาห์ JJ, JO
วงศ์วานบิดาของเขา ลูกหลานผู้ หรือบํารุงเลี6 ยงหญิงพรหมจารี"
สื บสาย ภาชนะเล็กๆทุ กชิ6 น 5เขาทั6 งหลายรั บเรื องราวเกี ยว
ตั6 งแต่ ถ้วยจนถึงเหยือกทั6งสิ6 น
กั บอี ยิ ปต์ อย่ างไร เขาจะแสน
25 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส ระทมอยู่ ด้วยเรื องราวเมืองไทระ
ว่ า ในวั นนั6 นหมุ ดที ปักแน่ นอยู่ อย่ างนั6 น
ในที มั นจะหลุ ด มั นจะถู กโค่ น 6จงข้ ามไปยั งทารชิ ชเถิ ด ชาว
ลงและตกลงมา และภาระที อยู่ เกาะเอ๋ย จงครําครวญ
บนนั6 นจะถู กขจั ดออก เพราะ 7 นี เป็ นเมื อ งที สนุ ก สนานของ
พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัสไว้ แล้ ว"
เจ้ าทั6 งหลายหรื อ ซึ งกําเนิ ดมา
ภาระเกี.ยวกับเมืองไทระ
แต่ กาลโบราณ ซึ งเท้ าได้ พามั น
ไปตั6 งอยู่ ไกล
และเมืองไซดอน
ภาระเกี ยวกับเมื องไท- 8 ผู้ ใดได้ มุ่ งหมายไว้ เช่ นนี6 ต่ อ
ระ บรรดากํา ปั นแห่ ง เมื องไทระ คื อเมื องที ให้ มงกุ ฎ
ทารชิ ชเอ๋ย จงครําครวญ เพราะ ซึ งบรรดาพ่ อค้ าของมั นเป็ นเจ้ า
ว่ าเมื อ งนั6 นถู กทํา ลายร้ างเสี ย นาย ซึ งพวกพาณิชของมั นเป็ น
แล้ ว ไม่ มี เรื อนหรื อท่ าจอดเรื อ คนมีเกียรติของโลก
เผยให้ เขาทั6 งหลายประจั กษ์ ณ 9พระเยโฮวาห์ จอมโยธาทรงมุ่ ง
หมายไว้ เพื อจะหลู่ ความเย่ อ
แผ่ นดินคิทธิม
2ชาวเกาะเอ๋ย จงนิ งเสีย เจ้ าซึ ง หยิ งของสง่ าราศี ท6 ั งสิ6 น เพื อ
พ่ อค้ าแห่ งเมื องไซดอนที ผ้ ู ผ่ าน หลู่ เกี ยรติ ของผู้ มี เกี ยรติ ท6 ั งสิ6 น
ข้ ามทะเลไป ได้ ทาํ ให้ เจ้ าเต็ม ในแผ่ นดินโลก
10 โอ ธิ ดาแห่ งทารชิ ชเอ๋ ย จง
บริบูรณ์
3 และข้ ามนํา6 มากหลายรายได้ ผ่ านแผ่ นดิ นของเจ้ าข้ ามไป
ของเมื องนั6 นคื อข้ าวเมื องชิ โหร์ เหมือนแม่ นาํ6 มั นไม่ มี กาํ ลั งอี ก
เลย
เป็ นผลเกี ยวเก็ บของแม่ นํา6
เมื อ งนั6 นเป็ นพ่ อค้ าของบรรดา 11 พระองค์ ทรงเหยี ยดพระ
หั ตถ์ ข องพระองค์ เ หนื อทะเล
ประชาชาติ
4โอ ไซดอนเอ๋ย จงอับอายเถิด พระองค์ ทรงบั นดาลให้ บรรดา
เพราะทะเลได้ พู ดแล้ ว ที กาํ บั ง ราชอาณาจั กรสั นสะเทือน พระ
เข้ มแข็งของทะเลพูดว่ า "ข้ ามิได้ เยโฮวาห์ ทรงบั ญชาเกี ยวกั บ
ปวดครรภ์ หรื อข้ ามิ ได้ คลอด เรื องเมื องแห่ งพาณิชย์ เพื อจะ
บุ ตร ข้ ามิ ได้ เลี6 ยงดู คนหนุ่ ม ทํา ลายที กํา บั ง เข้ มแข็ ง ของมั น

23

(JU) อสธ Q:U-HL (H) ยรม JU:HU, JJ (J) สดด LM:HP (O) H พศด HO:U; ยรม J:HS
(L) ยรม LT:O-L (U) อพย HU:HL-HM (M) อสย JO:HP, HJ (T) ยชว HQ:JQ; อสย LT:H
(S) พบญ JQ:JL-JS (Q) อสย HP:OO; HL:JL (HP) H ซมอ JS:JP (HH) อพย HU:S-HP
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เสีย
จ้ างใหม่ และจะเล่ นชู้ กับบรรดา
12 และพระองค์ ตรั สว่ า "โอ ราชอาณาจักรทั6งสิ6 นบนพื6 นโลก
ธิ ด าพรหมจารี ผ้ ู ถู กบี บ บั ง คั บ 18 สินค้ าของมันและสินจ้ างของ
แห่ งไซดอนเอ๋ย เจ้ าจะไม่ ลิงโลด มั น จะเป็ นของบริ สุ ทธิ= ถวายแด่
ต่ อไปอีก จงลุกขึ6 นข้ ามไปคิทธิม พระเยโฮวาห์ จะไม่ สะสมไว้ หรือ
เถิ ด แม้ ที นั นเจ้ าก็จะไม่ มีความ เก็บนิ งไว้ แต่ สิ นค้ าของมั นจะ
สงบ"
อํา นวยอาหารอุ ดมและเสื6 อผ้ า
13 จงดู แผ่ นดิ นแห่ งคนเคลเดี ย งามแก่ บรรดาผู้ ที อยู่ ต่ อพระ
เถิด ชนชาติน6 ี ยังไม่ มีข6 ึ นมา จน พักตร์พระเยโฮวาห์
กว่ าคนอัสซี เรียสถาปนาแผ่ นดิน
พอสมัยความทุกข์ต่างๆ
นั6 นไว้ สาํ หรั บคนที อาศั ยอยู่ ตาม
ผ่ านไปแล้วก็จะเกิดยุคแห่ ง
ถิ นทุ รกันดาร พวกเขาได้ ก่อเชิ ง
อาณาจักรของพระคริ สต์
เทินของเขาขึ6 น พวกเขาก่ อวังทั6ง
ดูเถิด พระเยโฮวาห์ จะ
หลายของเขาขึ6 น แต่ ท่านกระทํา
ทรงทิ6งโลกให้ ร้าง และ
ให้ มันเป็ นทีปรักหั กพัง
ทรงกระทําให้ ร้างเปล่ า และพระ
14 บรรดากําปั นแห่ งทารชิ ชเอ๋ ย องค์ จะทรงควํา แผ่ นดิ นโลกและ
จงครํา ครวญเถิ ด เพราะว่ าที กระจายผู้ อาศัยของมัน
กํา บั งเข้ มแข็งของเจ้ าถู กทิ6 งร้ าง 2และจะเป็ นอย่ างนั6 นต่ อปุโรหิ ต
เสียแล้ ว
อย่ างเป็ นกั บประชาชน ต่ อนาย
15 ต่ อมาในวั นนั6 น เขาจะลื ม ของเขา อย่ างเป็ นกั บทาส ต่ อ
เมื องไทระเจ็ดสิ บปี อย่ างกั บ นายผู้ หญิงของเขา อย่ างเป็ นกับ
อายุ ของกษั ตริ ย์ องค์ เดี ยว พอ สาวใช้ ต่ อผู้ ขาย อย่ างเป็ นกั บ
สิ6 นเจ็ ด สิ บปี ไทระจะร้ องเพลง ผู้ ซื6 อ ต่ อผู้ ยื ม อย่ างเป็ นกั บผู้
อย่ างหญิงแพศยาว่ า
ให้ ยื ม ต่ อผู้ ให้ ยื มโดยคิ ดดอก
16 "หญิ ง แพศยาที เขาลื ม แล้ ว เบี6 ย อย่ างผู้ ยืมโดยคิดดอกเบี6 ย
เอ๋ ย จงหยิ บพิณเขาคู่ เดิ นไปทั ว 3 แผ่ นดิ นนั6 นจะถู กทิ6 งร้ าง
เมื อง จงบรรเลงเพลงไพเราะ อย่ างสิ6 นเชิ ง และถู กปล้ นหมด
ร้ องเพลงหลายๆบท เพื อเขาจะ สิ6 น เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ตรั ส
ระลึกเจ้ าได้ "
พระวจนะนี6 แล้ ว
17 ต่ อมาเมื อสิ6 นเจ็ดสิ บปี พระ 4โลกก็ไว้ ทุ กข์ และเหี ยวแห้ งไป
เยโฮวาห์ จะทรงเยี ยมเยียนเมื อง พิ ภพก็ อ่ อนระทวยและเหี ยว
ไทระ และเมืองนั6 นจะกลับไปรับ แห้ ง คนสู งศักดิ= ของโลกก็อ่ อน

24

(HJ) อสค JM:HO-HL (HO) ปฐก HH:JS, OH (HL) อสค JT:JU-OP (HU) ยรม JU:Q-HH
(HM) สภษ T:HP-HJ (HT) ยรม JQ:HP (HS) อสย MP:M-T (H) อสย H:T-Q; U:M
(J) J พศด OM:HL-HT; ยรม U:O-M (O) ลนต JM:OP-OU (L) อสย O:JM; JS:H
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ระทวยไป
ทั6 งหลาย อย่ างกั บเมื อต้ นมะ5 โลกนี6 มี ราคี เ พราะผู้ อาศั ยใน กอกเทศถู กเขย่ า อย่ างเมื อการ
นั6 น เพราะเขาทั6 งหลายละเมิ ด เก็บเล็มตามเถาองุ่ นสิ6 นลง
ต่ อพระราชบัญญัติ ได้ ฝ่าฝื นกฎ 14 เขาทั6 งหลายจะเปล่ งเสี ยง
ได้ หักพันธสัญญานิรันดร์น6 ั น
ของเขาขึ6 น เขาจะร้ องเพลง
6เพราะฉะนั6 นคําสาปก็กลื นโลก ฉลองความโอ่ อ่ าตระการของ
และผู้ ที อาศั ยในนั6 นก็โดดเดี ยว พระเยโฮวาห์ เขาจะโห่ ร้องจาก
เพราะฉะนั6 นผู้ อาศั ยในแผ่ นดิ น ทะเล
โลกจึงถู กเผาผลาญ มีคนเหลื อ 15 เพราะฉะนั6 น ในรุ่ งอรุ ณจง
น้ อย
ถวายสง่ า ราศี แด่ พระเยโฮวาห์
7นํา6 องุ่ นใหม่ ก ็ไว้ ทุกข์ เถาองุ่ น ในเกาะทั6 งหลายแห่ งทะเลจง
ก็อ่ อนระทวย จิ ตใจที รื นเริ ง ถวายแด่ พระนามแห่ งพระเยโฮทั6งปวงก็ถอนหายใจ
วาห์ พระเจ้ าของอิสราเอล
8เสี ยงสนุ กสนานของรํา มะนาก็
ความทุกข์เวทนาครั,งใหญ่
เงียบ เสียงของผู้ เบิกบานก็หยุด
(สดด J:U; วว T:HL)
เสี ย เสี ยงสนุ กสนานของพิ ณ 16 ตั6 งแต่ ที สุ ดปลายโลกเราได้
เขาคู่ กเ็ งียบ
ยิ นเสี ยงเพลงสรรเสริ ญว่ า สง่ า
9 เขาจะไม่ ดื มเหล้ าองุ่ นพร้ อม ราศี จงมี แก่ ผ้ ู ชอบธรรม แต่
กั บการร้ องเพลงอี ก เมรั ยก็จะ ข้ าพเจ้ าว่ า "ข้ าพเจ้ าก็ผ่ ายผอม
เป็ นของขมแก่ ผ้ ู ทีดื ม
ข้ าพเจ้ าก็ผ่ ายผอม วิ บั ติ แก่
10 เมื อ งที จลาจลแตกหั กเสี ย ข้ าพเจ้ า เพราะคนทรยศประแล้ ว บ้ านทุ กหลังก็ปิดหมด ไม่ พฤติ อย่ างทรยศยิ ง เออ คน
ให้ ใครเข้ าไป
ทรยศประพฤติอย่ างทรยศยิ ง"
11 มี เสี ยงร้ องที กลางถนนด้ วย 17 โอ
ชาวแผ่ นดิ นโลกเอ๋ ย
เรื องเหล้ าองุ่ น ความชื นบานทั6ง ความสยดสยองและหลุ ม พราง
สิ6 นก็เยื อกเย็นลงแล้ ว ความ และกับก็มาทันเจ้ าแล้ ว
ยินดีของแผ่ นดินก็สูญหายไป
18 ต่ อมาผู้ ใดหนีเมื อได้ ยินเสียง
12 มี ก ารรกร้ างว่ า งเปล่ า ทิ6 งไว้ ความสยดสยองนั6 น จะตกใน
ในเมื อง ประตู เมื องก็ถู กทุ บ หลุ มพราง และผู้ ที ปี นออกมา
ทําลายเสีย
จากหลุมพรางก็จะติดกับ เพราะ
13 เพราะจะเป็ นเช่ นนี6 อยู่ ท่ าม- ว่ า หน้ าต่ า งของฟ้ าสวรรค์ ก ็ ถู ก
กลางแผ่ นดิน ท่ามกลางชนชาติ เปิ ด และรากฐานของแผ่ นดิ น
(U) ปฐก O:HT (M) พบญ JS:HU (T) อสย HM:S (S) ยรม T:OL (Q) สดด MQ:HJ
(HP) อสย JL:HJ (HH) สภษ OH:M (HJ) ยรม Q:HH (HO) อสย H:Q (HL) อสย HJ:H-M
(HU) โยบ OU:Q-HP (HM) อสย JM:HU (HT) ลนต JM:JH-JJ (HS) พบญ OJ:JO-JM
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โลกก็หวั นไหว
จะยอพระเกี ยรติ พระองค์ ข้ า
19 โลกแตกสลายสิ6 นเชิ งแล้ ว พระองค์ จ ะสรรเสริ ญพระนาม
โลกละลายหมดสิ6 นแล้ ว โลกถู ก ของพระองค์ เพราะพระองค์ได้
เขย่ าอย่ างรุนแรง
ทรงกระทําการมหั ศจรรย์ แผน
20 โลกก็ จ ะซวนเซไปอย่ า งคน งานที พระองค์ทรงดําริไว้ นานมา
เมา มั นจะแกว่ งไปอย่ างเพิ ง แล้ วก็สัตย์ซื อและเป็ นความจริง
การละเมิ ด ของโลกจะหนั ก อยู่ 2เพราะพระองค์ ได้ ทรงกระทํา
บนมั น และมั นจะล้ มและจะไม่ ให้ เมื องเป็ นกองขยะ เมื องมี
ลุกอีก
ป้ อมเป็ นที ปรั กหั กพั ง วั งของ
21 ต่ อมาในวั นนั6 นพระเยโฮวาห์ ชนต่ า งด้ าวไม่ เ ป็ นเมื อ งต่ อ ไป
จะทรงลงโทษบริ วารของฟ้ า อีก จะไม่ ก่อสร้ างขึ6 นอีกเลย
สวรรค์ ในฟ้ าสวรรค์ และบรร- 3เพราะฉะนั6 นประชาชาติ ที แข็ง
ดากษั ต ริ ย์ ของแผ่ นดิ น โลกใน แรงจะถวายสง่ าราศี แด่ พระองค์
แผ่ นดินโลก
หั วเมื องของบรรดาประชาชาติที
การเป็ นขึ, นมาจาก
ทารุณจะเกรงกลัวพระองค์
4 เพราะพระองค์ ไ ด้ ทรงเป็ นที
ความตายครั,งแรก
22 เขาทั6 งหลายจะถู กรวบรวมไว้ กํา บั งเข้ มแข็ ง ของคนยากจน
ด้ วยกั น ดั งนั กโทษในคุ กมื ด ทรงเป็ นที กาํ บั งเข้ มแข็งของคน
เขาทั6 งหลายจะถู กกั กขั งไว้ ในคุ ก ขั ดสนเมื อเขาทุ กข์ ใจ ทรงเป็ น
และต่ อมาหลายวั นเขาจึ งจะถู ก ที ล6 ี ภั ยจากพายุ และเป็ นร่ มกั น
ความร้ อน เมื อลมของผู้ ทีทารุณ
ลงโทษ
23 แล้ วดวงจั นทร์ จะอดสู และ ก็เหมือนพายุพัดกําแพง
ดวงอาทิตย์จะอับอาย เพราะว่ า 5 เหมื อนความร้ อนในที แห้ ง
พระเยโฮวาห์ จอมโยธาจะทรง พระองค์ จ ะทรงระงั บเสี ยงของ
ราชย์ บนภูเขาศิ โยนและในเยรู - คนต่ างด้ าว ร่ มเมฆระงั บความ
ซาเล็ม และสง่ าราศี จะปรากฏ ร้ อนฉั นใด กิ งของผู้ ทารุ ณก็จะ
ถู กตัดลงฉันนั6 น
ต่ อหน้ าพวกผู้ ใหญ่ ของพระองค์
6 บนภู เ ขานี6 พระเยโฮวาห์ จ อม
การมีชยั ในยุคแห่ ง
โยธาจะทรงจั ดการเลี6 ยงสํา หรั บ
อาณาจักรของพระคริ สต์
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ บรรดาชนชาติ ท6 ั งหลาย เป็ น
พระองค์ ท รงเป็ นพระ การเลี6 ยงด้ วยของอ้ วนพี เป็ น
เจ้ าของข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์ การเลี6 ยงด้ วยนํา6 องุ่ นที ต กตะ-
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(HQ) ยรม L:JO-JS (JP) สดด HPT:JT (JH) อสย HP:JU-JT (JJ) ยชว HP:HM-HT
(JO) อสค OJ:T-S (H) อพย HU:J (J) อสย JU:HJ (O) สดด LM:HP-HH; อสย LQ:JO
(L) อสย HH:L; HL:OJ; JQ:HQ (U) อสย HP:S-HU; HO:HH (M) สดด TJ:HL-HM
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หน้ า 1423
อิสยาห์ JU, JM
กอนแล้ ว ด้ วยของอ้ วนพีมีไขมัน และพระองค์ จะทรงให้ ความเย่ อ
ในกระดู กเต็ม ด้ วยนํา6 องุ่ นตก หยิ งของเขาตํา ลงพร้ อมกับฝี มื อ
ตะกอนทีกรองแล้ ว
ชํานาญของเขา
7และบนภูเขานี6 พระองค์ จะทรง 12 ป้ อมสู งของกําแพงเมืองของ
ทํา ลายผ้ าคลุ มหน้ าซึ งคลุ มหน้ า เจ้ า นั6 นพระองค์ จะทรงให้ ตํา ลง
บรรดาชนชาติ ท6 ั งหลาย และ ทรงเหยียดลง และเหวี ยงลงถึ ง
ม่ านซึ งกางอยู่ เหนื อบรรดา ดิน แม้ กระทังถึงผงคลี
ประชาชาติ
เพลงของผู ท้ ี.รอดแล้ว
8พระองค์ จะทรงกลื นความตาย
ในยุคแห่ งอาณาจักร
ด้ วยการมี ชั ย และองค์ พระผู้
ของพระคริ สต์
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าจะทรงเช็ดนํา6 ตา
ในวั นนั6 น เขาจะร้ อง
จากหน้ าทั6งปวง และพระองค์จะ
เพลงนี6 ในแผ่ น ดิ น ยู ทรงเอาการลบหลู่ ชนชาติ ของ ดาห์ "เรามี เมื องเข้ มแข็งเมื อง
พระองค์ ไปเสี ยจากทั วแผ่ นดิ น หนึ ง พระเจ้ าจะทรงตั6 งความ
โลก เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส รอดไว้ เป็ นกํา แพงและป้ อม
แล้ ว
ปราการ
9ในวันนั6 นเขาจะกล่ าวกันว่ า "ดู 2จงเปิ ดประตู เมื องเถิ ด เพื อ
เถิ ด นี คื อพระเจ้ าของเราทั6 ง ประชาชาติ ที ชอบธรรมซึ งรั กษา
หลาย เราได้ รอคอยพระองค์ ความจริงไว้ จะได้ เข้ ามา
เพื อว่ าพระองค์จะทรงช่ วยเราให้ 3ใจแน่ วแน่ ในพระองค์น6 ั น พระ
รอด นี คือพระเยโฮวาห์ เราได้ องค์ทรงรักษาไว้ ในสั นติ ภาพอั น
รอคอยพระองค์ ให้ เรายินดีและ สมบูรณ์ เพราะเขาวางใจในพระ
เปรมปรี ด= ิ ในความรอดของพระ องค์
องค์"
4จงวางใจในพระเยโฮวาห์ เป็ น
10 เพราะพระหั ตถ์ ของพระเย- นิ ตย์ เพราะพระเยโฮวาห์ คื อ
โฮวาห์ จะพั กอยู่ บนภูเขานี6 และ พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นพระกําลั ง
โมอั บจะถู กเหยี ยบยํา ลงภาย นิรันดร์
ใต้ พระองค์ เหมื อนเหยียบฟาง 5 เพราะพระองค์ ทรงให้ ชาว
ลงในกองขยะ
เมื องที สู งส่ งนั6 น คื อเมื องที สู ง
11 และพระองค์ จะทรงกางพระ ส่ งนั6 นตําลง พระองค์ทรงให้ มัน
หั ตถ์ของพระองค์ท่ามกลางพวก ตํา ลง พระองค์ ทรงให้ มั นตํา ลง
เขา ดั งคนว่ ายนํา6 กางมื อว่ ายนํา6
ตําลงถึงดิน พระองค์ทรงให้ มัน

26

(T) มธ JT:UH (S) ฮชย HO:HL (Q) ศฟย O:HL-JP; วว H:T (HP) อสย HH:HP; HJ:M
(HH) อสย U:JU (HJ) ยรม UH:US, ML (H) อสย J:HH, JP (J) สดด HHS:JP
(O) สดด SU:T-S; มคา U:U (L) J พศด JP:JP; สดด UU:JJ (U) โยบ LP:HH-HO
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ลงทีผงคลี
องค์ เออ ไฟแห่ งส่ วนปฏิปักษ์
6เท้ าเหยี ยบมั น คือเท้ าของคน ของพระองค์จะเผาผลาญเขาเสีย
ยากจน คื อย่ างเท้ าของคนขั ด 12 ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์
สน"
จะสถาปนาสั นติ ภาพเพื อข้ า
7หนทางของคนชอบธรรมก็ราบ พระองค์ ท6 ั งหลาย เพราะพระ
เรียบ พระองค์ผ้ ู เทียงธรรมทรง องค์ ได้ ทรงกระทําบรรดากิ จการ
กระทํา ให้ วิ ถี ของคนชอบธรรม ของพระองค์เพื อข้ าพระองค์เช่ น
ราบรื น
เดียวกัน
8โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้ าพระ 13 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ
องค์ท6 ั งหลายรอคอยพระองค์อยู่ เจ้ าของข้ าพระองค์ เจ้ านายอื น
ในวิ ถีแห่ งคําตั ดสินของพระองค์ นอกเหนื อพระองค์ ได้ ครอบ
พระนามอั นเป็ นที ระลึ กของพระ ครองพวกข้ าพระองค์ แต่ ข้าพระ
องค์ เป็ นที จิ ตวิ ญญาณของข้ า องค์ จะกล่ าวถึ งพระนามของ
พระองค์ปรารถนา
พระองค์เท่านั6 น
9จิ ตใจของข้ าพระองค์ อยากได้ 14 เขาทั6 งหลายตายแล้ ว เขาจะ
พระองค์ ในกลางคื น จิ ตวิ ญ- ไม่ มี ชี วิ ตอี ก เขาเป็ นชาวแดน
ญาณภายในข้ าพระองค์ แสวงหา คนตาย เขาจะไม่ เป็ นขึ6 นอี ก
พระองค์ อย่ างร้ อนรน เพราะ เพราะฉะนั6 นพระองค์ ได้ ทรง
เมื อคําตัดสินของพระองค์ อยู่ ใน เยี ยมเยี ยนและทรงทํา ลายเขา
แผ่ นดิ นโลก ชาวพิ ภพจะได้ และทรงกวาดความระลึ กถึ งเขา
เรียนรู้ ถึงความชอบธรรม
ทั6งสิ6 นเสีย
10 ถ้ าสํา แดงพระคุ ณแก่ ค นชั ว 15 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ แต่
เขาก็ จ ะไม่ เรี ยนรู้ ความชอบ พระองค์ ท รงเพิ มประชาชนขึ6 น
ธรรม เขาจะประพฤติ อย่ าง พระองค์ ท รงเพิ มประชาชนขึ6 น
อยุ ติ ธรรมในแผ่ นดิ นที เที ยง พระองค์ได้ ทรงรับสง่ าราศี พระ
ธรรม และจะมองไม่ เห็ นความ องค์ ทรงขยายเขตแดนของแผ่ น
โอ่ อ่าตระการของพระเยโฮวาห์
ดิ นไกลไปถึงที สุ ดปลายแผ่ นดิ น
11 ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ เมื อพระ โลก
หั ตถ์ ของพระองค์ชู ข6 ึ น เขาก็จะ 16 ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ในยาม
มองไม่ เห็ น แต่ เขาจะมองเห็ น ทุ ก ข์ ใจเขาได้ แสวงหาพระองค์
และจะได้ อั บอาย เพราะเขามี เขาทั6 งหลายหลั งคํา อธิ ษฐาน
ความอิ จฉาต่ อชนชาติ ของพระ ออกมาในเมื อการตี สอนอยู่
(M) ยชว HP:JL (T) H พศด JQ:HT (S) กดว OM:HO (Q) สดด MO:M-T; TT:J-O
(HP) อพย S:HU (HH) สดด HP:HJ; มคา U:Q (HJ) สดด JQ:HH (HO) J พศด HJ:S
(HL) อพย HL:OP; สดด HPM:JS (HU) อสย Q:O; HP:JJ (HM) พบญ L:JQ-OP
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เหนือเขาทั6งหลาย
ของเขาทั6 งหลาย และแผ่ นดิ น
17 ดั งหญิงมี ครรภ์ เมื อใกล้ ถึ ง โลกจะเปิ ดเผยโลหิ ตซึ งหลั งอยู่
กํา หนดเวลาคลอด ก็เจ็บปวด บนมั น และจะไม่ ปิดบังผู้ ถูกฆ่ า
และร้ องออกมาด้ วยความเจ็ บ ของมันไว้ อีก
ปวดรวดร้ าวอย่ างฉับพลัน โอ ข้ า
อิ สราเอลจะถู กรวบรวมกันอี ก
แต่ พระเยโฮวาห์ ข้ าพระองค์ท6 ัง
ในวันนั6 น พระเยโฮวาห์
หลายก็ เ ป็ นเช่ น นั6 นในสายพระ
จะทรงลงโทษด้ วยพระ
เนตรของพระองค์
แสงอั นร้ ายกาจ ยิ งใหญ่ และ
18 ข้ าพระองค์ มี ครรภ์ ข้ าพระ แข็งแกร่ งของพระองค์ ต่ อเลวี องค์ บิ ดตั ว เป็ นเหมื อนข้ าพระ อาธาน ซึ งเป็ นพญานาคทีฉกกัด
องค์ คลอดลม ข้ าพระองค์ มิ ได้ คื อเลวี อาธานพญานาคที ขดและ
ทําการช่ วยให้ พ้นในแผ่ นดินโลก พระองค์ จะทรงประหารมั งกรที
และชาวพิภพมิได้ ล้มลง
อยู่ ในทะเล
19 คนตายของพระองค์ จะมี ชี - 2ในวั นนั6 น จงร้ องเพลงถึ งเธอ
วิต ศพของเขาทั6งหลายจะลุกขึ6 น ว่ า "สวนองุ่ นแห่ งนํา6 องุ่ นสีแดง
พร้ อมกั บศพของข้ าพระองค์ ผู้ 3เราคื อพระเยโฮวาห์ เป็ นผู้
อาศัยอยู่ ในผงคลีเอ๋ย จงตื นเถิด รั กษาดู แลมั น เราจะรดนํา6 มั น
และร้ องเพลง เพราะนํา6 ค้ างของ อยู่ ทุ กขณะ เกรงว่ าผู้ หนึ งผู้ ใด
เจ้ าเป็ นเหมื อ นนํา6 ค้ างบนผั ก จะทํา อั นตรายมั น เราจะรั กษา
และแผ่ น ดิ นโลกจะให้ ชาวแดน มันไว้ ท6 ังกลางวันกลางคืน
คนตายเป็ นขึ6 น
4เราไม่ มีความพิโรธ ใครเล่ าจะ
อิ สราเอลพบที.ลี, ภัยในสมัย
ให้ มี หนามย่ อยหนามใหญ่ ข6 ึ นมา
สู้ รบกับเรา เราจะออกรบกับมัน
ความทุกข์เวทนาครั,งใหญ่
20 มาเถิ ด ชนชาติ ของข้ าพเจ้ า เราจะเผามันเสียด้ วยกัน
เอ๋ ย จงเข้ าในห้ องของเจ้ าและ 5 หรื อ ให้ เขาเกาะอยู่ กั บกํา ลั ง
ปิ ดประตู เสี ย จงซ่ อนตั วเจ้ าอยู่ ของเราเพื อให้ เขาทํา สั นติ ภ าพ
สักพักหนึ ง จนกว่ าพระพิโรธจะ กั บเรา แล้ วเขาจะทํา สั นติ ภาพ
กับเรา"
ผ่ านไป
21 เพราะ ดูเถิด พระเยโฮวาห์ 6พระองค์ จะทรงกระทําให้ คนที
กํา ลั ง เสด็ จออกมาจากสถานที ออกมาจากยาโคบหยั งราก อิสของพระองค์ เพื อลงโทษชาว ราเอลจะผลิ ดอกและแตกหน่ อ
แผ่ นดิ นโลก เพราะความชั วช้ า กระทํา ให้ พื6 นพิ ภ พทั6 งสิ6 นมี ผ ล

27

(HT) สดด LS:M (HS) อสย OT:O (HQ) อสค OT:H-HL (JP) ยรม T:JO; OH:HL
(JH) สดด UP:J-O; อสค S:M (H) พบญ OJ:LH-LJ; โยบ LP:HQ (J) กดว JH:HT
(O) ปฐก M:HT; Q:Q (L) อสย HJ:H (U) อสย JU:L (M) อสย M:HO; OT:OH; LQ:JP-JO
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เต็ม
แม่ นาํ6 ไปจนถึ งลําธารอี ยิปต์ โอ
7พระองค์ ทรงโบยตี เขาอย่ างที ประชาชนอิ สราเอลเอ๋ ย เจ้ าจะ
พระองค์ โบยตีเขาทั6งหลายทีโบย ถู กเก็บรวมเข้ ามาทีละคนๆ
ตี เขาหรื อ หรื อเขาถู กฆ่ าอย่ าง 13 และอยู่ มาในวันนั6 นเขาจะเป่ า
คนทั6งหลายทีถูกเขาฆ่ าแล้ ว
แตรใหญ่ และบรรดาผู้ ที กาํ ลั ง
8ด้ วยการขั บไล่ ด้ วยการกวาด พิ น าศอยู่ ในแผ่ นดิ น อั สซี เ รี ย
ไปเป็ นเชลย พระองค์ ทรงต่ อสู้ และบรรดาผู้ ถู กขั บไล่ ออกไปยั ง
แย้ งกั บเขา พระองค์ ทรงกวาด แผ่ นดิ นอี ยิ ป ต์ จ ะมานมั ส การ
เขาไปด้ วยลมดุ เ ดื อ ดของพระ พระเยโฮวาห์ บนภู เ ขาบริ สุ ท ธิ=
องค์ในวันแห่ งลมตะวันออก
ทีเยรูซาเล็ม
9เพราะฉะนั6 นจะลบความชั วช้ า
เอฟราอิ มจะถู กกวาดไป
ของยาโคบอย่ างนี6 แหละ และนี
เป็ นเชลย
เป็ นผลเต็ ม ขนาดในการปลด
(J พกษ HT:O-HS)
บาปของเขา
คื อเมื อเขาทํา
วิ บั ติ แก่ มงกุ ฎอั นโอ่ อ่ า
ศิ ลาทั6 งสิ6 นของแท่ นบู ชาให้ เป็ น
แก่ ค นขี6 เมาแห่ ง เอฟเหมื อนหิ น ดิ น สอพองที ถู กบด ราอิ ม ซึ งความงามอั นรุ่ งเรื อง
เป็ นชิ6 นๆ จะไม่ มี เสารู ปเคารพ ของเขาเหมื อ นดอกไม้ ที กํา ลั ง
หรือรูปเคารพตั6 งอยู่ ได้
ร่ วงโรย ซึ งอยู่ บนยอดเขาในที
10 เพราะเมื องหน้ าด่ านก็จะรก ลุ่ มอั นอุ ดมของบรรดาผู้ ที เหล้ า
ร้ าง ทีอาศัยก็ถูกละทิ6งและทอด องุ่ นมีชัย
ทิ6งอย่ างกับถิ นทุ รกันดาร ลูกวัว 2ดู เถิ ด องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าทรง
จะหากินอยู่ ทีนั น มันจะนอนลง มี ผ้ ู หนึ งที มี กาํ ลั ง และแข็ งแรง
ทีนั นและกินกิ งไม้ ในทีน6 ั น
เหมือนพายุลูกเห็บ อันเป็ นพายุ
11 เมื อกิ งนั6 นแห้ ง มั นก็จะถู ก ทํา ลาย เหมื อนพายุ นาํ6 ที กาํ ลั ง
หั ก พวกผู้ หญิ งก็มาเอามั นไป ไหลท่ วม ซึ งจะเหวี ยงลงถึ งดิ น
ก่ อไฟ เพราะนี เป็ นชนชาติ ที ด้ วยพระหั ตถ์
ไร้ ความเข้ าใจ เพราะฉะนั6 นผู้ ที 3มงกุ ฎอั นโอ่ อ่ า คื อคนขี6 เมา
ทรงสร้ างเขาก็จะไม่ สงสารเขา ผู้ แห่ งเอฟราอิ ม จะถู กเหยียบอยู่
ที ทรงปั6 นเขาจะไม่ ทรงสํา แดง ใต้ เท้ า
พระคุณแก่ เขา
4และความงามอั นรุ่ งโรจน์ ของ
12 ต่ อมาในวั นนั6 น พระเยโฮ- เขา ซึ งอยู่ บนยอดเขาในที ลุ่ ม
วาห์ จะทรงนวดเอาข้ าวตั6 งแต่ อั นอุ ดม จะเป็ นดอกไม้ ที กาํ ลั ง

28

(T) อสย HP:JP-JU (S) โยบ JO:M (Q) สดด HHQ:MT (HP) อสย U:Q-HP; M:HH-HJ
(HH) สดด SP:HU-HM (HJ) ปฐก HU:HS (HO) ลนต JU:Q; กดว HP:J (H) ฮชย U:U
(J) อสย Q:Q-HJ; อสค OP:HP-HH (O) J พกษ Q:OO (L) สดด TO:HQ-JP; ฮชย M:L
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ร่ วงโรย จะเป็ นเหมือนผลทีแรก 11 เปล่ า แต่ พระองค์จะตรัสกับ
สุกก่ อนฤดูร้อน เมื อคนเห็นเข้ า ชนชาติ น6 ี โดยต่ างภาษาและโดย
ก็กินมันเสียพอถึงมือเขาเท่านั6 น ริมฝี ปากของคนต่ างด้ าว
5ในวั นนั6 น พระเยโฮวาห์ จอม 12 คื อ แก่ บรรดาผู้ ที พระองค์
โยธาจะเป็ นมงกุ ฎ แห่ ง สง่ า ราศี ตรั สว่ า "นี คื อการหยุ ดพั ก จง
และเป็ นมงกุ ฎแห่ งความงาม ให้ การหยุ ดพั กแก่ คนเหน็ ด
แก่ คนที เหลื อ อยู่ แห่ งชนชาติ เหนื อย และนี คื อการพั กผ่ อน"
ของพระองค์
ถึงกระนั6 นเขาก็จะไม่ ฟัง
6 และเป็ นวิ ญญาณแห่ งความ 13 เพราะฉะนั6 นพระวจนะของ
ยุ ติ ธ รรมแก่ เขาผู้ นั งพิ พ ากษา พระเยโฮวาห์ จึ ง เป็ นอย่ างนี6 แก่
และเป็ นกํา ลั ง ของผู้ เหล่ า นั6 นผู้ เขา เป็ นข้ อบังคับซ้ อนข้ อบังคับ
หั นการสงครามกลั บเสี ยที ประตู ข้ อบั งคั บซ้ อนข้ อบั งคั บ เป็ น
เมือง
บรรทั ดซ้ อนบรรทั ด บรรทั ด
7เขาเหล่ านี6 ซมซานไปด้ วยเหล้ า ซ้ อนบรรทัด ทีนี นิด ทีนั นหน่ อย
องุ่ นเหมือนกัน และโซเซไปด้ วย เพื อเขาจะไปและถอยหลั งและ
เมรั ย ปุ โรหิ ตและผู้ พยากรณ์ก ็ จะแตก และจะติดบ่ วงและจะถู ก
ซมซานไปด้ วยเมรั ย เขาทั6 ง จับไป
หลายถู กกลื นไปหมดด้ วยเหล้ า
ความหายนะของเอฟราอิ ม
องุ่ น เขาโซเซไปด้ วยเมรัย เขา
ได้ตกั เตื อนยู ดาห์
เห็ นผิ ดไป เขาสะดุ ดในการให้ 14 เพราะฉะนั6 นเจ้ าทั6 งหลายคน
คําพิพากษา
มักเยาะเย้ ยเอ๋ย จงฟั งพระวจนะ
8 เพราะสํา รั บทุ ก สํา รั บก็ มี อา- ของพระเยโฮวาห์ คื อเจ้ าผู้ ปก
เจี ยนและความโสโครกเต็ม ไม่ ครองชนชาติน6 ี ในเยรูซาเล็ม
มีทีใดทีสะอาด
15 เพราะเจ้ าทั6 งหลายได้ กล่ า ว
9 เขาจะสอนความรู้ ให้ แก่ ใคร แล้ วว่ า "เราได้ กระทําพั นธสัญเขาจะให้ ผู้ ใดเข้ าใจหลั กคํา สอน ญาไว้ กั บความตาย และเราทํา
ให้ แก่ คนเหล่ านั6 นที หย่ านมหรื อ ความตกลงไว้ กั บนรก เมื อภั ย
หรือให้ แก่ คนเอามาจากอก
พิ บั ติ อั นท่ วมท้ นผ่ านไป จะไม่
10 เพราะเป็ นข้ อบั งคั บซ้ อนข้ อ มาถึ งเรา เพราะเราทํา ให้ ความ
บั งคั บ ข้ อบั งคั บซ้ อนข้ อบั งคั บ เท็จเป็ นที ล6 ี ภั ยของเรา และเรา
บรรทั ดซ้ อนบรรทั ด บรรทั ด ได้ กาํ บังอยู่ ในความมุ สา"
ซ้ อนบรรทัด ทีนี นิด ทีนั นหน่ อย 16 เพราะฉะนั6 นองค์ พระผู้ เป็ น
(U) อสย LH:HM (M) ปฐก LH:OS-OQ (T) ลนต HP:Q-HP (S) สภษ JM:HH; ยรม LS:JM
(Q) สดด UP:HT; สภษ H:JQ (HP) พบญ M:H-M (HH) พบญ JS:LQ (HJ) J พศด HL:HH
(HO) ยรม JO:OM-OS (HL) อสย JS:JJ (HU) โยบ U:JO; ปญจ S:S (HM) ปฐก LQ:HP
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เจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี6 ว่ า "ดู เถิ ด ของพระองค์น6 ั นประหลาด และ
เราวางศิ ลาไว้ ในศิ โยนเพื อเป็ น เพื อกระทํา งานของพระองค์
รากฐาน คื อศิ ลาที ทดสอบแล้ ว งานของพระองค์กแ็ ปลก
เป็ นศิ ล ามุ มเอกอย่ างประเสริ ฐ 22 เพราะฉะนั6 นบั ด นี6 อย่ า เป็ น
เป็ นรากฐานอั นมั นคง เขาผู้ น6 ั น คนเยาะเย้ ย เกลือกว่ าพันธะของ
ทีเชื อจะไม่ รีบร้ อน
เจ้ าจะเข้ มงวดขึ6 น เพราะข้ าพเจ้ า
17 และเราจะกระทํา ความยุ ติ - ได้ ยิ น กฤษฎี ก ากํา หนดการทํา
ธรรมให้ เป็ นเชื อกวัด และความ ลายเหนื อ แผ่ นดิ นทั6 งสิ6 นแล้ ว
ชอบธรรมให้ เป็ นลู กดิ ง และ จากองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
ลู กเห็บจะกวาดเอาความเท็จอั น จอมโยธา
เป็ นทีล6 ี ภัยไปเสีย และนํา6 จะท่วม 23 เงี ยหู ลงซิ และฟั งเสียงข้ าพท้ นทีกาํ บัง"
เจ้ า สดั บซี และฟั งคํา พู ดของ
18 แล้ วพั น ธสั ญญาของเจ้ ากั บ ข้ าพเจ้ า
ความตายจะเป็ นโมฆะ และข้ อ 24 เขาผู้ ไถนาเพื อหว่ าน ไถอยู่
ตกลงของเจ้ ากั บนรกจะไม่ ดาํ รง เสมอหรือ เขาเบิกดินและคราด
เมื อภั ยพิ บั ติ อั นท่ วมท้ นผ่ านไป อยู่ เป็ นนิตย์หรือ
เจ้ าจะถู กเหยี ยบยํา ลงด้ วยโทษ 25 เมื อเขาปราบผิ วลงแล้ ว เขา
นั6 น
ไม่ หว่ านเที ย นแดงและยี หร่ า
19 มั นผ่ านไปบ่ อยเท่าใด มันก็ เขาไม่ ใส่ ข้าวสาลี เป็ นแถว และ
จะเอาตั วเจ้ า เพราะมั นจะผ่ าน ข้ าวบาร์ เ ลย์ ในที อั นเหมาะของ
ไปเช้ าแล้ วเช้ าเล่ า ทั6 งกลางวั น มั น และหว่ านข้ าวไรไว้ เป็ น
และกลางคื น เมื อเข้ าใจข่ าว ก็ คันแดนหรือ
จะเกิ ด แต่ ความสยดสยองเท่ า 26 เพราะพระเจ้ าของเขาทรงสั ง
นั6 น
สอนเขาถู กต้ อง พระองค์ ได้
20 เพราะทีนอนนั6 นสั6 นเกินทีคน สอนเขา
หนึ งคนใดจะเหยี ยดอยู่ บนนั6 น 27 เขาไม่ นวดเที ย นแดงด้ วย
และผ้ าห่ มก็แคบไม่ พอคลุมตัว
เลื อนนวดข้ าว และเขาไม่ เอาล้ อ
21 เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ จะทรง เกวี ยนกลิ6 งทับยี หร่ า แต่ เขาเอา
ลุ ก ขึ6 นอย่ า งที บนภู เ ขาเปริ ซิ ม ไม้ พลองตี เที ยนแดงให้ หลุ ด
พระองค์ จะพระพิ โรธอย่ างที ใน ออก และเอาตะบองตียี หร่ า
หุ บเขากิเบโอน เพื อกระทําพระ 28 คนใดบดข้ าวที ทํา ขนมปั ง
ราชกิจของพระองค์ พระราชกิจ หรื อ เปล่ าเลย เขาไม่ นวดมั น
(HT) J พกษ JH:HO (HS) ยรม LL:JS (HQ) J พกษ HT:M (JP) อสย UT:HJ-HO
(JH) J ซมอ U:JP (JJ) J พศด OP:HP (JO) พบญ OJ:H; ยรม JJ:JQ (JL) ยรม L:O
(JU) อพย Q:OH-OJ (JM) อพย JS:O (JT) J พกษ HO:T; อมส H:O (JS) อสย JH:HP
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เป็ นนิ ตย์ เมื อเขาขั บล้ อเกวี ยน แกลบทีฟุ้งหายไป เออ ชั วประเทียมม้ าทับมันแล้ ว เขามิได้ บด เดีW ยวเดียวและในทันทีทันใด
มันด้ วยคนขี ม้า
6พระเยโฮวาห์ จอมโยธาจะทรง
29 เรื องนี6 มาจากพระเยโฮวาห์ เยี ยมเยี ยนเจ้ าด้ วยฟ้ าร้ องและ
จอมโยธาด้ วย พระองค์ มหั ศ- ด้ วยแผ่ นดินไหว และด้ วยเสี ยง
จรรย์ นั กในการปรึ กษา และ กัมปนาท ด้ วยพายุและพายุแรง
วิเศษในเรื องการกระทํา
กล้ า ด้ วยเปลวแห่ งเพลิ งเผา
คําตักเตื อนแก่ ยูดาห์
ผลาญ
7 และมวลประชาชาติ ท6 ั งสิ6 นที
และเยรู ซาเล็ม
วิบัติแก่ อารีเอล อารี- ต่ อสู้ กับอารีเอล ทั6งหมดทีต่อสู้
เอล นครซึ งดาวิ ดทรง กั บเขาและกั บที กํา บั ง เข้ มแข็ ง
ตั6 งค่ าย จงเพิ มปี เข้ ากับปี จงให้ ของเขาและทําให้ เขาทุ กข์ใจ จะ
มี เทศกาลถวายเครื องบู ชาตาม เป็ นเหมื อนความฝั นคื อนิ มิ ตใน
กลางคืน
รอบของมัน
2เรายังจะให้ อารีเอลทุ กข์ใจ จะ 8อย่ างเมื อคนหิ วฝั นว่ า ดู เถิ ด
มี การร้ องครํา ครวญและร้ อง เขากําลั งกินอยู่ และตื นขึ6 นก็ยัง
ทุ กข์
และเมื องนั6 นจะเป็ น หิ วอยู่ จิ ตใจเขาไม่ อิ ม หรื อ
เหมือนเมื อคนกระหายฝันว่ า ดู
เหมือนอารีเอลแก่ เรา
3 และเราจะตั6 งค่ ายอยู่ รอบเจ้ า เถิด เขากําลังดื มอยู่ แล้ วตื นขึ6 น
และเราจะล้ อมเจ้ ากั บบรรดาหอ มา ดู เถิ ด อ่ อนเปลี6 ย จิ ตใจ
รบ และเราจะยกเชิ งเทิ นขึ6 นสู้ ของเขายั งแห้ งผาก มวลประชา
ชาติ ท6 ั งสิ6 นที ต่ อสู้ กั บภูเขาศิ โยน
เจ้ า
4และเจ้ าจะถู กเหยียบลง เจ้ าจะ ก็จะเป็ นเช่ นนั6 น
พิธีการต่ างๆทางศาสนา
พู ดมาจากที ลึ กของแผ่ นดิ นโลก
ทําให้พระเจ้าพอพระทัยมิได้
คําของเจ้ าจะมาจากทีตาํ ลงในผง
คลี เสี ยงของเจ้ าจะมาจากพื6 น 9จงรั6 งรอและงงงวย จงร้ อง
ดิ นเหมื อนเสี ยงผี และคํา พู ด เรียกและร้ องไห้ เขามึนเมา แต่
ของเจ้ าจะกระซิ บออกมาจากผง ไม่ ใช่ ด้วยเหล้ าองุ่ น เขาโซเซ แต่
คลี
ไม่ ใช่ ด้วยเมรัย
5 แต่ ม วลชาวต่ า งประเทศของ 10 เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ ทรงเท
เจ้ าจะเหมื อนผงคลี ละเอี ยด วิ ญญาณแห่ งความหลั บสนิ ทลง
และผู้ น่ ากลั วทั6 ง มวลจะเหมื อน เหนือเจ้ า และปิ ดตาของเจ้ าและ

29

(JQ) โยบ U:Q; OT:JO (H) อสค LO:HU-HM (J) อสย U:JU-OP (O) J พกษ HS:HT
(L) สดด LL:JU (U) อสย HP:HM-HQ (M) H ซมอ J:HP (T) อสย OT:OM; ยรม JU:OH-OO
(S) J พศด OJ:JH; อสย LL:HJ (Q) ยรม J:HJ; ฮบก H:U (HP) H ซมอ JM:HJ
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อิสยาห์ JQ
หน้ า 1430
พระองค์ ทรงคลุ มตาของพวก 16 แน่ น อนความวิ ปริ ตของเจ้ า
ผู้ พยากรณ์ พวกเจ้ านายและ จะถื อว่ า ช่ างปั6 นเท่ ากั บดิ น
พวกผู้ ทาํ นายของเจ้ า
เหนียว และสิ งที ถูกสร้ างจะพู ด
11 และแก่ ท่านทั6งหลาย นิมิตนี6 เรื องผู้ สร้ างมั นว่ า "เขาไม่ ได้
ทั6 งสิ6 นได้ กลายเป็ นเหมื อนถ้ อย สร้ างข้ า" หรือสิ งทีถู กปั6 นขึ6 นจะ
คําในหนังสือทีประทับตรา เมื อ พู ดเรื องผู้ ปั6 นมั นว่ า "เขาไม่ มี
คนให้ แก่ คนหนึ งทีอ่านได้ กล่ าว ความเข้ าใจอะไรเลย" อย่ างนี6
ว่ า "อ่ านนี ซี" เขาว่ า "ข้ าอ่ านไม่ หรือ
ได้ เพราะมีตราประทับ"
อิ สราเอลจะได้รบั พระพร
12 และเมื อเขาให้ หนั งสือแก่ คน 17 ไม่ ใ ช่ อี ก นิ ด หน่ อยเท่ า นั6 น
หนึ งทีอ่านไม่ ได้ กล่ าวว่ า "อ่ าน หรื อ ที เลบานอนจะถู กเปลี ยน
นี ซี" เขาว่ า "ข้ าไม่ ร้ ู หนังสือ"
ให้ เป็ นสวนผลไม้ และสวนผล
13 และองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าตรั ส ไม้ จะถือว่ าเป็ นป่ า
ว่ า "เพราะชนชาติ น6 ี เข้ ามาใกล้ 18 ในวันนั6 นคนหู หนวกจะได้ ยิน
เราด้ วยปากของเขา และให้ ถ้ อยคําของหนังสือ และตาของ
เกี ยรติ เราด้ วยริ มฝี ปากของเขา คนตาบอดจะเห็ น ออกมาจาก
แต่ เขาให้ จิ ต ใจของเขาห่ างไกล ความคลุ้ มและความมืดของเขา
จากเรา เขายําเกรงเราเพี ยงแต่ 19 คนใจอ่ อนสุ ภาพจะได้ ความ
เหมื อนเป็ นข้ อบั งคั บของมนุ ษย์ ชื นบานสดใสในพระเยโฮวาห์
ทีสอนกันมา
เพิ มขึ6 น และคนยากจนท่ าม14 เพราะฉะนั6 น ดู เถิ ด เราจะ กลางมนุ ษย์ จะลิ งโลดในองค์
กระทําสิ งมหั ศจรรย์กับชนชาติน6 ี บริสุทธิ= แห่ งอิสราเอล
อี ก ทั6 งการประหลาดและอั ศ- 20 เพราะว่ า ผู้ น่ ากลั วจะสู ญไป
จรรย์ สติปัญญาของคนมีปัญญา และผู้ เยาะเย้ ยจะถู กผลาญไป
ของเขาจะพิ นาศไป และความ และคนทั6 งปวงที เฝ้ ารอคอยที
เข้ าใจของคนที เ ข้ าใจจะถู ก ปิ ด จะกระทํา การอั นชั วช้ าจะถู กตั ด
บังไว้ "
ขาด
15 วิ บั ติ แก่ ผู้ ที พยายามซ่ อน 21 คื อ ผู้ ที ใส่ ค วามคนอื นด้ วย
แผนงานของเขาไว้ ลึ ก จากพระ ถ้ อยคํา ของเขา และวางบ่ วงไว้
เยโฮวาห์ ซึ งการกระทําของเขา ดั ก เขาผู้ กล่ า วคํา ขนาบที ประตู
อยู่ ในความมื ด ผู้ ซึ งกล่ าวว่ า เมื อง และด้ วยถ้ อยคําที ไม่ เป็ น
"ใครเห็นเรา ใครจําเราได้ "
แก่ นสาร เขากี ดกั นคนชอบ
(HH) ดนล HJ:L (HJ) ยรม U:L; ฮชย L:M (HO) อสย HP:M (HL) ฮบก H:U; ยน Q:JQ-OL
(HU) อสย U:HS-HQ (HM) กจ HT:M; รม Q:HQ (HT) ฮบก J:O (HS) อสย JQ:HP-HJ
(HQ) สดด JU:Q; ศฟย J:O (JP) อสย JQ:U; LQ:JU (JH) วนฉ HJ:M; มธ JJ:HU
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หน้ า 1431
อิสยาห์ JQ, OP
ธรรมเสีย
โรห์ จะกลั บ เป็ นความอั บอาย
22 เพราะฉะนั6 นพระเยโฮวาห์ ผ้ ู ของเจ้ า และการวางใจในร่ มเงา
ทรงไถ่ อับราฮั ม ตรั สดั งนี6 เกี ยว ของอียิปต์จะกลั บเป็ นทีขายหน้ า
กั บวงศ์ วานของยาโคบว่ า "ยา- ของเจ้ า
โคบจะไม่ ต้ องอั บอายอี ก หน้ า 4เพราะแม้ ว่าข้ าราชการของเขา
ของเขาจะไม่ ซีดลงอีกต่ อไป
อยู่ ทีโศอัน และทู ตของเขาไปถึง
23 เพราะเมื อเขาเห็ นลู กหลาน ฮาเนส
ของเขาซึ งเป็ นผลงานแห่ งมื อ 5ทุ กคนได้ รั บความอั บอายโดย
ของเราในหมู่ พวกเขา เขาทั6 ง ชนชาติหนึ งซึ งช่ วยเขาไม่ ได้ ซึ ง
หลายจะถื อว่ า นามของเราบริ - มิ ได้ นาํ ความช่ วยเหลื อ หรื อ
สุ ทธิ= เขาทั6 งหลายจะถื อว่ าองค์ ประโยชน์มาให้ ได้ แต่ ความอั บ
บริสุทธิ= ของยาโคบบริสุ ทธิ= และ อายและความขายหน้ า"
จะกลั วเกรงพระเจ้ าแห่ งอิ สรา- 6ภาระเรื องสั ตว์ ป่ าแห่ งภาคใต้
เอล
เขาทั6งหลายบรรทุ กทรัพย์สมบัติ
24 และบรรดาผู้ ที ผิ ดฝ่ ายจิ ตใจ ของเขาบนหลั ง ลาและบรรทุ ก
จะมาถึงความเข้ าใจ และบรรดา ทรั พ ย์ สิ น ของเขาบนโหนกอู ฐ
ผู้ ทีบ่นพึมพําจะยอมเรียนรู้ หลัก ไปตลอดแผ่ นดิ นแห่ งความยาก
คําสอน"
ลํา บากแสนระทม ที ซึ งสิ งโต
การกระทําสนธิสญ
ั ญา
หนุ่ มและสิ งโตแก่ งู ร้ าย และ
งู แมวเซาออกมา ไปยั งชนชาติ
กับอี ยิปต์เป็ นความบาป
พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า หนึ งซึ งจะช่ วยเขาไม่ ได้
"วิ บัติ แก่ ลู กหลานที ด6 ื อ 7เพราะความช่ วยเหลื อของอี ดึง ผู้ กระทําแผนงาน แต่ ไม่ ใช่ ยิ ป ต์ น6 ั นไร้ ค่ าและเปล่ าประของเรา ผู้ ปกคลุ มด้ วยเครื อง โยชน์ เพราะฉะนั6 น เราจึงเรียก
ปกปิ ด แต่ ไม่ ใช่ ตามนํา6 ใจเรา เขาว่ า "ความเข้ มแข็งของเขาคือ
ให้ นั งเฉยเมย"
เขาจะเพิ มบาปซ้ อนบาป
2ผู้ ออกเดินลงไปยังอียิปต์ โดย 8บัดนี6 ไปเถอะ เขียนลงไว้ บน
ไม่ ขอคําปรึ กษาจากปากของเรา แผ่ นจารึ กต่ อหน้ าเขา และจด
เพื อจะเข้ มแข็ งในการลี6 ภั ยกั บ ไว้ ในหนั งสื อเพื อในเวลาที จะมา
ฟาโรห์ เพื อจะวางใจในร่ มเงา ถึง จะเป็ นสักขีพยานเป็ นนิตย์
9 เพราะว่ าเขาทั6 งหลายเป็ นชน
ของอียิปต์
3เพราะฉะนั6 นการลี6 ภั ยกั บฟา- ชาติ ด6 ื อดึ ง เป็ นลู กขี6 ปด เป็ น

30

(JJ) อสย LH:S-Q (JO) อฟ J:HP (JL) ศคย HJ:HP; มธ JH:JS (H) พบญ Q:T, JL
(J) พบญ JS:MS; J พกษ HT:L (O) ยรม OT:U-HP (L) J พกษ HT:L (U) ยรม J:OM
(M) ฮชย S:Q-HP (T) ยรม OT:T (S) พบญ OH:HQ, JJ; โยบ HQ:JO (Q) พบญ OH:JT
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อิสยาห์ OP
หน้ า 1432
หลานที ไม่ ยอมฟั งพระราชบั ญ- กําลั งของเจ้ าจะอยู่ ในความสงบ
ญัติของพระเยโฮวาห์
และความไว้ วางใจ" และเจ้ าก็ไม่
10 ซึ ง กล่ าวแก่ พวกผู้ ทํา นายว่ า ยอมทําตาม
"อย่ าเห็ นเลย" และแก่ ผ้ ู พยา- 16 แต่ เจ้ าทั6 งหลายว่ า "อย่ าเลย
กรณ์ ว่ า "อย่ าพยากรณ์ สิ งที เราจะขี ม้ าหนีไป" เพราะฉะนั6 น
ถู กต้ องแก่ เราเลย จงพู ดสิ ง เจ้ าก็จะหนีไป และ "เราจะขี ม้า
ราบรื นแก่ เรา จงพยากรณ์มายา
เร็วจั ด" เพราะฉะนั6 นผู้ ไล่ ตาม
11 ออกจากทางเสีย หั นเสียจาก เจ้ าทั6งหลายจะเร็วจัด
วิ ถี ให้ องค์ บริ สุ ทธิ= ของอิ สรา- 17 คนพั นหนึ งจะหนี เพราะคํา
เอลพ้ นหน้ าพ้ นตาของเราเสีย"
ขู่ เข็ญของคนคนเดี ยว เจ้ าทั6 ง
12 เพราะฉะนั6 นองค์บริสุทธิ= ของ หลายจะหนี เ พราะคํา ขู่ เข็ ญของ
อิสราเอลตรัสดังนี6 ว่า "เพราะเจ้ า คนห้ าคน จนจะเหลื อแต่ เจ้ า
ดู หมิ นถ้ อยคํานี6 และวางใจใน เหมื อนเสาธงบนยอดภู เขา
การบี บบั งคั บและการทุ จริ ตและ เหมือนอาณัติสัญญาณบนเนิน
พึ งอาศัยสิ งเหล่ านั6 น
18 เพราะฉะนั6 นพระเยโฮวาห์
13 เพราะฉะนั6 นความชั วช้ านี6 จะ ทรงคอยที จะทรงพระกรุ ณาเจ้ า
เป็ นแก่ เจ้ าเหมื อนกํา แพงสู ง ทั6 งหลาย เพราะฉะนั6 นพระองค์
แยกออกโผล่ ออกไปกําลั งจะพั ง จึ งทรงเป็ นที ยกย่ องเพื อจะ
ซึ งจะพังอย่ างปั จจุ บันทันด่ วนใน เมตตาเจ้ า เพราะพระเยโฮวาห์
พริบตาเดียว
เป็ นพระเจ้ าแห่ งความยุ ติ ธรรม
14 พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ บรรดาผู้ ที คอยท่าพระองค์ จะได้
แตกเหมือนภาชนะของช่ างหม้ อ รับพระพร
แตก ซึ งแตกเป็ นชิ6 นๆอย่ างไม่ 19 เพราะประชาชนจะอาศั ยใน
ปรานี ชิ6 นที แตกนั6 นไม่ พบชิ6 นดี ศิโยน ณ เยรูซาเล็ม เจ้ าจะไม่
พอทีจะตักไฟออกจากเตา หรือ ร้ องไห้ อีกต่ อไป เมื อได้ ยินเสียง
ใช้ ตักนํา6 ออกจากบ่ อเก็บนํา6 "
เจ้ าร้ องทู ล พระองค์ จะทรง
คนอิ สราเอลต้องกลับใจ
เมตตาต่ อเจ้ า เมื อพระองค์ทรง
ขอความช่ วยเหลือจากพระเจ้า ได้ ยิน พระองค์จะทรงตอบเจ้ า
15 เพราะองค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ 20 และถึ งแม้ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
เจ้ า องค์ บริ สุ ทธิ= แห่ งอิ สราเอล ประทานอาหารแห่ งความยาก
ตรั สดั งนี6 ว่ า "ในการกลั บและ ลําบาก และนํา6 แห่ งความทุ กข์ใจ
หยุ ดพั ก เจ้ าทั6 งหลายจะรอด ให้ แก่ เจ้ า ถึงกระนั6 นครูท6 ังหลาย
(HP) H พกษ JH:JP (HH) อมส T:HO; ยน HU:JO (HJ) อสย OP:H (HO) H พกษ JP:OP
(HL) สดด J:Q; ยรม HQ:HP (HU) ยรม JO:OM (HM) พบญ JS:JU (HT) ลนต JM:S, OM
(HS) อพย OL:M; ฮชย J:HL (HQ) อสย HP:JL; ยรม OH:M (JP) พบญ HM:O
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หน้ า 1433
อิสยาห์ OP
ของเจ้ าจะไม่ ซ่ อนตั วในมุ ม อี ก วั น ในวั นที พระเยโฮวาห์ ทรง
เลย แต่ ตาของเจ้ าจะเห็นครูของ พั นรอยบาดเจ็บแห่ งชนชาติของ
เจ้ า
พระองค์ และรักษาบาดแผลซึ ง
21 และเมื อเจ้ าหั น ไปทางขวา เขาถู กพระองค์ทรงตีน6 ั น
หรือหั นไปทางซ้ าย หู ของเจ้ าจะ 27 ดู เถิ ด พระนามของพระเยได้ ยิ นวจนะข้ างหลั งเจ้ าว่ า "นี โฮวาห์ มาจากที ไกล ร้ อนด้ วย
เป็ นหนทาง จงเดินในทางนี6 "
ความกริ6 วของพระองค์ ภาระนั6 น
22 แล้ วเจ้ าจะทํา ลายรู ปเคารพ ก็หนั กหนา ริ มพระโอษฐ์ ของ
สลั กอาบเงิ นของเจ้ า และรู ป พระองค์เต็มด้ วยความกริ6 ว และ
เคารพหล่ อชุ บทองคํา ของเจ้ า พระชิ วหาของพระองค์ เ หมื อ น
เจ้ าจะกระจายมั น ไปอย่ างผ้ า ไฟเผาผลาญ
อนามั ย และเจ้ าจะกล่ าวแก่ มั น 28 พระปั สสาสะของพระองค์
ว่ า "ไปให้ พ้น"
เหมือนลําธารท่วมท้ น ทีท่วมถึง
23 และพระองค์ จะประทานฝน กลางคอ เพื อจะร่ อนบรรดา
ให้ แก่ เมล็ดพื ชซึ งเจ้ าหว่ านลงที ประชาชาติ ด้ วยตะแกรงแห่ ง
ดิ น และประทานข้ าวซึ งเป็ น ความไร้ สาระ และจะมีบังเหี ยน
ผลิตผลของดิน และข้ าวจะอุดม ซึ งพาให้ หลงไปทีขากรรไกรของ
และสมบู รณ์ ในวั นนั6 นวั วของ ชนชาติท6 ังหลาย
เจ้ าจะกินอยู่ ในลานหญ้ าใหญ่
29 เจ้ าจะมี บทเพลงอย่ างคืนที มี
24 และวั วกับลาที ใช้ ทาํ นาจะกิ น เทศกาลศักดิ= สิทธิ= และมีใจยินดี
ข้ าวใส่ เกลือ ซึ งใช้ พลั วและส้ อม อย่ างคนที ออกเดิ นตามเสี ยงปี
ซัด
เพื อไปยังภูเขาของพระเยโฮวาห์
25 และบนภู เ ขาสู งทุ กแห่ ง และ ถึ งผู้ ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ= ของอิ สราบนเนิ นสู งทุ กแห่ งจะมี แ ม่ นํา6
เอล
ลํา ธารที มี นาํ6 ไหลในวั นที มี ก าร 30 และพระเยโฮวาห์ จะทรง
ประหั ตประหารอย่ างยิ งใหญ่ กระทําให้ พระสุ รเสี ยงกั มปนาท
เมื อหอคอยพังลง
ของพระองค์ เป็ นที ได้ ยิ น และ
26 ยิ งกว่ านั6 นอีก แสงสว่ างของ จะทรงให้ เห็นพระกรฟาดลงของ
ดวงจั น ทร์ จ ะเหมื อ นแสงสว่ า ง พระองค์ ด้ วยความกริ6 วอย่ าง
ของดวงอาทิ ตย์ และแสงสว่ าง เกรี6 ยวกราด และเปลวแห่ งเพลิง
ของดวงอาทิ ตย์ จะเป็ นเจ็ ดเท่ า เผาผลาญ พร้ อมกับฝนกระหนํา
และเป็ นอย่ างแสงสว่ างของเจ็ด และพายุ และลูกเห็บ
(JH) อสย OU:S-Q (JJ) J พกษ JO:L-JP (JO) สดด MU:Q-HO (JL) พบญ JU:L
(JU) อสค HT:JJ; ยน T:OS (JM) ศคย HJ:S; วว JH:JO (JT) พบญ OJ:JJ; OO:J
(JS) สดด HS:HU; ลก JJ:OH (JQ) อพย HU:H; J พศด JP:JT (OP) สดด J:U; HS:HO

23_isa.pub
page 50

Friday, March 04, 2016 19:46

อิสยาห์ OP, OH
หน้ า 1434
31 คนอัสซี เรียจะสยดสยองด้ วย ผู้ ช่ วยเหลื อ ของคนเหล่ า นั6 นที
พระสุ ร เสี ยงของพระเยโฮวาห์ กระทําความชั วช้ า
พระองค์ ทรงโบยตี ด้ วยพระคทา 3 คนอี ยิ ป ต์ เป็ นคนและไม่ ใช่
ของพระองค์
พระเจ้ า และม้ าทั6งหลายของเขา
32 และจังหวะไม้ เรียวลงโทษทุ ก เป็ นเนื6 อหนั งและไม่ ใช่ วิญญาณ
จั ง หวะซึ งพระเยโฮวาห์ โบยลง เมื อพระเยโฮวาห์ จะทรงเหยี ยด
เหนื อเขาจะเข้ ากั บเสี ยงรํามะนา พระหั ตถ์ ของพระองค์ ออก ทั6 ง
และพิ ณเขาคู่ พระองค์ จะทรง ผู้ ช่ วยเหลื อก็จะสะดุ ด และผู้ ที
ต่ อสู้ เขาด้ วยสงครามฟาดฟั น
รั บการช่ วยเหลื อก็จะล้ ม และ
33 เพราะโทเฟทก็ จั ดไว้ นาน เขาทั6งหลายจะล้ มเหลวด้ วยกัน
แล้ ว เออ เตรี ยมไว้ สาํ หรั บ 4 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรั ส กั บ
กษั ตริ ย์ เชิ งตะกอนก็ลึ กและ ข้ าพเจ้ าดั งนี6 ว่ า "ดั งสิ งโตหรื อ
กว้ าง พร้ อมไฟและฟื นมากมาย สิ งโตหนุ่ มคํารามอยู่ เหนื อเหยื อ
คื อพระปั สสาสะของพระเยโฮ- ของมัน และเมื อเขาเรียกผู้ เลี6 ยง
วาห์ เหมื อ นธารกํา มะถั นมาจุ ด แกะหมู่ หนึ งมาสู้ มั น มั นจะไม่
ให้ ลุก
คร้ ามกลั วต่ อเสี ยงของเขาทั6 ง
พระเยโฮวาห์จะทรง
หลาย หรื อย่ อย่ นต่ อเสี ยงอึ ง
คะนึ งของเขา ดั งนั6 นแหละพระ
ป้องกันเยรู ซาเล็ม
วิ บั ติ แ ก่ คนเหล่ านั6 นผู้ เยโฮวาห์ จอมโยธาจะเสด็จลงมา
ลงไปที อี ยิ ปต์ เพื อขอ เพื อสู้ รบเพื อภู เ ขาศิ โยนและ
ความช่ วยเหลื อและหมายพึ งม้ า เพื อเนินเขาของมัน
ผู้ ที วางใจในรถรบเพราะมี ม าก 5เหมื อนนกบิ นร่ อนอยู่ ดั งนั6 น
และวางใจในพลม้ า เพราะเขา แหละพระเยโฮวาห์ จอมโยธาจะ
ทั6 งหลายแข็งแรงนั ก แต่ มิ ได้ ทรงป้ องกันเยรูซาเล็ม พระองค์
หมายพึ งองค์ บริสุทธิ= ของอิ สรา- จะทรงป้ องกั น และช่ วยให้ พ้ น
พระองค์ จะทรงเว้ นเสี ยและ
เอล หรือแสวงหาพระเยโฮวาห์
2แต่ ถึงกระนั6 น พระองค์ยังทรง สงวนชี วิตไว้
เฉลี ยวฉลาดและจะนํา ภั ยพิ บั ติ 6จงกลั บมาหาพระองค์ ผู้ ที
มาให้ พระองค์จะมิได้ ทรงเรียก ประชาชนอิสราเอลได้ กบฏอย่ าง
พระวจนะของพระองค์ คื นมา ร้ าย
แต่ จะทรงลุกขึ6 นต่ อสู้ กั บวงศ์วาน 7เพราะในวั นนั6 น ทุ กคนจะทิ6 ง
ผู้ กระทําความผิ ด และต่ อสู้ กั บ รู ปเคารพของตนที ทํา ด้ วยเงิ น

31

(OH) อสย OP:OP; OT:OJ-OS (OJ) โยบ HM:HJ; ฮบ HJ:JM (OO) J พกษ JO:HP
(H) อสค HT:HU (J) H ซมอ J:O; โยบ U:HO (O) พบญ OJ:OP-OH (L) กดว JL:S-Q
(U) อพย HQ:L; พบญ OJ:HH (M) อสย UU:T; ยรม O:HP (T) พบญ T:JU; อสค OM:JU
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และรู ปเคารพของตนที ทํา ด้ วย 4จิ ตใจของคนที หุ นหั นจะเข้ าใจ
ทองคํา ซึ งมื อของเจ้ าได้ ทาํ ขึ6 น ความรู้ และลิ6 นของคนติ ดอ่ าง
อย่ างบาปหนาสําหรับตัวเจ้ า
จะพูดฉะฉานอย่ างทันควัน
8และคนอั สซี เรี ยจะล้ มลงด้ วย 5เขาจะไม่ เรี ยกคนเลวทรามว่ า
ดาบซึ งไม่ ใช่ ของชายฉกรรจ์และ คนใจกว้ างอี ก หรื อคนถ่ อยว่ า
ดาบซึ งไม่ ใ ช่ ของคนตํา ต้ อยจะ เป็ นคนอารี
กิ นเขาเสี ย และเขาจะหนี จาก 6เพราะคนเลวทรามจะพู ดอย่ าง
ดาบและคนหนุ่ มของเขาจะพ่ าย เลวทราม และใจของเขาก็ปอง
แพ้ อย่ างสิ6 นเชิ ง
ความชั วช้ า เพื อประกอบความ
9 เขาจะข้ ามที กํา บั ง ของเขาไป หน้ าซื อใจคด เพื อออกปากพูด
เพราะความหวาดกลัว และพวก ความผิ ด เกี ยวกั บพระเยโฮวาห์
เจ้ านายของเขาจะเกรงกลั วธง เพื อทํา จิ ต ใจของคนหิ วให้ อด
นั6 น" พระเยโฮวาห์ ผ้ ู ที ไฟของ อยากและจะไม่ ให้ คนกระหายได้
พระองค์ อยู่ ในศิ โยน และผู้ ที ดื ม
เตาหลอมของพระองค์อยู่ ในเย- 7อุบายของคนถ่ อยก็ชั วร้ าย เขา
รูซาเล็ม ตรัสดังนี6 แหละ
คิ ด ขึ6 นแต่ กิ จการชั วเพื อทํา ลาย
อาณาจักรของพระคริ สต์
คนยากจนด้ วยถ้ อยคํา เท็จ แม้
ว่ าเมื อคํา ร้ องของคนขั ด สนนั6 น
ในอนาคต
ถู กต้ อง
คือความหวังของอิ สราเอล
ดู เถิ ด กษั ตริ ย์ อ งค์ 8แต่ คนใจกว้ างก็แนะนําแต่ สิ งที
หนึ งจะครอบครอง ประเสริฐ เขาจะดํารงอยู่ ด้วยสิ ง
ด้ วยความชอบธรรม และเจ้ า ทีประเสริฐ
นายจะครอบครองด้ วยความ 9หญิ งทั6 งหลายที อยู่ อย่ างสบาย
เอ๋ย จงลุกขึ6 นเถิด และฟั งเสียง
ยุติธรรม
2 และผู้ หนึ งจะเหมื อนที กํา บั ง ของข้ าพเจ้ า ท่ านบุ ตรสาวที ไม่
จากลม เป็ นทีค้ ุ มให้ พ้นจากพายุ ระมั ดระวั งเอ๋ ย จงเงี ยหู ฟั งคํา
ฝน เหมื อนธารนํา6 ในที แห้ ง พูดของข้ าพเจ้ า
เหมื อนร่ มเงาศิ ลามหึ มาใน 10 อีกสักปี กว่ าๆ หญิงทีไม่ ระมัดระวังเอ๋ย ท่านจะสะดุ้ งตัวสั น
แผ่ นดินทีอ่อนเปลี6 ย
3 แล้ วตาของคนที เห็ น จะมิ ไ ด้ เพราะไร่ องุ่ นก็จะไร้ ผล ฤดูเก็บ
หลั บ และหู ของคนที ฟั งจะได้ ผลไม้ กจ็ ะไม่ มาถึง
11 หญิ งที อยู่ สบายเอ๋ ย จงตั ว
ยิน

32

(S) J พกษ HQ:OL (Q) อสย HH:HP (H) J ซมอ JO:O (J) สดด HLM:O (O) ยรม OH:OL
(L) นหม S:S-HJ (U) สดด HU:L (M) H ซมอ JL:HO; JU:HP-HH (T) ยรม U:JM-JS
(S) J ซมอ Q:H (Q) พบญ JS:UM; ยรม M:J-M (HP) ยรม JU:HP-HH (HH) อสย J:HQ

23_isa.pub
page 52

Friday, March 04, 2016 19:46

อิสยาห์ OJ, OO
หน้ า 1436
สั นเถิด ท่านผู้ ไม่ ระมัดระวังเอ๋ย ปลอดภัย ในทีพักอันสงบ
จงสะดุ้ งตั วสั นเถิ ด จงแก้ ผ้ า 19 เมื อป่ าพั งทลาย ลู กเห็บจะ
ปล่ อยตั วล่ อนจ้ อน และเอาผ้ า ตกและเมืองจะยุบลงทีเดียว
กระสอบคาดเอวไว้
20 ท่ า นที หว่ านอยู่ ข้ างห้ วงนํา6
12 เขาจะทุ บอก ด้ วยเรื องไร่ นา ทั6งปวงก็เป็ นสุข ผู้ ทีปล่ อยให้
ที แสนสุ ข ด้ วยเรื องเถาองุ่ นผล ตี น วั วและตี นลาเที ยวอยู่ อย่ า ง
ดก
อิสระ
13 ด้ วยเรื องแผ่ นดินของชนชาติ
พระสัญญาและ
ของเรา ซึ งงอกแต่ หนามใหญ่
คําตักเตื อนต่ างๆ
และหนามย่ อย ด้ วยเรื องบ้ าน
วิ บัติ แก่ เจ้ าผู้ ทาํ ลาย ผู้
เรื อ นที ชื นบานในนครที สนุ ก
ซึ งตั วเจ้ าเองมิ ได้ ถู ก
สนาน
ทําลาย เจ้ าผู้ เป็ นคนทรยศ ซึ ง
14 เพราะว่ าพระราชวั งจะถู ก ไม่ มี ผู้ ใดได้ ทรยศต่ อเจ้ าเลย
ทอดทิ6 ง เมื องที มี คนหนาแน่ น เมื อเจ้ าจะหยุดทําลาย เจ้ าจะถู ก
จะถู กทิ6 งร้ าง ป้ อมปราการและ ทํา ลาย และเมื อเจ้ าจะหยุ ด
หอคอยจะกลายเป็ นถํา6 เป็ นนิตย์ ยั6 งการประพฤติ ทรยศเสี ย เขา
เป็ นที ชื นบานของลาป่ า เป็ น ทั6งหลายจะทรยศต่ อเจ้ า
ลานหญ้ าของฝูงแพะแกะ
2โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง
15 จนกว่ าพระวิ ญญาณจะเทลง พระกรุ ณาแก่ ข้ าพระองค์ ทั6 ง
มาบนเราจากเบื6 องบน และถิ น หลาย ข้ าพระองค์ ท6 ั งหลายรอ
ทุ ร กั นดารกลายเป็ นสวนผลไม้ คอยพระองค์ ขอทรงเป็ นแขน
และสวนผลไม้ นั6 นจะถื อว่ าเป็ น ของเขาทั6 งหลายทุ กเช้ า เป็ น
ป่ า
ความรอดของข้ าพระองค์ ทั6 ง
16 แล้ วความยุ ติ ธรรมจะอาศั ย หลายในยามทุ กข์ลาํ บากด้ วย
อยู่ ในถิ นทุ รกั นดาร และความ 3เมื อได้ ยิ นเสี ยงกั มปนาท ชน
ชอบธรรมพักอยู่ ในสวนผลไม้
ชาติ ท6 ั งหลายหนี ไป พระองค์
17 และผลของความชอบธรรม ทรงลุ กขึ6 น บรรดาประชาชาติ ก ็
จะเป็ นสั นติ ภาพ และผลของ กระจัดกระจายไป
ความชอบธรรมคื อความสงบ 4 ของที ริ บได้ ของเจ้ าก็ ถู ก รวบ
และความวางใจเป็ นนิตย์
รวมเหมือนตัa กแตนวัยคลานเก็บ
18 ชนชาติของเราจะอาศัยอยู่ ใน รวบรวม คนก็กระโดดตะครุ บ
ที อยู่ อย่ างสั นติ ในที อาศั ยอั น อย่ างตัa กแตนวัยบินโดดตะครุบ

33

(HJ) พคค J:HH (HO) สดด HPT:OL (HL) อสย U:Q (HU) สดด HPL:OP (HM) ฮชย O:U
(HT) สดด TJ:J-O (HS) ยรม JO:U-M (HQ) อสค HO:HH-HO; มธ T:JU (JP) ปญจ HH:H
(H) J พกษ HS:HO-HT (J) สดด JT:HO-HL (O) อสย HP:HO-HL (L) J พกษ T:HU-HM
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5พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นที เยินยอ ทํา อะไร เจ้ าผู้ อยู่ ใกล้ จงรั บรู้
เพราะพระองค์ประทับ ณ ทีสูง เรื องกําลังของเรา
พระองค์ ท รงให้ ความยุ ติ ธ รรม 14 คนบาปในศิโยนก็กลัว ความ
และความชอบธรรมเต็มศิโยน
สะทกสะท้ านทํา ให้ คนหน้ าซื อ
6สติ ปั ญญาและความรู้ อั นอุ ดม ใจคดประหลาดใจ "ใครในพวก
จะเป็ นเสถี ยรภาพแห่ งเวลาของ เราจะอยู่ กั บไฟที เผาผลาญได้
เจ้ า และเป็ นกําลั งแห่ งความ ใครในพวกเราจะอาศั ย อยู่ กั บ
รอด ความยําเกรงพระเยโฮวาห์ การไหม้ เป็ นนิตย์ได้ "
เป็ นทรัพย์สมบัติของเขา
15 คื อ เขาผู้ ดํา เนิ น อย่ างชอบ
7ดู เถิ ด ผู้ แกล้ วกล้ าของเขาจะ ธรรมและพู ดอย่ างซื อตรง เขา
ร้ องทู ลอยู่ ภายนอก คณะทู ต ผู้ ดู หมิ นผลที ได้ จากการบี บบั ง
สันติภาพจะรําไห้ อย่ างขมขื น
คับ ผู้ สลัดมือของเขาจากการถือ
8ทางหลวงก็ร้าง คนสัญจรไปมา สินบนไว้ ผู้ อุดหู จากการฟั งเรื อง
ก็หยุ ดเดิ น เขาหั กพั นธสั ญญา เลือดตกยางออก และปิ ดตาจาก
เสีย เขาดูหมิ นเมืองต่ างๆ เขา การมองความชั วร้ าย
ไม่ นับถือคน
16 เขาจะอาศั ยอยู่ บนที สู ง ที
9 แผ่ นดิ น ไว้ ทุ ก ข์ และอ่ อ นระ- กําบังของเขาจะเป็ นป้ อมหิ น จะ
ทวย เลบานอนอั บอายและถู ก มี ผ้ ู ให้ อาหารเขา นํา6 ของเขาจะ
โค่ นลง ชาโรนเหมื อนถิ นทุ ร- มีแน่
กั นดาร บาชานและคารเมลก็ 17 ตาของเจ้ าจะเห็นกษัตริย์ทรง
สลัดผลของเขา
สง่ าราศี จะเห็ นแผ่ นดิ นที ยื ด
10 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "บั ดนี6 ออกไกล
เราจะลุ กขึ6 น บั ดนี6 เราจะเป็ นที 18 จิ ตใจของเจ้ าจะคิ ดคํา นึ งถึ ง
ยกย่ อง บัดนี6 เราจะเป็ นทีเชิ ดชู
ความสยดสยอง "เขาผู้ ที เป็ น
11 เจ้ าจะอุ้ มท้ องแต่ แกลบ เจ้ า ราชเลขาอยู่ ที ไหน เขาผู้ ที ชั ง
จะคลอดแต่ ตอ ลมหายใจของ บรรณาการอยู่ ทีไหน เขาผู้ ทีนับ
เจ้ าเป็ นไฟทีจะเผาผลาญเจ้ า
หอคอยอยู่ ทีไหน"
12 และชนชาติ ทั6 งหลายก็ จ ะ 19 ท่านจะไม่ เห็นชนชาติทีดุร้าย
เหมื อนถู กเผาเป็ นปู น เหมื อน อี ก ชนชาติ ที พู ดคลุ มเครื อซึ ง
หนามใหญ่ ที ถู กตั ด ลงที เผาใน ท่ านฟั งไม่ ออก ที พูดต่ างภาษา
ไฟ"
ซึ งท่านเข้ าใจไม่ ได้
13 เจ้ าผู้ อยู่ ไกล ฟั งซิ ว่ าเราได้ 20 จงมองศิโยน เมืองแห่ งเทศ(U) อพย Q:HM (M) J พศด OJ:JT (T) J พกษ HS:HS (S) วนฉ U:M (Q) อสย H:T-S
(HP) อพย HL:HS (HH) โยบ HU:OU (HJ) อมส J:H (HO) อพย HU:HL (HL) กดว HT:HJ
(HU) สดด H:H-O (HM) อสย OJ:HS (HT) J พศด OJ:JO (HS) H ซมอ OP:M; สดด OH:T

23_isa.pub
page 54

Friday, March 04, 2016 19:46

อิสยาห์ OO, OL
หน้ า 1438
กาลของเรา ตาของท่ านจะเห็น ขอให้ แผ่ นดิ นโลกและสรรพสิ ง
เยรูซาเล็ม เป็ นทีอยู่ ทีสงบ เป็ น ในนั6 นฟั ง ทั6งพิภพและบรรดาสิ ง
พลับพลาทีไม่ ต้องขนย้ าย หลัก ทีมาจากพิภพ
หมุ ดพลับพลาจะไม่ ร้ ู จักถอนขึ6 น 2เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงเกรี6 ยว
เชื อกผูกก็จะไม่ ร้ ู จักขาด
กราดต่ อประชาชาติท6 ั งสิ6 น และ
21 แต่ นั นพระเยโฮวาห์ จ ะทรง ดุเดือดต่ อพลโยธาทั6งสิ6 นของเขา
อยู่ กั บเราด้ วยความโอ่ อ่ าตระ- พระองค์ ท รงสั ง หารผลาญเขา
การ ในที ที มี แม่ นาํ6 และลํา ธาร อย่ างเด็ดขาด และมอบเขาไว้ แก่
กว้ าง ทีจะไม่ มีเรือกรรเชี ยงใหญ่ การฆ่ า
แล่ นไป ที จะไม่ มี เรื องามโอ่ อ่ า 3 คนที ถู กฆ่ าของเขาจะถู ก
ผ่ านไป
เหวี ยงออกไป และกลิ นเหม็น
22 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงเป็ น แห่ งศพของเขาจะฟุ้ งไป ภูเขาจะ
ผู้ พิพากษาของเรา พระเยโฮวาห์ ละลายไปด้ วยโลหิ ตของเขา
ทรงเป็ นผู้ ทรงตั6 งพระราชบั ญ- 4บริ วารทั6 งสิ6 นของฟ้ าสวรรค์ จะ
ญัติให้ เรา พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ น ละลายไป และท้ องฟ้ าก็จะม้ วน
บรมมหากษั ตริ ย์ ของเรา พระ เหมื อนหนั งสื อม้ วน บริ วารทั6 ง
องค์จะทรงช่ วยเราให้ รอด
สิ6 นของมันจะร่ วงหล่ นเหมื อนใบ
23 สายโยงของเจ้ าห้ อยหย่ อ น ไม้ หล่ นจากเถาองุ่ น อย่ างมะมันจะยึดเสาให้ แน่ นไม่ ได้ หรือ เดื อหล่ นจากต้ นมะเดื อ
ยึ ดใบให้ กางไม่ ได้ แล้ วเขาจะ 5เพราะว่ าดาบของเราจะได้ ดื ม
แบ่ ง เหยื อและของที ริ บได้ เป็ น จนอิ มในสวรรค์ ดูเถิด มันจะลง
อั นมากนั6 น แม้ คนง่ อยก็จะเอา มาเพื อพิ พากษาเอโดมและชน
เหยื อได้
ชาติทีเราสาปแช่ งแล้ ว
24 ไม่ มี ชาวเมื องคนใดจะกล่ าว 6พระแสงของพระเยโฮวาห์ เต็ม
ว่ า "ข้ าป่ วยอยู่ " ประชาชนผู้ ไปด้ วยโลหิ ต เกรอะกรั งไปด้ วย
อาศั ยอยู่ ที นั นจะได้ รั บอภั ย ไขมั น กับเลื อดของลูกแกะและ
ความชั วช้ าของเขา
แพะ กั บไขมั นของไตแกะผู้
วันแห่ งพระเยโฮวาห์
เพราะพระเยโฮวาห์ มี การฆ่ าบูชา
ในเมื องโบสราห์ การฆ่ าขนาด
และพระพิโรธของพระองค์
บรรดาประชาชาติ เ อ๋ ย ใหญ่ ในแผ่ นดินเอโดม
จงเข้ ามาใกล้ จะได้ ฟั ง 7ม้ ายู นิ คอนจะล้ มลงพร้ อมกั บ
และชนชาติ ท6 ั งหลายเอ๋ ย ฟั งซิ เขาด้ วย และวั วหนุ่ มจะล้ มอยู่
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(JH) สดด JQ:O; กจ T:J (JJ) ปฐก HS:JU (JO) อสค JT:JM-OL (JL) อพย HU:JM
(H) อสย HS:O (J) ยรม JU:HU-JQ (O) J พกษ Q:OU-OT (L) สดด HPJ:JU-JM
(U) พบญ OJ:HL; สดด HT:HO (M) อสย MO:O; ยรม LQ:HO (T) กดว JO:JJ; พบญ OO:HT
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กับวัวที ฉกรรจ์ แผ่ นดิ นของเขา แมว
จะโชกไปด้ วยเลื อด และดิ นจะ 14 และสั ตว์ ป่ าจะพบกั บหมา
ได้ อุดมด้ วยไขมัน
จิ6 งจอก เมษปี ศาจจะร้ องหา
8 เพราะพระเยโฮวาห์ ท รงมี วั น เพื อนของมัน เออ ผีจะลงมาที
เพื อการแก้ แค้ น มี ปี แห่ งการ นั นและหาทีตัวพัก
ตอบแทนเพื อการโต้ เถี ยงกั น 15 นกฮู กจะทํารั งและตกฟองที
ของศิโยน
นั น และกกไข่ และรวบรวมลู ก
9และลํา ธารแห่ งเอโดมจะกลาย อ่ อนไว้ ในเงาของมั น
เออ
เป็ นยางมะตอย และดิ นของ เหยี ยวปี กดํา จะรวมกั นที นั น
เมื องนี6 จะกลายเป็ นกํา มะถั น ต่ างคู่ กอ็ ยู่ กับของมัน
แผ่ นดิ นนี6 จะกลายเป็ นยางมะ- 16 จงเสาะหาและอ่ านจากหนังตอยทีลุกอยู่
สื อของพระเยโฮวาห์ สั ตว์ เหล่ า
10 ทั6 งกลางคื นและกลางวั นจะ นี6 จะไม่ ขาดไปสักอย่ างเดียว ไม่
ไม่ ดั บ ควั นของมั นจะขึ6 นอยู่ มีตัวใดทีจะไม่ มีคู่ เพราะหนังเสมอเป็ นนิตย์ มันจะถู กทิ6งร้ าง สื อนั6 นได้ บัญชาปากของเราแล้ ว
อยู่ ทุกชั วอายุ ไม่ มีใครจะผ่ านไป และพระวิ ญญาณของพระองค์
เนืองนิตย์
ได้ รวบรวมไว้
11 แต่ น กกระทุ งและอี ก าบ้ าน 17 พระองค์ ทรงจั บสลากให้ มั น
จะยึ ดมั นเป็ นกรรมสิ ทธิ= นก แล้ ว พระหั ตถ์ ของพระองค์ ได้
ทึ ดทื อและกาจะอาศั ยอยู่ ที นั น ปั นส่ วนให้ ด้ วยเชื อกวั ด มั นทั6 ง
พระองค์จะทรงขึงสายแห่ งความ หลายจะได้ กรรมสิ ทธิ= เป็ นนิ ตย์
ยุ่ งเหยิ งเหนื อมั น และปล่ อย มันจะอาศัยอยู่ ในนั6 นทุ กชั วอายุ
ลูกดิ งแห่ งความว่ างเปล่ า
อิ สราเอลจะกลับไปอยู่ ที.ศิโยน
12 เขาจะเรี ยกพวกขุ นนางมายั ง
ถิ นทุ รกั นดารและที
ราชอาณาจักร แต่ ไม่ มีเลย และ
แห้ งแล้ งจะยิ นดี เพื อ
บรรดาเจ้ านายของมั นจะไม่ มีค่ า เขาทั6งหลาย ทะเลทรายจะเปรม
เลย
ปรี ด= ิ และผลิ ดอกอย่ า งต้ นดอก
13 หนามใหญ่ จะงอกขึ6 นในพระ กุ หลาบ
ราชวั งของมั น ตํา แยและต้ น 2มันจะออกดอกอุดม และเปรม
หนามจะงอกขึ6 นในป้ อมปราการ ปรี ด= ิ ด้ วยความชื นบานและการ
ของมัน และจะเป็ นทีอาศัยของ ร้ องเพลง สง่ าราศีของเลบานอน
มังกร และเป็ นลานของนกเค้ า- ก็จะประทานให้ มั น ทั6 งความ
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(S) อสย JM:JH (Q) ปฐก HQ:JS (HP) ยรม T:JP; อสค JP:LT (HH) ศฟย J:HL
(HJ) ปญจ HP:HM-HT (HO) ฮชย Q:M; ศฟย J:Q (HM) พบญ OH:JH (HT) ยชว HS:S
(H) สดด LS:HH; อสย JQ:HT; อสค OM:OU (J) H พศด HM:OO; สดด MU:HJ-HO

23_isa.pub
page 56

Friday, March 04, 2016 19:46

อิสยาห์ OU, OM
หน้ า 1440
โอ่ อ่ า ตระการของคารเมลและ คนไม่ ส ะอาดจะไม่ ผ่ า นไปทาง
ชาโรน ที เหล่ านี6 จะเห็นสง่ าราศี นั6 น แต่ จะเป็ นทางเพื อพวกเขา
ของพระเยโฮวาห์ และความ แล้ วพวกที เดิ นทางแม้ คนโง่ ก ็จะ
โอ่ อ่ า ตระการของพระเจ้ าของ ไม่ หลงในนั6 น
พวกเรา
9จะไม่ มี สิ งโตที นั น หรื อจะไม่
3 จงหนุ นกํา ลั ง ของมื อ ที อ่ อน มี สั ตว์ ร้ ายมาบนทางนั6 น จะหา
และกระทํา หั วเข่ าที อ่ อนให้ มั น มั นที นั นไม่ พบ แต่ ผ้ ู ที ไถ่ ไว้
คง
แล้ วจะเดินบนนั6 น
4จงกล่ าวกับคนทีมีใจคร้ ามกลัว 10 ผู้ ที รั บการไถ่ แล้ วของพระ
ว่ า "จงแข็งแรงเถอะ อย่ ากลัว ดู เยโฮวาห์ จะกลั บ และจะมายั ง
เถิ ด พระเจ้ าของท่ านทั6 งหลาย ศิ โยนด้ วยร้ องเพลง มีความชื น
จะเสด็จมาด้ วยการแก้ แค้ น พระ บานเป็ นนิ ต ย์ บนศี รษะของเขา
องค์ จะเสด็จมาและช่ วยท่ านให้ ทั6 งหลาย เขาจะได้ รั บความชื น
รอด ด้ วยการตอบแทนของพระ บานและความยิ นดี ความโศก
เจ้ า"
เศร้ าและการถอนหายใจจะ
5แล้ วนั ยน์ ตาของคนตาบอดจะ ปลาตไปเสีย
เปิ ดออก แล้ วหู ของคนหู หนวก
เซนนาเคอริ บบุ กรุ กยู ดาห์
จะเบิก
ต่ อมา ในปี ทีสิบสี แห่ ง
6แล้ วคนง่ อยจะกระโดดได้ อย่ าง
รั ชกาลกษั ตริ ย์ เฮเซคี กวาง และลิ6 นของคนใบ้ จะร้ อง ยาห์ เซนนาเคอริบกษัตริ ย์แห่ ง
เพลง เพราะนํา6 จะพลุ่ งขึ6 นมาใน อั สซี เรี ยได้ ยกขึ6 นมาต่ อสู้ บรรดา
ถิ นทุ รกันดาร และลําธารจะพลุ่ ง นครที มี ป้ อมของยู ดาห์ และยึ ด
ขึ6 นในทะเลทราย
ได้
7ดิ น ที แตกระแหงจะกลายเป็ น 2และกษั ตริย์แห่ งอัสซี เรี ยได้ รับ
สระนํา6 และดิ นที กระหายจะ สั งให้ รับชาเคห์ ไปจากเมืองลากลายเป็ นนํา6 พุ ในที อาศั ยของ คี ชถึ งกรุ งเยรู ซาเล็ม เข้ าเฝ้ า
มั งกรที ที แต่ ละตั วอาศัยนอนอยู่ กษั ตริ ย์ เฮเซคี ยาห์ พร้ อมกั บ
จะมี ห ญ้ าพร้ อมทั6 งต้ นอ้ อและ กองทัพใหญ่ และท่านมายืนอยู่
ต้ นกกงอกขึ6 น
ทางรางระบายนํา6 สระบนที ถนน
8และจะมี ทางหลวงที นั น และ ลานซักฟอก
จะมี ทางหนึ ง และเขาจะเรี ยก 3เอลี ยาคิ มบุ ตรชายฮิ ลคี ยาห์ ก ็
ทางนั6 นว่ า ทางแห่ งความบริสุทธิ= ออกมาหาท่ าน เอลี ยาคิ มเป็ น

36

(O) วนฉ T:HH; โยบ L:O-L (L) สดด HHM:HH; ฮบก J:O (U) สดด HLM:S; มธ Q:JT-OP
(M) มธ HH:U; ยน U:S-Q (T) มธ JH:LO (S) อสย HH:HM (Q) ลนต JM:M; อสค OL:JU
(HP) มธ JP:JS; H ทธ J:M (H) J พกษ HS:HO (J) J พกษ HS:HT (O) อสย JJ:HU-JP
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หน้ า 1441
อิสยาห์ OM
ผู้ บัญชาการราชสํานัก พร้ อมกับ 9แล้ วอย่ างนั6 นเจ้ าจะขั บไล่ นาย
เชบนาห์ ราชเลขา และโยอาห์ กองแต่ เ พี ยงคนเดี ยวในหมู่ ข้ า
บุ ต รชายอาสาฟเจ้ ากรมสาร- ราชการผู้ น้ อยที สุ ดของนายของ
บรรณ
เราอย่ างไรได้ แต่ เจ้ ายั งวางใจ
4 และรั บชาเคห์ พู ดกั บเขาว่ า พึ งอี ยิปต์ เพื อรถรบและเพื อพล
"จงทู ลเฮเซคี ยาห์ ว่ า `พระมหา ม้ า
กษัตริย์ คือกษัตริย์แห่ งอัสซีเรีย 10 ยิ งกว่ า นั6 นอี ก ที เรามาต่ อ สู้
ตรัสดังนี6 ว่า ท่านวางใจในอะไร
แผ่ นดิ นนี6 เพื อทําลายเสี ย ก็ข6 ึ น
รับชาเคห์ขู่ เข็ ญอิ สราเอล
มาโดยปราศจากพระเยโฮวาห์
5ท่ านคิ ดว่ า (แต่ เป็ นเพี ยงแต่ หรื อ พระเยโฮวาห์ ตรัสแก่ ข้าว่ า
ถ้ อยคํา ไร้ สาระ) "เรามี ยุ ทธ "จงขึ6 นไปต่ อสู้ แผ่ นดิ น นี6 และ
ศาสตร์ และแสนยานุ ภาพ" หรือ ทําลายเสีย"'"
เดีW ยวนี6 ท่ านวางใจในใคร ท่ าน 11 แล้ วเอลียาคิม เชบนาห์ และ
โยอาห์ เรียนรับชาเคห์ ว่า "ขอที
จึงได้ กบฏต่ อเรา
6ดูเถิ ด ท่านวางใจในไม้ เท้ าอ้ อ เถอะ ขอพูดกับผู้ รับใช้ ของท่าน
ที เดาะ คื ออี ยิปต์ ซึ งจะตํา มื อ เป็ นภาษาของคนซี เรี ยเถิ ด
ของคนใดๆที ใช้ ไม้ เท้ านั6 นยั น เพราะเราเข้ าใจภาษานั6 น ขออย่ า
ฟาโรห์ ก ษั ตริ ย์ แห่ ง อี ยิ ปต์ เ ป็ น พู ดกั บเราเป็ นภาษาของคนยิ ว
ให้ ประชาชนผู้ อยู่ บนกําแพงนั6 น
เช่ นนั6 นต่ อทุ กคนทีวางใจในเขา
7แต่ ถ้ าท่ านจะบอกเราว่ า "เรา ได้ ยินเลย"
วางใจในพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า 12 แต่ รับชาเคห์ ว่า "นายของข้ า
ของเรา"
ก็ปู ชนี ยสถานสู ง ใช้ ให้ เรามาพูดถ้ อยคําเหล่ านี6 แก่
และแท่ นบู ชาของพระองค์ น6 ั นมิ นายของเจ้ าและแก่ เจ้ า และไม่
ใช่ ห รื อ ที เฮเซคี ยาห์ ร6 ื อทิ6 งเสี ย ให้ พู ดกั บคนที นั งอยู่ บนกํา แพง
แล้ ว พลางกล่ าวแก่ ยู ดาห์ และ ผู้ ที จะต้ องกิ นขี6 และกินเยี ยวของ
เยรู ซาเล็มว่ า "ท่ านทั6 งหลาย เขาพร้ อมกับเจ้ าอย่ างนั6 นหรือ"
13 แล้ วรั บชาเคห์ ได้ ยืนร้ องตะจงนมัสการทีหน้ าแท่นบูชานี6 "
8ฉะนั6 นบั ดนี6 มาเถิ ด มาทํา โกนเสี ยงดังเป็ นภาษาของคนยิ ว
สั ญญากั นกั บกษั ตริ ย์แห่ งอั สซี - ว่ า "จงฟั งพระวจนะของพระ
เรี ยนายของข้ า เราจะให้ ม้าสอง มหากษั ตริ ย์ คื อกษั ตริ ย์ แห่ ง
พั นตั วแก่ เจ้ า ถ้ าฝ่ ายเจ้ าหาคน อัสซีเรีย
14 กษัตริย์ตรัสดังนี6 ว่า `อย่ าให้
ทีขี ม้าเหล่ านั6 นได้
(L) สภษ HM:HS; อสค OH:O (U) สภษ JH:OP-OH (M) อสย JP:U-M (T) J พกษ HS:U
(S) J พกษ HL:HL (Q) J พกษ HS:JL (HP) H พกษ HO:HS (HH) J พกษ HS:JM-JT
(HJ) ลนต JM:JQ; พบญ JS:UO-UT (HO) H ซมอ HT:S-HH (HL) อสย OT:HP-HO
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อิสยาห์ OM, OT
หน้ า 1442
เฮเซคี ยาห์ ลวงเจ้ า เพราะเขาไม่ ของเราหรือ
สามารถทีจะช่ วยเจ้ าให้ พ้น
20 พระองค์ ใดในบรรดาพระทั6 ง
15 อย่ าให้ เฮเซคี ยาห์ กระทํา ให้ หลายของประเทศเหล่ านี6 ได้ ช่ วย
เจ้ าวางใจในพระเยโฮวาห์ โดย ประเทศของตนให้ พ้ นจากมื อ
กล่ าวว่ า "พระเยโฮวาห์ จะทรง ของเรา แล้ วพระเยโฮวาห์ จะทรง
ช่ วยเราให้ พ้นแน่ จะไม่ ทรงมอบ ช่ วยเยรูซาเล็มให้ พ้นจากมื อของ
เมื องนี6 ไว้ ในมื อของกษั ตริ ย์แห่ ง เราหรือ'"
อัสซีเรีย"'
21 แต่ เขาทั6 งหลายนิ งไม่ ตอบ
16 อย่ าฟั งเฮเซคี ยาห์ เพราะ เขาสักคําเดียว เพราะพระบัญชา
กษั ตริ ย์แห่ งอั สซี เรี ยตรั สดั งนี6 ว่ า ของกษั ตริ ย์ มี ว่ า "อย่ าตอบเขา
`จงทํา สั ญญาไมตรี กั บเราด้ วย เลย"
ของกํา นั ล และออกมาหาเรา 22 แล้ วเอลียาคิ มบุตรชายฮิลคีแล้ วทุ กคนจะได้ กิ นจากเถาองุ่ น ยาห์ ผู้ บัญชาการราชสํานัก และ
ของตน และทุ กคนจะกินจากต้ น เชบนาห์ ราชเลขา และโยอาห์
มะเดื อของตน และทุ กคนจะดื ม บุ ตรชายอาสาฟ เจ้ ากรมสารนํา6 จากทีขังนํา6 ของตน
บรรณ ได้ เข้ าเฝ้ าเฮเซคียาห์ ด้วย
17 จนเราจะมานํา เจ้ าไปยั ง เสื6 อผ้ าฉีกขาด และกราบทู ลถ้ อย
แผ่ น ดิ น ที เหมื อ นแผ่ น ดิ น ของ คําของรับชาเคห์
ต่ อ มาเมื อกษั ต ริ ย์ เฮเจ้ าเอง เป็ นแผ่ นดินทีมีข้าวและ
เซคี ยาห์ ทรง ได้ ยิ น
นํา6 องุ่ น แผ่ นดินทีมีขนมปั งและ
พระองค์ กท็ รงฉีกฉลองพระองค์
สวนองุ่ น
18 จงระวั งเกลื อกว่ าเฮเซคี ยาห์ เสี ย และทรงเอาผ้ ากระสอบ
จะนํา เจ้ าผิ ดไป โดยกล่ าวว่ า คลุ มพระองค์ และเสด็จเข้ าใน
"พระเยโฮวาห์ จะทรงช่ วยเราทั6 ง พระนิเวศของพระเยโฮวาห์
หลายให้ พ้น" มีพระแห่ งบรรดา 2และพระองค์ ทรงใช้ เอลี ยาคิ ม
ประชาชาติ องค์ ใดเคยช่ วยแผ่ น ผู้ บัญชาการราชสํานัก และเชบดิ นของตนให้ พ้ นจากพระหั ต ถ์ นาห์ ราชเลขา และพวกปุ โรหิ ต
ใหญ่ คลุมตัวด้ วยผ้ ากระสอบ ไป
แห่ งกษัตริย์ของอัสซีเรียได้ หรือ
19 พระของเมื องฮามั ทและ หาอิ สยาห์ ผ้ ู พยากรณ์ บุ ตรชาย
เมืองอารปั ดอยู่ ที ไหน พระของ ของอามอส
เมื องเสฟารวาอิ มอยู่ ที ไหน เขา 3เขาทั6งหลายเรียนท่านว่ า "เฮได้ ช่ วยสะมาเรี ยให้ พ้ นจากมื อ เซคี ยาห์ ตรั สดั งนี6 ว่ า `วั นนี6 เป็ น

37

(HU) สดด L:J; JJ:T-S (HM) ปฐก OJ:JP (HT) J พกษ HT:M (HS) อสย OM:T, HP
(HQ) กดว OL:S (JP) อพย U:J (JH) J พกษ HS:JM, OT (JJ) J พกษ U:T; อสร Q:O
(H) J พกษ HQ:H; อสย OM:JJ (J) J พกษ HS:HS; HQ:J (O) J พกษ HQ:O
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หน้ า 1443
อิสยาห์ OT
วั นทุ กข์ ใจ วั นถู กติ เตี ยนและ พบกษั ต ริ ย์ แห่ งอั ส ซี เรี ย สู้ รบ
หมิ นประมาท เด็กก็ถึ งกําหนด เมืองลิบนาห์ เพราะเขาได้ ยินว่ า
คลอด แต่ ไม่ มี กาํ ลั งเบ่ งให้ กษัตริย์ออกจากลาคีชแล้ ว
คลอด
9 พระองค์ ท รงได้ ยิ น เกี ยวกั บ
4 ชะรอยพระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ า ที รหะคาห์ กษั ตริ ย์ แห่ งเอธิ โอของท่ า นคงจะสดั บถ้ อยคํา ของ เปี ยว่ า "เขาได้ ออกมาสู้ รบกั บ
รับชาเคห์ ผู้ ซึ งกษัตริย์แห่ งอัส- พระองค์แล้ ว" และเมื อพระองค์
ซี เรี ยนายของเขาได้ สั งมาให้ เย้ ย ทรงสดั บแล้ วจึ ง ส่ ง ผู้ สื อสารไป
พระเจ้ าผู้ ทรงพระชนม์ และจะ เฝ้ าเฮเซคียาห์ ทูลว่ า
ทรงขนาบถ้ อยคํา ซึ งพระเยโฮ- 10 "เจ้ าจงพู ดกั บเฮเซคี ยาห์
วาห์ พระเจ้ าของท่านได้ ทรงสดับ กษั ตริย์แห่ งยู ดาห์ ดังนี6 ว่ า `อย่ า
เพราะฉะนั6 น ขอท่ านถวายคํา ให้ พระเจ้ าของท่ า นซึ งท่ า นวาง
อธิ ษฐานเพื อส่ วนชนที เหลื ออยู่ ใจนั6 นลวงท่ านว่ า "เยรู ซาเล็ม
นี6 '"
จะมิ ได้ ถู กมอบไว้ ในมื อของ
อิ สยาห์สญ
ั ญาว่ า
กษัตริย์แห่ งอัสซีเรีย"
พระเจ้าจะทรงช่ วยเหลือยู ดาห์ 11 ดู เถิ ด ท่ านได้ ยิ นแล้ วว่ า
5ดั ง นั6 นข้ า ราชการของกษั ต ริ ย์ บรรดากษั ต ริ ย์ แห่ ง อั สซี เ รี ยได้
กระทํา อะไรกั บแผ่ น ดิ น ทั6 งสิ6 น
เฮเซคียาห์ มาถึงอิสยาห์
6 อิ สยาห์ ก ็ บอกเขาทั6 งหลายว่ า บ้ าง ทํา ลายเสี ยหมดอย่ างสิ6 น
"จงทู ลนายของท่านเถิดว่ า พระ เชิ ง ส่ วนท่ านเองจะรั บการช่ วย
เยโฮวาห์ ตรั สดั งนี6 ว่ า `อย่ ากลั ว ให้ พ้นหรือ
เพราะถ้ อยคําทีเจ้ าได้ ยินนั6 น ซึ ง 12 บรรดาพระของบรรดาประข้ าราชการของกษั ตริ ย์ แห่ งอั ส- ชาชาติได้ ช่วยเขาให้ รอดพ้ นหรือ
คื อประชาชาติ ซึ งบรรพบุ รุ ษของ
ซีเรียได้ กล่ าวหยาบช้ าต่ อเรา
7ดู เถิ ด เราจะบรรจุ จิ ตใจอย่ าง เราได้ ทาํ ลาย คือโกซาน ฮาราน
หนึ งในเขาเพื อเขาจะได้ ยิ น เรเซฟ และประชาชนของเอเดน
ข่ าวลื อ และกลั บไปยั งแผ่ นดิ น ซึ งอยู่ ในเทลอัสสาร์
ของเขา และเราจะให้ เขาล้ มลง 13 กษั ตริ ย์ ของฮามั ท กษั ตริ ย์
ด้ วยดาบในแผ่ นดินของเขาเอง'" ของอารปั ด กษั ตริ ย์ ของเมื อง
เสฟารวาอิ ม เฮนาและอิ ฟวาห์
เซนนาเคอริ บสบประมาท
อยู่ ทีไหน'"
พระเจ้าของเฮเซคียาห์
8รั บชาเคห์ ได้ กลั บไป และได้ 14 เฮเซคี ยาห์ ท รงรั บจดหมาย
(L) ยชว HL:HJ (M) J พกษ HQ:U-T (T) อสย HP:HM-HS (S) J พกษ HQ:S-Q
(Q) H ซมอ JO:JT-JS (HP) J พกษ HS:U (HH) อสย OT:HS-HQ (HJ) J พกษ HT:M
(HO) J พกษ HT:JL, OP-OH; อสย HQ:Q (HL) H พกษ S:JS; J พกษ HQ:HL; อสย OT:H
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อิสยาห์ OT
หน้ า 1444
จากมื อผู้ สื อสาร และทรงอ่ าน ฉะนั6 นเขาจึงถู กทําลายเสีย
และเฮเซคี ยาห์ ได้ ขึ6 นไปยั ง พระ 20 ฉะนั6 นบั ดนี6 โอ ข้ าแต่ พระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ และทรง เยโฮวาห์ พระเจ้ าของข้ าพระองค์
คลี จดหมายนั6 นออกต่ อเบื6 อง ทั6งหลาย ขอทรงช่ วยข้ าพระองค์
พระพักตร์พระเยโฮวาห์
ให้ พ้นมือของเขา เพื อราชอาณา
เฮเซคียาห์อธิษฐาน
จั ก รทั6 งสิ6 นแห่ ง แผ่ น ดิ น โลกจะ
15 และเฮเซคี ยาห์ ทรงอธิ ษฐาน ทราบว่ า พระองค์ ทรงเป็ นพระ
เยโฮวาห์ แต่ พระองค์เดียว"
ต่ อพระเยโฮวาห์ ว่า
พระเจ้าทรงสัญญาว่ าจะช่ วย
16 "โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ จอม
โยธา พระเจ้ าแห่ งอิ สราเอล ผู้
ยู ดาห์ให้พน้ จากเซนนาเคอริ บ
ทรงประทั บระหว่ า งพวกเครู บ 21 แล้ วอิ สยาห์ บุตรชายของอาพระองค์ ท รงเป็ นพระเจ้ าแห่ ง มอสได้ ใช้ ให้ ไปเฝ้ าเฮเซคี ยาห์
บรรดาราชอาณาจั ก รของแผ่ น ทู ลว่ า "พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ดิ นโลก พระองค์ แต่ องค์ เดี ยว แห่ งอิสราเอลตรัสดังนี6 ว่า เพราะ
พระองค์ ไ ด้ ทรงสร้ างฟ้ าสวรรค์ เจ้ าได้ อธิ ษฐานต่ อเราเกี ยวกั บ
และแผ่ นดินโลก
เซนนาเคอริ บกษั ตริ ย์แห่ งอัสซี 17 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ เรีย
ทรงเงี ยพระกรรณสดั บ โอ ข้ า 22 ต่ อไปนี6 เป็ นพระวจนะซึ ง
แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเบิ ก พระเยโฮวาห์ ตรั สเกี ยวกั บท่ าน
พระเนตรทอดพระเนตร และ นั6 นว่ า `ธิดาพรหมจารีแห่ งศิโยน
ขอทรงสดั บบรรดาถ้ อยคํา ของ ดูหมิ นเจ้ า และหั วเราะเยาะเย้ ย
เซนนาเคอริบซึ งเขาได้ ใช้ มาเย้ ย เจ้ า ธิดาแห่ งเยรูซาเล็มสั นศีรษะ
พระเจ้ าผู้ ทรงพระชนม์
ใส่ เจ้ า
18 ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ เป็ น 23 เจ้ าเย้ ยและกล่ าวหยาบช้ าต่ อ
ความจริ ง ที บรรดากษั ต ริ ย์ แห่ ง ผู้ ใด เจ้ าขึ6 นเสียงของเจ้ าต่ อผู้ ใด
อั สซี เรี ยได้ กระทําให้ ประเทศทั6 ง และเบิ งตาของเจ้ าอย่ างเย่ อหยิ ง
สิ6 นและแผ่ น ดิ นของเขานั6 นร้ าง ต่ อผู้ ใด ต่ อองค์ บริ สุ ทธิ= แห่ ง
เปล่ า
อิสราเอลน่ ะซิ
19 และได้ เหวี ยงพระของประ- 24 เจ้ าได้ เย้ ยองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
ชาชาติน6 ั นเข้ าไฟ เพราะเขามิใช่ ด้ วยผู้ รั บใช้ ของเจ้ า และเจ้ าได้
พระ เป็ นแต่ ผลงานของมื อ ว่ า "ด้ วยรถรบเป็ นอั นมากของ
มนุ ษย์ เป็ นไม้ และหิ น เพราะ ข้ า ข้ าได้ ข6 ึ นทีสูงของภูเขา ถึงที
(HU) H ซมอ T:S-Q (HM) J ซมอ T:JM (HT) J พศด M:LP (HS) J พกษ HU:JQ
(HQ) อพย OJ:JP; J ซมอ U:JH (JP) อพย Q:HU-HM (JH) อสย OS:O-M; US:Q; MU:JL
(JJ) ยรม HL:HT; พคค H:HU (JO) อพย U:J; J พกษ HQ:L (JL) J พกษ HQ:JJ-JO
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ไกลสุดของเลบานอน ข้ าจะโค่ น และเราจะหั นเจ้ ากลั บไปตาม
ต้ นสนสี ดาร์ ที สู งที สุ ดของมั นลง ทางซึ งเจ้ ามานั6 น
ทั6งต้ นสนสามใบทีดีทีสุ ดของมัน 30 และนี จะเป็ นหมายสําคั ญแก่
ข้ าจะเข้ าไปยั งที ยอดลิ บที สุ ดใน เจ้ า คือปี นี6 เจ้ าจะกินสิ งทีงอกขึ6 น
ชายแดนของมั น ที ป่ าไม้ แห่ ง เอง และในปี ที สองสิ งที ผลิจาก
คารเมล
เดิ ม แล้ วในปี ที สาม จงหว่ าน
25 ข้ าขุ ดบ่ อและดื มนํา6 ข้ าได้ และเกี ยว และปลูกสวนองุ่ นและ
เอาฝ่ าเท้ าของข้ ากวาดธารนํา6 ทั6 ง กินผลของมัน
สิ6 นของสถานที ที ถู ก ล้ อ มโจมตี 31 ส่ วนที รอดและเหลื อแห่ ง
ให้ แห้ งไป"
วงศ์วานของยู ดาห์ จะหยั งรากลง
26 เจ้ าไม่ ได้ ยินหรือว่ า เราได้ จัด ไป และเกิดผลขึ6 นบน
ไว้ นานแล้ ว เราได้ กะแผนงานไว้ 32 เพราะว่ า ส่ วนคนที เหลื อจะ
แต่ ดึกดําบรรพ์ ซึ ง ณ บัดนี6 เรา ออกไปจากเยรูซาเล็ม และส่ วน
ให้ เป็ นไปแล้ ว คือเจ้ าจะทําเมือง ที รอดมาจะออกมาจากภู เขาศิ ที มี ป้อมให้ พั งลงให้ เป็ นกองสิ ง โยน ความกระตือรือร้ นของพระ
ปรักหั กพัง
เยโฮวาห์ จอมโยธาจะกระทําการ
27 ส่ วนชาวเมื อ งนั6 นมี อาํ นาจ นี6 '
น้ อย เขาสะดุ้ งกลั วและอั บอาย 33 เพราะฉะนั6 นพระเยโฮวาห์ จึ ง
เขาเหมื อนหญ้ าที ทุ่ งนา และ ตรั สเกี ยวกั บกษั ตริ ย์แห่ งอั สซี เหมือนหญ้ าอ่ อน เหมือนหญ้ าที เรี ยดั งนี6 ว่ า `ท่ านจะไม่ เข้ าใน
บนยอดหลั งคาเรื อน เหมื อน นครนี6 หรื อยิ งลู กธนู ไปที นั น
ข้ าวเกรี ยมไปก่ อ นที มั นจะงอก หรื อ ถื อ โล่ เ ข้ ามาข้ างหน้ านคร
งามอย่ างนั6 น
หรือสร้ างเชิ งเทินสู้ มัน
28 แต่ เราได้ ร้ ู จั กการที เจ้ านั งลง 34 ท่ านมาทางใด ท่ านจะต้ อง
กับการออกไปและเข้ ามาของเจ้ า กลับไปทางนั6 น ท่านจะไม่ เข้ ามา
และการเกรี6 ยวกราดของเจ้ าต่ อ ในนครนี6 พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี6
เรา
แหละ
29 เพราะเจ้ าได้ เกรี6 ยวกราดต่ อ 35 เพราะเราจะป้ องกั นนครนี6 ไว้
เรา และความจองหองของเจ้ า เพื อให้ รอด เพื อเห็นแก่ เราเอง
ได้ มาเข้ าหู ของเรา ฉะนั6 น เราจะ และเห็ นแก่ ดาวิ ด ผู้ รั บใช้ ของ
เอาขอของเราเกี ยวจมู กเจ้ า และ เรา'"
บั งเหี ยนของเราใส่ ริ มฝี ปากเจ้ า 36 ทู ตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์
(JU) H พกษ JP:HP (JM) ปฐก UP:JP (JT) กดว HL:Q (JS) สดด HOQ:J-HH
(JQ) อสย OT:HP (OP) อพย O:HJ (OH) ยรม LL:JS (OJ) อสย OT:JP; ยอล J:HS
(OO) อสย S:T-HP (OL) สภษ JH:OP (OU) J พกษ JP:M (OM) อพย HJ:JO
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จึงได้ ออกไป และได้ ประหารคน ขอทรงระลึกว่ า ข้ าพระองค์ดาํ ในค่ ายแห่ งคนอั สซี เรี ยเสี ยหนึ ง เนิ นอยู่ ต่ อเบื6 องพระพั กตร์ พระ
แสนแปดหมื นห้ าพั นคน และ องค์ ด้ วยความจริ งและด้ วยใจที
เมื อคนลุ กขึ6 นในเวลาเช้ ามื ด ดู เพียบพร้ อม และได้ กระทําสิ งที
เถิด พวกเหล่ านั6 นเป็ นศพทั6งนั6 น ประเสริ ฐในสายพระเนตรของ
37 แล้ วเซนนาเคอริ บ กษั ต ริ ย์ พระองค์มาอย่ างไร" และเฮเซแห่ งอั สซี เรี ยก็ได้ ยกไปและกลั บ คียาห์ ทรงกันแสงอย่ างปวดร้ าว
บ้ าน และอยู่ ในนีนะเวห์
4แล้ วพระวจนะของพระเยโฮ38 ต่ อมาขณะเมื อท่ านนมั สการ วาห์ มาถึงอิสยาห์ ว่า
ในนิเวศของพระนิ สโรกพระของ 5"จงไปบอกเฮเซคี ยาห์ ว่า พระ
ท่าน อัดรัมเมเลคและชาเรเซอร์ เยโฮวาห์ พระเจ้ าของดาวิ ด
โอรสของท่ าน ก็ประหารท่ าน บรรพบุ รุ ษของเจ้ า ตรั สดั งนี6 ว่ า
เสี ยด้ วยดาบ
และหนี ไปยั ง เราได้ ยินคําอธิ ษฐานของเจ้ าแล้ ว
แผ่ นดิ นอาร์ มี เนี ย และเอสาร- เราได้ เห็ นนํา6 ตาของเจ้ าแล้ ว ดู
ฮั ดโดนโอรสของท่ า นขึ6 นครอบ เถิด เราจะเพิ มชี วิตให้ เจ้ าอีกสิบ
ครองแทนท่าน
ห้ าปี
เฮเซคียาห์ทรงประชวรและ
6 เราจะช่ วยเจ้ าและเมื อ งนี6 ให้
พ้ นจากมื อของกษั ตริ ย์แห่ งอั สทรงฟื, นจากการประชวรนั,น
ในวั นเหล่ านั6 นเฮเซคี - ซีเรีย และจะป้ องกันเมืองนี6 ไว้
ยาห์ ทรงประชวรใกล้ จะ 7 นี จะเป็ นหมายสํา คั ญสํา หรั บ
สิ6 นพระชนม์ และอิ สยาห์ ผ้ ู พระองค์ จากพระเยโฮวาห์ ที
พยากรณ์ บุ ตรชายของอามอส พระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา สิ งนี6
เข้ ามาเฝ้ าพระองค์ และทู ลพระ ตามทีพระองค์ได้ ทรงตรัสไว้
องค์ว่า "พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี6 8ดู เถิ ด เราจะกระทํา ให้ เงาที
ว่ า จงจั ดการการบ้ านการเมื อง ดวงอาทิ ต ย์ ท อดมาบนนาฬิ ก า
ของเจ้ าให้ เรียบร้ อย เจ้ าจะต้ อง แดดของอาหั สย้ อนกลั บมาสิ บ
ขั6 น" ดวงอาทิตย์ ก ็ได้ ย้อนกลั บ
ตาย เจ้ าจะไม่ ฟ6 ื น"
2 แล้ วเฮเซคี ยาห์ ทรงหั นพระ บนนาฬิกาแดดสิ บขั6 น ตามขั6 น
พั กตร์ เข้ าข้ างฝา และอธิ ษฐาน ทีได้ ตกไป
9 บทประพั น ธ์ ของเฮเซคี ย าห์
ต่ อพระเยโฮวาห์
3ว่ า "โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้ า กษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ หลั งจากที
พระองค์ ขอวิ งวอนต่ อพระองค์ พระองค์ได้ ทรงประชวรและทรง

38

(OT) ปฐก HP:HH-HJ (OS) J พกษ HQ:OM-OT (H) J พกษ JP:H-HH (J) H พกษ S:OP
(O) นหม U:HQ; สดด HS:JP-JT (U) J ซมอ T:O-U (M) J พศด OJ:JJ; J ทธ L:HT
(T) ปฐก Q:HO; วนฉ M:HT-JJ (S) ยชว HP:HJ-HL; J พกษ JP:HH (Q) อสย HJ:H
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ฟื6 นจากการประชวรของพระ พระองค์
องค์น6 ั น มีว่า
15 แต่ ข้ าพเจ้ าจะพู ดอะไรได้
10 ข้ าพเจ้ าว่ า เมื อชี วิ ตของ เพราะพระองค์ ต รั สกั บข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ ามาถึ งกลางคน ข้ าพ- แล้ ว และพระองค์ เองได้ ทรง
เจ้ าจะไปยั ง ประตู แ ดนคนตาย กระทําเช่ นนั6 น ข้ าพเจ้ าก็จะดําข้ าพเจ้ า ต้ อ งถู กตั ด ขาดจากปี ที เนิ นไปด้ วยความสงบเสงี ยม
เหลืออยู่ ของข้ าพเจ้ า
ตลอดชี วิ ตของข้ าพเจ้ า เพราะ
11 ข้ าพเจ้ าว่ า ข้ าพเจ้ าจะไม่ เห็น ความขมขื นแห่ งจิ ตใจของข้ าพพระเยโฮวาห์ คื อพระเยโฮวาห์ เจ้ า
ในแผ่ นดิ นของคนเป็ น ข้ าพเจ้ า 16 โอ ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
จะมองไม่ เห็ นมนุ ษย์ อี ก ที ใน มนุ ษย์ ดํา รงชี พอยู่ ได้ ด้ วยสิ ง
หมู่ ชาวแผ่ นดินโลก
เหล่ านี6 และชี วิตแห่ งวิ ญญาณ
12 อายุ ของข้ าพเจ้ าก็ ถู กพราก ของข้ าพระองค์ ก ็ อยู่ ในบรรดา
และถู กถอนออกไปจากข้ าพเจ้ า สิ งเหล่ านี6 พระองค์ จะทรงให้
อย่ า งกั บเต็ น ท์ ของผู้ เลี6 ยงแกะ ข้ าพระองค์ หายดี และทรงทําให้
ข้ าพเจ้ าได้ ตั ดชี วิ ตของข้ าพเจ้ า ข้ าพระองค์มีชีวิต
เหมือนอย่ างคนทอผ้ า พระองค์ 17 ดู เถิ ด เพราะเห็ นแก่ สั นติ
จะทรงตัดข้ าพเจ้ าด้ วยโรคตรอม ภาพ ข้ าพระองค์ จึ งมี ความขม
ใจ พระองค์จะทรงนําข้ าพเจ้ ามา ขื นมากยิ ง แต่ พระองค์ ทรงรั ก
ถึงอวสานทั6งวันและคืน
ชี วิ ต ของข้ าพระองค์ จึ ง ได้ ทรง
13 ข้ าพเจ้ าได้ คิ ด จนรุ่ งเช้ าว่ า ช่ วยให้ พ้ นจากหลุ ม แห่ งความ
พระองค์จะทรงหั กกระดูกทั6 งสิ6 น พิ นาศ
เพราะพระองค์ ทรง
ของข้ าพเจ้ าเหมื อนอย่ างสิ งโต เหวี ยงบาปทั6 งสิ6 นของข้ าพระ
พระองค์ จะทรงนํา ข้ าพเจ้ ามาถึ ง องค์ ไว้ เบื6 องพระปฤษฎางค์ ของ
อวสานทั6งวันและคืน
พระองค์
14 ข้ าพเจ้ าร้ องอย่ า งนกนาง- 18 เพราะแดนคนตายสรรเสริ ญ
แอ่ นหรื อนกกรอด ข้ าพเจ้ า พระองค์ ไม่ ได้ ความมรณายก
พิลาปอย่ างนกเขา ตาของข้ าพ- ย่ องพระองค์ไม่ ได้ บรรดาคนที
เจ้ าเหนื อยอ่ อนด้ วยมองขึ6 นข้ าง ลงไปยั งปากแดนคนตายนั6 นจะ
บน โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้ า หวั งในความจริงของพระองค์ ไม่
พระองค์ ถู กบี บบั งคั บ ขอพระ ได้
องค์ ทรงเป็ นผู้ ประกั น ของข้ า 19 คนเป็ น คนเป็ น เขาจะสรร(HP) โยบ M:HH; T:T (HH) โยบ OU:HL-HU (HJ) สดด SQ:LU-LT (HO) H พกษ HO:JL
(HL) โยบ OP:JQ; สดด HPJ:L-T (HU) ยชว T:S; อสร Q:HP (HM) พบญ S:O; โยบ OO:HQ
(HT) โยบ O:JU-JM; สดด OP:M-T (HS) สดด M:U; OP:Q (HQ) สดด HLM:J; ปญจ Q:HP
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เสริ ญพระองค์ อย่ างที ข้ าพระ เพราะเขาเหล่ านั6 น และทรงพา
องค์ กระทํา ในวั นนี6 บิ ดาจะได้ เขาชมคลั ง ทรั พย์ ของพระองค์
สําแดงความจริงของพระองค์แก่ ชมเงิน ทองคํา และเครื องเทศ
ลูกของเขา
และนํา6 มั นประเสริ ฐ และคลั ง
20 พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงช่ วย พระแสงทั6งสิ6 นของพระองค์ ทุ ก
ข้ าพเจ้ าให้ รอด เพราะฉะนั6 น อย่ างซึ งมีในท้ องพระคลัง ไม่ มี
ข้ าพเจ้ าทั6 งหลายจะร้ องเพลง สิ งใดที ในพระราชวั ง หรื อใน
และเล่ น เครื องสายของข้ าพเจ้ า ราชอาณาจั กรทั6 งสิ6 นของพระ
ตลอดวั นเวลาแห่ งชี วิ ตของ องค์ ซึ งเฮเซคี ยาห์ มิ ได้ ทรงสํา ข้ าพเจ้ าทั6 งหลายทีพระนิเวศของ แดงแก่ เขา
พระเยโฮวาห์
3 แล้ วอิ ส ยาห์ ผ้ ู พยากรณ์ ก ็ เ ข้ า
21 เพราะอิ สยาห์ ได้ กล่ าวว่ า เฝ้ ากษั ต ริ ย์ เ ฮเซคี ยาห์ และทู ล
"ให้ เขาเอาขนมมะเดื อมาแผ่ น พระองค์ว่า "คนเหล่ านี6 ทูลอะไร
หนึ ง และแปะไว้ ทีพระยอดเพื อ บ้ าง และเขามาแต่ ไหนเข้ าเฝ้ า
พระองค์จะฟื6 น"
พระองค์ " เฮเซคี ยาห์ ตรั สว่ า
22 เฮเซคี ยาห์ ได้ ตรั สด้ วยว่ า "เขาได้ มาหาเราจากเมื อ งไกล
"อะไรจะเป็ นหมายสํา คั ญว่ า จากบาบิโลน"
ข้ าพเจ้ าจะได้ ข6 ึ นไปยั งพระนิ เวศ 4ท่ านทู ลว่ า "เขาเห็ นอะไรใน
ของพระเยโฮวาห์ "
พระราชวั งของพระองค์ บ้ าง"
เฮเซคียาห์สําแดงคลังทรัพย์
และเฮเซคียาห์ ตรัสตอบว่ า "เขา
เห็นทุ กอย่ างในวั งของเรา ไม่ มี
ทั,งหมดของพระองค์ให้
สิ งใดในพระคลังของเราซึ งเรามิ
คนจากบาบิโลนเห็ น
ได้ สาํ แดงแก่ เขา"
(J พกษ JP:HJ)
คราวนั6 น เมโรดั คบา- 5 แล้ วอิ สยาห์ ทู ล เฮเซคี ยาห์ ว่ า
ลาดัน โอรสของบาลา- "ขอทรงฟั งพระวจนะของพระ
ดั น กษั ตริ ย์แห่ งบาบิ โลน ทรง เยโฮวาห์ จอมโยธา
ส่ งราชสารและเครื องบรรณาการ 6ดูเถิด วันเวลากําลังย่ างเข้ ามา
มายังเฮเซคียาห์ เพราะพระองค์ เมื อสรรพสิ งทั6 งสิ6 นในวังของเจ้ า
ทรงได้ ยิ นว่ า เฮเซคี ยาห์ ทรง และสิ งซึ งบรรพบุ รุ ษของเจ้ าได้
ประชวรและทรงหายประชวร สะสมจนถึ ง ทุ ก วั น นี6 จะต้ องถู ก
เอาไปยั งบาบิโลน จะไม่ มี สิ งใด
แล้ ว
2และเฮเซคี ยาห์ ทรงเปรมปรี ด= ิ เหลือเลย พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี6

39

(JP) สดด Q:HO-HL; JT:U-M (JH) J พกษ JP:T; มก T:OO (JJ) J พกษ JP:S
(H) J พกษ JP:HJ; อสย HO:H (J) J พศด OJ:JU, OH (O) J ซมอ HJ:H; J พกษ JP:HL
(L) ยชว T:HQ; โยบ OH:OO (U) H ซมอ HO:HO-HL; HU:HM (M) J พกษ JP:HT-HQ

23_isa.pub
page 65

Friday, March 04, 2016 19:46

หน้ า 1449
อิสยาห์ OQ, LP
แหละ
เขาและเนิ นทุ กแห่ งจะให้ ตํา ลง
7 และลู ก บางคนซึ งถื อ กํา เนิ ด ทางคดจะกลายเป็ นทางตรงและ
จากเจ้ า ผู้ ซึ งเกิดมาแก่ เจ้ าจะถู ก ทีขรุขระจะกลายเป็ นทีราบ
นําเอาไป และเขาจะเป็ นขันทีใน 5 และจะเผยสง่ าราศี ข องพระ
วังของกษัตริย์แห่ งบาบิโลน"
เยโฮวาห์ และบรรดาเนื6 อหนังจะ
8แล้ วเฮเซคียาห์ ตรั สกั บอิสยาห์ ได้ เห็นด้ วยกัน เพราะพระโอษฐ์
ว่ า "พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ของพระเยโฮวาห์ ตรัสไว้ แล้ ว"
ซึ งท่านกล่ าวนั6 นก็ดี อยู่ " เพราะ
ความยิ.งใหญ่ของพระเจ้า
พระองค์ ดาํ ริ ว่า "จะมี ความอยู่
และความอ่ อนแอของมนุ ษย์
เย็ นเป็ นสุ ขและความจริ งในวั น 6เสียงหนึ งร้ องว่ า "ร้ องซิ" และ
เวลาของเรานี6 "
เขาว่ า "ข้ าจะร้ องว่ ากระไร"
จงเล้าโลมชนชาติ ของพระเจ้า
บรรดาเนื6 อหนั งก็เป็ นเสมือนต้ น
พระเจ้ าของเจ้ าตรั สว่ า หญ้ า และความงามทั6 งสิ6 นของ
"จงเล้ าโลม จงเล้ าโลม มั นก็เป็ นเสมื อนดอกไม้ แห่ งทุ่ ง
ชนชาติของเรา
นา
2จงพู ดกั บเยรู ซาเล็มอย่ างเห็ น 7ต้ นหญ้ าเหี ยวแห้ งไป ดอกไม้
ใจ และจงประกาศแก่ เมื องนั6 น นั6 นก็ร่วงโรยไป เพราะพระวิญว่ า การสงครามของเธอสิ6 นสุดลง ญาณของพระเยโฮวาห์ เป่ ามาถู ก
แล้ ว และความชั วช้ าของเธอก็ มั น มนุ ษยชาติ เป็ นหญ้ าแน่ ที
อภั ยเสี ยแล้ ว เพราะเธอได้ รั บ เดียว
โทษจากพระหั ตถ์ของพระเยโฮ- 8ต้ นหญ้ าเหี ยวแห้ งไป ดอกไม้
วาห์ แล้ ว เป็ นสองเท่าของความ นั6 นก็ร่ วงโรยไป แต่ พระวจนะ
บาปผิดของเธอ"
ของพระเจ้ าของเราจะยั งยื นอยู่
คําพยากรณ์ถึงการรับใช้
เป็ นนิตย์
ของยอห์นผู ใ้ ห้รบั บัพติ ศมา
9โอ ศิโยนเอ๋ย ผู้ นาํ ข่ าวดี เจ้ าจง
ขึ6 นไปบนภูเขาสูง โอ เยรูซาเล็ม
(มธ O:O)
3เสี ยงผู้ ร้ องในถิ นทุ รกั นดารว่ า เอ๋ย ผู้ นาํ ข่ าวดี จงเปล่ งเสียงของ
"จงเตรียมมรรคาแห่ งพระเยโฮ- เจ้ าด้ วยเต็มกําลั ง จงเปล่ งเสี ยง
วาห์ จงทําทางหลวงสําหรับพระ เถิด อย่ ากลัวเลย จงกล่ าวแก่ หัว
เจ้ าของเราให้ ตรงไปในทะเล เมื องแห่ งยู ดาห์ ว่ า "ดู เถิ ด นี
พระเจ้ าของเจ้ า"
ทราย
4หุ บเขาทุ กแห่ งจะถู กยกขึ6 น ภู 10 ดู เถิ ด องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า

40

(T) J พกษ JL:HJ (S) ลนต HP:O (H) อสย UH:O, HJ (J) ปฐก OL:O; J พศด OP:JJ
(O) มก H:J-U; ลก O:J-M (L) H ซมอ J:S (U) สดด TJ:HQ (M) อสย LP:O; ยรม J:J
(S) สดด HHQ:SQ-QH; ศคย H:M (Q) อสร H:H-J; ลก JL:LT (HP) ศคย J:S-HH
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พระเจ้ าจะเสด็จมาด้ วยพระหั ตถ์ นับว่ าเหมือนผงบนตาชั ง ดูเถิด
อันเข้ มแข็ง และพระกรของพระ พระองค์ ทรงหยิ บเกาะทั6 งหลาย
องค์ จะครอบครองเพื อพระองค์ ขึ6 นมาเหมือนสิ งเล็กน้ อย
ดู เถิ ด รางวั ลของพระองค์ ก ็อยู่ 16 เลบานอนไม่ พอเป็ นฟื นและ
กับพระองค์ และพระราชกิจของ สั ตว์ ป่ านั6 นก็ ไม่ พอเป็ นเครื อง
พระองค์ ก ็อยู่ ต่ อพระพั กตร์ พระ เผาบูชา
องค์
17 ต่ อพระพั กตร์ พระองค์ บรร11 พระองค์ จะทรงเลี6 ยงฝู งแพะ ดาประชาชาติ ท6 ั งสิ6 นก็เหมือนไม่
แกะของพระองค์ อ ย่ า งผู้ เลี6 ยง มี อะไรเลย พระองค์ ทรงนั บว่ า
แกะ พระองค์จะทรงรวบรวมลูก เขาน้ อยยิ งกว่ าความว่ า งเปล่ า
แกะไว้ ในพระกรของพระองค์ และการไร้ ประโยชน์ใดๆทั6งสิ6 น
พระองค์ จะทรงอุ้ มไว้ ที พระ 18 ท่ าน จะ เ ปรี ย บพร ะ เจ้ า
ทรวง และทรงค่ อยๆนําบรรดา เหมื อนผู้ ใด หรื อเปรี ยบพระ
ทีมีลูกอ่ อนไป
องค์คล้ ายกับอะไร
12 ผู้ ใดได้ เคยตวงนํา6 ทั6 งสิ6 นด้ วย 19 รู ปเคารพสลั กน่ ะหรื อ ช่ าง
อุ้ งมือของตน และวัดฟ้ าสวรรค์ เขาหล่ อมันไว้ ช่ างทองเอาทอง
ด้ วยคื บเดี ยว บรรจุ ผงคลี ของ คําปิ ดไว้ และหล่ อสร้ อยเงินให้
แผ่ นดิ นโลกไว้ ในถั งเดี ยว และ 20 เขาผู้ ที ยากจนจนเขาไม่ มี
ชั งภูเขาในตาชั งและชั งเนิ นด้ วย เครื องบูชาเลยก็เลือกต้ นไม้ ที จะ
ตราชู
ไม่ ผุ เขาเสาะหาช่ างทีมีฝี มือมา
13 ผู้ ใดได้ นํา ทางพระวิ ญญาณ ตกแต่ งให้ เป็ นรู ปเคารพสลั ก ที
ของพระเยโฮวาห์ หรื อเป็ นที ไม่ เคลื อนไหว
ปรึ ก ษาของพระองค์ ไ ด้ สั งสอน 21 ท่ า นทั6 งหลายไม่ เ คยรู้ หรื อ
พระองค์
ท่านไม่ เคยได้ ยินหรือ ไม่ มีผ้ ู ใด
14 พระองค์ ทรงปรึ กษาผู้ ใด ผู้ บอกท่ านตั6 งแต่ แรกแล้ วหรื อ
ใดสั งสอนพระองค์ และผู้ ใด ท่ านไม่ เข้ าใจตั6 งแต่ รากฐานของ
สอนทางแห่ งความยุ ติ ธ รรมให้ แผ่ นดินโลกหรือ
พระองค์ และสอนความรู้ แก่ พระเจ้าประทับเหนือปริ มณฑล
พระองค์ และสําแดงให้ พระองค์
คือวงรอบของแผ่ นดินโลก
เห็นทางแห่ งความเข้ าใจ
22 คื อพระองค์ ผ้ ู ประทั บเหนื อ
15 ดู เถิ ด บรรดาประชาชาติ ก ็ ขอบวงกลมของแผ่ นดิ นโลกและ
เหมือนนํา6 หยดหนึ งจากถัง และ ชาวแผ่ น ดิ นโลกก็ เหมื อนอย่ าง
(HH) ปฐก LQ:JL (HJ) โยบ HH:T-Q (HO) โยบ JH:JJ (HL) H คร HJ:L-M; คส J:O
(HU) โยบ OL:HL-HU (HM) สดด LP:M (HT) โยบ JU:M (HS) อพย S:HP; พบญ OO:JM
(HQ) อพย OJ:J-L (JP) อสย J:S-Q; ยรม HP:O-L (JH) สดด HQ:H-U (JJ) สดด J:L
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ตัa กแตน ผู้ ทรงขึ งฟ้ าสวรรค์ พระองค์ มิ ได้ ทรงอ่ อนเปลี6 ย
เหมื อนขึ งม่ าน และกางออก หรือเหน็ดเหนื อย ความเข้ าพระ
เหมือนเต็นท์ทีอาศัย
ทัยของพระองค์ กเ็ หลือที จะหยั ง
23 ผู้ ทรงกระทํา เจ้ านายให้ เป็ น รู้ ได้
เหมือนเปล่ า และทรงกระทําให้ 29 พระองค์ ท รงประทานกํา ลั ง
ผู้ ครอบครองแผ่ น ดิ น โลกเป็ น แก่ คนอ่ อนเปลี6 ย และแก่ ผ้ ู ที ไม่
เหมือนศูนยภาพ
มีกาํ ลัง พระองค์ทรงเพิ มแรง
24 พอปลู ก เขาเหล่ านั6 นเสร็ จ 30 แม้ คนหนุ่ มๆจะอ่ อ นเปลี6 ย
พอหว่ านเสร็จ พอทีรากหยั งลง และเหน็ดเหนื อย
และชาย
พระองค์กจ็ ะเป่ ามาบนเขา เขาก็ ฉกรรจ์จะล้ มลงทีเดียว
จะเหี ยวแห้ งไป และลมหมุ นก็ 31 แต่ เขาทั6 งหลายผู้ รอคอย
จะพัดพาเขาไปเหมือนตอข้ าว
พระเยโฮวาห์ จ ะเสริ ม เรี ยวแรง
25 องค์ บริ สุ ทธิ= ตรั สว่ า "เจ้ าจะ ใหม่
เขาจะบิ นขึ6 นด้ วยปี ก
เปรี ยบเรากั บผู้ ใดเล่ าซึ งเราจะ เหมื อนนกอิ นทรี เขาจะวิ งและ
เหมือนเขา"
ไม่ เหน็ดเหนื อย เขาจะเดิ นและ
26 จงแหงนหน้ าขึ6 นดู ว่ า ผู้ ใด ไม่ อ่อนเปลี6 ย
สร้ างสิ งเหล่ านี6 พระองค์ ผ้ ู ทรง
ความยิ.งใหญ่ของพระเจ้า
นํา บริ วารออกมาตามจํา นวน
และความอ่ อนแอของมนุ ษย์
เรี ยกชื อมั น ทั6 งหมดโดยอานุ โอ เกาะทั6 งหลายเอ๋ ย
ภาพอั นยิ งใหญ่ ของพระองค์
จงสงบใจต่ อหน้ าเรา
และเพราะพระองค์ ทรงฤทธิ= เข้ ม จงให้ ชนชาติ ท6 ั งหลายฟื6 นกํา ลั ง
แข็งจึงไม่ ขาดไปสักดวงเดียว
ของเขาเสี ยใหม่ ให้ เขาเข้ ามา
27 โอ ยาโคบเอ๋ย ทําไมเจ้ าจึงว่ า ใกล้ แล้ วให้ เขาพูด ให้ เราพากัน
โอ อิสราเอลเอ๋ย ทําไมจึงพูดว่ า เข้ ามาใกล้ เพื อการพิพากษา
"ทางของข้ าพเจ้ าปิ ดบั ง ไว้ จาก 2ใครได้ เร้ าใจให้ คนชอบธรรม
พระเยโฮวาห์ และความยุ ติ - มาจากตะวั นออก ได้ เรี ยกท่ าน
ธรรมอั นควรตกแก่ ข้าพเจ้ านั6 นก็ ให้ ติดตาม ได้ มอบบรรดาประผ่ านพระเจ้ าของข้ าพเจ้ าไปเสีย"
ชาชาติต่อหน้ าท่าน และให้ ท่าน
28 ท่ านไม่ เคยรู้ หรื อ ท่ านไม่ ครอบครองเหนื อกษั ตริ ย์ ทั6 ง
เคยได้ ยินหรือ พระเยโฮวาห์ ทรง หลาย ได้ มอบพวกเขาไว้ แก่ ดาบ
เป็ นพระเจ้ าเนื องนิ ตย์ คื อพระ ของท่ านเหมื อนผงคลี และแก่
ผู้ สร้ างที สุ ด ปลายแผ่ น ดิ นโลก คั นธนู ของท่ านเหมื อนตอข้ าวที

41

(JO) โยบ HJ:JH (JL) H พกษ JH:JH-JJ (JU) พบญ L:HU-HS (JM) พบญ L:HQ
(JT) H ซมอ HJ:JJ (JS) ยรม L:JJ; มก S:HT (JQ) ปฐก LQ:JL (OP) สดด OO:HM
(OH) สดด JU:O, U, JH; JT:HL (H) สดด LM:HP; ฮบก J:JP (J) ปฐก HH:OH; HJ:H-O

23_isa.pub
page 68

Friday, March 04, 2016 19:46

อิสยาห์ LH
หน้ า 1452
ถู กพัดไป
พระเจ้ าของเจ้ า เราจะหนุ นกําลัง
3 ท่ า นไล่ ตามพวกเขาและผ่ า น เจ้ า เออ เราจะช่ วยเจ้ า เออ เรา
เขาไปอย่ างปลอดภัย ตามทางที จะชู เ จ้ าด้ วยมื อ ขวาแห่ งความ
เท้ าของท่านไม่ เคยเหยียบ
ชอบธรรมของเรา
4ผู้ ใดได้ ประกอบกิ จและกระทํา 11 ดูเถิด บรรดาผู้ ทีขัดเคืองกับ
เช่ นนี6 เรี ยกบรรดาชั วอายุ ท6 ั ง เจ้ าจะต้ องได้ ความอายและอดสู
หลายออกมาตั6 งแต่ เดิ ม เรา เขาจะเป็ นความว่ างเปล่ า คน
เองคื อพระเยโฮวาห์ ผ้ ู เป็ นปฐม เหล่ านั6 นทีฝืนสู้ เจ้ าจะพินาศไป
และกับกาลอวสาน เราคือผู้ น6 ั น
12 เจ้ าจะแสวงหาพวกเขา แต่
5เกาะทั6 งหลายเห็ นแล้ วก็ เกรง เจ้ าจะไม่ พบเขา คือผู้ ทีต่ อสู้ กับ
กลั ว ปลายแผ่ นดิ นโลกก็กลั ว เจ้ า ผู้ ทีทาํ สงครามกับเจ้ าจะเป็ น
เขาทั6งหลายได้ เข้ ามาใกล้
ความว่ างเปล่ าและเป็ นสิ งไร้ ค่า
6ทุ ก คนช่ วยเพื อนบ้ านของตน 13 เพราะเราคื อ พระเยโฮวาห์
และทุ ก คนกล่ า วแก่ พี น้ องของ พระเจ้ าของเจ้ า จะยึ ดมื อขวา
ตนว่ า "จงกล้ าเถิด"
ของเจ้ าไว้ คื อเราเองพู ดกั บเจ้ า
7ช่ างไม้ ก ็หนุ นใจช่ างทอง ผู้ ที ว่ า "อย่ ากลัวเลย เราจะช่ วยเจ้ า"
ทํา ให้ เรี ยบด้ วยค้ อนก็หนุ นใจผู้ 14 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "อย่ า
ที ตี ทั งว่ า "พร้ อมแล้ วสํา หรั บ กลั วเลย เจ้ าหนอนยาโคบ เจ้ า
การบั ดกรี " และเขาก็เอาตะปู คนอิสราเอล เราจะช่ วยเจ้ า ผู้ ไถ่
ตรึงไว้ เพื อไม่ ให้ หวั นไหว
ของเจ้ าคือองค์ บริสุ ทธิ= แห่ งอิ ส8แต่ เจ้ า อิสราเอล เป็ นผู้ รับใช้ ราเอล"
ของเรา ยาโคบผู้ ซึ งเราได้ เลื อก 15 ดู เถิ ด เราจะกระทํา เจ้ าให้
ไว้ เชื6 อสายของอั บราฮั มสหาย เป็ นเลื อนนวดข้ าวใหม่ คม และ
ของเรา
มี ฟั น เจ้ าจะนวดและบดภู เขา
9 เจ้ าผู้ ซึ งเรายึ ดไว้ จากที สุ ด และเจ้ าจะทํา เนิ นเขาให้ เหมื อน
ปลายแผ่ นดินโลก และเรียกเจ้ า แกลบ
มาจากพวกผู้ ใหญ่ ของโลก กล่ าว 16 เจ้ าจะซั ด มั น และลมจะพั ด
แก่ เจ้ าว่ า "เจ้ าเป็ นผู้ รั บใช้ ของ มั นไปเสี ย
และลมหมุ นจะ
เรา เราได้ เลือกเจ้ าและไม่ เหวี ยง กระจายมั น และเจ้ าจะเปรม
เจ้ าออกไป"
ปรีด= ิ ในพระเยโฮวาห์ เจ้ าจะอวด
10 อย่ ากลั วเลย เพราะเราอยู่ อ้ างในองค์ บริ สุ ทธิ= แห่ งอิ สรากับเจ้ า อย่ าขยาด เพราะเราเป็ น เอล
(L) พบญ OJ:T-S (U) ปฐก HP:U (M) H ซมอ L:T-Q (T) ยรม HP:O-U (S) อสย LO:H
(Q) ยชว JL:J-L (HP) ปฐก HU:H (HH) อพย HH:S (HJ) โยบ JP:T (HO) พบญ OO:JM
(HL) โยบ JU:M; สดด JJ:M (HU) อสย JH:HP; ฮบก O:HJ (HM) สดด H:L; ยรม HU:T
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หน้ า 1453
อิสยาห์ LH
17 เมื อคนจนและคนขั ดสน หรื อจงเล่ าให้ เราฟั ง ถึ งสิ งที จะ
แสวงหานํา6 และไม่ มี และลิ6 นของ บังเกิดมา
เขาก็แห้ งผากเพราะความกระ- 23 จงแจ้ งแก่ เราว่ าต่ อไปนี6 อะไร
หาย เราคื อพระเยโฮวาห์ จะได้ จะเกิดขึ6 น เพื อเราจะรู้ ว่าเจ้ าเป็ น
ยินเขาเอง เรา พระเจ้ าของอิส- พระ เออ จงทําดีหรือจงทําร้ าย
ราเอล จะไม่ ละทิ6งเขา
เพื อเราจะได้ ขยาดและดูกัน
18 เราจะเปิ ดแม่ นาํ6 บนที สู งทั6 ง 24 ดู เถิ ด เจ้ าไม่ มี ค่ าอะไรเลย
หลาย และนํา6 พุทีท่ามกลางหุ บ และการงานของเจ้ าก็ สู ญเปล่ า
เขา เราจะทํา ถิ นทุ รกั นดารให้ ผู้ ที เลื อ กเจ้ าก็ เ ป็ นที น่ า สะอิ ด
เป็ นสระนํา6 และที ดิ นแห้ งเป็ น สะเอียน
นํา6 พุ
25 เราได้ เร้ าผู้ หนึ งจากทิศเหนือ
19 ในถิ นทุ รกั นดารเราจะปลู ก และเขาจะมา จากที ดวงอาทิตย์
ต้ นสนสีดาร์ ต้ นกระถินเทศ ต้ น ขึ6 น เขาจะเรียกนามของเรา เขา
นํา6 มั นเขียว และต้ นมะกอกเทศ จะเหยี ยบผู้ ครอบครองเหมื อน
ในทะเลทรายเราจะวางต้ นสน เหยี ยบปู นสอ เหมื อนช่ างหม้ อ
สามใบ ทั6 งต้ นสนเขาและต้ นไม้ ยําดินเหนียว
ทีเขียวชะอุ่ มตลอดปี ด้ วยกัน
26 ใครแจ้ งไว้ ตั6 งแต่ เริ มแรก
20 เพื อ คนจะได้ เ ห็ นและทราบ เพื อเราจะทราบ และล่ วงหน้ า
เขาจะใคร่ ค รวญและเข้ าใจด้ วย เพื อเราจะพูดว่ า "เขาชอบธรรม"
กั น ว่ า พระหั ต ถ์ ของพระเยโฮ- เออ ไม่ มี ผ้ ู ใดได้ แจ้ งให้ ทราบ
วาห์ ได้ ทรงกระทํา การนี6 องค์ เออ ไม่ มีผ้ ู ใดได้ เล่ าให้ ฟัง เออ
บริ สุทธิ= แห่ งอิ สราเอลได้ สร้ างสิ ง ไม่ มีผ้ ู ใดได้ ยินถ้ อยคําของเจ้ า
นี6
27 คนแรกจะกล่ า วแก่ ศิ โยนว่ า
21 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "จงนํา "ดูเถิด ดูเขาทั6งหลาย" และเรา
ข้ อคดี ของเจ้ าขึ6 นมา" กษั ตริ ย์ จะส่ งผู้ นาํ ข่ าวดีให้ แก่ เยรูซาเล็ม
ของยาโคบตรั สว่ า "จงนํา ข้ อ 28 แต่ เมื อเรามองก็ไม่ มีใคร ไม่
พิสูจน์ของเจ้ ามา"
มี ทีปรึกษาในหมู่ พวกคนเหล่ านี6
22 ให้ เขานํามา และแจ้ งแก่ เรา คื อ ผู้ ที เมื อเราถามก็ ไ ด้ ให้ คํา
ว่ าจะเกิดอะไรขึ6 น จงแจ้ งสิ งล่ วง ตอบ
แล้ วให้ เราทราบว่ า มี อ ะไรบ้ าง 29 ดู เถิด พระเหล่ านั6 นไร้ ประเพื อเราจะพิ จารณา เพื อเราจะ โยชน์ ท6 ั งสิ6 น บรรดากิ จการของ
ทราบถึ งอวสานของสิ งเหล่ านั6 น มั นก็เป็ นความว่ างเปล่ า รู ป
(HT) สดด TJ:HJ (HS) อสย HJ:O (HQ) อสย JT:M (JP) อพย Q:HM (JH) โยบ JO:O-L
(JJ) อสย LJ:Q (JO) ยน HO:HQ (JL) สดด HHU:S (JU) อสย JH:J; ยรม UH:JT-JQ
(JM) อสย LH:JJ (JT) อสร H:H-J (JS) ดนล J:HP-HH (JQ) สดด HHU:L-S; HOU:HU
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อิสยาห์ LH, LJ
หน้ า 1454
เคารพหล่ อของมั นก็เป็ นแต่ ลม เรี ยกเจ้ ามาด้ วยความชอบธรรม
และความยุ่ งเหยิง
เราจะยึ ดมื อเจ้ าและจะรั กษาเจ้ า
ผู ร้ บั ใช้ของพระเยโฮวาห์
ไว้ เราจะให้ เจ้ าเป็ นตัวพันธสัญญาของมนุ ษยชาติ เป็ นความ
(มธ HJ:HS-JH)
สว่ างแก่ บรรดาประชาชาติ
(ฟป J:U-S)
จงดู ผ้ ู รั บใช้ ของเรา ผู้ 7เพื อเบิ กตาคนที ตาบอด เพื อ
ซึ งเราเชิ ดชู ผู้ เลื อก นํา ผู้ ถู กจองจํา ออกมาจากคุ ก
สรรของเรา ผู้ ซึ งใจเราปี ติ ยินดี นํา ผู้ ที นั งในความมื ดออก
เราได้ เอาวิ ญ ญาณของเราสวม มาจากเรือนจํา
อิ สราเอลจะได้กลับไป
ท่านไว้ แล้ ว ท่านจะส่ งความยุติธรรมออกไปให้ แก่ บรรดาประอยู่ ในแผ่ นดินของตน
ชาชาติ
8เราคื อพระเยโฮวาห์ นั นเป็ น
2ท่ านจะไม่ ร้ องหรื อเปล่ งเสี ยง นามของเรา สง่ าราศีของเรา เรา
ของท่ าน หรื อกระทํา ให้ ได้ ยิ น มิ ได้ ให้ แก่ ผ้ ู อื น หรื อให้ คํา ที
เสียงของท่านตามถนน
สรรเสริญเราแก่ รูปแกะสลัก
3ไม้ อ้อชํา6 แล้ วท่านจะไม่ หักและ 9ดู เถิ ด สิ งล่ วงแล้ วนั6 นก็สาํ เร็จ
ไส้ ตะเกี ยงที ลุ กริบหรี อยู่ ท่ านจะ แล้ ว และเราก็แจ้ งสิ งใหม่ ๆ
ไม่ ดั บ ท่านจะส่ งความยุติ ธรรม ก่ อนที สิ งเหล่ านั6 นจะเกิ ดขึ6 นเรา
ออกไปด้ วยความจริง
ก็ได้ เล่ าให้ ฟังแล้ ว"
4ท่ านจะไม่ ล้ มเหลวหรื อท้ อแท้ 10 จงร้ องเพลงบทใหม่ ถวาย
จนกว่ าท่ านจะสถาปนาความ พระเยโฮวาห์ จงสรรเสริ ญพระ
ยุ ติ ธรรมไว้ ในโลก และเกาะทั6 ง องค์จากปลายแผ่ นดินโลก ทั6งผู้
หลายจะรอคอยพระราชบั ญญั ติ ที ลงไปยั งทะเล และบรรดาสิ ง
ของท่าน
ที อยู่ ในนั6 น ทั6 งเกาะทั6 งหลาย
5พระเจ้ า คื อ พระเยโฮวาห์ ผ้ ู และชาวถิ นนั6 น
ทรงสร้ างฟ้ าสวรรค์ และทรงขึ ง 11 จงให้ ถิ นทุ รกั น ดารและหั ว
มัน ผู้ ทรงแผ่ แผ่ นดินโลกและสิ ง เมืองในนั6 นเปล่ งเสียง ทั6งชนบท
ที บังเกิ ดจากโลกออกไป ผู้ ทรง ทีเคดาร์อาศัยอยู่ จงให้ ชาวศิลา
ประทานลมหายใจแก่ ประชาชน ร้ องเพลง ให้ เขาโห่ ร้ องมาจาก
ที บนโลก และจิ ตวิ ญญาณแก่ ผ้ ู ยอดภูเขา
ดําเนินอยู่ บนโลก ตรัสดังนี6 ว่า
12 จงให้ เขาถวายสง่ าราศี แด่
6"เราคื อพระเยโฮวาห์ เราได้ พระเยโฮวาห์ และถวายสรร-
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(H) มธ HJ:HS-JP (J) ศคย Q:Q (O) สดด HPO:HO-HL (L) ยน HT:L-U; ฮบ HJ:J-L
(U) สดด HPJ:JU-JM (M) สดด LU:M-T (T) สดด HLM:S; มธ HH:U (S) อพย O:HO-HU
(Q) ปฐก HU:HJ-HU (HP) สดด OO:O (HH) สดด TJ:S-HP (HJ) สดด JJ:JT; รม HU:Q

23_isa.pub
page 71

Friday, March 04, 2016 19:46

หน้ า 1455
อิสยาห์ LJ
เสริญพระองค์ในเกาะทั6งหลาย
ท่ านผู้ ตาบอดเอ๋ ย มองซิ เพื อ
อิ สราเอลจะรับโทษ
ท่านจะเห็นได้
13 พระเยโฮวาห์ จะเสด็จออกไป 19 ใครเป็ นคนตาบอด ก็ผ้ ู รับใช้
อย่ างคนแกล้ วกล้ า พระองค์ จะ ของเราน่ ะซิ หรื อใครหู หนวก
ทรงเร้ าความหึ งหวงของพระ อย่ า งกั บทู ต ของเราที เราใช้ ไป
องค์ข6 ึ นอย่ างนักรบ พระองค์จะ ใครตาบอดอย่ างผู้ ที สมบู รณ์
ทรงร้ อง พระองค์ จะทรงโห่ ดั ง แล้ ว หรื อตาบอดอย่ างผู้ รั บใช้
พระองค์ จะทรงมีชั ยต่ อศั ตรูของ ของพระเยโฮวาห์
20 เจ้ าเห็นหลายอย่ าง แต่ มิ ได้
พระองค์
14 เราได้ นิ งอยู่ นานแล้ ว เรา สั งเกต หู ของเขาเปิ ดแล้ ว แต่
เงี ยบอยู่ และรั6 งตนเองไว้ บั ดนี6 เขามิได้ ยิน
เราจะร้ องออกมาเหมื อนผู้ หญิ ง 21 เพราะเห็ นแก่ ความชอบ
กํา ลั งคลอดบุ ตร เราจะสั งหาร ธรรมของพระองค์ พระเยโฮวาห์
ทรงพอพระทั ย ที จะเชิ ด ชู พ ระ
ผลาญและทําลายสิ6 นทันที
15 เราจะทิ6 งภูเขาและเนิ นให้ ร้าง ราชบั ญญั ติ และกระทํา ให้ พระ
และให้ บรรดาพื ชผั กบนนั6 นแห้ ง ราชบัญญัติน6 ั นมีเกียรติ
ไป เราจะให้ แม่ นาํ6 กลายเป็ น 22 แต่ นี เป็ นชนชาติ ที ถู กขโมย
และถู กปล้ น เขาทุ กคนติดอยู่ ใน
เกาะ และจะให้ สระแห้ งไป
16 เราจะจู งคนตาบอดไปในทาง รู และซ่ อนอยู่ ในคุ ก เขาตกเป็ น
ที เขาทั6 งหลายไม่ ร้ ู จั ก เราจะนํา เหยื อซึ งไม่ มี ผ้ ู ใดช่ วยให้ พ้ น
เขาไปในทางทั6 งหลายที เขาไม่ ร้ ู เป็ นของริ บซึ งไม่ มี ผ้ ู ใดพู ด ว่ า
จั ก เราจะให้ ความมื ดข้ างหน้ า "คืนซิ"
เขากลั บเป็ นสว่ าง สิ งที คดให้ 23 ผู้ ใดในพวกเจ้ าจะเงี ยหู
ตรง สิ งเหล่ านี6 เป็ นสิ งที เราจะ ฟั งในเรื องนี6 ที จะมุ่ งหน้ าตั6 งใจ
กระทําแก่ พวกเขา และเราจะไม่ ฟั งในอนาคต
24 ใครมอบยาโคบให้ แก่ ผ้ ู ริ บ
ละทิ6งพวกเขา
17 เขาทั6งหลายจะหั นกลับ และ และอิ สราเอลให้ แก่ ผ้ ู ปล้ น ไม่
จะต้ องขายหน้ าอย่ างที สุ ด คื อ ใช่ พระเยโฮวาห์ หรื อ ผู้ ซึ งเรา
ผู้ ที วางใจในรู ปแกะสลั ก ผู้ ที ได้ ทาํ บาปต่ อ ซึ งเขาไม่ ยอมดํากล่ าวแก่ รูปเคารพหล่ อว่ า "ท่าน เนินในทางของพระองค์ และซึ ง
เขามิ ได้ เชื อฟั งพระราชบั ญญั ติ
เป็ นพระของเรา"
18 ท่านผู้ หูหนวกเอ๋ย ฟั งซิ และ ของพระองค์
(HO) อพย HU:H-O (HL) โยบ OJ:HS (HU) สดด HS:T (HM) อสย JQ:HS; ยรม OH:S-Q
(HT) สดด QT:T (HS) อพย L:HH (HQ) ยรม L:JJ (JP) กดว HL:JJ; พบญ L:Q; JQ:J-L
(JH) สดด TH:HM (JJ) ยรม UP:HT; UH:OL (JO) ลนต JM:LP-LJ (JL) พบญ JS:LQ
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25 ฉะนั6 นพระองค์ จึ ง ทรงหลั ง เจ้ า เราจะนําเชื6 อสายของเจ้ ามา
ความโกรธจัดลงมาบนเขา และ จากตะวั นออก และเราจะรวบ
หลั งอานุ ภาพของสงคราม ทําให้ รวมเจ้ ามาจากตะวันตก
เขาติ ดเพลิ งอยู่ โดยรอบ แต่ เขา 6 เราจะพู ดกั บทิ ศเหนื อว่ า
ไม่ ร้ ู มันไหม้ เขา แต่ เขามิได้ เอา `ปล่ อยเถิ ด' และกั บทิ ศใต้ ว่ า
ใจใส่
`อย่ ายึ ดไว้ ' จงนํา บรรดาบุ ตร
พระสัญญาอันประเสริ ฐ
ชายของเรามาแต่ ไกล และเหล่ า
ธิ ด าของเราจากปลายแผ่ น ดิ น
แก่ อิสราเอล
บั ด นี6 พระเยโฮวาห์ ผ้ ู โลก
ได้ สร้ างท่าน โอ ยาโคบ 7คื อทุ ก คนที เขาเรี ยกตามนาม
พระองค์ ผ้ ู ได้ ทรงปั6 นท่ าน โอ ของเรา เพราะเราได้ สร้ างเขา
อิสราเอล ตรัสดังนี6 ว่า "อย่ ากลัว เพื อสง่ าราศี ของเรา เราได้ ป6 ั น
เลย เพราะเราได้ ไถ่ เจ้ าแล้ ว เรา เขา เออ เราได้ สร้ างเขาไว้ "
ได้ เรียกเจ้ าตามชื อ เจ้ าเป็ นของ 8จงนํา ประชาชาติ ท6 ั งหลายผู้ ตา
บอดแต่ ยังมี ตา ผู้ ที หู หนวกแต่
เรา
2เมื อเจ้ าลุยข้ ามนํา6 เราจะอยู่ กับ เขายังมีหู ออกมา
เจ้ า เมื อข้ ามแม่ นาํ6 นํา6 จะไม่ ท่วม 9 ให้ บรรดาประชาชาติ ประชุ ม
เจ้ า เมื อเจ้ าลุยไฟ เจ้ าจะไม่ ไหม้ พร้ อมกั น และให้ ชนชาติ ท6 ั ง
และเปลวเพลิ ง จะไม่ เผาผลาญ หลายชุ มนุ มกัน ในท่ามกลางเขา
มี ผ้ ู ที แจ้ งอย่ างนี6 ได้ และเล่ าสิ ง
เจ้ า
3 เพราะเราเป็ นพระเยโฮวาห์ ล่ วงแล้ วให้ เราฟั งได้ ให้ เขาทั6 ง
พระเจ้ าของเจ้ า องค์ บริ สุ ทธิ= หลายนํา พยานของเขามาพิ สู จน์
แห่ งอิสราเอล ผู้ ช่วยให้ รอดของ ตั วเขา และให้ เขาได้ ยิ นและ
เจ้ า เราให้ อี ยิปต์ เป็ นค่ าไถ่ ของ กล่ าวว่ า "จริงแล้ ว"
เจ้ า ให้ เอธิ โอเปี ยและเส-บา 10 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "เจ้ าทั6ง
หลายเป็ นพยานของเรา และ
เพื อแลกกับเจ้ า
4 เพราะว่ า เจ้ าประเสริ ฐในสาย เป็ นผู้ รั บใช้ ของเรา ซึ งเราได้
ตาของเรา เจ้ าได้ รับเกียรติและ เลือกไว้ แล้ ว เพื อเจ้ าจะรู้ จักและ
เรารักเจ้ า เราจึ งให้ คนเพื อแลก เชื อถื อเรา และเข้ าใจว่ าเราเป็ น
กั บเจ้ า และให้ ชนชาติ ท6 ั งหลาย ผู้ น6 ั นแหละ ก่ อนหน้ าเรา ไม่ มี
พระเจ้ าใดถู กปั6 นขึ6 น และภาย
เพื อแลกกับชี วิตของเจ้ า
5อย่ ากลั วเลย เพราะเราอยู่ กั บ หลังเราก็จะไม่ มี
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(JU) ลนต JM:HU (H) สดด HPP:O (J) อพย HL:JQ; ยชว O:HU-HT (O) อสย OP:HH
(L) อพย HQ:U-M (U) ยรม OP:HP-HH (M) ยรม O:HL (T) ยรม OO:HM; กจ HH:JM
(S) พบญ JQ:J-L; ยรม U:JH (Q) สดด LQ:H-J; UP:H (HP) ยน H:T-S; กจ H:S
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11 เรา เราคือพระเยโฮวาห์ และ ดังนี6 ว่า
นอกจากเราไม่ มี พระผู้ ช่ วยให้ 18 "อย่ าจดจํา สิ งล่ วงแล้ วนั6 น
รอด
อย่ าพิเคราะห์ สิ งเก่ าก่ อน
12 เมื อไม่ มี พระอื นในหมู่ พวก 19 ดู เถิ ด
เราจะกระทํา สิ ง
เจ้ า เราแจ้ งให้ ทราบและช่ วยให้ ใหม่ บัดนี6 จะงอกขึ6 นมาแล้ ว เจ้ า
รอดและพิ สู จน์ ให้ เห็ น ฉะนั6 น จะไม่ เห็ นหรื อ เราจะทําทางใน
เจ้ าทั6งหลายเป็ นพยานของเราว่ า ถิ นทุ รกั น ดารและแม่ นํา6 ในที
เราเป็ นพระเจ้ า" พระเยโฮวาห์ แห้ งแล้ ง
ตรัสดังนี6 แหละ
20 สั ตว์ป่าในทุ่ งจะให้ เกี ยรติ เรา
13 "เออ ตั6 งแต่ เดิ มเราก็เป็ น คือมังกรและนกเค้ าแมว เพราะ
พระองค์น6 ั นอยู่ ไม่ มีผ้ ู ใดช่ วยให้ เราให้ นํา6 ในถิ นทุ รกั นดาร ให้
พ้ นจากมื อของเราได้ เราจะ แม่ นาํ6 ในที แห้ งแล้ ง เพื อให้ นํา6
ประกอบกิจใดๆ ใครจะขัดขวาง ดื มแก่ ชนชาติผ้ ู เลือกสรรของเรา
กิจการนั6 นได้ "
21 คื อ ชนชาติ ที เ ราปั6 นเพื อเรา
14 พระเยโฮวาห์ ผู้ ไถ่ ของเจ้ า เอง เพื อเขาจะถวายสรรเสริ ญ
องค์ บริ สุ ท ธิ= ของอิ สราเอลตรั ส เรา
ดังนี6 ว่า "เพื อเห็นแก่ เจ้ า เราจะ 22 โอ ยาโคบเอ๋ย ถึงกระนั6 นก็
ส่ งไปยั งบาบิ โลน และเราจะนํา ไม่ ใช่ เราทีเจ้ าเรียกหา โอ อิสบรรดาขุ นนางของเขาลงมา คื อ ราเอลเอ๋ย เจ้ าเหน็ดเหนื อยเรา
พวกเคลเดี ยในกํา ปั นที เขาทั6 ง แล้ ว
หลายเคยโห่ ร้อง
23 เจ้ า มิ ไ ด้ นาํ แพะแกะของเจ้ า
15 เราคื อพระเยโฮวาห์ องค์ มาเป็ นเครื องเผาบู ชาแก่ เรา
บริสุ ทธิ= ของเจ้ า เป็ นผู้ สร้ างของ หรื อ ให้ เกรี ยรติ เ ราด้ วยเครื อง
อิสราเอล เป็ นกษัตริย์ของเจ้ า"
สั กการบู ชาของเจ้ า เรามิ ได้ ให้
16 พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงสร้ าง เป็ นภาระแก่ เจ้ าด้ วยเรื องเครื อง
ทางในทะเล สร้ างวิ ถี ในนํา6 ที มี บู ชา หรื อให้ เจ้ าเหน็ดเหนื อย
อานุ ภาพ
ด้ วยเรื องกํายาน
17 ผู้ ทรงนํา รถรบและม้ า กอง 24 เจ้ ามิได้ เอาเงินซื6 ออ้ อยให้ เรา
ทัพ และอานุ ภาพออกมา เขาทั6ง หรื อ ให้ เราพอใจด้ วยไขมั นของ
หลายนอนลงด้ วยกั นและลุ กขึ6 น เครื องสั กการบู ชาของเจ้ า แต่
ไม่ ได้ เขาทั6 งหลายสู ญไปและ เจ้ าได้ ให้ เราเป็ นภาระด้ วยเรื อง
ดั บเสี ยเหมื อนไส้ ตะเกี ยง ตรั ส บาปของเจ้ า เจ้ าให้ เราเหน็ด
(HH) พบญ M:L (HJ) สดด SH:Q-HP (HO) สดด QP:J (HL) วว U:Q (HU) ยรม UH:U
(HM) อพย HL:HM (HT) อพย HL:L-Q (HS) พบญ T:HS (HQ) ยรม OH:JJ; วว JH:U
(JP) สดด HPL:JH (JH) อสย UP:T (JJ) สดด HL:L (JO) อมส U:JU (JL) อพย OP:T
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เหนื อยด้ วยเรื องความชั วช้ าของ ท่ ามกลางหญ้ า เหมื อนต้ นหลิ ว
เจ้ า
ข้ างลําธารนํา6 ไหล
25 เรา เราคื อพระองค์น6 ั นผู้ ลบ 5ผู้ น6 ี จะว่ า `ข้ าเป็ นของพระเยล้ างความละเมิ ด ของเจ้ าด้ วย โฮวาห์ ' และอี กผู้ หนึ งจะเรี ยก
เห็นแก่ เราเอง และเราจะไม่ จด- ชื อตนเองด้ วยนามของยาโคบ
จําบรรดาบาปของเจ้ าไว้
และอี กผู้ หนึ ง จะเขี ยนไว้ บนมื อ
26 จงฟื6 นความให้ เราฟั ง ให้ เรา ของตนว่ า `ของพระเยโฮวาห์ '
มาโต้ ด้ วยกั น เจ้ าจงให้ การมา และขนานนามสกุ ลของตนด้ วย
เพื อจะพิสูจน์ว่าเจ้ าถู ก
นามของอิสราเอล"
27 บิดาเดิมของเจ้ าทําบาป และ 6พระเยโฮวาห์ พระบรมมหา
ผู้ สอนทั6งหลายของเจ้ าได้ ละเมิด กษั ตริ ย์แห่ งอิสราเอล และผู้ ไถ่
ต่ อเรา
ของเขา พระเยโฮวาห์ จอมโยธา
28 ฉะนั6 น เราจึ งถอดเจ้ านาย ตรั สดั งนี6 ว่ า "เราเป็ นผู้ ต้ นและ
แห่ งสถานบริ สุ ทธิ= เสี ย เรามอบ เราเป็ นผู้ ปลาย นอกจากเราแล้ ว
ยาโคบให้ ถู กสาปแช่ ง และอิ ส- ไม่ มีพระเจ้ า
ราเอลให้ แก่ การกล่ าวหยาบช้ า"
7 ใครเหมื อนเราจะป่ าวร้ องได้
พระสัญญาเรื. อง
ให้ เขาแจ้ งให้ ทราบ และให้ เขา
ลําดั บเรื องต่ อหน้ าเราตั6 งแต่ เรา
พระวิญญาณบริ สุทธิ(
ได้
สถาปนาประชาชนโบราณ
"โอ ยาโคบผู้ รับใช้ ของ
เรา อิ สราเอลผู้ ซึ งเรา และให้ เขาบอกแก่ เขาทั6 งหลาย
ถึงสิ งต่ างๆทีจะเป็ นมาและอะไร
เลือกสรรไว้ จงฟั งซิ"
2พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงสร้ างเจ้ า จะเกิดขึ6 นนั6 น
ผู้ ทรงปั6 นเจ้ าตั6 งแต่ ในครรภ์ และ 8อย่ ากลัวเลย และอย่ าขามเลย
จะช่ วยเจ้ า ตรัสดังนี6 ว่า "โอ ยา- เรามิ ได้ เล่ าให้ เจ้ าฟั งตั6 งแต่ ดึ กโคบผู้ รับใช้ ของเรา เยชู รูน ผู้ ซึ ง ดํา บรรพ์ และแจ้ งให้ ทราบแล้ ว
หรือ และเจ้ าเป็ นพยานทั6งหลาย
เราเลือกสรรไว้ อย่ ากลัวเลย
3 เพราะเราจะเทนํา6 ลงบนผู้ ที ของเรา มีพระเจ้ านอกเหนือเรา
กระหาย และลําธารลงบนดิ น หรือ เออ ไม่ มีพระเจ้ า เราไม่ ร้ ู
แห้ ง เราจะเทวิ ญญาณของเรา จักเลย"
เหนื อเชื6 อสายของเจ้ า และพร 9 บรรดาผู้ ที ทํา รู ปเคารพสลั ก
ต่ างก็ ไ ร้ ประโยชน์ ใ ดๆทั6 งสิ6 น
ของเราเหนือลูกหลานของเจ้ า
4 เขาทั6 งหลายจะงอกขึ6 นมา และสิ งทีเขาปี ติ ยินดีน6 ั นก็ไม่ เป็ น
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ประโยชน์ เขาเป็ นพยานของเขา ปิ6 งขนมปั ง และเขาเอามาทําพระ
เอง พยานเหล่ านั6 นทั6 งไม่ เห็ น องค์ ห นึ งและนมั ส การมั น ด้ วย
และไม่ ร้ ู เพื อเขาจะต้ องอับอาย
เออ เขาทําเป็ นรูปแกะสลักและ
10 ใครเล่ าปั6 นพระ หรื อหล่ อ กราบรูปนั6 น
รู ปเคารพสลั ก ซึ งไม่ เป็ นประ- 16 เขาเผาในกองไฟครึ งหนึ ง
โยชน์อะไรเลย
บนครึ งนี6 เขาได้ กิ นเนื6 อ เขาย่ าง
11 ดูเถิด เพื อนทั6งสิ6 นของเขาจะ เนื6 อและกิ นอิ ม และเขาอบอุ่ น
ต้ องอั บอาย และช่ างฝี มื อนั6 นก็ ตั วของเขาด้ วย แล้ วว่ า "อ้ าฮา
เป็ นแต่ มนุ ษย์ ให้ เขาชุ มนุ มกั น ข้ าอุ่ นจัง ข้ าเห็นไฟแล้ ว"
ทั6 งหมด ให้ เขายื นขึ6 น เขาจะ 17 และที เหลื อ นั6 นเขาทํา เป็ น
สยดสยอง เขาจะรั บความอั บ พระองค์ หนึ ง เป็ นรู ปเคารพ
อายด้ วยกัน
สลักของเขา และกราบลงนมัส12 ช่ างเหล็ ก ใช้ คี ม ทํา งานอยู่ การรู ปนั6 น และอธิ ษฐานต่ อรู ป
เหนือก้ อนถ่ าน และใช้ ค้ อนทุ บ นั6 นและว่ า "ขอทรงช่ วยข้ าพระ
มั น ด้ วยแขนที แข็ ง แรงของเขา องค์ให้ พ้น เพราะพระองค์ เป็ น
เออ เขาหิ วและกํา ลั งของเขา พระของข้ าพระองค์"
อ่ อนลง เขาไม่ ได้ ดื มนํา6 เลย และ 18 เขาทั6งหลายไม่ ร้ ู หรือเขาทั6ง
อ่ อนเปลี6 ย
หลายไม่ เข้ าใจ เพราะตาของเขา
13 ช่ างไม้ ขึ งเชื อกวั ด เขาเอา ถู กปิ ด เขาจึงเห็นอะไรไม่ ได้ และ
ดินสอขีดไว้ เขาแต่ งมันด้ วยกบ จิตใจของเขาเล่ าก็ถูกปิ ด เขาจึง
และขี ดไว้ ด้ วยวงเวี ยน เขาแต่ ง เข้ าใจไม่ ได้
รู ปนั6 นให้ เป็ นรู ปคน ตามความ 19 ไม่ มี ใครพิ นิ จพิ เคราะห์ ในใจ
งามของคน ให้ อยู่ ในเรือน
ของตนเลย และไม่ มีความรู้ หรือ
14 เขาตั ดต้ นสนสี ดาร์ ลง เขา ความเข้ าใจ ทีจะกล่ าวว่ า "ข้ าได้
เลื อกต้ นสนจี น และต้ นโอ๊ กและ เผามั น เสี ยส่ วนหนึ งในกองไฟ
ปล่ อ ยให้ มั น งอกขึ6 นอย่ า งแข็ ง และข้ าก็ เ อาถ่ านมั นมาปิ6 งขนม
แรงท่ ามกลางต้ นไม้ ในป่ า เขา ปั ง ข้ าย่ างเนื6 อกินแล้ ว และควร
ปลูกต้ นแอช
และฝนก็เลี6 ยง หรื อ ที ข้ าจะทํา ส่ วนที เหลื อ ให้
มัน
เป็ นสิ งน่ าเกลียดน่ าชั ง ควรหรือ
15 แล้ วมนุ ษย์ จ ะเอาไปเผาเสี ย ที ข้าจะกราบลงต่ อท่ อนไม้ ท่ อน
เขาเอามั น มาส่ วนหนึ งและให้ หนึ ง"
อบอุ่ นตัวเขา เออ เขาก่ อไฟและ 20 เขากิ นขี6 เถ้ า ใจที หลอกลวง
(HP) H พกษ HJ:JS (HH) H ซมอ U:O-T (HJ) อพย OJ:L (HO) อพย JP:L; พบญ L:HM
(HL) ยรม HP:O-S (HU) วนฉ J:HQ (HT) ดนล O:HT (HS) อสย LL:Q, JP; ยรม HP:S
(HQ) พบญ OJ:LM; อสค LP:L; ฮกก H:U (JP) โยบ HU:J; สดด HPJ:Q; สภษ HL:HU

23_isa.pub
page 76

Friday, March 04, 2016 19:46

อิสยาห์ LL, LU
หน้ า 1460
นํา เขาให้ เจิ น เขาช่ วยจิ ตใจตั ว ไม่ ขลั ง และกระทํา พวกโหรให้
เขาเองให้ พ้ นหรื อพู ดว่ า "ไม่ มี บ้ าๆบอๆ ผู้ หั นคนฉลาดให้
ความมุ สาอยู่ ในมื อ ข้ างขวาของ กลั บหลั ง และกระทําให้ ความรู้
ข้ าหรือ" ก็ไม่ ได้
ของเขาเขลาไป
พระเยโฮวาห์คือ
26 ผู้ รั บรองถ้ อยคํา ของผู้ รั บใช้
ของพระองค์ และให้ สัมฤทธิ= ผล
ผู ไ้ ถ่ของอิ สราเอล
21 โอ ยาโคบและอิ สราเอลเอ๋ย ตามแผนงานแห่ งทู ตของพระ
จงจํา สิ งเหล่ านี6 เพราะเจ้ าเป็ น องค์ ผู้ กล่ าวถึงเยรูซาเล็มว่ า `จะ
ผู้ รับใช้ ของเรา เราได้ ป6 ั นเจ้ า เจ้ า มี คนอาศัยอยู่ ' และถึ งหั วเมื อง
เป็ นผู้ รับใช้ ของเรา โอ อิสราเอล ยู ดาห์ ว่ า `จะมี คนมาสร้ างขึ6 น
และเราจะยกสิ งปรั กหั กพั งของ
เอ๋ย เราจะไม่ ลืมเจ้ า
22 เราได้ ลบล้ างการละเมิ ดของ มันขึ6 น'
เจ้ าเสี ยเหมื อนเมฆทึบ และลบ 27 ผู้ กล่ าวแก่ ที ลึ กว่ า `จงแห้ ง
ล้ างบาปของเจ้ าเหมื อนเมฆ จง เสีย เราจะให้ แม่ นาํ6 ของเจ้ าแห้ ง'
ไซรัส
กลั บมาหาเรา เพราะเราได้ ไถ่
เมษบาลของพระเยโฮวาห์
เจ้ าแล้ ว
จะสร้างเยรู ซาเล็มขึ, นมาใหม่
23 โอ ฟ้ าสวรรค์ เอ๋ ย จงร้ อง
เพลงเพราะพระเยโฮวาห์ ทรง 28 ผู้ กล่ าวถึ งไซรั สว่ า `เขาเป็ น
กระทํา การนี6 ห้ วงลึ กของแผ่ น เมษบาลของเรา และเขาจะให้
ดินโลกเอ๋ย จงโห่ ร้อง ภูเขาเอ๋ย ความมุ่ งหมายทั6งสิ6 นของเราสําจงร้ องเป็ นเพลงออกมา โอ ป่ า เร็จ' กล่ าวถึงเยรูซาเล็มว่ า `จะมี
ไม้ เอ๋ ย และต้ นไม้ ทุ กต้ นในนั6 น คนมาสร้ างเจ้ าขึ6 น' และถึงพระ
ด้ วย เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ ทรง วิ หารว่ า `จะวางรากฐานของ
ไถ่ ยาโคบ และจะทรงรั บเกียรติ เจ้ า'"
ในอิสราเอล
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บผู้
24 พระเยโฮวาห์ ผ้ ู ไถ่ ของเจ้ า ผู้
ที พระองค์ ท รงเจิ ม ไว้
ปั6 นเจ้ าตั6 งแต่ ในครรภ์ ตรั สดั ง คือไซรัส ผู้ ซึ งเราได้ จับมือขวาไว้
นี6 ว่า "เราคือพระเยโฮวาห์ ผู้ ทรง เพื อปราบหลายประชาชาติ ใ ห้
สร้ างสิ งสารพั ด ผู้ ทรงขึ งฟ้ า อยู่ ข้ างหน้ าท่ าน และให้ ปลด
สวรรค์ แต่ ลาํ พั ง
ผู้ ทรงกาง รัดประคดจากบั6 นเอวของบรรดา
แผ่ นดินโลกด้ วยตัวเราเอง
กษั ตริ ย์ ให้ เปิ ดประตู ท6 ั งสองที
25 ผู้ กระทํา ให้ ลางของคนมุ สา อยู่ ข้ างหน้ าท่ านและมิ ให้ ประตู
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เมืองปิ ด ดังนี6 ว่า
จากเบื6 องบน และให้ ท้ องฟ้ า
2"เราจะไปข้ างหน้ าเจ้ า และ หลั งความชอบธรรมลงมา ให้
ปราบที คดให้ เป็ นที ตรง เราจะ แผ่ นดินโลกเปิ ดออก เพื อความ
พั งประตู ท องสั ม ฤทธิ= ให้ เป็ น รอดจะได้ งอกขึ6 นมา และยั ง
ชิ6 นๆ และตั ดลู กกรงเหล็กให้ ความชอบธรรมให้ พลุ่ งขึ6 นมา
ขาด
ด้ วย เรา คื อพระเยโฮวาห์ ได้
3 เราจะให้ ทรั พย์ สมบั ติ แห่ ง สร้ างมัน"
ความมื ดแก่ เจ้ า และขุ มทรั พย์ 9 วิ บั ติ แก่ ผู้ ที ขื น สู้ กั บผู้ สร้ าง
ในทีล6 ี ลับ เพื อเจ้ าจะได้ ร้ ู ว่า คือ ของเขา จงให้ หม้ อดิ นสู้ กั บ
เรา พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง บรรดาช่ างปั6 นหม้ อแห่ งแผ่ นดิ น
อิ สราเอล ซึ งเรี ยกเจ้ าตามชื อ โลก ดินเหนียวจะพูดกับผู้ ทีป6 ั น
ของเจ้ า
มั นหรื อว่ า "ท่านกําลั งทําอะไร"
4เพื อเห็นแก่ ยาโคบผู้ รั บใช้ ของ หรือผลงานของท่านจะว่ า "ท่าน
เรา และอิ สราเอลผู้ เลื อกสรร ไร้ มือ"
ของเรา เราจึ งเรี ยกเจ้ าตามชื อ 10 วิ บั ติ แก่ ผู้ ที พู ด กั บบิ ด าว่ า
ของเจ้ า เราให้ นามสกุ ลเจ้ า "ท่ านให้ เกิ ดอะไร" หรื อกั บผู้
ทั6งๆทีเจ้ าไม่ ร้ ู จักเรา
หญิงว่ า "เธอคลอดอะไร"
พระเจ้าคือความหวัง
11 พระเยโฮวาห์ องค์ บริ สุ ทธิ=
แห่ งอิ สราเอล ผู้ สร้ างของเขา
อันเดียวของเรา
5เราเป็ นพระเยโฮวาห์ และไม่ มี ตรั สดั งนี6 ว่ า "เจ้ าถามเราถึ งสิ ง
อื นใดอี ก นอกจากเราไม่ มีพระ ที จะเกิดมีมาถึ งลูกหลานของเรา
เจ้ า เราคาดเอวเจ้ า แม้ เจ้ าไม่ ร้ ู และถึ ง การงานแห่ ง มื อของเรา
เจ้ าสั งเราเชี ยว
จักเรา
6 เพื อคนจะได้ รู้ ตั6 งแต่ ที ต ะวั น 12 เราสร้ างแผ่ นดิ นโลก และ
ขึ6 น และจากที ตะวั นตกว่ าไม่ มี เนรมิตมนุ ษย์บนนั6 น เราเอง มือ
ใครนอกจากเรา เราเป็ นพระเย- ของเราขึ งฟ้ าสวรรค์ และเรา
บัญชาบริวารทั6งสิ6 นของมัน
โฮวาห์ และไม่ มีอื นใดอีก
7 เราปั6 นความสว่ างและสร้ าง 13 ด้ วยความชอบธรรมเราได้
ความมื ด เราทําสั นติ ภาพและ เร้ าท่ าน และเราจะกระทํา ทาง
สร้ างวิ บั ติ เราคื อพระเยโฮวาห์ ทั6 งสิ6 นของท่ านให้ ตรง ท่ านจะ
สร้ างนครของเรา และให้ พวก
ผู้ กระทําสิ งเหล่ านี6 ท6 ังสิ6 น
8ฟ้ าสวรรค์ เอ๋ ย จงโปรยฝนมา เชลยของเราเป็ นอิ สระ ไม่ ใช่
(J) กจ H:HU; ลก O:U (O) ยรม JT:U-T (L) อพย HQ:U-M (U) พบญ L:OU, OQ
(M) H ซมอ HT:LM-LT (T) ปฐก H:O-U (S) สดด TJ:O, M (Q) อพย Q:HM; โยบ HU:JL
(HP) พบญ JT:HM (HH) ยรม OO:O; อสค OM:OT (HJ) ปฐก H:JM-JT (HO) อสย LU:H
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เพื อสิ นจ้ าง หรื อเพื อสิ นบน" มีคนอาศัย ตรัสดังนี6 ว่า "เราคือ
พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สดั งนี6 พระเยโฮวาห์ และไม่ มีอื นใดอีก
แหละ
19 เรามิ ได้ พู ดในที ล6 ี ลั บ ในที
ความรอดสําหรับอิ สราเอล
มื ดแห่ งแผ่ นดิ นโลก เรามิ ได้
14 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี6 ว่ า กล่ า วแก่ เชื6 อสายของยาโคบว่ า
"ผลแรงงานของอี ยิ ปต์ และสิ น `จงแสวงหาเราในทียุ่ งเหยิง' เรา
ค้ ากํา ไรของเอธิ โอเปี ยและคน คื อ พระเยโฮวาห์ พู ด ความชอบ
เส-บา คนร่ างสู งจะมาหาเจ้ า ธรรม เราแจ้ งสิ งที ถู กต้ องให้
และจะเป็ นของเจ้ า เขาจะติ ด ทราบ
ตามเจ้ า เขาจะติดตรวนมาหา 20 จงชุ มนุ ม และมา มาให้ ใกล้
และกราบไหว้ เจ้ า เขาจะวิงวอน กั นเข้ า คื อเจ้ าทั6 งหลายผู้ รอด
เจ้ าว่ า `พระเจ้ าอยู่ กั บท่ านแน่ พ้ นแห่ งบรรดาประชาชาติ เขา
และไม่ มีอื นใดอีก ไม่ มีพระเจ้ า ทั6 งหลายไม่ มีความรู้ คือผู้ ที ยก
รูปเคารพสลักไม้ ของเขาไป และ
อื น'"
15 แท้ จริ งพระองค์ทรงเป็ นพระ อธิ ษฐานต่ อ พระซึ งช่ วยเขาให้
เจ้ าผู้ ทรงซ่ อนพระองค์ โอ ข้ า รอดไม่ ได้
แต่ พระเจ้ าแห่ งอิสราเอล พระผู้ 21 จงแจ้ งเรื องและนํา เข้ ามา
ใกล้ เออ ให้ เขาทั6งหลายปรึกษา
ช่ วยให้ รอด
16 เขาทุ กคนต้ องอั บ อายและ หารื อกัน ใครเล่ าสิ งนี6 ให้ ฟังนม
ขายหน้ า ผู้ สร้ างรูปเคารพก็อดสู นานแล้ ว ใครแจ้ งให้ ทราบมา
ตั6 งแต่ เก่ าก่ อน ไม่ ใช่ เราหรือ คือ
ไปด้ วยกัน
17 แต่ อิ สราเอลนั6 นพระเยโฮ- พระเยโฮวาห์ นอกจากเราไม่ มี
วาห์ ท รงช่ วยให้ รอดด้ วยความ พระเจ้ าอื นเลย พระเจ้ าผู้ ชอบ
รอดเนื องนิ ตย์ เจ้ าจะไม่ ต้ อง ธรรมและพระผู้ ช่ วยให้ รอด ไม่
อั บอายหรื อ ขายหน้ าตลอดไป มีอื นใดนอกเหนือเรา
22 มวลมนุ ษย์ ทั วแผ่ น ดิ น โลก
เป็ นนิตย์
18 เพราะพระเยโฮวาห์ ผู้ ทรง เอ๋ ย จงหั นมาหาเราและรั บการ
สร้ างฟ้ าสวรรค์ พระเจ้ าเองทรง ช่ วยให้ รอด เพราะเราเป็ นพระ
ปั6 นแผ่ นดิ นโลกและทํา มั น ไว้ เจ้ า และไม่ มีอื นใดอีก
พระองค์ทรงสถาปนามันไว้ พระ 23 เราได้ ปฏิญาณโดยตั วเราเอง
องค์ มิ ได้ ทรงสร้ างมั น ไว้ ให้ ยุ่ ง ถ้ อยคํา ได้ ออกไปจากปากของ
เหยิง พระองค์ ทรงปั6 นมันไว้ ให้ เราด้ วยความชอบธรรมซึ งจะไม่
(HL) สดด MS:OP-OH (HU) สดด LL:JL (HM) ยรม J:JM-JT (HT) ฮชย H:T; รม J:JS
(HS) อสย LJ:U; ยรม HP:HJ (HQ) พบญ JQ:JQ; สภษ H:JH (JP) ยรม JU:HU-JQ
(JH) สดด JM:T; ยรม UP:J (JJ) กดว JH:S-Q; J พศด JP:HJ (JO) ปฐก JJ:HU-HS
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กลับว่ า `หั วเข่ าทุ กหั วเข่ าจะต้ อง เท่ ากั บผู้ ใด และเปรี ยบเราว่ า
คุ กกราบลงต่ อเรา
และลิ6 น เราเหมือนกัน
ทุ กลิ6 นจะต้ องปฏิญาณต่ อเรา'
6บรรดาผู้ ที โกยทองคําออกจาก
24 แน่ นอนผู้ หนึ งจะพู ดว่ า ไถ้ และชั งเงิ นในตาชั ง จ้ างช่ าง
`ในพระเยโฮวาห์ ข้ามี ความชอบ ทองคนหนึ ง และเขาก็ทาํ ให้ เป็ น
ธรรมและอานุ ภาพ' มนุ ษย์ ท6 ั ง พระ แล้ วเขาทั6งหลายก็กราบลง
หลายจะมาหาพระองค์ บรรดา เออ นมัสการเลย
ผู้ ที แค้ นเคื องต่ อพระองค์ จะอั บ 7 เขาทั6 งหลายเอารู ปนั6 นใส่ บ่ า
อายขายหน้ า
เขาหามไป เขาตั6 งไว้ ประจําที รูป
25 เชื6 อสายทั6 งสิ6 นของอิ สราเอล นั6 นก็อยู่ ที นั น รู ปนั6 นไปจากที
จะชอบธรรมและสดุ ดี ภู มิ ใจใน ไม่ ได้ แม้ ผ้ ู ใดจะมาร้ องขอ รูป
พระเยโฮวาห์ "
นั6 นก็ไม่ ตอบ หรื อช่ วยเขาให้
ความโง่ เขลาแห่ งรู ปเคารพ
รอดจากความยากลํา บากของ
"พระเบลก็ เ ลื อนลง เขาได้
พระ เนโบก็ ท รุ ดลง 8จําข้ อนี6 ไว้ และจงเป็ นลู กผู้ ชาย
ปฏิ มากรของพระนี6 อยู่ บนสั ตว์ แท้ โอ เจ้ าผู้ ละเมิดทั6งหลาย จง
และวัว สิ งเหล่ านี6 ทีเจ้ าหามอยู่ ก ็ นึกไว้ ในใจ
มาบรรทุ กเป็ นภาระบนหลั ง 9จงจําสิ งล่ วงแล้ วในสมัยก่ อนไว้
เพราะเราเป็ นพระเจ้ า และไม่ มี
สัตว์ทีเหน็ดเหนื อย
2 มั นทรุ ดลงและมั นเลื อนลง อื นใดอีก เราเป็ นพระเจ้ า และ
ด้ วยกัน มันช่ วยป้ องกันภาระนั6 น ไม่ มีอื นใดเหมือนเรา
10 ผู้ แจ้ งตอนจบให้ ทราบตั6 งแต่
ไม่ ได้ มันเองก็ตกไปเป็ นเชลย
3โอ วงศ์วานของยาโคบเอ๋ย จง เริ มต้ น และแจ้ งถึงสิ งทียังไม่ ได้
ฟั งเรา คื อบรรดาคนที เหลืออยู่ ทํา เลยให้ ทราบตั6 งแต่ ก าลโบในวงศ์ วานของอิ สราเอล ผู้ ซึ ง ราณ กล่ าวว่ า `แผนงานของเรา
เราอุ้ มมาตั6 งแต่ กาํ เนิ ด ชู มาตั6 ง จะยั งยื น และเราจะกระทํา ให้
ความประสงค์ ของเราสํา เร็จทั6 ง
แต่ ในครรภ์
4จนกระทังเจ้ าแก่ เราก็คือพระ สิ6 น'
องค์ น6 ั น เราจะอุ้ มเจ้ าจนเจ้ าถึ ง 11 เรี ยกเหยี ยวมาจากตะวั น
ผมหงอก เราได้ สร้ าง เราจะชู ไว้ ออก คื อเรี ยกชายที ทาํ ตาม
แผนงานของเราจากเมื อ งไกล
เราจะอุ้ มและเราจะช่ วยให้ พ้น
5 เจ้ าจะเที ยบเราและทํา เราให้ เออ เราพู ดแล้ ว และเราจะให้

46

(JL) ยรม JO:U-M (JU) กจ HO:OQ (H) อพย HJ:HJ (J) วนฉ HS:HT (O) สดด SH:S
(L) สดด QJ:HL (U) อพย HU:HH; สดด SM:S (M) วนฉ HT:O-L (T) H ซมอ U:O
(S) พบญ OJ:JQ (Q) นหม Q:T; สดด TS:H (HP) ปฐก O:HU (HH) ยรม UP:JQ; UH:JP
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เป็ นไป เรามุ่ งแล้ ว และเราจะ มื ด เพราะเขาจะไม่ เรียกเจ้ าอี ก
กระทําด้ วย
ว่ า นางพญาแห่ งราชอาณาจั กร
12 เจ้ าผู้ จิ ตใจดื6 อดึ ง เจ้ าผู้ ห่ าง ทั6งหลาย
ไกลจากความชอบธรรม จงฟั ง 6เรากริ6 วต่ อชนชาติของเรา เรา
เราซิ
ทํา ให้ มรดกของเราเป็ นมลทิ น
13 เราจะนําความชอบธรรมของ เรามอบเขาไว้ ในมือของเจ้ า เจ้ า
เรามาใกล้ มันจะไม่ ไกลเลยและ มิ ได้ แสดงความกรุ ณาต่ อเขา
ความรอดของเราจะไม่ รอช้ า เรา เจ้ าวางแอกอย่ างหนั กไว้ บนบ่ า
จะใส่ ความรอดที ศิโยนเพื ออิ ส- ของคนชรา
ราเอล สง่ าราศีของเรา"
7เจ้ าว่ า "ข้ าจะเป็ นนางพญาเป็ น
บาบิโลนจะถู กการพิพากษา
นิ ตย์ " เจ้ าจึ งมิ ได้ เอาเรื องเหล่ า
โอ ธิดาพรหมจารีแห่ ง นี6 เป็ นที สอนใจ หรื อจดจํา บั6 น
บาบิ โลนเอ๋ ย จงลงมา ปลายของเรื องเหล่ านี6 ไว้
นั งในผงคลี โอ ธิ ดาแห่ งชาว 8ฉะนั6 น เจ้ าผู้ รั กความเพลิ ดเคลเดียเอ๋ย จงนั งลงบนพื6 นดิน เพลิ น จงฟั งเรื องนี6 คื อผู้ นั ง
ไม่ มี บั ลลั งก์ เพราะเขาจะไม่ อย่ างไร้ กังวล ผู้ คิดในใจของตน
เรี ยกเจ้ าอี กว่ า แม่ เนื6 ออ่ อนแม่ ว่ า "ข้ านี แหละ และไม่ มีผ้ ู ใดอื น
อี ก ข้ าจะไม่ นั งอยู่ เป็ นแม่ ม่ าย
เนื6 อละเอียด
2จับโม่ เข้ า โม่ แป้ งซี เอาผ้ าคลุม หรือรู้ จักทีจะพรากจากลูก"
หน้ าของเจ้ าออกเสี ย
ถอด 9ทั6 งสองเรื องนี6 จะมาถึ งเจ้ าใน
เสื6 อคลุ มของเจ้ าเสี ย ไม่ ต้ อง ขณะเดี ยวกั นในวั นเดี ยว คื อ
ความที ต้ องพรากจากลู ก และ
คลุมขาของเจ้ า ลุยนํา6 ไป
3 เจ้ าจะต้ องถู ก เปลื อ ยและเขา ความทีเป็ นแม่ ม่าย จะมาถึงเจ้ า
จะเห็นความอายของเจ้ า เราจะ อย่ า งเต็มขนาดทั6 งที มี วิ ท ยาคม
ทําการแก้ แค้ น และเราจะไม่ พบ เป็ นอั นมาก และอานุ ภาพใหญ่
ยิ งในเวทมนตร์ของเจ้ า
เจ้ าอย่ างมนุ ษย์
4พระผู้ ไถ่ ของเรา พระนามของ 10 ด้ วยว่ า เจ้ ารู้ สึ กมั นอยู่ ใน
พระองค์ คื อ พระเยโฮวาห์ จอม ความชั วของเจ้ า เจ้ าว่ า "ไม่ มีผ้ ู
โยธา ทรงเป็ นองค์ บริ สุ ทธิ= ของ ใดเห็ นข้ า" สติ ปั ญญาของเจ้ า
และความรู้ ของเจ้ าทํา ให้ เจ้ า
อิสราเอล
5โอ ธิ ดาแห่ งชาวเคลเดี ยเอ๋ ย เจิ นไป และเจ้ าจึ งว่ าในใจของ
นั งเงียบๆ และจงเข้ าไปในความ เจ้ าว่ า "ข้ านี แหละ และไม่ มีผ้ ู ใด
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(HJ) สดด LQ:H (HO) รม H:HT; O:JH-JM (H) โยบ J:S (J) อพย HH:U; วนฉ HM:JH
(O) พบญ OJ:OU (L) อสย LH:HL (U) H ซมอ J:Q; สดด OH:HT (M) J ซมอ JL:HL
(T) อสค JS:J (S) วนฉ HS:T; ยรม UP:HH (Q) นรธ H:U, JP (HP) สดด UJ:T; MJ:Q
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หน้ า 1465
อิสยาห์ LT, LS
อื นอีก"
พระสัญญาต่ างๆแก่ อิสราเอล
11 ฉะนั6 น ความชั วร้ ายจะมา
ฟั งข้ อนี6 ซิ โอ วงศ์วาน
เหนือเจ้ า ซึ งเจ้ าจะไม่ ร้ ู ว่ามันขึ6 น
ของยาโคบเอ๋ ย ผู้ ซึ ง
มาจากไหน ความเลวร้ ายจะตก เขาเรี ยกด้ วยนามของอิ สราเอล
ใส่ เจ้ า ซึ งเจ้ าจะไม่ สามารถถอด และผู้ ซึ งออกมาจากนํา6 ทั6 งหลาย
ถอนได้ และความพิ นาศจะมา ของยูดาห์ ผู้ ซึ งปฏิญาณในพระ
ถึ งเจ้ าทั นที ทั นใด ซึ งเจ้ าไม่ ร้ ู นามของพระเยโฮวาห์ และกล่ าว
เรื องเลย
ถึงพระเจ้ าของอิสราเอล แต่ มิใช่
12 จงตั6 งมั นอยู่ ในเวทมนตร์ของ ด้ วยสัจจะและความชอบธรรม
เจ้ า และวิ ทยาคมเป็ นอั นมาก 2 เพราะเขาขนานนามของเขา
ของเจ้ า ซึ งเจ้ าทํา มาหนั กนั ก เองตามนครบริ สุ ทธิ= และพึ ง
หนาตั6 งแต่ สาวๆ ชะรอยมั นจะ อาศัยพระเจ้ าของอิสราเอล พระ
เป็ นประโยชน์แก่ เจ้ าได้ ชะรอย นามของพระองค์ ว่ า พระเยโฮเจ้ าจะมีชัย
วาห์ จอมโยธา
13 เจ้ าเหน็ดเหนื อยกั บที ปรึ ก- 3"สิ งล่ วงแล้ วเราได้ แจ้ งให้ ทราบ
ษาเป็ นอันมากของเจ้ า ให้ เขาลุก แต่ เก่ าก่ อน เออ มันไปจากปาก
ขึ6 นออกมาและช่ วยเจ้ าให้ รอด ของเรา และเราได้ เล่ าให้ ฟังทั ว
คือบรรดาผู้ ทีแบ่ งฟ้ าสวรรค์ และ แล้ ว ในทันใดนั6 นเราก็ได้ กระทํา
เพ่ งดู ดวงดาว ผู้ ซึ งทํา นายให้ และก็เป็ นไปตามนั6 น
เจ้ าในวั นขึ6 นคํา ว่ า จะเกิ ดอะไร 4เพราะเรารู้ อยู่ ว่า เจ้ าดื6 อด้ าน
ขึ6 นแก่ เจ้ า
และคอของเจ้ าก็ คื อ เอ็ น เหล็ ก
14 ดู เถิ ด เขาจะเป็ นเหมื อนตอ และหน้ าผากของเจ้ าเป็ นทอง
ข้ าว ไฟจะเผาผลาญเขา เขาจะ สัมฤทธิ=
ช่ วยตั วเขาเองให้ พ้ นจากกํา ลั ง 5เราก็แจ้ งเรื องเหล่ านั6 นแก่ เจ้ า
ของเปลวเพลิ งไม่ ได้ นี ไม่ ใช่ ให้ ทราบตั6 งแต่ เก่ าก่ อน ก่ อนที
ถ่ านที จะให้ ใครอุ่ น ไม่ ใช่ ไฟที มั น จะเกิ ดขึ6 นเราก็ ได้ ว่ า ให้ เจ้ า
จะให้ ใครผิง
ฟั งแล้ ว เกรงเจ้ าจะว่ า `รูปเคา15 บรรดาที เจ้ าทํา งานด้ วยกั น รพของข้ ากระทําเอง รู ปเคารพ
นั6 นจะเป็ นเช่ นนี6 แก่ เจ้ า ผู้ ซึ งค้ า สลั ก และรู ปเคารพหล่ อ ของข้ า
มากับเจ้ าตั6 งแต่ สาวๆ เขาต่ างจะ บัญชามันมา'
พเนจรไปมาในทางของเขาเอง 6เจ้ าได้ ยินแล้ ว จงคอยดู สิ งทั6 ง
ไม่ มีผ้ ู ใดจะช่ วยเจ้ าให้ รอดได้
ปวงนี6 และเจ้ าจะไม่ แจ้ งให้ ทราบ
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(HH) อพย HJ:JQ-OP (HJ) อสย LT:Q-HP (HO) อสค JL:HJ (HL) สดด SO:HO-HU
(HU) วว HS:HH-HQ (H) ปฐก OJ:JS; OU:HP (J) นหม HH:H (O) อสย LH:JJ; LJ:Q
(L) สดด TS:S; ศคย T:HH-HJ (U) ลก H:TP; กจ HU:HS (M) สดด HPT:LO; ยรม J:OH
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อิสยาห์ LS
หน้ า 1466
หรื อ ตั6 งแต่ เวลานี6 ไปเราเล่ าสิ ง ฐานแผ่ นดินโลก และมือขวาของ
ใหม่ ให้ เจ้ าฟั ง เป็ นสิ งทีปิดซ่ อน เราได้ กางฟ้ าสวรรค์ ออก เมื อ
ไว้ ซึ งเจ้ าไม่ ร้ ู
เราเรียกมัน มันก็ออกมาอยู่ ด้วย
7เป็ นสิ งที สร้ างขึ6 นใหม่ ไม่ ใช่ กัน
ตั6 งแต่ เก่ าก่ อน ก่ อนวันนี6 เจ้ าไม่ 14 เจ้ าทั6งปวง จงชุ มนุ มกันและ
เคยได้ ยินถึ ง เกรงเจ้ าจะพู ดว่ า คอยฟั ง ผู้ ใดในท่ ามกลางพวก
`ดูเถิด เรารู้ แล้ ว'
นั6 นได้ ประกาศสิ งเหล่ านี6 พระ
8เออ เจ้ าไม่ เคยได้ ยิน เออ เจ้ า เยโฮวาห์ ทรงรั กท่ าน ท่ านจะ
ไม่ เคยรู้ เออ ตั6 งแต่ เวลานั6 นหู กระทําตามพระทัยของพระองค์
ของเจ้ ายั งไม่ เปิ ด เพราะเรารู้ ว่า ต่ อบาบิโลน และพระกรของพระ
เจ้ าจะประพฤติ อย่ างทรยศหนั ก องค์จะต่ อสู้ กับชาวเคลเดีย
และรู้ ว่ า ตั6 งแต่ กาํ เนิ ดเขาเรี ยก 15 เรา นี เราเองได้ พูด เออ เรา
เจ้ าว่ า ผู้ ละเมิด
ได้ เรี ยกท่ าน เราได้ นาํ ท่ านมา
9เพราะเห็นแก่ นามของเรา เรา และท่ านจะจํา เริ ญในทางของ
จะหน่ วงเหนี ยวความกริ6 วของ ท่าน
เราไว้ เพราะเห็นแก่ ความสรร- 16 จงเข้ ามาใกล้ เรา ฟั งเรื องนี6
เสริญของเรา เราจะระงับไว้ เพื อ ตั6 งแต่ เ ริ มต้ นเรามิ ไ ด้ พู ด ในที
เจ้ า เพื อเราจะมิ ได้ ตั ดเจ้ าออก ลี6 ลับ ตั6 งแต่ มันเกิดมา เราก็ได้
ไปเสีย
อยู่ ที นั นแล้ ว" และบั ดนี6 องค์
10 ดูเถิด เราได้ ถลุงเจ้ าแล้ ว แต่ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าและพระ
ไม่ ใช่ ด้ วยเงิ น เราได้ เลื อกสรร วิ ญญาณของพระองค์ ไ ด้ ทรงใช้
เจ้ าในเตาของความทุ กข์ใจ
ข้ าพเจ้ ามา
11 เราจะกระทําเช่ นนั6 น เพราะ 17 พระเยโฮวาห์ ผู้ ไถ่ ของเจ้ า
เห็นแก่ เราเอง เพราะเห็นแก่ เรา องค์ บริ สุ ทธิ= ของอิ สราเอล ตรั ส
เอง เพราะว่ านามของเราจะถู ก ดั งนี6 ว่ า "เราคื อพระเยโฮวาห์
เหยียดหยามอย่ างไรได้ สง่ าราศี พระเจ้ าของเจ้ า ผู้ สั งสอนเจ้ า
ของเรา เราจะไม่ ให้ ใครอื น
เพื อประโยชน์ ของเจ้ า ผู้ นํา เจ้ า
12 ฟั งเราซิ โอ ยาโคบเอ๋ย และ ในทางทีเจ้ าควรจะไป
อิสราเอล ผู้ ซึ งเราเรียก เราคือ 18 โอ ถ้ าเจ้ าได้ เชื อฟั งบั ญญั ติ
พระองค์ทีเดียว เราเป็ นต้ นและ ของเราแล้ ว ความสุ ขสมบู รณ์
เราเป็ นปลายด้ วย
ของเจ้ าจะเป็ นเหมื อนแม่ นาํ6 และ
13 เออ มื อของเราได้ วางราก ความชอบธรรมของเจ้ าจะเป็ น
(S) ยรม U:JH (Q) ยชว T:Q; H ซมอ HJ:JJ (HP) โยบ JO:HP (HH) กดว HL:HU-HM
(HJ) สภษ T:JL (HO) อพย JP:HH; สดด HPJ:JU (HL) มก HP:JH (HU) ยชว H:S
(HM) ศคย J:S-HH; ลก L:HS (HT) พบญ S:HT-HS (HS) พบญ U:JQ; สดด SH:HO-HM
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หน้ า 1467
อิสยาห์ LS, LQ
เหมือนคลื นทะเล
ท้ องมารดาข้ าพเจ้ า
19 เชื6 อ สายของเจ้ าจะเป็ น 2พระองค์ ทรงทําปากของข้ าพเหมื อนทรายเช่ นกั น และลู ก เจ้ าเหมือนดาบคม พระองค์ทรง
หลานจากบั6 นเอวของเจ้ าเหมื อน ซ่ อ นข้ าพเจ้ าไว้ ในร่ มพระหั ตถ์
เม็ดทราย ชื อของเขาจะไม่ ถู ก ของพระองค์ พระองค์ ทรงทํา
ตั ดออกเลย หรือถู กทําลายเสี ย ข้ าพเจ้ าให้ เป็ นลูกศรขัดมัน พระ
จากหน้ าเรา"
องค์ ท รงซ่ อ นข้ าพเจ้ าไว้ เสี ยใน
20 จงไปเสียจากบาบิโลน จงหนี แล่ งของพระองค์
ออกจากคนเคลเดีย จงประกาศ 3 และพระองค์ ตรั ส กั บข้ าพเจ้ า
ข้ อนี6 ด้ วยเสี ยงร้ องเพลง จงเล่ า ว่ า "เจ้ าเป็ นผู้ รั บใช้ ของเรา โอ
ให้ ฟัง จงส่ งออกไปถึ งสุดปลาย อิสราเอล ซึ งเราจะได้ รั บเกียรติ
แผ่ นดิ นโลกว่ า "พระเยโฮวาห์ ในเจ้ า"
ทรงไถ่ ยาโคบผู้ รั บใช้ ของพระ 4แต่ ข้าพเจ้ าว่ า "ข้ าพเจ้ าได้ ทาํ
องค์แล้ ว"
งานเปล่ าดาย ข้ าพเจ้ าเปลื อง
21 เมื อพระองค์ ท รงนํา เขาทั6 ง แรงของข้ าพเจ้ าเปล่ าๆ อนิจจั ง
หลายไปทางทะเลทราย เขาก็มิ แต่ แน่ ละ ความยุติธรรมอันควร
ได้ กระหาย พระองค์ทรงกระทํา ตกแก่ ข้ าพเจ้ าอยู่ กั บพระเยโฮให้ นาํ6 ไหลจากศิลาเพื อเขา พระ วาห์ และงานของข้ าพเจ้ าอยู่ กับ
องค์ ท รงผ่ า หิ น และนํา6 ก็ ท ะลั ก พระเจ้ าของข้ าพเจ้ า"
ออกมา
5และบั ดนี6 พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรง
22 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "ไม่ มี ปั6 นข้ าพเจ้ าตั6 งแต่ ในครรภ์ ใ ห้
สันติสุขแก่ คนชั ว"
เป็ นผู้ รับใช้ ของพระองค์ เพื อจะ
อิ สยาห์เป็ น
นํายาโคบกลั บมาหาพระองค์ อี ก
ตรั สว่ า "ถึ งแม้ อิ สราเอลจะไม่
ลู กศรขัดมัน
ถู กรวบรวมเข้ ามา ข้ าพเจ้ าก็ยัง
พระเจ้าทรงเรี ยกท่ าน
ได้
รั บ เกี ย รติ ใ นสายพระเนตร
ตั,งแต่ ในครรภ์
โอ เกาะทั6 งหลายเอ๋ ย ของพระเยโฮวาห์ และพระเจ้ า
จงฟั งข้ าพเจ้ า เจ้ าชน ของข้ าพเจ้ าจะทรงเป็ นกําลังของ
ชาติท6 ั งหลายแต่ ไกลโพ้ น จงฟั ง ข้ าพเจ้ า"
พระเยโฮวาห์ ท รงเรี ยกข้ าพเจ้ า 6พระองค์ตรัสว่ า "ซึ งเจ้ าจะเป็ น
ตั6 งแต่ ในครรภ์ พระองค์ ทรง ผู้ รับใช้ ของเรา เพื อจะยกบรรดา
กล่ าวถึ งชื อข้ าพเจ้ าตั6 งแต่ อยู่ ใน ตระกู ลของยาโคบขึ6 น เพื อจะให้
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(HQ) ปฐก HO:HM (JP) ยรม UP:S; UH:M (JH) ยรม OH:Q (JJ) โยบ HU:JP-JL
(H) อสย LH:H; ศฟย J:HH (J) สดด LU:J-U; ฮชย M:U (O) ศคย O:S; มธ HT:U
(L) อสค O:HQ; มธ HT:HT (U) มธ HU:JL; กจ HP:OM (M) J พกษ O:HS; JP:HP
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อิสยาห์ LQ
หน้ า 1468
อิสราเอลทีเหลืออยู่ กลั บสู่ สภาพ ทาง และตามที สู งทั6 งหลายจะ
ดีน6 ั น ดูเป็ นการเล็กน้ อยเกินไป เป็ นทีหากินของเขา
เราจะมอบให้ เจ้ าเป็ นความสว่ าง 10 เขาทั6 งหลายจะไม่ หิ วหรื อ
แก่ บรรดาประชาชาติ เพื อความ กระหาย ความร้ อนหรือดวงอารอดของเราจะถึ งที สุ ดปลาย ทิตย์จะไม่ ทาํ ลายเขา เพราะพระ
แผ่ นดินโลกทางเจ้ า"
องค์ ซึ งเมตตาเขาจะทรงนํา เขา
7พระเยโฮวาห์ ผู้ ไถ่ ของอิสรา- ไป และจะนําเขาไปตามนํา6 พุ
เอลและองค์บริสุทธิ= ตรัสแก่ ผ้ ู ที 11 เราจะทํา ภู เขาของเราทั6 ง
คนดูหมิ นและแก่ ผ้ ู ที ประชาชาติ หมดเป็ นทางเดิน และทางหลวง
รังเกียจ
ผู้ เป็ นผู้ รับใช้ ของผู้ ของเราจะสูง
ครอบครองทั6งหลาย ดังนี6 ว่า 12 ดูเถิด พวกเหล่ านี6 จะมาจาก
"กษั ต ริ ย์ ท6 ั งหลายจะทอดพระ เมืองไกล และดูเถิด บ้ างมาจาก
เนตรและทรงลุกยื น บรรดาเจ้ า เหนือและจากตะวันตก และบ้ าง
นายจะกราบลง เพราะเหตุ พระ มาจากแผ่ นดินสเวเน"
เยโฮวาห์ ผ้ ู สัตย์ซื อ องค์บริสุทธิ= 13 โอ ฟ้ าสวรรค์ เอ๋ ย จงร้ อง
ของอิ ส ราเอลจะทรงเลื อ กสรร เพลง โอ แผ่ นดินโลกเอ๋ย จงลิง
เจ้ า"
โลดเถิด โอ ภูเขาเอ๋ย จงเปรม
พระสัญญาว่ า
ปรีด= ิ ร้องเพลง เพราะพระเยโฮวาห์
ได้ ทรงเล้ าโลมชนชาติ ของ
อิ สราเอลจะ
พระองค์แล้ ว และจะทรงเมตตา
กลับสู่ สภาพดี
8พระเยโฮวาห์ ตรัสดั งนี6 ว่ า "ใน แก่ คนของพระองค์ ผู้ ทีถูกข่ มใจ
เวลาอันชอบ เราได้ ฟังเจ้ า ในวัน 14 แต่ ศิโยนกล่ าวว่ า "พระเยแห่ งความรอด เราได้ ช่ วยเจ้ า โฮวาห์ ได้ ทรงละทิ6 งข้ าพเจ้ าแล้ ว
เราจะรั กษาเจ้ าไว้ และมอบให้ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าของข้ าพเจ้ า
เจ้ าเป็ นพั นธสั ญญาของมนุ ษย- ทรงลืมข้ าพเจ้ าเสียแล้ ว"
ชาติ เพื อสถาปนาแผ่ นดิน เพื อ 15 ผู้ หญิ งจะลื มบุ ตรที ยังกิ นนม
เป็ นเหตุ ใ ห้ ได้ รั บมรดกที ร้ าง ของนาง และจะไม่ เมตตาบุ ตร
ชายจากครรภ์ ของนางได้ หรื อ
เปล่ านั6 น
9เพื อเจ้ าจะกล่ าวแก่ ผ้ ู ถูกจองจํา "แม้ ว่าคนเหล่ านี6 ยังลืมได้ กระว่ า `ออกไปเถิด' ต่ อบรรดาผู้ ที นั6 นเราก็จะไม่ ลืมเจ้ า
อยู่ ในความมืดว่ า `จงปรากฏตัว' 16 ดู เถิ ด เราได้ สลั กเจ้ าไว้ บน
เขาทั6 งหลายจะเลี6 ยงชี วิ ต ตาม ฝ่ ามื อของเรา กําแพงเมื องของ
(T) สดด JJ:M-S (S) สดด MQ:HO (Q) สดด MQ:OO (HP) มธ U:M; ยน M:OU; วว T:HM
(HH) อสย HH:HM (HJ) สดด JJ:JT (HO) สดด QM:HH-HO (HL) สดด JJ:H; OH:JJ
(HU) H พกษ O:JM-JT; สดด HPO:HO (HM) อพย HO:Q
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เจ้ าอยู่ ต่อหน้ าเราเสมอ
ประเทศต่ างๆที.บีบบังคับ
17 ลู กหลานของเจ้ าก็จ ะเร่ ง รี บ
อิ สราเอลจะถู กลงโทษ
ผู้ ทาํ ลายเจ้ าและบรรดาผู้ ทีทาํ ให้ 22 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
เจ้ าถู กทิ6งร้ างก็จะออกไปจากเจ้ า ตรัสดังนี6 ว่า "ดูเถิด เราจะยกมือ
18 จงเงยหน้ าเงยตาขึ6 นดู รอบๆ ของเรากวั ก บรรดาประชาชาติ
เขาทั6 งหลายชุ มนุ มกั น เขาทั6 ง และยกสั ญ ญาณของเราต่ อ ชน
หลายมาหาเจ้ า" พระเยโฮวาห์ ชาติ ท6 ั งหลาย และเขาทั6 งหลาย
ตรั สว่ า "เรามี ชี วิ ตอยู่ ตราบใด จะอุ้ มบรรดาบุ ตรชายของเจ้ ามา
เจ้ าจะสวมเขาทั6 งหลายไว้ หมด และบรรดาบุ ต รสาวของเจ้ านั6 น
อย่ างเครื องอาภรณ์ เจ้ าจะผู ก เขาจะใส่ บ่าแบกมา
เขาไว้ อย่ างเจ้ าสาวประดั บอา- 23 บรรดากษั ตริ ย์ จะเป็ นพ่ อ
ภรณ์
เลี6 ยงของเจ้ า และพระราชิ นี ท6 ั ง
19 เพราะว่ าที ที ถู กทิ6 งไว้ เสี ย หลายจะเป็ นแม่ เลี6 ยงของเจ้ า
เปล่ าและที รกร้ างของเจ้ า และ เขาเหล่ านั6 นจะก้ มหน้ าลงถึ งดิ น
แผ่ นดิ น ที ถู ก ทํา ลายของเจ้ าจะ กราบเจ้ า เขาจะเลี ยผงคลีที เท้ า
แคบเกิ นไปด้ วยเหตุ มี ชาวเมื อง ของเจ้ า แล้ วเจ้ าจะรู้ ว่ าเราคื อ
อยู่ กั นมาก และคนทั6 งหลายที พระเยโฮวาห์ ผู้ ที รอคอยเราจะ
กลืนเจ้ าจะอยู่ ห่างไกล
ไม่ ประสบความอาย"
20 เด็กที เกิ ดแก่ เจ้ าหลั งจากลู ก 24 จะเอาเหยื อไปจากผู้ มี กาํ ลั ง
เสียไปแล้ ว จะพูดทีหูของเจ้ าอีก หรื อจะช่ วยเชลยของผู้ ชอบ
ว่ า `ทีน6 ี แคบเกินสําหรับฉันแล้ ว ธรรมให้ พ้นได้ หรือ
จงหาทีให้ ฉันอยู่ '
25 แน่ นอนละ พระเยโฮวาห์
21 แล้ วเจ้ าจะกล่ าวในใจของเจ้ า ตรั สดั งนี6 ว่ า "แม้ เชลยของผู้ มี
ว่ า `ใครหนอได้ ให้ กํา เนิ ดคน กําลังก็จะต้ องเอาไป และเหยื อ
เหล่ านี6 แก่ ข้าพเจ้ า เพราะข้ าพ- ของผู้ น่ ากลั วก็ ต้ องช่ วยให้ พ้ น
เจ้ าสู ญเสี ยลู กๆไปแล้ ว และ เพราะเราจะต่ อสู้ กั บผู้ ที ต่อสู้ เจ้ า
ข้ าพเจ้ าก็โดดเดี ยว ถู กกวาดไป และจะช่ วยบุตรของเจ้ าให้ รอด
เป็ นเชลยและย้ ายไปโน่ น มานี 26 เราจะให้ ผู้ บี บบั ง คั บเจ้ ากิ น
แต่ ใครหนอชุ บเลี6 ยงคนเหล่ า นี6 เนื6 อของตนเอง และเขาจะเมา
ดู เถิ ด ข้ าพเจ้ าถู กทิ6 งอยู่ ตาม โลหิ ตของเขาเองเหมื อนเมา
ลําพัง แล้ วคนเหล่ านี6 มาจากไหน เหล้ าองุ่ น แล้ วเนื6 อหนั งทั6 งปวง
กัน'"
จะทราบว่ า เราคื อพระเยโฮวาห์
(HT) อสร H:U; นหม J:L-Q (HS) ปฐก HO:HL; มธ HO:LH (HQ) อสย LQ:S; ยรม OP:HS
(JP) ฮชย H:HP; มธ O:Q (JH) ยรม OH:HU-HT; รม HH:HH (JJ) สดด JJ:JT; MT:L-T
(JO) อสร H:J-L (JL) อสค OT:O (JU) ยรม JQ:HP (JM) วนฉ T:JJ; วว HL:JP; HM:M
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เป็ นพระผู้ ช่ วยให้ รอดของเจ้ า ทุ กๆเช้ าพระองค์ ทรงปลุ ก ทรง
และพระผู้ ไถ่ ของเจ้ า องค์อานุ - ปลุ ก หู ของข้ าพเจ้ าเพื อให้ ฟั ง
ภาพของยาโคบ"
อย่ างผู้ ทีพระองค์ทรงสอน
พระเยซู คริ สต์จะทรงถวาย
5องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าได้
ทรงเบิกหู ข้าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าก็
พระองค์เองเป็ นเครื. องบู ชา
พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี6 ไม่ ด6 ื อดัน ข้ าพเจ้ าไม่ หันกลับ
ว่ า "หนั งสื อ หย่ า ของ 6ข้ าพเจ้ าหั นหลั งให้ แก่ ผ้ ู ที โบย
แม่ เจ้ า ผู้ ซึ งเราได้ ไล่ ไปเสี ยนั6 น ตีข้าพเจ้ า และหั นแก้ มให้ แก่ คน
อยู่ ทีไหนเล่ า หรือเจ้ าหนี6 ของเรา ที ดึ งเคราข้ าพเจ้ าออก ข้ าพเจ้ า
คนไหนเล่ าที เราได้ ขายตัวเจ้ าไป ไม่ หนี หน้ าจากความอายแก่ การ
ดูเถิด เพราะความชั วช้ าของเจ้ า ถ่ มนํา6 ลายรด
เจ้ าจึ งถู กขาย และเพราะความ 7 เพราะว่ าองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
ละเมิดของเจ้ า แม่ ของเจ้ าจึงถู ก พระเจ้ าจะทรงช่ วยข้ าพเจ้ า
เพราะฉะนั6 นข้ าพเจ้ าจึงจะไม่ ขาย
ไล่ ไป
2ทําไมนะ เมื อเรามาจึงไม่ มีใคร หน้ า เพราะฉะนั6 นข้ าพเจ้ าจึงตั6 ง
เลย เมื อเราร้ องเรียกจึงไม่ มีใคร หน้ าของข้ าพเจ้ าอย่ างหิ นเหล็ก
ตอบ มื อของเราสั6 น ไถ่ ไม่ ได้ ไฟ และข้ าพเจ้ าทราบว่ าข้ าพเจ้ า
หรือ และเราไม่ มี กาํ ลังทีจะช่ วย จะไม่ ได้ อาย
ให้ พ้นหรือ ดูเถิด เราให้ นาํ6 ทะ- 8พระองค์ผ้ ู ทรงแก้ แทนข้ าพเจ้ า
เลแห้ งด้ วยการขนาบของเรา เรา ก็อยู่ ใกล้ ใครจะสู้ คดีกับข้ าพเจ้ า
กระทําให้ แม่ นาํ6 เป็ นถิ นทุ รกั น- ก็ให้ เรายื นอยู่ ด้ วยกั น ใครเป็ น
ดาร ปลาของแม่ นาํ6 นั6 นก็เหม็น ปฏิปักษ์ของข้ าพเจ้ า ก็ให้ เขามา
เพราะขาดนํา6 และตายเพราะ ใกล้ ข้าพเจ้ า
9ดู เถิ ด องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ
กระหาย
3เราห่ มฟ้ าสวรรค์ ไว้ ด้ วยความ เจ้ าจะทรงช่ วยข้ าพเจ้ า ใครจะ
ดํา มื ด และเอาผ้ ากระสอบมา กล่ า วโทษข้ า พเจ้ าว่ ามี ความผิ ด
ดู เถิ ด บรรดาเขาทุ กคนจะร่ อย
คลุม"
4องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าได้ หรอไปเหมื อนอย่ างเสื6 อผ้ า ตั ว
ประทานให้ ข้ าพเจ้ ามี ล6 ิ นของ มอดจะกินเขาเหล่ านั6 นเสีย
บรรดาผู้ ที พระองค์ ทรงสอน 10 ใครบ้ างในพวกเจ้ าเกรงกลั ว
เพื อข้ าพเจ้ าจะได้ ร้ ู ที จะคํา6 ชู ผ้ ู ที พระเยโฮวาห์ และเชื อฟั งเสี ยง
เหน็ ดเหนื อยไว้ ด้ วยถ้ อยคํา ของผู้ รับใช้ ของพระองค์ ผู้ ดาํ -
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(H) พบญ JL:H-U (J) สภษ H:JL (O) สดด HS:HH-HJ (L) อพย L:HH-HJ; สดด LU:J
(U) สดด LP:M-S; มธ JM:OQ (M) พคค O:OP; มคา U:H (T) สดด SQ:JH-JT; HHP:H
(S) รม S:OJ-OL; H ทธ O:HM (Q) โยบ HO:JS; สดด OQ:HH (HP) สดด JU:HJ, HL
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เนิ นในความมืด และไม่ มีความ บานและความยิ นดี ในเธอ ทั6 ง
สว่ าง จงให้ เขาวางใจในพระนาม การโมทนาและเสียงเพลง
พระเยโฮวาห์ และพึ งอาศัยพระ 4ชนชาติของเราเอ๋ย จงฟั งเสียง
เจ้ าของเขา
ของเรา โอ ชาติของเราเอ๋ย จง
11 ดูเถิ ด เจ้ าทั6งสิ6 นผู้ ก่ อไฟ ผู้ เงี ยหู ฟั งเรา เพราะราชบั ญญั ติ
เอาดุ้ นไฟคาดตั วเจ้ าไว้ จงเดิ น จะออกไปจากเรา และความ
ด้ วยแสงไฟของเจ้ า และด้ วยแสง ยุ ติ ธรรมจะออกไปเป็ นความ
ดุ้ นไฟซึ งเจ้ าได้ ก่อ เจ้ าจะได้ รั บ สว่ างของชนชาติท6 ังหลาย
อย่ างนี6 จากมือของเรา คือเจ้ าจะ 5ความชอบธรรมของเราใกล้ เข้ า
ต้ องนอนลงด้ วยความเศร้ าโศก
มาแล้ ว และความรอดของเราได้
ความเล้าโลม
ออกไปแล้ ว แขนของเราจะพิ พากษาชนชาติท6 ังหลาย เกาะทั6ง
สําหรับศิ โยน
"จงฟั งเราซี
เจ้ าทั6 ง หลายจะรอคอยเรา และเขาจะ
หลาย ผู้ ติ ดตามความ หวังคอยแขนของเรา
ชอบธรรม เจ้ าผู้ แสวงหาพระเย- 6จงแหงนตาดู ฟ้ าสวรรค์ และ
โฮวาห์ จงมองดู หิ นซึ งได้ ทรง มองดูโลกเบื6 องล่ าง เพราะว่ าฟ้ า
สกั ดตั วเจ้ ามา และจงมองดู บ่อ สวรรค์ จะสู ญสิ6 นไปเหมื อนควั น
หิ นซึ งทรงขุ ดเอาตัวเจ้ าทั6 งหลาย และแผ่ นดิ นโลกจะร่ อ ยหรอไป
เหมือนอย่ างเสื6 อผ้ า และเขาทั6 ง
มา
2จงมองอับราฮั มบรรพบุรุษของ หลายผู้ อาศั ยอยู่ ในนั6 นจะตายไป
เจ้ าทั6 งหลาย และดู ซาราห์ ผ้ ู เหมือนกัน แต่ ความรอดของเรา
คลอดเจ้ า เพราะเมื อมีเขาอยู่ แต่ จะอยู่ เป็ นนิ ตย์ และความชอบ
คนเดียว เราได้ ร้องเรียกเขาและ ธรรมของเราจะไม่ ส6 ิ นสุดเลย
เราอวยพรเขา และกระทํา ให้ 7จงฟั งเรา เจ้ าทั6 งหลายผู้ รู้ ถึ ง
ความชอบธรรม ชนชาติ ซึ ง
เป็ นคนมากมาย
3เพราะว่ า พระเยโฮวาห์ จ ะทรง ราชบัญญัติของเราอยู่ ในใจ อย่ า
เล้ าโลมศิ โยน พระองค์ จะทรง กลั วการตํา หนิ ของมนุ ษย์ และ
เล้ าโลมที ท6 ิ งร้ างทั6 งสิ6 นของเธอ อย่ า วิ ต กต่ อ การกล่ าวหยาบช้ า
และจะทํา ถิ นทุ รกั นดารของเธอ ของเขา
เหมื อนสวนเอเดน และทะเล 8 เพราะว่ าตั วมอดจะกิ นเขา
ทรายของเธอเหมือนอุทยานของ เหมือนกินเสื6 อผ้ า และตัวหนอน
พระเยโฮวาห์ จะพบความชื น จะกินเขาเหมือนกินขนแกะ แต่
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(HH) สดด JP:T-S; ยรม HT:U-T (H) สดด QL:HU; สภษ HU:Q (J) ปฐก HU:H-J; HS:HH
(O) สดด SU:S; ยรม OH:HJ-HL (L) อพย HQ:M; สดด OO:HJ (U) พบญ OP:HL
(M) พบญ L:HQ; สดด S:O-L (T) อสย UH:H; ฟป O:S (S) โยบ L:HQ; HO:JS; ฮชย U:HJ
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ความชอบธรรมของเราจะอยู่ เกรี6 ยวกราดของผู้ บีบบังคับอยู่ ที
เป็ นนิตย์ และความรอดของเรา ไหนเล่ า
จะอยู่ ตลอดทุ กชั วอายุ
14 ผู้ ใดทีเป็ นเชลยเร่ งรีบเพื อจะ
9โอ ข้ าแต่ พระกรของพระเย- ได้ รับการปลดปล่ อย เพื อเขาจะ
โฮวาห์ จงตื นเถิด ตื นเถิด จง ไม่ ตายในหลุ ม ทั6 งอาหารของ
สวมกําลั ง จงตื นอย่ างสมั ยโบ- เขาจะไม่ ขาด
ราณในชั วอายุ นานมาแล้ ว ท่ าน 15 เพราะเราคื อ พระเยโฮวาห์
ไม่ ใช่ หรือทีฟันราหั บ และทําให้ พระเจ้ าของเจ้ า ผู้ แบ่ งแยกทะเล
พญานาคได้ รับบาดเจ็บ
และคลื นก็คะนอง พระนามของ
10 ท่ า นไม่ ใช่ หรื อที ทาํ ให้ ทะเล พระองค์ คื อ พระเยโฮวาห์ จ อม
แห้ งไป คื อนํา6 ของมหาสมุ ทร โยธา
ใหญ่ ด้ วย ซึ งทําที ลึ กของทะเล 16 และเราได้ ใส่ ถ้ อยคํา ของเรา
ให้ เป็ นหนทาง เพื อให้ ผ้ ู ทีได้ ไถ่ ในปากของเจ้ า และซ่ อนเจ้ าไว้
ไว้ แล้ วเดินผ่ านไป
ในร่ มมื อของเรา
ซึ งตั6 งฟ้ า
11 ฉะนั6 นผู้ ที ไถ่ ไว้ แล้ วของพระ สวรรค์ และวางรากฐานของ
เยโฮวาห์ จะกลั บ และร้ องเพลง แผ่ นดินโลก และกล่ าวแก่ ศิโยน
มาศิโยน ความชื นบานเป็ นนิตย์ ว่ า `เจ้ าเป็ นชนชาติของเรา'"
จะอยู่ บนศีรษะของเขา เขาจะได้ 17 โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย จงปลุกตัว
รั บความชื นบานและความยิ นดี เอง จงปลุกตัวเอง จงยืนขึ6 นเถิด
ความโศกเศร้ าและการไว้ ทุกข์จะ เจ้ าผู้ ได้ ดื มจากพระหั ต ถ์ ข อง
หนีไปเสีย
พระเยโฮวาห์ ซึ งถ้ วยแห่ งพระ
12 เรา คือเราเอง ผู้ เล้ าโลมเจ้ า พิ โรธของพระองค์ ผู้ ได้ ดื มถึ ง
เจ้ าเป็ นผู้ ใดเล่ าที กลั วมนุ ษย์ ผ้ ู ตะกอน ซึ งถ้ วยแห่ งความโซเซ
ซึ งต้ องตาย คื อกลั วบุ ตรของ และดูดมันออก
มนุ ษย์ซึ งถู กทําให้ เหมือนหญ้ า
18 ในบรรดาบุ ตรชายที นาง
13 และที ได้ ลื มพระเยโฮวาห์ ผ้ ู คลอดมาก็ไม่ มีผ้ ู ใดนํานาง ใน
สร้ างของตนเสี ย
ผู้ ทรงขึ ง บรรดาบุตรชายทีนางชุ บเลี6 ยงมา
ฟ้ าสวรรค์ และวางรากฐานของ ก็ไม่ มีใครจู งมือนาง
แผ่ นดินโลก และทีกลัวอยู่ เรื อย 19 สองสิ งนี6 ได้ มาถึ งเจ้ า ผู้ ใด
ไปตลอดวัน เพราะความเกรี6 ยว เล่ า จะเศร้ าโศกเสี ยใจเพื อเจ้ า
กราดของผู้ บีบบังคับ เมื อเขาตั6 ง ได้ แก่ การล้ างผลาญและการทํา
ตั วเขาที จะทํา ลาย และความ ลาย การกันดารอาหารและดาบ
(Q) สดด T:M; LL:JO (HP) อพย HL:JH-JJ (HH) ยรม OP:HS-HQ (HJ) ยน HL:HS
(HO) พบญ OJ:HS (HL) อสร H:U (HU) นหม Q:HH; โยบ JM:HJ (HM) พบญ HS:HS
(HT) วนฉ U:HJ; H คร HU:OL (HS) สดด SS:HS; อสย O:L-S (HQ) อสค HL:JH
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เราจะให้ ใครไปปลอบประโลม เจ้ า เพราะผู้ ที ไม่ เข้ าสุ หนัตและ
เจ้ าดีหนอ
ผู้ ไม่ สะอาดจะไม่ เข้ ามาในเจ้ าอีก
20 บุ ตรชายของเจ้ าสลบไปแล้ ว เลย
เขานอนอยู่ ที ทุ กหั วถนนเหมื อน 2โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย จงสลัดตัว
วั วป่ าตั วผู้ ติ ดข่ าย เขาทั6 งหลาย จากผงคลี จงลุกขึ6 น และนั งลง
โชกโชนด้ วยพระพิ โรธของพระ โอ ธิ ดาแห่ งศิ โยนที เป็ นเชลย
เยโฮวาห์ และการขนาบของพระ เอ๋ ย จงแก้ พั นธนะออกจากคอ
เจ้ าของเจ้ า
ของเจ้ า
21 ฉะนั6 นเจ้ าผู้ ถูกข่ มใจ ผู้ ซึ งมึน 3เพราะพระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี6
เมาแต่ มิใช่ ด้วยเหล้ าองุ่ น จงฟั ง ว่ า "เจ้ าถู กขายเปล่ าๆ และเจ้ า
ข้ อนี6 เถิด
จะถู กไถ่ โดยไม่ ใช้ เงิน"
22 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าของเจ้ า 4เพราะองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า ผู้ เจ้ าตรั สดั งนี6 ว่ า "แต่ ก่ อนนั6 น
ทรงสู้ คดี แห่ งชนชาติ ของพระ ชนชาติของเราลงไปสู่ อียิปต์เพื อ
องค์ ตรัสดังนี6 ว่า "ดูเถิด เราได้ อาศั ยอยู่ ที นั น และชาวอัสซี เรีย
เอาถ้ วยแห่ งความโซเซมาจาก บี บบั งคั บเขาโดยปราศจากสามื อของเจ้ า แล้ วตะกอนในถ้ วย เหตุ"
แห่ งความพิ โรธของเรา เจ้ าจะ 5พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "ฉะนั6 น
ไม่ ต้องดื มอีก
บั ดนี6 เรามี อะไรอยู่ ที นี ด้ วยว่ า
23 แต่ เราจะใส่ มั นไว้ ในมื อของ ชนชาติ ของเราถู ก นํา เอาไปเสี ย
ผู้ ทรมานเจ้ า ผู้ ได้ พู ดกั บจิ ตใจ เปล่ าๆ" พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "ผู้
เจ้ าว่ า `ก้ มลง เราจะได้ ข้ามไป' ครอบครองของเขาทําให้ เขาร้ อง
และเจ้ าได้ กระทําให้ หลั งของเจ้ า และเขากล่ าวหยาบหยามต่ อ
เหมือนพื6 นดิน และเหมือนถนน นามของเราทุ กวันตลอดไป
เพื อให้ เขาข้ ามไป"
6เหตุ ฉะนั6 นชนชาติ ของเราจะรู้
กรุ งเยรู ซาเล็ม
จั กนามของเรา เพราะฉะนั6 นใน
วันนั6 นเขาจะรู้ ว่า คื อเรานี แหละ
ในสมัย
ผู้ พูด ดูเถิด คือเราเอง"
อาณาจักร <=== ปี
โอ ศิโยนเอ๋ย ตื นเถิด 7 เท้ าของผู้ ประกาศข่ าวประตื นเถิ ด จงสวมกํา ลั ง เสริ ฐมา ก็งามสั กเท่ าใดที บน
ของเจ้ า โอ เยรูซาเล็ม กรุงบริ- ภู เขา ผู้ โฆษณาสั นติ ภาพ ผู้
สุทธิ= เอ๋ย จงสวมเสื6 อผ้ างามของ ประกาศข่ าวประเสริฐแห่ งสิ งอั น

52

(JP) ยรม HL:HS (JJ) H ซมอ JU:OQ (JO) สภษ HH:S; JH:HS (H) ดนล HP:Q, HM-HQ
(J) ยรม UH:M (O) สดด LL:HJ (L) ปฐก LM:M; กจ T:HL-HU (U) วนฉ HS:O; อสย UJ:O
(M) อพย OO:HQ; OL:U-T (T) สดด MS:HH; นฮม H:HU; ลก J:HP; รม HP:HJ-HU
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ประเสริฐ ผู้ โฆษณาความรอด ผู้ และเป็ นที เทิดทู น และท่ านจะ
กล่ าวแก่ ศิโยนว่ า "พระเจ้ าของ สูงนัก
เจ้ าทรงครอบครอง"
14 ด้ วยคนเป็ นอั นมากตะลึ ง
8พวกยามของเจ้ าจะเปล่ งเสี ยง เพราะท่ านฉั นใด หน้ าตาของ
เขาจะร้ องเพลงกัน เพราะเขาจะ ท่ า นเสี ยโฉมมากกว่ ามนุ ษย์ คน
ได้ เห็นกับตาอย่ างชั ด เมื อพระ ใด และรู ปร่ างของท่ านก็เสี ย
เยโฮวาห์ จะทรงนําศิโยนกลับมา
โฉมมากกว่ า บุ ตรทั6 งหลายของ
9เจ้ าคื อที ท6 ิ งร้ างแห่ งเยรู ซาเล็ม มนุ ษย์คนใด
เอ๋ย จงเปล่ งเสี ยงร้ องเพลงด้ วย 15 ท่ านก็ จ ะกระทํา ให้ บรรดา
กั น เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ทรง ประชาชาติ เป็ นอั นมากตกตะลึ ง
เล้ าโลมชนชาติ ของพระองค์ ฉั นนั6 น บรรดากษั ตริ ย์ ก ็จะปิ ด
พระองค์ ได้ ทรงไถ่ เยรู ซาเล็ ม พระโอษฐ์ เพราะท่านนั6 น เพราะ
แล้ ว
เขาทั6 งหลายจะเห็นสิ งที ไม่ มีใคร
10 พระเยโฮวาห์ ทรงเปลื อย บอกเขา และเขาจะพิ จารณาถึ ง
พระกรอั นบริ สุ ทธิ= ของพระองค์ สิ งซึ งเขาไม่ เคยได้ ยิน
ท่ ามกลางสายตาของบรรดา
การพยากรณ์ถึง
ประชาชาติ
และที สุ ดปลาย
การสิ, นพระชนม์
แผ่ นดิ นโลกทั6 งสิ6 นจะเห็ นความ
ของพระเยซู คริ สต์
รอดของพระเจ้ าของเรา
ใครเล่ าได้ เชื อสิ งที เ ขา
11 เจ้ าทั6 งหลายผู้ ถื อเครื องภาได้ ยิ นจากเราทั6 งหลาย
ชนะของพระเยโฮวาห์ ไปซี จง พระกรของพระเยโฮวาห์ ได้ ทรง
ไป ออกไปจากทีโน่ น อย่ าแตะ สําแดงแก่ ผ้ ู ใด
ต้ องสิ งซึ งไม่ สะอาด จงออกไป 2เพราะท่ านจะเจริ ญขึ6 นต่ อพระ
จากท่ ามกลางเธอ จงชํา ระตั ว พั กตร์ พระองค์ อย่ างต้ นไม้ อ่ อน
ของเจ้ าให้ บริสุทธิ=
และเหมื อนรากแตกหน่ อมาจาก
12 เพราะเจ้ า จะไม่ ต้ อ งรี บออก พื6 นดิ นแห้ ง ท่ านไม่ มี รู ปร่ าง
ไป และเจ้ าจะไม่ ต้องหลบหนีไป หรื อความสวยงาม และเมื อเรา
เพราะพระเยโฮวาห์ จะเสด็ จนํา ทั6งหลายจะมองท่าน ไม่ มีความ
หน้ าเจ้ า และพระเจ้ าแห่ งอิสรา- งามทีเราจะพึงปรารถนาท่าน
เอลจะทรงระวังหลังเจ้ า
3 ท่ า นได้ ถู ก มนุ ษย์ ดู ห มิ นและ
13 ดู เถิ ด ผู้ รั บใช้ ของเราจะทํา ทอดทิ6ง เป็ นคนทีรับความเศร้ า
อย่ างมีสติปัญญา ท่านจะสูงเด่ น โศกและคุ้ นเคยกั บความระทม
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(S) พซม O:O; U:T (Q) อสย HL:T (HP) สดด QS:H-O; กจ J:U-HH (HH) ยรม UP:S
(HJ) อพย HJ:OO; อสย LU:J (HO) อสค OL:JO; ศคย O:S (HL) สดด TH:T; มธ T:JS
(HU) กดว S:T; อสค OM:JU (H) ยน H:T (J) ยรม JO:U (O) สดด JJ:M-S; MQ:HP-HJ
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ทุ กข์ และดั งผู้ หนึ งซึ งคนทน ละเมิดของชนชาติของเรา
มองดูไม่ ได้ ท่านถู กดูหมิ น และ 9และเขาจั ดหลุ มศพของท่ านไว้
เราทั6งหลายไม่ ได้ นับถือท่าน
กับคนชั ว ในความตายของท่าน
4 แน่ ที เ ดี ยวท่ า นได้ แบกความ เขาจั ดไว้ กั บเศรษฐี แม้ ว่ าท่ าน
ระทมทุ กข์ของเราทั6งหลาย และ มิได้ กระทําการทารุณประการใด
หอบความเศร้ าโศกของเราไป เลย และไม่ มี การหลอกลวงใน
กระนั6 นเราทั6 งหลายก็ ยั ง ถื อ ว่ า ปากของท่าน
ท่ านถู กตี คือพระเจ้ าทรงโบยตี 10 แต่ ก ็ ยั ง เป็ นนํา6 พระทั ยของ
และข่ มใจ
พระเยโฮวาห์ ที จะให้ ท่ านฟกชํา6
5 แต่ ท่ านถู กบาดเจ็ บเพราะ ด้ วยความระทมทุ กข์ เมื อพระ
ความละเมิ ด ของเราทั6 งหลาย องค์ ทรงกระทํา ให้ วิ ญญาณของ
ท่ านฟกชํา6 เพราะความชั วช้ าของ ท่านเป็ นเครื องบูชาไถ่ บาป ท่าน
เรา การตี สอนอั นทํา ให้ เราทั6 ง จะเห็นเชื6 อสายของท่าน ท่านจะ
หลายปลอดภั ยนั6 นตกแก่ ท่ า น ยืดวันทั6งหลายของท่าน นํา6 พระ
ทีต้องฟกชํา6 นั6 นก็ให้ เราหายดี
ทัยของพระเยโฮวาห์ จะเจริ ญขึ6 น
6 เราทุ กคนได้ เจิ นไปเหมื อ น ในมือของท่าน
แกะ เราทุ กคนต่ างได้ หันไปตาม 11 ท่านจะเห็นความทุ กข์ ลาํ บาก
ทางของตนเอง และพระเยโฮ- แห่ งจิตวิญญาณของท่าน และจะ
วาห์ ท รงวางลงบนท่ านซึ งความ พอใจ โดยความรู้ ของท่ าน ผู้
ชั วช้ าของเราทุ กคน
รั บ ใช้ อั น ชอบธรรมของเราจะ
7ท่ านถู กบี บบั งคั บและท่ านถู ก กระทํา ให้ คนเป็ นอั นมากนั บได้
ข่ มใจ ถึ งกระนั6 นท่ านก็ไม่ ปริ - ว่ าเป็ นคนชอบธรรม เพราะท่าน
ปาก เหมื อนลู กแกะที ถู กนําไป จะแบกบรรดาความชั วช้ าของ
ฆ่ า และเหมือนแกะทีเป็ นใบ้ อยู่ เขาทั6งหลาย
หน้ าผู้ ตัดขนของมันฉันใด ท่าน 12 ฉะนี6 เราจะแบ่ งส่ วนหนึ งให้
ก็ไม่ ปริปากของท่านเลยฉันนั6 น
ท่ านกั บผู้ ยิ งใหญ่ และท่ านจะ
8ท่ านถู กนํา ไปจากคุ กและท่ าน แบ่ งรางวัลกับคนแข็งแรง เพราะ
ไม่ ได้ รั บความยุ ติ ธรรมเสี ยเลย ท่ านเทจิ ต วิ ญญาณของท่ า นถึ ง
และผู้ ใดเล่ าจะประกาศเกี ยวกั บ ความมรณา และถู กนั บเข้ ากั บ
พงศ์ พั นธุ์ ของท่ าน เพราะท่ าน บรรดาผู้ ละเมิด ท่านก็แบกบาป
ต้ องถู กตั ด ออกไปจากแผ่ นดิ น ของคนเป็ นอั นมาก และทําการ
ของคนเป็ น ต้ องถู กตีเพราะการ อ้ อนวอนเพื อผู้ ละเมิด
(L) มธ S:HT; กท O:HO (U) ดนล Q:JL; ศคย HO:T (M) สดด HHQ:HTM; มธ HS:HJ-HL
(T) มธ JM:MO; JT:HJ-HL (S) สดด JJ:HJ-JH; MQ:HJ (Q) มธ JT:UT-MP; มก HU:LO
(HP) มธ O:HT; HT:U (HH) ลก JJ:LL; ยน HJ:JL, JT-OJ (HJ) อสย LQ:JL-JU
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หน้ า 1476
อิ สราเอลเป็ นดัง.
พระเจ้ าของสากลโลก
6 เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ทรง
"ภรรยาผู ถ้ ู กละทิ, ง"
เรี ยกเจ้ า ดั งภรรยาผู้ ถู กละทิ6 ง
ได้กลับคืนมา
"จงร้ องเพลงเถิ ด โอ และโทมนัสในใจ เหมือนภรรยา
หญิ งหมั นเอ๋ ย ผู้ ไม่ สาวเมื อนางถู กทิ6ง" พระเจ้ าของ
คลอดบุ ตร จงเปล่ งเสี ยงร้ อง เจ้ าตรัสดังนี6
เพลงและร้ องเสี ยงดั ง เจ้ าผู้ ไม่ 7"เราได้ ละทิ6งเจ้ าอยู่ หน่ อยเดียว
ได้ เจ็บครรภ์ ด้ วยว่ าบุ ตรของผู้ แต่ เราจะรวบรวมเจ้ า ด้ วยความ
อยู่ อย่ างโดดเดี ยวก็ยั งจะมี มาก เมตตายิ ง
กว่ าบุ ตรของภรรยาที ได้ แต่ ง 8เราได้ ซ่ อนหน้ าของเราจากเจ้ า
ด้ วยความพิ โรธอั น ท่ วมท้ น อยู่
งาน" พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี6
2 "จงขยายสถานที แห่ งเต็ น ท์ ครู่ หนึ ง แต่ ด้ วยความกรุ ณา
ของเจ้ า และให้ เขาขึงม่ านของที นิรันดร์ เราจะมีความเมตตาต่ อ
อาศั ยของเจ้ าออก อย่ าหน่ วงไว้ เจ้ า" พระเยโฮวาห์ พระผู้ ไถ่ เจ้ า
ต่ อเชื อกของเจ้ าให้ ยาว และ ตรัสดังนี6
9"สํา หรั บเราเรื องนี6 เหมื อนนํา6
เสริมกําลังหลักหมุ ดของเจ้ า
3 เพราะเจ้ าจะกระจายออกไป ของโนอาห์ เพราะเราได้ ปฏิ ทางขวาและทางซ้ าย และเชื6 อ ญาณว่ านํา6 ของโนอาห์ จะไม่ ท่ วม
สายของเจ้ าจะได้ พวกต่ า งชาติ แผ่ นดินโลกอีกเลยฉันใด เราจึง
เป็ นมรดก และจะกระทําให้ หั ว ได้ ปฏิญาณว่ า เราจะไม่ โกรธเจ้ า
และจะไม่ ขนาบเจ้ าฉันนั6 น
เมืองทีรกร้ างมีคนอาศัยอยู่
4อย่ ากลั วเลย เพราะเจ้ าจะไม่ 10 เพราะภู เ ขาจะพรากจากไป
ต้ องอับอาย อย่ าอดสูเลย เพราะ และเนิ นจะคลอนแคลน แต่
เจ้ าจะไม่ ต้ องละอาย เพราะเจ้ า ความกรุ ณาของเราจะไม่ พราก
จะลืมความอายในวัยสาวของเจ้ า ไปจากเจ้ า และพั นธสัญญาแห่ ง
และเจ้ าจะไม่ จาํ ที เขาติ ความเป็ น สั นติ ภาพของเราจะไม่ คลอน
แคลนไป" พระเยโฮวาห์ ผ้ ู มี
ม่ ายของเจ้ าอีก
5เพราะผู้ สร้ างเจ้ าเป็ นสามี ของ ความเมตตาต่ อเจ้ าตรัสดังนี6
เจ้ า พระนามของพระองค์ คื อ 11 "โอ เจ้ าผู้ ถู กข่ มใจ ถู กพายุ
พระเยโฮวาห์ จอมโยธา และองค์ พั ดพา และขาดการเล้ าโลม ดู
บริ สุ ท ธิ= ของอิ ส ราเอลเป็ นผู้ ไถ่ เถิด เราจะวางศิลาของเจ้ าไว้ ใน
ของเจ้ า เขาจะเรี ยกพระองค์ ว่า พลวง และวางรากฐานของเจ้ าไว้

54

(H) พซม S:S (J) ยรม HP:JP (O) อสย J:J-L (L) ยรม OH:HQ; อสค HM:JJ, LO
(U) สดด LU:HP-HT (M) ฮชย J:H-J (T) สดด OP:U; J คร L:HT (S) ศคย H:HU
(Q) ปฐก S:JH; Q:HH-HM (HP) สดด LM:J; มธ U:HS (HH) อพย J:JO; พบญ OH:HT
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อิสยาห์ UL, UU
ด้ วยไพทู รย์
ตรัสดังนี6
12 เราจะทํา หน้ าต่ างของเจ้ า ความรอดสําหรับมนุ ษย์ท, งั ปวง
ด้ วยโมรา และประตู เมื องของ
"โอ เชิ ญทุ กคนทีกระเจ้ าด้ วยพลอยสี แดงเข้ ม และ
หายจงมาถึ งนํา6 และผู้
ชายแดนทั6 งสิ6 นของเจ้ าด้ วยเพชร ที ไม่ มี เงิ นมาซื6 อกิ นเถิ ด มาซื6 อ
นิลจินดา
นํา6 องุ่ นและนํา6 นมเถิ ด โดยไม่
13 บุ ตรทั6 งสิ6 นของเจ้ านั6 นจะ ต้ องเสียเงินเสียค่ า
เรี ยนรู้ จากพระเยโฮวาห์ และ 2ทําไมเจ้ าจึ งใช้ เงิ นของเจ้ าเพื อ
บุ ตรของเจ้ าจะมี ความปลอดภั ย ของซึ งไม่ ใช่ อาหาร และใช้ ผล
อย่ างยิ ง
แรงงานซื6 อสิ งซึ งมิ ให้ อิ มใจ จง
14 เจ้ าจะได้ รั บ สถาปนาไว้ ใน เอาใจใส่ ฟังเรา และรับประทาน
ความชอบธรรม เจ้ าจะห่ างไกล ของดี และให้ จิ ตใจปี ติ ยินดี ใน
จากการบี บบั ง คั บเพราะเจ้ าจะ ไขมัน
ไม่ ต้ องกลั ว และห่ างจากความ 3เอียงหู ของเจ้ า และมาหาเรา
สยดสยองเพราะมันจะไม่ มาใกล้ จงฟั ง เพื อจิตวิญญาณของเจ้ าจะ
เจ้ า
มีชีวิต และเราจะทําพันธสัญญา
15 ดูเถิด พวกเขาจะปลุกปั นให้ นิ รั นดร์ กั บเจ้ า คือความเมตตา
เกิดการแก่ งแย่ งเป็ นแน่ แต่ กม็ ิ อันแน่ นอนของเราต่ อดาวิด
ใช่ เพราะมาจากเรา ผู้ ใดปลุกปั น 4ดู เถิ ด เรากระทําให้ ท่ านเป็ น
ให้ เกิดการแก่ งแย่ งกับเจ้ า ผู้ น6 ั น พยานต่ อชนชาติ ท6 ั งหลาย เป็ น
จะล้ มลงเพราะเจ้ า
หั วหน้ าและเป็ นผู้ บัญชาการเพื อ
16 ดู เถิ ด เราได้ สร้ างช่ างเหล็ก ชนชาติท6 ังปวง
ผู้ เป่ าไฟถ่ าน และทํา ให้ เกิ ด 5ดู เถิ ด เจ้ าจะร้ องเรี ยกประชา
อาวุ ธเหมาะกั บงานของมั น เรา ชาติ ซึ งเจ้ าไม่ ร้ ู จั ก และประชา
ได้ สร้ างผู้ ผลาญเพื อทําลายด้ วย
ชาติซึ งไม่ ร้ ู จั กเจ้ าจะวิ งมาหาเจ้ า
17 ไม่ มีอาวุ ธใดที สร้ างเพื อต่ อสู้ เหตุ ด้ วยพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
เจ้ าจะจําเริญได้ และเจ้ าจะปรับ ของเจ้ า และเพราะองค์ บริสุ ทธิ=
โทษลิ6 นทุ กลิ6 นที ลุ กขึ6 นต่ อสู้ เจ้ า แห่ งอิ สราเอล เพราะพระองค์
ในการพิ พากษา นี เป็ นมรดก ทรงให้ เจ้ าได้ รับเกียรติ
ของบรรดาผู้ รั บใช้ ของพระเย- 6จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ เมื อ
โฮวาห์ และความชอบธรรมของ จะพบพระองค์ ได้ จงทู ลพระ
เขามาจากเรา" พระเยโฮวาห์ องค์ ขณะพระองค์ทรงอยู่ ใกล้
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(HO) สดด JU:S-HJ (HL) ยรม OH:JO (HU) อสค OS:S-JO (HM) อพย Q:HM; สภษ HM:L
(HT) สดด J:H-M (H) นรธ L:H (J) ยรม J:HO; ฮชย S:T (O) สดด TS:H; HHQ:HHJ
(L) ยน O:HM; HS:OT (U) ปฐก LQ:HP; สดด HS:LO (M) H พศด JS:Q; J พศด HQ:O
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7ให้ คนชั วละทิ6 งทางของเขาและ ตบมือของมัน
คนไม่ ชอบธรรมสละความคิ ด 13 แทนต้ นหนามใหญ่ ต้ นสน
ของเขา ให้ เขากลับยังพระเยโฮ- สามใบจะงอกขึ6 น แทนต้ นหนาม
วาห์ เพื อพระองค์จะทรงเมตตา ย่ อย ต้ นนํา6 มั นเขี ยวจะงอกขึ6 น
เขา
และยั งพระเจ้ าของเรา และแด่ พระเยโฮวาห์ มันจะเป็ น
เพราะพระองค์ จะทรงอภั ยอย่ าง ชื อ เพื อเป็ นหมายสําคัญนิรันดร์
ล้ นเหลือ
ซึ งจะไม่ ถูกตัดออกเลย"
8เพราะความคิ ดของเราไม่ เป็ น
พระเจ้าจะทรงรวบรวม
ความคิดของเจ้ า ทั6งทางของเจ้ า
อิ สราเอลที.กระจัดกระจาย
ไม่ เป็ นวิถีของเรา" พระเยโฮวาห์
พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี6
ตรัสดังนี6
ว่ า "จงรักษาความยุติ9"เพราะฟ้ าสวรรค์ สู งกว่ าแผ่ น ธรรมไว้ และกระทําความเที ยง
ดินโลกฉั นใด วิ ถีของเราสูงกว่ า ธรรม เพราะความรอดของเรา
ทางของเจ้ า และความคิ ดของ ใกล้ จะมา และความชอบธรรม
เราก็สู งกว่ าความคิ ดของเจ้ าฉั น ของเราจะเผยออก
นั6 น
2ความสุขย่ อมมี แก่ ผ้ ู กระทําเช่ น
10 เพราะฝนและหิ มะลงมาจาก นี6 และแก่ บุตรของมนุ ษย์ผ้ ู ยึดไว้
ฟ้ าสวรรค์ และไม่ กลับทีนั น เว้ น มั น
ผู้ รั กษาวั นสะบาโตไม่
แต่ รดแผ่ นดินโลก กระทําให้ มัน เหยี ยดหยามวั นนั6 น และระวั ง
บังเกิดผลและแตกหน่ อ อํานวย มือของเขาจากการกระทําชั วร้ าย
เมล็ดแก่ ผ้ ู หว่ านและอาหารแก่ ผ้ ู ใดๆ"
กินฉันใด
3 อย่ าให้ บุ ต รชายของคนต่ าง
11 คําของเราซึ งออกไปจากปาก ชาติ ผ้ ู เข้ าจารี ตถื อพระเยโฮวาห์
ของเราจะไม่ กลั บมาสู่ เราเปล่ า กล่ าวว่ า "พระเยโฮวาห์ ได้ ทรง
แต่ จะสั มฤทธิ= ผลซึ งเรามุ่ งหมาย แยกข้ าแน่ จ ากชนชาติ ของพระ
ไว้ และให้ สิ งซึ งเราใช้ ไปทํานั6 น องค์" และอย่ าให้ ขันทีพูดว่ า "ดู
จําเริญขึ6 นฉันนั6 น
เถิด ข้ าเป็ นต้ นไม้ แห้ ง"
12 เพราะเจ้ าจะออกไปด้ วย 4เพราะพระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี6
ความชื นบาน และถู กนําไปด้ วย ว่ า "เรื องขั นที ท6 ั งหลายผู้ รั กษา
สั นติ ภาพ ภู เขาและเนิ นเขาจะ วันสะบาโตของเรา ผู้ เลือกบรรเปล่ งเสี ยงร้ องเพลงข้ างหน้ าเจ้ า ดาสิ งที พอใจเรา และยึดพันธและต้ นไม้ ทั6 งสิ6 นในท้ องทุ่ งจะ สัญญาของเราไว้ มั น

56

(T) J พศด T:HL (S) J ซมอ T:HQ (Q) สดด OM:U (HP) พบญ OJ:J; H ซมอ JO:L
(HH) พบญ OJ:J (HJ) อสย OU:HP (HO) มคา T:L; รม M:HQ (H) สดด JL:L-M; UP:JO
(J) สดด H:H-O; HU:H-U (O) กดว HS:L; พบญ JO:H-O (L) ยชว JL:HU; สดด HHQ:HHH
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5 ภายในนิ เ วศของเราและภาย สุ นั ขใบ้ เขาเห่ าไม่ ได้ ได้ แต่
ในกํา แพงของเรา เราจะให้ หลับ ได้ แต่ นอน รักแต่ ง่วง
สถานที และชื อแก่ เขาเหล่ า นั6 น 11 เออ เขาเป็ นสุ นั ขตะกละซึ ง
ที ดี ก ว่ าบุ ต รชายและบุ ต รสาว ไม่ ร้ ู จักอิ ม เขาเป็ นผู้ เลี6 ยงแกะที
เราจะให้ ชื อนิ รั น ดร์ แก่ เ ขาทั6 ง เข้ าใจไม่ ได้ เขาทุ กคนกลั บไป
หลายซึ งจะไม่ ตัดออกเลย
ตามทางเขาเอง ต่ างก็หากําไรใส่
6 และบรรดาบุ ตรชายของคน ตนเอง ไม่ เว้ นสักคน
ต่ างชาติผ้ ู เข้ าจารีตถือพระเยโฮ- 12 เขาทั6งหลายว่ า "มาเถิด ให้
วาห์ ปรนนิ บัติ พระองค์ และรั ก เราเอาเหล้ าองุ่ น ให้ เราเติมเมพระนามของพระเยโฮวาห์ และ รัยให้ เต็มตัวเรา และพรุ่ งนี6 กจ็ ะ
เป็ นผู้ รับใช้ ของพระองค์ ทุ กคน เหมือนวันนี6 ใหญ่ โตเกินขนาด"
ผู้ รั กษาวั นสะบาโต และมิ ได้
"ไม่ มีสนั ติ สุขแก่ คนชัว. "
เหยี ยดหยาม และยึ ดพันธสั ญคนชอบธรรมพิ นาศ
ญาของเรามั นไว้
และไม่ มี ใ ครเอาใจใส่
7คนเหล่ านี6 เราจะนํา มายั งภูเขา คนที มี ใ จเมตตาถู กเอาไปเสี ย
บริสุทธิ= ของเรา และกระทําให้ ไม่ มี ใครพิ จารณาว่ าคนชอบ
เขาชื นบานอยู่ ในนิ เวศอธิ ษฐาน ธรรมถู กเอาไปเสี ยจากความชั ว
ของเรา เครื องเผาบู ชาของเขา ร้ ายทีจะมา
และเครื องสั ก การบู ช าของเขา 2เขาจะเข้ าไปในสั นติ ภาพ ผู้
จะเป็ นทีโปรดปรานบนแท่ นบูชา ดํา เนิ น ในความเที ยงธรรมของ
ของเรา เพราะนิ เวศของเราเขา เขา ก็จะพักอยู่ บนทีนอนของเขา
จะเรี ย กว่ าเป็ นนิ เวศอธิ ษ ฐาน 3แต่ เจ้ าทั6 งหลาย บรรดาบุ ตร
สําหรับบรรดาชนชาติท6 ังหลาย"
ชายของแม่ มด เชื6 อสายของคน
8องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า ผู้ ล่ วงประเวณีและหญิงแพศยา จง
ทรงรวบรวมอิ สราเอลที กระจั ด เข้ ามาใกล้ ทีนี
กระจาย ตรัสว่ า "เราจะรวบรวม 4 เจ้ าทั6 งหลายพู ด เย้ ยหยั น ใคร
คนอื นมาไว้ กับเขา นอกจากคน เจ้ าอ้ าปากเย้ ยแลบลิ6 นหลอกผู้
เหล่ านั6 นทีได้ รวบรวมไว้ แล้ ว"
ใด เจ้ าเป็ นลู กแห่ งการละเมิ ด
9เจ้ า บรรดาสัตว์ป่าทุ่ ง มากินซิ เป็ นเชื6 อสายแห่ งความมุ สามิ ใช่
เออ ทั6งเจ้ าบรรดาสัตว์ในป่ า
หรือ
10 ยามของเขาตาบอด เขาทั6 ง 5คื อเจ้ าผู้ ร้ อนเร่ าด้ วยรู ปเคาปวงไร้ ความรู้ เขาทั6 งปวงเป็ น รพภายใต้ ต้ นไม้ เขี ยวทุ กต้ น ผู้

57

(U) มธ HM:HS (M) ยรม UP:U (T) สดด J:M (S) สดด HPM:LT (Q) พบญ JS:JM
(HP) อสค O:HT (HH) H ซมอ J:HJ-HT (HJ) สภษ OH:L-U (H) J พศด OJ:OO; OU:JL
(J) โยบ O:HT (O) ยอล O:Q-HH (L) อพย Q:HT; HM:T-S (U) อพย OJ:M; กดว JU:H-J
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ฆ่ าลู ก ของเจ้ าในหุ บเขาใต้ ซอก ซีเจ้ าจึงไม่ ยาํ เกรงเรา
หิ น
12 เราจะบอกถึ งความชอบ
6 ส่ วนของเจ้ าอยู่ ท่ า มกลางหิ น ธรรมและการกระทําของเจ้ า แต่
เกลี6 ยงเกลาแห่ งลําธาร มัน มัน มันก็จะไม่ เป็ นประโยชน์แก่ เจ้ า
เป็ นส่ วนของเจ้ า เจ้ าได้ เทเครื อง 13 เมื อเจ้ าร้ องออกมาก็ให้ สิ งที
ดื มบู ชาและถวายธั ญญบู ช าให้ เจ้ าสะสมไว้ ช่วยเจ้ าให้ พ้นซี แต่
แก่ มั น เราจะรั บการเล้ าโลมใน ลมจะพั ดมั นไปเสี ยหมด เพี ยง
เรื องสิ งเหล่ านี6 หรือ
ลมหายใจจะหอบมันออกไป แต่
7บนภู เขาสู งเด่ น เจ้ าได้ ต6 ั งที ผู้ ทีวางใจในเราจะได้ แผ่ นดินนั6 น
นอนของเจ้ าไว้ และที นั นเจ้ าไป เป็ นกรรมสิ ทธิ= และจะได้ ภู เขา
ถวายเครื องสักการบูชา
บริสุทธิ= ของเราเป็ นมรดก
8เจ้ าได้ ต6 ั งอนุ สาวรี ย์ ของเจ้ าไว้ 14 และจะมี เสี ยงว่ า "พู นดิ น
หลั งประตู และเสาประตู เจ้ าจึ ง พูนดินขึ6 น และจงเตรียมทาง รื6 อ
เปิ ดผ้ าคลุมทีนอนของเจ้ า เจ้ า ถอนอุ ปสรรคเสี ยจากทางของ
ขึ6 นไปบนนั6 น เจ้ าทําให้ มันกว้ าง ชนชาติของเรา"
และเจ้ าตกลงกั บมั นเพื อเจ้ าเอง 15 องค์ ผ้ ู สู งเด่ น คื อผู้ อยู่ ใน
เจ้ ารักทีนอนของมัน และเจ้ าได้ นิ รั นดร์ กาล ผู้ ทรงพระนามว่ า
มองดูการเปลือย
บริสุทธิ= ตรัสดังนี6 ว่า "เราอยู่ ใน
9 เจ้ าเดิ นทางไปหากษั ตริ ย์ ทีทีสูงและบริสุ ทธิ= และอยู่ กับผู้
พร้ อมกับนํา6 มัน และทวีนาํ6 หอม ทีมีจิตใจสํานึกผิดและถ่ อม เพื อ
ของเจ้ า เจ้ าได้ ส่ งทู ตของเจ้ าไป จะรื6 อฟื6 นจิ ตใจของผู้ ใจถ่ อมและ
ไกล แม้ ให้ ลงไปจนถึงนรก
รื6 อฟื6 นใจของผู้ สาํ นึกผิด
10 เจ้ าเหน็ดเหนื อยเพราะระยะ 16 เพราะเราจะไม่ ต่ อสู้ แย้ งอยู่
ทางไกลของเจ้ า แต่ เจ้ ามิได้ พูด เป็ นนิ ตย์ หรื อโกรธอยู่ เสมอ
ว่ า "หมดหวัง" เจ้ าประสบชี วิต เพราะจิ ตวิ ญญาณจะอ่ อนลงต่ อ
แห่ งมือของเจ้ า และเจ้ าจึ งมิ ได้ หน้ าเรา คือบรรดาจิตวิญญาณที
โศกเศร้ า
เราได้ สร้ างแล้ ว
11 เจ้ าครั นคร้ ามและกลั วใคร 17 เราโกรธเพราะความชั วช้ า
เจ้ าจึ งได้ มุ สาอยู่ นั นเองและไม่ แห่ งความโลภของเขา เราตี เขา
นึกถึงเรา และไม่ เอาใจใส่ เราสัก เราซ่ อนตั วและโกรธ แต่ เขายั ง
นิ ด เรามิ ได้ ระงั บปากอยู่ เป็ น หั นกลั บเดิ นตามชอบใจของเขา
เวลานานแล้ วดอกหรือ อย่ างนั6 น อยู่
(M) ยรม O:Q (T) ยรม J:JP; O:J (S) อสค S:S-HJ; JO:HL (Q) J พกษ HM:T-HH
(HP) ยรม J:OM; Q:U (HH) สภษ JQ:JU (HJ) อสย H:HH-HU (HO) วนฉ HP:HL
(HL) ลก O:U-M; รม HL:HO (HU) สดด SO:HS (HM) สดด TS:OS-OQ (HT) ยรม M:HO
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18 เราได้ เห็นวิธี การของเขาแล้ ว และพระองค์ มิ ได้ ทอดพระเนตร
แต่ เราจะรักษาเขาให้ หาย เราจะ ทํา ไมข้ าพระองค์ ทั6 งหลายได้
นําเขา และสนองเขากับผู้ ไว้ ทุกข์ ถ่ อมตั วลง และพระองค์ มิ ได้
ให้ เขาด้ วยการเล้ าโลม"
ทรงสนพระทัย' ดูเถิด ในวันที
19 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "เรา เจ้ าอดอาหาร เจ้ าทําตามใจของ
สร้ างผลของริมฝี ปาก สันติภาพ เจ้ า และบี บบั งคั บคนงานของ
สั นติ ภาพแก่ คนไกลและคนใกล้ เจ้ าทั6งหมด
และเราจะรักษาเขาให้ หาย"
4ดูเถิด เจ้ าอดอาหารเพียงเพื อ
20 แต่ ค นชั วนั6 นเหมื อนทะเลที วิ วาทและต่ อสู้ และเพื อต่ อย
กํา เริ บ เพราะมั นนิ งอยู่ ไม่ ได้ ด้ วยหมั ดชั วร้ าย การอดอาหาร
และนํา6 ของมั นก็กวนตมและเลน อย่ างของเจ้ าในวั นนี6 จะไม่ กระขึ6 นมา
ทําให้ เสี ยงของเจ้ าได้ ยินไปถึ งที
21 พระเจ้ าของข้ าพเจ้ าตรั ส ว่ า สูง
"ไม่ มีสันติสุขแก่ คนชั ว"
5อย่ างนี6 หรื อเป็ นการอดอาหาร
การอดอาหารที.
ที เราเลื อก คื อวั นที คนข่ มตั ว
การก้ ม ศี ร ษะของเขาลงเหมื อน
พอพระทัยพระเจ้า
"จงร้ องดังๆ อย่ าออม อ้ อเล็ก และปู ผ้ ากระสอบและ
ไว้ จงเปล่ งเสียงของเจ้ า ขี6 เถ้ ารองใต้ เขา อย่ างนี6 หรือเจ้ า
เหมื อนเป่ าแตร จงแจ้ งแก่ ชน จะเรี ยกการอย่ างนี6 ว่ า การอด
ชาติ ของเราให้ ทราบถึ งเรื องการ อาหาร และเป็ นวั นทีพระเยโฮละเมิ ดของเขา แก่ วงศ์ วานของ วาห์ โปรดปรานอย่ างนั6 นหรือ
6 การอดอาหารอย่ างนี6 ไม่ ใช่
ยาโคบเรื องบาปของเขา
2 แต่ เขายั ง แสวงหาเราทุ กวั น หรื อที เราต้ องการ คื อการแก้
และปี ติยินดีทีจะรู้ จักทางของเรา พั นธนะของความชั ว การปลด
เหมื อนกั บว่ าเขาเป็ นประชาชาติ เปลื6 องภาระหนัก และการปล่ อย
ที ได้ ทาํ ความชอบธรรม และมิ ให้ ผ้ ู ถูกบีบบังคับเป็ นอิสระ และ
ได้ ละทิ6 งกฎแห่ งพระเจ้ าของเขา การหั กแอกเสียทุ กอัน
เขาก็ขอข้ อกฎอันเทียงธรรมจาก 7 ไม่ ใ ช่ การที จะปั น อาหารของ
เรา เขาทั6 งหลายก็ปีติ ยิ นดี ที จะ เจ้ าให้ กั บผู้ หิ ว และนํา คนยาก
จนไร้ บ้ านเข้ ามาในบ้ านของเจ้ า
เข้ ามาใกล้ พระเจ้ า
3พวกเขากล่ าวว่ า `ทํา ไมข้ า เมื อเจ้ าเห็ น คนเปลื อยกายก็
พระองค์ ท6 ั งหลายได้ อดอาหาร คลุ มกายเขาไว้ และไม่ ซ่ อน

58

(HS) ยรม OH:HS-JP (HQ) อพย L:HH-HJ (JP) โยบ HU:JP-JL (JH) อสย O:HH
(H) สดด LP:Q-HP (J) พบญ U:JS-JQ (O) กดว JO:L (L) H พกษ JH:Q-HO
(U) J พศด JP:O; อสร HP:M (M) นหม U:HP-HJ; ยรม OL:S (T) อสย US:HP; โยบ JJ:T
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ตั วของเจ้ า จากญาติ ของเจ้ าเอง พั ง ผู้ ซ่ อมแซมถนนให้ คื นคง
ดอกหรือ
เพื อจะได้ อาศัยอยู่ '
8 แล้ วความสว่ า งของเจ้ าจะพุ่ ง
การถือวันสะบาโต
ออกมาอย่ างอรุณ และแผลของ 13 ถ้ าเจ้ าหยุ ดเหยี ยบยํา วั นสะเจ้ าจะเรี ยกเนื6 อขึ6 นมาอย่ างรวด บาโต คือจากการทําตามใจของ
เร็ว ความชอบธรรมของเจ้ าจะ เจ้ าในวั นบริ สุ ทธิ= ของเรา และ
เดินนําหน้ าเจ้ า และสง่ าราศีของ เรี ยกสะบาโตว่ า วั นปี ติ ยิ นดี
พระเยโฮวาห์ จะระวังหลังเจ้ า
และเรียกวั นบริ สุทธิ= ของพระเย9แล้ วเจ้ าจะทู ล และพระเยโฮ- โฮวาห์ ว่า วันมีเกียรติ ถ้ าเจ้ าให้
วาห์ จะทรงตอบ เจ้ าจะร้ องทู ล เกียรติมัน ไม่ ไปตามทางของเจ้ า
และพระองค์ จะตรั สว่ า `เราอยู่ เอง หรือทําตามใจของเจ้ า หรือ
นี ' ถ้ าเจ้ าจะเอาออกไปจาก พูดถ้ อยคําของเจ้ าเอง
ท่ ามกลางเจ้ าเสี ย ซึ งแอก ซึ ง 14 แล้ วเจ้ า จะได้ ค วามปี ติ ยิ น ดี
การชี6 หน้ า และซึ งการพู ดอย่ าง ในพระเยโฮวาห์ และเราจะให้
ไร้ สาระ
เจ้ าขึ6 นขี อยู่ บนที สู งของแผ่ นดิ น
10 ถ้ าเจ้ าทุ่ มเทชี วิ ตของเจ้ าแก่ โลก และเราจะเลี6 ยงเจ้ าด้ วย
คนหิ ว และให้ ผ้ ู ถู กข่ มใจได้ อิ ม มรดกของยาโคบบิ ด าของเจ้ า
ใจ แล้ วความสว่ างของเจ้ าจะ เพราะโอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์ ได้
โผล่ ข6 ึ นในความมื ด และความ ตรัสแล้ ว"
มื ด คลุ้ มของเจ้ าจะเป็ นเหมื อ น พระเจ้าทรงสามารถ ยินดีและ
เทียงวัน
มีฤทธิ( ที.จะช่ วยให้รอด
11 และพระเยโฮวาห์ จ ะนํา เจ้ า
ดู เ ถิ ด พระหั ตถ์ ของ
อยู่ เป็ นนิตย์ และให้ จิตใจเจ้ าอิ ม
พระเยโฮวาห์ มิ ไ ด้ สั6 น
ในฤดูแล้ ง และกระทําให้ กระดูก ลงที จะช่ วยให้ รอดไม่ ได้ หรื อ
ของเจ้ าอ้ วนพี และเจ้ าจะเป็ น พระกรรณตึงซึ งจะไม่ ทรงได้ ยิน
เหมื อนสวนที มี นาํ6 รด เหมื อน 2 แต่ ว่ า ความชั วช้ าของเจ้ าทั6 ง
นํา6 พุ ทีนาํ6 ของมันไม่ ขาด
หลายได้ กระทํา ให้ เกิ ด การแยก
12 และพวกเจ้ าจะได้ สร้ างสิ ง ระหว่ างเจ้ ากั บพระเจ้ าของเจ้ า
ปรั กหั กพั งโบราณขึ6 นใหม่ เจ้ า และบาปของเจ้ าทั6 งหลายได้ บั ง
จะได้ ซ่ อมเสริ มรากฐานของคน พระพั กตร์ ของพระองค์ เสี ยจาก
หลายชั วอายุ มาแล้ วขึ6 น เจ้ า เจ้ า พระองค์จึงมิได้ ยิน
จะได้ ชื อว่ า `เป็ นผู้ ซ่อมกําแพงที 3 เพราะมื อ ของเจ้ ามลทิ น ด้ วย
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(S) โยบ HH:HT (Q) สดด OL:HU-HT (HP) พบญ HU:T-HP (HH) สดด JU:Q; OJ:S
(HJ) นหม J:U, HT; L:H-M (HO) อพย JP:S-HH (HL) โยบ JJ:JM; สดด OM:S; OT:L
(H) ปฐก HS:HL; กดว HH:JO (J) พบญ OJ:HQ; ยชว T:HH (O) อสย H:HU; ยรม J:OP
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โลหิ ต และนิ6 วมื อของเจ้ าด้ วย ความเที ยงธรรมตามเราไม่ ทั น
ความชั วช้ า ริมฝี ปากของเจ้ าได้ เราทั6 งหลายคอยท่ า ความสว่ า ง
พู ดคํา เท็จ ลิ6 นของเจ้ าพึ มพํา และ ดูเถิด ความมืด คอยท่ า
ความอธรรม
ความสุ กใส แต่ เราดํา เนิ นใน
4 ไม่ มี ผ้ ู ใดฟ้ องอย่ า งยุ ติ ธ รรม ความมืดคลุ้ ม
ไม่ มี ผ้ ู ใดขึ6 นศาลอย่ างสั ต ย์ จริ ง 10 เราทั6 งหลายคลํา หากํา แพง
เขาทั6 งหลายวางใจอยู่ กั บสิ งที ไม่ เหมื อนคนตาบอด เราคลํา หา
เป็ นสาระ เขาพู ดเท็จ เขาตั6 ง ราวกั บว่ าเราไม่ มี ลูกตา เราสะครรภ์ ความชั วและคลอดความ ดุ ดในเวลาเที ยงเหมื อนในเวลา
ชั วช้ า
กลางคื น เราอยู่ ในที โดดเดี ยว
5เขาฟั กไข่ งู ทั บทาง เขาทอใย เหมือนคนตาย
แมงมุ ม เขาผู้ กิ นไข่ น6 ั นก็ตาย 11 เราทุ กคนครางเหมื อ นหมี
แม้ ไข่ ลู กใดถู กทุ บ งู ร้ ายก็เป็ น และพิ ลาปเหมื อนนกเขา และ
ตัวขึ6 นมา
มองหาความยุ ติ ธรรม แต่ ไม่ มี
6ใยของมั นจะใช้ เป็ นเสื6 อผ้ าไม่ เลย หาความรอด แต่ กอ็ ยู่ ไกล
ได้ คนจะเอาสิ งทีมันทํามาคลุม จากเรา
ตัวไม่ ได้ กิจการของมันเป็ นการ 12 เพราะการละเมิ ดของข้ า
ชั วช้ า และการกระทําอั นทารุ ณ พระองค์ ท6 ั งหลายทวี ข6 ึ นต่ อพระ
ก็อยู่ ในมือของเขา
พั กตร์ พระองค์ และบาปของ
7 เท้ าของเขาวิ งไปหาความชั ว ข้ าพระองค์ ก็ ปรั กปรํา ข้ าพระ
และเขาเร่ งไปหลั งโลหิ ตไร้ ความ องค์ เพราะการละเมิ ดของข้ า
ผิ ดให้ ถึ งตาย ความคิ ดของเขา พระองค์อยู่ กับข้ าพระองค์ ส่ วน
เป็ นความคิ ดชั วช้ า การล้ าง ความชั วช้ าของข้ าพระองค์ ข้ า
ผลาญและการทํา ลายอยู่ ในหน พระองค์กร็ ้ ู จัก
ทางของเขา
13 คื อการละเมิ ด การปฏิ เสธ
8เขาไม่ ร้ ู จักทางแห่ งสันติสุข ไม่ พระเยโฮวาห์ การหั นไปจากการ
มี ค วามยุ ติ ธ รรมในวิ ถี ของเขา ติ ดตามพระเจ้ าของเรา การพู ด
เขาได้ ทํา ให้ ถนนของเขาทุ จ ริ ต ที เป็ นการบี บบั งคั บ และการ
ผู้ ใดที เดิ นในนั6 นจะไม่ ร้ ู จั กสั น- กบฏ การก่ อและการกล่ าวคํา
ติสุข
เท็จจากใจ
9เพราะฉะนั6 นความยุ ติ ธรรมจึ ง 14 ความยุ ติธรรมก็หันกลั บและ
อยู่ ห่ างจากเราทั6 งหลาย และ ความเที ยงธรรมก็ยืนอยู่ แต่ ไกล
(L) ยรม U:H (U) สภษ JO:OJ; มธ O:T (M) โยบ S:HL-HU (T) สภษ H:HM; M:HT
(S) สภษ O:HT; ลก H:TQ (Q) พคค U:HM-HT (HP) พบญ JS:JQ (HH) สดด OJ:O-L
(HJ) อสร Q:M; ยรม O:J (HO) สดด TS:OM; ยรม O:HP (HL) อสย UQ:L; ยรม U:JT-JS
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เพราะความจริงล้ มลงที ถนนเสีย ขึ6 น เมื อศัตรูมาอย่ างแม่ นาํ6 เชี ยว
แล้ ว และความเที ยงตรงเข้ าไป พระวิ ญญาณของพระเยโฮวาห์
ไม่ ได้
จะยกธงขึ6 นสู้ มัน
15 เออ สัจจะขาดอยู่ และผู้ ใดที
พระผู ไ้ ถ่จะเสด็จมายังศิ โยน
พรากจากความชั วก็ ทาํ ตั วให้ 20 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "และ
เป็ นเหยื อ พระเยโฮวาห์ ทรงเห็น พระผู้ ไถ่ จะเสด็จมายังศิโยน มา
แล้ วไม่ เป็ นที พอพระทั ย พระ ยั ง บรรดาผู้ อยู่ ในยาโคบผู้ หั น
องค์ทีไม่ มีความยุติธรรม
จากการละเมิด"
16 พระองค์ ทรงเห็ นว่ า ไม่ มี คน 21 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "และ
ใดเลย ทรงประหลาดพระทัยว่ า ฝ่ ายเรา นี เป็ นพั นธสั ญญาของ
ไม่ มี ใครอ้ อนวอนเผื อ เพราะ เรากับเขาทั6 งหลาย คื อวิญญาณ
ฉะนั6 นพระกรของพระองค์ เองก็ ของเราซึ งอยู่ เหนื อเจ้ า และคํา
นําความรอดมาสู่ พระองค์ และ ของเราซึ งเราใส่ ไ ว้ ในปากของ
ความชอบธรรมของพระองค์ ชู เจ้ าจะไม่ พรากไปจากปากของ
พระองค์ไว้
เจ้ า หรื อจากปากเชื6 อสายของ
17 พระองค์ ทรงสวมความชอบ เจ้ า หรื อจากปากของเชื6 อสาย
ธรรมเป็ นทับทรวง และพระมา- แห่ งเชื6 อสายของเจ้ า ตั6 งแต่ เวลา
ลาแห่ ง ความรอดอยู่ เหนื อพระ นี6 ไปจนกาลนิรันดร์" พระเยโฮเศียรของพระองค์ พระองค์ทรง วาห์ ตรัสดังนี6
สวมฉลองพระองค์ แห่ งการแก้
สง่ าราศี ของศิ โยนในอนาคต
แค้ นเป็ นของคลุมพระกาย และ
"จงลุ กขึ6 น ฉายแสง
เอาความกระตื อรื อร้ นห่ มพระ
เพราะว่ าความสว่ าง
องค์
ของเจ้ ามาแล้ ว และสง่ าราศีของ
18 พระองค์ จะทรงชํา ระให้ ตาม พระเยโฮวาห์ ข6 ึ นมาเหนือเจ้ า
การกระทําของเขา คือพระพิโรธ 2เพราะว่ า ดู เถิ ด ความมื ดจะ
แก่ ปรปั กษ์ ของพระองค์ และ คลุ มแผ่ นดินโลก และความมื ด
สิ งสนองแก่ ศั ต รู ของพระองค์ ทึบจะคลุ มชนชาติ ท6 ั งหลาย แต่
พระองค์ จ ะทรงมอบการสนอง พระเยโฮวาห์ จะทรงขึ6 นมาเหนื อ
แก่ เกาะทั6งหลาย
เจ้ า และเขาจะเห็นสง่ าราศี ของ
19 เขาจึ งจะยํา เกรงพระนาม พระองค์เหนือเจ้ า
พระเยโฮวาห์ จากตะวั นตก และ 3และบรรดาประชาชาติ จะมายั ง
สง่ าราศีของพระองค์จากทีตะวัน ความสว่ างของเจ้ า และกษั ตริ ย์
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(HU) สดด U:Q; HJ:H-J (HM) ปฐก HS:JO-OJ (HT) โยบ JQ:HL (HS) โยบ OL:HH
(HQ) สดด JJ:JT; ดนล T:JT (JP) อบด H:HT-JH; รม HH:JM (JH) อสย LQ:S; UU:O
(H) มธ U:HM; อฟ U:S (J) มธ HU:HL; ยน S:UU (O) ปฐก LQ:HP; สดด JJ:JT; MT:H-L
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ทั6 งหลายยั งความสุ กใสแห่ งการ เพื อนํา บุ ต รชายของเจ้ ามาแต่
ขึ6 นของเจ้ า
ไกล นํา เงิ นและทองคําของเขา
4 จงเงยตาของเจ้ ามองให้ รอบ มาด้ วย เพื อพระนามแห่ งพระ
และดู เขาทั6 งปวงมาอยู่ ด้ วย เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า และ
กัน เขาทั6งหลายมาหาเจ้ า บุตร เพื อองค์ บริ สุ ท ธิ= แห่ งอิ ส ราเอล
ชายทั6 งหลายของเจ้ าจะมาจากที เพราะพระองค์ ได้ ทรงกระทําให้
ไกล และบุ ตรสาวทั6 งหลายของ เจ้ าได้ รับสง่ าราศี
เจ้ าจะรับการเลี6 ยงจากเจ้ า
10 เหล่ าบุ ตรชายของคนต่ าง
5 แล้ วเจ้ าจะเห็ น และโชติ ช่ วง ด้ าวจะสร้ างกํา แพงของเจ้ าขึ6 น
ด้ วยกั น ใจของเจ้ าจะเกรงกลั ว และกษั ตริ ย์ของเขาจะปรนนิ บัติ
และใจกว้ างขึ6 น เพราะความ เจ้ า เพราะด้ วยความพิ โรธของ
อุ ดมสมบู รณ์ของทะเลจะหั นมา เรา เราเฆี ยนเจ้ า แต่ ด้วยความ
หาเจ้ า ความมั งคั งของบรรดา โปรดปรานของเรา เราได้ กรุณา
ประชาชาติจะมายังเจ้ า
เจ้ า
6มวลอูฐจะมาห้ อมล้ อมเจ้ า อูฐ 11 ประตู เมื องของเจ้ าจึ งจะเปิ ด
หนุ่ มจากมี เดี ยนและเอฟาห์ อยู่ เสมอ ทั6 งกลางวั นและกลาง
บรรดาเหล่ า นั6 นจากเชบาจะมา คื นมั นจะไม่ ปิด เพื อคนจะนํา
เขาจะนําทองคําและกํายาน และ ความมั งคั งของบรรดาประชา
จะบอกข่ าวดี ถึ ง กิ จ การอั น น่ า ชาติมาให้ เจ้ า พร้ อมด้ วยกษัตริย์
สรรเสริญของพระเยโฮวาห์
ทั6งหลาย
7ฝู งแพะแกะทั6 ง สิ6 นแห่ งเคดาร์ 12 เพราะว่ าประชาชาติ และ
จะรวมมาหาเจ้ า แกะผู้ ของเน- ราชอาณาจั กรที จะไม่ ปรนนิ บั ติ
บาโยทจะปรนนิ บั ติ เจ้ า มั นจะ เจ้ าจะพินาศ เออ บรรดาประขึ6 นไปบนแท่ นบู ชาของเราอย่ าง ชาชาติ เ หล่ านั6 นจะถู กทิ6 งร้ าง
เป็ นที โปรดปราน และเราจะให้ อย่ างสิ6 นเชิ ง
นิ เวศแห่ งสง่ าราศี ของเราได้ รั บ 13 สง่ าราศี แห่ งเลบานอนจะมา
สง่ าราศี
ยั งเจ้ า คื อต้ นสนสามใบ ต้ น
8 เหล่ านี6 เป็ นใครนะที บิ นมา สนเขาและต้ นไม้ ที เขี ยวชะอุ่ ม
เหมื อนเมฆ และเหมื อนนกเขา ตลอดปี ด้ วยกั น เพื อจะกระทํา
ไปยังหน้ าต่ างของมัน
ให้ ที แห่ งสถานบริ สุ ท ธิ= ของเรา
9 แน่ นอนเกาะทั6 งหลายจะรอ งดงาม และเราจะกระทํา ให้ ที
คอยเรา กําปั นแห่ งทารชิ ชก่ อน แห่ งเท้ าของเรารุ่ งโรจน์
(L) ยน L:OU; กจ HO:LL (U) ยรม OO:Q (M) วนฉ M:U (T) ปฐก JU:HO; อสย UM:T
(S) ลก HO:JQ; วว T:Q (Q) ปฐก Q:JT; HP:J-U (HP) อสร M:O-HJ; ศคย M:HU
(HH) นหม HO:HQ; วว JH:JU (HJ) สดด J:HJ; ดนล J:OU (HO) อสร T:JT; ฮชย HL:M-T
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14 บุ ต รชายของคนเหล่ า นั6 นที `ความสรรเสริญ'
ได้ บี บบั งคั บเจ้ าจะมาโค้ งลงต่ อ 19 ดวงอาทิ ต ย์ จะไม่ เ ป็ นความ
เจ้ า และบรรดาผู้ ทีดูหมิ นเจ้ าจะ สว่ างของเจ้ าในกลางวันอีก หรือ
กราบลงทีฝ่ าเท้ าของเจ้ า เขาทั6ง ดวงจั นทร์ จะไม่ ให้ แสงแก่ เจ้ าใน
หลายจะเรี ยกเจ้ าว่ า `เป็ นพระ กลางคื นเพื อเป็ นความสุ กใส
นครของพระเยโฮวาห์ ศิ โยน แต่ พระเยโฮวาห์ จะทรงเป็ น
แห่ งองค์บริสุทธิ= ของอิสราเอล'
ความสว่ างเป็ นนิตย์ของเจ้ า และ
15 ในเมื อเจ้ าได้ ถู ก ละทิ6 งและ พระเจ้ าของเจ้ าจะเป็ นสง่ าราศี
เป็ นที เกลี ยดชั ง และไม่ มี ใคร ของเจ้ า
ผ่ านเจ้ ามาเลย เราจะกระทําให้ 20 ดวงอาทิตย์ ของเจ้ าจะไม่ ตก
เจ้ าโอ่ อ่าตระการเป็ นนิ ตย์ เป็ น อีก หรือดวงจันทร์ของเจ้ าจะไม่
ความชื นบานทุ กชั วอายุ
มี ข้างแรม เพราะพระเยโฮวาห์
16 เจ้ าจะได้ ดู ดนํา6 นมของบรร- จะทรงเป็ นความสว่ า งนิ รั น ดร์
ดาประชาชาติ เจ้ าจะได้ ดู ดนม ของเจ้ า และวั นที เจ้ าไว้ ทุ กข์ จะ
ของบรรดากษัตริ ย์ และเจ้ าจะรู้ หมดสิ6 นไป
ว่ า เราพระเยโฮวาห์ เป็ นพระผู้ 21 ชนชาติ ของเจ้ าจะชอบธรรม
ช่ วยให้ รอดของเจ้ า และพระผู้ ทั6งสิ6 น เขาจะได้ แผ่ นดินนั6 นเป็ น
ไถ่ ของเจ้ า องค์ อานุ ภาพของ กรรมสิ ทธิ= เป็ นนิ ตย์ หน่ อที เรา
ยาโคบ
ปลูก และผลงานแห่ งมือของเรา
17 แทนทองสั มฤทธิ= เราจะนํา นั6 น เพื อเราจะรับสง่ าราศี
มาซึ งทองคํา และแทนเหล็ก เรา 22 ผู้ เล็กน้ อยที สุ ดจะเป็ นพั นๆ
จะนํา มาซึ งเงิ น แทนไม้ ทอง และผู้ นิดที สุ ดจะเป็ นประชาชาติ
สัมฤทธิ= แทนหิ น เหล็ก เราจะ อันมีอานุ ภาพ เราคือพระเยโฮกระทํา ให้ สั นติ ภาพเป็ นผู้ ครอบ วาห์ ถึงเวลาเราก็จะเร่ ง"
ครองของเจ้ า และความชอบ
ข่ าวประเสริ ฐเรื. อง
ธรรมเป็ นนายงานของเจ้ า
ความรอดในศิ โยน
18 ในแผ่ นดิ น ของเจ้ าเขาจะไม่
"พระวิ ญญาณแห่ งองค์
ได้ ยินถึงความทารุ ณอี ก ในเขต
พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
แดนของเจ้ า ถึ งการล้ างผลาญ สถิ ตอยู่ บนข้ าพเจ้ า เพราะว่ า
หรื อการทําลาย แต่ เจ้ าจะเรี ยก พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงเจิ มตั6 ง
กํา แพงของเจ้ าว่ า `ความรอด' ข้ าพเจ้ าไว้ ให้ ประกาศข่ าวประและ ประตู เมื อง ขอ งเจ้ าว่ า เสริฐมายังผู้ ที ถ่ อมใจ พระองค์
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(HL) ยรม HM:HQ; วว O:Q (HU) สดด TS:MP-MH (HM) อสย LQ:JO (HT) ศคย HJ:S
(HS) สดด TJ:O-T; มคา L:O (HQ) สดด OM:Q; วว JH:JO (JP) สดด JT:H; SL:HH
(JH) ศคย HL:JP; J ปต O:HO (JJ) ดนล J:OU; มธ HO:OH (H) มธ O:HM; ลก L:HS-HQ
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ได้ ทรงใช้ ข้ าพเจ้ าให้ รั กษาคนที ปุโรหิ ตของพระเยโฮวาห์ คนจะ
ชอกชํา6 ระกํา ใจ ให้ ร้ องประ- เรี ยกเจ้ าทั6 งหลายว่ า เป็ นผู้
กาศอิ สรภาพแก่ บรรดาเชลย ปรนนิ บั ติ ของพระเจ้ าของเรา
และบอกการเปิ ดเรื อ นจํา ออก เจ้ าทั6 งหลายจะได้ รั บ ประทาน
ให้ แก่ ผ้ ู ทีถูกจองจํา
ความมั งคั งของบรรดาประชา
2เพื อประกาศปี แห่ งความโปรด ชาติ และเจ้ าจะอวดในสง่ าราศี
ปรานของพระเยโฮวาห์ และวั น ของเขาทั6งหลาย
แห่ งการแก้ แค้ นของพระเจ้ าของ 7 แทนความอายของเจ้ าทั6 ง
เรา เพื อเล้ าโลมบรรดาผู้ ที ไว้ หลาย เจ้ าจะได้ ส่ วนสองส่ วน
ทุ กข์
แทนความอดสู เขาทั6 งหลายจะ
อิ สราเอลจะได้กลับคืนมาใหม่
เปรมปรีด= ิ ในส่ วนของเขา เพราะ
3เพื อจัดให้ บรรดาผู้ ทีไว้ ทุ กข์ใน ฉะนั6 นในแผ่ นดิ นของเขาทั6 ง
ศิ โยน เพื อประทานความสวย หลาย เขาจะได้ สองส่ วนเป็ น
งามแทนขี6 เถ้ าให้ เขา นํา6 มันแห่ ง กรรมสิ ทธิ= ความชื นบานเป็ น
ความยิ นดี แทนการไว้ ทุ กข์ ผ้ า นิตย์จะเป็ นของเขา
ห่ มแห่ งการสรรเสริ ญแทนจิ ตใจ 8เพราะเราคื อพระเยโฮวาห์ รั ก
ทีท้อถอย เพื อคนจะเรียกเขาว่ า ความยุ ติ ธรรม เราเกลี ยดการ
ต้ นไม้ แห่ งความชอบธรรม ทีซึ ง ขโมยเพื อได้ เครื องเผาบูชา เรา
พระเยโฮวาห์ ทรงปลู กไว้ เพื อ จะนํา กิ จ การของเขาด้ วยความ
จริง และเราจะกระทําพันธสัญพระองค์จะทรงได้ รับสง่ าราศี
4เขาทั6 งหลายจะสร้ างที ที ถู กทิ6 ง ญานิรันดร์กับเขา
ไว้ เสี ยเปล่ า แต่ โบราณขึ6 นใหม่ 9 เชื6 อสายของเขาทั6 งหลายจะ
เขาจะก่ อซากปรั กหั กพั งแต่ ก่ อน เป็ นที ร้ ู จั กกั นท่ ามกลางบรรดา
ขึ6 นมาอี ก เขาจะซ่ อมหั วเมื อง ประชาชาติ และลู กหลานของ
ที ถู กทิ6 งไว้ เสี ยเปล่ านั6 น คื อที เขาในท่ามกลางชนชาติ ท6 ั งหลาย
ทุ ก คนที ได้ เห็ นเขาจะจํา เขาได้
ทีรกร้ างมาหลายชั วอายุคนแล้ ว
5คนต่ างถิ น จะยื นเลี6 ยงฝู งแพะ ว่ าเขาเป็ นเชื6 อสายซึ งพระเยโฮแกะของเจ้ าทั6 งหลาย บุ ตรชาย วาห์ ทรงอํานวยพระพร"
ทั6 งหลายของคนต่ างด้ าวจะเป็ น 10 ข้ าพเจ้ าจะเปรมปรีด= ิ อย่ างยิ ง
คนไถนาและคนแต่ งเถาองุ่ น ในพระเยโฮวาห์ จิตใจของข้ าพเจ้ าจะลิ งโลดในพระเจ้ าของ
ของเจ้ า
6 แต่ เจ้ าทั6 งหลายจะได้ ชื อว่ า ข้ าพเจ้ า เพราะพระองค์ ได้ ทรง
(J) ลนต JU:Q-HO; ลก L:HQ (O) อสธ L:H-O; สดด OP:HH (L) อสย LQ:M; อสค OM:JO
(U) อสย MP:HP-HL; อฟ J:HJ-JP (M) อพย HQ:M; รม HJ:H (T) พบญ JH:HT
(S) สดด HH:T; OO:U (Q) ปฐก JJ:HS; ศคย S:HO (HP) H ซมอ J:H; นหม S:HP
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สวมข้ าพเจ้ าด้ วยเสื6 อผ้ าแห่ ง แห่ งพระเจ้ าของเจ้ า
ความรอด พระองค์ ทรงคลุ ม 4 เขาจะไม่ ขนานนามเจ้ าอี กว่ า
ข้ าพเจ้ าด้ วยเสื6 อแห่ งความชอบ "ถู กทอดทิ6ง" และเขาจะไม่ เรียก
ธรรม อย่ างเจ้ าบ่ าวประดั บตั ว แผ่ นดิ นของเจ้ าอี กว่ า "ซึ งร้ าง
ด้ วยเครื องประดั บ และอย่ าง เปล่ า" แต่ เขาจะเรี ยกเจ้ าว่ า
เจ้ าสาวตกแต่ งตั วด้ วยเพชรนิ ล- "เฮฟซี บาห์ " และเรี ยกแผ่ นดิ น
จินดา
ของเจ้ าว่ า "บิวลาห์ " เพราะพระ
11 เพราะแผ่ นดิ นโลกได้ เกิ ด เยโฮวาห์ ทรงปี ติยินดีในเจ้ า และ
หน่ อของมั น และสวนทํา ให้ สิ ง แผ่ นดินของเจ้ าจะแต่ งงาน
ที หว่ า นในนั6 นงอกขึ6 นมาฉั นใด 5 เพราะชายหนุ่ มแต่ งงานกั บ
องค์ พ ระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าจะ หญิ งพรหมจารี ฉันใด บุ ตรชาย
ทรงทํา ให้ ความชอบธรรมและ ทั6 งหลายของเจ้ าจะแต่ งกั บเจ้ า
ความสรรเสริ ญ งอกขึ6 นมาต่ อ ฉั นนั6 น และเจ้ าบ่ าวเปรมปรี ด= ิ
หน้ าบรรดาประชาชาติฉันนั6 น
เพราะเจ้ าสาวฉันใด พระเจ้ าของ
อิ สราเอลจะได้กลับคืนมาใหม่
เจ้ าจะเปรมปรี ด= ิ เพราะเจ้ าฉั น
เพื อ เห็ นแก่ ศิ โยน นั6 น
ข้ าพเจ้ าจะไม่ ระงั บ 6โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย บนกําแพง
เสียง และเพื อเห็นแก่ เยรูซาเล็ม ของเจ้ า เราได้ วางยามไว้ ตลอด
ข้ าพเจ้ าจะไม่ นิ งเฉยอยู่ จนกว่ า กลางวั น และตลอดกลางคื น เขา
ความชอบธรรมของกรุ งนี6 จะ ทั6 งหลายจะไม่ ระงั บเสี ยงเลย
ออกไปอย่ างความสุ กใส และ เจ้ าทั6 งหลายผู้ ที กล่ าวถึงพระเยความรอดของกรุ งนี6 อย่ างคบ โฮวาห์ ไม่ ต้องระงับเสียง
7 และอย่ า ให้ พระองค์ หยุ ด พั ก
เพลิงทีลุกอยู่
2บรรดาประชาชาติจะเห็นความ จนกว่ าพระองค์ จะสถาปนาและ
ชอบธรรมของเจ้ า และกษั ตริ ย์ กระทํา กรุ ง เยรู ซาเล็ ม ให้ เป็ นที
ทั6 งหลายจะเห็ นสง่ าราศี ของเจ้ า สรรเสริญในแผ่ นดินโลก
และเขาจะเรี ยกเจ้ าด้ วยชื อใหม่ 8พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณด้ วย
ซึ งพระโอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์ พระหั ตถ์ ขวาของพระองค์ และ
ด้ วยพระกรอานุ ภาพของพระ
จะประทาน
3เจ้ าจะเป็ นมงกุ ฎ แห่ งสง่ าราศี องค์ว่า "แน่ นอนเราจะไม่ ให้ ข้าว
ในพระหั ตถ์ ของพระเยโฮวาห์ ของเจ้ าเป็ นอาหารของศั ตรู ของ
และเป็ นราชมงกุ ฎในพระหั ต ถ์ เจ้ าอีก และบรรดาบุ ตรชายของ
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(HH) พซม L:HM-U:H; มธ HO:O (H) สดด UH:HS (J) อสย LQ:M; มคา U:S; กจ Q:HU
(O) ศคย Q:HM; ลก J:HL (L) อสย MJ:HJ; ฮชย H:Q-HP (U) สดด LU:HH-HM
(M) J พศด S:HL; พซม O:O (T) ยรม OO:Q; ศฟย O:HQ-JP (S) พบญ OJ:LP; อสค JP:U
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คนต่ างด้ าวจะไม่ ดื มนํา6 องุ่ นของ ประกาศในความชอบธรรมและ
เจ้ า ซึ งเจ้ าตรากตรําได้ มานั6 น
มีอานุ ภาพทีจะช่ วยให้ รอด"
9แต่ ผ้ ู ใดที เกี ยวเก็บไว้ จะได้ กิ น 2ทํา ไมเครื องทรงของพระองค์
และสรรเสริญพระเยโฮวาห์ และ จึ งสี แดง และเสื6 อผ้ าของพระ
บรรดาผู้ ที เก็บรวบรวมจะได้ ดื ม องค์ เหมื อ นกั บของคนที ยํา ใน
ในลานสถานอันบริสุทธิ= ของเรา" บ่ อยําองุ่ น
10 จงไป จงไปทางประตู เมื อง 3"เราได้ ยาํ บ่ อองุ่ นแต่ ลาํ พังและ
จัดเตรียมทางไว้ ให้ ชนชาติน6 ี จง ไม่ มี ใครจากชนชาติ ท6 ั งหลายอยู่
พูน จงพูนทางหลวงขึ6 น จงเก็บ กั บเราเลย เราจะยํา มั นด้ วย
กวาดหิ นเสียให้ หมด จงยกสัญ- ความโกรธของเรา เราเหยี ยบ
ญาณไว้ เหนือชนชาติท6 ังหลาย
มั นด้ วยความพิ โรธของเรา โล11 ดู เถิ ด พระเยโฮวาห์ ได้ ทรง หิ ตของเขาจะพรมอยู่ บนเสื6 อผ้ า
ร้ องประกาศให้ ได้ ยิ น ถึ งปลาย ของเรา และเราจะทําให้ เสื6 อผ้ า
แผ่ นดินโลกว่ า "จงกล่ าวแก่ ธิดา ของเราเปื6 อนหมด
ของศิโยนว่ า `ดูเถิด ความรอด 4เพราะวั นแก้ แค้ นอยู่ ในใจของ
ของเจ้ ามา ดูเถิด รางวัลของพระ เรา และปี แห่ งการไถ่ ของเราได้
องค์ ก ็อยู่ กั บพระองค์ และพระ มาถึง
ราชกิ จของพระองค์ ก ็อยู่ ต่ อพระ 5เรามอง แต่ ไม่ มีผ้ ู ใดช่ วยเหลือ
พักตร์ของพระองค์'"
เราประหลาดใจว่ าไม่ มี ผ้ ู ชู ไว้
12 และคนจะเรี ยกเขาทั6 งหลาย เพราะฉะนั6 นแขนของเราเองจึ ง
ว่ า "ประชาชนบริสุทธิ= ผู้ รับไถ่ นําความรอดมาให้ เรา และความ
ไว้ แล้ วของพระเยโฮวาห์ " และ พิโรธของเรา ชู เราไว้
เขาจะเรี ยกเจ้ าว่ า "หามาได้ 6 เราจะยํา ชนชาติ ท6 ั งหลายลง
เมืองทีมิได้ ถูกทอดทิ6ง"
ด้ วยความโกรธของเรา เราทําให้
บ่ อยํา. องุ่ นแห่ ง
เขาเมาด้ วยความพิ โรธของเรา
และเราจะทําให้ กาํ ลั งของเขาถด
พระพิโรธของพระเจ้า
นี ใครหนอที มาจาก ถอยลงบนแผ่ นดินโลก"
พระเจ้าทรงดู แล
เมื องเอโดม สวมเสื6 อ
รักษาอิ สราเอล
ผ้ าย้ อมสีจากเมืองโบสราห์ พระ
องค์ ผ้ ู ซึ งโอ่ อ่ าในเครื องทรงของ 7ข้ าพเจ้ าจะกล่ าวถึ งความเมตพระองค์ เสด็จมาด้ วยกําลั งยิ ง ตาแห่ งพระเยโฮวาห์ และการ
ใหญ่ ของพระองค์ "นี เราเองร้ อง สรรเสริญของพระเยโฮวาห์ ตาม
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(Q) พบญ HJ:T (HP) อสย HS:O (HH) สดด QS:H-O; มก HM:HU (HJ) พบญ T:M
(H) สดด JL:T-HP (O) พคค H:HU; มลค L:O (L) ยรม UH:M (U) อสย MO:O; ยน HM:OJ
(M) โยบ JH:JP; สดด MP:O; TU:S; ยรม JU:HM-HT (T) นหม Q:T-HU; สดด MO:O
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หน้ า 1490
บรรดาซึ งพระเยโฮวาห์ ประทาน ของพระองค์อยู่ ทีไหน พระองค์
แก่ พวกเรา และความดี ยิ งใหญ่ ทรงอยู่ ที ไหน ผู้ ซึ งบรรจุ พระ
ต่ อวงศ์ วานของอิ สราเอล ซึ ง วิ ญญาณบริ สุ ท ธิ= ของพระองค์
พระองค์ ทรงอนุ มั ติ ให้ ตามพระ ท่ามกลางเขา
กรุ ณาของพระองค์ ตามความ 12 ผู้ นําเขาทั6 งหลายทางมื อขวา
เมตตาอั นอุ ดมสมบู รณ์ของพระ ของโมเสสด้ วยพระกรอั น รุ่ งองค์
โรจน์ ของพระองค์ ผู้ แยกนํา6
8เพราะพระองค์ ตรั สว่ า "แน่ ออกต่ อหน้ าเขาทั6 งหลาย เพื อ
ที เ ดี ย วเขาเป็ นชนชาติ ของเรา สร้ างพระนามนิ รั น ดร์ ใ ห้ พระ
บุ ตรผู้ จะไม่ พูดมุ สา" และพระ องค์เอง
องค์ ไ ด้ เป็ นพระผู้ ช่ วยให้ รอด 13 ผู้ ได้ นาํ เขาทั6งหลายข้ ามทะเล
ของเรา
นั6 นเหมื อนม้ าในถิ นทุ ร กั นดาร
9 พระองค์ ท รงทุ กข์ พระทั ยใน เพื อเขาทั6งหลายจะมิได้ สะดุด
ความทุ กข์ ใจทั6 งสิ6 นของเขาและ 14 อย่ างสั ตว์ เลี6 ยงไปยั งหุ บเขา
ทู ต สวรรค์ ที อยู่ ต่ อพระพั ก ตร์ ฉันใด พระวิญญาณของพระเยพระองค์ช่วยเขาทั6 งหลายให้ รอด โฮวาห์ ประทานให้ เขาหยุ ด พั ก
พระองค์ ทรงไถ่ เขาด้ วยความรั ก ฉั นนั6 น" ฉะนั6 นพระองค์ จึ งทรง
ของพระองค์ และด้ วยความสง- นําชนชาติ ของพระองค์ เพื อจะ
สารของพระองค์ พระองค์ ทรง สร้ างพระนามอั น รุ่ งโรจน์ แด่
ยกเขาขึ6 นและหอบเขาไปตลอด พระองค์เอง
กาลก่ อน
15 ขอทอดพระเนตรลงมาจาก
10 แต่ เขาทั6งหลายได้ กบฏ และ ฟ้ าสวรรค์ และทรงเพ่ งดู จาก
ทํา ให้ พระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ= ของ สถานบริ สุ ทธิ= และรุ่ งโรจน์ ของ
พระองค์เสียพระทัย ฉะนั6 นพระ พระองค์ ความกระตื อรื อร้ น
องค์ จึ งทรงหั นเป็ นศั ตรู ของเขา และอานุ ภาพของพระองค์ อยู่ ที
ทั6งหลาย และพระองค์ทรงต่ อสู้ ไหน พระทั ยกรุ ณาและพระ
กับเขาทั6งหลายเอง
เมตตาของพระองค์ ต่ อ ข้ าพระ
11 แล้ วพระองค์ ท รงระลึ ก ถึ ง องค์ อยู่ ที ไหน ได้ ถู กยึ ดไว้ แล้ ว
สมั ยเก่ าก่ อน ถึ งโมเสส ถึงชน หรือ
ชาติ ของพระองค์ ว่ า "พระองค์ 16 แน่ นอนพระองค์ ทรงเป็ น
ผู้ ทรงนํา เขาทั6 งหลายขึ6 นมาจาก พระบิ ดาของข้ าพระองค์ ทั6 ง
ทะเลพร้ อมกั บผู้ เลี6 ยงแพะแกะ หลาย แม้ อั บราฮั มมิ ได้ ร้ ู จั กข้ า
(S) ปฐก HT:T; อพย O:T (Q) อพย O:T-Q; วนฉ HP:HM (HP) อพย HU:JL; กดว HL:Q
(HH) ลนต JM:LP-LU; พบญ L:JP (HJ) อพย HU:M (HO) สดด HPM:Q; ฮบก O:HU
(HL) ยชว JJ:L; ฮบ L:S-HH (HU) พบญ JM:HU; สดด OO:HL (HM) อพย L:JJ
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อิสยาห์ MO, ML
พระองค์ และอิ สราเอลหาจําข้ า ไหลลงมาต่ อพระพักตร์พระองค์
พระองค์ได้ ไม่ โอ ข้ าแต่ พระเย- 2 ดั งเมื อไฟที ทํา ให้ ละลาย
โฮวาห์ พระองค์ ทรงเป็ นพระ ไหม้ อยู่ และไฟกระทํา ให้ นํา6
บิ ดาและพระผู้ ไถ่ ของข้ าพระ เดื อด เพื อให้ พระนามของพระ
องค์ ท6 ังหลาย พระนามของพระ องค์ เป็ นที ร้ ู จั กแก่ ปฏิ ปั กษ์ ของ
องค์ดาํ รงอยู่ ต6 ั งแต่ นิรันดร์กาล
พระองค์ เพื อบรรดาประชาชาติ
17 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ไฉน จะสะเทื อ นต่ อพระพั ก ตร์ พ ระ
พระองค์ ท รงกระทํา ให้ ข้ าพระ องค์
องค์ ทั6 งหลายผิ ดไปจากพระ 3เมื อพระองค์ ทรงกระทํา สิ งน่ า
มรรคาของพระองค์ และกระทํา กลั วที พวกข้ าพระองค์ คาดไม่ ถึ ง
ใจของข้ าพระองค์ ให้ แข็ ง กระ- พระองค์ เสด็จลงมา ภู เขาก็
ด้ างจนข้ าพระองค์ ไม่ ยํา เกรง เคลื อนที ลงมาต่ อพระพั กตร์
พระองค์ ขอพระองค์ ทรงกลั บ พระองค์
มาเพื อเห็ น แก่ บรรดาผู้ รั บใช้ 4โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า ตั6 งแต่ เริ ม
ของพระองค์ คื อตระกู ลทั6 ง แรกของโลก ไม่ มี ผ้ ู ใดได้ ยิ น
หลายอันเป็ นมรดกของพระองค์ หรื อทราบด้ วยหู หรื อตาได้ เห็ น
18 ชนชาติ แ ห่ งความบริ สุ ทธิ= สิ งทั6 งหลายซึ งพระองค์ ทรง
ของพระองค์ ได้ อาศั ยอยู่ ที
เตรี ยมไว้ เพื อบรรดาผู้ ที รอคอย
นั นแค่ ประเดีW ยวหนึ ง ปฏิ ปั กษ์ พระองค์ นอกเหนือพระองค์
ของข้ าพระองค์ ทั6 งหลายได้ 5พระองค์ ทรงพบเขาที ชื นบาน
เหยี ยบยํา สถานบริ สุ ทธิ= ของพระ และ กระทํา ความ ชอบธรรม
องค์ลง
บรรดาผู้ ที จาํ พระองค์ ไ ด้ ในวิ ธี
19 ข้ าพระองค์ ท6 ั งหลายเป็ นของ การของพระองค์ ดู เถิ ด พระ
พระองค์ พระองค์ ไม่ เคยปก องค์ ทรงกริ6 ว เพราะข้ าพระองค์
ครองพวกเขาเลย เขาไม่ ได้ เรียก ทั6งหลายทําบาปแล้ ว ข้ าพระองค์
พวกเขาโดยพระนามของพระ ทั6 ง หลายยั ง อยู่ ในบาปเป็ นเวลา
องค์
นาน และข้ าพระองค์ท6 ังหลายจะ
พระเจ้าทรงเป็ นช่ างปั, น
รอด
6ข้ าพระองค์ทุ กคนได้ กลายเป็ น
เราเป็ นดินเหนียว
โอ ถ้ าหากว่ าพระองค์ เหมือนสิ งที ไม่ สะอาด และการ
จะทรงแหวกฟ้ าสวรรค์ กระทํา อั นชอบธรรมของข้ า
เสด็จลงมาได้ หนอ เพื อภูเขาจะ พระองค์ ท6 ั งสิ6 นเหมื อนเสื6 อผ้ าที
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(HT) สดด HHQ:HP, OM (HS) อพย HQ:L-M; พบญ T:M (HQ) สดด TQ:M; ยรม HP:JU
(H) สดด HS:T; มก H:HP (J) อพย HL:L; H ซมอ HT:LM (O) อพย OL:HP; พบญ L:OL
(L) สดด OH:HQ; H คร J:Q-HP (U) อพย JP:JL; JU:JJ (M) โยบ HL:L; อสย M:U
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สกปรก ข้ าพระองค์ทุกคนเหี ยว และสิ งอั น น่ า ปรารถนาของข้ า
ลงอย่ างใบไม้ และความชั วช้ า พระองค์ท6 ังสิ6 นได้ ถูกทิ6งร้ าง
ของข้ าพระองค์ ท6 ั งหลายได้ พั ด 12 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ เป็ น
พาข้ าพระองค์ไปเหมือนลม
อย่ างนี6 แล้ ว พระองค์ ยั งจะทรง
7 ไม่ มี ผ้ ู ใดร้ องทู ล ต่ อ พระนาม ยับยั6 งพระองค์ไว้ หรือ พระองค์
ของพระองค์ ทีเร้ าตนเองให้ ยึด จะทรงเงี ย บอยู่ และข่ ม ใจพวก
พระองค์ ไว้ เพราะพระองค์ ทรง ข้ าพระองค์อย่ างถึงขนาดหรือ
ซ่ อนพระพักตร์ของพระองค์จาก
พระเจ้าทรงตอบ
ข้ าพระองค์ ท6 ั งหลาย และได้
พวกอิ สราเอลที.เหลืออยู่
ผลาญข้ าพระองค์ ทั6 งหลาย
"คนเหล่ า นั6 นที มิ ได้ ขอ
เพราะเหตุ ความชั วช้ าของข้ า
พบเรา แสวงหาเรา คน
พระองค์
เหล่ า นั6 นที มิ ไ ด้ แสวงหาเราได้
8โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ แต่ บัด พบเรา เราว่ า `เราอยู่ ทีนี เราอยู่
นี6 พระองค์ ยั งทรงเป็ นพระบิ ดา ที นี ' ต่ อประชาชาติ ที เขาไม่ ได้
ของข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์ ท6 ั ง เรียกโดยนามของเรา
หลายเป็ นดิ นเหนี ยว และพระ 2 เรายื นมื อ ของเราออกตลอด
องค์ทรงเป็ นช่ างปั6 น ข้ าพระองค์ วั นต่ อชนชาติ ที มั กกบฏ ผู้ ดํา ทุ ก คนเป็ นผลพระหั ต ถกิ จ ของ เนินในทางทีไม่ ดี ติดตามอุบาย
พระองค์
ของตนเอง
9โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขออย่ า 3ชนชาติ ที ยั วเย้ าเราให้ กริ6 วต่ อ
ทรงกริ6 วนั ก และขออย่ าทรงจด หน้ าอยู่ เสมอ ทําการสักการบูชา
จําความชั วช้ าไว้ เป็ นนิตย์ ดูเถิด ตามสวน และเผาเครื องหอมอยู่
ขอทรงพิเคราะห์ ข้ าพระองค์ท6 ัง บนกองอิฐ
สิ6 นเป็ นชนชาติของพระองค์
4ผู้ ยังคงอยู่ ท่ ามกลางอุ โมงค์ฝั ง
10 หั วเมืองบริสุ ทธิ= ของพระองค์ ศพ และค้ างคืนในโบราณสถาน
กลายเป็ นถิ นทุ รกั นดาร ศิ โยน ผู้ กินเนื6 อหมู และในภาชนะของ
ได้ กลายเป็ นถิ นทุ รกั นดาร เย- เขามี แกงซึ งทําด้ วยเนื6 อทีน่ าสะรูซาเล็มเป็ นทีรกร้ าง
อิดสะเอียน
=
11 นิเวศอันบริสุทธิ และงามของ 5ผู้ กล่ าวว่ า `ออกไปห่ างๆ อย่ า
ข้ าพระองค์ ท6 ั งหลาย
ที ซึ ง เข้ ามาใกล้ เพราะข้ าบริสุทธิ= กว่ า
บรรพบุ รุ ษของข้ าพระองค์ สรร- เจ้ า' เหล่ านี6 เป็ นควันอยู่ ในจมู ก
เสริ ญพระองค์ ถูกไฟเผาเสียแล้ ว ของเรา เป็ นไฟซึ งไหม้ อยู่ วันยัง
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(T) สดด HL:L (S) อพย L:JJ (Q) สดด M:H; OS:H; TL:H-J (HP) J พกษ JU:Q
(HH) J พกษ JU:Q (HJ) สดด HP:H; TL:HP-HH (H) สดด JJ:JT (J) สภษ H:JL
(O) พบญ OJ:HM-HQ (L) กดว HQ:HH; พบญ HS:HH (U) มธ Q:HH; ลก U:OP; T:OQ
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หน้ า 1493
อิสยาห์ MU
คํา
ของเรา ผู้ จัดสํารับไว้ ให้ แก่ พระ
6ดูเถิ ด มีเขียนไว้ ต่อหน้ าเราว่ า โชค และจัดหาเครื องดื มบูชาให้
`เราจะไม่ นิ งเฉย แต่ เราจะตอบ แก่ พระเคราะห์
สนอง เออ เราจะตอบสนองไว้ 12 เพราะฉะนั6 นเราจะนั บรวม
ในอกของเขา
เจ้ าทั6 งหลายไว้ กั บดาบ และเจ้ า
7 ทั6 งความชั วช้ าของเจ้ าและ ทุ ก คนจะต้ องหมอบลงต่ อ การ
ความชั วช้ าของบรรพบุ รุ ษของ สังหาร เพราะเมื อเราเรียก เจ้ า
เจ้ าทั6 งหลายรวมกันด้ วย'" พระ ไม่ ตอบ เมื อเราพู ด เจ้ าไม่ ฟัง
เยโฮวาห์ ตรัสดังนี6 ว่า "เขาได้ เผา แต่ ได้ กระทําชั วในสายตาของเรา
เครื องหอมบนภูเขา และกล่ าว และเลื อ กสิ งที เราไม่ ปี ติ ยิ น ดี
หยาบช้ าต่ อเราบนเนิน เราจึงจะ ด้ วย"
ตวงกิ จ การเก่ า เข้ า ไปในอกของ 13 เพราะฉะนั6 นองค์ พระผู้ เป็ น
เขา"
เจ้ าพระเจ้ าจึ งตรั สดั งนี6 ว่ า "ดู
8พระเยโฮวาห์ ตรั สดังนี6 ว่า "นํา6
เถิ ด ผู้ รั บใช้ ท6 ั งหลายของเราจะ
องุ่ นใหม่ หาได้ จากพวงองุ่ นและ ได้ รั บประทาน แต่ เจ้ าทั6 งหลาย
เขากล่ าวว่ า `อย่ าทําลายมันเสีย จะหิ ว ดูเถิด ผู้ รั บใช้ ของเราจะ
เพราะมีพระพรอยู่ ในนั6 น' ฉันใด ได้ ดื ม แต่ เจ้ าจะกระหาย ดูเถิด
เราก็จะกระทํา ด้ วยเห็ นแก่ ผ้ ู รั บ ผู้ รั บใช้ ของเราจะเปรมปรี ดิ=
ใช้ ของเรา และไม่ ทาํ ลายเขา แต่ เจ้ าจะได้ อาย
หมดทีเดียวฉันนั6 น
14 ดูเถิด ผู้ รับใช้ ของเราจะร้ อง
9 เราจะนํา เชื6 อสายออกมาจาก เพลงเพราะใจยิ นดี แต่ เจ้ าทั6 ง
ยาโคบ และผู้ รั บมรดกภูเขาทั6 ง หลายจะร้ องออกมาเพราะเสียใจ
หลายของเราจากยูดาห์ ผู้ เลือก และจะครวญครางเพราะจิ ตระสรรของเราจะได้ รั บมั นเป็ นมร- ทม
ดก และบรรดาผู้ รั บใช้ ของเรา 15 เจ้ าทั6 งหลายจะทิ6 งชื อของเจ้ า
จะอาศัยอยู่ ทีนั น
ไว้ แก่ ผ้ ู เลื อกสรรของเราเพื อใช้
10 ชาโรนจะเป็ นลานหญ้ าสํา - แช่ ง และองค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ
หรับฝูงแพะแกะ และหุ บเขาอา- เจ้ าจะทรงสั งหารเจ้ า แต่ จะทรง
โคร์จะเป็ นที ให้ ฝูงวั วนอน เพื อ เรี ยกชื อผู้ รั บ ใช้ ของพระองค์
ชนชาติของเราทีได้ แสวงหาเรา
ด้ วยชื ออื น
11 แต่ เ จ้ าทั6 งหลายจะทอดทิ6 ง 16 ดั งนั6 น ผู้ ใดที ขอพรให้ ตน
พระเยโฮวาห์ ผู้ ลืมภูเขาบริสุทธิ= เองในแผ่ นดิ นโลก จะขอพรให้
(M) อพย HT:HL (T) อพย JP:U (S) อสย M:HO; ยรม OP:HH (Q) ยรม OH:OM-LP
(HP) อสค OL:HO-HL (HH) พบญ JQ:JU (HJ) ลนต JM:JU (HO) สดด OL:HP; OT:HQ
(HL) โยบ JQ:HO; สดด MM:L (HU) สภษ HP:T; ยรม JQ:JJ (HM) สดด TJ:HT; ยรม L:J
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หน้ า 1494
ตนเองในพระนามพระเจ้ า แห่ ง 22 เขาจะไม่ สร้ างและคนอื นเข้ า
ความจริง และผู้ ใดทีปฏิญาณใน อาศั ยอยู่ เขาจะไม่ ปลู กและคน
แผ่ นดิ น โลกจะปฏิ ญาณในนาม อื นกิ น เพราะอายุ ชนชาติ ของ
พระเจ้ าแห่ งความจริ ง เพราะ เราจะเป็ นเหมือนอายุของต้ นไม้
ความลําบากเก่ าแก่ น6 ั นก็ลื มเสี ย และผู้ เลื อกสรรของเราจะใช้
แล้ ว และซ่ อนเสียจากตาของเรา ผลงานนํา6 มือของเขานาน
แผ่ นดินโลกใหม่
23 เขาทั6 งหลายจะไม่ ทาํ งานโดย
เปล่ าประโยชน์ หรือคลอดบุ ตร
และฟ้ าสวรรค์ใหม่
17 เพราะ ดูเถิด เราจะสร้ างฟ้ า เพื อความสยดสยอง เพราะเขา
สวรรค์ ใหม่ และแผ่ นดินโลกใหม่ เป็ นเชื6 อสายของผู้ ที ได้ รั บ พร
เพราะสิ งเก่ าก่ อนนั6 นจะไม่ จาํ กัน ของพระเยโฮวาห์ กั บลู กๆของ
เขาด้ วย
หรือนึกได้ อีก
18 แต่ จงชื นบานและเปรมปรี ด= ิ 24 และต่ อมา ก่ อนที เขาร้ อง
เป็ นนิ ต ย์ ใ นสิ งซึ งเราสร้ างขึ6 น เรี ยก เราจะตอบ ขณะที เขายั ง
เพราะ ดูเถิด เราสร้ างเยรูซาเล็ม พูดอยู่ เราจะฟั ง
ให้ เป็ นที เปรมปรี ด= ิ และชนชาติ 25 สุ นั ขป่ าและลู กแกะจะหากิ น
ของเมื อ งนั6 นให้ เป็ นความชื น อยู่ ด้ วยกั น สิ งโตจะกิ นฟาง
เหมือนวัว และผงคลีจะเป็ นอาบาน
=
19 เราจะเปรมปรี ดิ ด้ วยเยรู ซา- หารของงู มั นทั6 งหลายจะไม่ ทาํ
เล็มและชื นบานด้ วยชนชาติ ของ อั นตรายหรื อทํา ลายทั วภู เ ขา
เรา จะไม่ ได้ ยิ นเสี ยงร้ องไห้ ใน บริ สุ ทธิ= ของเรา" พระเยโฮวาห์
เมื องนั6 นอี ก และเสี ยงครวญ ตรัสดังนี6
พระพรแห่ ง
คราง
อาณาจักร
20 ในนั6 นจะไม่ มี ทารกที มี ชี วิ ต
เพียงสองสามวัน หรือคนแก่ ทีมี
ของพระเจ้า
อายุ ไม่ ครบกํา หนด เพราะเด็ก
พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี6
จะมี อายุ หนึ งร้ อยปี จึ งตาย และ
ว่ า "สวรรค์เป็ นบัลลังก์
คนบาปที มี อายุ เพี ยงหนึ งร้ อยปี ของเรา และแผ่ นดิ นโลกเป็ น
จะเป็ นทีแช่ ง
แท่นวางเท้ าของเรา นิเวศซึ งเจ้ า
21 เขาจะสร้ างบ้ านและเข้ าอา- จะสร้ างให้ เรานั6 นจะอยู่ ที ไหน
ศั ยอยู่ ในนั6 น เขาจะปลู กสวน เล่ า และที พาํ นั กของเราอยู่ ที
องุ่ นและกินผลของมัน
ไหน
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(HT) J ปต O:HO (HS) อสย HJ:L-M (HQ) พซม O:HH; ยรม OJ:LH (JP) พบญ L:LP
(JH) ลนต JM:HM (JJ) ปฐก U:U; ลนต JM:HM (JO) ลนต JM:O-HP (JL) สดด OJ:U
(JU) กจ Q:H; H คร M:Q-HH (H) H พกษ S:JT; H พศด JS:J

23_isa.pub
page 111

Friday, March 04, 2016 19:46

หน้ า 1495
อิสยาห์ MM
2สิ งเหล่ านี6 มื อของเราได้ กระทํา แหละจะต้ องได้ รับความอาย
ทั6งสิ6 น บรรดาสิ งเหล่ านั6 นจึงเป็ น 6 เสี ยงอึ งคะนึ งจากในเมื อง
ขึ6 นมา" พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี6 เสียงจากพระวิหาร พระสุรเสียง
"แต่ คนนี6 ต่ า งหากที เราจะมอง ของพระเยโฮวาห์ กาํ ลั ง ให้ การ
คื อเขาผู้ ที ถ่ อมและสํา นึ กผิ ดใน ตอบแทนต่ อศัตรูของพระองค์
ใจ และตัวสั นเพราะคําของเรา
7ก่ อนทีนางจะปวดครรภ์ นางก็
3 เขาผู้ ฆ่ าวั ว ราวกั บ เขาฆ่ าคน คลอดบุตร ก่ อนทีความเจ็บปวด
เขาผู้ ถวายลู ก แกะเป็ นเครื อง จะมาถึ งนาง นางก็ให้ กํา เนิ ด
บูชาราวกับเขาตัดคอสุนัข เขาผู้ บุตรชายคนหนึ ง
ถวายเครื องบู ชาราวกั บเขาถวาย 8 ใครเคยได้ ยิ น สิ งอย่ า งนี6 บ้ าง
เลื อดหมู เขาผู้ เผาเครื องหอม ใครเคยได้ เห็ น สิ งอย่ า งนี6 บ้ าง
ราวกับเขาสาธุการรูปเคารพ คน แผ่ นดิ นจะให้ งอกขึ6 นในวันเดี ยว
เหล่ า นี6 ต่ างก็ เ ลื อ กทางของเขา หรื อ ประชาชาติ จะคลอดมาใน
เอง และจิ ตใจของเขาปี ติ ยิ นดี ครู่ เดี ยวหรื อ เพราะพอศิ โยน
อยู่ ในสิ งน่ า สะอิ ด สะเอี ยนของ ปวดครรภ์ เธอก็คลอดบุ ตรทั6 ง
เขา
หลายของเธอ
4เราก็จะเลื อกการหลอกหลอน 9 เราจะนํา มาถึ ง กํา หนดคลอด
มาให้ เขาด้ วย และนํา สิ งที เขา แล้ วจะไม่ ให้ คลอดหรื อ" พระ
กลั วมาถึ งเขา เพราะเมื อเราได้ เยโฮวาห์ ตรั สดั งนี6 "เราผู้ เป็ น
เรียก ไม่ มีผ้ ู ใดตอบ เมื อเราพูด เหตุให้ คลอด จะปิ ดครรภ์หรือ"
เขาไม่ ฟัง แต่ เขาได้ กระทําชั วต่ อ พระเจ้ าของท่านตรัสดังนี6
หน้ าต่ อตาของเรา และเลือกสิ ง 10 จงเปรมปรี ด= ิ กั บเยรู ซ าเล็ ม
ทีเราไม่ ปีติยินดีด้วย"
และยินดีกับเธอ นะบรรดาเจ้ าที
5 เจ้ าผู้ ตั วสั นเพราะพระวจนะ รักเธอ จงเปรมปรีด= ิ กับเธอด้ วย
ของพระองค์ จงฟั งพระวจนะ ความชื นบาน นะบรรดาเจ้ าทีไว้
ของพระเยโฮวาห์ "พี น้ องของ ทุ กข์เพื อเธอ
เจ้ าผู้ ซึ งเกลี ยดชั งเจ้ า
และ 11 เพื อเจ้ าจะได้ ดู ด และอิ มใจ
เหวี ยงเจ้ าออกไปเพราะเห็ นแก่ ด้ วยอกอั นประเล้ าประโลมของ
นามของเรา ได้ พูดว่ า `ขอพระ เธอ เพื อเจ้ าจะได้ ดื มให้ เกลี6 ยง
เยโฮวาห์ ทรงรับเกียรติ' แต่ พระ ด้ วยความปี ติยินดี จากสง่ าราศี
องค์ จะได้ ปรากฏและเป็ นความ อันอุดมของเธอ
ชื นบานของเจ้ า และเขาเหล่ านั6 น 12 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรั สดังนี6
(O) สภษ HU:S; JH:JT (L) H พกษ JJ:HQ-JO (U) สภษ HO:HO (M) อสย OL:S; UQ:HS
(T) กท L:JM; วว HJ:H-U (S) กจ J:LH; H คร J:Q (Q) ปฐก HS:HL; อสย OT:O
(HP) พบญ OJ:LO; รม HU:Q-HJ (HH) สดด OM:S; ยอล O:HS (HJ) สดด TJ:O-T
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ว่ า "ดูเถิด เราจะนําสันติภาพมา บริ สุ ทธิ= และชํา ระตั วให้ บริ สุ ทธิ=
ถึ งเธออย่ างกั บแม่ นาํ6
และ อยู่ ข้างหลั งต้ นไม้ ต้ นหนึ งท่ ามสง่ าราศี ของบรรดาประชาชาติ กลางสวน ที กาํ ลั งกิ นเนื6 อหมู
เหมือนลํานํา6 ทีกาํ ลังล้ น และเจ้ า และสิ งที น่ าสะอิดสะเอี ยน และ
ทั6งหลายจะได้ ดูด เธอจะอุ้ มเจ้ า หนู จะถู กเผาผลาญเสี ยด้ วยกั น"
ไว้ ทีบ6 ั นเอวของเธอ และเขย่ าขึ6 น พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี6
ลงทีเข่ าของเธอ
18 "เพราะเราทราบการงานของ
13 ดั งผู้ ที มารดาของตนเล้ าโลม เขาและความคิดของเขา และเรา
เราจะเล้ าโลมเจ้ าเช่ นนั6 น และ จะมารวบรวมบรรดาประชาชาติ
เจ้ าจะรั บการเล้ าโลมในเยรู ซา- และภาษาทั6 งสิ6 น และเขาจะมา
เล็ม
เห็นสง่ าราศีของเรา
14 เมื อเจ้ าเห็นอย่ างนี6 ใจของ 19 และเราจะตั6 งหมายสําคั ญไว้
เจ้ าจะเปรมปรีด= ิ กระดูกของเจ้ า ท่ ามกลางเขา และเราจะส่ งผู้
จะกระชุ่ มกระชวยอย่ างผั กหญ้ า รอดพ้ นจากพวกเขานั6 นไปยั ง
และเขาจะรู้ กั น ว่ าหั ตถ์ ของพระ บรรดาประชาชาติ ยั งทารชิ ช
เยโฮวาห์ อยู่ กั บผู้ รั บใช้ ของพระ ปู ลและลู ด ผู้ โก่ งธนู ยั งทู บั ล
องค์ และความพิ โรธต่ อสู้ ศั ตรู และยาวาน ยั งเกาะทั6 งหลายที
ของพระองค์
ไกลออกไป ทีเขายังไม่ ได้ ยินชื อ
15 เพราะ ดูเถิด พระเยโฮวาห์ เสี ยงของเราและเห็ น สง่ าราศี
จะเสด็จมาด้ วยไฟ และรถรบ ของเรา และเขาจะประกาศสง่ า
ของพระองค์ เหมื อนลมหมุ น ราศี ของเราท่ ามกลางบรรดา
เพื อสนองเขาด้ วยความกริ6 วของ ประชาชาติ
พระองค์อย่ างเกรี6 ยวกราด และ 20 และเขาจะนํา พี น้ องทั6 งสิ6 น
ด้ วยการขนาบของพระองค์ ของเจ้ าทั6 งหลายจากบรรดา
พร้ อมด้ วยเปลวเพลิง
ประชาชาติ ท6 ั งสิ6 นเป็ นเครื อง
16 เพราะพระเยโฮวาห์ จ ะทรง ถวายบู ชาพระเยโฮวาห์ มาด้ วย
กระทําการพิพากษาด้ วยไฟ และ ม้ า ด้ วยรถรบ ด้ วยเกวียนประด้ วยพระแสงของพระองค์ เหนื อ ทุ น ด้ วยล่ อและด้ วยอู ฐโหนก
เนื6 อหนังทั6งสิ6 น และผู้ ทีพระเย- เดียว ยังเยรูซาเล็มภูเขาบริสุทธิ=
โฮวาห์ ทรงสั ง หารเสี ยจะมี มาก ของเรา" พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี6
"เช่ นเดี ยวกั บ คนอิ ส ราเอลนํา
มาย
17 คนทั6 งหลายที กระทํา ตั วให้ ธั ญญบู ชาใส่ ภาชนะสะอาดมายั ง
(HO) สดด HOT:M; อสย UH:O (HL) ศคย HP:T; ยน HM:JJ (HU) สดด HH:M; JH:Q; UP:O
(HM) อสค OS:JH-JJ; วว HQ:HH-JH (HT) ลนต HH:J-S (HS) พบญ OH:JH; อมส U:HJ
(HQ) มก HM:HU; ลก J:OL; รม HH:H-M; อฟ O:S (JP) รม HJ:H-J; HU:HM; ฟป J:HT
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หน้ า 1497
อิสยาห์ MM
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์
23 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "และ
21 และเราจะเอาเขาบางคนเป็ น ต่ อมาทุ กวั นขึ6 นคํา และทุ กวั น
ปุ โรหิ ตและเป็ นพวกเลวี " พระ สะบาโต เนื6 อหนั งทั6 งสิ6 นจะมา
เยโฮวาห์ ตรัสดังนี6
นมัสการต่ อหน้ าเรา
22 "เพราะฟ้ าสวรรค์ ใ หม่ แ ละ 24 และเขาจะออกไปมองดู ซาก
แผ่ นดิ นโลกใหม่ ซึ งเราจะสร้ าง ศพของคนที ได้ ละเมิ ด ต่ อเรา
จะยังอยู่ ต่อหน้ าเราฉันใด" พระ เพราะว่ าหนอนของคนเหล่ านี6 จะ
เยโฮวาห์ ตรัสดังนี6 "เชื6 อสายของ ไม่ ตายไป ไฟของเขาจะไม่ ดั บ
เจ้ าและชื อของเจ้ าจะยั ง อยู่ ฉั น และเขาจะเป็ นที น่ า สะอิ ด สะนั6 น"
เอียนต่ อเนื6 อหนังทั6งสิ6 น"

(JH) อพย HQ:M; อสย MH:M; ยรม HO:HS-JJ (JJ) อสย MU:HT; ฮบ HJ:JT-JS
(JO) J พกษ L:JO; สดด MU:J; อสย H:HO-HL; ศคย S:JP-JO; คส J:HM-HT; วว HU:L
(JL) สดด US:HP-HH; อสค OQ:Q-HM; ศคย HL:HJ; มก Q:LL-LQ; วว HQ:HT-JH
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