
หน้า 1384อิสยาห์
พระเจ้าทรงลงโทษยูดาห์

เพราะเหตุความบาป
ของพวกเขา

1
นิมิตของอิสยาห์บุตรชายของ
อามอส ซึ� งท่านได้เห็นเกี�ยว

กับยูดาห์และเยรูซาเล็ม ในรัช
กาลของอุสซียาห์ โยธาม อาหัส
และเฮเซคียาห์กษัตริ ย์แห่งยู-
ดาห์
2โอ ฟ้าสวรรค์เอ๋ย จงฟัง โอ
แผ่นดินโลกเอ๋ย จงเงี�ยหู เพราะ
พระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า "เราได้
เลี6 ยงดูบุตรและให้เติบโตขึ6 น แต่
เขาทั6งหลายได้กบฏต่อเรา
3วัวรู้จักเจ้าของของมัน และลา
ก็รู้ จักรางหญ้าของนายมัน แต่
อิสราเอลไม่รู้จัก ชนชาติของเรา
ไม่พิจารณาเลย"
4เออ ประชาชาติบาปหนา ชน
ชาติ ซึ� งหนั กด้ วยความชั� วช้ า
เชื6 อสายของผู้ กระทาํความชั� ว
ร้าย บรรดาบุตรที�ทาํความเสีย
หาย เขาทั6งหลายได้ทอดทิ6 งพระ
เยโฮวาห์ เขาได้ยั�วองค์บริสุทธิ=
ของอิสราเอลให้ทรงพระพิโรธ
เขาทั6งหลายหันหลังให้เสีย
5ยังจะให้เฆี�ยนเจ้าตรงไหนอีกที�
เจ้ากบฏอยู่เรื�อยไป ศีรษะกเ็จบ็
หมด จิตใจกอ่็อนเปลี6 ยไปสิ6 น
6ตั6 งแต่ฝ่าเท้าจนถึงศีรษะไม่มี
ความปกติในนั6 นเลย มีแต่บาด

แผลและฟกชํ6า และเป็ นแผล
เลือดไหล ไม่เห็นบีบออกหรือ
พันไว้ หรือทาํให้อ่อนลงด้วย
นํ6ามัน
7ประเทศของเจ้าก็รกร้างและ
หัวเมืองของเจ้ากถู็กไฟเผา ส่วน
แผ่นดินของเจ้ าคนต่ างด้ าวก็
ทาํลายเสียต่อหน้าเจ้า มันก็รก
ร้างไป เหมือนอย่างถูกพลิกควํ�า
เสียโดยคนต่างด้าวนั6น
8 ส่วนธิดาแห่งศิโยนก็ถูกทิ6 งไว้
เหมือนอย่างเพิงที� ในสวนองุ่ น
เ หมื อ น เ พิ ง ใ น ไ ร่ แต งก วา
เหมือนเมืองที�ถูกล้อม
9ถ้าพระเยโฮวาห์จอมโยธามิได้
เหลือคนไว้ให้ เราบ้างเล็กน้อย
แล้ว เรากจ็ะได้เป็นเหมือนเมือง
โสโดม และจะเป็นเหมือนเมือง
โกโมราห์

การขอรอ้งให้
กลบัใจเสียใหม่

10 ดู ก่อนท่านผู้ปกครองเมือง
โสโดม จงฟังพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ ดูก่อนท่านประชาชน
เมืองโกโมราห์ จงเงี� ยหูฟังพระ
ราชบัญญัติของพระเจ้าของเรา
11 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เครื�อง
บูชาอันมากมายของเจ้านั6 นจะ
เป็นประโยชน์อะไรแก่เรา เรา
เอือมแกะตัวผู้อันเป็นเครื�องเผา
บูชา และไขมันของสัตว์ที� 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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นั6 นแล้ว เรามิได้ปีติยินดี
ในเลื อดของวั วผู้ หรือลู กแกะ
หรือแพะผู้
12 เมื�อเจ้าเข้ามาเฝ้าเรา ผู้ใดขอ
ให้เจ้าทาํอย่างนี6 ที� เหยียบยํ�าเข้า
มาในบริเวณพระนิเวศของเรา
13 อย่านาํเครื� องบูชาอันเปล่า
ประโยชน์มาอีกเลย เครื�องหอม
เป็นสิ� งน่าสะอิดสะเอียนต่อเรา
วันข้างขึ6 น และวันสะบาโต และ
การเรียกประชุม เราทนอีกไม่ได้
มันเป็นความชั� วช้า แม้แต่การ
ประชุมอันศักดิ=สิทธิ=นั6นด้วย
14 ใจของเราเกลียดวันข้างขึ6 น
ของเจ้าและวันเทศกาลตามกาํ-
หนดของเจ้า มันกลายเป็นภาระ
แก่เรา เราแบกเหนด็เหนื�อยเสีย
แล้ว
15 เมื� อเจ้ากางมือของเจ้าออก
เราจะซ่อนตาของเราเสียจากเจ้า
แม้ว่าเจ้าจะอธิษฐานมากมายเรา
จะไม่ฟัง มือของเจ้าเปรอะไป
ด้วยโลหิต
16 จงชาํระตัว จงทาํตัวให้สะ-
อาด จงเอาการกระทาํที� ชั� วของ
เจ้าออกไปให้พ้นจากสายตาของ
เรา จงเลิกกระทาํชั�ว
17 จงฝึกกระทาํดี จงแสวงหา
ความยุติธรรม จงบรรเทาผู้ ถูก
บีบบังคับ จงป้องกันให้ลูกกาํ-
พร้าพ่อ จงสู้ ความเพื� อหญิง
ม่าย"

18 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "มาเถิด
ให้เราสู้ ความกัน ถึงบาปของเจ้า
เหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่าง
หิมะ ถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดง
กจ็ะกลายเป็นอย่างขนแกะ
19 ถ้าเจ้าเตม็ใจและเชื�อฟัง เจ้า
จะได้กินผลดีแห่งแผ่นดิน
20 แต่ ถ้ าเจ้ าปฏิ เสธและกบฏ
เจ้าจะถูกทาํลายเสียด้วยคมดาบ
เพราะว่าพระโอษฐ์ของพระเย-
โฮวาห์ได้ตรัสแล้ว"
21 เมื องที� สั ตย์ ซื� อกลายเป็ น
แพศยาเสียแล้วหนอ คือเธอที�
เคยเปี� ยมด้ วยความยุติ ธรรม
ความชอบธรรมเคยพาํนักอยู่ใน
เธอ แต่เดีW ยวนี6 พวกฆาตกร
พาํนักอยู่
22 เงิ นของเจ้ าได้กลายเป็นขี6
เงินไปแล้ว นํ6าองุ่ นของเจ้าปน
นํ6าแล้ว
23 เจ้านายของเจ้าเป็นพวกกบฏ
และเป็นเพื�อนของโจร ทุกคนรัก
สินบนและวิ�งตามของกาํนัล เขา
มิ ได้ ป้องกั นให้ ลู กกาํพร้ าพ่อ
และคดีของหญิงม่ายก็ไม่มาถึง
เขา
24 ฉะนั6น องค์พระผู้เป็นเจ้าคือ
พระเยโฮวาห์จอมโยธา ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ= ของอิสราเอลตรัสว่า
"ดูเถิด เราจะระบายความโกรธ
ของเราเหนือศัตรูของเรา และ
แก้แค้นข้าศึกของเราเสียเอง

อิสยาห์ H

(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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ในอนาคตอิสราเอล
จะกลบัไปสู่

แผ่นดินของเขาอีก
25 เราจะหันมือของเรามาสู้ เจ้า
และจะถลุงไล่ ขี6 แร่ของเจ้าออก
เสียอย่างกับล้างด้วยนํ6าด่างและ
เอาของเจือปนของเจ้าออกให้
หมด
26 และเราจะคืนผู้พิพากษาของ
เจ้าให้ดังเดิม และคืนที�ปรึกษา
ของเจ้าอย่างกับตอนแรก ภาย
หลังเขาจะเรียกเจ้าว่า `นครแห่ง
ความชอบธรรม นครสัตย์ซื�อ'"
27 ศิโยนจะรับการไถ่ด้วยความ
ยุติธรรม และบรรดาคนใน
นครที� กลับใจจะรับการไถ่ ด้วย
ความชอบธรรม
28 แต่พวกละเมิดและพวกคน
บาปจะถูกทาํลายด้วยกัน และ
บรรดาคนเหล่านั6 นที� ละทิ6 งพระ
เยโฮวาห์จะถูกล้างผลาญ
29 เพราะเจ้าจะละอายเรื� องต้น
โอ๊กที� เจ้าปรารถนานั6น และเจ้า
จะอับอายเรื�องสวนซึ�งเจ้าเลือก
30 เพราะเจ้าจะเป็นเหมือนต้น
โอ๊กที�ใบเหี� ยวแห้ง และเหมือน
สวนที�ขาดนํ6า
31 และผู้ที�แข็งแรงจะกลายเป็น
ใยป่าน และผู้ประกอบมันขึ6 นจะ
เป็นเหมือนประกายไฟ และทั6 ง
สองจะไหม้เสียด้วยกัน ไม่มี ผู้
ใดดับได้

อาณาจักรอิสราเอล
จะสูงศกัดิ( อีก

2
ถ้อยคาํซึ� งอิสยาห์บุตรชาย
ของอามอสเห็นเกี� ยวกับยู-

ดาห์และเยรูซาเลม็
2ในยุคหลังจะเป็นดังนี6  คือ
ภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเย-
โฮวาห์จะถูกสถาปนาขึ6 นให้สูงที�
สุดในจาํพวกภูเขาทั6งหลาย และ
จะถูกยกขึ6 นให้เหนือบรรดาเนิน
เขา และประชาชาติทั6 งสิ6 นจะ
หลั�งไหลเข้ามาหา
3และชนชาติทั6 งหลายเป็นอัน
มากจะไปกล่าวว่า "มาเถิด ให้
เราขึ6 นไปยังภูเขาของพระเยโฮ-
วาห์ ยังพระนิเวศแห่งพระเจ้า
ของยาโคบ และพระองค์จะทรง
สอนวิถีของพระองค์แก่เรา และ
เพื�อเราจะเดินในมรรคาของพระ
องค์" เพราะว่าพระราชบัญญัติ
จะออกมาจากศิโยน และพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์จะออก
มาจากเยรูซาเลม็
4 พระองค์จะทรงวิ นิ จฉั ยระ-
หว่างบรรดาประชาชาติ และจะ
ทรงตาํหนิชนชาติทั6 งหลายเป็น
อันมาก และเขาทั6 งหลายจะตี
ดาบของเขาให้ เป็ นผาลไถนา
และหอกของเขาให้ เป็นขอลิด
ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้ กัน
อีก เขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์
อีกต่อไป

อิสยาห์ H, J

(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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5โอ วงศ์วานของยาโคบเอ๋ย มา
เถิด ให้เราทั6 งหลายดาํเนินใน
สว่างของพระเยโฮวาห์

ตอ้งใหก้ารลงโทษสําเร็จ
ก่อนรบัพระพรได้

6 เพราะฉะนั6 นพระองค์ทรงละ
ทิ6 งชนชาติของพระองค์เสีย คือ
วงศ์วานของยาโคบ เพราะว่าเขา
อุดมด้วยหมอดูจากตะวันออก
อย่างคนฟีลิสเตีย และเขาตีสนิท
กับคนต่างชาติ
7แผ่นดินของเขาเต็มด้วยเงิน
และทองคาํ ทรัพย์สมบัติของเขา
ไม่มีสิ6 นสุด แผ่นดินของเขาเตม็
ด้วยม้า รถรบของเขาไม่มีสิ6 นสุด
8 แผ่นดินของเขาเต็มด้ วยรูป
เคารพ เขากราบไหว้ผลงานแห่ง
มือของเขา ต่อสิ� งซึ� งนิ6 วมือของ
เขาได้กระทาํ
9คนตํ�า ต้อยจึงกราบลงและคน
ใหญ่โตก็ถ่อมตัวลง ฉะนั6นอย่า
อภัยเขาเลย
10 จงหลบเข้าไปในหินและซ่อน
อยู่ในผงคลี ให้พ้นจากความน่า
เกรงขามของพระเยโฮวาห์ และ
จากสง่ าราศี แห่ งความโอ่ อ่ า
ตระการของพระองค์
11 และท่าอันผยองของมนุษย์
จะตกตํ�าลง และความจองหอง
ของคนจะถูกปราบลง พระเย-
โฮวาห์องค์เดียวจะเป็นผู้เทิดทูน
ในวันนั6น

12 เพราะว่าวันแห่งพระเยโฮ-
วาห์จอมโยธาจะสู้ สารพัดที� เย่อ
หยิ�งและสูงส่ง สู้ สารพัดที�ถูกยก
ขึ6 นและพวกเขาจะถูกปราบลง
13 สู้ ต้ นสนสี ดาร์ ทั6 งสิ6 นของ
เลบานอนที� สูงและที� ถูกยกขึ6 น
และสู้ ต้นโอ๊กทั6งสิ6 นของบาชาน
14 สู้ ภูเขาสูงทั6 งสิ6 น และสู้
เนินเขาทั6งปวงที�ถูกยกขึ6 น
15 สู้ หอคอยสูงทุกแห่ง และ
สู้ กาํแพงที�เข้มแขง็ทุกแห่ง
16 สู้ กาํ ปั� นทั6 งสิ6 นของทารชิ ช
และสู้ รูปภาพงดงามทั6งสิ6 น
17 และความผยองของมนุษย์จะ
ต้องถูกปราบลง และความจอง
หองของคนจะตกตํ�าลง ในวัน
นั6 นพระเยโฮวาห์ องค์ เดี ยวจะ
เป็นที�เทิดทูน
18 และรูปเคารพทั6 งหลายพระ
องค์จะทรงทาํลายอย่างเตม็ที�
19 และคนจะเข้ าไปในถํ6า หิ น
และในโพรงดินให้พ้นจากความ
น่ าเกรงขามของพระเยโฮวาห์
และจากสง่ าราศีแห่ งความโอ่
อ่าตระการของพระองค์ เมื� อ
พระองค์ทรงลุ กขึ6 นกระทาํ ให้
โลกสั�นสะท้าน
20 ในวันนั6 นคนจะเหวี� ยง รู ป
เคารพของตนออกไปอันทาํด้วย
เงิน และรูปเคารพของตนที�ทาํ
ด้วยทองคาํ ซึ�งเขาทาํไว้เพื�อตน
เองจะนมัสการ ไปยังตัวตุ่นและ

อิสยาห์ J

(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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ตัวค้างคาว
21 เพื�อเขาจะเข้าถํ6า หินและเข้า
ซอกผา ให้พ้นจากความน่าเกรง
ขามของพระเยโฮวาห์ และจาก
สง่าราศีแห่งความโอ่อ่าตระการ
ของพระองค์ เมื� อพระองค์ทรง
ลุกขึ6 นกระทาํให้โลกสั�นสะท้าน
22 จงตัดขาดจากมนุษย์เสียเถิด
ซึ� งในจมูกของเขามีลมหายใจ
เพราะเขามีคุณค่าอะไรเล่า

พระเจ้าทรงพิพากษายูดาห์

3
เพราะดูเถิด องค์พระผู้
เป็นเจ้า คือพระเยโฮวาห์

จอมโยธาทรงนาํออกไปเสียจาก
เย รู ซ า เ ล็ ม แล ะจา ก ยู ดา ห์
ซึ� ง เครื� องคํ6า และเค รื� อง จุ น
เครื�องคํ6าอันเป็นอาหารทั6 งหมด
และเครื�องคํ6าอันเป็นนํ6าทั6งหมด
2พวกทแกล้วและพวกทหาร ผู้
วินิจฉัยและผู้พยากรณ์ ผู้เฉลียว
ฉลาดและพวกผู้ใหญ่
3นายห้าสิบและผู้มียศ ที�ปรึก-
ษาและคนเล่นกลที�มีฝีมือ และ
นักพูดที�วาทะโวหารดี
4และเราจะกระทาํให้เด็กๆเป็น
เจ้านายของเขา และทารกจะ
ปกครองเขา
5และประชาชนจะถูกบีบบังคับ
ทุกคนจะบีบบังคับเพื�อนของตน
และทุกคนจะบีบบั งคับเพื� อน
บ้านของตน เด็กๆจะทะลึ� งต่อ
ผู้ ใหญ่ และคนถ่อยต่อคนผู้มี

เกียรติ
6 เมื� อใครคนหนึ� งไปยึดตั วพี�
น้ องของเขาในเรื อนของบิ ดา
ของเขา กล่าวว่า "เจ้ามีเสื6 อคลุม
อยู่แล้ว เจ้าจงเป็นผู้นาํของเรา
และซากที� อยู่ นี6 จะอยู่ ใต้กาํมือ
ของเจ้า"
7 ในวั นนั6 นเขาจะคั ดค้ านว่ า
"ข้าพเจ้าจะไม่ยอมเป็นผู้สมาน
เพราะในเรือนของข้าพเจ้าไม่มี
ทั6 งอาหารและเสื6 อคลุม ท่านจะ
ตั6 งข้าพเจ้าให้เป็นผู้นาํของประ-
ชาชนไม่ได้"
8 เพราะเยรูซาเล็มก็ล่มจมและ
ยูดาห์กล้็มควํ�า เพราะว่าลิ6 นของ
เขาและการกระทาํของเขากต่็อสู้
พระเยโฮวาห์ ยั�วยุต่อพระเนตร
อันรุ่งโรจน์ของพระองค์
9สีหน้าของเขาเป็นพยานปรัก-
ปราํเขาทั6 งหลาย เขาป่าวร้อง
ความผิ ดของเขาอย่ างโสโดม
เขามิได้ปิดบังไว้ วิบัติแก่จิตใจ
เขา เพราะว่าเขาได้นาํความชั� ว
ร้ายมาเป็นบาํเหนจ็แก่ตัวเขาเอง
10 จงบอกคนชอบธรรมว่า เขา
ทั6งหลายจะเป็นสุข เพราะเขาจะ
ได้รับประทานผลแห่งการกระ-
ทาํของเขา
11 วิบัติแก่คนชั� ว ความร้ายจะ
ตกแก่เขา เพราะว่าสิ� งใดที�มือ
เขาได้กระทาํ เขาจะถูกกระทาํ
เช่นกัน

อิสยาห์ J, O

(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

 23_isa.pub 
 page 5

 Friday, March 04, 2016 19:46 



หน้า 1389

12 ส่วนชนชาติของเรา เด็กๆ
เป็นผู้บีบบังคับเขา และผู้หญิง
ปกครองเหนือเขา โอ ชนชาติ
ของเราเอ๋ย ผู้นาํของเจ้าทาํเจ้า
ให้ผิด และทาํลายแนวทางทั6 ง
หลายของเจ้า
13 พระเยโฮวาห์ทรงเข้าประทับ
สู้ ความ พระองค์ประทับยืน
พิพากษาชนชาติของพระองค์
14 พระเยโฮวาห์จะทรงเข้าพิ-
พากษาพวกผู้ ใหญ่และเจ้านาย
ชนชาติของพระองค์ "เจ้าทั6 ง
หลายนี�แหละซึ� งได้กลืนกินสวน
องุ่นเสีย ของที�ริบมาจากคนจน
กอ็ยู่ในเรือนของเจ้า
15 ซึ� งเจ้าได้ทุบชนชาติของเรา
เป็นชิ6 นๆ และได้บดบี6 หน้าของ
คนจนนั6 นเ จ้ าหมายความว่ า
กระไร" องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าจอมโยธาตรัสดังนี6 แหละ

พระเจ้าทรงพิพากษา
ธิดาทั,งหลายของศิโยน

16 พระเยโฮวา ห์ ตรั สอี ก ว่ า
"เพราะธิดาทั6 งหลายของศิโยน
นั6 นก็ผยอง และเดินคอยืดคอ
ยาว ตาของเขาชม้อยชม้าย เดิน
กระตุ้ งกระติ6 ง ขยับเท้าให้เสียง
กรุ๋งกริWง
17 องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงให้
เป็นชันนะตุที� ศีรษะของบรรดา
ธิดาของศิโยน และพระเยโฮวาห์
จะทรงกระทาํให้ที� ส่วนลับของ

เขาทั6งหลายโล้นไป
18 ในวันนั6 นองค์พระผู้ เป็นเจ้า
จะทรงนาํเอาเครื�องวิจิตรงดงาม
ไปเสีย คือกาํไลข้อเท้า ปันจุ-
เหรจ็ ตุ้ มวงเดือน
19 จี6  กาํไลมือ ผ้าแถบ
20 ผ้ามาลา กาํไลเท้า ผ้าคาด
ศีรษะ หีบเครื�องนํ6าอบ ตะกรุด
พิสมร
21 แหวนตรา และแหวนจมูก
22 เสื6 องาน และเสื6 อคลุม ผ้า
คลุม และกระเป๋าถือ
23 กระจก เสื6 อผ้าลินิน ผ้าโพก
ศีรษะ และผ้าคลุมตัว
24 ต่ อมาแทนนํ6า อบจะมี แต่
ความเน่า แทนผ้าคาดเอวจะมี
เชือก แทนผมดัดจะมีแต่ศีรษะ
ล้าน แทนเสื6 องามลํ6าค่าจะคาด
เอวด้วยผ้ากระสอบ แทนความ
งดงามจะมีแต่รอยไหม้
25 พวกผู้ ชายของเจ้าจะล้มลง
ด้วยดาบ และทแกล้วทหารของ
เจ้าจะล้มในสงคราม
26 ประตู ทั6 งหลายของเธอจะ
ครํ�าครวญและโศกเศร้า เธอผู้
อยู่อย่างโดดเดี� ยวจะนั� งบนพื6 น
ดิน"

อาณาจักร
ของพระคริสต์
คือพระองักูร

4
ในวันนั6 นหญิงเจ็ดคนจะยึด
ชายคนหนึ� งไว้ กล่าวว่า

อิสยาห์ O, L

(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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"เราจะหากินของเรา หานุ่ งหา
ห่มของเราเอง ขอเพียงให้เขา
เรียกเราด้วยชื� อของเธอ ขอจง
ปลดความอดสูของเราเสีย"
2ในวันนั6 นอังกูรของพระเยโฮ-
วาห์จะงดงามและรุ่งโรจน์ และ
พืชผลของแผ่นดินนั6 นจะเป็น
ความภูมิใจและเป็นเกียรติของ
ผู้ที�หลีกเลี� ยงหลบหนีแห่งอิส-
ราเอล
3 และต่ อมาคนที� เหลื ออยู่ ใน
ศิโยนและค้างอยู่ ในเยรูซาเล็ม
เขาจะเรียกว่าบริสุทธิ=  คือทุกคน
ผู้มี ชื� อในทะเบียนชี วิตในเยรู-
ซาเลม็
4 ในเมื� อองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะ
ทรงล้างความโสโครกของธิดา
ทั6 งหลายของศิโยน และชาํระ
รอยโลหิ ตของเยรู ซาเล็มจาก
ท่ามกลางเมืองนั6น ด้วยวิญญาณ
แห่งการพิพากษาและด้วยวิญ-
ญาณแห่งการเผาผลาญ
5และพระเยโฮวาห์จะทรงสร้าง
เมฆและควันเพื�อกลางวัน และ
แสงแห่งเปลวเพลิงเพื�อกลางคืน
เหนือที�อยู่อาศัยทั6 งสิ6 นของภูเขา
ศิโยน และเหนือประชุมชนเมือง
นั6 น เพราะจะมีการป้องกันอยู่
เหนือสง่าราศีทั�วสิ6 น
6จะมีพลับพลาทาํ ร่มกลางวัน
บังแดด และเป็นที�ลี6 ภัยและที�
กาํบังพายุและฝน

พระเจ้าทรงทําลาย
สวนองุ่นที.ไรผ้ล

5
บัดนี6 ข้าพเจ้าจะร้องเพลงถึง
ที� รักของข้าพเจ้า เป็นเพลง

ของที� รักของข้ าพเจ้าเกี� ยวกับ
สวนองุ่ นของท่าน ที� รักของ
ข้ าพเจ้ ามี สวนองุ่ นแปลงหนึ� ง
อยู่บนเนินเขาอันอุดมยิ�ง
2ท่านทาํรั6 วไว้รอบแล้วเก็บก้อน
หินออกหมดและปลูกเถาองุ่ น
อย่างดีไว้ ท่านสร้างหอเฝ้าไว้
ท่ามกลาง และสกัดบ่อยํ�าองุ่ น
ไว้ในสวนนั6นด้วย ท่านมุ่งหวังว่า
มันจะบังเกิดลูกองุ่ น แต่มัน
บังเกิดลูกเถาเปรี6 ยว
3บัดนี6  โอ ชาวเยรูซาเลม็และคน
ยูดาห์เอ๋ย ขอตัดสินระหว่างเรา
และสวนองุ่นของเรา
4มีอะไรอีกที� จะทาํได้เพื� อสวน
องุ่ นของเรา ซึ� งเรายังไม่ได้ทาํ
ให้ ก็เมื� อเรามุ่งหวังว่ามันจะ
บังเกิดลูกองุ่ น ไฉนมันจึงเกิด
ลูกเถาเปรี6 ยว
5บัดนี6 เราจะบอกเจ้าทั6งหลายให้
ว่าเราจะทาํอะไรกับสวนองุ่นของ
เรา เราจะรื6 อรั6 วต้นไม้ของมัน
เสีย แล้วมันกจ็ะถูกเผา เราจะ
พังกาํแพงของมันลง มันกจ็ะถูก
เหยียบยํ�าลง
6 เราจะกระทาํมันให้เป็นที� ร้าง
จะไม่มีใครลิดแขนงหรือพรวน
ดิน หนามย่อยหนามใหญ่ก็จะ

อิสยาห์ L, U

(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
ให้โปรยฝนรดมัน
7เพราะว่าสวนองุ่ นของพระเย-
โฮวาห์จอมโยธาคือวงศ์วานอิส-
ราเอล และคนยูดาห์เป็นหมู่
ไม้ ที� พระองค์ ทรงชื� นพระทั ย
และพระองค์ทรงมุ่ งหวังความ
ยุติธรรม แต่ดูเถิด มีแต่การนอง
เลือด หวังความชอบธรรม แต่
ดูเถิด เสียงร้องให้ช่วย
วิบติัหกอย่างแก่คนอิสราเอล

8วิบัติแก่ผู้เหล่านั6 นที� เสริมบ้าน
หลังหนึ� งเข้ากับอีกหลังหนึ�งและ
เสริมนาเข้ากับนา จนไม่มีที�อีก
แล้ว เพื� อเขาทั6 งหลายต้องอยู่
ลาํพังในท่ามกลางแผ่นดินนั6น
9 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาทรง
กล่าวที� หูของข้าพเจ้าว่า "เป็น
ความจริงทีเดียว บ้านหลายหลัง
จะต้องรกร้าง บ้านใหญ่บ้านงาม
จะไม่มีคนอาศัย
10 เพราะว่าสวนองุ่ นยี� สิบห้าไร่
จะได้ผลแต่เพียงบัทเดียว และ
เมล็ดพืชหนึ� งโฮเมอร์จะให้ผล
แต่เอฟาห์เดียว"
11 วิบัติแก่คนเหล่านั6 นที�ลุกขึ6 น
แต่เช้ามืด เพื� อวิ� งไปตามเมรัย
ผู้ เฉื� อยแฉะอยู่จนดึก จนเหล้า
องุ่นทาํให้เขาเมาหยาํเป
12 เขามีพิณเขาคู่และพิณใหญ่
ราํมะนา ปี�  และเหล้าองุ่ น ณ
งานเลี6 ยงของเขา แต่เขาทั6 ง

หลายมิได้เอาใจใส่ในพระราช-
กิจของพระเยโฮวาห์ หรือพิจา-
รณาพระหัตถกิจของพระองค์
13 เพราะฉะนั6 นชนชาติของเรา
จึงตกไปเป็นเชลย เพราะขาด
ความรู้ ผู้มีเกียรติของเขาก็หิว
แย่ และมวลชนของเขาก็แห้ง
ผากไปเพราะความกระหาย
14 เพราะฉะนั6 นนรกก็ขยายที�
ของมันออก และอ้าปากเสียโดย
ไม่จาํกัด และสง่าราศีของเขา
และมวลชนของเขา และเสียงอึง
คะนึงของเขา และผู้ลิงโลดอยู่ ก็
จะลงไป
15 คนตํ�า ต้ อยจึ งจะกราบลง
และคนเข้มแข็งก็ถ่อมตัวลงและ
นัยน์ตาของผู้ ผยองก็ถูกลดตํ�า
ลง
16 แต่พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะ
ได้ รับการเทิดทูนไว้ โดยความ
ยุติธรรม และพระเจ้าองค์บริ-
สุทธิ= จะได้ทรงสาํแดงความบริ-
สุทธิ= โดยความชอบธรรม
17 แล้วลูกแกะจะเที� ยวหากินที�
นั� นตามลักษณะท่าทางของมัน
คนแปลกหน้าจะหากินในที�ปรัก
หักพังของสัตว์ที�อ้วน
18 วิ บัติ แก่คนเหล่านั6 นที� ลาก
ความชั� วช้าด้วยสายของความไร้
สาระ ผู้ลากบาปอย่างกับใช้
เชือกโยงเกวียน
19 ผู้กล่าวว่า "ให้พระองค์รีบ

อิสยาห์ U

(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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ร้อน ให้พระองค์เร่งงานของ
พระองค์ เพื�อเราจะได้เห็น ให้
พระประสงค์ขององค์ผู้บริสุทธิ=
แห่งอิสราเอลเสด็จมาใกล้ ขอ
ให้มาเพื�อเราจะได้รู้"
20 วิบัติแก่คนเหล่านั6 นที� เรียก
ความชั� วร้ายว่าความดี และ
ความดีว่าความชั�วร้าย ผู้ถือเอา
ว่าความมืดเป็นความสว่าง และ
ความสว่างเป็นความมืด ผู้ถือ
เอาว่าความขมเป็นความหวาน
และความหวานเป็นความขม
21 วิบัติแก่คนเหล่านั6 นที� ฉลาด
ตามสายตาของตนเอง และสุขุม
รอบคอบในสายตาของตนเอง
22 วิ บัติแก่คนเหล่านั6 นที� เป็น
วีรชนในการดื�มเหล้าองุ่ น และ
เป็นคนแกล้วกล้าในการประสม
เมรัย
23 ผู้ ปล่อยตัวคนทาํผิดเพราะ
เขารับสินบน และเอาความ
ชอบธรรมไปจากผู้ชอบธรรม
24 ดังนั6นเปลวเพลิงกลืนตอข้าว
ฉันใด และเพลิงเผาผลาญหญ้า
แห้งฉันใด รากของเขาก็จะเป็น
เหมือนความเปื� อยเน่า และดอก
บานของเขาจะฟุ้ งไปเหมือนผง
คลีฉันนั6 น เพราะเขาทั6 งหลาย
ทอดทิ6 งพระราชบัญญัติของพระ
เยโฮวาห์จอมโยธา และได้
ดูหมิ� นพระวจนะขององค์บริ-
สุทธิ=แห่งอิสราเอล

25 เหตุฉะนั6นพระพิโรธของพระ
เยโฮวาห์ จึงพลุ่ งขึ6 นต่อชนชาติ
ของพระองค์ และพระองค์ทรง
เหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์
ออกสู้ เขาและตีเขา และภูเขาทั6ง
หลายกส็ั�นสะเทือน และซากศพ
ของเขาทั6 งหลายถูกฉีกขาดกลาง
ถนน ถึงกระนั6นก็ดี พระพิโรธ
ของพระองค์กม็ิได้หันกลับ แต่
พระหั ตถ์ ของพระองค์ ก็ ยั ง
เหยียดออกอยู่
26 พระองค์จะทรงยกอาณัติ-
สัญญาณให้แก่ประชาชาติที� ห่าง
ไกล และจะทรงผิวพระโอษฐ์
เรียกเขามาจากที� สุดปลายแผ่น
ดินโลก และดูเถิด เขาจะมา
อย่างเรว็และรีบเร่ง
27 ไม่มี ผู้ ใดในพวกเขาจะอ่อน
เปลี6 ย ไม่มี ผู้ใดจะสะดุด ไม่มี
ผู้ใดจะหลับสนิทหรือนิทรา ผ้า
คาดเอวสักผืนหนึ� งก็จะไม่หลุด
ลุ่ ย สายรัดรองเท้าก็จะไม่ขาด
สักสายหนึ�ง
28 ลูกธนูของเขากแ็หลม บรร-
ดาคันธนูของเขาก็ก่งไว้ กีบม้า
ทั6 งหลายของเขาจะเหมือนกับ
หินเหล็กไฟ และล้อของเขาทั6 ง
หลายเหมือนลมหมุน
29 เสี ย ง คาํ ร าม ขอ ง เ ข าจ ะ
เหมือนสิงโต เหมือนสิงโตหนุ่ม
เขาเหล่านั6 นจะคาํราม เขาจะ
คาํรนและตะครุบเหยื� อของเขา

อิสยาห์ U

(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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และเขาจะขนเอาไปเสีย และไม่
มีผู้ใดช่วยเหยื�อนั6นให้พ้นไปได้
30 ในวันนั6 นเขาทั6 งหลายจะคาํ-
รนเหนือเหยื� อนั6 นเหมือนเสียง
คะนองของทะเล และถ้ามีผู้
หนึ� งผู้ ใดมองที�แผ่นดิน ดูเถิด
ความมืดและความทุกข์ใจและ
สว่างแห่งฟ้าสวรรค์กม็ืดลง

นิมิตของอิสยาห์

6
ในปีที� กษัตริย์อุสซียาห์สิ6 น
พระชนม์ ข้าพเจ้าเห็นองค์

พระผู้ เป็นเจ้าประทับ ณ พระ
ที�นั�งสูงและเทิดทูนขึ6 น และชาย
ฉลองพระองค์ของพระองค์เต็ม
พระวิหาร
2 เหนือพระองค์มี เสราฟิมยืน
อยู่ แต่ละตนมีปีกหกปีก ใช้สอง
ปีกบังหน้า และสองปีกคลุมเท้า
และด้วยสองปีกบินไป
3 ต่ างก็ ร้ องต่ อกั นและกั นว่ า
"บริสุทธิ=  บริสุทธิ=  บริสุทธิ=  พระ
เยโฮวาห์จอมโยธา แผ่นดินโลก
ทั6 งสิ6 นเต็มด้วยสง่าราศีของพระ
องค์"
4และรากฐานของธรณีประตูทั6 ง
หลายก็สั� นสะเทือนด้ วยเสี ยง
ของผู้ ร้อง และพระนิเวศก็มี
ควันเตม็ไปหมด

อิสยาหรู์้สึกสํานึกถึง
ความบาปของตน

5และข้าพเจ้าว่า "วิบัติแก่ข้าพ-
เจ้า เพราะข้าพเจ้าพินาศแล้ว

เพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปาก
ไม่สะอาด และข้าพเจ้าอาศัยอยู่
ในหมู่ชนชาติที� ริมฝีปากไม่สะ-
อาด เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้า
ได้เห็นกษัตริย์ คือพระเยโฮวาห์
จอมโยธา"
6แล้วตนหนึ� งในเสราฟิมบินมา
หาข้าพเจ้า ในมือมีถ่านเพลิง
ซึ�งเขาเอาคีมคีบมาจากแท่นบูชา
7และเขาถูกต้องปากของข้าพ-
เจ้าพูดว่า "ดูเถิด สิ� งนี6 ได้ถูก
ต้องริมฝีปากของเจ้าแล้ว ความ
ชั� วช้าของเจ้าก็ถูกยกเสีย และ
เจ้ากจ็ะรับการลบมลทินบาป"
8และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียง
ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสว่า
"เราจะใช้ผู้ใดไป และผู้ใดจะไป
แทนพวกเรา" แล้วข้าพเจ้าทูลว่า
"ข้าพระองค์นี�พระเจ้าข้า ขอทรง
ใช้ข้าพระองค์ไปเถิด"

การมอบหนา้ที.แก่อิสยาห์
9และพระองค์ตรัสว่า "ไปเถอะ
และกล่าวแก่ชนชาตินี6 ว่า `ฟัง
แล้วฟังเล่า แต่อย่าเข้าใจ ดูแล้ว
ดูเล่า แต่อย่ามองเห็น'
10 จงกระทาํ ให้ จิ ตใจของชน
ชาตินี6 มึนงง และให้หูทั6 งหลาย
ของเขาหนัก และปิดตาของเขา
ทั6 งหลายเสีย เกรงว่าเขาจะเห็น
ด้วยตาของเขา และได้ยินด้วย
หูของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจ
ของเขา และหันกลับมาได้รับ

อิสยาห์ U, M

(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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การรักษาให้หาย"
11 แล้วข้าพเจ้ากล่าวว่า "ข้าแต่
องค์พระผู้เป็นเจ้า นานสักเท่า
ใด" และพระองค์ตรัสตอบว่า
"จนหัวเมืองทั6 งหลายถูกทิ6 งร้าง
ไม่มีชาวเมือง และบ้านเรือนไม่
มีคน และแผ่นดินกร็กร้างอย่าง
สิ6 นเชิง
12 และพระเยโฮวาห์ทรงกวาด
คนออกไปไกล และที�ที�ทอดทิ6 ง
กม็ีมากอยู่ท่ามกลางแผ่นดินนั6น
13 และแม้ว่ามี เหลืออยู่ ในนั6 น
สักหนึ� งในสิบ ก็จะกลับมาและ
ถูกเผาไฟ เหมือนต้นนํ6ามันสน
หรือต้นโอ๊กซึ� งเหลืออยู่ แต่ตอ
เมื�อถูกโค่น" ตอของมันจะเป็น
เชื6 อสายบริสุทธิ=

ซีเรียร่วมกบัเอฟราอิม
ไปสูร้บกบัเยรูซาเล็ม

7
ต่อมาในรัชกาลของอาหัส
โอรสของโยธาม โอรสของ

อุสซียาห์ กษัตริย์แห่งยูดาห์
เรซีนกษัตริย์แห่งซีเรีย และ
เปคาห์ โอรสของเรมาลิ ยาห์
กษัตริย์แห่งอิสราเอลได้ขึ6 นมา
ยังเยรูซาเลม็เพื�อกระทาํสงคราม
กับเมืองนั6น แต่รบไม่ชนะ
2เมื�อเขาไปบอกที�ราชสาํนักของ
ดาวิดว่า "ซีเรียเป็นพันธมิตรกับ
เอฟราอิมแล้ว" พระทัยของพระ
องค์และจิตใจของประชาชนของ
พระองค์ก็สั� นเหมือนต้นไม้ใน

ป่าสั�นอยู่หน้าลม
3และพระเยโฮวาห์ตรัสกับอิส-
ยาห์ว่า "จงออกไปพบอาหัส ทั6ง
เจ้าและเชอารยาชูบบุตรชายของ
เจ้า ณ  ที�ปลายท่อนํ6าสระบนที�
ถนนลานซักฟอก
4และจงกล่าวแก่เขาว่า `จงระวัง
และสงบใจ อย่ากลัว อย่าให้
พระทัยของพระองค์ขลาดด้วย
เหตุ เศษดุ้ นฟืนที� จวนมอดทั6 ง
สองนี6  เพราะความกริ6 วอันร้าย
แรงของเรซีน และซีเรีย และ
โอรสของเรมาลิยาห์
5 เพราะว่าซีเรียพร้อมกับเอฟ-
ราอิมและโอรสของเรมาลิยาห์
ได้ คิดการชั� วร้ ายต่อพระองค์
กล่าวว่า
6"ให้เราทั6 งหลายขึ6 นไปต่อสู้ กับ
ยูดาห์ และทาํให้มันคร้ามกลัว
และให้เราทะลวงเอาเมืองของ
เขาเพื�อเราเอง และตั6 งบุตรของ
ทาเบเอลให้ เป็นกษัตริย์ท่ าม-
กลางเมืองนั6น"
7องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ดังนี6 ว่า มันจะไม่เป็นไป และจะ
ไม่เกิดขึ6 น
8 เพราะเศียรของซี เรียคือดา-
มัสกัส และเศียรของดามัสกัส
คือเรซีน ภายในหกสิบห้าปี
เอฟราอิ มจะแตกเป็ น ชิ6 นๆ
กระทั�งไม่เป็นชนชาติอีกแล้ว
9 และเศี ยรของเอฟราอิ มคื อ

อิสยาห์ M, T

(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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สะมาเรีย และเศียรของสะมา-
เรียคือโอรสของเรมาลิยาห์ ถ้า
เจ้าจะไม่มั� นใจ แน่ละ ก็จะตั6 ง
มั�นเจ้าไว้ไม่ได้'"

พระสญัญายิ.งใหญ่ว่า
อิมมานูเอลจะบงัเกิด

จากหญิงพรหมจารีคนหนึ.ง
10 พระเยโฮวาห์ตรัสกับอาหัส
อีกว่า
11 "จงขอหมายสาํคัญจากพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า จงขอ
ในที�ลึกหรือที�สูงเบื6 องบนกไ็ด้"
12 แต่อาหัสตอบว่า "เราจะไม่
ทูลขอ และเราจะไม่ทดลองพระ
เยโฮวาห์"
13 และท่านกล่าวว่า "โอ ข้าแต่
ข้าราชสาํนักของดาวิด ขอจงฟัง
การที�จะให้มนุษย์อ่อนใจนั6นเลก็
น้อยอยู่หรือ และท่านยังให้พระ
เจ้าของข้าพเจ้าอ่อนพระทัยด้วย
14 เพราะฉะนั6 นองค์พระผู้ เป็น
เจ้าจะประทานหมายสาํคัญแก่
ท่านเอง ดูเถิด หญิงพรหมจารี
คนหนึ� งจะตั6 งครรภ์ และคลอด
บุตรชายคนหนึ� ง และเขาจะ
เรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอล
15 ท่ านจะรั บประทานนมข้น
และนํ6า ผึ6 ง เพื� อท่านจะรู้ที� จะ
ปฏิเสธความชั� วและเลือกความ
ดี
16 เพราะก่อนที�เดก็นั6นจะรู้ที�จะ
ปฏิเสธความชั� วและเลือกความ

ดีนั6 น แผ่นดินซึ�งท่านเกลียดชัง
นั6 น มันจะขาดกษัตริย์ทั6 งสอง
องค์

การบุกรุกและความหายนะ
ของยูดาหใ์นอนาคต

17 พระเยโฮวาห์ จะทรงนาํ วัน
นั6 นมาเหนือพระองค์ เหนือชน
ชาติของพระองค์และเหนือวงศ์
วานแห่งบิดาของพระองค์ คือ
วันอย่างที� ไม่เคยพบเห็น ตั6 ง
แต่วันที� เอฟราอิมได้พรากจาก
ยูดาห์ คือกษัตริย์ของอัสซีเรีย
18 ต่อมาในวันนั6นพระเยโฮวาห์
จะทรงผิวพระโอษฐ์เรียกเหลือบ
ซึ� งอยู่ทางต้นกาํเนิดแม่นํ6าแห่ง
อียิปต์ และเรียกผึ6 งซึ� งอยู่ใน
แผ่นดินอัสซีเรีย
19 และมันจะมากันและทั6 งหมด
ก็จะหยุดพักตามหุบเขาที� ร้ าง
และในซอกหิน และบนต้น
หนามทั6 งสิ6 น และบนพุ่มไม้ทั6 ง
สิ6 น
20 ในวันนั6 นองค์พระผู้ เป็นเจ้า
จะทรงโกนทั6งศีรษะและขนที�เท้า
เสี ยด้ วยมี ดโกนซึ� งเช่ ามาจาก
ฟากแม่นํ6า ข้างโน้น คือโดย
กษัตริย์แห่งอัสซีเรียนั6นเอง และ
จะผลาญเคราด้วย
21 ต่อมาในวันนั6 นชายคนหนึ� ง
จะเลี6 ยงวั วสาวไว้ตั วหนึ� งและ
แกะสองตัว
22 และต่อมาเพราะมั นให้นม

อิสยาห์ T

(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
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มากมาย เขาจะรับประทานนม
ข้น เพราะว่าทุกคนที�เหลืออยู่ใน
แผ่นดิ นจะรั บประทานนมข้น
และนํ6าผึ6 ง
23 ต่อมาในวันนั6นทุกแห่งที� เคย
มีเถาองุ่นหนึ� งพันเถา มีค่าเงิน
หนึ�งพันเชเขล กจ็ะกลายเป็นต้น
หนามย่อยและหนามใหญ่
24 คนจะมาที� นั� นพร้อมกับคัน
ธนูและลูกธนู   เพราะว่า
แผ่นดินทั6งสิ6 นนั6 นจะกลายเป็นที�
หนามย่อยและหนามใหญ่
25 ส่วนเนินเขาทั6 งสิ6 นที� เขาเคย
ขุดด้วยจอบ การกลัวหนามย่อย
และหนามใหญ่จะไม่มาที� นั� น
แต่เนินเขาเหล่านั6นจะกลายเป็น
ที� ซึ� งเขาปล่อยฝู งวั วและที� ซึ� ง
ฝูงแกะจะเหยียบยํ�า"

คําพยากรณเ์รื.อง
การบุกรุกโดยชาวอสัซีเรีย

8
แล้ วพระเยโฮวาห์ตรัสกั บ
ข้าพเจ้าอีกว่า "จงเอาแผ่น

จารึกใหญ่มาแผ่นหนึ� ง และจง
เขียนด้วยปากกาของมนุษย์เรื�อง
`มาเฮอร์ชาลาลหัชบัส'"
2และข้าพเจ้าได้พยานที� เชื� อถือ
ได้ คือ อุรีอาห์ปุโรหิต และเศ-
คาริยาห์บุตรชายของเยเบเรคี-
ยาห์ให้บันทึกไว้เพื�อข้าพเจ้า
3และข้าพเจ้าได้เข้าไปหาหญิง
ผู้พยากรณ์ และเธอก็ตั6 งครรภ์
และคลอดบุ ตรชายคนหนึ� ง

และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพ-
เจ้าว่า "จงเรียกชื� อบุตรนั6 นว่า
มาเฮอร์ชาลาลหัชบัส
4เพราะก่อนที� เด็กจะรู้ที�จะร้อง
เรียก `พ่อ แม่' ได้ ทรัพย์สมบัติ
ของดามั สกั สและของที� ริ บได้
จากสะมาเรีย จะถูกขนเอาไปต่อ
พระพักตร์กษัตริย์อัสซีเรีย"
5 แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
ข้าพเจ้าอีกว่า
6"เพราะว่าชนชาตินี6 ได้ปฏิเสธ
นํ6าแห่งชิโลอาห์ซึ� งไหลเอื� อยๆ
และปีติยินดี ต่อเรซีนและโอรส
ของเรมาลิยาห์
7เพราะฉะนั6นบัดนี6  ดูเถิด องค์
พระผู้ เป็นเจ้าทรงนาํนํ6าแห่งแม่
นํ6ามาสู้ เขาทั6 งหลาย ที� มีกาํลัง
และมากหลาย คือกษัตริย์แห่ง
อัสซีเรียและสง่าราศีทั6 งสิ6 นของ
พระองค์ และนํ6านั6 นจะไหลล้น
ห้วยทั6 งสิ6 นของมัน และท่วมฝั� ง
ทั6งสิ6 นของมัน
8และจะกวาดต่อไปเข้าในยูดาห์
และจะไหลท่วมและผ่านไปแม้
จนถึงคอ และปีกอันแผ่กว้าง
ของมันจะเต็มแผ่นดินของท่าน
นะ โอ ท่านอิมมานูเอล"
9โอ ชนชาติทั6งหลายเอ๋ย จงเข้า
ร่วมกัน และเจ้าจะถูกทาํให้
แหลกเป็นชิ6 นๆ บรรดาประเทศ
ไกลๆทั6 งหมด เจ้าเอ๋ยจงเงี� ยหู
จงคาดเอวเจ้าไว้และเจ้าจะถูก

อิสยาห์ T, S

(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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ทาํให้แหลกเป็นชิ6 นๆ จงคาด
เอวเจ้ าไว้และเจ้ าจะถู กทาํ ให้
แหลกเป็นชิ6 นๆ
10 จงปรึกษากันเถิด แต่กจ็ะไร้
ผล จงพูดกันเถิด แต่กจ็ะไม่สาํ-
เร็จผล เพราะว่าพระเจ้าทรง
สถิตกับเรา
11 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ตรัส
ดังต่อไปนี6 กับข้าพเจ้าพร้อมด้วย
พระหัตถ์อันเข้มแข็ง และทรง
สั� งสอนข้าพเจ้ามิ ให้ดาํเนินใน
ทางของชนชาตินี6  พระองค์ตรัส
ว่า
12 "สิ� งที�ชนชาตินี6 เรียกว่า การ
ร่วมคิดกบฏ เจ้าอย่าเรียกว่า
การร่วมคิดกบฏ เสียหมด อย่า
กลัวสิ� งที� เขากลัว หรืออย่าครั�น
คร้าม
13 แต่พระเยโฮวาห์ จอมโยธา
นั6 นแหละ เจ้าต้องว่าพระองค์
บริสุทธิ=  จงให้พระองค์ทรงเป็น
ผู้ที� เจ้ายาํเกรง จงให้พระองค์
ทรงเป็นผู้ที�เจ้าครั�นคร้าม
14 แล้ วพระองค์จะเป็นสถาน
บริสุทธิ=  แต่เป็นศิลาที�ทาํให้
สะดุด และเป็นก้อนหินที�ทาํให้
ขุ่นเคืองใจของวงศ์วานทั6 งคู่ของ
อิสราเอล เป็นกับและเป็นบ่วง
ดักชาวเยรูซาเลม็
15 และคนเป็นอันมากในพวก
เขาจะสะดุดหินนั6น เขาทั6งหลาย
จะล้มลงและแตกหัก เขาจะติด

บ่วงและถูกจับไป"
16 จงมั ดถ้ อยคาํพยานเก็บไว้
เสีย และจงตีตราพระราชบัญ-
ญัติไว้ในหมู่พวกสาวกของข้าพ-
เจ้าเสีย
17 ข้าพเจ้าจะรอคอยพระเยโฮ-
วาห์ ผู้ทรงซ่อนพระพักตร์ของ
พระองค์จากวงศ์วานของยาโคบ
และข้าพเจ้าจะคอยท่าพระองค์
18 ดูเถิด ข้าพเจ้าและบุตรผู้ซึ�ง
พระเยโฮวาห์ทรงประทานแก่
ข้าพเจ้า เป็นหมายสาํคัญและ
เป็นการมหัศจรรย์ต่างๆในอิส-
ราเอล จากพระเยโฮวาห์จอม
โยธา ผู้ทรงประทับบนภูเขา
ศิโยน
19 และเมื�อเขาทั6งหลายจะกล่าว
แก่พวกท่านว่า "จงปรึกษากับ
คนทรงและพ่อมดแม่มดผู้ ร้อง
เสียงจ๊อกแจ๊กและเสียงพึมพาํ"
ไม่ควรที�ประชาชนจะปรึกษากับ
พระเจ้าของเขาหรือ ควรเขาจะ
ไปปรึกษาคนตายเพื� อคนเป็น
หรือ
20 ไปค้นพระราชบัญญัติ และ
ถ้อยคาํพยาน ถ้าเขาไม่พูดตาม
คาํเหล่านี6 ก ็เพราะในตัวเขาไม่มี
แสงสว่างเสียเลย
21 เขาทั6 งหลายจะผ่านแผ่นดิน
ไปด้วยความระทมใจอันยิ�งใหญ่
และด้วยความหิว และต่อมาเมื�อ
เขาหิว เขาจะเกรี6 ยวกราดและ

อิสยาห์ S

(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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แช่งด่ากษัตริย์ของเขาและพระ
เจ้าของเขา และจะแหงนหน้าขึ6 น
ข้างบน
22 และจะมองดูที� แผ่นดินโลก
และจะมองเห็ นความทุ กข์ ใจ
และความมืด ความกลุ้ มแห่ง
ความแสนระทม และเขาจะถูก
ผลักไสเข้าไปในความมืดทึบ

คําพยากรณเ์รื.อง
การประสูติของพระเยซูคริสต์

9
แต่กระนั6 นแผ่นดินนั6 นซึ� ง
อยู่ในความแสนระทมจะไม่

กลัดกลุ้ ม ในกาลก่อนพระองค์
ทรงนาํแคว้นเศบูลุนและแคว้น
นัฟทาลีมาสู่ ความดูหมิ� น แต่
ในกาลภายหลังพระองค์จะทรง
กระทาํ ใ ห้ หนทาง ข้ างทะ เล
แคว้นฟากแม่นํ6า จอร์แดนข้าง
โน้น คือ กาลิลีแห่งบรรดาประ-
ชาชาติ ให้เจบ็ปวดทรมานอย่าง
มาก
2ชนชาติที�ดาํเนินในความมืดได้
เห็ นความสว่ างยิ� งใหญ่ แล้ ว
บรรดาผู้ที� อาศัยอยู่ ในแผ่นดิน
แห่งเงามัจจุราช ความสว่างได้
ส่องมาบนเขา
3พระองค์ได้ทรงทวีชนในประ-
ชาชาตินั6นขึ6 น พระองค์มิได้ทรง
เพิ�มความชื�นบานของเขา เขาทั6ง
หลายเปรมปรีดิ= ต่อพระพักตร์
พระองค์ ดั� งด้วยความชื� นบาน
เมื� อฤดูเกี� ยวเก็บ ดั� งคนเปรม

ปรีดิ= เมื� อเขาแบ่งของริบมานั6 น
แก่กัน
4เพราะว่าแอกอันเป็นภาระของ
เขาก็ดี ไม้พลองที�ตีบ่าเขาก็ดี
ไม้ตะบองของผู้บีบบังคับเขาก็ดี
พระองค์จะทรงหักเสียอย่างใน
วันของคนมีเดียน
5เพราะการรบทั6 งสิ6 นของนักรบ
มีเสียงวุ่นวาย และเสื6 อคลุมที�
เกลือกอยู่ในโลหิต แต่การรบ
ครั6 งนี6 จะถูกเผาเป็นเชื6 อเพลิงใส่
ไฟ
6ด้วยมีเด็กคนหนึ� งเกิดมาเพื� อ
เรา มีบุตรชายคนหนึ� งประทาน
มาให้เรา และการปกครองจะอยู่
ที� บ่าของท่าน และจะเรียก
นามของท่านว่า "ผู้ที�มหัศจรรย์
ที�ปรึกษา พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิ-
ฤทธิ=  พระบิดานิรันดร์ องค์สัน-
ติราช"
7 เพื� อการปกครองของท่ านจะ
เพิ� มพูนยิ� งขึ6 นและสันติภาพจะ
ไม่มีที�สิ6 นสุดเหนือพระที�นั� งของ
ดาวิด และเหนือราชอาณาจักร
ของพระองค์ ที�จะสถาปนาไว้
และเชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรม
และด้วยความเที�ยงธรรม ตั6 งแต่
บัดนี6 เป็นต้นไปจนนิ รันดร์กาล
ความกระตือรือร้นของพระเย-
โฮวาห์จอมโยธาจะกระทาํการนี6

อิสราเอลจะถูกตีสอนต่อไป
8องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงใช้พระ

อิสยาห์ S, Q

(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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วจนะไปต่อสู้ ยาโคบ และจะตก
อยู่เหนืออิสราเอล
9และประชาชนทั6 งสิ6 นจะรู้ เรื� อง
คือเอฟราอิมและชาวสะมาเรีย
ผู้ กล่าวด้วยความเย่อหยิ� งและ
ด้วยจิตใจจองหอง
10 ว่า "ก้อนอิฐพังลงแล้ว แต่
เราจะสร้างด้วยศิลาสลัก ต้น
มะเดื� อถูกโค่นลง แต่เราจะใส่
ต้นสีดาร์เข้าแทนไว้ในที�นั6น"
11 พระเยโฮวาห์ จึ งทรงหนุ น
ปฏิปักษ์ของเรซีนมาสู้ เขา และ
ทรงกระตุ้ นศัตรูของเขาให้ ร่วม
กัน
12 คือคนซีเรียทางข้างหน้าและ
คนฟีลิสเตียทางข้างหลัง และ
เขาจะอ้าปากออกกลืนอิสราเอล
เสีย ถึงกระนั6นกด็ีพระพิโรธของ
พระองค์ก็ยังมิได้หันกลับ และ
พระหัตถ์ของพระองค์ยังเหยียด
ออกอยู่
13 เพราะประชาชนมิได้ หันมา
หาพระองค์ผู้ทรงตีเขา มิได้
แสวงหาพระเยโฮวาห์จอมโยธา
14 พระเยโฮวาห์จึงจะทรงตัดหัว
ตั ดหางออกเสี ยจากอิ สราเอล
ทั6งกิ�งก้านและต้นกกในวันเดียว
15 ผู้ใหญ่และคนมีเกียรติคือหัว
และผู้ พยากรณ์ ผู้ สอนเท็จเป็น
หาง
16 เพราะบรรดาผู้ที�นาํชนชาตินี6
ได้นาํเขาให้หลง และบรรดาผู้ที�

เขานาํกถู็กทาํลาย
17 ฉะนั6น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะ
หาทรงเปรมปรีดิ= ในคนหนุ่มของ
เขาไม่ และจะมิได้ทรงมีพระ
กรุณาต่อคนกาํพร้าพ่อหรือหญิง
ม่ายของเขา เพราะว่าทุกคนเป็น
คนหน้าซื� อใจคดและเป็นคนทาํ
ความชั� วและปากทุกปากก็กล่าว
คาํโฉดเขลา ถึงกระนั6 นก็ดีพระ
พิโรธของพระองค์ก็ยังมิได้หัน
กลับ และพระหัตถ์ของพระ
องค์ยังเหยียดออกอยู่
18 เพราะความชั� วก็ไหม้เหมือน
ไฟไหม้ มันจะผลาญทั6 งหนาม
ย่อยและหนามใหญ่ มันจะจุดไฟ
เข้าที�ป่าทึบ และป่าทึบกจ็ะม้วน
ขึ6 นข้างบนเหมือนควันเป็นลูกๆ
19 แผ่นดินนั6 นก็มืดไปโดยเหตุ
พระพิ โรธของพระเยโฮวา ห์
จอมโยธา ประชาชนกจ็ะเหมือน
เชื6 อเพลิง ไม่มีคนใดจะไว้ชีวิต
พี�น้องของตน
20 เขาจะฉวยได้ทางขวา แต่ยัง
หิวอยู่ เขาจะกินทางซ้าย แต่ก็
ยังไม่อิ� ม ต่างก็จะกินเนื6 อแขน
ของตนเอง
21 มนัสเสห์กินเอฟราอิม เอฟ-
ราอิมกินมนัสเสห์ และทั6 งคู่กส็ู้
กับยูดาห์ ถึงกระนั6 นก็ดีพระ
พิโรธของพระองค์ก็ยังมิได้หัน
กลับ และพระหัตถ์ของพระองค์
ยังเหยียดออกอยู่

อิสยาห์ Q

(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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10
วิ บั ติ แก่ คนเหล่ านั6 น
ที� ออกกฎหมายอธรรม

และแก่ผู้เขียนที� เขียนแต่การบีบ
คั6นเรื�อยไป
2เพื� อหันคนขัดสนไปจากความ
ยุติธรรม และปล้นสิทธิของคน
จนแห่งชนชาติของเราเสีย เพื�อ
ว่าหญิงม่ายจะเป็นเหยื�อของเขา
และเพื� อเขาจะปล้นคนกาํพร้า
พ่อเสีย
3พวกเจ้าจะกระทาํอย่างไรใน
วันแห่งการลงอาญา และในการ
กวาดล้างซึ�งจะมาจากที�ไกล เจ้า
จะหนีไปพึ�งใคร และเจ้าจะฝาก
สง่าราศีของเจ้าไว้ที�ไหน
4ปราศจากเราพวกเขาจะกราบ
ลงอยู่กับนักโทษ เขาจะล้มลงใน
หมู่พวกคนที� ถูกฆ่า ถึงกระนั6 น
ก็ดีพระพิโรธของพระองค์ก็ยังมิ
ได้หันกลับ และพระหัตถ์ของ
พระองค์ยังเหยียดออกอยู่

พระเจ้าจะทรงตีสอน
ประเทศอสัซีเรีย

5โอ ชาวอัสซีเรียเอ๋ย ผู้เป็นตะ-
บองแห่งความกริ6 วของเรา และ
ไม้พลองในมือของเขาคือความ
เกรี6 ยวกราดของเรา
6เราจะใช้เขาไปสู้ประชาชาติอัน
หน้าซื� อใจคด เราจะบัญชาเขา
ให้ไปสู้ ชนชาติที� เรากริ6 ว ไปเอา
ของริ บและฉวยเหยื� อและให้
เหยียบยํ�าลงเหมือนเหยียบเลน

ในถนน
7แต่เขามิได้ตั6 งใจอย่างนั6น และ
จิตใจของเขาก็มิได้คิดอย่างนั6 น
แต่ ในใจของเขาคิ ดจะทาํลาย
และตัดประชาชาติเสียมิใช่น้อย
8เพราะเขาพูดว่า "ผู้บังคับบัญ-
ชาของข้าเป็นกษัตริย์หมดมิใช่
หรือ
9 เมื องคาลโนก็ เหมื อนเมื อง
คารเคมิชมิใช่หรือ เมืองฮามัทก็
เหมื อนเมื องอารปัดมิ ใช่ หรือ
เมื องสะมาเรี ยก็ เหมื อนเมื อง
ดามัสกัสมิใช่หรือ
10 เหมือนอย่างมือของเราไป
ถึงบรรดาราชอาณาจักรของรูป
เคารพ ซึ� งรูปเคารพแกะสลัก
ของเขานั6นใหญ่กว่าของเยรูซา-
เลม็และสะมาเรีย
11 เราก็จะไม่ทาํแก่ เยรูซาเล็ม
กับรูปเคารพของเขาดอกหรือ
ดั งที� เ รา ได้ ทาํ แก่ สะมาเ รี ย
และรูปเคารพของเขา"
12 ต่อมาเมื�อองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงสาํเร็จพระราชกิจทั6 งสิ6 นของ
พระองค์ที�ภูเขาศิโยนและที� เย-
รูซาเลม็แล้ว เราจะทรงลงทัณฑ์
แก่ ผลแห่ งจิ ตใจจองหองของ
กษัตริย์แห่งอัสซีเรีย และสง่า
ราศีแห่งตายโสของเขา
13 เพราะเขาว่า "ข้าได้กระทาํ
การนี6 ด้วยกาํลังมือของข้า และ
ด้วยสติปัญญาของข้า เพราะข้า

อิสยาห์ HP

(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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มีความเข้าใจ ข้าได้รื6 อเขตแดน
ของชนชาติทั6 งหลาย และได้
ปล้นทรัพย์สมบัติของเขา ข้าได้
โยนบรรดาชาวเมืองลงมาอย่าง
คนกล้าหาญ
14 มือของข้าได้ฉวยทรัพย์สม-
บัติของชนชาติทั6 งหลายเหมือน
ฉวยรังนก และอย่างคนเก็บไข่
ซึ�งละทิ6 งไว้ ข้ากร็วบรวมแผ่นดิน
โลกทั6งสิ6 นดังนั6นแหละ และไม่มี
ผู้ใดขยับปีกมาปก หรืออ้าปาก
หรือร้องเสียงจ๊อกแจ๊ก"
15 ขวานจะคุยข่มคนที� ใช้ มั น
สกัดนั6นหรือ หรือเลื�อยจะทะนง
ตัวเหนือผู้ที�ใช้มันเลื�อยนั6นหรือ
เหมือนกับว่าตะบองจะยกผู้ซึ� ง
ถือมันขึ6 นตี หรืออย่างไม้พลอง
จะยกตัวขึ6 นเหมือนกับว่ามันไม่
ทาํด้วยไม้
16 ฉะนั6 น องค์พระผู้ เป็นเจ้า
องค์พระผู้ เป็นเจ้าจอมโยธาจะ
ทรงให้ โรคผอมแห้ งมาในหมู่
พวกคนอ้วนพีของเขา ภายใต้
เกียรติของเขาจะมีการไหม้ใหญ่
โตเหมือนอย่างไฟไหม้
17 ความสว่างแห่งอิสราเอลจะ
เป็นไฟ และองค์บริสุทธิ= ของ
ท่านจะกลายเป็นเปลวเพลิงและ
จะเผาและกิ นหนามใหญ่และ
หนามย่ อยของเขาเสี ยในวั น
เดียว
18 พระองค์จะทรงผลาญสง่ า

ราศีแห่งป่าของเขาและแห่งสวน
ผลไม้ของเขา ทั6 งจิตวิญญาณ
และร่างกาย และจะเป็นเหมือน
เวลาผู้ถือธงอ่อนเปลี6 ยลงไป
19 ต้ นไ ม้ แห่ ง ป่ าของ เขาจะ
เหลือน้อยเต็มที จนเด็กๆจะ
เขียนลงได้
คนอิสราเอลที.เหลืออยู่ในสมยั

ความทุกขล์ําบากใหญ่ยิ.ง
20 ต่อมาในวันนั6น คนอิสราเอล
ที�เหลืออยู่ และคนที�รอดหนีไป
แห่งวงศ์วานของยาโคบ จะไม่
พิงผู้ที� ตีเขาอีก แต่จะพักพิงที�
พระเยโฮวาห์ องค์บริสุทธิ= แห่ง
อิสราเอล โดยความจริง
21 ส่วนคนที�เหลืออยู่จะกลับมา
ยังพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ=  คือ
คนที�เหลืออยู่ของยาโคบ
22 อิสราเอลเอ๋ย เพราะแม้ว่า
ชนชาติ ของเจ้ าจะเป็นดั� งเม็ด
ทรายในทะเล คนที�เหลืออยู่เท่า
นั6 นจะกลับมา การเผาผลาญซึ� ง
กาํหนดไว้ แล้ วจะล้ นหลามไป
ด้วยความชอบธรรม
23 เพราะว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้า
พระเจ้าจอมโยธาจะทรงกระทาํ
ให้ การเผาผลาญนั6 นสิ6 นสุ ดลง
ตามที� กาํหนดไว้แล้วในท่ าม-
กลางแผ่นดินทั6งสิ6 น
24 ฉะนั6 น องค์พระผู้ เป็นเจ้า
พระเจ้ าจอมโยธาตรัสดั งนี6 ว่ า
"โอ ชนชาติของเราเอ๋ย ผู้อยู่ใน

อิสยาห์ HP

(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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ศิโยน อย่ากลัวคนอัสซีเรีย เขา
จะตีเจ้าด้วยตะบองและจะยกไม้
พลองของเขาขึ6 นสู้ เจ้าอย่างที�ใน
อียิปต์
25 เพราะอีกสักหน่อยเท่ านั6 น
แล้วความกริ6 วนั6นจะสิ6 นสุด และ
ความโกรธของเราจะมุ่ งตรงที�
การทาํลายเขา
26 และพระเยโฮวาห์จอมโยธา
จะทรงเหวี� ยงแส้มาสู้ เขา ดังที�
พระองค์ทรงโจมตีคนมีเดียน ณ
ศิลาโอเรบ และไม้พลองของ
พระองค์ที� เคยอยู่ เหนื อทะเล
พระองค์จะทรงยกขึ6 นอย่างที� ใน
อียิปต์
27 และต่อมาในวันนั6นภาระของ
เขาจะพรากไปจากบ่ าของเจ้ า
และแอกของเขาจะถู กทาํ ลาย
เสียจากคอของเจ้า และแอกนั6น
จะถูกทาํลายเพราะเหตุการเจิม"

กองทพัทั,งหลายของ
ปฏิปักษต่์อพระคริสต์

มาสูร้บที.อารมาเกดโดน
28 เขาได้มาถึงอัยยาทแล้ว เขา
ได้ข้ามมิโกรน เขาเกบ็สัมภาระ
ของเขาไว้ที�มิคมาช
29 เขาเหล่านั6 นผ่านช่องหว่าง
เขามาแล้ว เกบาเป็นที� เขาค้าง
คืน รามาห์สะทกสะท้าน กิเบ-
อาห์ของซาอูลหนีไปแล้ว
30 โอ ธิดาของกัลลิมเอ๋ย ส่ง
เสียงร้องซี ให้เขายินได้ในไล-

ชาห์เถิด โอ อานาโธทเอ๋ย น่า
สงสารจริง
31 มัดเมนาห์กาํลังหนีอยู่ คน
เกบิมหนีให้พ้นภัย
32 ในวันนั6นเอง เขาจะยับยั6งอยู่
ที� เมืองโนบ เขาจะส่ายมือของ
เขาต่อต้ านภู เขาแห่ งธิ ดาของ
ศิโยน เนินเขาของเยรูซาเลม็
33 ดูเถิด องค์พระผู้ เป็นเจ้า
พระเยโฮวาห์จอมโยธา จะทรง
ตัดกิ� งไม้ด้วยกาํลังอันน่าคร้าม
กลัว ต้นที� สูงยิ� งจะถูกโค่นลง
มา และต้นที�สูงจะต้องตํ�าลง
34 พระอง ค์ จะทรงใ ช้ ขวาน
เหล็กฟันป่าทึบ และเลบานอน
จะล้มลงโดยคนมีอาํนาจใหญ่โต
พระเยซูคริสต ์คือพระองักูร

จะทรงประทบัน ั .งบน
พระที.น ั .งของดาวิด

11
จะมี ห น่ อแตกออกมา
จากตอแห่งเจสซี จะมี

กิ� งงอกออกมาจากรากทั6 งหลาย
ของเขา
2และพระวิญญาณของพระเย-
โฮวาห์จะอยู่บนท่านนั6น คือวิญ-
ญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจ
วิญญาณแห่ งการวิ นิ จฉัยและ
อานุภาพ วิญญาณแห่งความรู้
และความยาํเกรงพระเยโฮวาห์
3ความพึงใจของท่านก็ในความ
ยาํเกรงพระเยโฮวาห์ ท่านจะ
ไม่พิพากษาตามซึ� งตาท่านเห็น

อิสยาห์ HP, HH

(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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หรือตัดสินตามซึ�งหูท่านได้ยิน
4แต่ท่านจะพิพากษาคนจนด้วย
ความชอบธรรม และตัดสินเผื�อ
ผู้มีใจถ่อมแห่งแผ่นดินโลกด้วย
ความเที� ยงตรง ท่านจะตีโลก
ด้ วยตะบองแห่ งปากของท่ าน
และท่ านจะประหารคนชั� วด้วย
ลมแห่งริมฝีปากของท่าน
5ความชอบธรรมจะเป็นผ้าคาด
เอวของท่าน และความสัตย์
สุจริตจะเป็นผ้าคาดบั6 นเอวของ
ท่าน

บรรดาสตัวแ์ห่งโลกนี,
จะอยู่เย็นเป็นสุข
กบัมนุษยชาติ

6สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะ และ
เสือดาวจะนอนอยู่ กับลู กแพะ
ลูกวัวกับสิงโตหนุ่มกับสัตว์อ้วน
พีจะอยู่ ด้วยกัน และเด็กเล็กๆ
จะนาํมันไป
7แม่วัวกับหมีจะกินด้วยกัน ลูก
ของมันกจ็ะนอนอยู่ด้วยกัน และ
สิงโตจะกินฟางเหมือนวัวผู้
8และทารกกินนมจะเล่นอยู่ ที�
ปากรูงูเห่า และเดก็ที�หย่านมจะ
เอามือวางบนรังของงูทับทาง
9สัตว์เหล่านั6 นจะไม่ทาํให้ เจ็บ
หรือจะทาํลายทั� วภู เขาอันบริ-
สุทธิ= ของเรา เพราะว่าแผ่นดิน
โลกจะเต็มไปด้วยความรู้ เรื� อง
ของพระเยโฮวาห์ ดั�งนํ6าปกคลุม
ทะเลอยู่นั6น

คําพยากรณเ์รื.อง
การรวบรวมกนัอีก

ของอิสราเอล
10 ในวันนั6น รากแห่งเจสซี ซึ�ง
ตั6 งขึ6 นเป็นธงแก่ชนชาติทั6 งหลาย
จะเป็ นที� แสวงหาของบรรดา
ประชาชาติ และที�พาํนักของ
ท่านจะรุ่งโรจน์
11 อยู่มาในวันนั6 น องค์พระผู้
เป็นเจ้าจะทรงยื� นพระหัตถ์ของ
พระองค์ออกไปเป็นครั6 งที� สอง
เพื� อจะได้ส่วนชนชาติของพระ
องค์ที� เหลืออยู่ คืนมา เป็นคน
เหลือจากอัสซีเรีย จากอียิปต์
จากปัทโรส จากเอธิโอเปีย จาก
เอลาม จากชินาร์ จากฮามัท
และจากเกาะต่างๆแห่งทะเล
12 พระองค์ จะทรงยกอาณั ติ
สั ญญาณนั6 นขึ6 นให้ แก่ บรรดา
ประชาชาติ และจะชุมนุมอิสรา-
เอลที�พลัดพราก และรวบรวม
ยูดาห์ที�กระจัดกระจายจากสี� มุม
แห่งแผ่นดินโลก
13 ความอิจฉาของเอฟราอิมจะ
พรากไปด้วย และบรรดาคู่อริ
ของยู ดาห์ จะถู กตั ดออกไป
เอฟราอิมจะไม่อิจฉายูดาห์ และ
ยูดาห์จะไม่รบกวนเอฟราอิม
14 แต่ เขาทั6 งหลายจะโฉบลง
เหนือไหล่ เขาของคนฟีลิสเตีย
ทางตะวันตก และเขาจะร่วมกัน
ปล้นประชาชนทางตะวันออก

อิสยาห์ HH

(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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เขาจะยื� นมื อออกต่ อสู้ เอโดม
และโมอับ และคนอัมโมนจะ
เชื�อฟังเขาทั6งหลาย
15 และพระเยโฮวาห์จะทรงทาํ
ลายลิ6 นของทะเลแห่ งอี ยิ ปต์
อย่างสิ6 นเชิง และจะทรงโบกพระ
หัตถ์เหนือแม่นํ6านั6น ด้วยลมอัน
แรงกล้าของพระองค์ และจะตี
มันให้แตกเป็นธารนํ6า เจ็ดสาย
และให้คนเดินข้ามไปได้โดยที�
เท้าไม่เปียกนํ6า
16 และจะมี ถนนหลวงจาก
อัสซี เรียสาํหรับคนที� เหลืออยู่
จากชนชาติของพระองค์ ดั�งที�มี
อยู่ สาํหรับอิสราเอลในวันที� เขา
ขึ6 นมาจากแผ่นดินอียิปต์

คนอิสราเอลทุกคน
จะไดร้บัความรอด

12
ในวันนั6 น ท่านจะกล่าว
ว่า "โอ ข้าแต่พระเยโฮ-

วาห์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญ
พระองค์เพราะแม้พระองค์ทรง
พระพิโรธต่อข้าพระองค์ ความ
กริ6 วของพระองค์ก็หันกลับไป
และพระองค์ทรงเล้าโลมข้าพระ
องค์"
2ดูเถิด พระเจ้าทรงเป็นความ
รอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะวาง
ใจและไม่กลัว เพราะพระเยโฮ-
วาห์ คือพระเยโฮวาห์ทรงเป็น
กาํลังและบทเพลงของข้าพเจ้า
และพระองค์ทรงเป็นความรอด

ของข้าพเจ้าแล้ว
3เจ้าจะโพงนํ6าด้วยความชื�นบาน
จากบ่อแห่งความรอด
4และในวันนั6 นเจ้ าจะกล่าวว่า
"จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ จง
ร้องทู ลออกพระนามของพระ
องค์ จงประกาศบรรดาพระ
ราชกิจของพระองค์ท่ ามกลาง
ชนชาติทั6 งหลาย จงป่าวร้องว่า
พระนามของพระองค์เป็นที� เชิด
ชู"
5จงร้องเพลงสรรเสริญพระเย-
โฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงกระ-
ทาํกิจอันดีเลิศ ให้เรื� องนี6 รู้ กัน
ทั�วไปในแผ่นดินโลก
6ชาวศิโยนเอ๋ย จงโห่ร้องและ
ร้องเสียงดัง เพราะองค์บริสุทธิ=
แห่งอิสราเอลนั6นกใ็หญ่ยิ�งอยู่ใน
หมู่พวกเจ้า

การทําลายกรุงบาบิโลน
และปฏิปักษต่์อพระคริสต์
ในวนัแห่งพระเยโฮวาห์

13
ภาระเกี� ยวกับบาบิ โลน
ตามซึ� งอิสยาห์บุตรชาย

ของอามอสได้เห็น
2 จงชู ธงสั ญญาณขึ6 นบนภู เขา
สูง  จงเปล่งเสียงร้องเรียกเขาทั6ง
หลาย จงโบกมือให้เขาเข้าไปใน
ประตูเมืองของขุนนาง
3ตัวเราเองได้บัญชาแก่ผู้ที� เรา
ชาํระให้บริสุทธิ=แล้ว เราได้เรียก
ชายฉกรรจ์ ของเราให้ จั ดการ

อิสยาห์ HH-HO

(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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ตามความโกรธของเรา คือผู้ที�
ยินดีในความสูงส่งของเรา
4 เสียงอึ งอลบนภู เขาดั� งเสี ยง
มวลชนมหึมา เสียงอึงคะนึงของ
ราชอาณาจักรทั6งหลายของบรร-
ดาประชาชาติที� รวมเข้าด้วยกัน
พระเยโฮวาห์จอมโยธากาํลังระ-
ดมพลเพื�อสงคราม
5เขาทั6 งหลายมาจากแผ่นดินอัน
ไกล จากสุดปลายฟ้าสวรรค์
พระเยโฮวาห์และอาวุธแห่งพระ
พิโรธของพระองค์ เพื� อจะทาํ
ลายแผ่นดินทั6งสิ6 น
6จงพิลาปรํ�าไห้ซิ เพราะวันแห่ง
พระเยโฮวาห์มาใกล้แล้ว วันนั6น
จะมา เป็นการทาํลายจากองค์ผู้
ทรงมหิทธิฤทธิ=
7 เพราะฉะนั6 น ทุกๆมือก็จะ
อ่อนเปลี6 ย และจิตใจของทุกคน
กจ็ะละลายไป
8และเขาทั6 งหลายจะตกใจกลัว
ความเจ็บและความปวดจะเกาะ
เขา เขาจะทุรนทุรายดั�งหญิงกาํ-
ลังคลอดบุตร เขาจะมองตากัน
อย่างตกตะลึง หน้าของเขาแดง
เป็นแสงไฟ
9ดูเถิด วันแห่งพระเยโฮวาห์จะ
มา โหดร้ายด้วยพระพิโรธและ
ความโกรธอันเกรี6 ยวกราด ที�จะ
กระทาํให้แผ่นดินเป็นที� รกร้าง
และพระองค์จะทรงทาํลายคน
บาปของแผ่นดินเสียจากแผ่น

ดินนั6น
10 เพราะดวงดาวแห่งฟ้าสวรรค์
และหมู่ดาวในนั6น จะไม่ทอแสง
ของมัน ดวงอาทิตย์กจ็ะมืดเมื�อ
เวลาขึ6 น และดวงจันทร์จะไม่
ส่องแสงของมัน
11 เราจะลงโทษโลกเพราะความ
ชั� วร้าย และคนชั� วเพราะความ
ชั� วช้าของเขา เราจะกระทาํให้
ความเย่อหยิ� งของคนจองหอง
สิ6 นสุด และปราบความยโสของ
คนโหดร้าย
สมยัความทุกขล์ําบากใหญ่ยิ.ง
และคนอิสราเอลที.เหลืออยู่

12 เราจะกระทาํให้คนมีค่ามาก
กว่าทองคาํเนื6 อดี และมนุษย์มี
ค่ามากกว่าทองคาํแห่งโอฟีร์
13 เพราะฉะนั6น เราจะกระทาํให้
ฟ้าสวรรค์สั� นสะเทือน และ
แผ่นดินโลกจะสะท้านพลัดจาก
ที�ของมัน โดยพระพิโรธของพระ
เยโฮวาห์จอมโยธา ในวันแห่ง
ความโกรธอันเกรี6 ยวกราดของ
พระองค์
14 คนทุกคนจะหันเข้าสู่ ชนชาติ
ของตนเอง และคนทุกคนจะหนี
ไปยังแผ่นดินของตนเอง ดั�งละ-
มั� งที� ถูกล่าหรือเหมือนแกะที� ไม่
มีผู้รวมฝูง
15 ทุกคนที� เขาพบเข้าก็จะถูก
แทงทะลุ และทุกคนที� รวมเข้า
ด้ วยกั นกั บพวกเขาก็จะล้มลง

อิสยาห์ HO

(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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ด้วยดาบ
16 เด็กเล็กๆของเขาจะถูกฟาด
ลงเป็นชิ6 นๆต่อหน้ าต่อตาเขา
เ รื อนของเขาจะถู กปล้ นและ
ภรรยาของเขาจะถูกขืนใจ

การทําลายกรุงบาบิโลน
17 ดูเถิด เราจะรบเร้าให้ชาวมี-
เดียมาสู้ เขา ผู้ซึ� งไม่เอาใจใส่ใน
เรื� องเงิน และไม่ไยดีในเรื� อง
ทองคาํ
18 คั นธนู ของเขาจะฟาดชาย
หนุ่มลงเป็นชิ6 นๆ เขาจะไม่ปรา-
นีต่อผู้บังเกิดจากครรภ์ นัยน์ตา
ของเขาจะไม่สงสารเดก็
19 และบาบิโลน ซึ� งโอ่อ่าใน
บรรดาราชอาณาจักร เมืองที�
สง่ าและเป็ นที� ภู มิ ใจของชาว
เคลเดีย จะเป็นดังเมืองโสโดม
และเมืองโกโมราห์ เมื�อพระเจ้า
ทรงควํ�ามันเสียนั6น
20 จะไม่มีใครเข้าอยู่ในบาบิโลน
หรืออาศัยอยู่ ตลอดทุกชั� วอายุ
คนอาระเบียจะไม่กางเต็นท์ของ
เขาที�นั� น ไม่มี ผู้ เลี6 ยงแกะที� จะ
ให้แกะของเขานอนลงที�นั�น
21 แต่สัตว์ ป่าจะนอนลงที� นั� น
และบ้านเรือนในนั6 นจะเต็มไป
ด้วยนกทึดทือ นกเค้าแมวจะ
อาศัยที�นั�น เมษปีศาจจะเต้นราํ
อยู่ที�นั�น
22 หมาจิ6 งจอกจะเห่าหอนอยู่ใน
ที�อาศัยอันรกร้าง และมังกรจะ

ร้องอยู่ในวังแสนสุขของมัน เว-
ลาของเมืองนั6 นก็ใกล้เข้ามาแล้ว
และวันเวลาของมันจะไม่ยืดให้
ยาวไป

การรวบรวมคนอิสราเอล
ในอนาคต

14
เพราะพระเยโฮวาห์จะ
ทรงมี พระเมตตาต่ อ

ยาโคบ และจะทรงเลือกอิสรา-
เอลอีก และจะทรงตั6 งเขาทั6 ง
หลายไว้ในแผ่นดินของเขาเอง
คนต่างด้าวจะสมทบกับเขา และ
ติดพันอยู่กับวงศ์วานของยาโคบ
2และชนชาติทั6 งหลายจะรับเขา
และนาํเขาทั6 งหลายมายังที� ของ
เขา และวงศ์วานของอิสราเอล
จะมีกรรมสิทธิ= ในเขา เป็นทาส
ชายหญิงในแผ่นดินของพระเย-
โฮวาห์ ผู้ที� จับเขาเป็นเชลยจะ
ถูกเขาจับเป็นเชลย และจะปก
ครองผู้ที�เคยบีบบังคับเขา
3และต่อมาในวันที� พระเยโฮ-
วาห์ จะทรงประทานให้ เจ้ าได้
หยุดพักจากความเศร้าโศกของ
เจ้า และจากความกลัว และจาก
งานหนั กซึ� งเจ้ าถู กบั งคั บให้
กระทาํ
4 เจ้าจะยกคาํภาษิตนี6 กล่าวต่อ
กษัตริย์แห่งบาบิโลนว่า "เออ
ผู้ บีบบังคับก็สงบไปแล้ วหนอ
เมืองทองคาํกส็งบไปด้วยซิ
5พระเยโฮวาห์ทรงหักไม้พลอง

อิสยาห์ HO, HL

(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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ของคนชั� ว คทาของผู้ครอบ
ครอง
6 ผู้ ซึ� งตี ชนชาติ ทั6 งหลายด้ วย
ความพิโรธ ด้วยการตีอย่างไม่
หยุดยั6 ง ผู้ซึ� งได้ครอบครอง
ประชาชาติด้วยความโกรธ ได้
ถูกข่มเหงโดยไม่มีผู้ใดยับยั6ง

ความสงบสุขทั .วโลก
7 โลกทั6 งสิ6 นก็ พั กและสงบอยู่
เขาทั6 งหลายร้องเพลงโพล่งออก
มา
8ต้นสนสามใบเปรมปรีดิ= เพราะ
เจ้า ต้นสนสีดาร์แห่งเลบานอน
ด้วย และกล่าวว่า `ตั6 งแต่เจ้า
ตกตํ�า ก็ไม่มี ผู้ โค่นขึ6 นมาต่อสู้
เราแล้ว'

ปฏิปักษต่์อพระคริสต์
ถูกทิ, งลงในนรก

(ดนล T:S; วว HQ:JP)
9นรกเบื6 องล่ างก็ตื� นเต้นเพื� อ
ต้อนรับเจ้าเมื� อเจ้ามา มันปลุก
ให้ ชาวแดนคนตายมาต้อนรับ
เจ้า คือบรรดาผู้ซึ�งเคยเป็นผู้นาํ
ของโลก มันทาํให้บรรดาผู้ที�เคย
เป็นกษัตริย์แห่งประชาชาติทั6 ง
หลายลุกขึ6 นมาจากพระที�นั�งของ
เขา
10 ทุกตนจะพูด และกล่าวแก่
เจ้าว่า `เจ้ากอ่็อนเปลี6 ยอย่างเรา
ด้วยหรือ เจ้ากลายเป็นอย่าง
พวกเราหรือ'
11 ความโอ่อ่าของเจ้าถูกนาํลง

มาถึงแดนคนตาย และเสียงพิณ
ใหญ่ของเจ้า ตัวหนอนจะเป็นที�
นอนอยู่ใต้ตัวเจ้า และตัวหนอน
จะเป็นผ้าห่มของเจ้า

การลม้ลงของ
พญามารซาตาน

12 โอ ลูซีเฟอร์เอ๋ย โอรส
แห่งรุ่ งอรุณ เจ้าร่วงลงมาจาก
ฟ้าสวรรค์แล้วซิ เจ้าถูกตัดลงมา
ยังพื6 นดินอย่างไรหนอ เจ้าผู้
กระทาํให้บรรดาประชาชาติตก
ตํ�าน่ะ
13 เจ้าราํพึงในใจของเจ้าว่า `ข้า
จะขึ6 นไปยังสวรรค์ ข้าจะตั6 งพระ
ที�นั� งของข้า ณ เหนือดวงดาว
ทั6 งหลายของพระเจ้า ข้าจะนั� ง
บนขุนเขาชุมนุมสถาน ณ ด้าน
ทิศเหนือ
14 ข้ าจะขึ6 นไปเหนื อความสู ง
ของเมฆ ข้าจะกระทาํตัวของข้า
เหมือนองค์ผู้สูงสุด'
15 แต่เจ้าจะถูกนาํลงมาสู่ นรก
ยังที�ลึกของปากแดน
16 บรรดาผู้ ที� เห็นเจ้าจะเพ่งดู
เจ้า และจะพิจารณาเจ้าว่า `ชาย
คนนี6 หรื อที� ทาํ ให้ โลกสั� นสะ-
เทือน ผู้เขย่าราชอาณาจักรทั6 ง
หลาย
17 ผู้ ที� ไ ด้ กระทาํ ให้ โลกเป็ น
เหมือนถิ� นทุรกันดาร และควํ�า
หัวเมืองของโลกเสีย ผู้ไม่ยอม
ให้เชลยกลับไปบ้านของเขา'

อิสยาห์ HL

(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
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การล่มสลายของบาบิโลน
กบัอาณาจักรของอสัซีเรีย

(วว HS:H-JL)
18 กษัตริ ย์ทั6 งสิ6 นของบรรดา
ประชาชาติ นอนอ ยู่ อ ย่ างมี
เกียรติ ต่างก็อยู่ในอุโมงค์ของ
ตน
19 แต่เจ้าถูกเหวี� ยงออกไปจาก
หลุมศพของเจ้า เหมือนกิ� งที�
พึงรังเกียจ เหมือนเสื6 อผ้าของ
ผู้ที� ถูกสังหาร คือที� ถูกแทงด้วย
ดาบ ผู้ซึ� งลงไปยังกองหินของ
หลุมศพ เหมือนซากศพที� ถูก
เหยียบยํ�าอยู่ใต้ฝ่าเท้า
20 เจ้ าจะไม่ ได้ รั บการฝั งศพ
ร่วมกับเขา เพราะเจ้าได้ทาํลาย
แผ่นดินของเจ้า เจ้าได้สังหาร
ประชาชนของเจ้า `ขออย่าให้
ใครเอ่ยถึงชื� อของเชื6 อสายแห่งผู้
กระทาํความชั�วอีกเลย
21 จงเตรียมสังหารลูกๆของเขา
เถิด เพราะความชั�วช้าแห่งบิดา
ของเขา เกรงว่าเขาทั6 งหลายจะ
ลุกขึ6 นเป็นเจ้าของแผ่นดิน และ
กระทาํให้พื6 นโลกเต็มไปด้วยหัว
เมือง'"
22 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ว่า "เพราะเราจะลุกขึ6 นสู้ กับเขา
และจะตัดชื� อกับคนที� เหลืออยู่
และลูกหลานออกจากบาบิโลน"
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี6 แหละ
23 "และเราจะกระทาํ ให้ เป็ น

กรรมสิทธิ= ของอีกาบ้าน และ
เป็นสระนํ6า และจะกวาดด้วยไม้
กวาดแห่งการทาํลาย" พระเย-
โฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี6 แหละ
24 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาได้
ทรงปฏิญาณว่า "เรากะแผนงาน
ไว้อย่างไร ก็จะเป็นไปอย่างนั6น
และเราได้มุ่งหมายไว้อย่างไร ก็
จะเกิดขึ6 นอย่างนั6น
25 คือว่าเราจะตีคนอัสซีเรียใน
แผ่นดินของเราให้ ย่อยยับไป
และบนภูเขาของเราเหยียบยํ�า
เขาไว้ และแอกของเขานั6 นจะ
พรากไปจากเขาทั6 งหลาย และ
ภาระของเขานั6 นจากบ่าของเขา
ทั6งหลาย"
26 นี� เป็นความมุ่ งหมายที� มุ่ ง
หมายไว้ เกี� ยวกั บแผ่นดินโลก
ทั6 งสิ6 น และนี� เป็นพระหัตถ์ซึ� ง
เหยียดออกเหนือบรรดาประ-
ชาชาติทั6งสิ6 น
27 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโย-
ธาทรงมุ่งไว้แล้ว ผู้ใดเล่าจะลบ
ล้างเสียได้ พระหัตถ์ของพระ
องค์ทรงเหยียดออก และผู้ใด
จะหันให้กลับได้
การบีบบงัคบัและปัญหาต่างๆ

ที.จะมาสู่อิสราเอล
28 ในปีที� กษัตริย์อาหัสสิ6 นพระ
ชนม์ ภาระนี6 มีมาว่า
29 "ประเทศฟีลิสเตียเอ๋ย เจ้า
ทุ กคนอย่ าเปรมปรี ดิ= ไปเลย

อิสยาห์ HL

(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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เพราะว่าตะบองซึ� งตีเจ้านั6 นหัก
เสียแล้ว เพราะงูทับทางจะออก
มาจากรากเง่าของงู และผลของ
มันจะเป็นงูแมวเซา
30 และลูกหัวปีของคนยากจน
จะมีอาหารกิน และคนขัดสนจะ
นอนลงอย่างปลอดภัย แต่เราจะ
ฆ่ารากเง่าของเจ้าด้วยการกัน-
ดารอาหาร และคนที� เหลืออยู่
ของเจ้าจะถูกสังหารเสีย
31 โอ ประตูเมืองเอ๋ย พิลาป
รํ�าไห้ซิ โอ กรุงเอ๋ย จงร้องไห้
ประเทศฟีลิสเตียเอ๋ย เจ้าทุกคน
จงละลายเสีย เพราะควันจะออก
มาจากทิศเหนือ และจะไม่มีคน
ล้าหลังในแถวของเขาเลย"
32 จะตอบทูตของประชาชาติ
นั6นว่าอย่างไร กว่็า "พระเยโฮ-
วาห์ได้ทรงสถาปนาศิโยน และ
คนยากจนในชนชาติ ของพระ
องค์จะได้วางใจในที�นั6น"

ภาระเกี.ยวกบัโมอบั

15
ภาระ เกี� ยวกั บ โมอั บ
เพราะนครอาร์แห่งโม-

อับถูกทาํลายร้างในคืนเดียวและ
ได้ถึงหายนะ เพราะนครคีร์แห่ง
โมอับถูกทาํลายร้างในคืนเดียว
และได้ถึงหายนะ
2 เขาได้ขึ6 นไปยังบายิทและดี-
โบน ไปยังปูชนียสถานสูงเพื�อจะ
รํ�าไห้ โมอับจะครํ�าครวญถึงเน-
โบและถึงเมเดบา ศีรษะทุก

ศีรษะจะโล้น และหนวดเคราทุก
คนกถู็กโกนออกเสีย
3 เขาจะคาดผ้ากระสอบอยู่ ใน
ถนนหนทาง ทุกคนจะรํ�าไห้เป็น
นักหนาที� บนหลังคาเรือนและ
ตามถนน
4เมืองเฮชโบนและเอเลอาเลห์
จะส่งเสียงร้อง เสียงของเขาจะ
ได้ยินไปถึงเมืองยาฮาส เพราะ
ฉะนั6นทหารที�ถืออาวุธของโมอับ
จึงจะร้องเสียงดัง ชีวิตของเขาจะ
เป็นที�เศร้าโศกแก่เขา
5 จิตใจของข้าพเจ้าจะร้องออก
มาเพื� อโมอับ ผู้หลบภัยของ
โมอั บนั6 นจะหนี ไปยั งโศอาร์
เหมือนอย่างวัวสาวที�มีอายุสาม
ปี เพราะตามทางขึ6 นไปเมือง
ลูฮีท เขาจะขึ6 นไปครํ�าครวญตาม
ถนนสู่ เมืองโฮโรนาอิม เขาจะ
เปล่งเสียงร้องถึงการทาํลาย
6เพราะธารนํ6าที� นิมริมก็จะถูก
ทิ6 งร้าง ฟางกเ็หี�ยวแห้ง หญ้าก็
ไม่งอก พืชที�เขียวชอุ่มไม่มีเลย
7 เพราะฉะนั6 นทรัพย์สินซึ� งเขา
เกบ็ได้ และที�เขาสะสมไว้ เขาจะ
ขนเอาไปข้ามลาํธารต้นหลิว
8 เพราะเสียงร้องได้กระจายไป
ทั� วชายแดนโมอับ เสียงครํ�า-
ครวญไปถึงเอกลาอิม เสียง
ครํ�าครวญไปถึงเบเออร์เอลิม
9 เพราะนํ6า ของเมื องดี โมนจะ
มีเลือดเต็มไปหมด ถึงกระนั6 น

อิสยาห์ HL, HU

(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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เรายังจะเพิ�มภัยแก่ดีโมนอีก คือ
ให้สิงโตสาํหรับชาวโมอับที�หนี
ไป และสาํหรับคนที�เหลืออยู่ใน
แผ่นดิน

ธิดาของโมอบัมุ่งคอย
อาณาจักรของพระคริสต์

16
เจ้ าจงส่ งลู กแกะไปยั ง
ผู้ ปกครองแผ่นดินจาก

เส-ลาตามทางถิ�นทุรกันดาร ไป
ยังภูเขาแห่งธิดาของศิโยน
2เหมือนนกที�กาํลังบินหนีอย่าง
ลูกนกที�พลัดรัง ธิดาของโมอับ
จะเป็นอย่างนั6 นตรงท่าลุยข้าม
แม่นํ6าอารโนน
3"จงให้คาํปรึกษา จงอาํนวย
ความยุติธรรม จงทาํร่มเงาของ
ท่านเหมือนกลางคืน ณ เวลา
เที�ยงวัน จงช่วยซ่อนผู้ถูกขับไล่
อย่าหักหลังผู้ลี6 ภัย
4โมอับเอ๋ย จงให้ผู้ถูกขับไล่ของ
เราอาศัยอยู่ท่ามกลางท่าน จง
เป็นที�กาํบังภัยแก่เขาให้พ้นจาก
หน้าผู้ทาํลาย เพราะผู้บีบบังคับ
ได้สิ6 นสุดแล้ว ผู้ทาํลายได้หยุด
ยั6 งแล้ว และผู้ เหยียบยํ�าได้ถูก
เผาผลาญไปเสี ยจากแผ่ นดิ น
แล้ว
5พระที�นั� งกจ็ะได้รับการสถาป-
นาด้วยความเมตตา บนนั6นจะมี
ผู้ หนึ� งนั� งอยู่ ด้วยความจริงใน
เต็นท์ของดาวิด คือท่านผู้
พิพากษาและแสวงหาความยุติ-

ธรรม และรวดเรว็ในการกระทาํ
ความชอบธรรม"

การทําลายความเย่อหยิ.ง
ของโมอบั

6เราได้ยินถึงความเย่อหยิ� งของ
โมอับว่าเขาหยิ� งเสียจริงๆ ถึง
ความจองหองของเขา ความ
เย่อหยิ�งของเขา และความโกรธ
ของเขา แต่คาํโกหกของเขาจะ
ไม่สาํเรจ็
7 เพราะฉะนั6 นโมอั บจะครํ�า -
ครวญเพื�อโมอับ ทุกคนจะครํ�า-
ครวญ เจ้าทั6งหลายจะโอดครวญ
เนื�องด้วยรากฐานของเมืองคีร์-
หะเรเชท เพราะมันจะถูกทุบ
แน่นอน
8เพราะทุ่งนาแห่งเมืองเฮชโบน
อ่อนระทวย ทั6งเถาองุ่นของสิบ-
มาห์ เจ้านายทั6งหลายแห่งบรร-
ดาประชาชาติได้ตีกิ� งของมันลง
ซึ�งไปถึงเมืองยาเซอร์ และพเน-
จรไปถึงถิ�นทุรกันดาร หน่อของ
มันก็แตกกว้างออกไปและผ่าน
ข้ามทะเลไป
9เพราะฉะนั6นข้าพเจ้าจึงร้องไห้
กับคนร้องไห้ของเมืองยาเซอร์
เนื� องด้วยเถาองุ่ นของสิบมาห์
โอ เฮชโบนและเอเลอาเลห์เอ๋ย
ข้าพเจ้าจะราดเจ้าด้วยนํ6าตาของ
ข้าพเจ้า เพราะเสียงโห่ร้องเนื�อง
ด้วยผลฤดูร้อนของเจ้า และ
เนื�องด้วยข้าวที� เกี�ยวเก็บของเจ้า

อิสยาห์ HU, HM

(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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ได้สงบลงแล้ว
10 เขาเอาความชื� นบานและ
ความยินดีไปเสียจากที� สวนผล
ไม้ เขาไม่ร้องเพลงกันตามสวน
องุ่ น ไม่มีใครโห่ร้อง ตามบ่อ
ยํ�าองุ่นไม่มีคนยํ�าให้นํ6าองุ่นออก
ข้ าพเจ้ าทาํ ให้ เสี ยงเห่ ยํ�า องุ่ น
เงียบเสียแล้ว
11 ฉะนั6 นจิตของข้าพเจ้าจึงจะ
รํ�าไห้เหมือนพิณเขาคู่เพื�อโมอับ
และใจของข้ าพเจ้ ารํ�า ไห้ เพื� อ
คีร์เฮเรส
12 และต่อมาเมื� อเห็นว่าโมอับ
เหน็ดเหนื� อยอยู่ที� ปูชนียสถาน
สูงนั6 น และเมื� อเขาจะเข้ามาใน
สถานบริ สุ ทธิ= ของเขาเพื� อจะ
อธิษฐาน เขากจ็ะไม่ได้รับผล

คําพยากรณเ์รื.อง
ประเทศโมอบั

13 นี� เป็นพระวจนะซึ� งพระเย-
โฮวาห์ ตรั สเกี� ยวกั บโมอั บใน
อดีต
14 แต่บัดนี6  พระเยโฮวาห์ตรัส
ว่า "ภายในสามปี ตามปีจ้างลูก
จ้าง สง่าราศีของโมอับจะถูก
เหยียดหยาม แม้มวลชนมหึมา
ของเขาทั6 งสิ6 นก็ดี และคนที�
เหลืออยู่ นั6 นก็จะน้อยและกะ-
ปลกกะเปลี6 ย"
ภาระเกี.ยวกบัเมืองดามสักสั

17
ภาระเกี� ยวกับเมืองดา-
มัสกัส ดูเถิด ดามัสกัส

จะหยุดไม่เป็นเมือง และจะ
กลายเป็นกองสิ�งปรักหักพัง
2 เมืองต่างๆของอาโรเออร์จะ
เริศร้างเป็นนิตย์ จะเป็นที�สาํ-
หรับฝูงแพะแกะ ซึ� งมันจะนอน
ลงและไม่มีผู้ใดจะให้มันกลัว
3ป้อมปราการจะสูญหายไปจาก
เอฟราอิม และราชอาณาจักรจะ
สูญหายไปจากดามัสกัสและคน
ที�เหลืออยู่ของซีเรีย พวกเขาจะ
เป็นเหมือนสง่าราศีของคนอิส-
ราเอล พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสดังนี6 แหละ
4และต่อมาในวันนั6 นสง่ าราศี
ของยาโคบจะตกตํ�า และความ
อ้วนที�เนื6 อของเขาจะซูบผอมลง
5 และจะเป็ นเหมื อนเมื� อคน
เกี� ยวข้าวเก็บเกี� ยวพืชข้าวที� ตั6 ง
อยู่และแขนของเขาจะเกี� ยวรวง
ข้าว และจะเป็นเหมือนเมื� อคน
หนึ� งเก็บรวงข้าวในที� หุบเขาเร-
ฟาอิม
6จะมีผลองุ่ นเหลืออยู่ บ้างใน
นั6น เหมือนอย่างเมื�อตีต้นมะ-
กอกเทศให้ลูกหล่น จะมีเหลือ
อยู่ ที� ยอดสู งที� สุ ดสองสามลู ก
หรือที� เหลือบนกิ� งไม้    ผล
สี� ห้าลูก พระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งอิสราเอลตรัสดังนี6 แหละ
7ในวันนั6 น คนจะมองดูพระผู้
สร้างตน และนัยน์ตาเขาจะเอา
ใจใส่ในองค์บริสุทธิ= ของอิสรา-

อิสยาห์ HM, HT

(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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เอล
8เขาจะไม่มองแท่นบูชา ผลงาน
แห่งมือของเขา และเขาจะไม่
เอาใจใส่สิ� งที� นิ6 วของเขาเองได้
กระทาํขึ6 น ไม่ว่าจะเป็นเสารูป
เคารพ หรือรูปเคารพทั6งหลาย
9ในวันนั6นเมืองเข้มแข็งของเขา
จะเป็นเหมือนกิ� งไม้ที� ถู กทอด
ทิ6 ง  และกิ�งก้านที�อยู่บนยอดสูง
ที� สุดซึ� งเขาได้ละทิ6 งเพราะคน
อิสราเอล และจะมีการรกร้าง
ว่างเปล่าเกิดขึ6 น
10 เพราะเจ้าได้หลงลืมพระเจ้า
แห่งความรอดของเจ้าเสีย และ
มิได้จดจาํศิลาเข้มแข็งของเจ้า
ฉะนั6 นเจ้ าจะปลู กต้ นอภิ รมย์
และจะปลูกกิ�งไม้ต่างชาติลง
11 เจ้าจะทาํให้มันงอกในวันที�
เจ้าปลูกมัน และจะทาํให้มัน
ออกดอกในเช้ าของวั นที� เ จ้ า
หว่าน ถึงกระนั6 นผลการเก็บ
เกี�ยวกจ็ะหนีไป ในวันแห่งความ
กลัดกลุ้ มและความทุกข์ใจอย่าง
เหลือเกิน
12 วิบัติแก่ชนชาติทั6 งหลายเป็น
อันมาก ซึ� งทาํเสียงกึกก้อง
เหมือนทะเลก้องกึก และแก่
เสียงครืนๆของชนชาติทั6 งหลาย
ซึ�งครืนๆเหมือนเสียงครืนๆของ
นํ6าที�มีกาํลังมาก
13 ชนชาติ ทั6 ง หลายค รื นๆ
เหมือนเสียงครืนๆของนํ6า เป็น

อันมาก แต่พระเจ้าจะทรงขนาบ
ไว้ และมันจะหนีไปไกลเสีย จะ
ถูกไล่ ไปเหมือนแกลบต้องลม
บนภูเขา เหมือนพืชแห้งปลิวไป
ต่อหน้าลมหมุน
14 ดูเถิด พอเวลาเยน็ กค็วาม
สยดสยอง ก่อนรุ่งเช้า ก็ไม่มี
เขาทั6งหลายแล้ว นี� เป็นส่วนของ
บรรดาผู้ที� ริบของของเรา และ
เป็นส่วนของผู้ที�ปล้นเรา

ประเทศอียิปตใ์นสมยัที.
อิสราเอลถูกรวบรวมกนัอีก

18
วิบัติแก่แผ่นดินแห่งปีก
ที� กระหึ� ม ซึ� งอยู่ เลย

แม่นํ6าทั6งหลายแห่งเอธิโอเปีย
2ซึ�งส่งทูตไปโดยทางทะเล โดย
เรือต้นกกบนนํ6า กล่าวว่า "เจ้า
ผู้สื�อสารที�รวดเร็วเอ๋ย จงไปยัง
ประชาชาติที� ถูกกระจัดกระจาย
และถูกปอกเปลือก ยังชนชาติที�
เขากลัวตั6 งแต่แรก ยังประชาชาติ
ที� เข้มแข็งและมักชนะ ซึ� งแผ่น
ดินของเขามีแม่นํ6าแบ่ง"
3 ท่ านทั6 งปวงผู้ เป็ นชาวพิภพ
ท่ านอาศัยอยู่ บนแผ่นดินโลก
เมื�อเขายกอาณัติสัญญาณขึ6 นบน
ภูเขา จงมองดู เมื�อเขาเป่าแตร
จงฟัง
4 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรัสแก่
ข้าพเจ้าดังนี6 ว่า "เราจะพักผ่อน
และจะพิจารณาจากที� อาศัยของ
เรา เหมือนความร้อนที�กระจ่าง

อิสยาห์ HT, HS

(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
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อยู่บนผักหญ้า เหมือนอย่างเมฆ
แห่งนํ6าค้างในความร้อนของฤดู
เกี�ยว"
5 เพราะก่อนถึงฤดูเกี� ยว ดอก
ตูมเบ่งบานเต็มที� แล้ว และผล
องุ่ นเปรี6 ยวกาํลั งสุ กอยู่ ในช่อ
ของมัน พระองค์จะทรงตัด
แขนงออกด้วยขอลิดแขนงและ
นาํออกไป และจะทรงตัดกิ�งก้าน
นั6นลงเสีย
6และเขาทั6 งหลายจะถูกทิ6 งไว้ทั6ง
หมดให้แก่เหยี� ยวที�อยู่บนภูเขา
และแก่ สั ตว์ แห่ งแผ่ นดินโลก
และนกกินเหยื�อจะกินเสียในฤดู
ร้อน และบรรดาสัตว์ทั6งสิ6 นแห่ง
แผ่ นดิ นโลกจะกิ นเสี ยในฤดู
หนาว
7ในครั6งนั6น เขาจะนาํของกาํนัล
มาถวายแด่พระเยโฮวาห์ จอม
โยธาจากชนชาติ ที� ถู กกระจั ด
กระจายและถูกปอกเปลือก จาก
ชนชาติที�เขากลัวตั6 งแต่แรก จาก
ประชาชาติ ที� เ ข้ มแข็ งและมั ก
ชนะ ซึ�งแผ่นดินของเขามีแม่นํ6า
แบ่ง ยังสถานที�แห่งพระนาม
ของพระเยโฮวาห์จอมโยธา คือ
ภูเขาศิโยน

ภาระเกี.ยวกบัอียิปต์

19
ภาระเกี�ยวกับอียิปต์ ดู
เถิด พระเยโฮวาห์ทรง

เมฆอันรวดเร็วและจะเสด็จมา
ยังอียิปต์ ต่อพระพักตร์พระ

องค์ รูปเคารพแห่งอียิปต์จะ
สั� นสะเทือน และใจของคน
อียิปต์จะละลายไปภายในตัวเขา
2และเราจะกวนให้คนอียิปต์ต่อ
สู้ กับคนอียิปต์ และเขาจะสู้ รบ
กัน ทุกคนรบพี�น้องของตน และ
ทุ กคนรบเพื� อนบ้ านของตน
เมืองรบกับเมือง ราชอาณาจักร
รบกับราชอาณาจักร
3และในสมัยนั6 นคนอียิปต์ก็จะ
จนใจ และเราจะกระทาํให้แผน
งานของเขายุ่งเหยิง และเขาจะ
ปรึกษารูปเคารพและพวกหมอดู
และคนทรง และพ่อมดแม่มด
4และเราจะมอบคนอียิปต์ไว้ใน
มือของนายที�แข็งกระด้าง และ
กษั ตริ ย์ ดุ ร้ ายคนหนึ� งจะปก
ครองเหนือเขา องค์พระผู้ เป็น
เจ้า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ดังนี6 แหละ
5และนํ6าจะแห้งไปจากทะเลและ
แม่นํ6าจะแห้งผาก
6และแม่นํ6าของมันจะเน่าเหม็น
และแม่นํ6า แห่ งการป้องกั นจะ
น้อยลงและแห้งไป ต้นอ้อและ
กอปรือจะเหี�ยวแห้ง
7กอแขมที�แม่นํ6า ที�ริมฝั�งแม่นํ6า
และทั6 งสิ6 นที�หว่านลงข้างแม่นํ6า
นั6 นจะแห้งไป จะถูกไล่ไปเสีย
และไม่มีอีก
8ชาวประมงจะร้องทุกข์ คือ
บรรดาผู้ที�ตกเบ็ดในแม่นํ6าจะไว้

อิสยาห์ HS, HQ

(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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ทุกข์ และผู้ที�ทอดแหลงในนํ6า
จะอ่อนระทวย
9คนงานที�หวีป่านจะอับอาย ทั6ง
คนที�ทอฝ้ายขาวด้วย
10 บรรดาผู้ที� ทาํเขื� อนและสระ
นํ6าสาํหรับปลา เป้าหมายของเขา
จะถูกบีบคั6น
11 พวกเจ้ านายแห่ งโศอั นโง่
เขลาทีเดียว ที�ปรึกษาที� ฉลาด
ของฟาโรห์ให้คาํปรึกษาอย่างโง่
เขลา พวกเจ้าจะพูดกับฟาโรห์
ได้อย่างไรว่า "ข้าพระองค์เป็น
บุตรของนักปราชญ์ เป็นเชื6 อ
สายของกษัตริย์โบราณ"
12 พวกท่านอยู่ที� ไหน นัก
ปราชญ์ของท่านอยู่ที� ไหน ให้
เขาบอกท่ านและให้ เขาทาํ ให้
แจ้งซิว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธา
มีพระประสงค์อะไรกับอียิปต์
13 เจ้านายแห่งโศอันกลายเป็น
คนโง่ และเจ้านายแห่งโนฟถูก
หลอกลวงแล้ว บรรดาผู้ที� เป็น
ศิลามุมเอกของตระกูลของอี-
ยิปต์ ได้นาํอียิปต์ให้หลงไป
14 พระเยโฮวาห์ทรงปนดวงจิต
แห่งความยุ่ งเหยิงไว้ในอี ยิปต์
และเขาทั6 งหลายได้ กระทาํ ให้
อียิปต์แชเชือนในการกระทาํทั6 ง
สิ6 นของมัน ดั� งคนเมาโซเซอยู่
บนสิ�งที�เขาอาเจียน
15 ไม่มีอะไรที�จะกระทาํได้เพื� อ
ช่วยอียิปต์ ซึ� งหัวก็ดี หางก็ดี

หรือกิ� งก้านก็ดี ต้นกกก็ดี ไม่
อาจจะทาํได้
16 ในวันนั6 น อียิปต์จะเป็น
เหมือนผู้หญิง จะเกรงกลัวและ
หวาดกลัวต่อพระหัตถ์ซึ� งพระ
เยโฮวาห์จอมโยธาทรงกวัดแกว่ง
เหนือเขา
17 และแผ่นดินยูดาห์จะเป็นที�
หวาดกลัวแก่คนอียิปต์ เมื� อ
กล่าวชื� อให้คนหนึ� งคนใดเขาก็
จะกลัว เพราะพระประสงค์ของ
พระเยโฮวาห์จอมโยธา ซึ� งทรง
ประสงค์ต่อเขาทั6งหลาย
18 ในวันนั6 นจะมีห้าหัวเมืองใน
แผ่นดินอี ยิปต์ซึ� งพูดภาษาของ
คานาอัน และปฏิญาณต่อพระ
เยโฮวาห์จอมโยธา เมืองหนึ�งเขา
จะเรียกว่า เมืองแห่งการรื6 อทาํ
ลาย
19 ในวันนั6 นจะมีแท่นบูชาแท่น
หนึ� งแด่พระเยโฮวาห์ในท่าม-
กลางแผ่นดินอียิปต์ และมีเสา
สาํ คัญแด่พระเยโฮวาห์ที� พรม
แดน
20 จะเป็นหมายสาํคัญและเป็น
พยานในแผ่นดินอี ยิปต์ถึงพระ
เยโฮวาห์จอมโยธา เพราะเมื� อ
เขาทั6 งหลายร้องทูลต่อพระเย-
โฮวาห์เหตุ ด้วยผู้ บีบบังคับเขา
พระองค์จะทรงส่ งผู้ ช่ วยผู้ ยิ� ง
ใหญ่มาให้เขา และผู้นั6 นจะทรง
ช่วยเขาให้พ้น

อิสยาห์ HQ

(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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21 และพระเยโฮวาห์จะสาํแดง
พระองค์ ให้ เป็นที� รู้ จั กแก่คน
อียิปต์ และคนอียิปต์จะรู้จักพระ
เยโฮวาห์ในวันนั6น และจะถวาย
เครื� องสักการบูชา และเครื� อง
ถวาย และเขาทั6 งหลายจะปฏิ-
ญาณต่อพระเยโฮวาห์และปฏิ-
บัติตาม
22 และพระเยโฮวาห์ จะโจมตี
อียิปต์ ทรงโจมตีพลาง ทรงรัก-
ษาพลาง และเขาทั6งหลายจะหัน
กลับมาหาพระเยโฮวาห์ และ
พระองค์จะทรงฟังคาํวิงวอนของ
เขา และทรงรักษาเขา
23 ในวันนั6 นจะมีทางหลวงจาก
อียิปต์ถึงอัสซีเรีย และคนอัสซี-
เรียจะเข้ามายังอียิปต์ และคน
อียิปต์ยังอัสซีเรีย และคนอียิปต์
จะปรนนิบัติพร้อมกับคนอัสซี-
เรีย
24 ในวันนั6 นอิสราเอลจะเป็นที�
สามกับอี ยิปต์และกับอัสซี เรีย
เป็นพรท่ามกลางแผ่นดินนั6น
25 เป็นผู้ ที� พระเยโฮวาห์จอม
โยธาจะทรงอาํนวยพระพรว่ า
"อี ยิปต์ชนชาติของเราจงได้รับ
พร และอัสซีเรียผลงานแห่งมือ
ของเรา และอิสราเอลมรดกของ
เรา"

อสัซีเรียจะทําลายอียิปต์

20
ในปีที�ทารทาน (ผู้ซึ� ง
ซาร์กอนกษัตริ ย์แห่ ง

อัสซีเรียทรงใช้มานั6 น) ได้มา
ถึงเมืองอัชโดดและได้ต่อสู้ ยึด
เมืองอัชโดดนั6นได้
2 ในครั6 งนั6 นพระเยโฮวาห์ตรัส
โดยอิสยาห์ บุตรชายอามอสว่า
"จงไปแก้ ผ้ากระสอบออกจาก
บั6นเอวของเจ้า และเอารองเท้า
ออกจากเท้าของเจ้า" และท่านก็
กระทาํตาม เดินเปลือยกายและ
เท้าเปล่า
3และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า "อิส-
ยาห์ ผู้ รับใช้ของเราเดินเปลือย
กายและเท้าเปล่าสามปี เป็น
หมายสาํคัญและเป็นมหัศจรรย์
แก่อียิปต์และแก่เอธิโอเปียฉัน
ใด
4กษัตริย์แห่งอัสซีเรียจะนาํคน
อียิปต์ไปเป็นเชลย และจะกวาด
คนเอธิโอเปียไปเป็นเชลย ทั6 ง
คนหนุ่มสาวและคนแก่ เปลือย
กายและเท้าเปล่า เปิดก้น เป็นที�
ละอายแก่อียิปต์ฉันนั6น
5แล้ วเขาทั6 งหลายจะกลั วและ
อับอายด้วยเหตุเอธิโอเปียความ
หวังของเขา และอียิปต์ความ
โอ้อวดของเขา
6และชาวเกาะนี6 จะกล่าวในวัน
นั6นว่า "ดูเถิด นี�แหละผู้ซึ� งเรา
หวังใจ และผู้ซึ� งเราหนีไปหา
ความช่ วยให้ พ้ นจากกษัตริ ย์
อัสซีเรีย และเราจะหนีให้พ้นได้
อย่างไร"

อิสยาห์ HQ, JP

(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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ภาระเกี.ยวกบัถิ.นทุรกนัดาร

21
ภาระเกี� ยวกั บถิ� นทุ ร-
กั น ด า ร ข อ ง ท ะ เ ล

เหมื อนลมหมุนในภาคใต้ พัด
เกลี6 ยงไป มันมาจากถิ�นทุรกัน-
ดาร จากแผ่นดินอันน่าคร้าม
กลัว
2 เขาบอกนิมิตที� เหี6 ยมหาญแก่
ข้าพเจ้าว่าผู้ปล้นเข้าปล้น ผู้ทาํ
ลายเข้าทาํลาย โอ เอลามเอ๋ย จง
ขึ6 นไป โอ มีเดียเอ๋ย จงเข้าล้อม
ซึ� งมันให้เกิดการถอนหายใจทั6 ง
สิ6 น เราได้กระทาํให้สิ6 นไปแล้ว
3 เพราะฉะนั6 นบั6 นเอวของข้าพ-
เจ้าจึงเต็มด้วยความแสนระทม
ความเจ็บปวดฉวยข้ าพเจ้ าไว้
อย่างความเจ็บปวดที�หญิงกาํลัง
คลอดบุตร ข้าพเจ้าจนใจเพราะ
สิ� งที� ได้ยิน ข้าพเจ้าท้อถอย
เพราะสิ�งที�ได้เห็น
4 จิตใจของข้าพเจ้าฟุ้ งซ่ านไป
ความหวาดเสียวกระทาํให้ข้าพ-
เจ้าครั� นคร้าม แสงโพล้เพล้ซึ� ง
ข้าพเจ้าหวังกลับทาํให้ ข้าพเจ้า
สั�นสะเทือน
5จงเตรียมสาํรับไว้ จงเฝ้าอยู่
บนหอคอย จงกิน จงดื�ม เจ้า
นายทั6งหลายเอ๋ย จงลุกขึ6 นชโลม
โล่ไว้ด้วยนํ6ามัน
6 เพราะองค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัส
กับข้าพเจ้าดังนี6 ว่า "จงไป ตั6 ง
ยามให้เขาไปร้องประกาศสิ� งที�

เขาเห็น"
7 เขาได้เห็นรถรบพร้อมกับพล
ม้าเป็นคู่ๆ รถเทียมลาเป็นคู่ๆ
และรถเทียมอูฐเป็นคู่ๆ เขาได้
ฟังอย่างพินิจพิเคราะห์ อย่าง
พินิจพิเคราะห์ทีเดียว
8แล้วผู้เห็นได้ร้องว่า "สิงโต ข้า
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระ
องค์ยืนอยู่บนหอคอยตลอดไป
ในกลางวัน ข้าพระองค์ประจาํ
อยู่ ที� ตาํแหน่งของข้าพระองค์
ตลอดหลายคืน
9และ ดูเถิด รถรบพร้อมพลรบ
กับพลม้าเป็นคู่ๆกาํลังมา" และ
เขาตอบว่า "บาบิโลนล่มแล้ว
ล่มแล้ว บรรดารูปเคารพสลักทั6ง
สิ6 นแห่งพระของเขา พระองค์
ทรงทาํลายลงถึงพื6 นดิน"
10 โอ ท่านผู้ ถูกนวดและผู้ ถูก
ฝัดของข้าพเจ้าเอ๋ย ข้าพเจ้าได้
ยินอะไรจากพระเยโฮวาห์จอม
โยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ข้าพเจ้าก็ร้องประกาศแก่ท่ าน
อย่างนั6น

ภาระเกี.ยวกบัดูมาห์
11 ภาระเกี� ยวกับดูมาห์ มีคน
หนึ� งเรียกข้าพเจ้าจากเสอี ร์ ว่ า
"คนยามเอ๋ย ดึกเท่าไรแล้ว คน
ยามเอ๋ย ดึกเท่าไรแล้ว"
12 คนยามตอบว่า "เช้ามาถึง
กลางคืนมาด้วย ถ้าจะถาม ก็
ถามเถิด จงกลับมาอีก"

อิสยาห์ JH

(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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ภาระเกี.ยวกบัอาระเบีย
13 ภาระเกี� ยวกับอาระเบีย โอ
กระบวนพ่อค้ าของคนเดดาน
เอ๋ย เจ้าจะพักอยู่ในดงทึบใน
อาระเบีย
14 ชาวแผ่นดินเทมาได้ เอานํ6า
มาให้คนกระหาย เขาเอาขนม
ปังมาต้อนรับคนลี6 ภัย
15 เพราะเขาได้ หนี จากดาบ
จากดาบที�ชักออก จากธนูที�โก่ง
อยู่ และจากสงครามซึ� งทาํให้
ทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก
16 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
กับข้าพเจ้าดังนี6 ว่า "สง่าราศีทั6 ง
สิ6 นของเคดาร์จะถึงที� สุดภายใน
ปีเดียวตามปีจ้างลูกจ้าง
17 และนั กธนูที� เหลื ออยู่ ของ
ทแกล้วทหารแห่งชาวเคดาร์จะ
เหลือน้อย เพราะพระเยโฮวาห์
พระเจ้ าของอิ สราเอลได้ ตรั ส
แล้ว"
ภาระเกี.ยวกบัที.ลุ่มแห่งนิมิต

22
ภาระเกี� ยวกั บที� ลุ่ ม
แห่งนิมิต ที� เจ้าได้ขึ6 น

ไป เจ้าทุกคน ที�บนหลังคาเรือน
นั6น เป็นเรื�องอะไรกัน
2 เจ้าผู้ เป็นเมืองที� เต็มด้วยการ
โห่ร้อง เมืองที�อึกทึกครึกโครม
นครที�เต้นโลด ผู้ที�ถูกฆ่าของเจ้า
มิได้ถูกฆ่าด้วยดาบ หรือตายใน
สงคราม
3 ผู้ ครองเมืองของเจ้าทั6 งหมด

หนีกันไปแล้ว เขาถูกจับได้โดย
นายธนู ชายฉกรรจ์ของเจ้าทุก
คนถูกจับแม้ว่าเขาได้หนีไปไกล
แล้ว
4 เพราะฉะนั6 น ข้าพเจ้าจึงว่า
"อย่ามองข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้า
หลั�งนํ6าตาอย่างขมขื�น อย่าอุต-
ส่าห์เล้าโลมข้าพเจ้าเลย เหตุ
ด้วยการทาํลายธิดาแห่งชนชาติ
ของข้าพเจ้า"
5 เพราะองค์พระผู้ เป็นเจ้าพระ
เจ้าจอมโยธาทรงมีวันหนึ�ง เป็น
วาระจลาจล วาระเหยียบยํ�า และ
วาระยุ่ งเหยิงในที� ลุ่ มแห่งนิมิต
คือการพังกาํแพงลงและโห่ร้อง
ให้แก่ภูเขา
6 เอลามหยิบแล่งธนู กับเหล่า
รถรบพร้ อมพลรบและพลม้ า
และคีร์กเ็ผยโล่
7 ต่อมาที� ลุ่ มที� ดีที� สุดของท่าน
จะเต็มไปด้วยรถรบ และพลม้า
จะเข้าประจาํที�ประตูเมือง
8พระองค์ทรงเอาสิ� งปิดบังยู-
ดาห์ไปเสียแล้ว ในวันนั6 นท่าน
ได้มองที�อาวุธแห่งเรือนพนา
9ท่านได้เห็นช่องโหว่แห่งนคร
ดาวิดว่ามีหลายแห่ง แล้วท่าน
ทั6งหลายกเ็กบ็นํ6าในบ่อล่าง
10 และท่านกน็ับเรือนของเยรู-
ซาเล็ม และท่านก็พังเรือนมา
เสริมกาํแพงเมือง
11 ท่ านทาํที� ขั บนํ6า ไว้ ระหว่ าง

อิสยาห์ JH, JJ

(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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กาํแพงทั6 งสองเพื� อรับนํ6า ของ
สระเก่า แต่ท่านมิได้มองดูผู้ที�
ได้ทรงบันดาลเหตุ และมิได้
เอาใจใส่ผู้ทรงวางแผนงานนี6 ไว้
นานมาแล้ว
12 ในวันนั6 นองค์พระผู้ เป็นเจ้า
พระเจ้าจอมโยธาทรงเรียกให้รํ�า
ไห้และครํ�าครวญ ให้มีศีรษะ
โล้นและให้คาดตัวด้วยผ้ากระ-
สอบ
13 และ ดูเถิด มีความชื�นบาน
และความยินดี มีการฆ่าวัวและ
ฆ่าแกะ มีการกินเนื6 อและดื� ม
นํ6าองุ่ น "ให้เรากินและดื�มเถิด
เพราะว่าพรุ่งนี6 เราจะตาย"
14 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาได้
ทรงสาํแดงในหูของข้าพเจ้าว่า
"แน่ทีเดียวที� จะไม่ลบความชั� ว
ช้าอันนี6 ให้เจ้า จนกว่าเจ้าจะ
ตาย" องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
จอมโยธาตรัสดังนี6

การพิพากษาต่อเชบนาห์
15 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
จอมโยธาตรัสดังนี6 ว่า "ไปเถิด
ไปหาผู้ รักษาทรัพย์สมบัติคนนี6
คือไปยังเชบนาห์ ผู้ดูแลราชสาํ-
นัก และจงพูดกับเขาว่า
16 เจ้ามีสิทธิ=อะไรที�นี�  และเจ้ามี
ใครอยู่ที� นี�  เจ้าจึงสกัดอุโมงค์
ที� นี� เพื� อตัวเจ้าเอง ดุจคนสกัด
อุโมงค์ในที� สูง และสลักที� อยู่
สาํหรับตนเองในศิลา

17 ดูเถิด พระเยโฮวาห์จะทรง
เหวี� ยงเจ้ าออกไปให้ เป็นเชลย
อย่างแรง พระองค์จะทรงฉวย
เจ้าให้แน่น
18 และม้วนเจ้า และขว้างเจ้าไป
อย่ างลู กบอลยังแผ่นดินกว้ าง
เจ้าจะตายที�นั� น และที�นั� นจะมี
รถรบอันตระการของเจ้า เจ้าผู้
เป็นที�อดสูแก่เรือนนายของเจ้า
19 เราจะผลั กเจ้ าออกไปจาก
ตาํแหน่งของเจ้า และเจ้าจะถูก
ดึงลงมาจากหน้าที�ของเจ้า
20 อยู่ มาในวันนั6 นเราจะเรียก
ผู้ รับใช้ของเรา คือเอลียาคิม
บุตรชายฮิลคียาห์
21 เราจะเอาเสื6 อยศของเจ้ามา
สวมให้เขา และจะเอาผ้าคาด
ของเจ้าคาดเขาไว้ และจะมอบ
อาํนาจปกครองของเจ้าไว้ในมือ
ของเขา และเขาจะเป็นดังบิดา
แก่ ชาวเยรูซาเล็มและแก่ วงศ์
วานยูดาห์
22 และเราจะวางลูกกุญแจของ
วังดาวิดไว้บนบ่าของเขา เขาจะ
เปิดและไม่มีผู้ใดปิด เขาจะปิด
และไม่มีผู้ใดเปิด
23 และเราจะตอกเขาไว้เหมือน
ตอกหมุดในที�มั�นคง และเขาจะ
เป็นที� นั� งมี เกี ยรติแก่ วงศ์ วาน
บิดาของเขา
24 และเขาทั6 งหลายจะแขวนไว้
บนตัวเขาซึ� งสง่าราศีทั6 งสิ6 นของ

อิสยาห์ JJ

(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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วงศ์วานบิดาของเขา ลูกหลานผู้
สืบสาย ภาชนะเล็กๆทุกชิ6 น
ตั6 งแต่ถ้วยจนถึงเหยือกทั6งสิ6 น
25 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ว่า ในวันนั6นหมุดที� ปักแน่นอยู่
ในที�มั� นจะหลุด มันจะถูกโค่น
ลงและตกลงมา และภาระที�อยู่
บนนั6 นจะถูกขจัดออก เพราะ
พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว"

ภาระเกี.ยวกบัเมืองไทระ
และเมืองไซดอน

23
ภาระเกี�ยวกับเมืองไท-
ระ บรรดากาํปั� นแห่ง

ทารชิชเอ๋ย จงครํ�าครวญ เพราะ
ว่ าเมืองนั6 นถู กทาํลายร้ างเสี ย
แล้ว ไม่มีเรือนหรือท่าจอดเรือ
เผยให้เขาทั6 งหลายประจักษ์ ณ
แผ่นดินคิทธิม
2ชาวเกาะเอ๋ย จงนิ�งเสีย เจ้าซึ�ง
พ่อค้าแห่งเมืองไซดอนที� ผู้ ผ่าน
ข้ามทะเลไป ได้ทาํให้เจ้าเต็ม
บริบูรณ์
3และข้ามนํ6า มากหลายรายได้
ของเมืองนั6 นคือข้าวเมืองชิโหร์
เป็ นผลเกี� ยวเก็ บของแม่ นํ6า
เมืองนั6 นเป็นพ่อค้าของบรรดา
ประชาชาติ
4โอ ไซดอนเอ๋ย จงอับอายเถิด
เพราะทะเลได้พูดแล้ว ที�กาํบัง
เข้มแขง็ของทะเลพูดว่า "ข้ามิได้
ปวดครรภ์ หรือข้ามิได้คลอด
บุตร ข้ามิได้เลี6 ยงดูคนหนุ่ม

หรือบาํรุงเลี6 ยงหญิงพรหมจารี"
5 เขาทั6 งหลายรับเรื� องราวเกี� ยว
กับอียิปต์อย่างไร เขาจะแสน
ระทมอยู่ด้วยเรื�องราวเมืองไทระ
อย่างนั6น
6จงข้ามไปยังทารชิชเถิด ชาว
เกาะเอ๋ย จงครํ�าครวญ
7นี� เป็นเมืองที� สนุกสนานของ
เจ้าทั6 งหลายหรือ ซึ� งกาํเนิดมา
แต่กาลโบราณ ซึ� งเท้าได้พามัน
ไปตั6 งอยู่ไกล
8 ผู้ ใดได้ มุ่ งหมายไว้ เช่นนี6 ต่อ
เมืองไทระ คือเมืองที� ให้มงกุฎ
ซึ� งบรรดาพ่อค้าของมันเป็นเจ้า
นาย ซึ� งพวกพาณิชของมันเป็น
คนมีเกียรติของโลก
9พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงมุ่ง
หมายไว้ เพื� อจะหลู่ ความเย่ อ
หยิ� งของสง่าราศีทั6 งสิ6 น เพื� อ
หลู่ เกียรติของผู้มีเกียรติทั6 งสิ6 น
ในแผ่นดินโลก
10 โอ ธิดาแห่งทารชิชเอ๋ย จง
ผ่ านแผ่ นดิ นของเจ้ า ข้ ามไป
เหมือนแม่นํ6า มันไม่มีกาํลังอีก
เลย
11 พระองค์ ทรงเหยี ยดพระ
หัตถ์ ของพระองค์ เหนื อทะเล
พระองค์ทรงบันดาลให้บรรดา
ราชอาณาจักรสั�นสะเทือน พระ
เยโฮวาห์ ทรงบัญชาเกี� ยวกั บ
เรื�องเมืองแห่งพาณิชย์ เพื� อจะ
ทาํลายที� กาํ บังเข้มแข็งของมัน

อิสยาห์ JJ, JO

(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
12 และพระองค์ตรัสว่า "โอ
ธิ ดาพรหมจารี ผู้ ถู กบีบบังคับ
แห่งไซดอนเอ๋ย เจ้าจะไม่ลิงโลด
ต่อไปอีก จงลุกขึ6 นข้ามไปคิทธิม
เถิด แม้ที�นั�นเจ้ากจ็ะไม่มีความ
สงบ"
13 จงดูแผ่นดินแห่งคนเคลเดีย
เถิด ชนชาตินี6 ยังไม่มีขึ6 นมา จน
กว่าคนอัสซีเรียสถาปนาแผ่นดิน
นั6 นไว้สาํหรับคนที�อาศัยอยู่ตาม
ถิ�นทุรกันดาร พวกเขาได้ก่อเชิง
เทินของเขาขึ6 น พวกเขาก่อวังทั6ง
หลายของเขาขึ6 น แต่ท่านกระทาํ
ให้มันเป็นที�ปรักหักพัง
14 บรรดากาํปั�นแห่งทารชิชเอ๋ย
จงครํ�าครวญเถิด เพราะว่าที�
กาํบังเข้มแข็งของเจ้าถูกทิ6 งร้าง
เสียแล้ว
15 ต่อมาในวันนั6 น เขาจะลืม
เมืองไทระเจ็ดสิบปี อย่างกับ
อายุของกษัตริย์องค์เดียว พอ
สิ6 นเจ็ดสิบปี ไทระจะร้องเพลง
อย่างหญิงแพศยาว่า
16 "หญิงแพศยาที� เขาลื มแล้ว
เอ๋ย จงหยิบพิณเขาคู่เดินไปทั�ว
เมือง จงบรรเลงเพลงไพเราะ
ร้องเพลงหลายๆบท เพื�อเขาจะ
ระลึกเจ้าได้"
17 ต่อมาเมื�อสิ6 นเจ็ดสิบปี พระ
เยโฮวาห์จะทรงเยี�ยมเยียนเมือง
ไทระ และเมืองนั6นจะกลับไปรับ

จ้างใหม่ และจะเล่นชู้กับบรรดา
ราชอาณาจักรทั6งสิ6 นบนพื6 นโลก
18 สินค้าของมันและสินจ้างของ
มันจะเป็นของบริสุทธิ= ถวายแด่
พระเยโฮวาห์ จะไม่สะสมไว้หรือ
เก็บนิ� งไว้ แต่สินค้าของมันจะ
อาํนวยอาหารอุดมและเสื6 อผ้า
งามแก่ บรรดาผู้ ที� อ ยู่ ต่ อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์

พอสมยัความทุกขต่์างๆ
ผ่านไปแลว้ก็จะเกิดยุคแห่ง
อาณาจักรของพระคริสต์

24
ดูเถิด พระเยโฮวาห์จะ
ทรงทิ6 งโลกให้ร้าง และ

ทรงกระทาํให้ร้างเปล่า และพระ
องค์จะทรงควํ�าแผ่นดินโลกและ
กระจายผู้อาศัยของมัน
2และจะเป็นอย่างนั6นต่อปุโรหิต
อย่างเป็นกับประชาชน ต่อนาย
ของเขา อย่างเป็นกับทาส ต่อ
นายผู้หญิงของเขา อย่างเป็นกับ
สาวใช้ ต่อผู้ขาย อย่างเป็นกับ
ผู้ซื6 อ ต่อผู้ยืม อย่างเป็นกับผู้
ให้ยืม ต่อผู้ ให้ยืมโดยคิดดอก
เบี6 ย อย่างผู้ยืมโดยคิดดอกเบี6 ย
3 แผ่ นดิ นนั6 นจะ ถู กทิ6 ง ร้ า ง
อย่างสิ6 นเชิง และถูกปล้นหมด
สิ6 น เพราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัส
พระวจนะนี6 แล้ว
4โลกก็ไว้ทุกข์และเหี� ยวแห้งไป
พิภพก็ อ่ อนระทวยและเหี� ยว
แห้ง คนสูงศักดิ= ของโลกก็อ่อน

อิสยาห์ JO, JL

(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
5 โลกนี6 มี ราคีเพราะผู้ อาศัยใน
นั6 น เพราะเขาทั6 งหลายละเมิด
ต่อพระราชบัญญัติ ได้ฝ่าฝืนกฎ
ได้หักพันธสัญญานิรันดร์นั6น
6 เพราะฉะนั6 นคาํสาปก็กลืนโลก
และผู้ที� อาศัยในนั6 นก็โดดเดี� ยว
เพราะฉะนั6 นผู้อาศัยในแผ่นดิน
โลกจึงถูกเผาผลาญ มีคนเหลือ
น้อย
7นํ6าองุ่นใหม่ก็ไว้ทุกข์ เถาองุ่น
ก็อ่อนระทวย จิตใจที� รื� นเริง
ทั6งปวงกถ็อนหายใจ
8เสียงสนุกสนานของราํมะนาก็
เงียบ เสียงของผู้เบิกบานกห็ยุด
เสีย เสียงสนุกสนานของพิณ
เขาคู่กเ็งียบ
9 เขาจะไม่ดื� มเหล้าองุ่ นพร้อม
กับการร้องเพลงอีก เมรัยก็จะ
เป็นของขมแก่ผู้ที�ดื�ม
10 เมืองที� จลาจลแตกหักเสี ย
แล้ว บ้านทุกหลังกปิ็ดหมด ไม่
ให้ใครเข้าไป
11 มีเสียงร้องที� กลางถนนด้วย
เรื�องเหล้าองุ่น ความชื�นบานทั6ง
สิ6 นก็เยือกเย็นลงแล้ว ความ
ยินดีของแผ่นดินกส็ูญหายไป
12 มีการรกร้างว่างเปล่าทิ6 งไว้
ในเมือง ประตูเมืองก็ถูกทุบ
ทาํลายเสีย
13 เพราะจะเป็นเช่นนี6 อยู่ท่าม-
กลางแผ่นดิน ท่ามกลางชนชาติ

ทั6 งหลาย อย่างกับเมื� อต้นมะ-
กอกเทศถูกเขย่า อย่างเมื�อการ
เกบ็เลม็ตามเถาองุ่นสิ6 นลง
14 เขาทั6 งหลายจะเปล่ งเสี ยง
ของเขาขึ6 น เขาจะร้องเพลง
ฉลองความโอ่ อ่ าตระการของ
พระเยโฮวาห์ เขาจะโห่ร้องจาก
ทะเล
15 เพราะฉะนั6 น ในรุ่งอรุณจง
ถวายสง่าราศีแด่พระเยโฮวาห์
ในเกาะทั6 งหลายแห่ งทะเลจง
ถวายแด่พระนามแห่งพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของอิสราเอล

ความทุกขเ์วทนาครั, งใหญ่
(สดด J:U; วว T:HL)

16 ตั6 งแต่ที� สุดปลายโลกเราได้
ยินเสียงเพลงสรรเสริญว่า สง่า
ราศีจงมีแก่ผู้ชอบธรรม แต่
ข้าพเจ้าว่า "ข้าพเจ้าก็ผ่ายผอม
ข้าพเจ้าก็ผ่ายผอม วิบัติแก่
ข้าพเจ้า เพราะคนทรยศประ-
พฤติอย่างทรยศยิ� ง เออ คน
ทรยศประพฤติอย่างทรยศยิ�ง"
17 โอ ชาวแผ่นดินโลกเอ๋ย
ความสยดสยองและหลุมพราง
และกับกม็าทันเจ้าแล้ว
18 ต่อมาผู้ใดหนีเมื�อได้ยินเสียง
ความสยดสยองนั6 น จะตกใน
หลุมพราง และผู้ที� ปีนออกมา
จากหลุมพรางกจ็ะติดกับ เพราะ
ว่าหน้าต่างของฟ้าสวรรค์ก็ถูก
เปิด และรากฐานของแผ่นดิน

อิสยาห์ JL

(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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โลกกห็วั�นไหว
19 โลกแตกสลายสิ6 นเชิ งแล้ ว
โลกละลายหมดสิ6 นแล้ว โลกถูก
เขย่าอย่างรุนแรง
20 โลกก็จะซวนเซไปอย่างคน
เมา มันจะแกว่งไปอย่างเพิง
การละเมิดของโลกจะหนักอยู่
บนมัน และมันจะล้มและจะไม่
ลุกอีก
21 ต่อมาในวันนั6นพระเยโฮวาห์
จะทรงลงโทษบริ วารของฟ้ า
สวรรค์ในฟ้าสวรรค์ และบรร-
ดากษัตริ ย์ ของแผ่นดินโลกใน
แผ่นดินโลก

การเป็นขึ, นมาจาก
ความตายครั, งแรก

22 เขาทั6 งหลายจะถูกรวบรวมไว้
ด้วยกัน ดั� งนักโทษในคุกมืด
เขาทั6 งหลายจะถูกกักขังไว้ในคุก
และต่อมาหลายวันเขาจึงจะถูก
ลงโทษ
23 แล้วดวงจันทร์จะอดสู และ
ดวงอาทิตย์จะอับอาย เพราะว่า
พระเยโฮวาห์ จอมโยธาจะทรง
ราชย์บนภูเขาศิโยนและในเยรู-
ซาเล็ม และสง่าราศีจะปรากฏ
ต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของพระองค์

การมีชยัในยุคแห่ง
อาณาจักรของพระคริสต์

25
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
พระองค์ทรงเป็นพระ

เจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์

จะยอพระเกียรติพระองค์ ข้า
พระองค์จะสรรเสริญพระนาม
ของพระองค์ เพราะพระองค์ได้
ทรงกระทาํการมหัศจรรย์ แผน
งานที�พระองค์ทรงดาํริไว้นานมา
แล้วกส็ัตย์ซื�อและเป็นความจริง
2 เพราะพระองค์ได้ทรงกระทาํ
ให้เมืองเป็นกองขยะ เมืองมี
ป้อมเป็นที�ปรักหักพัง วังของ
ชนต่างด้าวไม่ เป็นเมืองต่อไป
อีก จะไม่ก่อสร้างขึ6 นอีกเลย
3เพราะฉะนั6 นประชาชาติที� แข็ง
แรงจะถวายสง่าราศีแด่พระองค์
หัวเมืองของบรรดาประชาชาติที�
ทารุณจะเกรงกลัวพระองค์
4 เพราะพระองค์ได้ทรงเป็นที�
กาํ บั งเข้ มแข็ งของคนยากจน
ทรงเป็นที� กาํบังเข้มแข็งของคน
ขัดสนเมื� อเขาทุกข์ใจ ทรงเป็น
ที�ลี6 ภัยจากพายุ และเป็นร่มกัน
ความร้อน เมื�อลมของผู้ที�ทารุณ
กเ็หมือนพายุพัดกาํแพง
5 เหมื อนความร้อนในที� แห้ ง
พระองค์จะทรงระงับเสียงของ
คนต่างด้าว ร่มเมฆระงับความ
ร้อนฉันใด กิ� งของผู้ทารุณก็จะ
ถูกตัดลงฉันนั6น
6บนภูเขานี6 พระเยโฮวาห์จอม
โยธาจะทรงจัดการเลี6 ยงสาํหรับ
บรรดาชนชาติทั6 งหลาย เป็น
การเลี6 ยงด้วยของอ้วนพี เป็น
การเลี6 ยงด้วยนํ6าองุ่ นที� ตกตะ-

อิสยาห์ JL, JU

(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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กอนแล้ว ด้วยของอ้วนพีมีไขมัน
ในกระดูกเต็ม ด้วยนํ6าองุ่ นตก
ตะกอนที�กรองแล้ว
7และบนภูเขานี6 พระองค์จะทรง
ทาํลายผ้าคลุมหน้าซึ� งคลุมหน้า
บรรดาชนชาติทั6 งหลาย และ
ม่ านซึ� งกางอยู่ เหนื อบรรดา
ประชาชาติ
8พระองค์จะทรงกลืนความตาย
ด้วยการมีชัย และองค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงเช็ดนํ6าตา
จากหน้าทั6งปวง และพระองค์จะ
ทรงเอาการลบหลู่ ชนชาติ ของ
พระองค์ไปเสียจากทั� วแผ่นดิน
โลก เพราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัส
แล้ว
9ในวันนั6นเขาจะกล่าวกันว่า "ดู
เถิด นี� คือพระเจ้าของเราทั6 ง
หลาย เราได้รอคอยพระองค์
เพื�อว่าพระองค์จะทรงช่วยเราให้
รอด นี� คือพระเยโฮวาห์ เราได้
รอคอยพระองค์ ให้เรายินดีและ
เปรมปรีดิ= ในความรอดของพระ
องค์"
10 เพราะพระหัตถ์ของพระเย-
โฮวาห์จะพักอยู่บนภูเขานี6  และ
โมอั บจะถู กเหยี ยบยํ�า ลงภาย
ใต้พระองค์ เหมือนเหยียบฟาง
ลงในกองขยะ
11 และพระองค์จะทรงกางพระ
หัตถ์ของพระองค์ท่ามกลางพวก
เขา ดั�งคนว่ายนํ6ากางมือว่ายนํ6า

และพระองค์จะทรงให้ความเย่อ
หยิ�งของเขาตํ�าลงพร้อมกับฝีมือ
ชาํนาญของเขา
12 ป้อมสูงของกาํแพงเมืองของ
เจ้านั6 นพระองค์จะทรงให้ตํ�าลง
ทรงเหยียดลง และเหวี�ยงลงถึง
ดิน แม้กระทั�งถึงผงคลี

เพลงของผูที้.รอดแลว้
ในยุคแห่งอาณาจักร

ของพระคริสต์

26
ในวันนั6 น เขาจะร้อง
เพลงนี6 ในแผ่นดินยู-

ดาห์ "เรามีเมืองเข้มแข็งเมือง
หนึ� ง พระเจ้าจะทรงตั6 งความ
รอดไว้ เป็ นกาํ แพงและป้ อม
ปราการ
2จงเปิดประตูเมืองเถิด เพื� อ
ประชาชาติที�ชอบธรรมซึ� งรักษา
ความจริงไว้จะได้เข้ามา
3ใจแน่วแน่ในพระองค์นั6น พระ
องค์ทรงรักษาไว้ในสันติภาพอัน
สมบูรณ์ เพราะเขาวางใจในพระ
องค์
4จงวางใจในพระเยโฮวาห์เป็น
นิตย์ เพราะพระเยโฮวาห์คือ
พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระกาํลัง
นิรันดร์
5 เพราะพระองค์ ทรงให้ ชาว
เมืองที� สูงส่งนั6 น คือเมืองที�สูง
ส่งนั6นตํ�าลง พระองค์ทรงให้มัน
ตํ�าลง พระองค์ทรงให้มันตํ�าลง
ตํ�าลงถึงดิน พระองค์ทรงให้มัน

อิสยาห์ JU, JM

(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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ลงที�ผงคลี
6เท้าเหยียบมัน คือเท้าของคน
ยากจน คือย่างเท้าของคนขัด
สน"
7หนทางของคนชอบธรรมกร็าบ
เรียบ พระองค์ผู้เที�ยงธรรมทรง
กระทาํให้ วิถีของคนชอบธรรม
ราบรื�น
8โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระ
องค์ทั6 งหลายรอคอยพระองค์อยู่
ในวิถีแห่งคาํตัดสินของพระองค์
พระนามอันเป็นที�ระลึกของพระ
องค์ เป็นที� จิตวิญญาณของข้า
พระองค์ปรารถนา
9 จิตใจของข้าพระองค์อยากได้
พระองค์ในกลางคืน จิตวิญ-
ญาณภายในข้าพระองค์แสวงหา
พระองค์อย่างร้อนรน เพราะ
เมื�อคาํตัดสินของพระองค์อยู่ใน
แผ่นดินโลก ชาวพิภพจะได้
เรียนรู้ถึงความชอบธรรม
10 ถ้าสาํแดงพระคุณแก่คนชั� ว
เขาก็ จะไม่ เรี ยนรู้ ความชอบ
ธรรม เขาจะประพฤติอย่าง
อยุติ ธรรมในแผ่นดิ นที� เที� ยง
ธรรม และจะมองไม่เห็นความ
โอ่อ่าตระการของพระเยโฮวาห์
11 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เมื�อพระ
หัตถ์ของพระองค์ชูขึ6 น เขาก็จะ
มองไม่เห็น แต่เขาจะมองเห็น
และจะได้อับอาย เพราะเขามี
ความอิจฉาต่อชนชาติของพระ

องค์ เออ ไฟแห่งส่วนปฏิปักษ์
ของพระองค์จะเผาผลาญเขาเสีย
12 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์
จะสถาปนาสั นติ ภาพเพื� อ ข้ า
พระองค์ทั6 งหลาย เพราะพระ
องค์ได้ทรงกระทาํบรรดากิจการ
ของพระองค์เพื�อข้าพระองค์เช่น
เดียวกัน
13 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของข้าพระองค์ เจ้านายอื�น
นอกเหนื อพระองค์ ได้ ครอบ
ครองพวกข้าพระองค์ แต่ข้าพระ
องค์ จะกล่ าวถึ งพระนามของ
พระองค์เท่านั6น
14 เขาทั6 งหลายตายแล้ว เขาจะ
ไม่มีชี วิตอีก เขาเป็นชาวแดน
คนตาย เขาจะไม่เป็นขึ6 นอีก
เพราะฉะนั6 นพระองค์ ได้ ทรง
เยี� ยมเยียนและทรงทาํลายเขา
และทรงกวาดความระลึกถึงเขา
ทั6งสิ6 นเสีย
15 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่
พระองค์ทรงเพิ� มประชาชนขึ6 น
พระองค์ทรงเพิ� มประชาชนขึ6 น
พระองค์ได้ทรงรับสง่าราศี พระ
องค์ทรงขยายเขตแดนของแผ่น
ดินไกลไปถึงที�สุดปลายแผ่นดิน
โลก
16 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในยาม
ทุกข์ใจเขาได้แสวงหาพระองค์
เขาทั6 งหลายหลั� งคาํ อธิ ษฐาน
ออกมาในเมื� อการตี สอนอยู่

อิสยาห์ JM

(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
17 ดั� งหญิงมีครรภ์ เมื�อใกล้ถึง
กาํหนดเวลาคลอด ก็เจ็บปวด
และร้องออกมาด้วยความเจ็บ
ปวดรวดร้าวอย่างฉับพลัน โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทั6ง
หลายก็เป็นเช่นนั6 นในสายพระ
เนตรของพระองค์
18 ข้าพระองค์มีครรภ์ ข้าพระ
องค์บิดตัว เป็นเหมือนข้าพระ
องค์คลอดลม ข้าพระองค์มิได้
ทาํการช่วยให้พ้นในแผ่นดินโลก
และชาวพิภพมิได้ล้มลง
19 คนตายของพระองค์จะมีชี-
วิต ศพของเขาทั6งหลายจะลุกขึ6 น
พร้อมกับศพของข้าพระองค์ ผู้
อาศัยอยู่ในผงคลีเอ๋ย จงตื�นเถิด
และร้องเพลง เพราะนํ6าค้างของ
เจ้ าเป็ นเหมื อนนํ6า ค้ างบนผัก
และแผ่นดินโลกจะให้ชาวแดน
คนตายเป็นขึ6 น

อิสราเอลพบที.ลี, ภยัในสมยั
ความทุกขเ์วทนาครั, งใหญ่

20 มาเถิด ชนชาติของข้าพเจ้า
เอ๋ย จงเข้าในห้องของเจ้าและ
ปิดประตูเสีย จงซ่อนตัวเจ้าอยู่
สักพักหนึ�ง จนกว่าพระพิโรธจะ
ผ่านไป
21 เพราะ ดูเถิด พระเยโฮวาห์
กาํลังเสด็จออกมาจากสถานที�
ของพระองค์ เพื� อลงโทษชาว
แผ่นดินโลก เพราะความชั� วช้า

ของเขาทั6 งหลาย และแผ่นดิน
โลกจะเปิดเผยโลหิตซึ� งหลั� งอยู่
บนมัน และจะไม่ปิดบังผู้ถูกฆ่า
ของมันไว้อีก
อิสราเอลจะถูกรวบรวมกนัอีก

27
ในวันนั6น พระเยโฮวาห์
จะทรงลงโทษด้วยพระ

แสงอันร้ายกาจ ยิ� งใหญ่ และ
แข็งแกร่งของพระองค์ต่อเลวี-
อาธาน ซึ�งเป็นพญานาคที�ฉกกัด
คือเลวีอาธานพญานาคที�ขดและ
พระองค์จะทรงประหารมังกรที�
อยู่ในทะเล
2ในวันนั6 น จงร้องเพลงถึงเธอ
ว่า "สวนองุ่นแห่งนํ6าองุ่นสีแดง
3เราคือพระเยโฮวาห์ เป็นผู้
รักษาดูแลมัน เราจะรดนํ6ามัน
อยู่ ทุกขณะ เกรงว่าผู้หนึ� งผู้ ใด
จะทาํอันตรายมัน เราจะรักษา
มันไว้ทั6งกลางวันกลางคืน
4เราไม่มีความพิโรธ ใครเล่าจะ
ให้มีหนามย่อยหนามใหญ่ขึ6 นมา
สู้ รบกับเรา เราจะออกรบกับมัน
เราจะเผามันเสียด้วยกัน
5หรือให้ เขาเกาะอยู่ กับกาํลั ง
ของเราเพื� อให้ เขาทาํสันติภาพ
กับเรา แล้วเขาจะทาํสันติภาพ
กับเรา"
6พระองค์จะทรงกระทาํให้คนที�
ออกมาจากยาโคบหยั�งราก อิส-
ราเอลจะผลิดอกและแตกหน่อ
กระทาํให้พื6 นพิภพทั6 งสิ6 นมีผล

อิสยาห์ JM, JT

(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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เตม็
7พระองค์ทรงโบยตีเขาอย่างที�
พระองค์โบยตีเขาทั6งหลายที�โบย
ตีเขาหรือ หรือเขาถูกฆ่าอย่าง
คนทั6งหลายที�ถูกเขาฆ่าแล้ว
8 ด้วยการขับไล่ ด้วยการกวาด
ไปเป็นเชลย พระองค์ทรงต่อสู้
แย้งกับเขา พระองค์ทรงกวาด
เขาไปด้วยลมดุ เดื อดของพระ
องค์ในวันแห่งลมตะวันออก
9เพราะฉะนั6 นจะลบความชั� วช้า
ของยาโคบอย่างนี6 แหละ และนี�
เป็ นผลเต็มขนาดในการปลด
บาปของเขา คือเมื� อเขาทาํ
ศิลาทั6 งสิ6 นของแท่นบูชาให้เป็น
เหมือนหินดินสอพองที� ถู กบด
เป็นชิ6 นๆ จะไม่มีเสารูปเคารพ
หรือรูปเคารพตั6 งอยู่ได้
10 เพราะเมืองหน้าด่านก็จะรก
ร้าง ที�อาศัยกถู็กละทิ6 งและทอด
ทิ6 งอย่างกับถิ�นทุรกันดาร ลูกวัว
จะหากินอยู่ที�นั�น มันจะนอนลง
ที�นั�นและกินกิ�งไม้ในที�นั6น
11 เมื� อกิ� งนั6 นแห้ง มันก็จะถูก
หัก พวกผู้หญิงก็มาเอามันไป
ก่อไฟ เพราะนี� เป็นชนชาติที�
ไร้ความเข้าใจ เพราะฉะนั6 นผู้ที�
ทรงสร้างเขากจ็ะไม่สงสารเขา ผู้
ที� ทรงปั6 นเขาจะไม่ทรงสาํแดง
พระคุณแก่เขา
12 ต่อมาในวันนั6 น พระเยโฮ-
วาห์ จะทรงนวดเอาข้ าวตั6 งแต่

แม่นํ6าไปจนถึงลาํธารอียิปต์ โอ
ประชาชนอิสราเอลเอ๋ย เจ้าจะ
ถูกเกบ็รวมเข้ามาทีละคนๆ
13 และอยู่มาในวันนั6นเขาจะเป่า
แตรใหญ่ และบรรดาผู้ที�กาํลัง
พินาศอยู่ ในแผ่นดินอั สซี เรี ย
และบรรดาผู้ถูกขับไล่ออกไปยัง
แผ่นดิ นอี ยิปต์ จะมานมั สการ
พระเยโฮวาห์บนภูเขาบริสุทธิ=
ที�เยรูซาเลม็

เอฟราอิมจะถูกกวาดไป
เป็นเชลย

(J พกษ HT:O-HS)

28
วิบัติแก่มงกุฎอันโอ่อ่า
แก่คนขี6 เมาแห่งเอฟ-

ราอิม ซึ� งความงามอันรุ่งเรือง
ของเขาเหมือนดอกไม้ที� กาํลั ง
ร่วงโรย ซึ� งอยู่บนยอดเขาในที�
ลุ่ มอันอุดมของบรรดาผู้ที� เหล้า
องุ่นมีชัย
2ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
มี ผู้ หนึ� งที� มีกาํลั งและแข็งแรง
เหมือนพายุลูกเห็บ อันเป็นพายุ
ทาํลาย เหมือนพายุนํ6าที� กาํลัง
ไหลท่วม ซึ� งจะเหวี� ยงลงถึงดิน
ด้วยพระหัตถ์
3มงกุฎอันโอ่อ่า คือคนขี6 เมา
แห่งเอฟราอิม จะถูกเหยียบอยู่
ใต้เท้า
4และความงามอันรุ่งโรจน์ของ
เขา ซึ� งอยู่บนยอดเขาในที� ลุ่ ม
อันอุดม จะเป็นดอกไม้ที�กาํลัง

อิสยาห์ JT, JS

(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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ร่วงโรย จะเป็นเหมือนผลที�แรก
สุกก่อนฤดูร้อน เมื�อคนเห็นเข้า
กก็ินมันเสียพอถึงมือเขาเท่านั6น
5ในวันนั6 น พระเยโฮวาห์จอม
โยธาจะเป็นมงกุฎแห่งสง่าราศี
และเป็นมงกุ ฎแห่ งความงาม
แก่คนที� เหลื ออยู่ แห่ งชนชาติ
ของพระองค์
6 และเป็นวิญญาณแห่ งความ
ยุติ ธรรมแก่ เขาผู้ นั� งพิพากษา
และเป็นกาํลังของผู้ เหล่านั6 นผู้
หันการสงครามกลับเสียที�ประตู
เมือง
7เขาเหล่านี6 ซมซานไปด้วยเหล้า
องุ่นเหมือนกัน และโซเซไปด้วย
เมรัย ปุโรหิตและผู้พยากรณ์ก็
ซมซานไปด้วยเมรัย เขาทั6 ง
หลายถูกกลืนไปหมดด้วยเหล้า
องุ่น เขาโซเซไปด้วยเมรัย เขา
เห็นผิดไป เขาสะดุดในการให้
คาํพิพากษา
8 เพราะสาํรับทุกสาํรับก็มีอา-
เจียนและความโสโครกเต็ม ไม่
มีที�ใดที�สะอาด
9 เขาจะสอนความรู้ ให้แก่ ใคร
เขาจะให้ผู้ใดเข้าใจหลักคาํสอน
ให้แก่คนเหล่านั6นที�หย่านมหรือ
หรือให้แก่คนเอามาจากอก
10 เพราะเป็นข้อบังคับซ้อนข้อ
บังคับ ข้อบังคับซ้อนข้อบังคับ
บรรทัดซ้อนบรรทัด บรรทัด
ซ้อนบรรทัด ที�นี�นิด ที�นั�นหน่อย

11 เปล่า แต่พระองค์จะตรัสกับ
ชนชาตินี6 โดยต่างภาษาและโดย
ริมฝีปากของคนต่างด้าว
12 คือแก่บรรดาผู้ ที� พระองค์
ตรัสว่า "นี� คือการหยุดพัก จง
ให้ การหยุ ดพั กแก่ คนเหน็ ด
เหนื� อย และนี� คือการพักผ่อน"
ถึงกระนั6นเขากจ็ะไม่ฟัง
13 เพราะฉะนั6 นพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ จึงเป็นอย่างนี6 แก่
เขา เป็นข้อบังคับซ้อนข้อบังคับ
ข้อบังคับซ้อนข้อบังคับ เป็น
บรรทัดซ้อนบรรทัด บรรทัด
ซ้อนบรรทัด ที�นี�นิด ที�นั�นหน่อย
เพื� อเขาจะไปและถอยหลังและ
จะแตก และจะติดบ่วงและจะถูก
จับไป

ความหายนะของเอฟราอิม
ไดต้กัเตือนยูดาห์

14 เพราะฉะนั6 นเจ้าทั6 งหลายคน
มักเยาะเย้ยเอ๋ย จงฟังพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ คือเจ้าผู้ปก
ครองชนชาตินี6 ในเยรูซาเลม็
15 เพราะเจ้าทั6 งหลายได้กล่าว
แล้วว่า "เราได้กระทาํพันธสัญ-
ญาไว้กับความตาย และเราทาํ
ความตกลงไว้กับนรก เมื� อภัย
พิบัติอันท่วมท้นผ่านไป จะไม่
มาถึงเรา เพราะเราทาํให้ความ
เทจ็เป็นที�ลี6 ภัยของเรา และเรา
ได้กาํบังอยู่ในความมุสา"
16 เพราะฉะนั6 นองค์พระผู้ เป็น

อิสยาห์ JS

(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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เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี6 ว่า "ดูเถิด
เราวางศิลาไว้ในศิโยนเพื� อเป็น
รากฐาน คือศิลาที�ทดสอบแล้ว
เป็นศิลามุมเอกอย่างประเสริฐ
เป็นรากฐานอันมั�นคง เขาผู้นั6น
ที�เชื�อจะไม่รีบร้อน
17 และเราจะกระทาํความยุติ-
ธรรมให้เป็นเชือกวัด และความ
ชอบธรรมให้เป็นลูกดิ� ง และ
ลูกเห็บจะกวาดเอาความเทจ็อัน
เป็นที�ลี6 ภัยไปเสีย และนํ6าจะท่วม
ท้นที�กาํบัง"
18 แล้วพันธสัญญาของเจ้ากับ
ความตายจะเป็นโมฆะ และข้อ
ตกลงของเจ้ากับนรกจะไม่ดาํรง
เมื� อภัยพิบัติอันท่วมท้นผ่านไป
เจ้าจะถูกเหยียบยํ�าลงด้วยโทษ
นั6น
19 มันผ่านไปบ่อยเท่าใด มันก็
จะเอาตัวเจ้า เพราะมันจะผ่าน
ไปเช้าแล้วเช้าเล่า ทั6 งกลางวัน
และกลางคืน เมื�อเข้าใจข่าว ก็
จะเกิ ดแต่ความสยดสยองเท่ า
นั6น
20 เพราะที�นอนนั6นสั6นเกินที�คน
หนึ� งคนใดจะเหยียดอยู่บนนั6 น
และผ้าห่มกแ็คบไม่พอคลุมตัว
21 เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะทรง
ลุกขึ6 นอย่างที� บนภู เขาเปริซิม
พระองค์จะพระพิโรธอย่างที� ใน
หุบเขากิเบโอน เพื�อกระทาํพระ
ราชกิจของพระองค์ พระราชกิจ

ของพระองค์นั6นประหลาด และ
เพื� อกระทาํ งานของพระองค์
งานของพระองค์กแ็ปลก
22 เพราะฉะนั6 นบัดนี6 อย่าเป็น
คนเยาะเย้ย เกลือกว่าพันธะของ
เจ้าจะเข้มงวดขึ6 น เพราะข้าพเจ้า
ได้ ยินกฤษฎีกากาํหนดการทาํ
ลายเหนื อแผ่นดิ นทั6 งสิ6 นแล้ ว
จากองค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
จอมโยธา
23 เงี�ยหูลงซิ และฟังเสียงข้าพ-
เจ้า สดับซี และฟังคาํพูดของ
ข้าพเจ้า
24 เขาผู้ไถนาเพื�อหว่าน ไถอยู่
เสมอหรือ เขาเบิกดินและคราด
อยู่เป็นนิตย์หรือ
25 เมื�อเขาปราบผิวลงแล้ว เขา
ไม่หว่ านเทียนแดงและยี� หร่ า
เขาไม่ใส่ข้าวสาลีเป็นแถว และ
ข้าวบาร์เลย์ในที� อันเหมาะของ
มัน และหว่านข้าวไรไว้เป็น
คันแดนหรือ
26 เพราะพระเจ้าของเขาทรงสั� ง
สอนเขาถูกต้อง พระองค์ได้
สอนเขา
27 เขาไม่ นวดเที ยนแดงด้ วย
เลื�อนนวดข้าว และเขาไม่เอาล้อ
เกวียนกลิ6 งทับยี�หร่า แต่เขาเอา
ไม้ พลองตี เที ยนแดงให้ หลุ ด
ออก และเอาตะบองตียี�หร่า
28 คนใดบดข้ าวที� ทาํ ขนมปั ง
หรือ เปล่าเลย เขาไม่นวดมัน

อิสยาห์ JS

(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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เป็นนิตย์ เมื� อเขาขับล้อเกวียน
เทียมม้าทับมันแล้ว เขามิได้บด
มันด้วยคนขี�ม้า
29 เรื� องนี6 มาจากพระเยโฮวาห์
จอมโยธาด้วย พระองค์มหัศ-
จรรย์นักในการปรึกษา และ
วิเศษในเรื�องการกระทาํ

คําตกัเตือนแก่ยูดาห์
และเยรูซาเล็ม

29
วิบัติแก่อารีเอล อารี-
เอล นครซึ� งดาวิดทรง

ตั6 งค่าย จงเพิ�มปีเข้ากับปี จงให้
มี เทศกาลถวายเครื� องบูชาตาม
รอบของมัน
2เรายังจะให้อารีเอลทุกข์ใจ จะ
มี การร้ องครํ�า ครวญและร้ อง
ทุกข์ และเมืองนั6 นจะเป็น
เหมือนอารีเอลแก่เรา
3และเราจะตั6 งค่ายอยู่ รอบเจ้า
และเราจะล้อมเจ้ากับบรรดาหอ
รบ และเราจะยกเชิงเทินขึ6 นสู้
เจ้า
4และเจ้าจะถูกเหยียบลง เจ้าจะ
พูดมาจากที�ลึกของแผ่นดินโลก
คาํของเจ้าจะมาจากที�ตํ�าลงในผง
คลี เสียงของเจ้าจะมาจากพื6 น
ดินเหมือนเสียงผี และคาํพูด
ของเจ้าจะกระซิบออกมาจากผง
คลี
5แต่มวลชาวต่างประเทศของ
เจ้ าจะเหมื อนผงคลี ละเอี ยด
และผู้ น่ากลัวทั6 งมวลจะเหมือน

แกลบที�ฟุ้งหายไป เออ ชั�วประ-
เดีWยวเดียวและในทันทีทันใด
6พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรง
เยี� ยมเยียนเจ้าด้วยฟ้าร้องและ
ด้วยแผ่นดินไหว และด้วยเสียง
กัมปนาท ด้วยพายุและพายุแรง
กล้า ด้วยเปลวแห่งเพลิงเผา
ผลาญ
7และมวลประชาชาติทั6 งสิ6 นที�
ต่อสู้ กับอารีเอล ทั6งหมดที�ต่อสู้
กับเขาและกับที� กาํบังเข้มแข็ง
ของเขาและทาํให้เขาทุกข์ใจ จะ
เป็นเหมือนความฝันคือนิมิตใน
กลางคืน
8อย่างเมื� อคนหิวฝันว่า ดูเถิด
เขากาํลังกินอยู่ และตื�นขึ6 นก็ยัง
หิวอยู่ จิตใจเขาไม่อิ� ม หรือ
เหมือนเมื�อคนกระหายฝันว่า ดู
เถิด เขากาํลังดื�มอยู่ แล้วตื�นขึ6 น
มา ดูเถิด อ่อนเปลี6 ย จิตใจ
ของเขายังแห้งผาก มวลประชา
ชาติทั6 งสิ6 นที� ต่อสู้ กับภูเขาศิโยน
กจ็ะเป็นเช่นนั6น

พิธีการต่างๆทางศาสนา
ทําใหพ้ระเจ้าพอพระทยัมิได ้

9จงรั6 งรอและงงงวย จงร้อง
เรียกและร้องไห้ เขามึนเมา แต่
ไม่ใช่ด้วยเหล้าองุ่น เขาโซเซ แต่
ไม่ใช่ด้วยเมรัย
10 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงเท
วิญญาณแห่งความหลับสนิทลง
เหนือเจ้า และปิดตาของเจ้าและ

อิสยาห์ JS, JQ

(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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พระองค์ ทรงคลุ มตาของพวก
ผู้พยากรณ์ พวกเจ้านายและ
พวกผู้ทาํนายของเจ้า
11 และแก่ท่านทั6งหลาย นิมิตนี6
ทั6 งสิ6 นได้กลายเป็นเหมือนถ้อย
คาํในหนังสือที�ประทับตรา เมื�อ
คนให้แก่คนหนึ�งที�อ่านได้ กล่าว
ว่า "อ่านนี�ซี" เขาว่า "ข้าอ่านไม่
ได้เพราะมีตราประทับ"
12 และเมื�อเขาให้หนังสือแก่คน
หนึ�งที�อ่านไม่ได้ กล่าวว่า "อ่าน
นี�ซี" เขาว่า "ข้าไม่รู้หนังสือ"
13 และองค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัส
ว่า "เพราะชนชาตินี6 เข้ามาใกล้
เราด้วยปากของเขา และให้
เกียรติ เราด้วยริมฝีปากของเขา
แต่เขาให้ จิตใจของเขาห่างไกล
จากเรา เขายาํเกรงเราเพียงแต่
เหมือนเป็นข้อบังคับของมนุษย์
ที�สอนกันมา
14 เพราะฉะนั6 น ดูเถิด เราจะ
กระทาํสิ�งมหัศจรรย์กับชนชาตินี6
อี กทั6 งการประหลาดและอั ศ-
จรรย์ สติปัญญาของคนมีปัญญา
ของเขาจะพินาศไป และความ
เข้าใจของคนที� เข้าใจจะถูกปิด
บังไว้"
15 วิ บัติ แก่ ผู้ ที� พยายามซ่ อน
แผนงานของเขาไว้ลึกจากพระ
เยโฮวาห์ ซึ� งการกระทาํของเขา
อยู่ในความมืด ผู้ซึ� งกล่าวว่า
"ใครเห็นเรา ใครจาํเราได้"

16 แน่นอนความวิปริตของเจ้า
จะถือว่า ช่างปั6 นเท่ากับดิน
เหนียว และสิ� งที� ถูกสร้างจะพูด
เรื� องผู้สร้างมันว่า "เขาไม่ได้
สร้างข้า" หรือสิ�งที�ถูกปั6 นขึ6 นจะ
พูดเรื� องผู้ ปั6 นมันว่า "เขาไม่มี
ความเข้าใจอะไรเลย" อย่างนี6
หรือ

อิสราเอลจะไดร้บัพระพร
17 ไม่ ใช่ อีกนิดหน่อยเท่ านั6 น
หรือ ที� เลบานอนจะถูกเปลี� ยน
ให้เป็นสวนผลไม้ และสวนผล
ไม้จะถือว่าเป็นป่า
18 ในวันนั6นคนหูหนวกจะได้ยิน
ถ้อยคาํของหนังสือ และตาของ
คนตาบอดจะเห็นออกมาจาก
ความคลุ้มและความมืดของเขา
19 คนใจอ่อนสุภาพจะได้ความ
ชื� นบานสดใสในพระเยโฮวาห์
เพิ� มขึ6 น และคนยากจนท่าม-
กลางมนุ ษย์ จะลิ งโลดในองค์
บริสุทธิ=แห่งอิสราเอล
20 เพราะว่าผู้ น่ากลัวจะสูญไป
และผู้ เยาะเย้ยจะถู กผลาญไป
และคนทั6 งปวงที� เฝ้ ารอคอยที�
จะกระทาํการอันชั� วช้าจะถูกตัด
ขาด
21 คือผู้ ที� ใส่ความคนอื� นด้วย
ถ้อยคาํของเขา และวางบ่วงไว้
ดักเขาผู้ กล่าวคาํขนาบที� ประตู
เมือง และด้วยถ้อยคาํที�ไม่เป็น
แก่นสาร เขากีดกันคนชอบ

อิสยาห์ JQ

(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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ธรรมเสีย
22 เพราะฉะนั6 นพระเยโฮวาห์ผู้
ทรงไถ่อับราฮัม ตรัสดังนี6 เกี� ยว
กับวงศ์วานของยาโคบว่า "ยา-
โคบจะไม่ต้องอับอายอีก หน้า
ของเขาจะไม่ซีดลงอีกต่อไป
23 เพราะเมื� อเขาเห็นลูกหลาน
ของเขาซึ� งเป็นผลงานแห่ งมือ
ของเราในหมู่พวกเขา เขาทั6 ง
หลายจะถือว่านามของเราบริ-
สุทธิ=  เขาทั6 งหลายจะถือว่าองค์
บริสุทธิ= ของยาโคบบริสุทธิ=  และ
จะกลัวเกรงพระเจ้าแห่งอิสรา-
เอล
24 และบรรดาผู้ที� ผิดฝ่ายจิตใจ
จะมาถึงความเข้าใจ และบรรดา
ผู้ที�บ่นพึมพาํจะยอมเรียนรู้หลัก
คาํสอน"

การกระทําสนธิสญัญา
กบัอียิปตเ์ป็นความบาป

30
พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า
"วิบัติแก่ลูกหลานที�ดื6 อ

ดึง ผู้กระทาํแผนงาน แต่ไม่ใช่
ของเรา ผู้ปกคลุมด้วยเครื� อง
ปกปิด แต่ไม่ใช่ตามนํ6าใจเรา
เขาจะเพิ�มบาปซ้อนบาป
2ผู้ออกเดินลงไปยังอียิปต์ โดย
ไม่ขอคาํปรึกษาจากปากของเรา
เพื� อจะเข้มแข็งในการลี6 ภัยกับ
ฟาโรห์ เพื� อจะวางใจในร่มเงา
ของอียิปต์
3 เพราะฉะนั6 นการลี6 ภัยกับฟา-

โรห์ จะกลับเป็ นความอั บอาย
ของเจ้า และการวางใจในร่มเงา
ของอียิปต์จะกลับเป็นที�ขายหน้า
ของเจ้า
4 เพราะแม้ว่าข้าราชการของเขา
อยู่ที�โศอัน และทูตของเขาไปถึง
ฮาเนส
5ทุกคนได้รับความอับอายโดย
ชนชาติหนึ�งซึ�งช่วยเขาไม่ได้ ซึ�ง
มิได้นาํความช่วยเหลือ หรือ
ประโยชน์มาให้ ได้แต่ความอับ
อายและความขายหน้า"
6ภาระเรื� องสัตว์ป่าแห่งภาคใต้
เขาทั6งหลายบรรทุกทรัพย์สมบัติ
ของเขาบนหลั งลาและบรรทุก
ทรัพย์สินของเขาบนโหนกอู ฐ
ไปตลอดแผ่นดินแห่งความยาก
ลาํบากแสนระทม ที�ซึ� งสิงโต
หนุ่มและสิงโตแก่ งู ร้าย และ
งูแมวเซาออกมา ไปยังชนชาติ
หนึ�งซึ�งจะช่วยเขาไม่ได้
7 เพราะความช่วยเหลือของอี-
ยิปต์ นั6 นไร้ ค่ าและเปล่ าประ-
โยชน์ เพราะฉะนั6น เราจึงเรียก
เขาว่า "ความเข้มแขง็ของเขาคือ
ให้นั�งเฉยเมย"
8บัดนี6  ไปเถอะ เขียนลงไว้บน
แผ่นจารึกต่อหน้าเขา และจด
ไว้ในหนังสือเพื�อในเวลาที�จะมา
ถึง จะเป็นสักขีพยานเป็นนิตย์
9 เพราะว่าเขาทั6 งหลายเป็นชน
ชาติดื6 อดึง เป็นลูกขี6 ปด เป็น

อิสยาห์ JQ, OP

(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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หลานที� ไม่ยอมฟังพระราชบัญ-
ญัติของพระเยโฮวาห์
10 ซึ� งกล่าวแก่พวกผู้ทาํนายว่า
"อย่าเห็นเลย" และแก่ผู้พยา-
กรณ์ว่า "อย่าพยากรณ์สิ� งที�
ถูกต้องแก่เราเลย จงพูดสิ� ง
ราบรื�นแก่เรา จงพยากรณ์มายา
11 ออกจากทางเสีย หันเสียจาก
วิถี ให้องค์บริสุทธิ= ของอิสรา-
เอลพ้นหน้าพ้นตาของเราเสีย"
12 เพราะฉะนั6นองค์บริสุทธิ= ของ
อิสราเอลตรัสดังนี6 ว่า "เพราะเจ้า
ดูหมิ� นถ้อยคาํนี6  และวางใจใน
การบีบบังคับและการทุจริตและ
พึ�งอาศัยสิ�งเหล่านั6น
13 เพราะฉะนั6 นความชั� วช้านี6 จะ
เป็ นแก่ เจ้ าเหมื อนกาํแพงสู ง
แยกออกโผล่ออกไปกาํลังจะพัง
ซึ�งจะพังอย่างปัจจุบันทันด่วนใน
พริบตาเดียว
14 พระองค์ จะทรงกระทาํ ให้
แตกเหมือนภาชนะของช่างหม้อ
แตก ซึ� งแตกเป็นชิ6 นๆอย่างไม่
ปรานี ชิ6 นที�แตกนั6นไม่พบชิ6 นดี
พอที�จะตักไฟออกจากเตา หรือ
ใช้ตักนํ6าออกจากบ่อเกบ็นํ6า"

คนอิสราเอลตอ้งกลบัใจ
ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
15 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้า องค์บริสุทธิ= แห่งอิสราเอล
ตรัสดังนี6 ว่า "ในการกลับและ
หยุดพัก เจ้าทั6 งหลายจะรอด

กาํลังของเจ้าจะอยู่ในความสงบ
และความไว้วางใจ" และเจ้ากไ็ม่
ยอมทาํตาม
16 แต่เจ้าทั6 งหลายว่า "อย่าเลย
เราจะขี� ม้าหนีไป" เพราะฉะนั6น
เจ้ากจ็ะหนีไป และ "เราจะขี�ม้า
เร็วจัด" เพราะฉะนั6 นผู้ ไล่ตาม
เจ้าทั6งหลายจะเรว็จัด
17 คนพันหนึ� งจะหนี เพราะคาํ
ขู่ เข็ญของคนคนเดียว เจ้าทั6 ง
หลายจะหนีเพราะคาํขู่ เข็ญของ
คนห้าคน จนจะเหลือแต่เจ้า
เหมื อนเสาธ งบนยอดภู เขา
เหมือนอาณัติสัญญาณบนเนิน
18 เพราะฉะนั6 นพระเยโฮวาห์
ทรงคอยที� จะทรงพระกรุณาเจ้า
ทั6 งหลาย เพราะฉะนั6นพระองค์
จึ งทรงเป็ นที� ยกย่ องเพื� อจะ
เมตตาเจ้า เพราะพระเยโฮวาห์
เป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรม
บรรดาผู้ที�คอยท่าพระองค์จะได้
รับพระพร
19 เพราะประชาชนจะอาศัยใน
ศิโยน ณ เยรูซาเลม็ เจ้าจะไม่
ร้องไห้อีกต่อไป เมื�อได้ยินเสียง
เจ้าร้องทูล พระองค์จะทรง
เมตตาต่อเจ้า เมื�อพระองค์ทรง
ได้ยิน พระองค์จะทรงตอบเจ้า
20 และถึงแม้องค์พระผู้เป็นเจ้า
ประทานอาหารแห่ งความยาก
ลาํบาก และนํ6าแห่งความทุกข์ใจ
ให้แก่เจ้า ถึงกระนั6นครูทั6งหลาย

อิสยาห์ OP

(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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ของเจ้าจะไม่ ซ่อนตัวในมุมอีก
เลย แต่ตาของเจ้าจะเห็นครูของ
เจ้า
21 และเมื� อเจ้ าหันไปทางขวา
หรือหันไปทางซ้าย หูของเจ้าจะ
ได้ยินวจนะข้างหลังเจ้าว่า "นี�
เป็นหนทาง จงเดินในทางนี6 "
22 แล้วเจ้ าจะทาํลายรูปเคารพ
สลักอาบเงินของเจ้า และรูป
เคารพหล่อชุบทองคาํของเจ้ า
เจ้ าจะกระจายมันไปอย่ างผ้ า
อนามัย และเจ้าจะกล่าวแก่มัน
ว่า "ไปให้พ้น"
23 และพระองค์จะประทานฝน
ให้แก่เมล็ดพืชซึ� งเจ้าหว่านลงที�
ดิน และประทานข้าวซึ� งเป็น
ผลิตผลของดิน และข้าวจะอุดม
และสมบูรณ์ ในวันนั6 นวัวของ
เจ้าจะกินอยู่ในลานหญ้าใหญ่
24 และวัวกับลาที�ใช้ทาํนาจะกิน
ข้าวใส่เกลือ ซึ�งใช้พลั�วและส้อม
ซัด
25 และบนภูเขาสูงทุกแห่งและ
บนเนิ นสู งทุ กแห่ งจะมี แม่ นํ6า
ลาํธารที� มีนํ6า ไหลในวันที� มีการ
ประหัตประหารอย่ างยิ� งใหญ่
เมื�อหอคอยพังลง
26 ยิ�งกว่านั6นอีก แสงสว่างของ
ดวงจันทร์จะเหมือนแสงสว่าง
ของดวงอาทิตย์ และแสงสว่าง
ของดวงอาทิตย์จะเป็นเจ็ดเท่า
และเป็นอย่างแสงสว่างของเจ็ด

วัน ในวันที�พระเยโฮวาห์ทรง
พันรอยบาดเจ็บแห่งชนชาติของ
พระองค์ และรักษาบาดแผลซึ�ง
เขาถูกพระองค์ทรงตีนั6น
27 ดูเถิด พระนามของพระเย-
โฮวาห์มาจากที� ไกล ร้อนด้วย
ความกริ6 วของพระองค์ ภาระนั6น
ก็หนักหนา ริมพระโอษฐ์ของ
พระองค์เตม็ด้วยความกริ6 ว และ
พระชิวหาของพระองค์เหมือน
ไฟเผาผลาญ
28 พระปัสสาสะของพระองค์
เหมือนลาํธารท่วมท้น ที�ท่วมถึง
กลางคอ เพื� อจะร่อนบรรดา
ประชาชาติ ด้ วยตะแกรงแห่ ง
ความไร้สาระ และจะมีบังเหียน
ซึ� งพาให้หลงไปที�ขากรรไกรของ
ชนชาติทั6งหลาย
29 เจ้าจะมีบทเพลงอย่างคืนที�มี
เทศกาลศักดิ=สิทธิ=  และมีใจยินดี
อย่างคนที� ออกเดินตามเสียงปี�
เพื�อไปยังภูเขาของพระเยโฮวาห์
ถึงผู้ทรงมหิทธิฤทธิ= ของอิสรา-
เอล
30 และพระเยโฮวาห์ จะทรง
กระทาํให้พระสุรเสียงกัมปนาท
ของพระองค์เป็นที� ได้ยิน และ
จะทรงให้เห็นพระกรฟาดลงของ
พระองค์ ด้วยความกริ6 วอย่าง
เกรี6 ยวกราด และเปลวแห่งเพลิง
เผาผลาญ พร้อมกับฝนกระหนํ�า
และพายุ และลูกเห็บ

อิสยาห์ OP

(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
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31 คนอัสซีเรียจะสยดสยองด้วย
พระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห์
พระองค์ทรงโบยตีด้วยพระคทา
ของพระองค์
32 และจังหวะไม้เรียวลงโทษทุก
จังหวะซึ� งพระเยโฮวาห์ โบยลง
เหนือเขาจะเข้ากับเสียงราํมะนา
และพิณเขาคู่ พระองค์จะทรง
ต่อสู้ เขาด้วยสงครามฟาดฟัน
33 เพราะโทเฟทก็ จั ดไ ว้ นาน
แล้ว เออ เตรียมไว้สาํหรับ
กษัตริย์ เชิงตะกอนก็ลึกและ
กว้าง พร้อมไฟและฟืนมากมาย
คือพระปัสสาสะของพระเยโฮ-
วาห์ เหมือนธารกาํมะถันมาจุด
ให้ลุก

พระเยโฮวาหจ์ะทรง
ป้องกนัเยรูซาเล็ม

31
วิ บัติ แก่ คนเหล่ านั6 นผู้
ลงไปที� อี ยิ ปต์ เพื� อขอ

ความช่วยเหลือและหมายพึ�งม้า
ผู้ที� วางใจในรถรบเพราะมีมาก
และวางใจในพลม้า เพราะเขา
ทั6 งหลายแข็งแรงนัก แต่มิได้
หมายพึ�งองค์บริสุทธิ= ของอิสรา-
เอล หรือแสวงหาพระเยโฮวาห์
2แต่ถึงกระนั6น พระองค์ยังทรง
เฉลียวฉลาดและจะนาํภัยพิบัติ
มาให้ พระองค์จะมิได้ทรงเรียก
พระวจนะของพระองค์ คื นมา
แต่จะทรงลุกขึ6 นต่อสู้ กับวงศ์วาน
ผู้กระทาํความผิด และต่อสู้ กับ

ผู้ ช่วยเหลือของคนเหล่านั6 นที�
กระทาํความชั�วช้า
3 คนอี ยิปต์ เป็ นคนและไม่ ใช่
พระเจ้า และม้าทั6งหลายของเขา
เป็นเนื6 อหนังและไม่ใช่วิญญาณ
เมื� อพระเยโฮวาห์จะทรงเหยียด
พระหัตถ์ของพระองค์ออก ทั6 ง
ผู้ ช่วยเหลือก็จะสะดุด และผู้ที�
รับการช่วยเหลือก็จะล้ม และ
เขาทั6งหลายจะล้มเหลวด้วยกัน
4 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรัสกั บ
ข้าพเจ้าดังนี6 ว่า "ดังสิงโตหรือ
สิงโตหนุ่มคาํรามอยู่เหนือเหยื�อ
ของมัน และเมื�อเขาเรียกผู้เลี6 ยง
แกะหมู่หนึ� งมาสู้ มัน มันจะไม่
คร้ ามกลั วต่อเสี ยงของเขาทั6 ง
หลาย หรือย่อย่นต่อเสียงอึง
คะนึงของเขา ดั� งนั6 นแหละพระ
เยโฮวาห์จอมโยธาจะเสด็จลงมา
เพื� อสู้ รบเพื� อภู เขาศิ โยนและ
เพื�อเนินเขาของมัน
5เหมือนนกบินร่อนอยู่ ดั� งนั6 น
แหละพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะ
ทรงป้องกันเยรูซาเลม็ พระองค์
จะทรงป้องกั นและช่วยให้ พ้น
พระองค์ จะทรงเ ว้ นเสี ยและ
สงวนชีวิตไว้
6จงกลับมาหาพระองค์ ผู้ที�
ประชาชนอิสราเอลได้กบฏอย่าง
ร้าย
7เพราะในวันนั6 น ทุกคนจะทิ6 ง
รูปเคารพของตนที� ทาํ ด้วยเงิน

อิสยาห์ OP, OH

(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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และรูปเคารพของตนที� ทาํด้วย
ทองคาํ ซึ� งมือของเจ้าได้ทาํขึ6 น
อย่างบาปหนาสาํหรับตัวเจ้า
8และคนอัสซี เรียจะล้มลงด้วย
ดาบซึ� งไม่ใช่ของชายฉกรรจ์และ
ดาบซึ� งไม่ใช่ของคนตํ�า ต้อยจะ
กินเขาเสีย และเขาจะหนีจาก
ดาบและคนหนุ่มของเขาจะพ่าย
แพ้อย่างสิ6 นเชิง
9 เขาจะข้ามที� กาํ บังของเขาไป
เพราะความหวาดกลัว และพวก
เจ้ านายของเขาจะเกรงกลั วธง
นั6 น" พระเยโฮวาห์ผู้ที� ไฟของ
พระองค์อยู่ในศิโยน และผู้ที�
เตาหลอมของพระองค์อยู่ในเย-
รูซาเลม็ ตรัสดังนี6 แหละ

อาณาจักรของพระคริสต์
ในอนาคต

คือความหวงัของอิสราเอล

32
ดูเถิด กษัตริย์องค์
หนึ� งจ ะครอบครอง

ด้วยความชอบธรรม และเจ้า
นายจะครอบครองด้ วยความ
ยุติธรรม
2และผู้ หนึ� งจะเหมือนที� กาํบัง
จากลม เป็นที�คุ้มให้พ้นจากพายุ
ฝน เหมือนธารนํ6าในที� แห้ง
เหมื อน ร่ มเงาศิ ลามหึ มาใน
แผ่นดินที�อ่อนเปลี6 ย
3แล้วตาของคนที� เห็นจะมิ ได้
หลับ และหูของคนที� ฟังจะได้
ยิน

4จิตใจของคนที�หุนหันจะเข้าใจ
ความรู้ และลิ6 นของคนติดอ่าง
จะพูดฉะฉานอย่างทันควัน
5เขาจะไม่เรียกคนเลวทรามว่า
คนใจกว้างอีก หรือคนถ่อยว่า
เป็นคนอารี
6เพราะคนเลวทรามจะพูดอย่าง
เลวทราม และใจของเขาก็ปอง
ความชั� วช้า เพื�อประกอบความ
หน้าซื�อใจคด เพื�อออกปากพูด
ความผิดเกี� ยวกับพระเยโฮวาห์
เพื� อทาํ จิตใจของคนหิ วให้ อด
อยากและจะไม่ให้คนกระหายได้
ดื�ม
7อุบายของคนถ่อยกชั็�วร้าย เขา
คิดขึ6 นแต่กิจการชั� วเพื� อทาํลาย
คนยากจนด้วยถ้อยคาํเท ็จ แม้
ว่าเมื� อคาํร้องของคนขัดสนนั6 น
ถูกต้อง
8แต่คนใจกว้างกแ็นะนาํแต่สิ�งที�
ประเสริฐ เขาจะดาํรงอยู่ด้วยสิ�ง
ที�ประเสริฐ
9หญิงทั6 งหลายที�อยู่อย่างสบาย
เอ๋ย จงลุกขึ6 นเถิด และฟังเสียง
ของข้าพเจ้า ท่านบุตรสาวที� ไม่
ระมัดระวังเอ๋ย จงเงี� ยหูฟังคาํ
พูดของข้าพเจ้า
10 อีกสักปีกว่าๆ หญิงที�ไม่ระ-
มัดระวังเอ๋ย ท่านจะสะดุ้ งตัวสั�น
เพราะไร่องุ่นกจ็ะไร้ผล ฤดูเกบ็
ผลไม้กจ็ะไม่มาถึง
11 หญิงที� อยู่สบายเอ๋ย จงตัว

อิสยาห์ OH, OJ

(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 



หน้า 1436

สั�นเถิด ท่านผู้ไม่ระมัดระวังเอ๋ย
จงสะดุ้ งตัวสั� นเถิด จงแก้ผ้า
ปล่อยตัวล่อนจ้อน และเอาผ้า
กระสอบคาดเอวไว้
12 เขาจะทุบอก ด้วยเรื�องไร่นา
ที�แสนสุข ด้วยเรื�องเถาองุ่ นผล
ดก
13 ด้วยเรื�องแผ่นดินของชนชาติ
ของเรา ซึ� งงอกแต่หนามใหญ่
และหนามย่อย ด้วยเรื� องบ้าน
เรือนที� ชื� นบานในนครที� สนุ ก
สนาน
14 เพราะว่ าพระราชวั งจะถู ก
ทอดทิ6 ง เมืองที� มีคนหนาแน่น
จะถูกทิ6 งร้าง ป้อมปราการและ
หอคอยจะกลายเป็นถํ6าเป็นนิตย์
เป็นที� ชื� นบานของลาป่า เป็น
ลานหญ้าของฝูงแพะแกะ
15 จนกว่าพระวิญญาณจะเทลง
มาบนเราจากเบื6 องบน และถิ�น
ทุรกันดารกลายเป็นสวนผลไม้
และสวนผลไม้นั6 นจะถือว่าเป็น
ป่า
16 แล้วความยุติธรรมจะอาศัย
อยู่ในถิ�นทุรกันดาร และความ
ชอบธรรมพักอยู่ในสวนผลไม้
17 และผลของความชอบธรรม
จะเป็นสันติภาพ และผลของ
ความชอบธรรมคื อความสงบ
และความวางใจเป็นนิตย์
18 ชนชาติของเราจะอาศัยอยู่ใน
ที� อยู่อย่างสันติ ในที� อาศัยอัน

ปลอดภัย ในที�พักอันสงบ
19 เมื� อป่าพังทลาย ลูกเห็บจะ
ตกและเมืองจะยุบลงทีเดียว
20 ท่านที� หว่านอยู่ ข้างห้วงนํ6า
ทั6งปวงกเ็ป็นสุข  ผู้ที�ปล่อยให้
ตีนวัวและตีนลาเที� ยวอยู่ อย่าง
อิสระ

พระสญัญาและ
คําตกัเตือนต่างๆ

33
วิบัติแก่เจ้าผู้ทาํลาย ผู้
ซึ� งตั วเจ้ าเองมิ ได้ ถู ก

ทาํลาย เจ้าผู้เป็นคนทรยศ ซึ� ง
ไม่ มี ผู้ ใดได้ ทรยศต่ อเจ้ าเลย
เมื�อเจ้าจะหยุดทาํลาย เจ้าจะถูก
ทาํลาย และเมื� อเจ้าจะหยุด
ยั6 งการประพฤติทรยศเสีย เขา
ทั6งหลายจะทรยศต่อเจ้า
2โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
พระกรุ ณาแก่ ข้ าพระองค์ ทั6 ง
หลาย ข้าพระองค์ทั6 งหลายรอ
คอยพระองค์ ขอทรงเป็นแขน
ของเขาทั6 งหลายทุกเช้า เป็น
ความรอดของข้ าพระองค์ ทั6 ง
หลายในยามทุกข์ลาํบากด้วย
3เมื� อได้ยินเสียงกัมปนาท ชน
ชาติทั6 งหลายหนีไป พระองค์
ทรงลุกขึ6 น บรรดาประชาชาติก็
กระจัดกระจายไป
4ของที� ริบได้ของเจ้าก็ถูกรวบ
รวมเหมือนตัaกแตนวัยคลานเกบ็
รวบรวม คนก็กระโดดตะครุบ
อย่างตัaกแตนวัยบินโดดตะครุบ

อิสยาห์ OJ, OO

(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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5พระเยโฮวาห์ทรงเป็นที� เยินยอ
เพราะพระองค์ประทับ ณ ที�สูง
พระองค์ทรงให้ความยุติธรรม
และความชอบธรรมเตม็ศิโยน
6สติปัญญาและความรู้อันอุดม
จะเป็นเสถียรภาพแห่งเวลาของ
เจ้า และเป็นกาํลังแห่งความ
รอด ความยาํเกรงพระเยโฮวาห์
เป็นทรัพย์สมบัติของเขา
7ดูเถิด ผู้แกล้วกล้าของเขาจะ
ร้องทูลอยู่ภายนอก คณะทูต
สันติภาพจะรํ�าไห้อย่างขมขื�น
8ทางหลวงกร้็าง คนสัญจรไปมา
ก็หยุดเดิน เขาหักพันธสัญญา
เสีย เขาดูหมิ�นเมืองต่างๆ เขา
ไม่นับถือคน
9แผ่นดินไว้ทุกข์และอ่อนระ-
ทวย เลบานอนอับอายและถูก
โค่นลง ชาโรนเหมือนถิ� นทุร-
กันดาร บาชานและคารเมลก็
สลัดผลของเขา
10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "บัดนี6
เราจะลุกขึ6 น บัดนี6 เราจะเป็นที�
ยกย่อง บัดนี6 เราจะเป็นที�เชิดชู
11 เจ้าจะอุ้ มท้องแต่แกลบ เจ้า
จะคลอดแต่ตอ ลมหายใจของ
เจ้าเป็นไฟที�จะเผาผลาญเจ้า
12 และชนชาติ ทั6 งหลายก็ จะ
เหมือนถูกเผาเป็นปูน เหมือน
หนามใหญ่ที� ถู กตัดลงที� เผาใน
ไฟ"
13 เจ้าผู้อยู่ไกล ฟังซิว่าเราได้

ทาํอะไร เจ้าผู้อยู่ใกล้ จงรับรู้
เรื�องกาํลังของเรา
14 คนบาปในศิโยนกก็ลัว ความ
สะทกสะท้านทาํให้คนหน้าซื� อ
ใจคดประหลาดใจ "ใครในพวก
เราจะอยู่ กับไฟที� เผาผลาญได้
ใครในพวกเราจะอาศัยอยู่ กับ
การไหม้เป็นนิตย์ได้"
15 คือเขาผู้ ดาํ เนิ นอย่ างชอบ
ธรรมและพูดอย่างซื� อตรง เขา
ผู้ดูหมิ� นผลที� ได้จากการบีบบัง
คับ ผู้สลัดมือของเขาจากการถือ
สินบนไว้ ผู้อุดหูจากการฟังเรื�อง
เลือดตกยางออก และปิดตาจาก
การมองความชั�วร้าย
16 เขาจะอาศัยอยู่บนที� สูง ที�
กาํบังของเขาจะเป็นป้อมหิน จะ
มีผู้ให้อาหารเขา นํ6าของเขาจะ
มีแน่
17 ตาของเจ้าจะเห็นกษัตริย์ทรง
สง่าราศี จะเห็นแผ่นดินที� ยืด
ออกไกล
18 จิตใจของเจ้าจะคิดคาํนึงถึง
ความสยดสยอง "เขาผู้ที� เป็น
ราชเลขาอยู่ที� ไหน เขาผู้ที� ชั� ง
บรรณาการอยู่ที�ไหน เขาผู้ที�นับ
หอคอยอยู่ที�ไหน"
19 ท่านจะไม่เห็นชนชาติที�ดุร้าย
อีก ชนชาติที� พูดคลุมเครือซึ� ง
ท่านฟังไม่ออก ที� พูดต่างภาษา
ซึ�งท่านเข้าใจไม่ได้
20 จงมองศิโยน เมืองแห่งเทศ-

อิสยาห์ OO

(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
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กาลของเรา ตาของท่านจะเห็น
เยรูซาเลม็ เป็นที�อยู่ที�สงบ เป็น
พลับพลาที�ไม่ต้องขนย้าย หลัก
หมุดพลับพลาจะไม่รู้จักถอนขึ6 น
เชือกผูกกจ็ะไม่รู้จักขาด
21 แต่นั� นพระเยโฮวาห์จะทรง
อยู่กับเราด้วยความโอ่อ่าตระ-
การ ในที�ที� มีแม่นํ6าและลาํธาร
กว้าง ที�จะไม่มีเรือกรรเชียงใหญ่
แล่นไป ที�จะไม่มีเรืองามโอ่อ่า
ผ่านไป
22 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็น
ผู้พิพากษาของเรา พระเยโฮวาห์
ทรงเป็นผู้ทรงตั6 งพระราชบัญ-
ญัติให้เรา พระเยโฮวาห์ทรงเป็น
บรมมหากษัตริย์ของเรา พระ
องค์จะทรงช่วยเราให้รอด
23 สายโยงของเจ้าห้อยหย่อน
มันจะยึดเสาให้แน่นไม่ได้ หรือ
ยึดใบให้กางไม่ได้ แล้วเขาจะ
แบ่งเหยื� อและของที� ริบได้เป็น
อันมากนั6 น แม้คนง่อยก็จะเอา
เหยื�อได้
24 ไม่มีชาวเมืองคนใดจะกล่าว
ว่า "ข้าป่วยอยู่" ประชาชนผู้
อาศั ยอยู่ ที� นั� นจะได้ รั บอภั ย
ความชั�วช้าของเขา

วนัแห่งพระเยโฮวาห์
และพระพิโรธของพระองค์

34
บรรดาประชาชาติ เอ๋ย
จงเข้ามาใกล้จะได้ ฟัง

และชนชาติทั6 งหลายเอ๋ย ฟังซิ

ขอให้แผ่นดินโลกและสรรพสิ� ง
ในนั6นฟัง ทั6งพิภพและบรรดาสิ�ง
ที�มาจากพิภพ
2เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเกรี6 ยว
กราดต่อประชาชาติทั6 งสิ6 น และ
ดุเดือดต่อพลโยธาทั6งสิ6 นของเขา
พระองค์ทรงสั งหารผลาญเขา
อย่างเดด็ขาด และมอบเขาไว้แก่
การฆ่า
3 คนที� ถู ก ฆ่ าของ เขาจะ ถู ก
เหวี� ยงออกไป และกลิ� นเหม็น
แห่งศพของเขาจะฟุ้งไป ภูเขาจะ
ละลายไปด้วยโลหิตของเขา
4บริวารทั6 งสิ6 นของฟ้าสวรรค์จะ
ละลายไป และท้องฟ้ากจ็ะม้วน
เหมือนหนังสือม้วน บริวารทั6 ง
สิ6 นของมันจะร่วงหล่นเหมือนใบ
ไม้หล่นจากเถาองุ่ น อย่างมะ-
เดื�อหล่นจากต้นมะเดื�อ
5 เพราะว่าดาบของเราจะได้ดื� ม
จนอิ�มในสวรรค์ ดูเถิด มันจะลง
มาเพื� อพิพากษาเอโดมและชน
ชาติที�เราสาปแช่งแล้ว
6พระแสงของพระเยโฮวาห์เต็ม
ไปด้วยโลหิต เกรอะกรังไปด้วย
ไขมัน กับเลือดของลูกแกะและ
แพะ กับไขมันของไตแกะผู้
เพราะพระเยโฮวาห์มีการฆ่าบูชา
ในเมืองโบสราห์ การฆ่าขนาด
ใหญ่ในแผ่นดินเอโดม
7ม้ายูนิคอนจะล้มลงพร้อมกับ
เขาด้วย และวัวหนุ่มจะล้มอยู่

อิสยาห์ OO, OL

(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 แผ่นดินของเขา
จะโชกไปด้วยเลือด และดินจะ
ได้อุดมด้วยไขมัน
8 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมี วัน
เพื� อการแก้แค้น มีปีแห่งการ
ตอบแทนเพื� อการโต้ เถี ยงกั น
ของศิโยน
9และลาํธารแห่งเอโดมจะกลาย
เป็นยางมะตอย และดินของ
เมื องนี6 จะกลายเป็ นกาํมะถั น
แผ่นดินนี6 จะกลายเป็นยางมะ-
ตอยที�ลุกอยู่
10 ทั6 งกลางคืนและกลางวันจะ
ไม่ดับ ควันของมันจะขึ6 นอยู่
เสมอเป็นนิตย์ มันจะถูกทิ6 งร้าง
อยู่ทุกชั�วอายุ ไม่มีใครจะผ่านไป
เนืองนิตย์
11 แต่นกกระทุงและอีกาบ้าน
จะยึดมันเป็นกรรมสิทธิ=  นก
ทึดทือและกาจะอาศัยอยู่ที� นั� น
พระองค์จะทรงขึงสายแห่งความ
ยุ่งเหยิงเหนือมัน และปล่อย
ลูกดิ�งแห่งความว่างเปล่า
12 เขาจะเรียกพวกขุนนางมายัง
ราชอาณาจักร แต่ไม่มีเลย และ
บรรดาเจ้านายของมันจะไม่มีค่า
เลย
13 หนามใหญ่จะงอกขึ6 นในพระ
ราชวังของมัน ตาํแยและต้น
หนามจะงอกขึ6 นในป้อมปราการ
ของมัน และจะเป็นที�อาศัยของ
มังกร และเป็นลานของนกเค้า-

แมว
14 และสั ตว์ ป่ าจะพบกั บหมา
จิ6 งจอก เมษปีศาจจะร้องหา
เพื�อนของมัน เออ ผีจะลงมาที�
นั�นและหาที�ตัวพัก
15 นกฮูกจะทาํรังและตกฟองที�
นั� น และกกไข่และรวบรวมลูก
อ่อนไว้ในเงาของมัน เออ
เหยี� ยวปี กดาํ จะรวมกั นที� นั� น
ต่างคู่กอ็ยู่กับของมัน
16 จงเสาะหาและอ่านจากหนัง-
สือของพระเยโฮวาห์ สัตว์เหล่า
นี6 จะไม่ขาดไปสักอย่างเดียว ไม่
มีตัวใดที�จะไม่มีคู่ เพราะหนัง-
สือนั6 นได้บัญชาปากของเราแล้ว
และพระวิญญาณของพระองค์
ได้รวบรวมไว้
17 พระองค์ทรงจับสลากให้มัน
แล้ว พระหัตถ์ของพระองค์ได้
ปันส่วนให้ด้วยเชือกวัด มันทั6 ง
หลายจะได้กรรมสิทธิ= เป็นนิตย์
มันจะอาศัยอยู่ในนั6นทุกชั�วอายุ
อิสราเอลจะกลบัไปอยู่ที.ศิโยน

35
ถิ� นทุ รกั นดารและที�
แห้ งแล้ งจะยิ นดี เพื� อ

เขาทั6งหลาย ทะเลทรายจะเปรม
ปรีดิ= และผลิดอกอย่างต้นดอก
กุหลาบ
2มันจะออกดอกอุดม และเปรม
ปรีดิ= ด้วยความชื� นบานและการ
ร้องเพลง สง่าราศีของเลบานอน
ก็จะประทานให้มัน ทั6 งความ

อิสยาห์ OL, OU

(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
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โอ่ อ่ าตระการของคารเมลและ
ชาโรน ที� เหล่านี6 จะเห็นสง่าราศี
ของพระเยโฮวาห์ และความ
โอ่ อ่ าตระการของพระเจ้าของ
พวกเรา
3 จงหนุนกาํลั งของมื อที� อ่ อน
และกระทาํหัวเข่าที� อ่อนให้มั� น
คง
4จงกล่าวกับคนที�มีใจคร้ามกลัว
ว่า "จงแขง็แรงเถอะ อย่ากลัว ดู
เถิด พระเจ้าของท่านทั6 งหลาย
จะเสดจ็มาด้วยการแก้แค้น พระ
องค์จะเสด็จมาและช่วยท่านให้
รอด ด้วยการตอบแทนของพระ
เจ้า"
5แล้วนัยน์ตาของคนตาบอดจะ
เปิดออก แล้วหูของคนหูหนวก
จะเบิก
6แล้วคนง่อยจะกระโดดได้อย่าง
กวาง และลิ6 นของคนใบ้จะร้อง
เพลง เพราะนํ6าจะพลุ่งขึ6 นมาใน
ถิ�นทุรกันดาร และลาํธารจะพลุ่ง
ขึ6 นในทะเลทราย
7ดินที� แตกระแหงจะกลายเป็น
สระนํ6า และดินที� กระหายจะ
กลายเป็นนํ6า พุ ในที� อาศัยของ
มังกรที�ที�แต่ละตัวอาศัยนอนอยู่
จะมีหญ้าพร้อมทั6 งต้นอ้ อและ
ต้นกกงอกขึ6 น
8และจะมีทางหลวงที�นั� น และ
จะมีทางหนึ� ง และเขาจะเรียก
ทางนั6นว่า ทางแห่งความบริสุทธิ=

คนไม่สะอาดจะไม่ ผ่านไปทาง
นั6 น แต่จะเป็นทางเพื�อพวกเขา
แล้วพวกที�เดินทางแม้คนโง่ก็จะ
ไม่หลงในนั6น
9จะไม่มีสิงโตที�นั� น หรือจะไม่
มีสัตว์ร้ายมาบนทางนั6 น จะหา
มันที�นั� นไม่พบ แต่ผู้ที� ไถ่ไว้
แล้วจะเดินบนนั6น
10 ผู้ ที� รับการไถ่แล้ วของพระ
เยโฮวาห์จะกลับ และจะมายัง
ศิโยนด้วยร้องเพลง มีความชื�น
บานเป็นนิตย์บนศีรษะของเขา
ทั6 งหลาย เขาจะได้รับความชื� น
บานและความยินดี ความโศก
เศร้ าและการถอนหายใจจะ
ปลาตไปเสีย

เซนนาเคอริบบุกรุกยูดาห์

36
ต่อมา ในปีที�สิบสี�แห่ง
รัชกาลกษัตริย์เฮเซคี-

ยาห์ เซนนาเคอริบกษัตริย์แห่ง
อัสซีเรียได้ยกขึ6 นมาต่อสู้ บรรดา
นครที� มี ป้อมของยูดาห์และยึด
ได้
2และกษัตริย์แห่งอัสซีเรียได้รับ
สั�งให้รับชาเคห์ ไปจากเมืองลา-
คีชถึงกรุงเยรูซาเล็ม เข้าเฝ้า
กษัตริย์เฮเซคียาห์ พร้อมกับ
กองทัพใหญ่ และท่านมายืนอยู่
ทางรางระบายนํ6าสระบนที� ถนน
ลานซักฟอก
3เอลียาคิมบุตรชายฮิลคียาห์ก็
ออกมาหาท่าน เอลียาคิมเป็น

อิสยาห์ OU, OM

(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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ผู้บัญชาการราชสาํนัก พร้อมกับ
เชบนาห์ราชเลขา และโยอาห์
บุตรชายอาสาฟเจ้ ากรมสาร-
บรรณ
4 และรั บชาเคห์ พู ดกั บเขาว่ า
"จงทูลเฮเซคียาห์ว่า `พระมหา
กษัตริย์ คือกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย
ตรัสดังนี6 ว่า ท่านวางใจในอะไร

รบัชาเคหขู่์เข็ญอิสราเอล
5ท่านคิดว่า (แต่เป็นเพียงแต่
ถ้อยคาํไร้สาระ) "เรามียุทธ
ศาสตร์และแสนยานุภาพ" หรือ
เดีW ยวนี6 ท่านวางใจในใคร ท่าน
จึงได้กบฏต่อเรา
6ดูเถิด ท่านวางใจในไม้เท้าอ้อ
ที� เดาะ คืออียิปต์ ซึ� งจะตาํมือ
ของคนใดๆที� ใช้ ไม้ เท้ านั6 นยัน
ฟาโรห์กษัตริ ย์แห่งอี ยิปต์ เป็น
เช่นนั6นต่อทุกคนที�วางใจในเขา
7แต่ถ้าท่านจะบอกเราว่า "เรา
วางใจในพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเรา" ก็ปูชนียสถานสูง
และแท่นบูชาของพระองค์นั6 นมิ
ใช่หรือที� เฮเซคียาห์ รื6 อทิ6 งเสีย
แล้ว พลางกล่าวแก่ยูดาห์และ
เยรูซาเล็มว่า "ท่านทั6 งหลาย
จงนมัสการที�หน้าแท่นบูชานี6 "
8ฉะนั6 นบัดนี6  มาเถิด มาทาํ
สัญญากันกับกษัตริย์แห่งอัสซี-
เรียนายของข้า เราจะให้ม้าสอง
พันตัวแก่เจ้า ถ้าฝ่ายเจ้าหาคน
ที�ขี� ม้าเหล่านั6นได้

9แล้วอย่างนั6 นเจ้าจะขับไล่นาย
กองแต่เพียงคนเดียวในหมู่ ข้า
ราชการผู้น้อยที�สุดของนายของ
เราอย่างไรได้ แต่เจ้ายังวางใจ
พึ� งอียิปต์เพื�อรถรบและเพื�อพล
ม้า
10 ยิ� งกว่านั6 นอีกที� เรามาต่อสู้
แผ่นดินนี6 เพื� อทาํลายเสีย ก็ขึ6 น
มาโดยปราศจากพระเยโฮวาห์
หรือ พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าว่า
"จงขึ6 นไปต่อสู้ แผ่นดิ นนี6 และ
ทาํลายเสีย"'"
11 แล้วเอลียาคิม เชบนาห์ และ
โยอาห์ เรียนรับชาเคห์ว่า "ขอที
เถอะ ขอพูดกับผู้รับใช้ของท่าน
เ ป็ นภาษาของคนซี เ รี ยเถิ ด
เพราะเราเข้าใจภาษานั6น ขออย่า
พูดกับเราเป็นภาษาของคนยิว
ให้ประชาชนผู้อยู่บนกาํแพงนั6 น
ได้ยินเลย"
12 แต่รับชาเคห์ว่า "นายของข้า
ใช้ให้เรามาพูดถ้อยคาํเหล่านี6 แก่
นายของเจ้าและแก่เจ้า และไม่
ให้พูดกับคนที�นั� งอยู่บนกาํแพง
ผู้ที�จะต้องกินขี6 และกินเยี�ยวของ
เขาพร้อมกับเจ้าอย่างนั6นหรือ"
13 แล้วรับชาเคห์ได้ยืนร้องตะ-
โกนเสียงดังเป็นภาษาของคนยิว
ว่า "จงฟังพระวจนะของพระ
มหากษัตริย์ คือกษัตริย์แห่ง
อัสซีเรีย
14 กษัตริย์ตรัสดังนี6 ว่า `อย่าให้

อิสยาห์ OM

(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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เฮเซคียาห์ลวงเจ้า เพราะเขาไม่
สามารถที�จะช่วยเจ้าให้พ้น
15 อย่าให้เฮเซคียาห์กระทาํให้
เจ้ าวางใจในพระเยโฮวาห์ โดย
กล่าวว่า "พระเยโฮวาห์จะทรง
ช่วยเราให้พ้นแน่ จะไม่ทรงมอบ
เมืองนี6 ไว้ในมือของกษัตริย์แห่ง
อัสซีเรีย"'
16 อย่าฟังเฮเซคียาห์ เพราะ
กษัตริย์แห่งอัสซีเรียตรัสดังนี6 ว่า
`จงทาํสัญญาไมตรีกับเราด้วย
ของกาํนัล และออกมาหาเรา
แล้วทุกคนจะได้กินจากเถาองุ่ น
ของตน และทุกคนจะกินจากต้น
มะเดื�อของตน และทุกคนจะดื�ม
นํ6าจากที�ขังนํ6าของตน
17 จนเราจะมานาํ เ จ้ า ไปยั ง
แผ่นดินที� เหมือนแผ่นดินของ
เจ้าเอง เป็นแผ่นดินที�มีข้าวและ
นํ6าองุ่น แผ่นดินที�มีขนมปังและ
สวนองุ่น
18 จงระวังเกลือกว่าเฮเซคียาห์
จะนาํเจ้าผิดไป โดยกล่าวว่า
"พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเราทั6 ง
หลายให้พ้น" มีพระแห่งบรรดา
ประชาชาติองค์ใดเคยช่วยแผ่น
ดินของตนให้พ้นจากพระหัตถ์
แห่งกษัตริย์ของอัสซีเรียได้หรือ
19 พระของ เมื องฮามั ทและ
เมืองอารปัดอยู่ที�ไหน พระของ
เมืองเสฟารวาอิมอยู่ที�ไหน เขา
ได้ช่ วยสะมาเรียให้ พ้นจากมือ

ของเราหรือ
20 พระองค์ใดในบรรดาพระทั6 ง
หลายของประเทศเหล่านี6 ได้ช่วย
ประเทศของตนให้ พ้นจากมื อ
ของเรา แล้วพระเยโฮวาห์จะทรง
ช่วยเยรูซาเลม็ให้พ้นจากมือของ
เราหรือ'"
21 แต่ เขาทั6 งหลายนิ� งไม่ ตอบ
เขาสักคาํเดียว เพราะพระบัญชา
ของกษัตริย์มีว่า "อย่าตอบเขา
เลย"
22 แล้วเอลียาคิมบุตรชายฮิลคี-
ยาห์ ผู้บัญชาการราชสาํนัก และ
เชบนาห์ราชเลขา และโยอาห์
บุตรชายอาสาฟ เจ้ากรมสาร-
บรรณ ได้เข้าเฝ้าเฮเซคียาห์ด้วย
เสื6 อผ้าฉีกขาด และกราบทูลถ้อย
คาํของรับชาเคห์

37
ต่อมาเมื� อกษัตริย์เฮ-
เซ คี ยา ห์ ทรง ไ ด้ ยิ น

พระองค์กท็รงฉีกฉลองพระองค์
เสีย และทรงเอาผ้ากระสอบ
คลุมพระองค์ และเสด็จเข้าใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์
2และพระองค์ทรงใช้เอลียาคิม
ผู้บัญชาการราชสาํนัก และเชบ-
นาห์ราชเลขา และพวกปุโรหิต
ใหญ่คลุมตัวด้วยผ้ากระสอบ ไป
หาอิสยาห์ผู้พยากรณ์ บุตรชาย
ของอามอส
3เขาทั6งหลายเรียนท่านว่า "เฮ-
เซคียาห์ตรัสดังนี6 ว่า `วันนี6 เป็น

อิสยาห์ OM, OT

(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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วันทุกข์ใจ วันถูกติเตียนและ
หมิ�นประมาท เด็กก็ถึงกาํหนด
คลอด แต่ไม่มีกาํลังเบ่งให้
คลอด
4ชะรอยพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านคงจะสดับถ้อยคาํของ
รับชาเคห์ ผู้ซึ�งกษัตริย์แห่งอัส-
ซีเรียนายของเขาได้สั� งมาให้เย้ย
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และจะ
ทรงขนาบถ้อยคาํซึ� งพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงสดับ
เพราะฉะนั6 น ขอท่านถวายคาํ
อธิษฐานเพื�อส่วนชนที� เหลืออยู่
นี6 '"

อิสยาหส์ญัญาว่า
พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือยูดาห์
5ดังนั6 นข้าราชการของกษัตริย์
เฮเซคียาห์มาถึงอิสยาห์
6อิสยาห์ก็บอกเขาทั6 งหลายว่า
"จงทูลนายของท่านเถิดว่า พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี6 ว่า `อย่ากลัว
เพราะถ้อยคาํที�เจ้าได้ยินนั6น ซึ�ง
ข้าราชการของกษัตริย์แห่งอัส-
ซีเรียได้กล่าวหยาบช้าต่อเรา
7ดูเถิด เราจะบรรจุจิตใจอย่าง
หนึ� งในเขาเพื� อเขาจะได้ ยิ น
ข่าวลือ และกลับไปยังแผ่นดิน
ของเขา และเราจะให้เขาล้มลง
ด้วยดาบในแผ่นดินของเขาเอง'"

เซนนาเคอริบสบประมาท
พระเจ้าของเฮเซคียาห์

8 รับชาเคห์ได้กลับไป และได้

พบกษัตริ ย์ แห่ งอั สซี เรี ยสู้ รบ
เมืองลิบนาห์ เพราะเขาได้ยินว่า
กษัตริย์ออกจากลาคีชแล้ว
9พระองค์ทรงได้ ยินเกี� ยวกั บ
ทีรหะคาห์กษัตริย์แห่งเอธิโอ-
เปียว่า "เขาได้ออกมาสู้ รบกับ
พระองค์แล้ว" และเมื�อพระองค์
ทรงสดับแล้วจึงส่งผู้ สื� อสารไป
เฝ้าเฮเซคียาห์ทูลว่า
10 "เจ้ าจงพู ดกั บเฮเซคี ยาห์
กษัตริย์แห่งยูดาห์ดังนี6 ว่า `อย่า
ให้พระเจ้าของท่านซึ� งท่านวาง
ใจนั6 นลวงท่านว่า "เยรูซาเล็ม
จะมิ ไ ด้ ถู กมอบไว้ ในมื อของ
กษัตริย์แห่งอัสซีเรีย"
11 ดูเถิด ท่านได้ยินแล้วว่า
บรรดากษัตริย์แห่งอัสซี เรียได้
กระทาํอะไรกับแผ่นดินทั6 งสิ6 น
บ้าง ทาํลายเสียหมดอย่างสิ6 น
เชิง ส่วนท่านเองจะรับการช่วย
ให้พ้นหรือ
12 บรรดาพระของบรรดาประ-
ชาชาติได้ช่วยเขาให้รอดพ้นหรือ
คือประชาชาติซึ� งบรรพบุรุษของ
เราได้ทาํลาย คือโกซาน ฮาราน
เรเซฟ และประชาชนของเอเดน
ซึ�งอยู่ในเทลอัสสาร์
13 กษัตริย์ของฮามัท กษัตริย์
ของอารปัด กษัตริย์ของเมือง
เสฟารวาอิม เฮนาและอิฟวาห์
อยู่ที�ไหน'"
14 เฮเซคียาห์ทรงรับจดหมาย

อิสยาห์ OT

(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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จากมือผู้สื� อสาร และทรงอ่าน
และเฮเซคียาห์ได้ขึ6 นไปยังพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ และทรง
คลี� จดหมายนั6 นออกต่อเบื6 อง
พระพักตร์พระเยโฮวาห์

เฮเซคียาหอ์ธิษฐาน
15 และเฮเซคียาห์ทรงอธิษฐาน
ต่อพระเยโฮวาห์ว่า
16 "โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอม
โยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้
ทรงประทับระหว่างพวกเครูบ
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่ง
บรรดาราชอาณาจักรของแผ่น
ดินโลก พระองค์แต่องค์เดียว
พระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์
และแผ่นดินโลก
17 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงเงี� ยพระกรรณสดับ โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเบิก
พระเนตรทอดพระเนตร และ
ขอทรงสดับบรรดาถ้อยคาํของ
เซนนาเคอริบซึ� งเขาได้ใช้มาเย้ย
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
18 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เป็น
ความจริงที� บรรดากษัตริย์แห่ง
อัสซีเรียได้กระทาํให้ประเทศทั6 ง
สิ6 นและแผ่นดินของเขานั6 นร้าง
เปล่า
19 และได้เหวี� ยงพระของประ-
ชาชาตินั6 นเข้าไฟ เพราะเขามิใช่
พระ เป็นแต่ผลงานของมือ
มนุษย์ เป็นไม้และหิน เพราะ

ฉะนั6นเขาจึงถูกทาํลายเสีย
20 ฉะนั6 นบัดนี6  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์
ทั6งหลาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์
ให้พ้นมือของเขา เพื�อราชอาณา
จักรทั6 งสิ6 นแห่งแผ่นดินโลกจะ
ทราบว่า พระองค์ทรงเป็นพระ
เยโฮวาห์แต่พระองค์เดียว"
พระเจ้าทรงสญัญาว่าจะช่วย

ยูดาหใ์หพ้น้จากเซนนาเคอริบ
21 แล้วอิสยาห์บุตรชายของอา-
มอสได้ใช้ ให้ ไปเฝ้ าเฮเซคียาห์
ทูลว่า "พระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งอิสราเอลตรัสดังนี6 ว่า เพราะ
เจ้าได้อธิษฐานต่อเราเกี� ยวกับ
เซนนาเคอริบกษัตริย์แห่งอัสซี-
เรีย
22 ต่ อไปนี6 เป็ นพระวจนะซึ� ง
พระเยโฮวาห์ตรัสเกี� ยวกับท่าน
นั6นว่า `ธิดาพรหมจารีแห่งศิโยน
ดูหมิ�นเจ้า และหัวเราะเยาะเย้ย
เจ้า ธิดาแห่งเยรูซาเลม็สั�นศีรษะ
ใส่เจ้า
23 เจ้าเย้ยและกล่าวหยาบช้าต่อ
ผู้ใด เจ้าขึ6 นเสียงของเจ้าต่อผู้ใด
และเบิ�งตาของเจ้าอย่างเย่อหยิ�ง
ต่อผู้ ใด ต่อองค์บริสุทธิ= แห่ง
อิสราเอลน่ะซิ
24 เจ้าได้เย้ยองค์พระผู้เป็นเจ้า
ด้วยผู้ รับใช้ของเจ้า และเจ้าได้
ว่า "ด้วยรถรบเป็นอันมากของ
ข้า ข้าได้ขึ6 นที�สูงของภูเขา ถึงที�

อิสยาห์ OT

(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 ข้าจะโค่น
ต้นสนสีดาร์ที�สูงที�สุดของมันลง
ทั6งต้นสนสามใบที�ดีที�สุดของมัน
ข้าจะเข้าไปยังที�ยอดลิบที�สุดใน
ชายแดนของมัน ที� ป่าไม้แห่ง
คารเมล
25 ข้าขุดบ่อและดื� มนํ6า ข้าได้
เอาฝ่าเท้าของข้ากวาดธารนํ6าทั6 ง
สิ6 นของสถานที� ที� ถูกล้อมโจมตี
ให้แห้งไป"
26 เจ้าไม่ได้ยินหรือว่า เราได้จัด
ไว้นานแล้ว เราได้กะแผนงานไว้
แต่ดึกดาํบรรพ์ ซึ�ง ณ บัดนี6 เรา
ให้เป็นไปแล้ว คือเจ้าจะทาํเมือง
ที�มีป้อมให้พังลงให้เป็นกองสิ� ง
ปรักหักพัง
27 ส่ วนชาวเมื องนั6 นมี อาํนาจ
น้อย เขาสะดุ้ งกลัวและอับอาย
เขาเหมือนหญ้าที� ทุ่ งนา และ
เหมือนหญ้าอ่อน เหมือนหญ้าที�
บนยอดหลังคาเรือน เหมือน
ข้าวเกรียมไปก่อนที� มันจะงอก
งามอย่างนั6น
28 แต่เราได้รู้จักการที� เจ้านั� งลง
กับการออกไปและเข้ามาของเจ้า
และการเกรี6 ยวกราดของเจ้าต่อ
เรา
29 เพราะเจ้าได้เกรี6 ยวกราดต่อ
เรา และความจองหองของเจ้า
ได้มาเข้าหูของเรา ฉะนั6น เราจะ
เอาขอของเราเกี�ยวจมูกเจ้า และ
บังเหียนของเราใส่ริมฝีปากเจ้า

และเราจะหันเจ้ ากลั บไปตาม
ทางซึ�งเจ้ามานั6น
30 และนี� จะเป็นหมายสาํคัญแก่
เจ้า คือปีนี6 เจ้าจะกินสิ�งที�งอกขึ6 น
เอง และในปีที�สองสิ� งที�ผลิจาก
เดิม แล้วในปีที�สาม จงหว่าน
และเกี�ยว และปลูกสวนองุ่นและ
กินผลของมัน
31 ส่ วนที� รอดและเหลื อแห่ ง
วงศ์วานของยูดาห์จะหยั�งรากลง
ไป และเกิดผลขึ6 นบน
32 เพราะว่าส่วนคนที� เหลือจะ
ออกไปจากเยรูซาเลม็ และส่วน
ที�รอดมาจะออกมาจากภูเขาศิ-
โยน ความกระตือรือร้นของพระ
เยโฮวาห์จอมโยธาจะกระทาํการ
นี6 '
33 เพราะฉะนั6นพระเยโฮวาห์จึง
ตรัสเกี� ยวกับกษัตริย์แห่งอัสซี-
เรียดังนี6 ว่า `ท่านจะไม่เข้าใน
นครนี6  หรือยิงลูกธนูไปที�นั� น
หรือถือโล่ เข้ ามาข้างหน้านคร
หรือสร้างเชิงเทินสู้ มัน
34 ท่านมาทางใด ท่านจะต้อง
กลับไปทางนั6น ท่านจะไม่เข้ามา
ในนครนี6  พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี6
แหละ
35 เพราะเราจะป้องกันนครนี6 ไว้
เพื�อให้รอด เพื�อเห็นแก่เราเอง
และเห็นแก่ดาวิด ผู้ รับใช้ของ
เรา'"
36 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์

อิสยาห์ OT

(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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จึงได้ออกไป และได้ประหารคน
ในค่ายแห่งคนอัสซีเรียเสียหนึ� ง
แสนแปดหมื� นห้าพันคน และ
เมื� อคนลุกขึ6 นในเวลาเช้ามืด ดู
เถิด พวกเหล่านั6นเป็นศพทั6งนั6น
37 แล้วเซนนาเคอริบกษัตริ ย์
แห่งอัสซีเรียก็ได้ยกไปและกลับ
บ้าน และอยู่ในนีนะเวห์
38 ต่อมาขณะเมื� อท่านนมัสการ
ในนิเวศของพระนิสโรกพระของ
ท่าน อัดรัมเมเลคและชาเรเซอร์
โอรสของท่าน ก็ประหารท่าน
เสียด้วยดาบ และหนีไปยัง
แผ่นดินอาร์มีเนีย และเอสาร-
ฮัดโดนโอรสของท่านขึ6 นครอบ
ครองแทนท่าน

เฮเซคียาหท์รงประชวรและ
ทรงฟื, นจากการประชวรน ั,น

38
ในวันเหล่านั6 นเฮเซคี-
ยาห์ทรงประชวรใกล้จะ

สิ6 นพระชนม์ และอิสยาห์ผู้
พยากรณ์ บุตรชายของอามอส
เข้ามาเฝ้าพระองค์ และทูลพระ
องค์ว่า "พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี6
ว่า จงจัดการการบ้านการเมือง
ของเจ้าให้เรียบร้อย เจ้าจะต้อง
ตาย เจ้าจะไม่ฟื6 น"
2 แล้ วเฮเซคี ยาห์ทรงหั นพระ
พักตร์เข้าข้างฝา และอธิษฐาน
ต่อพระเยโฮวาห์
3ว่า "โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้า
พระองค์ขอวิงวอนต่อพระองค์

ขอทรงระลึกว่า ข้าพระองค์ดาํ-
เนินอยู่ต่อเบื6 องพระพักตร์พระ
องค์ด้วยความจริงและด้วยใจที�
เพียบพร้อม และได้กระทาํสิ�งที�
ประเสริ ฐในสายพระเนตรของ
พระองค์มาอย่างไร" และเฮเซ-
คียาห์ทรงกันแสงอย่างปวดร้าว
4แล้วพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์มาถึงอิสยาห์ว่า
5"จงไปบอกเฮเซคียาห์ว่า พระ
เยโฮวา ห์ พระ เจ้ าของดา วิ ด
บรรพบุรุษของเจ้า ตรัสดังนี6 ว่า
เราได้ยินคาํอธิษฐานของเจ้าแล้ว
เราได้เห็นนํ6าตาของเจ้าแล้ว ดู
เถิด เราจะเพิ�มชีวิตให้เจ้าอีกสิบ
ห้าปี
6 เราจะช่วยเจ้าและเมืองนี6 ให้
พ้นจากมือของกษัตริย์แห่งอัส-
ซีเรีย และจะป้องกันเมืองนี6 ไว้
7นี� จะเป็นหมายสาํคัญสาํหรับ
พระองค์จากพระเยโฮวาห์ ที�
พระเยโฮวาห์จะทรงกระทาํสิ� งนี6
ตามที�พระองค์ได้ทรงตรัสไว้
8ดูเถิด เราจะกระทาํให้เงาที�
ดวงอาทิตย์ทอดมาบนนาฬิกา
แดดของอาหัสย้อนกลับมาสิบ
ขั6 น" ดวงอาทิตย์ก็ได้ย้อนกลับ
บนนาฬิกาแดดสิบขั6 น ตามขั6 น
ที�ได้ตกไป
9 บทประพันธ์ ของเฮเซคียาห์
กษัตริย์แห่งยูดาห์ หลังจากที�
พระองค์ได้ทรงประชวรและทรง

อิสยาห์ OT, OS

(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
องค์นั6น มีว่า
10 ข้าพเจ้าว่า เมื� อชีวิตของ
ข้าพเจ้ามาถึงกลางคน ข้าพ-
เจ้ าจะไปยังประตูแดนคนตาย
ข้าพเจ้าต้องถูกตัดขาดจากปีที�
เหลืออยู่ของข้าพเจ้า
11 ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าจะไม่เห็น
พระเยโฮวาห์ คือพระเยโฮวาห์
ในแผ่นดินของคนเป็น ข้าพเจ้า
จะมองไม่เห็นมนุษย์อีก ที� ใน
หมู่ชาวแผ่นดินโลก
12 อายุของข้าพเจ้าก็ถูกพราก
และถูกถอนออกไปจากข้าพเจ้า
อย่างกับเต็นท์ของผู้ เลี6 ยงแกะ
ข้าพเจ้าได้ตัดชี วิตของข้าพเจ้า
เหมือนอย่างคนทอผ้า พระองค์
จะทรงตัดข้าพเจ้าด้วยโรคตรอม
ใจ พระองค์จะทรงนาํข้าพเจ้ามา
ถึงอวสานทั6งวันและคืน
13 ข้ าพเจ้าได้ คิดจนรุ่ งเช้ าว่ า
พระองค์จะทรงหักกระดูกทั6 งสิ6 น
ของข้าพเจ้าเหมือนอย่างสิงโต
พระองค์จะทรงนาํข้าพเจ้ามาถึง
อวสานทั6งวันและคืน
14 ข้ าพเจ้ าร้องอย่างนกนาง-
แอ่นหรือนกกรอด ข้าพเจ้า
พิลาปอย่างนกเขา ตาของข้าพ-
เจ้าเหนื� อยอ่อนด้วยมองขึ6 นข้าง
บน โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้า
พระองค์ถูกบีบบังคับ ขอพระ
องค์ ทรงเป็นผู้ ประกั นของข้ า

พระองค์
15 แต่ ข้ าพเจ้ าจะพู ดอะไรได้
เพราะพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า
แล้ว และพระองค์เองได้ทรง
กระทาํเช่นนั6น ข้าพเจ้ากจ็ะดาํ-
เนิ นไปด้ วยความสงบเสงี� ยม
ตลอดชีวิตของข้าพเจ้า เพราะ
ความขมขื�นแห่งจิตใจของข้าพ-
เจ้า
16 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
มนุษย์ดาํรงชีพอยู่ ได้ ด้ วยสิ� ง
เหล่านี6  และชีวิตแห่งวิญญาณ
ของข้าพระองค์ก็อยู่ ในบรรดา
สิ� งเหล่านี6  พระองค์จะทรงให้
ข้าพระองค์หายดีและทรงทาํให้
ข้าพระองค์มีชีวิต
17 ดูเถิด เพราะเห็นแก่สันติ
ภาพ ข้าพระองค์จึงมีความขม
ขื� นมากยิ� ง แต่พระองค์ทรงรัก
ชี วิตของข้าพระองค์ จึ งได้ทรง
ช่วยให้ พ้นจากหลุมแห่งความ
พินาศ เพราะพระองค์ทรง
เหวี� ยงบาปทั6 งสิ6 นของข้ าพระ
องค์ไว้เบื6 องพระปฤษฎางค์ของ
พระองค์
18 เพราะแดนคนตายสรรเสริญ
พระองค์ไม่ได้ ความมรณายก
ย่องพระองค์ไม่ได้ บรรดาคนที�
ลงไปยังปากแดนคนตายนั6 นจะ
หวังในความจริงของพระองค์ไม่
ได้
19 คนเป็น คนเป็น เขาจะสรร-

อิสยาห์ OS

(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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เสริญพระองค์ อย่างที� ข้าพระ
องค์กระทาํในวันนี6  บิดาจะได้
สาํแดงความจริงของพระองค์แก่
ลูกของเขา
20 พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงช่ วย
ข้าพเจ้าให้รอด เพราะฉะนั6 น
ข้ าพเจ้ าทั6 งหลายจะร้องเพลง
และเล่นเครื� องสายของข้าพเจ้า
ตลอดวั นเวลาแห่ งชี วิ ตของ
ข้าพเจ้าทั6 งหลายที�พระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์
21 เพราะอิ สยาห์ ได้ กล่ าวว่ า
"ให้ เขาเอาขนมมะเดื� อมาแผ่น
หนึ�ง และแปะไว้ที�พระยอดเพื�อ
พระองค์จะฟื6 น"
22 เฮเซคี ยาห์ ได้ ตรั สด้ วยว่ า
"อะไรจะเป็ นหมายสาํ คั ญว่ า
ข้าพเจ้าจะได้ขึ6 นไปยังพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์"
เฮเซคียาหสํ์าแดงคลงัทรพัย์

ทั, งหมดของพระองคใ์ห้
คนจากบาบิโลนเห็น

(J พกษ JP:HJ)

39
คราวนั6 น เมโรดัคบา-
ลาดัน โอรสของบาลา-

ดัน กษัตริย์แห่งบาบิโลน ทรง
ส่งราชสารและเครื�องบรรณาการ
มายังเฮเซคียาห์ เพราะพระองค์
ทรงได้ยินว่า เฮเซคียาห์ทรง
ประชวรและทรงหายประชวร
แล้ว
2และเฮเซคียาห์ทรงเปรมปรีดิ=

เพราะเขาเหล่านั6 น และทรงพา
เขาชมคลังทรัพย์ของพระองค์
ชมเงิน ทองคาํ และเครื�องเทศ
และนํ6ามันประเสริฐ และคลัง
พระแสงทั6งสิ6 นของพระองค์ ทุก
อย่างซึ�งมีในท้องพระคลัง ไม่มี
สิ� งใดที� ในพระราชวัง หรือใน
ราชอาณาจั กรทั6 งสิ6 นของพระ
องค์ซึ� งเฮเซคียาห์มิได้ทรงสาํ-
แดงแก่เขา
3แล้วอิสยาห์ ผู้ พยากรณ์ก็เข้ า
เฝ้ ากษัตริ ย์ เฮเซคียาห์และทูล
พระองค์ว่า "คนเหล่านี6 ทูลอะไร
บ้าง และเขามาแต่ไหนเข้าเฝ้า
พระองค์" เฮเซคียาห์ตรัสว่า
"เขาได้มาหาเราจากเมืองไกล
จากบาบิโลน"
4ท่านทูลว่า "เขาเห็นอะไรใน
พระราชวั งของพระองค์ บ้ าง"
และเฮเซคียาห์ตรัสตอบว่า "เขา
เห็นทุกอย่างในวังของเรา ไม่มี
สิ� งใดในพระคลังของเราซึ�งเรามิ
ได้สาํแดงแก่เขา"
5แล้วอิสยาห์ทูลเฮเซคียาห์ ว่า
"ขอทรงฟั งพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์จอมโยธา
6ดูเถิด วันเวลากาํลังย่างเข้ามา
เมื� อสรรพสิ� งทั6 งสิ6 นในวังของเจ้า
และสิ� งซึ� งบรรพบุรุษของเจ้าได้
สะสมจนถึงทุกวันนี6 จะต้องถูก
เอาไปยังบาบิโลน จะไม่มีสิ�งใด
เหลือเลย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี6

อิสยาห์ OS, OQ

(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
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แหละ
7และลู กบางคนซึ� งถื อกาํ เนิ ด
จากเจ้า ผู้ซึ�งเกิดมาแก่เจ้าจะถูก
นาํเอาไป และเขาจะเป็นขันทีใน
วังของกษัตริย์แห่งบาบิโลน"
8แล้วเฮเซคียาห์ตรัสกับอิสยาห์
ว่า "พระวจนะของพระเยโฮวาห์
ซึ� งท่านกล่าวนั6 นก็ดีอยู่" เพราะ
พระองค์ดาํริว่า "จะมีความอยู่
เย็นเป็นสุขและความจริงในวัน
เวลาของเรานี6 "
จงเลา้โลมชนชาติของพระเจ้า

40
พระเจ้าของเจ้าตรัสว่า
"จงเล้าโลม จงเล้าโลม

ชนชาติของเรา
2จงพูดกับเยรูซาเล็มอย่างเห็น
ใจ และจงประกาศแก่เมืองนั6 น
ว่า การสงครามของเธอสิ6 นสุดลง
แล้ว และความชั� วช้าของเธอก็
อภัยเสียแล้ว เพราะเธอได้รับ
โทษจากพระหัตถ์ของพระเยโฮ-
วาห์แล้ว เป็นสองเท่าของความ
บาปผิดของเธอ"

คําพยากรณถ์ึงการรบัใช้
ของยอหน์ผูใ้หร้บับพัติศมา

(มธ O:O)
3เสียงผู้ ร้องในถิ�นทุรกันดารว่า
"จงเตรียมมรรคาแห่งพระเยโฮ-
วาห์ จงทาํทางหลวงสาํหรับพระ
เจ้ าของเราให้ ตรงไปในทะเล
ทราย
4หุบเขาทุกแห่งจะถูกยกขึ6 น ภู

เขาและเนินทุกแห่งจะให้ตํ�าลง
ทางคดจะกลายเป็นทางตรงและ
ที�ขรุขระจะกลายเป็นที�ราบ
5 และจะเผยสง่ าราศีของพระ
เยโฮวาห์ และบรรดาเนื6 อหนังจะ
ได้เห็นด้วยกัน เพราะพระโอษฐ์
ของพระเยโฮวาห์ตรัสไว้แล้ว"

ความยิ.งใหญ่ของพระเจ้า
และความอ่อนแอของมนุษย์

6เสียงหนึ�งร้องว่า "ร้องซิ" และ
เขาว่า "ข้าจะร้องว่ากระไร"
บรรดาเนื6 อหนังกเ็ป็นเสมือนต้น
หญ้า และความงามทั6 งสิ6 นของ
มันก็เป็นเสมือนดอกไม้แห่งทุ่ง
นา
7ต้นหญ้าเหี� ยวแห้งไป ดอกไม้
นั6นกร่็วงโรยไป เพราะพระวิญ-
ญาณของพระเยโฮวาห์เป่ามาถูก
มัน มนุษยชาติเป็นหญ้าแน่ที
เดียว
8ต้นหญ้าเหี� ยวแห้งไป ดอกไม้
นั6 นก็ร่วงโรยไป แต่พระวจนะ
ของพระเจ้าของเราจะยั� งยืนอยู่
เป็นนิตย์
9โอ ศิโยนเอ๋ย ผู้นาํข่าวดี เจ้าจง
ขึ6 นไปบนภูเขาสูง โอ เยรูซาเลม็
เอ๋ย ผู้นาํข่าวดี จงเปล่งเสียงของ
เจ้าด้วยเตม็กาํลัง จงเปล่งเสียง
เถิด อย่ากลัวเลย จงกล่าวแก่หัว
เมืองแห่งยูดาห์ว่า "ดูเถิด นี�
พระเจ้าของเจ้า"
10 ดูเถิด องค์พระผู้ เป็นเจ้า

อิสยาห์ OQ, LP

(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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พระเจ้าจะเสดจ็มาด้วยพระหัตถ์
อันเข้มแขง็ และพระกรของพระ
องค์จะครอบครองเพื�อพระองค์
ดูเถิด รางวัลของพระองค์ก็อยู่
กับพระองค์ และพระราชกิจของ
พระองค์ก็อยู่ต่อพระพักตร์พระ
องค์
11 พระองค์จะทรงเลี6 ยงฝูงแพะ
แกะของพระองค์อย่างผู้ เลี6 ยง
แกะ พระองค์จะทรงรวบรวมลูก
แกะไว้ ในพระกรของพระองค์
พระองค์ จะทรงอุ้ มไ ว้ ที� พระ
ทรวง และทรงค่อยๆนาํบรรดา
ที�มีลูกอ่อนไป
12 ผู้ใดได้เคยตวงนํ6าทั6 งสิ6 นด้วย
อุ้ งมือของตน และวัดฟ้าสวรรค์
ด้วยคืบเดียว บรรจุผงคลีของ
แผ่นดินโลกไว้ในถังเดียว และ
ชั� งภูเขาในตาชั� งและชั� งเนินด้วย
ตราชู
13 ผู้ ใดได้นาํทางพระวิญญาณ
ของพระเยโฮวาห์ หรือเป็นที�
ปรึกษาของพระองค์ได้สั� งสอน
พระองค์
14 พระองค์ทรงปรึกษาผู้ใด ผู้
ใดสั� งสอนพระองค์ และผู้ใด
สอนทางแห่งความยุติธรรมให้
พระองค์ และสอนความรู้แก่
พระองค์ และสาํแดงให้พระองค์
เห็นทางแห่งความเข้าใจ
15 ดูเถิด บรรดาประชาชาติก็
เหมือนนํ6าหยดหนึ�งจากถัง และ

นับว่าเหมือนผงบนตาชั�ง ดูเถิด
พระองค์ทรงหยิบเกาะทั6 งหลาย
ขึ6 นมาเหมือนสิ�งเลก็น้อย
16 เลบานอนไม่พอเป็นฟืนและ
สัตว์ ป่านั6 นก็ไม่พอเป็นเครื� อง
เผาบูชา
17 ต่อพระพักตร์พระองค์บรร-
ดาประชาชาติทั6 งสิ6 นก็เหมือนไม่
มีอะไรเลย พระองค์ทรงนับว่า
เขาน้อยยิ� งกว่ าความว่างเปล่า
และการไร้ประโยชน์ใดๆทั6งสิ6 น
18 ท่ าน จะ เ ป รี ยบพร ะ เ จ้ า
เหมือนผู้ใด หรือเปรียบพระ
องค์คล้ายกับอะไร
19 รูปเคารพสลักน่ะหรือ ช่าง
เขาหล่อมันไว้ ช่างทองเอาทอง
คาํปิดไว้และหล่อสร้อยเงินให้
20 เขาผู้ ที� ยากจนจนเขาไม่มี
เครื�องบูชาเลยก็เลือกต้นไม้ที�จะ
ไม่ผุ เขาเสาะหาช่างที�มีฝีมือมา
ตกแต่งให้เป็นรูปเคารพสลักที�
ไม่เคลื�อนไหว
21 ท่ านทั6 งหลายไม่ เคยรู้ หรือ
ท่านไม่เคยได้ยินหรือ ไม่มีผู้ใด
บอกท่ านตั6 งแต่แรกแล้ วหรื อ
ท่านไม่เข้าใจตั6 งแต่รากฐานของ
แผ่นดินโลกหรือ
พระเจ้าประทบัเหนือปริมณฑล

คือวงรอบของแผ่นดินโลก
22 คือพระองค์ผู้ประทับเหนือ
ขอบวงกลมของแผ่นดินโลกและ
ชาวแผ่นดินโลกก็เหมือนอย่าง

อิสยาห์ LP

(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 ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์
เหมือนขึงม่าน และกางออก
เหมือนเตน็ท์ที�อาศัย
23 ผู้ทรงกระทาํเจ้านายให้เป็น
เหมือนเปล่า และทรงกระทาํให้
ผู้ ครอบครองแผ่นดินโลกเป็น
เหมือนศูนยภาพ
24 พอปลู กเขาเหล่ านั6 นเสร็จ
พอหว่านเสรจ็ พอที�รากหยั�งลง
พระองค์กจ็ะเป่ามาบนเขา เขาก็
จะเหี� ยวแห้งไป และลมหมุนก็
จะพัดพาเขาไปเหมือนตอข้าว
25 องค์บริสุทธิ= ตรัสว่า "เจ้าจะ
เปรียบเรากับผู้ ใดเล่าซึ� งเราจะ
เหมือนเขา"
26 จงแหงนหน้าขึ6 นดูว่า ผู้ ใด
สร้างสิ� งเหล่านี6  พระองค์ผู้ทรง
นาํ บริ วารออกมาตามจาํ นวน
เรียกชื� อมันทั6 งหมดโดยอานุ-
ภาพอั นยิ� งใหญ่ ของพระองค์
และเพราะพระองค์ทรงฤทธิ= เข้ม
แขง็จึงไม่ขาดไปสักดวงเดียว
27 โอ ยาโคบเอ๋ย ทาํไมเจ้าจึงว่า
โอ อิสราเอลเอ๋ย ทาํไมจึงพูดว่า
"ทางของข้าพเจ้าปิดบังไว้จาก
พระเยโฮวาห์ และความยุ ติ -
ธรรมอันควรตกแก่ข้าพเจ้านั6นก็
ผ่านพระเจ้าของข้าพเจ้าไปเสีย"
28 ท่านไม่เคยรู้หรือ ท่านไม่
เคยได้ยินหรือ พระเยโฮวาห์ทรง
เป็นพระเจ้าเนืองนิตย์ คือพระ
ผู้ สร้างที� สุดปลายแผ่นดินโลก

พระองค์ มิ ไ ด้ ทรงอ่ อนเปลี6 ย
หรือเหนด็เหนื�อย ความเข้าพระ
ทัยของพระองค์กเ็หลือที�จะหยั�ง
รู้ได้
29 พระองค์ทรงประทานกาํลัง
แก่คนอ่อนเปลี6 ย และแก่ผู้ที�ไม่
มีกาํลัง พระองค์ทรงเพิ�มแรง
30 แม้คนหนุ่ มๆจะอ่อนเปลี6 ย
และเหน็ดเหนื� อย และชาย
ฉกรรจ์จะล้มลงทีเดียว
31 แต่ เขาทั6 งหลายผู้ รอคอย
พระเยโฮวาห์จะเสริมเรี� ยวแรง
ใหม่ เขาจะบินขึ6 นด้วยปีก
เหมือนนกอินทรี เขาจะวิ� งและ
ไม่เหนด็เหนื�อย เขาจะเดินและ
ไม่อ่อนเปลี6 ย

ความยิ.งใหญ่ของพระเจ้า
และความอ่อนแอของมนุษย์

41
โอ เกาะทั6 งหลายเอ๋ย
จงสงบใจต่ อหน้ าเรา

จงให้ชนชาติทั6 งหลายฟื6 นกาํลัง
ของเขาเสียใหม่ ให้เขาเข้ามา
ใกล้ แล้วให้เขาพูด ให้เราพากัน
เข้ามาใกล้เพื�อการพิพากษา
2ใครได้เร้าใจให้คนชอบธรรม
มาจากตะวันออก ได้เรียกท่าน
ให้ติดตาม ได้มอบบรรดาประ-
ชาชาติต่อหน้าท่าน และให้ท่าน
ครอบครองเหนื อกษัตริ ย์ ทั6 ง
หลาย ได้มอบพวกเขาไว้แก่ดาบ
ของท่านเหมือนผงคลี และแก่
คันธนูของท่านเหมือนตอข้าวที�

อิสยาห์ LP, LH

(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
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ถูกพัดไป
3ท่านไล่ตามพวกเขาและผ่าน
เขาไปอย่างปลอดภัย ตามทางที�
เท้าของท่านไม่เคยเหยียบ
4ผู้ใดได้ประกอบกิจและกระทาํ
เช่นนี6  เรียกบรรดาชั� วอายุทั6 ง
หลายออกมาตั6 งแต่เดิม เรา
เองคือพระเยโฮวาห์ผู้ เป็นปฐม
และกับกาลอวสาน เราคือผู้นั6น
5 เกาะทั6 งหลายเห็นแล้วก็เกรง
กลัว ปลายแผ่นดินโลกก็กลัว
เขาทั6งหลายได้เข้ามาใกล้
6 ทุกคนช่วยเพื� อนบ้านของตน
และทุกคนกล่าวแก่พี� น้องของ
ตนว่า "จงกล้าเถิด"
7 ช่างไม้ก็หนุนใจช่างทอง ผู้ที�
ทาํให้เรียบด้วยค้อนก็หนุนใจผู้
ที� ตีทั� งว่า "พร้อมแล้วสาํหรับ
การบัดกรี" และเขาก็เอาตะปู
ตรึงไว้เพื�อไม่ให้หวั�นไหว
8แต่เจ้า อิสราเอล เป็นผู้รับใช้
ของเรา ยาโคบผู้ซึ� งเราได้เลือก
ไว้ เชื6 อสายของอับราฮัมสหาย
ของเรา
9 เจ้ าผู้ ซึ� งเรายึ ดไว้ จากที� สุ ด
ปลายแผ่นดินโลก และเรียกเจ้า
มาจากพวกผู้ใหญ่ของโลก กล่าว
แก่เจ้าว่า "เจ้าเป็นผู้ รับใช้ของ
เรา เราได้เลือกเจ้าและไม่เหวี�ยง
เจ้าออกไป"
10 อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่
กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็น

พระเจ้าของเจ้า เราจะหนุนกาํลัง
เจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เรา
จะชู เจ้ าด้ วยมื อขวาแห่ งความ
ชอบธรรมของเรา
11 ดูเถิด บรรดาผู้ที�ขัดเคืองกับ
เจ้าจะต้องได้ความอายและอดสู
เขาจะเป็นความว่างเปล่า คน
เหล่านั6นที�ฝืนสู้ เจ้าจะพินาศไป
12 เจ้าจะแสวงหาพวกเขา แต่
เจ้าจะไม่พบเขา คือผู้ที�ต่อสู้ กับ
เจ้า ผู้ที�ทาํสงครามกับเจ้าจะเป็น
ความว่างเปล่าและเป็นสิ�งไร้ค่า
13 เพราะเราคือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้า จะยึดมือขวา
ของเจ้าไว้ คือเราเองพูดกับเจ้า
ว่า "อย่ากลัวเลย เราจะช่วยเจ้า"
14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "อย่า
กลัวเลย เจ้าหนอนยาโคบ เจ้า
คนอิสราเอล เราจะช่วยเจ้า ผู้ไถ่
ของเจ้าคือองค์บริสุทธิ= แห่งอิส-
ราเอล"
15 ดูเถิด เราจะกระทาํเจ้าให้
เป็นเลื�อนนวดข้าวใหม่ คม และ
มีฟัน เจ้าจะนวดและบดภูเขา
และเจ้าจะทาํเนินเขาให้เหมือน
แกลบ
16 เจ้ าจะซั ดมันและลมจะพัด
มันไปเสีย และลมหมุนจะ
กระจายมัน และเจ้าจะเปรม
ปรีดิ= ในพระเยโฮวาห์ เจ้าจะอวด
อ้างในองค์บริสุทธิ= แห่งอิสรา-
เอล

อิสยาห์ LH

(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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17 เมื� อคนจนและคนขั ดสน
แสวงหานํ6าและไม่มี และลิ6 นของ
เขาก็แห้งผากเพราะความกระ-
หาย เราคือพระเยโฮวาห์จะได้
ยินเขาเอง เรา พระเจ้าของอิส-
ราเอล จะไม่ละทิ6 งเขา
18 เราจะเปิดแม่นํ6าบนที� สูงทั6 ง
หลาย  และนํ6าพุที�ท่ามกลางหุบ
เขา เราจะทาํถิ� นทุรกันดารให้
เป็นสระนํ6า และที�ดินแห้งเป็น
นํ6าพุ
19 ในถิ� นทุรกันดารเราจะปลูก
ต้นสนสีดาร์ ต้นกระถินเทศ ต้น
นํ6ามันเขียว และต้นมะกอกเทศ
ในทะเลทรายเราจะวางต้นสน
สามใบ ทั6 งต้นสนเขาและต้นไม้
ที�เขียวชะอุ่มตลอดปีด้วยกัน
20 เพื� อคนจะได้เห็นและทราบ
เขาจะใคร่ครวญและเข้าใจด้วย
กันว่าพระหัตถ์ของพระเยโฮ-
วาห์ได้ทรงกระทาํการนี6  องค์
บริสุทธิ= แห่งอิสราเอลได้สร้างสิ� ง
นี6
21 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "จงนาํ
ข้อคดีของเจ้าขึ6 นมา" กษัตริย์
ของยาโคบตรัสว่า "จงนาํข้อ
พิสูจน์ของเจ้ามา"
22 ให้เขานาํมา และแจ้งแก่เรา
ว่าจะเกิดอะไรขึ6 น จงแจ้งสิ�งล่วง
แล้วให้ เราทราบว่ามีอะไรบ้าง
เพื� อเราจะพิจารณา เพื� อเราจะ
ทราบถึงอวสานของสิ� งเหล่านั6 น

หรือจงเล่าให้ เราฟังถึงสิ� งที� จะ
บังเกิดมา
23 จงแจ้งแก่เราว่าต่อไปนี6 อะไร
จะเกิดขึ6 น เพื�อเราจะรู้ว่าเจ้าเป็น
พระ เออ จงทาํดีหรือจงทาํร้าย
เพื�อเราจะได้ขยาดและดูกัน
24 ดูเถิด เจ้าไม่มีค่าอะไรเลย
และการงานของเจ้าก็สูญเปล่า
ผู้ ที� เลือกเจ้าก็เป็นที� น่ าสะอิด
สะเอียน
25 เราได้เร้าผู้หนึ�งจากทิศเหนือ
และเขาจะมา จากที�ดวงอาทิตย์
ขึ6 น เขาจะเรียกนามของเรา เขา
จะเหยียบผู้ครอบครองเหมือน
เหยียบปูนสอ เหมือนช่างหม้อ
ยํ�าดินเหนียว
26 ใครแจ้ งไว้ ตั6 งแต่ เริ� มแรก
เพื� อเราจะทราบ และล่วงหน้า
เพื�อเราจะพูดว่า "เขาชอบธรรม"
เออ ไม่มี ผู้ ใดได้แจ้งให้ทราบ
เออ ไม่มีผู้ใดได้เล่าให้ฟัง เออ
ไม่มีผู้ใดได้ยินถ้อยคาํของเจ้า
27 คนแรกจะกล่าวแก่ศิโยนว่า
"ดูเถิด ดูเขาทั6งหลาย" และเรา
จะส่งผู้นาํข่าวดีให้แก่เยรูซาเลม็
28 แต่เมื�อเรามองกไ็ม่มีใคร ไม่
มีที�ปรึกษาในหมู่พวกคนเหล่านี6
คื อผู้ ที� เมื� อเราถามก็ได้ ให้ คาํ
ตอบ
29 ดูเถิด พระเหล่านั6นไร้ประ-
โยชน์ทั6 งสิ6 น บรรดากิจการของ
มันก็เป็นความว่างเปล่า รูป

อิสยาห์ LH

(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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เคารพหล่อของมันก็เป็นแต่ลม
และความยุ่งเหยิง

ผูร้บัใชข้องพระเยโฮวาห์
(มธ HJ:HS-JH)

(ฟป J:U-S)

42
จงดูผู้รับใช้ของเรา ผู้
ซึ� งเราเชิดชู ผู้ เลือก

สรรของเรา ผู้ซึ� งใจเราปีติยินดี
เราได้ เอาวิญญาณของเราสวม
ท่านไว้แล้ว ท่านจะส่งความยุติ-
ธรรมออกไปให้แก่บรรดาประ-
ชาชาติ
2ท่านจะไม่ ร้องหรือเปล่งเสียง
ของท่าน หรือกระทาํให้ได้ยิน
เสียงของท่านตามถนน
3ไม้อ้อชํ6าแล้วท่านจะไม่หักและ
ไส้ตะเกียงที�ลุกริบหรี�อยู่ท่านจะ
ไม่ดับ ท่านจะส่งความยุติธรรม
ออกไปด้วยความจริง
4ท่านจะไม่ล้มเหลวหรือท้อแท้
จนกว่ าท่ านจะสถาปนาความ
ยุติธรรมไว้ในโลก และเกาะทั6 ง
หลายจะรอคอยพระราชบัญญัติ
ของท่าน
5พระเจ้า คือ พระเยโฮวาห์ผู้
ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และทรงขึง
มัน ผู้ทรงแผ่แผ่นดินโลกและสิ�ง
ที� บังเกิดจากโลกออกไป ผู้ทรง
ประทานลมหายใจแก่ประชาชน
ที�บนโลก และจิตวิญญาณแก่ผู้
ดาํเนินอยู่บนโลก ตรัสดังนี6 ว่า
6 "เราคือพระเยโฮวาห์ เราได้

เรียกเจ้ามาด้วยความชอบธรรม
เราจะยึดมือเจ้าและจะรักษาเจ้า
ไว้ เราจะให้เจ้าเป็นตัวพันธสัญ-
ญาของมนุษยชาติ เป็นความ
สว่างแก่บรรดาประชาชาติ
7เพื�อเบิกตาคนที�ตาบอด เพื�อ
นาํ ผู้ ถู กจองจาํออกมาจากคุก
นาํ ผู้ ที� นั� ง ในความมื ดออก
มาจากเรือนจาํ

อิสราเอลจะไดก้ลบัไป
อยู่ในแผ่นดินของตน

8เราคือพระเยโฮวาห์ นั� นเป็น
นามของเรา สง่าราศีของเรา เรา
มิได้ให้แก่ผู้อื� น หรือให้คาํที�
สรรเสริญเราแก่รูปแกะสลัก
9ดูเถิด สิ� งล่วงแล้วนั6นก็สาํเร็จ
แล้ว และเราก็แจ้งสิ� งใหม่ๆ
ก่อนที�สิ� งเหล่านั6 นจะเกิดขึ6 นเรา
กไ็ด้เล่าให้ฟังแล้ว"
10 จงร้ องเพลงบทใหม่ ถวาย
พระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญพระ
องค์จากปลายแผ่นดินโลก ทั6งผู้
ที� ลงไปยังทะเล และบรรดาสิ� ง
ที� อยู่ ในนั6 น ทั6 งเกาะทั6 งหลาย
และชาวถิ�นนั6น
11 จงให้ถิ� นทุรกันดารและหัว
เมืองในนั6นเปล่งเสียง ทั6งชนบท
ที�เคดาร์อาศัยอยู่ จงให้ชาวศิลา
ร้องเพลง ให้เขาโห่ร้องมาจาก
ยอดภูเขา
12 จงให้ เขาถวายสง่ าราศี แด่
พระเยโฮวาห์ และถวายสรร-

อิสยาห์ LH, LJ

(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
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เสริญพระองค์ในเกาะทั6งหลาย
อิสราเอลจะรบัโทษ

13 พระเยโฮวาห์จะเสด็จออกไป
อย่างคนแกล้วกล้า พระองค์จะ
ทรงเร้ าความหึ งหวงของพระ
องค์ขึ6 นอย่างนักรบ พระองค์จะ
ทรงร้อง พระองค์จะทรงโห่ดัง
พระองค์จะทรงมีชัยต่อศัตรูของ
พระองค์
14 เราได้นิ� งอยู่นานแล้ว เรา
เงียบอยู่และรั6 งตนเองไว้ บัดนี6
เราจะร้องออกมาเหมือนผู้หญิง
กาํลังคลอดบุตร เราจะสังหาร
ผลาญและทาํลายสิ6 นทันที
15 เราจะทิ6 งภูเขาและเนินให้ร้าง
และให้บรรดาพืชผักบนนั6นแห้ง
ไป เราจะให้แม่นํ6ากลายเป็น
เกาะ และจะให้สระแห้งไป
16 เราจะจูงคนตาบอดไปในทาง
ที� เขาทั6 งหลายไม่รู้จัก เราจะนาํ
เขาไปในทางทั6 งหลายที� เขาไม่รู้
จัก เราจะให้ความมืดข้างหน้า
เขากลับเป็นสว่าง สิ� งที� คดให้
ตรง สิ� งเหล่านี6 เป็นสิ� งที� เราจะ
กระทาํแก่พวกเขา และเราจะไม่
ละทิ6 งพวกเขา
17 เขาทั6งหลายจะหันกลับ และ
จะต้องขายหน้าอย่างที� สุด คือ
ผู้ที� วางใจในรูปแกะสลัก ผู้ที�
กล่าวแก่รูปเคารพหล่อว่า "ท่าน
เป็นพระของเรา"
18 ท่านผู้หูหนวกเอ๋ย ฟังซิ และ

ท่านผู้ตาบอดเอ๋ย มองซิ เพื�อ
ท่านจะเห็นได้
19 ใครเป็นคนตาบอด กผู้็รับใช้
ของเราน่ะซิ หรือใครหูหนวก
อย่างกับทูตของเราที� เราใช้ไป
ใครตาบอดอย่ างผู้ ที� สมบู รณ์
แล้ว หรือตาบอดอย่างผู้ รับใช้
ของพระเยโฮวาห์
20 เจ้าเห็นหลายอย่าง แต่มิได้
สังเกต หูของเขาเปิดแล้ว แต่
เขามิได้ยิน
21 เพราะเห็ นแก่ ความชอบ
ธรรมของพระองค์ พระเยโฮวาห์
ทรงพอพระทัยที� จะเชิดชูพระ
ราชบัญญัติและกระทาํให้พระ
ราชบัญญัตินั6นมีเกียรติ
22 แต่นี� เป็นชนชาติที� ถูกขโมย
และถูกปล้น เขาทุกคนติดอยู่ใน
รูและซ่อนอยู่ในคุก เขาตกเป็น
เหยื� อซึ� งไม่ มี ผู้ ใดช่ วยให้ พ้น
เป็นของริบซึ� งไม่มี ผู้ ใดพูดว่า
"คืนซิ"
23 ผู้ ใดในพวกเ จ้ าจะ เงี� ยหู
ฟังในเรื�องนี6  ที�จะมุ่งหน้าตั6 งใจ
ฟังในอนาคต
24 ใครมอบยาโคบให้แก่ ผู้ ริบ
และอิสราเอลให้แก่ผู้ปล้น ไม่
ใช่พระเยโฮวาห์หรือ ผู้ซึ� งเรา
ได้ทาํบาปต่อ ซึ�งเขาไม่ยอมดาํ-
เนินในทางของพระองค์ และซึ�ง
เขามิได้เชื� อฟังพระราชบัญญัติ
ของพระองค์

อิสยาห์ LJ

(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

 23_isa.pub 
 page 72

 Friday, March 04, 2016 19:46 



หน้า 1456

25 ฉะนั6 นพระองค์จึงทรงหลั� ง
ความโกรธจัดลงมาบนเขา และ
หลั�งอานุภาพของสงคราม ทาํให้
เขาติดเพลิงอยู่โดยรอบ แต่เขา
ไม่รู้ มันไหม้เขา แต่เขามิได้เอา
ใจใส่

พระสญัญาอนัประเสริฐ
แก่อิสราเอล

43
บัดนี6  พระเยโฮวาห์ ผู้
ได้สร้างท่าน โอ ยาโคบ

พระองค์ผู้ ได้ทรงปั6 นท่าน โอ
อิสราเอล ตรัสดังนี6 ว่า "อย่ากลัว
เลย เพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้ว เรา
ได้เรียกเจ้าตามชื�อ เจ้าเป็นของ
เรา
2เมื�อเจ้าลุยข้ามนํ6า เราจะอยู่กับ
เจ้า เมื�อข้ามแม่นํ6า นํ6าจะไม่ท่วม
เจ้า เมื�อเจ้าลุยไฟ เจ้าจะไม่ไหม้
และเปลวเพลิงจะไม่ เผาผลาญ
เจ้า
3 เพราะเราเป็ นพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้า องค์บริสุทธิ=
แห่งอิสราเอล ผู้ช่วยให้รอดของ
เจ้า เราให้อียิปต์เป็นค่าไถ่ของ
เจ้า ให้เอธิโอเปียและเส-บา
เพื�อแลกกับเจ้า
4 เพราะว่าเจ้าประเสริฐในสาย
ตาของเรา เจ้าได้รับเกียรติและ
เรารักเจ้า เราจึงให้คนเพื�อแลก
กับเจ้า และให้ชนชาติทั6 งหลาย
เพื�อแลกกับชีวิตของเจ้า
5อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับ

เจ้า เราจะนาํเชื6 อสายของเจ้ามา
จากตะวันออก และเราจะรวบ
รวมเจ้ามาจากตะวันตก
6 เราจะพู ดกั บทิ ศเหนื อ ว่ า
`ปล่อยเถิด' และกับทิศใต้ว่า
`อย่ายึดไว้' จงนาํบรรดาบุตร
ชายของเรามาแต่ไกล และเหล่า
ธิ ดาของเราจากปลายแผ่นดิน
โลก
7คือทุกคนที� เขาเรียกตามนาม
ของเรา เพราะเราได้สร้างเขา
เพื� อสง่าราศีของเรา เราได้ปั6 น
เขา เออ เราได้สร้างเขาไว้"
8จงนาํประชาชาติทั6 งหลายผู้ตา
บอดแต่ยังมีตา ผู้ที� หูหนวกแต่
เขายังมีหู ออกมา
9 ให้บรรดาประชาชาติประชุม
พร้อมกัน และให้ชนชาติทั6 ง
หลายชุมนุมกัน ในท่ามกลางเขา
มีผู้ที�แจ้งอย่างนี6 ได้ และเล่าสิ� ง
ล่วงแล้วให้เราฟังได้ ให้เขาทั6 ง
หลายนาํพยานของเขามาพิสูจน์
ตัวเขา และให้เขาได้ยินและ
กล่าวว่า "จริงแล้ว"
10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เจ้าทั6ง
หลายเป็นพยานของเรา และ
เป็นผู้ รับใช้ของเรา ซึ� งเราได้
เลือกไว้แล้ว เพื�อเจ้าจะรู้จักและ
เชื� อถือเรา และเข้าใจว่าเราเป็น
ผู้นั6 นแหละ ก่อนหน้าเรา ไม่มี
พระเจ้าใดถูกปั6 นขึ6 น และภาย
หลังเรากจ็ะไม่มี

อิสยาห์ LJ, LO

(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
นอกจากเราไม่มีพระผู้ ช่ วยให้
รอด
12 เมื� อไม่มีพระอื� นในหมู่พวก
เจ้า เราแจ้งให้ทราบและช่วยให้
รอดและพิสูจน์ให้เห็น ฉะนั6 น
เจ้าทั6งหลายเป็นพยานของเราว่า
เราเป็นพระเจ้า" พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี6 แหละ
13 "เออ ตั6 งแต่เดิมเราก็เป็น
พระองค์นั6นอยู่ ไม่มีผู้ใดช่วยให้
พ้นจากมือของเราได้ เราจะ
ประกอบกิจใดๆ ใครจะขัดขวาง
กิจการนั6นได้"
14 พระเยโฮวาห์ ผู้ไถ่ของเจ้า
องค์บริสุทธิ= ของอิสราเอลตรัส
ดังนี6 ว่า "เพื�อเห็นแก่เจ้า เราจะ
ส่งไปยังบาบิโลน และเราจะนาํ
บรรดาขุนนางของเขาลงมา คือ
พวกเคลเดียในกาํปั� นที� เขาทั6 ง
หลายเคยโห่ร้อง
15 เราคือพระเยโฮวาห์ องค์
บริสุทธิ=ของเจ้า เป็นผู้สร้างของ
อิสราเอล เป็นกษัตริย์ของเจ้า"
16 พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสร้าง
ทางในทะเล สร้างวิถีในนํ6าที� มี
อานุภาพ
17 ผู้ทรงนาํรถรบและม้า กอง
ทัพ และอานุภาพออกมา เขาทั6ง
หลายนอนลงด้วยกันและลุกขึ6 น
ไม่ได้ เขาทั6 งหลายสูญไปและ
ดับเสียเหมือนไส้ตะเกียง ตรัส

ดังนี6 ว่า
18 "อย่ าจดจาํ สิ� งล่ วงแล้ วนั6 น
อย่าพิเคราะห์สิ�งเก่าก่อน
19 ดูเถิด เราจะกระทาํสิ� ง
ใหม่ บัดนี6 จะงอกขึ6 นมาแล้ว เจ้า
จะไม่เห็นหรือ เราจะทาํทางใน
ถิ� นทุ รกั นดารและแม่นํ6า ในที�
แห้งแล้ง
20 สัตว์ป่าในทุ่งจะให้เกียรติเรา
คือมังกรและนกเค้าแมว เพราะ
เราให้นํ6าในถิ�นทุรกันดาร ให้
แม่นํ6าในที�แห้งแล้ง เพื� อให้นํ6า
ดื�มแก่ชนชาติผู้เลือกสรรของเรา
21 คือชนชาติที� เราปั6 นเพื� อเรา
เอง เพื� อเขาจะถวายสรรเสริญ
เรา
22 โอ ยาโคบเอ๋ย ถึงกระนั6นก็
ไม่ใช่เราที�เจ้าเรียกหา โอ อิส-
ราเอลเอ๋ย เจ้าเหน็ดเหนื�อยเรา
แล้ว
23 เจ้ามิได้นาํแพะแกะของเจ้า
มาเป็ นเครื� องเผาบู ชาแก่ เรา
หรือให้เกรียรติ เราด้วยเครื� อง
สักการบูชาของเจ้า เรามิได้ให้
เป็นภาระแก่เจ้าด้วยเรื�องเครื�อง
บูชา หรือให้เจ้าเหน็ดเหนื� อย
ด้วยเรื�องกาํยาน
24 เจ้ามิได้เอาเงินซื6 ออ้อยให้เรา
หรือให้เราพอใจด้วยไขมันของ
เครื� องสักการบูชาของเจ้า แต่
เจ้าได้ให้เราเป็นภาระด้วยเรื� อง
บาปของเจ้า เจ้าให้เราเหน็ด

อิสยาห์ LO

(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�อยด้วยเรื�องความชั� วช้าของ
เจ้า
25 เรา เราคือพระองค์นั6 นผู้ลบ
ล้ างความละเมิ ดของเจ้ าด้ วย
เห็นแก่เราเอง และเราจะไม่จด-
จาํบรรดาบาปของเจ้าไว้
26 จงฟื6 นความให้เราฟัง ให้เรา
มาโต้ด้วยกัน เจ้าจงให้การมา
เพื�อจะพิสูจน์ว่าเจ้าถูก
27 บิดาเดิมของเจ้าทาํบาป และ
ผู้สอนทั6งหลายของเจ้าได้ละเมิด
ต่อเรา
28 ฉะนั6 น เราจึงถอดเจ้านาย
แห่งสถานบริสุทธิ= เสีย เรามอบ
ยาโคบให้ถูกสาปแช่ง และอิส-
ราเอลให้แก่การกล่าวหยาบช้า"

พระสญัญาเรื.อง
พระวิญญาณบริสุทธิ(

44
"โอ ยาโคบผู้รับใช้ของ
เรา อิสราเอลผู้ซึ� งเรา

เลือกสรรไว้ จงฟังซิ"
2พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสร้างเจ้า
ผู้ทรงปั6 นเจ้าตั6 งแต่ในครรภ์และ
จะช่วยเจ้า ตรัสดังนี6 ว่า "โอ ยา-
โคบผู้รับใช้ของเรา เยชูรูน ผู้ซึ�ง
เราเลือกสรรไว้ อย่ากลัวเลย
3 เพราะเราจะเทนํ6า ลงบนผู้ ที�
กระหาย และลาํธารลงบนดิน
แห้ง เราจะเทวิญญาณของเรา
เหนือเชื6 อสายของเจ้า และพร
ของเราเหนือลูกหลานของเจ้า
4 เขาทั6 งหลายจะงอกขึ6 นมา

ท่ามกลางหญ้า เหมือนต้นหลิว
ข้างลาํธารนํ6าไหล
5ผู้นี6 จะว่า `ข้าเป็นของพระเย-
โฮวาห์' และอีกผู้หนึ� งจะเรียก
ชื� อตนเองด้วยนามของยาโคบ
และอีกผู้หนึ� งจะเขียนไว้บนมือ
ของตนว่า `ของพระเยโฮวาห์'
และขนานนามสกุลของตนด้วย
นามของอิสราเอล"
6พระเยโฮวาห์ พระบรมมหา
กษัตริย์แห่งอิสราเอล และผู้ไถ่
ของเขา พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสดังนี6 ว่า "เราเป็นผู้ ต้นและ
เราเป็นผู้ปลาย นอกจากเราแล้ว
ไม่มีพระเจ้า
7 ใครเหมือนเราจะป่าวร้องได้
ให้เขาแจ้งให้ทราบ และให้เขา
ลาํดับเรื� องต่อหน้าเราตั6 งแต่เรา
ได้ สถาปนาประชาชนโบราณ
และให้เขาบอกแก่เขาทั6 งหลาย
ถึงสิ� งต่างๆที�จะเป็นมาและอะไร
จะเกิดขึ6 นนั6น
8อย่ากลัวเลย และอย่าขามเลย
เรามิได้เล่าให้เจ้าฟังตั6 งแต่ดึก-
ดาํบรรพ์และแจ้งให้ทราบแล้ว
หรือ และเจ้าเป็นพยานทั6งหลาย
ของเรา มีพระเจ้านอกเหนือเรา
หรือ เออ ไม่มีพระเจ้า เราไม่รู้
จักเลย"
9บรรดาผู้ ที� ทาํ รูปเคารพสลัก
ต่ างก็ไร้ประโยชน์ ใดๆทั6 งสิ6 น
และสิ�งที�เขาปีติยินดีนั6นกไ็ม่เป็น

อิสยาห์ LO, LL

(JU) สดด UH:Q (JM) ปฐก OJ:HJ (JT) กดว OJ:HL; สดด TS:S (JS) J ซมอ H:JH
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ประโยชน์ เขาเป็นพยานของเขา
เอง พยานเหล่านั6 นทั6 งไม่เห็น
และไม่รู้ เพื�อเขาจะต้องอับอาย
10 ใครเล่าปั6 นพระ หรือหล่อ
รูปเคารพสลัก ซึ� งไม่เป็นประ-
โยชน์อะไรเลย
11 ดูเถิด เพื�อนทั6งสิ6 นของเขาจะ
ต้องอับอาย และช่างฝีมือนั6นก็
เป็นแต่มนุษย์ ให้เขาชุมนุมกัน
ทั6 งหมด ให้เขายืนขึ6 น เขาจะ
สยดสยอง เขาจะรับความอับ
อายด้วยกัน
12 ช่ างเหล็กใช้ คีมทาํ งานอยู่
เหนือก้อนถ่าน และใช้ค้อนทุบ
มันด้วยแขนที� แข็งแรงของเขา
เออ เขาหิวและกาํลังของเขา
อ่อนลง เขาไม่ได้ดื�มนํ6าเลย และ
อ่อนเปลี6 ย
13 ช่างไม้ขึงเชือกวัด เขาเอา
ดินสอขีดไว้ เขาแต่งมันด้วยกบ
และขีดไว้ด้วยวงเวียน เขาแต่ง
รูปนั6นให้เป็นรูปคน ตามความ
งามของคน ให้อยู่ในเรือน
14 เขาตัดต้นสนสีดาร์ลง เขา
เลือกต้นสนจีนและต้นโอ๊กและ
ปล่อยให้มันงอกขึ6 นอย่างแข็ง
แรงท่ามกลางต้นไม้ในป่า เขา
ปลูกต้นแอช   และฝนกเ็ลี6 ยง
มัน
15 แล้วมนุษย์จะเอาไปเผาเสีย
เขาเอามันมาส่วนหนึ� งและให้
อบอุ่นตัวเขา เออ เขาก่อไฟและ

ปิ6 งขนมปัง และเขาเอามาทาํพระ
องค์หนึ� งและนมัสการมันด้วย
เออ เขาทาํเป็นรูปแกะสลักและ
กราบรูปนั6น
16 เขาเผาในกองไฟครึ� งหนึ� ง
บนครึ�งนี6 เขาได้กินเนื6 อ เขาย่าง
เนื6 อและกินอิ� ม และเขาอบอุ่ น
ตัวของเขาด้วย แล้วว่า "อ้าฮา
ข้าอุ่นจัง ข้าเห็นไฟแล้ว"
17 และที� เหลื อนั6 นเขาทาํ เป็น
พระองค์หนึ� ง เป็นรูปเคารพ
สลักของเขา และกราบลงนมัส-
การรูปนั6 น และอธิษฐานต่อรูป
นั6 นและว่า "ขอทรงช่วยข้าพระ
องค์ให้พ้น เพราะพระองค์เป็น
พระของข้าพระองค์"
18 เขาทั6งหลายไม่รู้ หรือเขาทั6ง
หลายไม่เข้าใจ เพราะตาของเขา
ถูกปิด เขาจึงเห็นอะไรไม่ได้และ
จิตใจของเขาเล่ากถู็กปิด เขาจึง
เข้าใจไม่ได้
19 ไม่มีใครพินิจพิเคราะห์ในใจ
ของตนเลย และไม่มีความรู้หรือ
ความเข้าใจ ที�จะกล่าวว่า "ข้าได้
เผามันเสียส่วนหนึ� งในกองไฟ
และข้าก็เอาถ่านมันมาปิ6 งขนม
ปัง ข้าย่างเนื6 อกินแล้ว และควร
หรือที� ข้ าจะทาํ ส่วนที� เหลือให้
เป็นสิ�งน่าเกลียดน่าชัง ควรหรือ
ที� ข้าจะกราบลงต่อท่อนไม้ท่อน
หนึ�ง"
20 เขากินขี6 เถ้า ใจที�หลอกลวง
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นาํเขาให้เจิ� น เขาช่วยจิตใจตัว
เขาเองให้พ้นหรือพูดว่า "ไม่มี
ความมุสาอยู่ ในมือข้างขวาของ
ข้าหรือ" กไ็ม่ได้

พระเยโฮวาหคื์อ
ผูไ้ถ่ของอิสราเอล

21 โอ ยาโคบและอิสราเอลเอ๋ย
จงจาํสิ� งเหล่านี6  เพราะเจ้าเป็น
ผู้รับใช้ของเรา เราได้ปั6นเจ้า เจ้า
เป็นผู้รับใช้ของเรา โอ อิสราเอล
เอ๋ย เราจะไม่ลืมเจ้า
22 เราได้ลบล้างการละเมิดของ
เจ้าเสียเหมือนเมฆทึบ และลบ
ล้างบาปของเจ้าเหมือนเมฆ จง
กลับมาหาเรา เพราะเราได้ไถ่
เจ้าแล้ว
23 โอ ฟ้าสวรรค์เอ๋ย จงร้อง
เพลงเพราะพระเยโฮวาห์ ทรง
กระทาํการนี6  ห้วงลึกของแผ่น
ดินโลกเอ๋ย จงโห่ร้อง ภูเขาเอ๋ย
จงร้องเป็นเพลงออกมา โอ ป่า
ไม้เอ๋ย และต้นไม้ทุกต้นในนั6น
ด้วย เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรง
ไถ่ยาโคบ และจะทรงรับเกียรติ
ในอิสราเอล
24 พระเยโฮวาห์ผู้ไถ่ของเจ้า ผู้
ปั6 นเจ้าตั6 งแต่ในครรภ์ ตรัสดัง
นี6 ว่า "เราคือพระเยโฮวาห์ ผู้ทรง
สร้างสิ� งสารพัด ผู้ทรงขึงฟ้า
สวรรค์แต่ลาํพัง ผู้ทรงกาง
แผ่นดินโลกด้วยตัวเราเอง
25 ผู้ กระทาํให้ลางของคนมุสา

ไม่ขลัง และกระทาํพวกโหรให้
บ้าๆบอๆ ผู้ หันคนฉลาดให้
กลับหลัง และกระทาํให้ความรู้
ของเขาเขลาไป
26 ผู้ รับรองถ้อยคาํของผู้ รับใช้
ของพระองค์ และให้สัมฤทธิ=ผล
ตามแผนงานแห่ งทูตของพระ
องค์ ผู้กล่าวถึงเยรูซาเลม็ว่า `จะ
มีคนอาศัยอยู่' และถึงหัวเมือง
ยูดาห์ว่า `จะมีคนมาสร้างขึ6 น
และเราจะยกสิ� งปรักหักพังของ
มันขึ6 น'
27 ผู้กล่าวแก่ที�ลึกว่า `จงแห้ง
เสีย เราจะให้แม่นํ6าของเจ้าแห้ง'

ไซรสั
เมษบาลของพระเยโฮวาห์

จะสรา้งเยรูซาเล็มขึ, นมาใหม่
28 ผู้กล่าวถึงไซรัสว่า `เขาเป็น
เมษบาลของเรา และเขาจะให้
ความมุ่งหมายทั6งสิ6 นของเราสาํ-
เรจ็'  กล่าวถึงเยรูซาเลม็ว่า `จะมี
คนมาสร้างเจ้าขึ6 น'  และถึงพระ
วิหารว่า `จะวางรากฐานของ
เจ้า'"

45
พระเยโฮวาห์ตรัสกับผู้
ที� พระองค์ทรงเจิมไว้

คือไซรัส ผู้ซึ�งเราได้จับมือขวาไว้
เพื� อปราบหลายประชาชาติ ให้
อยู่ ข้างหน้าท่าน และให้ปลด
รัดประคดจากบั6นเอวของบรรดา
กษัตริย์ ให้เปิดประตูทั6 งสองที�
อยู่ ข้างหน้าท่านและมิให้ประตู
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เมืองปิด ดังนี6 ว่า
2 "เราจะไปข้างหน้าเจ้า และ
ปราบที�คดให้เป็นที�ตรง เราจะ
พั งประตู ทองสั มฤทธิ= ให้ เป็ น
ชิ6 นๆ และตัดลูกกรงเหล็กให้
ขาด
3 เราจะให้ ทรั พย์ สมบั ติ แห่ ง
ความมืดแก่เจ้า และขุมทรัพย์
ในที�ลี6 ลับ เพื�อเจ้าจะได้รู้ว่า คือ
เรา พระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห่ง
อิสราเอล ซึ� งเรียกเจ้าตามชื� อ
ของเจ้า
4เพื�อเห็นแก่ยาโคบผู้รับใช้ของ
เรา และอิสราเอลผู้ เลือกสรร
ของเรา เราจึงเรียกเจ้าตามชื� อ
ของเจ้า เราให้นามสกุลเจ้า
ทั6งๆที�เจ้าไม่รู้จักเรา

พระเจ้าคือความหวงั
อนัเดียวของเรา

5เราเป็นพระเยโฮวาห์ และไม่มี
อื�นใดอีก นอกจากเราไม่มีพระ
เจ้า เราคาดเอวเจ้า แม้เจ้าไม่รู้
จักเรา
6 เพื� อคนจะได้ รู้ ตั6 งแต่ที� ตะวัน
ขึ6 น และจากที� ตะวันตกว่าไม่มี
ใครนอกจากเรา เราเป็นพระเย-
โฮวาห์ และไม่มีอื�นใดอีก
7 เราปั6 นความสว่ างและสร้ าง
ความมืด เราทาํสันติภาพและ
สร้างวิบัติ เราคือพระเยโฮวาห์
ผู้กระทาํสิ�งเหล่านี6 ทั6งสิ6 น
8 ฟ้าสวรรค์เอ๋ย จงโปรยฝนมา

จากเบื6 องบน และให้ท้องฟ้า
หลั� งความชอบธรรมลงมา ให้
แผ่นดินโลกเปิดออก เพื�อความ
รอดจะได้งอกขึ6 นมา และยัง
ความชอบธรรมให้พลุ่ งขึ6 นมา
ด้วย เรา คือพระเยโฮวาห์ได้
สร้างมัน"
9 วิ บัติ แก่ ผู้ ที� ขืนสู้ กั บผู้ สร้ าง
ของเขา จงให้หม้อดินสู้ กับ
บรรดาช่างปั6 นหม้อแห่งแผ่นดิน
โลก ดินเหนียวจะพูดกับผู้ที�ปั6 น
มันหรือว่า "ท่านกาํลังทาํอะไร"
หรือผลงานของท่านจะว่า "ท่าน
ไร้มือ"
10 วิ บัติ แก่ ผู้ ที� พูดกั บบิดาว่ า
"ท่านให้เกิดอะไร" หรือกับผู้
หญิงว่า "เธอคลอดอะไร"
11 พระเยโฮวาห์ องค์บริสุทธิ=
แห่งอิสราเอล ผู้สร้างของเขา
ตรัสดังนี6 ว่า "เจ้าถามเราถึงสิ� ง
ที�จะเกิดมีมาถึงลูกหลานของเรา
และถึ งการงานแห่งมือของเรา
เจ้าสั�งเราเชียว
12 เราสร้างแผ่นดินโลก และ
เนรมิตมนุษย์บนนั6น เราเอง มือ
ของเราขึงฟ้าสวรรค์ และเรา
บัญชาบริวารทั6งสิ6 นของมัน
13 ด้ วยความชอบธรรมเราได้
เร้าท่าน และเราจะกระทาํทาง
ทั6 งสิ6 นของท่านให้ตรง ท่านจะ
สร้างนครของเรา และให้พวก
เชลยของเราเป็นอิสระ ไม่ใช่
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เพื� อสินจ้าง หรือเพื� อสินบน"
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี6
แหละ

ความรอดสําหรบัอิสราเอล
14 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี6 ว่ า
"ผลแรงงานของอี ยิปต์และสิน
ค้ากาํไรของเอธิโอเปียและคน
เส-บา คนร่างสูงจะมาหาเจ้า
และจะเป็นของเจ้า เขาจะติด
ตามเจ้า  เขาจะติดตรวนมาหา
และกราบไหว้เจ้า เขาจะวิงวอน
เจ้าว่า `พระเจ้าอยู่กับท่านแน่
และไม่มีอื�นใดอีก ไม่มีพระเจ้า
อื�น'"
15 แท้จริงพระองค์ทรงเป็นพระ
เจ้าผู้ทรงซ่อนพระองค์ โอ ข้า
แต่พระเจ้าแห่งอิสราเอล พระผู้
ช่วยให้รอด
16 เขาทุ กคนต้องอับอายและ
ขายหน้า ผู้สร้างรูปเคารพกอ็ดสู
ไปด้วยกัน
17 แต่อิสราเอลนั6 นพระเยโฮ-
วาห์ทรงช่วยให้รอดด้วยความ
รอดเนืองนิตย์ เจ้าจะไม่ต้อง
อั บอายหรือขายหน้ าตลอดไป
เป็นนิตย์
18 เพราะพระเยโฮวาห์ ผู้ทรง
สร้างฟ้าสวรรค์ พระเจ้าเองทรง
ปั6 นแผ่ นดิ นโลกและทาํมั นไว้
พระองค์ทรงสถาปนามันไว้ พระ
องค์มิ ได้ทรงสร้างมันไว้ให้ ยุ่ ง
เหยิง พระองค์ทรงปั6 นมันไว้ให้

มีคนอาศัย ตรัสดังนี6 ว่า "เราคือ
พระเยโฮวาห์ และไม่มีอื�นใดอีก
19 เรามิได้พูดในที� ลี6 ลับ ในที�
มืดแห่งแผ่นดินโลก เรามิได้
กล่าวแก่ เชื6 อสายของยาโคบว่า
`จงแสวงหาเราในที�ยุ่งเหยิง' เรา
คือพระเยโฮวาห์พูดความชอบ
ธรรม เราแจ้งสิ� งที� ถูกต้องให้
ทราบ
20 จงชุมนุม และมา มาให้ใกล้
กันเข้า คือเจ้าทั6 งหลายผู้รอด
พ้นแห่งบรรดาประชาชาติ เขา
ทั6 งหลายไม่มีความรู้ คือผู้ที�ยก
รูปเคารพสลักไม้ของเขาไป และ
อธิษฐานต่อพระซึ� งช่ วยเขาให้
รอดไม่ได้
21 จงแจ้ งเรื� องและนาํ เข้ ามา
ใกล้ เออ ให้เขาทั6งหลายปรึกษา
หารือกัน ใครเล่าสิ�งนี6 ให้ฟังนม
นานแล้ว ใครแจ้งให้ทราบมา
ตั6 งแต่เก่าก่อน ไม่ใช่เราหรือ คือ
พระเยโฮวาห์ นอกจากเราไม่มี
พระเจ้าอื� นเลย พระเจ้าผู้ชอบ
ธรรมและพระผู้ช่วยให้รอด ไม่
มีอื�นใดนอกเหนือเรา
22 มวลมนุษย์ทั� วแผ่นดินโลก
เอ๋ย จงหันมาหาเราและรับการ
ช่วยให้รอด เพราะเราเป็นพระ
เจ้า และไม่มีอื�นใดอีก
23 เราได้ปฏิญาณโดยตัวเราเอง
ถ้อยคาํได้ออกไปจากปากของ
เราด้วยความชอบธรรมซึ� งจะไม่

อิสยาห์ LU

(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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กลับว่า `หัวเข่าทุกหัวเข่าจะต้อง
คุกกราบลงต่อเรา และลิ6 น
ทุกลิ6 นจะต้องปฏิญาณต่อเรา'
24 แน่ นอนผู้ หนึ� งจะ พู ดว่ า
`ในพระเยโฮวาห์ข้ามีความชอบ
ธรรมและอานุภาพ' มนุษย์ทั6 ง
หลายจะมาหาพระองค์ บรรดา
ผู้ที�แค้นเคืองต่อพระองค์จะอับ
อายขายหน้า
25 เชื6 อสายทั6 งสิ6 นของอิสราเอล
จะชอบธรรมและสดุดีภูมิใจใน
พระเยโฮวาห์"

ความโง่เขลาแห่งรูปเคารพ

46
"พระเบลก็ เลื� อนลง
พระ เน โบก็ ท รุ ดลง

ปฏิมากรของพระนี6 อยู่ บนสัตว์
และวัว สิ�งเหล่านี6 ที�เจ้าหามอยู่ก็
มาบรรทุ กเป็ นภาระบนหลั ง
สัตว์ที�เหนด็เหนื�อย
2 มั นทรุ ดลงและมั นเลื� อนลง
ด้วยกัน มันช่วยป้องกันภาระนั6น
ไม่ได้ มันเองกต็กไปเป็นเชลย
3โอ วงศ์วานของยาโคบเอ๋ย จง
ฟังเรา คือบรรดาคนที�เหลืออยู่
ในวงศ์วานของอิสราเอล ผู้ซึ� ง
เราอุ้ มมาตั6 งแต่กาํเนิด ชูมาตั6 ง
แต่ในครรภ์
4จนกระทั�งเจ้าแก่ เรากคื็อพระ
องค์นั6 น เราจะอุ้ มเจ้าจนเจ้าถึง
ผมหงอก เราได้สร้าง เราจะชูไว้
เราจะอุ้ มและเราจะช่วยให้พ้น
5 เจ้าจะเทียบเราและทาํเราให้

เท่ากับผู้ ใด และเปรียบเราว่า
เราเหมือนกัน
6บรรดาผู้ที�โกยทองคาํออกจาก
ไถ้และชั� งเงินในตาชั� ง จ้างช่าง
ทองคนหนึ�ง และเขากท็าํให้เป็น
พระ แล้วเขาทั6งหลายกก็ราบลง
เออ นมัสการเลย
7 เขาทั6 งหลายเอารูปนั6 นใส่ บ่า
เขาหามไป เขาตั6 งไว้ประจาํที� รูป
นั6 นก็อยู่ที� นั� น รูปนั6 นไปจากที�
ไม่ได้ แม้ผู้ใดจะมาร้องขอ รูป
นั6 นก็ไม่ตอบ หรือช่วยเขาให้
รอดจากความยากลาํบากของ
เขาได้
8จาํข้อนี6 ไว้และจงเป็นลูกผู้ชาย
แท้ โอ เจ้าผู้ละเมิดทั6งหลาย จง
นึกไว้ในใจ
9จงจาํสิ�งล่วงแล้วในสมัยก่อนไว้
เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มี
อื�นใดอีก เราเป็นพระเจ้า และ
ไม่มีอื�นใดเหมือนเรา
10 ผู้แจ้งตอนจบให้ทราบตั6 งแต่
เริ�มต้น และแจ้งถึงสิ�งที�ยังไม่ได้
ทาํเลยให้ทราบตั6 งแต่กาลโบ-
ราณ กล่าวว่า `แผนงานของเรา
จะยั� งยืน และเราจะกระทาํให้
ความประสงค์ของเราสาํเร็จทั6 ง
สิ6 น'
11 เรี ยกเหยี� ยวมาจากตะวั น
ออก คือเรียกชายที�ทาํตาม
แผนงานของเราจากเมื องไกล
เออ เราพูดแล้ว และเราจะให้

อิสยาห์ LU, LM

(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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เป็นไป เรามุ่ งแล้ว และเราจะ
กระทาํด้วย
12 เจ้าผู้ จิตใจดื6 อดึง เจ้าผู้ห่าง
ไกลจากความชอบธรรม จงฟัง
เราซิ
13 เราจะนาํความชอบธรรมของ
เรามาใกล้ มันจะไม่ไกลเลยและ
ความรอดของเราจะไม่รอช้า เรา
จะใส่ความรอดที�ศิโยนเพื�ออิส-
ราเอล สง่าราศีของเรา"

บาบิโลนจะถูกการพิพากษา

47
โอ ธิดาพรหมจารีแห่ง
บาบิโลนเอ๋ย จงลงมา

นั� งในผงคลี โอ ธิดาแห่งชาว
เคลเดียเอ๋ย จงนั�งลงบนพื6 นดิน
ไม่มีบัลลังก์ เพราะเขาจะไม่
เรียกเจ้าอีกว่า แม่เนื6 ออ่อนแม่
เนื6 อละเอียด
2จับโม่เข้า โม่แป้งซี เอาผ้าคลุม
หน้าของเจ้าออกเสีย ถอด
เสื6 อคลุมของเจ้าเสีย ไม่ต้อง
คลุมขาของเจ้า ลุยนํ6าไป
3 เจ้าจะต้องถูกเปลือยและเขา
จะเห็นความอายของเจ้า เราจะ
ทาํการแก้แค้น และเราจะไม่พบ
เจ้าอย่างมนุษย์
4พระผู้ไถ่ของเรา พระนามของ
พระองค์คือ พระเยโฮวาห์จอม
โยธา ทรงเป็นองค์บริสุทธิ= ของ
อิสราเอล
5โอ ธิดาแห่งชาวเคลเดียเอ๋ย
นั�งเงียบๆ และจงเข้าไปในความ

มืด เพราะเขาจะไม่เรียกเจ้าอีก
ว่า นางพญาแห่งราชอาณาจักร
ทั6งหลาย
6เรากริ6 วต่อชนชาติของเรา เรา
ทาํให้มรดกของเราเป็นมลทิน
เรามอบเขาไว้ในมือของเจ้า เจ้า
มิ ได้ แสดงความกรุ ณาต่ อเขา
เจ้าวางแอกอย่างหนักไว้บนบ่า
ของคนชรา
7เจ้าว่า "ข้าจะเป็นนางพญาเป็น
นิตย์" เจ้าจึงมิได้เอาเรื�องเหล่า
นี6 เป็นที� สอนใจ หรือจดจาํบั6 น
ปลายของเรื�องเหล่านี6 ไว้
8ฉะนั6 น เจ้าผู้ รักความเพลิด-
เพลิน จงฟังเรื� องนี6  คือผู้นั� ง
อย่างไร้กังวล ผู้คิดในใจของตน
ว่า "ข้านี�แหละ และไม่มีผู้ใดอื�น
อีก ข้าจะไม่นั� งอยู่ เป็นแม่ม่าย
หรือรู้จักที�จะพรากจากลูก"
9ทั6 งสองเรื� องนี6 จะมาถึงเจ้าใน
ขณะเดียวกันในวันเดียว คือ
ความที� ต้ องพรากจากลู กและ
ความที�เป็นแม่ม่าย จะมาถึงเจ้า
อย่างเต็มขนาดทั6 งที� มี วิทยาคม
เป็นอันมาก และอานุภาพใหญ่
ยิ�งในเวทมนตร์ของเจ้า
10 ด้วยว่า เจ้ารู้สึกมั� นอยู่ใน
ความชั�วของเจ้า เจ้าว่า "ไม่มีผู้
ใดเห็นข้า" สติปัญญาของเจ้า
และความรู้ ของเจ้ าทาํ ให้ เจ้ า
เจิ� นไป และเจ้าจึงว่าในใจของ
เจ้าว่า "ข้านี�แหละ และไม่มีผู้ใด

อิสยาห์ LM, LT

(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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อื�นอีก"
11 ฉะนั6 น ความชั� วร้ายจะมา
เหนือเจ้า ซึ�งเจ้าจะไม่รู้ว่ามันขึ6 น
มาจากไหน ความเลวร้ายจะตก
ใส่เจ้า ซึ�งเจ้าจะไม่สามารถถอด
ถอนได้ และความพินาศจะมา
ถึงเจ้าทันทีทันใด ซึ� งเจ้าไม่ รู้
เรื�องเลย
12 จงตั6 งมั�นอยู่ในเวทมนตร์ของ
เจ้า และวิทยาคมเป็นอันมาก
ของเจ้า ซึ� งเจ้าทาํมาหนักนัก
หนาตั6 งแต่สาวๆ ชะรอยมันจะ
เป็นประโยชน์แก่เจ้าได้ ชะรอย
เจ้าจะมีชัย
13 เจ้าเหน็ดเหนื� อยกับที�ปรึก-
ษาเป็นอันมากของเจ้า ให้เขาลุก
ขึ6 นออกมาและช่วยเจ้าให้รอด
คือบรรดาผู้ที�แบ่งฟ้าสวรรค์และ
เพ่งดูดวงดาว ผู้ซึ� งทาํนายให้
เจ้าในวันขึ6 นคํ�าว่า จะเกิดอะไร
ขึ6 นแก่เจ้า
14 ดูเถิด เขาจะเป็นเหมือนตอ
ข้าว ไฟจะเผาผลาญเขา เขาจะ
ช่วยตัวเขาเองให้พ้นจากกาํลัง
ของเปลวเพลิงไม่ได้ นี� ไม่ใช่
ถ่านที� จะให้ใครอุ่ น ไม่ใช่ไฟที�
จะให้ใครผิง
15 บรรดาที� เจ้ าทาํงานด้วยกัน
นั6นจะเป็นเช่นนี6 แก่เจ้า ผู้ซึ� งค้า
มากับเจ้าตั6 งแต่สาวๆ เขาต่างจะ
พเนจรไปมาในทางของเขาเอง
ไม่มีผู้ใดจะช่วยเจ้าให้รอดได้

 พระสญัญาต่างๆแก่อิสราเอล

48
ฟังข้อนี6 ซิ โอ วงศ์วาน
ของยาโคบเอ๋ย ผู้ซึ� ง

เขาเรียกด้วยนามของอิสราเอล
และผู้ซึ� งออกมาจากนํ6าทั6 งหลาย
ของยูดาห์ ผู้ซึ� งปฏิญาณในพระ
นามของพระเยโฮวาห์ และกล่าว
ถึงพระเจ้าของอิสราเอล แต่มิใช่
ด้วยสัจจะและความชอบธรรม
2 เพราะเขาขนานนามของเขา
เองตามนครบริสุทธิ=  และพึ� ง
อาศัยพระเจ้าของอิสราเอล พระ
นามของพระองค์ว่าพระเยโฮ-
วาห์จอมโยธา
3"สิ�งล่วงแล้วเราได้แจ้งให้ทราบ
แต่เก่าก่อน เออ มันไปจากปาก
ของเรา และเราได้เล่าให้ฟังทั�ว
แล้ว ในทันใดนั6นเรากไ็ด้กระทาํ
และกเ็ป็นไปตามนั6น
4 เพราะเรารู้อยู่ ว่า เจ้าดื6 อด้าน
และคอของเจ้าก็ คือเอ็นเหล็ก
และหน้าผากของเจ้ าเป็นทอง
สัมฤทธิ=
5 เราก็แจ้งเรื� องเหล่านั6 นแก่เจ้า
ให้ทราบตั6 งแต่เก่าก่อน ก่อนที�
มันจะเกิดขึ6 นเราก็ได้ ว่าให้ เจ้า
ฟังแล้ว เกรงเจ้าจะว่า `รูปเคา-
รพของข้ากระทาํเอง รูปเคารพ
สลักและรูปเคารพหล่อของข้า
บัญชามันมา'
6เจ้าได้ยินแล้ว จงคอยดูสิ� งทั6 ง
ปวงนี6  และเจ้าจะไม่แจ้งให้ทราบ

อิสยาห์ LT, LS

(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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หรือ ตั6 งแต่เวลานี6 ไปเราเล่าสิ� ง
ใหม่ให้เจ้าฟัง เป็นสิ�งที�ปิดซ่อน
ไว้ซึ�งเจ้าไม่รู้
7 เป็นสิ� งที� สร้างขึ6 นใหม่ ไม่ใช่
ตั6 งแต่เก่าก่อน ก่อนวันนี6 เจ้าไม่
เคยได้ยินถึง เกรงเจ้าจะพูดว่า
`ดูเถิด เรารู้แล้ว'
8เออ เจ้าไม่เคยได้ยิน เออ เจ้า
ไม่เคยรู้ เออ ตั6 งแต่เวลานั6นหู
ของเจ้ายังไม่เปิด เพราะเรารู้ว่า
เจ้าจะประพฤติอย่างทรยศหนัก
และรู้ ว่า ตั6 งแต่กาํเนิดเขาเรียก
เจ้าว่า ผู้ละเมิด
9เพราะเห็นแก่นามของเรา เรา
จะหน่วงเหนี� ยวความกริ6 วของ
เราไว้ เพราะเห็นแก่ความสรร-
เสริญของเรา เราจะระงับไว้เพื�อ
เจ้า เพื� อเราจะมิได้ตัดเจ้าออก
ไปเสีย
10 ดูเถิด เราได้ถลุงเจ้าแล้ว แต่
ไม่ใช่ด้วยเงิน เราได้เลือกสรร
เจ้าในเตาของความทุกข์ใจ
11 เราจะกระทาํเช่นนั6น เพราะ
เห็นแก่เราเอง เพราะเห็นแก่เรา
เอง เพราะว่านามของเราจะถูก
เหยียดหยามอย่างไรได้ สง่าราศี
ของเรา เราจะไม่ให้ใครอื�น
12 ฟังเราซิ โอ ยาโคบเอ๋ย และ
อิสราเอล ผู้ซึ�งเราเรียก เราคือ
พระองค์ทีเดียว เราเป็นต้นและ
เราเป็นปลายด้วย
13 เออ มือของเราได้วางราก

ฐานแผ่นดินโลก และมือขวาของ
เราได้กางฟ้าสวรรค์ออก เมื� อ
เราเรียกมัน มันกอ็อกมาอยู่ด้วย
กัน
14 เจ้าทั6งปวง จงชุมนุมกันและ
คอยฟัง ผู้ ใดในท่ามกลางพวก
นั6 นได้ประกาศสิ� งเหล่านี6  พระ
เยโฮวาห์ทรงรักท่าน ท่านจะ
กระทาํตามพระทัยของพระองค์
ต่อบาบิโลน และพระกรของพระ
องค์จะต่อสู้ กับชาวเคลเดีย
15 เรา นี� เราเองได้พูด เออ เรา
ได้เรียกท่าน เราได้นาํท่านมา
และท่ านจะจาํ เริ ญในทางของ
ท่าน
16 จงเข้ามาใกล้เรา ฟังเรื� องนี6
ตั6 งแต่ เริ� มต้นเรามิ ได้ พูดในที�
ลี6 ลับ ตั6 งแต่มันเกิดมา เรากไ็ด้
อยู่ที� นั� นแล้ว" และบัดนี6  องค์
พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าและพระ
วิญญาณของพระองค์ได้ทรงใช้
ข้าพเจ้ามา
17 พระเยโฮวาห์ ผู้ไถ่ของเจ้า
องค์บริสุทธิ= ของอิสราเอล ตรัส
ดังนี6 ว่า "เราคือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้า ผู้สั� งสอนเจ้า
เพื� อประโยชน์ของเจ้า ผู้นาํเจ้า
ในทางที�เจ้าควรจะไป
18 โอ ถ้าเจ้าได้เชื� อฟังบัญญัติ
ของเราแล้ว ความสุขสมบูรณ์
ของเจ้าจะเป็นเหมือนแม่นํ6าและ
ความชอบธรรมของเจ้าจะเป็น

อิสยาห์ LS

(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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เหมือนคลื�นทะเล
19 เ ชื6 อ สายของ เ จ้ า จะ เ ป็ น
เหมือนทรายเช่นกัน และลูก
หลานจากบั6นเอวของเจ้าเหมือน
เม็ดทราย ชื� อของเขาจะไม่ถูก
ตัดออกเลย หรือถูกทาํลายเสีย
จากหน้าเรา"
20 จงไปเสียจากบาบิโลน จงหนี
ออกจากคนเคลเดีย จงประกาศ
ข้อนี6 ด้วยเสียงร้องเพลง จงเล่า
ให้ฟัง จงส่งออกไปถึงสุดปลาย
แผ่นดินโลกว่า "พระเยโฮวาห์
ทรงไถ่ยาโคบผู้ รับใช้ของพระ
องค์แล้ว"
21 เมื� อพระองค์ทรงนาํเขาทั6 ง
หลายไปทางทะเลทราย เขาก็มิ
ได้กระหาย พระองค์ทรงกระทาํ
ให้นํ6าไหลจากศิลาเพื�อเขา พระ
องค์ทรงผ่าหินและนํ6า ก็ทะลัก
ออกมา
22 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ไม่มี
สันติสุขแก่คนชั�ว"

อิสยาหเ์ป็น
ลูกศรขดัมนั

พระเจ้าทรงเรียกท่าน
ตั, งแต่ในครรภ์

49
โอ เกาะทั6 งหลายเอ๋ย
จงฟังข้าพเจ้า เจ้าชน

ชาติทั6 งหลายแต่ไกลโพ้น จงฟัง
พระเยโฮวาห์ทรงเรียกข้าพเจ้า
ตั6 งแต่ในครรภ์ พระองค์ทรง
กล่าวถึงชื� อข้าพเจ้าตั6 งแต่อยู่ใน

ท้องมารดาข้าพเจ้า
2พระองค์ทรงทาํปากของข้าพ-
เจ้าเหมือนดาบคม พระองค์ทรง
ซ่อนข้าพเจ้าไว้ในร่มพระหัตถ์
ของพระองค์ พระองค์ทรงทาํ
ข้าพเจ้าให้เป็นลูกศรขัดมัน พระ
องค์ทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้เสียใน
แล่งของพระองค์
3และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า "เจ้าเป็นผู้รับใช้ของเรา โอ
อิสราเอล ซึ�งเราจะได้รับเกียรติ
ในเจ้า"
4แต่ข้าพเจ้าว่า "ข้าพเจ้าได้ทาํ
งานเปล่าดาย ข้าพเจ้าเปลือง
แรงของข้าพเจ้าเปล่าๆ อนิจจัง
แต่แน่ละ ความยุติธรรมอันควร
ตกแก่ข้าพเจ้าอยู่กับพระเยโฮ-
วาห์ และงานของข้าพเจ้าอยู่กับ
พระเจ้าของข้าพเจ้า"
5และบัดนี6 พระเยโฮวาห์ ผู้ทรง
ปั6 นข้ าพเจ้ าตั6 งแต่ ในครรภ์ ให้
เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ เพื�อจะ
นาํยาโคบกลับมาหาพระองค์อีก
ตรัสว่า "ถึงแม้อิสราเอลจะไม่
ถูกรวบรวมเข้ามา ข้าพเจ้าก็ยัง
ได้ รับเกี ยรติ ในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์ และพระเจ้า
ของข้าพเจ้าจะทรงเป็นกาํลังของ
ข้าพเจ้า"
6พระองค์ตรัสว่า "ซึ�งเจ้าจะเป็น
ผู้รับใช้ของเรา เพื�อจะยกบรรดา
ตระกูลของยาโคบขึ6 น เพื�อจะให้

อิสยาห์ LS, LQ

(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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อิสราเอลที�เหลืออยู่กลับสู่สภาพ
ดีนั6 น ดูเป็นการเลก็น้อยเกินไป
เราจะมอบให้เจ้าเป็นความสว่าง
แก่บรรดาประชาชาติ เพื�อความ
รอดของเราจะถึ งที� สุ ดปลาย
แผ่นดินโลกทางเจ้า"
7พระเยโฮวาห์ ผู้ไถ่ของอิสรา-
เอลและองค์บริสุทธิ=  ตรัสแก่ผู้ที�
คนดูหมิ�นและแก่ผู้ที�ประชาชาติ
รังเกียจ   ผู้เป็นผู้รับใช้ของผู้
ครอบครองทั6งหลาย   ดังนี6 ว่า
"กษัตริ ย์ทั6 งหลายจะทอดพระ
เนตรและทรงลุกยืน บรรดาเจ้า
นายจะกราบลง เพราะเหตุพระ
เยโฮวาห์ผู้สัตย์ซื�อ องค์บริสุทธิ=
ของอิสราเอลจะทรงเลื อกสรร
เจ้า"

พระสญัญาว่า
อิสราเอลจะ

กลบัสู่สภาพดี
8พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี6 ว่า "ใน
เวลาอันชอบ เราได้ฟังเจ้า ในวัน
แห่งความรอด เราได้ช่วยเจ้า
เราจะรักษาเจ้าไว้ และมอบให้
เจ้าเป็นพันธสัญญาของมนุษย-
ชาติ เพื�อสถาปนาแผ่นดิน เพื�อ
เป็นเหตุ ให้ ได้ รับมรดกที� ร้ าง
เปล่านั6น
9เพื�อเจ้าจะกล่าวแก่ผู้ถูกจองจาํ
ว่า `ออกไปเถิด' ต่อบรรดาผู้ที�
อยู่ในความมืดว่า `จงปรากฏตัว'
เขาทั6 งหลายจะเลี6 ยงชี วิตตาม

ทาง และตามที� สูงทั6 งหลายจะ
เป็นที�หากินของเขา
10 เขาทั6 งหลายจะไม่ หิ วหรื อ
กระหาย ความร้อนหรือดวงอา-
ทิตย์จะไม่ทาํลายเขา เพราะพระ
องค์ซึ� งเมตตาเขาจะทรงนาํเขา
ไป และจะนาํเขาไปตามนํ6าพุ
11 เราจะทาํ ภู เขาของเราทั6 ง
หมดเป็นทางเดิน และทางหลวง
ของเราจะสูง
12 ดูเถิด พวกเหล่านี6 จะมาจาก
เมืองไกล และดูเถิด บ้างมาจาก
เหนือและจากตะวันตก และบ้าง
มาจากแผ่นดินสเวเน"
13 โอ ฟ้าสวรรค์เอ๋ย จงร้อง
เพลง โอ แผ่นดินโลกเอ๋ย จงลิง
โลดเถิด โอ ภูเขาเอ๋ย จงเปรม
ปรีดิ= ร้องเพลง เพราะพระเยโฮ-
วาห์ ได้ทรงเล้าโลมชนชาติของ
พระองค์แล้ว และจะทรงเมตตา
แก่คนของพระองค์ ผู้ที�ถูกข่มใจ
14 แต่ศิโยนกล่าวว่า "พระเย-
โฮวาห์ได้ทรงละทิ6 งข้าพเจ้าแล้ว
องค์พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
ทรงลืมข้าพเจ้าเสียแล้ว"
15 ผู้หญิงจะลืมบุตรที� ยังกินนม
ของนาง และจะไม่เมตตาบุตร
ชายจากครรภ์ ของนางได้หรือ
"แม้ว่าคนเหล่านี6 ยังลืมได้ กระ-
นั6นเรากจ็ะไม่ลืมเจ้า
16 ดูเถิด เราได้สลักเจ้าไว้บน
ฝ่ามือของเรา กาํแพงเมืองของ

อิสยาห์ LQ

(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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เจ้าอยู่ต่อหน้าเราเสมอ
17 ลูกหลานของเจ้าก็จะเร่งรีบ
ผู้ทาํลายเจ้าและบรรดาผู้ที�ทาํให้
เจ้าถูกทิ6 งร้างกจ็ะออกไปจากเจ้า
18 จงเงยหน้าเงยตาขึ6 นดูรอบๆ
เขาทั6 งหลายชุมนุมกัน เขาทั6 ง
หลายมาหาเจ้า" พระเยโฮวาห์
ตรัสว่า "เรามีชีวิตอยู่ตราบใด
เจ้าจะสวมเขาทั6 งหลายไว้หมด
อย่างเครื� องอาภรณ์ เจ้าจะผูก
เขาไว้อย่างเจ้ าสาวประดับอา-
ภรณ์
19 เพราะว่ าที� ที� ถู กทิ6 งไว้ เสี ย
เปล่าและที�รกร้างของเจ้า และ
แผ่นดินที� ถูกทาํลายของเจ้าจะ
แคบเกินไปด้วยเหตุมีชาวเมือง
อยู่กันมาก และคนทั6 งหลายที�
กลืนเจ้าจะอยู่ห่างไกล
20 เด็กที� เกิดแก่เจ้าหลังจากลูก
เสียไปแล้ว จะพูดที�หูของเจ้าอีก
ว่า `ที�นี6 แคบเกินสาํหรับฉันแล้ว
จงหาที�ให้ฉันอยู่'
21 แล้วเจ้าจะกล่าวในใจของเจ้า
ว่า `ใครหนอได้ให้กาํเนิดคน
เหล่านี6 แก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพ-
เจ้าสูญเสียลูกๆไปแล้ว และ
ข้าพเจ้ากโ็ดดเดี�ยว ถูกกวาดไป
เป็นเชลยและย้ ายไปโน่นมานี�
แต่ใครหนอชุบเลี6 ยงคนเหล่านี6
ดูเถิด ข้าพเจ้าถูกทิ6 งอยู่ตาม
ลาํพัง แล้วคนเหล่านี6 มาจากไหน
กัน'"

ประเทศต่างๆที.บีบบงัคบั
อิสราเอลจะถูกลงโทษ

22 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี6 ว่า "ดูเถิด เราจะยกมือ
ของเรากวักบรรดาประชาชาติ
และยกสัญญาณของเราต่อชน
ชาติทั6 งหลาย และเขาทั6 งหลาย
จะอุ้ มบรรดาบุตรชายของเจ้ามา
และบรรดาบุตรสาวของเจ้านั6 น
เขาจะใส่บ่าแบกมา
23 บรรดากษัตริ ย์ จะเป็ นพ่ อ
เลี6 ยงของเจ้า และพระราชินีทั6 ง
หลายจะเป็ นแม่ เลี6 ยงของเจ้ า
เขาเหล่านั6 นจะก้มหน้าลงถึงดิน
กราบเจ้า เขาจะเลียผงคลีที� เท้า
ของเจ้า แล้วเจ้าจะรู้ ว่าเราคือ
พระเยโฮวาห์ ผู้ที�รอคอยเราจะ
ไม่ประสบความอาย"
24 จะเอาเหยื� อไปจากผู้มีกาํลัง
หรื อจะช่ วยเชลยของผู้ ชอบ
ธรรมให้พ้นได้หรือ
25 แน่นอนละ พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี6 ว่า "แม้เชลยของผู้มี
กาํลังก็จะต้องเอาไป และเหยื�อ
ของผู้ น่ ากลั วก็ต้องช่วยให้ พ้น
เพราะเราจะต่อสู้ กับผู้ที� ต่อสู้ เจ้า
และจะช่วยบุตรของเจ้าให้รอด
26 เราจะให้ผู้ บีบบังคับเจ้ากิน
เนื6 อของตนเอง และเขาจะเมา
โลหิ ตของเขาเองเหมื อนเมา
เหล้าองุ่ น แล้วเนื6 อหนังทั6 งปวง
จะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์

อิสยาห์ LQ

(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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เป็นพระผู้ ช่ วยให้รอดของเจ้า
และพระผู้ไถ่ของเจ้า องค์อานุ-
ภาพของยาโคบ"

พระเยซูคริสตจ์ะทรงถวาย
พระองคเ์องเป็นเครื.องบูชา

50
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี6
ว่า "หนังสือหย่าของ

แม่เจ้า ผู้ซึ� งเราได้ไล่ไปเสียนั6 น
อยู่ที�ไหนเล่า หรือเจ้าหนี6 ของเรา
คนไหนเล่าที� เราได้ขายตัวเจ้าไป
ดูเถิด เพราะความชั�วช้าของเจ้า
เจ้าจึงถูกขาย และเพราะความ
ละเมิดของเจ้า แม่ของเจ้าจึงถูก
ไล่ไป
2ทาํไมนะ เมื�อเรามาจึงไม่มีใคร
เลย เมื�อเราร้องเรียกจึงไม่มีใคร
ตอบ มือของเราสั6 น ไถ่ไม่ได้
หรือ และเราไม่มีกาํลังที�จะช่วย
ให้พ้นหรือ ดูเถิด เราให้นํ6าทะ-
เลแห้งด้วยการขนาบของเรา เรา
กระทาํให้แม่นํ6า เป็นถิ� นทุรกัน-
ดาร ปลาของแม่นํ6านั6 นก็เหม็น
เพราะขาดนํ6า และตายเพราะ
กระหาย
3เราห่มฟ้าสวรรค์ไว้ด้วยความ
ดาํมืด และเอาผ้ากระสอบมา
คลุม"
4องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าได้
ประทานให้ ข้ าพเจ้ ามี ลิ6 นของ
บรรดาผู้ ที� พระองค์ ทรงสอน
เพื�อข้าพเจ้าจะได้รู้ที�จะคํ6าชู ผู้ที�
เหน็ ดเหนื� อยไ ว้ ด้ วยถ้ อยคาํ

ทุกๆเช้าพระองค์ทรงปลุก ทรง
ปลุ กหู ของข้ าพเจ้าเพื� อให้ ฟั ง
อย่างผู้ที�พระองค์ทรงสอน
5องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าได้
ทรงเบิกหูข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็
ไม่ดื6 อดัน ข้าพเจ้าไม่หันกลับ
6 ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้ที� โบย
ตีข้าพเจ้า และหันแก้มให้แก่คน
ที�ดึงเคราข้าพเจ้าออก ข้าพเจ้า
ไม่หนีหน้าจากความอายแก่การ
ถ่มนํ6าลายรด
7 เพราะว่ าองค์พระผู้ เป็นเจ้ า
พระเ จ้ าจะทรงช่ วยข้ าพเจ้ า
เพราะฉะนั6นข้าพเจ้าจึงจะไม่ขาย
หน้า เพราะฉะนั6นข้าพเจ้าจึงตั6 ง
หน้าของข้าพเจ้าอย่างหินเหล็ก
ไฟ และข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้า
จะไม่ได้อาย
8พระองค์ผู้ทรงแก้แทนข้าพเจ้า
กอ็ยู่ใกล้ ใครจะสู้ คดีกับข้าพเจ้า
ก็ให้เรายืนอยู่ด้วยกัน ใครเป็น
ปฏิปักษ์ของข้าพเจ้า กใ็ห้เขามา
ใกล้ข้าพเจ้า
9ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้า ใครจะ
กล่าวโทษข้าพเจ้าว่ามีความผิด
ดูเถิด บรรดาเขาทุกคนจะร่อย
หรอไปเหมือนอย่างเสื6 อผ้า ตัว
มอดจะกินเขาเหล่านั6นเสีย
10 ใครบ้างในพวกเจ้าเกรงกลัว
พระเยโฮวาห์ และเชื� อฟังเสียง
ของผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้ดาํ-

อิสยาห์ LQ, UP

(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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เนินในความมืด และไม่มีความ
สว่าง จงให้เขาวางใจในพระนาม
พระเยโฮวาห์ และพึ�งอาศัยพระ
เจ้าของเขา
11 ดูเถิด เจ้าทั6งสิ6 นผู้ก่อไฟ ผู้
เอาดุ้ นไฟคาดตัวเจ้าไว้ จงเดิน
ด้วยแสงไฟของเจ้า และด้วยแสง
ดุ้ นไฟซึ�งเจ้าได้ก่อ เจ้าจะได้รับ
อย่างนี6 จากมือของเรา คือเจ้าจะ
ต้องนอนลงด้วยความเศร้าโศก

ความเลา้โลม
สําหรบัศิโยน

51
"จงฟังเราซี เจ้าทั6 ง
หลาย ผู้ติดตามความ

ชอบธรรม เจ้าผู้แสวงหาพระเย-
โฮวาห์ จงมองดูหินซึ� งได้ทรง
สกัดตัวเจ้ามา และจงมองดูบ่อ
หินซึ� งทรงขุดเอาตัวเจ้าทั6 งหลาย
มา
2จงมองอับราฮัมบรรพบุรุษของ
เจ้าทั6 งหลาย และดูซาราห์ผู้
คลอดเจ้า เพราะเมื�อมีเขาอยู่แต่
คนเดียว เราได้ร้องเรียกเขาและ
เราอวยพรเขา และกระทาํให้
เป็นคนมากมาย
3เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะทรง
เล้าโลมศิโยน พระองค์จะทรง
เล้าโลมที� ทิ6 งร้างทั6 งสิ6 นของเธอ
และจะทาํถิ� นทุรกันดารของเธอ
เหมือนสวนเอเดน และทะเล
ทรายของเธอเหมือนอุทยานของ
พระเยโฮวาห์ จะพบความชื� น

บานและความยินดีในเธอ ทั6 ง
การโมทนาและเสียงเพลง
4ชนชาติของเราเอ๋ย จงฟังเสียง
ของเรา โอ ชาติของเราเอ๋ย จง
เงี� ยหูฟังเรา เพราะราชบัญญัติ
จะออกไปจากเรา และความ
ยุติ ธรรมจะออกไปเป็ นความ
สว่างของชนชาติทั6งหลาย
5ความชอบธรรมของเราใกล้เข้า
มาแล้ว และความรอดของเราได้
ออกไปแล้ว แขนของเราจะพิ-
พากษาชนชาติทั6งหลาย เกาะทั6ง
หลายจะรอคอยเรา และเขาจะ
หวังคอยแขนของเรา
6จงแหงนตาดูฟ้าสวรรค์ และ
มองดูโลกเบื6 องล่าง เพราะว่าฟ้า
สวรรค์จะสูญสิ6 นไปเหมือนควัน
และแผ่นดินโลกจะร่อยหรอไป
เหมือนอย่างเสื6 อผ้า และเขาทั6 ง
หลายผู้อาศัยอยู่ในนั6นจะตายไป
เหมือนกัน แต่ความรอดของเรา
จะอยู่ เป็นนิตย์ และความชอบ
ธรรมของเราจะไม่สิ6 นสุดเลย
7จงฟังเรา เจ้าทั6 งหลายผู้ รู้ถึง
ความชอบธรรม ชนชาติซึ� ง
ราชบัญญัติของเราอยู่ในใจ อย่า
กลัวการตาํหนิของมนุษย์ และ
อย่าวิตกต่อการกล่าวหยาบช้า
ของเขา
8 เพราะว่ าตั วมอดจะกิ นเขา
เหมือนกินเสื6 อผ้า และตัวหนอน
จะกินเขาเหมือนกินขนแกะ แต่

อิสยาห์ UP, UH

(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

 23_isa.pub 
 page 88

 Friday, March 04, 2016 19:46 



หน้า 1472

ความชอบธรรมของเราจะอยู่
เป็นนิตย์ และความรอดของเรา
จะอยู่ตลอดทุกชั�วอายุ
9โอ ข้าแต่พระกรของพระเย-
โฮวาห์ จงตื�นเถิด ตื�นเถิด จง
สวมกาํลัง จงตื�นอย่างสมัยโบ-
ราณในชั� วอายุนานมาแล้ว ท่าน
ไม่ใช่หรือที�ฟันราหับ และทาํให้
พญานาคได้รับบาดเจบ็
10 ท่านไม่ใช่หรือที� ทาํให้ทะเล
แห้งไป คือนํ6าของมหาสมุทร
ใหญ่ด้วย ซึ� งทาํที� ลึกของทะเล
ให้เป็นหนทาง เพื�อให้ผู้ที�ได้ไถ่
ไว้แล้วเดินผ่านไป
11 ฉะนั6 นผู้ที� ไถ่ไว้แล้วของพระ
เยโฮวาห์จะกลับ และร้องเพลง
มาศิโยน ความชื�นบานเป็นนิตย์
จะอยู่บนศีรษะของเขา เขาจะได้
รับความชื� นบานและความยินดี
ความโศกเศร้าและการไว้ทุกข์จะ
หนีไปเสีย
12 เรา คือเราเอง ผู้เล้าโลมเจ้า
เจ้าเป็นผู้ ใดเล่าที� กลัวมนุษย์ผู้
ซึ� งต้องตาย คือกลัวบุตรของ
มนุษย์ซึ�งถูกทาํให้เหมือนหญ้า
13 และที� ได้ลืมพระเยโฮวาห์ผู้
สร้างของตนเสีย ผู้ทรงขึง
ฟ้าสวรรค์และวางรากฐานของ
แผ่นดินโลก และที�กลัวอยู่เรื�อย
ไปตลอดวัน เพราะความเกรี6 ยว
กราดของผู้บีบบังคับ เมื�อเขาตั6 ง
ตัวเขาที� จะทาํลาย และความ

เกรี6 ยวกราดของผู้บีบบังคับอยู่ที�
ไหนเล่า
14 ผู้ใดที�เป็นเชลยเร่งรีบเพื�อจะ
ได้รับการปลดปล่อย เพื�อเขาจะ
ไม่ตายในหลุม ทั6 งอาหารของ
เขาจะไม่ขาด
15 เพราะเราคือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้า ผู้แบ่งแยกทะเล
และคลื�นกค็ะนอง พระนามของ
พระองค์ คือพระเยโฮวาห์จอม
โยธา
16 และเราได้ใส่ ถ้อยคาํของเรา
ในปากของเจ้า และซ่อนเจ้าไว้
ในร่มมือของเรา ซึ� งตั6 งฟ้า
สวรรค์ และวางรากฐานของ
แผ่นดินโลก และกล่าวแก่ศิโยน
ว่า `เจ้าเป็นชนชาติของเรา'"
17 โอ เยรูซาเลม็เอ๋ย จงปลุกตัว
เอง จงปลุกตัวเอง จงยืนขึ6 นเถิด
เจ้ าผู้ ได้ดื� มจากพระหัตถ์ของ
พระเยโฮวาห์ ซึ� งถ้วยแห่งพระ
พิโรธของพระองค์ ผู้ ได้ดื� มถึง
ตะกอน ซึ� งถ้วยแห่งความโซเซ
และดูดมันออก
18 ในบรรดาบุ ตรชายที� นาง
คลอดมากไ็ม่มีผู้ใดนาํนาง  ใน
บรรดาบุตรชายที�นางชุบเลี6 ยงมา
กไ็ม่มีใครจูงมือนาง
19 สองสิ� งนี6 ได้มาถึงเจ้า ผู้ ใด
เล่ าจะเศร้าโศกเสียใจเพื� อเจ้ า
ได้แก่การล้างผลาญและการทาํ
ลาย การกันดารอาหารและดาบ

อิสยาห์ UH

(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
เจ้าดีหนอ
20 บุตรชายของเจ้าสลบไปแล้ว
เขานอนอยู่ที� ทุกหัวถนนเหมือน
วัวป่าตัวผู้ติดข่าย เขาทั6 งหลาย
โชกโชนด้วยพระพิโรธของพระ
เยโฮวาห์ และการขนาบของพระ
เจ้าของเจ้า
21 ฉะนั6นเจ้าผู้ถูกข่มใจ ผู้ซึ�งมึน
เมาแต่มิใช่ด้วยเหล้าองุ่น จงฟัง
ข้อนี6 เถิด
22 องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเจ้า
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้
ทรงสู้ คดี แห่ งชนชาติ ของพระ
องค์ ตรัสดังนี6 ว่า "ดูเถิด เราได้
เอาถ้วยแห่ งความโซเซมาจาก
มือของเจ้า แล้วตะกอนในถ้วย
แห่งความพิโรธของเรา เจ้าจะ
ไม่ต้องดื�มอีก
23 แต่เราจะใส่มันไว้ในมือของ
ผู้ทรมานเจ้า ผู้ ได้พูดกับจิตใจ
เจ้าว่า `ก้มลง เราจะได้ข้ามไป'
และเจ้าได้กระทาํให้หลังของเจ้า
เหมือนพื6 นดิน และเหมือนถนน
เพื�อให้เขาข้ามไป"

กรุงเยรูซาเล็ม
ในสมยั

อาณาจักร <=== ปี

52
โอ ศิโยนเอ๋ย ตื�นเถิด
ตื� นเถิด จงสวมกาํลัง

ของเจ้า โอ เยรูซาเลม็ กรุงบริ-
สุทธิ= เอ๋ย จงสวมเสื6 อผ้างามของ

เจ้า เพราะผู้ที�ไม่เข้าสุหนัตและ
ผู้ไม่สะอาดจะไม่เข้ามาในเจ้าอีก
เลย
2โอ เยรูซาเลม็เอ๋ย จงสลัดตัว
จากผงคลี จงลุกขึ6 น และนั�งลง
โอ ธิดาแห่งศิโยนที� เป็นเชลย
เอ๋ย จงแก้พันธนะออกจากคอ
ของเจ้า
3 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี6
ว่า "เจ้าถูกขายเปล่าๆ และเจ้า
จะถูกไถ่โดยไม่ใช้เงิน"
4 เพราะองค์พระผู้ เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี6 ว่า "แต่ก่อนนั6 น
ชนชาติของเราลงไปสู่อียิปต์เพื�อ
อาศัยอยู่ที�นั�น และชาวอัสซีเรีย
บีบบังคับเขาโดยปราศจากสา-
เหตุ"
5พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ฉะนั6 น
บัดนี6 เรามีอะไรอยู่ที� นี�  ด้วยว่า
ชนชาติของเราถูกนาํเอาไปเสีย
เปล่าๆ" พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ผู้
ครอบครองของเขาทาํให้เขาร้อง
และเขากล่ าวหยาบหยามต่ อ
นามของเราทุกวันตลอดไป
6เหตุฉะนั6 นชนชาติของเราจะรู้
จักนามของเรา เพราะฉะนั6นใน
วันนั6นเขาจะรู้ว่า คือเรานี�แหละ
ผู้พูด ดูเถิด คือเราเอง"
7 เท้ าของผู้ ประกาศข่ าวประ-
เสริฐมา ก็งามสักเท่าใดที�บน
ภูเขา ผู้ โฆษณาสันติภาพ ผู้
ประกาศข่าวประเสริฐแห่งสิ� งอัน

อิสยาห์ UH, UJ

(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 ผู้โฆษณาความรอด ผู้
กล่าวแก่ศิโยนว่า "พระเจ้าของ
เจ้าทรงครอบครอง"
8พวกยามของเจ้าจะเปล่งเสียง
เขาจะร้องเพลงกัน เพราะเขาจะ
ได้เห็นกับตาอย่างชัด เมื�อพระ
เยโฮวาห์จะทรงนาํศิโยนกลับมา
9เจ้าคือที�ทิ6 งร้างแห่งเยรูซาเล็ม
เอ๋ย จงเปล่งเสียงร้องเพลงด้วย
กัน เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรง
เล้ าโลมชนชาติ ของพระองค์
พระองค์ ได้ ทรงไถ่ เยรู ซาเล็ม
แล้ว
10 พระเยโฮวาห์ ทรงเปลื อย
พระกรอันบริสุทธิ= ของพระองค์
ท่ ามกลางสายตาของบรรดา
ประชาชาติ และที� สุดปลาย
แผ่นดินโลกทั6 งสิ6 นจะเห็นความ
รอดของพระเจ้าของเรา
11 เจ้าทั6 งหลายผู้ถือเครื�องภา-
ชนะของพระเยโฮวาห์ ไปซี จง
ไป ออกไปจากที�โน่น อย่าแตะ
ต้องสิ� งซึ� งไม่สะอาด จงออกไป
จากท่ามกลางเธอ จงชาํระตัว
ของเจ้าให้บริสุทธิ=
12 เพราะเจ้าจะไม่ต้องรีบออก
ไป และเจ้าจะไม่ต้องหลบหนีไป
เพราะพระเยโฮวาห์จะเสด็จนาํ
หน้าเจ้า และพระเจ้าแห่งอิสรา-
เอลจะทรงระวังหลังเจ้า
13 ดูเถิด ผู้ รับใช้ของเราจะทาํ
อย่างมีสติปัญญา ท่านจะสูงเด่น

และเป็นที� เทิดทูน และท่านจะ
สูงนัก
14 ด้ วยคนเป็ นอั นมากตะลึ ง
เพราะท่านฉันใด หน้าตาของ
ท่านเสียโฉมมากกว่ามนุษย์คน
ใด และรูปร่างของท่านก็เสีย
โฉมมากกว่าบุตรทั6 งหลายของ
มนุษย์คนใด
15 ท่ านก็จะกระทาํ ให้ บรรดา
ประชาชาติเป็นอันมากตกตะลึง
ฉันนั6 น บรรดากษัตริย์ก็จะปิด
พระโอษฐ์เพราะท่านนั6น เพราะ
เขาทั6 งหลายจะเห็นสิ� งที�ไม่มีใคร
บอกเขา และเขาจะพิจารณาถึง
สิ�งซึ�งเขาไม่เคยได้ยิน

การพยากรณถ์ึง
การสิ, นพระชนม์

ของพระเยซูคริสต์

53
ใครเล่าได้เชื� อสิ� งที� เขา
ได้ยินจากเราทั6 งหลาย

พระกรของพระเยโฮวาห์ได้ทรง
สาํแดงแก่ผู้ใด
2เพราะท่านจะเจริญขึ6 นต่อพระ
พักตร์พระองค์อย่างต้นไม้อ่อน
และเหมือนรากแตกหน่อมาจาก
พื6 นดินแห้ง ท่านไม่มีรูปร่าง
หรือความสวยงาม และเมื� อเรา
ทั6งหลายจะมองท่าน ไม่มีความ
งามที�เราจะพึงปรารถนาท่าน
3ท่านได้ ถูกมนุษย์ดูหมิ� นและ
ทอดทิ6 ง เป็นคนที�รับความเศร้า
โศกและคุ้ นเคยกับความระทม

อิสยาห์ UJ, UO

(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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ทุกข์ และดังผู้หนึ� งซึ� งคนทน
มองดูไม่ได้ ท่านถูกดูหมิ�น และ
เราทั6งหลายไม่ได้นับถือท่าน
4แน่ที เดียวท่ านได้แบกความ
ระทมทุกข์ของเราทั6งหลาย และ
หอบความเศร้าโศกของเราไป
กระนั6 นเราทั6 งหลายก็ยังถือว่า
ท่านถูกตี คือพระเจ้าทรงโบยตี
และข่มใจ
5 แต่ ท่ านถู กบาดเจ็ บเพราะ
ความละเมิ ดของเราทั6 งหลาย
ท่านฟกชํ6าเพราะความชั� วช้าของ
เรา การตีสอนอันทาํให้เราทั6 ง
หลายปลอดภัยนั6 นตกแก่ท่ าน
ที�ต้องฟกชํ6านั6นกใ็ห้เราหายดี
6 เราทุ กคนได้ เจิ� นไปเหมื อน
แกะ เราทุกคนต่างได้หันไปตาม
ทางของตนเอง และพระเยโฮ-
วาห์ทรงวางลงบนท่านซึ� งความ
ชั�วช้าของเราทุกคน
7ท่านถูกบีบบังคับและท่านถูก
ข่มใจ ถึงกระนั6 นท่านก็ไม่ปริ-
ปาก เหมือนลูกแกะที� ถูกนาํไป
ฆ่า และเหมือนแกะที�เป็นใบ้อยู่
หน้าผู้ตัดขนของมันฉันใด ท่าน
กไ็ม่ปริปากของท่านเลยฉันนั6น
8ท่านถูกนาํไปจากคุกและท่าน
ไม่ได้ รับความยุติธรรมเสียเลย
และผู้ใดเล่าจะประกาศเกี�ยวกับ
พงศ์พันธุ์ ของท่าน เพราะท่าน
ต้องถูกตัดออกไปจากแผ่นดิน
ของคนเป็น ต้องถูกตีเพราะการ

ละเมิดของชนชาติของเรา
9และเขาจัดหลุมศพของท่านไว้
กับคนชั�ว ในความตายของท่าน
เขาจัดไว้กับเศรษฐี แม้ว่าท่าน
มิได้กระทาํการทารุณประการใด
เลย และไม่มีการหลอกลวงใน
ปากของท่าน
10 แต่ก็ยังเป็นนํ6า พระทัยของ
พระเยโฮวาห์ที� จะให้ท่านฟกชํ6า
ด้วยความระทมทุกข์ เมื� อพระ
องค์ทรงกระทาํให้วิญญาณของ
ท่านเป็นเครื�องบูชาไถ่บาป ท่าน
จะเห็นเชื6 อสายของท่าน ท่านจะ
ยืดวันทั6งหลายของท่าน นํ6าพระ
ทัยของพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ6 น
ในมือของท่าน
11 ท่านจะเห็นความทุกข์ลาํบาก
แห่งจิตวิญญาณของท่าน และจะ
พอใจ โดยความรู้ของท่าน ผู้
รับใช้ อั นชอบธรรมของเราจะ
กระทาํให้คนเป็นอันมากนับได้
ว่าเป็นคนชอบธรรม เพราะท่าน
จะแบกบรรดาความชั� วช้ าของ
เขาทั6งหลาย
12 ฉะนี6 เราจะแบ่งส่วนหนึ� งให้
ท่านกับผู้ ยิ� งใหญ่ และท่านจะ
แบ่งรางวัลกับคนแขง็แรง เพราะ
ท่ านเทจิตวิญญาณของท่านถึง
ความมรณา และถูกนับเข้ากับ
บรรดาผู้ละเมิด ท่านกแ็บกบาป
ของคนเป็นอันมาก และทาํการ
อ้อนวอนเพื�อผู้ละเมิด

อิสยาห์ UO

(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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อิสราเอลเป็นดั .ง
"ภรรยาผูถู้กละทิ, ง"

ไดก้ลบัคืนมา

54
"จงร้องเพลงเถิด โอ
หญิงหมันเอ๋ย ผู้ ไม่

คลอดบุตร จงเปล่งเสียงร้อง
เพลงและร้องเสียงดัง เจ้าผู้ ไม่
ได้เจ็บครรภ์ ด้วยว่าบุตรของผู้
อยู่อย่างโดดเดี� ยวก็ยังจะมีมาก
กว่ าบุ ตรของภรรยาที� ได้ แต่ ง
งาน" พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี6
2 "จงขยายสถานที� แห่ งเต็นท์
ของเจ้า และให้เขาขึงม่านของที�
อาศัยของเจ้าออก อย่าหน่วงไว้
ต่อเชือกของเจ้าให้ยาว และ
เสริมกาํลังหลักหมุดของเจ้า
3 เพราะเจ้ าจะกระจายออกไป
ทางขวาและทางซ้าย และเชื6 อ
สายของเจ้าจะได้พวกต่างชาติ
เป็นมรดก และจะกระทาํให้หัว
เมืองที�รกร้างมีคนอาศัยอยู่
4อย่ากลัวเลย เพราะเจ้าจะไม่
ต้องอับอาย อย่าอดสูเลย เพราะ
เจ้าจะไม่ต้องละอาย เพราะเจ้า
จะลืมความอายในวัยสาวของเจ้า
และเจ้าจะไม่จาํที� เขาติความเป็น
ม่ายของเจ้าอีก
5 เพราะผู้สร้างเจ้าเป็นสามีของ
เจ้า พระนามของพระองค์คือ
พระเยโฮวาห์จอมโยธา และองค์
บริสุทธิ= ของอิสราเอลเป็นผู้ ไถ่
ของเจ้า เขาจะเรียกพระองค์ว่า

พระเจ้าของสากลโลก
6 เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ทรง
เรียกเจ้า ดังภรรยาผู้ ถูกละทิ6 ง
และโทมนัสในใจ เหมือนภรรยา
สาวเมื�อนางถูกทิ6 ง" พระเจ้าของ
เจ้าตรัสดังนี6
7"เราได้ละทิ6 งเจ้าอยู่หน่อยเดียว
แต่เราจะรวบรวมเจ้าด้วยความ
เมตตายิ�ง
8เราได้ซ่อนหน้าของเราจากเจ้า
ด้วยความพิโรธอันท่วมท้นอยู่
ครู่หนึ� ง แต่ด้วยความกรุณา
นิรันดร์ เราจะมีความเมตตาต่อ
เจ้า" พระเยโฮวาห์พระผู้ไถ่เจ้า
ตรัสดังนี6
9 "สาํหรับเราเรื� องนี6 เหมือนนํ6า
ของโนอาห์ เพราะเราได้ปฏิ-
ญาณว่านํ6าของโนอาห์จะไม่ท่วม
แผ่นดินโลกอีกเลยฉันใด เราจึง
ได้ปฏิญาณว่า เราจะไม่โกรธเจ้า
และจะไม่ขนาบเจ้าฉันนั6น
10 เพราะภู เขาจะพรากจากไป
และเนินจะคลอนแคลน แต่
ความกรุณาของเราจะไม่พราก
ไปจากเจ้า และพันธสัญญาแห่ง
สั นติ ภาพของเราจะไม่ คลอน
แคลนไป" พระเยโฮวาห์ผู้มี
ความเมตตาต่อเจ้าตรัสดังนี6
11 "โอ เจ้าผู้ถูกข่มใจ ถูกพายุ
พัดพา และขาดการเล้าโลม ดู
เถิด เราจะวางศิลาของเจ้าไว้ใน
พลวง และวางรากฐานของเจ้าไว้

อิสยาห์ UL

(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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ด้วยไพทูรย์
12 เราจะทาํ หน้ าต่ างของเจ้ า
ด้วยโมรา และประตูเมืองของ
เจ้าด้วยพลอยสีแดงเข้ม และ
ชายแดนทั6 งสิ6 นของเจ้าด้วยเพชร
นิลจินดา
13 บุตรทั6 งสิ6 นของเจ้ านั6 นจะ
เรียนรู้จากพระเยโฮวาห์ และ
บุตรของเจ้าจะมีความปลอดภัย
อย่างยิ�ง
14 เจ้ าจะได้ รับสถาปนาไว้ ใน
ความชอบธรรม เจ้าจะห่างไกล
จากการบีบบังคับเพราะเจ้าจะ
ไม่ต้องกลัว และห่างจากความ
สยดสยองเพราะมันจะไม่มาใกล้
เจ้า
15 ดูเถิด พวกเขาจะปลุกปั�นให้
เกิดการแก่งแย่งเป็นแน่ แต่กม็ิ
ใช่เพราะมาจากเรา ผู้ใดปลุกปั�น
ให้เกิดการแก่งแย่งกับเจ้า ผู้นั6น
จะล้มลงเพราะเจ้า
16 ดูเถิด เราได้สร้างช่างเหล็ก
ผู้ เป่าไฟถ่าน และทาํให้เกิด
อาวุธเหมาะกับงานของมัน เรา
ได้สร้างผู้ผลาญเพื�อทาํลายด้วย
17 ไม่มีอาวุธใดที�สร้างเพื�อต่อสู้
เจ้าจะจาํเริญได้  และเจ้าจะปรับ
โทษลิ6 นทุกลิ6 นที� ลุกขึ6 นต่อสู้ เจ้า
ในการพิพากษา นี� เป็นมรดก
ของบรรดาผู้ รับใช้ของพระเย-
โฮวาห์ และความชอบธรรมของ
เขามาจากเรา" พระเยโฮวาห์

ตรัสดังนี6
ความรอดสําหรบัมนุษยท์ั, งปวง

55
"โอ เชิญทุกคนที�กระ-
หายจงมาถึงนํ6า และผู้

ที� ไม่มีเงินมาซื6 อกินเถิด มาซื6 อ
นํ6าองุ่ นและนํ6านมเถิด โดยไม่
ต้องเสียเงินเสียค่า
2ทาํไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้าเพื� อ
ของซึ� งไม่ใช่อาหาร และใช้ผล
แรงงานซื6 อสิ� งซึ� งมิให้อิ� มใจ จง
เอาใจใส่ฟังเรา และรับประทาน
ของดี และให้จิตใจปีติยินดีใน
ไขมัน
3เอียงหูของเจ้า  และมาหาเรา
จงฟัง เพื�อจิตวิญญาณของเจ้าจะ
มีชีวิต และเราจะทาํพันธสัญญา
นิรันดร์กับเจ้า คือความเมตตา
อันแน่นอนของเราต่อดาวิด
4ดูเถิด เรากระทาํให้ท่านเป็น
พยานต่อชนชาติทั6 งหลาย เป็น
หัวหน้าและเป็นผู้บัญชาการเพื�อ
ชนชาติทั6งปวง
5ดูเถิด เจ้าจะร้องเรียกประชา
ชาติซึ� งเจ้าไม่รู้ จัก และประชา
ชาติซึ� งไม่รู้จักเจ้าจะวิ�งมาหาเจ้า
เหตุ ด้วยพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า และเพราะองค์บริสุทธิ=
แห่งอิสราเอล เพราะพระองค์
ทรงให้เจ้าได้รับเกียรติ
6จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ เมื�อ
จะพบพระองค์ได้ จงทูลพระ
องค์ ขณะพระองค์ทรงอยู่ใกล้

อิสยาห์ UL, UU

(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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7ให้คนชั�วละทิ6 งทางของเขาและ
คนไม่ ชอบธรรมสละความคิด
ของเขา ให้เขากลับยังพระเยโฮ-
วาห์ เพื�อพระองค์จะทรงเมตตา
เขา และยังพระเจ้าของเรา
เพราะพระองค์จะทรงอภัยอย่าง
ล้นเหลือ
8 เพราะความคิดของเราไม่เป็น
ความคิดของเจ้า ทั6งทางของเจ้า
ไม่เป็นวิถีของเรา" พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี6
9 "เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่น
ดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกว่า
ทางของเจ้า และความคิดของ
เราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉัน
นั6น
10 เพราะฝนและหิมะลงมาจาก
ฟ้าสวรรค์ และไม่กลับที�นั�น เว้น
แต่รดแผ่นดินโลก กระทาํให้มัน
บังเกิดผลและแตกหน่อ อาํนวย
เมล็ดแก่ผู้หว่านและอาหารแก่ผู้
กินฉันใด
11 คาํของเราซึ� งออกไปจากปาก
ของเราจะไม่กลับมาสู่ เราเปล่า
แต่จะสัมฤทธิ= ผลซึ� งเรามุ่งหมาย
ไว้ และให้สิ� งซึ� งเราใช้ไปทาํนั6 น
จาํเริญขึ6 นฉันนั6น
12 เพราะเจ้ าจะออกไปด้ วย
ความชื�นบาน และถูกนาํไปด้วย
สันติภาพ ภูเขาและเนินเขาจะ
เปล่งเสียงร้องเพลงข้างหน้าเจ้า
และต้นไม้ทั6 งสิ6 นในท้องทุ่ งจะ

ตบมือของมัน
13 แทนต้นหนามใหญ่ ต้นสน
สามใบจะงอกขึ6 น แทนต้นหนาม
ย่อย ต้นนํ6ามันเขียวจะงอกขึ6 น
และแด่พระเยโฮวาห์ มันจะเป็น
ชื�อ เพื�อเป็นหมายสาํคัญนิรันดร์
ซึ�งจะไม่ถูกตัดออกเลย"

พระเจ้าจะทรงรวบรวม
อิสราเอลที.กระจัดกระจาย

56
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี6
ว่า "จงรักษาความยุติ-

ธรรมไว้ และกระทาํความเที�ยง
ธรรม เพราะความรอดของเรา
ใกล้จะมา และความชอบธรรม
ของเราจะเผยออก
2ความสุขย่อมมีแก่ผู้กระทาํเช่น
นี6  และแก่บุตรของมนุษย์ผู้ยึดไว้
มั� น ผู้ รักษาวันสะบาโตไม่
เหยียดหยามวันนั6 น และระวัง
มือของเขาจากการกระทาํชั�วร้าย
ใดๆ"
3 อย่ าให้ บุตรชายของคนต่ าง
ชาติผู้ เข้าจารีตถือพระเยโฮวาห์
กล่าวว่า "พระเยโฮวาห์ได้ทรง
แยกข้าแน่จากชนชาติของพระ
องค์" และอย่าให้ขันทีพูดว่า "ดู
เถิด ข้าเป็นต้นไม้แห้ง"
4 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี6
ว่า "เรื� องขันทีทั6 งหลายผู้ รักษา
วันสะบาโตของเรา ผู้เลือกบรร-
ดาสิ� งที�พอใจเรา และยึดพันธ-
สัญญาของเราไว้มั�น

อิสยาห์ UU, UM

(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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5ภายในนิ เวศของเราและภาย
ในกาํแพงของเรา เราจะให้
สถานที� และชื� อแก่เขาเหล่านั6 น
ที� ดี กว่ าบุตรชายและบุตรสาว
เราจะให้ ชื� อนิ รันดร์แก่ เขาทั6 ง
หลายซึ�งจะไม่ตัดออกเลย
6 และบรรดาบุ ตรชายของคน
ต่างชาติผู้เข้าจารีตถือพระเยโฮ-
วาห์ ปรนนิบัติพระองค์และรัก
พระนามของพระเยโฮวาห์ และ
เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ทุกคน
ผู้ รักษาวันสะบาโต และมิได้
เหยียดหยาม และยึดพันธสัญ-
ญาของเรามั�นไว้
7คนเหล่านี6 เราจะนาํมายังภูเขา
บริสุทธิ=ของเรา  และกระทาํให้
เขาชื� นบานอยู่ในนิเวศอธิษฐาน
ของเรา เครื� องเผาบูชาของเขา
และเครื� องสักการบูชาของเขา
จะเป็นที�โปรดปรานบนแท่นบูชา
ของเรา เพราะนิเวศของเราเขา
จะเรี ยกว่ าเป็นนิ เวศอธิ ษฐาน
สาํหรับบรรดาชนชาติทั6งหลาย"
8องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า ผู้
ทรงรวบรวมอิสราเอลที� กระจัด
กระจาย ตรัสว่า "เราจะรวบรวม
คนอื�นมาไว้กับเขา นอกจากคน
เหล่านั6นที�ได้รวบรวมไว้แล้ว"
9เจ้า บรรดาสัตว์ป่าทุ่ง มากินซิ
เออ ทั6งเจ้าบรรดาสัตว์ในป่า
10 ยามของเขาตาบอด เขาทั6 ง
ปวงไร้ความรู้ เขาทั6 งปวงเป็น

สุนัขใบ้ เขาเห่าไม่ได้ ได้แต่
หลับ ได้แต่นอน รักแต่ง่วง
11 เออ เขาเป็นสุนัขตะกละซึ� ง
ไม่รู้จักอิ�ม เขาเป็นผู้เลี6 ยงแกะที�
เข้าใจไม่ได้ เขาทุกคนกลับไป
ตามทางเขาเอง ต่างกห็ากาํไรใส่
ตนเอง ไม่เว้นสักคน
12 เขาทั6งหลายว่า "มาเถิด ให้
เราเอาเหล้าองุ่น ให้เราเติมเม-
รัยให้เตม็ตัวเรา และพรุ่งนี6 กจ็ะ
เหมือนวันนี6 ใหญ่โตเกินขนาด"

"ไม่มีสนัติสุขแก่คนชั .ว"

57
คนชอบธรรมพิ นาศ
และไม่มี ใครเอาใจใส่

คนที� มี ใจเมตตาถู กเอาไปเสีย
ไม่ มี ใครพิ จารณาว่ าคนชอบ
ธรรมถูกเอาไปเสียจากความชั� ว
ร้ายที�จะมา
2เขาจะเข้าไปในสันติภาพ ผู้
ดาํเนินในความเที� ยงธรรมของ
เขา กจ็ะพักอยู่บนที�นอนของเขา
3แต่เจ้าทั6 งหลาย บรรดาบุตร
ชายของแม่มด เชื6 อสายของคน
ล่วงประเวณีและหญิงแพศยา จง
เข้ามาใกล้ที�นี�
4 เจ้าทั6 งหลายพูดเย้ยหยันใคร
เจ้าอ้าปากเย้ยแลบลิ6 นหลอกผู้
ใด เจ้าเป็นลูกแห่งการละเมิด
เป็นเชื6 อสายแห่งความมุสามิใช่
หรือ
5คือเจ้าผู้ ร้อนเร่าด้วยรูปเคา-
รพภายใต้ต้นไม้เขียวทุกต้น ผู้

อิสยาห์ UM, UT

(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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ฆ่าลูกของเจ้าในหุบเขาใต้ซอก
หิน
6 ส่วนของเจ้าอยู่ท่ามกลางหิน
เกลี6 ยงเกลาแห่งลาํธาร มัน มัน
เป็นส่วนของเจ้า เจ้าได้เทเครื�อง
ดื� มบูชาและถวายธัญญบูชาให้
แก่มัน เราจะรับการเล้าโลมใน
เรื�องสิ�งเหล่านี6 หรือ
7บนภูเขาสูงเด่น เจ้าได้ตั6 งที�
นอนของเจ้าไว้ และที�นั�นเจ้าไป
ถวายเครื�องสักการบูชา
8 เจ้าได้ตั6 งอนุสาวรีย์ของเจ้าไว้
หลังประตูและเสาประตู เจ้าจึง
เปิดผ้าคลุมที�นอนของเจ้า  เจ้า
ขึ6 นไปบนนั6น เจ้าทาํให้มันกว้าง
และเจ้าตกลงกับมันเพื�อเจ้าเอง
เจ้ารักที�นอนของมัน และเจ้าได้
มองดูการเปลือย
9 เ จ้ า เดิ นทางไปหากษั ตริ ย์
พร้อมกับนํ6ามัน และทวีนํ6าหอม
ของเจ้า เจ้าได้ส่งทูตของเจ้าไป
ไกล แม้ให้ลงไปจนถึงนรก
10 เจ้าเหน็ดเหนื�อยเพราะระยะ
ทางไกลของเจ้า แต่เจ้ามิได้พูด
ว่า "หมดหวัง" เจ้าประสบชีวิต
แห่งมือของเจ้า และเจ้าจึงมิได้
โศกเศร้า
11 เจ้าครั� นคร้ามและกลัวใคร
เจ้าจึงได้มุสาอยู่นั� นเองและไม่
นึกถึงเรา และไม่เอาใจใส่เราสัก
นิด เรามิได้ระงับปากอยู่ เป็น
เวลานานแล้วดอกหรือ อย่างนั6น

ซีเจ้าจึงไม่ยาํเกรงเรา
12 เราจะบอกถึ งความชอบ
ธรรมและการกระทาํของเจ้า แต่
มันกจ็ะไม่เป็นประโยชน์แก่เจ้า
13 เมื�อเจ้าร้องออกมาก็ให้สิ� งที�
เจ้าสะสมไว้ช่วยเจ้าให้พ้นซี แต่
ลมจะพัดมันไปเสียหมด เพียง
ลมหายใจจะหอบมันออกไป แต่
ผู้ที�วางใจในเราจะได้แผ่นดินนั6น
เป็นกรรมสิทธิ=  และจะได้ภูเขา
บริสุทธิ=ของเราเป็นมรดก
14 และจะมีเสียงว่า "พูนดิน
พูนดินขึ6 น และจงเตรียมทาง รื6 อ
ถอนอุปสรรคเสียจากทางของ
ชนชาติของเรา"
15 องค์ผู้สูงเด่น คือผู้อยู่ใน
นิรันดร์กาล ผู้ทรงพระนามว่า
บริสุทธิ=  ตรัสดังนี6 ว่า "เราอยู่ใน
ที�ที�สูงและบริสุทธิ=  และอยู่กับผู้
ที�มีจิตใจสาํนึกผิดและถ่อม เพื�อ
จะรื6 อฟื6 นจิตใจของผู้ใจถ่อมและ
รื6 อฟื6 นใจของผู้สาํนึกผิด
16 เพราะเราจะไม่ต่อสู้ แย้งอยู่
เป็นนิตย์ หรือโกรธอยู่ เสมอ
เพราะจิตวิญญาณจะอ่อนลงต่อ
หน้าเรา คือบรรดาจิตวิญญาณที�
เราได้สร้างแล้ว
17 เราโกรธเพราะความชั� วช้ า
แห่งความโลภของเขา เราตีเขา
เราซ่อนตัวและโกรธ แต่เขายัง
หันกลับเดินตามชอบใจของเขา
อยู่

อิสยาห์ UT

(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 เราได้เห็นวิธีการของเขาแล้ว
แต่เราจะรักษาเขาให้หาย เราจะ
นาํเขา และสนองเขากับผู้ไว้ทุกข์
ให้เขาด้วยการเล้าโลม"
19 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เรา
สร้างผลของริมฝีปาก สันติภาพ
สันติภาพแก่คนไกลและคนใกล้
และเราจะรักษาเขาให้หาย"
20 แต่คนชั� วนั6 นเหมือนทะเลที�
กาํเริบ เพราะมันนิ� งอยู่ไม่ได้
และนํ6าของมันก็กวนตมและเลน
ขึ6 นมา
21 พระเจ้าของข้าพเจ้าตรัสว่า
"ไม่มีสันติสุขแก่คนชั�ว"

การอดอาหารที.
พอพระทยัพระเจ้า

58
"จงร้องดังๆ อย่าออม
ไว้ จงเปล่งเสียงของเจ้า

เหมือนเป่าแตร จงแจ้งแก่ชน
ชาติของเราให้ทราบถึงเรื�องการ
ละเมิดของเขา แก่วงศ์วานของ
ยาโคบเรื�องบาปของเขา
2 แต่ เขายั งแสวงหาเราทุ กวัน
และปีติยินดีที�จะรู้จักทางของเรา
เหมือนกับว่าเขาเป็นประชาชาติ
ที� ได้ทาํความชอบธรรม และมิ
ได้ละทิ6 งกฎแห่งพระเจ้าของเขา
เขากข็อข้อกฎอันเที�ยงธรรมจาก
เรา เขาทั6 งหลายก็ปีติยินดีที�จะ
เข้ามาใกล้พระเจ้า
3พวกเขากล่าวว่า `ทาํไมข้า
พระองค์ทั6 งหลายได้อดอาหาร

และพระองค์มิได้ทอดพระเนตร
ทาํ ไมข้ าพระองค์ ทั6 งหลายได้
ถ่อมตัวลง และพระองค์มิได้
ทรงสนพระทัย' ดูเถิด ในวันที�
เจ้าอดอาหาร เจ้าทาํตามใจของ
เจ้า และบีบบังคับคนงานของ
เจ้าทั6งหมด
4ดูเถิด เจ้าอดอาหารเพียงเพื�อ
วิวาทและต่อสู้  และเพื� อต่อย
ด้วยหมัดชั� วร้าย การอดอาหาร
อย่างของเจ้าในวันนี6 จะไม่กระ-
ทาํให้เสียงของเจ้าได้ยินไปถึงที�
สูง
5อย่างนี6 หรือเป็นการอดอาหาร
ที� เราเลือก คือวันที� คนข่มตัว
การก้มศีรษะของเขาลงเหมือน
อ้อเล็ก และปูผ้ากระสอบและ
ขี6 เถ้ารองใต้เขา อย่างนี6 หรือเจ้า
จะเรียกการอย่างนี6 ว่า การอด
อาหาร และเป็นวันที�พระเยโฮ-
วาห์โปรดปรานอย่างนั6นหรือ
6 การอดอาหารอย่ างนี6 ไม่ ใช่
หรือที� เราต้องการ คือการแก้
พันธนะของความชั� ว การปลด
เปลื6 องภาระหนัก และการปล่อย
ให้ผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ และ
การหักแอกเสียทุกอัน
7 ไม่ใช่การที� จะปันอาหารของ
เจ้าให้กับผู้หิว และนาํคนยาก
จนไร้บ้านเข้ามาในบ้านของเจ้า
เมื� อ เจ้ าเห็ นคนเปลื อยกายก็
คลุมกายเขาไว้ และไม่ซ่อน

อิสยาห์ UT, US

(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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ตัวของเจ้าจากญาติของเจ้าเอง
ดอกหรือ
8แล้วความสว่างของเจ้าจะพุ่ ง
ออกมาอย่างอรุณ และแผลของ
เจ้าจะเรียกเนื6 อขึ6 นมาอย่างรวด
เร็ว ความชอบธรรมของเจ้าจะ
เดินนาํหน้าเจ้า และสง่าราศีของ
พระเยโฮวาห์จะระวังหลังเจ้า
9แล้วเจ้าจะทูล และพระเยโฮ-
วาห์จะทรงตอบ เจ้าจะร้องทูล
และพระองค์จะตรัสว่า `เราอยู่
นี� ' ถ้าเจ้าจะเอาออกไปจาก
ท่ามกลางเจ้าเสีย ซึ� งแอก ซึ� ง
การชี6 หน้า และซึ� งการพูดอย่าง
ไร้สาระ
10 ถ้าเจ้าทุ่มเทชีวิตของเจ้าแก่
คนหิว และให้ผู้ ถูกข่มใจได้อิ�ม
ใจ แล้วความสว่างของเจ้าจะ
โผล่ขึ6 นในความมืด และความ
มืดคลุ้ มของเจ้าจะเป็นเหมือน
เที�ยงวัน
11 และพระเยโฮวาห์จะนาํเจ้ า
อยู่เป็นนิตย์ และให้จิตใจเจ้าอิ�ม
ในฤดูแล้ง และกระทาํให้กระดูก
ของเจ้าอ้วนพี และเจ้าจะเป็น
เหมือนสวนที�มีนํ6ารด เหมือน
นํ6าพุ ที�นํ6าของมันไม่ขาด
12 และพวกเจ้ าจะได้สร้ างสิ� ง
ปรักหักพังโบราณขึ6 นใหม่ เจ้า
จะได้ซ่อมเสริมรากฐานของคน
หลายชั� วอายุมาแล้วขึ6 น เจ้า
จะได้ชื�อว่า `เป็นผู้ซ่อมกาํแพงที�

พัง ผู้ ซ่อมแซมถนนให้คืนคง
เพื�อจะได้อาศัยอยู่'

การถือวนัสะบาโต
13 ถ้าเจ้าหยุดเหยียบยํ�าวันสะ-
บาโต คือจากการทาํตามใจของ
เจ้าในวันบริสุทธิ= ของเรา และ
เรียกสะบาโตว่า วันปีติยินดี
และเรียกวันบริสุทธิ= ของพระเย-
โฮวาห์ว่า วันมีเกียรติ ถ้าเจ้าให้
เกียรติมัน ไม่ไปตามทางของเจ้า
เอง หรือทาํตามใจของเจ้า หรือ
พูดถ้อยคาํของเจ้าเอง
14 แล้วเจ้าจะได้ความปีติ ยินดี
ในพระเยโฮวาห์ และเราจะให้
เจ้าขึ6 นขี� อยู่บนที�สูงของแผ่นดิน
โลก และเราจะเลี6 ยงเจ้าด้วย
มรดกของยาโคบบิดาของเจ้ า
เพราะโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ได้
ตรัสแล้ว"
พระเจ้าทรงสามารถ ยินดีและ

มีฤทธิ( ที.จะช่วยใหร้อด

59
ดูเถิด พระหัตถ์ของ
พระเยโฮวาห์มิ ได้สั6 น

ลงที� จะช่วยให้รอดไม่ได้ หรือ
พระกรรณตึงซึ�งจะไม่ทรงได้ยิน
2แต่ ว่าความชั� วช้ าของเจ้าทั6 ง
หลายได้กระทาํให้เกิดการแยก
ระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้า
และบาปของเจ้าทั6 งหลายได้บัง
พระพักตร์ของพระองค์เสียจาก
เจ้า พระองค์จึงมิได้ยิน
3 เพราะมือของเจ้ามลทินด้วย

อิสยาห์ US, UQ

(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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โลหิต และนิ6 วมือของเจ้าด้วย
ความชั�วช้า ริมฝีปากของเจ้าได้
พูดคาํเท ็จ ลิ6 นของเจ้าพึมพาํ
ความอธรรม
4 ไม่มี ผู้ ใดฟ้องอย่างยุติ ธรรม
ไม่มี ผู้ ใดขึ6 นศาลอย่างสัตย์จริง
เขาทั6 งหลายวางใจอยู่กับสิ� งที�ไม่
เป็นสาระ เขาพูดเท็จ เขาตั6 ง
ครรภ์ความชั� วและคลอดความ
ชั�วช้า
5 เขาฟักไข่งูทับทาง เขาทอใย
แมงมุม เขาผู้กินไข่นั6 นก็ตาย
แม้ไข่ลูกใดถูกทุบ งู ร้ายก็เป็น
ตัวขึ6 นมา
6ใยของมันจะใช้เป็นเสื6 อผ้าไม่
ได้ คนจะเอาสิ�งที�มันทาํมาคลุม
ตัวไม่ได้ กิจการของมันเป็นการ
ชั� วช้า และการกระทาํอันทารุณ
กอ็ยู่ในมือของเขา
7 เท้ าของเขาวิ� งไปหาความชั� ว
และเขาเร่งไปหลั� งโลหิตไร้ความ
ผิดให้ถึงตาย ความคิดของเขา
เป็นความคิดชั� วช้า การล้าง
ผลาญและการทาํลายอยู่ ในหน
ทางของเขา
8เขาไม่รู้จักทางแห่งสันติสุข ไม่
มีความยุติธรรมในวิถี ของเขา
เขาได้ทาํให้ถนนของเขาทุจริต
ผู้ใดที� เดินในนั6 นจะไม่รู้ จักสัน-
ติสุข
9 เพราะฉะนั6 นความยุติธรรมจึง
อยู่ ห่างจากเราทั6 งหลาย และ

ความเที� ยงธรรมตามเราไม่ทัน
เราทั6 งหลายคอยท่าความสว่าง
และ ดูเถิด ความมืด คอยท่า
ความสุกใส แต่เราดาํเนินใน
ความมืดคลุ้ม
10 เราทั6 งหลายคลาํหากาํแพง
เหมือนคนตาบอด เราคลาํหา
ราวกับว่าเราไม่มีลูกตา เราสะ-
ดุดในเวลาเที� ยงเหมือนในเวลา
กลางคืน เราอยู่ในที� โดดเดี� ยว
เหมือนคนตาย
11 เราทุ กคนครางเหมื อนหมี
และพิลาปเหมือนนกเขา และ
มองหาความยุติธรรม แต่ไม่มี
เลย หาความรอด แต่กอ็ยู่ไกล
จากเรา
12 เพราะการละเมิ ดของข้ า
พระองค์ทั6 งหลายทวีขึ6 นต่อพระ
พักตร์พระองค์ และบาปของ
ข้ าพระองค์ ก็ปรั กปราํ ข้ าพระ
องค์ เพราะการละเมิดของข้า
พระองค์อยู่กับข้าพระองค์ ส่วน
ความชั� วช้าของข้าพระองค์ ข้า
พระองค์กรู้็จัก
13 คือการละเมิด การปฏิเสธ
พระเยโฮวาห์ การหันไปจากการ
ติดตามพระเจ้าของเรา การพูด
ที� เป็นการบีบบังคับ และการ
กบฏ การก่อและการกล่าวคาํ
เทจ็จากใจ
14 ความยุติธรรมก็หันกลับและ
ความเที�ยงธรรมก็ยืนอยู่แต่ไกล

อิสยาห์ UQ

(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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เพราะความจริงล้มลงที�ถนนเสีย
แล้ว และความเที�ยงตรงเข้าไป
ไม่ได้
15 เออ สัจจะขาดอยู่ และผู้ใดที�
พรากจากความชั� วก็ทาํ ตั วให้
เป็นเหยื�อ พระเยโฮวาห์ทรงเห็น
แล้ วไม่ เป็ นที� พอพระทั ยพระ
องค์ที�ไม่มีความยุติธรรม
16 พระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีคน
ใดเลย ทรงประหลาดพระทัยว่า
ไม่มีใครอ้อนวอนเผื� อ เพราะ
ฉะนั6 นพระกรของพระองค์เองก็
นาํความรอดมาสู่พระองค์ และ
ความชอบธรรมของพระองค์ชู
พระองค์ไว้
17 พระองค์ทรงสวมความชอบ
ธรรมเป็นทับทรวง และพระมา-
ลาแห่งความรอดอยู่ เหนือพระ
เศียรของพระองค์ พระองค์ทรง
สวมฉลองพระองค์แห่งการแก้
แค้นเป็นของคลุมพระกาย และ
เอาความกระตือรือร้นห่มพระ
องค์
18 พระองค์จะทรงชาํระให้ตาม
การกระทาํของเขา คือพระพิโรธ
แก่ปรปักษ์ของพระองค์ และ
สิ� งสนองแก่ ศัตรูของพระองค์
พระองค์จะทรงมอบการสนอง
แก่เกาะทั6งหลาย
19 เขาจึ งจะยาํ เกรงพระนาม
พระเยโฮวาห์จากตะวันตก และ
สง่าราศีของพระองค์จากที�ตะวัน

ขึ6 น เมื�อศัตรูมาอย่างแม่นํ6าเชี�ยว
พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์
จะยกธงขึ6 นสู้ มัน
พระผูไ้ถ่จะเสด็จมายงัศิโยน

20 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "และ
พระผู้ไถ่จะเสดจ็มายังศิโยน มา
ยังบรรดาผู้ อยู่ ในยาโคบผู้ หัน
จากการละเมิด"
21 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "และ
ฝ่ายเรา นี� เป็นพันธสัญญาของ
เรากับเขาทั6 งหลาย คือวิญญาณ
ของเราซึ� งอยู่ เหนือเจ้า และคาํ
ของเราซึ� งเราใส่ ไว้ ในปากของ
เจ้าจะไม่พรากไปจากปากของ
เจ้า หรือจากปากเชื6 อสายของ
เจ้า หรือจากปากของเชื6 อสาย
แห่งเชื6 อสายของเจ้า ตั6 งแต่เวลา
นี6 ไปจนกาลนิรันดร์" พระเยโฮ-
วาห์ตรัสดังนี6
สง่าราศีของศิโยนในอนาคต

60
"จงลุกขึ6 น ฉายแสง
เพราะว่ าความสว่ าง

ของเจ้ามาแล้ว และสง่าราศีของ
พระเยโฮวาห์ขึ6 นมาเหนือเจ้า
2 เพราะว่า ดูเถิด ความมืดจะ
คลุมแผ่นดินโลก และความมืด
ทึบจะคลุมชนชาติทั6 งหลาย แต่
พระเยโฮวาห์จะทรงขึ6 นมาเหนือ
เจ้า และเขาจะเห็นสง่าราศีของ
พระองค์เหนือเจ้า
3และบรรดาประชาชาติจะมายัง
ความสว่างของเจ้า และกษัตริย์

อิสยาห์ UQ, MP

(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 งหลายยังความสุกใสแห่งการ
ขึ6 นของเจ้า
4จงเงยตาของเจ้ามองให้รอบ
และดู เขาทั6 งปวงมาอยู่ ด้วย
กัน เขาทั6งหลายมาหาเจ้า บุตร
ชายทั6 งหลายของเจ้าจะมาจากที�
ไกล และบุตรสาวทั6 งหลายของ
เจ้าจะรับการเลี6 ยงจากเจ้า
5 แล้ วเจ้ าจะเห็นและโชติ ช่ วง
ด้วยกัน ใจของเจ้าจะเกรงกลัว
และใจกว้างขึ6 น เพราะความ
อุดมสมบูรณ์ของทะเลจะหันมา
หาเจ้า ความมั� งคั� งของบรรดา
ประชาชาติจะมายังเจ้า
6มวลอูฐจะมาห้อมล้อมเจ้า อูฐ
หนุ่ มจากมี เดี ยนและเอฟาห์
บรรดาเหล่านั6 นจากเชบาจะมา
เขาจะนาํทองคาํและกาํยาน และ
จะบอกข่ าวดี ถึ งกิ จการอั นน่ า
สรรเสริญของพระเยโฮวาห์
7ฝูงแพะแกะทั6 งสิ6 นแห่งเคดาร์
จะรวมมาหาเจ้า แกะผู้ของเน-
บาโยทจะปรนนิบัติเจ้า มันจะ
ขึ6 นไปบนแท่นบูชาของเราอย่าง
เป็นที�โปรดปราน และเราจะให้
นิเวศแห่งสง่าราศีของเราได้รับ
สง่าราศี
8 เหล่ านี6 เป็ นใครนะที� บิ นมา
เหมือนเมฆ และเหมือนนกเขา
ไปยังหน้าต่างของมัน
9 แน่นอนเกาะทั6 งหลายจะรอ
คอยเรา กาํปั�นแห่งทารชิชก่อน

เพื� อนาํ บุตรชายของเจ้ ามาแต่
ไกล นาํเงินและทองคาํของเขา
มาด้วย เพื� อพระนามแห่งพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และ
เพื� อองค์บริสุทธิ= แห่งอิสราเอล
เพราะพระองค์ได้ทรงกระทาํให้
เจ้าได้รับสง่าราศี
10 เหล่ าบุ ตรชายของคนต่ าง
ด้าวจะสร้างกาํแพงของเจ้าขึ6 น
และกษัตริย์ของเขาจะปรนนิบัติ
เจ้า เพราะด้วยความพิโรธของ
เรา เราเฆี�ยนเจ้า แต่ด้วยความ
โปรดปรานของเรา เราได้กรุณา
เจ้า
11 ประตูเมืองของเจ้าจึงจะเปิด
อยู่เสมอ ทั6 งกลางวันและกลาง
คืนมันจะไม่ปิด เพื� อคนจะนาํ
ความมั� งคั� งของบรรดาประชา
ชาติมาให้เจ้า พร้อมด้วยกษัตริย์
ทั6งหลาย
12 เพราะว่ าประชาชาติ และ
ราชอาณาจักรที� จะไม่ปรนนิบัติ
เจ้าจะพินาศ เออ บรรดาประ-
ชาชาติ เหล่ านั6 นจะถู กทิ6 งร้ าง
อย่างสิ6 นเชิง
13 สง่าราศีแห่งเลบานอนจะมา
ยังเจ้า คือต้นสนสามใบ ต้น
สนเขาและต้นไม้ที� เขียวชะอุ่ ม
ตลอดปีด้วยกัน เพื� อจะกระทาํ
ให้ที� แห่งสถานบริสุทธิ= ของเรา
งดงาม และเราจะกระทาํให้ที�
แห่งเท้าของเรารุ่งโรจน์

อิสยาห์ MP

(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 บุตรชายของคนเหล่านั6 นที�
ได้บีบบังคับเจ้าจะมาโค้งลงต่อ
เจ้า และบรรดาผู้ที�ดูหมิ�นเจ้าจะ
กราบลงที�ฝ่าเท้าของเจ้า เขาทั6ง
หลายจะเรียกเจ้าว่า `เป็นพระ
นครของพระเยโฮวาห์ ศิโยน
แห่งองค์บริสุทธิ=ของอิสราเอล'
15 ในเมื� อเจ้ าได้ถูกละทิ6 งและ
เป็นที� เกลียดชัง และไม่มีใคร
ผ่านเจ้ามาเลย เราจะกระทาํให้
เจ้าโอ่อ่าตระการเป็นนิตย์ เป็น
ความชื�นบานทุกชั�วอายุ
16 เจ้าจะได้ดูดนํ6านมของบรร-
ดาประชาชาติ เจ้าจะได้ดูดนม
ของบรรดากษัตริย์ และเจ้าจะรู้
ว่า เราพระเยโฮวาห์ เป็นพระผู้
ช่วยให้รอดของเจ้า และพระผู้
ไถ่ของเจ้า องค์อานุภาพของ
ยาโคบ
17 แทนทองสัมฤทธิ=  เราจะนาํ
มาซึ�งทองคาํ และแทนเหลก็ เรา
จะนาํมาซึ� งเงิน แทนไม้ ทอง
สัมฤทธิ=  แทนหิน เหลก็ เราจะ
กระทาํให้สันติภาพเป็นผู้ครอบ
ครองของเจ้า และความชอบ
ธรรมเป็นนายงานของเจ้า
18 ในแผ่นดินของเจ้าเขาจะไม่
ได้ยินถึงความทารุณอีก ในเขต
แดนของเจ้า ถึงการล้างผลาญ
หรือการทาํลาย แต่เจ้าจะเรียก
กาํแพงของเจ้าว่า `ความรอด'
และประตู เ มื อง ขอ ง เ จ้ า ว่ า

`ความสรรเสริญ'
19 ดวงอาทิตย์จะไม่เป็นความ
สว่างของเจ้าในกลางวันอีก หรือ
ดวงจันทร์จะไม่ให้แสงแก่เจ้าใน
กลางคื นเพื� อเป็นความสุ กใส
แต่ พระเยโฮวาห์ จะทรงเป็ น
ความสว่างเป็นนิตย์ของเจ้า และ
พระเจ้าของเจ้าจะเป็นสง่าราศี
ของเจ้า
20 ดวงอาทิตย์ของเจ้าจะไม่ตก
อีก หรือดวงจันทร์ของเจ้าจะไม่
มีข้างแรม เพราะพระเยโฮวาห์
จะทรงเป็นความสว่างนิ รั นดร์
ของเจ้า และวันที� เจ้าไว้ทุกข์จะ
หมดสิ6 นไป
21 ชนชาติของเจ้าจะชอบธรรม
ทั6งสิ6 น เขาจะได้แผ่นดินนั6นเป็น
กรรมสิทธิ= เป็นนิตย์ หน่อที� เรา
ปลูก และผลงานแห่งมือของเรา
นั6น เพื�อเราจะรับสง่าราศี
22 ผู้เล็กน้อยที�สุดจะเป็นพันๆ
และผู้นิดที�สุดจะเป็นประชาชาติ
อันมีอานุภาพ เราคือพระเยโฮ-
วาห์ ถึงเวลาเรากจ็ะเร่ง"

ข่าวประเสริฐเรื.อง
ความรอดในศิโยน

61
"พระวิญญาณแห่งองค์
พระผู้ เป็นเจ้ าพระเจ้ า

สถิตอยู่บนข้าพเจ้า เพราะว่า
พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงเจิ มตั6 ง
ข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวประ-
เสริฐมายังผู้ที� ถ่อมใจ พระองค์

อิสยาห์ MP, MH

(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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ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที�
ชอกชํ6าระกาํใจ ให้ร้องประ-
กาศอิ สรภาพแก่ บรรดาเชลย
และบอกการเปิดเรื อนจาํออก
ให้แก่ผู้ที�ถูกจองจาํ
2เพื�อประกาศปีแห่งความโปรด
ปรานของพระเยโฮวาห์ และวัน
แห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของ
เรา เพื� อเล้าโลมบรรดาผู้ที� ไว้
ทุกข์
อิสราเอลจะไดก้ลบัคืนมาใหม่
3เพื�อจัดให้บรรดาผู้ที�ไว้ทุกข์ใน
ศิโยน เพื� อประทานความสวย
งามแทนขี6 เถ้าให้เขา นํ6ามันแห่ง
ความยินดีแทนการไว้ทุกข์ ผ้า
ห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจ
ที�ท้อถอย เพื�อคนจะเรียกเขาว่า
ต้นไม้แห่งความชอบธรรม ที�ซึ�ง
พระเยโฮวาห์ทรงปลูกไว้ เพื� อ
พระองค์จะทรงได้รับสง่าราศี
4 เขาทั6 งหลายจะสร้างที�ที� ถูกทิ6 ง
ไว้ เสียเปล่าแต่ โบราณขึ6 นใหม่
เขาจะก่อซากปรักหักพังแต่ก่อน
ขึ6 นมาอีก เขาจะซ่อมหัวเมือง
ที� ถูกทิ6 งไว้เสียเปล่านั6 น คือที�
ที�รกร้างมาหลายชั�วอายุคนแล้ว
5คนต่างถิ� นจะยืนเลี6 ยงฝูงแพะ
แกะของเจ้าทั6 งหลาย บุตรชาย
ทั6 งหลายของคนต่างด้าวจะเป็น
คนไถนาและคนแต่ งเถาองุ่ น
ของเจ้า
6 แต่ เจ้ าทั6 งหลายจะได้ ชื� อว่ า

ปุโรหิตของพระเยโฮวาห์ คนจะ
เรียกเจ้าทั6 งหลายว่า เป็นผู้
ปรนนิ บัติ ของพระเจ้ าของเรา
เจ้ าทั6 งหลายจะได้ รับประทาน
ความมั� งคั� งของบรรดาประชา
ชาติ และเจ้าจะอวดในสง่าราศี
ของเขาทั6งหลาย
7 แทนความอายของเ จ้ าทั6 ง
หลาย เจ้าจะได้ส่วนสองส่วน
แทนความอดสู เขาทั6 งหลายจะ
เปรมปรีดิ= ในส่วนของเขา เพราะ
ฉะนั6 นในแผ่ นดิ นของเขาทั6 ง
หลาย เขาจะได้สองส่วนเป็น
กรรมสิทธิ=  ความชื� นบานเป็น
นิตย์จะเป็นของเขา
8 เพราะเราคือพระเยโฮวาห์รัก
ความยุติธรรม เราเกลียดการ
ขโมยเพื�อได้เครื�องเผาบูชา เรา
จะนาํกิจการของเขาด้วยความ
จริง และเราจะกระทาํพันธสัญ-
ญานิรันดร์กับเขา
9 เชื6 อสายของเขาทั6 งหลายจะ
เป็นที� รู้ จักกันท่ามกลางบรรดา
ประชาชาติ และลูกหลานของ
เขาในท่ามกลางชนชาติทั6 งหลาย
ทุกคนที� ได้ เห็นเขาจะจาํเขาได้
ว่าเขาเป็นเชื6 อสายซึ� งพระเยโฮ-
วาห์ทรงอาํนวยพระพร"
10 ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ= อย่างยิ�ง
ในพระเยโฮวาห์ จิตใจของข้าพ-
เจ้ าจะลิ งโลดในพระเจ้ าของ
ข้าพเจ้า เพราะพระองค์ได้ทรง

อิสยาห์ MH

(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
ความรอด พระองค์ทรงคลุม
ข้าพเจ้าด้วยเสื6 อแห่งความชอบ
ธรรม อย่างเจ้าบ่าวประดับตัว
ด้วยเครื� องประดับ และอย่าง
เจ้าสาวตกแต่งตัวด้วยเพชรนิล-
จินดา
11 เพราะแผ่นดิ นโลกได้ เกิ ด
หน่อของมัน และสวนทาํให้สิ� ง
ที� หว่านในนั6 นงอกขึ6 นมาฉันใด
องค์พระผู้ เป็นเจ้ าพระเจ้ าจะ
ทรงทาํ ให้ความชอบธรรมและ
ความสรรเสริญงอกขึ6 นมาต่อ
หน้าบรรดาประชาชาติฉันนั6น
อิสราเอลจะไดก้ลบัคืนมาใหม่

62
เ พื� อ เห็ นแ ก่ ศิ โยน
ข้ าพเ จ้ าจะไ ม่ ระงั บ

เสียง และเพื�อเห็นแก่เยรูซาเลม็
ข้าพเจ้าจะไม่นิ� งเฉยอยู่ จนกว่า
ความชอบธรรมของกรุ งนี6 จะ
ออกไปอย่างความสุกใส และ
ความรอดของกรุ งนี6 อย่ างคบ
เพลิงที�ลุกอยู่
2บรรดาประชาชาติจะเห็นความ
ชอบธรรมของเจ้า และกษัตริย์
ทั6 งหลายจะเห็นสง่าราศีของเจ้า
และเขาจะเรียกเจ้าด้วยชื� อใหม่
ซึ� งพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์
จะประทาน
3เจ้าจะเป็นมงกุฎแห่งสง่าราศี
ในพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์
และเป็นราชมงกุฎในพระหัตถ์

แห่งพระเจ้าของเจ้า
4 เขาจะไม่ขนานนามเจ้าอีกว่า
"ถูกทอดทิ6 ง" และเขาจะไม่เรียก
แผ่นดินของเจ้าอีกว่า "ซึ� งร้าง
เปล่า" แต่เขาจะเรียกเจ้าว่า
"เฮฟซีบาห์" และเรียกแผ่นดิน
ของเจ้าว่า "บิวลาห์" เพราะพระ
เยโฮวาห์ทรงปีติยินดีในเจ้า และ
แผ่นดินของเจ้าจะแต่งงาน
5 เพราะชายหนุ่ มแต่ งงานกับ
หญิงพรหมจารีฉันใด บุตรชาย
ทั6 งหลายของเจ้าจะแต่งกับเจ้า
ฉันนั6 น และเจ้าบ่าวเปรมปรีดิ=
เพราะเจ้าสาวฉันใด พระเจ้าของ
เจ้าจะเปรมปรีดิ= เพราะเจ้ าฉัน
นั6น
6โอ เยรูซาเลม็เอ๋ย บนกาํแพง
ของเจ้า เราได้วางยามไว้ ตลอด
กลางวันและตลอดกลางคืนเขา
ทั6 งหลายจะไม่ ระงั บเสี ยงเลย
เจ้าทั6 งหลายผู้ที�กล่าวถึงพระเย-
โฮวาห์ ไม่ต้องระงับเสียง
7และอย่าให้พระองค์หยุดพัก
จนกว่าพระองค์จะสถาปนาและ
กระทาํกรุงเยรูซาเล็มให้เป็นที�
สรรเสริญในแผ่นดินโลก
8พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณด้วย
พระหัตถ์ขวาของพระองค์ และ
ด้ วยพระกรอานุ ภาพของพระ
องค์ว่า "แน่นอนเราจะไม่ให้ข้าว
ของเจ้าเป็นอาหารของศัตรูของ
เจ้าอีก และบรรดาบุตรชายของ

อิสยาห์ MH, MJ

(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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คนต่างด้าวจะไม่ดื�มนํ6าองุ่นของ
เจ้า ซึ�งเจ้าตรากตราํได้มานั6น
9แต่ผู้ใดที� เกี� ยวเก็บไว้จะได้กิน
และสรรเสริญพระเยโฮวาห์ และ
บรรดาผู้ที� เก็บรวบรวมจะได้ดื� ม
ในลานสถานอันบริสุทธิ=ของเรา"
10 จงไป จงไปทางประตูเมือง
จัดเตรียมทางไว้ให้ชนชาตินี6  จง
พูน จงพูนทางหลวงขึ6 น จงเกบ็
กวาดหินเสียให้หมด จงยกสัญ-
ญาณไว้เหนือชนชาติทั6งหลาย
11 ดูเถิด พระเยโฮวาห์ได้ทรง
ร้องประกาศให้ ได้ยินถึ งปลาย
แผ่นดินโลกว่า "จงกล่าวแก่ธิดา
ของศิโยนว่า `ดูเถิด ความรอด
ของเจ้ามา ดูเถิด รางวัลของพระ
องค์ก็อยู่กับพระองค์ และพระ
ราชกิจของพระองค์ก็อยู่ต่อพระ
พักตร์ของพระองค์'"
12 และคนจะเรียกเขาทั6 งหลาย
ว่า "ประชาชนบริสุทธิ=  ผู้รับไถ่
ไว้แล้วของพระเยโฮวาห์" และ
เขาจะเรียกเจ้าว่า "หามาได้
เมืองที�มิได้ถูกทอดทิ6 ง"

 บ่อยํ .าองุ่นแห่ง
พระพิโรธของพระเจ้า

63
นี� ใครหนอที� ม าจาก
เมืองเอโดม สวมเสื6 อ

ผ้าย้อมสีจากเมืองโบสราห์ พระ
องค์ผู้ซึ� งโอ่อ่าในเครื�องทรงของ
พระองค์ เสด็จมาด้วยกาํลังยิ� ง
ใหญ่ของพระองค์ "นี� เราเองร้อง

ประกาศในความชอบธรรมและ
มีอานุภาพที�จะช่วยให้รอด"
2ทาํไมเครื� องทรงของพระองค์
จึงสีแดง และเสื6 อผ้าของพระ
องค์ เหมือนกับของคนที� ยํ�า ใน
บ่อยํ�าองุ่น
3"เราได้ยํ�าบ่อองุ่นแต่ลาํพังและ
ไม่มีใครจากชนชาติทั6 งหลายอยู่
กับเราเลย เราจะยํ�ามันด้วย
ความโกรธของเรา เราเหยียบ
มันด้วยความพิโรธของเรา โล-
หิตของเขาจะพรมอยู่บนเสื6 อผ้า
ของเรา และเราจะทาํให้เสื6 อผ้า
ของเราเปื6 อนหมด
4เพราะวันแก้แค้นอยู่ในใจของ
เรา และปีแห่งการไถ่ของเราได้
มาถึง
5เรามอง แต่ไม่มีผู้ใดช่วยเหลือ
เราประหลาดใจว่ าไม่ มี ผู้ ชู ไว้
เพราะฉะนั6 นแขนของเราเองจึง
นาํความรอดมาให้เรา และความ
พิโรธของเรา ชูเราไว้
6 เราจะยํ�า ชนชาติ ทั6 งหลายลง
ด้วยความโกรธของเรา เราทาํให้
เขาเมาด้วยความพิโรธของเรา
และเราจะทาํให้กาํลังของเขาถด
ถอยลงบนแผ่นดินโลก"

พระเจ้าทรงดูแล
รกัษาอิสราเอล

7ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงความเมต-
ตาแห่งพระเยโฮวาห์ และการ
สรรเสริญของพระเยโฮวาห์ ตาม

อิสยาห์ MJ, MO

(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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บรรดาซึ� งพระเยโฮวาห์ประทาน
แก่พวกเรา และความดียิ� งใหญ่
ต่อวงศ์วานของอิสราเอล ซึ� ง
พระองค์ทรงอนุมัติให้ตามพระ
กรุณาของพระองค์ ตามความ
เมตตาอันอุดมสมบูรณ์ของพระ
องค์
8 เพราะพระองค์ตรัสว่า "แน่
ที เดียวเขาเป็นชนชาติ ของเรา
บุตรผู้จะไม่พูดมุสา" และพระ
องค์ได้ เป็นพระผู้ ช่ วยให้รอด
ของเรา
9พระองค์ทรงทุกข์พระทัยใน
ความทุกข์ใจทั6 งสิ6 นของเขาและ
ทูตสวรรค์ที� อยู่ ต่ อพระพักตร์
พระองค์ช่วยเขาทั6 งหลายให้รอด
พระองค์ทรงไถ่เขาด้วยความรัก
ของพระองค์ และด้วยความสง-
สารของพระองค์ พระองค์ทรง
ยกเขาขึ6 นและหอบเขาไปตลอด
กาลก่อน
10 แต่เขาทั6งหลายได้กบฏ และ
ทาํให้พระวิญญาณบริสุทธิ= ของ
พระองค์เสียพระทัย ฉะนั6นพระ
องค์จึงทรงหันเป็นศัตรูของเขา
ทั6งหลาย และพระองค์ทรงต่อสู้
กับเขาทั6งหลายเอง
11 แล้ วพระองค์ทรงระลึ กถึ ง
สมัยเก่าก่อน ถึงโมเสส ถึงชน
ชาติของพระองค์ว่า "พระองค์
ผู้ทรงนาํเขาทั6 งหลายขึ6 นมาจาก
ทะเลพร้อมกับผู้ เลี6 ยงแพะแกะ

ของพระองค์อยู่ที�ไหน พระองค์
ทรงอยู่ที� ไหน  ผู้ซึ� งบรรจุพระ
วิญญาณบริสุ ทธิ= ของพระองค์
ท่ามกลางเขา
12 ผู้นาํเขาทั6 งหลายทางมือขวา
ของโมเสสด้วยพระกรอันรุ่ ง-
โรจน์ของพระองค์ ผู้แยกนํ6า
ออกต่อหน้าเขาทั6 งหลาย เพื� อ
สร้ างพระนามนิ รั นดร์ ให้พระ
องค์เอง
13 ผู้ได้นาํเขาทั6งหลายข้ามทะเล
นั6 นเหมือนม้าในถิ� นทุรกันดาร
เพื�อเขาทั6งหลายจะมิได้สะดุด
14 อย่างสัตว์เลี6 ยงไปยังหุบเขา
ฉันใด พระวิญญาณของพระเย-
โฮวาห์ประทานให้ เขาหยุดพัก
ฉันนั6 น" ฉะนั6 นพระองค์จึงทรง
นาํชนชาติของพระองค์ เพื�อจะ
สร้ างพระนามอันรุ่ งโรจน์ แด่
พระองค์เอง
15 ขอทอดพระเนตรลงมาจาก
ฟ้าสวรรค์ และทรงเพ่งดูจาก
สถานบริสุทธิ= และรุ่ งโรจน์ของ
พระองค์ ความกระตือรือร้น
และอานุภาพของพระองค์อยู่ที�
ไหน พระทัยกรุณาและพระ
เมตตาของพระองค์ ต่อข้าพระ
องค์อยู่ที� ไหน ได้ถูกยึดไว้แล้ว
หรือ
16 แน่ นอนพระองค์ ทรงเป็ น
พระบิ ดาของข้ าพระองค์ ทั6 ง
หลาย แม้อับราฮัมมิได้รู้ จักข้า

อิสยาห์ MO

(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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พระองค์ และอิสราเอลหาจาํข้า
พระองค์ได้ไม่ โอ ข้าแต่พระเย-
โฮวาห์ พระองค์ทรงเป็นพระ
บิ ดาและพระผู้ ไถ่ ของข้ าพระ
องค์ทั6งหลาย พระนามของพระ
องค์ดาํรงอยู่ตั6 งแต่นิรันดร์กาล
17 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ไฉน
พระองค์ทรงกระทาํให้ ข้าพระ
องค์ ทั6 งหลายผิ ดไปจากพระ
มรรคาของพระองค์ และกระทาํ
ใจของข้าพระองค์ให้แข็งกระ-
ด้ างจนข้ าพระองค์ ไม่ ยาํ เกรง
พระองค์ ขอพระองค์ทรงกลับ
มาเพื� อเห็นแก่บรรดาผู้ รับใช้
ของพระองค์ คือตระกูลทั6 ง
หลายอันเป็นมรดกของพระองค์
18 ชนชาติ แห่ งความบริสุ ทธิ=
ของพระองค์ ได้ อา ศั ยอยู่ ที�
นั� นแค่ประเดีW ยวหนึ� ง ปฏิปักษ์
ของข้ าพระองค์ ทั6 งหลายได้
เหยียบยํ�าสถานบริสุทธิ= ของพระ
องค์ลง
19 ข้าพระองค์ทั6 งหลายเป็นของ
พระองค์ พระองค์ไม่เคยปก
ครองพวกเขาเลย เขาไม่ได้เรียก
พวกเขาโดยพระนามของพระ
องค์

พระเจ้าทรงเป็นช่างปั, น
เราเป็นดินเหนียว

64
โอ ถ้าหากว่าพระองค์
จะทรงแหวกฟ้าสวรรค์

เสดจ็ลงมาได้หนอ เพื�อภูเขาจะ

ไหลลงมาต่อพระพักตร์พระองค์
2 ดั ง เมื� อ ไฟที� ทาํ ให้ ละลาย
ไหม้อยู่ และไฟกระทาํให้นํ6า
เดือด เพื�อให้พระนามของพระ
องค์เป็นที� รู้ จักแก่ปฏิปักษ์ของ
พระองค์  เพื�อบรรดาประชาชาติ
จะสะเทือนต่อพระพักตร์พระ
องค์
3 เมื� อพระองค์ทรงกระทาํสิ� งน่า
กลัวที�พวกข้าพระองค์คาดไม่ถึง
พระองค์เสด็จลงมา ภูเขาก็
เคลื� อนที� ลงมาต่ อพระพั กตร์
พระองค์
4โอ ข้าแต่พระเจ้า ตั6 งแต่เริ�ม
แรกของโลก ไม่มีผู้ ใดได้ยิน
หรือทราบด้วยหูหรือตาได้เห็น
สิ� งทั6 งหลายซึ� งพระองค์ ทรง
เตรียมไว้เพื� อบรรดาผู้ที� รอคอย
พระองค์ นอกเหนือพระองค์
5พระองค์ทรงพบเขาที� ชื� นบาน
และกระทาํ ความชอบธรรม
บรรดาผู้ ที� จาํพระองค์ได้ในวิธี
การของพระองค์ ดูเถิด พระ
องค์ทรงกริ6 ว เพราะข้าพระองค์
ทั6งหลายทาํบาปแล้ว ข้าพระองค์
ทั6 งหลายยังอยู่ในบาปเป็นเวลา
นาน และข้าพระองค์ทั6งหลายจะ
รอด
6ข้าพระองค์ทุกคนได้กลายเป็น
เหมือนสิ� งที�ไม่สะอาด และการ
กระทาํ อั นชอบธรรมของ ข้ า
พระองค์ทั6 งสิ6 นเหมือนเสื6 อผ้าที�

อิสยาห์ MO, ML

(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 ข้าพระองค์ทุกคนเหี�ยว
ลงอย่างใบไม้ และความชั� วช้า
ของข้าพระองค์ทั6 งหลายได้พัด
พาข้าพระองค์ไปเหมือนลม
7ไม่มี ผู้ ใดร้องทูลต่อพระนาม
ของพระองค์ ที�เร้าตนเองให้ยึด
พระองค์ไว้ เพราะพระองค์ทรง
ซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จาก
ข้าพระองค์ทั6 งหลาย และได้
ผลาญข้ าพระอง ค์ ทั6 งหลาย
เพราะเหตุ ความชั� วช้ าของข้ า
พระองค์
8โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่บัด
นี6 พระองค์ยังทรงเป็นพระบิดา
ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทั6 ง
หลายเป็นดินเหนียว และพระ
องค์ทรงเป็นช่างปั6น ข้าพระองค์
ทุกคนเป็นผลพระหัตถกิจของ
พระองค์
9โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่า
ทรงกริ6 วนัก และขออย่าทรงจด
จาํความชั�วช้าไว้เป็นนิตย์ ดูเถิด
ขอทรงพิเคราะห์ ข้าพระองค์ทั6ง
สิ6 นเป็นชนชาติของพระองค์
10 หัวเมืองบริสุทธิ=ของพระองค์
กลายเป็นถิ� นทุรกันดาร ศิโยน
ได้กลายเป็นถิ�นทุรกันดาร เย-
รูซาเลม็เป็นที�รกร้าง
11 นิเวศอันบริสุทธิ= และงามของ
ข้าพระองค์ทั6 งหลาย ที� ซึ� ง
บรรพบุรุษของข้าพระองค์สรร-
เสริญพระองค์ถูกไฟเผาเสียแล้ว

และสิ� งอันน่ าปรารถนาของข้า
พระองค์ทั6งสิ6 นได้ถูกทิ6 งร้าง
12 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เป็น
อย่างนี6 แล้ว พระองค์ยังจะทรง
ยับยั6 งพระองค์ไว้หรือ พระองค์
จะทรงเงียบอยู่ และข่มใจพวก
ข้าพระองค์อย่างถึงขนาดหรือ

พระเจ้าทรงตอบ
พวกอิสราเอลที.เหลืออยู่

65
"คนเหล่านั6 นที� มิได้ขอ
พบเรา แสวงหาเรา คน

เหล่านั6 นที� มิ ได้แสวงหาเราได้
พบเรา เราว่า `เราอยู่ที�นี�  เราอยู่
ที� นี� ' ต่อประชาชาติที� เขาไม่ได้
เรียกโดยนามของเรา
2 เรายื� นมือของเราออกตลอด
วันต่อชนชาติที�มักกบฏ ผู้ดาํ-
เนินในทางที�ไม่ดี ติดตามอุบาย
ของตนเอง
3ชนชาติที� ยั� วเย้าเราให้กริ6 วต่อ
หน้าอยู่เสมอ ทาํการสักการบูชา
ตามสวน และเผาเครื�องหอมอยู่
บนกองอิฐ
4ผู้ยังคงอยู่ท่ามกลางอุโมงค์ฝัง
ศพ และค้างคืนในโบราณสถาน
ผู้กินเนื6 อหมู และในภาชนะของ
เขามีแกงซึ�งทาํด้วยเนื6 อที�น่าสะ-
อิดสะเอียน
5ผู้กล่าวว่า `ออกไปห่างๆ อย่า
เข้ามาใกล้ เพราะข้าบริสุทธิ=กว่า
เจ้า' เหล่านี6 เป็นควันอยู่ในจมูก
ของเรา เป็นไฟซึ� งไหม้อยู่วันยัง

อิสยาห์ ML, MU

(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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คํ�า
6ดูเถิด มีเขียนไว้ต่อหน้าเราว่า
`เราจะไม่นิ� งเฉย แต่เราจะตอบ
สนอง เออ เราจะตอบสนองไว้
ในอกของเขา
7 ทั6 งความชั� วช้ าของเจ้ าและ
ความชั� วช้ าของบรรพบุ รุษของ
เจ้าทั6 งหลายรวมกันด้วย'" พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี6 ว่า "เขาได้เผา
เครื� องหอมบนภูเขา และกล่าว
หยาบช้าต่อเราบนเนิน เราจึงจะ
ตวงกิจการเก่าเข้าไปในอกของ
เขา"
8พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี6 ว่า "นํ6า
องุ่ นใหม่หาได้จากพวงองุ่ นและ
เขากล่าวว่า `อย่าทาํลายมันเสีย
เพราะมีพระพรอยู่ในนั6น' ฉันใด
เราก็จะกระทาํด้วยเห็นแก่ผู้ รับ
ใช้ของเรา และไม่ทาํลายเขา
หมดทีเดียวฉันนั6น
9 เราจะนาํเชื6 อสายออกมาจาก
ยาโคบ และผู้รับมรดกภูเขาทั6 ง
หลายของเราจากยูดาห์ ผู้เลือก
สรรของเราจะได้รับมันเป็นมร-
ดก และบรรดาผู้ รับใช้ของเรา
จะอาศัยอยู่ที�นั�น
10 ชาโรนจะเป็นลานหญ้าสาํ-
หรับฝูงแพะแกะ และหุบเขาอา-
โคร์จะเป็นที�ให้ฝูงวัวนอน เพื�อ
ชนชาติของเราที�ได้แสวงหาเรา
11 แต่ เจ้ าทั6 งหลายจะทอดทิ6 ง
พระเยโฮวาห์ ผู้ลืมภูเขาบริสุทธิ=

ของเรา ผู้จัดสาํรับไว้ให้แก่พระ
โชค และจัดหาเครื�องดื�มบูชาให้
แก่พระเคราะห์
12 เพราะฉะนั6 นเราจะนับรวม
เจ้าทั6 งหลายไว้กับดาบ และเจ้า
ทุกคนจะต้องหมอบลงต่อการ
สังหาร เพราะเมื�อเราเรียก เจ้า
ไม่ตอบ เมื�อเราพูด เจ้าไม่ฟัง
แต่ได้กระทาํชั�วในสายตาของเรา
และเลื อกสิ� งที� เราไม่ ปีติ ยินดี
ด้วย"
13 เพราะฉะนั6 นองค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าจึงตรัสดังนี6 ว่า "ดู
เถิด ผู้รับใช้ทั6 งหลายของเราจะ
ได้รับประทาน แต่เจ้าทั6 งหลาย
จะหิว ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราจะ
ได้ดื�ม แต่เจ้าจะกระหาย ดูเถิด
ผู้ รั บใช้ ของเราจะเปรมปรี ดิ=
แต่เจ้าจะได้อาย
14 ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราจะร้อง
เพลงเพราะใจยินดี แต่เจ้าทั6 ง
หลายจะร้องออกมาเพราะเสียใจ
และจะครวญครางเพราะจิตระ-
ทม
15 เจ้าทั6 งหลายจะทิ6 งชื� อของเจ้า
ไว้แก่ผู้ เลือกสรรของเราเพื�อใช้
แช่ง และองค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าจะทรงสังหารเจ้า แต่จะทรง
เรี ยกชื� อผู้ รับใช้ ของพระองค์
ด้วยชื�ออื�น
16 ดังนั6 น ผู้ ใดที� ขอพรให้ตน
เองในแผ่นดินโลก จะขอพรให้

อิสยาห์ MU

(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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ตนเองในพระนามพระเจ้าแห่ง
ความจริง และผู้ใดที�ปฏิญาณใน
แผ่นดินโลกจะปฏิญาณในนาม
พระเจ้าแห่งความจริง เพราะ
ความลาํบากเก่าแก่นั6 นก็ลืมเสีย
แล้ว และซ่อนเสียจากตาของเรา

แผ่นดินโลกใหม่
และฟ้าสวรรคใ์หม่

17 เพราะ ดูเถิด เราจะสร้างฟ้า
สวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่
เพราะสิ� งเก่าก่อนนั6นจะไม่จาํกัน
หรือนึกได้อีก
18 แต่จงชื� นบานและเปรมปรีดิ=
เป็นนิตย์ในสิ� งซึ� งเราสร้างขึ6 น
เพราะ ดูเถิด เราสร้างเยรูซาเลม็
ให้เป็นที� เปรมปรีดิ= และชนชาติ
ของเมืองนั6 นให้ เป็นความชื� น
บาน
19 เราจะเปรมปรีดิ= ด้วยเยรูซา-
เล็มและชื�นบานด้วยชนชาติของ
เรา จะไม่ได้ยินเสียงร้องไห้ใน
เมืองนั6 นอีก และเสียงครวญ
คราง
20 ในนั6 นจะไม่มีทารกที� มี ชี วิต
เพียงสองสามวัน หรือคนแก่ที�มี
อายุไม่ครบกาํหนด เพราะเด็ก
จะมีอายุหนึ� งร้อยปีจึงตาย และ
คนบาปที�มีอายุเพียงหนึ� งร้อยปี
จะเป็นที�แช่ง
21 เขาจะสร้างบ้านและเข้าอา-
ศัยอยู่ในนั6 น เขาจะปลูกสวน
องุ่นและกินผลของมัน

22 เขาจะไม่สร้างและคนอื�นเข้า
อาศัยอยู่ เขาจะไม่ปลูกและคน
อื� นกิน เพราะอายุชนชาติของ
เราจะเป็นเหมือนอายุของต้นไม้
และผู้ เลื อกสรรของเราจะใช้
ผลงานนํ6ามือของเขานาน
23 เขาทั6 งหลายจะไม่ทาํงานโดย
เปล่าประโยชน์ หรือคลอดบุตร
เพื�อความสยดสยอง เพราะเขา
เป็นเชื6 อสายของผู้ ที� ได้ รับพร
ของพระเยโฮวาห์ กับลูกๆของ
เขาด้วย
24 และต่อมา ก่อนที� เขาร้อง
เรียก เราจะตอบ ขณะที�เขายัง
พูดอยู่ เราจะฟัง
25 สุนัขป่าและลูกแกะจะหากิน
อยู่ ด้วยกัน สิงโตจะกินฟาง
เหมือนวัว และผงคลีจะเป็นอา-
หารของงู มันทั6 งหลายจะไม่ทาํ
อั นตรายหรื อทาํลายทั� วภู เขา
บริสุทธิ= ของเรา" พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี6

พระพรแห่ง
อาณาจักร

ของพระเจ้า

66
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี6
ว่า "สวรรค์เป็นบัลลังก์

ของเรา และแผ่นดินโลกเป็น
แท่นวางเท้าของเรา นิเวศซึ�งเจ้า
จะสร้างให้ เรานั6 นจะอยู่ ที� ไหน
เล่า และที�พาํนักของเราอยู่ที�
ไหน

อิสยาห์ MU, MM

(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
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2สิ� งเหล่านี6 มือของเราได้กระทาํ
ทั6งสิ6 น บรรดาสิ�งเหล่านั6นจึงเป็น
ขึ6 นมา" พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี6
"แต่คนนี6 ต่ างหากที� เราจะมอง
คือเขาผู้ที� ถ่อมและสาํนึกผิดใน
ใจ และตัวสั�นเพราะคาํของเรา
3 เขาผู้ ฆ่ าวั วราวกั บเขาฆ่ าคน
เขาผู้ ถวายลู กแกะเป็นเครื� อง
บูชาราวกับเขาตัดคอสุนัข เขาผู้
ถวายเครื�องบูชาราวกับเขาถวาย
เลือดหมู เขาผู้เผาเครื� องหอม
ราวกับเขาสาธุการรูปเคารพ คน
เหล่านี6 ต่ างก็เลือกทางของเขา
เอง และจิตใจของเขาปีติยินดี
อยู่ ในสิ� งน่าสะอิดสะเอียนของ
เขา
4 เราก็จะเลือกการหลอกหลอน
มาให้เขาด้วย และนาํสิ� งที� เขา
กลัวมาถึงเขา เพราะเมื� อเราได้
เรียก ไม่มีผู้ใดตอบ เมื�อเราพูด
เขาไม่ฟัง แต่เขาได้กระทาํชั�วต่อ
หน้าต่อตาของเรา และเลือกสิ�ง
ที�เราไม่ปีติยินดีด้วย"
5 เจ้าผู้ ตั วสั� นเพราะพระวจนะ
ของพระองค์ จงฟังพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ "พี� น้องของ
เจ้าผู้ซึ� งเกลียดชังเจ้า และ
เหวี� ยงเจ้าออกไปเพราะเห็นแก่
นามของเรา ได้พูดว่า `ขอพระ
เยโฮวาห์ทรงรับเกียรติ' แต่พระ
องค์จะได้ปรากฏและเป็นความ
ชื�นบานของเจ้า และเขาเหล่านั6น

แหละจะต้องได้รับความอาย
6 เสี ยงอึ งคะนึ งจากในเมื อง
เสียงจากพระวิหาร พระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาห์กาํลั งให้การ
ตอบแทนต่อศัตรูของพระองค์
7ก่อนที�นางจะปวดครรภ์ นางก็
คลอดบุตร ก่อนที�ความเจบ็ปวด
จะมาถึงนาง นางก็ให้กาํเนิด
บุตรชายคนหนึ�ง
8 ใครเคยได้ยินสิ� งอย่างนี6 บ้าง
ใครเคยได้ เห็นสิ� งอย่างนี6 บ้ าง
แผ่นดินจะให้งอกขึ6 นในวันเดียว
หรือ ประชาชาติจะคลอดมาใน
ครู่ เดียวหรือ เพราะพอศิโยน
ปวดครรภ์ เธอก็คลอดบุตรทั6 ง
หลายของเธอ
9 เราจะนาํมาถึ งกาํหนดคลอด
แล้วจะไม่ให้คลอดหรือ" พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี6  "เราผู้ เป็น
เหตุให้คลอด จะปิดครรภ์หรือ"
พระเจ้าของท่านตรัสดังนี6
10 จงเปรมปรีดิ= กับเยรูซาเล็ม
และยินดีกับเธอ นะบรรดาเจ้าที�
รักเธอ จงเปรมปรีดิ=กับเธอด้วย
ความชื�นบาน นะบรรดาเจ้าที�ไว้
ทุกข์เพื�อเธอ
11 เพื� อเจ้าจะได้ดูดและอิ� มใจ
ด้วยอกอันประเล้าประโลมของ
เธอ เพื�อเจ้าจะได้ดื� มให้เกลี6 ยง
ด้วยความปีติยินดี จากสง่าราศี
อันอุดมของเธอ
12 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี6

อิสยาห์ MM

(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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ว่า "ดูเถิด เราจะนาํสันติภาพมา
ถึงเธออย่างกับแม่นํ6า และ
สง่ าราศีของบรรดาประชาชาติ
เหมือนลาํนํ6าที�กาํลังล้น และเจ้า
ทั6งหลายจะได้ดูด เธอจะอุ้ มเจ้า
ไว้ที�บั6นเอวของเธอ และเขย่าขึ6 น
ลงที�เข่าของเธอ
13 ดั� งผู้ที�มารดาของตนเล้าโลม
เราจะเล้าโลมเจ้าเช่นนั6 น และ
เจ้าจะรับการเล้าโลมในเยรูซา-
เลม็
14 เมื� อเจ้าเห็นอย่างนี6  ใจของ
เจ้าจะเปรมปรีดิ=  กระดูกของเจ้า
จะกระชุ่มกระชวยอย่างผักหญ้า
และเขาจะรู้กันว่าหัตถ์ของพระ
เยโฮวาห์อยู่กับผู้ รับใช้ของพระ
องค์ และความพิโรธต่อสู้ ศัตรู
ของพระองค์
15 เพราะ ดูเถิด พระเยโฮวาห์
จะเสด็จมาด้วยไฟ และรถรบ
ของพระองค์ เหมื อนลมหมุ น
เพื�อสนองเขาด้วยความกริ6 วของ
พระองค์อย่างเกรี6 ยวกราด และ
ด้ วยการขนาบของพระองค์
พร้อมด้วยเปลวเพลิง
16 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรง
กระทาํการพิพากษาด้วยไฟ และ
ด้วยพระแสงของพระองค์เหนือ
เนื6 อหนังทั6งสิ6 น และผู้ที�พระเย-
โฮวาห์ทรงสังหารเสียจะมีมาก
มาย
17 คนทั6 งหลายที� กระทาํตั วให้

บริสุทธิ= และชาํระตัวให้บริสุทธิ=
อยู่ข้างหลังต้นไม้ต้นหนึ� งท่าม-
กลางสวน ที� กาํลังกินเนื6 อหมู
และสิ� งที� น่าสะอิดสะเอียน และ
หนูจะถูกเผาผลาญเสียด้วยกัน"
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี6
18 "เพราะเราทราบการงานของ
เขาและความคิดของเขา และเรา
จะมารวบรวมบรรดาประชาชาติ
และภาษาทั6 งสิ6 น และเขาจะมา
เห็นสง่าราศีของเรา
19 และเราจะตั6 งหมายสาํคัญไว้
ท่ามกลางเขา และเราจะส่งผู้
รอดพ้นจากพวกเขานั6 นไปยั ง
บรรดาประชาชาติ ยังทารชิช
ปูลและลูด ผู้ โก่งธนู ยังทูบัล
และยาวาน ยังเกาะทั6 งหลายที�
ไกลออกไป ที�เขายังไม่ได้ยินชื�อ
เสี ยงของเราและเห็นสง่ าราศี
ของเรา และเขาจะประกาศสง่า
ราศี ของเราท่ ามกลางบรรดา
ประชาชาติ
20 และเขาจะนาํพี� น้องทั6 งสิ6 น
ของเจ้ าทั6 งหลายจากบรรดา
ประชาชาติ ทั6 งสิ6 นเป็นเครื� อง
ถวายบูชาพระเยโฮวาห์ มาด้วย
ม้า ด้วยรถรบ ด้วยเกวียนประ-
ทุน ด้วยล่อและด้วยอูฐโหนก
เดียว ยังเยรูซาเลม็ภูเขาบริสุทธิ=
ของเรา" พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี6
"เช่ นเดี ยวกั บคนอิ สราเอลนาํ
ธัญญบูชาใส่ภาชนะสะอาดมายัง

อิสยาห์ MM

(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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พระนิเวศของพระเยโฮวาห์
21 และเราจะเอาเขาบางคนเป็น
ปุโรหิตและเป็นพวกเลวี" พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี6
22 "เพราะฟ้าสวรรค์ใหม่และ
แผ่นดินโลกใหม่ซึ� งเราจะสร้าง
จะยังอยู่ต่อหน้าเราฉันใด" พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี6  "เชื6 อสายของ
เจ้าและชื� อของเจ้าจะยังอยู่ ฉัน
นั6น"

23 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "และ
ต่อมาทุกวันขึ6 นคํ�า และทุกวัน
สะบาโต เนื6 อหนังทั6 งสิ6 นจะมา
นมัสการต่อหน้าเรา
24 และเขาจะออกไปมองดูซาก
ศพของคนที� ได้ ละเมิ ดต่อเรา
เพราะว่าหนอนของคนเหล่านี6 จะ
ไม่ตายไป ไฟของเขาจะไม่ดับ
และเขาจะเป็นที� น่ าสะอิดสะ-
เอียนต่อเนื6 อหนังทั6งสิ6 น"

อิสยาห์ MM

(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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