1384
อิหนสายาห
พระเจาทรงลงโทษยูดาห
เพราะเหตุความบาป
ของพวกเขา
นิ มิตของอิ สยาหบุตรชายของ
อามอส ซึ่ งท านได เห็ นเกี่ ยว
กั บยู ดาห และเยรู ซาเล็ ม ในรั ช
กาลของอุสซียาห โยธาม อาหัส
และเฮเซคี ยาห ก ษั ตริ ย แห ง ยู ดาห
2โอ ฟ าสวรรค เอ ย จงฟ ง โอ
แผนดินโลกเอย จงเงี่ ยหู เพราะ
พระเยโฮวาห ได ตรั สว า "เราได
เลี้ ยงดูบุตรและใหเติบโตขึ้ น แต
เขาทั้ งหลายไดกบฏตอเรา
3วัวรู จักเจ าของของมัน และลา
ก็ รู จั กรางหญ าของนายมั น แต
อิสราเอลไมรู จัก ชนชาติของเรา
ไมพิจารณาเลย"
4เออ ประชาชาติบาปหนา ชน
ชาติ ซึ่ งหนั กด วยความชั่ วช า
เชื้ อสายของผู กระทํ า ความชั่ ว
ร าย บรรดาบุ ตรที่ ทําความเสี ย
หาย เขาทั้ งหลายไดทอดทิ้ งพระ
เยโฮวาห เขาได ยั่ วองคบริ สุ ทธิ์
ของอิ ส ราเอลให ท รงพระพิ โรธ
เขาทั้ งหลายหันหลังใหเสีย
5ยังจะใหเฆี่ ยนเจาตรงไหนอีกที่
เจากบฏอยู เรื่ อยไป ศีรษะก็เจ็บ
หมด จิตใจก็ออนเปลี้ ยไปสิ้ น
6ตั้ งแต ฝ า เท าจนถึ งศี รษะไม มี
ความปกติ ในนั้ นเลย มี แต บาด

1

แผลและฟกช้ํ า และเป นแผล
เลื อดไหล ไม เห็ นบี บออกหรื อ
พั นไว หรื อทําให อ อนลงด วย
น้ํามัน
7 ประเทศของเจ า ก็ ร กร างและ
หัวเมืองของเจาก็ถูกไฟเผา สวน
แผ น ดิ น ของเจ า คนต างด า วก็
ทําลายเสี ยต อหน าเจ า มั นก็ รก
รางไป เหมือนอยางถูกพลิกคว่ํา
เสียโดยคนตางดาวนั้ น
8ส วนธิ ดาแห งศิ โยนก็ ถู กทิ้ งไว
เหมื อนอย างเพิ งที่ ใ นสวนองุ น
เ ห มื อ นเ พิ งใ นไ ร แต ง ก วา
เหมือนเมืองที่ ถูกลอม
9ถ าพระเยโฮวาห จอมโยธามิ ได
เหลื อ คนไว ใ ห เราบ า งเล็ กน อ ย
แลว เราก็จะไดเปนเหมือนเมือง
โสโดม และจะเป นเหมือนเมือง
โกโมราห
การขอรองให
กลับใจเสียใหม
10 ดู ก อ นท า นผู ปกครองเมื อง
โสโดม จงฟงพระวจนะของพระ
เยโฮวาห ดู ก อนท านประชาชน
เมื องโกโมราห จงเงี่ ยหู ฟงพระ
ราชบัญญัติของพระเจาของเรา
11 พระเยโฮวาหตรัสวา "เครื่ อง
บู ช าอั น มากมายของเจ า นั้ นจะ
เป นประโยชน อะไรแก เรา เรา
เอื อมแกะตั วผู อั นเปนเครื่ องเผา
บู ชา และไขมั นของสัตว ที่ ขุนไว

(1) อสย 21:2 (2) พบญ 4:26; 30:19 (3) สภษ 6:6; ยรม 8:7 (4) อสย 1:23; 10:6
(5) อสย 9:13; ยรม 2:30 (6) โยบ 2:7-8 (7) อสย 5:5-6 (8) อสย 4:4; 10:32
(9) พคค 3:22; ฮบก 3:2 (10) 1 พกษ 22:19-23; อมส 3:1 (11) อสย 66:3
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หนา 1385
อิสยาห 1
นั้ นแล ว
เรามิ ได ป ติ ยิ นดี 18 พระเยโฮวาหตรัสวา "มาเถิด
ในเลื อ ดของวั ว ผู หรื อ ลู ก แกะ ใหเราสู ความกัน ถึงบาปของเจา
หรือแพะผู
เหมื อนสี แดงเข มก็ จะขาวอย าง
12 เมื่ อเจาเขามาเฝาเรา ผู ใดขอ หิ มะ ถึงมันจะแดงอยางผาแดง
ให เจ าทําอย างนี้ ที่ เหยี ยบย่ํา เข า ก็จะกลายเปนอยางขนแกะ
มาในบริเวณพระนิเวศของเรา
19 ถาเจาเต็มใจและเชื่ อฟง เจา
13 อย า นํ า เครื่ องบู ช าอั น เปล า จะไดกินผลดีแหงแผนดิน
ประโยชนมาอีกเลย เครื่ องหอม 20 แต ถ า เจ า ปฏิ เ สธและกบฏ
เป นสิ่ งน าสะอิ ดสะเอี ยนต อ เรา เจ าจะถูกทําลายเสี ยดวยคมดาบ
วันขางขึ้ น และวันสะบาโต และ เพราะว าพระโอษฐ ของพระเยการเรียกประชุม เราทนอีกไมได โฮวาหไดตรัสแลว"
มั นเป นความชั่ วช า แม แต การ 21 เมื อ งที่ สั ต ย ซื่ อกลายเป น
ประชุมอันศักดิ์ สิทธิ์ นั้ นดวย
แพศยาเสี ยแล วหนอ คื อเธอที่
14 ใจของเราเกลี ยดวั นข า งขึ้ น เคยเป ยมด วยความยุ ติ ธรรม
ของเจ าและวั นเทศกาลตามกํา- ความชอบธรรมเคยพํานั กอยู ใน
หนดของเจา มันกลายเปนภาระ เธอ แต เดี๋ ยวนี้ พวกฆาตกร
แกเรา เราแบกเหน็ดเหนื่ อยเสีย พํานักอยู
แลว
22 เงิ น ของเจ า ได ก ลายเป น ขี้
15 เมื่ อเจ ากางมื อของเจ าออก เงิ นไปแล ว น้ํ า องุ นของเจ าปน
เราจะซ อนตาของเราเสียจากเจ า น้ําแลว
แมวาเจาจะอธิษฐานมากมายเรา 23 เจานายของเจาเปนพวกกบฏ
จะไม ฟ ง มื อของเจ าเปรอะไป และเปนเพื่ อนของโจร ทุกคนรัก
ดวยโลหิต
สินบนและวิ่ งตามของกํานัล เขา
16 จงชําระตั ว จงทําตั วให สะ- มิ ไ ด ป อ งกั น ให ลู ก กํ า พร า พ อ
อาด จงเอาการกระทําที่ ชั่ วของ และคดี ของหญิ ง ม ายก็ ไม มาถึ ง
เจ าออกไปให พนจากสายตาของ เขา
เรา จงเลิกกระทําชั่ ว
24 ฉะนั้ น องคพระผู เปนเจาคือ
17 จงฝ กกระทําดี จงแสวงหา พระเยโฮวาห จอมโยธา ผู ทรง
ความยุ ติ ธรรม จงบรรเทาผู ถู ก มหิ ทธิ ฤทธิ์ ของอิ สราเอลตรั สว า
บี บบั งคั บ จงปองกั นให ลู กกํา- "ดู เถิ ด เราจะระบายความโกรธ
พร าพ อ จงสู ความเพื่ อหญิ ง ของเราเหนื อศั ตรู ของเรา และ
มาย"
แกแคนขาศึกของเราเสียเอง
(12) อสย 58:1-2 (13) อสค 20:39 (14) อสย 61:8 (15) 1 พกษ 8:22; อสย 59:2
(16) โยบ 11:13-14 (17) อสย 1:23 (18) อสย 41:21 (19) อสย 3:10; 55:1-3
(20) 1 ซมอ 12:25 (21) อสย 48:2 (22) ยรม 6:28-30 (23) 2 พศด 24:17-21
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อิสยาห 1, 2
หนา 1386
ในอนาคตอิสราเอล
อาณาจักรอิสราเอล
จะกลับไปสู
จะสูงศักดิ์ อีก
แผนดินของเขาอีก
ถ อยคํา ซึ่ ง อิ สยาห บุ ต รชาย
ของอามอสเห็ นเกี่ ยวกั บยู 25 เราจะหั นมื อของเรามาสู เจ า
และจะถลุ งไล ขี้ แร ของเจ าออก ดาหและเยรูซาเล็ม
เสี ยอย างกั บล างด วยน้ําด างและ 2ในยุ คหลั งจะเป นดั งนี้ คื อ
เอาของเจื อ ปนของเจ าออกให ภู เขาแห งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห จะถู กสถาปนาขึ้ นให สู งที่
หมด
26 และเราจะคื นผู พิพากษาของ สุดในจําพวกภูเขาทั้ งหลาย และ
เจ าให ดั งเดิ ม และคืนที่ ปรึ กษา จะถู กยกขึ้ นให เหนื อบรรดาเนิ น
ของเจ าอย างกั บตอนแรก ภาย เขา และประชาชาติ ทั้ งสิ้ นจะ
หลังเขาจะเรียกเจาวา `นครแหง หลั่ งไหลเขามาหา
3 และชนชาติ ทั้ งหลายเป น อั น
ความชอบธรรม นครสัตยซื่ อ'"
27 ศิ โยนจะรั บการไถ ด วยความ มากจะมากลาววา "มาเถิ ด ให
ยุ ติ ธรรม
และบรรดาคนใน เราขึ้ นไปยั งภู เขาของพระเยโฮนครที่ ก ลั บใจจะรั บการไถ ด วย วาห ยั งพระนิ เวศแห งพระเจ า
ของยาโคบ เพื่ อพระองคจะทรง
ความชอบธรรม
28 แต พวกละเมิ ดและพวกคน สอนวิถีของพระองคแกเรา และ
บาปจะถู กทําลายด วยกั น และ เพื่ อเราจะเดิ นในมรรคาของพระ
บรรดาคนเหล านั้ นที่ ละทิ้ งพระ องค " เพราะว าพระราชบั ญญั ติ
จะออกมาจากศิ โยน และพระ
เยโฮวาหจะถูกลางผลาญ
29 เพราะเจ าจะละอายเรื่ องต น วจนะของพระเยโฮวาห จะออก
โอ กที่ เจ าปรารถนานั้ น และเจ า มาจากเยรูซาเล็ม
4 พระองค จ ะทรงวิ นิ จ ฉั ยระจะอับอายเรื่ องสวนซึ่ งเจาเลือก
30 เพราะเจ าจะเป นเหมื อนต น หว างบรรดาประชาชาติ และจะ
โอ กที่ ใบเหี่ ยวแห ง และเหมื อน ทรงตําหนิ ช นชาติ ทั้ งหลายเป น
อั นมาก และเขาทั้ งหลายจะตี
สวนที่ ขาดน้ํา
31 และผู ที่ แข็ งแรงจะกลายเป น ดาบของเขาให เป นผาลไถนา
ใยปาน และผู ประกอบมันขึ้ นจะ และหอกของเขาให เ ป น ขอลิ ด
เป นเหมื อนประกายไฟ และทั้ ง ประชาชาติ จะไม ยกดาบต อสู กั น
สองจะไหม เสี ยด วยกั น ไม มี ผู อี ก เขาจะไม ศึ กษายุ ทธศาสตร
อีกตอไป
ใดดับได

2

(25) ศคย 13:7-9; วว 3:19 (26) อสย 32:1-2; 60:17-18 (27) อสย 5:16; 45:21
(28) โยบ 31:3; สดด 1:6 (29) อสย 30:22; 31:7 (30) อสย 5:6; ยรม 17:5-6
(31) อสค 32:21 (1) อมส 1:1 (2) มคา 4:1-3 (3) ยรม 31:6 (4) 1 ซมอ 2:10
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อิสยาห 2
5โอ วงศวานของยาโคบเอย มา 12 เพราะว าวั นแห ง พระเยโฮเถิ ด ให เราทั้ งหลายดําเนิ นใน วาห จอมโยธาจะสู สารพั ดที่ เย อ
สวางของพระเยโฮวาห
หยิ่ งและสูงสง สู สารพัดที่ ถูกยก
ตองใหการลงโทษสําเร็จ
ขึ้ นและพวกเขาจะถูกปราบลง
13 สู ต นสนสี ดาร ทั้ งสิ้ นของ
กอนรับพระพรได
6 เพราะฉะนั้ นพระองค ทรงละ เลบานอนที่ สู ง และที่ ถู ก ยกขึ้ น
ทิ้ งชนชาติ ของพระองค เสีย คื อ และสู ตนโอกทั้ งสิ้ นของบาชาน
และสู
วงศวานของยาโคบ เพราะวาเขา 14 สู ภู เขาสู งทั้ งสิ้ น
อุ ด มด วยหมอดู จากตะวั น ออก เนินเขาทั้ งปวงที่ ถูกยกขึ้ น
อยางคนฟลิสเตีย และเขาตีสนิท 15 สู หอคอยสู งทุ กแห ง และ
สู กําแพงที่ เขมแข็งทุกแหง
กับคนตางชาติ
7 แผ น ดิ น ของเขาเต็ ม ด วยเงิ น 16 สู กํ า ป นทั้ งสิ้ นของทารชิ ช
และทองคํา ทรัพยสมบัติของเขา และสู รูปภาพงดงามทั้ งสิ้ น
ไมมีสิ้ นสุด แผนดินของเขาเต็ม 17 และความผยองของมนุษยจะ
ดวยมา รถรบของเขาไมมีสิ้ นสุด ต องถู กปราบลง และความจอง
8 แผ น ดิ น ของเขาเต็ ม ด วยรู ป หองของคนจะตกต่ํ า ลง ในวั น
เคารพ เขากราบไหวผลงานแหง นั้ นพระเยโฮวาห อ งค เ ดี ยวจะ
มื อของเขา ต อสิ่ งซึ่ งนิ้ วมื อของ เปนที่ เทิดทูน
18 และรู ปเคารพทั้ งหลายพระ
เขาไดกระทํา
9คนต่ํ า ต อ ยจึ งกราบลงและคน องคจะทรงทําลายอยางเต็มที่
ใหญ โตก็ ถ อมตั วลง ฉะนั้ นอย า 19 และคนจะเข าไปในถ้ํ า หิ น
และในโพรงดิ นให พนจากความ
อภัยเขาเลย
10 จงหลบเขาไปในหินและซอน น า เกรงขามของพระเยโฮวาห
อยู ในผงคลี ใหพนจากความนา และจากสง า ราศี แห ง ความโอ
เกรงขามของพระเยโฮวาห และ อ าตระการของพระองค เมื่ อ
จากสง าราศี แห งความโอ อ า พระองค ท รงลุ ก ขึ้ นกระทํ า ให
โลกสั่ นสะทาน
ตระการของพระองค
11 และท าอั นผยองของมนุ ษย 20 ในวั นนั้ นคนจะเหวี่ ยงรู ป
จะตกต่ํา ลง และความจองหอง เคารพของตนออกไปอั นทําด วย
ของคนจะถู กปราบลง พระเย- เงิ น และรู ปเคารพของตนที่ ทํา
โฮวาห องคเดียวจะเปนผู เทิดทูน ดวยทองคํา ซึ่ งเขาทําไวเพื่ อตน
เองจะนมัสการ ไปยังตัวตุ นและ
ในวันนั้ น
(5) อสย 2:3 (6) พบญ 31:16-17 (7) พบญ 17:16-17 (8) 2 พศด 27:2; อสย 57:5
(9) อสย 5:15 (10) อสย 2:19 (11) อสย 2:17 (12) อสย 13:6 (13) อสย 10:33-34
(14) อสย 30:25 (16) อสย 23:1 (17) อสย 2:11 (18) อสย 27:9 (19) อสย 2:10
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อิสยาห 2, 3
หนา 1388
ตัวคางคาว
เกียรติ
21 เพื่ อเขาจะเข าถ้ํ า หิ นและเข า 6 เมื่ อใครคนหนึ่ งไปยึ ด ตั ว พี่
ซอกผา ใหพนจากความนาเกรง น องของเขาในเรื อนของบิ ดา
ขามของพระเยโฮวาห และจาก ของเขา กลาววา "เจามีเสื้ อคลุม
สง าราศี แห งความโอ อ าตระการ อยู แล ว เจ าจงเป นผู นําของเรา
ของพระองค เมื่ อพระองค ทรง และซากที่ อยู นี้ จะอยู ใต กํา มื อ
ลุกขึ้ นกระทําใหโลกสั่ นสะทาน
ของเจา"
22 จงตั ดขาดจากมนุษยเสี ยเถิ ด 7 ในวั นนั้ นเขาจะคั ดค านว า
ซึ่ งในจมู ก ของเขามี ล มหายใจ "ข าพเจ าจะไม ยอมเป นผู สมาน
เพราะเขามีคุณคาอะไรเลา
เพราะในเรื อนของข าพเจ าไม มี
พระเจาทรงพิพากษายูดาห
ทั้ งอาหารและเสื้ อคลุ ม ท านจะ
เพราะดู เถิ ด องค พระผู ตั้ งขาพเจ าให เปนผู นําของประเป นเจ า คื อพระเยโฮวาห ชาชนไมได"
จอมโยธาทรงนําออกไปเสี ยจาก 8เพราะเยรู ซาเล็ มก็ ล มจมและ
เย รู ซาเ ล็ ม แล ะจา ก ยู ดา ห ยูดาหก็ลมคว่ํา เพราะวาลิ้ นของ
ซึ่ งเครื่ องค้ํ า และเครื่ องจุ น เขาและการกระทําของเขาก็ตอสู
เครื่ องค้ําอั นเป นอาหารทั้ งหมด พระเยโฮวาห กบฏตอพระเนตร
และเครื่ องค้ําอันเปนน้ําทั้ งหมด อันรุ งโรจนของพระองค
2พวกทแกลวและพวกทหาร ผู 9สี หน าของเขาเป นพยานปรั กวินิจฉัยและผู พยากรณ ผู เฉลียว ปรําเขาทั้ งหลาย เขาป าวร อง
ความผิ ดของเขาอย างโสโดม
ฉลาดและพวกผู ใหญ
3นายหาสิบและผู มียศ ที่ ปรึก- เขามิ ได ปดบั งไว วิ บัติ แก จิ ตใจ
ษาและคนเล นกลที่ มี ฝ มือ และ เขา เพราะว าเขาได นําความชั่ ว
รายมาเปนบําเหน็จแกตัวเขาเอง
นักพูดที่ วาทะโวหารดี
4และเราจะกระทําให เด็ กๆเป น 10 จงบอกคนชอบธรรมว า เขา
เจ านายของเขา และทารกจะ ทั้ งหลายจะเปนสุข เพราะเขาจะ
ได รั บประทานผลแห งการกระปกครองเขา
5และประชาชนจะถู กบี บบั งคั บ ทําของเขา
ทุกคนจะบี บบังคับเพื่ อนของตน 11 วิ บั ติ แก คนชั่ ว ความร ายจะ
และทุ ก คนจะบี บบั ง คั บเพื่ อน ตกแก เขา เพราะว าสิ่ งใดที่ มื อ
บ านของตน เด็ กๆจะทะลึ่ งต อ เขาได กระทํา เขาจะถู กกระทํา
ผู ใหญ และคนถ อยต อคนผู มี เชนกัน

3

(21) อพย 33:22 (22) สดด 62:9 (1) ลนต 26:26 (2) 2 พกษ 24:14; อสย 2:13-15
(3) อพย 18:21 (4) 1 พกษ 3:7-9 (5) ยรม 9:3-8 (6) วนฉ 11:6-8 (7) ปฐก 14:22
(8) 2 พศด 28:5-7 (9) อสย 3:16 (10) อสย 26:20-21 (11) อสย 48:22
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หนา 1389
อิสยาห 3, 4
12 ส วนชนชาติ ของเรา เด็ กๆ เขาทั้ งหลายโลนไป
เป นผู บีบบั งคั บเขา และผู หญิ ง 18 ในวั นนั้ นองค พระผู เป นเจ า
ปกครองเหนื อเขา โอ ชนชาติ จะทรงนําเอาเครื่ องวิจิ ตรงดงาม
ของเราเอ ย ผู นําของเจ าทําเจ า ไปเสี ย คื อกําไลข อเท า ป นจุ ให ผิ ด และทําลายแนวทางทั้ ง เหร็จ ตุ มวงเดือน
หลายของเจา
19 จี้ กําไลมือ ผาแถบ
13 พระเยโฮวาห ทรงเข าประทั บ 20 ผ ามาลา กําไลเท า ผ าคาด
สู ความ พระองค ประทั บยื น ศีรษะ หีบเครื่ องน้ําอบ ตะกรุด
พิพากษาชนชาติของพระองค
พิสมร
14 พระเยโฮวาห จะทรงเข า พิ - 21 แหวนตรา และแหวนจมูก
พากษาพวกผู ใ หญ และเจ านาย 22 เสื้ องาน และเสื้ อคลุ ม ผ า
ชนชาติ ของพระองค "เจ าทั้ ง คลุม และกระเปาถือ
หลายนี่ แหละซึ่ งได กลื นกิ นสวน 23 กระจก เสื้ อผาลินิน ผาโพก
องุ นเสีย ของที่ ริ บมาจากคนจน ศีรษะ และผาคลุมตัว
ก็อยู ในเรือนของเจา
24 ต อมาแทนน้ํ า อบจะมี แต
15 ซึ่ งเจ าได ทุ บชนชาติ ของเรา ความเน า แทนผ าคาดเอวจะมี
เป นชิ้ นๆ และได บดบี้ หน าของ เชื อก แทนผมดั ดจะมี แต ศีรษะ
คนจนนั้ นเจ าหมายความว า ล าน แทนเสื้ องามล้ํา ค าจะคาด
กระไร" องค พระผู เป นเจ าพระ เอวด วยผ ากระสอบ แทนความ
เจาจอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ
งดงามจะมีแตรอยไหม
พระเจาทรงพิพากษา
25 พวกผู ชายของเจ า จะล ม ลง
ดวยดาบ และทแกล วทหารของ
ธิดาทั้ งหลายของศิโยน
16 พระเยโฮวาห ตรั สอี กว า เจาจะลมในสงคราม
"เพราะธิ ด าทั้ งหลายของศิ โยน 26 ประตู ทั้ งหลายของเธอจะ
นั้ นก็ ผยอง และเดิ นคอยื ดคอ คร่ํ า ครวญและโศกเศร า เธอผู
ยาว ตาของเขาชมอยชมาย เดิน อยู อย า งโดดเดี่ ยวจะนั่ งบนพื้ น
กระตุ งกระติ้ ง ขยั บเท าให เสี ยง ดิน"
อาณาจักร
กรุ งกริ๋ ง
ของพระคริสต
17 องค พระผู เป นเจ าจะทรงให
เป นชั น นะตุ ที่ ศี รษะของบรรดา
คือพระอังกูร
ธิดาของศิโยน และพระเยโฮวาห
ในวั นนั้ นหญิ งเจ็ ดคนจะยึ ด
จะทรงกระทํ า ให ที่ ส วนลั บของ
ชายคนหนึ่ งไว กล าวว า

4

(12) อสย 3:4 (13) สดด 12:5 (14) โยบ 22:4 (15) อสค 18:2 (16) อสย 1:8
(17) ลนต 13:20 (18) อสย 3:16 (19) ปฐก 24:22 (20) ปฐก 35:4 (21) ปฐก 41:42
(23) อพย 38:8 (24) อสย 57:9 (25) 2 พศด 29:9 (26) ยรม 14:2 (1) อสย 2:11
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อิสยาห 4, 5
หนา 1390
"เราจะหากิ นของเรา หานุ งหา
พระเจาทรงทําลาย
ห มของเราเอง ขอเพี ยงให เขา
สวนองุ นที่ ไรผล
เรี ยกเราด วยชื่ อของเธอ ขอจง
บั ดนี้ ขาพเจ าจะร องเพลงถึ ง
ปลดความอดสูของเราเสีย"
ที่ รั กของข าพเจ า เป นเพลง
2ในวั นนั้ นอั งกู รของพระเยโฮ- ของที่ รั ก ของข า พเจ า เกี่ ยวกั บ
วาห จะงดงามและรุ งโรจน และ สวนองุ นของท าน ที่ รั กของ
พื ช ผลของแผ น ดิ น นั้ นจะเป น ข า พเจ า มี ส วนองุ นแปลงหนึ่ ง
ความภู มิ ใจและเป นเกี ยรติ ของ อยู บนเนินเขาอันอุดมยิ่ ง
ผู ที่ หลี กเลี่ ยงหลบหนี แห งอิ ส- 2ท านทํารั้ วไว รอบแล วเก็ บก อน
ราเอล
หิ น ออกหมดและปลู ก เถาองุ น
3 และต อมาคนที่ เหลื ออยู ใน อย างดี ไว ท านสร างหอเฝ าไว
ศิ โยนและค างอยู ในเยรู ซ าเล็ ม ท ามกลาง และสกั ดบ อย่ํ า องุ น
เขาจะเรียกวาบริสุทธิ์ คือทุกคน ไวในสวนนั้ นดวย ทานมุ งหวังวา
ผู มี ชื่ อ ในทะเบี ยนชี วิ ต ในเยรู - มั นจะบั งเกิ ดลู กองุ น แต มั น
ซาเล็ม
บังเกิดลูกเถาเปรี้ ยว
4 ในเมื่ อองค พระผู เป น เจ า จะ 3บัดนี้ โอ ชาวเยรูซาเล็มและคน
ทรงล า งความโสโครกของธิ ด า ยูดาหเอย ขอตัดสินระหวางเรา
ทั้ งหลายของศิ โยน และชําระ และสวนองุ นของเรา
รอยโลหิ ตของเยรู ซาเล็ มจาก 4มี อะไรอี ก ที่ จะทําได เพื่ อสวน
ท ามกลางเมื องนั้ น ด วยอานุ - องุ นของเรา ซึ่ งเรายั งไม ได ทํา
ภาพแห ง การพิ พากษาและด วย ให ก็ เมื่ อเรามุ งหวั งว ามั นจะ
อานุภาพของการเผา
บั งเกิ ดลู กองุ น ไฉนมั นจึ งเกิ ด
5และพระเยโฮวาห จะทรงสร าง ลูกเถาเปรี้ ยว
เมฆและควั นเพื่ อกลางวั น และ 5บัดนี้ เราจะบอกเจาทั้ งหลายให
แสงแห งเปลวเพลิ งเพื่ อกลางคืน วาเราจะทําอะไรกับสวนองุ นของ
เหนือที่ อยู อาศั ยทั้ งสิ้ นของภูเขา เรา เราจะรื้ อรั้ วต นไม ของมั น
ศิโยน และเหนือประชุมชนเมือง เสี ย แล วมันก็จะถูกเผา เราจะ
นั้ น เพราะจะมี การป องกั นอยู พังกําแพงของมันลง มันก็จะถูก
เหนือสงาราศีทั่ วสิ้ น
เหยียบย่ําลง
6 จะมี พลั บพลาทํ า ร ม กลางวั น 6เราจะกระทํา มั น ให เป นที่ ร าง
บั งแดด และเป นที่ ลี้ ภั ยและที่ จะไม มี ใครลิ ดแขนงหรื อพรวน
กําบังพายุและฝน
ดิ น หนามย อยหนามใหญ ก็ จะ

5

(2) อสย 11:1 (3) อสย 1:27 (4) พคค 1:9 (5) สดด 87:2-3; อสย 32:18; 33:20
(6) อสย 8:14; 25:4 (1) พบญ 31:19-22 (2) อพย 33:16 (3) สดด 50:4-6; 51:4
(4) 2 พศด 36:14-16; ยรม 2:30-31 (5) ปฐก 11:4, 7 (6) อสย 5:9-10; 6:11-12
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หนา 1391
อิสยาห 5
งอกขึ้ น และเราจะบัญชาเมฆไม หลายมิ ได เอาใจใส ในพระราชใหโปรยฝนรดมัน
กิจของพระเยโฮวาห หรือพิจา7เพราะว าสวนองุ นของพระเย- รณาพระหัตถกิจของพระองค
โฮวาห จอมโยธาคื อวงศวานอิ ส- 13 เพราะฉะนั้ นชนชาติ ของเรา
ราเอล และคนยู ดาห เป นหมู จึ งตกไปเป นเชลย เพราะขาด
ไม ที่ พระองค ทรงชื่ นพระทั ย ความรู ผู มี เกี ยรติ ของเขาก็ หิ ว
และพระองค ท รงมุ งหวั ง ความ แย และมวลชนของเขาก็ แห ง
ยุติธรรม แตดูเถิด มีแตการนอง ผากไปเพราะความกระหาย
เลือด หวังความชอบธรรม แต 14 เพราะฉะนั้ นนรกก็ ขยายที่
ดูเถิด เสียงรองใหชวย
ของมันออก และอาปากเสียโดย
วิบัติหกอยางแกคนอิสราเอล
ไม จํากั ด และสง าราศี ของเขา
8วิ บัติ แก ผู เหล านั้ นที่ เสริ มบ าน และมวลชนของเขา และเสียงอึง
หลังหนึ่ งเขากับอีกหลังหนึ่ งและ คะนึงของเขา และผู ลิงโลดอยู ก็
เสริมนาเขากับนา จนไม มีที่ อี ก จะลงไป
แล ว เพื่ อเขาทั้ งหลายต องอยู 15 คนต่ํ า ต อยจึ งจะกราบลง
และคนเข มแข็ งก็ ถ อมตั วลงและ
ลําพังในทามกลางแผนดินนั้ น
9 พระเยโฮวาห จอมโยธาทรง นัยนตาของผู ผยองก็ถูกลดต่ํา
กล าวที่ หู ของข าพเจ าว า "เป น 16 แตพระเยโฮวาหจอมโยธาจะ
ความจริงทีเดียว บานหลายหลัง ได รั บการเทิ ด ทู น ไว โดยความ
จะตองรกราง บานใหญบานงาม ยุ ติ ธรรม และพระเจ าองค บริ สุ ทธิ์ จะได ทรงสําแดงความบริ จะไมมีคนอาศัย
10 เพราะว าสวนองุ นยี่ สิ บห าไร สุทธิ์ โดยความชอบธรรม
จะได ผลแต เพี ยงบั ทเดี ยว และ 17 แล วลู กแกะจะเที่ ยวหากิ นที่
เมล็ ด พื ช หนึ่ งโฮเมอร จะให ผ ล นั่ นตามลั ก ษณะท าทางของมั น
คนแปลกหน าจะหากิ นในที่ ปรั ก
แตเอฟาหเดียว"
11 วิ บัติ แก คนเหล านั้ นที่ ลุ กขึ้ น หักพังของสัตวที่ อวน
แต เช ามื ด เพื่ อวิ่ งไปตามเมรั ย 18 วิ บั ติ แก ค นเหล า นั้ นที่ ลาก
ผู เฉื่ อยแฉะอยู จนดึ ก จนเหล า ความชั่ วช าด วยสายของความไร
สาระ ผู ลากบาปอย างกั บใช
องุ นทําใหเขาเมาหยําเป
12 เขามี พิ ณเขาคู และพิ ณใหญ เชือกโยงเกวียน
รํามะนา ป และเหล าองุ น ณ 19 ผู กล าวว า "ให พระองค รี บ
งานเลี้ ยงของเขา แต เขาทั้ ง ร อน ให พระองค เร งงานของ
(7) สดด 80:8-11 (8) ยรม 22:13-17 (9) อสย 22:14 (10) ลนต 27:16
(11) อสย 5:22; 28:1 (12) ปฐก 31:27 (13) 2 พกษ 17:6 (14) อสย 14:9; 30:33
(15) อสย 2:9 (16) 1 พศด 29:11 (17) อสย 7:21-22 (18) วนฉ 17:5, 13
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อิสยาห 5
หนา 1392
พระองค เพื่ อเราจะไดเห็น ให เยโฮวาห จึ ง พลุ งขึ้ นต อ ชนชาติ
พระประสงค ขององค ผู บริ สุ ทธิ์ ของพระองค และพระองค ทรง
แห งอิ สราเอลเสด็ จมาใกล ขอ เหยี ย ดพระหั ต ถ ของพระองค
ใหมาเพื่ อเราจะไดรู "
ออกสู เขาและตีเขา และภูเขาทั้ ง
20 วิ บั ติ แก คนเหล านั้ น ที่ เรี ยก หลายก็สั่ นสะเทือน และซากศพ
ความชั่ วร ายว าความดี และ ของเขาทั้ งหลายถู กฉี กขาดกลาง
ความดีวาความชั่ วราย ผู ถือเอา ถนน ถึงกระนั้ นก็ ดี พระพิโรธ
วาความมืดเปนความสวาง และ ของพระองคก็มิ ไดหั นกลั บ แต
ความสว างเป นความมื ด ผู ถื อ พระหั ตถ ของพระองค ก็ ยั ง
เอาว า ความขมเป น ความหวาน เหยียดออกอยู
และความหวานเปนความขม
26 พระองค จะทรงยกอาณั ติ 21 วิ บั ติ แก คนเหล านั้ นที่ ฉลาด สั ญญาณให แก ประชาชาติ ที่ ห าง
ตามสายตาของตนเอง และสุขุม ไกล และจะทรงผิ วพระโอษฐ
รอบคอบในสายตาของตนเอง
เรี ยกเขามาจากที่ สุ ดปลายแผ น
22 วิ บั ติ แก ค นเหล า นั้ นที่ เป น ดิ นโลก และดู เถิ ด เขาจะมา
วี รชนในการดื่ มเหล าองุ น และ อยางเร็วและรีบเรง
เป นคนแกล วกล าในการประสม 27 ไม มี ผู ใดในพวกเขาจะอ อน
เมรัย
เปลี้ ย ไม มี ผู ใดจะสะดุ ด ไม มี
23 ผู ปล อ ยตั วคนทํ า ผิ ด เพราะ ผู ใดจะหลั บสนิ ทหรื อนิทรา ผ า
เขารั บสิ นบน และเอาความ คาดเอวสั กผื นหนึ่ งก็ จะไม หลุ ด
ชอบธรรมไปจากผู ชอบธรรม
ลุ ย สายรั ดรองเท าก็ จะไม ขาด
24 ดังนั้ นเปลวเพลิงกลืนตอขาว สักสายหนึ่ ง
ฉันใด และเพลิงเผาผลาญหญา 28 ลูกธนูของเขาก็แหลม บรรแห งฉั นใด รากของเขาก็ จะเปน ดาคั นธนู ของเขาก็ ก งไว กี บม า
เหมือนความเป อยเนา และดอก ทั้ งหลายของเขาจะเหมื อ นกั บ
บานของเขาจะฟุ งไปเหมื อ นผง หิ นเหล็ กไฟ และล อของเขาทั้ ง
คลี ฉั นนั้ น เพราะเขาทั้ งหลาย หลายเหมือนลมหมุน
ทอดทิ้ งพระราชบั ญญั ติ ของพระ 29 เสี ย ง คํ า ร าม ขอ ง เข าจ ะ
เยโฮวาห จอมโยธา
และได เหมือนสิงโต เหมือนสิงโตหนุ ม
ดู ห มิ่ นพระวจนะขององค บริ - เขาเหล านั้ นจะคําราม เขาจะ
สุทธิ์ แหงอิสราเอล
คํา รนและตะครุ บเหยื่ อ ของเขา
25 เหตุ ฉะนั้ นพระพิโรธของพระ และเขาจะขนเอาไปเสี ย และไม
(20) สภษ 17:15; มลค 2:17 (21) โยบ 11:12; สภษ 3:7 (22) อสย 5:11; 28:1-3
(23) อพย 23:6-9; สภษ 17:15 (24) อพย 15:7; ยอล 2:5 (25) พบญ 31:17
(26) อสย 11:12 (27) ยอล 2:7-8 (28) สดด 45:5; 120:4 (29) ปฐก 49:9
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หนา 1393
อิสยาห 5, 6
มีผู ใดชวยเหยื่ อนั้ นใหพนไปได
ไมสะอาด และขาพเจาอาศัยอยู
30 ในวั นนั้ นเขาทั้ งหลายจะคํา- ในหมู ชนชาติ ที่ ริ มฝ ปากไม สะรนเหนื อเหยื่ อนั้ น เหมื อนเสี ยง อาด เพราะนั ยน ตาของขาพเจ า
คะนองของทะเล และถ ามี ผู ไดเห็นกษัตริย คือพระเยโฮวาห
หนึ่ งผู ใดมองที่ แผ นดิ น ดู เถิ ด จอมโยธา"
ความมื ด และความทุ ก ข ใ จและ 6แล วตนหนึ่ งในเสราฟ มบิ นมา
สวางแหงฟาสวรรคก็มืดลง
หาข าพเจ า ในมื อมี ถ านเพลิ ง
นิมิตของอิสยาห
ซึ่ งเขาเอาคีมคีบมาจากแทนบูชา
ในป ที่ กษั ตริ ย อุ สซี ยาห สิ้ น 7และเขาถู กต องปากของข าพพระชนม ขาพเจ าเห็ นองค เจ าพู ดว า "ดู เถิ ด สิ่ งนี้ ได ถู ก
พระผู เป นเจ าประทั บ ณ พระ ตองริมฝปากของเจาแลว ความ
ที่ นั่ งสูงและเทิดทูนขึ้ น และชาย ชั่ วช าของเจ าก็ ถู กยกเสี ย และ
ฉลองพระองค ของพระองค เต็ ม เจาก็จะรับการลบมลทินบาป"
8และขาพเจาได ยินพระสุ รเสี ยง
พระวิหาร
2 เหนื อ พระองค มี เ สราฟ ม ยื น ขององค พระผู เป น เจ า ตรั ส ว า
อยู แตละตนมีปกหกปก ใชสอง "เราจะใชผู ใดไป และผู ใดจะไป
ปกบังหนา และสองปกคลุมเทา แทนพวกเรา" แลวขาพเจาทูลวา
"ขาพระองคนี่ พระเจาขา ขอทรง
และดวยสองปกบินไป
3 ต างก็ ร องต อกั นและกั นว า ใชขาพระองคไปเถิด"
การมอบหมาย
"บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระ
เยโฮวาหจอมโยธา แผนดินโลก
หนาที่ แกอิสยาห
ทั้ งสิ้ นเต็ มด วยสง าราศี ของพระ 9และพระองคตรัสวา "ไปเถอะ
องค"
และกล าวแก ชนชาติ นี้ ว า `ฟ ง
4และรากฐานของธรณี ประตู ทั้ ง แลวฟงเลา แตอยาเขาใจ ดูแลว
หลายก็ สั่ นสะเทื อ นด ว ยเสี ย ง ดูเลา แตอยามองเห็น'
ของผู ร อง และพระนิ เวศก็ มี 10 จงกระทํ า ให จิ ตใจของชน
ควันเต็มไปหมด
ชาติ นี้ มึ นงง และให หู ทั้ งหลาย
อิสยาหรู สึกสํานึกถึง
ของเขาหนั ก และปดตาของเขา
ความบาปของตน
ทั้ งหลายเสี ย เกรงว าเขาจะเห็ น
5และขาพเจาวา "วิบัติแกขาพ- ด วยตาของเขา และได ยิ นด วย
เจ า เพราะข าพเจ าพิ นาศแล ว หู ของเขา และเข าใจด วยจิ ตใจ
เพราะข าพเจ าเป นคนริ มฝ ปาก ของเขา และหั นกลั บมาได รั บ

6

(30) สดด 93:3-4; ยรม 6:23 (1) 2 พกษ 15:7; 2 พศด 26:22 (2) 1 พกษ 22:19
(3) อพย 15:20-21; อสร 3:11 (4) อสค 1:24; อมส 9:1 (5) อพย 33:20; วนฉ 6:22
(6) อสย 6:2 (7) ยรม 1:9 (8) ปฐก 3:8-10 (9) อสย 29:13 (10) อสย 29:10
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อิสยาห 6, 7
หนา 1394
การรักษาใหหาย"
ปาสั่ นอยู หนาลม
11 แล วข าพเจ ากล าวว า "ขาแต 3และพระเยโฮวาห ตรั สกั บอิ สองค พระผู เป นเจ า นานสั กเท า ยาหวา "จงออกไปพบอาหัส ทั้ ง
ใด" และพระองค ตรั สตอบว า เจ าและเชอารยาชูบบุ ตรชายของ
"จนหั วเมื องทั้ งหลายถู กทิ้ งร าง เจา ณ ที่ ปลายทอน้ําสระบนที่
ไมมีชาวเมือง และบานเรือนไม ถนนลานซักฟอก
มีคน และแผนดินก็รกรางอยาง 4และจงกลาวแกเขาวา `จงระวัง
สิ้ นเชิง
และสงบใจ อย ากลั ว อย าให
12 และพระเยโฮวาห ท รงกวาด พระทั ยของพระองค ขลาดด วย
คนออกไปไกล และที่ ที่ ทอดทิ้ ง เหตุ เ ศษดุ นฟ น ที่ จวนมอดทั้ ง
ก็มีมากอยู ทามกลางแผนดินนั้ น สองนี้ เพราะความกริ้ วอั นร าย
13 และแม ว ามี เ หลื ออยู ใ นนั้ น แรงของเรซี น และซี เรี ย และ
สั กหนึ่ งในสิ บ ก็ จะกลั บมาและ โอรสของเรมาลิยาห
ถู กเผาไฟ เหมื อนต นน้ํา มั นสน 5เพราะว าซี เรี ยพร อมกั บเอฟหรื อต น โอ กซึ่ งเหลื ออยู แต ต อ ราอิ ม และโอรสของเรมาลิ ยาห
เมื่ อถู กโค น" ตอของมั นจะเป น ได คิ ด การชั่ วร า ยต อ พระองค
เชื้ อสายบริสุทธิ์
กลาววา
ซีเรียรวมกับเอฟราอิม
6"ให เราทั้ งหลายขึ้ นไปต อสู กั บ
ยู
ด าห และทํ า ให มั น คร า มกลั ว
ไปสู รบกับเยรูซาเล็ม
ต อ มาในรั ช กาลของอาหั ส และให เ ราทะลวงเอาเมื อ งของ
โอรสของโยธาม โอรสของ เขาเพื่ อเราเอง และตั้ งบุตรของ
อุ สซี ยาห กษั ตริ ย แห งยู ดาห ทาเบเอลให เป นกษั ต ริ ย ท ามเรซี นกษั ตริ ยแห งซี เรี ย และ กลางเมืองนั้ น"
เปคาห โอรสของเรมาลิ ยาห 7องคพระผู เป นเจ าพระเจ าตรั ส
กษั ต ริ ย แห ง อิ สราเอลได ขึ้ น มา ดังนี้ วา มันจะไมเปนไป และจะ
ยังเยรูซาเล็มเพื่ อกระทําสงคราม ไมเกิดขึ้ น
8 เพราะเศี ยรของซี เรี ยคื อ ดากับเมืองนั้ น แตรบไมชนะ
2เมื่ อเขาไปบอกที่ ราชสํานักของ มั สกั ส และเศี ยรของดามั สกั ส
ดาวิดวา "ซีเรียเปนพันธมิตรกับ คื อเรซี น ภายในหกสิ บห าป
เอฟราอิมแลว" พระทัยของพระ เอฟราอิ มจะแตกเป นชิ้ นๆ
องคและจิตใจของประชาชนของ กระทั่ งไมเปนชนชาติอีกแลว
พระองค ก็ สั่ น เหมื อ นต น ไม ใ น 9 และเศี ยรของเอฟราอิ มคื อ

7

(11) สดด 74:10 (12) อสย 26:15 (13) มธ 24:22; มก 13:20 (1) 2 พกษ 16:1
(2) อสย 7:13 (3) อพย 7:15 (4) อพย 14:13-14; 2 พศด 20:17 (5) สดด 2:2
(7) อสย 8:10; 10:6-12 (8) 2 ซมอ 8:6; อสย 8:4 (9) 1 พกษ 16:24-29
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อิสยาห 7
สะมาเรี ย และเศี ยรของสะมา- ดีนั้ น แผ นดินซึ่ งท านเกลียดชัง
เรี ยคื อโอรสของเรมาลิ ยาห ถ า นั้ น มั นจะขาดกษั ตริ ย ทั้ งสอง
เจ าจะไม มั่ นใจ แน ละ ก็ จะตั้ ง องค
มั่ นเจาไวไมได'"
การบุกรุกและความหายนะ
พระสัญญายิ่ งใหญวา
ของยูดาหในอนาคต
อิมมานูเอลจะบังเกิด
17 พระเยโฮวาห จะทรงนํ า วั น
จากหญิงพรหมจารีคนหนึ่ ง
นั้ นมาเหนื อพระองค เหนื อชน
10 พระเยโฮวาห ต รั สกั บอาหั ส ชาติ ของพระองค และเหนื อวงศ
วานแห งบิ ดาของพระองค คื อ
อีกวา
11 "จงขอหมายสํา คั ญจากพระ วั นอย างที่ ไม เคยพบเห็ น ตั้ ง
เยโฮวาห พระเจ าของเจ า จงขอ แต วั นที่ เ อฟราอิ ม ได พรากจาก
ยูดาห คือกษัตริยของอัสซีเรีย
ในที่ ลึกหรือที่ สูงเบื้ องบนก็ได"
12 แต อาหั สตอบว า "เราจะไม 18 ต อมาในวั นนั้ นพระเยโฮวาห
ทูลขอ และเราจะไมทดลองพระ จะทรงผิวพระโอษฐ เรี ยกเหลื อบ
ซึ่ งอยู ทางต นกํา เนิ ดแม น้ํ า แห ง
เยโฮวาห"
13 และทานกลาววา "โอ ขาแต อี ยิ ปต และเรี ยกผึ้ งซึ่ งอยู ใน
ขาราชสํานักของดาวิด ขอจงฟง แผนดินอัสซีเรีย
การที่ จะใหมนุษยออนใจนั้ นเล็ก 19 และมั นจะมากั นและทั้ งหมด
นอยอยู หรือ และทานยังใหพระ ก็ จ ะหยุ ด พั ก ตามหุ บเขาที่ ร า ง
และบนต น
เจาของขาพเจาออนพระทัยดวย และในซอกหิ น
หนามทั
้
ง
สิ
้
น
และบนพุ
 มไม ทั้ ง
14 เพราะฉะนั้ นองค พระผู เป น
เจ า จะประทานหมายสํา คั ญเอง สิ้ น
ดู เถิ ด หญิ งพรหมจารี คนหนึ่ ง 20 ในวั นนั้ นองค พระผู เป นเจ า
จะตั้ งครรภ และคลอดบุตรชาย จะทรงโกนทั้ งศี รษะและขนที่ เทา
คนหนึ่ ง และเขาจะเรี ยกนาม เสี ย ด วยมี ด โกนซึ่ งเช า มาจาก
ฟากแม น้ํ า ข างโน น คื อโดย
ของทานวา อิมมานูเอล
15 ท านจะรั บประทานนมข น กษัตริยแหงอัสซีเรียนั้ นเอง และ
และน้ํ า ผึ้ ง เพื่ อท านจะรู ที่ จะ จะผลาญเคราดวย
ปฏิ เสธความชั่ วและเลื อกความ 21 ต อมาในวั นนั้ นชายคนหนึ่ ง
จะเลี้ ยงแม วัวสาวไว ตั วหนึ่ งและ
ดี
16 เพราะก อนที่ เด็กนั้ นจะรู ที่ จะ แกะสองตัว
ปฏิ เสธความชั่ วและเลื อกความ 22 และต อ มาเพราะมั น ให น ม
(11) อสย 37:30 (12) 2 พกษ 16:15 (13) 2 พศด 21:7 (14) ปฐก 3:15; ยรม 31:22
(15) มธ 3:4 (16) พบญ 1:39 (17) อสย 8:7-8; 10:5-6 (18) อสย 5:26; 30:1-2
(19) อสย 2:19, 21; 2 พศด 33:11 (20) อสย 10:6 (21) อสย 7:25 (22) อสย 7:15
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มากมาย เขาจะรั บประทานนม และพระเยโฮวาห ตรั สกั บข าพขน เพราะวาทุกคนที่ เหลืออยู ใน เจ าว า "จงเรี ยกชื่ อบุ ตรนั้ นว า
แผ น ดิ นจะรั บประทานนมข น มาเฮอรชาลาลหัชบัส
และน้ําผึ้ ง
4เพราะก อนที่ เด็ กจะรู ที่ จะร อง
23 ต อมาในวันนั้ นทุ กแห งที่ เคย เรียก `พอ แม' ได ทรัพยสมบัติ
มี เถาองุ นหนึ่ งพั นเถา มี ค าเงิ น ของดามั ส กั ส และของที่ ริ บได
หนึ่ งพันเชเขล ก็จะกลายเปนตน จากสะมาเรีย จะถูกขนเอาไปตอ
หนามยอยและหนามใหญ
พระพักตรกษัตริยอัสซีเรีย"
24 คนจะมาที่ นั่ น พร อ มกั บคั น 5 แล วพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ธนู และลู กธนู
เพราะว า ขาพเจาอีกวา
แผ นดินทั้ งสิ้ นนั้ นจะกลายเปนที่ 6"เพราะว าชนชาติ นี้ ได ปฏิ เ สธ
หนามยอยและหนามใหญ
น้ํ า แห ง ชิ โลอาห ซึ่ งไหลเอื่ อ ยๆ
25 ส วนเนิ นเขาทั้ งสิ้ นที่ เขาเคย และป ติ ยิ นดี ต อเรซี นและโอรส
ขุดดวยจอบ การกลัวหนามยอย ของเรมาลิยาห
และหนามใหญ จ ะไม ม าที่ นั่ น 7เพราะฉะนั้ นบัดนี้ ดูเถิด องค
แต เนินเขาเหล านั้ นจะกลายเป น พระผู เป นเจ าทรงนําน้ํา แห งแม
ที่ ซึ่ งเขาปล อ ยฝู ง วั วและที่ ซึ่ ง น้ํ า มาสู เขาทั้ งหลาย ที่ มี กําลั ง
ฝูงแกะจะเหยียบย่ํา"
และมากหลาย คื อกษั ตริ ยแห ง
คําพยากรณเรื่ อง
อั สซี เรี ยและสง าราศี ทั้ งสิ้ นของ
พระองค และน้ํา นั้ นจะไหลล น
การบุกรุกโดยชาวอัสซีเรีย
แล ว พระเยโฮวาห ต รั ส กั บ ห วยทั้ งสิ้ นของมัน และท วมฝ ง
ข าพเจ าอี กว า "จงเอาแผ น ทั้ งสิ้ นของมัน
จารึ กใหญ มาแผ นหนึ่ ง และจง 8และจะกวาดตอไปเข าในยู ดาห
เขียนดวยปากกาของมนุษยเรื่ อง และจะไหลท วมและผ านไปแม
จนถึ งคอ และป กอั นแผ กว าง
`มาเฮอรชาลาลหัชบัส'"
2และข าพเจ าได พยานที่ เชื่ อถื อ ของมั นจะเต็ มแผ นดิ นของท าน
ได คือ อุรีอาหปุโรหิต และเศ- นะ โอ ทานอิมมานูเอล"
คาริ ยาห บุ ตรชายของเยเบเรคี - 9โอ ชนชาติทั้ งหลายเอย จงเขา
ร วมกั น และเจ าจะถู กทําให
ยาหใหบันทึกไวเพื่ อขาพเจา
3และข าพเจ าได เข าไปหาหญิ ง แหลกเปนชิ้ นๆ บรรดาประเทศ
ผู พยากรณ และเธอก็ ตั้ งครรภ ไกลๆทั้ งหมด เจ าเอ ยจงเงี่ ยหู
และคลอดบุ ตรชายคนหนึ่ ง จงคาดเอวเจ า ไว และเจ า จะถู ก

8

(23) พซม 8:11-12 (24) ปฐก 27:3 (25) อสย 7:21-22 (1) อสย 30:8
(2) นรธ 4:2 (3) วนฉ 4:4 (4) อสย 7:15-16 (5) อสย 7:10 (6) 1 พกษ 7:16
(7) อสย 17:12 (8) อสย 10:28 (9) อสย 7:1-2; 54:15; ยรม 46:9
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ทําให แหลกเป นชิ้ นๆ จงคาด บวงและถูกจับไป"
เอวเจ าไว แ ละเจ า จะถู ก ทํ า ให 16 จงมั ด ถ อ ยคํ า พยานเก็ บไว
แหลกเปนชิ้ นๆ
เสี ย และจงตี ตราพระราชบั ญ10 จงปรึกษากันเถิด แตก็จะไร ญัติไวในหมู พวกสาวกของขาพผล จงพูดกันเถิด แตก็จะไมสํา- เจาเสีย
เร็ จผล เพราะว าพระเจ าทรง 17 ข าพเจาจะรอคอยพระเยโฮสถิตกับเรา
วาห ผู ทรงซ อนพระพั กตร ของ
11 เพราะว า พระเยโฮวาห ต รั ส พระองค จากวงศวานของยาโคบ
ดังตอไปนี้ กับขาพเจาพรอมดวย และขาพเจาจะคอยทาพระองค
พระหั ตถ อั นเข มแข็ ง และทรง 18 ดูเถิ ด ขาพเจาและบุตรผู ซึ่ ง
สั่ งสอนข า พเจ า มิ ใ ห ดํ า เนิ น ใน พระเยโฮวาห ท รงประทานแก
ทางของชนชาตินี้ พระองค ตรัส ข าพเจ า เป นหมายสําคั ญและ
วา
เป นการมหั ศจรรย ต างๆในอิ ส12 "สิ่ งที่ ชนชาติ นี้ เรี ยกว า การ ราเอล จากพระเยโฮวาห จอม
ร วมคิ ดกบฏ เจ าอย าเรี ยกว า โยธา ผู ทรงประทั บบนภู เขา
การรวมคิดกบฏ เสียหมด อยา ศิโยน
กลั วสิ่ งที่ เขากลั ว หรื ออยาครั่ น 19 และเมื่ อเขาทั้ งหลายจะกล าว
คราม
แก พวกท านว า "จงปรึ กษากั บ
13 แต พระเยโฮวาห จ อมโยธา คนทรงและพ อ มดแม ม ดผู ร อง
นั้ นแหละ เจ าต องว าพระองค เสี ยงจ อกแจ กและเสี ยงพึ มพํา"
บริ สุทธิ์ จงให พระองคทรงเป น ไม ควรที่ ประชาชนจะปรึ กษากั บ
ผู ที่ เจ ายําเกรง จงให พระองค พระเจ าของเขาหรื อ ควรเขาจะ
ทรงเปนผู ที่ เจาครั่ นคราม
ไปปรึ ก ษาคนตายเพื่ อคนเป น
14 แล ว พระองค จะเป น สถาน หรือ
บริ สุ ทธิ์ แต เป นศิ ลาที่ ทําให 20 ไปค น พระราชบั ญ ญั ติ แ ละ
สะดุด และเป นก อนหิ นที่ ทําให ถ อยคําพยาน ถาเขาไมพูดตาม
ขั ดเคืองใจของวงศ วานทั้ งคู ของ คําเหล านี้ ก็ เพราะในตั วเขาไม มี
อิ สราเอล เป นกั บและเป นบ วง แสงสวางเสียเลย
ดักชาวเยรูซาเล็ม
21 เขาทั้ งหลายจะผ านแผ นดิ น
15 และคนเป น อั น มากในพวก ไปด วยความระทมใจอั นยิ่ งใหญ
เขาจะสะดุดหินนั้ น เขาทั้ งหลาย และดวยความหิว และตอมาเมื่ อ
จะล มลงและแตกหั ก เขาจะติ ด เขาหิ ว เขาจะเกรี้ ยวกราดและ
(10) อสย 7:5-7 (11) ยรม 20:7 (12) อสย 7:2-6 (13) ลนต 10:3; กดว 20:12-13
(14) อสย 26:20 (15) มธ 11:6 (16) อสย 29:11 (17) อสย 25:9 (18) อสย 8:3
(19) ลนต 20:6; พบญ 18:11 (20) อสย 8:16; ลก 10:26 (21) อสย 8:7-8; 9:20
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แช งด ากษั ตริ ย ของเขาและพระ ปรี ดิ์ เมื่ อเขาแบ ง ของริ บมานั้ น
เจาของเขา และจะแหงนหนาขึ้ น แกกัน
ขางบน
4เพราะว าแอกอันเป นภาระของ
22 และจะมองดู ที่ แผ นดิ น โลก เขาก็ ดี ไม พลองที่ ตี บ าเขาก็ ดี
และจะมองเห็ นความทุ กข ใจ ไม ตะบองของผู บีบบังคั บเขาก็ ดี
และความมื ด ความกลุ มแห ง พระองค จะทรงหั กเสี ยอย า งใน
ความแสนระทม และเขาจะถู ก วันของคนมีเดียน
ผลักไสเขาไปในความมืดทึบ
5เพราะการรบทั้ งสิ้ นของนั กรบ
คําพยากรณเรื่ อง
มี เสี ยงวุ นวาย และเสื้ อคลุ มที่
เกลื อกอยู ในโลหิ ต แต การรบ
การประสูติของพระเยซูคริสต
แต ก ระนั้ นแผ น ดิ น นั้ นซึ่ ง ครั้ งนี้ จะถู กเผาเป นเชื้ อเพลิ งใส
อยู ในความแสนระทมจะไม ไฟ
กลั ดกลุ ม ในกาลก อนพระองค 6ด วยมี เด็ กคนหนึ่ งเกิ ดมาเพื่ อ
ทรงนําแคว นเศบู ลุ นและแคว น เรา มีบุตรชายคนหนึ่ งประทาน
นั ฟทาลี มาสู ความดู หมิ่ น แต มาใหเรา และการปกครองจะอยู
ในกาลภายหลั ง พระองค จะทรง ที่ บาของท าน และท านจะเรี ยก
กระทํ า ให ห นทางข าง ทะเล นามของทานวา "ผู ที่ มหัศจรรย
แคว น ฟากแม น้ํ า จอร แดนข า ง ที่ ปรึกษา พระเจาผู ทรงมหิทธิโนน คือ กาลิลีแหงบรรดาประ- ฤทธิ์ พระบิดานิรันดร องคสันชาชาติ ใหเจ็บปวดทรมานอยาง ติราช"
7 เพื่ อการปกครองของท า นจะ
มาก
2ชนชาติที่ ดําเนิ นในความมื ดได เพิ่ ม พู น ยิ่ งขึ้ นและสั นติ ภาพจะ
เห็ นความสว างยิ่ งใหญ แล ว ไม มี ที่ สิ้ นสุดเหนื อพระที่ นั่ งของ
บรรดาผู ที่ อ าศั ยอยู ในแผ นดิ น ดาวิ ด และเหนื อราชอาณาจั กร
แหงเงามัจจุราช สวางไดสองมา ของพระองค ที่ จะสถาปนาไว
และเชิ ดชู ไว ด วยความยุ ติ ธรรม
บนเขา
3พระองค ได ทรงทวี ชนในประ- และดวยความเที่ ยงธรรม ตั้ งแต
ชาชาตินั้ นขึ้ น พระองคมิไดทรง บั ดนี้ เ ป นต นไปจนนิ รั นดร ก าล
เพิ่ มความชื่ นบานของเขา เขาทั้ ง ความกระตื อรื อร นของพระเยหลายเปรมปรี ดิ์ ต อ พระพั กตร โฮวาหจอมโยธาจะกระทําการนี้
อิสราเอลจะถูกตีสอนตอไป
พระองค ดั่ งด วยความชื่ นบาน
เมื่ อฤดู เกี่ ยวเก็ บ ดั่ งคนเปรม 8องค พระผู เป นเจ าทรงใช พระ

9

(22) 2 พศด 15:5-6; อสย 5:30; 9:1 (1) 1 พกษ 15:19-20 (2) อสย 50:10
(3) นหม 9:23; สดด 107:38 (4) ปฐก 27:40; ลนต 26:13 (5) 1 ซมอ 14:19
(6) อสย 7:14; ลก 1:35 (7) 2 ซมอ 7:16; สดด 2:8 (8) อสย 7:7-8; มคา 1:1-9
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วจนะไปต อสู ยาโคบ และจะตก เขานําก็ถูกทําลาย
อยู เหนืออิสราเอล
17 ฉะนั้ น องคพระผู เปนเจาจะ
9และประชาชนทั้ งสิ้ นจะรู เรื่ อง หาทรงเปรมปรีดิ์ ในคนหนุ มของ
คื อ เอฟราอิ มและชาวสะมาเรี ย เขาไม และจะมิ ได ทรงมี พระ
ผู กล า วด วยความเย อ หยิ่ งและ กรุณาตอคนกําพราพอหรือหญิง
ดวยจิตใจจองหอง
มายของเขา เพราะวาทุกคนเปน
10 ว า "ก อนอิ ฐพั งลงแล ว แต คนหน าซื่ อใจคดและเป นคนทํา
เราจะสร างด วยศิ ลาสลั ก ต น ความชั่ วและปากทุ กปากก็ กล าว
มะเดื่ อถู กโค นลง แต เราจะใส คําโฉดเขลา ถึ งกระนั้ นก็ ดี พระ
ตนสีดารเขาแทนไวในที่ นั้ น"
พิ โรธของพระองค ก็ ยั งมิ ได หั น
11 พระเยโฮวาห จึ งทรงหนุ น กลั บ และพระหั ตถ ของพระ
ปฏิ ปกษ ของเรซี นมาสู เขา และ องคยังเหยียดออกอยู
ทรงกระตุ นศั ตรู ของเขาให ร วม 18 เพราะความชั่ วก็ ไหม เหมื อน
กัน
ไฟไหม มั นจะผลาญทั้ งหนาม
12 คื อคนซี เรี ยทางข างหน าและ ยอยและหนามใหญ มันจะจุดไฟ
คนฟ ลิ สเตี ยทางข างหลั ง และ เขาที่ ปาทึบ และปาทึบก็จะมวน
เขาจะอ าปากออกกลื นอิ สราเอล ขึ้ นขางบนเหมือนควันเปนลูกๆ
เสีย ถึงกระนั้ นก็ดีพระพิโรธของ 19 แผ นดิ นนั้ นก็ มื ดไปโดยเหตุ
พระองค ก็ ยังมิ ไดหั นกลั บ และ พระพิ โรธของพระเยโฮวาห
พระหั ตถ ของพระองคยังเหยี ยด จอมโยธา ประชาชนก็จะเหมือน
ออกอยู
เชื้ อเพลิ ง ไม มี คนใดจะไว ชี วิ ต
13 เพราะประชาชนมิ ได หั นมา พี่ นองของตน
หาพระองค ผู ทรงตี เขา มิ ได 20 เขาจะฉวยได ทางขวา แต ยัง
แสวงหาพระเยโฮวาหจอมโยธา
หิ วอยู เขาจะกิ นทางซ าย แต ก็
14 พระเยโฮวาหจึ งจะทรงตัดหัว ยั งไม อิ่ ม ต างก็ จะกิ นเนื้ อแขน
ตั ด หางออกเสี ย จากอิ ส ราเอล ของตนเอง
ทั้ งกิ่ งกานและตนกกในวันเดียว
21 มนัสเสหกินเอฟราอิม เอฟ15 ผู ใหญและคนมี เกียรติคือหัว ราอิมกินมนัสเสห และทั้ งคู ก็สู
และผู พยากรณ ผู สอนเท็ จเป น กั บยู ดาห ถึ งกระนั้ นก็ ดี พระ
หาง
พิ โรธของพระองค ก็ ยั งมิ ได หั น
16 เพราะบรรดาผู ที่ นําชนชาติ นี้ กลับ และพระหัตถของพระองค
ไดนําเขาใหหลง และบรรดาผู ที่ ยังเหยียดออกอยู
(9) อสย 26:11 (10) 1 พกษ 7:9-12 (11) อสย 8:4-7 (12) 2 พกษ 16:6
(13) อสย 1:5 (14) 2 พกษ 17:6-20 (15) 1 ซมอ 9:6 (16) อสย 3:12; มธ 15:14
(17) อสย 10:2 (18) อสย 1:31 (19) อสย 5:30 (20) ลนต 26:26 (21) วนฉ 7:2
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อิสยาห 10
หนา 1400
วิ บั ติ แก คนเหล านั้ น ในถนน
ที่ ออกกฎหมายอธรรม 7แตเขามิไดตั้ งใจอยางนั้ น และ
และแก ผู เขียนที่ เขียนแต การบี บ จิ ตใจของเขาก็ มิ ได คิ ดอย างนั้ น
คั้ นเรื่ อยไป
แต ในใจของเขาคิ ดจะทํ า ลาย
2เพื่ อหั นคนขั ดสนไปจากความ และตัดประชาชาติเสียมิใชนอย
ยุ ติ ธรรม และปล นสิ ทธิ ของคน 8เพราะเขาพูดวา "ผู บังคับบัญจนแหงชนชาติของเราเสีย เพื่ อ ชาของข าเป น กษั ต ริ ย หมดมิ ใ ช
ว าหญิ งม ายจะเป นเหยื่ อของเขา หรือ
และเพื่ อเขาจะปล น คนกํ า พร า 9 เมื องคาลโนก็ เหมื อนเมื อง
พอเสีย
คารเคมิชมิใชหรือ เมืองฮามัทก็
3 พวกเจ า จะกระทํ า อย า งไรใน เหมื อ นเมื อ งอารป ด มิ ใ ช ห รื อ
วันแหงการลงอาญา และในการ เมื อ งสะมาเรี ยก็ เ หมื อ นเมื อ ง
กวาดลางซึ่ งจะมาจากที่ ไกล เจา ดามัสกัสมิใชหรือ
จะหนี ไปพึ่ งใคร และเจาจะฝาก 10 เหมื อ นอย า งมื อ ของเราไป
สงาราศีของเจาไวที่ ไหน
ถึ งบรรดาราชอาณาจั กรของรู ป
4ปราศจากเราพวกเขาจะกราบ เคารพ ซึ่ งรู ปเคารพแกะสลั ก
ลงอยู กับนักโทษ เขาจะลมลงใน ของเขานั้ นใหญ กว าของเยรู ซาหมู พวกคนที่ ถู กฆ า ถึ งกระนั้ น เล็มและสะมาเรีย
ก็ ดีพระพิ โรธของพระองค ก็ ยังมิ 11 เราก็ จะไม ทํา แก เยรู ซ าเล็ ม
ได หั นกลั บ และพระหั ตถ ของ กั บรู ป เคารพของเขาดอกหรื อ
พระองคยังเหยียดออกอยู
ดั งที่ เราได ทํ า แก สะมาเรี ย
พระเจาจะทรงตีสอน
และรูปเคารพของเขา"
12 ต อมาเมื่ อองค พระผู เปนเจ า
ประเทศอัสซีเรีย
5โอ ชาวอัสซีเรียเอย ผู เปนตะ- ทรงสําเร็ จพระราชกิ จทั้ งสิ้ นของ
บองแห งความกริ้ วของเรา และ พระองค ที่ ภู เขาศิ โยนและที่ เยไม พลองในมื อของเขาคื อความ รูซาเล็มแลว เราจะทรงลงทัณฑ
แก ผ ลแห งจิ ตใจจองหองของ
เกรี้ ยวกราดของเรา
6เราจะใชเขาไปสู ประชาชาติ อัน กษั ตริ ย แห งอั สซี เรี ย และสง า
หน าซื่ อใจคด เราจะบั ญชาเขา ราศีแหงตายโสของเขา
ให ไปสู ชนชาติ ที่ เรากริ้ ว ไปเอา 13 เพราะเขาว า "ข าได กระทํา
ของริ บและฉวยเหยื่ อและให การนี้ ด วยกําลั งมื อของข า และ
เหยี ยบย่ํ า ลงเหมื อนเหยี ยบเลน ด วยสติ ปญญาของข า เพราะข า

10

(1) อสย 3:11 (2) พคค 3:35 (3) โยบ 31:14; อสย 20:6; 33:14 (4) ลนต 26:17
(5) ปฐก 10:11 (6) อสย 9:17 (7) ปฐก 50:20; มคา 4:11-12 (8) อสย 36:8
(9) อมส 6:1-2 (10) อสย 10:14 (11) อสย 36:19 (12) อสย 10:5 (13) อสย 10:8
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หนา 1401
อิสยาห 10
มี ความเขาใจ ข าได รื้ อเขตแดน ราศี แห งป าของเขาและแห งสวน
ของชนชาติ ทั้ งหลาย และได ผลไม ของเขา ทั้ งจิ ตวิ ญญาณ
ปลนทรั พยสมบัติของเขา ขาได และรางกาย และจะเปนเหมือน
โยนบรรดาชาวเมื องลงมาอย าง เวลาผู ถือธงออนเปลี้ ยลงไป
คนกลาหาญ
19 ต นไม แห งป าของเขาจะ
14 มื อของข าได ฉวยทรั พย สม- เหลื อน อยเต็ มที จนเด็ กๆจะ
บั ติ ของชนชาติ ทั้ งหลายเหมื อน เขียนลงได
ฉวยรั งนก และอย างคนเก็ บไข คนอิสราเอลที่ เหลืออยู ในสมัย
ซึ่ งละทิ้ งไว ขาก็รวบรวมแผนดิน
ความทุกขลําบากใหญยิ่ ง
โลกทั้ งสิ้ นดังนั้ นแหละ และไมมี 20 ตอมาในวันนั้ น คนอิสราเอล
ผู ใดขยั บป กมาปก หรื ออ าปาก ที่ เหลืออยู และคนที่ รอดหนีไป
หรือรองเสียงจอกแจก"
แห งวงศ วานของยาโคบ จะไม
15 ขวานจะคุ ย ข ม คนที่ ใช มั น พิ งผู ที่ ตี เขาอี ก แต จะพั กพิ งที่
สกัดนั้ นหรือ หรือเลื่ อยจะทะนง พระเยโฮวาห องค บริ สุ ทธิ์ แห ง
ตั วเหนื อผู ที่ ใช มั นเลื่ อยนั้ นหรื อ อิสราเอล โดยความจริง
เหมื อนกั บว าตะบองจะยกผู ซึ่ ง 21 ส วนคนที่ เหลืออยู จะกลับมา
ถื อมันขึ้ นตี หรื ออย างไมพลอง ยังพระเจาผู ทรงมหิทธิฤทธิ์ คือ
จะยกตั วขึ้ นเหมื อนกั บว ามั นไม คนที่ เหลืออยู ของยาโคบ
ทําดวยไม
22 อิ สราเอลเอ ย เพราะแม ว า
16 ฉะนั้ น องค พระผู เป นเจ า ชนชาติ ของเจ า จะเป น ดั่ งเม็ ด
องค พระผู เ ป นเจ าจอมโยธาจะ ทรายในทะเล คนที่ เหลืออยู เทา
ทรงให โรคผอมแห ง มาในหมู นั้ นจะกลั บมา การเผาผลาญซึ่ ง
พวกคนอ วนพี ของเขา ภายใต กํ า หนดไว แล ว จะล นหลามไป
เกี ยรติ ของเขาจะมีการไหม ใหญ ดวยความชอบธรรม
โตเหมือนอยางไฟไหม
23 เพราะว าองค พระผู เป นเจ า
17 ความสว างแห ง อิ สราเอลจะ พระเจ าจอมโยธาจะทรงกระทํา
เป นไฟ และองค บริ สุ ทธิ์ ของ ให ก ารเผาผลาญนั้ นสิ้ นสุ ด ลง
ท านจะกลายเป นเปลวเพลิ งและ ตามที่ กํ า หนดไว แล ว ในท า มจะเผาและกิ นหนามใหญ แ ละ กลางแผนดินทั้ งสิ้ น
หนามย อยของเขาเสี ยในวั น 24 ฉะนั้ น องค พระผู เป นเจ า
เดียว
พระเจ า จอมโยธาตรั ส ดั ง นี้ ว า
18 พระองค จ ะทรงผลาญสง า "โอ ชนชาติของเราเอย ผู อยู ใน
(14) โยบ 31:25 (15) สดด 17:13-14 (16) อสย 5:17 (17) สดด 27:1; อสย 60:19
(18) อสย 10:33-34 (19) อสย 37:36 (20) อสย 1:9 (21) อสย 7:3; 9:13
(22) 1 พกษ 4:20; ฮชย 1:10 (23) อสย 14:26-27; ดนล 4:35 (24) อสย 4:3
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อิสยาห 10, 11
หนา 1402
ศิโยน อยากลัวคนอัสซีเรีย เขา ชาหเถิด โอ อานาโธทเอย นา
จะตี เจ าด วยตะบองและจะยกไม สงสารจริง
พลองของเขาขึ้ นสู เจ าอย างที่ ใน 31 มั ดเมนาห กําลั งหนี อยู คน
อียิปต
เกบิมหนีใหพนภัย
25 เพราะอี ก สั ก หน อ ยเท า นั้ น 32 ในวันนั้ นเอง เขาจะยับยั้ งอยู
แลวความกริ้ วนั้ นจะสิ้ นสุด และ ที่ เมื องโนบ เขาจะส ายมื อของ
ความโกรธของเราจะมุ งตรงที่ เขาต อ ต า นภู เ ขาแห ง ธิ ด าของ
การทําลายเขา
ศิโยน เนินเขาของเยรูซาเล็ม
26 และพระเยโฮวาห จอมโยธา 33 ดู เถิ ด องค พระผู เป นเจ า
จะทรงเหวี่ ยงแส มาสู เขา ดั งที่ พระเยโฮวาห จอมโยธา จะทรง
พระองคทรงโจมตีคนมีเดียน ณ ตั ดกิ่ งไม ด วยกําลั ง อั นน าคร าม
ศิ ลาโอเรบ และไม พลองของ กลั ว ต นที่ สู งยิ่ งจะถู กโค นลง
พระองค ที่ เคยอยู เหนื อ ทะเล มา และตนที่ สูงจะตองต่ําลง
พระองค จะทรงยกขึ้ นอย างที่ ใน 34 พระองค จะทรงใช ขวาน
อียิปต
เหล็ กฟ นป าทึ บ และเลบานอน
27 และต อมาในวันนั้ นภาระของ จะลมลงโดยคนมีอํานาจใหญโต
เขาจะพรากไปจากบ า ของเจ า
พระเยซูคริสต คือพระอังกูร
และแอกของเขาจะถู ก ทํ า ลาย
จะทรงประทับนั่ งบน
เสียจากคอของเจา และแอกนั้ น
พระที่ นั่งของดาวิด
จะถูกทําลายเพราะเหตุการเจิม"
จะมี หน อแตกออกมา
กองทัพทั้ งหลายของ
จากตอแห งเจสซี จะมี
ปฏิปกษตอพระคริสต
กิ่ งงอกออกมาจากรากทั้ งหลาย
มาสู รบที่ อารมาเกดโดน
ของเขา
28 เขาไดมาถึ งอั ยยาทแลว เขา 2และพระวิ ญญาณของพระเยได ขามมิโกรน เขาเก็บสั มภาระ โฮวาหจะอยู บนทานนั้ น คือวิญญาณแหงป ญญาและความเข าใจ
ของเขาไวที่ มิคมาช
29 เขาเหล า นั้ นผ า นช อ งหว า ง วิ ญญาณแห งการวิ นิ จฉั ย และ
เขามาแล ว เกบาเป นที่ เขาค าง อานุ ภาพ วิ ญญาณแห งความรู
คืน รามาหสะทกสะทาน กิเบ- และความยําเกรงพระเยโฮวาห
3ความพึ งใจของท านก็ ในความ
อาหของซาอูลหนีไปแลว
30 โอ ธิ ดาของกั ลลิ มเอ ย ส ง ยําเกรงพระเยโฮวาห ท านจะ
เสี ยงร องซี ให เขายิ นได ในไล- ไม พิ พากษาตามซึ่ งตาท า นเห็ น

11

(25) อสย 10:33-34 (26) 2 พกษ 19:35 (27) อสย 9:4 (28) ยชว 7:2; นหม 11:31
(29) 1 ซมอ 13:23 (30) 1 ซมอ 25:44 (31) ยชว 15:31 (32) 1 ซมอ 21:1; 22:19
(33) อสย 1:16-19 (34) อสย 10:18 (1) ศคย 6:12 (2) อสย 42:1 (3) อสย 33:6
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หนา 1403
อิสยาห 11
หรือตัดสินตามซึ่ งหูทานไดยิน
คําพยากรณเรื่ อง
4แต ทานจะพิ พากษาคนจนด วย
การรวบรวมกันอีก
ความชอบธรรม และตัดสินเผื่ อ
ของอิสราเอล
ผู มี ใจถ อมแห งแผ นดิ นโลกด วย 10 ในวันนั้ น รากแหงเจสซี ซึ่ ง
ความเที่ ยงตรง ท านจะตี โลก ตั้ งขึ้ นเป นธงแก ชนชาติทั้ งหลาย
ด ว ยตะบองแห งปากของท า น จะเป นที่ แสวงหาของบรรดา
และท านจะประหารคนชั่ วด วย ประชาชาติ และที่ พํานั กของ
ลมแหงริมฝปากของทาน
ทานจะรุ งโรจน
5ความชอบธรรมจะเป นผ าคาด 11 อยู มาในวั นนั้ น องค พระผู
เอวของท าน และความสั ตย เป นเจ าจะทรงยื่ นพระหั ตถ ของ
สุ จริ ตจะเป นผ าคาดบั้ นเอวของ พระองค ออกไปเป นครั้ ง ที่ ส อง
ทาน
เพื่ อจะได ส วนชนชาติ ของพระ
บรรดาสัตวแหงโลกนี้
องค ที่ เหลื ออยู คื นมา เป นคน
จะอยู เย็นเปนสุข
เหลื อจากอั สซี เรี ย จากอี ยิ ปต
กับมนุษยชาติ
จากปทโรส จากเอธิโอเปย จาก
6สุ นั ขป าจะอยู กั บลู กแกะ และ เอลาม จากชิ นาร จากฮามั ท
เสื อ ดาวจะนอนอยู กั บลู ก แพะ และจากเกาะตางๆแหงทะเล
ลู กวั วกั บสิ งโตหนุ มกั บสั ตว อ วน 12 พระองค จะทรงยกอาณั ติ
พี จะอยู ด วยกั น และเด็ กเล็ กๆ สั ญญาณนั้ นขึ้ นให แก บรรดา
จะนํามันไป
ประชาชาติ และจะชุมนุมอิสรา7แมวัวกับหมีจะกินดวยกัน ลูก เอลที่ พลั ดพราก และรวบรวม
ของมันก็จะนอนอยู ดวยกัน และ ยู ดาห ที่ กระจั ดกระจายจากสี่ มุ ม
สิงโตจะกินฟางเหมือนวัวผู
แหงแผนดินโลก
8 และทารกกิ น นมจะเล น อยู ที่ 13 ความอิ จฉาของเอฟราอิ มจะ
ปากรูงูเหา และเด็กที่ หยานมจะ พรากไปด วย และบรรดาคู อริ
เอามือวางบนรังของงูทับทาง
ของยู ดาห จะถู กตั ดออกไป
9 สั ตว เ หล า นั้ นจะไม ทํา ให เ จ็ บ เอฟราอิมจะไมอิจฉายูดาห และ
หรื อ จะทํ า ลายทั่ วภู เขาอั น บริ - ยูดาหจะไมรบกวนเอฟราอิม
สุ ทธิ์ ของเรา เพราะว าแผ นดิ น 14 แต เขาทั้ งหลายจะโฉบลง
โลกจะเต็ ม ไปด วยความรู เรื่ อง เหนื อ ไหล เขาของคนฟ ลิ สเตี ย
ของพระเยโฮวาห ดั่ งน้ําปกคลุม ทางตะวันตก และเขาจะรวมกัน
ทะเลอยู นั้ น
ปล น ประชาชนทางตะวั น ออก
(4) 2 ซมอ 8:15 (5) สดด 93:1 (6) อสค 34:25; ฮชย 2:18 (8) สดด 140:3
(9) อสย 11:13 (10) อสย 11:1 (11) อสย 60:1 (12) อสย 11:10; 18:3; 59:19
(13) อสย 7:1-6; ยรม 3:18; อสค 37:16-24 (14) อบด 1:19; ศฟย 2:5; ศคย 9:5-7
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อิสยาห 11-13
หนา 1404
เขาจะยื่ นมื อ ออกต อสู เอโดม ของขาพเจาแลว
และโมอั บ และคนอั มโมนจะ 3เจาจะโพงน้ําด วยความชื่ นบาน
เชื่ อฟงเขาทั้ งหลาย
จากบอแหงความรอด
15 และพระเยโฮวาห จะทรงทํา 4 และในวั น นั้ นเจ า จะกล า วว า
ลายลิ้ นของทะเลแห งอี ยิ ปต "จงสรรเสริ ญพระเยโฮวาห จง
อยางสิ้ นเชิง และจะทรงโบกพระ ร อ งทู ล ออกพระนามของพระ
หัตถเหนือแมน้ํานั้ น ดวยลมอัน องค จงประกาศบรรดาพระ
แรงกล าของพระองค และจะตี ราชกิ จของพระองค ท า มกลาง
มั น ให แตกเป น ธารน้ํ า เจ็ ด สาย ชนชาติ ทั้ งหลาย จงป าวร องว า
และให คนเดิ นข ามไปได โดยที่ พระนามของพระองค เป นที่ เชิ ด
เทาไมเปยกน้ํา
ชู"
16 และจะมี ถนนหลวงจาก 5จงร องเพลงสรรเสริ ญพระเยอั ส ซี เ รี ยสํ า หรั บคนที่ เหลื อ อยู โฮวาห เพราะพระองคทรงกระจากชนชาติของพระองค ดั่ งที่ มี ทํากิ จอั นดี เลิ ศ ให เรื่ องนี้ รู กั น
อยู สําหรั บอิ สราเอลในวั นที่ เขา ทั่ วไปในแผนดินโลก
ขึ้ นมาจากแผนดินอียิปต
6ชาวศิ โยนเอ ย จงโห ร องและ
คนอิสราเอลทุกคน
รองเสียงดัง เพราะองค บริสุทธิ์
แหงอิ สราเอลนั้ นก็ใหญยิ่งอยู ใน
จะไดรับความรอด
หมู
 พวกเจา
ในวั นนั้ น ท านจะกล าว
การทําลายกรุงบาบิโลน
วา "โอ ขาแตพระเยโฮและปฏิปกษตอพระคริสต
วาห ข าพระองค จะสรรเสริ ญ
พระองค เพราะแม พระองค ทรง
ในวันแหงพระเยโฮวาห
พระพิ โรธต อข าพระองค ความ
ภาระเกี่ ยวกั บบาบิ โลน
กริ้ วของพระองค ก็ หั น กลั บไป
ตามซึ่ งอิ ส ยาห บุ ตรชาย
และพระองค ทรงเล าโลมข าพระ ของอามอสไดเห็น
องค"
2 จงชู ธงสั ญญาณขึ้ นบนภู เ ขา
2ดู เถิ ด พระเจ าทรงเป นความ สูง จงเปลงเสียงรองเรียกเขาทั้ ง
รอดของข าพเจ า ขาพเจาจะวาง หลาย จงโบกมือใหเขาเขาไปใน
ใจและไมกลัว เพราะพระเยโฮ- ประตูเมืองของขุนนาง
วาห คื อพระเยโฮวาห ทรงเป น 3ตั วเราเองได บั ญชาแก ผู ที่ เรา
กํา ลั ง และบทเพลงของข า พเจ า ชําระใหบริสุทธิ์ แลว เราไดเรียก
และพระองค ทรงเป นความรอด ชายฉกรรจ ของเราให จั ดการ

12

13

(15) ศคย 10:11 (16) อสย 11:11 (1) อสย 2:11; 11:10-11 (2) อสย 7:14
(3) สดด 36:9; พซม 2:3 (4) สดด 106:47-48 (5) อพย 15:1, 21 (6) อสย 40:9
(1) อสย 14:28; 15:1 (2) อสย 5:26; 11:12; ยรม 50:2 (3) อสย 23:11; 44:27-28
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หนา 1405
อิสยาห 13
ตามความโกรธของเรา คื อผู ที่ ดินนั้ น
ยินดีในความสูงสงของเรา
10 เพราะดวงดาวแหงฟาสวรรค
4 เสี ย งอึ ง อลบนภู เ ขาดั่ งเสี ยง และหมู ดาวในนั้ น จะไมทอแสง
มวลชนมหึมา เสียงอึงคะนึงของ ของมัน ดวงอาทิตยก็จะมืดเมื่ อ
ราชอาณาจักรทั้ งหลายของบรร- เวลาขึ้ น และดวงจั นทร จะไม
ดาประชาชาติ ที่ รวมเข าด วยกั น สองแสงของมัน
พระเยโฮวาหจอมโยธากําลังระ- 11 เราจะลงโทษโลกเพราะความ
ดมพลเพื่ อสงคราม
ชั่ วร าย และคนชั่ วเพราะความ
5เขาทั้ งหลายมาจากแผ นดินอัน ชั่ วช าของเขา เราจะกระทําให
ไกล จากสุ ดปลายฟ าสวรรค ความเย อ หยิ่ งของคนจองหอง
พระเยโฮวาห และอาวุ ธแห งพระ สิ้ นสุ ด และปราบความยโสของ
พิ โรธของพระองค เพื่ อจะทํา คนโหดราย
ลายแผนดินทั้ งสิ้ น
สมัยความทุกขลําบากใหญยิ่ ง
6จงพิลาปร่ําไหซิ เพราะวันแหง
และคนอิสราเอลที่ เหลืออยู
พระเยโฮวาหมาใกลแลว วันนั้ น 12 เราจะกระทําให คนมี ค ามาก
จะมา เปนการทําลายจากองคผู กว าทองคําเนื้ อดี และมนุ ษย มี
ทรงมหิทธิฤทธิ์
คามากกวาทองคําแหงโอฟร
7เพราะฉะนั้ น ทุ กๆมื อก็ จะ 13 เพราะฉะนั้ น เราจะกระทําให
ออนเปลี้ ย และจิตใจของทุกคน ฟ าสวรรค สั่ นสะเทื อน และ
ก็จะละลายไป
แผ นดิ นโลกจะสะท านพลั ดจาก
8และเขาทั้ งหลายจะตกใจกลั ว ที่ ของมัน โดยพระพิโรธของพระ
ความเจ็ บและความปวดจะเกาะ เยโฮวาห จอมโยธา ในวั นแห ง
เขา เขาจะทุรนทุรายดั่ งหญิงกํา- ความโกรธอั นเกรี้ ยวกราดของ
ลั งคลอดบุ ตร เขาจะมองตากั น พระองค
อยางตกตะลึง หนาของเขาแดง 14 คนทุ กคนจะหั นเข าสู ชนชาติ
เปนแสงไฟ
ของตนเอง และคนทุกคนจะหนี
9ดูเถิด วันแหงพระเยโฮวาหจะ ไปยังแผนดินของตนเอง ดั่ งละมา โหดร ายด วยพระพิ โรธและ มั่ งที่ ถู กล าหรื อเหมื อนแกะที่ ไม
ความโกรธอันเกรี้ ยวกราด ที่ จะ มีผู รวมฝูง
กระทํา ให แผ นดิ น เป นที่ ร กร าง 15 ทุ ก คนที่ เขาพบเข า ก็ จะถู ก
และพระองค จ ะทรงทํ า ลายคน แทงทะลุ และทุ กคนที่ รวมเข า
บาปของแผ น ดิ น เสี ยจากแผ น ด วยกั น กั บ พวกเขาก็ จ ะล ม ลง
(4) ยรม 50:2-3 (5) อสย 13:17 (6) อสย 14:31 (7) อสย 10:3-4; 37:27
(8) อสย 21:3-4 (9) อสย 13:15-18 (10) อสย 5:30; 24:21 (11) อสย 14:21
(12) อสย 13:15-18 (13) ยอล 3:16 (14) 1 พกษ 22:17, 36 (15) อสย 14:19-22
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อิสยาห 13, 14
หนา 1406
ดวยดาบ
รองอยู ในวังแสนสุขของมัน เว16 เด็ กเล็ กๆของเขาจะถู กฟาด ลาของเมื องนั้ นก็ ใกล เข ามาแล ว
ลงเป น ชิ้ นๆต อ หน า ต อ ตาเขา และวั นเวลาของมั นจะไม ยื ดให
เรื อนของเขาจะถู กปล นและ ยาวไป
ภรรยาของเขาจะถูกขืนใจ
การรวบรวมคนอิสราเอล
การทําลายกรุงบาบิโลน
ในอนาคต
17 ดูเถิด เราจะรบเราใหชาวมีเพราะพระเยโฮวาห จะ
เดี ยมาสู เขา ผู ซึ่ งไม เอาใจใสใน
ทรงมี พระเมตตาต อ
เรื่ องเงิ น และไม ไยดี ในเรื่ อง ยาโคบ และจะทรงเลื อกอิ สราทองคํา
เอลอี ก และจะทรงตั้ งเขาทั้ ง
18 คั นธนู ของเขาจะฟาดชาย หลายไว ใ นแผ นดิ นของเขาเอง
หนุ มลงเปนชิ้ นๆ เขาจะไมปรา- คนตางดาวจะสมทบกับเขา และ
นีตอผู บังเกิดจากครรภ นัยนตา ติดพันอยู กับวงศวานของยาโคบ
ของเขาจะไมสงสารเด็ก
2และชนชาติ ทั้ งหลายจะรั บเขา
19 และบาบิ โลน ซึ่ งโอ อ าใน และนํา เขาทั้ ง หลายมายั งที่ ของ
บรรดาราชอาณาจั กร เมื องที่ เขา และวงศ วานของอิ สราเอล
สง าและเป นที่ ภู มิ ใจของชาว จะมี กรรมสิ ทธิ์ ในเขา เป นทาส
เคลเดี ย จะเป นดั งเมื องโสโดม ชายหญิ งในแผ นดินของพระเยและเมืองโกโมราห เมื่ อพระเจา โฮวาห ผู ที่ จั บเขาเป นเชลยจะ
ทรงคว่ํามันเสียนั้ น
ถู กเขาจั บเป นเชลย และจะปก
20 จะไมมีใครเขาอยู ในบาบิโลน ครองผู ที่ เคยบีบบังคับเขา
หรื ออาศั ยอยู ตลอดทุ ก ชั่ วอายุ 3 และต อ มาในวั น ที่ พระเยโฮคนอาระเบี ยจะไม กางเต็ นท ของ วาห จ ะทรงประทานให เ จ าได
เขาที่ นั่ น ไม มี ผู เลี้ ยงแกะที่ จะ หยุ ดพั กจากความเศร าโศกของ
ใหแกะของเขานอนลงที่ นั่ น
เจา และจากความกลัว และจาก
21 แต สั ต ว ป า จะนอนลงที่ นั่ น งานหนั กซึ่ งเจ าถู กบั งคั บให
และบ า นเรื อ นในนั้ นจะเต็ ม ไป กระทํา
ด วยนกทึ ดทื อ นกเค าแมวจะ 4 เจ า จะยกคํา ภาษิ ต นี้ ก ล าวต อ
อาศัยที่ นั่ น เมษปศาจจะเตนรํา กษั ตริ ย แห งบาบิ โลนว า "เออ
อยู ที่ นั่ น
ผู บี บบั ง คั บก็ ส งบไปแล วหนอ
22 หมาจิ้ งจอกจะเหาหอนอยู ใน เมืองทองคําก็สงบไปดวยซิ
ที่ อาศั ยอั นรกร าง และมั งกรจะ 5พระเยโฮวาห ทรงหั กไม พลอง

14

(16) สดด 137:8-9 (17) อสย 13:3-5 (18) 2 พกษ 8:12 (19) อสย 14:4-6
(20) ยรม 50:3, 13 (21) วว 18:2 (22) พบญ 32:35; ยรม 51:33 (1) อสย 40:1-2
(2) อสย 18:7 (3) พบญ 28:48 (4) ยรม 24:9; อสค 5:15 (5) สดด 125:3
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หนา 1407
อิสยาห 14
ของคนชั่ ว คทาของผู ครอบ มาถึงแดนคนตาย และเสียงพิณ
ครอง
ใหญของเจา ตัวหนอนจะเปนที่
6 ผู ซึ่ งตี ชนชาติ ทั้ งหลายด ว ย นอนอยู ใตตัวเจา และตัวหนอน
ความพิ โรธ ด วยการตี อย างไม จะเปนผาหมของเจา
หยุ ดยั้ ง ผู ซึ่ งได ครอบครอง
การลมลงของ
ประชาชาติ ด วยความโกรธ ได
พญามารซาตาน
ถูกขมเหงโดยไมมีผู ใดยับยั้ ง
12 โอ ลู ซี เฟอร เอ ย โอรส
ความสงบสุขทั่ วโลก
แห งรุ งอรุ ณ เจ าร วงลงมาจาก
7 โลกทั้ งสิ้ นก็ พั ก และสงบอยู ฟาสวรรคแลวซิ เจาถูกตัดลงมา
เขาทั้ งหลายร องเพลงโพล งออก ยั งพื้ นดิ นอย างไรหนอ เจ าผู
มา
กระทํา ให บรรดาประชาชาติ ตก
8ต นสนสามใบเปรมปรี ดิ์ เพราะ ต่ํานะ
เจ า ต นสนสี ดารแห งเลบานอน 13 เจารําพึงในใจของเจาวา `ขา
ด วย และกล าวว า `ตั้ งแต เจ า จะขึ้ นไปยั งฟ าสวรรค ข าจะตั้ ง
ตกต่ํา ก็ ไม มี ผู โค นขึ้ นมาต อสู พระที่ นั่ งของข า ณ เหนื อดวง
เราแลว'
ดาวทั้ งหลายของพระเจ า ข าจะ
ปฏิปกษตอพระคริสต
นั่ งบนขุ นเขาชุ มนุ มสถาน ณ
ถูกทิ้ งลงในนรก
ดานทิศเหนือ
14 ข า จะขึ้ นไปเหนื อ ความสู ง
(ดนล 7:8; วว 19:20)
9 นรกเบื้ องล า งก็ ตื่ นเต น เพื่ อ ของเมฆ ข าจะกระทําตั วของข า
ต อนรั บเจ าเมื่ อเจ ามา มั นปลุ ก เหมือนองคผู สูงสุด'
ให ช าวแดนคนตายมาต อ นรั บ 15 แต เ จ า จะถู ก นํา ลงมาสู นรก
เจา คือบรรดาผู ซึ่ งเคยเปนผู นํา ยังที่ ลึกของปากแดน
ของโลก มันทําใหบรรดาผู ที่ เคย 16 บรรดาผู ที่ เห็ น เจ า จะเพ งดู
เป นกษั ต ริ ย แห งประชาชาติ ทั้ ง เจา และจะพิจารณาเจาวา `ชาย
หลายลุ กขึ้ นมาจากพระที่ นั่ งของ คนนี้ หรื อ ที่ ทํ า ให โ ลกสั่ นสะเทื อน ผู เขย าราชอาณาจั กรทั้ ง
เขา
10 ทุ กตนจะพู ด และกล าวแก หลาย
เจาวา `เจาก็ออนเปลี้ ยอยางเรา 17 ผู ที่ ได กระทํ า ให โลกเป น
ด วยหรื อ เจ ากลายเป นอย าง เหมื อนถิ่ นทุ รกั นดาร และคว่ํา
หั วเมื องของโลกเสี ย ผู ไม ยอม
พวกเราหรือ'
11 ความโอ อ าของเจ าถู กนํา ลง ใหเชลยกลับไปบานของเขา'
(6) อสย 33:1; 47:6 (7) สดด 96:11-13 (8) อสค 31:16 (9) สภษ 15:24
(10) สดด 49:6-14 (11) โยบ 21:11-15 (12) อสย 13:10 (13) อสค 27:3; 28:2
(14) อสย 37:23-24 (15) อสค 28:8-9 (16) สดด 58:10-11 (17) อสย 13:19-22
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อิสยาห 14
หนา 1408
การลมลงของบาบิโลน
กรรมสิ ทธิ์ ของอี กาบ าน และ
เปนสระน้ํา และจะกวาดดวยไม
กับอาณาจักรของอัสซีเรีย
กวาดแห งการทําลาย" พระเย(วว 18:1-24)
18 กษั ต ริ ย ทั้ งสิ้ นของบรรดา โฮวาหจอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ
ประชาชาติ นอนอยู อย างมี 24 พระเยโฮวาห จอมโยธาได
เกี ยรติ ต างก็ อยู ในอุ โมงค ของ ทรงปฏิญาณวา "เรากะแผนงาน
ไว อย างไร ก็ จะเปนไปอยางนั้ น
ตน
19 แต เจ าถู กเหวี่ ยงออกไปจาก และเราไดมุ งหมายไวอยางไร ก็
หลุ มศพของเจ า เหมื อนกิ่ งที่ จะเกิดขึ้ นอยางนั้ น
พึ งรั งเกี ยจ เหมื อนเสื้ อผ าของ 25 คื อว าเราจะตี คนอั สซี เรี ยใน
ผู ที่ ถูกสั งหาร คือที่ ถูกแทงดวย แผ น ดิ น ของเราให ย อ ยยั บไป
ดาบ ผู ซึ่ งลงไปยั งกองหิ นของ และบนภู เ ขาของเราเหยี ยบย่ํ า
หลุ มศพ เหมื อนซากศพที่ ถู ก เขาไว และแอกของเขานั้ นจะ
พรากไปจากเขาทั้ งหลาย และ
เหยียบย่ําอยู ใตฝาเทา
20 เจ าจะไม ได รั บการฝ งศพ ภาระของเขานั้ นจากบ าของเขา
ร วมกั บเขา เพราะเจาได ทําลาย ทั้ งหลาย"
แผ นดิ นของเจ า เจ าได สั งหาร 26 นี่ เป น ความมุ งหมายที่ มุ ง
ประชาชนของเจ า `ขออย าให หมายไว เ กี่ ยวกั บแผ น ดิ น โลก
ใครเอ ยถึ งชื่ อของเชื้ อสายแหงผู ทั้ งสิ้ น และนี่ เป นพระหั ตถ ซึ่ ง
เหยี ยดออกเหนื อบรรดาประกระทําความชั่ วอีกเลย
21 จงเตรียมสังหารลูกๆของเขา ชาชาติทั้ งสิ้ น
เถิด เพราะความชั่ วช าแหงบิดา 27 เพราะพระเยโฮวาห จอมโยของเขา เกรงว าเขาทั้ งหลายจะ ธาทรงมุ งไว แล ว ผู ใดเลาจะลบ
ลุกขึ้ นเป นเจาของแผนดิ น และ ล างเสี ยได พระหั ตถ ของพระ
กระทําให พื้ นโลกเต็ มไปด วยหั ว องค ทรงเหยี ยดออก และผู ใด
จะหันใหกลับได
เมือง'"
22 พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส การบีบบังคับและปญหาตางๆ
ที่ จะมาสู อิสราเอล
ว า "เพราะเราจะลุกขึ้ นสู กั บเขา
และจะตั ด ชื่ อกั บคนที่ เ หลื ออยู 28 ในป ที่ กษั ตริ ย อาหั สสิ้ นพระ
และลู กหลานออกจากบาบิ โลน" ชนม ภาระนี้ มีมาวา
พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ แหละ
29 "ประเทศฟ ลิ สเตี ยเอ ย เจ า
23 "และเราจะกระทํ า ให เป น ทุ กคนอย าเปรมปรี ดิ์ ไปเลย
(18) 2 พศด 24:16 (19) 1 พกษ 21:19 (20) โยบ 18:16 (21) อพย 20:5
(22) อสย 13:5 (23) อสย 13:21-22 (24) อพย 17:16; สดด 110:4 (25) อสย 9:4
(26) ศฟย 3:6-8 (27) อสย 23:9 (28) 2 พกษ 16:20 (29) สภษ 24:17; อสค 26:2
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หนา 1409
อิสยาห 14, 15
เพราะว า ตะบองซึ่ งตี เจ านั้ นหั ก ศีรษะจะโลน และหนวดเคราทุก
เสี ยแลว เพราะงูทับทางจะออก คนก็ถูกโกนออกเสีย
มาจากรากเงาของงู และผลของ 3 เขาจะคาดผ า กระสอบอยู ใน
มันจะเปนงูแมวเซา
ถนนหนทาง ทุกคนจะร่ําไหเปน
30 และลู ก หั วป ของคนยากจน นั ก หนาที่ บนหลั ง คาเรื อ นและ
จะมีอาหารกิน และคนขัดสนจะ ตามถนน
นอนลงอยางปลอดภัย แตเราจะ 4เมื องเฮชโบนและเอเลอาเลห
ฆ ารากเง า ของเจ าด วยการกั น- จะส งเสี ยงร อง เสี ยงของเขาจะ
ดารอาหาร และคนที่ เหลื ออยู ได ยินไปถึ งเมื องยาฮาส เพราะ
ของเจาจะถูกสังหารเสีย
ฉะนั้ นทหารที่ ถื ออาวุธของโมอับ
31 โอ ประตู เมื องเอ ย พิ ลาป จึงจะรองเสียงดัง ชีวิตของเขาจะ
ร่ําไหซิ โอ กรุงเอย จงรองไห เปนที่ เศราโศกแกเขา
ประเทศฟลิสเตียเอย เจาทุกคน 5จิ ตใจของข าพเจ าจะร องออก
จงละลายเสีย เพราะควันจะออก มาเพื่ อโมอั บ ผู หลบภั ยของ
มาจากทิศเหนือ และจะไมมีคน โมอั บนั้ นจะหนี ไปยั งโศอาร
ลาหลังในแถวของเขาเลย"
เหมื อ นยั งวั วสาวที่ มี อ ายุ สามป
32 จะตอบทู ต ของประชาชาติ เพราะตามทางขึ้ นไปเมื องลู ฮี ท
นั้ นวาอยางไร ก็วา "พระเยโฮ- เขาจะขึ้ นไปคร่ําครวญ ตามถนน
วาห ได ทรงสถาปนาศิ โยน และ สู เมื องโฮโรนาอิ ม เขาจะเปล ง
คนยากจนในชนชาติ ของพระ เสียงรองถึงการทําลาย
องคจะไดวางใจในที่ นั้ น"
6เพราะธารน้ํ า ที่ นิ มริ ม ก็ จะถู ก
ภาระเกี่ ยวกับโมอับ
ทิ้ งราง ฟางก็เหี่ ยวแหง หญาก็
ภาระเกี่ ยวกั บโมอั บ ไมงอก พืชที่ เขียวชอุ มไมมีเลย
เพราะนครอาร แห งโม- 7 เพราะฉะนั้ นทรั พย สิ น ซึ่ ง เขา
อับถูกทําลายรางในคืนเดียวและ เก็บได และที่ เขาสะสมไว เขาจะ
ไดถึงหายนะ เพราะนครคีรแหง ขนเอาไปขามลําธารตนหลิว
โมอั บถู กทําลายร างในคื น เดี ยว 8เพราะเสี ยงร องได กระจายไป
ทั่ วชายแดนโมอั บ เสี ยงคร่ํ า และไดถึงหายนะ
2 เขาได ขึ้ นไปยั งบายิ ท และดี - ครวญไปถึ งเอกลาอิ ม เสี ยง
โบน ไปยังปูชนียสถานสูงเพื่ อจะ คร่ําครวญไปถึงเบเออรเอลิม
ร่ําไห โมอับจะคร่ําครวญถึงเน- 9 เพราะน้ํ า ของเมื อ งดี โมนจะ
โบและถึ งเมเดบา ศี รษะทุ ก มี เลื อดเต็ มไปหมด ถึ งกระนั้ น

15

(30) โยบ 18:13 (31) อสย 13:6; 16:7 (32) 2 ซมอ 8:10 (1) อสย 13:1; 14:28
(2) ยชว 13:17 (3) 2 ซมอ 3:31 (4) กดว 32:3-4; ยรม 48:34 (5) อสย 16:9-11
(6) กดว 32:3 (7) อสย 5:29 (8) ยรม 48:20-24; อสค 47:10 (9) ลนต 26:18
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อิสยาห 15, 16
หนา 1410
เรายังจะเพิ่ มภัยแกดีโมนอีก คือ ธรรม และรวดเร็วในการกระทํา
ให สิ ง โตสํา หรั บชาวโมอั บที่ ห นี ความชอบธรรม"
ไป และสําหรับคนที่ เหลืออยู ใน
การทําลายความเยอหยิ่ ง
แผนดิน
ของโมอับ
ธิดาของโมอับมุ งคอย
6เราได ยินถึ งความเย อหยิ่ งของ
อาณาจักรของพระคริสต
โมอั บว าเขาหยิ่ งเสี ยจริ งๆ ถึ ง
เจ า จงส งลู ก แกะไปยั ง ความจองหองของเขา ความ
ผู ปกครองแผ นดิ น จาก เยอหยิ่ งของเขา และความโกรธ
เส-ลาตามทางถิ่ นทุรกันดาร ไป ของเขา แต คําโกหกของเขาจะ
ยังภูเขาแหงธิดาของศิโยน
ไมสําเร็จ
2เหมื อนนกที่ กําลั งบิ นหนี อย าง 7 เพราะฉะนั้ นโมอั บจะคร่ํ า ลู กนกที่ พลั ดรั ง ธิ ดาของโมอั บ ครวญเพื่ อโมอับ ทุกคนจะคร่ําจะเป นอย า งนั้ นตรงท า ลุ ยข า ม ครวญ เจาทั้ งหลายจะโอดครวญ
แมน้ําอารโนน
เนื่ องด วยรากฐานของเมื องคี ร 3"จงให คําปรึ กษา จงอํานวย หะเรเชท เพราะมั นจะถู กทุ บ
ความยุ ติ ธรรม จงทําร มเงาของ แนนอน
ท านเหมื อนกลางคื น ณ เวลา 8เพราะทุ งนาแห งเมื องเฮชโบน
เที่ ยงวัน จงชวยซ อนผู ถูกขับไล ออนระทวย ทั้ งเถาองุ นของสิบอยาหักหลังผู ลี้ ภัย
มาห เจานายทั้ งหลายแหงบรร4โมอับเอย จงใหผู ถูกขับไลของ ดาประชาชาติ ได ตี กิ่ งของมั นลง
เราอาศั ยอยู ท ามกลางท าน จง ซึ่ งไปถึงเมืองยาเซอร และพเนเป นที่ กําบั งภั ยแก เขาให พนจาก จรไปถึงถิ่ นทุรกันดาร หนอของ
หนาผู ทําลาย เพราะผู บีบบังคับ มั นก็ แตกกว า งออกไปและผ าน
ได สิ้ นสุ ดแล ว ผู ทําลายได หยุ ด ขามทะเลไป
ยั้ งแล ว และผู เหยี ยบย่ํ า ได ถู ก 9เพราะฉะนั้ นข าพเจ าจึ งร องไห
เผาผลาญไปเสี ยจากแผ นดิ น กั บคนร องไห ของเมื องยาเซอร
แลว
เนื่ องด วยเถาองุ นของสิ บมาห
5พระที่ นั่ งก็จะได รับการสถาป- โอ เฮชโบนและเอเลอาเลห เอ ย
นาดวยความเมตตา บนนั้ นจะมี ข าพเจ าจะราดเจาดวยน้ําตาของ
ผู หนึ่ งนั่ งอยู ด วยความจริ ง ใน ขาพเจา เพราะเสียงโหรองเนื่ อง
เต็ นท ของดาวิ ด
คื อท านผู ด วยผลฤดู ร อนของเจ า และ
พิ พากษาและแสวงหาความยุติ - เนื่ องด วยข าวที่ เกี่ ยวเก็ บของเจา
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(1) 2 ซมอ 8:2; 2 พกษ 3:4 (2) สภษ 27:8; อสย 13:14 (3) สดด 82:3-4; อสย 1:17
(4) พบญ 23:15-16; 24:14 (5) สดด 61:6-7; 85:10 (6) อสย 2:11; ยรม 48:26
(7) อสย 15:2-5; ยรม 48:20 (8) อสย 15:4; 24:7 (9) อสย 15:5; ยรม 48:32-34
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หนา 1411
อิสยาห 16, 17
ไดสงบลงแลว
จะหยุ ดไม เป นเมื อง และจะ
10 เขาเอาความชื่ นบานและ กลายเปนกองสิ่ งปรักหักพัง
ความยิ นดี ไปเสี ยจากที่ ส วนผล 2 เมื องต า งๆของอาโรเออร จะ
ไม เขาไมรองเพลงกันตามสวน เริ ศร างเป นนิ ตย จะเป นที่ สําองุ น ไม มี ใครโห ร อง ตามบ อ หรั บฝู งแพะแกะ ซึ่ งมันจะนอน
ย่ําองุ นไมมีคนย่ําใหน้ําองุ นออก ลงและไมมีผู ใดจะใหมันกลัว
ข า พเจ า ทํ า ให เ สี ย งเห ย่ํ า องุ น 3ป อมปราการจะสู ญหายไปจาก
เงียบเสียแลว
เอฟราอิม และราชอาณาจักรจะ
11 ฉะนั้ นจิ ต ของข า พเจ าจึ งจะ สู ญหายไปจากดามั สกั สและคน
ร่ําไห เหมื อนพิ ณเขาคู เพื่ อโมอั บ ที่ เหลืออยู ของซี เรีย พวกเขาจะ
และใจของข าพเจ าร่ํ า ไห เพื่ อ เป นเหมื อนสง าราศี ของคนอิ สคีรเฮเรส
ราเอล พระเยโฮวาห จอมโยธา
12 และต อมาเมื่ อเห็ นว าโมอั บ ตรัสดังนี้ แหละ
เหน็ ด เหนื่ อยอยู ที่ ปู ชนี ยสถาน 4 และต อ มาในวั น นั้ นสง า ราศี
สู งนั้ น และเมื่ อเขาจะเข ามาใน ของยาโคบจะตกต่ํา และความ
สถานบริ สุ ทธิ์ ของเขาเพื่ อจะ อวนที่ เนื้ อของเขาจะซูบผอมลง
อธิษฐาน เขาก็จะไมไดรับผล
5 และจะเป นเหมื อนเมื่ อคน
คําพยากรณเรื่ อง
เกี่ ยวข าวเก็ บเกี่ ยวพื ชข า วที่ ตั้ ง
อยู และแขนของเขาจะเกี่ ยวรวง
ประเทศโมอับ
13 นี่ เ ป นพระวจนะซึ่ ง พระเย- ข าว และจะเป นเหมื อนเมื่ อคน
โฮวาห ตรั สเกี่ ยวกั บโมอั บใน หนึ่ งเก็ บรวงข าวในที่ หุ บเขาเรฟาอิม
อดีต
14 แต บั ดนี้ พระเยโฮวาห ตรั ส 6 จะมี ผ ลองุ นเหลื อ อยู บ า งใน
วา "ภายในสามป ตามปจางลูก นั้ น เหมื อนอย างเมื่ อตี ต นมะจ าง สง าราศี ของโมอั บจะถู ก กอกเทศให ลู กหล น จะมี เหลื อ
เหยี ยดหยาม แม มวลชนมหึ มา อยู ที่ ยอดสู ง ที่ สุ ด สองสามลู ก
ผล
ของเขาทั้ งสิ้ นก็ ดี และคนที่ หรื อที่ เหลื อบนกิ่ งไม
เหลื อ อยู นั้ นก็ จะน อ ยและกะ- สี่ ห าลู ก พระเยโฮวาห พระเจ า
แหงอิสราเอลตรัสดังนี้ แหละ
ปลกกะเปลี้ ย"
7ในวั นนั้ น คนจะมองดู พระผู
ภาระเกี่ ยวกับเมืองดามัสกัส
ภาระเกี่ ยวกั บเมื องดา- สร างตน และนั ยน ตาเขาจะเอา
มัสกัส ดูเถิด ดามัสกัส ใจใส ในองค บริ สุ ทธิ์ ของอิ สรา-

17

(10) ยรม 48:33 (11) อสย 15:5 (12) กดว 22:39, 41-23:3 (13) อสย 44:8
(14) อสย 7:16 (1) ปฐก 14:15; 15:2 (2) กดว 32:34 (3) อสย 7:8, 16; 8:4
(4) อสย 9:8 (5) ยรม 9:22; 51:33 (6) พบญ 4:27; วนฉ 8:2 (7) อสย 10:20-21
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อิสยาห 17, 18
หนา 1412
เอล
อันมาก แตพระเจาจะทรงขนาบ
8เขาจะไมมองแทนบูชา ผลงาน ไว และมันจะหนีไปไกลเสีย จะ
แห งมื อของเขา และเขาจะไม ถู ก ไล ไ ปเหมื อ นแกลบต อ งลม
เอาใจใส สิ่ งที่ นิ้ วของเขาเองได บนภูเขา เหมือนพืชแหงปลิวไป
กระทําขึ้ น ไม วาจะเป นเสารู ป ตอหนาลมหมุน
เคารพ หรือรูปเคารพทั้ งหลาย
14 ดูเถิด พอเวลาเย็น ก็ความ
9ในวั นนั้ นเมื องเข มแข็ งของเขา สยดสยอง ก อนรุ งเช า ก็ ไม มี
จะเป นเหมื อ นกิ่ งไม ที่ ถู ก ทอด เขาทั้ งหลายแลว นี่ เปนสวนของ
ทิ้ ง และกิ่ งกานที่ อยู บนยอดสูง บรรดาผู ที่ ริ บของของเรา และ
ที่ สุ ด ซึ่ งเขาได ล ะทิ้ งเพราะคน เปนสวนของผู ที่ ปลนเรา
อิ สราเอล และจะมี การรกร าง
ประเทศอียิปตในสมัยที่
วางเปลาเกิดขึ้ น
อิสราเอลถูกรวบรวมกันอีก
10 เพราะเจ าได หลงลื มพระเจ า
วิ บั ติ แก แผ นดิ นแห งป ก
แห งความรอดของเจ าเสี ย และ
ที่ กระหึ่ ม ซึ่ งอยู เลย
มิ ไ ด จดจํา ศิ ลาเข ม แข็ ง ของเจ า แมน้ําทั้ งหลายแหงเอธิโอเปย
ฉะนั้ นเจ าจะปลู กต นอภิ รมย 2ซึ่ งสงทูตไปโดยทางทะเล โดย
และจะปลูกกิ่ งไมตางชาติลง
เรือตนกกบนน้ํา กลาววา "เจา
11 เจ าจะทํา ให มั นงอกในวั นที่ ผู สื่ อสารที่ รวดเร็ วเอ ย จงไปยั ง
เจ าปลู กมั น และจะทําให มั น ประชาชาติ ที่ ถู กกระจั ดกระจาย
ออกดอกในเช าของวั นที่ เจ า และถูกปอกเปลือก ยังชนชาติที่
หว าน ถึ งกระนั้ นผลการเก็ บ เขากลัวตั้ งแตแรก ยังประชาชาติ
เกี่ ยวก็จะหนีไป ในวันแหงความ ที่ เข มแข็ งและมั กชนะ ซึ่ งแผ น
กลั ดกลุ มและความทุ กข ใจอย าง ดินของเขามีแมน้ําแบง"
เหลือเกิน
3 ท า นทั้ งปวงผู เป นชาวพิ ภ พ
12 วิ บัติ แก ชนชาติ ทั้ งหลายเป น ท า นอาศั ย อยู บนแผ น ดิ น โลก
อั นมาก ซึ่ งทําเสี ยงกึ กก อง เมื่ อเขายกอาณัติ สัญญาณขึ้ นบน
เหมื อนทะเลก องกึ ก และแก ภูเขา จงมองดู เมื่ อเขาเปาแตร
เสี ยงครื นๆของชนชาติ ทั้ งหลาย จงฟง
ซึ่ งครื นๆเหมือนเสียงครืนๆของ 4 เพราะพระเยโฮวาห ตรั ส แก
น้ําที่ มีกําลังมาก
ข าพเจ าดั งนี้ วา "เราจะพั กผ อน
13 ชนช าติ ทั้ ง ห ลายครื นๆ และจะพิ จารณาจากที่ อาศั ยของ
เหมื อ นเสี ยงครื นๆของน้ํ า เป น เรา เหมือนความรอนที่ กระจาง
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(8) 2 พศด 34:6-7 (9) อสย 17:4-5 (10) พบญ 6:12 (11) โยบ 4:8; อสย 18:5-6
(12) อสย 9:5 (13) อสย 10:15-16 (14) 2 พกษ 19:3, 35 (1) นรธ 2:12; สดด 17:8
(2) อสค 30:9 (3) สดด 49:1-2; 50:1; ยรม 22:29 (4) สดด 132:13-14; อสย 26:21
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หนา 1413
อิสยาห 18, 19
อยู บนผักหญา เหมือนอยางเมฆ องค รู ปเคารพแห งอี ยิ ปต จะ
แห งน้ํา ค างในความร อนของฤดู สั่ นสะเทื อน และใจของคน
เกี่ ยว"
อียิปตจะละลายไปภายในตัวเขา
5เพราะก อนถึ งฤดู เกี่ ยว ดอก 2และเราจะกวนใหคนอียิปตต อ
ตู มเบ งบานเต็ มที่ แล ว และผล สู กั บคนอี ยิ ปต และเขาจะสู รบ
องุ นเปรี้ ยวกํ า ลั ง สุ ก อยู ในช อ กัน ทุกคนรบพี่ นองของตน และ
ของมั น พระองค จะทรงตั ด ทุ กคนรบเพื่ อนบ านของตน
แขนงออกด วยขอลิ ดแขนงและ เมืองรบกับเมือง ราชอาณาจักร
นําออกไป และจะทรงตัดกิ่ งกาน รบกับราชอาณาจักร
นั้ นลงเสีย
3และในสมั ยนั้ นคนอี ยิ ปต ก็ จะ
6และเขาทั้ งหลายจะถูกทิ้ งไว ทั้ ง จนใจ และเราจะกระทําให แผน
หมดให แก เหยี่ ยวที่ อยู บนภู เขา งานของเขายุ งเหยิ ง และเขาจะ
และแก สั ตว แห ง แผ นดิ น โลก ปรึกษารูปเคารพและพวกหมอดู
และนกกิ นเหยื่ อจะกินเสี ยในฤดู และคนทรง และพอมดแมมด
รอน และบรรดาสัตวทั้ งสิ้ นแหง 4และเราจะมอบคนอี ยิ ปต ไว ใน
แผ นดิ นโลกจะกิ นเสี ยในฤดู มื อของนายที่ แข็ งกระด าง และ
หนาว
กษั ตริ ย ดุ ร ายคนหนึ่ งจะปก
7ในครั้ งนั้ น เขาจะนําของกํานัล ครองเหนื อเขา องค พระผู เป น
มาถวายแด พ ระเยโฮวาห จอม เจา พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
โยธาจากชนชาติ ที่ ถู กกระจั ด ดังนี้ แหละ
กระจายและถูกปอกเปลือก จาก 5และน้ําจะแห งไปจากทะเลและ
ชนชาติที่ เขากลัวตั้ งแตแรก จาก แมน้ําจะแหงผาก
ประชาชาติ ที่ เข มแข็ งและมั ก 6และแม น้ําของมันจะเน าเหม็ น
ชนะ ซึ่ งแผนดินของเขามีแมน้ํา และแม น้ํ า แห ง การป อ งกั น จะ
แบ ง ยั งสถานที่ แห งพระนาม น อยลงและแห งไป ต นอ อและ
ของพระเยโฮวาห จอมโยธา คื อ กอปรือจะเหี่ ยวแหง
ภูเขาศิโยน
7กอแขมที่ แมน้ํา ที่ ริมฝ งแมน้ํา
ภาระเกี่ ยวกับอียิปต
และทั้ งสิ้ นที่ หว านลงข างแม น้ํา
ภาระเกี่ ยวกั บอี ยิปต ดู นั้ นจะแห งไป จะถู กไล ไปเสี ย
เถิ ด พระเยโฮวาห ทรง และไมมีอีก
เมฆอั น รวดเร็ วและจะเสด็ จมา 8ชาวประมงจะร องทุ กข คื อ
ยั งอี ยิ ปต ต อพระพั กตร พระ บรรดาผู ที่ ตกเบ็ ดในแม น้ํา จะไว
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(5) พซม 2:13, 15 (6) อสย 14:19 (7) 2 พศด 32:23 (1) ยรม 25:19; 43:8-13
(2) วนฉ 7:22; 9:23 (3) อสย 19:1 (4) 1 ซมอ 23:7; สดด 31:8 (5) ยรม 51:36
(6) 2 พกษ 19:24; อสย 37:25 (7) อสย 32:20; ยรม 14:4 (8) อพย 7:21; กดว 11:5
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อิสยาห 19
หนา 1414
ทุ กข และผู ที่ ทอดแหลงในน้ํา หรื อกิ่ งก านก็ ดี ต นกกก็ ดี ไม
จะออนระทวย
อาจจะทําได
9คนงานที่ หวีปานจะอับอาย ทั้ ง 16 ในวั นนั้ น อี ยิ ปต จะเป น
คนที่ ทอฝายขาวดวย
เหมือนผู หญิง จะเกรงกลัวและ
10 บรรดาผู ที่ ทําเขื่ อนและสระ หวาดกลั วต อ พระหั ต ถ ซึ่ งพระ
น้ําสําหรับปลา เปาหมายของเขา เยโฮวาหจอมโยธาทรงกวัดแกวง
จะถูกบีบคั้ น
เหนือเขา
11 พวกเจ านายแห งโศอั นโง 17 และแผ นดิ นยู ดาห จะเป นที่
เขลาที เดี ยว ที่ ปรึ กษาที่ ฉลาด หวาดกลั วแก คนอี ยิ ปต เมื่ อ
ของฟาโรห ให คําปรึ กษาอย างโง กล าวชื่ อให ค นหนึ่ งคนใดเขาก็
เขลา พวกเจ าจะพู ดกั บฟาโรห จะกลัว เพราะพระประสงคของ
ได อย างไรว า "ข าพระองค เป น พระเยโฮวาห จอมโยธา ซึ่ งทรง
บุ ตรของนั กปราชญ เป นเชื้ อ ประสงคตอเขาทั้ งหลาย
สายของกษัตริยโบราณ"
18 ในวั นนั้ นจะมี ห าหั วเมื องใน
12 พวกท านอยู ที่ ไหน
นั ก แผ นดิ นอี ยิ ปต ซึ่ งพู ดภาษาของ
ปราชญ ของท านอยู ที่ ไหน ให คานาอั น และปฏิ ญาณต อพระ
เขาบอกท า นและให เขาทํ า ให เยโฮวาหจอมโยธา เมืองหนึ่ งเขา
แจงซิวา พระเยโฮวาหจอมโยธา จะเรี ยกว า เมื องแห งการรื้ อทํา
มีพระประสงคอะไรกับอียิปต
ลาย
13 เจ านายแห งโศอั นกลายเป น 19 ในวั นนั้ นจะมี แท นบู ชาแท น
คนโง และเจ านายแห งโนฟถู ก หนึ่ งแด พระเยโฮวาห ใ นท า มหลอกลวงแล ว บรรดาผู ที่ เป น กลางแผ นดิ นอี ยิ ปต และมี เสา
ศิ ล ามุ ม เอกของตระกู ล ของอี - สํ า คั ญแด พ ระเยโฮวาห ที่ พรม
ยิปต ไดนําอียิปตใหหลงไป
แดน
14 พระเยโฮวาห ทรงปนดวงจิ ต 20 จะเป นหมายสําคั ญและเป น
แห ง ความยุ งเหยิ ง ไว ใ นอี ยิ ปต พยานในแผ นดิ นอี ยิ ปต ถึ งพระ
และเขาทั้ งหลายได กระทํ า ให เยโฮวาห จอมโยธา เพราะเมื่ อ
อี ยิ ปต แชเชื อนในการกระทําทั้ ง เขาทั้ งหลายร องทู ลต อพระเยสิ้ นของมั น ดั่ งคนเมาโซเซอยู โฮวาห เ หตุ ด วยผู บี บบั งคั บเขา
บนสิ่ งที่ เขาอาเจียน
พระองค จะทรงส ง ผู ช ว ยผู ยิ่ ง
15 ไม มี อะไรที่ จะกระทําได เพื่ อ ใหญ มาให เขา และผู นั้ นจะทรง
ช วยอี ยิ ปต ซึ่ งหั วก็ ดี หางก็ ดี ชวยเขาใหพน
(9) 1 พกษ 10:28 (10) อพย 7:19; 8:5 (11) อสย 19:3, 13 (12) อสย 5:21
(13) รม 1:22 (14) อสย 19:2 (15) สดด 128:2; สภษ 14:23 (16) สดด 48:6
(17) ยรม 25:19 (18) อสย 19:21 (19) ปฐก 12:7; 28:18 (20) ยชว 4:20-21

23_isa.pub
page 31

Friday, December 09, 2005 12:55

หนา 1415
อิสยาห 19, 20
21 และพระเยโฮวาห จะสํา แดง อั สซี เรี ยทรงใช มานั้ น) ได มา
พระองค ใ ห เ ป น ที่ รู จั ก แก ค น ถึ งเมื อ งอั ชโดดและได ต อสู ยึ ด
อียิปต และคนอียิปตจะรู จักพระ เมืองอัชโดดนั้ นได
เยโฮวาหในวันนั้ น และจะถวาย 2 ในครั้ งนั้ นพระเยโฮวาห ตรั ส
เครื่ องสั กการบู ชา และเครื่ อง โดยอิ ส ยาห บุ ตรชายอามอสว า
ถวาย และเขาทั้ งหลายจะปฏิ - "จงไปแก ผ า กระสอบออกจาก
ญาณต อพระเยโฮวาห และปฏิ - บั้ นเอวของเจ า และเอารองเท า
บัติตาม
ออกจากเทาของเจา" และทานก็
22 และพระเยโฮวาห จะโจมตี กระทําตาม เดินเปลือยกายและ
อียิปต ทรงโจมตีพลาง ทรงรัก- เทาเปลา
ษาพลาง และเขาทั้ งหลายจะหัน 3และพระเยโฮวาหตรัสวา "อิสกลั บมาหาพระเยโฮวาห และ ยาห ผู รั บใช ของเราเดิ น เปลื อย
พระองค จะทรงฟงคําวิ งวอนของ กายและเท าเปล าสามป เป น
เขา และทรงรักษาเขา
หมายสําคั ญและเป นมหั ศจรรย
23 ในวั น นั้ น จะมี ทางหลวงจาก แก อี ยิ ปต และแก เอธิ โอเป ยฉั น
อียิปตถึงอัสซีเรีย และคนอัสซี- ใด
เรี ยจะเข ามายั งอี ยิ ปต และคน 4กษั ตริ ย แห งอั สซี เรี ยจะนําคน
อียิปตยังอัสซีเรีย และคนอียิปต อียิปตไปเปนเชลย และจะกวาด
จะปรนนิ บั ติ พร อมกั บคนอั สซี - คนเอธิ โอเป ยไปเป นเชลย ทั้ ง
เรีย
คนหนุ มสาวและคนแก เปลื อย
24 ในวั นนั้ น อิ สราเอลจะเป นที่ กายและเทาเปลา เปดกน เปนที่
สามกั บอี ยิ ปต และกั บอั สซี เ รี ย ละอายแกอียิปต
เปนพรทามกลางแผนดินนั้ น
5 แล วเขาทั้ งหลายจะกลั ว และ
25 เป น ผู ที่ พระเยโฮวาห จ อม อั บอายด วยเหตุ เอธิ โอเป ยความ
โยธาจะทรงอํ า นวยพระพรว า หวั งของเขา และอี ยิ ปต ความ
"อี ยิ ปต ชนชาติ ของเราจงได รั บ โออวดของเขา
พร และอัสซี เรียผลงานแห งมือ 6 และชาวเกาะนี้ จะกล าวในวั น
ของเรา และอิสราเอลมรดกของ นั้ นว า "ดูเถิด นี่ แหละผู ซึ่ งเรา
เรา"
หวั งใจ และผู ซึ่ งเราหนี ไปหา
อัสซีเรียจะทําลายอียิปต
ความช วยให พ นจากกษั ตริ ย
ในป ที่ ทารทาน (ผู ซึ่ ง อัสซีเรีย และเราจะหนีใหพนได
ซาร ก อนกษั ต ริ ย แห ง อยางไร"

20

(21) 1 พกษ 8:43 (22) พบญ 32:39 (23) อสย 11:16 (24) อสย 6:13; 49:6
(25) กดว 6:24, 27 (1) 2 พกษ 18:17 (2) ยรม 13:1-11 (3) กดว 14:34; อสค 4:5
(4) อสย 19:4; ยรม 46:26 (5) อสย 30:3, 5, 7; 36:6 (6) โยบ 22:30; ยรม 47:4
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อิสยาห 21
หนา 1416
ภาระเกี่ ยวกับถิ่ นทุรกันดาร
เขาเห็น"
ภาระเกี่ ยวกั บถิ่ นทุ ร - 7เขาได เห็ นรถรบพร อมกั บพล
กั น ด า ร ข อ ง ท ะ เ ล ม าเป นคู ๆ รถเที ยมลาเป นคู ๆ
เหมื อ นลมหมุ น ในภาคใต พั ด และรถเที ยมอู ฐเป นคู ๆ เขาได
เกลี้ ยงไป มันมาจากถิ่ นทุรกัน- ฟ งอย างพิ นิ จพิ เคราะห อย าง
ดาร จากแผ นดิ นอั นน าคร าม พินิจพิเคราะหทีเดียว
8แล วผู เห็นไดร องว า "พวกเขา
กลัว
2เขาบอกนิ มิ ต ที่ เหี้ ยมหาญแก มาดุ จสิ งโต ข าแต องค พระผู
ข าพเจ าว าผู ปล นเข าปล น ผู ทํา เป นเจ า ข าพระองค ยื นอยู บน
ลายเขาทําลาย โอ เอลามเอย จง หอคอยตลอดไปในกลางวั น
ขึ้ นไป โอ มีเดียเอย จงเขาลอม ข าพระองค ประจําอยู ที่ ตําแหน ง
ซึ่ งมั นให เกิ ดการถอนหายใจทั้ ง ของขาพระองคตลอดหลายคืน
9และ ดูเถิด รถรบพรอมพลรบ
สิ้ น เราไดกระทําใหสิ้ นไปแลว
3เพราะฉะนั้ นบั้ นเอวของข าพ- กับพลมาเปนคู ๆกําลังมา" และ
เจ าจึ ง เต็ ม ด วยความแสนระทม เขาตอบว า "บาบิ โลนล มแล ว
ความเจ็ บปวดฉวยข าพเจ าไว ลมแลว บรรดารูปเคารพสลักทั้ ง
อย างความเจ็ บปวดที่ หญิ งกําลั ง สิ้ นแห งพระของเขา พระองค
คลอดบุตร ขาพเจาจนใจเพราะ ทรงทําลายลงถึงพื้ นดิน"
สิ่ งที่ ได ยิ น ข าพเจ าท อถอย 10 โอ ท านผู ถู กนวดและผู ถู ก
ฝ ดของข าพเจ าเอ ย ข าพเจ าได
เพราะสิ่ งที่ ไดเห็น
4 จิ ตใจของข า พเจ า ฟุ งซ า นไป ยิ น อะไรจากพระเยโฮวาห จอม
ความหวาดเสี ยวกระทําให ขาพ- โยธา พระเจ าแห งอิ สราเอล
เจ าครั่ นคร าม แสงโพล เพล ซึ่ ง ข า พเจ า ก็ ร อ งประกาศแก ท า น
ข าพเจ าหวั งกลั บทําให ข า พเจ า อยางนั้ น
ภาระเกี่ ยวกับดูมาห
สั่ นสะเทือน
5จงเตรี ยมสํารั บไว จงเฝ าอยู 11 ภาระเกี่ ยวกั บดู มาห มี คน
บนหอคอย จงกิน จงดื่ ม เจ า หนึ่ งเรี ยกข า พเจ า จากเสอี ร ว า
นายทั้ งหลายเอย จงลุกขึ้ นชโลม "คนยามเอย ดึกเทาไรแลว คน
ยามเอย ดึกเทาไรแลว"
โลไวดวยน้ํามัน
6เพราะองค พระผู เป นเจ าตรั ส 12 คนยามตอบว า "เช ามาถึ ง
กั บข าพเจ าดั งนี้ ว า "จงไป ตั้ ง กลางคื นมาด วย ถ าจะถาม ก็
ยามให เ ขาไปร อ งประกาศสิ่ งที่ ถามเถิด จงกลับมาอีก"

21

(1) อสย 13:1 (2) สดด 60:3; สภษ 13:15 (3) อสย 15:5 (4) 1 ซมอ 25:36-38
(5) ดนล 5:1-5 (6) 2 พกษ 9:17-20 (7) อสย 21:9; ฮบ 2:1 (8) อสย 5:29; ยรม 4:7
(9) ยรม 50:3, 9 (10) 2 พกษ 13:7; ยรม 51:33 (11) ปฐก 25:14 (12) ยรม 50:27
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หนา 1417
อิสยาห 21, 22
ภาระเกี่ ยวกับอาระเบีย
หนี กั นไปแล ว เขาถู กจั บไดโดย
13 ภาระเกี่ ยวกั บอาระเบี ย โอ นายธนู ชายฉกรรจ ของเจ าทุ ก
กระบวนพ อค าของคนเดดาน คนถู กจั บแม วาเขาได หนี ไปไกล
เอ ย เจ าจะพั กอยู ในดงทึ บใน แลว
4เพราะฉะนั้ น ข าพเจ าจึ งว า
อาระเบีย
14 ชาวแผ น ดิ น เทมาได เ อาน้ํ า "อย ามองข าพเจ า ให ข าพเจ า
มาให คนกระหาย เขาเอาขนม หลั่ งน้ําตาอยางขมขื่ น อยาอุตส าห เล าโลมข าพเจ าเลย เหตุ
ปงมาตอนรับคนลี้ ภัย
15 เพราะเขาได หนี จากดาบ ด วยการทําลายธิ ดาแห งชนชาติ
จากดาบที่ ชักออก จากธนูที่ โกง ของขาพเจา"
อยู และจากสงครามซึ่ งทําให 5เพราะองค พระผู เ ป นเจ าพระ
เจาจอมโยธาทรงมีวันหนึ่ ง เปน
ทุกขทรมานเปนอยางมาก
16 เพราะองคพระผู เปนเจาตรัส วาระจลาจล วาระเหยียบย่ํา และ
กั บข าพเจาดังนี้ วา "สงาราศี ทั้ ง วาระยุ งเหยิ งในที่ ลุ ม แห งนิ มิ ต
สิ้ นของเคดาร จะถึ งที่ สุ ดภายใน คื อการพั งกําแพงลงและโห ร อง
ใหแกภูเขา
ปเดียวตามปจางลูกจาง
17 และนั กธนู ที่ เหลื อ อยู ของ 6เอลามหยิ บแล งธนู กั บเหล า
ทแกล วทหารแห งชาวเคดาร จะ รถรบพร อมพลรบและพลม า
เหลื อน อย เพราะพระเยโฮวาห และคีรก็เผยโล
พระเจ าของอิ สราเอลได ตรั ส 7ต อ มาที่ ลุ มที่ ดี ที่ สุ ดของท าน
จะเต็ มไปด วยรถรบ และพลม า
แลว"
จะเขาประจําที่ ประตูเมือง
ภาระเกี่ ยวกับที่ ลุ มแหงนิมิต
ภาระเกี่ ยวกั บที่ ลุ ม 8 พระองค ท รงเอาสิ่ งป ด บั งยู แห งนิ มิ ต ที่ เจ าได ขึ้ น ดาห ไปเสี ยแล ว ในวั นนั้ นท าน
ไป เจาทุกคน ที่ บนหลังคาเรือน ไดมองที่ อาวุธแหงเรือนพนา
9ท านได เห็ นช องโหว แห งนคร
นั้ น เปนเรื่ องอะไรกัน
2เจ าผู เป นเมื องที่ เต็ มด วยการ ดาวิ ดว ามี หลายแห ง แล วท าน
โห รอง เมืองที่ อึ กทึกครึกโครม ทั้ งหลายก็เก็บน้ําในบอลาง
นครที่ เตนโลด ผู ที่ ถูกฆาของเจา 10 และท านก็นั บเรื อนของเยรู มิไดถูกฆาดวยดาบ หรือตายใน ซาเล็ ม และท านก็ พั งเรื อนมา
เสริมกําแพงเมือง
สงคราม
3 ผู ครองเมื องของเจ า ทั้ งหมด 11 ท า นทํ า ที่ ขั บ น้ํ า ไว ร ะหว า ง

22

(13) 1 พกษ 10:15 (14) ปฐก 25:15 (15) โยบ 6:19 (16) โยบ 7:1 (17) อสย 10:18
(1) สดด 125:2 (2) อสย 22:12 (3) 2 พกษ 25:4 (4) นรธ 1:20 (5) อสย 37:3
(6) ปฐก 10:22 (7) อสย 8:7 (8) 1 พกษ 7:2 (9) 2 พกษ 20:20 (11) นหม 3:16
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อิสยาห 22
หนา 1418
กํ า แพงทั้ งสองเพื่ อรั บน้ํ า ของ 17 ดู เถิ ด พระเยโฮวาห จะทรง
สระเก า แต ท านมิ ได มองดู ผู ที่ เหวี่ ยงเจ า ออกไปให เ ป น เชลย
ได ทรงบั นดาลเหตุ และมิ ได อย างแรง พระองค จะทรงฉวย
เอาใจใส ผู ทรงวางแผนงานนี้ ไว เจาใหแนน
นานมาแลว
18 และมวนเจา และขวางเจาไป
12 ในวั นนั้ นองค พระผู เป นเจ า อย างลู กบอลล ยั งแผ นดิ น กว าง
พระเจ าจอมโยธาทรงเรี ยกให ร่ํา เจ าจะตายที่ นั่ น และที่ นั่ นจะมี
ไห และคร่ํ า ครวญ ให มี ศี รษะ รถรบอั นตระการของเจ า เจ าผู
โล นและให คาดตั วด วยผ ากระ- เปนที่ อดสูแกเรือนนายของเจา
สอบ
19 เราจะผลั กเจ าออกไปจาก
13 และ ดูเถิด มี ความชื่ นบาน ตําแหน งของเจ า และเจ าจะถู ก
และความยิ นดี มี การฆ าวั วและ ดึงลงมาจากหนาที่ ของเจา
ฆ าแกะ มี การกิ นเนื้ อและดื่ ม 20 อยู มาในวั น นั้ นเราจะเรี ยก
น้ํา องุ น "ให เรากิ นและดื่ มเถิ ด ผู รั บใช ของเรา คื อเอลี ยาคิ ม
เพราะวาพรุ งนี้ เราจะตาย"
บุตรชายฮิลคียาห
14 พระเยโฮวาห จอมโยธาได 21 เราจะเอาเสื้ อยศของเจ ามา
ทรงสํ า แดงในหู ของข า พเจ าว า สวมให เขา และจะเอาผ าคาด
"แน ที เ ดี ยวที่ จะไม ลบความชั่ ว ของเจ าคาดเขาไว และจะมอบ
ช าอั นนี้ ให เจ า จนกว าเจ าจะ อํานาจปกครองของเจ าไว ในมื อ
ตาย" องคพระผู เปนเจาพระเจา ของเขา และเขาจะเป นดั งบิ ดา
จอมโยธาตรัสดังนี้
แก ช าวเยรู ซ าเล็ มและแก ว งศ
การพิพากษาตอเชบนาห
วานยูดาห
15 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า 22 และเราจะวางลู กกุ ญแจของ
จอมโยธาตรั สดั งนี้ ว า "ไปเถิ ด วั งดาวิดไว บนบ าของเขา เขาจะ
ไปหาผู รั กษาทรั พย สมบั ติ คนนี้ เป ดและไม มี ผู ใดป ด เขาจะป ด
คือไปยังเชบนาห ผู ดูแลราชสํา- และไมมีผู ใดเปด
23 และเราจะตอกเขาไว เหมื อน
นัก และจงพูดกับเขาวา
16 เจามีสิทธิ์ อะไรที่ นี่ และเจามี ตอกหมุดในที่ มั่ นคง และเขาจะ
ใครอยู ที่ นี่ เจ าจึ งสกั ดอุ โมงค เป น ที่ นั่ งมี เ กี ยรติ แ ก วงศ วาน
ที่ นี่ เพื่ อตั วเจ าเอง ดุ จคนสกั ด บิดาของเขา
อุ โมงค ในที่ สู ง และสลั กที่ อยู 24 และเขาทั้ ง หลายจะแขวนไว
บนตั วเขาซึ่ งสง าราศี ทั้ งสิ้ นของ
สําหรับตนเองในศิลา
(12) 2 พศด 35:25 (13) อสย 5:12 (14) 1 ซมอ 9:15 (15) 1 พศด 27:25; กจ 8:27
(16) มคา 2:10 (17) อสธ 7:8 (18) อสย 17:13 (19) โยบ 40:11 (20) อสย 36:3
(21) ปฐก 41:42 (22) มธ 16:18-19 (23) อสร 9:8; ปญจ 12:11 (24) ปฐก 41:44
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อิสยาห 22, 23
วงศวานบิดาของเขา ลูกหลานผู หรือบํารุงเลี้ ยงหญิงพรหมจารี"
สื บสาย ภาชนะเล็ กๆทุ กชิ้ น 5เขาทั้ งหลายรั บเรื่ องราวเกี่ ยว
ตั้ งแตถวยจนถึงเหยือกทั้ งสิ้ น
กั บอี ยิ ปต อย างไร เขาจะแสน
25 พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส ระทมอยู ดวยเรื่ องราวเมืองไทระ
ว า ในวั นนั้ นหมุ ดที่ ปกแน นอยู อยางนั้ น
ในที่ มั่ นจะหลุ ด มั นจะถู กโค น 6จงข ามไปยั งทารชิ ชเถิ ด ชาว
ลงและตกลงมา และภาระที่ อยู เกาะเอย จงคร่ําครวญ
บนนั้ นจะถู กขจั ดออก เพราะ 7 นี่ เป นเมื อ งที่ สนุ ก สนานของ
พระเยโฮวาหไดตรัสไวแลว"
เจ าทั้ งหลายหรื อ ซึ่ งกําเนิ ดมา
ภาระเกี่ ยวกับเมืองไทระ
แต กาลโบราณ ซึ่ งเทาได พามั น
ไปตั้ งอยู ไกล
และเมืองไซดอน
ภาระเกี่ ยวกับเมื องไท- 8 ผู ใดได มุ งหมายไว เ ช น นี้ ต อ
ระ บรรดากํา ป นแห ง เมื องไทระ คื อเมื องที่ ให มงกุ ฎ
ทารชิชเอย จงคร่ําครวญ เพราะ ซึ่ งบรรดาพ อค าของมั นเป นเจ า
ว า เมื อ งนั้ นถู ก ทํ า ลายร า งเสี ย นาย ซึ่ งพวกพาณิ ชของมั นเป น
แล ว ไม มี เรื อนหรื อท าจอดเรื อ คนมีเกียรติของโลก
เผยให เขาทั้ งหลายประจั กษ ณ 9พระเยโฮวาห จอมโยธาทรงมุ ง
หมายไว เ พื่ อจะหลู ความเย อ
แผนดินคิทธิม
หยิ
่ งของสง าราศี ทั้ งสิ้ น เพื่ อ
2ชาวเกาะเอย จงนิ่ งเสีย เจาซึ่ ง
พ อค าแห งเมื องไซดอนที่ ผู ผ าน หลู เกี ยรติ ของผู มี เกี ยรติ ทั้ งสิ้ น
ข ามทะเลไป ได ทําให เจ าเต็ ม ในแผนดินโลก
10 โอ ธิ ดาแห งทารชิ ชเอ ย จง
บริบูรณ
3 และข า มน้ํ า มากหลายรายได ผ านแผ นดิ นของเจ าข ามไป
ของเมื องนั้ นคื อข าวเมื องชิ โหร เหมือนแม น้ํา มั นไม มี กําลั งอี ก
เป นผลเกี่ ยวเก็ บของแม น้ํ า เลย
เมื อ งนั้ นเป นพ อค า ของบรรดา 11 พระองค ทรงเหยี ยดพระ
หั ต ถ ข องพระองค เ หนื อทะเล
ประชาชาติ
4โอ ไซดอนเอย จงอับอายเถิด พระองค ทรงบั นดาลให บรรดา
เพราะทะเลได พู ดแล ว ที่ กําบั ง ราชอาณาจั กรสั่ นสะเทื อน พระ
เขมแข็งของทะเลพูดวา "ขามิได เยโฮวาห ทรงบั ญชาเกี่ ยวกั บ
ปวดครรภ หรื อข ามิ ได คลอด เรื่ องเมื องแห งพาณิ ชย เพื่ อจะ
บุ ตร ข ามิ ได เลี้ ยงดู คนหนุ ม ทํ า ลายที่ กํ า บั ง เข ม แข็ ง ของมั น

23

(25) อสธ 9:5-14 (1) ยรม 25:15, 22 (2) สดด 46:10 (3) 1 พศด 13:5; ยรม 2:18
(4) ยรม 47:3-4 (5) อพย 15:14-16 (6) อสย 23:10, 12 (7) ยชว 19:29; อสย 47:1
(8) พบญ 29:24-28 (9) อสย 10:33; 14:24 (10) 1 ซมอ 28:20 (11) อพย 15:8-10
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อิสยาห 23, 24
หนา 1420
เสีย
จางใหม และจะเลนชู กับบรรดา
12 และพระองค ตรั สว า "โอ ราชอาณาจักรทั้ งสิ้ นบนพื้ นโลก
ธิ ด าพรหมจารี ผู ถู ก บี บ บั ง คั บ 18 สินคาของมันและสินจางของ
แหงไซดอนเอย เจาจะไมลิงโลด มั น จะเป นของบริ สุ ทธิ์ ถวายแด
ตอไปอีก จงลุกขึ้ นขามไปคิทธิม พระเยโฮวาห จะไมสะสมไวหรือ
เถิ ด แมที่ นั่ นเจ าก็จะไมมีความ เก็ บนิ่ งไว แต สิ นค าของมั นจะ
สงบ"
อํ า นวยอาหารอุ ดมและเสื้ อผ า
13 จงดู แผ นดิ นแห งคนเคลเดี ย งามแก บรรดาผู ที่ อยู ต อพระ
เถิด ชนชาตินี้ ยังไมมีขึ้นมา จน พักตรพระเยโฮวาห
กวาคนอัสซี เรียสถาปนาแผ นดิน
พอสมัยความทุกขตางๆ
นั้ นไว สําหรั บคนที่ อาศั ยอยู ตาม
ผานไปแลวก็จะเกิดยุคแหง
ถิ่ นทุรกันดาร พวกเขาไดกอเชิง
อาณาจักรของพระคริสต
เทินของเขาขึ้ น พวกเขากอวังทั้ ง
ดูเถิด พระเยโฮวาหจะ
หลายของเขาขึ้ น แตทานกระทํา
ทรงทิ้ งโลกใหราง และ
ใหมันเปนที่ ปรักหักพัง
ทรงกระทําใหรางเปลา และพระ
14 บรรดากําป นแห งทารชิชเอ ย องค จะทรงคว่ํา แผ นดิ นโลกและ
จงคร่ํ า ครวญเถิ ด เพราะว าที่ กระจายผู อาศัยของมัน
กําบั งเข มแข็ งของเจ าถู กทิ้ งร าง 2และจะเป นอยางนั้ นต อปุโรหิต
เสียแลว
อย างเป นกั บประชาชน ต อนาย
15 ต อมาในวั นนั้ น เขาจะลื ม ของเขา อย างเป นกั บทาส ต อ
เมื องไทระเจ็ ดสิ บป อย างกั บ นายผู หญิงของเขา อยางเปนกับ
อายุ ของกษั ตริ ย องค เดี ยว พอ สาวใช ตอผู ขาย อยางเป นกั บ
สิ้ นเจ็ ด สิ บป ไ ทระจะร อ งเพลง ผู ซื้ อ ต อผู ยืม อย างเป นกั บผู
อยางหญิงแพศยาวา
ให ยื ม ต อผู ให ยื มโดยคิ ดดอก
16 "หญิ ง แพศยาที่ เขาลื ม แล ว เบี้ ย อยางผู ยืมโดยคิดดอกเบี้ ย
เอ ย จงหยิ บพิณเขาคู เดิ นไปทั่ ว 3 แผ นดิ นนั้ นจะถู กทิ้ งร าง
เมื อง จงบรรเลงเพลงไพเราะ อย างสิ้ นเชิ ง และถู กปล นหมด
รองเพลงหลายๆบท เพื่ อเขาจะ สิ้ น เพราะพระเยโฮวาห ได ตรั ส
ระลึกเจาได"
พระวจนะนี้ แลว
17 ต อมาเมื่ อสิ้ นเจ็ ดสิ บป พระ 4โลกก็ ไว ทุ กข และเหี่ ยวแห งไป
เยโฮวาหจะทรงเยี่ ยมเยียนเมื อง พิ ภพก็ อ อนระทวยและเหี่ ยว
ไทระ และเมืองนั้ นจะกลับไปรับ แห ง คนสู งศักดิ์ ของโลกก็ อ อน

24

(12) อสค 26:13-14 (13) ปฐก 11:28, 31 (14) อสค 27:25-30 (15) ยรม 25:9-11
(16) สภษ 7:10-12 (17) ยรม 29:10 (18) อสย 60:6-7 (1) อสย 1:7-9; 5:6
(2) 2 พศด 36:14-17; ยรม 5:3-6 (3) ลนต 26:30-35 (4) อสย 3:26; 28:1
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อิสยาห 24
ระทวยไป
ทั้ งหลาย อย างกั บเมื่ อต นมะ5 โลกนี้ มี ราคี เ พราะผู อาศั ยใน กอกเทศถูกเขย า อยางเมื่ อการ
นั้ น เพราะเขาทั้ งหลายละเมิ ด เก็บเล็มตามเถาองุ นสิ้ นลง
ตอพระราชบัญญัติ ไดฝาฝนกฎ 14 เขาทั้ งหลายจะเปล ง เสี ยง
ไดหักพันธสัญญานิรันดรนั้ น
ของเขาขึ้ น เขาจะร องเพลง
6เพราะฉะนั้ นคําสาปก็ กลื นโลก ฉลองความโอ อ า ตระการของ
และผู ที่ อาศั ยในนั้ นก็ โดดเดี่ ยว พระเยโฮวาห เขาจะโห รองจาก
เพราะฉะนั้ นผู อาศั ยในแผ นดิ น ทะเล
โลกจึงถูกเผาผลาญ มีคนเหลื อ 15 เพราะฉะนั้ น ในรุ งอรุ ณจง
นอย
ถวายสง า ราศี แด พระเยโฮวาห
7น้ําองุ นใหมก็ ไวทุกข เถาองุ น ในเกาะทั้ งหลายแห งทะเลจง
ก็ อ อนระทวย จิ ตใจที่ รื่ นเริ ง ถวายแดพระนามแหงพระเยโฮทั้ งปวงก็ถอนหายใจ
วาหพระเจาของอิสราเอล
8เสี ยงสนุ กสนานของรํามะนาก็
ความทุกขเวทนาครั้ งใหญ
เงียบ เสียงของผู เบิกบานก็หยุด
(สดด 2:5; วว 7:14)
เสี ย เสี ยงสนุ กสนานของพิ ณ 16 ตั้ งแต ที่ สุ ดปลายโลกเราได
เขาคู ก็เงียบ
ยิ นเสี ยงเพลงสรรเสริ ญว า สง า
9 เขาจะไม ดื่ ม เหล าองุ น พร อ ม ราศี จงมี แก ผู ชอบธรรม แต
กั บการร องเพลงอี ก เมรั ยก็ จะ ข าพเจ าว า "ข าพเจ าก็ ผ ายผอม
เปนของขมแกผู ที่ ดื่ ม
ข าพเจ าก็ ผ ายผอม วิ บั ติ แก
10 เมื อ งที่ จลาจลแตกหั ก เสี ย ข าพเจ า เพราะคนทรยศประแลว บานทุกหลังก็ปดหมด ไม พฤติ อย างทรยศยิ่ ง เอย คน
ใหใครเขาไป
ทรยศประพฤติอยางทรยศยิ่ ง"
11 มี เสี ยงร องที่ กลางถนนด วย 17 โอ ชาวแผ นดิ นโลกเอ ย
เรื่ องเหลาองุ น ความชื่ นบานทั้ ง ความสยดสยองและหลุ ม พราง
สิ้ นก็ เยื อกเย็ นลงแล ว ความ และกับก็มาทันเจาแลว
ยินดีของแผนดินก็หายสูญไป
18 ตอมาผู ใดหนีเมื่ อไดยินเสียง
12 มี ก ารรกร างว า งเปล า ทิ้ งไว ความสยดสยองนั้ น จะตกใน
ในเมื อง ประตู เมื องก็ ถู กทุ บ หลุ มพราง และผู ที่ ป นออกมา
ทําลายเสีย
จากหลุมพรางก็จะติดกับ เพราะ
13 เพราะจะเป นเช นนี้ อยู ท าม- ว า หน า ต า งของฟ าสวรรค ก็ ถู ก
กลางแผนดิน ทามกลางชนชาติ เป ด และรากฐานของแผ นดิ น
(5) ปฐก 3:17 (6) พบญ 28:15 (7) อสย 16:8 (8) ยรม 7:34 (9) สดด 69:12
(10) อสย 24:12 (11) สภษ 31:6 (12) ยรม 9:11 (13) อสย 1:9 (14) อสย 12:1-6
(15) โยบ 35:9-10 (16) อสย 26:15 (17) ลนต 26:21-22 (18) พบญ 32:23-26
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อิสยาห 24, 25
หนา 1422
โลกก็หวั่ นไหว
จะยอพระเกี ยรติ พระองค ข า
19 โลกแตกสลายสิ้ นเชิ งแล ว พระองค จ ะสรรเสริ ญพระนาม
โลกแตกเป นเสี่ ยงๆ โลกถู ก ของพระองค เพราะพระองคได
เขยาอยางรุนแรง
ทรงกระทําการมหั ศจรรย แผน
20 โลกก็ จะซวนเซไปอย า งคน งานที่ พระองคทรงดําริไว นานมา
เมา มั นจะแกว งไปอย างเพิ ง แลวก็สัตยซื่ อและเปนความจริง
การละเมิ ด ของโลกจะหนั ก อยู 2เพราะพระองค ได ทรงกระทํา
บนมั น และมั นจะล มและจะไม ให เมื องเป นกองขยะ เมื องมี
ลุกอีก
ป อมเป นที่ ปรั กหั กพั ง วั งของ
21 ต อมาในวั นนั้ นพระเยโฮวาห ชนต า งด า วไม เ ป น เมื อ งต อ ไป
จะทรงลงโทษบริ วารของฟ า อีก จะไมกอสรางขึ้ นอีกเลย
สวรรค ในฟ าสวรรค และบรร- 3เพราะฉะนั้ นประชาชาติ ที่ แข็ ง
ดากษั ต ริ ย ของแผ น ดิ น โลกใน แรงจะถวายสง าราศี แด พระองค
แผนดินโลก
หั วเมื องของบรรดาประชาชาติที่
การเปนขึ้ นมาจาก
ทารุณจะเกรงกลัวพระองค
4 เพราะพระองค ไ ด ท รงเป น ที่
ความตายครั้ งแรก
22 เขาทั้ งหลายจะถู กรวบรวมไว กํ า บั งเข มแข็ งของคนยากจน
ด วยกั น ดั่ งนั กโทษในคุ กมื ด ทรงเป นที่ กําบั งเข มแข็ งของคน
เขาทั้ งหลายจะถู กกั กขั งไว ในคุ ก ขั ดสนเมื่ อเขาทุ กข ใจ ทรงเป น
และต อมาหลายวั นเขาจึ งจะถู ก ที่ ลี้ ภั ยจากพายุ และเป นร มกั น
ความรอน เมื่ อลมของผู ที่ ทารุณ
ลงโทษ
23 แล วดวงจั นทร จะอดสู และ ก็เหมือนพายุพัดกําแพง
ดวงอาทิตยจะอับอาย เพราะวา 5 เหมื อนความร อ นในที่ แห ง
พระเยโฮวาห จอมโยธาจะทรง พระองค จะทรงระงั บเสี ยงของ
ราชย บนภู เขาศิ โยนและในเยรู - คนต างด าว ร มเมฆระงั บความ
ซาเล็ ม และสง าราศี จะปรากฏ ร อนฉั นใด กิ่ งของผู ทารุ ณก็ จะ
ถูกตัดลงฉันนั้ น
ตอหนาพวกผู ใหญของพระองค
6 บนภู เ ขานี้ พระเยโฮวาห จอม
การมีชัยในยุคแหง
โยธาจะทรงจั ดการเลี้ ยงสําหรั บ
อาณาจักรของพระคริสต
โอ ข าแต พระเยโฮวาห บรรดาชนชาติ ทั้ งหลาย เป น
พระองค ท รงเป น พระ การเลี้ ยงด วยของอ วนพี เป น
เจ าของข าพระองค ข าพระองค การเลี้ ยงด วยน้ํ า องุ น ที่ ต กตะ-

25

(19) ยรม 4:23-28 (20) สดด 107:27 (21) อสย 10:25-27 (22) ยชว 10:16-17
(23) อสค 32:7-8 (1) อพย 15:2 (2) อสย 25:12 (3) สดด 46:10-11; อสย 49:23
(4) อสย 11:4; 14:32; 29:19 (5) อสย 10:8-15; 13:11 (6) สดด 72:14-16
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หนา 1423
อิสยาห 25, 26
กอนแลว ดวยของอวนพีมีไขมัน และพระองค จะทรงให ความเย อ
ในกระดู กเต็ ม ด วยน้ํ า องุ นตก หยิ่ งของเขาต่ําลงพร อมกับฝมื อ
ตะกอนที่ กรองแลว
ชํานาญของเขา
7และบนภู เขานี้ พระองค จะทรง 12 ป อมสู งของกําแพงเมืองของ
ทําลายผ าคลุ มหน าซึ่ งคลุ มหน า เจ า นั้ นพระองค จะทรงให ต่ํ า ลง
บรรดาชนชาติ ทั้ งหลาย และ ทรงเหยียดลง และเหวี่ ยงลงถึ ง
ม านซึ่ งกางอยู เหนื อบรรดา ดิน แมกระทั่ งถึงผงคลี
ประชาชาติ
เพลงของผู ที่รอดแลว
8พระองค จะทรงกลื นความตาย
ในยุคแหงอาณาจักร
ด วยการมี ชั ย และองค พระผู
ของพระคริสต
เป นเจ าพระเจ าจะทรงเช็ ดน้ําตา
ในวั นนั้ น เขาจะร อง
จากหนาทั้ งปวง และพระองคจะ
เพลงนี้ ในแผ น ดิ น ยู ทรงเอาการลบหลู ชนชาติ ของ ดาห "เรามี เมื องเข มแข็ งเมื อง
พระองค ไปเสี ยจากทั่ วแผ นดิ น หนึ่ ง พระเจ าจะทรงตั้ งความ
โลก เพราะพระเยโฮวาหไดตรัส รอดไว เป นกํ า แพงและป อม
แลว
ปราการ
9ในวันนั้ นเขาจะกลาวกันวา "ดู 2จงเป ดประตู เมื องเถิ ด เพื่ อ
เถิ ด นี่ คื อพระเจ าของเราทั้ ง ประชาชาติ ที่ ชอบธรรมซึ่ งรั กษา
หลาย เราได รอคอยพระองค ความจริงไวจะไดเขามา
เพื่ อวาพระองคจะทรงชวยเราให 3ใจแนวแนในพระองคนั้ น พระ
รอด นี่ คือพระเยโฮวาห เราได องคทรงรักษาไว ในสั นติ ภาพอั น
รอคอยพระองค ใหเรายินดีและ สมบูรณ เพราะเขาวางใจในพระ
เปรมปรี ดิ์ ในความรอดของพระ องค
องค"
4จงวางใจในพระเยโฮวาห เป น
10 เพราะพระหั ตถ ของพระเย- นิ ตย เพราะพระเยโฮวาห คื อ
โฮวาห จะพั กอยู บนภูเขานี้ และ พระเยโฮวาห ทรงเป นพระกําลั ง
โมอั บจะถู กเหยี ยบย่ํ า ลงภาย นิรันดร
ใต พระองค เหมื อนเหยียบฟาง 5 เพราะพระองค ทรงให ชาว
ลงในหลุมมูลสัตว
เมื องที่ สู งส งนั้ น คื อเมื องที่ สู ง
11 และพระองค จะทรงกางพระ สงนั้ นต่ําลง พระองคทรงใหมัน
หัตถของพระองคทามกลางพวก ต่ําลง พระองค ทรงใหมั นต่ําลง
เขา ดั่ งคนว ายน้ํากางมื อว ายน้ํา ต่ําลงถึงดิน พระองคทรงใหมัน

26

(7) มธ 27:51 (8) ฮชย 13:14 (9) ศฟย 3:14-20; วว 1:7 (10) อสย 11:10; 12:6
(11) อสย 5:25 (12) ยรม 51:58, 64 (1) อสย 2:11, 20 (2) สดด 118:20
(3) สดด 85:7-8; มคา 5:5 (4) 2 พศด 20:20; สดด 55:22 (5) โยบ 40:11-13
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อิสยาห 26
หนา 1424
ลงที่ ผงคลี
องค เอย ไฟแหงสวนปฏิปกษ
6เท าเหยี ยบมั น คือเทาของคน ของพระองคจะเผาผลาญเขาเสีย
ยากจน คื อย างเท าของคนขั ด 12 ขาแตพระเยโฮวาห พระองค
สน"
จะสถาปนาสั นติ ภาพเพื่ อข า
7หนทางของคนชอบธรรมก็ราบ พระองค ทั้ งหลาย เพราะพระ
เรียบ พระองคผู เที่ ยงธรรมทรง องค ได ทรงกระทําบรรดากิ จการ
กระทํา ให วิ ถี ของคนชอบธรรม ของพระองคเพื่ อขาพระองคเชน
ราบรื่ น
เดียวกัน
8โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขาพระ 13 โอ ข าแต พระเยโฮวาห พระ
องคทั้ งหลายรอคอยพระองคอยู เจ าของข าพระองค เจ านายอื่ น
ในวิ ถีแห งคําตั ดสินของพระองค นอกเหนื อพระองค ได ครอบ
พระนามอั นเป นที่ ระลึ กของพระ ครองพวกขาพระองค แตขาพระ
องค เป นที่ จิ ตวิ ญญาณของข า องค จะกล าวถึ งพระนามของ
พระองคปรารถนา
พระองคเทานั้ น
9จิ ตใจของข าพระองค อยากได 14 เขาทั้ งหลายตายแลว เขาจะ
พระองค ในกลางคื น จิ ตวิ ญ- ไม มี ชี วิ ตอี ก เขาเป นชาวแดน
ญาณภายในข าพระองค แสวงหา คนตาย เขาจะไม เป นขึ้ นอี ก
พระองค อย างร อนรน เพราะ เพราะฉะนั้ นพระองค ได ทรง
เมื่ อคําตัดสินของพระองค อยู ใน เยี่ ยมเยี ยนและทรงทํ า ลายเขา
แผ นดิ นโลก ชาวพิ ภพจะได และทรงกวาดความระลึ กถึ งเขา
เรียนรู ถึงความชอบธรรม
ทั้ งสิ้ นเสีย
10 ถ าสํา แดงพระคุ ณแก ค นชั่ ว 15 โอ ข าแต พระเยโฮวาห แต
เขาก็ จะไม เรี ยนรู ความชอบ พระองค ท รงเพิ่ มประชาชนขึ้ น
ธรรม เขาจะประพฤติ อย าง พระองค ท รงเพิ่ มประชาชนขึ้ น
อยุ ติ ธรรมในแผ น ดิ นที่ เที่ ยง พระองคไดทรงรับสงาราศี พระ
ธรรม และจะมองไม เห็ นความ องค ทรงขยายเขตแดนของแผ น
โออาตระการของพระเยโฮวาห
ดิ นไกลไปถึงที่ สุ ดปลายแผ นดิ น
11 ขาแตพระเยโฮวาห เมื่ อพระ โลก
หั ตถ ของพระองคชู ขึ้ น เขาก็ จะ 16 ข าแต พระเยโฮวาห ในยาม
มองไม เห็ น แต เขาจะมองเห็ น ทุ ก ข ใจเขาได แสวงหาพระองค
และจะได อั บอาย เพราะเขามี เขาทั้ งหลายหลั่ งคํ า อธิ ษฐาน
ความอิ จฉาต อชนชาติ ของพระ ออกมาในเมื่ อการตี สอนอยู
(6) ยชว 10:24 (7) 1 พศด 29:17 (8) กดว 36:13 (9) สดด 63:6-7; 77:2-3
(10) อพย 8:15 (11) สดด 10:12; มคา 5:9 (12) สดด 29:11 (13) 2 พศด 12:8
(14) อพย 14:30; สดด 106:28 (15) อสย 9:3; 10:22 (16) พบญ 4:29-30
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หนา 1425
อิสยาห 26, 27
เหนือเขาทั้ งหลาย
ของเขาทั้ งหลาย และแผ นดิ น
17 ดั่ งหญิงมี ครรภ เมื่ อใกลถึ ง โลกจะเป ดเผยโลหิ ตซึ่ งหลั่ งอยู
กําหนดเวลาคลอด ก็ เจ็ บปวด บนมั น และจะไมปดบังผู ถูกฆา
และร อ งออกมาด วยความเจ็ บ ของมันไวอีก
ปวดรวดราวอยางฉับพลัน โอ ขา
อิสราเอลจะถูกรวบรวมกันอีก
แตพระเยโฮวาห ขาพระองคทั้ ง
ในวันนั้ น พระเยโฮวาห
หลายก็ เ ป น เช น นั้ นในสายพระ
จะทรงลงโทษด วยพระ
เนตรของพระองค
แสงอั นร ายกาจ ยิ่ งใหญ และ
18 ข าพระองค มี ครรภ ข าพระ แข็ งแกร งของพระองค ต อเลวี องค บิ ดตั ว เป นเหมื อนข าพระ อาธาน ซึ่ งเปนพญานาคที่ ฉกกัด
องค คลอดลม ข าพระองค มิ ได คื อเลวี อาธานพญานาคที่ ขดและ
ทําการชวยใหพนในแผ นดินโลก พระองค จะทรงประหารมั งกรที่
และชาวพิภพมิไดลมลง
อยู ในทะเล
19 คนตายของพระองค จะมี ชี - 2ในวั นนั้ น จงร องเพลงถึ งเธอ
วิต ศพของเขาทั้ งหลายจะลุกขึ้ น วา "สวนองุ นแหงน้ําองุ นสีแดง
พร อมกั บศพของข าพระองค ผู 3เราคื อพระเยโฮวาห เป นผู
อาศัยอยู ในผงคลีเอย จงตื่ นเถิด รั กษาดู แลมั น เราจะรดน้ํ า มั น
และรองเพลง เพราะน้ําคางของ อยู ทุ กขณะ เกรงว าผู หนึ่ งผู ใด
เจ า เป นเหมื อ นน้ํ า ค า งบนผั ก จะทําอั นตรายมั น เราจะรั กษา
และแผ น ดิ นโลกจะให ช าวแดน มันไวทั้ งกลางวันกลางคืน
คนตายเปนขึ้ น
4เราไมมีความพิโรธ ใครเลาจะ
อิสราเอลพบที่ ลี้ ภัยในสมัย
ใหมี หนามย อยหนามใหญขึ้ นมา
สู รบกับเรา เราจะออกรบกับมัน
ความทุกขเวทนาครั้ งใหญ
20 มาเถิ ด ชนชาติ ของข าพเจ า เราจะเผามันเสียดวยกัน
เอ ย จงเข าในห องของเจ าและ 5 หรื อ ให เ ขาเกาะอยู กั บกํ า ลั ง
ป ดประตู เสี ย จงซ อนตั วเจ าอยู ของเราเพื่ อ ให เ ขาทํา สั นติ ภ าพ
สักพักหนึ่ ง จนกวาพระพิโรธจะ กั บเรา แล วเขาจะทําสั นติ ภาพ
กับเรา"
ผานไป
21 เพราะ ดูเถิด พระเยโฮวาห 6พระองค จะทรงกระทําให คนที่
กํ า ลั ง เสด็ จออกมาจากสถานที่ ออกมาจากยาโคบหยั่ งราก อิสของพระองค เพื่ อลงโทษชาว ราเอลจะผลิ ดอกและแตกหน อ
แผ นดิ นโลก เพราะความชั่ วช า กระทํา ให พื้ นพิ ภ พทั้ งสิ้ นมี ผ ล

27

(17) สดด 48:6 (18) อสย 37:3 (19) อสค 37:1-14 (20) ยรม 7:23; 31:14
(21) สดด 50:2-3; อสค 8:6 (1) พบญ 32:41-42; โยบ 40:19 (2) กดว 21:17
(3) ปฐก 6:17; 9:9 (4) อสย 12:1 (5) อสย 25:4 (6) อสย 6:13; 37:31; 49:20-23
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เต็ม
แม น้ํา ไปจนถึ งลําธารอี ยิปต โอ
7พระองค ทรงโบยตี เขาอย างที่ ประชาชนอิ สราเอลเอ ย เจ าจะ
พระองค โบยตีเขาทั้ งหลายที่ โบย ถูกเก็บรวมเขามาทีละคนๆ
ตี เขาหรื อ หรื อเขาถู กฆ าอย าง 13 และอยู มาในวันนั้ นเขาจะเปา
คนทั้ งหลายที่ ถูกเขาฆาแลว
แตรใหญ และบรรดาผู ที่ กําลั ง
8ด วยการขั บไล ด วยการกวาด พิ น าศอยู ในแผ น ดิ น อั สซี เ รี ย
ไปเป นเชลย พระองค ทรงต อสู และบรรดาผู ถู กขั บไล ออกไปยั ง
แย งกั บเขา พระองค ทรงกวาด แผ น ดิ นอี ยิ ป ต จ ะมานมั ส การ
เขาไปด วยลมดุ เ ดื อ ดของพระ พระเยโฮวาห บนภู เ ขาบริ สุ ท ธิ์
องคในวันแหงลมตะวันออก
ที่ เยรูซาเล็ม
9เพราะฉะนั้ นจะลบความชั่ วช า
เอฟราอิมจะถูกกวาดไป
ของยาโคบอย างนี้ แหละ และนี่
เปนเชลย
เป นผลเต็ มขนาดในการปลด
(2 พกษ 17:3-18)
บาปของเขา
คื อเมื่ อเขาทํา
วิ บั ติ แก มงกุ ฎอั นโอ อ า
ศิ ลาทั้ งสิ้ นของแท นบู ชาให เป น
แก ค นขี้ เมาแห ง เอฟเหมื อนหิ น ดิ น สอพองที่ ถู กบด ราอิ ม ซึ่ งความงามอั นรุ งเรื อง
เป นชิ้ นๆ จะไม มี เสารู ปเคารพ ของเขาเหมื อ นดอกไม ที่ กํ า ลั ง
หรือรูปเคารพตั้ งอยู ได
ร วงโรย ซึ่ งอยู บนยอดเขาในที่
10 เพราะเมื องหน าด านก็ จะรก ลุ มอั นอุ ดมของบรรดาผู ที่ เหล า
ราง ที่ อาศัยก็ถูกละทิ้ งและทอด องุ นมีชัย
ทิ้ งอยางกับถิ่ นทุรกันดาร ลูกวัว 2ดู เถิ ด องค พระผู เป นเจ าทรง
จะหากินอยู ที่ นั่ น มันจะนอนลง มี ผู หนึ่ งที่ มี กํ า ลั ง และแข็ งแรง
ที่ นั่ นและกินกิ่ งไมในที่ นั้ น
เหมือนพายุลูกเห็บ อันเปนพายุ
11 เมื่ อกิ่ งนั้ นแห ง มั นก็ จะถู ก ทําลาย เหมื อนพายุ น้ํ า ที่ กําลั ง
หั ก พวกผู หญิ งก็ มาเอามั นไป ไหลท วม ซึ่ งจะเหวี่ ยงลงถึ งดิ น
ก อไฟ เพราะนี่ เป นชนชาติ ที่ ดวยพระหัตถ
ไร ความเข าใจ เพราะฉะนั้ นผู ที่ 3มงกุ ฎอั นโอ อ า คื อคนขี้ เมา
ทรงสรางเขาก็จะไมสงสารเขา ผู แหงเอฟราอิ ม จะถูกเหยียบอยู
ที่ ทรงป นเขาจะไม ท รงสํ า แดง ใตเทา
พระคุณแกเขา
4และความงามอั นรุ งโรจน ของ
12 ต อมาในวั นนั้ น พระเยโฮ- เขา ซึ่ งอยู บนยอดเขาในที่ ลุ ม
วาห จะทรงนวดเอาข า วตั้ งแต อั นอุ ดม จะเป นดอกไม ที่ กําลั ง

28

(7) อสย 10:20-25 (8) โยบ 23:6 (9) สดด 119:67 (10) อสย 5:9-10; 6:11-12
(11) สดด 80:15-16 (12) ปฐก 15:18 (13) ลนต 25:9; กดว 10:2 (1) ฮชย 5:5
(2) อสย 9:9-12; อสค 30:10-11 (3) 2 พกษ 9:33 (4) สดด 73:19-20; ฮชย 6:4
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รวงโรย จะเปนเหมือนผลที่ แรก 11 เปลา แตพระองคจะตรัสกับ
สุกกอนฤดูรอน เมื่ อคนเห็นเขา ชนชาติ นี้ โดยต างภาษาและโดย
ก็กินมันเสียพอถึงมือเขาเทานั้ น ริมฝปากของคนตางดาว
5ในวั นนั้ น พระเยโฮวาห จอม 12 คื อ แก บรรดาผู ที่ พระองค
โยธาจะเป น มงกุ ฎแห ง สง า ราศี ตรั สว า "นี่ คื อการหยุ ดพั ก จง
และเป น มงกุ ฎแห งความงาม ให การหยุ ดพั กแก คนเหน็ ด
แก ค นที่ เหลื อ อยู แห ง ชนชาติ เหนื่ อย และนี่ คื อการพั กผ อน"
ของพระองค
ถึงกระนั้ นเขาก็จะไมฟง
6 และเป น วิ ญญาณแห ง ความ 13 เพราะฉะนั้ นพระวจนะของ
ยุ ติ ธ รรมแก เ ขาผู นั่ งพิ พ ากษา พระเยโฮวาห จึ ง เป น อย างนี้ แก
และเป น กําลั ง ของผู เหล า นั้ นผู เขา เปนขอบังคับซอนขอบังคับ
หั นการสงครามกลั บเสี ยที่ ประตู ข อบั งคั บซ อนข อบั งคั บ เป น
เมือง
บรรทั ดซ อนบรรทั ด บรรทั ด
7เขาเหล านี้ ซมซานไปด วยเหล า ซอนบรรทัด ที่ นี่ นิด ที่ นั่ นหนอย
องุ นเหมือนกัน และโซเซไปดวย เพื่ อเขาจะไปและถอยหลั งและ
เมรั ย ปุ โรหิ ตและผู พยากรณ ก็ จะแตก และจะติดบวงและจะถูก
ซมซานไปด วยเมรั ย เขาทั้ ง จับไป
หลายถู กกลื นไปหมดด วยเหล า
ความหายนะของเอฟราอิม
องุ น เขาโซเซไปด วยเมรัย เขา
ไดตักเตือนยูดาห
เห็ นผิ ดไป เขาสะดุ ดในการให 14 เพราะฉะนั้ นเจ าทั้ งหลายคน
คําพิพากษา
มักเยาะเยยเอย จงฟงพระวจนะ
8 เพราะสํา รั บทุ ก สํา รั บก็ มี อา- ของพระเยโฮวาห คื อเจ าผู ปก
เจี ยนและความโสโครกเต็ ม ไม ครองชนชาตินี้ ในเยรูซาเล็ม
มีที่ ใดที่ สะอาด
15 เพราะเจ าทั้ งหลายได กล า ว
9 เขาจะสอนความรู ให แก ใ คร แลววา "เราไดกระทําพั นธสัญเขาจะให ผู ใดเข าใจหลั กคําสอน ญาไว กั บความตาย และเราทํา
ให แก คนเหล านั้ นที่ หยานมหรื อ ความตกลงไว กั บนรก เมื่ อภั ย
หรือใหแกคนเอามาจากอก
พิ บั ติ อั นท วมท นผ านไป จะไม
10 เพราะเป นข อบั งคั บซ อนข อ มาถึ งเรา เพราะเราทําให ความ
บั งคั บ ข อบั งคั บซ อนข อบั งคั บ เท็ จเป นที่ ลี้ ภั ยของเรา และเรา
บรรทั ดซ อนบรรทั ด บรรทั ด ไดกําบังอยู ในความมุสา"
ซอนบรรทัด ที่ นี่ นิด ที่ นั่ นหนอย 16 เพราะฉะนั้ นองค พระผู เป น
(5) อสย 41:16 (6) ปฐก 41:38-39 (7) ลนต 10:9-10 (8) สภษ 26:11; ยรม 48:26
(9) สดด 50:17; สภษ 1:29 (10) พบญ 6:1-6 (11) พบญ 28:49 (12) 2 พศด 14:11
(13) ยรม 23:36-38 (14) อสย 28:22 (15) โยบ 5:23; ปญจ 8:8 (16) ปฐก 49:10
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เจ าพระเจ าตรั สดั งนี้ วา "ดู เถิ ด ของพระองคนั้ นประหลาด และ
เราวางศิ ลาไว ในศิ โยนเพื่ อเป น เพื่ อกระทํ า งานของพระองค
รากฐาน คื อศิ ลาที่ ทดสอบแล ว งานของพระองคก็แปลก
เป น ศิ ล ามุ มเอกอย างประเสริ ฐ 22 เพราะฉะนั้ นบั ด นี้ อย า เป น
เปนรากฐานอั นมั่ นคง เขาผู นั้ น คนเยาะเยย เกลือกวาพันธะของ
ที่ เชื่ อจะไมรีบรอน
เจาจะเขมงวดขึ้ น เพราะขาพเจา
17 และเราจะกระทําความยุ ติ - ได ยิ น กฤษฎี ก ากํ า หนดการทํา
ธรรมใหเปนเชือกวัด และความ ลายเหนื อ แผ น ดิ นทั้ งสิ้ นแล ว
ชอบธรรมให เป นลู กดิ่ ง และ จากองค พระผู เป น เจ าพระเจ า
ลู กเห็บจะกวาดเอาความเท็ จอั น จอมโยธา
เปนที่ ลี้ ภัยไปเสีย และน้ําจะทวม 23 เงี่ ยหูลงซิ และฟงเสียงขาพทนที่ กําบัง"
เจ า สดั บซี และฟ งคําพู ดของ
18 แล วพั น ธสั ญญาของเจ า กั บ ขาพเจา
ความตายจะเป นโมฆะ และข อ 24 เขาผู ไถนาเพื่ อหว าน ไถอยู
ตกลงของเจ ากั บนรกจะไม ดํารง เสมอหรือ เขาเบิกดินและคราด
เมื่ อภั ยพิ บั ติ อั นท วมท นผ านไป อยู เปนนิตยหรือ
เจ า จะถู กเหยี ยบย่ํ า ลงด วยโทษ 25 เมื่ อเขาปราบผิ วลงแล ว เขา
นั้ น
ไม ห ว า นเที ย นแดงและยี่ หร า
19 มั นผ านไปบอยเทาใด มันก็ เขาไม ใส ขาวสาลี เป นแถว และ
จะเอาตั วเจ า เพราะมั นจะผ าน ข าวบาร เ ลย ในที่ อั นเหมาะของ
ไปเช าแล วเช าเล า ทั้ งกลางวั น มั น และหว านข าวไรไว เป น
และกลางคื น เมื่ อเข าใจข าว ก็ คันแดนหรือ
จะเกิ ด แต ค วามสยดสยองเท า 26 เพราะพระเจาของเขาทรงสั่ ง
นั้ น
สอนเขาถู กต อง พระองค ได
20 เพราะที่ นอนนั้ นสั้ นเกินที่ คน สอนเขา
หนึ่ งคนใดจะเหยี ยดอยู บนนั้ น 27 เขาไม นวดเที ยนแดงด วย
และผาหมก็แคบไมพอคลุมตัว
เลื่ อนนวดขาว และเขาไมเอาลอ
21 เพราะวาพระเยโฮวาหจะทรง เกวี ยนกลิ้ งทั บยี่ หรา แตเขาเอา
ลุ ก ขึ้ นอย า งที่ บนภู เ ขาเปริ ซิ ม ไม พลองตี เที ยนแดงให หลุ ด
พระองค จะพระพิ โรธอย างที่ ใน ออก และเอาตะบองตียี่หรา
หุบเขากิเบโอน เพื่ อกระทําพระ 28 คนใดบดข าวที่ ทํ า ขนมป ง
ราชกิจของพระองค พระราชกิจ หรื อ เปล าเลย เขาไม นวดมั น
(17) 2 พกษ 21:13 (18) ยรม 44:28 (19) 2 พกษ 17:6 (20) อสย 57:12-13
(21) 2 ซมอ 5:20 (22) 2 พศด 30:10 (23) พบญ 32:1; ยรม 22:29 (24) ยรม 4:3
(25) อพย 9:31-32 (26) อพย 28:3 (27) 2 พกษ 13:7; อมส 1:3 (28) อสย 21:10
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เป นนิ ตย เมื่ อเขาขั บล อเกวี ยน แกลบที่ ฟุงหายไป เออ ชั่ วประเทียมมาทับมันแลว เขามิไดบด เดี๋ ยวเดียวและในทันทีทันใด
มันดวยคนขี่ มา
6พระเยโฮวาห จอมโยธาจะทรง
29 เรื่ อ งนี้ ม าจากพระเยโฮวาห เยี่ ยมเยี ยนเจ าด วยฟ า ร องและ
จอมโยธาด วย พระองค มหั ศ- ด วยแผนดินไหว และด วยเสี ยง
จรรย นั กในการปรึ กษา และ กัมปนาท ดวยพายุและพายุแรง
วิเศษในเรื่ องการกระทํา
กล า ด วยเปลวแห งเพลิ งเผา
คําตักเตือนแกยูดาห
ผลาญ
7 และมวลประชาชาติ ทั้ งสิ้ นที่
และเยรูซาเล็ม
วิบัติแกอารีเอล อารี- ตอสู กับอารีเอล ทั้ งหมดที่ ตอสู
เอล นครซึ่ งดาวิ ดทรง กั บเขาและกั บที่ กํา บั ง เข มแข็ ง
ตั้ งคาย จงเพิ่ มปเขากับป จงให ของเขาและทําใหเขาทุกขใจ จะ
มี เทศกาลถวายเครื่ องบู ชาตาม เป นเหมื อนความฝ นคื อนิ มิ ตใน
กลางคืน
รอบของมัน
2เรายังจะใหอารีเอลทุกขใจ จะ 8อย างเมื่ อคนหิ วฝ นว า ดู เถิ ด
มี การร องคร่ํ า ครวญและร อง เขากําลั งกินอยู และตื่ นขึ้ นก็ ยัง
ทุ กข
และเมื องนั้ นจะเป น หิ วอยู จิ ตใจเขาไม อิ่ ม หรื อ
เหมือนเมื่ อคนกระหายฝนวา ดู
เหมือนอารีเอลแกเรา
3 และเราจะตั้ งค ายอยู ร อบเจ า เถิด เขากําลังดื่ มอยู แลวตื่ นขึ้ น
และเราจะล อมเจ ากั บบรรดาหอ มา ดู เถิ ด อ อนเปลี้ ย จิ ตใจ
รบ และเราจะยกเชิ งเทิ นขึ้ นสู ของเขายั งแหงผาก มวลประชา
ชาติ ทั้ งสิ้ นที่ ต อสู กั บภู เขาศิ โยน
เจา
4และเจาจะถูกเหยียบลง เจาจะ ก็จะเปนเชนนั้ น
พิธีการตางๆทางศาสนา
พู ดมาจากที่ ลึ กของแผ นดิ นโลก
ทําใหพระเจาพอพระทัยมิได
คําของเจาจะมาจากที่ ต่ําลงในผง
คลี เสี ยงของเจ าจะมาจากพื้ น 9จงรั้ งรอและงงงวย จงร อง
ดิ นเหมื อนเสี ยงผี และคําพู ด เรียกและรองไห เขามึนเมา แต
ของเจ าจะกระซิ บออกมาจากผง ไมใชดวยเหลาองุ น เขาโซเซ แต
คลี
ไมใชดวยเมรัย
5 แต ม วลชาวต า งประเทศของ 10 เพราะวาพระเยโฮวาหทรงเท
เจ าจะเหมื อนผงคลี ละเอี ยด วิ ญญาณแห งความหลั บสนิ ทลง
และผู น ากลั วทั้ ง มวลจะเหมื อน เหนือเจา และปดตาของเจาและ
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(29) โยบ 5:9; 37:23 (1) อสค 43:15-16 (2) อสย 5:25-30 (3) 2 พกษ 18:17
(4) สดด 44:25 (5) อสย 10:16-19 (6) 1 ซมอ 2:10 (7) อสย 37:36; ยรม 25:31-33
(8) 2 พศด 32:21; อสย 44:12 (9) ยรม 2:12; ฮบก 1:5 (10) 1 ซมอ 26:12
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อิสยาห 29
หนา 1430
พระองค ทรงคลุ มตาของพวก 16 แน น อนความวิ ปริ ตของเจ า
ผู พยากรณ พวกเจ านายและ จะถื อว า ช างป นเท ากั บดิ น
พวกผู ทํานายของเจา
เหนียว และสิ่ งที่ ถูกสรางจะพู ด
11 และแกทานทั้ งหลาย นิมิตนี้ เรื่ องผู สร างมั นว า "เขาไม ได
ทั้ งสิ้ นได กลายเป นเหมื อนถ อย สร างข า" หรือสิ่ งที่ ถู กป นขึ้ นจะ
คําในหนังสือที่ ประทับตรา เมื่ อ พู ดเรื่ องผู ป นมั นว า "เขาไม มี
คนใหแกคนหนึ่ งที่ อานได กลาว ความเข าใจอะไรเลย" อย างนี้
วา "อานนี่ ซี" เขาวา "ขาอานไม หรือ
ไดเพราะมีตราประทับ"
อิสราเอลจะไดรับพระพร
12 และเมื่ อเขาใหหนั งสือแกคน 17 ไม ใ ช อี ก นิ ด หน อ ยเท า นั้ น
หนึ่ งที่ อานไมได กลาววา "อาน หรื อ ที่ เลบานอนจะถู กเปลี่ ยน
นี่ ซี" เขาวา "ขาไมรู หนังสือ"
ให เป นสวนผลไม และสวนผล
13 และองค พระผู เป น เจ า ตรั ส ไมจะถือวาเปนปา
ว า "เพราะชนชาติ นี้ เข ามาใกล 18 ในวันนั้ นคนหูหนวกจะไดยิน
เราด วยปากของเขา และให ถ อยคําของหนังสือ และตาของ
เกี ยรติ เราด วยริ มฝ ปากของเขา คนตาบอดจะเห็ น ออกมาจาก
แต เขาให จิ ต ใจของเขาห างไกล ความคลุ มและความมืดของเขา
จากเรา เขายําเกรงเราเพี ยงแต 19 คนใจอ อนสุ ภาพจะได ความ
เหมื อนเป นข อบั งคั บของมนุ ษย ชื่ นบานสดใสในพระเยโฮวาห
ที่ สอนกันมา
เพิ่ มขึ้ น และคนยากจนท าม14 เพราะฉะนั้ น ดู เถิ ด เราจะ กลางมนุ ษย จะลิ งโลดในองค
กระทําสิ่ งมหัศจรรยกับชนชาตินี้ บริสุทธิ์ แหงอิสราเอล
อี ก ทั้ งการประหลาดและอั ศ- 20 เพราะว า ผู น ากลั วจะสู ญไป
จรรย สติปญญาของคนมีปญญา และผู เยาะเย ยจะถู ก ผลาญไป
ของเขาจะพิ นาศไป และความ และคนทั้ งปวงที่ เฝ า รอคอยที่
เข าใจของคนที่ เ ข า ใจจะถู ก ป ด จะกระทําการอั นชั่ วช าจะถู กตั ด
บังไว"
ขาด
15 วิ บั ติ แก ผู ที่ พยายามซ อน 21 คื อ ผู ที่ ใส ค วามคนอื่ นด วย
แผนงานของเขาไว ลึ ก จากพระ ถ อยคําของเขา และวางบ วงไว
เยโฮวาห ซึ่ งการกระทําของเขา ดั ก เขาผู ก ล า วคํา ขนาบที่ ประตู
อยู ในความมื ด ผู ซึ่ งกล าวว า เมื อง และดวยถ อยคําที่ ไม เป น
"ใครเห็นเรา ใครจําเราได"
แก นสาร เขากี ดกั นคนชอบ
(11) ดนล 12:4 (12) ยรม 5:4; ฮชย 4:6 (13) อสย 10:6 (14) ฮบก 1:5; ยน 9:29-34
(15) อสย 5:18-19 (16) กจ 17:6; รม 9:19 (17) ฮบก 2:3 (18) อสย 29:10-12
(19) สดด 25:9; ศฟย 2:3 (20) อสย 29:5; 49:25 (21) วนฉ 12:6; มธ 22:15
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หนา 1431
อิสยาห 29, 30
ธรรมเสีย
โรห จ ะกลั บ เป นความอั บอาย
22 เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาห ผู ของเจา และการวางใจในรมเงา
ทรงไถ อับราฮั ม ตรั สดั งนี้ เกี่ ยว ของอียิปตจะกลั บเปนที่ ขายหนา
กั บวงศ วานของยาโคบว า "ยา- ของเจา
โคบจะไม ต องอั บอายอี ก หน า 4เพราะแม วาข าราชการของเขา
ของเขาจะไมซีดลงอีกตอไป
อยู ที่ โศอัน และทูตของเขาไปถึง
23 เพราะเมื่ อเขาเห็ นลู กหลาน ฮาเนส
ของเขาซึ่ งเป น ผลงานแห ง มื อ 5ทุ กคนได รั บความอั บอายโดย
ของเราในหมู พวกเขา เขาทั้ ง ชนชาติหนึ่ งซึ่ งชวยเขาไมได ซึ่ ง
หลายจะถื อว า นามของเราบริ - มิ ได นําความช วยเหลื อ หรื อ
สุ ทธิ์ เขาทั้ งหลายจะถื อว าองค ประโยชนมาให ไดแตความอั บ
บริสุทธิ์ ของยาโคบบริสุ ทธิ์ และ อายและความขายหนา"
จะกลั วเกรงพระเจ าแห งอิ สรา- 6ภาระเรื่ องสั ตว ป าแห งภาคใต
เอล
เขาทั้ งหลายบรรทุกทรัพยสมบัติ
24 และบรรดาผู ที่ ผิ ดฝ ายจิ ตใจ ของเขาบนหลั ง ลาและบรรทุ ก
จะมาถึงความเขาใจ และบรรดา ทรั พ ย สิ น ของเขาบนโหนกอู ฐ
ผู ที่ บนพึมพําจะยอมเรียนรู หลัก ไปตลอดแผ นดิ นแห งความยาก
คําสอน"
ลําบากแสนระทม ที่ ซึ่ งสิ งโต
การกระทําสนธิสัญญา
หนุ มและสิ งโตแก งู ร าย และ
งู แมวเซาออกมา ไปยั งชนชาติ
กับอียิปตเปนความบาป
พระเยโฮวาห ตรั สว า หนึ่ งซึ่ งจะชวยเขาไมได
"วิ บัติ แก ลู กหลานที่ ดื้ อ 7เพราะความช วยเหลื อของอี ดึง ผู กระทําแผนงาน แตไมใช ยิ ป ต นั้ นไร ค า และเปล า ประของเรา ผู ปกคลุ มด วยเครื่ อง โยชน เพราะฉะนั้ น เราจึงเรียก
ปกป ด แต ไม ใช ตามน้ํ า ใจเรา เขาวา "ความเขมแข็งของเขาคือ
ใหนั่ งเฉยเมย"
เขาจะเพิ่ มบาปซอนบาป
2ผู ออกเดินลงไปยังอียิปต โดย 8บัดนี้ ไปเถอะ เขียนลงไวบน
ไม ขอคําปรึ กษาจากปากของเรา แผ นจารึ กต อหน าเขา และจด
เพื่ อจะเข มแข็ งในการลี้ ภั ยกั บ ไว ในหนั งสื อเพื่ อในเวลาที่ จะมา
ฟาโรห เพื่ อจะวางใจในร มเงา ถึง จะเปนสักขีพยานเปนนิตย
9 เพราะว าเขาทั้ งหลายเป นชน
ของอียิปต
3เพราะฉะนั้ นการลี้ ภั ยกั บฟา- ชาติ ดื้ อดึ ง เป นลู กขี้ ปด เป น
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(22) อสย 41:8-9 (23) อฟ 2:10 (24) ศคย 12:10; มธ 21:28 (1) พบญ 9:7, 24
(2) พบญ 28:68; 2 พกษ 17:4 (3) ยรม 37:5-10 (4) 2 พกษ 17:4 (5) ยรม 2:36
(6) ฮชย 8:9-10 (7) ยรม 37:7 (8) พบญ 31:19, 22; โยบ 19:23 (9) พบญ 31:27
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อิสยาห 30
หนา 1432
หลานที่ ไม ยอมฟ งพระราชบั ญ- กําลั งของเจ าจะอยู ในความสงบ
ญัติของพระเยโฮวาห
และความไววางใจ" และเจาก็ไม
10 ซึ่ ง กล าวแก พวกผู ทํานายว า ยอมทําตาม
"อย าเห็ นเลย" และแก ผู พยา- 16 แตเจ าทั้ งหลายว า "อยาเลย
กรณ ว า "อย าพยากรณ สิ่ งที่ เราจะขี่ ม าหนีไป" เพราะฉะนั้ น
ถู กต องแก เราเลย จงพู ดสิ่ ง เจาก็จะหนีไป และ "เราจะขี่ มา
ราบรื่ นแกเรา จงพยากรณมายา
เร็ วจั ด" เพราะฉะนั้ นผู ไล ตาม
11 ออกจากทางเสีย หันเสียจาก เจาทั้ งหลายจะเร็วจัด
วิ ถี ให องค บริ สุ ทธิ์ ของอิ สรา- 17 คนพั นหนึ่ งจะหนี เพราะคํา
เอลพนหนาพนตาของเราเสีย"
ขู เข็ ญของคนคนเดี ยว เจ าทั้ ง
12 เพราะฉะนั้ นองคบริสุทธิ์ ของ หลายจะหนี เ พราะคํา ขู เข็ ญของ
อิสราเอลตรัสดังนี้ วา "เพราะเจา คนห าคน จนจะเหลื อแต เจ า
ดู หมิ่ นถ อยคํานี้ และวางใจใน เหมื อนเสาธงบนยอดภู เขา
การบี บบั งคั บและการทุ จริ ตและ เหมือนอาณัติสัญญาณบนเนิน
พึ่ งอาศัยสิ่ งเหลานั้ น
18 เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาห
13 เพราะฉะนั้ นความชั่ วช านี้ จะ ทรงคอยที่ จะทรงพระกรุ ณาเจ า
เป นแก เจ าเหมื อนกํ า แพงสู ง ทั้ งหลาย เพราะฉะนั้ นพระองค
แยกออกโผล ออกไปกําลั งจะพั ง จึ งทรงเป นที่ ยกย องเพื่ อจะ
ซึ่ งจะพังอยางปจจุบันทันดวนใน เมตตาเจ า เพราะพระเยโฮวาห
พริบตาเดียว
เป นพระเจ าแห งความยุ ติ ธรรม
14 พระองค จะทรงกระทํ า ให บรรดาผู ที่ คอยทาพระองค จะได
แตกเหมือนภาชนะของชางหมอ รับพระพร
แตก ซึ่ งแตกเป นชิ้ นๆอย างไม 19 เพราะประชาชนจะอาศั ยใน
ปรานี ชิ้ นที่ แตกนั้ นไม พบชิ้ นดี ศิโยน ณ เยรูซาเล็ม เจาจะไม
พอที่ จะตักไฟออกจากเตา หรือ รองไหอีกตอไป เมื่ อไดยินเสียง
ใชตักน้ําออกจากบอเก็บน้ํา"
เจ าร องทู ล พระองค จะทรง
คนอิสราเอลตองกลับใจ
เมตตาต อเจา เมื่ อพระองคทรง
ขอความชวยเหลือจากพระเจา ไดยิน พระองคจะทรงตอบเจา
15 เพราะองคพระผู เปนเจ าพระ 20 และถึ งแม องค พระผู เป นเจ า
เจ า องค บริ สุ ทธิ์ แห งอิ สราเอล ประทานอาหารแห ง ความยาก
ตรั สดั งนี้ ว า "ในการกลั บและ ลําบาก และน้ําแหงความทุกขใจ
หยุ ดพั ก เจ าทั้ งหลายจะรอด ใหแกเจา ถึงกระนั้ นครูทั้ งหลาย
(10) 1 พกษ 21:20 (11) อมส 7:13; ยน 15:23 (12) อสย 30:1 (13) 1 พกษ 20:30
(14) สดด 2:9; ยรม 19:10 (15) ยรม 23:36 (16) พบญ 28:25 (17) ลนต 26:8, 36
(18) อพย 34:6; ฮชย 2:14 (19) อสย 10:24; ยรม 31:6 (20) พบญ 16:3
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อิสยาห 30
ของเจ า จะไม ซ อนตั วในมุ ม อี ก วั น ในวั นที่ พระเยโฮวาห ทรง
เลย แตตาของเจาจะเห็นครูของ พั นรอยบาดเจ็ บแห งชนชาติของ
เจา
พระองค และรักษาบาดแผลซึ่ ง
21 และเมื่ อเจ า หั น ไปทางขวา เขาถูกพระองคทรงตีนั้ น
หรือหันไปทางซาย หูของเจาจะ 27 ดู เถิ ด พระนามของพระเยได ยิ นวจนะข างหลั งเจ าว า "นี่ โฮวาห มาจากที่ ไกล ร อนด วย
เปนหนทาง จงเดินในทางนี้ "
ความกริ้ วของพระองค ภาระนั้ น
22 แล วเจ าจะทํา ลายรู ปเคารพ ก็ หนั กหนา ริ มพระโอษฐ ของ
สลั กอาบเงิ นของเจ า และรู ป พระองคเต็มดวยความกริ้ ว และ
เคารพหล อ ชุ บทองคํ า ของเจ า พระชิ วหาของพระองค เ หมื อ น
เจ าจะกระจายมั น ไปอย างผ า ไฟเผาผลาญ
อนามั ย และเจ าจะกล าวแก มั น 28 พระป ส สาสะของพระองค
วา "ไปใหพน"
เหมือนลําธารทวมทน ที่ ทวมถึง
23 และพระองค จะประทานฝน กลางคอ เพื่ อจะร อนบรรดา
ให แก เมล็ ดพื ชซึ่ งเจ าหว านลงที่ ประชาชาติ ด วยตะแกรงแห ง
ดิ น และประทานข าวซึ่ งเป น ความไรสาระ และจะมีบังเหียน
ผลิตผลของดิน และขาวจะอุดม ซึ่ งพาใหหลงไปที่ ขากรรไกรของ
และสมบู รณ ในวั นนั้ นวั วของ ชนชาติทั้ งหลาย
เจาจะกินอยู ในลานหญาใหญ
29 เจ าจะมี บทเพลงอยางคืนที่ มี
24 และวั วกับลาที่ ใช ทํานาจะกิ น เทศกาลศักดิ์ สิทธิ์ และมีใจยินดี
ขาวใสเกลือ ซึ่ งใชพลั่ วและสอม อย างคนที่ ออกเดิ นตามเสี ยงป
ซัด
เพื่ อไปยังภู เขาของพระเยโฮวาห
25 และบนภู เ ขาสู งทุ กแห ง และ ถึ งผู ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ์ ของอิ สราบนเนิ นสู งทุ กแห งจะมี แ ม น้ํ า เอล
ลํา ธารที่ มี น้ํ า ไหลในวั นที่ มี ก าร 30 และพระเยโฮวาห จะทรง
ประหั ต ประหารอย า งยิ่ งใหญ กระทําให พระสุ รเสี ยงกั มปนาท
เมื่ อหอคอยพังลง
ของพระองค เป นที่ ได ยิ น และ
26 ยิ่ งกว านั้ นอีก แสงสวางของ จะทรงใหเห็นพระกรฟาดลงของ
ดวงจั น ทร จะเหมื อ นแสงสว า ง พระองค ด วยความกริ้ วอย าง
ของดวงอาทิ ตย และแสงสว าง เกรี้ ยวกราด และเปลวแหงเพลิง
ของดวงอาทิ ตย จะเป น เจ็ ดเท า เผาผลาญ พรอมกับฝนกระหน่ํา
และเป นอย างแสงสว างของเจ็ ด และพายุ และลูกเห็บ
(21) อสย 35:8-9 (22) 2 พกษ 23:4-20 (23) สดด 65:9-13 (24) พบญ 25:4
(25) อสค 17:22; ยน 7:38 (26) ศคย 12:8; วว 21:23 (27) พบญ 32:22; 33:2
(28) สดด 18:15; ลก 22:31 (29) อพย 15:1; 2 พศด 20:27 (30) สดด 2:5; 18:13
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อิสยาห 30, 31
หนา 1434
31 คนอัสซี เรียจะสยดสยองด วย ผู ช วยเหลื อ ของคนเหล า นั้ นที่
พระสุ ร เสี ยงของพระเยโฮวาห กระทําความชั่ วชา
พระองค ทรงโบยตี ด วยพระคทา 3 คนอี ยิ ป ต เป นคนและไม ใช
ของพระองค
พระเจา และมาทั้ งหลายของเขา
32 และจังหวะไมเรียวลงโทษทุก เป นเนื้ อหนั งและไม ใช วิญญาณ
จั ง หวะซึ่ งพระเยโฮวาห โบยลง เมื่ อพระเยโฮวาห จะทรงเหยี ยด
เหนื อเขาจะเข ากั บเสี ยงรํามะนา พระหั ตถ ของพระองค ออก ทั้ ง
และพิ ณเขาคู พระองค จะทรง ผู ช วยเหลื อก็ จะสะดุ ด และผู ที่
ตอสู เขาดวยสงครามฟาดฟน
รั บการช วยเหลื อก็ จะล ม และ
33 เพราะโทเฟทก็ จั ดไว นาน เขาทั้ งหลายจะลมเหลวดวยกัน
แล ว เออ เตรี ยมไว สําหรั บ 4 เพราะพระเยโฮวาห ตรั ส กั บ
กษั ตริ ย เชิ งตะกอนก็ ลึ กและ ข าพเจ าดั งนี้ วา "ดั งสิ งโตหรื อ
กวาง พรอมไฟและฟนมากมาย สิ งโตหนุ มคํารามอยู เหนื อเหยื่ อ
คื อพระป สสาสะของพระเยโฮ- ของมัน และเมื่ อเขาเรียกผู เลี้ ยง
วาห เหมื อ นธารกํา มะถั นมาจุ ด แกะหมู หนึ่ งมาสู มั น มั นจะไม
ใหลุก
คร า มกลั วต อ เสี ยงของเขาทั้ ง
พระเยโฮวาหจะทรง
หลาย หรื อย อย นต อเสี ยงอึ ง
คะนึ งของเขา ดั่ งนั้ นแหละพระ
ปองกันเยรูซาเล็ม
วิ บั ติ แ ก ค นเหล า นั้ นผู เยโฮวาห จอมโยธาจะเสด็ จลงมา
ลงไปที่ อี ยิ ปต เพื่ อขอ เพื่ อสู รบเพื่ อภู เ ขาศิ โยนและ
ความช วยเหลื อและหมายพึ่ งม า เพื่ อเนินเขาของมัน
ผู ที่ วางใจในรถรบเพราะมี ม าก 5เหมื อนนกบิ นรอนอยู ดั่ งนั้ น
และวางใจในพลม า เพราะเขา แหละพระเยโฮวาห จอมโยธาจะ
ทั้ งหลายแข็ งแรงนั ก แต มิ ได ทรงปองกันเยรูซาเล็ม พระองค
หมายพึ่ งองค บริสุทธิ์ ของอิ สรา- จะทรงป อ งกั น และช ว ยให พ น
พระองค จะทรงเว นเสี ยและ
เอล หรือแสวงหาพระเยโฮวาห
2แตถึงกระนั้ น พระองคยังทรง สงวนชีวิตไว
เฉลี ยวฉลาดและจะนํา ภั ยพิ บั ติ 6จงกลั บมาหาพระองค ผู ที่
มาให พระองคจะมิไดทรงเรียก ประชาชนอิสราเอลไดกบฏอย าง
พระวจนะของพระองค คื นมา ราย
แตจะทรงลุกขึ้ นตอสู กั บวงศวาน 7เพราะในวั นนั้ น ทุ กคนจะทิ้ ง
ผู กระทําความผิ ด และต อสู กั บ รู ปเคารพของตนที่ ทํ า ด วยเงิ น

31

(31) อสย 30:30; 37:32-38 (32) โยบ 16:12; ฮบ 12:26 (33) 2 พกษ 23:10
(1) อสค 17:15 (2) 1 ซมอ 2:3; โยบ 5:13 (3) พบญ 32:30-31 (4) กดว 24:8-9
(5) อพย 19:4; พบญ 32:11 (6) อสย 55:7; ยรม 3:10 (7) พบญ 7:25; อสค 36:25
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หนา 1435
อิสยาห 31, 32
และรู ปเคารพของตนที่ ทํา ด วย 4จิ ตใจของคนที่ หุ นหันจะเข าใจ
ทองคํา ซึ่ งมื อของเจ าได ทําขึ้ น ความรู และลิ้ นของคนติ ดอ าง
อยางบาปหนาสําหรับตัวเจา
จะพูดฉะฉานอยางทันควัน
8และคนอั สซี เรี ยจะล ม ลงด วย 5เขาจะไม เรี ยกคนเลวทรามว า
ดาบซึ่ งไม ใช ของชายฉกรรจและ คนใจกว างอี ก หรื อคนถ อยว า
ดาบซึ่ งไม ใ ช ของคนต่ํ า ต อ ยจะ เปนคนอารี
กิ นเขาเสี ย และเขาจะหนี จาก 6เพราะคนเลวทรามจะพู ดอย าง
ดาบและคนหนุ มของเขาจะพ าย เลวทราม และใจของเขาก็ ปอง
แพอยางสิ้ นเชิง
ความชั่ วช า เพื่ อประกอบความ
9 เขาจะข า มที่ กํ า บั ง ของเขาไป หน าซื่ อใจคด เพื่ อออกปากพูด
เพราะความหวาดกลัว และพวก ความผิ ด เกี่ ยวกั บพระเยโฮวาห
เจ า นายของเขาจะเกรงกลั วธง เพื่ อทํ า จิ ต ใจของคนหิ วให อ ด
นั้ น" พระเยโฮวาห ผู ที่ ไฟของ อยากและจะไมใหคนกระหายได
พระองค อยู ในศิ โยน และผู ที่ ดื่ ม
เตาหลอมของพระองคอยู ในเย- 7อุบายของคนถอยก็ชั่ วราย เขา
รูซาเล็ม ตรัสดังนี้ แหละ
คิ ด ขึ้ นแต กิ จการชั่ วเพื่ อทํา ลาย
อาณาจักรของพระคริสต
คนยากจนด วยถ อยคําเท็ จ แม
ว าเมื่ อคํา ร องของคนขั ด สนนั้ น
ในอนาคต
ถู
กตอง
คือความหวังของอิสราเอล
ดู เถิ ด กษั ตริ ย อ งค 8แตคนใจกวางก็แนะนําแต สิ่ งที่
หนึ่ งจะครอบครอง ประเสริฐ เขาจะดํารงอยู ดวยสิ่ ง
ด วยความชอบธรรม และเจ า ที่ ประเสริฐ
นายจะครอบครองด วยความ 9หญิ งทั้ งหลายที่ อยู อย างสบาย
เอย จงลุกขึ้ นเถิด และฟงเสียง
ยุติธรรม
2 และผู หนึ่ งจะเหมื อนที่ กํา บั ง ของข าพเจ า ท านบุ ตรสาวที่ ไม
จากลม เปนที่ คุ มใหพนจากพายุ ระมั ดระวั งเอ ย จงเงี่ ยหู ฟ งคํา
ฝน เหมื อนธารน้ํา ในที่ แห ง พูดของขาพเจา
เหมื อนร มเงาศิ ลามหึ มาใน 10 อีกสักปกวาๆ หญิงที่ ไมระมัดระวังเอย ทานจะสะดุ งตัวสั่ น
แผนดินที่ ออนเปลี้ ย
3 แล ว ตาของคนที่ เห็ น จะมิ ไ ด เพราะไร องุ นก็จะไรผล ฤดูเก็บ
หลั บ และหู ของคนที่ ฟ งจะได ผลไมก็จะไมมาถึง
11 หญิ งที่ อยู สบายเอ ย จงตั ว
ยิน

32

(8) 2 พกษ 19:34 (9) อสย 11:10 (1) 2 ซมอ 23:3 (2) สดด 146:3 (3) ยรม 31:34
(4) นหม 8:8-12 (5) สดด 15:4 (6) 1 ซมอ 24:13; 25:10-11 (7) ยรม 5:26-28
(8) 2 ซมอ 9:1 (9) พบญ 28:56; ยรม 6:2-6 (10) ยรม 25:10-11 (11) อสย 2:19
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อิสยาห 32, 33
หนา 1436
สั่ นเถิด ทานผู ไมระมัดระวังเอย ปลอดภัย ในที่ พักอันสงบ
จงสะดุ งตั วสั่ นเถิ ด จงแก ผ า 19 เมื่ อป าพั งทลาย ลู กเห็ บจะ
ปล อยตั วล อนจ อน และเอาผ า ตกและเมืองจะยุบลงทีเดียว
กระสอบคาดเอวไว
20 ท า นที่ หว านอยู ข า งห วงน้ํ า
12 เขาจะทุบอก ดวยเรื่ องไรนา ทั้ งปวงก็เป นสุข ผู ที่ ปลอยให
ที่ แสนสุ ข ด วยเรื่ องเถาองุ นผล ตี น วั วและตี นลาเที่ ยวอยู อย า ง
ดก
อิสระ
13 ดวยเรื่ องแผ นดินของชนชาติ
พระสัญญาและ
ของเรา ซึ่ งงอกแต หนามใหญ
คําตักเตือนตางๆ
และหนามย อย ด วยเรื่ องบ าน
วิ บัติ แกเจาผู ทําลาย ผู
เรื อ นที่ ชื่ นบานในนครที่ สนุ ก
ซึ่ งตั วเจ าเองมิ ได ถู ก
สนาน
ทําลาย เจาผู เปนคนทรยศ ซึ่ ง
14 เพราะว าพระราชวั งจะถู ก ไม มี ผู ใดได ทรยศต อเจ าเลย
ทอดทิ้ ง เมื องที่ มี คนหนาแน น เมื่ อเจาจะหยุดทําลาย เจาจะถูก
จะถู กทิ้ งร าง ป อมปราการและ ทําลาย และเมื่ อเจ าจะหยุ ด
หอคอยจะกลายเป นถ้ําเป นนิตย ยั้ งการประพฤติ ทรยศเสี ย เขา
เป นที่ ชื่ นบานของลาป า เป น ทั้ งหลายจะทรยศตอเจา
ลานหญาของฝูงแพะแกะ
2โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
15 จนกว าพระวิ ญญาณจะเทลง พระกรุ ณาแก ข าพระองค ทั้ ง
มาบนเราจากเบื้ องบน และถิ่ น หลาย ข าพระองค ทั้ งหลายรอ
ทุ ร กั นดารกลายเป น สวนผลไม คอยพระองค ขอทรงเป นแขน
และสวนผลไม นั้ นจะถื อว าเป น ของเขาทั้ งหลายทุ กเช า เป น
ปา
ความรอดของข า พระองค ทั้ ง
16 แล วความยุ ติ ธรรมจะอาศั ย หลายในยามทุกขลําบากดวย
อยู ในถิ่ นทุ รกั นดาร และความ 3เมื่ อได ยิ นเสี ยงกั มปนาท ชน
ชอบธรรมพักอยู ในสวนผลไม
ชาติ ทั้ งหลายหนี ไป พระองค
17 และผลของความชอบธรรม ทรงลุ กขึ้ น บรรดาประชาชาติ ก็
จะเป นสั นติ ภาพ และผลของ กระจัดกระจายไป
ความชอบธรรมคื อความสงบ 4 ของที่ ริ บได ของเจ าก็ ถู ก รวบ
และความวางใจเปนนิตย
รวมเหมือนตั๊ กแตนวัยคลานเก็บ
18 ชนชาติของเราจะอาศัยอยู ใน รวบรวม คนก็ กระโดดตะครุ บ
ที่ อยู อย างสั นติ ในที่ อาศั ยอั น อยางตั๊ กแตนวัยบินโดดตะครุบ

33

(12) พคค 2:11 (13) สดด 107:34 (14) อสย 5:9 (15) สดด 104:30 (16) ฮชย 3:5
(17) สดด 72:2-3 (18) ยรม 23:5-6 (19) อสค 13:11-13; มธ 7:25 (20) ปญจ 11:1
(1) 2 พกษ 18:13-17 (2) สดด 27:13-14 (3) อสย 10:13-14 (4) 2 พกษ 7:15-16
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หนา 1437
อิสยาห 33
5พระเยโฮวาหทรงเป นที่ เยินยอ ทําอะไร เจ าผู อยู ใกล จงรั บรู
เพราะพระองคประทับ ณ ที่ สูง เรื่ องกําลังของเรา
พระองค ท รงให ความยุ ติ ธ รรม 14 คนบาปในศิโยนก็กลัว ความ
และความชอบธรรมเต็มศิโยน
สะทกสะท า นทํ า ให คนหน า ซื่ อ
6สติ ป ญญาและความรู อั นอุ ดม ใจคดประหลาดใจ "ใครในพวก
จะเป นเสถี ยรภาพแห งเวลาของ เราจะอยู กั บไฟที่ เผาผลาญได
เจ า และเป นกําลั งแห งความ ใครในพวกเราจะอาศั ย อยู กั บ
รอด ความยําเกรงพระเยโฮวาห การไหมเปนนิตยได"
เปนทรัพยสมบัติของเขา
15 คื อ เขาผู ดํ า เนิ น อย า งชอบ
7ดู เถิ ด ผู แกล วกล าของเขาจะ ธรรมและพู ดอย างซื่ อตรง เขา
ร องทู ลอยู ภายนอก คณะทู ต ผู ดู หมิ่ นผลที่ ได จากการบี บบั ง
สันติภาพจะร่ําไหอยางขมขื่ น
คับ ผู สลัดมือของเขาจากการถือ
8ทางหลวงก็ราง คนสัญจรไปมา สินบนไว ผู อุดหูจากการฟงเรื่ อง
ก็ หยุ ดเดิ น เขาหั กพั นธสั ญญา เลือดตกยางออก และปดตาจาก
เสีย เขาดูหมิ่ นเมืองตางๆ เขา การมองความชั่ วราย
ไมนับถือคน
16 เขาจะอาศั ยอยู บนที่ สู ง ที่
9 แผ นดิ น ไว ทุ ก ข และอ อ นระ- กําบังของเขาจะเปนปอมหิน จะ
ทวย เลบานอนอั บอายและถู ก มี ผู ให อาหารเขา น้ํา ของเขาจะ
โค นลง ชาโรนเหมื อนถิ่ นทุ ร- มีแน
กั นดาร บาชานและคารเมลก็ 17 ตาของเจาจะเห็นกษัตริยทรง
สลัดผลของเขา
สง าราศี จะเห็ นแผ นดิ นที่ ยื ด
10 พระเยโฮวาห ตรั สว า "บั ดนี้ ออกไกล
เราจะลุ กขึ้ น บั ดนี้ เราจะเป นที่ 18 จิ ต ใจของเจ าจะคิ ดถึ งความ
ยกยอง บัดนี้ เราจะเปนที่ เชิดชู
สยดสยอง "เขาผู ที่ ทําการนับอยู
11 เจาจะอุ มทองแต แกลบ เจ า ที่ ไหน เขาผู ที่ ชั่ งบรรณาการอยู
จะคลอดแต ตอ ลมหายใจของ ที่ ไหน เขาผู ที่ นั บหอคอยอยู
เจาเปนไฟที่ จะเผาผลาญเจา
ที่ ไหน"
12 และชนชาติ ทั้ งหลายก็ จะ 19 ทานจะไมเห็นชนชาติที่ ดุราย
เหมื อนถู กเผาเป นปู น เหมื อน อี ก ชนชาติ ที่ พู ดคลุ มเครื อซึ่ ง
หนามใหญ ที่ ถู กตั ด ลงที่ เผาใน ท านฟ งไมออก ที่ พูดต างภาษา
ไฟ"
ซึ่ งทานเขาใจไมได
13 เจ าผู อยู ไกล ฟ งซิ ว าเราได 20 จงมองศิโยน เมืองแหงเทศ(5) อพย 9:16 (6) 2 พศด 32:27 (7) 2 พกษ 18:18 (8) วนฉ 5:6 (9) อสย 1:7-8
(10) อพย 14:18 (11) โยบ 15:35 (12) อมส 2:1 (13) อพย 15:14 (14) กดว 17:12
(15) สดด 1:1-3 (16) อสย 32:18 (17) 2 พศด 32:23 (18) 1 ซมอ 30:6; สดด 31:7
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อิสยาห 33, 34
หนา 1438
กาลของเรา ตาของท านจะเห็ น ขอให แผ นดิ นโลกและสรรพสิ่ ง
เยรูซาเล็ม เปนที่ อยู ที่ สงบ เปน ในนั้ นฟง ทั้ งพิภพและบรรดาสิ่ ง
พลับพลาที่ ไม ตองขนย าย หลัก ที่ มาจากพิภพ
หมุดพลับพลาจะไมรู จักถอนขึ้ น 2เพราะพระเยโฮวาห ทรงเกรี้ ยว
เชือกผูกก็จะไมรู จักขาด
กราดต อประชาชาติทั้ งสิ้ น และ
21 แต นั่ นพระเยโฮวาห จะทรง ดุเดือดตอพลโยธาทั้ งสิ้ นของเขา
อยู กั บเราด วยความโอ อ าตระ- พระองค ท รงสั ง หารผลาญเขา
การ ในที่ ที่ มี แม น้ํ า และลําธาร อยางเด็ดขาด และมอบเขาไวแก
กวาง ที่ จะไมมีเรือกรรเชียงใหญ การฆา
แล นไป ที่ จะไม มี เรื องามโอ อ า 3 คนที่ ถู กฆ าของเขาจะถู ก
ผานไป
เหวี่ ยงออกไป และกลิ่ นเหม็ น
22 เพราะพระเยโฮวาห ทรงเป น แหงศพของเขาจะฟุ งไป ภูเขาจะ
ผู พิพากษาของเรา พระเยโฮวาห ละลายไปดวยโลหิตของเขา
ทรงเป นผู ทรงตั้ งพระราชบั ญ- 4บริ วารทั้ งสิ้ นของฟ าสวรรค จะ
ญัติใหเรา พระเยโฮวาหทรงเปน ละลายไป และท องฟาก็จะม วน
บรมมหากษั ตริ ย ของเรา พระ เหมื อนหนั งสื อม วน บริ วารทั้ ง
องคจะทรงชวยเราใหรอด
สิ้ นของมันจะร วงหลนเหมื อนใบ
23 สายโยงของเจ า ห อ ยหย อ น ไม หล นจากเถาองุ น อย างมะมันจะยึดเสาให แนนไมได หรือ เดื่ อหลนจากตนมะเดื่ อ
ยึ ดใบให กางไม ได แล วเขาจะ 5เพราะว าดาบของเราจะได ดื่ ม
แบ ง เหยื่ อและของที่ ริ บได เป น จนอิ่ มในฟาสวรรค ดูเถิด มั น
อั นมากนั้ น แม คนง อยก็ จะเอา จะลงมาเพื่ อพิพากษาเอโดมและ
เหยื่ อได
ชนชาติที่ เราสาปแชงแลว
24 ไม มี ชาวเมื องคนใดจะกล าว 6พระแสงของพระเยโฮวาห เต็ ม
ว า "ข าป วยอยู " ประชาชนผู ไปดวยโลหิต เกรอะกรั งไปดวย
อาศั ยอยู ที่ นั่ นจะได รั บอภั ย ไขมั น กับเลื อดของลูกแกะและ
ความชั่ วชาของเขา
แพะ กั บไขมั นของไตแกะผู
วันแหงพระเยโฮวาห
เพราะพระเยโฮวาหมี การฆาบูชา
ในเมื องโบสราห การฆ าขนาด
และพระพิโรธของพระองค
บรรดาประชาชาติ เ อ ย ใหญในแผนดินเอโดม
จงเข ามาใกล จะได ฟ ง 7ม ายู นิ คอนจะล มลงพร อมกั บ
และชนชาติ ทั้ งหลายเอ ย ฟ งซิ เขาด วย และวั วหนุ มจะล มอยู

34

(21) สดด 29:3; กจ 7:2 (22) ปฐก 18:25 (23) อสค 27:26-34 (24) อพย 15:26
(1) อสย 18:3 (2) ยรม 25:15-29 (3) 2 พกษ 9:35-37 (4) สดด 102:25-26
(5) พบญ 32:14; สดด 17:13 (6) อสย 63:3; ยรม 49:13 (7) กดว 23:22; พบญ 33:17
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หนา 1439
อิสยาห 34, 35
กับวัวที่ ฉกรรจ แผ นดิ นของเขา แมว
จะโชกไปด วยเลื อด และดิ นจะ 14 และสั ตว ป า จะพบกั บหมา
ไดอุดมดวยไขมัน
จิ้ งจอก เมษป ศาจจะร องหา
8 เพราะพระเยโฮวาห ท รงมี วั น เพื่ อนของมัน เออ ผีจะลงมาที่
เพื่ อการแก แค น มี ป แห งการ นั่ นและหาที่ ตัวพัก
ตอบแทนเพื่ อการโต เ ถี ยงกั น 15 นกฮู กจะทํารั งและตกฟองที่
ของศิโยน
นั่ น และกกไข และรวบรวมลู ก
9และลําธารแห งเอโดมจะกลาย อ อนไว ในเงาของมั น
เออ
เป นยางมะตอย และดิ นของ เหยี่ ยวป กดํ า จะรวมกั นที่ นั่ น
เมื องนี้ จะกลายเป นกํ า มะถั น ตางคู ก็อยู กับของมัน
แผ นดิ นนี้ จะกลายเป นยางมะ- 16 จงเสาะหาและอานจากหนังตอยที่ ลุกอยู
สื อของพระเยโฮวาห สั ตว เหล า
10 ทั้ ง กลางคื นและกลางวั นจะ นี้ จะไม ขาดไปสักอยางเดียว ไม
ไม ดั บ ควั นของมั นจะขึ้ นอยู มีตัวใดที่ จะไม มีคู เพราะหนังเสมอเปนนิตย มันจะถูกทิ้ งราง สื อนั้ นได บัญชาปากของเราแล ว
อยู ทุกชั่ วอายุ ไมมีใครจะผานไป และพระวิ ญญาณของพระองค
เนืองนิตย
ไดรวบรวมไว
11 แต น กกระทุ งและอี ก าบ า น 17 พระองค ทรงจั บสลากให มั น
จะยึ ดมั นเป นกรรมสิ ทธิ์ นก แล ว พระหั ตถ ของพระองค ได
ทึ ดทื อและกาจะอาศั ยอยู ที่ นั่ น ป นส วนให ด วยเชื อกวั ด มั นทั้ ง
พระองคจะทรงขึงสายแหงความ หลายจะได กรรมสิ ทธิ์ เป นนิ ตย
ยุ งเหยิ งเหนื อมั น และปล อย มันจะอาศัยอยู ในนั้ นทุกชั่ วอายุ
ลูกดิ่ งแหงความวางเปลา
อิสราเอลจะกลับไปอยู ที่ศิโยน
12 เขาจะเรี ยกพวกขุ นนางมายั ง
ถิ่ นทุ รกั นดารและที่
ราชอาณาจักร แตไมมีเลย และ
แห งแล งจะยิ นดี เพื่ อ
บรรดาเจ านายของมั นจะไม มีค า เขาทั้ งหลาย ทะเลทรายจะเปรม
เลย
ปรี ดิ์ และผลิ ดอกอย า งต น ดอก
13 หนามใหญ จะงอกขึ้ นในพระ กุหลาบ
ราชวั งของมั น ตําแยและต น 2มันจะออกดอกอุดม และเปรม
หนามจะงอกขึ้ นในป อมปราการ ปรี ดิ์ ด วยความชื่ นบานและการ
ของมัน และจะเปนที่ อาศัยของ รองเพลง สงาราศีของเลบานอน
มังกร และเปนลานของนกเคา- ก็ จะประทานให มั น ทั้ งความ

35

(8) อสย 26:21 (9) ปฐก 19:28 (10) ยรม 7:20; อสค 20:47 (11) ศฟย 2:14
(12) ปญจ 10:16-17 (13) ฮชย 9:6; ศฟย 2:9 (16) พบญ 31:21 (17) ยชว 18:8
(1) สดด 48:11; อสย 29:17; อสค 36:35 (2) 1 พศด 16:33; สดด 65:12-13
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อิสยาห 35, 36
หนา 1440
โอ อ า ตระการของคารเมลและ คนไม ส ะอาดจะไม ผ า นไปทาง
ชาโรน ที่ เหล านี้ จะเห็นสง าราศี นั้ น แต จะเป นทางเพื่ อพวกเขา
ของพระเยโฮวาห และความ แล วพวกที่ เดิ นทางแม คนโง ก็ จะ
โอ อ า ตระการของพระเจ า ของ ไมหลงในนั้ น
พวกเรา
9จะไม มี สิ งโตที่ นั่ น หรื อจะไม
3 จงหนุ น กํ า ลั ง ของมื อ ที่ อ อ น มี สั ตว ร ายมาบนทางนั้ น จะหา
และกระทําหั วเข าที่ อ อนให มั่ น มั นที่ นั่ นไม พบ แต ผู ที่ ไถ ไว
คง
แลวจะเดินบนนั้ น
4จงกลาวกับคนที่ มีใจครามกลัว 10 ผู ที่ รั บการไถ แล วของพระ
วา "จงแข็งแรงเถอะ อยากลัว ดู เยโฮวาห จะกลั บ และจะมายั ง
เถิ ด พระเจ าของท านทั้ งหลาย ศิ โยนด วยร องเพลง มีความชื่ น
จะเสด็จมาดวยการแกแคน พระ บานเป น นิ ต ย บนศี รษะของเขา
องค จะเสด็ จมาและช วยท านให ทั้ งหลาย เขาจะได รั บความชื่ น
รอด ดวยการตอบแทนของพระ บานและความยิ นดี ความโศก
เจา"
เศร าและการถอนหายใจจะ
5แล วนั ยน ตาของคนตาบอดจะ ปลาตไปเสีย
เป ดออก แลวหูของคนหูหนวก
เซนนาเคอริบบุกรุกยูดาห
จะเบิก
ตอมา ในปที่ สิบสี่ แหง
6แลวคนงอยจะกระโดดไดอยาง
รั ชกาลกษั ตริ ย เฮเซคี กวาง และลิ้ นของคนใบ จะร อง ยาห เซนนาเคอริบกษัตริ ยแหง
เพลง เพราะน้ําจะพลุ งขึ้ นมาใน อั สซี เรี ยได ยกขึ้ นมาต อสู บรรดา
ถิ่ นทุรกันดาร และลําธารจะพลุ ง นครที่ มี ป อ มของยู ดาห และยึ ด
ขึ้ นในทะเลทราย
ได
7ดิ น ที่ แตกระแหงจะกลายเป น 2และกษั ตริยแห งอัสซี เรี ยได รับ
สระน้ํา และดิ นที่ กระหายจะ สั่ งใหรับชาเคห ไปจากเมืองลากลายเป นน้ํ า พุ ในที่ อาศั ยของ คี ชถึ งกรุ งเยรู ซาเล็ ม เข าเฝ า
มั งกรที่ ที่ แต ละตั วอาศัยนอนอยู กษั ตริ ย เฮเซคี ยาห พร อมกั บ
จะมี ห ญ า พร อ มทั้ งต น อ อ และ กองทัพใหญ และทานมายืนอยู
ตนกกงอกขึ้ น
ทางรางระบายน้ํา สระบนที่ ถนน
8และจะมี ทางหลวงที่ นั่ น และ ลานซักฟอก
จะมี ทางหนึ่ ง และเขาจะเรี ยก 3เอลี ยาคิ มบุ ตรชายฮิ ลคี ยาห ก็
ทางนั้ นวา ทางแหงความบริสุทธิ์ ออกมาหาท าน เอลี ยาคิ มเป น
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(3) วนฉ 7:11; โยบ 4:3-4 (4) สดด 116:11; ฮบก 2:3 (5) สดด 146:8; มธ 9:27-30
(6) มธ 11:5; ยน 5:8-9 (7) มธ 21:43 (8) อสย 11:16 (9) ลนต 26:6; อสค 34:25
(10) มธ 20:28; 1 ทธ 2:6 (1) 2 พกษ 18:13 (2) 2 พกษ 18:17 (3) อสย 22:15-20
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อิสยาห 36
ผู บัญชาการราชสํานัก พรอมกับ 9แล วอย างนั้ นเจ าจะขั บไล นาย
เชบนาห ราชเลขา และโยอาห กองแต เ พี ยงคนเดี ยวในหมู ข า
บุ ต รชายอาสาฟเจ ากรมสาร- ราชการผู น อยที่ สุ ดของนายของ
บรรณ
เราอย างไรได แต เจ ายั งวางใจ
รับชาเคหขู เข็ญอิสราเอล
พึ่ งอี ยิปต เพื่ อรถรบและเพื่ อพล
4 และรั บชาเคห พู ดกั บเขาว า มา
"จงทู ลเฮเซคี ยาห ว า `พระมหา 10 ยิ่ งกว า นั้ นอี ก ที่ เรามาต อ สู
กษัตริย คือกษัตริยแหงอัสซีเรีย แผ นดิ นนี้ เพื่ อทําลายเสี ย ก็ ขึ้ น
มาโดยปราศจากพระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้ วา ทานวางใจในอะไร
5ท านคิ ดว า (แต เป นเพี ยงแต หรื อ พระเยโฮวาห ตรัสแกขาวา
ถ อยคําไร สาระ) "เรามี ยุ ทธ "จงขึ้ นไปต อ สู แผ น ดิ น นี้ และ
ศาสตร และแสนยานุภาพ" หรือ ทําลายเสีย"'"
เดี๋ ยวนี้ ท านวางใจในใคร ท าน 11 แลวเอลียาคิม เชบนาห และ
โยอาห เรียนรับชาเคหวา "ขอที
จึงไดกบฏตอเรา
6ดูเถิ ด ทานวางใจในไมเท าออ เถอะ ขอพูดกับผู รับใชของทาน
ที่ เดาะ คื ออี ยิปต ซึ่ งจะตํามื อ เป นภาษาอารั มเถิ ด เพราะเรา
ของคนใดๆที่ ใช ไ ม เ ท านั้ นยั น เข าใจภาษานั้ น ขออย าพู ดกั บ
ฟาโรห ก ษั ตริ ย แห ง อี ยิ ปต เ ป น เราเป นภาษาฮีบรูให ประชาชนผู
อยู บนกําแพงนั้ นไดยินเลย"
เชนนั้ นตอทุกคนที่ วางใจในเขา
7แต ถ าท านจะบอกเราว า "เรา 12 แตรับชาเคหวา "นายของขา
วางใจในพระเยโฮวาห พระเจ า ใชใหเรามาพูดถอยคําเหล านี้ แก
ของเรา"
ก็ ปู ชนี ยสถานสู ง นายของเจ าและแก เจ า และไม
และแท นบู ชาของพระองค นั้ นมิ ให พู ดกั บคนที่ นั่ งอยู บนกําแพง
ใช ห รื อ ที่ เฮเซคี ยาห รื้ อทิ้ งเสี ย ผู ที่ จะต องกิ นขี้ และกินเยี่ ยวของ
แล ว พลางกล าวแก ยู ดาห และ เขาพรอมกับเจาอยางนั้ นหรือ"
เยรู ซาเล็ มว า "ท านทั้ งหลาย 13 แล วรั บชาเคหได ยืนรองตะโกนเสี ย งดั ง เป น ภาษาฮี บรู ว า
จงนมัสการที่ หนาแทนบูชานี้ "
8ฉะนั้ นบั ดนี้ มาเถิ ด มาทํา "จงฟ ง พระวจนะของพระมหา
สั ญญากั นกั บกษั ตริ ยแห งอั สซี - กษัตริย คือกษัตริยแหงอัสซีเรีย
เรี ยนายของข า เราจะให มาสอง 14 กษัตริยตรัสดังนี้ วา `อยาให
พั นตั วแก เจ า ถ าฝ ายเจ าหาคน เฮเซคี ยาหลวงเจา เพราะเขาไม
สามารถที่ จะชวยเจาใหพน
ที่ ขี่มาเหลานั้ นได
(4) สภษ 16:18; อสค 31:3 (5) สภษ 21:30-31 (6) อสย 20:5-6 (7) 2 พกษ 18:5
(8) 2 พกษ 14:14 (9) 2 พกษ 18:24 (10) 1 พกษ 13:18 (11) 2 พกษ 18:26-27
(12) ลนต 26:29; พบญ 28:53-57 (13) 1 ซมอ 17:8-11 (14) อสย 37:10-13
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อิสยาห 36, 37
หนา 1442
15 อย าให เฮเซคี ยาห กระทําให หลายของประเทศเหลานี้ ไดช วย
เจ า วางใจในพระเยโฮวาห โ ดย ประเทศของตนให พ น จากมื อ
กล าวว า "พระเยโฮวาห จะทรง ของเรา แลวพระเยโฮวาหจะทรง
ชวยเราใหพนแน จะไมทรงมอบ ชวยเยรูซาเล็มใหพนจากมื อของ
เมื องนี้ ไว ในมื อของกษั ตริ ยแห ง เราหรือ'"
อัสซีเรีย"'
21 แต เ ขาทั้ งหลายนิ่ งไม ต อบ
16 อย าฟ งเฮเซคี ยาห เพราะ เขาสักคําเดียว เพราะพระบัญชา
กษั ตริ ยแห งอั สซี เรี ยตรั สดั งนี้ วา ของกษั ตริ ย มี ว า "อย าตอบเขา
`จงทํ า สั ญญาไมตรี กั บเราด วย เลย"
ของกํานั ล และออกมาหาเรา
เฮเซคียาหฟงคําขู เข็ญ
แล วทุ กคนจะได กิ นจากเถาองุ น
ของรับชาเคห
ของตน และทุกคนจะกินจากตน 22 แลวเอลียาคิ มบุตรชายฮิลคีมะเดื่ อของตน และทุกคนจะดื่ ม ยาห ผู บัญชาการราชสํานัก และ
น้ําจากที่ ขังน้ําของตน
เชบนาห ราชเลขา และโยอาห
17 จนเราจะมานํ า เจ าไปยั ง บุ ตรชายอาสาฟ เจ ากรมสารแผ น ดิ น ที่ เหมื อ นแผ น ดิ น ของ บรรณ ไดเขาเฝาเฮเซคียาหดวย
เจาเอง เปนแผนดินที่ มีขาวและ เสื้ อผาฉีกขาด และกราบทูลถอย
น้ําองุ น แผนดินที่ มีขนมปงและ คําของรับชาเคห
สวนองุ น
ต อ มาเมื่ อกษั ต ริ ย เฮ18 จงระวั งเกลื อกว าเฮเซคี ยาห
เซคี ยาห ทรง ได ยิ น
จะนําเจ าผิ ดไป โดยกล าวว า พระองค ก็ทรงฉีกฉลองพระองค
"พระเยโฮวาห จะทรงช วยเราทั้ ง เสี ย และทรงเอาผ ากระสอบ
หลายใหพน" มีพระแหงบรรดา คลุ มพระองค และเสด็ จเข าใน
ประชาชาติ องค ใดเคยช วยแผ น พระนิเวศของพระเยโฮวาห
ดิ นของตนให พ นจากพระหั ต ถ 2และพระองค ทรงใช เอลี ยาคิ ม
แหงกษัตริยของอัสซีเรียไดหรือ
ผู บัญชาการราชสํานัก และเชบ19 พระของเมื องฮามั ทและ นาห ราชเลขา และพวกปุ โรหิ ต
เมืองอารป ดอยู ที่ ไหน พระของ ใหญคลุมตัวดวยผากระสอบ ไป
เมื องเสฟารวาอิ มอยู ที่ ไหน เขา หาอิ สยาห ผู พยากรณ บุ ตรชาย
ได ช วยสะมาเรี ยให พ น จากมื อ ของอามอส
ของเราหรือ
3เขาทั้ งหลายเรียนทานวา "เฮ20 พระองค ใดในบรรดาพระทั้ ง เซคี ยาห ตรั สดั งนี้ วา `วั นนี้ เป น

37

(15) สดด 4:2; 22:7-8 (16) ปฐก 32:20 (17) 2 พกษ 17:6 (18) อสย 36:7, 10
(19) กดว 34:8 (20) อพย 5:2 (21) 2 พกษ 18:26, 37 (22) 2 พกษ 5:7; อสร 9:3
(1) 2 พกษ 19:1; อสย 36:22 (2) 2 พกษ 18:18; 19:2 (3) 2 พกษ 19:3
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อิสยาห 37
วั นทุ กข ใจ วั นถู กติ เตี ยนและ พบกษั ต ริ ย แห ง อั ส ซี เรี ย สู รบ
หมิ่ นประมาท เด็ กก็ ถึ งกําหนด เมืองลิบนาห เพราะเขาไดยินวา
คลอด แต ไม มี กําลั งเบ งให กษัตริยออกจากลาคีชแลว
คลอด
9 พระองค ท รงได ยิ น เกี่ ยวกั บ
4 ชะรอยพระเยโฮวาห พ ระเจ า ที รหะคาห กษั ตริ ย แห งเอธิ โอของท า นคงจะสดั บถ อ ยคํา ของ เป ยว า "เขาได ออกมาสู รบกั บ
รับชาเคห ผู ซึ่ งกษัตริยแหงอัส- พระองคแลว" และเมื่ อพระองค
ซี เรี ยนายของเขาได สั่ งมาให เย ย ทรงสดั บแล วจึ ง ส ง ผู สื่ อสารไป
พระเจ าผู ทรงพระชนม และจะ เฝาเฮเซคียาหทูลวา
ทรงขนาบถ อยคําซึ่ ง พระเยโฮ- 10 "เจ าจงพู ดกั บเฮเซคี ยาห
วาห พระเจ าของทานไดทรงสดับ กษั ตริยแหงยู ดาห ดังนี้ วา `อยา
เพราะฉะนั้ น ขอท านถวายคํา ให พระเจ า ของท า นซึ่ งท า นวาง
อธิ ษฐานเพื่ อส วนชนที่ เหลื ออยู ใจนั้ นลวงท านว า "เยรู ซาเล็ ม
นี้ '"
จะมิ ได ถู กมอบไว ในมื อของ
อิสยาหสัญญาวา
กษัตริยแหงอัสซีเรีย"
พระเจาจะทรงชวยเหลือยูดาห 11 ดู เถิ ด ท านได ยิ นแล วว า
5ดั ง นั้ น ข า ราชการของกษั ต ริ ย บรรดากษั ต ริ ย แห ง อั สซี เ รี ยได
กระทํา อะไรกั บแผ น ดิ น ทั้ งสิ้ น
เฮเซคียาหมาถึงอิสยาห
6 อิ สยาห ก็ บอกเขาทั้ ง หลายว า บ าง ทําลายเสี ยหมดอย างสิ้ น
"จงทู ลนายของทานเถิดวา พระ เชิ ง ส วนท านเองจะรั บการช วย
เยโฮวาห ตรั สดั งนี้ วา `อย ากลั ว ใหพนหรือ
เพราะถอยคําที่ เจาไดยินนั้ น ซึ่ ง 12 บรรดาพระของบรรดาประข าราชการของกษั ตริ ย แห งอั ส- ชาชาติไดชวยเขาใหรอดพนหรือ
คื อประชาชาติ ซึ่ งบรรพบุ รุ ษของ
ซีเรียไดกลาวหยาบชาตอเรา
7ดู เถิ ด เราจะบรรจุ จิ ตใจอย าง เราไดทําลาย คือโกซาน ฮาราน
หนึ่ งในเขาเพื่ อเขาจะได ยิ น เรเซฟ และประชาชนของเอเดน
ข าวลื อ และกลั บไปยั งแผ นดิ น ซึ่ งอยู ในเทลอัสสาร
ของเขา และเราจะให เขาล มลง 13 กษั ตริ ย ของฮามั ท กษั ตริ ย
ดวยดาบในแผนดินของเขาเอง'" ของอารป ด กษั ตริ ย ของเมื อง
เสฟารวาอิ ม เฮนาและอิ ฟวาห
เซนนาเคอริบสบประมาท
อยู ที่ ไหน'"
พระเจาของเฮเซคียาห
8รั บชาเคห ได กลั บไป และได 14 เฮเซคี ยาห ท รงรั บจดหมาย
(4) ยชว 14:12 (6) 2 พกษ 19:5-7 (7) อสย 10:16-18 (8) 2 พกษ 19:8-9
(9) 1 ซมอ 23:27-28 (10) 2 พกษ 18:5 (11) อสย 37:18-19 (12) 2 พกษ 17:6
(13) 2 พกษ 17:24, 30-31; อสย 19:9 (14) 1 พกษ 8:28; 2 พกษ 19:14; อสย 37:1
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หนา 1444
จากมื อผู สื่ อสาร และทรงอ าน ฉะนั้ นเขาจึงถูกทําลายเสีย
และเฮเซคี ยาห ได ขึ้ นไปยั ง พระ 20 ฉะนั้ นบั ดนี้ โอ ข าแต พระ
นิเวศของพระเยโฮวาห และทรง เยโฮวาหพระเจาของข าพระองค
คลี่ จดหมายนั้ นออกต อ เบื้ อง ทั้ งหลาย ขอทรงชวยขาพระองค
พระพักตรพระเยโฮวาห
ใหพนมือของเขา เพื่ อราชอาณา
เฮเซคียาหอธิษฐาน
จั ก รทั้ งสิ้ นแห ง แผ น ดิ น โลกจะ
15 และเฮเซคี ยาห ทรงอธิ ษฐาน ทราบว า พระองค ทรงเป นพระ
เยโฮวาหแตพระองคเดียว"
ตอพระเยโฮวาหวา
พระเจาทรงสัญญาวาจะชวย
16 "โอ ขาแตพระเยโฮวาหจอม
ยูดาหใหพนจากเซนนาเคอริบ
โยธา พระเจ าแห งอิ สราเอล ผู
ทรงประทั บระหว า งพวกเครู บ 21 แลวอิ สยาหบุตรชายของอาพระองค ท รงเป น พระเจ า แห ง มอสได ใช ให ไปเฝ าเฮเซคี ยาห
บรรดาราชอาณาจั ก รของแผ น ทู ลว า "พระเยโฮวาห พระเจ า
ดิ นโลก พระองค แต องค เดี ยว แหงอิสราเอลตรัสดังนี้ วา เพราะ
พระองค ไ ด ทรงสร างฟ าสวรรค เจ าได อ ธิ ษฐานต อเราเกี่ ยวกั บ
และแผนดินโลก
เซนนาเคอริ บกษั ตริ ยแหงอัสซี 17 โอ ข าแต พระเยโฮวาห ขอ เรีย
ทรงเงี่ ยพระกรรณสดั บ โอ ข า 22 ต อไปนี้ เป นพระวจนะซึ่ ง
แต พระเยโฮวาห ขอทรงเบิ ก พระเยโฮวาห ตรั สเกี่ ยวกั บท าน
พระเนตรทอดพระเนตร และ นั้ นวา `ธิดาพรหมจารีแหงศิโยน
ขอทรงสดั บบรรดาถ อ ยคํา ของ ดูหมิ่ นเจา และหัวเราะเยาะเยย
เซนนาเคอริบซึ่ งเขาไดใช มาเย ย เจา ธิดาแหงเยรูซาเล็มสั่ นศีรษะ
พระเจาผู ทรงพระชนม
ใสเจา
18 ข าแต พระเยโฮวาห เป น 23 เจ าเย ยและกลาวหยาบชาตอ
ความจริ ง ที่ บรรดากษั ต ริ ย แห ง ผู ใด เจาขึ้ นเสียงของเจาตอผู ใด
อั สซี เรี ยได กระทําให ประเทศทั้ ง และเบิ่ งตาของเจ าอย างเย อหยิ่ ง
สิ้ น และแผ น ดิ นของเขานั้ น ร าง ต อผู ใด ต อองค บริ สุ ทธิ์ แห ง
เปลา
อิสราเอลนะซิ
19 และได เหวี่ ยงพระของประ- 24 เจ าได เย ยองค พระผู เป นเจ า
ชาชาตินั้ นเขาไฟ เพราะเขามิใช ด วยผู รั บใช ของเจ า และเจ าได
พระ เป นแต ผลงานของมื อ ว า "ด วยรถรบเป นอั นมากของ
มนุ ษย เป นไม และหิ น เพราะ ขา ขาไดขึ้นที่ สูงของภูเขา ถึงที่
(15) 1 ซมอ 7:8-9 (16) 2 ซมอ 7:26 (17) 2 พศด 6:40 (18) 2 พกษ 15:29
(19) อพย 32:20; 2 ซมอ 5:21 (20) อพย 9:15-16 (21) อสย 38:3-6; 58:9; 65:24
(22) ยรม 14:17; พคค 1:15 (23) อพย 5:2; 2 พกษ 19:4 (24) 2 พกษ 19:22-23
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ไกลสุดของเลบานอน ขาจะโคน และเราจะหั น เจ ากลั บไปตาม
ต นสนสี ดาร ที่ สู งที่ สุ ดของมั นลง ทางซึ่ งเจามานั้ น
ทั้ งตนสนสามใบที่ ดีที่ สุ ดของมัน 30 และนี่ จะเป นหมายสําคั ญแก
ข าจะเข าไปยั งที่ ยอดลิ บที่ สุ ดใน เจา คือปนี้ เจาจะกินสิ่ งที่ งอกขึ้ น
ชายแดนของมั น ที่ ป าไม แห ง เอง และในป ที่ สองสิ่ งที่ ผลิจาก
คารเมล
เดิ ม แล วในป ที่ สาม จงหว าน
25 ข าขุ ดบ อและดื่ มน้ํา ข าได และเกี่ ยว และปลูกสวนองุ นและ
เอาฝ าเท าของข ากวาดธารน้ําทั้ ง กินผลของมัน
สิ้ นของสถานที่ ที่ ถู ก ล อ มโจมตี 31 ส วนที่ รอดและเหลื อแห ง
ใหแหงไป"
วงศวานของยู ดาหจะหยั่ งรากลง
26 เจาไมไดยินหรือวา เราไดจัด ไป และเกิดผลขึ้ นบน
ไวนานแลว เราไดกะแผนงานไว 32 เพราะว า ส วนคนที่ เหลื อจะ
แตดึกดําบรรพ ซึ่ ง ณ บัดนี้ เรา ออกไปจากเยรูซาเล็ม และส วน
ใหเปนไปแลว คือเจาจะทําเมือง ที่ รอดมาจะออกมาจากภู เขาศิ ที่ มี ปอมให พั งลงให เป นกองสิ่ ง โยน ความกระตือรือรนของพระ
ปรักหักพัง
เยโฮวาห จอมโยธาจะกระทําการ
27 ส ว นชาวเมื อ งนั้ นมี อํ า นาจ นี้ '
น อย เขาสะดุ งกลั วและอั บอาย 33 เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาหจึ ง
เขาเหมื อนหญ าที่ ทุ งนา และ ตรั สเกี่ ยวกั บกษั ตริ ยแห งอั สซี เหมือนหญาออน เหมือนหญาที่ เรี ยดั งนี้ ว า `ท านจะไม เข าใน
บนยอดหลั งคาเรื อน เหมื อน นครนี้ หรื อยิ งลู กธนู ไปที่ นั่ น
ข าวเกรี ยมไปก อ นที่ มั นจะงอก หรื อ ถื อ โล เ ข า มาข า งหน า นคร
งามอยางนั้ น
หรือสรางเชิงเทินสู มัน
28 แต เราได รู จั กการที่ เจ านั่ งลง 34 ท านมาทางใด ท านจะต อง
กับการออกไปและเขามาของเจา กลับไปทางนั้ น ทานจะไมเขามา
และการเกรี้ ยวกราดของเจ าต อ ในนครนี้ พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
เรา
แหละ
29 เพราะเจ าได เกรี้ ยวกราดต อ 35 เพราะเราจะปองกั นนครนี้ ไว
เรา และความจองหองของเจ า เพื่ อใหรอด เพื่ อเห็นแก เราเอง
ไดมาเขาหูของเรา ฉะนั้ น เราจะ และเห็ นแก ดาวิ ด ผู รั บใช ของ
เอาขอของเราเกี่ ยวจมูกเจา และ เรา'"
บั งเหี ยนของเราใส ริ มฝ ปากเจ า 36 ทู ตสวรรค ของพระเยโฮวาห
(25) 1 พกษ 20:10 (26) ปฐก 50:20 (27) กดว 14:9 (28) สดด 139:2-11
(29) อสย 37:10 (30) อพย 3:12 (31) ยรม 44:28 (32) อสย 37:20; ยอล 2:18
(33) อสย 8:7-10 (34) สภษ 21:30 (35) 2 พกษ 20:6 (36) อพย 12:23
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จึงไดออกไป และไดประหารคน ขอทรงระลึกวา ขาพระองคดําในค ายแห งคนอั สซี เรี ยเสี ยหนึ่ ง เนิ นอยู ต อเบื้ องพระพั กตร พระ
แสนแปดหมื่ นห าพั นคน และ องค ด วยความจริ งและด วยใจที่
เมื่ อคนลุ กขึ้ นในเวลาเช ามื ด ดู เพียบพรอม และไดกระทําสิ่ งที่
เถิด พวกเหลานั้ นเปนศพทั้ งนั้ น ประเสริ ฐในสายพระเนตรของ
37 แล ว เซนนาเคอริ บ กษั ต ริ ย พระองคมาอย างไร" และเฮเซแห งอั สซี เรี ยก็ ได ยกไปและกลั บ คียาหทรงกันแสงอยางปวดราว
บาน และอยู ในนีนะเวห
4แล วพระวจนะของพระเยโฮ38 ต อมาขณะเมื่ อท านนมั สการ วาหมาถึงอิสยาหวา
ในนิเวศของพระนิ สโรกพระของ 5"จงไปบอกเฮเซคี ยาห วา พระ
ทาน อัดรัมเมเลคและชาเรเซอร เยโฮวาห พระเจ าของดาวิ ด
โอรสของท าน ก็ ประหารท าน บรรพบุ รุ ษของเจ า ตรั สดั งนี้ วา
เสี ยด วยดาบ
และหนี ไปยั ง เราไดยินคําอธิ ษฐานของเจาแลว
แผ นดิ นอาร มี เนี ย และเอสาร- เราได เห็ นน้ํ า ตาของเจ าแล ว ดู
ฮั ดโดนโอรสของท า นขึ้ น ครอบ เถิด เราจะเพิ่ มชีวิตใหเจาอีกสิบ
ครองแทนทาน
หาป
เฮเซคียาหทรงประชวรและ
6 เราจะช วยเจ าและเมื อ งนี้ ให
พ นจากมื อของกษั ตริ ยแห งอั สทรงฟ นจากการประชวรนั้ น
ซี
เรีย และจะปองกันเมืองนี้ ไว
ในวั นเหล านั้ นเฮเซคี ยาหทรงประชวรใกล จะ 7 นี่ จะเป น หมายสํา คั ญสํ า หรั บ
สิ้ นพระชนม และอิ สยาห ผู พระองค จากพระเยโฮวาห ที่
พยากรณ บุ ตรชายของอามอส พระเยโฮวาห จะทรงกระทําสิ่ งนี้
เข ามาเฝ าพระองค และทู ลพระ ตามที่ พระองคไดทรงตรัสไว
องควา "พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ 8ดู เถิ ด เราจะกระทําให เงาที่
ว า จงจั ดการการบ านการเมื อง ดวงอาทิ ต ย ท อดมาบนนาฬิ ก า
ของเจาให เรียบรอย เจาจะต อง แดดของอาหั สย อ นกลั บมาสิ บ
ขั้ น" ดวงอาทิ ตย ก็ ได ยอนกลั บ
ตาย เจาจะไมฟน"
2 แล ว เฮเซคี ยาห ท รงหั นพระ บนนาฬิ กาแดดสิ บขั้ น ตามขั้ น
พั กตร เข าข างฝา และอธิ ษฐาน ที่ ไดตกไป
9 บทประพั น ธ ของเฮเซคี ย าห
ตอพระเยโฮวาห
3วา "โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขา กษั ตริ ย แห งยู ดาห หลั งจากที่
พระองค ขอวิ งวอนต อพระองค พระองคไดทรงประชวรและทรง

38

(37) ปฐก 10:11-12 (38) 2 พกษ 19:36-37 (1) 2 พกษ 20:1-11 (2) 1 พกษ 8:30
(3) นหม 5:19; สดด 18:20-27 (5) 2 ซมอ 7:3-5 (6) 2 พศด 32:22; 2 ทธ 4:17
(7) ปฐก 9:13; วนฉ 6:17-22 (8) ยชว 10:12-14; 2 พกษ 20:11 (9) อสย 12:1

23_isa.pub
page 63

Friday, December 09, 2005 12:55

หนา 1447
อิสยาห 38
ฟ นจากการประชวรของพระ พระองค
องคนั้ น มีวา
15 แต ข า พเจ าจะพู ดอะไรได
10 ข าพเจ าว า เมื่ อชี วิ ตของ เพราะพระองค ต รั สกั บข าพเจ า
ข าพเจ ามาถึ งกลางคน ข าพ- แล ว และพระองค เองได ทรง
เจ า จะไปยั ง ประตู แ ดนคนตาย กระทําเชนนั้ น ข าพเจาก็จะดําข าพเจ า ต อ งถู กตั ด ขาดจากป ที่ เนิ นไปด วยความสงบเสงี่ ยม
เหลืออยู ของขาพเจา
ตลอดชี วิ ตของข าพเจ า เพราะ
11 ขาพเจาวา ขาพเจาจะไมเห็น ความขมขื่ นแห งจิ ตใจของข าพพระเยโฮวาห คื อพระเยโฮวาห เจา
ในแผนดิ นของคนเป น ขาพเจา 16 โอ ข าแต องค พระผู เป นเจ า
จะมองไม เห็ นมนุ ษย อี ก ที่ ใน มนุ ษ ย ดํ า รงชี พ อยู ได ด ว ยสิ่ ง
หมู ชาวแผนดินโลก
เหล านี้ และชี วิตแห งวิ ญญาณ
12 อายุ ของข า พเจ า ก็ ถู กพราก ของข า พระองค ก็ อยู ในบรรดา
และถู กถอนออกไปจากข าพเจ า สิ่ งเหล านี้ พระองค จะทรงให
อย า งกั บเต็ น ท ของผู เลี้ ยงแกะ ข าพระองค หายดี และทรงทําให
ข าพเจ าได ตั ดชี วิ ตของข าพเจ า ขาพระองคมีชีวิต
เหมือนอยางคนทอผา พระองค 17 ดู เถิ ด เพราะเห็ นแก สั นติ
จะทรงตัดข าพเจ าด วยโรคตรอม ภาพ ข าพระองค จึ งมี ความขม
ใจ พระองคจะทรงนําขาพเจามา ขื่ นมากยิ่ ง แต พระองค ทรงรั ก
ถึงอวสานทั้ งวันและคืน
ชี วิ ตของข า พระองค จึ ง ได ท รง
13 ข า พเจ า ได คิ ด จนรุ งเช า ว า ช วยให พ น จากหลุ ม แห ง ความ
พระองคจะทรงหั กกระดูกทั้ งสิ้ น พิ นาศ
เพราะพระองค ทรง
ของข าพเจ าเหมื อนอย างสิ งโต เหวี่ ยงบาปทั้ งสิ้ นของข าพระ
พระองค จะทรงนําข าพเจ ามาถึ ง องค ไว เบื้ องพระปฤษฎางค ของ
อวสานทั้ งวันและคืน
พระองค
14 ข า พเจ า ร อ งอย า งนกนาง- 18 เพราะแดนคนตายสรรเสริ ญ
แอ นหรื อนกกรอด ข าพเจ า พระองค ไม ได ความมรณายก
พิลาปอยางนกเขา ตาของขาพ- ยองพระองคไมได บรรดาคนที่
เจ าเหนื่ อยอ อนด วยมองขึ้ นข าง ลงไปยั งปากแดนคนตายนั้ น จะ
บน โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขา หวั งในความจริงของพระองค ไม
พระองค ถู กบี บบั งคั บ ขอพระ ได
องค ทรงเป น ผู ประกั น ของข า 19 คนเปน คนเปน เขาจะสรร(10) โยบ 6:11; 7:7 (11) โยบ 35:14-15 (12) สดด 89:45-47 (13) 1 พกษ 13:24
(14) โยบ 30:29; สดด 102:4-7 (15) ยชว 7:8; อสร 9:10 (16) พบญ 8:3; โยบ 33:19
(17) โยบ 3:25-26; สดด 30:6-7 (18) สดด 6:5; 30:9 (19) สดด 146:2; ปญจ 9:10
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เสริ ญพระองค อย างที่ ข าพระ เพราะเขาเหล านั้ น และทรงพา
องค กระทําในวั นนี้ บิ ดาจะได เขาชมคลั ง ทรั พย ของพระองค
สําแดงความจริงของพระองคแก ชมเงิน ทองคํา และเครื่ องเทศ
ลูกของเขา
และน้ํ า มั นประเสริ ฐ และคลั ง
20 พระเยโฮวาห ได ทรงช วย พระแสงทั้ งสิ้ นของพระองค ทุก
ข าพเจ าให รอด เพราะฉะนั้ น อย างซึ่ งมีในท องพระคลัง ไม มี
ข า พเจ า ทั้ งหลายจะร อ งเพลง สิ่ งใดที่ ในพระราชวั ง หรื อใน
และเล น เครื่ องสายของข าพเจ า ราชอาณาจั กรทั้ งสิ้ นของพระ
ตลอดวั นเวลาแห งชี วิ ตของ องค ซึ่ งเฮเซคี ยาห มิ ได ทรงสําขาพเจาทั้ งหลายที่ พระนิเวศของ แดงแกเขา
พระเยโฮวาห
3 แล วอิ ส ยาห ผู พยากรณ ก็ เ ข า
21 ฝ ายอิ สยาห ได กล าวว า "ให เฝ า กษั ต ริ ย เ ฮเซคี ยาห และทู ล
เขาเอาขนมมะเดื่ อมาแผ นหนึ่ ง พระองควา "คนเหลานี้ ทูลอะไร
และแปะไว ที่ พระยอดเพื่ อพระ บ าง และเขามาแต ไหนเข าเฝ า
องคจะฟ น"
พระองค " เฮเซคี ยาห ตรั สว า
22 เฮเซคี ยาห ได ตรั สด วยว า "เขาได ม าหาเราจากเมื อ งไกล
"อะไรจะเป นหมายสํ า คั ญว า จากบาบิโลน"
ข าพเจ าจะได ขึ้ นไปยั งพระนิ เวศ 4ท านทู ลว า "เขาเห็ นอะไรใน
ของพระเยโฮวาห"
พระราชวั งของพระองค บ าง"
เฮเซคียาหสําแดงคลังทรัพย
และเฮเซคียาหตรัสตอบวา "เขา
เห็ นทุกอย างในวั งของเรา ไม มี
ทั้ งหมดของพระองคให
สิ่ งใดในพระคลังของเราซึ่ งเรามิ
คนจากบาบิโลนเห็น
ไดสําแดงแกเขา"
(2 พกษ 20:12)
คราวนั้ น เมโรดั คบา- 5 แล วอิ สยาห ทู ล เฮเซคี ยาห ว า
ลาดัน โอรสของบาลา- "ขอทรงฟ ง พระวจนะของพระ
ดั น กษั ตริ ยแหงบาบิ โลน ทรง เยโฮวาหจอมโยธา
สงราชสารและเครื่ องบรรณาการ 6ดูเถิด วันเวลากําลังยางเขามา
มายังเฮเซคียาห เพราะพระองค เมื่ อสรรพสิ่ งทั้ งสิ้ นในวังของเจ า
ทรงได ยิ นว า เฮเซคี ยาห ทรง และสิ่ งซึ่ งบรรพบุ รุ ษของเจ าได
ประชวรและทรงหายประชวร สะสมจนถึ ง ทุ ก วั น นี้ จะต อ งถู ก
เอาไปยั งบาบิโลน จะไมมี สิ่ งใด
แลว
2และเฮเซคี ยาห ทรงเปรมปรี ดิ์ เหลือเลย พระเยโฮวาหตรัสดังนี้

39

(20) สดด 9:13-14; 27:5-6 (21) 2 พกษ 20:7; มก 7:33 (22) 2 พกษ 20:8
(1) 2 พกษ 20:12; อสย 13:1 (2) 2 พศด 32:25, 31 (3) 2 ซมอ 12:1; 2 พกษ 20:14
(4) ยชว 7:19; โยบ 31:33 (5) 1 ซมอ 13:13-14; 15:16 (6) 2 พกษ 20:17-19
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หนา 1449
อิสยาห 39, 40
แหละ
เขาและเนิ นทุ กแห งจะให ต่ํ า ลง
7 และลู ก บางคนซึ่ งถื อ กํ า เนิ ด ทางคดจะกลายเป นทางตรงและ
จากเจา ผู ซึ่ งเกิดมาแกเจาจะถูก ที่ ขรุขระจะกลายเปนที่ ราบ
นําเอาไป และเขาจะเปนขันทีใน 5 และจะเผยสง า ราศี ข องพระ
วังของกษัตริยแหงบาบิโลน"
เยโฮวาห และบรรดาเนื้ อหนังจะ
8แล วเฮเซคียาห ตรั สกั บอิสยาห ไดเห็นดวยกัน เพราะพระโอษฐ
วา "พระวจนะของพระเยโฮวาห ของพระเยโฮวาหตรัสไวแลว"
ซึ่ งทานกล าวนั้ นก็ ดี อยู " เพราะ
ความยิ่ งใหญของพระเจา
พระองค ดําริ วา "จะมี ความอยู
และความออนแอของมนุษย
เย็ นเป นสุ ขและความจริ งในวั น 6เสียงหนึ่ งรองวา "รองซิ" และ
เวลาของเรานี้ "
เขาว า "ข าจะร องว ากระไร"
จงเลาโลมชนชาติของพระเจา
บรรดาเนื้ อหนั งก็เปนเสมือนตน
พระเจ าของเจ าตรั สว า หญ า และความงามทั้ งสิ้ นของ
"จงเลาโลม จงเลาโลม มั นก็ เป นเสมื อนดอกไม แห งทุ ง
ชนชาติของเรา
นา
2จงพู ดกั บเยรู ซาเล็ มอย างเห็ น 7ต นหญาเหี่ ยวแห งไป ดอกไม
ใจ และจงประกาศแก เมื องนั้ น นั้ นก็รวงโรยไป เพราะพระวิญวา การสงครามของเธอสิ้ นสุดลง ญาณของพระเยโฮวาหเป ามาถูก
แล ว และความชั่ วช าของเธอก็ มั น มนุ ษย ชาติ เป นหญ าแน ที
อภั ยเสี ยแล ว เพราะเธอได รั บ เดียว
โทษจากพระหัตถของพระเยโฮ- 8ต นหญาเหี่ ยวแห งไป ดอกไม
วาห แลว เป นสองเทาของความ นั้ นก็ ร วงโรยไป แต พระวจนะ
บาปผิดของเธอ"
ของพระเจ าของเราจะยั่ งยื นอยู
คําพยากรณถึงการรับใช
เปนนิตย
ของยอหนผู ใหรับบัพติศมา
9โอ ศิโยนเอย ผู นําขาวดี เจาจง
ขึ้ นไปบนภูเขาสูง โอ เยรูซาเล็ม
(มธ 3:3)
3เสี ยงผู ร องในถิ่ นทุ รกั นดารว า เอย ผู นําขาวดี จงเปลงเสียงของ
"จงเตรียมมรรคาแห งพระเยโฮ- เจ าด วยเต็มกําลั ง จงเปล งเสี ยง
วาห จงทําทางหลวงสําหรับพระ เถิด อยากลัวเลย จงกลาวแกหัว
เจ าของเราให ตรงไปในทะเล เมื องแห งยู ดาห ว า "ดู เถิ ด นี่
พระเจาของเจา"
ทราย
4หุ บเขาทุ กแห งจะถู กยกขึ้ น ภู 10 ดู เถิ ด องค พระผู เป นเจ า

40

(7) 2 พกษ 24:12 (8) ลนต 10:3 (1) อสย 51:3, 12 (2) ปฐก 34:3; 2 พศด 30:22
(3) มก 1:2-5; ลก 3:2-6 (4) 1 ซมอ 2:8 (5) สดด 72:19 (6) อสย 40:3; ยรม 2:2
(8) สดด 119:89-91; ศคย 1:6 (9) อสร 1:1-2; ลก 24:47 (10) ศคย 2:8-11
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อิสยาห 40
หนา 1450
พระเจาจะเสด็จมาดวยพระหั ตถ นับวาเหมือนผงบนตาชั่ ง ดูเถิด
อันเขมแข็ง และพระกรของพระ พระองค ทรงหยิ บเกาะทั้ งหลาย
องค จะครอบครองเพื่ อพระองค ขึ้ นมาเหมือนสิ่ งเล็กนอย
ดู เถิ ด รางวั ลของพระองค ก็ อยู 16 เลบานอนไม พอเป นฟ นและ
กับพระองค และพระราชกิจของ สั ตว ป า นั้ นก็ ไม พอเป น เครื่ อง
พระองค ก็ อยู ต อพระพั กตร พระ เผาบูชา
องค
17 ต อพระพั กตร พระองค บรร11 พระองค จะทรงเลี้ ยงฝู งแพะ ดาประชาชาติ ทั้ งสิ้ นก็ เหมือนไม
แกะของพระองค อ ย า งผู เลี้ ยง มี อะไรเลย พระองค ทรงนั บว า
แกะ พระองคจะทรงรวบรวมลูก เขาน อ ยยิ่ งกว า ความว า งเปล า
แกะไว ใ นพระกรของพระองค และการไรประโยชนใดๆทั้ งสิ้ น
พระองค จะทรงอุ มไว ที่ พระ 18 ท าน จะเ ปรี ย บพร ะเจ า
ทรวง และทรงค อยๆนําบรรดา เหมื อนผู ใด หรื อเปรี ยบพระ
ที่ มีลูกออนไป
องคคลายกับอะไร
12 ผู ใดไดเคยตวงน้ําทั้ งสิ้ นด วย 19 รู ปเคารพสลั กน ะหรื อ ช าง
อุ งมือของตน และวัดฟาสวรรค เขาหลอมันไว ชางทองเอาทอง
ด วยคื บเดี ยว บรรจุ ผงคลี ของ คําปดไวและหลอสรอยเงินให
แผ นดิ นโลกไว ในถั งเดี ยว และ 20 เขาผู ที่ ยากจนจนเขาไม มี
ชั่ งภู เขาในตาชั่ งและชั่ งเนิ นด วย เครื่ องบูชาเลยก็ เลือกต นไมที่ จะ
ตราชู
ไมผุ เขาเสาะหาช างที่ มีฝ มือมา
13 ผู ใดได นํา ทางพระวิ ญญาณ ตกแต งให เป นรู ปเคารพสลั ก ที่
ของพระเยโฮวาห หรื อเป นที่ ไมหวั่ นไหว
ปรึ ก ษาของพระองค ไ ด สั่ งสอน 21 ท า นทั้ งหลายไม เ คยรู หรื อ
พระองค
ทานไมเคยไดยินหรือ ไมมีผู ใด
14 พระองค ทรงปรึ กษาผู ใด ผู บอกท านตั้ งแต แ รกแล วหรื อ
ใดสั่ งสอนพระองค และผู ใด ท านไม เข าใจตั้ งแต รากฐานของ
สอนทางแห งความยุ ติ ธ รรมให แผนดินโลกหรือ
พระองค และสอนความรู แก พระเจาประทับเหนือปริมณฑล
พระองค และสําแดงใหพระองค
คือวงรอบของแผนดินโลก
เห็นทางแหงความเขาใจ
22 คื อพระองค ผู ประทั บเหนื อ
15 ดู เถิ ด บรรดาประชาชาติ ก็ ปริ มณฑลของแผนดินโลก และ
เหมือนน้ําหยดหนึ่ งจากถัง และ ชาวแผ น ดิ นโลกก็ เหมื อนอย าง
(11) ปฐก 49:24 (12) โยบ 11:7-9 (13) โยบ 21:22 (14) 1 คร 12:4-6; คส 2:3
(15) โยบ 34:14-15 (16) สดด 40:6 (17) โยบ 25:6 (18) อพย 8:10; พบญ 33:26
(19) อพย 32:2-4 (20) อสย 2:8-9; ยรม 10:3-4 (21) สดด 19:1-5 (22) สดด 2:4
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หนา 1451
อิสยาห 40, 41
ตั๊ กแตน ผู ทรงขึ งฟ าสวรรค พระองค มิ ได ทรงอ อนเปลี้ ย
เหมื อนขึ งม าน และกางออก หรือเหน็ดเหนื่ อย ความเขาพระ
เหมือนเต็นทที่ อาศัย
ทัยของพระองค ก็เหลือที่ จะหยั่ ง
23 ผู ทรงกระทําเจ านายให เป น รู ได
เหมือนเปลา และทรงกระทําให 29 พระองค ท รงประทานกํา ลั ง
ผู ครอบครองแผ น ดิ น โลกเป น แกคนออนเปลี้ ย และแกผู ที่ ไม
เหมือนศูนยภาพ
มีกําลัง พระองคทรงเพิ่ มแรง
24 พอปลู ก เขาเหล า นั้ นเสร็ จ 30 แม ค นหนุ มๆจะอ อ นเปลี้ ย
พอหวานเสร็จ พอที่ รากหยั่ งลง และเหน็ ดเหนื่ อย
และชาย
พระองคก็จะเปามาบนเขา เขาก็ ฉกรรจจะลมลงทีเดียว
จะเหี่ ยวแห งไป และลมหมุ นก็ 31 แต เขาทั้ งหลายผู รอคอย
จะพัดพาเขาไปเหมือนตอขาว
พระเยโฮวาห จะเสริ ม เรี่ ยวแรง
25 องค บริ สุ ทธิ์ ตรั สว า "เจ าจะ ใหม
เขาจะบิ นขึ้ นด วยป ก
เปรี ยบเรากั บผู ใ ดเล าซึ่ งเราจะ เหมื อนนกอิ นทรี เขาจะวิ่ งและ
เหมือนเขา"
ไมเหน็ดเหนื่ อย เขาจะเดิ นและ
26 จงแหงนหน าขึ้ นดู ว า ผู ใด ไมออนเปลี้ ย
สร างสิ่ งเหล านี้ พระองค ผู ทรง
ความยิ่ งใหญของพระเจา
นํ า บริ วารออกมาตามจํ า นวน
และความออนแอของมนุษย
เรี ยกชื่ อมั น ทั้ งหมดโดยอานุ โอ เกาะทั้ งหลายเอ ย
ภาพอั นยิ่ งใหญ ของพระองค
จงสงบใจต อหน าเรา
และเพราะพระองค ทรงฤทธิ์ เข ม จงให ชนชาติ ทั้ งหลายฟ นกํา ลั ง
แข็งจึงไมขาดไปสักดวงเดียว
ของเขาเสี ยใหม ให เขาเข ามา
27 โอ ยาโคบเอย ทําไมเจาจึงวา ใกล แลวใหเขาพูด ใหเราพากัน
โอ อิสราเอลเอย ทําไมจึงพูดวา เขามาใกลเพื่ อการพิพากษา
"ทางของข า พเจ า ป ด บั ง ไว จาก 2ใครได เร า ใจให คนชอบธรรม
พระเยโฮวาห และความยุ ติ - มาจากตะวั นออก ได เรี ยกท าน
ธรรมอั นควรตกแกขาพเจานั้ นก็ ใหติดตาม ไดมอบบรรดาประผานพระเจาของขาพเจาไปเสีย"
ชาชาติตอหนาทาน และใหทาน
28 ท านไม เคยรู หรื อ ท านไม ครอบครองเหนื อกษั ตริ ย ทั้ ง
เคยไดยินหรือ พระเยโฮวาหทรง หลาย ไดมอบพวกเขาไวแกดาบ
เป นพระเจ าเนื องนิ ตย คื อพระ ของท านเหมื อนผงคลี และแก
ผู สร างที่ สุ ดปลายแผ น ดิ นโลก คั นธนู ของท านเหมื อนตอข าวที่

41

(23) โยบ 12:21 (24) 1 พกษ 21:21-22 (25) พบญ 4:15-18 (26) พบญ 4:19
(27) 1 ซมอ 12:22 (28) ยรม 4:22; มก 8:17 (29) ปฐก 49:24 (30) สดด 33:16
(31) สดด 25:3, 5, 21; 27:14 (1) สดด 46:10; ฮบก 2:20 (2) ปฐก 11:31; 12:1-3
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อิสยาห 41
หนา 1452
ถูกพัดไป
พระเจาของเจา เราจะหนุนกําลัง
3 ท า นไล ตามพวกเขาและผ า น เจา เออ เราจะชวยเจา เออ เรา
เขาไปอยางปลอดภัย ตามทางที่ จะชู เ จ า ด วยมื อ ขวาแห ง ความ
เทาของทานไมเคยเหยียบ
ชอบธรรมของเรา
4ผู ใดได ประกอบกิ จและกระทํา 11 ดูเถิด บรรดาผู ที่ ขัดเคืองกับ
เช นนี้ เรี ยกบรรดาชั่ วอายุ ทั้ ง เจ าจะตองได ความอายและอดสู
หลายออกมาตั้ งแต เดิ ม เรา เขาจะเป นความว างเปล า คน
เองคื อพระเยโฮวาห ผู เป น ปฐม เหลานั้ นที่ ฝนสู เจาจะพินาศไป
และกับกาลอวสาน เราคือผู นั้ น
12 เจ าจะแสวงหาพวกเขา แต
5เกาะทั้ ง หลายเห็ นแล วก็ เกรง เจาจะไม พบเขา คือผู ที่ ต อสู กับ
กลั ว ปลายแผ นดิ นโลกก็ กลั ว เจา ผู ที่ ทําสงครามกับเจาจะเปน
เขาทั้ งหลายไดเขามาใกล
ความวางเปลาและเปนสิ่ งไรคา
6ทุ ก คนช วยเพื่ อ นบ า นของตน 13 เพราะเราคื อ พระเยโฮวาห
และทุ ก คนกล า วแก พี่ น อ งของ พระเจ าของเจ า จะยึ ดมื อขวา
ตนวา "จงกลาเถิด"
ของเจ าไว คื อเราเองพู ดกั บเจ า
7ช างไม ก็ หนุ นใจช างทอง ผู ที่ วา "อยากลัวเลย เราจะชวยเจา"
ทําให เรี ยบด วยค อนก็ หนุ นใจผู 14 พระเยโฮวาห ตรั สว า "อย า
ที่ ตี ทั่ งว า "พร อมแล วสําหรั บ กลั วเลย เจ าหนอนยาโคบ เจ า
การบั ดกรี " และเขาก็ เอาตะปู คนอิสราเอล เราจะชวยเจา ผู ไถ
ตรึงไวเพื่ อไมใหหวั่ นไหว
ของเจ าคือองค บริสุ ทธิ์ แห งอิ ส8แตเจา อิสราเอล เปนผู รับใช ราเอล"
ของเรา ยาโคบผู ซึ่ งเราได เลื อก 15 ดู เถิ ด เราจะกระทําเจ าให
ไว เชื้ อสายของอั บราฮั มสหาย เปนเลื่ อนนวดขาวใหม คม และ
ของเรา
มี ฟ น เจ าจะนวดและบดภู เขา
9 เจ าผู ซึ่ งเรายึ ดไว จากที่ สุ ด และเจ าจะทําเนิ นเขาให เหมื อน
ปลายแผนดินโลก และเรียกเจา แกลบ
มาจากพวกผู ใหญของโลก กลาว 16 เจ า จะซั ด มั น และลมจะพั ด
แก เจ าว า "เจ าเป นผู รั บใช ของ มั นไปเสี ย
และลมหมุ นจะ
เรา เราไดเลือกเจาและไมเหวี่ ยง กระจายมั น และเจ าจะเปรม
เจาออกไป"
ปรีดิ์ ในพระเยโฮวาห เจาจะอวด
10 อย ากลั วเลย เพราะเราอยู อ างในองค บริ สุ ทธิ์ แห งอิ สรากับเจา อยาขยาด เพราะเราเปน เอล
(4) พบญ 32:7-8 (5) ปฐก 10:5 (6) 1 ซมอ 4:7-9 (7) ยรม 10:3-5 (8) อสย 43:1
(9) ยชว 24:2-4 (10) ปฐก 15:1 (11) อพย 11:8 (12) โยบ 20:7 (13) พบญ 33:26
(14) โยบ 25:6; สดด 22:6 (15) อสย 21:10; ฮบก 3:12 (16) สดด 1:4; ยรม 15:7
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อิสยาห 41
17 เมื่ อคนจนและคนขั ดสน หรื อจงเล าให เราฟ ง ถึ งสิ่ งที่ จะ
แสวงหาน้ําและไมมี และลิ้ นของ บังเกิดมา
เขาก็ แห งผากเพราะความกระ- 23 จงแจงแก เราว าตอไปนี้ อะไร
หาย เราคื อพระเยโฮวาห จะได จะเกิดขึ้ น เพื่ อเราจะรู วาเจาเปน
ยินเขาเอง เรา พระเจาของอิส- พระ เออ จงทําดีหรือจงทําราย
ราเอล จะไมละทิ้ งเขา
เพื่ อเราจะไดขยาดและดูกัน
18 เราจะเป ด แม น้ํ า บนที่ สู งทั้ ง 24 ดู เถิ ด เจ าไม มี ค าอะไรเลย
หลาย และน้ําพุที่ ทามกลางหุบ และการงานของเจ า ก็ สู ญเปล า
เขา เราจะทําถิ่ นทุ รกั นดารให ผู ที่ เลื อ กเจ า ก็ เ ป น ที่ น า สะอิ ด
เป นสระน้ํา และที่ ดิ นแห งเป น สะเอียน
น้ําพุ
25 เราไดเราผู หนึ่ งจากทิศเหนือ
19 ในถิ่ นทุ รกั นดารเราจะปลู ก และเขาจะมา จากที่ ดวงอาทิ ตย
ตนสนสีดาร ตนกระถินเทศ ตน ขึ้ น เขาจะเรียกนามของเรา เขา
น้ํามั นเขียว และตนมะกอกเทศ จะเหยี ยบผู ค รอบครองเหมื อน
ในทะเลทรายเราจะวางต น สน เหยี ยบปู นสอ เหมื อนช างหม อ
สามใบ ทั้ งต นสนเขาและตนไม ย่ําดินเหนียว
ที่ เขียวชะอุ มตลอดปดวยกัน
26 ใครแจ งไว ตั้ งแต เริ่ มแรก
20 เพื่ อ คนจะได เ ห็ นและทราบ เพื่ อเราจะทราบ และล วงหน า
เขาจะใคร ค รวญและเข าใจด วย เพื่ อเราจะพูดวา "เขาชอบธรรม"
กั น ว า พระหั ต ถ ของพระเยโฮ- เออ ไม มี ผู ใดได แจ งให ทราบ
วาห ได ทรงกระทําการนี้ องค เออ ไมมีผู ใดไดเลาใหฟง เออ
บริ สุทธิ์ แหงอิ สราเอลได สรางสิ่ ง ไมมีผู ใดไดยินถอยคําของเจา
นี้
27 คนแรกจะกล า วแก ศิ โยนว า
21 พระเยโฮวาห ตรั สว า "จงนํา "ดูเถิด ดูเขาทั้ งหลาย" และเรา
ข อคดี ของเจ าขึ้ นมา" กษั ตริ ย จะสงผู นําขาวดีใหแกเยรูซาเล็ม
ของยาโคบตรั สว า "จงนําข อ 28 แตเมื่ อเรามองก็ไมมีใคร ไม
พิสูจนของเจามา"
มี ที่ ปรึกษาในหมู พวกคนเหลานี้
22 ให เขานํามา และแจ งแก เรา คื อ ผู ที่ เมื่ อเราถามก็ ไ ด ใ ห คํา
วาจะเกิดอะไรขึ้ น จงแจงสิ่ งลวง ตอบ
แล วให เ ราทราบว า มี อ ะไรบ า ง 29 ดู เถิด พระเหลานั้ นไร ประเพื่ อเราจะพิ จารณา เพื่ อเราจะ โยชน ทั้ งสิ้ น บรรดากิ จการของ
ทราบถึ งอวสานของสิ่ งเหล านั้ น มั นก็ เป นความว างเปล า รู ป
(17) สดด 72:12 (18) อสย 12:3 (19) อสย 27:6 (20) อพย 9:16 (21) โยบ 23:3-4
(22) อสย 42:9 (23) ยน 13:19 (24) สดด 115:8 (25) อสย 21:2; ยรม 51:27-29
(26) อสย 41:22 (27) อสร 1:1-2 (28) ดนล 2:10-11 (29) สดด 115:4-8; 135:15
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อิสยาห 41, 42
หนา 1454
เคารพหล อของมั นก็ เป นแต ลม เรี ยกเจ ามาด วยความชอบธรรม
และความยุ งเหยิง
เราจะยึ ดมื อเจ าและจะรั กษาเจ า
ผู รับใชของพระเยโฮวาห
ไว เราจะใหเจาเปนตัวพันธสัญญาของมนุ ษยชาติ เป นความ
(มธ 12:18-21)
สวางแกบรรดาประชาชาติ
(ฟป 2:5-8)
จงดู ผู รั บใช ของเรา ผู 7เพื่ อเบิ กตาคนที่ ตาบอด เพื่ อ
ซึ่ งเราเชิ ดชู ผู เลื อก นํ า ผู ถู ก จองจํ า ออกมาจากคุ ก
สรรของเรา ผู ซึ่ งใจเราป ติ ยินดี นํ า ผู ที่ นั่ งในความมื ดออก
เราได เ อาวิ ญ ญาณของเราสวม มาจากเรือนจํา
อิสราเอลจะไดกลับไป
ทานไวแลว ทานจะสงความยุติธรรมออกไปให แก บรรดาประอยู ในแผนดินของตน
ชาชาติ
8เราคื อเยโฮวาห นั่ นเป นนาม
2ท านจะไม ร องหรื อเปล งเสี ยง ของเรา สงาราศีของเรา เรามิได
ของท าน หรื อกระทําให ได ยิ น ให แก ผู อื่ น หรื อให คําที่ สรรเสียงของทานตามถนน
เสริญเราแกรูปแกะสลัก
3ไม ออช้ําแล วทานจะไมหักและ 9ดู เถิ ด สิ่ งล วงแล วนั้ นก็ สําเร็ จ
ไส ตะเกี ยงที่ ลุ กริบหรี่ อยู ท านจะ แล ว และเราก็ แจ งสิ่ งใหม ๆ
ไมดั บ ทานจะสงความยุติ ธรรม ก อนที่ สิ่ งเหล านั้ นจะเกิ ดขึ้ นเรา
ออกไปดวยความจริง
ก็ไดเลาใหฟงแลว"
4ท านจะไม ล มเหลวหรื อท อแท 10 จงร องเพลงบทใหม ถวาย
จนกว าท านจะสถาปนาความ พระเยโฮวาห จงสรรเสริ ญพระ
ยุ ติ ธรรมไว ในโลก และเกาะทั้ ง องคจากปลายแผนดินโลก ทั้ งผู
หลายจะรอคอยพระราชบั ญญั ติ ที่ ลงไปยั งทะเล และบรรดาสิ่ ง
ของทาน
ที่ อยู ในนั้ น ทั้ งเกาะทั้ งหลาย
5พระเจ า คื อ พระเยโฮวาห ผู และชาวถิ่ นนั้ น
ทรงสร างฟ า สวรรค และทรงขึ ง 11 จงให ถิ่ นทุ รกั น ดารและหั ว
มัน ผู ทรงแผแผนดินโลกและสิ่ ง เมืองในนั้ นเปลงเสียง ทั้ งชนบท
ที่ บังเกิ ดจากโลกออกไป ผู ทรง ที่ เคดารอาศัยอยู จงใหชาวศิลา
ประทานลมหายใจแก ประชาชน ร องเพลง ให เขาโห ร องมาจาก
ที่ บนโลก และจิ ตวิ ญญาณแก ผู ยอดภูเขา
ดําเนินอยู บนโลก ตรัสดังนี้ วา
12 จงให เ ขาถวายสง าราศี แด
6"เราคื อพระเยโฮวาห เราได พระเยโฮวาห และถวายสรร-

42

(1) มธ 12:18-20 (2) ศคย 9:9 (3) สดด 103:13-14 (4) ยน 17:4-5; ฮบ 12:2-4
(5) สดด 102:25-26 (6) สดด 45:6-7 (7) สดด 146:8; มธ 11:5 (8) อพย 3:13-15
(9) ปฐก 15:12-15 (10) สดด 33:3 (11) สดด 72:8-10 (12) สดด 22:27; รม 15:9
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อิสยาห 42
เสริญพระองคในเกาะทั้ งหลาย
ท านผู ตาบอดเอ ย มองซิ เพื่ อ
อิสราเอลจะรับโทษ
ทานจะเห็นได
13 พระเยโฮวาหจะเสด็ จออกไป 19 ใครเปนคนตาบอด ก็ผู รับใช
อย างคนแกลวกล า พระองค จะ ของเราน ะซิ หรื อใครหู หนวก
ทรงเร าความหึ ง หวงของพระ อย า งกั บทู ต ของเราที่ เราใช ไ ป
องคขึ้ นอยางนักรบ พระองคจะ ใครตาบอดอย า งผู ที่ สมบู รณ
ทรงร อง พระองค จะทรงโห ดั ง แล ว หรื อตาบอดอย างผู รั บใช
พระองค จะทรงมีชั ยต อศั ตรูของ ของพระเยโฮวาห
20 เจ าเห็นหลายอย าง แตมิ ได
พระองค
14 เราได นิ่ งอยู นานแล ว เรา สั งเกต หู ของเขาเป ดแล ว แต
เงี ยบอยู และรั้ งตนเองไว บั ดนี้ เขามิไดยิน
เราจะร องออกมาเหมื อนผู หญิ ง 21 เพราะเห็ นแก ความชอบ
กําลั งคลอดบุ ตร เราจะสั งหาร ธรรมของพระองค พระเยโฮวาห
ทรงพอพระทั ย ที่ จะเชิ ด ชู พ ระ
ผลาญและทําลายสิ้ นทันที
15 เราจะทิ้ งภูเขาและเนิ นใหราง ราชบั ญญั ติ และกระทํ า ให พระ
และให บรรดาพื ชผั กบนนั้ นแห ง ราชบัญญัตินั้ นมีเกียรติ
ไป เราจะให แม น้ํ า กลายเป น 22 แต นี่ เ ป น ชนชาติ ที่ ถู กขโมย
และถูกปลน เขาทุกคนติดอยู ใน
เกาะ และจะใหสระแหงไป
16 เราจะจูงคนตาบอดไปในทาง รู และซ อนอยู ในคุ ก เขาตกเป น
ที่ เขาทั้ งหลายไม รู จั ก เราจะนํา เหยื่ อซึ่ งไม มี ผู ใดช วยให พ น
เขาไปในทางทั้ งหลายที่ เขาไม รู เป น ของริ บซึ่ งไม มี ผู ใดพู ด ว า
จั ก เราจะให ความมื ดข างหน า "คืนซิ"
เขากลั บเป นสว าง สิ่ งที่ คดให 23 ผู ใดในพวกเจ าจะเงี่ ยหู
ตรง สิ่ งเหล านี้ เป นสิ่ งที่ เราจะ ฟ งในเรื่ องนี้ ที่ จะมุ งหน าตั้ งใจ
กระทําแกพวกเขา และเราจะไม ฟงในอนาคต
24 ใครมอบยาโคบให แก ผู ริ บ
ละทิ้ งพวกเขา
17 เขาทั้ งหลายจะหันกลับ และ และอิ สราเอลให แก ผู ปล น ไม
จะต องขายหน าอย างที่ สุ ด คื อ ใช พระเยโฮวาห หรื อ ผู ซึ่ งเรา
ผู ที่ วางใจในรู ปแกะสลั ก ผู ที่ ไดทําบาปตอ ซึ่ งเขาไมยอมดํากลาวแกรูปเคารพหลอวา "ทาน เนินในทางของพระองค และซึ่ ง
เขามิ ได เชื่ อฟ งพระราชบั ญญั ติ
เปนพระของเรา"
18 ทานผู หูหนวกเอย ฟงซิ และ ของพระองค
(13) อพย 15:1-3 (14) โยบ 32:18 (15) สดด 18:7 (16) อสย 29:18; ยรม 31:8-9
(17) สดด 97:7 (18) อพย 4:11 (19) ยรม 4:22 (20) กดว 14:22; พบญ 4:9; 29:2-4
(21) สดด 71:16 (22) ยรม 50:17; 51:34 (23) ลนต 26:40-42 (24) พบญ 28:49
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25 ฉะนั้ นพระองค จึ ง ทรงหลั่ ง เจ า เราจะนําเชื้ อสายของเจ ามา
ความโกรธจัดลงมาบนเขา และ จากตะวั นออก และเราจะรวบ
หลั่ งอานุภาพของสงคราม ทําให รวมเจามาจากตะวันตก
เขาติ ดเพลิ งอยู โดยรอบ แตเขา 6 เราจะพู ดกั บทิ ศเหนื อว า
ไมรู มันไหมเขา แตเขามิไดเอา `ปล อยเถิ ด' และกั บทิ ศใต ว า
ใจใส
`อย ายึ ดไว ' จงนําบรรดาบุ ตร
พระสัญญาอันประเสริฐ
ชายของเรามาแตไกล และเหลา
ธิ ด าของเราจากปลายแผ น ดิ น
แกอิสราเอล
บั ด นี้ พระเยโฮวาห ผู โลก
ไดสรางทาน โอ ยาโคบ 7คื อทุ ก คนที่ เขาเรี ยกตามนาม
พระองค ผู ได ทรงป นท าน โอ ของเรา เพราะเราได สร างเขา
อิสราเอล ตรัสดังนี้ วา "อยากลัว เพื่ อสง าราศี ของเรา เราได ป น
เลย เพราะเราไดไถเจาแลว เรา เขา เออ เราไดสรางเขาไว"
ไดเรียกเจาตามชื่ อ เจ าเปนของ 8จงนําประชาชาติ ทั้ งหลายผู ตา
บอดแต ยังมี ตา ผู ที่ หู หนวกแต
เรา
2เมื่ อเจาลุยขามน้ํา เราจะอยู กับ เขายังมีหู ออกมา
เจา เมื่ อขามแมน้ํา น้ําจะไมทวม 9 ให บรรดาประชาชาติ ประชุ ม
เจา เมื่ อเจาลุยไฟ เจาจะไมไหม พร อมกั น และให ชนชาติ ทั้ ง
และเปลวเพลิ ง จะไม เผาผลาญ หลายชุมนุมกัน ในทามกลางเขา
มี ผู ที่ แจ งอย างนี้ ได และเล าสิ่ ง
เจา
3 เพราะเราเป นพระเยโฮวาห ล วงแล วให เราฟ งได ให เขาทั้ ง
พระเจ าของเจ า องค บริ สุ ทธิ์ หลายนําพยานของเขามาพิ สู จน
แหงอิสราเอล ผู ชวยใหรอดของ ตั วเขา และให เขาได ยิ นและ
เจ า เราให อี ยิปต เป นค าไถ ของ กลาววา "จริงแลว"
เจ า ให เอธิ โอเป ยและเส-บา 10 พระเยโฮวาหตรัสวา "เจาทั้ ง
หลายเป นพยานของเรา และ
เพื่ อแลกกับเจา
4 เพราะว า เจ า ประเสริ ฐในสาย เป นผู รั บใช ของเรา ซึ่ งเราได
ตาของเรา เจ าได รับเกียรติและ เลือกไวแลว เพื่ อเจาจะรู จักและ
เรารักเจ า เราจึ งใหคนเพื่ อแลก เชื่ อถื อเรา และเขาใจว าเราเปน
กั บเจ า และให ชนชาติ ทั้ งหลาย ผู นั้ นแหละ กอนหนาเรา ไม มี
พระเจ าใดถู กป นขึ้ น และภาย
เพื่ อแลกกับชีวิตของเจา
5อย ากลั วเลย เพราะเราอยู กั บ หลังเราก็จะไมมี
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(25) ลนต 26:15 (1) สดด 100:3 (2) อพย 14:29; ยชว 3:15-17 (3) อสย 30:11
(4) อพย 19:5-6 (5) ยรม 30:10-11 (6) ยรม 3:14 (7) ยรม 33:16; กจ 11:26
(8) พบญ 29:2-4; ยรม 5:21 (9) สดด 49:1-2; 50:1 (10) ยน 1:7-8; กจ 1:8
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11 เรา เราคือพระเยโฮวาห และ ดังนี้ วา
นอกจากเราไม มี พระผู ช วยให 18 "อย า จดจํ า สิ่ งล ว งแล วนั้ น
รอด
อยาพิเคราะหสิ่ งเกากอน
12 เมื่ อไม มี พระอื่ นในหมู พวก 19 ดู เถิ ด
เราจะกระทําสิ่ ง
เจา เราแจงให ทราบและชวยให ใหม บัดนี้ จะงอกขึ้ นมาแลว เจา
รอดและพิ สู จน ให เห็ น ฉะนั้ น จะไม เห็ นหรื อ เราจะทําทางใน
เจ าทั้ งหลายเป นพยานของเราวา ถิ่ นทุ ร กั น ดารและแม น้ํ า ในที่
เราเป นพระเจ า" พระเยโฮวาห แหงแลง
ตรัสดังนี้ แหละ
20 สั ตวปาในทุ งจะให เกี ยรติ เรา
13 "เออ ตั้ งแต เดิ มเราก็ เป น คือมังกรและนกเคาแมว เพราะ
พระองคนั้ นอยู ไมมีผู ใดชวยให เราให น้ํ า ในถิ่ นทุ รกั นดาร ให
พ นจากมื อของเราได เราจะ แม น้ํ า ในที่ แห งแล ง เพื่ อให น้ํา
ประกอบกิจใดๆ ใครจะขัดขวาง ดื่ มแกชนชาติผู เลือกสรรของเรา
กิจการนั้ นได"
21 คื อ ชนชาติ ที่ เ ราป น เพื่ อเรา
14 พระเยโฮวาห ผู ไถ ของเจ า เอง เพื่ อเขาจะถวายสรรเสริ ญ
องค บริ สุ ท ธิ์ ของอิ สราเอลตรั ส เรา
ดังนี้ วา "เพื่ อเห็นแกเจา เราจะ 22 โอ ยาโคบเอย ถึงกระนั้ นก็
ส งไปยั งบาบิ โลน และเราจะนํา ไมใชเราที่ เจาเรียกหา โอ อิสบรรดาขุ นนางของเขาลงมา คื อ ราเอลเอย เจ าเหน็ ดเหนื่ อยเรา
พวกเคลเดี ยในกํา ป นที่ เขาทั้ ง แลว
หลายเคยโหรอง
23 เจ า มิ ไ ด นํา แพะแกะของเจ า
15 เราคื อพระเยโฮวาห องค มาเป นเครื่ องเผาบู ชาแก เรา
บริสุ ทธิ์ ของเจา เปนผู สรางของ หรื อ ให เ กรี ยรติ เ ราด วยเครื่ อง
อิสราเอล เปนกษัตริยของเจา"
สั กการบู ชาของเจ า เรามิ ได ให
16 พระเยโฮวาห ผู ทรงสร าง เป นภาระแก เจ าด วยเรื่ องเครื่ อง
ทางในทะเล สร างวิ ถี ในน้ํ า ที่ มี บู ชา หรื อให เจ าเหน็ ดเหนื่ อย
อานุภาพ
ดวยเรื่ องกํายาน
17 ผู ทรงนํารถรบและม า กอง 24 เจามิไดเอาเงินซื้ อออยใหเรา
ทัพ และอานุภาพออกมา เขาทั้ ง หรื อ ให เราพอใจด วยไขมั นของ
หลายนอนลงด วยกั นและลุ กขึ้ น เครื่ องสั กการบู ชาของเจ า แต
ไม ได เขาทั้ งหลายสู ญไปและ เจ าได ให เราเป นภาระด วยเรื่ อง
ดั บเสี ยเหมื อนไส ตะเกี ยง ตรั ส บาปของเจ า เจ าให เราเหน็ ด
(11) พบญ 6:4 (12) สดด 81:9-10 (13) สดด 90:2 (14) วว 5:9 (15) ยรม 51:5
(16) อพย 14:16 (17) อพย 14:4-9 (18) พบญ 7:18 (19) ยรม 31:22; วว 21:5
(20) สดด 104:21 (21) อสย 50:7 (22) สดด 14:4 (23) อมส 5:25 (24) อพย 30:7
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เหนื่ อยด วยเรื่ องความชั่ วช าของ ท ามกลางหญา เหมื อนต นหลิ ว
เจา
ขางลําธารน้ําไหล
25 เรา เราคื อพระองคนั้ นผู ลบ 5ผู นี้ จะว า `ข าเป นของพระเยล างความละเมิ ด ของเจ าด วย โฮวาห ' และอี กผู หนึ่ งจะเรี ยก
เห็นแกเราเอง และเราจะไมจด- ชื่ อตนเองด วยนามของยาโคบ
จําบรรดาบาปของเจาไว
และอี กผู หนึ่ ง จะเขี ยนไว บนมื อ
26 จงฟ นความใหเราฟง ใหเรา ของตนว า `ของพระเยโฮวาห '
มาโต ด วยกั น เจ าจงให การมา และขนานนามสกุ ลของตนด วย
เพื่ อจะพิสูจนวาเจาถูก
นามของอิสราเอล"
27 บิดาเดิมของเจาทําบาป และ 6พระเยโฮวาห พระบรมมหา
ผู สอนทั้ งหลายของเจาไดละเมิด กษั ตริ ยแหงอิสราเอล และผู ไถ
ตอเรา
ของเขา พระเยโฮวาห จอมโยธา
28 ฉะนั้ น เราจึ งถอดเจ านาย ตรั สดั งนี้ วา "เราเป นผู ต นและ
แห งสถานบริ สุ ทธิ์ เสี ย เรามอบ เราเปนผู ปลาย นอกจากเราแลว
ยาโคบให ถู กสาปแช ง และอิ ส- ไมมีพระเจา
ราเอลใหแกการกลาวหยาบชา"
7 ใครเหมื อนเราจะป า วร อ งได
พระสัญญาเรื่ อง
ให เขาแจ งให ทราบ และให เขา
ลําดั บเรื่ องต อหน าเราตั้ งแต เรา
พระวิญญาณบริสุทธิ์
"โอ ยาโคบผู รับใชของ ได สถาปนาประชาชนโบราณ
เรา อิ สราเอลผู ซึ่ งเรา และให เขาบอกแก เขาทั้ ง หลาย
ถึงสิ่ งตางๆที่ จะเป นมาและอะไร
เลือกสรรไว จงฟงซิ"
2พระเยโฮวาห ผู ทรงสร างเจ า จะเกิดขึ้ นนั้ น
ผู ทรงป นเจ าตั้ งแต ในครรภ และ 8อย ากลัวเลย และอยาขามเลย
จะชวยเจา ตรัสดังนี้ วา "โอ ยา- เรามิ ได เล าให เจ าฟ งตั้ งแต ดึ กโคบผู รับใชของเรา เยชูรูน ผู ซึ่ ง ดํ า บรรพ และแจ ง ให ท ราบแล ว
หรือ และเจาเปนพยานทั้ งหลาย
เราเลือกสรรไว อยากลัวเลย
3 เพราะเราจะเทน้ํ า ลงบนผู ที่ ของเรา มีพระเจานอกเหนือเรา
กระหาย และลําธารลงบนดิ น หรือ เออ ไมมีพระเจา เราไมรู
แห ง เราจะเทวิ ญญาณของเรา จักเลย"
เหนื อเชื้ อสายของเจ า และพร 9 บรรดาผู ที่ ทํ า รู ปเคารพสลั ก
ต า งก็ ไ ร ป ระโยชน ใ ดๆทั้ งสิ้ น
ของเราเหนือลูกหลานของเจา
4 เขาทั้ งหลายจะงอกขึ้ นมา และสิ่ งที่ เขาปติ ยินดีนั้ นก็ไมเปน
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(25) สดด 51:9 (26) ปฐก 32:12 (27) กดว 32:14; สดด 78:8 (28) 2 ซมอ 1:21
(1) สดด 81:11-13 (2) อสย 44:21 (3) อสค 34:26 (4) สดด 1:3 (5) พบญ 26:17
(6) มลค 1:14; มธ 25:34 (7) ปฐก 17:7-8 (8) สภษ 3:25-26 (9) พบญ 27:15
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ประโยชน เขาเปนพยานของเขา ป งขนมปง และเขาเอามาทําพระ
เอง พยานเหล านั้ นทั้ งไม เห็ น องค ห นึ่ งและนมั ส การมั น ด วย
และไมรู เพื่ อเขาจะตองอับอาย
เออ เขาทําเป นรูปแกะสลักและ
10 ใครเล าป นพระ หรื อหล อ กราบรูปนั้ น
รู ปเคารพสลั ก ซึ่ งไม เป นประ- 16 เขาเผาในกองไฟครึ่ งหนึ่ ง
โยชนอะไรเลย
บนครึ่ งนี้ เขาได กิ นเนื้ อ เขาย าง
11 ดูเถิด เพื่ อนทั้ งสิ้ นของเขาจะ เนื้ อและกิ นอิ่ ม และเขาอบอุ น
ต องอั บอาย และช างฝ มื อนั้ นก็ ตั วของเขาด วย แล วว า "อ าฮา
เป นแต มนุ ษย ใหเขาชุมนุ มกั น ขาอุ นจัง ขาเห็นไฟแลว"
ทั้ งหมด ให เขายื นขึ้ น เขาจะ 17 และที่ เหลื อ นั้ นเขาทํ า เป น
สยดสยอง เขาจะรั บความอั บ พระองค หนึ่ ง เป นรู ปเคารพ
อายดวยกัน
สลักของเขา และกราบลงนมัส12 ช า งเหล็ ก ใช คี ม ทํ า งานอยู การรู ปนั้ น และอธิ ษฐานต อรู ป
เหนือกอนถ าน และใช ค อนทุ บ นั้ นและว า "ขอทรงช วยข าพระ
มั น ด วยแขนที่ แข็ ง แรงของเขา องคใหพน เพราะพระองค เป น
เออ เขาหิ วและกําลั งของเขา พระของขาพระองค"
ออนลง เขาไมไดดื่ มน้ําเลย และ 18 เขาทั้ งหลายไมรู หรือเขาทั้ ง
ออนเปลี้ ย
หลายไมเขาใจ เพราะตาของเขา
13 ช างไม ขึ งเชื อกวั ด เขาเอา ถูกปด เขาจึงเห็นอะไรไมไดและ
ดินสอขีดไว เขาแตงมันด วยกบ จิตใจของเขาเลาก็ถูกป ด เขาจึง
และขี ดไว ด วยวงเวี ยน เขาแต ง เขาใจไมได
รู ปนั้ นให เป นรู ปคน ตามความ 19 ไมมี ใครพิ นิ จพิ เคราะห ในใจ
งามของคน ใหอยู ในเรือน
ของตนเลย และไมมีความรู หรือ
14 เขาตั ดต นสนสี ดาร ลง เขา ความเขาใจ ที่ จะกลาววา "ขาได
เลื อกต นสนจี น และต นโอ กและ เผามั น เสี ยส วนหนึ่ งในกองไฟ
ปล อ ยให มั น งอกขึ้ นอย า งแข็ ง และข าก็ เ อาถ านมั นมาป งขนม
แรงท ามกลางต นไม ในป า เขา ปง ขายางเนื้ อกินแลว และควร
ปลูกตนแอช
และฝนก็เลี้ ยง หรื อ ที่ ข า จะทํ า ส วนที่ เหลื อ ให
มัน
เปนสิ่ งนาเกลียดนาชัง ควรหรือ
15 แล วมนุ ษย จะเอาไปเผาเสี ย ที่ ขาจะกราบลงต อท อนไม ท อน
เขาเอามั น มาส วนหนึ่ งและให หนึ่ ง"
อบอุ นตัวเขา เออ เขากอไฟและ 20 เขากิ นขี้ เถ า ใจที่ หลอกลวง
(10) 1 พกษ 12:28 (11) 1 ซมอ 5:3-7 (12) อพย 32:4 (13) อพย 20:4; พบญ 4:16
(14) ยรม 10:3-8 (15) วนฉ 2:19 (17) ดนล 3:17 (18) อสย 44:9, 20; ยรม 10:8
(19) พบญ 32:46; อสค 40:4; ฮกก 1:5 (20) โยบ 15:2; สดด 102:9; สภษ 14:15
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อิสยาห 44, 45
หนา 1460
นําเขาให เจิ่ น เขาช วยจิ ตใจตั ว ไม ขลั ง และกระทําพวกโหรให
เขาเองให พ นหรื อพู ดว า "ไม มี บ าๆบอๆ ผู หั นคนฉลาดให
ความมุ สาอยู ในมื อ ข างขวาของ กลั บหลั ง และกระทําใหความรู
ขาหรือ" ก็ไมได
ของเขาเขลาไป
พระเยโฮวาหคือ
26 ผู รั บรองถ อยคําของผู รั บใช
ของพระองค และใหสัมฤทธิ์ ผล
ผู ไถของอิสราเอล
21 โอ ยาโคบและอิ สราเอลเอย ตามแผนงานแห ง ทู ต ของพระ
จงจําสิ่ งเหล านี้ เพราะเจ าเป น องค ผู กลาวถึงเยรูซาเล็มวา `จะ
ผู รับใชของเรา เราไดปนเจา เจา มี คนอาศัยอยู ' และถึ งหั วเมื อง
เปนผู รับใชของเรา โอ อิสราเอล ยู ดาห ว า `จะมี คนมาสร างขึ้ น
และเราจะยกสิ่ งปรั กหั กพั งของ
เอย เราจะไมลืมเจา
22 เราได ลบล างการละเมิ ดของ มันขึ้ น'
เจ าเสี ยเหมื อนเมฆทึ บ และลบ 27 ผู กล าวแก ที่ ลึ กว า `จงแห ง
ล างบาปของเจ าเหมื อนเมฆ จง เสีย เราจะใหแมน้ําของเจาแหง'
ไซรัส
กลั บมาหาเรา เพราะเราได ไถ
เมษบาลของพระเยโฮวาห
เจาแลว
23 โอ ฟ าสวรรค เอ ย จงร อง
จะสรางเยรูซาเล็มขึ้ นมาใหม
เพลงเพราะพระเยโฮวาห ทรง 28 ผู กล าวถึ งไซรั สว า `เขาเป น
กระทําการนี้ ห วงลึ กของแผ น เมษบาลของเรา และเขาจะให
ดินโลกเอย จงโหรอง ภูเขาเอย ความมุ งหมายทั้ งสิ้ นของเราสําจงรองเปนเพลงออกมา โอ ปา เร็จ' กลาวถึงเยรูซาเล็มวา `จะมี
ไม เอ ย และต นไม ทุ กต นในนั้ น คนมาสรางเจาขึ้ น' และถึงพระ
ดวย เพราะวาพระเยโฮวาหทรง วิ หารว า `จะวางรากฐานของ
ไถ ยาโคบ และจะทรงรั บเกียรติ เจา'"
ในอิสราเอล
พระเยโฮวาห ตรั สกั บผู
24 พระเยโฮวาหผู ไถของเจา ผู
ที่ พระองค ท รงเจิ ม ไว
ป นเจ าตั้ งแต ในครรภ ตรั สดั ง คือไซรัส ผู ซึ่ งเราไดจับมือขวาไว
นี้ วา "เราคือพระเยโฮวาห ผู ทรง เพื่ อปราบหลายประชาชาติ ใ ห
สร างสิ่ งสารพั ด ผู ทรงขึ งฟ า อยู ข างหน าท าน และให ปลด
สวรรค แต ลําพั ง
ผู ทรงกาง รัดประคดจากบั้ นเอวของบรรดา
แผนดินโลกดวยตัวเราเอง
กษั ตริ ย ให เป ดประตู ทั้ งสองที่
25 ผู กระทํา ให ล างของคนมุ สา อยู ข างหน าท านและมิ ให ประตู

45

(21) พบญ 4:9; อสย 44:1-2 (22) นหม 4:5; สดด 51:1 (23) สดด 69:34; 96:11-12
(24) อสย 44:6; 48:17; 49:7 (25) 1 พกษ 22:11-12 (26) อพย 11:4-6; 12:29-30
(27) สดด 74:15; ยรม 50:38 (28) ดนล 10:1 (1) 1 พกษ 19:15; ยรม 27:6
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หนา 1461
อิสยาห 45
เมืองปด ดังนี้ วา
จากเบื้ องบน และให ท องฟ า
2"เราจะไปข างหน าเจ า และ หลั่ งความชอบธรรมลงมา ให
ปราบที่ คดให เป นที่ ตรง เราจะ แผนดินโลกเปดออก เพื่ อความ
พั งประตู ท องสั ม ฤทธิ์ ให เป น รอดจะได งอกขึ้ นมา และยั ง
ชิ้ นๆ และตั ดลู กกรงเหล็ กให ความชอบธรรมให พลุ งขึ้ นมา
ขาด
ด วย เรา คื อพระเยโฮวาห ได
3 เราจะให ทรั พย สมบั ติ แห ง สรางมัน"
ความมื ดแก เจ า และขุ มทรั พย 9 วิ บั ติ แก ผู ที่ ขื น สู กั บผู สร า ง
ในที่ ลี้ ลับ เพื่ อเจาจะไดรู วา คือ ของเขา จงให หม อดิ นสู กั บ
เรา พระเยโฮวาห พระเจาแหง บรรดาช างป นหม อแห งแผ นดิ น
อิ สราเอล ซึ่ งเรี ยกเจ าตามชื่ อ โลก ดินเหนียวจะพูดกับผู ที่ ปน
ของเจา
มั นหรื อว า "ทานกําลั งทําอะไร"
4เพื่ อเห็ นแก ยาโคบผู รั บใช ของ หรือผลงานของทานจะวา "ทาน
เรา และอิ สราเอลผู เลื อกสรร ไรมือ"
ของเรา เราจึ งเรี ยกเจ าตามชื่ อ 10 วิ บั ติ แก ผู ที่ พู ด กั บบิ ด าว า
ของเจ า เราให นามสกุ ลเจ า "ท านให เกิ ดอะไร" หรื อกั บผู
ทั้ งๆที่ เจาไมรู จักเรา
หญิงวา "เธอคลอดอะไร"
พระเจาคือความหวัง
11 พระเยโฮวาห องค บริ สุ ทธิ์
แห
งอิ สราเอล ผู สร างของเขา
อันเดียวของเรา
5เราเปนพระเยโฮวาห และไมมี ตรั สดั งนี้ ว า "เจ าถามเราถึ งสิ่ ง
อื่ นใดอี ก นอกจากเราไม มีพระ ที่ จะเกิดมีมาถึ งลูกหลานของเรา
เจา เราคาดเอวเจา แมเจาไมรู และถึ ง การงานแห ง มื อของเรา
เจาสั่ งเราเชียว
จักเรา
6 เพื่ อคนจะได รู ตั้ งแต ที่ ต ะวั น 12 เราสร างแผ นดิ นโลก และ
ขึ้ น และจากที่ ตะวั นตกว าไม มี เนรมิตมนุษยบนนั้ น เราเอง มือ
ใครนอกจากเรา เราเปนพระเย- ของเราขึ งฟ าสวรรค และเรา
บัญชาบริวารทั้ งสิ้ นของมัน
โฮวาห และไมมีอื่ นใดอีก
7 เราป นความสว า งและสร า ง 13 ด วยความชอบธรรมเราได
ความมื ด เราทําสั นติ ภาพและ เร าท าน และเราจะกระทําทาง
สร างวิ บั ติ เราคื อพระเยโฮวาห ทั้ งสิ้ นของท านให ตรง ท านจะ
สร างนครของเรา และให พวก
ผู กระทําสิ่ งเหลานี้ ทั้ งสิ้ น
8ฟ าสวรรค เอ ย จงโปรยฝนมา เชลยของเราเป นอิ สระ ไม ใช
(2) กจ 1:15; ลก 3:5 (3) ยรม 27:5-7 (4) อพย 19:5-6 (5) พบญ 4:35, 39
(6) 1 ซมอ 17:46-47 (7) ปฐก 1:3-5 (8) สดด 72:3, 6 (9) อพย 9:16; โยบ 15:24
(10) พบญ 27:16 (11) ยรม 33:3; อสค 36:37 (12) ปฐก 1:26-27 (13) อสย 45:1
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อิสยาห 45
หนา 1462
เพื่ อสิ นจ าง หรื อเพื่ อสิ นบน" มีคนอาศัย ตรัสดังนี้ วา "เราคือ
พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั สดั งนี้ พระเยโฮวาห และไมมีอื่ นใดอีก
แหละ
19 เรามิ ได พู ดในที่ ลี้ ลั บ ในที่
ความรอดสําหรับอิสราเอล
มื ดแห งแผ นดิ นโลก เรามิ ได
14 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า กล า วแก เชื้ อสายของยาโคบว า
"ผลแรงงานของอี ยิ ปต และสิ น `จงแสวงหาเราในที่ ยุงเหยิง' เรา
ค า กํ า ไรของเอธิ โอเป ยและคน คื อ พระเยโฮวาห พู ด ความชอบ
เส-บา คนร างสู งจะมาหาเจ า ธรรม เราแจ งสิ่ งที่ ถู กต องให
และจะเป นของเจ า เขาจะติ ด ทราบ
ตามเจา เขาจะติดตรวนมาหา 20 จงชุมนุม และมา มาใหใกล
และกราบไหว เจ า เขาจะวิงวอน กั นเข า คื อเจ าทั้ งหลายผู รอด
เจ าว า `พระเจ าอยู กั บท านแน พ นแห งบรรดาประชาชาติ เขา
และไม มีอื่ นใดอีก ไม มีพระเจ า ทั้ งหลายไม มีความรู คือผู ที่ ยก
รูปเคารพสลักไมของเขาไป และ
อื่ น'"
15 แทจริ งพระองคทรงเปนพระ อธิ ษฐานต อ พระซึ่ งช วยเขาให
เจ าผู ทรงซ อนพระองค โอ ข า รอดไมได
แตพระเจาแหงอิสราเอล พระผู 21 จงแจ งเรื่ องและนํ า เข ามา
ใกล เออ ใหเขาทั้ งหลายปรึกษา
ชวยใหรอด
หารื
อกัน ใครเลาสิ่ งนี้ ใหฟงนม
16 เขาทุ ก คนต อ งอั บ อายและ
ขายหนา ผู สรางรูปเคารพก็อดสู นานแล ว ใครแจ งให ทราบมา
ตั้ งแตเกากอน ไมใชเราหรือ คือ
ไปดวยกัน
17 แต อิ สราเอลนั้ นพระเยโฮ- พระเยโฮวาห นอกจากเราไม มี
วาห ท รงช วยให ร อดด วยความ พระเจ าอื่ นเลย พระเจ าผู ชอบ
รอดเนื องนิ ตย เจ าจะไม ต อง ธรรมและพระผู ช วยให รอด ไม
อั บอายหรื อ ขายหน า ตลอดไป มีอื่ นใดนอกเหนือเรา
22 มวลมนุ ษย ทั่ วแผ น ดิ น โลก
เปนนิตย
18 เพราะพระเยโฮวาห ผู ทรง เอ ย จงหั นมาหาเราและรั บการ
สรางฟ าสวรรค พระเจ าเองทรง ช วยให รอด เพราะเราเป นพระ
ป นแผ นดิ นโลกและทํ า มั น ไว เจา และไมมีอื่ นใดอีก
พระองคทรงสถาปนามันไว พระ 23 เราได ปฏิ ญาณโดยตั วเราเอง
องค มิ ได ท รงสร า งมั น ไว ใ ห ยุ ง ถ อ ยคํ า ได อ อกไปจากปากของ
เหยิง พระองค ทรงป นมันไวให เราด วยความชอบธรรมซึ่ งจะไม
(14) สดด 68:30-31 (15) สดด 44:24 (16) ยรม 2:26-27 (17) ฮชย 1:7; รม 2:28
(18) อสย 42:5; ยรม 10:12 (19) พบญ 29:29; สภษ 1:21 (20) ยรม 25:15-29
(21) สดด 26:7; ยรม 50:2 (22) กดว 21:8-9; 2 พศด 20:12 (23) ปฐก 22:15-18
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หนา 1463
อิสยาห 45, 46
กลับวา `หัวเขาทุกหัวเขาจะตอง เท ากั บผู ใด และเปรี ยบเราว า
คุ กกราบลงต อเรา
และลิ้ น เราเหมือนกัน
ทุกลิ้ นจะตองปฏิญาณตอเรา'
6บรรดาผู ที่ โกยทองคําออกจาก
24 แน นอนผู หนึ่ งจะพู ดว า ไถ และชั่ งเงิ นในตาชั่ ง จ างช าง
`ในพระเยโฮวาห ขามี ความชอบ ทองคนหนึ่ ง และเขาก็ทําใหเปน
ธรรมและอานุ ภาพ' มนุ ษย ทั้ ง พระ แลวเขาทั้ งหลายก็กราบลง
หลายจะมาหาพระองค บรรดา เออ นมัสการเลย
ผู ที่ แค นเคื องต อพระองค จะอั บ 7 เขาทั้ งหลายเอารู ปนั้ นใส บ า
อายขายหนา
เขาหามไป เขาตั้ งไวประจําที่ รูป
25 เชื้ อสายทั้ งสิ้ นของอิ สราเอล นั้ นก็ อยู ที่ นั่ น รู ปนั้ นไปจากที่
จะชอบธรรมและสดุ ดี ภู มิ ใจใน ไมได แมผู ใดจะมาร องขอ รูป
พระเยโฮวาห"
นั้ นก็ ไม ตอบ หรื อช วยเขาให
ความโงเขลาแหงรูปเคารพ
รอดจากความยากลํ า บากของ
"พระเบลก็ เลื่ อนลง เขาได
พระเนโบก็ ท รุ ดลง 8จําข อนี้ ไว และจงเป นลู กผู ชาย
ปฏิ มากรของพระนี้ อยู บนสั ตว แท โอ เจาผู ละเมิดทั้ งหลาย จง
และวัว สิ่ งเหลานี้ ที่ เจาหามอยู ก็ นึกไวในใจ
มาบรรทุ กเป นภาระบนหลั ง 9จงจําสิ่ งลวงแลวในสมัยกอนไว
เพราะเราเป นพระเจา และไม มี
สัตวที่ เหน็ดเหนื่ อย
2 มั นทรุ ดลงและมั นเลื่ อนลง อื่ นใดอีก เราเปนพระเจา และ
ดวยกัน มันชวยปองกันภาระนั้ น ไมมีอื่ นใดเหมือนเรา
10 ผู แจ งตอนจบให ทราบตั้ งแต
ไมได มันเองก็ตกไปเปนเชลย
3โอ วงศวานของยาโคบเอย จง เริ่ มตน และแจงถึงสิ่ งที่ ยังไมได
ฟงเรา คื อบรรดาคนที่ เหลืออยู ทํ า เลยให ท ราบตั้ งแต ก าลโบในวงศ วานของอิ สราเอล ผู ซึ่ ง ราณ กลาววา `แผนงานของเรา
เราอุ มมาตั้ งแต กําเนิ ด ชู มาตั้ ง จะยั่ งยื น และเราจะกระทําให
ความประสงค ของเราสําเร็ จทั้ ง
แตในครรภ
4จนกระทั่ งเจาแก เราก็คือพระ สิ้ น'
องค นั้ น เราจะอุ มเจ าจนเจ าถึ ง 11 เรี ยกเหยี่ ยวมาจากตะวั น
ผมหงอก เราไดสราง เราจะชูไว ออก คื อเรี ยกชายที่ ทําตาม
แผนงานของเราจากเมื อ งไกล
เราจะอุ มและเราจะชวยใหพน
5 เจ า จะเที ยบเราและทํ า เราให เออ เราพู ดแล ว และเราจะให
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(24) ยรม 23:5-6 (25) กจ 13:39 (1) อพย 12:12 (2) วนฉ 18:17 (3) สดด 81:8
(4) สดด 92:14 (5) อพย 15:11; สดด 86:8 (6) วนฉ 17:3-4 (7) 1 ซมอ 5:3
(8) พบญ 32:29 (9) นหม 9:7; สดด 78:1 (10) ปฐก 3:15 (11) ยรม 50:29; 51:20
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อิสยาห 46, 47
หนา 1464
เป นไป เรามุ งแล ว และเราจะ มื ด เพราะเขาจะไมเรียกเจ าอี ก
กระทําดวย
ว า นางพญาแห งราชอาณาจั กร
12 เจ าผู จิ ตใจดื้ อดึ ง เจ าผู ห าง ทั้ งหลาย
ไกลจากความชอบธรรม จงฟ ง 6เรากริ้ วต อชนชาติของเรา เรา
เราซิ
ทํ า ให ม รดกของเราเป น มลทิ น
13 เราจะนําความชอบธรรมของ เรามอบเขาไวในมือของเจา เจา
เรามาใกล มันจะไมไกลเลยและ มิ ได แสดงความกรุ ณาต อเขา
ความรอดของเราจะไมรอชา เรา เจ าวางแอกอย างหนั กไว บนบ า
จะใส ความรอดที่ ศิโยนเพื่ ออิ ส- ของคนชรา
ราเอล สงาราศีของเรา"
7เจาวา "ขาจะเปนนางพญาเปน
บาบิโลนจะถูกการพิพากษา
นิ ตย " เจ าจึ งมิ ไดเอาเรื่ องเหล า
โอ ธิดาพรหมจารีแหง นี้ เป นที่ สอนใจ หรื อจดจําบั้ น
บาบิ โลนเอ ย จงลงมา ปลายของเรื่ องเหลานี้ ไว
นั่ งในผงคลี โอ ธิ ดาแห งชาว 8ฉะนั้ น เจ าผู รั กความเพลิ ดเคลเดียเอย จงนั่ งลงบนพื้ นดิน เพลิ น จงฟ งเรื่ องนี้ คื อผู นั่ ง
ไม มี บั ลลั งก เพราะเขาจะไม อยางไรกังวล ผู คิดในใจของตน
เรี ยกเจ าอี กว า แม เนื้ ออ อนแม วา "ขานี่ แหละ และไมมีผู ใดอื่ น
อี ก ข าจะไม นั่ งอยู เป นแม ม าย
เนื้ อละเอียด
หรื
อรู จักที่ จะพรากจากลูก"
2จับโมเขา โมแปงซี เอาผาคลุม
หน าของเจ าออกเสี ย
ถอด 9ทั้ งสองเรื่ องนี้ จะมาถึ งเจ า ใน
เสื้ อคลุ มของเจ าเสี ย ไม ต อง ขณะเดี ยวกั นในวั นเดี ยว คื อ
ความที่ ต อ งพรากจากลู ก และ
คลุมขาของเจา ลุยน้ําไป
3 เจ า จะต อ งถู ก เปลื อ ยและเขา ความที่ เปนแมมาย จะมาถึงเจา
จะเห็ นความอายของเจ า เราจะ อย า งเต็ มขนาดทั้ งที่ มี วิ ท ยาคม
ทําการแกแคน และเราจะไมพบ เป นอั นมาก และอานุ ภาพใหญ
ยิ่ งในเวทมนตรของเจา
เจาอยางมนุษย
4พระผู ไถของเรา พระนามของ 10 ด วยว า เจ ารู สึ กมั่ นอยู ใน
พระองค คื อ พระเยโฮวาห จอม ความชั่ วของเจา เจาวา "ไมมีผู
โยธา ทรงเป นองค บริ สุ ทธิ์ ของ ใดเห็ นข า" สติ ป ญญาของเจ า
และความรู ของเจ าทํ า ให เจ า
อิสราเอล
5โอ ธิ ดาแห งชาวเคลเดี ยเอ ย เจิ่ นไป และเจ าจึ งว าในใจของ
นั่ งเงียบๆ และจงเขาไปในความ เจาวา "ขานี่ แหละ และไมมีผู ใด
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(12) สดด 49:1 (13) รม 1:17; 3:21-26 (1) โยบ 2:8 (2) อพย 11:5; วนฉ 16:21
(3) พบญ 32:35 (4) อสย 41:14 (5) 1 ซมอ 2:9; สดด 31:17 (6) 2 ซมอ 24:14
(7) อสค 28:2 (8) วนฉ 18:7; ยรม 50:11 (9) นรธ 1:5, 20 (10) สดด 52:7; 62:9
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หนา 1465
อิสยาห 47, 48
อื่ นอีก"
พระสัญญาตางๆแกอิสราเอล
11 ฉะนั้ น ความชั่ วร ายจะมา
ฟงขอนี้ ซิ โอ วงศวาน
เหนือเจา ซึ่ งเจาจะไมรู วามันขึ้ น
ของยาโคบเอ ย ผู ซึ่ ง
มาจากไหน ความเลวรายจะตก เขาเรี ยกด วยนามของอิ สราเอล
ใสเจา ซึ่ งเจาจะไมสามารถถอด และผู ซึ่ งออกมาจากน้ําทั้ งหลาย
ถอนได และความพิ นาศจะมา ของยูดาห ผู ซึ่ งปฏิ ญาณในพระ
ถึ งเจ าทั นที ทั นใด ซึ่ งเจ าไม รู นามของพระเยโฮวาห และกลาว
เรื่ องเลย
ถึงพระเจาของอิสราเอล แตมิใช
12 จงตั้ งมั่ นอยู ในเวทมนตรของ ดวยสัจจะและความชอบธรรม
เจ า และวิ ทยาคมเป นอั นมาก 2 เพราะเขาขนานนามของเขา
ของเจ า ซึ่ งเจ าทํามาหนั กนั ก เองตามนครบริ สุ ทธิ์ และพึ่ ง
หนาตั้ งแต สาวๆ ชะรอยมั นจะ อาศัยพระเจาของอิสราเอล พระ
เป นประโยชนแกเจาได ชะรอย นามของพระองค ว า พระเยโฮเจาจะมีชัย
วาหจอมโยธา
13 เจ าเหน็ ดเหนื่ อยกั บที่ ปรึ ก- 3"สิ่ งลวงแลวเราไดแจงใหทราบ
ษาเปนอันมากของเจา ใหเขาลุก แตเกากอน เออ มันไปจากปาก
ขึ้ นออกมาและช วยเจ า ให ร อด ของเรา และเราได เลาให ฟงทั่ ว
คือบรรดาผู ที่ แบงฟาสวรรค และ แลว ในทันใดนั้ นเราก็ไดกระทํา
เพ งดู ดวงดาว ผู ซึ่ งทํานายให และก็เปนไปตามนั้ น
เจ าในวั นขึ้ นค่ํา ว า จะเกิ ดอะไร 4เพราะเรารู อยู วา เจ าดื้ อด าน
ขึ้ นแกเจา
และคอของเจ า ก็ คื อ เอ็ น เหล็ ก
14 ดู เถิ ด เขาจะเป นเหมื อนตอ และหน า ผากของเจ า เป น ทอง
ขาว ไฟจะเผาผลาญเขา เขาจะ สัมฤทธิ์
ช วยตั วเขาเองให พ น จากกํ า ลั ง 5เราก็ แจ งเรื่ องเหล านั้ นแก เจ า
ของเปลวเพลิ งไม ได นี่ ไม ใช ให ทราบตั้ งแต เก าก อน ก อนที่
ถ านที่ จะให ใครอุ น ไม ใช ไฟที่ มั น จะเกิ ดขึ้ นเราก็ ได ว า ให เ จ า
จะใหใครผิง
ฟงแลว เกรงเจาจะวา `รูปเคา15 บรรดาที่ เจ าทํ า งานด วยกั น รพของข ากระทําเอง รู ปเคารพ
นั้ นจะเปนเช นนี้ แก เจ า ผู ซึ่ งค า สลั ก และรู ปเคารพหล อ ของข า
มากับเจาตั้ งแตสาวๆ เขาตางจะ บัญชามันมา'
พเนจรไปมาในทางของเขาเอง 6เจ าได ยินแล ว จงคอยดู สิ่ งทั้ ง
ไมมีผู ใดจะชวยเจาใหรอดได
ปวงนี้ และเจาจะไมแจงใหทราบ
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(11) อพย 12:29-30 (12) อสย 47:9-10 (13) อสค 24:12 (14) สดด 83:13-15
(15) วว 18:11-19 (1) ปฐก 32:28; 35:10 (2) นหม 11:1 (3) อสย 41:22; 42:9
(4) สดด 78:8; ศคย 7:11-12 (5) ลก 1:70; กจ 15:18 (6) สดด 107:43; ยรม 2:31
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อิสยาห 48
หนา 1466
หรื อ ตั้ งแต เวลานี้ ไปเราเล าสิ่ ง ฐานแผนดินโลก และมือขวาของ
ใหมใหเจาฟง เปนสิ่ งที่ ปดซอน เราได กางฟ าสวรรค ออก เมื่ อ
ไวซึ่ งเจาไมรู
เราเรียกมัน มันก็ออกมาอยู ดวย
7เป นสิ่ งที่ สร างขึ้ นใหม ไม ใช กัน
ตั้ งแตเกาก อน กอนวันนี้ เจาไม 14 เจาทั้ งปวง จงชุมนุมกันและ
เคยได ยินถึ ง เกรงเจ าจะพู ดว า คอยฟ ง ผู ใดในท ามกลางพวก
`ดูเถิด เรารู แลว'
นั้ นได ประกาศสิ่ งเหล านี้ พระ
8เออ เจาไมเคยไดยิน เออ เจา เยโฮวาห ทรงรั กท าน ท านจะ
ไม เคยรู เออ ตั้ งแต เวลานั้ นหู กระทําตามพระทั ยของพระองค
ของเจายั งไมเปด เพราะเรารู วา ตอบาบิโลน และพระกรของพระ
เจ าจะประพฤติ อย างทรยศหนั ก องคจะตอสู กับชาวเคลเดีย
และรู ว า ตั้ งแต กําเนิ ดเขาเรี ยก 15 เรา นี่ เราเองไดพูด เออ เรา
เจาวา ผู ละเมิด
ได เรี ยกท าน เราได นําท านมา
9เพราะเห็นแกนามของเรา เรา และท านจะจํ า เริ ญในทางของ
จะหน วงเหนี่ ยวความกริ้ วของ ทาน
เราไว เพราะเห็ นแกความสรร- 16 จงเข ามาใกล เรา ฟ งเรื่ องนี้
เสริญของเรา เราจะระงับไวเพื่ อ ตั้ งแต เ ริ่ มต น เรามิ ไ ด พู ด ในที่
เจ า เพื่ อเราจะมิ ได ตั ดเจ าออก ลี้ ลับ ตั้ งแตมันเกิดมา เราก็ได
ไปเสีย
อยู ที่ นั่ นแล ว" และบั ดนี้ องค
10 ดูเถิด เราไดถลุงเจาแลว แต พระผู เป นเจ า พระเจ า และพระ
ไม ใช ด วยเงิ น เราได เลื อกสรร วิ ญญาณของพระองค ไ ด ทรงใช
เจาในเตาของความทุกขใจ
ขาพเจามา
11 เราจะกระทําเช นนั้ น เพราะ 17 พระเยโฮวาห ผู ไถ ของเจ า
เห็นแกเราเอง เพราะเห็นแกเรา องค บริ สุ ทธิ์ ของอิ สราเอล ตรั ส
เอง เพราะว านามของเราจะถู ก ดั งนี้ ว า "เราคื อพระเยโฮวาห
เหยียดหยามอยางไรได สงาราศี พระเจ าของเจ า ผู สั่ งสอนเจ า
ของเรา เราจะไมใหใครอื่ น
เพื่ อประโยชน ของเจ า ผู นําเจ า
12 ฟงเราซิ โอ ยาโคบเอย และ ในทางที่ เจาควรจะไป
อิสราเอล ผู ซึ่ งเราเรียก เราคือ 18 โอ ถ าเจ าได เชื่ อฟ งบั ญญั ติ
พระองคทีเดียว เราเปนตนและ ของเราแล ว ความสุ ขสมบู รณ
เราเปนปลายดวย
ของเจาจะเป นเหมื อนแม น้ําและ
13 เออ มื อของเราได วางราก ความชอบธรรมของเจ า จะเป น
(8) ยรม 5:21 (9) ยชว 7:9; 1 ซมอ 12:22 (10) โยบ 23:10 (11) กดว 14:15-16
(12) สภษ 7:24 (13) อพย 20:11; สดด 102:25 (14) มก 10:21 (15) ยชว 1:8
(16) ศคย 2:8-11; ลก 4:18 (17) พบญ 8:17-18 (18) พบญ 5:29; สดด 81:13-16
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หนา 1467
อิสยาห 48, 49
เหมือนคลื่ นทะเล
ทองมารดาขาพเจา
19 เชื้ อ สายของเจ าจะเป น 2พระองค ทรงทําปากของข าพเหมื อนทรายเช นกั น และลู ก เจาเหมือนดาบคม พระองคทรง
หลานจากบั้ นเอวของเจ าเหมื อน ซ อ นข า พเจ า ไว ใ นร มพระหั ตถ
เม็ ดทราย ชื่ อของเขาจะไม ถู ก ของพระองค พระองค ทรงทํา
ตั ดออกเลย หรือถูกทําลายเสี ย ขาพเจาใหเปนลูกศรขัดมัน พระ
จากหนาเรา"
องค ท รงซ อ นข า พเจ า ไว เ สี ยใน
20 จงไปเสียจากบาบิโลน จงหนี แลงของพระองค
ออกจากคนเคลเดีย จงประกาศ 3 และพระองค ตรั ส กั บข า พเจ า
ข อนี้ ด วยเสี ยงร องเพลง จงเล า ว า "เจ าเปนผู รั บใช ของเรา โอ
ให ฟง จงส งออกไปถึ งสุดปลาย อิสราเอล ซึ่ งเราจะไดรั บเกียรติ
แผ นดิ นโลกว า "พระเยโฮวาห ในเจา"
ทรงไถ ยาโคบผู รั บใช ของพระ 4แต ขาพเจ าว า "ข าพเจ าได ทํา
องคแลว"
งานเปล าดาย ข าพเจ าเปลื อง
21 เมื่ อพระองค ท รงนํ า เขาทั้ ง แรงของขาพเจ าเปล าๆ อนิจจั ง
หลายไปทางทะเลทราย เขาก็ มิ แตแนละ ความยุติธรรมอันควร
ไดกระหาย พระองคทรงกระทํา ตกแก ข าพเจ าอยู กั บพระเยโฮใหน้ําไหลจากศิลาเพื่ อเขา พระ วาห และงานของขาพเจาอยู กับ
องค ท รงผ า หิ น และน้ํ า ก็ ท ะลั ก พระเจาของขาพเจา"
ออกมา
5และบั ดนี้ พระเยโฮวาห ผู ทรง
22 พระเยโฮวาห ตรั สว า "ไม มี ป นข า พเจ า ตั้ งแต ใ นครรภ ใ ห
สันติสุขแกคนชั่ ว"
เปนผู รับใชของพระองค เพื่ อจะ
อิสยาหเปน
นํายาโคบกลั บมาหาพระองค อี ก
ตรั สว า "ถึ งแม อิ สราเอลจะไม
ลูกศรขัดมัน
ถู กรวบรวมเข ามา ข าพเจ าก็ ยัง
พระเจาทรงเรียกทาน
ได รั บ เกี ย รติ ใ นสายพระเนตร
ตั้ งแตในครรภ
โอ เกาะทั้ งหลายเอ ย ของพระเยโฮวาห และพระเจ า
จงฟ งข าพเจ า เจ าชน ของขาพเจาจะทรงเปนกําลังของ
ชาติ ทั้ งหลายแต ไกลเอ ย จงฟ ง ขาพเจา"
พระเยโฮวาห ท รงเรี ยกข าพเจ า 6พระองคตรัสวา "ซึ่ งเจาจะเปน
ตั้ งแต ในครรภ พระองค ทรง ผู รับใชของเรา เพื่ อจะยกบรรดา
กล าวถึ งชื่ อข าพเจ าตั้ งแต อยู ใน ตระกูลของยาโคบขึ้ น เพื่ อจะให

49

(19) ปฐก 13:16 (20) ยรม 50:8; 51:6 (21) ยรม 31:9 (22) โยบ 15:20-24
(1) อสย 41:1; ศฟย 2:11 (2) สดด 45:2-5; ฮชย 6:5 (3) ศคย 3:8; มธ 17:5
(4) อสค 3:19; มธ 17:17 (5) มธ 15:24; กจ 10:36 (6) 2 พกษ 3:18; 20:10
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อิสยาห 49
หนา 1468
อิสราเอลที่ เหลืออยู กลั บสู สภาพ ทาง และตามที่ สู งทั้ งหลายจะ
ดีนั้ น ดูเปนการเล็กนอยเกินไป เปนที่ หากินของเขา
เราจะมอบให เจ าเป นความสว าง 10 เขาทั้ งหลายจะไม หิ วหรื อ
แกบรรดาประชาชาติ เพื่ อความ กระหาย ความรอนหรือดวงอารอดของเราจะถึ งที่ สุ ดปลาย ทิตยจะไมทําลายเขา เพราะพระ
แผนดินโลกทางเจา"
องค ซึ่ งเมตตาเขาจะทรงนํา เขา
7พระเยโฮวาห ผู ไถของอิสรา- ไป และจะนําเขาไปตามน้ําพุ
เอลและองคบริสุทธิ์ ตรัสแกผู ที่ 11 เราจะทํ า ภู เขาของเราทั้ ง
คนดูหมิ่ นและแก ผู ที่ ประชาชาติ หมดเปนทางเดิน และทางหลวง
รังเกียจ
ผู เปนผู รับใชของผู ของเราจะสูง
ครอบครองทั้ งหลาย ดังนี้ วา 12 ดูเถิด พวกเหล านี้ จะมาจาก
"กษั ต ริ ย ทั้ งหลายจะทอดพระ เมืองไกล และดูเถิด บางมาจาก
เนตรและทรงลุกยื น บรรดาเจ า เหนือและจากตะวันตก และบาง
นายจะกราบลง เพราะเหตุ พระ มาจากแผนดินสเวเน"
เยโฮวาห ผู สัตยซื่ อ องคบริสุทธิ์ 13 โอ ฟ าสวรรค เอ ย จงร อง
ของอิ ส ราเอลจะทรงเลื อ กสรร เพลง โอ แผนดินโลกเอย จงลิง
เจา"
โลดเถิด โอ ภูเขาเอย จงเปรม
พระสัญญาวา
ปรีดิ์ รองเพลง เพราะพระเยโฮวาห ได ท รงเล า โลมชนชาติ ของ
อิสราเอลจะ
พระองคแลว และจะทรงเมตตา
กลับสู สภาพดี
8พระเยโฮวาหตรัสดั งนี้ วา "ใน แกคนของพระองค ผู ที่ ถูกขมใจ
เวลาอันชอบ เราไดฟงเจา ในวัน 14 แต ศิโยนกล าวว า "พระเยแห งความรอด เราได ช วยเจ า โฮวาห ได ทรงละทิ้ งข าพเจ าแล ว
เราจะรั กษาเจ าไว และมอบให องค พระผู เ ป นเจ าของข าพเจ า
เจ าเป นพั นธสั ญญาของมนุ ษย- ทรงลืมขาพเจาเสียแลว"
ชาติ เพื่ อสถาปนาแผนดิน เพื่ อ 15 ผู หญิ งจะลื มบุ ตรที่ ยังกิ นนม
เป น เหตุ ใ ห ไ ด รั บมรดกที่ ร า ง ของนาง และจะไม เมตตาบุ ตร
ชายจากครรภ ของนางได ห รื อ
เปลานั้ น
9เพื่ อเจ าจะกล าวแกผู ถูกจองจํา "แมวาคนเหลานี้ ยังลืมได กระวา `ออกไปเถิด' ตอบรรดาผู ที่ นั้ นเราก็จะไมลืมเจา
อยู ในความมืดวา `จงปรากฏตัว' 16 ดู เถิ ด เราได สลั กเจ าไว บน
เขาทั้ งหลายจะเลี้ ยงชี วิ ต ตาม ฝ ามื อของเรา กําแพงเมื องของ
(7) สดด 22:6-8 (8) สดด 69:13 (9) สดด 69:33 (10) มธ 5:6; ยน 6:35; วว 7:16
(11) อสย 11:16 (12) สดด 22:27 (13) สดด 96:11-13 (14) สดด 22:1; 31:22
(15) 1 พกษ 3:26-27; สดด 103:13 (16) อพย 13:9
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หนา 1469
อิสยาห 49
เจาอยู ตอหนาเราเสมอ
ประเทศตางๆที่ บีบบังคับ
17 ลู กหลานของเจ าก็ จะเร ง รี บ
อิสราเอลจะถูกลงโทษ
ผู ทําลายเจาและบรรดาผู ที่ ทําให 22 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
เจาถูกทิ้ งรางก็จะออกไปจากเจา ตรัสดังนี้ วา "ดูเถิด เราจะยกมือ
18 จงเงยหน าเงยตาขึ้ นดู รอบๆ ของเรากวั ก บรรดาประชาชาติ
เขาทั้ งหลายชุ มนุ มกั น เขาทั้ ง และยกสั ญ ญาณของเราต อ ชน
หลายมาหาเจ า" พระเยโฮวาห ชาติ ทั้ งหลาย และเขาทั้ งหลาย
ตรั สว า "เรามี ชี วิ ตอยู ตราบใด จะอุ มบรรดาบุ ตรชายของเจ ามา
เจ า จะสวมเขาทั้ งหลายไว ห มด และบรรดาบุ ตรสาวของเจ านั้ น
อย างเครื่ องอาภรณ เจ าจะผู ก เขาจะใสบาแบกมา
เขาไว อย างเจ าสาวประดั บอา- 23 บรรดากษั ตริ ย จะเป นพ อ
ภรณ
เลี้ ยงของเจ า และพระราชิ นี ทั้ ง
19 เพราะว าที่ ที่ ถู ก ทิ้ งไว เ สี ย หลายจะเป นแม เลี้ ยงของเจ า
เปล าและที่ รกร างของเจ า และ เขาเหล านั้ นจะก มหน าลงถึ งดิ น
แผ นดิ น ที่ ถู ก ทํา ลายของเจ าจะ กราบเจ า เขาจะเลี ยผงคลีที่ เท า
แคบเกิ นไปด วยเหตุ มี ชาวเมื อง ของเจ า แล วเจ าจะรู ว าเราคื อ
อยู กั นมาก และคนทั้ งหลายที่ พระเยโฮวาห ผู ที่ รอคอยเราจะ
กลืนเจาจะอยู หางไกล
ไมประสบความอาย"
20 เด็ กที่ เกิ ดแก เจ าหลั งจากลู ก 24 จะเอาเหยื่ อไปจากผู มี กําลั ง
เสียไปแลว จะพูดที่ หูของเจาอีก หรื อจะช วยเชลยของผู ชอบ
วา `ที่ นี้ แคบเกินสําหรับฉันแลว ธรรมใหพนไดหรือ
จงหาที่ ใหฉันอยู '
25 แน นอนละ พระเยโฮวาห
21 แลวเจาจะกลาวในใจของเจ า ตรั สดั งนี้ ว า "แม เชลยของผู มี
ว า `ใครหนอได ให กําเนิ ดคน กําลังก็ จะตองเอาไป และเหยื่ อ
เหลานี้ แกขาพเจา เพราะขาพ- ของผู น ากลั วก็ ต อ งช วยให พ น
เจ าสู ญเสี ยลู กๆไปแล ว และ เพราะเราจะตอสู กั บผู ที่ ตอสู เจ า
ขาพเจ าก็โดดเดี่ ยว ถู กกวาดไป และจะชวยบุตรของเจาใหรอด
เป น เชลยและย า ยไปโน น มานี่ 26 เราจะให ผู บี บบั ง คั บเจ ากิ น
แต ใครหนอชุ บเลี้ ยงคนเหล า นี้ เนื้ อของตนเอง และเขาจะเมา
ดู เถิ ด ข าพเจ าถู กทิ้ งอยู ตาม โลหิ ตของเขาเองเหมื อนเมา
ลําพัง แลวคนเหลานี้ มาจากไหน เหล าองุ น แล วเนื้ อหนั งทั้ งปวง
กัน'"
จะทราบวา เราคื อพระเยโฮวาห
(17) อสร 1:5; นหม 2:4-9 (18) ปฐก 13:14; มธ 13:41 (19) อสย 49:8; ยรม 30:18
(20) ฮชย 1:10; มธ 3:9 (21) ยรม 31:15-17; รม 11:11 (22) สดด 22:27; 67:4-7
(23) อสร 1:2-4 (24) อสค 37:3 (25) ยรม 29:10 (26) วนฉ 7:22; วว 14:20; 16:6
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อิสยาห 49, 50
หนา 1470
เป น พระผู ช ว ยให รอดของเจ า ทุกๆเชาพระองค ทรงปลุ ก ทรง
และพระผู ไถของเจา องคอานุ- ปลุ ก หู ของข า พเจ า เพื่ อให ฟ ง
ภาพของยาโคบ"
อยางผู ที่ พระองคทรงสอน
พระเยซูคริสตจะทรงถวาย
5องค พระผู เป นเจ าพระเจ าได
ทรงเบิกหูขาพเจา และขาพเจาก็
พระองคเองเปนเครื่ องบูชา
พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ไมดื้ อดัน ขาพเจาไมหันกลับ
ว า "หนั งสื อ หย า ของ 6ข าพเจ าหั นหลั งให แก ผู ที่ โบย
แม เจ า ผู ซึ่ งเราได ไล ไปเสี ยนั้ น ตีขาพเจา และหันแกมใหแกคน
อยู ที่ ไหนเลา หรือเจาหนี้ ของเรา ที่ ดึ งเคราข าพเจ าออก ข าพเจ า
คนไหนเลาที่ เราได ขายตัวเจาไป ไม หนี หน าจากความอายแก การ
ดูเถิด เพราะความชั่ วชาของเจา ถมน้ําลายรด
เจ าจึ งถู กขาย และเพราะความ 7 เพราะว า องค พระผู เป น เจ า
ละเมิดของเจา แมของเจาจึงถูก พระเจ าจะทรงช วยข าพเจ า
เพราะฉะนั้ นขาพเจาจึงจะไมขาย
ไลไป
2ทําไมนะ เมื่ อเรามาจึงไมมีใคร หนา เพราะฉะนั้ นขาพเจ าจึงตั้ ง
เลย เมื่ อเรารองเรียกจึงไมมีใคร หน าของข าพเจ าอย างหิ นเหล็ ก
ตอบ มื อของเราสั้ น ไถ ไม ได ไฟ และขาพเจาทราบวาขาพเจา
หรือ และเราไมมี กําลังที่ จะชวย จะไมไดอาย
ใหพนหรือ ดูเถิด เราใหน้ําทะ- 8พระองคผู ทรงแกแทนข าพเจ า
เลแหงดวยการขนาบของเรา เรา ก็อยู ใกล ใครจะสู คดีกับขาพเจา
กระทําให แม น้ํ า เป นถิ่ นทุ รกั น- ก็ ให เรายื นอยู ด วยกั น ใครเป น
ดาร ปลาของแม น้ํา นั้ นก็ เหม็ น ปฏิปกษของขาพเจา ก็ใหเขามา
เพราะขาดน้ํา และตายเพราะ ใกลขาพเจา
9ดู เถิ ด องค พระผู เป นเจ าพระ
กระหาย
3เราห มฟ าสวรรค ไว ด วยความ เจ าจะทรงช วยข าพเจ า ใครจะ
ดํามื ด และเอาผ ากระสอบมา กล า วโทษข า พเจ าว ามี ความผิ ด
ดู เถิ ด บรรดาเขาทุ กคนจะร อย
คลุม"
4องค พระผู เป นเจ าพระเจ าได หรอไปเหมื อนอย างเสื้ อผ า ตั ว
ประทานให ข า พเจ า มี ลิ้ นของ มอดจะกินเขาเหลานั้ นเสีย
บรรดาผู ที่ พระองค ทรงสอน 10 ใครบ างในพวกเจ าเกรงกลั ว
เพื่ อข าพเจ าจะได รู ที่ จะค้ํา ชู ผู ที่ พระเยโฮวาห และเชื่ อฟ งเสี ยง
เหน็ ดเหนื่ อยไว ด วยถ อยคํ า ของผู รับใชของพระองค ผู ดํา-

50

(1) พบญ 24:1-5 (2) สภษ 1:24 (3) สดด 18:11-12 (4) อพย 4:11-12; สดด 45:2
(5) สดด 40:6-8; มธ 26:39 (6) พคค 3:30; มคา 5:1 (7) สดด 89:21-27; 110:1
(8) รม 8:32-34; 1 ทธ 3:16 (9) โยบ 13:28; สดด 39:11 (10) สดด 25:12, 14
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หนา 1471
อิสยาห 50, 51
เนิ นในความมืด และไมมีความ บานและความยิ นดี ในเธอ ทั้ ง
สวาง จงใหเขาวางใจในพระนาม การโมทนาและเสียงเพลง
พระเยโฮวาห และพึ่ งอาศัยพระ 4ชนชาติของเราเอย จงฟงเสียง
เจาของเขา
ของเรา โอ ชาติของเราเอย จง
11 ดูเถิ ด เจาทั้ งสิ้ นผู ก อไฟ ผู เงี่ ยหู ฟ งเรา เพราะราชบั ญญั ติ
เอาดุ นไฟคาดตั วเจ าไว จงเดิ น จะออกไปจากเรา และความ
ดวยแสงไฟของเจา และดวยแสง ยุ ติ ธรรมจะออกไปเป นความ
ดุ นไฟซึ่ งเจาได กอ เจ าจะไดรั บ สวางของชนชาติทั้ งหลาย
อยางนี้ จากมือของเรา คือเจาจะ 5ความชอบธรรมของเราใกลเขา
ตองนอนลงดวยความเศราโศก
มาแลว และความรอดของเราได
ความเลาโลม
ออกไปแล ว แขนของเราจะพิ พากษาชนชาติทั้ งหลาย เกาะทั้ ง
สําหรับศิโยน
"จงฟ งเราซี
เจ าทั้ ง หลายจะรอคอยเรา และเขาจะ
หลาย ผู ติ ดตามความ หวังคอยแขนของเรา
ชอบธรรม เจาผู แสวงหาพระเย- 6จงแหงนตาดู ฟ าสวรรค และ
โฮวาห จงมองดู หิ นซึ่ งได ทรง มองดูโลกเบื้ องลาง เพราะวาฟา
สกั ดตั วเจ ามา และจงมองดู บอ สวรรค จะสู ญสิ้ นไปเหมื อนควั น
หิ นซึ่ งทรงขุ ดเอาตัวเจ าทั้ งหลาย และแผ นดิ นโลกจะร อ ยหรอไป
เหมือนอยางเสื้ อผ า และเขาทั้ ง
มา
2จงมองอับราฮั มบรรพบุรุษของ หลายผู อาศั ยอยู ในนั้ นจะตายไป
เจ าทั้ งหลาย และดู ซาราห ผู เหมือนกัน แตความรอดของเรา
คลอดเจา เพราะเมื่ อมีเขาอยู แต จะอยู เป นนิ ตย และความชอบ
คนเดียว เราไดรองเรียกเขาและ ธรรมของเราจะไมสิ้ นสุดเลย
เราอวยพรเขา และกระทําให 7จงฟ งเรา เจ าทั้ งหลายผู รู ถึ ง
ความชอบธรรม ชนชาติ ซึ่ ง
เปนคนมากมาย
3เพราะว า พระเยโฮวาห จะทรง ราชบัญญัติของเราอยู ในใจ อยา
เล าโลมศิ โยน พระองค จะทรง กลั วการตําหนิ ของมนุ ษย และ
เล าโลมที่ ทิ้ งร างทั้ งสิ้ น ของเธอ อย า วิ ต กต อ การกล าวหยาบช า
และจะทําถิ่ นทุ รกั นดารของเธอ ของเขา
เหมื อนสวนเอเดน และทะเล 8 เพราะว าตั วมอดจะกิ นเขา
ทรายของเธอเหมือนอุทยานของ เหมือนกินเสื้ อผา และตัวหนอน
พระเยโฮวาห จะพบความชื่ น จะกินเขาเหมือนกินขนแกะ แต

51

(11) สดด 20:7-8; ยรม 17:5-7 (1) สดด 94:15; สภษ 15:9 (2) ปฐก 15:1-2; 18:11
(3) สดด 85:8; ยรม 31:12-14 (4) อพย 19:6; สดด 33:12 (5) พบญ 30:14
(6) พบญ 4:19; สดด 8:3-4 (7) อสย 51:1; ฟป 3:8 (8) โยบ 4:19; 13:28; ฮชย 5:12
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อิสยาห 51
หนา 1472
ความชอบธรรมของเราจะอยู เกรี้ ยวกราดของผู บีบบังคับอยู ที่
เปนนิตย และความรอดของเรา ไหนเลา
จะอยู ตลอดทุกชั่ วอายุ
14 ผู ใดที่ เปนเชลยเรงรีบเพื่ อจะ
9โอ ข าแต พระกรของพระเย- ไดรับการปลดปลอย เพื่ อเขาจะ
โฮวาห จงตื่ นเถิด ตื่ นเถิด จง ไม ตายในหลุ ม ทั้ งอาหารของ
สวมกําลั ง จงตื่ นอย างสมั ยโบ- เขาจะไมขาด
ราณในชั่ วอายุ นานมาแลว ท าน 15 เพราะเราคื อ พระเยโฮวาห
ไมใชหรือที่ ฟนราหับ และทําให พระเจาของเจา ผู แบงแยกทะเล
พญานาคไดรับบาดเจ็บ
และคลื่ นก็คะนอง พระนามของ
10 ท า นไม ใช หรื อที่ ทําให ทะเล พระองค คื อ พระเยโฮวาห จอม
แห งไป คื อน้ํา ของมหาสมุ ทร โยธา
ใหญ ด วย ซึ่ งทําที่ ลึ กของทะเล 16 และเราได ใส ถ อยคําของเรา
ใหเปนหนทาง เพื่ อใหผู ที่ ไดไถ ในปากของเจ า และซ อนเจ าไว
ไวแลวเดินผานไป
ในร มมื อของเรา
ซึ่ งตั้ งฟ า
11 ฉะนั้ นผู ที่ ไถ ไว แล วของพระ สวรรค และวางรากฐานของ
เยโฮวาห จะกลั บ และร องเพลง แผนดินโลก และกลาวแกศิโยน
มาศิโยน ความชื่ นบานเปนนิตย วา `เจาเปนชนชาติของเรา'"
จะอยู บนศีรษะของเขา เขาจะได 17 โอ เยรูซาเล็มเอย จงปลุกตัว
รั บความชื่ นบานและความยิ นดี เอง จงปลุกตัวเอง จงยืนขึ้ นเถิด
ความโศกเศราและการไวทุกขจะ เจ า ผู ได ดื่ มจากพระหั ต ถ ข อง
หนีไปเสีย
พระเยโฮวาห ซึ่ งถ วยแห งพระ
12 เรา คือเราเอง ผู เลาโลมเจา พิ โรธของพระองค ผู ได ดื่ มถึ ง
เจ าเป น ผู ใดเล าที่ กลั วมนุ ษย ผู ตะกอน ซึ่ งถ วยแห งความโซเซ
ซึ่ งต องตาย คื อกลั วบุ ตรของ และดูดมันออก
มนุษยซึ่ งถูกทําใหเหมือนหญา
18 ในบรรดาบุ ตรชายที่ นาง
13 และที่ ได ลื มพระเยโฮวาห ผู คลอดมาก็ไมมีผู ใดนํานาง ใน
สร างของตนเสี ย
ผู ทรงขึ ง บรรดาบุตรชายที่ นางชุบเลี้ ยงมา
ฟ า สวรรค และวางรากฐานของ ก็ไมมีใครจูงมือนาง
แผนดินโลก และที่ กลัวอยู เรื่ อย 19 สองสิ่ งนี้ ได มาถึ งเจ า ผู ใด
ไปตลอดวัน เพราะความเกรี้ ยว เล า จะเศร า โศกเสี ยใจเพื่ อเจ า
กราดของผู บีบบังคับ เมื่ อเขาตั้ ง ได แก การล างผลาญและการทํา
ตั วเขาที่ จะทําลาย และความ ลาย การกันดารอาหารและดาบ
(9) สดด 7:6; 44:23 (10) อพย 14:21-22 (11) ยรม 30:18-19 (12) ยน 14:18
(13) พบญ 32:18 (14) อสร 1:5 (15) นหม 9:11; โยบ 26:12 (16) พบญ 18:18
(17) วนฉ 5:12; 1 คร 15:34 (18) สดด 88:18; อสย 3:4-8 (19) อสค 14:21
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หนา 1473
อิสยาห 51, 52
เราจะให ใครไปปลอบประโลม เจ า เพราะผู ที่ ไม เขาสุ หนัตและ
เจาดีหนอ
ผู ไมสะอาดจะไม เขามาในเจาอีก
20 บุ ตรชายของเจ าสลบไปแล ว เลย
เขานอนอยู ที่ ทุ กหั วถนนเหมื อน 2โอ เยรู ซาเล็มเอย จงสลัดตัว
วั วป าตั วผู ติ ดข าย เขาทั้ งหลาย จากผงคลี จงลุกขึ้ น และนั่ งลง
โชกโชนด วยพระพิ โรธของพระ โอ ธิ ดาแห งศิ โยนที่ เป นเชลย
เยโฮวาห และการขนาบของพระ เอ ย จงแก พั นธนะออกจากคอ
เจาของเจา
ของเจา
21 ฉะนั้ นเจาผู ถูกขมใจ ผู ซึ่ งมึน 3เพราะพระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้
เมาแตมิใชดวยเหลาองุ น จงฟง วา "เจาถูกขายเปลาๆ และเจา
ขอนี้ เถิด
จะถูกไถโดยไมใชเงิน"
22 องค พระผู เป น เจ า ของเจ า 4เพราะองค พระผู เ ป นเจ าพระ
พระเยโฮวาห พระเจ าของเจา ผู เจ าตรั สดั งนี้ ว า "แต ก อนนั้ น
ทรงสู คดี แห ง ชนชาติ ของพระ ชนชาติของเราลงไปสู อียิปตเพื่ อ
องค ตรัสดังนี้ วา "ดูเถิด เราได อาศั ยอยู ที่ นั่ น และชาวอัสซี เรีย
เอาถ วยแห ง ความโซเซมาจาก บี บบั งคั บเขาโดยปราศจากสามื อของเจ า แล วตะกอนในถ วย เหตุ"
แห งความพิ โรธของเรา เจ าจะ 5พระเยโฮวาห ตรั สว า "ฉะนั้ น
ไมตองดื่ มอีก
บั ดนี้ เรามี อะไรอยู ที่ นี่ ด วยว า
23 แต เราจะใส มั นไว ในมื อของ ชนชาติ ของเราถู ก นําเอาไปเสี ย
ผู ทรมานเจ า ผู ได พู ดกั บจิ ตใจ เปลาๆ" พระเยโฮวาหตรัสวา "ผู
เจาวา `กมลง เราจะไดขามไป' ครอบครองของเขาทําให เขาร อง
และเจ าได กระทําใหหลั งของเจ า และเขากล าวหยาบหยามต อ
เหมือนพื้ นดิน และเหมือนถนน นามของเราทุกวันตลอดไป
เพื่ อใหเขาขามไป"
6เหตุ ฉะนั้ นชนชาติ ของเราจะรู
กรุงเยรูซาเล็ม
จั กนามของเรา เพราะฉะนั้ นใน
วันนั้ นเขาจะรู วา คื อเรานี่ แหละ
ในสมัย
ผู พูด ดูเถิด คือเราเอง"
อาณาจักร 1000 ป
โอ ศิโยนเอย ตื่ นเถิด 7 เท า ของผู ประกาศข า วประตื่ นเถิ ด จงสวมกํา ลั ง เสริ ฐมา ก็ งามสั กเท าใดที่ บน
ของเจา โอ เยรูซาเล็ม กรุงบริ- ภู เขา ผู โฆษณาสั นติ ภาพ ผู
สุทธิ์ เอย จงสวมเสื้ อผางามของ ประกาศข าวประเสริฐแห งสิ่ งอั น

52

(20) ยรม 14:18 (22) 1 ซมอ 25:39 (23) สภษ 11:8; 21:18 (1) ดนล 10:9, 16-19
(2) ยรม 51:6 (3) สดด 44:12 (4) ปฐก 46:6; กจ 7:14-15 (5) วนฉ 18:3; อสย 52:3
(6) อพย 33:19; 34:5-7 (7) สดด 68:11; นฮม 1:15; ลก 2:10; รม 10:12-15
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อิสยาห 52, 53
หนา 1474
ประเสริฐ ผู โฆษณาความรอด ผู และเป นที่ เทิ ดทู น และท านจะ
กล าวแก ศิโยนว า "พระเจ าของ สูงนัก
เจาทรงครอบครอง"
14 ด วยคนเป นอั นมากตะลึ ง
8พวกยามของเจ าจะเปล งเสี ยง เพราะท านฉั นใด หน าตาของ
เขาจะรองเพลงกัน เพราะเขาจะ ท า นเสี ยโฉมมากกว ามนุ ษย คน
ได เห็นกับตาอย างชัด เมื่ อพระ ใด และรู ปร างของท านก็ เสี ย
เยโฮวาหจะทรงนําศิโยนกลับมา
โฉมมากกว า บุ ตรทั้ งหลายของ
9เจ าคื อที่ ทิ้ งร างแห งเยรู ซาเล็ ม มนุษยคนใด
เอย จงเปลงเสี ยงรองเพลงดวย 15 ท านก็ จะกระทํ า ให บรรดา
กั น เพราะพระเยโฮวาห ได ทรง ประชาชาติ เป นอั นมากตกตะลึ ง
เล าโลมชนชาติ ของพระองค ฉั นนั้ น บรรดากษั ตริ ย ก็ จะป ด
พระองค ได ทรงไถ เ ยรู ซาเล็ ม พระโอษฐเพราะทานนั้ น เพราะ
แลว
เขาทั้ งหลายจะเห็นสิ่ งที่ ไม มีใคร
10 พระเยโฮวาห ทรงเปลื อย บอกเขา และเขาจะพิ จารณาถึ ง
พระกรอั นบริ สุ ทธิ์ ของพระองค สิ่ งซึ่ งเขาไมเคยไดยิน
ท ามกลางสายตาของบรรดา
การพยากรณถึง
ประชาชาติ
และที่ สุ ดปลาย
การสิ้ นพระชนม
แผ นดิ นโลกทั้ งสิ้ นจะเห็ นความ
ของพระเยซูคริสต
รอดของพระเจาของเรา
ใครเล าได เชื่ อสิ่ ง ที่ เ ขา
11 เจ าทั้ งหลายผู ถื อเครื่ องภาได ยิ นจากเราทั้ งหลาย
ชนะของพระเยโฮวาห ไปซี จง พระกรของพระเยโฮวาห ได ทรง
ไป ออกไปจากที่ โนน อยาแตะ สําแดงแกผู ใด
ต องสิ่ งซึ่ งไม สะอาด จงออกไป 2เพราะท านจะเจริ ญขึ้ นต อพระ
จากท ามกลางเธอ จงชําระตั ว พั กตร พระองค อย างต นไม อ อน
ของเจาใหบริสุทธิ์
และเหมื อนรากแตกหน อมาจาก
12 เพราะเจ า จะไม ต อ งรี บออก พื้ นดิ นแห ง ท านไม มี รู ปร าง
ไป และเจาจะไมตองหลบหนีไป หรื อความสวยงาม และเมื่ อเรา
เพราะพระเยโฮวาห จะเสด็ จนํา ทั้ งหลายจะมองทาน ไม มีความ
หนาเจา และพระเจาแหงอิสรา- งามที่ เราจะพึงปรารถนาทาน
เอลจะทรงระวังหลังเจา
3 ท า นได ถู ก มนุ ษย ดู ห มิ่ นและ
13 ดู เถิ ด ผู รั บใช ของเราจะทํา ทอดทิ้ ง เปนคนที่ รับความเศรา
อยางมีสติปญญา ทานจะสูงเดน โศกและคุ นเคยกั บความระทม
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(8) พซม 3:3; 5:7 (9) อสย 14:7 (10) สดด 98:1-3; กจ 2:5-11 (11) ยรม 50:8
(12) อพย 12:33; อสย 45:2 (13) อสค 34:23; ศคย 3:8 (14) สดด 71:7; มธ 7:28
(15) กดว 8:7; อสค 36:25 (1) ยน 1:7 (2) ยรม 23:5 (3) สดด 22:6-8; 69:10-12
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หนา 1475
อิสยาห 53
ทุ กข และดั งผู หนึ่ งซึ่ งคนทน ละเมิดของชนชาติของเรา
มองดูไมได ทานถูกดูหมิ่ น และ 9และเขาจั ดหลุ มศพของท านไว
เราทั้ งหลายไมไดนับถือทาน
กับคนชั่ ว ในความตายของทาน
4 แน ที เ ดี ยวท า นได แบกความ เขาจั ดไว กั บเศรษฐี แม ว าท าน
ระทมทุกขของเราทั้ งหลาย และ มิไดกระทําการทารุณประการใด
หอบความเศร า โศกของเราไป เลย และไม มี การหลอกลวงใน
กระนั้ นเราทั้ งหลายก็ ยั ง ถื อ ว า ปากของทาน
ท านถู กตี คือพระเจาทรงโบยตี 10 แต ก็ ยั ง เป นน้ํ า พระทั ยของ
และขมใจ
พระเยโฮวาห ที่ จะให ท านฟกช้ํา
5 แต ท านถู กบาดเจ็ บเพราะ ด วยความระทมทุ กข เมื่ อพระ
ความละเมิ ด ของเราทั้ งหลาย องค ทรงกระทํา ให วิ ญญาณของ
ท านฟกช้ําเพราะความชั่ วชาของ ทานเปนเครื่ องบูชาไถบาป ทาน
เรา การตี สอนอั นทําให เราทั้ ง จะเห็นเชื้ อสายของทาน ทานจะ
หลายปลอดภั ยนั้ นตกแก ท า น ยืดวันทั้ งหลายของทาน น้ําพระ
ที่ ตองฟกช้ํานั้ นก็ใหเราหายดี
ทั ยของพระเยโฮวาห จะเจริ ญขึ้ น
6 เราทุ กคนได เจิ่ นไปเหมื อ น ในมือของทาน
แกะ เราทุกคนตางไดหันไปตาม 11 ทานจะเห็นความทุกข ลําบาก
ทางของตนเอง และพระเยโฮ- แหงจิตวิญญาณของทาน และจะ
วาห ท รงวางลงบนท านซึ่ งความ พอใจ โดยความรู ของท าน ผู
ชั่ วชาของเราทุกคน
รั บ ใช อั น ชอบธรรมของเราจะ
7ท านถู กบี บบั งคั บและท านถู ก กระทําให คนเป นอั นมากนั บได
ข มใจ ถึ งกระนั้ นท านก็ ไม ปริ - วาเปนคนชอบธรรม เพราะทาน
ปาก เหมื อนลู กแกะที่ ถู กนําไป จะแบกบรรดาความชั่ วช า ของ
ฆา และเหมือนแกะที่ เปนใบอยู เขาทั้ งหลาย
หนาผู ตัดขนของมันฉันใด ทาน 12 ฉะนี้ เราจะแบ งส วนหนึ่ งให
ก็ไมปริปากของทานเลยฉันนั้ น
ท านกั บผู ยิ่ งใหญ และท านจะ
8ท านถู กนําไปจากคุ กและท าน แบงรางวัลกับคนแข็งแรง เพราะ
ไม ได รั บความยุ ติ ธรรมเสี ยเลย ท านเทจิ ต วิ ญญาณของท า นถึ ง
และผู ใดเล าจะประกาศเกี่ ยวกั บ ความมรณะ และถู กนั บเข ากั บ
พงศ พั นธุ ของท าน เพราะท าน บรรดาผู ละเมิด ทานก็แบกบาป
ต องถู กตั ด ออกไปจากแผ นดิ น ของคนเป นอั นมาก และทําการ
ของคนเปน ตองถูกตีเพราะการ ออนวอนเพื่ อผู ละเมิด
(4) มธ 8:17; กท 3:13 (5) ดนล 9:24; ศคย 13:7 (6) สดด 119:176; มธ 18:12-14
(7) มธ 26:63; 27:12-14 (8) สดด 22:12-21; 69:12 (9) มธ 27:57-60; มก 15:43
(10) มธ 3:17; 17:5 (11) ลก 22:44; ยน 12:24, 27-32 (12) อสย 49:24-25
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อิสยาห 54
หนา 1476
อิสราเอลเปนดั่ ง
พระเจาของสากลโลก
6 เพราะพระเยโฮวาห ได ทรง
"ภรรยาผู ถูกละทิ้ ง"
เรี ยกเจ า ดั งภรรยาผู ถู กละทิ้ ง
ไดกลับคืนมา
"จงร องเพลงเถิ ด โอ และโทมนัสในใจ เหมือนภรรยา
หญิ งหมั นเอ ย ผู ไม สาวเมื่ อนางถูกทิ้ ง" พระเจาของ
คลอดบุ ตร จงเปล งเสี ยงร อง เจาตรัสดังนี้
เพลงและร องเสี ยงดั ง เจ าผู ไม 7"เราไดละทิ้ งเจาอยู หนอยเดียว
ได เจ็ บครรภ ด วยว าบุ ตรของผู แต เราจะรวบรวมเจ า ด วยความ
อยู อย างโดดเดี่ ยวก็ ยั งจะมี มาก เมตตายิ่ ง
กว าบุ ตรของภรรยาที่ ได แ ต ง 8เราได ซ อนหน าของเราจากเจ า
ด วยความพิ โรธอั น ท วมท น อยู
งาน" พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
2 "จงขยายสถานที่ แห งเต็ นท ครู หนึ่ ง แต ด วยความกรุ ณา
ของเจา และใหเขาขึงมานของที่ นิรันดร เราจะมีความเมตตาตอ
อาศั ยของเจ าออก อย าหนวงไว เจ า" พระเยโฮวาห พระผู ไถ เจ า
ต อเชื อกของเจ าให ยาว และ ตรัสดังนี้
9"สําหรั บเราเรื่ อ งนี้ เหมื อนน้ํ า
เสริมกําลังหลักหมุดของเจา
3 เพราะเจ า จะกระจายออกไป ของโนอาห เพราะเราได ปฏิ ทางขวาและทางซ าย และเชื้ อ ญาณว าน้ํา ของโนอาห จะไม ท วม
สายของเจ าจะได พวกต า งชาติ แผนดินโลกอีกเลยฉันใด เราจึง
เป นมรดก และจะกระทําให หั ว ไดปฏิญาณวา เราจะไมโกรธเจา
และจะไมขนาบเจาฉันนั้ น
เมืองที่ รกรางมีคนอาศัยอยู
4อย ากลั วเลย เพราะเจ าจะไม 10 เพราะภู เ ขาจะพรากจากไป
ตองอับอาย อยาอดสูเลย เพราะ และเนิ นจะคลอนแคลน แต
เจ าจะไม ต องละอาย เพราะเจ า ความกรุ ณาของเราจะไม พราก
จะลืมความอายในวัยสาวของเจา ไปจากเจา และพั นธสัญญาแหง
และเจาจะไมจําที่ เขาติ ความเปน สั นติ ภาพของเราจะไม คลอน
แคลนไป" พระเยโฮวาห ผู มี
มายของเจาอีก
5เพราะผู สร างเจ าเป นสามี ของ ความเมตตาตอเจาตรัสดังนี้
เจ า พระนามของพระองค คื อ 11 "โอ เจาผู ถู กขมใจ ถูกพายุ
พระเยโฮวาหจอมโยธา และองค พั ดพา และขาดการเล าโลม ดู
บริ สุ ท ธิ์ ของอิ ส ราเอลเป น ผู ไถ เถิด เราจะวางศิลาของเจาไวใน
ของเจ า เขาจะเรี ยกพระองค วา พลวง และวางรากฐานของเจาไว
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(1) พซม 8:8 (2) ยรม 10:20 (3) อสย 2:2-4 (4) ยรม 31:19; อสค 16:22, 43
(5) สดด 45:10-17 (6) ฮชย 2:1-2 (7) สดด 30:5; 2 คร 4:17 (8) ศคย 1:15
(9) ปฐก 8:21; 9:11-16 (10) สดด 46:2; มธ 5:18 (11) อพย 2:23; พบญ 31:17
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หนา 1477
อิสยาห 54, 55
ดวยไพทูรย
ตรัสดังนี้
12 เราจะทํ า หน าต างของเจ า ความรอดสําหรับมนุษยทั้งปวง
ด วยโมรา และประตู เมื องของ
"โอ เชิญทุกคนที่ กระเจ าด วยพลอยสี แดงเข ม และ
หายจงมาถึ งน้ํา และผู
ชายแดนทั้ งสิ้ นของเจ าดวยเพชร ที่ ไม มี เงิ นมาซื้ อกิ นเถิ ด มาซื้ อ
นิลจินดา
น้ํ า องุ นและน้ํา นมเถิ ด โดยไม
13 บุ ตรทั้ งสิ้ นของเจ านั้ นจะ ตองเสียเงินเสียคา
เรี ยนรู จากพระเยโฮวาห และ 2ทําไมเจ าจึ งใช เงิ นของเจ าเพื่ อ
บุ ตรของเจ าจะมี ความปลอดภั ย ของซึ่ งไม ใช อาหาร และใช ผล
อยางยิ่ ง
แรงงานซื้ อสิ่ งซึ่ งมิ ให อิ่ มใจ จง
14 เจ า จะได รั บ สถาปนาไว ใ น เอาใจใสฟงเรา และรับประทาน
ความชอบธรรม เจาจะหางไกล ของดี และให จิ ตใจป ติ ยินดี ใน
จากการบี บบั ง คั บเพราะเจ าจะ ไขมัน
ไม ต องกลั ว และห างจากความ 3เอียงหูของเจา และมาหาเรา
สยดสยองเพราะมันจะไมมาใกล จงฟง เพื่ อจิตวิญญาณของเจาจะ
เจา
มีชีวิต และเราจะทําพันธสัญญา
15 ดูเถิด พวกเขาจะปลุกป นให นิ รั นดร กั บเจ า คือความเมตตา
เกิดการแกงแยงเป นแน แต ก็มิ อันแนนอนของเราตอดาวิด
ใชเพราะมาจากเรา ผู ใดปลุกป น 4ดู เถิ ด เรากระทําให ท านเป น
ใหเกิดการแกงแยงกับเจา ผู นั้ น พยานต อชนชาติ ทั้ งหลาย เป น
จะลมลงเพราะเจา
หัวหนาและเปนผู บัญชาการเพื่ อ
16 ดู เถิ ด เราได สร างช างเหล็ ก ชนชาติทั้ งปวง
ผู เป าไฟถ าน และทําให เกิ ด 5ดู เถิ ด เจ าจะร องเรี ยกประชา
อาวุ ธเหมาะกั บงานของมั น เรา ชาติ ซึ่ งเจ าไม รู จั ก และประชา
ไดสรางผู ผลาญเพื่ อทําลายดวย
ชาติซึ่ งไม รู จั กเจ าจะวิ่ งมาหาเจ า
17 ไม มีอาวุ ธใดที่ สรางเพื่ อต อสู เหตุ ด วยพระเยโฮวาห พระเจ า
เจาจะจําเริญได และเจาจะปรับ ของเจ า และเพราะองค บริสุ ทธิ์
โทษลิ้ นทุ กลิ้ นที่ ลุ กขึ้ นต อสู เจ า แห งอิ สราเอล เพราะพระองค
ในการพิ พากษา นี่ เป นมรดก ทรงใหเจาไดรับเกียรติ
ของบรรดาผู รั บใช ของพระเย- 6จงแสวงหาพระเยโฮวาห เมื่ อ
โฮวาห และความชอบธรรมของ จะพบพระองค ได จงทู ลพระ
เขามาจากเรา" พระเยโฮวาห องค ขณะพระองคทรงอยู ใกล
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(13) สดด 25:8-12 (14) ยรม 31:23 (15) อสค 38:8-23 (16) อพย 9:16; สภษ 16:4
(17) สดด 2:1-6 (1) นรธ 4:1 (2) ยรม 2:13; ฮชย 8:7 (3) สดด 78:1; 119:112
(4) ยน 3:16; 18:37 (5) ปฐก 49:10; สดด 18:43 (6) 1 พศด 28:9; 2 พศด 19:3
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อิสยาห 55, 56
หนา 1478
7ใหคนชั่ วละทิ้ งทางของเขาและ ตบมือของมัน
คนไม ช อบธรรมสละความคิ ด 13 แทนต นหนามใหญ ต นสน
ของเขา ใหเขากลับยังพระเยโฮ- สามใบจะงอกขึ้ น แทนตนหนาม
วาห เพื่ อพระองคจะทรงเมตตา ย อย ต นน้ํ า มั นเขี ยวจะงอกขึ้ น
เขา
และยั งพระเจ าของเรา และแดพระเยโฮวาห มันจะเปน
เพราะพระองค จะทรงอภั ยอย าง ชื่ อ เพื่ อเปนหมายสําคัญนิรันดร
ลนเหลือ
ซึ่ งจะไมถูกตัดออกเลย"
8เพราะความคิ ดของเราไม เป น
พระเจาจะทรงรวบรวม
ความคิดของเจา ทั้ งทางของเจา
อิสราเอลที่ กระจัดกระจาย
ไมเปนวิถีของเรา" พระเยโฮวาห
พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้
ตรัสดังนี้
วา "จงรักษาความยุติ9"เพราะฟ า สวรรค สู งกว าแผ น ธรรมไว และกระทําความเที่ ยง
ดินโลกฉั นใด วิ ถีของเราสูงกวา ธรรม เพราะความรอดของเรา
ทางของเจ า และความคิ ดของ ใกล จะมา และความชอบธรรม
เราก็ สู งกว าความคิ ดของเจ าฉั น ของเราจะเผยออก
นั้ น
2ความสุขยอมมี แกผู กระทําเชน
10 เพราะฝนและหิ มะลงมาจาก นี้ และแกบุตรของมนุษยผู ยึดไว
ฟาสวรรค และไมกลับที่ นั่ น เวน มั่ น
ผู รั กษาวั นสะบาโตไม
แตรดแผนดินโลก กระทําใหมัน เหยี ยดหยามวั นนั้ น และระวั ง
บังเกิดผลและแตกหนอ อํานวย มือของเขาจากการกระทําชั่ วร าย
เมล็ ดแก ผู หว านและอาหารแก ผู ใดๆ"
กินฉันใด
3 อย าให บุ ต รชายของคนต า ง
11 คําของเราซึ่ งออกไปจากปาก ชาติ ผู เข าจารี ตถื อพระเยโฮวาห
ของเราจะไม กลั บมาสู เ ราเปล า กล าวว า "พระเยโฮวาห ได ทรง
แต จะสั มฤทธิ์ ผลซึ่ งเรามุ งหมาย แยกข า แน จากชนชาติ ของพระ
ไว และให สิ่ งซึ่ งเราใช ไปทํานั้ น องค" และอยาใหขันทีพูดวา "ดู
จําเริญขึ้ นฉันนั้ น
เถิด ขาเปนตนไมแหง"
12 เพราะเจ าจะออกไปด วย 4เพราะพระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้
ความชื่ นบาน และถูกนําไปดวย ว า "เรื่ องขั นที ทั้ งหลายผู รั กษา
สั นติ ภาพ ภู เขาและเนิ นเขาจะ วันสะบาโตของเรา ผู เลือกบรรเปล งเสี ยงร องเพลงข างหน าเจ า ดาสิ่ งที่ พอใจเรา และยึดพันธและต น ไม ทั้ งสิ้ นในท อ งทุ งจะ สัญญาของเราไวมั่ น
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(7) 2 พศด 7:14 (8) 2 ซมอ 7:19 (9) สดด 36:5 (10) พบญ 32:2; 1 ซมอ 23:4
(11) พบญ 32:2 (12) อสย 35:10 (13) มคา 7:4; รม 6:19 (1) สดด 24:4-6; 50:23
(2) สดด 1:1-3; 15:1-5 (3) กดว 18:4; พบญ 23:1-3 (4) ยชว 24:15; สดด 119:111
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หนา 1479
อิสยาห 56, 57
5 ภายในนิ เ วศของเราและภาย สุ นั ขใบ เขาเห าไม ได ได แต
ในกําแพงของเรา เราจะให หลับ ไดแตนอน รักแตงวง
สถานที่ และชื่ อ แก เขาเหล า นั้ น 11 เออ เขาเป นสุ นั ขตะกละซึ่ ง
ที่ ดี ก ว า บุ ต รชายและบุ ต รสาว ไมรู จักอิ่ ม เขาเปนผู เลี้ ยงแกะที่
เราจะให ชื่ อนิ รั น ดร แก เ ขาทั้ ง เข าใจไม ได เขาทุ กคนกลั บไป
หลายซึ่ งจะไมตัดออกเลย
ตามทางเขาเอง ตางก็หากําไรใส
6 และบรรดาบุ ตรชายของคน ตนเอง ไมเวนสักคน
ตางชาติผู เขาจารีตถือพระเยโฮ- 12 เขาทั้ งหลายวา "มาเถิด ให
วาห ปรนนิ บัติ พระองค และรั ก เราเอาเหลาองุ น ใหเราเติมเมพระนามของพระเยโฮวาห และ รัยใหเต็มตัวเรา และพรุ งนี้ ก็จะ
เปนผู รับใชของพระองค ทุกคน เหมือนวันนี้ ใหญโตเกินขนาด"
ผู รั กษาวั นสะบาโต และมิ ได
"ไมมีสันติสุขแกคนชั่ ว"
เหยี ยดหยาม และยึ ดพันธสั ญคนชอบธรรมพิ นาศ
ญาของเรามั่ นไว
และไม มี ใ ครเอาใจใส
7คนเหล านี้ เราจะนํามายั งภู เขา คนที่ มี ใ จเมตตาถู ก เอาไปเสี ย
บริสุทธิ์ ของเรา และกระทําให ไม มี ใครพิ จารณาว าคนชอบ
เขาชื่ นบานอยู ในนิ เวศอธิ ษฐาน ธรรมถู กเอาไปเสี ยจากความชั่ ว
ของเรา เครื่ องเผาบู ชาของเขา รายที่ จะมา
และเครื่ องสั ก การบู ช าของเขา 2เขาจะเข าไปในสั นติ ภาพ ผู
จะเป นที่ โปรดปรานบนแท นบูชา ดํา เนิ น ในความเที่ ยงธรรมของ
ของเรา เพราะนิ เวศของเราเขา เขา ก็จะพักอยู บนที่ นอนของเขา
จะเรี ย กว า เป น นิ เวศอธิ ษ ฐาน 3แต เจ าทั้ งหลาย บรรดาบุ ตร
สําหรับบรรดาชนชาติทั้ งหลาย"
ชายของแม มด เชื้ อสายของคน
8องค พระผู เป นเจ าพระเจ า ผู ลวงประเวณีและหญิงแพศยา จง
ทรงรวบรวมอิ สราเอลที่ กระจั ด เขามาใกลที่ นี่
กระจาย ตรัสวา "เราจะรวบรวม 4 เจ า ทั้ งหลายพู ด เย ยหยั น ใคร
คนอื่ นมาไวกับเขา นอกจากคน เจ า อ าปากเย ยแลบลิ้ นหลอกผู
เหลานั้ นที่ ไดรวบรวมไวแลว"
ใด เจ าเป นลู กแห งการละเมิ ด
9เจา บรรดาสัตวปาทุ ง มากินซิ เป นเชื้ อสายแห งความมุ สามิ ใช
ทั้ งเจาบรรดาสัตวในปา
หรือ
10 ยามของเขาตาบอด เขาทั้ ง 5คื อเจ าผู ร อนเร าด วยรู ปเคาปวงไร ความรู เขาทั้ งปวงเป น รพภายใต ต นไม เขี ยวทุ กต น ผู

57

(5) มธ 16:18 (6) ยรม 50:5 (7) สดด 2:6 (8) สดด 106:47 (9) พบญ 28:26
(10) อสค 3:17 (11) 1 ซมอ 2:12-17 (12) สภษ 31:4-5 (1) 2 พศด 32:33; 35:24
(2) โยบ 3:17 (3) ยอล 3:9-11 (4) อพย 9:17; 16:7-8 (5) อพย 32:6; กดว 25:1-2
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อิสยาห 57
หนา 1480
ฆ าลู ก ของเจ าในหุ บเขาใต ซ อก ซีเจาจึงไมยําเกรงเรา
หิน
12 เราจะบอกถึ งความชอบ
6 สวนของเจ า อยู ท า มกลางหิ น ธรรมและการกระทําของเจา แต
เกลี้ ยงเกลาแหงลําธาร มัน มัน มันก็จะไมเปนประโยชนแกเจา
เปนสวนของเจา เจาไดเทเครื่ อง 13 เมื่ อเจ าร องออกมาก็ ให สิ่ งที่
ดื่ มบู ชาและถวายธั ญญบู ช าให เจาสะสมไว ชวยเจ าใหพนซี แต
แก มั น เราจะรั บการเล าโลมใน ลมจะพั ดมั นไปเสี ยหมด เพี ยง
เรื่ องสิ่ งเหลานี้ หรือ
ลมหายใจจะหอบมันออกไป แต
7บนภู เขาสู งเด น เจ าได ตั้ งที่ ผู ที่ วางใจในเราจะไดแผนดินนั้ น
นอนของเจาไว และที่ นั่ นเจ าไป เป นกรรมสิ ทธิ์ และจะได ภู เขา
ถวายเครื่ องสักการบูชา
บริสุทธิ์ ของเราเปนมรดก
8เจ าได ตั้ งอนุ สาวรี ย ของเจ าไว 14 และจะมี เสี ยงว า "พู นดิ น
หลั งประตู และเสาประตู เจ าจึ ง พูนดินขึ้ น และจงเตรียมทาง รื้ อ
เปดผาคลุมที่ นอนของเจา เจา ถอนอุ ปสรรคเสี ยจากทางของ
ขึ้ นไปบนนั้ น เจ าทําให มันกว าง ชนชาติของเรา"
และเจ าตกลงกั บมั นเพื่ อเจ าเอง 15 องค ผู สู งเด น คื อผู อยู ใน
เจารักที่ นอนของมัน และเจาได นิ รั นดร กาล ผู ทรงพระนามว า
มองดูการเปลือย
บริสุทธิ์ ตรัสดังนี้ วา "เราอยู ใน
9 เจ าเดิ นทางไปหากษั ตริ ย ที่ ที่ สูงและบริสุ ทธิ์ และอยู กับผู
พรอมกับน้ํามัน และทวีน้ําหอม ที่ มีจิตใจสํานึกผิดและถอม เพื่ อ
ของเจา เจ าได ส งทูตของเจ าไป จะรื้ อฟ นจิ ตใจของผู ใจถ อมและ
ไกล แมใหลงไปจนถึงนรก
รื้ อฟ นใจของผู สํานึกผิด
10 เจ าเหน็ ดเหนื่ อยเพราะระยะ 16 เพราะเราจะไม ต อสู แย งอยู
ทางไกลของเจ า แต เจ ามิไดพูด เป นนิ ตย หรื อโกรธอยู เสมอ
วา "หมดหวัง" เจาประสบชีวิต เพราะจิ ตวิ ญญาณจะอ อนลงต อ
แห งมือของเจ า และเจ าจึ งมิ ได หนาเรา คือบรรดาจิตวิญญาณที่
โศกเศรา
เราไดสรางแลว
11 เจ าครั่ นคร า มและกลั วใคร 17 เราโกรธเพราะความชั่ วช า
เจ าจึ งได มุ สาอยู นั่ นเองและไม แห งความโลภของเขา เราตี เขา
นึกถึงเรา และไมเอาใจใสเราสัก เราซ อนตั วและโกรธ แต เขายั ง
นิ ด เรามิ ได ระงั บปากอยู เป น หั นกลั บเดิ นตามชอบใจของเขา
เวลานานแลวดอกหรือ อยางนั้ น อยู
(6) ยรม 3:9 (7) ยรม 2:20; 3:2 (8) อสค 8:8-12; 23:14 (9) 2 พกษ 16:7-11
(10) ยรม 2:36; 9:5 (11) สภษ 29:25 (12) อสย 1:11-15 (13) วนฉ 10:14
(14) ลก 3:5-6; รม 14:13 (15) สดด 83:18 (16) สดด 78:38-39 (17) ยรม 6:13
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หนา 1481
อิสยาห 57, 58
18 เราไดเห็ นวิธี การของเขาแลว และพระองค มิ ได ทอดพระเนตร
แตเราจะรักษาเขาใหหาย เราจะ ทํ า ไมข าพระองค ทั้ งหลายได
นําเขา และสนองเขากับผู ไวทุกข ถ อมตั วลง และพระองค มิ ได
ใหเขาดวยการเลาโลม"
ทรงสนพระทัย' ดูเถิด ในวันที่
19 พระเยโฮวาห ตรั สว า "เรา เจาอดอาหาร เจาทําตามใจของ
สรางผลของริมฝปาก สันติภาพ เจ า และบี บบั งคั บคนงานของ
สั นติ ภาพแก คนไกลและคนใกล เจาทั้ งหมด
และเราจะรักษาเขาใหหาย"
4ดูเถิด เจาอดอาหารเพียงเพื่ อ
20 แต ค นชั่ วนั้ นเหมื อนทะเลที่ วิ วาทและต อสู และเพื่ อต อย
กําเริ บ เพราะมั นนิ่ งอยู ไม ได ด วยหมั ดชั่ วราย การอดอาหาร
และน้ําของมั นก็ กวนตมและเลน อย างของเจ าในวั นนี้ จะไม กระขึ้ นมา
ทําให เสี ยงของเจ าได ยินไปถึ งที่
21 พระเจ า ของข า พเจ าตรั ส ว า สูง
"ไมมีสันติสุขแกคนชั่ ว"
5อย างนี้ หรื อเป นการอดอาหาร
การอดอาหารที่
ที่ เราเลื อก คื อวั นที่ คนข มตั ว
การก ม ศี ร ษะของเขาลงเหมื อน
พอพระทัยพระเจา
"จงร องดังๆ อย าออม อ อเล็ ก และปู ผ ากระสอบและ
ไว จงเปลงเสียงของเจา ขี้ เถารองใต เขา อย างนี้ หรือเจา
เหมื อนเป าแตร จงแจ งแก ชน จะเรี ยกการอย างนี้ ว า การอด
ชาติ ของเราให ทราบถึ งเรื่ องการ อาหาร และเปนวั นที่ พระเยโฮละเมิ ดของเขา แก วงศ วานของ วาหโปรดปรานอยางนั้ นหรือ
6 การอดอาหารอย างนี้ ไม ใช
ยาโคบเรื่ องบาปของเขา
2 แต เขายั ง แสวงหาเราทุ ก วั น หรื อที่ เราต องการ คื อการแก
และปติยินดีที่ จะรู จักทางของเรา พั นธนะของความชั่ ว การปลด
เหมื อนกั บว าเขาเป นประชาชาติ เปลื้ องภาระหนัก และการปลอย
ที่ ได ทําความชอบธรรม และมิ ใหผู ถูกบีบบังคับเปนอิสระ และ
ได ละทิ้ งกฎแห งพระเจ าของเขา การหักแอกเสียทุกอัน
เขาก็ขอขอกฎอันเที่ ยงธรรมจาก 7 ไม ใ ช ก ารที่ จะป น อาหารของ
เรา เขาทั้ งหลายก็ ปติ ยิ นดี ที่ จะ เจ าให กั บผู หิ ว และนําคนยาก
จนไร บ านเข ามาในบ านของเจ า
เขามาใกลพระเจา
3พวกเขากล าวว า `ทําไมข า เมื่ อเจ าเห็ นคนเปลื อยกายก็
พระองค ทั้ งหลายได อ ดอาหาร คลุ มกายเขาไว และไม ซ อน

58

(18) ยรม 31:18-20 (19) อพย 4:11-12 (20) โยบ 15:20-24 (21) อสย 3:11
(1) สดด 40:9-10 (2) พบญ 5:28-29 (3) กดว 23:4 (4) 1 พกษ 21:9-13
(5) 2 พศด 20:3; อสร 10:6 (6) นหม 5:10-12; ยรม 34:8 (7) อสย 58:10; โยบ 22:7
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อิสยาห 58, 59
หนา 1482
ตั วของเจ า จากญาติ ของเจ าเอง พั ง ผู ซ อมแซมถนนให คื นคง
ดอกหรือ
เพื่ อจะไดอาศัยอยู '
8 แล วความสว า งของเจ าจะพุ ง
การถือวันสะบาโต
ออกมาอยางอรุณ และแผลของ 13 ถ าเจ าหยุ ดเหยี ยบย่ํา วั นสะเจ าจะเรี ยกเนื้ อขึ้ นมาอย างรวด บาโต คือจากการทําตามใจของ
เร็ ว ความชอบธรรมของเจ าจะ เจ าในวั นบริ สุ ทธิ์ ของเรา และ
เดินนําหนาเจา และสงาราศีของ เรี ยกสะบาโตว า วั นป ติ ยิ นดี
พระเยโฮวาหจะระวังหลังเจา
และเรียกวั นบริ สุทธิ์ ของพระเย9แล วเจ าจะทู ล และพระเยโฮ- โฮวาหวา วันมีเกียรติ ถาเจาให
วาห จะทรงตอบ เจ าจะร องทู ล เกียรติมัน ไมไปตามทางของเจา
และพระองค จะตรั สว า `เราอยู เอง หรือทําตามใจของเจา หรือ
นี่ ' ถ าเจ าจะเอาออกไปจาก พูดถอยคําของเจาเอง
ท ามกลางเจ าเสี ย ซึ่ งแอก ซึ่ ง 14 แล วเจ า จะได ค วามป ติ ยิ น ดี
การชี้ หน า และซึ่ งการพู ดอย าง ในพระเยโฮวาห และเราจะให
ไรสาระ
เจ าขึ้ นขี่ อยู บนที่ สู งของแผ นดิ น
10 ถ าเจ าทุ มเทชี วิ ตของเจ าแก โลก และเราจะเลี้ ยงเจ าด วย
คนหิ ว และใหผู ถู กข มใจได อิ่ ม มรดกของยาโคบบิ ด าของเจ า
ใจ แล วความสว างของเจ าจะ เพราะโอษฐของพระเยโฮวาหได
โผล ขึ้ นในความมื ด และความ ตรัสแลว"
มื ด คลุ มของเจ า จะเป นเหมื อ น พระเจาทรงสามารถ ยินดีและ
เที่ ยงวัน
มีฤทธิ์ ที่จะชวยใหรอด
11 และพระเยโฮวาห จะนํ า เจ า
ดู เ ถิ ด พระหั ตถ ของ
อยู เปนนิตย และใหจิตใจเจาอิ่ ม
พระเยโฮวาห มิ ไ ด สั้ น
ในฤดูแลง และกระทําใหกระดูก ลงที่ จะช วยให รอดไม ได หรื อ
ของเจ าอ วนพี และเจ าจะเป น พระกรรณตึงซึ่ งจะไมทรงไดยิน
เหมื อนสวนที่ มี น้ํ า รด เหมื อน 2 แต ว า ความชั่ วช า ของเจ า ทั้ ง
น้ําพุ ที่ น้ําของมันไมขาด
หลายได กระทํา ให เ กิ ด การแยก
12 และพวกเจ า จะได ส ร า งสิ่ ง ระหว างเจ า กั บพระเจ า ของเจ า
ปรั กหั กพั งโบราณขึ้ นใหม เจ า และบาปของเจ าทั้ งหลายได บั ง
จะได ซ อมเสริ มรากฐานของคน พระพั กตร ของพระองค เสี ยจาก
หลายชั่ วอายุ มาแล วขึ้ น เจ า เจา พระองคจึงมิไดยิน
จะไดชื่ อวา `เปนผู ซอมกําแพงที่ 3 เพราะมื อ ของเจ า มลทิ น ด วย
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(8) โยบ 11:17 (9) สดด 34:15-17 (10) พบญ 15:7-10 (11) สดด 25:9; 32:8
(12) นหม 2:5, 17; 4:1-6 (13) อพย 20:8-11 (14) โยบ 22:26; สดด 36:8; 37:4
(1) ปฐก 18:14; กดว 11:23 (2) พบญ 32:19; ยชว 7:11 (3) อสย 1:15; ยรม 2:30
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อิสยาห 59
โลหิ ต และนิ้ วมื อของเจ าด วย ความเที่ ย งธรรมตามเราไม ทั น
ความชั่ วช า ริมฝ ปากของเจาได เราทั้ ง หลายคอยท า ความสว า ง
พู ดคําเท็ จ ลิ้ นของเจ าพึ มพํา และ ดูเถิด ความมืด คอยท า
ความอธรรม
ความสุ กใส แต เราดําเนิ นใน
4 ไม มี ผู ใดฟ อ งอย า งยุ ติ ธ รรม ความมืดคลุ ม
ไม มี ผู ใ ดขึ้ นศาลอย างสั ต ย จริ ง 10 เราทั้ งหลายคลํ า หากํ า แพง
เขาทั้ งหลายวางใจอยู กั บสิ่ งที่ ไม เหมื อนคนตาบอด เราคลําหา
เป นสาระ เขาพู ดเท็ จ เขาตั้ ง ราวกั บวาเราไมมี ลูกตา เราสะครรภ ความชั่ ว และคลอดความ ดุ ดในเวลาเที่ ยงเหมื อนในเวลา
ชั่ วชา
กลางคื น เราอยู ในที่ โดดเดี่ ยว
5เขาฟ กไข งู ทั บทาง เขาทอใย เหมือนคนตาย
แมงมุ ม เขาผู กิ นไข นั้ นก็ ตาย 11 เราทุ ก คนครางเหมื อ นหมี
แม ไข ลู กใดถู กทุ บ งู ร ายก็ เป น และพิ ลาปเหมื อนนกเขา และ
ตัวขึ้ นมา
มองหาความยุ ติ ธรรม แต ไม มี
6ใยของมั นจะใช เป นเสื้ อผ าไม เลย หาความรอด แตก็อยู ไกล
ได คนจะเอาสิ่ งที่ มันทํามาคลุม จากเรา
ตัวไมได กิจการของมันเปนการ 12 เพราะการละเมิ ดของข า
ชั่ วช า และการกระทําอั นทารุ ณ พระองค ทั้ งหลายทวี ขึ้ นต อพระ
ก็อยู ในมือของเขา
พั กตร พระองค และบาปของ
7 เท า ของเขาวิ่ งไปหาความชั่ ว ข าพระองค ก็ ปรั กปรํ า ข า พระ
และเขาเร งไปหลั่ งโลหิ ตไรความ องค เพราะการละเมิ ดของข า
ผิ ดให ถึ งตาย ความคิ ดของเขา พระองคอยู กับขาพระองค สวน
เป นความคิ ดชั่ วช า การล าง ความชั่ วช าของข าพระองค ข า
ผลาญและการทํ า ลายอยู ใ นหน พระองคก็รู จัก
ทางของเขา
13 คื อการละเมิ ด การปฏิ เสธ
8เขาไมรู จักทางแหงสันติสุข ไม พระเยโฮวาห การหันไปจากการ
มี ค วามยุ ติ ธ รรมในวิ ถี ของเขา ติ ดตามพระเจ าของเรา การพู ด
เขาได ทําให ถนนของเขาคดโค ง ที่ เป นการบี บบั งคั บ และการ
ผู ใดที่ เดิ นในนั้ นจะไม รู จั กสั น- กบฏ การก อและการกล าวคํา
ติสุข
เท็จจากใจ
9เพราะฉะนั้ นความยุ ติ ธรรมจึ ง 14 ความยุ ติธรรมก็ หันกลั บและ
อยู ห างจากเราทั้ งหลาย และ ความเที่ ยงธรรมก็ ยืนอยู แต ไกล
(4) ยรม 5:1 (5) สภษ 23:32; มธ 3:7 (6) โยบ 8:14-15 (7) สภษ 1:16; 6:17
(8) สภษ 3:17; ลก 1:79 (9) พคค 5:16-17 (10) พบญ 28:29 (11) สดด 32:3-4
(12) อสร 9:6; ยรม 3:2 (13) สดด 78:36; ยรม 3:10 (14) อสย 59:4; ยรม 5:27-28
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เพราะความจริงล มลงที่ ถนนเสีย ขึ้ น เมื่ อศัตรูมาอยางแมน้ําเชี่ ยว
แล ว และความเที่ ยงตรงเข าไป พระวิ ญญาณของพระเยโฮวาห
ไมได
จะยกธงขึ้ นสู มัน
15 เออ สัจจะขาดอยู และผู ใดที่
พระผู ไถจะเสด็จมายังศิโยน
พรากจากความชั่ วก็ ทํ า ตั วให 20 พระเยโฮวาห ตรั สว า "และ
เปนเหยื่ อ พระเยโฮวาหทรงเห็น พระผู ไถจะเสด็จมายังศิโยน มา
แล วไม เ ป นที่ พอพระทั ยพระ ยั ง บรรดาผู อยู ในยาโคบผู หั น
องคที่ ไมมีความยุติธรรม
จากการละเมิด"
16 พระองค ทรงเห็ นว า ไม มี คน 21 พระเยโฮวาห ตรั สว า "และ
ใดเลย ทรงประหลาดพระทัยวา ฝ ายเรา นี่ เป นพั นธสั ญญาของ
ไม มี ใครอ อนวอนเผื่ อ เพราะ เรากับเขาทั้ งหลาย คื อวิญญาณ
ฉะนั้ นพระกรของพระองค เองก็ ของเราซึ่ งอยู เหนื อเจ า และคํา
นําความรอดมาสู พระองค และ ของเราซึ่ งเราใส ไ ว ในปากของ
ความชอบธรรมของพระองค ชู เจ า จะไม พรากไปจากปากของ
พระองคไว
เจ า หรื อจากปากเชื้ อสายของ
17 พระองค ทรงสวมความชอบ เจ า หรื อจากปากของเชื้ อสาย
ธรรมเปนทับทรวง และพระมา- แหงเชื้ อสายของเจา ตั้ งแตเวลา
ลาแห ง ความรอดอยู เหนื อพระ นี้ ไปจนกาลนิรันดร" พระเยโฮเศียรของพระองค พระองคทรง วาหตรัสดังนี้
สวมฉลองพระองค แห งการแก
สงาราศีของศิโยนในอนาคต
แคนเปนของคลุมพระกาย และ
"จงลุ กขึ้ น ฉายแสง
เอาความกระตื อรื อร นห ม พระ
เพราะว าความสว าง
องค
ของเจามาแลว และสงาราศีของ
18 พระองค จะทรงชําระให ตาม พระเยโฮวาหขึ้นมาเหนือเจา
การกระทําของเขา คือพระพิโรธ 2เพราะว า ดู เถิ ด ความมื ดจะ
แก ปรป กษ ของพระองค และ คลุ มแผนดินโลก และความมื ด
สิ่ งสนองแก ศั ต รู ของพระองค ทึ บจะคลุ มชนชาติ ทั้ งหลาย แต
พระองค จะทรงมอบการสนอง พระเยโฮวาห จะทรงขึ้ นมาเหนื อ
แกเกาะทั้ งหลาย
เจ า และเขาจะเห็ นสง าราศี ของ
19 เขาจึ งจะยํ า เกรงพระนาม พระองคเหนือเจา
พระเยโฮวาหจากตะวั นตก และ 3และบรรดาประชาชาติ จะมายั ง
สงาราศีของพระองคจากที่ ตะวัน ความสว างของเจา และกษั ตริ ย
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(15) สดด 5:9; 12:1-2 (16) ปฐก 18:23-32 (17) โยบ 29:14 (18) โยบ 34:11
(19) สดด 22:27; ดนล 7:27 (20) อบด 1:17-21; รม 11:26 (21) อสย 49:8; 55:3
(1) มธ 5:16; อฟ 5:8 (2) มธ 15:14; ยน 8:55 (3) ปฐก 49:10; สดด 22:27; 67:1-4
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อิสยาห 60
ทั้ งหลายยั งความสุ กใสแห งการ เพื่ อนํ า บุ ต รชายของเจ า มาแต
ขึ้ นของเจา
ไกล นําเงิ นและทองคําของเขา
4 จงเงยตาของเจ า มองให ร อบ มาด วย เพื่ อพระนามแห งพระ
และดู เขาทั้ งปวงมาอยู ด วย เยโฮวาห พระเจ าของเจ า และ
กัน เขาทั้ งหลายมาหาเจา บุตร เพื่ อ องค บริ สุ ท ธิ์ แห งอิ ส ราเอล
ชายทั้ งหลายของเจ าจะมาจากที่ เพราะพระองค ได ทรงกระทําให
ไกล และบุ ตรสาวทั้ งหลายของ เจาไดรับสงาราศี
เจาจะรับการเลี้ ยงจากเจา
10 เหล าบุ ตรชายของคนต าง
5 แล วเจ า จะเห็ น และโชติ ช ว ง ด า วจะสร างกํ า แพงของเจ าขึ้ น
ด วยกั น ใจของเจ าจะเกรงกลั ว และกษั ตริ ยของเขาจะปรนนิ บัติ
และใจกว างขึ้ น เพราะความ เจ า เพราะด วยความพิ โรธของ
อุ ดมสมบู รณ ของทะเลจะหั นมา เรา เราเฆี่ ยนเจา แตดวยความ
หาเจ า ความมั่ งคั่ งของบรรดา โปรดปรานของเรา เราได กรุณา
ประชาชาติจะมายังเจา
เจา
6มวลอูฐจะมาหอมลอมเจา อูฐ 11 ประตู เมื องของเจ าจึ งจะเป ด
หนุ มจากมี เดี ยนและเอฟาห อยู เสมอ ทั้ งกลางวั นและกลาง
บรรดาเหล า นั้ นจากเชบาจะมา คื นมั นจะไม ปด เพื่ อคนจะนํา
เขาจะนําทองคําและกํายาน และ ความมั่ งคั่ งของบรรดาประชา
จะบอกข า วดี ถึ ง กิ จ การอั น น า ชาติมาใหเจา พรอมดวยกษัตริย
สรรเสริญของพระเยโฮวาห
ทั้ งหลาย
7ฝู งแพะแกะทั้ ง สิ้ นแห งเคดาร 12 เพราะว าประชาชาติ และ
จะรวมมาหาเจ า แกะผู ของเน- ราชอาณาจั กรที่ จะไม ปรนนิ บั ติ
บาโยทจะปรนนิ บั ติ เจ า มั นจะ เจาจะพินาศ เออ บรรดาประขึ้ นไปบนแท นบู ชาของเราอย าง ชาชาติ เ หล านั้ นจะถู กทิ้ งร าง
เป นที่ โปรดปราน และเราจะให อยางสิ้ นเชิง
นิ เวศแห งสง าราศี ของเราได รั บ 13 สง าราศี แห งเลบานอนจะมา
สงาราศี
ยั งเจ า คื อต นสนสามใบ ต น
8 เหล านี้ เป นใครนะที่ บิ นมา สนเขาและต น ไม ที่ เขี ยวชะอุ ม
เหมื อนเมฆ และเหมื อนนกเขา ตลอดป ด วยกั น เพื่ อจะกระทํา
ไปยังหนาตางของมัน
ให ที่ แห งสถานบริ สุ ท ธิ์ ของเรา
9 แน น อนเกาะทั้ งหลายจะรอ งดงาม และเราจะกระทําให ที่
คอยเรา กําป นแหงทารชิ ชก อน แหงเทาของเรารุ งโรจน
(4) ยน 4:35; กจ 13:44 (5) ยรม 33:9 (6) วนฉ 6:5 (7) ปฐก 25:13; อสย 56:7
(8) ลก 13:29; วว 7:9 (9) ปฐก 9:27; 10:2-5 (10) อสร 6:3-12; ศคย 6:15
(11) นหม 13:19; วว 21:25 (12) สดด 2:12; ดนล 2:35 (13) อสร 7:27; ฮชย 14:6-7
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14 บุ ต รชายของคนเหล า นั้ นที่ `ความสรรเสริญ'
ได บี บบั งคั บเจ าจะมาโค งลงต อ 19 ดวงอาทิ ต ย จะไม เ ป นความ
เจา และบรรดาผู ที่ ดูหมิ่ นเจาจะ สวางของเจาในกลางวันอีก หรือ
กราบลงที่ ฝ าเทาของเจา เขาทั้ ง ดวงจั นทร จะไม ให แสงแก เจ าใน
หลายจะเรี ยกเจ าว า `เป นพระ กลางคื นเพื่ อเป น ความสุ กใส
นครของพระเยโฮวาห ศิ โยน แต พระเยโฮวาห จะทรงเป น
แหงองคบริสุทธิ์ ของอิสราเอล'
ความสวางเปนนิตยของเจา และ
15 ในเมื่ อเจ า ได ถู ก ละทิ้ งและ พระเจ า ของเจ า จะเป นสง าราศี
เป นที่ เกลี ยดชั ง และไม มี ใคร ของเจา
ผ านเจ ามาเลย เราจะกระทําให 20 ดวงอาทิ ตย ของเจ าจะไม ตก
เจ าโอ อาตระการเป นนิ ตย เป น อีก หรือดวงจันทรของเจาจะไม
ความชื่ นบานทุกชั่ วอายุ
มี ขางแรม เพราะพระเยโฮวาห
16 เจ าจะได ดู ดน้ํา นมของบรร- จะทรงเป น ความสว า งนิ รั น ดร
ดาประชาชาติ เจ าจะได ดู ดนม ของเจ า และวั นที่ เจ าไว ทุ กข จะ
ของบรรดากษัตริ ย และเจาจะรู หมดสิ้ นไป
วา เราพระเยโฮวาห เปนพระผู 21 ชนชาติ ของเจ าจะชอบธรรม
ช วยให รอดของเจ า และพระผู ทั้ งสิ้ น เขาจะไดแผนดินนั้ นเปน
ไถ ของเจ า องค อานุ ภาพของ กรรมสิ ทธิ์ เป นนิ ตย หน อที่ เรา
ยาโคบ
ปลูก และผลงานแหงมือของเรา
17 แทนทองสั มฤทธิ์ เราจะนํา นั้ น เพื่ อเราจะรับสงาราศี
มาซึ่ งทองคํา และแทนเหล็ก เรา 22 ผู เล็ กน อยที่ สุ ดจะเป นพั นๆ
จะนํามาซึ่ งเงิ น แทนไม ทอง และผู นิดที่ สุ ดจะเป นประชาชาติ
สัมฤทธิ์ แทนหิน เหล็ก เราจะ อันมีอานุภาพ เราคือพระเยโฮกระทําให สั นติ ภาพเป นผู ครอบ วาห ถึงเวลาเราก็จะเรง"
ครองของเจ า และความชอบ
ขาวประเสริฐเรื่ อง
ธรรมเปนนายงานของเจา
ความรอดในศิโยน
18 ในแผ นดิ น ของเจ าเขาจะไม
"พระวิ ญญาณแห ง องค
ได ยินถึงความทารุ ณอี ก ในเขต
พระผู เป น เจ า พระเจ า
แดนของเจ า ถึ งการล างผลาญ สถิ ตอยู บนข าพเจ า เพราะว า
หรื อการทําลาย แต เจ าจะเรี ยก พระเยโฮวาห ได ทรงเจิ มตั้ ง
กําแพงของเจ าว า `ความรอด' ข าพเจ าไว ให ประกาศข าวประและประตู เมื อง ขอ งเจ าว า เสริฐมายังผู ที่ ถ อมใจ พระองค
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(14) ยรม 16:19; วว 3:9 (15) สดด 78:60-61 (16) อสย 49:23 (17) ศคย 12:8
(18) สดด 72:3-7; มคา 4:3 (19) สดด 36:9; วว 21:23 (20) สดด 27:1; 84:11
(21) ศคย 14:20; 2 ปต 3:13 (22) ดนล 2:35; มธ 13:31 (1) มธ 3:16; ลก 4:18-19
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หนา 1487
อิสยาห 61
ได ทรงใช ข าพเจ าให รั กษาคนที่ ปุโรหิตของพระเยโฮวาห คนจะ
ชอกช้ํ า ระกําใจ ให ร องประ- เรี ยกเจ าทั้ งหลายว า เป นผู
กาศอิ สรภาพแก บรรดาเชลย ปรนนิ บั ติ ของพระเจ า ของเรา
และบอกการเป ด เรื อ นจํ า ออก เจ า ทั้ งหลายจะได รั บ ประทาน
ใหแกผู ที่ ถูกจองจํา
ความมั่ งคั่ งของบรรดาประชา
2เพื่ อประกาศป แห งความโปรด ชาติ และเจ าจะอวดในสง าราศี
ปรานของพระเยโฮวาห และวั น ของเขาทั้ งหลาย
แหงการแก แคนของพระเจ าของ 7 แทนความอายของเจ าทั้ ง
เรา เพื่ อเล าโลมบรรดาผู ที่ ไว หลาย เจ าจะได ส วนสองส วน
ทุกข
แทนความอดสู เขาทั้ งหลายจะ
อิสราเอลจะไดกลับคืนมาใหม
เปรมปรีดิ์ ในสวนของเขา เพราะ
3เพื่ อจัดให บรรดาผู ที่ ไวทุ กขใน ฉะนั้ นในแผ นดิ นของเขาทั้ ง
ศิ โยน เพื่ อประทานความสวย หลาย เขาจะได สองส วนเป น
งามแทนขี้ เถาใหเขา น้ํามันแหง กรรมสิ ทธิ์ ความชื่ นบานเป น
ความยิ นดี แทนการไว ทุ กข ผ า นิตยจะเปนของเขา
ห มแห งการสรรเสริ ญแทนจิ ตใจ 8เพราะเราคื อพระเยโฮวาห รั ก
ที่ ทอถอย เพื่ อคนจะเรียกเขาวา ความยุ ติ ธรรม เราเกลี ยดการ
ตนไมแหงความชอบธรรม ที่ ซึ่ ง ขโมยเพื่ อได เครื่ องเผาบูชา เรา
พระเยโฮวาห ทรงปลู กไว เพื่ อ จะนํ า กิ จการของเขาด วยความ
จริง และเราจะกระทําพันธสัญพระองคจะทรงไดรับสงาราศี
4เขาทั้ งหลายจะสร างที่ ที่ ถู กทิ้ ง ญานิรันดรกับเขา
ไว เ สี ยเปล า แต โบราณขึ้ นใหม 9 เชื้ อสายของเขาทั้ งหลายจะ
เขาจะกอซากปรั กหักพั งแตก อน เป นที่ รู จั กกั นท ามกลางบรรดา
ขึ้ นมาอี ก เขาจะซ อมหั วเมื อง ประชาชาติ และลู กหลานของ
ที่ ถู กทิ้ งไว เสี ยเปล านั้ น คื อที่ เขาในทามกลางชนชาติ ทั้ งหลาย
ทุ ก คนที่ ได เ ห็ นเขาจะจํา เขาได
ที่ รกรางมาหลายชั่ วอายุคนแลว
5คนต างถิ่ น จะยื นเลี้ ยงฝู งแพะ ว าเขาเป นเชื้ อสายซึ่ งพระเยโฮแกะของเจ าทั้ งหลาย บุ ตรชาย วาหทรงอํานวยพระพร"
ทั้ งหลายของคนต างด าวจะเป น 10 ข าพเจาจะเปรมปรีดิ์ อยางยิ่ ง
คนไถนาและคนแต งเถาองุ น ในพระเยโฮวาห จิตใจของขาพเจ าจะลิ งโลดในพระเจ าของ
ของเจา
6 แต เ จ าทั้ งหลายจะได ชื่ อว า ข าพเจ า เพราะพระองค ได ทรง
(2) ลนต 25:9-13; ลก 4:19 (3) อสธ 4:1-3; สดด 30:11 (4) อสย 49:6; อสค 36:23
(5) อสย 60:10-14; อฟ 2:12-20 (6) อพย 19:6; รม 12:1 (7) พบญ 21:17
(8) สดด 11:7; 33:5 (9) ปฐก 22:18; ศคย 8:13 (10) 1 ซมอ 2:1; นหม 8:10
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อิสยาห 61, 62
หนา 1488
สวมข าพเจ าด วยเสื้ อผ าแห ง แหงพระเจาของเจา
ความรอด พระองค ทรงคลุ ม 4 เขาจะไม ขนานนามเจ า อี กว า
ข าพเจ าด วยเสื้ อแห งความชอบ "ถูกทอดทิ้ ง" และเขาจะไมเรียก
ธรรม อย างเจ าบ าวประดั บตั ว แผ นดิ นของเจ าอี กว า "ซึ่ งร าง
ด วยเครื่ องประดั บ และอย าง เปล า" แต เขาจะเรี ยกเจ าว า
เจ าสาวตกแตงตั วด วยเพชรนิ ล- "เฮฟซี บาห " และเรี ยกแผ นดิ น
จินดา
ของเจาวา "บิวลาห" เพราะพระ
11 เพราะแผ น ดิ นโลกได เกิ ด เยโฮวาหทรงปติยินดีในเจา และ
หน อของมั น และสวนทําให สิ่ ง แผนดินของเจาจะแตงงาน
ที่ หว า นในนั้ น งอกขึ้ นมาฉั นใด 5 เพราะชายหนุ มแต ง งานกั บ
องค พ ระผู เป น เจ า พระเจ า จะ หญิ งพรหมจารี ฉันใด บุ ตรชาย
ทรงทํ า ให ค วามชอบธรรมและ ทั้ งหลายของเจ าจะแต งกั บเจ า
ความสรรเสริ ญ งอกขึ้ นมาต อ ฉั นนั้ น และเจ าบ าวเปรมปรี ดิ์
หนาบรรดาประชาชาติฉันนั้ น
เพราะเจาสาวฉันใด พระเจาของ
อิสราเอลจะไดกลับคืนมาใหม
เจ า จะเปรมปรี ดิ์ เพราะเจ า ฉั น
เพื่ อ เ ห็ นแก ศิ โยน นั้ น
ข าพเจ าจะไม ระงั บ 6โอ เยรูซาเล็มเอย บนกําแพง
เสียง และเพื่ อเห็นแกเยรูซาเล็ม ของเจา เราไดวางยามไว ตลอด
ข าพเจ าจะไม นิ่ งเฉยอยู จนกว า กลางวั น และตลอดกลางคื น เขา
ความชอบธรรมของกรุ งนี้ จะ ทั้ งหลายจะไม ร ะงั บเสี ยงเลย
ออกไปอย างความสุ กใส และ เจ าทั้ งหลายผู ที่ กลาวถึงพระเยความรอดของกรุ งนี้ อย างคบ โฮวาห ไมตองระงับเสียง
7 และอย า ให พระองค หยุ ด พั ก
เพลิงที่ ลุกอยู
2บรรดาประชาชาติจะเห็นความ จนกว าพระองค จะสถาปนาและ
ชอบธรรมของเจ า และกษั ตริ ย กระทํา กรุ ง เยรู ซาเล็ ม ให เ ป นที่
ทั้ งหลายจะเห็ นสง าราศี ของเจ า สรรเสริญในแผนดินโลก
และเขาจะเรี ยกเจ าด วยชื่ อใหม 8พระเยโฮวาห ทรงปฏิ ญาณด วย
ซึ่ งพระโอษฐ ของพระเยโฮวาห พระหั ตถ ขวาของพระองค และ
ด วยพระกรอานุ ภาพของพระ
จะประทาน
3เจ าจะเป นมงกุ ฎแห งสง าราศี องควา "แนนอนเราจะไมใหขาว
ในพระหั ต ถ ของพระเยโฮวาห ของเจ าเป นอาหารของศั ตรู ของ
และเป นราชมงกุ ฎในพระหั ต ถ เจ าอีก และบรรดาบุ ตรชายของ
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(11) พซม 4:16-5:1; มธ 13:3 (1) สดด 51:18 (2) อสย 49:6; มคา 5:8; กจ 9:15
(3) ศคย 9:16; ลก 2:14 (4) อสย 62:12; ฮชย 1:9-10 (5) สดด 45:11-16
(6) 2 พศด 8:14; พซม 3:3 (7) ยรม 33:9; ศฟย 3:19-20 (8) พบญ 32:40; อสค 20:5
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หนา 1489
อิสยาห 62, 63
คนต างด าวจะไม ดื่ มน้ําองุ นของ ประกาศในความชอบธรรมและ
เจา ซึ่ งเจาตรากตรําไดมานั้ น
มีอานุภาพที่ จะชวยใหรอด"
9แต ผู ใดที่ เกี่ ยวเก็ บไว จะได กิ น 2ทํา ไมเครื่ องทรงของพระองค
และสรรเสริญพระเยโฮวาห และ จึ งสี แดง และเสื้ อผ าของพระ
บรรดาผู ที่ เก็ บรวบรวมจะได ดื่ ม องค เหมื อ นกั บของคนที่ ย่ํ า ใน
ในลานสถานอันบริสุทธิ์ ของเรา" บอย่ําองุ น
10 จงไป จงไปทางประตู เมื อง 3"เราไดย่ําบอองุ นแต ลําพังและ
จัดเตรียมทางไวใหชนชาตินี้ จง ไม มี ใครจากชนชาติ ทั้ งหลายอยู
พูน จงพูนทางหลวงขึ้ น จงเก็บ กั บเราเลย เราจะย่ํ า มั นด วย
กวาดหินเสียใหหมด จงยกสัญ- ความโกรธของเรา เราเหยี ยบ
ญาณไวเหนือชนชาติทั้ งหลาย
มั นด วยความพิ โรธของเรา โล11 ดู เถิ ด พระเยโฮวาห ได ทรง หิ ตของเขาจะพรมอยู บนเสื้ อผ า
ร อ งประกาศให ไ ด ยิ น ถึ งปลาย ของเรา และเราจะทําให เสื้ อผ า
แผนดินโลกวา "จงกลาวแกธิดา ของเราเป อนหมด
ของศิโยนวา `ดูเถิด ความรอด 4เพราะวั นแก แค นอยู ในใจของ
ของเจามา ดูเถิด รางวัลของพระ เรา และปแหงการไถของเราได
องค ก็ อยู กั บพระองค และพระ มาถึง
ราชกิ จของพระองค ก็ อยู ต อพระ 5เรามอง แตไมมีผู ใดชวยเหลือ
พักตรของพระองค'"
เราประหลาดใจว า ไม มี ผู ชู ไ ว
12 และคนจะเรี ยกเขาทั้ งหลาย เพราะฉะนั้ นแขนของเราเองจึ ง
วา "ประชาชนบริสุทธิ์ ผู รับไถ นําความรอดมาใหเรา และความ
ไว แล วของพระเยโฮวาห " และ พิโรธของเรา ชูเราไว
เขาจะเรี ยกเจ าว า "หามาได 6 เราจะย่ํ า ชนชาติ ทั้ งหลายลง
เมืองที่ มิไดถูกทอดทิ้ ง"
ดวยความโกรธของเรา เราทําให
บอย่ําองุ นแหง
เขาเมาด วยความพิ โรธของเรา
และเราจะทําให กําลั งของเขาถด
พระพิโรธของพระเจา
นี่ ใครหนอที่ มาจาก ถอยลงบนแผนดินโลก"
พระเจาทรงดูแล
เมื องเอโดม สวมเสื้ อ
รักษาอิสราเอล
ผายอมสีจากเมืองโบสราห พระ
องค ผู ซึ่ งโอ อ าในเครื่ องทรงของ 7ข าพเจ าจะกล าวถึ งความเมตพระองค เสด็ จมาด วยกําลั งยิ่ ง ตาแห งพระเยโฮวาห และการ
ใหญของพระองค "นี่ เราเองรอง สรรเสริญของพระเยโฮวาห ตาม
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(9) พบญ 12:7 (10) อสย 18:3 (11) สดด 98:1-3; มก 16:15 (12) พบญ 7:6
(1) สดด 24:7-10 (3) พคค 1:15; มลค 4:3 (4) ยรม 51:6 (5) อสย 63:3; ยน 16:32
(6) โยบ 21:20; สดด 60:3; 75:8; ยรม 25:16-17 (7) นหม 9:7-15; สดด 63:3
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อิสยาห 63
หนา 1490
บรรดาซึ่ งพระเยโฮวาห ประทาน ของพระองคอยู ที่ ไหน พระองค
แก พวกเรา และความดี ยิ่ งใหญ ทรงอยู ที่ ไหน ผู ซึ่ งบรรจุ พระ
ต อวงศ วานของอิ สราเอล ซึ่ ง วิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์ ของพระองค
พระองค ทรงอนุ มั ติ ให ตามพระ ทามกลางเขา
กรุ ณาของพระองค ตามความ 12 ผู นําเขาทั้ งหลายทางมื อขวา
เมตตาอั นอุ ดมสมบู รณ ของพระ ของโมเสสด วยพระกรอั น รุ งองค
โรจน ของพระองค ผู แยกน้ํา
8เพราะพระองค ตรั สว า "แน ออกต อหน าเขาทั้ งหลาย เพื่ อ
ที เ ดี ย วเขาเป น ชนชาติ ของเรา สร า งพระนามนิ รั น ดร ใ ห พระ
บุ ตรผู จะไม พูดมุ สา" และพระ องคเอง
องค ไ ด เ ป น พระผู ช วยให ร อด 13 ผู ได นําเขาทั้ งหลายข ามทะเล
ของเรา
นั้ น เหมื อนม าในถิ่ นทุ ร กั นดาร
9 พระองค ท รงทุ ก ข พระทั ยใน เพื่ อเขาทั้ งหลายจะมิไดสะดุด
ความทุ กข ใจทั้ งสิ้ นของเขาและ 14 อย างสั ตว เลี้ ยงไปยั งหุ บเขา
ทู ต สวรรค ที่ อยู ต อ พระพั ก ตร ฉันใด พระวิญญาณของพระเยพระองคชวยเขาทั้ งหลายให รอด โฮวาห ประทานให เ ขาหยุ ด พั ก
พระองค ทรงไถ เขาด วยความรั ก ฉั นนั้ น" ฉะนั้ นพระองค จึ งทรง
ของพระองค และดวยความสง- นําชนชาติ ของพระองค เพื่ อจะ
สารของพระองค พระองค ทรง สร างพระนามอั น รุ งโรจน แด
ยกเขาขึ้ นและหอบเขาไปตลอด พระองคเอง
กาลกอน
15 ขอทอดพระเนตรลงมาจาก
10 แตเขาทั้ งหลายไดกบฏ และ ฟ าสวรรค และทรงเพ งดู จาก
ทํา ให พระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์ ของ สถานบริ สุ ทธิ์ และรุ งโรจน ของ
พระองคเสียพระทัย ฉะนั้ นพระ พระองค ความกระตื อรื อร น
องค จึ งทรงหั นเป นศั ตรู ของเขา และอานุ ภาพของพระองค อยู ที่
ทั้ งหลาย และพระองคทรงตอสู ไหน พระทั ยกรุ ณาและพระ
กับเขาทั้ งหลายเอง
เมตตาของพระองค ต อ ข า พระ
11 แล ว พระองค ท รงระลึ ก ถึ ง องค อยู ที่ ไหน ได ถู กยึ ดไว แล ว
สมั ยเก าก อน ถึ งโมเสส ถึงชน หรือ
ชาติ ของพระองค ว า "พระองค 16 แน นอนพระองค ทรงเป น
ผู ทรงนําเขาทั้ งหลายขึ้ น มาจาก พระบิ ดาของข าพระองค ทั้ ง
ทะเลพร อมกั บผู เลี้ ยงแพะแกะ หลาย แม อั บราฮั มมิ ได รู จั กข า
(8) ปฐก 17:7; อพย 3:7 (9) อพย 3:7-9; วนฉ 10:16 (10) อพย 15:24; กดว 14:9
(11) ลนต 26:40-45; พบญ 4:20 (12) อพย 15:6 (13) สดด 106:9; ฮบก 3:15
(14) ยชว 22:4; ฮบ 4:8-11 (15) พบญ 26:15; สดด 33:14 (16) อพย 4:22
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หนา 1491
อิสยาห 63, 64
พระองค และอิ สราเอลหาจําข า ไหลลงมาตอพระพักตรพระองค
พระองคไดไม โอ ขาแตพระเย- 2 ดั งเมื่ อไฟที่ ทํ า ให ละลาย
โฮวาห พระองค ทรงเป นพระ ไหม อยู และไฟกระทําให น้ํา
บิ ดาและพระผู ไถ ข องข าพระ เดื อด เพื่ อให พระนามของพระ
องค ทั้ งหลาย พระนามของพระ องค เป น ที่ รู จั กแก ปฏิ ป กษ ของ
องคดํารงอยู ตั้ งแตนิรันดรกาล
พระองค เพื่ อบรรดาประชาชาติ
17 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ไฉน จะสะเทื อ นต อ พระพั ก ตร พ ระ
พระองค ท รงกระทํ า ให ข า พระ องค
องค ทั้ งหลายผิ ดไปจากพระ 3เมื่ อพระองค ทรงกระทําสิ่ งน า
มรรคาของพระองค และกระทํา กลั วที่ พวกขาพระองค คาดไมถึ ง
ใจของข า พระองค ให แข็ ง กระ- พระองค เสด็ จลงมา ภู เขาก็
ด างจนข า พระองค ไม ยํ า เกรง เคลื่ อนที่ ลงมาต อพระพั กตร
พระองค ขอพระองค ทรงกลั บ พระองค
มาเพื่ อเห็ น แก บ รรดาผู รั บใช 4โอ ข าแต พระเจ า ตั้ งแต เริ่ ม
ของพระองค คื อตระกู ลทั้ ง แรกของโลก ไม มี ผู ใดได ยิ น
หลายอันเปนมรดกของพระองค หรื อทราบด วยหู หรื อตาได เห็ น
18 ชนชาติ แ ห งความบริ สุ ทธิ์ สิ่ งทั้ งหลายซึ่ งพระองค ทรง
ของพระองค ได อาศั ยอยู ที่
เตรี ยมไว เพื่ อบรรดาผู ที่ รอคอย
นั่ นแค ประเดี๋ ยวหนึ่ ง ปฏิ ป กษ พระองค นอกเหนือพระองค
ของข าพระองค ทั้ งหลายได 5พระองค ทรงพบเขาที่ ชื่ นบาน
เหยี ยบย่ําสถานบริ สุ ทธิ์ ของพระ และกระทํ า ความ ชอบธรรม
องคลง
บรรดาผู ที่ จํา พระองค ไ ด ใ นวิ ธี
19 ข าพระองค ทั้ งหลายเป นของ การของพระองค ดู เถิ ด พระ
พระองค พระองค ไม เคยปก องค ทรงกริ้ ว เพราะข าพระองค
ครองพวกเขาเลย เขาไมไดเรียก ทั้ งหลายทําบาปแลว ขาพระองค
พวกเขาโดยพระนามของพระ ทั้ ง หลายยั ง อยู ในบาปเป น เวลา
องค
นาน และขาพระองคทั้ งหลายจะ
พระเจาทรงเปนชางป น
รอด
6ข าพระองคทุ กคนได กลายเปน
เราเปนดินเหนียว
โอ ถ าหากว าพระองค เหมือนสิ่ งที่ ไม สะอาด และการ
จะทรงแหวกฟ าสวรรค กระทํ า อั นชอบธรรมของข า
เสด็จลงมาไดหนอ เพื่ อภูเขาจะ พระองค ทั้ งสิ้ นเหมื อนเสื้ อผ าที่

64

(17) สดด 119:10, 36 (18) อพย 19:4-6; พบญ 7:6 (19) สดด 79:6; ยรม 10:25
(1) สดด 18:7; มก 1:10 (2) อพย 14:4; 1 ซมอ 17:46 (3) อพย 34:10; พบญ 4:34
(4) สดด 31:19; 1 คร 2:9-10 (5) อพย 20:24; 25:22 (6) โยบ 14:4; อสย 6:5
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อิสยาห 64, 65
หนา 1492
สกปรก ขาพระองคทุกคนเหี่ ยว และสิ่ งอั น น า ปรารถนาของข า
ลงอย างใบไม และความชั่ วช า พระองคทั้ งสิ้ นไดถูกทิ้ งราง
ของข าพระองค ทั้ งหลายได พั ด 12 โอ ขาแตพระเยโฮวาห เปน
พาขาพระองคไปเหมือนลม
อย างนี้ แล ว พระองค ยั งจะทรง
7 ไม มี ผู ใดร อ งทู ล ต อ พระนาม ยับยั้ งพระองคไว หรือ พระองค
ของพระองค ที่ เราตนเองใหยึด จะทรงเงี ย บอยู และข ม ใจพวก
พระองค ไว เพราะพระองค ทรง ขาพระองคอยางถึงขนาดหรือ
ซอนพระพักตรของพระองคจาก
พระเจาทรงตอบ
ข าพระองค ทั้ งหลาย และได
พวกอิสราเอลที่ เหลืออยู
ผลาญข าพระองค ทั้ งหลาย
"คนเหล า นั้ นที่ มิ ได ขอ
เพราะเหตุ ความชั่ วช าของข า
พบเรา แสวงหาเรา คน
พระองค
เหล า นั้ นที่ มิ ไ ด แสวงหาเราได
8โอ ขาแตพระเยโฮวาห แตบัด พบเรา เราวา `เราอยู ที่ นี่ เราอยู
นี้ พระองค ยั งทรงเป น พระบิ ดา ที่ นี่ ' ต อประชาชาติ ที่ เขาไม ได
ของข าพระองค ข าพระองค ทั้ ง เรียกโดยนามของเรา
หลายเป นดิ นเหนี ยว และพระ 2 เรายื่ นมื อ ของเราออกตลอด
องคทรงเปนชางป น ขาพระองค วั นต อชนชาติ ที่ มั กกบฏ ผู ดําทุ ก คนเป น ผลพระหั ต ถกิ จของ เนินในทางที่ ไมดี ติดตามอุบาย
พระองค
ของตนเอง
9โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขออยา 3ชนชาติ ที่ ยั่ วเย าเราให กริ้ วต อ
ทรงกริ้ วนั ก และขออย าทรงจด หนาอยู เสมอ ทําการสักการบูชา
จําความชั่ วชาไวเปนนิตย ดูเถิด ตามสวน และเผาเครื่ องหอมอยู
ขอทรงพิเคราะห ขาพระองคทั้ ง บนกองอิฐ
สิ้ นเปนชนชาติของพระองค
4ผู ยังคงอยู ท ามกลางอุ โมงคฝ ง
10 หัวเมืองบริสุ ทธิ์ ของพระองค ศพ และคางคืนในโบราณสถาน
กลายเป นถิ่ นทุ รกั นดาร ศิ โยน ผู กินเนื้ อหมู และในภาชนะของ
ได กลายเป นถิ่ นทุ รกั นดาร เย- เขามี แกงซึ่ งทําดวยเนื้ อที่ น าสะรูซาเล็มเปนที่ รกราง
อิดสะเอียน
11 นิเวศอันบริสุทธิ์ และงามของ 5ผู กลาววา `ออกไปหางๆ อยา
ข าพระองค ทั้ งหลาย
ที่ ซึ่ ง เขามาใกล เพราะขาบริสุทธิ์ กวา
บรรพบุ รุ ษของข าพระองค สรร- เจา' เหลานี้ เป นควันอยู ในจมูก
เสริ ญพระองค ถูกไฟเผาเสียแลว ของเรา เปนไฟซึ่ งไหมอยู วันยัง

65

(7) สดด 14:4 (8) อพย 4:22 (9) สดด 6:1; 38:1; 74:1-2 (10) 2 พกษ 25:9
(11) 2 พกษ 25:9 (12) สดด 10:1; 74:10-11 (1) สดด 22:27 (2) สภษ 1:24
(3) พบญ 32:16-19 (4) กดว 19:11; พบญ 18:11 (5) มธ 9:11; ลก 5:30; 7:39
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หนา 1493
อิสยาห 65
ค่ํา
ของเรา ผู จัดสํารับไวใหแก พระ
6ดูเถิ ด มีเขียนไวตอหนาเราวา โชค และจัดหาเครื่ องดื่ มบูชาให
`เราจะไมนิ่ งเฉย แตเราจะตอบ แกพระเคราะห
สนอง เออ เราจะตอบสนองไว 12 เพราะฉะนั้ นเราจะนั บรวม
ในอกของเขา
เจ าทั้ งหลายไว กั บดาบ และเจ า
7 ทั้ งความชั่ วช าของเจ าและ ทุ ก คนจะต อ งหมอบลงต อ การ
ความชั่ วช าของบรรพบุ รุ ษของ สังหาร เพราะเมื่ อเราเรียก เจา
เจ าทั้ งหลายรวมกันด วย'" พระ ไม ตอบ เมื่ อเราพู ด เจ าไม ฟง
เยโฮวาหตรัสดังนี้ วา "เขาไดเผา แตไดกระทําชั่ วในสายตาของเรา
เครื่ องหอมบนภู เขา และกล าว และเลื อ กสิ่ งที่ เราไม ป ติ ยิ น ดี
หยาบชาตอเราบนเนิน เราจึงจะ ดวย"
ตวงกิ จการเก า เข า ไปในอกของ 13 เพราะฉะนั้ นองค พระผู เป น
เขา"
เจ าพระเจ าจึ งตรั สดั งนี้ ว า "ดู
8พระเยโฮวาหตรั สดังนี้ วา "น้ํา เถิ ด ผู รั บใชทั้ งหลายของเราจะ
องุ นใหม หาได จากพวงองุ นและ ได รั บประทาน แต เจ าทั้ งหลาย
เขากลาววา `อย าทําลายมันเสีย จะหิว ดูเถิด ผู รั บใชของเราจะ
เพราะมีพระพรอยู ในนั้ น' ฉันใด ไดดื่ ม แตเจาจะกระหาย ดูเถิด
เราก็ จะกระทําด วยเห็ นแก ผู รั บ ผู รั บใช ของเราจะเปรมปรี ดิ์
ใช ของเรา และไม ทําลายเขา แตเจาจะไดอาย
หมดทีเดียวฉันนั้ น
14 ดูเถิด ผู รับใชของเราจะรอง
9 เราจะนํ า เชื้ อสายออกมาจาก เพลงเพราะใจยิ นดี แต เจ าทั้ ง
ยาโคบ และผู รั บมรดกภู เขาทั้ ง หลายจะรองออกมาเพราะเสียใจ
หลายของเราจากยูดาห ผู เลือก และจะครวญครางเพราะจิ ตระสรรของเราจะได รั บมั นเป นมร- ทม
ดก และบรรดาผู รั บใช ของเรา 15 เจาทั้ งหลายจะทิ้ งชื่ อของเจ า
จะอาศัยอยู ที่ นั่ น
ไว แก ผู เลื อกสรรของเราเพื่ อใช
10 ชาโรนจะเป น ลานหญ า สํ า - แชง และองคพระผู เปนเจาพระ
หรับฝูงแพะแกะ และหุบเขาอา- เจ าจะทรงสั งหารเจา แตจะทรง
โครจะเปนที่ ให ฝูงวั วนอน เพื่ อ เรี ยกชื่ อผู รั บ ใช ของพระองค
ชนชาติของเราที่ ไดแสวงหาเรา
ดวยชื่ ออื่ น
11 แต เ จ า ทั้ งหลายจะทอดทิ้ ง 16 ดั งนั้ น ผู ใดที่ ขอพรให ตน
พระเยโฮวาห ผู ลืมภูเขาบริสุทธิ์ เองในแผ นดิ นโลก จะขอพรให
(6) อพย 17:14 (7) อพย 20:5 (8) อสย 6:13; ยรม 30:11 (9) ยรม 31:36-40
(10) อสค 34:13-14 (11) พบญ 29:25 (12) ลนต 26:25 (13) สดด 34:10; 37:19
(14) โยบ 29:13; สดด 66:4 (15) สภษ 10:7; ยรม 29:22 (16) สดด 72:17; ยรม 4:2
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ตนเองในพระนามพระเจ า แห ง 22 เขาจะไม สร างและคนอื่ นเข า
ความจริง และผู ใดที่ ปฏิญาณใน อาศั ยอยู เขาจะไม ปลู กและคน
แผ นดิ น โลกจะปฏิ ญาณในนาม อื่ นกิ น เพราะอายุ ชนชาติ ของ
พระเจ าแห งความจริ ง เพราะ เราจะเป นเหมือนอายุของต นไม
ความลําบากเก าแก นั้ นก็ ลื มเสี ย และผู เลื อกสรรของเราจะใช
แลว และซอนเสียจากตาของเรา ผลงานน้ํามือของเขานาน
แผนดินโลกใหม
23 เขาทั้ งหลายจะไม ทํางานโดย
เปล าประโยชน หรือคลอดบุ ตร
และฟาสวรรคใหม
17 เพราะ ดูเถิด เราจะสรางฟา เพื่ อความสยดสยอง เพราะเขา
สวรรค ใหมและแผนดินโลกใหม เป น เชื้ อสายของผู ที่ ได รั บ พร
เพราะสิ่ งเกากอนนั้ นจะไมจํากัน ของพระเยโฮวาห กั บลู กๆของ
เขาดวย
หรือนึกไดอีก
18 แต จงชื่ นบานและเปรมปรี ดิ์ 24 และต อมา ก อนที่ เขาร อง
เป น นิ ต ย ใ นสิ่ งซึ่ งเราสร า งขึ้ น เรี ยก เราจะตอบ ขณะที่ เขายั ง
เพราะ ดูเถิด เราสรางเยรูซาเล็ม พูดอยู เราจะฟง
ให เป นที่ เปรมปรี ดิ์ และชนชาติ 25 สุ นั ขป าและลู กแกะจะหากิ น
ของเมื อ งนั้ นให เ ป น ความชื่ น อยู ด วยกั น สิ งโตจะกิ นฟาง
เหมือนวัว และผงคลีจะเปนอาบาน
19 เราจะเปรมปรี ดิ์ ด วยเยรู ซา- หารของงู มั นทั้ งหลายจะไม ทํา
เล็ มและชื่ นบานด วยชนชาติ ของ อั นตรายหรื อทํ า ลายทั่ วภู เขา
เรา จะไม ได ยิ นเสี ยงร องไห ใน บริ สุ ทธิ์ ของเรา" พระเยโฮวาห
เมื องนั้ นอี ก และเสี ยงครวญ ตรัสดังนี้
พระพรแหง
คราง
อาณาจักร
20 ในนั้ นจะไม มี ทารกที่ มี ชี วิ ต
ของพระเจา
เพียงสองสามวัน หรือคนแกที่ มี
อายุ ไม ครบกําหนด เพราะเด็ ก
พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้
จะมี อายุ หนึ่ งรอยปจึ งตาย และ
วา "สวรรคเปนบัลลังก
คนบาปที่ มี อายุ เพี ยงหนึ่ งร อยป ของเรา และแผ นดิ นโลกเป น
จะเปนที่ แชง
แทนวางเทาของเรา นิเวศซึ่ งเจา
21 เขาจะสร างบ านและเข าอา- จะสร า งให เ รานั้ นจะอยู ที่ ไหน
ศั ยอยู ในนั้ น เขาจะปลู กสวน เล า และที่ พํานั กของเราอยู ที่
องุ นและกินผลของมัน
ไหน

66

(17) 2 ปต 3:13 (18) อสย 12:4-6 (19) พซม 3:11; ยรม 32:41 (20) พบญ 4:40
(21) ลนต 26:16 (22) ปฐก 5:5; ลนต 26:16 (23) ลนต 26:3-10 (24) สดด 32:5
(25) กจ 9:1; 1 คร 6:9-11 (1) 1 พกษ 8:27; 1 พศด 28:2
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2สิ่ งเหล านี้ มื อของเราไดกระทํา แหละจะตองไดรับความอาย
ทั้ งสิ้ น บรรดาสิ่ งเหลานั้ นจึงเปน 6 เสี ยงอึ งคะนึ งจากในเมื อง
ขึ้ นมา" พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ เสียงจากพระวิหาร พระสุรเสียง
"แต คนนี้ ต า งหากที่ เราจะมอง ของพระเยโฮวาห กํ า ลั ง ให ก าร
คื อเขาผู ที่ ถ อมและสํานึ กผิ ดใน ตอบแทนตอศัตรูของพระองค
ใจ และตัวสั่ นเพราะคําของเรา
7กอนที่ นางจะปวดครรภ นางก็
3 เขาผู ฆ า วั ว ราวกั บ เขาฆ า คน คลอดบุตร กอนที่ ความเจ็บปวด
เขาผู ถวายลู ก แกะเป น เครื่ อง จะมาถึ งนาง นางก็ ให กําเนิ ด
บูชาราวกับเขาตัดคอสุนัข เขาผู บุตรชายคนหนึ่ ง
ถวายเครื่ องบู ชาราวกั บเขาถวาย 8 ใครเคยได ยิ น สิ่ งอย า งนี้ บ า ง
เลื อดหมู เขาผู เผาเครื่ องหอม ใครเคยได เ ห็ น สิ่ งอย า งนี้ บ า ง
ราวกับเขาสาธุการรูปเคารพ คน แผ นดิ นจะให งอกขึ้ นในวันเดี ยว
เหล า นี้ ต างก็ เ ลื อ กทางของเขา หรื อ ประชาชาติ จะคลอดมาใน
เอง และจิ ตใจของเขาป ติ ยิ นดี ครู เดี ยวหรื อ เพราะพอศิ โยน
อยู ในสิ่ งน า สะอิ ด สะเอี ยนของ ปวดครรภ เธอก็ คลอดบุ ตรทั้ ง
เขา
หลายของเธอ
4เราก็ จะเลื อกการหลอกหลอน 9 เราจะนํ า มาถึ ง กํ า หนดคลอด
มาให เขาด วย และนําสิ่ งที่ เขา แล วจะไม ให คลอดหรื อ" พระ
กลั วมาถึ งเขา เพราะเมื่ อเราได เยโฮวาห ตรั สดั งนี้ "เราผู เป น
เรียก ไมมีผู ใดตอบ เมื่ อเราพูด เหตุใหคลอด จะปดครรภหรือ"
เขาไมฟง แตเขาไดกระทําชั่ วตอ พระเจาของทานตรัสดังนี้
หนาตอตาของเรา และเลือกสิ่ ง 10 จงเปรมปรี ดิ์ กั บเยรู ซ าเล็ ม
ที่ เราไมปติยินดีดวย"
และยินดีกับเธอ นะบรรดาเจาที่
5 เจ า ผู ตั วสั่ นเพราะพระวจนะ รักเธอ จงเปรมปรีดิ์ กับเธอดวย
ของพระองค จงฟ งพระวจนะ ความชื่ นบาน นะบรรดาเจาที่ ไว
ของพระเยโฮวาห "พี่ น องของ ทุกขเพื่ อเธอ
เจ าผู ซึ่ งเกลี ยดชั งเจ า
และ 11 เพื่ อเจ า จะได ดู ด และอิ่ มใจ
เหวี่ ยงเจ าออกไปเพราะเห็ นแก ด วยอกอั นประเล าประโลมของ
นามของเรา ได พูดวา `ขอพระ เธอ เพื่ อเจ าจะได ดื่ มให เกลี้ ยง
เยโฮวาหทรงรับเกียรติ' แตพระ ด วยความป ติยินดี จากสง าราศี
องค จะได ปรากฏและเป นความ อันอุดมของเธอ
ชื่ นบานของเจา และเขาเหลานั้ น 12 เพราะพระเยโฮวาห ตรั สดังนี้
(3) สภษ 15:8; 21:27 (4) 1 พกษ 22:19-23 (5) สภษ 13:13 (6) อสย 34:8; 59:18
(7) กท 4:26; วว 12:1-5 (8) กจ 2:41; 1 คร 2:9 (9) ปฐก 18:14; อสย 37:3
(10) พบญ 32:43; รม 15:9-12 (11) สดด 36:8; ยอล 3:18 (12) สดด 72:3-7
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วา "ดูเถิด เราจะนําสันติภาพมา บริ สุ ทธิ์ และชําระตั วให บริ สุ ทธิ์
ถึ งเธออย างกั บแม น้ํา
และ อยู ขางหลั งต นไม ต นหนึ่ งท ามสง าราศี ของบรรดาประชาชาติ กลางสวน ที่ กําลั งกิ นเนื้ อหมู
เหมือนลําน้ําที่ กําลังลน และเจา และสิ่ งที่ น าสะอิดสะเอี ยน และ
ทั้ งหลายจะไดดูด เธอจะอุ มเจา หนู จะถู กเผาผลาญเสี ยด วยกั น"
ไวที่ บั้นเอวของเธอ และเขยาขึ้ น พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
ลงที่ เขาของเธอ
18 "เพราะเราทราบการงานของ
13 ดั่ งผู ที่ มารดาของตนเล าโลม เขาและความคิดของเขา และเรา
เราจะเล าโลมเจ าเช นนั้ น และ จะมารวบรวมบรรดาประชาชาติ
เจ าจะรั บการเล าโลมในเยรู ซา- และภาษาทั้ งสิ้ น และเขาจะมา
เล็ม
เห็นสงาราศีของเรา
14 เมื่ อเจ าเห็ นอย างนี้ ใจของ 19 และเราจะตั้ งหมายสําคั ญไว
เจาจะเปรมปรีดิ์ กระดูกของเจา ท ามกลางเขา และเราจะส งผู
จะกระชุ มกระชวยอย างผั กหญ า รอดพ น จากพวกเขานั้ นไปยั ง
และเขาจะรู กั น ว าหั ตถ ของพระ บรรดาประชาชาติ ยั งทารชิ ช
เยโฮวาห อยู กั บผู รั บใช ของพระ ปู ลและลู ด ผู โก งธนู ยั งทู บั ล
องค และความพิ โรธต อสู ศั ตรู และยาวาน ยั งเกาะทั้ งหลายที่
ของพระองค
ไกลออกไป ที่ เขายังไมไดยินชื่ อ
15 เพราะ ดูเถิด พระเยโฮวาห เสี ยงของเราและเห็ น สง า ราศี
จะเสด็ จมาด วยไฟ และรถรบ ของเรา และเขาจะประกาศสง า
ของพระองค เหมื อนลมหมุ น ราศี ของเราท ามกลางบรรดา
เพื่ อสนองเขาด วยความกริ้ วของ ประชาชาติ
พระองคอยางเกรี้ ยวกราด และ 20 และเขาจะนํ า พี่ น อ งทั้ งสิ้ น
ด วยการขนาบของพระองค ของเจ าทั้ งหลายจากบรรดา
พรอมดวยเปลวเพลิง
ประชาชาติ ทั้ งสิ้ นเป น เครื่ อง
16 เพราะพระเยโฮวาห จ ะทรง ถวายบู ชาพระเยโฮวาห มาด วย
กระทําการพิพากษาดวยไฟ และ มา ดวยรถรบ ดวยเกวียนประด วยพระแสงของพระองค เหนื อ ทุ น ด วยล อและด วยอู ฐโหนก
เนื้ อหนังทั้ งสิ้ น และผู ที่ พระเย- เดียว ยังเยรูซาเล็มภูเขาบริสุทธิ์
โฮวาห ทรงสั ง หารเสี ยจะมี มาก ของเรา" พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
มาย
"เช น เดี ยวกั บ คนอิ ส ราเอลนํา
17 คนทั้ งหลายที่ กระทํา ตั วให ธั ญญบู ชาใส ภาชนะสะอาดมายั ง
(13) สดด 137:6; อสย 51:3 (14) ศคย 10:7; ยน 16:22 (15) สดด 11:6; 21:9; 50:3
(16) อสค 38:21-22; วว 19:11-21 (17) ลนต 11:2-8 (18) พบญ 31:21; อมส 5:12
(19) มก 16:15; ลก 2:34; รม 11:1-6; อฟ 3:8 (20) รม 12:1-2; 15:16; ฟป 2:17
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พระนิเวศของพระเยโฮวาห
23 พระเยโฮวาห ตรั สว า "และ
21 และเราจะเอาเขาบางคนเป น ต อมาทุ กวั นขึ้ นค่ํา และทุ กวั น
ปุ โรหิ ตและเป นพวกเลวี " พระ สะบาโต เนื้ อหนั งทั้ งสิ้ นจะมา
เยโฮวาหตรัสดังนี้
นมัสการตอหนาเรา
22 "เพราะฟ า สวรรค ใ หม แ ละ 24 และเขาจะออกไปมองดู ซาก
แผ นดิ นโลกใหม ซึ่ งเราจะสร าง ศพของคนที่ ได ละเมิ ด ต อ เรา
จะยังอยู ตอหนาเราฉันใด" พระ เพราะว าหนอนของคนเหล านี้ จะ
เยโฮวาหตรัสดังนี้ "เชื้ อสายของ ไม ตายไป ไฟของเขาจะไม ดั บ
เจ าและชื่ อ ของเจ าจะยั ง อยู ฉั น และเขาจะเป น ที่ น า สะอิ ด สะนั้ น"
เอียนตอเนื้ อหนังทั้ งสิ้ น"

(21) อพย 19:6; อสย 61:6; ยรม 13:18-22 (22) อสย 65:17; ฮบ 12:27-28
(23) 2 พกษ 4:23; สดด 65:2; อสย 1:13-14; ศคย 8:20-23; คส 2:16-17; วว 15:4
(24) สดด 58:10-11; อสค 39:9-16; ศคย 14:12; มก 9:44-49; วว 19:17-21
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