
หนา 1384อิสยาห
พระเจาทรงลงโทษยูดาห
เพราะเหตุความบาป

ของพวกเขา

1นิมิตของอิสยาหบุตรชายของ
อามอส ซึ่ งทานไดเห็นเกี่ยว

กับยูดาหและเยรูซาเล็ม ในรัช
กาลของอุสซียาห โยธาม อาหัส
และเฮเซคียาหกษัตริยแหงยู-
ดาห
2โอ ฟาสวรรคเอย จงฟง โอ
แผนดินโลกเอย จงเงี่ยหู เพราะ
พระเยโฮวาหไดตรัสวา "เราได
เลี้ยงดูบุตรและใหเติบโตข้ึน แต
เขาทั้งหลายไดกบฏตอเรา
3 วัวรูจักเจาของของมัน และลา
ก็รู จักรางหญาของนายมัน แต
อิสราเอลไมรูจัก ชนชาติของเรา
ไมพิจารณาเลย"
4 เออ ประชาชาติบาปหนา ชน
ชาติ ซึ่ งหนั กด วยความชั่ วช า
เชื้ อสายของผู กระทําความชั่ ว
ราย บรรดาบุตรที่ทําความเสีย
หาย เขาทั้งหลายไดทอดทิ้งพระ
เยโฮวาห เขาไดย่ัวองคบริสุทธิ์
ของอิสราเอลใหทรงพระพิโรธ
เขาทั้งหลายหันหลังใหเสีย
5 ยังจะใหเฆี่ยนเจาตรงไหนอีกที่
เจากบฏอยูเร่ือยไป ศีรษะก็เจ็บ
หมด จิตใจก็ออนเปลี้ยไปสิ้น
6ตั้ งแตฝาเทาจนถึงศีรษะไมมี
ความปกติในนั้นเลย มีแตบาด

แผลและฟกช้ํ า และเป นแผล
เลือดไหล ไมเห็นบีบออกหรือ
พันไว หรือทําใหออนลงดวย
น้ํามัน
7ประเทศของเจาก็ รกร างและ
หัวเมืองของเจาก็ถูกไฟเผา สวน
แผนดิ นของเจ าคนต างด าวก็
ทําลายเสียตอหนาเจา มันก็รก
รางไป เหมือนอยางถูกพลิกควํ่า
เสียโดยคนตางดาวนั้น
8สวนธิดาแหงศิโยนก็ถูกทิ้ งไว
เหมือนอยางเพิงที่ ในสวนองุ น
เ หมื อ น เ พิ ง ใ น ไ ร แต งก วา
เหมือนเมืองที่ถูกลอม
9ถาพระเยโฮวาหจอมโยธามิได
เหลือคนไวให เราบางเล็กนอย
แลว เราก็จะไดเปนเหมือนเมือง
โสโดม และจะเปนเหมือนเมือง
โกโมราห

การขอรองให
กลับใจเสียใหม

10 ดูกอนทานผู ปกครองเมือง
โสโดม จงฟงพระวจนะของพระ
เยโฮวาห ดูกอนทานประชาชน
เมืองโกโมราห จงเงี่ยหูฟงพระ
ราชบัญญัติของพระเจาของเรา
11พระเยโฮวาหตรัสวา "เครื่อง
บูชาอันมากมายของเจ านั้ นจะ
เปนประโยชนอะไรแกเรา เรา
เอือมแกะตัวผูอันเปนเครื่องเผา
บูชา และไขมันของสัตวที่ 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
นั้นแลว เรามิไดปติยินดี
ในเลื อดของวั วผู หรื อลู กแกะ
หรือแพะผู
12 เมื่อเจาเขามาเฝาเรา ผูใดขอ
ใหเจาทําอยางนี้ที่ เหยียบยํ่าเขา
มาในบริเวณพระนิเวศของเรา
13 อยานําเครื่ องบูชาอันเปล า
ประโยชนมาอีกเลย เครื่องหอม
เปนสิ่ งนาสะอิดสะเอียนตอเรา
วันขางข้ึน และวันสะบาโต และ
การเรียกประชุม เราทนอีกไมได
มันเปนความชั่วชา แมแตการ
ประชุมอันศักดิ์สิทธิ์นั้นดวย
14 ใจของเราเกลียดวันขางข้ึ น
ของเจาและวันเทศกาลตามกํา-
หนดของเจา มันกลายเปนภาระ
แกเรา เราแบกเหน็ดเหนื่อยเสีย
แลว
15 เมื่ อเจากางมือของเจาออก
เราจะซอนตาของเราเสียจากเจา
แมวาเจาจะอธิษฐานมากมายเรา
จะไมฟง มือของเจาเปรอะไป
ดวยโลหิต
16 จงชําระตัว จงทําตัวใหสะ-
อาด จงเอาการกระทําที่ชั่วของ
เจาออกไปใหพนจากสายตาของ
เรา จงเลิกกระทําชั่ว
17 จงฝกกระทําดี จงแสวงหา
ความยุติธรรม จงบรรเทาผู ถูก
บีบบังคับ จงปองกันใหลูกกํา-
พราพอ จงสู ความเพ่ือหญิง
มาย"

18พระเยโฮวาหตรัสวา "มาเถิด
ใหเราสูความกัน ถึงบาปของเจา
เหมือนสีแดงเขมก็จะขาวอยาง
หิมะ ถึงมันจะแดงอยางผาแดง
ก็จะกลายเปนอยางขนแกะ
19 ถาเจาเต็มใจและเชื่อฟง เจา
จะไดกินผลดีแหงแผนดิน
20 แต ถ าเจ าปฏิ เสธและกบฏ
เจาจะถูกทําลายเสียดวยคมดาบ
เพราะวาพระโอษฐของพระเย-
โฮวาหไดตรัสแลว"
21 เมื องที่ สั ตย ซื่ อกลายเป น
แพศยาเสียแลวหนอ คือเธอที่
เคยเป ยมด วยความยุ ติ ธรรม
ความชอบธรรมเคยพํานักอยู ใน
เธอ แตเดี๋ ยวนี้พวกฆาตกร
พํานักอยู
22 เงิ นของเจ าได กลายเป นข้ี
เงินไปแลว น้ําองุ นของเจาปน
น้ําแลว
23 เจานายของเจาเปนพวกกบฏ
และเปนเพ่ือนของโจร ทุกคนรัก
สินบนและว่ิงตามของกํานัล เขา
มิ ได ป องกั นให ลู กกําพร าพ อ
และคดีของหญิงมายก็ไมมาถึง
เขา
24 ฉะนั้น องคพระผูเปนเจาคือ
พระเยโฮวาหจอมโยธา ผูทรง
มหิทธิฤทธิ์ของอิสราเอลตรัสวา
"ดูเถิด เราจะระบายความโกรธ
ของเราเหนือศัตรูของเรา และ
แกแคนขาศึกของเราเสียเอง

อิสยาห 1

(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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หนา 1386
ในอนาคตอิสราเอล

จะกลับไปสู
แผนดินของเขาอีก

25 เราจะหันมือของเรามาสู เจา
และจะถลุงไล ข้ี แรของเจาออก
เสียอยางกับลางดวยน้ําดางและ
เอาของเจือปนของเจ าออกให
หมด
26 และเราจะคืนผูพิพากษาของ
เจาใหดังเดิม และคืนที่ปรึกษา
ของเจาอยางกับตอนแรก ภาย
หลังเขาจะเรียกเจาวา `นครแหง
ความชอบธรรม นครสัตยซื่อ'"
27 ศิโยนจะรับการไถดวยความ
ยุติธรรม และบรรดาคนใน
นครที่ กลับใจจะรับการไถดวย
ความชอบธรรม
28 แตพวกละเมิดและพวกคน
บาปจะถูกทําลายดวยกัน และ
บรรดาคนเหลานั้ นที่ ละทิ้ งพระ
เยโฮวาหจะถูกลางผลาญ
29 เพราะเจาจะละอายเรื่ องตน
โอกที่ เจาปรารถนานั้น และเจา
จะอับอายเรื่องสวนซึ่งเจาเลือก
30 เพราะเจาจะเปนเหมือนตน
โอกที่ใบเหี่ยวแหง และเหมือน
สวนที่ขาดน้ํา
31 และผูที่แข็งแรงจะกลายเปน
ใยปาน และผูประกอบมันข้ึนจะ
เปนเหมือนประกายไฟ และทั้ง
สองจะไหมเสียดวยกัน ไมมีผู
ใดดับได

อาณาจักรอิสราเอล
จะสูงศักดิ์อีก

2ถอยคําซึ่ งอิสยาห บุตรชาย
ของอามอสเห็นเกี่ยวกับยู-

ดาหและเยรูซาเล็ม
2ในยุคหลังจะเปนดังนี้ คือ
ภูเขาแหงพระนิเวศของพระเย-
โฮวาหจะถูกสถาปนาข้ึนใหสูงที่
สุดในจําพวกภูเขาทั้งหลาย และ
จะถูกยกข้ึนใหเหนือบรรดาเนิน
เขา และประชาชาติทั้ งสิ้ นจะ
หลั่งไหลเขามาหา
3และชนชาติทั้ งหลายเปนอัน
มากจะมากลาววา "มาเถิด ให
เราข้ึนไปยังภูเขาของพระเยโฮ-
วาห ยังพระนิเวศแหงพระเจา
ของยาโคบ เพ่ือพระองคจะทรง
สอนวิถีของพระองคแกเรา และ
เพ่ือเราจะเดินในมรรคาของพระ
องค" เพราะวาพระราชบัญญัติ
จะออกมาจากศิโยน และพระ
วจนะของพระเยโฮวาหจะออก
มาจากเยรูซาเล็ม
4พระองค จะทรงวิ นิ จฉั ยระ-
หวางบรรดาประชาชาติ และจะ
ทรงตําหนิชนชาติทั้ งหลายเปน
อันมาก และเขาทั้ งหลายจะตี
ดาบของเขาให เป นผาลไถนา
และหอกของเขาให เป นขอลิด
ประชาชาติจะไมยกดาบตอสูกัน
อีก เขาจะไมศึกษายุทธศาสตร
อีกตอไป

อิสยาห 1, 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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หนา 1387
5โอ วงศวานของยาโคบเอย มา
เถิด ใหเราทั้ งหลายดําเนินใน
สวางของพระเยโฮวาห

ตองใหการลงโทษสําเร็จ
กอนรับพระพรได

6 เพราะฉะนั้ นพระองคทรงละ
ทิ้งชนชาติของพระองคเสีย คือ
วงศวานของยาโคบ เพราะวาเขา
อุดมดวยหมอดูจากตะวันออก
อยางคนฟลิสเตีย และเขาตีสนิท
กับคนตางชาติ
7แผนดินของเขาเต็มดวยเงิน
และทองคํา ทรัพยสมบัติของเขา
ไมมีสิ้นสุด แผนดินของเขาเต็ม
ดวยมา รถรบของเขาไมมีสิ้นสุด
8แผนดิ นของเขาเต็ มด วยรู ป
เคารพ เขากราบไหวผลงานแหง
มือของเขา ตอสิ่ งซึ่งนิ้ วมือของ
เขาไดกระทํา
9คนต่ําตอยจึงกราบลงและคน
ใหญโตก็ถอมตัวลง ฉะนั้นอยา
อภัยเขาเลย
10 จงหลบเขาไปในหินและซอน
อยูในผงคลี ใหพนจากความนา
เกรงขามของพระเยโฮวาห และ
จากสง าราศี แห งความโอ อ า
ตระการของพระองค
11 และทาอันผยองของมนุษย
จะตกต่ําลง และความจองหอง
ของคนจะถูกปราบลง พระเย-
โฮวาหองคเดียวจะเปนผูเทิดทูน
ในวันนั้น

12 เพราะวาวันแหงพระเยโฮ-
วาหจอมโยธาจะสูสารพัดที่ เยอ
หย่ิงและสูงสง สูสารพัดที่ถูกยก
ข้ึนและพวกเขาจะถูกปราบลง
13 สู ต นสนสี ดาร ทั้ งสิ้ นของ
เลบานอนที่ สูงและที่ ถูกยกข้ึ น
และสูตนโอกทั้งสิ้นของบาชาน
14 สูภูเขาสูงทั้ งสิ้ น และสู
เนินเขาทั้งปวงที่ถูกยกข้ึน
15 สูหอคอยสูงทุกแหง และ
สูกําแพงที่เขมแข็งทุกแหง
16 สู กําป นทั้ งสิ้ นของทารชิ ช
และสูรูปภาพงดงามทั้งสิ้น
17 และความผยองของมนุษยจะ
ตองถูกปราบลง และความจอง
หองของคนจะตกต่ําลง ในวัน
นั้ นพระเยโฮวาห องค เดี ยวจะ
เปนที่เทิดทูน
18 และรูปเคารพทั้ งหลายพระ
องคจะทรงทําลายอยางเต็มที่
19 และคนจะเข าไปในถ้ํ าหิ น
และในโพรงดินใหพนจากความ
น าเกรงขามของพระเยโฮวาห
และจากสง าราศีแห งความโอ
อาตระการของพระองค เมื่ อ
พระองค ทรงลุ กข้ึ นกระทําให
โลกสั่นสะทาน
20 ในวั นนั้ นคนจะเหว่ี ยงรู ป
เคารพของตนออกไปอันทําดวย
เงิน และรูปเคารพของตนที่ทํา
ดวยทองคํา ซึ่งเขาทําไวเพ่ือตน
เองจะนมัสการ ไปยังตัวตุนและ

อิสยาห 2

(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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หนา 1388
ตัวคางคาว
21 เพ่ือเขาจะเขาถ้ําหินและเขา
ซอกผา ใหพนจากความนาเกรง
ขามของพระเยโฮวาห และจาก
สงาราศีแหงความโออาตระการ
ของพระองค เมื่อพระองคทรง
ลุกข้ึนกระทําใหโลกสั่นสะทาน
22 จงตัดขาดจากมนุษยเสียเถิด
ซึ่ งในจมู กของเขามีลมหายใจ
เพราะเขามีคุณคาอะไรเลา
พระเจาทรงพิพากษายูดาห

3เพราะดูเถิด องคพระผู
เปนเจา คือพระเยโฮวาห

จอมโยธาทรงนําออกไปเสียจาก
เย รู ซ า เ ล็ ม แล ะจา ก ยู ดาห
ซึ่ ง เครื่ อง คํ้ า และเครื่ อง จุ น
เครื่องคํ้าอันเปนอาหารทั้งหมด
และเครื่องคํ้าอันเปนน้ําทั้งหมด
2พวกทแกลวและพวกทหาร ผู
วินิจฉัยและผูพยากรณ ผูเฉลียว
ฉลาดและพวกผูใหญ
3นายหาสิบและผูมียศ ที่ปรึก-
ษาและคนเลนกลที่มีฝมือ และ
นักพูดที่วาทะโวหารดี
4และเราจะกระทําใหเด็กๆเปน
เจานายของเขา และทารกจะ
ปกครองเขา
5และประชาชนจะถูกบีบบังคับ
ทุกคนจะบีบบังคับเพ่ือนของตน
และทุ กคนจะบีบบั งคับเพ่ื อน
บานของตน เด็กๆจะทะลึ่ งตอ
ผู ใหญ และคนถอยตอคนผูมี

เกียรติ
6 เมื่ อใครคนหนึ่ งไปยึดตั วพ่ี
น องของเขาในเรื อนของบิ ดา
ของเขา กลาววา "เจามีเสื้อคลุม
อยูแลว เจาจงเปนผูนําของเรา
และซากที่ อยู นี้ จะอยู ใตกํามือ
ของเจา"
7 ในวั นนั้ นเขาจะคั ดค านว า
"ขาพเจาจะไมยอมเปนผู สมาน
เพราะในเรือนของขาพเจาไมมี
ทั้งอาหารและเสื้อคลุม ทานจะ
ตั้งขาพเจาใหเปนผูนําของประ-
ชาชนไมได"
8 เพราะเยรูซาเล็มก็ลมจมและ
ยูดาหก็ลมควํ่า เพราะวาลิ้นของ
เขาและการกระทําของเขาก็ตอสู
พระเยโฮวาห กบฏตอพระเนตร
อันรุงโรจนของพระองค
9สีหนาของเขาเปนพยานปรัก-
ปรําเขาทั้ งหลาย เขาปาวรอง
ความผิ ดของเขาอย างโสโดม
เขามิไดปดบังไว วิบัติแกจิตใจ
เขา เพราะวาเขาไดนําความชั่ว
รายมาเปนบําเหน็จแกตัวเขาเอง
10 จงบอกคนชอบธรรมวา เขา
ทั้งหลายจะเปนสุข เพราะเขาจะ
ไดรับประทานผลแหงการกระ-
ทําของเขา
11 วิบัติแกคนชั่ว ความรายจะ
ตกแกเขา เพราะวาสิ่ งใดที่มือ
เขาไดกระทํา เขาจะถูกกระทํา
เชนกัน

อิสยาห 2, 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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12 สวนชนชาติของเรา เด็กๆ
เปนผู บีบบังคับเขา และผูหญิง
ปกครองเหนือเขา โอ ชนชาติ
ของเราเอย ผูนําของเจาทําเจา
ใหผิด และทําลายแนวทางทั้ ง
หลายของเจา
13พระเยโฮวาหทรงเขาประทับ
สู ความ พระองคประทับยืน
พิพากษาชนชาติของพระองค
14 พระเยโฮวาหจะทรงเขาพิ-
พากษาพวกผู ใหญและเจานาย
ชนชาติของพระองค "เจาทั้ ง
หลายนี่แหละซึ่ งไดกลืนกินสวน
องุนเสีย ของที่ริบมาจากคนจน
ก็อยูในเรือนของเจา
15 ซึ่ งเจาไดทุบชนชาติของเรา
เปนชิ้นๆ และไดบดบ้ีหนาของ
คนจนนั้ นเจ าหมายความว า
กระไร" องคพระผู เปนเจาพระ
เจาจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ

พระเจาทรงพิพากษา
ธิดาท้ังหลายของศิโยน

16 พระเยโฮวาห ตรั สอี กว า
"เพราะธิดาทั้ งหลายของศิโยน
นั้นก็ผยอง และเดินคอยืดคอ
ยาว ตาของเขาชมอยชมาย เดิน
กระตุงกระติ้ง ขยับเทาใหเสียง
กรุงกร๋ิง
17 องคพระผู เปนเจาจะทรงให
เปนชันนะตุที่ ศีรษะของบรรดา
ธิดาของศิโยน และพระเยโฮวาห
จะทรงกระทําใหที่ สวนลับของ

เขาทั้งหลายโลนไป
18 ในวันนั้นองคพระผู เปนเจา
จะทรงนําเอาเครื่องวิจิตรงดงาม
ไปเสีย คือกําไลขอเทา ปนจุ-
เหร็จ ตุมวงเดือน
19 จ้ี กําไลมือ ผาแถบ
20 ผามาลา กําไลเทา ผาคาด
ศีรษะ หีบเครื่องน้ําอบ ตะกรุด
พิสมร
21 แหวนตรา และแหวนจมูก
22 เสื้ องาน และเสื้ อคลุม ผา
คลุม และกระเปาถือ
23 กระจก เสื้อผาลินิน ผาโพก
ศีรษะ และผาคลุมตัว
24 ต อมาแทนน้ํ า อบจะมี แต
ความเนา แทนผาคาดเอวจะมี
เชือก แทนผมดัดจะมีแตศีรษะ
ลาน แทนเสื้องามล้ําคาจะคาด
เอวดวยผากระสอบ แทนความ
งดงามจะมีแตรอยไหม
25 พวกผู ชายของเจ าจะลมลง
ดวยดาบ และทแกลวทหารของ
เจาจะลมในสงคราม
26 ประตู ทั้ งหลายของเธอจะ
คร่ําครวญและโศกเศรา เธอผู
อยู อยางโดดเดี่ ยวจะนั่ งบนพ้ืน
ดิน"

อาณาจักร
ของพระคริสต
คือพระอังกูร

4ในวันนั้นหญิงเจ็ดคนจะยึด
ชายคนหนึ่ งไว กลาววา

อิสยาห 3, 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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"เราจะหากินของเรา หานุ งหา
หมของเราเอง ขอเพียงใหเขา
เรียกเราดวยชื่อของเธอ ขอจง
ปลดความอดสูของเราเสีย"
2ในวันนั้นอังกูรของพระเยโฮ-
วาหจะงดงามและรุ งโรจน และ
พืชผลของแผนดินนั้ นจะเป น
ความภูมิใจและเปนเกียรติของ
ผูที่ หลีกเลี่ ยงหลบหนีแหงอิส-
ราเอล
3และต อมาคนที่ เหลื ออยู ใน
ศิโยนและค างอยู ในเยรูซาเล็ม
เขาจะเรียกวาบริสุทธิ์ คือทุกคน
ผู มีชื่ อในทะเบียนชี วิตในเยรู-
ซาเล็ม
4 ในเมื่ อองคพระผู เปนเจ าจะ
ทรงล างความโสโครกของธิดา
ทั้ งหลายของศิโยน และชําระ
รอยโลหิ ตของเยรู ซาเล็ มจาก
ทามกลางเมืองนั้น ดวยอานุ-
ภาพแหงการพิพากษาและดวย
อานุภาพของการเผา
5และพระเยโฮวาหจะทรงสราง
เมฆและควันเพ่ือกลางวัน และ
แสงแหงเปลวเพลิงเพ่ือกลางคืน
เหนือที่อยูอาศัยทั้งสิ้นของภูเขา
ศิโยน และเหนือประชุมชนเมือง
นั้น เพราะจะมีการปองกันอยู
เหนือสงาราศีทั่วสิ้น
6จะมีพลับพลาทํารมกลางวัน
บังแดด และเปนที่ลี้ ภัยและที่
กําบังพายุและฝน

พระเจาทรงทําลาย
สวนองุนท่ีไรผล

5บัดนี้ขาพเจาจะรองเพลงถึง
ที่ รักของขาพเจา เปนเพลง

ของที่ รักของข าพเจ าเกี่ ยวกับ
สวนองุ นของทาน ที่ รักของ
ข าพเจ ามี สวนองุ นแปลงหนึ่ ง
อยูบนเนินเขาอันอุดมย่ิง
2ทานทําร้ัวไวรอบแลวเก็บกอน
หินออกหมดและปลูกเถาองุ น
อยางดีไว ทานสรางหอเฝาไว
ทามกลาง และสกัดบอยํ่าองุ น
ไวในสวนนั้นดวย ทานมุงหวังวา
มันจะบังเกิดลูกองุ น แตมัน
บังเกิดลูกเถาเปรี้ยว
3 บัดนี้ โอ ชาวเยรูซาเล็มและคน
ยูดาหเอย ขอตัดสินระหวางเรา
และสวนองุนของเรา
4มีอะไรอีกที่ จะทําไดเพ่ื อสวน
องุ นของเรา ซึ่ งเรายังไมไดทํา
ให ก็เมื่ อเรามุ งหวังวามันจะ
บังเกิดลูกองุน ไฉนมันจึงเกิด
ลูกเถาเปรี้ยว
5 บัดนี้เราจะบอกเจาทั้งหลายให
วาเราจะทําอะไรกับสวนองุนของ
เรา เราจะรื้ อร้ัวตนไมของมัน
เสีย แลวมันก็จะถูกเผา เราจะ
พังกําแพงของมันลง มันก็จะถูก
เหยียบยํ่าลง
6 เราจะกระทํามันให เปนที่ ร าง
จะไมมีใครลิดแขนงหรือพรวน
ดิน หนามยอยหนามใหญก็จะ

อิสยาห 4, 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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งอกข้ึน และเราจะบัญชาเมฆไม
ใหโปรยฝนรดมัน
7 เพราะวาสวนองุนของพระเย-
โฮวาหจอมโยธาคือวงศวานอิส-
ราเอล และคนยูดาหเปนหมู
ไม ที่ พระองค ทรงชื่ นพระทั ย
และพระองคทรงมุ งหวังความ
ยุติธรรม แตดูเถิด มีแตการนอง
เลือด หวังความชอบธรรม แต
ดูเถิด เสียงรองใหชวย
วิบัติหกอยางแกคนอิสราเอล

8 วิบัติแกผู เหลานั้นที่ เสริมบาน
หลังหนึ่งเขากับอีกหลังหนึ่งและ
เสริมนาเขากับนา จนไมมีที่อีก
แลว เพ่ือเขาทั้ งหลายตองอยู
ลําพังในทามกลางแผนดินนั้น
9พระเยโฮวาห จอมโยธาทรง
กลาวที่หูของขาพเจาวา "เปน
ความจริงทีเดียว บานหลายหลัง
จะตองรกราง บานใหญบานงาม
จะไมมีคนอาศัย
10 เพราะวาสวนองุนย่ีสิบหาไร
จะไดผลแตเพียงบัทเดียว และ
เมล็ดพืชหนึ่ งโฮเมอรจะใหผล
แตเอฟาหเดียว"
11 วิบัติแกคนเหลานั้นที่ลุกข้ึน
แตเชามืด เพ่ือว่ิงไปตามเมรัย
ผู เฉ่ือยแฉะอยูจนดึก จนเหลา
องุนทําใหเขาเมาหยําเป
12 เขามีพิณเขาคู และพิณใหญ
รํามะนา ป และเหลาองุน ณ
งานเลี้ ยงของเขา แตเขาทั้ ง

หลายมิไดเอาใจใสในพระราช-
กิจของพระเยโฮวาห หรือพิจา-
รณาพระหัตถกิจของพระองค
13 เพราะฉะนั้ นชนชาติของเรา
จึงตกไปเปนเชลย เพราะขาด
ความรู ผูมีเกียรติของเขาก็หิว
แย และมวลชนของเขาก็แหง
ผากไปเพราะความกระหาย
14 เพราะฉะนั้ นนรกก็ขยายที่
ของมันออก และอาปากเสียโดย
ไมจํากัด และสงาราศีของเขา
และมวลชนของเขา และเสียงอึง
คะนึงของเขา และผูลิงโลดอยู ก็
จะลงไป
15 คนต่ํ า ต อยจึ งจะกราบลง
และคนเขมแข็งก็ถอมตัวลงและ
นัยนตาของผูผยองก็ถูกลดต่ํา
16 แตพระเยโฮวาหจอมโยธาจะ
ได รับการเทิดทูนไว โดยความ
ยุติธรรม และพระเจาองคบริ-
สุทธิ์จะไดทรงสําแดงความบริ-
สุทธิ์โดยความชอบธรรม
17 แลวลูกแกะจะเที่ ยวหากินที่
นั่ นตามลักษณะทาทางของมัน
คนแปลกหนาจะหากินในที่ปรัก
หักพังของสัตวที่อวน
18 วิ บัติ แกคนเหล านั้ นที่ ลาก
ความชั่วชาดวยสายของความไร
สาระ ผู ลากบาปอยางกับใช
เชือกโยงเกวียน
19 ผู กลาววา "ใหพระองครีบ
รอน ใหพระองคเรงงานของ

อิสยาห 5

(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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พระองค เพ่ือเราจะไดเห็น ให
พระประสงคขององคผูบริสุทธิ์
แหงอิสราเอลเสด็จมาใกล ขอ
ใหมาเพ่ือเราจะไดรู"
20 วิ บัติแกคนเหลานั้ นที่ เรียก
ความชั่ วรายวาความดี และ
ความดีวาความชั่วราย ผูถือเอา
วาความมืดเปนความสวาง และ
ความสวางเปนความมืด ผู ถือ
เอาวาความขมเปนความหวาน
และความหวานเปนความขม
21 วิบัติแกคนเหลานั้ นที่ ฉลาด
ตามสายตาของตนเอง และสุขุม
รอบคอบในสายตาของตนเอง
22 วิ บัติแกคนเหล านั้ นที่ เปน
วีรชนในการดื่มเหลาองุน และ
เปนคนแกลวกลาในการประสม
เมรัย
23 ผู ปลอยตั วคนทําผิดเพราะ
เขารับสินบน และเอาความ
ชอบธรรมไปจากผูชอบธรรม
24 ดังนั้นเปลวเพลิงกลืนตอขาว
ฉันใด และเพลิงเผาผลาญหญา
แหงฉันใด รากของเขาก็จะเปน
เหมือนความเปอยเนา และดอก
บานของเขาจะฟุ งไปเหมือนผง
คลีฉันนั้น เพราะเขาทั้ งหลาย
ทอดทิ้งพระราชบัญญัติของพระ
เยโฮวาหจอมโยธา และได
ดูหมิ่ นพระวจนะขององคบริ-
สุทธิ์แหงอิสราเอล
25 เหตุฉะนั้นพระพิโรธของพระ

เยโฮวาห จึงพลุ งข้ึ นตอชนชาติ
ของพระองค และพระองคทรง
เหยียดพระหั ตถ ของพระองค
ออกสูเขาและตีเขา และภูเขาทั้ง
หลายก็สั่นสะเทือน และซากศพ
ของเขาทั้งหลายถูกฉีกขาดกลาง
ถนน ถึงกระนั้นก็ดี พระพิโรธ
ของพระองคก็มิไดหันกลับ แต
พระหั ตถ ของพระองค ก็ ยั ง
เหยียดออกอยู
26 พระองคจะทรงยกอาณัติ-
สัญญาณใหแกประชาชาติที่หาง
ไกล และจะทรงผิวพระโอษฐ
เรียกเขามาจากที่ สุดปลายแผน
ดินโลก และดูเถิด เขาจะมา
อยางเร็วและรีบเรง
27 ไมมี ผู ใดในพวกเขาจะออน
เปลี้ย ไมมีผู ใดจะสะดุด ไมมี
ผูใดจะหลับสนิทหรือนิทรา ผา
คาดเอวสักผืนหนึ่ งก็จะไมหลุด
ลุ ย สายรัดรองเทาก็จะไมขาด
สักสายหนึ่ง
28 ลูกธนูของเขาก็แหลม บรร-
ดาคันธนูของเขาก็กงไว กีบมา
ทั้ งหลายของเขาจะเหมือนกับ
หินเหล็กไฟ และลอของเขาทั้ ง
หลายเหมือนลมหมุน
29 เ สี ย ง คํ า ร าม ขอ ง เ ข าจ ะ
เหมือนสิงโต เหมือนสิงโตหนุม
เขาเหลานั้ นจะคําราม เขาจะ
คํารนและตะครุบเหย่ือของเขา
และเขาจะขนเอาไปเสีย และไม

อิสยาห 5

(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

 23_isa.pub 
 page 9

 Friday, December 09, 2005 12:55 
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มีผูใดชวยเหย่ือนั้นใหพนไปได
30 ในวันนั้นเขาทั้ งหลายจะคํา-
รนเหนือเหย่ือนั้ นเหมือนเสียง
คะนองของทะเล และถามีผู
หนึ่ งผู ใดมองที่แผนดิน ดูเถิด
ความมืดและความทุกขใจและ
สวางแหงฟาสวรรคก็มืดลง

นิมิตของอิสยาห

6ในปที่ กษัตริยอุสซียาหสิ้ น
พระชนม ขาพเจาเห็นองค

พระผู เปนเจาประทับ ณ พระ
ที่นั่งสูงและเทิดทูนข้ึน และชาย
ฉลองพระองคของพระองคเต็ม
พระวิหาร
2 เหนือพระองคมี เสราฟมยืน
อยู แตละตนมีปกหกปก ใชสอง
ปกบังหนา และสองปกคลุมเทา
และดวยสองปกบินไป
3ต างก็ ร องต อกั นและกั นว า
"บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระ
เยโฮวาหจอมโยธา แผนดินโลก
ทั้ งสิ้ นเต็มดวยสงาราศีของพระ
องค"
4และรากฐานของธรณีประตูทั้ ง
หลายก็ สั่ นสะเทื อนด วยเสี ยง
ของผู รอง และพระนิเวศก็มี
ควันเต็มไปหมด

อิสยาหรูสึกสํานึกถึง
ความบาปของตน

5และขาพเจาวา "วิบัติแกขาพ-
เจา เพราะขาพเจาพินาศแลว
เพราะขาพเจาเปนคนริมฝปาก

ไมสะอาด และขาพเจาอาศัยอยู
ในหมูชนชาติที่ ริมฝปากไมสะ-
อาด เพราะนัยนตาของขาพเจา
ไดเห็นกษัตริย คือพระเยโฮวาห
จอมโยธา"
6แลวตนหนึ่ งในเสราฟมบินมา
หาขาพเจา ในมือมีถานเพลิง
ซึ่งเขาเอาคีมคีบมาจากแทนบูชา
7และเขาถูกตองปากของขาพ-
เจาพูดวา "ดูเถิด สิ่ งนี้ ไดถูก
ตองริมฝปากของเจาแลว ความ
ชั่ วชาของเจาก็ถูกยกเสีย และ
เจาก็จะรับการลบมลทินบาป"
8และขาพเจาไดยินพระสุรเสียง
ขององคพระผู เปนเจ าตรั สว า
"เราจะใชผูใดไป และผูใดจะไป
แทนพวกเรา" แลวขาพเจาทูลวา
"ขาพระองคนี่พระเจาขา ขอทรง
ใชขาพระองคไปเถิด"

การมอบหมาย
หนาท่ีแกอิสยาห

9และพระองคตรัสวา "ไปเถอะ
และกลาวแกชนชาตินี้ วา `ฟง
แลวฟงเลา แตอยาเขาใจ ดูแลว
ดูเลา แตอยามองเห็น'
10 จงกระทําให จิ ตใจของชน
ชาตินี้มึนงง และใหหูทั้ งหลาย
ของเขาหนัก และปดตาของเขา
ทั้งหลายเสีย เกรงวาเขาจะเห็น
ดวยตาของเขา และไดยินดวย
หูของเขา และเขาใจดวยจิตใจ
ของเขา และหันกลับมาไดรับ

อิสยาห 5, 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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หนา 1394
การรักษาใหหาย"
11 แลวขาพเจากลาววา "ขาแต
องคพระผู เปนเจา นานสักเทา
ใด" และพระองคตรัสตอบวา
"จนหัวเมืองทั้ งหลายถูกทิ้ งราง
ไมมีชาวเมือง และบานเรือนไม
มีคน และแผนดินก็รกรางอยาง
สิ้นเชิง
12 และพระเยโฮวาหทรงกวาด
คนออกไปไกล และที่ที่ทอดทิ้ง
ก็มีมากอยูทามกลางแผนดินนั้น
13 และแมวามี เหลืออยู ในนั้ น
สักหนึ่ งในสิบ ก็จะกลับมาและ
ถูกเผาไฟ เหมือนตนน้ํามันสน
หรือตนโอกซึ่ งเหลืออยู แตตอ
เมื่อถูกโคน" ตอของมันจะเปน
เชื้อสายบริสุทธิ์

ซีเรียรวมกับเอฟราอิม
ไปสูรบกับเยรูซาเล็ม

7ตอมาในรัชกาลของอาหัส
โอรสของโยธาม โอรสของ

อุสซียาห กษัตริยแหงยูดาห
เรซีนกษัตริยแหงซีเรีย และ
เปคาห โอรสของเรมาลิ ยาห
กษัตริยแหงอิสราเอลได ข้ึ นมา
ยังเยรูซาเล็มเพ่ือกระทําสงคราม
กับเมืองนั้น แตรบไมชนะ
2 เมื่อเขาไปบอกที่ราชสํานักของ
ดาวิดวา "ซีเรียเปนพันธมิตรกับ
เอฟราอิมแลว" พระทัยของพระ
องคและจิตใจของประชาชนของ
พระองคก็สั่ นเหมือนตนไมใน

ปาสั่นอยูหนาลม
3และพระเยโฮวาหตรัสกับอิส-
ยาหวา "จงออกไปพบอาหัส ทั้ง
เจาและเชอารยาชูบบุตรชายของ
เจา ณ  ที่ปลายทอน้ําสระบนที่
ถนนลานซักฟอก
4และจงกลาวแกเขาวา `จงระวัง
และสงบใจ อยากลัว อยาให
พระทัยของพระองคขลาดดวย
เหตุ เศษดุ นฟนที่ จวนมอดทั้ ง
สองนี้ เพราะความกริ้ วอันราย
แรงของเรซีน และซีเรีย และ
โอรสของเรมาลิยาห
5 เพราะวาซีเรียพรอมกับเอฟ-
ราอิมและโอรสของเรมาลิยาห
ได คิ ดการชั่ วร ายต อพระองค
กลาววา
6"ใหเราทั้ งหลายข้ึนไปตอสูกับ
ยูดาห และทําให มันคร ามกลั ว
และให เราทะลวงเอาเมืองของ
เขาเพ่ือเราเอง และตั้งบุตรของ
ทาเบเอลให เปนกษัตริยท าม-
กลางเมืองนั้น"
7องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
ดังนี้วา มันจะไมเปนไป และจะ
ไมเกิดข้ึน
8 เพราะเศียรของซี เรียคือดา-
มัสกัส และเศียรของดามัสกัส
คือเรซีน ภายในหกสิบหาป
เอฟราอิ มจะแตกเป นชิ้ นๆ
กระทั่งไมเปนชนชาติอีกแลว
9และเศี ยรของเอฟราอิ มคื อ

อิสยาห 6, 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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หนา 1395
สะมาเรีย และเศียรของสะมา-
เรียคือโอรสของเรมาลิยาห ถา
เจาจะไมมั่นใจ แนละ ก็จะตั้ ง
มั่นเจาไวไมได'"

พระสัญญายิ่งใหญวา
อิมมานูเอลจะบังเกิด

จากหญิงพรหมจารีคนหน่ึง
10 พระเยโฮวาหตรัสกับอาหัส
อีกวา
11 "จงขอหมายสําคัญจากพระ
เยโฮวาหพระเจาของเจา จงขอ
ในที่ลึกหรือที่สูงเบ้ืองบนก็ได"
12 แตอาหัสตอบวา "เราจะไม
ทูลขอ และเราจะไมทดลองพระ
เยโฮวาห"
13 และทานกลาววา "โอ ขาแต
ขาราชสํานักของดาวิด ขอจงฟง
การที่จะใหมนุษยออนใจนั้นเล็ก
นอยอยูหรือ และทานยังใหพระ
เจาของขาพเจาออนพระทัยดวย
14 เพราะฉะนั้นองคพระผู เปน
เจาจะประทานหมายสําคัญเอง
ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่ ง
จะตั้งครรภ และคลอดบุตรชาย
คนหนึ่ ง และเขาจะเรียกนาม
ของทานวา อิมมานูเอล
15 ท านจะรั บประทานนมข น
และน้ําผ้ึ ง เพ่ือทานจะรู ที่ จะ
ปฏิเสธความชั่ วและเลือกความ
ดี
16 เพราะกอนที่เด็กนั้นจะรูที่จะ
ปฏิเสธความชั่ วและเลือกความ

ดีนั้น แผนดินซึ่งทานเกลียดชัง
นั้ น มันจะขาดกษัตริยทั้ งสอง
องค
การบุกรุกและความหายนะ

ของยูดาหในอนาคต
17 พระเยโฮวาห จะทรงนําวัน
นั้นมาเหนือพระองค เหนือชน
ชาติของพระองคและเหนือวงศ
วานแหงบิดาของพระองค คือ
วันอยางที่ ไมเคยพบเห็น ตั้ ง
แต วันที่ เอฟราอิมไดพรากจาก
ยูดาห คือกษัตริยของอัสซีเรีย
18 ตอมาในวันนั้นพระเยโฮวาห
จะทรงผิวพระโอษฐเรียกเหลือบ
ซึ่ งอยูทางตนกําเนิดแมน้ําแหง
อียิปต และเรียกผึ้ งซึ่ งอยู ใน
แผนดินอัสซีเรีย
19 และมันจะมากันและทั้งหมด
ก็จะหยุดพักตามหุบเขาที่ ร าง
และในซอกหิน และบนตน
หนามทั้ งสิ้น และบนพุมไมทั้ ง
สิ้น
20 ในวันนั้นองคพระผู เปนเจา
จะทรงโกนทั้งศีรษะและขนที่เทา
เสี ยด วยมี ดโกนซึ่ งเช ามาจาก
ฟากแมน้ําขางโนน คือโดย
กษัตริยแหงอัสซีเรียนั้นเอง และ
จะผลาญเคราดวย
21 ตอมาในวันนั้ นชายคนหนึ่ ง
จะเลี้ยงแมวัวสาวไวตัวหนึ่งและ
แกะสองตัว
22 และตอมาเพราะมั นให นม

อิสยาห 7

(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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หนา 1396
มากมาย เขาจะรับประทานนม
ขน เพราะวาทุกคนที่เหลืออยูใน
แผนดิ นจะรั บประทานนมข น
และน้ําผ้ึง
23 ตอมาในวันนั้นทุกแหงที่ เคย
มีเถาองุนหนึ่ งพันเถา มีคาเงิน
หนึ่งพันเชเขล ก็จะกลายเปนตน
หนามยอยและหนามใหญ
24 คนจะมาที่ นั่ นพรอมกับคัน
ธนูและลูกธนู   เพราะวา
แผนดินทั้งสิ้นนั้นจะกลายเปนที่
หนามยอยและหนามใหญ
25 สวนเนินเขาทั้ งสิ้ นที่ เขาเคย
ขุดดวยจอบ การกลัวหนามยอย
และหนามใหญ จะไม มาที่ นั่ น
แตเนินเขาเหลานั้นจะกลายเปน
ที่ ซึ่ งเขาปลอยฝู งวั วและที่ ซึ่ ง
ฝูงแกะจะเหยียบยํ่า"

คําพยากรณเรื่อง
การบุกรุกโดยชาวอัสซีเรีย

8แล วพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ขาพเจาอีกวา "จงเอาแผน

จารึกใหญมาแผนหนึ่ ง และจง
เขียนดวยปากกาของมนุษยเร่ือง
`มาเฮอรชาลาลหัชบัส'"
2และขาพเจาไดพยานที่ เชื่อถือ
ได คือ อุรีอาหปุโรหิต และเศ-
คาริยาหบุตรชายของเยเบเรคี-
ยาหใหบันทึกไวเพ่ือขาพเจา
3และขาพเจาไดเขาไปหาหญิง
ผูพยากรณ และเธอก็ตั้ งครรภ
และคลอดบุ ตรชายคนหนึ่ ง

และพระเยโฮวาหตรัสกับขาพ-
เจาวา "จงเรียกชื่อบุตรนั้นวา
มาเฮอรชาลาลหัชบัส
4 เพราะกอนที่ เด็กจะรูที่จะรอง
เรียก `พอ แม' ได ทรัพยสมบัติ
ของดามั สกั สและของที่ ริ บได
จากสะมาเรีย จะถูกขนเอาไปตอ
พระพักตรกษัตริยอัสซีเรีย"
5 แล วพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ขาพเจาอีกวา
6"เพราะวาชนชาตินี้ ไดปฏิเสธ
น้ําแหงชิ โลอาหซึ่ งไหลเอื่ อยๆ
และปติยินดีตอเรซีนและโอรส
ของเรมาลิยาห
7 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ดูเถิด องค
พระผู เปนเจาทรงนําน้ําแหงแม
น้ํามาสู เขาทั้ งหลาย ที่มีกําลัง
และมากหลาย คือกษัตริยแหง
อัสซีเรียและสงาราศีทั้ งสิ้ นของ
พระองค และน้ํานั้ นจะไหลลน
หวยทั้ งสิ้นของมัน และทวมฝง
ทั้งสิ้นของมัน
8และจะกวาดตอไปเขาในยูดาห
และจะไหลทวมและผานไปแม
จนถึงคอ และปกอันแผกวาง
ของมันจะเต็มแผนดินของทาน
นะ โอ ทานอิมมานูเอล"
9โอ ชนชาติทั้งหลายเอย จงเขา
รวมกัน และเจาจะถูกทําให
แหลกเปนชิ้นๆ บรรดาประเทศ
ไกลๆทั้ งหมด เจาเอยจงเงี่ ยหู
จงคาดเอวเจ าไวและเจ าจะถูก

อิสยาห 7, 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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หนา 1397
ทําใหแหลกเปนชิ้ นๆ จงคาด
เอวเจ าไว และเจ าจะถู กทําให
แหลกเปนชิ้นๆ
10 จงปรึกษากันเถิด แตก็จะไร
ผล จงพูดกันเถิด แตก็จะไมสํา-
เร็จผล เพราะวาพระเจาทรง
สถิตกับเรา
11 เพราะว าพระเยโฮวาหตรัส
ดังตอไปนี้กับขาพเจาพรอมดวย
พระหัตถอันเขมแข็ง และทรง
สั่ งสอนขาพเจามิ ใหดําเนินใน
ทางของชนชาตินี้ พระองคตรัส
วา
12 "สิ่ งที่ชนชาตินี้ เรียกวา การ
รวมคิดกบฏ เจาอยาเรียกวา
การรวมคิดกบฏ เสียหมด อยา
กลัวสิ่งที่ เขากลัว หรืออยาครั่น
คราม
13 แตพระเยโฮวาห จอมโยธา
นั้นแหละ เจาตองวาพระองค
บริสุทธิ์ จงใหพระองคทรงเปน
ผูที่ เจายําเกรง จงใหพระองค
ทรงเปนผูที่เจาครั่นคราม
14 แล วพระองค จะเป นสถาน
บริสุทธิ์ แตเปนศิลาที่ทําให
สะดุด และเปนกอนหินที่ทําให
ขัดเคืองใจของวงศวานทั้ งคูของ
อิสราเอล เปนกับและเปนบวง
ดักชาวเยรูซาเล็ม
15 และคนเปนอันมากในพวก
เขาจะสะดุดหินนั้น เขาทั้งหลาย
จะลมลงและแตกหัก เขาจะติด

บวงและถูกจับไป"
16 จงมั ดถ อยคําพยานเก็ บไว
เสีย และจงตีตราพระราชบัญ-
ญัติไวในหมูพวกสาวกของขาพ-
เจาเสีย
17 ขาพเจาจะรอคอยพระเยโฮ-
วาห ผูทรงซอนพระพักตรของ
พระองคจากวงศวานของยาโคบ
และขาพเจาจะคอยทาพระองค
18 ดูเถิด ขาพเจาและบุตรผูซึ่ง
พระเยโฮวาห ทรงประทานแก
ขาพเจา เปนหมายสําคัญและ
เปนการมหัศจรรยตางๆในอิส-
ราเอล จากพระเยโฮวาหจอม
โยธา ผูทรงประทับบนภูเขา
ศิโยน
19 และเมื่อเขาทั้งหลายจะกลาว
แกพวกทานวา "จงปรึกษากับ
คนทรงและพอมดแมมดผู รอง
เสียงจอกแจกและเสียงพึมพํา"
ไมควรที่ประชาชนจะปรึกษากับ
พระเจาของเขาหรือ ควรเขาจะ
ไปปรึ กษาคนตายเพื่ อคนเป น
หรือ
20 ไปคนพระราชบัญญัติ และ
ถอยคําพยาน ถาเขาไมพูดตาม
คําเหลานี้ ก็เพราะในตัวเขาไมมี
แสงสวางเสียเลย
21 เขาทั้ งหลายจะผานแผนดิน
ไปดวยความระทมใจอันย่ิงใหญ
และดวยความหิว และตอมาเมื่อ
เขาหิว เขาจะเกรี้ ยวกราดและ

อิสยาห 8

(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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หนา 1398
แชงดากษัตริยของเขาและพระ
เจาของเขา และจะแหงนหนาข้ึน
ขางบน
22 และจะมองดูที่ แผนดินโลก
และจะมองเห็ นความทุ กข ใจ
และความมืด ความกลุมแหง
ความแสนระทม และเขาจะถูก
ผลักไสเขาไปในความมืดทึบ

คําพยากรณเรื่อง
การประสูติของพระเยซูคริสต

9แตกระนั้ นแผ นดินนั้ นซึ่ ง
อยู ในความแสนระทมจะไม

กลัดกลุม ในกาลกอนพระองค
ทรงนําแควนเศบูลุนและแควน
นัฟทาลีมาสู ความดูหมิ่น แต
ในกาลภายหลังพระองคจะทรง
กระทํ า ให หนทางข า งทะ เล
แคว นฟากแมน้ําจอรแดนข าง
โนน คือ กาลิลีแหงบรรดาประ-
ชาชาติ ใหเจ็บปวดทรมานอยาง
มาก
2ชนชาติที่ดําเนินในความมืดได
เห็ นความสว างย่ิ งใหญ แล ว
บรรดาผู ที่ อาศัยอยู ในแผนดิน
แหงเงามัจจุราช สวางไดสองมา
บนเขา
3พระองคไดทรงทวีชนในประ-
ชาชาตินั้นข้ึน พระองคมิไดทรง
เพ่ิมความชื่นบานของเขา เขาทั้ง
หลายเปรมปรีดิ์ ตอพระพักตร
พระองค ดั่ งดวยความชื่นบาน
เมื่ อฤดูเกี่ ยวเก็บ ดั่ งคนเปรม

ปรีดิ์ เมื่ อเขาแบงของริบมานั้ น
แกกัน
4 เพราะวาแอกอันเปนภาระของ
เขาก็ดี ไมพลองที่ตีบาเขาก็ดี
ไมตะบองของผูบีบบังคับเขาก็ดี
พระองคจะทรงหักเสียอยางใน
วันของคนมีเดียน
5 เพราะการรบทั้ งสิ้นของนักรบ
มีเสียงวุนวาย และเสื้ อคลุมที่
เกลือกอยู ในโลหิต แตการรบ
ครั้งนี้จะถูกเผาเปนเชื้อเพลิงใส
ไฟ
6ดวยมีเด็กคนหนึ่ งเกิดมาเพ่ือ
เรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทาน
มาใหเรา และการปกครองจะอยู
ที่บาของทาน และทานจะเรียก
นามของทานวา "ผูที่มหัศจรรย
ที่ปรึกษา พระเจาผูทรงมหิทธิ-
ฤทธิ์ พระบิดานิรันดร องคสัน-
ติราช"
7 เพ่ื อการปกครองของท านจะ
เพ่ิมพูนย่ิ งข้ึนและสันติภาพจะ
ไมมีที่สิ้นสุดเหนือพระที่นั่งของ
ดาวิด และเหนือราชอาณาจักร
ของพระองค ที่จะสถาปนาไว
และเชิดชูไวดวยความยุติธรรม
และดวยความเที่ยงธรรม ตั้งแต
บัดนี้ เปนตนไปจนนิ รันดรกาล
ความกระตือรือรนของพระเย-
โฮวาหจอมโยธาจะกระทําการนี้
อิสราเอลจะถูกตีสอนตอไป

8องคพระผู เปนเจาทรงใชพระ

อิสยาห 8, 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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หนา 1399
วจนะไปตอสูยาโคบ และจะตก
อยูเหนืออิสราเอล
9และประชาชนทั้ งสิ้ นจะรู เร่ือง
คือเอฟราอิมและชาวสะมาเรีย
ผู กลาวดวยความเยอหย่ิ งและ
ดวยจิตใจจองหอง
10 วา "กอนอิฐพังลงแลว แต
เราจะสรางดวยศิลาสลัก ตน
มะเดื่ อถูกโคนลง แตเราจะใส
ตนสีดารเขาแทนไวในที่นั้น"
11 พระเยโฮวาห จึ งทรงหนุ น
ปฏิปกษของเรซีนมาสู เขา และ
ทรงกระตุนศัตรูของเขาใหรวม
กัน
12 คือคนซีเรียทางขางหนาและ
คนฟลิสเตียทางขางหลัง และ
เขาจะอาปากออกกลืนอิสราเอล
เสีย ถึงกระนั้นก็ดีพระพิโรธของ
พระองคก็ยังมิไดหันกลับ และ
พระหัตถของพระองคยังเหยียด
ออกอยู
13 เพราะประชาชนมิไดหันมา
หาพระองคผูทรงตีเขา มิได
แสวงหาพระเยโฮวาหจอมโยธา
14พระเยโฮวาหจึงจะทรงตัดหัว
ตั ดหางออกเสี ยจากอิ สราเอล
ทั้งกิ่งกานและตนกกในวันเดียว
15 ผูใหญและคนมีเกียรติคือหัว
และผู พยากรณ ผู สอนเท็จเปน
หาง
16 เพราะบรรดาผูที่นําชนชาตินี้
ไดนําเขาใหหลง และบรรดาผูที่

เขานําก็ถูกทําลาย
17 ฉะนั้น องคพระผูเปนเจาจะ
หาทรงเปรมปรีดิ์ในคนหนุมของ
เขาไม และจะมิไดทรงมีพระ
กรุณาตอคนกําพราพอหรือหญิง
มายของเขา เพราะวาทุกคนเปน
คนหนาซื่อใจคดและเปนคนทํา
ความชั่วและปากทุกปากก็กลาว
คําโฉดเขลา ถึงกระนั้นก็ดีพระ
พิโรธของพระองคก็ ยังมิไดหัน
กลับ และพระหัตถของพระ
องคยังเหยียดออกอยู
18 เพราะความชั่วก็ไหมเหมือน
ไฟไหม มันจะผลาญทั้ งหนาม
ยอยและหนามใหญ มันจะจุดไฟ
เขาที่ปาทึบ และปาทึบก็จะมวน
ข้ึนขางบนเหมือนควันเปนลูกๆ
19 แผนดินนั้นก็มืดไปโดยเหตุ
พระพิ โรธของพระเยโฮวาห
จอมโยธา ประชาชนก็จะเหมือน
เชื้อเพลิง ไมมีคนใดจะไวชีวิต
พ่ีนองของตน
20 เขาจะฉวยไดทางขวา แตยัง
หิวอยู เขาจะกินทางซาย แตก็
ยังไมอิ่ ม ตางก็จะกินเนื้ อแขน
ของตนเอง
21 มนัสเสหกินเอฟราอิม เอฟ-
ราอิมกินมนัสเสห และทั้งคูก็สู
กับยูดาห ถึงกระนั้นก็ดีพระ
พิโรธของพระองคก็ ยังมิไดหัน
กลับ และพระหัตถของพระองค
ยังเหยียดออกอยู

อิสยาห 9

(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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หนา 1400

10วิ บั ติ แก คนเหล านั้ น
ที่ ออกกฎหมายอธรรม

และแกผูเขียนที่เขียนแตการบีบ
ค้ันเรื่อยไป
2 เพ่ือหันคนขัดสนไปจากความ
ยุติธรรม และปลนสิทธิของคน
จนแหงชนชาติของเราเสีย เพ่ือ
วาหญิงมายจะเปนเหย่ือของเขา
และเพ่ื อเขาจะปลนคนกําพร า
พอเสีย
3พวกเจ าจะกระทําอย างไรใน
วันแหงการลงอาญา และในการ
กวาดลางซึ่งจะมาจากที่ไกล เจา
จะหนีไปพ่ึงใคร และเจาจะฝาก
สงาราศีของเจาไวที่ไหน
4ปราศจากเราพวกเขาจะกราบ
ลงอยูกับนักโทษ เขาจะลมลงใน
หมูพวกคนที่ถูกฆา ถึงกระนั้น
ก็ดีพระพิโรธของพระองคก็ยังมิ
ไดหันกลับ และพระหัตถของ
พระองคยังเหยียดออกอยู

พระเจาจะทรงตีสอน
ประเทศอัสซีเรีย

5โอ ชาวอัสซีเรียเอย ผูเปนตะ-
บองแหงความกริ้วของเรา และ
ไมพลองในมือของเขาคือความ
เกร้ียวกราดของเรา
6 เราจะใชเขาไปสูประชาชาติอัน
หนาซื่ อใจคด เราจะบัญชาเขา
ใหไปสูชนชาติที่ เรากริ้ว ไปเอา
ของริ บและฉวยเหย่ื อและให
เหยียบยํ่าลงเหมือนเหยียบเลน

ในถนน
7แตเขามิไดตั้งใจอยางนั้น และ
จิตใจของเขาก็มิไดคิดอยางนั้น
แต ในใจของเขาคิ ดจะทําลาย
และตัดประชาชาติเสียมิใชนอย
8 เพราะเขาพูดวา "ผูบังคับบัญ-
ชาของขาเปนกษัตริยหมดมิใช
หรือ
9 เมื องคาลโนก็ เหมื อนเมื อง
คารเคมิชมิใชหรือ เมืองฮามัทก็
เหมื อนเมื องอารปดมิ ใช หรือ
เมื องสะมาเรี ยก็ เหมื อนเมื อง
ดามัสกัสมิใชหรือ
10 เหมือนอย างมือของเราไป
ถึงบรรดาราชอาณาจักรของรูป
เคารพ ซึ่ งรูปเคารพแกะสลัก
ของเขานั้นใหญกวาของเยรูซา-
เล็มและสะมาเรีย
11 เราก็จะไมทําแก เยรูซาเล็ม
กับรูปเคารพของเขาดอกหรือ
ดั งที่ เ รา ได ทํ าแก สะมา เรี ย
และรูปเคารพของเขา"
12 ตอมาเมื่อองคพระผู เปนเจา
ทรงสําเร็จพระราชกิจทั้ งสิ้นของ
พระองคที่ ภูเขาศิโยนและที่ เย-
รูซาเล็มแลว เราจะทรงลงทัณฑ
แก ผลแห งจิ ตใจจองหองของ
กษัตริยแหงอัสซีเรีย และสงา
ราศีแหงตายโสของเขา
13 เพราะเขาวา "ขาไดกระทํา
การนี้ดวยกําลังมือของขา และ
ดวยสติปญญาของขา เพราะขา

อิสยาห 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
มีความเขาใจ ขาไดร้ือเขตแดน
ของชนชาติทั้ งหลาย และได
ปลนทรัพยสมบัติของเขา ขาได
โยนบรรดาชาวเมืองลงมาอยาง
คนกลาหาญ
14 มือของขาไดฉวยทรัพยสม-
บัติของชนชาติทั้ งหลายเหมือน
ฉวยรังนก และอยางคนเก็บไข
ซึ่งละทิ้งไว ขาก็รวบรวมแผนดิน
โลกทั้งสิ้นดังนั้นแหละ และไมมี
ผู ใดขยับปกมาปก หรืออาปาก
หรือรองเสียงจอกแจก"
15 ขวานจะคุ ยข มคนที่ ใช มั น
สกัดนั้นหรือ หรือเลื่อยจะทะนง
ตัวเหนือผูที่ใชมันเลื่อยนั้นหรือ
เหมือนกับวาตะบองจะยกผู ซึ่ ง
ถือมันข้ึนตี หรืออยางไมพลอง
จะยกตัวข้ึนเหมือนกับวามันไม
ทําดวยไม
16 ฉะนั้น องคพระผู เปนเจา
องคพระผู เปนเจาจอมโยธาจะ
ทรงให โรคผอมแห งมาในหมู
พวกคนอวนพีของเขา ภายใต
เกียรติของเขาจะมีการไหมใหญ
โตเหมือนอยางไฟไหม
17 ความสวางแหงอิสราเอลจะ
เปนไฟ และองคบริสุทธิ์ ของ
ทานจะกลายเปนเปลวเพลิงและ
จะเผาและกิ นหนามใหญและ
หนามย อยของเขาเสี ยในวั น
เดียว
18 พระองค จะทรงผลาญสง า

ราศีแหงปาของเขาและแหงสวน
ผลไมของเขา ทั้ งจิตวิญญาณ
และรางกาย และจะเปนเหมือน
เวลาผูถือธงออนเปลี้ยลงไป
19 ต นไม แห งป าของ เขาจะ
เหลือนอยเต็มที จนเด็กๆจะ
เขียนลงได
คนอิสราเอลที่เหลืออยูในสมัย
ความทุกขลําบากใหญย่ิง

20 ตอมาในวันนั้น คนอิสราเอล
ที่เหลืออยู และคนที่รอดหนีไป
แหงวงศวานของยาโคบ จะไม
พิงผูที่ ตีเขาอีก แตจะพักพิงที่
พระเยโฮวาห องคบริสุทธิ์แหง
อิสราเอล โดยความจริง
21 สวนคนที่เหลืออยูจะกลับมา
ยังพระเจาผูทรงมหิทธิฤทธิ์ คือ
คนที่เหลืออยูของยาโคบ
22 อิสราเอลเอย เพราะแมวา
ชนชาติ ของเจ าจะเป นดั่ งเม็ ด
ทรายในทะเล คนที่เหลืออยูเทา
นั้นจะกลับมา การเผาผลาญซึ่ง
กําหนดไว แล วจะล นหลามไป
ดวยความชอบธรรม
23 เพราะวาองคพระผู เปนเจา
พระเจาจอมโยธาจะทรงกระทํา
ให การเผาผลาญนั้ นสิ้ นสุ ดลง
ตามที่ กําหนดไว แล วในท าม-
กลางแผนดินทั้งสิ้น
24 ฉะนั้น องคพระผู เปนเจา
พระเจ าจอมโยธาตรั สดั งนี้ ว า
"โอ ชนชาติของเราเอย ผูอยูใน

อิสยาห 10

(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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หนา 1402
ศิโยน อยากลัวคนอัสซีเรีย เขา
จะตีเจาดวยตะบองและจะยกไม
พลองของเขาข้ึนสู เจาอยางที่ใน
อียิปต
25 เพราะอีกสักหนอยเท านั้ น
แลวความกริ้วนั้นจะสิ้นสุด และ
ความโกรธของเราจะมุ งตรงที่
การทําลายเขา
26 และพระเยโฮวาหจอมโยธา
จะทรงเหว่ียงแสมาสู เขา ดังที่
พระองคทรงโจมตีคนมีเดียน ณ
ศิลาโอเรบ และไมพลองของ
พระองค ที่ เคยอยู เหนื อทะเล
พระองคจะทรงยกขึ้นอยางที่ ใน
อียิปต
27 และตอมาในวันนั้นภาระของ
เขาจะพรากไปจากบ าของเจ า
และแอกของเขาจะถู กทําลาย
เสียจากคอของเจา และแอกนั้น
จะถูกทําลายเพราะเหตุการเจิม"

กองทัพท้ังหลายของ
ปฏิปกษตอพระคริสต
มาสูรบท่ีอารมาเกดโดน

28 เขาไดมาถึงอัยยาทแลว เขา
ไดขามมิโกรน เขาเก็บสัมภาระ
ของเขาไวที่มิคมาช
29 เขาเหลานั้ นผ านชองหว าง
เขามาแลว เกบาเปนที่ เขาคาง
คืน รามาหสะทกสะทาน กิเบ-
อาหของซาอูลหนีไปแลว
30 โอ ธิดาของกัลลิมเอย สง
เสียงรองซี ใหเขายินไดในไล-

ชาหเถิด โอ อานาโธทเอย นา
สงสารจริง
31 มัดเมนาหกําลังหนีอยู คน
เกบิมหนีใหพนภัย
32 ในวันนั้นเอง เขาจะยับย้ังอยู
ที่ เมืองโนบ เขาจะสายมือของ
เขาต อต านภู เขาแห งธิ ดาของ
ศิโยน เนินเขาของเยรูซาเล็ม
33 ดูเถิด องคพระผู เปนเจา
พระเยโฮวาหจอมโยธา จะทรง
ตัดกิ่ งไมดวยกําลังอันนาคราม
กลัว ตนที่ สูงย่ิงจะถูกโคนลง
มา และตนที่สูงจะตองต่ําลง
34 พระองค จะทรงใช ขวาน
เหล็กฟนปาทึบ และเลบานอน
จะลมลงโดยคนมีอํานาจใหญโต
พระเยซูคริสต คือพระอังกูร

จะทรงประทับน่ังบน
พระท่ีน่ังของดาวิด

11จะมี หน อแตกออกมา
จากตอแหงเจสซี จะมี

กิ่ งงอกออกมาจากรากทั้ งหลาย
ของเขา
2และพระวิญญาณของพระเย-
โฮวาหจะอยูบนทานนั้น คือวิญ-
ญาณแหงปญญาและความเขาใจ
วิญญาณแห งการวิ นิ จฉัยและ
อานุภาพ วิญญาณแหงความรู
และความยําเกรงพระเยโฮวาห
3ความพึงใจของทานก็ในความ
ยําเกรงพระเยโฮวาห ทานจะ
ไมพิพากษาตามซึ่ งตาทานเห็น

อิสยาห 10, 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
หรือตัดสินตามซึ่งหูทานไดยิน
4แตทานจะพิพากษาคนจนดวย
ความชอบธรรม และตัดสินเผื่อ
ผูมีใจถอมแหงแผนดินโลกดวย
ความเที่ ยงตรง ทานจะตีโลก
ด วยตะบองแห งปากของท าน
และท านจะประหารคนชั่ วดวย
ลมแหงริมฝปากของทาน
5ความชอบธรรมจะเปนผาคาด
เอวของทาน และความสัตย
สุจริตจะเปนผาคาดบ้ันเอวของ
ทาน

บรรดาสัตวแหงโลกน้ี
จะอยูเย็นเปนสุข
กับมนุษยชาติ

6สุนัขปาจะอยูกับลูกแกะ และ
เสือดาวจะนอนอยู กับลู กแพะ
ลูกวัวกับสิงโตหนุมกับสัตวอวน
พีจะอยูดวยกัน และเด็กเล็กๆ
จะนํามันไป
7แมวัวกับหมีจะกินดวยกัน ลูก
ของมันก็จะนอนอยูดวยกัน และ
สิงโตจะกินฟางเหมือนวัวผู
8และทารกกินนมจะเลนอยู ที่
ปากรูงูเหา และเด็กที่หยานมจะ
เอามือวางบนรังของงูทับทาง
9สัตว เหลานั้ นจะไมทําให เจ็บ
หรือจะทําลายทั่ วภู เขาอันบริ-
สุทธิ์ ของเรา เพราะวาแผนดิน
โลกจะเต็มไปดวยความรู เร่ื อง
ของพระเยโฮวาห ดั่งน้ําปกคลุม
ทะเลอยูนั้น

คําพยากรณเรื่อง
การรวบรวมกันอีก
ของอิสราเอล

10 ในวันนั้น รากแหงเจสซี ซึ่ง
ตั้งข้ึนเปนธงแกชนชาติทั้งหลาย
จะเป นที่ แสวงหาของบรรดา
ประชาชาติ และที่ พํานักของ
ทานจะรุงโรจน
11 อยูมาในวันนั้น องคพระผู
เปนเจาจะทรงย่ืนพระหัตถของ
พระองคออกไปเปนครั้ งที่ สอง
เพ่ื อจะไดส วนชนชาติของพระ
องคที่ เหลืออยู คืนมา เปนคน
เหลือจากอัสซีเรีย จากอียิปต
จากปทโรส จากเอธิโอเปย จาก
เอลาม จากชินาร จากฮามัท
และจากเกาะตางๆแหงทะเล
12 พระองค จะทรงยกอาณั ติ
สั ญญาณนั้ นข้ึ นให แก บรรดา
ประชาชาติ และจะชุมนุมอิสรา-
เอลที่พลัดพราก และรวบรวม
ยูดาหที่กระจัดกระจายจากสี่มุม
แหงแผนดินโลก
13 ความอิจฉาของเอฟราอิมจะ
พรากไปดวย และบรรดาคู อริ
ของยู ดาห จะถู กตั ดออกไป
เอฟราอิมจะไมอิจฉายูดาห และ
ยูดาหจะไมรบกวนเอฟราอิม
14 แต เขาทั้ งหลายจะโฉบลง
เหนือไหล เขาของคนฟลิสเตีย
ทางตะวันตก และเขาจะรวมกัน
ปล นประชาชนทางตะวั นออก

อิสยาห 11

(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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หนา 1404
เขาจะย่ื นมื อออกต อสู เอโดม
และโมอับ และคนอัมโมนจะ
เชื่อฟงเขาทั้งหลาย
15 และพระเยโฮวาหจะทรงทํา
ลายลิ้ นของทะเลแห งอี ยิ ปต
อยางสิ้นเชิง และจะทรงโบกพระ
หัตถเหนือแมน้ํานั้น ดวยลมอัน
แรงกลาของพระองค และจะตี
มันใหแตกเปนธารน้ําเจ็ดสาย
และใหคนเดินข ามไปไดโดยที่
เทาไมเปยกน้ํา
16 และจะมี ถนนหลวงจาก
อัสซี เรียสําหรับคนที่ เหลืออยู
จากชนชาติของพระองค ดั่งที่มี
อยู สําหรับอิสราเอลในวันที่ เขา
ข้ึนมาจากแผนดินอียิปต

คนอิสราเอลทุกคน
จะไดรับความรอด

12ในวันนั้น ทานจะกลาว
วา "โอ ขาแตพระเยโฮ-

วาห ขาพระองคจะสรรเสริญ
พระองคเพราะแมพระองคทรง
พระพิโรธตอขาพระองค ความ
กร้ิ วของพระองคก็หันกลับไป
และพระองคทรงเลาโลมขาพระ
องค"
2ดูเถิด พระเจาทรงเปนความ
รอดของขาพเจา ขาพเจาจะวาง
ใจและไมกลัว เพราะพระเยโฮ-
วาห คือพระเยโฮวาหทรงเปน
กําลังและบทเพลงของขาพเจา
และพระองคทรงเปนความรอด

ของขาพเจาแลว
3 เจาจะโพงน้ําดวยความชื่นบาน
จากบอแหงความรอด
4และในวันนั้ นเจ าจะกล าวว า
"จงสรรเสริญพระเยโฮวาห จง
ร องทู ลออกพระนามของพระ
องค จงประกาศบรรดาพระ
ราชกิจของพระองค ท ามกลาง
ชนชาติทั้ งหลาย จงปาวรองวา
พระนามของพระองคเปนที่ เชิด
ชู"
5จงรองเพลงสรรเสริญพระเย-
โฮวาห เพราะพระองคทรงกระ-
ทํากิจอันดีเลิศ ใหเร่ืองนี้ รู กัน
ทั่วไปในแผนดินโลก
6ชาวศิโยนเอย จงโหรองและ
รองเสียงดัง เพราะองคบริสุทธิ์
แหงอิสราเอลนั้นก็ใหญย่ิงอยูใน
หมูพวกเจา

การทําลายกรุงบาบิโลน
และปฏิปกษตอพระคริสต
ในวันแหงพระเยโฮวาห

13ภาระเกี่ ยวกับบาบิ โลน
ตามซึ่ งอิสยาห บุตรชาย

ของอามอสไดเห็น
2 จงชู ธงสั ญญาณข้ึ นบนภู เขา
สูง  จงเปลงเสียงรองเรียกเขาทั้ง
หลาย จงโบกมือใหเขาเขาไปใน
ประตูเมืองของขุนนาง
3ตัวเราเองไดบัญชาแกผู ที่ เรา
ชําระใหบริสุทธิ์แลว เราไดเรียก
ชายฉกรรจ ของเราให จั ดการ

อิสยาห 11-13

(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
ตามความโกรธของเรา คือผูที่
ยินดีในความสูงสงของเรา
4 เสียงอึ งอลบนภู เขาดั่ งเสี ยง
มวลชนมหึมา เสียงอึงคะนึงของ
ราชอาณาจักรทั้งหลายของบรร-
ดาประชาชาติที่ รวมเขาดวยกัน
พระเยโฮวาหจอมโยธากําลังระ-
ดมพลเพ่ือสงคราม
5 เขาทั้งหลายมาจากแผนดินอัน
ไกล จากสุดปลายฟาสวรรค
พระเยโฮวาหและอาวุธแหงพระ
พิโรธของพระองค เพ่ือจะทํา
ลายแผนดินทั้งสิ้น
6จงพิลาปร่ําไหซิ เพราะวันแหง
พระเยโฮวาหมาใกลแลว วันนั้น
จะมา เปนการทําลายจากองคผู
ทรงมหิทธิฤทธิ์
7 เพราะฉะนั้น ทุกๆมือก็จะ
ออนเปลี้ย และจิตใจของทุกคน
ก็จะละลายไป
8และเขาทั้ งหลายจะตกใจกลัว
ความเจ็บและความปวดจะเกาะ
เขา เขาจะทุรนทุรายดั่งหญิงกํา-
ลังคลอดบุตร เขาจะมองตากัน
อยางตกตะลึง หนาของเขาแดง
เปนแสงไฟ
9ดูเถิด วันแหงพระเยโฮวาหจะ
มา โหดรายดวยพระพิโรธและ
ความโกรธอันเกรี้ยวกราด ที่จะ
กระทําใหแผนดินเปนที่ รกราง
และพระองคจะทรงทําลายคน
บาปของแผนดินเสียจากแผน

ดินนั้น
10 เพราะดวงดาวแหงฟาสวรรค
และหมูดาวในนั้น จะไมทอแสง
ของมัน ดวงอาทิตยก็จะมืดเมื่อ
เวลาข้ึน และดวงจันทรจะไม
สองแสงของมัน
11 เราจะลงโทษโลกเพราะความ
ชั่ วราย และคนชั่วเพราะความ
ชั่ วชาของเขา เราจะกระทําให
ความเยอหย่ิ งของคนจองหอง
สิ้นสุด และปราบความยโสของ
คนโหดราย
สมัยความทุกขลําบากใหญย่ิง
และคนอิสราเอลที่เหลืออยู

12 เราจะกระทําใหคนมีคามาก
กวาทองคําเนื้อดี และมนุษยมี
คามากกวาทองคําแหงโอฟร
13 เพราะฉะนั้น เราจะกระทําให
ฟาสวรรคสั่นสะเทือน และ
แผนดินโลกจะสะทานพลัดจาก
ที่ของมัน โดยพระพิโรธของพระ
เยโฮวาหจอมโยธา ในวันแหง
ความโกรธอันเกรี้ ยวกราดของ
พระองค
14 คนทุกคนจะหันเขาสูชนชาติ
ของตนเอง และคนทุกคนจะหนี
ไปยังแผนดินของตนเอง ดั่งละ-
มั่ งที่ถูกลาหรือเหมือนแกะที่ ไม
มีผูรวมฝูง
15 ทุกคนที่ เขาพบเข าก็ จะถูก
แทงทะลุ และทุกคนที่ รวมเขา
ด วยกั นกั บพวกเขาก็ จะล มลง

อิสยาห 13

(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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ดวยดาบ
16 เด็กเล็กๆของเขาจะถูกฟาด
ลงเปนชิ้ นๆต อหน าต อตาเขา
เ รื อนของเขาจะถู กปล นและ
ภรรยาของเขาจะถูกขืนใจ

การทําลายกรุงบาบิโลน
17 ดูเถิด เราจะรบเราใหชาวมี-
เดียมาสู เขา ผูซึ่งไมเอาใจใสใน
เร่ืองเงิน และไมไยดีในเรื่ อง
ทองคํา
18 คั นธนู ของเขาจะฟาดชาย
หนุมลงเปนชิ้นๆ เขาจะไมปรา-
นีตอผูบังเกิดจากครรภ นัยนตา
ของเขาจะไมสงสารเด็ก
19 และบาบิโลน ซึ่ งโออาใน
บรรดาราชอาณาจักร เมืองที่
สง าและเป นที่ ภู มิ ใจของชาว
เคลเดีย จะเปนดังเมืองโสโดม
และเมืองโกโมราห เมื่อพระเจา
ทรงควํ่ามันเสียนั้น
20 จะไมมีใครเขาอยูในบาบิโลน
หรืออาศัยอยู ตลอดทุกชั่ วอายุ
คนอาระเบียจะไมกางเต็นทของ
เขาที่นั่ น ไมมีผู เลี้ ยงแกะที่ จะ
ใหแกะของเขานอนลงที่นั่น
21 แตสัตวป าจะนอนลงที่ นั่ น
และบ านเรือนในนั้ นจะเต็มไป
ดวยนกทึดทือ นกเคาแมวจะ
อาศัยที่นั่น เมษปศาจจะเตนรํา
อยูที่นั่น
22หมาจิ้งจอกจะเหาหอนอยูใน
ที่อาศัยอันรกราง และมังกรจะ

รองอยูในวังแสนสุขของมัน เว-
ลาของเมืองนั้นก็ใกลเขามาแลว
และวันเวลาของมันจะไมยืดให
ยาวไป

การรวบรวมคนอิสราเอล
ในอนาคต

14เพราะพระเยโฮวาหจะ
ทรงมี พระเมตตาต อ

ยาโคบ และจะทรงเลือกอิสรา-
เอลอีก และจะทรงตั้ งเขาทั้ ง
หลายไวในแผนดินของเขาเอง
คนตางดาวจะสมทบกับเขา และ
ติดพันอยูกับวงศวานของยาโคบ
2และชนชาติทั้ งหลายจะรับเขา
และนําเขาทั้ งหลายมายังที่ ของ
เขา และวงศวานของอิสราเอล
จะมีกรรมสิทธิ์ ในเขา เปนทาส
ชายหญิงในแผนดินของพระเย-
โฮวาห ผูที่ จับเขาเปนเชลยจะ
ถูกเขาจับเปนเชลย และจะปก
ครองผูที่เคยบีบบังคับเขา
3และตอมาในวันที่ พระเยโฮ-
วาห จะทรงประทานให เจ าได
หยุดพักจากความเศราโศกของ
เจา และจากความกลัว และจาก
งานหนั กซึ่ งเจ าถู กบั งคั บให
กระทํา
4 เจาจะยกคําภาษิตนี้ กลาวตอ
กษัตริยแหงบาบิโลนวา "เออ
ผู บีบบังคับก็สงบไปแล วหนอ
เมืองทองคําก็สงบไปดวยซิ
5พระเยโฮวาหทรงหักไมพลอง

อิสยาห 13, 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
ของคนชั่ ว คทาของผู ครอบ
ครอง
6 ผู ซึ่ งตี ชนชาติ ทั้ งหลายด วย
ความพิโรธ ดวยการตีอยางไม
หยุดย้ัง ผู ซึ่ งไดครอบครอง
ประชาชาติดวยความโกรธ ได
ถูกขมเหงโดยไมมีผูใดยับย้ัง

ความสงบสุขท่ัวโลก
7 โลกทั้ งสิ้ นก็ พั กและสงบอยู
เขาทั้งหลายรองเพลงโพลงออก
มา
8ตนสนสามใบเปรมปรีดิ์ เพราะ
เจา ตนสนสีดารแหงเลบานอน
ดวย และกลาววา `ตั้ งแตเจา
ตกต่ํา ก็ไมมีผู โคนข้ึนมาตอสู
เราแลว'

ปฏิปกษตอพระคริสต
ถูกท้ิงลงในนรก

(ดนล 7:8; วว 19:20)
9นรกเบ้ื องล างก็ตื่ นเตนเพ่ื อ
ตอนรับเจาเมื่อเจามา มันปลุก
ให ชาวแดนคนตายมาต อนรั บ
เจา คือบรรดาผูซึ่งเคยเปนผูนํา
ของโลก มันทําใหบรรดาผูที่เคย
เปนกษัตริยแหงประชาชาติทั้ ง
หลายลุกข้ึนมาจากพระที่นั่งของ
เขา
10 ทุกตนจะพูด และกลาวแก
เจาวา `เจาก็ออนเปลี้ยอยางเรา
ดวยหรือ เจากลายเปนอยาง
พวกเราหรือ'
11 ความโออาของเจาถูกนําลง

มาถึงแดนคนตาย และเสียงพิณ
ใหญของเจา ตัวหนอนจะเปนที่
นอนอยูใตตัวเจา และตัวหนอน
จะเปนผาหมของเจา

การลมลงของ
พญามารซาตาน

12 โอ ลูซีเฟอรเอย โอรส
แหงรุ งอรุณ เจารวงลงมาจาก
ฟาสวรรคแลวซิ เจาถูกตัดลงมา
ยังพ้ืนดินอยางไรหนอ เจาผู
กระทําใหบรรดาประชาชาติตก
ต่ํานะ
13 เจารําพึงในใจของเจาวา `ขา
จะข้ึนไปยังฟาสวรรค ขาจะตั้ ง
พระที่นั่ งของขา ณ เหนือดวง
ดาวทั้ งหลายของพระเจา ขาจะ
นั่ งบนขุนเขาชุมนุมสถาน ณ
ดานทิศเหนือ
14 ข าจะข้ึ นไปเหนื อความสู ง
ของเมฆ ขาจะกระทําตัวของขา
เหมือนองคผูสูงสุด'
15 แตเจาจะถูกนําลงมาสู นรก
ยังที่ลึกของปากแดน
16 บรรดาผู ที่ เห็นเจาจะเพ งดู
เจา และจะพิจารณาเจาวา `ชาย
คนนี้ หรื อที่ ทําให โลกสั่ นสะ-
เทือน ผู เขยาราชอาณาจักรทั้ ง
หลาย
17 ผู ที่ ได กระทําให โลกเป น
เหมือนถิ่นทุรกันดาร และควํ่า
หัวเมืองของโลกเสีย ผู ไมยอม
ใหเชลยกลับไปบานของเขา'

อิสยาห 14

(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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หนา 1408
การลมลงของบาบิโลน

กับอาณาจักรของอัสซีเรีย
(วว 18:1-24)

18 กษัตริ ย ทั้ งสิ้ นของบรรดา
ประชาชาติ นอนอยู อย า งมี
เกียรติ ตางก็อยู ในอุโมงคของ
ตน
19 แตเจาถูกเหว่ียงออกไปจาก
หลุมศพของเจา เหมือนกิ่ งที่
พึงรังเกียจ เหมือนเสื้ อผาของ
ผูที่ถูกสังหาร คือที่ถูกแทงดวย
ดาบ ผู ซึ่ งลงไปยังกองหินของ
หลุมศพ เหมือนซากศพที่ ถูก
เหยียบยํ่าอยูใตฝาเทา
20 เจ าจะไม ได รั บการฝ งศพ
รวมกับเขา เพราะเจาไดทําลาย
แผนดินของเจา เจาไดสังหาร
ประชาชนของเจา `ขออยาให
ใครเอยถึงชื่อของเชื้อสายแหงผู
กระทําความชั่วอีกเลย
21 จงเตรียมสังหารลูกๆของเขา
เถิด เพราะความชั่วชาแหงบิดา
ของเขา เกรงวาเขาทั้ งหลายจะ
ลุกข้ึนเปนเจาของแผนดิน และ
กระทําใหพ้ืนโลกเต็มไปดวยหัว
เมือง'"
22 พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
วา "เพราะเราจะลุกข้ึนสูกับเขา
และจะตัดชื่ อกับคนที่ เหลืออยู
และลูกหลานออกจากบาบิโลน"
พระเยโฮวาหตรัสดังนี้แหละ
23 "และเราจะกระทําให เป น

กรรมสิทธิ์ ของอีกาบาน และ
เปนสระน้ํา และจะกวาดดวยไม
กวาดแหงการทําลาย" พระเย-
โฮวาหจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ
24 พระเยโฮวาห จอมโยธาได
ทรงปฏิญาณวา "เรากะแผนงาน
ไวอยางไร ก็จะเปนไปอยางนั้น
และเราไดมุงหมายไวอยางไร ก็
จะเกิดข้ึนอยางนั้น
25 คือวาเราจะตีคนอัสซีเรียใน
แผนดิ นของเราให ย อยยั บไป
และบนภู เขาของเราเหยียบยํ่า
เขาไว และแอกของเขานั้นจะ
พรากไปจากเขาทั้ งหลาย และ
ภาระของเขานั้ นจากบาของเขา
ทั้งหลาย"
26 นี่ เปนความมุ งหมายที่ มุ ง
หมายไว เกี่ ยวกั บแผนดิ นโลก
ทั้ งสิ้ น และนี่ เปนพระหัตถซึ่ ง
เหยียดออกเหนือบรรดาประ-
ชาชาติทั้งสิ้น
27 เพราะพระเยโฮวาหจอมโย-
ธาทรงมุงไวแลว ผูใดเลาจะลบ
ลางเสียได พระหัตถของพระ
องคทรงเหยียดออก และผู ใด
จะหันใหกลับได
การบีบบังคับและปญหาตางๆ

ท่ีจะมาสูอิสราเอล
28 ในปที่ กษัตริยอาหัสสิ้นพระ
ชนม ภาระนี้มีมาวา
29 "ประเทศฟลิสเตียเอย เจา
ทุ กคนอย าเปรมปรี ดิ์ ไปเลย

อิสยาห 14

(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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เพราะวาตะบองซึ่ งตีเจานั้ นหัก
เสียแลว เพราะงูทับทางจะออก
มาจากรากเงาของงู และผลของ
มันจะเปนงูแมวเซา
30 และลูกหั วปของคนยากจน
จะมีอาหารกิน และคนขัดสนจะ
นอนลงอยางปลอดภัย แตเราจะ
ฆารากเงาของเจาดวยการกัน-
ดารอาหาร และคนที่ เหลืออยู
ของเจาจะถูกสังหารเสีย
31 โอ ประตูเมืองเอย พิลาป
รํ่าไหซิ โอ กรุงเอย จงรองไห
ประเทศฟลิสเตียเอย เจาทุกคน
จงละลายเสีย เพราะควันจะออก
มาจากทิศเหนือ และจะไมมีคน
ลาหลังในแถวของเขาเลย"
32 จะตอบทูตของประชาชาติ
นั้นวาอยางไร ก็วา "พระเยโฮ-
วาหไดทรงสถาปนาศิโยน และ
คนยากจนในชนชาติ ของพระ
องคจะไดวางใจในที่นั้น"

ภาระเกี่ยวกับโมอับ

15ภาระเกี่ ยวกั บ โมอั บ
เพราะนครอารแหงโม-

อับถูกทําลายรางในคืนเดียวและ
ไดถึงหายนะ เพราะนครคีรแหง
โมอับถูกทําลายรางในคืนเดียว
และไดถึงหายนะ
2 เขาได ข้ึ นไปยังบายิทและดี-
โบน ไปยังปูชนียสถานสูงเพ่ือจะ
รํ่าไห โมอับจะคร่ําครวญถึงเน-
โบและถึงเมเดบา ศีรษะทุก

ศีรษะจะโลน และหนวดเคราทุก
คนก็ถูกโกนออกเสีย
3 เขาจะคาดผ ากระสอบอยู ใน
ถนนหนทาง ทุกคนจะร่ําไหเปน
นักหนาที่ บนหลังคาเรือนและ
ตามถนน
4 เมืองเฮชโบนและเอเลอาเลห
จะสงเสียงรอง เสียงของเขาจะ
ไดยินไปถึงเมืองยาฮาส เพราะ
ฉะนั้นทหารที่ถืออาวุธของโมอับ
จึงจะรองเสียงดัง ชีวิตของเขาจะ
เปนที่เศราโศกแกเขา
5 จิตใจของขาพเจาจะรองออก
มาเพ่ือโมอับ ผูหลบภัยของ
โมอั บนั้ นจะหนี ไปยั งโศอาร
เหมือนยังวัวสาวที่ มีอายุสามป
เพราะตามทางข้ึนไปเมืองลู ฮีท
เขาจะข้ึนไปคร่ําครวญ ตามถนน
สู เมืองโฮโรนาอิม เขาจะเปลง
เสียงรองถึงการทําลาย
6 เพราะธารน้ําที่ นิมริมก็จะถูก
ทิ้งราง ฟางก็เหี่ยวแหง หญาก็
ไมงอก พืชที่เขียวชอุมไมมีเลย
7 เพราะฉะนั้ นทรัพยสินซึ่ งเขา
เก็บได และที่เขาสะสมไว เขาจะ
ขนเอาไปขามลําธารตนหลิว
8 เพราะเสียงรองไดกระจายไป
ทั่ วชายแดนโมอับ เสียงคร่ํา-
ครวญไปถึงเอกลาอิม เสียง
คร่ําครวญไปถึงเบเออรเอลิม
9 เพราะน้ํ าของเมื องดี โมนจะ
มีเลือดเต็มไปหมด ถึงกระนั้น

อิสยาห 14, 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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เรายังจะเพ่ิมภัยแกดีโมนอีก คือ
ใหสิงโตสําหรับชาวโมอับที่หนี
ไป และสําหรับคนที่เหลืออยูใน
แผนดิน

ธิดาของโมอับมุงคอย
อาณาจักรของพระคริสต

16เจ าจงส งลู กแกะไปยั ง
ผู ปกครองแผนดินจาก

เส-ลาตามทางถิ่นทุรกันดาร ไป
ยังภูเขาแหงธิดาของศิโยน
2 เหมือนนกที่กําลังบินหนีอยาง
ลูกนกที่พลัดรัง ธิดาของโมอับ
จะเปนอยางนั้ นตรงทาลุยขาม
แมน้ําอารโนน
3"จงใหคําปรึกษา จงอํานวย
ความยุติธรรม จงทํารมเงาของ
ทานเหมือนกลางคืน ณ เวลา
เที่ยงวัน จงชวยซอนผูถูกขับไล
อยาหักหลังผูลี้ภัย
4โมอับเอย จงใหผูถูกขับไลของ
เราอาศัยอยูทามกลางทาน จง
เปนที่กําบังภัยแกเขาใหพนจาก
หนาผูทําลาย เพราะผูบีบบังคับ
ไดสิ้นสุดแลว ผูทําลายไดหยุด
ย้ังแลว และผู เหยียบยํ่าไดถูก
เผาผลาญไปเสี ยจากแผ นดิ น
แลว
5พระที่นั่งก็จะไดรับการสถาป-
นาดวยความเมตตา บนนั้นจะมี
ผู หนึ่ งนั่ งอยู ด วยความจริ งใน
เต็นทของดาวิด คือทานผู
พิพากษาและแสวงหาความยุติ-

ธรรม และรวดเร็วในการกระทํา
ความชอบธรรม"

การทําลายความเยอหยิ่ง
ของโมอับ

6 เราไดยินถึงความเยอหย่ิงของ
โมอับวาเขาหย่ิงเสียจริงๆ ถึง
ความจองหองของเขา ความ
เยอหย่ิงของเขา และความโกรธ
ของเขา แตคําโกหกของเขาจะ
ไมสําเร็จ
7 เพราะฉะนั้ นโมอั บจะคร่ํ า-
ครวญเพื่อโมอับ ทุกคนจะคร่ํา-
ครวญ เจาทั้งหลายจะโอดครวญ
เนื่องดวยรากฐานของเมืองคีร-
หะเรเชท เพราะมันจะถูกทุบ
แนนอน
8 เพราะทุ งนาแหงเมืองเฮชโบน
ออนระทวย ทั้งเถาองุนของสิบ-
มาห เจานายทั้งหลายแหงบรร-
ดาประชาชาติไดตีกิ่ งของมันลง
ซึ่งไปถึงเมืองยาเซอร และพเน-
จรไปถึงถิ่นทุรกันดาร หนอของ
มันก็แตกกวางออกไปและผาน
ขามทะเลไป
9 เพราะฉะนั้นขาพเจาจึงรองไห
กับคนรองไหของเมืองยาเซอร
เนื่ องดวยเถาองุ นของสิบมาห
โอ เฮชโบนและเอเลอาเลหเอย
ขาพเจาจะราดเจาดวยน้ําตาของ
ขาพเจา เพราะเสียงโหรองเนื่อง
ดวยผลฤดูรอนของเจา และ
เนื่องดวยขาวที่ เกี่ยวเก็บของเจา

อิสยาห 15, 16

(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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ไดสงบลงแลว
10 เขาเอาความชื่ นบานและ
ความยินดีไปเสียจากที่ สวนผล
ไม เขาไมรองเพลงกันตามสวน
องุน ไมมีใครโหรอง ตามบอ
ยํ่าองุนไมมีคนยํ่าใหน้ําองุนออก
ข าพเจ าทําให เสี ยงเห ยํ่าองุ น
เงียบเสียแลว
11 ฉะนั้ นจิตของขาพเจ าจึ งจะ
รํ่าไหเหมือนพิณเขาคู เพ่ือโมอับ
และใจของข าพเจ ารํ่ า ไห เพ่ื อ
คีรเฮเรส
12 และตอมาเมื่ อเห็นวาโมอับ
เหน็ดเหนื่ อยอยู ที่ ปูชนียสถาน
สูงนั้น และเมื่ อเขาจะเขามาใน
สถานบริ สุ ทธิ์ ของเขาเพ่ื อจะ
อธิษฐาน เขาก็จะไมไดรับผล

คําพยากรณเรื่อง
ประเทศโมอับ

13 นี่ เปนพระวจนะซึ่ งพระเย-
โฮวาห ตรั สเกี่ ยวกั บโมอั บใน
อดีต
14 แตบัดนี้ พระเยโฮวาหตรัส
วา "ภายในสามป ตามปจางลูก
จาง สงาราศีของโมอับจะถูก
เหยียดหยาม แมมวลชนมหึมา
ของเขาทั้ งสิ้นก็ดี และคนที่
เหลืออยู นั้ นก็จะนอยและกะ-
ปลกกะเปลี้ย"
ภาระเกี่ยวกับเมืองดามัสกัส

17ภาระเกี่ ยวกับเมืองดา-
มัสกัส ดูเถิด ดามัสกัส

จะหยุดไมเปนเมือง และจะ
กลายเปนกองสิ่งปรักหักพัง
2 เมืองต างๆของอาโรเออรจะ
เริศรางเปนนิตย จะเปนที่สํา-
หรับฝูงแพะแกะ ซึ่งมันจะนอน
ลงและไมมีผูใดจะใหมันกลัว
3ปอมปราการจะสูญหายไปจาก
เอฟราอิม และราชอาณาจักรจะ
สูญหายไปจากดามัสกัสและคน
ที่เหลืออยูของซีเรีย พวกเขาจะ
เปนเหมือนสงาราศีของคนอิส-
ราเอล พระเยโฮวาหจอมโยธา
ตรัสดังนี้แหละ
4และต อมาในวั นนั้ นสง าราศี
ของยาโคบจะตกต่ํา และความ
อวนที่เนื้อของเขาจะซูบผอมลง
5 และจะเป นเหมื อนเมื่ อคน
เกี่ ยวขาวเก็บเกี่ ยวพืชขาวที่ ตั้ ง
อยู และแขนของเขาจะเกี่ ยวรวง
ขาว และจะเปนเหมือนเมื่อคน
หนึ่ งเก็บรวงขาวในที่หุบเขาเร-
ฟาอิม
6จะมีผลองุ นเหลืออยู บ างใน
นั้น เหมือนอยางเมื่อตีตนมะ-
กอกเทศใหลูกหลน จะมีเหลือ
อยู ที่ ยอดสู งที่ สุ ดสองสามลู ก
หรือที่ เหลือบนกิ่ งไม    ผล
สี่หาลูก พระเยโฮวาหพระเจา
แหงอิสราเอลตรัสดังนี้แหละ
7ในวันนั้น คนจะมองดูพระผู
สรางตน และนัยนตาเขาจะเอา
ใจใสในองคบริสุทธิ์ ของอิสรา-

อิสยาห 16, 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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เอล
8 เขาจะไมมองแทนบูชา ผลงาน
แหงมือของเขา และเขาจะไม
เอาใจใสสิ่ งที่ นิ้ วของเขาเองได
กระทําข้ึน ไมวาจะเปนเสารูป
เคารพ หรือรูปเคารพทั้งหลาย
9ในวันนั้นเมืองเขมแข็งของเขา
จะเปนเหมือนกิ่ งไมที่ ถู กทอด
ทิ้ง  และกิ่งกานที่อยูบนยอดสูง
ที่ สุดซึ่ งเขาไดละทิ้ งเพราะคน
อิสราเอล และจะมีการรกราง
วางเปลาเกิดข้ึน
10 เพราะเจาไดหลงลืมพระเจา
แหงความรอดของเจาเสีย และ
มิไดจดจําศิลาเขมแข็งของเจา
ฉะนั้ นเจ าจะปลู กต นอภิ รมย
และจะปลูกกิ่งไมตางชาติลง
11 เจาจะทําใหมันงอกในวันที่
เจาปลูกมัน และจะทําใหมัน
ออกดอกในเช าของวั นที่ เจ า
หวาน ถึงกระนั้นผลการเก็บ
เกี่ยวก็จะหนีไป ในวันแหงความ
กลัดกลุมและความทุกขใจอยาง
เหลือเกิน
12 วิบัติแกชนชาติทั้ งหลายเปน
อันมาก ซึ่ งทําเสียงกึกกอง
เหมือนทะเลกองกึก และแก
เสียงครืนๆของชนชาติทั้ งหลาย
ซึ่งครืนๆเหมือนเสียงครืนๆของ
น้ําที่มีกําลังมาก
13 ชนชาติ ทั้ ง หลายครื นๆ
เหมือนเสียงครืนๆของน้ําเปน

อันมาก แตพระเจาจะทรงขนาบ
ไว และมันจะหนีไปไกลเสีย จะ
ถูกไล ไปเหมือนแกลบตองลม
บนภูเขา เหมือนพืชแหงปลิวไป
ตอหนาลมหมุน
14 ดูเถิด พอเวลาเย็น ก็ความ
สยดสยอง กอนรุ งเชา ก็ไมมี
เขาทั้งหลายแลว นี่เปนสวนของ
บรรดาผูที่ ริบของของเรา และ
เปนสวนของผูที่ปลนเรา

ประเทศอียิปตในสมัยท่ี
อิสราเอลถูกรวบรวมกันอีก

18วิบัติแกแผนดินแหงปก
ที่ กระหึ่ม ซึ่ งอยู เลย

แมน้ําทั้งหลายแหงเอธิโอเปย
2ซึ่งสงทูตไปโดยทางทะเล โดย
เรือตนกกบนน้ํา กลาววา "เจา
ผูสื่อสารที่รวดเร็วเอย จงไปยัง
ประชาชาติที่ ถูกกระจัดกระจาย
และถูกปอกเปลือก ยังชนชาติที่
เขากลัวตั้งแตแรก ยังประชาชาติ
ที่ เขมแข็งและมักชนะ ซึ่ งแผน
ดินของเขามีแมน้ําแบง"
3ท านทั้ งปวงผู เป นชาวพิภพ
ท านอาศัยอยู บนแผนดิ นโลก
เมื่อเขายกอาณัติสัญญาณข้ึนบน
ภูเขา จงมองดู เมื่อเขาเปาแตร
จงฟง
4 เพราะพระเยโฮวาห ตรั สแก
ขาพเจาดังนี้วา "เราจะพักผอน
และจะพิจารณาจากที่ อาศัยของ
เรา เหมือนความรอนที่กระจาง

อิสยาห 17, 18

(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
อยูบนผักหญา เหมือนอยางเมฆ
แหงน้ําคางในความรอนของฤดู
เกี่ยว"
5 เพราะกอนถึงฤดูเกี่ ยว ดอก
ตูมเบงบานเต็มที่ แลว และผล
องุ นเปรี้ ยวกําลั งสุ กอยู ในช อ
ของมัน พระองคจะทรงตัด
แขนงออกดวยขอลิดแขนงและ
นําออกไป และจะทรงตัดกิ่งกาน
นั้นลงเสีย
6และเขาทั้งหลายจะถูกทิ้งไวทั้ง
หมดใหแกเหย่ียวที่อยูบนภูเขา
และแก สั ตว แห งแผ นดิ นโลก
และนกกินเหย่ือจะกินเสียในฤดู
รอน และบรรดาสัตวทั้งสิ้นแหง
แผ นดิ นโลกจะกิ นเสี ยในฤดู
หนาว
7ในครั้งนั้น เขาจะนําของกํานัล
มาถวายแดพระเยโฮวาห จอม
โยธาจากชนชาติ ที่ ถู กกระจั ด
กระจายและถูกปอกเปลือก จาก
ชนชาติที่เขากลัวตั้งแตแรก จาก
ประชาชาติ ที่ เข มแข็ งและมั ก
ชนะ ซึ่งแผนดินของเขามีแมน้ํา
แบง ยังสถานที่แหงพระนาม
ของพระเยโฮวาหจอมโยธา คือ
ภูเขาศิโยน

ภาระเกี่ยวกับอียิปต

19ภาระเกี่ยวกับอียิปต ดู
เถิด พระเยโฮวาหทรง

เมฆอันรวดเร็ วและจะเสด็จมา
ยังอียิปต ตอพระพักตรพระ

องค รูปเคารพแหงอียิปตจะ
สั่ นสะเทือน และใจของคน
อียิปตจะละลายไปภายในตัวเขา
2และเราจะกวนใหคนอียิปตตอ
สู กับคนอียิปต และเขาจะสูรบ
กัน ทุกคนรบพี่นองของตน และ
ทุ กคนรบเพื่ อนบ านของตน
เมืองรบกับเมือง ราชอาณาจักร
รบกับราชอาณาจักร
3และในสมัยนั้ นคนอียิปตก็จะ
จนใจ และเราจะกระทําใหแผน
งานของเขายุ งเหยิง และเขาจะ
ปรึกษารูปเคารพและพวกหมอดู
และคนทรง และพอมดแมมด
4และเราจะมอบคนอียิปตไวใน
มือของนายที่แข็งกระดาง และ
กษั ตริ ย ดุ ร ายคนหนึ่ งจะปก
ครองเหนือเขา องคพระผู เปน
เจา พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
ดังนี้แหละ
5และน้ําจะแหงไปจากทะเลและ
แมน้ําจะแหงผาก
6และแมน้ําของมันจะเนาเหม็น
และแมน้ํ าแห งการป องกั นจะ
นอยลงและแหงไป ตนออและ
กอปรือจะเหี่ยวแหง
7กอแขมที่แมน้ํา ที่ริมฝงแมน้ํา
และทั้ งสิ้ นที่หวานลงขางแมน้ํา
นั้ นจะแหงไป จะถูกไลไปเสีย
และไมมีอีก
8ชาวประมงจะรองทุกข คือ
บรรดาผูที่ตกเบ็ดในแมน้ําจะไว

อิสยาห 18, 19

(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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หนา 1414
ทุกข และผูที่ทอดแหลงในน้ํา
จะออนระทวย
9คนงานที่หวีปานจะอับอาย ทั้ง
คนที่ทอฝายขาวดวย
10 บรรดาผู ที่ ทําเข่ื อนและสระ
น้ําสําหรับปลา เปาหมายของเขา
จะถูกบีบคั้น
11 พวกเจ านายแห งโศอั นโง
เขลาทีเดียว ที่ปรึกษาที่ ฉลาด
ของฟาโรหใหคําปรึกษาอยางโง
เขลา พวกเจาจะพูดกับฟาโรห
ไดอยางไรวา "ขาพระองคเปน
บุตรของนักปราชญ เปนเชื้ อ
สายของกษัตริยโบราณ"
12 พวกทานอยูที่ ไหน นัก
ปราชญของทานอยูที่ ไหน ให
เขาบอกท านและให เขาทําให
แจงซิวา พระเยโฮวาหจอมโยธา
มีพระประสงคอะไรกับอียิปต
13 เจานายแหงโศอันกลายเปน
คนโง และเจานายแหงโนฟถูก
หลอกลวงแลว บรรดาผูที่ เปน
ศิลามุมเอกของตระกูลของอี-
ยิปต ไดนําอียิปตใหหลงไป
14 พระเยโฮวาหทรงปนดวงจิต
แหงความยุ งเหยิงไวในอี ยิปต
และเขาทั้ งหลายได กระทําให
อียิปตแชเชือนในการกระทําทั้ ง
สิ้ นของมัน ดั่ งคนเมาโซเซอยู
บนสิ่งที่เขาอาเจียน
15 ไมมีอะไรที่จะกระทําไดเพ่ือ
ชวยอียิปต ซึ่ งหัวก็ดี หางก็ดี

หรือกิ่ งกานก็ดี ตนกกก็ดี ไม
อาจจะทําได
16 ในวันนั้น อียิปตจะเปน
เหมือนผูหญิง จะเกรงกลัวและ
หวาดกลัวตอพระหัตถซึ่ งพระ
เยโฮวาหจอมโยธาทรงกวัดแกวง
เหนือเขา
17 และแผนดินยูดาหจะเปนที่
หวาดกลัวแกคนอียิปต เมื่ อ
กลาวชื่ อใหคนหนึ่ งคนใดเขาก็
จะกลัว เพราะพระประสงคของ
พระเยโฮวาหจอมโยธา ซึ่ งทรง
ประสงคตอเขาทั้งหลาย
18 ในวันนั้นจะมีหาหัวเมืองใน
แผนดินอี ยิปตซึ่ งพูดภาษาของ
คานาอัน และปฏิญาณตอพระ
เยโฮวาหจอมโยธา เมืองหนึ่งเขา
จะเรียกวา เมืองแหงการรื้อทํา
ลาย
19 ในวันนั้นจะมีแทนบูชาแทน
หนึ่ งแดพระเยโฮวาหในทาม-
กลางแผนดินอียิปต และมีเสา
สําคัญแดพระเยโฮวาห ที่ พรม
แดน
20 จะเปนหมายสําคัญและเปน
พยานในแผนดินอี ยิปตถึงพระ
เยโฮวาหจอมโยธา เพราะเมื่ อ
เขาทั้ งหลายรองทูลตอพระเย-
โฮวาห เหตุดวยผู บีบบังคับเขา
พระองค จะทรงส งผู ช วยผู ย่ิ ง
ใหญมาใหเขา และผูนั้นจะทรง
ชวยเขาใหพน

อิสยาห 19

(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
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หนา 1415
21 และพระเยโฮวาหจะสําแดง
พระองค ให เป นที่ รู จั กแก คน
อียิปต และคนอียิปตจะรูจักพระ
เยโฮวาหในวันนั้น และจะถวาย
เครื่ องสักการบูชา และเครื่ อง
ถวาย และเขาทั้ งหลายจะปฏิ-
ญาณตอพระเยโฮวาหและปฏิ-
บัติตาม
22 และพระเยโฮวาห จะโจมตี
อียิปต ทรงโจมตีพลาง ทรงรัก-
ษาพลาง และเขาทั้งหลายจะหัน
กลับมาหาพระเยโฮวาห และ
พระองคจะทรงฟงคําวิงวอนของ
เขา และทรงรักษาเขา
23 ในวันนั้นจะมีทางหลวงจาก
อียิปตถึงอัสซีเรีย และคนอัสซี-
เรียจะเขามายังอียิปต และคน
อียิปตยังอัสซีเรีย และคนอียิปต
จะปรนนิบัติพรอมกับคนอัสซี-
เรีย
24 ในวันนั้นอิสราเอลจะเปนที่
สามกับอี ยิปตและกับอัสซี เรีย
เปนพรทามกลางแผนดินนั้น
25 เป นผู ที่ พระเยโฮวาหจอม
โยธาจะทรงอํานวยพระพรว า
"อี ยิปตชนชาติของเราจงไดรับ
พร และอัสซีเรียผลงานแหงมือ
ของเรา และอิสราเอลมรดกของ
เรา"

อัสซีเรียจะทําลายอียิปต

20ในปที่ทารทาน (ผูซึ่ ง
ซารกอนกษัตริ ยแห ง

อัสซีเรียทรงใชมานั้น) ไดมา
ถึงเมืองอัชโดดและไดตอสู ยึด
เมืองอัชโดดนั้นได
2 ในครั้ งนั้ นพระเยโฮวาหตรัส
โดยอิสยาห บุตรชายอามอสว า
"จงไปแก ผ ากระสอบออกจาก
บ้ันเอวของเจา และเอารองเทา
ออกจากเทาของเจา" และทานก็
กระทําตาม เดินเปลือยกายและ
เทาเปลา
3และพระเยโฮวาหตรัสวา "อิส-
ยาห ผู รับใชของเราเดินเปลือย
กายและเทาเปลาสามป เปน
หมายสําคัญและเปนมหัศจรรย
แกอียิปตและแกเอธิโอเปยฉัน
ใด
4กษัตริยแหงอัสซีเรียจะนําคน
อียิปตไปเปนเชลย และจะกวาด
คนเอธิโอเปยไปเปนเชลย ทั้ ง
คนหนุมสาวและคนแก เปลือย
กายและเทาเปลา เปดกน เปนที่
ละอายแกอียิปต
5แล วเขาทั้ งหลายจะกลั วและ
อับอายดวยเหตุเอธิโอเปยความ
หวังของเขา และอียิปตความ
โออวดของเขา
6และชาวเกาะนี้ จะกลาวในวัน
นั้นวา "ดูเถิด นี่แหละผูซึ่งเรา
หวังใจ และผูซึ่ งเราหนีไปหา
ความช วยให พ นจากกษัตริ ย
อัสซีเรีย และเราจะหนีใหพนได
อยางไร"

อิสยาห 19, 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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ภาระเกี่ยวกับถ่ินทุรกันดาร

21ภาระเกี่ ยวกั บถิ่ นทุ ร-
กั น ด า ร ข อ ง ท ะ เ ล

เหมื อนลมหมุนในภาคใต พัด
เกลี้ยงไป มันมาจากถิ่นทุรกัน-
ดาร จากแผนดินอันนาคราม
กลัว
2 เขาบอกนิมิตที่ เหี้ ยมหาญแก
ขาพเจาวาผูปลนเขาปลน ผูทํา
ลายเขาทําลาย โอ เอลามเอย จง
ข้ึนไป โอ มีเดียเอย จงเขาลอม
ซึ่ งมันใหเกิดการถอนหายใจทั้ ง
สิ้น เราไดกระทําใหสิ้นไปแลว
3 เพราะฉะนั้นบ้ันเอวของขาพ-
เจาจึงเต็มดวยความแสนระทม
ความเจ็ บปวดฉวยข าพเจ าไว
อยางความเจ็บปวดที่หญิงกําลัง
คลอดบุตร ขาพเจาจนใจเพราะ
สิ่ งที่ ไดยิน ขาพเจาทอถอย
เพราะสิ่งที่ไดเห็น
4 จิตใจของข าพเจ าฟุ งซ านไป
ความหวาดเสียวกระทําใหขาพ-
เจาครั่ นคราม แสงโพลเพลซึ่ ง
ขาพเจาหวังกลับทําใหขาพเจา
สั่นสะเทือน
5จงเตรียมสํารับไว จงเฝาอยู
บนหอคอย จงกิน จงดื่ม เจา
นายทั้งหลายเอย จงลุกข้ึนชโลม
โลไวดวยน้ํามัน
6 เพราะองคพระผู เปนเจาตรัส
กับขาพเจาดังนี้ วา "จงไป ตั้ ง
ยามใหเขาไปรองประกาศสิ่ งที่

เขาเห็น"
7 เขาไดเห็นรถรบพรอมกับพล
มาเปนคูๆ รถเทียมลาเปนคูๆ
และรถเทียมอูฐเปนคูๆ เขาได
ฟงอยางพินิจพิเคราะห อยาง
พินิจพิเคราะหทีเดียว
8แลวผู เห็นไดรองวา "พวกเขา
มาดุจสิงโต ขาแตองคพระผู
เปนเจา ขาพระองคยืนอยูบน
หอคอยตลอดไปในกลางวั น
ขาพระองคประจําอยูที่ตําแหนง
ของขาพระองคตลอดหลายคืน
9และ ดูเถิด รถรบพรอมพลรบ
กับพลมาเปนคูๆกําลังมา" และ
เขาตอบวา "บาบิโลนลมแลว
ลมแลว บรรดารูปเคารพสลักทั้ง
สิ้ นแหงพระของเขา พระองค
ทรงทําลายลงถึงพ้ืนดิน"
10 โอ ทานผู ถูกนวดและผู ถูก
ฝดของขาพเจาเอย ขาพเจาได
ยินอะไรจากพระเยโฮวาหจอม
โยธา พระเจาแหงอิสราเอล
ข าพเจาก็ ร องประกาศแกท าน
อยางนั้น

ภาระเกี่ยวกับดูมาห
11 ภาระเกี่ ยวกับดูมาห มีคน
หนึ่ งเรียกข าพเจ าจากเสอี รว า
"คนยามเอย ดึกเทาไรแลว คน
ยามเอย ดึกเทาไรแลว"
12 คนยามตอบวา "เชามาถึง
กลางคืนมาดวย ถาจะถาม ก็
ถามเถิด จงกลับมาอีก"

อิสยาห 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
ภาระเกี่ยวกับอาระเบีย

13 ภาระเกี่ ยวกับอาระเบีย โอ
กระบวนพ อค าของคนเดดาน
เอย เจาจะพักอยู ในดงทึบใน
อาระเบีย
14 ชาวแผนดินเทมาได เอาน้ํา
มาใหคนกระหาย เขาเอาขนม
ปงมาตอนรับคนลี้ภัย
15 เพราะเขาได หนี จากดาบ
จากดาบที่ชักออก จากธนูที่โกง
อยู และจากสงครามซึ่ งทําให
ทุกขทรมานเปนอยางมาก
16 เพราะองคพระผูเปนเจาตรัส
กับขาพเจาดังนี้วา "สงาราศีทั้ง
สิ้นของเคดารจะถึงที่ สุดภายใน
ปเดียวตามปจางลูกจาง
17 และนั กธนู ที่ เหลื ออยู ของ
ทแกลวทหารแหงชาวเคดารจะ
เหลือนอย เพราะพระเยโฮวาห
พระเจ าของอิ สราเอลได ตรั ส
แลว"
ภาระเกี่ยวกับท่ีลุมแหงนิมิต

22ภาระเกี่ ยวกั บที่ ลุ ม
แหงนิมิต ที่เจาไดข้ึน

ไป เจาทุกคน ที่บนหลังคาเรือน
นั้น เปนเรื่องอะไรกัน
2 เจาผู เปนเมืองที่ เต็มดวยการ
โหรอง เมืองที่อึกทึกครึกโครม
นครที่เตนโลด ผูที่ถูกฆาของเจา
มิไดถูกฆาดวยดาบ หรือตายใน
สงคราม
3 ผู ครองเมืองของเจาทั้ งหมด

หนีกันไปแลว เขาถูกจับไดโดย
นายธนู ชายฉกรรจของเจาทุก
คนถูกจับแมวาเขาไดหนีไปไกล
แลว
4 เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงวา
"อยามองขาพเจา ใหขาพเจา
หลั่งน้ําตาอยางขมข่ืน อยาอุต-
สาหเลาโลมขาพเจาเลย เหตุ
ดวยการทําลายธิดาแหงชนชาติ
ของขาพเจา"
5 เพราะองคพระผู เปนเจาพระ
เจาจอมโยธาทรงมีวันหนึ่ง เปน
วาระจลาจล วาระเหยียบยํ่า และ
วาระยุ งเหยิงในที่ ลุ มแหงนิมิต
คือการพังกําแพงลงและโหรอง
ใหแกภูเขา
6 เอลามหยิบแลงธนู กับเหลา
รถรบพร อมพลรบและพลม า
และคีรก็เผยโล
7ตอมาที่ ลุ มที่ ดีที่ สุดของทาน
จะเต็มไปดวยรถรบ และพลมา
จะเขาประจําที่ประตูเมือง
8พระองคทรงเอาสิ่ งปดบังยู-
ดาหไปเสียแลว ในวันนั้นทาน
ไดมองที่อาวุธแหงเรือนพนา
9ทานไดเห็นชองโหวแหงนคร
ดาวิดวามีหลายแหง แลวทาน
ทั้งหลายก็เก็บน้ําในบอลาง
10 และทานก็นับเรือนของเยรู-
ซาเล็ม และทานก็พังเรือนมา
เสริมกําแพงเมือง
11 ท านทําที่ ขั บน้ํ าไว ระหว าง

อิสยาห 21, 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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หนา 1418
กําแพงทั้ งสองเพ่ื อรับน้ํ าของ
สระเกา แตทานมิไดมองดูผูที่
ไดทรงบันดาลเหตุ และมิได
เอาใจใสผูทรงวางแผนงานนี้ ไว
นานมาแลว
12 ในวันนั้นองคพระผู เปนเจา
พระเจาจอมโยธาทรงเรียกใหรํ่า
ไหและคร่ําครวญ ใหมีศีรษะ
โลนและใหคาดตัวดวยผากระ-
สอบ
13 และ ดูเถิด มีความชื่นบาน
และความยินดี มีการฆาวัวและ
ฆาแกะ มีการกินเนื้ อและด่ืม
น้ําองุน "ใหเรากินและดื่มเถิด
เพราะวาพรุงนี้เราจะตาย"
14 พระเยโฮวาห จอมโยธาได
ทรงสําแดงในหูของข าพเจ าว า
"แนที เดียวที่ จะไมลบความชั่ ว
ชาอันนี้ ใหเจา จนกวาเจาจะ
ตาย" องคพระผูเปนเจาพระเจา
จอมโยธาตรัสดังนี้

การพิพากษาตอเชบนาห
15 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
จอมโยธาตรัสดังนี้ วา "ไปเถิด
ไปหาผู รักษาทรัพยสมบัติคนนี้
คือไปยังเชบนาห ผูดูแลราชสํา-
นัก และจงพูดกับเขาวา
16 เจามีสิทธิ์อะไรที่นี่ และเจามี
ใครอยูที่ นี่ เจาจึงสกัดอุโมงค
ที่ นี่ เพ่ือตัวเจาเอง ดุจคนสกัด
อุโมงคในที่ สูง และสลักที่ อยู
สําหรับตนเองในศิลา

17 ดูเถิด พระเยโฮวาหจะทรง
เหว่ี ยงเจ าออกไปให เปนเชลย
อยางแรง พระองคจะทรงฉวย
เจาใหแนน
18 และมวนเจา และขวางเจาไป
อยางลูกบอลลยังแผนดินกวาง
เจาจะตายที่นั่น และที่นั่ นจะมี
รถรบอันตระการของเจา เจาผู
เปนที่อดสูแกเรือนนายของเจา
19 เราจะผลั กเจ าออกไปจาก
ตําแหนงของเจา และเจาจะถูก
ดึงลงมาจากหนาที่ของเจา
20 อยู มาในวันนั้ นเราจะเรียก
ผู รับใชของเรา คือเอลียาคิม
บุตรชายฮิลคียาห
21 เราจะเอาเสื้ อยศของเจามา
สวมใหเขา และจะเอาผาคาด
ของเจาคาดเขาไว และจะมอบ
อํานาจปกครองของเจาไวในมือ
ของเขา และเขาจะเปนดังบิดา
แก ชาวเยรู ซาเล็ มและแก วงศ
วานยูดาห
22 และเราจะวางลูกกุญแจของ
วังดาวิดไวบนบาของเขา เขาจะ
เปดและไมมีผูใดปด เขาจะปด
และไมมีผูใดเปด
23 และเราจะตอกเขาไวเหมือน
ตอกหมุดในที่มั่นคง และเขาจะ
เป นที่ นั่ งมี เกี ยรติแก วงศ วาน
บิดาของเขา
24 และเขาทั้ งหลายจะแขวนไว
บนตัวเขาซึ่ งสงาราศีทั้ งสิ้ นของ

อิสยาห 22

(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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หนา 1419
วงศวานบิดาของเขา ลูกหลานผู
สืบสาย ภาชนะเล็กๆทุกชิ้ น
ตั้งแตถวยจนถึงเหยือกทั้งสิ้น
25 พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
วา ในวันนั้นหมุดที่ปกแนนอยู
ในที่มั่ นจะหลุด มันจะถูกโคน
ลงและตกลงมา และภาระที่อยู
บนนั้นจะถูกขจัดออก เพราะ
พระเยโฮวาหไดตรัสไวแลว"

ภาระเกี่ยวกับเมืองไทระ
และเมืองไซดอน

23ภาระเกี่ยวกับเมืองไท-
ระ บรรดากําป นแหง

ทารชิชเอย จงคร่ําครวญ เพราะ
ว าเมืองนั้ นถู กทําลายร างเสี ย
แลว ไมมีเรือนหรือทาจอดเรือ
เผยใหเขาทั้ งหลายประจักษ ณ
แผนดินคิทธิม
2ชาวเกาะเอย จงนิ่งเสีย เจาซึ่ง
พอคาแหงเมืองไซดอนที่ ผูผาน
ขามทะเลไป ไดทําใหเจาเต็ม
บริบูรณ
3และข ามน้ํามากหลายรายได
ของเมืองนั้นคือขาวเมืองชิโหร
เป นผลเกี่ ยวเก็ บของแม น้ํ า
เมืองนั้ นเปนพอคาของบรรดา
ประชาชาติ
4โอ ไซดอนเอย จงอับอายเถิด
เพราะทะเลไดพูดแลว ที่กําบัง
เขมแข็งของทะเลพูดวา "ขามิได
ปวดครรภ หรือขามิไดคลอด
บุตร ขามิไดเลี้ยงดูคนหนุม

หรือบํารุงเลี้ยงหญิงพรหมจารี"
5 เขาทั้ งหลายรับเรื่ องราวเกี่ ยว
กับอียิปตอยางไร เขาจะแสน
ระทมอยูดวยเรื่องราวเมืองไทระ
อยางนั้น
6จงขามไปยังทารชิชเถิด ชาว
เกาะเอย จงคร่ําครวญ
7นี่ เปนเมืองที่ สนุกสนานของ
เจาทั้ งหลายหรือ ซึ่ งกําเนิดมา
แตกาลโบราณ ซึ่ งเทาไดพามัน
ไปตั้งอยูไกล
8 ผู ใดไดมุ งหมายไว เชนนี้ ตอ
เมืองไทระ คือเมืองที่ ใหมงกุฎ
ซึ่ งบรรดาพอคาของมันเปนเจา
นาย ซึ่ งพวกพาณิชของมันเปน
คนมีเกียรติของโลก
9พระเยโฮวาหจอมโยธาทรงมุ ง
หมายไว เพ่ื อจะหลู ความเย อ
หย่ิงของสงาราศีทั้ งสิ้ น เพ่ือ
หลู เกียรติของผูมีเกียรติทั้ งสิ้ น
ในแผนดินโลก
10 โอ ธิดาแหงทารชิชเอย จง
ผ านแผ นดิ นของเจ าข ามไป
เหมือนแมน้ํา มันไมมีกําลังอีก
เลย
11 พระองค ทรงเหยี ยดพระ
หั ตถ ของพระองค เหนื อทะเล
พระองคทรงบันดาลใหบรรดา
ราชอาณาจักรสั่นสะเทือน พระ
เยโฮวาห ทรงบัญชาเกี่ ยวกั บ
เร่ืองเมืองแหงพาณิชย เพ่ือจะ
ทําลายที่ กําบังเขมแข็งของมัน

อิสยาห 22, 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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หนา 1420
เสีย
12 และพระองคตรัสวา "โอ
ธิ ดาพรหมจารี ผู ถู กบีบบังคับ
แหงไซดอนเอย เจาจะไมลิงโลด
ตอไปอีก จงลุกข้ึนขามไปคิทธิม
เถิด แมที่นั่นเจาก็จะไมมีความ
สงบ"
13 จงดูแผนดินแหงคนเคลเดีย
เถิด ชนชาตินี้ยังไมมีข้ึนมา จน
กวาคนอัสซีเรียสถาปนาแผนดิน
นั้นไวสําหรับคนที่อาศัยอยูตาม
ถิ่นทุรกันดาร พวกเขาไดกอเชิง
เทินของเขาขึ้น พวกเขากอวังทั้ง
หลายของเขาขึ้น แตทานกระทํา
ใหมันเปนที่ปรักหักพัง
14บรรดากําปนแหงทารชิชเอย
จงคร่ําครวญเถิด เพราะวาที่
กําบังเขมแข็งของเจาถูกทิ้ งราง
เสียแลว
15 ตอมาในวันนั้น เขาจะลืม
เมืองไทระเจ็ดสิบป อยางกับ
อายุของกษัตริยองคเดียว พอ
สิ้ นเจ็ดสิบป ไทระจะรองเพลง
อยางหญิงแพศยาวา
16 "หญิงแพศยาที่ เขาลื มแล ว
เอย จงหยิบพิณเขาคู เดินไปทั่ว
เมือง จงบรรเลงเพลงไพเราะ
รองเพลงหลายๆบท เพ่ือเขาจะ
ระลึกเจาได"
17 ตอมาเมื่อสิ้นเจ็ดสิบป พระ
เยโฮวาหจะทรงเย่ียมเยียนเมือง
ไทระ และเมืองนั้นจะกลับไปรับ

จางใหม และจะเลนชูกับบรรดา
ราชอาณาจักรทั้งสิ้นบนพื้นโลก
18 สินคาของมันและสินจางของ
มันจะเปนของบริสุทธิ์ ถวายแด
พระเยโฮวาห จะไมสะสมไวหรือ
เก็บนิ่ งไว แตสินคาของมันจะ
อํานวยอาหารอุดมและเสื้ อผ า
งามแก บรรดาผู ที่ อยู ต อพระ
พักตรพระเยโฮวาห

พอสมัยความทุกขตางๆ
ผานไปแลวก็จะเกิดยุคแหง
อาณาจักรของพระคริสต

24ดูเถิด พระเยโฮวาหจะ
ทรงทิ้งโลกใหราง และ

ทรงกระทําใหรางเปลา และพระ
องคจะทรงคว่ําแผนดินโลกและ
กระจายผูอาศัยของมัน
2และจะเปนอยางนั้นตอปุโรหิต
อยางเปนกับประชาชน ตอนาย
ของเขา อยางเปนกับทาส ตอ
นายผูหญิงของเขา อยางเปนกับ
สาวใช ตอผูขาย อยางเปนกับ
ผูซื้อ ตอผู ยืม อยางเปนกับผู
ใหยืม ตอผู ใหยืมโดยคิดดอก
เบ้ีย อยางผูยืมโดยคิดดอกเบ้ีย
3 แผ นดิ นนั้ นจะถู กทิ้ ง ร า ง
อยางสิ้ นเชิง และถูกปลนหมด
สิ้น เพราะพระเยโฮวาหไดตรัส
พระวจนะนี้แลว
4 โลกก็ไวทุกขและเหี่ยวแหงไป
พิภพก็ อ อนระทวยและเหี่ ยว
แหง คนสูงศักดิ์ของโลกก็ออน

อิสยาห 23, 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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ระทวยไป
5 โลกนี้ มี ราคี เพราะผู อาศัยใน
นั้น เพราะเขาทั้ งหลายละเมิด
ตอพระราชบัญญัติ ไดฝาฝนกฎ
ไดหักพันธสัญญานิรันดรนั้น
6 เพราะฉะนั้นคําสาปก็กลืนโลก
และผูที่ อาศัยในนั้นก็โดดเดี่ ยว
เพราะฉะนั้นผูอาศัยในแผนดิน
โลกจึงถูกเผาผลาญ มีคนเหลือ
นอย
7น้ําองุนใหมก็ไวทุกข เถาองุน
ก็ออนระทวย จิตใจที่ ร่ืนเริง
ทั้งปวงก็ถอนหายใจ
8 เสียงสนุกสนานของรํามะนาก็
เงียบ เสียงของผูเบิกบานก็หยุด
เสีย เสียงสนุกสนานของพิณ
เขาคูก็เงียบ
9 เขาจะไมดื่ มเหลาองุ นพรอม
กับการรองเพลงอีก เมรัยก็จะ
เปนของขมแกผูที่ดื่ม
10 เมืองที่ จลาจลแตกหั กเสี ย
แลว บานทุกหลังก็ปดหมด ไม
ใหใครเขาไป
11 มีเสียงรองที่ กลางถนนดวย
เร่ืองเหลาองุน ความชื่นบานทั้ง
สิ้ นก็เยือกเย็นลงแลว ความ
ยินดีของแผนดินก็หายสูญไป
12 มีการรกร างวางเปลาทิ้ งไว
ในเมือง ประตูเมืองก็ถูกทุบ
ทําลายเสีย
13 เพราะจะเปนเชนนี้อยูทาม-
กลางแผนดิน ทามกลางชนชาติ

ทั้ งหลาย อยางกับเมื่ อตนมะ-
กอกเทศถูกเขยา อยางเมื่อการ
เก็บเล็มตามเถาองุนสิ้นลง
14 เขาทั้ งหลายจะเปล งเสี ยง
ของเขาข้ึน เขาจะรองเพลง
ฉลองความโอ อ าตระการของ
พระเยโฮวาห เขาจะโหรองจาก
ทะเล
15 เพราะฉะนั้น ในรุ งอรุณจง
ถวายสงาราศีแดพระเยโฮวาห
ในเกาะทั้ งหลายแห งทะเลจง
ถวายแดพระนามแหงพระเยโฮ-
วาหพระเจาของอิสราเอล
ความทุกขเวทนาครั้งใหญ

(สดด 2:5; วว 7:14)
16 ตั้ งแตที่ สุดปลายโลกเราได
ยินเสียงเพลงสรรเสริญวา สงา
ราศีจงมีแกผูชอบธรรม แต
ขาพเจาวา "ขาพเจาก็ผายผอม
ขาพเจาก็ผายผอม วิบัติแก
ขาพเจา เพราะคนทรยศประ-
พฤติอยางทรยศย่ิง เอย คน
ทรยศประพฤติอยางทรยศย่ิง"
17 โอ ชาวแผนดินโลกเอย
ความสยดสยองและหลุมพราง
และกับก็มาทันเจาแลว
18 ตอมาผูใดหนีเมื่อไดยินเสียง
ความสยดสยองนั้น จะตกใน
หลุมพราง และผูที่ ปนออกมา
จากหลุมพรางก็จะติดกับ เพราะ
วาหนาตางของฟ าสวรรคก็ถูก
เปด และรากฐานของแผนดิน

อิสยาห 24

(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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โลกก็หว่ันไหว
19 โลกแตกสลายสิ้ นเชิ งแล ว
โลกแตกเปนเสี่ ยงๆ โลกถูก
เขยาอยางรุนแรง
20 โลกก็ จะซวนเซไปอย างคน
เมา มันจะแกวงไปอยางเพิง
การละเมิดของโลกจะหนักอยู
บนมัน และมันจะลมและจะไม
ลุกอีก
21 ตอมาในวันนั้นพระเยโฮวาห
จะทรงลงโทษบริ วารของฟ า
สวรรคในฟาสวรรค และบรร-
ดากษัตริย ของแผนดินโลกใน
แผนดินโลก

การเปนขึ้นมาจาก
ความตายครั้งแรก

22 เขาทั้งหลายจะถูกรวบรวมไว
ดวยกัน ดั่ งนักโทษในคุกมืด
เขาทั้งหลายจะถูกกักขังไวในคุก
และตอมาหลายวันเขาจึงจะถูก
ลงโทษ
23 แลวดวงจันทรจะอดสู และ
ดวงอาทิตยจะอับอาย เพราะวา
พระเยโฮวาห จอมโยธาจะทรง
ราชยบนภูเขาศิโยนและในเยรู-
ซาเล็ม และสงาราศีจะปรากฏ
ตอหนาพวกผูใหญของพระองค

การมีชัยในยุคแหง
อาณาจักรของพระคริสต

25โอ ขาแตพระเยโฮวาห
พระองค ทรงเป นพระ

เจาของขาพระองค ขาพระองค

จะยอพระเกียรติพระองค ขา
พระองคจะสรรเสริญพระนาม
ของพระองค เพราะพระองคได
ทรงกระทําการมหัศจรรย แผน
งานที่พระองคทรงดําริไวนานมา
แลวก็สัตยซื่อและเปนความจริง
2 เพราะพระองคไดทรงกระทํา
ใหเมืองเปนกองขยะ เมืองมี
ปอมเปนที่ปรักหักพัง วังของ
ชนต างด าวไม เปนเมืองตอไป
อีก จะไมกอสรางข้ึนอีกเลย
3 เพราะฉะนั้นประชาชาติที่ แข็ง
แรงจะถวายสงาราศีแดพระองค
หัวเมืองของบรรดาประชาชาติที่
ทารุณจะเกรงกลัวพระองค
4 เพราะพระองคไดทรงเปนที่
กํา บั งเข มแข็ งของคนยากจน
ทรงเปนที่ กําบังเขมแข็งของคน
ขัดสนเมื่ อเขาทุกขใจ ทรงเปน
ที่ลี้ภัยจากพายุ และเปนรมกัน
ความรอน เมื่อลมของผูที่ทารุณ
ก็เหมือนพายุพัดกําแพง
5 เหมื อนความร อนในที่ แห ง
พระองคจะทรงระงับเสียงของ
คนตางดาว รมเมฆระงับความ
รอนฉันใด กิ่ งของผูทารุณก็จะ
ถูกตัดลงฉันนั้น
6บนภู เขานี้ พระเยโฮวาหจอม
โยธาจะทรงจัดการเลี้ ยงสําหรับ
บรรดาชนชาติทั้ งหลาย เปน
การเลี้ ยงดวยของอวนพี เปน
การเลี้ ยงดวยน้ําองุ นที่ ตกตะ-

อิสยาห 24, 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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กอนแลว ดวยของอวนพีมีไขมัน
ในกระดูกเต็ม ดวยน้ําองุ นตก
ตะกอนที่กรองแลว
7และบนภูเขานี้พระองคจะทรง
ทําลายผาคลุมหนาซึ่ งคลุมหนา
บรรดาชนชาติทั้ งหลาย และ
ม านซึ่ งกางอยู เหนื อบรรดา
ประชาชาติ
8พระองคจะทรงกลืนความตาย
ดวยการมีชัย และองคพระผู
เปนเจาพระเจาจะทรงเช็ดน้ําตา
จากหนาทั้งปวง และพระองคจะ
ทรงเอาการลบหลู ชนชาติ ของ
พระองคไปเสียจากทั่ วแผนดิน
โลก เพราะพระเยโฮวาหไดตรัส
แลว
9ในวันนั้นเขาจะกลาวกันวา "ดู
เถิด นี่ คือพระเจาของเราทั้ ง
หลาย เราไดรอคอยพระองค
เพ่ือวาพระองคจะทรงชวยเราให
รอด นี่คือพระเยโฮวาห เราได
รอคอยพระองค ใหเรายินดีและ
เปรมปรีดิ์ ในความรอดของพระ
องค"
10 เพราะพระหัตถของพระเย-
โฮวาหจะพักอยูบนภูเขานี้ และ
โมอั บจะถู กเหยี ยบยํ่าลงภาย
ใตพระองค เหมือนเหยียบฟาง
ลงในหลุมมูลสัตว
11 และพระองคจะทรงกางพระ
หัตถของพระองคทามกลางพวก
เขา ดั่งคนวายน้ํากางมือวายน้ํา

และพระองคจะทรงใหความเยอ
หย่ิงของเขาต่ําลงพรอมกับฝมือ
ชํานาญของเขา
12ปอมสูงของกําแพงเมืองของ
เจานั้ นพระองคจะทรงใหต่ําลง
ทรงเหยียดลง และเหว่ียงลงถึง
ดิน แมกระทั่งถึงผงคลี

เพลงของผูท่ีรอดแลว
ในยุคแหงอาณาจักร

ของพระคริสต

26ในวันนั้ น เขาจะรอง
เพลงนี้ ในแผนดิ นยู-

ดาห "เรามีเมืองเขมแข็งเมือง
หนึ่ ง พระเจาจะทรงตั้ งความ
รอดไว เป นกําแพงและป อม
ปราการ
2จงเปดประตูเมืองเถิด เพ่ือ
ประชาชาติที่ชอบธรรมซึ่ งรักษา
ความจริงไวจะไดเขามา
3ใจแนวแนในพระองคนั้น พระ
องคทรงรักษาไวในสันติภาพอัน
สมบูรณ เพราะเขาวางใจในพระ
องค
4จงวางใจในพระเยโฮวาห เปน
นิตย เพราะพระเยโฮวาหคือ
พระเยโฮวาหทรงเปนพระกําลัง
นิรันดร
5 เพราะพระองค ทรงให ชาว
เมืองที่ สูงสงนั้ น คือเมืองที่สูง
สงนั้นต่ําลง พระองคทรงใหมัน
ต่ําลง พระองคทรงใหมันต่ําลง
ต่ําลงถึงดิน พระองคทรงใหมัน

อิสยาห 25, 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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ลงที่ผงคลี
6 เทาเหยียบมัน คือเทาของคน
ยากจน คือยางเทาของคนขัด
สน"
7หนทางของคนชอบธรรมก็ราบ
เรียบ พระองคผูเที่ยงธรรมทรง
กระทําให วิถีของคนชอบธรรม
ราบรื่น
8โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขาพระ
องคทั้งหลายรอคอยพระองคอยู
ในวิถีแหงคําตัดสินของพระองค
พระนามอันเปนที่ระลึกของพระ
องค เปนที่ จิตวิญญาณของขา
พระองคปรารถนา
9 จิตใจของขาพระองคอยากได
พระองคในกลางคืน จิตวิญ-
ญาณภายในขาพระองคแสวงหา
พระองคอยางรอนรน เพราะ
เมื่อคําตัดสินของพระองคอยูใน
แผนดินโลก ชาวพิภพจะได
เรียนรูถึงความชอบธรรม
10 ถาสําแดงพระคุณแกคนชั่ ว
เขาก็ จะไม เรี ยนรู ความชอบ
ธรรม เขาจะประพฤติอยาง
อยุติ ธรรมในแผนดิ นที่ เที่ ยง
ธรรม และจะมองไมเห็นความ
โออาตระการของพระเยโฮวาห
11 ขาแตพระเยโฮวาห เมื่อพระ
หัตถของพระองคชูข้ึน เขาก็จะ
มองไมเห็น แตเขาจะมองเห็น
และจะไดอับอาย เพราะเขามี
ความอิจฉาตอชนชาติของพระ

องค เอย ไฟแหงสวนปฏิปกษ
ของพระองคจะเผาผลาญเขาเสีย
12 ขาแตพระเยโฮวาห พระองค
จะสถาปนาสั นติ ภาพเพ่ื อข า
พระองคทั้ งหลาย เพราะพระ
องคไดทรงกระทําบรรดากิจการ
ของพระองคเพ่ือขาพระองคเชน
เดียวกัน
13 โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระ
เจาของขาพระองค เจานายอื่น
นอกเหนื อพระองค ได ครอบ
ครองพวกขาพระองค แตขาพระ
องค จะกล าวถึ งพระนามของ
พระองคเทานั้น
14 เขาทั้งหลายตายแลว เขาจะ
ไมมีชี วิตอีก เขาเปนชาวแดน
คนตาย เขาจะไมเปนข้ึนอีก
เพราะฉะนั้ นพระองค ได ทรง
เย่ี ยมเยียนและทรงทําลายเขา
และทรงกวาดความระลึกถึงเขา
ทั้งสิ้นเสีย
15 โอ ขาแตพระเยโฮวาห แต
พระองคทรงเพ่ิ มประชาชนขึ้ น
พระองคทรงเพ่ิ มประชาชนขึ้ น
พระองคไดทรงรับสงาราศี พระ
องคทรงขยายเขตแดนของแผน
ดินไกลไปถึงที่สุดปลายแผนดิน
โลก
16 ขาแตพระเยโฮวาห ในยาม
ทุกขใจเขาไดแสวงหาพระองค
เขาทั้ งหลายหลั่ งคําอธิ ษฐาน
ออกมาในเมื่ อการตี สอนอยู

อิสยาห 26

(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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เหนือเขาทั้งหลาย
17 ดั่งหญิงมีครรภ เมื่อใกลถึง
กําหนดเวลาคลอด ก็เจ็บปวด
และรองออกมาดวยความเจ็บ
ปวดรวดราวอยางฉับพลัน โอ ขา
แตพระเยโฮวาห ขาพระองคทั้ง
หลายก็ เปนเชนนั้ นในสายพระ
เนตรของพระองค
18 ขาพระองคมีครรภ ขาพระ
องคบิดตัว เปนเหมือนขาพระ
องคคลอดลม ขาพระองคมิได
ทําการชวยใหพนในแผนดินโลก
และชาวพิภพมิไดลมลง
19 คนตายของพระองคจะมีชี-
วิต ศพของเขาทั้งหลายจะลุกข้ึน
พรอมกับศพของขาพระองค ผู
อาศัยอยูในผงคลีเอย จงตื่นเถิด
และรองเพลง เพราะน้ําคางของ
เจ าเป นเหมื อนน้ํ าค างบนผั ก
และแผนดินโลกจะใหชาวแดน
คนตายเปนข้ึน
อิสราเอลพบที่ล้ีภัยในสมัย
ความทุกขเวทนาครั้งใหญ

20 มาเถิด ชนชาติของขาพเจา
เอย จงเขาในหองของเจาและ
ปดประตูเสีย จงซอนตัวเจาอยู
สักพักหนึ่ง จนกวาพระพิโรธจะ
ผานไป
21 เพราะ ดูเถิด พระเยโฮวาห
กําลังเสด็จออกมาจากสถานที่
ของพระองค เพ่ือลงโทษชาว
แผนดินโลก เพราะความชั่วชา

ของเขาทั้ งหลาย และแผนดิน
โลกจะเปดเผยโลหิตซึ่ งหลั่ งอยู
บนมัน และจะไมปดบังผูถูกฆา
ของมันไวอีก
อิสราเอลจะถูกรวบรวมกันอีก

27ในวันนั้น พระเยโฮวาห
จะทรงลงโทษดวยพระ

แสงอันรายกาจ ย่ิ งใหญ และ
แข็งแกรงของพระองคตอเลวี-
อาธาน ซึ่งเปนพญานาคที่ฉกกัด
คือเลวีอาธานพญานาคที่ขดและ
พระองคจะทรงประหารมังกรที่
อยูในทะเล
2ในวันนั้น จงรองเพลงถึงเธอ
วา "สวนองุนแหงน้ําองุนสีแดง
3 เราคือพระเยโฮวาห เปนผู
รักษาดูแลมัน เราจะรดน้ํามัน
อยูทุกขณะ เกรงวาผูหนึ่ งผู ใด
จะทําอันตรายมัน เราจะรักษา
มันไวทั้งกลางวันกลางคืน
4 เราไมมีความพิโรธ ใครเลาจะ
ใหมีหนามยอยหนามใหญข้ึนมา
สูรบกับเรา เราจะออกรบกับมัน
เราจะเผามันเสียดวยกัน
5หรือให เขาเกาะอยู กับกําลั ง
ของเราเพ่ือให เขาทําสันติภาพ
กับเรา แลวเขาจะทําสันติภาพ
กับเรา"
6พระองคจะทรงกระทําใหคนที่
ออกมาจากยาโคบหยั่งราก อิส-
ราเอลจะผลิดอกและแตกหนอ
กระทําให พ้ื นพิภพทั้ งสิ้ นมีผล

อิสยาห 26, 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
7พระองคทรงโบยตีเขาอยางที่
พระองคโบยตีเขาทั้งหลายที่โบย
ตีเขาหรือ หรือเขาถูกฆาอยาง
คนทั้งหลายที่ถูกเขาฆาแลว
8ดวยการขับไล ดวยการกวาด
ไปเปนเชลย พระองคทรงตอสู
แยงกับเขา พระองคทรงกวาด
เขาไปดวยลมดุ เดื อดของพระ
องคในวันแหงลมตะวันออก
9 เพราะฉะนั้นจะลบความชั่วชา
ของยาโคบอยางนี้แหละ และนี่
เป นผลเต็ มขนาดในการปลด
บาปของเขา คือเมื่ อเขาทํา
ศิลาทั้ งสิ้ นของแทนบูชาใหเปน
เหมือนหินดินสอพองที่ ถูกบด
เปนชิ้นๆ จะไมมีเสารูปเคารพ
หรือรูปเคารพตั้งอยูได
10 เพราะเมืองหนาดานก็จะรก
ราง ที่อาศัยก็ถูกละทิ้งและทอด
ทิ้งอยางกับถิ่นทุรกันดาร ลูกวัว
จะหากินอยูที่นั่น มันจะนอนลง
ที่นั่นและกินกิ่งไมในที่นั้น
11 เมื่อกิ่ งนั้ นแหง มันก็จะถูก
หัก พวกผูหญิงก็มาเอามันไป
กอไฟ เพราะนี่ เปนชนชาติที่
ไรความเขาใจ เพราะฉะนั้นผูที่
ทรงสรางเขาก็จะไมสงสารเขา ผู
ที่ ทรงป นเขาจะไม ทรงสําแดง
พระคุณแกเขา
12 ตอมาในวันนั้น พระเยโฮ-
วาห จะทรงนวดเอาข าวตั้ งแต

แมน้ําไปจนถึงลําธารอียิปต โอ
ประชาชนอิสราเอลเอย เจาจะ
ถูกเก็บรวมเขามาทีละคนๆ
13 และอยูมาในวันนั้นเขาจะเปา
แตรใหญ และบรรดาผูที่กําลัง
พินาศอยู ในแผนดิ นอั สซี เรี ย
และบรรดาผูถูกขับไลออกไปยัง
แผนดิ นอี ยิปต จะมานมั สการ
พระเยโฮวาหบนภู เขาบริ สุทธิ์
ที่เยรูซาเล็ม

เอฟราอิมจะถูกกวาดไป
เปนเชลย

(2 พกษ 17:3-18)

28วิบัติแกมงกุฎอันโออา
แกคนข้ี เมาแหงเอฟ-

ราอิม ซึ่ งความงามอันรุ งเรือง
ของเขาเหมือนดอกไมที่ กําลั ง
รวงโรย ซึ่ งอยูบนยอดเขาในที่
ลุมอันอุดมของบรรดาผูที่ เหลา
องุนมีชัย
2ดูเถิด องคพระผู เปนเจาทรง
มี ผู หนึ่ งที่ มีกําลั งและแข็งแรง
เหมือนพายุลูกเห็บ อันเปนพายุ
ทําลาย เหมือนพายุน้ําที่ กําลัง
ไหลทวม ซึ่ งจะเหว่ียงลงถึงดิน
ดวยพระหัตถ
3มงกุฎอันโออา คือคนข้ี เมา
แหงเอฟราอิม จะถูกเหยียบอยู
ใตเทา
4และความงามอันรุ งโรจนของ
เขา ซึ่ งอยูบนยอดเขาในที่ ลุ ม
อันอุดม จะเปนดอกไมที่กําลัง

อิสยาห 27, 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 จะเปนเหมือนผลที่แรก
สุกกอนฤดูรอน เมื่อคนเห็นเขา
ก็กินมันเสียพอถึงมือเขาเทานั้น
5ในวันนั้น พระเยโฮวาหจอม
โยธาจะเปนมงกุฎแหงสงาราศี
และเป นมงกุ ฎแห งความงาม
แก คนที่ เหลื ออยู แห งชนชาติ
ของพระองค
6และเป นวิญญาณแห งความ
ยุติ ธรรมแก เขาผู นั่ งพิพากษา
และเปนกําลังของผู เหลานั้ นผู
หันการสงครามกลับเสียที่ประตู
เมือง
7 เขาเหลานี้ซมซานไปดวยเหลา
องุนเหมือนกัน และโซเซไปดวย
เมรัย ปุโรหิตและผูพยากรณก็
ซมซานไปดวยเมรัย เขาทั้ ง
หลายถูกกลืนไปหมดดวยเหลา
องุน เขาโซเซไปดวยเมรัย เขา
เห็นผิดไป เขาสะดุดในการให
คําพิพากษา
8 เพราะสํารับทุกสํารับก็มีอา-
เจียนและความโสโครกเต็ม ไม
มีที่ใดที่สะอาด
9 เขาจะสอนความรู ใหแก ใคร
เขาจะใหผู ใดเขาใจหลักคําสอน
ใหแกคนเหลานั้นที่หยานมหรือ
หรือใหแกคนเอามาจากอก
10 เพราะเปนขอบังคับซอนขอ
บังคับ ขอบังคับซอนขอบังคับ
บรรทัดซอนบรรทัด บรรทัด
ซอนบรรทัด ที่นี่นิด ที่นั่นหนอย

11 เปลา แตพระองคจะตรัสกับ
ชนชาตินี้ โดยตางภาษาและโดย
ริมฝปากของคนตางดาว
12 คื อแกบรรดาผู ที่ พระองค
ตรัสวา "นี่ คือการหยุดพัก จง
ให การหยุ ดพั กแก คนเหน็ ด
เหนื่อย และนี่ คือการพักผอน"
ถึงกระนั้นเขาก็จะไมฟง
13 เพราะฉะนั้ นพระวจนะของ
พระเยโฮวาห จึงเปนอยางนี้ แก
เขา เปนขอบังคับซอนขอบังคับ
ขอบังคับซอนขอบังคับ เปน
บรรทัดซอนบรรทัด บรรทัด
ซอนบรรทัด ที่นี่นิด ที่นั่นหนอย
เพ่ื อเขาจะไปและถอยหลังและ
จะแตก และจะติดบวงและจะถูก
จับไป
ความหายนะของเอฟราอิม

ไดตักเตือนยูดาห
14 เพราะฉะนั้นเจาทั้ งหลายคน
มักเยาะเยยเอย จงฟงพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห คือเจาผูปก
ครองชนชาตินี้ในเยรูซาเล็ม
15 เพราะเจาทั้ งหลายไดกลาว
แลววา "เราไดกระทําพันธสัญ-
ญาไวกับความตาย และเราทํา
ความตกลงไวกับนรก เมื่ อภัย
พิบัติอันทวมทนผานไป จะไม
มาถึงเรา เพราะเราทําใหความ
เท็จเปนที่ลี้ภัยของเรา และเรา
ไดกําบังอยูในความมุสา"
16 เพราะฉะนั้นองคพระผู เปน

อิสยาห 28

(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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เจาพระเจาตรัสดังนี้ วา "ดูเถิด
เราวางศิลาไวในศิโยนเพ่ือเปน
รากฐาน คือศิลาที่ทดสอบแลว
เปนศิลามุมเอกอยางประเสริฐ
เปนรากฐานอันมั่นคง เขาผูนั้น
ที่เชื่อจะไมรีบรอน
17 และเราจะกระทําความยุติ-
ธรรมใหเปนเชือกวัด และความ
ชอบธรรมใหเปนลูกดิ่ ง และ
ลูกเห็บจะกวาดเอาความเท็จอัน
เปนที่ลี้ภัยไปเสีย และน้ําจะทวม
ทนที่กําบัง"
18 แลวพันธสัญญาของเจากับ
ความตายจะเปนโมฆะ และขอ
ตกลงของเจากับนรกจะไมดํารง
เมื่อภัยพิบัติอันทวมทนผานไป
เจาจะถูกเหยียบยํ่าลงดวยโทษ
นั้น
19 มันผานไปบอยเทาใด มันก็
จะเอาตัวเจา เพราะมันจะผาน
ไปเชาแลวเชาเลา ทั้ งกลางวัน
และกลางคืน เมื่อเขาใจขาว ก็
จะเกิ ดแต ความสยดสยองเท า
นั้น
20 เพราะที่นอนนั้นสั้นเกินที่คน
หนึ่ งคนใดจะเหยียดอยู บนนั้ น
และผาหมก็แคบไมพอคลุมตัว
21 เพราะวาพระเยโฮวาหจะทรง
ลุกข้ึ นอย างที่ บนภู เขาเปริ ซิม
พระองคจะพระพิโรธอยางที่ ใน
หุบเขากิเบโอน เพ่ือกระทําพระ
ราชกิจของพระองค พระราชกิจ

ของพระองคนั้นประหลาด และ
เพ่ื อกระทํางานของพระองค
งานของพระองคก็แปลก
22 เพราะฉะนั้ นบัดนี้ อย าเปน
คนเยาะเยย เกลือกวาพันธะของ
เจาจะเขมงวดข้ึน เพราะขาพเจา
ได ยินกฤษฎีกากําหนดการทํา
ลายเหนื อแผนดิ นทั้ งสิ้ นแล ว
จากองคพระผู เปนเจ าพระเจา
จอมโยธา
23 เงี่ยหูลงซิ และฟงเสียงขาพ-
เจา สดับซี และฟงคําพูดของ
ขาพเจา
24 เขาผูไถนาเพ่ือหวาน ไถอยู
เสมอหรือ เขาเบิกดินและคราด
อยูเปนนิตยหรือ
25 เมื่อเขาปราบผิวลงแลว เขา
ไมหว านเที ยนแดงและย่ี หร า
เขาไมใสขาวสาลีเปนแถว และ
ขาวบาร เลยในที่ อันเหมาะของ
มัน และหวานขาวไรไวเปน
คันแดนหรือ
26 เพราะพระเจาของเขาทรงสั่ง
สอนเขาถูกตอง พระองคได
สอนเขา
27 เขาไม นวดเที ยนแดงด วย
เลื่อนนวดขาว และเขาไมเอาลอ
เกวียนกลิ้งทับย่ีหรา แตเขาเอา
ไม พลองตี เที ยนแดงให หลุ ด
ออก และเอาตะบองตีย่ีหรา
28 คนใดบดข าวที่ ทําขนมป ง
หรือ เปลาเลย เขาไมนวดมัน

อิสยาห 28

(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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เปนนิตย เมื่อเขาขับลอเกวียน
เทียมมาทับมันแลว เขามิไดบด
มันดวยคนข่ีมา
29 เร่ื องนี้ มาจากพระเยโฮวาห
จอมโยธาดวย พระองคมหัศ-
จรรยนักในการปรึกษา และ
วิเศษในเรื่องการกระทํา

คําตักเตือนแกยูดาห
และเยรูซาเล็ม

29วิบัติแกอารีเอล อารี-
เอล นครซึ่งดาวิดทรง

ตั้งคาย จงเพ่ิมปเขากับป จงให
มี เทศกาลถวายเครื่ องบูชาตาม
รอบของมัน
2 เรายังจะใหอารีเอลทุกขใจ จะ
มี การร องคร่ํ าครวญและร อง
ทุกข และเมืองนั้นจะเปน
เหมือนอารีเอลแกเรา
3และเราจะตั้ งคายอยู รอบเจา
และเราจะลอมเจากับบรรดาหอ
รบ และเราจะยกเชิงเทินข้ึนสู
เจา
4และเจาจะถูกเหยียบลง เจาจะ
พูดมาจากที่ลึกของแผนดินโลก
คําของเจาจะมาจากที่ต่ําลงในผง
คลี เสียงของเจาจะมาจากพื้น
ดินเหมือนเสียงผี และคําพูด
ของเจาจะกระซิบออกมาจากผง
คลี
5แตมวลชาวต างประเทศของ
เจ าจะเหมื อนผงคลี ละเอี ยด
และผู นากลัวทั้ งมวลจะเหมือน

แกลบที่ฟุงหายไป เออ ชั่วประ-
เดี๋ยวเดียวและในทันทีทันใด
6พระเยโฮวาหจอมโยธาจะทรง
เย่ี ยมเยียนเจ าดวยฟารองและ
ดวยแผนดินไหว และดวยเสียง
กัมปนาท ดวยพายุและพายุแรง
กลา ดวยเปลวแหงเพลิงเผา
ผลาญ
7และมวลประชาชาติทั้ งสิ้ นที่
ตอสูกับอารีเอล ทั้งหมดที่ตอสู
กับเขาและกับที่ กําบังเขมแข็ง
ของเขาและทําใหเขาทุกขใจ จะ
เปนเหมือนความฝนคือนิมิตใน
กลางคืน
8อยางเมื่ อคนหิวฝนวา ดูเถิด
เขากําลังกินอยู และตื่นข้ึนก็ยัง
หิวอยู จิตใจเขาไมอิ่ ม หรือ
เหมือนเมื่อคนกระหายฝนวา ดู
เถิด เขากําลังดื่มอยู แลวตื่นข้ึน
มา ดูเถิด ออนเปลี้ ย จิตใจ
ของเขายังแหงผาก มวลประชา
ชาติทั้ งสิ้นที่ตอสูกับภูเขาศิโยน
ก็จะเปนเชนนั้น

พิธีการตางๆทางศาสนา
ทําใหพระเจาพอพระทัยมิได

9จงรั้ งรอและงงงวย จงรอง
เรียกและรองไห เขามึนเมา แต
ไมใชดวยเหลาองุน เขาโซเซ แต
ไมใชดวยเมรัย
10 เพราะวาพระเยโฮวาหทรงเท
วิญญาณแหงความหลับสนิทลง
เหนือเจา และปดตาของเจาและ

อิสยาห 28, 29

(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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พระองค ทรงคลุ มตาของพวก
ผูพยากรณ พวกเจานายและ
พวกผูทํานายของเจา
11 และแกทานทั้งหลาย นิมิตนี้
ทั้ งสิ้ นไดกลายเปนเหมือนถอย
คําในหนังสือที่ประทับตรา เมื่อ
คนใหแกคนหนึ่งที่อานได กลาว
วา "อานนี่ซี" เขาวา "ขาอานไม
ไดเพราะมีตราประทับ"
12 และเมื่อเขาใหหนังสือแกคน
หนึ่งที่อานไมได กลาววา "อาน
นี่ซี" เขาวา "ขาไมรูหนังสือ"
13 และองคพระผู เปนเจาตรัส
วา "เพราะชนชาตินี้ เขามาใกล
เราดวยปากของเขา และให
เกียรติ เราดวยริมฝปากของเขา
แต เขาให จิตใจของเขาหางไกล
จากเรา เขายําเกรงเราเพียงแต
เหมือนเปนขอบังคับของมนุษย
ที่สอนกันมา
14 เพราะฉะนั้น ดูเถิด เราจะ
กระทําสิ่งมหัศจรรยกับชนชาตินี้
อี กทั้ งการประหลาดและอั ศ-
จรรย สติปญญาของคนมีปญญา
ของเขาจะพินาศไป และความ
เขาใจของคนที่ เขาใจจะถูกปด
บังไว"
15 วิ บัติ แก ผู ที่ พยายามซ อน
แผนงานของเขาไวลึกจากพระ
เยโฮวาห ซึ่งการกระทําของเขา
อยู ในความมืด ผูซึ่ งกลาววา
"ใครเห็นเรา ใครจําเราได"

16 แนนอนความวิปริตของเจา
จะถือวา ชางปนเทากับดิน
เหนียว และสิ่งที่ถูกสรางจะพูด
เร่ืองผู สรางมันวา "เขาไมได
สรางขา" หรือสิ่งที่ถูกปนข้ึนจะ
พูดเรื่ องผูปนมันวา "เขาไมมี
ความเขาใจอะไรเลย" อยางนี้
หรือ

อิสราเอลจะไดรับพระพร
17 ไม ใช อีกนิดหน อยเท านั้ น
หรือ ที่ เลบานอนจะถูกเปลี่ยน
ใหเปนสวนผลไม และสวนผล
ไมจะถือวาเปนปา
18 ในวันนั้นคนหูหนวกจะไดยิน
ถอยคําของหนังสือ และตาของ
คนตาบอดจะเห็ นออกมาจาก
ความคลุมและความมืดของเขา
19 คนใจออนสุภาพจะไดความ
ชื่ นบานสดใสในพระเยโฮวาห
เพ่ิมข้ึน และคนยากจนทาม-
กลางมนุ ษย จะลิ งโลดในองค
บริสุทธิ์แหงอิสราเอล
20 เพราะวาผู นากลัวจะสูญไป
และผู เยาะเย ยจะถู กผลาญไป
และคนทั้ งปวงที่ เฝ ารอคอยที่
จะกระทําการอันชั่ วชาจะถูกตัด
ขาด
21 คือผู ที่ ใสความคนอื่ นด วย
ถอยคําของเขา และวางบวงไว
ดักเขาผู กลาวคําขนาบที่ ประตู
เมือง และดวยถอยคําที่ไมเปน
แกนสาร เขากีดกันคนชอบ

อิสยาห 29

(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

 23_isa.pub 
 page 47

 Friday, December 09, 2005 12:55 



หนา 1431
ธรรมเสีย
22 เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาหผู
ทรงไถอับราฮัม ตรัสดังนี้ เกี่ยว
กับวงศวานของยาโคบวา "ยา-
โคบจะไมตองอับอายอีก หนา
ของเขาจะไมซีดลงอีกตอไป
23 เพราะเมื่ อเขาเห็นลูกหลาน
ของเขาซึ่ งเปนผลงานแห งมือ
ของเราในหมูพวกเขา เขาทั้ ง
หลายจะถือวานามของเราบริ-
สุทธิ์ เขาทั้ งหลายจะถือวาองค
บริสุทธิ์ของยาโคบบริสุทธิ์ และ
จะกลัวเกรงพระเจาแหงอิสรา-
เอล
24 และบรรดาผูที่ ผิดฝายจิตใจ
จะมาถึงความเขาใจ และบรรดา
ผูที่บนพึมพําจะยอมเรียนรูหลัก
คําสอน"

การกระทําสนธิสัญญา
กับอียิปตเปนความบาป

30พระเยโฮวาห ตรั สว า
"วิบัติแกลูกหลานที่ดื้อ

ดึง ผูกระทําแผนงาน แตไมใช
ของเรา ผูปกคลุมดวยเครื่ อง
ปกปด แตไมใชตามน้ําใจเรา
เขาจะเพ่ิมบาปซอนบาป
2 ผูออกเดินลงไปยังอียิปต โดย
ไมขอคําปรึกษาจากปากของเรา
เพ่ื อจะเขมแข็งในการลี้ ภัยกับ
ฟาโรห เพ่ือจะวางใจในรมเงา
ของอียิปต
3 เพราะฉะนั้นการลี้ภัยกับฟา-

โรห จะกลั บเป นความอั บอาย
ของเจา และการวางใจในรมเงา
ของอียิปตจะกลับเปนที่ขายหนา
ของเจา
4 เพราะแมวาขาราชการของเขา
อยูที่โศอัน และทูตของเขาไปถึง
ฮาเนส
5ทุกคนไดรับความอับอายโดย
ชนชาติหนึ่งซึ่งชวยเขาไมได ซึ่ง
มิไดนําความชวยเหลือ หรือ
ประโยชนมาให ไดแตความอับ
อายและความขายหนา"
6ภาระเร่ืองสัตวปาแหงภาคใต
เขาทั้งหลายบรรทุกทรัพยสมบัติ
ของเขาบนหลั งลาและบรรทุ ก
ทรัพย สินของเขาบนโหนกอู ฐ
ไปตลอดแผนดินแหงความยาก
ลําบากแสนระทม ที่ซึ่ งสิงโต
หนุมและสิงโตแก งูราย และ
งูแมวเซาออกมา ไปยังชนชาติ
หนึ่งซึ่งจะชวยเขาไมได
7 เพราะความชวยเหลือของอี-
ยิปต นั้ นไร ค าและเปล าประ-
โยชน เพราะฉะนั้น เราจึงเรียก
เขาวา "ความเขมแข็งของเขาคือ
ใหนั่งเฉยเมย"
8 บัดนี้ ไปเถอะ เขียนลงไวบน
แผนจารึกตอหนาเขา และจด
ไวในหนังสือเพ่ือในเวลาที่จะมา
ถึง จะเปนสักขีพยานเปนนิตย
9 เพราะว าเขาทั้ งหลายเปนชน
ชาติดื้ อดึง เปนลูกข้ีปด เปน

อิสยาห 29, 30

(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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หลานที่ ไมยอมฟงพระราชบัญ-
ญัติของพระเยโฮวาห
10 ซึ่ งกลาวแกพวกผูทํานายวา
"อยาเห็นเลย" และแกผูพยา-
กรณวา "อยาพยากรณสิ่ งที่
ถูกตองแกเราเลย จงพูดสิ่ ง
ราบรื่นแกเรา จงพยากรณมายา
11 ออกจากทางเสีย หันเสียจาก
วิถี ใหองคบริสุทธิ์ ของอิสรา-
เอลพนหนาพนตาของเราเสีย"
12 เพราะฉะนั้นองคบริสุทธิ์ของ
อิสราเอลตรัสดังนี้วา "เพราะเจา
ดูหมิ่นถอยคํานี้ และวางใจใน
การบีบบังคับและการทุจริตและ
พ่ึงอาศัยสิ่งเหลานั้น
13 เพราะฉะนั้นความชั่วชานี้จะ
เป นแก เจ าเหมื อนกําแพงสู ง
แยกออกโผลออกไปกําลังจะพัง
ซึ่งจะพังอยางปจจุบันทันดวนใน
พริบตาเดียว
14 พระองค จะทรงกระทําให
แตกเหมือนภาชนะของชางหมอ
แตก ซึ่ งแตกเปนชิ้นๆอยางไม
ปรานี ชิ้นที่แตกนั้นไมพบชิ้นดี
พอที่จะตักไฟออกจากเตา หรือ
ใชตักน้ําออกจากบอเก็บน้ํา"

คนอิสราเอลตองกลับใจ
ขอความชวยเหลือจากพระเจา
15 เพราะองคพระผูเปนเจาพระ
เจา องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล
ตรัสดังนี้ วา "ในการกลับและ
หยุดพัก เจาทั้ งหลายจะรอด

กําลังของเจาจะอยูในความสงบ
และความไววางใจ" และเจาก็ไม
ยอมทําตาม
16 แตเจาทั้งหลายวา "อยาเลย
เราจะข่ีมาหนีไป" เพราะฉะนั้น
เจาก็จะหนีไป และ "เราจะข่ีมา
เร็วจัด" เพราะฉะนั้นผู ไลตาม
เจาทั้งหลายจะเร็วจัด
17 คนพันหนึ่ งจะหนี เพราะคํา
ขู เข็ญของคนคนเดียว เจาทั้ ง
หลายจะหนีเพราะคําขู เข็ญของ
คนหาคน จนจะเหลือแตเจา
เหมื อนเสาธ งบนยอดภู เขา
เหมือนอาณัติสัญญาณบนเนิน
18 เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาห
ทรงคอยที่ จะทรงพระกรุณาเจา
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นพระองค
จึ งทรงเป นที่ ยกย องเ พ่ื อจะ
เมตตาเจา เพราะพระเยโฮวาห
เปนพระเจาแหงความยุติธรรม
บรรดาผูที่คอยทาพระองคจะได
รับพระพร
19 เพราะประชาชนจะอาศัยใน
ศิโยน ณ เยรูซาเล็ม เจาจะไม
รองไหอีกตอไป เมื่อไดยินเสียง
เจารองทูล พระองคจะทรง
เมตตาตอเจา เมื่อพระองคทรง
ไดยิน พระองคจะทรงตอบเจา
20 และถึงแมองคพระผู เปนเจา
ประทานอาหารแห งความยาก
ลําบาก และน้ําแหงความทุกขใจ
ใหแกเจา ถึงกระนั้นครูทั้งหลาย

อิสยาห 30

(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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ของเจาจะไมซอนตัวในมุมอีก
เลย แตตาของเจาจะเห็นครูของ
เจา
21 และเมื่ อเจ าหันไปทางขวา
หรือหันไปทางซาย หูของเจาจะ
ไดยินวจนะขางหลังเจาวา "นี่
เปนหนทาง จงเดินในทางนี้"
22 แลวเจ าจะทําลายรูปเคารพ
สลักอาบเงินของเจา และรูป
เคารพหล อชุ บทองคําของเจ า
เจ าจะกระจายมันไปอย างผ า
อนามัย และเจาจะกลาวแกมัน
วา "ไปใหพน"
23 และพระองคจะประทานฝน
ใหแกเมล็ดพืชซึ่ งเจาหวานลงที่
ดิน และประทานขาวซึ่ งเปน
ผลิตผลของดิน และขาวจะอุดม
และสมบูรณ ในวันนั้นวัวของ
เจาจะกินอยูในลานหญาใหญ
24 และวัวกับลาที่ใชทํานาจะกิน
ขาวใสเกลือ ซึ่งใชพลั่วและสอม
ซัด
25 และบนภูเขาสูงทุกแหงและ
บนเนิ นสู งทุ กแห งจะมี แม น้ํา
ลําธารที่ มีน้ําไหลในวันที่ มีการ
ประหั ตประหารอย างย่ิ งใหญ
เมื่อหอคอยพังลง
26 ย่ิงกวานั้นอีก แสงสวางของ
ดวงจันทรจะเหมือนแสงสว าง
ของดวงอาทิตย และแสงสวาง
ของดวงอาทิตยจะเปนเจ็ดเทา
และเปนอยางแสงสวางของเจ็ด

วัน ในวันที่พระเยโฮวาหทรง
พันรอยบาดเจ็บแหงชนชาติของ
พระองค และรักษาบาดแผลซึ่ง
เขาถูกพระองคทรงตีนั้น
27 ดูเถิด พระนามของพระเย-
โฮวาหมาจากที่ ไกล รอนดวย
ความกร้ิวของพระองค ภาระนั้น
ก็หนักหนา ริมพระโอษฐของ
พระองคเต็มดวยความกริ้ว และ
พระชิวหาของพระองค เหมือน
ไฟเผาผลาญ
28 พระป สสาสะของพระองค
เหมือนลําธารทวมทน ที่ทวมถึง
กลางคอ เพ่ือจะรอนบรรดา
ประชาชาติ ด วยตะแกรงแห ง
ความไรสาระ และจะมีบังเหียน
ซึ่งพาใหหลงไปที่ขากรรไกรของ
ชนชาติทั้งหลาย
29 เจาจะมีบทเพลงอยางคืนที่มี
เทศกาลศักดิ์สิทธิ์ และมีใจยินดี
อยางคนที่ ออกเดินตามเสียงป
เพ่ือไปยังภูเขาของพระเยโฮวาห
ถึงผูทรงมหิทธิฤทธิ์ ของอิสรา-
เอล
30 และพระเยโฮวาห จะทรง
กระทําใหพระสุรเสียงกัมปนาท
ของพระองคเปนที่ ไดยิน และ
จะทรงใหเห็นพระกรฟาดลงของ
พระองค ดวยความกริ้ วอยาง
เกร้ียวกราด และเปลวแหงเพลิง
เผาผลาญ พรอมกับฝนกระหน่ํา
และพายุ และลูกเห็บ

อิสยาห 30

(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

 23_isa.pub 
 page 50

 Friday, December 09, 2005 12:55 



หนา 1434
31 คนอัสซีเรียจะสยดสยองดวย
พระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห
พระองคทรงโบยตีดวยพระคทา
ของพระองค
32 และจังหวะไมเรียวลงโทษทุก
จังหวะซึ่ งพระเยโฮวาห โบยลง
เหนือเขาจะเขากับเสียงรํามะนา
และพิณเขาคู พระองคจะทรง
ตอสูเขาดวยสงครามฟาดฟน
33 เพราะโทเฟทก็ จั ดไว นาน
แลว เออ เตรียมไวสําหรับ
กษัตริย เชิงตะกอนก็ลึกและ
กวาง พรอมไฟและฟนมากมาย
คือพระปสสาสะของพระเยโฮ-
วาห เหมือนธารกํามะถันมาจุด
ใหลุก

พระเยโฮวาหจะทรง
ปองกันเยรูซาเล็ม

31วิ บัติ แก คนเหล านั้ นผู
ลงไปที่ อี ยิ ปต เพ่ื อขอ

ความชวยเหลือและหมายพ่ึงมา
ผู ที่ วางใจในรถรบเพราะมีมาก
และวางใจในพลมา เพราะเขา
ทั้ งหลายแข็งแรงนัก แตมิได
หมายพ่ึงองคบริสุทธิ์ของอิสรา-
เอล หรือแสวงหาพระเยโฮวาห
2แตถึงกระนั้น พระองคยังทรง
เฉลียวฉลาดและจะนําภัยพิบัติ
มาให พระองคจะมิไดทรงเรียก
พระวจนะของพระองค คื นมา
แตจะทรงลุกข้ึนตอสูกับวงศวาน
ผูกระทําความผิด และตอสูกับ

ผู ชวยเหลือของคนเหล านั้ นที่
กระทําความชั่วชา
3คนอี ยิปต เป นคนและไม ใช
พระเจา และมาทั้งหลายของเขา
เปนเนื้ อหนังและไมใชวิญญาณ
เมื่อพระเยโฮวาหจะทรงเหยียด
พระหัตถของพระองคออก ทั้ ง
ผูชวยเหลือก็จะสะดุด และผูที่
รับการชวยเหลือก็จะลม และ
เขาทั้งหลายจะลมเหลวดวยกัน
4 เพราะพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ขาพเจาดังนี้ วา "ดังสิงโตหรือ
สิงโตหนุมคํารามอยูเหนือเหย่ือ
ของมัน และเมื่อเขาเรียกผูเลี้ยง
แกะหมูหนึ่ งมาสู มัน มันจะไม
คร ามกลั วต อเสี ยงของเขาทั้ ง
หลาย หรือยอยนตอเสียงอึง
คะนึงของเขา ดั่ งนั้นแหละพระ
เยโฮวาหจอมโยธาจะเสด็จลงมา
เพ่ื อสู รบเพ่ื อภู เขาศิ โยนและ
เพ่ือเนินเขาของมัน
5 เหมือนนกบินรอนอยู ดั่งนั้น
แหละพระเยโฮวาหจอมโยธาจะ
ทรงปองกันเยรูซาเล็ม พระองค
จะทรงป องกั นและช วยใหพน
พระองค จะทรงเว นเสี ยและ
สงวนชีวิตไว
6จงกลับมาหาพระองค ผูที่
ประชาชนอิสราเอลไดกบฏอยาง
ราย
7 เพราะในวันนั้น ทุกคนจะทิ้ ง
รูปเคารพของตนที่ ทําด วยเงิน

อิสยาห 30, 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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และรูปเคารพของตนที่ ทําดวย
ทองคํา ซึ่ งมือของเจาไดทําข้ึน
อยางบาปหนาสําหรับตัวเจา
8และคนอัสซี เรียจะลมลงดวย
ดาบซึ่งไมใชของชายฉกรรจและ
ดาบซึ่ งไมใชของคนต่ําตอยจะ
กินเขาเสีย และเขาจะหนีจาก
ดาบและคนหนุมของเขาจะพาย
แพอยางสิ้นเชิง
9 เขาจะข ามที่ กําบังของเขาไป
เพราะความหวาดกลัว และพวก
เจ านายของเขาจะเกรงกลั วธง
นั้น" พระเยโฮวาหผูที่ ไฟของ
พระองคอยู ในศิโยน และผูที่
เตาหลอมของพระองคอยูในเย-
รูซาเล็ม ตรัสดังนี้แหละ

อาณาจักรของพระคริสต
ในอนาคต

คือความหวังของอิสราเอล

32ดูเถิด กษัตริยองค
หนึ่ งจ ะครอบครอง

ดวยความชอบธรรม และเจา
นายจะครอบครองด วยความ
ยุติธรรม
2และผู หนึ่ งจะเหมือนที่ กําบัง
จากลม เปนที่คุมใหพนจากพายุ
ฝน เหมือนธารน้ําในที่ แหง
เหมื อนร มเงาศิ ลามหึ มาใน
แผนดินที่ออนเปลี้ย
3แลวตาของคนที่ เห็นจะมิ ได
หลับ และหูของคนที่ฟงจะได
ยิน

4 จิตใจของคนที่หุนหันจะเขาใจ
ความรู และลิ้นของคนติดอาง
จะพูดฉะฉานอยางทันควัน
5 เขาจะไมเรียกคนเลวทรามวา
คนใจกวางอีก หรือคนถอยวา
เปนคนอารี
6 เพราะคนเลวทรามจะพูดอยาง
เลวทราม และใจของเขาก็ปอง
ความชั่วชา เพ่ือประกอบความ
หนาซื่อใจคด เพ่ือออกปากพูด
ความผิดเกี่ ยวกับพระเยโฮวาห
เพ่ื อทําจิตใจของคนหิ วให อด
อยากและจะไมใหคนกระหายได
ดื่ม
7อุบายของคนถอยก็ชั่วราย เขา
คิดข้ึนแตกิจการชั่ วเพ่ือทําลาย
คนยากจนดวยถอยคําเท็จ แม
วาเมื่ อคํารองของคนขัดสนนั้ น
ถูกตอง
8แตคนใจกวางก็แนะนําแตสิ่งที่
ประเสริฐ เขาจะดํารงอยูดวยสิ่ง
ที่ประเสริฐ
9หญิงทั้ งหลายที่อยูอยางสบาย
เอย จงลุกข้ึนเถิด และฟงเสียง
ของขาพเจา ทานบุตรสาวที่ ไม
ระมัดระวังเอย จงเงี่ ยหูฟงคํา
พูดของขาพเจา
10 อีกสักปกวาๆ หญิงที่ไมระ-
มัดระวังเอย ทานจะสะดุงตัวสั่น
เพราะไรองุนก็จะไรผล ฤดูเก็บ
ผลไมก็จะไมมาถึง
11 หญิงที่ อยูสบายเอย จงตัว

อิสยาห 31, 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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สั่นเถิด ทานผูไมระมัดระวังเอย
จงสะดุ งตัวสั่นเถิด จงแกผา
ปลอยตัวลอนจอน และเอาผา
กระสอบคาดเอวไว
12 เขาจะทุบอก ดวยเรื่องไรนา
ที่แสนสุข ดวยเรื่องเถาองุนผล
ดก
13 ดวยเรื่องแผนดินของชนชาติ
ของเรา ซึ่ งงอกแตหนามใหญ
และหนามยอย ดวยเรื่ องบาน
เรื อนที่ ชื่ นบานในนครที่ สนุ ก
สนาน
14 เพราะว าพระราชวั งจะถู ก
ทอดทิ้ ง เมืองที่มีคนหนาแนน
จะถูกทิ้ งราง ปอมปราการและ
หอคอยจะกลายเปนถ้ําเปนนิตย
เปนที่ ชื่ นบานของลาปา เปน
ลานหญาของฝูงแพะแกะ
15 จนกวาพระวิญญาณจะเทลง
มาบนเราจากเบื้องบน และถิ่น
ทุรกันดารกลายเปนสวนผลไม
และสวนผลไมนั้ นจะถือวาเปน
ปา
16 แลวความยุติธรรมจะอาศัย
อยู ในถิ่นทุรกันดาร และความ
ชอบธรรมพักอยูในสวนผลไม
17 และผลของความชอบธรรม
จะเปนสันติภาพ และผลของ
ความชอบธรรมคื อความสงบ
และความวางใจเปนนิตย
18 ชนชาติของเราจะอาศัยอยูใน
ที่ อยู อยางสันติ ในที่ อาศัยอัน

ปลอดภัย ในที่พักอันสงบ
19 เมื่อปาพังทลาย ลูกเห็บจะ
ตกและเมืองจะยุบลงทีเดียว
20 ทานที่ หว านอยู ข างห วงน้ํา
ทั้งปวงก็เปนสุข  ผูที่ปลอยให
ตีนวัวและตีนลาเที่ ยวอยู อยาง
อิสระ

พระสัญญาและ
คําตักเตือนตางๆ

33วิบัติแกเจาผูทําลาย ผู
ซึ่ งตั วเจ าเองมิ ได ถู ก

ทําลาย เจาผูเปนคนทรยศ ซึ่ง
ไม มี ผู ใดได ทรยศต อเจ าเลย
เมื่อเจาจะหยุดทําลาย เจาจะถูก
ทําลาย และเมื่อเจาจะหยุด
ย้ังการประพฤติทรยศเสีย เขา
ทั้งหลายจะทรยศตอเจา
2โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
พระกรุ ณาแก ข าพระองค ทั้ ง
หลาย ขาพระองคทั้ งหลายรอ
คอยพระองค ขอทรงเปนแขน
ของเขาทั้ งหลายทุกเชา เปน
ความรอดของข าพระองค ทั้ ง
หลายในยามทุกขลําบากดวย
3 เมื่อไดยินเสียงกัมปนาท ชน
ชาติทั้ งหลายหนีไป พระองค
ทรงลุกข้ึน บรรดาประชาชาติก็
กระจัดกระจายไป
4ของที่ ริบไดของเจ าก็ถูกรวบ
รวมเหมือนตั๊กแตนวัยคลานเก็บ
รวบรวม คนก็กระโดดตะครุบ
อยางตั๊กแตนวัยบินโดดตะครุบ

อิสยาห 32, 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
5พระเยโฮวาหทรงเปนที่ เยินยอ
เพราะพระองคประทับ ณ ที่สูง
พระองคทรงใหความยุติธรรม
และความชอบธรรมเต็มศิโยน
6สติปญญาและความรู อันอุดม
จะเปนเสถียรภาพแหงเวลาของ
เจา และเปนกําลังแหงความ
รอด ความยําเกรงพระเยโฮวาห
เปนทรัพยสมบัติของเขา
7ดูเถิด ผู แกลวกลาของเขาจะ
รองทูลอยูภายนอก คณะทูต
สันติภาพจะรํ่าไหอยางขมข่ืน
8ทางหลวงก็ราง คนสัญจรไปมา
ก็หยุดเดิน เขาหักพันธสัญญา
เสีย เขาดูหมิ่นเมืองตางๆ เขา
ไมนับถือคน
9แผนดินไวทุกขและออนระ-
ทวย เลบานอนอับอายและถูก
โคนลง ชาโรนเหมือนถิ่นทุร-
กันดาร บาชานและคารเมลก็
สลัดผลของเขา
10 พระเยโฮวาหตรัสวา "บัดนี้
เราจะลุกข้ึน บัดนี้ เราจะเปนที่
ยกยอง บัดนี้เราจะเปนที่เชิดชู
11 เจาจะอุมทองแตแกลบ เจา
จะคลอดแตตอ ลมหายใจของ
เจาเปนไฟที่จะเผาผลาญเจา
12 และชนชาติ ทั้ งหลายก็ จะ
เหมือนถูกเผาเปนปูน เหมือน
หนามใหญที่ ถู กตัดลงที่ เผาใน
ไฟ"
13 เจาผู อยู ไกล ฟงซิวาเราได

ทําอะไร เจาผู อยู ใกล จงรับรู
เร่ืองกําลังของเรา
14 คนบาปในศิโยนก็กลัว ความ
สะทกสะท านทําใหคนหน าซื่ อ
ใจคดประหลาดใจ "ใครในพวก
เราจะอยู กับไฟที่ เผาผลาญได
ใครในพวกเราจะอาศัยอยู กับ
การไหมเปนนิตยได"
15 คื อเขาผู ดําเนิ นอย างชอบ
ธรรมและพูดอยางซื่ อตรง เขา
ผู ดูหมิ่ นผลที่ ไดจากการบีบบัง
คับ ผูสลัดมือของเขาจากการถือ
สินบนไว ผูอุดหูจากการฟงเร่ือง
เลือดตกยางออก และปดตาจาก
การมองความชั่วราย
16 เขาจะอาศัยอยูบนที่ สูง ที่
กําบังของเขาจะเปนปอมหิน จะ
มีผู ใหอาหารเขา น้ําของเขาจะ
มีแน
17 ตาของเจาจะเห็นกษัตริยทรง
สงาราศี จะเห็นแผนดินที่ ยืด
ออกไกล
18 จิตใจของเจาจะคิดถึงความ
สยดสยอง "เขาผูที่ทําการนับอยู
ที่ไหน เขาผูที่ชั่งบรรณาการอยู
ที่ ไหน เขาผู ที่นับหอคอยอยู
ที่ไหน"
19 ทานจะไมเห็นชนชาติที่ดุราย
อีก ชนชาติที่ พูดคลุมเครือซึ่ ง
ทานฟงไมออก ที่ พูดตางภาษา
ซึ่งทานเขาใจไมได
20 จงมองศิโยน เมืองแหงเทศ-

อิสยาห 33

(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

 23_isa.pub 
 page 54

 Friday, December 09, 2005 12:55 
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กาลของเรา ตาของทานจะเห็น
เยรูซาเล็ม เปนที่อยูที่สงบ เปน
พลับพลาที่ไมตองขนยาย หลัก
หมุดพลับพลาจะไมรู จักถอนข้ึน
เชือกผูกก็จะไมรูจักขาด
21 แตนั่ นพระเยโฮวาหจะทรง
อยู กับเราดวยความโออาตระ-
การ ในที่ที่ มีแมน้ําและลําธาร
กวาง ที่จะไมมีเรือกรรเชียงใหญ
แลนไป ที่จะไมมีเรืองามโออา
ผานไป
22 เพราะพระเยโฮวาหทรงเปน
ผูพิพากษาของเรา พระเยโฮวาห
ทรงเปนผู ทรงตั้ งพระราชบัญ-
ญัติใหเรา พระเยโฮวาหทรงเปน
บรมมหากษัตริยของเรา พระ
องคจะทรงชวยเราใหรอด
23 สายโยงของเจ าหอยหยอน
มันจะยึดเสาใหแนนไมได หรือ
ยึดใบใหกางไมได แลวเขาจะ
แบงเหย่ือและของที่ ริบได เปน
อันมากนั้น แมคนงอยก็จะเอา
เหย่ือได
24 ไมมีชาวเมืองคนใดจะกลาว
วา "ขาปวยอยู" ประชาชนผู
อาศั ยอยู ที่ นั่ นจะได รั บอภั ย
ความชั่วชาของเขา

วันแหงพระเยโฮวาห
และพระพิโรธของพระองค

34บรรดาประชาชาติ เอย
จงเข ามาใกลจะไดฟง

และชนชาติทั้ งหลายเอย ฟงซิ

ขอใหแผนดินโลกและสรรพสิ่ ง
ในนั้นฟง ทั้งพิภพและบรรดาสิ่ง
ที่มาจากพิภพ
2 เพราะพระเยโฮวาหทรงเกรี้ยว
กราดตอประชาชาติทั้งสิ้น และ
ดุเดือดตอพลโยธาทั้งสิ้นของเขา
พระองค ทรงสั งหารผลาญเขา
อยางเด็ดขาด และมอบเขาไวแก
การฆา
3 คนที่ ถู กฆ าของ เขาจะถู ก
เหว่ียงออกไป และกลิ่นเหม็น
แหงศพของเขาจะฟุงไป ภูเขาจะ
ละลายไปดวยโลหิตของเขา
4บริวารทั้ งสิ้นของฟาสวรรคจะ
ละลายไป และทองฟาก็จะมวน
เหมือนหนังสือมวน บริวารทั้ ง
สิ้นของมันจะรวงหลนเหมือนใบ
ไมหลนจากเถาองุน อยางมะ-
เดื่อหลนจากตนมะเดื่อ
5 เพราะวาดาบของเราจะไดดื่ ม
จนอิ่มในฟาสวรรค ดูเถิด มัน
จะลงมาเพ่ือพิพากษาเอโดมและ
ชนชาติที่เราสาปแชงแลว
6พระแสงของพระเยโฮวาหเต็ม
ไปดวยโลหิต เกรอะกรังไปดวย
ไขมัน กับเลือดของลูกแกะและ
แพะ กับไขมันของไตแกะผู
เพราะพระเยโฮวาหมีการฆาบูชา
ในเมืองโบสราห การฆาขนาด
ใหญในแผนดินเอโดม
7มายูนิคอนจะลมลงพรอมกับ
เขาดวย และวัวหนุมจะลมอยู

อิสยาห 33, 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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กับวัวที่ฉกรรจ แผนดินของเขา
จะโชกไปดวยเลือด และดินจะ
ไดอุดมดวยไขมัน
8 เพราะพระเยโฮวาหทรงมี วัน
เพ่ือการแกแคน มีปแหงการ
ตอบแทนเพื่ อการโต เถี ยงกั น
ของศิโยน
9และลําธารแหงเอโดมจะกลาย
เปนยางมะตอย และดินของ
เมื องนี้ จะกลายเป นกํามะถั น
แผนดินนี้ จะกลายเปนยางมะ-
ตอยที่ลุกอยู
10 ทั้ งกลางคืนและกลางวันจะ
ไมดับ ควันของมันจะข้ึนอยู
เสมอเปนนิตย มันจะถูกทิ้งราง
อยูทุกชั่วอายุ ไมมีใครจะผานไป
เนืองนิตย
11 แตนกกระทุ งและอีกาบ าน
จะยึดมันเปนกรรมสิทธิ์ นก
ทึดทือและกาจะอาศัยอยู ที่ นั่ น
พระองคจะทรงขึงสายแหงความ
ยุ งเหยิงเหนือมัน และปลอย
ลูกดิ่งแหงความวางเปลา
12 เขาจะเรียกพวกขุนนางมายัง
ราชอาณาจักร แตไมมีเลย และ
บรรดาเจานายของมันจะไมมีคา
เลย
13 หนามใหญจะงอกข้ึนในพระ
ราชวังของมัน ตําแยและตน
หนามจะงอกขึ้นในปอมปราการ
ของมัน และจะเปนที่อาศัยของ
มังกร และเปนลานของนกเคา-

แมว
14 และสั ตว ป าจะพบกั บหมา
จ้ิงจอก เมษปศาจจะรองหา
เพ่ือนของมัน เออ ผีจะลงมาที่
นั่นและหาที่ตัวพัก
15 นกฮูกจะทํารังและตกฟองที่
นั่ น และกกไขและรวบรวมลูก
ออนไวในเงาของมัน เออ
เหย่ี ยวป กดําจะรวมกั นที่ นั่ น
ตางคูก็อยูกับของมัน
16 จงเสาะหาและอานจากหนัง-
สือของพระเยโฮวาห สัตวเหลา
นี้จะไมขาดไปสักอยางเดียว ไม
มีตัวใดที่จะไมมีคู เพราะหนัง-
สือนั้นไดบัญชาปากของเราแลว
และพระวิญญาณของพระองค
ไดรวบรวมไว
17 พระองคทรงจับสลากใหมัน
แลว พระหัตถของพระองคได
ปนสวนใหดวยเชือกวัด มันทั้ ง
หลายจะไดกรรมสิทธิ์ เปนนิตย
มันจะอาศัยอยูในนั้นทุกชั่วอายุ
อิสราเอลจะกลับไปอยูท่ีศิโยน

35ถิ่ นทุ รกั นดารและที่
แห งแล งจะยิ นดี เพ่ื อ

เขาทั้งหลาย ทะเลทรายจะเปรม
ปรีดิ์ และผลิดอกอยางตนดอก
กุหลาบ
2มันจะออกดอกอุดม และเปรม
ปรีดิ์ ดวยความชื่ นบานและการ
รองเพลง สงาราศีของเลบานอน
ก็จะประทานใหมัน ทั้ งความ

อิสยาห 34, 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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โออ าตระการของคารเมลและ
ชาโรน ที่เหลานี้จะเห็นสงาราศี
ของพระเยโฮวาห และความ
โอ อ าตระการของพระเจ าของ
พวกเรา
3 จงหนุนกําลั งของมื อที่ อ อน
และกระทําหัวเขาที่ ออนใหมั่ น
คง
4จงกลาวกับคนที่มีใจครามกลัว
วา "จงแข็งแรงเถอะ อยากลัว ดู
เถิด พระเจาของทานทั้ งหลาย
จะเสด็จมาดวยการแกแคน พระ
องคจะเสด็จมาและชวยทานให
รอด ดวยการตอบแทนของพระ
เจา"
5แลวนัยนตาของคนตาบอดจะ
เปดออก แลวหูของคนหูหนวก
จะเบิก
6แลวคนงอยจะกระโดดไดอยาง
กวาง และลิ้นของคนใบจะรอง
เพลง เพราะน้ําจะพลุงข้ึนมาใน
ถิ่นทุรกันดาร และลําธารจะพลุง
ข้ึนในทะเลทราย
7ดินที่ แตกระแหงจะกลายเปน
สระน้ํา และดินที่ กระหายจะ
กลายเปนน้ําพุ ในที่ อาศัยของ
มังกรที่ที่แตละตัวอาศัยนอนอยู
จะมีหญ าพรอมทั้ งตนอ อและ
ตนกกงอกข้ึน
8และจะมีทางหลวงที่นั่น และ
จะมีทางหนึ่ ง และเขาจะเรียก
ทางนั้นวา ทางแหงความบริสุทธิ์

คนไมสะอาดจะไมผ านไปทาง
นั้น แตจะเปนทางเพ่ือพวกเขา
แลวพวกที่เดินทางแมคนโงก็จะ
ไมหลงในนั้น
9จะไมมีสิงโตที่นั่น หรือจะไม
มีสัตวรายมาบนทางนั้น จะหา
มันที่นั่ นไมพบ แตผูที่ ไถไว
แลวจะเดินบนนั้น
10 ผู ที่ รับการไถแล วของพระ
เยโฮวาหจะกลับ และจะมายัง
ศิโยนดวยรองเพลง มีความชื่น
บานเปนนิตยบนศีรษะของเขา
ทั้ งหลาย เขาจะไดรับความชื่น
บานและความยินดี ความโศก
เศร าและการถอนหายใจจะ
ปลาตไปเสีย
เซนนาเคอริบบุกรุกยูดาห

36ตอมา ในปที่สิบสี่แหง
รัชกาลกษัตริยเฮเซคี-

ยาห เซนนาเคอริบกษัตริยแหง
อัสซีเรียไดยกข้ึนมาตอสูบรรดา
นครที่ มีปอมของยูดาหและยึด
ได
2และกษัตริยแหงอัสซีเรียไดรับ
สั่งใหรับชาเคห ไปจากเมืองลา-
คีชถึงกรุงเยรูซาเล็ม เขาเฝา
กษัตริยเฮเซคียาห พรอมกับ
กองทัพใหญ และทานมายืนอยู
ทางรางระบายน้ําสระบนที่ ถนน
ลานซักฟอก
3 เอลียาคิมบุตรชายฮิลคียาหก็
ออกมาหาทาน เอลียาคิมเปน

อิสยาห 35, 36

(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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ผูบัญชาการราชสํานัก พรอมกับ
เชบนาหราชเลขา และโยอาห
บุตรชายอาสาฟเจ ากรมสาร-
บรรณ

รับชาเคหขูเข็ญอิสราเอล
4และรั บชาเคห พู ดกั บเขาว า
"จงทูลเฮเซคียาหวา `พระมหา
กษัตริย คือกษัตริยแหงอัสซีเรีย
ตรัสดังนี้วา ทานวางใจในอะไร
5ทานคิดวา (แตเปนเพียงแต
ถอยคําไรสาระ) "เรามียุทธ
ศาสตรและแสนยานุภาพ" หรือ
เดี๋ ยวนี้ ทานวางใจในใคร ทาน
จึงไดกบฏตอเรา
6ดูเถิด ทานวางใจในไมเทาออ
ที่ เดาะ คืออียิปต ซึ่ งจะตํามือ
ของคนใดๆที่ ใช ไม เท านั้ นยัน
ฟาโรหกษัตริยแหงอี ยิปต เปน
เชนนั้นตอทุกคนที่วางใจในเขา
7แตถาทานจะบอกเราวา "เรา
วางใจในพระเยโฮวาหพระเจ า
ของเรา" ก็ปูชนียสถานสูง
และแทนบูชาของพระองคนั้นมิ
ใชหรือที่ เฮเซคียาห ร้ื อทิ้ งเสีย
แลว พลางกลาวแกยูดาหและ
เยรูซาเล็มวา "ทานทั้ งหลาย
จงนมัสการที่หนาแทนบูชานี้"
8ฉะนั้นบัดนี้ มาเถิด มาทํา
สัญญากันกับกษัตริยแหงอัสซี-
เรียนายของขา เราจะใหมาสอง
พันตัวแกเจา ถาฝายเจาหาคน
ที่ข่ีมาเหลานั้นได

9แลวอยางนั้นเจาจะขับไลนาย
กองแต เพียงคนเดียวในหมู ข า
ราชการผูนอยที่สุดของนายของ
เราอยางไรได แตเจายังวางใจ
พ่ึงอียิปตเพ่ือรถรบและเพื่อพล
มา
10 ย่ิ งกว านั้ นอีกที่ เรามาตอสู
แผนดินนี้ เพ่ือทําลายเสีย ก็ข้ึน
มาโดยปราศจากพระเยโฮวาห
หรือ พระเยโฮวาหตรัสแกขาวา
"จงข้ึ นไปต อสู แผ นดิ นนี้ และ
ทําลายเสีย"'"
11 แลวเอลียาคิม เชบนาห และ
โยอาห เรียนรับชาเคหวา "ขอที
เถอะ ขอพูดกับผูรับใชของทาน
เปนภาษาอารัมเถิด เพราะเรา
เขาใจภาษานั้น ขออยาพูดกับ
เราเปนภาษาฮีบรูใหประชาชนผู
อยูบนกําแพงนั้นไดยินเลย"
12 แตรับชาเคหวา "นายของขา
ใชใหเรามาพูดถอยคําเหลานี้แก
นายของเจาและแกเจา และไม
ใหพูดกับคนที่นั่ งอยูบนกําแพง
ผูที่จะตองกินข้ีและกินเย่ียวของ
เขาพรอมกับเจาอยางนั้นหรือ"
13 แลวรับชาเคหไดยืนรองตะ-
โกนเสียงดั งเปนภาษาฮีบรู ว า
"จงฟ งพระวจนะของพระมหา
กษัตริย คือกษัตริยแหงอัสซีเรีย
14 กษัตริยตรัสดังนี้วา `อยาให
เฮเซคียาหลวงเจา เพราะเขาไม
สามารถที่จะชวยเจาใหพน

อิสยาห 36

(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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หนา 1442
15 อยาใหเฮเซคียาหกระทําให
เจ าวางใจในพระเยโฮวาห โดย
กลาววา "พระเยโฮวาหจะทรง
ชวยเราใหพนแน จะไมทรงมอบ
เมืองนี้ไวในมือของกษัตริยแหง
อัสซีเรีย"'
16 อยาฟงเฮเซคียาห เพราะ
กษัตริยแหงอัสซีเรียตรัสดังนี้วา
`จงทําสัญญาไมตรี กับเราด วย
ของกํานัล และออกมาหาเรา
แลวทุกคนจะไดกินจากเถาองุน
ของตน และทุกคนจะกินจากตน
มะเดื่อของตน และทุกคนจะดื่ม
น้ําจากที่ขังน้ําของตน
17 จนเราจะมานํา เจ า ไปยั ง
แผนดินที่ เหมือนแผนดินของ
เจาเอง เปนแผนดินที่มีขาวและ
น้ําองุน แผนดินที่มีขนมปงและ
สวนองุน
18 จงระวังเกลือกวาเฮเซคียาห
จะนําเจาผิดไป โดยกลาววา
"พระเยโฮวาหจะทรงชวยเราทั้ ง
หลายใหพน" มีพระแหงบรรดา
ประชาชาติองคใดเคยชวยแผน
ดินของตนใหพนจากพระหัตถ
แหงกษัตริยของอัสซีเรียไดหรือ
19 พระของเมื องฮามั ทและ
เมืองอารปดอยูที่ไหน พระของ
เมืองเสฟารวาอิมอยูที่ไหน เขา
ไดช วยสะมาเรียใหพนจากมือ
ของเราหรือ
20พระองคใดในบรรดาพระทั้ง

หลายของประเทศเหลานี้ไดชวย
ประเทศของตนใหพ นจากมื อ
ของเรา แลวพระเยโฮวาหจะทรง
ชวยเยรูซาเล็มใหพนจากมือของ
เราหรือ'"
21 แต เขาทั้ งหลายนิ่ งไม ตอบ
เขาสักคําเดียว เพราะพระบัญชา
ของกษัตริยมีวา "อยาตอบเขา
เลย"

เฮเซคียาหฟงคําขูเข็ญ
ของรับชาเคห

22 แลวเอลียาคิมบุตรชายฮิลคี-
ยาห ผูบัญชาการราชสํานัก และ
เชบนาหราชเลขา และโยอาห
บุตรชายอาสาฟ เจากรมสาร-
บรรณ ไดเขาเฝาเฮเซคียาหดวย
เสื้อผาฉีกขาด และกราบทูลถอย
คําของรับชาเคห

37ตอมาเมื่ อกษัตริย เฮ-
เซ คี ยาห ทรง ได ยิ น

พระองคก็ทรงฉีกฉลองพระองค
เสีย และทรงเอาผากระสอบ
คลุมพระองค และเสด็จเขาใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห
2และพระองคทรงใชเอลียาคิม
ผูบัญชาการราชสํานัก และเชบ-
นาหราชเลขา และพวกปุโรหิต
ใหญคลุมตัวดวยผากระสอบ ไป
หาอิสยาหผูพยากรณ บุตรชาย
ของอามอส
3 เขาทั้งหลายเรียนทานวา "เฮ-
เซคียาหตรัสดังนี้ วา `วันนี้ เปน

อิสยาห 36, 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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วันทุกขใจ วันถูกติเตียนและ
หมิ่นประมาท เด็กก็ถึงกําหนด
คลอด แตไมมีกําลังเบงให
คลอด
4ชะรอยพระเยโฮวาหพระเจ า
ของทานคงจะสดับถอยคําของ
รับชาเคห ผูซึ่งกษัตริยแหงอัส-
ซีเรียนายของเขาไดสั่งมาใหเยย
พระเจาผูทรงพระชนม และจะ
ทรงขนาบถอยคําซึ่ งพระเยโฮ-
วาหพระเจาของทานไดทรงสดับ
เพราะฉะนั้น ขอทานถวายคํา
อธิษฐานเพื่อสวนชนที่ เหลืออยู
นี้'"

อิสยาหสัญญาวา
พระเจาจะทรงชวยเหลือยูดาห
5ดังนั้ นขาราชการของกษัตริย
เฮเซคียาหมาถึงอิสยาห
6อิสยาหก็บอกเขาทั้ งหลายวา
"จงทูลนายของทานเถิดวา พระ
เยโฮวาหตรัสดังนี้ วา `อยากลัว
เพราะถอยคําที่เจาไดยินนั้น ซึ่ง
ขาราชการของกษัตริยแหงอัส-
ซีเรียไดกลาวหยาบชาตอเรา
7ดูเถิด เราจะบรรจุจิตใจอยาง
หนึ่ งในเขาเ พ่ื อเขาจะได ยิ น
ขาวลือ และกลับไปยังแผนดิน
ของเขา และเราจะใหเขาลมลง
ดวยดาบในแผนดินของเขาเอง'"
เซนนาเคอริบสบประมาท
พระเจาของเฮเซคียาห

8 รับชาเคหไดกลับไป และได

พบกษัตริ ย แห งอั สซี เรี ยสู รบ
เมืองลิบนาห เพราะเขาไดยินวา
กษัตริยออกจากลาคีชแลว
9พระองค ทรงได ยินเกี่ ยวกั บ
ทีรหะคาหกษัตริยแหงเอธิโอ-
เปยวา "เขาไดออกมาสู รบกับ
พระองคแลว" และเมื่อพระองค
ทรงสดับแลวจึงสงผู สื่ อสารไป
เฝาเฮเซคียาหทูลวา
10 " เจ าจงพู ดกั บเฮเซคี ยาห
กษัตริยแหงยูดาหดังนี้วา `อยา
ใหพระเจาของทานซึ่ งทานวาง
ใจนั้นลวงทานวา "เยรูซาเล็ม
จะมิ ได ถู กมอบไว ในมื อของ
กษัตริยแหงอัสซีเรีย"
11 ดูเถิด ทานไดยินแลววา
บรรดากษัตริยแหงอัสซี เรียได
กระทําอะไรกับแผนดินทั้ งสิ้ น
บาง ทําลายเสียหมดอยางสิ้ น
เชิง สวนทานเองจะรับการชวย
ใหพนหรือ
12 บรรดาพระของบรรดาประ-
ชาชาติไดชวยเขาใหรอดพนหรือ
คือประชาชาติซึ่ งบรรพบุรุษของ
เราไดทําลาย คือโกซาน ฮาราน
เรเซฟ และประชาชนของเอเดน
ซึ่งอยูในเทลอัสสาร
13 กษัตริยของฮามัท กษัตริย
ของอารปด กษัตริยของเมือง
เสฟารวาอิม เฮนาและอิฟวาห
อยูที่ไหน'"
14 เฮเซคียาหทรงรับจดหมาย

อิสยาห 37

(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
จากมือผู สื่ อสาร และทรงอาน
และเฮเซคียาหได ข้ึนไปยังพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห และทรง
คลี่ จดหมายนั้ นออกต อเบ้ื อง
พระพักตรพระเยโฮวาห

เฮเซคียาหอธิษฐาน
15 และเฮเซคียาหทรงอธิษฐาน
ตอพระเยโฮวาหวา
16 "โอ ขาแตพระเยโฮวาหจอม
โยธา พระเจาแหงอิสราเอล ผู
ทรงประทับระหว างพวกเครูบ
พระองค ทรงเปนพระเจ าแห ง
บรรดาราชอาณาจักรของแผน
ดินโลก พระองคแตองคเดียว
พระองคไดทรงสรางฟาสวรรค
และแผนดินโลก
17 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงเงี่ยพระกรรณสดับ โอ ขา
แตพระเยโฮวาห ขอทรงเบิก
พระเนตรทอดพระเนตร และ
ขอทรงสดับบรรดาถอยคําของ
เซนนาเคอริบซึ่งเขาไดใชมาเยย
พระเจาผูทรงพระชนม
18 ขาแตพระเยโฮวาห เปน
ความจริงที่ บรรดากษัตริยแหง
อัสซีเรียไดกระทําใหประเทศทั้ง
สิ้ นและแผนดินของเขานั้ นราง
เปลา
19 และไดเหว่ียงพระของประ-
ชาชาตินั้นเขาไฟ เพราะเขามิใช
พระ เปนแตผลงานของมือ
มนุษย เปนไมและหิน เพราะ

ฉะนั้นเขาจึงถูกทําลายเสีย
20 ฉะนั้นบัดนี้ โอ ขาแตพระ
เยโฮวาหพระเจาของขาพระองค
ทั้งหลาย ขอทรงชวยขาพระองค
ใหพนมือของเขา เพ่ือราชอาณา
จักรทั้ งสิ้ นแหงแผนดินโลกจะ
ทราบวา พระองคทรงเปนพระ
เยโฮวาหแตพระองคเดียว"
พระเจาทรงสัญญาวาจะชวย
ยูดาหใหพนจากเซนนาเคอริบ
21 แลวอิสยาหบุตรชายของอา-
มอสไดใช ให ไปเฝ าเฮเซคียาห
ทูลวา "พระเยโฮวาหพระเจา
แหงอิสราเอลตรัสดังนี้วา เพราะ
เจาไดอธิษฐานตอเราเกี่ ยวกับ
เซนนาเคอริบกษัตริยแหงอัสซี-
เรีย
22 ต อไปนี้ เป นพระวจนะซึ่ ง
พระเยโฮวาหตรัสเกี่ ยวกับทาน
นั้นวา `ธิดาพรหมจารีแหงศิโยน
ดูหมิ่นเจา และหัวเราะเยาะเยย
เจา ธิดาแหงเยรูซาเล็มสั่นศีรษะ
ใสเจา
23 เจาเยยและกลาวหยาบชาตอ
ผูใด เจาข้ึนเสียงของเจาตอผูใด
และเบ่ิงตาของเจาอยางเยอหย่ิง
ตอผู ใด ตอองคบริสุทธิ์ แหง
อิสราเอลนะซิ
24 เจาไดเยยองคพระผู เปนเจา
ดวยผู รับใชของเจา และเจาได
วา "ดวยรถรบเปนอันมากของ
ขา ขาไดข้ึนที่สูงของภูเขา ถึงที่

อิสยาห 37

(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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หนา 1445
ไกลสุดของเลบานอน ขาจะโคน
ตนสนสีดารที่สูงที่สุดของมันลง
ทั้งตนสนสามใบที่ดีที่สุดของมัน
ขาจะเขาไปยังที่ยอดลิบที่สุดใน
ชายแดนของมัน ที่ปาไมแหง
คารเมล
25 ขาขุดบอและดื่มน้ํา ขาได
เอาฝาเทาของขากวาดธารน้ําทั้ง
สิ้ นของสถานที่ ที่ ถูกลอมโจมตี
ใหแหงไป"
26 เจาไมไดยินหรือวา เราไดจัด
ไวนานแลว เราไดกะแผนงานไว
แตดึกดําบรรพ ซึ่ง ณ บัดนี้เรา
ใหเปนไปแลว คือเจาจะทําเมือง
ที่มีปอมใหพังลงใหเปนกองสิ่ ง
ปรักหักพัง
27 ส วนชาวเมื องนั้ นมี อํานาจ
นอย เขาสะดุ งกลัวและอับอาย
เขาเหมือนหญาที่ ทุ งนา และ
เหมือนหญาออน เหมือนหญาที่
บนยอดหลังคาเรือน เหมือน
ขาวเกรียมไปกอนที่ มันจะงอก
งามอยางนั้น
28 แตเราไดรู จักการที่ เจานั่งลง
กับการออกไปและเขามาของเจา
และการเกรี้ ยวกราดของเจาตอ
เรา
29 เพราะเจาไดเกร้ียวกราดตอ
เรา และความจองหองของเจา
ไดมาเขาหูของเรา ฉะนั้น เราจะ
เอาขอของเราเกี่ยวจมูกเจา และ
บังเหียนของเราใสริมฝปากเจา

และเราจะหันเจ ากลั บไปตาม
ทางซึ่งเจามานั้น
30 และนี่จะเปนหมายสําคัญแก
เจา คือปนี้เจาจะกินสิ่งที่งอกข้ึน
เอง และในปที่สองสิ่งที่ผลิจาก
เดิม แลวในปที่สาม จงหวาน
และเกี่ยว และปลูกสวนองุนและ
กินผลของมัน
31 ส วนที่ รอดและเหลื อแห ง
วงศวานของยูดาหจะหย่ังรากลง
ไป และเกิดผลข้ึนบน
32 เพราะวาสวนคนที่ เหลือจะ
ออกไปจากเยรูซาเล็ม และสวน
ที่รอดมาจะออกมาจากภูเขาศิ-
โยน ความกระตือรือรนของพระ
เยโฮวาหจอมโยธาจะกระทําการ
นี้'
33 เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาหจึง
ตรัสเกี่ยวกับกษัตริยแหงอัสซี-
เรียดังนี้ วา `ทานจะไมเขาใน
นครนี้ หรือยิงลูกธนูไปที่นั่ น
หรือถือโล เข ามาข างหน านคร
หรือสรางเชิงเทินสูมัน
34 ทานมาทางใด ทานจะตอง
กลับไปทางนั้น ทานจะไมเขามา
ในนครนี้ พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
แหละ
35 เพราะเราจะปองกันนครนี้ไว
เพ่ือใหรอด เพ่ือเห็นแกเราเอง
และเห็นแกดาวิด ผู รับใชของ
เรา'"
36 ทูตสวรรคของพระเยโฮวาห

อิสยาห 37

(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
ในคายแหงคนอัสซีเรียเสียหนึ่ ง
แสนแปดหมื่นหาพันคน และ
เมื่อคนลุกข้ึนในเวลาเชามืด ดู
เถิด พวกเหลานั้นเปนศพทั้งนั้น
37 แลวเซนนาเคอริบกษัตริ ย
แหงอัสซีเรียก็ไดยกไปและกลับ
บาน และอยูในนีนะเวห
38 ตอมาขณะเมื่อทานนมัสการ
ในนิเวศของพระนิสโรกพระของ
ทาน อัดรัมเมเลคและชาเรเซอร
โอรสของทาน ก็ประหารทาน
เสียดวยดาบ และหนีไปยัง
แผนดินอารมีเนีย และเอสาร-
ฮัดโดนโอรสของทานข้ึนครอบ
ครองแทนทาน
เฮเซคียาหทรงประชวรและ
ทรงฟนจากการประชวรนั้น

38ในวันเหลานั้ นเฮเซคี-
ยาหทรงประชวรใกลจะ

สิ้ นพระชนม และอิสยาหผู
พยากรณ บุตรชายของอามอส
เขามาเฝาพระองค และทูลพระ
องควา "พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
วา จงจัดการการบานการเมือง
ของเจาใหเรียบรอย เจาจะตอง
ตาย เจาจะไมฟน"
2แล วเฮเซคี ยาห ทรงหั นพระ
พักตรเขาขางฝา และอธิษฐาน
ตอพระเยโฮวาห
3วา "โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขา
พระองคขอวิงวอนตอพระองค

ขอทรงระลึกวา ขาพระองคดํา-
เนินอยูตอเบ้ืองพระพักตรพระ
องคดวยความจริงและดวยใจที่
เพียบพรอม และไดกระทําสิ่งที่
ประเสริ ฐในสายพระเนตรของ
พระองคมาอยางไร" และเฮเซ-
คียาหทรงกันแสงอยางปวดราว
4แลวพระวจนะของพระเยโฮ-
วาหมาถึงอิสยาหวา
5"จงไปบอกเฮเซคียาหวา พระ
เยโฮวาห พระ เจ าของดา วิ ด
บรรพบุรุษของเจา ตรัสดังนี้ วา
เราไดยินคําอธิษฐานของเจาแลว
เราไดเห็นน้ําตาของเจาแลว ดู
เถิด เราจะเพ่ิมชีวิตใหเจาอีกสิบ
หาป
6 เราจะช วยเจ าและเมืองนี้ ให
พนจากมือของกษัตริยแหงอัส-
ซีเรีย และจะปองกันเมืองนี้ไว
7นี่ จะเปนหมายสําคัญสําหรับ
พระองคจากพระเยโฮวาห ที่
พระเยโฮวาหจะทรงกระทําสิ่ งนี้
ตามที่พระองคไดทรงตรัสไว
8ดูเถิด เราจะกระทําใหเงาที่
ดวงอาทิตยทอดมาบนนาฬิกา
แดดของอาหัสยอนกลับมาสิบ
ข้ัน" ดวงอาทิตยก็ไดยอนกลับ
บนนาฬิกาแดดสิบข้ัน ตามข้ัน
ที่ไดตกไป
9บทประพันธ ของเฮเซคี ยาห
กษัตริยแหงยูดาห หลังจากที่
พระองคไดทรงประชวรและทรง

อิสยาห 37, 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
ฟ นจากการประชวรของพระ
องคนั้น มีวา
10 ขาพเจาวา เมื่ อชีวิตของ
ขาพเจามาถึงกลางคน ขาพ-
เจ าจะไปยังประตูแดนคนตาย
ขาพเจาตองถูกตัดขาดจากปที่
เหลืออยูของขาพเจา
11 ขาพเจาวา ขาพเจาจะไมเห็น
พระเยโฮวาห คือพระเยโฮวาห
ในแผนดินของคนเปน ขาพเจา
จะมองไมเห็นมนุษยอีก ที่ ใน
หมูชาวแผนดินโลก
12 อายุของขาพเจาก็ถูกพราก
และถูกถอนออกไปจากขาพเจา
อยางกับเต็นทของผู เลี้ ยงแกะ
ขาพเจาไดตัดชี วิตของขาพเจา
เหมือนอยางคนทอผา พระองค
จะทรงตัดขาพเจาดวยโรคตรอม
ใจ พระองคจะทรงนําขาพเจามา
ถึงอวสานทั้งวันและคืน
13 ข าพเจ าได คิ ดจนรุ งเช าว า
พระองคจะทรงหักกระดูกทั้งสิ้น
ของขาพเจาเหมือนอย างสิงโต
พระองคจะทรงนําขาพเจามาถึง
อวสานทั้งวันและคืน
14 ข าพเจ ารองอย างนกนาง-
แอนหรือนกกรอด ขาพเจา
พิลาปอยางนกเขา ตาของขาพ-
เจาเหนื่อยออนดวยมองขึ้นขาง
บน โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขา
พระองคถูกบีบบังคับ ขอพระ
องค ทรงเป นผู ประกั นของข า

พระองค
15 แต ข าพเจ าจะพู ดอะไรได
เพราะพระองคตรัสกับขาพเจา
แลว และพระองคเองไดทรง
กระทําเชนนั้น ขาพเจาก็จะดํา-
เนิ นไปด วยความสงบเสงี่ ยม
ตลอดชีวิตของขาพเจา เพราะ
ความขมขื่นแหงจิตใจของขาพ-
เจา
16 โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา
มนุษย ดํารงชีพอยู ได ด วยสิ่ ง
เหลานี้ และชีวิตแหงวิญญาณ
ของขาพระองคก็อยู ในบรรดา
สิ่ งเหลานี้ พระองคจะทรงให
ขาพระองคหายดีและทรงทําให
ขาพระองคมีชีวิต
17 ดูเถิด เพราะเห็นแกสันติ
ภาพ ขาพระองคจึงมีความขม
ข่ืนมากย่ิง แตพระองคทรงรัก
ชี วิตของข าพระองค จึ งไดทรง
ช วยใหพนจากหลุมแห งความ
พินาศ เพราะพระองคทรง
เหว่ี ยงบาปทั้ งสิ้ นของข าพระ
องคไวเบ้ืองพระปฤษฎางคของ
พระองค
18 เพราะแดนคนตายสรรเสริญ
พระองคไมได ความมรณายก
ยองพระองคไมได บรรดาคนที่
ลงไปยังปากแดนคนตายนั้ นจะ
หวังในความจริงของพระองคไม
ได
19 คนเปน คนเปน เขาจะสรร-

อิสยาห 38

(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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เสริญพระองค อยางที่ ขาพระ
องคกระทําในวันนี้ บิดาจะได
สําแดงความจริงของพระองคแก
ลูกของเขา
20 พระเยโฮวาห ได ทรงช วย
ขาพเจาใหรอด เพราะฉะนั้น
ข าพเจ าทั้ งหลายจะร องเพลง
และเลนเครื่ องสายของขาพเจา
ตลอดวั นเวลาแห งชี วิ ตของ
ขาพเจาทั้งหลายที่พระนิเวศของ
พระเยโฮวาห
21 ฝายอิสยาหไดกลาววา "ให
เขาเอาขนมมะเดื่ อมาแผนหนึ่ ง
และแปะไวที่ พระยอดเพื่ อพระ
องคจะฟน"
22 เฮเซคี ยาห ได ตรั สด วยว า
"อะไรจะเป นหมายสําคั ญว า
ขาพเจาจะได ข้ึนไปยังพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห"
เฮเซคียาหสําแดงคลังทรัพย
ท้ังหมดของพระองคให
คนจากบาบิโลนเห็น

(2 พกษ 20:12)

39คราวนั้น เมโรดัคบา-
ลาดัน โอรสของบาลา-

ดัน กษัตริยแหงบาบิโลน ทรง
สงราชสารและเครื่องบรรณาการ
มายังเฮเซคียาห เพราะพระองค
ทรงไดยินวา เฮเซคียาหทรง
ประชวรและทรงหายประชวร
แลว
2และเฮเซคียาหทรงเปรมปรีดิ์

เพราะเขาเหลานั้น และทรงพา
เขาชมคลังทรัพยของพระองค
ชมเงิน ทองคํา และเครื่องเทศ
และน้ํามันประเสริฐ และคลัง
พระแสงทั้งสิ้นของพระองค ทุก
อยางซึ่งมีในทองพระคลัง ไมมี
สิ่ งใดที่ ในพระราชวัง หรือใน
ราชอาณาจั กรทั้ งสิ้ นของพระ
องคซึ่ งเฮเซคียาหมิไดทรงสํา-
แดงแกเขา
3แลวอิสยาห ผู พยากรณก็ เข า
เฝ ากษัตริย เฮเซคียาหและทูล
พระองควา "คนเหลานี้ทูลอะไร
บาง และเขามาแตไหนเขาเฝา
พระองค" เฮเซคียาหตรัสวา
"เขาไดมาหาเราจากเมืองไกล
จากบาบิโลน"
4ทานทูลวา "เขาเห็นอะไรใน
พระราชวั งของพระองคบ าง"
และเฮเซคียาหตรัสตอบวา "เขา
เห็นทุกอยางในวังของเรา ไมมี
สิ่งใดในพระคลังของเราซึ่งเรามิ
ไดสําแดงแกเขา"
5แลวอิสยาหทูลเฮเซคียาห วา
"ขอทรงฟ งพระวจนะของพระ
เยโฮวาหจอมโยธา
6ดูเถิด วันเวลากําลังยางเขามา
เมื่อสรรพสิ่ งทั้งสิ้นในวังของเจา
และสิ่ งซึ่ งบรรพบุรุษของเจาได
สะสมจนถึงทุกวันนี้ จะตองถูก
เอาไปยังบาบิโลน จะไมมีสิ่งใด
เหลือเลย พระเยโฮวาหตรัสดังนี้

อิสยาห 38, 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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แหละ
7และลู กบางคนซึ่ งถื อกําเนิ ด
จากเจา ผูซึ่งเกิดมาแกเจาจะถูก
นําเอาไป และเขาจะเปนขันทีใน
วังของกษัตริยแหงบาบิโลน"
8แลวเฮเซคียาหตรัสกับอิสยาห
วา "พระวจนะของพระเยโฮวาห
ซึ่งทานกลาวนั้นก็ดีอยู" เพราะ
พระองคดําริวา "จะมีความอยู
เย็นเปนสุขและความจริงในวัน
เวลาของเรานี้"
จงเลาโลมชนชาติของพระเจา

40พระเจาของเจาตรัสวา
"จงเลาโลม จงเลาโลม

ชนชาติของเรา
2จงพูดกับเยรูซาเล็มอยางเห็น
ใจ และจงประกาศแกเมืองนั้น
วา การสงครามของเธอสิ้นสุดลง
แลว และความชั่วชาของเธอก็
อภัยเสียแลว เพราะเธอไดรับ
โทษจากพระหัตถของพระเยโฮ-
วาหแลว เปนสองเทาของความ
บาปผิดของเธอ"

คําพยากรณถึงการรับใช
ของยอหนผูใหรับบัพติศมา

(มธ 3:3)
3 เสียงผูรองในถิ่นทุรกันดารวา
"จงเตรียมมรรคาแหงพระเยโฮ-
วาห จงทําทางหลวงสําหรับพระ
เจ าของเราให ตรงไปในทะเล
ทราย
4หุบเขาทุกแหงจะถูกยกข้ึน ภู

เขาและเนินทุกแหงจะใหต่ําลง
ทางคดจะกลายเปนทางตรงและ
ที่ขรุขระจะกลายเปนที่ราบ
5และจะเผยสง าราศีของพระ
เยโฮวาห และบรรดาเนื้อหนังจะ
ไดเห็นดวยกัน เพราะพระโอษฐ
ของพระเยโฮวาหตรัสไวแลว"

ความยิ่งใหญของพระเจา
และความออนแอของมนุษย

6 เสียงหนึ่งรองวา "รองซิ" และ
เขาวา "ขาจะรองวากระไร"
บรรดาเนื้อหนังก็เปนเสมือนตน
หญา และความงามทั้ งสิ้ นของ
มันก็เปนเสมือนดอกไมแหงทุ ง
นา
7ตนหญาเหี่ยวแหงไป ดอกไม
นั้นก็รวงโรยไป เพราะพระวิญ-
ญาณของพระเยโฮวาหเปามาถูก
มัน มนุษยชาติเปนหญาแนที
เดียว
8ตนหญาเหี่ยวแหงไป ดอกไม
นั้ นก็รวงโรยไป แตพระวจนะ
ของพระเจาของเราจะยั่ งยืนอยู
เปนนิตย
9โอ ศิโยนเอย ผูนําขาวดี เจาจง
ข้ึนไปบนภูเขาสูง โอ เยรูซาเล็ม
เอย ผูนําขาวดี จงเปลงเสียงของ
เจาดวยเต็มกําลัง จงเปลงเสียง
เถิด อยากลัวเลย จงกลาวแกหัว
เมืองแหงยูดาหวา "ดูเถิด นี่
พระเจาของเจา"
10 ดูเถิด องคพระผู เปนเจา

อิสยาห 39, 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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พระเจาจะเสด็จมาดวยพระหัตถ
อันเขมแข็ง และพระกรของพระ
องคจะครอบครองเพื่อพระองค
ดูเถิด รางวัลของพระองคก็อยู
กับพระองค และพระราชกิจของ
พระองคก็อยูตอพระพักตรพระ
องค
11 พระองคจะทรงเลี้ยงฝูงแพะ
แกะของพระองคอย างผู เลี้ ยง
แกะ พระองคจะทรงรวบรวมลูก
แกะไว ในพระกรของพระองค
พระองค จะทรงอุ มไว ที่ พระ
ทรวง และทรงคอยๆนําบรรดา
ที่มีลูกออนไป
12 ผูใดไดเคยตวงน้ําทั้งสิ้นดวย
อุงมือของตน และวัดฟาสวรรค
ดวยคืบเดียว บรรจุผงคลีของ
แผนดินโลกไวในถังเดียว และ
ชั่ งภูเขาในตาชั่งและชั่ งเนินดวย
ตราชู
13 ผู ใดไดนําทางพระวิญญาณ
ของพระเยโฮวาห หรือเปนที่
ปรึกษาของพระองคไดสั่ งสอน
พระองค
14 พระองคทรงปรึกษาผูใด ผู
ใดสั่ งสอนพระองค และผู ใด
สอนทางแหงความยุติธรรมให
พระองค และสอนความรู แก
พระองค และสําแดงใหพระองค
เห็นทางแหงความเขาใจ
15 ดูเถิด บรรดาประชาชาติก็
เหมือนน้ําหยดหนึ่งจากถัง และ

นับวาเหมือนผงบนตาชั่ง ดูเถิด
พระองคทรงหยิบเกาะทั้ งหลาย
ข้ึนมาเหมือนสิ่งเล็กนอย
16 เลบานอนไมพอเปนฟนและ
สัตวป านั้ นก็ ไมพอเปนเครื่ อง
เผาบูชา
17 ตอพระพักตรพระองคบรร-
ดาประชาชาติทั้งสิ้นก็เหมือนไม
มีอะไรเลย พระองคทรงนับวา
เขานอยย่ิ งกว าความว างเปล า
และการไรประโยชนใดๆทั้งสิ้น
18 ท าน จะ เ ปรี ยบพร ะ เ จ า
เหมือนผู ใด หรือเปรียบพระ
องคคลายกับอะไร
19 รูปเคารพสลักนะหรือ ชาง
เขาหลอมันไว ชางทองเอาทอง
คําปดไวและหลอสรอยเงินให
20 เขาผู ที่ ยากจนจนเขาไม มี
เครื่องบูชาเลยก็เลือกตนไมที่จะ
ไมผุ เขาเสาะหาชางที่มีฝมือมา
ตกแตงให เปนรูปเคารพสลักที่
ไมหว่ันไหว
21 ท านทั้ งหลายไม เคยรู หรือ
ทานไมเคยไดยินหรือ ไมมีผูใด
บอกท านตั้ งแต แรกแล วหรื อ
ทานไมเขาใจตั้ งแตรากฐานของ
แผนดินโลกหรือ
พระเจาประทับเหนือปริมณฑล
คือวงรอบของแผนดินโลก

22 คือพระองคผู ประทับเหนือ
ปริมณฑลของแผนดินโลก และ
ชาวแผนดินโลกก็ เหมือนอยาง

อิสยาห 40

(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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ตั๊ กแตน ผูทรงขึงฟาสวรรค
เหมือนขึงมาน และกางออก
เหมือนเต็นทที่อาศัย
23 ผูทรงกระทําเจานายใหเปน
เหมือนเปลา และทรงกระทําให
ผู ครอบครองแผนดินโลกเปน
เหมือนศูนยภาพ
24 พอปลู กเขาเหล านั้ นเสร็ จ
พอหวานเสร็จ พอที่รากหย่ังลง
พระองคก็จะเปามาบนเขา เขาก็
จะเหี่ ยวแหงไป และลมหมุนก็
จะพัดพาเขาไปเหมือนตอขาว
25 องคบริสุทธิ์ตรัสวา "เจาจะ
เปรียบเรากับผู ใดเลาซึ่ งเราจะ
เหมือนเขา"
26 จงแหงนหนาข้ึนดูวา ผู ใด
สรางสิ่ งเหลานี้ พระองคผูทรง
นําบริ วารออกมาตามจํานวน
เรียกชื่ อมันทั้ งหมดโดยอานุ-
ภาพอั นย่ิ งใหญ ของพระองค
และเพราะพระองคทรงฤทธิ์ เขม
แข็งจึงไมขาดไปสักดวงเดียว
27 โอ ยาโคบเอย ทําไมเจาจึงวา
โอ อิสราเอลเอย ทําไมจึงพูดวา
"ทางของข าพเจ าปดบังไว จาก
พระเยโฮวาห และความยุ ติ -
ธรรมอันควรตกแกขาพเจานั้นก็
ผานพระเจาของขาพเจาไปเสีย"
28 ทานไมเคยรูหรือ ทานไม
เคยไดยินหรือ พระเยโฮวาหทรง
เปนพระเจาเนืองนิตย คือพระ
ผู สร างที่ สุดปลายแผนดินโลก

พระองค มิ ได ทรงอ อนเปลี้ ย
หรือเหน็ดเหนื่อย ความเขาพระ
ทัยของพระองคก็เหลือที่จะหย่ัง
รูได
29 พระองคทรงประทานกําลัง
แกคนออนเปลี้ย และแกผูที่ไม
มีกําลัง พระองคทรงเพ่ิมแรง
30 แมคนหนุ มๆจะออนเปลี้ ย
และเหน็ดเหนื่ อย และชาย
ฉกรรจจะลมลงทีเดียว
31 แต เขาทั้ งหลายผู รอคอย
พระเยโฮวาหจะเสริมเรี่ ยวแรง
ใหม เขาจะบินข้ึนดวยปก
เหมือนนกอินทรี เขาจะว่ิงและ
ไมเหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและ
ไมออนเปลี้ย

ความยิ่งใหญของพระเจา
และความออนแอของมนุษย

41โอ เกาะทั้ งหลายเอย
จงสงบใจต อหน าเรา

จงใหชนชาติทั้ งหลายฟ นกําลัง
ของเขาเสียใหม ใหเขาเขามา
ใกล แลวใหเขาพูด ใหเราพากัน
เขามาใกลเพ่ือการพิพากษา
2ใครได เราใจใหคนชอบธรรม
มาจากตะวันออก ไดเรียกทาน
ใหติดตาม ไดมอบบรรดาประ-
ชาชาติตอหนาทาน และใหทาน
ครอบครองเหนื อกษัตริ ย ทั้ ง
หลาย ไดมอบพวกเขาไวแกดาบ
ของทานเหมือนผงคลี และแก
คันธนูของทานเหมือนตอขาวที่

อิสยาห 40, 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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ถูกพัดไป
3ทานไลตามพวกเขาและผาน
เขาไปอยางปลอดภัย ตามทางที่
เทาของทานไมเคยเหยียบ
4 ผู ใดไดประกอบกิจและกระทํา
เชนนี้ เรียกบรรดาชั่ วอายุทั้ ง
หลายออกมาตั้ งแตเดิม เรา
เองคือพระเยโฮวาหผู เปนปฐม
และกับกาลอวสาน เราคือผูนั้น
5 เกาะทั้ งหลายเห็นแลวก็ เกรง
กลัว ปลายแผนดินโลกก็กลัว
เขาทั้งหลายไดเขามาใกล
6ทุกคนชวยเพ่ื อนบานของตน
และทุกคนกลาวแก พ่ี นองของ
ตนวา "จงกลาเถิด"
7ชางไมก็หนุนใจชางทอง ผูที่
ทําใหเรียบดวยคอนก็หนุนใจผู
ที่ ตีทั่ งวา "พรอมแลวสําหรับ
การบัดกรี" และเขาก็เอาตะปู
ตรึงไวเพ่ือไมใหหว่ันไหว
8แตเจา อิสราเอล เปนผูรับใช
ของเรา ยาโคบผูซึ่งเราไดเลือก
ไว เชื้ อสายของอับราฮัมสหาย
ของเรา
9 เจ าผู ซึ่ งเรายึ ดไว จากที่ สุ ด
ปลายแผนดินโลก และเรียกเจา
มาจากพวกผูใหญของโลก กลาว
แกเจาวา "เจาเปนผู รับใชของ
เรา เราไดเลือกเจาและไมเหว่ียง
เจาออกไป"
10 อยากลัวเลย เพราะเราอยู
กับเจา อยาขยาด เพราะเราเปน

พระเจาของเจา เราจะหนุนกําลัง
เจา เออ เราจะชวยเจา เออ เรา
จะชู เจ าด วยมื อขวาแห งความ
ชอบธรรมของเรา
11 ดูเถิด บรรดาผูที่ขัดเคืองกับ
เจาจะตองไดความอายและอดสู
เขาจะเปนความวางเปลา คน
เหลานั้นที่ฝนสูเจาจะพินาศไป
12 เจาจะแสวงหาพวกเขา แต
เจาจะไมพบเขา คือผูที่ตอสูกับ
เจา ผูที่ทําสงครามกับเจาจะเปน
ความวางเปลาและเปนสิ่งไรคา
13 เพราะเราคื อพระเยโฮวาห
พระเจาของเจา จะยึดมือขวา
ของเจาไว คือเราเองพูดกับเจา
วา "อยากลัวเลย เราจะชวยเจา"
14 พระเยโฮวาหตรัสวา "อยา
กลัวเลย เจาหนอนยาโคบ เจา
คนอิสราเอล เราจะชวยเจา ผูไถ
ของเจาคือองคบริสุทธิ์แหงอิส-
ราเอล"
15 ดูเถิด เราจะกระทําเจาให
เปนเลื่อนนวดขาวใหม คม และ
มีฟน เจาจะนวดและบดภูเขา
และเจาจะทําเนินเขาใหเหมือน
แกลบ
16 เจ าจะซั ดมันและลมจะพัด
มันไปเสีย และลมหมุนจะ
กระจายมัน และเจาจะเปรม
ปรีดิ์ในพระเยโฮวาห เจาจะอวด
อางในองคบริสุทธิ์ แหงอิสรา-
เอล

อิสยาห 41

(4) พบญ 32:7-8 (5) ปฐก 10:5 (6) 1 ซมอ 4:7-9 (7) ยรม 10:3-5 (8) อสย 43:1
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17 เมื่ อคนจนและคนขั ดสน
แสวงหาน้ําและไมมี และลิ้นของ
เขาก็แหงผากเพราะความกระ-
หาย เราคือพระเยโฮวาหจะได
ยินเขาเอง เรา พระเจาของอิส-
ราเอล จะไมละทิ้งเขา
18 เราจะเปดแมน้ําบนที่ สูงทั้ ง
หลาย  และน้ําพุที่ทามกลางหุบ
เขา เราจะทําถิ่ นทุรกันดารให
เปนสระน้ํา และที่ดินแหงเปน
น้ําพุ
19 ในถิ่ นทุรกันดารเราจะปลูก
ตนสนสีดาร ตนกระถินเทศ ตน
น้ํามันเขียว และตนมะกอกเทศ
ในทะเลทรายเราจะวางต นสน
สามใบ ทั้งตนสนเขาและตนไม
ที่เขียวชะอุมตลอดปดวยกัน
20 เพ่ือคนจะไดเห็นและทราบ
เขาจะใครครวญและเขาใจดวย
กันว าพระหัตถของพระเยโฮ-
วาหไดทรงกระทําการนี้ องค
บริสุทธิ์แหงอิสราเอลไดสรางสิ่ง
นี้
21 พระเยโฮวาหตรัสวา "จงนํา
ขอคดีของเจาข้ึนมา" กษัตริย
ของยาโคบตรัสวา "จงนําขอ
พิสูจนของเจามา"
22 ใหเขานํามา และแจงแกเรา
วาจะเกิดอะไรข้ึน จงแจงสิ่งลวง
แล วให เราทราบว ามีอะไรบ าง
เพ่ือเราจะพิจารณา เพ่ือเราจะ
ทราบถึงอวสานของสิ่ งเหลานั้น

หรือจงเลาให เราฟงถึงสิ่ งที่ จะ
บังเกิดมา
23 จงแจงแกเราวาตอไปนี้อะไร
จะเกิดข้ึน เพ่ือเราจะรูวาเจาเปน
พระ เออ จงทําดีหรือจงทําราย
เพ่ือเราจะไดขยาดและดูกัน
24 ดูเถิด เจาไมมีคาอะไรเลย
และการงานของเจาก็สูญเปลา
ผู ที่ เลือกเจ าก็ เปนที่ น าสะอิด
สะเอียน
25 เราไดเราผูหนึ่งจากทิศเหนือ
และเขาจะมา จากที่ดวงอาทิตย
ข้ึน เขาจะเรียกนามของเรา เขา
จะเหยียบผู ครอบครองเหมือน
เหยียบปูนสอ เหมือนชางหมอ
ยํ่าดินเหนียว
26 ใครแจ งไว ตั้ งแต เ ร่ิ มแรก
เพ่ือเราจะทราบ และลวงหนา
เพ่ือเราจะพูดวา "เขาชอบธรรม"
เออ ไมมีผู ใดไดแจงใหทราบ
เออ ไมมีผูใดไดเลาใหฟง เออ
ไมมีผูใดไดยินถอยคําของเจา
27 คนแรกจะกลาวแก ศิโยนวา
"ดูเถิด ดูเขาทั้งหลาย" และเรา
จะสงผูนําขาวดีใหแกเยรูซาเล็ม
28 แตเมื่อเรามองก็ไมมีใคร ไม
มีที่ปรึกษาในหมูพวกคนเหลานี้
คื อผู ที่ เมื่ อเราถามก็ ได ให คํา
ตอบ
29 ดูเถิด พระเหลานั้นไรประ-
โยชนทั้ งสิ้น บรรดากิจการของ
มันก็เปนความวางเปลา รูป

อิสยาห 41

(17) สดด 72:12 (18) อสย 12:3 (19) อสย 27:6 (20) อพย 9:16 (21) โยบ 23:3-4
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เคารพหลอของมันก็เปนแตลม
และความยุงเหยิง

ผูรับใชของพระเยโฮวาห
(มธ 12:18-21)

(ฟป 2:5-8)

42จงดูผู รับใชของเรา ผู
ซึ่ งเราเชิดชู ผู เลือก

สรรของเรา ผูซึ่ งใจเราปติยินดี
เราได เอาวิญญาณของเราสวม
ทานไวแลว ทานจะสงความยุติ-
ธรรมออกไปใหแกบรรดาประ-
ชาชาติ
2ทานจะไมรองหรือเปลงเสียง
ของทาน หรือกระทําใหไดยิน
เสียงของทานตามถนน
3ไมออช้ําแลวทานจะไมหักและ
ไสตะเกียงที่ลุกริบหรี่อยูทานจะ
ไมดับ ทานจะสงความยุติธรรม
ออกไปดวยความจริง
4ทานจะไมลมเหลวหรือทอแท
จนกว าท านจะสถาปนาความ
ยุติธรรมไวในโลก และเกาะทั้ ง
หลายจะรอคอยพระราชบัญญัติ
ของทาน
5พระเจา คือ พระเยโฮวาหผู
ทรงสร างฟาสวรรคและทรงขึง
มัน ผูทรงแผแผนดินโลกและสิ่ง
ที่ บังเกิดจากโลกออกไป ผูทรง
ประทานลมหายใจแกประชาชน
ที่บนโลก และจิตวิญญาณแกผู
ดําเนินอยูบนโลก ตรัสดังนี้วา
6"เราคือพระเยโฮวาห เราได

เรียกเจามาดวยความชอบธรรม
เราจะยึดมือเจาและจะรักษาเจา
ไว เราจะใหเจาเปนตัวพันธสัญ-
ญาของมนุษยชาติ เปนความ
สวางแกบรรดาประชาชาติ
7 เพ่ือเบิกตาคนที่ตาบอด เพ่ือ
นําผู ถู กจองจําออกมาจากคุ ก
นํ า ผู ที่ นั่ ง ในความมื ดออก
มาจากเรือนจํา

อิสราเอลจะไดกลับไป
อยูในแผนดินของตน

8 เราคือเยโฮวาห นั่นเปนนาม
ของเรา สงาราศีของเรา เรามิได
ใหแกผู อื่ น หรือใหคําที่ สรร-
เสริญเราแกรูปแกะสลัก
9ดูเถิด สิ่งลวงแลวนั้นก็สําเร็จ
แลว และเราก็แจงสิ่ งใหมๆ
กอนที่สิ่ งเหลานั้นจะเกิดข้ึนเรา
ก็ไดเลาใหฟงแลว"
10 จงร องเพลงบทใหม ถวาย
พระเยโฮวาห จงสรรเสริญพระ
องคจากปลายแผนดินโลก ทั้งผู
ที่ ลงไปยังทะเล และบรรดาสิ่ ง
ที่ อยู ในนั้น ทั้ งเกาะทั้ งหลาย
และชาวถิ่นนั้น
11 จงใหถิ่ นทุ รกันดารและหัว
เมืองในนั้นเปลงเสียง ทั้งชนบท
ที่เคดารอาศัยอยู จงใหชาวศิลา
รองเพลง ใหเขาโหรองมาจาก
ยอดภูเขา
12 จงให เขาถวายสง าราศี แด
พระเยโฮวาห และถวายสรร-

อิสยาห 41, 42

(1) มธ 12:18-20 (2) ศคย 9:9 (3) สดด 103:13-14 (4) ยน 17:4-5; ฮบ 12:2-4
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(9) ปฐก 15:12-15 (10) สดด 33:3 (11) สดด 72:8-10 (12) สดด 22:27; รม 15:9

 23_isa.pub 
 page 71

 Friday, December 09, 2005 12:55 
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เสริญพระองคในเกาะทั้งหลาย

อิสราเอลจะรับโทษ
13พระเยโฮวาหจะเสด็จออกไป
อยางคนแกลวกลา พระองคจะ
ทรงเร าความหึ งหวงของพระ
องคข้ึนอยางนักรบ พระองคจะ
ทรงรอง พระองคจะทรงโหดัง
พระองคจะทรงมีชัยตอศัตรูของ
พระองค
14 เราไดนิ่ งอยูนานแลว เรา
เงียบอยูและร้ังตนเองไว บัดนี้
เราจะรองออกมาเหมือนผูหญิง
กําลังคลอดบุตร เราจะสังหาร
ผลาญและทําลายสิ้นทันที
15 เราจะทิ้งภูเขาและเนินใหราง
และใหบรรดาพืชผักบนนั้นแหง
ไป เราจะใหแมน้ํากลายเปน
เกาะ และจะใหสระแหงไป
16 เราจะจูงคนตาบอดไปในทาง
ที่ เขาทั้ งหลายไมรู จัก เราจะนํา
เขาไปในทางทั้ งหลายที่ เขาไมรู
จัก เราจะใหความมืดขางหนา
เขากลับเปนสวาง สิ่ งที่ คดให
ตรง สิ่ งเหลานี้ เปนสิ่ งที่ เราจะ
กระทําแกพวกเขา และเราจะไม
ละทิ้งพวกเขา
17 เขาทั้งหลายจะหันกลับ และ
จะตองขายหนาอยางที่ สุด คือ
ผูที่ วางใจในรูปแกะสลัก ผูที่
กลาวแกรูปเคารพหลอวา "ทาน
เปนพระของเรา"
18 ทานผูหูหนวกเอย ฟงซิ และ

ทานผูตาบอดเอย มองซิ เพ่ือ
ทานจะเห็นได
19 ใครเปนคนตาบอด ก็ผูรับใช
ของเรานะซิ หรือใครหูหนวก
อยางกับทูตของเราที่ เราใชไป
ใครตาบอดอย างผู ที่ สมบู รณ
แลว หรือตาบอดอยางผู รับใช
ของพระเยโฮวาห
20 เจาเห็นหลายอยาง แตมิได
สังเกต หูของเขาเปดแลว แต
เขามิไดยิน
21 เพราะเห็ นแก ความชอบ
ธรรมของพระองค พระเยโฮวาห
ทรงพอพระทัยที่ จะเชิดชูพระ
ราชบัญญัติและกระทําใหพระ
ราชบัญญัตินั้นมีเกียรติ
22 แตนี่ เปนชนชาติที่ ถูกขโมย
และถูกปลน เขาทุกคนติดอยูใน
รูและซอนอยูในคุก เขาตกเปน
เหย่ื อซึ่ งไม มี ผู ใดช วยใหพ น
เปนของริบซึ่ งไมมี ผู ใดพูดว า
"คืนซิ"
23 ผู ใดในพวกเจ าจะ เงี่ ยหู
ฟงในเร่ืองนี้ ที่จะมุงหนาตั้งใจ
ฟงในอนาคต
24 ใครมอบยาโคบใหแก ผู ริบ
และอิสราเอลใหแกผูปลน ไม
ใชพระเยโฮวาหหรือ ผู ซึ่ งเรา
ไดทําบาปตอ ซึ่งเขาไมยอมดํา-
เนินในทางของพระองค และซึ่ง
เขามิได เชื่ อฟงพระราชบัญญัติ
ของพระองค

อิสยาห 42
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หนา 1456
25 ฉะนั้ นพระองค จึ งทรงหลั่ ง
ความโกรธจัดลงมาบนเขา และ
หลั่งอานุภาพของสงคราม ทําให
เขาติดเพลิงอยูโดยรอบ แตเขา
ไมรู มันไหมเขา แตเขามิไดเอา
ใจใส

พระสัญญาอันประเสริฐ
แกอิสราเอล

43บัดนี้ พระเยโฮวาห ผู
ไดสรางทาน โอ ยาโคบ

พระองคผู ไดทรงปนทาน โอ
อิสราเอล ตรัสดังนี้วา "อยากลัว
เลย เพราะเราไดไถเจาแลว เรา
ไดเรียกเจาตามชื่อ เจาเปนของ
เรา
2 เมื่อเจาลุยขามน้ํา เราจะอยูกับ
เจา เมื่อขามแมน้ํา น้ําจะไมทวม
เจา เมื่อเจาลุยไฟ เจาจะไมไหม
และเปลวเพลิงจะไม เผาผลาญ
เจา
3 เพราะเราเป นพระเยโฮวาห
พระเจาของเจา องคบริสุทธิ์
แหงอิสราเอล ผูชวยใหรอดของ
เจา เราใหอียิปตเปนคาไถของ
เจา ใหเอธิโอเปยและเส-บา
เพ่ือแลกกับเจา
4 เพราะวาเจาประเสริฐในสาย
ตาของเรา เจาไดรับเกียรติและ
เรารักเจา เราจึงใหคนเพ่ือแลก
กับเจา และใหชนชาติทั้ งหลาย
เพ่ือแลกกับชีวิตของเจา
5อยากลัวเลย เพราะเราอยูกับ

เจา เราจะนําเชื้อสายของเจามา
จากตะวันออก และเราจะรวบ
รวมเจามาจากตะวันตก
6 เ ราจะพู ดกั บทิ ศเหนื อว า
`ปลอยเถิด' และกับทิศใตวา
`อยายึดไว' จงนําบรรดาบุตร
ชายของเรามาแตไกล และเหลา
ธิ ดาของเราจากปลายแผนดิ น
โลก
7 คือทุกคนที่ เขาเรียกตามนาม
ของเรา เพราะเราไดสรางเขา
เพ่ือสงาราศีของเรา เราไดป น
เขา เออ เราไดสรางเขาไว"
8จงนําประชาชาติทั้ งหลายผูตา
บอดแตยังมีตา ผูที่หูหนวกแต
เขายังมีหู ออกมา
9 ใหบรรดาประชาชาติประชุม
พรอมกัน และใหชนชาติทั้ ง
หลายชุมนุมกัน ในทามกลางเขา
มีผูที่แจงอยางนี้ ได และเลาสิ่ง
ลวงแลวใหเราฟงได ใหเขาทั้ ง
หลายนําพยานของเขามาพิสูจน
ตัวเขา และใหเขาไดยินและ
กลาววา "จริงแลว"
10พระเยโฮวาหตรัสวา "เจาทั้ง
หลายเปนพยานของเรา และ
เปนผู รับใชของเรา ซึ่ งเราได
เลือกไวแลว เพ่ือเจาจะรูจักและ
เชื่อถือเรา และเขาใจวาเราเปน
ผูนั้นแหละ กอนหนาเรา ไมมี
พระเจาใดถูกปนข้ึน และภาย
หลังเราก็จะไมมี

อิสยาห 42, 43
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หนา 1457
11 เรา เราคือพระเยโฮวาห และ
นอกจากเราไมมีพระผู ช วยให
รอด
12 เมื่ อไมมีพระอื่นในหมูพวก
เจา เราแจงใหทราบและชวยให
รอดและพิสูจนใหเห็น ฉะนั้น
เจาทั้งหลายเปนพยานของเราวา
เราเปนพระเจา" พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้แหละ
13 "เออ ตั้ งแตเดิมเราก็เปน
พระองคนั้นอยู ไมมีผูใดชวยให
พนจากมือของเราได เราจะ
ประกอบกิจใดๆ ใครจะขัดขวาง
กิจการนั้นได"
14 พระเยโฮวาห ผู ไถของเจา
องคบริสุทธิ์ ของอิสราเอลตรัส
ดังนี้วา "เพ่ือเห็นแกเจา เราจะ
สงไปยังบาบิโลน และเราจะนํา
บรรดาขุนนางของเขาลงมา คือ
พวกเคลเดียในกําป นที่ เขาทั้ ง
หลายเคยโหรอง
15 เราคือพระเยโฮวาห องค
บริสุทธิ์ของเจา เปนผูสรางของ
อิสราเอล เปนกษัตริยของเจา"
16 พระเยโฮวาห ผูทรงสราง
ทางในทะเล สรางวิถีในน้ําที่ มี
อานุภาพ
17 ผูทรงนํารถรบและมา กอง
ทัพ และอานุภาพออกมา เขาทั้ง
หลายนอนลงดวยกันและลุกข้ึน
ไมได เขาทั้ งหลายสูญไปและ
ดับเสียเหมือนไสตะเกียง ตรัส

ดังนี้วา
18 "อย าจดจําสิ่ งล วงแล วนั้ น
อยาพิเคราะหสิ่งเกากอน
19 ดูเถิด เราจะกระทําสิ่ ง
ใหม บัดนี้จะงอกข้ึนมาแลว เจา
จะไมเห็นหรือ เราจะทําทางใน
ถิ่ นทุ รกั นดารและแมน้ํ า ในที่
แหงแลง
20 สัตวปาในทุงจะใหเกียรติเรา
คือมังกรและนกเคาแมว เพราะ
เราใหน้ําในถิ่นทุรกันดาร ให
แมน้ําในที่แหงแลง เพ่ือใหน้ํา
ดื่มแกชนชาติผูเลือกสรรของเรา
21 คือชนชาติที่ เราป นเพ่ื อเรา
เอง เพ่ือเขาจะถวายสรรเสริญ
เรา
22 โอ ยาโคบเอย ถึงกระนั้นก็
ไมใชเราที่เจาเรียกหา โอ อิส-
ราเอลเอย เจาเหน็ดเหนื่อยเรา
แลว
23 เจามิไดนําแพะแกะของเจา
มาเป นเครื่ องเผาบู ชาแก เรา
หรือให เกรียรติ เราดวยเครื่ อง
สักการบูชาของเจา เรามิไดให
เปนภาระแกเจาดวยเรื่องเครื่อง
บูชา หรือใหเจาเหน็ดเหนื่ อย
ดวยเรื่องกํายาน
24 เจามิไดเอาเงินซื้อออยใหเรา
หรือใหเราพอใจดวยไขมันของ
เครื่ องสักการบูชาของเจา แต
เจาไดใหเราเปนภาระดวยเรื่อง
บาปของเจา เจาใหเราเหน็ด

อิสยาห 43

(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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เหนื่อยดวยเรื่องความชั่วชาของ
เจา
25 เรา เราคือพระองคนั้นผูลบ
ล างความละเมิ ดของเจ าด วย
เห็นแกเราเอง และเราจะไมจด-
จําบรรดาบาปของเจาไว
26 จงฟนความใหเราฟง ใหเรา
มาโตดวยกัน เจาจงใหการมา
เพ่ือจะพิสูจนวาเจาถูก
27 บิดาเดิมของเจาทําบาป และ
ผูสอนทั้งหลายของเจาไดละเมิด
ตอเรา
28 ฉะนั้น เราจึงถอดเจานาย
แหงสถานบริสุทธิ์ เสีย เรามอบ
ยาโคบใหถูกสาปแชง และอิส-
ราเอลใหแกการกลาวหยาบชา"

พระสัญญาเรื่อง
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ

44"โอ ยาโคบผูรับใชของ
เรา อิสราเอลผูซึ่ งเรา

เลือกสรรไว จงฟงซิ"
2พระเยโฮวาห ผูทรงสรางเจา
ผูทรงปนเจาตั้ งแตในครรภและ
จะชวยเจา ตรัสดังนี้วา "โอ ยา-
โคบผูรับใชของเรา เยชูรูน ผูซึ่ง
เราเลือกสรรไว อยากลัวเลย
3 เพราะเราจะเทน้ํ าลงบนผู ที่
กระหาย และลําธารลงบนดิน
แหง เราจะเทวิญญาณของเรา
เหนือเชื้ อสายของเจา และพร
ของเราเหนือลูกหลานของเจา
4 เขาทั้ งหลายจะงอกข้ึ นมา

ทามกลางหญา เหมือนตนหลิว
ขางลําธารน้ําไหล
5 ผูนี้จะวา `ขาเปนของพระเย-
โฮวาห' และอีกผูหนึ่ งจะเรียก
ชื่ อตนเองด วยนามของยาโคบ
และอีกผูหนึ่ งจะเขียนไวบนมือ
ของตนวา `ของพระเยโฮวาห'
และขนานนามสกุลของตนดวย
นามของอิสราเอล"
6พระเยโฮวาห พระบรมมหา
กษัตริยแหงอิสราเอล และผูไถ
ของเขา พระเยโฮวาหจอมโยธา
ตรัสดังนี้ วา "เราเปนผู ตนและ
เราเปนผูปลาย นอกจากเราแลว
ไมมีพระเจา
7 ใครเหมือนเราจะปาวรองได
ใหเขาแจงใหทราบ และใหเขา
ลําดับเรื่ องตอหนาเราตั้ งแตเรา
ได สถาปนาประชาชนโบราณ
และให เขาบอกแก เขาทั้ งหลาย
ถึงสิ่งตางๆที่จะเปนมาและอะไร
จะเกิดข้ึนนั้น
8อยากลัวเลย และอยาขามเลย
เรามิไดเลาใหเจาฟงตั้ งแตดึก-
ดําบรรพและแจ งใหทราบแลว
หรือ และเจาเปนพยานทั้งหลาย
ของเรา มีพระเจานอกเหนือเรา
หรือ เออ ไมมีพระเจา เราไมรู
จักเลย"
9บรรดาผู ที่ ทํารูปเคารพสลัก
ต างก็ ไร ประโยชน ใดๆทั้ งสิ้ น
และสิ่งที่เขาปติยินดีนั้นก็ไมเปน

อิสยาห 43, 44

(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
เอง พยานเหลานั้นทั้ งไมเห็น
และไมรู เพ่ือเขาจะตองอับอาย
10 ใครเลาปนพระ หรือหลอ
รูปเคารพสลัก ซึ่งไมเปนประ-
โยชนอะไรเลย
11 ดูเถิด เพ่ือนทั้งสิ้นของเขาจะ
ตองอับอาย และชางฝมือนั้นก็
เปนแตมนุษย ใหเขาชุมนุมกัน
ทั้ งหมด ใหเขายืนข้ึน เขาจะ
สยดสยอง เขาจะรับความอับ
อายดวยกัน
12 ช างเหล็ กใช คี มทํางานอยู
เหนือกอนถาน และใชคอนทุบ
มันด วยแขนที่ แข็งแรงของเขา
เออ เขาหิวและกําลังของเขา
ออนลง เขาไมไดดื่มน้ําเลย และ
ออนเปลี้ย
13 ชางไมขึงเชือกวัด เขาเอา
ดินสอขีดไว เขาแตงมันดวยกบ
และขีดไวดวยวงเวียน เขาแตง
รูปนั้นใหเปนรูปคน ตามความ
งามของคน ใหอยูในเรือน
14 เขาตัดตนสนสีดารลง เขา
เลือกตนสนจีนและตนโอกและ
ปลอยใหมันงอกข้ึ นอย างแข็ง
แรงทามกลางตนไมในปา เขา
ปลูกตนแอช   และฝนก็เลี้ยง
มัน
15 แลวมนุษยจะเอาไปเผาเสีย
เขาเอามันมาส วนหนึ่ งและให
อบอุนตัวเขา เออ เขากอไฟและ

ปงขนมปง และเขาเอามาทําพระ
องคหนึ่ งและนมัสการมันดวย
เออ เขาทําเปนรูปแกะสลักและ
กราบรูปนั้น
16 เขาเผาในกองไฟครึ่ งหนึ่ ง
บนครึ่งนี้ เขาไดกินเนื้อ เขายาง
เนื้ อและกินอิ่ม และเขาอบอุน
ตัวของเขาดวย แลววา "อาฮา
ขาอุนจัง ขาเห็นไฟแลว"
17 และที่ เหลื อนั้ นเขาทําเป น
พระองคหนึ่ ง เปนรูปเคารพ
สลักของเขา และกราบลงนมัส-
การรูปนั้น และอธิษฐานตอรูป
นั้นและวา "ขอทรงชวยขาพระ
องคใหพน เพราะพระองคเปน
พระของขาพระองค"
18 เขาทั้งหลายไมรู หรือเขาทั้ง
หลายไมเขาใจ เพราะตาของเขา
ถูกปด เขาจึงเห็นอะไรไมไดและ
จิตใจของเขาเลาก็ถูกปด เขาจึง
เขาใจไมได
19 ไมมีใครพินิจพิเคราะหในใจ
ของตนเลย และไมมีความรูหรือ
ความเขาใจ ที่จะกลาววา "ขาได
เผามันเสียสวนหนึ่ งในกองไฟ
และขาก็ เอาถานมันมาป งขนม
ปง ขายางเนื้อกินแลว และควร
หรือที่ ข าจะทําส วนที่ เหลือให
เปนสิ่งนาเกลียดนาชัง ควรหรือ
ที่ ขาจะกราบลงตอทอนไมทอน
หนึ่ง"
20 เขากินข้ีเถา ใจที่หลอกลวง

อิสยาห 44

(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

 23_isa.pub 
 page 76

 Friday, December 09, 2005 12:55 



หนา 1460
นําเขาใหเจ่ิน เขาชวยจิตใจตัว
เขาเองใหพนหรือพูดวา "ไมมี
ความมุสาอยู ในมือขางขวาของ
ขาหรือ" ก็ไมได

พระเยโฮวาหคือ
ผูไถของอิสราเอล

21 โอ ยาโคบและอิสราเอลเอย
จงจําสิ่ งเหลานี้ เพราะเจาเปน
ผูรับใชของเรา เราไดปนเจา เจา
เปนผูรับใชของเรา โอ อิสราเอล
เอย เราจะไมลืมเจา
22 เราไดลบลางการละเมิดของ
เจาเสียเหมือนเมฆทึบ และลบ
ลางบาปของเจาเหมือนเมฆ จง
กลับมาหาเรา เพราะเราไดไถ
เจาแลว
23 โอ ฟาสวรรคเอย จงรอง
เพลงเพราะพระเยโฮวาห ทรง
กระทําการนี้ หวงลึกของแผน
ดินโลกเอย จงโหรอง ภูเขาเอย
จงรองเปนเพลงออกมา โอ ปา
ไมเอย และตนไมทุกตนในนั้น
ดวย เพราะวาพระเยโฮวาหทรง
ไถยาโคบ และจะทรงรับเกียรติ
ในอิสราเอล
24พระเยโฮวาหผูไถของเจา ผู
ป นเจาตั้ งแตในครรภ ตรัสดัง
นี้วา "เราคือพระเยโฮวาห ผูทรง
สรางสิ่ งสารพัด ผูทรงขึงฟา
สวรรคแตลําพัง ผูทรงกาง
แผนดินโลกดวยตัวเราเอง
25 ผู กระทําใหลางของคนมุสา

ไมขลัง และกระทําพวกโหรให
บาๆบอๆ ผูหันคนฉลาดให
กลับหลัง และกระทําใหความรู
ของเขาเขลาไป
26 ผู รับรองถอยคําของผู รับใช
ของพระองค และใหสัมฤทธิ์ผล
ตามแผนงานแห งทู ตของพระ
องค ผูกลาวถึงเยรูซาเล็มวา `จะ
มีคนอาศัยอยู ' และถึงหัวเมือง
ยูดาหวา `จะมีคนมาสรางข้ึน
และเราจะยกสิ่ งปรักหักพังของ
มันข้ึน'
27 ผู กลาวแกที่ลึกวา `จงแหง
เสีย เราจะใหแมน้ําของเจาแหง'

ไซรัส
เมษบาลของพระเยโฮวาห
จะสรางเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม

28 ผูกลาวถึงไซรัสวา `เขาเปน
เมษบาลของเรา และเขาจะให
ความมุงหมายทั้งสิ้นของเราสํา-
เร็จ'  กลาวถึงเยรูซาเล็มวา `จะมี
คนมาสรางเจาข้ึน'  และถึงพระ
วิหารวา `จะวางรากฐานของ
เจา'"

45พระเยโฮวาหตรัสกับผู
ที่ พระองค ทรงเจิ มไว

คือไซรัส ผูซึ่งเราไดจับมือขวาไว
เพ่ื อปราบหลายประชาชาติ ให
อยู ขางหนาทาน และใหปลด
รัดประคดจากบั้นเอวของบรรดา
กษัตริย ใหเปดประตูทั้ งสองที่
อยู ขางหนาทานและมิใหประตู

อิสยาห 44, 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
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เมืองปด ดังนี้วา
2"เราจะไปขางหนาเจา และ
ปราบที่คดใหเปนที่ตรง เราจะ
พั งประตู ทองสั มฤทธิ์ ให เป น
ชิ้ นๆ และตัดลูกกรงเหล็กให
ขาด
3 เราจะให ทรั พย สมบั ติ แห ง
ความมืดแกเจา และขุมทรัพย
ในที่ลี้ลับ เพ่ือเจาจะไดรูวา คือ
เรา พระเยโฮวาห พระเจาแหง
อิสราเอล ซึ่ งเรียกเจาตามชื่ อ
ของเจา
4 เพ่ือเห็นแกยาโคบผู รับใชของ
เรา และอิสราเอลผู เลือกสรร
ของเรา เราจึงเรียกเจาตามชื่ อ
ของเจา เราใหนามสกุลเจา
ทั้งๆที่เจาไมรูจักเรา

พระเจาคือความหวัง
อันเดียวของเรา

5 เราเปนพระเยโฮวาห และไมมี
อื่นใดอีก นอกจากเราไมมีพระ
เจา เราคาดเอวเจา แมเจาไมรู
จักเรา
6 เพ่ื อคนจะได รู ตั้ งแตที่ ตะวัน
ข้ึน และจากที่ ตะวันตกวาไมมี
ใครนอกจากเรา เราเปนพระเย-
โฮวาห และไมมีอื่นใดอีก
7 เราป นความสว างและสร าง
ความมืด เราทําสันติภาพและ
สรางวิบัติ เราคือพระเยโฮวาห
ผูกระทําสิ่งเหลานี้ทั้งสิ้น
8ฟาสวรรคเอย จงโปรยฝนมา

จากเบ้ืองบน และใหทองฟา
หลั่ งความชอบธรรมลงมา ให
แผนดินโลกเปดออก เพ่ือความ
รอดจะไดงอกข้ึนมา และยัง
ความชอบธรรมใหพลุ งข้ึ นมา
ดวย เรา คือพระเยโฮวาหได
สรางมัน"
9 วิ บัติ แก ผู ที่ ขืนสู กั บผู สร าง
ของเขา จงใหหมอดินสู กับ
บรรดาชางปนหมอแหงแผนดิน
โลก ดินเหนียวจะพูดกับผูที่ปน
มันหรือวา "ทานกําลังทําอะไร"
หรือผลงานของทานจะวา "ทาน
ไรมือ"
10 วิ บัติ แก ผู ที่ พูดกั บบิดาว า
"ทานใหเกิดอะไร" หรือกับผู
หญิงวา "เธอคลอดอะไร"
11 พระเยโฮวาห องคบริสุทธิ์
แหงอิสราเอล ผูสรางของเขา
ตรัสดังนี้ วา "เจาถามเราถึงสิ่ ง
ที่จะเกิดมีมาถึงลูกหลานของเรา
และถึ งการงานแหงมือของเรา
เจาสั่งเราเชียว
12 เราสรางแผนดินโลก และ
เนรมิตมนุษยบนนั้น เราเอง มือ
ของเราขึงฟาสวรรค และเรา
บัญชาบริวารทั้งสิ้นของมัน
13 ด วยความชอบธรรมเราได
เราทาน และเราจะกระทําทาง
ทั้ งสิ้ นของทานใหตรง ทานจะ
สรางนครของเรา และใหพวก
เชลยของเราเปนอิสระ ไมใช

อิสยาห 45

(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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เพ่ือสินจาง หรือเพ่ือสินบน"
พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสดังนี้
แหละ
ความรอดสําหรับอิสราเอล

14 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
"ผลแรงงานของอี ยิปตและสิน
ค ากําไรของเอธิโอเปยและคน
เส-บา คนรางสูงจะมาหาเจา
และจะเปนของเจา เขาจะติด
ตามเจา  เขาจะติดตรวนมาหา
และกราบไหวเจา เขาจะวิงวอน
เจาวา `พระเจาอยูกับทานแน
และไมมีอื่นใดอีก ไมมีพระเจา
อื่น'"
15 แทจริงพระองคทรงเปนพระ
เจาผูทรงซอนพระองค โอ ขา
แตพระเจาแหงอิสราเอล พระผู
ชวยใหรอด
16 เขาทุ กคนต องอับอายและ
ขายหนา ผูสรางรูปเคารพก็อดสู
ไปดวยกัน
17 แตอิสราเอลนั้ นพระเยโฮ-
วาหทรงช วยใหรอดดวยความ
รอดเนืองนิตย เจาจะไมตอง
อั บอายหรื อขายหน าตลอดไป
เปนนิตย
18 เพราะพระเยโฮวาห ผูทรง
สรางฟาสวรรค พระเจาเองทรง
ป นแผ นดิ นโลกและทํามั นไว
พระองคทรงสถาปนามันไว พระ
องคมิ ไดทรงสรางมันไวให ยุ ง
เหยิง พระองคทรงปนมันไวให

มีคนอาศัย ตรัสดังนี้วา "เราคือ
พระเยโฮวาห และไมมีอื่นใดอีก
19 เรามิไดพูดในที่ ลี้ ลับ ในที่
มืดแหงแผนดินโลก เรามิได
กลาวแก เชื้ อสายของยาโคบวา
`จงแสวงหาเราในที่ยุงเหยิง' เรา
คือพระเยโฮวาหพูดความชอบ
ธรรม เราแจงสิ่ งที่ ถูกตองให
ทราบ
20 จงชุมนุม และมา มาใหใกล
กันเขา คือเจาทั้ งหลายผู รอด
พนแหงบรรดาประชาชาติ เขา
ทั้งหลายไมมีความรู คือผูที่ยก
รูปเคารพสลักไมของเขาไป และ
อธิษฐานตอพระซึ่ งช วยเขาให
รอดไมได
21 จงแจ งเ ร่ื องและนําเข ามา
ใกล เออ ใหเขาทั้งหลายปรึกษา
หารือกัน ใครเลาสิ่งนี้ใหฟงนม
นานแลว ใครแจงใหทราบมา
ตั้งแตเกากอน ไมใชเราหรือ คือ
พระเยโฮวาห นอกจากเราไมมี
พระเจาอื่ นเลย พระเจาผู ชอบ
ธรรมและพระผูชวยใหรอด ไม
มีอื่นใดนอกเหนือเรา
22 มวลมนุษยทั่ วแผนดินโลก
เอย จงหันมาหาเราและรับการ
ชวยใหรอด เพราะเราเปนพระ
เจา และไมมีอื่นใดอีก
23 เราไดปฏิญาณโดยตัวเราเอง
ถอยคําไดออกไปจากปากของ
เราดวยความชอบธรรมซึ่ งจะไม

อิสยาห 45

(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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กลับวา `หัวเขาทุกหัวเขาจะตอง
คุกกราบลงตอเรา และลิ้น
ทุกลิ้นจะตองปฏิญาณตอเรา'
24 แน นอนผู หนึ่ งจะ พู ดว า
`ในพระเยโฮวาหขามีความชอบ
ธรรมและอานุภาพ' มนุษยทั้ ง
หลายจะมาหาพระองค บรรดา
ผูที่แคนเคืองตอพระองคจะอับ
อายขายหนา
25 เชื้อสายทั้ งสิ้นของอิสราเอล
จะชอบธรรมและสดุดีภูมิใจใน
พระเยโฮวาห"
ความโงเขลาแหงรูปเคารพ

46"พระเบลก็ เลื่ อนลง
พระ เน โบก็ ท รุ ดลง

ปฏิมากรของพระนี้ อยู บนสัตว
และวัว สิ่งเหลานี้ที่เจาหามอยูก็
มาบรรทุ กเป นภาระบนหลั ง
สัตวที่เหน็ดเหนื่อย
2มั นทรุ ดลงและมั นเลื่ อนลง
ดวยกัน มันชวยปองกันภาระนั้น
ไมได มันเองก็ตกไปเปนเชลย
3โอ วงศวานของยาโคบเอย จง
ฟงเรา คือบรรดาคนที่เหลืออยู
ในวงศวานของอิสราเอล ผู ซึ่ ง
เราอุมมาตั้ งแตกําเนิด ชูมาตั้ ง
แตในครรภ
4จนกระทั่งเจาแก เราก็คือพระ
องคนั้น เราจะอุมเจาจนเจาถึง
ผมหงอก เราไดสราง เราจะชูไว
เราจะอุมและเราจะชวยใหพน
5 เจาจะเทียบเราและทําเราให

เทากับผู ใด และเปรียบเราวา
เราเหมือนกัน
6บรรดาผูที่โกยทองคําออกจาก
ไถและชั่ งเงินในตาชั่ ง จางชาง
ทองคนหนึ่ง และเขาก็ทําใหเปน
พระ แลวเขาทั้งหลายก็กราบลง
เออ นมัสการเลย
7 เขาทั้ งหลายเอารูปนั้ นใสบ า
เขาหามไป เขาตั้งไวประจําที่ รูป
นั้นก็อยูที่ นั่น รูปนั้นไปจากที่
ไมได แมผูใดจะมารองขอ รูป
นั้นก็ไมตอบ หรือชวยเขาให
รอดจากความยากลําบากของ
เขาได
8 จําขอนี้ ไวและจงเปนลูกผู ชาย
แท โอ เจาผูละเมิดทั้งหลาย จง
นึกไวในใจ
9จงจําสิ่งลวงแลวในสมัยกอนไว
เพราะเราเปนพระเจา และไมมี
อื่นใดอีก เราเปนพระเจา และ
ไมมีอื่นใดเหมือนเรา
10 ผูแจงตอนจบใหทราบตั้งแต
เร่ิมตน และแจงถึงสิ่งที่ยังไมได
ทําเลยใหทราบตั้ งแตกาลโบ-
ราณ กลาววา `แผนงานของเรา
จะย่ังยืน และเราจะกระทําให
ความประสงคของเราสําเร็จทั้ ง
สิ้น'
11 เ รี ยกเหย่ี ยวมาจากตะวั น
ออก คือเรียกชายที่ทําตาม
แผนงานของเราจากเมื องไกล
เออ เราพูดแลว และเราจะให

อิสยาห 45, 46

(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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เปนไป เรามุ งแลว และเราจะ
กระทําดวย
12 เจาผู จิตใจดื้อดึง เจาผูหาง
ไกลจากความชอบธรรม จงฟง
เราซิ
13 เราจะนําความชอบธรรมของ
เรามาใกล มันจะไมไกลเลยและ
ความรอดของเราจะไมรอชา เรา
จะใสความรอดที่ศิโยนเพ่ืออิส-
ราเอล สงาราศีของเรา"
บาบิโลนจะถูกการพิพากษา

47โอ ธิดาพรหมจารีแหง
บาบิโลนเอย จงลงมา

นั่ งในผงคลี โอ ธิดาแหงชาว
เคลเดียเอย จงนั่งลงบนพ้ืนดิน
ไมมีบัลลังก เพราะเขาจะไม
เรียกเจาอีกวา แมเนื้อออนแม
เนื้อละเอียด
2 จับโมเขา โมแปงซี เอาผาคลุม
หนาของเจาออกเสีย ถอด
เสื้ อคลุมของเจาเสีย ไมตอง
คลุมขาของเจา ลุยน้ําไป
3 เจ าจะตองถูกเปลือยและเขา
จะเห็นความอายของเจา เราจะ
ทําการแกแคน และเราจะไมพบ
เจาอยางมนุษย
4พระผูไถของเรา พระนามของ
พระองคคือ พระเยโฮวาหจอม
โยธา ทรงเปนองคบริสุทธิ์ของ
อิสราเอล
5 โอ ธิดาแหงชาวเคลเดียเอย
นั่งเงียบๆ และจงเขาไปในความ

มืด เพราะเขาจะไมเรียกเจาอีก
วา นางพญาแหงราชอาณาจักร
ทั้งหลาย
6 เรากริ้วตอชนชาติของเรา เรา
ทําใหมรดกของเราเปนมลทิน
เรามอบเขาไวในมือของเจา เจา
มิ ได แสดงความกรุ ณาต อเขา
เจาวางแอกอยางหนักไวบนบา
ของคนชรา
7 เจาวา "ขาจะเปนนางพญาเปน
นิตย" เจาจึงมิไดเอาเร่ืองเหลา
นี้ เปนที่ สอนใจ หรือจดจําบ้ัน
ปลายของเรื่องเหลานี้ไว
8ฉะนั้น เจาผู รักความเพลิด-
เพลิน จงฟงเร่ืองนี้ คือผูนั่ ง
อยางไรกังวล ผูคิดในใจของตน
วา "ขานี่แหละ และไมมีผูใดอื่น
อีก ขาจะไมนั่ งอยู เปนแมมาย
หรือรูจักที่จะพรากจากลูก"
9ทั้ งสองเร่ื องนี้ จะมาถึงเจาใน
ขณะเดียวกันในวันเดียว คือ
ความที่ ต องพรากจากลู กและ
ความที่เปนแมมาย จะมาถึงเจา
อยางเต็มขนาดทั้ งที่ มี วิทยาคม
เปนอันมาก และอานุภาพใหญ
ย่ิงในเวทมนตรของเจา
10 ดวยวา เจารูสึกมั่ นอยู ใน
ความชั่วของเจา เจาวา "ไมมีผู
ใดเห็นขา" สติปญญาของเจา
และความรู ของเจ าทําให เจ า
เจ่ินไป และเจาจึงวาในใจของ
เจาวา "ขานี่แหละ และไมมีผูใด

อิสยาห 46, 47

(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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อื่นอีก"
11 ฉะนั้น ความชั่วรายจะมา
เหนือเจา ซึ่งเจาจะไมรูวามันข้ึน
มาจากไหน ความเลวรายจะตก
ใสเจา ซึ่งเจาจะไมสามารถถอด
ถอนได และความพินาศจะมา
ถึงเจาทันทีทันใด ซึ่ งเจาไมรู
เร่ืองเลย
12 จงตั้งมั่นอยูในเวทมนตรของ
เจา และวิทยาคมเปนอันมาก
ของเจา ซึ่ งเจาทํามาหนักนัก
หนาตั้ งแตสาวๆ ชะรอยมันจะ
เปนประโยชนแกเจาได ชะรอย
เจาจะมีชัย
13 เจาเหน็ดเหนื่ อยกับที่ปรึก-
ษาเปนอันมากของเจา ใหเขาลุก
ข้ึ นออกมาและช วยเจาให รอด
คือบรรดาผูที่แบงฟาสวรรคและ
เพงดูดวงดาว ผูซึ่ งทํานายให
เจาในวันข้ึนค่ําวา จะเกิดอะไร
ข้ึนแกเจา
14 ดูเถิด เขาจะเปนเหมือนตอ
ขาว ไฟจะเผาผลาญเขา เขาจะ
ชวยตัวเขาเองใหพนจากกําลัง
ของเปลวเพลิงไมได นี่ ไมใช
ถานที่ จะใหใครอุน ไมใชไฟที่
จะใหใครผิง
15 บรรดาที่ เจ าทํางานดวยกัน
นั้นจะเปนเชนนี้แกเจา ผูซึ่งคา
มากับเจาตั้งแตสาวๆ เขาตางจะ
พเนจรไปมาในทางของเขาเอง
ไมมีผูใดจะชวยเจาใหรอดได

 พระสัญญาตางๆแกอิสราเอล

48ฟงขอนี้ซิ โอ วงศวาน
ของยาโคบเอย ผู ซึ่ ง

เขาเรียกดวยนามของอิสราเอล
และผูซึ่ งออกมาจากน้ําทั้งหลาย
ของยูดาห ผูซึ่งปฏิญาณในพระ
นามของพระเยโฮวาห และกลาว
ถึงพระเจาของอิสราเอล แตมิใช
ดวยสัจจะและความชอบธรรม
2 เพราะเขาขนานนามของเขา
เองตามนครบริสุทธิ์ และพ่ึง
อาศัยพระเจาของอิสราเอล พระ
นามของพระองควาพระเยโฮ-
วาหจอมโยธา
3"สิ่งลวงแลวเราไดแจงใหทราบ
แตเกากอน เออ มันไปจากปาก
ของเรา และเราไดเลาใหฟงทั่ว
แลว ในทันใดนั้นเราก็ไดกระทํา
และก็เปนไปตามนั้น
4 เพราะเรารูอยู วา เจาดื้อดาน
และคอของเจ าก็ คือเอ็นเหล็ก
และหน าผากของเจ าเป นทอง
สัมฤทธิ์
5 เราก็แจงเร่ืองเหลานั้ นแกเจา
ใหทราบตั้ งแตเกากอน กอนที่
มันจะเกิดข้ึ นเราก็ ได ว าให เจา
ฟงแลว เกรงเจาจะวา `รูปเคา-
รพของขากระทําเอง รูปเคารพ
สลักและรูปเคารพหลอของข า
บัญชามันมา'
6 เจาไดยินแลว จงคอยดูสิ่งทั้ง
ปวงนี้ และเจาจะไมแจงใหทราบ

อิสยาห 47, 48

(11) อพย 12:29-30 (12) อสย 47:9-10 (13) อสค 24:12 (14) สดด 83:13-15
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หรือ ตั้ งแตเวลานี้ ไปเราเลาสิ่ ง
ใหมใหเจาฟง เปนสิ่งที่ปดซอน
ไวซึ่งเจาไมรู
7 เปนสิ่ งที่ สรางข้ึนใหม ไมใช
ตั้งแตเกากอน กอนวันนี้เจาไม
เคยไดยินถึง เกรงเจาจะพูดวา
`ดูเถิด เรารูแลว'
8 เออ เจาไมเคยไดยิน เออ เจา
ไมเคยรู เออ ตั้ งแตเวลานั้นหู
ของเจายังไมเปด เพราะเรารูวา
เจาจะประพฤติอยางทรยศหนัก
และรูวา ตั้ งแตกําเนิดเขาเรียก
เจาวา ผูละเมิด
9 เพราะเห็นแกนามของเรา เรา
จะหนวงเหนี่ ยวความกริ้ วของ
เราไว เพราะเห็นแกความสรร-
เสริญของเรา เราจะระงับไวเพ่ือ
เจา เพ่ือเราจะมิไดตัดเจาออก
ไปเสีย
10 ดูเถิด เราไดถลุงเจาแลว แต
ไมใชดวยเงิน เราไดเลือกสรร
เจาในเตาของความทุกขใจ
11 เราจะกระทําเชนนั้น เพราะ
เห็นแกเราเอง เพราะเห็นแกเรา
เอง เพราะวานามของเราจะถูก
เหยียดหยามอยางไรได สงาราศี
ของเรา เราจะไมใหใครอื่น
12ฟงเราซิ โอ ยาโคบเอย และ
อิสราเอล ผูซึ่งเราเรียก เราคือ
พระองคทีเดียว เราเปนตนและ
เราเปนปลายดวย
13 เออ มือของเราไดวางราก

ฐานแผนดินโลก และมือขวาของ
เราไดกางฟาสวรรคออก เมื่ อ
เราเรียกมัน มันก็ออกมาอยูดวย
กัน
14 เจาทั้งปวง จงชุมนุมกันและ
คอยฟง ผู ใดในทามกลางพวก
นั้นไดประกาศสิ่ งเหลานี้ พระ
เยโฮวาหทรงรักทาน ทานจะ
กระทําตามพระทัยของพระองค
ตอบาบิโลน และพระกรของพระ
องคจะตอสูกับชาวเคลเดีย
15 เรา นี่เราเองไดพูด เออ เรา
ไดเรียกทาน เราไดนําทานมา
และท านจะจําเริญในทางของ
ทาน
16 จงเขามาใกลเรา ฟงเร่ืองนี้
ตั้ งแต เร่ิ มตนเรามิ ได พูดในที่
ลี้ลับ ตั้งแตมันเกิดมา เราก็ได
อยูที่ นั่นแลว" และบัดนี้ องค
พระผู เปนเจาพระเจาและพระ
วิญญาณของพระองคไดทรงใช
ขาพเจามา
17 พระเยโฮวาห ผู ไถของเจา
องคบริสุทธิ์ของอิสราเอล ตรัส
ดังนี้ วา "เราคือพระเยโฮวาห
พระเจาของเจา ผูสั่ งสอนเจา
เพ่ือประโยชนของเจา ผูนําเจา
ในทางที่เจาควรจะไป
18 โอ ถาเจาไดเชื่อฟงบัญญัติ
ของเราแลว ความสุขสมบูรณ
ของเจาจะเปนเหมือนแมน้ําและ
ความชอบธรรมของเจ าจะเปน

อิสยาห 48

(8) ยรม 5:21 (9) ยชว 7:9; 1 ซมอ 12:22 (10) โยบ 23:10 (11) กดว 14:15-16
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เหมือนคลื่นทะเล
19 เ ชื้ อ สายของ เ จ า จะ เป น
เหมือนทรายเชนกัน และลูก
หลานจากบ้ันเอวของเจาเหมือน
เม็ดทราย ชื่ อของเขาจะไมถูก
ตัดออกเลย หรือถูกทําลายเสีย
จากหนาเรา"
20 จงไปเสียจากบาบิโลน จงหนี
ออกจากคนเคลเดีย จงประกาศ
ขอนี้ดวยเสียงรองเพลง จงเลา
ใหฟง จงสงออกไปถึงสุดปลาย
แผนดินโลกวา "พระเยโฮวาห
ทรงไถยาโคบผู รั บใชของพระ
องคแลว"
21 เมื่ อพระองคทรงนําเขาทั้ ง
หลายไปทางทะเลทราย เขาก็มิ
ไดกระหาย พระองคทรงกระทํา
ใหน้ําไหลจากศิลาเพ่ือเขา พระ
องคทรงผ าหินและน้ําก็ทะลัก
ออกมา
22 พระเยโฮวาหตรัสวา "ไมมี
สันติสุขแกคนชั่ว"

อิสยาหเปน
ลูกศรขัดมัน

พระเจาทรงเรียกทาน
ตั้งแตในครรภ

49โอ เกาะทั้ งหลายเอย
จงฟงขาพเจา เจาชน

ชาติทั้ งหลายแตไกลเอย จงฟง
พระเยโฮวาหทรงเรียกขาพเจา
ตั้ งแตในครรภ พระองคทรง
กลาวถึงชื่อขาพเจาตั้ งแตอยู ใน

ทองมารดาขาพเจา
2พระองคทรงทําปากของขาพ-
เจาเหมือนดาบคม พระองคทรง
ซอนขาพเจาไวในรมพระหัตถ
ของพระองค พระองคทรงทํา
ขาพเจาใหเปนลูกศรขัดมัน พระ
องคทรงซอนขาพเจาไว เสียใน
แลงของพระองค
3และพระองคตรัสกับขาพเจา
วา "เจาเปนผู รับใชของเรา โอ
อิสราเอล ซึ่งเราจะไดรับเกียรติ
ในเจา"
4แตขาพเจาวา "ขาพเจาไดทํา
งานเปลาดาย ขาพเจาเปลือง
แรงของขาพเจาเปลาๆ อนิจจัง
แตแนละ ความยุติธรรมอันควร
ตกแกขาพเจาอยูกับพระเยโฮ-
วาห และงานของขาพเจาอยูกับ
พระเจาของขาพเจา"
5และบัดนี้พระเยโฮวาห ผูทรง
ป นข าพเจ าตั้ งแต ในครรภ ให
เปนผูรับใชของพระองค เพ่ือจะ
นํายาโคบกลับมาหาพระองคอีก
ตรัสวา "ถึงแมอิสราเอลจะไม
ถูกรวบรวมเขามา ขาพเจาก็ยัง
ได รั บเกี ยรติ ในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห และพระเจา
ของขาพเจาจะทรงเปนกําลังของ
ขาพเจา"
6พระองคตรัสวา "ซึ่งเจาจะเปน
ผูรับใชของเรา เพ่ือจะยกบรรดา
ตระกูลของยาโคบขึ้น เพ่ือจะให

อิสยาห 48, 49
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อิสราเอลที่เหลืออยูกลับสูสภาพ
ดีนั้น ดูเปนการเล็กนอยเกินไป
เราจะมอบใหเจาเปนความสวาง
แกบรรดาประชาชาติ เพ่ือความ
รอดของเราจะถึ งที่ สุ ดปลาย
แผนดินโลกทางเจา"
7พระเยโฮวาห ผูไถของอิสรา-
เอลและองคบริสุทธิ์ ตรัสแกผูที่
คนดูหมิ่นและแกผูที่ประชาชาติ
รังเกียจ   ผูเปนผูรับใชของผู
ครอบครองทั้งหลาย   ดังนี้วา
"กษัตริย ทั้ งหลายจะทอดพระ
เนตรและทรงลุกยืน บรรดาเจา
นายจะกราบลง เพราะเหตุพระ
เยโฮวาหผูสัตยซื่อ องคบริสุทธิ์
ของอิสราเอลจะทรงเลื อกสรร
เจา"

พระสัญญาวา
อิสราเอลจะ
กลับสูสภาพดี

8พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา "ใน
เวลาอันชอบ เราไดฟงเจา ในวัน
แหงความรอด เราไดชวยเจา
เราจะรักษาเจาไว และมอบให
เจาเปนพันธสัญญาของมนุษย-
ชาติ เพ่ือสถาปนาแผนดิน เพ่ือ
เป นเหตุ ให ได รั บมรดกที่ ร าง
เปลานั้น
9 เพ่ือเจาจะกลาวแกผูถูกจองจํา
วา `ออกไปเถิด' ตอบรรดาผูที่
อยูในความมืดวา `จงปรากฏตัว'
เขาทั้ งหลายจะเลี้ ยงชี วิ ตตาม

ทาง และตามที่ สูงทั้ งหลายจะ
เปนที่หากินของเขา
10 เขาทั้ งหลายจะไมหิ วหรื อ
กระหาย ความรอนหรือดวงอา-
ทิตยจะไมทําลายเขา เพราะพระ
องคซึ่ งเมตตาเขาจะทรงนําเขา
ไป และจะนําเขาไปตามน้ําพุ
11 เราจะทําภู เขาของเราทั้ ง
หมดเปนทางเดิน และทางหลวง
ของเราจะสูง
12 ดูเถิด พวกเหลานี้จะมาจาก
เมืองไกล และดูเถิด บางมาจาก
เหนือและจากตะวันตก และบาง
มาจากแผนดินสเวเน"
13 โอ ฟาสวรรคเอย จงรอง
เพลง โอ แผนดินโลกเอย จงลิง
โลดเถิด โอ ภูเขาเอย จงเปรม
ปรีดิ์รองเพลง เพราะพระเยโฮ-
วาห ไดทรงเลาโลมชนชาติของ
พระองคแลว และจะทรงเมตตา
แกคนของพระองค ผูที่ถูกขมใจ
14 แตศิโยนกลาววา "พระเย-
โฮวาหไดทรงละทิ้ งขาพเจาแลว
องคพระผู เปนเจาของขาพเจา
ทรงลืมขาพเจาเสียแลว"
15 ผูหญิงจะลืมบุตรที่ ยังกินนม
ของนาง และจะไมเมตตาบุตร
ชายจากครรภ ของนางไดหรือ
"แมวาคนเหลานี้ยังลืมได กระ-
นั้นเราก็จะไมลืมเจา
16 ดูเถิด เราไดสลักเจาไวบน
ฝามือของเรา กําแพงเมืองของ

อิสยาห 49
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(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

 23_isa.pub 
 page 85

 Friday, December 09, 2005 12:55 
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เจาอยูตอหนาเราเสมอ
17 ลูกหลานของเจาก็จะเรงรีบ
ผูทําลายเจาและบรรดาผูที่ทําให
เจาถูกทิ้งรางก็จะออกไปจากเจา
18 จงเงยหนาเงยตาข้ึนดูรอบๆ
เขาทั้ งหลายชุมนุมกัน เขาทั้ ง
หลายมาหาเจา" พระเยโฮวาห
ตรัสวา "เรามีชีวิตอยูตราบใด
เจาจะสวมเขาทั้ งหลายไวหมด
อยางเครื่ องอาภรณ เจาจะผูก
เขาไวอย างเจ าสาวประดับอา-
ภรณ
19 เพราะว าที่ ที่ ถู กทิ้ งไว เสี ย
เปลาและที่รกรางของเจา และ
แผนดินที่ ถูกทําลายของเจาจะ
แคบเกินไปดวยเหตุมีชาวเมือง
อยูกันมาก และคนทั้ งหลายที่
กลืนเจาจะอยูหางไกล
20 เด็กที่ เกิดแกเจาหลังจากลูก
เสียไปแลว จะพูดที่หูของเจาอีก
วา `ที่นี้แคบเกินสําหรับฉันแลว
จงหาที่ใหฉันอยู'
21 แลวเจาจะกลาวในใจของเจา
วา `ใครหนอไดใหกําเนิดคน
เหลานี้แกขาพเจา เพราะขาพ-
เจาสูญเสียลูกๆไปแลว และ
ขาพเจาก็โดดเดี่ยว ถูกกวาดไป
เปนเชลยและย ายไปโนนมานี่
แตใครหนอชุบเลี้ ยงคนเหลานี้
ดูเถิด ขาพเจาถูกทิ้ งอยูตาม
ลําพัง แลวคนเหลานี้มาจากไหน
กัน'"

ประเทศตางๆท่ีบีบบังคับ
อิสราเอลจะถูกลงโทษ

22 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสดังนี้วา "ดูเถิด เราจะยกมือ
ของเรากวักบรรดาประชาชาติ
และยกสัญญาณของเราตอชน
ชาติทั้ งหลาย และเขาทั้ งหลาย
จะอุมบรรดาบุตรชายของเจามา
และบรรดาบุตรสาวของเจานั้ น
เขาจะใสบาแบกมา
23 บรรดากษัตริ ย จะเป นพ อ
เลี้ยงของเจา และพระราชินีทั้ ง
หลายจะเป นแม เลี้ ยงของเจ า
เขาเหลานั้นจะกมหนาลงถึงดิน
กราบเจา เขาจะเลียผงคลีที่ เทา
ของเจา แลวเจาจะรู วาเราคือ
พระเยโฮวาห ผูที่รอคอยเราจะ
ไมประสบความอาย"
24 จะเอาเหย่ือไปจากผูมีกําลัง
หรื อจะช วยเชลยของผู ชอบ
ธรรมใหพนไดหรือ
25 แนนอนละ พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้ วา "แมเชลยของผูมี
กําลังก็จะตองเอาไป และเหย่ือ
ของผู น ากลั วก็ตองชวยใหพน
เพราะเราจะตอสูกับผูที่ตอสู เจา
และจะชวยบุตรของเจาใหรอด
26 เราจะใหผู บีบบังคับเจากิน
เนื้ อของตนเอง และเขาจะเมา
โลหิ ตของเขาเองเหมื อนเมา
เหลาองุน แลวเนื้อหนังทั้งปวง
จะทราบวา เราคือพระเยโฮวาห

อิสยาห 49

(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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เปนพระผู ช วยให รอดของเจ า
และพระผูไถของเจา องคอานุ-
ภาพของยาโคบ"
พระเยซูคริสตจะทรงถวาย
พระองคเองเปนเครื่องบูชา

50พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
ว า "หนังสือหยาของ

แมเจา ผูซึ่ งเราไดไลไปเสียนั้น
อยูที่ไหนเลา หรือเจาหนี้ของเรา
คนไหนเลาที่ เราไดขายตัวเจาไป
ดูเถิด เพราะความชั่วชาของเจา
เจาจึงถูกขาย และเพราะความ
ละเมิดของเจา แมของเจาจึงถูก
ไลไป
2ทําไมนะ เมื่อเรามาจึงไมมีใคร
เลย เมื่อเรารองเรียกจึงไมมีใคร
ตอบ มือของเราสั้น ไถไมได
หรือ และเราไมมีกําลังที่จะชวย
ใหพนหรือ ดูเถิด เราใหน้ําทะ-
เลแหงดวยการขนาบของเรา เรา
กระทําใหแมน้ําเปนถิ่ นทุรกัน-
ดาร ปลาของแมน้ํานั้นก็เหม็น
เพราะขาดน้ํา และตายเพราะ
กระหาย
3 เราหมฟาสวรรคไวดวยความ
ดํามืด และเอาผากระสอบมา
คลุม"
4องคพระผู เปนเจาพระเจาได
ประทานให ข าพเจ ามี ลิ้ นของ
บรรดาผู ที่ พระองค ทรงสอน
เพ่ือขาพเจาจะไดรูที่จะค้ําชูผูที่
เหน็ ดเหนื่ อยไว ด วยถ อยคํา

ทุกๆเชาพระองคทรงปลุก ทรง
ปลุ กหู ของข าพเจ าเพ่ื อใหฟ ง
อยางผูที่พระองคทรงสอน
5องคพระผู เปนเจาพระเจาได
ทรงเบิกหูขาพเจา และขาพเจาก็
ไมดื้อดัน ขาพเจาไมหันกลับ
6ขาพเจาหันหลังใหแกผูที่ โบย
ตีขาพเจา และหันแกมใหแกคน
ที่ดึงเคราขาพเจาออก ขาพเจา
ไมหนีหนาจากความอายแกการ
ถมน้ําลายรด
7 เพราะว าองคพระผู เป นเจ า
พระเจ าจะทรงช วยข าพเจ า
เพราะฉะนั้นขาพเจาจึงจะไมขาย
หนา เพราะฉะนั้นขาพเจาจึงตั้ง
หนาของขาพเจาอยางหินเหล็ก
ไฟ และขาพเจาทราบวาขาพเจา
จะไมไดอาย
8พระองคผูทรงแกแทนขาพเจา
ก็อยูใกล ใครจะสูคดีกับขาพเจา
ก็ใหเรายืนอยูดวยกัน ใครเปน
ปฏิปกษของขาพเจา ก็ใหเขามา
ใกลขาพเจา
9ดูเถิด องคพระผู เปนเจาพระ
เจาจะทรงชวยขาพเจา ใครจะ
กลาวโทษขาพเจาวามีความผิด
ดูเถิด บรรดาเขาทุกคนจะรอย
หรอไปเหมือนอยางเสื้อผา ตัว
มอดจะกินเขาเหลานั้นเสีย
10 ใครบางในพวกเจาเกรงกลัว
พระเยโฮวาห และเชื่อฟงเสียง
ของผู รับใชของพระองค ผูดํา-

อิสยาห 49, 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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เนินในความมืด และไมมีความ
สวาง จงใหเขาวางใจในพระนาม
พระเยโฮวาห และพ่ึงอาศัยพระ
เจาของเขา
11 ดูเถิด เจาทั้งสิ้นผูกอไฟ ผู
เอาดุนไฟคาดตัวเจาไว จงเดิน
ดวยแสงไฟของเจา และดวยแสง
ดุนไฟซึ่งเจาไดกอ เจาจะไดรับ
อยางนี้จากมือของเรา คือเจาจะ
ตองนอนลงดวยความเศราโศก

ความเลาโลม
สําหรับศิโยน

51"จงฟงเราซี เจาทั้ ง
หลาย ผูติดตามความ

ชอบธรรม เจาผูแสวงหาพระเย-
โฮวาห จงมองดูหินซึ่ งไดทรง
สกัดตัวเจามา และจงมองดูบอ
หินซึ่งทรงขุดเอาตัวเจาทั้งหลาย
มา
2จงมองอับราฮัมบรรพบุรุษของ
เจาทั้ งหลาย และดูซาราหผู
คลอดเจา เพราะเมื่อมีเขาอยูแต
คนเดียว เราไดรองเรียกเขาและ
เราอวยพรเขา และกระทําให
เปนคนมากมาย
3 เพราะวาพระเยโฮวาหจะทรง
เลาโลมศิโยน พระองคจะทรง
เลาโลมที่ ทิ้ งรางทั้ งสิ้ นของเธอ
และจะทําถิ่ นทุรกันดารของเธอ
เหมือนสวนเอเดน และทะเล
ทรายของเธอเหมือนอุทยานของ
พระเยโฮวาห จะพบความชื่น

บานและความยินดีในเธอ ทั้ ง
การโมทนาและเสียงเพลง
4ชนชาติของเราเอย จงฟงเสียง
ของเรา โอ ชาติของเราเอย จง
เงี่ยหูฟงเรา เพราะราชบัญญัติ
จะออกไปจากเรา และความ
ยุติ ธรรมจะออกไปเป นความ
สวางของชนชาติทั้งหลาย
5ความชอบธรรมของเราใกลเขา
มาแลว และความรอดของเราได
ออกไปแลว แขนของเราจะพิ-
พากษาชนชาติทั้งหลาย เกาะทั้ง
หลายจะรอคอยเรา และเขาจะ
หวังคอยแขนของเรา
6จงแหงนตาดูฟาสวรรค และ
มองดูโลกเบ้ืองลาง เพราะวาฟา
สวรรคจะสูญสิ้นไปเหมือนควัน
และแผนดินโลกจะรอยหรอไป
เหมือนอยางเสื้อผา และเขาทั้ง
หลายผูอาศัยอยูในนั้นจะตายไป
เหมือนกัน แตความรอดของเรา
จะอยู เปนนิตย และความชอบ
ธรรมของเราจะไมสิ้นสุดเลย
7จงฟงเรา เจาทั้ งหลายผู รู ถึง
ความชอบธรรม ชนชาติซึ่ ง
ราชบัญญัติของเราอยูในใจ อยา
กลัวการตําหนิของมนุษย และ
อยาวิตกตอการกล าวหยาบช า
ของเขา
8 เพราะว าตั วมอดจะกิ นเขา
เหมือนกินเสื้อผา และตัวหนอน
จะกินเขาเหมือนกินขนแกะ แต

อิสยาห 50, 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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ความชอบธรรมของเราจะอยู
เปนนิตย และความรอดของเรา
จะอยูตลอดทุกชั่วอายุ
9 โอ ขาแตพระกรของพระเย-
โฮวาห จงตื่นเถิด ตื่นเถิด จง
สวมกําลัง จงตื่นอยางสมัยโบ-
ราณในชั่วอายุนานมาแลว ทาน
ไมใชหรือที่ฟนราหับ และทําให
พญานาคไดรับบาดเจ็บ
10 ทานไมใชหรือที่ ทําใหทะเล
แหงไป คือน้ําของมหาสมุทร
ใหญดวย ซึ่ งทําที่ ลึกของทะเล
ใหเปนหนทาง เพ่ือใหผูที่ไดไถ
ไวแลวเดินผานไป
11 ฉะนั้นผูที่ ไถไวแลวของพระ
เยโฮวาหจะกลับ และรองเพลง
มาศิโยน ความชื่นบานเปนนิตย
จะอยูบนศีรษะของเขา เขาจะได
รับความชื่นบานและความยินดี
ความโศกเศราและการไวทุกขจะ
หนีไปเสีย
12 เรา คือเราเอง ผูเลาโลมเจา
เจาเปนผู ใดเลาที่ กลัวมนุษยผู
ซึ่ งตองตาย คือกลัวบุตรของ
มนุษยซึ่งถูกทําใหเหมือนหญา
13 และที่ ไดลืมพระเยโฮวาหผู
สรางของตนเสีย ผูทรงขึง
ฟ าสวรรคและวางรากฐานของ
แผนดินโลก และที่กลัวอยูเร่ือย
ไปตลอดวัน เพราะความเกรี้ยว
กราดของผูบีบบังคับ เมื่อเขาตั้ง
ตัวเขาที่ จะทําลาย และความ

เกร้ียวกราดของผูบีบบังคับอยูที่
ไหนเลา
14 ผูใดที่เปนเชลยเรงรีบเพ่ือจะ
ไดรับการปลดปลอย เพ่ือเขาจะ
ไมตายในหลุม ทั้ งอาหารของ
เขาจะไมขาด
15 เพราะเราคื อพระเยโฮวาห
พระเจาของเจา ผูแบงแยกทะเล
และคลื่นก็คะนอง พระนามของ
พระองค คือพระเยโฮวาหจอม
โยธา
16 และเราไดใสถอยคําของเรา
ในปากของเจา และซอนเจาไว
ในรมมือของเรา ซึ่ งตั้ งฟา
สวรรค และวางรากฐานของ
แผนดินโลก และกลาวแกศิโยน
วา `เจาเปนชนชาติของเรา'"
17 โอ เยรูซาเล็มเอย จงปลุกตัว
เอง จงปลุกตัวเอง จงยืนข้ึนเถิด
เจ าผู ไดดื่ มจากพระหัตถของ
พระเยโฮวาห ซึ่ งถวยแหงพระ
พิโรธของพระองค ผู ไดดื่ มถึง
ตะกอน ซึ่ งถวยแหงความโซเซ
และดูดมันออก
18 ในบรรดาบุ ตรชายที่ นาง
คลอดมาก็ไมมีผูใดนํานาง  ใน
บรรดาบุตรชายที่นางชุบเลี้ยงมา
ก็ไมมีใครจูงมือนาง
19 สองสิ่ งนี้ ไดมาถึงเจา ผู ใด
เล าจะเศร าโศกเสียใจเพ่ื อเจ า
ไดแกการลางผลาญและการทํา
ลาย การกันดารอาหารและดาบ

อิสยาห 51

(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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เราจะให ใครไปปลอบประโลม
เจาดีหนอ
20 บุตรชายของเจาสลบไปแลว
เขานอนอยูที่ทุกหัวถนนเหมือน
วัวปาตัวผู ติดขาย เขาทั้ งหลาย
โชกโชนดวยพระพิโรธของพระ
เยโฮวาห และการขนาบของพระ
เจาของเจา
21 ฉะนั้นเจาผูถูกขมใจ ผูซึ่งมึน
เมาแตมิใชดวยเหลาองุน จงฟง
ขอนี้เถิด
22 องคพระผู เปนเจ าของเจ า
พระเยโฮวาหพระเจาของเจา ผู
ทรงสู คดี แห งชนชาติ ของพระ
องค ตรัสดังนี้วา "ดูเถิด เราได
เอาถ วยแห งความโซเซมาจาก
มือของเจา แลวตะกอนในถวย
แหงความพิโรธของเรา เจาจะ
ไมตองดื่มอีก
23 แตเราจะใสมันไวในมือของ
ผูทรมานเจา ผู ไดพูดกับจิตใจ
เจาวา `กมลง เราจะไดขามไป'
และเจาไดกระทําใหหลังของเจา
เหมือนพ้ืนดิน และเหมือนถนน
เพ่ือใหเขาขามไป"

กรุงเยรูซาเล็ม
ในสมัย

อาณาจักร 1000 ป

52โอ ศิโยนเอย ตื่นเถิด
ตื่ นเถิด จงสวมกําลัง

ของเจา โอ เยรูซาเล็ม กรุงบริ-
สุทธิ์ เอย จงสวมเสื้อผางามของ

เจา เพราะผูที่ไมเขาสุหนัตและ
ผูไมสะอาดจะไมเขามาในเจาอีก
เลย
2โอ เยรูซาเล็มเอย จงสลัดตัว
จากผงคลี จงลุกข้ึน และนั่งลง
โอ ธิดาแหงศิโยนที่ เปนเชลย
เอย จงแกพันธนะออกจากคอ
ของเจา
3 เพราะพระเยโฮวาหตรัสดังนี้
วา "เจาถูกขายเปลาๆ และเจา
จะถูกไถโดยไมใชเงิน"
4 เพราะองคพระผู เปนเจาพระ
เจาตรัสดังนี้ วา "แตกอนนั้น
ชนชาติของเราลงไปสูอียิปตเพ่ือ
อาศัยอยูที่นั่น และชาวอัสซีเรีย
บีบบังคับเขาโดยปราศจากสา-
เหตุ"
5พระเยโฮวาหตรัสวา "ฉะนั้น
บัดนี้ เรามีอะไรอยูที่ นี่ ดวยวา
ชนชาติของเราถูกนําเอาไปเสีย
เปลาๆ" พระเยโฮวาหตรัสวา "ผู
ครอบครองของเขาทําใหเขารอง
และเขากล าวหยาบหยามต อ
นามของเราทุกวันตลอดไป
6 เหตุฉะนั้นชนชาติของเราจะรู
จักนามของเรา เพราะฉะนั้นใน
วันนั้นเขาจะรูวา คือเรานี่แหละ
ผูพูด ดูเถิด คือเราเอง"
7 เท าของผู ประกาศข าวประ-
เสริฐมา ก็งามสักเทาใดที่บน
ภูเขา ผู โฆษณาสันติภาพ ผู
ประกาศขาวประเสริฐแหงสิ่งอัน

อิสยาห 51, 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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หนา 1474
ประเสริฐ ผูโฆษณาความรอด ผู
กลาวแกศิโยนวา "พระเจาของ
เจาทรงครอบครอง"
8พวกยามของเจาจะเปลงเสียง
เขาจะรองเพลงกัน เพราะเขาจะ
ไดเห็นกับตาอยางชัด เมื่อพระ
เยโฮวาหจะทรงนําศิโยนกลับมา
9 เจาคือที่ทิ้งรางแหงเยรูซาเล็ม
เอย จงเปลงเสียงรองเพลงดวย
กัน เพราะพระเยโฮวาหไดทรง
เล าโลมชนชาติ ของพระองค
พระองค ได ทรงไถ เยรู ซาเล็ ม
แลว
10 พระเยโฮวาห ทรงเปลื อย
พระกรอันบริสุทธิ์ ของพระองค
ท ามกลางสายตาของบรรดา
ประชาชาติ และที่ สุดปลาย
แผนดินโลกทั้ งสิ้ นจะเห็นความ
รอดของพระเจาของเรา
11 เจาทั้ งหลายผูถือเครื่องภา-
ชนะของพระเยโฮวาห ไปซี จง
ไป ออกไปจากที่โนน อยาแตะ
ตองสิ่ งซึ่ งไมสะอาด จงออกไป
จากทามกลางเธอ จงชําระตัว
ของเจาใหบริสุทธิ์
12 เพราะเจาจะไมตองรีบออก
ไป และเจาจะไมตองหลบหนีไป
เพราะพระเยโฮวาหจะเสด็จนํา
หนาเจา และพระเจาแหงอิสรา-
เอลจะทรงระวังหลังเจา
13 ดูเถิด ผู รับใชของเราจะทํา
อยางมีสติปญญา ทานจะสูงเดน

และเปนที่ เทิดทูน และทานจะ
สูงนัก
14 ด วยคนเป นอั นมากตะลึ ง
เพราะทานฉันใด หนาตาของ
ทานเสียโฉมมากกวามนุษยคน
ใด และรูปรางของทานก็เสีย
โฉมมากกวาบุตรทั้ งหลายของ
มนุษยคนใด
15 ท านก็ จะกระทําให บรรดา
ประชาชาติเปนอันมากตกตะลึง
ฉันนั้น บรรดากษัตริยก็จะปด
พระโอษฐเพราะทานนั้น เพราะ
เขาทั้งหลายจะเห็นสิ่งที่ไมมีใคร
บอกเขา และเขาจะพิจารณาถึง
สิ่งซึ่งเขาไมเคยไดยิน

การพยากรณถึง
การส้ินพระชนม
ของพระเยซูคริสต

53ใครเลาได เชื่ อสิ่ งที่ เขา
ได ยินจากเราทั้ งหลาย

พระกรของพระเยโฮวาหไดทรง
สําแดงแกผูใด
2 เพราะทานจะเจริญข้ึนตอพระ
พักตรพระองคอยางตนไมออน
และเหมือนรากแตกหนอมาจาก
พ้ืนดินแหง ทานไมมีรูปราง
หรือความสวยงาม และเมื่อเรา
ทั้งหลายจะมองทาน ไมมีความ
งามที่เราจะพึงปรารถนาทาน
3ทานไดถูกมนุษยดูหมิ่ นและ
ทอดทิ้ง เปนคนที่รับความเศรา
โศกและคุ นเคยกับความระทม

อิสยาห 52, 53

(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
ทุกข และดังผูหนึ่ งซึ่ งคนทน
มองดูไมได ทานถูกดูหมิ่น และ
เราทั้งหลายไมไดนับถือทาน
4แนที เดียวท านได แบกความ
ระทมทุกขของเราทั้งหลาย และ
หอบความเศร าโศกของเราไป
กระนั้ นเราทั้ งหลายก็ ยังถือว า
ทานถูกตี คือพระเจาทรงโบยตี
และขมใจ
5 แต ท านถู กบาดเจ็ บเพราะ
ความละเมิ ดของเราทั้ งหลาย
ทานฟกช้ําเพราะความชั่วชาของ
เรา การตีสอนอันทําใหเราทั้ ง
หลายปลอดภัยนั้ นตกแกท าน
ที่ตองฟกช้ํานั้นก็ใหเราหายดี
6 เราทุ กคนได เจ่ิ นไปเหมื อน
แกะ เราทุกคนตางไดหันไปตาม
ทางของตนเอง และพระเยโฮ-
วาหทรงวางลงบนทานซึ่ งความ
ชั่วชาของเราทุกคน
7ทานถูกบีบบังคับและทานถูก
ขมใจ ถึงกระนั้นทานก็ไมปริ-
ปาก เหมือนลูกแกะที่ถูกนําไป
ฆา และเหมือนแกะที่เปนใบอยู
หนาผูตัดขนของมันฉันใด ทาน
ก็ไมปริปากของทานเลยฉันนั้น
8ทานถูกนําไปจากคุกและทาน
ไมได รับความยุติธรรมเสียเลย
และผูใดเลาจะประกาศเกี่ยวกับ
พงศพันธุ ของทาน เพราะทาน
ตองถูกตัดออกไปจากแผนดิน
ของคนเปน ตองถูกตีเพราะการ

ละเมิดของชนชาติของเรา
9และเขาจัดหลุมศพของทานไว
กับคนชั่ว ในความตายของทาน
เขาจัดไวกับเศรษฐี แมวาทาน
มิไดกระทําการทารุณประการใด
เลย และไมมีการหลอกลวงใน
ปากของทาน
10 แตก็ ยั งเปนน้ําพระทัยของ
พระเยโฮวาหที่ จะใหทานฟกช้ํา
ดวยความระทมทุกข เมื่ อพระ
องคทรงกระทําใหวิญญาณของ
ทานเปนเครื่องบูชาไถบาป ทาน
จะเห็นเชื้อสายของทาน ทานจะ
ยืดวันทั้งหลายของทาน น้ําพระ
ทัยของพระเยโฮวาหจะเจริญข้ึน
ในมือของทาน
11 ทานจะเห็นความทุกขลําบาก
แหงจิตวิญญาณของทาน และจะ
พอใจ โดยความรูของทาน ผู
รั บใช อั นชอบธรรมของเราจะ
กระทําใหคนเปนอันมากนับได
วาเปนคนชอบธรรม เพราะทาน
จะแบกบรรดาความชั่ วช าของ
เขาทั้งหลาย
12 ฉะนี้ เราจะแบงสวนหนึ่ งให
ทานกับผู ย่ิงใหญ และทานจะ
แบงรางวัลกับคนแข็งแรง เพราะ
ท านเทจิตวิญญาณของทานถึง
ความมรณะ และถูกนับเขากับ
บรรดาผูละเมิด ทานก็แบกบาป
ของคนเปนอันมาก และทําการ
ออนวอนเพ่ือผูละเมิด

อิสยาห 53

(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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หนา 1476
อิสราเอลเปนดั่ง

"ภรรยาผูถูกละท้ิง"
ไดกลับคืนมา

54"จงรองเพลงเถิด โอ
หญิงหมันเอย ผู ไม

คลอดบุตร จงเปลงเสียงรอง
เพลงและรองเสียงดัง เจาผู ไม
ไดเจ็บครรภ ดวยวาบุตรของผู
อยู อยางโดดเดี่ยวก็ยังจะมีมาก
กว าบุ ตรของภรรยาที่ ได แต ง
งาน" พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
2 "จงขยายสถานที่ แห งเต็ นท
ของเจา และใหเขาขึงมานของที่
อาศัยของเจาออก อยาหนวงไว
ตอเชือกของเจาใหยาว และ
เสริมกําลังหลักหมุดของเจา
3 เพราะเจ าจะกระจายออกไป
ทางขวาและทางซาย และเชื้ อ
สายของเจ าจะไดพวกต างชาติ
เปนมรดก และจะกระทําใหหัว
เมืองที่รกรางมีคนอาศัยอยู
4อยากลัวเลย เพราะเจาจะไม
ตองอับอาย อยาอดสูเลย เพราะ
เจาจะไมตองละอาย เพราะเจา
จะลืมความอายในวัยสาวของเจา
และเจาจะไมจําที่ เขาติความเปน
มายของเจาอีก
5 เพราะผู สรางเจาเปนสามีของ
เจา พระนามของพระองคคือ
พระเยโฮวาหจอมโยธา และองค
บริสุทธิ์ ของอิสราเอลเปนผู ไถ
ของเจา เขาจะเรียกพระองควา

พระเจาของสากลโลก
6 เพราะพระเยโฮวาห ได ทรง
เรียกเจา ดังภรรยาผู ถูกละทิ้ ง
และโทมนัสในใจ เหมือนภรรยา
สาวเมื่อนางถูกทิ้ง" พระเจาของ
เจาตรัสดังนี้
7"เราไดละทิ้งเจาอยูหนอยเดียว
แต เราจะรวบรวมเจาดวยความ
เมตตาย่ิง
8 เราไดซอนหนาของเราจากเจา
ดวยความพิโรธอันทวมทนอยู
ครูหนึ่ ง แตดวยความกรุณา
นิรันดร เราจะมีความเมตตาตอ
เจา" พระเยโฮวาหพระผู ไถเจา
ตรัสดังนี้
9"สําหรับเราเรื่ องนี้ เหมือนน้ํา
ของโนอาห เพราะเราไดปฏิ-
ญาณวาน้ําของโนอาหจะไมทวม
แผนดินโลกอีกเลยฉันใด เราจึง
ไดปฏิญาณวา เราจะไมโกรธเจา
และจะไมขนาบเจาฉันนั้น
10 เพราะภู เขาจะพรากจากไป
และเนินจะคลอนแคลน แต
ความกรุณาของเราจะไมพราก
ไปจากเจา และพันธสัญญาแหง
สั นติ ภาพของเราจะไม คลอน
แคลนไป" พระเยโฮวาหผูมี
ความเมตตาตอเจาตรัสดังนี้
11 "โอ เจาผูถูกขมใจ ถูกพายุ
พัดพา และขาดการเลาโลม ดู
เถิด เราจะวางศิลาของเจาไวใน
พลวง และวางรากฐานของเจาไว

อิสยาห 54

(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
ดวยไพทูรย
12 เราจะทําหน าต างของเจ า
ดวยโมรา และประตูเมืองของ
เจาดวยพลอยสีแดงเขม และ
ชายแดนทั้งสิ้นของเจาดวยเพชร
นิลจินดา
13 บุ ตรทั้ งสิ้ นของเจ านั้ นจะ
เรียนรู จากพระเยโฮวาห และ
บุตรของเจาจะมีความปลอดภัย
อยางย่ิง
14 เจ าจะได รั บสถาปนาไว ใน
ความชอบธรรม เจาจะหางไกล
จากการบีบบังคับเพราะเจ าจะ
ไมตองกลัว และหางจากความ
สยดสยองเพราะมันจะไมมาใกล
เจา
15 ดูเถิด พวกเขาจะปลุกปนให
เกิดการแกงแยงเปนแน แตก็มิ
ใชเพราะมาจากเรา ผูใดปลุกปน
ใหเกิดการแกงแยงกับเจา ผูนั้น
จะลมลงเพราะเจา
16 ดูเถิด เราไดสรางชางเหล็ก
ผู เปาไฟถาน และทําใหเกิด
อาวุธเหมาะกับงานของมัน เรา
ไดสรางผูผลาญเพ่ือทําลายดวย
17 ไมมีอาวุธใดที่สรางเพ่ือตอสู
เจาจะจําเริญได  และเจาจะปรับ
โทษลิ้ นทุกลิ้ นที่ ลุกข้ึนตอสู เจา
ในการพิพากษา นี่ เปนมรดก
ของบรรดาผู รับใชของพระเย-
โฮวาห และความชอบธรรมของ
เขามาจากเรา" พระเยโฮวาห

ตรัสดังนี้
ความรอดสําหรับมนุษยท้ังปวง

55"โอ เชิญทุกคนที่กระ-
หายจงมาถึงน้ํา และผู

ที่ ไมมีเงินมาซื้อกินเถิด มาซื้อ
น้ําองุ นและน้ํานมเถิด โดยไม
ตองเสียเงินเสียคา
2ทําไมเจาจึงใชเงินของเจาเพ่ือ
ของซึ่ งไมใชอาหาร และใชผล
แรงงานซื้อสิ่ งซึ่ งมิใหอิ่มใจ จง
เอาใจใสฟงเรา และรับประทาน
ของดี และใหจิตใจปติยินดีใน
ไขมัน
3 เอียงหูของเจา  และมาหาเรา
จงฟง เพ่ือจิตวิญญาณของเจาจะ
มีชีวิต และเราจะทําพันธสัญญา
นิรันดรกับเจา คือความเมตตา
อันแนนอนของเราตอดาวิด
4ดูเถิด เรากระทําใหทานเปน
พยานตอชนชาติทั้ งหลาย เปน
หัวหนาและเปนผูบัญชาการเพ่ือ
ชนชาติทั้งปวง
5ดูเถิด เจาจะรองเรียกประชา
ชาติซึ่ งเจาไมรู จัก และประชา
ชาติซึ่งไมรู จักเจาจะว่ิงมาหาเจา
เหตุด วยพระเยโฮวาหพระเจ า
ของเจา และเพราะองคบริสุทธิ์
แหงอิสราเอล เพราะพระองค
ทรงใหเจาไดรับเกียรติ
6จงแสวงหาพระเยโฮวาห เมื่อ
จะพบพระองคได จงทูลพระ
องค ขณะพระองคทรงอยูใกล

อิสยาห 54, 55

(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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หนา 1478
7ใหคนชั่วละทิ้งทางของเขาและ
คนไม ชอบธรรมสละความคิ ด
ของเขา ใหเขากลับยังพระเยโฮ-
วาห เพ่ือพระองคจะทรงเมตตา
เขา และยังพระเจาของเรา
เพราะพระองคจะทรงอภัยอยาง
ลนเหลือ
8 เพราะความคิดของเราไมเปน
ความคิดของเจา ทั้งทางของเจา
ไมเปนวิถีของเรา" พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้
9"เพราะฟาสวรรคสูงกวาแผน
ดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกวา
ทางของเจา และความคิดของ
เราก็สูงกวาความคิดของเจาฉัน
นั้น
10 เพราะฝนและหิมะลงมาจาก
ฟาสวรรค และไมกลับที่นั่น เวน
แตรดแผนดินโลก กระทําใหมัน
บังเกิดผลและแตกหนอ อํานวย
เมล็ดแกผูหวานและอาหารแกผู
กินฉันใด
11 คําของเราซึ่งออกไปจากปาก
ของเราจะไมกลับมาสู เราเปลา
แตจะสัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุงหมาย
ไว และใหสิ่งซึ่ งเราใชไปทํานั้น
จําเริญข้ึนฉันนั้น
12 เพราะเจ าจะออกไปด วย
ความชื่นบาน และถูกนําไปดวย
สันติภาพ ภูเขาและเนินเขาจะ
เปลงเสียงรองเพลงขางหนาเจา
และตนไมทั้ งสิ้ นในทองทุ งจะ

ตบมือของมัน
13 แทนตนหนามใหญ ตนสน
สามใบจะงอกข้ึน แทนตนหนาม
ยอย ตนน้ํามันเขียวจะงอกข้ึน
และแดพระเยโฮวาห มันจะเปน
ชื่อ เพ่ือเปนหมายสําคัญนิรันดร
ซึ่งจะไมถูกตัดออกเลย"

พระเจาจะทรงรวบรวม
อิสราเอลที่กระจัดกระจาย

56พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
วา "จงรักษาความยุติ-

ธรรมไว และกระทําความเที่ยง
ธรรม เพราะความรอดของเรา
ใกลจะมา และความชอบธรรม
ของเราจะเผยออก
2ความสุขยอมมีแกผูกระทําเชน
นี้ และแกบุตรของมนุษยผูยึดไว
มั่ น ผู รักษาวันสะบาโตไม
เหยียดหยามวันนั้น และระวัง
มือของเขาจากการกระทําชั่วราย
ใดๆ"
3อย าให บุตรชายของคนต าง
ชาติผู เขาจารีตถือพระเยโฮวาห
กลาววา "พระเยโฮวาหไดทรง
แยกข าแนจากชนชาติของพระ
องค" และอยาใหขันทีพูดวา "ดู
เถิด ขาเปนตนไมแหง"
4 เพราะพระเยโฮวาหตรัสดังนี้
วา "เร่ืองขันทีทั้ งหลายผู รักษา
วันสะบาโตของเรา ผูเลือกบรร-
ดาสิ่งที่พอใจเรา และยึดพันธ-
สัญญาของเราไวมั่น

อิสยาห 55, 56

(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
5ภายในนิ เวศของเราและภาย
ในกําแพงของเรา เราจะให
สถานที่ และชื่ อแก เขาเหลานั้ น
ที่ ดี กว าบุตรชายและบุ ตรสาว
เราจะใหชื่ อนิ รันดร แก เขาทั้ ง
หลายซึ่งจะไมตัดออกเลย
6และบรรดาบุ ตรชายของคน
ตางชาติผูเขาจารีตถือพระเยโฮ-
วาห ปรนนิบัติพระองคและรัก
พระนามของพระเยโฮวาห และ
เปนผูรับใชของพระองค ทุกคน
ผู รักษาวันสะบาโต และมิได
เหยียดหยาม และยึดพันธสัญ-
ญาของเรามั่นไว
7คนเหลานี้ เราจะนํามายังภูเขา
บริสุทธิ์ของเรา  และกระทําให
เขาชื่นบานอยูในนิเวศอธิษฐาน
ของเรา เครื่ องเผาบูชาของเขา
และเครื่ องสักการบูชาของเขา
จะเปนที่โปรดปรานบนแทนบูชา
ของเรา เพราะนิเวศของเราเขา
จะเรี ยกว าเป นนิ เวศอธิษฐาน
สําหรับบรรดาชนชาติทั้งหลาย"
8องคพระผู เปนเจาพระเจา ผู
ทรงรวบรวมอิสราเอลที่ กระจัด
กระจาย ตรัสวา "เราจะรวบรวม
คนอื่นมาไวกับเขา นอกจากคน
เหลานั้นที่ไดรวบรวมไวแลว"
9 เจา บรรดาสัตวปาทุง มากินซิ
ทั้งเจาบรรดาสัตวในปา
10 ยามของเขาตาบอด เขาทั้ ง
ปวงไรความรู เขาทั้ งปวงเปน

สุนัขใบ เขาเหาไมได ไดแต
หลับ ไดแตนอน รักแตงวง
11 เออ เขาเปนสุนัขตะกละซึ่ ง
ไมรูจักอิ่ม เขาเปนผูเลี้ยงแกะที่
เขาใจไมได เขาทุกคนกลับไป
ตามทางเขาเอง ตางก็หากําไรใส
ตนเอง ไมเวนสักคน
12 เขาทั้งหลายวา "มาเถิด ให
เราเอาเหลาองุน ใหเราเติมเม-
รัยใหเต็มตัวเรา และพรุงนี้ก็จะ
เหมือนวันนี้ใหญโตเกินขนาด"

"ไมมีสันติสุขแกคนชั่ว"

57คนชอบธรรมพิ นาศ
และไม มี ใครเอาใจใส

คนที่ มี ใจเมตตาถู กเอาไปเสีย
ไม มี ใครพิ จารณาว าคนชอบ
ธรรมถูกเอาไปเสียจากความชั่ว
รายที่จะมา
2 เขาจะเขาไปในสันติภาพ ผู
ดําเนินในความเที่ ยงธรรมของ
เขา ก็จะพักอยูบนที่นอนของเขา
3แตเจาทั้ งหลาย บรรดาบุตร
ชายของแมมด เชื้อสายของคน
ลวงประเวณีและหญิงแพศยา จง
เขามาใกลที่นี่
4 เจาทั้ งหลายพูดเยยหยันใคร
เจาอาปากเยยแลบลิ้ นหลอกผู
ใด เจาเปนลูกแหงการละเมิด
เปนเชื้อสายแหงความมุสามิใช
หรือ
5 คือเจาผู รอนเราดวยรูปเคา-
รพภายใตตนไมเขียวทุกตน ผู

อิสยาห 56, 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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หนา 1480
ฆาลูกของเจาในหุบเขาใตซอก
หิน
6สวนของเจาอยู ทามกลางหิน
เกลี้ยงเกลาแหงลําธาร มัน มัน
เปนสวนของเจา เจาไดเทเครื่อง
ดื่ มบูชาและถวายธัญญบูชาให
แกมัน เราจะรับการเลาโลมใน
เร่ืองสิ่งเหลานี้หรือ
7บนภูเขาสูงเดน เจาไดตั้ งที่
นอนของเจาไว และที่นั่นเจาไป
ถวายเครื่องสักการบูชา
8 เจาไดตั้ งอนุสาวรียของเจาไว
หลังประตูและเสาประตู เจาจึง
เปดผาคลุมที่นอนของเจา  เจา
ข้ึนไปบนนั้น เจาทําใหมันกวาง
และเจาตกลงกับมันเพ่ือเจาเอง
เจารักที่นอนของมัน และเจาได
มองดูการเปลือย
9 เจ า เดิ นทางไปหากษั ตริ ย
พรอมกับน้ํามัน และทวีน้ําหอม
ของเจา เจาไดสงทูตของเจาไป
ไกล แมใหลงไปจนถึงนรก
10 เจาเหน็ดเหนื่อยเพราะระยะ
ทางไกลของเจา แตเจามิไดพูด
วา "หมดหวัง" เจาประสบชีวิต
แหงมือของเจา และเจาจึงมิได
โศกเศรา
11 เจ าครั่ นครามและกลัวใคร
เจาจึงไดมุสาอยู นั่ นเองและไม
นึกถึงเรา และไมเอาใจใสเราสัก
นิด เรามิไดระงับปากอยู เปน
เวลานานแลวดอกหรือ อยางนั้น

ซีเจาจึงไมยําเกรงเรา
12 เ ราจะบอกถึ งความชอบ
ธรรมและการกระทําของเจา แต
มันก็จะไมเปนประโยชนแกเจา
13 เมื่อเจารองออกมาก็ใหสิ่ งที่
เจาสะสมไวชวยเจาใหพนซี แต
ลมจะพัดมันไปเสียหมด เพียง
ลมหายใจจะหอบมันออกไป แต
ผูที่วางใจในเราจะไดแผนดินนั้น
เปนกรรมสิทธิ์ และจะไดภูเขา
บริสุทธิ์ของเราเปนมรดก
14 และจะมีเสียงวา "พูนดิน
พูนดินข้ึน และจงเตรียมทาง ร้ือ
ถอนอุปสรรคเสียจากทางของ
ชนชาติของเรา"
15 องคผู สูงเดน คือผูอยู ใน
นิรันดรกาล ผูทรงพระนามวา
บริสุทธิ์ ตรัสดังนี้วา "เราอยูใน
ที่ที่สูงและบริสุทธิ์ และอยูกับผู
ที่มีจิตใจสํานึกผิดและถอม เพ่ือ
จะรื้อฟนจิตใจของผูใจถอมและ
ร้ือฟนใจของผูสํานึกผิด
16 เพราะเราจะไมตอสู แยงอยู
เปนนิตย หรือโกรธอยู เสมอ
เพราะจิตวิญญาณจะออนลงตอ
หนาเรา คือบรรดาจิตวิญญาณที่
เราไดสรางแลว
17 เราโกรธเพราะความชั่ วช า
แหงความโลภของเขา เราตีเขา
เราซอนตัวและโกรธ แตเขายัง
หันกลับเดินตามชอบใจของเขา
อยู

อิสยาห 57

(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
18 เราไดเห็นวิธีการของเขาแลว
แตเราจะรักษาเขาใหหาย เราจะ
นําเขา และสนองเขากับผูไวทุกข
ใหเขาดวยการเลาโลม"
19 พระเยโฮวาหตรัสวา "เรา
สรางผลของริมฝปาก สันติภาพ
สันติภาพแกคนไกลและคนใกล
และเราจะรักษาเขาใหหาย"
20 แตคนชั่ วนั้ นเหมือนทะเลที่
กําเริบ เพราะมันนิ่ งอยู ไมได
และน้ําของมันก็กวนตมและเลน
ข้ึนมา
21 พระเจาของขาพเจ าตรัสวา
"ไมมีสันติสุขแกคนชั่ว"

การอดอาหารที่
พอพระทัยพระเจา

58"จงรองดังๆ อยาออม
ไว จงเปลงเสียงของเจา

เหมือนเปาแตร จงแจงแกชน
ชาติของเราใหทราบถึงเร่ืองการ
ละเมิดของเขา แกวงศวานของ
ยาโคบเรื่องบาปของเขา
2แต เขายั งแสวงหาเราทุ กวัน
และปติยินดีที่จะรูจักทางของเรา
เหมือนกับวาเขาเปนประชาชาติ
ที่ ไดทําความชอบธรรม และมิ
ไดละทิ้ งกฎแหงพระเจาของเขา
เขาก็ขอขอกฎอันเที่ยงธรรมจาก
เรา เขาทั้ งหลายก็ปติยินดีที่จะ
เขามาใกลพระเจา
3พวกเขากลาววา `ทําไมขา
พระองคทั้ งหลายไดอดอาหาร

และพระองคมิไดทอดพระเนตร
ทําไมข าพระองค ทั้ งหลายได
ถอมตัวลง และพระองคมิได
ทรงสนพระทัย' ดูเถิด ในวันที่
เจาอดอาหาร เจาทําตามใจของ
เจา และบีบบังคับคนงานของ
เจาทั้งหมด
4ดูเถิด เจาอดอาหารเพียงเพ่ือ
วิวาทและตอสู และเพ่ือตอย
ดวยหมัดชั่วราย การอดอาหาร
อยางของเจาในวันนี้จะไมกระ-
ทําใหเสียงของเจาไดยินไปถึงที่
สูง
5อยางนี้หรือเปนการอดอาหาร
ที่ เราเลือก คือวันที่ คนขมตัว
การกมศีรษะของเขาลงเหมือน
ออเล็ก และปูผากระสอบและ
ข้ีเถารองใตเขา อยางนี้หรือเจา
จะเรียกการอยางนี้ วา การอด
อาหาร และเปนวันที่พระเยโฮ-
วาหโปรดปรานอยางนั้นหรือ
6การอดอาหารอย างนี้ ไม ใช
หรือที่ เราตองการ คือการแก
พันธนะของความชั่ ว การปลด
เปลื้องภาระหนัก และการปลอย
ใหผูถูกบีบบังคับเปนอิสระ และ
การหักแอกเสียทุกอัน
7 ไมใชการที่ จะปนอาหารของ
เจาใหกับผูหิว และนําคนยาก
จนไรบานเขามาในบานของเจา
เมื่ อ เจ าเห็ นคนเปลื อยกายก็
คลุมกายเขาไว และไมซอน

อิสยาห 57, 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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ตัวของเจาจากญาติของเจาเอง
ดอกหรือ
8แลวความสวางของเจาจะพุ ง
ออกมาอยางอรุณ และแผลของ
เจาจะเรียกเนื้ อข้ึนมาอยางรวด
เร็ว ความชอบธรรมของเจาจะ
เดินนําหนาเจา และสงาราศีของ
พระเยโฮวาหจะระวังหลังเจา
9แลวเจาจะทูล และพระเยโฮ-
วาหจะทรงตอบ เจาจะรองทูล
และพระองคจะตรัสวา `เราอยู
นี่ ' ถาเจาจะเอาออกไปจาก
ทามกลางเจาเสีย ซึ่ งแอก ซึ่ ง
การชี้หนา และซึ่งการพูดอยาง
ไรสาระ
10 ถาเจาทุ มเทชีวิตของเจาแก
คนหิว และใหผูถูกขมใจไดอิ่ม
ใจ แลวความสวางของเจาจะ
โผล ข้ึนในความมืด และความ
มืดคลุ มของเจาจะเปนเหมือน
เที่ยงวัน
11 และพระเยโฮวาหจะนําเจ า
อยูเปนนิตย และใหจิตใจเจาอิ่ม
ในฤดูแลง และกระทําใหกระดูก
ของเจาอวนพี และเจาจะเปน
เหมือนสวนที่มีน้ํารด เหมือน
น้ําพุ ที่น้ําของมันไมขาด
12 และพวกเจ าจะได สร างสิ่ ง
ปรักหักพังโบราณข้ึนใหม เจา
จะไดซอมเสริมรากฐานของคน
หลายชั่ วอายุมาแลวข้ึน เจา
จะไดชื่อวา `เปนผูซอมกําแพงที่

พัง ผู ซอมแซมถนนใหคืนคง
เพ่ือจะไดอาศัยอยู'

การถือวันสะบาโต
13 ถาเจาหยุดเหยียบยํ่าวันสะ-
บาโต คือจากการทําตามใจของ
เจาในวันบริสุทธิ์ ของเรา และ
เรียกสะบาโตวา วันปติยินดี
และเรียกวันบริสุทธิ์ของพระเย-
โฮวาหวา วันมีเกียรติ ถาเจาให
เกียรติมัน ไมไปตามทางของเจา
เอง หรือทําตามใจของเจา หรือ
พูดถอยคําของเจาเอง
14 แลวเจาจะไดความปติ ยินดี
ในพระเยโฮวาห และเราจะให
เจาข้ึนข่ีอยูบนที่สูงของแผนดิน
โลก และเราจะเลี้ยงเจาดวย
มรดกของยาโคบบิดาของเจ า
เพราะโอษฐของพระเยโฮวาหได
ตรัสแลว"
พระเจาทรงสามารถ ยินดีและ

มีฤทธ์ิท่ีจะชวยใหรอด

59ดูเถิด พระหัตถของ
พระเยโฮวาห มิ ไดสั้ น

ลงที่ จะชวยใหรอดไมได หรือ
พระกรรณตึงซึ่งจะไมทรงไดยิน
2แต ว าความชั่ วช าของเจ าทั้ ง
หลายไดกระทําใหเกิดการแยก
ระหว างเจากับพระเจาของเจา
และบาปของเจาทั้ งหลายได บัง
พระพักตรของพระองคเสียจาก
เจา พระองคจึงมิไดยิน
3 เพราะมือของเจ ามลทินด วย

อิสยาห 58, 59

(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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โลหิต และนิ้ วมือของเจาดวย
ความชั่วชา ริมฝปากของเจาได
พูดคําเท็จ ลิ้นของเจาพึมพํา
ความอธรรม
4 ไมมี ผู ใดฟองอย างยุติ ธรรม
ไมมี ผู ใดข้ึนศาลอยางสัตยจริง
เขาทั้งหลายวางใจอยูกับสิ่งที่ไม
เปนสาระ เขาพูดเท็จ เขาตั้ ง
ครรภความชั่ วและคลอดความ
ชั่วชา
5 เขาฟกไขงูทับทาง เขาทอใย
แมงมุม เขาผู กินไขนั้ นก็ตาย
แมไขลูกใดถูกทุบ งูรายก็เปน
ตัวข้ึนมา
6ใยของมันจะใช เปนเสื้ อผาไม
ได คนจะเอาสิ่งที่มันทํามาคลุม
ตัวไมได กิจการของมันเปนการ
ชั่วชา และการกระทําอันทารุณ
ก็อยูในมือของเขา
7 เท าของเขาว่ิ งไปหาความชั่ ว
และเขาเรงไปหลั่งโลหิตไรความ
ผิดใหถึงตาย ความคิดของเขา
เปนความคิดชั่ วชา การลาง
ผลาญและการทําลายอยู ในหน
ทางของเขา
8 เขาไมรูจักทางแหงสันติสุข ไม
มีความยุติธรรมในวิถี ของเขา
เขาไดทําใหถนนของเขาคดโคง
ผู ใดที่ เดินในนั้นจะไมรู จักสัน-
ติสุข
9 เพราะฉะนั้นความยุติธรรมจึง
อยูหางจากเราทั้ งหลาย และ

ความเที่ ยงธรรมตามเราไมทัน
เราทั้ งหลายคอยทาความสวาง
และ ดูเถิด ความมืด คอยทา
ความสุกใส แตเราดําเนินใน
ความมืดคลุม
10 เราทั้ งหลายคลําหากําแพง
เหมือนคนตาบอด เราคลําหา
ราวกับวาเราไมมีลูกตา เราสะ-
ดุดในเวลาเที่ ยงเหมือนในเวลา
กลางคืน เราอยู ในที่ โดดเดี่ ยว
เหมือนคนตาย
11 เราทุ กคนครางเหมื อนหมี
และพิลาปเหมือนนกเขา และ
มองหาความยุติธรรม แตไมมี
เลย หาความรอด แตก็อยูไกล
จากเรา
12 เพราะการละเมิ ดของข า
พระองคทั้ งหลายทวีข้ึนตอพระ
พักตรพระองค และบาปของ
ข าพระองค ก็ ปรั กปรําข าพระ
องค เพราะการละเมิดของขา
พระองคอยูกับขาพระองค สวน
ความชั่ วชาของขาพระองค ขา
พระองคก็รูจัก
13 คือการละเมิด การปฏิเสธ
พระเยโฮวาห การหันไปจากการ
ติดตามพระเจาของเรา การพูด
ที่ เปนการบีบบังคับ และการ
กบฏ การกอและการกลาวคํา
เท็จจากใจ
14 ความยุติธรรมก็หันกลับและ
ความเที่ยงธรรมก็ยืนอยูแตไกล

อิสยาห 59

(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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เพราะความจริงลมลงที่ถนนเสีย
แลว และความเที่ยงตรงเขาไป
ไมได
15 เออ สัจจะขาดอยู และผูใดที่
พรากจากความชั่ วก็ ทําตั วให
เปนเหย่ือ พระเยโฮวาหทรงเห็น
แล วไม เป นที่ พอพระทั ยพระ
องคที่ไมมีความยุติธรรม
16 พระองคทรงเห็นวาไมมีคน
ใดเลย ทรงประหลาดพระทัยวา
ไมมีใครออนวอนเผื่ อ เพราะ
ฉะนั้นพระกรของพระองคเองก็
นําความรอดมาสูพระองค และ
ความชอบธรรมของพระองคชู
พระองคไว
17 พระองคทรงสวมความชอบ
ธรรมเปนทับทรวง และพระมา-
ลาแหงความรอดอยู เหนือพระ
เศียรของพระองค พระองคทรง
สวมฉลองพระองคแหงการแก
แคนเปนของคลุมพระกาย และ
เอาความกระตือรือรนหมพระ
องค
18 พระองคจะทรงชําระใหตาม
การกระทําของเขา คือพระพิโรธ
แกปรปกษของพระองค และ
สิ่ งสนองแก ศัตรูของพระองค
พระองคจะทรงมอบการสนอง
แกเกาะทั้งหลาย
19 เขาจึ งจะยําเกรงพระนาม
พระเยโฮวาหจากตะวันตก และ
สงาราศีของพระองคจากที่ตะวัน

ข้ึน เมื่อศัตรูมาอยางแมน้ําเชี่ยว
พระวิญญาณของพระเยโฮวาห
จะยกธงข้ึนสูมัน
พระผูไถจะเสด็จมายังศิโยน

20 พระเยโฮวาหตรัสวา "และ
พระผูไถจะเสด็จมายังศิโยน มา
ยังบรรดาผู อยู ในยาโคบผู หัน
จากการละเมิด"
21 พระเยโฮวาหตรัสวา "และ
ฝายเรา นี่ เปนพันธสัญญาของ
เรากับเขาทั้งหลาย คือวิญญาณ
ของเราซึ่ งอยู เหนือเจา และคํา
ของเราซึ่ งเราใส ไว ในปากของ
เจ าจะไมพรากไปจากปากของ
เจา หรือจากปากเชื้ อสายของ
เจา หรือจากปากของเชื้ อสาย
แหงเชื้อสายของเจา ตั้งแตเวลา
นี้ไปจนกาลนิรันดร" พระเยโฮ-
วาหตรัสดังนี้
สงาราศีของศิโยนในอนาคต

60"จงลุกข้ึน ฉายแสง
เพราะว าความสว าง

ของเจามาแลว และสงาราศีของ
พระเยโฮวาหข้ึนมาเหนือเจา
2 เพราะวา ดูเถิด ความมืดจะ
คลุมแผนดินโลก และความมืด
ทึบจะคลุมชนชาติทั้งหลาย แต
พระเยโฮวาหจะทรงขึ้นมาเหนือ
เจา และเขาจะเห็นสงาราศีของ
พระองคเหนือเจา
3และบรรดาประชาชาติจะมายัง
ความสวางของเจา และกษัตริย

อิสยาห 59, 60

(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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ทั้ งหลายยังความสุกใสแหงการ
ข้ึนของเจา
4จงเงยตาของเจ ามองให รอบ
และดู เขาทั้ งปวงมาอยูดวย
กัน เขาทั้งหลายมาหาเจา บุตร
ชายทั้ งหลายของเจาจะมาจากที่
ไกล และบุตรสาวทั้ งหลายของ
เจาจะรับการเลี้ยงจากเจา
5แล วเจ าจะเห็ นและโชติ ช วง
ดวยกัน ใจของเจาจะเกรงกลัว
และใจกวางข้ึน เพราะความ
อุดมสมบูรณของทะเลจะหันมา
หาเจา ความมั่ งค่ั งของบรรดา
ประชาชาติจะมายังเจา
6มวลอูฐจะมาหอมลอมเจา อูฐ
หนุ มจากมี เดี ยนและเอฟาห
บรรดาเหลานั้ นจากเชบาจะมา
เขาจะนําทองคําและกํายาน และ
จะบอกข าวดี ถึ งกิ จการอั นน า
สรรเสริญของพระเยโฮวาห
7ฝูงแพะแกะทั้ งสิ้ นแหงเคดาร
จะรวมมาหาเจา แกะผูของเน-
บาโยทจะปรนนิบัติเจา มันจะ
ข้ึนไปบนแทนบูชาของเราอยาง
เปนที่โปรดปราน และเราจะให
นิเวศแหงสงาราศีของเราไดรับ
สงาราศี
8 เหล านี้ เป นใครนะที่ บิ นมา
เหมือนเมฆ และเหมือนนกเขา
ไปยังหนาตางของมัน
9แนนอนเกาะทั้ งหลายจะรอ
คอยเรา กําปนแหงทารชิชกอน

เพ่ื อนําบุตรชายของเจ ามาแต
ไกล นําเงินและทองคําของเขา
มาดวย เพ่ือพระนามแหงพระ
เยโฮวาหพระเจาของเจา และ
เพ่ือองคบริสุทธิ์ แหงอิสราเอล
เพราะพระองคไดทรงกระทําให
เจาไดรับสงาราศี
10 เหล าบุ ตรชายของคนต าง
ด าวจะสร างกําแพงของเจ าข้ึ น
และกษัตริยของเขาจะปรนนิบัติ
เจา เพราะดวยความพิโรธของ
เรา เราเฆี่ยนเจา แตดวยความ
โปรดปรานของเรา เราไดกรุณา
เจา
11 ประตูเมืองของเจาจึงจะเปด
อยู เสมอ ทั้ งกลางวันและกลาง
คืนมันจะไมปด เพ่ือคนจะนํา
ความมั่ งค่ั งของบรรดาประชา
ชาติมาใหเจา พรอมดวยกษัตริย
ทั้งหลาย
12 เพราะว าประชาชาติ และ
ราชอาณาจักรที่ จะไมปรนนิบัติ
เจาจะพินาศ เออ บรรดาประ-
ชาชาติ เหล านั้ นจะถู กทิ้ งร าง
อยางสิ้นเชิง
13 สงาราศีแหงเลบานอนจะมา
ยังเจา คือตนสนสามใบ ตน
สนเขาและตนไมที่ เขียวชะอุ ม
ตลอดปดวยกัน เพ่ือจะกระทํา
ใหที่ แหงสถานบริสุทธิ์ ของเรา
งดงาม และเราจะกระทําใหที่
แหงเทาของเรารุงโรจน

อิสยาห 60

(4) ยน 4:35; กจ 13:44 (5) ยรม 33:9 (6) วนฉ 6:5 (7) ปฐก 25:13; อสย 56:7
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14 บุตรชายของคนเหล านั้ นที่
ไดบีบบังคับเจาจะมาโคงลงตอ
เจา และบรรดาผูที่ดูหมิ่นเจาจะ
กราบลงที่ฝาเทาของเจา เขาทั้ง
หลายจะเรียกเจาวา `เปนพระ
นครของพระเยโฮวาห ศิโยน
แหงองคบริสุทธิ์ของอิสราเอล'
15 ในเมื่ อเจ าไดถูกละทิ้ งและ
เปนที่ เกลียดชัง และไมมีใคร
ผานเจามาเลย เราจะกระทําให
เจาโออาตระการเปนนิตย เปน
ความชื่นบานทุกชั่วอายุ
16 เจาจะไดดูดน้ํานมของบรร-
ดาประชาชาติ เจาจะไดดูดนม
ของบรรดากษัตริย และเจาจะรู
วา เราพระเยโฮวาห เปนพระผู
ชวยใหรอดของเจา และพระผู
ไถของเจา องคอานุภาพของ
ยาโคบ
17 แทนทองสัมฤทธิ์ เราจะนํา
มาซึ่งทองคํา และแทนเหล็ก เรา
จะนํามาซึ่ งเงิน แทนไม ทอง
สัมฤทธิ์ แทนหิน เหล็ก เราจะ
กระทําใหสันติภาพเปนผู ครอบ
ครองของเจา และความชอบ
ธรรมเปนนายงานของเจา
18 ในแผนดินของเจาเขาจะไม
ไดยินถึงความทารุณอีก ในเขต
แดนของเจา ถึงการลางผลาญ
หรือการทําลาย แตเจาจะเรียก
กําแพงของเจาวา `ความรอด'
และประตู เ มื อง ขอ ง เ จ าว า

`ความสรรเสริญ'
19 ดวงอาทิตยจะไม เปนความ
สวางของเจาในกลางวันอีก หรือ
ดวงจันทรจะไมใหแสงแกเจาใน
กลางคื นเพ่ื อเป นความสุ กใส
แต พระเยโฮวาห จะทรงเป น
ความสวางเปนนิตยของเจา และ
พระเจาของเจาจะเปนสงาราศี
ของเจา
20 ดวงอาทิตยของเจาจะไมตก
อีก หรือดวงจันทรของเจาจะไม
มีขางแรม เพราะพระเยโฮวาห
จะทรงเปนความสว างนิ รั นดร
ของเจา และวันที่ เจาไวทุกขจะ
หมดสิ้นไป
21 ชนชาติของเจาจะชอบธรรม
ทั้งสิ้น เขาจะไดแผนดินนั้นเปน
กรรมสิทธิ์ เปนนิตย หนอที่ เรา
ปลูก และผลงานแหงมือของเรา
นั้น เพ่ือเราจะรับสงาราศี
22 ผู เล็กนอยที่สุดจะเปนพันๆ
และผูนิดที่สุดจะเปนประชาชาติ
อันมีอานุภาพ เราคือพระเยโฮ-
วาห ถึงเวลาเราก็จะเรง"

ขาวประเสริฐเรื่อง
ความรอดในศิโยน

61"พระวิญญาณแหงองค
พระผู เป นเจ าพระเจ า

สถิตอยูบนขาพเจา เพราะวา
พระเยโฮวาห ได ทรงเจิ มตั้ ง
ขาพเจาไวใหประกาศขาวประ-
เสริฐมายังผูที่ถอมใจ พระองค

อิสยาห 60, 61
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ไดทรงใชขาพเจาใหรักษาคนที่
ชอกช้ําระกําใจ ใหรองประ-
กาศอิ สรภาพแก บรรดาเชลย
และบอกการเป ดเรื อนจําออก
ใหแกผูที่ถูกจองจํา
2 เพ่ือประกาศปแหงความโปรด
ปรานของพระเยโฮวาห และวัน
แหงการแกแคนของพระเจาของ
เรา เพ่ือเลาโลมบรรดาผูที่ ไว
ทุกข
อิสราเอลจะไดกลับคืนมาใหม
3 เพ่ือจัดใหบรรดาผูที่ไวทุกขใน
ศิโยน เพ่ือประทานความสวย
งามแทนข้ีเถาใหเขา น้ํามันแหง
ความยินดีแทนการไวทุกข ผา
หมแหงการสรรเสริญแทนจิตใจ
ที่ทอถอย เพ่ือคนจะเรียกเขาวา
ตนไมแหงความชอบธรรม ที่ซึ่ง
พระเยโฮวาหทรงปลูกไว เพ่ือ
พระองคจะทรงไดรับสงาราศี
4 เขาทั้ งหลายจะสรางที่ที่ถูกทิ้ ง
ไว เสียเปล าแต โบราณขึ้ นใหม
เขาจะกอซากปรักหักพังแตกอน
ข้ึนมาอีก เขาจะซอมหัวเมือง
ที่ ถูกทิ้ งไวเสียเปลานั้ น คือที่
ที่รกรางมาหลายชั่วอายุคนแลว
5คนตางถิ่ นจะยืนเลี้ ยงฝูงแพะ
แกะของเจาทั้ งหลาย บุตรชาย
ทั้ งหลายของคนตางดาวจะเปน
คนไถนาและคนแต งเถาองุ น
ของเจา
6แต เจ าทั้ งหลายจะได ชื่ อว า

ปุโรหิตของพระเยโฮวาห คนจะ
เรียกเจาทั้ งหลายวา เปนผู
ปรนนิ บัติ ของพระเจ าของเรา
เจ าทั้ งหลายจะได รับประทาน
ความมั่ งค่ั งของบรรดาประชา
ชาติ และเจาจะอวดในสงาราศี
ของเขาทั้งหลาย
7 แทนความอายของเจ าทั้ ง
หลาย เจาจะไดสวนสองสวน
แทนความอดสู เขาทั้ งหลายจะ
เปรมปรีดิ์ในสวนของเขา เพราะ
ฉะนั้ นในแผ นดิ นของเขาทั้ ง
หลาย เขาจะไดสองสวนเปน
กรรมสิทธิ์ ความชื่นบานเปน
นิตยจะเปนของเขา
8 เพราะเราคือพระเยโฮวาหรัก
ความยุติธรรม เราเกลียดการ
ขโมยเพ่ือไดเครื่องเผาบูชา เรา
จะนํากิ จการของเขาด วยความ
จริง และเราจะกระทําพันธสัญ-
ญานิรันดรกับเขา
9 เชื้ อสายของเขาทั้ งหลายจะ
เปนที่ รู จักกันทามกลางบรรดา
ประชาชาติ และลูกหลานของ
เขาในทามกลางชนชาติทั้งหลาย
ทุกคนที่ ได เห็นเขาจะจําเขาได
วาเขาเปนเชื้อสายซึ่ งพระเยโฮ-
วาหทรงอํานวยพระพร"
10 ขาพเจาจะเปรมปรีดิ์อยางย่ิง
ในพระเยโฮวาห จิตใจของขาพ-
เจ าจะลิ งโลดในพระเจ าของ
ขาพเจา เพราะพระองคไดทรง

อิสยาห 61
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สวมข าพเจ าด วยเสื้ อผ าแห ง
ความรอด พระองคทรงคลุม
ขาพเจาดวยเสื้ อแหงความชอบ
ธรรม อยางเจาบาวประดับตัว
ดวยเครื่ องประดับ และอยาง
เจาสาวตกแตงตัวดวยเพชรนิล-
จินดา
11 เพราะแผนดิ นโลกได เกิ ด
หนอของมัน และสวนทําใหสิ่ ง
ที่ หวานในนั้ นงอกข้ึ นมาฉันใด
องคพระผู เป นเจ าพระเจ าจะ
ทรงทําใหความชอบธรรมและ
ความสรรเสริญงอกข้ึ นมาต อ
หนาบรรดาประชาชาติฉันนั้น
อิสราเอลจะไดกลับคืนมาใหม

62เ พ่ื อ เห็ นแก ศิ โยน
ข าพเจ าจะไม ระงั บ

เสียง และเพ่ือเห็นแกเยรูซาเล็ม
ขาพเจาจะไมนิ่งเฉยอยู จนกวา
ความชอบธรรมของกรุ งนี้ จะ
ออกไปอยางความสุกใส และ
ความรอดของกรุ งนี้ อย างคบ
เพลิงที่ลุกอยู
2บรรดาประชาชาติจะเห็นความ
ชอบธรรมของเจา และกษัตริย
ทั้ งหลายจะเห็นสงาราศีของเจา
และเขาจะเรียกเจาดวยชื่ อใหม
ซึ่ งพระโอษฐของพระเยโฮวาห
จะประทาน
3 เจาจะเปนมงกุฎแหงสงาราศี
ในพระหั ตถ ของพระเยโฮวาห
และเปนราชมงกุฎในพระหัตถ

แหงพระเจาของเจา
4 เขาจะไมขนานนามเจาอีกว า
"ถูกทอดทิ้ง" และเขาจะไมเรียก
แผนดินของเจาอีกวา "ซึ่ งราง
เปลา" แตเขาจะเรียกเจาวา
"เฮฟซีบาห" และเรียกแผนดิน
ของเจาวา "บิวลาห" เพราะพระ
เยโฮวาหทรงปติยินดีในเจา และ
แผนดินของเจาจะแตงงาน
5 เพราะชายหนุ มแต งงานกับ
หญิงพรหมจารีฉันใด บุตรชาย
ทั้ งหลายของเจาจะแต งกับเจา
ฉันนั้น และเจาบาวเปรมปรีดิ์
เพราะเจาสาวฉันใด พระเจาของ
เจ าจะเปรมปรีดิ์ เพราะเจ าฉัน
นั้น
6โอ เยรูซาเล็มเอย บนกําแพง
ของเจา เราไดวางยามไว ตลอด
กลางวันและตลอดกลางคืนเขา
ทั้ งหลายจะไม ระงั บเสี ยงเลย
เจาทั้งหลายผูที่กลาวถึงพระเย-
โฮวาห ไมตองระงับเสียง
7และอยาใหพระองคหยุดพัก
จนกวาพระองคจะสถาปนาและ
กระทํากรุงเยรูซาเล็มให เปนที่
สรรเสริญในแผนดินโลก
8พระเยโฮวาหทรงปฏิญาณดวย
พระหัตถขวาของพระองค และ
ด วยพระกรอานุ ภาพของพระ
องควา "แนนอนเราจะไมใหขาว
ของเจาเปนอาหารของศัตรูของ
เจาอีก และบรรดาบุตรชายของ

อิสยาห 61, 62
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คนตางดาวจะไมดื่มน้ําองุนของ
เจา ซึ่งเจาตรากตรําไดมานั้น
9แตผู ใดที่ เกี่ยวเก็บไวจะไดกิน
และสรรเสริญพระเยโฮวาห และ
บรรดาผูที่ เก็บรวบรวมจะไดดื่ม
ในลานสถานอันบริสุทธิ์ของเรา"
10 จงไป จงไปทางประตูเมือง
จัดเตรียมทางไวใหชนชาตินี้ จง
พูน จงพูนทางหลวงขึ้น จงเก็บ
กวาดหินเสียใหหมด จงยกสัญ-
ญาณไวเหนือชนชาติทั้งหลาย
11 ดูเถิด พระเยโฮวาหไดทรง
รองประกาศให ได ยินถึ งปลาย
แผนดินโลกวา "จงกลาวแกธิดา
ของศิโยนวา `ดูเถิด ความรอด
ของเจามา ดูเถิด รางวัลของพระ
องคก็อยูกับพระองค และพระ
ราชกิจของพระองคก็อยูตอพระ
พักตรของพระองค'"
12 และคนจะเรียกเขาทั้ งหลาย
วา "ประชาชนบริสุทธิ์ ผู รับไถ
ไวแลวของพระเยโฮวาห" และ
เขาจะเรียกเจาวา "หามาได
เมืองที่มิไดถูกทอดทิ้ง"

 บอย่ําองุนแหง
พระพิโรธของพระเจา

63นี่ ใครหนอที่ มาจาก
เมืองเอโดม สวมเสื้ อ

ผายอมสีจากเมืองโบสราห พระ
องคผูซึ่งโออาในเครื่องทรงของ
พระองค เสด็จมาดวยกําลังย่ิง
ใหญของพระองค "นี่เราเองรอง

ประกาศในความชอบธรรมและ
มีอานุภาพที่จะชวยใหรอด"
2ทําไมเครื่ องทรงของพระองค
จึงสีแดง และเสื้อผาของพระ
องค เหมือนกับของคนที่ ยํ่าใน
บอยํ่าองุน
3"เราไดยํ่าบอองุนแตลําพังและ
ไมมีใครจากชนชาติทั้งหลายอยู
กับเราเลย เราจะยํ่ามันดวย
ความโกรธของเรา เราเหยียบ
มันดวยความพิโรธของเรา โล-
หิตของเขาจะพรมอยูบนเสื้อผา
ของเรา และเราจะทําใหเสื้อผา
ของเราเปอนหมด
4 เพราะวันแกแคนอยู ในใจของ
เรา และปแหงการไถของเราได
มาถึง
5 เรามอง แตไมมีผูใดชวยเหลือ
เราประหลาดใจว าไม มี ผู ชู ไว
เพราะฉะนั้ นแขนของเราเองจึง
นําความรอดมาใหเรา และความ
พิโรธของเรา ชูเราไว
6 เราจะยํ่าชนชาติ ทั้ งหลายลง
ดวยความโกรธของเรา เราทําให
เขาเมาดวยความพิ โรธของเรา
และเราจะทําใหกําลังของเขาถด
ถอยลงบนแผนดินโลก"

พระเจาทรงดูแล
รักษาอิสราเอล

7ขาพเจาจะกลาวถึงความเมต-
ตาแหงพระเยโฮวาห และการ
สรรเสริญของพระเยโฮวาห ตาม

อิสยาห 62, 63

(9) พบญ 12:7 (10) อสย 18:3 (11) สดด 98:1-3; มก 16:15 (12) พบญ 7:6
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บรรดาซึ่ งพระเยโฮวาหประทาน
แกพวกเรา และความดีย่ิงใหญ
ตอวงศวานของอิสราเอล ซึ่ ง
พระองคทรงอนุมัติใหตามพระ
กรุณาของพระองค ตามความ
เมตตาอันอุดมสมบูรณของพระ
องค
8 เพราะพระองคตรัสวา "แน
ที เดียวเขาเป นชนชาติ ของเรา
บุตรผู จะไมพูดมุสา" และพระ
องค ได เปนพระผู ช วยให รอด
ของเรา
9พระองคทรงทุ กขพระทั ยใน
ความทุกขใจทั้ งสิ้ นของเขาและ
ทูตสวรรคที่ อยู ต อพระพักตร
พระองคชวยเขาทั้งหลายใหรอด
พระองคทรงไถเขาดวยความรัก
ของพระองค และดวยความสง-
สารของพระองค พระองคทรง
ยกเขาข้ึนและหอบเขาไปตลอด
กาลกอน
10 แตเขาทั้งหลายไดกบฏ และ
ทําใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ ของ
พระองคเสียพระทัย ฉะนั้นพระ
องคจึงทรงหันเปนศัตรูของเขา
ทั้งหลาย และพระองคทรงตอสู
กับเขาทั้งหลายเอง
11 แล วพระองค ทรงระลึ กถึ ง
สมัยเกากอน ถึงโมเสส ถึงชน
ชาติของพระองควา "พระองค
ผูทรงนําเขาทั้ งหลายข้ึนมาจาก
ทะเลพรอมกับผู เลี้ ยงแพะแกะ

ของพระองคอยูที่ไหน พระองค
ทรงอยูที่ ไหน  ผูซึ่งบรรจุพระ
วิญญาณบริ สุ ทธิ์ ของพระองค
ทามกลางเขา
12 ผูนําเขาทั้ งหลายทางมือขวา
ของโมเสสดวยพระกรอันรุ ง-
โรจนของพระองค ผู แยกน้ํา
ออกตอหนาเขาทั้ งหลาย เพ่ือ
สร างพระนามนิ รั นดร ใหพระ
องคเอง
13 ผูไดนําเขาทั้งหลายขามทะเล
นั้ นเหมือนมาในถิ่ นทุรกันดาร
เพ่ือเขาทั้งหลายจะมิไดสะดุด
14 อยางสัตว เลี้ ยงไปยังหุบเขา
ฉันใด พระวิญญาณของพระเย-
โฮวาหประทานให เขาหยุดพัก
ฉันนั้น" ฉะนั้นพระองคจึงทรง
นําชนชาติของพระองค เพ่ือจะ
สร างพระนามอันรุ งโรจน แด
พระองคเอง
15 ขอทอดพระเนตรลงมาจาก
ฟาสวรรค และทรงเพงดูจาก
สถานบริสุทธิ์ และรุ งโรจนของ
พระองค ความกระตือรือรน
และอานุภาพของพระองคอยูที่
ไหน พระทัยกรุณาและพระ
เมตตาของพระองคตอข าพระ
องคอยูที่ ไหน ไดถูกยึดไวแลว
หรือ
16 แน นอนพระองค ทรงเป น
พระบิ ดาของข าพระองค ทั้ ง
หลาย แมอับราฮัมมิไดรู จักขา

อิสยาห 63
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พระองค และอิสราเอลหาจําขา
พระองคไดไม โอ ขาแตพระเย-
โฮวาห พระองคทรงเปนพระ
บิ ดาและพระผู ไถ ของข าพระ
องคทั้งหลาย พระนามของพระ
องคดํารงอยูตั้งแตนิรันดรกาล
17 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ไฉน
พระองค ทรงกระทําให ข าพระ
องค ทั้ งหลายผิ ดไปจากพระ
มรรคาของพระองค และกระทํา
ใจของขาพระองคใหแข็งกระ-
ด างจนข าพระองค ไม ยําเกรง
พระองค ขอพระองคทรงกลับ
มาเพ่ื อเห็ นแกบรรดาผู รั บใช
ของพระองค คือตระกูลทั้ ง
หลายอันเปนมรดกของพระองค
18 ชนชาติ แห งความบริ สุ ทธิ์
ของพระองค ได อา ศั ยอยู ที่
นั่ นแคประเดี๋ ยวหนึ่ ง ปฏิปกษ
ของข าพระองค ทั้ งหลายได
เหยียบยํ่าสถานบริสุทธิ์ของพระ
องคลง
19 ขาพระองคทั้งหลายเปนของ
พระองค พระองคไมเคยปก
ครองพวกเขาเลย เขาไมไดเรียก
พวกเขาโดยพระนามของพระ
องค

พระเจาทรงเปนชางปน
เราเปนดินเหนียว

64โอ ถาหากวาพระองค
จะทรงแหวกฟาสวรรค

เสด็จลงมาไดหนอ เพ่ือภูเขาจะ

ไหลลงมาตอพระพักตรพระองค
2 ดั ง เมื่ อ ไฟที่ ทํ า ให ละลาย
ไหมอยู และไฟกระทําใหน้ํา
เดือด เพ่ือใหพระนามของพระ
องค เปนที่ รู จักแกปฏิปกษของ
พระองค  เพ่ือบรรดาประชาชาติ
จะสะเทื อนต อพระพักตรพระ
องค
3 เมื่ อพระองคทรงกระทําสิ่ งนา
กลัวที่พวกขาพระองคคาดไมถึง
พระองคเสด็จลงมา ภูเขาก็
เคลื่ อนที่ ลงมาต อพระพั กตร
พระองค
4 โอ ขาแตพระเจา ตั้ งแตเร่ิม
แรกของโลก ไมมีผู ใดไดยิน
หรือทราบดวยหูหรือตาได เห็น
สิ่ งทั้ งหลายซึ่ งพระองค ทรง
เตรียมไวเพ่ือบรรดาผูที่ รอคอย
พระองค นอกเหนือพระองค
5พระองคทรงพบเขาที่ ชื่ นบาน
และกระทํ าความชอบธรรม
บรรดาผู ที่ จําพระองคไดในวิธี
การของพระองค ดูเถิด พระ
องคทรงกริ้ว เพราะขาพระองค
ทั้งหลายทําบาปแลว ขาพระองค
ทั้ งหลายยังอยู ในบาปเปนเวลา
นาน และขาพระองคทั้งหลายจะ
รอด
6ขาพระองคทุกคนไดกลายเปน
เหมือนสิ่งที่ไมสะอาด และการ
กระทําอั นชอบธรรมของข า
พระองคทั้ งสิ้นเหมือนเสื้อผาที่

อิสยาห 63, 64
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สกปรก ขาพระองคทุกคนเหี่ยว
ลงอยางใบไม และความชั่ วชา
ของขาพระองคทั้ งหลายไดพัด
พาขาพระองคไปเหมือนลม
7 ไมมี ผู ใดรองทูลตอพระนาม
ของพระองค ที่เราตนเองใหยึด
พระองคไว เพราะพระองคทรง
ซอนพระพักตรของพระองคจาก
ขาพระองคทั้ งหลาย และได
ผลาญข าพระองค ทั้ งหลาย
เพราะเหตุ ความชั่ วช าของข า
พระองค
8โอ ขาแตพระเยโฮวาห แตบัด
นี้ พระองค ยังทรงเปนพระบิดา
ของขาพระองค ขาพระองคทั้ ง
หลายเปนดินเหนียว และพระ
องคทรงเปนชางปน ขาพระองค
ทุกคนเปนผลพระหัตถกิจของ
พระองค
9โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขออยา
ทรงกริ้วนัก และขออยาทรงจด
จําความชั่วชาไวเปนนิตย ดูเถิด
ขอทรงพิเคราะห ขาพระองคทั้ง
สิ้นเปนชนชาติของพระองค
10หัวเมืองบริสุทธิ์ของพระองค
กลายเปนถิ่นทุรกันดาร ศิโยน
ไดกลายเปนถิ่นทุรกันดาร เย-
รูซาเล็มเปนที่รกราง
11 นิเวศอันบริสุทธิ์และงามของ
ขาพระองคทั้ งหลาย ที่ ซึ่ ง
บรรพบุรุษของขาพระองคสรร-
เสริญพระองคถูกไฟเผาเสียแลว

และสิ่ งอันน าปรารถนาของข า
พระองคทั้งสิ้นไดถูกทิ้งราง
12 โอ ขาแตพระเยโฮวาห เปน
อยางนี้แลว พระองคยังจะทรง
ยับย้ังพระองคไวหรือ พระองค
จะทรงเงียบอยู และขมใจพวก
ขาพระองคอยางถึงขนาดหรือ

พระเจาทรงตอบ
พวกอิสราเอลที่เหลืออยู

65"คนเหลานั้ นที่ มิไดขอ
พบเรา แสวงหาเรา คน

เหล านั้ นที่ มิ ไดแสวงหาเราได
พบเรา เราวา `เราอยูที่นี่ เราอยู
ที่ นี่ ' ตอประชาชาติที่ เขาไมได
เรียกโดยนามของเรา
2 เราย่ื นมือของเราออกตลอด
วันตอชนชาติที่มักกบฏ ผูดํา-
เนินในทางที่ไมดี ติดตามอุบาย
ของตนเอง
3ชนชาติที่ ย่ั วเยาเราใหกร้ิวตอ
หนาอยูเสมอ ทําการสักการบูชา
ตามสวน และเผาเครื่องหอมอยู
บนกองอิฐ
4 ผู ยังคงอยูทามกลางอุโมงคฝง
ศพ และคางคืนในโบราณสถาน
ผูกินเนื้อหมู และในภาชนะของ
เขามีแกงซึ่งทําดวยเนื้อที่นาสะ-
อิดสะเอียน
5 ผูกลาววา `ออกไปหางๆ อยา
เขามาใกล เพราะขาบริสุทธิ์กวา
เจา' เหลานี้เปนควันอยูในจมูก
ของเรา เปนไฟซึ่งไหมอยูวันยัง

อิสยาห 64, 65
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คํ่า
6ดูเถิด มีเขียนไวตอหนาเราวา
`เราจะไมนิ่งเฉย แตเราจะตอบ
สนอง เออ เราจะตอบสนองไว
ในอกของเขา
7ทั้ งความชั่ วช าของเจ าและ
ความชั่ วช าของบรรพบุ รุษของ
เจาทั้งหลายรวมกันดวย'" พระ
เยโฮวาหตรัสดังนี้วา "เขาไดเผา
เครื่ องหอมบนภูเขา และกลาว
หยาบชาตอเราบนเนิน เราจึงจะ
ตวงกิจการเกาเขาไปในอกของ
เขา"
8พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา "น้ํา
องุนใหมหาไดจากพวงองุนและ
เขากลาววา `อยาทําลายมันเสีย
เพราะมีพระพรอยูในนั้น' ฉันใด
เราก็จะกระทําดวยเห็นแกผู รับ
ใชของเรา และไมทําลายเขา
หมดทีเดียวฉันนั้น
9 เราจะนําเชื้ อสายออกมาจาก
ยาโคบ และผู รับมรดกภูเขาทั้ ง
หลายของเราจากยูดาห ผูเลือก
สรรของเราจะไดรับมันเปนมร-
ดก และบรรดาผู รับใชของเรา
จะอาศัยอยูที่นั่น
10 ชาโรนจะเปนลานหญาสํา-
หรับฝูงแพะแกะ และหุบเขาอา-
โครจะเปนที่ใหฝูงวัวนอน เพ่ือ
ชนชาติของเราที่ไดแสวงหาเรา
11 แต เจ าทั้ งหลายจะทอดทิ้ ง
พระเยโฮวาห ผูลืมภูเขาบริสุทธิ์

ของเรา ผูจัดสํารับไวใหแกพระ
โชค และจัดหาเครื่องดื่มบูชาให
แกพระเคราะห
12 เพราะฉะนั้ นเราจะนับรวม
เจาทั้ งหลายไวกับดาบ และเจา
ทุกคนจะตองหมอบลงตอการ
สังหาร เพราะเมื่อเราเรียก เจา
ไมตอบ เมื่อเราพูด เจาไมฟง
แตไดกระทําชั่วในสายตาของเรา
และเลื อกสิ่ งที่ เราไม ปติ ยินดี
ดวย"
13 เพราะฉะนั้นองคพระผู เปน
เจาพระเจาจึงตรัสดังนี้ วา "ดู
เถิด ผู รับใชทั้ งหลายของเราจะ
ไดรับประทาน แตเจาทั้งหลาย
จะหิว ดูเถิด ผูรับใชของเราจะ
ไดดื่ม แตเจาจะกระหาย ดูเถิด
ผู รั บใช ของเราจะเปรมปรี ดิ์
แตเจาจะไดอาย
14 ดูเถิด ผูรับใชของเราจะรอง
เพลงเพราะใจยินดี แตเจาทั้ ง
หลายจะรองออกมาเพราะเสียใจ
และจะครวญครางเพราะจิตระ-
ทม
15 เจาทั้งหลายจะทิ้งชื่อของเจา
ไวแกผู เลือกสรรของเราเพื่อใช
แชง และองคพระผูเปนเจาพระ
เจาจะทรงสังหารเจา แตจะทรง
เรี ยกชื่ อผู รั บใช ของพระองค
ดวยชื่ออื่น
16 ดังนั้ น ผู ใดที่ ขอพรใหตน
เองในแผนดินโลก จะขอพรให

อิสยาห 65

(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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ตนเองในพระนามพระเจาแหง
ความจริง และผูใดที่ปฏิญาณใน
แผนดินโลกจะปฏิญาณในนาม
พระเจาแหงความจริง เพราะ
ความลําบากเกาแกนั้นก็ลืมเสีย
แลว และซอนเสียจากตาของเรา

แผนดินโลกใหม
และฟาสวรรคใหม

17 เพราะ ดูเถิด เราจะสรางฟา
สวรรคใหมและแผนดินโลกใหม
เพราะสิ่งเกากอนนั้นจะไมจํากัน
หรือนึกไดอีก
18 แตจงชื่นบานและเปรมปรีดิ์
เปนนิตย ในสิ่ งซึ่ งเราสร างข้ึ น
เพราะ ดูเถิด เราสรางเยรูซาเล็ม
ให เปนที่ เปรมปรีดิ์ และชนชาติ
ของเมืองนั้ นให เป นความชื่ น
บาน
19 เราจะเปรมปรีดิ์ดวยเยรูซา-
เล็มและชื่นบานดวยชนชาติของ
เรา จะไมไดยินเสียงรองไหใน
เมืองนั้นอีก และเสียงครวญ
คราง
20 ในนั้ นจะไมมีทารกที่ มีชี วิต
เพียงสองสามวัน หรือคนแกที่มี
อายุไมครบกําหนด เพราะเด็ก
จะมีอายุหนึ่งรอยปจึงตาย และ
คนบาปที่มีอายุเพียงหนึ่งรอยป
จะเปนที่แชง
21 เขาจะสรางบานและเขาอา-
ศัยอยู ในนั้น เขาจะปลูกสวน
องุนและกินผลของมัน

22 เขาจะไมสรางและคนอื่นเขา
อาศัยอยู เขาจะไมปลูกและคน
อื่นกิน เพราะอายุชนชาติของ
เราจะเปนเหมือนอายุของตนไม
และผู เลื อกสรรของเราจะใช
ผลงานน้ํามือของเขานาน
23 เขาทั้งหลายจะไมทํางานโดย
เปลาประโยชน หรือคลอดบุตร
เพ่ือความสยดสยอง เพราะเขา
เป นเชื้ อสายของผู ที่ ได รับพร
ของพระเยโฮวาห กับลูกๆของ
เขาดวย
24 และตอมา กอนที่ เขารอง
เรียก เราจะตอบ ขณะที่เขายัง
พูดอยู เราจะฟง
25 สุนัขปาและลูกแกะจะหากิน
อยูดวยกัน สิงโตจะกินฟาง
เหมือนวัว และผงคลีจะเปนอา-
หารของงู มันทั้ งหลายจะไมทํา
อั นตรายหรื อทําลายทั่ วภู เขา
บริสุทธิ์ ของเรา" พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้

พระพรแหง
อาณาจักร
ของพระเจา

66พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
วา "สวรรคเปนบัลลังก

ของเรา และแผนดินโลกเปน
แทนวางเทาของเรา นิเวศซึ่งเจา
จะสร างให เรานั้ นจะอยู ที่ ไหน
เลา และที่ พํานักของเราอยูที่
ไหน

อิสยาห 65, 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 งเหลานี้มือของเราไดกระทํา
ทั้งสิ้น บรรดาสิ่งเหลานั้นจึงเปน
ข้ึนมา" พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
"แตคนนี้ ต างหากที่ เราจะมอง
คือเขาผูที่ ถอมและสํานึกผิดใน
ใจ และตัวสั่นเพราะคําของเรา
3 เขาผู ฆ าวั วราวกั บเขาฆ าคน
เขาผู ถวายลู กแกะเป นเครื่ อง
บูชาราวกับเขาตัดคอสุนัข เขาผู
ถวายเครื่องบูชาราวกับเขาถวาย
เลือดหมู เขาผู เผาเครื่ องหอม
ราวกับเขาสาธุการรูปเคารพ คน
เหลานี้ ต างก็ เลือกทางของเขา
เอง และจิตใจของเขาปติยินดี
อยู ในสิ่ งนาสะอิดสะเอียนของ
เขา
4 เราก็จะเลือกการหลอกหลอน
มาใหเขาดวย และนําสิ่ งที่ เขา
กลัวมาถึงเขา เพราะเมื่อเราได
เรียก ไมมีผูใดตอบ เมื่อเราพูด
เขาไมฟง แตเขาไดกระทําชั่วตอ
หนาตอตาของเรา และเลือกสิ่ง
ที่เราไมปติยินดีดวย"
5 เจ าผู ตั วสั่ นเพราะพระวจนะ
ของพระองค จงฟงพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห "พ่ีนองของ
เจาผู ซึ่ งเกลียดชังเจา และ
เหว่ียงเจาออกไปเพราะเห็นแก
นามของเรา ไดพูดวา `ขอพระ
เยโฮวาหทรงรับเกียรติ' แตพระ
องคจะไดปรากฏและเปนความ
ชื่นบานของเจา และเขาเหลานั้น

แหละจะตองไดรับความอาย
6 เสี ยงอึ งคะนึ งจากในเมื อง
เสียงจากพระวิหาร พระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาหกําลั งใหการ
ตอบแทนตอศัตรูของพระองค
7กอนที่นางจะปวดครรภ นางก็
คลอดบุตร กอนที่ความเจ็บปวด
จะมาถึงนาง นางก็ใหกําเนิด
บุตรชายคนหนึ่ง
8 ใครเคยได ยินสิ่ งอยางนี้ บาง
ใครเคยได เห็ นสิ่ งอย างนี้ บ าง
แผนดินจะใหงอกข้ึนในวันเดียว
หรือ ประชาชาติจะคลอดมาใน
ครู เดียวหรือ เพราะพอศิโยน
ปวดครรภ เธอก็คลอดบุตรทั้ ง
หลายของเธอ
9 เราจะนํามาถึ งกําหนดคลอด
แลวจะไมใหคลอดหรือ" พระ
เยโฮวาหตรัสดังนี้ "เราผู เปน
เหตุใหคลอด จะปดครรภหรือ"
พระเจาของทานตรัสดังนี้
10 จงเปรมปรีดิ์ กับเยรูซาเล็ม
และยินดีกับเธอ นะบรรดาเจาที่
รักเธอ จงเปรมปรีดิ์กับเธอดวย
ความชื่นบาน นะบรรดาเจาที่ไว
ทุกขเพ่ือเธอ
11 เพ่ื อเจาจะไดดูดและอิ่ มใจ
ดวยอกอันประเลาประโลมของ
เธอ เพ่ือเจาจะไดดื่มใหเกลี้ยง
ดวยความปติยินดี จากสงาราศี
อันอุดมของเธอ
12 เพราะพระเยโฮวาหตรัสดังนี้

อิสยาห 66

(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
ถึงเธออยางกับแมน้ํา และ
สง าราศีของบรรดาประชาชาติ
เหมือนลําน้ําที่กําลังลน และเจา
ทั้งหลายจะไดดูด เธอจะอุมเจา
ไวที่บ้ันเอวของเธอ และเขยาข้ึน
ลงที่เขาของเธอ
13 ดั่ งผูที่มารดาของตนเลาโลม
เราจะเลาโลมเจาเชนนั้น และ
เจาจะรับการเลาโลมในเยรูซา-
เล็ม
14 เมื่ อเจาเห็นอยางนี้ ใจของ
เจาจะเปรมปรีดิ์ กระดูกของเจา
จะกระชุมกระชวยอยางผักหญา
และเขาจะรู กันวาหัตถของพระ
เยโฮวาหอยู กับผู รับใชของพระ
องค และความพิโรธตอสู ศัตรู
ของพระองค
15 เพราะ ดูเถิด พระเยโฮวาห
จะเสด็จมาดวยไฟ และรถรบ
ของพระองค เหมื อนลมหมุ น
เพ่ือสนองเขาดวยความกริ้วของ
พระองคอยางเกรี้ยวกราด และ
ด วยการขนาบของพระองค
พรอมดวยเปลวเพลิง
16 เพราะพระเยโฮวาหจะทรง
กระทําการพิพากษาดวยไฟ และ
ดวยพระแสงของพระองคเหนือ
เนื้อหนังทั้งสิ้น และผูที่พระเย-
โฮวาหทรงสังหารเสียจะมีมาก
มาย
17 คนทั้ งหลายที่ กระทําตั วให

บริสุทธิ์ และชําระตัวใหบริสุทธิ์
อยูขางหลังตนไมตนหนึ่ งทาม-
กลางสวน ที่ กําลังกินเนื้ อหมู
และสิ่งที่นาสะอิดสะเอียน และ
หนูจะถูกเผาผลาญเสียดวยกัน"
พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
18 "เพราะเราทราบการงานของ
เขาและความคิดของเขา และเรา
จะมารวบรวมบรรดาประชาชาติ
และภาษาทั้ งสิ้น และเขาจะมา
เห็นสงาราศีของเรา
19 และเราจะตั้ งหมายสําคัญไว
ทามกลางเขา และเราจะสงผู
รอดพนจากพวกเขานั้ นไปยั ง
บรรดาประชาชาติ ยังทารชิช
ปูลและลูด ผู โกงธนู ยังทูบัล
และยาวาน ยังเกาะทั้ งหลายที่
ไกลออกไป ที่เขายังไมไดยินชื่อ
เสี ยงของเราและเห็ นสง าราศี
ของเรา และเขาจะประกาศสงา
ราศี ของเราท ามกลางบรรดา
ประชาชาติ
20 และเขาจะนําพ่ี นองทั้ งสิ้ น
ของเจ าทั้ งหลายจากบรรดา
ประชาชาติ ทั้ งสิ้ นเป นเครื่ อง
ถวายบูชาพระเยโฮวาห มาดวย
มา ดวยรถรบ ดวยเกวียนประ-
ทุน ดวยลอและดวยอูฐโหนก
เดียว ยังเยรูซาเล็มภูเขาบริสุทธิ์
ของเรา" พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
"เช นเดี ยวกั บคนอิ สราเอลนํา
ธัญญบูชาใสภาชนะสะอาดมายัง

อิสยาห 66

(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
21 และเราจะเอาเขาบางคนเปน
ปุโรหิตและเปนพวกเลวี" พระ
เยโฮวาหตรัสดังนี้
22 "เพราะฟ าสวรรค ใหมและ
แผนดินโลกใหมซึ่ งเราจะสราง
จะยังอยูตอหนาเราฉันใด" พระ
เยโฮวาหตรัสดังนี้ "เชื้อสายของ
เจาและชื่ อของเจาจะยังอยู ฉัน
นั้น"

23 พระเยโฮวาหตรัสวา "และ
ตอมาทุกวันข้ึนค่ํา และทุกวัน
สะบาโต เนื้ อหนังทั้ งสิ้ นจะมา
นมัสการตอหนาเรา
24 และเขาจะออกไปมองดูซาก
ศพของคนที่ ได ละเมิ ดต อเรา
เพราะวาหนอนของคนเหลานี้จะ
ไมตายไป ไฟของเขาจะไมดับ
และเขาจะเปนที่ น าสะอิดสะ-
เอียนตอเนื้อหนังทั้งสิ้น"

อิสยาห 66

(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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