
i

 ประวติั ความเป็นมาของ
 หน ังสื ออ ิสยาห์

อสิยาห์เป็นบุตรชายของอามอส (1:1; 2:1; 13:1; 20:2;
37:2)  พระเจ้า ซ่ึงเลือกเขาไว ้ก่อนท่ี เขาเกิด  ได้  ทําให ้เขาเป็น
�ลูกศรขั ดม ัน� (49:2) เขารบัใช้พระเจ้าในรชักาลของกษั 
ตร ิย ์อุ สซียาห์ โยธาม อาหสั และเฮเซคียาห์

อสิยาห ์ได้ ประกาศพระคําของพระเจ้า และได้เตือนยูดาห ์
วา่ พระเจ้าจะทรงทําลายเขาเพราะเหตุความบาปของเขา
พระคัมภีร ์ใหม่  ได้ อา้งถึงหนังสื ออ ิสยาห ์ประมาณ 20  ครัง้ 
 หน ังสื ออ ิสยาห์ยาวกวา่  หน ังสือพยากรณ์ อื่นๆ และมี คํา
พยากรณ์ ถึงพระเยซู สมบูรณ์ กวา่เล่ มอ ่ืนๆหนังสื ออ ิสยาห ์
ได้  พยากรณ์  ถึง � ความทุกข์ ทรมานของพระครสิต์ และถึง
สงา่ราศี ท่ี จะมาภายหลัง� (1 ปต 1:11)  หน ังสื ออ ิสยาห ์มี คํา
สอนเรือ่งความรอดและการไถ่บาปมากกวา่เล่ มอ ื่นๆในพระ
คัมภีร ์เดิม 

การใชภ้าษาในหนังสื ออ ิสยาหไ์พเราะกวา่เล่ มอ ื่นๆในพระ
คัมภีร์ และบางส่วนของเพลง Messiah ของจอรจ์ เฟรเด
อรร์กิ แฮนดัล มาจากเล่ มน ี้ โดยตรง 

 อาจารย ์บางคนท่ี ไม่ เชื่อพระเจ้าอา้งวา่อสิยาห ์เข ียนบทท่ี
1-40  แต่  มี  อกี 1  หรอื 2  คนที ่ ได้  เข ียนบทท่ี 41-66 ความ
คิดน้ี ไม่ได้ มาจากหนังสื ออ ิสยาห์หรอืจากข้ อม ูลใดๆแหง่
ประว ัติ  ศาสตร ์พระคัมภีร ์ใหม่  ได้ อา้งถึงข้อความจากบทท่ี
41-66  เป็นเวลา 8  ครัง้ และทุกครัง้ได้ ใช ้คําวา่ � ตามท่ี อสิ
ยาห ์ศาสดาพยากรณ์  ได้  กล ่าวไว�้ �อสิยาห ์ได้  กล ่าวอ ีกวา่ �
 หรอื �อสิยาห ์กล ้ากล่าววา่� เม่ือพระเยซู ครสิต์  อยู ่บนโลก
น้ี  พระองค์  ได้ รบัรองวา่หนังสื ออ ิสยาห์ทัง้เล่มเป็นพระคํา
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ของพระเจ้า  พระเยซู  ได้ อา้งข้อความจากบทท่ี 61  ข้อ 1-2
 แล ้วตร ัสว ่า อสิยาห์เป็นผู้ เข ียนไม่ ใช ่คนหน่ึงในสมัยพวก
มัคคาปี หรอืหลังสมัยน้ัน หลังจากพระเยซูทรงเป็นขึ้นมา
จากความตาย พวกอคัรสาวกได้อา้งข้อความต่างๆจากเล่ 
มน ้ีเม่ือเขาประกาศ ซ่ึงแสดงวา่หนังสื ออ ิสยาห์เป็นพระคํา
ของพระเยโฮวาห์ ถ้าผู้ใดจะเชื่อวา่อกี 1  หรอื 2คนได้ชว่ยกัน
เขียนหนังสื ออ ิสยาห์ เขาจะต้องกล่าววา่ �ข้าพเจ้าไม่เชื่อ
พระคัมภีร์ เพราะฉะน้ันข้าพเจ้าจะหาวธิีอา้งวา่พระคัมภีร ์
ไม่ เป็นพระวจนะของพระเจ้า�  พระเยซู ตร ัสว ่า � โอ คนเขลา
และมีใจเฉ่ือยในการเชื่อบรรดาคําซ่ึงพวกศาสดาพยากรณ์ 
ได้  กล ่าวไว ้น้ัน � ( ลก 24:25) ครสิเตียนไม่ควรให ้เกียรติ คน
ใดท่ี พระเยซู ทรงเรยีกวา่เป็นคนเขลา

 อาร ์ชบิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์ บอกวา่การรบัใชข้องอสิยาห ์ได้  
ใชเ้วลา 41  ปี 

พระเจ้าทรงลงโทษยูดาห์เพราะเหตุความบาปของพวก
เขา

1 นิ มิ ตของอสิยาห ์บุ ตรชายของอามอส ซ่ึงท่านได้ เห ็น
เก่ียวกับยูดาห์และเยรูซาเล็ม ในรชักาลของอุสซียาห์ โยธา
ม อาหสั และเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ 2  โอ ฟ้าสวรรค์ 
เอย๋  จงฟัง  โอ  แผ่ นดินโลกเอย๋ จงเงีย่หู เพราะพระเยโฮวาห ์
ได้ ตร ัสว ่า �เราได้ เล้ียงดู  บุ ตรและให้เติบโตขึ้น  แต่ เขาทัง้
หลายได้กบฏต่อเรา 3 ววัรูจั้กเจ้าของของมัน และลาก็ รู ้จัก
รางหญ้าของนายมัน  แต่ อสิราเอลไม่ รูจั้ก  ชนชาติ ของเรา
ไม่พิจารณาเลย� 4  เออ  ประชาชาติ  บาปหนา  ชนชาติ ซ่ึงหนั 
กด ้วยความชัว่ชา้ เชื้อสายของผู้กระทําความชัว่รา้ย บรรดา
บุตรท่ีทําความเสียหาย เขาทัง้หลายได้ทอดทิง้พระเยโฮ
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วาห์ เขา ได้ยัว่องค์ บรสุิทธิ ์ของอสิราเอลให้ทรงพระพิโรธ
เขาทัง้หลายหนัหลังให ้เสีย 5 ยงัจะให้เฆ่ียนเจ้าตรงไหนอกี
ท่ี เจ้ ากบฏอยู ่เรือ่ยไป ศีรษะก็ เจ ็บหมด  จิ ตใจก็ออ่นเปล้ีย
ไปสิน้ 6  ตัง้แต่ ฝ่าเท้าจนถึงศีรษะไม่ มี ความปกติในน้ันเลย
 มี  แต่ บาดแผลและฟกชํ้าและเป็นแผลเลือดไหล  ไม่  เห ็นบี
บออกหรอืพันไว้ หรอืทําใหอ้อ่นลงด้วยน้ํามัน 7 ประเทศของ
เจ้าก็รกรา้งและหวัเมืองของเจ้าก็ ถู กไฟเผา ส่วนแผ่นดิน
ของเจ้าคนต่างด้าวก็ทําลายเสียต่อหน้าเจ้า มั นก ็รกรา้งไป
เหมือนอยา่งถูกพลิกควํา่เสียโดยคนต่างด้าวน้ัน 8 ส่วนธดิา
แหง่ศิโยนก็ ถู กทิง้ไวเ้หมือนอยา่งเพิงท่ีในสวนองุน่ เหมือน
เพิงในไร ่แตงกวา เหมือนเมืองท่ี ถู  กล ้ อม 9 ถ้าพระเยโฮวาห์
จอมโยธามิ ได้ เหลือคนไว ้ให ้เราบ้างเล็กน้อยแล้ว เราก็จะได้
เป็นเหมือนเมืองโสโดม และจะเป็นเหมือนเมืองโกโมราห์

การขอรอ้งให ้กล ับใจเสียใหม่
10  ดู ก่อนท่านผูป้กครองเมืองโสโดม จงฟังพระวจนะของ

พระเยโฮวาห์  ดู ก่อนท่านประชาชนเมืองโกโมราห์ จงเงีย่หู
ฟังพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้าของเรา 11 พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า �เครือ่งบูชาอนัมากมายของเจ้าน้ันจะเป็นประโยชน์
อะไรแก่ เรา เราเออืมแกะตัวผูอ้นัเป็นเครือ่งเผาบู ชา และไข
มันของสัตว ์ท่ี ขุนไวน้ั้นแล้ว เรามิ ได้  ปี  ติ  ยนิดี ในเลือดของววั
ผู้หรอืลูกแกะหรอืแพะผู้ 12 เม่ือเจ้าเข้ามาเฝ้าเรา  ผู้ ใดขอ
ให ้เจ้ าทําอยา่งน้ี ท่ี  เหย ียบยํ่าเข้ามาในบรเิวณพระนิเวศของ
เรา 13อยา่นําเครือ่งบูชาอนัเปล่าประโยชน์มาอกีเลย เครือ่ง
หอมเป็นสิง่น่าสะอดิสะเอยีนต่อเรา วนัข้างขึ้น และวนัสะ
บาโต และการเรยีกประชุม เราทนอกีไม่ ได้ มันเป็นความ
ชัว่ชา้  แม้แต่ การประชุ มอ ันศั กด ์ิ สิทธิ ์น้ันด้วย 14 ใจของ
เราเกลียดวนัข้างขึ้นของเจ้าและวนัเทศกาลตามกําหนด
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ของเจ้า มันกลายเป็นภาระแก่ เรา เราแบกเหน็ดเหน่ือยเสีย
แล้ว 15 เม่ือเจ้ากางมือของเจ้าออกเราจะซ่อนตาของเรา
เสียจากเจ้า  แม้ว ่าเจ้าจะอธษิฐานมากมายเราจะไม่ ฟัง มือ
ของเจ้าเปรอะไปด้วยโลหติ 16จงชาํระตัว จงทําตัวให ้สะอาด 
จงเอาการกระทําท่ีชัว่ของเจ้าออกไปให้พ้นจากสายตาของ
เรา จงเลิกกระทําชัว่ 17 จงฝึกกระทําดี จงแสวงหาความยุ ติ  
ธรรม จงบรรเทาผู้ ถู  กบ ีบบังคับ จงป้องกันให้ลูกกําพรา้พ่อ
จงสู้ความเพื่อหญิ งม ่าย� 18 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �มาเถิด
 ให ้เราสู้ความกัน ถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอ
ยา่งห ิมะ ถึ งม ันจะแดงอยา่งผ้าแดงก็จะกลายเป็นอยา่งขน
แกะ 19 ถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟัง  เจ้ าจะได้กินผลดี แห ่งแผ่น
ดิน 20  แต่ ถ้าเจ้าปฏิเสธและกบฏ  เจ้ าจะถูกทําลายเสียด้วย
คมดาบ เพราะวา่พระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัแล้ว�
21 เมืองท่ี สัตย ์ซ่ือกลายเป็นแพศยาเสียแล้วหนอ คือเธอท่ี
เคยเป่ียมด้วยความยุ ติ  ธรรม ความชอบธรรมเคยพํานักอยู่
ในเธอ  แต่  เดีย๋วน้ี พวกฆาตกรพํานักอยู่ 22 เงนิของเจ้าได้
กลายเป็นขี้ เงนิไปแล้ว น้ําองุน่ของเจ้าปนน้ําแล้ว 23  เจ้ า
นายของเจ้าเป็นพวกกบฏและเป็นเพื่อนของโจร  ทุ กคนรกั
สินบนและวิง่ตามของกํานัล เขามิ ได้ ป้องกันให้ลูกกําพรา้
พ่อ และคดีของหญิ งม ่ายก็ ไม่ มาถึงเขา 24  ฉะน้ัน  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าคือพระเยโฮวาห์จอมโยธา  ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ของอสิ
ราเอลตร ัสว ่า � ดู  เถิด เราจะระบายความโกรธของเราเหนือ
ศั ตรู ของเรา และแก้แค้นข้าศึกของเราเสียเอง

ในอนาคตอสิราเอลจะกลับไปสู่ แผ่ นดินของเขาอกี
25 เราจะห ันม ือของเรามาสู้ เจ้ าและจะถลุงไล่ ขี้แร ่ของ

เจ้าออกเสียอยา่งกับล้างด้วยน้ําด่าง และเอาของเจือปน
ของเจ้าออกให ้หมด 26 และเราจะคืนผู้พิพากษาของเจ้า
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ให ้ดังเดิม และคื นที ่ปรกึษาของเจ้าอยา่งกับตอนแรก ภาย
หลัง เขา จะ เรยีก เจ้า วา่ �นคร แหง่ ความ ชอบ ธรรม นคร
สัตย ์ซ่ือ � � 27 ศิโยนจะรบัการไถ่ด้วยความยุ ติ  ธรรม และ
บรรดาคนในนครท่ี กล ับใจจะรบัการไถ่ด้วยความชอบธรรม
28  แต่ พวกละเมิดและพวกคนบาปจะถูกทําลายด้วยกัน
และ บรรดา คน เห ล่าน้ั นที ่ละ ทิง้ พระ เย โฮ วาห์จะ ถู กล ้าง
ผลาญ 29 เพราะเจ้าจะละอายเรือ่งต้นโอก๊ท่ี เจ้ าปรารถนา
น้ัน และเจ้าจะอบัอายเรือ่งสวนซ่ึงเจ้าเลื อก 30 เพราะเจ้าจะ
เป็นเหมือนต้นโอก๊ท่ีใบเหีย่วแหง้ และเหมือนสวนท่ีขาดน้ํา
31 และผู้ ท่ี  แข ็งแรงจะกลายเป็นใยป่าน และผู้ประกอบมัน
ขึ้นจะเป็นเหมือนประกายไฟ และทัง้สองจะไหม้ เสียด ้วยกัน
 ไม่มี  ผู้ ใดดับได้

2
อาณาจั กรอ ิสราเอลจะสูงศั กด ิ ์อกี 

1 ถ้อยคําซ่ึ งอ ิสยาห ์บุ ตรชายของอามอสเหน็เก่ียวกับยู
ดาห์และเยรูซาเล็ม 2 ในยุคหลังจะเป็นดังน้ี คือภูเขาแหง่
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์จะ ถูกสถาปนาขึ้น ให้ สูง ท่ีสุด
ในจําพวกภู เขาทัง้หลาย และจะถูกยกขึ้นให้เหนือบรรดา
เนินเขา และประชาชาติทัง้สิน้จะหลัง่ไหลเข้ามาหา 3 และ
ชนชาติทัง้หลายเป็ นอ ันมากจะมากล่าววา่ �มาเถิด  ให ้เรา
ขึ้นไปยงัภูเขาของพระเยโฮวาห์ ยงัพระนิเวศแหง่พระเจ้า
ของ ยา โคบ เพื่อ พระองค์ จะ ทรง สอน วถีิ ของ พระองค์ แก่  
เรา และเพื่อเราจะเดินในมรรคาของพระองค์� เพราะวา่
พระราชบัญญั ติ จะออกมาจากศิ โยน และพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์จะออกมาจากเยรูซาเล็ม 4  พระองค์ จะทรง
วนิิจฉัยระหวา่งบรรดาประชาชาติ และจะทรงตําหนิ ชนชาติ 
ทัง้หลายเป็ นอ ันมาก และเขาทัง้หลายจะตีดาบของเขาให้
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เป็นผาลไถนา และหอกของเขาให้เป็นขอลิด  ประชาชาติ จะ
ไม่ยกดาบต่อสู้กั นอ ีก เขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร ์อกีต่อไป 5  
โอ  วงศ์ วานของยาโคบเอย๋ มาเถิด  ให ้เราทัง้หลายดําเนินใน
สวา่งของพระเยโฮวาห์

ต้องใหก้ารลงโทษสําเรจ็ก่อนรบัพระพรได้
6 เพราะ ฉะน้ัน พระองค์ ทรง ละทิง้ ชนชาติ ของ พระองค์ 

เสีย คือวงศ์วานของยาโคบ เพราะวา่เขาอุดมด้วยหมอดู
จาก ตะวนั ออก อยา่ง คน ฟี ลิ ส เตีย และ เขา ตี สน ิทกับ คน
ต่างชาติ 7  แผ่ นดินของเขาเต็ มด ้วยเงนิและทองคํา  ทรพัย์
สมบัติ ของ เขา ไม่ มี  สิน้ สุด  แผ่ น ดิน ของ เขา เต็ มด ้ว ยม้า
รถรบของเขาไม่ มี  สิน้ สุด 8  แผ่ นดินของเขาเต็ มด ้วยรูป
เคารพ เขากราบไหว้ผลงานแห ่งม ือของเขา ต่อสิง่ ซ่ึง น้ิว
มือของเขาได้ กระทํา 9 คนต่ําต้อยจึงกราบลงและคนใหญ่
โตก็ถ่อมตัวลง ฉะน้ันอยา่อภัยเขาเลย 10 จงหลบเข้าไปใน
หนิและซ่อนอยู่ในผงคลี  ให ้พ้นจากความน่าเกรงขามของ
พระเยโฮวาห์ และจากสงา่ราศี แห ่งความโออ่า่ตระการของ
พระองค์ 11 และท่าอนัผยองของมนษุย์จะตกต่ําลง และ
ความ จองหอง ของ คน จะ ถูก ปราบ ลง พระ เย โฮ วาห ์องค์ 
เดียวจะเป็นผู้ เท ิดทูนในวนัน้ัน 12 เพราะวา่วนัแหง่พระเย
โฮวาห์จอมโยธาจะสู้สารพัดท่ีเยอ่หยิง่และสูงส่ง  สู้ สารพัด
ท่ี ถู กยกขึ้นและพวกเขาจะถูกปราบลง 13  สู้ ต้นสนสีดารทั์ง้
สิน้ของเลบานอนท่ีสูงและท่ี ถู กยกขึ้น และสู้ต้นโอก๊ทัง้สิน้
ของบาชาน 14  สู้  ภู เขาสูงทัง้สิน้ และสู้เนินเขาทัง้ปวงท่ี ถู กยก
ขึ้น 15  สู้ หอคอยสูงทุกแหง่ และสู้กําแพงท่ี เข ้มแข็งทุกแหง่
16  สู้ กําป่ันทัง้สิน้ของทารชชิ และสู้ รู ปภาพงดงามทัง้สิน้
17 และความผยองของมนษุยจ์ะต้องถูกปราบลง และความ
จองหองของคนจะตกต่ําลง ในวนัน้ันพระเยโฮวาห ์องค์ เดีย
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วจะเป็ นที ่ เทิดทูน 18 และรูปเคารพทัง้หลายพระองค์จะทรง
ทําลายอยา่งเต็ มท ี่ 19 และคนจะเข้าไปในถ้ําหนิและในโพรง
ดินให้พ้นจากความน่าเกรงขามของพระเยโฮวาห์ และจาก
สงา่ราศี แห ่งความโออ่า่ตระการของพระองค์ เม่ือพระองค์
ทรงลุกขึ้นกระทําใหโ้ลกสัน่สะท้าน 20 ในวนัน้ันคนจะเหวีย่ง
รูปเคารพของตนออกไปอนัทําด้วยเงนิ และรูปเคารพของ
ตนท่ีทําด้วยทองคํา ซ่ึงเขาทําไว้เพื่อตนเองจะนมัสการ ไป
ยงัตัวตุ่นและตัวค้างคาว 21 เพื่อเขาจะเข้าถ้ําหนิและเข้า
ซอก ผา  ให ้พ้น จาก ความ น่า เกรง ขาม ของ พระ เย โฮ วาห์
และจากสงา่ราศี แห ่งความโออ่า่ตระการของพระองค์ เม่ือ
พระองค์ทรงลุกขึ้นกระทําให้โลกสัน่สะท้าน 22 จงตัดขาด
จากมนษุยเ์สียเถิด ซ่ึงในจมูกของเขามี ลมหายใจ เพราะเขา
มี คุ ณค่าอะไรเล่า

3
พระเจ้าทรงพิพากษายูดาห์

1 เพราะดู เถิด  องค์  พระผู้เป็นเจ้า คือพระเยโฮวาห์จอม
โยธาทรงนําออกไปเสียจากเยรูซาเล็มและจากยูดาห์ ซ่ึง
เครือ่ง ค้ํา และ เครือ่ง จุน เครือ่ง ค้ํา อนั เป็น อาหาร ทัง้หมด
และเครือ่ง ค้ําอนั เป็น น้ํา ทัง้หมด 2 พวกทแกล้วและพวก
ทหาร  ผู้  วนิ ิจฉัยและผู้ พยากรณ์  ผู้ เฉลียวฉลาดและพวก
ผู้ ใหญ่ 3 นายหา้สิบและผู้ มี  ยศ  ท่ี ปรกึษาและคนเล่นกลท่ี 
มีฝีมือ และนักพูดท่ีวาทะโวหารดี 4 และเราจะกระทําให้
เด็กๆเป็นเจ้านายของเขา และทารกจะปกครองเขา 5 และ
ประชาชนจะถู กบ ีบบังคับ  ทุ กคนจะบีบบังคับเพื่อนของตน
และทุกคนจะบีบบังคับเพื่อนบ้านของตน เด็กๆจะทะล่ึงต่อ
ผู้ ใหญ่ และคนถ่อยต่อคนผู้ มีเกียรติ 6 เม่ือใครคนหน่ึงไป
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ยดึตัวพี่ น้องของเขาในเรอืนของบิดาของเขา  กล่าววา่ � 
เจ้ ามีเส้ือคลุมอยู ่แล้ว  เจ้ าจงเป็นผู้นําของเรา และซากท่ี 
อยู ่ น้ี จะอยู ่ใต้ กํามือของเจ้า� 7 ในวนัน้ันเขาจะคัดค้านวา่
�ข้าพเจ้าจะไม่ยอมเป็นผู้ สมาน เพราะในเรอืนของข้าพเจ้า
ไม่ มี ทัง้อาหารและเส้ือคลุม ท่านจะตัง้ข้าพเจ้าให้เป็นผู้นํา
ของประชาชนไม่ ได้ � 8 เพราะเยรูซาเล็มก็ล่มจมและยูดาห ์
ก็  ล้มควํา่ เพราะวา่ลิน้ของเขาและการกระทําของเขาก็ ต่อสู้ 
พระเยโฮวาห์ กบฏต่อพระเนตรอ ันร ุ่งโรจน์ของพระองค์ 9  
สี  หน ้าของเขาเป็นพยานปรกัปราํเขาทัง้หลาย เขาป่าวรอ้ง
ความผิดของเขาอยา่งโสโดม เขามิ ได้ ปิดบังไว้  วบิัติ  แก่  จิ ต
ใจเขา เพราะวา่เขาได้นําความชัว่รา้ยมาเป็นบําเหน็จแก่ตัว
เขาเอง 10 จงบอกคนชอบธรรมวา่ เขาทัง้หลายจะเป็นสุข
เพราะเขาจะได้รบัประทานผลแหง่การกระทําของเขา 11  
วบิัติ  แก่  คนชัว่ ความรา้ยจะตกแก่ เขา เพราะวา่สิง่ใดท่ีมือ
เขาได้ กระทํา เขาจะถูกกระทําเช ่นก ัน 12 ส่วนชนชาติของ
เรา เด็กๆเป็นผู้บีบบังคับเขา และผู้หญิงปกครองเหนือเขา  
โอ  ชนชาติ ของเราเอย๋  ผู้ นําของเจ้าทําเจ้าให ้ผิด และทําลาย
แนวทางทัง้หลายของเจ้า 13 พระเยโฮวาห์ทรงเข้าประทับ
สู้ ความ  พระองค์ ประทับยนืพิพากษาชนชาติของพระองค์
14 พระเยโฮวาหจ์ะทรงเข้าพิพากษาพวกผู้ ใหญ่ และเจ้านาย
ชนชาติของพระองค์ � เจ้ าทัง้หลายน่ีแหละซ่ึงได้ กล ื นก ิน
สวนองุน่เสีย ของท่ีรบิมาจากคนจนก็ อยู ่ในเรอืนของเจ้า
15 ซ่ึงเจ้าได้ ทุ บชนชาติของเราเป็นชิน้ๆ และได้บดบี้ หน ้า
ของคนจนน้ันเจ้าหมายความวา่กระไร�  องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าจอมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 

พระเจ้าทรงพิพากษาธดิาทัง้หลายของศิ โยน 
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16 พระเยโฮวาห์ตรสัอ ีกวา่ �เพราะธดิาทัง้หลายของศิ
โยนน้ั นก ็ ผยอง และเดินคอยดืคอยาว ตาของเขาชม้อย
ชม้าย เดินกระตุ้งกระติง้ ขยบัเท้าให้เสียงกรุ๋งกริง๋ 17  องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เป็นชนันะตุ ท่ี ศีรษะของบรรดาธดิา
ของศิ โยน และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให ้ท่ี ส่วนลับของ
เขาทัง้หลายโล้นไป 18 ในวนัน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนํา
เอาเครือ่งว ิจิ ตรงดงามไปเสีย คือกําไลข้อเท้า ปันจุเหรจ็  ตุ 
้มวงเดือน 19  จ้ี กําไลมือ ผ้าแถบ 20 ผ้ามาลา กําไลเท้า ผ้า
คาดศีรษะ  ห ีบเครือ่งน้ําอบ ตะกรุดพิ สมร 21แหวนตรา และ
แหวนจมูก 22 เส้ืองาน และเส้ือคลุม  ผ้าคลุม และกระเป๋า
ถือ 23  กระจก เส้ือผ้า ลินิน ผ้าโพกศีรษะ และผ้าคลุมตัว
24 ต่อมาแทนน้ําอบจะมี แต่  ความเน่า แทนผ้าคาดเอวจะ
มี เชอืก แทนผมดัดจะมี แต่ ศีรษะล้าน แทนเส้ืองามล้ําค่า
จะคาดเอวด้วยผ้ากระสอบ แทนความงดงามจะมี แต่  รอย
ไหม้ 25 พวกผู้ชายของเจ้าจะล้มลงด้วยดาบ และทแกล้ว
ทหารของเจ้าจะล้มในสงคราม 26  ประตู ทัง้หลายของเธอจะ
ครํา่ครวญและโศกเศรา้ เธอผู้ อยู ่อยา่งโดดเด่ียวจะน่ังบน
พื้นดิน�

4
อาณาจักรของพระครสิต์ คือพระอ ังก ูร

1 ในวนั น้ันหญิง เจ็ดคนจะยดึชายคนหน่ึงไว้  กล่าววา่ 
�เรา จะ หากิน ของ เรา หา นุ่ง หา หม่ ของ เรา เอง ขอ เพียง
ให้เขาเรยีกเราด้วยชื่อของเธอ ขอจงปลดความอดสูของ
เรา เสีย� 2 ใน วนั น้ั นอ ั งก ูร ของ พระ เย โฮ วาห์ จะ งดงาม
และรุง่โรจน์ และพืชผลของแผ่นดินน้ันจะเป็นความภู มิ 
ใจและเป็นเกียรติของผู้ ท่ี  หลี กเล่ียงหลบหนี แห ่ งอ ิสราเอล
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3 และต่อมาคนท่ี เหลืออยู ่ในศิโยนและค้างอยู่ในเยรูซาเล็ม
เขา จะ เรยีก วา่ บร ิสุทธ ์ิ คือ ทุก คน ผู้ มี ชื่อ ใน ทะเบียน ชวีติ
ในเยรูซาเล็ม 4 ในเม่ือองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงล้างความ
โสโครกของธดิา ทัง้หลายของศิ โยน และชาํระรอยโลหติ
ของเยรูซาเล็มจากท่ามกลางเมือง น้ัน ด้วยอานภุาพแหง่
การพิพากษาและด้วยอานภุาพของการเผา 5 และพระเย
โฮวาหจ์ะทรงสรา้งเมฆและควนัเพื่อกลางวนั และแสงแหง่
เปลวเพลิงเพื่อกลางคืนเหนือท่ี อยู ่อาศัยทัง้สิน้ของภูเขาศิ 
โยน และเหนือประชุมชนเมืองน้ัน เพราะจะมีการป้องกัน
อยู่เหนือสงา่ราศีทัว่สิน้ 6 จะมี พล ับพลาทํารม่กลางวนับัง
แดด และเป็ นที ่ ล้ี ภัยและท่ีกําบังพายุและฝน

5
พระเจ้าทรงทําลายสวนองุ ่นที ่ ไรผ้ล 

1  บัดน้ี ข้าพเจ้าจะรอ้งเพลงถึงท่ีรกัของข้าพเจ้า เป็นเพลง
ของท่ีรกัของข้าพเจ้าเก่ียวกับสวนองุน่ของท่าน  ท่ี รกัของ
ข้าพเจ้ามีสวนองุน่แปลงหน่ึง  อยู ่บนเนินเขาอ ันอ ุดมยิง่
2 ท่านทํารัว้ไว้รอบแล้วเก็ บก ้อนหนิออกหมดและปลูกเถา
องุน่อยา่งดี ไว ้ท่านสรา้งหอเฝ้าไว ้ท่ามกลาง และสกัดบ่อยํ่า
องุน่ไว้ในสวนน้ันด้วย ท่านมุ่งหวงัวา่มันจะบังเกิ ดล ู กอง ุ่น  
แต่ มันบังเกิ ดล ูกเถาเปรีย้ว 3  บัดน้ี  โอ ชาวเยรูซาเล็มและ
คนยูดาห ์เอย๋ ขอตัดสินระหวา่งเราและสวนองุน่ของเรา 4  มี 
อะไรอกีท่ีจะทําได้เพื่อสวนองุน่ของเรา ซ่ึงเรายงัไม่ ได้  ทําให ้
 ก็ เม่ือเรามุ่งหวงัวา่มันจะบังเกิ ดล ู กอง ุ่น ไฉนมันจึงเกิ ดล 
ูกเถาเปรีย้ว 5  บัดน้ี เราจะบอกเจ้าทัง้หลายให้วา่เราจะทํา
อะไรกับสวนองุน่ของเรา เราจะรือ้รัว้ต้นไม้ของมันเสีย  แล 
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้วมั นก ็จะถูกเผา เราจะพังกําแพงของมันลง มั นก ็จะถูก
เหยยีบยํ่าลง 6 เราจะกระทํามันให้เป็ นที ่ รา้ง จะไม่ มี ใครลิด
แขนงหรอืพรวนดิน หนามยอ่ยหนามใหญ่ ก็ จะงอกขึ้น และ
เราจะบัญชาเมฆไม่ ให ้โปรยฝนรดมัน 7 เพราะวา่สวนองุน่
ของพระเยโฮวาห์จอมโยธาคือวงศ์วานอสิราเอล และคนยู
ดาห์เป็นหมู่ ไม้  ท่ี  พระองค์ ทรงชื่นพระทัย และพระองค์ทรง
มุ่งหวงัความยุ ติ  ธรรม  แต่  ดู  เถิด  มี  แต่  การนองเลือด หวงั
ความชอบธรรม  แต่  ดู  เถิด เสียงรอ้งให ้ชว่ย 

 วบิัติ หกอยา่งแก่คนอสิราเอล
8  วบิัติ  แก่  ผู้  เหล่ าน้ั นที ่เสรมิบ้านหลังหน่ึงเข้ากับอกีหลัง

หน่ึง และเสรมินาเข้ากับนา จนไม่ มี  ท่ี  อกีแล้ว เพื่อเขาทัง้
หลายต้องอยูลํ่าพังในท่ามกลางแผ่นดินน้ัน 9 พระเยโฮวาห์
จอมโยธาทรงกล่าว ท่ี หู ของข้าพเจ้าวา่ �เป็นความจรงิ ที 
เดียว บ้านหลายหลังจะต้องรกรา้ง  บ้านใหญ่ บ้านงามจะ
ไม่ มี คนอาศัย 10 เพราะวา่สวนองุน่ยี ่สิ บหา้ไร่จะได้ผลแต่
เพียงบัทเดียว และเมล็ดพืชหน่ึงโฮเมอรจ์ะใหผ้ลแต่เอฟาห ์
เดียว � 11  วบิัติ  แก่ คนเหล่าน้ั นที ่ ลุ กขึ้นแต่ เชา้มืด เพื่อวิง่ไป
ตามเมรยั  ผู้  เฉ ่ือยแฉะอยู่จนดึก จนเหล้าองุน่ทําให้เขาเมา
หยาํเป 12 เขามีพิณเขาคู่และพิณใหญ่  ราํมะนา  ป่ี และเหล้า
องุน่  ณ งานเล้ียงของเขา  แต่ เขาทัง้หลายมิ ได้  เอาใจใส่ ใน
พระราชกิจของพระเยโฮวาห์ หรอืพิจารณาพระหตัถกิจของ
พระองค์ 13 เพราะฉะน้ันชนชาติของเราจึงตกไปเป็นเชลย
เพราะขาดความรู้  ผู้มีเกียรติ ของเขาก็หวิแย่ และมวลชน
ของเขาก็ แห ้งผากไปเพราะความกระหาย 14 เพราะฉะน้ัน
นรกก็ขยายท่ีของมันออก และอา้ปากเสียโดยไม่จํากัด และ
สงา่ราศีของเขา และมวลชนของเขา และเสียงองึคะนึงของ
เขา และผู้ลิงโลดอยู่  ก็ จะลงไป 15 คนต่ําต้อยจึงจะกราบลง
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และคนเข้มแข็ งก ็ถ่อมตัวลง และนัยน์ตาของผู้ผยองก็ ถู 
กลดต่ํา 16  แต่ พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะได้รบัการเทิดทูน
ไว้ โดยความยุ ติ  ธรรม และพระเจ้าองค์ บรสุิทธิ ์จะ ได้ทรง
สําแดงความบร ิสุทธ ์ิโดยความชอบธรรม 17  แล ้วลูกแกะ
จะเท่ียวหากิ นที ่น่ันตามลักษณะท่าทางของมัน คนแปลก
หน้าจะหากินในท่ีปร ักห ักพังของสัตว ์ท่ี  อว้น 18  วบิัติ  แก่ คน
เหล่าน้ั นที ่ลากความชัว่ชา้ด้วยสายของความไร ้สาระ  ผู้ ลาก
บาปอยา่งกับใช้เชอืกโยงเกวยีน 19  ผู้  กล่าววา่ � ให ้ พระองค์  
รบีรอ้น  ให ้ พระองค์  เร ่งงานของพระองค์ เพื่อเราจะได้ เหน็ 
 ให ้พระประสงค์ขององค์ ผู้บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลเสด็จมา
ใกล้  ขอให ้มาเพื่อเราจะได้ รู ้� 20  วบิัติ  แก่ คนเหล่าน้ั นที ่เรยีก
ความชัว่รา้ยวา่ความดี และความดีวา่ความชัว่รา้ย  ผู้ ถือ
เอาวา่ความมืดเป็นความสวา่ง และความสวา่งเป็นความ
มืด  ผู้ ถือเอาวา่ความขมเป็นความหวาน และความหวาน
เป็นความขม 21  วบิัติ  แก่ คนเหล่าน้ั นที ่ฉลาดตามสายตา
ของตนเอง และสุขุมรอบคอบในสายตาของตนเอง 22  วบิัติ  
แก่ คนเหล่าน้ั นที ่เป็ นว ีรชนในการด่ืมเหล้าองุน่ และเป็นคน
แกล้วกล้าในการประสมเมรยั 23  ผู้ ปล่อยตัวคนทําผิดเพราะ
เขารบัสินบน และเอาความชอบธรรมไปจากผู้ ชอบธรรม 
24 ดังน้ันเปลวเพลิงกลืนตอข้าวฉันใด และเพลิงเผาผลาญ
หญ้าแหง้ฉันใด รากของเขาก็จะเป็นเหมือนความเป่ือยเน่า
และดอกบานของเขาจะฟุ้งไปเหมือนผงคลี ฉันน้ัน เพราะ
เขาทัง้หลายทอดทิง้พระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์จอม
โยธา และได้ ดู หมิน่พระวจนะขององค์ บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสรา
เอล 25  เหตุ ฉะน้ันพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ จึงพลุ่งขึ้น
ต่อชนชาติของพระองค์ และพระองค์ทรงเหยยีดพระหตัถ์
ของพระองค์ออกสู้เขาและตี เขา และภูเขาทัง้หลายก็ สัน่
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สะเทือน และซากศพของเขาทัง้หลายถูกฉีกขาดกลางถนน
ถึงกระ น้ั นก ็ ดี พระพิโรธของพระองค์ ก็  มิได้  หนักลับ  แต่ 
พระหตัถ์ของพระองค์ ก็ ยงั เหยยีดออกอยู่ 26  พระองค์ จะ
ทรงยกอาณั ติ สัญญาณให ้แก่  ประชาชาติ  ท่ี  หา่งไกล และจะ
ทรงผิวพระโอษฐ์เรยีกเขามาจากท่ีสุดปลายแผ่นดินโลก
และดู เถิด เขาจะมาอยา่งเรว็และรบีเรง่ 27  ไม่มี  ผู้ ใดในพวก
เขาจะออ่นเปล้ีย  ไม่มี  ผู้ ใดจะสะดุด  ไม่มี  ผู้ ใดจะหลับสนิท
หรอืนิทรา ผ้าคาดเอวสักผืนหน่ึ งก ็จะไม่ หลุดลุ่ย สายรดั
รองเท้าก็จะไม่ขาดสักสายหน่ึง 28  ลูกธน ูของเขาก็ แหลม 
บรรดา คัน ธนู ของ เขา ก็ ก่ง ไว้ กีบ ม้า ทัง้ หลาย ของ เขา จะ
เหมือนกับหนิเหล็กไฟ และล้อของเขาทัง้หลายเหมือนลม
หมุน 29 เสียงคํารามของเขาจะเหมือนสิงโต เหมือนสิงโต
หนุ่ม เขาเหล่าน้ันจะคําราม เขาจะคํารนและตะครุบเหยื่อ
ของเขา และเขาจะขนเอาไปเสีย และไม่ มี  ผู้ ใดชว่ยเหยื่อ
น้ันให้พ้นไปได้ 30 ในวนัน้ันเขาทัง้หลายจะคํารนเหนือเหยื่อ
น้ันเหมือนเสียงคะนองของทะเล และถ้ามี ผู้  หน ่ึงผู้ใดมอง
ท่ี แผ่นดิน  ดู  เถิด ความมืดและความทุกข์ ใจ และสวา่งแหง่
ฟ้าสวรรค์ ก็ มืดลง

6
นิ มิ ตของอสิยาห์

1 ในปี ท่ี  กษัตรยิ ์ อุ สซียาห ์สิน้พระชนม์ ข้าพเจ้าเหน็องค์
พระผู้เป็นเจ้าประทับ  ณ พระท่ีน่ังสูงและเทิดทูนขึ้น และ
ชาย ฉลอง พระองค์ ของ พระองค์ เต็ม พระ ว ิหาร 2 เหนือ
พระองค์ มี เสราฟิมยนือยู่  แต่ ละตนมี ปี กหกปีก  ใช ้สอง
ปี กบ ังหน้า และสองปีกคลุมเท้า และด้วยสองปี กบ ินไป
3 ต่างก็รอ้งต่ อก ันและกั นว ่า � บรสุิทธิ ์ บรสุิทธิ ์ บรสุิทธิ ์พระ
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เยโฮวาห์จอมโยธา  แผ่ นดินโลกทัง้ สิน้ เต็ มด ้วยสงา่ราศี
ของพระองค์� 4 และรากฐานของธรณี ประตู ทัง้หลายก็สัน่
สะเทือนด้วยเสียงของผู้ รอ้ง และพระนิเวศก็ มี ควนัเต็มไป
หมด

อสิยาห ์รู ้สึกสํานึกถึงความบาปของตน
5 และข้าพเจ้าวา่ � วบิัติ  แก่  ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าพินาศ

แล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นคนรมิฝีปากไม่ สะอาด และข้าพเจ้า
อาศัยอยู่ในหมู่ ชนชาติ  ท่ี รมิฝีปากไม่ สะอาด เพราะนัยน์ตา
ของข้าพเจ้าได้ เห ็นกษั ตร ิย์ คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา� 6  
แล ้วตนหน่ึงในเสราฟิมบินมาหาข้าพเจ้า ในมื อม ีถ่านเพลิง
ซ่ึงเขาเอาคีมคีบมาจากแท่นบู ชา 7 และเขาถูกต้องปาก
ของข้าพเจ้าพูดวา่ � ดู  เถิด  สิ ่งน้ี ได้  ถู กต้องรมิฝีปากของเจ้า
แล้ว ความชัว่ชา้ของเจ้าก็ ถู กยกเสีย และเจ้าก็จะรบัการลบ
มลทินบาป� 8 และข้าพเจ้าได้ยนิพระสุรเสียงขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าตร ัสว ่า �เราจะใช ้ผู้ ใดไป และผู้ใดจะไปแทนพวก
เรา�  แล ้วข้าพเจ้าทูลวา่ �ข้าพระองค์ น่ี พระเจ้าข้า ขอทรง
ใชข้้าพระองค์ไปเถิด�

การมอบหมายหน้าท่ี แก่ อสิยาห์
9 และพระองค์ตร ัสว ่า �ไปเถอะ และกล่าวแก่ ชนชาติ  

น้ี  วา่ �ฟังแล้วฟังเล่า  แต่ อยา่เข้าใจ  ดูแล ้วดู เล่า  แต่ อยา่
มองเหน็� 10 จงกระทําให ้จิ ตใจของชนชาติ น้ี  มึนงง และ
ให ้หู ทัง้หลายของเขาหนัก และปิดตาของเขาทัง้หลายเสีย
เกรงวา่เขาจะเหน็ด้วยตาของเขา และได้ยนิด้วยหูของเขา
และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และหนักลับมาได้รบัการรกัษา
ให ้หาย � 11  แล ้วข้าพเจ้ากล่าววา่ �ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็น
เจ้า นานสักเท่าใด� และพระองค์ตรสัตอบวา่ �จนหวัเมือง
ทัง้หลายถูกทิง้รา้ง ไม่ มี  ชาวเมือง และบ้านเรอืนไม่ มี  คน 
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และแผ่นดิ นก ็รกรา้งอยา่งสิน้เชงิ 12 และพระเยโฮวาห์ทรง
กวาดคนออกไปไกล และท่ี ท่ี ทอดทิ ้งก ็ มี มากอยู่ท่ามกลาง
แผ่นดินน้ัน 13 และแม้วา่มี เหลืออยู ่ในน้ันสักหน่ึงในสิบ  ก็ 
จะกลับมาและถูกเผาไฟ เหมือนต้นน้ํามันสนหรอืต้นโอก๊
ซ่ึงเหลืออยู ่แต่ ตอเม่ือถูกโค่น� ตอของมันจะเป็นเชื้อสาย
บร ิสุทธ ์ิ

7
 ซี เรยีรว่มกับเอฟราอมิไปสู้รบกับเยรูซาเล็ม

1 ต่อมาในรชักาลของอาหสัโอรสของโยธาม โอรสขอ
งอุสซียาห์  กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ เรซีนกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยี และ
เปคาห์โอรสของเรมาลิยาห์  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลได้ขึ้น
มายงัเยรูซาเล็มเพื่อกระทําสงครามกับเมืองน้ัน  แต่ รบไม่ 
ชนะ 2 เม่ือเขาไปบอกท่ีราชสํานักของดาวดิวา่ � ซี เรยีเป็น
พันธมิตรกับเอฟราอมิแล้ว� พระทัยของพระองค์และจิตใจ
ของประชาชนของพระองค์ ก็ สัน่เหมือนต้นไม้ในป่าสัน่อยู ่
หน ้าลม 3 และพระเยโฮวาห์ตรสั กับอสิยาห ์วา่ �จงออก
ไปพบอาหสั ทัง้เจ้าและเชอารยาชูบบุตรชายของเจ้า  ณ 
 ท่ี ปลายท่อ น้ําสระบนท่ีถนนลานซักฟอก 4 และจงกล่าว
แก่ เขาวา่ �จงระวงัและสงบใจ อยา่กลัว อยา่ ให้พระทัย
ของพระองค์ขลาดด้วยเหตุเศษดุ้นฟื นที ่จวนมอดทัง้สอง
น้ี เพราะความกริ ้วอ ั นร ้ายแรงของเรซีน และซีเรยี และโอ
รสของเรมาลิยาห์ 5 เพราะวา่ซีเรยีพรอ้มกับเอฟราอมิและ
โอรสของเรมาลิยาห ์ได้ คิดการชัว่รา้ยต่อพระองค์  กล่าววา่ 
6 � ให ้เราทัง้หลายขึ้นไปต่อสู้กับยูดาห์และทําให้มั นคร ้ามก
ลัว และให้เราทะลวงเอาเมืองของเขาเพื่อเราเอง และตั ้งบ 
ุตรของทาเบเอลให้เป็นกษั ตร ิย์ท่ามกลางเมืองน้ัน� 7  องค์ 
พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ มันจะไม่ เป็นไป และจะไม่ 
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เกิดขึ้น 8 เพราะเศียรของซีเรยีคือดามัสกัส และเศียรของ
ดามัสกัสคือเรซีน ภายในหกสิบหา้ปีเอฟราอมิจะแตกเป็น
ชิน้ๆ กระทัง่ไม่เป็นชนชาติ อกีแล้ว 9 และเศียรของเอฟรา
อมิคือสะมาเรยี และเศียรของสะมาเรยีคือโอรสของเรมาลิ
ยาห์ ถ้าเจ้าจะไม่ มัน่ใจ  แน่  ละ  ก็ จะตั ้งม ัน่เจ้าไว ้ไม่ได้ � �

พระสัญญายิง่ใหญ่ วา่ อมิมานูเอลจะบังเกิดจากหญิง
พรหมจารคีนหน่ึง

10 พระ เย โฮ วาห์ตรสั กับ อา หสั อ ีกวา่ 11 �จง ขอ หมาย
สําคัญจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า จงขอในท่ีลึกหรอื
ท่ีสูงเบื้องบนก็ ได้ � 12  แต่ อาหสัตอบวา่ �เราจะไม่ทูลขอ
และเราจะไม่ทดลองพระเยโฮวาห�์ 13 และท่านกล่าววา่
� โอ ข้าแต่ข้าราชสํานักของดาวดิ ขอจงฟัง การท่ีจะให ้
มนษุย ์ออ่นใจ น้ันเล็กน้อยอยู ่หรอื และท่านยงัให้พระเจ้า
ของข้าพเจ้าออ่นพระทัยด้วย 14 เพราะฉะน้ันองค์พระผูเ้ป็น
เจ้าจะประทานหมายสําคัญเอง  ดู  เถิด หญิงพรหมจารีคน
หน่ึงจะตัง้ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหน่ึง และเขาจะ
เรยีกนามของท่านวา่ อมิมานู เอล 15 ท่านจะรบัประทาน
นมข้น และ น้ํา ผึ้ง เพื่อ ท่าน จะ รู ้ท่ี จะ ปฏิเสธ ความ ชัว่ และ
เลือกความดี 16 เพราะก่อนท่ีเด็กน้ันจะรู ้ท่ี จะปฏิเสธความ
ชัว่และเลือกความดี น้ัน  แผ่ นดินซ่ึงท่านเกลียดชงัน้ัน มัน
จะขาดกษั ตร ิยทั์ง้สององค์

การ บุ กรุ ก และ ความ หายนะ ของ ยู ดาห ์ใน อนาคต (2
พศด 28:1-20)

17 พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง นํา วนั น้ัน มา เหนือ พระองค์
เหนือชนชาติของพระองค์และเหนือวงศ์วานแห ่งบ ิดาของ
พระองค์ คือวนัอยา่งท่ี ไม่ เคยพบเหน็  ตัง้แต่  วนัท่ี เอฟราอมิ
ได้พรากจากยูดาห์ คือกษั ตร ิย์ของอสัซีเรยี 18 ต่อมาในวนั
น้ันพระเยโฮวาห์จะทรงผิวพระโอษฐ์เรยีกเหลือบซ่ึงอยู่ทาง
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ต้นกําเนิดแม่น้ําแห ่งอ ียปิต์ และเรยีกผึ้งซ่ึงอยู่ในแผ่นดิ นอ 
ัสซีเรยี 19 และมันจะมากันและทัง้หมดก็จะหยุดพักตาม
หุบเขาท่ี รา้ง และในซอกหนิ และบนต้นหนามทัง้สิน้ และ
บนพุ่มไม้ ทัง้สิน้ 20 ในวนัน้ันองค์พระผูเ้ป็นเจ้าจะทรงโกนทัง้
ศีรษะและขนท่ี เท ้าเสียด้วยมีดโกนซ่ึงเชา่มาจากฟากแม่น้ํา
ข้างโน้น คือโดยกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซี เรยีน ้ันเอง และจะผลาญ
เคราด้วย 21 ต่อมาในวนัน้ันชายคนหน่ึงจะเล้ียงแม่ววัสาว
ไวตั้วหน่ึงและแกะสองตัว 22 และต่อมาเพราะมันให้นม
มากมาย เขาจะรบัประทานนมข้น เพราะวา่ทุกคนท่ี เหลือ
อยู ่ในแผ่นดินจะรบัประทานนมข้นและน้ําผึ้ง 23 ต่อมาใน
วนัน้ันทุกแหง่ท่ีเคยมีเถาองุน่หน่ึงพันเถา  มี ค่าเงนิหน่ึงพัน
เชเขล  ก็ จะกลายเป็นต้นหนามยอ่ยและหนามใหญ่ 24 คนจะ
มาท่ีน่ันพรอ้มกับคันธนูและลูกธนู เพราะวา่แผ่นดินทัง้สิน้
น้ันจะกลายเป็ นที ่หนามยอ่ยและหนามใหญ่ 25 ส่วนเนินเขา
ทัง้สิ ้นที ่เขาเคยขุดด้วยจอบ การกลัวหนามยอ่ยและหนาม
ใหญ่จะไม่มาท่ี น่ัน  แต่ เนินเขาเหล่าน้ันจะกลายเป็ นที ่ซ่ึงเขา
ปล่อยฝูงววัและท่ีซ่ึงฝูงแกะจะเหยยีบยํ่า�

8
 คําพยากรณ์ เรือ่งการบุ กรุ กโดยชาวอสัซีเรยี

1  แล ้วพระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าอ ีกวา่ �จงเอาแผ่น
จารกึใหญ่มาแผ่นหน่ึง และจงเขียนด้วยปากกาของมนษุย ์
เรือ่ง �มาเฮอร์ชาลาลหชับัส� � 2 และข้าพเจ้าได้พยาน
ท่ี เชื่อถือได้  คือ  อุ  ร ีอาห ์ปุ โรหติ และเศคาริยาห ์บุ ตรชาย
ของเยเบเรคียาห ์ให ้บันทึกไว้เพื่อข้าพเจ้า 3 และข้าพเจ้าได้ 
เข ้า ไปหาหญิง ผู้ พยากรณ์ และเธอก็ ตัง้ครรภ์ และคลอด
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บุตรชายคนหน่ึง และพระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จง
เรยีกชื่ อบ ุตรน้ั นว ่า มาเฮอร์ชาลาลหชับัส 4 เพราะก่อนท่ี
เด็กจะ รู ้ท่ี จะรอ้งเร ียก � พ่อ  แม่ �  ได้  ทรพัย์สมบัติ ของ
ดามัสกัสและของท่ีรบิได้จากสะมาเรยี จะถูกขนเอาไปต่อ
พระพักตร ์กษัตรยิ ์อสัซีเรยี� 5  แล ้วพระเยโฮวาห์ตรสักับ
ข้าพเจ้าอ ีกวา่ 6 �เพราะวา่ชนชาติ น้ี  ได้ ปฏิเสธน้ําแหง่ชิโล
อาห์ ซ่ึงไหลเอื่อยๆ และปี ติ  ยนิดี ต่อเรซีนและโอรสของเร
มาลิยาห์ 7 เพราะฉะน้ันบัดน้ี  ดู  เถิด  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรง
นําน้ําแหง่แม่น้ํามาสู้ เขาทัง้หลาย  ท่ี  มี กําลังและมากหลาย
คือกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีและสงา่ราศีทัง้ สิน้ของพระองค์
และน้ําน้ันจะไหลล้นหว้ยทัง้สิน้ของมัน และท่วมฝ่ังทัง้สิน้
ของมัน 8 และจะกวาดต่อไปเข้าในยูดาห์ และจะไหลท่วม
และผ่านไปแม้จนถึงคอ และปี กอ ันแผ่กวา้งของมันจะเต็ม
แผ่นดินของท่านนะ  โอ ท่านอมิมานูเอล� 9  โอ  ชนชาติ ทัง้
หลายเอย๋ จงเข้ารว่มกัน และเจ้าจะถูกทําใหแ้หลกเป็นชิน้ๆ
บรรดาประเทศไกลๆทัง้หมด  เจ้ าเอย๋จงเงีย่หู จงคาดเอวเจ้า
ไวแ้ละเจ้าจะถูกทําให้แหลกเป็นชิน้ๆ จงคาดเอวเจ้าไวแ้ละ
เจ้าจะถูกทําให้แหลกเป็นชิน้ๆ 10 จงปรกึษากันเถิด  แต่  ก็ 
จะไร ้ผล จงพู ดก ันเถิด  แต่  ก็ จะไม่ สําเรจ็ผล เพราะวา่พระ
เจ้าทรงสถิ ตก ับเรา 11 เพราะวา่พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังต่อไปน้ี
กับข้าพเจ้าพรอ้มด้วยพระหตัถ์อนัเข้มแข็ง และทรงสัง่สอน
ข้าพเจ้ามิ ให ้ดําเนินในทางของชนชาติ น้ี  พระองค์ ตร ัสว ่า
12 � สิ ่งท่ี ชนชาติ  น้ี เรยีกวา่ การรว่มคิดกบฏ  เจ้ าอยา่เรยีกวา่
การรว่มคิดกบฏ เสียหมด อยา่กลัวสิง่ท่ีเขากลัว หรอือยา่ครั ่
นคร ้าม 13  แต่ พระเยโฮวาห์จอมโยธาน้ันแหละ  เจ้ าต้องวา่
พระองค์ บรสุิทธิ ์จงให ้พระองค์ ทรงเป็นผู้ ท่ี  เจ้ ายาํเกรง จงให ้
พระองค์ ทรงเป็นผู้ ท่ี  เจ้ าครั ่นคร ้าม 14  แล ้วพระองค์จะเป็น
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สถานบร ิสุทธ ์ิ แต่ เป็นศิลาท่ี ทําให ้ สะดุด และเป็ นก ้อนห ินที ่ 
ทําให ้ขัดเคืองใจของวงศ์วานทัง้คู่ของอสิราเอล เป็ นก ับและ
เป็นบ่วงดักชาวเยรูซาเล็ม 15และคนเป็ นอ ันมากในพวกเขา
จะสะดุดหนิน้ัน เขาทัง้หลายจะล้มลงและแตกหกั เขาจะติด
บ่วงและถูกจับไป� 16 จงมัดถ้อยคําพยานเก็บไว ้เสีย และ
จงตีตราพระราชบัญญั ติ  ไว ้ในหมู่พวกสาวกของข้าพเจ้า
เสีย 17 ข้าพเจ้าจะรอคอยพระเยโฮวาห์  ผู้ ทรง ซ่อนพระ
พักตรข์องพระองค์จากวงศ์วานของยาโคบ และข้าพเจ้าจะ
คอยท่าพระองค์ 18  ดู  เถิด ข้าพเจ้าและบุตรผู้ ซ่ึงพระเยโฮ
วาห์ทรงประทานแก่ ข้าพเจ้า เป็นหมายสําคัญและเป็นการ
มหศัจรรย์ต่างๆในอสิราเอล จากพระเยโฮวาห์จอมโยธา  ผู้ 
ทรงประทับบนภูเขาศิ โยน 19 และเม่ือเขาทัง้หลายจะกล่าว
แก่พวกท่านวา่ �จงปรกึษากับคนทรงและพ่อมดแม่มดผู้
รอ้งเสียงจ๊อกแจ๊กและเสียงพึมพํา�  ไม่ ควรท่ีประชาชนจะ
ปรกึษากับพระเจ้าของเขาหรอื ควรเขาจะไปปรกึษาคนตาย
เพื่อคนเป็นหรอื 20 ไปค้นพระราชบัญญั ติ และถ้อยคําพยาน
ถ้าเขาไม่ พู ดตามคําเหล่าน้ี ก็ เพราะในตัวเขาไม่ มี แสงสวา่ง
เสียเลย 21 เขาทัง้หลายจะผ่านแผ่นดินไปด้วยความระทม
ใจอนัยิง่ใหญ่และด้วยความหวิ และต่อมาเม่ือเขาหวิ เขา
จะเกรีย้วกราดและแช ่งด ่ากษั ตร ิย์ของเขาและพระเจ้าของ
เขา และจะแหงนหน้าขึ้นข้างบน 22 และจะมองดู ท่ี  แผ่ นดิน
โลก และจะมองเหน็ความทุกข์ใจและความมืด ความกลุ้ม
แหง่ความแสนระทม และเขาจะถูกผลักไสเข้าไปในความ
มืดทึบ

9
 คําพยากรณ์ เรือ่งการประสู ติ ของพระเยซู ครสิต์ 
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1  แต่ กระน้ัน แผ่น ดิน น้ัน ซ่ึง อยู่ ใน ความ แสน ระทม จะ
ไม่ กลัดกลุ้ม ใน กาล ก่อน พระองค์ ทรง นํา แควน้ เศบู ลุ น
และแควน้นัฟทาลี มาสู่ ความดู หมิน่  แต่ ในกาลภายหลัง
พระองค์จะทรงกระทําใหห้นทางข้างทะเล  แคว ้นฟากแม่น้ํา
จอรแ์ดนข้างโน้น  คือ  กาล ิลี แห ่งบรรดาประชาชาติ  ให ้ เจ 
็บปวดทรมานอยา่งมาก 2  ชนชาติ  ท่ี ดําเนินในความมืดได้ 
เห ็นความสวา่งยิง่ใหญ่ แล้ว บรรดาผู้ ท่ี อาศัยอยู่ในแผ่นดิน
แหง่เงามัจจุ ราช  สว ่างได้ส่องมาบนเขา 3  พระองค์  ได้ ทรงทวี
ชนในประชาชาติน้ันขึ้น  พระองค์  มิได้ ทรงเพิม่ความชื่นบาน
ของเขา เขาทัง้หลายเปรมปร ีดิ ์ต่อพระพักตร ์พระองค์ ดั ่งด 
้วยความชื่นบานเม่ือฤดู เก ่ียวเก็บ ดัง่คนเปรมปร ีดิ ์เม่ือเขา
แบ่งของรบิมาน้ันแก่ กัน 4 เพราะวา่แอกอนัเป็นภาระของ
เขาก็ ดี  ไม้ พลองท่ี ตีบ ่าเขาก็ ดี  ไม้ ตะบองของผู้บีบบังคับ
เขาก็ ดี  พระองค์ จะทรงหกัเสียอยา่งในวนัของคนมีเดียน
5 เพราะการรบทัง้สิน้ของนักรบมีเสียงวุน่วาย และเส้ือคลุ 
มท ่ี เกล ือกอยู่ในโลหติ  แต่ การรบครัง้น้ีจะถูกเผาเป็นเชื้อ
เพลิงใส่ ไฟ 6 ด้วยมีเด็กคนหน่ึงเกิดมาเพื่อเรา  มี  บุ ตรชายคน
หน่ึงประทานมาให ้เรา และการปกครองจะอยู ่ท่ี บ่าของท่าน
และท่านจะเรยีกนามของท่านวา่ � ผู้  ท่ี  มหศัจรรย ์ ท่ีปรกึษา 
พระเจ้าผู้ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์พระบิ ดาน ิรนัดร์  องค์  สันติ  ราช �
7 เพื่อการปกครองของท่านจะเพิม่พูนยิง่ขึ้น และสันติภาพ
จะ ไม่ มี  ท่ี  สิ ้น สุด เหนือ พระท่ีน่ัง ของ ดา วดิ และ เหนือ ราช
อาณาจักรของพระองค์  ท่ี จะสถาปนาไว้ และเชดิชู ไว ้ด้วย
ความยุ ติ ธรรมและด้วยความเท่ียงธรรม  ตัง้แต่  บัดน้ี เป็นต้น
ไปจนนิรนัดร ์กาล ความกระตือรอืรน้ของพระเยโฮวาหจ์อม
โยธาจะกระทําการน้ี
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อสิราเอลจะถูกตีสอนต่อไป

8  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้พระวจนะไปต่อสู้ยาโคบ และ
จะตกอยูเ่หนื ออ ิสราเอล 9 และประชาชนทัง้สิน้จะรู ้เรือ่ง คือ
เอฟราอมิและชาวสะมาเรยี  ผู้  กล ่าวด้วยความเยอ่หยิง่และ
ด้วยจิตใจจองหอง 10  วา่ �ก้อนอฐิพังลงแล้ว  แต่ เราจะสรา้ง
ด้วยศิลาสลัก ต้นมะเด่ือถูกโค่นลง  แต่ เราจะใส่ต้นสีดาร ์เข 
้าแทนไวใ้นท่ี น้ัน � 11 พระเยโฮวาห์จึงทรงหนนุปฏิ ปักษ์ ของ
เรซีนมาสู้ เขา และทรงกระตุ้นศั ตรู ของเขาให ้รว่มกัน 12 คือ
คนซีเรยีทางข้างหน้าและคนฟีลิสเตียทางข้างหลัง และเขา
จะอา้ปากออกกลื นอ ิสราเอลเสีย ถึงกระน้ั นก ็ ดี พระพิโรธ
ของพระองค์ ก็ ย ังม ิ ได้  หนักลับ และพระหตัถ์ของพระองค์ยงั
เหยยีดออกอยู่ 13 เพราะประชาชนมิ ได้ หนัมาหาพระองค์ ผู้ 
ทรงตี เขา  มิได้ แสวงหาพระเยโฮวาห์จอมโยธา 14 พระเยโฮ
วาห์จึงจะทรงตัดหวัตัดหางออกเสียจากอสิราเอล ทั ้งก ่ิ งก 
้านและต้นกกในวนัเดียว 15  ผู้ใหญ่ และคนมี เกียรติ คือหวั
และผู้ พยากรณ์  ผู้ สอนเท็จเป็นหาง 16 เพราะบรรดาผู้ ท่ี นํา
ชนชาติ น้ี  ได้ นําเขาให ้หลง และบรรดาผู้ ท่ี เขานําก็ ถู กทําลาย
17 ฉะน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าจะหาทรงเปรมปร ีดิ ์ในคนหนุ่ม
ของเขาไม่ และจะมิ ได้ ทรงมีพระกรุณาต่อคนกําพรา้พ่อ
หรอืหญิ งม ่ายของเขา เพราะวา่ทุกคนเป็นคนหน้าซ่ือใจคด
และเป็นคนทําความชัว่และปากทุกปากก็ กล ่าวคําโฉดเขลา
ถึงกระน้ั นก ็ ดี พระพิโรธของพระองค์ ก็ ย ังม ิ ได้  หนักลับ และ
พระหตัถ์ของพระองค์ยงัเหยยีดออกอยู่ 18 เพราะความชั ่
วก ็ ไหม้ เหมือนไฟไหม้ มันจะผลาญทัง้หนามยอ่ยและหนาม
ใหญ่ มันจะจุดไฟเข้าท่ี ป่าทึบ และป่าทึ บก ็จะม้วนขึ้นข้าง
บนเหมือนควนัเป็นลูกๆ 19  แผ่ นดิน น้ั นก ็มืดไปโดยเหตุ
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พระพิโรธของพระเยโฮวาหจ์อมโยธา ประชาชนก็จะเหมือน
เชื้อเพลิง  ไม่มี คนใดจะไว ้ช ีวติพี่น้องของตน 20 เขาจะฉวย
ได้ ทางขวา  แต่ ยงัหวิอยู่ เขาจะกินทางซ้าย  แต่  ก็ ยงัไม่ อิม่ 
ต่างก็จะกินเน้ือแขนของตนเอง 21  มน ัสเสห์กินเอฟราอมิ
เอฟราอิมกินมนัสเสห์ และทัง้คู่ ก็  สู้ กับยูดาห์ ถึงกระน้ั นก ็ ดี 
พระพิโรธของพระองค์ ก็ ย ังม ิ ได้  หนักลับ และพระหตัถ์ของ
พระองค์ยงัเหยยีดออกอยู่

10
1  วบิัติ  แก่ คนเหล่าน้ั นที ่ออกกฎหมายอธรรม และแก่ ผู้  

เข ียนท่ี เข ียนแต่การบีบคัน้เรือ่ยไป 2 เพื่อหนัคนขัดสนไป
จากความยุ ติ  ธรรม และปล้นสิทธิของคนจนแหง่ชนชาติ
ของเราเสีย เพื่อวา่หญิ งม ่ายจะเป็นเหยื่อของเขา และเพื่อ
เขาจะปล้นคนกําพรา้พ่อเสีย 3 พวกเจ้าจะกระทําอยา่งไร
ในวนัแหง่การลงอาญา และในการกวาดล้างซ่ึงจะมาจาก
ท่ี ไกล  เจ้ าจะหนีไปพึ่งใคร และเจ้าจะฝากสงา่ราศีของเจ้า
ไว ้ท่ีไหน 4 ปราศจากเราพวกเขาจะกราบลงอยู่กั บน ักโทษ
เขาจะล้มลงในหมู่พวกคนท่ี ถู กฆ่า ถึงกระน้ั นก ็ ดี พระพิโรธ
ของพระองค์ ก็ ย ังม ิ ได้  หนักลับ และพระหตัถ์ของพระองค์ยงั
เหยยีดออกอยู่

พระเจ้าจะทรงตีสอนประเทศอสัซีเรยี
5  โอ ชาวอสัซีเรยีเอย๋  ผู้ เป็นตะบองแหง่ความกริว้ของ

เรา และไม้พลองในมือของเขาคือความเกรีย้วกราดของเรา
6 เราจะใช้เขาไปสู้ ประชาชาติ อนัหน้าซ่ือใจคด เราจะบัญชา
เขาใหไ้ปสู้ ชนชาติ  ท่ี เรากริว้ ไปเอาของรบิและฉวยเหยื่อและ
ให ้เหย ียบยํ่าลงเหมือนเหยยีบเลนในถนน 7  แต่ เขามิ ได้ ตัง้ใจ
อยา่งน้ัน และจิตใจของเขาก็ มิได้ คิ ดอย ่างน้ัน  แต่ ในใจของ
เขาคิดจะทําลาย และตัดประชาชาติ เสียม ิ ใช ่ น้อย 8 เพราะ
เขาพูดวา่ � ผู้ บังคับบัญชาของข้าเป็นกษั ตร ิย์หมดมิ ใช ่ หรอื 
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9 เมืองคาลโนก็เหมือนเมืองคารเคมิ ชม ิ ใช ่ หรอื เมืองฮามั
ทก็เหมือนเมืองอารปั ดม ิ ใช ่ หรอื เมืองสะมาเร ียก เ็หมือนเมือ
งดามัสกั สม ิ ใช ่ หรอื 10 เหมือนอยา่งมือของเราไปถึงบรรดา
ราชอาณาจักรของรูปเคารพ ซ่ึงรูปเคารพแกะสลักของเขา
น้ันใหญ่กวา่ของเยรูซาเล็มและสะมาเรยี 11 เราก็จะไม่ทํา
แก่เยรูซาเล็มกับรูปเคารพของเขาดอกหรอื  ดังท่ี เราได้ทํา
แก่สะมาเรยีและรูปเคารพของเขา� 12 ต่อมาเม่ือองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงสําเรจ็พระราชกิจทัง้สิน้ของพระองค์ ท่ี  ภู เขา
ศิโยนและท่ีเยรูซาเล็มแล้ว เราจะทรงลงทัณฑ์ แก่ ผลแหง่
จิตใจจองหองของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี และสงา่ราศี แห ่ง
ตายโสของเขา 13 เพราะเขาวา่ �ข้าได้กระทําการน้ีด้วยกําลั 
งม ือของข้า และด้วยสติปัญญาของข้า เพราะข้ามี ความ
เข้าใจ ข้าได้รือ้ เขตแดนของชนชาติ ทัง้หลาย และได้ ปล้น
ทรพัย ์ สมบัติ ของเขา ข้าได้โยนบรรดาชาวเมืองลงมาอยา่ง
คนกล้าหาญ 14 มือของข้าได้ฉวยทรพัย ์สมบัติ ของชนชาติ
ทัง้หลายเหมือนฉวยรงันก และอยา่งคนเก็บไข่ซ่ึงละทิง้ไว้
ข้าก็รวบรวมแผ่นดินโลกทัง้สิน้ดังน้ันแหละ และไม่ มี  ผู้ ใด
ขยบัปีกมาปก หร ืออ ้าปากหรอืรอ้งเสียงจ๊อกแจ๊ก� 15 ขวาน
จะคุยข่มคนท่ี ใช ้มันสกัดน้ันหรอื หรอืเล่ือยจะทะนงตัวเหนือ
ผู้ ท่ี  ใช ้มันเล่ือยน้ันหรอื เหมือนกับวา่ตะบองจะยกผู้ซ่ึงถื อม 
ันขึ้นตี หรอือยา่งไม้พลองจะยกตัวขึ้นเหมือนกับวา่มันไม่ทํา
ด้วยไม้ 16  ฉะน้ัน  องค์  พระผู้เป็นเจ้า  องค์ พระผู้เป็นเจ้าจอม
โยธาจะทรงให้โรคผอมแหง้มาในหมู่พวกคนอว้นพีของเขา
 ภายใต้  เกียรติ ของเขาจะมีการไหม้ ใหญ่ โตเหมือนอยา่งไฟ
ไหม้ 17 ความสวา่งแห ่งอ ิสราเอลจะเป็นไฟ และองค์ บรสุิทธิ ์
ของท่านจะกลายเป็นเปลวเพลิง และจะเผาและกินหนาม
ใหญ่และหนามยอ่ยของเขาเสียในวนัเดียว 18  พระองค์ จะ
ทรงผลาญสงา่ราศี แห ่งป่าของเขาและแหง่สวนผลไม้ของ
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เขา ทัง้จิตวญิญาณและรา่งกาย และจะเป็นเหมือนเวลาผู้
ถือธงออ่นเปล้ียลงไป 19  ต้นไม้  แห ่งป่าของเขาจะเหลือน้อย
เต็ มท ีจนเด็กๆจะเขียนลงได้

คนอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่ในสมัยความทุกขลํ์าบากใหญ่ ยิง่ 
20 ต่อมาในวนัน้ัน คนอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่และคนท่ีรอด

หนีไปแหง่วงศ์วานของยาโคบ จะไม่พิง ผู้ ท่ี  ตี เขาอกี  แต่ 
จะพักพิงท่ีพระเยโฮวาห์  องค์  บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล โดย
ความจรงิ 21 ส่วนคนท่ี เหลืออยู ่จะกลับมายงัพระเจ้าผู้ทรง
มหทิธ ิฤทธิ ์ คือคนท่ี เหลืออยู ่ของยาโคบ 22 อสิราเอลเอย๋
เพราะแม้วา่ชนชาติของเจ้าจะเป็นดัง่ เม็ดทรายในทะเล  
คนที ่ เหลืออยู ่ เท่ าน้ันจะกลับมา การเผาผลาญซ่ึงกําหนด
ไว ้แล ้วจะล้นหลามไปด้วยความชอบธรรม 23 เพราะวา่องค์ 
พระผู้ เป็นเจ้า พระเจ้าจอมโยธาจะทรงกระทําใหก้ารเผา
ผลาญน้ันสิน้สุดลงตามท่ีกําหนดไว ้แล ้วในท่ามกลางแผ่น
ดินทัง้สิน้ 24  ฉะน้ัน  องค์  พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าจอมโยธาตร ั
สด ังน้ี วา่ � โอ  ชนชาติ ของเราเอย๋  ผู้  อยู ่ในศิ โยน อยา่กลัวคน
อสัซีเรยี เขาจะตี เจ้ าด้วยตะบองและจะยกไม้พลองของเขา
ขึ้นสู้ เจ้ าอยา่งท่ีในอยีปิต์ 25 เพราะอกีสักหน่อยเท่าน้ัน  แล ้ว
ความกริ ้วน ้ันจะสิน้สุด และความโกรธของเราจะมุ่งตรงท่ี
การทําลายเขา 26 และพระเยโฮวาหจ์อมโยธาจะทรงเหวีย่ง
แส้มาสู้ เขา  ดังท่ี  พระองค์ ทรงโจมตีคนมีเดียน  ณ ศิลาโอ
เรบ และไม้พลองของพระองค์ ท่ี เคยอยูเ่หนือทะเล  พระองค์ 
จะทรงยกขึ้นอยา่งท่ีในอยีปิต์ 27 และต่อมาในวนัน้ันภาระ
ของเขาจะพรากไปจากบ่าของเจ้า และแอกของเขาจะถูก
ทําลายเสียจากคอของเจ้า และแอกน้ันจะถูกทําลายเพราะ
เหตุการเจิม�
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กองทัพทัง้หลายของปฏิ ปักษ์ ต่อพระครสิต์มาสู้รบท่ีอา
รมาเกดโดน ( วว 16:14; 19:11)

28 เขาได้มาถึ งอ ัยยาทแล้ว เขาได้ข้ามมิโกรน เขาเก็บ
สัมภาระของเขาไว ้ท่ี  มิ คมาช 29 เขาเหล่าน้ันผ่านชอ่งหวา่ง
เขามาแล้ว เกบาเป็ นที เ่ขาค้างคืน รามาห ์สะทกสะท้าน กิเบ
อาห์ของซาอูลหนีไปแล้ว 30  โอ ธดิาของกัลลิมเอย๋ ส่งเสียง
รอ้งซี  ให ้เขายนิได้ในไลชาห ์เถิด  โอ อานาโธทเอย๋ น่าสงสาร
จรงิ 31 มัดเมนาห์กําลังหนี อยู ่คนเกบิมหนี ให ้ พ้นภัย 32 ใน
วนัน้ันเอง เขาจะยบัยัง้อยู ่ท่ี เมืองโนบ เขาจะส่ายมือของเขา
ต่อต้านภูเขาแหง่ธดิาของศิ โยน เนินเขาของเยรูซาเล็ม 33  ดู  
เถิด  องค์  พระผู้เป็นเจ้า พระเยโฮวาหจ์อมโยธา จะทรงตั ดก 
ิง่ไม้ด้วยกําลั งอ ันน่าครา้มกลัว ต้ นที ่สูงยิง่จะถูกโค่นลงมา
และต้ นที ่สูงจะต้องต่ําลง 34  พระองค์ จะทรงใช้ขวานเหล็ก
ฟันป่าทึบ และเลบานอนจะล้มลงโดยคนมีอาํนาจใหญ่ โต 

11
 พระเยซู  ครสิต์ คือพระอ ังก ูร จะทรงประทั บน ่ังบนพระท่ี

น่ังของดาวดิ
1 จะมี หน ่อแตกออกมาจากตอแหง่เจสซี จะมีกิง่งอก

ออกมาจากรากทัง้หลายของเขา 2 และพระวญิญาณของ
พระเยโฮวาห์จะอยู่บนท่าน น้ัน คือวญิญาณแหง่ ปัญญา
และความเข้าใจ วญิญาณแหง่การวนิิจฉัยและอาน ุภาพ 
วญิญาณ แหง่ ความ รู้ และ ความ ยาํ เก รง พระ เย โฮ วาห์
3 ความพึงใจของท่านก็ในความยาํเกรงพระเยโฮวาห์ ท่าน
จะไม่พิพากษาตามซ่ึงตาท่านเหน็ หรอืตัดสินตามซ่ึงหูท่าน
ได้ ยนิ 4  แต่ ท่าน จะ พิพากษา คนจน ด้วย ความ ชอบ ธรรม
และตัดสินเผื่อผู้ มี ใจถ่อมแหง่แผ่นดินโลกด้วยความเท่ียง
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ตรง ท่านจะตีโลกด้วยตะบองแหง่ปากของท่าน และท่านจะ
ประหารคนชัว่ด้วยลมแหง่รมิฝีปากของท่าน 5 ความชอบ
ธรรมจะเป็นผ้าคาดเอวของท่าน และความสัตย์สุ จร ิตจะ
เป็นผ้าคาดบัน้เอวของท่าน

บรรดาสัตว ์แห ่งโลกน้ีจะอยูเ่ยน็เป็นสุขกับมนษุยชาติ
6 สุนัขป่าจะอยู่กั บลู กแกะ และเสือดาวจะนอนอยู่กั บลู 

กแพะ ลูกว ัวก ับสิงโตหนุ่มกับสัตวอ์ว้นพีจะอยู ่ด้วยกัน และ
เด็กเล็กๆจะนํามันไป 7  แม่ ว ัวก ับหมีจะกินด้วยกัน ลูกขอ
งมั นก ็จะนอนอยู ่ด้วยกัน และสิงโตจะกินฟางเหมือนววัผู้
8 และทารกกินนมจะเล่นอยู ่ท่ี ปากรู งูเหา่ และเด็กท่ีหยา่นม
จะเอามือวางบนรงัของงูทับทาง 9  สัตว ์ เหล่ าน้ันจะไม่ ทําให ้ 
เจ ็บหรอืจะทําลายทัว่ภูเขาอนับร ิสุทธ ิข์องเรา เพราะวา่แผ่น
ดินโลกจะเต็มไปด้วยความรูเ้รือ่งของพระเยโฮวาห์ ดัง่น้ํา
ปกคลุมทะเลอยู ่น้ัน 

 คําพยากรณ์ เรือ่งการรวบรวมกั นอ ีกของอสิราเอล
10 ในวนัน้ัน รากแหง่เจสซี ซ่ึงตัง้ขึ้นเป็นธงแก่ ชนชาติ 

ทัง้ หลาย จะ เป็ นที ่แสวงหา ของ บรรดา ประชาชาติ และ ท่ี
พํานักของท่านจะรุง่โรจน์ 11  อยู ่มาในวนัน้ัน  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าจะทรงยื่นพระหตัถ์ของพระองค์ออกไปเป็ นคร ้ังท่ี สอง 
เพื่อจะได้ส่วนชนชาติของพระองค์ ท่ี  เหลืออยู ่คืนมา เป็นคน
เหลือจากอสัซีเรยี จากอยีปิต์ จากปัทโรส จากเอธโิอเปีย
จากเอลาม จากชินาร์ จากฮามัท และจากเกาะต่างๆแหง่
ทะเล 12  พระองค์ จะทรงยกอาณั ติ สัญญาณน้ันขึ้นให ้แก่ 
บรรดาประชาชาติ และจะชุ มน ุ มอ ิสราเอลท่ี พลัดพราก และ
รวบรวมยูดาห ์ท่ี กระจัดกระจายจากส่ี มุ มแหง่แผ่นดินโลก
13 ความอจิฉาของเอฟราอมิจะพรากไปด้วย และบรรดาคู่ 
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อร ิของยูดาห์จะถูกตัดออกไป เอฟราอมิจะไม่อจิฉายูดาห์
และยูดาห์จะไม่รบกวนเอฟราอมิ 14  แต่ เขาทัง้หลายจะ
โฉบลงเหนือไหล่เขาของคนฟีลิสเตียทางตะวนัตก และเขา
จะรว่มกันปล้นประชาชนทางตะวนัออก เขาจะยื่ นม ือออก
ต่อสู้เอโดมและโมอบั และคนอมัโมนจะเชื่อฟังเขาทัง้หลาย
15 และพระเยโฮวาห์จะทรงทําลายลิน้ของทะเลแห ่งอ ียปิต์
อยา่งสิน้เชงิ และจะทรงโบกพระหตัถ์เหนือแม่น้ําน้ัน ด้วย
ลมอนัแรงกล้าของพระองค์ และจะตีมันให้แตกเป็นธาร
น้ําเจ็ดสาย และให้คนเดินข้ามไปได้โดยท่ี เท ้าไม่เปียกน้ํา
16และจะมีถนนหลวงจากอสัซีเรยีสําหรบัคนท่ี เหลืออยู ่จาก
ชนชาติของพระองค์ ดัง่ท่ี มี  อยู ่สําหรบัอสิราเอลในว ันที ่เขา
ขึ้นมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์

12
คนอสิราเอลทุกคนจะได้รบัความรอด

1 ในวนั น้ัน ท่านจะกล่าววา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ข้า พระองค์ จะ สรรเสรญิ พระองค์ เพราะ แม้ พระองค์ ทรง
พระพิโรธต่อข้าพระองค์ ความกริว้ของพระองค์ ก็ หนักลับ
ไป และพระองค์ทรงเล้าโลมข้าพระองค์� 2  ดู  เถิด พระเจ้า
ทรง เป็น ความ รอด ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ วางใจ และ ไม่ 
กลัว เพราะพระเยโฮวาห์ คือพระเยโฮวาห์ทรงเป็นกําลัง
และบทเพลงของข้าพเจ้า และพระองค์ทรงเป็นความรอด
ของข้าพเจ้าแล้ว 3  เจ้ าจะโพงน้ําด้วยความชื่นบานจากบ่อ
แหง่ความรอด 4 และในวนัน้ันเจ้าจะกล่าววา่ �จงสรรเส
รญิพระเยโฮวาห์ จงรอ้งทูลออกพระนามของพระองค์ จง
ประกาศบรรดาพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางชนชาติ 
ทัง้หลาย จงป่าวรอ้งวา่พระนามของพระองค์เป็ นที ่ เชดิชู �
5 จงรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรง
กระทํากิ จอ ันดี เลิศ  ให ้เรือ่งน้ี รู ้กันทัว่ไปในแผ่นดินโลก 6ชาว



 หน ังสื ออ ิสยาห์ 13:1 xxviii  หน ังสื ออ ิสยาห์ 13:9

ศิโยนเอย๋ จงโห่รอ้งและรอ้งเสียงดัง เพราะองค์ บรสุิทธิ ์ แห ่ 
งอ ิสราเอลน้ั นก ็ ใหญ่ ยิง่อยูใ่นหมู่พวกเจ้า

13
การทําลายกรุงบาบิ โลน และปฏิ ปักษ์ ต่อพระครสิต์ใน

วนัแหง่พระเยโฮวาห์
1 ภาระเก่ียวกับบาบิ โลน ตามซ่ึ งอ ิสยาห ์บุ ตรชายของ

อามอสได้ เหน็ 2 จงชูธงสัญญาณขึ้นบนภูเขาสูง จงเปล่ง
เสียงรอ้งเรยีกเขาทัง้หลาย จงโบกมือให้เขาเข้าไปในประตู
เมืองของขุนนาง 3 ตัวเราเองได้บัญชาแก่ ผู้  ท่ี เราชาํระให ้
บรสุิทธิ ์ แล้ว เราได้เรยีกชายฉกรรจ์ของเราให้จัดการตาม
ความโกรธของเรา คือผู้ ท่ี  ยนิดี ในความสูงส่งของเรา 4 เสียง
องึอลบนภูเขาดัง่เสียงมวลชนมห ึมา เสียงองึคะนึงของราช
อาณาจักรทัง้หลายของบรรดาประชาชาติ ท่ี รวมเข้าด้วยกัน
พระเยโฮวาห์จอมโยธากําลังระดมพลเพื่อสงคราม 5 เขา
ทัง้หลายมาจากแผ่นดิ นอ ันไกล จากสุดปลายฟ้าสวรรค์
พระ เย โฮ วาห์ และ อาวุธ แหง่ พระพิโรธ ของ พระองค์ เพื่อ
จะทําลายแผ่นดินทัง้สิน้ 6 จงพิลาปรํา่ไห ้ซิ เพราะวนัแหง่
พระเยโฮวาห์มาใกล้ แล้ว วนัน้ันจะมา เป็นการทําลายจาก
องค์ ผู้ ทรง มหทิธ ิฤทธิ ์ 7  เพราะ ฉะน้ัน  ทุ กๆมื อก ็จะ ออ่น
เปล้ีย และจิตใจของทุกคนก็จะละลายไป 8และเขาทัง้หลาย
จะตกใจกลัว ความเจ็บและความปวดจะเกาะเขา เขาจะ
ทุรนทุรายดัง่หญิงกําลังคลอดบุตร เขาจะมองตากันอยา่ง
ตกตะลึง  หน ้าของเขาแดงเป็นแสงไฟ 9  ดู  เถิด วนัแหง่
พระเยโฮวาห์จะมา โหดรา้ยด้วยพระพิโรธและความโกรธ
อนัเกรีย้วกราด  ท่ี จะกระทําให ้แผ่ นดินเป็ นที ่ รกรา้ง และ
พระองค์จะทรงทําลายคนบาปของแผ่นดินเสียจากแผ่น



 หน ังสื ออ ิสยาห์ 13:10 xxix  หน ังสื ออ ิสยาห์ 13:20

ดินน้ัน 10 เพราะดวงดาวแหง่ฟ้าสวรรค์ และหมู่ดาวในน้ัน
จะไม่ทอแสงของมัน  ดวงอาทิตย ์ ก็ จะมืดเม่ือเวลาขึ้น และ
ดวงจันทรจ์ะไม่ส่องแสงของมัน 11 เราจะลงโทษโลกเพราะ
ความชัว่รา้ย และคนชัว่เพราะความชัว่ชา้ของเขา เราจะ
กระทําให้ความเยอ่หยิง่ของคนจองหองสิน้สุด และปราบ
ความยโสของคนโหดรา้ย

 สม ัยความทุกข์ลําบากใหญ่ยิง่และคนอสิราเอลท่ี เหลือ
อยู ่

12 เราจะกระทําให้คนมีค่ามากกวา่ทองคําเน้ื อด ี และ
มนษุย ์มี ค่ามากกวา่ทองคําแหง่โอฟีร์ 13  เพราะฉะน้ัน เราจะ
กระทําให้ฟ้าสวรรค์ สัน่สะเทือน และแผ่นดินโลกจะสะท้าน
พลัดจาก ท่ีของมัน โดยพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จอม
โยธา ใน วนั แหง่ ความ โกรธ อนั เกรีย้ว กราด ของ พระองค์
14 คนทุกคนจะหนัเข้าสู่ ชนชาติ ของตนเอง และคนทุกคน
จะหนีไปยงัแผ่นดินของตนเอง ดัง่ละมัง่ท่ี ถู  กล ่าหรอืเหมือน
แกะท่ี ไม่มี  ผู้ รวมฝูง 15  ทุ กคนท่ีเขาพบเข้าก็จะถูกแทงทะลุ
และทุกคนท่ีรวมเข้าด้วยกั นก ับพวกเขาก็จะล้มลงด้วยดาบ
16 เด็กเล็กๆของเขาจะถูกฟาดลงเป็นชิน้ๆต่อหน้าต่อตาเขา
เรอืนของเขาจะถูกปล้นและภรรยาของเขาจะถูกขืนใจ

การทําลายกรุงบาบิ โลน 
17  ดู  เถิด เราจะรบเรา้ให้ชาวมีเดียมาสู้ เขา  ผู้ ซ่ึงไม่ เอาใจ

ใส่ ในเรือ่งเงนิ และไม่ ไยดี ในเรือ่งทองคํา 18  คันธน ูของเขา
จะฟาดชายหนุ่มลงเป็นชิน้ๆ เขาจะไม่ ปรานี ต่อผู้บังเกิดจาก
ครรภ์  นัยน์ ตาของเขาจะไม่สงสารเด็ก 19 และบาบิ โลน ซ่ึง
โออ่า่ในบรรดาราชอาณาจั กร เมืองท่ีสงา่และเป็ นที ่ ภู  มิ ใจ
ของชาวเคลเดีย จะเป็นดังเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์
เม่ือพระเจ้าทรงควํา่มันเสียน้ัน 20 จะไม่ มี ใครเข้าอยู่ในบาบิ 
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โลน หรอือาศัยอยู่ตลอดทุกชัว่อายุ คนอาระเบียจะไม่กาง
เต็นท์ของเขาท่ี น่ัน  ไม่มี  ผู้ เล้ียงแกะท่ีจะให้แกะของเขานอน
ลงท่ี น่ัน 21  แต่  สัตว ์ป่าจะนอนลงท่ี น่ัน และบ้านเรอืนใน
น้ันจะเต็มไปด้วยนกทึดทือ นกเค้าแมวจะอาศัยท่ี น่ัน เมษ
ปิศาจจะเต้นราํอยู ่ท่ีน่ัน 22 หมาจิง้จอกจะเหา่หอนอยู่ในท่ี
อาศั ยอ ันรกรา้ง และมังกรจะรอ้งอยู่ในวงัแสนสุขของมัน
เวลาของเมืองน้ั นก ็ ใกล้  เข ้ามาแล้ว และวนัเวลาของมันจะ
ไม่ยดืใหย้าวไป

14
การรวบรวมคนอสิราเอลในอนาคต

1 เพราะพระเยโฮวาหจ์ะทรงมีพระเมตตาต่อยาโคบ และ
จะทรงเลือกอสิราเอลอกี และจะทรงตัง้เขาทัง้หลายไว้ใน
แผ่นดินของเขาเอง คนต่างด้าวจะสมทบกับเขา และติดพัน
อยู่ กับ วงศ์ วาน ของ ยา โคบ 2 และ ชนชาติ ทัง้ หลาย จะ รบั
เขาและนําเขาทัง้หลายมายงัท่ีของเขา และวงศ์วานของ
อสิราเอลจะมี กรรมสิทธิ ์ในเขา เป็นทาสชายหญิงในแผ่น
ดินของพระเยโฮวาห์  ผู้  ท่ี จับเขาเป็นเชลยจะถูกเขาจับเป็น
เชลย และจะปกครองผู้ ท่ี เคยบีบบังคับเขา 3 และต่อมาในว ั
นที ่พระเยโฮวาหจ์ะทรงประทานให ้เจ้ าได้หยุดพักจากความ
เศรา้โศกของเจ้า และจากความกลัว และจากงานหนักซ่ึง
เจ้าถู กบ ังคับให ้กระทํา 4  เจ้ าจะยกคําภาษิ ตน ้ี กล ่าวต่อกษั 
ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนวา่ � เออ  ผู้ บีบบังคั บก ็สงบไปแล้วหนอ
เมืองทองคําก็สงบไปด้วยซิ 5 พระเยโฮวาห์ทรงหกัไม้พลอง
ของคนชัว่ คทาของผู้ ครอบครอง 6  ผู้ ซ่ึงตี ชนชาติ ทัง้หลาย
ด้วยความพิโรธ ด้วยการตีอยา่งไม่ หยุดยัง้  ผู้ ซ่ึงได้ครอบ
ครองประชาชาติด้วยความโกรธ  ได้  ถู กข่มเหงโดยไม่ มี  ผู้ ใด
ยบัยัง้
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ความสงบสุขทัว่โลก
7 โลกทัง้สิ ้นก พ็ักและสงบอยู่ เขาทัง้หลายรอ้งเพลงโพล่ง

ออกมา 8 ต้นสนสามใบเปรมปร ีดิ เ์พราะเจ้า ต้นสนสีดาร ์แห ่
งเลบานอนด้วย และกล่าววา่ � ตัง้แต่  เจ้ าตกต่ํา  ก็  ไม่มี  ผู้  โค ่
นขึ้นมาต่อสู้เราแล้ว�

 ปฏิปักษ์ ต่อพระครสิต์ ถู กทิง้ลงในนรก (ดนล 7:8;  วว 
19:20)

9 นรกเบื้องล่างก็ต่ืนเต้นเพื่อต้อนรบัเจ้าเม่ือเจ้ามา มัน
ปลุกให้ชาวแดนคนตายมาต้อนรบัเจ้า คือบรรดาผู้ซ่ึงเคย
เป็นผู้นําของโลก มันทําให้บรรดาผู้ ท่ี เคยเป็นกษั ตร ิย ์แห ่ง
ประชาชาติทัง้หลายลุกขึ้นมาจากพระท่ีน่ังของเขา 10  ทุ ก
ตนจะพูด และกล่าวแก่ เจ้ าวา่ � เจ้ าก็ออ่นเปล้ียอยา่งเรา
ด้วยหรอื  เจ้ ากลายเป็นอยา่งพวกเราหรอื� 11 ความโออ่า่
ของเจ้าถูกนําลงมาถึงแดนคนตาย และเสียงพิณใหญ่ของ
เจ้า ตัวหนอนจะเป็ นที ่นอนอยู ่ใต้ ตัวเจ้า และตัวหนอนจะ
เป็นผ้าหม่ของเจ้า

การล้มลงของพญามารซาตาน
12  โอ ลู ซี เฟอร ์เอย๋ โอรสแหง่รุง่อรุ ณ  เจ้ ารว่งลงมาจากฟ้า

สวรรค์ แล ้วซิ  เจ้ าถูกตัดลงมายงัพื้นดินอยา่งไรหนอ  เจ้ าผู้
กระทําให้บรรดาประชาชาติตกต่ําน่ะ 13  เจ้ าราํพึงในใจของ
เจ้าวา่ �ข้าจะขึ้นไปยงัฟ้าสวรรค์ ข้าจะตัง้พระท่ีน่ังของข้า  ณ 
เหนือดวงดาวทัง้หลายของพระเจ้า ข้าจะน่ังบนขุนเขาชุ มน ุ
มสถาน  ณ ด้านทิศเหนือ 14 ข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของ
เมฆ ข้าจะกระทําตัวของข้าเหมือนองค์ ผู้  สูงสุด � 15  แต่  เจ้ า
จะถูกนําลงมาสู่ นรก ยงัท่ีลึกของปากแดน 16 บรรดาผู้ ท่ี  เห 
็นเจ้าจะเพ่ งด ู เจ้า และจะพิจารณาเจ้าวา่ �ชายคนน้ีหรอืท่ี 
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ทําให ้โลกสัน่สะเทือน  ผู้  เขย ่าราชอาณาจักรทัง้หลาย 17  ผู้  ท่ี  
ได้ กระทําให้โลกเป็นเหมือนถิน่ทุ รก ันดาร และควํา่หวัเมือง
ของโลกเสีย  ผู้  ไม่  ยอมให ้เชลยกลับไปบ้านของเขา�

การล่มสลายของบาบิโลนกับอาณาจักรของอสัซีเรยี ( 
วว 18:1-24)

18  กษัตรยิ ์ทัง้ สิน้ของบรรดาประชาชาตินอนอยู่อยา่งมี 
เกียรติ ต่าง ก็ อยู ่ใน อุโมงค์ ของ ตน 19  แต่  เจ้ า ถูก เหวีย่ง
ออกไปจากหลุมศพของเจ้า เหมือนกิง่ท่ีพึงรงัเกียจ เหมือน
เส้ือผ้าของผู้ ท่ี  ถู กสังหาร คือท่ี ถู กแทงด้วยดาบ  ผู้ ซ่ึงลงไป
ยงักองหนิของหลุมศพ เหมือนซากศพท่ี ถู กเหยยีบยํ่าอยู ่
ใต้  ฝ่าเท้า 20  เจ้ าจะไม่ ได้ รบัการฝังศพรว่มกับเขา เพราะ
เจ้าได้ทําลายแผ่นดินของเจ้า  เจ้ าได้สังหารประชาชนของ
เจ้า �ขออยา่ ให้ ใคร เอย่ ถึงชื่อของ เชื้อสายแหง่ ผู้ กระ ทํา
ความชั ่วอ ีกเลย 21 จงเตรยีมสังหารลูกๆของเขาเถิด เพราะ
ความชัว่ชา้แห ่งบ ิดาของเขา เกรงวา่เขาทัง้หลายจะลุกขึ้น
เป็นเจ้าของแผ่นดิน และกระทําให้พื้นโลกเต็มไปด้วยหวั
เมือง� � 22 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า �เพราะเราจะ
ลุกขึ้นสู้กับเขา และจะตัดชื่ อก ับคนท่ี เหลืออยู ่และลูกหลาน
ออกจากบาบิ โลน � พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 23 �และ
เราจะกระทําให้เป็นกรรมสิทธิ์ของอ ีกาบ ้าน และเป็นสระ
น้ํา และจะกวาดด้วยไม้กวาดแหง่การทําลาย� พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาตร ัสด ัง น้ี แหละ 24 พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ได้ทรงปฏิญาณวา่ �เรากะแผนงานไว ้อยา่งไร  ก็ จะเป็นไป
อยา่งน้ัน และเราได้ มุ ่งหมายไว ้อยา่งไร  ก็ จะเกิดขึ้นอยา่งน้ัน
25 คือวา่เราจะตีคนอสัซีเรยีในแผ่นดินของเราให้ยอ่ยยบัไป
และบนภูเขาของเราเหยยีบยํ่าเขาไว้ และแอกของเขาน้ัน
จะพรากไปจากเขาทัง้หลาย และภาระของเขาน้ันจากบ่า
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ของเขาทัง้หลาย� 26  น่ี เป็นความมุ่งหมายท่ี มุ ่งหมายไว ้เก 
ี่ยวกับแผ่นดินโลกทัง้สิน้ และน่ีเป็นพระหตัถ์ซ่ึงเหยยีดออก
เหนือบรรดาประชาชาติ ทัง้สิน้ 27 เพราะพระเยโฮวาห์จอม
โยธาทรงมุ่งไว ้แล้ว  ผู้ ใดเล่าจะลบล้างเสียได้ พระหตัถ์ของ
พระองค์ทรงเหยยีดออก และผู้ใดจะหนัให ้กล ับได้

การบีบบังคับและปัญหาต่างๆท่ีจะมาสู่ อสิราเอล 
28 ในปี ท่ี  กษัตรยิ ์อาห ัสส ้ินพ ระ ชนม์ ภาระ น้ี มี มา วา่

29 �ประเทศฟีลิสเตียเอย๋  เจ้ าทุกคนอยา่เปรมปร ีดิ ์ไปเลย
เพราะวา่ตะบองซ่ึงตี เจ้ าน้ันหกัเสียแล้ว เพราะงูทับทางจะ
ออกมาจากรากเงา่ของงู และผลของมันจะเป็นงูแมวเซา
30 และลู กห ัวปีของคนยากจนจะมีอาหารกิน และคนขัดสน
จะนอนลงอยา่งปลอดภัย  แต่ เราจะฆ่ารากเงา่ของเจ้าด้วย
การกันดารอาหาร และคนท่ี เหลืออยู ่ของเจ้าจะถูกสังหาร
เสีย 31  โอ  ประตู เมืองเอย๋ พิลาปรํา่ไห ้ซิ  โอ  กรุ งเอย๋ จง
รอ้งไห้ ประเทศฟีลิสเตียเอย๋  เจ้ าทุกคนจงละลายเสีย เพราะ
ควนัจะออกมาจากทิศเหนือ และจะไม่ มี คนล้าหลังในแถว
ของเขาเลย� 32 จะตอบทูตของประชาชาติน้ั นว ่าอยา่งไร  ก็  
วา่ �พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงสถาปนาศิ โยน และคนยากจนใน
ชนชาติของพระองค์จะได้วางใจในท่ี น้ัน �

15
ภาระเก่ียวกับโมอบั

1ภาระเก่ียวกับโมอบั เพราะนครอาร ์แห ่งโมอบัถูกทําลาย
รา้งในคืนเดียวและได้ถึงหายนะ เพราะนครคีร ์แห ่งโมอบั
ถูกทําลายรา้งในคืนเดียวและได้ถึงหายนะ 2 เขาได้ขึ้นไปยงั
บายิทและดีโบน ไปยงัปู ชน ียสถานสูงเพื่อจะรํา่ไห้ โมอบัจะ
ครํา่ครวญถึงเนโบและถึงเมเดบา ศีรษะทุกศีรษะจะโล้น
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และหนวดเคราทุกคนก็ ถู กโกนออกเสีย 3 เขาจะคาดผ้า
กระสอบอยู่ในถนนหนทาง  ทุ กคนจะรํา่ไห้เป็นนักหนาท่ีบน
หลังคาเรอืนและตามถนน 4 เมืองเฮชโบนและเอเลอาเลห์
จะ ส่ง เสียง รอ้ง เสียง ของ เขา จะ ได้ยนิ ไป ถึง เมือง ยา ฮาส
เพราะฉะน้ันทหารท่ีถืออาวุธของโมอบัจึงจะรอ้งเสียงดัง  
ช ีวติของเขาจะเป็ นที ่เศรา้โศกแก่ เขา 5  จิ ตใจของข้าพเจ้า
จะรอ้งออกมาเพื่อโมอบั  ผู้ หลบภัยของโมอ ับน ้ันจะหนีไปยงั
โศอาร์ เหมือนยงัววัสาวท่ี มีอายุ สามปี เพราะตามทางขึ้นไป
เมืองลู ฮ ีท เขาจะขึ้นไปครํา่ครวญ ตามถนนสู่เมืองโฮโรนา
อมิ เขาจะเปล่งเสียงรอ้งถึงการทําลาย 6 เพราะธารน้ําท่ีนิ
มรมิก็จะถูกทิง้รา้ง ฟางก็ เหีย่วแหง้ หญ้าก็ ไม่  งอก พืชท่ี เข 
ียวชอุม่ไม่ มี  เลย 7 เพราะฉะน้ันทรพัย ์สิ นซ่ึงเขาเก็บได้ และ
ท่ีเขาสะสมไว้ เขาจะขนเอาไปข้ามลําธารต้นหลิว 8 เพราะ
เสียงรอ้งได้กระจายไปทัว่ชายแดนโมอบั เสียงครํา่ครวญไป
ถึงเอกลาอมิ เสียงครํา่ครวญไปถึงเบเออรเ์อลิม 9 เพราะน้ํา
ของเมืองดีโมนจะมีเลือดเต็มไปหมด ถึงกระน้ันเรายงัจะ
เพิม่ภัยแก่ ดี โมนอกี คือให ้สิ งโตสําหรบัชาวโมอ ับท ่ี หนี  ไป 
และสําหรบัคนท่ี เหลืออยู ่ในแผ่นดิน

16
ธดิาของโมอบัมุ่งคอยอาณาจักรของพระครสิต์

1  เจ้ า จง ส่ง ลูก แกะ ไป ยงั ผู้ ปกครอง แผ่น ดิน จาก เส-
ลาตามทางถิน่ทุ รก ันดาร ไปยงัภูเขาแหง่ธดิาของศิ โยน 
2 เหมือนนกท่ีกําลั งบ ินหนีอยา่งลูกนกท่ี พล ัดรงั ธดิาของ
โมอบัจะเป็นอยา่งน้ันตรงท่าลุยข้ามแม่น้ําอารโนน 3 �จง
ให ้คําปรกึษา จงอาํนวยความยุ ติ  ธรรม จงทํารม่เงาของท่าน
เหมือนกลางคืน  ณ เวลาเท่ียงวนั จงชว่ยซ่อนผู้ ถู กขับไล่
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อยา่หกัหลังผู้ ล้ีภัย 4 โมอบัเอย๋ จงให ้ผู้  ถู กขับไล่ของเราอาศัย
อยู่ท่ามกลางท่าน จงเป็ นที ่กําบังภัยแก่เขาให้พ้นจากหน้า
ผู้ ทําลาย เพราะผู้บีบบังคับได้ สิ ้นสุดแล้ว  ผู้ ทําลายได้หยุด
ยัง้แล้ว และผู้ เหย ียบยํ่าได้ ถู กเผาผลาญไปเสียจากแผ่นดิน
แล้ว 5 พระท่ีน่ั งก จ็ะได้รบัการสถาปนาด้วยความเมตตา บน
น้ันจะมี ผู้  หน ่ึงน่ังอยู่ด้วยความจรงิในเต็นท์ของดาวดิ คือ
ท่านผู้พิพากษาและแสวงหาความยุ ติ  ธรรม และรวดเรว็ใน
การกระทําความชอบธรรม�

การทําลายความเยอ่หยิง่ของโมอบั
6 เราได้ยนิ ถึงความเยอ่หยิง่ของโมอบั วา่ เขาหยิง่ เสีย

จรงิๆ ถึงความจองหองของเขา ความเยอ่หยิง่ของเขา และ
ความโกรธของเขา  แต่ คําโกหกของเขาจะไม่ สําเรจ็ 7 เพราะ
ฉะน้ันโมอบัจะครํา่ครวญเพื่อโมอบั  ทุ กคนจะครํา่ครวญ  
เจ้ าทัง้หลายจะโอดครวญเน่ืองด้วยรากฐานของเมืองคีร์
หะเรเชท เพราะมันจะถูกทุบแน่ นอน 8 เพราะทุ่งนาแหง่
เมืองเฮชโบนออ่นระทวย ทัง้เถาองุน่ของสิบมาห์  เจ้ านาย
ทัง้หลายแหง่บรรดาประชาชาติ ได้  ตี กิง่ของมันลง ซ่ึงไปถึง
เมืองยาเซอร์ และพเนจรไปถึงถิน่ทุ รก ันดาร  หน ่อของมั 
นก ็แตกกวา้งออกไปและผ่านข้ามทะเลไป 9 เพราะฉะน้ัน
ข้าพเจ้าจึงรอ้งไห้กับคนรอ้งไห้ของเมืองยาเซอร์ เน่ืองด้วย
เถา องุน่ ของ สิบ มาห์  โอ เฮ ช โบน และ เอ เลอ าเลห ์เอย๋ 
ข้าพเจ้าจะราดเจ้า ด้วย น้ําตาของข้าพเจ้า เพราะเสียงโห่
รอ้งเน่ืองด้วยผลฤดูรอ้นของเจ้า และเน่ืองด้วยข้าว ท่ี เก 
ี่ยวเก็บของเจ้าได้สงบลงแล้ว 10 เขาเอาความชื่นบานและ
ความยนิดีไปเสียจากท่ี สวนผลไม้ เขาไม่รอ้งเพลงกันตาม
สวนองุน่  ไม่มี ใครโห ่รอ้ง ตามบ่อยํ่าองุน่ไม่ มี คนยํ่าใหน้ํ้าองุน่
ออก ข้าพเจ้าทําให้เสียงเห่ยํ่าองุน่เงยีบเสียแล้ว 11 ฉะน้ัน
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จิตของข้าพเจ้าจึงจะรํา่ไห้เหมือนพิณเขาคู่เพื่อโมอบั และ
ใจของข้าพเจ้ารํา่ไห้เพื่อคีรเ์ฮเรส 12 และต่อมาเม่ือเห ็นว ่า
โมอบัเหน็ดเหน่ือยอยู ่ท่ี  ปู  ชน ียสถานสูงน้ัน และเม่ือเขาจะ
เข้ามาในสถานบร ิสุทธ ์ิของเขาเพื่อจะอธษิฐาน เขาก็จะไม่ 
ได้ รบัผล

 คําพยากรณ์ เรือ่งประเทศโมอบั
13  น่ี เป็นพระวจนะซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรสัเก่ียวกับโมอบั

ในอดีต 14  แต่  บัดน้ี พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �ภายในสามปี
ตามปีจ้างลูกจ้าง สงา่ราศีของโมอบัจะถูกเหยยีดหยาม  แม้ 
มวลชนมหมึาของเขาทัง้สิ ้นก ็ ดี และคนท่ี เหลืออยู ่น้ั นก ็จะ
น้อยและกะปลกกะเปล้ีย�

17
ภาระเก่ียวกับเมืองดามัสกัส

1 ภาระเก่ียวกับเมืองดามัสกัส  ดู  เถิด  ดาม ัสกัสจะหยุดไม่
เป็นเมือง และจะกลายเป็นกองสิง่ปร ักห ักพัง 2 เมืองต่างๆ
ของอาโรเออรจ์ะเร ิศร ้างเป็นนิตย์ จะเป็ นที ่สําหรบัฝูงแพะ
แกะ ซ่ึ งม ันจะนอนลงและไม่ มี  ผู้ ใดจะให้ มันกลัว 3 ป้อม
ปราการจะสูญหายไปจากเอฟราอมิ และราชอาณาจักรจะ
สูญหายไปจากดามัสกัสและคนท่ี เหลืออยู ่ของซีเรยี พวก
เขาจะเป็นเหมือนสงา่ราศีของคนอสิราเอล พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 4 และต่อมาในวนัน้ันสงา่ราศีของ
ยาโคบจะตกต่ํา และความอว้นท่ีเน้ือของเขาจะซูบผอมลง
5 และจะเป็นเหมือนเม่ือคนเก่ียวข้าวเก็บเก่ียวพืชข้าวท่ี ตัง้
อยู ่และแขนของเขาจะเก่ียวรวงข้าว และจะเป็นเหมือนเม่ือ
คนหน่ึงเก็บรวงข้าวในท่ีหุบเขาเรฟาอมิ 6 จะมีผลองุน่เหลือ
อยู่บ้างในน้ัน เหมือนอยา่งเม่ือตีต้นมะกอกเทศให้ลูกหล่น
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จะมี เหลืออยู ่ ท่ี ยอดสูงท่ีสุดสองสามลูก หรอืท่ีเหลือบนกิง่
ไม้ ผลส่ีหา้ลูก พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี 
แหละ 7 ในวนัน้ัน คนจะมองดูพระผู้สรา้งตน และนัยน์ตา
เขาจะเอาใจใส่ในองค์ บรสุิทธิ ์ของอสิราเอล 8 เขาจะไม่มอง
แท่นบู ชา ผลงานแห ่งม ือของเขา และเขาจะไม่ เอาใจใส่  สิ ่ง
ท่ีน้ิวของเขาเองได้กระทําขึ้น  ไม่ วา่จะเป็นเสารูปเคารพ หรอื
รูปเคารพทัง้หลาย 9 ในวนัน้ันเมืองเข้มแข็งของเขาจะเป็น
เหมือนกิง่ไม้ ท่ี  ถู กทอดทิง้ และกิ ่งก ้านท่ี อยู ่บนยอดสูงท่ีสุด
ซ่ึงเขาได้ละทิง้เพราะคนอสิราเอล และจะมีการรกรา้งวา่ง
เปล่าเกิดขึ้น 10 เพราะเจ้าได้หลงลืมพระเจ้าแหง่ความรอด
ของเจ้าเสีย และมิ ได้ จดจําศิลาเข้มแข็งของเจ้า ฉะน้ันเจ้า
จะปลูกต้นอภิ รมย ์และจะปลู กก ่ิงไม้ ต่างชาติ  ลง 11  เจ้ าจะ
ทําให้มันงอกในว ันที ่ เจ้ าปลูกมัน และจะทําให้มันออกดอก
ในเชา้ของว ันที ่ เจ้ าหวา่น ถึงกระน้ันผลการเก็บเก่ียวก็จะหนี 
ไป ในวนัแหง่ความกลัดกลุ้มและความทุกข์ใจอยา่งเหลือ
เกิน 12  วบิัติ  แก่  ชนชาติ ทัง้หลายเป็ นอ ันมาก ซ่ึงทําเสียงกึ 
กก ้องเหมือนทะเลก้องกึก และแก่เสียงครนืๆของชนชาติ 
ทัง้หลาย ซ่ึงครนืๆเหมือนเสียงครนืๆของน้ําท่ี มี กําลังมาก
13  ชนชาติ ทัง้หลายครนืๆเหมือนเสียงครนืๆของน้ําเป็ นอ ัน
มาก  แต่ พระเจ้าจะทรงขนาบไว้ และมันจะหนีไปไกลเสีย จะ
ถูกไล่ไปเหมือนแกลบต้องลมบนภู เขา เหมือนพืชแหง้ปลิว
ไปต่อหน้าลมหมุน 14  ดู  เถิด พอเวลาเยน็  ก็ ความสยดสยอง
ก่อนรุง่เชา้  ก็  ไม่มี เขาทัง้หลายแล้ว  น่ี เป็นส่วนของบรรดาผู้ 
ท่ี รบิของของเรา และเป็นส่วนของผู้ ท่ี ปล้นเรา

18
ประเทศเอธโิอเปียในสมัยท่ีอสิราเอลถูกรวบรวมกั นอ ีก
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1  วบิัติ  แก่  แผ่ นดินแหง่ปีกท่ี กระหึ่ม ซ่ึงอยู่เลยแม่น้ําทัง้
หลายแหง่เอธโิอเปีย 2 ซ่ึงส่งทูตไปโดยทางทะเล โดยเรอื
ต้นกกบนน้ํา  กล่าววา่ � เจ้ าผู้ ส่ือสารท่ีรวดเรว็เอย๋ จงไป
ยงัประชาชาติ ท่ี  ถู กกระจัดกระจายและถูกปอกเปลื อก ยงั
ชนชาติ ท่ี เขากลัวตัง้แต่ แรก ยงัประชาชาติ ท่ี  เข ้มแข็งและ
มักชนะ ซ่ึงแผ่นดินของเขามี แม่น ้ําแบ่ง� 3 ท่านทัง้ปวง
ผู้เป็นชาวพิ ภพ ท่านอาศัยอยู่บนแผ่นดินโลก เม่ือเขายก
อาณั ติ สัญญาณขึ้นบนภู เขา จงมองดู เม่ือเขาเป่าแตร  จง
ฟัง 4 เพราะพระเยโฮวาหต์รสัแก่ข้าพเจ้าดังน้ี วา่ �เราจะพัก
ผ่อนและจะพิจารณาจากท่ีอาศัยของเรา เหมือนความรอ้น
ท่ีกระจ่างอยู่บนผักหญ้า เหมือนอยา่งเมฆแหง่ น้ําค้างใน
ความรอ้นของฤดู เก่ียว � 5 เพราะก่อนถึงฤดู เก่ียว ดอกตูม
เบ่งบานเต็ มท ี่ แล้ว และผลองุน่เปรีย้วกําลังสุกอยูใ่นชอ่ของ
มัน  พระองค์ จะทรงตัดแขนงออกด้วยขอลิดแขนงและนํา
ออกไป และจะทรงตั ดก ่ิ งก ้านน้ันลงเสีย 6 และเขาทัง้หลาย
จะถูกทิง้ไว้ทัง้หมดให ้แก่  เหย ่ียวท่ี อยู ่บนภู เขา และแก่ สัตว ์ 
แห ่งแผ่นดินโลก และนกกินเหยื่อจะกินเสียในฤดู รอ้น และ
บรรดาสัตว์ทัง้ สิน้แหง่แผ่นดินโลกจะกินเสียในฤดู หนาว 
7 ในครัง้น้ัน เขาจะนําของกํานัลมาถวายแด่พระเยโฮวาห์
จอมโยธาจากชนชาติ ท่ี  ถู กกระจัดกระจายและถูกปอกเปลื 
อก จากชนชาติ ท่ี เขากลัวตัง้แต่ แรก จากประชาชาติ ท่ี  เข ้ม
แข็งและมักชนะ ซ่ึงแผ่นดินของเขามี แม่น ้ําแบ่ง ยงัสถาน
ท่ี แห ่งพระนามของพระเยโฮวาหจ์อมโยธา คือภูเขาศิ โยน 
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1 ภาระเก่ียวกับอยีปิต์  ดู  เถิด พระเยโฮวาห์ทรงเมฆอนั
รวดเรว็และจะเสด็จมาย ังอ ียปิต์ ต่อพระพักตร ์พระองค์  
รู ปเคารพแห ่งอ ียปิต์จะสัน่สะเทือน และใจของคนอยีปิต์
จะละลายไปภายในตัวเขา 2 และเราจะกวนให้คนอยีปิต์ 
ต่อสู้ กับคนอยีปิต์ และเขาจะสู้รบกัน  ทุ กคนรบพี่น้องของ
ตน และทุกคนรบเพื่อนบ้านของตน เมืองรบกับเมือง ราช
อาณาจักรรบกับราชอาณาจั กร 3และในสมัยน้ันคนอยีปิต์ ก็ 
จะจนใจ และเราจะกระทําใหแ้ผนงานของเขายุง่เหยงิ และ
เขาจะปรกึษารูปเคารพและพวกหมอดู และคนทรง และ
พ่อมดแม่ มด 4 และเราจะมอบคนอยีปิต์ ไว ้ในมือของนาย
ท่ี แข็งกระด้าง และกษั ตร ิย ์ดุ รา้ยคนหน่ึงจะปกครองเหนือ
เขา  องค์  พระผู้เป็นเจ้า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี 
แหละ 5 และน้ําจะแหง้ไปจากทะเลและแม่น้ําจะแหง้ผาก
6 และแม่น้ําของมันจะเน่าเหม็น และแม่น้ําแหง่การป้องกัน
จะน้อยลงและแหง้ไป ต้ นอ ้อและกอปรอืจะเหีย่วแหง้ 7 กอ
แขมท่ี แม่น้ํา  ท่ี รมิฝ่ังแม่ น้ํา และทัง้สิ ้นที ่หวา่นลงข้างแม่น้ํา
น้ันจะแหง้ไป จะถูกไล่ไปเสียและไม่ มี  อกี 8 ชาวประมงจะ
รอ้งทุกข์ คือบรรดาผู้ ท่ี ตกเบ็ดในแม่น้ําจะไว ้ทุกข์ และผู้ ท่ี 
ทอดแหลงในน้ําจะออ่นระทวย 9 คนงานท่ี หว ีป่านจะอบัอาย
ทัง้คนท่ีทอฝ้ายขาวด้วย 10 บรรดาผู้ ท่ี ทําเขื่อนและสระน้ํา
สําหรบัปลา  เป้ าหมายของเขาจะถู กบ ีบคัน้ 11 พวกเจ้านาย
แหง่โศอนัโงเ่ขลาที เดียว  ท่ี ปรกึษาท่ีฉลาดของฟาโรห ์ให ้คํา
ปรกึษาอยา่งโง ่เขลา พวกเจ้าจะพู ดก ับฟาโรห ์ได้ อยา่งไรวา่
�ข้าพระองค์เป็นบุตรของนักปราชญ์ เป็นเชื้อสายของกษั 
ตร ิย ์โบราณ � 12 พวกท่านอยู ่ท่ีไหน  นักปราชญ์ ของท่านอยู ่
ท่ีไหน  ให ้เขาบอกท่านและให้เขาทําให ้แจ ้งซิ วา่ พระเยโฮ
วาห์จอมโยธามีพระประสงค์อะไรกับอยีปิต์ 13  เจ้ านายแหง่
โศอนักลายเป็นคนโง่ และเจ้านายแหง่โนฟถูกหลอกลวง
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แล้ว บรรดาผู้ ท่ี เป็นศิ ลาม ุมเอกของตระกูลของอยีปิต์  ได้ นํา
อยีปิต์ ให ้หลงไป 14 พระเยโฮวาห์ทรงปนดวงจิตแหง่ความ
ยุง่เหยงิไว้ในอยีปิต์ และเขาทัง้หลายได้กระทําให ้อยีปิต์ แช
เชอืนในการกระทําทัง้สิน้ของมัน ดัง่คนเมาโซเซอยูบ่นสิง่ท่ี
เขาอาเจียน 15  ไม่มี อะไรท่ีจะกระทําได้เพื่อชว่ยอยีปิต์ ซ่ึงห ั
วก ็ ดี หางก็ ดี หร ือก ิ ่งก ้านก็ ดี ต้นกกก็ ดี  ไม่ อาจจะทําได้ 16 ใน
วนัน้ั นอ ียปิต์จะเป็นเหมือนผู้ หญิง จะเกรงกลัวและหวาด
กลัวต่อพระหตัถ์ซ่ึงพระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงกวดัแกวง่
เหนือเขา 17 และแผ่นดินยูดาห์จะเป็ นที ่หวาดกลัวแก่คน
อยีปิต์ เม่ือกล่าวชื่อใหค้นหน่ึงคนใดเขาก็จะกลัว เพราะพระ
ประสงค์ของพระเยโฮวาห์จอมโยธา ซ่ึงทรงประสงค์ต่อเขา
ทัง้หลาย 18 ในวนัน้ันจะมีหา้หวัเมืองในแผ่นดิ นอ ียปิต์ซ่ึง
พูดภาษาของคานาอนั และปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์จอม
โยธา เมืองหน่ึงเขาจะเรยีกวา่ เมืองแหง่การรือ้ทําลาย 19 ใน
วนัน้ันจะมีแท่นบูชาแท่นหน่ึงแด่พระเยโฮวาหใ์นท่ามกลาง
แผ่นดิ นอ ียปิต์ และมีเสาสําคัญแด่พระเยโฮวาห ์ท่ี  พรมแดน 
20 จะเป็นหมายสําคัญและเป็นพยานในแผ่นดิ นอ ียปิต์ถึง
พระเยโฮวาห์จอมโยธา เพราะเม่ือเขาทัง้หลายรอ้งทูลต่อ
พระเยโฮวาห ์เหตุ ด้วยผู้บีบบังคับเขา  พระองค์ จะทรงส่ง
ผู้ชว่ยผู้ ยิง่ ใหญ่ มาให ้เขา และผู้ น้ันจะทรงชว่ยเขาให ้พ้น 
21 และพระเยโฮวาห์จะสําแดงพระองค์ ให ้เป็ นที ่ รู ้จักแก่คน
อยีปิต์ และคนอยีปิต์จะรูจั้กพระเยโฮวาห์ในวนัน้ัน และจะ
ถวายเครือ่งสักการบูชาและเครือ่งถวาย และเขาทัง้หลาย
จะปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์และปฏิบั ติ  ตาม 22 และพระเย
โฮวาหจ์ะโจมตี อยีปิต์ ทรงโจมตี พลาง ทรงรกัษาพลาง และ
เขาทัง้หลายจะหนักลับมาหาพระเยโฮวาห์ และพระองค์จะ
ทรงฟังคําวงิวอนของเขา และทรงรกัษาเขา 23 ในวนัน้ัน
จะมีทางหลวงจากอยีปิต์ถึ งอ ัสซีเรยี และคนอสัซีเรยีจะเข้า
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มาย ังอ ียปิต์ และคนอยีปิต์ย ังอ ัสซีเรยี และคนอยีปิต์จะปรน
นิบั ติ  พร ้อมกับคนอสัซีเรยี 24 ในวนัน้ั นอ ิสราเอลจะเป็ นที ่
สามกับอยีปิต์และกับอสัซีเรยี เป็นพรท่ามกลางแผ่นดินน้ัน
25 เป็นผู้ ท่ี พระเยโฮวาหจ์อมโยธาจะทรงอาํนวยพระพรวา่ � 
อยีปิต์  ชนชาติ ของเราจงได้รบัพร และอสัซีเรยีผลงานแห ่งม 
ือของเรา และอสิราเอลมรดกของเรา�

20
อสัซีเรยีจะทําลายอยีปิต์และเอธโิอเปีย

1 ในปี ท่ี ทารทาน ( ผู้ ซ่ึงซารก์อนกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีทรง
ใช ้มาน ้ัน�  ได้ มาถึงเมืองอชัโดดและได้ ต่อสู้ ยดึเมืองอชัโดด
น้ันได้ 2 ในครัง้น้ันพระเยโฮวาห์ตรสัโดยอสิยาห ์บุ ตรชาย
อามอสวา่ �จงไปแก้ผ้ากระสอบออกจากบัน้เอวของเจ้า
และเอารองเท้าออกจากเท้าของเจ้า� และท่านก็กระทํา
ตาม เดินเปลือยกายและเท้าเปล่า 3 และพระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า �อสิยาห ์ผู้รบัใช ้ของเราเดินเปลือยกายและเท้าเปล่า
สามปี เป็นหมายสําคัญและเป็นมหศัจรรย ์แก่  อยีปิต์ และ
แก่เอธโิอเปียฉันใด 4  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยีจะนําคนอยีปิต์
ไปเป็นเชลย และจะกวาดคนเอธโิอเปียไปเป็นเชลย ทัง้คน
หนุ่มสาวและคนแก่  เปล ือยกายและเท้าเปล่า เปิ ดก ้น เป็ นที ่
ละอายแก่ อยีปิต์ 5  แล ้วเขาทัง้หลายจะกลัวและอบัอายด้วย
เหตุ เอธโิอเปียความหวงัของเขา และอยีปิต์ความโออ้วด
ของเขา 6 และชาวเกาะน้ีจะกล่าวในวนัน้ั นว ่า � ดู  เถิด  น่ี 
แหละผู้ซ่ึงเราหวงัใจ และผู้ซ่ึงเราหนีไปหาความชว่ยให้พ้น
จากกษั ตร ิยอ์สัซีเรยี และเราจะหนี ให ้พ้นได้ อยา่งไร �

21
ภาระเก่ียวกับถิน่ทุ รก ันดารเม่ือกษั ตร ิยเ์ซนนาเคอรบิจะ

บุ กรุก 
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1ภาระเก่ียวกับถิน่ทุ รก ันดารของทะเล เหมือนลมหมุนใน
ภาคใต้พัดเกล้ียงไป มันมาจากถิน่ทุ รก ันดาร จากแผ่นดิ นอ 
ันน่าครา้มกลัว 2 เขาบอกนิ มิ ตท่ี เห ้ียมหาญแก่ ข้าพเจ้า วา่ผู้
ปล้นเข้าปล้น  ผู้ ทําลายเข้าทําลาย  โอ เอลามเอย๋ จงขึ้นไป  
โอ  มี เดียเอย๋ จงเข้าล้อมซ่ึ งม ันให ้เก ิดการถอนหายใจทัง้สิน้
เราได้กระทําให ้สิ ้นไปแล้ว 3 เพราะฉะน้ันบัน้เอวของข้าพเจ้า
จึงเต็ มด ้วยความแสนระทม ความเจ็บปวดฉวยข้าพเจ้าไว้
อยา่งความเจ็บปวดท่ีหญิงกําลังคลอดบุตร ข้าพเจ้าจนใจ
เพราะสิง่ท่ี ได้ยนิ ข้าพเจ้าท้อถอยเพราะสิง่ท่ี ได้  เหน็ 4  จิ ตใจ
ของข้าพเจ้าฟุ้งซ่านไป ความหวาดเสียวกระทําให้ข้าพเจ้า
ครั ่นคร ้าม แสงโพล้ เพล ้ซ่ึงข้าพเจ้าหวงักลับทําให้ข้าพเจ้า
สัน่สะเทือน 5 จงเตรยีมสํารบัไว้ จงเฝ้าอยูบ่นหอคอย จงกิน
จงด่ืม  เจ้ านายทัง้หลายเอย๋ จงลุกขึ้นชโลมโล่ ไว ้ด้วยน้ํามัน
6 เพราะองค์พระผูเ้ป็นเจ้าตรสักับข้าพเจ้าดังน้ี วา่ �จงไป ตัง้
ยามให้เขาไปรอ้งประกาศสิง่ท่ีเขาเหน็� 7 เขาได้ เห ็นรถรบ
พรอ้มกับพลม้าเป็นคู่ ๆ  รถเทียมลาเป็นคู่ๆและรถเทียมอูฐ
เป็นคู่ ๆ  เขาได้ฟังอยา่งพินิจพิ เคราะห ์อยา่งพินิจพิ เคราะห ์ 
ทีเดียว 8  แล ้วผู้ เห ็นได้รอ้งวา่ �พวกเขามาดุจสิงโต ข้าแต่ 
องค์  พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ยนือยู่บนหอคอยตลอดไปใน
กลางวนั ข้าพระองค์ประจําอยู ่ท่ี ตําแหน่งของข้าพระองค์
ตลอดหลายคืน 9  และ  ดู  เถิด รถรบพรอ้มพลรบกับพลม้า
เป็นคู่ๆกําลังมา� และเขาตอบวา่ �บาบโิลนล่มแล้ว ล่มแล้ว
บรรดารูปเคารพสลักทัง้สิน้แหง่พระของเขา  พระองค์ ทรง
ทําลายลงถึงพื้นดิน� 10  โอ ท่านผู้ ถู กนวดและผู้ ถู กฝัดของ
ข้าพเจ้าเอย๋ ข้าพเจ้าได้ยนิอะไรจากพระเยโฮวาห์จอมโยธา
พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ข้าพเจ้าก็รอ้งประกาศแก่ท่านอยา่ง
น้ัน
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ภาระเก่ียวกั บด ู มาห ์
11 ภาระเก่ียวกั บด ู มาห ์ มี คนหน่ึงเรยีกข้าพเจ้าจากเสอรี ์

วา่ �คนยามเอย๋ ดึกเท่าไรแล้ว คนยามเอย๋ ดึกเท่าไรแล้ว�
12 คนยามตอบวา่ �เชา้มาถึง กลางคืนมาด้วย ถ้าจะถาม  ก็ 
ถามเถิด จงกลับมาอกี�

ภาระเก่ียวกับอาระเบีย
13 ภาระเก่ียวกับอาระเบีย  โอ กระบวนพ่อค้าของคนเดด

านเอย๋  เจ้ าจะพักอยู่ในดงทึบในอาระเบีย 14 ชาวแผ่นดินเท
มาได้เอาน้ํามาให้คนกระหาย เขาเอาขนมปังมาต้อนรบัคน
ล้ี ภัย 15 เพราะเขาได้ หนี จากดาบ จากดาบท่ีชกัออก จากธน ู
ท่ี  โก่ งอยู่ และจากสงครามซ่ึงทําให ้ทุกข์ ทรมานเป็นอยา่ง
มาก 16 เพราะองค์พระผู้ เป็น เจ้าตรสั กับข้าพเจ้า ดังน้ี วา่ 
�สงา่ราศีทัง้สิน้ของเคดารจ์ะถึงท่ีสุดภายในปีเดียวตามปี
จ้างลูกจ้าง 17 และนักธน ูท่ี  เหลืออยู ่ของทแกล้วทหารแหง่
ชาวเคดาร์จะเหลือน้อย เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
อสิราเอลได้ตรสัแล้ว�

22
ภาระเก่ียวกั บท ่ี ลุ ่มแหง่นิ มิ ต

1 ภาระเก่ียวกั บท ่ี ลุ ่มแหง่นิ มิ ต  ท่ี  เจ้ าได้ ขึ้นไป  เจ้ าทุก
คน  ท่ี บนหลังคาเรอืนน้ัน เป็นเรือ่งอะไรกัน 2  เจ้ า ผู้ เป็น
เมืองท่ีเต็ มด ้วยการโห ่รอ้ง เมืองท่ี อกึทึกครกึโครม นครท่ี
เต้นโลด  ผู้  ท่ี  ถู กฆ่าของเจ้ามิ ได้  ถู กฆ่าด้วยดาบ หรอืตายใน
สงคราม 3  ผู้ ครองเมืองของเจ้าทัง้หมดหนีกันไปแล้ว เขา
ถูกจับได้โดยนายธนู  ชายฉกรรจ์ ของเจ้าทุกคนถูกจับแม้วา่
เขาได้ หนี ไปไกลแล้ว 4 เพราะฉะน้ันข้าพเจ้า จึงวา่ �อยา่
มองข้าพเจ้า  ให ้ข้าพเจ้าหลัง่น้ําตาอยา่งขมขื่น อยา่อุตส่าห์
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เล้าโลมข้าพเจ้าเลย  เหตุ ด้วยการทําลายธดิาแหง่ชนชาติ
ของข้าพเจ้า� 5 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธา
ทรงมี วนัหน่ึง เป็นวาระจลาจล วาระเหยยีบยํ่า และวาระ
ยุง่เหยงิในท่ี ลุ ่มแหง่นิ มิ ต คือการพังกําแพงลงและโห่รอ้ง
ให ้แก่  ภูเขา 6 เอลามหยบิแล่งธนู กับเหล่ารถรบพรอ้มพล
รบและพลม้าและคีร ์ก็ เผยโล่ 7 ต่อมาท่ี ลุ ่ มท ่ี ดี  ท่ี สุดของ
ท่านจะเต็มไปด้วยรถรบ และพลม้าจะเข้าประจําท่ี ประตู
เมือง 8  พระองค์ ทรงเอาสิง่ปิดบังยูดาห์ไปเสียแล้ว ในวนั
น้ันท่านได้มองท่ี อาว ุธแหง่เรอืนพนา 9 ท่านได้ เห ็นชอ่งโหว ่
แห ่งนครดาวดิวา่มีหลายแหง่  แล ้ วท ่านทัง้หลายก็ เก ็ บน ้ํา
ในบ่อล่าง 10 และท่านก็นับเรอืนของเยรูซาเล็ม และท่านก็
พังเรอืนมาเสรมิกําแพงเมือง 11 ท่านทําท่ีขั บน ้ําไวร้ะหวา่ง
กําแพงทัง้สองเพื่อร ับน ้ําของสระเก่า  แต่ ท่านมิ ได้  มองดู  ผู้  
ท่ี  ได้ ทรงบันดาลเหตุ และมิ ได้  เอาใจใส่  ผู้ ทรงวางแผนงานน้ี 
ไว ้ นานมาแล้ว 12 ในวนัน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอม
โยธาทรงเรยีกให ้รํา่ไห ้และครํา่ครวญ  ให ้ มี ศีรษะโล้นและให้
คาดตัวด้วยผ้ากระสอบ 13  และ  ดู  เถิด  มี ความชื่นบานและ
ความยนิดี  มี การฆ่าววัและฆ่าแกะ  มี  การก ินเน้ือและด่ื มน 
ํ้าองุน่ � ให ้เรากินและด่ืมเถิด เพราะวา่พรุง่น้ีเราจะตาย�
14 พระเยโฮวาหจ์อมโยธาได้ทรงสําแดงในหูของข้าพเจ้าวา่
� แน่  ที เดียวท่ีจะไม่ลบความชัว่ชา้อนัน้ี ให ้ เจ้า จนกวา่เจ้าจะ
ตาย�  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตร ัสด ังน้ี

การพิพากษาต่อเชบนาห์
15  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ �ไป

เถิด ไปหาผู้รกัษาทรพัย ์สมบัติ คนน้ี คือไปยงัเชบนาห์  ผู้ดู 
แลราชสํานัก และจงพู ดก ับเขาวา่ 16  เจ้ ามี สิทธิ ์อะไรท่ี น่ี 
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และเจ้ามีใครอยู ่ท่ีน่ี  เจ้ าจึงสกัดอุโมงค์ ท่ีน่ี เพื่อตัวเจ้าเอง  
ดุ จคนสกัดอุโมงค์ในท่ี สูง และสลักท่ี อยู ่สําหรบัตนเองในศิ 
ลา 17  ดู  เถิด พระเยโฮวาห์จะทรงเหวีย่งเจ้าออกไปให้เป็น
เชลยอยา่งแรง  พระองค์ จะทรงฉวยเจ้าให ้แน่น 18 และม้วน
เจ้า และขวา้งเจ้าไปอยา่งลูกบอลล์ยงัแผ่นดินกวา้งเจ้าจะ
ตายท่ี น่ัน และท่ีน่ันจะมีรถรบอนัตระการของเจ้า  เจ้ าผู้เป็ 
นที ่ อดสู  แก่ เรอืนนายของเจ้า 19 เราจะผลักเจ้าออกไปจาก
ตําแหน่งของเจ้า และเจ้าจะถู กด ึงลงมาจากหน้าท่ีของเจ้า
20  อยู ่มาในวนัน้ันเราจะเรยีกผู้ รบัใช ้ของเรา คือเอลียาคิ
ม  บุ ตรชายฮิลคียาห์ 21 เราจะเอาเส้ือยศของเจ้ามาสวมให ้
เขา และจะเอาผ้าคาดของเจ้าคาดเขาไว้ และจะมอบอาํนาจ
ปกครองของเจ้าไวใ้นมือของเขา และเขาจะเป็นดั งบ ิดาแก่
ชาวเยรูซาเล็มและแก่ วงศ์ วานยูดาห์ 22 และเราจะวางลู กก 
ุญแจของวงัดาวดิไว้บนบ่าของเขา เขาจะเปิดและไม่ มี  ผู้ 
ใดปิด เขาจะปิดและไม่ มี  ผู้ ใดเปิด 23 และเราจะตอกเขาไว้
เหมือนตอกหมุดในท่ี มัน่คง และเขาจะเป็ นที ่น่ั งม ี เกียรติ  แก่  
วงศ์ วานบิดาของเขา 24 และเขาทัง้หลายจะแขวนไว้บนตัว
เขาซ่ึงสงา่ราศีทัง้สิน้ของวงศ์วานบิดาของเขา ลูกหลานผู้ 
สืบสาย ภาชนะเล็กๆทุกชิน้  ตัง้แต่ ถ้วยจนถึงเหยอืกทัง้สิน้
25 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า ในวนัน้ันหมุดท่ีปักแน่น
อยู่ในท่ีมัน่จะหลุด มันจะถูกโค่นลงและตกลงมา และภาระ
ท่ี อยู ่บนน้ันจะถูกขจัดออก เพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัไว ้
แล้ว �

23
ภาระเก่ียวกับเมืองไทระและเมืองไซดอน
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1 ภาระเก่ียวกับเมืองไทระ บรรดากําป่ันแหง่ทารชิชเอย๋
จงครํา่ครวญ เพราะวา่เมืองน้ันถูกทําลายรา้งเสียแล้ว  ไม่มี 
เรอืนหรอืท่าจอดเรอื เผยให้เขาทัง้หลายประจั กษ ์  ณ  แผ่ 
นดินคิทธิม 2 ชาวเกาะเอย๋ จงน่ิงเสีย  เจ้ า ซ่ึงพ่อค้าแหง่
เมืองไซดอนท่ี ผู้ ผ่านข้ามทะเลไป  ได้  ทําให ้ เจ้ าเต็มบรบูิ รณ 
์ 3 และข้ามน้ํามากหลายรายได้ของเมืองน้ันคือข้าวเมือง
ช ิโหร ์ เป็นผลเก่ียวเก็บของแม่ น้ํา เมืองน้ันเป็นพ่อค้าของ
บรรดาประชาชาติ 4  โอ ไซดอนเอย๋ จงอบัอายเถิด เพราะ
ทะเลได้ พู ดแล้ว  ท่ี กําบังเข้มแข็งของทะเลพูดวา่ � ข้าม ิ ได้ 
ปวดครรภ์ หรอืข้ามิ ได้ คลอดบุตร  ข้าม ิ ได้  เล้ียงดู  คนหนุ่ม 
หรอืบํารุงเล้ียงหญิงพรหมจาร�ี 5 เขาทัง้หลายรบัเรือ่งราว
เก่ียวกับอยีปิต์ อยา่งไร เขาจะแสนระทมอยู่ ด้วยเรือ่งราว
เมืองไทระอยา่ง น้ัน 6 จงข้ามไปยงัทารชิชเถิด ชาวเกาะ
เอย๋ จงครํา่ครวญ 7  น่ี เป็นเมือง ท่ี สน ุกสนานของเจ้า ทัง้
หลายหรอื ซ่ึงกําเนิดมาแต่กาลโบราณ ซ่ึงเท้าได้ พาม ันไป
ตัง้อยู ่ไกล 8  ผู้ ใดได้ มุ ่งหมายไว ้เชน่น้ี ต่อเมืองไทระ คือเมือง
ท่ี ให ้ มงกุฎ ซ่ึง บรรดา พ่อค้า ของ มัน เป็น เจ้า นาย ซ่ึง พวก
พาณิชของมันเป็นคนมี เกียรติ ของโลก 9 พระเยโฮวาห์จอม
โยธาทรงมุ่งหมายไว้เพื่อจะหลู่ความเยอ่หยิง่ของสงา่ราศี 
ทัง้สิน้ เพื่อหลู่ เกียรติ ของผู้ มีเกียรติ ทัง้สิน้ในแผ่นดินโลก
10  โอ ธดิาแหง่ทารชิชเอย๋ จงผ่านแผ่นดินของเจ้าข้ามไป
เหมือนแม่ น้ํา มันไม่ มี กําลั งอ ีกเลย 11  พระองค์ ทรงเหยยีด
พระหตัถ์ของพระองค์เหนือทะเล  พระองค์ ทรงบันดาลให้
บรรดาราชอาณาจักรสัน่สะเทือน พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
เก่ียวกับเรือ่งเมืองแหง่พาณิชย์ เพื่อจะทําลายท่ีกําบังเข้ม
แข็งของมันเสีย 12 และพระองค์ตร ัสว ่า � โอ ธดิาพรหมจาร ี
ผู้  ถู  กบ ีบบังคับแหง่ไซดอนเอย๋  เจ้ าจะไม่ลิงโลดต่อไปอกี จง
ลุกขึ้นข้ามไปคิทธิมเถิด  แม้  ท่ี น่ันเจ้าก็จะไม่ มี  ความสงบ �
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13  จงดู  แผ่ นดินแหง่คนเคลเดียเถิด  ชนชาติ  น้ี ยงัไม่ มี ขึ้น
มา จนกวา่คนอสัซีเรยีสถาปนาแผ่นดินน้ันไว้สําหรบัคนท่ี
อาศัยอยู่ตามถิน่ทุ รก ันดาร พวกเขาได้ก่อเชงิเทินของเขา
ขึ้น พวกเขาก่อวงัทัง้หลายของเขาขึ้น  แต่ ท่านกระทําให้
มันเป็ นที ่ ปรกัหกัพัง 14 บรรดากําป่ันแหง่ทารชิชเอย๋ จง
ครํา่ครวญเถิด เพราะวา่ท่ีกําบังเข้มแข็งของเจ้าถูกทิง้รา้ง
เสียแล้ว 15 ต่อมาในวนัน้ัน เขาจะลืมเมืองไทระเจ็ดสิบปี
อยา่งกับอายุของกษั ตร ิย ์องค์  เดียว พอสิน้เจ็ดสิบปีไทระจะ
รอ้งเพลงอยา่งหญิงแพศยาวา่ 16 �หญิงแพศยาท่ีเขาลืม
แล้วเอย๋ จงหยบิพิณเขาคู่เดินไปทัว่เมือง จงบรรเลงเพลง
ไพเราะ รอ้งเพลงหลายๆบท เพื่อเขาจะระลึกเจ้าได้� 17 ต่อ
มาเม่ือสิน้เจ็ดสิบปี พระเยโฮวาห์จะทรงเยีย่มเยยีนเมือง
ไทระ และเมืองน้ันจะกลับไปรบัจ้างใหม่ และจะเล่นชู้ กับ
บรรดาราชอาณาจักรทัง้ สิน้บนพื้นโลก 18  สิ นค้าของมัน
และสินจ้างของมันจะเป็นของบร ิสุทธ ์ิถวายแด่พระเยโฮ
วาห์ จะไม่สะสมไวห้รอืเก็ บน ิง่ไว้  แต่  สิ นค้าของมันจะอาํนวย
อาหารอุดมและเส้ือผ้างามแก่บรรดาผู้ ท่ีอยู ่ต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์

24
พอสมัยความทุกข์ ต่างๆผ่านไปแล้ วก ็จะเกิดยุคแหง่

อาณาจักรของพระครสิต์
1  ดู  เถิด พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง ทิง้ โลก ให ้รา้ง และ ทรง

กระทําให้รา้ง เปล่า และพระองค์จะทรงควํา่แผ่นดินโลก
และ กระจาย ผู้ อาศัย ของ มัน 2 และ จะ เป็น อยา่ง น้ัน ต่อ
ปุโรหติ อยา่งเป็ นก ับประชาชน ต่อนายของเขา อยา่งเป็ นก 
ับทาส ต่อนายผู้หญิงของเขา อยา่งเป็ นก ับสาวใช้ ต่อผู้ ขาย 
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อยา่งเป็ นก ับผู้ ซ้ือ ต่อผู้ ยมื อยา่งเป็ นก ับผู้ ให้ยมื ต่อผู้ ให ้ยมื
โดยคิดดอกเบี้ย อยา่งผู้ยมืโดยคิดดอกเบี้ย 3  แผ่ นดินน้ันจะ
ถูกทิง้รา้งอยา่งสิน้เชงิ และถูกปล้นหมดสิน้ เพราะพระเย
โฮวาห ์ได้ ตรสัพระวจนะน้ี แล้ว 4 โลกก็ ไวทุ้กข์ และเหีย่วแหง้
ไป พิภพก็ออ่นระทวยและเหีย่วแหง้ คนสูงศั กด ์ิของโลกก็
ออ่นระทวยไป 5 โลกน้ี มี  ราคี เพราะผู้อาศัยในน้ัน เพราะเขา
ทัง้หลายละเมิดต่อพระราชบัญญั ติ  ได้ ฝ่าฝืนกฎ  ได้ หกัพันธ
สัญญานิรนัดร ์น้ัน 6 เพราะฉะน้ันคําสาปก็ กล ืนโลก และผู้ 
ท่ี อาศัยในน้ั นก ็ โดดเด่ียว เพราะฉะน้ันผู้อาศัยในแผ่นดิน
โลกจึงถูกเผาผลาญ  มี คนเหลือน้อย 7 น้ําองุน่ใหม่ ก็  ไวทุ้กข์ 
เถาองุ ่นก ็ ออ่นระทวย  จิ ตใจท่ีรืน่เรงิทัง้ปวงก็ ถอนหายใจ 
8 เสียงสนกุสนานของราํมะนาก็ เงยีบ เสียงของผู้เบิกบาน
ก็หยุดเสีย เสียงสนกุสนานของพิณเขาคู่ ก็  เงยีบ 9 เขาจะไม่
ด่ืมเหล้าองุน่พรอ้มกับการรอ้งเพลงอกี เมร ัยก ็จะเป็นของ
ขมแก่ ผู้  ท่ี  ด่ืม 10 เมืองท่ีจลาจลแตกหกัเสียแล้ว บ้านทุกหลั 
งก ็ปิดหมด  ไม่  ให ้ใครเข้าไป 11  มี เสียงรอ้งท่ีกลางถนนด้วย
เรือ่งเหล้าองุน่ ความชื่นบานทัง้สิ ้นก เ็ยอืกเยน็ลงแล้ว  ความ
ยนิดี ของแผ่นดิ นก ห็ายสูญไป 12  มี การรกรา้งวา่งเปล่าทิง้ไว้
ในเมือง  ประตู เมืองก็ ถู กทุบทําลายเสีย 13 เพราะจะเป็นเชน่
น้ี อยู ่ท่ามกลางแผ่นดิน ท่ามกลางชนชาติ ทัง้หลาย อยา่งกับ
เม่ือต้นมะกอกเทศถูกเขยา่ อยา่งเม่ือการเก็บเล็มตามเถา
องุน่สิน้ลง 14 เขาทัง้หลายจะเปล่งเสียงของเขาขึ้น เขาจะ
รอ้งเพลงฉลองความโออ่า่ตระการของพระเยโฮวาห์ เขา
จะโห่รอ้งจากทะเล 15 เพราะฉะน้ันในรุง่อรุณจงถวายสงา่
ราศี แด่ พระเยโฮวาห์ ในเกาะทัง้หลายแหง่ทะเลจงถวายแด่
พระนามแหง่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของอสิราเอล
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 ความทุกข์ เวทนาครัง้ใหญ่ (สดด 2:5;  วว 7:14)
16  ตัง้แต่  ท่ี สุดปลายโลกเราได้ยนิเสียงเพลงสรรเสรญิ

วา่สงา่ราศีจงมี แก่  ผู้  ชอบธรรม  แต่ ข้าพเจ้าวา่ �ข้าพเจ้า
ก็ ผ่ายผอม ข้าพเจ้าก็ ผ่ายผอม  วบิัติ  แก่  ข้าพเจ้า เพราะคน
ทรยศประพฤติอยา่งทรยศยิง่  เอย คนทรยศประพฤติอยา่ง
ทรยศยิง่� 17  โอ ชาวแผ่นดินโลกเอย๋ ความสยดสยองและ
หลุมพรางและกั บก ็มาทันเจ้าแล้ว 18 ต่อมาผู้ ใดหนีเม่ือ
ได้ยนิเสียงความสยดสยองน้ัน จะตกในหลุมพราง และผู้ 
ท่ี  ปี นออกมาจากหลุมพรางก็จะติ ดก ับ เพราะวา่หน้าต่าง
ของฟ้าสวรรค์ ก็  ถู กเปิด และรากฐานของแผ่นดินโลกก็ หวัน่
ไหว 19 โลกแตกสลายสิน้เชงิแล้ว โลกแตกเป็นเส่ียงๆ โลก
ถูกเขยา่อยา่งรุนแรง 20 โลกก็จะซวนเซไปอยา่งคนเมา มัน
จะแกวง่ไปอยา่งเพิง การละเมิดของโลกจะหนักอยู่บนมัน
และมันจะล้มและจะไม่ ลุ  กอ ีก 21 ต่อมาในวนัน้ันพระเยโฮ
วาห์จะทรงลงโทษบรวิารของฟ้าสวรรค์ในฟ้าสวรรค์ และ
บรรดากษั ตร ิยข์องแผ่นดินโลกในแผ่นดินโลก

การเป็นขึ้นมาจากความตายครัง้แรก
22 เขาทัง้หลายจะถูกรวบรวมไว ้ด้วยกัน ดัง่นักโทษในคุก

มืด เขาทัง้หลายจะถู กก ักขังไวใ้นคุก และต่อมาหลายวนัเขา
จึงจะถูกลงโทษ 23  แล ้วดวงจันทรจ์ะอดสู และดวงอาทิตย์
จะอบัอาย เพราะวา่พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงราชย์บน
ภูเขาศิโยนและในเยรูซาเล็ม และสงา่ราศีจะปรากฏต่อหน้า
พวกผู้ ใหญ่ ของพระองค์

25
การมีชยัในยุคแหง่อาณาจักรของพระครสิต์
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1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์จะยอพระเกียรติ พระองค์ ข้าพระองค์
จะสรรเสรญิพระนามของพระองค์ เพราะพระองค์ ได้ ทรง
กระทําการมหศัจรรย์ แผนงานท่ี พระองค์ ทรงดําร ิไว ้นาน
มาแล้ วก ็ สัตย ์ซ่ือและเป็นความจรงิ 2 เพราะพระองค์ ได้ 
ทรงกระทําให้เมืองเป็นกองขยะ เมืองมีป้อมเป็ นที ่ ปรกัหกั
พัง วงัของชนต่างด้าวไม่เป็นเมืองต่อไปอกี จะไม่ก่อสรา้งขึ้ 
นอ ีกเลย 3 เพราะฉะน้ันประชาชาติ ท่ี  แข ็งแรงจะถวายสงา่
ราศี แด่  พระองค์ หวัเมืองของบรรดาประชาชาติ ท่ี ทารุณจะ
เกรงกลัวพระองค์ 4 เพราะพระองค์ ได้ ทรงเป็ นที ่กําบังเข้ม
แข็งของคนยากจน ทรงเป็ นที ่กําบังเข้มแข็งของคนขัดสน
เม่ือเขาทุกข์ ใจ ทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัยจากพายุ และเป็ นร ่มกัน
ความรอ้น เม่ือลมของผู้ ท่ี ทารุณก็เหมือนพายุพัดกําแพง
5 เหมือนความรอ้นในท่ี แหง้  พระองค์ จะทรงระงบัเสียงของ
คนต่างด้าว รม่เมฆระงบัความรอ้นฉันใด กิง่ของผู้ทารุณ
ก็จะถูกตัดลงฉันน้ัน 6 บนภูเขาน้ีพระเยโฮวาห์จอมโยธา
จะทรงจัดการเล้ียงสําหรบับรรดาชนชาติ ทัง้หลาย เป็นการ
เล้ียงด้วยของอว้นพี เป็นการเล้ียงด้วยน้ําองุ ่นที ่ตกตะกอน
แล้ว ด้วยของอว้นพี มี ไขมันในกระดูกเต็ม ด้วยน้ําองุน่ตก
ตะกอนท่ีกรองแล้ว 7 และบนภูเขาน้ี พระองค์ จะทรงทําลาย
ผ้าคลุมหน้าซ่ึงคลุมหน้าบรรดาชนชาติ ทัง้หลาย และม่าน
ซ่ึงกางอยู่ เหนือบรรดาประชาชาติ 8  พระองค์ จะทรงกลืน
ความตายด้วยการมี ชยั และองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะ
ทรงเชด็น้ําตาจากหน้าทัง้ปวง และพระองค์จะทรงเอาการ
ลบหลู่ ชนชาติ ของพระองค์ไปเสียจากทัว่แผ่นดินโลก เพ
ราะพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัแล้ว 9 ในวนัน้ันเขาจะกล่าวกั นว 
่า � ดู  เถิด  น่ี คือ พระเจ้า ของ เรา ทัง้ หลาย เรา ได้ รอ คอย
พระองค์ เพื่อวา่พระองค์จะทรงชว่ยเราให ้รอด  น่ี คือพระ
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เยโฮวาห์ เราได้รอคอยพระองค์  ให ้เรายนิดีและเปรมปร ี
ดิ ์ในความรอดของพระองค์� 10 เพราะพระหตัถ์ของพระ
เยโฮวาห์จะพักอยู่บนภูเขา น้ี และโมอบัจะถูกเหยยีบยํ่า
ลงภายใต้ พระองค์ เหมือนเหยยีบฟางลงในหลุมมูลสัตว์
11 และพระองค์จะทรงกางพระหตัถ์ของพระองค์ท่ามกลาง
พวกเขา ดัง่คนวา่ยน้ํากางมือวา่ยน้ํา และพระองค์จะทรงให้
ความเยอ่หยิง่ของเขาต่ําลงพรอ้มกับฝีมือชาํนาญของเขา
12 ป้อมสูงของกําแพงเมืองของเจ้าน้ันพระองค์จะทรงใหต่ํ้า
ลง ทรงเหยยีดลง และเหวีย่งลงถึ งด ิน  แม้ กระทัง่ถึงผงคลี

26
เพลง ของ ผู้ ท่ี รอด แล้ว ใน ยุค แหง่ อาณาจักร ของ พระ

ครสิต์
1 ใน วนั น้ัน เขา จะ รอ้ง เพลง น้ี ใน แผ่น ดิน ยู ดาห์ �เรา

มี เมือง เข้ม แข็ง เมือง หน่ึง พระเจ้า จะ ทรง ตัง้ ความ รอด
ไว้ เป็น กําแพงและป้อมปราการ 2 จงเปิดประตู เมือง เถิด
เพื่อประชาชาติ ท่ี ชอบธรรมซ่ึงรกัษาความจรงิไว้จะได้ เข้า
มา 3 ใจ แน่ว แน่ ใน พระองค์ น้ัน  พระองค์ ทรง รกัษา ไว้ ใน
สันติภาพ อนั สมบู รณ ์ เพราะ เขา วางใจ ใน พระองค์ 4 จง
วางใจในพระเยโฮวาห ์เป็นนิตย ์ เพราะพระเยโฮวาห์ คือ
พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระกําลังนิรนัดร์ 5 เพราะพระองค์
ทรง ให้ ชาว เมือง ท่ี สูงส่ง น้ัน คือ เมือง ท่ี สูงส่ง น้ัน ต่ํา ลง  
พระองค์ ทรงให้มันต่ําลง  พระองค์ ทรงให้มันต่ําลง ต่ําลงถึ 
งด ิน  พระองค์ ทรงให้ มันลงท่ี ผงคลี 6  เท ้าเหยยีบมัน คือ
เท้าของคนยากจน คือยา่ง เท้าของคนขัดสน� 7 หนทาง
ของคนชอบธรรมก็ ราบเรยีบ  พระองค์  ผู้  เท ่ียงธรรมทรง
กระทําให ้วถีิ ของคนชอบธรรมราบรืน่ 8  โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ ข้าพระองค์ทัง้หลายรอคอยพระองค์ อยู ่ในวถีิ แห ่ง
คําตัดสินของพระองค์ พระนามอนัเป็ นที ่ระลึกของพระองค์
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เป็ นที ่ จิ ตวญิญาณของข้าพระองค์ ปรารถนา 9  จิ ตใจของข้า
พระองค์ อยากได้  พระองค์ ในกลางคืน  จิ ตวญิญาณภายใน
ข้า พระองค์ แสวงหา พระองค์ อยา่ง รอ้นรน เพราะ เม่ือ คํา
ตัดสินของพระองค์ อยู ่ในแผ่นดินโลก ชาวพิภพจะได้ เรยีน
รู ้ถึงความชอบธรรม 10 ถ้า สําแดงพระคุณแก่ คนชัว่ เขา
ก็ จะ ไม่ เรยีน รู ้ ความ ชอบ ธรรม เขา จะ ประพฤติ อยา่ งอ ยุ 
ติ ธรรมในแผ่นดิ นที ่ เท่ียงธรรม และจะมองไม่ เห ็นความ
โออ่า่ตระการของพระเยโฮวาห์ 11 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เม่ือ
พระหตัถ์ ของ พระองค์ ชู ขึ้น เขา ก็ จะ มอง ไม่ เหน็  แต่ เขา
จะมองเหน็ และจะได้ อบัอาย เพราะเขามีความอจิฉาต่อ
ชนชาติของพระองค์  เอย ไฟแหง่ส่วนปฏิ ปักษ์ ของพระองค์
จะเผาผลาญเขาเสีย 12 ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ จะ
สถาปนาสันติภาพเพื่อข้าพระองค์ ทัง้หลาย เพราะพระองค์ 
ได้ ทรง กระทํา บรรดา กิจการ ของ พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ 
เชน่ เดียวกัน 13  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้า
พระองค์  เจ้ านายอื่นนอกเหนือพระองค์ ได้ ครอบครองพวก
ข้าพระองค์  แต่ ข้าพระองค์จะกล่าวถึงพระนามของพระองค์ 
เท่าน้ัน 14 เขาทัง้หลายตายแล้ว เขาจะไม่ มี  ช ีว ิตอ ีก เขาเป็น
ชาวแดนคนตาย เขาจะไม่เป็นขึ้ นอ ีก เพราะฉะน้ันพระองค์ 
ได้ ทรงเยีย่มเยยีนและทรงทําลายเขา และทรงกวาดความ
ระลึก ถึง เขา ทัง้ สิน้ เสีย 15  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์  แต่  
พระองค์ ทรงเพิม่ประชาชนขึ้น  พระองค์ ทรงเพิม่ประชาชน
ขึ้น  พระองค์  ได้ ทรงรบัสงา่ราศี  พระองค์ ทรงขยายเขตแดน
ของ แผ่น ดิน ไกล ไป ถึงท่ี สุด ปลาย แผ่น ดิน โลก 16 ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ ในยามทุกข์ ใจเขาได้แสวงหาพระองค์ เขา
ทัง้หลายหลัง่คําอธษิฐานออกมาในเม่ือการตีสอนอยู่เหนือ
เขาทัง้หลาย 17 ดัง่หญิ งม ี ครรภ์ เม่ือใกล้ ถึงกําหนดเวลา
คลอด  ก็  เจ ็บปวดและรอ้งออกมาด้วยความเจ็บปวดรวดรา้ว
อยา่งฉับพลัน  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทัง้หลาย
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ก็เป็นเชน่น้ันในสายพระเนตรของพระองค์ 18 ข้าพระองค์ 
มีครรภ์ ข้าพระองค์ บิ ดตัว เป็นเหมือนข้าพระองค์คลอดลม
ข้าพระองค์ มิได้ ทําการชว่ยให้พ้นในแผ่นดินโลก และชาว
พิภพมิ ได้ ล้มลง 19คนตายของพระองค์จะมี ชวีติ ศพของเขา
ทัง้หลายจะลุกขึ้นพรอ้มกับศพของข้าพระองค์  ผู้ อาศัยอยู่
ในผงคลี เอย๋ จงต่ืนเถิดและรอ้งเพลง เพราะน้ําค้างของเจ้า
เป็นเหมือนน้ําค้างบนผัก และแผ่นดินโลกจะให้ชาวแดน
คนตายเป็นขึ้น

อสิราเอลพบท่ี ล้ี ภัยในสมัยความทุกข์เวทนาครัง้ใหญ่ ( 
วว 12:14)

20 มา เถิด  ชนชาติ ของ ข้าพเจ้า เอย๋ จง เข้า ใน หอ้ง ของ
เจ้าและปิดประตู เสีย จงซ่อนตัวเจ้าอยู่สักพักหน่ึง จนกวา่
พระพิโรธจะผ่านไป 21  เพราะ  ดู  เถิด พระเยโฮวาห์กําลัง
เสด็จออกมาจากสถานท่ีของพระองค์ เพื่อลงโทษชาวแผ่น
ดินโลก เพราะความชัว่ชา้ของเขาทัง้หลาย และแผ่นดิน
โลกจะเปิดเผยโลหติซ่ึงหลัง่อยู่บนมัน และจะไม่ปิดบังผู้ ถู 
กฆ่าของมันไว ้อกี 

27
อสิราเอลจะถูกรวบรวมกั นอ ีก

1 ในวนัน้ัน พระเยโฮวาหจ์ะทรงลงโทษด้วยพระแสงอ ันร 
้ายกาจ  ยิง่ใหญ่ และแข็งแกรง่ของพระองค์ต่อเลวีอาธาน
ซ่ึงเป็นพญานาคท่ีฉกกัด คือเลวอีาธานพญานาคท่ี ขด และ
พระองค์จะทรงประหารมังกรท่ี อยู ่ในทะเล 2 ในวนัน้ัน จง
รอ้งเพลงถึงเธอวา่ �สวนองุน่แหง่น้ําองุน่สี แดง 3 เราคือ
พระเยโฮวาห์ เป็นผู้รกัษาดูแลมัน เราจะรดน้ํามันอยู ่ทุก
ขณะ เกรง วา่ ผู้ หน ่ึง ผู้ ใด จะ ทํา อนัตราย มัน เรา จะ รกัษา
มันไว้ทัง้กลางวนักลางคืน 4 เราไม่ มี ความพิโรธ ใครเล่า
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จะให ้มี หนามยอ่ยหนามใหญ่ขึ้นมาสู้รบกับเรา เราจะออก
รบกับมัน เราจะเผามันเสียด้วยกัน 5 หรอืให้เขาเกาะอยู่
กับกําลังของเราเพื่อให้เขาทําสันติภาพกับเรา  แล ้วเขาจะ
ทําสันติภาพกับเรา� 6  พระองค์ จะทรงกระทําให ้คนที ่ออก
มาจากยาโคบหยัง่ราก อสิราเอลจะผลิดอกและแตกหน่อ
กระทําให้พื้นพิภพทัง้สิ ้นม ีผลเต็ม 7  พระองค์ ทรงโบยตีเขา
อยา่งท่ี พระองค์ โบยตีเขาทัง้หลายท่ีโบยตีเขาหรอื หรอืเขา
ถูกฆ่าอยา่งคนทัง้หลายท่ี ถู กเขาฆ่าแล้ว 8 ด้วยการขับไล่
ด้วยการกวาดไปเป็นเชลย  พระองค์ ทรงต่อสู้ แย ้ งก ับเขา
พระองค์ ทรงกวาดเขาไปด้วยลมดุเดือดของพระองค์ในวนั
แหง่ลมตะวนัออก 9 เพราะฉะน้ันจะลบความชัว่ชา้ของยาโค
บอยา่งน้ี แหละ และน่ีเป็นผลเต็มขนาดในการปลดบาปของ
เขา คือเม่ือเขาทําศิลาทัง้สิน้ของแท่นบูชาให้เป็นเหมือน
หนิดินสอพองท่ี ถู กบดเป็นชิน้ๆ จะไม่ มี เสารูปเคารพ หรอื
รูปเคารพตัง้อยู ่ได้ 10 เพราะเมืองหน้าด่านก็จะรกรา้ง  ท่ี 
อาศั ยก ็ ถู กละทิง้และทอดทิง้อยา่งกับถิน่ทุ รก ันดาร ลูกววั
จะหากินอยู ่ท่ีน่ัน มันจะนอนลงท่ีน่ันและกิ นก ่ิงไม้ในท่ี น้ัน 
11 เม่ื อก ่ิงน้ันแหง้ มั นก ็จะถู กห ัก พวกผู้หญิ งก ็มาเอามัน
ไปก่อไฟ เพราะน่ีเป็นชนชาติ ท่ี  ไร ้ ความเข้าใจ เพราะฉะน้ัน
ผู้ ท่ี ทรงสรา้งเขาก็จะไม่สงสารเขา  ผู้  ท่ี ทรง ป้ันเขาจะไม่
ทรงสําแดงพระคุณแก่ เขา 12 ต่อมาในวนัน้ัน พระเยโฮวาห์
จะทรงนวดเอาข้าวตัง้แต่ แม่น ้ําไปจนถึงลําธารอยีปิต์  โอ 
ประชาชนอสิราเอลเอย๋  เจ้ าจะถูกเก็บรวมเข้ามาทีละคนๆ
13 และอยู่มาในวนัน้ันเขาจะเป่าแตรใหญ่ และบรรดาผู้ ท่ี 
กําลังพินาศอยู่ในแผ่นดิ นอ ัสซีเรยี และบรรดาผู้ ถู กขับไล่
ออกไปยงัแผ่นดิ นอ ียปิต์จะมานมัสการพระเยโฮวาห์ บนภู
เขาบร ิสุทธ ิ์ ท่ี  เยรูซาเล็ม 
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28
เอฟราอมิจะถูกกวาดไปเป็นเชลย (2 พกษ 17:3-18)

1  วบิัติ  แก่ มงกุฎอนัโอ ่อา่  แก่ คนขี้เมาแหง่เอฟราอมิ ซ่ึง
ความงามอ ันร ุ่งเรอืงของเขาเหมือนดอกไม้ ท่ี กําลังรว่งโรย
ซ่ึงอยู่บนยอดเขาในท่ี ลุ ่ มอ ั นอ ุดมของบรรดาผู้ ท่ี เหล้าองุ ่นม ี 
ชยั 2  ดู  เถิด  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าทรงมี ผู้  หน ึ่งท่ี มี กําลังและแข็ง
แรง เหมือนพายุ ลูกเหบ็ อนัเป็นพายุ ทําลาย เหมือนพายุน้ํา
ท่ีกําลังไหลท่วม ซ่ึงจะเหวีย่งลงถึ งด ินด้วยพระหตัถ์ 3 มงกุฎ
อนัโอ ่อา่ คือคนขี้เมาแหง่เอฟราอมิ จะถูกเหยยีบอยู ่ใต้เท้า 
4 และความงามอ ันร ุ่งโรจน์ของเขา ซ่ึงอยู่บนยอดเขาในท่ี ลุ 
่ มอ ั นอ ุ ดม จะเป็นดอกไม้ ท่ี กําลังรว่งโรย จะเป็นเหมือนผล
ท่ีแรกสุ กก ่อนฤดู รอ้น เม่ือคนเหน็เข้าก็กิ นม ันเสียพอถึ งม ือ
เขาเท่าน้ัน 5 ในวนัน้ัน พระเยโฮวาหจ์อมโยธา จะเป็นมงกุฎ
แหง่สงา่ราศี และเป็นมงกุฎแหง่ความงาม  แก่  คนที ่ เหลือ
อยู ่ แห ่งชนชาติของพระองค์ 6 และเป็ นว ิญญาณแหง่ความ
ยุ ติ ธรรมแก่เขาผู้น่ังพิพากษา และเป็นกําลังของผู้ เหล่ าน้ัน
ผูห้นัการสงครามกลับเสียท่ี ประตูเมือง 7 เขาเหล่าน้ีซมซาน
ไปด้วยเหล้าองุน่เหมือนกัน และโซเซไปด้วยเมรยั  ปุ โรหติ
และผู้ พยากรณ์  ก็ ซมซานไปด้วยเมรยั เขาทัง้หลายถูกกลืน
ไปหมดด้วยเหล้าองุน่ เขาโซเซไปด้วยเมรยั เขาเหน็ผิดไป
เขาสะดุดในการให ้คําพิพากษา 8 เพราะสําร ับท ุกสําร ับก 
็ มี อาเจียนและความโสโครกเต็ม  ไม่มี  ท่ี ใดท่ี สะอาด 9 เขา
จะสอนความรู ้ให ้ แก่  ใคร เขาจะให ้ผู้ ใดเข้าใจหลักคําสอน  
ให ้ แก่ คนเหล่าน้ั นที ่หยา่นมหรอื หรอืให ้แก่ คนเอามาจาก
อก 10 เพราะเป็นข้ อบ ังคับซ้อนข้ อบ ังคับ ข้ อบ ังคับซ้อนข้ 
อบ ังคับ บรรทัดซ้อนบรรทัด บรรทัดซ้อนบรรทัด  ท่ีน่ี  นิด  ท่ี 
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น่ันหน่อย 11  เปล่า  แต่  พระองค์ จะตรสักับชนชาติ น้ี โดยต่าง
ภาษาและโดยรมิฝีปากของคนต่างด้าว 12 คือแก่บรรดาผู้ ท่ี  
พระองค์ ตร ัสว ่า � น่ี คือการหยุดพัก จงใหก้ารหยุดพักแก่คน
เหน็ดเหน่ือย และน่ีคือการพักผ่อน� ถึงกระน้ันเขาก็จะไม่ 
ฟัง 13 เพราะฉะน้ันพระวจนะของพระเยโฮวาหจึ์งเป็นอยา่ง
น้ี แก่  เขา เป็นข้ อบ ังคับซ้อนข้ อบ ังคับ ข้ อบ ังคับซ้อนข้ อบ ัง
คับ เป็นบรรทัดซ้อนบรรทัด บรรทัดซ้อนบรรทัด  ท่ีน่ี  นิด  ท่ี 
น่ันหน่อย เพื่อเขาจะไปและถอยหลัง และจะแตก และจะ
ติดบ่วงและจะถูกจับไป

ความหายนะของเอฟราอมิได้ตักเตือนยูดาห์
14 เพราะฉะน้ันเจ้าทัง้หลายคนมักเยาะเยย้เอย๋ จงฟัง

พระวจนะของพระเยโฮวาห์ คือเจ้าผู้ปกครองชนชาติ น้ี ใน
เยรูซาเล็ม 15 เพราะเจ้าทัง้หลายได้ กล ่าวแล้ วว ่า �เราได้
กระทําพันธสัญญาไว้กับความตาย และเราทําความตกลง
ไว้กับนรก เม่ือภัยพิบั ติ อนัท่วมท้นผ่านไป จะไม่มาถึงเรา
เพราะ เรา ทําให้ความ เท็จ เป็ นที ่ ล้ี ภัย ของ เรา และ เรา ได้
กําบังอยู่ในความมุสา� 16 เพราะฉะน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตร ัสด ัง น้ี วา่ � ดู  เถิด เราวางศิลาไว้ในศิโยนเพื่อ
เป็นรากฐาน คือศิลาท่ีทดสอบแล้ว เป็นศิ ลาม ุมเอกอยา่ง
ประเสรฐิ เป็นรากฐานอ ันม ่ันคง เขาผู้ น้ั นที ่เชื่อจะไม่ รบี
รอ้น 17และเราจะกระทําความยุ ติ ธรรมใหเ้ป็นเชอืกวดั และ
ความชอบธรรมให้เป็นลู กด ่ิง และลูกเหบ็จะกวาดเอาความ
เท็ จอ ันเป็ นที ่ ล้ี ภัยไปเสีย และน้ําจะท่วมท้ นที ่ กําบัง � 18  
แล ้วพันธสัญญาของเจ้ากับความตายจะเป็นโมฆะ และข้อ
ตกลงของเจ้ากับนรกจะไม่ ดํารง เม่ือภัยพิบั ติ อนัท่วมท้น
ผ่านไป  เจ้ าจะถูกเหยยีบยํ่าลงด้วยโทษน้ัน 19 มันผ่านไป
บ่อยเท่าใด มั นก ็จะเอาตัวเจ้า เพราะมันจะผ่านไปเชา้แล้ว
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เชา้เล่า ทัง้กลางวนัและกลางคืน เม่ือเข้าใจข่าว  ก็ จะเกิด
แต่ความสยดสยองเท่าน้ัน 20 เพราะท่ีนอนน้ันสัน้เกิ นที ่คน
หน่ึงคนใดจะเหยยีดอยู่บนน้ัน และผ้าหม่ก็แคบไม่พอคลุม
ตัว 21 เพราะวา่พระเยโฮวาห์จะทรงลุกขึ้นอยา่งท่ีบนภูเขา
เปร ิซิม  พระองค์ จะพระพิโรธอยา่งท่ีในหุบเขากิเบโอน เพื่อ
กระทําพระราชกิจของพระองค์ พระราชกิจของพระองค์
น้ันประหลาด และเพื่อ กระทํา งานของพระองค์ งานของ
พระองค์ ก็  แปลก 22 เพราะฉะน้ันบัดน้ีอยา่เป็นคนเยาะเยย้  
เกล ือกวา่พันธะของเจ้าจะเข้มงวดขึ้น เพราะข้าพเจ้าได้ยนิ
กฤษฎีกากําหนดการทําลายเหนือแผ่นดินทัง้สิน้แล้ว จาก
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธา 23  เงีย่หู ลงซิ และฟัง
เสียงข้าพเจ้า  สด ับซี และฟังคําพูดของข้าพเจ้า 24 เขาผู้
ไถนาเพื่อหวา่น ไถอยู่เสมอหรอื เขาเบิ กด ินและคราดอยู ่
เป็นนิตย ์ หรอื 25 เม่ือเขาปราบผิวลงแล้ว เขาไม่หวา่นเทียน
แดงและยีห่รา่ เขาไม่ ใส่  ข้าวสาลี  เป็นแถว และข้าวบาร ์เลย 
์ในท่ีอนัเหมาะของมัน และหวา่นข้าวไรไว้เป็นคันแดนหรอื
26 เพราะพระเจ้าของเขาทรงสัง่สอนเขาถูกต้อง  พระองค์  
ได้ สอนเขา 27 เขาไม่นวดเทียนแดงด้วยเล่ือนนวดข้าว และ
เขาไม่เอาล้อเกวยีนกลิง้ทับยีห่รา่  แต่ เขาเอาไม้พลองตี เท 
ียนแดงใหห้ลุดออก และเอาตะบองตี ย ่ีหรา่ 28 คนใดบดข้าว
ท่ีทําขนมปังหรอื  เปล ่าเลย เขาไม่นวดมันเป็นนิตย์ เม่ือเขา
ขับล้อเกวยีนเทียมม้าทับมันแล้ว เขามิ ได้ บดมันด้วยคนขี่ 
ม้า 29 เรือ่งน้ีมาจากพระเยโฮวาห์จอมโยธาด้วย  พระองค์  
มหศัจรรย ์นักในการปรกึษา และวเิศษในเรือ่งการกระทํา

29
คําตักเตือนแก่ ยู ดาหแ์ละเยรูซาเล็ม

1  วบิัติ  แก่ อารเีอล อารเีอล นครซ่ึงดาวดิทรงตัง้ค่าย จง
เพิม่ปี เข ้ากับปี จงให ้มี เทศกาลถวายเครือ่งบูชาตามรอบ
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ของมัน 2 เรายงัจะใหอ้ารเีอลทุกข์ ใจ จะมีการรอ้งครํา่ครวญ
และรอ้งทุกข์ และเมือง น้ันจะเป็นเหมือนอารีเอลแก่ เรา 
3และเราจะตัง้ค่ายอยูร่อบเจ้า และเราจะล้อมเจ้ากับบรรดา
หอรบ และเราจะยกเชงิเทินขึ้นสู้ เจ้า 4 และเจ้าจะถูกเหยยีบ
ลง  เจ้ าจะพูดมาจากท่ีลึกของแผ่นดินโลก คําของเจ้าจะมา
จากท่ีต่ําลงในผงคลี เสียงของเจ้าจะมาจากพื้นดินเหมือน
เสียงผี และคําพูดของเจ้าจะกระซิบออกมาจากผงคลี 5  
แต่ มวลชาวต่างประเทศของเจ้าจะเหมือนผงคลี ละเอยีด 
และผู้น่ากลั วท ้ังมวลจะเหมือนแกลบท่ี ฟุ ้งหายไป  เออ ชัว่
ประเดีย๋วเดียวและในทั นที  ทันใด 6 พระเยโฮวาห์จอมโยธา
จะทรงเยีย่มเยยีนเจ้าด้วยฟ้ารอ้งและด้วยแผ่นดินไหว และ
ด้วยเสียงกัมปนาท ด้วยพายุและพายุ แรงกล้า ด้วยเปลว
แหง่เพลิงเผาผลาญ 7 และมวลประชาชาติทัง้สิ ้นที ่ ต่อสู้ กับ
อารีเอล ทัง้หมดท่ี ต่อสู้ กับเขาและกั บท ่ีกําบังเข้มแข็งของ
เขาและทําให้เขาทุกข์ ใจ จะเป็นเหมือนความฝันคือนิ มิ ตใน
กลางคืน 8 อยา่งเม่ือคนหวิฝั นว ่า  ดู  เถิด เขากําลั งก ินอยู่
และต่ืนขึ้ นก ็ยงัหวิอยู่  จิ ตใจเขาไม่ อิม่ หรอืเหมือนเม่ือคน
กระหายฝั นว ่า  ดู  เถิด เขากําลั งด ื่มอยู่  แล ้วต่ืนขึ้นมา  ดู  เถิด 
 ออ่นเปล้ีย  จิ ตใจของเขายงัแหง้ผาก มวลประชาชาติทัง้สิ ้
นที ่ ต่อสู้ กับภูเขาศิโยนก็จะเป็นเชน่น้ัน

 พิธ ีการต่างๆทางศาสนาทําใหพ้ระเจ้าพอพระทั ยม ิ ได้ 
9 จงรัง้รอและงงงวย จงรอ้งเรยีกและรอ้งไห้ เขามึนเมา

 แต่  ไม่ใช ่ด้วยเหล้าองุน่ เขาโซเซ  แต่  ไม่ใช ่ด้วยเมรยั 10 เพราะ
วา่ พระ เย โฮ วาห์ ทรง เท วญิญาณ แหง่ ความ หลับ สนิท ลง
เหนือเจ้า และปิดตาของเจ้า และพระองค์ทรงคลุมตาของ
พวก ผู้ พยากรณ์ พวก เจ้า นาย และ พวก ผู้ ทํานาย ของ เจ้า
11 และแก่ท่านทัง้หลาย นิ มิ  ตน ้ีทัง้สิน้ได้กลายเป็นเหมือน



 หน ังสื ออ ิสยาห์ 29:12 lix  หน ังสื ออ ิสยาห์ 29:20

ถ้อยคําในหนังสือท่ี ประทับตรา เม่ือคนให ้แก่ คนหน่ึงท่ีอา่น
ได้  กล่าววา่ �อา่นน่ี ซี � เขาวา่ �ข้าอา่นไม่ ได้ เพราะมี ตรา
ประทับ � 12 และเม่ือเขาให ้หน ังสือแก่คนหน่ึงท่ีอา่นไม่ ได้  
กล่าววา่ �อา่นน่ี ซี � เขาวา่ �ข้าไม่ รู ้หนังสือ � 13 และองค์
พระผู้เป็นเจ้าตร ัสว ่า �เพราะชนชาติ น้ี  เข ้ามาใกล้เราด้วย
ปากของเขา และให ้เกียรติ เราด้วยรมิฝีปากของเขา  แต่ เขา
ให ้จิ ตใจของเขาหา่งไกลจากเรา เขายาํเกรงเราเพียงแต่เห
มือนเป็นข้ อบ ังคับของมนษุย ์ท่ี สอนกันมา 14  เพราะฉะน้ัน 
 ดู  เถิด เราจะกระทําสิง่มหศัจรรย์กับชนชาติ น้ี  อ ีกทัง้การ
ประหลาดและอศัจรรย์  สติ ปัญญาของคนมีปัญญาของเขา
จะพินาศไป และความเข้าใจของคนท่ี เข ้าใจจะถูกปิดบังไว�้
15  วบิัติ  แก่  ผู้  ท่ี พยายามซ่อนแผนงานของเขาไวลึ้กจากพระ
เยโฮวาห์ ซ่ึงการกระทําของเขาอยู่ในความมืด  ผู้ ซ่ึงกล่าว
วา่ �ใครเหน็เรา ใครจําเราได้� 16  แน่ นอนความว ิปร ิตของ
เจ้าจะถือวา่ชา่งป้ันเท่ากั บด ินเหนียว และสิง่ท่ี ถู กสรา้งจะ
พูดเรือ่งผู้สรา้งมั นว ่า �เขาไม่ ได้ สรา้งข้า� หรอืสิง่ท่ี ถู กป้ัน
ขึ้นจะพูดเรือ่งผู้ป้ั นม ั นว ่า �เขาไม่ มี ความเข้าใจอะไรเลย�  
อยา่งน้ี  หรอื 

อสิราเอลจะได้รบัพระพรในอนาคต
17  ไม่ใช ่ อ ีกนิดหน่อยเท่าน้ันหรอื  ท่ี เลบานอนจะถูกเปล่ียน

ให้เป็นสวนผลไม้ และสวนผลไม้จะถือวา่เป็นป่า 18 ในวนั
น้ันคนหูหนวกจะได้ยนิถ้อยคําของหนังสือ และตาของคน
ตาบอดจะเหน็ออกมาจากความคลุ้มและความมืดของเขา
19คนใจออ่นสุภาพจะได้ความชื่นบานสดใสในพระเยโฮวาห ์
เพิม่ขึ้น และคนยากจนท่ามกลางมนษุย์จะลิงโลดในองค์ 
บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล 20 เพราะวา่ผู้น่ากลัวจะสูญไป และ
ผู้เยาะเยย้จะถูกผลาญไป และคนทัง้ปวงท่ีเฝ้ารอคอยท่ีจะ
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กระทําการอนัชัว่ชา้จะถูกตัดขาด 21 คือผู้ ท่ี  ใส่ ความคนอื่น
ด้วยถ้อยคําของเขา และวางบ่วงไวดั้กเขาผู้ กล ่าวคําขนาบท่ี 
ประตูเมือง และด้วยถ้อยคําท่ี ไม่ เป็นแก่นสาร เขากี ดก ันคน
ชอบธรรมเสีย 22 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงไถ่ อบัรา
ฮมั ตร ัสด ังน้ี เก ่ียวกับวงศ์วานของยาโคบวา่ �ยาโคบจะไม่
ต้องอบัอายอกี  หน ้าของเขาจะไม่ ซี ดลงอกีต่อไป 23 เพราะ
เม่ือเขาเหน็ลูกหลานของเขาซ่ึงเป็นผลงานแห ่งม ือของเรา
ในหมู่ พวกเขา เขาทัง้หลายจะถือวา่นามของเราบร ิสุทธ ิ์ เขา
ทัง้หลายจะถือวา่องค์ บรสุิทธิ ์ของยาโคบบร ิสุทธ ์ิ และจะ
กลัวเกรงพระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล 24 และบรรดาผู้ ท่ี ผิดฝ่าย
จิตใจจะมาถึงความเข้าใจ และบรรดาผู้ ท่ี บ่นพึมพําจะยอม
เรยีนรู ้หลักคําสอน �

30
การกระทําสนธสัิญญากับอยีปิต์เป็นความบาป

1 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � วบิัติ  แก่ ลูกหลาน ท่ี ด้ือ ดึง  ผู้ 
กระทําแผนงาน  แต่  ไม่ใช ่ของ เรา  ผู้ ปกคลุ มด ้วยเครือ่ง
ปกปิด  แต่  ไม่ใช ่ตามน้ําใจเรา เขาจะเพิม่บาปซ้อนบาป 2  ผู้ 
ออกเดินลงไปย ังอ ียปิต์ โดยไม่ขอคําปรกึษาจากปากของ
เรา เพื่อจะ เข้มแข็ง ในการ ล้ี ภั ยก ับฟาโรห์ เพื่อจะวางใจ
ใน รม่ เงา ของ อยีปิต์ 3 เพราะ ฉะน้ัน การ ล้ี ภั ยก ับ ฟาโรห์
จะกลับเป็นความอบัอายของเจ้า และการวางใจในรม่เงา
ของ อยีปิต์ จะ กลับ เป็ นที ่ขาย หน้า ของ เจ้า 4 เพราะ แม้วา่
ข้าราชการของเขาอยู ่ท่ี โศอนั และทูตของเขาไปถึงฮาเนส
5  ทุ กคนได้รบัความอบัอายโดยชนชาติ หน ่ึงซ่ึงชว่ยเขาไม่ ได้ 
ซ่ึ งม ิ ได้ นําความชว่ยเหลือหรอืประโยชน์มาให้  ได้  แต่ ความ
อบัอายและความขายหน้า� 6 ภาระเรือ่งสัตว์ป่าแหง่ภาค
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ใต้ เขาทัง้หลายบรรทุกทรพัย ์สมบัติ ของเขาบนหลังลาและ
บรรทุกทรพัย ์สิ นของเขาบนโหนกอูฐ ไปตลอดแผ่นดินแหง่
ความยากลําบากแสนระทม  ท่ี ซ่ึงสิงโตหนุ่มและสิงโตแก่  งู  
รา้ย และงูแมวเซาออกมา ไปยงัชนชาติ หน ่ึงซ่ึงจะชว่ยเขา
ไม่ ได้ 7 เพราะความชว่ยเหลือของอยีปิต์น้ันไรค่้าและเปล่า
ประโยชน์  เพราะฉะน้ัน เราจึงเรยีกเขาวา่ �ความเข้มแข็ง
ของเขาคือให้น่ังเฉยเมย� 8  บัดน้ี ไปเถอะ  เข ียนลงไว้บน
แผ่นจารกึต่อหน้าเขา และจดไวใ้นหนังสือเพื่อในเวลาท่ีจะ
มาถึง จะเป็นสักขีพยานเป็นนิตย์ 9 เพราะวา่เขาทัง้หลาย
เป็นชนชาติ ด้ือดึง เป็นลูกขี้ ปด เป็นหลานท่ี ไม่ ยอมฟังพระ
ราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ 10 ซ่ึงกล่าวแก่พวกผู้ทํานาย
วา่ �อยา่เหน็เลย� และแก่ ผู้  พยากรณ์  วา่ �อยา่พยากรณ์ สิ 
่งท่ี ถู กต้องแก่เราเลย จงพูดสิง่ราบรืน่แก่ เรา จงพยากรณ์ 
มายา 11 ออกจากทางเสีย หนัเสียจากวถีิ  ให ้ องค์  บรสุิทธิ ์
ของอสิราเอลพ้นหน้าพ้นตาของเราเสีย� 12 เพราะฉะน้ัน
องค์ บรสุิทธิ ์ของอสิราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเจ้าดูหมิน่
ถ้อยคําน้ี และวางใจในการบีบบังคับและการทุ จรติ และพึ่ง
อาศัยสิง่เหล่าน้ัน 13 เพราะฉะน้ันความชัว่ชา้น้ีจะเป็นแก่ เจ้ 
าเหมือนกําแพงสูงแยกออกโผล่ออกไปกําลังจะพัง ซ่ึงจะ
พังอยา่งปัจจุบันทันด่วนในพรบิตาเดียว 14  พระองค์ จะทรง
กระทําใหแ้ตกเหมือนภาชนะของชา่งหม้อแตก ซ่ึงแตกเป็น
ชิน้ๆอยา่งไม่ ปรานี  ช ้ิ นที ่แตกน้ันไม่พบชิน้ดี พอท่ี จะตักไฟ
ออกจากเตา หรอืใชตั้กน้ําออกจากบ่อเก็ บน ํ้า�

คนอสิราเอลต้องกลับใจขอความชว่ยเหลือจากพระเจ้า
15 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  องค์  บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิส

ราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ �ในการกลับและหยุดพัก  เจ้ าทัง้หลาย
จะรอด กําลังของเจ้าจะอยู่ในความสงบและความไว ้วางใจ 
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� และเจ้าก็ ไม่ ยอมทําตาม 16  แต่  เจ้ าทัง้หลายวา่ �อยา่เลย
เราจะขี่ม้าหนี ไป � เพราะฉะน้ันเจ้าก็จะหนี ไป  และ �เราจะ
ขี่ ม้าเรว็จัด� เพราะฉะน้ันผู้ ไล่ ตามเจ้าทัง้หลายจะเรว็จัด
17 คนพันหน่ึงจะหนีเพราะคําขู่ เข ็ญของคนคนเดียว  เจ้ าทัง้
หลายจะหนีเพราะคําขู่ เข ็ญของคนหา้คน จนจะเหลือแต่ เจ้ า
เหมือนเสาธงบนยอดภู เขา เหมือนอาณั ติ สัญญาณบนเนิน
18 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์ทรงคอยท่ีจะทรงพระกรุณา
เจ้าทัง้หลาย เพราะฉะน้ันพระองค์จึงทรงเป็ นที ่ยกยอ่งเพื่อ
จะเมตตาเจ้า เพราะพระเยโฮวาหเ์ป็นพระเจ้าแหง่ความยุ ติ  
ธรรม บรรดาผู้ ท่ี คอยท่าพระองค์จะได้รบัพระพร 19 เพราะ
ประชาชนจะอาศัยในศิ โยน  ณ  เยรูซาเล็ม  เจ้ าจะไม่ รอ้งไห ้ 
อกีต่อไป เม่ือได้ยนิเสียงเจ้ารอ้งทูล  พระองค์ จะทรงเมตตา
ต่อ เจ้า เม่ือ พระองค์ ทรง ได้ ยนิ  พระองค์ จะ ทรง ตอบ เจ้า
20 และถึงแม้ องค์ พระผู้เป็นเจ้าประทานอาหารแหง่ความ
ยากลําบาก และน้ําแหง่ความทุกข์ ใจให ้แก่  เจ้า ถึงกระ น้ั 
นคร ูทัง้หลายของเจ้าจะไม่ซ่อนตัวในมุ มอ ีกเลย  แต่ ตาของ
เจ้าจะเห ็นคร ูของเจ้า 21 และเม่ือเจ้าหนัไปทางขวาหรอืหนั
ไปทางซ้าย  หู ของเจ้าจะได้ยนิวจนะข้างหลังเจ้าวา่ � น่ี เป็น
หนทาง จงเดินในทางน้ี� 22  แล ้วเจ้าจะทําลายรูปเคารพ
สลักอาบเงนิของเจ้า และรูปเคารพหล่อชุบทองคําของเจ้า  
เจ้ าจะกระจายมันไปอยา่งผ้าอนามัย และเจ้าจะกล่าวแก่มั 
นว ่า � ไปใหพ้้น � 23 และพระองค์จะประทานฝนให ้แก่ เมล็ด
พืชซ่ึงเจ้าหวา่นลงท่ี ดิน และประทานข้าวซ่ึงเป็นผลิตผล
ของดิน และข้าวจะอุดมและสมบู รณ ์ ในวนัน้ั นว ัวของเจ้าจะ
กินอยูใ่นลานหญ้าใหญ่ 24 และว ัวก ับลาท่ี ใช ้ทํานาจะกินข้าว
ใส่ เกลือ ซ่ึงใช ้พล ่ัวและส้อมซัด 25 และบนภูเขาสูงทุกแหง่
และบนเนินสูงทุกแหง่จะมี แม่น ้ําลําธารท่ี มีน ้ําไหลในว ันที ่ 
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มี การประหตัประหารอยา่งยิง่ใหญ่ เม่ือหอคอยพังลง 26 ยิง่
กวา่น้ั นอ ีก แสงสวา่งของดวงจันทรจ์ะเหมือนแสงสวา่งของ
ดวงอาทิตย์ และแสงสวา่งของดวงอาทิตย์จะเป็นเจ็ดเท่า
และเป็นอยา่งแสงสวา่งของเจ็ดวนั ในว ันที ่พระเยโฮวาห์
ทรงพันรอยบาดเจ็บแหง่ชนชาติของพระองค์ และรกัษา
บาดแผลซ่ึงเขาถูกพระองค์ทรงตี น้ัน 27  ดู  เถิด พระนามของ
พระเยโฮวาห์มาจากท่ี ไกล รอ้นด้วยความกริว้ของพระองค์
ภาระ น้ั นก ็ หนักหนา รมิพระโอษฐ์ของพระองค์ เต็ มด ้วย
ความกริว้ และพระชวิหาของพระองค์เหมือนไฟเผาผลาญ
28 พระปัสสาสะของพระองค์เหมือนลําธารท่วมท้น  ท่ี ท่วม
ถึงกลางคอ เพื่อจะรอ่นบรรดาประชาชาติด้วยตะแกรงแหง่
ความไร ้สาระ และจะมีบังเหยีนซ่ึงพาให้หลงไปท่ีขากรรไกร
ของชนชาติ ทัง้หลาย 29  เจ้ าจะมีบทเพลงอยา่งคื นที ่ มี เท
ศกาลศั กด ์ิ สิทธิ ์และมีใจยนิดี อยา่งคนท่ีออกเดินตามเสียง
ป่ี เพื่อ ไปยงั ภูเขาของพระเยโฮวาห์ ถึง ผู้ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์
ของอสิราเอล 30 และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้พระ
สุรเสียงกัมปนาทของพระองค์เป็ นที ่ ได้ยนิ และจะทรงให ้
เห ็นพระกรฟาดลงของพระองค์ ด้วยความกริว้อยา่งเกรีย้ว
กราด และเปลวแหง่เพลิงเผาผลาญ  พร ้อมกับฝนกระหน่ํา
และพายุ และลูกเหบ็ 31 คนอสัซีเรยีจะสยดสยองด้วยพระ
สุรเสียงของพระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงโบยตีด้วยพระคทา
ของพระองค์ 32 และจังหวะไม้เรยีวลงโทษทุกจังหวะซ่ึงพระ
เยโฮวาห์โบยลงเหนือเขาจะเข้ากับเสียงราํมะนาและพิณ
เขาคู่  พระองค์ จะทรงต่อสู้เขาด้วยสงครามฟาดฟัน 33 เพ
ราะโทเฟทก็จัดไว้นานแล้ว  เออ เตรยีมไว้สําหรบักษั ตร ิย์
เชงิตะกอนก็ลึกและกวา้ง  พร ้อมไฟและฟืนมากมาย คือ
พระปัสสาสะของพระเยโฮวาหเ์หมือนธารกํามะถันมาจุดให ้
ลุก 
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31
พระเยโฮวาหจ์ะทรงป้องกันเยรูซาเล็ม

1  วบิัติ  แก่ คนเหล่าน้ันผู้ลงไปท่ี อยีปิต์ เพื่อขอความชว่ย
เหลือ และหมายพึ่ งม ้า  ผู้  ท่ี วางใจในรถรบเพราะมี มาก และ
วางใจ ในพล ม้า เพราะ เขา ทัง้หลายแข็งแรง นัก  แต่  มิได้ 
หมายพึ่งองค์ บรสุิทธิ ์ของอสิราเอล หรอืแสวงหาพระเยโฮ
วาห์ 2  แต่  ถึงกระน้ัน  พระองค์ ยงัทรงเฉลียวฉลาดและจะ
นําภัยพิบั ติ มาให้  พระองค์ จะมิ ได้ ทรงเรยีกพระวจนะของ
พระองค์คืนมา  แต่ จะทรงลุกขึ้นต่อสู้กับวงศ์วานผู้ กระทํา
ความผิด และต่อสู้กับผู้ชว่ยเหลือของคนเหล่าน้ั นที ่กระทํา
ความชัว่ชา้ 3 คนอยีปิต์เป็นคน และไม่ ใช ่ พระเจ้า และม้า
ทัง้หลายของเขาเป็นเน้ือหนัง และไม่ ใช ่ วญิญาณ เม่ือพระ
เยโฮวาหจ์ะทรงเหยยีดพระหตัถ์ของพระองค์ ออก ทัง้ผู้ชว่ย
เหลื อก ็จะสะดุด และผู้ ท่ี รบัการชว่ยเหลื อก ็จะล้ม และเขา
ทัง้หลายจะล้มเหลวด้วยกัน 4 เพราะพระเยโฮวาห์ตรสักับ
ข้าพเจ้าดังน้ี วา่ �ดังสิงโตหรอื สิงโตหนุ่ม คํารามอยู่ เหนือ
เหยื่อของมัน และเม่ือเขาเรยีกผู้เล้ียงแกะหมู่ หน ่ึงมาสู้ มัน 
มันจะไม่ครา้มกลัวต่อเสียงของเขาทัง้หลาย หรอืยอ่ยน่ต่อ
เสียงองึคะนึงของเขา ดัง่น้ันแหละพระเยโฮวาห์จอมโยธา
จะเสด็จลงมาเพื่อสู้รบเพื่อภูเขาศิโยนและเพื่อเนินเขาของ
มัน 5 เหมือนนกบิ นร ่อนอยู่ ดัง่น้ันแหละพระเยโฮวาห์จอม
โยธาจะทรงป้องกันเยรูซาเล็ม  พระองค์ จะทรงป้องกันและ
ชว่ยให ้พ้น  พระองค์ จะทรงเวน้เสีย และสงวนชวีติไว้ 6 จง
กลับมาหาพระองค์ ผู้  ท่ี ประชาชนอสิราเอลได้กบฏอยา่งรา้ย
7 เพราะในวนัน้ัน  ทุ กคนจะทิง้รูปเคารพของตนท่ีทําด้วยเงนิ
และรูปเคารพของตนท่ีทําด้วยทองคํา ซ่ึ งม ือของเจ้าได้ทํา
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ขึ้นอยา่งบาปหนาสําหรบัตัวเจ้า 8 และคนอสัซีเรยีจะล้มลง
ด้วยดาบซ่ึงไม่ ใช ่ของชายฉกรรจ์ และดาบซ่ึงไม่ ใช ่ของคน
ต่ําต้อยจะกินเขาเสีย และเขาจะหนีจากดาบและคนหนุ่ม
ของเขาจะพ่ายแพ้อยา่งสิน้เชงิ 9 เขาจะข้ามท่ีกําบังของเขา
ไปเพราะความหวาดกลัว และพวกเจ้านายของเขาจะเกรง
กลัวธงน้ัน� พระเยโฮวาห ์ผู้  ท่ี ไฟของพระองค์ อยู ่ในศิ โยน 
และผู้ ท่ี เตาหลอมของพระองค์ อยู ่ในเยรูซาเล็ม ตร ัสด ังน้ี 
แหละ 

32
อาณาจักรของพระครสิต์ ในอนาคต คือความหวงัของ

อสิราเอล
1  ดู  เถิด  กษัตรยิ ์ องค์  หน ่ึงจะครอบครองด้วยความชอบ

ธรรม และเจ้านายจะครอบครองด้วยความยุ ติ  ธรรม 2 และ
ผู้ หน ึ่งจะเหมือนท่ีกําบังจากลม เป็ นที ่ คุ ้มใหพ้้นจากพายุ ฝน 
เหมือนธารน้ําในท่ี แหง้ เหมือนรม่เงาศิลามหมึาในแผ่นดิ 
นที ่ ออ่นเปล้ีย 3  แล ้วตาของคนท่ี เห ็นจะมิ ได้  หลับ และหูของ
คนท่ีฟังจะได้ ยนิ 4  จิ ตใจของคนท่ีหุนหนัจะเข้าใจความรู้
และลิน้ของคนติดอา่งจะพูดฉะฉานอยา่งทันควนั 5 เขาจะ
ไม่เรยีกคนเลวทรามวา่คนใจกวา้งอกี หรอืคนถ่อยวา่เป็น
คนอารี 6 เพราะคนเลวทรามจะพู ดอย ่างเลวทราม และ
ใจของเขาก็ปองความชัว่ชา้ เพื่อประกอบความหน้าซ่ือใจ
คด เพื่อออกปากพูดความผิดเก่ียวกับพระเยโฮวาห์ เพื่อทํา
จิตใจของคนหวิให้อดอยากและจะไม่ ให ้คนกระหายได้ ด่ืม 
7  อุ บายของคนถ่อยก็ ชัว่รา้ย เขาคิดขึ้นแต่กิจการชัว่เพื่อ
ทําลายคนยากจนด้วยถ้อยคําเท็จ  แม้ว ่าเม่ือคํารอ้งของคน
ขัดสนน้ันถูกต้อง 8  แต่ คนใจกวา้งก็แนะนําแต่ สิ ่งท่ี ประเสรฐิ 
เขาจะดํารงอยูด้่วยสิง่ท่ี ประเสรฐิ 9 หญิงทัง้หลายท่ี อยู ่อยา่ง
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สบายเอย๋ จงลุกขึ้นเถิด และฟังเสียงของข้าพเจ้า ท่านบุตร
สาวท่ี ไม่ ระมัดระวงัเอย๋ จงเงีย่หูฟังคําพูดของข้าพเจ้า 10  
อ ีกสักปีกวา่ๆ หญิงท่ี ไม่ ระมัดระวงัเอย๋ ท่านจะสะดุ้งตัวสัน่
เพราะไรอ่งุ ่นก ็จะไร ้ผล  ฤดู  เก ็บผลไม้ ก็ จะไม่ มาถึง 11 หญิงท่ี 
อยู ่สบายเอย๋ จงตัวสัน่เถิด ท่านผู้ ไม่ ระมัดระวงัเอย๋ จงสะดุ้ง
ตัวสัน่เถิด จงแก้ ผ้า ปล่อยตัวล่อนจ้อน และเอาผ้ากระสอบ
คาดเอวไว้ 12 เขาจะทุ บอก ด้วยเรือ่งไร ่นาที ่แสนสุข ด้วย
เรือ่งเถาองุน่ผลดก 13 ด้วยเรือ่งแผ่นดินของชนชาติของ
เราซ่ึงงอกแต่หนามใหญแ่ละหนามยอ่ย ด้วยเรือ่งบ้านเรอืน
ท่ีชื่นบานในนครท่ี สนกุสนาน 14 เพราะวา่พระราชวงัจะถูก
ทอดทิง้ เมืองท่ี มี คนหนาแน่นจะถูกทิง้รา้ง ป้อมปราการ
และหอคอยจะกลายเป็นถ้ําเป็นนิตย์ เป็ นที ่ชื่นบานของลา
ป่า เป็นลานหญ้าของฝูงแพะแกะ 15 จนกวา่พระวญิญาณ
จะเทลงมาบนเราจากเบื้องบน และถิน่ทุ รก ันดารกลายเป็น
สวนผลไม้ และสวนผลไม้น้ันจะถือวา่เป็นป่า 16  แล ้วความ
ยุ ติ ธรรมจะอาศัยอยู่ในถิน่ทุ รก ันดาร และความชอบธรรม
พักอยู่ในสวนผลไม้ 17 และผลของความชอบธรรมจะเป็น
สันติ ภาพ และผลของความชอบธรรมคือความสงบและ
ความวางใจเป็นนิตย์ 18  ชนชาติ ของเราจะอาศัยอยู่ในท่ี อยู ่
อยา่งสันติ ในท่ีอาศั ยอ ันปลอดภัย ในท่ีพั กอ ันสงบ 19 เม่ือป่า
พังทลาย ลูกเหบ็จะตกและเมืองจะยุบลงที เดียว 20 ท่านท่ี
หวา่นอยู่ข้างหว้งน้ําทัง้ปวงก็ เป็นสุข  ผู้  ท่ี ปล่อยให ้ตี  นว ัวและ
ตีนลาเท่ียวอยูอ่ยา่งอ ิสระ 

33
พระสัญญาและคําตักเตือนต่างๆ
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1  วบิัติ  แก่  เจ้ าผู้ ทําลาย  ผู้ ซ่ึงตัวเจ้าเองมิ ได้  ถู กทําลาย  เจ้ 
าผู้เป็นคนทรยศ ซ่ึงไม่ มี  ผู้ ใดได้ทรยศต่อเจ้าเลย เม่ือเจ้าจะ
หยุดทําลาย  เจ้ าจะถูกทําลาย และเม่ือเจ้าจะหยุดยัง้การ
ประพฤติทรยศเสีย เขาทัง้หลายจะทรยศต่อเจ้า 2  โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์ ทัง้หลาย 
ข้าพระองค์ทัง้หลายรอคอยพระองค์ ขอทรงเป็นแขนของ
เขาทัง้หลายทุกเชา้ เป็นความรอดของข้าพระองค์ทัง้หลาย
ในยามทุกข์ลําบากด้วย 3 เม่ือได้ยนิเสียงกัมปนาท  ชนชาติ 
ทัง้ หลาย หนี ไป  พระองค์ ทรง ลุก ขึ้น บรรดา ประชาชาติ ก็ 
กระจัดกระจายไป 4ของท่ีรบิได้ของเจ้าก็ ถู กรวบรวมเหมือน
ตัก๊แตนวยัคลานเก็บรวบรวม คนก็กระโดดตะครุ บอย ่าง
ตัก๊แตนวยับินโดดตะครุบ 5 พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นที ่ เยนิยอ 
เพราะพระองค์ ประทับ  ณ  ท่ีสูง  พระองค์ ทรงให้ความยุ ติ 
ธรรมและความชอบธรรมเต็มศิ โยน 6  สติ ปัญญาและความ
รู้อ ันอ ุดม จะ เป็น เสถียรภาพ แหง่ เวลา ของ เจ้า และ เป็น
กําลังแหง่ความรอด ความยาํเกรงพระเยโฮวาห์เป็นทรพัย ์
สมบัติ ของเขา 7  ดู  เถิด  ผู้ แกล้วกล้าของเขาจะรอ้งทู ลอย ู่ 
ภายนอก คณะทูตสันติภาพจะรํา่ไหอ้ยา่งขมขื่น 8 ทางหลวง
ก็ รา้ง คนสัญจรไปมาก็หยุดเดิน เขาหกัพันธสัญญาเสีย
เขาดูหมิน่ เมืองต่างๆ เขาไม่ นับถือคน 9  แผ่ นดินไว ้ทุกข์ 
และออ่นระทวย เลบานอนอบัอายและถูกโค่นลง ชาโรน
เหมือนถิน่ทุ รก ันดาร บาชานและคารเมลก็สลัดผลของ
เขา 10 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � บัดน้ี เราจะลุกขึ้น  บัดน้ี เรา
จะเป็ นที ่ ยกยอ่ง  บัดน้ี เราจะเป็ นที ่ เชดิชู 11  เจ้ าจะอุ ้มท ้
องแต่ แกลบ  เจ้ าจะคลอดแต่ ตอ ลมหายใจของเจ้าเป็นไฟ
ท่ีจะเผาผลาญเจ้า 12 และชนชาติทัง้หลายก็จะเหมือนถูก
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เผาเป็นปูน เหมือนหนามใหญ่ ท่ี  ถู กตัดลงท่ีเผาในไฟ� 13  
เจ้ าผู้ อยู ่ ไกล ฟังซิ วา่เราได้ทําอะไร  เจ้ าผู้ อยู ่ ใกล้ จงรบัรู ้
เรือ่งกําลังของเรา 14 คนบาปในศิโยนก็ กลัว ความสะทก
สะท้านทําให้คนหน้าซ่ือใจคดประหลาดใจ �ใครในพวกเรา
จะอยู่กับไฟท่ีเผาผลาญได้ ใครในพวกเราจะอาศัยอยู่กับ
การไหม้ เป็นนิตย ์ ได้ � 15 คือเขาผู้ดําเนินอยา่งชอบธรรม
และพู ดอย ่างซ่ือตรง เขาผู้ ดู หมิน่ผลท่ี ได้ จากการบีบบังคับ
 ผู้ สลั ดม ือของเขาจากการถือสินบนไว้  ผู้  อุ ดหูจากการฟัง
เรือ่งเลือดตกยางออก และปิดตาจากการมองความชัว่รา้ย
16 เขาจะอาศัยอยู่บนท่ี สูง  ท่ี กําบังของเขาจะเป็นป้อมหนิ
จะมี ผู้ให ้อาหารเขา น้ําของเขาจะมี แน่ 17 ตาของเจ้าจะเหน็
กษั ตร ิย์ทรงสงา่ราศี จะเหน็แผ่นดิ นที ่ยดืออกไกล 18  จิ ต
ใจของเจ้าจะคิดถึงความสยดสยอง �เขาผู้ ท่ี ทําการนั บอย ู่ 
ท่ีไหน เขาผู้ ท่ี ชัง่บรรณาการอยู ่ท่ีไหน เขาผู้ ท่ี นับหอคอยอยู ่
ท่ีไหน � 19 ท่านจะไม่ เห ็นชนชาติ ท่ี  ดุ รา้ยอกี  ชนชาติ  ท่ี  พู ด
คลุมเครอืซ่ึงท่านฟังไม่ ออก  ท่ี  พู ดต่างภาษาซ่ึงท่านเข้าใจไม่ 
ได้ 20 จงมองศิ โยน เมืองแหง่เทศกาลของเรา ตาของท่าน
จะเหน็เยรูซาเล็ม เป็ นที ่ อยู ่ ท่ี  สงบ เป็นพลับพลาท่ี ไม่ ต้องขน
ยา้ย หลักหมุดพลับพลาจะไม่ รู ้จักถอนขึ้น เชอืกผู กก ็จะไม่ 
รู ้จักขาด 21  แต่ น่ันพระเยโฮวาห์จะทรงอยู่กับเราด้วยความ
โออ่า่ตระการ ในท่ี ท่ี  มี  แม่น ้ําและลําธารกวา้ง  ท่ี จะไม่ มี เรอื
กรรเชยีงใหญ่ แล่ นไป  ท่ี จะไม่ มี เรอืงามโออ่า่ผ่านไป 22 เพ
ราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้พิพากษาของเรา พระเยโฮวาห์
ทรงเป็นผู้ทรงตัง้พระราชบัญญั ติ  ให ้ เรา พระเยโฮวาห์ทรง
เป็นบรมมหากษั ตร ิยข์องเรา  พระองค์ จะทรงชว่ยเราให ้รอด 
23 สายโยงของเจ้าหอ้ยหยอ่น มันจะยดึเสาให ้แน่ นไม่ ได้ 
หรอืยดึใบให้กางไม่ ได้  แล ้วเขาจะแบ่งเหยื่อและของท่ีรบิ
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ได้เป็ นอ ันมากน้ัน  แม้ คนงอ่ยก็จะเอาเหยื่อได้ 24  ไม่มี ชาว
เมืองคนใดจะกล่าววา่ �ข้าป่วยอยู�่ ประชาชนผู้อาศัยอยู ่ท่ี 
น่ันจะได้รบัอภัยความชัว่ชา้ของเขา

34
วนัแหง่พระเยโฮวาหแ์ละพระพิโรธของพระองค์

1 บรรดา ประชาชาติ เอย๋ จง เข้า มา ใกล้ จะ ได้ ฟัง และ
ชนชาติทัง้หลายเอย๋ ฟังซิ  ขอให ้ แผ่ นดินโลกและสรรพสิง่
ในน้ันฟัง ทัง้พิภพและบรรดาสิง่ ท่ีมาจากพิ ภพ 2 เพราะ
พระเยโฮวาห์ทรงเกรีย้วกราดต่อประชาชาติ ทัง้สิน้ และดุ
เดือดต่อพลโยธาทัง้สิน้ของเขา  พระองค์ ทรงสังหารผลาญ
เขาอยา่งเด็ดขาด และมอบเขาไว ้แก่ การฆ่า 3  คนที ่ ถู กฆ่า
ของเขาจะถูกเหวีย่งออกไป และกลิน่เหม็นแหง่ศพของเขา
จะฟุ้งไป  ภู เขาจะละลายไปด้วยโลหติของเขา 4 บรวิารทัง้
สิน้ของฟ้าสวรรค์จะละลายไป และท้องฟ้าก็จะม้วนเหมือน
หนังสื อม ้ วน บรวิารทัง้สิน้ของมันจะรว่งหล่นเหมือนใบไม้
หล่นจากเถาองุน่ อยา่งมะเด่ือหล่นจากต้นมะเด่ือ 5 เพราะ
วา่ดาบของเราจะได้ ด่ืมจนอิม่ในฟ้าสวรรค์  ดู  เถิด มันจะ
ลงมาเพื่อพิพากษาเอโดมและชนชาติ ท่ี เราสาปแชง่แล้ว
6 พระแสงของพระเยโฮวาห์เต็มไปด้วยโลหติ เกรอะกรงัไป
ด้วยไขมัน กับเลือดของลูกแกะและแพะ กับไขมันของไต
แกะผู้ เพราะพระเยโฮวาห ์มี การฆ่าบูชาในเมืองโบสราห์
การฆ่าขนาดใหญ่ในแผ่นดินเอโดม 7 ม้ายูนิคอนจะล้มลง
พรอ้มกับเขาด้วย และววัหนุ่มจะล้มอยู่กับว ัวท ่ี ฉกรรจ์  แผ่ 
นดินของเขาจะโชกไปด้วยเลื อด และดินจะได้ อุ ดมด้วยไข
มัน 8 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมีวนัเพื่อการแก้ แค้น  มี  ปี  แห ่
งการตอบแทนเพื่อการโต้เถียงกันของศิ โยน 9 และลําธาร
แหง่เอโดมจะกลายเป็นยางมะตอย และดินของเมืองน้ีจะ
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กลายเป็นกํามะถัน  แผ่ นดินน้ีจะกลายเป็นยางมะตอยท่ี 
ลุ กอยู่ 10 ทัง้กลางคืนและกลางวนัจะไม่ ดับ ควนัของมัน
จะขึ้นอยู่ เสมอเป็นนิตย์ มันจะ ถูกทิง้รา้งอยู ่ทุ กชั ่วอา ยุ  
ไม่มี ใครจะผ่านไปเนืองนิตย์ 11  แต่ นกกระทุงและอ ีกาบ 
้านจะย ึดม ันเป็นกรรมสิทธิ์ นกทึดทือและกาจะอาศัยอยู ่ท่ี
น่ัน  พระองค์ จะทรงขึงสายแหง่ความยุง่เหยงิเหนื อม ัน และ
ปล่อยลู กด ่ิงแหง่ความวา่งเปล่า 12 เขาจะเรยีกพวกขุนนาง
มายงัราชอาณาจั กร  แต่  ไม่มี  เลย และบรรดาเจ้านายของ
มันจะไม่ มี ค่าเลย 13 หนามใหญ่จะงอกขึ้นในพระราชวงัของ
มัน ตําแยและต้นหนามจะงอกขึ้นในป้อมปราการของมัน
และจะเป็ นที ่อาศัยของมังกร และเป็นลานของนกเค้าแมว
14 และสัตว์ป่าจะพบกับหมาจิง้จอก เมษปิศาจจะรอ้งหา
เพื่อนของมัน  เออ  ผี จะลงมาท่ีน่ันและหาท่ีตัวพัก 15 นก
ฮูกจะทํารงัและตกฟองท่ี น่ัน และกกไขแ่ละรวบรวมลู กอ ่อน
ไว้ในเงาของมัน  เออ  เหย ่ียวปีกดําจะรวมกั นที ่ น่ัน ต่างคู่ ก็  
อยู ่กับของมัน 16 จงเสาะหาและอา่นจากหนังสือของพระเย
โฮวาห์  สัตว ์ เหล่าน้ี จะไม่ขาดไปสักอยา่งเดียว  ไม่มี ตัวใดท่ี
จะไม่ มี  คู่ เพราะหนังสือน้ันได้บัญชาปากของเราแล้ว และ
พระวญิญาณของพระองค์ ได้ รวบรวมไว้ 17  พระองค์ ทรงจับ
สลากให้มันแล้ว พระหตัถ์ของพระองค์ ได้ ปันส่วนให้ ด้วย
เชอืกวดั มันทัง้หลายจะได้ กรรมสิทธิ ์ เป็นนิตย ์มันจะอาศัย
อยูใ่นน้ันทุกชัว่อายุ

35
อสิราเอลจะกลับไปอยู ่ท่ี ศิ โยน 

1 ถิน่ทุ รก ันดารและท่ี แห ้งแล้งจะยนิดีเพื่อเขาทัง้หลาย
ทะเลทรายจะเปรมปร ีดิ ์และผลิดอกอยา่งต้นดอกกุ หลาบ 
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2 มัน จะ ออกดอก อุ ดม และ เปรม ปร ีดิ ์ด้วย ความ ชื่นบาน
และการรอ้งเพลง สงา่ราศีของเลบานอนก็จะประทานให ้
มัน ทัง้ความโออ่า่ตระการของคารเมลและชาโรน  ท่ี  เหล่า
น้ี จะเหน็สงา่ราศีของพระเยโฮวาห์ และความโออ่า่ตระการ
ของพระเจ้าของพวกเรา 3 จงหนนุกําลังของมือท่ี ออ่น และ
กระทําหวัเข่าท่ีออ่นให ้มัน่คง 4 จงกล่าวกับคนท่ี มี ใจครา้ม
กลั วว ่า �จงแข็งแรงเถอะ อยา่กลัว  ดู  เถิด พระเจ้าของท่าน
ทัง้หลายจะเสด็จมาด้วยการแก้ แค้น  พระองค์ จะเสด็จมา
และชว่ยท่านให ้รอด ด้วยการตอบแทนของพระเจ้า� 5  แล 
้ วน ัยน์ตาของคนตาบอดจะเปิดออก  แล ้วหูของคนหูหนวก
จะเบิก 6  แล ้วคนงอ่ยจะกระโดดได้อยา่งกวาง และลิน้ของ
คนใบ้จะรอ้งเพลง เพราะน้ําจะพลุ่งขึ้นมาในถิน่ทุ รก ันดาร
และลําธารจะพลุ่งขึ้นในทะเลทราย 7  ดิ  นที ่แตกระแหงจะ
กลายเป็นสระน้ํา และดิ นที ่กระหายจะกลายเป็นน้ําพุ ในท่ี
อาศัยของมังกรท่ี ท่ี  แต่ ละตัวอาศัยนอนอยู่จะมีหญ้าพรอ้ม
ทัง้ต้ นอ ้อและต้นกกงอกขึ้น 8 และจะมีทางหลวงท่ี น่ัน และ
จะมีทางหน่ึง และเขาจะเรยีกทางน้ั นว ่า ทางแหง่ความบร ิ
สุทธ ์ิคนไม่สะอาดจะไม่ผ่านไปทางน้ัน  แต่ จะเป็นทางเพื่อ
พวกเขา  แล ้วพวกท่ีเดินทางแม้ คนโง ่ ก็ จะไม่หลงในน้ัน 9 จะ
ไม่ มี  สิ งโตท่ี น่ัน หรอืจะไม่ มี  สัตว ์รา้ยมาบนทางน้ัน จะหามั 
นที ่น่ันไม่ พบ  แต่  ผู้  ท่ี  ไถ่  ไว ้ แล ้วจะเดินบนน้ัน 10  ผู้  ท่ี รบัการไถ่ 
แล ้วของพระเยโฮวาห์จะกลับ และจะมายงัศิโยนด้วยรอ้ง
เพลง  มี ความชื่นบานเป็นนิตย์บนศีรษะของเขาทัง้หลาย
เขาจะได้รบัความชื่นบานและความยนิดี ความโศกเศรา้
และการถอนหายใจจะปลาตไปเสีย

36
เซนนาเคอรบิบุ กรุ กยูดาห์
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1 ต่อมาในปี ท่ี  สิ บส่ี แห ่งรชักาลกษั ตร ิย์เฮเซคียาห์ เซนนา
เคอริบกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีได้ยกขึ้นมาต่อสู้บรรดานครท่ี 
มี ป้อมของยูดาห์และยดึได้ 2 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีได้
รบัสัง่ให้รบัชาเคห์ ไปจากเมืองลาคีชถึงกรุงเยรูซาเล็ม  เข 
้าเฝ้ากษั ตร ิย์เฮเซคียาห์  พร ้อมกับกองทัพใหญ่ และท่าน
มายนือยู่ทางรางระบายน้ําสระบนท่ีถนนลานซักฟอก 3 เอ
ลียาคิมบุตรชายฮิลคียาห ์ก็ ออกมาหาท่าน เอลียาคิมเป็น
ผู้บัญชาการราชสํานัก  พร ้อมกับเชบนาห์ราชเลขา และโย
อาห ์บุ ตรชายอาสาฟเจ้ากรมสารบรรณ

รบัชาเคห ์ขู่  เข ็ญอสิราเอล
4 และรบัชาเคห ์พู  ดก ับเขาวา่ �จงทูลเฮเซคียาห ์วา่ � 

พระมหากษัตรยิ ์คือกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี ตร ัสด ังน้ี วา่ ท่าน
วางใจในอะไร 5 ท่านคิดวา่ ( แต่ เป็นเพียงแต่ถ้อยคําไร ้สาระ )
�เรามี ยุทธศาสตร ์และแสนยาน ุภาพ �  หรอื  เดีย๋วน้ี ท่าน
วางใจในใคร ท่านจึงได้กบฏต่อเรา 6  ดู  เถิด ท่านวางใจใน
ไม้ เท ้าออ้ท่ี เดาะ คื ออ ียปิต์ ซ่ึงจะตํามือของคนใดๆท่ี ใช ้ ไม้  
เท ้าน้ันยนั  ฟาโรห ์ กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์เป็นเชน่น้ันต่อทุกคนท่ี
วางใจในเขา 7  แต่ ถ้าท่านจะบอกเราวา่ �เราวางใจในพระเย
โฮวาหพ์ระเจ้าของเรา�  ก็  ปู  ชน ียสถานสูงและแท่นบูชาของ
พระองค์น้ั นม ิ ใช ่หรอืท่ีเฮเซคียาหร์ือ้ทิง้เสียแล้ว พลางกล่าว
แก่ ยู ดาหแ์ละเยรูซาเล็มวา่ �ท่านทัง้หลายจงนมัสการท่ี หน 
้าแท่นบู ชาน ้ี� 8 ฉะน้ันบัดน้ี มาเถิด มาทําสัญญากั นก ับกษั 
ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีนายของข้า เราจะให้ม้าสองพันตัวแก่ เจ้า 
ถ้าฝ่ายเจ้าหาคนท่ี ขี่ ม้าเหล่าน้ันได้ 9  แล ้วอยา่งน้ันเจ้าจะ
ขับไล่นายกองแต่เพียงคนเดียวในหมู่ข้าราชการผูน้้อยท่ีสุด
ของนายของเราอยา่งไรได้  แต่  เจ้ ายงัวางใจพึ่ งอ ียปิต์เพื่อ
รถรบและเพื่อพลม้า 10 ยิง่กวา่น้ั นอ ีกท่ีเรามาต่อสู้ แผ่ นดิน
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น้ีเพื่อทําลายเสีย  ก็ ขึ้นมาโดยปราศจากพระเยโฮวาห ์หรอื 
พระเยโฮวาห์ตรสัแก่ ข้าว ่า �จงขึ้นไปต่อสู้ แผ่ นดินน้ีและ
ทําลายเสีย� � � 11  แล ้วเอลียาคิม เชบนาห์ และโยอาห์
เรยีนรบัชาเคห ์วา่ � ขอที  เถอะ ขอพู ดก ับผู้ รบัใช ้ของท่านเป็น
ภาษาอารมัเถิด เพราะเราเข้าใจภาษาน้ัน ขออยา่พู ดก ับเรา
เป็นภาษาฮบีรู ให ้ประชาชนผู้ อยู ่บนกําแพงน้ันได้ยนิเลย�
12  แต่ รบัชาเคห ์วา่ �นายของข้าใช ้ให ้เรามาพูดถ้อยคําเหล่า
น้ี แก่ นายของเจ้าและแก่ เจ้า และไม่ ให ้ พู  ดก ับคนท่ีน่ังอยู่
บนกําแพง  ผู้  ท่ี จะต้องกินขี้และกินเยีย่วของเขาพรอ้มกับ
เจ้าอยา่งน้ันหรอื� 13  แล ้วรบัชาเคห ์ได้ ย ืนร ้องตะโกนเสียง
ดังเป็นภาษาฮบีรู วา่ �จงฟังพระวจนะของพระมหากษั ตร ิ
ย์ คือกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี 14  กษัตรยิ ์ตร ัสด ังน้ี วา่ �อยา่ให้
เฮเซคียาห์ลวงเจ้า เพราะเขาไม่สามารถท่ีจะชว่ยเจ้าให ้พ้น 
15อยา่ใหเ้ฮเซคียาหก์ระทําให ้เจ้ าวางใจในพระเยโฮวาหโ์ดย
กล่าววา่ �พระเยโฮวาห์จะทรงชว่ยเราให้พ้นแน่ จะไม่ทรง
มอบเมืองน้ี ไว ้ในมือของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี� � 16 อยา่ฟัง
เฮเซคียาห์ เพราะกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีตร ัสด ังน้ี วา่ �จงทํา
สัญญาไมตรีกับเราด้วยของกํานัล และออกมาหาเรา  แล ้ 
วท ุกคนจะได้กินจากเถาองุน่ของตน และทุกคนจะกินจาก
ต้นมะเด่ือของตน และทุกคนจะด่ื มน ้ําจากท่ีขังน้ําของตน
17 จนเราจะมานําเจ้าไปยงัแผ่นดิ นที ่เหมือนแผ่นดินของ
เจ้าเอง เป็นแผ่นดิ นที ่ มี ข้าวและน้ําองุน่  แผ่ นดิ นที ่ มี ขนมปัง
และสวนองุน่ 18 จงระวงัเกลือกวา่เฮเซคียาห์จะนําเจ้าผิด
ไปโดยกล่าววา่ �พระเยโฮวาห์จะทรงชว่ยเราทัง้หลายให ้
พ้น �  มี พระแหง่บรรดาประชาชาติ องค์ ใดเคยชว่ยแผ่นดิน
ของตนให้พ้นจากพระหตัถ์ แห ่งกษั ตร ิย์ของอสัซีเรยีได้ หรอื 
19 พระของเมืองฮามัทและเมืองอารปั ดอย ู่ ท่ีไหน พระของ
เมืองเสฟารวาอิมอยู ่ท่ีไหน เขาได้ชว่ยสะมาเรยีให้พ้นจาก
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มือของเราหรอื 20  พระองค์ ใดในบรรดาพระทัง้หลายของ
ประเทศเหล่าน้ี ได้ ชว่ยประเทศของตนให้พ้นจากมือของเรา
 แล ้วพระเยโฮวาห์จะทรงชว่ยเยรูซาเล็มให้พ้นจากมือของ
เราหรอื� � 21  แต่ เขาทัง้หลายน่ิงไม่ตอบเขาสักคําเดียว
เพราะพระบัญชาของกษั ตร ิย ์มี  วา่ �อยา่ตอบเขาเลย�

เฮเซคียาหฟั์งคําขู่ เข ็ญของรบัชาเคห์
22  แล ้วเอลียาคิมบุตรชายฮิลคียาห์  ผู้ บัญชาการราช

สํานัก และเชบนาห์ราชเลขา และโยอาห ์บุ ตรชายอาสาฟ  
เจ้ ากรมสารบรรณ  ได้  เข ้าเฝ้าเฮเซคียาห์ด้วยเส้ือผ้าฉีกขาด
และกราบทูลถ้อยคําของรบัชาเคห์

37
1 ต่อ มา เม่ือ กษั ตร ิย์ เฮ เซ คี ยาห์ทรง ได้ ยนิ  พระองค์  ก็ 

ทรง ฉีก ฉลอง พระองค์ เสีย และ ทรง เอา ผ้า กระสอบ คลุม
พระองค์ และเสด็จเข้าในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 2 และ
พระองค์ ทรง ใช้ เอ ลี ยาคิ ม  ผู้ บัญชาการ ราช สํานัก และ
เช บนาห์ ราช เลขา และ พวก ปุโรหติ ใหญ่ คลุม ตัว ด้วย ผ้า
กระสอบ ไปหาอสิยาห ์ผู้  พยากรณ์  บุ ตรชายของอามอส
3 เขาทัง้หลายเรยีนท่านวา่ �เฮเซคียาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � วนั
น้ี เป็ นว ันทุกข์ ใจ วนัถูกติเตียนและหมิน่ประมาท เด็ กก ็ถึง
กําหนดคลอด  แต่  ไม่มี กําลังเบ่งให ้คลอด 4 ชะรอยพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านคงจะสดับถ้อยคําของรบัชาเคห์  ผู้ 
ซ่ึงกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีนายของเขาได้สัง่มาให ้เย ้ยพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์ และจะทรงขนาบถ้อยคําซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านได้ทรงสดับ เพราะฉะน้ันขอท่านถวายคํา
อธษิฐานเพื่อส่วนชนท่ี เหลืออยู ่ น้ี � �

อสิยาหสั์ญญาวา่พระเจ้าจะทรงชว่ยเหลือยูดาห์
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5 ดังน้ันข้าราชการของกษั ตร ิย์เฮเซคียาห์มาถึ งอ ิสยาห์
6 อสิยาห ์ก็ บอกเขาทัง้หลายวา่ �จงทูลนายของท่านเถิด
วา่ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �อยา่กลัวเพราะถ้อยคําท่ี เจ้ 
าได้ยนิน้ัน ซ่ึงข้าราชการของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีได้ กล ่าว
หยาบชา้ต่อเรา 7  ดู  เถิด เราจะบรรจุ จิ ตใจอยา่งหน่ึงในเขา
เพื่อเขาจะได้ยนิข่าวลือ และกลับไปยงัแผ่นดินของเขา และ
เราจะใหเ้ขาล้มลงด้วยดาบในแผ่นดินของเขาเอง� �

เซนนาเคอรบิสบประมาทพระเจ้าของเฮเซคียาห์
8 รบัชาเคห ์ได้  กล ับไป และได้พบกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี

สู้รบเมืองลิบนาห์ เพราะเขาได้ย ินว ่ากษั ตร ิย์ออกจากลา
คีชแล้ว 9  พระองค์ ทรงได้ยนิ เก่ียว กั บท ีรหะคาห ์กษัตรยิ ์ 
แห ่งเอธโิอเปียวา่ �เขาได้ออกมาสู้รบกับพระองค์ แล้ว �
และเม่ือพระองค์ทรงสดับแล้วจึงส่งผู้ ส่ือสารไปเฝ้าเฮเซ
คียาห์ ทูลวา่ 10 � เจ้ าจงพู ดก ับเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยู
ดาห ์ดังน้ี  วา่ �อยา่ให้พระเจ้าของท่านซ่ึงท่านวางใจน้ันลวง
ท่านวา่ �เยรูซาเล็มจะมิ ได้  ถู กมอบไว้ในมือของกษั ตร ิย ์แห ่ 
งอ ัสซีเรยี� 11  ดู  เถิด ท่านได้ยนิแล้ วว ่า บรรดากษั ตร ิย ์แห ่ 
งอ ัสซีเรยีได้กระทําอะไรกับแผ่นดินทัง้สิน้บ้าง ทําลายเสีย
หมดอยา่ง สิน้ เชงิ ส่วนท่านเองจะรบัการชว่ยให้พ้นหรอื
12 บรรดาพระของบรรดาประชาชาติ ได้ ชว่ยเขาให้รอดพ้น
หรอื คือประชาชาติ ซ่ึงบรรพบุรุษของเราได้ ทําลาย คือโก
ซาน ฮาราน เรเซฟ และประชาชนของเอเดนซ่ึงอยู่ในเทลอ ั
สสาร ์ 13  กษัตรยิ ์ของฮามัท  กษัตรยิ ์ของอารปัด  กษัตรยิ ์ของ
เมืองเสฟารวาอมิ เฮนาและอฟิวาห ์อยู ่ ท่ีไหน � �

เฮเซคียาห ์อธษิฐาน 
14 เฮเซคียาห์ทรงรบัจดหมายจากมือผู้ ส่ือสาร และทรง

อา่น และเฮเซคียาห ์ได้ ขึ้นไปยงัพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
และทรงคล่ีจดหมายน้ันออกต่อเบื้องพระพักตร์พระเยโฮ
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วาห์ 15และเฮเซคียาหท์รงอธษิฐานต่อพระเยโฮวาห ์วา่ 16� 
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  
ผู้ ทรงประทับระหวา่งพวกเครูบ  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้า
แหง่ บรรดา ราช อาณาจักร ของ แผ่น ดิน โลก  พระองค์  แต่  
องค์  เดียว  พระองค์  ได้ ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
17  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงีย่พระกรรณสดับ  โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเบิกพระเนตรทอดพระเนตร และ
ขอทรงสดับบรรดาถ้อยคําของเซนนาเคอริบ ซ่ึงเขาได้ ใช ้
มาเยย้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 18 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เป็น
ความจรงิท่ีบรรดากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีได้กระทําใหป้ระเทศ
ทัง้สิน้และแผ่นดินของเขาน้ั นร ้างเปล่า 19 และได้ เหว ่ียง
พระของประชาชาติน้ันเข้าไฟ เพราะเขามิ ใช ่ พระ เป็นแต่
ผลงานของมื อมนษุย ์เป็นไม้และหนิ เพราะฉะน้ันเขาจึงถูก
ทําลายเสีย 20 ฉะน้ันบัดน้ี  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้ นม ือ
ของเขา เพื่อราชอาณาจักรทัง้สิน้แหง่แผ่นดินโลกจะทราบ
วา่  พระองค์ ทรงเป็นพระเยโฮวาห ์แต่  พระองค์  เดียว �

พระเจ้าทรงสัญญาวา่จะชว่ยยูดาห ์ให ้พ้นจากเซนนาเค
อรบิ

21  แล ้ วอ ิสยาห ์บุ ตรชายของอามอสได้ ใช ้ ให ้ไปเฝ้าเฮเซ
คียาห์ทูลวา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ัง
น้ี วา่ เพราะเจ้าได้อธษิฐานต่อเราเก่ียวกับเซนนาเคอรบิกษั 
ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี 22  ต่อไปน้ี เป็นพระวจนะซ่ึงพระเยโฮวาห์
ตรสัเก่ียวกั บท ่านน้ั นว ่า �ธดิาพรหมจาร ีแห ่งศิโยนดูหมิน่
เจ้า และหวัเราะเยาะเยย้เจ้า ธดิาแหง่เยรูซาเล็มสัน่ศีรษะ
ใส่ เจ้า 23  เจ้ าเยย้และกล่าวหยาบชา้ต่อผู้ ใด  เจ้ าขึ้นเสียงของ
เจ้าต่อผู้ ใด และเบิง่ตาของเจ้าอยา่งเยอ่หยิง่ต่อผู้ ใด ต่อองค์ 
บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลน่ะซิ 24  เจ้ าได้ เย ้ยองค์พระผู้เป็นเจ้า
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ด้วยผู้ รบัใช ้ของเจ้า และเจ้าได้ วา่ �ด้วยรถรบเป็ นอ ันมาก
ของข้า ข้าได้ขึ้ นที ่สูงของภู เขา  ถึงท่ี ไกลสุดของเลบานอน
ข้าจะโค่นต้นสนสีดาร ์ท่ี สูงท่ีสุดของมันลง ทัง้ต้นสนสามใบ
ท่ี ดี  ท่ี สุดของมัน ข้าจะเข้าไปยงัท่ียอดลิ บท ่ีสุดในชายแดน
ของมัน  ท่ี  ป่าไม้  แห ่งคารเมล 25 ข้าขุดบ่อและด่ื มน ้ํา ข้าได้
เอาฝ่าเท้าของข้ากวาดธารน้ําทัง้สิน้ของสถานท่ี ท่ี  ถู  กล ้อม
โจมตี ให ้ แห ้งไป� 26  เจ้ าไม่ ได้ ยนิหรอืวา่ เราได้จัดไว้นาน
แล้ว เราได้กะแผนงานไว ้แต่  ดึกดําบรรพ์  ซ่ึง  ณ  บัดน้ี เรา
ให้เป็นไปแล้ว คือเจ้าจะทําเมืองท่ี มี ป้อมให้พังลงให้เป็นก
องสิง่ปร ักห ักพัง 27 ส่วนชาวเมือง น้ั นม ีอาํนาจน้อย เขา
สะดุ้งกลัวและอบัอาย เขาเหมือนหญ้าท่ี ทุ่งนา และเหมือน
หญ้าออ่น เหมือนหญ้าท่ีบนยอดหลังคาเรอืน เหมือนข้าว
เกรยีมไปก่อนท่ีมันจะงอกงามอยา่งน้ัน 28  แต่ เราได้ รู ้จัก
การท่ี เจ้ าน่ังลงกับการออกไปและเข้ามาของเจ้า และการ
เกรีย้วกราดของเจ้าต่อเรา 29 เพราะเจ้าได้เกรีย้วกราดต่อ
เรา และความจองหองของเจ้าได้มาเข้าหูของเรา  ฉะน้ัน 
เราจะเอาขอของเราเก่ียวจมูกเจ้า และบังเหยีนของเราใส่
รมิฝีปากเจ้า และเราจะหนัเจ้ากลับไปตามทางซ่ึงเจ้ามา
น้ัน 30 และน่ีจะเป็นหมายสําคัญแก่ เจ้า คือปี น้ี  เจ้ าจะกิน
สิง่ท่ีงอกขึ้นเอง และในปี ท่ี สองสิง่ท่ี ผลิ จากเดิม  แล ้วในปี ท่ี
สาม จงหวา่น และเก่ียว และปลูกสวนองุน่และกินผลของ
มัน 31 ส่วนท่ีรอดและเหลือแหง่วงศ์วานของยูดาห์จะหยัง่
รากลงไป และเกิดผลขึ้นบน 32 เพราะวา่ส่วนคนท่ีเหลือจะ
ออกไปจากเยรูซาเล็ม และส่วนท่ีรอดมาจะออกมาจากภู
เขาศิ โยน ความกระตือรอืรน้ของพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะ
กระทําการน้ี� 33 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาหจึ์งตรสัเก่ียวกับ
กษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซี เรยีด ังน้ี วา่ �ท่านจะไม่ เข ้าในนครน้ีหรอืยงิ
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ลูกธนูไปท่ี น่ัน หรอืถือโล่ เข ้ามาข้างหน้านคร หรอืสรา้งเชงิ
เทินสู้ มัน 34 ท่านมาทางใด ท่านจะต้องกลับไปทางน้ัน ท่าน
จะไม่ เข ้ามาในนครน้ี พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 35 เพราะ
เราจะป้องกันนครน้ี ไว ้ เพื่อให ้ รอด เพื่อเหน็แก่เราเอง และ
เหน็แก่ ดาว ิดผู้ รบัใช ้ของเรา� � 36  ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮ
วาห์จึงได้ออกไป และได้ประหารคนในค่ายแหง่คนอสัซีเรยี
เสียหน่ึงแสนแปดหม่ืนหา้พันคน และเม่ือคนลุกขึ้นในเวลา
เชา้มืด  ดู  เถิด พวกเหล่าน้ันเป็นศพทัง้น้ัน 37  แล ้วเซนนาเค
อรบิกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซี เรยีก ็ ได้ ยกไปและกลับบ้าน และอยู่ใน
นีนะเวห์ 38 ต่อมาขณะเม่ือท่านนมัสการในนิเวศของพระ
นิสโรกพระของท่าน อดัรมัเมเลคและชาเรเซอร์ โอรสของ
ท่าน  ก็ ประหารท่านเสียด้วยดาบ และหนีไปยงัแผ่นดินอาร ์
มี เนีย และเอสารฮดัโดนโอรสของท่านขึ้นครอบครองแทน
ท่าน

38
เฮเซคียาหท์รงประชวรและทรงฟ้ืนจากการประชวรน้ัน

1 ใน วนั เหล่า น้ัน เฮ เซ คี ยาห์ ทรง ประชวร ใกล้ จะ
สิน้พระชนม์ และอสิยาห ์ผู้  พยากรณ์  บุ ตรชายของอามอส
เข้ามาเฝ้าพระองค์ และทูลพระองค์ วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ั
สด ังน้ี วา่ จงจัดการการบ้านการเมืองของเจ้าให ้เรยีบรอ้ย  
เจ้ าจะต้องตาย  เจ้ าจะไม่ ฟ้ืน � 2  แล ้วเฮเซคียาหท์รงหนัพระ
พักตร ์เข ้าข้างฝา และอธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์ 3  วา่ � โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ขอวงิวอนต่อพระองค์ ขอทรง
ระลึ กวา่ ข้าพระองค์ดําเนินอยู่ต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์ 
ด้วยความจรงิและด้วยใจท่ี เพียบพรอ้ม และได้กระทําสิง่ท่ี
ประเสรฐิในสายพระเนตรของพระองค์มาอยา่งไร� และเฮ
เซคียาหท์รงกันแสงอยา่งปวดรา้ว 4  แล ้วพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์มาถึ งอ ิสยาห ์วา่ 5 �จงไปบอกเฮเซคียาห ์วา่ พระ
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เยโฮวาห์พระเจ้าของดาวดิบรรพบุรุษของเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ 
เราได้ยนิคําอธษิฐานของเจ้าแล้ว เราได้ เห ็นน้ําตาของเจ้า
แล้ว  ดู  เถิด เราจะเพิม่ชวีติให ้เจ้ าอกีสิบหา้ปี 6 เราจะชว่ย
เจ้าและเมืองน้ี ให ้พ้นจากมือของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี และ
จะป้องกันเมืองน้ี ไว ้7  น่ี จะเป็นหมายสําคัญสําหรบัพระองค์
จากพระเยโฮวาห์  ท่ี พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําสิง่น้ี ตาม
ท่ี  พระองค์  ได้ ทรงตรสัไว้ 8  ดู  เถิด เราจะกระทําให้เงาท่ี ดวง
อาทิตย ์ทอดมาบนนาฬิกาแดดของอาหสัยอ้นกลับมาสิบ
ขัน้�  ดวงอาทิตย ์ ก็ได้ ยอ้นกลับบนนาฬิกาแดดสิบขัน้ ตาม
ขั ้นที ่ ได้  ตกไป 9  บทประพันธ ์ของเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่ง
ยูดาห์  หลังจากท่ี  พระองค์  ได้ ทรงประชวรและทรงฟ้ืนจาก
การประชวรของพระองค์ น้ัน  มี  วา่ 10 ข้าพเจ้าวา่ เม่ือชวีติ
ของข้าพเจ้ามาถึงกลางคน ข้าพเจ้าจะไปยงัประตูแดนคน
ตาย ข้าพเจ้าต้องถูกตัดขาดจากปี ท่ี  เหลืออยู ่ของข้าพเจ้า
11 ข้าพเจ้าวา่ ข้าพเจ้าจะไม่ เห ็นพระเยโฮวาห์ คือพระเย
โฮ วาห์ ใน แผ่น ดิน ของ คน เป็น ข้าพเจ้า จะ มอง ไม่ เห ็นม
นษุย ์อกี  ท่ี ในหมู่ชาวแผ่นดินโลก 12  อายุ ของข้าพเจ้าก็ ถู ก
พรากและถูกถอนออกไปจากข้าพเจ้า อยา่งกับเต็นท์ของ
ผู้เล้ียงแกะ ข้าพเจ้าได้ตัดชวีติของข้าพเจ้าเหมือนอยา่งคน
ทอผ้า  พระองค์ จะทรงตัดข้าพเจ้าด้วยโรคตรอมใจ  พระองค์ 
จะทรงนําข้าพเจ้ามาถึงอวสานทัง้วนัและคืน 13 ข้าพเจ้า
ได้ คิดจนรุง่ เชา้วา่  พระองค์ จะทรงหกักระดูกทัง้ สิน้ของ
ข้าพเจ้าเหมือนอยา่งสิงโต  พระองค์ จะทรงนําข้าพเจ้ามา
ถึงอวสานทัง้วนัและคืน 14 ข้าพเจ้ารอ้งอยา่งนกนางแอน่
หรอืนกกรอด ข้าพเจ้าพิลาปอยา่งนกเขา ตาของข้าพเจ้า
เหน่ือย ออ่น ด้วย มอง ขึ้น ข้าง บน  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์
ข้าพระองค์ ถู  กบ ีบบังคับ ขอพระองค์ทรงเป็นผู้ประกันของ
ข้าพระองค์ 15  แต่ ข้าพเจ้าจะพูดอะไร ได้ เพราะพระองค์
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ตรสักับข้าพเจ้าแล้ว และพระองค์เองได้ทรงกระทําเชน่น้ัน
ข้าพเจ้าก็จะดําเนินไปด้วยความสงบเสงีย่มตลอดชวีติของ
ข้าพเจ้า เพราะความขมขื่นแหง่จิตใจของข้าพเจ้า 16  โอ ข้า
แต่ องค์  พระผู้ เป็นเจ้า  มนษุย ์ดํารงชพีอยู ่ได้ ด้วยสิง่เหล่า
น้ี และชวีติแหง่วญิญาณของข้าพระองค์ ก็  อยู ่ในบรรดาสิง่
เหล่าน้ี  พระองค์ จะทรงให้ข้าพระองค์หายดีและทรงทําให้
ข้า พระองค์ มี ชวีติ 17  ดู  เถิด เพราะ เหน็ แก่ สันติภาพ ข้า
พระองค์จึ งม ีความขมขื่นมากยิง่  แต่  พระองค์ ทรงรกัชวีติ
ของ ข้า พระองค์ จึง ได้ ทรง ชว่ย ให้ พ้น จาก หลุม แหง่ ความ
พินาศ เพราะพระองค์ทรงเหวีย่งบาปทัง้สิน้ของข้าพระองค์ 
ไว ้เบื้องพระปฤษฎางค์ของพระองค์ 18 เพราะแดนคนตาย
สรรเสรญิพระองค์ ไม่ได้ ความมรณายกยอ่งพระองค์ ไม่ได้ 
บรรดาคนท่ีลงไปยงัปากแดนคนตายน้ัน จะหวงัในความ
จรงิของพระองค์ ไม่ได้ 19 คนเป็น คนเป็น เขาจะสรรเสรญิ
พระองค์ อยา่งท่ีข้าพระองค์กระทําในวนัน้ี  บิ ดาจะได้สําแดง
ความจรงิของพระองค์ แก่ ลูกของเขา 20 พระเยโฮวาห ์ได้ 
ทรงชว่ยข้าพเจ้าให ้รอด เพราะฉะน้ันข้าพเจ้าทัง้หลายจะ
รอ้งเพลงและเล่นเครือ่งสายของข้าพเจ้า ตลอดวนัเวลา
แหง่ ชวีติ ของ ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย ท่ี พระ นิเวศ ของ พระ เย โฮ
วาห�์ 21 ฝ่ายอสิยาห ์ได้  กล่าววา่ � ให ้เขาเอาขนมมะเด่ือ
มาแผ่นหน่ึง และแปะไว ้ท่ี พระยอดเพื่อพระองค์จะ ฟ้ืน�
22 เฮเซคียาห ์ได้ ตร ัสด ้วยวา่ �อะไรจะเป็นหมายสําคัญวา่
ข้าพเจ้าจะได้ขึ้นไปยงัพระนิเวศของพระเยโฮวาห�์

39
เฮเซคียาหสํ์าแดงคลังทรพัยทั์ง้หมดของพระองค์ ให ้คน

จากบาบิโลนเหน็ (2 พกษ 20:12)
1 คราวน้ัน เมโรดัคบาลาดัน โอรสของบาลาดัน  กษัตรยิ ์ 

แห ่งบาบิ โลน ทรงส่งราชสารและเครือ่งบรรณาการมายงั
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เฮ เซ คี ยาห์ เพราะ พระองค์ ทรง ได้ ย ินว ่า เฮ เซ คี ยาห์ทรง
ประชวรและทรงหายประชวรแล้ว 2 และเฮเซคียาห์ทรง
เปรมปร ีดิ ์เพราะเขาเหล่าน้ัน และทรงพาเขาชมคลังทรพัย์
ของ พระองค์ ชม เงนิ  ทองคํา และ เครือ่ง เทศ และ น้ํามัน
ประเสรฐิ และคลังพระแสงทัง้สิน้ของพระองค์  ทุ กอยา่งซ่ึ 
งม ีในท้องพระคลัง  ไม่มี  สิ ่งใดท่ีในพระราชวงั หรอืในราช
อาณาจักรทัง้สิน้ของพระองค์ซ่ึงเฮเซคียาห ์มิได้ ทรงสําแดง
แก่ เขา 3  แล ้ วอ ิสยาห ์ผู้  พยากรณ์  ก็  เข ้าเฝ้ากษั ตร ิยเ์ฮเซคียาห์
และทูลพระองค์ วา่ �คนเหล่าน้ีทูลอะไรบ้าง และเขามาแต่
ไหนเข้าเฝ้าพระองค์� เฮเซคียาหต์ร ัสว ่า �เขาได้มาหาเรา
จากเมืองไกล จากบาบิ โลน � 4 ท่านทูลวา่ �เขาเหน็อะไรใน
พระราชวงัของพระองค์ บ้าง � และเฮเซคียาห์ตรสัตอบวา่
�เขาเหน็ทุกอยา่งในวงัของเรา  ไม่มี  สิ ่งใดในพระคลังของ
เราซ่ึงเรามิ ได้ สําแดงแก่ เขา � 5  แล ้ วอ ิสยาห์ทูลเฮเซคียาห ์
วา่ �ขอทรงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์จอมโยธา 6  ดู  
เถิด วนัเวลากําลังยา่งเข้ามา เม่ือสรรพสิง่ทัง้สิน้ในวงัของ
เจ้า และสิง่ซ่ึงบรรพบุรุษของเจ้าได้สะสมจนถึงทุกวนัน้ีจะ
ต้องถูกเอาไปยงับาบิ โลน จะไม่ มี  สิ ่งใดเหลือเลย พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 7 และลูกบางคนซ่ึงถือกําเนิดจากเจ้า  
ผู้ ซ่ึงเกิดมาแก่ เจ้ าจะถูกนําเอาไป และเขาจะเป็นขั นที ในวงั
ของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน � 8  แล ้วเฮเซคียาหต์รสักับอสิยาห ์
วา่ �พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงท่านกล่าวน้ั นก ็ ดี  อยู ่�
เพราะพระองค์ ดําร ิ วา่ �จะมีความอยูเ่ยน็เป็นสุขและความ
จรงิในวนัเวลาของเราน้ี�

40

จงเล้าโลมชนชาติของพระเจ้า
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1 พระเจ้าของเจ้าตร ัสว ่า �จงเล้าโลม จงเล้าโลมชนชาติ
ของเรา 2 จงพู ดก ับเยรูซาเล็มอยา่งเหน็ใจ และจงประกาศ
แก่ เมือง น้ั นว ่า การสงครามของเธอ สิน้ สุดลงแล้ว และ
ความชัว่ชา้ของเธอก็อภัยเสียแล้ว เพราะเธอได้รบัโทษจาก
พระหตัถ์ของพระเยโฮวาห ์แล้ว เป็นสองเท่าของความบาป
ผิดของเธอ�

 คําพยากรณ์ ถึงการรบัใช้ของยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา
(มธ 3:3)

3 เสียงผู้รอ้งในถิน่ทุ รก ันดารวา่ �จงเตรยีมมรรคาแหง่
พระ เย โฮ วาห์ จง ทํา ทางหลวง สําหรบั พระเจ้า ของ เรา ให้
ตรงไปในทะเลทราย 4 หุบเขาทุกแหง่จะถูกยกขึ้น  ภู เขา
และเนินทุกแหง่จะให้ต่ําลง ทางคดจะกลายเป็นทางตรง
และท่ีขรุขระจะกลายเป็ นที ่ ราบ 5 และจะเผยสงา่ราศีของ
พระเยโฮวาห์ และบรรดาเน้ือหนังจะได้ เห ็นด้วยกัน เพราะ
พระโอษฐ์ของพระเยโฮวาหต์รสัไว ้แล้ว �

 ความยิง่ใหญ่ ของพระเจ้าและความออ่นแอของมนษุย์
(อสย 40:6�41:29)

6 เสียงหน่ึงรอ้งวา่ �รอ้งซิ� และเขาวา่ �ข้าจะรอ้งวา่
กระไร� บรรดาเน้ือหนั งก ็เป็นเสมือนต้นหญ้า และความ
งามทัง้สิน้ของมั นก ็เป็นเสมือนดอกไม้ แห ่งทุ่งนา 7 ต้นหญ้า
เหีย่วแหง้ไป  ดอกไม้ น้ั นก ็รว่งโรยไป เพราะพระวญิญาณ
ของพระเยโฮวาห์เป่ามาถูกมัน  มนษุย ์ ชาติ เป็นหญ้าแน่ ที
เดียว 8 ต้นหญ้าเหีย่วแหง้ไป  ดอกไม้ น้ั นก ็รว่งโรยไป  แต่ 
พระวจนะของพระเจ้าของเราจะยัง่ยนือยู ่เป็นนิตย ์9  โอ ศิ
โยนเอย๋  ผู้ นําข่าวดี  เจ้ าจงขึ้นไปบนภูเขาสูง  โอ เยรูซาเล็ม
เอย๋  ผู้ นําข่าวดี จงเปล่งเสียงของเจ้าด้วยเต็มกําลัง จงเปล่ง
เสียงเถิด อยา่กลัวเลย จงกล่าวแก่หวัเมืองแหง่ยูดาห ์วา่ 
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� ดู  เถิด  น่ี พระเจ้าของเจ้า� 10  ดู  เถิด  องค์ พระผู้ เป็นเจ้า
พระเจ้าจะเสด็จมาด้วยพระหตัถ์อนัเข้มแข็ง และพระกร
ของพระองค์จะครอบครองเพื่อพระองค์  ดู  เถิด รางวลัของ
พระองค์ ก็  อยู ่กับพระองค์ และพระราชกิจของพระองค์ ก็  อยู ่
ต่อพระพักตร ์พระองค์ 11  พระองค์ จะทรงเล้ียงฝูงแพะแกะ
ของพระองค์อยา่งผู้เล้ียงแกะ  พระองค์ จะทรงรวบรวมลูก
แกะไว้ในพระกรของพระองค์  พระองค์ จะทรงอุม้ไว ้ท่ี พระ
ทรวง และทรงค่อยๆนําบรรดาท่ี มี ลู กอ ่อนไป 12  ผู้ ใดได้เคย
ตวงน้ําทัง้สิน้ด้วยอุ ้งม ือของตน และวดัฟ้าสวรรค์ด้วยคืบ
เดียว  บรรจุ  ผงคลี ของแผ่นดินโลกไว้ในถังเดียว และชัง่
ภูเขาในตาชัง่และชัง่เนินด้วยตราชู 13  ผู้ ใดได้นําทางพระ
วญิญาณของพระเยโฮวาห์ หรอืเป็ นที ่ปรกึษาของพระองค์ 
ได้ สัง่สอนพระองค์ 14  พระองค์ ทรงปรกึษาผู้ ใด  ผู้ ใดสัง่สอน
พระองค์ และผู้ใดสอนทางแหง่ความยุ ติ ธรรมให ้พระองค์ 
และ สอน ความ รู ้แก่  พระองค์ และ สําแดง ให ้พระองค์  เห ็
นทางแหง่ความเข้าใจ 15  ดู  เถิด บรรดาประชาชาติ ก็ เหมือน
น้ําหยดหน่ึงจากถัง และนับวา่เหมือนผงบนตาชัง่  ดู  เถิด  
พระองค์ ทรงหยบิเกาะทัง้หลายขึ้นมาเหมือนสิง่ เล็กน้อย
16 เลบานอน ไม่ พอ เป็น ฟืน และ สัตว ์ป่าน ้ั นก ็ ไม่ พอ เป็น
เครือ่งเผาบู ชา 17 ต่อพระพักตร ์พระองค์ บรรดาประชาชาติ
ทัง้สิ ้นก ็เหมือนไม่ มี อะไรเลย  พระองค์ ทรงนับวา่เขาน้อยยิง่
กวา่ความวา่งเปล่าและการไร ้ประโยชน์ ใดๆทัง้สิน้ 18 ท่าน
จะเปรยีบพระเจ้าเหมือนผู้ ใด หรอืเปรยีบพระองค์คล้ายกับ
อะไร 19  รู ปเคารพสลักน่ะหรอื ชา่งเขาหล่ อม ันไว้ ชา่งทอง
เอาทองคําปิดไวแ้ละหล่อสรอ้ยเงนิให้ 20 เขาผู้ ท่ี ยากจนจน
เขาไม่ มี เครือ่งบูชาเลยก็เลือกต้นไม้ ท่ี จะไม่ ผุ เขาเสาะหา
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ชา่งท่ี มี  ฝี มือมาตกแต่งให้เป็ นร ูปเคารพสลักท่ี ไม่  หวัน่ไหว 
21 ท่านทัง้หลายไม่เคยรู ้หรอื ท่านไม่เคยได้ยนิหรอื  ไม่มี  ผู้ ใด
บอกท่านตัง้แต่แรกแล้วหรอื ท่านไม่ เข ้าใจตัง้แต่รากฐาน
ของแผ่นดินโลกหรอื

พระเจ้าประทับเหนือขอบวงกลมของแผ่นดินโลก
22 คือพระองค์ ผู้ ประทับเหนือปรมิณฑลของแผ่นดินโลก

และชาวแผ่นดินโลกก็เหมือนอยา่งตัก๊แตน  ผู้ ทรงขึงฟ้า
สวรรค์เหมือนขึ งม ่าน และกางออกเหมือนเต็นท์ ท่ี  อาศัย 23  
ผู้ ทรงกระทําเจ้านายให้เป็นเหมือนเปล่า และทรงกระทําให ้
ผู้ ครอบครองแผ่นดินโลกเป็นเหมือนศูนยภาพ 24 พอปลูก
เขาเหล่าน้ันเสรจ็ พอหวา่นเสรจ็  พอท่ี รากหยัง่ลง  พระองค์  
ก็ จะเป่ามาบนเขา เขาก็จะเหีย่วแหง้ไป และลมหมุ นก ็จะ
พัดพาเขาไปเหมือนตอข้าว 25  องค์  บรสุิทธิ ์ตร ัสว ่า � เจ้ า
จะเปรยีบเรากับผู้ใดเล่าซ่ึงเราจะเหมือนเขา� 26 จงแหงน
หน้าขึ้นดู วา่  ผู้ ใดสรา้งสิง่เหล่าน้ี  พระองค์  ผู้ ทรงนําบรวิาร
ออกมาตามจํานวน เรยีกชื่ อม ันทัง้หมดโดยอานภุาพอนัยิง่
ใหญ่ของพระองค์ และเพราะพระองค์ทรงฤทธิ ์เข ้มแข็งจึง
ไม่ขาดไปสักดวงเดียว 27  โอ ยาโคบเอย๋ ทําไมเจ้าจึงวา่  
โอ อสิราเอลเอย๋ ทําไมจึงพูดวา่ �ทางของข้าพเจ้าปิดบังไว้
จากพระเยโฮวาห์ และความยุ ติ ธรรมอนัควรตกแก่ข้าพเจ้า
น้ั นก ็ผ่าน พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า ไป เสีย� 28 ท่าน ไม่ เคย รู ้
หรอื ท่านไม่เคยได้ยนิหรอื พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า
เนืองนิตย์ คือพระผู้สรา้งท่ีสุดปลายแผ่นดินโลก  พระองค์  
มิได้ ทรงออ่นเปล้ีย หรอืเหน็ดเหน่ือย ความเข้าพระทัยของ
พระองค์ ก็ เหลือท่ีจะหยัง่รู ้ได้ 29  พระองค์ ทรงประทานกําลัง
แก่คนออ่นเปล้ีย และแก่ ผู้  ท่ี  ไม่มี  กําลัง  พระองค์ ทรงเพิม่
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แรง 30  แม้ คนหนุ่มๆจะออ่นเปล้ียและเหน็ดเหน่ือย และชาย
ฉกรรจ์จะล้มลงที เดียว 31  แต่ เขาทัง้หลายผู้รอคอยพระเย
โฮวาหจ์ะเสรมิเรีย่วแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนก
อนิทรี เขาจะวิง่และไม่ เหน็ดเหน่ือย เขาจะเดินและไม่ ออ่น
เปล้ีย 

41
 ความยิง่ใหญ่ ของพระเจ้าและความออ่นแอของมนษุย์

1  โอ เกาะทัง้หลายเอย๋ จงสงบใจต่อหน้าเรา จงให ้ชนชาติ 
ทัง้หลายฟ้ืนกําลังของเขาเสียใหม่  ให ้เขาเข้ามาใกล้  แล ้ว
ให้เขาพูด  ให ้เราพากันเข้ามาใกล้เพื่อการพิพากษา 2 ใคร
ได้เรา้ใจให้คนชอบธรรมมาจากตะวนัออก  ได้ เรยีกท่านให ้
ติดตาม  ได้ มอบบรรดาประชาชาติต่อหน้าท่าน และใหท่้า
นครอบครองเหนือกษั ตร ิย ์ทัง้หลาย  ได้ มอบพวกเขาไว ้แก่ 
ดาบของท่านเหมือนผงคลี และแก่ คันธน ูของท่านเหมือน
ตอข้าวท่ี ถู กพัดไป 3 ท่านไล่ตามพวกเขาและผ่านเขาไป
อยา่งปลอดภัย ตามทางท่ี เท ้าของท่านไม่เคยเหยยีบ 4  ผู้ 
ใดได้ประกอบกิจและกระทําเชน่น้ี เรยีกบรรดาชัว่อายุทัง้
หลายออกมาตัง้แต่ เดิม เราเองคือพระเยโฮวาห ์ผู้ เป็นปฐม
และกับกาลอวสาน เราคือผู้ น้ัน 5 เกาะทัง้หลายเหน็แล้ วก 
็ เกรงกลัว ปลายแผ่นดินโลกก็ กลัว เขาทัง้หลายได้ เข ้ามา
ใกล้ 6  ทุ กคนชว่ยเพื่อนบ้านของตน และทุกคนกล่าวแก่ พี่ 
น้องของตนวา่ �จงกล้าเถิด� 7  ชา่งไม้  ก็  หน ุนใจชา่งทอง  
ผู้  ท่ี  ทําให ้เรยีบด้วยค้อนก็ หน ุนใจผู้ ท่ี  ตี ทัง่วา่ � พร ้อมแล้ว
สําหรบัการบัดกร�ี และเขาก็เอาตะปูตรงึไว้เพื่อไม่ ให ้ หวัน่
ไหว 8  แต่  เจ้า  อสิราเอล เป็นผู้ รบัใช ้ของเรา ยาโคบผู้ซ่ึงเรา
ได้เลือกไว้ เชื้อสายของอบัราฮมัสหายของเรา 9  เจ้ าผู้ซ่ึง
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เรายดึไว้จากท่ีสุดปลายแผ่นดินโลก และเรยีกเจ้ามาจาก
พวกผู้ ใหญ่ ของโลก  กล ่าวแก่ เจ้ าวา่ � เจ้ าเป็นผู้ รบัใช ้ของ
เรา เราได้เลือกเจ้าและไม่ เหว ่ียงเจ้าออกไป� 10 อยา่กลัว
เลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อยา่ขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้า
ของเจ้า เราจะหนนุกําลังเจ้า  เออ เราจะชว่ยเจ้า  เออ เรา
จะชู เจ้ าด้วยมือขวาแหง่ความชอบธรรมของเรา 11  ดู  เถิด 
บรรดาผู้ ท่ี ขัดเคืองกับเจ้าจะต้องได้ความอายและอดสู เขา
จะเป็นความวา่งเปล่า คนเหล่าน้ั นที ่ฝืนสู้ เจ้ าจะพินาศไป
12  เจ้ าจะแสวงหาพวกเขา  แต่  เจ้ าจะไม่พบเขา คือผู้ ท่ี  ต่อสู้ 
กับเจ้า  ผู้  ท่ี ทําสงครามกับเจ้าจะเป็นความวา่งเปล่าและเป็น
สิง่ไร ้ค่า 13 เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า จะย ึ
ดม ือขวาของเจ้าไว้ คือเราเองพู ดก ับเจ้าวา่ �อยา่กลัวเลย
เราจะชว่ยเจ้า� 14 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �อยา่กลัวเลย  เจ้ า
หนอนยาโคบ  เจ้ าคนอสิราเอล เราจะชว่ยเจ้า  ผู้  ไถ่ ของเจ้า
คือองค์ บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล� 15  ดู  เถิด เราจะกระทําเจ้าให้
เป็นเล่ือนนวดข้าวใหม่  คม และมี ฟัน  เจ้ าจะนวดและบดภู 
เขา และเจ้าจะทําเนินเขาให้เหมือนแกลบ 16  เจ้ าจะซั ดม ัน
และลมจะพั ดม ันไปเสีย และลมหมุนจะกระจายมัน และเจ้า
จะเปรมปร ีดิ ์ในพระเยโฮวาห์  เจ้ าจะอวดอา้งในองค์ บรสุิทธิ ์ 
แห ่ งอ ิสราเอล 17 เม่ือคนจนและคนขัดสนแสวงหาน้ําและ
ไม่ มี และลิน้ของเขาก็ แห ้งผากเพราะความกระหาย เรา
คือพระเยโฮวาห์จะได้ยนิเขาเอง  เรา พระเจ้าของอสิราเอล
จะไม่ละทิง้เขา 18 เราจะเปิดแม่น้ําบนท่ีสูงทัง้หลาย และ
น้ําพุ ท่ี ท่ามกลางหุบเขา เราจะทําถิน่ทุ รก ันดารให้เป็นสระ
น้ํา และท่ี ดิ นแหง้เป็นน้ําพุ 19 ในถิน่ทุ รก ันดารเราจะปลูก
ต้นสนสีดาร์ ต้นกระถินเทศ ต้นน้ํามันเขียว และต้นมะกอก
เทศ ในทะเลทรายเราจะวางต้นสนสามใบ ทัง้ ต้นสนเขา
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และต้นไม้ ท่ี  เข ียวชะอุม่ตลอดปี ด้วยกัน 20 เพื่อคนจะได้ เห 
็นและทราบ เขาจะใครค่รวญและเข้าใจด้วยกัน วา่พระหตัถ์
ของพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงกระทําการน้ี  องค์  บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิส
ราเอลได้สรา้งสิง่น้ี 21 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �จงนําข้อคดี
ของเจ้าขึ้นมา�  กษัตรยิ ์ของยาโคบตร ัสว ่า �จงนําข้อพิสู จน 
์ของเจ้ามา� 22  ให ้เขานํามา และแจ้งแก่เราวา่จะเกิดอะไร
ขึ้น จงแจ้งสิง่ล่วงแล้วให้เราทราบวา่มีอะไรบ้าง เพื่อเราจะ
พิจารณา เพื่อเราจะทราบถึงอวสานของสิง่เหล่าน้ัน หรอื
จงเล่าให้เราฟังถึงสิง่ท่ีจะบังเกิดมา 23 จงแจ้งแก่เราวา่ต่อ
ไปน้ีอะไรจะเกิดขึ้น เพื่อเราจะรูว้า่เจ้าเป็นพระ  เออ จงทําดี
หรอืจงทํารา้ย เพื่อเราจะได้ขยาดและดู กัน 24  ดู  เถิด  เจ้ าไม่ 
มี ค่าอะไรเลยและการงานของเจ้าก็ สูญเปล่า  ผู้  ท่ี เลือกเจ้า
ก็เป็ นที ่ น่าสะอดิสะเอยีน 25 เราได้เรา้ผู้ หน ่ึงจากทิศเหนือ
และเขาจะมา จากท่ี ดวงอาทิตย ์ ขึ้น เขาจะเรยีกนามของ
เรา เขาจะเหยยีบผู้ครอบครองเหมือนเหยยีบปูนสอ เหมือน
ชา่งหม้อยํ่าดินเหนียว 26 ใครแจ้งไว ้ตัง้แต่  เริม่แรก เพื่อเรา
จะทราบ และล่วงหน้าเพื่อเราจะพูดวา่ �เขาชอบธรรม�  
เออ  ไม่มี  ผู้ ใดได้ แจ้งให้ทราบ  เออ  ไม่มี  ผู้ ใดได้เล่าให ้ฟัง  
เออ  ไม่มี  ผู้ ใดได้ยนิถ้อยคําของเจ้า 27 คนแรกจะกล่าวแก่
ศิโยนวา่ � ดู  เถิด  ดู  เขาทัง้หลาย � และเราจะส่งผู้นําข่าวดี 
ให ้ แก่  เยรูซาเล็ม 28  แต่ เม่ือเรามองก็ ไม่มีใคร  ไม่มี  ท่ี ปรกึษา
ในหมู่พวกคนเหล่าน้ี คือผู้ ท่ี เม่ือเราถามก็ ได้  ให ้ คําตอบ 29  ดู  
เถิด พระเหล่าน้ันไร ้ประโยชน์  ทัง้สิน้ บรรดากิจการของมั นก ็
เป็นความวา่งเปล่า  รู ปเคารพหล่อของมั นก ็เป็นแต่ลมและ
ความยุง่เหยงิ

42
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 ผู้รบัใช ้ของพระเยโฮวาห์ (มธ 12:18-21; ฟป 2:5-8)
1  จงดู  ผู้รบัใช ้ของเรา  ผู้ ซ่ึงเราเชดิชู  ผู้ เลือกสรรของเรา  ผู้ 

ซ่ึงใจเราปี ติ  ยนิดี เราได้เอาวญิญาณของเราสวมท่านไว ้แล้ว 
ท่านจะส่งความยุ ติ ธรรมออกไปให ้แก่ บรรดาประชาชาติ
2 ท่านจะไม่รอ้งหรอืเปล่งเสียงของท่าน หรอืกระทําให ้ได้ ยนิ
เสียงของท่านตามถนน 3  ไม้ ออ้ชํ้าแล้ วท ่านจะไม่ หกั และ
ไส้ตะเกียงท่ี ลุ  กร ิบหรี ่อยู ่ท่านจะไม่ ดับ ท่านจะส่งความยุ ติ 
ธรรมออกไปด้วยความจรงิ 4 ท่านจะไม่ล้มเหลวหรอืท้อแท้
จนกวา่ท่านจะสถาปนาความยุ ติ ธรรมไว้ในโลก และเกาะ
ทัง้หลายจะรอคอยพระราชบัญญั ติ ของท่าน 5  พระเจ้า  
คือ พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์และทรงขึ งม ัน  ผู้ 
ทรงแผ่ แผ่ นดินโลกและสิง่ท่ีบังเกิดจากโลกออกไป  ผู้ ทรง
ประทานลมหายใจแก่ประชาชนท่ีบนโลก และจิตวญิญาณ
แก่ ผู้ ดําเนินอยู่บนโลก ตร ัสด ัง น้ี วา่ 6 �เราคือพระเยโฮ
วาห์ เราได้เรยีกเจ้ามาด้วยความชอบธรรม เราจะย ึดม ือ
เจ้าและจะรกัษาเจ้าไว้ เราจะให ้เจ้ าเป็นตัวพันธสัญญาของ
มนษุยชาติ เป็นความสวา่งแก่บรรดาประชาชาติ 7 เพื่อเบิก
ตาคนท่ี ตาบอด เพื่อนําผู้ ถู กจองจําออกมาจากคุก นําผู้ ท่ี น่ัง
ในความมืดออกมาจากเรอืนจํา

อสิราเอลจะได้ กล ับไปอยูใ่นแผ่นดินของตน
8 เราคือเยโฮวาห์ น่ันเป็นนามของเรา สงา่ราศีของเรา

เรามิ ได้  ให ้ แก่  ผู้อื่น หรอืให้คําท่ีสรรเสรญิเราแก่ รูปแกะสลัก 
9  ดู  เถิด  สิ ่งล่วงแล้ วน ้ั นก ็สําเรจ็แล้ว และเราก็ แจ ้งสิง่ใหม่ 
ๆ  ก่อนท่ี  สิ ่งเหล่าน้ันจะเกิดขึ้นเราก็ ได้ เล่าให้ฟังแล้ว� 10 จง
รอ้งเพลงบทใหม่ถวายพระเยโฮวาห์ จงสรรเสรญิพระองค์
จากปลายแผ่นดินโลก ทัง้ผู้ ท่ี ลงไปยงัทะเล และบรรดาสิง่
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ท่ี อยู ่ในน้ัน ทัง้เกาะทัง้หลายและชาวถิน่น้ัน 11 จงให้ถิน่ทุ 
รก ันดารและหวัเมืองในน้ันเปล่งเสียง ทัง้ชนบทท่ีเคดาร์
อาศัยอยู่ จงให้ชาวศิลารอ้งเพลง  ให ้เขาโห่รอ้งมาจากยอด
ภู เขา 12 จงให้เขาถวายสงา่ราศี แด่ พระเยโฮวาห์ และถวาย
สรรเสรญิพระองค์ในเกาะทัง้หลาย

อสิราเอลจะรบัโทษ
13 พระ เย โฮ วาห์ จะ เสด็จ ออก ไป อยา่ง คน แกล้ว กล้า

 พระองค์ จะ ทรง เรา้ ความ หงึ หวง ของ พระองค์ ขึ้น อยา่ง
นักรบ  พระองค์ จะทรงรอ้ง  พระองค์ จะทรงโห ่ดัง  พระองค์ 
จะทรงมีชยัต่อศั ตรู ของพระองค์ 14 เราได้น่ิงอยู่นานแล้ว
เราเงยีบอยู่และรัง้ตนเองไว้  บัดน้ี เราจะรอ้งออกมาเหมือน
ผู้หญิงกําลังคลอดบุตร เราจะสังหารผลาญและทําลายสิน้
ทั นที 15 เราจะทิง้ ภูเขาและเนินให ้รา้ง และให้บรรดาพืช
ผักบนน้ันแหง้ไป เราจะให ้แม่น ้ํากลายเป็นเกาะ และจะให้
สระแหง้ไป 16 เราจะจูงคนตาบอดไปในทางท่ีเขาทัง้หลาย
ไม่ รูจั้ก เราจะนําเขาไปในทางทัง้หลายท่ีเขาไม่ รูจั้ก เราจะ
ให้ความมืดข้างหน้าเขากลับเป็นสวา่ง  สิ ่ง ท่ีคดให ้ตรง  สิ 
่ง เหล่า น้ี เป็นสิง่ ท่ี เราจะกระทําแก่ พวกเขา และเราจะไม่
ละทิง้พวกเขา 17 เขาทัง้หลายจะหนักลับ และจะต้องขาย
หน้าอยา่งท่ี สุด คือผู้ ท่ี วางใจในรูปแกะสลัก  ผู้  ท่ี  กล ่าวแก่ รู 
ปเคารพหล่อวา่ �ท่านเป็นพระของเรา� 18 ท่านผู้ หู หนวก
เอย๋ ฟังซิ และท่านผู้ตาบอดเอย๋ มองซิ เพื่อ ท่านจะเหน็
ได้ 19 ใครเป็นคนตาบอด  ก็  ผู้รบัใช ้ของเราน่ะซิ หรอืใครหู
หนวกอยา่งกั บท ูตของเราท่ีเราใช ้ไป ใครตาบอดอยา่งผู้ ท่ี  
สมบูรณ์  แล้ว หรอืตาบอดอยา่งผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห์ 20  
เจ้ าเหน็หลายอยา่ง  แต่  มิได้  สังเกต  หู ของเขาเปิดแล้ว  แต่ 
เขามิ ได้ยนิ 21 เพราะเหน็แก่ความชอบธรรมของพระองค์
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พระเยโฮวาหท์รงพอพระทัย  ท่ี จะเชดิชู พระราชบัญญัติ และ
กระทําให ้พระราชบัญญัติ น้ั นม ี เกียรติ 22  แต่  น่ี เป็นชนชาติ 
ท่ี  ถู กขโมยและถูกปล้น เขาทุกคนติ ดอย ู่ในรูและซ่อนอยู่ใน
คุก เขาตกเป็นเหยื่อซ่ึงไม่ มี  ผู้ ใดชว่ยให ้พ้น เป็นของรบิซ่ึงไม่ 
มี  ผู้ ใดพูดวา่ �คืนซิ� 23  ผู้ ใดในพวกเจ้าจะเงีย่หูฟังในเรือ่งน้ี
 ท่ี จะมุ่งหน้าตัง้ใจฟังในอนาคต 24 ใครมอบยาโคบให ้แก่  ผู้  รบิ 
และอสิราเอลให ้แก่  ผู้  ปล้น  ไม่ใช ่พระเยโฮวาห ์หรอื  ผู้ ซ่ึงเรา
ได้ทําบาปต่อ ซ่ึงเขาไม่ยอมดําเนินในทางของพระองค์ และ
ซ่ึงเขามิ ได้ เชื่อฟังพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 25 ฉะน้ัน
พระองค์จึงทรงหลัง่ความโกรธจัดลงมาบนเขา และหลัง่
อานภุาพของสงคราม  ทําให ้เขาติดเพลิงอยู ่โดยรอบ  แต่ เขา
ไม่ รู ้มันไหม้ เขา  แต่ เขามิ ได้  เอาใจใส่ 

43
พระสัญญาอนัประเสรฐิแก่ อสิราเอล 

1  บัดน้ี พระเยโฮวาห ์ผู้  ได้ สรา้งท่าน  โอ ยาโคบ  พระองค์  
ผู้  ได้ ทรงป้ันท่าน  โอ  อสิราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่ �อยา่กลัวเลย
เพราะเราได้ ไถ่  เจ้ าแล้ว เราได้เรยีกเจ้าตามชื่อ  เจ้ าเป็นของ
เรา 2 เม่ือเจ้าลุยข้ามน้ํา เราจะอยู่กับเจ้า เม่ือข้ามแม่ น้ํา น้ํา
จะไม่ท่วมเจ้า เม่ือเจ้าลุยไฟ  เจ้ าจะไม่ ไหม้ และเปลวเพลิง
จะไม่เผาผลาญเจ้า 3 เพราะเราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า  องค์  บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล  ผู้ ชว่ยให้รอดของเจ้า
เราให ้อยีปิต์ เป็นค่าไถ่ของเจ้า  ให ้เอธโิอเปียและเส-บาเพื่อ
แลกกับเจ้า 4 เพราะวา่เจ้าประเสรฐิในสายตาของเรา  เจ้ า
ได้รบัเกียรติและเรารกัเจ้า เราจึงใหค้นเพื่อแลกกับเจ้า และ
ให ้ชนชาติ ทัง้หลายเพื่อแลกกับชวีติของเจ้า 5 อยา่กลัวเลย
เพราะเราอยู่กับเจ้า เราจะนําเชื้อสายของเจ้ามาจากตะวนั
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ออก และเราจะรวบรวมเจ้ามาจากตะวนัตก 6 เราจะพู ดก 
ั บท ิศเหนือวา่ �ปล่อยเถิด� และกั บท ิศใต้ วา่ �อยา่ยดึไว�้
จงนําบรรดาบุตรชายของเรามาแต่ ไกล และเหล่าธดิาของ
เราจากปลายแผ่นดินโลก 7 คือทุกคนท่ีเขาเรยีกตามนาม
ของเรา เพราะเราได้สรา้งเขาเพื่อสงา่ราศีของเรา เราได้ป้ัน
เขา  เออ เราได้สรา้งเขาไว�้ 8 จงนําประชาชาติทัง้หลายผู้
ตาบอดแต่ย ังม ี ตา  ผู้  ท่ี  หู หนวกแต่เขาย ังม ี หู  ออกมา 9  ให ้
บรรดาประชาชาติประชุมพรอ้มกัน และให ้ชนชาติ ทัง้หลาย
ชุ มน ุมกัน ในท่ามกลางเขามี ผู้  ท่ี  แจ ้งอยา่งน้ี ได้ และเล่าสิง่
ล่วงแล้วใหเ้ราฟังได้  ให ้เขาทัง้หลายนําพยานของเขามาพิสู 
จน ์ตัวเขา และใหเ้ขาได้ยนิและกล่าววา่ � จร ิงแล้ว� 10 พระ
เยโฮวาหต์ร ัสว ่า � เจ้ าทัง้หลายเป็นพยานของเรา และเป็น
ผู้ รบัใช ้ของเราซ่ึงเราได้เลือกไว ้แล้ว เพื่อเจ้าจะรูจั้กและเชื่อ
ถือเรา และเข้าใจวา่เราเป็นผู้ น้ันแหละ ก่อนหน้าเรา  ไม่มี 
พระเจ้าใดถูกป้ันขึ้น และภายหลังเราก็จะไม่ มี 11  เรา เราคือ
พระเยโฮวาห์ และนอกจากเราไม่ มี พระผูช้ว่ยให ้รอด 12 เม่ือ
ไม่ มี พระอื่นในหมู่พวกเจ้า เราแจ้งให้ทราบและชว่ยให้รอด
และพิสู จน ์ ให ้ เหน็ ฉะน้ันเจ้าทัง้หลายเป็นพยานของเราวา่
เราเป็นพระเจ้า� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 13 � เออ  
ตัง้แต่ เดิมเราก็เป็นพระองค์น้ันอยู่  ไม่มี  ผู้ ใดชว่ยให้พ้นจาก
มือของเราได้ เราจะประกอบกิจใดๆ ใครจะขัดขวางกิจการ
น้ันได้� 14 พระเยโฮวาห ์ผู้  ไถ่ ของเจ้า  องค์  บรสุิทธิ ์ของอสิรา
เอลตร ัสด ังน้ี วา่ �เพื่อเหน็แก่ เจ้า เราจะส่งไปยงับาบิ โลน 
และเราจะนําบรรดาขุนนางของเขาลงมา คือพวกเคลเดีย
ในกําป่ั นที ่เขาทัง้หลายเคยโห ่รอ้ง 15 เราคือพระเยโฮวาห์  
องค์  บรสุิทธิ ์ของเจ้า เป็นผู้สรา้งของอสิราเอล เป็นกษั ตร ิย์
ของเจ้า� 16 พระเยโฮวาห์  ผู้ ทรงสรา้งทางในทะเล สรา้งวถีิ



 หน ังสื ออ ิสยาห์ 43:17 xcii  หน ังสื ออ ิสยาห์ 43:28

ในน้ําท่ี มี  อานภุาพ 17  ผู้ ทรงนํารถรบและม้า  กองทัพ และ
อานภุาพออกมา เขาทัง้หลายนอนลงด้วยกันและลุกขึ้นไม่ 
ได้ เขาทัง้หลายสูญไปและดับเสียเหมือนไส้ ตะเกียง ตร ัสด 
ังน้ี วา่ 18 �อยา่จดจําสิง่ล่วงแล้ วน ้ัน อยา่พิ เคราะห ์ สิ ่งเก่า
ก่อน 19  ดู  เถิด เราจะกระทําสิง่ใหม่  บัดน้ี จะงอกขึ้นมาแล้ว  
เจ้ าจะไม่ เห ็นหรอื เราจะทําทางในถิน่ทุ รก ันดารและแม่น้ํา
ในท่ี แหง้แล้ง 20  สัตว ์ป่าในทุ่งจะให ้เกียรติ  เรา คื อม ังกรและ
นกเค้าแมว เพราะเราให้น้ําในถิน่ทุ รก ันดาร  ให ้ แม่น ้ําในท่ี 
แหง้แล้ง  เพื่อให ้น้ําด่ืมแก่ ชนชาติ  ผู้ เลือกสรรของเรา 21 คือ
ชนชาติ ท่ี เราป้ันเพื่อเราเอง เพื่อเขาจะถวายสรรเสรญิเรา
22  โอ ยาโคบเอย๋ ถึงกระน้ั นก ็ ไม่ใช ่เรา ท่ี เจ้ าเรยีกหา  โอ 
อสิราเอลเอย๋  เจ้ าเหน็ดเหน่ือยเราแล้ว 23  เจ้ ามิ ได้ นําแพะ
แกะของเจ้ามาเป็นเครือ่งเผาบูชาแก่ เรา หรอืให้เกรียรติ
เราด้วยเครือ่งสักการบูชาของเจ้า เรามิ ได้  ให ้เป็นภาระแก่ 
เจ้ าด้วยเรือ่งเครือ่งบู ชา หรอืให ้เจ้ าเหน็ดเหน่ือยด้วยเรือ่ง
กํายาน 24  เจ้ ามิ ได้ เอาเงนิซ้ื ออ ้อยให ้เรา หรอืให้เราพอใจ
ด้วยไขมันของเครือ่งสักการบูชาของเจ้า  แต่  เจ้ าได้ ให ้เรา
เป็นภาระด้วยเรือ่งบาปของเจ้า  เจ้ าให้เราเหน็ดเหน่ือยด้วย
เรือ่งความชัว่ชา้ของเจ้า 25  เรา เราคือพระองค์น้ันผู้ลบล้าง
ความละเมิดของเจ้าด้วยเหน็แก่เราเอง และเราจะไม่จดจํา
บรรดาบาปของเจ้าไว้ 26 จงฟ้ืนความให้เราฟัง  ให ้เรามาโต้ 
ด้วยกัน  เจ้ าจงใหก้ารมา เพื่อจะพสูิ จน ว์า่เจ้าถูก 27  บิ ดาเดิม
ของเจ้าทําบาป และผู้สอนทัง้หลายของเจ้าได้ละเมิดต่อเรา
28  ฉะน้ัน เราจึงถอดเจ้านายแหง่สถานบร ิสุทธ ์ิ เสีย เรามอบ
ยาโคบให ้ถู กสาปแชง่ และอสิราเอลให ้แก่ การกล่าวหยาบ
ชา้�
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พระสัญญาเรือ่งพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์
1 � โอ ยาโคบผู้ รบัใช ้ของเรา อสิราเอลผู้ซ่ึงเราเลือกสรร

ไว้ จงฟังซิ� 2 พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงสรา้งเจ้า  ผู้ ทรงป้ันเจ้า
ตัง้แต่ ในครรภ์และจะชว่ยเจ้า ตร ัสด ัง น้ี วา่ � โอ ยาโคบ
ผู้ รบัใช ้ของเรา เยชู รู น  ผู้ ซ่ึงเราเลือกสรรไว้ อยา่กลัวเลย
3 เพราะเราจะเทน้ําลงบนผู้ ท่ี  กระหาย และลําธารลงบนดิน
แหง้ เราจะเทวญิญาณของเราเหนือเชื้อสายของเจ้า และ
พรของเราเหนือลูกหลานของเจ้า 4 เขาทัง้หลายจะงอกขึ้น
มาท่ามกลางหญ้า เหมือนต้นหลิวข้างลําธารน้ําไหล 5  ผู้  น้ี 
จะวา่ �ข้าเป็นของพระเยโฮวาห�์ และอกีผู้ หน ่ึงจะเรยีกชื่อ
ตนเองด้วยนามของยาโคบ และอกีผู้ หน ่ึงจะเขียนไวบ้นมือ
ของตนวา่ �ของพระเยโฮวาห�์ และขนานนามสกุลของตน
ด้วยนามของอสิราเอล� 6 พระเยโฮวาห์ พระบรมมหากษั 
ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล และผู้ ไถ่ ของเขา พระเยโฮวาหจ์อมโยธา
ตร ัสด ังน้ี วา่ �เราเป็นผู้ต้นและเราเป็นผู้ ปลาย นอกจาก
เราแล้วไม่ มี  พระเจ้า 7 ใครเหมือนเราจะป่าวรอ้งได้  ให ้เขา
แจ้งให ้ทราบ และให้เขาลําดับเรือ่งต่อหน้าเราตัง้แต่เราได้
สถาปนาประชาชนโบราณ และให้เขาบอกแก่เขาทัง้หลาย
ถึงสิง่ต่างๆท่ีจะเป็นมาและอะไรจะเกิดขึ้นน้ัน 8อยา่กลัวเลย
และอยา่ขามเลย เรามิ ได้ เล่าให ้เจ้ าฟังตัง้แต่ ดึกดําบรรพ์ 
และแจ้งให้ทราบแล้วหรอื และเจ้าเป็นพยานทัง้หลายของ
เรา  มี พระเจ้านอกเหนือเราหรอื  เออ  ไม่มี  พระเจ้า เราไม่ รู ้จัก
เลย� 9 บรรดาผู้ ท่ี ทํารูปเคารพสลักต่างก็ ไร้ประโยชน์ ใดๆ
ทัง้สิน้ และสิง่ท่ีเขาปี ติ  ยนิดี น้ั นก ็ ไม่  เป็นประโยชน์ เขาเป็น
พยานของเขาเอง พยานเหล่าน้ันทัง้ไม่ เห ็นและไม่ รู ้เพื่อเขา
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จะต้องอบัอาย 10 ใครเล่าป้ันพระหรอืหล่อรูปเคารพสลักซ่ึง
ไม่ เป็นประโยชน์ อะไรเลย 11  ดู  เถิด เพื่อนทัง้สิน้ของเขาจะ
ต้องอบัอาย และชา่งฝีมือน้ั นก ็เป็นแต่ มนษุย ์  ให ้เขาชุ มน ุ
มกันทัง้หมด  ให ้เขายนืขึ้น เขาจะสยดสยอง เขาจะรบัความ
อบัอายด้วยกัน 12 ชา่งเหล็กใช้คีมทํางานอยู่เหนื อก ้อนถ่าน
และใช้ ค้อนทุบมันด้วยแขนท่ี แข ็งแรงของเขา  เออ เขา
หวิและกําลังของเขาออ่นลง เขาไม่ ได้ ด่ื มน ้ําเลย และออ่น
เปล้ีย 13  ชา่งไม้ ขึงเชอืกวดั เขาเอาดินสอขีดไว้ เขาแต่ งม ัน
ด้วยกบ และขีดไวด้้วยวงเวยีน เขาแต่งรู ปน ้ันให้เป็ นร ูปคน
ตามความงามของคน  ให ้ อยู ่ในเรอืน 14 เขาตัดต้นสนสีดาร ์
ลง เขาเลือกต้นสนจีนและต้นโอก๊ และปล่อยให้มันงอกขึ้น
อยา่งแข็งแรงท่ามกลางต้นไม้ในป่า เขาปลูกต้นแอชและ
ฝนก็เล้ียงมัน 15  แล ้วมนษุย์จะเอาไปเผาเสีย เขาเอามันมา
ส่วนหน่ึงและให้อบอุน่ตัวเขา  เออ เขาก่อไฟและป้ิงขนมปัง
และเขาเอามาทําพระองค์ หน ่ึงและนมัสการมันด้วย  เออ 
เขาทําเป็ นร ูปแกะสลักและกราบรู ปน ้ัน 16 เขาเผาในกอง
ไฟครึง่หน่ึง บนครึง่น้ีเขาได้กินเน้ือ เขายา่งเน้ือและกิ นอ ่ิม
และเขาอบอุน่ตัวของเขาด้วย  แล ้ วว ่า �อา้ฮา ข้าอุน่จัง ข้า
เหน็ไฟแล้ว� 17 และท่ีเหลือน้ันเขาทําเป็นพระองค์ หน่ึง เป็ 
นร ูปเคารพสลักของเขา และกราบลงนมัสการรู ปน ้ัน และ
อธษิฐานต่อรู ปน ้ันและวา่ �ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้ พ้น 
เพราะพระองค์เป็นพระของข้าพระองค์� 18 เขาทัง้หลายไม่ 
รู ้หรอืเขาทัง้หลายไม่ เข้าใจ เพราะตาของเขาถูกปิด เขาจึง
เหน็อะไรไม่ ได้ และจิตใจของเขาเล่าก็ ถู กปิด เขาจึงเข้าใจไม่ 
ได้ 19  ไม่มี ใครพินิจพิ เคราะห ์ในใจของตนเลย และไม่ มีความ
รู ้หรอืความเข้าใจ  ท่ี จะกล่าววา่ �ข้าได้เผามันเสียส่วนหน่ึง
ในกองไฟ และข้าก็เอาถ่านมันมาป้ิงขนมปัง ข้ายา่งเน้ื อก ิน
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แล้ว และควรหรอืท่ีข้าจะทําส่วนท่ีเหลือใหเ้ป็นสิง่น่าเกลียด
น่าชงั ควรหรอืท่ีข้าจะกราบลงต่อท่อนไม้ท่อนหน่ึง� 20 เขา
กินขี้ เถ้า ใจท่ีหลอกลวงนําเขาให ้เจิน่ เขาชว่ยจิตใจตัวเขา
เองให้พ้นหรอืพูดวา่ � ไม่มี ความมุสาอยู่ในมือข้างขวาของ
ข้าหรอื�  ก็  ไม่ได้ 

พระเยโฮวาหคื์อผู้ ไถ่ ของอสิราเอล
21  โอ ยาโคบและอสิราเอลเอย๋ จงจําสิง่เหล่าน้ี เพราะเจ้า

เป็นผู้ รบัใช ้ของเรา เราได้ป้ันเจ้า  เจ้ าเป็นผู้ รบัใช ้ของเรา  โอ 
อสิราเอลเอย๋ เราจะไม่ลืมเจ้า 22 เราได้ลบล้างการละเมิด
ของเจ้าเสียเหมือนเมฆทึบ และลบล้างบาปของเจ้าเหมือน
เมฆ จงกลับมาหาเรา เพราะเราได้ ไถ่  เจ้ าแล้ว 23  โอ ฟ้า
สวรรค์ เอย๋ จงรอ้งเพลงเพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทําการ
น้ี หว้งลึกของแผ่นดินโลกเอย๋ จงโห ่รอ้ง  ภู เขาเอย๋ จงรอ้ง
เป็นเพลงออกมา  โอ  ป่าไม้  เอย๋ และต้นไม้ ทุ กต้นในน้ันด้วย
เพราะวา่พระเยโฮวาห์ทรงไถ่ยาโคบ และจะทรงรบัเกียรติ
ในอสิราเอล 24 พระเยโฮวาห ์ผู้  ไถ่ ของเจ้า  ผู้ ป้ันเจ้าตัง้แต่
ในครรภ์ ตร ัสด ังน้ี วา่ �เราคือพระเยโฮวาห์  ผู้ ทรงสรา้งสิง่
สารพัด  ผู้ ทรงขึงฟ้าสวรรค์ แต่ลําพัง  ผู้ ทรงกางแผ่นดินโลก
ด้วยตัวเราเอง 25  ผู้ กระทําให้ลางของคนมุสาไม่ ขลัง และ
กระทําพวกโหรให ้บ้าๆบอๆ  ผู้ หนัคนฉลาดให ้กล ับหลัง และ
กระทําให ้ความรู ้ของเขาเขลาไป 26  ผู้ รบัรองถ้อยคําของผู้ 
รบัใช ้ของพระองค์ และให ้สัมฤทธิ ์ผลตามแผนงานแหง่ทูต
ของพระองค์  ผู้  กล ่าวถึงเยรูซาเล็มวา่ �จะมีคนอาศัยอยู�่
และถึงหวัเมืองยูดาห ์วา่ �จะมีคนมาสรา้งขึ้น และเราจะยก
สิง่ปร ักห ักพังของมันขึ้น� 27  ผู้  กล ่าวแก่ ท่ี ลึ กวา่ �จงแหง้
เสีย เราจะให ้แม่น ํ้าของเจ้าแหง้�
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ไซรสั เมษบาลของพระเยโฮวาห์ จะสรา้งเยรูซาเล็มขึ้น
มาใหม่

28  ผู้  กล ่าว ถึงไซร ัสว ่า �เขาเป็นเมษบาลของเรา และ
เขาจะให้ความ มุ่งหมายทัง้ สิน้ของ เรา สําเรจ็�  กล ่าว ถึง
เยรูซาเล็มวา่ �จะมีคนมาสรา้งเจ้าขึ้น� และถึงพระวหิาร
วา่ �จะวางรากฐานของเจ้า� �

45
1 พระเยโฮวาห์ตรสักับผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงเจิมไวคื้อไซรสั  ผู้ 

ซ่ึงเราได้จับมือขวาไว้ เพื่อปราบหลายประชาชาติ ให ้ อยู ่ข้าง
หน้าท่าน และให้ปลดรดัประคดจากบัน้เอวของบรรดากษั 
ตร ิย์  ให ้เปิดประตูทัง้สองท่ี อยู ่ข้างหน้าท่านและมิ ให ้ ประตู 
เมืองปิด  ดังน้ี  วา่ 2 �เราจะไปข้างหน้าเจ้า และปราบท่ีคด
ให้เป็ นที ่ ตรง เราจะพังประตู ทองสัมฤทธิ ์ ให ้เป็นชิน้ๆ และ
ตั ดล ูกกรงเหล็กให ้ขาด 3 เราจะให ้ทรพัย์สมบัติ  แห ่งความ
มืดแก่ เจ้า และขุมทรพัย์ในท่ี ล้ีลับ เพื่อเจ้าจะได้ รู ้ วา่ คือเรา
พระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ซ่ึงเรยีกเจ้าตามชื่อ
ของเจ้า 4 เพื่อเหน็แก่ยาโคบผู้ รบัใช ้ของเรา และอสิราเอล
ผู้เลือกสรรของเรา เราจึงเรยีกเจ้าตามชื่อของเจ้า เราให้
นามสกุลเจ้า ทัง้ๆท่ี เจ้ าไม่ รู ้จักเรา

พระเจ้าคือความหว ังอ ันเดียวของเรา
5 เราเป็นพระเยโฮวาห์ และไม่ มี อื่นใดอกี นอกจากเราไม่ 

มี  พระเจ้า เราคาดเอวเจ้า  แม้  เจ้ าไม่ รู ้จักเรา 6 เพื่อคนจะได้ 
รู ้ ตัง้แต่  ท่ี  ตะวนัขึ้น และจากท่ี ตะวนัตก วา่ไม่ มี ใครนอกจาก
เรา เราเป็นพระเยโฮวาห์ และไม่ มี อื่นใดอกี 7 เราป้ันความ
สวา่งและสรา้งความมืด เราทําสันติภาพและสรา้งวบิั ติ เรา
คือพระเยโฮวาห์  ผู้ กระทําสิง่เหล่าน้ี ทัง้สิน้ 8 ฟ้าสวรรค์ เอย๋ 
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จงโปรยฝนมาจากเบื้องบน และให้ท้องฟ้าหลัง่ความชอบ
ธรรมลงมา  ให ้ แผ่ นดินโลกเปิดออก เพื่อความรอดจะได้
งอกขึ้นมา และยงัความชอบธรรมให ้พลุ ่งขึ้นมาด้วย  เรา 
คือพระเยโฮวาห ์ได้ สรา้งมัน� 9  วบิัติ  แก่  ผู้  ท่ี ขืนสู้กับผู้สรา้ง
ของเขา จงให้หม้ อด ินสู้กับบรรดาชา่งป้ันหม้อแหง่แผ่นดิน
โลก  ดิ นเหนียวจะพู ดก ับผู้ ท่ี ป้ั นม ันหรอืวา่ �ท่านกําลังทํา
อะไร� หรอืผลงานของท่านจะวา่ �ท่านไร ้มือ � 10  วบิัติ  แก่  ผู้  
ท่ี  พู  ดก ับบิ ดาว ่า �ท่านให ้เก ิดอะไร� หร ือก ับผู้หญิงวา่ �เธอ
คลอดอะไร� 11 พระเยโฮวาห์  องค์  บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล  
ผู้ สรา้งของเขาตร ัสด ังน้ี วา่ � เจ้ าถามเราถึงสิง่ท่ีจะเกิ ดม ี
มาถึงลูกหลานของเรา และถึงการงานแห ่งม ือของเรา  เจ้ า
สัง่เราเชยีว 12 เราสรา้งแผ่นดินโลก และเนรมิตมนษุย์บน
น้ัน เราเอง มือของเราขึงฟ้าสวรรค์ และเราบัญชาบรวิาร
ทัง้สิน้ของมัน 13 ด้วยความชอบธรรมเราได้เรา้ท่าน และ
เราจะกระทําทางทัง้สิน้ของท่านให ้ตรง ท่านจะสรา้งนคร
ของเรา และใหพ้วกเชลยของเราเป็ นอ ิ สระ  ไม่ใช ่เพื่อสินจ้าง
หรอืเพื่อสินบน� พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 

ความรอดสําหรบัอสิราเอล
14 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �ผลแรงงานของอยีปิต์และ

สินค้ากําไรของเอธโิอเปีย และคนเส-บา คนรา่งสูงจะมาหา
เจ้าและจะเป็นของเจ้า เขาจะติดตามเจ้า เขาจะติดตรวน
มาหาและกราบไหว ้เจ้า เขาจะวงิวอนเจ้าวา่ �พระเจ้าอยู่
กั บท ่านแน่ และไม่ มี อื่นใดอกี  ไม่มี พระเจ้าอื่น� � 15  แท้  
จร ิงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงซ่อนพระองค์  โอ ข้าแต่
พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล พระผู้ชว่ยให ้รอด 16 เขาทุกคนต้อง
อบัอายและขายหน้า  ผู้ สรา้งรูปเคารพก็ อดสู ไปด้วยกัน 17  
แต่ อสิราเอล น้ัน พระ เย โฮ วาห์ทรง ชว่ย ให้ รอด ด้วย ความ
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รอดเนือง นิตย์  เจ้ าจะไม่ ต้องอบัอายหรอืขายหน้าตลอด
ไปเป็นนิตย์ 18 เพราะพระเยโฮวาห์  ผู้ ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์
พระเจ้าเองทรงป้ันแผ่นดินโลกและทํามันไว้  พระองค์ ทรง
สถาปนา มัน ไว้  พระองค์  มิได้ ทรง สรา้ง มัน ไว ้ให ้ ยุง่เหยงิ  
พระองค์ ทรงป้ั นม ันไว ้ให ้ มี คนอาศัย ตร ัสด ังน้ี วา่ �เราคือ
พระเยโฮวาห์ และไม่ มี อื่นใดอกี 19 เรามิ ได้  พู ดในท่ี ล้ีลับ ใน
ท่ีมืดแหง่แผ่นดินโลก เรามิ ได้  กล ่าวแก่เชื้อสายของยาโค
บวา่ �จงแสวงหาเราในท่ี ยุง่เหยงิ � เราคือพระเยโฮวาห ์พู 
ดความชอบธรรม เราแจ้งสิง่ท่ี ถู กต้องให ้ทราบ 20 จงชุ มน ุ
ม และมา มาให ้ใกล้ กันเข้า คือเจ้าทัง้หลายผู้รอดพ้นแหง่
บรรดาประชาชาติ เขาทัง้หลายไม่ มีความรู ้ คือผู้ ท่ี ยกรูป
เคารพสลักไม้ของเขาไป และอธษิฐานต่อพระซ่ึงชว่ยเขา
ให้รอดไม่ ได้ 21 จงแจ้งเรือ่งและนําเข้ามาใกล้  เออ  ให ้เขา
ทัง้หลายปรกึษาหาร ือก ัน ใครเล่าสิง่ น้ี ให ้ฟังนมนานแล้ว
ใครแจ้งให้ทราบมาตัง้แต่ เก ่าก่อน  ไม่ใช ่เราหรอื คือพระ
เยโฮวาห์ นอกจากเราไม่ มี พระเจ้าอื่นเลย พระเจ้าผู้ชอบ
ธรรมและพระผู้ชว่ยให ้รอด  ไม่มี อื่นใดนอกเหนือเรา 22  มวล
มนษุย ์ทัว่แผ่นดินโลกเอย๋ จงหนัมาหาเราและรบัการชว่ย
ให ้รอด เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่ มี อื่นใดอกี 23 เราได้
ปฏิญาณโดยตัวเราเอง ถ้อยคําได้ออกไปจากปากของเรา
ด้วยความชอบธรรมซ่ึงจะไม่ กล ับวา่ �หวัเข่าทุ กห ัวเข่าจะ
ต้องคุกกราบลงต่อเรา และลิน้ทุ กล ้ินจะต้องปฏิญาณต่อ
เรา� 24  แน่ นอนผู้ หน ึ่งจะพูดวา่ �ในพระเยโฮวาห ์ข้าม คีวาม
ชอบธรรมและอาน ุภาพ �  มนษุย ์ทัง้หลายจะมาหาพระองค์
บรรดาผู้ ท่ี แค้นเคืองต่อพระองค์จะอบัอายขายหน้า 25 เชื้อ
สายทัง้สิน้ของอสิราเอลจะชอบธรรมและสดุ ดี  ภู  มิ ใจในพระ
เยโฮวาห�์
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46
ความโงเ่ขลาแหง่รูปเคารพ

1 �พระเบลก็เล่ือนลง พระเนโบก็ทรุดลง ปฏิมากรของ
พระน้ี อยู ่บนสัตวแ์ละววั  สิ ่งเหล่าน้ี ท่ี  เจ้ าหามอยู ่ก็ มาบรรทุก
เป็นภาระบนหลังสัตว ์ท่ี  เหน็ดเหน่ือย 2 มันทรุดลงและมัน
เล่ือนลงด้วยกัน มันชว่ยป้องกันภาระน้ันไม่ ได้ มันเองก็ตก
ไปเป็นเชลย 3  โอ  วงศ์ วานของยาโคบเอย๋ จงฟังเรา คือ
บรรดาคนท่ี เหลืออยู ่ในวงศ์วานของอสิราเอล  ผู้ ซ่ึงเราอุม้
มาตัง้แต่ กําเนิด  ชู มาตัง้แต่ในครรภ์ 4 จนกระทัง่เจ้าแก่ เรา
ก็คือพระองค์ น้ัน เราจะอุม้เจ้าจนเจ้าถึงผมหงอก เราได้ 
สรา้ง เราจะชู ไว ้ เราจะอุม้และเราจะชว่ยให ้พ้น 5  เจ้ าจะ
เทียบเราและทําเราให ้เท่ ากับผู้ ใด และเปรยีบเรา วา่เรา
เหมือนกัน 6 บรรดาผู้ ท่ี โกยทองคําออกจากไถ้และชัง่เงนิ
ในตาชัง่ จ้างชา่งทองคนหน่ึง และเขาก็ ทําให ้เป็นพระ  แล 
้วเขาทัง้หลายก็กราบลง  เออ  นม ัสการเลย 7 เขาทัง้หลาย
เอารู ปน ้ันใส่ บ่า เขาหามไป เขาตัง้ไว้ประจําท่ี  รู  ปน ้ั นก ็ อยู ่ 
ท่ี น่ัน  รู  ปน ้ันไปจากท่ี ไม่ได้  แม้  ผู้ ใดจะมารอ้งขอ  รู  ปน ้ั นก ็ 
ไม่  ตอบ หรอืชว่ยเขาใหร้อดจากความยากลําบากของเขาได้
8 จําข้อน้ี ไว ้และจงเป็นลูกผู้ชายแท้  โอ  เจ้ าผูล้ะเมิดทัง้หลาย
จงนึกไว้ในใจ 9 จงจําสิง่ล่วงแล้วในสมั ยก ่อนไว้ เพราะเรา
เป็นพระเจ้า และไม่ มี อื่นใดอกี เราเป็นพระเจ้า และไม่ มี อื่น
ใดเหมือนเรา 10  ผู้  แจ ้งตอนจบให้ทราบตัง้แต่ เริม่ต้น และ
แจ้งถึงสิง่ท่ียงัไม่ ได้ ทําเลยใหท้ราบตัง้แต่กาลโบราณ  กล่าว
วา่ �แผนงานของเราจะยัง่ยนื และเราจะกระทําให ้ความ
ประสงค์ ของเราสําเรจ็ทัง้สิน้� 11 เรยีกเหยีย่วมาจากตะวนั
ออก คือเรยีกชายท่ีทําตามแผนงานของเราจากเมืองไกล  
เออ เราพูดแล้ว และเราจะให ้เป็นไป เรามุ่งแล้ว และเราจะ
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กระทําด้วย 12  เจ้ าผู้ จิ ตใจด้ื อด ึง  เจ้ าผู้หา่งไกลจากความ
ชอบธรรม จงฟังเราซิ 13 เราจะนําความชอบธรรมของเรา
มาใกล้ มันจะไม่ไกลเลย และความรอดของเราจะไม่รอชา้
เราจะใส่ความรอดท่ีศิโยนเพื่ ออ ิสราเอล สงา่ราศีของเรา�

47
บาบิโลนจะถูกการพิพากษา

1  โอ ธดิาพรหมจาร ีแห ่งบาบโิลนเอย๋ จงลงมาน่ังในผงคลี
 โอ ธดิาแหง่ชาวเคลเดียเอย๋ จงน่ังลงบนพื้นดิน  ไม่มี  บัลลังก์ 
เพราะเขาจะไม่เรยีกเจ้าอ ีกวา่  แม่ เน้ื ออ ่อนแม่เน้ือละเอยีด
2 จับโม่ เข้า  โม่  แป ้งซี เอาผ้าคลุมหน้าของเจ้าออกเสีย ถอด
เส้ือคลุมของเจ้าเสีย  ไม่ ต้องคลุมขาของเจ้า  ลุ ยน้ําไป 3  เจ้ 
าจะต้องถูกเปลือยและเขาจะเหน็ความอายของเจ้า เราจะ
ทําการแก้ แค้น และเราจะไม่พบเจ้าอยา่งมนษุย์ 4 พระผู้ ไถ่ 
ของเรา พระนามของพระองค์ คือ พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ทรงเป็นองค์ บรสุิทธิ ์ของอสิราเอล 5  โอ ธดิาแหง่ชาวเคล
เดียเอย๋ น่ังเงยีบๆ และจงเข้าไปในความมืด เพราะเขาจะไม่
เรยีกเจ้าอ ีกวา่ นางพญาแหง่ราชอาณาจักรทัง้หลาย 6 เรา
กริว้ ต่อชนชาติของเรา เราทําให้มรดกของเราเป็นมลทิน
เรามอบเขาไว้ในมือของเจ้า  เจ้ ามิ ได้ แสดงความกรุณาต่อ
เขา  เจ้ าวางแอกอยา่งหนักไวบ้นบ่าของคนชรา 7  เจ้ าวา่ �ข้า
จะเป็นนางพญาเป็นนิตย�์  เจ้ าจึ งม ิ ได้ เอาเรือ่งเหล่าน้ีเป็ นที 
่ สอนใจ หรอืจดจําบัน้ปลายของเรือ่งเหล่าน้ี ไว ้8  ฉะน้ัน  เจ้ 
าผู้รกัความเพลิดเพลิน จงฟังเรือ่งน้ี คือผู้น่ังอยา่งไร ้กังวล 
 ผู้ คิดในใจของตนวา่ �ข้าน่ี แหละ และไม่ มี  ผู้ ใดอื่ นอ ีก ข้า
จะไม่น่ังอยู่เป็นแม่ ม่าย หรอืรูจั้กท่ีจะพรากจากลูก� 9 ทัง้
สองเรือ่งน้ีจะมาถึงเจ้าในขณะเดียวกันในวนัเดียว คือความ
ท่ีต้องพรากจากลูกและความท่ีเป็นแม่ ม่าย จะมาถึงเจ้า
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อยา่งเต็มขนาดทัง้ท่ี มี วิทยาคมเป็ นอ ันมาก และอานภุาพ
ใหญ่ยิง่ ในเวทมนตร์ของเจ้า 10 ด้วยวา่ เจ้า รูสึ้ก มัน่อยู่ ใน
ความชัว่ของเจ้า  เจ้ าวา่ � ไม่มี  ผู้ ใดเหน็ข้า�  สติ ปัญญาของ
เจ้าและความรูข้องเจ้าทําให ้เจ้ าเจิน่ไป และเจ้าจึงวา่ในใจ
ของเจ้าวา่ �ข้าน่ี แหละ และไม่ มี  ผู้ ใดอื่ นอ ีก� 11 ฉะน้ันความ
ชัว่รา้ยจะมาเหนือเจ้า ซ่ึงเจ้าจะไม่ รู ้วา่มันขึ้นมาจากไหน
ความเลวรา้ยจะตกใส่ เจ้า ซ่ึงเจ้าจะไม่สามารถถอดถอนได้
และความพินาศจะมาถึงเจ้าทั นที  ทันใด ซ่ึงเจ้าไม่ รู ้เรือ่งเลย
12 จงตั ้งม ่ันอยู่ในเวทมนตร์ของเจ้า และวิทยาคมเป็ นอ ัน
มากของเจ้า ซ่ึงเจ้าทํามาหนักนักหนาตัง้แต่สาวๆ ชะรอย
มันจะเป็นประโยชน์ แก่  เจ้ าได้ ชะรอยเจ้าจะมี ชยั 13  เจ้ า
เหน็ดเหน่ือยกั บท ่ีปรกึษาเป็ นอ ันมากของเจ้า  ให ้เขาลุกขึ้น
ออกมาและชว่ยเจ้าให ้รอด คือบรรดาผู้ ท่ี  แบ ่งฟ้าสวรรค์
และเพ่ งด ู ดวงดาว  ผู้ ซ่ึงทํานายให ้เจ้ าในวนัขึ้นค่ําวา่ จะเกิด
อะไรขึ้นแก่ เจ้า 14  ดู  เถิด เขาจะเป็นเหมือนตอข้าว ไฟจะเผา
ผลาญเขา เขาจะชว่ยตัวเขาเองให้พ้นจากกําลังของเปลว
เพลิงไม่ ได้  น่ี  ไม่ใช ่ถ่านท่ีจะให้ใครอุน่  ไม่ใช ่ไฟท่ีจะให้ใครผิง
15 บรรดาท่ี เจ้ าทํางานด้วยกันน้ันจะเป็นเชน่น้ี แก่  เจ้า  ผู้ ซ่ึง
ค้ามากับเจ้าตัง้แต่สาวๆ เขาต่างจะพเนจรไปมาในทางของ
เขาเอง  ไม่มี  ผู้ ใดจะชว่ยเจ้าใหร้อดได้

48
พระสัญญาต่างๆแก่ อสิราเอล 

1 ฟังข้อน้ี ซิ  โอ  วงศ์ วานของยาโคบเอย๋  ผู้ ซ่ึงเขาเรยีกด้วย
นามของอสิราเอล และผู้ซ่ึงออกมาจากน้ําทัง้หลายของยู
ดาห์  ผู้ ซ่ึงปฏิญาณในพระนามของพระเยโฮวาห์ และกล่าว
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ถึงพระเจ้าของอสิราเอล  แต่  มิใช ่ด้วยสัจจะและความชอบ
ธรรม 2 เพราะเขาขนานนามของเขาเองตามนครบร ิสุทธ ิ
์ และพึ่งอาศัยพระเจ้าของอสิราเอล พระนามของพระองค์
วา่พระเยโฮวาหจ์อมโยธา 3 � สิ ่งล่วงแล้วเราได้ แจ ้งใหท้ราบ
แต่ เก ่าก่อน  เออ มันไปจากปากของเรา และเราได้เล่าให้
ฟังทัว่แล้ว ในทันใดน้ันเราก็ ได้ กระทําและก็เป็นไปตามน้ัน
4 เพราะเรารู ้อยู ่วา่เจ้าด้ื อด ้านและคอของเจ้าก็คือเอน็เหล็ก
และหน้าผากของเจ้าเป็นทองสัมฤทธิ์ 5 เราก็ แจ ้งเรือ่งเหล่า
น้ันแก่ เจ้ าให้ทราบตัง้แต่ เก ่าก่อน  ก่อนท่ี มันจะเกิดขึ้นเราก็ 
ได้ วา่ให ้เจ้ าฟังแล้ว เกรงเจ้าจะวา่ � รู ปเคารพของข้ากระทํา
เอง  รู ปเคารพสลักและรูปเคารพหล่อของข้าบัญชามันมา�
6  เจ้ าได้ยนิแล้ว จงคอยดู สิ ่งทัง้ปวงน้ี และเจ้าจะไม่ แจ ้งให้
ทราบหรอื  ตัง้แต่  เวลาน้ี ไปเราเล่าสิง่ใหม่ ให ้ เจ้ าฟัง เป็นสิง่
ท่ีปิดซ่อนไว้ซ่ึงเจ้าไม่ รู ้7 เป็นสิง่ท่ีสรา้งขึ้นใหม่  ไม่ใช ่ ตัง้แต่  
เก ่าก่อน ก่อนวนัน้ี เจ้ าไม่เคยได้ยนิถึง เกรงเจ้าจะพูดวา่ � 
ดู  เถิด เรารู ้แล้ว � 8  เออ  เจ้ าไม่เคยได้ ยนิ  เออ  เจ้ าไม่เคยรู้  
เออ  ตัง้แต่ เวลาน้ันหูของเจ้ายงัไม่ เปิด เพราะเรารูว้า่เจ้าจะ
ประพฤติอยา่งทรยศหนัก และรู ้วา่  ตัง้แต่ กําเนิดเขาเรยีก
เจ้าวา่  ผู้ละเมิด 9 เพราะเหน็แก่นามของเรา เราจะหน่วง
เหน่ียวความกริว้ของเราไว้ เพราะเหน็แก่ความสรรเสรญิ
ของเรา เราจะระงบัไว้เพื่อเจ้า เพื่อเราจะมิ ได้ ตัดเจ้าออก
ไปเสีย 10  ดู  เถิด เราได้ถลุงเจ้าแล้ว  แต่  ไม่ใช ่ด้วยเงนิ เรา
ได้เลือกสรรเจ้าในเตาของความทุกข์ ใจ 11 เราจะกระทําเชน่
น้ันเพราะเหน็แก่เราเอง เพราะเหน็แก่เราเอง เพราะวา่นาม
ของเราจะถูกเหยยีดหยามอยา่งไรได้ สงา่ราศีของเรา เรา
จะไม่ ให ้ใครอื่น 12 ฟังเราซิ  โอ ยาโคบเอย๋ และอสิราเอล  ผู้ 
ซ่ึงเราเร ียก เราคือพระองค์ ทีเดียว เราเป็นต้นและเราเป็น
ปลายด้วย 13  เออ มือของเราได้วางรากฐานแผ่นดินโลก
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และมือขวาของเราได้กางฟ้าสวรรค์ ออก เม่ือเราเรยีกมัน
มั นก อ็อกมาอยู ่ด้วยกัน 14  เจ้ าทัง้ปวง จงชุ มน ุมกันและคอย
ฟัง  ผู้ ใดในท่ามกลางพวกน้ันได้ประกาศสิง่เหล่าน้ี พระเย
โฮวาห์ทรงรกัท่าน ท่านจะกระทําตามพระทัยของพระองค์
ต่อบาบิ โลน และพระกรของพระองค์จะต่อสู้กับชาวเคลเดีย
15  เรา  น่ี เราเองได้ พูด  เออ เราได้เรยีกท่าน เราได้นําท่านมา
และท่านจะจําเรญิในทางของท่าน 16 จงเข้ามาใกล้ เรา ฟัง
เรือ่งน้ี  ตัง้แต่ เริม่ต้นเรามิ ได้  พู ดในท่ี ล้ีลับ  ตัง้แต่ มันเกิดมา
เราก็ ได้  อยู ่ ท่ี น่ันแล้ว� และบัดน้ี  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
และพระวญิญาณของพระองค์ ได้ ทรงใช้ข้าพเจ้ามา 17 พระ
เยโฮวาห์  ผู้  ไถ่ ของเจ้า  องค์  บรสุิทธิ ์ของอสิราเอล ตร ัสด ัง
น้ี วา่ �เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า  ผู้ สัง่สอนเจ้า
เพื่อประโยชน์ของเจ้า  ผู้ นําเจ้าในทางท่ี เจ้ าควรจะไป 18  
โอ ถ้าเจ้าได้เชื่อฟั งบ ัญญั ติ ของเราแล้ว ความสุขสมบู รณ 
์ของเจ้าจะเป็นเหมือนแม่ น้ํา และความชอบธรรมของเจ้า
จะเป็นเหมือนคล่ืนทะเล 19 เชื้อสายของเจ้าจะเป็นเหมือ
นทรายเช ่นก ัน และลูกหลานจากบัน้เอวของเจ้าเหมือนเม็ด
ทราย ชื่อของเขาจะไม่ ถู กตัดออกเลย หรอืถูกทําลายเสีย
จากหน้าเรา� 20 จงไปเสียจากบาบิ โลน จงหนีออกจากคน
เคลเดีย จงประกาศข้อน้ีด้วยเสียงรอ้งเพลง จงเล่าให ้ฟัง จง
ส่งออกไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกวา่ �พระเยโฮวาหท์รงไถ่
ยาโคบผู้ รบัใช ้ของพระองค์ แล้ว � 21 เม่ือพระองค์ทรงนําเขา
ทัง้หลายไปทางทะเลทราย เขาก็ มิได้  กระหาย  พระองค์ ทรง
กระทําให้น้ําไหลจากศิลาเพื่อเขา  พระองค์ ทรงผ่าหนิและ
น้ําก็ทะลักออกมา 22 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ไม่มี  สันติ สุขแก่ 
คนชัว่ �
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49
อสิยาห์เป็นลูกศรขั ดม ัน� พระเจ้าทรงเรยีกท่านตัง้แต่

ในครรภ์
1  โอ เกาะ ทัง้หลายเอย๋ จงฟังข้าพเจ้า  เจ้ าชนชาติ ทัง้

หลายแต่ไกลเอย๋  จงฟัง พระเยโฮวาห์ทรงเรยีกข้าพเจ้า
ตัง้แต่ในครรภ์  พระองค์ ทรงกล่าวถึงชื่อข้าพเจ้าตัง้แต่ อยู ่
ในท้องมารดาข้าพเจ้า 2  พระองค์ ทรงทําปากของข้าพเจ้า
เหมือนดาบคม  พระองค์ ทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในรม่พระหตัถ์
ของ พระองค์  พระองค์ ทรง ทํา ข้าพเจ้า ให้ เป็น ลูก ศรขั ดม 
ัน  พระองค์ ทรง ซ่อน ข้าพเจ้า ไว้ เสีย ใน แล่ง ของ พระองค์
3 และพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � เจ้ าเป็นผู้ รบัใช ้ของเรา
 โอ  อสิราเอล ซ่ึงเราจะได้รบัเกียรติในเจ้า� 4  แต่ ข้าพเจ้า
วา่ �ข้าพเจ้า ได้ ทํางานเปล่าดาย ข้าพเจ้า เปลืองแรงของ
ข้าพเจ้าเปล่าๆ  อนิจจัง  แต่  แน่  ละ ความยุ ติ ธรรมอนัควร
ตกแก่ข้าพเจ้าอยู่ กับพระเยโฮวาห์ และงานของข้าพเจ้า
อยู่ กับพระเจ้าของข้าพเจ้า� 5 และบัด น้ีพระเยโฮวาห์  ผู้ 
ทรงป้ันข้าพเจ้าตัง้แต่ในครรภ์ ให ้เป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์
เพื่อจะนํายาโคบกลับมาหาพระองค์ อกี ตร ัสว ่า � ถึงแม้ 
อสิราเอลจะไม่ ถู กรวบรวมเข้ามา ข้าพเจ้าก็ยงัได้รบัเกียรติ
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระเจ้าของข้าพเจ้า
จะทรงเป็นกําลังของข้าพเจ้า� 6  พระองค์ ตร ัสว ่า �ซ่ึงเจ้าจะ
เป็นผู้ รบัใช ้ของเรา เพื่อจะยกบรรดาตระกูลของยาโคบขึ้น
เพื่อจะให้อสิราเอลท่ี เหลืออยู ่ กล ับสู่สภาพดี น้ัน  ดู เป็นการ
เล็กน้อยเกินไป เราจะมอบให ้เจ้ าเป็นความสวา่งแก่บรรดา
ประชาชาติ เพื่อความรอดของเราจะถึงท่ีสุดปลายแผ่นดิน
โลกทางเจ้า� 7 พระเยโฮวาห์  ผู้  ไถ่ ของอสิราเอลและองค์ 
บรสุิทธิ ์ตรสัแก่ ผู้  ท่ี  คนดู หมิน่และแก่ ผู้  ท่ี  ประชาชาติ  รงัเกียจ 
 ผู้ เป็นผู้ รบัใช ้ของผู้ครอบครองทัง้หลาย  ดังน้ี  วา่ � กษัตรยิ ์
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ทัง้หลายจะทอดพระเนตรและทรงลุกยนื บรรดาเจ้านายจะ
กราบลง เพราะเหตุพระเยโฮวาห ์ผู้  สัตยซ่ื์อ  องค์  บรสุิทธิ ์ของ
อสิราเอล จะทรงเลือกสรรเจ้า�

พระสัญญาวา่อสิราเอลจะกลับสู่สภาพดี
8พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �ในเวลาอนัชอบ เราได้ฟังเจ้า

ในวนัแหง่ความรอด เราได้ชว่ยเจ้า เราจะรกัษาเจ้าไว้ และ
มอบให ้เจ้ า เป็นพันธสัญญาของมนษุยชาติ เพื่อสถาปนา
แผ่นดิน เพื่อเป็นเหตุ ให ้ ได้ รบัมรดกท่ีรา้งเปล่าน้ัน 9 เพื่อ
เจ้าจะกล่าวแก่ ผู้  ถู กจองจําวา่ �ออกไปเถิด� ต่อบรรดาผู้ 
ท่ีอยู ่ในความมืดวา่ �จงปรากฏตัว� เขาทัง้หลายจะเล้ียง
ชวีติตามทาง และตามท่ีสูงทัง้หลายจะเป็ นที ่ หาก ินของ
เขา 10 เขาทัง้หลายจะไม่หวิหรอืกระหาย ความรอ้นหรอื
ดวงอาทิตย์จะไม่ทําลายเขา เพราะพระองค์ซ่ึงเมตตาเขา
จะทรงนําเขาไป และจะนําเขาไปตามน้ําพุ 11 เราจะทําภูเขา
ของเราทัง้หมดเป็นทางเดิน และทางหลวงของเราจะสูง 12  
ดู  เถิด พวกเหล่าน้ีจะมาจากเมืองไกล และดู เถิด บ้างมาจาก
เหนือและจากตะวนัตก และบ้างมาจากแผ่นดินสเวเน� 13  
โอ ฟ้าสวรรค์ เอย๋ จงรอ้งเพลง  โอ  แผ่ นดินโลกเอย๋ จงลิงโลด
เถิด  โอ  ภู เขาเอย๋ จงเปรมปร ีดิ ์ รอ้งเพลง เพราะพระเยโฮวาห ์
ได้ ทรงเล้าโลมชนชาติของพระองค์ แล้ว และจะทรงเมตตา
แก่คนของพระองค์  ผู้  ท่ี  ถู กข่มใจ 14  แต่ ศิโยนกล่าววา่ �พระ
เยโฮวาห ์ได้ ทรงละทิง้ข้าพเจ้าแล้ว  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของ
ข้าพเจ้าทรงลืมข้าพเจ้าเสียแล้ว� 15 � ผู้ หญิงจะลืมบุตรท่ีย ั
งก ินนมของนาง และจะไม่เมตตาบุตรชายจากครรภ์ของ
นางได้ หรอื  แม้ว ่าคนเหล่า น้ียงั ลืมได้ กระน้ันเราก็จะไม่
ลืมเจ้า 16  ดู  เถิด เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา กําแพง
เมืองของเจ้าอยู่ต่อหน้าเราเสมอ 17 ลูกหลานของเจ้าก็จะ
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เรง่รบี  ผู้ ทําลายเจ้าและบรรดาผู้ ท่ี  ทําให ้ เจ้ า ถูกทิง้รา้ง ก็
จะออกไปจากเจ้า 18 จงเงยหน้าเงยตาขึ้นดูรอบๆ เขาทัง้
หลายชุ มน ุมกัน เขาทัง้หลายมาหาเจ้า� พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า �เรามี ช ีวติอยู ่ตราบใด  เจ้ าจะสวมเขาทัง้หลายไวห้มด
อยา่งเครือ่งอาภรณ์  เจ้ าจะผูกเขาไว้อยา่งเจ้าสาวประดับ
อาภรณ์ 19 เพราะวา่ท่ี ท่ี  ถู กทิง้ไว้เสียเปล่าและท่ีรกรา้งของ
เจ้า และแผ่นดิ นที ่ ถู กทําลายของเจ้าจะแคบเกินไปด้วยเหตุ 
มี ชาวเมืองอยู่กันมาก และคนทัง้หลายท่ี กล ืนเจ้าจะอยู ่หา่ง
ไกล 20 เด็กท่ี เก ิดแก่ เจ้ าหลังจากลูกเสียไปแล้ว จะพูดท่ี หู 
ของเจ้าอ ีกวา่ � ท่ี  น้ี แคบเกินสําหรบัฉันแล้ว จงหาท่ี ให ้ฉัน
อยู�่ 21  แล ้วเจ้าจะกล่าวในใจของเจ้าวา่ �ใครหนอได้ ให ้
กําเนิดคนเหล่าน้ี แก่  ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าสูญเสี ยล ูกๆไป
แล้ว และข้าพเจ้าก็ โดดเด่ียว  ถู กกวาดไปเป็นเชลยและยา้ย
ไปโน่นมาน่ี  แต่ ใครหนอชุบเล้ียงคนเหล่าน้ี  ดู  เถิด ข้าพเจ้า
ถูกทิง้อยู ่ตามลําพัง  แล ้วคนเหล่าน้ีมาจากไหนกัน� �

ประเทศต่างๆท่ีบีบบังคับอสิราเอลจะถูกลงโทษ
22  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด เราจะ

ยกมือของเรากวกับรรดาประชาชาติ และยกสัญญาณของ
เราต่อชนชาติ ทัง้หลาย และเขาทัง้หลายจะอุม้บรรดาบุตร
ชายของเจ้ามา และบรรดาบุตรสาวของเจ้าน้ัน เขาจะใส่
บ่าแบกมา 23 บรรดากษั ตร ิย์จะเป็นพ่อเล้ียงของเจ้า และ
พระราชนีิทัง้หลายจะเป็นแม่เล้ียงของเจ้า เขาเหล่าน้ันจะ
ก้มหน้าลงถึ งด ินกราบเจ้า เขาจะเลียผงคลี ท่ี  เท ้าของเจ้า
 แล ้วเจ้าจะรู้วา่เราคือพระเยโฮวาห์  ผู้  ท่ี รอคอยเราจะไม่
ประสบความอาย� 24 จะเอาเหยื่อไปจากผู้ มี  กําลัง หรอืจะ
ชว่ยเชลยของผู้ชอบธรรมให้พ้นได้ หรอื 25  แน่ นอนละ พระ
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เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � แม้ เชลยของผู้ มี กําลั งก จ็ะต้องเอาไป
และเหยื่อของผู้น่ากลั วก ็ต้องชว่ยให ้พ้น เพราะเราจะต่อสู้
กับผู้ ท่ี  ต่อสู้  เจ้า และจะชว่ยบุตรของเจ้าให ้รอด 26 เราจะให ้
ผู้ บีบบังคับเจ้ากินเน้ือของตนเอง และเขาจะเมาโลหติของ
เขาเองเหมือนเมาเหล้าองุน่  แล ้วเน้ือหนังทัง้ปวงจะทราบ
วา่ เราคือพระเยโฮวาห์ เป็นพระผู้ชว่ยให้รอดของเจ้า และ
พระผู้ ไถ่ ของเจ้า  องค์  อาน ุภาพของยาโคบ�

50
 พระเยซู  ครสิต์ จะทรงถวายพระองค์เองเป็นเครือ่งบู ชา 

1 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � หน ังสือหยา่ของแม่ เจ้า  
ผู้ ซ่ึงเราได้ ไล่ ไปเสียน้ัน  อยู ่ ท่ี ไหนเล่า หรอืเจ้าหน้ีของเรา
คนไหนเล่าท่ีเราได้ขายตัวเจ้าไป  ดู  เถิด เพราะความชัว่ชา้
ของเจ้า  เจ้ าจึงถูกขาย และเพราะความละเมิดของเจ้า  แม่ 
ของเจ้าจึงถูกไล่ ไป 2 ทําไมนะ เม่ือเรามาจึงไม่ มี ใครเลย
เม่ือเรารอ้งเรยีกจึงไม่ มี ใครตอบ มือของเราสัน้  ไถ่  ไม่ ได้  
หรอื และเราไม่ มี กําลัง ท่ีจะชว่ยให้พ้นหรอื  ดู  เถิด เราให้
น้ําทะเลแห ้งด ้วยการขนาบของเรา เรากระทําให ้แม่น ํ้าเป็น
ถิน่ทุ รก ันดาร ปลาของแม่น้ําน้ั นก ็เหม็นเพราะขาดน้ํา และ
ตายเพราะกระหาย 3 เราหม่ฟ้าสวรรค์ ไว ้ด้วยความดํามืด
และเอาผ้ากระสอบมาคลุม� 4  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ได้ประทานให้ข้าพเจ้ามีลิน้ของบรรดาผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงสอน
เพื่อข้าพเจ้าจะได้ รูที้ ่จะค้ําชู ผู้  ท่ี เหน็ดเหน่ือยไว้ด้วยถ้อยคํา
 ทุ กๆเชา้พระองค์ทรงปลุก ทรงปลุ กห ูของข้าพเจ้าเพื่อให้
ฟังอยา่งผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงสอน 5  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ได้ทรงเบิ กห ู ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ ไม่  ด้ือดัน ข้าพเจ้าไม่ 
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หนักลับ 6 ข้าพเจ้าหนัหลังให ้แก่  ผู้  ท่ี โบยตี ข้าพเจ้า และหนั
แก้มให ้แก่  คนที ่ดึง เคราข้าพเจ้าออก ข้าพเจ้าไม่ หนี  หน ้า
จากความอายแก่การถ่ มน ้ําลายรด 7 เพราะวา่องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงชว่ยข้าพเจ้า เพราะฉะน้ันข้าพเจ้าจึง
จะไม่ ขายหน้า เพราะฉะน้ันข้าพเจ้าจึงตัง้หน้าของข้าพเจ้า
อยา่งหนิเหล็กไฟ และข้าพเจ้าทราบวา่ข้าพเจ้าจะไม่ ได้  อาย 
8  พระองค์  ผู้ ทรงแก้แทนข้าพเจ้าก็ อยู ่ ใกล้ ใครจะสู้ คดี กับ
ข้าพเจ้า  ก็  ให ้เรายนือยู ่ด้วยกัน ใครเป็นปฏิ ปักษ์ ของข้าพเจ้า
 ก็  ให ้เขามาใกล้ ข้าพเจ้า 9  ดู  เถิด  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
จะทรงชว่ยข้าพเจ้า ใครจะกล่าวโทษข้าพเจ้าวา่มี ความผิด 
 ดู  เถิด บรรดาเขาทุกคนจะรอ่ยหรอไปเหมือนอยา่งเส้ือผ้า
ตัวมอดจะกินเขาเหล่าน้ันเสีย 10 ใครบ้างในพวกเจ้าเกรง
กลัวพระเยโฮวาห์ และเชื่อฟังเสียงของผู้ รบัใช ้ของพระองค์
 ผู้ ดําเนินในความมืด และไม่ มี  ความสวา่ง จงใหเ้ขาวางใจใน
พระนามพระเยโฮวาห์ และพึ่งอาศัยพระเจ้าของเขา 11  ดู  
เถิด  เจ้ าทัง้สิน้ผู้ ก่อไฟ  ผู้ เอาดุ้นไฟคาดตัวเจ้าไว้ จงเดินด้วย
แสงไฟของเจ้า และด้วยแสงดุ้นไฟซ่ึงเจ้าได้ ก่อ  เจ้ าจะได้
ร ับอย ่างน้ีจากมือของเรา คือเจ้าจะต้องนอนลงด้วยความ
เศรา้โศก

51
ความเล้าโลมสําหรบัศิ โยน 

1 �จงฟังเราซี  เจ้ าทัง้หลายผู้ ติ ดตามความชอบธรรม  
เจ้ าผู้แสวงหาพระเยโฮวาห์ จงมองดูหนิซ่ึงได้ทรงสกัดตัว
เจ้ามา และจงมองดูบ่อหนิซ่ึงทรงขุดเอาตัวเจ้าทัง้หลาย
มา 2 จงมองอบัราฮมับรรพบุรุษของเจ้าทัง้หลาย และดูซา
ราห ์ผู้ คลอดเจ้า เพราะเม่ื อม ีเขาอยู ่แต่  คนเดียว เราได้รอ้ง
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เรยีกเขา และเราอวยพรเขา และกระทําใหเ้ป็นคนมากมาย
3 เพราะวา่พระเยโฮวาห์จะทรงเล้าโลมศิ โยน  พระองค์ จะ
ทรงเล้าโลมท่ีทิง้รา้งทัง้สิน้ของเธอ และจะทําถิน่ทุ รก ันดาร
ของเธอเหมือนสวนเอเดน และทะเลทรายของเธอเหมือน
อุทยานของพระเยโฮวาห์ จะพบความชื่นบานและความ
ยนิดีในเธอ ทัง้การโมทนาและเสียงเพลง 4  ชนชาติ ของเรา
เอย๋ จงฟังเสียงของเรา  โอ  ชาติ ของเราเอย๋ จงเงีย่หู ฟัง
เรา เพราะราชบัญญั ติ จะออกไปจากเรา และความยุ ติ ธรรม
จะออกไปเป็นความสวา่งของชนชาติ ทัง้หลาย 5 ความชอบ
ธรรมของเราใกล้ เข ้ามาแล้ว และความรอดของเราได้ออก
ไปแล้ว แขนของเราจะพิพากษาชนชาติ ทัง้หลาย เกาะทัง้
หลายจะรอคอยเรา และเขาจะหวงัคอยแขนของเรา 6 จง
แหงนตาดูฟ้าสวรรค์ และมองดูโลกเบื้องล่าง เพราะวา่ฟ้า
สวรรค์จะสูญสิน้ ไปเหมือนควนั และแผ่นดินโลกจะรอ่ย
หรอไปเหมือนอยา่งเส้ือผ้า และเขาทัง้หลายผู้อาศัยอยู่ใน
น้ันจะตายไปเหมือนกัน  แต่ ความรอดของเราจะอยู ่เป็น
นิตย ์และความชอบธรรมของเราจะไม่ สิ ้นสุดเลย 7 จงฟัง
เรา  เจ้ าทัง้หลายผู้ รู ้ถึงความชอบธรรม  ชนชาติ ซ่ึงราชบัญญั 
ติ ของเราอยู่ในใจ อยา่กลัวการตําหนิของมนษุย์ และอยา่
วติกต่อการกล่าวหยาบชา้ของเขา 8 เพราะวา่ตัวมอดจะกิน
เขาเหมือนกินเส้ือผ้า และตัวหนอนจะกินเขาเหมือนกินขน
แกะ  แต่ ความชอบธรรมของเราจะอยู ่เป็นนิตย ์และความ
รอดของเราจะอยู่ตลอดทุกชัว่อายุ 9  โอ ข้าแต่พระกรของ
พระเยโฮวาห์ จงต่ืนเถิด ต่ืนเถิด จงสวมกําลัง จงต่ืนอยา่ง
สมัยโบราณในชัว่อายุ นานมาแล้ว ท่านไม่ ใช ่หรอืท่ีฟันรา
หบั และทําให้พญานาคได้รบับาดเจ็บ 10 ท่านไม่ ใช ่หรอืท่ี 
ทําให ้ทะเลแหง้ไป คือน้ําของมหาสมุทรใหญ่ ด้วย ซ่ึงทําท่ี
ลึกของทะเลให้เป็นหนทาง  เพื่อให ้ ผู้  ท่ี  ได้  ไถ่  ไว ้ แล ้วเดินผ่าน



 หน ังสื ออ ิสยาห์ 51:11 cx  หน ังสื ออ ิสยาห์ 51:20

ไป 11 ฉะน้ันผู้ ท่ี  ไถ่  ไว ้ แล ้วของพระเยโฮวาห์จะกลับ และ
รอ้งเพลงมาศิ โยน ความชื่นบานเป็นนิตย์จะอยู่บนศีรษะ
ของ เขา เขา จะ ได้ รบั ความ ชื่นบาน และ ความ ยนิดี ความ
โศกเศรา้และการไว ้ทุกข์ จะหนีไปเสีย 12  เรา คือเราเอง  ผู้ 
เล้าโลมเจ้า  เจ้ าเป็นผู้ใดเล่าท่ี กล ัวมนษุย ์ผู้ ซ่ึงต้องตาย คือ
กลัวบุตรของมนษุย์ซ่ึงถูกทําให้เหมือนหญ้า 13 และท่ี ได้ ลืม
พระเยโฮวาห ์ผู้ สรา้งของตนเสีย  ผู้ ทรงขึงฟ้าสวรรค์และ
วางรากฐานของแผ่นดินโลก และท่ี กล ัวอยู่เรือ่ยไปตลอด
วนั เพราะความเกรีย้วกราดของผู้ บีบบังคับ เม่ือเขาตัง้ตัว
เขาท่ีจะทําลาย และความเกรีย้วกราดของผู้บีบบังคั บอย ู่ 
ท่ี ไหนเล่า 14  ผู้ ใดท่ีเป็นเชลยเรง่รบีเพื่อจะได้รบัการปลด
ปล่อย เพื่อเขาจะไม่ตายในหลุม ทัง้อาหารของเขาจะไม่ ขาด 
15 เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า  ผู้  แบ ่งแยก
ทะเลและคล่ื นก ็ คะนอง พระนามของพระองค์คือพระเยโฮ
วาห์จอมโยธา 16 และเราได้ ใส่ ถ้อยคําของเราในปากของ
เจ้า และซ่อนเจ้าไว้ในรม่มือของเรา ซ่ึงตัง้ฟ้าสวรรค์ และ
วางรากฐานของแผ่นดินโลก และกล่าวแก่ศิโยนวา่ � เจ้ า
เป็นชนชาติของเรา� � 17  โอ เยรูซาเล็มเอย๋ จงปลุกตัวเอง
จงปลุกตัวเอง จงยนืขึ้นเถิด  เจ้ าผู้ ได้ ด่ืมจากพระหตัถ์ของ
พระเยโฮวาห์ ซ่ึงถ้วยแหง่พระพิโรธของพระองค์  ผู้  ได้ ด่ืม
ถึงตะกอน ซ่ึงถ้วยแหง่ความโซเซ และดู ดม ันออก 18 ใน
บรรดาบุตรชายท่ีนางคลอดมาก็ ไม่มี  ผู้ ใดนํานาง ในบรรดา
บุตรชายท่ีนางชุบเล้ียงมาก็ ไม่มี ใครจู งม ือนาง 19สองสิง่น้ี ได้ 
มาถึงเจ้า  ผู้ ใดเล่าจะเศรา้โศกเสียใจเพื่อเจ้า  ได้แก่ การล้าง
ผลาญและการทําลาย  การก ันดารอาหารและดาบ เราจะให้
ใครไปปลอบประโลมเจ้าดี หนอ 20  บุ ตรชายของเจ้าสลบไป
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แล้ว เขานอนอยู ่ท่ี  ทุ  กห ัวถนนเหมือนววัป่าตัวผู้ ติ ดข่าย เขา
ทัง้หลายโชกโชนด้วยพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ และการ
ขนาบของพระเจ้าของเจ้า 21 ฉะน้ันเจ้าผู้ ถู กข่มใจ  ผู้ ซ่ึ งม ึน
เมาแต่ มิใช ่ด้วยเหล้าองุน่ จงฟังข้อน้ี เถิด 22  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าของเจ้า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า  ผู้ ทรงสู้ คดี  แห ่ง
ชนชาติของพระองค์ ตร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด เราได้เอาถ้วยแหง่
ความโซเซมาจากมือของเจ้า  แล ้วตะกอนในถ้วยแหง่ความ
พิโรธของเรา  เจ้ าจะไม่ต้องด่ื มอ ีก 23  แต่ เราจะใส่มันไว้ใน
มือของผู้ทรมานเจ้า  ผู้  ได้  พู  ดก ับจิตใจเจ้าวา่ � ก้มลง เราจะ
ได้ข้ามไป� และเจ้าได้กระทําให้หลังของเจ้าเหมือนพื้นดิน
และเหมือนถนนเพื่อใหเ้ขาข้ามไป�

52
 กรุ งเยรูซาเล็มในสมัยอาณาจั กร 1000  ปี 

1  โอ ศิโยนเอย๋ ต่ืนเถิด ต่ืนเถิด จงสวมกําลังของเจ้า  
โอ  เยรูซาเล็ม  กรุ งบร ิสุทธ ์ิ เอย๋ จงสวมเส้ือผ้างามของเจ้า
เพราะผู้ ท่ี  ไม่  เข ้าสุ หน ัตและผู้ ไม่ สะอาดจะไม่ เข ้ามาในเจ้า
อกีเลย 2  โอ เยรูซาเล็มเอย๋ จงสลัดตัวจากผงคลี จงลุกขึ้น
และน่ังลง  โอ ธดิาแหง่ศิโยนท่ีเป็นเชลยเอย๋ จงแก้พันธนะ
ออกจากคอของเจ้า 3 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � 
เจ้ าถูกขายเปล่าๆ และเจ้าจะถูกไถ่โดยไม่ ใช ้ เงนิ � 4 เพราะ
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ � แต่ ก่อนน้ันชนชาติ
ของเราลงไปสู่ อยีปิต์ เพื่ออาศัยอยู ่ท่ีน่ัน และชาวอสัซี เรยีบ 
ีบบังคับเขาโดยปราศจากสาเหตุ� 5 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า
�ฉะน้ันบัดน้ีเรามีอะไรอยู ่ท่ีน่ี ด้วยวา่ชนชาติของเราถูกนํา
เอาไปเสียเปล่าๆ� พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ผู้ ครอบครองของ
เขาทําให้เขารอ้ง และเขากล่าวหยาบหยามต่อนามของเรา
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ทุกวนัตลอดไป 6  เหตุ ฉะน้ันชนชาติของเราจะรูจั้กนามของ
เรา เพราะฉะน้ันในวนัน้ันเขาจะรู ้วา่ คือเราน่ีแหละผู้ พูด  
ดู  เถิด คือเราเอง� 7  เท ้าของผู้ประกาศข่าวประเสรฐิมา  ก็ 
งามสักเท่าใดท่ีบนภู เขา  ผู้ โฆษณาสันติ ภาพ  ผู้ ประกาศข่าว
ประเสรฐิแหง่สิ ่งอ ันประเสรฐิ  ผู้ โฆษณาความรอด  ผู้  กล ่าว
แก่ศิโยนวา่ �พระเจ้าของเจ้าทรงครอบครอง� 8 พวกยาม
ของเจ้าจะเปล่งเสียง เขาจะรอ้งเพลงกัน เพราะเขาจะได้ เห 
็ นก ับตาอยา่งชดั เม่ือพระเยโฮวาห์จะทรงนําศิโยนกลับมา
9  เจ้ าคือท่ีทิง้รา้งแหง่เยรูซาเล็มเอย๋ จงเปล่งเสียงรอ้งเพลง
ด้วย กัน เพ ราะ พระ เย โฮ วาห ์ได้ ทรง เล้าโลม ชนชาติ ของ
พระองค์  พระองค์  ได้ ทรงไถ่เยรูซาเล็มแล้ว 10 พระเยโฮวาห์
ทรงเปลือยพระกรอนับร ิสุทธ ิข์องพระองค์ท่ามกลางสายตา
ของบรรดาประชาชาติ และท่ีสุดปลายแผ่นดินโลกทัง้สิน้
จะเหน็ความรอดของพระเจ้าของเรา 11  เจ้ าทัง้หลายผู้ถือ
เครือ่งภาชนะของพระเยโฮวาห์ ไปซี จงไป ออกไปจากท่ี 
โน่น อยา่แตะต้องสิง่ซ่ึงไม่ สะอาด จงออกไปจากท่ามกลาง
เธอ จงชาํระตัวของเจ้าให ้บรสุิทธิ ์12 เพราะเจ้าจะไม่ต้องรบี
ออกไป และเจ้าจะไม่ต้องหลบหนี ไป เพราะพระเยโฮวาห์
จะเสด็จนําหน้าเจ้า และพระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลจะทรงระวงั
หลังเจ้า 13  ดู  เถิด  ผู้รบัใช ้ของเราจะทําอยา่งมี สติปัญญา 
ท่านจะสูงเด่นและเป็ นที ่ เทิดทูน และท่านจะสูงนัก 14 ด้วย
คนเป็ นอ ันมากตะลึงเพราะท่านฉันใด  หน ้าตาของท่านเสีย
โฉมมากกวา่มนษุย ์คนใด และ รูปรา่งของท่านก็ เสียโฉม
มากกวา่บุตรทัง้หลายของมนษุย ์คนใด 15 ท่านก็จะกระทํา
ใหบ้รรดาประชาชาติเป็ นอ ันมากตกตะลึงฉันน้ัน บรรดากษั 
ตร ิย ์ก็ จะปิดพระโอษฐ์เพราะท่านน้ัน เพราะเขาทัง้หลายจะ
เหน็สิง่ท่ี ไม่มี ใครบอกเขา และเขาจะพิจารณาถึงสิง่ซ่ึงเขา
ไม่เคยได้ ยนิ 
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53
การพยากรณ์ถึงการสิน้พระชนม์ของพระเยซู ครสิต์ 

1 ใครเล่าได้เชื่อสิง่ ท่ี เขาได้ยนิจากเราทัง้หลาย พระกร
ของ พระ เย โฮ วาห ์ได้ ทรง สําแดง แก่ ผู้ ใด 2 เพราะ ท่าน
จะ เจรญิ ขึ้น ต่อ พระ พักตร ์พระองค์ อยา่ง ต้นไม้ ออ่น และ
เหมือนรากแตกหน่อมาจากพื้นดินแหง้ ท่านไม่ มี  รู ปรา่ง
หรอืความสวยงาม และเม่ือเราทัง้หลายจะมองท่าน  ไม่มี 
ความงามท่ีเราจะพึงปรารถนาท่าน 3 ท่านได้ ถู กมนษุย ์ดู 
หมิน่และทอดทิง้ เป็นคนท่ีรบัความเศรา้โศกและคุ้นเคยกับ
ความระทมทุกข์ และดังผู้ หน ่ึงซ่ึงคนทนมองดู ไม่ได้ ท่านถู 
กด ู หมิน่ และเราทัง้หลายไม่ ได้ นับถือท่าน 4  แน่  ที เดียวท่าน
ได้แบกความระทมทุกข์ของเรา ทัง้หลาย และหอบความ
เศรา้โศกของเราไป กระน้ันเราทัง้หลายก็ยงัถือวา่ท่านถูก
ตี คือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ 5  แต่ ท่านถูกบาดเจ็บ
เพราะความละเมิดของเราทัง้หลาย ท่านฟกชํ้าเพราะความ
ชัว่ชา้ของเรา การตี สอนอ ันทําให้เราทัง้หลายปลอดภัยน้ัน
ตก แก่ ท่าน  ท่ี ต้อง ฟก ชํ้า น้ั นก ็ ให ้เรา หาย ดี 6 เรา ทุก คน
ได้ เจ ่ินไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หนัไปตามทางของ
ตนเอง และพระเยโฮวาห์ทรงวางลงบนท่านซ่ึงความชัว่
ชา้ของเราทุกคน 7 ท่านถู กบ ีบบังคับและท่านถูกข่มใจ ถึง
กระน้ันท่านก็ ไม่  ปรปิาก เหมือนลูกแกะท่ี ถู กนําไปฆ่า และ
เหมือนแกะท่ีเป็นใบ้ อยู ่ หน ้าผู้ตัดขนของมันฉันใด ท่านก็ 
ไม่  ปร ิปากของท่านเลยฉันน้ัน 8 ท่านถูกนําไปจากคุกและ
ท่านไม่ ได้ รบัความยุ ติ ธรรมเสียเลย และผู้ใดเล่าจะประกาศ
เก่ียวกับพงศ์ พันธุ ์ของท่าน เพราะท่านต้องถูกตัดออกไป
จากแผ่นดินของคนเป็น ต้องถูกตีเพราะการละเมิดของ
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ชนชาติของเรา 9 และเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคนชัว่
ในความตายของท่านเขาจัดไว้กับเศรษฐี  แม้ว ่าท่านมิ ได้ 
กระทําการทารุณประการใดเลย และไม่ มี การหลอกลวงใน
ปากของท่าน 10  แต่  ก็ ยงัเป็นน้ําพระทัยของพระเยโฮวาห ์
ท่ี จะให้ ท่านฟกชํ้า ด้วยความระทมทุกข์ เม่ือพระองค์ทรง
กระทําให้วญิญาณของท่านเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป ท่านจะ
เหน็เชื้อสายของท่าน ท่านจะยดืวนัทัง้หลายของท่าน น้ํา
พระทัยของพระเยโฮวาหจ์ะเจรญิขึ้นในมือของท่าน 11 ท่าน
จะเหน็ความทุกข์ลําบากแหง่จิตวญิญาณของท่าน และจะ
พอใจ โดยความรูข้องท่าน  ผู้รบัใช ้อนัชอบธรรมของเราจะ
กระทําให้คนเป็ นอ ันมากนับได้วา่เป็นคนชอบธรรม เพราะ
ท่านจะแบกบรรดาความชัว่ชา้ของเขาทัง้หลาย 12  ฉะน้ี เรา
จะแบ่งส่วนหน่ึงให้ท่านกับผู้ ยิง่ใหญ่ และท่านจะแบ่งราง
ว ัลก ับคนแข็งแรง เพราะท่านเทจิตวญิญาณของท่านถึง
ความมรณะ และถูกนับเข้ากับบรรดาผู้ ละเมิด ท่านก็แบก
บาปของคนเป็ นอ ันมาก และทําการออ้นวอนเพื่อผู้ ละเมิด 

54
อสิราเอลเป็นดัง่ �ภรรยาผู้ ถู กละทิง้�  ได้  กล ับคืนมา

1 �จงรอ้งเพลงเถิด  โอ หญิงหมันเอย๋  ผู้  ไม่ คลอดบุตร จง
เปล่งเสียงรอ้งเพลงและรอ้งเสียงดัง  เจ้ าผู้ ไม่ได้  เจ ็บครรภ์
ด้วยวา่บุตรของผู้ อยู ่อยา่งโดดเด่ียวก็ยงัจะมีมากกวา่บุตร
ของภรรยาท่ี ได้  แต่งงาน � พระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง น้ี 2 �จง
ขยายสถานท่ี แห ่งเต็นท์ของเจ้า และให้เขาขึ งม ่านของท่ี
อาศัยของเจ้าออก อยา่หน่วงไว้ ต่อเชอืกของเจ้าให ้ยาว และ
เสรมิกําลังหลักหมุดของเจ้า 3 เพราะเจ้าจะกระจายออกไป
ทางขวาและทางซ้าย และเชื้อสายของเจ้าจะได้พวกต่าง
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ชาติเป็นมรดก และจะกระทําใหห้วัเมืองท่ีรกรา้งมีคนอาศัย
อยู่ 4 อยา่กลัวเลย เพราะเจ้าจะไม่ต้องอบัอาย อยา่อดสู เลย 
เพราะเจ้าจะไม่ต้องละอาย เพราะเจ้าจะลืมความอายใน
วยัสาวของเจ้า และเจ้าจะไม่จําท่ีเขาติความเป็ นม ่ายของ
เจ้าอกี 5 เพราะผู้สรา้งเจ้าเป็นสามีของเจ้า พระนามของ
พระองค์คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา และองค์ บรสุิทธิ ์ของ
อสิราเอลเป็นผู้ ไถ่ ของเจ้า เขาจะเรยีกพระองค์วา่พระเจ้า
ของสากลโลก 6 เพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงเรยีกเจ้า ดัง
ภรรยาผู้ ถู กละทิง้และโทมนัสในใจ เหมือนภรรยาสาวเม่ือ
นางถูกทิง้� พระเจ้าของเจ้าตร ัสด ังน้ี 7 �เราได้ละทิง้เจ้าอยู ่
หน ่อยเดียว  แต่ เราจะรวบรวมเจ้าด้วยความเมตตายิง่ 8 เรา
ได้ซ่อนหน้าของเราจากเจ้า ด้วยความพิโรธอนัท่วมท้นอยู ่
ครู ่หน่ึง  แต่ ด้วยความกรุณานิรนัดร์ เราจะมีความเมตตา
ต่อเจ้า� พระเยโฮวาห์พระผู้ ไถ่  เจ้ าตร ัสด ังน้ี 9 �สําหรบัเรา
เรือ่ง น้ี เหมือน น้ําของโนอาห์ เพราะเราได้ปฏิญาณวา่ น้ํา
ของโนอาห์จะไม่ท่วมแผ่นดินโลกอกีเลยฉันใด เราจึงได้
ปฏิญาณวา่ เราจะไม่โกรธเจ้า และจะไม่ขนาบเจ้าฉันน้ัน
10 เพราะภูเขาจะพรากจากไป และเนินจะคลอนแคลน  แต่ 
ความกรุณาของเราจะไม่พรากไปจากเจ้า และพันธสัญญา
แหง่สันติภาพของเราจะไม่คลอนแคลนไป� พระเยโฮวาห ์
ผู้  มี ความเมตตาต่อเจ้าตร ัสด ังน้ี 11 � โอ  เจ้ าผู้ ถู กข่มใจ  
ถู กพายุ พัดพา และขาดการเล้าโลม  ดู  เถิด เราจะวางศิลา
ของเจ้าไว้ในพลวง และวางรากฐานของเจ้าไว้ด้วยไพทูร
ย์ 12 เราจะทําหน้าต่างของเจ้าด้วยโมรา และประตูเมือง
ของเจ้าด้วยพลอยสี แดงเข้ม และชายแดนทัง้สิน้ของเจ้า
ด้วยเพชรนิลจินดา 13  บุ ตรทัง้สิน้ของเจ้าน้ันจะเรยีนรูจ้าก
พระเยโฮวาห์ และบุตรของเจ้าจะมีความปลอดภัยอยา่งยิง่
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14  เจ้ าจะได้รบัสถาปนาไว้ในความชอบธรรม  เจ้ าจะหา่ง
ไกลจากการบีบบังคับเพราะเจ้าจะไม่ต้องกลัว และหา่งจาก
ความสยดสยองเพราะมันจะไม่มาใกล้ เจ้า 15  ดู  เถิด พวก
เขาจะปลุกป่ันให ้เก ิดการแก่งแยง่เป็นแน่  แต่  ก็  มิใช ่เพราะ
มาจากเรา  ผู้ ใดปลุกป่ันให ้เก ิดการแก่งแย ่งก ับเจ้า  ผู้ น้ัน
จะล้มลงเพราะเจ้า 16  ดู  เถิด เราได้สรา้งชา่งเหล็กผู้เป่าไฟ
ถ่าน และทําให ้เก ิดอาวุธเหมาะกับงานของมัน เราได้สรา้ง
ผู้ผลาญเพื่อทําลายด้วย 17  ไม่มี  อาว ุธใดท่ีสรา้งเพื่อต่อสู้ เจ้ 
าจะจําเรญิได้ และเจ้าจะปรบัโทษลิน้ทุ กล ้ิ นที ่ ลุ กขึ้นต่อสู้ เจ้ 
าในการพิพากษา  น่ี เป็นมรดกของบรรดาผู้ รบัใช ้ของพระเย
โฮวาห์ และความชอบธรรมของเขามาจากเรา� พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี

55
ความรอดสําหรบัมนษุย ์ทัง้ปวง 

1 � โอ เชญิทุกคนท่ีกระหายจงมาถึงน้ํา และผู้ ท่ี  ไม่มี เงนิ
มาซ้ื อก ินเถิด มาซ้ือน้ําองุน่และน้ํานมเถิด โดยไม่ต้องเสีย
เงนิเสียค่า 2 ทําไมเจ้า จึงใช้ เงนิของเจ้าเพื่อของ ซ่ึงไม่ ใช ่ 
อาหาร และใช้ผลแรงงานซ้ือสิง่ ซ่ึ งม ิ ให ้ อิม่ใจ จงเอาใจใส่
ฟังเรา และรบัประทานของดี และให ้จิ ตใจปี ติ  ยนิดี ในไขมัน
3  เอยีงหู ของเจ้า และมาหาเรา  จงฟัง เพื่อจิตวญิญาณของ
เจ้าจะมี ชวีติ และเราจะทําพันธสัญญานิรนัดร์กับเจ้า คือ
ความเมตตาอนัแน่นอนของเราต่อดาวดิ 4  ดู  เถิด เรากระทํา
ให้ท่านเป็นพยานต่อชนชาติ ทัง้หลาย เป็นหวัหน้าและเป็น
ผู้บัญชาการเพื่อชนชาติ ทัง้ปวง 5  ดู  เถิด  เจ้ าจะรอ้งเรยีก
ประชาชาติซ่ึงเจ้าไม่ รูจั้ก และประชาชาติซ่ึงไม่ รู ้จักเจ้าจะวิง่
มาหาเจ้าเหตุด้วยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และเพราะ
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องค์ บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล เพราะพระองค์ทรงให ้เจ้ าได้รบั
เกียรติ 6 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ เม่ือจะพบพระองค์ ได้ จง
ทูลพระองค์ ขณะพระองค์ทรงอยู ่ใกล้ 7  ให ้คนชัว่ละทิง้ทาง
ของเขา และคนไม่ชอบธรรมสละความคิดของเขา  ให ้เขา
กลับยงัพระเยโฮวาห์ เพื่อพระองค์จะทรงเมตตาเขา และยงั
พระเจ้าของเรา เพราะพระองค์จะทรงอภัยอยา่งล้นเหลือ
8 เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทัง้ทาง
ของเจ้าไม่เป็ นว ิถีของเรา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 9�เพราะ
ฟ้าสวรรค์สูงกวา่แผ่นดินโลกฉันใด  วถีิ ของเราสูงกวา่ทาง
ของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกวา่ความคิดของเจ้าฉัน
น้ัน 10 เพราะฝนและหมิะลงมาจากฟ้าสวรรค์ และไม่ กล ั 
บท ่ี น่ัน  เวน้แต่ รดแผ่นดินโลก กระทําให้มันบังเกิดผลและ
แตกหน่อ อาํนวยเมล็ดแก่ ผู้ หวา่นและอาหารแก่ ผู้ กินฉันใด
11 คําของเราซ่ึงออกไปจากปากของเราจะไม่ กล ับมาสู่เรา
เปล่า  แต่ จะสัมฤทธิ์ผลซ่ึงเรามุ่งหมายไว้ และให ้สิ ่งซ่ึงเรา
ใช้ ไปทําน้ันจําเรญิขึ้นฉันน้ัน 12 เพราะเจ้าจะออกไปด้วย
ความชื่นบาน และถูกนําไปด้วยสันติ ภาพ  ภู เขาและเนินเขา
จะเปล่งเสียงรอ้งเพลงข้างหน้าเจ้า และต้นไม้ทัง้สิน้ในท้อง
ทุ่งจะตบมือของมัน 13 แทนต้นหนามใหญ่ ต้นสนสามใบจะ
งอกขึ้น แทนต้นหนามยอ่ย ต้นน้ํามันเขียวจะงอกขึ้นและ
แด่พระเยโฮวาห์ มันจะเป็นชื่อ เพื่อเป็นหมายสําคัญนิรนั
ดร์ ซ่ึงจะไม่ ถู กตัดออกเลย�

56
พระเจ้าจะทรงรวบรวมอสิราเอลท่ี กระจัดกระจาย 

1 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �จงรกัษาความยุ ติ ธรรมไว้
และกระทําความเท่ียงธรรม เพราะความรอดของเราใกล้
จะมา และความชอบธรรมของเราจะเผยออก 2 ความสุข
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ยอ่มมี แก่  ผู้ กระทําเชน่น้ี และแก่ บุ ตรของมนษุย ์ผู้ ยดึไว ้มัน่  
ผู้ รกัษาวนัสะบาโตไม่ เหย ียดหยามวนัน้ัน และระว ังม ือของ
เขาจากการกระทําชัว่รา้ยใดๆ� 3 อยา่ให ้บุ ตรชายของคน
ต่างชาติ ผู้  เข ้าจารตีถือพระเยโฮวาห ์กล่าววา่ �พระเยโฮ
วาห ์ได้ ทรงแยกข้าแน่จากชนชาติของพระองค์� และอยา่
ให ้ขันที  พูดวา่ � ดู  เถิด ข้าเป็นต้นไม้ แหง้ � 4 เพราะพระเย
โฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เรือ่งขั นที ทัง้หลายผู้รกัษาวนัสะบาโต
ของเรา  ผู้ เลือกบรรดาสิง่ท่ีพอใจเรา และยดึพันธสัญญา
ของเราไว ้มัน่ 5 ภายในนิเวศของเราและภายในกําแพงของ
เรา เราจะให ้สถานท่ี และชื่อแก่เขาเหล่าน้ัน  ท่ี  ดี กวา่บุตรชาย
และบุตรสาว เราจะใหช้ื่อนิรนัดร ์แก่ เขาทัง้หลายซ่ึงจะไม่ตัด
ออกเลย 6 และบรรดาบุตรชายของคนต่างชาติ ผู้  เข ้าจารตี
ถือพระเยโฮวาห์  ปรนนิบัติ  พระองค์ และรกัพระนามของ
พระเยโฮวาห์ และเป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์  ทุ กคนผู้รกัษา
วนัสะบาโต และมิ ได้  เหยยีดหยาม และยดึพันธสัญญาของ
เรา มัน่ ไว้ 7 คน เหล่า น้ี เรา จะ นํา มายงั ภู เขา บร ิสุทธ ์ิของ
เรา และกระทําให้เขาชื่นบานอยู่ในนิเวศอธษิฐานของเรา
เครือ่ง เผาบูชาของเขาและเครือ่ง สักการบูชาของเขา จะ
เป็ นที ่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเรา เพราะนิเวศของเรา
เขาจะเรยีกวา่เป็นนิเวศอธษิฐาน สําหรบับรรดาชนชาติ ทัง้
หลาย � 8  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงรวบรวมอสิราเอล
ท่ี กระจัดกระจาย ตร ัสว ่า �เราจะรวบรวมคนอื่นมาไว้กับ
เขา นอกจากคนเหล่าน้ั นที ่ ได้ รวบรวมไว ้แล้ว � 9  เจ้ าบรรดา
สัตวป่์าทุ่ง  มาก ินซิ ทัง้เจ้าบรรดาสัตวใ์นป่า 10 ยามของเขา
ตาบอด เขาทัง้ปวงไร ้ความรู ้เขาทัง้ปวงเป็นสุนัขใบ้ เขาเหา่
ไม่ ได้  ได้  แต่  หลับ  ได้  แต่  นอน รกัแต่ งว่ง 11  เออ เขาเป็นสุนัข
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ตะกละซ่ึงไม่ รู ้จั กอ ิม่ เขาเป็นผูเ้ล้ียงแกะท่ี เข ้าใจไม่ ได้ เขาทุก
คนกลับไปตามทางเขาเอง ต่างก็หากําไรใส่ ตนเอง  ไม่ เวน้
สักคน 12 เขาทัง้หลายวา่ �มาเถิด  ให ้เราเอาเหล้าองุน่  ให ้
เราเติมเมรยัให้เต็มตัวเรา และพรุง่น้ี ก็ จะเหมือนวนัน้ี ใหญ่ 
โตเกินขนาด�

57
� ไม่มี  สันติ สุขแก่ คนชัว่ �

1 คนชอบธรรมพินาศ และไม่ มี ใครเอาใจใส่  คนที ่ มี ใจ
เมตตาถูกเอาไปเสีย  ไม่มี ใครพิจารณาวา่คนชอบธรรมถูก
เอาไปเสียจากความชัว่รา้ยท่ีจะมา 2 เขาจะเข้าไปในสันติ 
ภาพ  ผู้ ดําเนินในความเท่ียงธรรมของเขา  ก็ จะพักอยู่บน
ท่ีนอนของเขา 3  แต่  เจ้ าทัง้หลาย บรรดาบุตรชายของแม่ 
มด เชื้อสายของคนล่วงประเวณีและหญิงแพศยา จงเข้า
มาใกล้ ท่ีน่ี 4  เจ้ าทัง้หลายพูดเยย้หยนัใคร  เจ้ าอา้ปากเยย้
แลบลิน้หลอกผู้ ใด  เจ้ าเป็นลูกแหง่การละเมิด เป็นเชื้อสาย
แหง่ความมุ สาม ิ ใช ่ หรอื 5 คือเจ้าผู้รอ้นเรา่ด้วยรูปเคารพ
ภายใต้ ต้นไม้  เข ียวทุกต้น  ผู้ ฆ่าลูกของเจ้าในหุบเขาใต้ซอก
หนิ 6 สวนของเจ้าอยู่ท่ามกลางหนิเกล้ียงเกลาแหง่ลําธาร  
มัน มันเป็นส่วนของเจ้า  เจ้ าได้เทเครือ่งด่ืมบูชาและถวาย
ธญัญบูชาให ้แก่  มัน เราจะรบัการเล้าโลมในเรือ่งสิง่เหล่าน้ี 
หรอื 7 บนภูเขาสูงเด่น  เจ้ าได้ตัง้ท่ีนอนของเจ้าไว้ และท่ีน่ัน
เจ้าไปถวายเครือ่งสักการบู ชา 8  เจ้ าได้ตั ้งอน ุสาวรยี์ของเจ้า
ไวห้ลังประตูและเสาประตู  เจ้ าจึงเปิดผ้าคลุ มท ีน่อนของเจ้า
 เจ้ าขึ้นไปบนน้ัน  เจ้ าทําใหมั้นกวา้ง และเจ้าตกลงกับมันเพื่อ
เจ้าเอง  เจ้ ารกัท่ีนอนของมัน และเจ้าได้ มองดู การเปลือย
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9  เจ้ าเดินทางไปหากษั ตร ิย ์พร ้อมกั บน ้ํามัน และทวน้ํีาหอม
ของเจ้า  เจ้ าได้ส่งทูตของเจ้าไปไกล  แม้  ให ้ลงไปจนถึงนรก
10  เจ้ าเหน็ดเหน่ือยเพราะระยะทางไกลของเจ้า  แต่  เจ้ ามิ ได้  
พูดวา่ � หมดหวงั �  เจ้ าประสบชวีติแห ่งม ือของเจ้า และ
เจ้าจึ งม ิ ได้  โศกเศรา้ 11  เจ้ าครั ่นคร ้ามและกลัวใคร  เจ้ าจึง
ได้ มุ สาอยู่ น่ันเองและไม่นึกถึงเรา และไม่ เอาใจใส่ เราสัก
นิด เรามิ ได้ ระงบัปากอยู่เป็นเวลานานแล้วดอกหรอื อยา่ง
น้ันซี เจ้ าจึงไม่ยาํเกรงเรา 12 เราจะบอกถึงความชอบธรรม
และการกระทําของเจ้า  แต่ มั นก ็จะไม่ เป็นประโยชน์  แก่  เจ้า 
13 เม่ือเจ้ารอ้งออกมาก็ ให ้ สิ ่งท่ี เจ้ าสะสมไวช้ว่ยเจ้าให้พ้นซี  
แต่ ลมจะพั ดม ันไปเสียหมด เพียงลมหายใจจะหอบมันออก
ไป  แต่  ผู้  ท่ี วางใจในเราจะได้ แผ่ นดินน้ันเป็นกรรมสิทธิ์ และ
จะได้ ภู เขาบร ิสุทธ ์ิของเราเป็นมรดก 14 และจะมีเสียงวา่ � 
พู นดิน  พู นดินขึ้น และจงเตรยีมทาง รือ้ถอนอุปสรรคเสีย
จากทางของชนชาติของเรา� 15  องค์  ผู้ สูงเด่นคือผู้ อยู ่ในนิ
รนัดร ์กาล  ผู้ ทรงพระนามวา่บร ิสุทธ ์ิตร ัสด ังน้ี วา่ �เราอยูใ่น
ท่ี ท่ี สูงและบร ิสุทธ ์ิและอยู่กับผู้ ท่ี  มี  จิ ตใจสํานึกผิดและถ่ อม 
เพื่อจะรือ้ฟ้ืนจิตใจของผู้ใจถ่ อม และรือ้ฟ้ืนใจของผู้ สํานึก
ผิด 16 เพราะเราจะไม่ ต่อสู้  แย ้งอยู ่เป็นนิตย ์หรอืโกรธอยู ่
เสมอ เพราะจิตวญิญาณจะออ่นลงต่อหน้าเรา คือบรรดา
จิตวญิญาณท่ีเราได้สรา้งแล้ว 17 เราโกรธเพราะความชัว่
ชา้แหง่ความโลภของเขา เราตี เขา เราซ่อนตัวและโกรธ  
แต่ เขายงัหนักลับเดินตามชอบใจของเขาอยู่ 18 เราได้ เห ็ นว 
ิธีการของเขาแล้ว  แต่ เราจะรกัษาเขาให ้หาย เราจะนําเขา
และสนองเขากับผู้ ไว้ทุกข์  ให ้เขาด้วยการเล้าโลม� 19 พระ
เยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เราสรา้งผลของรมิฝี ปาก  สันติภาพ  สันติ 
ภาพแก่คนไกลและคนใกล้ และเราจะรกัษาเขาให ้หาย �
20  แต่ คนชั ่วน ้ันเหมือนทะเลท่ี กําเรบิ เพราะมันน่ิงอยู ่ไม่
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ได้ และน้ําของมั นก ็กวนตมและเลนขึ้นมา 21 พระเจ้าของ
ข้าพเจ้าตร ัสว ่า � ไม่มี  สันติ สุขแก่ คนชัว่ �

58
การอดอาหารท่ีพอพระทัยพระเจ้า

1 �จงรอ้งดังๆ อยา่ออมไว้ จงเปล่งเสียงของเจ้าเหมือน
เป่า แตร จง แจ้ง แก่ ชนชาติ ของ เรา ให้ ทราบ ถึง เรือ่ง การ
ละเมิดของเขา  แก่  วงศ์ วานของยาโคบเรือ่งบาปของเขา
2  แต่ เขายงัแสวงหาเราทุกวนัและปี ติ  ยนิดี  ท่ี จะ รูจั้กทาง
ของเรา เหมือนกับวา่เขาเป็นประชาชาติ ท่ี  ได้ ทําความชอบ
ธรรม และมิ ได้ ละทิง้กฎแหง่พระเจ้าของเขา เขาก็ขอข้อ
กฎอนัเท่ียงธรรมจากเรา เขาทัง้หลายก็ ปี  ติ  ยนิดี  ท่ี  จะเข้ า
มาใกล้ พระเจ้า 3 พวกเขากล่าววา่ �ทําไมข้าพระองค์ ทัง้
หลายได้ อดอาหาร และพระองค์ มิได้  ทอดพระเนตร ทําไม
ข้าพระองค์ทัง้หลายได้ถ่อมตัวลง และพระองค์ มิได้ ทรงสน
พระทัย�  ดู  เถิด ในว ันที ่ เจ้ าอดอาหาร  เจ้ าทําตามใจของ
เจ้า และบีบบังคับคนงานของเจ้าทัง้หมด 4  ดู  เถิด  เจ้ าอด
อาหารเพียงเพื่อววิาทและต่อสู้ และเพื่อต่อยด้วยหมัดชัว่
รา้ย การอดอาหารอยา่งของเจ้าในวนัน้ีจะไม่กระทําใหเ้สียง
ของเจ้าได้ยนิไปถึงท่ี สูง 5  อยา่งน้ี หรอืเป็นการอดอาหารท่ี
เราเลื อก คือว ันที ่คนข่มตัว  การก ้มศีรษะของเขาลงเหมือน
ออ้เล็ก และปูผ้ากระสอบและขี้เถ้ารองใต้ เขา  อยา่งน้ี หรอื
เจ้าจะเรยีกการอยา่งน้ีวา่การอดอาหาร และเป็ นว ั นที ่พระ
เยโฮวาห์โปรดปรานอยา่งน้ันหรอื 6 การอดอาหารอยา่งน้ี 
ไม่ใช ่หรอืท่ีเราต้องการ คือการแก้พันธนะของความชัว่ การ
ปลดเปล้ืองภาระหนัก และการปล่อยให ้ผู้  ถู  กบ ีบบังคับเป็ นอ 
ิ สระ และการหกัแอกเสียทุ กอ ัน 7  ไม่ใช ่การท่ีจะปันอาหาร
ของเจ้าให้กับผู้ หวิ และนําคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้าน
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ของเจ้า เม่ือเจ้าเหน็คนเปลือยกายก็คลุมกายเขาไว้ และ
ไม่ซ่อนตัวของเจ้าจากญาติของเจ้าเอง ดอกหรอื 8  แล ้ว
ความสวา่งของเจ้าจะพุ่งออกมาอยา่งอรุ ณ และแผลของ
เจ้าจะเรยีกเน้ือขึ้นมาอยา่งรวดเรว็ ความชอบธรรมของเจ้า
จะเดินนําหน้าเจ้า และสงา่ราศีของพระเยโฮวาห์จะระวงั
หลังเจ้า 9  แล ้วเจ้าจะทูล และพระเยโฮวาห์จะทรงตอบ  เจ้ า
จะรอ้งทูล และพระองค์จะตร ัสว ่า �เราอยู ่น่ี � ถ้าเจ้าจะเอา
ออกไปจากท่ามกลางเจ้าเสีย ซ่ึงแอก ซ่ึงการชี ้หน้า และซ่ึง
การพู ดอย ่างไร ้สาระ 10 ถ้าเจ้าทุ่มเทชวีติของเจ้าแก่คนหวิ
และให ้ผู้  ถู กข่มใจได้ อิม่ใจ  แล ้วความสวา่งของเจ้าจะโผล่ขึ้น
ในความมืด และความมืดคลุ้มของเจ้าจะเป็นเหมือนเท่ียง
วนั 11 และพระเยโฮวาห์จะนําเจ้าอยู ่เป็นนิตย ์และให ้จิ ตใจ
เจ้าอิม่ในฤดู แล้ง และกระทําให้กระดูกของเจ้าอว้นพี และ
เจ้าจะเป็นเหมือนสวนท่ี มีน ํ้ารด เหมือนน้ําพุ  ท่ี น้ําของมันไม่ 
ขาด 12 และพวกเจ้าจะได้สรา้งสิง่ปร ักห ักพังโบราณขึ้นใหม่
 เจ้ าจะได้ซ่อมเสรมิรากฐานของคนหลายชัว่อายุมาแล้วขึ้น
 เจ้ าจะได้ ชื่อวา่ �เป็นผู้ซ่อมกําแพงท่ี พัง  ผู้ ซ่อมแซมถนนให้
คืนคงเพื่อจะได้อาศัยอยู�่

การถือวนัสะบาโต
13 ถ้าเจ้าหยุดเหยยีบยํ่าวนัสะบาโต คือจากการทําตามใจ

ของเจ้าในวนับร ิสุทธ ์ิของเรา และเรยีกสะบาโตวา่ วนัปี ติ  
ยนิดี และเรยีกวนับร ิสุทธ ์ิของพระเยโฮวาห ์วา่ ว ันม ี เกียรติ 
ถ้าเจ้าให ้เกียรติ  มัน  ไม่ ไปตามทางของเจ้าเอง หรอืทําตามใจ
ของเจ้า หรอืพูดถ้อยคําของเจ้าเอง 14  แล ้วเจ้าจะได้ความปี 
ติ  ยนิดี ในพระเยโฮวาห์ และเราจะให ้เจ้ าขึ้นขี่ อยู ่บนท่ีสูงของ
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แผ่นดินโลก และเราจะเล้ียงเจ้าด้วยมรดกของยาโคบบิดา
ของเจ้า เพราะโอษฐ์ของพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัแล้ว�

59
พระเจ้าทรงสามารถ  ยนิดี และมี ฤทธิ ์ ท่ี จะชว่ยให ้รอด 

1  ดู  เถิด พระหตัถ์ของพระเยโฮวาห ์มิได้ สัน้ลง  ท่ี จะชว่ย
ให้รอดไม่ ได้ หรอืพระกรรณตึง ซ่ึงจะไม่ทรงได้ ยนิ 2  แต่ 
วา่ความชัว่ชา้ของเจ้าทัง้หลายได้กระทําให ้เก ิดการแยก
ระหวา่งเจ้ากับพระเจ้าของเจ้า และบาปของเจ้าทัง้หลาย
ได้ บัง พระ พักตร์ของ พระองค์ เสีย จาก เจ้า  พระองค์ จึ งม ิ 
ได้ยนิ 3 เพราะมือของเจ้ามลทินด้วยโลหติ และน้ิวมือของ
เจ้าด้วยความชัว่ชา้ รมิฝีปากของเจ้าได้ พู ดคําเท็จ ลิน้ของ
เจ้าพึมพําความอธรรม 4  ไม่มี  ผู้ ใดฟ้องอยา่งยุ ติ  ธรรม  ไม่มี  
ผู้ ใดขึ้นศาลอยา่งสัตย ์จรงิ เขาทัง้หลายวางใจอยู่ กับสิง่ ท่ี 
ไม่ เป็นสาระ เขาพูดเท็จ เขาตัง้ครรภ์ความชัว่และคลอด
ความชัว่ชา้ 5 เขาฟักไข่ งู ทับทาง เขาทอใยแมงมุม เขาผู้
กินไข่ น้ั นก ็ ตาย  แม้  ไข่ ลูกใดถูกทุบ  งู รา้ยก็เป็นตัวขึ้นมา
6 ใยของมันจะใช้เป็นเส้ือผ้าไม่ ได้ คนจะเอาสิง่ท่ีมันทํามา
คลุมตัวไม่ ได้ กิจการของมันเป็นการชัว่ชา้ และการกระทํา
อนัทารุณก็ อยู ่ในมือของเขา 7  เท ้าของเขาวิง่ ไปหาความ
ชัว่ และเขาเรง่ไปหลัง่โลหติไรค้วามผิดให ้ถึงตาย ความคิด
ของเขาเป็นความคิดชัว่ชา้ การล้างผลาญและการทําลาย
อยู่ ในหนทางของเขา 8 เขาไม่ รู ้จักทางแหง่สันติ สุข  ไม่มี 
ความยุ ติ ธรรมในวถีิของเขา เขาได้ ทําให ้ถนนของเขาคด
โค้ง  ผู้ ใด ท่ี เดิน ใน น้ัน จะ ไม่ รู ้จัก สันติ สุข 9 เพราะ ฉะน้ัน
ความยุ ติ ธรรมจึงอยู่หา่งจากเราทัง้หลาย และความเท่ียง
ธรรมตามเราไม่ ทัน เราทัง้หลายคอยท่าความสวา่งและ  ดู  
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เถิด  ความมืด คอยท่าความสุกใส  แต่ เราดําเนินในความ
มืดคลุ้ม 10 เราทัง้หลายคลําหากําแพงเหมือนคนตาบอด
เราคลําหาราวกับวา่เราไม่ มี  ลูกตา เราสะดุดในเวลาเท่ียง
เหมือนในเวลากลางคืน เราอยู่ ใน ท่ี โดดเด่ียว เหมือนคน
ตาย 11 เราทุกคนครางเหมือนหมี และพิลาปเหมือนนกเขา
และมองหาความยุ ติ  ธรรม  แต่  ไม่มี  เลย หาความรอด  แต่  
ก็  อยู ่ไกลจากเรา 12 เพราะการละเมิดของข้าพระองค์ ทัง้
หลายทวขีึ้นต่อพระพักตร ์พระองค์ และบาปของข้าพระองค์ 
ก็ ปรกัปราํข้าพระองค์ เพราะการละเมิดของข้าพระองค์ อยู ่
กับข้าพระองค์ ส่วนความชัว่ชา้ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ 
ก็  รูจั้ก 13 คือการละเมิด การปฏิเสธพระเยโฮวาห์ การหนั
ไปจากการ ติดตามพระเจ้าของเรา การพูด ท่ี เป็นการบีบ
บังคับและการกบฏ  การก ่อและการกล่าว คํา เท็จ จากใจ
14 ความยุ ติ ธรรมก็ หนักลับ และความเท่ียงธรรมก็ยนือยู ่
แต่ไกล เพราะความจรงิล้มลงท่ีถนนเสียแล้ว และความ
เท่ียงตรงเข้าไปไม่ ได้ 15  เออ สัจจะขาดอยู่ และผู้ใดท่ีพราก
จากความชั ่วก ็ทําตัวให้เป็นเหยื่อ พระเยโฮวาห์ทรงเหน็  
แล ้วไม่เป็ นที ่พอพระทัยพระองค์ ท่ี  ไม่มี  ความยุติธรรม 16  
พระองค์ ทรงเห ็นว ่าไม่ มี คนใดเลย ทรงประหลาดพระทัย
วา่ไม่ มี ใครออ้นวอนเผื่อ เพราะฉะน้ันพระกรของพระองค์
เองก็นําความรอดมาสู่ พระองค์ และความชอบธรรมของ
พระองค์ ชู  พระองค์  ไว ้17  พระองค์ ทรงสวมความชอบธรรม
เป็น ทับทรวง และพระมาลาแหง่ความรอดอยู่ เหนือพระ
เศียรของพระองค์  พระองค์ ทรงสวมฉลองพระองค์ แห ่งการ
แก้แค้นเป็นของคลุมพระกาย และเอาความกระตือรอืรน้
หม่พระองค์ 18  พระองค์ จะทรงชาํระให้ตามการกระทําของ
เขา คือพระพิโรธแก่ ปรปักษ์ ของพระองค์ และสิง่สนองแก่ 
ศัตรู ของพระองค์  พระองค์ จะทรงมอบการสนองแก่เกาะทัง้
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หลาย 19 เขาจึงจะยาํเกรงพระนามพระเยโฮวาห์จากตะวนั
ตก และสงา่ราศีของพระองค์จากท่ี ตะวนัขึ้น เม่ือศั ตรู มา
อยา่งแม่น้ําเชีย่ว พระวญิญาณของพระเยโฮวาห์จะยกธง
ขึ้นสู้ มัน 

พระผู้ ไถ่ จะเสด็จมายงัศิ โยน 
20 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �และพระผู้ ไถ่ จะ เสด็จมายงั

ศิ โยน  มาย ังบรรดาผู้ อยู ่ในยาโคบผู้หนัจากการละเมิด�
21 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �และฝ่ายเรา  น่ี เป็นพันธสัญญา
ของเรากับเขาทัง้หลาย คือวญิญาณของเราซ่ึงอยู่เหนือเจ้า
และคําของเราซ่ึงเราใส่ ไว ้ในปากของเจ้าจะไม่พรากไปจาก
ปากของเจ้า หรอืจากปากเชื้อสายของเจ้า หรอืจากปากของ
เชื้อสายแหง่เชื้อสายของเจ้า  ตัง้แต่  เวลาน้ี ไปจนกาลนิรนั
ดร�์ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี

60
สงา่ราศีของศิโยนในอนาคต

1 �จงลุกขึ้น  ฉายแสง เพราะวา่ความสวา่งของเจ้ามา
แล้ว และสงา่ราศีของพระเยโฮวาหข์ึ้นมาเหนือเจ้า 2  เพราะ
วา่  ดู  เถิด ความมืดจะคลุมแผ่นดินโลก และความมืดทึบจะ
คลุมชนชาติ ทัง้หลาย  แต่ พระเยโฮวาห์จะทรงขึ้นมาเหนือ
เจ้า และเขาจะเหน็สงา่ราศีของพระองค์เหนือเจ้า 3 และ
บรรดาประชาชาติจะมายงัความสวา่งของเจ้า และกษั ตร ิย์
ทัง้หลายยงัความสุกใสแหง่การขึ้นของเจ้า 4 จงเงยตาของ
เจ้ามองใหร้อบและดู เขาทัง้ปวงมาอยู ่ด้วยกัน เขาทัง้หลาย
มาหาเจ้า  บุ ตรชายทัง้หลายของเจ้าจะมาจากท่ี ไกล และ
บุตรสาวทัง้หลายของเจ้าจะรบัการเล้ียงจากเจ้า 5  แล ้วเจ้า
จะเหน็และโชติชว่งด้วยกัน ใจของเจ้าจะเกรงกลัวและใจ
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กวา้งขึ้น เพราะความอุดมสมบู รณ ข์องทะเลจะหนัมาหาเจ้า
ความมัง่คัง่ของบรรดาประชาชาติจะมายงัเจ้า 6 มวลอูฐจะ
มาหอ้มล้อมเจ้า อูฐหนุ่มจากมี เดียนและเอฟาห์ บรรดา
เหล่าน้ันจากเชบาจะมา เขาจะนําทองคําและกํายาน และ
จะบอกข่าวดีถึ งก ิจการอนัน่าสรรเสรญิของพระเยโฮวาห์
7 ฝูงแพะแกะทัง้สิน้แหง่เคดารจ์ะรวมมาหาเจ้า แกะผู้ของ
เนบาโยทจะปรนนิบั ติ  เจ้า มันจะขึ้นไปบนแท่นบูชาของเรา
อยา่งเป็ นที ่ โปรดปราน และเราจะให้นิเวศแหง่สงา่ราศีของ
เราได้รบัสงา่ราศี 8  เหล่าน้ี เป็นใครนะท่ี บิ นมาเหมือนเมฆ
และเหมือนนกเขาไปยงัหน้าต่างของมัน 9  แน่ นอนเกาะทัง้
หลายจะรอคอยเรา กําป่ันแหง่ทารช ิชก ่อน เพื่อนําบุตรชาย
ของเจ้ามาแต่ ไกล นําเงนิและทองคําของเขามาด้วย เพื่อ
พระนามแหง่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และเพื่อองค์ 
บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล เพราะพระองค์ ได้ ทรงกระทําให ้เจ้ 
าได้รบัสงา่ราศี 10  เหล่ าบุตรชายของคนต่างด้าวจะสรา้ง
กําแพงของเจ้าขึ้น และกษั ตร ิย์ของเขาจะปรนนิบั ติ  เจ้า 
เพราะด้วยความพิโรธของเรา เราเฆ่ียนเจ้า  แต่ ด้วยความ
โปรดปรานของเรา เราได้ กรุ ณาเจ้า 11  ประตู เมืองของเจ้า
จึงจะเปิ ดอย ู่ เสมอ ทัง้กลางวนัและกลางคื นม ันจะไม่ ปิด 
เพื่อคนจะนําความมัง่คัง่ของบรรดาประชาชาติมาให ้เจ้า  
พร ้อมด้วยกษั ตร ิย ์ทัง้หลาย 12 เพราะวา่ประชาชาติและ
ราชอาณาจักรท่ีจะไม่ ปรนนิบัติ  เจ้ าจะพินาศ  เออ บรรดา
ประชาชาติ เหล่ าน้ันจะถูกทิง้รา้งอยา่งสิน้เชงิ 13 สงา่ราศี 
แห ่งเลบานอนจะมายงัเจ้า คือต้นสนสามใบ ต้นสนเขาและ
ต้นไม้ ท่ี  เข ียวชะอุม่ตลอดปี ด้วยกัน เพื่อจะกระทําให ้ท่ี  แห ่ง
สถานบร ิสุทธ ์ิของเรางดงาม และเราจะกระทําให ้ท่ี  แห ่งเท้า
ของเรารุง่โรจน์ 14  บุ ตรชายของคนเหล่าน้ั นที ่ ได้ บีบบังคับ
เจ้าจะมาโค้งลงต่อเจ้า และบรรดาผู้ ท่ี  ดู หมิน่เจ้าจะกราบลง
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ท่ีฝ่าเท้าของเจ้า เขาทัง้หลายจะเรยีกเจ้าวา่ �เป็นพระนคร
ของพระเยโฮวาห์ ศิ โยนแหง่องค์ บรสุิทธิ ์ของอสิราเอล�
15 ใน เม่ือ เจ้า ได้ ถู กละ ทิง้ และ เป็ นที ่ เกลียด ชงั และ ไม่ มี 
ใครผ่านเจ้ามาเลย เราจะกระทําให ้เจ้ าโออ่า่ตระการเป็น
นิตย์ เป็นความชื่นบานทุกชัว่อายุ 16  เจ้ าจะได้ ดู ดน้ํานมของ
บรรดาประชาชาติ  เจ้ าจะได้ ดู ดนมของบรรดากษั ตร ิย์ และ
เจ้าจะรู ้วา่ เราพระเยโฮวาห์ เป็นพระผู้ชว่ยให้รอดของเจ้า
และพระผู้ ไถ่ ของเจ้า  องค์  อาน ุภาพของยาโคบ 17 แทนทอง
สัมฤทธิ์ เราจะนํามาซ่ึงทองคํา และแทนเหล็ก เราจะนํามา
ซ่ึงเงนิ แทนไม้  ทองสัมฤทธิ ์แทนหนิ  เหล็ก เราจะกระทํา
ให ้สันติ ภาพเป็นผู้ครอบครองของเจ้า และความชอบธรรม
เป็นนายงานของเจ้า 18 ในแผ่นดินของเจ้าเขาจะไม่ ได้ ยนิ
ถึงความทารุณอกี ในเขตแดนของเจ้า ถึงการล้างผลาญ
หรอืการทําลาย  แต่  เจ้ าจะเรยีกกําแพงของเจ้าวา่ �ความ
รอด� และประตูเมืองของเจ้าวา่ �ความสรรเสรญิ� 19  ดวง
อาทิตย ์จะไม่เป็นความสวา่งของเจ้าในกลางว ันอ ีก หรอืดวง
จันทร์จะไม่ ให ้แสงแก่ เจ้ าในกลางคืนเพื่อเป็นความสุกใส
 แต่ พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นความสวา่งเป็นนิตย์ของเจ้า
และพระเจ้าของเจ้าจะเป็นสงา่ราศีของเจ้า 20  ดวงอาทิตย ์
ของเจ้าจะไม่ตกอกี หรอืดวงจันทรข์องเจ้าจะไม่ มี  ข้างแรม 
เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงเป็นความสวา่งนิรนัดรข์องเจ้า
และว ันที ่ เจ้ าไว ้ทุกข์ จะหมดสิน้ไป 21  ชนชาติ ของเจ้าจะชอบ
ธรรมทัง้สิน้ เขาจะได้ แผ่ นดินน้ันเป็นกรรมสิทธิ ์เป็นนิตย ์ 
หน ่อท่ีเราปลูก และผลงานแห ่งม ือของเราน้ัน เพื่อเราจะ
รบัสงา่ราศี 22  ผู้ เล็กน้อยท่ีสุดจะเป็นพันๆ และผู้นิดท่ีสุดจะ
เป็นประชาชาติอ ันม ี อานภุาพ เราคือพระเยโฮวาห์ ถึงเวลา
เราก็จะเรง่�
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61
ข่าวประเสรฐิเรือ่งความรอดในศิ โยน 

1 �พระวญิญาณแหง่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่
บนข้าพเจ้า เพราะวา่พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงเจิมตัง้ข้าพเจ้า
ไว ้ให ้ประกาศ ข่าว ประเสรฐิ มายงั ผู้ ท่ี ถ่อม ใจ  พระองค์  ได้ 
ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รกัษาคนท่ี ชอกชํ้าระกําใจ  ให ้รอ้งประกาศ
อสิรภาพแก่บรรดาเชลย และบอกการเปิดเรอืนจําออกให ้
แก่  ผู้  ท่ี  ถู กจองจํา 2 เพื่อประกาศปี แห ่งความโปรดปรานของ
พระเยโฮวาห์ และวนัแหง่การแก้แค้นของพระเจ้าของเรา
เพื่อเล้าโลมบรรดาผู้ ท่ี  ไวทุ้กข์ 

อสิราเอลจะได้ กล ับคืนมาใหม่
3 เพื่อจัดใหบ้รรดาผู้ ท่ี  ไวทุ้กข์ ในศิ โยน เพื่อประทานความ

สวยงามแทนขี้ เถ้า ให ้เขา น้ํามันแหง่ความยนิดีแทนการ
ไว ้ทุกข์ ผ้าหม่แหง่การสรรเสรญิแทนจิตใจท่ี ท้อถอย เพื่อ
คนจะเรยีกเขาวา่ต้นไม้ แห ่งความชอบธรรม  ท่ี ซ่ึงพระเย
โฮวาห์ทรงปลูกไว้ เพื่อพระองค์จะทรงได้รบัสงา่ราศี 4 เขา
ทัง้หลายจะสรา้งท่ี ท่ี  ถู กทิง้ไว้เสียเปล่าแต่โบราณขึ้นใหม่
เขาจะก่อซากปร ักห ักพังแต่ก่อนขึ้นมาอกี เขาจะซ่อมหวั
เมืองท่ี ถู กทิง้ไว้เสียเปล่าน้ัน คือท่ี ท่ี รกรา้งมาหลายชัว่อายุ
คนแล้ว 5 คนต่าง ถิน่จะยนื เล้ียง ฝูงแพะแกะของเจ้า ทัง้
หลาย  บุ ตรชายทัง้หลายของคนต่างด้าวจะเป็นคนไถนา
และคนแต่งเถาองุน่ของเจ้า 6  แต่  เจ้ าทัง้หลายจะได้ ชื่อวา่ 
 ปุ โรหติของพระเยโฮวาห์ คนจะเรยีกเจ้าทัง้หลายวา่ เป็นผู้ 
ปรนนิบัติ ของพระเจ้าของเรา  เจ้ าทัง้หลายจะได้รบัประทาน
ความมัง่คัง่ของบรรดาประชาชาติ และเจ้าจะอวดในสงา่
ราศีของเขาทัง้หลาย 7 แทนความอายของเจ้าทัง้หลาย  เจ้ 
าจะได้ส่วนสองส่ วน แทนความอดสู เขาทัง้หลายจะเปรม
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ปร ีดิ ์ใน ส่วนของเขา เพราะฉะน้ัน ในแผ่น ดินของเขา ทัง้
หลาย เขาจะได้สองส่วนเป็นกรรมสิทธิ์ ความชื่นบานเป็น
นิตย์จะเป็นของเขา 8 เพราะเราคือพระเยโฮวาห์รกัความ
ยุ ติ  ธรรม เราเกลียดการขโมยเพื่อ ได้ เครือ่ง เผาบู ชา เรา
จะนํากิจการของเขาด้วยความจรงิ และเราจะกระทําพันธ
สัญญานิรนัดรกั์บเขา 9 เชื้อสายของเขาทัง้หลายจะเป็ นที ่ 
รู ้จั กก ันท่ามกลางบรรดาประชาชาติ และลูกหลานของเขา
ในท่ามกลางชนชาติ ทัง้หลาย  ทุ กคนท่ี ได้  เห ็นเขาจะจําเขา
ได้ วา่เขาเป็นเชื้อสายซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงอาํนวยพระพร�
10 ข้าพเจ้าจะเปรมปร ีดิ ์อยา่งยิง่ในพระเยโฮวาห์  จิ ตใจของ
ข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าของข้าพเจ้า เพราะพระองค์ ได้ 
ทรงสวมข้าพเจ้าด้วยเส้ือผ้าแหง่ความรอด  พระองค์ ทรง
คลุมข้าพเจ้า ด้วยเส้ือแหง่ความชอบธรรม อยา่ง เจ้าบ่าว
ประดับตัวด้วยเครือ่งประดับ และอยา่งเจ้าสาวตกแต่งตัว
ด้วยเพชรนิลจินดา 11 เพราะแผ่นดินโลกได้ เก ิดหน่อของ
มัน และสวนทําให ้สิ ่งท่ีหวา่นในน้ันงอกขึ้นมาฉันใด  องค์ 
พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จะ ทรง ทําให้ ความ ชอบ ธรรม และ
ความสรรเสรญิงอกขึ้นมาต่อหน้าบรรดาประชาชาติ ฉันน้ัน 

62
อสิราเอลจะได้ กล ับคืนมาใหม่

1 เพื่อเหน็แก่ศิ โยน ข้าพเจ้าจะไม่ระงบัเสียง และเพื่อเหน็
แก่ เยรูซาเล็ม ข้าพเจ้าจะไม่ น่ิงเฉยอยู่ จนกวา่ความชอบ
ธรรมของกรุงน้ีจะออกไปอยา่งความสุกใส และความรอด
ของกรุงน้ีอยา่งคบเพลิงท่ี ลุ กอยู่ 2 บรรดาประชาชาติจะเหน็
ความชอบธรรมของเจ้า และกษั ตร ิย์ทัง้หลายจะเหน็สงา่
ราศีของเจ้า และเขาจะเรยีกเจ้าด้วยชื่อใหม่ ซ่ึงพระโอษฐ์
ของพระเยโฮวาห์จะประทาน 3  เจ้ าจะเป็นมงกุฎแหง่สงา่
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ราศี ในพระหตัถ์ของพระเยโฮวาห์ และเป็นราชมงกุฎใน
พระหตัถ์ แห ่งพระเจ้าของเจ้า 4 เขาจะไม่ขนานนามเจ้าอ ี
กวา่ � ถู กทอดทิง้� และเขาจะไม่เรยีกแผ่นดินของเจ้าอ ี
กวา่ �ซ่ึงรา้งเปล่า�  แต่ เขาจะเรยีกเจ้าวา่ �เฮฟซีบาห�์ และ
เรยีกแผ่นดินของเจ้าวา่ � บิ วลาห�์ เพราะพระเยโฮวาหท์รง
ปี ติ  ยนิดี ในเจ้า และแผ่นดินของเจ้าจะแต่งงาน 5 เพราะชาย
หนุ่มแต่งงานกับหญิงพรหมจาร ีฉันใด  บุ ตรชายทัง้หลาย
ของเจ้าจะแต่ งก ับเจ้าฉันน้ัน และเจ้าบ่าวเปรมปร ีดิ ์เพราะ
เจ้าสาวฉันใด พระเจ้าของเจ้าจะเปรมปร ีดิ ์เพราะเจ้าฉัน
น้ัน 6  โอ เยรูซาเล็มเอย๋ บนกําแพงของเจ้า เราได้วางยามไว้
ตลอดกลางวนัและตลอดกลางคืนเขาทัง้หลายจะไม่ระงบั
เสียงเลย  เจ้ าทัง้หลายผู้ ท่ี  กล ่าวถึงพระเยโฮวาห์  ไม่ ต้อง
ระงบัเสียง 7 และอยา่ให ้พระองค์ หยุดพักจนกวา่พระองค์
จะสถาปนาและกระทํากรุงเยรูซาเล็มให้เป็ นที ่สรรเสรญิใน
แผ่นดินโลก 8 พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณด้วยพระหตัถ์ขวา
ของพระองค์ และด้วยพระกรอานภุาพของพระองค์ วา่ � แน่ 
นอนเราจะไม่ ให ้ข้าวของเจ้าเป็นอาหารของศั ตรู ของเจ้าอกี
และบรรดาบุตรชายของคนต่างด้าวจะไม่ ด่ื มน ้ําองุน่ของ
เจ้า ซ่ึงเจ้าตรากตราํได้ มาน ้ัน 9  แต่  ผู้ ใดท่ี เก ่ียวเก็บไว้จะได้
กินและสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ และบรรดาผู้ ท่ี  เก ็บรวบรวม
จะได้ด่ืมในลานสถานอนับร ิสุทธ ์ิของเรา� 10 จงไป จงไป
ทางประตู เมือง จัดเตรยีมทางไว ้ให ้ ชนชาติ  น้ี จงพูน จงพูน
ทางหลวงขึ้น จงเก็บกวาดหนิเสียให ้หมด จงยกสัญญาณ
ไว้เหนือชนชาติ ทัง้หลาย 11  ดู  เถิด พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงรอ้ง
ประกาศให ้ได้ ยนิถึงปลายแผ่นดินโลกวา่ �จงกล่าวแก่ธดิา
ของศิโยนวา่ � ดู  เถิด ความรอดของเจ้ามา  ดู  เถิด รางวลั
ของพระองค์ ก็  อยู ่กับพระองค์ และพระราชกิจของพระองค์ 
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ก็  อยู ่ต่อพระพักตร์ของพระองค์� � 12 และคนจะเรยีกเขา
ทัง้หลายวา่ �ประชาชนบร ิสุทธ ์ิ ผู้ รบัไถ่ ไว ้ แล ้วของพระเยโฮ
วาห�์ และเขาจะเรยีกเจ้าวา่ �หามาได้ เมืองท่ี มิได้  ถู กทอด
ทิง้�

63
 บ่อย ่ําองุน่แหง่พระพิโรธของพระเจ้า (อสย 2:10-22;  

วว 19:11-21)
1  น่ี ใครหนอท่ีมาจากเมืองเอโดม สวมเส้ือผ้ายอ้มสีจาก

เมืองโบสราห์  พระองค์  ผู้ ซ่ึงโออ่า่ในเครือ่งทรงของพระองค์
เสด็จ มา ด้วย กําลัง ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ � น่ี เรา เอง รอ้ง
ประกาศในความชอบธรรมและมี อาน ุภาพท่ีจะชว่ยให ้รอด 
� 2 ทําไมเครือ่งทรงของพระองค์จึงสี แดง และเส้ือผ้าของ
พระองค์เหมือนกับของคนท่ียํ่าในบ่อยํ่าองุน่ 3 �เราได้ยํ่าบ่ 
ออง ุ่นแต่ ลําพัง และไม่ มี ใครจากชนชาติทัง้หลายอยู่กับเรา
เลย เราจะยํ่ามันด้วยความโกรธของเรา เราเหยยีบมันด้วย
ความพิโรธของเรา โลหติของเขาจะพรมอยู่บนเส้ือผ้าของ
เรา และเราจะทําให้เส้ือผ้าของเราเป้ือนหมด 4 เพราะวนั
แก้แค้นอยู่ในใจของเรา และปี แห ่งการไถ่ของเราได้ มาถึง 
5 เรามอง  แต่  ไม่มี  ผู้ ใดชว่ยเหลือ เราประหลาดใจวา่ไม่ มี  ผู้  
ชู  ไว ้เพราะฉะน้ันแขนของเราเองจึงนําความรอดมาให ้เรา 
และความพิโรธของเรา  ชู เราไว้ 6 เราจะยํ่าชนชาติทัง้หลาย
ลงด้วยความโกรธของเรา เราทําให้เขาเมาด้วยความพิโรธ
ของเรา และเราจะทําใหกํ้าลังของเขาถดถอยลงบนแผ่นดิน
โลก�

พระเจ้าทรงดูแลรกัษาอสิราเอล
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7 ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงความเมตตาแหง่พระเยโฮวาห์ และ
การสรรเสรญิของพระเยโฮวาห์ ตามบรรดาซ่ึงพระเยโฮ
วาห์ประทานแก่ พวกเรา และความดี ยิง่ ใหญ่ ต่อวงศ์วาน
ของอสิราเอล ซ่ึงพระองค์ทรงอนมัุ ติ  ให ้ตามพระกรุณาของ
พระองค์ ตามความเมตตาอ ันอ ุดมสมบู รณ ์ของพระองค์
8 เพราะพระองค์ตร ัสว ่า � แน่  ที เดียวเขาเป็นชนชาติของ
เรา  บุ ตรผู้จะไม่ พู  ดม ุสา� และพระองค์ ได้ เป็นพระผู้ชว่ย
ให้รอดของเรา 9  พระองค์ ทรงทุกข์พระทัยในความทุกข์ใจ
ทัง้สิน้ของเขา และทูตสวรรค์ ท่ีอยู ่ต่อพระพักตร ์พระองค์ 
ชว่ยเขาทัง้หลายให ้รอด  พระองค์ ทรงไถ่เขาด้วยความรกั
ของพระองค์ และด้วยความสงสารของพระองค์  พระองค์ 
ทรงยกเขาขึ้นและหอบเขาไปตลอดกาลก่อน 10  แต่ เขาทัง้
หลายได้ กบฏ และทําให้พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิของพระองค์
เสียพระทัย ฉะน้ันพระองค์จึงทรงหนัเป็นศั ตรู ของเขาทัง้
หลาย และพระองค์ทรงต่อสู้ กับเขาทัง้หลายเอง 11  แล ้ว
พระองค์ทรงระลึกถึงสมัยเก่าก่อน ถึงโมเสส ถึงชนชาติของ
พระองค์ วา่ � พระองค์  ผู้ ทรงนําเขาทัง้หลายขึ้นมาจากทะเล
พรอ้มกับผู้ เล้ียงแพะแกะของพระองค์ อยู ่ ท่ีไหน  พระองค์ 
ทรงอยู ่ท่ีไหน  ผู้ ซ่ึงบรรจุพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิของพระองค์
ท่ามกลางเขา 12  ผู้ นําเขาทัง้หลายทางมือขวาของโมเสส
ด้วยพระกรอ ันร ุ่งโรจน์ของพระองค์  ผู้ แยกน้ําออกต่อหน้า
เขาทัง้หลาย เพื่อสรา้งพระนามนิรนัดร ์ให ้ พระองค์  เอง 13  
ผู้  ได้ นํา เขาทัง้หลายข้ามทะเล น้ันเหมือนม้าในถิน่ ทุ รก ัน
ดาร เพื่อ เขาทัง้หลายจะมิ ได้  สะดุด 14 อยา่งสัตว์เล้ียงไป
ยงัหุบเขาฉันใด พระวญิญาณของพระเยโฮวาห์ประทานให้
เขาหยุดพักฉันน้ัน� ฉะน้ันพระองค์จึงทรงนําชนชาติของ
พระองค์ เพื่อจะสรา้งพระนามอ ันร ุ่งโรจน์ แด่  พระองค์  เอง 



 หน ังสื ออ ิสยาห์ 63:15 cxxxiii  หน ังสื ออ ิสยาห์ 64:2

15 ขอทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์ และทรงเพ่ งด จูาก
สถานบร ิสุทธ ์ิและรุง่โรจน์ของพระองค์ ความกระตือรอืรน้
และอานภุาพของพระองค์ อยู ่ ท่ีไหน พระทัยกรุณาและพระ
เมตตาของพระองค์ต่อข้าพระองค์ อยู ่ ท่ีไหน  ได้  ถู กยดึไว ้แล ้ว
หรอื 16  แน่ นอนพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ 
ทัง้หลาย  แม้ อบัราฮมัมิ ได้  รู ้จักข้าพระองค์ และอสิราเอล
หาจําข้าพระองค์ ได้  ไม่  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ 
ทรง เป็น พระ บิดา และ พระ ผู้ ไถ่ ของ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย 
พระนามของพระองค์ ดํารงอยู ่ ตัง้แต่  นิรนัดร ์ กาล 17  โอ ข้า
แต่ พระ เย โฮ วาห์ ไฉน พระองค์ ทรง กระทํา ให้ ข้า พระองค์
ทัง้หลายผิดไปจากพระมรรคาของพระองค์ และกระทําใจ
ของข้าพระองค์ ให ้ แข ็งกระด้างจนข้าพระองค์ ไม่ ยาํเกรง
พระองค์ ขอพระองค์ทรงกลับมาเพื่อเหน็แก่บรรดาผู้ รบัใช ้
ของพระองค์ คือ ตระกูลทัง้หลายอนัเป็นมรดกของพระองค์
18  ชนชาติ  แห ่งความบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ ได้ อาศัยอยู ่ท่ี น่ัน
แค่ ประเด ๋ียวหน่ึง  ปฏิปักษ์ ของข้าพระองค์ทัง้หลายได้ เหย 
ียบยํ่าสถานบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ ลง 19 ข้าพระองค์ทัง้หลาย
เป็นของพระองค์  พระองค์  ไม่ เคยปกครองพวกเขาเลย เขา
ไม่ ได้ เรยีกพวกเขาโดยพระนามของพระองค์

64
พระเจ้าทรงเป็นชา่งป้ัน เราเป็นดินเหนียว

1  โอ ถ้าหากวา่พระองค์จะทรงแหวกฟ้าสวรรค์เสด็จลง
มาได้ หนอ เพื่อ ภูเขาจะ ไหลลงมาต่อพระพักตร ์พระองค์ 
2 ดังเม่ือไฟท่ี ทําให ้ละลายไหม้ อยู ่ และไฟกระทําให้ น้ํา เดื 
อด  เพื่อให ้พระนามของพระองค์เป็ นที ่ รู ้จักแก่ ปฏิปักษ์ ของ
พระองค์ เพื่อบรรดาประชาชาติจะสะเทือนต่อพระพักตร ์
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พระองค์ 3 เม่ือ พระองค์ ทรง กระทํา สิง่ น่า กลั วท ่ีพวก ข้า
พระองค์ คาดไม่ถึง  พระองค์ เสด็จลงมา  ภู เขาก็ เคล่ือนท่ี ลง
มาต่อพระพักตร ์พระองค์ 4  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  ตัง้แต่ เริม่แรก
ของโลก  ไม่มี  ผู้ ใดได้ ยนิ หรอืทราบด้วยหู หรอืตาได้ เหน็  สิ 
่งทัง้หลายซ่ึงพระองค์ทรงเตรยีมไว้เพื่อบรรดาผู้ ท่ี รอคอย
พระองค์ นอกเหนือพระองค์ 5  พระองค์ ทรงพบเขาท่ีชื่นบาน
และกระทําความชอบธรรม บรรดาผู้ ท่ี จําพระองค์ ได้ ในวธิี
การของพระองค์  ดู  เถิด  พระองค์ ทรงกริว้ เพราะข้าพระองค์
ทัง้หลายทําบาปแล้ว ข้าพระองค์ทัง้หลายยงัอยู่ในบาปเป็น
เวลานาน และข้าพระองค์ ทัง้หลายจะรอด 6 ข้าพระองค์ 
ทุ กคนได้กลายเป็นเหมือนสิง่ท่ี ไม่  สะอาด และการกระทํา
อนัชอบธรรมของข้าพระองค์ทัง้สิน้เหมือนเส้ือผ้าท่ี สกปรก 
ข้าพระองค์ ทุ กคนเหีย่วลงอยา่งใบไม้ และความชัว่ชา้ของ
ข้าพระองค์ทัง้หลายได้พัดพาข้าพระองค์ไปเหมือนลม 7  
ไม่มี  ผู้ ใดรอ้งทูลต่อพระนามของพระองค์  ท่ี เรา้ตนเองให้ยดึ
พระองค์ ไว ้เพราะพระองค์ทรงซ่อนพระพักตรข์องพระองค์
จากข้าพระองค์ ทัง้หลาย และได้ผลาญข้าพระองค์ทัง้หลาย
เพราะเหตุความชัว่ชา้ของข้าพระองค์ 8  โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์  แต่  บัดน้ี  พระองค์ ยงัทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ทัง้หลายเป็นดินเหนียว และพระองค์ทรงเป็น
ชา่งป้ัน ข้าพระองค์ ทุ กคนเป็นผลพระหตัถกิจของพระองค์
9  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออยา่ทรงกริ ้วน ัก และขออยา่
ทรงจดจําความชัว่ชา้ไว ้เป็นนิตย ์  ดู  เถิด ขอทรงพิ เคราะห ์
ข้าพระองค์ทัง้สิน้เป็นชนชาติของพระองค์ 10 หวัเมืองบร ิ
สุทธ ์ิของพระองค์กลายเป็นถิน่ทุ รก ันดาร ศิโยนได้กลาย
เป็นถิน่ทุ รก ันดาร เยรูซาเล็มเป็ นที ่ รกรา้ง 11 นิเวศอนับร ิ
สุทธ ์ิและงามของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  ท่ี ซ่ึงบรรพบุรุษของ
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ข้าพระองค์สรรเสรญิพระองค์ ถู กไฟเผาเสียแล้ว และสิ ่งอ 
ันน่าปรารถนาของข้าพระองค์ทัง้สิน้ได้ ถู กทิง้รา้ง 12  โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ เป็นอยา่งน้ี แล้ว  พระองค์ ยงัจะทรงยบัยัง้
พระองค์ ไว ้ หรอื  พระองค์ จะทรงเงยีบอยู่และข่มใจพวกข้า
พระองค์อยา่งถึงขนาดหรอื

65
พระเจ้าทรงตอบพวกอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่

1 �คนเหล่าน้ั นที ่ มิได้ ขอพบเรา แสวงหาเรา คนเหล่าน้ั 
นที ่ มิได้ แสวงหาเราได้พบเรา เราวา่ �เราอยู ่ท่ีน่ี เราอยู ่ท่ี
น่ี � ต่อประชาชาติ ท่ี เขาไม่ ได้ เรยีกโดยนามของเรา 2 เรายื่ 
นม ือของเราออกตลอดวนัต่อชนชาติ ท่ี มักกบฏ  ผู้ ดําเนิน
ในทางท่ี ไม่ดี  ติ ดตามอุบายของตนเอง 3  ชนชาติ  ท่ี ยัว่เยา้
เราให ้กร ิว้ต่อหน้าอยู ่เสมอ ทําการสักการบูชาตามสวน และ
เผาเครือ่งหอมอยู่บนกองอฐิ 4  ผู้ ยงัคงอยู่ท่ามกลางอุโมงค์ 
ฝังศพ และค้างคืนในโบราณสถาน  ผู้ กินเน้ือหมู และใน
ภาชนะของเขามีแกงซ่ึงทําด้วยเน้ือท่ี น่าสะอดิสะเอยีน 5  
ผู้  กล่าววา่ �ออกไปหา่งๆ อยา่เข้ามาใกล้ เพราะข้าบร ิสุทธ ์ิ
กวา่เจ้า�  เหล่าน้ี เป็นควนัอยู่ในจมูกของเรา เป็นไฟซ่ึงไหม้ 
อยู ่ วนัยงัค่ํา 6  ดู  เถิด  มี  เข ียนไว้ต่อหน้าเราวา่ �เราจะไม่ น่ิง
เฉย  แต่ เราจะตอบสนอง  เออ เราจะตอบสนองไวใ้นอกของ
เขา 7 ทัง้ความชัว่ชา้ของเจ้าและความชัว่ชา้ของบรรพบุรุษ
ของเจ้าทัง้หลายรวมกันด้วย� � พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ 
�เขาได้เผาเครือ่งหอมบนภู เขา และกล่าวหยาบชา้ต่อเรา
บนเนิน เราจึงจะตวงกิจการเก่าเข้าไปในอกของเขา� 8 พระ
เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �น้ําองุน่ใหม่หาได้จากพวงองุน่และ
เขากล่าววา่ �อยา่ทําลายมันเสีย เพราะมีพระพรอยูใ่นน้ัน�
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 ฉันใด เราก็จะกระทําด้วยเหน็แก่ ผู้รบั ใช ้ของเรา และไม่
ทําลายเขาหมดทีเดียวฉันน้ัน 9 เราจะนําเชื้อสายออกมา
จากยาโคบ และผู้รบัมรดกภูเขาทัง้หลายของเราจากยูดาห์
 ผู้ เลือกสรรของเราจะได้รบัมันเป็นมรดก และบรรดาผู้ รบัใช ้
ของเราจะอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน 10 ชาโรนจะเป็นลานหญ้าสําหรบั
ฝูงแพะแกะ และหุบเขาอาโคร์จะเป็ นที ่ ให ้ฝูงววันอน เพื่อ
ชนชาติของเราท่ี ได้ แสวงหาเรา 11  แต่  เจ้ าทัง้หลายจะทอด
ทิง้พระเยโฮวาห์  ผู้ ลืมภูเขาบร ิสุทธ ์ิของเรา  ผู้ จัดสํารบัไว ้
ให ้ แก่ พระโชค และจัดหาเครือ่งด่ืมบูชาให ้แก่  พระเคราะห ์
12 เพราะฉะน้ันเราจะนับรวมเจ้าทัง้หลายไวกั้บดาบ และเจ้า
ทุกคนจะต้องหมอบลงต่อการสังหาร เพราะเม่ือเราเร ียก  
เจ้ าไม่ ตอบ เม่ือเราพูด  เจ้ าไม่ ฟัง  แต่  ได้ กระทําชัว่ในสายตา
ของเรา และเลือกสิง่ท่ีเราไม่ ปี  ติ  ยนิดี  ด้วย � 13 เพราะฉะน้ัน
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด  ผู้รบัใช ้
ทัง้หลายของเราจะได้ รบัประทาน  แต่  เจ้ าทัง้หลายจะหวิ  ดู  
เถิด  ผู้รบัใช ้ของเราจะได้ ด่ืม  แต่  เจ้ าจะกระหาย  ดู  เถิด  ผู้รบั
ใช ้ของเราจะเปรมปร ีดิ ์  แต่  เจ้ าจะได้ อาย 14  ดู  เถิด  ผู้รบัใช ้
ของเราจะรอ้งเพลงเพราะใจยนิดี  แต่  เจ้ าทัง้หลายจะรอ้ง
ออกมาเพราะเสียใจ และจะครวญครางเพราะจิตระทม 15  
เจ้ าทัง้หลายจะทิง้ชื่อของเจ้าไว ้แก่  ผู้ เลือกสรรของเราเพื่อ
ใช ้แชง่ และองค์พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงสังหารเจ้า  แต่ 
จะทรงเรยีกชื่อผู้ รบัใช ้ของพระองค์ด้วยชื่ ออ ่ืน 16  ดังน้ัน  
ผู้ ใดท่ีขอพรให้ตนเองในแผ่นดินโลก จะขอพรให้ตนเองใน
พระนามพระเจ้าแหง่ความจรงิ และผู้ใดท่ีปฏิญาณในแผ่น
ดินโลก จะปฏิญาณในนามพระเจ้าแหง่ความจรงิ เพราะ
ความลําบากเก่าแก่น้ั นก ็ลืมเสียแล้ว และซ่อนเสียจากตา
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ของเรา
 แผ่ นดินโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ ใหม่ 

17  เพราะ  ดู  เถิด เราจะสรา้งฟ้าสวรรค์ ใหม่ และแผ่นดิน
โลกใหม่ เพราะสิง่เก่าก่อนน้ันจะไม่จํากันหรอืนึกได้ อกี 18  
แต่ จงชื่นบานและเปรมปร ีดิ ์ เป็นนิตย ์ในสิง่ซ่ึงเราสรา้งขึ้น
 เพราะ  ดู  เถิด เราสรา้งเยรูซาเล็มให้เป็ นที ่เปรมปร ีดิ ์ และ
ชนชาติของเมืองน้ันให้เป็นความชื่นบาน 19 เราจะเปรมปร ี
ดิ ์ด้วยเยรูซาเล็มและชื่นบานด้วยชนชาติของเรา จะไม่ ได้ 
ยนิเสียงรอ้งไห้ในเมืองน้ั นอ ีก และเสียงครวญคราง 20 ใน
น้ันจะไม่ มี ทารก ท่ี มี  ช ีวติ เพียงสองสามวนั หรอืคนแก่ ท่ี  
มีอายุ  ไม่  ครบกําหนด เพราะเด็กจะมี อายุ  หน ่ึงรอ้ยปีจึงตาย
และคนบาปท่ี มีอายุ เพียงหน่ึงรอ้ยปีจะเป็ นที ่ แชง่ 21 เขา
จะสรา้งบ้านและเข้าอาศัยอยู่ ในน้ัน เขาจะปลูกสวนองุน่
และกินผลของมัน 22 เขาจะไม่สรา้งและคนอื่นเข้าอาศัย
อยู่ เขาจะไม่ปลูกและคนอื่ นก ิน เพราะอายุ ชนชาติ ของเรา
จะเป็นเหมือนอายุของต้นไม้ และผู้เลือกสรรของเราจะใช้
ผลงานน้ํามือของเขานาน 23 เขาทัง้หลายจะไม่ทํางานโดย
เปล่าประโยชน์ หรอืคลอดบุตรเพื่อความสยดสยอง เพราะ
เขาเป็นเชื้อสายของผู้ ท่ี  ได้ รบัพรของพระเยโฮวาห์ กั บลู กๆ
ของเขาด้วย 24 และต่อมา  ก่อนท่ี เขารอ้งเร ียก เราจะตอบ
 ขณะท่ี เขายงัพู ดอย ู่ เราจะฟัง 25 สุนัขป่าและลูกแกะจะ
หากินอยู ่ด้วยกัน  สิ งโตจะกินฟางเหมือนววั และผงคลีจะ
เป็นอาหารของงู มันทัง้หลายจะไม่ทําอนัตรายหรอืทําลาย
ทัว่ภูเขาบร ิสุทธ ์ิของเรา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี
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1 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � สวรรค์ เป็นบัลลั งก ์ของเรา
และแผ่นดินโลกเป็นแท่นวางเท้าของเรา นิเวศซ่ึงเจ้าจะ
สรา้งใหเ้ราน้ันจะอยู ่ท่ี ไหนเล่า และท่ีพํานักของเราอยู ่ท่ีไหน 
2  สิ ่งเหล่าน้ีมือของเราได้กระทําทัง้สิน้ บรรดาสิง่เหล่าน้ัน
จึงเป็นขึ้นมา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี � แต่ คนน้ีต่างหาก
ท่ีเราจะมอง คือเขาผู้ ท่ี ถ่อมและสํานึกผิดในใจ และตัวสัน่
เพราะคําของเรา 3 เขาผู้ฆ่าววัราวกับเขาฆ่าคน เขาผู้ถวาย
ลูกแกะเป็นเครือ่ง บูชาราวกับเขาตัดคอสุนัข เขาผู้ถวาย
เครือ่งบูชาราวกับเขาถวายเลือดหมู เขาผู้ เผาเครือ่งหอม
ราวกับเขาสาธุการรูปเคารพ คนเหล่าน้ีต่างก็เลือกทางของ
เขาเอง และจิตใจของเขาปี ติ  ยนิดี  อยู ่ในสิง่น่าสะอดิสะเอยีน
ของเขา 4 เราก็จะเลือกการหลอกหลอนมาให้เขาด้วย และ
นําสิง่ท่ีเขากลัวมาถึงเขา เพราะเม่ือเราได้ เรยีก  ไม่มี  ผู้ ใด
ตอบ เม่ือเราพูด เขาไม่ ฟัง  แต่ เขาได้กระทําชัว่ต่อหน้าต่อตา
ของเรา และเลือกสิง่ท่ีเราไม่ ปี  ติ  ยนิดี  ด้วย � 5  เจ้ าผู้ตัวสัน่
เพราะพระวจนะของพระองค์ จงฟังพระวจนะของพระเย
โฮวาห์ � พี่ น้องของเจ้าผู้ ซ่ึงเกลียดชงัเจ้า และเหวีย่งเจ้า
ออกไปเพราะเหน็แก่นามของเรา  ได้  พูดวา่ �ขอพระเยโฮ
วาหท์รงรบัเกียรติ�  แต่  พระองค์ จะได้ปรากฏและเป็นความ
ชื่นบานของเจ้า และเขาเหล่าน้ันแหละจะต้องได้รบัความ
อาย 6 เสียงองึคะนึงจากในเมือง เสียงจากพระว ิหาร พระ
สุรเสียงของพระเยโฮวาหกํ์าลังใหก้ารตอบแทนต่อศั ตรู ของ
พระองค์ 7  ก่อนท่ี นางจะปวดครรภ์ นางก็คลอดบุตร  ก่อน
ท่ี ความเจ็บปวดจะมาถึงนาง นางก็ ให ้กําเนิดบุตรชายคน
หน่ึง 8 ใครเคยได้ยนิสิง่อยา่งน้ี บ้าง ใครเคยได้ เห ็นสิง่อยา่ง
น้ี บ้าง  แผ่ นดินจะให้งอกขึ้นในวนัเดียวหรอื  ประชาชาติ จะ
คลอดมาในครู่เดียวหรอื เพราะพอศิโยนปวดครรภ์ เธอก็
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คลอดบุตรทัง้หลายของเธอ 9 เราจะนํามาถึงกําหนดคลอด
 แล ้วจะไม่ ให ้คลอดหรอื� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี �เราผู้ เป็น
เหตุให ้ คลอด จะปิดครรภ์ หรอื � พระเจ้าของท่านตร ัสด ังน้ี
10 จงเปรมปร ีดิ กั์บเยรูซาเล็มและยนิดีกับเธอ นะบรรดาเจ้า
ท่ีรกัเธอ จงเปรมปร ีดิ ์กับเธอด้วยความชื่นบาน นะบรรดา
เจ้าท่ี ไว้ทุกข์ เพื่อเธอ 11 เพื่อเจ้าจะได้ ดู ดและอิม่ใจด้วยอก
อนัประเล้าประโลมของเธอ เพื่อเจ้าจะได้ด่ืมให ้เกล้ียง ด้วย
ความปี ติ  ยนิดี จากสงา่ราศีอ ันอ ุดมของเธอ 12 เพราะพระ
เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด เราจะนําสันติภาพมาถึงเธอ
อยา่งกับแม่ น้ํา และสงา่ราศีของบรรดาประชาชาติ เหมือน
ลําน้ําท่ีกําลังล้น และเจ้าทัง้หลายจะได้ ดูด เธอจะอุม้เจ้าไว ้
ท่ี บัน้เอวของเธอ และเขยา่ขึ้นลงท่ี เข ่าของเธอ 13 ดัง่ ผู้ ท่ี 
มารดาของตนเล้าโลม เราจะเล้าโลมเจ้าเชน่น้ัน และเจ้าจะ
รบัการเล้าโลมในเยรูซาเล็ม 14 เม่ือเจ้าเหน็อยา่งน้ี ใจของ
เจ้าจะเปรมปร ีดิ ์กระดูกของเจ้าจะกระชุม่กระชวยอยา่งผัก
หญ้า และเขาจะรู้กั นว ่าหตัถ์ของพระเยโฮวาห ์อยู ่กับผู้ รบั
ใช ้ของพระองค์ และความพิโรธต่อสู้ ศัตรู ของพระองค์ 15  
เพราะ  ดู  เถิด พระเยโฮวาหจ์ะเสด็จมาด้วยไฟ และรถรบของ
พระองค์เหมือนลมหมุน เพื่อสนองเขาด้วยความกริว้ของ
พระองค์อยา่งเกรีย้วกราด และด้วยการขนาบของพระองค์ 
พร ้อมด้วยเปลวเพลิง 16 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงกระทํา
การพิพากษาด้วยไฟ และด้วยพระแสงของพระองค์เหนือ
เน้ือหนังทัง้สิน้ และผู้ ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงสังหารเสียจะมี 
มากมาย 17 คนทัง้หลาย ท่ีกระทํา ตัว ให ้บรสุิทธิ ์และชาํระ
ตัวให ้บรสุิทธิ ์  อยู ่ข้างหลังต้นไม้ ต้นหน ่ึงท่ามกลางสวน  ท่ี 
กําลั งก ินเน้ือหมูและสิง่ท่ี น่าสะอดิสะเอยีน และหนู จะถูก
เผาผลาญเสียด้วยกัน� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 18 �เพราะ
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เรา ทราบ การ งาน ของ เขา และ ความ คิด ของ เขา และ เรา
จะมารวบรวมบรรดาประชาชาติและภาษาทัง้สิน้ และเขา
จะมาเหน็สงา่ราศีของเรา 19 และเราจะตัง้หมายสําคัญ
ไว้ ท่ามกลางเขา และเราจะส่ง ผู้รอดพ้นจากพวกเขา น้ัน
ไปยงับรรดาประชาชาติ ยงัทารชชิ  ปู ลและลูด  ผู้  โก่ งธนู
ยงั ทูบัลและยาวาน ยงัเกาะทัง้หลายท่ีไกลออกไป  ท่ี เขา
ยงัไม่ ได้ ยนิชื่อเสียงของเราและเหน็สงา่ราศีของเรา และ
เขาจะประกาศสงา่ราศีของเราท่ามกลางบรรดาประชาชาติ
20 และเขาจะนําพี่ น้องทัง้สิน้ของเจ้าทัง้หลายจากบรรดา
ประชาชาติทัง้สิน้เป็นเครือ่งถวายบูชาพระเยโฮวาห์  มาด 
้วยม้า ด้วยรถรบ ด้วยเกวยีนประทุน ด้วยล่อและด้วยอูฐ
โหนกเดียว ยงัเยรูซาเล็มภูเขาบร ิสุทธ ์ิของเรา� พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี �เชน่เดียวกับคนอสิราเอลนําธญัญบูชาใส่
ภาชนะสะอาดมายงัพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 21 และเรา
จะเอาเขาบางคนเป็นปุโรหติและเป็นพวกเลว�ี พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี 22�เพราะฟ้าสวรรค์ ใหม่ และแผ่นดินโลกใหม่
ซ่ึงเราจะสรา้ง จะยงัอยู่ต่อหน้าเราฉันใด� พระเยโฮวาหต์ร ั
สด ังน้ี �เชื้อสายของเจ้าและชื่อของเจ้าจะยงัอยู ่ฉันน้ัน �
23 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �และต่อมาทุกวนัขึ้นค่ํา และทุกวนั
สะบาโต เน้ือหนังทัง้สิน้จะมานมัสการต่อหน้าเรา 24 และ
เขาจะออกไปมองดูซากศพของคนท่ี ได้ ละเมิดต่อเรา เพราะ
วา่หนอนของคนเหล่า น้ีจะไม่ตายไป ไฟของเขาจะไม่ ดับ 
และเขาจะเป็ นที ่น่าสะอดิสะเอยีนต่อเน้ือหนังทัง้สิน้�
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