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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสืออิสยาห์

อิสยาห์เป็นบุตรชายของอามอส (1:1; 2:1; 13:1; 20:2; 37:2)
พระเจ้า ซึ่ง เลือกเขาไว้ก่อนที่เขาเกิด ได้ทําให้เขาเป็น “ลูก
ศรขัดมัน” (49:2) เขารับใช้พระเจ้าในรัชกาลของกษั ตริย์อุส
ซียาห์ โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์
อิส ยาห์ได้ประกาศ พระ คํา ของ พระเจ้า และ ได้ เตือน ยู
ดาห์ว่า พระเจ้า จะทรงทําลายเขาเพราะเหตุ ความบาปของ
เขา พระ คัมภีรใหม่
์
ได้อ้าง ถึง หนั ง สืออิส ยาห์ประมาณ 20
ครัง้ หนังสืออิส ยาห์ ยาว กว่า หนังสือ พยากรณ์ อื่นๆ และ
มีคํา พยากรณ์ ถึง พระ เยซูสมบูรณ์ กว่า เล่มอ่น
ื ๆ หนั ง สืออิส
ยาห์ได้พยากรณ์ ถึง “ความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และ
ถึง สง่า ราศีที่จะ มา ภาย หลัง” (1 ปต 1:11) หนังสืออิส
ยาห์มีคํา สอน เรือ
่ ง ความ รอด และ การ ไถ่บาป มา กก ว่า
เล่มอ่น
ื ๆในพระคัมภีรเดิ
์ ม
การใช้ภาษาในหนั งสืออิสยาห์ไพเราะกว่าเล่มอ่น
ื ๆในพระ
คัมภีร ์ และบางส่วนของเพลง Messiah ของจอรจ์ เฟรเดอร์
ริก แฮนดัล มาจากเล่มนี้โดยตรง
อาจารย์บาง คน ที่ไม่เชื่อ พระเจ้า อ้าง ว่า อิส ยาห์เขีย นบท
ที่ 1-40 แต่มีอีก 1 หรือ 2 คนที่ได้เขีย นบท ที่ 41-66 ความ
คิด นี้ ไม่ ได้มา จาก หนั ง สืออิส ยาห์ หรือ จาก ข้อมูล ใดๆ แห่ง
ประ วัติศาสตร์ พระ คัมภีรใหม่
์
ได้อ้าง ถึง ข้อความ จาก บท ที่
41-66 เป็น เวลา 8 ครัง้ และ ทุก ครัง้ ได้ใช้คํา ว่า “ตาม ที่อิส
ยาห์ศาสดา พยากรณ์ ได้กล่าว ไว้” “อิส ยาห์ได้กล่า วอีกว่า ”
หรือ “อิส ยาห์กล้า กล่าว ว่า” เมื่อ พระ เยซูคริสต์อยูบน
่ โลก
นี้ พระองค์ได้รับรอง ว่า หนั ง สืออิส ยาห์ ทัง้ เล่ม เป็น พระ คํา
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ของ พระเจ้า พระ เยซูได้อ้าง ข้อความ จาก บท ที่ 61 ข้อ 1-2
แล้วตรัสว่า อิส ยาห์ เป็น ผู้เขียน ไม่ใช่คน หนึ่ ง ใน สมัย พวก
มัค คา ปี หรือ หลัง สมัย นั ้น หลัง จาก พระ เยซู ทรง เป็น ขึ้น
มาจากความตาย พวกอัครสาวกได้ อา้ งข้อความต่างๆจาก
เล่มนี้ เมื่อ เขาประกาศ ซึ่ง แสดงว่า หนั ง สืออิส ยาห์ เป็น พระ
คํา ของพระเยโฮวาห์ ถ้า ผู้ ใดจะเชื่อ ว่า อีก 1 หรือ 2 คนได้
ช่วยกัน เขียนหนั ง สืออิส ยาห์ เขาจะต้องกล่าวว่า “ข้าพเจ้า
ไม่ เชื่อ พระ คัมภีร ์ เพราะ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จะ หา วิธี อ้าง ว่า
พระ คัมภีรไม่
์ เป็น พระ วจนะ ของ พระเจ้า” พระ เยซูตรัสว่า
“โอ คน เขลา และ มี ใจ เฉื่ อย ใน การ เชื่อ บรรดา คํา ซึ่ง พวก
ศาสดา พยากรณ์ ได้กล่าว ไว้นั ้น ” (ลก 24:25) คริสเตียน ไม่
ควรให้เกียรติคนใดที่พระเยซูทรงเรียกว่าเป็นคนเขลา

อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาช ชูร ์ บอก ว่าการ รับ ใช้ ของ อิส
ยาห์ได้ใช้เวลา 41 ปี
เขา
1

พระเจ้าทรงลงโทษยูดาห์เพราะเหตุความบาปของพวก

นิ มิต ของ อิส ยาห์บุตร ชาย ของ อา มอส ซึ่ง ท่าน ได้เห็น
เกี่ยว กับ ยู ดาห์ และ เยรู ซาเล็ม ใน รัชกาล ขอ งอุส ซี ยาห์
โยธาม อาหัส และเฮเซคี ยาห์กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์ 2 โอ ฟ้า
สวรรค์เอ๋ย จง ฟัง โอ แผ่น ดิน โลก เอ๋ย จง เงีย
่ หู เพ ราะ
พระ เย โฮ วาห์ได้ตรัสว่า “เรา ได้เลี้ยง ดูบุตร และ ให้ เติบโต
ขึ้น แต่เขา ทัง้ หลาย ได้ กบฏ ต่อ เรา 3 วัว รู จ
้ ัก เจ้าของ ของ
มัน และลาก็รู จั
้ ก รางหญ้า ของนายมัน แต่อิสราเอลไม่รู จ
้ ัก
4
ชนชาติของเราไม่ พิจารณาเลย” เออ ประชาชาติบาปหนา
ชนชาติซึ่งหนั กด้วยความชัว่ ช้า เชื้อสายของผู้กระทําความ
ชัว่ ร้าย บรรดา บุตร ที่ ทําความ เสีย หาย เขา ทัง้ หลาย ได้
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ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์ เขาได้ยว
ั ่ องค์บริสุทธิของอิ
สราเอลให้
์
ทรงพระพิโรธ เขาทัง้ หลายหัน หลัง ให้เสีย 5 ยัง จะให้ เฆี่ยน
เจ้า ตรงไหนอีก ที่เจ้ากบฏอยูเรื
่ อ
่ ยไป ศีรษะ ก็เจ็บ หมด จิต
ใจก็ อ่อนเปลี้ย ไปสิน
้ 6 ตัง้ แต่ฝ่าเท้า จนถึง ศีรษะไม่มีความ
ปกติในนั ้นเลย มีแต่บาดแผลและฟกชํ้าและเป็นแผลเลือด
ไหล ไม่เห็ นบี บออกหรือ พัน ไว้ หรือ ทําให้ ออ
่ นลงด้วยนํ้ามัน
7 ประเทศของเจ้า ก็ รกร้างและหัว เมืองของเจ้า ก็ถูกไฟเผา
ส่วนแผ่น ดิน ของเจ้า คนต่างด้าวก็ ทําลาย เสีย ต่อ หน้า เจ้า
มันกร็ กร้างไป เหมือนอย่างถูกพลิกควํา่ เสียโดยคนต่างด้าว
นั ้น 8 ส่วนธิดาแห่ง ศิ โยนก็ถูกทิง้ ไว้ เหมือนอย่างเพิง ที่ ใน
สวนองุน
่ เหมือน เพิง ในไร่แตงกวา เหมือน เมือง ที่ถูกล้อม
9 ถ้า พระเยโฮวาห์ จอมโยธามิได้เหลือ คนไว้ให้เราบ้างเล็ก
น้ อยแล้ว เราก็ จะได้ เป็น เหมือ นเมืองโสโดม และจะเป็น
เหมือนเมืองโกโมราห์
การขอร้องให้กลับใจเสียใหม่
ดูก่อน ท่าน ผู้ ปก ครอง เมือง โส โดม จง ฟัง พระ วจนะ
ของ พระ เย โฮ วาห์ ดูก่อน ท่าน ประชาชน เมือง โก โม ราห์
จงเงีย
่ หู ฟัง พระราชบัญญัติของพระเจ้า ของเรา 11 พระเย
โฮ วาห์ตรัสว่า “เครือ
่ ง บูชา อัน มากมาย ของ เจ้า นั ้น จะ เป็น
ประโยชน์ อะไรแก่เรา เราเอือมแกะตัวผู้ อน
ั เป็น เครือ
่ งเผา
บูชา และไขมัน ของสัตว์ที่ขุน ไว้ นั้น แล้ว เรามิได้ปีติยินดีใน
เลือดของวัว ผู้ หรือ ลูก แกะหรือ แพะผู้ 12 เมื่อ เจ้า เข้า มาเฝ้า
เรา ผู้ใด ขอ ให้เจ้า ทํา อย่าง นี้ ที่เหยียบ ยํ่า เข้า มา ใน บริเวณ
พระนิ เวศของเรา 13 อย่า นํา เครือ
่ งบูชาอัน เปล่า ประโยชน์
มา อีก เลย เครือ
่ ง หอม เป็น สิง่ น่า สะอิดสะเอียน ต่อ เรา วัน
ข้าง ขึ้น และ วัน สะ บา โต และ การ เรียก ประชุม เรา ทน อีก
ไม่ได้มัน เป็น ความชัว่ ช้า แม้แต่การประชุมอันศักดสิ
ิ์ ทธินั
์ ้น
10
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ด้วย 14 ใจของเราเกลียดวันข้างขึ้นของเจ้าและวันเทศกาล
ตาม กําหนด ของ เจ้า มัน กลาย เป็น ภาระ แก่เรา เรา แบก
เหน็ ดเหนื่ อยเสีย แล้ว 15 เมื่อ เจ้า กางมือ ของเจ้า ออกเราจะ
ซ่อนตาของเราเสีย จากเจ้า แม้ว่า เจ้า จะอธิษฐานมากมาย
เราจะไม่ฟัง มือ ของเจ้า เปรอะไปด้วยโลหิต 16 จงชําระตัว
จงทําตัว ให้สะอาด จงเอาการกระทํา ที่ ชว
ั ่ ของเจ้า ออกไปให้
พ้น จาก สายตา ของ เรา จง เลิก กระทํา ชัว่ 17 จง ฝึก กระทํา
ดี จงแสวงหาความยุติธรรม จงบรรเทาผู้ถูกบีบ บังคับ จง
ป้องกัน ให้ ลูก กําพร้า พ่อ จงสู้ ความเพื่อ หญิงม่าย” 18 พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า “มาเถิด ให้เราสู้ ความกัน ถึง บาปของเจ้า
เหมือน สี แดง เข้ม ก็ จะ ขา วอ ย่าง หิมะ ถึงมัน จะ แดง อย่าง
ผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะ 19 ถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อ
ฟัง เจ้าจะได้ กิน ผลดีแห่งแผ่น ดิน 20 แต่ถ้า เจ้า ปฏิเสธและ
กบฏ เจ้าจะถูก ทําลายเสีย ด้วยคมดาบ เพราะว่า พระโอษฐ์
ของพระเยโฮวาห์ได้ตรัส แล้ว” 21 เมืองที่สัตย์ซื่อ กลายเป็น
แพศยาเสียแล้วหนอ คือเธอที่เคยเปี่ ยมด้วยความยุติธรรม
ความชอบธรรมเคยพํานั กอยู่ในเธอ แต่เดีย
๋ วนี้ พวกฆาตกร
22
พํานั ก อยู่ เงิน ของเจ้า ได้ กลายเป็น ขี้ เงิน ไปแล้ว นํ้า องุน
่
ของเจ้าปนนํ้าแล้ว 23 เจ้านายของเจ้าเป็นพวกกบฏและเป็น
เพื่อนของโจร ทุกคนรัก สินบนและวิง่ ตามของกํานั ล เขา
มิได้ป้องกัน ให้ ลูก กําพร้า พ่อ และคดี ของหญิงม่า ยก็ไม่มา
ถึง เขา 24 ฉะนั ้น องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า คือ พระ เย โฮ วาห์ จอม
โยธา ผู้ทรงมหิทธิฤทธิของอิ
ส ราเอลตรัสว่า “ดูเถิด เราจะ
์
ระบายความโกรธของเราเหนื อ ศัตรู ของเรา และแก้ แค้น
ข้าศึกของเราเสียเอง
ในอนาคตอิสราเอลจะกลับไปสู่แผ่นดินของเขาอีก
25 เราจะหันมือของเรามาสู้เจ้าและจะถลุงไล่ขี้แร่ของเจ้า
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ออกเสีย อย่างกับ ล้างด้วยนํ้า ด่าง และเอาของเจือปนของ
เจ้า ออกให้หมด 26 และเราจะคืน ผู้ พิพากษาของเจ้า ให้ดัง
เดิม และคืนที่ ปรึกษาของเจ้า อย่างกับ ตอนแรก ภายหลัง
เขาจะเรียกเจ้าว่า ‘นครแห่งความชอบธรรม นครสัตย์ซื่อ’ ”
27 ศิ โยนจะรับ การไถ่ ด้วยความยุติธรรม และบรรดาคนใน
นครที่กลับ ใจจะรับ การไถ่ ด้วยความชอบธรรม 28 แต่พวก
ละเมิด และพวกคนบาปจะถูก ทําลายด้วยกัน และบรรดา
คนเหล่านั ้นที่ละทิง้ พระเยโฮวาห์จะถูกล้างผลาญ 29 เพราะ
เจ้า จะ ละอาย เรือ
่ ง ต้น โอ๊ก ที่เจ้า ปรารถนา นั ้น และ เจ้า จะ
อับอาย เรือ
่ ง สวน ซึ่ง เจ้า เลือก 30 เพราะ เจ้า จะ เป็น เหมือน
ต้น โอ๊ก ที่ ใบ เหีย
่ วแห้ง และ เหมือน สวน ที่ ขาด นํ้า 31 และ
ผู้ที่แข็ง แรง จะ กลาย เป็น ใย ป่าน และ ผู้ ประกอบ มัน ขึ้น
จะ เป็น เหมือน ประกาย ไฟ และ ทัง้ สอง จะ ไหม้เสียด้ว ยกัน
ไม่มีผู้ใดดับได้

2
1

อาณาจักรอิสราเอลจะสูงศักดอี
ิ์ ก

ถ้อยคํา ซึ่งอิส ยาห์บุตรชายของอามอสเห็น เกี่ยวกับ ยู
ดาห์ และเยรู ซาเล็ม 2 ในยุค หลัง จะเป็น ดังนี้ คือ ภูเขาแห่ง
พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ จะ ถูก สถาปนา ขึ้น ให้ สูง ที่สุด
ในจําพวกภูเขาทัง้ หลาย และจะถูก ยกขึ้น ให้ เหนื อ บรรดา
เนิ น เขา และประชาชาติ ทัง้ สิน
้ จะหลัง่ ไหลเข้า มาหา 3 และ
ชนชาติ ทัง้ หลายเป็นอัน มากจะมากล่าวว่า “มาเถิด ให้เรา
ขึ้น ไปยัง ภูเขาของพระเยโฮวาห์ ยัง พระนิ เวศแห่ง พระเจ้า
ของยาโคบ เพื่อพระองค์ จะทรงสอนวิถีของพระองค์แก่เรา
และเพื่อ เราจะเดิน ในมรรคาของพระองค์” เพราะว่า พระ
ราชบัญญัติจะออกมาจากศิโยน และพระวจนะของพระเย
โฮวาห์ จะออกมาจากเยรู ซาเล็ม 4 พระองค์จะทรงวินิจฉั ย
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ระหว่าง บรรดา ประชาชาติ และ จะ ทรง ตําหนิ ชนชาติทัง้
หลายเป็นอันมาก และเขาทัง้ หลายจะตี ดาบของเขาให้เป็น
ผาลไถนา และหอกของเขาให้ เป็น ขอลิด ประชาชาติจะไม่
ยกดาบต่อสู้กันอีก เขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไป 5 โอ
วงศ์วานของยาโคบเอ๋ย มาเถิด ให้เราทัง้ หลายดําเนิ น ใน
สว่างของพระเยโฮวาห์
ต้องให้การลงโทษสําเร็จก่อนรับพระพรได้
เพราะ ฉะนั ้น พระองค์ ทรง ละทิง้ ชนชาติ ของ
พระองค์เสีย คือ วงศ์ วาน ของ ยา โคบ เพราะ ว่า เขา อุดม
ด้วยหมอดู จากตะวัน ออกอย่างคนฟี ลิ ส เตีย และเขาตีสนิ
ทกับคนต่างชาติ 7 แผ่นดินของเขาเต็มด้วยเงินและทองคํา
ทรัพย์ สมบัติของ เขา ไม่มีสิน
้ สุด แผ่น ดิน ของ เขา เต็มด้ว
ยม้า รถ รบ ของ เขา ไม่มีสิน
้ สุด 8 แผ่น ดิน ของ เขา เต็มด้วย
รู ป เคารพ เขา กราบ ไหว้ ผล งาน แห่งมือ ของ เขา ต่อ สิง่ ซึ่ง
นิว
้ มือ ของ เขา ได้กระทํา 9 คน ตํ่าต้อย จึง กราบ ลง และ คน
ใหญ่ โต ก็ ถ่อม ตัว ลง ฉะนั ้น อย่า อภัย เขา เลย 10 จง หลบ
เข้าไปในหิน และซ่อนอยู่ ในผงคลี ให้พ้น จากความน่า เกรง
ขาม ของ พระ เย โฮ วาห์ และ จาก สง่า ราศีแห่ง ความ โอ่อา่
ตระการ ของ พระองค์ 11 และ ท่า อัน ผยอง ของ มนุษย์ จะ
ตกตํ่า ลง และ ความ จองหอง ของ คน จะ ถูก ปราบ ลง พระ
เย โฮ วาห์องค์เดียว จะ เป็น ผู้เทิด ทูน ใน วัน นั ้น 12 เพราะ ว่า
วัน แห่ง พระเยโฮวาห์ จอมโยธาจะสู้ สารพัด ที่ เย่อ หยิง่ และ
สูงส่ง สู้สารพัด ที่ถูก ยก ขึ้น และ พวก เขา จะ ถูก ปราบ ลง
13 สู้ต้นสนสี ดาร์ ทัง
้ สิน
้ ของเลบานอนที่ สูง และที่ถูกยกขึ้น
และสู้ ต้น โอ๊ก ทัง้ สิน
้ ของบาชาน 14 สู้ภูเขาสูง ทัง้ สิน
้ และสู้
เนิ น เขา ทัง้ ปวง ที่ถูก ยก ขึ้น 15 สู้หอคอย สูง ทุก แห่ง และ สู้
กําแพงที่เข้มแข็งทุกแห่ง 16 สู้กําปั่ นทัง้ สิน
้ ของทารชิช และ
6
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สู้รู ปภาพงดงามทัง้ สิน
้ 17 และความผยองของมนุษย์จะต้อง
ถูก ปราบลง และความจองหองของคนจะตกตํ่า ลง ในวัน
นั ้นพระเยโฮวาห์องค์เดียวจะเป็นที่เทิดทูน 18 และรู ปเคารพ
ทัง้ หลายพระองค์ จะทรงทําลายอย่างเต็มที่ 19 และคนจะ
เข้าไป ใน ถํ้า หิน และ ใน โพรง ดิน ให้ พ้น จาก ความ น่า เกรง
ขาม ของ พระ เย โฮ วาห์ และ จาก สง่า ราศีแห่ง ความ โอ่อา่
ตระการของพระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงลุก ขึ้น กระทํา ให้โลก
สัน
่ สะท้าน 20 ในวัน นั ้น คนจะเหวีย
่ งรู ป เคารพของตนออก
ไปอันทําด้วยเงิน และรู ปเคารพของตนที่ทําด้วยทองคํา ซึ่ง
เขาทําไว้เพื่อตนเองจะนมัสการ ไปยังตัวตุ่นและตัวค้างคาว
21 เพื่อ เขา จะ เข้า ถํ้า หิน และ เข้า ซอก ผา ให้พ้น จาก ความ
น่า เกรงขามของพระเยโฮวาห์ และจากสง่า ราศีแห่งความ
โอ่อา่ ตระการของพระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงลุก ขึ้น กระทํา
ให้ โลก สัน
่ สะท้าน 22 จง ตัดขาด จาก มนุษย์ เสีย เถิด ซึ่ง ใน
จมูกของเขามีลมหายใจ เพราะเขามีคุณค่าอะไรเล่า

3
พระเจ้าทรงพิพากษายูดาห์
1 เพราะดูเถิด องค์พระผู้ เป็ น เจ้า คือ พระเยโฮวาห์ จอม
โยธาทรงนํา ออกไปเสีย จากเยรู ซาเล็ม และจากยู ดาห์ ซึ่ง
เครือ
่ ง คํ้า และ เครือ
่ ง จุน เครือ
่ ง คํ้า อัน เป็น อาหาร ทัง้ หมด
และ เครือ
่ ง คํ้า อัน เป็น นํ้า ทัง้ หมด 2 พวก ทแกล้ว และ พวก
ทหาร ผู้วินิจฉั ย และ ผู้พยากรณ์ ผู้เฉลียว ฉลาด และ พวก
ผู้ใหญ่ 3 นายห้า สิบ และผู้มียศ ที่ปรึกษาและคนเล่นกลที่มี
ฝีมือ และ นั ก พูด ที่ วา ทะ โวหาร ดี 4 และ เรา จะ กระทํา ให้
เด็กๆเป็น เจ้า นายของเขา และทารกจะปกครองเขา 5 และ
ประชาชนจะถูกบีบ บังคับ ทุกคนจะบีบ บังคับ เพื่อนของตน
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และทุกคนจะบีบบังคับเพื่อนบ้านของตน เด็กๆจะทะลึ่งต่อ
ผู้ใหญ่ และคนถ่อยต่อคนผู้มีเกียรติ 6 เมื่อใครคนหนึ่ งไปยึด
ตัว พี่ น้องของเขาในเรือนของบิดาของเขา กล่าวว่า “เจ้ามี
เสื้อ คลุม อยูแล้
่ ว เจ้าจงเป็น ผู้นํา ของเรา และซากที่อยูนี
่ ้ จะ
อยูใต้
่ กํา มือ ของเจ้า” 7 ในวัน นั ้น เขาจะคัดค้านว่า “ข้าพเจ้า
จะ ไม่ ยอม เป็น ผู้สมาน เพราะ ใน เรือน ของ ข้าพเจ้า ไม่มีทัง้
อาหาร และ เสื้อ คลุม ท่าน จะ ตัง้ ข้าพเจ้า ให้ เป็น ผู้นํา ของ
ประชาชนไม่ได้ ” 8 เพราะเยรู ซาเล็ม ก็ ล่มจมและยู ดาห์ก็ล้ม
ควํา่ เพราะว่าลิน
้ ของเขาและการกระทําของเขาก็ต่อสู้พระ
เยโฮวาห์ กบฏต่อพระเนตรอันรุ่งโรจน์ ของพระองค์ 9 สีหน้า
ของเขาเป็น พยานปรักปรํา เขาทัง้ หลาย เขาป่าวร้องความ
ผิด ของเขาอย่างโสโดม เขามิได้ปิดบัง ไว้ วิบัติแก่จิตใจเขา
เพราะว่าเขาได้นําความชัว่ ร้ายมาเป็นบําเหน็ จแก่ตัวเขาเอง
10 จงบอกคนชอบธรรมว่า เขาทัง
้ หลายจะเป็นสุข เพราะเขา
จะได้ รบ
ั ประทานผลแห่ง การกระทํา ของเขา 11 วิบัติแก่คน
ชัว่ ความร้ายจะตกแก่เขา เพราะว่าสิง่ ใดที่มือเขาได้กระทํา
เขาจะถูก กระทํา เช่นกัน 12 ส่วนชนชาติ ของเรา เด็กๆเป็น ผู้
บีบ บังคับ เขา และผู้ หญิง ปกครองเหนื อ เขา โอ ชนชาติของ
เรา เอ๋ย ผู้นํา ของ เจ้า ทํา เจ้า ให้ผิด และ ทําลาย แนวทาง
ทัง้ หลาย ของ เจ้า 13 พระ เย โฮ วาห์ ทรง เข้า ประทับ สู้ความ
พระองค์ประทับยืนพิพากษาชนชาติของพระองค์ 14 พระเย
โฮวาห์ จะทรงเข้า พิพากษาพวกผู้ใหญ่และเจ้า นายชนชาติ
ของพระองค์ “เจ้าทัง้ หลายนี่ แหละซึ่ง ได้กลืนกิน สวนองุน
่
15
เสีย ของที่ รบ
ิ มาจากคนจนก็อยูในเรื
่
อนของเจ้า ซึ่ง เจ้า
ได้ทุบชนชาติ ของเราเป็น ชิน
้ ๆ และได้ บดบี้หน้า ของคนจน
นั ้น เจ้า หมายความ ว่า กระไร” องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ
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พระเจ้าทรงพิพากษาธิดาทัง้ หลายของศิโยน
16 พระเยโฮวาห์ตรัสอีกว่า “เพราะธิดาทัง
้ หลายของศิโยน
นั ้นก็ผยอง และเดิน คอยืด คอยาว ตาของเขาชม้อยชม้าย
เดิน กระตุ้งกระติง้ ขยับ เท้า ให้ เสีย งกรุ ๋ งกริ ๋ง 17 องค์พระผู้
เป็น เจ้า จะ ทรง ให้ เป็น ชันนะตุที่ศีรษะ ของ บรรดา ธิดา ของ
ศิโยน และพระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา ให้ที่ส่วนลับ ของเขา
ทัง้ หลายโล้น ไป 18 ในวัน นั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงนํา
เอาเครือ
่ งวิจิตรงดงามไปเสีย คือกําไลข้อเท้า ปันจุเหร็จ ตุ้ม
วง เดือน 19 จี้ กําไล มือ ผ้าแถบ 20 ผ้า มาลา กําไล เท้า ผ้า
คาดศีรษะ หีบเครือ
่ งนํ้าอบ ตะกรุ ดพิสมร 21 แหวนตรา และ
แหวนจมูก 22 เสื้อ งาน และเสื้อ คลุม ผ้า คลุม และกระเป๋า
ถือ 23 กระจก เสื้อผ้า ลินิน ผ้า โพก ศีรษะ และ ผ้า คลุม ตัว
24 ต่อ มา แทน นํ้าอบ จะ มีแต่ความ เน่า แทน ผ้า คาด เอว จะ
มีเชือก แทนผมดัด จะมีแต่ศีรษะล้าน แทนเสื้อ งามลํ้าค่า
จะคาดเอวด้วยผ้า กระสอบ แทนความงดงามจะมีแต่รอย
ไหม้ 25 พวก ผู้ชาย ของ เจ้า จะ ล้ม ลง ด้วย ดาบ และ ทแกล้ว
ทหารของเจ้าจะล้มในสงคราม 26 ประตูทัง้ หลายของเธอจะ
ครํา่ ครวญและโศกเศร้า เธอผู้อยูอย่
่ างโดดเดี่ยวจะนั ่ง บน
พื้นดิน”

4
อาณาจักรของพระคริสต์ คือพระอังกูร

1 ในวันนั ้นหญิงเจ็ดคนจะยึดชายคนหนึ่ งไว้ กล่าวว่า “เรา

จะ หากิน ของ เรา หา นุ่ง หา ห่ม ของ เรา เอง ขอ เพียง ให้ เขา
เรียกเราด้วยชื่อของเธอ ขอจงปลดความอดสู ของเราเสีย”
2 ใน วัน นั ้นอังกูร ของ พระ เย โฮ วาห์ จะ งดงาม และ รุ ง
่ โรจน์
และ พืช ผล ของ แผ่น ดิน นั ้น จะ เป็น ความ ภูมิใจ และ เป็น
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เกียรติของผู้ที่หลีกเลี่ยงหลบหนี แห่งอิสราเอล 3 และต่อมา
คนที่เหลืออยูในศิ
่
โยนและค้างอยู่ในเยรู ซาเล็ม เขาจะเรียก
ว่า บริสุทธิ์ คือ ทุก คน ผู้มีชื่อ ใน ทะเบียน ชีวต
ิ ใน เยรู ซาเล็ม
4 ใน เมื่อ องค์ พระ ผู้ เป็ น เจ้า จะ ทรง ล้าง ความ โสโครก ของ
ธิดาทัง้ หลายของศิโยน และชําระรอยโลหิต ของเยรู ซาเล็ม
จาก ท่ามกลาง เมือง นั ้น ด้วย อานุภาพ แห่ง การ พิพากษา
และด้วยอานุภาพของการเผา 5 และพระเยโฮวาห์ จะทรง
สร้างเมฆและควัน เพื่อ กลางวัน และแสงแห่ง เปลวเพลิง
เพื่อ กลาง คืน เหนื อ ที่อยูอาศั
่
ย ทัง้ สิน
้ ของ ภู เขา ศิโยน และ
เหนื อ ประชุม ชนเมืองนั ้น เพราะจะมี การป้องกัน อยู่ เหนื อ
สง่า ราศี ทัว่ สิน
้ 6 จะมีพลับ พลาทํา ร่ม กลางวัน บัง แดด และ
เป็นที่ลี้ภัยและที่กําบังพายุและฝน

5
พระเจ้าทรงทําลายสวนองุนที
่ ่ไร้ผล

1 บัดนี้ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงถึงที่รก
ั ของข้าพเจ้า

เป็นเพลง
ของที่รก
ั ของข้าพเจ้า เกี่ยวกับ สวนองุน
่ ของท่าน ที่รัก ของ
ข้าพเจ้า มี สวน องุน
่ แปลง หนึ่ ง อยูบน
่ เนิ น เขา อันอุ ดม ยิง่
2 ท่านทํา รัว
้ ไว้ รอบแล้ว เก็บก้อนหิน ออกหมดและปลูก เถา
องุน
่ อย่างดีไว้ ท่านสร้างหอเฝ้าไว้ท่ามกลาง และสกัดบ่อยํ่า
องุน
่ ไว้ ในสวนนั ้น ด้วย ท่านมุ่ง หวัง ว่า มัน จะบัง เกิดลูกองุ่น
แต่มัน บัง เกิดลูก เถาเปรีย
้ ว 3 บัดนี้ โอ ชาวเยรู ซาเล็ม และ
คน ยู ดาห์เอ๋ย ขอ ตัดสิน ระหว่าง เรา และ สวน องุน
่ ของ เรา
4 มีอะไร อีก ที่ จะ ทําได้ เพื่อ สวน องุน
่ ของ เรา ซึ่ง เรา ยัง
ไม่ได้ทําให้ ก็เมื่อเรามุ่งหวังว่ามันจะบังเกิดลูกองุ่น ไฉนมัน
จึงเกิดลูกเถาเปรีย
้ ว 5 บัดนี้ เราจะบอกเจ้าทัง้ หลายให้วา่ เรา
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จะทํา อะไรกับ สวนองุน
่ ของเรา เราจะรือ
้ รัว้ ต้นไม้ ของมัน
เสีย แล้วมันกจ
็ ะถูกเผา เราจะพังกําแพงของมันลง มันกจ
็ ะ
ถูก เหยียบยํ่า ลง 6 เราจะกระทํา มัน ให้ เป็นที่ร้าง จะไม่มีใคร
ลิด แขนงหรือ พรวนดิน หนามย่อยหนามใหญ่ก็จะงอกขึ้น
และเราจะบัญชาเมฆไม่ให้โปรยฝนรดมัน 7 เพราะว่า สวน
องุน
่ ของพระเยโฮวาห์ จอมโยธาคือ วงศ์ วานอิสราเอล และ
คนยู ดาห์ เป็น หมู่ไม้ที่พระองค์ทรงชื่น พระทัย และพระองค์
ทรงมุ่งหวังความยุติธรรม แต่ดูเถิด มีแต่การนองเลือด หวัง
ความชอบธรรม แต่ ดูเถิด เสียงร้องให้ช่วย
วิบัติหกอย่างแก่คนอิสราเอล
วิบัติแก่ผู้เหล่านั ้นที่ เสริม บ้าน หลัง หนึ่ ง เข้า กับ อีก หลัง
หนึ่ ง และเสริม นาเข้า กับ นา จนไม่มีที่อีก แล้ว เพื่อ เขาทัง้
หลาย ต้อง อยู่ ลําพัง ใน ท่ามกลาง แผ่น ดิน นั ้น 9 พระ เย โฮ
วาห์ จอมโยธาทรงกล่าวที่หูของข้าพเจ้า ว่า “เป็น ความจริง
ทีเดียว บ้านหลายหลัง จะต้องรกร้าง บ้านใหญ่บ้านงามจะ
ไม่มีคนอาศัย 10 เพราะว่า สวนองุน
่ ยีสิ
่ บห้า ไร่ จะได้ ผลแต่
เพียง บัท เดียว และ เมล็ด พืช หนึ่ ง โฮ เม อร์ จะ ให้ ผล แต่ เอ
ฟาห์เดียว ” 11 วิบัติแก่คน เห ล่านั ้นที่ลุก ขึ้น แต่เช้า มืด เพื่อ
วิง่ ไป ตาม เมรัย ผู้เฉ่อ
ื ย แฉะ อยู่ จน ดึก จน เหล้า องุน
่ ทําให้
เขา เมา หยําเป 12 เขา มี พิณ เขา คู่ และ พิณ ใหญ่ รํามะนา
ปี่ และ เหล้า องุน
่ ณ งาน เลี้ยง ของ เขา แต่เขา ทัง้ หลาย
มิได้เอาใจใส่ในพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ หรือพิจารณา
พระ หัตถกิจ ของ พระองค์ 13 เพราะ ฉะนั ้น ชนชาติ ของ เรา
จึง ตก ไป เป็น เชลย เพราะ ขาด ความ รู ้ ผู้ มี เกียรติของ เขา
ก็ หิว แย่ และ มวลชน ของ เขา ก็แห้ง ผาก ไป เพราะ ความ
กระหาย 14 เพราะฉะนั ้น นรกก็ ขยายที่ ของมัน ออก และอ้า
ปาก เสีย โดย ไม่ จํากัด และ สง่า ราศี ของ เขา และ มวลชน
8
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ของเขา และเสียงอึง คะนึ ง ของเขา และผู้ ลิงโลดอยู่ ก็จะ
ลงไป 15 คนตํ่าต้อยจึง จะกราบลง และคนเข้ม แข็งก็ ถ่อม
ตัว ลง และ นั ยน์ ตา ของ ผู้ ผยอง ก็ถูกลด ตํ่า 16 แต่พระ เย
โฮวาห์ จอมโยธาจะได้ รบ
ั การเทิดทูน ไว้ โดยความยุติธรรม
และพระเจ้า องค์บริสุทธิจะได้
ทรงสําแดงความบริสุทธิ์ โดย
์
ความ ชอบ ธรรม 17 แล้ว ลูก แกะ จะ เที่ยว หากินที่ นั ่น ตาม
ลักษณะท่าทางของมัน คนแปลกหน้าจะหากินในที่ ปรักหัก
พัง ของสัตว์ที่อ้วน 18 วิบัติแก่คนเหล่านั ้นที่ ลากความชัว่ ช้า
ด้วยสายของความไร้สาระ ผู้ลากบาปอย่างกับ ใช้ เชือกโยง
เกวียน 19 ผู้กล่าวว่า “ให้พระองค์รีบ ร้อน ให้พระองค์เร่งงา
นของพระองค์ เพื่อ เราจะได้เห็น ให้พระประสงค์ ขององค์ผู้
บริสุทธิแห่
์ งอิส ราเอลเสด็จ มาใกล้ ขอให้มาเพื่อ เราจะได้รู ้
” 20 วิบัติแก่คนเหล่านั ้นที่ เรียกความชัว่ ร้ายว่าความดี และ
ความ ดี ว่า ความ ชัว่ ร้าย ผู้ถือ เอา ว่า ความ มืด เป็น ความ
สว่าง และ ความ สว่าง เป็น ความ มืด ผู้ถือ เอา ว่า ความ ขม
เป็นความหวาน และความหวานเป็นความขม 21 วิบัติแก่คน
เหล่านั ้นที่ ฉลาดตามสายตาของตนเอง และสุขุม รอบคอบ
ในสายตาของตนเอง 22 วิบัติแก่คนเหล่านั ้นที่เป็นวีร ชนใน
การ ดื่ม เหล้า องุน
่ และ เป็น คน แกล้ว กล้า ใน การ ประสม
เมรัย 23 ผู้ปล่อย ตัว คน ทํา ผิด เพราะ เขา รับ สินบน และ
เอา ความ ชอบ ธรรม ไป จาก ผู้ชอบ ธรรม 24 ดัง นั ้น เปลว
เพลิง กลืน ตอ ข้าว ฉั นใด และ เพลิง เผา ผลาญ หญ้า แห้ง
ฉั นใด ราก ของ เขา ก็ จะ เป็น เหมือน ความ เปื่ อย เน่า และ
ดอก บาน ของ เขา จะ ฟุ้ง ไป เหมือน ผงคลีฉั น นั ้น เพราะ เขา
ทัง้ หลาย ทอด ทิง้ พระ ราช บัญญัติของ พระ เย โฮ วาห์ จอม
โยธา และ ได้ดูหมิน
่ พระ วจนะ ของ องค์บริสุทธิแห่
์ งอิส รา
25
เอล
เหตุฉะนั ้น พระพิโรธ ของ พระ เย โฮ วาห์ จึง พลุ่ง ขึ้น
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ต่อ ชนชาติ ของพระองค์ และพระองค์ ทรงเหยียดพระหัตถ์
ของ พระองค์ ออก สู้ เขา และ ตีเขา และ ภูเขา ทัง้ หลาย ก็สัน
่
สะเทือน และ ซากศพ ของ เขา ทัง้ หลาย ถูก ฉี ก ขาด กลาง
ถนน ถึง กระ นั ้นก็ดี พระพิโรธ ของ พระองค์ก็มิได้หัน กลับ
แต่พระหัตถ์ ของพระองค์ก็ยังเหยียดออกอยู่ 26 พระองค์จะ
ทรงยกอาณั ติสัญญาณให้แก่ประชาชาติที่ห่างไกล และจะ
ทรง ผิว พระโอษฐ์ เรียก เขา มา จาก ที่สุด ปลาย แผ่น ดิน โลก
และดูเถิด เขาจะมาอย่างเร็วและรีบเร่ง 27 ไม่มีผู้ใดในพวก
เขา จะ อ่อน เปลี้ย ไม่มีผู้ใด จะ สะดุด ไม่มีผู้ใด จะ หลับ สนิ ท
หรือ นิ ทรา ผ้า คาด เอว สัก ผืน หนึ่ งก็ จะ ไม่หลุด ลุ่ย สาย รัด
รองเท้า ก็ จะ ไม่ ขาด สัก สาย หนึ่ ง 28 ลูก ธนูของ เขา ก็แหลม
บรรดา คัน ธนู ของ เขา ก็ ก่ง ไว้ กีบ ม้า ทัง้ หลาย ของ เขา จะ
เหมือนกับ หินเหล็กไฟ และล้อ ของเขาทัง้ หลายเหมือนลม
หมุน 29 เสียงคํารามของเขาจะเหมือนสิงโต เหมือนสิงโต
หนุ่ม เขาเหล่า นั ้น จะคําราม เขาจะคํารนและตะครุ บ เหยื่อ
ของ เขา และ เขา จะ ขน เอา ไป เสีย และ ไม่มีผู้ใด ช่วย เหยื่อ
นั ้นให้พ้นไปได้ 30 ในวันนั ้นเขาทัง้ หลายจะคํารนเหนื อเหยื่อ
นั ้น เหมือนเสียงคะนองของทะเล และถ้า มีผู้หน่งึ ผู้ ใดมอง
ที่แผ่น ดิน ดูเถิด ความมืด และความทุกข์ใจ และสว่างแห่ง
ฟ้าสวรรค์ก็มืดลง

6
นิ มิตของอิสยาห์
ในปีที่กษั ตริยอุ
์ ส ซี ยาห์สิน
้ พระชนม์ ข้าพเจ้า เห็น องค์
พระผู้ เป็น เจ้า ประทับ ณ พระที่นั่ง สูง และเทิดทูน ขึ้น และ
ชาย ฉลอง พระองค์ ของ พระองค์ เต็ม พระ วิหาร 2 เหนื อ
พระองค์มีเส รา ฟิม ยืน อยู่ แต่ละ ตน มีปีก หก ปีก ใช้สอง
1
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ปีกบัง หน้า และ สอง ปีก คลุม เท้า และ ด้วย สอง ปีกบินไป
3 ต่างก็ รอ
้ งต่อกัน และกันว่า “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระ
เย โฮ วาห์ จอม โยธา แผ่น ดิน โลก ทัง้ สิน
้ เต็มด้วย สง่า ราศี
ของพระองค์” 4 และรากฐานของธรณี ประตูทัง้ หลายก็ สัน
่
สะเทือนด้วยเสียงของผู้ร้อง และพระนิ เวศก็มีควัน เต็ม ไป
หมด
อิสยาห์รู สึ
้ กสํานึ กถึงความบาปของตน
และข้าพเจ้า ว่า “วิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า พินาศ
แล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาด และข้าพเจ้า
อาศัย อยู่ ในหมู่ชนชาติที่ริม ฝีปากไม่สะอาด เพราะนั ยน์ ตา
ของ ข้าพเจ้า ได้เห็ นกษั ตริย์ คือ พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา”
6 แล้ว ตน หนึ่ ง ใน เส รา ฟิม บิน มา หา ข้าพเจ้า ในมือมี ถ่าน
เพลิง ซึ่ง เขาเอาคีม คีบ มาจากแท่ นบูชา 7 และเขาถูก ต้อง
ปากของข้าพเจ้าพูดว่า “ดูเถิด สิ่งนี้ ได้ถูกต้องริมฝีปากของ
เจ้าแล้ว ความชัว่ ช้าของเจ้าก็ถูกยกเสีย และเจ้าก็จะรับการ
ลบ มลทิน บาป” 8 และ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ พระ สุรเสียง ของ องค์
พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว่า “เราจะใช้ผู้ใดไป และผู้ ใดจะไปแทน
พวกเรา” แล้ว ข้าพเจ้า ทูล ว่า “ข้า พระองค์นี่ พระเจ้า ข้า ขอ
ทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด”
5

การมอบหมายหน้าที่แก่อิสยาห์
“ไปเถอะ และกล่าวแก่ชนชาตินี้ ว่า
‘ฟังแล้วฟังเล่า แต่อย่าเข้าใจ ดูแล้วดูเล่า แต่อย่ามองเห็น’
10 จงกระทํา ให้จิตใจของชนชาตินี้ มึนงง และให้หูทัง
้ หลาย
ของเขาหนั ก และปิดตาของเขาทัง้ หลายเสีย เกรงว่าเขาจะ
เห็นด้วยตาของเขา และได้ยน
ิ ด้วยหูของเขา และเข้าใจด้วย
จิตใจของเขา และหันกลับมาได้รบ
ั การรักษาให้หาย” 11 แล้ว
ข้าพเจ้า กล่าวว่า “ข้า แต่องค์พระผู้ เป็น เจ้า นานสัก เท่าใด”
9 และพระองค์ตรัสว่า

หนังสืออิสยาห์ 6:12

15

หนังสืออิสยาห์ 7:6

และพระองค์ ตรัส ตอบว่า “จนหัว เมืองทัง้ หลายถูก ทิง้ ร้าง
ไม่มีชาวเมือง และบ้านเรือนไม่มีคน และแผ่นดินก็ รกร้าง
อย่างสิน
้ เชิง 12 และพระเยโฮวาห์ ทรงกวาดคนออกไปไกล
และ ที่ที่ทอด ทิงก
้ ็มีมาก อยู่ ท่ามกลาง แผ่น ดิน นั ้น 13 และ
แม้วา่ มีเหลืออยูในนั
่
้นสักหนึ่ งในสิบ ก็จะกลับมาและถูกเผา
ไฟ เหมือนต้นนํ้า มัน สนหรือ ต้น โอ๊ก ซึ่ง เหลือ อยูแต่
่ ตอเมื่อ
ถูกโค่น” ตอของมันจะเป็นเชื้อสายบริสุทธิ์

7
ซีเรียร่วมกับเอฟราอิมไปสู้รบกับเยรู ซาเล็ม

1 ต่อ มา ใน รัชกาล ของ อา หัส โอรส ของ โยธา ม โอรส ขอ
งอุส ซี ยาห์ กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์ เรซี นกษั ตริย์แห่งซีเรีย และ
เป คาห์ โอ รส ของ เร มา ลิ ยาห์ กษั ตริยแห่
์ งอิส รา เอล ได้ ขึ้น
มายัง เยรู ซาเล็ม เพื่อ กระทํา สงคราม กับ เมือง นั ้น แต่รบ
ไม่ชนะ 2 เมื่อ เขา ไป บอก ที่ ราช สํานั ก ของ ดา วิด ว่า “ซีเรีย
เป็น พันธมิตรกับ เอฟราอิม แล้ว” พระทัย ของพระองค์ และ
จิตใจของประชาชนของพระองค์ก็สัน
่ เหมือนต้นไม้ในป่าสัน
่
3
อยูหน
่ ้าลม และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ อิส ยาห์ว่า “จงออก
ไปพบอาหัส ทัง้ เจ้า และเชอารยาชูบ บุตรชายของเจ้า ณ
ที่ปลาย ท่อ นํ้า สระ บน ที่ ถนน ลาน ซักฟอก 4 และ จง กล่าว
แก่ เขา ว่า ‘จง ระวัง และ สงบ ใจ อย่า กลัว อย่า ให้ พระทัย
ของพระองค์ ขลาดด้วยเหตุ เศษดุ้น ฟืนที่ จวนมอดทัง้ สอง
นี้ เพราะความกริวอ
้ ันร้ายแรงของเรซีน และซีเรีย และโอ
รสของเรมาลิ ยาห์ 5 เพราะว่าซีเรียพร้อมกับเอฟราอิมและ
โอ รส ของ เร มา ลิ ยาห์ได้คิด การ ชัว่ ร้าย ต่อ พระองค์ กล่าว
ว่า 6 “ให้เราทัง้ หลายขึ้น ไปต่อสู้ กับ ยู ดาห์ และทํา ให้ มันคร้า
มกลัว และให้ เราทะลวงเอาเมืองของเขาเพื่อ เราเอง และ
ตังบ
้ ุตร ของ ทา เบ เอล ให้ เป็นก ษั ตริย์ ท่ามกลาง เมือง นั ้น”
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7 องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า มันจะไม่เป็ นไป และ

จะไม่เกิด ขึ้น 8 เพราะเศียรของซีเรีย คือ ดามัสกัส และเศียร
ของดามัสกัส คือ เรซีน ภายในหกสิบ ห้า ปี เอฟราอิม จะแตก
เป็น ชิน
้ ๆ กระทัง่ ไม่ เป็น ชนชาติอีก แล้ว 9 และเศียรของเอฟ
ราอิม คือ สะมาเรีย และเศียรของสะมาเรีย คือ โอรสของเร
มาลิยาห์ ถ้าเจ้าจะไม่มัน
่ ใจ แน่ ละ ก็จะตังม
้ น
ั ่ เจ้าไว้ไม่ได้’ ”
พระสัญญา ยิง่ ใหญ่ว่า อิม มานู เอลจะบังเกิด จากหญิง
พรหมจารีคนหนึ่ ง
10 พระเยโฮวาห์ตรัสกับอาหัสอีกว่า 11 “จงขอหมายสําคัญ
จากพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า จงขอในที่ ลึก หรือ ที่ สูง
เบื้องบนก็ได้ ” 12 แต่อาหัส ตอบว่า “เราจะไม่ ทูล ขอ และเรา
จะไม่ ทดลองพระเยโฮวาห์” 13 และท่านกล่าวว่า “โอ ข้าแต่
ข้า ราชสํานั ก ของดาวิด ขอจงฟัง การที่ จะให้มนุษย์อ่อนใจ
นั ้นเล็กน้ อยอยูหรื
่ อ และท่านยังให้พระเจ้าของข้าพเจ้าอ่อน
พระทัย ด้วย 14 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะประทาน
หมายสําคัญ เอง ดูเถิด หญิง พรหมจารีคนหนึ่ ง จะตัง้ ครรภ์
และคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า
อิมมานูเอล 15 ท่านจะรับประทานนมข้นและนํ้าผึ้ง เพื่อท่าน
จะรู ที
้ ่จะปฏิเสธความชัว่ และเลือกความดี 16 เพราะก่อนที่
เด็ก นั ้น จะรู ที
้ ่จะปฏิเสธความชัว่ และเลือกความดีนั ้น แผ่น
ดินซึ่งท่านเกลียดชังนั ้น มันจะขาดกษั ตริย์ทัง้ สององค์
การบุกรุ กและความหายนะของยูดาห์ในอนาคต (2 พศด
28:1-20)
17 พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง นํา วัน นั ้น มา เหนื อ พระองค์
เหนื อ ชนชาติ ของพระองค์ และเหนื อ วงศ์ วานแห่งบิ ดาของ
พระองค์ คือ วัน อย่างที่ไม่เคยพบเห็น ตัง้ แต่วัน ที่เอฟราอิม
ได้ พราก จาก ยู ดาห์ คือ กษั ตริย์ ของ อัส ซีเรีย 18 ต่อ มา ใน

หนังสืออิสยาห์ 7:19

17

หนังสืออิสยาห์ 8:3

วัน นั ้น พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง ผิว พระโอษฐ์ เรียก เหลือบ ซึ่ง
อยู่ ทาง ต้น กําเนิ ด แม่น้ํา แห่งอียป
ิ ต์ และ เรียก ผึ้ง ซึ่ง อยู่ ใน
19
แผ่นดินอัส ซีเรีย และมัน จะมากัน และทัง้ หมดก็ จะหยุด
พัก ตามหุบเขาที่ร้าง และในซอกหิน และบนต้น หนามทัง้
สิน
้ และบนพุ่ม ไม้ทัง้ สิน
้ 20 ในวัน นั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะ
ทรง โกน ทัง้ ศีรษะ และ ขน ที่เท้า เสีย ด้วย มีดโกน ซึ่ง เช่า มา
จากฟากแม่น้ําข้างโน้ น คือโดยกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียนัน
้ เอง
21
และจะผลาญเคราด้วย ต่อ มาในวัน นั ้น ชายคนหนึ่ ง จะ
เลี้ยง แม่ วัว สาว ไว้ตัว หนึ่ ง และ แกะ สอง ตัว 22 และ ต่อ มา
เพราะมันให้นมมากมาย เขาจะรับประทานนมข้น เพราะว่า
ทุกคนที่เหลืออยูในแผ่
่
นดินจะรับประทานนมข้นและนํ้าผึ้ง
23 ต่อ มาในวัน นั ้น ทุก แห่ง ที่ เคยมี เถาองุน
่ หนึ่ ง พัน เถา มีค่า
เงิน หนึ่ ง พัน เชเขล ก็จะกลายเป็นต้น หนามย่อยและหนาม
ใหญ่ 24 คนจะมาที่ นั่น พร้อมกับ คัน ธนูและลูก ธนู เพราะว่า
แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ นั ้น จะกลายเป็นที่ หนามย่อยและหนามใหญ่
25 ส่วนเนิ น เขาทัง
้ สินที
้ ่ เขาเคยขุด ด้วยจอบ การกลัว หนาม
ย่อย และ หนาม ใหญ่ จะ ไม่ มา ที่นั ่น แต่เนิ น เขา เหล่า นั ้น จะ
กลาย เป็นที่ ซึ่ง เขา ปล่อย ฝูง วัว และ ที่ ซึ่ง ฝูง แกะ จะ เหยียบ
ยํ่า”

8

คําพยากรณ์ เรือ
่ งการบุกรุ กโดยชาวอัสซีเรีย
1 แล้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า อีกว่า “จงเอาแผ่น
จารึก ใหญ่ มา แผ่น หนึ่ ง และ จง เขียน ด้วย ปากกา ของ
มนุษย์เรือ
่ ง ‘มาเฮอร์ชาลาลหัชบัส’ ” 2 และข้าพเจ้าได้พยาน
ที่เชื่อถือได้ คือ อุรีอาห์ปุโรหิต และเศคาริยาห์บุตรชายของ
เยเบเรคี ยาห์ให้บันทึก ไว้ เพื่อ ข้าพเจ้า 3 และข้าพเจ้า ได้เข้า
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ไป หา หญิง ผู้พยากรณ์ และ เธอ ก็ตัง้ ครรภ์และ คลอด บุตร
ชายคนหนึ่ ง และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงเรียก
ชื่อบุต รนั ้นว่า มา เฮ อร์ ชา ลา ล หัช บัส 4 เพราะ ก่อน ที่ เด็ก
จะ รู ที
้ ่จะ ร้อง เรียก ‘พ่อ แม่ ’ ได้ ทรัพย์ สมบัติของ ดามัสกัส
และ ของ ที่ ริบ ได้ จาก สะ มา เรีย จะ ถูก ขน เอา ไป ต่อ พระ
พักตร์กษั ตริยอั
์ สซีเรีย” 5 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้า
6
อีกว่า “เพราะ ว่า ชนชาตินี้ ได้ปฏิเสธ นํ้า แห่ง ชิ โล อาห์ ซึ่ง
ไหลเอื่อยๆ และปีติยินดีต่อ เรซีน และโอรสของเรมาลิ ยาห์
7 เพราะ ฉะนั ้น บัดนี้ ดูเถิด องค์พระ ผู้ เป็ น เจ้า ทรง นํา นํ้า
แห่ง แม่น้ํา มา สู้เขา ทัง้ หลาย ที่มีกําลัง และ มาก หลาย คือ
กษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย และสง่า ราศี ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และ
นํ้า นั ้น จะไหลล้น ห้วยทัง้ สิน
้ ของมัน และท่วมฝั่ งทัง้ สิน
้ ของ
มัน 8 และจะกวาดต่อ ไปเข้า ในยู ดาห์ และจะไหลท่วมและ
ผ่าน ไป แม้ จนถึง คอ และ ปีกอัน แผ่ กว้าง ของ มัน จะ เต็ม
แผ่น ดิน ของท่านนะ โอ ท่า นอิม มานู เอล” 9 โอ ชนชาติทัง้
หลายเอ๋ย จงเข้าร่วมกัน และเจ้าจะถูกทําให้แหลกเป็นชิน
้ ๆ
บรรดาประเทศไกลๆทัง้ หมด เจ้าเอ๋ยจงเงีย
่ หู จงคาดเอวเจ้า
ไว้และเจ้าจะถูกทําให้แหลกเป็นชิน
้ ๆ จงคาดเอวเจ้าไว้และ
เจ้าจะถูกทําให้แหลกเป็นชิน
้ ๆ 10 จงปรึกษากันเถิด แต่ก็จะ
ไร้ผล จงพูดกัน เถิด แต่ก็จะไม่สําเร็จ ผล เพราะว่า พระเจ้า
ทรงสถิตกับเรา 11 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ตรัสดังต่อไปนี้ กับ
ข้าพเจ้า พร้อม ด้วย พระหัตถ์ อัน เข้ม แข็ง และ ทรง สัง่ สอน
ข้าพเจ้า มิให้ดําเนิ น ใน ทาง ของ ชนชาตินี้ พระองค์ตรัสว่า
12 “สิ่ง ที่ชนชาตินี้ เรียก ว่า การ ร่วม คิด กบฏ เจ้า อย่า เรียก
ว่า การร่วมคิด กบฏ เสีย หมด อย่า กลัว สิง่ ที่ เขากลัว หรือ
อย่า ครันคร
่
้าม 13 แต่พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา นั ้น แหละ
เจ้า ต้อง ว่า พระองค์บริสุทธิ์ จง ให้พระองค์ทรง เป็น ผู้ที่เจ้า
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ยําเกรง จง ให้พระองค์ทรง เป็น ผู้ที่เจ้าครันคร
่
้าม 14 แล้ว
พระองค์ จะ เป็น สถาน บริสุทธิ์ แต่เป็น ศิลา ที่ทําให้สะดุด
และ เป็นก้อนหินที่ทําให้ขัดเคือง ใจ ของ วงศ์ วาน ทัง้ คู่ ของ
อิสราเอล เป็นกับ และ เป็น บ่วง ดัก ชาว เยรู ซาเล็ม 15 และ
คนเป็นอัน มากในพวกเขาจะสะดุด หิน นั ้น เขาทัง้ หลายจะ
ล้ม ลงและแตกหัก เขาจะติด บ่วงและถูก จับ ไป” 16 จงมัด
ถ้อยคํา พยานเก็บ ไว้เสีย และจงตี ตราพระราชบัญญัติไว้ใน
หมู่ พวกสาวกของข้าพเจ้า เสีย 17 ข้าพเจ้า จะรอคอยพระเย
โฮวาห์ ผู้ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ จากวงศ์ วานของ
ยา โคบ และ ข้าพเจ้า จะ คอยท่า พระองค์ 18 ดูเถิด ข้าพเจ้า
และ บุตร ผู้ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง ประทาน แก่ข้าพเจ้า เป็น
หมายสําคัญ และเป็นการมหัศจรรย์ ต่างๆในอิสราเอล จาก
พระเยโฮวาห์จอมโยธา ผู้ทรงประทับบนภูเขาศิโยน 19 และ
เมื่อ เขา ทัง้ หลาย จะ กล่าว แก่ พวก ท่าน ว่า “จง ปรึกษา กับ
คนทรง และ พ่อ มด แม่มด ผู้ ร้อง เสียง จ๊อกแจ๊ก และ เสียง
พึมพํา” ไม่ควร ที่ ประชาชน จะ ปรึกษา กับ พระเจ้า ของ เขา
หรือ ควร เขา จะ ไป ปรึกษา คน ตาย เพื่อ คน เป็น หรือ 20 ไป
ค้น พระราชบัญญัติและถ้อยคํา พยาน ถ้า เขาไม่พูดตามคํา
เหล่า นี้ ก็เพราะ ใน ตัว เขา ไม่มีแสง สว่าง เสีย เลย 21 เขา ทัง้
หลายจะผ่านแผ่น ดิน ไปด้วยความระทมใจอัน ยิง่ ใหญ่ และ
ด้วยความหิว และต่อมาเมื่อเขาหิว เขาจะเกรีย
้ วกราดและ
แช่งด่ากษั ตริย์ ของเขาและพระเจ้า ของเขา และจะแหงน
หน้า ขึ้น ข้างบน 22 และจะมองดูที่แผ่นดิน โลก และจะมอง
เห็น ความทุกข์ ใจและความมืด ความกลุ้ม แห่ง ความแสน
ระทม และเขาจะถูกผลักไสเข้าไปในความมืดทึบ
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คําพยากรณ์ เรือ
่ งการประสูติของพระเยซูคริสต์
1

แต่กระนั ้น แผ่น ดิน นั ้น ซึ่ง อยู่ ใน ความ แสน ระทม จะ
ไม่กลัดกลุ้ม ใน กาล ก่อน พระองค์ ทรง นํา แคว้น เศบูลุน
และ แคว้น นั ฟ ทา ลีมา สู่ความ ดูหมิน
่ แต่ใน กาล ภาย หลัง
พระองค์จะทรงกระทําให้หนทางข้างทะเล แคว้นฟากแม่น้ํา
จอร์แดนข้างโน้ น คือ กาลิลีแห่งบรรดาประชาชาติ ให้เจ็บ
ปวดทรมานอย่างมาก 2 ชนชาติที่ดําเนิ นในความมืดได้เห็น
ความสว่างยิง่ ใหญ่แล้ว บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่ง
เงา มัจจุราช สว่าง ได้ ส่อง มา บน เขา 3 พระองค์ได้ทรง ทวี
ชนในประชาชาตินั้นขึ้น พระองค์มิได้ทรงเพิม
่ ความชื่นบาน
ของ เขา เขา ทัง้ หลาย เปรม ปรีดิ์ ต่อ พระ พักตร์พระองค์
ดังด
่ ้วย ความ ชื่นบาน เมื่อ ฤดูเกี่ยว เก็บ ดัง่ คน เปรม ปรีดิ์
เมื่อ เขา แบ่ง ของ ริบ มา นั ้น แก่กัน 4 เพราะ ว่า แอก อัน เป็น
ภาระ ของ เขา ก็ดี ไม้พลอง ที่ตีบ่า เขา ก็ดี ไม้ตะบอง ของ ผู้
บีบ บังคับ เขา ก็ดี พระองค์จะ ทรง หัก เสีย อย่าง ใน วัน ของ
คนมี เดีย น 5 เพราะการรบทัง้ สิน
่ วาย
้ ของนั กรบมี เสียงวุน
และ เสื้อ ค ลุมที่เกลื อก อยู่ ใน โลหิต แต่การ รบ ครัง้ นี้ จะ
ถูก เผา เป็น เชื้อ เพลิง ใส่ไฟ 6 ด้วย มี เด็ก คน หนึ่ ง เกิด มา
เพื่อ เรา มีบุตร ชาย คน หนึ่ ง ประทาน มา ให้เรา และ การ
ปกครองจะอยูที
่ ่บ่าของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่าน
ว่า “ผู้ที่มหัศจรรย์ ที่ ปรึกษา พระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระ
บิดานิ รน
ั ดร์ องค์สันติราช ” 7 เพื่อ การปกครองของท่านจะ
เพิม
่ พูน ยิง่ ขึ้น และสันติภาพจะไม่มีที่สิ้น สุด เหนื อ พระที่นั่ง
ของ ดา วิด และ เหนื อ ราช อาณาจักร ของ พระองค์ ที่จะ
สถาปนาไว้ และเชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรมและด้วยความ
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เที่ยง ธรรม ตัง้ แต่บัดนี้ เป็นต้น ไป จน นิ รัน ดร์กาล ความ
กระตือรือร้นของพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะกระทําการนี้
อิสราเอลจะถูกตีสอนต่อไป
8

องค์พระผู้ เป็น เจ้า ทรงใช้ พระวจนะไปต่อสู้ ยาโคบ และ
จะ ตก อยู่ เหนื ออิส รา เอล 9 และ ประชาชน ทัง้ สิน
้ อ
่ ง
้ จะ รู เรื
คือ เอฟราอิม และชาวสะมาเรีย ผู้กล่าวด้วยความเย่อ หยิง่
และ ด้วย จิตใจ จองหอง 10 ว่า “ก้อน อิฐ พัง ลง แล้ว แต่เรา
จะ สร้าง ด้วย ศิลา สลัก ต้น มะเดื่อ ถูก โค่น ลง แต่เรา จะ ใส่
ต้น สี ดาร์เข้า แทน ไว้ ใน ที่นั ้น ” 11 พระ เย โฮ วาห์ จึง ทรง
หนุน ปฏิปักษ์ ของ เร ซีน มา สู้เขา และ ทรง กระ ตุ้นศัตรู ของ
เขา ให้ร่วม กัน 12 คือ คน ซีเรีย ทาง ข้าง หน้า และ คน ฟี ลิ ส
เตีย ทาง ข้าง หลัง และ เขา จะ อ้า ปาก ออ กกลืนอิส รา เอล
เสีย ถึง กระ นั ้นก็ดีพระพิโรธ ของ พระองค์ก็ยังมิได้หัน กลับ
และ พระหัตถ์ ของ พระองค์ ยัง เหยียด ออก อยู่ 13 เพราะ
ประชาชน มิได้หัน มา หา พระองค์ผู้ทรง ตีเขา มิได้แสวง หา
พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา 14 พระ เย โฮ วาห์ จึง จะ ทรง ตัด หัว
ตัด หางออกเสีย จากอิสราเอล ทังก
้ งก
ิ่ ้านและต้น กกในวัน
เดียว 15 ผู้ใหญ่และคนมีเกียรติคือหัว และผู้พยากรณ์ ผู้สอน
เท็จ เป็น หาง 16 เพราะ บรรดา ผู้ที่นํา ชนชาตินี้ ได้นํา เขา
ให้หลง และ บรรดา ผู้ที่เขา นํา ก็ถูก ทําลาย 17 ฉะนั ้น องค์
พระ ผู้ เป็น เจ้า จะ หา ทรง เปรม ปรีดิ์ ใน คน หนุ่ม ของ เขา
ไม่ และ จะ มิได้ทรง มี พระ กรุ ณา ต่อ คน กําพร้า พ่อ หรือ
หญิงม่ายของเขา เพราะว่าทุกคนเป็นคนหน้าซื่อใจคดและ
เป็น คน ทําความ ชัว่ และ ปาก ทุก ปาก ก็กล่าว คํา โฉด เขลา
ถึง กระนั ้นก็ดีพระพิโรธของพระองค์ก็ยังมิได้หัน กลับ และ
พระหัตถ์ ของ พระองค์ ยัง เหยียด ออก อยู่ 18 เพ ราะ ความ
ชัวก
่ ็ไหม้เหมือน ไฟ ไหม้ มัน จะ ผลาญ ทัง้ หนาม ย่อย และ
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หนาม ใหญ่ มัน จะ จุด ไฟ เข้า ที่ป่า ทึบ และ ป่า ทึบก็ จะ ม้วน
ขึ้น ข้างบนเหมือนควัน เป็น ลูกๆ 19 แผ่นดิน นั ้นก็ มืด ไปโดย
เหตุ พระพิโรธ ของ พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ประชาชน ก็ จะ
เหมือนเชื้อ เพลิง ไม่มีคนใดจะไว้ชีวิต พี่ น้องของตน 20 เขา
จะฉวยได้ทางขวา แต่ยัง หิว อยู่ เขาจะกิน ทางซ้าย แต่ก็ยัง
ไม่อิม
่ ต่าง ก็ จะ กิน เนื้ อ แขน ของ ตนเอง 21 มนัส เสห์ กิน เอ
ฟ รา อิม เอ ฟ รา อิ มกิ นม นั ส เสห์ และ ทัง้ คู่ก็สู้กับ ยู ดาห์
ถึง กระนั ้นก็ดีพระพิโรธของพระองค์ก็ยังมิได้หัน กลับ และ
พระหัตถ์ของพระองค์ยงั เหยียดออกอยู่
1

10

วิบัติแก่คน เห ล่านั ้นที่ ออก กฎหมาย อธรรม และ
แก่ผู้เขีย นที่เขียนแต่ การบีบ คัน
้ เรือ
่ ยไป 2 เพื่อ หัน คนขัดสน
ไปจากความยุติธรรม และปล้นสิทธิของคนจนแห่งชนชาติ
ของเราเสีย เพื่อ ว่า หญิงม่ายจะเป็น เหยื่อ ของเขา และเพื่อ
เขาจะปล้น คนกําพร้า พ่อ เสีย 3 พวกเจ้า จะกระทํา อย่างไร
ในวัน แห่ง การลงอาญา และในการกวาดล้างซึ่ง จะมาจาก
ที่ไกล เจ้าจะหนี ไปพึ่ง ใคร และเจ้า จะฝากสง่า ราศี ของเจ้า
ไว้ที่ไหน 4 ปราศจากเราพวกเขาจะกราบลงอยู่ กับนัก โทษ
เขาจะล้ม ลงในหมู่ พวกคนที่ถูกฆ่า ถึง กระนั ้นก็ดีพระพิโรธ
ของพระองค์ก็ยังมิได้หันกลับ และพระหัตถ์ของพระองค์ยงั
เหยียดออกอยู่
พระเจ้าจะทรงตีสอนประเทศอัสซีเรีย
โอ ชาว อัส ซีเรีย เอ๋ย ผู้เป็น ตะบอง แห่ง ความ กริว้ ของ
เรา และไม้พลองในมือของเขาคือความเกรีย
้ วกราดของเรา
6 เราจะใช้ เขาไปสู้ประชาชาติอัน หน้า ซื่อ ใจคด เราจะบัญชา
เขาให้ไปสู้ชนชาติที่เรากริว้ ไปเอาของริบและฉวยเหยื่อและ
ให้เหยียบยํ่าลงเหมือนเหยียบเลนในถนน 7 แต่เขามิได้ตัง้ ใจ
5
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อย่างนั ้น และจิตใจของเขาก็มิได้คิดอย่างนั ้น แต่ในใจของ
เขาคิด จะทําลาย และตัด ประชาชาติเสียมิใช่น้ อย 8 เพราะ
เขาพูด ว่า “ผู้บังคับ บัญชาของข้า เป็นกษั ตริย์ หมดมิใช่หรือ
9 เมือง คาล โน ก็ เหมือน เมือง คา รเค มิชมิใช่หรือ เมือง ฮามั
ทก็เหมือนเมืองอารปัดมิใช่หรือ เมืองสะมาเรียกเ็ หมือนเมือ
งดามัสกัสมิใช่หรือ 10 เหมือนอย่างมือ ของเราไปถึง บรรดา
ราชอาณาจักรของรู ปเคารพ ซึ่งรู ปเคารพแกะสลักของเขา
นั ้น ใหญ่ กว่า ของเยรู ซาเล็ม และสะมาเรีย 11 เราก็ จะไม่ ทํา
แก่ เยรู ซาเล็ม กับ รู ป เคารพของเขาดอกหรือ ดัง ที่เราได้ ทํา
แก่ สะมาเรีย และรู ป เคารพของเขา” 12 ต่อ มาเมื่อ องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า ทรงสําเร็จ พระราชกิจ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ที่ภูเขา
ศิ โยนและที่ เยรู ซาเล็ม แล้ว เราจะทรงลงทัณฑ์แก่ผลแห่ง
จิตใจ จองหอง ขอ งกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย และ สง่า ราศีแห่ง
ตา ยโส ของ เขา 13 เพราะ เขา ว่า “ข้า ได้ กระทํา การ นี้ ด้วย
กําลังมือ ของ ข้า และ ด้วย สติ ปัญญา ของ ข้า เพราะ ข้า
มีความ เข้าใจ ข้า ได้ รือ
้ เขตแดน ของ ชนชาติทัง้ หลาย และ
ได้ปล้น ทรัพย์สมบัติของเขา ข้า ได้ โยนบรรดาชาวเมืองลง
มาอย่างคนกล้า หาญ 14 มือ ของข้า ได้ ฉวยทรัพย์สมบัติของ
ชนชาติ ทัง้ หลายเหมือนฉวยรังนก และอย่างคนเก็บ ไข่ ซ่ึง
ละทิง้ ไว้ ข้า ก็ รวบรวมแผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ ดัง นั ้น แหละ และ
ไม่มีผู้ใดขยับ ปีก มาปก หรืออ้า ปากหรือ ร้องเสียงจ๊อกแจ๊ก”
15 ขวานจะคุยข่มคนที่ใช้มันสกัดนั ้นหรือ หรือเลื่อยจะทะนง
ตัวเหนื อผู้ที่ใช้มันเลื่อยนั ้นหรือ เหมือนกับว่าตะบองจะยกผู้
ซึ่ง ถือมัน ขึ้น ตี หรือ อย่างไม้ พลองจะยกตัว ขึ้น เหมือนกับ ว่า
มันไม่ทําด้วยไม้ 16 ฉะนั ้น องค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็น
เจ้าจอมโยธาจะทรงให้โรคผอมแห้งมาในหมู่พวกคนอ้วนพี
ของเขา ภายใต้เกียรติของเขาจะมี การไหม้ใหญ่โตเหมือน
อย่าง ไฟ ไหม้ 17 ความ สว่าง แห่งอิส รา เอล จะ เป็น ไฟ และ

หนังสืออิสยาห์ 10:18

24

หนังสืออิสยาห์ 10:26

องค์บริสุทธิของ
ท่าน จะ กลาย เป็น เปลว เพลิง และ จะ เผา
์
และ กิน หนามใหญ่ และ หนาม ย่อย ของ เขา เสีย ใน วัน เดียว
18 พระองค์จะทรงผลาญสง่า ราศีแห่งป่ า ของเขาและแห่ง
สวนผลไม้ของเขา ทัง้ จิตวิญญาณและร่างกาย และจะเป็น
เหมือนเวลาผู้ถือธงอ่อนเปลี้ยลงไป 19 ต้นไม้แห่งป่าของเขา
จะเหลือน้ อยเต็มที จนเด็กๆจะเขียนลงได้
คนอิสราเอลที่เหลืออยูในสมั
่
ยความทุกข์ลําบากใหญ่ยิง่
20

ต่อ มา ใน วัน นั ้น คน อิสราเอล ที่เหลือ อยู่ และ คน ที่
รอด หนี ไป แห่ง วงศ์ วาน ของ ยา โคบ จะ ไม่ พิง ผู้ที่ตีเขา อีก
แต่จะพักพิงที่พระเยโฮวาห์ องค์บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอล โดย
ความจริง 21 ส่วนคนที่เหลือ อยูจะกลั
่
บ มายัง พระเจ้า ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ์ คือ คน ที่เหลือ อยูของ
่
ยา โคบ 22 อิสราเอล เอ๋ย
เพราะ แม้วา่ ชนชาติ ของ เจ้า จะ เป็น ดัง่ เม็ด ทราย ใน ทะเล
คนที่เหลือ อยูเท่
่ านั ้น จะกลับ มา การเผาผลาญซึ่ง กําหนด
ไว้แล้ วจะ ล้นหลาม ไป ด้วย ความ ชอบ ธรรม 23 เพราะ ว่า
องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธาจะทรงกระทํา ให้การ
เผาผลาญนั ้น สิน
้ สุด ลงตามที่ กําหนดไว้แล้ว ในท่ามกลาง
แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ 24 ฉะนั ้น องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอม
โยธาตรัสดังนี้ ว่า “โอ ชนชาติของเราเอ๋ย ผู้อยูในศิ
่
โยน อย่า
กลัวคนอัสซีเรีย เขาจะตีเจ้าด้วยตะบองและจะยกไม้พลอง
ของ เขา ขึ้น สู้เจ้า อย่าง ที่ ใน อียป
ิ ต์ 25 เพราะ อีก สัก หน่ อย
เท่านั ้น แล้วความกริวน
ั ้ จะสิน
้ น
้ สุด และความโกรธของเรา
26
จะมุ่ง ตรงที่ การทําลายเขา และพระเยโฮวาห์ จอมโยธา
จะทรงเหวีย
่ งแส้ มาสู้เขา ดัง ที่พระองค์ทรงโจมตี คนมี เดีย
น ณ ศิลาโอเรบ และไม้ พลองของพระองค์ที่เคยอยู่ เหนื อ
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ทะเล พระองค์จะทรงยกขึ้น อย่างที่ ในอียป
ิ ต์ 27 และต่อ มา
ในวัน นั ้น ภาระของเขาจะพรากไปจากบ่า ของเจ้า และแอก
ของเขาจะถูกทําลายเสียจากคอของเจ้า และแอกนั ้นจะถูก
ทําลายเพราะเหตุการเจิม”
กองทัพ ทัง้ หลายของปฏิปักษ์ ต่อ พระคริสต์ มาสู้ รบที่ อา
รมาเกดโดน (วว 16:14; 19:11)
28 เขา ได้ มาถึงอัย ยา ท แล้ว เขา ได้ ข้าม มิ โก รน เขา เก็บ
สัมภาระของเขาไว้ที่มิคมาช 29 เขาเหล่า นั ้น ผ่านช่องหว่าง
เขามาแล้ว เกบาเป็นทีเ่ ขาค้างคืน รามาห์สะทกสะท้าน กิเบ
อาห์ของซาอู ลหนี ไปแล้ว 30 โอ ธิดาของกัลลิ มเอ๋ย ส่งเสียง
ร้องซี ให้เขายินได้ในไลชาห์เถิด โอ อานาโธทเอ๋ย น่าสงสาร
จริง 31 มัด เมนาห์ กําลัง หนี อยู่ คนเกบิ ม หนี ให้พ้น ภัย 32 ใน
วัน นั ้น เอง เขา จะ ยับยัง้ อยูที
่ ่เมือง โนบ เขา จะ ส่าย มือ ของ
เขาต่อต้านภูเขาแห่งธิดาของศิโยน เนิ นเขาของเยรู ซาเล็ม
33 ดูเถิด องค์พระผู้ เป็ น เจ้า พระเยโฮวาห์ จอมโยธา จะทรง
ตัดกงิ่ ไม้ ด้วยกําลังอัน น่า คร้ามกลัว ต้นที่ สูง ยิง่ จะถูก โค่น
ลงมา และต้นที่ สูง จะต้องตํ่า ลง 34 พระองค์จะทรงใช้ ขวาน
เหล็ก ฟัน ป่า ทึบ และ เลบานอน จะ ล้ม ลง โดย คน มี อํานาจ
ใหญ่โต

11
พระเยซูคริสต์ คือพระอังกูร จะทรงประทับนัง่ บนพระที่
นั ่งของดาวิด
1 จะมีหน่อ แตก ออก มา จาก ตอ แห่ง เจส ซี จะ มี กิง
่ งอก
ออกมาจากรากทัง้ หลายของเขา 2 และพระวิญญาณของ
พระ เย โฮ วาห์ จะ อยู่ บน ท่าน นั ้น คือ วิญญาณ แห่ง ปัญญา
และ ความ เข้าใจ วิญญาณ แห่ง การ วินิจฉั ย และ อา นุภาพ
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วิญญาณ แห่ง ความ รู ้ และ ความ ยํา เก รง พระ เย โฮ วาห์
3 ความพึงใจของท่านก็ ในความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ ท่าน
จะไม่พิพากษาตามซึ่งตาท่านเห็น หรือตัดสินตามซึ่งหูท่าน
ได้ยิน 4 แต่ท่านจะพิพากษาคนจนด้วยความชอบธรรม และ
ตัดสิน เผื่อ ผู้มีใจถ่อมแห่ง แผ่น ดิน โลกด้วยความเที่ยงตรง
ท่าน จะ ตี โลก ด้วย ตะบอง แห่ง ปาก ของ ท่าน และ ท่าน จะ
ประหารคนชัว่ ด้วยลมแห่ง ริม ฝีปากของท่าน 5 ความชอบ
ธรรมจะเป็น ผ้า คาดเอวของท่าน และความสัตย์ สุจริ ตจะ
เป็นผ้าคาดบัน
้ เอวของท่าน
บรรดาสัตว์แห่งโลกนี้ จะอยูเ่ ย็นเป็นสุขกับมนุษยชาติ
สุนัข ป่า จะ อยู่ กับลูกแกะ และ เสือ ดาว จะ นอ นอ ยู่
กับลูกแพะ ลูก วัวกับ สิงโตหนุ่ม กับ สัตว์อว
้ นพี จะอยูด้
่ วยกัน
และเด็ก เล็กๆจะนํา มัน ไป 7 แม่วัวกับ หมี จะกิน ด้วยกัน ลูก
ขอ งมันก็ จะ นอน อยูด้
่ วย กัน และ สิงโต จะ กิน ฟาง เหมือน
8
วัว ผู้ และทารกกิน นมจะเล่น อยูที
่ ่ปากรู งูเห่า และเด็ก ที่
หย่านม จะ เอา มือ วาง บน รัง ของ งู ทับทาง 9 สัตว์เหล่า นั ้น
จะ ไม่ทําให้เจ็บ หรือ จะ ทําลาย ทัว่ ภูเขา อัน บริสุทธิ์ ของ เรา
เพราะว่า แผ่น ดิน โลกจะเต็ม ไปด้วยความรู เ้ รือ
่ งของพระเย
โฮวาห์ ดัง่ นํ้าปกคลุมทะเลอยูนั
่ ้น
6

คําพยากรณ์ เรือ
่ งการรวบรวมกันอีกของอิสราเอล
รากแห่งเจสซี ซึ่งตัง้ ขึ้นเป็นธงแก่ชนชาติทัง้
หลาย จะ เป็นที่ แสวงหา ของ บรรดา ประชาชาติ และ ที่
พํานั ก ของ ท่าน จะ รุ ง่ โรจน์ 11 อยูมา
่ ใน วัน นั ้น องค์พระ ผู้
เป็น เจ้า จะ ทรง ยื่น พระหัตถ์ ของ พระองค์ ออก ไป เป็นครงั ้
ที่สอง เพื่อ จะได้ ส่วนชนชาติ ของพระองค์ที่เหลือ อยูคื
่ น มา
เป็น คน เหลือ จาก อัส ซีเรีย จาก อียป
ิ ต์ จาก ปัท โรส จาก
เอธิโอเปีย จาก เอ ลาม จาก ชิ นาร์ จาก ฮามั ท และ จาก
10 ในวันนั ้น
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เกาะต่างๆแห่ง ทะเล 12 พระองค์จะทรงยกอาณั ติสัญญาณ
นั ้น ขึ้น ให้แก่บรรดา ประชาชาติ และ จะ ชุมนุมอิส รา เอล
ที่พลัดพราก และรวบรวมยู ดาห์ที่กระจัดกระจายจากสี่มุม
แห่ง แผ่น ดิน โลก 13 ความอิจฉาของเอฟราอิม จะพรากไป
ด้วย และ บรรดา คู่อริของ ยู ดาห์ จะ ถูก ตัด ออก ไป เอ ฟ รา
อิม จะ ไม่ อิจฉา ยู ดาห์ และ ยู ดาห์ จะ ไม่ รบ กวน เอ ฟ รา อิม
14 แต่เขาทัง
้ หลายจะโฉบลงเหนื อ ไหล่ เขาของคนฟี ลิ ส เตีย
ทางตะวัน ตก และเขาจะร่วมกัน ปล้น ประชาชนทางตะวัน
ออก เขา จะ ยื่นมื ออ อก ต่อสู้ เอ โดม และ โม อับ และ คน อัม
โมน จะ เชื่อ ฟัง เขา ทัง้ หลาย 15 และ พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง
ทําลายลิน
ิ ต์อย่างสิน
้ ของทะเลแห่งอียป
้ เชิง และจะทรงโบก
พระหัตถ์ เหนื อ แม่น้ํา นั ้น ด้วยลมอัน แรงกล้า ของพระองค์
และ จะ ตี มัน ให้ แตก เป็น ธาร นํ้า เจ็ด สาย และ ให้ คน เดิน
ข้ามไปได้ โดยที่เท้า ไม่ เปียกนํ้า 16 และจะมี ถนนหลวงจาก
อัส ซีเรีย สําหรับ คนที่เหลือ อยูจากชนชาติ
่
ของพระองค์ ดัง่
ที่มีอยูสํ
่ าหรับอิสราเอลในวันที่เขาขึ้นมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์

12
คนอิสราเอลทุกคนจะได้รบ
ั ความรอด

ใน วัน นั ้น ท่าน จะ กล่าว ว่า “โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์
ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ พระองค์ เพราะ แม้พระองค์ทรง
พระพิโรธต่อ ข้า พระองค์ ความกริว้ ของพระองค์ก็หัน กลับ
ไป และพระองค์ ทรงเล้าโลมข้า พระองค์” 2 ดูเถิด พระเจ้า
ทรง เป็น ความ รอด ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ วางใจ และ
ไม่กลัว เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ คือ พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็น
กําลังและบทเพลงของข้าพเจ้า และพระองค์ทรงเป็นความ
รอด ของ ข้าพเจ้า แล้ว 3 เจ้า จะ โพง นํ้า ด้วย ความ ชื่นบาน
จาก บ่อ แห่ง ความ รอด 4 และ ใน วัน นั ้น เจ้า จะ กล่าว ว่า
“จง สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์ จง ร้อง ทูล ออก พระนาม
1
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ของ พระองค์ จง ประกาศ บรรดา พระ ราช กิจ ของ พระองค์
ท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย จงป่าวร้องว่า พระนามของพระ
องค์ เป็นที่เชิดชู ” 5 จง ร้อง เพลง สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์
เพราะพระองค์ ทรงกระทํากิจอันดีเลิศ ให้เรือ
่ งนี้ รู กั
้ น ทัว่ ไป
ในแผ่น ดิน โลก 6 ชาวศิ โยนเอ๋ย จงโห่ รอ
้ งและร้องเสียงดัง
เพราะองค์บริสุทธิแห่
์ งอิส ราเอลนั ้นก็ใหญ่ยิง่ อยู่ ในหมู่ พวก
เจ้า

13
การทําลายกรุ ง บาบิโลน และปฏิปักษ์ ต่อ พระคริสต์ ใน
วันแห่งพระเยโฮวาห์
1 ภาระ เกี่ยว กับ บา บิโลน ตาม ซึ่งอิส ยาห์บุตร ชาย ของ
อามอสได้เห็น 2 จงชู ธงสัญญาณขึ้น บนภูเขาสูง จงเปล่ง
เสียงร้องเรียกเขาทัง้ หลาย จงโบกมือ ให้เขาเข้าไปในประตู
เมือง ของ ขุนนาง 3 ตัว เรา เอง ได้ บัญชา แก่ผู้ที่เรา ชําระ
ให้บริสุทธิแล้
์ ว เราได้เรียกชายฉกรรจ์ของเราให้จัดการตาม
ความโกรธของเรา คือผู้ที่ยินดีในความสูงส่งของเรา 4 เสียง
อึงอลบนภูเขาดัง่ เสียงมวลชนมหึมา เสียงอึงคะนึ งของราช
อาณาจักรทัง้ หลายของบรรดาประชาชาติที่รวมเข้าด้วยกัน
พระเยโฮวาห์ จอมโยธากําลัง ระดมพลเพื่อ สงคราม 5 เขา
ทัง้ หลาย มา จาก แผ่นดินอัน ไกล จาก สุด ปลาย ฟ้า สวรรค์
พระ เย โฮ วาห์ และ อาวุธ แห่ง พระพิโรธ ของ พระองค์ เพื่อ
จะทําลายแผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ 6 จงพิลาปรํา่ ไห้ซิ เพราะวัน แห่ง
พระเยโฮวาห์ มาใกล้แล้ว วัน นั ้น จะมา เป็นการทําลายจาก
องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 7 เพราะฉะนั ้น ทุกๆมือก็จะอ่อนเปลี้ย
และ จิตใจ ของ ทุก คน ก็ จะ ละลาย ไป 8 และ เขา ทัง้ หลาย
จะตกใจกลัว ความเจ็บ และความปวดจะเกาะเขา เขาจะ
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ทุรนทุรายดัง่ หญิง กําลัง คลอดบุตร เขาจะมองตากัน อย่าง
ตก ตะลึง หน้า ของ เขา แดง เป็น แสง ไฟ 9 ดูเถิด วัน แห่ง
พระเยโฮวาห์ จะมา โหดร้ายด้วยพระพิโรธและความโกรธ
อัน เกรีย
้ ว กราด ที่จะ กระทํา ให้แผ่น ดิน เป็นที่รกร้าง และ
พระองค์ จะ ทรง ทําลาย คน บาป ของ แผ่น ดิน เสีย จาก แผ่น
ดิน นั ้น 10 เพราะดวงดาวแห่ง ฟ้า สวรรค์ และหมู่ ดาวในนั ้น
จะไม่ ทอแสงของมัน ดวงอาทิตย์ก็จะมืด เมื่อ เวลาขึ้น และ
ดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงของมัน 11 เราจะลงโทษโลกเพราะ
ความชัว่ ร้าย และคนชัว่ เพราะความชัว่ ช้า ของเขา เราจะ
กระทํา ให้ ความเย่อ หยิง่ ของคนจองหองสิน
้ สุด และปราบ
ความยโสของคนโหดร้าย
อยู่

สมัย ความทุกข์ ลําบากใหญ่ ยงิ่ และคนอิสราเอลที่เหลือ

12

เรา จะ กระทํา ให้ คน มี ค่า มากกว่า ทอง คํา เนื้ อดี และ
มนุษย์มีค่ามากกว่าทองคําแห่งโอฟีร ์ 13 เพราะฉะนั ้น เราจะ
กระทําให้ฟ้าสวรรค์สัน
่ สะเทือน และแผ่นดินโลกจะสะท้าน
พลัด จาก ที่ ของ มัน โดย พระพิโรธ ของ พระ เย โฮ วาห์ จอม
โยธา ใน วัน แห่ง ความ โกรธ อัน เกรีย
้ ว กราด ของ พระองค์
14 คนทุก คนจะหัน เข้า สู่ชนชาติของตนเอง และคนทุก คน
จะหนี ไปยังแผ่นดินของตนเอง ดัง่ ละมัง่ ที่ถูกล่าหรือเหมือน
แกะที่ไม่มีผู้รวมฝูง 15 ทุกคนที่ เขาพบเข้า ก็ จะถูก แทงทะลุ
และทุกคนที่รวมเข้าด้วยกันกับพวกเขาก็จะล้มลงด้วยดาบ
16 เด็กเล็กๆของเขาจะถูกฟาดลงเป็ นชิน
้ ๆต่อหน้าต่อตาเขา
เรือนของเขาจะถูกปล้นและภรรยาของเขาจะถูกขืนใจ
การทําลายกรุ งบาบิโลน

17

ดูเถิด เราจะรบเร้า ให้ ชาวมีเดีย มาสู้เขา ผู้ซึ่ง ไม่เอาใจ
ใส่ในเรือ
่ งเงิน และไม่ไยดีในเรือ
่ งทองคํา 18 คัน ธนูของเขา
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จะฟาดชายหนุ่มลงเป็นชิน
้ ังเกิดจาก
้ ๆ เขาจะไม่ปรานี ต่อผูบ
ครรภ์ นั ยน์ ตาของเขาจะไม่ สงสารเด็ก 19 และบาบิโลน ซึ่ง
โอ่อา่ ในบรรดาราชอาณาจักร เมืองที่ สง่า และเป็นที่ภูมิใจ
ของชาวเคลเดีย จะเป็น ดัง เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์
เมื่อ พระเจ้า ทรงควํา่ มัน เสีย นั ้น 20 จะไม่มีใครเข้า อยู่ ในบา
บิโลน หรือ อาศัย อยู่ ตลอด ทุก ชัว่ อายุ คน อา ระ เบีย จะ ไม่
กางเต็นท์ ของเขาที่นั ่น ไม่มีผู้เลี้ยงแกะที่ จะให้ แกะของเขา
นอนลงที่นั ่น 21 แต่สัตว์ป่าจะนอนลงที่นั ่น และบ้านเรือนใน
นั ้น จะเต็ม ไปด้วยนกทึดทือ นกเค้าแมวจะอาศัย ที่นั ่น เมษ
ปิศาจจะเต้นรํา อยูที
่ ่ นั ่น 22 หมาจิง้ จอกจะเห่า หอนอยู่ ในที่
อาศัยอัน รกร้าง และมังกรจะร้องอยู่ ในวัง แสนสุข ของมัน
เวลาของเมืองนั ้นก็ใกล้เข้า มาแล้ว และวัน เวลาของมัน จะ
ไม่ยด
ื ให้ยาวไป

14

การรวบรวมคนอิสราเอลในอนาคต

1 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงมีพระเมตตาต่อยาโคบ

และ
จะทรงเลือกอิสราเอลอีก และจะทรงตัง้ เขาทัง้ หลายไว้ ใน
แผ่นดินของเขาเอง คนต่างด้าวจะสมทบกับเขา และติดพัน
อยู่ กับ วงศ์ วาน ของ ยา โคบ 2 และ ชนชาติ ทัง้ หลาย จะ รับ
เขาและนํา เขาทัง้ หลายมายัง ที่ ของเขา และวงศ์ วานของ
อิสราเอล จะ มีกรรมสิทธิใน
์ เขา เป็น ทาส ชาย หญิง ใน แผ่น
ดิน ของพระเยโฮวาห์ ผู้ที่จับ เขาเป็น เชลยจะถูก เขาจับ เป็น
เชลย และ จะ ปกครอง ผู้ที่เคย บีบ บังคับ เขา 3 และ ต่อ มา
ในวันที่ พระเยโฮวาห์ จะทรงประทานให้เจ้าได้ หยุด พัก จาก
ความ เศร้า โศก ของ เจ้า และ จาก ความ กลัว และ จาก งาน
หนั ก ซึ่ง เจ้า ถูกบัง คับ ให้กระทํา 4 เจ้าจะยกคํา ภาษิ ตนี้กล่าว
ต่อ กษั ตริย์แห่งบาบิ โลนว่า “เออ ผู้บีบ บัง คับก็ สงบไปแล้ว
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หนอ เมืองทองคํา ก็ สงบไปด้วยซิ 5 พระเยโฮวาห์ทรงหัก ไม้
พลองของคนชัว่ คทาของผู้ครอบครอง 6 ผู้ซึ่ง ตีชนชาติทัง้
หลาย ด้วย ความ พิโรธ ด้วย การ ตี อย่าง ไม่หยุด ยัง้ ผู้ซึ่ง ได้
ครอบ ครอง ประชาชาติ ด้วย ความ โกรธ ได้ถูก ข่มเหง โดย
ไม่มีผู้ใดยับยัง้
ความสงบสุขทัว่ โลก
โลก ทัง้ สินก
้ ็ พัก และ สงบ อยู่ เขา ทัง้ หลาย ร้อง เพลง
โพล่ง ออก มา 8 ต้นสน สาม ใบ เปรม ปรีดิ์ เพราะ เจ้า ต้นสน
สี ดาร์แห่ง เลบานอน ด้วย และ กล่าว ว่า ‘ตัง้ แต่เจ้า ตกตํ่า
ก็ไม่มีผู้โค่นขึ้นมาต่อสู้เราแล้ว’
7

ปฏิปักษ์ ต่อ พระ คริสต์ถูก ทิง้ ลง ใน นรก (ดนล 7:8; วว
19:20)
9 นรกเบื้องล่างก็ ต่ ืน เต้น เพื่อ ต้อนรับ เจ้า เมื่อ เจ้า มา มัน
ปลุก ให้ ชาวแดนคนตายมาต้อนรับ เจ้า คือ บรรดาผู้ ซ่ึง เคย
เป็น ผู้นํา ของโลก มัน ทําให้ บรรดาผู้ที่เคยเป็นกษั ตริย์แห่ง
ประชาชาติ ทัง้ หลายลุก ขึ้น มาจากพระที่นั่ง ของเขา 10 ทุก
ตนจะพูด และกล่าวแก่เจ้าว่า ‘เจ้าก็ออ
่ นเปลี้ยอย่างเราด้วย
หรือ เจ้ากลายเป็นอย่างพวกเราหรือ’ 11 ความโอ่อา่ ของเจ้า
ถูก นํา ลงมาถึง แดนคนตาย และเสียงพิณ ใหญ่ ของเจ้า ตัว
หนอนจะเป็นทีน
่ อนอยูใต้
่ ตัวเจ้า และตัวหนอนจะเป็นผ้าห่ม
ของเจ้า
การล้มลงของพญามารซาตาน
โอ ลูซีเฟอร์เอ๋ย โอรสแห่ง รุ ง่ อรุ ณ เจ้าร่วงลงมาจาก
ฟ้าสวรรค์แล้วซิ เจ้าถูกตัดลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอ เจ้า
ผู้ กระทํา ให้ บรรดา ประชาชาติ ตก ตํ่า น่ ะ 13 เจ้า รําพึง ใน ใจ
ของ เจ้า ว่า ‘ข้า จะ ขึ้น ไป ยัง ฟ้า สวรรค์ ข้า จะ ตัง้ พระที่นั่ง
12
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ของข้า ณ เหนื อ ดวงดาวทัง้ หลายของพระเจ้า ข้า จะนั ่ง บน
ขุนเขาชุมนุมสถาน ณ ด้านทิศ เหนื อ 14 ข้า จะขึ้น ไปเหนื อ
ความสูงของเมฆ ข้าจะกระทําตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุด
’ 15 แต่เจ้า จะ ถูก นํา ลง มา สู่นรก ยัง ที่ ลึก ของ ปาก แดน
16 บรรดา ผู้ที่เห็น เจ้า จะ เพ่งดูเจ้า และ จะ พิจารณา เจ้า ว่า
‘ชายคนนี้ หรือที่ทําให้โลกสัน
่ สะเทือน ผู้เขย่าราชอาณาจักร
ทัง้ หลาย 17 ผู้ที่ได้กระทํา ให้ โลก เป็น เหมือน ถิน
่ ทุรกัน ดาร
และควํา่ หัว เมืองของโลกเสีย ผู้ไม่ยอมให้เชลยกลับ ไปบ้าน
ของเขา’
การ ล่ม สลาย ของ บา บิ โลน กับ อาณาจักร ของ อัส ซีเรีย
(วว 18:1-24)
18 กษั ตริยทั
์ ง้ สิน
้ ของ บรรดา ประชาชาติ นอน อยู่ อย่าง
มีเกียรติ ต่างก็อยูในอุ
่
โมงค์ของตน 19 แต่เจ้าถูกเหวีย
่ งออก
ไป จาก หลุม ศพ ของ เจ้า เหมือน กิง่ ที่ พึง รังเกียจ เหมือน
เสื้อผ้า ของ ผู้ที่ถูก สังหาร คือ ที่ถูก แทง ด้วย ดาบ ผู้ซึ่ง ลง
ไป ยัง กอง หิน ของ หลุม ศพ เหมือน ซากศพ ที่ถูก เหยียบ ยํ่า
อยูใต้
่ ฝ่าเท้า 20 เจ้าจะไม่ได้รับ การฝัง ศพร่วมกับ เขา เพราะ
เจ้า ได้ ทําลายแผ่น ดิน ของเจ้า เจ้าได้ สังหารประชาชนของ
เจ้า ‘ขอ อย่า ให้ ใคร เอ่ย ถึง ชื่อ ของ เชื้อ สาย แห่ง ผู้ กระ ทํา
ความชัวอ
่ ีกเลย 21 จงเตรียมสังหารลูกๆของเขาเถิด เพราะ
ความชัว่ ช้า แห่งบิ ดาของเขา เกรงว่า เขาทัง้ หลายจะลุก ขึ้น
เป็น เจ้าของแผ่น ดิน และกระทํา ให้ พ้น
ื โลกเต็ม ไปด้วยหัว
เมือง’ ” 22 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว่า “เพราะเราจะลุก
ขึ้น สู้ กับ เขา และ จะ ตัด ชื่อกับ คน ที่เหลือ อยูและ
่
ลูก หลาน
ออก จาก บา บิโลน ” พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 23 “และ
เรา จะ กระทํา ให้ เป็น กรรมสิทธิ์ ของ อีกาบ้าน และ เป็น สระ
นํ้า และ จะ กวาด ด้วย ไม้กวาด แห่ง การ ทําลาย” พระ เย โฮ
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วาห์ จอม โยธา ตรัสดัง นี้ แหละ 24 พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา
ได้ ทรงปฏิญาณว่า “เรากะแผนงานไว้อย่างไร ก็จะเป็น ไป
อย่างนั ้น และเราได้มุ่งหมายไว้อย่างไร ก็จะเกิดขึ้นอย่างนั ้น
25 คือว่าเราจะตี คนอัสซีเรียในแผ่นดินของเราให้ยอ
่ ยยับไป
และบนภูเขาของเราเหยียบยํ่า เขาไว้ และแอกของเขานั ้น
จะพรากไปจากเขาทัง้ หลาย และภาระของเขานั ้น จากบ่า
ของเขาทัง้ หลาย” 26 นี่ เป็น ความมุ่ง หมายที่มุ่ง หมายไว้เกี่ย
วกับ แผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ และนี่ เป็น พระหัตถ์ ซ่ึง เหยียดออก
เหนื อ บรรดาประชาชาติทัง้ สิน
้ 27 เพราะพระเยโฮวาห์ จอม
โยธาทรงมุ่ง ไว้แล้ว ผู้ใดเล่า จะลบล้างเสีย ได้ พระหัตถ์ ของ
พระองค์ทรงเหยียดออก และผู้ใดจะหันให้กลับได้
การบีบบังคับและปัญหาต่างๆที่จะมาสู่อิสราเอล
28 ในปี ที่กษั ตริยอาหั
์
สสน
ิ้ พระชนม์ ภาระนี้ มีมาว่า 29 “ประ
เทศฟี ลิสเตียเอ๋ย เจ้าทุกคนอย่าเปรมปรีดิ์ไปเลย เพราะว่า
ตะบองซึ่ง ตีเจ้านั ้น หัก เสีย แล้ว เพราะงู ทับทางจะออกมา
จากรากเง่า ของงู และผลของมัน จะเป็น งู แมวเซา 30 และ
ลูกหัว ปี ของ คน ยากจน จะ มี อาหาร กิน และ คน ขัดสน จะ
นอนลงอย่างปลอดภัย แต่เราจะฆ่ารากเง่าของเจ้าด้วยการ
กันดารอาหาร และคนที่เหลือ อยูของเจ้
่
า จะถูก สังหารเสีย
31 โอ ประตูเมืองเอ๋ย พิลาปรํา
่ ไห้ซิ โอ กรุ งเอ๋ย จงร้องไห้ ประ
เทศฟี ลิ สเตีย เอ๋ย เจ้าทุก คนจงละลายเสีย เพราะควัน จะ
ออกมาจากทิศ เหนื อ และจะไม่มีคนล้า หลัง ในแถวของเขา
เลย” 32 จะตอบทูต ของประชาชาติ นั้นว่า อย่างไร ก็ว่า “พระ
เย โฮ วาห์ได้ทรง สถาปนา ศิโยน และ คน ยากจน ใน ชนชาติ
ของพระองค์จะได้วางใจในที่นั ้น”

15

ภาระเกี่ยวกับโมอับ
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1 ภาระเกี่ยวกับโมอับ เพราะนครอาร์แห่งโมอับถูกทําลาย

ร้างในคืน เดียวและได้ ถึง หายนะ เพราะนครคีรแห่
์ งโมอับ
ถูก ทําลายร้างในคืน เดียวและได้ ถึง หายนะ 2 เขาได้ ข้น
ึ ไป
ยัง บายิ ท และดี โบน ไปยัง ปูชนีย สถานสูง เพื่อ จะรํา่ ไห้ โม
อับ จะครํา่ ครวญถึง เนโบและถึง เมเดบา ศีรษะทุก ศีรษะจะ
โล้น และหนวดเคราทุก คนก็ถูกโกนออกเสีย 3 เขาจะคาด
ผ้า กระสอบอยู่ ในถนนหนทาง ทุกคนจะรํา่ ไห้ เป็น นั กหนา
ที่ บนหลังคาเรือนและตามถนน 4 เมืองเฮชโบนและเอเลอ
าเลห์ จะ ส่ง เสียง ร้อง เสียง ของ เขา จะ ได้ยน
ิ ไป ถึง เมือง ยา
ฮาส เพราะฉะนั ้นทหารที่ ถืออาวุธของโมอับจึงจะร้องเสียง
ดัง ชีวิตของเขาจะเป็นทีเ่ ศร้าโศกแก่เขา 5 จิตใจของข้าพเจ้า
จะร้องออกมาเพื่อโมอับ ผู้หลบภัยของโมอับนัน
้ จะหนี ไปยัง
โศอาร์ เหมือนยังวัวสาวที่มีอายุสามปี เพราะตามทางขึ้นไป
เมืองลูฮีท เขาจะขึ้น ไปครํา่ ครวญ ตามถนนสู่ เมืองโฮโรนา
อิม เขาจะเปล่ง เสียงร้องถึง การทําลาย 6 เพราะธารนํ้า ที่ นิ
มริมก็จะถูกทิง้ ร้าง ฟางก็เหีย
่ วแห้ง หญ้าก็ไม่งอก พืชที่เขียว
7
ชอุม
่ ไม่มีเลย เพราะฉะนั ้น ทรัพย์สินซึ่ง เขาเก็บ ได้ และที่
เขา สะสม ไว้ เขา จะ ขน เอา ไป ข้าม ลําธาร ต้น หลิว 8 เพราะ
เสียงร้องได้ กระจายไปทัว่ ชายแดนโมอับ เสียงครํา่ ครวญ
ไปถึงเอกลาอิม เสียงครํา่ ครวญไปถึงเบเออร์เอลิม 9 เพราะ
นํ้า ของเมืองดี โมนจะมี เลือดเต็ม ไปหมด ถึง กระนั ้น เรายัง
จะเพิม
่ ภัยแก่ดีโมนอีก คือให้สิงโตสําหรับชาวโมอับที่หนี ไป
และสําหรับคนที่เหลืออยูในแผ่
่
นดิน

16
ธิดาของโมอับมุ่งคอยอาณาจักรของพระคริสต์
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1 เจ้าจงส่งลูกแกะไปยังผูป
้ กครองแผ่นดินจากเส-ลาตาม

ทางถิน
่ ทุรกัน ดาร ไปยัง ภูเขาแห่ง ธิดาของศิโยน 2 เหมือน
นก ที่ กําลังบิน หนี อย่าง ลูก นก ที่พลัด รัง ธิดา ของ โม อับ จะ
เป็น อย่าง นั ้น ตรง ท่า ลุย ข้าม แม่ นํ้า อา ร โนน 3 “จง ให้คํา
ปรึกษา จง อํานวย ความ ยุติธรรม จง ทํา ร่ม เงา ของ ท่าน
เหมือน กลาง คืน ณ เวลา เที่ยง วัน จง ช่วย ซ่อน ผู้ถูก ขับ ไล่
อย่าหักหลังผู้ลี้ภัย 4 โมอับเอ๋ย จงให้ผู้ถูกขับไล่ของเราอาศัย
อยู่ ท่ามกลางท่าน จงเป็นที่ กําบัง ภัย แก่ เขาให้ พ้น จากหน้า
ผู้ทําลาย เพราะผู้ บีบ บังคับ ได้สิ้น สุด แล้ว ผู้ทําลายได้ หยุด
ยัง้ แล้ว และผู้เหยียบยํ่าได้ถูกเผาผลาญไปเสียจากแผ่นดิน
แล้ว 5 พระที่นั่งกจ
็ ะได้รบ
ั การสถาปนาด้วยความเมตตา บน
นั ้น จะมีผู้หน่งึ นั ่ง อยู่ ด้วยความจริง ในเต็นท์ ของดาวิด คือ
ท่านผู้พิพากษาและแสวงหาความยุติธรรม และรวดเร็วใน
การกระทําความชอบธรรม”
การทําลายความเย่อหยิง่ ของโมอับ
เรา ได้ยน
ิ ถึง ความ เย่อ หยิง่ ของ โม อับ ว่า เขา หยิง่ เสีย
จริงๆ ถึงความจองหองของเขา ความเย่อหยิง่ ของเขา และ
ความโกรธของเขา แต่คําโกหกของเขาจะไม่สําเร็จ 7 เพราะ
ฉะนั ้น โม อับ จะ ครํา่ ครวญ เพื่อ โม อับ ทุก คน จะ ครํา่ ครวญ
เจ้า ทัง้ หลาย จะ โอด ครวญ เนื่ อง ด้วย รากฐาน ของ เมือง คีร ์
หะ เรเชท เพราะ มัน จะ ถูก ทุบ แน่ นอน 8 เพราะ ทุ่ง นา แห่ง
เมือง เฮ ช โบ นอ่อ นระ ทวย ทัง้ เถา องุน
่ ของ สิบ มาห์ เจ้า
นาย ทัง้ หลาย แห่ง บรรดา ประชาชาติได้ตีกิง่ ของ มัน ลง ซึ่ง
ไปถึง เมืองยาเซอร์ และพเนจรไปถึง ถิน
่ ทุรกัน ดาร หน่อ ขอ
งมันกแ
็ ตกกว้างออกไปและผ่านข้ามทะเลไป 9 เพราะฉะนั ้น
ข้าพเจ้า จึง ร้องไห้ กับ คน ร้องไห้ ของ เมือง ยา เซอร์ เนื่ อง
ด้วยเถาองุน
่ ของสิบ มาห์ โอ เฮชโบนและเอเลอาเลห์เอ๋ย
6
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ข้าพเจ้า จะ ราด เจ้า ด้วย นํ้าตา ของ ข้าพเจ้า เพราะ เสียง โห่
ร้องเนื่ องด้วยผลฤดู รอ
้ นของเจ้า และเนื่ องด้วยข้าวที่เกี่ยว
เก็บ ของ เจ้า ได้ สงบ ลง แล้ว 10 เขา เอา ความ ชื่นบาน และ
ความยินดี ไปเสีย จากที่สวนผลไม้ เขาไม่ รอ
้ งเพลงกัน ตาม
สวนองุน
่ ไม่มีใครโห่ร้อง ตามบ่อยํ่าองุน
่ ไม่มีคนยํ่าให้น้ําองุน
่
11
ออก ข้าพเจ้าทําให้เสียงเห่ย่าํ องุน
่ เงียบเสียแล้ว ฉะนั ้นจิต
ของข้าพเจ้า จึง จะรํา่ ไห้ เหมือนพิณ เขาคู่ เพื่อ โมอับ และใจ
ของข้าพเจ้า รํา่ ไห้ เพื่อ คีร ์เฮเรส 12 และต่อ มาเมื่อ เห็นว่า โม
อับ เหน็ ดเหนื่ อยอยูที
่ ่ปูชนีย สถานสูง นั ้น และเมื่อ เขาจะเข้า
มาในสถานบริสุทธิ์ของเขาเพื่อจะอธิษฐาน เขาก็จะไม่ได้รับ
ผล
คําพยากรณ์ เรือ
่ งประเทศโมอับ
นี่ เป็น พระ วจนะ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ตรัส เกี่ยว กับ โม อับ
ใน อดีต 14 แต่บัดนี้ พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “ภายใน สาม ปี
ตาม ปี จ้าง ลูกจ้าง สง่า ราศี ของ โม อับ จะ ถูก เหยียด หยาม
แม้มวลชนมหึมาของเขาทัง้ สินก
่ ้นก็
้ ็ดี และคนที่เหลือ อยูนั
จะน้ อยและกะปลกกะเปลี้ย”
13

17

ภาระเกี่ยวกับเมืองดามัสกัส
ภาระ เกี่ยว กับ เมือง ดามัสกัส ดูเถิด ดามัสกัส จะ หยุด
ไม่ เป็น เมือง และ จะ กลาย เป็นก อง สิง่ ปรักหัก พัง 2 เมือง
ต่างๆของอาโรเออร์จะเริศร้างเป็นนิ ตย์ จะเป็นที่สําหรับฝูง
แพะแกะ ซึ่งมันจะนอนลงและไม่มีผู้ใดจะให้มันกลัว 3 ป้อม
ปราการจะสูญหายไปจากเอฟราอิม และราชอาณาจักรจะ
สูญหาย ไป จาก ดามัสกัส และ คน ที่เหลือ อยูของ
่
ซีเรีย พวก
เขาจะเป็น เหมือนสง่า ราศี ของคนอิสราเอล พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 4 และต่อมาในวันนั ้นสง่าราศี ของ
1
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ยาโคบจะตกตํ่า และความอ้วนที่ เนื้ อ ของเขาจะซูบ ผอมลง
5 และจะเป็ น เหมือนเมื่อ คนเกี่ยวข้าวเก็บ เกี่ยวพืช ข้าวที่ตัง
้
อยูและแขนของเขาจะเกี
่
่ยวรวงข้าว และจะเป็นเหมือนเมื่อ
คนหนึ่ งเก็บรวงข้าวในที่หุบเขาเรฟาอิม 6 จะมีผลองุน
่ เหลือ
อยู่ บ้างในนั ้น เหมือนอย่างเมื่อ ตี ต้น มะกอกเทศให้ ลูก หล่น
จะมีเหลือ อยูที
่ ่ยอดสูง ที่สุด สองสามลูก หรือ ที่ เหลือ บนกิง่
ไม้ ผลสี่ หา้ ลูก พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอิส ราเอลตรัสดัง
นี้ แหละ 7 ในวันนั ้น คนจะมองดูพระผู้สร้างตน และนั ยน์ ตา
เขาจะเอาใจใส่ ในองค์บริสุทธิของอิ
สราเอล 8 เขาจะไม่ มอง
์
แท่ นบูชา ผลงานแห่งมือ ของเขา และเขาจะไม่เอาใจใส่สิ่ง
ที่ นิว
้ ของ เขา เอง ได้ กระทํา ขึ้น ไม่ว่า จะ เป็น เสา รู ป เคารพ
หรือ รู ป เคารพ ทัง้ หลาย 9 ใน วัน นั ้น เมือง เข้ม แข็ง ของ เขา
จะเป็น เหมือนกิง่ ไม้ที่ถูกทอดทิง้ และกิงก
่
่ ้า นที่อยูบนยอด
สูง ที่สุด ซึ่ง เขา ได้ ละทิง้ เพราะ คน อิสราเอล และ จะ มี การ
รกร้างว่างเปล่าเกิดขึ้น 10 เพราะเจ้าได้ หลงลืมพระเจ้าแห่ง
ความรอดของเจ้า เสีย และมิได้จดจํา ศิลาเข้ม แข็ง ของเจ้า
ฉะนั ้น เจ้า จะปลูก ต้น อภิรมย์ และจะปลูกกงิ่ ไม้ต่างชาติลง
11 เจ้าจะทําให้ มัน งอกในวันที่เจ้าปลูก มัน และจะทําให้ มัน
ออกดอก ใน เช้า ของ วันที่เจ้า หว่าน ถึง กระนั ้น ผล การ เก็บ
เกี่ยว ก็ จะ หนี ไป ใน วัน แห่ง ความ กลัดกลุ้ม และ ความ ทุกข์
ใจ อย่าง เหลือ เกิน 12 วิบัติแก่ชนชาติทัง้ หลาย เป็นอัน มาก
ซึ่ง ทํา เสีย งกึกก้ องเหมือนทะเลก้องกึก และแก่ เสียงครืนๆ
ของ ชนชาติทัง้ หลาย ซึ่ง ครืนๆ เหมือน เสียง ครืนๆ ของ นํ้า
ที่มีกําลัง มาก 13 ชนชาติทัง้ หลายครืนๆเหมือนเสียงครืนๆ
ของนํ้า เป็นอัน มาก แต่พระเจ้า จะทรงขนาบไว้ และมัน จะ
หนี ไป ไกล เสีย จะ ถูก ไล่ ไป เหมือน แกลบ ต้อง ลม บน ภูเขา
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เหมือน พืช แห้ง ปลิว ไป ต่อ หน้า ลม หมุน 14 ดูเถิด พอ เวลา
เย็น ก็ความสยดสยอง ก่อนรุ ง่ เช้า ก็ไม่มีเขาทัง้ หลายแล้ว
นี่ เป็น ส่วนของบรรดาผู้ที่ริบ ของของเรา และเป็น ส่วนของ
ผู้ที่ปล้นเรา

18

ประเทศเอธิโอเปียในสมัยที่อส
ิ ราเอลถูกรวบรวมกันอีก
วิบัติแก่แผ่น ดิน แห่ง ปีก ที่กระหึ่ม ซึ่ง อยู่ เลย แม่น้ํา ทัง้
หลายแห่ง เอธิโอเปีย 2 ซึ่ง ส่ง ทูต ไปโดยทางทะเล โดยเรือ
ต้น กก บน นํ้า กล่าว ว่า “เจ้า ผู้ สื่อสาร ที่ รวดเร็ว เอ๋ย จง ไป
ยัง ประชาชาติที่ถูกก ระ จัด กระจาย และ ถูก ปอก เปลือก ยัง
ชนชาติที่เขา กลัว ตัง้ แต่แรก ยัง ประชาชาติที่เข้ม แข็ง และ
มัก ชนะ ซึ่ง แผ่น ดิน ของเขามีแม่น้าํ แบ่ง” 3 ท่านทัง้ ปวงผู้
เป็น ชาว พิภพ ท่าน อาศัย อยู่ บน แผ่น ดิน โลก เมื่อ เขา ยก
อาณั ติสัญญาณขึ้น บนภูเขา จงมองดู เมื่อ เขาเป่า แตร จง
ฟัง 4 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า “เรา จะ
พัก ผ่อนและจะพิจารณาจากที่ อาศัย ของเรา เหมือนความ
ร้อนที่ กระจ่างอยู่ บนผัก หญ้า เหมือนอย่างเมฆแห่ง นํ้าค้าง
ใน ความ ร้อน ของ ฤดูเกี่ยว ” 5 เพราะ ก่อน ถึง ฤดูเกี่ยว ดอก
ตูม เบ่ง บาน เต็มที่แล้ว และ ผล องุน
่ เปรีย
้ ว กําลัง สุก อยู่ ใน
ช่อ ของมัน พระองค์จะทรงตัด แขนงออกด้วยขอลิด แขนง
และ นํา ออก ไป และ จะ ทรง ตัดกงก
ิ่ ้าน นั ้น ลง เสีย 6 และ
เขา ทัง้ หลาย จะ ถูก ทิง้ ไว้ ทัง้ หมด ให้แก่เหยี่ยว ที่อยูบนภู
่
เขา
และ แก่สัตว์แห่ง แผ่น ดิน โลก และ นก กิน เหยื่อ จะ กิน เสีย
ใน ฤดูร้อน และ บรรดา สัตว์ ทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่น ดิน โลก จะ กิน
เสีย ในฤดูหนาว 7 ในครัง้ นั ้น เขาจะนํา ของกํานั ล มาถวาย
แด่ พระเยโฮวาห์จอมโยธาจากชนชาติที่ถูกกระจัด กระจาย
1
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และ ถูก ปอก เปลือก จาก ชนชาติที่เขา กลัว ตัง้ แต่แรก จาก
ประชาชาติที่เข้ม แข็ง และ มัก ชนะ ซึ่ง แผ่น ดิน ของ เขา
มีแม่น้าํ แบ่ง ยังสถานที่แห่งพระนามของพระเยโฮวาห์จอม
โยธา คือภูเขาศิโยน

19
ภาระเกี่ยวกับอียป
ิ ต์
ภาระ เกี่ยว กับ อียป
ิ ต์ ดูเถิด พระ เย โฮ วาห์ ทรง เมฆ อัน
รวดเร็ว และ จะ เสด็จ มายังอียป
ิ ต์ ต่อ พระ พักตร์พระองค์
รู ป เคารพ แห่งอียป
ิ ต์ จะ สัน
่ สะเทือน และ ใจ ของ คน อียป
ิ ต์
จะ ละลาย ไป ภายใน ตัว เขา 2 และ เรา จะ กวน ให้ คน
อียป
ิ ต์ต่อสู้กับ คน อียป
ิ ต์ และ เขา จะ สู้ รบ กัน ทุก คน รบ พี่
น้ องของตน และทุก คนรบเพื่อนบ้านของตน เมืองรบกับ
เมือง ราชอาณาจักรรบกับ ราชอาณาจักร 3 และในสมัย นั ้น
คนอียป
ิ ต์ก็จะจนใจ และเราจะกระทํา ให้ แผนงานของเขา
ยุง่ เหยิง และเขาจะปรึกษารู ป เคารพและพวกหมอดู และ
คนทรง และพ่อ มดแม่มด 4 และเราจะมอบคนอียป
ิ ต์ไว้ใน
มือ ของ นาย ที่แข็ง กระด้าง และ กษั ตริย์ดุร้าย คน หนึ่ ง จะ
ปกครอง เหนื อ เขา องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เย โฮ วาห์ จอม
โยธา ตรัสดัง นี้ แหละ 5 และ นํ้า จะ แห้ง ไป จาก ทะเล และ
แม่น้ํา จะ แห้ง ผาก 6 และ แม่น้ํา ของ มัน จะ เน่า เหม็น และ
แม่น้ํา แห่ง การ ป้องกัน จะ น้ อย ลง และ แห้ง ไป ต้นอ้อ และ
กอปรือ จะเหีย
่ วแห้ง 7 กอแขมที่แม่น้ํา ที่ริม ฝั่ งแม่นํ้า และ
ทัง้ สินที
้ ่ หว่าน ลง ข้าง แม่น้ํา นั ้น จะ แห้ง ไป จะ ถูก ไล่ ไป เสีย
และไม่มีอีก 8 ชาวประมงจะร้องทุกข์ คือ บรรดาผู้ที่ตกเบ็ด
ในแม่น้ํา จะไว้ทุกข์ และผู้ที่ทอดแหลงในนํ้า จะอ่อนระทวย
9 คน งาน ที่หวีป่ าน จะ อับอาย ทัง
้ คน ที่ ทอ ฝ้าย ขาว ด้วย
10 บรรดาผู้ที่ทําเขื่อนและสระนํ้าสําหรับปลา เป้ าหมายของ
1
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เขาจะถูกบีบ คัน
้ 11 พวกเจ้า นายแห่ง โศอัน โง่ เขลาทีเดียว
ที่ปรึกษาที่ฉลาดของฟาโรห์ให้คําปรึกษาอย่างโง่เขลา พวก
เจ้าจะพูดกับฟาโรห์ได้อย่างไรว่า “ข้าพระองค์ เป็นบุตรของ
นั ก ปราชญ์ เป็น เชื้อ สายของกษั ตริย์โบราณ ” 12 พวกท่าน
อยูที
่ ่ไหน นั ก ปราชญ์ของท่านอยูที
่ ่ไหน ให้เขาบอกท่านและ
ให้เขาทําให้แจ้งซิว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธามี พระประสงค์
อะไรกับ อียป
ิ ต์ 13 เจ้านายแห่ง โศอัน กลายเป็น คนโง่ และ
เจ้า นายแห่ง โนฟถูก หลอกลวงแล้ว บรรดาผู้ที่เป็น ศิลามุม
เอกของตระกูล ของอียป
ิ ต์ ได้นํา อียป
ิ ต์ให้หลงไป 14 พระเย
โฮ วาห์ ทรง ปน ดวง จิต แห่ง ความ ยุง่ เหยิง ไว้ ใน อียป
ิ ต์ และ
เขาทัง้ หลายได้กระทําให้อียป
ิ ต์แชเชือนในการกระทําทัง้ สิน
้
ของมัน ดัง่ คนเมาโซเซอยู่ บนสิง่ ที่ เขาอาเจียน 15 ไม่มีอะไร
ที่ จะกระทํา ได้ เพื่อ ช่วยอียป
ิ ต์ ซึ่ง หัวก็ดี หางก็ดี หรือกงก
ิ่ ้า
นก็ดี ต้น กก ก็ดี ไม่อาจ จะ ทําได้ 16 ใน วัน นั ้นอียป
ิ ต์ จะ เป็น
เหมือน ผู้หญิง จะ เกรง กลัว และ หวาด กลัว ต่อ พระหัตถ์ ซึ่ง
พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงกวัดแกว่งเหนื อเขา 17 และแผ่น
ดิน ยู ดาห์ จะเป็นที่ หวาดกลัว แก่ คนอียป
ิ ต์ เมื่อ กล่าวชื่อ ให้
คนหนึ่ ง คนใดเขาก็ จะกลัว เพราะพระประสงค์ ของพระเย
โฮวาห์ จอมโยธา ซึ่ง ทรงประสงค์ ต่อ เขาทัง้ หลาย 18 ในวัน
นั ้น จะมี หา้ หัว เมืองในแผ่นดินอียป
ิ ต์ ซ่ึง พูด ภาษาของคานา
อัน และปฏิญาณต่อ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา เมืองหนึ่ ง เขา
จะเรียกว่า เมืองแห่ง การรือ
้ ทําลาย 19 ในวัน นั ้น จะมี แท่น
บูชาแท่น หนึ่ ง แด่ พระเยโฮวาห์ ในท่า มกลางแผ่นดินอียป
ิ ต์
และ มี เสา สําคัญ แด่ พระ เย โฮ วาห์ที่พรมแดน 20 จะ เป็น
หมายสําคัญ และเป็น พยานในแผ่นดินอียป
ิ ต์ ถึง พระเยโฮ
วาห์ จอมโยธา เพราะเมื่อ เขาทัง้ หลายร้องทูล ต่อ พระเยโฮ
วาห์เหตุด้วยผู้ บีบ บังคับ เขา พระองค์จะทรงส่ง ผู้ ชว
่ ยผู้ยิง่
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ใหญ่มาให้เขา และผู้ นั้น จะทรงช่วยเขาให้พ้น 21 และพระ
เยโฮวาห์ จะสําแดงพระองค์ให้เป็นที่รู จั
้ ก แก่ คนอียป
ิ ต์ และ
คนอียป
ิ ต์จะรู จ
้ ักพระเยโฮวาห์ในวันนั ้น และจะถวายเครือ
่ ง
สักการบูชาและเครือ
่ งถวาย และเขาทัง้ หลายจะปฏิญาณ
ต่อ พระ เย โฮ วาห์ และ ปฏิ บัติตาม 22 และ พระ เย โฮ วาห์ จะ
โจมตีอียป
ิ ต์ ทรง โจมตีพลาง ทรง รักษา พลาง และ เขา ทัง้
หลายจะหัน กลับ มาหาพระเยโฮวาห์ และพระองค์ จะทรง
ฟัง คํา วิงวอน ของ เขา และ ทรง รักษา เขา 23 ใน วัน นั ้น จะ
มี ทางหลวง จา กอียป
ิ ต์ถึงอัส ซีเรีย และ คน อัส ซีเรีย จะ เข้า
มายังอียป
ิ ต์ และคนอียป
ิ ต์ยงอ
ั ัสซีเรีย และคนอียป
ิ ต์จะปรน
นิ บัติพร้ อม กับ คน อัส ซีเรีย 24 ใน วัน นั ้นอิส รา เอล จะ เป็นที่
สาม กับ อียป
ิ ต์ และ กับ อัส ซีเรีย เป็น พร ท่ามกลาง แผ่น ดิน
นั ้น 25 เป็นผู้ที่พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงอํานวยพระพร
ว่า “อียป
ิ ต์ชนชาติของเราจงได้ รบ
ั พร และอัส ซีเรีย ผลงาน
แห่งมือของเรา และอิสราเอลมรดกของเรา”

20

อัสซีเรียจะทําลายอียป
ิ ต์และเอธิโอเปีย
ในปีที่ทารทาน (ผู้ซึ่ง ซาร์กอนกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย ทรง
ใช้มานัน
้ ) ได้มาถึง เมือ งอัช โดดและได้ต่อสู้ยึด เมือ งอัช โดด
นั ้นได้ 2 ในครัง้ นั ้นพระเยโฮวาห์ตรัสโดยอิสยาห์บุตรชายอา
มอสว่า “จงไปแก้ ผ้า กระสอบออกจากบัน
้ เอวของเจ้า และ
เอา รองเท้า ออก จาก เท้า ของ เจ้า” และ ท่าน ก็ กระทํา ตาม
เดิน เปลือย กาย และ เท้า เปล่า 3 และ พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า
“อิส ยาห์ผู้รบ
ั ใช้ของ เรา เดิน เปลือย กาย และ เท้า เปล่า สาม
ปี เป็น หมาย สําคัญ และ เป็น มหัศจรรย์แก่อียป
ิ ต์และ แก่
4
เอธิโอเปีย ฉั นใด กษั ตริยแห่
์ งอัส ซีเรีย จะ นํา คน อียป
ิ ต์ ไป
เป็น เชลย และ จะ กวาด คน เอธิโอเปีย ไป เป็น เชลย ทัง้ คน
หนุ่มสาวและคนแก่ เปลือยกายและเท้าเปล่า เปิดก้น เป็นที่
ละอายแก่อียป
ิ ต์ 5 แล้วเขาทัง้ หลายจะกลัวและอับอายด้วย
1
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เหตุ เอธิโอเปีย ความ หวัง ของ เขา และ อียป
ิ ต์ ความ โอ้อวด
ของ เขา 6 และ ชาว เกาะ นี้ จะ กล่าว ใน วัน นั ้นว่า “ดูเถิด
นี่ แหละผู้ ซ่ึง เราหวัง ใจ และผู้ ซ่ึง เราหนี ไปหาความช่วยให้
พ้นจากกษั ตริย์อส
ั ซีเรีย และเราจะหนี ให้พ้นได้อย่างไร”

21

ภาระเกี่ยวกับถิน
่ ทุรกันดารเมื่อกษั ตริย์เซนนาเคอริบจะ
บุกรุ ก
1

ภาระ เกี่ยว กับ ถิน
่ ทุรกัน ดาร ของ ทะเล เหมือน ลม
หมุน ใน ภาค ใต้ พัด เกลี้ยง ไป มัน มา จาก ถิน
่ ทุรกัน ดาร
2
จาก แผ่นดินอัน น่า คร้าม กลัว เขา บอก นิ มิตที่เหี้ ยม หาญ
แก่ข้าพเจ้า ว่าผูป
้ ล้นเข้าปล้น ผู้ทําลายเข้าทําลาย โอ เอลาม
เอ๋ย จงขึ้น ไป โอ มีเดีย เอ๋ย จงเข้า ล้อมซึ่งมัน ให้เกิ ดการถ
อนหายใจทัง้ สิน
้ เราได้ กระทํา ให้สิ้น ไปแล้ว 3 เพราะฉะนั ้น
บัน
้ เอวของข้าพเจ้า จึง เต็มด้วยความแสนระทม ความเจ็บ
ปวดฉวยข้าพเจ้า ไว้อย่างความเจ็บ ปวดที่ หญิง กําลัง คลอด
บุตร ข้าพเจ้า จนใจเพราะสิง่ ที่ได้ยน
ิ ข้าพเจ้า ท้อถอยเพราะ
4
สิง่ ที่ได้เห็น จิตใจของข้าพเจ้าฟุ้งซ่านไป ความหวาดเสียว
กระทํา ให้ ข้าพเจ้า ครันคร
่
้าม แสง โพล้เพล้ ซึ่ง ข้าพเจ้า หวัง
กลับ ทําให้ ข้าพเจ้า สัน
่ สะเทือน 5 จงเตรียมสํารับ ไว้ จงเฝ้า
อยู่ บน หอคอย จง กิน จง ดื่ม เจ้า นาย ทัง้ หลาย เอ๋ย จง ลุก
ขึ้น ชโลม โล่ไว้ด้วย นํ้ามัน 6 เพราะ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ตรัส
กับ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า “จงไป ตัง้ ยามให้ เขาไปร้องประกาศสิง่
ที่ เขา เห็น” 7 เขา ได้เห็ นรถ รบ พร้อม กับ พล ม้า เป็น คู่ๆ รถ
เทียมลาเป็นคู่ๆและรถเทียมอูฐเป็นคู่ๆ เขาได้ฟังอย่างพินิจ
พิเคราะห์ อย่างพินิจพิเคราะห์ที เดียว 8 แล้วผู้เห็นได้รอ
้ งว่า
“พวกเขามาดุจ สิงโต ข้า แต่องค์พระผู้ เป็น เจ้า ข้า พระองค์

หนังสืออิสยาห์ 21:9

43

หนังสืออิสยาห์ 21:17

ยืน อยู่ บน หอคอย ตลอด ไป ใน กลาง วัน ข้า พระองค์ ประจํา
อยูที
่ ่ตําแหน่ ง ของข้า พระองค์ ตลอดหลายคืน 9 และ ดูเถิด
รถรบพร้อมพลรบกับ พลม้า เป็น คู่ๆ กําลัง มา” และเขาตอบ
ว่า “บาบิ โลนล่ม แล้ว ล่ม แล้ว บรรดารู ป เคารพสลัก ทัง้ สิน
้
10
แห่ง พระของเขา พระองค์ทรงทําลายลงถึง พื้น ดิน” โอ
ท่านผู้ถูกนวดและผู้ถูกฝัด ของข้าพเจ้า เอ๋ย ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ
อะไร จาก พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา พระเจ้า แห่งอิส รา เอล
ข้าพเจ้าก็รอ
้ งประกาศแก่ท่านอย่างนั ้น
ภาระเกี่ยวกับดูมาห์

11

ภา ระ เกี่ยว กับดูมาห์ มีคน หนึ่ ง เรียก ข้าพเจ้า จาก เส
อีรว่์ า “คน ยาม เอ๋ย ดึก เท่าไร แล้ว คน ยาม เอ๋ย ดึก เท่าไร
แล้ว” 12 คนยามตอบว่า “เช้า มาถึง กลางคืน มาด้วย ถ้า จะ
ถาม ก็ถามเถิด จงกลับมาอีก”
ภาระเกี่ยวกับอาระเบีย
ภาระเกี่ยวกับ อาระเบีย โอ กระบวนพ่อค้า ของคนเดด
าน เอ๋ย เจ้า จะ พัก อยู่ ใน ดง ทึบ ใน อา ระ เบีย 14 ชาว แผ่น
ดิน เท มา ได้ เอา นํ้า มา ให้ คน กระหาย เขา เอา ขนมปัง มา
ต้อนรับ คนลี้ภัย 15 เพราะเขาได้หนี จากดาบ จากดาบที่ ชก
ั
ออก จากธนูที่โก่งอยู่ และจากสงครามซึ่งทําให้ทุกข์ทรมาน
เป็น อย่างมาก 16 เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ ข้าพเจ้า
ดังนี้ ว่า “สง่าราศี ทัง้ สิน
้ ของเคดาร์จะถึงที่ สุดภายในปี เดียว
ตามปี จ้างลูกจ้าง 17 และนั กธนูที่เหลืออยูของทแกล้
่
วทหาร
แห่ง ชาวเคดาร์จะเหลือ น้ อย เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของอิสราเอลได้ตรัสแล้ว”
13

22

ภาระเกี่ยวกับที่ลุ่มแห่งนิ มิต
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ภาระเกี่ยวกับที่ลุ่ม แห่ง นิ มิต ที่เจ้าได้ขึ้น ไป เจ้าทุก คน
ที่บน หลังคา เรือน นั ้น เป็น เรือ
่ ง อะไร กัน 2 เจ้า ผู้ เป็น เมือง
ที่ เต็มด้ว ยกา รโห่ร้อง เมือง ที่อึกทึก ครึกโครม นคร ที่ เต้น
โลด ผู้ที่ถูก ฆ่า ของ เจ้า มิได้ถูก ฆ่า ด้วย ดาบ หรือ ตาย ใน
สงคราม 3 ผู้ครองเมืองของเจ้า ทัง้ หมดหนี กัน ไปแล้ว เขา
ถูกจับได้โดยนายธนู ชายฉกรรจ์ของเจ้าทุกคนถูกจับแม้วา่
เขา ได้หนี ไป ไกล แล้ว 4 เพราะ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ว่า “อย่า
มองข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้า หลัง่ นํ้าตาอย่างขมขื่น อย่า อุตส่าห์
เล้าโลม ข้าพเจ้า เลย เหตุด้วย การ ทําลาย ธิดา แห่ง ชนชาติ
ของข้าพเจ้า” 5 เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธา
ทรง มีวัน หนึ่ ง เป็น วาระ จลาจล วาระ เหยียบ ยํ่า และ วาระ
ยุง่ เหยิง ในที่ลุ่ม แห่ง นิ มิต คือ การพัง กําแพงลงและโห่ รอ
้ ง
6
ให้แก่ภูเขา เอลามหยิบ แล่ง ธนู กับ เหล่า รถรบพร้อมพล
รบและพลม้าและคีรก็
์ เผยโล่ 7 ต่อมาที่ลุ่มที่ดีที่สุดของท่าน
จะเต็ม ไปด้วยรถรบ และพลม้า จะเข้า ประจํา ที่ประตู เมือง
8 พระองค์ทรงเอาสิง
่ ปิดบัง ยู ดาห์ไปเสีย แล้ว ในวัน นั ้น ท่าน
ได้มองที่อาวุธแห่งเรือนพนา 9 ท่านได้เห็นช่องโหว่แห่งนคร
ดาวิด ว่า มี หลายแห่ง แล้วท่า นทัง้ หลายก็เก็บน้าํ ในบ่อ ล่าง
10 และ ท่าน ก็ นั บ เรือน ของ เยรู ซาเล็ม และ ท่าน ก็ พัง เรือน
มาเสริม กําแพงเมือง 11 ท่านทํา ที่ ขับน้าํ ไว้ ระหว่างกําแพง
ทัง้ สองเพื่อ รับน้าํ ของสระเก่า แต่ท่านมิได้มองดูผู้ที่ได้ทรง
บันดาล เหตุ และ มิได้เอาใจ ใส่ผู้ทรง วางแผน งาน นี้ ไว้นาน
มา แล้ว 12 ใน วัน นั ้น องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอม โยธา
ทรงเรียกให้รํา่ ไห้และครํา่ ครวญ ให้มีศีรษะโล้น และให้ คาด
ตัวด้วยผ้ากระสอบ 13 และ ดูเถิด มีความชื่นบานและความ
ยินดี มีการ ฆ่า วัว และ ฆ่า แกะ มีการกิน เนื้ อ และ ดื่มน้าํ
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องุน
่ “ให้เรา กิน และ ดื่ม เถิด เพราะ ว่า พรุ ง่ นี้ เรา จะ ตาย”
14 พระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ ทรงสําแดงในหูของข้าพเจ้าว่า
“แน่ ทีเดียวที่ จะไม่ ลบความชัว่ ช้า อัน นี้ ให้เจ้า จนกว่า เจ้า จะ
ตาย” องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้
การพิพากษาต่อเชบนาห์
องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอม โยธา ตรัสดัง นี้ ว่า “ไป
เถิด ไปหาผูร้ ก
ั ษาทรัพย์สมบัติคนนี้ คือไปยังเชบนาห์ ผูด
้ ูแล
ราชสํานั ก และจงพูดกับ เขาว่า 16 เจ้ามีสิทธิอะไรที
่นี่ และ
์
เจ้า มี ใคร อยูที
่ ่ นี่ เจ้า จึง สกัด อุโมงค์ที่ นี่ เพื่อ ตัว เจ้า เอง ดุจ
คนสกัด อุโมงค์ ในที่สูง และสลัก ที่อยูสํ
่ าหรับ ตนเองในศิลา
17 ดูเถิด พระเยโฮวาห์ จะทรงเหวีย
่ งเจ้า ออกไปให้เป็น เชลย
อย่างแรง พระองค์จะทรงฉวยเจ้า ให้แน่ น 18 และม้วนเจ้า
และ ขว้าง เจ้า ไป อย่าง ลูก บอล ล์ ยัง แผ่น ดิน กว้าง เจ้า จะ
ตาย ที่นั ่น และ ที่ นั ่น จะ มี รถ รบ อันต ระ การ ของ เจ้า เจ้า ผู้
เป็นที่อดสูแก่เรือน นาย ของ เจ้า 19 เรา จะ ผลัก เจ้า ออก ไป
จาก ตําแหน่ ง ของ เจ้า และ เจ้า จะ ถูกดึง ลง มา จาก หน้าที่
ของ เจ้า 20 อยูมา
่ ใน วัน นั ้น เรา จะ เรียก ผู้รับ ใช้ของ เรา คือ
เอ ลี ยาคิ ม บุตร ชาย ฮิ ล คี ยาห์ 21 เรา จะ เอา เสื้อ ยศ ของ
เจ้า มา สวม ให้เขา และ จะ เอา ผ้า คาด ของ เจ้า คาด เขา ไว้
และจะมอบอํานาจปกครองของเจ้า ไว้ ในมือ ของเขา และ
เขาจะเป็น ดังบิ ดาแก่ ชาวเยรู ซาเล็ม และแก่วงศ์วานยู ดาห์
22 และ เรา จะ วาง ลูกกุญ แจ ของ วัง ดา วิด ไว้ บน บ่า ของ เขา
เขา จะ เปิด และ ไม่มีผู้ใด ปิด เขา จะ ปิด และ ไม่มีผู้ใด เปิด
23 และ เรา จะ ตอก เขา ไว้ เหมือน ตอก หมุด ใน ที่มัน
่ คง และ
24
เขาจะเป็นที่นั่งมีเกียรติแก่วงศ์วานบิดาของเขา และเขา
ทัง้ หลาย จะ แขวน ไว้ บน ตัว เขา ซึ่ง สง่า ราศี ทัง้ สิน
้ ของ วงศ์
15
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วาน บิดา ของ เขา ลูก หลาน ผู้สืบสาย ภา ชนะ เล็กๆ ทุก ชิน
้
ตัง้ แต่ถ้วย จนถึง เหยือก ทัง้ สิน
้ 25 พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา
ตรัสว่า ในวันนั ้นหมุดที่ปักแน่ นอยูใ่ นที่มัน
่ จะหลุด มันจะถูก
โค่น ลงและตกลงมา และภาระที่อยูบนนั
่
้น จะถูก ขจัด ออก
เพราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว”

23
ภาระเกี่ยวกับเมืองไทระและเมืองไซดอน
1 ภาระ เกี่ยว กับ เมือง ไท ระ บรรดา กําปั่ น แห่ง ทาร ชิ ช
เอ๋ย จง ครํา่ ครวญ เพราะ ว่า เมือง นั ้น ถูก ทําลาย ร้าง เสีย
แล้ว ไม่มีเรือน หรือ ท่า จอด เรือ เผย ให้ เขา ทัง้ หลาย ประ
จักษ์ ณ แผ่นดิน คิ ทธิ ม 2 ชาวเกาะเอ๋ย จงนิ่ ง เสีย เจ้าซึ่ง
พ่อค้า แห่ง เมือง ไซ ดอน ที่ผู้ผ่าน ข้าม ทะเล ไป ได้ทําให้เจ้า
เต็ม บริบูรณ์ 3 และ ข้าม นํ้า มาก หลาย ราย ได้ ของ เมือง นั ้น
คือข้าวเมืองชิโหร์ เป็นผลเกี่ยวเก็บของแม่นํ้า เมืองนั ้นเป็น
พ่อค้า ของ บรรดา ประชาชาติ 4 โอ ไซ ดอน เอ๋ย จง อับอาย
เถิด เพราะ ทะเล ได้พูด แล้ว ที่กําบัง เข้ม แข็ง ของ ทะเล พูด
ว่า “ข้ามิได้ปวด ครรภ์ หรือ ข้า มิได้คลอด บุตร ข้ามิได้เลี้ยง
ดูคน หนุ่ม หรือ บํารุ ง เลี้ยง หญิง พรหมจารี” 5 เขา ทัง้ หลาย
รับ เรือ
่ ง ราว เกี่ยว กับ อียป
ิ ต์อย่างไร เขา จะ แสน ระทม อยู่
ด้วย เรือ
่ ง ราว เมือง ไท ระ อย่าง นั ้น 6 จง ข้าม ไป ยัง ทาร ชิ ช
เถิด ชาวเกาะเอ๋ย จงครํา่ ครวญ 7 นี่ เป็น เมืองที่สนุก สนาน
ของเจ้า ทัง้ หลายหรือ ซึ่ง กําเนิ ด มาแต่ กาลโบราณ ซึ่ง เท้า
8 ผู้ใด ได้มุ่ง หมาย ไว้เช่น นี้ ต่อ เมือง
ได้พามัน ไป ตัง้ อยูไกล
่
ไทระ คือ เมืองที่ให้มงกุฎ ซึ่ง บรรดาพ่อค้า ของมัน เป็น เจ้า
นาย ซึ่ง พวกพาณิ ช ของมัน เป็น คนมีเกียรติของโลก 9 พระ
เย โฮ วาห์ จอม โยธา ทรง มุ่ง หมาย ไว้ เพื่อ จะ หลู่ ความ เย่อ
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หยิง่ ของ สง่า ราศีทัง้ สิน
้ เพื่อ หลู่เกียรติของ ผู้มี เกียรติทัง้
สิน
้ ใน แผ่น ดิน โลก 10 โอ ธิดา แห่ง ทาร ชิ ช เอ๋ย จง ผ่าน
แผ่น ดิน ของเจ้า ข้ามไปเหมือนแม่นํ้า มัน ไม่มีกําลังอีก เลย
11 พระองค์ทรง เหยียด พระหัตถ์ ของ พระองค์ เหนื อ ทะเล
พระองค์ทรง บันดาล ให้ บรรดา ราช อาณาจักร สัน
่ สะเทือน
พระ เย โฮ วาห์ ทรง บัญชา เกี่ยว กับ เรือ
่ ง เมือง แห่ง พาณิ ชย์
เพื่อ จะ ทําลาย ที่ กําบัง เข้ม แข็ง ของ มัน เสีย 12 และ พระ
องค์ ตรัสว่า “โอ ธิดา พรหมจารีผู้ถูกบีบ บังคับ แห่ง ไซ ดอน
เอ๋ย เจ้าจะไม่ ลิงโลดต่อ ไปอีก จงลุก ขึ้น ข้ามไปคิ ทธิ ม เถิด
แม้ที่นั ่นเจ้าก็จะไม่มีความสงบ” 13 จงดูแผ่นดินแห่งคนเคล
เดียเถิด ชนชาตินี้ ยังไม่มีขึ้นมา จนกว่าคนอัสซีเรียสถาปนา
แผ่นดินนั ้นไว้สําหรับคนที่ อาศัยอยู่ตามถิน
่ ทุรกันดาร พวก
เขาได้ก่อเชิงเทินของเขาขึ้น พวกเขาก่อวังทัง้ หลายของเขา
ขึ้น แต่ท่านกระทํา ให้ มัน เป็นที่ปรัก หัก พัง 14 บรรดากําปั่ น
แห่งทารชิชเอ๋ย จงครํา่ ครวญเถิด เพราะว่าที่กําบังเข้มแข็ง
ของเจ้าถูกทิง้ ร้างเสียแล้ว 15 ต่อมาในวันนั ้น เขาจะลืมเมือง
ไท ระ เจ็ด สิบ ปี อย่าง กับ อายุ ขอ งกษั ตริย์องค์เดียว พอ สิน
้
16
เจ็ด สิบ ปี ไทระจะร้องเพลงอย่างหญิง แพศยาว่า “หญิง
แพศยาที่ เขาลืม แล้ว เอ๋ย จงหยิบ พิณ เขาคู่ เดิน ไปทัว่ เมือง
จง บรรเลง เพลง ไพเราะ ร้อง เพ ลง หลายๆ บท เพื่อ เขา จะ
ระลึก เจ้า ได้” 17 ต่อ มา เมื่อ สิน
้ เจ็ด สิบ ปี พระ เย โฮ วาห์ จะ
ทรง เยีย
่ มเยียน เมือง ไท ระ และ เมือง นั ้น จะ กลับ ไป รับจ้าง
ใหม่ และ จะ เล่น ชู้ กับ บรรดา ราช อาณาจักร ทัง้ สิน
้ บน พื้น
โลก 18 สินค้าของมันและสินจ้างของมันจะเป็นของบริสุทธิ์
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จะไม่ สะสมไว้ หรือ เก็บนงิ่ ไว้ แต่สิน
ค้า ของมัน จะอํานวยอาหารอุดมและเสื้อผ้า งามแก่ บรรดา
ผู้ที่อยูต่
่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
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พอ สมัย ความ ทุกข์ ต่างๆ ผ่าน ไป แล้วก็ จะ เกิด ยุค แห่ง
อาณาจักรของพระคริสต์
1 ดูเถิด พระเยโฮวาห์จะทรงทิง
้ โลกให้ร้าง และทรงกระทํา
ให้ ร้าง เปล่า และ พระองค์ จะ ทรง ควํา่ แผ่น ดิน โลก และ
กระจาย ผู้ อาศัย ของ มัน 2 และ จะ เป็น อย่าง นั ้น ต่อ ปุโรหิต
อย่างเป็นกับ ประชาชน ต่อ นายของเขา อย่างเป็นกับ ทาส
ต่อ นายผู้ หญิง ของเขา อย่างเป็นกับ สาวใช้ ต่อ ผู้ขาย อย่าง
เป็นกับ ผู้ซื้อ ต่อ ผู้ยืม อย่างเป็นกับ ผู้ให้ ยม
ื ต่อ ผู้ให้ยืม โดย
คิด ดอกเบี้ย อย่าง ผู้ ยืม โดย คิด ดอกเบี้ย 3 แผ่น ดิน นั ้น จะ
ถูก ทิง้ ร้างอย่างสิน
้ เชิง และถูก ปล้น หมดสิน
้ เพราะพระเย
4
โฮวาห์ได้ตรัส พระวจนะนี้ แล้ว โลกก็ไว้ทุกข์และเหีย
่ วแห้ง
ไป พิภพก็ ออ
่ นระทวยและเหีย
่ วแห้ง คนสูง ศักดิ์ ของโลกก็
อ่อนระทวยไป 5 โลกนี้ มีราคีเพราะผู้อาศัยในนั ้น เพราะเขา
ทัง้ หลายละเมิดต่อพระราชบัญญัติ ได้ฝ่าฝืนกฎ ได้หักพันธ
สัญญา นิ รัน ดร์นั ้น 6 เพราะ ฉะนั ้น คํา สาป ก็กลืน โลก และ
ผู้ที่อาศัย ในนั ้นก็โดดเดี่ยว เพราะฉะนั ้น ผู้ อาศัย ในแผ่น ดิน
โลกจึง ถูก เผาผลาญ มีคนเหลือ น้ อย 7 นํ้า องุน
่ ใหม่ก็ไว้ทุกข์
เถา องุนก
่ ็อ่อน ระทวย จิต ใจ ที่ รืน
่ เริง ทัง้ ปวง ก็ถอน หายใจ
8 เสียงสนุกสนานของรํามะนาก็เงียบ เสียงของผู้ เบิก บานก็
หยุดเสีย เสียงสนุกสนานของพิณเขาคู่ก็เงียบ 9 เขาจะไม่ด่ืม
เหล้า องุน
่ พร้อมกับ การร้องเพลงอีก เมรัยก็ จะเป็น ของขม
แก่ผู้ที่ดื่ม 10 เมืองที่ จลาจลแตกหัก เสีย แล้ว บ้านทุก หลังก็
ปิดหมด ไม่ให้ใครเข้าไป 11 มีเสียงร้องที่กลางถนนด้วยเรือ
่ ง
เหล้า องุน
่ ความ ชื่นบาน ทัง้ สินก
้ ็ เยือก เย็น ลง แล้ว ความ
ยินดีของแผ่นดินก็หายสูญไป 12 มีการรกร้างว่างเปล่าทิง้ ไว้
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ในเมือง ประตูเมืองก็ถูกทุบทําลายเสีย 13 เพราะจะเป็นเช่น
นี้ อยูท่
่ ามกลางแผ่นดิน ท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย อย่างกับ
เมื่อ ต้น มะกอกเทศถูก เขย่า อย่างเมื่อ การเก็บ เล็ม ตามเถา
องุน
่ สิน
้ ลง 14 เขาทัง้ หลายจะเปล่ง เสียงของเขาขึ้น เขาจะ
ร้องเพลงฉลองความโอ่อา่ ตระการของพระเยโฮวาห์ เขา
จะโห่ รอ
้ งจากทะเล 15 เพราะฉะนั ้น ในรุ ง่ อรุ ณ จงถวายสง่า
ราศีแด่พระเยโฮวาห์ ในเกาะทัง้ หลายแห่งทะเลจงถวายแด่
พระนามแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล
ความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่ (สดด 2:5; วว 7:14)
16

ตัง้ แต่ที่สุด ปลาย โลก เรา ได้ยน
ิ เสียง เพลง สรรเสริญ
ว่า สง่า ราศี จง มีแก่ผู้ชอบ ธรรม แต่ข้าพเจ้า ว่า “ข้าพเจ้า
ก็ผ่ายผอม ข้าพเจ้า ก็ผ่ายผอม วิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะ คน
ทรยศประพฤติอย่างทรยศยิง่ เอย คนทรยศประพฤติอย่าง
ทรยศยิง่ ” 17 โอ ชาวแผ่น ดิน โลกเอ๋ย ความสยดสยองและ
หลุม พราง และ กับก็ มา ทัน เจ้า แล้ว 18 ต่อ มา ผู้ ใด หนี เมื่อ
ได้ยน
ิ เสียง ความ สยดสยอง นั ้น จะ ตกใน หลุม พราง และ
ผู้ที่ปีนออกมาจากหลุม พรางก็ จะติดกับ เพราะว่า หน้าต่าง
ของฟ้าสวรรค์ก็ถูกเปิด และรากฐานของแผ่นดินโลกก็หวัน
่
ไหว 19 โลกแตกสลายสิน
้ เชิง แล้ว โลกแตกเป็น เสี่ยงๆ โลก
20
ถูกเขย่าอย่างรุ นแรง โลกก็ จะซวนเซไปอย่างคนเมา มัน
จะแกว่ง ไปอย่างเพิง การละเมิด ของโลกจะหนั ก อยู่ บนมัน
และมัน จะล้ม และจะไม่ลุกอีก 21 ต่อ มาในวัน นั ้น พระเยโฮ
วาห์ จะทรงลงโทษบริวารของฟ้า สวรรค์ ในฟ้า สวรรค์ และ
บรรดากษั ตริย์ของแผ่นดินโลกในแผ่นดินโลก
การเป็นขึ้นมาจากความตายครัง้ แรก
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22

เขาทัง้ หลายจะถูก รวบรวมไว้ด้วยกัน ดัง่ นั กโทษในคุก
มืด เขาทัง้ หลายจะถูกกักขังไว้ในคุก และต่อมาหลายวันเขา
จึง จะถูก ลงโทษ 23 แล้ว ดวงจันทร์จะอดสู และดวงอาทิตย์
จะอับอาย เพราะว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงราชย์บน
ภูเขาศิโยนและในเยรู ซาเล็ม และสง่าราศีจะปรากฏต่อหน้า
พวกผู้ใหญ่ของพระองค์

25
การมีชย
ั ในยุคแห่งอาณาจักรของพระคริสต์

1 โอ

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ จะยอพระเกียรติพระองค์ ข้า พระองค์
จะ สรรเสริญ พระนาม ของ พระองค์ เพราะ พระองค์ได้ทรง
กระทํา การ มหัศจรรย์ แผน งาน ที่พระองค์ทรง ดําริไว้นาน
มาแล้วก็สัตย์ซื่อและเป็นความจริง 2 เพราะพระองค์ได้ทรง
กระทํา ให้ เมืองเป็นกองขยะ เมืองมี ป้อมเป็นที่ปรัก หัก พัง
วัง ของ ชน ต่างด้าว ไม่ เป็น เมือง ต่อ ไป อีก จะ ไม่ ก่อ สร้าง
ขึ้นอีกเลย 3 เพราะฉะนั ้นประชาชาติที่แข็งแรงจะถวายสง่า
ราศีแด่พระองค์ หัว เมืองของบรรดาประชาชาติที่ทารุ ณ จะ
เกรงกลัว พระองค์ 4 เพราะพระองค์ได้ทรงเป็นที่ กําบัง เข้ม
แข็ง ของคนยากจน ทรงเป็นที่ กําบัง เข้ม แข็ง ของคนขัดสน
เมื่อ เขา ทุกข์ใจ ทรง เป็นที่ลี้ภัย จาก พายุ และ เป็นร่ มกัน
ความร้อน เมื่อ ลมของผู้ที่ทารุ ณ ก็ เหมือนพายุ พัด กําแพง
5 เหมือนความร้อนในที่แห้ง พระองค์จะทรงระงับเสียงของ
คนต่างด้าว ร่ม เมฆระงับ ความร้อนฉั นใด กิง่ ของผู้ ทารุ ณ
ก็ จะถูก ตัด ลงฉั น นั ้น 6 บนภูเขานี้ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา
จะทรงจัดการเลี้ยงสําหรับบรรดาชนชาติทัง้ หลาย เป็นการ
เลี้ยงด้วยของอ้วนพี เป็นการเลี้ยงด้วยนํ้าองุนที
่ ่ตกตะกอน
แล้ว ด้วยของอ้วนพีมีไขมัน ในกระดูก เต็ม ด้วยนํ้า องุน
่ ตก
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ตะกอนที่ กรองแล้ว 7 และบนภูเขานี้ พระองค์จะทรงทําลาย
ผ้า คลุม หน้า ซึ่ง คลุม หน้า บรรดาชนชาติทัง้ หลาย และม่าน
ซึ่ง กาง อยู่ เหนื อ บรรดา ประชาชาติ 8 พระองค์จะ ทรง กลืน
ความตายด้วยการมีชัย และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จะ
ทรงเช็ด นํ้าตาจากหน้า ทัง้ ปวง และพระองค์ จะทรงเอาการ
ลบหลู่ชนชาติของ พระองค์ ไป เสีย จาก ทัว่ แผ่น ดิน โลก เพ
ราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัส แล้ว 9 ในวัน นั ้น เขาจะกล่าวกันว่า
“ดูเถิด นี่ คือพระเจ้าของเราทัง้ หลาย เราได้รอคอยพระองค์
เพื่อว่าพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอด นี่ คือพระเยโฮวาห์ เรา
ได้ รอคอยพระองค์ ให้เรายินดี และเปรมปรีดิ์ ในความรอด
ของ พระองค์” 10 เพราะ พระหัตถ์ ของ พระ เย โฮ วาห์ จะ พัก
อยู่บนภูเขานี้ และโมอับ จะถูก เหยียบยํ่า ลงภายใต้พระองค์
เหมือนเหยียบฟางลงในหลุมมูลสัตว์ 11 และพระองค์จะทรง
กางพระหัตถ์ ของพระองค์ ท่ามกลางพวกเขา ดัง่ คนว่ายนํ้า
กางมือว่ายนํ้า และพระองค์จะทรงให้ความเย่อหยิง่ ของเขา
ตํ่า ลงพร้อมกับ ฝีมือ ชํานาญของเขา 12 ป้อมสูง ของกําแพง
เมือง ของ เจ้า นั ้น พระองค์ จะ ทรง ให้ ตํ่า ลง ทรง เหยียด ลง
และเหวีย
่ งลงถึงดิน แม้กระทัง่ ถึงผงคลี

26

เพลง ของ ผู้ที่รอด แล้ว ใน ยุค แห่ง อาณาจักร ของ พระ
คริสต์
1 ใน วัน นั ้น เขา จะ ร้อง เพลง นี้ ใน แผ่น ดิน ยู ดาห์ “เรา
มี เมือง เข้ม แข็ง เมือง หนึ่ ง พระเจ้า จะ ทรง ตัง้ ความ รอด
ไว้ เป็น กําแพง และ ป้อม ปราการ 2 จง เปิด ประตู เมือง เถิด
เพื่อ ประชาชาติที่ชอบ ธรรม ซึ่ง รักษา ความ จริง ไว้ จะ ได้เข้า
มา 3 ใจ แน่ว แน่ ใน พระองค์นั ้น พระองค์ทรง รักษา ไว้ ใน
สันติภาพ อัน สมบูรณ์ เพราะ เขา วางใจ ใน พระองค์ 4 จง
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วางใจ ใน พระ เย โฮ วาห์เป็น นิ ตย์ เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์
คือ พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็น พระ กําลัง นิ รัน ดร์ 5 เพราะ
พระองค์ ทรง ให้ ชาว เมือง ที่ สูงส่ง นั ้น คือ เมือง ที่ สูงส่ง นั ้น
ตํ่า ลง พระองค์ทรง ให้ มัน ตํ่า ลง พระองค์ทรง ให้ มัน ตํ่า ลง
ตํ่า ลงถึงดิน พระองค์ทรง ให้ มัน ลง ที่ผงคลี 6 เท้า เหยียบ
มัน คือ เท้า ของ คน ยากจน คือ ย่าง เท้า ของ คน ขัดสน”
7 หนทาง ของ คน ชอบ ธรรม ก็ราบ เรียบ พระองค์ผู้เที่ ยง
ธรรม ทรง กระทํา ให้วิถีของ คน ชอบ ธรรม ราบ รืน
่ 8 โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายรอคอยพระองค์อยู่
ใน วิถีแห่ง คํา ตัดสิน ของ พระองค์ พระ นา มอันเป็นที่ ระลึก
ของ พระองค์ เป็นที่จิต วิญญาณ ของ ข้า พระองค์ปรารถนา
9 จิต ใจ ของ ข้า พระองค์อยาก ได้พระองค์ใน กลาง คืน จิต
วิญญาณภายในข้า พระองค์ แสวงหาพระองค์ อย่างร้อนรน
เพราะ เมื่อ คํา ตัดสิน ของ พระองค์อยูใน
่ แผ่น ดิน โลก ชาว
พิภพจะได้เรียนรู ถึ
้ ง ความชอบธรรม 10 ถ้า สําแดงพระคุณ
แก่คนชัว่ เขาก็จะไม่เรียนรู ความชอบธรรม
้
เขาจะประพฤติ
อย่า งอยุติธรรมในแผ่นดินที่เที่ยงธรรม และจะมองไม่เห็น
ความ โอ่อา่ ตระการ ของ พระ เย โฮ วาห์ 11 ข้า แต่ พระ
เย โฮ วาห์ เมื่อ พระหัตถ์ ของ พระองค์ชู ขึ้น เขา ก็ จะ มอง
ไม่เห็น แต่เขา จะ มอง เห็น และ จะ ได้อับอาย เพราะ เขา
มี ความ อิจฉา ต่อ ชนชาติ ของ พระองค์ เอย ไฟ แห่ง ส่วน
ปฏิปักษ์ ของ พระองค์ จะ เผา ผลาญ เขา เสีย 12 ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์ พระองค์จะสถาปนาสันติภาพเพื่อ ข้า พระองค์ทัง้
หลาย เพราะ พระองค์ได้ทรง กระทํา บรรดา กิจการ ของ
พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์เช่น เดียวกัน 13 โอ ข้า แต่ พระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ เจ้า นาย อื่น นอก เหนื อ
พระองค์ได้ครอบ ครอง พวก ข้า พระองค์ แต่ข้า พระองค์ จะ
กล่าวถึง พระนามของพระองค์เท่านั ้น 14 เขาทัง้ หลายตาย
แล้ว เขา จะ ไม่มีชีวิตอีก เขา เป็น ชาว แดน คน ตาย เขา จะ
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ไม่ เป็น ขึ้นอีก เพราะ ฉะนั ้น พระองค์ได้ทรง เยีย
่ มเยียน และ
ทรงทําลายเขา และทรงกวาดความระลึก ถึง เขาทัง้ สิน
้ เสีย
15 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ แต่พระองค์ทรง เพิม
่ ประชาชน
ขึ้น พระองค์ทรงเพิม
่ ประชาชนขึ้น พระองค์ได้ทรงรับ สง่า
ราศี พระองค์ทรงขยายเขตแดนของแผ่นดินไกลไปถึงที่สุด
ปลายแผ่นดินโลก 16 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในยามทุกข์ใจเขา
ได้ แสวงหาพระองค์ เขาทัง้ หลายหลัง่ คํา อธิษฐานออกมา
ในเมื่อ การตี สอนอยู่ เหนื อ เขาทัง้ หลาย 17 ดัง่ หญิงมีครรภ์
เมื่อ ใกล้ ถึง กําหนดเวลาคลอด ก็เจ็บ ปวดและร้องออกมา
ด้วยความเจ็บ ปวดรวดร้าวอย่างฉั บ พลัน โอ ข้า แต่ พระเย
โฮวาห์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายก็ เป็น เช่น นั ้น ในสายพระเนตร
ของพระองค์ 18 ข้า พระองค์มี ครรภ์ ข้า พระองค์บิดตัว เป็น
เหมือนข้า พระองค์ คลอดลม ข้า พระองค์มิได้ทําการช่วยให้
พ้น ในแผ่น ดิน โลก และชาวพิภพมิได้ล้ม ลง 19 คนตายของ
พระองค์ จะมีชีวต
ิ ศพของเขาทัง้ หลายจะลุก ขึ้น พร้อมกับ
ศพของข้า พระองค์ ผู้อาศัย อยู่ ในผงคลีเอ๋ย จงตื่น เถิด และ
ร้อง เพลง เพราะ นํ้าค้าง ของ เจ้า เป็น เหมือน นํ้าค้าง บน ผัก
และแผ่นดินโลกจะให้ชาวแดนคนตายเป็นขึ้น
อิสราเอล พบ ที่ลี้ภัย ใน สมัย ความ ทุกข์ เวทนา ครัง้ ใหญ่
(วว 12:14)
20

มา เถิด ชนชาติของ ข้าพเจ้า เอ๋ย จง เข้า ใน ห้อง ของ
เจ้า และปิด ประตูเสีย จงซ่อนตัว เจ้า อยู่ สัก พัก หนึ่ ง จนกว่า
พระพิโรธ จะ ผ่าน ไป 21 เพราะ ดูเถิด พระ เย โฮ วาห์ กําลัง
เสด็จออกมาจากสถานที่ของพระองค์ เพื่อลงโทษชาวแผ่น
ดิน โลก เพราะ ความ ชัว่ ช้า ของ เขา ทัง้ หลาย และ แผ่น ดิน
โลกจะเปิดเผยโลหิตซึ่งหลัง่ อยู่บนมัน และจะไม่ปิดบังผู้ถูก
ฆ่าของมันไว้อีก
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ใน วัน นั ้น พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง ลงโทษ ด้วย พระ แส
งอันร้า ยกาจ ยิง่ ใหญ่ และ แข็งแกร่ง ของ พระองค์ ต่อ เลวี
อาธาน ซึ่ง เป็น พญานาคที่ ฉกกัด คือ เลวี อาธานพญานาค
2 ใน
ที่ขด และพระองค์ จะทรงประหารมังกรที่อยูในทะเล
่
วัน นั ้น จงร้องเพลงถึง เธอว่า “สวนองุน
่ แห่ง นํ้า องุน
่ สีแดง
3 เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ เป็ น ผู้ รักษา ดูแล มัน เรา จะ รดนํ้า
มัน อยูทุ
่ ก ขณะ เกรง ว่า ผู้หน่งึ ผู้ ใด จะ ทํา อันตราย มัน เรา
จะ รักษา มัน ไว้ ทัง้ กลาง วัน กลาง คืน 4 เรา ไม่มีความ พิโรธ
ใครเล่า จะให้มีหนามย่อยหนามใหญ่ ข้น
ึ มาสู้ รบกับ เรา เรา
จะ ออก รบ กับ มัน เรา จะ เผา มัน เสีย ด้วย กัน 5 หรือ ให้ เขา
เกาะอยู่กับกําลังของเราเพื่อให้เขาทําสันติภาพกับเรา แล้ว
เขาจะทํา สันติภาพกับ เรา” 6 พระองค์จะทรงกระทํา ให้คนที่
ออกมาจากยาโคบหยัง่ ราก อิสราเอลจะผลิ ดอกและแตก
หน่ อ กระทํา ให้ พ้น
ื พิภพทัง้ สินม
้ ี ผลเต็ม 7 พระองค์ทรงโบย
ตี เขา อย่าง ที่พระองค์โบย ตี เขา ทัง้ หลาย ที่ โบย ตี เขา หรือ
หรือ เขาถูก ฆ่า อย่างคนทัง้ หลายที่ถูกเขาฆ่า แล้ว 8 ด้วยการ
ขับ ไล่ ด้วยการกวาดไปเป็น เชลย พระองค์ทรงต่อสู้แย้งกับ
เขาพระองค์ ทรงกวาดเขาไปด้วยลมดุ เดือดของพระองค์
ใน วัน แห่ง ลม ตะวัน ออก 9 เพราะ ฉะนั ้น จะ ลบ ความ ชัว่ ช้า
ของ ยา โค บอ ย่าง นี้ แหละ และ นี่ เป็น ผล เต็ม ขนาด ใน การ
ปลด บาป ของ เขา คือ เมื่อ เขา ทํา ศิลา ทัง้ สิน
้ ของ แท่น บูชา
ให้ เป็น เหมือน หิน ดินสอ พอง ที่ถูกบด เป็น ชิน
้ ๆ จะ ไม่มีเสา
10
รู ป เคารพ หรือ รู ป เคารพตัง้ อยูได้
่
เพราะเมืองหน้า ด่านก็
จะรกร้าง ที่อาศัยก็ถูกละทิง้ และทอดทิง้ อย่างกับ ถิน
่ ทุรกัน
ดาร ลูกวัว จะหากิน อยูที
่ ่ นั่น มัน จะนอนลงที่ นั่น และกินกงิ่
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ไม้ในที่นั ้น 11 เมื่อกงิ่ นั ้นแห้ง มันก็จะถูกหัก พวกผู้หญิงก็มา
เอามัน ไปก่อ ไฟ เพราะนี่ เป็น ชนชาติที่ไร้ความเข้าใจ เพราะ
ฉะนั ้น ผู้ที่ทรงสร้างเขาก็ จะไม่ สงสารเขา ผู้ที่ทรงปั้ นเขาจะ
ไม่ ทรงสําแดงพระคุณ แก่เขา 12 ต่อ มาในวัน นั ้น พระเยโฮ
วาห์ จะทรงนวดเอาข้าวตัง้ แต่แม่น้าํ ไปจนถึง ลําธารอียป
ิ ต์
โอ ประชาชน อิสราเอล เอ๋ย เจ้า จะ ถูก เก็บ รวม เข้า มา ที ละ
คนๆ 13 และอยู่มาในวันนั ้นเขาจะเป่าแตรใหญ่ และบรรดา
ผู้ที่กําลัง พินาศอยู่ ในแผ่นดินอัส ซีเรีย และบรรดาผู้ถูกขับ
ไล่ ออกไปยังแผ่นดินอียป
ิ ต์จะมานมัสการพระเยโฮวาห์ บน
ภูเขาบริสุทธิ์ที่เยรู ซาเล็ม

28
1

เอฟราอิมจะถูกกวาดไปเป็นเชลย (2 พกษ 17:3-18)

วิบัติแก่มงกุฎ อัน โอ่อ่า แก่คน ขี้ เมา แห่ง เอ ฟ รา อิม
ซึ่ง ความ งา มอันรุ่ง เรือง ของ เขา เหมือน ดอกไม้ที่กําลัง ร่วง
โรย ซึ่ง อยู่ บนยอดเขาในที่ลุ่มอันอุ ดมของบรรดาผู้ที่เหล้า
องุนม
่ ีชัย 2 ดูเถิด องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง มีผู้หน่งึ ที่มีกําลัง
และ แข็ง แรง เหมือน พายุลูกเห็บ อัน เป็น พายุทําลาย
เหมือนพายุ น้ํา ที่ กําลัง ไหลท่วม ซึ่ง จะเหวี่ ยงลงถึงดิน ด้วย
พระหัตถ์ 3 มงกุฎ อัน โอ่อ่า คือ คนขี้ เมาแห่ง เอฟราอิม จะ
ถูก เหยียบอยูใต้
่ เท้า 4 และความงามอันรุ่ง โรจน์ ของเขา ซึ่ง
อยู่ บน ยอด เขา ใน ที่ลุ่มอันอุดม จะ เป็น ดอกไม้ที่กําลัง ร่วง
โรย จะ เป็น เหมือน ผล ที่ แรก สุกก่อน ฤดูร้อน เมื่อ คน เห็น
เข้า ก็กินมัน เสีย พอถึงมือ เขาเท่านั ้น 5 ในวัน นั ้น พระเยโฮ
วาห์ จอม โยธา จะ เป็น มงกุฎ แห่ง สง่า ราศี และ เป็น มงกุฎ
แห่ง ความ งาม แก่คนที่เหลือ อยูแห่
่ ง ชนชาติ ของ พระองค์
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6 และเป็ นวิญญาณแห่งความยุติธรรมแก่เขาผูน
้ ั ่งพิพากษา

และ เป็น กําลัง ของ ผู้เหล่า นั ้น ผู้ หัน การ สงคราม กลับ เสีย
ที่ประตู เมือง 7 เขาเหล่า นี้ ซมซานไปด้วยเหล้า องุน
่ เหมือน
กัน และโซเซไปด้วยเมรัย ปุโรหิต และผู้พยากรณ์ ก็ซมซาน
ไป ด้วย เมรัย เขา ทัง้ หลาย ถูก กลืน ไป หมด ด้วย เหล้า องุน
่
เขา โซเซ ไป ด้วย เมรัย เขา เห็น ผิด ไป เขา สะดุด ใน การ
ให้คําพิพากษา 8 เพราะสํารับทุกสํารับก็มีอาเจียนและความ
โสโครกเต็ม ไม่มีที่ใดที่สะอาด 9 เขาจะสอนความรู ให้
้ แก่ใคร
เขาจะให้ผู้ใดเข้าใจหลักคําสอน ให้แก่คนเหล่านั ้นที่หย่านม
หรือ หรือ ให้แก่คน เอา มา จาก อก 10 เพ ราะ เป็น ข้อบัง
คับ ซ้อ นข้อบัง คับ ข้อบัง คับ ซ้อ นข้อบัง คับ บรรทัด ซ้อน
บรรทัด บรรทัด ซ้อน บรรทัด ที่ นี่ นิ ด ที่นั ่น หน่ อย 11 เปล่า
แต่พระองค์จะ ตรัส กับ ชนชาตินี้ โดย ต่าง ภาษา และ โดย ริม
ฝีปากของคนต่างด้าว 12 คือ แก่ บรรดาผู้ที่พระองค์ตรัสว่า
“นี่ คือ การ หยุด พัก จง ให้การ หยุด พัก แก่ คน เหน็ ดเหนื่ อย
และนี่ คือ การพัก ผ่อน” ถึง กระนั ้น เขาก็ จะไม่ฟัง 13 เพราะ
ฉะนั ้นพระวจนะของพระเยโฮวาห์จึงเป็นอย่างนี้ แก่เขา เป็น
ข้อบังคับซ้อนข้อบังคับ ข้อบังคับซ้อนข้อบังคับ เป็นบรรทัด
ซ้อนบรรทัด บรรทัดซ้อนบรรทัด ที่นี่นิ ด ที่นั ่นหน่ อย เพื่อเขา
จะไปและถอยหลัง และจะแตก และจะติดบ่วงและจะถูกจับ
ไป
ความหายนะของเอฟราอิมได้ตักเตือนยูดาห์

14

เพราะ ฉะนั ้น เจ้า ทัง้ หลาย คน มัก เยาะ เย้ย เอ๋ย จง ฟัง
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ คือ เจ้า ผู้ ปกครองชนชาตินี้ ใน
เยรู ซาเล็ม 15 เพราะ เจ้า ทัง้ หลาย ได้กล่าว แล้วว่า “เรา ได้
กระทํา พันธสัญญาไว้กับ ความตาย และเราทําความตกลง
ไว้ กับ นรก เมื่อ ภัย พิบัติอัน ท่วมท้น ผ่านไป จะไม่ มาถึง เรา
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เพราะ เรา ทําให้ ความ เท็จ เป็นที่ลี้ภัย ของ เรา และ เรา ได้
กําบัง อยู่ ในความมุสา” 16 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระ เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า “ดูเถิด เรา วาง ศิลา ไว้ ใน ศิ โยน เพื่อ
เป็น รากฐาน คือ ศิลาที่ ทดสอบแล้ว เป็น ศิลามุม เอกอย่าง
ประเสริฐ เป็น ราก ฐาน อันมัน
่ คง เขา ผู้ นั ้นที่ เชื่อ จะ ไม่รีบ
17
ร้อน และ เรา จะ กระทํา ความ ยุติธรรม ให้ เป็น เชือก วัด
และความชอบธรรมให้ เป็น ลูกดงิ่ และลูกเห็บ จะกวาดเอา
ความเท็จอันเป็นที่ลี้ภัย ไปเสีย และนํ้า จะท่วมท้นที่กําบัง ”
18 แล้ว พันธสัญญาของเจ้า กับ ความตายจะเป็ น โมฆะ และ
ข้อตกลงของเจ้ากับนรกจะไม่ดํารง เมื่อภัยพิบัติอันท่วมท้น
ผ่านไป เจ้าจะถูก เหยียบยํ่า ลงด้วยโทษนั ้น 19 มัน ผ่านไป
บ่อยเท่าใด มันก็ จะเอาตัว เจ้า เพราะมัน จะผ่านไปเช้า แล้ว
เช้า เล่า ทัง้ กลางวัน และกลางคืน เมื่อ เข้าใจข่าว ก็จะเกิด
แต่ ความสยดสยองเท่านั ้น 20 เพราะที่นอนนั ้นสัน
้ เกินที่คน
หนึ่ งคนใดจะเหยียดอยู่บนนั ้น และผ้าห่มก็ แคบไม่ พอคลุม
ตัว 21 เพราะว่า พระเยโฮวาห์ จะทรงลุก ขึ้น อย่างที่ บนภู เขา
เปริซิม พระองค์จะพระพิโรธอย่างที่ ในหุบ เขากิเบโอน เพื่อ
กระทํา พระ ราช กิจ ของ พระองค์ พระ ราช กิจ ของ พระองค์
นั ้น ประหลาด และ เพื่อ กระทํา งาน ของ พระองค์ งาน ของ
พระองค์ก็แปลก 22 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ อย่า เป็น คนเยาะเย้ย
เกลือกว่าพันธะของเจ้าจะเข้มงวดขึ้น เพราะข้าพเจ้าได้ยน
ิ
กฤษฎีกากําหนดการทําลายเหนื อ แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ แล้ว จาก
23
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธา เงีย
่ หูลงซิ และฟัง
เสียง ข้าพเจ้า สดับซี และ ฟัง คํา พูด ของ ข้าพเจ้า 24 เขา
ผู้ ไถนา เพื่อ หว่าน ไถ อยู่ เสมอ หรือ เขา เบิกดิน และ คราด
อยูเป็
่ น นิ ตย์หรือ 25 เมื่อ เขา ปราบ ผิว ลง แล้ว เขา ไม่ หว่าน
เทียน แดง และ ยีห
่ ร่า เขา ไม่ใส่ข้าว สาลีเป็น แถว และ ข้าว
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บาร์เลย์ ในที่ อน
ั เหมาะของมัน และหว่านข้าวไรไว้ เป็น คัน
26
แดนหรือ เพราะพระเจ้า ของเขาทรงสัง่ สอนเขาถูก ต้อง
พระองค์ได้สอนเขา 27 เขาไม่ นวดเทียนแดงด้วยเลื่อนนวด
ข้าว และ เขา ไม่ เอา ล้อ เกวียน กลิง้ ทับ ยีห
่ ร่า แต่เขา เอา ไม้
พลองตีเทียนแดงให้หลุดออก และเอาตะบองตียี่หร่า 28 คน
ใด บด ข้าว ที่ ทํา ขนมปัง หรือ เปล่า เลย เขา ไม่ นวด มัน เป็น
นิ ตย์ เมื่อ เขาขับ ล้อ เกวียนเทียมม้า ทับ มัน แล้ว เขามิได้บด
มัน ด้วย คน ขีม้
่ า 29 เรือ
่ ง นี้ มา จาก พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา
ด้วย พระองค์มหัศจรรย์นั กในการปรึกษา และวิเศษในเรือ
่ ง
การกระทํา

29

คําตักเตือนแก่ยูดาห์และเยรู ซาเล็ม
1 วิบัติแก่อารีเอล อารีเอล นครซึ่ง ดาวิด ทรงตัง
้ ค่าย จง
เพิม
่ ง บูชา ตาม รอบ
่ ปีเข้า กับ ปี จง ให้มีเทศกาล ถวาย เครือ
ของมัน 2 เรายังจะให้อารีเอลทุกข์ใจ จะมีการร้องครํา่ ครวญ
และ ร้อง ทุกข์ และ เมือง นั ้น จะ เป็น เหมือน อา รี เอล แก่เรา
3 และเราจะตัง
้ ค่ายอยูร่ อบเจ้า และเราจะล้อมเจ้ากับบรรดา
หอรบ และเราจะยกเชิงเทินขึ้นสู้เจ้า 4 และเจ้าจะถูกเหยียบ
ลง เจ้าจะพูดมาจากที่ลึกของแผ่นดินโลก คําของเจ้าจะมา
จากที่ ต่ํา ลงในผงคลี เสียงของเจ้า จะมาจากพื้น ดิน เหมือน
เสียง ผี และ คํา พูด ของ เจ้า จะ กระซิบ ออก มา จาก ผงคลี
5 แต่มวลชาวต่างประเทศของเจ้า จะเหมือนผงคลีละเอียด
และผู้ น่า กลัวทั ้ งมวลจะเหมือนแกลบที่ฟุ้ง หายไป เออ ชัว่
ประเดีย
๋ วเดียวและในทันทีทันใด 6 พระเยโฮวาห์ จอมโยธา
จะทรงเยีย
่ มเยียนเจ้าด้วยฟ้าร้องและด้วยแผ่นดินไหว และ
ด้วย เสียง กัมปนาท ด้วย พายุ และ พายุแรง กล้า ด้วย เปลว
แห่ง เพลิง เผาผลาญ 7 และมวลประชาชาติ ทัง้ สินที
้ ่ต่อสู้กับ
อารีเอล ทัง้ หมดที่ต่อสู้กับ เขาและกับที่ กําบัง เข้ม แข็ง ของ
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เขา และ ทําให้ เขา ทุกข์ใจ จะ เป็น เหมือน ความ ฝัน คือ นิ มิต
ในกลางคืน 8 อย่างเมื่อ คนหิว ฝันว่า ดูเถิด เขากําลังกิ นอยู่
และตื่น ขึ้นก็ ยงั หิว อยู่ จิตใจเขาไม่อิม
่ หรือ เหมือนเมื่อ คน
กระหายฝันว่า ดูเถิด เขากําลังด่ื มอยู่ แล้ว ตื่น ขึ้น มา ดูเถิด
อ่อน เปลี้ย จิต ใจ ของ เขา ยัง แห้ง ผาก มวล ประชาชาติ ทัง้
สินที
้ ่ต่อสู้กับภูเขาศิโยนก็จะเป็นเช่นนั ้น
พิธการต่
ี
างๆทางศาสนาทําให้พระเจ้าพอพระทัยมิได้
9 จงรัง
้ รอและงงงวย จงร้องเรียกและร้องไห้ เขามึนเมา
แต่ไม่ใช่ด้วยเหล้าองุน
่ เขาโซเซ แต่ไม่ใช่ด้วยเมรัย 10 เพราะ
ว่า พระ เย โฮ วาห์ ทรง เท วิญญาณ แห่ง ความ หลับ สนิ ท ลง
เหนื อ เจ้า และปิด ตาของเจ้า และพระองค์ ทรงคลุม ตาของ
พวก ผู้พยากรณ์ พวก เจ้า นาย และ พวก ผู้ ทํานาย ของ เจ้า
11 และแก่ ท่านทัง
้ หลาย นิ มิตนี้ ทัง้ สิน
้ ได้ กลายเป็น เหมือน
ถ้อยคํา ในหนั งสือ ที่ประทับ ตรา เมื่อ คนให้แก่คนหนึ่ ง ที่ อา่ น
ได้ กล่าว ว่า “อ่าน นี่ ซี ” เขา ว่า “ข้า อ่าน ไม่ได้เพราะ มีตรา
ประทับ ” 12 และ เมื่อ เขา ให้หนังสือ แก่ คน หนึ่ ง ที่ อ่าน ไม่ได้
กล่าว ว่า “อ่าน นี่ ซี ” เขา ว่า “ข้า ไม่รู ้ หนั งสือ ” 13 และ องค์
พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว่า “เพราะชนชาตินี้ เข้า มาใกล้ เราด้วย
ปากของเขา และให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขา แต่เขา
ให้จิตใจของเขาห่างไกลจากเรา เขายําเกรงเราเพียงแต่ เห
มือ นเป็น ข้อบัง คับ ของมนุษย์ที่สอนกัน มา 14 เพราะฉะนั ้น
ดูเถิด เรา จะ กระทํา สิง่ มหัศจรรย์ กับ ชนชาตินี้ อีก ทัง้ การ
ประหลาดและอัศจรรย์ สติปัญญาของคนมีปัญญาของเขา
จะพินาศไป และความเข้าใจของคนที่เข้าใจจะถูกปิดบังไว้”
15 วิบัติแก่ผู้ที่พยายามซ่อนแผนงานของเขาไว้ลึก จากพระ
เยโฮวาห์ ซึ่งการกระทําของเขาอยูใ่ นความมืด ผู้ซึ่งกล่าวว่า
“ใครเห็นเรา ใครจําเราได้” 16 แน่ นอนความวิปริตของเจ้าจะ
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ถือว่าช่างปั้ นเท่ากับดินเหนี ยว และสิง่ ที่ถูกสร้างจะพูดเรือ
่ ง
ผู้ สร้างมันว่า “เขาไม่ได้สร้างข้า” หรือ สิง่ ที่ถูกปั้ นขึ้น จะพูด
เรือ
่ งผู้ปั้นมันว่า “เขาไม่มีความเข้าใจอะไรเลย” อย่างนี้ หรือ

อิสราเอลจะได้รบ
ั พระพรในอนาคต
17 ไม่ใช่อีกนิ ดหน่ อยเท่านั ้นหรือ

ที่เลบานอนจะถูกเปลี่ยน
ให้ เป็น สวนผลไม้ และสวนผลไม้ จะถือว่า เป็น ป่า 18 ในวัน
นั ้น คนหู หนวกจะได้ยน
ิ ถ้อยคํา ของหนั งสือ และตาของคน
ตาบอดจะเห็น ออกมาจากความคลุ้ม และความมืด ของเขา
19 คน ใจอ่อน สุ ภาพ จะ ได้ ความ ชื่นบาน สดใส ใน พระ เย โฮ
วาห์เพิม
่ ขึ้น และ คน ยากจน ท่ามกลาง มนุษย์ จะ ลิงโลด ใน
องค์บริสุทธิแห่
์ งอิส รา เอล 20 เพราะ ว่า ผู้ น่า กลัว จะ สูญ ไป
และผู้เยาะเย้ยจะถูกผลาญไป และคนทัง้ ปวงที่ เฝ้ารอคอย
ที่ จะ กระทํา การ อัน ชัว่ ช้า จะ ถูก ตัดขาด 21 คือ ผู้ที่ใส่ความ
คนอื่นด้วยถ้อยคําของเขา และวางบ่วงไว้ดักเขาผู้กล่าวคํา
ขนาบที่ประตู เมือง และด้วยถ้อยคํา ที่ไม่เป็น แก่น สาร เขา
กีดกันคนชอบธรรมเสีย 22 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ผู้ทรง
ไถ่อับ ราฮัม ตรัสดัง นี้ เกี่ย วกับ วงศ์ วานของยาโคบว่า “ยา
โคบจะไม่ ต้องอับอายอีก หน้า ของเขาจะไม่ซีดลงอีก ต่อ ไป
23 เพราะเมื่อเขาเห็นลูกหลานของเขาซึ่งเป็ นผลงานแห่งมือ
ของ เรา ใน หมู่พวก เขา เขา ทัง้ หลาย จะ ถือว่า นาม ของ เรา
บริสุทธิ์ เขาทัง้ หลายจะถือว่าองค์บริสุทธิของยาโคบบริ
สุทธิ์
์
และจะกลัวเกรงพระเจ้าแห่งอิสราเอล 24 และบรรดาผู้ที่ผิด
ฝ่ายจิตใจจะมาถึง ความเข้าใจ และบรรดาผู้ที่บ่น พึมพํา จะ
ยอมเรียนรู หลั
้ กคําสอน”
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การกระทําสนธิสัญญากับอียป
ิ ต์เป็นความบาป

1 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “วิบัติแก่ลูกหลานที่ดื้อดึง ผู้กระทํา

แผน งาน แต่ไม่ใช่ของ เรา ผู้ปก ค ลุมด้วย เครือ
่ ง ปกปิด
2
แต่ไม่ใช่ตามนํ้าใจเรา เขาจะเพิม
่ บาปซ้อนบาป ผู้ออกเดิน
ลง ไปยังอียป
ิ ต์ โดย ไม่ ขอ คํา ปรึกษา จาก ปาก ของ เรา เพื่อ
จะ เข้ม แข็ง ใน การ ลี้ ภัยกับ ฟาโรห์ เพื่อ จะ วางใจ ใน ร่ม เงา
ของ อียป
ิ ต์ 3 เพราะ ฉะนั ้น การ ลี้ ภัยกับ ฟาโรห์ จะ กลับ เป็น
ความ อับอาย ของ เจ้า และ การ วางใจ ใน ร่ม เงา ของ อียป
ิ ต์
จะ กลับ เป็นที่ ขาย หน้า ของ เจ้า 4 เพราะ แม้วา่ ข้าราชการ
ของ เขา อยูที
่ ่โศ อัน และ ทูต ของ เขา ไป ถึง ฮา เนส 5 ทุก
คน ได้ รับ ความ อับอาย โดย ชนชาติหน่งึ ซึ่ง ช่วย เขา ไม่ได้
ซึ่งมิได้นํา ความช่วยเหลือ หรือ ประโยชน์ มาให้ ได้แต่ความ
อับอาย และ ความ ขาย หน้า” 6 ภาระ เรือ
่ ง สัตว์ ป่า แห่ง ภาค
ใต้ เขาทัง้ หลายบรรทุก ทรัพย์สมบัติของเขาบนหลัง ลาและ
บรรทุก ทรัพย์สินข อง เขา บน โหนก อูฐ ไป ตลอด แผ่น ดิน
แห่ง ความยากลําบากแสนระทม ที่ซึ่ง สิงโตหนุ่ม และสิงโต
แก่ งูร้าย และ งู แมวเซา ออก มา ไป ยัง ชนชาติหน่งึ ซึ่ง จะ
ช่วย เขา ไม่ได้ 7 เพราะ ความ ช่วย เหลือ ของ อียป
ิ ต์ นั ้น ไร้ ค่า
และเปล่าประโยชน์ เพราะฉะนั ้น เราจึงเรียกเขาว่า “ความ
เข้ม แข็ง ของ เขา คือ ให้ นั ่ง เฉยเมย” 8 บัดนี้ ไป เถอะ เขียน
ลง ไว้ บน แผ่น จารึก ต่อ หน้า เขา และ จด ไว้ ใน หนั งสือ เพื่อ
ใน เวลา ที่ จะ มา ถึง จะ เป็น สักขี พยาน เป็น นิ ตย์ 9 เพราะ
ว่า เขา ทัง้ หลาย เป็น ชนชาติดื้อ ดึง เป็น ลูก ขีปด
้
เป็น หลาน
10
ที่ไม่ยอมฟัง พระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง กล่าว
แก่ พวกผู้ ทํานายว่า “อย่า เห็น เลย” และแก่ผู้พยากรณ์ ว่า
“อย่า พยากรณ์ สิ่ง ที่ถูก ต้อง แก่ เรา เลย จง พูด สิง่ ราบ รืน
่
11
แก่เรา จง พยากรณ์ มายา
ออก จาก ทาง เสีย หัน เสีย
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จากวิถี ให้องค์บริสุทธิของอิ
สราเอลพ้น หน้า พ้น ตาของเรา
์
เสีย” 12 เพราะฉะนั ้น องค์บริสุทธิของอิ
ส ราเอลตรัสดัง นี้ ว่า
์
“เพราะเจ้าดู หมิน
่ ถ้อยคํานี้ และวางใจในการบีบบังคับและ
การทุจริต และพึ่ง อาศัย สิง่ เหล่า นั ้น 13 เพราะฉะนั ้น ความ
ชัว่ ช้า นี้ จะเป็น แก่เจ้าเหมือนกําแพงสูง แยกออกโผล่ ออก
ไป กําลัง จะ พัง ซึ่ง จะ พัง อย่าง ปัจจุบัน ทัน ด่วน ใน พริบ ตา
เดียว 14 พระองค์จะทรงกระทํา ให้ แตกเหมือนภาชนะของ
ช่างหม้อ แตก ซึ่ง แตกเป็น ชิน
้ ๆอย่างไม่ปรานี ชิ้นที่ แตกนั ้น
ไม่พบชิน
้ ดีพอที่จะตักไฟออกจากเตา หรือใช้ตักนํ้าออกจาก
บ่อเก็บน้าํ ”
คนอิสราเอลต้องกลับใจขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า องค์บริสุทธิแห่
์ งอิส
ราเอลตรัสดัง นี้ ว่า “ในการกลับ และหยุด พัก เจ้าทัง้ หลาย
จะรอด กําลังของเจ้าจะอยู่ในความสงบและความไว้วางใจ
” และเจ้า ก็ไม่ยอมทํา ตาม 16 แต่เจ้าทัง้ หลายว่า “อย่า เลย
เราจะขี่ ม้า หนี ไป ” เพราะฉะนั ้น เจ้า ก็ จะหนี ไป และ “เราจะ
ขี่ ม้า เร็ว จัด” เพราะ ฉะนั ้น ผู้ไล่ตาม เจ้า ทัง้ หลาย จะ เร็ว จัด
17 คนพัน หนึ่ ง จะหนี เพราะคํา ขู่เข็ญ ของคนคนเดียว เจ้าทัง
้
หลายจะหนี เพราะคําขู่เข็ญของคนห้าคน จนจะเหลือแต่เจ้า
เหมือนเสาธงบนยอดภูเขา เหมือนอาณั ติสัญญาณบนเนิ น
18 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงคอยที่ จะทรงพระกรุ ณา
เจ้า ทัง้ หลาย เพราะ ฉะนั ้น พระองค์ จึง ทรง เป็นที่ ยกย่อง
เพื่อ จะ เมตตา เจ้า เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ เป็น พระเจ้า แห่ง
ความยุติธรรม บรรดาผู้ที่คอยท่า พระองค์ จะได้ รับ พระพร
19 เพราะ ประชาชน จะ อาศัย ในศิโยน ณ เยรู ซาเล็ม เจ้า จะ
ไม่ร้องไห้อีก ต่อ ไป เมื่อ ได้ยน
ิ เสียง เจ้า ร้อง ทูล พระองค์จะ
ทรงเมตตาต่อ เจ้า เมื่อ พระองค์ ทรงได้ยิน พระองค์จะทรง
15
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ตอบ เจ้า 20 และ ถึง แม้องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ประทาน อาหาร
แห่ง ความ ยาก ลําบาก และ นํ้า แห่ง ความ ทุกข์ ใจ ให้แก่เจ้า
ถึง กระ นั ้นครู ทัง้ หลาย ของ เจ้า จะ ไม่ ซ่อน ตัว ใน มุมอีก เลย
แต่ตาของเจ้า จะเห็นครู ของเจ้า 21 และเมื่อ เจ้า หัน ไปทาง
ขวาหรือหันไปทางซ้าย หูของเจ้าจะได้ยน
ิ วจนะข้างหลังเจ้า
ว่า “นี่ เป็นหนทาง จงเดินในทางนี้ ” 22 แล้วเจ้าจะทําลายรู ป
เคารพสลัก อาบเงิน ของเจ้า และรู ป เคารพหล่อ ชุบ ทองคํา
ของเจ้า เจ้าจะกระจายมัน ไปอย่างผ้า อนามัย และเจ้า จะ
กล่าวแก่ มันว่า “ไปให้ พ้น ” 23 และพระองค์ จะประทานฝน
ให้แก่เมล็ดพืชซึ่งเจ้าหว่านลงที่ดิน และประทานข้าวซึ่งเป็น
ผลิตผลของดิน และข้าวจะอุดมและสมบูรณ์ ในวัน นั ้นวัว
ของเจ้า จะกิน อยู่ ในลานหญ้า ใหญ่ 24 และวัวกับ ลาที่ใช้ทํา
นาจะกินข้าวใส่เกลือ ซึ่งใช้พลว
ั ่ และส้อมซัด 25 และบนภูเขา
สูง ทุก แห่ง และบนเนิ น สูง ทุก แห่ง จะมีแม่น้าํ ลําธารที่มีน้าํ
ไหลในวันที่มีการประหัต ประหารอย่างยิง่ ใหญ่ เมื่อ หอคอย
พัง ลง 26 ยิง่ กว่า นั ้นอีก แสงสว่างของดวงจันทร์จะเหมือน
แสงสว่างของดวงอาทิตย์ และแสงสว่างของดวงอาทิตย์
จะเป็นเจ็ด เท่า และเป็น อย่างแสงสว่างของเจ็ด วัน ในวันที่
พระเยโฮวาห์ทรงพันรอยบาดเจ็บแห่งชนชาติของพระองค์
และ รักษา บาดแผล ซึ่ง เขา ถูก พระองค์ ทรง ตีนั ้น 27 ดูเถิด
พระนามของพระเยโฮวาห์มาจากที่ไกล ร้อนด้วยความกริว้
ของ พระองค์ ภา ระ นั ้นก็หนั ก หนา ริม พระโอษฐ์ ของ พระ
องค์ เต็มด้วยความกริว้ และพระชิวหาของพระองค์ เหมือน
ไฟ เผา ผลาญ 28 พระ ปัสสาสะ ของ พระองค์ เหมือน ลําธาร
ท่วมท้น ที่ท่วมถึง กลางคอ เพื่อ จะร่อนบรรดาประชาชาติ
ด้วย ตะแกรง แห่ง ความ ไร้สาระ และ จะ มี บังเหียน ซึ่ง พา
ให้ หลงไปที่ ขากรรไกรของชนชาติทัง้ หลาย 29 เจ้าจะมี บท
เพล งอ ย่าง คืนที่มีเท ศกาลศักดสิ
ิ์ ทธิ์ และ มี ใจ ยินดี อย่าง
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คน ที่ ออก เดิน ตาม เสียง ปี่ เพื่อ ไป ยัง ภูเขา ของ พระ เย โฮ
วาห์ ถึง ผู้ทรง มหิทธิฤทธิของ
อิสราเอล 30 และ พระ เย โฮ
์
วาห์ จะ ทรง กระทํา ให้ พระ สุรเสียง กัมปนาท ของ พระ องค์
เป็นที่ได้ยน
ิ และจะทรงให้เห็ นพระกรฟาดลงของพระองค์
ด้วย ความ กริว้ อย่าง เกรีย
้ ว กราด และ เปลว แห่ง เพลิง เผา
ผลาญ พร้ อมกับ ฝนกระหนํ่า และพายุ และลูกเห็บ 31 คน
อัส ซีเรีย จะ สยดสยอง ด้วย พระ สุรเสียง ของ พระ เย โฮ วาห์
พระองค์ทรงโบยตีด้วยพระคทาของพระองค์ 32 และจังหวะ
ไม้ เรียวลงโทษทุก จังหวะซึ่ง พระเยโฮวาห์ โบยลงเหนื อ เขา
จะเข้า กับ เสียงรํามะนาและพิณ เขาคู่ พระองค์จะทรงต่อสู้
เขาด้วยสงครามฟาดฟัน 33 เพราะโทเฟทก็ จัด ไว้นานแล้ว
เออ เตรียมไว้สําหรับกษั ตริย์ เชิงตะกอนก็ลึกและกว้าง พร้
อมไฟและฟืน มากมาย คือ พระปัสสาสะของพระเยโฮวาห์
เหมือนธารกํามะถันมาจุดให้ลุก

31
1

พระเยโฮวาห์จะทรงป้องกันเยรู ซาเล็ม

วิบัติแก่คน เหล่า นั ้น ผู้ ลง ไป ที่อียป
ิ ต์เพื่อ ขอ ความ ช่วย
เหลือ และ หมาย พึ่งม้า ผู้ที่วางใจ ใน รถ รบ เพราะ มีมาก
และ วางใจ ใน พล ม้า เพราะ เขา ทัง้ หลาย แข็ง แรง นั ก
แต่มิได้หมาย พึ่ง องค์บริสุทธิของ
อิสราเอล หรือ แสวง หา
์
2
พระเยโฮวาห์ แต่ถึง กระนั ้น พระองค์ยัง ทรงเฉลียวฉลาด
และ จะ นํา ภัย พิบัติมา ให้ พระองค์จะมิได้ทรง เรียก พระ
วจนะ ของ พระองค์ คืน มา แต่จะ ทรง ลุก ขึ้น ต่อสู้ กับ วงศ์
วาน ผู้กระทํา ความ ผิด และ ต่อสู้ กับ ผู้ ช่วย เหลือ ของ คน
เห ล่านั ้นที่ กระทํา ความ ชัว่ ช้า 3 คน อียป
ิ ต์ เป็น คน และ
ไม่ใช่พระเจ้า และ ม้า ทัง้ หลาย ของ เขา เป็น เนื้ อ หนั ง และ
ไม่ใช่วิญญาณ เมื่อพระเยโฮวาห์จะทรงเหยียดพระหัตถ์ของ
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พระองค์ออก ทัง้ ผู้ ชว
่ ยเหลือก็ จะสะดุด และผู้ที่รับ การช่วย
เหลือก็ จะล้ม และเขาทัง้ หลายจะล้ม เหลวด้วยกัน 4 เพราะ
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า “ดัง สิงโต หรือ สิงโต
หนุ่มคํารามอยู่เหนื อเหยื่อของมัน และเมื่อเขาเรียกผู้เลี้ยง
แกะ หมู่หน่ึ งมา สู้มัน มัน จะ ไม่ คร้าม กลัว ต่อ เสียง ของ เขา
ทัง้ หลาย หรือ ย่อย่น ต่อ เสียงอึง คะนึ ง ของเขา ดัง่ นั ้น แหละ
พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา จะ เสด็จ ลง มา เพื่อ สู้ รบ เพื่อ ภู เขา
ศิ โยนและเพื่อ เนิ น เขาของมัน 5 เหมือนนกบินร่อ นอยู่ ดัง่
นั ้น แหละพระเยโฮวาห์ จอมโยธาจะทรงป้องกัน เยรู ซาเล็ม
พระองค์จะทรงป้องกัน และช่วยให้พ้น พระองค์จะทรงเว้น
เสีย และสงวนชีวต
ิ ไว้ 6 จงกลับมาหาพระองค์ผู้ที่ประชาชน
อิสราเอลได้ กบฏอย่างร้าย 7 เพราะในวัน นั ้น ทุกคนจะทิง้
รู ป เคารพของตนที่ ทํา ด้วยเงิน และรู ป เคารพของตนที่ ทํา
ด้วย ทองคํา ซึ่งมือ ของ เจ้า ได้ ทํา ขึ้น อย่าง บาปหนา สําหรับ
ตัวเจ้า 8 และคนอัสซีเรียจะล้มลงด้วยดาบซึ่งไม่ใช่ของชาย
ฉกรรจ์ และดาบซึ่ง ไม่ใช่ของคนตํ่าต้อยจะกิน เขาเสีย และ
เขา จะ หนี จาก ดาบ และ คน หนุ่ม ของ เขา จะ พ่าย แพ้ อย่าง
สิน
้ เชิง 9 เขา จะ ข้าม ที่ กําบัง ของ เขา ไป เพราะ ความ หวาด
กลัว และพวกเจ้า นายของเขาจะเกรงกลัว ธงนั ้น” พระเย
โฮวาห์ผู้ที่ไฟของพระองค์อยูในศิ
่
โยน และผู้ที่เตาหลอมของ
พระองค์อยูในเยรู
่
ซาเล็ม ตรัสดังนี้ แหละ

32
อาณาจักร ของ พระ คริสต์ใน อนาคต คือ ความ หวัง ของ
อิสราเอล
1 ดูเถิด กษั ตริยองค์
์
หน่งึ จะ ครอบ ครอง ด้วย ความ ชอบ
ธรรม และ เจ้า นาย จะ ครอบ ครอง ด้วย ความ ยุติธรรม
2 และผู้หน่ง
ึ จะเหมือนที่ กําบัง จากลม เป็นที่คุ้ม ให้ พ้น จาก
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พายุฝน เหมือน ธาร นํ้า ใน ที่แห้ง เหมือน ร่ม เงา ศิลา มหึมา
ในแผ่นดินที่อ่อนเปลี้ย 3 แล้ว ตาของคนที่เห็น จะมิได้หลับ
และหูของคนที่ ฟังจะได้ยิน 4 จิตใจของคนที่ หุนหันจะเข้าใจ
ความรู ้ และลิน
้ ของคนติด อ่างจะพูด ฉะฉานอย่างทัน ควัน
5 เขา จะ ไม่ เรียก คน เลว ทราม ว่า คน ใจ กว้าง อีก หรือ คน
ถ่อย ว่า เป็น คน อารี 6 เพราะ คน เลว ทราม จะ พูดอย่าง เลว
ทราม และใจของเขาก็ ปองความชัว่ ช้า เพื่อ ประกอบความ
หน้า ซื่อ ใจ คด เพื่อ ออกปาก พูด ความ ผิด เกี่ยว กับ พระ เย
โฮวาห์ เพื่อ ทํา จิตใจของคนหิว ให้ อดอยากและจะไม่ให้คน
กระหายได้ดื่ม 7 อุบายของคนถ่อยก็ชัว่ ร้าย เขาคิด ขึ้น แต่
กิจการชัว่ เพื่อทําลายคนยากจนด้วยถ้อยคําเท็จ แม้ว่าเมื่อ
คําร้องของคนขัดสนนั ้น ถูก ต้อง 8 แต่คนใจกว้างก็ แนะนํา
แต่สิ่ง ที่ประเสริฐ เขาจะดํารงอยู่ ด้วยสิง่ ที่ประเสริฐ 9 หญิง
ทัง้ หลาย ที่อยูอย่
่ าง สบาย เอ๋ย จง ลุก ขึ้น เถิด และ ฟัง เสียง
ของข้าพเจ้า ท่านบุตรสาวที่ไม่ระมัดระวัง เอ๋ย จงเงีย
่ หู ฟัง
คํา พูด ของ ข้าพเจ้า 10 อีก สัก ปี กว่าๆ หญิง ที่ไม่ระมัดระวัง
เอ๋ย ท่านจะสะดุ้ง ตัว สัน
่ เพราะไร่องุนก
่ ็ จะไร้ผล ฤดูเก็บ ผล
11
ไม้ก็จะไม่มาถึง หญิง ที่อยูสบายเอ๋
่
ย จงตัว สัน
่ เถิด ท่าน
ผู้ไม่ระมัดระวัง เอ๋ย จงสะดุ้ง ตัว สัน
่ เถิด จงแก้ผ้า ปล่อยตัว
ล่อนจ้อน และ เอา ผ้า กระสอบ คาด เอว ไว้ 12 เขา จะ ทุบอก
ด้วย เรือ
่ ง ไร่นาที่ แสนสุข ด้วย เรือ
่ ง เถา องุน
่ ผล ดก 13 ด้วย
เรือ
่ งแผ่น ดิน ของชนชาติ ของเราซึ่ง งอกแต่ หนามใหญ่ และ
หนามย่อย ด้วยเรือ
่ งบ้านเรือนที่ช่น
ื บานในนครที่สนุกสนาน
14 เพราะว่า พระราชวัง จะถูก ทอดทิง
้ เมืองที่มีคนหนาแน่ น
จะถูก ทิง้ ร้าง ป้อมปราการและหอคอยจะกลายเป็น ถํ้า เป็น
นิ ตย์ เป็นทีช
่ ่น
ื บานของลาป่า เป็นลานหญ้าของฝูงแพะแกะ
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15 จนกว่าพระวิญญาณจะเทลงมาบนเราจากเบื้องบน

และ
ถิน
่ ทุรกัน ดารก ลาย เป็น สวน ผล ไม้ และ สวน ผล ไม้ นั ้น จะ
ถือว่าเป็นป่า 16 แล้วความยุติธรรมจะอาศัยอยู่ในถิน
่ ทุรกัน
17
ดาร และ ความ ชอบ ธรรม พัก อยู่ ใน สวน ผล ไม้ และ ผล
ของความชอบธรรมจะเป็นสันติภาพ และผลของความชอบ
ธรรมคือความสงบและความวางใจเป็นนิ ตย์ 18 ชนชาติของ
เราจะอาศัยอยูใ่ นที่อยูอย่
่ างสันติ ในที่อาศัยอันปลอดภัย ใน
ที่ พักอัน สงบ 19 เมื่อ ป่า พัง ทลาย ลูกเห็บ จะตกและเมืองจะ
ยุบ ลงทีเดียว 20 ท่านที่ หว่านอยู่ ข้างห้วงนํ้า ทัง้ ปวงก็เป็นสุข
ผู้ที่ปล่อยให้ตีนวัวและตีนลาเที่ยวอยูอ
่ ย่างอิสระ

33
1

พระสัญญาและคําตักเตือนต่างๆ

วิบัติแก่เจ้าผู้ทําลาย ผู้ซึ่ง ตัว เจ้า เองมิได้ถูกทําลาย เจ้า
ผู้ เป็น คน ทรยศ ซึ่ง ไม่มีผู้ใด ได้ ทรยศ ต่อ เจ้า เลย เมื่อ
เจ้า จะ หยุด ทําลาย เจ้า จะ ถูก ทําลาย และ เมื่อ เจ้า จะ
หยุด ยัง้ การ ประพฤติ ทรยศ เสีย เขา ทัง้ หลาย จะ ทรยศ ต่อ
เจ้า 2 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง พระ กรุ ณา แก่ ข้า
พระองค์ทัง้ หลาย ข้า พระองค์ ทัง้ หลายรอคอยพระองค์ ขอ
ทรง เป็น แขน ของ เขา ทัง้ หลาย ทุก เช้า เป็น ความ รอด ของ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ใน ยาม ทุกข์ ลําบาก ด้วย 3 เมื่อ ได้ยน
ิ
เสียง กัมปนาท ชนชาติทัง้ หลาย หนี ไป พระองค์ทรง ลุก ขึ้น
บรรดา ประชาชาติก็กระจัดกระจาย ไป 4 ของ ที่ ริบ ได้ ของ
เจ้า ก็ถูกรวบรวมเหมือนตัก
๊ แตนวัย คลานเก็บ รวบรวม คน
ก็ กระโดด ตะ ครุ บอย่าง ตัก
๊ แตน วัย บิน โดด ตะครุ บ 5 พระ
เยโฮวาห์ ทรงเป็นที่เยินยอ เพราะพระองค์ประทับ ณ ที่ สูง
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พระองค์ทรง ให้ ความ ยุติธรรม และ ความ ชอบ ธร รม เต็ม
ศิโยน 6 สติปัญญา และ ความ รู ้ อนอ
ั ุ ดม จะ เป็น เสถียรภาพ
แห่งเวลาของเจ้า และเป็นกําลังแห่งความรอด ความยําเก
รงพระเยโฮวาห์ เป็น ทรัพย์สมบัติของเขา 7 ดูเถิด ผู้แกล้ว
กล้า ของ เขา จะ ร้อง ทูลอยู่ภายนอก คณะ ทูต สันติภาพ จะ
รํา่ ไห้ อย่างขมขื่น 8 ทางหลวงก็ร้าง คนสัญจรไปมาก็ หยุด
เดิน เขา หัก พันธ สัญญา เสีย เขา ดู หมิน
่ เมือง ต่างๆ เขา
9
ไม่ นั บถือ คน แผ่น ดิน ไว้ทุกข์และ อ่อน ระทวย เลบานอน
อับอาย และ ถูก โค่น ลง ชา โร น เหมือน ถิน
่ ทุรกัน ดาร บา
ชานและคารเมลก็ สลัด ผลของเขา 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
“บัดนี้ เรา จะ ลุก ขึ้น บัดนี้ เรา จะ เป็นที่ยกย่อง บัดนี้ เรา จะ
เป็นที่เชิดชู 11 เจ้าจะอุมท
้ ้ องแต่แกลบ เจ้าจะคลอดแต่ตอ
ลมหายใจของเจ้า เป็น ไฟที่ จะเผาผลาญเจ้า 12 และชนชาติ
ทัง้ หลายก็ จะเหมือนถูก เผาเป็น ปูน เหมือนหนามใหญ่ที่ถูก
ตัด ลง ที่ เผา ใน ไฟ” 13 เจ้าผู้อยูไกล
่
ฟัง ซิ ว่า เรา ได้ ทํา อะไร
เจ้าผู้อยูใกล้
่
จงรับ รู ้เรือ
่ งกําลัง ของเรา 14 คนบาปในศิ โยน
ก็กลัว ความสะทกสะท้านทําให้ คนหน้า ซื่อ ใจคดประหลาด
ใจ “ใคร ใน พวก เรา จะ อยู่ กับ ไฟ ที่ เผา ผลาญ ได้ ใคร ใน
พวก เรา จะ อาศัย อยู่ กับ การ ไหม้เป็น นิ ตย์ได้ ” 15 คือ เขา ผู้
ดําเนิ นอย่างชอบธรรมและพูดอย่างซื่อตรง เขาผู้ดูหมิน
่ ผล
ที่ได้จากการบีบ บังคับ ผู้สลัดมือ ของเขาจากการถือ สินบน
ไว้ ผู้อุดหูจากการฟังเรือ
่ งเลือดตกยางออก และปิดตาจาก
การมองความชัว่ ร้าย 16 เขาจะอาศัยอยูบ
่ นที่สูง ที่กําบังของ
เขาจะเป็น ป้อมหิน จะมีผู้ ให้อาหารเขา นํ้า ของเขาจะมีแน่
17 ตาของเจ้า จะเห็น กษั ตริย์ ทรงสง่า ราศี จะเห็น แผ่นดินที่
ยืดออกไกล 18 จิตใจของเจ้าจะคิดถึงความสยดสยอง “เขา
ผู้ที่ทํา การนั บอยู่ที่ไหน เขาผู้ที่ชัง่ บรรณาการอยูที
่ ่ไหน เขา
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ผู้ที่นั บหอคอยอยูที
่ ่ไหน” 19 ท่านจะไม่เห็นชนชาติที่ดุร้ายอีก
ชนชาติที่พูดคลุมเครือซึ่งท่านฟังไม่ออก ที่พูดต่างภาษาซึ่ง
ท่านเข้าใจไม่ได้ 20 จงมองศิโยน เมืองแห่ง เทศกาลของเรา
ตาของท่านจะเห็นเยรู ซาเล็ม เป็นที่อยูที
่ ่สงบ เป็นพลับพลา
ที่ไม่ต้องขนย้าย หลักหมุดพลับพลาจะไม่รู จั
้ กถอนขึ้น เชือก
21
ผูกก็ จะไม่รู จั
้ ก ขาด แต่นั ่น พระเยโฮวาห์จะทรงอยู่กับ เรา
ด้วยความโอ่อา่ ตระการ ในที่ที่มีแม่น้าํ และลําธารกว้าง ที่จะ
ไม่มีเรือ กรรเชียงใหญ่แล่นไป ที่จะไม่มีเรือ งามโอ่อา่ ผ่านไป
22 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็ น ผู้ พิพากษา ของ เรา พระ
เย โฮ วาห์ ทรง เป็น ผู้ทรง ตัง้ พระ ราช บัญญัติให้เรา พระ เย
โฮ วาห์ ทรง เป็น บรม มหา กษั ตริย์ ของ เรา พระองค์จะ ทรง
ช่วยเราให้รอด 23 สายโยงของเจ้า ห้อยหย่อน มัน จะยึด เสา
ให้แน่ นไม่ได้ หรือ ยึด ใบ ให้ กาง ไม่ได้ แล้ว เขา จะ แบ่ง เหยื่อ
และของที่ รบ
ิ ได้ เป็นอันมากนั ้น แม้คนง่อยก็ จะเอาเหยื่อได้
24 ไม่มีชาวเมืองคนใดจะกล่าวว่า “ข้า ป่ วยอยู”
่ ประชาชนผู้
อาศัยอยูที
่ ่นั ่นจะได้รบ
ั อภัยความชัว่ ช้าของเขา

34
วันแห่งพระเยโฮวาห์และพระพิโรธของพระองค์
บรรดา ประชาชาติเอ๋ย จง เข้า มา ใกล้ จะ ได้ฟัง และ
ชนชาติ ทัง้ หลายเอ๋ย ฟัง ซิ ขอให้แผ่นดิน โลกและสรรพสิง่
ในนั ้นฟัง ทัง้ พิภพและบรรดาสิง่ ที่มาจากพิภพ 2 เพราะพระ
เยโฮวาห์ทรงเกรีย
้ วกราดต่อ ประชาชาติทัง้ สิน
้ และดุ เดือด
ต่อ พล โยธา ทัง้ สิน
้ ของ เขา พระองค์ทรง สังหาร ผลาญ เขา
อย่างเด็ด ขาด และมอบเขาไว้แก่การฆ่า 3 คนที่ถูกฆ่า ของ
เขาจะถูก เหวีย
่ งออกไป และกลิน
่ เหม็น แห่ง ศพของเขาจะ
ฟุ้ง ไป ภูเขาจะละลายไปด้วยโลหิต ของเขา 4 บริวารทัง้ สิน
้
1
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ของ ฟ้า สวรรค์ จะ ละลาย ไป และ ท้องฟ้า ก็ จะ ม้วน เห มือ น
หนั ง สือม้วน บริวารทัง้ สิน
้ ของมัน จะร่วงหล่น เหมือนใบไม้
หล่น จากเถาองุน
่ อย่างมะเดื่อ หล่น จากต้น มะเดื่อ 5 เพราะ
ว่า ดาบ ของ เรา จะ ได้ ดื่ม จน อิม
่ ใน ฟ้า สวรรค์ ดูเถิด มัน จะ
ลง มา เพื่อ พิพากษา เอ โดม และ ชนชาติที่เรา สาป แช่ง แล้ว
6 พระแสง ของ พระ เย โฮ วาห์ เต็ม ไป ด้วย โลหิต เกรอะ กรัง
ไปด้วยไขมัน กับ เลือดของลูก แกะและแพะ กับ ไขมัน ของ
ไต แกะ ผู้ เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์มีการ ฆ่า บูชา ใน เมือง โบ ส
ราห์ การฆ่าขนาดใหญ่ในแผ่นดินเอโดม 7 ม้ายูนิคอนจะล้ม
ลงพร้อมกับ เขาด้วย และวัว หนุ่ม จะล้ม อยู่ กับ วัวที่ฉกรรจ์
แผ่นดิน ของเขาจะโชกไปด้วยเลือด และดิน จะได้อุดมด้วย
ไข มัน 8 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ ทรง มี วัน เพื่อ การ แก้แค้น
มีปีแห่งการตอบแทนเพื่อ การโต้ เถียงกัน ของศิโยน 9 และ
ลําธาร แห่ง เอ โดม จะ กลาย เป็น ยาง มะตอย และ ดิน ของ
เมืองนี้ จะกลายเป็น กํามะถัน แผ่นดิน นี้ จะกลายเป็น ยาง
มะตอยที่ลุกอยู่ 10 ทัง้ กลางคืน และกลางวัน จะไม่ดับ ควัน
ของมันจะขึ้นอยูเ่ สมอเป็นนิ ตย์ มันจะถูกทิง้ ร้างอยูทุ
่ กชัว่ อา
ยุ ไม่มีใครจะผ่านไปเนื องนิ ตย์ 11 แต่นกกระทุงและอีกาบ้าน
จะยึดมัน เป็น กรรมสิทธิ์ นกทึดทือ และกาจะอาศัย อยูที
่ ่ นั่น
พระองค์จะ ทรง ขึง สาย แห่ง ความ ยุง่ เห ยิง เหนื อมัน และ
ปล่อยลูกดงิ่ แห่ง ความว่างเปล่า 12 เขาจะเรียกพวกขุนนาง
มายัง ราช อาณา จักร แต่ไม่มีเลย และ บรรดา เจ้า นาย ของ
มันจะไม่มีค่าเลย 13 หนามใหญ่จะงอกขึ้นในพระราชวังของ
มัน ตําแยและต้น หนามจะงอกขึ้น ในป้อมปราการของมัน
และจะเป็นที่ อาศัย ของมังกร และเป็น ลานของนกเค้าแมว
14 และ สัตว์ ป่า จะ พบ กับ หมาจิง
้ จอก เมษ ปิศาจ จะ ร้อง หา
เพื่อนของมัน เออ ผีจะลงมาที่ นั่นและหาที่ ตัวพัก 15 นกฮูก
จะทํา รัง และตกฟองที่นั ่น และกกไข่ และรวบรวมลูกอ่อน
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ไว้ ใน เงา ของ มัน เออ เหยี่ยว ปีก ดํา จะ รวม กันที่นั ่น ต่าง
คู่ก็อยูกั
่ บของมัน 16 จงเสาะหาและอ่านจากหนั งสือของพระ
เยโฮวาห์ สัตว์เหล่านี้ จะไม่ขาดไปสักอย่างเดียว ไม่มีตัวใดที่
จะไม่มีคู่ เพราะหนั งสือ นั ้น ได้ บัญชาปากของเราแล้ว และ
พระวิญญาณของพระองค์ได้รวบรวมไว้ 17 พระองค์ทรงจับ
สลาก ให้ มัน แล้ว พระหัตถ์ ของ พระองค์ได้ปัน ส่วน ให้ ด้วย
เชือกวัด มัน ทัง้ หลายจะได้กรรมสิทธิเป็
์ น นิ ตย์ มัน จะอาศัย
อยูใ่ นนั ้นทุกชัว่ อายุ

35
1

อิสราเอลจะกลับไปอยูที
่ ่ศิโยน

ถิน
่ ทุรกัน ดารและที่แห้ง แล้ง จะยินดี เพื่อ เขาทัง้ หลาย
ทะเลทรายจะเปรมปรีดิ์ และผลิ ดอกอย่างต้น ดอกกุหลาบ
2 มันจะออกดอกอุดม และเปรมปรีดิ์ด้วยความชื่นบานและ
การ ร้อง เพลง สง่า ราศี ของ เลบานอน ก็ จะ ประทาน ให้มัน
ทัง้ ความโอ่อา่ ตระการของคารเมลและชาโรน ที่เหล่า นี้ จะ
เห็น สง่า ราศี ของ พระ เย โฮ วาห์ และ ความ โอ่อา่ ตระการ
ของ พระเจ้า ของ พวก เรา 3 จง หนุน กําลัง ของ มือ ที่อ่อน
และ กระทํา หัว เข่า ที่ อ่อน ให้มัน
่ คง 4 จง กล่าว กับ คน ที่มีใจ
คร้ามกลัวว่า “จงแข็งแรงเถอะ อย่ากลัว ดูเถิด พระเจ้าของ
ท่านทัง้ หลายจะเสด็จมาด้วยการแก้แค้น พระองค์จะเสด็จ
มา และ ช่วย ท่าน ให้รอด ด้วย การ ตอบแทน ของ พระเจ้า”
5 แล้วนัยน์ ตาของคนตาบอดจะเปิ ด ออก แล้ว หู ของคนหู
หนวกจะเบิก 6 แล้ว คนง่อยจะกระโดดได้ อย่างกวาง และ
ลิน
้ ของ คน ใบ้ จะ ร้อง เพลง เพราะ นํ้า จะ พลุ่ง ขึ้น มา ใน ถิน
่
7
ทุรกัน ดาร และลําธารจะพลุ่ง ขึ้น ในทะเลทราย ดินที่ แตก
ระแหงจะกลายเป็น สระนํ้า และดินที่ กระหายจะกลายเป็น
นํ้าพุ ใน ที่ อาศัย ของ มังกร ที่ที่แต่ละ ตัว อาศัย นอน อยู่ จะ มี
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หญ้าพร้อมทัง้ ต้นอ้อและต้นกกงอกขึ้น 8 และจะมีทางหลวง
ที่นั ่น และจะมีทางหนึ่ ง และเขาจะเรียกทางนั ้นว่า ทางแห่ง
ความบริสุทธิ์ คนไม่ สะอาดจะไม่ ผ่านไปทางนั ้น แต่จะเป็น
ทางเพื่อพวกเขา แล้วพวกที่เดินทางแม้คนโง่ก็จะไม่หลงใน
นั ้น 9 จะไม่มีสิงโตที่นั ่น หรือ จะไม่มีสัตว์ร้ายมาบนทางนั ้น
จะหามันที่นั่นไม่พบ แต่ผู้ที่ไถ่ไว้แล้วจะเดินบนนั ้น 10 ผู้ที่รับ
การ ไถ่แล้ว ของ พระ เย โฮ วาห์ จะ กลับ และ จะ มา ยัง ศิ โยน
ด้วยร้องเพลง มีความชื่นบานเป็นนิ ตย์บนศีรษะของเขาทัง้
หลาย เขาจะได้ รบ
ั ความชื่นบานและความยินดี ความโศก
เศร้าและการถอนหายใจจะปลาตไปเสีย

36

เซนนาเคอริบบุกรุ กยูดาห์
1 ต่อ มา ใน ปี ที่สิบสี่แห่ง รัช กาล กษั ตริย์ เฮ เซ คี ยาห์ เซน
นาเคอริบกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย ได้ ยกขึ้น มาต่อสู้ บรรดานคร
ที่มีป้อมของยู ดาห์ และยึด ได้ 2 และกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย ได้
รับสัง่ ให้รบ
ั ชาเคห์ ไปจากเมืองลาคีชถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม เข้า
เฝ้า กษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ พร้ อมกับ กองทัพ ใหญ่ และท่านมา
ยืน อยู่ ทางรางระบายนํ้า สระบนที่ ถนนลานซักฟอก 3 เอลี
ยาคิ ม บุตร ชาย ฮิ ล คี ยาห์ก็ออก มา หา ท่าน เอ ลี ยาคิ ม เป็น
ผู้ บัญชาการราชสํานั ก พร้ อมกับ เชบนาห์ ราชเลขา และโย
อาห์บุตรชายอาสาฟเจ้ากรมสารบรรณ
รับชาเคห์ขู่เข็ญอิสราเอล
และ รับ ชา เคห์พูดกับ เขา ว่า “จง ทูล เฮ เซ คี ยาห์ว่า
‘พระมหากษั ตริย์ คือกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย ตรัสดังนี้ ว่า ท่าน
วางใจในอะไร 5 ท่านคิดว่า (แต่เป็นเพียงแต่ถ้อยคําไร้สาระ
) “เรา มียุทธศาสตร์และ แสน ยา นุภาพ ” หรือ เดีย
๋ ว นี้ ท่าน
วางใจในใคร ท่านจึง ได้ กบฏต่อ เรา 6 ดูเถิด ท่านวางใจใน
4
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ไม้เท้าอ้อที่เดาะ คืออียป
ิ ต์ ซึ่งจะตํามือของคนใดๆที่ใช้ไม้เท้า
นั ้น ยัน ฟาโรห์กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์ เป็น เช่น นั ้น ต่อ ทุก คน ที่
วางใจ ใน เขา 7 แต่ถ้า ท่าน จะ บอก เรา ว่า “เรา วางใจ ใน
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา” ก็ปูชนีย สถานสูง และแท่น
บูชา ของ พระ องค์ นั ้นมิใช่หรือ ที่ เฮ เซ คี ยาห์ รือ
้ ทิง้ เสีย แล้ว
พลาง กล่าว แก่ยูดาห์ และ เยรู ซาเล็ม ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย จง
นมัสการ ที่หน้า แท่ นบูชานี้” 8 ฉะนั ้น บัดนี้ มา เถิด มา ทํา
สัญญากันกับกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย นายของข้า เราจะให้ ม้า
สองพัน ตัว แก่เจ้า ถ้า ฝ่ายเจ้า หาคนที่ขี่ม้า เหล่า นั ้น ได้ 9 แล้
วอ ย่าง นั ้น เจ้า จะ ขับ ไล่ นายก อง แต่ เพียง คน เดียว ใน หมู่
ข้าราชการผู้น้อยที่สุดของนายของเราอย่างไรได้ แต่เจ้ายัง
วางใจพึ่งอียป
ิ ต์ เพื่อ รถรบและเพื่อ พลม้า 10 ยิง่ กว่า นั ้นอีก
ที่ เรามาต่อสู้แผ่นดิน นี้ เพื่อ ทําลายเสีย ก็ขึ้น มาโดยปราศ
จากพระเยโฮวาห์หรือ พระเยโฮวาห์ ตรัส แก่ข้าว่า “จงขึ้น
ไปต่อสู้แผ่นดิน นี้ และทําลายเสีย” ’ ” 11 แล้ว เอลี ยาคิ ม เช
บนาห์ และโยอาห์ เรียนรับ ชาเคห์ว่า “ขอทีเถอะ ขอพูดกับ
ผู้รับ ใช้ของท่านเป็น ภาษาอารัม เถิด เพราะเราเข้าใจภาษา
นั ้น ขอ อย่า พูดกับ เรา เป็น ภาษา ฮีบรู ให้ประชาชน ผู้อยูบน
่
12
กําแพง นั ้น ได้ยน
ิ เลย”
แต่รับ ชา เคห์ว่า “นาย ของ ข้า
ใช้ให้เรา มา พูด ถ้อยคํา เหล่า นี้ แก่นาย ของ เจ้า และ แก่เจ้า
และ ไม่ให้พูดกับ คน ที่ นั ่ง อยู่ บน กําแพง ผู้ที่จะ ต้อง กิน ขี้
และ กิน เยีย
่ ว ของ เขา พร้อม กับ เจ้า อย่าง นั ้น หรือ” 13 แล้ว
รับ ชา เคห์ได้ยืนร้ อง ตะโกน เสียง ดัง เป็น ภาษา ฮีบรู ว่า “จง
ฟัง พระวจนะของพระมหากษั ตริย์ คือ กษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย
14 กษั ตริยตรั
์ สดัง นี้ ว่า ‘อย่า ให้ เฮ เซ คี ยาห์ ลวง เจ้า เพราะ
เขา ไม่ สามารถ ที่ จะ ช่วย เจ้า ให้พ้น 15 อย่า ให้ เฮ เซ คี ยาห์
กระทํา ให้เจ้า วางใจ ใน พระ เย โฮ วาห์ โดย กล่าว ว่า “พระ เย
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โฮวาห์ จะทรงช่วยเราให้ พ้น แน่ จะไม่ ทรงมอบเมืองนี้ ไว้ใน
มือ ขอ งกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย” ’ 16 อย่า ฟัง เฮ เซ คี ยาห์ เพ
ราะกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย ตรัสดัง นี้ ว่า ‘จงทํา สัญญาไมตรีกับ
เรา ด้วย ของ กํานั ล และ ออก มา หา เรา แล้วทุก คน จะ ได้
กิน จาก เถา องุน
่ ของ ตน และ ทุก คน จะ กิน จาก ต้น มะเดื่อ
ของ ตน และ ทุก คน จะ ดื่มน้าํ จาก ที่ ขัง นํ้า ของ ตน 17 จน
เรา จะ มา นํา เจ้า ไป ยัง แผ่นดินที่ เหมือน แผ่น ดิน ของ เจ้า
เอง เป็น แผ่นดินที่มีข้าว และ นํ้า องุน
่ แผ่นดินที่มีขนมปัง
และ สวน องุน
่ 18 จง ระวัง เกลือก ว่า เฮ เซ คี ยาห์ จะ นํา เจ้า
ผิด ไปโดยกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ จะทรงช่วยเราทัง้ หลาย
ให้พ้น ” มีพระ แห่ง บรรดา ประชาชาติองค์ใด เคย ช่วย แผ่น
ดิน ของ ตน ให้ พ้น จาก พระหัตถ์แห่งกษั ตริย์ ของ อัส ซีเรีย
ได้หรือ 19 พระ ของ เมือง ฮามั ท และ เมือ งอารปัดอยู่ที่ไหน
พระ ของ เมือง เส ฟาร วา อิ มอ ยูที
่ ่ไหน เขา ได้ ช่วย สะ มา เรีย
ให้ พ้น จากมือ ของเราหรือ 20 พระองค์ใดในบรรดาพระทัง้
หลายของประเทศเหล่า นี้ ได้ช่วยประเทศของตนให้พ้น จาก
มือ ของเรา แล้ว พระเยโฮวาห์ จะทรงช่วยเยรู ซาเล็ม ให้ พ้น
จากมือ ของเราหรือ’ ” 21 แต่เขาทัง้ หลายนิ่ ง ไม่ ตอบเขาสัก
คํา เดียว เพราะ พระ บัญชา ขอ งกษั ตริย์มีว่า “อย่า ตอบ เขา
เลย”
เฮเซคียาห์ฟังคําขู่เข็ญของรับชาเคห์
แล้ว เอ ลี ยาคิ ม บุตร ชาย ฮิ ล คี ยาห์ ผู้บัญชาการ ราช
สํานั ก และเชบนาห์ ราชเลขา และโยอาห์บุตรชายอาสาฟ
เจ้ากรมสารบรรณ ได้เข้าเฝ้าเฮเซคียาห์ด้วยเสื้อผ้าฉี กขาด
และกราบทูลถ้อยคําของรับชาเคห์
22

1

37

ต่อ มาเมื่อ กษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ ทรงได้ยิน พระองค์ก็ทรง
ฉี ก ฉลอง พระองค์เสีย และ ทรง เอา ผ้า กระสอบ คลุม

หนังสืออิสยาห์ 37:2

75

หนังสืออิสยาห์ 37:10

พระองค์ และ เสด็จ เข้า ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์
2 และ พระองค์ ทรง ใช้ เอ ลี ยาคิ ม ผู้บัญชาการ ราช สํานั ก
และ เช บนาห์ ราช เลขา และ พวก ปุโรหิต ใหญ่ คลุม ตัว ด้วย
ผ้า กระสอบ ไปหาอิส ยาห์ผู้พยากรณ์ บุตรชายของอามอส
3 เขา ทัง
้ หลาย เรียน ท่าน ว่า “เฮ เซ คี ยาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ‘วัน
นี้ เป็นวัน ทุกข์ใจ วัน ถูก ติ เตียนและหมิน
่ ประมาท เด็กก็ ถึง
กําหนดคลอด แต่ไม่มีกําลัง เบ่ง ให้คลอด 4 ชะรอยพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของท่านคงจะสดับ ถ้อยคํา ของรับ ชาเคห์ ผู้ซึ่ง
กษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย นาย ของ เขา ได้ สัง่ มา ให้เย้ย พระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์ และจะทรงขนาบถ้อยคํา ซึ่ง พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านได้ ทรงสดับ เพราะฉะนั ้น ขอท่านถวายคํา
อธิษฐานเพื่อส่วนชนที่เหลืออยูนี
่ ้’ ”
5

อิสยาห์สัญญาว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือยูดาห์

ดัง นั ้น ข้าราชการของกษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ มาถึงอิส ยาห์
อิส ยาห์ก็บอกเขาทัง้ หลายว่า “จงทูล นายของท่านเถิด ว่า
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘อย่ากลัวเพราะถ้อยคําที่เจ้าได้ยน
ิ
นั ้น ซึ่งข้าราชการของกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้กล่าวหยาบช้า
ต่อเรา 7 ดูเถิด เราจะบรรจุจิตใจอย่างหนึ่ งในเขา เพื่อเขาจะ
ได้ยน
ิ ข่าวลือ และกลับ ไปยัง แผ่น ดิน ของเขา และเราจะให้
เขาล้มลงด้วยดาบในแผ่นดินของเขาเอง’ ”
6

เซนนาเคอริบสบประมาทพระเจ้าของเฮเซคียาห์
รับ ชา เคห์ได้กลับไป และ ได้ พบ กษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย สู้
รบเมืองลิ บนาห์ เพราะเขาได้ ยนว
ิ ่ากษั ตริย์ ออกจากลาคีช
9
แล้ว พระองค์ทรง ได้ ยิน เกี่ยว กับทีร หะ คาห์กษั ตริยแห่
์ ง
เอธิโอเปียว่า “เขาได้ออกมาสู้รบกับพระองค์แล้ว” และเมื่อ
พระองค์ ทรงสดับ แล้ว จึง ส่ง ผู้ ส่ือสารไปเฝ้า เฮเซคี ยาห์ ทูล
ว่า 10 “เจ้า จง พูดกับ เฮ เซ คี ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง ยู ดาห์ดังนี้ ว่า
8
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‘อย่า ให้ พระเจ้า ของ ท่าน ซึ่ง ท่าน วางใจ นั ้น ลวง ท่าน ว่า
“เยรู ซาเล็ม จะ มิได้ถูกม อบ ไว้ ใน มือ ขอ งกษั ตริย์แห่งอัส
ซีเรีย” 11 ดูเถิด ท่าน ได้ยน
ิ แล้วว่า บร รดากษั ตริย์แห่งอัส
ซีเรีย ได้ กระทํา อะไร กับ แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ บ้าง ทําลาย เสีย
หมด อย่าง สิน
้ เชิง ส่วน ท่าน เอง จะ รับ การ ช่วย ให้ พ้น หรือ
12 บรรดา พระ ของ บรรดา ประชาชาติได้ช่วย เขา ให้ รอดพ้น
หรือ คือ ประชาชาติ ซึ่ง บรรพบุรุษ ของ เรา ได้ทําลาย คือ
โก ซาน ฮา ราน เร เซฟ และ ประชาชน ของ เอเดน ซึ่ง อยู่
ใน เท ลอัสสาร์ 13 กษั ตริยของ
์
ฮามั ท กษั ตริยขอ
์ งอาร ปัด
กษั ตริยของเมื
์
องเสฟารวาอิม เฮนาและอิฟวาห์อยูที
่ ่ไหน’ ”
เฮเซคียาห์อธิษฐาน
14

เฮ เซ คี ยาห์ ทรง รับ จดหมาย จาก มือ ผู้สื่อสาร และ
ทรงอ่าน และเฮเซคี ยาห์ได้ขึ้น ไปยัง พระนิ เวศของพระเย
โฮ วาห์ และ ทรง คลี่ จดหมาย นั ้น ออก ต่อ เบื้อง พระ พักตร์
พระ เย โฮ วาห์ 15 และ เฮ เซ คี ยาห์ ทรง อธิษฐาน ต่อ พระ เย
โฮ วาห์ว่า 16 “โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา พระเจ้า
แห่งอิสราเอล ผู้ทรงประทับระหว่างพวกเครู บ พระองค์ทรง
เป็น พระเจ้า แห่ง บรรดา ราช อาณาจักร ของ แผ่น ดิน โลก
พระองค์แต่องค์เดียว พระองค์ได้ทรง สร้าง ฟ้า สวรรค์ และ
แผ่น ดิน โลก 17 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงีย
่ พระกร
รณสดับ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเบิก พระเนตรทอด
พระเนตร และ ขอ ทรง สดับ บรรดา ถ้อยคํา ของ เซน นา เค
อริ บ ซึ่ง เขา ได้ใช้มา เย้ย พระเจ้า ผู้ทรง พระชนม์ 18 ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ เป็น ความจริง ที่ บรรดากษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย
ได้ กระทํา ให้ ประเทศ ทัง้ สิน
้ และ แผ่น ดิน ของ เขา นั ้นร้าง
เปล่า 19 และได้เหวี่ ยงพระของประชาชาติ นั้น เข้า ไฟ เพราะ
เขามิใช่พระ เป็น แต่ ผลงานของมือมนุษย์ เป็น ไม้ และหิน
เพราะ ฉะนั ้น เขา จึง ถูก ทําลาย เสีย 20 ฉะนั ้น บัดนี้ โอ ข้า
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แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ทัง้ หลาย ขอทรง
ช่วยข้า พระองค์ให้พ้นมือ ของเขา เพื่อ ราชอาณาจักรทัง้ สิน
้
แห่ง แผ่น ดิน โลก จะ ทราบ ว่า พระองค์ทรง เป็น พระ เย โฮ
วาห์แต่พระองค์เดียว”
พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะช่วยยูดาห์ให้พ้นจากเซนนาเค
อริบ
21 แล้วอิส ยาห์บุตร ชาย ของ อา มอ ส ได้ใช้ให้ไป เฝ้า เฮ เซ
คี ยาห์ ทูล ว่า “พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา เอลตรัสดัง
นี้ ว่า เพราะ เจ้า ได้ อธิษฐาน ต่อ เรา เกี่ยว กับ เซน นา เค อริ
บกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย 22 ต่อ ไป นี้ เป็น พระ วจนะ ซึ่ง พระ เย
โฮวาห์ ตรัส เกี่ยวกับท่านนั ้นว่า ‘ธิดาพรหมจารีแห่งศิ โยนดู
หมิน
่
่ เจ้า และหัวเราะเยาะเย้ย เจ้า ธิดาแห่ง เยรู ซาเล็ม สัน
ศีรษะ ใส่เจ้า 23 เจ้า เย้ย และ กล่าว หยาบ ช้า ต่อ ผู้ใด เจ้า ขึ้น
เสียงของเจ้า ต่อ ผู้ใด และเบิง่ ตาของเจ้า อย่างเย่อ หยิง่ ต่อ
ผู้ใด ต่อ องค์บริสุทธิแห่
์ งอิส รา เอ ลน่ ะ ซิ 24 เจ้าได้เย้ยอง ค์
พระ ผู้ เป็น เจ้า ด้วย ผู้รับ ใช้ของ เจ้า และ เจ้า ได้ว่า “ด้วย รถ
รบเป็นอัน มากของข้า ข้า ได้ ข้นที
ึ ่ สูง ของภูเขา ถึงที่ไกลสุด
ของเลบานอน ข้า จะโค่น ต้นสนสี ดาร์ที่สูง ที่สุด ของมัน ลง
ทัง้ ต้นสนสามใบที่ดีที่สุด ของมัน ข้า จะเข้าไปยัง ที่ ยอดลิบที่
สุด ใน ชายแดน ของ มัน ที่ป่า ไม้แห่ง คา ร เมล 25 ข้า ขุด บ่อ
และดื่มน้าํ ข้า ได้ เอาฝ่าเท้า ของข้า กวาดธารนํ้า ทัง้ สิน
้ ของ
26
สถานที่ที่ถูกล้อมโจมตีให้แห้งไป” เจ้าไม่ได้ยินหรือว่า เรา
ได้จัดไว้นานแล้ว เราได้กะแผนงานไว้แต่ดึกดําบรรพ์ ซึ่ง ณ
บัดนี้ เราให้เป็นไปแล้ว คือเจ้าจะทําเมืองที่มีป้อมให้พังลงให้
เป็นกองสิง่ ปรักหักพัง 27 ส่วนชาวเมืองนั ้นมอ
ี าํ นาจน้ อย เขา
สะดุ้ง กลัว และอับอาย เขาเหมือนหญ้า ที่ทุ่ง นา และเหมือน
หญ้า อ่อน เหมือนหญ้า ที่ บนยอดหลังคาเรือน เหมือนข้าว

หนังสืออิสยาห์ 37:28

78

หนังสืออิสยาห์ 37:38

เกรียม ไป ก่อน ที่ มัน จะ งอกงาม อย่าง นั ้น 28 แต่เรา ได้รู จั
้ ก
การที่เจ้านั ่ง ลงกับ การออกไปและเข้า มาของเจ้า และการ
เกรีย
้ วกราดของเจ้า ต่อ เรา 29 เพราะเจ้า ได้ เกรีย
้ วกราดต่อ
เรา และ ความ จองหอง ของ เจ้า ได้ มา เข้าหู ของ เรา ฉะนั ้น
เราจะเอาขอของเราเกี่ยวจมูก เจ้า และบังเหียนของเราใส่
ริม ฝีปากเจ้า และเราจะหัน เจ้า กลับ ไปตามทางซึ่ง เจ้า มา
นั ้น 30 และ นี่ จะ เป็น หมาย สําคัญ แก่เจ้า คือ ปีนี้ เจ้า จะ กิน
สิง่ ที่ งอกขึ้น เอง และในปีที่สองสิง่ ที่ผลิจากเดิม แล้ว ในปีที่
สาม จงหว่าน และเกี่ยว และปลูก สวนองุน
่ และกิน ผลของ
มัน 31 ส่วนที่ รอดและเหลือ แห่ง วงศ์ วานของยู ดาห์ จะหยัง่
รากลงไป และเกิด ผลขึ้น บน 32 เพราะว่า ส่วนคนที่ เหลือ จะ
ออกไปจากเยรู ซาเล็ม และส่วนที่ รอดมาจะออกมาจากภู
เขาศิโยน ความกระตือรือร้นของพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะ
กระทํา การนี้ ’ 33 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส เกี่ยวกับ
กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียดัง นี้ ว่า ‘ท่านจะไม่เข้า ในนครนี้ หรือ ยิง
ลูก ธนู ไปที่นั ่น หรือ ถือ โล่เข้า มาข้างหน้า นคร หรือ สร้างเชิง
เทินสู้มัน 34 ท่านมาทางใด ท่านจะต้องกลับไปทางนั ้น ท่าน
จะไม่เข้ามาในนครนี้ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 35 เพราะ
เราจะป้องกัน นครนี้ ไว้เพื่อ ให้รอด เพื่อ เห็น แก่ เราเอง และ
เห็น แก่ดาวิด ผู้รับ ใช้ของ เรา’ ” 36 ทูต สวรรค์ของ พระ เย โฮ
วาห์จึงได้ออกไป และได้ประหารคนในค่ายแห่งคนอัสซีเรีย
เสียหนึ่ งแสนแปดหมื่นห้าพันคน และเมื่อคนลุกขึ้นในเวลา
เช้า มืด ดูเถิด พวกเหล่า นั ้น เป็น ศพทัง้ นั ้น 37 แล้ว เซนนาเค
อริบกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียก็ได้ยกไปและกลับบ้าน และอยู่ใน
นี นะเวห์ 38 ต่อมาขณะเมื่อท่านนมัสการในนิ เวศของพระนิ ส
โรกพระของท่าน อัดรัมเมเลคและชาเรเซอร์ โอรสของท่าน
ก็ประหารท่านเสียด้วยดาบ และหนี ไปยังแผ่นดินอาร์มีเนี ย
และเอสารฮัดโดนโอรสของท่านขึ้นครอบครองแทนท่าน
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เฮเซคียาห์ทรงประชวรและทรงฟื้ นจากการประชวรนั ้น
ใน วัน เหล่า นั ้น เฮ เซ คี ยาห์ ทรง ประชวร ใกล้ จะ
สิน
้ พระชนม์ และ อิส ยาห์ผู้พยากรณ์ บุตร ชาย ของ อา
มอ ส เข้า มา เฝ้า พระองค์ และ ทูล พระองค์ว่า “พระ เย
โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า จง จัดการ การบ้าน การเมือง ของ เจ้า
ให้เรียบร้อย เจ้าจะต้องตาย เจ้าจะไม่ฟื้ น” 2 แล้วเฮเซคียาห์
ทรง หัน พระ พักตร์เข้า ข้าง ฝา และ อธิษฐาน ต่อ พระ เย โฮ
วาห์ 3 ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ขอวิงวอนต่อ
พระองค์ ขอทรงระลึกว่า ข้าพระองค์ดําเนิ นอยูต
่ ่อเบื้องพระ
พักตร์พระองค์ด้วยความจริงและด้วยใจที่เพียบพร้อม และ
ได้ กระทํา สิง่ ที่ ประเสริฐ ใน สาย พระเนตร ของ พระองค์ มา
อย่างไร” และเฮเซคี ยาห์ ทรงกันแสงอย่างปวดร้าว 4 แล้ว
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึงอิส ยาห์ว่า 5 “จงไปบอก
เฮ เซ คี ยาห์ว่า พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ดา วิด บรรพบุรุษ
ของ เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า เรา ได้ยน
ิ คํา อธิษฐาน ของ เจ้า แล้ว
เรา ได้เห็น นํ้าตา ของ เจ้า แล้ว ดูเถิด เรา จะ เพิม
ิ ให้เจ้า
่ ชีวต
6
อีก สิบ ห้า ปี เรา จะ ช่วย เจ้า และ เมือง นี้ ให้พ้น จาก มือ ขอ
งกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย และจะป้องกัน เมืองนี้ ไว้ 7 นี่ จะเป็น
หมายสําคัญ สําหรับ พระองค์ จากพระเยโฮวาห์ ที่พระเยโฮ
วาห์จะทรงกระทําสิง่ นี้ ตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ 8 ดูเถิด
เรา จะ กระทํา ให้ เงา ที่ดวง อาทิตย์ทอด มา บน นาฬิกา แดด
ของ อา หัส ย้อน กลับ มา สิบ ขัน
้ ” ดวง อาทิตย์ก็ได้ย้อน กลับ
บนนาฬิกาแดดสิบขัน
้ ตามขันที
้ ่ได้ตกไป 9 บทประพันธ์ของ
เฮ เซ คี ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง ยู ดาห์ หลัง จาก ที่พระองค์ได้ทรง
ประชวรและทรงฟื้ นจากการประชวรของพระองค์นั ้น มีว่า
10 ข้าพเจ้า ว่า เมื่อ ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า มาถึง กลางคน ข้าพเจ้า
จะ ไป ยัง ประตู แดน คน ตาย ข้าพเจ้า ต้อง ถูก ตัดขาด จาก
1
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ปีที่เหลือ อยูของ
่
ข้าพเจ้า 11 ข้าพเจ้า ว่า ข้าพเจ้า จะ ไม่เห็
นพระเยโฮวาห์ คือ พระเยโฮวาห์ ในแผ่น ดิน ของคนเป็น
ข้าพเจ้า จะ มอง ไม่เห็ นม นุษย์อีก ที่ใน หมู่ ชาว แผ่น ดิน โลก
12 อายุของ ข้าพเจ้า ก็ถูก พราก และ ถูก ถอน ออก ไป จาก
ข้าพเจ้า อย่าง กับ เต็นท์ ของ ผู้ เลี้ยง แกะ ข้าพเจ้า ได้ ตัด
ชีวต
ิ ของ ข้าพเจ้า เหมือน อย่าง คน ทอ ผ้า พระองค์จะ ทรง
ตัด ข้าพเจ้า ด้วย โรค ตรอมใจ พระองค์จะ ทรง นํา ข้าพเจ้า
มา ถึง อวสาน ทัง้ วัน และ คืน 13 ข้าพเจ้า ได้ คิด จน รุ ง่ เช้า ว่า
พระองค์จะทรงหัก กระดูก ทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า เหมือนอย่าง
สิงโต พระองค์จะ ทรง นํา ข้าพเจ้า มา ถึง อวสาน ทัง้ วัน และ
คืน 14 ข้าพเจ้าร้องอย่างนกนางแอ่นหรือนกกรอด ข้าพเจ้า
พิลาปอย่างนกเขา ตาของข้าพเจ้า เหนื่ อยอ่อนด้วยมองขึ้น
ข้างบน โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ถูกบีบบังคับ ขอ
พระองค์ ทรง เป็น ผู้ ประกัน ของ ข้า พระองค์ 15 แต่ข้าพเจ้า
จะ พูด อะไร ได้ เพราะ พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า แล้ว และ
พระองค์ เอง ได้ ทรง กระทํา เช่น นั ้น ข้าพเจ้า ก็ จะ ดําเนิ น ไป
ด้วยความสงบเสงีย
่ มตลอดชีวต
ิ ของข้าพเจ้า เพราะความ
ขมขื่นแห่งจิตใจของข้าพเจ้า 16 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
มนุษย์ดํารงชีพอยูได้
่ ด้วยสิง่ เหล่านี้ และชีวต
ิ แห่งวิญญาณ
ของข้า พระองค์ก็อยูในบรรดาสิ
่
ง่ เหล่า นี้ พระองค์จะทรงให้
ข้า พระองค์ หายดี และทรงทําให้ ข้า พระองค์มี ชว
ิ 17 ดูเถิด
ี ต
เพราะเห็นแก่สันติภาพ ข้าพระองค์จึงมีความขมขื่นมากยิง่
แต่พระองค์ทรงรักชีวต
ิ ของข้าพระองค์จึงได้ทรงช่วยให้พ้น
จากหลุม แห่ง ความพินาศ เพราะพระองค์ ทรงเหวีย
่ งบาป
ทัง้ สิน
้ ของ ข้า พระองค์ไว้เบื้อง พระ ปฤษฎางค์ ของ พระองค์
18 เพราะแดนคนตายสรรเสริญ พระองค์ไม่ ได้ ความมรณ
า ยกย่อง พระองค์ไม่ ได้ บรรดา คน ที่ ลง ไป ยัง ปาก แดน คน
ตาย นั ้น จะ หวัง ใน ความ จริง ของ พระองค์ไม่ ได้ 19 คน เป็น
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คนเป็น เขาจะสรรเสริญพระองค์ อย่างที่ข้าพระองค์กระทํา
ใน วัน นี้ บิดา จะ ได้ สําแดง ความ จริง ของ พระองค์แก่ลูก
ของเขา 20 พระเยโฮวาห์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้า ให้รอด เพราะ
ฉะนั ้นข้าพเจ้าทัง้ หลายจะร้องเพลงและเล่นเครือ
่ งสายของ
ข้าพเจ้า ตลอดวันเวลาแห่งชีวต
ิ ของข้าพเจ้าทัง้ หลายที่พระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์” 21 ฝ่ายอิส ยาห์ได้กล่าวว่า “ให้เขา
เอา ขนม มะเดื่อ มา แผ่น หนึ่ ง และ แปะ ไว้ที่พระ ยอด เพื่อ
พระองค์ จะฟื้ น” 22 เฮเซคี ยาห์ได้ตรัสด้วยว่า “อะไรจะเป็น
หมายสําคัญว่า ข้าพเจ้าจะได้ ข้น
ึ ไปยังพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์”

39
เฮเซคียาห์สําแดงคลังทรัพย์ทัง้ หมดของพระองค์ให้คน
จากบาบิโลนเห็น (2 พกษ 20:12)
1 คราว นั ้น เม โร ดัค บา ลา ดัน โอรส ของ บา ลา ดัน
กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลน ทรงส่งราชสารและเครือ
่ งบรรณาการ
มายัง เฮ เซ คี ยาห์ เพราะ พระองค์ ทรง ได้ ยินว่า เฮ เซ คี ยาห์
ทรง ประชวร และ ทรง หาย ประชวร แล้ว 2 และ เฮ เซ คี ยาห์
ทรงเปรมปรีดิ์ เพราะเขาเหล่า นั ้น และทรงพาเขาชมคลัง
ทรัพย์ ของ พระองค์ ชม เงิน ทองคํา และ เครือ
่ ง เทศ และ
นํ้ามัน ประเสริฐ และคลัง พระแสงทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ทุกอ
ย่างซึ่งมี ในท้องพระคลัง ไม่มีสิ่ง ใดที่ ในพระราชวัง หรือ ใน
ราช อาณาจักร ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์ ซึ่ง เฮ เซ คี ยาห์มิได้ทรง
สําแดงแก่เขา 3 แล้วอิส ยาห์ผู้พยากรณ์ ก็เข้า เฝ้า กษั ตริย์ เฮ
เซคี ยาห์ และทูล พระองค์ว่า “คนเหล่า นี้ ทูล อะไรบ้าง และ
เขามาแต่ ไหนเข้า เฝ้า พระองค์” เฮเซคี ยาห์ตรัสว่า “เขาได้
มา หา เรา จาก เมือง ไกล จาก บา บิโลน ” 4 ท่าน ทูล ว่า “เขา
เห็น อะไรในพระราชวัง ของพระองค์บ้าง ” และเฮเซคี ยาห์
ตรัส ตอบ ว่า “เขา เห็น ทุก อย่าง ใน วัง ของ เรา ไม่มีสิ่ง ใด ใน
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พระ คลัง ของ เรา ซึ่ง เรา มิได้สําแดง แก่เขา ” 5 แล้วอิส ยาห์
ทูล เฮเซคี ยาห์ว่า “ขอทรงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์
จอม โยธา 6 ดูเถิด วัน เวลา กําลัง ย่าง เข้า มา เมื่อ สรรพ สิง่
ทัง้ สิน
้ ในวัง ของเจ้า และสิง่ ซึ่ง บรรพบุรุษ ของเจ้า ได้ สะสม
จนถึง ทุก วัน นี้ จะ ต้อง ถูก เอา ไป ยัง บา บิโลน จะ ไม่มีสิ่ง ใด
เหลือ เลย พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 7 และลูก บางคนซึ่ง
ถือ กําเนิ ด จากเจ้า ผู้ซึ่ง เกิด มาแก่เจ้าจะถูก นํา เอาไป และ
เขาจะเป็น ขันทีในวัง ของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน ” 8 แล้ว เฮเซ
คียาห์ตรัสกับอิสยาห์ว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงท่า
นกล่าวนั ้นก็ดีอยู”่ เพราะพระองค์ดําริว่า “จะมีความอยูเ่ ย็น
เป็นสุขและความจริงในวันเวลาของเรานี้ ”

40
จงเล้าโลมชนชาติของพระเจ้า
พระเจ้า ของเจ้า ตรัสว่า “จงเล้าโลม จงเล้าโลมชนชาติ
ของเรา 2 จงพูดกับ เยรู ซาเล็ม อย่างเห็นใจ และจงประกาศ
แก่ เมือง นั ้นว่า การ สงคราม ของ เธอ สิน
้ สุด ลง แล้ว และ
ความชัว่ ช้าของเธอก็อภัยเสียแล้ว เพราะเธอได้รบ
ั โทษจาก
พระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์แล้ว เป็นสองเท่าของความบาป
ผิดของเธอ”
1

คํา พยากรณ์ ถึง การ รับ ใช้ ของ ยอห์น ผู้ให้รับ บัพ ติศ มา
(มธ 3:3)
3 เสียงผู้ รอ
้ งในถิน
่ ทุรกัน ดารว่า “จงเตรียมมรรคาแห่ง
พระ เย โฮ วาห์ จง ทํา ทางหลวง สําหรับ พระเจ้า ของ เรา ให้
ตรง ไป ใน ทะเล ทราย 4 หุบเขา ทุก แห่ง จะ ถูก ยก ขึ้น ภูเขา
และเนิ น ทุก แห่ง จะให้ ต่ํา ลง ทางคดจะกลายเป็น ทางตรง
และที่ ขรุ ขระจะกลายเป็นที่ราบ 5 และจะเผยสง่า ราศี ของ
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พระเยโฮวาห์ และบรรดาเนื้ อ หนั ง จะได้เห็น ด้วยกัน เพราะ
พระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ตรัสไว้แล้ว”
ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า และความอ่อนแอของมนุษย์
(อสย 40:6—41:29)
เสียง หนึ่ ง ร้อง ว่า “ร้อง ซิ” และ เขา ว่า “ข้า จะ ร้อง ว่า
กระไร” บรรดา เนื้ อ หนั งก็ เป็น เสมือน ต้น หญ้า และ ความ
งามทัง้ สิน
้ ของมันก็เป็นเสมือนดอกไม้แห่งทุ่งนา 7 ต้นหญ้า
เหีย
่ วแห้ง ไป ดอกไม้นั ้นก็ ร่วง โรย ไป เพราะ พระ วิญญาณ
ของพระเยโฮวาห์ เป่า มาถูก มัน มนุษย์ชาติเป็น หญ้า แน่ ที
เดียว 8 ต้นหญ้าเหีย
่ วแห้งไป ดอกไม้นั ้นก็รว่ งโรยไป แต่พระ
วจนะของพระเจ้า ของเราจะยัง่ ยืน อยูเป็
่ น นิ ตย์ 9 โอ ศิ โยน
เอ๋ย ผู้นํา ข่าวดี เจ้า จง ขึ้น ไป บน ภูเขา สูง โอ เยรู ซาเล็ม
เอ๋ย ผู้นํา ข่าวดี จง เปล่ง เสียง ของ เจ้า ด้วย เต็ม กําลัง จง
เปล่ง เสียง เถิด อย่า กลัว เลย จง กล่าว แก่ หัว เมือง แห่ง
ยู ดาห์ว่า “ดูเถิด นี่ พระเจ้า ของ เจ้า” 10 ดูเถิด องค์พระ ผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า จะเสด็จ มาด้วยพระหัตถ์ อน
ั เข้ม แข็ง และ
พระกร ของ พระองค์ จะ ครอบ ครอง เพื่อ พระองค์ ดูเถิด
รางวัล ของ พระองค์ก็อยูกั
่ บ พระองค์ และ พระ ราช กิจ ของ
พระองค์ก็อยูต่
่ อพระพักตร์พระองค์ 11 พระองค์จะทรงเลี้ยง
ฝูง แพะ แกะ ของ พระองค์ อย่าง ผู้ เลี้ยง แกะ พระองค์จะ
ทรงรวบรวมลูก แกะไว้ ในพระกรของพระองค์ พระองค์จะ
ทรงอุม
้ ไว้ที่พระทรวง และทรงค่อยๆนํา บรรดาที่มีลูกอ่อน
12
ไป
ผู้ใด ได้ เคย ตวง นํ้า ทัง้ สิน
้ ือ ของ ตน และ
้ ด้วย อุงม
วัด ฟ้า สวรรค์ ด้วย คืบ เดียว บรรจุผงคลีของ แผ่น ดิน โลก
ไว้ ใน ถัง เดียว และ ชัง่ ภูเขา ใน ตาชัง่ และ ชัง่ เนิ น ด้วย ตราชู
13 ผู้ใดได้ นําทางพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ หรือ เป็ นที่
6
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ปรึกษา ของ พระองค์ได้สัง่ สอน พระองค์ 14 พระองค์ทรง
ปรึกษา ผู้ใด ผู้ใด สัง่ สอน พระองค์ และ ผู้ ใด สอน ทาง แห่ง
ความ ยุติธรรม ให้พระองค์ และ สอน ความ รู แก่
้ พระองค์
และ สําแดง ให้พระองค์เห็ นทาง แห่ง ความ เข้าใจ 15 ดูเถิด
บรรดา ประชาชาติก็เหมือน นํ้า หยด หนึ่ ง จาก ถัง และ นั บ
ว่า เหมือน ผง บน ตาชัง่ ดูเถิด พระองค์ทรง หยิบ เกาะ ทัง้
หลาย ขึ้น มา เหมือน สิง่ เล็ก น้ อย 16 เลบานอน ไม่ พอ เป็น
ฟืน และ สัตว์ป่านนก
ั ้ ็ไม่พอ เป็น เครือ
่ ง เผา บูชา 17 ต่อ พระ
พักตร์พระองค์บรรดา ประชาชาติ ทัง้ สินก
้ ็ เหมือน ไม่มีอะไร
เลย พระองค์ทรงนั บ ว่า เขาน้ อยยิง่ กว่า ความว่างเปล่า และ
การไร้ประโยชน์ ใดๆทัง้ สิน
้ 18 ท่านจะเปรียบพระเจ้า เหมือน
ผู้ใด หรือเปรียบพระองค์คล้ายกับอะไร 19 รู ปเคารพสลักน่ ะ
หรือ ช่างเขาหล่อมัน ไว้ ช่างทองเอาทองคํา ปิด ไว้ และหล่อ
สร้อยเงิน ให้ 20 เขาผู้ที่ยากจนจนเขาไม่มีเครือ
่ งบูชาเลยก็
เลือกต้นไม้ที่จะไม่ผุ เขาเสาะหาช่างที่มีฝีมือ มาตกแต่ง ให้
เป็นรูปเคารพสลักที่ไม่หวัน
่ ไหว 21 ท่านทัง้ หลายไม่เคยรู หรื
้ อ
ท่านไม่เคยได้ยน
ิ หรือ ไม่มีผู้ใดบอกท่านตัง้ แต่แรกแล้วหรือ
ท่านไม่เข้าใจตัง้ แต่รากฐานของแผ่นดินโลกหรือ
พระเจ้าประทับเหนื อขอบวงกลมของแผ่นดินโลก
คือ พระองค์ผู้ประทับ เหนื อ ปริมณฑลของแผ่น ดิน โลก
และ ชาว แผ่น ดิน โลก ก็ เหมือน อย่าง ตัก
๊ แตน ผู้ทรง ขึง ฟ้า
สวรรค์ เห มือ นขึงม่าน และ กาง ออก เหมือน เต็นท์ที่อาศัย
23 ผู้ทรงกระทํา เจ้า นายให้เป็ น เหมือนเปล่า และทรงกระทํา
ให้ผู้ครอบ ครอง แผ่น ดิน โลก เป็น เหมือน ศูนย ภาพ 24 พอ
ปลูก เขา เหล่า นั ้น เสร็จ พอ หว่าน เสร็จ พอที่ราก หยัง่ ลง
พระองค์ก็จะเป่า มาบนเขา เขาก็ จะเหีย
่ วแห้ง ไป และลมห
25
มุนก็ จะพัด พาเขาไปเหมือนตอข้าว องค์บริสุทธิตรั
์ สว่า
22
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“เจ้า จะ เปรียบ เรา กับ ผู้ ใด เล่า ซึ่ง เรา จะ เหมือน เขา” 26 จง
แหงน หน้า ขึ้น ดูว่า ผู้ใด สร้าง สิง่ เหล่า นี้ พระองค์ผู้ทรง นํา
บริวารออกมาตามจํานวน เรียกชื่อมันทัง้ หมดโดยอานุภาพ
อัน ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ และ เพราะ พระองค์ ทรง ฤทธิเข
์ ้ม
27
แข็ง จึง ไม่ ขาด ไป สัก ดวง เดียว
โอ ยา โคบ เอ๋ย ทําไม
เจ้า จึง ว่า โอ อิสราเอล เอ๋ย ทําไม จึง พูด ว่า “ทาง ของ
ข้าพเจ้า ปิดบัง ไว้ จาก พระ เย โฮ วาห์ และ ความ ยุติธรรม
อัน ควร ตก แก่ ข้าพเจ้า นั ้นก็ ผ่าน พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า ไป
เสีย” 28 ท่าน ไม่ เคย รู หรื
้ อ ท่าน ไม่ เคย ได้ยน
ิ หรือ พระ
เย โฮ วาห์ ทรง เป็น พระเจ้า เนื อง นิ ตย์ คือ พระ ผู้ สร้าง
ที่สุด ปลาย แผ่น ดิน โลก พระองค์มิได้ทรง อ่อน เปลี้ย หรือ
เหน็ ดเหนื่ อย ความ เข้า พระทัย ของ พระองค์ก็เหลือ ที่ จะ
หยัง่ รู ได้
้ 29 พระองค์ทรง ประทาน กําลัง แก่ คน อ่อน เปลี้ย
และแก่ผู้ที่ไม่มีกําลัง พระองค์ทรงเพิม
่ แรง 30 แม้คนหนุ่มๆ
จะ อ่อน เปลี้ย และ เหน็ ดเหนื่ อย และ ชาย ฉกรรจ์ จะ ล้ม ลง
ทีเดียว 31 แต่เขาทัง้ หลายผู้ รอคอยพระเยโฮวาห์ จะเสริม
เรีย
่ วแรงใหม่ เขาจะบิน ขึ้น ด้วยปีก เหมือนนกอินทรี เขาจะ
วิง่ และไม่เหน็ ดเหนื่ อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย

41

ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าและความอ่อนแอของมนุษย์
1 โอ เกาะ ทัง
้ หลาย เอ๋ย จง สงบ ใจ ต่อ หน้า เรา จง
ให้ชนชาติทัง้ หลายฟื้ นกําลัง ของเขาเสีย ใหม่ ให้เขาเข้า มา
ใกล้ แล้วให้เขาพูด ให้เราพากันเข้ามาใกล้เพื่อการพิพากษา
2 ใคร ได้ เร้าใจ ให้ คน ชอบ ธรรม มา จาก ตะวัน ออก ได้เรียก
ท่านให้ติดตาม ได้มอบบรรดาประชาชาติ ต่อ หน้า ท่าน และ
ให้ท่า นครอบครองเหนื อ กษั ตริย์ทัง้ หลาย ได้มอบพวกเขา
ไว้แก่ดาบ ของ ท่าน เหมือน ผงคลี และ แก่คัน ธนูของ ท่าน
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เหมือนตอข้าวที่ถูกพัด ไป 3 ท่านไล่ ตามพวกเขาและผ่าน
เขาไปอย่างปลอดภัย ตามทางที่เท้า ของท่านไม่ เคยเหยียบ
4 ผู้ใดได้ ประกอบกิจ และกระทํา เช่น นี้ เรียกบรรดาชัว
่ อายุ
ทัง้ หลายออกมาตัง้ แต่เดิม เราเองคือ พระเยโฮวาห์ผู้เป็น
ปฐม และกับ กาลอวสาน เราคือ ผู้นั ้น 5 เกาะทัง้ หลายเห็น
แล้วก็เกรงกลัว ปลายแผ่นดินโลกก็กลัว เขาทัง้ หลายได้เข้า
มา ใกล้ 6 ทุก คน ช่วย เพื่อน บ้าน ของ ตน และ ทุก คน กล่าว
แก่พีน้
่ องของตนว่า “จงกล้าเถิด” 7 ช่างไม้ก็หนุนใจช่างทอง
ผู้ที่ทําให้เรียบ ด้วย ค้อน ก็หนุน ใจ ผู้ที่ตีทัง่ ว่า “พร้ อม แล้ว
สําหรับ การบัดกรี” และเขาก็ เอาตะปู ตรึง ไว้ เพื่อ ไม่ให้หวัน
่
ไหว 8 แต่เจ้า อิสราเอล เป็น ผู้รับ ใช้ของ เรา ยา โคบ ผู้ ซึ่ง
เรา ได้ เลือก ไว้ เชื้อ สาย ของ อับ รา ฮัม สหาย ของ เรา 9 เจ้า
ผู้ ซึ่ง เรา ยึด ไว้ จาก ที่สุด ปลาย แผ่น ดิน โลก และ เรียก เจ้า
มา จาก พวก ผู้ใหญ่ของ โลก กล่าว แก่เจ้าว่า “เจ้า เป็น ผู้รับ
ใช้ของเรา เราได้ เลือกเจ้า และไม่เหวี่ ยงเจ้า ออกไป” 10 อย่า
กลัว เลย เพราะ เรา อยู่ กับ เจ้า อย่า ขยาด เพราะ เรา เป็น
พระเจ้า ของ เจ้า เรา จะ หนุน กําลัง เจ้า เออ เรา จะ ช่วย เจ้า
เออ เรา จะ ชูเจ้า ด้วย มือขวา แห่ง ความ ชอบ ธรรม ของ เรา
11 ดูเถิด บรรดาผู้ที่ขัดเคืองกับ เจ้า จะต้องได้ ความอายและ
อดสู เขาจะเป็น ความว่างเปล่า คนเหล่านั ้นที่ ฝืน สู้เจ้าจะ
พินาศ ไป 12 เจ้า จะ แสวงหา พวก เขา แต่เจ้า จะ ไม่ พบ เขา
คือ ผู้ที่ต่อสู้กับ เจ้า ผู้ที่ทํา สงครามกับ เจ้า จะเป็น ความว่าง
เปล่าและเป็นสิง่ ไร้ค่า 13 เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของ เจ้า จะยึดมือ ขวา ของ เจ้า ไว้ คือ เรา เอง พูดกับ เจ้า ว่า
“อย่ากลัวเลย เราจะช่วยเจ้า” 14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “อย่า
กลัว เลย เจ้าหนอนยาโคบ เจ้าคนอิสราเอล เราจะช่วยเจ้า
ผู้ไถ่ของเจ้า คือ องค์บริสุทธิแห่
์ งอิส ราเอล” 15 ดูเถิด เราจะ
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กระทํา เจ้า ให้ เป็น เลื่อนนวดข้าวใหม่ คม และมีฟัน เจ้าจะ
นวด และ บด ภูเขา และ เจ้า จะ ทํา เนิ น เขา ให้ เหมือน แกลบ
16 เจ้า จะซัดมัน และ ลม จะพัดมัน ไป เสีย และ ลม หมุน จะ
กระจายมัน และเจ้า จะเปรมปรีดิ์ ในพระเยโฮวาห์ เจ้าจะ
อวดอ้างในองค์บริสุทธิแห่
์ งอิส ราเอล 17 เมื่อ คนจนและคน
ขัดสนแสวงหานํ้าและไม่มี และลิน
้ ของเขาก็แห้งผากเพราะ
ความ กระหาย เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ จะ ได้ยน
ิ เขา เอง เรา
พระเจ้า ของ อิสราเอล จะ ไม่ ละทิง้ เขา 18 เรา จะ เปิด แม่น้ํา
บนที่ สูง ทัง้ หลาย และนํ้าพุที่ท่ามกลางหุบเขา เราจะทํา ถิน
่
19
ทุรกัน ดารให้ เป็น สระนํ้า และที่ดินแห้ง เป็น นํ้าพุ ในถิน
่
ทุรกันดารเราจะปลูกต้นสนสีดาร์ ต้นกระถินเทศ ต้นนํ้ามัน
เขียว และ ต้น มะกอก เทศ ใน ทะเล ทราย เรา จะ วาง ต้นสน
สาม ใบ ทัง้ ต้นสน เขา และ ต้นไม้ที่เขีย วชะ อุม
่ ตลอด ปีด้วย
กัน 20 เพื่อ คน จะ ได้เห็น และ ทราบ เขา จะ ใคร่ครวญ และ
เข้าใจด้วยกัน ว่า พระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทํา
การ นี้ องค์บริสุทธิแห่
์ งอิส รา เอล ได้ สร้าง สิง่ นี้ 21 พระ เย
โฮ วาห์ตรัสว่า “จง นํา ข้อ คดี ของ เจ้า ขึ้น มา” กษั ตริยของ
์
ยา โคบตรัสว่า “จง นํา ข้อ พิ สูจน์ ของ เจ้า มา” 22 ให้เขา นํา
มา และแจ้ง แก่ เราว่า จะเกิด อะไรขึ้น จงแจ้ง สิง่ ล่วงแล้ว
ให้ เรา ทราบ ว่า มี อะไร บ้าง เพื่อ เรา จะ พิจารณา เพื่อ เรา
จะ ทราบ ถึง อวสาน ของ สิง่ เหล่า นั ้น หรือ จง เล่า ให้ เรา ฟัง
ถึง สิง่ ที่ จะ บังเกิด มา 23 จง แจ้ง แก่ เรา ว่า ต่อ ไป นี้ อะไร จะ
เกิด ขึ้น เพื่อ เรา จะ รู ้ วา่ เจ้า เป็น พระ เออ จง ทํา ดี หรือ จง
ทําร้าย เพื่อเราจะได้ขยาดและดูกัน 24 ดูเถิด เจ้าไม่มีค่าอะไร
เลยและการงานของเจ้า ก็สูญ เปล่า ผู้ที่เลือกเจ้า ก็ เป็นที่น่า
สะอิดสะเอียน 25 เราได้ เร้า ผู้หน่งึ จากทิศ เหนื อ และเขาจะ
มา จาก ที่ดวง อาทิตย์ขึ้น เขา จะ เรียก นาม ของ เรา เขา จะ
เหยียบผู้ ครอบครองเหมือนเหยียบปูน สอ เหมือนช่างหม้อ
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ยํ่า ดิน เหนี ยว 26 ใครแจ้ง ไว้ตัง้ แต่เริม
่ แรก เพื่อ เราจะทราบ
และล่วงหน้าเพื่อเราจะพูดว่า “เขาชอบธรรม” เออ ไม่มีผู้ใด
ได้แจ้งให้ทราบ เออ ไม่มีผู้ใดได้เล่าให้ฟัง เออ ไม่มีผู้ใดได้ยน
ิ
27
ถ้อยคํา ของ เจ้า
คน แรก จะ กล่าว แก่ ศิ โยน ว่า “ดูเถิด
ดูเขา ทัง้ หลาย ” และ เรา จะ ส่ง ผู้นํา ข่าวดีให้แก่เยรู ซาเล็ม
28 แต่เมื่อ เรา มอง ก็ไม่มี ใคร ไม่มีที่ปรึกษา ใน หมู่ พวก คน
เหล่านี้ คือผู้ที่เมื่อเราถามก็ได้ให้คําตอบ 29 ดูเถิด พระเหล่า
นั ้นไร้ประโยชน์ ทัง้ สิน
้ บรรดากิจการของมันก็เป็นความว่าง
เปล่า รู ปเคารพหล่อของมันก็เป็นแต่ลมและความยุง่ เหยิง

42
ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยโฮวาห์ (มธ 12:18-21; ฟป 2:5-8)
จงดูผู้รบ
ั ใช้ของ เรา ผู้ซึ่ง เรา เชิดชู ผู้เลือกสรร ของ
เรา ผู้ซึ่ง ใจ เรา ปีติยินดี เรา ได้ เอา วิญญาณ ของ เรา สวม
ท่าน ไว้แล้ว ท่าน จะ ส่ง ความ ยุติธรรม ออก ไป ให้แก่บรรดา
ประชาชาติ 2 ท่าน จะ ไม่ ร้อง หรือ เปล่ง เสียง ของ ท่าน หรือ
กระทํา ให้ได้ยิน เสียงของท่านตามถนน 3 ไม้อ้อ ชํ้า แล้วท่าน
จะ ไม่หัก และ ไส้ ตะเกียง ที่ลุกริบ หรีอยู
่ ท่
่ าน จะ ไม่ดับ ท่าน
จะส่ง ความยุติธรรมออกไปด้วยความจริง 4 ท่านจะไม่ ล้ม
เหลว หรือ ท้อแท้ จนกว่า ท่าน จะ สถาปนา ความ ยุติธรรม ไว้
ใน โลก และ เกาะ ทัง้ หลาย จะ รอ คอย พระ ราช บัญญัติของ
ท่าน 5 พระเจ้า คือ พระ เย โฮ วาห์ผู้ทรง สร้าง ฟ้า สวรรค์
และทรงขึงมัน ผู้ทรงแผ่แผ่นดิน โลกและสิง่ ที่ บังเกิด จาก
โลก ออก ไป ผู้ทรง ประทาน ลม หายใจ แก่ ประชาชน ที่ บน
โลก และ จิต วิญญาณ แก่ผู้ดําเนิ น อยู่ บน โลก ตรัสดัง นี้ ว่า
6 “เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ เรา ได้ เรียก เจ้า มา ด้วย ความ ชอบ
ธรรม เราจะยึดมือ เจ้า และจะรักษาเจ้า ไว้ เราจะให้เจ้าเป็น
1
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ตัว พันธ สัญญา ของ มนุษยชาติ เป็น ความ สว่าง แก่ บรรดา
ประชาชาติ 7 เพื่อ เบิก ตา คน ที่ตาบอด เพื่อ นํา ผู้ถูก จองจํา
ออกมาจากคุก นําผู้ที่นั ่งในความมืดออกมาจากเรือนจํา
8

อิสราเอลจะได้กลับไปอยูใ่ นแผ่นดินของตน

เราคือ เยโฮวาห์ นั ่น เป็น นามของเรา สง่า ราศี ของเรา
เรามิได้ให้แก่ผู้อ่น
ื หรือให้คําที่ สรรเสริญเราแก่รู ปแกะสลัก
9 ดูเถิด สิ่ง ล่วงแล้วนนก
ั ้ ็ สําเร็จ แล้ว และเราก็แจ้ง สิง่ ใหม่ๆ
ก่อน ที่สิ่ง เหล่า นั ้น จะ เกิด ขึ้น เรา ก็ได้เล่า ให้ ฟัง แล้ว” 10 จง
ร้องเพลงบทใหม่ ถวายพระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญ พระองค์
จากปลายแผ่น ดิน โลก ทัง้ ผู้ที่ลงไปยัง ทะเล และบรรดาสิง่
ที่อยูใน
่ นั ้น ทัง้ เกาะ ทัง้ หลาย และ ชาว ถิน
่ นั ้น 11 จง ให้ ถิน
่
ทุรกัน ดารและหัว เมืองในนั ้น เปล่ง เสียง ทัง้ ชนบทที่ เคดาร์
อาศัย อยู่ จงให้ชาวศิลาร้องเพลง ให้เขาโห่รอ
้ งมาจากยอด
12
ภูเขา จงให้เขาถวายสง่า ราศีแด่พระเยโฮวาห์ และถวาย
สรรเสริญพระองค์ในเกาะทัง้ หลาย
อิสราเอลจะรับโทษ
พระ เย โฮ วาห์ จะ เสด็จ ออก ไป อย่าง คน แกล้ว
กล้า พระองค์จะ ทรง เร้า ความ หึง หวง ของ พระองค์ ขึ้น
อย่าง นั กรบ พระองค์จะ ทรง ร้อง พระองค์จะ ทรง โห่ดัง
พระองค์จะ ทรง มี ชัย ต่อ ศัตรู ของ พระองค์ 14 เรา ได้ นิ่ ง อยู่
นานแล้ว เราเงียบอยู่ และรัง้ ตนเองไว้ บัดนี้ เราจะร้องออก
มาเหมือนผู้ หญิง กําลัง คลอดบุตร เราจะสังหารผลาญและ
ทํา ลาย สิน
้ ทันที 15 เรา จะ ทิง้ ภูเขา และ เนิ น ให้ร้าง และ ให้
บรรดาพืช ผัก บนนั ้น แห้ง ไป เราจะให้แม่น้าํ กลายเป็น เกาะ
และจะให้สระแห้ง ไป 16 เราจะจูง คนตาบอดไปในทางที่ เขา
ทัง้ หลายไม่รู จ
้ ัก เราจะนําเขาไปในทางทัง้ หลายที่เขาไม่รู จ
้ ัก
13
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เราจะให้ความมืดข้างหน้าเขากลับเป็นสว่าง สิ่งที่คดให้ตรง
สิ่ง เหล่า นี้ เป็น สิง่ ที่ เราจะกระทํา แก่พวกเขา และเราจะไม่
ละทิง้ พวกเขา 17 เขาทัง้ หลายจะหัน กลับ และจะต้องขาย
หน้า อย่างที่สุด คือ ผู้ที่วางใจในรู ป แกะสลัก ผู้ที่กล่าวแก่รู ป
เคารพหล่อ ว่า “ท่านเป็น พระของเรา” 18 ท่านผู้หูหนวกเอ๋ย
ฟังซิ และท่านผูต
้ าบอดเอ๋ย มองซิ เพื่อท่านจะเห็นได้ 19 ใคร
เป็น คนตาบอด ก็ผู้รบ
ั ใช้ของเราน่ ะ ซิ หรือ ใครหู หนวกอย่า
งกับทูตของเราที่เราใช้ไป ใครตาบอดอย่างผู้ที่สมบูรณ์ แล้ว
หรือตาบอดอย่างผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ 20 เจ้าเห็นหลาย
อย่าง แต่มิได้สังเกต หูของ เขา เปิด แล้ว แต่เขา มิได้ยน
ิ
21 เพราะ เห็น แก่ ความ ชอบ ธรรม ของ พระองค์ พระ เย โฮ
วาห์ ทรง พอ พระทัย ที่จะ เชิดชูพระ ราช บัญญัติและ กระทํา
ให้พระ ราช บัญญัตินั ้นมีเกียรติ 22 แต่นี่ เป็น ชนชาติที่ถูก
ขโมย และ ถูก ปล้น เขา ทุก คน ติดอยู่ ใน รู และ ซ่อน อยู่ ใน
คุก เขา ตก เป็น เหยื่อ ซึ่ง ไม่มีผู้ใด ช่วย ให้พ้น เป็น ของ ริบ
ซึ่ง ไม่มีผู้ใด พูด ว่า “คืน ซิ” 23 ผู้ใด ใน พวก เจ้า จะ เงีย
่ หู ฟัง
ใน เรือ
่ ง นี้ ที่จะ มุ่ง หน้า ตัง้ ใจ ฟัง ใน อนาคต 24 ใคร มอบ ยา
โคบ ให้แก่ผู้ริบ และ อิสราเอล ให้แก่ผู้ปล้น ไม่ใช่พระ เย โฮ
วาห์หรือ ผู้ซึ่ง เราได้ ทําบาปต่อ ซึ่ง เขาไม่ ยอมดําเนิ น ในทาง
ของ พระองค์ และ ซึ่ง เขา มิได้เชื่อ ฟัง พระ ราช บัญญัติของ
พระองค์ 25 ฉะนั ้น พระองค์ จึง ทรงหลัง่ ความโกรธจัด ลงมา
บนเขา และหลัง่ อานุภาพของสงคราม ทําให้เขาติด เพลิง
อยูโดยรอบ
่
แต่เขาไม่รู ้ มันไหม้เขา แต่เขามิได้เอาใจใส่

43
พระสัญญาอันประเสริฐแก่อิสราเอล
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บัดนี้ พระ เย โฮ วาห์ผู้ได้สร้าง ท่าน โอ ยา โคบ
พระองค์ผู้ได้ทรง ปั้ น ท่าน โอ อิสราเอล ตรัสดัง นี้ ว่า “อย่า
กลัวเลย เพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้ว เราได้เรียกเจ้าตามชื่อ เจ้า
เป็น ของเรา 2 เมื่อ เจ้า ลุย ข้ามนํ้า เราจะอยู่ กับ เจ้า เมื่อ ข้าม
แม่นํ้า นํ้า จะ ไม่ ท่วม เจ้า เมื่อ เจ้า ลุย ไฟ เจ้า จะ ไม่ไหม้และ
เปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้า 3 เพราะเราเป็นพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของ เจ้า องค์บริสุทธิแห่
์ งอิส รา เอล ผู้ช่วย ให้ รอด
ของ เจ้า เรา ให้อียป
ิ ต์เป็น ค่า ไถ่ ของ เจ้า ให้เอธิโอเปีย และ
เส-บา เพื่อ แลก กับ เจ้า 4 เพราะ ว่า เจ้า ประเสริฐ ใน สายตา
ของ เรา เจ้า ได้ รับ เกียรติ และ เรา รัก เจ้า เรา จึง ให้ คน เพื่อ
แลก กับ เจ้า และ ให้ชนชาติทัง้ หลาย เพื่อ แลก กับ ชีวต
ิ ของ
5
เจ้า อย่า กลัว เลย เพราะเราอยู่ กับ เจ้า เราจะนํา เชื้อ สาย
ของ เจ้า มา จาก ตะวัน ออก และ เรา จะ รวบรวม เจ้า มา จาก
ตะวันตก 6 เราจะพูดกับทิศเหนื อว่า ‘ปล่อยเถิด’ และกับทิศ
ใต้ว่า ‘อย่า ยึด ไว้’ จงนํา บรรดาบุตรชายของเรามาแต่ไกล
และเหล่า ธิดาของเราจากปลายแผ่น ดิน โลก 7 คือ ทุก คน
ที่ เขาเรียกตามนามของเรา เพราะเราได้ สร้างเขาเพื่อ สง่า
ราศี ของเรา เราได้ ปั้นเขา เออ เราได้ สร้างเขาไว้” 8 จงนํา
ประชาชาติ ทัง้ หลายผู้ ตาบอดแต่ ยงม
ั ีตา ผู้ที่หูหนวกแต่ เขา
ยังมีหู ออกมา 9 ให้บรรดาประชาชาติ ประชุมพร้อมกัน และ
ให้ชนชาติทัง้ หลาย ชุมนุมกัน ใน ท่ามกลาง เขา มีผู้ที่แจ้ งอ
ย่างนี้ ได้ และเล่าสิง่ ล่วงแล้วให้เราฟังได้ ให้เขาทัง้ หลายนํา
พยานของเขามาพิ สูจน์ ตัว เขา และให้ เขาได้ยน
ิ และกล่าว
10
ว่า “จริง แล้ว” พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “เจ้า ทัง้ หลาย เป็น
พยานของเรา และเป็นผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้ เลือกไว้แล้ว
เพื่อ เจ้า จะ รู จ
้ ัก และ เชื่อ ถือ เรา และ เข้าใจ ว่า เรา เป็น ผู้นั ้น
แหละ ก่อนหน้า เรา ไม่มีพระเจ้า ใดถูก ปั้ นขึ้น และภายหลัง
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เราก็ จะไม่มี 11 เรา เราคือ พระเยโฮวาห์ และนอกจากเรา
ไม่มีพระผู้ ชว
่ ยให้รอด 12 เมื่อ ไม่มีพระอื่น ในหมู่ พวกเจ้า เรา
แจ้ง ให้ ทราบ และ ช่วย ให้ รอด และ พิ สูจน์ให้เห็น ฉะนั ้น เจ้า
ทัง้ หลาย เป็น พยาน ของ เรา ว่า เรา เป็น พระเจ้า” พระ เย โฮ
วาห์ตรัสดังนี้ แหละ 13 “เออ ตัง้ แต่เดิมเราก็เป็นพระองค์นั้น
อยู่ ไม่มีผู้ใดช่วยให้พ้นจากมือของเราได้ เราจะประกอบกิจ
ใดๆ ใครจะขัด ขวางกิจการนั ้น ได้” 14 พระเยโฮวาห์ผู้ไถ่ของ
เจ้า องค์บริสุทธิของอิ
ส ราเอลตรัสดัง นี้ ว่า “เพื่อ เห็น แก่เจ้า
์
เราจะส่งไปยังบาบิโลน และเราจะนําบรรดาขุนนางของเขา
ลง มา คือ พวก เคล เดีย ใน กํา ปั่ นที่ เขา ทัง้ หลาย เคย โห่ร้อง
15 เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ องค์บริสุทธิของ
เจ้า เป็น ผู้ สร้าง
์
ของอิสราเอล เป็นกษั ตริย์ ของเจ้า” 16 พระเยโฮวาห์ ผู้ทรง
สร้าง ทางใน ทะเล สร้าง วิถี ใน นํ้า ที่มีอานุภาพ 17 ผู้ทรง นํา
รถรบและม้า กองทัพ และอานุภาพออกมา เขาทัง้ หลาย
นอน ลง ด้วย กัน และ ลุก ขึ้น ไม่ได้ เขา ทัง้ หลาย สูญ ไป และ
ดับ เสีย เหมือนไส้ตะเกียง ตรัสดัง นี้ ว่า 18 “อย่า จดจํา สิง่ ล่วง
แล้วนัน
้ อย่า พิเคราะห์สิ่ง เก่า ก่อน 19 ดูเถิด เรา จะ กระทํา
สิง่ ใหม่ บัดนี้ จะงอกขึ้น มาแล้ว เจ้าจะไม่เห็น หรือ เราจะทํา
ทางในถิน
่ ทุรกัน ดารและแม่น้ํา ในที่แห้ง แล้ง 20 สัตว์ป่า ใน
ทุ่ง จะให้เกียรติเรา คือมัง กรและนกเค้าแมว เพราะเราให้
นํ้า ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร ให้แม่น้าํ ใน ที่แห้ง แล้ง เพื่อ ให้นํ้า ดื่ม
แก่ชนชาติผู้เลือกสรร ของ เรา 21 คือ ชนชาติที่เรา ปั้ น เพื่อ
เรา เอง เพื่อ เขา จะ ถวาย สรรเสริญ เรา 22 โอ ยา โคบ เอ๋ย
ถึง กระ นั ้นก็ไม่ใช่เรา ที่เจ้า เรียก หา โอ อิสราเอล เอ๋ย เจ้า
เหน็ ดเหนื่ อยเราแล้ว 23 เจ้ามิได้นํา แพะแกะของเจ้า มาเป็น
เครือ
่ งเผาบูชาแก่เรา หรือให้เกรียรติ เราด้วยเครือ
่ งสักการ
บูชาของเจ้า เรามิได้ให้เป็นภาระแก่เจ้าด้วยเรือ
่ งเครือ
่ งบูชา
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หรือ ให้เจ้าเหน็ ดเหนื่ อยด้วยเรือ
่ งกํายาน 24 เจ้ามิได้เอาเงิน
ซื้ออ้อยให้เรา หรือ ให้ เราพอใจด้วยไขมัน ของเครือ
่ งสักการ
บูชาของเจ้า แต่เจ้าได้ให้เราเป็นภาระด้วยเรือ
่ งบาปของเจ้า
เจ้าให้ เราเหน็ ดเหนื่ อยด้วยเรือ
่ งความชัว่ ช้า ของเจ้า 25 เรา
เราคือ พระองค์ นั ้น ผู้ ลบล้างความละเมิด ของเจ้า ด้วยเห็น
แก่ เราเอง และเราจะไม่ จดจํา บรรดาบาปของเจ้า ไว้ 26 จง
ฟื้ นความให้เราฟัง ให้เรามาโต้ด้วยกัน เจ้าจงให้การมา เพื่อ
จะพิ สูจน์ วา่ เจ้า ถูก 27 บิดาเดิม ของเจ้า ทําบาป และผู้ สอน
ทัง้ หลายของเจ้า ได้ ละเมิด ต่อ เรา 28 ฉะนั ้น เราจึง ถอดเจ้า
นาย แห่ง สถาน บริสุทธิ์เสีย เรา มอบ ยา โคบ ให้ถูก สาป แช่ง
และอิสราเอลให้แก่การกล่าวหยาบช้า”

44
พระสัญญาเรือ
่ งพระวิญญาณบริสุทธิ์

“โอ ยาโคบผู้รับ ใช้ของเรา อิสราเอลผู้ ซ่ึง เราเลือกสรร
ไว้ จง ฟัง ซิ” 2 พระ เย โฮ วาห์ผู้ทรง สร้าง เจ้า ผู้ทรง ปั้ น เจ้า
ตัง้ แต่ ใน ครรภ์ และ จะ ช่วย เจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า “โอ ยา โคบ
ผู้รับ ใช้ของ เรา เยชูรู น ผู้ซึ่ง เรา เลือกสรร ไว้ อย่า กลัว เลย
3 เพราะ เรา จะ เท นํ้าลง บน ผู้ที่กระหาย และ ลําธาร ลง บน
ดิน แห้ง เรา จะ เท วิญญาณ ของ เรา เหนื อ เชื้อ สาย ของ เจ้า
และ พร ของ เรา เหนื อ ลูก หลาน ของ เจ้า 4 เขา ทัง้ หลาย จะ
งอก ขึ้น มา ท่ามกลาง หญ้า เหมือน ต้น หลิว ข้าง ลําธาร นํ้า
ไหล 5 ผู้นี้ จะ ว่า ‘ข้า เป็น ของ พระ เย โฮ วาห์’ และ อีก ผู้หน่งึ
จะ เรียก ชื่อ ตนเอง ด้วย นาม ของ ยา โคบ และ อีก ผู้หน่งึ จะ
เขียน ไว้ บน มือ ของ ตน ว่า ‘ของ พระ เย โฮ วาห์’ และ ขนาน
นามสกุล ของ ตน ด้วย นาม ของ อิสราเอล” 6 พระ เย โฮ วาห์
พระบรมมหากษั ตริย์แห่งอิส ราเอล และผู้ไถ่ของเขา พระ
1
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เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตรัสดัง นี้ ว่า “เรา เป็น ผู้ ต้น และ เรา
เป็น ผู้ปลาย นอกจากเราแล้ว ไม่มีพระเจ้า 7 ใครเหมือนเรา
จะ ป่าว ร้อง ได้ ให้เขา แจ้ง ให้ทราบ และ ให้ เขา ลําดับ เรือ
่ ง
ต่อ หน้า เรา ตัง้ แต่ เรา ได้ สถาปนา ประชาชน โบราณ และ
ให้ เขา บอก แก่ เขา ทัง้ หลาย ถึง สิง่ ต่างๆ ที่ จะ เป็น มา และ
อะไร จะ เกิด ขึ้น นั ้น 8 อย่า กลัว เลย และ อย่า ขาม เลย เรา
มิได้เล่า ให้เจ้า ฟัง ตัง้ แต่ดึกดําบรรพ์และ แจ้ง ให้ ทราบ แล้ว
หรือ และ เจ้า เป็น พยาน ทัง้ หลาย ของ เรา มีพระเจ้า นอก
เหนื อ เรา หรือ เออ ไม่มีพระเจ้า เรา ไม่รู จั
้ ก เลย” 9 บรรดา
ผู้ที่ทํา รู ป เคารพ สลัก ต่าง ก็ไร้ ประโยชน์ ใดๆ ทัง้ สิน
้ และ สิง่
ที่ เขา ปีติยินดีนั ้นก็ไม่เป็น ประโยชน์ เขา เป็น พยาน ของ เขา
เอง พยาน เหล่า นั ้น ทัง้ ไม่เห็น และ ไม่รู ้ เพื่อ เขา จะ ต้อง
อับอาย 10 ใครเล่า ปั้ นพระหรือหล่อ รู ป เคารพสลัก ซึ่ง ไม่เป็น
ประโยชน์ อะไร เลย 11 ดูเถิด เพื่อน ทัง้ สิน
้ ของ เขา จะ ต้อง
อับอาย และ ช่าง ฝี มือ นั ้นก็ เป็น แต่มนุษย์ ให้เขา ชุมนุมกัน
ทัง้ หมด ให้เขา ยืน ขึ้น เขา จะ สยดสยอง เขา จะ รับ ความ
อับอายด้วยกัน 12 ช่างเหล็ก ใช้ คีม ทํางานอยู่ เหนื อก้อนถ่าน
และ ใช้ ค้อน ทุบ มัน ด้วย แขน ที่แข็ง แรง ของ เขา เออ เขา
หิว และกําลัง ของเขาอ่อนลง เขาไม่ได้ดื่มน้าํ เลย และอ่อน
เปลี้ย 13 ช่างไม้ขึง เชือกวัด เขาเอาดินสอขีด ไว้ เขาแต่งมัน
ด้วยกบ และขีดไว้ด้วยวงเวียน เขาแต่งรู ปนน
ั ้ ให้เป็นรูปคน
14
ตาม ความ งาม ของ คน ให้อยูใน
่ เรือน
เขา ตัด ต้นสน สี
ดาร์ลง เขาเลือกต้นสนจีนและต้นโอ๊ก และปล่อยให้มันงอก
ขึ้น อย่าง แข็ง แรง ท่ามกลาง ต้นไม้ ใน ป่า เขา ปลูก ต้น แอช
และฝนก็ เลี้ยงมัน 15 แล้ว มนุษย์ จะเอาไปเผาเสีย เขาเอา
มัน มาส่วนหนึ่ ง และให้ อบอุน
่ ตัว เขา เออ เขาก่อ ไฟและปิ้ ง
ขนมปัง และ เขา เอา มา ทํา พระองค์หน่งึ และ นมัสการ มัน
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ด้วย เออ เขา ทํา เป็นรูป แกะ สลัก และ กราบ รู ปนัน
้ 16 เขา
เผา ใน กอง ไฟ ครึง่ หนึ่ ง บน ครึง่ นี้ เขา ได้ กิน เนื้ อ เขา ย่าง
เนื้ อ และกินอม
ิ่ และเขาอบอุน
่ ตัว ของเขาด้วย แล้วว่า “อ้า
ฮา ข้า อุน
่ จัง ข้า เห็น ไฟ แล้ว” 17 และ ที่ เหลือ นั ้น เขา ทํา
เป็น พระองค์หนึ่ ง เป็นรูป เคารพสลัก ของเขา และกราบลง
นมัสการรู ปนัน
้ และอธิษฐานต่อรู ปนน
ั ้ และว่า “ขอทรงช่วย
ข้า พระองค์ให้พ้น เพราะพระองค์ เป็น พระของข้า พระองค์”
18 เขา ทัง
้ หลาย ไม่รู ้ หรือ เขา ทัง้ หลาย ไม่เข้าใจ เพราะ ตา
ของเขาถูก ปิด เขาจึง เห็น อะไรไม่ได้ และจิตใจของเขาเล่า
ก็ถูกปิด เขา จึง เข้าใจ ไม่ได้ 19 ไม่มีใคร พินิจ พิเคราะห์ใน ใจ
ของตนเลย และไม่มี ความรู หรื
้ อ ความเข้าใจ ที่จะกล่าวว่า
“ข้า ได้ เผามัน เสีย ส่วนหนึ่ ง ในกองไฟ และข้า ก็ เอาถ่านมัน
มาปิ้ งขนมปัง ข้า ย่างเนื้ อกิน แล้ว และควรหรือ ที่ ข้า จะทํา
ส่วนที่เหลือให้เป็นสิง่ น่าเกลียดน่าชัง ควรหรือที่ข้าจะกราบ
ลงต่อท่อนไม้ท่อนหนึ่ ง” 20 เขากินขี้เถ้า ใจที่หลอกลวงนําเขา
ให้เจิน
่ เขาช่วยจิตใจตัวเขาเองให้พ้นหรือพูดว่า “ไม่มีความ
มุสาอยูใ่ นมือข้างขวาของข้าหรือ” ก็ไม่ได้
พระเยโฮวาห์คือผู้ไถ่ของอิสราเอล
21 โอ ยาโคบและอิสราเอลเอ๋ย

จงจําสิง่ เหล่านี้ เพราะเจ้า
เป็นผู้รับใช้ของเรา เราได้ ปั้นเจ้า เจ้าเป็นผู้รับใช้ของเรา โอ
อิสราเอลเอ๋ย เราจะไม่ ลืม เจ้า 22 เราได้ ลบล้างการละเมิด
ของเจ้า เสีย เหมือนเมฆทึบ และลบล้างบาปของเจ้า เหมือน
เมฆ จง กลับ มา หา เรา เพราะ เรา ได้ไถ่เจ้า แล้ว 23 โอ ฟ้า
สวรรค์เอ๋ย จงร้องเพลงเพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทําการ
นี้ ห้วงลึก ของแผ่น ดิน โลกเอ๋ย จงโห่ร้อง ภูเขาเอ๋ย จงร้อง
เป็น เพลงออกมา โอ ป่า ไม้เอ๋ย และต้นไม้ทุกต้น ในนั ้น ด้วย
เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงไถ่ ยาโคบ และจะทรงรับ เกียรติ
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ใน อิสราเอล 24 พระ เย โฮ วาห์ผู้ไถ่ของ เจ้า ผู้ปั้ น เจ้า ตัง้ แต่
ใน ครรภ์ ตรัสดัง นี้ ว่า “เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ ผู้ทรง สร้าง
สิง่ สารพัด ผู้ทรงขึง ฟ้า สวรรค์แต่ ลําพัง ผู้ทรงกางแผ่น ดิน
โลก ด้วย ตัว เรา เอง 25 ผู้กระทํา ให้ ลาง ของ คน มุสา ไม่ขลัง
และกระทํา พวกโหรให้บ้าๆบอๆ ผู้หัน คนฉลาดให้กลับ หลัง
26 ผู้รับรองถ้อยคําของ
และกระทําให้ความรู ของเขาเขลาไป
้
ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ และ ให้สัมฤทธิผล
์ ตาม แผน งาน แห่ง
ทูตของพระองค์ ผู้กล่าวถึงเยรู ซาเล็มว่า ‘จะมีคนอาศัยอยู’่
และถึงหัวเมืองยูดาห์ว่า ‘จะมีคนมาสร้างขึ้น และเราจะยก
สิง่ ปรักหัก พัง ของมัน ขึ้น’ 27 ผู้กล่าวแก่ที่ลึกว่า ‘จงแห้ง เสีย
เราจะให้แม่น้าํ ของเจ้าแห้ง’
ไซรัส เมษบาลของพระเยโฮวาห์ จะสร้างเยรู ซาเล็มขึ้น
มาใหม่
28 ผู้กล่าวถึงไซรัสว่า ‘เขาเป็ นเมษบาลของเรา และเขาจะ
ให้ ความมุ่ง หมายทัง้ สิน
้ ของเราสําเร็จ’ กล่าวถึง เยรู ซาเล็ม
ว่า ‘จะ มี คน มาส ร้าง เจ้า ขึ้น’ และ ถึง พระ วิหาร ว่า ‘จะ วาง
รากฐานของเจ้า’ ”
1

45

พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ ผู้ที่พระองค์ทรง เจิม ไว้
คือ ไซ รัส ผู้ซึ่ง เรา ได้ จับ มือขวา ไว้ เพื่อ ปราบ หลาย
ประชาชาติให้อยูข้
่ าง หน้า ท่าน และ ให้ ปลด รัด ประคด จาก
บัน
้ เอว ของ บร รดากษั ตริย์ ให้เปิด ประตู ทัง้ สอง ที่อยูข้
่ าง
2
หน้า ท่าน และ มิให้ประตูเมือง ปิด ดังนี้ ว่า “เรา จะ ไป ข้าง
หน้า เจ้า และ ปราบ ที่ คด ให้ เป็นที่ตรง เรา จะ พัง ประตูทอง
สัมฤทธิให้
์ เป็น ชิน
้ ๆ และ ตัดลู กก รง เหล็ก ให้ขาด 3 เรา จะ
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ให้ทรัพย์สมบัติแห่งความมืดแก่เจ้า และขุมทรัพย์ในที่ลี้ลับ
เพื่อ เจ้า จะได้รู ว่้ า คือ เรา พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา
เอล ซึ่ง เรียกเจ้า ตามชื่อ ของเจ้า 4 เพื่อ เห็น แก่ ยาโคบผู้รับ
ใช้ของเรา และอิสราเอลผู้เลือกสรรของเรา เราจึงเรียกเจ้า
ตามชื่อของเจ้า เราให้นามสกุลเจ้า ทัง้ ๆที่เจ้าไม่รู จั
้ กเรา
พระเจ้าคือความหวังอันเดียวของเรา
5 เรา เป็ น พระ เย โฮ วาห์ และ ไม่มีอื่น ใด อีก นอกจาก
เรา ไม่มีพระเจ้า เรา คาด เอว เจ้า แม้เจ้าไม่รู จั
้ ก เรา 6 เพื่อ
คนจะได้รู ตั
้ ง้ แต่ที่ตะวัน ขึ้น และจากที่ตะวัน ตก ว่า ไม่มีใคร
นอกจากเรา เราเป็น พระเยโฮวาห์ และไม่มีอื่น ใดอีก 7 เรา
ปั้ น ความ สว่าง และ สร้าง ความ มืด เรา ทํา สันติภาพ และ
สร้าง วิบติ
ั เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ ผู้กระทํา สิง่ เหล่า นี้ ทัง้
สิน
้ 8 ฟ้า สวรรค์เอ๋ย จง โปรย ฝน มา จาก เบื้อง บน และ ให้
ท้องฟ้า หลัง่ ความ ชอบ ธรรม ลง มา ให้แผ่น ดิน โลก เปิด
ออก เพื่อ ความ รอด จะ ได้ งอก ขึ้น มา และ ยัง ความ ชอบ
ธรรมให้พลุ่ง ขึ้น มาด้วย เรา คือ พระเยโฮวาห์ได้สร้างมัน”
9 วิบัติแก่ผู้ที่ขืน สู้ กับ ผู้ สร้าง ของ เขา จง ให้ หม้อดิน สู้ กับ
บรรดา ช่าง ปั้ น หม้อ แห่ง แผ่น ดิน โลก ดิน เหนี ยว จะ พูดกับ
ผู้ที่ปั้ นมันหรือว่า “ท่านกําลังทําอะไร” หรือผลงานของท่าน
จะว่า “ท่านไร้มือ ” 10 วิบัติแก่ผู้ที่พูดกับบิดาว่า “ท่านให้เกิด
อะไร” หรือกับ ผู้ หญิง ว่า “เธอคลอดอะไร” 11 พระเยโฮวาห์
องค์บริสุทธิแห่
์ งอิส ราเอล ผู้สร้างของเขาตรัสดัง นี้ ว่า “เจ้า
ถาม เรา ถึง สิง่ ที่ จะ เกิดมี มา ถึง ลูก หลาน ของ เรา และ ถึง
การงานแห่งมือ ของเรา เจ้าสัง่ เราเชียว 12 เราสร้างแผ่น
ดิน โลก และเนรมิต มนุษย์ บนนั ้น เราเอง มือ ของเราขึง ฟ้า
สวรรค์ และ เรา บัญชา บริวาร ทัง้ สิน
้ ของ มัน 13 ด้วย ความ
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ชอบธรรมเราได้ เร้า ท่าน และเราจะกระทํา ทางทัง้ สิน
้ ของ
ท่านให้ตรง ท่านจะสร้างนครของเรา และให้พวกเชลยของ
เรา เป็นอิสระ ไม่ใช่เพื่อ สิน จ้าง หรือ เพื่อ สินบน” พระ เย โฮ
วาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ
ความรอดสําหรับอิสราเอล
พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “ผลแรงงานของอียป
ิ ต์ และ
สินค้า กําไรของเอธิโอเปีย และคนเส-บา คนร่างสูง จะมา
หา เจ้า และ จะ เป็น ของ เจ้า เขา จะ ติดตาม เจ้า เขา จะ ติด
ตรวน มา หา และ กราบ ไหว้เจ้า เขา จะ วิงวอน เจ้า ว่า ‘พระ
เจ้า อยู่ กับท่าน แน่ และ ไม่มีอื่น ใด อีก ไม่มีพระเจ้า อื่น’ ”
15 แท้จริง พระองค์ ทรงเป็ น พระเจ้า ผู้ทรงซ่อนพระองค์ โอ
ข้า แต่ พระเจ้า แห่งอิส รา เอล พระ ผู้ ช่วย ให้รอด 16 เขา ทุก
คนต้องอับอายและขายหน้า ผู้สร้างรู ปเคารพก็อดสูไปด้วย
กัน 17 แต่อิสราเอล นั ้น พระ เย โฮ วาห์ ทรง ช่วย ให้ รอด ด้วย
ความ รอด เนื อง นิ ตย์ เจ้า จะ ไม่ ต้อง อับอาย หรือ ขาย หน้า
ตลอด ไป เป็น นิ ตย์ 18 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ ผู้ทรง สร้าง
ฟ้า สวรรค์ พระเจ้า เอง ทรง ปั้ น แผ่น ดิน โลก และ ทํา มัน
ไว้ พระองค์ทรง สถาปนา มัน ไว้ พระองค์มิได้ทรง สร้าง มัน
ไว้ให้ยุง่ เหยิง พระองค์ทรง ปั้ นมัน ไว้ให้มีคน อาศัย ตรัสดัง
นี้ ว่า “เราคือ พระเยโฮวาห์ และไม่มีอื่น ใดอีก 19 เรามิได้พูด
ใน ที่ลี้ลับ ใน ที่ มืด แห่ง แผ่น ดิน โลก เรา มิได้กล่าว แก่ เชื้อ
สายของยาโคบว่า ‘จงแสวงหาเราในที่ยุง่ เหยิง’ เราคือพระ
เยโฮวาห์พูดความชอบธรรม เราแจ้ง สิง่ ที่ถูกต้องให้ทราบ
20 จงชุมนุม และ มา มา ให้ใกล้กัน เข้า คือ เจ้า ทัง
้ หลาย ผู้
รอดพ้นแห่งบรรดาประชาชาติ เขาทัง้ หลายไม่มีความรู ้ คือ
ผู้ที่ยกรู ป เคารพสลัก ไม้ ของเขาไป และอธิษฐานต่อ พระซึ่ง
ช่วยเขาให้ รอดไม่ได้ 21 จงแจ้ง เรือ
่ งและนํา เข้า มาใกล้ เออ
ให้เขาทัง้ หลายปรึกษาหารือกัน ใครเล่า สิง่ นี้ ให้ฟัง นมนาน
14
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แล้ว ใคร แจ้ง ให้ ทราบ มา ตัง้ แต่เก่า ก่อน ไม่ใช่เรา หรือ คือ
พระ เย โฮ วาห์ นอกจาก เรา ไม่มีพระเจ้า อื่น เลย พระเจ้า ผู้
ชอบ ธรรม และ พระ ผู้ ช่วย ให้รอด ไม่มีอื่น ใด นอก เหนื อ เรา
22 มวลมนุษย์ทัว
่ แผ่นดินโลกเอ๋ย จงหันมาหาเราและรับการ
ช่วยให้รอด เพราะเราเป็น พระเจ้า และไม่มีอื่น ใดอีก 23 เรา
ได้ ปฏิญาณโดยตัว เราเอง ถ้อยคํา ได้ ออกไปจากปากของ
เราด้วยความชอบธรรมซึ่ง จะไม่กลับ ว่า ‘หัว เข่า ทุกหัว เข่า
จะต้องคุกกราบลงต่อเรา และลิน
ิ้ จะต้องปฏิญาณต่อ
้ ทุกลน
เรา’ 24 แน่ นอนผู้หน่งึ จะพูด ว่า ‘ในพระเยโฮวาห์ข้ามี ความ
ชอบธรรมและอานุภาพ ’ มนุษย์ทัง้ หลายจะมาหาพระองค์
บรรดาผู้ที่แค้น เคืองต่อ พระองค์ จะอับอายขายหน้า 25 เชื้อ
สายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลจะชอบธรรมและสดุดีภูมิใจในพระ
เยโฮวาห์”

46
ความโง่เขลาแห่งรู ปเคารพ

“พระเบลก็ เลื่อนลง พระเนโบก็ ทรุ ด ลง ปฏิมากรของ
พระนี้ อยูบนสั
่
ตว์และวัว สิ่งเหล่านี้ ที่เจ้าหามอยูก็
่ มาบรรทุก
เป็น ภาระบนหลัง สัตว์ที่เหน็ ดเหนื่ อย 2 มัน ทรุ ด ลงและมัน
เลื่อน ลง ด้วย กัน มัน ช่วย ป้องกัน ภาระ นั ้น ไม่ได้ มัน เอง ก็
ตก ไป เป็น เชลย 3 โอ วงศ์วาน ของ ยา โคบ เอ๋ย จง ฟัง เรา
คือ บรรดาคนที่เหลือ อยูในวงศ์
่
วานของอิสราเอล ผู้ซึ่ง เรา
อุม
้ มาตัง้ แต่กําเนิ ด ชูมาตัง้ แต่ ในครรภ์ 4 จนกระทัง่ เจ้า แก่
เราก็ คือ พระองค์นั ้น เราจะอุม
้ เจ้า จนเจ้า ถึง ผมหงอก เรา
ได้สร้าง เราจะชูไว้ เราจะอุม
้ และเราจะช่วยให้พ้น 5 เจ้าจะ
เทียบ เรา และ ทํา เรา ให้เท่า กับ ผู้ใด และ เปรียบ เรา ว่า เรา
1
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เหมือนกัน 6 บรรดาผู้ที่โกยทองคํา ออกจากไถ้ และชัง่ เงิน
ในตาชัง่ จ้างช่างทองคนหนึ่ ง และเขาก็ทําให้เป็นพระ แล้ว
เขาทัง้ หลายก็กราบลง เออ นมัสการเลย 7 เขาทัง้ หลายเอา
รู ปนน
ั ้ ใส่บ่า เขาหามไป เขาตัง้ ไว้ ประจํา ที่ รู ปนนก
ั ้ ็อยูที
่ ่ นั่น
รู ปนน
ั ้ ไป จาก ที่ไม่ ได้ แม้ผู้ใด จะ มา ร้องขอ รู ปนนก
ั ้ ็ไม่ตอบ
หรือ ช่วยเขาให้ รอดจากความยากลําบากของเขาได้ 8 จํา
ข้อ นี้ ไว้และ จง เป็น ลูก ผู้ชาย แท้ โอ เจ้า ผู้ ละเมิด ทัง้ หลาย
จงนึ ก ไว้ในใจ 9 จงจํา สิง่ ล่วงแล้ว ในสมัยก่อนไว้ เพราะเรา
เป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก เราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่น
ใดเหมือนเรา 10 ผู้แจ้ง ตอนจบให้ ทราบตัง้ แต่เริม
่ ต้น และ
แจ้งถึงสิง่ ที่ยงั ไม่ได้ทําเลยให้ทราบตัง้ แต่กาลโบราณ กล่าว
ว่า ‘แผน งาน ของ เรา จะ ยัง่ ยืน และ เรา จะ กระทํา ให้ความ
ประสงค์ของเราสําเร็จ ทัง้ สิน
่ วมาจากตะวัน
้ ’ 11 เรียกเหยีย
ออก คือ เรียกชายที่ ทํา ตามแผนงานของเราจากเมืองไกล
เออ เราพูดแล้ว และเราจะให้เป็นไป เรามุ่งแล้ว และเราจะ
กระทําด้วย 12 เจ้าผู้จิตใจดื้อดึง เจ้าผูห
้ า่ งไกลจากความชอบ
13
ธรรม จงฟังเราซิ เราจะนําความชอบธรรมของเรามาใกล้
มันจะไม่ไกลเลย และความรอดของเราจะไม่รอช้า เราจะใส่
ความรอดที่ศิโยนเพื่ออิสราเอล สง่าราศีของเรา”

47
1

บาบิโลนจะถูกการพิพากษา

โอ ธิดา พรหมจารีแห่งบา บิ โลน เอ๋ย จง ลง มา นั ่ง ใน
ผงคลี โอ ธิดา แห่ง ชาว เคล เดีย เอ๋ย จง นั ่ง ลง บน พื้น ดิน
ไม่มีบัลลังก์ เพราะเขาจะไม่ เรียกเจ้า อีกว่า แม่เนื้ ออ่อนแม่
เนื้ อ ละเอียด 2 จับ โม่เข้า โม่แป้งซี เอาผ้า คลุม หน้า ของเจ้า
ออกเสีย ถอดเสื้อ คลุม ของเจ้า เสีย ไม่ต้องคลุม ขาของเจ้า
ลุยนํ้า ไป 3 เจ้าจะต้องถูก เปลือยและเขาจะเห็น ความอาย
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ของ เจ้า เรา จะ ทําการ แก้แค้น และ เรา จะ ไม่ พบ เจ้า อย่าง
มนุษย์ 4 พระผู้ไถ่ของเรา พระนามของพระองค์คือ พระเยโฮ
วาห์ จอมโยธา ทรงเป็น องค์บริสุทธิของอิ
สราเอล 5 โอ ธิดา
์
แห่ง ชาวเคลเดีย เอ๋ย นั ่ง เงียบๆ และจงเข้าไปในความมืด
เพราะเขาจะไม่เรียกเจ้าอีกว่า นางพญาแห่งราชอาณาจักร
ทัง้ หลาย 6 เรากริว้ ต่อ ชนชาติ ของเรา เราทําให้ มรดกของ
เราเป็น มลทิน เรามอบเขาไว้ ในมือ ของเจ้า เจ้ามิได้แสดง
ความกรุ ณาต่อ เขา เจ้าวางแอกอย่างหนั ก ไว้บนบ่า ของคน
ชรา 7 เจ้าว่า “ข้า จะเป็น นางพญาเป็น นิ ตย์” เจ้าจึงมิได้เอา
เรือ
่ งเหล่านี้ เป็นที่สอนใจ หรือจดจําบัน
้ ปลายของเรือ
่ งเหล่า
8
นี้ ไว้ ฉะนั ้น เจ้า ผู้ รัก ความ เพลิดเพลิน จง ฟัง เรือ
่ ง นี้ คือ
ผู้ นั ่ง อย่าง ไร้กังวล ผู้คิด ใน ใจ ของ ตน ว่า “ข้า นี่ แหละ และ
ไม่มีผู้ใด อื่นอีก ข้า จะ ไม่ นั ่ง อยู่ เป็น แม่ม่าย หรือ รู จ
้ ัก ที่ จะ
พรากจากลูก” 9 ทัง้ สองเรือ
่ งนี้ จะมาถึงเจ้าในขณะเดียวกัน
ในวัน เดียว คือ ความที่ ต้องพรากจากลูก และความที่ เป็น
แม่ม่าย จะมาถึงเจ้าอย่างเต็มขนาดทัง้ ที่มีวิทยาคมเป็นอัน
มาก และอานุภาพใหญ่ ยงิ่ ในเวทมนตร์ของเจ้า 10 ด้วยว่า
เจ้ารู ส
้ ึกมัน
่ อยู่ในความชัว่ ของเจ้า เจ้าว่า “ไม่มีผู้ใดเห็นข้า”
สติปัญญาของเจ้า และความรู ข
้ องเจ้า ทําให้เจ้าเจิน
่ ไป และ
เจ้า จึง ว่า ในใจของเจ้า ว่า “ข้า นี่ แหละ และไม่มีผู้ใดอื่นอีก”
11 ฉะนั ้นความชัว
่ ร้ายจะมาเหนื อเจ้า ซึ่งเจ้าจะไม่รู ว่้ ามันขึ้น
มาจากไหน ความเลวร้ายจะตกใส่เจ้า ซึ่งเจ้าจะไม่ สามารถ
ถอดถอน ได้ และ ความ พินาศ จะ มา ถึง เจ้า ทันทีทันใด ซึ่ง
เจ้า ไม่รู เรื
้ อ
่ งเลย 12 จงตังม
้ ั ่ นอยู่ ในเวทมนตร์ของเจ้า และ
วิ ทยาคมเป็นอัน มากของเจ้า ซึ่ง เจ้า ทํา มาหนั ก นั กหนาตัง้
แต่ สาวๆ ชะรอย มัน จะ เป็น ประโยชน์ แก่เจ้าได้ ชะรอย เจ้า
จะมีชัย 13 เจ้าเหน็ ดเหนื่ อยกับที่ปรึกษาเป็นอันมากของเจ้า
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ให้เขาลุก ขึ้น ออกมาและช่วยเจ้า ให้รอด คือ บรรดาผู้ที่แบ่ง
ฟ้าสวรรค์ และเพ่งดูดวงดาว ผู้ซึ่งทํานายให้เจ้าในวันขึ้นคํ่า
ว่า จะเกิดอะไรขึ้นแก่เจ้า 14 ดูเถิด เขาจะเป็นเหมือนตอข้าว
ไฟจะเผาผลาญเขา เขาจะช่วยตัว เขาเองให้ พ้น จากกําลัง
ของ เปลว เพลิง ไม่ได้ นี่ ไม่ใช่ถ่าน ที่ จะ ให้ ใคร อุน
่ ไม่ใช่ไฟ ที่
จะให้ ใครผิง 15 บรรดาที่เจ้าทํางานด้วยกัน นั ้น จะเป็น เช่น
นี้ แก่เจ้า ผู้ซึ่งค้ามากับเจ้าตัง้ แต่ สาวๆ เขาต่างจะพเนจรไป
มาในทางของเขาเอง ไม่มีผู้ใดจะช่วยเจ้าให้รอดได้

48

พระสัญญาต่างๆแก่อิสราเอล
โอ วงศ์วานของยาโคบเอ๋ย ผู้ซึ่งเขาเรียกด้วย
นามของอิสราเอล และผู้ ซ่ึง ออกมาจากนํ้า ทัง้ หลายของยู
ดาห์ ผู้ซึ่งปฏิญาณในพระนามของพระเยโฮวาห์ และกล่าว
ถึง พระเจ้า ของอิสราเอล แต่มิใช่ด้วยสัจจะและความชอบ
ธรรม 2 เพราะ เขา ขนานนามของ เขา เอง ตาม นคร บริสุทธิ์
และพึ่ง อาศัย พระเจ้า ของอิสราเอล พระนามของพระองค์
ว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธา 3 “สิ่งล่วงแล้วเราได้แจ้งให้ทราบ
แต่เก่า ก่อน เออ มัน ไปจากปากของเรา และเราได้ เล่า ให้
ฟัง ทัว่ แล้ว ในทันใดนั ้น เราก็ได้กระทํา และก็ เป็น ไปตามนั ้น
4 เพราะเรารู อยู
้ ว่
่ าเจ้าดื้อด้านและคอของเจ้าก็คือเอ็นเหล็ก
และหน้าผากของเจ้าเป็นทองสัมฤทธิ์ 5 เราก็แจ้งเรือ
่ งเหล่า
นั ้น แก่เจ้าให้ ทราบตัง้ แต่เก่า ก่อน ก่อนที่มัน จะเกิด ขึ้น เรา
ก็ได้ว่าให้เจ้าฟังแล้ว เกรงเจ้าจะว่า ‘รู ปเคารพของข้ากระทํา
เอง รู ปเคารพสลัก และรู ป เคารพหล่อ ของข้า บัญชามัน มา’
6 เจ้าได้ยน
ิ แล้ว จงคอยดูสิ่ง ทัง้ ปวงนี้ และเจ้า จะไม่แจ้ง ให้
ทราบหรือ ตัง้ แต่เวลานี้ ไปเราเล่าสิง่ ใหม่ให้เจ้าฟัง เป็นสิง่ ที่
ปิดซ่อนไว้ซ่ึงเจ้าไม่รู ้ 7 เป็นสิง่ ที่สร้างขึ้นใหม่ ไม่ใช่ตัง้ แต่เก่า
1 ฟังข้อนี้ ซิ
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ก่อน ก่อนวันนี้ เจ้าไม่เคยได้ยน
ิ ถึง เกรงเจ้าจะพูดว่า ‘ดูเถิด
เรา รู แล้
้ ว ’ 8 เออ เจ้า ไม่ เคย ได้ยิน เออ เจ้า ไม่ เคย รู ้ เออ
ตัง้ แต่เวลา นั ้น หู ของ เจ้า ยัง ไม่เปิด เพราะ เรา รู ้ ว่า เจ้า จะ
ประพฤติ อย่างทรยศหนั ก และรู ว่้ า ตัง้ แต่กําเนิ ด เขาเรียก
เจ้า ว่า ผู้ ละเมิด 9 เพราะเห็น แก่ นามของเรา เราจะหน่วง
เหนี่ ยวความกริว้ ของเราไว้ เพราะเห็น แก่ ความสรรเสริญ
ของเรา เราจะระงับ ไว้ เพื่อ เจ้า เพื่อ เราจะมิได้ตัด เจ้า ออก
ไปเสีย 10 ดูเถิด เราได้ ถลุง เจ้า แล้ว แต่ไม่ใช่ด้วยเงิน เราได้
เลือกสรรเจ้า ในเตาของความทุกข์ใจ 11 เราจะกระทํา เช่น
นั ้น เพราะ เห็น แก่ เรา เอง เพราะ เห็น แก่ เรา เอง เพราะ ว่า
นามของเราจะถูก เหยียดหยามอย่างไรได้ สง่า ราศี ของเรา
เราจะไม่ให้ใครอื่น 12 ฟังเราซิ โอ ยาโคบเอ๋ย และอิสราเอล
ผู้ซึ่งเราเรียก เราคือพระองค์ทีเดียว เราเป็นต้นและเราเป็น
ปลาย ด้วย 13 เออ มือ ของ เรา ได้ วาง รากฐาน แผ่น ดิน โลก
และมือขวาของเราได้ กางฟ้า สวรรค์ออก เมื่อ เราเรียกมัน
มันก็ออกมาอยูด้
่ วยกัน 14 เจ้าทัง้ ปวง จงชุมนุมกันและคอย
ฟัง ผู้ใดในท่ามกลางพวกนั ้น ได้ ประกาศสิง่ เหล่า นี้ พระเย
โฮวาห์ทรงรัก ท่าน ท่านจะกระทํา ตามพระทัย ของพระองค์
ต่อบาบิโลน และพระกรของพระองค์จะต่อสู้กับชาวเคลเดีย
15 เรา นี่ เราเองได้พูด เออ เราได้ เรียกท่าน เราได้ นําท่านมา
และท่านจะจําเริญ ในทางของท่าน 16 จงเข้า มาใกล้เรา ฟัง
เรือ
่ งนี้ ตัง้ แต่เริม
่ ต้น เรามิได้พูดในที่ลี้ลับ ตัง้ แต่มัน เกิด มา
เราก็ได้อยูที
่ ่นั ่น แล้ว” และบัดนี้ องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
และพระวิญญาณของพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้า มา 17 พระ
เย โฮ วาห์ ผู้ไถ่ของ เจ้า องค์บริสุทธิของ
อิสราเอล ตรัสดัง
์
นี้ ว่า “เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า ผู้สัง่ สอน เจ้า
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เพื่อ ประโยชน์ ของเจ้า ผู้นํา เจ้า ในทางที่เจ้าควรจะไป 18 โอ
ถ้า เจ้า ได้ เชื่อ ฟังบัญญัติของเราแล้ว ความสุข สมบูรณ์ ของ
เจ้า จะ เป็น เหมือน แม่นํ้า และ ความ ชอบ ธรรม ของ เจ้า จะ
เป็น เหมือนคลื่น ทะเล 19 เชื้อ สายของเจ้า จะเป็น เหมือ นท
ราย เช่นกัน และ ลูก หลาน จาก บัน
้ เอว ของ เจ้า เหมือน เม็ด
ทราย ชื่อ ของเขาจะไม่ถูกตัด ออกเลย หรือ ถูก ทําลายเสีย
จากหน้า เรา” 20 จงไปเสีย จากบาบิโลน จงหนี ออกจากคน
เคลเดีย จงประกาศข้อนี้ ด้วยเสียงร้องเพลง จงเล่าให้ฟัง จง
ส่งออกไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกว่า “พระเยโฮวาห์ทรงไถ่
ยาโคบผู้รับใช้ของพระองค์แล้ว” 21 เมื่อพระองค์ ทรงนําเขา
ทัง้ หลายไปทางทะเลทราย เขาก็มิได้กระหาย พระองค์ทรง
กระทํา ให้ น้ํา ไหลจากศิลาเพื่อ เขา พระองค์ทรงผ่า หิน และ
นํ้า ก็ ทะลัก ออก มา 22 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “ไม่มีสันติสุข
แก่คนชัว่ ”
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อิส ยาห์ เป็น ลูก ศรขัดมัน; พระเจ้า ทรงเรียกท่านตัง้ แต่
ในครรภ์
1 โอ เกาะ ทัง
้ หลาย เอ๋ย จง ฟัง ข้าพเจ้า เจ้า ชนชาติ ทัง้
หลาย แต่ ไกล เอ๋ย จง ฟัง พระ เย โฮ วาห์ ทรง เรียก ข้าพเจ้า
ตัง้ แต่ในครรภ์ พระองค์ทรงกล่าวถึงชื่อข้าพเจ้าตัง้ แต่อยูใน
่
2
ท้อง มารดา ข้าพเจ้า พระองค์ทรง ทํา ปาก ของ ข้าพเจ้า
เหมือนดาบคม พระองค์ทรงซ่อนข้าพเจ้า ไว้ในร่ม พระหัตถ์
ของ พระองค์ พระองค์ทรง ทํา ข้าพเจ้า ให้ เป็น ลูก ศรขัดมัน
พระองค์ทรงซ่อนข้าพเจ้า ไว้เสีย ในแล่ง ของพระองค์ 3 และ
พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “เจ้า เป็น ผู้รับ ใช้ของ เรา โอ
อิสราเอล ซึ่ง เรา จะ ได้ รับ เกียรติ ใน เจ้า” 4 แต่ข้าพเจ้า
ว่า “ข้าพเจ้า ได้ ทํางาน เปล่า ดาย ข้าพเจ้า เปลือง แรง ของ
ข้าพเจ้า เปล่าๆ อนิ จจัง แต่แน่ ละ ความ ยุติธรรม อัน ควร
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ตก แก่ ข้าพเจ้า อยู่ กับ พระ เย โฮ วาห์ และ งาน ของ ข้าพเจ้า
อยู่ กับ พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า” 5 และ บัด นี้ พระ เย โฮ วาห์
ผู้ทรงปั้ นข้าพเจ้า ตัง้ แต่ ในครรภ์ให้เป็น ผู้รับ ใช้ของพระองค์
เพื่อ จะ นํา ยา โค บก ลับ มา หา พระองค์อีก ตรัสว่า “ถึง
แม้อิสราเอล จะ ไม่ถูกรวบ รวม เข้า มา ข้าพเจ้า ก็ ยัง ได้ รับ
เกียรติ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระเจ้า ของ
ข้าพเจ้า จะ ทรง เป็น กําลัง ของ ข้าพเจ้า” 6 พระองค์ตรัสว่า
“ซึ่ง เจ้า จะ เป็น ผู้รับ ใช้ของ เรา เพื่อ จะ ยก บรรดา ตระกูล
ของยาโคบขึ้น เพื่อ จะให้ อส
ิ ราเอลที่เหลือ อยูกล
่ ับ สู่ สภาพ
ดีนั ้น ดูเป็นการ เล็ก น้ อย เกิน ไป เรา จะ มอบ ให้เจ้า เป็น
ความ สว่าง แก่ บรรดา ประชาชาติ เพื่อ ความ รอด ของ เรา
จะ ถึงที่ สุด ปลาย แผ่น ดิน โลก ทาง เจ้า” 7 พระ เย โฮ วาห์
ผู้ไถ่ของ อิสราเอล และ องค์บริสุทธิ์ ตรัส แก่ผู้ที่คนดูหมิน
่
และ แก่ผู้ที่ประชาชาติรังเกียจ ผู้เป็น ผู้รับ ใช้ของ ผู้ ครอบ
ครองทัง้ หลาย ดังนี้ ว่า “กษั ตริยทั
์ ง้ หลายจะทอดพระเนตร
และทรงลุกยืน บรรดาเจ้านายจะกราบลง เพราะเหตุพระเย
โฮวาห์ผู้สัตย์ซ่ือ องค์บริสุทธิของอิ
สราเอล จะทรงเลือกสรร
์
เจ้า”
พระสัญญาว่าอิสราเอลจะกลับสู่สภาพดี

8 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ในเวลาอันชอบ

เราได้ฟังเจ้า
ในวันแห่งความรอด เราได้ ชว
่ ยเจ้า เราจะรักษาเจ้าไว้ และ
มอบ ให้เจ้า เป็น พันธ สัญญา ของ มนุษยชาติ เพื่อ สถาปนา
แผ่น ดิน เพื่อ เป็น เหตุให้ได้รับ มรดก ที่ ร้าง เปล่า นั ้น 9 เพื่อ
เจ้า จะกล่าวแก่ผู้ถูกจองจํา ว่า ‘ออกไปเถิด’ ต่อ บรรดาผู้ที่
อยูในความมื
่
ด ว่า ‘จงปรากฏตัว’ เขาทัง้ หลายจะเลี้ยงชีวต
ิ
ตาม ทาง และ ตาม ที่ สูง ทัง้ หลาย จะ เป็นที่หากิ นข อง เขา
10 เขา ทัง
้ หลาย จะ ไม่ หิว หรือ กระหาย ความ ร้อน หรือ ดวง
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อาทิตย์ จะ ไม่ ทําลาย เขา เพราะ พระองค์ ซึ่ง เมตตา เขา จะ
ทรงนํา เขาไป และจะนํา เขาไปตามนํ้าพุ 11 เราจะทํา ภูเขา
ของ เรา ทัง้ หมด เป็น ทาง เดิน และ ทางหลวง ของ เรา จะ สูง
12 ดูเถิด พวก เหล่า นี้ จะ มา จาก เมือง ไกล และ ดูเถิด บ้าง
มา จาก เหนื อ และ จาก ตะวัน ตก และ บ้าง มา จาก แผ่น ดิน
สเวเน” 13 โอ ฟ้าสวรรค์เอ๋ย จงร้องเพลง โอ แผ่นดินโลกเอ๋ย
จงลิงโลดเถิด โอ ภูเขาเอ๋ย จงเปรมปรีดิ์ร้องเพลง เพราะ
พระเยโฮวาห์ได้ทรงเล้าโลมชนชาติ ของพระองค์แล้ว และ
จะทรงเมตตาแก่ คนของพระองค์ ผู้ที่ถูกข่ม ใจ 14 แต่ศิ โยน
กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ได้ทรงละทิง้ ข้าพเจ้า แล้ว องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ทรงลืม ข้าพเจ้า เสีย แล้ว” 15 “ผู้หญิง
จะลืม บุตร ที่ ยังกิน นมของนาง และจะไม่ เมตตาบุตร ชาย
จากครรภ์ ของนางได้หรือ แม้ว่าคนเหล่านี้ ยงั ลืมได้ กระนั ้น
เราก็ จะไม่ ลืม เจ้า 16 ดูเถิด เราได้ สลัก เจ้า ไว้ บนฝ่ามือ ของ
เรา กําแพงเมืองของเจ้า อยู่ ต่อ หน้า เราเสมอ 17 ลูก หลาน
ของ เจ้า ก็ จะ เร่ง รีบ ผู้ทําลาย เจ้า และ บรรดา ผู้ที่ทําให้เจ้า
ถูก ทิง้ ร้าง ก็ จะ ออก ไป จาก เจ้า 18 จง เงย หน้า เงย ตา ขึ้น ดู
รอบๆ เขาทัง้ หลายชุมนุมกัน เขาทัง้ หลายมาหาเจ้า” พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า “เรามีชีวิ ตอยูตราบใด
่
เจ้าจะสวมเขาทัง้
หลายไว้หมดอย่างเครือ
่ งอาภรณ์ เจ้าจะผูก เขาไว้อย่างเจ้า
สาวประดับ อาภรณ์ 19 เพราะว่าที่ที่ถูกทิง้ ไว้เสีย เปล่า และที่
รกร้างของเจ้า และแผ่นดินที่ถูกทําลายของเจ้าจะแคบเกิน
ไปด้วยเหตุมีชาวเมืองอยู่ กัน มาก และคนทัง้ หลายที่กลืน
เจ้า จะ อยูห่
่ าง ไกล 20 เด็ก ที่เกิด แก่เจ้า หลัง จาก ลูก เสีย ไป
แล้ว จะพูด ที่หูของเจ้า อีกว่า ‘ที่นี้ แคบเกิน สําหรับ ฉั น แล้ว
จงหาที่ให้ฉั น อยู’่ 21 แล้ว เจ้า จะกล่าวในใจของเจ้า ว่า ‘ใคร
หนอ ได้ให้กําเนิ ด คน เหล่า นี้ แก่ข้าพเจ้า เพราะ ข้าพเจ้า สูญ
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เสียลูกๆ ไป แล้ว และ ข้าพเจ้า ก็โดด เดี่ยว ถูกก วาด ไป เป็น
เชลยและย้ายไปโน่ น มานี่ แต่ใครหนอชุบ เลี้ยงคนเหล่า นี้
ดูเถิด ข้าพเจ้า ถูก ทิง้ อยูตามลํ
่
าพัง แล้ว คนเหล่า นี้ มาจาก
ไหนกัน’ ”
ประเทศต่างๆที่บีบบังคับอิสราเอลจะถูกลงโทษ

องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า “ดูเถิด เราจะ
ยกมือ ของเรากวัก บรรดาประชาชาติ และยกสัญญาณของ
เราต่อ ชนชาติทัง้ หลาย และเขาทัง้ หลายจะอุม
้ บรรดาบุตร
ชายของเจ้า มา และบรรดาบุตรสาวของเจ้า นั ้น เขาจะใส่
บ่า แบกมา 23 บรรดากษั ตริย์ จะเป็น พ่อ เลี้ยงของเจ้า และ
พระราชินี ทัง้ หลายจะเป็น แม่ เลี้ยงของเจ้า เขาเหล่า นั ้น จะ
ก้ม หน้า ลงถึงดิ นก ราบ เจ้า เขา จะ เลีย ผงคลีที่เท้า ของ เจ้า
แล้ว เจ้า จะ รู ้ วา่ เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ ผู้ที่รอ คอย เรา จะ ไม่
ประสบความอาย” 24 จะเอาเหยื่อ ไปจากผู้มีกําลัง หรือ จะ
ช่วยเชลยของผู้ ชอบธรรมให้ พ้น ได้หรือ 25 แน่ นอนละ พระ
เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “แม้เชลย ของ ผู้มีกําลังก็ จะ ต้อง เอา
ไป และ เหยื่อ ของ ผู้ น่า กลัวก็ ต้อง ช่วย ให้พ้น เพราะ เรา จะ
ต่อสู้ กับ ผู้ที่ต่อสู้เจ้า และจะช่วยบุตรของเจ้า ให้รอด 26 เรา
จะให้ผู้บีบบังคับเจ้ากินเนื้ อของตนเอง และเขาจะเมาโลหิต
ของ เขา เอง เหมือน เมา เหล้า องุน
่ แล้ว เนื้ อ หนั ง ทัง้ ปวง จะ
ทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ เป็นพระผู้ชว
่ ยให้รอดของเจ้า
และพระผู้ไถ่ของเจ้า องค์อานุภาพของยาโคบ”
22

50
พระเยซูคริสต์จะทรงถวายพระองค์เองเป็นเครือ
่ งบูชา
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“หนังสือหย่าของแม่เจ้า ผู้ซึ่ง
เรา ได้ไล่ไป เสีย นั ้น อยูที
่ ่ไหน เล่า หรือ เจ้า หนี้ ของ เรา คน
ไหน เล่า ที่ เรา ได้ ขายตัว เจ้า ไป ดูเถิด เพราะ ความ ชัว่ ช้า
ของ เจ้า เจ้า จึง ถูก ขาย และ เพราะ ความ ละเมิด ของ เจ้า
แม่ของ เจ้า จึง ถูก ไล่ไป 2 ทําไม นะ เมื่อ เรา มา จึง ไม่มีใคร
เลย เมื่อ เราร้องเรียกจึง ไม่มีใครตอบ มือ ของเราสัน
้ ไถ่ไม่
ได้หรือ และเราไม่มีกําลัง ที่ จะช่วยให้ พ้น หรือ ดูเถิด เราให้
นํ้าทะเลแห้งด้วยการขนาบของเรา เรากระทําให้แม่น้าํ เป็น
ถิน
่ ทุรกันดาร ปลาของแม่น้ํานั ้นก็เหม็นเพราะขาดนํ้า และ
ตายเพราะกระหาย 3 เราห่ม ฟ้า สวรรค์ไว้ด้วยความดํา มืด
และเอาผ้า กระสอบมาคลุม” 4 องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ได้ประทานให้ข้าพเจ้ามีลิน
้ ของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงสอน
เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้รู ท
้ ี่ จะคํ้าชูผู้ที่เหน็ ดเหนื่ อยไว้ ด้วยถ้อยคํา
ทุกๆ เช้า พระองค์ ทรง ปลุก ทรง ป ลุกหู ของ ข้าพเจ้า เพื่อ ให้
ฟัง อย่างผู้ที่พระองค์ทรงสอน 5 องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ได้ ทรงเบิกหูข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ก็ไม่ดื้อ ดัน ข้าพเจ้า ไม่หัน
กลับ 6 ข้าพเจ้า หัน หลัง ให้แก่ผู้ที่โบยตีข้าพเจ้า และหัน แก้ม
ให้แก่คนที่ ดึง เครา ข้าพเจ้า ออก ข้าพเจ้า ไม่หนี หน้า จาก
ความอายแก่ การถ่มน้าํ ลายรด 7 เพราะว่า องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า พระเจ้า จะ ทรง ช่วย ข้าพเจ้า เพราะ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง
จะไม่ขายหน้า เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ตัง้ หน้า ของข้าพเจ้า
อย่างหินเหล็กไฟ และข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้อาย
8 พระองค์ผู้ทรง แก้ แทน ข้าพเจ้า ก็อยูใกล้
่
ใคร จะ สู้คดีกับ
ข้าพเจ้า ก็ให้เรายืนอยูด้
่ วยกัน ใครเป็นปฏิปักษ์ ของข้าพเจ้า
ก็ให้เขามาใกล้ข้าพเจ้า 9 ดูเถิด องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
จะทรงช่วยข้าพเจ้า ใครจะกล่าวโทษข้าพเจ้า ว่า มีความผิด
ดูเถิด บรรดาเขาทุก คนจะร่อยหรอไปเหมือนอย่างเสื้อผ้า
1 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า
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ตัว มอดจะกิน เขาเหล่า นั ้น เสีย 10 ใครบ้างในพวกเจ้า เกรง
กลัวพระเยโฮวาห์ และเชื่อฟังเสียงของผู้รับใช้ของพระองค์
ผู้ดําเนิ น ในความมืด และไม่มีความสว่าง จงให้ เขาวางใจ
ใน พระ นาม พระ เย โฮ วาห์ และ พึ่ง อาศัย พระเจ้า ของ เขา
11 ดูเถิด เจ้าทัง
้ สิน
้ ผู้ก่อไฟ ผู้เอาดุ้นไฟคาดตัวเจ้าไว้ จงเดิน
ด้วย แสง ไฟ ของ เจ้า และ ด้วย แสง ดุ้น ไฟ ซึ่ง เจ้า ได้ก่อ เจ้า
จะได้ รบอย
ั
่างนี้ จากมือ ของเรา คือ เจ้า จะต้องนอนลงด้วย
ความเศร้าโศก

51

ความเล้าโลมสําหรับศิโยน
เจ้าทัง้ หลายผู้ติดตามความชอบธรรม เจ้า
ผู้ แสวง หา พระ เย โฮ วาห์ จง มอง ดู หิน ซึ่ง ได้ ทรง สกัด ตัว
เจ้า มา และจงมองดู บ่อ หิน ซึ่ง ทรงขุด เอาตัว เจ้า ทัง้ หลาย
มา 2 จงมองอับ ราฮัม บรรพบุรุษ ของเจ้า ทัง้ หลาย และดู ซา
ราห์ผู้คลอดเจ้า เพราะเมื่อมี เขาอยูแต่
่ คนเดียว เราได้ รอ
้ ง
เรียกเขา และเราอวยพรเขา และกระทําให้เป็นคนมากมาย
3 เพราะว่า พระเยโฮวาห์ จะทรงเล้า โลมศิโยน พระองค์จะ
ทรงเล้าโลมที่ทิง้ ร้างทัง้ สิน
้ ของเธอ และจะทําถิน
่ ทุรกันดาร
ของเธอเหมือนสวนเอเดน และทะเลทรายของเธอเหมือน
อุทยาน ของ พระ เย โฮ วาห์ จะ พบ ความ ชื่นบาน และ ความ
ยินดี ในเธอ ทัง้ การโมทนาและเสียงเพลง 4 ชนชาติของเรา
เอ๋ย จง ฟัง เสียง ของ เรา โอ ชาติของ เรา เอ๋ย จง เงีย
่ หู ฟัง
เรา เพราะราชบัญญัติจะออกไปจากเรา และความยุติธรรม
จะออกไปเป็น ความสว่างของชนชาติทัง้ หลาย 5 ความชอบ
ธรรมของเราใกล้เข้า มาแล้ว และความรอดของเราได้ ออก
ไปแล้ว แขนของเราจะพิพากษาชนชาติทัง้ หลาย เกาะทัง้
หลายจะรอคอยเรา และเขาจะหวัง คอยแขนของเรา 6 จง
1 “จงฟังเราซี
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แหงนตาดู ฟ้า สวรรค์ และมองดู โลกเบื้องล่าง เพราะว่า ฟ้า
สวรรค์ จะ สูญ สิน
้ ไป เหมือน ควัน และ แผ่น ดิน โลก จะ ร่อย
หรอไปเหมือนอย่างเสื้อผ้า และเขาทัง้ หลายผู้ อาศัย อยู่ ใน
นั ้น จะ ตาย ไป เหมือน กัน แต่ความ รอด ของ เรา จะ อยูเป็
่ น
นิ ตย์ และ ความ ชอบ ธรรม ของ เรา จะ ไม่สิ้น สุด เลย 7 จง
ฟัง เรา เจ้าทัง้ หลายผู้รู ถึ
้ ง ความชอบธรรม ชนชาติซึ่ง ราช
บัญญัติของเราอยู่ในใจ อย่ากลัวการตําหนิ ของมนุษย์ และ
อย่า วิตกต่อ การกล่าวหยาบช้า ของเขา 8 เพราะว่า ตัว มอด
จะกิน เขาเหมือนกิน เสื้อผ้า และตัว หนอนจะกิน เขาเหมือน
กิน ขนแกะ แต่ความชอบธรรมของเราจะอยูเป็
่ น นิ ตย์ และ
9
ความรอดของเราจะอยู่ตลอดทุกชัว่ อายุ โอ ข้าแต่ พระกร
ของพระเยโฮวาห์ จงตื่น เถิด ตื่น เถิด จงสวมกําลัง จงตื่น
อย่างสมัยโบราณในชัว่ อายุนานมาแล้ว ท่านไม่ใช่หรือที่ฟัน
ราหับ และทําให้ พญานาคได้ รบ
ั บาดเจ็บ 10 ท่านไม่ใช่หรือ
ที่ทําให้ทะเลแห้ง ไป คือ นํ้า ของมหาสมุทรใหญ่ด้วย ซึ่ง ทํา ที่
ลึก ของทะเลให้ เป็น หนทาง เพื่อ ให้ผู้ที่ได้ไถ่ไว้แล้ว เดิน ผ่าน
ไป 11 ฉะนั ้น ผู้ที่ไถ่ไว้แล้ว ของพระเยโฮวาห์จะกลับ และร้อง
เพลงมาศิโยน ความชื่นบานเป็น นิ ตย์ จะอยู่ บนศีรษะของ
เขา เขา จะ ได้ รับ ความ ชื่นบาน และ ความ ยินดี ความ โศก
เศร้าและการไว้ทุกข์จะหนี ไปเสีย 12 เรา คือเราเอง ผู้เล้าโลม
เจ้า เจ้าเป็นผู้ใดเล่าที่กลัวมนุษย์ผู้ซึ่งต้องตาย คือกลัวบุตร
ของมนุษย์ซ่ึงถูกทําให้เหมือนหญ้า 13 และที่ได้ลืมพระเยโฮ
วาห์ผู้สร้างของตนเสีย ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์และวางรากฐาน
ของ แผ่น ดิน โลก และ ที่กลัว อยู่ เรือ
่ ย ไป ตลอด วัน เพราะ
ความ เกรีย
้ ว กราด ของ ผู้บีบ บังคับ เมื่อ เขา ตัง้ ตัว เขา ที่ จะ
ทําลาย และความเกรีย
้ วกราดของผู้ บีบ บัง คับอยู่ที่ไหนเล่า

หนังสืออิสยาห์ 51:14
14

111

หนังสืออิสยาห์ 51:23

ผู้ใดที่ เป็น เชลยเร่ง รีบ เพื่อ จะได้ รบ
ั การปลดปล่อย เพื่อ
เขาจะไม่ ตายในหลุม ทัง้ อาหารของเขาจะไม่ขาด 15 เพราะ
เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ผู้แบ่ง แยกทะเลและ
คลื่นก็คะนอง พระนามของพระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ จอม
โยธา 16 และ เรา ได้ใส่ถ้อยคํา ของ เรา ใน ปาก ของ เจ้า และ
ซ่อน เจ้า ไว้ ใน ร่ม มือ ของ เรา ซึ่ง ตัง้ ฟ้า สวรรค์ และ วาง
รากฐานของแผ่น ดิน โลก และกล่าวแก่ ศิ โยนว่า ‘เจ้าเป็น
ชนชาติ ของ เรา’ ” 17 โอ เยรู ซาเล็ม เอ๋ย จง ปลุก ตัว เอง จง
ปลุกตัวเอง จงยืนขึ้นเถิด เจ้าผู้ได้ดื่มจากพระหัตถ์ ของพระ
เย โฮ วาห์ ซึ่ง ถ้วย แห่ง พระพิโรธ ของ พระองค์ ผู้ได้ดื่ม ถึง
ตะกอน ซึ่งถ้วยแห่งความโซเซ และดูดมันออก 18 ในบรรดา
บุตร ชาย ที่ นาง คลอด มา ก็ไม่มีผู้ใด นํา นาง ใน บรรดา บุตร
ชายที่ นางชุบ เลี้ยงมาก็ไม่มีใครจูงมือ นาง 19 สองสิง่ นี้ ได้มา
ถึง เจ้า ผู้ใด เล่า จะ เศร้า โศก เสียใจ เพื่อ เจ้า ได้แก่การ ล้าง
ผลาญและการทําลาย การกันดารอาหารและดาบ เราจะให้
ใครไปปลอบประโลมเจ้า ดีหนอ 20 บุตรชายของเจ้า สลบไป
แล้ว เขานอนอยูที
่ ่ทุกหัวถนนเหมือนวัวป่าตัวผู้ติดข่าย เขา
ทัง้ หลายโชกโชนด้วยพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ และการ
ขนาบของพระเจ้า ของเจ้า 21 ฉะนั ้น เจ้า ผู้ถูกข่ม ใจ ผู้ซึ่งมึน
เมาแต่มิใช่ด้วยเหล้า องุน
่ จงฟัง ข้อ นี้ เถิด 22 องค์พระผู้ เป็น
เจ้าของเจ้า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ผู้ทรงสู้คดีแห่ง
ชนชาติของพระองค์ ตรัสดังนี้ ว่า “ดูเถิด เราได้เอาถ้วยแห่ง
ความโซเซมาจากมือของเจ้า แล้วตะกอนในถ้วยแห่งความ
พิโรธของเรา เจ้าจะไม่ ต้อ งดื่มอีก 23 แต่เราจะใส่ มัน ไว้ ใน
มือของผูท
้ รมานเจ้า ผู้ได้พูดกับจิตใจเจ้าว่า ‘ก้มลง เราจะได้
ข้ามไป’ และเจ้าได้กระทําให้หลังของเจ้าเหมือนพื้นดิน และ
เหมือนถนนเพื่อให้เขาข้ามไป”
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กรุ งเยรู ซาเล็มในสมัยอาณาจักร 1000 ปี
1

โอ ศิ โยน เอ๋ย ตื่น เถิด ตื่น เถิด จง สวม กําลัง ของ เจ้า
โอ เยรู ซาเล็ม กรุ งบริสุทธิ์เอ๋ย จง สวม เสื้อผ้า งาม ของ เจ้า
เพราะผู้ที่ไม่เข้าสุหนัตและผู้ไม่สะอาดจะไม่เข้ามาในเจ้าอีก
เลย 2 โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย จงสลัดตัวจากผงคลี จงลุกขึ้น และ
นั ่งลง โอ ธิดาแห่งศิ โยนที่ เป็นเชลยเอ๋ย จงแก้ พันธนะออก
จากคอของเจ้า 3 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “เจ้าถูก
ขายเปล่าๆ และเจ้าจะถูกไถ่โดยไม่ใช้เงิน” 4 เพราะองค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า “แต่ก่อนนั ้น ชนชาติ ของเรา
ลงไปสู่อียป
ิ ต์เพื่อ อาศัย อยูที
่ ่ นั่น และชาวอัส ซีเรียบีบ บังคับ
เขา โดย ปราศจาก สาเหตุ” 5 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “ฉะนั ้น
บัดนี้ เรามี อะไรอยูที
่ ่ นี่ ด้วยว่า ชนชาติ ของเราถูก นํา เอาไป
เสีย เปล่าๆ” พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “ผู้ครอบ ครอง ของ เขา
ทําให้ เขาร้อง และเขากล่าวหยาบหยามต่อ นามของเราทุก
วันตลอดไป 6 เหตุฉะนั ้นชนชาติ ของเราจะรู จ
้ ักนามของเรา
เพราะฉะนั ้น ในวัน นั ้น เขาจะรู ว่้ า คือ เรานี่ แหละผู้พูด ดูเถิด
คือ เรา เอง” 7 เท้า ของ ผู้ ประกาศ ข่าว ประเสริฐ มา ก็งาม
สัก เท่าใด ที่ บน ภูเขา ผู้โฆษณา สันติภาพ ผู้ประกาศ ข่าว
ประเสริฐ แห่ง สิงอ
่ ัน ประเสริฐ ผู้โฆษณาความรอด ผู้กล่าว
แก่ ศิ โยนว่า “พระเจ้า ของเจ้า ทรงครอบครอง” 8 พวกยาม
ของ เจ้า จะ เปล่ง เสียง เขา จะ ร้อง เพลง กัน เพราะ เขา จะ
ได้เห็นกับตาอย่างชัด เมื่อพระเยโฮวาห์จะทรงนําศิโยนกลับ
มา 9 เจ้าคือ ที่ ทิง้ ร้างแห่ง เยรู ซาเล็ม เอ๋ย จงเปล่ง เสียงร้อง
เพลง ด้วย กัน เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง เล้าโลม ชนชาติ
ของ พระองค์ พระองค์ได้ทรง ไถ่ เยรู ซาเล็ม แล้ว 10 พระ เย

หนังสืออิสยาห์ 52:11

113

หนังสืออิสยาห์ 53:3

โฮวาห์ทรงเปลือยพระกรอันบริสุทธิ์ของพระองค์ท่ามกลาง
สายตาของบรรดาประชาชาติ และที่สุด ปลายแผ่น ดิน โลก
ทัง้ สิน
้ จะเห็นความรอดของพระเจ้าของเรา 11 เจ้าทัง้ หลาย
ผู้ ถือ เครือ
่ ง ภาชนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ ไปซี จงไป ออก ไป
จาก ที่โน่ น อย่า แตะ ต้อง สิง่ ซึ่ง ไม่สะอาด จง ออก ไป จาก
ท่ามกลางเธอ จงชําระตัวของเจ้าให้บริสุทธิ์ 12 เพราะเจ้าจะ
ไม่ ต้องรีบ ออกไป และเจ้า จะไม่ ต้องหลบหนี ไป เพราะพระ
เยโฮวาห์ จะเสด็จ นํา หน้า เจ้า และพระเจ้า แห่งอิส ราเอลจะ
ทรงระวัง หลัง เจ้า 13 ดูเถิด ผู้รบ
ั ใช้ของเราจะทํา อย่างมีสติ
ปัญญา ท่านจะสูง เด่น และเป็นที่เทิดทูน และท่านจะสูง นั ก
14 ด้วยคนเป็ นอัน มากตะลึง เพราะท่านฉั นใด หน้า ตาของ
ท่าน เสีย โฉม มากกว่า มนุษย์คนใด และ รู ป ร่าง ของ ท่าน ก็
เสียโฉมมากกว่าบุตรทัง้ หลายของมนุษย์คนใด 15 ท่านก็ จะ
กระทําให้บรรดาประชาชาติเป็นอันมากตกตะลึงฉั นนั ้น บร
รดากษั ตริย์ก็จะปิด พระโอษฐ์ เพราะท่านนั ้น เพราะเขาทัง้
หลายจะเห็น สิง่ ที่ไม่มีใครบอกเขา และเขาจะพิจารณาถึง
สิง่ ซึ่งเขาไม่เคยได้ยิน

53

การพยากรณ์ ถึงการสิน
้ พระชนม์ของพระเยซูคริสต์
1 ใครเล่า ได้ เชื่อ สิง
ิ จากเราทัง้ หลาย พระกร
่ ที่ เขาได้ยน
ของ พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง สําแดง แก่ผู้ ใด 2 เพราะ ท่าน
จะ เจริญ ขึ้น ต่อ พระ พักตร์พระองค์อย่าง ต้นไม้อ่อน และ
เหมือน ราก แตก หน่ อ มา จาก พื้น ดิน แห้ง ท่าน ไม่มีรู ปร่า
ง หรือ ความ สวยงาม และ เมื่อ เรา ทัง้ หลาย จะ มอง ท่าน
ไม่มีความ งาม ที่ เรา จะ พึง ปรารถนา ท่าน 3 ท่าน ได้ถูกม
นุษย์ดูหมิน
ั ความเศร้าโศกและคุ้น
่ และทอดทิง้ เป็นคนที่รบ
เคยกับความระทมทุกข์ และดังผู้หน่งึ ซึ่งคนทนมองดูไม่ ได้
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ท่านถูกดูหมิน
่ และเราทัง้ หลายไม่ได้นั บถือท่าน 4 แน่ ทีเดียว
ท่าน ได้ แบก ความ ระทม ทุกข์ ของ เรา ทัง้ หลาย และ หอบ
ความ เศร้า โศก ของ เรา ไป กระนั ้น เรา ทัง้ หลาย ก็ ยัง ถือว่า
ท่าน ถูก ตี คือ พระเจ้า ทรง โบย ตี และ ข่ม ใจ 5 แต่ท่าน ถูก
บาด เจ็บ เพราะ ความ ละเมิด ของ เรา ทัง้ หลาย ท่าน ฟกชํ้า
เพราะความชัว่ ช้า ของเรา การตีสอนอัน ทําให้ เราทัง้ หลาย
ปลอดภัยนั ้นตกแก่ท่าน ที่ต้องฟกชํ้านั ้นก็ให้เราหายดี 6 เรา
ทุก คน ได้เจน
ิ่ ไป เหมือน แกะ เรา ทุก คน ต่าง ได้ หัน ไป ตาม
ทาง ของ ตนเอง และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง วาง ลง บน ท่าน ซึ่ง
ความชัว่ ช้า ของเราทุก คน 7 ท่านถูกบีบ บังคับ และท่านถูก
ข่ม ใจ ถึง กระนั ้น ท่านก็ไม่ปริปาก เหมือนลูก แกะที่ถูกนํา ไป
ฆ่า และเหมือนแกะที่ เป็น ใบ้อยูหน
่ ้า ผู้ ตัด ขนของมัน ฉั นใด
ท่าน ก็ไม่ปริปาก ของ ท่าน เลย ฉั น นั ้น 8 ท่าน ถูก นํา ไป จาก
คุก และท่านไม่ได้รับความยุติธรรมเสีย เลย และผู้ ใดเล่า จะ
ประกาศเกี่ยวกับ พงศ์พันธุของท่
์
าน เพราะท่านต้องถูก ตัด
ออกไปจากแผ่นดินของคนเป็น ต้องถูกตีเพราะการละเมิด
ของชนชาติ ของเรา 9 และเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคน
ชัว่ ใน ความ ตาย ของ ท่าน เขา จัด ไว้ กับ เศรษฐี แม้ว่า ท่าน
มิได้กระทํา การ ทารุ ณ ประการ ใด เลย และ ไม่มีการ หลอก
ลวง ใน ปาก ของ ท่าน 10 แต่ก็ยัง เป็น นํ้า พระทัย ของ พระ เย
โฮวาห์ที่จะให้ท่านฟกชํ้า ด้วยความระทมทุกข์ เมื่อ พระองค์
ทรงกระทําให้วญ
ิ ญาณของท่านเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป ท่าน
จะเห็นเชื้อสายของท่าน ท่านจะยืดวันทัง้ หลายของท่าน นํ้า
พระทัยของพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน 11 ท่าน
จะเห็น ความทุกข์ ลําบากแห่ง จิต วิญญาณของท่าน และจะ
พอใจ โดยความรู ข
้ องท่าน ผู้รบ
ั ใช้อัน ชอบธรรมของเราจะ
กระทํา ให้ คนเป็นอัน มากนั บ ได้ วา่ เป็น คนชอบธรรม เพราะ
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ท่านจะแบกบรรดาความชัว่ ช้า ของเขาทัง้ หลาย 12 ฉะนี้ เรา
จะแบ่ง ส่วนหนึ่ ง ให้ ท่านกับ ผู้ยิง่ ใหญ่ และท่านจะแบ่ง ราง
วัลกับ คน แข็ง แรง เพราะ ท่าน เท จิต วิญญาณ ของ ท่าน ถึง
ความมรณะ และถูก นั บ เข้า กับ บรรดาผู้ละเมิด ท่านก็ แบก
บาปของคนเป็นอันมาก และทําการอ้อนวอนเพื่อผู้ละเมิด

54

อิสราเอลเป็นดัง่ “ภรรยาผู้ถูกละทิง้ ” ได้กลับคืนมา
“จงร้องเพลงเถิด โอ หญิง หมัน เอ๋ย ผู้ไม่คลอดบุตร จง
เปล่ง เสียงร้องเพลงและร้องเสียงดัง เจ้าผู้ไม่ ได้เจ็บ ครรภ์
ด้วยว่า บุตรของผู้อยูอย่
่ างโดดเดี่ยวก็ ยงั จะมี มากกว่า บุตร
ของภรรยาที่ได้แต่งงาน” พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ 2 “จงขยาย
สถานที่แห่งเต็นท์ ของเจ้า และให้ เขาขึงม่า นของที่ อาศัย
ของเจ้าออก อย่าหน่วงไว้ ต่อเชือกของเจ้าให้ยาว และเสริม
กําลัง หลัก หมุด ของเจ้า 3 เพราะเจ้า จะกระจายออกไปทาง
ขวาและทางซ้าย และเชื้อ สายของเจ้า จะได้ พวกต่างชาติ
เป็น มรดก และจะกระทํา ให้หว
ั เมืองที่ รกร้างมี คนอาศัย อยู่
4 อย่า กลัว เลย เพราะ เจ้า จะ ไม่ ต้อง อับอาย อย่า อดสู เลย
เพราะ เจ้า จะ ไม่ ต้อง ละอาย เพราะ เจ้า จะ ลืม ความ อาย ใน
วัย สาวของเจ้า และเจ้า จะไม่ จํา ที่ เขาติ ความเป็นม่ายของ
เจ้า อีก 5 เพราะผู้ สร้างเจ้า เป็น สามี ของเจ้า พระนามของ
พระองค์ คือ พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา และ องค์บริสุทธิของ
์
อิสราเอลเป็น ผู้ไถ่ของเจ้า เขาจะเรียกพระองค์ ว่า พระเจ้า
ของ สากล โลก 6 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง เรียก เจ้า ดัง
ภรรยาผู้ถูกละทิง้ และโทมนั ส ในใจ เหมือนภรรยาสาวเมื่อ
นาง ถูก ทิง้ ” พระเจ้า ของ เจ้า ตรัสดัง นี้ 7 “เรา ได้ ละทิง้ เจ้า
อยูหน
่ ่อยเดียว แต่เราจะรวบรวมเจ้า ด้วยความเมตตายิง่
8 เรา ได้ ซ่อน หน้า ของ เรา จาก เจ้า ด้วย ความ พิโรธ อัน
1
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ท่วมท้น อยูครู
่ ่ หนึ่ ง แต่ด้วย ความ กรุ ณา นิ รัน ดร์ เรา จะ มี
ความ เมตตา ต่อ เจ้า” พระ เย โฮ วาห์ พระ ผู้ไถ่เจ้าตรัสดัง นี้
9 “สําหรับ เรา เรือ
่ ง นี้ เหมือน นํ้า ของ โน อาห์ เพราะ เรา ได้
ปฏิญาณ ว่า นํ้า ของ โน อาห์ จะ ไม่ ท่วม แผ่น ดิน โลก อีก เลย
ฉั นใด เรา จึง ได้ ปฏิญาณ ว่า เรา จะ ไม่ โกรธ เจ้า และ จะ ไม่
ขนาบเจ้า ฉั นนั ้น 10 เพราะภูเขาจะพรากจากไป และเนิ นจะ
คลอนแคลน แต่ความกรุ ณาของเราจะไม่ พรากไปจากเจ้า
และ พันธ สัญญา แห่ง สันติภาพ ของ เรา จะ ไม่ คลอนแคลน
ไป” พระ เย โฮ วาห์ผู้มีความ เมตตา ต่อ เจ้า ตรัสดัง นี้ 11 “โอ
เจ้าผู้ถูกข่ม ใจ ถูกพายุพัด พา และขาดการเล้าโลม ดูเถิด
เราจะวางศิลาของเจ้า ไว้ในพลวง และวางรากฐานของเจ้า
ไว้ ด้วยไพทูร ย์ 12 เราจะทํา หน้าต่างของเจ้า ด้วยโมรา และ
ประตู เมืองของเจ้า ด้วยพลอยสีแดงเข้ม และชายแดนทัง้
สิน
้ ของ เจ้า ด้วย เพชร นิ ล จินดา 13 บุตร ทัง้ สิน
้ ของ เจ้า นั ้น
จะ เรียน รู ้ จาก พระ เย โฮ วาห์ และ บุตร ของ เจ้า จะ มี ความ
ปลอดภัย อย่างยิง่ 14 เจ้าจะได้ รบ
ั สถาปนาไว้ ในความชอบ
ธรรม เจ้า จะ ห่าง ไกล จาก การ บีบ บังคับ เพราะ เจ้า จะ ไม่
ต้องกลัว และห่างจากความสยดสยองเพราะมัน จะไม่ มา
ใกล้เจ้า 15 ดูเถิด พวกเขาจะปลุกปั่ นให้เกด
ิ การแก่งแย่งเป็น
แน่ แต่ก็มิใช่เพราะมาจากเรา ผู้ใดปลุก ปั่ นให้เกิ ดการแก่ง
แย่งกับ เจ้า ผู้นั ้น จะล้ม ลงเพราะเจ้า 16 ดูเถิด เราได้ สร้าง
ช่างเหล็ก ผู้ เป่า ไฟ ถ่าน และ ทําให้เกิด อาวุธ เหมาะ กับ งาน
ของมัน เราได้ สร้างผู้ ผลาญเพื่อ ทําลายด้วย 17 ไม่มีอาวุธ
ใด ที่ สร้าง เพื่อ ต่อสู้เจ้า จะ จําเริญ ได้ และ เจ้า จะ ปรับ โทษ
ลิน
ิ้ ่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษา นี่ เป็นมรดกของ
้ ทุกลนที
บรรดาผู้รับ ใช้ของพระเยโฮวาห์ และความชอบธรรมของ
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เขามาจากเรา” พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
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ความรอดสําหรับมนุษย์ทัง้ ปวง
1 “โอ เชิญ ทุก คนที่ กระหายจงมาถึง นํ้า และผู้ที่ไม่มีเงิน
มา ซื้อกิน เถิด มา ซื้อ นํ้า องุน
่ และ นํ้านม เถิด โดย ไม่ ต้อง
เสีย เงิน เสีย ค่า 2 ทําไม เจ้า จึง ใช้ เงิน ของ เจ้า เพื่อ ของ ซึ่ง
ไม่ใช่อาหาร และใช้ผลแรงงานซื้อ สิง่ ซึ่งมิให้อิม
่ ใจ จงเอาใจ
ใส่ ฟัง เรา และรับ ประทานของดี และให้จิตใจปีติยินดีในไข
มัน 3 เอียงหูของเจ้า และมาหาเรา จงฟัง เพื่อ จิต วิญญาณ
ของเจ้า จะมีชีวต
ิ และเราจะทํา พันธสัญญานิ รัน ดร์กับ เจ้า
คือ ความ เมตตา อัน แน่ นอน ของ เรา ต่อ ดา วิด 4 ดูเถิด เรา
กระทํา ให้ ท่าน เป็น พยาน ต่อ ชนชาติทัง้ หลาย เป็น หัวหน้า
และเป็น ผู้ บัญชาการเพื่อ ชนชาติทัง้ ปวง 5 ดูเถิด เจ้าจะร้อง
เรียกประชาชาติซ่ึงเจ้าไม่รู จ
้ ัก และประชาชาติซ่ึงไม่รู จั
้ กเจ้า
จะวิง่ มาหาเจ้า เหตุ ด้วยพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า และ
เพราะองค์บริสุทธิแห่
์ งอิส ราเอล เพราะพระองค์ ทรงให้เจ้า
ได้ รับ เกียรติ 6 จง แสวง หา พระ เย โฮ วาห์ เมื่อ จะ พบพระ
7 ให้คนชัว
องค์ได้ จงทูล พระองค์ ขณะพระองค์ ทรงอยูใกล้
่
่
ละทิง้ ทางของเขา และคนไม่ ชอบธรรมสละความคิด ของ
เขา ให้เขากลับยังพระเยโฮวาห์ เพื่อพระองค์จะทรงเมตตา
เขา และยังพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์จะทรงอภัยอย่าง
ล้น เหลือ 8 เพราะความคิด ของเราไม่ เป็น ความคิด ของเจ้า
ทัง้ ทาง ของ เจ้า ไม่ เป็นวิถี ของ เรา” พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้
9 “เพราะฟ้า สวรรค์ สูง กว่า แผ่น ดิน โลกฉั นใด วิถีของเราสู ง
กว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของ
เจ้า ฉั น นั ้น 10 เพราะฝนและหิมะลงมาจากฟ้า สวรรค์ และ
ไม่กลับที่นั ่น เว้นแต่รดแผ่นดินโลก กระทําให้มันบังเกิดผล
และแตกหน่ อ อํานวยเมล็ด แก่ผู้หว่านและอาหารแก่ผู้กิน
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ฉั นใด 11 คําของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมา
สู่ เราเปล่า แต่จะสัมฤทธิผ
์ ลซึ่งเรามุ่งหมายไว้ และให้สิ่งซึ่ง
เราใช้ไปทํานั ้นจําเริญขึ้นฉั นนั ้น 12 เพราะเจ้าจะออกไปด้วย
ความชื่นบาน และถูกนําไปด้วยสันติภาพ ภูเขาและเนิ นเขา
จะเปล่งเสียงร้องเพลงข้างหน้าเจ้า และต้นไม้ทัง้ สิน
้ ในท้อง
13
ทุ่งจะตบมือของมัน แทนต้นหนามใหญ่ ต้นสนสามใบจะ
งอกขึ้น แทนต้น หนามย่อย ต้นนํ้า มัน เขียวจะงอกขึ้น และ
แด่ พระเยโฮวาห์ มัน จะเป็น ชื่อ เพื่อ เป็น หมายสําคัญ นิ รัน
ดร์ ซึ่งจะไม่ถูกตัดออกเลย”

56
พระเจ้าจะทรงรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจาย
พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “จง รักษา ความ ยุติธรรม ไว้
และกระทํา ความเที่ยงธรรม เพราะความรอดของเราใกล้
จะมา และความชอบธรรมของเราจะเผยออก 2 ความสุข
ย่อมมีแก่ผู้กระทํา เช่น นี้ และแก่บุตรของมนุษย์ผู้ยึด ไว้มัน
่
ผู้รักษาวัน สะบาโตไม่เหยียดหยามวัน นั ้น และระวังมือ ของ
เขา จาก การก ระ ทํา ชัว่ ร้าย ใดๆ” 3 อย่า ให้บุตร ชาย ของ คน
ต่าง ชาติผู้เข้า จารีต ถือ พระ เย โฮ วาห์กล่าว ว่า “พระ เย โฮ
วาห์ได้ทรง แยก ข้า แน่ จาก ชนชาติ ของ พระองค์” และ อย่า
ให้ขันทีพูด ว่า “ดูเถิด ข้า เป็นต้น ไม้แห้ง ” 4 เพราะพระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เรือ
่ งขันทีทัง้ หลายผู้รก
ั ษาวันสะบาโตของ
เรา ผู้เลือกบรรดาสิง่ ที่พอใจเรา และยึดพันธสัญญาของเรา
ไว้มัน
่ 5 ภายในนิ เวศของเราและภายในกําแพงของเรา เรา
จะให้สถานที่และชื่อ แก่ เขาเหล่า นั ้น ที่ดีกว่า บุตรชายและ
บุตร สาว เรา จะ ให้ ช่อ
ื นิ รัน ดร์แก่เขา ทัง้ หลาย ซึ่ง จะ ไม่ ตัด
6
ออกเลย และบรรดาบุตรชายของคนต่างชาติผู้เข้า จารีต
1
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ถือ พระ เย โฮ วาห์ ปรนนิ บัติพระองค์และ รัก พระนาม ของ
พระเยโฮวาห์ และเป็น ผู้รับ ใช้ของพระองค์ ทุกคนผู้ รก
ั ษา
วัน สะบาโต และมิได้เหยียดหยาม และยึด พันธสัญญาของ
เรา มัน
่ ไว้ 7 คน เหล่า นี้ เรา จะ นํา มายัง ภู เขา บริสุทธิ์ ของ
เรา และกระทํา ให้ เขาชื่นบานอยู่ ในนิ เวศอธิษฐานของเรา
เครือ
่ ง เผา บูชา ของ เขา และ เครือ
่ ง สักการ บูชา ของ เขา จะ
เป็นที่ โปรดปรานบนแท่น บูชาของเรา เพราะนิ เวศของเรา
เขาจะเรียกว่า เป็น นิ เวศอธิษฐาน สําหรับ บรรดาชนชาติทัง้
หลาย” 8 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงรวบรวมอิสราเอล
ที่กระจัดกระจาย ตรัสว่า “เรา จะ รวบรวม คน อื่น มา ไว้ กับ
เขา นอกจากคนเหล่านั ้นที่ได้รวบรวมไว้แล้ว ” 9 เจ้าบรรดา
สัตว์ป่า ทุ่ง มากินซิ ทัง้ เจ้า บรรดาสัตว์ในป่า 10 ยามของเขา
ตาบอด เขาทัง้ ปวงไร้ความรู ้ เขาทัง้ ปวงเป็นสุนัขใบ้ เขาเห่า
ไม่ได้ ได้แต่หลับ ได้แต่นอน รัก แต่ง่วง 11 เออ เขาเป็น สุนัข
ตะกละซึ่งไม่รู จั
้ กอม
ิ่ เขาเป็นผูเ้ ลี้ยงแกะที่เข้าใจไม่ได้ เขาทุก
คนกลับ ไปตามทางเขาเอง ต่างก็ หากําไรใส่ตนเอง ไม่เว้น
สักคน 12 เขาทัง้ หลายว่า “มาเถิด ให้เราเอาเหล้าองุน
่ ให้เรา
เติม เมรัย ให้ เต็ม ตัว เรา และพรุ ง่ นี้ ก็จะเหมือนวัน นี้ ใหญ่โต
เกินขนาด”

57

“ไม่มีสันติสุขแก่คนชัว่ ”
1 คน ชอบ ธรรม พินาศ และ ไม่มีใคร เอาใจ ใส่ คนที่มีใจ
เมตตา ถูก เอา ไป เสีย ไม่มีใคร พิจารณา ว่า คน ชอบ ธรรม
ถูก เอา ไป เสีย จาก ความ ชัว่ ร้าย ที่ จะ มา 2 เขา จะ เข้าไป ใน
สันติภาพ ผู้ดําเนิ น ในความเที่ยงธรรมของเขา ก็จะพัก อยู่
บน ที่นอน ของ เขา 3 แต่เจ้า ทัง้ หลาย บรรดา บุตร ชาย ของ
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แม่มด เชื้อ สาย ของคน ล่วงประเวณี และ หญิง แพศยา จง
เข้ามาใกล้ที่นี่ 4 เจ้าทัง้ หลายพูดเย้ยหยันใคร เจ้าอ้าปากเย้ย
แลบลิน
้ หลอกผู้ใด เจ้าเป็นลูกแห่งการละเมิด เป็นเชื้อสาย
แห่ง ความ มุสามิใช่หรือ 5 คือ เจ้า ผู้ ร้อน เร่า ด้วย รู ป เคารพ
ภายใต้ต้นไม้เขียวทุก ต้น ผู้ฆ่า ลูก ของเจ้า ในหุบเขาใต้ ซอก
หิน 6 สวนของเจ้า อยู่ ท่ามกลางหิน เกลี้ยงเกลาแห่ง ลําธาร
มัน มัน เป็น ส่วนของเจ้า เจ้าได้ เทเครือ
่ งดื่ม บูชาและถวาย
ธัญ ญบูชาให้แก่มัน เราจะรับ การเล้าโลมในเรือ
่ งสิง่ เหล่า
7
นี้ หรือ บนภูเขาสูง เด่น เจ้าได้ ตัง้ ที่นอนของเจ้า ไว้ และที่
นั ่นเจ้าไปถวายเครือ
่ งสักการบูชา 8 เจ้าได้ ตังอน
้
ุสาวรีย์ของ
เจ้า ไว้ หลัง ประตู และ เสา ประตู เจ้า จึง เปิด ผ้า ค ลุมที่ นอน
ของเจ้า เจ้าขึ้น ไปบนนั ้น เจ้าทําให้ มัน กว้าง และเจ้า ตกลง
กับ มัน เพื่อ เจ้า เอง เจ้า รัก ที่นอน ของ มัน และ เจ้า ได้มอง
ดูการ เปลือย 9 เจ้า เดิน ทาง ไป หาก ษั ตริย์พร้ อมกับน้าํ มัน
และทวีน้ําหอมของเจ้า เจ้าได้ส่งทูตของเจ้าไปไกล แม้ให้ลง
ไป จนถึง นรก 10 เจ้า เหน็ ดเหนื่ อย เพราะ ระยะ ทาง ไกล ของ
เจ้า แต่เจ้ามิได้พูด ว่า “หมดหวัง ” เจ้าประสบชีวต
ิ แห่งมือ
11
ของเจ้า และเจ้า จึงมิได้โศกเศร้า เจ้าครันคร
่
้ามและกลัว
ใคร เจ้าจึง ได้มุสาอยู่ นั่นเองและไม่ นึกถึง เรา และไม่เอาใจ
ใส่เรา สัก นิ ด เรา มิได้ระงับ ปาก อยู่ เป็น เวลา นาน แล้ว ดอก
หรือ อย่าง นั ้น ซีเจ้า จึง ไม่ ยําเกรง เรา 12 เรา จะ บอก ถึง
ความชอบธรรมและการกระทํา ของเจ้า แต่มันก็ จะไม่เป็น
ประโยชน์ แก่เจ้า 13 เมื่อเจ้าร้องออกมาก็ให้สิ่งที่เจ้าสะสมไว้
ช่วยเจ้าให้พ้นซี แต่ลมจะพัดมันไปเสียหมด เพียงลมหายใจ
จะหอบมัน ออกไป แต่ผู้ที่วางใจในเราจะได้แผ่นดิน นั ้น เป็น
กรรมสิทธิ์ และจะได้ภูเขาบริสุทธิ์ของเราเป็นมรดก 14 และ
จะมีเสียงว่า “พูนดิน พูนดินขึ้น และจงเตรียมทาง รือ
้ ถอน
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อุปสรรคเสีย จากทางของชนชาติ ของเรา” 15 องค์ผู้สูง เด่น
คือ ผู้อยูใน
่ นิ รัน ดร์กาล ผู้ทรง พระนาม ว่า บริสุทธิ์ ตรัสดัง
นี้ ว่า “เรา อยู่ ใน ที่ที่สูง และ บริสุทธิ์ และ อยู่ กับ ผู้ที่มีจิต ใจ
สํานึ ก ผิด และ ถ่อม เพื่อ จะ รือ
้ ฟื้ น จิตใจ ของ ผู้ ใจถ่อม และ
16
รือ
้ ฟื้ นใจของผู้สํานึ ก ผิด เพราะเราจะไม่ต่อสู้แย้งอยูเป็
่ น
นิ ตย์ หรือ โกรธ อยูเสมอ
่
เพราะ จิต วิญญาณ จะ อ่อน ลง ต่อ
หน้า เรา คือ บรรดา จิต วิญญาณ ที่ เรา ได้ สร้าง แล้ว 17 เรา
โกรธเพราะความชัว่ ช้าแห่งความโลภของเขา เราตีเขา เรา
ซ่อน ตัว และ โกรธ แต่เขา ยัง หัน กลับ เดิน ตาม ชอบใจ ของ
เขาอยู่ 18 เราได้เห็นวิธีการของเขาแล้ว แต่เราจะรักษาเขา
ให้หาย เราจะนํา เขา และสนองเขากับ ผู้ไว้ ทุกข์ให้เขาด้วย
การเล้าโลม” 19 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราสร้างผลของริม
ฝีปาก สันติภาพ สันติภาพแก่ คนไกลและคนใกล้ และเรา
จะ รักษา เขา ให้หาย ” 20 แต่คน ชัวน
ั ้ เหมือน ทะเล ที่กําเริบ
่ น
เพราะมัน นิ่ ง อยูไม่
่ ได้ และนํ้า ของมันก็ กวนตมและเลนขึ้น
มา 21 พระเจ้าของข้าพเจ้าตรัสว่า “ไม่มีสันติสุขแก่คนชัว่ ”

58

การอดอาหารที่พอพระทัยพระเจ้า
“จงร้องดังๆ อย่า ออมไว้ จงเปล่ง เสียงของเจ้า เหมือน
เป่า แตร จง แจ้ง แก่ชนชาติของ เรา ให้ ทราบ ถึง เรือ
่ ง การ
ละเมิด ของ เขา แก่วงศ์วาน ของ ยา โคบ เรือ
่ ง บาป ของ เขา
2 แต่เขา ยัง แสวงหา เรา ทุก วัน และ ปี ติยินดีที่จะ รู จ
้ ัก ทาง
ของเรา เหมือนกับ ว่า เขาเป็น ประชาชาติที่ได้ทําความชอบ
ธรรม และ มิได้ละทิง้ กฎ แห่ง พระเจ้า ของ เขา เขา ก็ ขอ ข้อ
กฎ อัน เที่ยง ธรรม จาก เรา เขา ทัง้ หลาย ก็ปีติยินดีที่จะเข้า
มา ใกล้พระเจ้า 3 พวก เขา กล่าว ว่า ‘ทําไม ข้า พระองค์ ทัง้
หลายได้อดอาหาร และพระองค์มิได้ทอดพระเนตร ทําไมข้า
1
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พระองค์ ทัง้ หลาย ได้ ถ่อม ตัว ลง และ พระองค์มิได้ทรง สน
พระทัย’ ดูเถิด ในวันที่เจ้าอดอาหาร เจ้าทํา ตามใจของเจ้า
และบีบบังคับคนงานของเจ้าทัง้ หมด 4 ดูเถิด เจ้าอดอาหาร
เพียงเพื่อวิวาทและต่อสู้ และเพื่อต่อยด้วยหมัดชัว่ ร้าย การ
อด อาหาร อย่าง ของ เจ้า ใน วัน นี้ จะ ไม่ กระทํา ให้ เสียง ของ
เจ้า ได้ยน
ิ ไป ถึงที่สูง 5 อย่าง นี้ หรือ เป็นการ อด อาหาร ที่ เรา
เลือก คือ วันที่ คน ข่ม ตัว การก้ม ศีรษะ ของ เขา ลง เหมือน
อ้อ เล็ก และปู ผ้า กระสอบและขี้ เถ้า รองใต้เขา อย่างนี้ หรือ
เจ้า จะเรียกการอย่างนี้ ว่าการอดอาหาร และเป็นวันที่ พระ
เย โฮ วาห์ โปรดปราน อย่าง นั ้น หรือ 6 การ อด อาหาร อย่าง
นี้ ไม่ใช่หรือ ที่ เรา ต้องการ คือ การ แก้ พันธ นะ ของ ความ ชัว่
การปลดเปลื้องภาระหนั ก และการปล่อยให้ผู้ถูกบีบ บัง คับ
เป็นอิสระ และ การ หัก แอก เสีย ทุกอัน 7 ไม่ใช่การ ที่ จะ ปัน
อาหารของเจ้า ให้ กับ ผู้หิว และนํา คนยากจนไร้บ้านเข้า มา
ในบ้านของเจ้า เมื่อเจ้าเห็นคนเปลือยกายก็ คลุมกายเขาไว้
และไม่ซ่อนตัวของเจ้าจากญาติของเจ้าเอง ดอกหรือ 8 แล้ว
ความสว่างของเจ้า จะพุ่ง ออกมาอย่างอรุ ณ และแผลของ
เจ้าจะเรียกเนื้ อขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ความชอบธรรมของเจ้า
จะเดิน นํา หน้า เจ้า และสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ จะระวัง
หลังเจ้า 9 แล้วเจ้าจะทูล และพระเยโฮวาห์จะทรงตอบ เจ้า
จะร้องทูล และพระองค์ จะตรัสว่า ‘เราอยูนี
่ ่ ’ ถ้า เจ้า จะเอา
ออกไปจากท่ามกลางเจ้าเสีย ซึ่งแอก ซึ่งการชีหน้
้ า และซึ่ง
การพูดอย่างไร้สาระ 10 ถ้า เจ้า ทุ่มเทชีวต
ิ ของเจ้า แก่ คนหิว
และให้ผู้ถูกข่มใจได้อิม
ึ
่ ใจ แล้วความสว่างของเจ้าจะโผล่ข้น
ในความมืด และความมืด คลุ้ม ของเจ้า จะเป็น เหมือนเที่ยง
วัน 11 และพระเยโฮวาห์จะนํา เจ้า อยูเป็
่ น นิ ตย์ และให้จิตใจ
เจ้า อิม
่ ในฤดูแล้ง และกระทํา ให้ กระดูก ของเจ้า อ้วนพี และ
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เจ้า จะเป็น เหมือนสวนที่มีน้าํ รด เหมือนนํ้าพุ ที่นํ้า ของมัน
ไม่ขาด 12 และพวกเจ้า จะได้ สร้างสิง่ ปรักหัก พัง โบราณขึ้น
ใหม่ เจ้า จะ ได้ ซ่อม เสริม รากฐาน ของ คน หลาย ชัว่ อายุ มา
แล้วขึ้น เจ้าจะได้ชื่อว่า ‘เป็นผู้ซ่อมกําแพงที่พัง ผู้ซ่อมแซม
ถนนให้คืนคงเพื่อจะได้อาศัยอยู’่
การถือวันสะบาโต
ถ้า เจ้า หยุด เหยียบ ยํ่า วัน สะ บา โต คือ จาก การ ทํา
ตามใจ ของ เจ้า ใน วัน บริสุทธิ์ ของ เรา และ เรียก สะ บา โต
ว่า วัน ปีติยินดี และ เรียก วัน บริสุทธิ์ ของ พระ เย โฮ วาห์ว่า
วันมีเกียรติ ถ้า เจ้า ให้เกียรติมัน ไม่ไปตามทางของเจ้า เอง
หรือ ทํา ตามใจของเจ้า หรือ พูด ถ้อยคํา ของเจ้า เอง 14 แล้ว
เจ้า จะ ได้ ความ ปีติยินดีใน พระ เย โฮ วาห์ และ เรา จะ ให้เจ้า
ขึ้น ขีอยู
่ บนที
่
่ สูง ของแผ่น ดิน โลก และเราจะเลี้ยงเจ้า ด้วย
มรดก ของ ยา โคบ บิดา ของ เจ้า เพราะ โอษฐ์ ของ พระ เย โฮ
วาห์ได้ตรัสแล้ว”
13

59

พระเจ้าทรงสามารถ ยินดีและมีฤทธิที
์ ่จะช่วยให้รอด
ดูเถิด พระหัตถ์ ของ พระ เย โฮ วาห์มิได้สัน
้ ลง ที่จะ ช่วย
ให้ รอดไม่ได้ หรือ พระกรรณตึง ซึ่ง จะไม่ ทรงได้ยิน 2 แต่ว่า
ความ ชัว่ ช้า ของ เจ้า ทัง้ หลาย ได้ กระทํา ให้เกิ ดการ แยก
ระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้า และบาปของเจ้าทัง้ หลายได้
บัง พระพักตร์ของพระองค์ เสีย จากเจ้า พระองค์จึงมิได้ยน
ิ
3 เพราะ มือ ของ เจ้า มลทิน ด้วย โลหิต และ นิว
้ มือ ของ เจ้า
ด้วยความชัว่ ช้า ริม ฝีปากของเจ้า ได้พูดคํา เท็จ ลิน
้ ของเจ้า
พึมพํา ความอธรรม 4 ไม่มีผู้ใดฟ้องอย่างยุติธรรม ไม่มีผู้ใด
ขึ้น ศาลอย่างสัตย์จริง เขาทัง้ หลายวางใจอยู่กับ สิง่ ที่ไม่เป็น
1
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สาระ เขา พูด เท็จ เขา ตัง้ ครรภ์ ความ ชัว่ และ คลอด ความ
ชัว่ ช้า 5 เขา ฟัก ไข่งูทับทาง เขา ทอ ใย แมงมุม เขา ผู้ กิน ไข่
นั ้นก็ตาย แม้ไข่ลูก ใด ถูก ทุบ งูร้าย ก็ เป็น ตัว ขึ้น มา 6 ใย
ของ มัน จะ ใช้ เป็น เสื้อผ้า ไม่ได้ คน จะ เอา สิง่ ที่ มัน ทํา มา
คลุม ตัว ไม่ได้ กิจการของมัน เป็นการชัว่ ช้า และการกระทํา
อัน ทารุ ณ ก็อยูใน
่ มือ ของ เขา 7 เท้า ของ เขา วิง่ ไป หาความ
ชัว่ และ เขา เร่ง ไป หลัง่ โลหิต ไร้ ความ ผิด ให้ถึง ตาย ความ
คิด ของ เขา เป็น ความ คิด ชัว่ ช้า การ ล้าง ผลาญ และ การ
ทําลายอยู่ ในหนทางของเขา 8 เขาไม่รู จั
้ ก ทางแห่ง สันติสุข
ไม่มีความยุติธรรมในวิถี ของเขา เขาได้ทําให้ถนนของเขา
คด โค้ง ผู้ใด ที่ เดิน ใน นั ้น จะ ไม่รู จั
้ ก สันติสุข 9 เพราะ ฉะนั ้น
ความยุติธรรมจึง อยู่ หา่ งจากเราทัง้ หลาย และความเที่ยง
ธรรม ตาม เรา ไม่ทัน เรา ทัง้ หลาย คอยท่า ความ สว่าง และ
ดูเถิด ความมืด คอยท่า ความสุกใส แต่เราดําเนิ น ในความ
มืด คลุ้ม 10 เราทัง้ หลายคลํา หากําแพงเหมือนคนตาบอด
เราคลํา หาราวกับ ว่า เราไม่มีลูก ตา เราสะดุด ในเวลาเที่ยง
เหมือน ใน เวลา กลาง คืน เรา อยู่ ใน ที่ โดด เดี่ยว เหมือน
คน ตาย 11 เรา ทุก คน คราง เหมือน หมี และ พิลาป เหมือน
นกเขา และมองหาความยุติธรรม แต่ไม่มีเลย หาความรอด
แต่ก็อยูไกล
่
จาก เรา 12 เพราะ การ ละเมิด ของ ข้า พระองค์
ทัง้ หลาย ทวี ขึ้น ต่อ พระ พักตร์พระองค์ และ บาป ของ ข้า
พระองค์ก็ปรักปรํา ข้า พระองค์ เพราะ การ ละเมิด ของ ข้า
พระองค์อยูกั
่ บ ข้า พระองค์ ส่วนความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์
ข้า พระองค์ก็รู จ
้ ัก 13 คือ การ ละเมิด การ ปฏิ เสธ พระ เย โฮ
วาห์ การหัน ไปจากการติดตามพระเจ้า ของเรา การพูด ที่
เป็นการบีบบังคับและการกบฏ การก่อและการกล่าวคําเท็จ
จากใจ 14 ความยุติธรรมก็หัน กลับ และความเที่ยงธรรมก็
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ยืน อยูแต่
่ ไกล เพราะความจริง ล้ม ลงที่ ถนนเสีย แล้ว และ
ความเที่ยงตรงเข้าไปไม่ได้ 15 เออ สัจจะขาดอยู่ และผู้ ใดที่
พรากจากความชัวก
่ ็ ทําตัว ให้ เป็น เหยื่อ พระเยโฮวาห์ ทรง
เห็น แล้ว ไม่ เป็นที่ พอพระทัย พระองค์ที่ไม่มีความยุติธรรม
16 พระองค์ทรงเห็นว่า ไม่มีคนใดเลย ทรงประหลาดพระทัย
ว่า ไม่มีใครอ้อนวอนเผื่อ เพราะฉะนั ้น พระกรของพระองค์
เอง ก็ นํา ความ รอด มา สู่พระองค์ และ ความ ชอบ ธรรม
ของ พระองค์ชูพระองค์ไว้ 17 พระองค์ทรง สวม ความ ชอบ
ธรรม เป็น ทับทรวง และ พระ มาลา แห่ง ความ รอด อยู่
เหนื อ พระ เศียร ของ พระองค์ พระองค์ทรง สวม ฉลอง
พระองค์แห่งการ แก้ แค้น เป็น ของ คลุม พระ กาย และ เอา
ความ กระตือรือร้น ห่ม พระองค์ 18 พระองค์จะ ทรง ชําระ
ให้ ตาม การก ระ ทํา ของ เขา คือ พระพิโรธ แก่ปรปักษ์ ของ
พระองค์ และสิง่ สนองแก่ศัตรู ของพระองค์ พระองค์จะทรง
มอบ การ สนอง แก่ เกาะ ทัง้ หลาย 19 เขา จึง จะ ยําเกรง พระ
นามพระเยโฮวาห์ จากตะวัน ตก และสง่า ราศี ของพระองค์
จากที่ตะวัน ขึ้น เมื่อ ศัตรู มาอย่างแม่น้ํา เชีย
่ ว พระวิญญาณ
ของพระเยโฮวาห์จะยกธงขึ้นสู้มัน
พระผู้ไถ่จะเสด็จมายังศิโยน
20 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “และพระผู้ไถ่จะเสด็จมายังศิโยน

มายัง บรรดาผู้อยูในยาโคบผู
่
้ หน
ั จากการละเมิด” 21 พระเย
โฮวาห์ตรัสว่า “และฝ่ายเรา นี่ เป็น พันธสัญญาของเรากับ
เขาทัง้ หลาย คือ วิญญาณของเราซึ่ง อยู่ เหนื อ เจ้า และคํา
ของ เรา ซึ่ง เรา ใส่ไว้ใน ปาก ของ เจ้า จะ ไม่ พราก ไป จาก ปาก
ของเจ้า หรือจากปากเชื้อสายของเจ้า หรือจากปากของเชื้อ
สายแห่ง เชื้อ สายของเจ้า ตัง้ แต่เวลานี้ ไปจนกาลนิ รัน ดร์”
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
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สง่าราศีของศิโยนในอนาคต

1 “จงลุกขึ้น ฉายแสง เพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้ว

และสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ ข้น
ึ มาเหนื อ เจ้า 2 เพราะว่า
ดูเถิด ความ มืด จะ คลุม แผ่น ดิน โลก และ ความ มืด ทึบ จะ
คลุม ชนชาติทัง้ หลาย แต่พระเยโฮวาห์ จะทรงขึ้น มาเหนื อ
เจ้า และเขาจะเห็น สง่า ราศี ของพระองค์ เหนื อ เจ้า 3 และ
บรรดาประชาชาติ จะมายัง ความสว่างของเจ้า และกษั ตริย์
ทัง้ หลาย ยัง ความ สุกใส แห่ง การ ขึ้น ของ เจ้า 4 จง เงย ตา
ของ เจ้า มอง ให้ รอบ และ ดู เขา ทัง้ ปวง มา อยูด้
่ วย กัน เขา
ทัง้ หลาย มา หา เจ้า บุตร ชาย ทัง้ หลาย ของ เจ้า จะ มา จาก
ที่ไกล และบุตรสาวทัง้ หลายของเจ้าจะรับการเลี้ยงจากเจ้า
5 แล้ว เจ้า จะ เห็น และ โชติ ช่วง ด้วย กัน ใจ ของ เจ้า จะ เกรง
กลัว และใจกว้างขึ้น เพราะความอุ ดมสมบูรณ์ ของทะเลจะ
หัน มา หา เจ้า ความ มัง่ คัง่ ของ บรรดา ประชาชาติ จะ มายัง
เจ้า 6 มวลอูฐ จะมาห้อมล้อมเจ้า อูฐ หนุ่ม จากมี เดีย นและ
เอ ฟาห์ บรรดา เหล่า นั ้น จาก เช บา จะ มา เขา จะ นํา ทองคํา
และ กํายาน และ จะ บอก ข่า วดี ถึงกิ จกา รอัน น่า สรรเสริญ
ของพระเยโฮวาห์ 7 ฝูง แพะแกะทัง้ สิน
้ แห่ง เคดาร์จะรวม
มา หา เจ้า แกะ ผู้ ของ เน บา โยท จะ ปรน นิ บติ
ั เจ้า มัน จะ ขึ้น
ไป บน แท่น บูชา ของ เรา อย่าง เป็นที่โปรดปราน และ เรา จะ
ให้ นิ เวศ แห่ง สง่า ราศี ของ เรา ได้ รับ สง่า ราศี 8 เหล่า นี้ เป็น
ใครนะที่บินมาเหมือนเมฆ และเหมือนนกเขาไปยังหน้าต่าง
ของมัน 9 แน่ นอนเกาะทัง้ หลายจะรอคอยเรา กําปั่ นแห่ง
ทารชิชก่อน เพื่อ นํา บุตรชายของเจ้า มาแต่ไกล นํา เงิน และ
ทองคํา ของ เขา มา ด้วย เพื่อ พระนาม แห่ง พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของเจ้า และเพื่อ องค์บริสุทธิแห่
์ งอิส ราเอล เพราะ
พระองค์ได้ทรงกระทําให้เจ้าได้รบ
ั สง่าราศี 10 เหล่าบุตรชาย
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ของ คน ต่างด้าว จะ สร้าง กําแพง ของ เจ้า ขึ้น และ กษั ตริย์
ของเขาจะปรนนิ บัติเจ้า เพราะด้วยความพิโรธของเรา เรา
เฆี่ยนเจ้า แต่ด้วยความโปรดปรานของเรา เราได้กรุ ณาเจ้า
11 ประตูเมือง ของ เจ้า จึง จะ เปิ ดอยู่เสมอ ทัง
้ กลาง วัน และ
กลางคืนมัน จะไม่ปิด เพื่อ คนจะนํา ความมัง่ คัง่ ของบรรดา
ประชาชาติ มาให้เจ้า พร้ อมด้วยกษั ตริย์ทัง้ หลาย 12 เพราะ
ว่า ประชาชาติ และ ราช อาณาจักร ที่ จะ ไม่ปรนนิ บัติเจ้า จะ
พินาศ เออ บรรดา ประชาชาติเหล่า นั ้น จะ ถูก ทิง้ ร้าง อย่าง
สิน
้ เชิง 13 สง่า ราศีแห่ง เลบานอน จะ มายัง เจ้า คือ ต้นสน
สาม ใบ ต้นสน เขา และ ต้นไม้ที่เขีย วชะ อุม
่ ตลอด ปีด้วย กัน
เพื่อจะกระทําให้ที่แห่งสถานบริสุทธิข
์ องเรางดงาม และเรา
จะกระทํา ให้ที่แห่งเท้า ของเรารุ ง่ โรจน์ 14 บุตรชายของคน
เหล่านั ้นที่ได้บีบ บังคับ เจ้า จะมาโค้ง ลงต่อ เจ้า และบรรดา
ผู้ที่ดูหมิน
่ เจ้า จะกราบลงที่ ฝ่าเท้า ของเจ้า เขาทัง้ หลายจะ
เรียก เจ้า ว่า ‘เป็น พระนคร ของ พระ เย โฮ วาห์ ศิ โยน แห่ง
องค์บริสุทธิของ
อิสราเอล’ 15 ใน เมื่อ เจ้า ได้ถูกละ ทิง้ และ
์
เป็นที่เกลียดชัง และไม่มีใครผ่านเจ้า มาเลย เราจะกระทํา
ให้เจ้าโอ่อา่ ตระการเป็น นิ ตย์ เป็น ความชื่นบานทุก ชัว่ อายุ
16 เจ้าจะได้ดูดนํ้านมของบรรดาประชาชาติ เจ้าจะได้ดูดนม
ของบรรดากษั ตริย์ และเจ้า จะรู ว่้ า เราพระเยโฮวาห์ เป็น
พระ ผู้ ช่วย ให้ รอด ของ เจ้า และ พระ ผู้ไถ่ของ เจ้า องค์อานุ
ภาพของยาโคบ 17 แทนทองสัมฤทธิ์ เราจะนํามาซึ่งทองคํา
และ แทน เหล็ก เรา จะ นํา มา ซึ่ง เงิน แทน ไม้ ทอง สัมฤทธิ์
แทนหิน เหล็ก เราจะกระทํา ให้สันติภาพเป็น ผู้ ครอบครอง
ของเจ้า และความชอบธรรมเป็นนายงานของเจ้า 18 ในแผ่น
ดิน ของ เจ้า เขา จะ ไม่ได้ยิน ถึง ความ ทารุ ณ อีก ใน เขตแดน
ของเจ้า ถึง การล้างผลาญหรือ การทําลาย แต่เจ้าจะเรียก
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กําแพงของเจ้า ว่า ‘ความรอด’ และประตู เมืองของเจ้า ว่า
‘ความ สรรเสริญ’ 19 ดวง อาทิตย์จะ ไม่ เป็น ความ สว่าง ของ
เจ้า ใน กลาง วันอีก หรือ ดวง จันทร์ จะ ไม่ให้แสง แก่เจ้า ใน
กลางคืน เพื่อ เป็น ความสุกใส แต่พระเยโฮวาห์ จะทรงเป็น
ความ สว่าง เป็น นิ ตย์ ของ เจ้า และ พระเจ้า ของ เจ้า จะ เป็น
สง่าราศีของเจ้า 20 ดวงอาทิตย์ของเจ้าจะไม่ตกอีก หรือดวง
จันทร์ของเจ้า จะไม่มีข้างแรม เพราะพระเยโฮวาห์ จะทรง
เป็นความสว่างนิ รน
ั ดร์ของเจ้า และวันที่เจ้าไว้ทุกข์จะหมด
21
สิน
้ ไป ชนชาติของเจ้า จะชอบธรรมทัง้ สิน
้ เขาจะได้แผ่น
ดิน นั ้น เป็น กรรมสิทธิเป็
์ น นิ ตย์ หน่อ ที่ เราปลูก และผลงาน
แห่งมือของเรานั ้น เพื่อเราจะรับสง่าราศี 22 ผู้เล็กน้ อยที่สุด
จะเป็นพันๆ และผู้นิดที่สุดจะเป็นประชาชาติอนม
ั ีอานุภาพ
เราคือพระเยโฮวาห์ ถึงเวลาเราก็จะเร่ง”

61

ข่าวประเสริฐเรือ
่ งความรอดในศิโยน
1 “พระวิญญาณแห่ง องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า สถิต อยู่
บน ข้าพเจ้า เพราะ ว่า พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง เจิม ตัง้ ข้าพเจ้า
ไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐมายังผู้ที่ถ่อมใจ พระองค์ได้ทรง
ใช้ ข้าพเจ้า ให้ รักษา คน ที่ชอกชํ้า ระกํา ใจ ให้ร้อง ประกาศ
อิสรภาพ แก่ บรรดา เชลย และ บอก การ เปิด เรือน จํา ออก
ให้แก่ผู้ที่ถูก จองจํา 2 เพื่อ ประกาศ ปีแห่ง ความ โปรดปราน
ของพระเยโฮวาห์ และวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของ
เรา เพื่อเล้าโลมบรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์
อิสราเอลจะได้กลับคืนมาใหม่

3 เพื่อ จัด ให้บรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์ในศิโยน

เพื่อประทานความ
สวยงาม แทน ขี้ เถ้า ให้เขา นํ้ามัน แห่ง ความ ยินดี แทน การ
ไว้ทุกข์ ผ้าห่ม แห่ง การ สรรเสริญ แทน จิตใจ ที่ท้อถอย เพื่อ
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คนจะเรียกเขาว่า ต้นไม้แห่งความชอบธรรม ที่ซึ่ง พระเยโฮ
วาห์ ทรง ปลูก ไว้ เพื่อ พระองค์ จะ ทรง ได้ รับ สง่า ราศี 4 เขา
ทัง้ หลาย จะ สร้าง ที่ที่ถูก ทิง้ ไว้ เสีย เปล่า แต่ โบราณ ขึ้น ใหม่
เขาจะก่อ ซากปรักหัก พัง แต่ ก่อนขึ้น มาอีก เขาจะซ่อมหัว
เมืองที่ถูกทิง้ ไว้เสีย เปล่า นั ้น คือ ที่ที่รกร้างมาหลายชัว่ อายุ
คน แล้ว 5 คน ต่าง ถิน
่ จะ ยืน เลี้ยง ฝูง แพะ แกะ ของ เจ้า ทัง้
หลาย บุตร ชาย ทัง้ หลาย ของ คน ต่างด้าว จะ เป็น คน ไถนา
และ คน แต่ง เถา องุน
่ ของ เจ้า 6 แต่เจ้า ทัง้ หลาย จะ ได้ชื่อ
ว่า ปุโรหิต ของ พระ เย โฮ วาห์ คน จะ เรียก เจ้า ทัง้ หลาย ว่า
เป็น ผู้ปรนนิ บัติของ พระเจ้า ของ เรา เจ้า ทัง้ หลาย จะ ได้ รับ
ประทานความมัง่ คัง่ ของบรรดาประชาชาติ และเจ้าจะอวด
ใน สง่า ราศี ของ เขา ทัง้ หลาย 7 แทน ความ อาย ของ เจ้า
ทัง้ หลาย เจ้า จะ ได้ ส่วน สอง ส่วน แทน ความ อดสู เขา ทัง้
หลายจะเปรมปรีดิ์ ในส่วนของเขา เพราะฉะนั ้น ในแผ่น ดิน
ของ เขา ทัง้ หลาย เขา จะ ได้ สอง ส่วน เป็น กรรมสิทธิ์ ความ
ชื่นบาน เป็น นิ ตย์ จะ เป็น ของ เขา 8 เพราะ เรา คือ พระ เย โฮ
วาห์ รัก ความ ยุติธรรม เรา เกลียด การ ขโมย เพื่อ ได้ เครือ
่ ง
เผา บูชา เรา จะ นํา กิจการ ของ เขา ด้วย ความ จริง และ เรา
จะกระทํา พันธสัญญานิ รัน ดร์กับ เขา 9 เชื้อ สายของเขาทัง้
หลายจะเป็นที่รู จั
้ กกัน ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ และลูก
หลานของเขาในท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย ทุกคนที่ได้เห็น
เขา จะ จํา เขา ได้ ว่า เขา เป็น เชื้อ สาย ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง
อํานวยพระพร” 10 ข้าพเจ้า จะเปรมปรีดิ์ อย่างยิง่ ในพระเย
โฮวาห์ จิตใจของข้าพเจ้า จะลิงโลดในพระเจ้า ของข้าพเจ้า
เพราะ พระองค์ได้ทรง สวม ข้าพเจ้า ด้วย เสื้อผ้า แห่ง ความ
รอด พระองค์ทรง คลุม ข้าพเจ้า ด้วย เสื้อ แห่ง ความ ชอบ
ธรรม อย่างเจ้าบ่าวประดับตัวด้วยเครือ
่ งประดับ และอย่าง
เจ้า สาว ตกแต่ง ตัว ด้วย เพชร นิ ล จินดา 11 เพราะ แผ่น ดิน
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โลกได้เกิดหน่ อของมัน และสวนทําให้สิ่งที่ หว่านในนั ้นงอก
ขึ้น มาฉั นใด องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จะทรงทําให้ ความ
ชอบ ธรรม และ ความ สรรเสริญ งอก ขึ้น มา ต่อ หน้า บรรดา
ประชาชาติฉั นนั ้น

62

อิสราเอลจะได้กลับคืนมาใหม่
เพื่อ เห็น แก่ ศิโยน ข้าพเจ้า จะ ไม่ ระงับ เสียง และ เพื่อ
เห็น แก่เยรู ซาเล็ม ข้าพเจ้า จะ ไม่ นิ่ ง เฉย อยู่ จนกว่า ความ
ชอบธรรมของกรุ ง นี้ จะออกไปอย่างความสุกใส และความ
รอดของกรุ ง นี้ อย่างคบเพลิง ที่ลุกอยู่ 2 บรรดาประชาชาติ
จะ เห็น ความ ชอบ ธรรม ของ เจ้า และ กษั ตริย์ ทัง้ หลาย จะ
เห็น สง่า ราศี ของ เจ้า และ เขา จะ เรียก เจ้า ด้วย ชื่อ ใหม่ ซึ่ง
พระโอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์ จะประทาน 3 เจ้าจะเป็น มงกุฎ
แห่ง สง่า ราศี ใน พระหัตถ์ ของ พระ เย โฮ วาห์ และ เป็น ราช
มงกุฎในพระหัตถ์แห่งพระเจ้าของเจ้า 4 เขาจะไม่ขนานนาม
เจ้า อีกว่า “ถูกทอดทิง้ ” และเขาจะไม่ เรียกแผ่น ดิน ของเจ้า
อีกว่า “ซึ่งร้างเปล่า” แต่เขาจะเรียกเจ้าว่า “เฮฟซีบาห์” และ
เรียกแผ่นดินของเจ้าว่า “บิวลาห์” เพราะพระเยโฮวาห์ทรง
ปีติยินดีในเจ้า และแผ่นดินของเจ้าจะแต่งงาน 5 เพราะชาย
หนุ่ม แต่งงาน กับ หญิง พรหมจารีฉั นใด บุตร ชาย ทัง้ หลาย
ของเจ้า จะแต่งกับ เจ้า ฉั น นั ้น และเจ้า บ่าวเปรมปรีดิ์ เพราะ
เจ้า สาว ฉั นใด พระเจ้า ของ เจ้า จะ เปรม ปรีดิ์ เพราะ เจ้า ฉั น
นั ้น 6 โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย บนกําแพงของเจ้า เราได้วางยามไว้
ตลอดกลางวัน และตลอดกลางคืน เขาทัง้ หลายจะไม่ ระงับ
เสียง เลย เจ้า ทัง้ หลาย ผู้ที่กล่าว ถึง พระ เย โฮ วาห์ ไม่ต้อง
ระงับ เสียง 7 และ อย่า ให้พระองค์หยุด พัก จนกว่า พระองค์
จะสถาปนาและกระทํา กรุ ง เยรู ซาเล็ม ให้เป็นที่ สรรเสริญ ใน
1
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แผ่น ดิน โลก 8 พระ เย โฮ วาห์ ทรง ปฏิญาณ ด้วย พระหัตถ์
ขวาของพระองค์ และด้วยพระกรอานุภาพของพระองค์ว่า
“แน่ นอน เรา จะ ไม่ให้ข้าว ของ เจ้า เป็น อา หาร ของ ศัตรู ของ
เจ้า อีก และ บรรดา บุตร ชาย ของ คน ต่างด้าว จะ ไม่ ดื่มน้าํ
องุน
่ ของ เจ้า ซึ่ง เจ้า ตรากตรํา ได้มานน
ั ้ 9 แต่ผู้ใด ที่เกี่ยว
เก็บ ไว้ จะ ได้ กิน และ สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์ และ บรรดา
ผู้ที่เก็ บรวบรวมจะได้ ด่ืม ในลานสถานอัน บริสุทธิ์ ของเรา”
10 จงไป จงไปทางประตูเมือง จัด เตรียมทางไว้ให้ชนชาตินี้
จง พูน จง พูน ทางหลวง ขึ้น จง เก็บ กวาด หิน เสีย ให้หมด
จง ยก สัญญาณ ไว้ เหนื อ ชนชาติทัง้ หลาย 11 ดูเถิด พระ เย
โฮวาห์ได้ทรงร้องประกาศให้ได้ยิน ถึง ปลายแผ่น ดิน โลกว่า
“จงกล่าวแก่ ธด
ิ าของศิ โยนว่า ‘ดูเถิด ความรอดของเจ้า มา
ดูเถิด รางวัลของพระองค์ก็อยูกั
่ บพระองค์ และพระราชกิจ
ของ พระองค์ก็อยูต่
่ อ พระ พักตร์ ของ พระองค์’ ” 12 และ คน
จะเรียกเขาทัง้ หลายว่า “ประชาชนบริสุทธิ์ ผู้รับ ไถ่ไว้แล้ว
ของพระเยโฮวาห์” และเขาจะเรียกเจ้า ว่า “หามาได้ เมือง
ที่มิได้ถูกทอดทิง้ ”

63
บ่อย่าํ องุน
่ แห่ง พระพิโรธของพระเจ้า (อสย 2:10-22; วว
19:11-21)
1 นี่ ใครหนอที่มาจากเมืองเอโดม สวมเสื้อผ้า ย้อมสี จาก
เมืองโบสราห์ พระองค์ผู้ซึ่งโอ่อา่ ในเครือ
่ งทรงของพระองค์
เสด็จ มา ด้วย กําลัง ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ “นี่ เรา เอง ร้อง
ประกาศในความชอบธรรมและมีอานุ ภาพที่ จะช่วยให้รอด
” 2 ทําไมเครือ
่ งทรงของพระองค์ จึง สีแดง และเสื้อผ้า ของ
พระองค์ เหมือนกับ ของคนที่ ยํ่า ในบ่อ ยํ่า องุน
่ 3 “เราได้ ยํ่า
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บ่อองุ่น แต่ลําพัง และ ไม่มีใคร จาก ชนชาติ ทัง้ หลาย อยู่ กับ
เรา เลย เรา จะ ยํ่า มัน ด้วย ความ โกรธข อง เรา เรา เหยียบ
มัน ด้วย ความ พิโรธ ของ เรา โลหิต ของ เขา จะ พรม อยู่ บน
เสื้อผ้า ของ เรา และ เรา จะ ทําให้ เสื้อผ้า ของ เรา เปื้ อน หมด
4 เพราะวัน แก้ แค้น อยู่ ในใจของเรา และปี แห่งการไถ่ ของ
เราได้มาถึง 5 เรามอง แต่ไม่มีผู้ใดช่วยเหลือ เราประหลาด
ใจว่าไม่มีผู้ชูไว้ เพราะฉะนั ้นแขนของเราเองจึงนําความรอด
มาให้เรา และความพิโรธของเรา ชูเราไว้ 6 เราจะยํ่าชนชาติ
ทัง้ หลายลงด้วยความโกรธของเรา เราทําให้ เขาเมาด้วย
ความพิโรธของเรา และเราจะทําให้กําลังของเขาถดถอยลง
บนแผ่นดินโลก”
พระเจ้าทรงดูแลรักษาอิสราเอล
7

ข้าพเจ้า จะ กล่าว ถึง ความ เมตตา แห่ง พระ เย โฮ วาห์
และ การ สรรเสริญ ของ พระ เย โฮ วาห์ ตาม บรรดา ซึ่ง พระ
เย โฮ วาห์ ประทาน แก่พวก เรา และ ความ ดียิง่ ใหญ่ต่อ
วงศ์ วาน ของ อิสราเอล ซึ่ง พระองค์ ทร งอ นุมัติให้ตามพ
ระ กรุ ณา ของ พระองค์ ตาม ความ เมตตา อันอุ ดม สมบูรณ์
ของพระองค์ 8 เพราะพระองค์ ตรัสว่า “แน่ ทีเดียวเขาเป็น
ชนชาติ ของ เรา บุตร ผู้ จะ ไม่พูดมุสา” และ พระองค์ได้เป็น
พระ ผู้ ช่วย ให้ รอด ของ เรา 9 พระองค์ทรง ทุกข์ พระทัย ใน
ความ ทุกข์ ใจ ทัง้ สิน
่ อ พระ
้ ของ เขา และ ทูต สวรรค์ที่ อยูต่
พักตร์พระองค์ช่วยเขาทัง้ หลายให้รอด พระองค์ทรงไถ่ เขา
ด้วย ความ รัก ของ พระองค์ และ ด้วย ความ สงสาร ของ
พระองค์ พระองค์ทรงยกเขาขึ้น และหอบเขาไปตลอดกาล
ก่อน 10 แต่เขา ทัง้ หลาย ได้กบฏ และ ทําให้ พระ วิญญาณ
บริสุทธิ์ ของ พระองค์ เสีย พระทัย ฉะนั ้น พระองค์ จึง ทรง
หัน เป็น ศัตรู ของ เขา ทัง้ หลาย และ พระองค์ ทรง ต่อสู้ กับ
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เขา ทัง้ หลาย เอง 11 แล้ว พระองค์ ทรง ระลึก ถึง สมัย เก่า
ก่อน ถึง โมเสส ถึง ชนชาติ ของพระองค์ว่า “พระองค์ผู้ทรง
นํา เขา ทัง้ หลาย ขึ้น มา จาก ทะเล พร้อม กับ ผู้ เลี้ยง แพะ
แกะของพระองค์อยูที
่ ่ไหน พระองค์ทรงอยูที
่ ่ไหน ผู้ซึ่งบรรจุ
พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ของ พระองค์ ท่ามกลาง เขา 12 ผู้นํา
เขาทัง้ หลายทางมือขวาของโมเสสด้วยพระกรอันรุ่ง โรจน์
ของ พระองค์ ผู้แยก นํ้า ออก ต่อ หน้า เขา ทัง้ หลาย เพื่อ
สร้างพระนามนิ รน
ั ดร์ให้พระองค์เอง 13 ผู้ได้นําเขาทัง้ หลาย
ข้าม ทะเล นั ้น เหมือน ม้า ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร เพื่อ เขา ทัง้
หลาย จะ มิได้สะดุด 14 อย่าง สัตว์ เลี้ยง ไป ยัง หุบเขา ฉั นใด
พระ วิญญาณ ของ พระ เย โฮ วาห์ ประทาน ให้ เขา หยุด พัก
ฉั น นั ้น” ฉะนั ้น พระองค์ จึง ทรง นํา ชนชาติ ของ พระองค์
เพื่อ จะ สร้าง พระ นา มอันรุ่ง โรจน์ แด่พระองค์เอง 15 ขอ
ทอด พระเนตร ลง มา จาก ฟ้า สวรรค์ และ ทรง เพ่งดู จาก
สถานบริสุทธิ์ และรุ ง่ โรจน์ ของพระองค์ ความกระตือรือร้น
และ อานุภาพ ของ พระองค์อยูที
่ ่ไหน พระทัย กรุ ณา และ
พระ เมตตา ของ พระองค์ ต่อ ข้า พระองค์อยูที
่ ่ไหน ได้ถูก ยึด
16
ไว้แล้ว หรือ
แน่ นอน พระองค์ ทรง เป็น พระ บิดา ของ
ข้า พระองค์ทัง้ หลาย แม้อับ รา ฮัม มิได้รู จั
้ ก ข้า พระองค์
และ อิสราเอล หา จํา ข้า พระองค์ได้ไม่ โอ ข้า แต่ พระ เย
โฮ วาห์ พระองค์ทรง เป็น พระ บิดา และ พระ ผู้ไถ่ของ ข้า
พระองค์ทัง้ หลาย พระนาม ของ พระองค์ดํารง อยูตั
่ ง้ แต่นิ
รัน ดร์กาล 17 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ไฉน พระองค์ ทรง
กระทํา ให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ผิด ไป จาก พระ มรรคา ของ
พระองค์ และกระทํา ใจของข้า พระองค์ให้แข็ งกระด้างจน
ข้าพระองค์ไม่ยําเกรงพระองค์ ขอพระองค์ ทรงกลับมาเพื่อ
เห็น แก่ บรรดาผู้รับ ใช้ของพระองค์คือ ตระกูล ทัง้ หลายอัน
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เป็น มรดก ของ พระองค์ 18 ชนชาติแห่ง ความ บริสุทธิ์ ของ
พระองค์ได้อาศัย อยูที
่ ่นั ่น แค่ประเดย
ี ๋ วหนึ่ ง ปฏิปักษ์ ของข้า
พระองค์ทัง้ หลายได้เหยียบยํ่าสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ลง
19 ข้า พระองค์ ทัง
้ หลาย เป็น ของ พระองค์ พระองค์ไม่เคย
ปกครอง พวก เขา เลย เขา ไม่ได้เรียก พวก เขา โดย พระนาม
ของพระองค์

64

พระเจ้าทรงเป็นช่างปั้ น เราเป็นดินเหนี ยว
โอ ถ้า หากว่า พระองค์ จะทรงแหวกฟ้า สวรรค์ เสด็จ ลง
มาได้หนอ เพื่อภูเขาจะไหลลงมาต่อพระพักตร์พระองค์ 2 ดัง
เมื่อ ไฟที่ทําให้ละลายไหม้อยู่ และไฟกระทํา ให้น้ํา เดือด เพื่อ
ให้พระนามของพระองค์ เป็นที่รู จั
้ ก แก่ปฏิปักษ์ ของพระองค์
เพื่อ บรรดา ประชาชาติ จะ สะเทือน ต่อ พระ พักตร์พระองค์
3 เมื่อ พระองค์ ทรงกระทํา สิง
่ น่า กลัวที่ พวกข้า พระองค์คาด
ไม่ ถึง พระองค์เสด็จ ลง มา ภูเขา ก็เคลื่อนที่ลง มา ต่อ พระ
พักตร์พระองค์ 4 โอ ข้า แต่พระเจ้า ตัง้ แต่เริม
่ แรกของโลก
ไม่มีผู้ใดได้ยิน หรือ ทราบด้วยหู หรือ ตาได้เห็น สิ่ง ทัง้ หลาย
ซึ่ง พระองค์ ทรง เตรียม ไว้ เพื่อ บรรดา ผู้ที่รอ คอย พระองค์
นอก เหนื อ พระองค์ 5 พระองค์ทรง พบ เขา ที่ ชื่นบาน และ
กระทํา ความชอบธรรม บรรดาผู้ที่จํา พระองค์ได้ในวิธี การ
ของพระองค์ ดูเถิด พระองค์ทรงกริว้ เพราะข้า พระองค์ ทัง้
หลาย ทําบาป แล้ว ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ยัง อยู่ ใน บาป เป็น
เวลานาน และข้าพระองค์ ทัง้ หลายจะรอด 6 ข้าพระองค์ทุก
คนได้ กลายเป็น เหมือนสิง่ ที่ไม่สะอาด และการกระทํา อัน
ชอบ ธรรม ของ ข้า พระองค์ ทัง้ สิน
้ เหมือน เสื้อผ้า ที่สกปรก
ข้า พระองค์ทุกคนเหีย
่ วลงอย่างใบไม้ และความชัว่ ช้า ของ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ได้ พัด พา ข้า พระองค์ ไป เหมือน ลม
1
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ไม่มีผู้ใด ร้อง ทูล ต่อ พระนาม ของ พระองค์ ที่เร้า ตนเอง
ให้ ยึด พระองค์ไว้ เพราะ พระองค์ ทรง ซ่อน พระ พักตร์ ของ
พระองค์จากข้าพระองค์ทัง้ หลาย และได้ผลาญข้าพระองค์
ทัง้ หลายเพราะเหตุ ความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ 8 โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ แต่บัดนี้ พระองค์ยัง ทรงเป็น พระบิดาของข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น ดิน เหนี ยว และพระองค์
ทรงเป็น ช่างปั้ น ข้า พระองค์ทุกคนเป็น ผลพระหัตถกิจ ของ
พระองค์ 9 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ อย่า ทร งก ริวน
้ ัก
และขออย่า ทรงจดจํา ความชัว่ ช้า ไว้เป็น นิ ตย์ ดูเถิด ขอทรง
พิเคราะห์ ข้า พระองค์ ทัง้ สิน
้ เป็น ชนชาติ ของพระองค์ 10 หัว
เมือ งบ ริสุทธิ์ ของ พระองค์ กลาย เป็น ถิน
่ ทุรกัน ดาร ศิ โยน
ได้ กลายเป็น ถิน
่ ทุรกัน ดาร เยรู ซาเล็ม เป็นที่รกร้าง 11 นิ เวศ
อันบริสุทธิแ
์ ละงามของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ที่ซึ่งบรรพบุรุษ
ของข้า พระองค์ สรรเสริญ พระองค์ถูกไฟเผาเสีย แล้ว และ
สิงอ
่ ัน น่า ปรารถนาของข้า พระองค์ ทัง้ สิน
้ ได้ถูกทิง้ ร้าง 12 โอ
ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ เป็น อย่าง นี้ แล้ว พระองค์ยัง จะ ทรง
ยับยัง้ พระองค์ไว้หรือ พระองค์จะ ทรง เงียบ อยู่ และ ข่ม ใจ
พวกข้าพระองค์อย่างถึงขนาดหรือ

65

พระเจ้าทรงตอบพวกอิสราเอลที่เหลืออยู่

“คน เห ล่านั ้นที่มิได้ขอ พบ เรา แสวงหา เรา คน เห
ล่านั ้นที่มิได้แสวงหา เรา ได้ พบ เรา เรา ว่า ‘เรา อยูที
่ ่ นี่ เรา
อยูที
่ ่นี่’ ต่อประชาชาติที่เขาไม่ได้เรียกโดยนามของเรา 2 เรา
ยื่นมือ ของเราออกตลอดวัน ต่อ ชนชาติที่มัก กบฏ ผู้ดําเนิ น
ใน ทาง ที่ไม่ ดี ติด ตาม อุบาย ของ ตนเอง 3 ชนชาติที่ยัว่ เย้า
เรา ให้กรว
ิ้ ต่อ หน้า อยูเสมอ
่
ทําการ สักการ บูชา ตาม สวน
1
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และ เผา เครือ
่ ง หอม อยู่ บน กอง อิฐ 4 ผู้ยัง คง อยู่ ท่ามกลาง
อุโมงค์ฝังศพ และค้างคืนในโบราณสถาน ผู้กินเนื้ อหมู และ
ในภาชนะของเขามี แกงซึ่ง ทํา ด้วยเนื้ อที่น่า สะอิดสะเอียน
5 ผู้กล่าวว่า ‘ออกไปห่างๆ อย่า เข้า มาใกล้ เพราะข้า บริสุ ทธิ์
กว่า เจ้า’ เหล่า นี้ เป็น ควัน อยู่ ใน จมูก ของ เรา เป็น ไฟ ซึ่ง
ไหม้อยูวั
่ นยังคํ่า 6 ดูเถิด มีเขียนไว้ต่อหน้าเราว่า ‘เราจะไม่นิ่ ง
เฉย แต่เราจะตอบสนอง เออ เราจะตอบสนองไว้ในอกของ
เขา 7 ทัง้ ความชัว่ ช้าของเจ้าและความชัว่ ช้าของบรรพบุรุษ
ของ เจ้า ทัง้ หลาย รวม กัน ด้วย’ ” พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า
“เขาได้ เผาเครือ
่ งหอมบนภูเขา และกล่าวหยาบช้า ต่อ เรา
บนเนิ น เราจึงจะตวงกิจการเก่าเข้าไปในอกของเขา” 8 พระ
เยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “นํ้า องุน
่ ใหม่ หาได้ จากพวงองุน
่ และ
เขากล่าวว่า ‘อย่า ทําลายมัน เสีย เพราะมี พระพรอยู่ ในนั ้น’
ฉั นใด เรา ก็ จะ กระทํา ด้วย เห็น แก่ผู้รบ
ั ใช้ของ เรา และ ไม่
ทําลายเขาหมดที เดียวฉั น นั ้น 9 เราจะนํา เชื้อ สายออกมา
จาก ยา โคบ และ ผู้รบ
ั มรดก ภูเขา ทัง้ หลาย ของ เรา จาก ยู
ดาห์ ผู้เลือกสรรของเราจะได้ รบ
ั มัน เป็น มรดก และบรรดา
ผู้รับ ใช้ของเราจะอาศัย อยูที
่ ่ นั่น 10 ชาโรนจะเป็น ลานหญ้า
สําหรับฝูงแพะแกะ และหุบเขาอาโคร์จะเป็นที่ให้ฝูงวัวนอน
เพื่อ ชนชาติ ของเราที่ได้แสวงหาเรา 11 แต่เจ้าทัง้ หลายจะ
ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์ ผู้ลืม ภู เขาบริสุทธิ์ ของเรา ผู้จัด สํารับ
ไว้ให้แก่พระโชค และจัดหาเครือ
่ งดื่มบูชาให้แก่พระเคราะห์
12 เพราะฉะนั ้นเราจะนั บรวมเจ้าทัง
้ หลายไว้กับดาบ และเจ้า
ทุก คนจะต้องหมอบลงต่อ การสังหาร เพราะเมื่อ เราเรียก
เจ้าไม่ตอบ เมื่อ เราพูด เจ้าไม่ฟัง แต่ได้กระทํา ชัว่ ในสายตา
ของเรา และเลือกสิง่ ที่ เราไม่ปีติยินดีด้วย ” 13 เพราะฉะนั ้น
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จึง ตรัสดัง นี้ ว่า “ดูเถิด ผู้รบ
ั ใช้ทัง้
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หลายของเราจะได้รับประทาน แต่เจ้าทัง้ หลายจะหิว ดูเถิด
ผู้รบ
ั ใช้ของเราจะได้ดื่ม แต่เจ้าจะกระหาย ดูเถิด ผู้รบ
ั ใช้ของ
14
เราจะเปรมปรีดิ์ แต่เจ้าจะได้อาย ดูเถิด ผู้รบ
ั ใช้ของเรา
จะร้องเพลงเพราะใจยินดี แต่เจ้าทัง้ หลายจะร้องออกมา
เพราะเสียใจ และจะครวญครางเพราะจิต ระทม 15 เจ้าทัง้
หลายจะทิง้ ชื่อ ของเจ้า ไว้แก่ผู้เลือกสรรของเราเพื่อ ใช้แช่ง
และ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จะ ทรง สังหาร เจ้า แต่จะ
ทรงเรียกชื่อ ผู้รับ ใช้ของพระองค์ ด้วยชื่ออ่น
ื 16 ดัง นั ้น ผู้ใด
ที่ ขอ พร ให้ ตนเอง ใน แผ่น ดิน โลก จะ ขอ พร ให้ ตนเอง ใน
พระนามพระเจ้าแห่งความจริง และผู้ใดที่ปฏิญาณในแผ่น
ดิน โลก จะ ปฏิญาณ ใน นาม พระเจ้า แห่ง ความ จริง เพราะ
ความลําบากเก่า แก่นั้นก็ ลืม เสีย แล้ว และซ่อนเสีย จากตา
ของเรา
แผ่นดินโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่
เพราะ ดูเถิด เรา จะ สร้าง ฟ้า สวรรค์ใหม่และ แผ่น ดิน
โลก ใหม่ เพราะ สิง่ เก่า ก่อน นั ้น จะ ไม่ จํา กัน หรือ นึ ก ได้อีก
18 แต่จง ชื่นบาน และ เปรม ปรีดิ์เป็ น นิ ตย์ใน สิง
่ ซึ่ง เรา สร้าง
ขึ้น เพราะ ดูเถิด เราสร้างเยรู ซาเล็มให้เป็นทีเ่ ปรมปรีดิ์ และ
ชนชาติ ของ เมือง นั ้น ให้ เป็น ความ ชื่นบาน 19 เรา จะ เปรม
ปรีดิ์ ด้วย เยรู ซาเล็ม และ ชื่นบาน ด้วย ชนชาติ ของ เรา จะ
ไม่ได้ยิน เสียง ร้องไห้ ใน เมือง นั ้นอีก และ เสียง ครวญ คราง
20 ใน นั ้น จะ ไม่มีทารก ที่มีชีวิต เพียง สอง สาม วัน หรือ คน
แก่ที่มีอายุไม่ครบ กําหนด เพราะ เด็ก จะ มีอายุหน่งึ ร้อย ปี
จึง ตาย และ คน บาป ที่มีอายุเพียง หนึ่ ง ร้อย ปี จะ เป็นที่แช่ง
21 เขา จะ สร้าง บ้าน และ เข้า อาศัย อยู่ ใน นั ้น เขา จะ ปลูก
สวน องุน
่ และ กิน ผล ของ มัน 22 เขา จะ ไม่ สร้าง และ คน
อื่น เข้า อาศัย อยู่ เขา จะ ไม่ ปลูก และ คน อื่นกิน เพราะ
17
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อายุชนชาติของ เรา จะ เป็น เหมือน อายุ ของ ต้นไม้ และ ผู้
เลือกสรร ของ เรา จะ ใช้ ผล งาน นํ้ามือ ของ เขา นาน 23 เขา
ทัง้ หลาย จะ ไม่ ทํางาน โดย เปล่า ประโยชน์ หรือ คลอด บุตร
เพื่อความสยดสยอง เพราะเขาเป็นเชื้อสายของผู้ที่ได้รับพร
ของพระเยโฮวาห์ กับลูกๆของเขาด้วย 24 และต่อ มา ก่อน
ที่เขา ร้อง เรียก เรา จะ ตอบ ขณะ ที่เขา ยัง พูดอยู่ เรา จะ ฟัง
25 สุ นัข ป่ า และลูก แกะจะหากิน อยูด้
่ วยกัน สิงโตจะกิน ฟาง
เหมือนวัว และผงคลี จะเป็นอาหารของงู มันทัง้ หลายจะไม่
ทํา อันตรายหรือ ทําลายทัว่ ภู เขาบริสุทธิ์ ของเรา” พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้

66
พระพรแห่งอาณาจักรของพระเจ้า
พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “สวรรค์เป็น บัล ลังก์ ของเรา
และแผ่น ดิน โลกเป็น แท่น วางเท้า ของเรา นิ เวศซึ่ง เจ้า จะ
สร้างให้เรานั ้นจะอยูที
่ ่ไหนเล่า และที่พํานั กของเราอยูที
่ ่ไหน
2 สิ่ง เหล่า นี้ มือ ของ เรา ได้ กระทํา ทัง
้ สิน
้ บรรดา สิง่ เหล่า
นั ้น จึง เป็น ขึ้น มา” พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ “แต่คน นี้ ต่าง
หากที่ เราจะมอง คือ เขาผู้ที่ถ่อมและสํานึ ก ผิด ในใจ และ
ตัว สัน
่ เพราะ คํา ของ เรา 3 เขา ผู้ ฆ่า วัว ราวกับ เขา ฆ่า คน
เขา ผู้ ถวาย ลูก แกะ เป็น เครือ
่ ง บูชา ราวกับ เขา ตัด คอ สุนัข
เขาผู้ ถวายเครือ
่ งบูชาราวกับ เขาถวายเลือดหมู เขาผู้ เผา
เครือ
่ งหอมราวกับ เขาสาธุการรู ป เคารพ คนเหล่า นี้ ต่างก็
เลือกทางของเขาเอง และจิตใจของเขาปีติยินดีอยูในสิ
่
ง่ น่า
4
สะอิดสะเอียนของเขา เราก็ จะเลือกการหลอกหลอนมา
ให้ เขา ด้วย และ นํา สิง่ ที่ เขา กลัว มา ถึง เขา เพราะ เมื่อ เรา
ได้เรียก ไม่มีผู้ใดตอบ เมื่อเราพูด เขาไม่ฟัง แต่เขาได้กระทํา
1
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ชัว่ ต่อ หน้า ต่อตาของเรา และเลือกสิง่ ที่ เราไม่ปีติยินดีด้วย
” 5 เจ้า ผู้ ตัว สัน
่ เพราะ พระ วจนะ ของ พระองค์ จง ฟัง พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ “พี่น้ องของเจ้า ผู้ ซ่ึง เกลียดชัง เจ้า
และเหวีย
่ งเจ้า ออกไปเพราะเห็น แก่ นามของเรา ได้พูด ว่า
‘ขอ พระ เย โฮ วาห์ ทรง รับ เกียรติ’ แต่พระองค์จะ ได้ ปรากฏ
และ เป็น ความ ชื่นบาน ของ เจ้า และ เขา เหล่า นั ้น แหละ จะ
ต้อง ได้ รับ ความ อาย 6 เสียง อึง คะนึ ง จาก ใน เมือง เสียง
จากพระวิหาร พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ กําลัง ให้การ
ตอบ แทน ต่อ ศัตรู ของ พระองค์ 7 ก่อน ที่นาง จะ ปวด ครรภ์
นาง ก็ คลอด บุตร ก่อน ที่ความ เจ็บ ปวด จะ มา ถึง นาง นาง
ก็ให้กําเนิ ด บุตรชายคนหนึ่ ง 8 ใครเคยได้ยน
ิ สิง่ อย่างนี้ บ้าง
ใคร เคย ได้เห็น สิง่ อย่าง นี้ บ้าง แผ่น ดิน จะ ให้ งอก ขึ้น ใน วัน
เดียวหรือ ประชาชาติจะคลอดมาในครู เ่ ดียวหรือ เพราะพอ
ศิ โยน ปวด ครรภ์ เธอ ก็ คลอด บุตร ทัง้ หลาย ของ เธอ 9 เรา
จะนํา มาถึง กําหนดคลอด แล้ วจะไม่ให้คลอดหรือ” พระเย
โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ “เรา ผู้เป็น เหตุ ให้คลอด จะ ปิด ครรภ์หรือ
” พระเจ้า ของท่านตรัสดัง นี้ 10 จงเปรมปรีดิ์ กับ เยรู ซาเล็ม
และยินดีกับเธอ นะบรรดาเจ้าที่รก
ั เธอ จงเปรมปรีดิ์กับเธอ
ด้วย ความ ชื่นบาน นะ บรรดา เจ้า ที่ไว้ ทุกข์เพื่อ เธอ 11 เพื่อ
เจ้า จะได้ดูดและอิม
่ ใจด้วยอกอัน ประเล้า ประโลมของเธอ
เพื่อ เจ้า จะได้ ด่ืม ให้เกลี้ยง ด้วยความปีติยินดี จากสง่า ราศี
อันอุ ดมของเธอ 12 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “ดูเถิด
เราจะนํา สันติภาพมาถึง เธออย่างกับ แม่นํ้า และสง่า ราศี
ของบรรดาประชาชาติ เหมือนลํานํ้า ที่ กําลัง ล้น และเจ้า ทัง้
หลายจะได้ดูด เธอจะอุม
้ เจ้า ไว้ที่บัน
้ เอวของเธอ และเขย่า
13
ขึ้น ลงที่เข่า ของเธอ ดัง่ ผู้ที่มารดาของตนเล้าโลม เราจะ
เล้าโลมเจ้า เช่น นั ้น และเจ้า จะรับ การเล้าโลมในเยรู ซาเล็ม
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เมื่อ เจ้า เห็น อย่างนี้ ใจของเจ้า จะเปรมปรีดิ์ กระดูก ของ
เจ้า จะ กระชุม
่ กระชวย อย่าง ผัก หญ้า และ เขา จะ รู ้ กันว่า
หัตถ์ของพระเยโฮวาห์อยูกั
่ บผู้รับใช้ของพระองค์ และความ
พิโรธต่อสู้ศัตรู ของพระองค์ 15 เพราะ ดูเถิด พระเยโฮวาห์
จะเสด็จ มาด้วยไฟ และรถรบของพระองค์ เหมือนลมหมุน
เพื่อสนองเขาด้วยความกริว้ ของพระองค์อย่างเกรีย
้ วกราด
และด้วยการขนาบของพระองค์พร้อมด้วยเปลวเพลิง 16 เพ
ราะพระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา การพิพากษาด้วยไฟ และ
ด้วยพระแสงของพระองค์เหนื อเนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ และผู้ที่พระ
เย โฮ วาห์ ทรง สังหาร เสีย จะ มีมากมาย 17 คน ทัง้ หลาย
ที่ กระทํา ตัว ให้บริสุทธิและ
ชําระ ตัว ให้บริสุทธิ์ อยูข้
่ าง หลัง
์
ต้นไม้ต้นหน่งึ ท่ามกลางสวน ที่กําลังกินเนื้ อหมู และสิง่ ที่น่า
สะอิดสะเอียน และหนู จะถูก เผาผลาญเสีย ด้วยกัน” พระ
เยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ 18 “เพราะเราทราบการงานของเขาและ
ความคิด ของเขา และเราจะมารวบรวมบรรดาประชาชาติ
และภาษาทัง้ สิน
้ และเขาจะมาเห็นสง่าราศี ของเรา 19 และ
เรา จะ ตัง้ หมาย สําคัญ ไว้ ท่ามกลาง เขา และ เรา จะ ส่ง ผู้
รอดพ้น จากพวกเขานั ้น ไปยัง บรรดาประชาชาติ ยัง ทารชิช
ปูลและลูด ผู้โก่งธนู ยัง ทู บัล และยาวาน ยัง เกาะทัง้ หลาย
ที่ ไกลออกไป ที่เขายัง ไม่ได้ยิน ชื่อ เสียงของเราและเห็น สง่า
ราศี ของเรา และเขาจะประกาศสง่า ราศี ของเราท่ามกลาง
บรรดา ประชาชาติ 20 และ เขา จะ นํา พี่ น้ อง ทัง้ สิน
้ ของ เจ้า
ทัง้ หลายจากบรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
เป็
น
เครื
อ
่
งถวายบู
ชา
้
พระเยโฮวาห์ มาด้วยม้า ด้วยรถรบ ด้วยเกวียนประทุน ด้วย
ล่อ และด้วยอูฐ โหนกเดียว ยัง เยรู ซาเล็ม ภู เขาบริสุทธิ์ ของ
เรา” พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ “เช่น เดียวกับ คนอิสราเอลนํา
ธัญ ญ บูชา ใส่ ภาชนะ สะอาด มายัง พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ
วาห์ 21 และเราจะเอาเขาบางคนเป็น ปุโรหิต และเป็น พวก
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เลวี” พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ 22 “เพราะฟ้า สวรรค์ใหม่และ
แผ่น ดิน โลกใหม่ ซ่ึง เราจะสร้าง จะยัง อยู่ ต่อ หน้า เราฉั นใด”
พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ “เชื้อ สายของเจ้า และชื่อ ของเจ้า จะ
ยัง อยูฉั
่ น นั ้น ” 23 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “และ ต่อ มา ทุก วัน
ขึ้น คํ่า และทุก วัน สะบาโต เนื้ อ หนั ง ทัง้ สิน
้ จะมานมัสการ
24
ต่อ หน้า เรา
และ เขา จะ ออก ไป มอง ดู ซากศพ ของ คน
ที่ได้ละเมิด ต่อ เรา เพราะว่า หนอนของคนเหล่า นี้ จะไม่ ตาย
ไป ไฟของเขาจะไม่ดับ และเขาจะเป็นทีน
่ ่าสะอิดสะเอียนต่อ
เนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ ”
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