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1 อิสยาห ๑:๒

อิสยาห
คํานํา

อิสยาห แปลวา “พระยาหเวหชวยกู”
อิส ยาหเป็นผู พูด แทน พระเจา เขา

อาศัยอยูในเมือง เยรูซาเล็มในยู ดาห
(อาณาจักรฝาย ใต) เขาพูดแทนพระเจา
เป็น เวลาหลายสิบ ปี ตัง้แตประมาณปี
๗๓๘-๗๐๑ กอน ค.ศ. หรืออาจ จะหลัง
จากนัน้
หนังสืออิสยาหมีทัง้คํากลอนที่ไพเราะ

มากและคําพูดที่ใหความหวัง
บทที่ ๑-๓๙ เป็นเรื่องที่พระยาหเวห

พูดกับชาวยู ดาหหลาย ปีกอนที่พวก เขา
จะถูกจับไปเป็น เชลยที่บาบิ โลน ชาวยู
ดาหทําบาปดวยการไปนมัสการพวก
พระ ตาง ชาติและพวกรูป เคารพที่ทํา
จากไมและหิน พวก ผูนําของ เขาก็ไป
ทําสัญญาเป็นพันธมิตรกับพวกตาง
ชาติ พวก เขาไมไว วางใจในพระเจา
ที่ชวย กูพวก เขาออกมาจากการ เป็น
ทาสในอียิปต และยังทอด ทิง้กฎของ
โมเสสที่พระเจาใหกับบรรพบุรุษของ
พวก เขา พระเจาก็เลยลงโทษพวก เขา
ดวยการสงพวก ศัตรูมาบุกและทําลาย
เมืองทัง้ หลายของยู ดาห และบท เหลา
น้ีจะเนนเรื่องที่ วา พระ ยาหเวหเป็น
องคที่ศักดิส์ิทธิข์องอิสราเอล และเป็น
กษตัริยผู ยิ่ง ใหญ เมืองศิ โยนหรือเมือง
เยรูซาเล็มเป็นที่ ตัง้ของวิหารของพระ
ยาหเวห แตพระองคจะลงโทษเมือง
เยรูซาเล็มเพื่อทําใหมันบริสุทธิจ์ากบาป
กอนที่พระองคจะชวยกูมันในที่สุด พระ
ยาหเวหคาด หวังใหเชื้อพระ วงศจาก
กษตัริยดา วิดไว วางใจในพระองคไมใช
ไวใจในพวกพันธมิตรตาง ชาติ และอิส
ยาหยังไดพูดถึงกษตัริยที่ดี พรอมที่สืบ
เชื้อ สายมาจากดา วิดที่จะมาปกครองใน
อนาคต

บท ที่ ๔๐-๕๕ เป็นขาวดีสําหรับคน
ของพระองคที่เป็น เชลยอยูในบา บิ โลน
วา บาบิโลนจะถูกทําลายและพระเจาจะ
ใชกษตัริยไซ รัสปลอยคนของพระองค
กลับไปเมืองเยรูซาเล็ม (อสย. ๔๔:๒๘)
เมืองเยรูซาเล็มและวิหารของพระเจา
จะถูกสรางขึ้นมาใหม และพระเจาจะ
สถิตอยูบนภูเขาที่เมืองเยรูซาเล็มตัง้อยู
เมื่อคําทํานายของพระยาหเวหเกี่ยวกับ
เมืองบาบิ โลนและกษตัริยไซรัสเกิดขึ้น
จริง จะทําใหเห็น วาพระองคอยูเบื้อง
หลังสิ่งที่เกิด ขึ้นกับชนชาติทัง้ หลาย
และพระองค นัน้ยิ่ง ใหญกวาพระจอม
ปลอมที่ไร น้ํายาทัง้ หลายของชนชาติ
ตางๆ
บท ที่ ๕๖-๖๖ เป็นสิ่งที่พระ ยาหเวห

พูดกับชาวยูดาห หลังจากที่พวกเขาได
กลับมาสรางเมืองเยรูซาเล็มและวิหาร
ขึ้นมาใหม มีการ เตือนคนเหลา นัน้
ในยู ดาหที่เอา เปรียบคน ยากจน หรือ
การเอาพิธีกรรมของศาสนาอื่นมาผสม
ผสานเขา กับการนมัสการพระ ยาหเวห
แตก็มีคําสัญญาแหงความ หวังใหกับ
คนเหลา นัน้ที่เป็น ทาสที่สัตย ซื่อของ
พระ ยาหเวห รวม ถึงคนตางชาติที่มา
นมัสการพระองคดวย เยรูซาเล็มจะได
มีความ สุขกับความ มัง่คัง่ยิ่ง ใหญและ
เกียรติยศ พระองคจะสราง “สวรรค
ใหมและโลกใหม” เพื่อคนของพระองค
จะไดอยูกันอยางมีความสุข

๑ ๑ น่ีคือนิมิตของอิส ยาหลูกชายของ
อา มอส ที่เขาเห็นเกี่ยว กับยู ดาหและ

เยรูซาเล็ม เขาเห็นนิมิต น้ีในชวงสมัยที่อุสซี
ยาห *โยธาม อาหัส †และเฮเซคียาห ‡เป็น
กษตัริยปกครองยูดาห

พระเจาตอตานคนของพระองค
๒ฟ าสวรรคและแผนดินโลก ฟังใหดี
เพราะพระยาหเวหพูดวา
“เราไดเลีย้ง ดูลูกๆของ เราและชวยใหพวก

เขาเติบโตขึ้น
แตพวกเขากลับกบฏตอเรา

*๑:๑ อุสซียาห เป็นกษตัริยของยูดาห ในปี ๗๖๗ ถึงประมาณปี ๗๔๐ กอนพระเยซูมาเกิด
†๑:๑ อาหัส เป็นกษตัริยของยูดาห ในปี ๗๓๕-๗๒๗ กอนพระเยซูมาเกิด
‡๑:๑ เฮเซคียาห เป็นกษตัริยของยูดาหในปี ๗๑๕-๖๘๗ กอนพระเยซูมาเกิด



อิสยาห ๑:๓ 2 อิสยาห ๑:๑๘

๓ วัวยังรูจักเจาของมัน
ลาก็ยังรูจักที่ที่เจาของมันเลีย้งอาหารมัน
แตคนอิสราเอลไมรูจักเรา
คนของเราไมเขาใจสิ่งที่เราทําใหกับเขา”
๔ ไง ไอชนชาติที่บาปหนา
ไอพวกคนที่หนักอึ้งไปดวยความเลวราย
ไอพวกลูกหลานที่ชอบทําชัว่
ไอพวกลูกๆที่ชอบคดโกง
ไอพวกที่ทิง้พระยาหเวหไป
ไอพวกที่ดูถูกองคผูศักดิส์ิทธิข์องอิสราเอล
ไอพวกที่หันหลังใหกับพระองค
๕ทําไมพวกเจาถึงหาเรื่องที่จะถูกเฆี่ยนตีอีก
ทําไมพวกเจาถึงยังคงกบฏตอไป
ทัง้หัวก็ฟกชํ้าไปหมด
ทัง้ใจก็ออนเปลีย้ไปหมดแลว
๖ตัง้แตหัวจรดเทาไมมีอะไรดีเลย
ฟกชํ้าดําเขียว และมีแผลสดๆเต็มไปหมด
พวกเขายังไมไดบีบหนองทําความสะอาด
หรือเอาผาพันแผลไว
หรือใสน้ํามันใหมันทุเลาลง
๗แผนดินของพวกเจาถูกทําลาย
เมืองตางๆถูกไฟเผา
คนตางชาติไดกลืน กินแผน ดินของ พวก เจา

ไปตอหน าตอตา
และมันก็ถูก ทําลาย ไปเหมือน กับเมืองที่ถูก

โคนลมลงโดยพวกคนตางชาติ *
๘มีแตเยรูซาเล็ม †เทานัน้ที่เหลืออยู
เหมือนกับเพิงที่โดดเดี่ยวอยูในสวนองุน
เหมือนที่พักที่โดดเดี่ยวอยูในไรแตงกวา
เธอเป็นเมืองที่ถูกศัตรูโอบลอม
๙ถาพระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้
ไมเหลือผูรอดชีวิตไวบาง
พวกเราก็คงถูกทําลายจนหมดเกลีย้งไปแลว
เหมือนกับเมืองโสโดมและโกโมราห ‡
๑๐ ไอพวกผูนําของโสโดม ใหฟังถอยคําของ

พระยาหเวหไว
ไอชาว เมืองโก โม ราห ใหฟังคํา สอนของ

พระเจาของเราใหดี

๑๑พระ ยาหเวหพูด วา “ทําไมพวก เจาถึงยัง
เอาเครื่องบูชามากมายพวก น้ีมา ถวาย
ใหกับเรา

เราไดรับอยางเหลือเฟือแลว
ทัง้พวกแกะตัวผูที่เผาบูชาทัง้ตัว และไขมัน

ของสัตวที่ขุนไวจนอวนพี
เราไมชื่นชอบกับเลือดของพวกวัวผู ลูกแกะ

หรือแพะผู
๑๒ เมื่อพวกเจาเขามาอยูตอหน าเรา
ใครเรียกใหพวก เจาเอาสัตวมากมายพวก น้ี

มาเหยียบยํ่าลานวิหารของเรา
๑๓หยุดเอาเครื่องถวายที่ไรสาระพวกน้ีมาอีก
เราสะอิดสะเอียนเครื่องหอมที่เจาเผาให กับ

เรา
เราทน ไม ไหว แลวตอเทศกาล ขาง ขึ้น ¶วัน

หยุด ทาง ศาสนา และการ เรียกประชุม
ตางๆของพวกเจา

การ ประชุมทาง ศาสนาพวก น้ีผสม ไป ดวย
ความบาป

๑๔ ใจของเราเกลียดเทศกาลขางขึ้นและเทศ
กาลอื่นๆของพวกเจา

พวกมันไดกลายเป็นภาระหนักใหกับเรา เรา
แบกมันไวจนเหน่ือยแลว

๑๕ เมื่อเจากางมือ ออกอธิษฐาน เราจะปิดตา
ของเรา

ถึงแมเจาจะอธิษฐานมากมายขนาดไหน เรา
ก็จะไมฟัง เพราะมือของเจาเป้ือนเลือด

๑๖ลางตัวเองและทําตัวเองใหสะอาดซะ
เอาสิ่ง ชัว่ รายที่พวก เจาทํา นัน้ไปใหพน เอา

มันไปให ไกลจากสายตาเรา หยุดทําชัว่
ซะ

๑๗ ฝึกทําดี
ใหความยุติธรรมกับคนอื่น
ชวยกูพวกที่ถูกกดขี่ขมเหง
ปกป องสิทธิใหกับเด็กกําพรา
สูคดีใหกับแมมาย
๑๘พระยาหเวหพูดวา มาสูความกันเถอะ

*๑:๗ ถูกโคนลมลงโดยพวกคนตางชาติ ในที่น้ีคงพูดถึงกองทัพอัสซีเรีย ที่บุกยูดาห ในปี
๗๐๑ กอนพระเยซูมาเกิด
†๑:๘ เยรูซาเล็ม หรือแปลอีกอยางหน่ึงไดวา “นางสาวศิโยน”
‡๑:๙ เมืองโสโดมและโกโมราห เป็นสองเมืองที่พระเจาทําลายเพราะคนชัว่รายมาก ดูเพิ่ม
เติมไดจาก หนังสือปฐมกาล ๑๙
¶๑:๑๓ เทศกาลขางขึน้ เป็นวันแรกของเดือนใหมของคนยิว เป็นวันสําคัญทางศาสนา
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ถึงแมพวกบาปของเจาจะแดงสด พวกมันก็
อาจจะขาวเหมือนหิมะได

ถึงแมบาปพวกนัน้ของ เจาจะแดง เขม พวก
มันก็อาจจะขาวเหมือนขนแกะได

๑๙ถาพวกเจาจะยินยอมและเชื่อฟัง
เจาก็จะไดกินสิ่งดีๆจากแผนดินน้ี
๒๐แตถาเจาไมยอมและกบฏ
เจาก็จะถูกศัตรูฆาฟัน
เพราะพระยาหเวหไดลัน่วาจาไปแลว”

เยรูซาเล็มไมสัตยซื่อตอพระเจา
๒๑ เมืองที่เคยสัตย ซื่อไดกลาย เป็นโสเภณีไป

แลว
เมืองเยรูซาเล็ม เคยเต็ม ไป ดวยความ

ยุติธรรม
ความดีเคยพักอยูที่นัน่
แตเดี๋ยว น้ี กลับกลายเป็นที่พักของพวก

ฆาตกรไปแลว
๒๒ เงินของเจาไดกลายเป็นขีเ้งินไปแลว
เหลาองุนของเจาก็ไดผสมน้ําเจือจางไปแลว
๒๓พวกผูนําของ เจาเป็นพวกกบฏที่ไปคบหา

กับพวกหัวขโมย
พวก เขาทุก คนรัก สินบนและวิ่งตามของ

กํานัล
พวก เขาไม ไดใหความ ยุติธรรมกับพวก เด็ก

กําพรา พอและไม ยอม ฟังคดี ความของ
แมมาย

๒๔ดังนัน้ พระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้ ผูทรง
อํานาจของอิสราเอล พูดวา

“ทีน้ีละ ศัตรูของเราจะไมกอปัญหาใหกับเรา
อีก แลว เพราะเราจะลงโทษพวกมันให
หมด

๒๕ เราจะโจมตีเจา เราจะหลอมละลายเจา
และเราจะขจัดสิ่ง เจือปนออก ไปจาก เจาให

หมด
๒๖แลวเราจะใหพวกผูพิพากษาที่ซื่อสัตยกับ

เจาอีกครัง้หน่ึงเหมือนกับที่เจาเคยมี
และใหที่ปรึกษาที่ดีกับเจาเหมือนที่เจาเคยมี

ในตอนแรก
และหลัง จาก นัน้ เจาจะถูกเรียก วา ‘เมือง

ที่ทํา ตามใจพระเจา เมืองแหงความ
ซื่อสัตย’”

๒๗ศิ โยนจะได รับการ ไถใหเป็น อิสระดวย
ความยุติธรรม

และคนเหลานัน้ที่หันกลับมาหาพระยาหเวห
ก็จะได รับการปลดปลอยใหเป็น อิสระ
ดวยการทําตามใจพระเจา

๒๘แตพวกที่กบฏและพวกคนบาปก็จะถูกขยี้
ไปพรอมๆกัน

และคนพวก นัน้ที่ ไดละทิง้พระยาหเวหก็ จะ
ตาย

๒๙ เพราะพวก เจาจะได รับความ อับอายเรื่อง
ตน โอก ศักดิส์ิทธิท์ี่ พวก เจาอยาก ได
นักหนานัน้

และพวก เจาจะตองอับอาย ขาย หน ากับพวก
สวนพิเศษที่พวกเจาบูชานัน้

๓๐ เพราะเจาจะเป็นเหมือนตน โอกที่ มีใบ
เหี่ยวเฉา

และเป็นสวนที่ไมมีน้ํา
๓๑คนที่เขมแข็งก็จะกลาย เป็นเศษไมจุด ไฟ

และงานของ เขาจะเป็น เหมือนประกาย
ไฟ

ทัง้ สองอยางก็จะไหมไปดวยกันและจะไมมี
ใครดับไฟนัน้ได

ทุกชนชาติมุงสูเยรูซาเล็ม

๒ ๑ น่ีคือขอความที่อิส ยาหลูกของอา มอส
ไดรับ ผานทางนิมิตเกี่ยวกับยูดาหและ

เยรูซาเล็ม
๒ ในอนาคต นัน้ ภูเขาที่วิหารของ พระ

ยาหเวหตัง้ อยูจะถูก ยก ขึ้นใหสูง กวา
ภูเขาทุกลูกและสูงกวาเนินเขาทัง้หลาย

คนทุกชนชาติก็จะหลัง่ไหลมาที่นัน่
๓ จะมีชนชาติ ตางๆมากมายพา กันมา ที่ นัน่

และพูดวา
“ไปกันเถอะพวกเรา ขึ้นไปบนภูเขาของพระ

ยาหเวหกัน ไปยังวิหารของพระเจาของ
ยาโคบกันเถอะ

แลวพระเจาจะ ไดสอนพวก เราถึงแนวทาง
ตางๆของพระองค และเราจะไดเดินใน
เสนทางเหลานัน้ของพระองค”

เพราะคํา สอนของพระ ยาหเวห นัน้จะแพร
ออก ไปจากศิ โยนและถอยคําของ พระ
ยาหเวหก็จะแพรออกไปจากเยรูซาเล็ม

๔พระองคจะ เป็นผู ตัดสินระหวางชนชาติ ทัง้
หลาย

และพระองคจะตัดสินขอ โต แยงให กับคน
หลายเชื้อชาติ
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และชนชาติ ตางๆจะตี ดาบของ พวก เขาให
เป็นใบมีดของคันไถและตีหอกของพวก
เขาเป็นขอลิดกิ่งไม

ชนชาตติางๆจะไมยกดาบขึ้นตอสูกันอีก และ
พวกเขาจะไมมีการฝึกทําสงครามกันอีก
ตอไป

๕ครอบครัวของยาโคบ มาเถอะ
มาเดินในความสวางของพระยาหเวหกัน
๖ขา แตพระ ยาหเวห พระองคไดทอด ทิง้

ครอบครัวของ ยา โคบซึ่งเป็นคน ของ
พระองค

เพราะพวกเขามทีัง้พวกหมอดูจากตะวันออก
และพวกผูทํานายอนาคตเต็มไปหมดเหมือน

กับคนฟีลิสเตีย
และพวก เขาก็ไดจับ มือเป็นพันธมิตรกับคน

ตางชาติ
๗ดินแดนของพวกเขามีเงินและทองเต็มไป

หมดและมีทรัพยสมบัติมากมายจน นับ
ไมถวน

แผนดินของเขามีมาเต็มไปหมดและมีรถรบ
มามากมายจนนับไมถวน

๘แผนดินของเขามีรูปเคารพเต็มไปหมด
พวกเขากมกราบสิ่งที่พวกเขาสรางขึ้นมากับ

มือ เป็นสิ่งที่น้ิวพวกเขาเองไดสรางขึ้น
มา

๙อยาง น้ี คนพวกน้ีไดเสื่อมลงและถูกทําให
ตกตํ่า

ขาแตพระยาหเวห อยาไดใหอภัยกับพวกมัน
เลย

๑๐ รีบหลบเขาไปอยูตามซอก หินและซอนอยู
ในรูในดินเพื่อให พนจากความนา สยอง
ขวัญของพระยาหเวห

และรัศมีที่เปลง ออก มาจากฤทธิอ์ัน ยิ่ง ใหญ
ของพระองค

๑๑สายตาที่เยอ หยิ่งจองหองของ มนุษยจะ
ถูก ทําใหตกตํ่า ลงและคน ที่หยิ่ง ยโสจะ
ถูกทําใหถอมตัวลง

ในวันนัน้ จะมีแตพระยาหเวหเทานัน้ที่จะได
รับการยกยองสรรเสริญ

๑๒ เพราะพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ได
กําหนดวันนัน้ไวแลว

ที่พระองคจะตอสูกับทุก คนที่เยอ หยิ่ง
จองหอง หัวสูง และทุกคนที่ยกตัวขึ้น

(พระองคจะทําใหคนพวกน้ีตกตํ่าลง)
๑๓พระองคจะตอสูกับทุก คนที่ยก ตัว ขึ้น

ราวกับเป็นตนสนซี ดารแหงเลบานอนที่
สูงสงและถูกยกขึ้น

จะตอสูกับทุก คนที่ทําตัวราวกับเป็นตน โอก
แหงบาชาน *

๑๔ จะตอสูกับทุกคนที่ทําตัว
ราวกับเป็นภูเขาและเนินเขาสูง
๑๕ จะตอสูกับทุกคนที่ทําตัว
ราวกับเป็นหอคอย สูงและกําแพงป อม

ปราการ
๑๖ จะตอสูกับทุกคนที่ทําตัว
ราวกับเป็นพวก เรือจากทาร ชิช †และเรือที่

สวยงามทัง้หลาย
๑๗มนุษยที่เยอหยิ่งจองหองจะถูกทําใหถอม

ลง ความหยิ่งยโสของทุกคนจะถูกทําให
ตกตํ่าลง

ในวันนัน้ จะมีแตพระยาหเวหเทานัน้ที่จะได
รับการยกยองสรรเสริญ

๑๘แตพวกรูปเคารพทัง้หลาย
จะหมดสิน้ไป
๑๙ผูคนจะตองเขาไปหลบอยูตามถํ้าของซอก

หินและซอนอยู ในรูใตดินเพื่อใหพนจาก
ความนาสยองขวัญของพระยาหเวห

และรัศมีที่เปลงออก มาจากฤทธิอ์ัน ยิ่ง ใหญ
ของ พระองคเมื่อ พระองคยืน ขึ้นเพื่อ
ทําใหคนทัง้โลกกลัวจนตัวสัน่

๒๐ ในวันนัน้ ผูคนจะโยนรูปเคารพที่พวกเขา
ทํา ขึ้น มากราบ ไหวบูชา กัน เป็นรูป
เคารพที่ทําจากเงินและทอง

พวก เขาจะโยน มันทิง้ ลง ไปในรูของ ตัว ตุน
และในถํ้าของคางคาว

๒๑แลวพวก เขาก็จะไปหลบอยูตาม ถํ้าของ
ซอกหิน

และตามรอยแตกของหิน ผา ไป ให พนจาก
ความนาสยองขวัญของพระยาหเวห

และรัศมีที่เปลงออก มาจากฤทธิอ์ัน ยิ่ง ใหญ
ของ พระองคเมื่อพระองคยืน ขึ้น เพื่อ
ทําใหคนทัง้โลกกลัวจนตัวสัน่

๒๒อยาไดหวังพึ่งในมนุษยเลย
พวก เขาหายใจแค ชัว่ ครู พวก เขาจะ ชวย

อะไรใครได

*๒:๑๓ บาชาน เป็นบริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอล
†๒:๑๖ เรือจากทารชิช เป็นเรือสินคาพิเศษ
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พระยาหเวหจะเอาทุกอยาง
ไปจากเยรูซาเล็มและยูดาห

๓ ๑ดูนัน่สิ องคเจาชีวิต คือพระยาหเวหผู
มีฤทธิท์ัง้สิน้

กําลังจะเอาทุก สิ่ง ทุก อยางไปจากเยรูซาเล็ม
และ ยู ดาห ทุก สิ่ง ทุก อยางที่พวก เขา
พึ่งพาอาศัย ไมวาจะเป็นอาหาร และน้ํา
ดื่ม

๒ ไมวาจะเป็นนักรบหรือทหาร ไมวาจะเป็นผู
พิพากษา

หรือผูพูดแทนพระเจา หรือ หมอดู หรือผูนํา
อาวุโส

๓ ไม วาจะเป็นผูนํา ทหารหา สิบ คน หรือผู
มีหน ามีตา หรือที่ปรึกษา

หรือพอมดผูเกงกาจ หรือผูเชี่ยวชาญในดาน
เวทมนตรคาถา

๔พระยาหเวหพูดวา
“เราจะเอาพวก เด็ก ผูชายมา เป็นผูนําของ

พวก เขาและจะ เอาพวก เด็ก โงๆมาปก
ครองเหนือพวกเขา

๕ผูคนจะขมเหงรังแกกันและกัน
ทุกคนก็จะขมเหงรังแกเพื่อนบานของเขา
คน หนุมก็จะไม ใหความ เคารพยําเกรงคนที่

แกกวา
คนที่ไร คาก็จะไม ใหความ เคารพยําเกรงตอ

คนที่มีเกียรติ”
๖บาง คนถึง กับไป ควาเอาญาติ ของ พอมา

และพูดวา
“ไหนๆเจาก็ยังมเีสื้อคลุมตัวหน่ึง มาเป็นผูนํา

ของ เรา เถอะ แลว เจาจะ ไดครอบครอง
ซากปรักหักพังพวกน้ี”

๗แตในวันนัน้ เขาจะตอบวา
“ผมไม สามารถชวย เหลือเยียวยาอะไรพวก

ทานไดหรอก บานผมไมมีแมแตอาหาร
และ เสื้อ คลุม อยา ตัง้ใหผมเป็นผูนํา
ประชาชนเลย”

๘ เยรูซาเล็มไดสะดุดและยู ดาหไดลม ควํ่า
เพราะสิ่ง ตางๆที่พวก เขาได พูดและ ทํา
ไปนัน้ มันตอตานพระยาหเวห

พวกเขาไดกบฏตอศักดิศ์รีของพระเจา
๙พวก เขาแสดงสีหน าอวดดี พวก เขาได

ประกาศความ บาปของพวก เขาออก มา
อยางโจงแจงเหมือนเมืองโสโดม

พวกเขาไมไดปกปิดมันเลย นาละอายจริงๆ
พวกเขาหาเรื่องใสตัวแทๆ

๑๐ ใหบอกกับคนพวกนัน้ที่ทําดีวาพวกเขาจะ
ไดดี

เพราะพวกเขาจะไดกินผลกรรมดีที่พวกเขา
ทํานัน้

๑๑แตคนชัว่นัน้ นาละอายจริงๆเขาจะไดรับ
สิ่งเลวราย

เพราะสิ่งที่มือพวกเขาไดทํากับคนอื่นไว มัน
จะยอนกลับมาหาพวกเขา

๑๒ เด็กๆจะกดขี่ขมเหงคนของเรา
พวกผูหญิงจะปกครองเหนือคนของเรา
คน ของ เราเอย พวก ผูนําของ เจาไดนํา เจา

ออกนอกลูนอกทาง
และทําใหทางที่พวกเจาควรจะเดินนัน้สับสน

ไป

พระยาหเวหตัดสินคนของพระองค
๑๓พระยาหเวหลุกขึ้นมาเพื่อ
ดําเนินคดีและตัดสินคนของพระองค
๑๔พระ ยาหเวหเริ่มตัดสินพวก ผูนํา อาวุโส

และพวก เจา นายของคน ของ พระองค
พระองคพูดวา

“พวกเจาน่ีแหละ ที่ไดโกงกินสวนองุน และ
สิ่งของที่เจา ปลน มาจากคนจนก็ยัง อยู
ในบานของพวกเจา

๑๕พวก เจามีสิทธิอ์ะไรไป บดขยีค้น ของ เรา
และบดบีห้น าคนจนเหลานัน้”

พระยาหเวห องคเจาชีวิตผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้พูด
ไววาอยางนัน้

พระยาหเวหเตือนพวกผู
หญิงที่เยอหยิ่งของศิโยน

๑๖พระยาหเวหพูดวา “พวกผูหญิงของศิโยน
ไดกลายเป็นคนเยอหยิ่งจองหอง

พวกเขาเดินเชิดคอไปมา ชายตายัว่ยวน เดิน
กระตุงกระติง้ และสงเสียงกรุงกริง๊จาก
สรอยขอเทา”

๑๗พระ ยาหเวหก็ เลยจะทําใหหัวของพวก ผู
หญิงของศิโยนกลายเป็นชันนะตุ

และทําใหหน าผากของพวกเขาโลน *
๑๘ ในวัน นัน้พระ ยาหเวหจะ เอาของ สวยๆ

งามๆทัง้ หลายที่พวก เขาภูมิใจนักหนาไป
อยางเชน พวกสรอยขอเทา พวกสรอยคอที่

*๓:๑๗ ทําใหหนาผากของพวกเขาโลน อาจจะเกิดจากศัตรูโกนหัวเขาใหอับอายขายหน า
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มีรูป รางเหมือนดวงอาทิตยและดวง จันทร
๑๙พวกตางหู พวกสรอยขอมือ ผาคลุมหน า
๒๐ผาคาดผม สรอยที่ดึงเทาใหชิดกัน ผาพัน
เอว และพวก น้ําหอม และพวก เครื่องราง
ของขลัง ๒๑พวกแหวนตราประทับ หวง ใส
จมูก ๒๒พวก เสื้อใสในงานเทศกาล พวก
เสื้อคลุม พวกผาคลุมไหล พวกกระเป าถือ
๒๓พวกกระจก เสื้อผาลินิน ผาโพกหัว และ
ผาคลุมตัว
๒๔ ในวัน นัน้แทนที่จะมีน้ําหอมก็จะมีกลิ่น

เหม็น
แทนที่จะมีผาคาดเอวสวยๆก็จะมีแคเชือก
แทนที่จะมีทรงผมสวยงามก็จะหัวลาน
แทนที่จะมีเสื้อคลุมหรูหราก็จะมีผากระสอบ
และแทนที่จะสวยงาม ก็จะอับอาย
๒๕ ในเวลานัน้ พวกผูชายของเจาก็จะถูกดาบ

ฆาฟัน
พวก นักรบผู แข็งแกรงของ เจาก็จะถูก ฆา

ตายในสงคราม
๒๖ตามประตู เมืองตางๆของ ศิ โยนจะมีแต

เสียงรองไหเศราโศกเสียใจ
เยรูซาเล็มจะเป็น เหมือนผู หญิงที่นัง่ อยูกับ

พื้นสิน้เน้ือประดาตัว
เพราะถูกปลนไปหมดแลว

๔ ๑ ในวันนัน้ผูหญิงเจ็ดคนจะยึดผูชายคน
หน่ึงไว และพวกนางจะพูดวา

“เราจะหาอาหารกินเองและเย็บเสื้อผาใสเอง
ขอเพียงแตใหทานแตงงานกับเรา
และใหพวกเราไดใชชื่อของทาน
เพื่อเราจะไดไมอับอายเพราะยังเป็นโสดอยู”

พระยาหเวหใหความ
หวังกับคนของพระองค

๒ ในวันนัน้ สิ่งที่พระยาหเวหทําใหงอกขึ้น
นัน้จะสวยงามตระการ ตาและผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจากพื้น ดิน นัน้ก็จะ เป็นความ ภาค ภูมิใจ
และเป็น ศักดิศ์รีของพวก ที่ยัง เหลือ รอดอยู
ในอิสราเอล ๓ ในเวลา นัน้คน เหลา นัน้ที่ยัง
เหลือ รอดอยู ในศิ โยนคือเมืองเยรูซาเล็ม
นัน้ ก็จะถูกเรียก วา ผู บริสุทธิ ์ คือทุก คนที่

พระเจาได กําหนดไว แลวใหมี ชีวิต อยูตอ ไป
ในเยรูซาเล็ม ๔ เมื่อพระยาหเวหไดลางความ
สกปรก โสมมของพวก ผู หญิงใน ศิ โยนและ
ไดชําระลางเลือดออก จากเยรูซาเล็มดวย
พระ วิญญาณแหงการ ตัดสินอยาง ยุติธรรม
และพระวิญญาณแหงการเผาไหมใหบริสุทธิ ์
๕แลวเมื่อ นัน้ พระยาหเวหจะสรางเมฆกอน
หน่ึงขึ้น มาในตอน กลาง วันและ ควันและ
เปลวเพลิงในตอนกลางคืน *อยูเหนือภูเขาศิ
โยนและอยูเหนือที่ประชุมทัง้หลายของเมือง
นัน้จะมีกระโจมอยูเหนือสงา ราศีทัง้หมด นัน้
๖กระโจม นัน้จะใชเป็นที่ กําบังแสงแดดใน
ตอน กลาง วันและเป็นที่ หลบ ภัยและเป็นที่
กําบังตอนที่มีพายุฝน

เพลงเกี่ยวกับอิสราเอลที่เป็น
สวนองุนของพระเจา

๕ ๑ตอนน้ีผมขอรองเพลงหน่ึงใหกับเพื่อน
ของผม †เป็นเพลงเกี่ยวกับเขาและสวน

องุนของเขา ‡
เพื่อนของ ผมมีสวน องุนบนเนิน เขาที่อุดม

สมบูรณมาก
๒ เขาเตรียม ดินและโยนกอน หินออก ไปจน

หมด
แลวเขาก็ปลูกตน องุนคุณภาพดี เลิศลงไปที่

นัน่
เขาไดสรางหอคอยเฝ ามองกลางสวนนัน้
และเขาขุดบอยํ่าองุนไวดวย
เขาคาดหวังวาสวนน้ีจะออกลูกองุนรสดี
แตมันกลับออกผลองุนเปรีย้วมา
๓ดังนัน้เพื่อนคนน้ีจึงพูดวา “ตอนน้ี พวกเจา

ที่ อาศัยอยู ในเยรูซาเล็มและพวกเจาคน
ยูดาห

ใหตัดสินเอาระหวางเรากับสวนองุนของเรา
๔มีอะไรอีก หรือที่เราควร จะทํากับสวน องุน

ของเราแตยังไมไดทํา
เราคาด หวัง วามันจะออกลูก องุนรสดีแต

ทําไมมันกลับออกลูกเปรีย้ว
๕ตอนน้ีเราจะบอกพวกเจาวาเราจะจัดการยัง

ไงกับสวนองุนน้ีของเรา

*๔:๕ เมฆกอนหน่ึง … ในตอนกลางคืน ขอ น้ีคลายกับเหตุการณตอนที่พระเจานําและ
ปกป องคนของพระองคในทะเลทรายหลังออกมาจากอียิปต ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสืออพยพ
๑๔:๓๘
†๕:๑ เพื่อนของผม คือ พระเจา
‡๕:๑ สวนองุนของเขา คือ คนของพระองค
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เราจะรื้อรัว้พุมหนามออก
สวนน้ีจะถูกทําลายไป
เราจะรื้อกําแพงหินลง
สวนน้ีก็จะไดถูกเหยียบยํ่า
๖ เราจะใหมันเป็นที่ดินรกราง
จะไมมีใครตัดแตงกิ่งหรือพรวนดิน
จะมีทัง้หญาคาและหนามขึ้นเต็มไปหมด
และเราจะ สัง่กอน เมฆวาอยา ปลอยให มีน้ํา

ฝนตกลงมาบนมัน”
๗สวนองุนของพระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้ น้ี

ก็คือครอบครัวอิสราเอลนัน่เอง
สวนตนองุน ที่พระองครักน้ีก็คือคนยูดาห
พระองคเฝ ามอง หาความ ยุติธรรมกลับ เห็น

แตการนองเลือด
พระองคเฝ ามองหาการใชชีวิตที่ถูกตองกลับ

ไดยินแตเสียงรองใหชวย
๘ เฮย ไอ พวก เจาที่ มีบานเพิ่ม ขึ้นหลัง แลว

หลังเลา
และมีที่ดินเพิ่มแลวเพิ่มอีก
จนไมเหลือที่ใหกับคนอื่นเขาอยูกัน
มีแตพวกเจาเทานัน้ที่อยูกันในแผนดินนัน้
๙ผมไดยิน พระยาหเวห ผูมีฤทธิอ์ํานาจทัง้

สิน้ไดสาบานไววา
“บาน มากมายเหลา น้ีจะถูก ทําลาย ลงอยาง

แนนอนบานที่ใหญ โตสวยงามเหลา น้ีจะ
เป็นบานราง

๑๐สวนองุนตัง้ยี่สิบหาไรแตผลิตเหลาองุนได
นิดเดียว

หวานเมล็ด ขาว สาลีไปตัง้หลาย กระสอบแต
ผลิตเมล็ดขาวไดนิดเดียว” *

๑๑ เฮย ไอพวกที่ตื่นเชาเพื่อวิ่งตามหาเบียร
และอยูจนดึกดื่นจนกวาจะเมาดวยเหลาองุน

†
๑๒ งานสังสรรคของพวกเจา มีพวกพิณเขาคู

พิณใหญ
กลองรํามะนา ขลุย และเหลาองุน
แตพวก เจาไม ไดใสใจ เลยถึงสิ่ง ที่พระ

ยาหเวหไดทํา

และไม ไดสังเกต เลยวาพระองคไดลงมือทํา
อะไรไปบาง

๑๓ เพราะอยางน้ี คนของเราก็จะถูกจับตัวไป
เป็นเชลย

เพราะพวกเขาไมเขาใจสิ่งที่เรากําลังทําอยู
พวกบุคคลสําคัญ ก็จะหิวตาย
และพวกชาวบานธรรมดาๆก็จะหิวน้ําคอแหง

ผาก
๑๔ นัน่ เป็น เหตุที่แดนคน ตายถึงไดเปิดลํา

คอกวาง มันอาปากซะกวางจนวัดไมได
ทัง้บุคคล สําคัญและชาว บานธร รม ดาๆของ

เยรูซาเล็มก็จะตองลงไป รวมทัง้พวกขี้
เมาที่เอะอะโวยวายในงานเลีย้ง

๑๕ผูคนจะกมกราบลง ทุกคนจะถูกปราบลง
และคน ที่มี แวว ตาเยอ หยิ่ง จองหองก็จะถูก

ทําใหอับอายขายหน า
๑๖แตพระยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์ทัง้ สิน้จะได รับ

การยกยองสรรเสริญ
เพราะพระองคไดตัดสินอยางยุติธรรม
พระเจาผู ศักดิส์ิทธิจ์ะทําให เห็นวาพระองค

นัน้ศักดิส์ิทธิ ์
เพราะพระองคทําในสิ่งที่ถูกตอง
๑๗แลวในเวลานัน้ ลูกแกะก็จะเล็มหญาที่นัน่

เหมือนกับเป็นทุงหญาของมันเอง
และลูก แพะก็จะกิน หญาอยูทามกลางซาก

ปรักหักพังของพวกคนรวยนัน้
๑๘ เฮย ไอพวกที่ลากความผิดบาปของพวก

เขาดวยเชือกแหงการโกหก
และลากความบาปดวยเชือกลากเกวียน
๑๙พวกเจาพูดวา “ใหพระเจารีบๆหนอย
ขอ ใหพระองคทํางานของ พระองคเร็วๆเพื่อ

พวกเราจะไดเห็นมัน
ขอ ใหแผน งานของ พระองคผู ศักดิส์ิทธิข์อง

อิสราเอลสําเร็จในเร็วๆน้ี
เพื่อเราจะไดรูวาแผนนัน้เป็นยังไง”
๒๐ เฮย ไอพวกที่เรียกสิ่งชัว่รายวาดีและสิ่งที่

ดีวาชัว่ราย
ไอ พวกที่พูด วาความมืดเป็นความสวางและ

ความสวางเป็นความมืด

*๕:๑๐ สวนองุน … ไดนิดเดียว ในขอน้ีแปลตรงๆไดวา “สวนองุนตัง้หน่ึงแอก (แอก คือ
พื้นที่เทากับที่วัวสองตัวสามารถไถไดหมดภายในหน่ึงวัน) ผลิตเหลาองุนไดแคหน่ึงบัท (หน่ึง
บัทเทากับยี่สิบสองลิตร) และเมล็ดขาวสาลีหน่ึงโฮเมอร ใหผลผลิตแคหน่ึงเอฟาห” (หน่ึงโฮ
เมอรเทากับ สองรอยยี่สิบลิตร สวนหน่ึงเอฟาหเทากับยี่สิบสองลิตร)
†๕:๑๑ เมาดวยเหลาองุน หรือ แปลจากตนฉบับไดวา “จนกวาเหลาองุนจะเผาผลาญพวก
เขา”
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ไอ พวกที่ถือวาความขมเป็นความหวานและ
ความหวานเป็นความขม

๒๑ เฮย ไอพวกที่คิดวาตัวเองฉลาด
ไอพวกที่มองวาตัวเองแสนรู
๒๒ เฮย ไอพวกแชมปในการดื่มเหลาองุน
ไอพวกคนเกงกลาในการปรุงรสเบียรดื่ม
๒๓ ไอพวกที่รับสินบนแลวปลอยคนผิดไป
และไมไดใหความเป็นธรรมกับผูบริสุทธิ ์
๒๔ เพราะอยาง น้ีน่ีเองลูก หลานของ พวก เจา

จะถูกทําลายเหมือนกับฟางที่ถูกไฟไหม
เหมือนกับหญาแหงที่ยุบลงในเปลวไฟ
ดังนัน้รากของพวกเจาก็จะเป่ือยเนาไป
และดอกของพวก เจาก็จะตายและปลิว ไป

เหมือนฝ ุน
เพราะพวกเจาไมยอมเชื่อฟังคําสอนของพระ

ยาหเวห ผูมีฤทธิท์ัง้สิน้
และพวก เจาก็ดูถูก ดู หมิ่นขาวสารที่มา จาก

พระองคผูศักดิส์ิทธิข์องอิสราเอล
๒๕ เพราะเหตุนัน้ พระยาหเวหถึงไดโกรธคน

ของพระองค
และยกมือขึ้นฟาดพวกเขา
ภูเขาทัง้หลายตางพากันสะเทือนสะทาน
และมีศพเกลื่อนกลาดกลางถนนเหมือนขยะ
แตถึงจะเกิดเรื่องเหลาน้ีก็ตามพระยาหเวหก็

ยังไมหายโกรธอยูดี
และมือของพระองคก็ยังคงเงื้อขึ้นมาฟาด

พระเจาจะนํากองทัพมาลงโทษอิสราเอล
๒๖พระองคไดสงสัญญาณให กับชนชาติ หน่ึง

ที่อยูหางไกล
และพระองคไดผิวปากใหพวก เขามา จากสุด

ปลายแผนดินโลก
ดูสิ พวกเขามาอยางรวดเร็ว วองไว
๒๗ ในพวกนัน้ ไมมใีครที่เหน็ดเหน่ือยหรือลม

ลง
ไมมีใครที่งวงนอนหรืองีบหลับไป
ไมมีแมแตเข็มขัดสักเสนที่หลวมหลุด

ไมมีแมแตสาย รัดรองเทา สานสัก เสนที่ ขาด
ไป

๒๘ลูกธนูของพวกเขาก็แหลมคม
คันธนูทัง้หมดก็โกงพรอมยิง
กีบมาของพวกเขาก็เหมือนกับหินเหล็กไฟ
และลอรถรบก็เร็วเหมือนพายุหมุน
๒๙ เสียงคํารามของพวกเขาก็เหมือนสิงโต
พวกเขาคํารามเหมือนพวกสิงหหนุม
พวกเขาคํารามและตะครุบเหยื่อของพวกเขา
และขนเหยื่อพวก นัน้ ไป ไมมี ใครสามารถ

ชวยเหลือเหยื่อเหลานัน้
๓๐ ใน วัน นัน้ พวก ศัตรูจะคํารามเหนือ

อิสราเอล
เหมือนกับเสียงรองกึกกองของคลื่นในทะเล
และเมื่อคนหน่ึงมองเขาไปในแผนดิน
ก็จะเห็นแตความ มืดและความ เจ็บ ปวดรวด

ราว
และหมูเมฆนัน้ก็ไดบดบังแสงสวางไปจนมืด

มิด

พระยาหเวหเรียกอิสยาหมา
เป็นผูพูดแทนพระองค

๖ ๑ ในปีที่กษตัริยอุส ซี ยาห *ตาย ผม
ได เห็นองคเจาชีวิตนัง่ อยูบนบัลลังกอัน

สูงสง และสวน ปลายของเสื้อ คลุม ยาวของ
พระองคนัน้ปกคลุมพื้นวิหารไปหมด ๒มีพวก
ทูตสวรรคเสราฟ †ยืนเฝ า อยูรอบๆพระองค
ทูตเสราฟแตละองคมี ปีกหกปีก สองปีกปิด
หน าเอาไว และอีกสองปีกปิดเทา ‡ของพวก
เขา และสองปีกที่ เหลือเอาไวบิน ๓พวกทูต
สวรรค ตางก็กําลังรองตอกันและกันวา
“ศักดิส์ิทธิ ์ ศักดิส์ิทธิ ์ ศักดิส์ิทธิ ์ พระยาหเวห

ผูมีฤทธิท์ัง้สิน้
ทัว่โลกเต็มไปดวยรัศมีของพระองค”

๔ รากฐานและธรณีประตูตางๆสัน่สะเทือน
เพราะเสียงรองของพวกทูตสวรรค นัน้ และ
วิหารก็เต็มไปดวยควัน ¶

*๖:๑ อุสซียาห เป็นกษตัริยของยูดาห ปกครองอยูในปี ๗๖๗ ถึงประมาณปี ๗๔๐ กอนพระ
เยซูมาเกิด
†๖:๒ พวกทูตสวรรคเสราฟ เป็นทูตสวรรคพิเศษ ชื่อน้ีอาจจะหมายถึงวา พวกเขาสวางจา
เหมือนไฟ
‡๖:๒ เทา หรือ อาจจะเป็นอวัยวะเพศ
¶๖:๔ ควัน แสดงใหเห็นวาพระเจาสถิตอยูในวิหาร ดูหนังสืออพยพ ๔๐:๓๔-๓๕
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๕และผมก็พูด วา “นา ละ อาย จริงๆผมจะ
ตองถูก ทํา ลาย แนๆ *เพราะผมเป็นคนที่ มี
ริม ฝีปากที่ไม สะอาดในสายตาพระเจา และ
ผมก็อาศัยอยูทามกลางคนที่ มีริม ฝีปากที่ไม
สะอาดเหมือนกัน แตดวงตาผมกลับได เห็น
กษตัริย คือพระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้”

๖แลวทูต เส ราฟองค หน่ึงก็บินมา หา ผม
และมีถาน หิน รอนๆที่ทานได เอาคีม คีบ มา
จากแทนบูชา ๗แลวทานก็เอามันมาแตะที่ริม
ฝีปากผม และพูดวา “ดูสิ ถานหินรอนๆ น้ี
ไดแตะที่ริมฝีปากของเจาแลว และความผิด
ของ เจาก็ไดถูก ขจัดไป แลว ความ บาปของ
เจาก็ถูกลบไปแลว”

๘และผมก็ไดยินเสียงขององคเจาชีวิตพูด
วา “เราจะสง ใครไปดี ใครจะไปแทนพวก
เรา”
แลวผมก็ตอบ วา “ขาพเจาอยู น่ี ครับ สง

ขาพเจาไปเถิด”
๙แลวพระองคก็พูดวา “ไปบอกกับคนพวก

น้ีวา
‘ฟังไปเรื่อยๆแตอยาเขาใจ
ดูตอไปเรื่อยๆแตอยารูเรื่อง’
๑๐ ไปทําใหจิตใจของคนพวกน้ีทึบไป
และทําใหหูของพวกเขาตึง
และทําใหตาของพวกเขาปิดสนิท
ไม อยาง นัน้พวกเขาจะเห็นดวยตาของพวก

เขา
และไดยินกับหูของพวกเขา
และเขาใจดวยจิตใจของพวกเขา
และหันกลับมาหาเรา และไดรับการรักษา”

๑๑แลวผมก็ถาม วา “องคเจาชีวิต จะ ให
ขาพเจาทําอยางน้ีไปนานแคไหนครับ”
พระองคตอบวา

“ทําอยางน้ีไปจนกวาเมืองตางๆจะถูกทําลาย
จนไมหลงเหลือใครอยูในเมืองพวกนัน้อีก
จนไมมีใครเหลืออยูตามบานเรือนตางๆ

และจนกวาแผนดินจะถูกทําลายจนรางไป
๑๒และจนกวาพระ ยาหเวหจะสงประชาชน

ออกไปแดนไกล
และแผนดินก็ถูกทอดทิง้ไปเกือบหมด
๑๓ถึง แมจะเหลือคนอยู ที่ นัน่แคสิบ

เปอรเซ็นต
แผนดินก็ยังจะถูกเผาอีก
แตเหมือน กับตน โอกหรือตนสนที่เมื่อถูก

โคนจนเหลือแตตอ
แผน ดิน น้ีจะมีตอซึ่ง ก็ คือเมล็ด ศักดิส์ิทธิท์ี่

สามารถแตกออกมาไดอีก”

อารามกอปัญหาใหกับยูดาห

๗ ๑ ในชวงที่อาหัส †ลูกของโยธาม ที่เป็น
ลูกของอุส ซี ยาห ‡ได ขึ้นเป็น กษตัริย

ของยู ดาห กษตัริยเร ซีนของอาราม ¶และ
เป คาหลูกของเร มา ลิ ยาหเป็นกษตัริยของ
อิสราเอล ทัง้เร ซีนและเป คาหไดบุกขึ้น ไป
โจมตีเมืองเยรูซาเล็ม แตไมสามารถเอาชนะ
เมือง นัน้ ได ๒กษตัริยอาหัสของยู ดาห §ได
รับรายงานเรื่อง น้ีวา อารามไดตัง้ คายอยูใน
เขตแดนของเอฟราอิม กษตัริยอาหัสและคน
ของพระองคก็กลัวจนตัวสัน่ เหมือนตนไมใน
ปาที่ถูกลมพัดสัน่ไหวไปมา

๓พระ ยาหเวหพูด กับอิส ยาหวา “ให เจา
และเชอ าร ยา ชูบ **ลูกของ เจา ออกไปหา
อา หัส ตรงบริเวณปลายรางน้ําของ สระดาน
บน ตรงถนนที่มุงไปยังทุงของคนซักผาใหม
๔ ใหบอกกับอา หัสวา ‘ระวัง ตัวให ดี และใจ
เย็นๆไมตองกลัว และไมตองใจฝอไป เรื่อง
สอง คน นัน้ที่ตอน น้ีเป็นเหมือนเศษ ดุน ฟืน
สอง ดุนที่ใกลจะมอด แลว ไม ตองไป กลัวที่
เรซีน อาราม และเปคาหลูกของเรมาลิยาห
โกรธแคนเจา ๕หรือที่อาราม พรอมกับเอฟรา
อิม และเปคาหลูกของเรมาลยิาห ไดวางแผน
ตอตานเจา และพูดกันวา ๖ “พวกเราไปบุกยู

*๖:๕ ผมจะตองถูกทําลายแนๆ หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ผมจะตองเงียบๆไว”
†๗:๑ อาหัส เป็นกษตัริยของยูดาห ในชวงปี ๗๓๕-๗๒๗ กอนพระเยซูมาเกิด
‡๗:๑ อุสซียาห เป็นกษตัริยของยูดาห ในชวงปี ๗๖๗-๗๔๐ กอนพระเยซูมาเกิด
¶๗:๑ กษัตริยเรซีนของอาราม ปกครองประมาณปี ๗๔๐-๗๓๑ กอนพระเยซูมาเกิด
§๗:๒ กษัตริยอา หัสของยู ดาห หรือ แปลตามตนฉบับได วา “ครอบครัวของดา วิด”
หรือครอบครัวแหง ยู ดาห พระเจาสัญญาวา จะมีคนจากครอบครัวของดา วิดไดเป็นกษตัริย
ปกครองยูดาห
**๗:๓ เชอารยาชูบ ชื่อน้ีหมายถึง “จะมีไมกี่คนกลับมา”
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ดาหกันเถอะ ไปทําใหมันขวัญหนีดีฝอ และ
เอาชนะมัน แลวตัง้ลูกของทาเบเอลขึ้นเป็น
กษตัริยที่นัน่”’”

๗พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“แผนของพวกมันจะไมสําเร็จ
และมันจะไมเกิดขึ้นตามนัน้
๘ เพราะหัวของอารามก็เป็นแคเมืองดามัสกัส

นัน่
และหัวของดามัสกัสก็เป็นแคไอเรซีนนัน่
(ภายในหกสิบหา ปี เอฟราอิมจะถูกทําลาย

แตก เป็น ชิน้ๆจนไม เป็นชนชาติอีก ตอ
ไป)

๙สวนหัวของเอฟราอิมก็เป็นแคเมืองสะมา
เรีย

และหัวของเมืองสะมาเรียก็เป็นแคไอลูกของ
เรมาลิยาหคนนัน้

ถาเจาไมยืนหยัดในพระเจา
เจาก็จะไมมีทางยืนอยูไดเลย”

อิมมานูเอล พระเจาอยูกับเรา
๑๐พระ ยาหเวหพูด กับอา หัสอีก ครัง้ วา

๑๑ “ขอ เราพระยาหเวหพระเจาของ เจาใหทํา
อะไรก็ไดที่พิสูจนวาที่ เราพูดนัน้เป็นจริง ขอ
มา เลย อะไรก็ได ไม วาจะมาจากที่ ลึกของ
แดนผูตาย หรือมาจากที่สูงถึงฟ าสวรรค”

๑๒แตอา หัสตอบ วา “ขาพเจาจะไม ขอ
หรอก ครับ ขาพเจาจะไม ทดสอบพระ
ยาหเวห”

๑๓แลวอิส ยาหก็พูด วา “อยาง นัน้ ฟังให
ดี ครอบครัวของดาวิด ที่เจาทําใหมนุษยหมด
ความอดทนนัน้ยังไมพออีกหรือ ยังจะตอง
มาทําใหพระเจาของ ผมหมดความ อดทนไป
ดวยหรือ ๑๔ เพราะอยางน้ีแหละ องคเจาชีวิต
เองจะใหสิ่งที่พิสูจนกับเจา
ดูนะ หญิงสาวคนนัน้ *

ตัง้ทองอยู
และกําลังจะคลอดลูกชาย
เธอจะตัง้ชื่อลูกวา อิมมานูเอล †
๑๕ เด็กคนนัน้จะกินเนยและน้ําผึ้ง ‡
จนถึงเวลาที่เขาเริ่มปฏิเสธอาหารที่ไมชอบ
และเลือกอาหารที่ชอบ ¶
๑๖ เพราะกอนที่เด็กจะเริ่มปฏิเสธอาหารที่ไม

ชอบ
และเลือกอาหารที่ชอบเป็น
แผนดินของกษตัริยสององคนัน้ที่ทานกลัว
ก็จะถูกทิง้ใหรกรางไปแลว

๑๗แตพระยาหเวหจะนําวันเวลาแหงความ
เดือดรอนมา ใหกับ เจากับคนของ เจาและกับ
ครอบครัวของ เจาอยาง ที่ไม เคยเกิด ขึ้นมา
กอนตัง้แตเอ ฟ รา อิมแยกออก มาจากยู ดาห
พระ ยาหเวหจะนํากษตัริยอัส ซีเรีย §มาตอสู
กับเจา”

๑๘ ใน วัน นัน้ พระยาหเวหจะผิวปากเรียก
แมลงวันตัว นัน้ ที่อยูตามตนน้ําทัง้ หลาย
ของลําธาร ตางๆของ อียิปต และจะผิวปาก
เรียกผึ้งตัว นัน้ที่อยูในแผน ดินของ อัส ซีเรีย
๑๙แมลงวันและผึ้งพวก นัน้ ก็จะมาตัง้ คาย
อยูในหุบเขา ลึก ตาม ถํ้าตามหน าผา ตางๆ
ตามพงหนามและตามหลุมน้ําตางๆ ๒๐ ในวัน
นัน้ องค เจาชีวิตจะโกนหัวเจาและขนที่ เทา
**†† ดวยมีดโกนที่เชามาจากอีกฝ่ังของแมน้ํา
ยูเฟรติสคือกษตัริยอัสซีเรียนัน่เอง

๒๑ ในวันนัน้ คนหน่ึงจะเหลือไดแควัวสาว
ตัว หน่ึงและแพะ สอง ตัว ๒๒และเพราะพวก
มันใหนมจํานวนมาก คนนัน้ก็เอามาทําเนย
กิน คนที่ยังคงเหลืออยูในแผนดินนัน้ก็จะกิน
เนยและน้ํา เชื่อม ผล ไม ๒๓ ในวัน นัน้ สวน
องุนที่เคยมีเถา องุนหน่ึง พัน เถาที่มี คาหน่ึง
พันเหรียญเงิน จะมีหญาคาและหนามขึ้นรก
ไปหมด ๒๔คนก็จะเอาธนูและลูกธนูเขาไปลา

*๗:๑๔ หญิงสาวคนนัน้ ในสําเนากรีกโบราณ แปลวา “หญิงพรหมจารี”
†๗:๑๔ อิมมานูเอล แปลวา “พระเจาสถิตอยูดวย”
‡๗:๑๕ กินเนยและน้ําผึง้ หมายถึงอาหารออน สวนใหญใหเด็กทารกหรือเด็กที่เพิ่งหยานม
กินกัน
¶๗:๑๕ ปฏิเสธ … ที่ชอบ หรือแปลตรงๆไดวา “ปฏิเสธในสิ่งที่ไมดีและเลือกในสิ่งที่ดี”
§๗:๑๗ อัสซีเรีย เป็นชนชาติที่มีอํานาจ ตัง้อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอล
**๗:๒๐ เทา อาจจะพูดใหไพเราะ แทน “อวัยวะเพศ”
††๗:๒๐ โกนหัวเจาและขนที่เทา เป็นการทําใหคนนัน้อับอายขายหน า ดูตัวอยางไดจาก ๒
ซามูเอล ๑๐:๔-๕; อิสรายาห ๓:๑๗
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สัตวที่ นัน่ เพราะทัง้แผน ดินก็มี แตพง หญา
และหนามขึ้นเต็มไปหมด ๒๕คนจะไมขึ้นไป
ตามเนินเขาพวกนัน้ที่เคยมีการถางดวยจอบ
อีกตอไป เพราะจะกลัวความรกของพงหญา
และหนาม มันจะกลายเป็นที่สําหรับปลอยฝูง
สัตวไปหากินและใหฝูงแพะแกะไปเหยียบยํ่า

อัสซีเรียจะมาบุกในเร็วๆนี้

๘ ๑พระยาหเวหพูดกับผมวา “ใหเอาแผน
ดิน เหนียว *แผน ใหญมาแผนหน่ึงแลว

เอาปากกาปลาย แหลมที่คนใช กันทัว่ไป
†เขียนลงไปวา ‘มาเฮอรชาลาลหัชบัส’” ‡

๒แลวผมก็ไดเอาอุ รี ยาหที่เป็นนักบวช
และเศคาริยาหลูกของเยเบเรคียาห มาเป็น
พยานที่เชื่อถือไดวาผมเขียนอยางนัน้ ๓ จาก
นัน้ผมก็เขาไปรวมหลับนอนกับเมียผมหญิง
ที่เป็นผู พูด แทน พระเจา นัน้ และนางก็ตัง้
ทองและคลอดลูกชาย แลวพระยาหเวหก็พูด
กับผมวา “ตัง้ชื่อเด็กคนน้ีวา มาเฮอรชาลาล
หัช บัส” ๔กอนที่เด็กจะรอง เรียกพอ จา แม
จาได นัน้ ทหารอัสซีเรียก็จะมาขนเอาทรัพย
สมบัติของเมือง ดามัสกัสและริบเอาความ
รํ่ารวยของเมืองสะมาเรีย ¶ไปใหกับกษตัริย
อัสซีเรีย

๕แลวพระยาหเวหก็พูดกับผมอีกวา ๖ “คน
พวก น้ีไม ยอมรับน้ําที่ไหล เรื่อยๆจากทาง สง
น้ําแหง ชิ โล อาห §แตกลับ ไปชื่นชมเร ซีน
และเปคาหลูกของเรมาลิยาห ๗ เพราะอยาง
นัน้ ดูไวใหดี เราผูเป็นองคเจาชีวิต กําลังจะ
นํากษตัริยของอัส ซีเรียมาพรอม กับกําลังอัน
เกรียงไกรของเขา มาตอสูกับพวกเจา มันจะ
เป็นเหมือนกับน้ําที่ไหลทะลักมาจากแมน้ํายู
เฟ รติ ส ที่ทวมทนลําคลอง ตางๆและริม ฝ่ัง
ทัง้หมดของพวกมัน ๘มันจะไหลเขาไปในยู

ดาห และทวมทุก สิ่ง ทุก อยาง และไหลตอ
ไปเรื่อยๆจนสูงถึงคอ” แตพระองคจะกางปีก
**ออกปกคลุมแผน ดินทัง้หมดของ เจา อิม
มานูเอล ††
๙ชนชาติทัง้หลาย รวมตัวกันไว
และใหหวาดกลัว
ฟังไวใหดี พวกเจาทัง้หมดที่อยูในดินแดนที่

หางไกลออกไป
เตรียมตัวออกรบและใหหวาดกลัวไว
เตรียมตัวออกรบและใหหวาดกลัวไว
๑๐ วางแผนกัน ไป เลยแตจะไม สําเร็จ หรอก

ออกคําสัง่ไปเลยแตจะไรผล
เพราะพระเจาอยูกับเรา

พระเจาเตือนอิสยาห
๑๑พระ ยาหเวหพูด กับ ผม ในขณะ ที่มือ

ของ พระองคจับ ผม ไว และยับยัง้ผม ไวไม
ใหไปตามทางของคนพวกน้ี พระองคพูดวา
๑๒ “สิ่ง ที่คนพวก น้ีเรียก วาเป็นการ วางแผน
กบฏ ก็อยาไป เรียกอยาง นัน้ตามพวก มัน
และเจาก็ไมตองไปกลัวในสิ่งที่พวกมันกลัว
หรอก หรือไปยําเกรงอยาง นัน้ ๑๓มีแตพระ
ยาหเวห พระเจาผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้เทานัน้ ที่
เจาควร จะถือวาศักดิส์ิทธิ ์ ใหพระองคเป็น
ผู ที่พวก เจาเกรงกลัว และใหพระองคเป็น
ผู ที่พวก เจายําเกรง ๑๔แลวพระองคจะเป็น
ที่ ลี้ ภัยสําหรับ เจา แตสําหรับครอบครัว
ของอิสราเอลและครอบครัวของ ยู ดาห แลว
พระองคจะเป็นเหมือนกอน หินที่ทําใหพวก
เขาสะดุด เป็นศิลาที่ทําใหพวก เขาลม ลง
และพระองคจะเป็นกับ ดักและตาขายตอคน
ที่อาศัยอยูในเมือง เยรูซาเล็ม ๑๕พวก เขา
จํานวน มากจะสะดุดแลว ก็ลมแตกหัก และ
พวกเขาจะติดกับดักและถูกจับไป”

*๘:๑ แผนดินเหนียว หรือ “แผนหนัง”
†๘:๑ ปากกาปลายแหลมที่คนใชกันทั่วไป หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เขียนคําสอนน้ี
ลงไปแบบงายๆชัดเจน”
‡๘:๑ มาเฮอรชาลาลหัชบัส ชื่อน้ีหมายถึง “จะมีการปลนสะดมและชิงทรัพยเกิดขึ้นเร็วๆ
น้ี”
¶๘:๔ สะมาเรีย เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลฝายเหนือ
§๘:๖ ชิโลอาห ทอสงน้ําที่ไหลไปทางทิศใต น้ําไหลมาจากน้ําพุกิโหน ทางทิศตะวันออกของ
เยรูซาเล็ม
**๘:๘ พระองคจะกางปีก อาจจะแปลไดวา “กําลังของอัสซีเรีย”
††๘:๘ อิมมานูเอล แปลวา “พระเจาสถิตอยูดวย”
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๑๖อิส ยาหพูด วา “ใหมัดคํา พยาน น้ีไว ให
ดี และใหปิดผนึกคําสัง่สอนน้ี แลวเก็บไวกับ
พวกลูกศิษยของผม” ๑๗ผมจะรอคอยพระ
ยาหเวห พระองคไดแอบใบหน าของพระองค
เองไปจากครอบครัวของยา โคบ แตผมจะมี
ความหวังในพระองค

๑๘ดูสิ ผมอยน่ีูพรอมกับลูกๆที่พระยาหเวห
ไดใหกับผม พวกเราเป็นเครื่องเตือนใจและ
รางบอกเหตุตางๆในอิสราเอล พระยาหเวหผู
มีฤทธิ ์ทัง้สิน้ ผูที่อาศัยอยูบนภู เขาศิโยนได
สงพวกเรามา

๑๙ เมื่อมีคนมาบ อกกับพวก เจาวา “ไป
ปรึกษากับพวกคนทรงเจาและพวกหมอดู ที่
กระ ซิบ เบาๆและพึมพําอยูในลําคอ แตละ
ชนชาตินาจะไปปรึกษากับพวก พระของ เขา
ไมใช หรือ นา จะไปปรึกษากับคนตายให กับ
คนเป็นไมใชหรือ”

๒๐ เจาควรนึกถึงคําสัง่ สอนและคํา พยาน
นัน้ตาง หาก ถาพวก คนทรง เจาและพวก
หมอดู น้ีพูดไมตรงกับที่ผมพูด พวกเขาก็จะ
ไมมีวันเจอกับความสวาง

๒๑พวก เขาจะเดินไปมาในแผน ดิน ดวย
ความทุกขและความหิวโหย *เมื่อเขาหิวโหย
และ โกรธ เขาก็จะเงย หน าขึ้น มาสาป แชง
†กษตัริยของ เขาและพวก พระของ เขา ดวย
๒๒แลวเมื่อพวก เขามอง ไปที่แผน ดิน พวก
เขาจะเห็นแตความทุกข ยากและความ มืด
และมี แตความ กลัดกลุมอยางแสน สาหัส
และพวก เขาก็จะถูกผลักไสใหเขาไปสูความ
มืดมิด

วันใหมกําลังมา

๙ ๑แตจะไมมีความ เหน็ดเหน่ือยอีก ตอ
ไป สําหรับคน เหลา นัน้ที่ตัง้ มัน่คงอยู

ในคํา สอน นัน้ ใน อดีต นัน้ พระองคทําให
ดิน แดนของเศบู ลุนและนัฟ ทา ลีถูก ดู หมิ่น
แตในอนาคต พระองคจะทําใหดิน แดน
เหลา นัน้ยิ่ง ใหญ คือดิน แดนที่อยูใกลทะเล
เมดิเตอรเรเนียน ดินแดนทางฝ่ังตะวันออก

ของแมน้ําจอรแดน และแควนกาลิลี อันเป็น
ที่อาศัยของคนตางชาติ
๒คนที่เคยเดินอยูในความ มืดได เห็นความ

สวางอันยิ่งใหญแลว
คนเหลานัน้ที่เคยอยูในแผนดินที่มืดมน แสง

สวางก็ไดสองลงมายังพวกเขาแลว
๓พระองคเจาขา พระองคไดทําใหชนชาติ

ทวีคูณ
พระองคไดเพิ่มความสุขใหกับพวกเขา
พวกเขาชื่นชมยินดีตอหน าพระองค
อยางกับความสุขที่คนมีกันในยามเก็บเกี่ยว
อยาง กับความ สุขที่คนมี กันตอนแบงของที่

ยึดมาไดจากสงคราม
๔ เพราะพระองคไดหัก แอกที่เป็น ภาระของ

พวกเขาทิง้
และเอาคานที่พวกเขาแบกอยูบนบาออกไป
และเอาไมตะบองที่ศัตรูใชลงโทษพวกเขาไป

อยาง กับตอน ที่พระองครบ ชนะชาว มี
เดียน ‡

๕ เพราะรองเทาทหารทุก คูที่มุง หน าสู
สนามรบอยางกึกกอง

และเสื้อทหารทุกตัวที่เกลือกกลิง้เลือดมา จะ
ตองถูกเผาทิง้ เป็นเชื้อเพลิงสําหรับไฟ

๖ เพราะมีเด็กคนหน่ึงเกิดมาเพื่อเรา
พระองคใหลูกชายคนหน่ึงกับเรา
และสิทธิอํานาจก็จะตกอยูที่บาของเด็กคนน้ี
และเขามีชื่อวา “ที่ ปรึกษาอันมหัศจรรย

นักรบที่ทรง พลังเหมือนพระเจา พระ
บิดาตลอดกาล เจาชายแหงสันติสุข”

๗สิทธิอํานาจของพระองค จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
และจะมีสันติสุขสําหรับบัลลังกของดา วิด

และอาณาจักรของพระองคอยางไมมี
วันสิน้สุด

พระองคจะกอ ตัง้อาณาจักรของ พระองค
ขึ้นและพยุงมัน ไวดวยความ ยุติธรรม
และความชอบธรรมตัง้แตเดี๋ยว น้ีไปจน
ตลอดกาล

ความ รักอันหวงแหนของพระ ยาหเวหผู มี
ฤทธิท์ัง้สิน้จะทําใหสิ่งน้ีสําเร็จ

*๘:๒๑ เขา … หิวโหย หรือแปลไดอีกอยางวา “เปคาหผานเขาไปในแผนดิน ดวยความโหด
รายและหิวโหย”
†๘:๒๑ สาปแชง หรือ กอกบฏ
‡๙:๔ พระองครบชนะชาวมเีดียน ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือกันดารวิถี ๒๒:๑ เป็นตนไปหรือ
หนังสือผูวินิจฉัยบทที่ ๖ และ ๗
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พระเจาจะลงโทษอิสราเอล
๘พระยาหเวหสงขอความที่ตอวายาโคบ
และมันตกอยูบนอิสราเอล
๙ทุกคนรูเรื่องน้ี
ทัง้เอฟราอิมและคนที่อาศัยอยูในสะมาเรีย
แตคน พวก นัน้มี จิตใจที่เยอ หยิ่ง จองหอง

พวกเขาพูดวา
๑๐ “ถึงพวกอิฐน้ีจะพังลงแลว
แตเราก็จะสรางอาคารเหลา น้ีขึ้นมาใหมดวย

หินสกัด
ถึงพวกคานไมมะเดื่อจะถูกตัดเป็นชิน้ๆแลว
แตเราก็จะเอาไม สน ซี ดารเขาไปแทนที่พวก

มัน”
๑๑พระยาหเวหไดหนุนพวกขาศึกขึ้นมาตอสู

อิสราเอล *
พระองคไดยุแหยพวกศัตรูของเขา
๑๒มีคนอารามจากทางตะวันออกและคนฟีลิ

สเตียจากทางตะวันตก
และพวก เขาก็ไดอา ปาก กวางกลืน กิน

อิสราเอลเขาไป
ถึงจะเกิดเรื่องทัง้หมดน้ีแลวก็ตาม พระองค

ก็ยังไมหายโกรธอยูดี
มือของ พระองคก็ยัง คงเงื้อ ขึ้น มาฟาดพวก

เขา
๑๓ผูคนก็ ยังไม ยอมหัน กลับมาหาพระองคผู

ที่ตีสอนพวกเขา
พวกเขาก็ยังไมยอมแสวงหาพระยาหเวหผูมี

ฤทธิท์ัง้สิน้
๑๔ดัง นัน้พระ ยาหเวหจึงตัด หัวตัด หางของ

อิสราเอล
ตัดทัง้กิ่งปาลมและตนกกในวันเดียวกัน
๑๕หัวในที่ น้ี หมาย ถึงพวก ผูนํา อาวุโสและ

พวกที่มีเกียรติ
สวนหางในที่ น้ีหมาย ถึงพวก ผู พูด แทน

พระเจาที่พูดโกหก
๑๖ เพราะคนเหลานัน้ที่นําประชาชนพวกน้ีได

นําพวกเขาใหหลงทางไป
คนที่ถูก นําไป นัน้ก็ตก อยู ในความ สับสน

วุนวาย
๑๗ เพราะอยาง น้ีพระ ยาหเวหจึงไม สงสาร

ทหารหนุมของพวกเขา

และไม เมตตาพวก เด็กกําพราและพวก แม
มายของพวกเขา

เพราะประชาชนพวก น้ีทัง้หมดเป็นคน ที่ไม
เคารพพระเจาและเป็นคนชัว่ชา

และปากแตละคนก็พูดแตเรื่องโงๆ
ถึงจะเกิดเรื่องทัง้หมดน้ีแลวก็ตาม พระองค

ก็ยังไมหายโกรธอยูดี
มือของ พระองคก็ยัง คงเงื้อ ขึ้น มาฟาดพวก

เขา
๑๘ เพราะความเลวทรามของพวกเขาเผาอยู

อยางไฟ
ตอนแรกมันก็เผาหญาและหนาม
ตอมาก็ลุกลามเผาพงไมใหญในปา
และพวก มันทุก คนถูก เผากลาย เป็นควัน

มวนขึ้นไปในอากาศ
๑๙ เพราะความโกรธของพระยาหเวหผมูฤีทธิ ์

ทัง้สิน้ทําใหแผนดินนัน้ถูกเผาผลาญ
และประชาชนก็กลาย เป็นเชื้อ เพลิงสําหรับ

ไฟ นัน้ไมมี ใครพยายามชวย ชีวิตใคร
เลย

๒๐ประชาชนหัน ไปทาง ขวาและกินอยาง
ตะกละตะกลามแตก็ยังหิวอยู

พวก เขาก็ เลยหัน ไปทาง ซายและเขมือบ
เขาไปแตก็ยังไมพอ

แตละคนก็เลยหันไปกินเน้ือลูกหลานของตัว
เอง

๒๑มนัสเสหกัดกินเอฟราอิม เอฟราอิมก็กัด
กินมนัสเสห

และทัง้สองก็ไปตอสูกับยูดาห
ถึงจะเกิดเรื่องทัง้หมดน้ีแลวก็ตาม พระองค

ก็ยังไมหายโกรธอยูดี
มือของพระองคก็ยัง คงเงื้อ ขึ้น มาฟาดพวก

เขา

๑๐ ๑ เฮย ไอ พวก ที่ออกกฎหมายที่ไม
เป็นธรรม

ไอพวกที่เขียนกฎตางๆที่กดขี่คนอื่น
๒ เพื่อไม ใหคน ยากจนได รับความ ยุติธรรม

เพื่อ ปลนเอาสิทธิของคนจนที่เป็นคน
ของเรา

เพื่อจะไดไปปลนพวกแมมาย และเพื่อพวก
เด็กกําพราจะไดเป็นเหยื่อของพวกแก

๓พวกแกจะทํายังไงในวันลงโทษ
ในวันที่ความหายนะมาจากที่หางไกล

*๙:๑๑ หนุนพวกขาศึกขึน้มาตอสูอิสราเอล น่ีคงจะเป็นขอความในสําเนาตนฉบับเดิม แต
สําเนาฉบับฮีบรูที่เรามีอยูเดี๋ยวน้ี เขียนวา “พวกปฏิปักษของเรซีน”
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พวกแกจะวิ่งหนีไปใหใครชวย
และจะเก็บทรัพยสมบัติของพวกแกไวที่ไหน
๔พวก แกจะทํา อะไรไม ได เลย นอกจาก

หมอบลงในหมูนักโทษ
หรือลมลงในหมูคนที่ถูกฆาฟัน
ถึงจะเกิดเรื่องทัง้หมดน้ีแลวก็ตาม พระองค

ก็ยังไมหายโกรธอยูดี
มือของ พระองคก็ยัง คงเงื้อ ขึ้น มาฟาดพวก

เขา

พระเจาจะลงโทษอัสซีเรียดวย
๕พระยาหเวหพูดวา “เฮย ไอ พวกอัสซีเรีย

ซึ่งเป็นไมที่เราใชตีเมื่อเราโกรธ
ที่ถือไมกระบองแหงความโกรธแคนของเรา

อยูในมือ
๖ เราไดสงอัส ซีเรียไปตอสูกับชนชาติที่ไม

เคารพพระเจา
และเราสัง่ใหพวก เขาตอสูกับคน เหลา นัน้ที่

ทําใหเราโกรธ
เพื่อจะริบเอาทรัพยสมบัติของพวกนัน้
และจะเหยียบยํ่าพวกนัน้เหมือนโคลนตมบน

ถนนตางๆ
๗แตอัส ซีเรียไมรูหรอก วาเรากําลังใชพวก

เขาอยู
ในใจของพวกเขาไมไดคิดอยางนัน้
ในใจพวกเขาคิดแตจะทําลายลาง
และกําจัดชนชาติจํานวนมากใหสิน้ซากไป
๘ เพราะอัสซีเรียพูดวา
‘ผูนํากองทัพของ เราแตละ คนก็มี อํานาจ

อยางกับกษตัริย ไมใชหรือ
๙ เมือง คาล โนกลาย เป็นเหมือนเมือง คา รเค

มิชไปแลวไมใชหรือ
เมืองฮามัทกลายเป็นเหมือนเมืองอารปัดไป

แลวไมใชหรือ
เมือง สะ มา เรียกลาย เป็นเหมือนเมือง

ดามัสกัส *ไปแลวไมใชหรือ
๑๐มือของเราไดยึดอาณาจักรทัง้หลายที่มีรูป

เคารพครอบครองอยู
และรูป เคารพเหลา นัน้ยังมีฤทธิอ์ํานาจ

มากกวาพวก รูป เคารพของเยรูซาเล็ม
และสะมาเรียเสียอีก

๑๑ เราจะไม จัดการกับเยรูซาเล็มและพวก รูป
เคารพตางๆของมัน

เหมือนกับที่เราไดจัดการกับสะมาเรียและรูป
เคารพตางๆของมันหรือ’”

๑๒ เมื่อองคเจาชีวิตไดจัดการกับภู เขา
ศิ โยนและเยรูซาเล็มเสร็จเรียบรอย แลว
พระองคก็จะลงโทษกษตัริยของ อัส ซีเรีย
ที่คุย โว โออวดและมีสายตาที่หยิ่ง ผยอง
๑๓ เพราะกษตัริยของอัสซีเรียพูดวา
“ขาทําสิ่ง น้ีได ดวยพละ กําลังและสติ ปัญญา

ของขาเอง
เพราะขามีความเขาใจ
ขาได รื้อเขตแดนของชนชาติ ตางๆออก ไป

และไดปลนเอาทรัพยสมบัติของพวก
เขามา

ขาเป็นเหมือนวัว ตัวผูที่ได ชนคน พวก นัน้ที่
นัง่อยูบนบัลลังกใหลมลง

๑๔ขาใช มือของ ขา เองหยิบ ฉวยเอาทรัพย
สมบัติของชนชาติอื่นๆมา

เหมือนคนที่หยิบไขจากรังนก
และขาก็รวบรวมประเทศทัง้หลายทัว่โลกมา
เหมือนรวบรวมไขที่ถูก ทิง้ แลว ไมมีแม นก

มากระพือปีกหรืออาปากรอง”
๑๕แตพระเจาตอบเขาไปวา
อาว ขวานจะอางวาตัวมันเองยิ่งใหญกวาคน

ที่ใชมันฟันไดหรือ
หรือเลื่อยจะอาง วามันสําคัญกวาคน ที่ ใชมัน

เลื่อยไดหรือ
หรือไมพลองจะสามารถยกเจาของมันขึ้นมา

ไดหรือ
หรือไมตะบองสามารถยกผู นัน้ที่ไมใช ไมขึ้น

มาไดหรือ
๑๖ดัง นัน้ พระ ยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้

ผูเป็นองคเจาชีวิตจะสงเชื้อ โรคมาทําให
พวกทหารที่บึกบึนของอัสซีเรียซูบผอม
ไป

พระองคก็จะกอ ไฟเผา ผลาญสิ่ง ทัง้หมดที่
ทําใหอัสซีเรียยิ่งใหญ

๑๗แสง สวางของอิสราเอลจะกลาย เป็น ไฟ
พระองคผูศักดิส์ิทธิข์องอิสราเอลจะเป็น
เปลวเพลิง

พระองคจะเผา ผลาญและทําลายตน หนาม
และหญาคาทัง้หลายหมดในวันเดียว

๑๘พระ ยาหเวหจะทําลายความ สวยงามของ
ผืนปาและสวนของอัส ซีเรียจนสิน้ ซาก
ไป

*๑๐:๙ อัสซีเรียกําลังอวดถึงหกเมืองที่พวกเขาไดเอาชนะมาแลว
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และมันจะเป็นเหมือน กับคน ปวยที่ซูบ ผอม
ไป

๑๙ จะมีตนไมเหลืออยูน อยมาก
แมแตเด็กก็นับมันได

๒๐ ในวัน นัน้ คน ที่ยัง คงเหลือ อยูใน
อิสราเอล คือผู ที่รอดชีวิตจากครอบครัวของ
ยา โคบจะไม พึ่งกษตัริยอัส ซีเรียที่เคยทุบตี
พวกเขา แตพวกเขาจะพึ่งพระยาหเวหอยาง
แทจริง องคผูศักดิส์ิทธิแ์หงอิสราเอล ๒๑ จะมี
ไม กี่ คนกลับ มา *คือไม กี่ คนจากครอบครัว
ของยาโคบที่หันกลับมาหาพระเจาผูทรงฤทธิ ์

๒๒คน อิสราเอลเอย ถึง แมวาคน ของ เจา
จะมีมากมายเหมือน กับทรายที่ชายหาด
แตจะมีเพียงไม กี่ คนในพวก นัน้ที่กลับ มา
พระเจาไดออก คํา สัง่ใหทําลายชนชาติ น้ีไป
แลว การ ลงโทษอัน ยุติธรรมจะมาทวมทน
เจา ๒๓ เพราะพระยาหเวห องคเจาชีวิต ผูมี
ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ไดออก คํา สัง่ใหความ พินาศเกิด
ขึ้นกับแผนดิน น้ีทัง้หมด และพระองคจะทํา
ตามนัน้

๒๔ดัง นัน้ น่ี คือสิ่ง ที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิต ผู มี ฤทธิ ์ทัง้ สิน้ไดพูด ไว “คนของ เรา
ที่อาศัยอยูในศิ โยน เอย ไม ตองไป กลัวอัส
ซีเรีย พวกมันอาจจะตีเจาดวยไมพลองและ
ยกไมตะบองขึ้นตี เจาเหมือนกับที่คนอียิปต
เคยทํา ๒๕แตในไมชา ความโกรธของเราที่
มีตอเจาจะหมดลงและเราจะทําลายพวกมัน
ดวยความโกรธแคนของเรา

๒๖และพระยาหเวห ผูมีฤทธิท์ัง้สิน้ก็จะเอา
แสไปหวดพวกมัน เหมือนกับตอนที่พระองค
ทุบตีชาวมีเดียนที่หินของโอเรบ †ไมเทาของ
พระ ยาหเวหจะยื่น ออก ไปตอ ตานพวก มัน
พระองคจะยกมันขึ้นมาเหมือนกับที่พระองค
เคยทําในอียิปต ‡

๒๗ ในวัน นัน้ภาระของ อัส ซีเรียจะถูก ยก
ออกไปจากบา เจา และแอกของมันที่ อยูบน
คอเจาก็จะถูกทําลายไป”
กองทัพของอัสซีเรียมาบุกอิสราเอล

๒๘กองทัพของผู รุกรานไดบุกขึ้น มาถึงซาก
ปรักหักพังที่อัยยาทแลว

พวกเขาผานลานนวดขาวที่มิโกรนมาแลว
พวกเขาสะสมเสบียงไวที่มิคมาช
๒๙พวก เขาไดขาม แมน้ําตรง ทาง ขามมา บา

ราหแลว
พวกเขาพูดวา “พวกเราจะตัง้คายคางคืนที่

เกบา”
เมืองรามาหก็กลัวจนตัวสัน่
ผูคนที่กิเบอาหของซาอูลก็วิ่งหนีไปหมดแลว
๓๐นางสาวกัลลิม ¶เอย ใหรองตะโกนออกมา
ไลชาหเอย ตัง้ใจฟังใหดี
อานาโธทเอย ตอบเรามาสิ
๓๑ชาวเมืองมัดเมนาหกําลังวิ่งหนีกัน
ชาวเมืองเกบิมวิ่งหาที่หลบภัย
๓๒ ในวัน น้ี เอง กองทัพผู บุกรุกจะหยุดอยู ที่

โนบ
พวกเขาจะชูกําป้ันขึ้นเตรียมรบกับภูเขาแหง

นางสาวศิโยน
เตรียมเขา ประจัญบานกับเนิน เขาของ

เยรูซาเล็ม
๓๓ดูสิ พระยาหเวห องคเจาชีวิต ผูมีฤทธิท์ัง้

สิน้
กําลังจะตัดกิ่งไมใหญดวยกําลังอันนาสะพรึง

กลัวของพระองค
พวกตนที่อยูสูงลิบลิ่วนัน้ §ก็จะถูกโคนลง
และพวกผูสูงสงจะถูกทลายลง
๓๔พระยาหเวหจะเอาขวานฟันปาทึบลง
และตนไมอันยิ่ง ใหญอลังการของ เลบานอน

ก็จะถูกโคนลง

*๑๐:๒๑ จะมีไมกี่คนกลับมา ในภาษาฮีบรู คือคําวา “เชอารยาชูบ” ซึ่งเป็นชื่อลูกชายคน
หน่ึงของอิสยาห
†๑๐:๒๖ หินของโอเรบ ดูไดจากหนังสือผูวินิจฉัย ๗:๒๕
‡๑๐:๒๖ ไมเทา … ในอียิปต พระยาหเวหใหโมเสส ยื่นไมเทาเหนือทะเลแดง แลวทะเลแดง
ก็แยกออก ใหคนอิสราเอลหนีพนจากอํานาจของอียิปต ดเูพิ่มเติมไดจากหนังสืออพยพ ๑๔:๑-
๑๕:๒๑
¶๑๐:๓๐ กัลลิม กัลลิม เป็นเมืองอยูทางทิศใตของเยรูซาเล็ม ชื่อ น้ีหมายถึง “ลูกสาวของ
คลื่น” และอาจจะหมายถึง “นกนางนวล” นกน้ีมีเสียงดังมาก
§๑๐:๓๓ พวกตนที่อยูสูงลิบลิ่วนัน้ หมายถึง คนที่เยอหยิ่งจองหอง หรือ อาจหมายถึงศัตรู
ที่มารุกราน
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เจาชายแหงสันติสุขกําลังมา

๑๑ ๑ จะมีหนอ หน่ึง *แตกออก มาจาก
ตอแหงเจสซี

จะมีกิ่งหน่ึงงอกออกมาจากรากทัง้หลายของ
เจสซี

๒พระ วิญญาณของ พระ ยาหเวหจะสถิต อยู
บนเขา

เป็นวิญญาณแหงสติปัญญาและความเขาใจ
เป็นวิญญาณแหงการ วางแผนและฤทธิ์

อํานาจ
เป็นวิญญาณแหงความรูและการยําเกรงพระ

ยาหเวห
๓และเขาก็จะมี ความ สุขที่ จะยําเกรงพระ

ยาหเวห
เขาจะไมพิพากษาอยางชุยๆตามที่ตาเขามอง

เห็น
และเขาก็จะไมตัดสินตามขาวลือที่เขาไดยิน
๔แตเขาจะพิพากษาคนจนอยางยุติธรรม
และเขาจะตัดสินคนที่ตํ่าตอยที่สุดในแผนดิน

อยางเป็นธรรม
เมื่อเขาออกคําสัง่ ชาวโลกก็จะถูกลงโทษ †
ดวยคําพูดของเขา คนชัว่รายก็จะตองถูกฆา

ตาย ‡
๕ความดีจะเป็นเข็มขัดคาดรอบเอวของเขา
ความ ยุติธรรมจะเป็นเข็มขัดคาดบัน้เอวของ

เขา
๖หมาปาก็จะอยูดวยกันกับลูกแกะ
เสือดาวก็จะนอนอยูขางๆลูกแพะ
ลูกวัว สิงโต และวัวหนุมก็จะอยูดวยกัน
และจะมีเด็กเล็กๆคนหน่ึงคอยดูแลพวกมัน
๗ วัวและหมีจะหากินอยูดวยกันอยางสงบสุข
และลูกๆของพวกมันก็จะนอนอยูดวยกัน
และสิงโตก็จะกินฟางเหมือนวัว

๘ เด็กทารกก็เลนอยูที่ปากหลุมของงูเหาได
เด็กที่หยานม แลวก็เอามือแหยเขาไปใน รัง

ของงูพิษได
๙พวกเขาจะไมทํารายหรือทําลายซึ่งกันและ

กันตลอดทัว่ภูเขาอันศักดิส์ิทธิข์องเรา
เพราะทัง้ โลกก็จะเต็ม ไป ดวยความ รูเรื่อง

ของพระ ยาหเวห เหมือน กับน้ําที่
ปกคลุมอยูทัว่ทองทะเลนัน้

๑๐ ในเวลา นัน้ รากของเจส ซี ¶ก็จะยืน
ขึ้นมาเหมือนธงใหกับชนชาติทัง้หลาย และ
ชนชาติทัง้หลายก็จะมาปรึกษาเขา และที่อยู
ของเขาก็จะเต็มไปดวยเกียรติและศักดิศ์รี

๑๑ ในเวลา นัน้ องคเจาชีวิตก็จะยกมือของ
พระองคขึ้นอีก ครัง้ หน่ึง เพื่อจะเอาคน ของ
พระองคที่ยังเหลืออยูคืนมาจากอัสซีเรีย จาก
อียิปตทาง เหนือ จากอียิปตทาง ใต §จาก
เอธิโอเปีย จากเอลาม จากบาบิ โลน **จาก
ฮามัท และจากเกาะและชายฝ่ังทะเล
๑๒พระองคจะยกธงขึ้นใหกับชนชาติตางๆ
และพระองคก็จะรวบรวมคนที่ถูกขับไลออก

ไปจากอิสราเอลกลับมา
และพระองคก็จะรวบรวมคน ยู ดาหที่เคย

กระจัดกระจายไป นัน้จากทัว่ ทัง้สี่ มุม
โลก

๑๓ เอฟราอิมก็จะเลิกอิจฉา
และยูดาหก็จะเลิกทําตัวเป็นศัตรู
เอฟราอิมก็จะไมอิจฉายูดาห
และยูดาหก็จะไมเป็นศัตรูกับเอฟราอิม
๑๔แตทัง้อิสราเอลและยูดาห
ก็จะโฉบเขาโจมตีดานหลังของคน ฟีลิ ส เตีย

††ไปทางดานตะวันตก
และพวก เขาก็จะรวม กันปลนทรัพยสมบัติ

ของผูคนทางตะวันออกดวย

*๑๑:๑ หนอหน่ึง หมายถึงกษตัริยองคหน่ึงที่จะมาจากครอบครัวของกษตัริยดาวิดที่เป็นลูก
ของเจสซี
†๑๑:๔ เมื่อเขาออกคําสั่ง … ถูกลงโทษ หรือแปลตรงๆไดวา “เขาจะตีโลกดวยไมตะบอง
แหงปากของเขา”
‡๑๑:๔ ดวยคําพูดของเขา … ถูกฆาตาย หรือแปลตรงๆไดวา “ดวยลมแหงริมฝีปากของ
เขา เขาก็จะฆาคนชัว่ราย”
¶๑๑:๑๐ รากของเจสซี หมายถึง กษตัริยองคหน่ึงที่มาจากครอบครัวของเจสซี
§๑๑:๑๑ อียิปตทางใต หรือแปลตรงๆไดวา “ปัทโรส”
**๑๑:๑๑ บาบิโลน หรือแปลตรงๆไดวา “ชินาร”
††๑๑:๑๔ ฟีลิสเตีย คนที่อาศัยอยูตามชายฝ่ังของปาเลสไตน พวกน้ีเป็นศัตรูของอิสราเอล
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รวมทัง้เมืองเอโดม และโมอับ *ที่จะตกอยูใน
เงื้อมมือของพวกเขา

และคนอัมโมนก็จะเชื่อฟังพวกเขา
๑๕และพระยาหเวหก็จะทําลายอาวของทะเล

แหงอียิปตใหสิน้ซากไป
และพระองคจะซัด มือของ พระองคเหนือแม

น้ํายูเฟรติส ดวยลมแรง
และพระองคจะแบงแมน้ํา นัน้ออก เป็นลํา น้ํา

เล็กๆเจ็ดสาย
แมแตคนที่สวมรองเทาสานก็เดินขามไปได
๑๖ จะมีถนน ทางหลวงจากอัส ซีเรียใหคน ที่

เหลือของพระองคใชกลับมา
อยางที่อิสราเอลมีตอนที่พวก เขาขึ้นมาจาก

แผนดินอียิปต

เพลงสรรเสริญพระเจา

๑๒ ๑ ในเวลานัน้เจาจะพูดวา
“ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจาจะ

ขอบคุณพระองค
ใชแลว พระองคโกรธขาพเจาอยู
ขอ ใหความ โกรธของ พระองคหัน ไปจาก

ขาพเจาดวยเถิด
ขอใหพระองคปลอบโยนขาพเจาดวยเถิด †
๒ดูสิ พระเจาคือผูชวยใหรอดของขาพเจา
ขาพเจาจะไว วางใจใน พระองคและขาพเจา

จะไมกลัว
เพราะพระ ยาหเวห พระ ยาหเวหนัน่ แหละ

เป็นกําลังและที่ปกป องของขาพเจา
และพระองคได มา เป็นผู ชวย ให รอดของ

ขาพเจา”
๓พวกเจาจะตักน้ําอยางมีความสุข
จากพวกบอน้ําแหงความรอด
๔และในตอนนัน้ พวกเจาจะพูดวา
“ใหขอบคุณพระยาหเวหกันเถิด ใหรองเรียก

ชื่อของพระองคเถิด
ใหประกาศใหชนชาติทัง้หลายรูถึงสิ่งตางๆที่

พระองคทํานัน้
ใหประกาศวาพระองคนัน้ยิ่งใหญขนาดไหน
๕ รอง เพลงสรรเสริญให กับพระ ยาหเวห

เพราะพระองคไดทําสิ่งตางๆที่ยิ่งใหญ
ใหสิ่งน้ีเป็นที่รูกันไปทัว่โลก

๖ชาว ศิ โยนเอย โห รองและรอง เพลงดวย
ความสุขเถิด

เพราะองค ผู ศักดิส์ิทธิข์อง อิสราเอลนัน้ยิ่ง
ใหญทามกลางพวกเจา”

ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับบาบิโลน

๑๓ ๑อิส ยาหลูกของอา มอส ได รับ
ขอความ น้ีเกี่ยว กับบา บิ โลนผาน

ทางนิมิต ๒พระยาหเวหพูดวา
“ยกธงขึ้นบนภูเขาที่ไมมีตนไมขึ้นนัน้
ใหรองตะโกนเรียกทหารทัง้หลาย
กวักมือเรียกพวกเขาใหเขาไป
ทางประตูเหลานัน้ของพวกสูงศักดิ ์
๓ เราไดออกคําสัง่กับคนพวกนัน้ที่เราไดแยก

ออกมาโดยเฉพาะสําหรับเรา
เราไดเรียกพวก นักรบของ เราที่มีความ ภาค

ภูมิใจและมีความมัน่ใจใหไปลงโทษคน
พวกนัน้ที่เราโกรธ”

๔ “ฟังดู สิ มีเสียงดังอึกทึกบนภูเขาพวกนัน้
มันฟังดู เหมือนเสียงของคนเป็นจํานวน
มาก

ฟัง ดู สิ มีเสียงอึกทึกครึกโครมทามกลาง
อาณาจักรตางๆ

ชนชาติทัง้หลายตางก็มารวมตัวกัน
พระยาหเวห ผูมีฤทธิท์ัง้สิน้กําลังรวบรวมพล

เพื่อทําสงคราม
๕พวกเขามาจากดินแดนอันแสนไกลมาจาก

สุดขอบฟ า
พระ ยาหเวหและอาวุธแหง ความ โกรธของ

พระองคกําลังมา เพื่อทําลายแผนดิน น้ี
ทัง้หมด”

๖ รองโหยไหสิ เพราะวันของพระยาหเวหใกล
มาถึงแลว

วันนัน้จะมากับความหายนะที่มาจากพระเจา
ผูทรงฤทธิ์

๗ดังนัน้ มือทุกมือก็จะหมดแรง
ความกลาของทุกคนก็จะหลอมละลายไป
๘และพวก เขาจะขวัญ หนีดีฝอและพบ กับ

ความเจ็บปวดและความทุกขทรมาน
พวกเขาจะเจ็บปวดเหมือนกับผูหญิงที่กําลัง

คลอดลูก

*๑๑:๑๔ เอโดม และโมอับ เอโดม โมอับ และอัมโมน เป็นสามประเทศที่อยูทางตะวันออก
ของอิสราเอล เป็นศัตรูของอิสราเอลมาชานานแลว
†๑๒:๑ ขอให … ขาพเจาดวยเถิด หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “แตความโกรธของพระองค
ไดหันไปจากขาพเจา และพระองคไดปลอบโยนขาพเจา”
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พวกเขาจะมองหน ากันอยางตกตะลึง
ใบหน าของพวกเขาจะแดงเหมือนเปลวเพลิง
๙ดูสิ วันของพระยาหเวหกําลังมา
เป็นวันอันโหด ราย เพราะความ โกรธ แคน

ความโกรธที่ลุกเป็นไฟ
เพื่อทําใหแผนดินน้ีรกรางวางเปลา
เพื่อกําจัดพวกคนบาปใหหมดไปจากมัน
๑๐ดวงดาวตางๆในทองฟ าและหมูดาวนัน้จะ

ไมสองแสงของพวกมัน
ดวงอาทิตยก็จะมืดเมื่อมัน ขึ้น มาและดวง

จันทรจะไมฉายแสงของมัน
๑๑พระยาหเวหพูดวา
“เราจะลงโทษโลก น้ีสําหรับความ ชัว่ ชาของ

มัน
เราจะลงโทษคน เลว ทรามสําหรับความ ผิด

บาปของมัน
เราจะทําใหความเยอหยิ่งของคนจองหองจบ

สิน้ไป
และเราจะทําลายความ หยิ่ง ยโสของคน โหด

ราย
๑๒ เราจะทําใหมนุษย น้ีหา ยากยิ่ง กวาทองคํา

เน้ือดี
และทําใหผูคนหา ยากยิ่ง กวาทองคําแหง โอ

ฟีร
๑๓ดังนัน้เราจะทําใหทองฟ าสะเทือนสะทาน
และแผนดินโลกก็จะถูกสัน่สะเทือนหลุดออก

จากที่ของมัน”
ดวยความ โกรธ แคนของพระ ยาหเวห ผู มี

ฤทธิท์ัง้สิน้
สิ่ง น้ีจะเกิด ขึ้นในวัน ที่ความ โกรธของ

พระองคลุกเป็นไฟขึ้นมา
๑๔แลวคนตางชาติที่อยูในบา บิ โลนก็จะกลับ

ไปหาคนของตัวเองและวิ่งหนีกลับไปยัง
ดินแดนของตัวเอง

เหมือนกวางที่ถูกลา และเหมือนแกะที่ไมมีผู
เลีย้ง

๑๕ เมื่อศัตรูเจอคนที่หลบซอนอยู คนนัน้ก็จะ
ถูกแทงตาย

ใครที่ถูกจับไดก็จะถูกฆาดวยดาบ
๑๖ลูก เล็กเด็ก แดงของพวก เขาก็จะถูก ฟาด

เป็นชิน้ๆตอหน าตอตาพวกเขา

บานของ พวก เขาก็จะถูก ปลนและภรรยา
ของพวกเขาก็จะถูกขมขืน

๑๗พระยาหเวหพูดวา
“ดู ไว เรากําลังยุแหยชาวมีเดียใหโจมตีบาบิ

โลน
พวกชาวมีเดียน้ีไมสนเรื่องเงินทอง
๑๘คันธนูของพวกเขาจะฆาคนหนุมๆ
พวกเขาจะไมเมตตาตอเด็กๆและพวกเขาไม

มองเด็กดวยความสงสาร
๑๙บา ลิ โลน อาณาจักรที่สวยงามที่สุดใน

ทามกลางอาณาจักรทัง้หลาย เมืองที่คน
บาบิโลน *ภาคภูมิใจมาก †

บาบิ โลนก็จะเป็นเหมือนเมืองโสโดมและโก
โมราห ตอนที่พระเจาโคนลมสองเมือง
นัน้

๒๐ จะไมมใีครอยทูีนั่น่ไดอีกตอไปและจะไมมี
ใครตัง้รกรากที่นัน่ไดอีกตลอดชัว่ลูกชัว่
หลาน

คนอาหรับก็จะไมตัง้ เต็นทที่ นัน่และพวกคน
เลีย้งแกะก็จะไมเอาแกะมานอนลงที่นัน่

๒๑แตสัตวปาจะมานอนลงที่นัน่
และพวกบานในเมืองบาบิโลนจะเต็มไปดวย

พวกหมาปา
พวกนกกระจอกเทศจะมาอาศัยอยูที่นัน่
และพวกปีศาจในรูปแพะจะมาวิ่งเลนอยูแถว

นัน้
๒๒พวกหมาไนก็จะมาเหาหอนอยูบนหอคอย

ของบาบิโลน
และพวก หมาปาก็จะมาเหา หอนใน วังอัน

สวยงามของบาบิโลน
จุดจบของบาบิโลนใกลมาถึงแลว
และพระองคจะไมตอ เวลาใหกับพวกเขาอีก

แลว”
อิสราเอลจะกลับบาน

๑๔ ๑แตพระ ยาหเวหจะเมตตาตอยา
โคบ พระองคจะเลือกคน อิสราเอล

อีก ครัง้ พระองคจะ ใหพวก เขาอยูอยาง
ปลอดภัยในแผนดินของพวกเขาเอง และคน
ตางชาติก็จะมาสมทบกับพวกเขาและมาเป็น
สมาชิกใน ครอบครัวของ ยา โคบ ๒ชนชาติ

*๑๓:๑๙ คนบาบิโลน ในที่น้ีคือ คนเคลเดีย เคลเดียเป็นเผาหน่ึงที่อยูในบาบิโลนสวนใต ที่
ขึ้นมาครอบครองบาบิโลนทัง้หมดในปี ๖๒๖ กอน ค.ศ.
†๑๓:๑๙ คนบาบิโลนภาคภูมิใจมาก หรือ แปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เมืองที่เป็นสงาราศีและ
ความภาคภูมิใจของคนเคลเดีย”
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ตางๆเหลา นัน้จะนําพวก อิสราเอลกลับ ไป
ยังบาน เมืองของ คน อิสราเอล เอง และ
ครอบครัวของ อิสราเอลก็จะเอาคนตางชาติ
เหลานัน้ทัง้ชายและหญิง มาเป็นทาสในแผน
ดินของพระยาหเวห คนอิสราเอลจะจับคนที่
เคยจับพวก เขาไปเป็น ทาส มาเป็น ทาสเสีย
เอง และคน อิสราเอลก็จะปกครองเหนือคน
พวกนัน้ที่เคยขมเหงอิสราเอลมากอน

เพลงแกลงครํ่าครวญในงานศพ
ของกษัตริยบาบิโลน

๓ เมื่อพระ ยาหเวหใหเจาได หลุด พนจาก
ความเจ็บปวด ความเดือดรอน และการถูก
บังคับใหทํางานอยาง ทาส ๔ เมื่อ ถึงตอน นัน้
เจาจะ ไดรอง เพลงเยาะ เยยกษตัริยของบาบิ
โลนวา
“นาสมเพชจริงๆที่กษตัริยที่โหดรายนัน้ พบ

กับจุดจบอยางน้ี
นาสมเพชจริงๆที่การปกครองดวยความเยอ

หยิ่งจองหองนัน้พบกับจุดจบอยางน้ี
๕พระ ยาหเวหได หักไม ตะบองของพวก เลว

ทราม
พระองคไดหักไมคทาของพวกผูครอบครอง

ทิง้ไป
๖กษตัริยบา บิ โลนตีชนชาติทัง้ หลายดวย

ความโกรธ ตีพวกเขาอยางไมหยุดยัง้
ครอบครองชนชาติทัง้ หลายดวยความ โกรธ

ขมเหงคนอยางไมเคยผอนปรน
๗แตตอน น้ี ทัง้แผน ดิน โลกก็พัก ผอนและ

สงบเงียบ
ผูคนก็เริ่มรองเพลงกัน
๘แมแตพวก ตนสนและสน ซี ดารของ

เลบานอนก็ยังดีใจเพราะเจาพายแพ
พวกตนไมนัน้พูดวา ‘ตัง้แตเจาถูกโคนลมลง

ก็ไมมีใครมาตัดพวกเราอีกเลย’
๙แดนคนตายเบื้องลางยังตื่นเตนดีใจที่จะได

เจอกับเจาเมื่อเจาไปถึง
มันปลุกวิญญาณ ตางๆของ คน ตายเพื่อมา

ตอนรับเจา
มันปลุกวิญญาณของทุกคนที่เคยเป็นผูนําใน

โลกน้ี

มันบังคับใหทุก คนที่เคยเป็นกษตัริยของ
ชนชาติทัง้ หลายใหลุก ขึ้นจากบัลลังก
ของพวกเขา

๑๐พวก นัน้ทุก คนจะพูดกับ เจาวา ‘เจาได
กลายเป็นผูออนแอเหมือนพวกเราแลว

เจาเป็นเหมือนกับพวกเราแลว’
๑๑สงาราศีเจาถูกนําลงมาถึงแดนคนตาย
พรอมๆกับเสียงพิณตางๆของเจา
ตัวหนอนแมลงวันก็แผอยูใตเจาเหมือนเตียง
และพวกตัวหนอนก็คลุมเจาเหมือนผาหม
๑๒นา สมเพชจริงๆที่เจาตกลง มาจากสวรรค

ซะสูงขนาดนัน้
เจาผูเป็นดาวรุง และลูกของรุงอรุณ
ดูเจาสิ ถูกโคนลงมาบนดินแลว
ถึงเจาจะเคยเป็นผู พิชิตชนชาติทัง้ หลาย

ก็ตาม
๑๓ เจาคิดในใจวา ‘เราจะขึ้นไปบนสวรรค
เราจะยกบัลลังกของ เราขึ้น สูงเหนือหมู ดาว

ของพระเจา
เราจะนัง่อยูบนภูเขาที่พวกเทพมาชุมนุมกัน

บนเนินลาดของภูเขาซับฟอน *
๑๔ เราจะขึ้นไปเหนือเมฆ
เราจะเป็นเหมือนกับพระเจาผูสูงสุด’
๑๕แตเจากลับถูกนําลงมาที่แดนคนตายน้ี
มาอยูในสวนที่ลึกที่สุดของหลุมน้ี
๑๖คนเหลานัน้ที่เห็นเจา ก็จะจองเจา
พวกเขาจะคิดอยางน้ีเกี่ยวกับเจา
‘น่ีนะหรือเป็นคนเดียวกันกับที่ทําใหแผนดิน

โลกไหว
คนที่ทําใหอาณาจักรตางๆสะเทือนสะทาน
๑๗ น่ี นะ หรือคน ที่ทําใหแผน ดิน โลกกลาย

เป็นที่รกรางวางเปลาและพังทลายเมือง
ตางๆของมัน

น่ีนะหรือคนที่ไมยอมปลอยใหเชลยของเขา
กลับบาน’

๑๘กษตัริยทัง้หมดของชนชาติทัง้ หลาย ตาง
ก็ถูกฝังอยางสมเกียรติ

ตางคนตางอยูในอุโมงคฝังศพของตน
๑๙แตเจากลับถูก โยนออกมาจากหลุมฝังศพ

ของเจา
เหมือนกับซากศพที่นาขยะแขยง
เจาถูกทับดวยศพของคนเหลานัน้ที่ถูกฆาใน

สนามรบ ที่ถูกดาบแทง

*๑๔:๑๓ ภูเขาซับฟอน คําฮีบรู น้ีหมายถึง “ทางเหนือ หรือที่หลบซอน” หรือเป็นภูเขาบน
สวรรคที่พวกพระเจาของคนคะนาอันประชุมกัน
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ที่ลงไปในหลุมแหงความตายที่เป็นหิน
เจาเป็นเหมือนซากศพที่ถูกคน เหยียบ ยํ่า

ไปมา
๒๐ เจาจะไม ไดถูก ฝังรวม กับกษตัริย อื่นๆ

เหลานัน้
เพราะเจาไดทําลายประเทศของเจาเอง
เจาไดฆาคนของเจาเอง
อยาใหมีใครพูดถึงลูกหลานของพวกที่ทําสิ่ง

ที่ชัว่รายนัน้อีกเลย
๒๑ เตรียมที่สําหรับฆาพวก ลูกชายของ เขา

เพราะความบาปของพอของพวกเขา
ขออยาใหพวกเขาไดลุกขึ้นมายึดครองโลกน้ี

หรือใหโลกน้ีเต็มไปดวยเมืองตางๆของ
พวกเขา”

๒๒พระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้พูดวา “เรา
จะลุกขึ้นมาตอสูกับพวกเขา เราจะทําลายบา
บิ โลน เราจะทําใหชื่อ เสียงของ มันหมด ไป
เราจะไมปลอยใหมี ใครรอดชีวิต รวมถึงลูก
และหลานของเจาดวย” ๒๓พระยาหเวห ผูมี
ฤทธิท์ัง้สิน้ พูดวา “เราจะทําใหบาบโิลนกลาย
เป็นที่อยูของพวกเมนและเป็นหนองน้ํา เรา
จะกวาดมันทิง้ไปเหมือนใชไมกวาด”

พระเจาจะลงโทษอัสซีเรีย
๒๔พระยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์ทัง้ สิน้ไดสาบานไว

อยางน้ีวา
“เราตัง้ใจจะใหมันเป็นยังไง
มันก็จะเกิดขึ้นอยางนัน้
เราไดวางแผนไววายังไง
มันก็จะเป็นไปตามนัน้
๒๕ เราจะหักอัสซีเรีย *ทิง้ในแผนดินของเรา
เราจะเหยียบ ยํ่าพวก มันบนภูเขา ทัง้ หลาย

ของเรา
เราจะเอาทัง้ แอกที่อัสซีเรียวาง ไวบนคอของ

ยูดาห
และภาระ หนักของ อัส ซีเรียที่ยู ดาหแบก ไว

ออกไป”
๒๖ น่ีคือแผนที่ไดวางไวสําหรับโลกทัง้โลก
และน่ีคือมือของพระองคที่ยื่นออกไปจัดการ

กับชนชาติทัง้หลาย
๒๗ เพราะเมื่อพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ได

วางแผน
ใครจะลมเลิกมันได

เมื่อพระองคยื่น มือของ พระองคออก ไป
จัดการ

ใครจะหันมันกลับได
ขาวสารของพระเจาถึงคนฟีลิสเตีย
๒๘ ในปีที่กษตัริยอา หัสตาย †ขาวสาร น้ีได

มาถึงวา
๒๙ “พวกเจาคนฟีลิสเตียทุกคน
อยาไดดีใจเลยที่ไมตะบองที่ตีพวกเจานัน้ได

หักไปแลว
เพราะจากครอบครัวของงู ตัว นัน้ก็จะเกิดงู

พิษที่อันตรายกวาตัวมันขึ้นมา
และลูกของมันนัน้ก็จะเป็นงูไฟที่บินได
๓๐คน ยากจนที่สุดจะมี กินอยาง เหลือเฟือ

เหมือนแกะเล็มหญา
และคนขัดสนก็จะนอนลงอยางปลอดภัย
แตเราจะทําใหครอบครัวของ เจาอด อาหาร

ตาย
และคนที่เหลืออยูของเจา เราจะฆาเสีย
๓๑ประตู เมืองเอย รองครํ่าครวญเถิด เมือง

เอย รองไหออกมา
คน ฟีลิ ส เตียทุกคน เอย ใหพวก เจากลัวจน

หลอมละลายไป
ดูทางเหนือนัน้ซิ มีควันตลบฟ ุงขึ้นมาแลว
และกองทัพที่กําลังลงมานัน้ ไมมีใครในพวก

เขาที่ตามไมทัน”
๓๒ จะตอบกับพวก ผู สง ขาวที่มาจากฟี ลิ ส

เตียนัน้วายังไงดี ใหตอบพวกมันไปวา
“พระยาหเวหตัง้ศโิยนใหแข็งแรง และแมแต

คน ยากจนของ พระองคก็ยังเขาไปหลบ
ภัยในเมืองศิโยนได”

ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับคนโมอับ

๑๕ ๑ น่ีคือขาวสาร เกี่ยวกับโมอับ
ภายในคืนเดียว กองทัพศัตรูไดมา

ยึดเอาทรัพยสมบัติของเมือ งอารใน โม
อับ

และทําลายเมืองนัน้ไป
ภายในคืนเดียว กองทัพศัตรูไดเขามายึดเอา

ทรัพยสมบัติของเมืองคีรในโมอับ
และทําลายเมืองนัน้
๒ชาวดีโบนไดขึ้นไปยังวิหารของพวกเขา

*๑๔:๒๕ อัสซีเรีย เป็นชนชาติที่มีอํานาจ ตัง้อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอล
†๑๔:๒๘ ปีที่กษัตริยอาหัสตาย คือประมาณปี ๗๒๗ กอนพระเยซูมาเกิด
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ขึ้น ไปยังสถาน ที่ นมัสการของพวก เขาเพื่อ
รองไหครํ่าครวญกัน

คน โม อับรอง ครํ่าครวญให กับเมือง เน โบ
*และเมืองเมเดบา †

ทุกคนโกนหัว โกนเคราไวทุกขกัน
๓ตามทอง ถนนของ พวก เขาผูคนก็สวม

เสื้อผากระสอบไวทุกขกัน
บนดาดฟ าและลาน นัด พบ ทุก คนรอง หม

รองไห ลมตัวลงในกองน้ําตา
๔คนในเมืองเฮชโบน และเอเลอาเลห
สงเสียงรอง ดังไปไกลถึงเมืองยาฮาส
เพราะอยาง น้ีจึงทําใหพวก ผูชายที่ถือ อาวุธ

ของโมอับ
พลอยรองเสียง ดังไป ดวยความ อก สัน่ ขวัญ

แขวน
๕ จิตใจของ ผมรองดวยความ เศราให กับโม

อับ
คนของโมอับวิ่งหนีไปไกลถึงโศอาร ไปถึงเอ

กลัทเชลีชิยาห
ผูคนหนีขึ้นไปตามทางบนภูเขาไปถึงลูฮีท
พวกเขาก็รองไหในระหวางทางที่ ไปโฮโรนา

อิม พวกเขารองไหเสียงดังมาก
๖ลําธารนิมริมไดเหือดแหงไป
หญาก็เหี่ยวแหงตาย
พืชพันธุก็ตายหมด
ไมเหลือความเขียวขจีใหเห็นอีกเลย
๗ เพราะเหตุ น้ี พวก เขาจึงไดขน ยายทรัพย

สมบัติที่พวก เขาหา มา ไดและสิ่ง ที่พวก
เขาไดเก็บสะสมไว

ขามพรมแดนตรงลําหวยตนป อปหลา ‡
๘ เสียงรองดังระงมไปทัว่เขตแดนของโมอับ
เสียง รองของพวก เขาดังไป ไกลถึงเมือง เอ

กลาอิมและดังไปถึงเมืองเบเออรเอลิม
๙และน้ําในเมืองดีโมน ¶เต็มไปดวยเลือด

ใช แลว เรายาหเวหจะนําความทุกข ยาก
มากกวาน้ีมาใหกับดีโมนอีก

สวนคนโมอับที่หลบหนีและหลงเหลืออยูใน
แผนดิน

เราจะสงสิงโตมากัดกินพวกเขา

๑๖ ๑ ใหสง สวยพวก ลูก แกะไป ใหกับผู
ปกครองแผนดิน

ใหสงลูก แกะจากเสลา ผานทะเลทรายไป
ยังภูเขาแหงนางสาวศิโยน
๒สาวๆของ โม อับ อยูตรงทา ลุย ขามของ

แมน้ําอารโนน
พวก เขาเป็นเหมือน กับนก นอย

กระดุกกระดิกปีกไปมา
เหมือนลูกนกที่ตกจากรังกระจัดกระจายอยู
๓พวกเขาพูดวา “ขอคําแนะนําหนอย ชวย

บอกหนอยวาจะทํายังไงดี
ตอนเที่ยงวัน ชวยใหรมเงาเหมือนกลางคืน

หนอย §
ชวยแอบซอนพวกเราที่ถูกขับไลออกมาจาก

แผนดินของตนเอง
อยามอบพวกเราที่หนีมาหลบภัยให กับศัตรู

เลย
๔ปลอยใหพวกเราที่ถูกขับไลออกมาจากโม

อับตัง้รกรากอยูกับทานดวยเถิด
ขอ ใหเป็นที่ หลบ ภัยสําหรับพวก เราจาก ผู

ทําลาย”
เมื่อพวกที่มาปลนสะดมโมอับหยุดแลว
และการทําลายไดจบลงแลว
และพวก นัน้ที่เหยียบ ยํ่าแผน ดินได หายตัว

ไปแลว
๕ เมื่อนัน้ จะมีบัลลังกถูกตัง้ขึ้นในเต็นทของ

ดาวิด *ดวยความรักมัน่คง
และผูที่นัง่บนบัลลังกนัน้ก็จะสัตยซื่อ คนผูน้ี

จะตัดสินอยาง ยุติธรรมและจะไวในการ
ทําสิ่งที่ถูกตอง

*๑๕:๒ เนโบ ชื่อของเมืองหน่ึงในโมอับ และเป็นชื่อของเทพเจาองคหน่ึงของพวกเขา
†๑๕:๒ เมเดบา เป็นชื่อเมืองหน่ึงในโมอับ ชื่อ น้ีเหมือนคําในภาษาฮีบรูที่แปลวา “เศรา ใจ
มาก”
‡๑๕:๗ ลําหวยตนป อปหลา เป็นลําหวยเล็กๆในประเทศโมอับ หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา
“ลําหวยอาราบา”
¶๑๕:๙ ดีโมน ชื่อน้ีคลายกับคําในภาษาฮีบรูหมายถึง “เลือด”
§๑๖:๓ ชวยใหรมเงาเหมือนกลางคืนหนอย ประโยคน้ีหมายถึง “ชวยปกป องเราจากศัตรู
ดวย”
*๑๖:๕ ในเต็นทของดาวิด หรือ “ในราชวงศของกษตัริยดาวิด”
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๖พวก เราไดยิน วา คน โม อับ นัน้เยอ หยิ่ง
จองหองมาก

เราไดยินเกี่ยวกับความหยิ่งยโส ความทะนง
ตน และความเดือดดาลของเขา

เรื่องที่พวกเขาโออวดนัน้
ไมเป็นความจริง
๗ดังนัน้ชาวโมอับเอย ใหพวกเจาทุกคนรอง

ครํ่าครวญสําหรับชนชาติของตนเถิด
ใหโอด ครวญอยางสะเทือน ใจถึงขนม เคกที่

เอร็ดอรอยที่ ทําจากลูกเกดของเมือง คีร
หะเรเชท †

๘สวนองุนของเฮชโบน และเถาองุนของสิบ
มาหไมสามารถออกรวงได

เพราะพวก เจา นายของชนชาติ ตางๆได พัง
ถลายเถาองุนพวกนัน้ไป

เถาองุนพวกน้ีเคยแผไปไกลถึงเมืองยาเซอร
พวกมันเคยเลื้อย ไปถึงทะเล ทราย กิ่ง กาน

ของมันเคยแผ กระจาย และขามทะเล
ไป

๙ เพราะอยางน้ี ผมถึงไดรองไหรวมกับคนยา
เซอรสําหรับสวนองุนของสิบมาห

เฮช โบนและเอ เลอ าเลห เอย ผมจะราดคุณ
ดวยน้ําตาของผม

เพราะเสียงโห รอง ยินดีกับการ เก็บ เกี่ยวผล
ไมและเมล็ดขาวไดหยุดไปแลว ‡

๑๐ความสุขสนุกสนานไดถูกยึดไปจากสวนที่
เกิดผลนัน้แลว

และในสวน องุนทัง้ หลายก็ไมมีเสียง เพลง
หรือเสียงโหรองยินดีอีกตอไป

ไมมีใครเหยียบยํ่าองุนในบอยํ่าอีก
เสียงโห รอง ยินดีของพวก คน เก็บ เกี่ยวได

หยุดไป

๑๑ เพราะอยาง น้ี จิตใจของ ผมไดรอง
ครํ่าครวญให กับโม อับเหมือน กับเสียง
พิณในงานศพ

และสวนลึกของผมก็รองไหใหกับคีรเฮเรส ¶
๑๒ เมื่อคนโมอับขึ้นไปทีน่มัสการของเขา เมื่อ

พวก เขาเขาไปในสถาน ที่ ศักดิส์ิทธิข์อง
เขา

พวกเขาก็อธิษฐานจนหมดแรง
แตมันก็ไมมีประโยชนอะไร

๑๓ นัน่ คือขาวสารที่พระ ยาหเวหพูดใน
อดีตเกี่ยว กับคน โม อับ ๑๔แตเดี๋ยว น้ี พระ
ยาหเวห บอกวา “ในอีกสามปี ตรงเผงอยาง
กับที่ลูกจางนับ วัน เวลาที่เขาตกลงทํางาน
ศักดิศ์รีของ โมอับก็จะถูก ลบหลู ถึง แมจะมี
คนมากมายก็ตาม แตในที่สุดก็จะมีไมกี่ คน
เหลือรอด §และพวกมันก็จะออนแอดวย”

ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับดามัสกัส

๑๗ ๑ น่ีคือขาวสาร **เกี่ยว กับดามัสกัส
††

“ดูสิ ในไมชาดามัสกัสจะไมเป็นเมืองอีกแลว
มันจะกลายเป็นกองซากปรักหักพัง
๒หมูบานตางๆของเมืองอารโรเออร ‡‡จะถูก

ทอดทิง้ตลอดไป
มันจะเป็นที่สําหรับฝูงแพะแกะ
ฝูง แพะ แกะจะนอนกัน อยูที่ นัน่และจะไมมี

ใครมายุงกับพวกมัน
๓ป อมปราการของเมืองเอฟราอิมจะหายไป
และจะไมมีกษตัริยปกครองในดามัสกัสอีก

แลว
พวก อา รัม *ที่ยังหลง เหลือ อยูจะ ถูกหยาม

เกียรติเหมือน กับที่คน อิสราเอลกําลัง
เป็นอยู”

พระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้พูดไววาอยางนัน้
†๑๖:๗ คีรหะเรเชท เป็นเมืองหน่ึงในประเทศโมอับ
‡๑๖:๙ เพราะเสียงโหรอง … หยุดไปแลว หรือแปลไดอีกวา “เสียงโหรองของศัตรูไดตกลง
มาบนผลไมที่สุกงอมและการเก็บเกี่ยวของเจาแลว”
¶๑๖:๑๑ คีรเฮเรส น่ีคือ เมืองคีรเฮเรสเซ็ท เป็นเมืองหน่ึงในประเทศโมอับ มีความหมายวา
“เมืองที่ถูกเลือกมาเพื่อทําลาย” หรือแปลตรงๆตามภาษาฮีบรูไดวา “เศษหมอแตก”
§๑๖:๑๔ ไมกี่คนเหลือรอด หรือ “ไมมีอํานาจ”
**๑๗:๑ ขาวสาร หรือ แปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ภาระ”
††๑๗:๑ ดามัสกัส เป็นเมืองหน่ึงในประเทศอารัม หรือซีเรีย
‡‡๑๗:๒ อารโรเออร เป็นสถานที่แหงหน่ึงในประเทศอารัม (ซีเรีย)
*๑๗:๓ อารัม เมืองทางตอนเหนือของอิสราเอล
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๔ “ในเวลานัน้ศักดิศ์รีของยาโคบจะตกตํ่า
และความ อวนของ เขาก็จะกลาย เป็นผอมขี้

กาง
๕อิสราเอลจะถูก ตัด ลงเหมือน กับคน เกี่ยว

ขาวเกี่ยว ตนที่ ยังยืนตน อยูและมือของ
พวกเขาเกี่ยวรวงขาว

อิสราเอลจะวาง เปลาเหมือน กับทอง ทุงใน
หุบเขาเรฟาอิม †หลัง จากที่คนมาเก็บ
เอาเศษรวงขาวไปหมดแลว

๖ จะมีคน เหลือ อยูในอิสราเอลนอย มาก
เหมือนกับตอนที่ตนมะเดื่อถูกตี

แลวเหลือแคสองสามลูกอยูบนกิ่งบนสุดหรือ
เหลือสี่หาลูกบนกิ่งที่ออกลูกดกนัน้”

พระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้พูดไววาอยางน้ี
๗ ในวัน นัน้ผูคนก็จะวางใจในพระเจาผู

สรางพวก เขา พวก เขาจะพึ่งพาผู ศักดิส์ิทธิ ์
ของอิสราเอล ๘พวกเขาจะไมวางใจในแทน
บูชาตางๆที่พวก เขาสรางขึ้นมากับมือ และ
พวกเขาก็จะไมพึงพาพวกเสาเจาแมอาเชรา
ห และแทนบูชาสําหรับเผาเครื่องหอมที่พวก
เขาสรางขึ้นมากับน้ิวของพวกเขาเอง

๙ ในเวลานัน้ เมืองป อมปราการตางๆของ
พวก เขาก็จะรกราง เหมือนตอนที่คน ฮี ไวต
และคน อา โม ไรตได ทิง้แผน ดินของ พวก
เขาไปเมื่อคนอิสราเอลมาถึงและมันจะกลาย
เป็นที่รกรางวางเปลา
๑๐ เจาไดลืมพระเจาที่ชวยกูเจาไว
เจาจํา ไม ไดวาพระเจาไดปกป อง เจาเป็น

เหมือนหินหลบภัยของเจา
เพราะอยางน้ี ถึงเจาจะปลูกตนไมที่สวยงาม

ถึง เจาจะปลูกเถา องุนที่ แปลกๆมา จาก
แดนไกล

๑๑ถึง เจาจะพยายามทําใหมันโต ขึ้นใน วันที่
เจาปลูกมัน

ถึงเจาพยายามจะทําใหมันงอกขึ้นมาในวันที่
เจาหวาน

แตผลของ มันจะหาย ไปใน วันที่โรค รายมา
ทําลาย

และในวันที่ความเจ็บปวดที่ไมสามารถรักษา
เยียวยามาถึง

๑๒ ฟังสิ เสียงกึกกองของคนเป็นจํานวนมาก

พวก เขาทําเสียง ดังกึกกองเหมือน กับเสียง
กึกกองของทะเล

ฟังนัน่สิ เสียงดังสนัน่หวัน่ไหวของชนชาตทิัง้
หลาย

พวกเขาดังสนัน่เหมือนเสียงดังสนัน่ของ น้ํา
ที่มีกําลังมหาศาล

๑๓ชนชาติ ตางๆดัง สนัน่เหมือน กับเสียง ดัง
สนัน่ของน้ําเป็นจํานวนมาก

แตพระเจาจะรองเขาใสพวกเขาและพวกเขา
จะวิ่งหนีไปไกลๆ

พวกเขาจะเป็นเหมือนแกลบบนพวกภูเขาที่
ถูกลมพัดปลิวไป

หรือเป็น เหมือนพุม ไมแหงที่ถูกพายุพัดกลิง้
ไป

๑๔ ในตอนเย็น พวกเขานาสยดสยอง
แตกอนรุงเชา พวกเขาก็หายไปหมดแลว
น่ีคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนพวกนัน้ที่พยายาม

จะยึดเอาของๆเราไป
น่ีคือกรรมของคนพวกนัน้ที่พยายามจะปลน

เอาทรัพยสมบัติของพวกเราไป
ขาวสารของพระเจาเกี่ยว

กับชาวเอธิโอเปีย

๑๘ ๑ เฮย แผน ดินที่เต็ม ไป ดวยเสียง
หึ่งๆของปีกแมลง ‡

เป็นดิน แดนที่อยู เหนือพวก แมน้ําของ
เอธิโอเปีย ¶

๒แผน ดิน นัน้สงพวก ทูตมาทางแมน้ํา ไนล
ดวย เรือที่ทํา จากตนกกที่แลนมาบน น้ํา
นัน้

ไป พวกผูสงขาวที่วองไวทัง้หลาย
ไปหาชนชาตนัิน้ที่รางสูงและมผีิวเรียบ ไปหา

คนพวก น้ีที่คนทัง้ ไกลและใกลตางก็พา
กันเกรงกลัว

เป็นชนชาติเขมแข็งที่ชอบเหยียบยํ่าชนชาติ
อื่นๆ

เป็นแผนดินที่มีแมน้ําหลายสายไหลผาน
๓พวกเจาทุกคนที่อาศัยอยูบนโลกน้ี
พวกเจาที่อยูบนแผนดินโลก
เมื่อมีธงสัญญาณยกขึ้นบนพวกภูเขา ดูใหดี
และเมื่อไดยินเสียงแตรเปา ฟังใหดี
๔ เพราะพระยาหเวหไดพูดกับผมวาอยางน้ี

†๑๗:๕ หุบเขาเรฟาอิม เป็นหุบเขาที่อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเมืองเยรูซาเล็ม
‡๑๘:๑ เต็มไปดวย … แมลง หรือ แปลไดอีกวา “เต็มไปดวยเรือใบ”
¶๑๘:๑ เอธิโอเปีย หรือเรียกอีกอยางวา “คูช” เป็นเมืองหน่ึงในแอฟริกา ใกลกับทะเลแดง
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“จากที่ อาศัยของเรา เราจะคอยสังเกตอยาง
เงียบๆ

เงียบเหมือน กับความ รอนที่เพิ่ม ขึ้นในตอน
กลางวันของฤดูรอน

หรือเงียบเหมือน กับน้ําคางที่กอ ตัว ขึ้นใน
ตอนเชาของฤดูเก็บเกี่ยว

๕ เพราะกอนที่จะถึงฤดูเก็บเกี่ยว
เมื่อดอกบานหมดแลวและดอกไดกลาย เป็น

ผลองุนสุก
พระองคก็จะลิดพวกแขนงดวยขอลิด
และพระองคจะตัดกิ่งใหญทิง้ไป
๖พวก เถา องุน น้ีจะถูกทิง้ ไวใหพวก นกจาก

ภูเขา
และพวกสัตวบนแผนดินมากินกัน
พวกนกน้ีก็จะพากันมากินในชวงฤดูรอน
และพวก สัตวทัง้หมดบนแผน ดินก็จะพา กัน

มากินในชวงฤดูหนาว”
๗ ในเวลานัน้ ชนชาตินัน้ที่มีรูปรางสูงและ

ผิวเรียบที่คนทัง้ไกลและใกลหวาดกลัว ก็จะ
นําพวกของขวัญมาถวายใหกับพระยาหเวห
ผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้ คนพวกน้ีที่เป็นชนชาติที่เขม
แข็งที่ชอบเหยียบ ยํ่าชน ชา ติ อื่นๆที่มีแมน้ํา
หลาย สายไหล ผานจะเอาพวก ของ ขวัญมา
ถวายในสถานที่ซึ่งประชาชนรองออกชื่อของ
พระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้คือภูเขาศิโยน
ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับคนอียิปต

๑๙ ๑ น่ีคือขาวสารเกี่ยวกับอียิปต
ดู นัน่ สิ พระ ยาหเวหกําลังขี่อยูบน

เมฆที่ลอยมาอยางรวดเร็วมาที่อียิปต
พวก เทพเจาของ อียิปตจะกลัวจน ตัว สัน่ตอ

หน าพระองค
และความ กลาของคน อียิปตก็จะหลอม

ละลายไป
๒พระ ยาหเวหพูด วา “เราจะยุแหยใหคน

อียิปตตอสูกันเอง
พี่น องรบกันเอง เพื่อนบานรบกันเอง
เมืองน้ีจะรบกับเมืองนัน้
อาณาจักรน้ีจะรบกับอาณาจักรนัน้
๓คนอียิปตจะทอแท
เราจะทําใหแผนตางๆของพวกเขาสับสน
พวกเขาจะขอคําปรึกษาจากพวกรูปเคารพ
จากพวก วิญญาณของคน ตาย จากพวก

คนทรงเจา จากพวกหมอดู
๔ เราจะมอบอียิปตใหไปตกอยู ในเงื้อม มือ

ของเจานายที่โหดราย

และกษตัริยที่มี อํานาจ มากก็จะมาปกครอง
เหนือพวกเขา”

พระยาหเวห องคเจาชีวิตผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้พูด
ไววาอยางนัน้

๕ น้ําในแมน้ําไนลก็จะเหือดแหงไป
แมน้ําจะแหงสนิทไป
๖พวกคลองตางๆก็จะเนาเหม็น
พวกลําธารของอียิปตก็จะคอยๆเหือดแหงไป
พวกตนกกและตนออก็จะเนาไป
๗พวกพืชริมแมน้ําไนลจะหายไป
ทุกอยางที่หวานไปตลอดแนวของแมน้ําไนล

ก็จะเหี่ยวแหง ถูกลมพัดไปและสูญหาย
ไป

๘ชาวประมงจะเศราโศกเสียใจ
ทุกคนที่ตกเบ็ดในแมน้ําไนลจะรองไหครวญ

คราง
และทุกคนที่ทอดแหในน้ําจะทอแทไป
๙คนงานที่หวีปานจะสิน้หวัง
รวมทัง้คนที่ทอผาลินินดวย
๑๐พวกชางทอผาของพวกเขาจะหดหูใจ
คนพวกนัน้ที่ทํางานรับจางก็จะเศราใจ
๑๑พวกผูนําของเมืองโศอันน่ี โคตรโงเลย
พวก ที่ ปรึกษาอันชาญ ฉลาดของ ฟาโรหก็ให

คําแนะนําที่โงๆ
พวกแกพูดกับฟาโรหไดยังไงวา
“ผมเป็นคน หน่ึงในพวก ชาญ ฉลาดเป็นเชื้อ

สายของพวกกษตัริยโบราณ”
๑๒อียิปต เอย คนฉลาดของ เจาหาย ไป ไหน

หมดแลว
ใหพวก เขามาบอกกับ เจา และเปิด เผยให

เจา รูสิ วาพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้มี
แผนการตอตานอียิปตไวอยางไรบาง

๑๓พวกผูนําของโศอันถูกหลอก
และพวก ผูนําของ เมมฟิสโดน หลอก ลวงไป

แลว
พวกที่เป็นหิน มุม เอกของ เผา ตางๆของ

อียิปตไดนําอียิปตหลงทางไป
๑๔พระ ยาหเวหไดเทวิญญาณแหงความ

สับสนเขาไปในพวกเขา
แลวพวก เขาทําใหอียิปตเดิน โซเซ ไปในทุก

เรื่องที่ ทํา เหมือนคน เมาเดิน โซเซและ
ลื่นลงไปในอวกของมัน

๑๕ ไมมีใครสามารถทําอะไรเพื่อชวยอียิปตได
ไมวาเขาจะเป็นหัวหรือหาง
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จะเป็นคนสําคัญหรือไม สําคัญ *ก็ชวย ไม ได
ทัง้นัน้

๑๖ ในเวลานัน้ คนอียิปตจะเป็นเหมือนกับ
ผูหญิงตัวสัน่ เทิม้และกลัว เมื่อพระยาหเวห
ผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้เงื้อ มือ ขึ้นจะฟาดพวก เขา
๑๗แผนดินของยูดาหจะกลายเป็นที่นาหวาด
กลัวสําหรับ อียิปต พูด ถึงคนยู ดาหเมื่อ ไหร
คนอียิปตก็เกิดความกลัวเมื่อนัน้ เพราะพระ
ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ไดวางแผนตอ ตาน
อียิปต

๑๘ ในเวลา นัน้จะมี อยูหา เมืองในแผน ดิน
อียิปตที่พูดภาษาของคนคานาอัน †และพวก
เขาจะสาบานที่ จะจงรักภักดีตอพระ ยาหเวห
ผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้ และเมืองหน่ึงในหาเมืองนัน้
จะถูกเรียกวา “เมืองแหงดวงอาทิตย” ‡

๑๙ ใน เวลา นัน้จะมีแทน บูชาแทน หน่ึง
สําหรับพระ ยาหเวหในทามกลางแผน ดิน
อียิปต และมีอนุสาวรียเพื่อเป็นเกียรติใหกับ
พระยาหเวหตรงพรมแดนของอียิปต ๒๐มัน
จะเป็นเครื่อง เตือน ใจและพยานในแผน ดิน
อียิปตถึงพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ เมื่อ
ผูคนรองขอความชวยเหลือจากพระยาหเวห
เพราะถูก กดขี่ขมเหงจาก ศัตรูของพวก เขา
พระองคก็จะสงผู ชวย ให รอดมา ใหพวก เขา
และผู ชวย นัน้จะมาสูเพื่อพวก เขาและชวย
ใหพวก เขา รอด ๒๑พระ ยาหเวหจะสอนคน
อียิปตเกี่ยว กับพระองค และคน อียิปตก็จะ
ไดรูจักพระองคในเวลานัน้ และพวกเขาก็จะ
ไดมานมัสการพระองค ถวายเครื่องบูชาและ
ของ ขวัญ ตางๆและพวก เขาก็บนบานและ
แกบนตอ พระ ยาหเวห ๒๒พระ ยาหเวหจะตี
สอนอียิปต ทัง้ตีสอนและรักษา พวกเขาจะ
หันมาหาพระยาหเวหและพระองคก็จะฟังคํา
อธิษฐานของพวกเขาและรักษาพวกเขา

๒๓ ใน เวลา นัน้ก็จะมีทางหลวงจาก อียิปต
ไปอัส ซีเรีย ¶คน อัส ซีเรียจะเขา มาที่ อียิปต

และคนอียิปตก็จะเขาไปที่อัสซีเรีย แลวพวก
เขาก็จะนมัสการพระเจาดวยกัน

๒๔ ใน เวลา นัน้ อิสราเอลจะมารวม กับ
อียิปตและ อัส ซีเรีย เป็นสาม ชนชาติดวย
กัน พวกเขาจะเป็นพระพรในโลกน้ี ๒๕พระ
ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ทัง้ สิน้จะอวยพรพวกเขาวา
“อียิปต เราจะอวยพรเจา เจาเป็นคนของเรา
อัส ซีเรีย เราจะอวยพร เจา เจาเป็นผล งาน
จากมือของ เรา อิสราเอล เราจะอวยพร เจา
เจาเป็นทรัพยสมบัติของเรา”
อัสซีเรียจะชนะอียิปตและเอธิโอเปีย

๒๐ ๑ ในปีที่กษตัริยซาร กอน §แหงอัส
ซีเรียได สงแมทัพ ใหญของ เขามาที่

อัช โดด และเขาไดตอสูกับเมือ งอัช โดดและ
ยึดเมือง นัน้ไว ได ๒ ในชวง เวลา นัน้ พระ
ยาหเวหสงขาวสารโดยผานทางตัวอยางของ
อิสยาหลูกชายของอามอส พระองคพูดกับอิส
ยาหวา “ไปถอดผากระสอบ นัน้ออก จากตัว
เจา และถอดรองเทาสานดวย” แลวอิสยาหก็
ทําตามนัน้ เขาจึงเดินเทาเปลาไปมาสวมแต
กางเกงชัน้ใน

๓พระยาหเวหพูดวา “อิสยาหผูรับ ใชของ
เราเดิน เทา เปลาสวมแตกางเกง ชัน้ ในเป็น
เวลาสามปี น่ีเป็นสิ่งเตือนใจและรางบอกเหตุ
ใหกับอียิปตและเอธิโอเปีย **๔ เพราะกษตัริย
ของ อัส ซีเรีย จะจับคน อียิปตไปเป็น เชลย
และกวาดตอนชาวเอธิโอเปียไป ทัง้คนหนุม
สาวและคนแก เปลือยกายและเทาเปลา เปิด
กนให เห็น ทําใหอียิปตอับอายยิ่ง นัก ๕คน
เหลา นัน้ที่ฝากความ หวังไว กับเอธิโอเปีย
และมีความมัน่ใจในอียิปต จะตองตกใจกลัว
และผิดหวัง”

๖ ใน เวลา นัน้ คนที่อาศัย อยูแถบทะเลจะ
พูดวา “ดูสิ วาเกิดอะไรขึ้นกับคนพวกนัน้ที่
เป็นความหวังของเรา เราอุตสาหวิ่งหนีไปขอ
ความชวยเหลือจากพวกเขา เพื่อจะไดชวยกู

*๑๙:๑๕ คนสําคัญหรือไมสําคัญ หรือแปลตรงๆไดวา “จะเป็นกิ่งปาลมหรือกก”
†๑๙:๑๘ ภาษาของคนคานาอัน ก็คือภาษาฮีบรู ที่คนยิวใชพูดกัน
‡๑๙:๑๘ เมืองแหงดวงอาทิตย เมือง น้ีคงเป็นเมือง โอน (เฮลิ โอ โปลิส) มีเสียงคลายกับ
“เมืองแหงความพินาศ”
¶๑๙:๒๓ อัสซีเรีย เป็นชนชาติที่มีอํานาจ ตัง้อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอล
§๒๐:๑ ซารกอน เป็นกษตัริยของอัสซีเรียในชวงปี ๗๒๑-๗๐๕ กอนพระเยซูมาเกิด
**๒๐:๓ เอธิโอเปีย หรือเรียกอีกอยางวา “คูช” เป็นเมืองหน่ึงในแอฟริกา ใกลกับทะเลแดง



อิสยาห ๒๑:๑ 26 อิสยาห ๒๑:๑๓

พวกเราใหพนจากกษตัริยอัสซีเรีย แลวทีน้ี
พวกเราจะหนีรอดไปไดยังไง”
ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับบาบิโลน

๒๑ ๑ น่ีคือขาวสารเกี่ยวกับบาบิโลน *
มีสิ่งหน่ึงมาจากทะเลทราย

เหมือนกับพายุใหญพัดมาจากเนเกบ
มันมาจากดินแดนอันนาสะพรึงกลัว
๒ผมไดเห็นนิมิตที่เลวราย ในนิมิตนัน้
ผมเห็นพวกคนทรยศกําลังหักหลังเจา
ผมเห็นพวก ผู ทําลายกําลังยึดทรัพยสมบัติ

เจา
พระยาหเวหวา “เอลาม ขึ้นไปโจมตีเลย
มีเดีย โอบลอมโจมตีบาบิโลนเลย
เราจะหยุดเสียง รองครวญ ครางของชนชาติ

ทัง้หลายที่บาบิโลนกอขึ้น”
๓ เมื่อผมเห็นสิ่ง ที่เกิด ขึ้น นัน้ทําใหผม เจ็บ

ปวดไปทัว่ทอง
อยางกับผูหญิงเจ็บตอนคลอดลูก
สิ่งที่ผมไดยินมาทําใหผมวุนวายใจ
สิ่งที่ผมเห็นมาทําใหผมหวาดกลัว
๔ จิตใจของ ผมหมุน ติว้ไป หมด ผมตัว สัน่

งันงกไปดวยความกลัว
คํ่าคืนอันแสน หวานของ ผมกลับทําใหผม

กลัวจนตัวสัน่
๕พวกเขาตัง้โตะ
ปูพรม
กินและดื่มกัน
แลวมีคนรองวา ลุกขึ้น พวกแมทัพนายกอง

ทัง้หลาย
เตรียมโลสําหรับรบ
๖พระ ยาหเวหบอก กับ ผมวา “ไป ตัง้ทหาร

ยามคนหน่ึง
เมื่อเขาเห็นอะไร ก็ใหมารายงาน

๗ เมื่อเขาเห็นพวกรถรบลากดวยมาเป็นคูๆ
คนขี่ลา คนขี่อูฐ
ใหเขาตื่นตัวเต็มที่
ใหระวังอยางเต็มที่”
๘แลวทหาร ยาม †ก็รองวา “ขา แตองคเจา

ชีวิตขาพเจายืนเฝ า ยามอยูบนหอคอย
ทุกวัน

และขาพเจายืนอยูประจําที่ทุกคืน
๙ดูสิ มีรถรบคันหน่ึงที่ลากดวยมาคูหน่ึง
แลวคนบนรถรบนัน้รองตะโกนวา
‘บาลิโลนลมสลายแลว ‡มันลมสลายแลว
และพวก รูป ป้ันเทพเจาของ มันทัง้หมดก็ถูก

ทําลายแตกเป็นชิน้ๆอยูบนดิน’”
๑๐คนของเราเอย พวกเจาที่ถูกนวด พวกเจา

ที่ถูกฝัดรอน
ผมไดยินอะไรมาจากพระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้

สิน้พระเจาแหงอิสราเอล
ผมก็ประกาศไปอยางนัน้

ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับดูมาห
๑๑ น่ีเป็นขาวสารเกี่ยวกับดูมาห ¶
มีคนหน่ึงเรียกผมจากเมืองเสอีร
“ยาม คืนน้ีมีขาวอะไรจากดูมาหไหม
ยาม คืนน้ีมีขาวอะไรไหม”
๑๒ทหารยามตอบวา
“ผาน ไปวัน หน่ึงกับคืน หน่ึง แลวไมมีขาว

อะไรเลย §
ถาอยากจะถาม
คอยกลับมาถามใหมนะ”

ขาวสารของพระเจาถึงอาระเบีย
๑๓ น่ีคือขาวสารเกี่ยวกับอาระเบีย *

ขบวนพอคาจากเดดานเอย

*๒๑:๑ บาบิโลน หรือแปลตรงๆไดวา “ทะเลทรายใกลๆทะเล”
†๒๑:๘ ทหารยาม คําน้ีอยูในฉบับฮีบรูฉบับหน่ึงที่พบในถํ้าคุมรัน แตฉบับฮีบรูทีนิยมใชกัน
เขียนวา สิงโต
‡๒๑:๙ บาลิโลนลมสลายแลว อัสซีเรียมีชัยชนะเหนือบาบิโลนในปี ๖๘๙ กอนพระเยซูมา
เกิด
¶๒๑:๑๑ ดูมาห เป็นคําในภาษาฮีบรู หมายถึง “เงียบ” หรืออาจจะเป็นชื่อของแหลงน้ําแหง
หน่ึงในทะเลทรายในประเทศอาระเบียทางเหนือ ที่โดนอัสซีเรียยึดไป ในปี ๖๘๙ กอนพระเยซู
มาเกิด
§๒๑:๑๒ ไมมีขาวอะไรเลย คงหมายถึงวาเมืองดูมาหถูกยึดแลวไมมีใครหนีออกมาสงขาว
ได ขาวก็เลยเงียบตามชื่อเมือง (ดูมาห)
*๒๑:๑๓ อาระเบีย หรือ “ดินแดนที่วางเปลา”



อิสยาห ๒๑:๑๔ 27 อิสยาห ๒๒:๑๔

เจาจะคาง คืนอยูตามพุม ไมในทะเลทรายอา
ระเบีย

๑๔ชาวแผนดินเทมาเอย
ใหเอาน้ําออกมาใหคนที่หิวกระหายดวย
ใหเอาขนมปังออกมาเลีย้งคนที่ลีภ้ัยดวย
๑๕ เพราะพวกเขาไดหนีจากคมดาบมา
หนีจากดาบที่ชักจากฝักพรอมฟันแลว
หนีจากคันธนูที่งางพรอมยิงแลว
หนีจากการสูรบอยางหนัก

๑๖องคเจาชีวิต พูดกับ ผมอยาง น้ีวา “ใน
หน่ึง ปี ตรง เผงอยาง กับที่ลูกจางนับ เวลาที่
เขาตกลงจะทํางาน ศักดิศ์รีทัง้หมดของเคด
าร †จะจบสิน้ไป ๑๗ จํานวนนักรบแมนธนูใน
กองทัพเคดารจะเหลือน อยมาก” เพราะพระ
ยาหเวห พระเจาของอิสราเอลไดลัน่คําพูดไป
แลว

ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับเยรูซาเล็ม

๒๒ ๑ น่ีคือขาวสารเกี่ยว กับหุบเขาแหง
นิมิต ‡

เกิดอะไรขึ้นกับเจาทุกคน
ถึงไดขึ้นไปบนดาดฟ ากัน
๒ทําไมพวกเจาถึงไดโหรองกันใหญ
ทําไมทัง้เมืองถึงสงเสียงวุนวายอยางน้ี
ทําไมพวกเจาถึงยังมีหน ามาเฉลิมฉลองกัน
ถึงคนของเจาไมไดตายดวยดาบในสนามรบ
แตก็ตองมา ตายดวยความ อดอยากและโรค

ระบาด
๓พวกผูนําของเจาตางก็พากันหนีไปดวยกัน
แตพวก เขาก็ถูก จับ หมด ไมมีแมแตคัน ธนู

ติดตัว
พวกเจาที่ไปแอบซอนก็ถูกจับมาพรอมๆกัน
ถึงแมพวกเจาจะหนีไปไกลแลวก็ตาม
๔ดังนัน้ผมถึงพูดวา “อยามองผม
ใหผมรองไหอยางขมขื่น
ไม ตองพยายามมาปลอบโยน ผมในเรื่อง ที่

พวกคนที่ผมรักถูกทําลาย”
๕พระยาหเวห องคเจาชีวิตผูมีฤทธิท์ัง้สิน้ ได

เลือกวันหน่ึงไวแลว

ในวันนัน้มีการจลาจลเหยียบยํ่ากันและความ
สับสนวุนวายขึ้นในหุบเขาแหงนิมิต

กําแพงเมืองถูกทําลายลง
และคนใน หุบเขาไดรองขอความ ชวย เหลือ

จากคนที่อยูบนภูเขา
๖คนเอลามไดหยิบเอาคันธนูของตน
ขึ้นรถรบและขึ้นมา และทหารจากคีรเตรียม

โลไวพรอม
๗ตอนนัน้ พวกหุบเขาที่ดีที่สุดของทานเต็ม

ไปดวยรถรบ
และทหารมาก็เขาประจําที่อยูตรงประตูเมือง
๘แตพระองคไดเอาการ ปกป องคุมครองของ

ยูดาหไป
ในเวลานัน้ พวกเจาไดไววางใจในอาวุธที่เก็บ

ไวที่วังปา ¶
๙พวกเจาไดตรวจดูชองโหวหลายแหงตรง

กําแพงเมืองของดาวิด พวกเจาไดเก็บสะสม
น้ําที่เอา มาจากสระ น้ําดาน ลาง ๑๐พวก เจา
ไดนับจํานวน บานของเยรูซาเล็มและไดรื้อ
บานไปหลาย หลังเพื่อเอา อิฐมาซอมแซม
กําแพง ๑๑พวก เจาไดสรางที่ กัก เก็บ น้ําใน
ซอกระหวางกําแพงดานนอกกับดานใน เพื่อ
รับ น้ําที่ไหล ลง มาจากสระ เกา แตพวก เจา
กลับไมไดไววางใจในผูนัน้ที่สรางเมืองน้ีขึ้น
มา พวก เจาไม ไดนับถือผู นัน้ที่ไดออกแบบ
มันนานมาแลว
๑๒ ใน วัน นัน้ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตผู มี

ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้เรียกใหคน รองไหและโศก
เศรา

เรียกใหคน โกน หัวและใสเสื้อผากระสอบไว
ทุกข

๑๓แตดูสิ ผูคนกลับจัดงานเลีย้งฉลองกัน
ฆาวัวฆาแกะ
กินเน้ือและดื่มเหลาองุนกันอยางสนุกสนาน
และพูด กัน วา “พวก เรามา กินและ ดื่มกัน

เถอะ
เพราะพรุงน้ีเราก็จะตายกันแลว”
๑๔พระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้ เปิดเผยสิ่ง น้ี

ใหผมไดยินกับหูวา

†๒๑:๑๖ เคดาร เมืองทางตะวันออกของอิสราเอล
‡๒๒:๑ หุบเขาแหงนิมิต น่ีคงเป็นหุบเขาหน่ึงใกลเมืองเยรูซาเล็ม
¶๒๒:๘ วังป า หรือ ตึกเบธ ฮายาราห เป็นตึกหน่ึงที่กษตัริยโซโลโมนสรางขึ้น เพื่อเก็บอาวุธ
และทรัพยสมบัติ ดูเพิ่มเติมไดจาก ๑ พงศกษตัริย ๗:๒-๕; ๑๐:๑๗ สาเหตุที่เรียกวา “วังปา”
เพราะทัง้ตึกมีแตเสาที่ทําจากตนสนมากมาย



อิสยาห ๒๒:๑๕ 28 อิสยาห ๒๓:๘

“บาปที่พวกเจาทํา น้ีจะไม ได รับการอภัยแน
ตราบเทาวันตาย”

พระยาหเวหองคเจาชีวิตผูมีฤทธิท์ัง้สิน้ไดลัน่
คําพูดไวอยางนัน้

ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับเชบนา
๑๕พระยาหเวห องคเจาชีวิต ผู มี ฤทธิ ์ทัง้

สิน้ พูดวา “ใหไปหานายคน น้ี คือเชบนาผู
ดูแลวัง ๑๖ ใหบอกกับเขาวา ‘เจามาทําอะไร
ที่ น่ี เจามีญาติที่ถูกฝังอยูที่ น่ีหรือ เจาถึงได
สกัดหลุมฝังศพใหกับตัวเองที่น่ี สกัดหลุมฝัง
ศพซะสูงเลยนะ เจาสกัดที่พักอันสงบในหิน
ผานัน้อยางนัน้หรือ’

๑๗ เจา ดูสิ พระ ยาหเวหกําลังจะขวาง
เจาออก ไปอยาง แรง พระองคกําลังจะจับ
เจาไว แนนๆ ๑๘และพระองคก็จะมวน เจา
ให แนนๆและขวาง เจาออก ไปเหมือน กับ
ลูกบอล เขาไปในแผนดินที่ กวาง ขวาง เจา
จะตายที่นัน่ และพวกรถรบที่เจาภูมิใจหนัก
หนาก็จะถูกทิง้ ไวที่ นัน่ ดวย เจาไดนําความ
อับอายขายหน ามา ใหกับครัว เรือนของนาย
เจา ๑๙พระ ยาหเวหพูด วา ‘เราจะผลัก เจา
ออกจากตําแหนงที่ สําคัญของ เจา และเจาก็
จะถูกกระชากลงจากตําแหนงของเจา ๒๐ ใน
วันนัน้ เราจะเรียกผูรับใชของเรามาคือ เอลี
ยาคิมลูกของฮิลคียาห ๒๑ เราจะเอาเสื้อคลุม
ของ เจาสวมให กับ เขา เราจะเอาผา รัด เอว
ของเจามารัดใหกับเขา และมอบอํานาจของ
เจาใหอยูใน มือ เขา และเขาจะเป็น เหมือน
พอของคนที่อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็มและ
ครอบครัวของยูดาหทัง้หมด

๒๒ เราจะใหกุญแจวังของดาวิดกับเขาและ
ความรับผิดชอบนัน้จะตกอยูบนบาของเขา
สิ่งที่เขาเปิด จะไมมีใครปิดได และสิ่งที่ เขา
ปิดก็จะไมมี ใครเปิดได ๒๓ เขาจะเป็นเหมือน
บัลลังกที่มี เกียรติสําหรับครอบครัวของ พอ
เขา เราจะทําใหเขา มัน่คงเหมือน กับหมุดที่
ตอก ไวในที่ มัน่คงแนน หนา ๒๔แตน้ํา หนัก
ทัง้หมดของครอบครัว เขาก็จะแขวนอยู บน
เขา ทัง้ ลูก หลานและเครือ ญาติทัง้หมด ที่
เปรียบ เหมือนถวย เล็กๆทัง้หมดไป จนถึง
เหยือกใหญๆทัง้สิน้ ก็จะแขวนอยูบนเขา’”

๒๕ ใน เวลา นัน้ พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้
สิน้ ไดบอกวา “หมุดที่ไดตอกไวในที่ที่มัน่คง
แนนหนานัน้จะหลุดออกมา มันจะถูกตัดและ
ตกลง มา และภาระทุก อยางที่แขวนอยู บน

มันก็จะถูกทําลายไปหมด เพราะพระยาหเวห
ไดพูดไววาอยางนัน้”

ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับ
เมืองไทระและดินแดนฟีนีเซีย

๒๓ ๑ น่ีคือขาวสารเกี่ยวกับเมืองไทระ
เรือ บรรทุกทัง้ หลายของ ทาร ชิช

เอย
รองไหครํ่าครวญซะ
เพราะทาจอดเรือของเจาถูกทําลายหมดแลว
พวก เขาได ขาวเรื่อง น้ีในระหวางที่มาจาก

แผนดินไซปรัส
๒พวก เจาที่อาศัย อยูตาม ชายฝ่ัง ครํ่าครวญ

ซะ
พอคาของเมืองไซดอนเคยขามน้ําขามทะเล

มาทําใหเจารํ่ารวย
๓ขาว สาลีแหงเมือง ชิ โหรในแถบ ลุม แมน้ํา

ไนลสง มาทาง เรือผานทะเลอัน กวาง
ใหญ

ราย ไดของเมือง ไท ระมาจากการ เก็บ เกี่ยว
จากแถบลุมแมน้ําไนล

และไทระก็ไดกลาย เป็นตลาด การ คาของ
ชนชาติตางๆ

๔ ไซดอนเอย เจาควรจะอับอาย
ป อมปราการของทะเลเอย
ทะเลไดพูดกับเจาวา
“ขาไมเคยเจ็บปวดคลอดลูก ขาไมเคยคลอด

ลูก
ขาไม เคยเลีย้ง ลูกจน เป็น หนุม ขาไม เคย

เลีย้งลูกจนเป็นสาว”
๕ เมื่อขาวพวกนัน้มาถึงอียิปต
พวก เขาจะเป็น ทุกขเพราะขาวที่เกี่ยว กับ

เมืองไทระนัน้
๖พวกเจาที่อาศัยอยูตามชายฝ่ังทะเล
ใหรองไหครํ่าครวญและใหขึ้นเรือหนีไปเมือง

ทารชิชเถิด
๗ น่ีหรือเมืองไทระที่เคยเป็นเมืองที่พวกเจา

ภูมิใจนักหนาซึ่งเป็นเมือง เกา แกที่มี มา
ชานานแลว

เป็นเมืองที่เคยสง คนไป สรางอาณานิคม ทัง้
หลายในแดนไกล

๘ ไทระเคยมีอํานาจแตงตัง้พวกกษตัริยได
พวกนักธุรกิจของไทระเคยไดรับการยกยอง

อยางกับเป็นเจาชาย
พวก พอคาของ ไท ระเคย เป็นพวกที่ได รับ

เกียรติมากที่สุดในโลก



อิสยาห ๒๓:๙ 29 อิสยาห ๒๔:๘

ใครไดบังอาจวางแผนตอ ตานเมือง ไท ระ
อยางน้ี

๙พระยาหเวห ผมูฤีทธิท์ัง้สิน้เป็นผูวางแผนน้ี
เอง

เพื่อทําลายความ หยิ่งในศักดิศ์รี ทัง้หมดของ
มัน

เพื่อทําใหผูมีเกียรติทุกคนในโลกขายหน าไป
๑๐พวกเรือทัง้หลายของทารชิชเอย
ขามกลับไปยังแผนดินของเจาไดแลว
เจาจะมาใชที่น่ีเป็นทาเรือไมไดอีกแลว *
๑๑พระองคไดยื่น มือของ พระองคออกเหนือ

ทะเล
พระองคเขยาอาณาจักรตางๆ
พระ ยาหเวหออก คํา สัง่ให ทําลายพวก ป อม

ปราการของคานาอัน †
๑๒พระองคพูดวา
“ไซดอนสาวพรหมจรรยเอย เจาจะถูกขมขืน
เจาจะไมชื่นชมยินดีอีกตอไป
ลุกขึ้น ไปที่ไซปรัสสิ
แตทีนั่น่ก็จะไมมีที่ใหเจาหยุดพักเหมือนกัน”
๑๓ดูแผนดินของคนบาบิโลนสิ เป็นชนชาติน้ี

แหละ ไมใชคนอัสซีเรีย
ที่ทําใหไทระเป็นที่อยูของสัตวปา
พวก เขากอเนิน ดินขึ้น มาบุก โจมตีป อม

ปราการ
พวกเขารื้อวังตางๆทิง้ ไป พวกเขาทําใหมัน

กลายเป็นซากปรักหักพัง
๑๔ เรือ บรรทุกทัง้ หลายของ ทาร ชิ ช เอย

รองไหครํ่าครวญซะ
เพราะทาจอดเรือของเจาถูกทําลายหมดแลว

๑๕ ในเวลานัน้ ไทระจะถูกลืมไปเป็นเวลา
เจ็ดสิบปี
นานเทากับชัว่ ชีวิตของกษตัริยหน่ึง องค

พอจบเจ็ดสิบปีนัน้แลว ไทระก็จะเป็นเหมือน
โสเภณีในเพลงที่รองวา
๑๖ “หญิงโสเภณีที่ถูกลืมเอย
เอาพิณขึ้นมาและเดินไปใหทัว่เมือง
เลนพิณนัน้ใหเพราะๆรองเพลงหลายๆเพลง
เพื่อผูชายจะไดจดจําเจาได”

๑๗ เมื่อเจ็ดสิบปีนัน้จบไปแลว พระยาหเวห
ก็ จะมาฟ้ืนฟูเมือง ไทระ แลวไทระก็จะกลับ
มาคาขาย อีก และเธอก็จะขายตัวให กับ
อาณาจักรทุกแหงบนแผนดินโลกน้ี ๑๘แตวา

สินคาและ ราย ไดของหลอน หลอนจะถวาย
ใหกับพระยาหเวห หลอนจะไมไดเก็บสะสม
กําไรของ หลอนเอา ไวใช เอง แต สินคาของ
หลอนจะกลาย เป็นอาหารอยาง เหลือเฟือ
และเสื้อผาอยาง ดีสําหรับพวก นักบวชที่ อยู
ตอหน าพระยาหเวห

พระเจาจะลงโทษอิสราเอล

๒๔ ๑ดูสิ พระ ยาหเวหกําลังจะทําลาย
โลก น้ี แลวและปลอย ใหมันรกราง

วางเปลา
พระองคจะทําใหพื้น ผิว โลกบิด เบีย้ว ไปและ

ทําใหพลเมืองของมันกระจัดกระจายไป
๒ เรื่อง น้ีจะเกิดขึ้นกับทุกคนเหมือนกันหมด

ไมวาจะเป็นคนทัว่ไปหรือนักบวช
ไมวาจะเป็นทาสหรือเจานาย
ไมวาจะเป็นสาวใชหรือนายผูหญิง
ไมวาจะเป็นคนซื้อหรือคนขาย
ไมวาจะเป็นคนยืมหรือคนใหยืม
ไมวาจะเป็นเจาหน้ีหรือลูกหน้ี
๓ โลกจะถูกทําลายลงอยางราบคาบทุกสิ่งทุก

อยางจะถูกปลนไปจนเกลีย้ง
เพราะพระยาหเวหไดพูดไววาอยางน้ี
๔ โลกก็จะแหงแลงและเหี่ยวเฉาไป
โลกก็จะออนกําลังลงและเหี่ยวเฉาไป
ฟ าสวรรคก็จะออนแอไปพรอมกับโลก
๕ผู ที่อาศัย อยูใน โลกไดทําใหแผน ดินแปด

เป้ือนไปในสายตาพระเจา
พวก เขาไดฝาฝืนกฎ ตางๆและละเมิดคํา สัง่

ทัง้หลาย
และหัก ทิง้คํามัน่ สัญญานิ รัน ดรที่ เขากับ

พระเจามีตอกัน
๖ เพราะอยางนัน้ โลกก็ถูกคําสาปกลืนกิน
และคนที่อาศัย อยูใน โลกก็ถูก ลงโทษเพราะ

ความผิดของพวกเขา
ดังนัน้ ผูที่อาศัยอยูในโลกจึงไดรอยหลอไป

เหลือไมกี่คน
๗ เหลาองุนใหมก็เศราโศกเสียใจ
เถาองุนก็ออนแอไป
ทุกคนที่เคยราเริงก็ครวญคราง
๘การเฉลิมฉลองกันดวยกลองไดหยุดไป
เสียงของคนที่ดีอกดีใจก็ไมมีอีกแลว
การเฉลิมฉลองดวยพิณก็ไดหยุดไป

*๒๓:๑๐ ขอน้ีในภาษาฮีบรูเขาใจยาก ที่แปลอยางน้ีสวนหน่ึงมาจากแปลกรีกโบราณ
†๒๓:๑๑ คานาอัน แผนดินของคนคานาอัน รวมถึงอิสราเอล เลบานอนและซีเรีย



อิสยาห ๒๔:๙ 30 อิสยาห ๒๕:๒

๙พวกเขาไมดื่มเหลาองุนพรอมกับรองเพลง
อีกแลว

รสชาติเบียรก็ขมเกินไปสําหรับคนที่ดื่มมัน
๑๐ เมืองแตกกระจายและสับสนอลหมานไป
บานทุกหลังก็ปิดไมใหคนเขา
๑๑ตามทองถนนก็มีเสียงรองเพราะขาดเหลา

องุนดื่ม
ความสนุกสนานไดจางหายไป
ความยินดีของโลก *ถูกกวาดตอนไป
๑๒ ในเมืองไม เหลืออะไร เลยนอกจากความ

รกรางวางเปลา
ประตูเมืองก็โดนกระหน่ําซะเละไปหมด
๑๓มันจะเป็นอยางน้ีในศูนยกลางของโลก †
ทามกลางชนชาติทัง้หลาย
จะเป็นเหมือนตอน ที่กิ่งตน มะกอกถูก ตีไป

แลวในชวงเก็บเกี่ยว
หรือตอน ที่เหลือองุนไม กี่ ลูกตอน ที่ฤดู เก็บ

เกี่ยวองุนผานไปแลว
๑๔คนที่เหลือเหลานัน้ตะโกนเสียงดัง
พวกเขารองสรรเสริญความยิ่ง ใหญของพระ

ยาหเวหอยางมีความสุข พวกเขารองวา
๑๕ “ตะโกนจากตะวัน ตก เฉลิมฉลองใน

ทางตะวัน ออกถวาย เกียรติให กับพระ
ยาหเวห

ที่แถบชายฝ่ังทะเลถวายเกียรติใหกับชื่อของ
พระยาหเวหพระเจาของอิสราเอล”

๑๖พวก เราไดยินเสียง เพลงจากที่สุด ปลาย
โลกวา

“ถวายเกียรติใหกับพระองคผูสัตยซื่อนัน้”
แตผมพูด วา “ผมกําลังจะ ตาย ผมกําลังจะ

ตาย
ผมรูสึกอับอายขายหน า
เพราะพวกที่ทรยศไมสัตยซื่อ
พวกทรยศ ไมสัตยซื่อเลย”
๑๗คนที่อาศัยอยูในโลกเอย
ถึง เวลาที่เจาจะ ตองตื่นตระหนก ตกใจ

ตกหลุมพรางและติดตาขายแลว
๑๘คนที่วิ่ง หนีเสียงที่นา ตกใจกลัวก็จะตกลง

ไปในหลุมพราง
และคน ที่ปีนขึ้น มาจากหลุมพรางก็จะติดตา

ขายอีก

เพราะพวกชองสวรรคทัง้หลายถูก เปิดเท น้ํา
ลงมา

และรากฐานตางๆของโลกก็สัน่สะเทือน
๑๙ โลกแตกออกเป็นเสี่ยงๆ
โลกฉีกเป็นชิน้ๆ
โลกสัน่สะเทือนอยางรุนแรง
๒๐ โลกสายโซเซเหมือนคนเมา
และมันเอนเอียงไปมาเหมือนเพิงใตพายุ
มันแบกความผิดของมันไวจนหนักอึ้ง
และมันก็ลมลงและจะไมมีวันลุกขึ้นมาไดอีก

ชัยชนะของพระยาหเวห
๒๑ ใน เวลา นัน้ พระ ยาหเวหจะลงโทษพวก

พระแหงดวงดาวบนสวรรคเบื้องบน
และพวกกษตัริยในโลกเบื้องลาง
๒๒และพวก เขาจะถูกรวบรวมเหมือน กับ

นักโทษในหลุม
พวกเขาจะถูกขังไวในคุก
และหลังจากนัน้อีกหลายวันพวกเขาก็จะถูก

ลงโทษ
๒๓พระจันทรจะไดรับความอับอาย
พระอาทิตยจะถูกทําใหขายหน า
เพราะพระ ยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้จะ

ปกครองเป็นกษตัริยบนภู เขา ศิ โยนใน
เมืองเยรูซาเล็ม

และสงา ราศีของ พระองคจะปรากฏตอ หน า
พวกผูอาวุโสของเมืองนัน้

เพลงสรรเสริญพระเจา

๒๕ ๑ขา แตพระ ยาหเวห พระองคเป็น
พระเจาของผม

ผมจะยกยองพระองคและสรรเสริญพระนาม
ของพระองค

เพราะสิ่งนาทึ่งทัง้หลายที่พระองคไดทํา
พระองคไดวางแผนพวกมันมานานแลวและ

พวกมันก็เกิดขึ้นจริงตามนัน้
๒พระองคทําใหเมืองกลายเป็นกองซากปรัก

หักพัง
พระองคทําลายเมืองที่มีป อมปราการลง
ป อมปราการของคนตางชาติก็ไม เป็น เมือง

อีกตอไป

*๒๔:๑๑ ความ ยินดีของ โลก บาง ครัง้ใชเรียก “เยรูซาเล็ม” ดูเพิ่ม เติมไดจาก หนังสือ
บทเพลงครํ่าครวญ ๒:๑๕ และสุดดี ๔๘:๓
†๒๔:๑๓ ศูนยกลางของโลก บางครัง้ประโยคน้ีหมายถึง “เยรูซาเล็ม” ดูไดจากหนังสืออิส
ยาห ๒:๒ เอเสเคียล ๕:๕
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และมันจะไมมีวันถูกสรางขึ้นมาอีกแลว
๓ดังนัน้ พวกชนชาติเขมแข็งจึงถวายเกียรติ

ใหกับพระองค
พวก เมือง ตางๆของ ชนชาติที่ โหด เหีย้มทัง้

หลายจะยําเกรงพระองค
๔ เพราะพระองคไดเป็นที่ หลบ ภัยสําหรับ

คนจน
เป็นที่ หลบ ภัยสําหรับคน ที่ขัดสนเมื่อเขา

เดือดรอน
เป็นที่กําบังจากพายุ และเป็นรมเงากันความ

รอน
เมื่อคน โหด เหีย้มโหม พัดเขา ใสเหมือน กับ

พายุในหน าหนาว
๕หรือเหมือนกับความรอนในที่แหงแลง
พระองคหยุดเสียง เอะอะของพวก คนตาง

ชาติพวกน้ีลง
พระองคดับเสียง โห รองแหง ชัยชนะของคน

เหีย้มโหดลง
เหมือนกับที่เมฆดับความรอนลง

พระยาหเวหจะจัดงานเลีย้งให
กับพวกผูรับใชของพระองค

๖บนภูเขาน้ี พระยาหเวห ผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้จะ
จัดงานเลีย้งใหกับทุกชนชาติ

เป็นงานเลีย้งที่มีอาหารเลิศรสและเหลาองุน
ที่บมมาอยางดี

มีเน้ือที่นุมนวลและเหลาองุนที่กรองตะกอน
แลว

๗และบนภูเขา น้ีพระองคจะทําลายผาที่ คลุม
หน าคนทัง้หลาย

ผาทอที่ครอบคลุมอยูเหนือทุกชนชาติ
๘พระองคจะกลืนกินความตายตลอดไปและ

พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตจะเช็ด น้ําตา
จากทุกๆใบหน า

และพระองคจะขจัดความ อับอายที่คน ของ
พระองคไดรับใหหายไปจากทัง้โลก

เพราะพระยาหเวหไดพูดไววาอยางนัน้
๙ ในเวลานัน้ผูคนจะพูดวา
“ดูสิ น่ีคือพระเจาของเรา
เรารอคอยพระองค
และพระองคก็ไดมาชวยกูพวกเราแลว
น่ี แหละพระยาหเวหผู ที่พวก เราได ตัง้ ตารอ

คอย

ขอใหพวกเราชื่นชมยินดีและมีความสุขเมื่อ
พระองคมาชวยกูพวกเรา”

๑๐ เพราะมือ ของ พระองคจะวางปกป องอยู
บนภูเขาของพระองค

แตพวกชาวโมอับจะถูกเหยียบยํ่าลงในที่ของ
พวกเขานัน้ เหมือนกับฟางที่ถูกเหยียบ
ยํ่าลงในกองขี้

๑๑และพวกชาวโมอับก็จะกางแขนของพวก
เขาในกองขีนั้น้เหมือนกับนักวายน้ํากาง
แขนออกวายน้ํา

พระ ยาหเวหจะกดความ หยิ่ง จองหองของ
พวก เขาลง ถึง แมจะมี ฝีมือเกงกาจแค
ไหนก็ตาม

๑๒ชาวโมอับ พระองคจะรื้อป อมปราการที่สูง
ใหญของพวกเจา

ทําใหมันพังลง โยนลงกับพื้น คลุกฝ ุนไปเลย

เพลงที่รองสรรเสริญพระเจา

๒๖ ๑ ในเวลานัน้จะมีการรองเพลงน้ีใน
แผนดินของยูดาห

“พระเจาผู ชวย ให รอดของ เรา เป็น เมืองที่
เขมแข็งของเรา

พระองคประทานกําแพงและป อมปราการ
ตางๆให *

๒ ใหเปิดประตูเมืองเถิด
เพื่อชนชาติที่ดีที่จงรักภักดีตอพระองคจะได

เขามา
๓พระ ยาหเวหเจาขา พระองคประทาน

สันติสุขแทจริงใหกับใจที่ พึ่ง พิงใน
พระองคนัน้

เพราะพวกเขาไววางใจในพระองค
๔ ใหไววางใจในพระยาหเวหเสมอ
เพราะในพระยาหเวห พระยาหเวหนัน้แหละ

เจามีหินหลบภัยอันถาวร
๕พระองคกดใหคนพวก นัน้ที่ อยูสูง เลิศ เลอ

ตกตํ่าลง
พระองคทําใหเมืองสูงสงลมลง
พระองคทําใหมันลมลงกับพื้นดิน
และพระองคก็โยนมันลงไปคลุกฝ ุน
๖มีเทาเหยียบยํ่าไปบนมัน
คือเทาของคนที่ถูกกดขี่ขมเหง
คือยางเทาของคนที่ขัดสน”

*๒๖:๑ ขอน้ี แปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เรามีเมืองที่แข็งแรง พระเจาไดประทานความปลอดภัย
ให กําแพงและการป องกันตางๆ”
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คนของพระเจารองขอความชวยเหลือ
๗ทางของคนดีถูกปรับใหราบเรียบ
ขาแตองคผูยุติธรรม พระองคทําใหถนนของ

คนดีนัน้ราบรื่น
๘ขา แตพระ ยาหเวห พวก เราตัง้ ตารอ คอย

พระองค
ใน ขณะ ที่เราเดินบนเสน ทางแหงคํา สัง่ ทัง้

หลายของพระองค
จิตวิญญาณของพวกเราอยากที่จะใหชื่อเสียง

และเกียรติของพระองคเพิ่มขึ้น
๙ จิต วิญญาณของ ขาพเจาใฝ ฝันถึงพระองค

ในตอนกลางคืน
จิต วิญญาณภายในตัว ขาพเจาแสวงหา

พระองคตอนรุงอรุณ
เพราะเมื่อการ ตัดสิน ตางๆของ พระองคเกิด

ขึ้นในโลกน้ี
ชาวโลกเรียนรูที่จะใชชีวิตอยางถูกตอง
๑๐ถาแสดงความเมตตาตอคนชัว่ชา
พวกเขาก็ไมเรียนรูที่จะใชชีวิตอยางถูกตอง

หรอก
ถึงแมจะอยูในดินแดนที่คนใชชีวิตอยางถูก

ตองกัน พวกคนชัว่ชาก็ยังทําตัวเลวราย
อยูดี

และพวก เขาก็ไม เห็นถึงความ ยิ่ง ใหญของ
พระยาหเวหดวย

๑๑ขาแตพระยาหเวห พระองคเงื้อมือขึ้นมา
เตรียมฟาด

แตพวกเขามองไมเห็น
ขอ ใหพวก เขาเห็นถึงความ รักอัน แรง กลา

ที่พระองคมีตอ คนของ พระองค ขอ ให
พวกเขาอับอายตอสิ่งที่เขาไดทํากับพวก
เรา

ขอ ใหเผา พลาญพวก เขาดวย ไฟที่พระองค
เตรียมไวสําหรับศัตรูของพระองค

๑๒ขาแตพระยาหเวห ขอพระองคใหพวกเรา
อยูเย็นเป็นสุขดวยเถิด

ทุก เรื่องที่เราไดทําสําเร็จ นัน้ พระองคเป็นผู
ทําใหมันสําเร็จเพื่อเรา

๑๓ขาแตพระยาหเวห พระเจาของพวกเรา
พวกเจานายคนอื่นๆที่ไมใชพระองคไดครอบ

ครองเหนือพวกเรา
แตพวก เราให เกียรติกับชื่อ ของ พระองค

เทานัน้
๑๔คนตายจะไมมีชีวิตอยูอีก
และผีก็จะไมฟ้ืนขึ้นมาอีก

อยางนัน้ขอใหพระองคลงโทษและฆาทําลาย
พวกศัตรูของพวกเรา

ขอใหพระองคลบชื่อของพวกมันใหหมดไป
๑๕แตขอใหพระองคเพิ่มพูนชนชาติของพวก

เรา
ขอใหพระองคเพิ่มพูนชนชาติของพวกเราให

มากขึ้น
ขา แตพระ ยาหเวห ขอ ใหพระองคได รับ

เกียรติ
ขอ ใหพระองคขยายเขตแดนของแผน ดิน

ทัง้หมด
๑๖ขา แตพระ ยาหเวห ตอน ที่พวก เราเดือด

รอน พวกเราแสวงหาพระองค
ตอนที่พระองคตีสอนพวกเรา พวกเราก็รอง

ดวยความเจ็บปวด
๑๗ เหมือนกับผู หญิงทองที่ดิน้ ไปมาและรอง

ดวยความเจ็บปวดเมื่อใกลคลอด
ขา แตพระ ยาหเวห พระองคทําใหพวก เรา

เป็นอยางนัน้
๑๘พวกเราตัง้ทอง พวกเราดิน้ไปมา
พวกเราคลอดลูก คลอดแตลมออกมา
เราไมไดนําความรอดมาใหกับแผนดิน
และเราไม ไดคลอดพลเมือง ใหมออก มาให

กับโลก
๑๙พระยาหเวหพูดวา “พวกคนที่ตายไปแลว

ของเจาจะมชีีวิตอยู พวกศพของคนของ
เราจะฟ้ืนขึ้น

พวกเจาที่อาศัยอยูในฝ ุนเอย ตื่นขึ้นมา รอง
เพลงอยางมีความสุขเถิด

เพราะพวก เจาจะงอก ขึ้น มาเหมือนพืชที่
ปกคลุมไปดวยน้ําคางในตอนเชา

และผืน ดิน น้ีจะคลอดคน เหลา นัน้ที่ตาย ไป
แลวออกมา”
ใหอดทนคอยความยุติธรรม

๒๐มา เถิด คนของ เราเขาไปในหอง สวนตัว
และปิดประตูซะ

ซอน ตัวสัก พักจนกวาความ โกรธของ พระ
ยาหเวหจะผานพนไป

๒๑ เพราะพระยาหเวหกําลังออกมาจากสถาน
ที่ของพระองค

เพื่อมาลงโทษชาว โลกสําหรับความ ผิด บาป
ของพวกเขา

โลก น้ีก็จะเปิดโปงให เห็นถึงเลือดที่เคย หลัง่
บนมัน

และมันก็จะไมปกปิดคนที่ถูกฆาอีกตอไป
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๒๗ ๑ ในเวลานัน้ พระยาหเวหจะลงโทษ
เลวีอาธาน *

พญานาคตัวนัน้ที่กําลังหนีไป
ดวย ดาบที่ ยิ่ง ใหญทรง พลังและทําลายลาง

ของพระองค
เลวีอาธานเป็นพญานาคที่คดเคีย้วไปมา
พระองคจะฆาพญานาคตัวนัน้ที่อยูในทะเล †

พระเจาจะชวยกูอิสราเอล
๒ ในเวลานัน้จะมีสวนองุนที่นาชื่นชมอยูสวน

หน่ึง
ใหรองเพลงเกี่ยวกับสวนองุนนัน้กันเถอะ
๓ “เรา ยาหเวห เป็นคนเฝ าดูแลมันเอง
เรารดน้ํามันสมํ่าเสมอ
เราเฝ ามันทัง้วันทัง้คืน
เพื่อจะไดไมมีใครมาทํารายมัน
๔ เราไมไดเคียดแคนมัน
แตถามันเกิดหนามและหญาคาขึ้นมาให กับ

เรา
เราก็จะบุกเขาไปสูรบกับพวกมัน
และจะเผาพวกหนามและหญาคาพวกนัน้ทิง้

ใหหมด
๕อยางนัน้ ใหมันมาหาเราเพื่อใหเราปกป อง
ใหมันทําสัญญาสงบศึกกับเรา
ใหมันทําสัญญาสงบศึกกับเราดีกวา”
๖ ในวันเหลานัน้ที่จะมาถึง คนของยาโคบจะ

หยัง่ราก
คนของอิสราเอลจะผลิดอกและแตกหนอ
และทัง้โลกจะเต็มไปดวยผลของพวกเขา
๗พระองคตีอิสราเอลเหมือน กับที่พระองคตี

คนที่ตีอิสราเอลหรือ
คน อิสราเอลถูก ฆาเทากับคน ที่ฆาพวก เขา

ถูกฆาหรือ
๘พระองคไดดําเนิน คดีของ พระองคกับ

อิสราเอล

พระองคขับไล ไสสงอิสราเอลออกไปดวยลม
พายุของพระองคอยางกับวันที่ลมตะวัน
ออกพัดมา

๙ดวยวิธี น้ี ความผิดบาปของอิสราเอลจะได
รับการอภัย

แลว น่ีจะ เป็นผลของการ ขจัด บาปของ พวก
เขานัน้ดวย

คือแทนบูชาหินที่พวกเขาสรางใหกับเทพเจา
ทัง้หลาย จะถูกบดใหเป็นผุยผง

และจะไมมีพวก เสาเจา แม อา เชรา ห หรือ
แทนเผาเครื่องหอมตัง้อยู

๑๐ เมืองที่มีป อมปราการนัน้ก็วางเปลา
มันกลายเป็นหมูบานที่ถูกทอดทิง้เหมือนกับ

ทะเลทราย
และที่นัน่ พวกลูกวัวก็จะมาเล็มหญามานอน

กัน
และกินใบของกิ่งไมจนหมดเกลีย้ง
๑๑ เมื่อกิ่งกานพวกนัน้แหงและหักไป
พวกผูหญิงก็เอามาทําเป็นฟืนกอไฟ
เพราะชนชาติพวกน้ีไมมีหัวคิด
พระผูสรางพวกเขาก็เลยไมสงสารพวกเขา
พระองคผูที่ป้ันพวก เขาขึ้น มาก็ เลยไมมี

ความเมตตาตอพวกเขา
๑๒ เวลานัน้กําลังมาถึง เมื่อพระยาหเวหจะ

แยกแกลบออกจากเมล็ดขาว ‡ตัง้แตลุมแม
น้ํายูเฟรติส ไปจนถึงลําธารอียิปต ¶อิสราเอล
เอย พระองคจะรวบรวม เจาเขา มาที ละ คน
๑๓ ใน เวลา นัน้ เมื่อแตร เขา สัตวอัน ใหญถูก
เปา ขึ้น คน เหลา นัน้ที่หลง หายอยู ในแผน
ดินอัสซีเรีย *และคนเหลานัน้ที่เป็นผูอพยพ
อยู ในแผน ดิน อียิปตก็จะกลับ มา และพวก
เขาก็จะมานมัสการพระ ยาหเวหบนภูเขา อัน
ศักดิส์ิทธิใ์นเมืองเยรูซาเล็ม

*๒๗:๑ เลวอีาธาน เป็นพญานาค หรืองใูหญ ที่อยูในเรื่องเลาในสมัยกอน เชื่อกันวาพญานาค
เป็นศัตรูกับพระเจา
†๒๗:๑ พญานาคตัวนัน้ที่อยูในทะเล หรือสัตวประหลาดในทะเล น่ีคงเป็นราหับ เรื่องเลา
ในสมัยกอนวาราหับไดตอสูกับพระเจา
‡๒๗:๑๒ แยกแกลบออกจากเมล็ดขาว เป็นการแยกคนของพระองคออกมาจากคนของ
โลก ขอ ๑๒ น้ี ถาแปลตรงๆจากตนฉบับ ก็จะแปลไดวา “พระองคจะเริ่มนวดขาวในสายน้ํา
ของแมน้ํา”
¶๒๗:๑๒ แม น้ํา ยู เฟ รติ ส ไปจนถึงลําธาร อียิปต น่ีเป็นเขตแดนของดิน แดนที่พระเจา
สัญญาวาจะใหกับอิสราเอล
*๒๗:๑๓ อัสซีเรีย เป็นชนชาติที่มีอํานาจ ตัง้อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอล
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คําเตือนมายังอิสราเอลเหนือ

๒๘ ๑ เฮย ดูเมืองสะมาเรียซิ
เป็นมงกุฎดอกไมที่พวก ขี้ เมาของ

เอฟราอิม ภูมิใจนักหนา
เป็นดอกไมที่สวยงามที่กําลังจะเหี่ยวแหงไป
ที่อยูบนเนินเขาเหนือหุบเขาอันอุดมสมบูรณ
ที่อยูบนหัวของคนที่โดนเหลา องุนมอมลม

ไป
๒ดูสิ องคเจาชีวิตมีคนหน่ึงที่มีพลังและเขม

แข็ง †
เขาจะมาอยาง กับพายุลูกเห็บหรือพายุที่

ทําลาย
เขาจะมาอยาง กับพายุที่นําน้ํามาทวมทน

อยางบาคลัง่
เขาจะโยนมงกุฎนัน้ซึ่งคือสะมาเรียลงกับพื้น

ดวยมือของเขาเอง ‡
๓มงกุฎดอกไมที่พวก ขี้ เมาของ เอ ฟ รา อิม

ภูมิใจนักหนานัน้
จะถูกเหยียบยํ่าอยูใตเทา
๔ดอกไมอันสวยงามที่กําลังจะเหี่ยวแหงนัน้
ที่อยูบนเนินเขาเหนือหุบเขาอันอุดมสมบูรณ
จะเป็นเหมือนลูก มะเดื่อที่ สุกชุด แรกกอน

หน ารอนจะมาถึง
ที่ใครเห็นเขา ก็จะรีบเด็ดมากินทันที
๕ ในเวลานัน้ พระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้จะ

เป็นเหมือนกับมงกุฎดอกไมที่มีสงาราศี
จะเป็น เหมือนมงกุฎดอกไมที่สวยงาม

สําหรับคนของพระองคที่ยังเหลืออยู
๖และพระองคจะมอบวิญญาณแหงความ

ยุติธรรมให กับคนที่นัง่ อยูบนบัลลังก
พิพากษา

และพระองคจะมอบพละกําลังใหกับคนเหลา
นัน้ที่หันการ สู รบให พน ไปจากประตู
เมือง

พวกผูนํายูดาหที่ไมไดเรื่องจะถูกลงโทษ
๗และคน พวก น้ีก็จะโซ ซัด โซเซ ไปเพราะ

เหลาองุนและสายไปสายมาดวยเบียร

พวกนักบวช และพวกผูพูดแทนพระเจาก็โซ
ซัดโซเซไปเพราะเบียร

พวกเขาก็มึนตื้อไปหมดเพราะเหลาองุน
พวกเขาเดินสายไปสายมาเพราะเบียร
พวกเขาเมาเหลาตอนที่เห็นนิมิตตางๆ
พวกผู พิพากษาก็เมาหัว คะมําตอนตัดสินคดี

ตางๆ
๘ทุกๆโตะเลอะไปดวยอวกเหม็นๆ
ไมมีที่ไหนสะอาดเลย

๙คน หน่ึงในพวก เขาพูด วา “ไอ หมอ น่ี
มันคิดวามันกําลังสอนใครอยู หรือ มันคิดวา
มันกําลังอธิบายเรื่อง นัน้ใหใคร ฟัง หรือ มัน
คิดวากําลังสอนเด็กที่เพิ่งหยานมหรือ มันคิด
วากําลังสอนทารกที่เพิ่งแยกจากอกแมหรือ
๑๐มันพูดออแอซํ้า แลว ซํ้า อีกเหมือนพูด กับ
เด็กวา
ซอ ราซอ ซอ ราซอ
คอ ราคอ คอ ราคอ
ซีเออรแชม ซีเออรแชม” ¶

๑๑อยาง นัน้ แหละ พระยาหเวหจะพูด กับ
ชนชาติ น้ีดวยเสียงพูดแปลกๆและภาษาของ
คนตางชาติ

๑๒ ในอดีต พระเจาพูดกับคนพวกนัน้วา “ที่
น่ีเป็นที่ ปลอดภัย ขอ ใหคนที่เหน็ดเหน่ือย
มา พักที่ น่ี ที่ น่ีเป็นที่ ปลอดภัย” แตพวก
เขาไม ยอม ฟังพระองค ๑๓ดัง นัน้ เมื่อคน
ตางชาติบุกเขามา เมื่อนัน้แหละขาวสารจาก
พระ ยาหเวหก็จะเป็นเหมือนเสียงพูด ออแอ
กับพวกเขา ที่วา
“ซอ ราซอ ซอ ราซอ
คอ ราคอ คอ ราคอ
ซีเออรแชม ซีเออรแชม”
แลวพวกเขาจะไป และลมหงายหลัง ไดรับ

บาดเจ็บ ติดกับ และถูกจับไปเป็นเชลย

ถึงเป็นพันธมิตรกับตางชาติก็หนี
ไมพนโทษจากพระยาหเวห

๑๔ดัง นัน้ พวก เจาที่เยอ หยิ่ง จองหองที่
ปกครองคนพวกน้ีในเยรูซาเล็ม

†๒๘:๒ คนหน่ึง … เขมแข็ง คงจะพูดถึงกษตัริยของอัสซีเรีย
‡๒๘:๒ ดวยมือของเขาเอง หรือ “อยางรุนแรง”
¶๒๘:๑๐ ซีเออรแชม ซีเออรแชม น่ีคงเป็นเพลงในภาษาฮีบรู ใชสําหรับสอนเด็กเล็กๆใน
การฝึกเขียน หรืออาจจะเป็นเสียงเหมือนเด็กๆที่เพิ่งหัดพูด หรือ ภาษาตางชาติ แตก็แปลได
วา “เป็นคําสัง่ตรงน้ี เป็นคําสัง่ตรงนัน้ เป็นกฎตรงน้ี เป็นกฎตรงนัน้ เป็นบทเรียนตรงน้ี เป็น
บทเรียนตรงนัน้”
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ใหฟังถอยคําของพระยาหเวหใหดี
๑๕ เพราะพวก เจาพูด วา “พวก เรากับความ

ตายไดทําสัญญากัน
พวกเราไดทําขอตกลงไวกับแดนคนตาย
เพื่อวาเมื่อการ ลงโทษอยาง รุนแรงผาน มา

มันจะไมถึงตัวเรา
เพราะเราไดเอาคํา โกหกตางๆเป็นที่ หลบภัย

และเราไดหลบซอนอยูหลังความเท็จ”
๑๖ดังนัน้พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดอยางน้ี

วา
“ดูไว เราจะวางหินไวเป็นรากฐานในศิโยน
เป็นหินที่ผานการทดสอบมาแลว เป็นหินหัว

มุมที่มีคา เป็นรากฐานที่มัน่คง
‘คนที่ไววางใจ จะไมอกสัน่ขวัญแขวน’ *
๑๗ เราจะใชความยุติธรรมเป็นสายวัด
ใชความถูกตองเป็นลูกดิ่ง
ลูกเห็บจะกวาดที่หลบภัยแหงการโกหกนัน้
และน้ําก็จะทวมที่หลบซอนนัน้เสีย
๑๘และคําสัญญาที่พวก เจาและความ ตายทํา

รวมกันก็จะถูกยกเลิกไป
และขอ ตกลงที่เจาทํา ไวกับแดนคน ตายจะ

ลมเลิกไป
และเมื่อการลงโทษอยางรุนแรงผานมา
เจาก็จะถูกมันเหยียบยํ่า
๑๙ ไม วาการ ลงโทษ นัน้ผาน มากี่ ครัง้ก็ตาม

มันก็จะจัดการกับพวกเจาทุกที
มันจะผานมาเชาแลวเชาเลา
มันจะผานมาทัง้กลางวันทัง้กลางคืน
เมื่อเจาเขาใจขาวน้ี เจาจะตองขวัญหนีดีฝอ
๒๐ตามสุภาษติที่วา ‘เตียงสัน้ เกินไปที่ จะยืด

ตัวได
และผาหมก็แคบเกินไปที่จะหอตัวได’”
๒๑ เพราะพระ ยาหเวหจะลุก ขึ้น มาตอสู

เหมือนกับที่พระองคทําที่ภูเขาเปริซิม †
พระองคจะเดือดดาลเหมือน กับที่พระองค

เดือดดาลที่หุบเขากิเบโอน
แลวพระองคจะจัดการกับเจาแบบ ที่เจาไม

เคยเห็นมากอน
แลวพระองคจะทํางานที่จําเป็นจะตองทํา นัน้

ถึงแมวามันจะดูแปลกในสายตาเจา

๒๒และตอน น้ี พวก เจาอยา ไดหัวเราะเยาะ
เรื่องพวกน้ี

ไม อยาง นัน้เชือกที่ผูกมัดรอบ ตัว เจาจะยิ่ง
แนนขึ้น

เพราะผมไดยินวา พระยาหเวห องคเจาชีวิต
ผู มี ฤทธิ ์ทัง้ สิน้ ไดออกคําสัง่ใหทําลาย
แผนดินน้ีทัง้หมด

พระยาหเวหวางแผนอยางฉลาดและ
ลงโทษอยางยุติธรรม

๒๓ ฟังใหดี ฟังเสียงผม
ใหความสนใจกับเรื่องน้ี ตัง้ใจฟังสิ่งที่ผมจะ

พูดใหดี
๒๔คนที่ไถนาเพื่อหวาน นัน้ เขา ไถไป เรื่อยๆ

โดยไมหวานสักทีเลยหรือ
พวก เขาเบิก หน า ดินและลง คราดไป เรื่อยๆ

โดยไมปลูกสักทีเลยหรือ
๒๕ เมื่อเขาปรับหน าดินแลว
เขาจะไมโปรยเมล็ดผักชีฝรัง่และหวานยี่หรา

ลงไปหรือ
เขาจะไม ปลูกขาว สาลีเป็น แถวๆและขาว

บารเลยในที่ของมันหรือ
เขาจะไมปลูกขาวสแปลตลอมรอบทุงนาหรือ
๒๖พระเจาของพวกเขาก็ไดสอนพวกเขา
พวกเขาก็เลยรูวิธีทํางานของเขา
๒๗ชาวนาไม ใชเลื่อนนวด ขาวมานวดเมล็ด

ผักชีเล็กๆหรอก
หรือใชลอเกวียนมากลิง้ทับเมล็ดยี่หราเล็กๆ

หรอก
แตเขาจะเอาไม เล็กๆมาตีเมล็ด ผักชีให มัน

แตก
และใชไม ตะ บอง เล็กๆตีเมล็ด ยี่หราให แตก

ออก
๒๘ เมล็ดขาวเขาเอามาบดทําขนมปังกัน
จะไมมีใครโงนวดมันตลอดไปเรื่อยๆหรอก
ถาคนเอาเกวียนเทียมมามานวดเมล็ดขาว
เขาก็ไมนวดไปเรื่อยๆจนมันบีเ้ป็นผงหรอก *
๒๙ความรู น้ีก็มาจากพระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้

สิน้ดวยเหมือนกัน

*๒๘:๑๖ คนที่ … อกสั่นขวัญแขวน ขอความน้ีคงจะเขียนอยูบนหินที่เป็นรากฐานนัน้
†๒๘:๒๑ ภู เขาเปริซิม ภูเขาเปริซิมและหุบเขากิเบโอน ดู ไดจากหนังสือ ๑ พงศกษตัริย
๑๔:๘-๑๗
*๒๘:๒๘ อิสยาหเลาเรื่องในขอ ๒๔-๒๘ น้ี เพื่อใหกําลังใจกับประชาชนวา พระเจาจะไมลงโทษ
พวกเขาเกินเหตุและตลอดไปเรื่อยๆ แตจะมีเวลาที่พระองคจะกลับมาอวยพรพวกเขาอีกที
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พระองคใหคํา แนะนําที่ยอด เยี่ยมและ
พระองคก็ใหความสําเร็จอันยิ่งใหญ

พระเจาโจมตีเยรูซาเล็ม
และชวยกูเยรูซาเล็ม

๒๙ ๑ เฮย อารีเอล †อารีเอล
เมืองที่ดาวิดตัง้คายอยู

ขอใหผานไปอีกปีสองปี
ขอใหเทศกาลประจําปีมาถึงอีกรอบ
๒หลังจากนัน้เราจะสงความหายนะมาสูอารี

เอล
แลวตอ จาก นัน้ก็จะมีความ เศรา โศกเสียใจ

และรองไห
และเมือง นัน้จะเป็น เหมือนแทน บูชาสําหรับ

เรา
๓ เราจะใหศัตรูมาตัง้คายรายลอมเจา
เราจะลอม เจาดวยหอคอยโจมตีเคลื่อนที่

และเราจะสรางเนิน ดินไว บุกขึ้น โจมตี
เจา

๔ เจาจะถูก กดใหตํ่า ลงและเจาจะพูดขึ้น มา
จากโลกใตดิน

เจาจะสงเสียงอูอีอ้ยูในลําคอจากผงดิน
เสียงของเจาจะมาจากพื้นดินเหมือนเสียงผี
และเจาก็จะกระซิบออกมาจากผงดิน
๕แตศัตรูที่มากมายของ เจาจะกลาย เป็น

เหมือนผงฝ ุนที่ละเอียด
พวก ที่กดขี่ขมเหงมากมายจะเป็น เหมือน

แกลบที่ปลิวไป
สิ่งเหลา น้ีจะเกิดขึ้นในทันทีทันใดในชัว่พริบ

ตาเดียว
๖พระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้จะมาพรอมกับ

เสียง ฟ ารอง แผน ดินไหวและเสียง ดัง
สนัน่หวัน่ไหวดวยพายุ

ลมแรงและเปลวไฟที่เผาผลาญ
๗แมวามีชนชาติมากมายที่มาตอสูกับอา รี

เอล คือมาตอสูกับเขา
และป อมปราการของ เขาและสรางปัญหาให

กับเขา
พวกนัน้ก็จะหายไปเหมือน ฝัน เหมือนนิมิต

ในตอนกลางคืน
๘คนหิว ฝันวาไดกิน แตพอตื่นขึ้นก็ยังหิวอยู

คนที่กระหายน้ํา ฝันวาไดดื่ม น้ําแลว แตพอ
ตื่นขึ้นมากย็ังออนเพลียและคอแหงผาก
อยู

มันจะเป็น อยาง นัน้กับชนชาติ มากมายที่มา
ตอสูกับภูเขาศิโยน

ที่ฝันวายึดเยรูซาเล็มได แลว แตมันจะไม
เป็นไปตามฝันนัน้

ยูดาหตาบอด
๙ เชิญเลย เชิญงงและตะลึงงันไปไดเลย
ทําตัวเองใหบอด และบอดตอไปซะ ‡
ใหเมาแตไมใชจากเหลาองุนนะ
เดินโซซัดโซเซ แตไมใชเพราะดื่มเบียร
๑๐พระยาหเวหไดทําใหเจานอนหลับสนิท
พระองคไดปิด ตาของ เจาคือพวก ผู พูด แทน

พระเจา
พระองคไดครอบหัวของ เจาคือพวกผู ที่ เห็น

นิมิต
๑๑และสําหรับพวก เจานิมิตเรื่องทัง้หมด น้ี

เป็นเหมือนคํา เขียนตางๆในหนังสือ มวนที่
ปิดผนึกไว ถาเอาไปใหกับคนที่อานหนังสือ
เป็น และสัง่เขาวา “อานเรื่อง น้ี ซิ” เขาจะ
ตอบวา “ขาอานไมไดเพราะมันปิดผนึกไว”
๑๒ถาเอาไป ใหคนที่อานหนังสือไม เป็น และ
บอกเขา วา “อานเรื่อง น้ี ซิ” เขาจะตอบ วา
“ขาอานหนังสือไมออก”

๑๓องคเจาชีวิตพูดวา
“คน พวก น้ีเขา มาใกล เราดวยปาก ของ เขา

เทานัน้ พวก เขาให เกียรติ เราดวยริม
ฝีปากเทานัน้

แตหัวใจของพวกเขาหางไกลจากเรา
และที่พวก เขามานมัสการเรา นัน้ก็เป็น แค

ทําตาม กฎของ มนุษยที่ทองจํากัน มา
เทานัน้

๑๔ดังนัน้ ดไูวนะ เราจะทําสิ่งมหัศจรรยตางๆ
กับคนพวกน้ี

สิ่งที่นาตกใจและมหัศจรรย
สติปัญญาของคนฉลาดก็จะสูญสิน้ไป
และความ เขาใจของคน ที่เขาใจก็จะถูก บัง

ซอนไป”

†๒๙:๑ อารีเอล เป็นอีกชื่อหน่ึงของ เยรูซาเล็ม มาจากชื่อของแทนบูชาในพระวิหารในเมือง
เยรูซาเล็ม ชื่อน้ีแปลวา “เตาผิง”
‡๒๙:๙ เชิญเลย เชิญ … บอดตอไปซะ อิสยาหกําลังแสดงความหงุดหงิดออกมาที่พวกผูนํา
เห็นวาเรื่องที่เขาเอามาบอกน้ีโงเขลาสิน้ดี
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๑๕ เฮย ไอพวกที่พยายามเก็บซอนแผนของ
เจาไวลึกเพื่อไมใหพระยาหเวหเห็น

ไอพวกที่แอบทําสิ่งตางๆในความมืด
และพูดวา “ไมมีใครเห็นเราหรอก ไมมีใครรู

หรอก”
๑๖ เจาเขาใจผิดกลับหัวกลับหางกันไปหมด
เจามองวาชางป้ันหมอเป็นดินเหนียวหรือ
สิ่งที่ถูกสรางจะพูดถึงผูที่สรางมันวา
“เขาไมไดสรางฉันซะหนอย” ไดหรือ
สิ่งที่ถูกป้ันจะพูดถึงผูที่ป้ันมันวา
“เขาไมมีความเขาใจอะไรเลย” ไดหรือ

อนาคตที่สดใสกําลังจะมา
๑๗ เจาไมรูหรือ วา อีก ไม นานเลบานอนจะ

กลายเป็นสวนผลไม
และสวนผลไมก็จะมีมากมายเหมือนผืนปา
๑๘ ในเวลานัน้คนหหูนวกจะไดยินคําพูดตางๆ

จากหนังสือได
และคนตาบอดจะหลุดพนจากความมืด สลัว

ของพวกเขาและมองเห็นได
๑๙คน ยากจนก็จะชื่นชมยินดีอีก ครัง้ใน พระ

ยาหเวห
และคน ที่ขัดสน ที่สุดก็จะราเริงในองค ผู

ศักดิส์ิทธิข์องอิสราเอล
๒๐ เพราะจะไมมีผูนําที่โหดรายอีกตอไป
คนที่เยอหยิ่งจองหองก็จะหมดไป
และคนพวกนัน้ที่จองหาโอกาสทําชัว่ก็จะถูก

กําจัดไป
๒๑คือคนพวกนัน้ที่ชอบกลาวหาคนอื่นอยาง

ผิดๆ
และวางหลุมพรางให กับผู พิพากษาที่ประตู

เมือง
และใชลมปากไม ใหความ เป็น ธรรมกับผู

บริสุทธิ ์
๒๒ดังนัน้ พระยาหเวห ผูที่ชวยกูอับราฮัม

ไดพูดสิ่งน้ีกับครอบครัวของยาโคบวา
“ยาโคบจะไมตองอับอายขายหน าอีกตอไป
และหน าของเขาก็จะไมตองซีดอีกตอไป
๒๓ เมื่อพวก เขาเห็นลูก หลานของ พวก เขา

ทามกลางพวกเขาซึ่งเป็นผลงานจากมือ
ของเรา

พวกเขาจะถือวาชื่อของเรานัน้ศักดิส์ิทธิ ์
พวกเขาจะเห็นดวยกันวาองคผศูักดิส์ิทธิข์อง

ยาโคบนัน้ศักดิส์ิทธิจ์ริง

และพวก เขาก็จะเคารพ ยําเกรงพระเจาของ
อิสราเอล

๒๔คนที่ชอบทําผิด ก็จะกลับมามีความเขาใจ
และพวกคนขี้ บน ก็จะกลับมายอมรับคําสัง่

สอน”
ยูดาหควรไววางใจในพระเจา

ไมใชไววางใจในอียิปต

๓๐ ๑พระยาหเวหพูดวา “เฮย ไอพวก
ลูกหลานที่ดื้อดึง

ไอพวกที่ทําตามแผน แตไมใชแผนของเรา
ไอ พวก ที่ไปทําสนธิ สัญญา ทัง้ๆ ที่เราไม ได

บอกใหเจาทํา
ไอพวกที่ทําบาปซํ้าแลวซํ้าอีก
๒ ไอพวกที่เดินทางไปอียิปตโดยไม ไดขอคํา

แนะนําจากเรา
แลวไปขอใหฟาโรหปกป อง
และไปหาที่พัก พิงภาย ใตรม เงาของ อียิปต

นัน้
๓การ คุมครองของ ฟาโรห นัน้จะกลาย เป็น

ความอับอายของพวกเจา
และที่พัก พิงภาย ใตรม เงาของ อียิปต นัน้จะ

กลายเป็นความอัปยศของเจา
๔ถึงแมพวกขาราชการของเจาจะอยูที่โศอัน

*
และพวกตัวแทนของเจาไดไปถึงเมืองฮาเนส

แลว
๕แตทุก คนจะ ได รับความ อับอายเพราะ

ชนชาตินัน้จะชวยอะไรเขาไมไดเลย
อียิปตจะไม เป็นประโยชนหรือชวย อะไรเจา

ไดเลย มีแตจะนําความอับอายขายหน า
และความอัปยศอดสูมาใหเทานัน้”

สงสวยไปใหอียิปตไมชวยอะไรไดเลย
๖ น่ีเป็นขาวสารที่เกี่ยวกับพวกสัตวในแถบ

เนเกบ
ในแผนดินที่มีแตปัญหาและอันตราย
คือแผน ดินที่เต็ม ไป ดวยสิงโต ตัว เมียและ

ตัวผู
เต็มไปดวยงูพิษ และงูที่โฉบบิน
พวกเขาบรรทุกทรัพยสมบัติของพวกเขาบน

หลังลา
และบรรทุกทรัพยสินของพวก เขาบน โหนก

พวกอูฐ

*๓๐:๔ โศอัน โศอันและฮาเนสเป็นชื่อเมืองในอียิปต



อิสยาห ๓๐:๗ 38 อิสยาห ๓๐:๒๐

เดิน ทางไปหาชนชาติที่ไม สามารถชวยพวก
เขาได

๗อียิปตนัน้ไมมีประโยชนและการชวยเหลือ
ของเธอนัน้ไรคา

เราถึงเรียกหลอนวา “พญานาคที่เอาแต นัง่”
*

คําจารึกเพื่อใหคนในอนาคต
เห็นวาพระเจาไดเตือนแลว

๘ ไปตอนน้ีเลย ไปจารึกเรื่องน้ีลงบนแผนหิน
ตอหน าพวกเขา

ใหเขียนเรื่องน้ีไวบนหนังสือมวน
เพื่อใน อนาคตมันจะ ไดเป็นพยานตอวาพวก

เขาไปตลอด
๙ เพราะพวกเขาเป็นชนชาติที่ชอบกบฏ
พวกเขาเป็นลูกจอมโกหก
เป็นเด็กที่ไม ยอมเชื่อ ฟังคําสัง่ สอนของ พระ

ยาหเวห
๑๐พวกเขาพูดกับพวกผูที่เห็นนิมิตวา “หยุด

มองไดแลว”
และพูดกับพวกผูพูดแทนพระเจาวา “ไมตอง

เอานิมิตพวก นัน้มาสอนพวก เรา หรอก
วาอะไรถูกตอง

ใหพูดกับ เราในสิ่งที่รื่นหูดี กวาและเลานิมิต
ปลอมๆใหกับพวกเราฟัง

๑๑ เปลี่ยน เรื่องได แลว หัน ไปจากทาง เกาๆ
นัน้ไดแลว

พวก เราไม อยากจะ ฟัง แลวเรื่องผู ศักดิส์ิทธิ ์
แหงอิสราเอลนัน้”

๑๒ เพราะอยาง นัน้ องค ผู ศักดิส์ิทธิแ์หง
อิสราเอล

จึงพูดอยางน้ีวา
“เพราะพวก เจาไม ยอมรับขาวสาร น้ีแตกลับ

ไปไว วางใจในความ โหด รายและการ
หลอกลวงและไปพึ่งในสิ่งเหลานัน้

๑๓ดัง นัน้ ความผิด น้ีของ เจาจะเป็น เหมือน
รอย แตกในกําแพง สูงที่ปริออก มาใกล
จะพังแลว

และมันจะพังลงมาทันทีในชัว่พริบตา
๑๔มัน จะแตกเหมือน กับหมอ ดินที่แตก ออก

เป็นชิน้ๆ
จนไม เหลือสัก ชิน้ที่ใหญ พอจะเอาไปใสถาน

ไฟรอนๆจากเตา

หรือใชตักน้ําจากบอเก็บน้ํา”
๑๕ เพราะน่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตผู

ศักดิส์ิทธิแ์หงอิสราเอลไดพูดไว
“ถาพวก เจากลับมาหาเราและพักพิงใน เรา

พวกเจาก็จะรอด
ถาพวก เจาจะใจ เย็นๆและไว วางใจใน เรา

พวกเจาก็จะมีพลัง
แตพวกเจากลับไมยอมทําอยางนัน้”
๑๖พวกเจาบอกวา “ไมเอา พวกเราจะควบมา

หนีไป”
เพราะอยางนัน้ พวกเจาก็จะตองหนีจริงๆซะ

แลว
และเจายังพูดอีกวา “พวกเราจะขี่มาที่วิ่งเร็ว

หนีไป”
เพราะอยาง นัน้ เราจะ ใหคน ไลกวด เจาเร็ว

กวาเจาอีก
๑๗พวกเจาพันคนจะหนีเพราะคําขูของคนๆ

เดียว
คําขูของหาคนจะทําใหพวกเจาหนีไปหมด
จนกวาพวกเจาจะถูกทิง้ใหเหลือตัวคนเดียว
เหมือนกับเสาธงที่ปักอยูบนยอดเขา
เหมือนกับธงใหสัญญาณบนเนินเขา

พระเจาจะมาชวยคนของพระองค
๑๘อยาง นัน้ พระ ยาหเวหกําลังเฝ า คอยให

พวก เจากลับมาหาพระองคเพื่อพระองค
จะไดอวยพรเจา

พระองคจะลุก ขึ้น มาแสดงความ เมตตากับ
พวกเจา

เพราะพระ ยาหเวหเป็น พระเจาที่ สัตย ซื่อ
ยุติธรรม

พวก ที่อดทนรอ คอยพระองคถือวาเป็น เกีย
รติจริงๆ

๑๙ชาว เมือง ศิ โยน เอย คน ที่อาศัย อยู
ในเมือง เยรูซาเล็ม เอย ใช แลว พวก เจา
จะไม ตองรองไหอีก ตอ ไป พระองคจะมา
ปลอบโยนเจาอยาง แนนอน เมื่อพระองค
ไดยินเสียงรองขอความ ชวย เหลือของ เจา
พระองคก็จะมาชวย เจาทันที ๒๐ถึงองคเจา
ชีวิตจะใหเจากินความทุกขยากลําบากอยาง
กับอาหาร และดื่มความทุกขทรมานอยาง
กับน้ํา แตพระองคผู เป็น ครูของ เจาก็จะไม
หลบซอนตัวเองอีกตอไป และเจาจะได เห็น

*๓๐:๗ พญานาคที่เอาแต น่ัง แปลตรงๆได วา “รา หับที่นัง่ เฉยๆ” ราหับเป็นชื่อของสัตว
ประหลาดที่อยูในทะเล ที่มีรูปรางอยางพญานาค ในเรื่องเลาโบราณ ราหับตอสูกับพระเจา
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ครูของเจากับตาตัวเอง ๒๑ เมื่อพวกเจาหันไป
ทางขวาหรือหันทางซาย หูของเจาก็จะไดยิน
เสียงขางหลัง เจาวา “ทาง อยู น่ี เดินทาง น้ี
สิ” ๒๒แลวพวก เจาจะทําใหพวกรูป เคารพที่
เคลือบ เงินเคลือบทองของพวก เจาเสื่อม ไป
และพวก เจาจะเอาพวก มันไป ทิง้เหมือนทิง้
ผาอนามัยเป้ือนเลือด และพูดกับมันวา “ไป
ใหพน”

๒๓ ใน เวลา นัน้ พระ ยาหเวหจะ ใหฝน
ตกลงมาบนเมล็ดพืชที่ เจาไดหวานไปในดิน
พระองคจะ ใหอาหารซึ่งเป็นผลผลิตจากพื้น
ดิน และมันก็จะมีมากมายเหลือเฟือ และ
ใน เวลา นัน้ฝูง สัตว เลีย้งของ เจาก็จะ ไดเล็ม
หญาในทุงกวาง ๒๔พวกวัวตัวผูและลาที่ทํา
ไร ไถนาอยู นัน้ ก็จะ ไดกิน ฟางอยาง ดีที่ ใช
พลัว่และสามงามทําใหมันกระจัดกระจายไป
๒๕บนภูเขาสูงทุกลูก และบนเนินเขาทุกแหง
ก็จะมีลําธาร น้ําไหล สิ่ง น้ีจะเกิดขึ้นในวันที่
ศัตรูถูก ฆา ตายเป็น จํานวน มาก และพวก
ป อมปราการของศัตรูพังทลายลงมา

๒๖ ในเวลานัน้ แสงของดวงจันทรก็จะเป็น
เหมือนแสงอาทิตย และแสงของดวงอาทิตย
ก็จะสวางขึ้นอีกเจ็ดเทา เหมือนกับแสงของ
เจ็ดวัน สิ่งน้ีจะเกิดขึ้นในวันที่พระยาหเวหได
ดามกระดูกทีห่ักของคนของพระองค และได
รักษาบาดแผลที่พระองคทําใหเกิดขึ้น

อัสซีเรียจะพายแพ
๒๗ดูสิ พระยาหเวหเองกําลังมาแตไกล
ดวยความโกรธที่เผาผลาญของพระองคและ

ดวยควันหนาทึบ *
ริมฝีปากของพระองคเต็มไปดวยความโกรธ
และลิน้ของ พระองคก็เหมือน กับไฟที่เผา

ผลาญอยู
๒๘ลมปากของ พระองคเป็น เหมือนแมน้ําที่

ไหลทวมทนสูงถึงคอ
พระองคจะเอาตะแกรงแหงการ ทําลายมา

รอนชนชาติตางๆ
และพระองคจะเอาบังเหียนมา ใสเขาที่ ปาก

ของชนชาติ ทัง้ หลายเพื่อนําพวก เขาให
พินาศไป

๒๙แลวพวก เจาจะรอง เพลง หน่ึงเหมือน
กับรองในคืน ที่มีเทศกาล ทาง ศาสนาและ
พวก เจาก็จะมี ความ สุขในใจเหมือนคน ที่

กําลังเดิน ตามเสียง ขลุยขึ้น ไปที่ภูเขาของ
พระ ยาหเวห ผู เป็นศิลา ลี้ ภัยแหง อิสราเอล
๓๐และพระ ยาหเวหจะทําใหทุก คนไดยิน
เสียงอันดังสนัน่หวัน่ ไหวของพระองค และ
เห็นแขนอันทรง พลังของ พระองคฟาดลงมา
ดวยความ โกรธแคน และดวย เปลว ไฟแหง
การ เผา ผลาญ พระองคจะมาอยาง กับเสียง
พายุฟ า คะนอง มีทัง้ ฝนและ ลูกเห็บ ๓๑อัส
ซีเรียจะเกิดขวัญผวาเมื่อไดยินเสียงจากพระ
ยาหเวห เมื่อพระองคตีดวยไม กระบองของ
พระองค ๓๒แตละ จังหวะที่พระองค หวดไม
กระบองลงโทษอัสซีเรียนัน้ จะเขากับจังหวะ
ของ เสียง กลองและ พิณ พระองคจะกวัด
แกวงอาวุธของ พระองคเพื่อตอสูกับพวก
เขา ๓๓พระองคไดเตรียมที่ เผา ศพพวก เขา
ไวแลว ใชแลว พระองคไดเตรียมไวสําหรับ
กษตัริยของพวก เขา หลุม นัน้ลึก และกวาง
มีไฟกับ ฟืนอยาง เหลือเฟือ แลวพระองคจะ
จุด มันดวยลมปากของ พระ ยาหเวหที่เป็น
เหมือนลําธารไฟกํามะถัน

ใหพึ่งพระเจาไมใชพึ่งอียิปต

๓๑ ๑ เฮย ไอ พวกที่ลงไปอียิปตเพื่อขอ
ความชวยเหลือ

ไอพวกที่หวังพึ่งในมาศึก
ไอ พวกที่ไว วางใจในรถรบอียิปตเพราะมันมี

มากมาย
ไอพวกที่ไววางใจในทหารมาเพราะมันมีมาก

มหาศาล
แตไมไดคิดจะพึ่งพาพระองคผูศักดิส์ิทธิแ์หง

อิสราเอลและปรึกษาพระยาหเวห
๒แตพระยาหเวหก็ฉลาดเหมือนกันนะ และ

พระองคสามารถนําความหายนะมาให
แลวพระองคไมเคยกลับคํา
พระองคจะลุกขึ้นมาตอสูกับพวกที่ทําชัว่
และตอสูกับคนที่ชวยเหลือพวกที่ทําบาปนัน้
๓ชาวอียิปตเป็นแคมนุษยไมใชพระเจา
และมา ศึกของพวก เขาก็เป็น แคเน้ือ หนังไม

ไดเป็นวิญญาณซักหนอย
เมื่อพระยาหเวหเงื้อมือขึ้นเตรียมฟาด อียิปต

ที่เป็นผูชวยนัน้ก็จะลมลุกคลุกคลาน
และคนที่รับความชวยเหลือนัน้ก็จะลมลง
และทัง้สองก็จะถูกทําลายไปพรอมๆกัน
๔ เพราะน่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหบอกกับผม

*๓๐:๒๗ ควันหนาทึบ หรืออาจจะแปลไดอีกอยางวา “ภาระอันหนักอึ้ง”
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“เมื่อสิงโตรอง คําราม หรือสิงห หนุมยืนขู
คํารามอยูเหนือเหยื่อของมัน

แลวมีพวกผูเลีย้งแกะออกมาสูกับมัน
สิงโตไมกลัวตอเสียงรองตะโกนของพวกเขา

และเสียงของ พวก เขาไม ไดทําใหสิงโต
นัน้สะทกสะทานเลย

เชน เดียวกัน พระยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์ทัง้ สิน้
ก็ไมกลัวอะไรเลย พระองคจะลงมาตอสู
บนภูเขาศิโยน

๕พวก นกบินโฉบ ไป โฉบ มาเพื่อเฝ า ระวังรัง
ของพวกมัน

พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ก็จะปกป อง
เยรูซาเล็มอยางนัน้เหมือนกัน

พระองคจะปกป องและชวยกูพวกเขา
พระองคจะไว ชีวิตพวก เขาและชวยใหพวก

เขารอด
๖ชาว อิสราเอล เอย ใหหัน กลับไปหา

พระองคที่ เจาไดทรยศอยาง ราย แรง นัน้
๗ ใน เวลา นัน้ พวก เจาแตละ คนก็จะละทิง้
รูป เคารพเงิน และ ทองของ เจาที่พวก เจาได
ทําบาปสรางขึ้นมากับมือเจา
๘แลวอัสซีเรียจะลมลงดวยดาบแตไมใชดาบ

ของคน
อัส ซีเรียจะถูก ทําลายแตไมใชดวย ดาบของ

มนุษย
อัสซีเรียจะวิ่งหนีจากดาบ
แตหนุมๆของเขาจะถูกจับไปเป็นทาส
๙และหินกําบัง *ของอัสซีเรีย ก็จะสาบสูญไป

พวกเขาจะตื่นตระหนก
และพวกเจานายของเขาก็จะทิง้ธงออกศึกวิ่ง

หนีไปดวยความหวาดกลัว”
พระ ยาหเวหพูด ไววา อยาง นัน้ ไฟของ

พระองคอยูในเมืองศิโยน
และเตา หลอมของ พระองคอยูใน เมือง

เยรูซาเล็ม
จะมีกษัตริยและสังคมที่ยุติธรรม

๓๒ ๑ดูเถอะ จะมีกษตัริยองค หน่ึง
ปกครองดวยความซื่อสัตย

และพวกผูนําจะปกครองดวยความยุติธรรม
๒แลวพวก เขาแตละ คนก็จะเป็นเหมือนที่

กําบังลม
และเป็นเหมือนที่ปลอดภัยทามกลางพายุ
พวกเขาจะเป็นเหมือนลําธารน้ําในที่แหงแลง

และเป็นเหมือนรม เงาของหิน ใหญในแผน
ดินที่ไมมีอะไรงอกขึ้นมาได

๓แลวตาของคนที่มองเห็นจะไดไมปิดไป
หูของคนที่ไดยินจะไดตัง้ใจฟัง
๔และจิตใจของคน ใจรอนก็จะ ไดคิดอยาง

รอบคอบ
และลิน้ของคนที่พูด ติด อางก็จะ พูดไดอยาง

ชัดเจนและรวดเร็ว
๕ จะไมมีใครเรียกพวกคนโงวาผูสูงศักดิ ์
และจะไมมี ใครเรียกคน ชัว่วาเป็นคน นา

นับถือ
๖ เพราะคนโงก็พูดแตเรื่องโงๆ
และจิตใจของพวกเขาก็วางแผนแตเรื่องชัว่ๆ
ทําในสิ่งที่ขัดกับทางของพระเจา
และพูดเท็จเรื่องของพระยาหเวห
พวกเขาปลอยใหคนที่หิวโหย หิวตอไป
และไมใหน้ํากับคนที่กระหายน้ําดื่ม
๗อุปกรณของอันธพาลก็อัปลักษณ
เขาวางแผนแตเรื่อง ชัว่ๆที่จะทําลายคน

ยากจนดวยคําโกหก
แมวาคน ขัดสนเหลา นัน้กําลังขอความ เป็น

ธรรมก็ตาม
๘แตคนที่สูงศักดิว์างแผนทําในสิ่งที่สูงสง
แลวสิ่ง สูงสงเหลา นัน้ทําใหพวก เขายืนอยาง

มัน่คง
เวลาของความทุกขยากลําบากกําลังมา
๙พวกคุณนายที่ใชชีวิตแสนสบายไปวันๆ
ลุกขึ้นมาซะ ฟังเสียงของผมใหดี
พวกสาวๆที่คิดวาตัวเองมัน่คงแลว
ใหฟังสิ่งที่ผมพูดใหดี
๑๐ตอน น้ีพวก เจาอาจ จะคิด วาตัว เองมัน่คง

ดีแลว
แตอีกประมาณปีกวาๆเจาก็จะตองกลัวจนตัว

สัน่
เพราะไร องุนจะไมออกผลและจะไมมีผล ไม

ใหเก็บเกี่ยว
๑๑พวกคุณนายที่ใชชีวิตแสนสบายใหกลัวจน

ตัวสัน่
พวกสาวๆที่คิดวาตัว เองมัน่คงแลวใหตัวสัน่

งันงก
ถอด เสื้อผาของ เจาออก ซะและใหสวมผา

กระสอบแทน
๑๒ ใหทุบอกของเจาดวยความเศรา

*๓๑:๙ หินกําบัง คงหมายถึงกองทัพหรือกษตัริยของอัสซีเรีย
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เพราะทอง ทุงที่เจาชื่นชมและเถา องุนที่แสน
ดกไดหายไปหมดแลว

๑๓ ใหเศรา เพราะผืนดินของคนของเรามีแต
หนามและหญาคาขึ้นรกไปหมด

เออ ใหเศรา ที่บาน ตางๆที่มีความ สุขสนุก
สนาน

และเมืองที่เฉลิมฉลองกัน หายไปหมดแลว
๑๔ เพราะพระราชวังจะถูกทอดทิง้
เมืองที่คึกครื้นเสียงดังก็จะถูกทิง้รางไป
เนิน เขาและหอคอยก็จะกลาย เป็นที่ ราง

ตลอดไป
เป็นที่สนุกสนานกันของลาปา
ฝูงแพะแกะก็จะมาหากินที่นัน่
๑๕มันจะเป็นอยาง น้ีไปจนกวาพระองคจะเท

ชีวิตใหม *ลงมาบนพวกเราจากสวรรค
และทะเลทรายก็จะกลายเป็นสวนผลไม
และสวนผลไมก็จะมีมากมายเหมือนผืนปา
๑๖แลวความ ยุติธรรมจะอาศัยอยูในทะเล

ทรายนัน้
และความถูกตองจะพักอาศัยอยูในแผนดินที่

อุดมนัน้ †
๑๗ผลของความถูกตองจะเป็นสันติสุข
และผลของความ ถูก ตองจะเป็นความ สงบ

สุขและความปลอดภัยตลอดไป
๑๘ชนชาติของ เราจะอาศัยอยูในชุมชนที่สงบ

สุข
ในที่อยูอันมัน่คง ในที่พักอันเงียบสงบ
๑๙ลูกเห็บจะทําลายปาของศัตรู
เมืองของพวกเขาก็จะตกตํ่าลง
๒๐แตพวกเจาจะมีเกียรติขึ้นและจะไดหวาน

เมล็ดพืชไวขางๆลําธารทุกสาย
และปลอย วัวปลอย ลาใหเดินหากินไปมา

อยางอิสระ
พระเจาจะลงโทษอัสซีเรีย
และชวยกูเยรูซาเล็ม

๓๓ ๑ เฮย ไอเจานักทําลายผูที่ยังไมเคย
ถูกทําลาย

ไอเจาคนทรยศผูที่ยังไมเคยถูกใครหักหลัง

เมื่อเจาทําลายคนอื่นเสร็จแลว ตัวเจาเองก็จะ
ถูกทําลาย

เมื่อเจาหัก หลังคน อื่นเสร็จ แลว เจาก็จะถูก
หักหลัง

๒ประชาชนพูดวา ขาแตพระยาหเวห โปรด
เมตตาเราดวย เราคอยพระองคอยู

ขอประทานเรี่ยวแรงใหกับเราทุกเชา
ขอชวยกูเราในยามที่เดือดรอน
๓ เพราะเสียงคํารามของ พระองคทําใหผูคน

วิ่งหนีไป
เมื่อพระองคยืนขึ้น มา ชนชาติ ตางๆก็หนี

กระเจิงไป
๔ของที่พวก เจาปลน มา ไดนัน้จะโดนยึด ไป

เหมือนฝูงตัก๊แตนมายึด
คน อื่นจะโดดตะครุบใสของพวก นัน้เหมือน

ฝูงตัก๊แตนตะครุบใส
๕พระ ยาหเวหได รับการ ยกยองเชิดชู

พระองคอยูในที่สูง
พระองคทําใหเมือง ศิ โยนเต็ม ไป ดวยความ

ยุติธรรมและความถูกตอง
๖พระองคจะเป็นความ มัน่คงของ เจาตลอด

เวลา
พระองคจะใหความรอด ใหสตปัิญญา และให

ความรูกับเจาอยางเหลือเฟือ
การ ยําเกรงพระ ยาหเวหเป็นสมบัติ ลํ้าคาที่

พระองคให
๗ ฟังสิ พวกทูตรองไหเสียงดังอยูตามถนน
พวก ตัวแทนที่พยายามทํา สัญญาสงบ ศึก

รองไหอยางขมขื่น
๘พวกถนนทางหลวงก็ถูกทิง้รางแลว
ไมมีใครกลาเดินทางบนทองถนน
เพราะคําสัญญาสงบศึกนัน้พังทลายไปแลว
คําสัญญาที่ตกลงก็ได รับการ ดูถูกเหยียด

หยาม
ชีวิตมนุษยนัน้ไมมีคาแลว
๙แผนดินก็เศราหมองและหมดเรี่ยวแรง
เลบานอน ก็ไดรับความอับอายและเหี่ยวแหง

ไป
หุบเขาชาโรน *ก็เป็นเหมือนกับทะเลทราย

*๓๒:๑๕ ชีวิตใหม หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “พระวิญญาณ”
†๓๒:๑๖ แลวความยุติธรรม … ในแผนดินทีอุ่ดมนัน้ แปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ความเที่ยง
ธรรมและความยุติธรรมก็จะมีในทุกหนแหงในแผนดินน้ี”
*๓๓:๙ หุบเขาชาโรน แผนดินตํ่าเรียบชายฝ่ังทะเลของปาเลสไตน
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ตนไมของบาชาน †และภเูขาคารเมล ‡ใบรวง
ใกลตาย

๑๐พระยาหเวหพูดวา “ตอนน้ี เราจะลุกขึ้น
ตอนน้ี เรายกยองตัวเอง
ตอนน้ี เราจะใหคนเห็นวาเรายิ่งใหญ
๑๑พวก เจาตัง้ ทองเป็น แกลบและคลอดฟาง

ออกมา
แลวลมหายใจของพวก เจา ¶จะเป็นไฟที่เผา

ผลาญตัวพวกเจาไป
๑๒ชนชาติทัง้หลายจะถูกเผาเป็นผุยผง
พวก เขาจะถูกเผา ไฟเหมือนตน หนามที่โดน

ตัดเผาไป”
๑๓พระยาหเวหพูดวา “พวกเจาที่อยูไกล ให

ฟังเรื่องที่เราไดทํา
พวกเจาที่อยู ใกล ใหยอมรับฤทธิอ์ํานาจของ

เรา”
๑๔พวกคนบาปในศิโยนกําลังกลัวอยู
และคน ที่ไม นับถือพระเจาก็สัน่ เทิม้ดวย

ความหวาดกลัว
พวกเขาพูดวา “มีใครบางในพวกเราที่จะทน

ไฟที่เผาผลาญน้ีได
มีใครบางในพวกเราที่จะทนไดกับเปลวเพลิง

ที่เผาอยูตลอดเวลา”
๑๕คําตอบคือ “คนเหลานัน้ที่ใชชีวิตอยางถูก

ตอง คนที่พูดอยางสัตยซื่อ
คนที่ไม ยอมรับกําไรจากการกดขี่ขมเหงคน

อื่น
คนที่ปัดสินบนไป แทนที่จะรับมัน
คนที่ปิด หูไม ยอม ฟังแผนการฆา นอง เลือด

และคนที่ปิดตาไมยอมมองสิ่งที่ชัว่ราย
๑๖คนพวกน้ีจะอยูอยางปลอดภัย
ที่ ลี้ ภัยของพวก เขาจะเป็นป อมปราการบน

ภูเขา
เขาจะมีเสบียงอาหารตลอด เวลาและน้ําก็จะ

มีไมขาด”
๑๗ดวงตาของเจาจะเห็นกษตัริยที่สงางาม
ดวงตาของเจาจะเห็นอาณาจักรของพระองค

ขยายออกไปไกล
๑๘ จิตใจของ เจาจะคิดถึงเรื่องที่ เจาเคยหวาด

กลัวในอดีตวา

“คน ที่มาเก็บ สวย ทัง้คน นับและคน ชัง่อยู
ที่ไหนแลว

คน สอดแนมที่มา นับป อมปราการอยู ที่ไหน
แลว”

๑๙ เจาจะไม ได เห็นคนตางชาติที่เยอ หยิ่ง
จองหองพวกน้ีอีก

ที่พูดแลวฟังไมรูเรื่อง
ลิน้ที่พูดตะกุกตะกักที่เจาไมเขาใจ
๒๐ดูเมืองศิ โยนสิ เมืองที่มีเทศกาลประจํา ปี

ของพวกเรา
ดวงตาของ เจาจะมอง เห็นเยรูซาเล็มเป็นที่

อยูที่ปลอดภัย
เป็น เหมือนเต็นทที่ จะไมมี วันเคลื่อนยายไป

ไหน หมุด ปัก เต็นท นัน้จะไมมี วันถูก
ถอนขึ้นมา

และพวก เชือกของ เต็นท นัน้จะไมมี วันขาด
ไป

๒๑แต ที่ นัน่พระยาหเวหจะอยู กับ เราอยางมี
สงาราศี

เหมือนแผน ดินที่ มีแมน้ําหลาย สายและ
ลําธารกวาง

แตจะไมมีเรือ พายอัน ยิ่ง ใหญของ ศัตรูแลน
เขามา

และจะไมมีเรืออันทรง พลังขามแมน้ําเหลา
นัน้มาได

๒๒ เพราะพระยาหเวหเป็นผูพิพากษาของเรา
พระยาหเวหเป็นผูใหกฎหมายกับเรา
พระยาหเวหเป็นกษตัริยของเรา
พระองคจะชวยกูพวกเรา
๒๓ เจา ศัตรู สาย ระโยงใบ เรือของ เจานัน้

หยอนแลว
เชือกที่ยึดใหเสากระโดงเรือแนนนัน้ก็หยอน
พวกมันกางใบไมขึ้น
ดังนัน้ของที่เจาปลนมาไดจะตองถูกแบงกัน
แมแตคนงอยในพวกเราก็สามารถมาชวยกัน

ปลนเจาได
๒๔ จะไมมี ใครที่อาศัยอยูใน เมือง เราพูด วา

“ฉันไมสบาย”
คนที่อาศัยอยู ที่ นัน่จะได รับการ อภัยโทษ

สําหรับบาปของพวกเขา

†๓๓:๙ บาชาน เป็นบริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอล
‡๓๓:๙ คารเมล เป็นเทือกเขาทางทิศเหนือของอิสราเอล เป็นที่ที่ดีมากสําหรับปลูกตนไม ชื่อ
น้ีหมายถึง “สวนองุนของพระเจา”
¶๓๓:๑๑ ลมหายใจของพวกเจา หรือ “จิตวิญญาณของเจา”
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พระเจาจะลงโทษศัตรูของพระองค

๓๔ ๑ชนชาติทัง้หลาย เขามาฟังใกลๆ
ผูคนทัง้หลาย ตัง้ใจฟังใหดี

ใหโลกน้ีและทุกอยางในโลกน้ีไดยิน
ใหแผน ดิน โลกและทุก อยางที่ เกิดบน มัน

ไดยินเถิด
๒ เพราะพระยาหเวหโกรธชนชาติทัง้หมด
พระองคเดือดดาลตอกองทัพทัง้หมดของ

พวกเขา
พระองคกําหนดใหพวก มันถูก ทําลายจน

หมดสิน้
พระองคไดมอบพวกมันใหไปโดนฆา
๓คนของพวกนัน้ที่ถูกฆาก็จะถูกโยนทิง้
ซากศพนัน้ก็จะสงกลิ่นเหม็นฟ ุงไปหมด
เลือดของพวกเขาจะไหลนองทัว่ภูเขา
๔พวกดวงดาวทัง้สิน้จะสลายหายไป
ทองฟ าก็จะมวนไปเหมือนหนังสือมวน
พวกดวงดาว นัน้ก็จะรวง หลน ไปเหมือน กับ

ใบไมแหงที่รวงหลนจากเถาองุน
หรือเหมือนลูก มะเดื่อเหี่ยวที่รวง หลนจาก

ตนมะเดื่อ
๕ เมื่อดาบของ เราไดสําเร็จภารกิจในฟ า

สวรรคแลว
มันก็จะฟาดลงมาที่เอโดม *
ลงมาบนผูคนที่เราได กําหนดใหถูก ทําลาย

และถูกลงโทษ
๖พระยาหเวหมีดาบเลมหน่ึง
มันอาบไปดวยเลือดและไขมัน
มันเป็นเลือดของพวกลูกแกะและแพะ
และไขมันจากไตของพวกแกะตัวผู
เพราะพระยาหเวหกําลังฆาเครื่องบูชา น้ีที่โบ

สราห †
มีการฆาครัง้ยิ่งใหญเกิดขึ้นในแผนดินเอโดม
๗ วัวปา ‡จะลมไปดวย
และลูกวัวผูจะลมไปกับวัวผูอันแข็งแรง
แผนดินของพวกเขาจะโชกไปดวยเลือด

และพื้น ดินของ เขาก็จะอาบไป ดวยไข มัน
สัตว

๘ เพราะพระ ยาหเวหไดเลือกวันแหงการ
ลงโทษ

และปีสําหรับการแกแคนใหกับคดีของศิโยน
๙ลําธาร ตางๆของเอ โดมจะกลาย เป็นยาง

มะตอย
และดินของมันก็จะกลายเป็นกํามะถัน
แผน ดินของ มันจะกลาย เป็นเหมือนยาง

มะตอยที่ลุกไหมอยู
๑๐ ไฟของมันจะเผาทัง้วันทัง้คืนไมมีวันดับ
ควันก็จะลอยขึ้นมาอยูตลอดไป
เอ โดมจะกลาย เป็นที่ รางวาง เปลาตลอดชัว่

ลูกชัว่หลาน
และจะไมมีใครเดินทางผานมันอีกตลอดไป
๑๑แตพวก เหยี่ยวและพวก เมนจะมาเป็น

เจาของ
พวกนกฮูกและพวกอีกาก็จะมาอยูกันที่นัน่
พระเจาก็จะสํารวจรังวัดแผนดินเอโดม
และทําใหมันวาง เปลาและมีสภาพยุงเหยิง

เหมือนกับตอนที่ยังไมไดสรางโลกน้ี
๑๒ จะไมมี อะไรหลง เหลือใหเรียก วาเป็น

อาณาจักรอีกเลย
พวกเจานายของมันก็จะกลายเป็นสิ่งไรคา
๑๓พวก พง หนามก็จะขึ้นตามป อมปราการ

ของมัน
พวกตนตําแยและพวกตนไมยราบก็จะขึ้นใน

เมืองที่มีกําแพง
มันจะกลายเป็นบริเวณที่หมาปาอยูกัน
เป็นที่อยูของนกฮูก
๑๔พวกแมวปาก็จะมาเจอกับพวกหมาปา
พวกแพะปาก็สงเสียงเรียกกัน
พวกสัตวกลางคืน ¶ก็จะมาอยูกันที่นัน่ดวย
เพื่อหาที่พักผอน
๑๕พวกนก ฮูก *ก็จะมาทํา รังและวางไขและ

กกไข ไวและรวบรวมลูกๆ ไวใต ปีกของ
พวกมัน

*๓๔:๕ เอโดม ประเทศที่อยูทางทิศตะวันออกของยูดาห
†๓๔:๖ โบสราห เมืองหน่ึงในเอโดม
‡๓๔:๗ วัวป า พวกสัตวในขอ ๖ กับขอ ๗ คงจะเปรียบเทียบกับประชาชนของเอโดมและพวก
ผูนําของเขา
¶๓๔:๑๔ พวกสัตวกลางคืน หรือ “ลิลูท ปีศาจแหงยามคํ่าคืน” คําน้ีเหมือนกับคําวา “กลาง
คืน” ในภาษาฮีบรู
*๓๔:๑๕ นกฮูก หรือ “งูธนู”
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อีแรงก็จะมารวมกันที่นัน่ อยูคูใครคูมัน
๑๖ ใหคนหาในหนังสือ มวนของพระ ยาหเวห

และอานดู
จะไมมีสัตวสักตัวที่ขาดไป
จะไมมีสักตัวเลยที่ขาดคูของมัน
เพราะพระยาหเวหไดพูดไววาอยางนัน้
และพระ วิญญาณของพระองคไดรวบรวม

พวกมันไว
๑๗พระองคไดจัดสรรที่ดินใหกับพวกมัน
และมือของ พระองคไดใชสาย วัดแบงแผน

ดินใหกับพวกมัน
พวกมันจะเป็นเจาของแผนดินนัน้ตลอดไป
พวกมันจะอยูที่นัน่รุนแลวรุนเลา
พระเจาจะปลอบโยนคนของพระองค

๓๕ ๑–๒ทะเล ทรายและแผน ดินที่ แหง
แลงจะมีความสุข

ทะเลทรายจะดีใจและผลิดอก
มันจะออกดอกมากมายเหมือนดอกหญา
มัน จะชื่นชมยินดีดวยความ สุขและการ รอง

เพลง
มันจะมีสงาราศีเหมือนปาแหงเลบานอน
มันจะสงางามเหมือนภูเขาคารเมลและที่ราบ

ชาโรน
คนจะเห็นถึงสงาราศีของพระยาหเวห
จะเห็นความสงางามของพระเจาของเรา
๓ ใหเสริมกําลังใหกับคนที่มีมือเหน่ือยลา
และชวยคนที่หัวเขาออนแอใหมัน่คง
๔ ใหพูดกับคนที่มีจิตใจที่ขลาดกลัววา
“ใหเขมแข็งไว ไมตองกลัว
น่ีไงพระเจาของพวกทาน
พวกศัตรูของทานจะถูกลงโทษ
เป็นการแกแคนของพระเจา
พระองคจะมาและชวยกูพวกทาน”
๕แลวตาของคนตาบอดก็จะเปิด
และหูของคนหูหนวกก็จะไมตันอีกแลว
๖แลวคนงอยก็จะกระโดดเหมือนกับกวาง

และลิน้ของคนใบก็จะรองเพลงอยางมีความ
สุข

เพราะน้ําจะทะลักออกมาในทะเลทราย
และเกิดลําธารขึ้นในทะเลทราย
๗ทะเล ทรายที่รอน ระอุ †จะกลาย เป็น

ทะเลสาบ
ดินที่กระหายน้ําจะมีตาน้ําเต็มไปหมด
ในบริเวณที่หมาปาอยูและนอนพักกัน
หญาจะกลายเป็นตนออกับตนกก
๘ จะมีทางหลวงเกิดขึ้นที่นัน่
และมันจะมีชื่อวา “ถนนอันศักดิส์ิทธิ”์
คนที่ไมบริสุทธิจ์ะไมเดินทางบนถนนนัน้
มันมีไวสําหรับคนของพระเจาเดินเทานัน้
พวกคนโง ‡จะไมไดเดินผานไปมาบนมัน
๙ จะไมมีสิงโตที่นัน่
และจะไมมีสัตวรายมายางกรายที่นัน่
จะไมพบพวกมันที่นัน่
แตคนที่พระเจาได ไถ ตัวไว แลวจะเดินบน

ถนนเสนนัน้
๑๐คน เหลา นัน้ที่พระ ยาหเวหได ไถใหเป็น

อิสระแลว
จะกลับมาที่ศิโยนดวยเสียงโหรองดีใจ
ความสุขจะสวมอยูบนหัวของพวกเขาตลอด

ไป
ความชื่นชมยินดีก็จะทวมทนพวกเขา
ความ เศรา โศกและการครวญครางจะวิ่ง หนี

ไปจากพวกเขา

อัสซีเรียบุกยูดาห
(๒ พกษ. ๑๘:๑๓-๓๗; ๒ พศด. ๓๒:๑-๑๙)

๓๖ ๑ ในชวงปีที่สิบสี่ ¶ที่กษตัริยเฮ เซคี
ยาห §ปกครองยู ดาห กษตัริยเซน

นาเคอรบิ *ของอัสซีเรียไดยกทัพขึ้นมาโจมตี
เมือง ตางๆที่มีป อมปราการของ ยู ดาห และ
ยึดเมืองเหลา นัน้ไว ได ๒กษตัริยอัสซีเรียได
สงแมทัพของ เขาพรอม กับกองทัพ ใหญจาก

†๓๕:๗ ทรายที่รอน ระอุ ในทะเลทราย บาง ครัง้ความ รอนที่แผด เผา ทําใหเรามอง เห็น
ภาพลวงตาเป็นน้ํา
‡๓๕:๘ คนโง คือคนที่ไมไดทําตามพระเจาและคําสอนของพระองค
¶๓๖:๑ ปีที่สิบสี่ คือปี ๗๐๑ กอนพระเยซูมาเกิด
§๓๖:๑ เฮเซคียาห เป็นกษตัริยของยูดาห ในชวงปี ๗๑๕-๖๘๗ กอนพระเยซูมาเกิด
*๓๖:๑ เซนนาเคอรบิ เป็นกษตัริยของอัสซีเรีย ในชวงปี ๗๐๖-๖๘๑ กอนพระเยซูมาเกิด เขา
ไดลงมาตียูดาห ในปี ๗๐๑ และไดชัยชนะหลายเมือง และกวาดตอนพวกเขาไปเป็นเชลย
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เมืองลาคีช ไปหากษตัริยเฮ เซคียาหที่เมือง
เยรูซาเล็ม แมทัพ นัน้ไดมา หยุดอยู ขางๆ
รางน้ําของสระดานบน ตรงถนนที่มุง ไปยัง
ทุงของคนซักผา ๓มีสามคนออกไปหาแมทัพ
คน นัน้ที่ นัน่ คือเอลี ยาคิ มผู ดูแลวัง ที่เป็น
ลูกชายของฮิลคียาห เชบนาเลขานุการของ
กษตัริย และโยอาหผูจดบันทึกที่เป็นลูกชาย
ของอาสาฟ

๔แมทัพได พูดกับ พวก เขาวา “ไปบอกเฮ
เซคียาหวา กษตัริยผูยิ่งใหญ คือกษตัริยอัส
ซีเรีย พูดอยางน้ีวา

‘ทําไมเจาถึงไดมีความเชื่อมัน่ขนาดน้ี
๕ขอตกลงกับพันธมิตรที่เจาหวังพึ่ง นัน้
มันก็ แคเพียงคําพูด เจาคิดวามันจะใช
แทนกลยุทธและกําลังทหารในสงคราม
ได หรือ เดี๋ยว น้ีเจาไป พึ่งใคร หรือ ถึง
กลามากบฏกับ เรา ๖ดู ดีๆวาเจากําลัง
พึ่ง อียิปต ซึ่งเป็นเหมือนไม เทาตน ออ
ที่ เดาะ แลว ถา ใครไปคํ้า ยัน มัน มันก็
จะแตกและเสียบมือของคนนัน้ ฟาโรห
กษตัริยของอียิปต ก็จะเป็นอยางนัน้กับ
คนที่มาพึ่งพิงเขา

๗แตถาเจาจะบอก เราวา “เราเชื่อ พึ่ง
ในพระ ยาหเวหพระเจา ของ เรา” อาว
เฮ เซ คี ยาหได รื้อพวกสถาน ที่ นมัสการ
และแทน บูชาของ พระ นัน้ทิง้ ไป แลว
ไมใช หรือ และสัง่คน ยู ดาหและคนใน
เยรูซาเล็มวา “พวก เจาตองนมัสการ
ที่แทน บูชา น้ีที่อยูในเมือง เยรูซาเล็ม
เทานัน้”

๘ตอน น้ี มาทําขอ ตกลงกับกษตัริย
ของอัสซีเรีย เจานายของขาดี กวา ขา
จะ ใหมากับ เจาสอง พัน ตัว ถาเจามี
ปัญญาหาคนมา ขี่พวก มัน ได ๙ ในเมื่อ
เจาและอียิปตออนแอซะขนาดน้ี เจายัง
จะปฏิเสธอํานาจของขาราชการตัว เล็กๆ
ของเจานายขา แลวไปหวังพึ่งรถรบและ
ทหารมาของอียิปตอีกหรือ

๑๐และตอน น้ี เจาคิด วาที่ขาขึ้น มา
โจมตีแผน ดิน น้ีเพื่อทําลาย มัน โดยไม
ได รับอนุญาตจากพระยาหเวหอยาง นัน้
หรือ เป็นพระ ยาหเวห เองที่พูด กับ ขา

วา “ขึ้น ไปโจมตีแผน ดิน น้ีและทําลาย
มันซะ”’”
๑๑แลวเอลียาคิม เชบนา และโยอาห ตอบ

กับแมทัพไปวา “ชวยพูดกับพวก เราผูรับ ใช
ของทานเป็นภาษาอา ร เมคดวย เถิด เพราะ
พวก เราเขาใจภาษา นัน้ อยาพูดกับพวก เรา
เป็นภาษาฮีบรูเลย เพราะไมอยากใหพวกนัน้
ที่อยูบนกําแพงไดยิน”

๑๒แตแมทัพนัน้ตอบวา “เจาคิดวา เจานาย
ขาสงขามาเพื่อพูดเรื่องพวกน้ีกับเจานายเจา
และกับ เจาเทานัน้หรือยัง ไง เขาสงใหขามา
พูดกับไอคนพวกนัน้ที่นัง่อยูบนกําแพงดวย
ไอพวกนัน้ก็จะตองกินขีแ้ละเยี่ยวของตัวเอง
†เหมือนกับพวกเจานัน่แหละ”

๑๓แลวแมทัพก็ยืน ขึ้นและรอง ตะโกน
เสียงดังเป็นภาษาฮีบรูวา

“น่ีเป็นคํา พูดของกษตัริย ผู ยิ่ง ใหญ
คือกษตัริยอัส ซีเรีย ๑๔พระองคพูด วา
อยาง น้ี ‘อยา ใหเฮ เซ คี ยาหหลอก ลวง
เจา เพราะเขาไมสามารถชวยกูพวกเจา
ไดหรอก ๑๕และอยาใหเฮเซคียาหทําให
พวก เจาคิดจะพึ่งพระ ยาหเวห เมื่อ เขา
พูด วา “พระ ยาหเวหจะชวย กูพวก เรา
อยางแนนอน พระยาหเวหจะไมยอมให
เมืองน้ีตกไปอยูในกํามือของกษตัริยอัส
ซีเรียเป็นอันขาด”

๑๖อยา ไป ฟังเฮ เซ คี ยาห เพราะ
กษตัริยอัสซีเรียพูดไววาอยางน้ี “มาทํา
สัญญาสงบ ศึกกับ ขาและออก มาจํานน
ตอขา แลวพวกเจาแตละคนก็จะไดกิน
จากตน องุนและตน มะเดื่อของ ตัว เอง
และดื่มจากบอเก็บน้ําของตน ๑๗ จนกวา
เราจะมาและพาพวกเจาไปยังแผนดินที่
เหมือนกับแผนดินของ เจา น้ี เป็นแผน
ดินที่มีขาวและเหลาองุนใหม มีขนมปัง
และสวนองุน”

๑๘ ระวังใหดี อยาใหเฮเซคียาหทําให
เจาหลง ผิด ไป เมื่อเขาพูด วา “พระ
ยาหเวหจะชวย กูพวก เรา” เราขอ ถาม
เจาวา “มี พระของชาติ ไหน บางที่ เคย
ชวยแผนดินของพวกเขาใหรอดพนจาก
เงื้อม มือของกษตัริยอัส ซีเรีย” ๑๙พวก

†๓๖:๑๒ กินขีแ้ละเยี่ยวของตัวเอง ขอน้ีหมายถึง พวกกองทัพของอัสซีเรียวางแผนจะลอม
เมืองเยรูซาเล็มไว ตัดน้ํา ตัดขาดจากภายนอก จนผูคนในเมืองอดอยากหิวโหยมากจนตอง
กินขีแ้ละเยี่ยวตัวเอง
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พระของเมือง ฮามั ท *กับเมือ งอาร ปัด
ไปไหนแลว พระของเมืองเสฟารวาอิม
ไป ไหน แลว พวก พระของสะ มา เรีย
สามารถชวย กูสะ มา เรียจากเงื้อม มือ
ของ ขาได หรือ ๒๐ ในพวก พระทัง้หมด
ของประเทศเหลา น้ี มีพระองคไหนบาง
ไดชวยประเทศของพวก เขาให พนจาก
เงื้อม มือของ ขา แลวเจายังคิด วาพระ
ยาหเวหจะสามารถชวยเยรูซาเล็มให
พนจากเงื้อมมือขาไดหรือ’”
๒๑แตพวกเขาก็เงียบ ไมไดตอบเขาสักคํา

เพราะกษตัริยเฮเซคียาหไดสัง่ไววา “อยาไป
ตอบมัน”

๒๒แลวเอ ลี ยาคิ มผู ดูแล วัง ที่เป็นลูกชาย
ของฮิลคียาห เชบนา เลขานุการของกษตัริย
และโย อาหผู จด บันทึกที่เป็นลูกชายของอา
สาฟ ได ไปหาเฮ เซคี ยาหใสเสื้อผาที่ขาด รุง
ริ่งที่พวกเขาฉีกดวยความโศกเศรา และพวก
เขาก็รายงานกษตัริยถึงสิ่งที่แมทัพนัน้พูด

เฮเซคียาหขอคําปรึกษาจากอิสยาห
(๒ พกษ. ๑๙:๑-๑๓)

๓๗ ๑ เมื่อกษตัริยเฮ เซ คี ยาหไดยิน
อยาง นัน้ พระองคก็ฉีกเสื้อผาดวย

ความ โศก เศรา แลวเอาผากระสอบมา สวม
แทน และพระองคก็เขาไปในวิหารของพระ
ยาหเวห ๒พระองคไดใหเอลียาคิมผูดูแลวัง
เช บนาเลขานุการของพระองค และพวก
นักบวช อาวุโส สวมผากระสอบไปหาผู พูด
แทนพระเจาชื่ออิสยาห ลูกชายของอามอส

๓พวกเขาพูดกับอิสยาหวา “กษตัริยเฮเซคี
ยาหพูด ไวอยาง น้ีวา ‘น่ีเป็นเวลาแหงความ
เดือดรอน การ ลงโทษ และความ อับอาย
พวก เราเป็นเหมือนผู หญิงพรอมคลอด แลว
แตไมมีแรงเบงลูกออกมา ๔ ไม แน นะ พระ
ยาหเวหพระเจาของ ทานไดยินคํา พูดของ
แมทัพนัน้แลว กษตัริยอัสซีเรียเจานายของ
เขาไดสงเขามาเพื่อเยาะ เยยพระเจาผู มี ชีวิต

อยู และไม แน นะ พระยาหเวหพระเจาของ
ทานอาจ จะลงโทษ เขาเมื่อไดยินอยาง นัน้
ก็ได อยาง นัน้ชวยอธิษฐานสําหรับคน ของ
เราที่ยังเหลือรอดอยู’”

๕ เมื่อพวก ขาราชการของกษตัริยเฮ เซ คี
ยาหมาหาอิสยาห ๖อิสยาหบอกกับพวกเขา
วา “ใหบอกกับเจานายของพวกทานวา พระ
ยาหเวหไดพูดไววา ‘ไมตองกลัวคําพูดตางๆ
ที่เจาไดยินมา คือคําพูดที่พวกคนรับใชของ
กษตัริยอัสซีเรียไดลบหลูเรานัน้ ๗ตัวเราเอง
จะทําใหกษตัริยอัสซีเรียกังวลใจ เพื่อวาเมื่อ
เขาไดยินขาวลือ เขาจะไดรีบกลับไปยังแผน
ดินของ เขา แลวเราจะทําใหเขาลม ตาย ลง
ดวยดาบในแผนดินของเขาเอง’”

กองทัพอัสซีเรียถอยทัพจากเยรูซาเล็ม
๘กษตัริยของอัส ซีเรียไดออกจากเมือง

ลา คีชไปยังเมือง ลิ บนาห เมื่อแมทัพไดยิน
อยาง นัน้ เขาก็ไปยังเมือง ลิ บนาห และพบ
วากษตัริยอัส ซีเรียกําลังสู รบอยูกับเมือง นัน้
๙ ในเวลา นัน้ กษตัริยอัส ซีเรียไดยินเกี่ยว
กับกษตัริยที ระ หะ คาร †แหงเอธิโอเปียวา
“กษตัริยที ระหะคารไดยกทัพมาทําสงคราม
กับทาน” เมื่อกษตัริยอัสซีเรียไดยินอยางนัน้
พระองคก็สงพวกผูถือสารไปหากษตัริยเฮเซ
คียาห และสัง่พวกเขาวา

๑๐ “ใหไปบอกกับกษตัริยเฮ เซ คี ยาห
ของ ยู ดาหดวยวา อยาใหพระเจาที่เจา
ไว วางใจ นัน้ หลอก ลวงพวก เจา เมื่อ
พระองคพูดวา ‘เยรูซาเล็มจะไมมีวันตก
ไป อยูในเงื้อม มือของกษตัริยอัส ซีเรีย
หรอก’ *๑๑ดูสิ เจาก็ไดยินถึงสิ่ง ที่พวก
กษตัริยของอัส ซีเรียไดทํากับแผน ดิน
ทัง้หมดนัน้แลว พวกเขาไดทําลายพวก
มันจน ราบคาบ แลวเจาคิด วาเจาจะหนี
รอดพน หรือ ๑๒มีพวก พระของชนชาติ
ไหนบาง ที่ชวยพวกเขาใหรอด ตอนที่
ถูกบรรพบุรุษของ ขาทําลาย พวก เขา
ไดทําลายเมือง โก ซาน ฮา ราน เร เซฟ

*๓๖:๑๙ เมืองฮามัท เมืองฮามัท เมืองอารปัด และเมืองเสฟารวาอิมเป็นสามเมืองที่อยูใน
ประเทศซีเรีย หรือในสมัยนัน้เรียกวาประเทศอารัม
†๓๗:๙ กษัตริยทีระหะคาร น่ีคงเป็นคนเดียวกับ ทาฮะระคาร ฟาโรหของอียิปต ในชวงปี
๖๙๐-๖๖๔ กอนพระเยซูมาเกิด
*๓๗:๑๐ เยรูซาเล็ม … กษัตริยอัสซีเรียหรอก หรือ แปลไดอีกอยางวา “พระเจาจะไมยอม
ปลอยใหกษตัริยอัสซีเรียมีชัยเหนือเยรูซาเล็มหรอก”
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และประชาชนของเอเดน †ที่อาศัยอยูใน
เท ล อัส สาร ๑๓แลวกษตัริยของฮามั ท
กษตัริยของอาร ปัด กษตัริยของเมือง
เส ฟาร วา อิม กษตัริยของเฮนา หรือ
กษตัริยของอิฟวาห หายไปไหนกันหมด
แลว”

เฮเซคียาหอธิษฐานถึงพระเจา
(๒ พกษ. ๑๙:๑๔-๑๙)

๑๔ เฮ เซ คี ยาหรับจดหมายจากพวก ผู ถือ
สารและอานมัน แลวพระองคก็ขึ้นไปที่วิหาร
ของพระยาหเวห แลวเขาก็คลี่จดหมายฉบับ
นัน้ ออกตอ หน าพระ ยาหเวห ๑๕แลวเขาก็
อธิษฐานตอพระยาหเวหวา

๑๖ “ขา แตพระ ยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้
พระเจาของอิสราเอล ผูนัง่ประทับบนบัลลังก
เหนือพวกเครูบ มีแตพระองคผู เดียวเทานัน้
ที่เป็นพระเจาของอาณาจักรทัง้หมดใน โลก
พระองคเป็นผู สรางฟ า สวรรคและแผน ดิน
โลก ๑๗ขา แตพระ ยาหเวห ชวยเงี่ยหูของ
พระองคฟังดวยเถิด ขาแตพระยาหเวห ชวย
เปิดตาของพระองคดูดวยเถิด ชวยฟังคําพูด
ทัง้หมดของเซนนาเคอริบที่เขาไดสงมา เพื่อ
เยาะเยยพระเจาผูมีชีวิตอยูดวยเถิด

๑๘ขา แตพระ ยาหเวห ก็ จริง อยูที่พวก
กษตัริยอัส ซีเรียไดทําลายชนชาติทัง้ หลาย
รวม ทัง้แผน ดินของพวก เขา ดวย ๑๙และ
ไดโยนพวก พระของพวก นัน้ลง ใน ไฟ แต
พระพวก นัน้ไม ไดเป็นพระเจา จริง แตเป็น
ฝีมือมนุษยที่ทําขึ้น มาจาก ไมและ หิน พวก
มันก็ เลยถูกทําลายไป ๒๐ดังนัน้ ขาแตพระ
ยาหเวห พระเจาของพวก เรา ตอน น้ีชวยกู
พวก เราให พนจากมือของกษตัริยอัส ซีเรีย
ดวย เถิด เพื่ออาณาจักรทัง้หมดในโลก น้ีจะ
ไดรูวา พระองค พระยาหเวหคือพระเจาแต
เพียงผูเดียว”

พระเจาตอบเฮเซคียาห
(๒ พกษ. ๑๙:๒๐-๓๔)

๒๑ จาก นัน้อิส ยาหลูกชายของอา มอส ได
สง คนไปบอกเฮ เซคี ยาหวา “น่ีคือสิ่งที่พระ
ยาหเวหพระเจาของอิสราเอลพูด คือ ‘เจาได
อธิษฐานถึงเราเกี่ยวกับเซนนาเคอริบกษตัริย
ของอัสซีเรีย’

๒๒ดังนัน้ ใหรูวาน่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหพูด
เกี่ยวกับเขาวา
‘เซนนาเคอริบเอย
ศิโยนสาวพรหมจรรยไดดูถูกเจา
เธอหัวเราะเยาะเจา
นางสาวเยรูซาเล็มสาย หัวเยาะ เยยเจาใน

ขณะที่เจาวิ่งหนี
๒๓ เจาดูถูกใคร หรือพูดหมิ่น ประมาทใครรู รึ

เปลา
เจาขึ้นเสียงใสใครรูรึเปลา
เจาเหยียดตาใสใครรูรึเปลา
เจาไดทําใสเราผูศักดิส์ิทธิข์องอิสราเอล
๒๔ เจาไดเยยองคเจาชีวิตผาน ทางพวก ผูรับ

ใชที่เจาสงมา
เจาพูดวา “ขาไดปีนขึ้นไปถึงยอดเขา ยอดที่

สูงที่สุดในเลบานอนดวยรถรบมากมาย
ของขา

ขาไดโคนพวกตนซีดารที่สูงที่สุดของมันและ
ตนสนที่ดีที่สุดของมัน

ขาไดไปถึงยอดเขาที่ไกลลิบลิ่วของมัน ขาไป
ถึงปาที่ดีที่สุดของมัน

๒๕ขาไดขุดบอน้ําไปทัว่ในตางแดน ‡และดื่ม
จากบอน้ําพวกนัน้

ขาไดเหยียบ ยํ่าน้ําในลําธารทัง้ หลายของ
อียิปตจนมันเหือดแหงไป”

๒๖กษตัริยของอัสซีเรีย เจาไมเคยไดยินหรือ
เรื่องที่เราไดกําหนดไวนานมาแลว

เรื่องที่เราไดวางแผนตัง้แตสมัยโบราณ
แลวตอนน้ีเรากําลังทําใหมันเกิดขึ้น
คือเราไดใหเจาทําลายป อมปราการของเมือง

ตางๆใหกลายเป็นกองซากปรักหักพัง
๒๗ ในขณะ ที่พลเมืองที่ขาด กําลังของเมือง

เหลานัน้กําลังตกใจกลัวและอับอาย

†๓๗:๑๒ เอเดน หรือ เบธ เอเดน เป็นบริเวณหน่ึงในประเทศอารัม หรือซีเรีย
‡๓๗:๒๕ ในตางแดน คําน้ีอยูในฉบับฮีบรูฉบับหน่ึงที่พบในถํ้าคุมรัน และใน ๒ พงศกษตัริย
๑๙:๒๔ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันขาดคําน้ี
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พวกเขาเป็นเหมือนพืชที่ทองทุง เป็นเหมือน
หญาออน

เป็นเหมือนหญาที่ขึ้นบนดาดฟ า
และถูกเผาแหงไปดวยลมตะวันออก *
๒๘ เรารูแมกระทัง่เวลาที่เจายืนขึ้นหรือนัง่ลง
เวลาที่เจาออกไปหรือเขามา
และเราก็รูตอนที่เจาเกรีย้วกราดใสเรา
๒๙ เพราะเจาเกรีย้ว กราดใส เรา เราไดยินคํา

พูดที่หยิ่งยโสของเจา
อยางนัน้ เราจะเอาขอเกี่ยวจมูกของเจา เอา

บังเหียนของเราใสปากเจา
และเราจะนําเจากลับไปตามทางที่เจามา’”

๓๐ เฮเซคยีาห น่ีจะเป็นเรื่องที่พิสูจนวาสิ่งที่
เราพูดน้ีจะเกิดขึ้นจริง คือในปีแรกน้ีจะปลูก
อะไรไมได เลย ก็ใหกินขาวที่งอกขึ้นมาเอง
กอน ในปี ที่ สอง ก็ ใหกินสิ่ง ที่เกิด ขึ้น เอง
อีก ในปีที่ สาม ก็ ใหเจาหวานขาว และเก็บ
เกี่ยวมันและใหปลูกสวนองุนและกินผลของ
มัน ๓๑คนในครอบครัวยู ดาหที่ยังหลง เหลือ
อยู จะเป็นเหมือนตนไมหยัง่ รากลงขาง ลาง
และออกผลขึ้นขางบน ๓๒แลวคนที่ยังเหลือ
อยูก็จะแผขยายออกไปจากเยรูซาเล็ม คนที่
ยังรอด ชีวิตบาง คนก็จะออก มาจากภู เขา ศิ
โยน ความรักอันแรงกลาของพระยาหเวหผู
มีฤทธิท์ัง้สิน้ก็จะทําเรื่องน้ีใหสําเร็จ

๓๓แลวน่ี คือสิ่ง ที่พระ ยาหเวหพูดเกี่ยว กับ
กษตัริยอัสซีเรีย
“เขาจะไมไดเขามาในเมืองเยรูซาเล็ม
เขาจะไมไดยิงธนูใสเมืองน้ีหรอก
เขาจะไมไดถือโลมาเผชิญหน ากับเมืองน้ี
เขาจะไมไดสรางเนินดินบุกขึ้นกําแพง
๓๔ เขาจะตองกลับไปทางเดิมที่เขามา
เขาจะไมไดเขาเมืองหรอกพระยาหเวหพูดไว

วาอยางน้ี
๓๕ เพราะเราจะป องกันเมืองน้ี เพื่อใหมันรอด
เราจะทําสิ่งน้ีเพื่อเห็นแกเราเอง และเพื่อเห็น

แกดาวิดคนรับใชของเรา”
กองทัพของอัสซีเรียถูกทําลาย

(๒ พกษ. ๑๙:๓๕-๓๗)
๓๖แลวทูต สวรรคของพระ ยาหเวหก็ออก

ไป และฆาทหารในคายของอัสซีเรียไปหน่ึง

แสนแปด หมื่นหา พัน คน เมื่อคนตื่น ขึ้นใน
ตอนเชา ก็เห็นศพเกลื่อนกลาดไปหมด ๓๗ดัง
นัน้เซนนาเคอริบ กษตัริยของอัสซีเรียก็กลับ
บาน และไปอาศัยอยูที่นีนะเวห

๓๘ วันหน่ึง ในขณะที่ทานกําลังนมัสการอยู
ในวัดของนิ สรคพระของ ทานอยู นัน้ พวก
ลูกชายของ ทานคืออัด รัม เม เลค และชา เร
เซอร ก็ไดฆา ทานดวย ดาบ และพวก เขาก็
หนีไปที่แผนดินอารารัต แลวลูกของทานคือ
เอสารฮัดโดน ก็ขึ้นเป็นกษตัริยของอัสซีเรีย
แทนทาน

เฮเซคียาหป วย
(๒ พกษ. ๒๐:๑-๑๑; ๒ พศด. ๓๒:๒๔-๒๖)

๓๘ ๑ ในชวง นัน้เฮ เซ คี ยาหปวยใกล
ตายแลว อิสยาหผูพูดแทนพระเจา

ลูกชายของอา มอสก็ไดมาหาทานและพูด วา
“น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด ‘ใหสัง่ เสียคนใน
ครัว เรือนของ เจาใหเรียบรอย เพราะเจา
กําลังจะตาย เจาจะไมหายหรอก’”

๒แลวเฮเซคียาหก็หันหน าเขาขางฝา และ
อธิษฐานตอพระยาหเวห ๓ทานพูดวา “ขาแต
พระ ยาหเวห ขอได โปรดอยา ลืมวาขาพเจา
นัน้ได รับ ใชพระองคอยาง สัตย ซื่อดวย สุด
หัวใจของขาพเจา และขาพเจาไดทําในสิ่งที่
พระองคเห็นวาดี” แลวเฮเซคียาหก็รองหม
รองไหเสียงดัง

๔แลวอิส ยาหก็ได รับขอความจากพระ
ยาหเวหวา ๕ “ไปหาเฮ เซ คี ยาหและบอก
กับเขาวา พระ ยาหเวห พระเจาของดา วิด
บรรพบุรุษของทาน พูดวาอยางน้ี ‘เราไดยิน
คําอธิษฐานของเจา และไดเห็นน้ําตาของเจา
เราจะตอ ชีวิตใหกับ เจาอีกสิบ หา ปี ๖ เราจะ
ชวยกู เจาและเมือง น้ีใหรอดพนจากเงื้อมมือ
ของกษตัริยอัส ซีเรีย และเราก็จะป องกัน
เมืองน้ีไว’”

๗แลวน่ีจะเป็นสิ่ง ที่พิสูจนใหทานเห็นวา
พระ ยาหเวหจะทําในสิ่ง ที่พระองคได บอก
๘พระยาหเวหพูดวา “คอยดูนะ เราจะทําให
เงาที่ทอด ยาวไปบนขัน้ บันไดของอา หัส

*๓๗:๒๗ ถูกเผาแหงไปดวยลมตะวันออก คําน้ีอยูในฉบับฮีบรูที่พบในถํ้าคุมรัน ฉบับฮีบรูที่
นิยมใชกันเขียนวา กอนมันเติบโต ซื่งอาจหมายถึง ตายกอนที่มันจะเติบโต
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*ยอนถอย หลังกลับ ไปสิบ ขัน้” แลวเงาของ
ดวงอาทิตยที่ไดทอด ยาวไป แลว นัน้ ก็ได
ถอยหลังกลับไปสิบขัน้

เฮเซคียาหขอบคุณพระยาหเวห
๙ตอไปน้ีคือสิ่งที่เฮเซคียาหกษตัริยของยู

ดาหเขียนขึ้นมา หลังจากที่ทานปวยและหาย
ดีแลว
๑๐ตอนนัน้ขาพูดวา “ในชวงกลางคน ขาจะ

ตองไปซะแลว
แลวใชวัน ปีที่ เหลือขาง ในประตูแหงแดน ผู

ตาย”
๑๑ตอนนัน้ขาพูด วา “ขาจะไม ไดเห็นพระ

ยาหเวหในแดนของคนเป็นอีกแลว
ขาจะไม ได เห็นคนหรืออยู กับ คนที่อาศัยอยู

ในโลกน้ีอีกตอไปแลว
๑๒ชัว่ชีวิตของขาก็ถูกรื้อลงและเอาไปจากขา

เหมือนเต็นทของผูเลีย้งแกะ
ชีวิตของขาถูกมวนเก็บเหมือนกับคนทอผา

มวนผา
พระองคตัดขาออกจากหูกทอผา
พระองคจบชีวิตของขาในวันเดียว
๑๓ขารองขอความชวยเหลือจนถึงเชา
พระองคหักกระดูกทัง้หมดของ ขาเหมือน

สิงโต
พระองคจบชีวิตของขาในวันเดียว
๑๔ขา รองเหมือน กับนก นางแอนและนก

กระเรียน
ขารองครํ่าครวญเหมือนนกเขา
ตาของ ขาเมื่อย ลาจากการ มองขึ้น ไปบน

สวรรค
ขา แตพระ ยาหเวห ขาถูกกดขี่ขมเหง ชวย

ประกันตัวขาออกไปดวยเถิด
๑๕ เมื่อพระเจาบอก วาจะทํา อะไร ขาจะทํา

อะไรได

และพระองคเป็นผูทํามันเอง
ขานอนไมหลับ †เพราะความทุกขในใจ
๑๖ขาแตพระยาหเวห มนุษยเราอยูไดเพราะ

สิ่งที่พระองคพูดและทํา
สิ่งทัง้หมดนัน้ทําใหขาพเจามีชีวิต
ขอคืนสุขภาพที่แข็งแรงใหกับขาพเจา
และใหขาพเจามีชีวิตอยูตอไปดวยเถิด”
๑๗ดูเถอะ ที่ขามี ความทุกขมาก นัน้เพื่อเป็น

ประโยชนตอขา
พระองคไดไว ชีวิตของ ขาไม ใหตกลง ไปใน

หลุมแหงความพินาศ
พระองคไดเอาความ บาปทัง้หมดของ ขา

เหวี่ยงทิง้ไปดานหลังพระองค
๑๘คนในแดนคน ตายไม สามารถขอบคุณ

พระองคได
คนตายก็ไมสามารถสรรเสริญพระองคได
คน เหลา นัน้ที่ลงไปยังหลุมก็ไม สามารถหวัง

พึ่งในความสัตยซื่อของพระองคได
๑๙มี แตคน เป็น คน เป็นเทานัน้ที่ขอบคุณ

พระองคไดเหมือนกับที่ขาพเจาทําในวัน
น้ี

พวก พอจะสอน ลูกๆของ เขาเกี่ยว กับความ
สัตยซื่อของพระองค

๒๐พระ ยาหเวหพรอมที่ จะชวย กูขาพเจา
เสมอ

ดัง นัน้ พวกเราจะเลนเครื่องสายตลอดชีวิต
ของพวกเราที่วิหารของพระยาหเวห

๒๑อิส ยาหไดบอกพวก คน รับ ใชของ
กษตัริยเฮเซคยีาหวา “ใหเอามะเดื่อมาอัดกัน
เป็น กอนแลวโปะเขาไปที่แผล เป่ือยของ เขา
แลวเขาก็จะหาย” ๒๒ เฮเซคียาหถามอิสยาห
วา “จะมีอะไรพิสูจนวาขาพเจาจะไดขึ้น ไปที่
วิหารของพระยาหเวหอีก” ‡

*๓๘:๘ ขัน้บันไดของอาหัส ขอความน้ีอาจจะหมายถึงขัน้บันไดที่อยูดานนอกของตึกพิเศษ
หลังหน่ึงที่เฮเซคียาหใชเป็นนาฬิกา เมื่อดวงอาทิตยสองแสงลงบนขัน้บันไดเหลานัน้ เงาของ
พวกมันจะบอกเวลาของวันนัน้
†๓๘:๑๕ ขานอนไมหลับ คํา น้ีอยูในสําเนาแปลโบราณของภาษาซีเรีย และสําเนาฮีบรูฉบับ
หน่ึงที่คนพบในถํ้าคุมรัน แตสําเนาฮีบรูอื่นๆสวนใหญเขียนวา “เราจะเดินอยางชาๆตลอดปีทัง้
หลายของเรา”
‡๓๘:๒๒ เป็นไปไดที่สองขอน้ีจะตอทายขอหก เปรียบเทียบไดจากหนังสือพงศกษตัริย ๒๐:๗-
๘
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พวกทูตจากบาบิโลน
(๒ พกษ. ๒๐:๑๒-๑๙)

๓๙ ๑หลังจากนัน้ไมนาน กษตัริยเมโร
ดัคบาลาดัน *ลูกชายของบาลาดัน

แหงบาบิ โลนไดสงพวกทูตถือพวกจดหมาย
และของขวัญมาใหกับเฮเซคยีาห เพราะเมโร
ดัคบาลาดันไดยินขาววาเฮเซคียาหปวยและ
ตอนน้ีหายดีแลว ๒ เฮเซคียาหไดตอนรับพวก
ทูตเหลา นัน้ และพาพวกเขาไปดูคลังสมบัติ
ของเขา ทัง้เงินทองและเครื่องเทศตางๆรวม
ทัง้น้ํามันที่มีคา คลังอาวุธทัง้หมด และทุกสิ่ง
ทุกอยางที่อยูในพวกคลังเก็บของ เฮเซคยีาห
พาพวกเขาไปดูทุกซอกทุกมุมของวังและทัว่
ราชอาณาจักรของเขา

๓แลวอิสยาหผูพูดแทนพระเจา ก็ไดมาหา
กษตัริยเฮ เซ คี ยาห และพูดกับ เขาวา “คน
พวก น้ีมาพูด อะไร และพวก เขามา หา ทาน
จากที่ไหนกัน”
เฮเซคียาหตอบวา “พวกเขามาหาขาจาก

แดนไกลโนน มาจากบาบิโลน”
๔อิสยาหถามอีกวา “พวกเขาเห็นอะไรบาง

ในวังของทาน”
เฮเซคียาหตอบวา “พวกเขาเห็นทุกสิ่งทุก

อยางในวังของขา ไมมีอะไรเลยในพวกคลัง
เก็บของของขา ที่ขาไมไดใหพวกเขาดู”

๕แลวอิสยาหก็บอกกับเฮเซคียาหวา “ฟัง
ให ดี น่ีคือขาวสารจากพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์
ทัง้ สิน้ ๖ เวลา นัน้กําลังจะมา ถึง ที่ทุก สิ่ง
ทุก อยางใน วังของ ทาน รวม ทัง้ทุก สิ่งที่
บรรพบุรุษของ ทานไดเก็บ สะสมมา ใหจนถึง
ทุกวันน้ี จะถูกขนยายไปที่บาบิโลน จะไมมี
อะไรเหลือเลย พระยาหเวหพูดไววาอยางนัน้
๗พวกเขาจะเอาลูกๆของทานบางคนไป พวก
ลูกชายของ ทาน เอง พวก เขาจะกลาย เป็น
พวกขันทีในวังของกษตัริยบาบิโลน”

๘แลวเฮ เซ คี ยาหก็พูด กับอิส ยาหวา
“ขาวสารของพระยาหเวหที่ทานพูดมานัน้ดี”
เพราะเขาคิด วา “ในชวง สมัยของ ขา จะมี
สันติสุขและความมัน่คงปลอดภัย”

การลงโทษของอิสราเอลจะสิน้สุดลง

๔๐ ๑พระเจาของพวกเจาพูดวา
“ใหปลอบโยน ใหปลอบโยนชนชาติ

ของเรา
๒ ใหพูดกับคนเยรูซาเล็มอยางออนโยน
และใหบอกกับเธอวาการเป็น ทาสรับ ใชของ

เธอนัน้ไดสิน้สุดลงแลว
เธอไดใชหน้ีบาปของเธอแลว
พระ ยาหเวหไดลงโทษเธอเป็นสอง เทา แลว

สําหรับบาปทัง้หมดของเธอ”
๓มีเสียงหน่ึงรองวา
“ในที่ เปลาเปลี่ยวแหง แลง ใหเตรียม ทาง

สําหรับพระยาหเวห
ใหสรางทางหลวงใหตรง ไปให กับพระเจา

ของเราในทะเลทราย
๔ทุกๆหุบเขาจะถูกถมใหสูงขึ้น
ทุกๆภูเขาและเนิน เขาจะถูกปราบใหแบน

ราบลง
พื้นที่ลุมๆดอนๆจะเสมอกันไปหมด
พื้นที่ที่ขรุขระจะราบเรียบ
๕แลวสงา ราศีของพระ ยาหเวหก็จะถูกเปิด

เผยออกมา
และมนุษยทุกคนก็จะไดเห็นมันพรอมๆกัน
เพราะปากของพระ ยาหเวหไดลัน่ วาจาออก

มาอยางน้ี”
๖มีเสียงหน่ึงบอกวา “ตะโกนสิ”
แตขาบอกวา “จะใหขาตะโกนอะไรหรือ
มนุษยทุกคนก็เป็นเหมือนหญา
และความ จงรักภักดีของ เขาเป็น เหมือน

ดอกไมในทุง
๗หญาเหี่ยวแหงไป ดอกไมก็รวงโรยไป
เมื่อลมจากพระยาหเวหเปาไปถูกมัน”
เสียงนัน้ตอบวา “ใชแลว มนุษยเป็นเหมือน

หญา
๘หญาก็เหี่ยวแหงไป ดอกไมก็รวงโรยไป
แตพระคําของพระเจาของเราจะยัง่ยืนตลอด

กาล”
๙ศิโยนเอย ผูนําขาวดี
ขึ้นไปบนภูเขา สูง สิ แลวตะโกนใหสุด เสียง

ของเจา
เยรูซาเล็มเอย ผูนําขาวดี

*๓๙:๑ กษัตริยเมโรดัคบาลาดัน เป็นกษตัริยของบาลิโลนที่ไมไดอยูใตการปกครองของอัส
ซีเรียในปี ๗๒๑-๗๑๐ กอนพระเยซูมาเกิด และเป็นกษตัริยอีกครัง้ในปี ๗๐๓ กอนพระเยซูมา
เกิด
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รอง ตะโกนให ดังๆไม ตอง กลัว บอกเมือง
ตางๆของยูดาหวา

“น่ีไง พระเจาของพวกเจา”
๑๐ดูสิ พระยาหเวห องคเจาชีวิตกําลังมาดวย

พลังอันเกรียงไกร
พระองคจะปกครองดวยแขนอันทรง พลัง

ของพระองค
พระองคเอารางวัลมาให
และพระองคจะจายคาตอบแทนใหแตละคน
๑๑พระองคจะนํา หน าฝูง แกะของพระองค

อยางผูเลีย้งแกะ
พระองคจะรวบรวมลูก แกะไวในออม แขน

ของพระองค
และอุมพวก มันไวในออมอกและนําแม แกะ

ไปหาน้ํา
ใครเลาเป็นเหมือนพระยาหเวห

๑๒ ใคร หนอ ที่ตวงน้ําทัง้ ทะเลไดดวยอุงมือ
เดียวหรือวัดทองฟ าไดในหน่ึงคืบ

และใคร กันที่สามารถถือฝ ุนทัง้ โลกในถวย
ตวงเดียว

หรือชัง่พวก ภูเขาบนตาชัง่และพวก เนิน เขา
บนตราชู

๑๓มีใคร หรือที่ชี้ ทางให กับพระ วิญญาณของ
พระยาหเวห

และสัง่ สอนพระองคเหมือนเป็นที่ ปรึกษา
ของพระองค

๑๔พระองคตองปรึกษาใคร หรือ เพื่อจะ ได
เขาใจอยางถองแท

พระองคตองใหใครมาสอนพระองคเรื่อง
ความยุติธรรมหรือ

ใครสอนใหพระองคมีความรู
ใครเลา เรื่องทางแหงสติ ปัญญาใหพระองค

เขาใจหรือ
๑๕ดูสิ ชนชาติทัง้หลายเปรียบเหมือนน้ําหยด

เดียวในถัง
หรือถือเป็นแคขีฝ้ ุนบนตราชัง่
ดูสิ พระองคยกเกาะทัง้หลายเหมือนผงฝ ุน
๑๖ จะเอาไมทัง้ปา เลบานอนมาเป็น ฟืนเผา

เครื่องบูชาใหกับพระองค
และสัตว ทัง้หมดของเลบานอนมาเผาเป็น

เครื่องบูชาก็ยังไม สมกับเกียรติของ
พระองค

๑๗ตอหน าพระองค ชนชาติทัง้หมดอยางกับ
เป็นศูนยเลย

พระองคถือวาชนชาติทัง้หมดนัน้น อย กวา
ศูนยและไรคา

๑๘ เจาจะเปรียบพระเจาเหมือนใครหรือ
จะเอารูปอะไรมาเปรียบกับพระองคหรือ
๑๙ จะเปรียบพระองคเหมือนรูปเคารพหรือ
ที่ชางหลอขึ้นมาแลวชางทองก็เอาทองมาหุม

ไว
และทําสรอยเงินใหกับมัน
๒๐สวนคนที่ยากจนก็จะเลือกไมที่จะไมผุมา
แลวหาชางไมที่เกงๆมาแกะ สลักรูป เคารพที่

จะไมลมควํ่าลงมา
๒๑พวกเจาไมเคยรูหรือ
พวกเจาไมเคยไดยินหรือ
ไมเคยมีใครบอกพวกเจาตัง้แตแรกหรือ
พวก เจาไม เคยเขาใจเรื่องที่เป็น จริงตัง้แต

วางรากสรางโลกมาหรือ
๒๒คือพระองคเป็นผู นัน้ที่นัง่อยูบนบัลลังก

ของพระองค
เหนือวงกลมของโลกน้ี
และเมื่อพระองคมองลงมา
พวกที่อาศัยอยูบน มันก็เป็นเหมือน กับ

ตัก๊แตน
พระองคเป็นผู ที่ขึงฟ า สวรรคออกเหมือนขึง

ผาเต็นท
และกางมันออกเหมือนกางเต็นทใหอยู
๒๓พระองคเป็นผู ที่ทําใหพวก ผู ครอบครอง

หมดสภาพไป
และทําใหพวก ผู พิพากษาของโลก น้ีกลาย

เป็นศูนย
๒๔พวก นัน้เป็นเหมือน กับพวก พืชที่เพิ่งจะ

หวานยังไมทันลงรากเลย
พระองคก็เปาพวกมันซะแลว
แลวพวกเขาก็เหี่ยวแหงไป
แลวพายุก็มาพัดพวกเขาไปเหมือนฟาง
๒๕องคผูศักดิส์ิทธิพ์ูดวา “พวกเจาจะเปรียบ

เรากับใครหรือ
ใครจะมาเทียบกับเราไดหรือ”
๒๖ เงยหน าขึ้นและมองซะ
ใครเป็นผูที่สรางสิ่งเหลาน้ี
พระองคไดนํากองทัพหมู ดาวเหลา นัน้ออก

มาทีละดวง
และเรียก ชื่อมันแตละ ดวง ไมมีสัก ดวงที่

ขัดขืนไมออกมา
เพราะพระองคมีพลังอันมหาศาล
และฤทธิอ์ํานาจอันยิ่งใหญ
๒๗ยาโคบเอย ทําไมเจาถึงบนอยางน้ี
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อิสราเอลเอย ทําไมเจาถึงพูดวา
“พระยาหเวหมองไม เห็นวาเกิด อะไรขึ้นกับ

ขา
และพระเจาของ ขาก็ไม เห็นสนใจที่จะให

ความยุติธรรมกับขาเลย”
๒๘ เจาไมรูหรือ เจาไมเคยไดยินหรือ ที่วา
พระ ยาหเวหเป็นพระเจาตลอด มาและตลอด

ไป เป็นผูสรางทัง้โลก
พระองคไมเคยเหน่ือยหรือหมดเรี่ยวแรง
ไมมีใครหยัง่รูถึงสติปัญญาของพระองคได
๒๙พระองคใหเรี่ยวแรงกับคนที่เหน็ดเหน่ือย
และเพิ่มกําลังใหกับคนที่หมดเรี่ยวแรง
๓๐แมคนหนุมๆจะเหน่ือยและหมดเรี่ยวแรง
และชายหนุมจะสะดุดลมลง
๓๑แตคน เหลา นัน้ที่ฝากความหวังไวกับพระ

ยาหเวหจะมีกําลังขึ้นมาใหม
และจะบินสูงขึ้นไปเหมือนติดปีกนกอินทรี *
พวกเขาจะวิ่งและจะไมหมดเรี่ยวแรง
พวกเขาจะเดินและจะไมเหน่ือย

พระยาหเวหอยูเบือ้งหลังประวัติศาสตร

๔๑ ๑พระยาหเวหพูดวา
“พวกเจาที่อยูตามชายฝ่ังทะเลและ

เกาะทัง้หลาย ใหฟังเราอยางเงียบๆ
ชนชาติทัง้หลาย ใหเขมแข็งไว
ใหพวกเขาเขามาใกลๆและใหพวกเขาพูด
ใหพวกเรามาเจอกันเพื่อขึ้นศาลตัดสินคดีกัน
๒ ใครยุแหยชายคนนัน้ที่มาจากทางทิศตะวัน

ออก †
เขามีแตชัยชนะในทุกยางกาวของเขา
พระ ยาหเวหไดสงมอบชนชาติ ตางๆให กับ

เขา
เขาจึงเหยียบยํ่าพวกกษตัริยไวใตเทาเขา
เขาใชดาบทําใหพวกนัน้กลายเป็นเหมือนฝ ุน
เขาใชคัน ธนู ทําใหพวก นัน้กระจาย ไป

เหมือนฟางถูกลมพัด
๓ เขาไลตามพวกนัน้ไปและไมไดรับบาดเจ็บ

ดวย
เขาเร็วจนเทาแทบไมติดพื้น

๔ ใคร กันที่ทําสิ่ง น้ี และใคร กันที่ทําใหสิ่ง น้ี
เกิดขึ้นมา

ใครกันที่ควบคุมประวัติศาสตรตัง้แตแรก
เป็นเราเอง ยาหเวห
เราอยูตอนเริ่มแรก
และเราก็จะอยูตอนจบ
๕พวก คนที่อยูตามแถบชายฝ่ังและหมู เกาะ

ตางๆได เห็นผู พิชิตที่เรายก ขึ้น มาและ
เกิดความเกรงกลัว

สุดปลายโลกก็กลัวจนสัน่เทิม้
พวกเขาไดเขามาใกลและไดมาถึงแลว
๖พวกเขาชวยเหลือกันและกัน
และคนหน่ึงพูดกับอีกคนหน่ึงวา ‘ใหเขมแข็ง

ไว’
๗ชางแกะสลักไมใหกําลังใจชางทอง
ชางที่ใชคอนเคาะ เหล็กให เรียบก็ให กําลัง ใจ

ชางตีเหล็กขึ้นรูป
ชางตี เหล็กขึ้น รูปก็พูดเกี่ยวกับงาน เชื่อมวา

‘มันดีแลว’
และเขาก็ตอกตะปูยึดรูปเคารพนัน้ไวเพื่อไม

ใหมันลมลงมา”
๘พระยาหเวหพูดวา “แตเจา อิสราเอล ผูรับ

ใชของเราเอย
ยาโคบ คนที่เราไดเลือกมาเอย
และลูกหลานของอับราฮัมเพื่อนเราเอย
๙ เจาผู ที่เราไดนํามาจากสุดปลายแผน ดิน

โลก
เจาผูที่เราไดเรียกมาจากไกลสุดขอบโลก
เจาที่เราไดพูดวา ‘เจาเป็นผูรับใชของเรา
เราไดเลือกเจาและไมไดทอดทิง้เจา’
๑๐ ไมตองกลัว เพราะเราอยูกับเจา
อยากลัวเลย เพราะเราเป็นพระเจาของเจา
เราจะทําใหเจามีกําลัง ใชแลว เราจะชวยเจา
เราจะพยุง เจาดวยมือขวาแหงชัยชนะของ

เรา
พระยาหเวหจะดูแลคนอิสราเอล

๑๑ดูสิ คนทัง้ หลายที่โกรธ เคือง เจาจะได รับ
ความอับอายขายหน า

*๔๐:๓๑ เหมือนติดปีกนกอินทรี หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “จะมีปีกงอกออกมาเหมือน
นกอินทรี”
†๔๑:๒ ชายคนนัน้ … ทิศตะวันออก หมายถึง กษตัริยไซรัสของอาณาจักรเปอรเซีย ที่
เคลื่อนทัพจากทิศตะวันออกไปสูทิศตะวันตกเพื่อไปโจมตีบาบิโลน และมีชัยเหนือบาบิโลน
ในปี ๕๓๙ กอนพระเยซูมาเกิด
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พวก นัน้ที่ตอ ตาน เจาจะเป็นอยาง กับศูนย
และพินาศไป

๑๒ เจาจะมองหาคนพวก นัน้ที่ตอสูกับ เจาแต
จะหาไมเจอ

คน พวก นัน้ที่ทําสงครามกับ เจาจะเป็นอยาง
กับศูนยไปเลย

๑๓ เพราะเรา ยาหเวหพระเจาของ เจากําลัง
จับมือขวาของเจาไว

เป็นเราเอง ที่กําลังพูดกับเจาวา ‘ไมตองกลัว
เราจะชวยเจา’”

๑๔พระยาหเวหพูดวา “อยากลัวเลย ยาโคบ
เจาหนอนตัวน อย

อยา กลัว เลย อิสราเอล เจาหนอนผีเสื้อตัว
น อย

ตัวเราเองจะชวยเจา
ผูศักดิส์ิทธิแ์หงอิสราเอลคือผูที่ปกป องเจา
๑๕ดูสิ เราจะทําใหเจาเป็นเลื่อนนวดขาว
ที่แหลมคม ใหม และมีซี่ฟันมากมาย
เจาจะนวดและบดภูเขาตางๆ
เจาจะทําใหเนินเขาตางๆเป็นเหมือนแกลบ
๑๖ เจาจะฟัด รอนพวก มัน แลวลมก็จะพัด

พวกมันไป
พายุก็จะพัดใหพวกมันกระจายไป
แลวเจาก็จะชื่นชมยินดีในพระยาหเวห
เจาก็จะภาค ภูมิใจในผู ศักดิส์ิทธิแ์หง

อิสราเอล
๑๗ เมื่อคนจนและคน ขัดสนแสวงหา น้ําแต

ไมมีน้ํา
แลวลิน้ของพวก เขาก็แหง ผากดวยความ

กระหาย
เรา ยาหเวห ก็จะตอบพวกเขา
เรา พระเจาของอิสราเอล จะไมทอดทิง้พวก

เขา
๑๘ เราจะทําใหเกิดแมน้ําหลายสายไหลอยูบน

ที่สูงที่วางเปลานัน้
แลวทําใหเกิดพวก ตาน้ําทามกลางหุบเขา

เหลานัน้
และจะทําใหทะเลทรายกลายเป็นทะเลสาบ
และทําใหที่ดินแหงกลายเป็นตาน้ํา
๑๙ เราจะปลูกตนซีดารในทะเลทรายนัน้ รวม

ทัง้ตน กระถิน ไม พุม หอม และตน
มะกอก

เราจะปลูกตนสนไซเพรส ตนสนเฟอร และ
ตนสนไพนไวดวยกัน

๒๐ เราจะทําอยางน้ี เพื่อทุกคนจะไดเห็นและ
รู

และพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องน้ีและเขาใจวา
เป็นมือของพระยาหเวหที่ไดทําสิ่งน้ี
ผูศักดิส์ิทธิข์องอิสราเอลเป็นผูสรางมันขึ้นมา

พระยาหเวหไดทาทายพวกพระปลอม
๒๑พระยาหเวหพูด วา ‘พวกพระ จอมปลอม

ทัง้หลาย นําคดีของเจามาดูสิ’
กษตัริยของยาโคบพูดวา ‘เอาหลักฐานตางๆ

ของเจามาดูสิ’
๒๒ ใหพวกพระปลอมพวกนัน้เขามาและบอก

เราหนอยวาจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
ใหบอก เราถึงเรื่อง ตางๆที่เกิด ขึ้นใน อดีต

บอกความหมายของเหตุการณเหลานัน้
เพื่อเราจะพิจารณาสิ่งเหลานัน้
และจะไดรูวาผลออกมาเป็นยังไง
หรือไมก็บอกเราวาจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
๒๓บอกเรา หนอยสิ วาตอ ไป น้ีจะมีอะไรเกิด

ขึ้น
เพื่อเราจะไดรูแนๆวาพวกเจาเป็นพระแทจริง
หรืออยางน อยก็ทําอะไรสักอยาง
เรื่องดีหรือรายก็ได เราจะไดพากันขยาดกลัว
๒๔ดูสิ เจาน่ีมันนอย กวาศูนยเสีย อีก ไม ได

เรื่องเอาเสียเลย
และใครก็ตามที่ เลือกที่ จะนมัสการ เจา มัน

ชางนาขยะแขยงเสียจริงๆ”
๒๕ “เราไดยัว่ยุชายคนหน่ึงจากทิศเหนือ
และเขาก็ไดมาแลว
เราไดเรียกเขาตาม ชื่อของ เขาใหมาจากทาง

ทิศตะวันออก *
เขาไดเหยียบยํ่าพวกผูนําเหมือนโคลน
เหมือนกับชางป้ันหมอเหยียบยํ่าดินเหนียว
๒๖ ใครไดทํานายเรื่องน้ีตัง้แตแรก เพื่อเราจะ

ไดรู
ใครไดประกาศลวง หน า เพื่อเราจะ ไดพูด วา

‘เขาแมนจริงๆ’”
จริงๆ แลว ไมมี ใครไดทํานายเรื่อง น้ี จริงๆ

แลว ไมมีใครประกาศเรื่องน้ี
ไมมีใครไดยินพวกเจาพูดสักคํา

*๔๑:๒๕ เราไดเรียกเขา … ตะวันออก มาจากฉบับที่เจอในถํ้าคุมรันและจาก สําเนากรีก
โบราณ แตฉบับสําเนาฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา “เขาจะเรียกชื่อของเราจากทิศตะวันออก”
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๒๗ เราไดประกาศเรื่องน้ีใหศิโยนรูลวงหน าวา
“ดูสิ กองทัพของเขากําลังมา”

เราไดสงผูสงขาวไปบอกเรื่องน้ีในเยรูซาเล็ม
๒๘แตเมื่อเรามองดูพระปลอมพวกนัน้
ไมเห็นมีใครใหคําปรึกษาไดเลย
เมื่อเราถามพวกมันก็ไมมีใครตอบอะไรได
๒๙ดูสิ พระปลอมพวกนัน้เป็นแคภาพลวงตา
พวกมันทําอะไรไมไดเลย
รูปป้ันของพวกมันวางเปลาเหมือนลม

ผูรับใชของพระยาหเวห

๔๒ ๑ “น่ี คือผูรับ ใชของ เรา คนที่เรา
เสริมกําลังให

น่ีคือผูที่เราเลือกมา ผูที่เราชื่นชม
เราไดใสพระวิญญาณของเราในเขา
เขาจะนําความ ยุติธรรมมา ใหกับชนชาติ ทัง้

หลาย
๒ เขาจะไมตะโกนหรือขึ้นเสียง
คนจะไม ไดยินเสียง รองของ เขาตามทอง

ถนน
๓ เขาจะไมหักตนออที่ชํ้าแลว
เขาจะไมดับไสตะเกียงที่ริบหรี่แลว
เขาจะนําความยุติธรรมมาจริงๆ
๔ เขาเองจะไม ริบ หรี่หรือชอกชํ้าจนกวาเขา

จะนําความยุติธรรมมาสูโลกน้ี
ผูคนแถบชายฝ่ัง ทะเลและหมู เกาะทัง้ หลาย

ตางรอคอยคําสอนของเขา”
๕ น่ีคือคําพูดของพระเจา พระยาหเวห ผูที่

สรางทองฟ าและขึงพวกมันออก ผูที่ทุบโลก
น้ีใหแผออกมาและสรางทุกสิ่งที่อยูบนโลกน้ี
ผู ที่ใหลมหายใจกับมนุษยที่อยูบน โลก และ
ใหชีวิตกับทุก คนที่เดินอยูบน มัน พระองค
พูดวา
๖ “เรา ยาหเวห ไดเรียกเจามาเพื่อทําในสิ่งที่

ถูกตอง
เราไดจูงมือเจาอยู เราไดปกป องเจา
และไดแตง ตัง้เจาใหเป็นคนกลางแหงคํามัน่

สัญญาตอมนุษย
และเป็นแสงสวางใหกับชนชาติตางๆ
๗ จะใหเจาเปิดตาของคนตาบอด
และนําพวกนักโทษออกมาจากคุกใตดิน คือ

ปลดปลอยคนเหลานัน้ที่นัง่อยูในคุกมืด
ใหเป็นอิสระ

๘ เราคือยาหเวห นัน่คือชื่อของเรา
เราจะไม แบงเกียรติที่เราควรจะได รับกับผู

อื่น

จะไม แบงคํา สรรเสริญของ เรากับพวก รูป
เคารพ

๙ เหตุการณที่ผาน ไป ที่เราไดทํานาย ไวลวง
หน าก็ไดเกิดขึ้นแลว

และตอนน้ีเรากําลังทํานายเรื่องใหมๆ
เราจะบอกพวกเจาถึงเหตุการณเหลานัน้กอน

ที่มันจะงอกออกมา”

เพลงสรรเสริญพระเจา
๑๐ รองเพลงใหมใหกับพระยาหเวห
รองเพลงสรรเสริญพระองคจากสุดปลายโลก
ใหพวก ทานที่เป็นกะลาสีแหงทอง ทะเลและ

พวกสัตวน้ําในทองทะเลทัง้หมด
สรรเสริญพระองคเถิด
ใหชายฝ่ังทะเลและหมู เกาะทัง้หลายรวมทัง้

ผูคนที่อยูบนมัน
สรรเสริญพระองคเถิด
๑๑ ใหทะเล ทราย และเมือง ตางๆในทะเล

ทราย นัน้สง เสียงรองและสรรเสริญ
พระองคเถิด

รวมทัง้หมูบานตางๆที่เผาเคดารอาศัยอยู
ใหชาวเมืองเสลารองเพลงดวยความยินดี
ใหพวกเขารองตะโกนลงมาจากยอดเขา
๑๒ ใหพวกเขาถวายเกียรติแดพระยาหเวห
ใหพวก เขาสรรเสริญพระองคตามชายฝ่ัง

ทะเลและหมูเกาะทัง้หลาย
๑๓พระ ยาหเวหออก ไปสู รบอยางคนที่แข็ง

แรง
พระองคปลุก เราความ โกรธใหพุง พลาน ขึ้น

เหมือนกับนักรบ
พระ ยาหเวหรองออก มา พระองครอง

ประจัญบาน
พระองคเอาชนะตอศัตรูของพระองค
๑๔พระองคจะพูด วา “เราเงียบมาเป็น เวลา

นานแลว
เราไดอยูเฉยๆและไดยับยัง้ตัวเองไว
แตเดี๋ยว น้ี เราจะรองเหมือนกับผู หญิงกําลัง

คลอดลูก
เราจะหายใจหอบและใจเตนถี่รัว
๑๕ เราจะทําลายภูเขาและเนินเขาตางๆ
เราจะทําใหพืช ผักทัง้หมดของพวก มัน

เหี่ยวแหงไป
เราจะทําใหพวกแมน้ํากลายเป็นดินแหง
เราจะทําใหพวกสระแหงไป
๑๖ เราจะจูงคนตาบอดไปตามถนนที่พวก เขา

ไมรูจัก
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เราจะนําพวก เขาไปตามพวก ทางที่พวก เขา
ไมเคยเดินมากอน

เราจะทําใหความมืดมิดที่อยูตอหน าพวกเขา
กลายเป็นความสวาง

และทําที่ขรุขระใหเป็นที่ราบ
เราจะทําสิ่ง เหลา น้ีและเราจะไมทอดทิง้พวก

เขา
๑๗แตคนพวกนัน้ที่พึ่งในพวกรูปแกะสลัก
คนที่พูดกับรูปหลอพวกนัน้วา ‘พวกทานเป็น

พระของเรา’
คนพวกน้ีจะหันกลับ พวกเขาจะตองอับอาย

ขายหน าที่สุด
อิสราเอลไมฟังพระเจา

๑๘พระยาหเวหพูดวา เจาหูหนวก ฟังใหดี
เจาตาบอด ดูซิ จะไดเห็น
๑๙ ใครตาบอดหรือ ก็ไมใชผูรับ ใชของ เรา

หรอกหรือ
ใครหูหนวกเทากับผูสงขาวของเราหรือ
ใครจะตาบอดเทากับผู ที่ อุทิศ ตัวให กับ เรา

หรือ
หรือตาบอดเทากับผูรับ ใชของพระ ยาหเวห

หรือ
๒๐ เจาเห็นหลายสิ่ง แตไมไดสังเกต
หูของเขาเปิดอยู แตเขาไมไดฟัง”
๒๑ตอนนัน้พระยาหเวหตองการที่จะทําใหคํา

สัง่ สอนของพระองคนัน้ยิ่ง ใหญและได
รับเกียรติ

เพื่อคนจะไดเห็นวาพระองคนัน้ยุติธรรม
๒๒คนพวกน้ีถูกขโมยและถูกปลน
พวก เขาทุก คนแอบอยูใน หลุมติด อยู ที่ นัน่

และซอนอยูในคุก
พวกเขาตกเป็นของที่ปลนมาไดโดยไมมีใคร

มาชวยกูเขา
พวกเขาถูกริบไป โดยไมมใีครพูดวา “เอาคืน

มาซะ”
๒๓ จะมใีครในพวกเจาไดรับบทเรียนจากเรื่อง

ที่เกิดขึ้นน้ี
ใครจะสนใจและตัง้ใจฟังในอนาคต
๒๔ ใครมอบยาโคบไปใหกับผูริบ
หรือมอบอิสราเอลไปใหกับผูปลน
ก็พระยาหเวหน่ีแหละ
เพราะพวกเราทําบาปตอพระองค
คนของเราไมยอมเดินในทางของพระองค
พวก เขาไม ยอมเชื่อ ฟังคําสัง่ สอนของ

พระองค

๒๕พระองคก็ เลยเทความ โกรธ แคนอัน รอน
แรงของพระองค พรอมกับสงครามอันดุ
เดือดเลือดพลานลงบนเขา

มันทําใหเกิด ไฟลอมรอบเขา แตเขาก็ ยังไม
เขาใจอยูดี

มันเผาไหมเขา แตเขาก็ไมไดบทเรียนอะไร
เลย

พระเจาอยูกับคนของพระองคเสมอ

๔๓ ๑ยาโคบ พระยาหเวหที่สรางเจาขึ้น
มา

อิสราเอล พระยาหเวหที่ป้ันเจาขึ้นมานัน้
ตอนน้ีพระองคพูดอยางน้ีวา
“ไมตองกลัว เพราะเราไดไถเจาใหเป็นอิสระ

แลว
เราไดเรียกชื่อของเจาโดยเฉพาะ
และเจาเป็นของเรา
๒ เมื่อเจาตองลุยน้ําลึกไป เราจะอยูกับเจา
เมื่อเจาตองขามแมน้ํา เจาก็จะไมจมลงไป
เมื่อเจาตองเดินลุยไฟ เจาก็จะไมไหม
และเปลวเพลิงก็จะไมเผาผลาญเจา
๓ เพราะเราคือยาหเวหพระเจาของเจา
เราคือผู ศักดิส์ิทธิแ์หงอิสราเอลพระผู ชวยให

รอดของเจา
เราไดใหอียิปตเป็นคาไถตัวเจา
เราไดแลกเอธิโอเปียและเสบากับตัวเจา
๔ เพราะเจามีคามาก
และมีเกียรติในสายตาเราและเรารักเจา
เราไดใหคนอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนกับเจา
และใหชนชาติตางๆเพื่อแลกกับชีวิตเจามา”
๕ “ไมตองกลัว เพราะเราอยูกับเจา
เราจะนําลูก หลานของ เจามาจากทางทิศ

ตะวันออก
และเราจะรวบรวมเจาจากทางทิศตะวันตก
๖ เราจะพูดกับทิศเหนือวา ‘ปลอยพวกเขาไป’
และพูดกับทิศใตวา ‘อยาไดยึดพวกเขาไว’
ให นําพวก ลูกชายของ เรากลับ มาจาก แดน

ไกล
และนําพวก ลูกสาวของ เรากลับ มาจากสุด

ปลายโลก
๗ ใหนําทุกคนที่เป็นของเรามา
คือคนที่เราสรางขึ้นเพื่อประดับบารมีของเรา
คนที่เราไดป้ันและทําขึ้นมา”
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อิสราเอลเป็นพยานใหกับพระเจา
๘ ใหนําคนเหลานัน้ออกมา คือคนที่มีตา แต

กลับบอด
และคนที่มีหู แตกลับหนวก
๙ ใหชนชาติทัง้หมดรวบรวมกันเขามา
ใหประชาชาติทัง้หมดมาชุมนุมกัน
ใครในพวก พระของ เขาไดทํานายวา

เหตุการณเหลาน้ีจะเกิดขึ้น
หรือไดประกาศลวง หน าถึงเหตุการณอื่นๆที่

เกิดขึ้นแลวในอดีต
ก็ใหพวก เขานําพวก พยานของ เขามาพิสูจน

ใหเห็นวาพวกเขาถูก
เพื่อวาคนอื่นจะไดฟัง และพูดวา “เป็นจริง”
๑๐พระ ยาหเวหพูด วา “พวก เจาเป็นพยาน

ของเรา
และเป็นผูรับใชของเราที่เราไดเลือกมา
เพื่อวาพวก เจาจะ ไดรูจักและเชื่อ เราและจะ

ไดเขาใจเสียทีวาเราคือพระองค พระเจา
แตเพียงองคเดียว

กอน หน าเราไมมีพระเจาอื่นที่ถูกป้ัน ขึ้นและ
หลังจากเราก็จะไมมีเหมือนกัน

๑๑ เรา เราน่ีแหละคือยาหเวห
และนอกจากเรา ไมมี ใครเป็นพระผู ชวย ให

รอด
๑๒ เราไดทํานายเรื่อง เหลา น้ีให กับ เจาลวง

หน าและไดมาชวย กู เจาและเราได
ประกาศสิ่งเหลาน้ีออกไปลวงหน า

ไมใชพระ ตาง ชาติใน หมูพวก เจาทํา หรอก
และเจาเป็นพยานใหกับเรา”

พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๑๓ เราคือพระเจา และเราก็จะเป็นพระเจาตอ

ไป
ไมมีพระ ไหนสามารถชวย กูใครก็ตามให พน

จากเงื้อมมือของเราได
เมื่อเราทําอะไรไป ใครจะมาเปลี่ยนมันกลับ

ไปได

พระเจาจะชวยคนของ
พระองคอีกครัง้หน่ึง

๑๔พระยาหเวห องคผูศักดิส์ิทธิข์องอิสราเอล
ผูที่ไถพวกเจาใหเป็นอิสระ พูดวา
“เราจะสงกองทัพไปบาบิโลนเพื่อชวยเจา
และจะพังทลายสลักประตูทัง้หลายลง

และจะทําใหเสียงโห รองแหงชัยชนะของ
คน บา บิ โลนกลาย เป็นเสียงรองไห
ครํ่าครวญ

๑๕ เราคือยาหเวห ผูศักดิส์ิทธิข์องเจา
พระ ผู สรางแหงอิสราเอลผูเป็นกษตัริยของ

เจา”
๑๖พระยาหเวห
ผูสรางทางขามในทะเล
เป็นทางในน้ําที่ซัดสายไปมา
๑๗ผู ที่นํารถรบและ มารวม ทัง้กองทัพและ

นักรบ
ออกไปใหถูกทําลายพรอมๆกัน
พวกเขานอนลงที่นัน่ และไมไดลุกขึ้น
พวกเขาถูกดับไปเหมือนไสตะเกียง
๑๘พระองคพูด วา “ไม ตองจดจําถึงสิ่งที่เกิด

ขึ้นไปแลว
หรือไปคิดถึงอดีต
๑๙ดูสิ เรากําลังจะทําสิ่งใหม
และตอนน้ีมันกําลังเกิดขึ้นแลว
เจาไมเห็นหรือ
เราจะทําทางในทะเลทราย
และใหพวกแมน้ําในที่แหงแลง
๒๐พวกสัตวปารวมถึงหมาปาและนกฮูกจะให

เกียรติเรา
เพราะเราไดทําใหน้ําเกิดขึ้นในทะเลทราย
พวกแมน้ําเกิดขึ้นในที่แหงแลง
เพื่อจะไดใหน้ําดื่มกับชนชาติที่เราไดเลือกไว
๒๑ เป็นชนชาติที่เราไดป้ันขึ้นเพื่อตัวเราเอง
เพื่อพวกเขาจะไดประกาศถึง
สิ่งอันนาสรรเสริญน้ีที่เราไดทํา
๒๒แตยาโคบเอย เจาก็ไมไดรองเรียกหาเรา
อิสราเอลเอย เจาเบื่อหนายเราแลว
๒๓ เจาไมไดเอาแพะแกะของเจามาเผาทัง้ตัว

บูชาใหกับเรา
และเจาก็ไม ไดให เกียรติ เราดวยพวก เครื่อง

บูชาของเจา
เราไม ไดบังคับให เจาตอง ถวายเครื่องบูชา

จากเมล็ดพืช
หรือทําใหเจาเหน็ดเหน่ือยเพราะตองถวาย

เครื่องหอม
๒๔ เจาไมไดเอาเงินไปซื้อไมหอมใหเรา
เจาไม ไดทําใหเราอิ่ม หนําสําราญดวยไข มัน

สัตวจากพวกเครื่องบูชาของเจา
แตพวก เจากลับทําใหเราแบก ภาระ หนักคือ

บาปทัง้หลายของพวกเจานัน่แหละ
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และความ ผิดทัง้ หลายของ เจาทําใหเรารูสึก
เหน็ดเหน่ือย

๒๕ เรา เราคือพระองค นัน้ที่ลบลางการ กบฏ
ทัง้หลายของเจาเพราะเห็นแกหน าเรา

และเราจะไม จดจําความ บาปทัง้ หลายของ
เจา

๒๖กลาวหาเราไดเลย ไปขึ้นศาลสูคดีกัน
ใหการของเจามา เพื่อพิสูจนวาเจาถูก
๒๗บรรพบุรุษคนแรกของเจาทําบาป
และพวกตัวแทนของเจาก็ไดกบฏตอเรา
๒๘ เราจึงทําใหพวก ผูนําในสถาน ที่ศักดิส์ิทธิ ์

เสื่อมความศักดิส์ิทธิไ์ป
มอบยาโคบใหถูกทําลายอยางสิน้เชิง
มอบอิสราเอลใหถูกหัวเราะเยาะ

พระยาหเวหจะอวยพรอิสราเอล

๔๔ ๑พระยาหเวหพูดวา ‘ยาโคบ ผูรับใช
ของเรา

อิสราเอล ผูที่เราเลือกมา ตอนน้ีฟังใหดี’
๒พระยาหเวหผูที่สรางเจาขึ้นมานัน้
ผทูี่ป้ันเจาตอนอยูในครรภ ผทูี่จะชวยเจา พูด

อยางน้ีวา
‘ยาโคบ ผูรับใชของเรา
เยชุรูน *ผูที่เราเลือกมาไมตองกลัว
๓ เพราะเราจะเทน้ําลงบนแผนดินที่กระหาย
และใหลําธารตางๆไหลบนดินแหง
เราจะเทพระวิญญาณของเราลงบนลูกหลาน

ของเจา
และเทพระพรของเราลงบนลูกๆของเจา
๔พวกเขาจะงอกขึ้นมาเหมือนกับตนป อปลา

รสีเขียว
และเหมือนพวกตนหลิวที่ขึ้นอยูตามลําธาร’
๕คนหน่ึงจะบอกดวยความภาคภูมิใจวา ‘เรา

เป็นของพระยาหเวห’
และอีก คน หน่ึงก็จะบอกวา ‘ขาเป็นสมาชิก

คนหน่ึงในครอบครัวของยาโคบ’
และอีกคนหน่ึงจะเขียนลงบนมือของเขาวา

‘ของพระยาหเวห’
และตัง้นามสกุลวา ‘อิสราเอล’”

พระยาหเวหเป็นพระเจาเที่ยงแท
๖พระยาหเวหผูเป็นกษตัริยของอิสราเอล

พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ ผู ปกป อง
อิสราเอลพูดอยางน้ีวา

“เราเป็นผูแรกและผูสุดทาย
นอกจากเราแลวไมมีพระเจาอื่นอีก
๗พระ ไหนเป็น เหมือน เรา ก็ ใหพระ นัน้พูด

ออกมาและประกาศออกมา
และใหแสดงหลักฐานตอหน าเรา
ใครไดทํานายนาน แสน นานมา แลวถึงสิ่ง

ตางๆที่จะเกิดขึ้น
ก็ใหพระพวกนัน้ออกมาบอกพวกเราถึงสิ่งที่

จะเกิดขึ้นในอนาคต
๘ ไมตองกลัว ไมตองขวัญผวา
เราไดบอก เจาตัง้แตสมัย โบราณ แลวไมใช

หรือ เราไดทํานายวามันจะเกิดอะไรขึ้น
ไมใชหรือ

เจาก็เป็นพยานใหกับเราได
นอกจากเราแลวยังมีพระเจาอื่นอีกหรือ
เราไม เห็นรูจัก เลย ไมมี หิน †หลบ ภัย อื่น

นอกจากเราอีกแลว”

พวกรูปเคารพไมมีประโยชน
๙คน พวก นัน้ทัง้หมดที่ทํารูป เคารพ ตางๆ

ขึ้นมาก็ไมมคีาอะไรเลย และรูปเคารพที่พวก
เขาชื่นชอบนักหนาก็ไมมีประโยชนอะไรเลย
พวกที่ นมัสการรูป เคารพ นัน้ก็เป็นพยานให
กับพวกรูปเคารพนัน้ คนที่นมัสการรูปเคารพ
นัน้ก็มองไมเห็นและไมเขาใจ ดังนัน้พวกเขา
จะได รับความ อับอาย ๑๐ ใครจะไปป้ัน พระ
หรือหลอรูป เคารพที่ไม ไดทําประโยชนอะไร
ให ๑๑ดูสิ พวกนัน้ทัง้หมดที่นับถือรูปเคารพ
จะตองอับอาย พวกชางฝีมือที่สรางมันก็เป็น
แคมนุษย ใหพวก เขาชุมนุม กันทุก คนและ
ยืนขึ้นสู คดี พวกเขาก็ จะตองขวัญผวาและ
อับอายขายหน าไป

๑๒ชางเหล็กก็ตัด เหล็กเอามาทําให รอน
บนไฟและเขาใชคอน ตีขึ้น รูปและทํางาน
กับเหล็ก นัน้ดวยแขนอัน แข็งแกรงของ เขา
แตเมื่อเขา หิว เขาก็จะหมด แรง ไป ถาเขา
ไม ดื่ม น้ําเขาก็จะออน เปลีย้ ไป ๑๓ชางไม
ก็ขึงเชือก วัดและใชปากกา เหล็ก และวง
เวียนขีด เขียนเป็นรูป รางขึ้น มา และเขา
ก็แกะ สลักมันดวยเครื่อง มือแกะ สลัก เขา

*๔๔:๒ เยชุรูน เป็นอีกชื่อหน่ึงของอิสราเอล หมายถึง “ดี” หรือ “ซื่อสัตย”
†๔๔:๘ หิน เป็นชื่อสําหรับพระเจา แสดงใหเห็นวาพระองคเป็นทีล่ีภ้ัยทีแ่ข็งแรงและปลอดภัย



อิสยาห ๔๔:๑๔ 58 อิสยาห ๔๔:๒๘

สรางมันขึ้นมาเหมือนรูปรางคน และมีความ
สวยงามของ มนุษย แลวเอามันไปตัง้ ไวใน
ศาล เจา ๑๔ เขาไปตัดตนสนซีดาร หรือไม ก็
ไปเลือกตน โฮมหรือตน โอก เขาปลอยให
ตนไมโต ขึ้นตาม ลําพังทามกลางไม อื่นๆใน
ปา เขาปลูกตนสน ซี ดารและฝนก็ทําใหมัน
สูง ขึ้น ๑๕และเมื่อถึง เวลาที่จะเอามันมาทํา
ฟืนใหกับมนุษย เขาก็เอาไม นัน้มาสวนหน่ึง
มาเผาใหความอบอุนกับตัวเอง เอามากอไฟ
และอบ ขนมปังและเขาก็เอาอีก สวน หน่ึงมา
สรางเป็นพระและนมัสการมัน เขาแกะสลัก
รูปเคารพขึ้นมาและกราบไหวอยูตอหน ามัน
๑๖ เขาเอาไมครึ่ง หน่ึงมาเผา ไฟและยาง เน้ือ
บน มัน เอามากินจนอิ่ม หนํา สําราญและผิง
ไฟ นัน้ใหรางกายอบอุน และพูด วา “ขา อุน
จัง ขณะที่ดูไฟน้ี” ๑๗และไมที่เหลือก็เอามา
สรางเป็นพระ ใหเป็นรูปเคารพของเขา และ
เขาก็กม กราบและนมัสการ มัน แถมเขาได
อธิษฐานกับมันวา “ชวยกูชีวิตขาดวย เพราะ
พระองคเป็นพระเจาของขา”

๑๘พวก เขาไมรูไม เขาใจในสิ่ง ที่เขาทํา อยู
ตาของพวก เขาปิด สนิท เขาจึงมอง อะไรไม
เห็น และจิตใจของเขาก็เหมือนกันเขาก็เลย
ไมเขาใจ ๑๙ ไมมีใครหยุดพิจารณา และพวก
เขาก็ไมมีความ รู หรือความ คิดแยกแยะ ที่
จะพูด วา “ขาเผา ไมครึ่ง หน่ึงในไฟ และ
อบ ขนมปังบน มัน ขายาง เน้ือและกิน เน้ือ
นัน้ แลวตอ ไปขาควร จะเอาไมที่ เหลือมา
สรางสิ่ง ที่นา ขยะแขยง น้ีหรือ เปลา ขาควร
จะกมลงกราบตอหน าทอน ไมทอนหน่ึงหรือ
เปลา” ๒๐มันเหมือน กับการ เลีย้ง สัตวดวย
ขี้ เถา จิตใจที่หลอกลวงของเขาไดนํา เขาให
หลงทางไป เขาไม สามารถชวยกูตัว เอง ได
หรือพูด วา “สิ่ง น้ีที่อยูในมือขวาของ ขาเป็น
เรื่องหลอกลวงไมใชหรือ”

พระยาหเวหไถอิสราเอล
๒๑พระยาหเวหพูด วา “ยา โคบเอย จําเรื่อง

พวกน้ีไวใหดี
อิสราเอลเอย จําเรื่องพวก น้ีให ดี เพราะเจา

เป็นผูรับใชของเรา
เราไดป้ันเจาขึ้นมา เจาคือผูรับใชของเรา
อิสราเอลเอย เราจะไมมีวันลืมเจา

๒๒ เราไดกวาดการกบฏของเจาทิง้ ไปเหมือน
ลมพัดเมฆไป

และกวาดความ บาปของ เจาทิง้ ไปเหมือน
หมอกปลิวไป

กลับมาหาเราเถิด เพราะเราไดไถเจาแลว”
๒๓ฟ าสวรรคเอย รองเพลงเถิด
เพราะพระยาหเวหไดทําสิ่งที่ยิ่งใหญ
สวนลึกที่สุดของโลกเอย โหรองเถิด
ภูเขา ปาไม และตนไมทัง้หลายเอย ระเบิด

เสียงเพลงออกมาเลย
เพราะพระยาหเวหไดไถยาโคบแลว
และพระองคไดเสริมบารมีของ พระองคโดย

ชวยอิสราเอล
๒๔พระยาหเวหผูไถเจา ผูป้ันเจาในครรภ
พูดไววาอยางน้ี
“เราคือยาหเวห ผูสรางทุกสิ่งทุกอยาง
เราไดขึงทองฟ าน้ีออกแตเพียงผูเดียว
เราไดกางแผนดินออกดวยตัวเราเอง
๒๕ เราคือผู ที่ทําใหคําทํานายของพวก นักตม

ตุนผิดเพีย้นไป
และทําใหพวก หมอดูกลาย เป็นตัว ตลก โงๆ

ไป
และเราเป็นผูที่ทําใหคนฉลาดหัวหมุน
และทําใหความรูของเขานัน้โงเขลาไป
๒๖แตเราทําใหคํา พูดของผูรับ ใชเราเกิด ขึ้น

จริง
และทําใหคํา ทํานายของพวก ทูตของ เรา

สําเร็จผล
เราพูดถึงเยรูซาเล็มวา ‘จะมีคนมาอาศัยอยูที่

น่ีอีกครัง้หน่ึง’
และเราก็พูดถึงเมืองตางๆของยูดาหวา
‘พวกมันจะถูกสรางขึ้นใหม’
และเราพูดถึงซาก ปรักหัก พังของเยรูซาเล็ม

วา
‘เราจะยกซากปรักหักพังเหลานัน้ขึ้นมาใหม’
๒๗ เราพูดกับมหาสมุทรวา ‘เหือดแหงไปซะ’
เราจะทําใหแมน้ําทัง้ หลายของ เจาเหือดแหง

ไป
๒๘ เราพูดถึงไซ รัส *วา ‘เขาเป็นผู เลีย้ง แกะ

ของเรา
เขาจะทําทุกสิ่งทุกอยางที่เราอยากใหเขาทํา’
ไซรัสจะพูดถึงเยรูซาเล็มวา ‘ใหสรางมันขึ้น

มาใหม’

*๔๔:๒๘ ไซรัส คือกษตัริยของเปอรเซีย เขาปกครองอยูในชวง ๕๕๐-๕๓๐ กอนพระเยซูมา
เกิด
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และพูด ถึงพระ วิหารวา ‘ใหวางฐานรากของ
มันขึ้นมาใหม’”

พระยาหเวหเลือกไซรัส
มาปลดปลอยอิสราเอล

๔๕ ๑ ไซรัส ผูที่เราไดเจิมไวเป็นกษตัริย
ผูที่เราไดจูงมือขวาของเขาไว

เพื่อเขาจะมีชัยชนะเหนือชนชาติตางๆ
และปลดอํานาจไปจากกษตัริยทัง้หลาย
เราไดเปิดประตูทัง้หลายตอหน าเขา
พวกประตูเมืองจะไมปิดไปจากเขา
เรายาหเวห ไดพูดกับเขาวา
๒ “เราจะนําหน าเจาไป
และทําใหภูเขาทัง้หลายราบเป็นหน ากลอง
เราจะพัง ทลายประตู เมืองที่ทําจากทอง

สัมฤทธิ์
และจะตัดกลอนประตูเหล็กใหขาด
๓ เราจะยกทรัพยสมบัติที่แอบ ซอน ไวใน

ความมืด
และขุมทรัพยที่แอบซอนไวในที่ลับใหกับเจา
เพื่อเจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห
พระเจาของอิสราเอลผูที่เรียกเจาตามชื่อของ

เจา
๔ เราทําเรื่องพวก น้ี เพื่อชวยยา โคบผูรับ ใช

ของเรา
ทําเพื่ออิสราเอล ผูที่เราเลือกมา
เราไดเรียก เจาตามชื่อ ของ เจาและใหเจามี

ตําแหนงพวงทาย
ถึงแมวาเจาจะไมรูจักเราก็ตาม
๕ เราคือยาหเวห ไมมีพระอื่นอีก
นอกจากเราแลว ก็ไมมีพระเจาอื่นอีก
เราติดอาวุธใหเจา
ถึงแมเจาจะไมรูจักเรา
๖ เราทําอยางน้ีเพื่อวาผูคนจากทิศตะวันออก

ไปถึงทิศตะวันตก จะไดรูวาไมมีพระอื่น
ใดนอกจากเรา

เราคือยาหเวห ไมมีพระอื่นอีก
๗ เราป้ันความสวางและสรางความมืด
เรานําความรมเย็นเป็นสุขมาและสรางความ

หายนะ
เรา ยาหเวห ทําทุกสิ่งทุกอยางน้ี
๘ฟ าสวรรค เอย ใหปลอยฝนลงมาจากเบื้อง

บน
ใหพวกเมฆเทความยุติธรรมลงมา
ใหแผน ดินเปิด ออกเพื่อความ รอดจะ ได

เติบโตขึ้นมา

เพื่อความยุติธรรมจะไดงอกขึ้นมา
เรา ยาหเวห เป็นผูสรางเรื่องน้ีขึ้นมา
พระเจาควบคุมสิ่งที่พระองคสรางขึน้

๙ เฮย ไอพวกที่โตเถียงกับผูที่สรางเจามา
เจาเป็นแคหมอหน่ึงในพวกหมอดินทัง้หลาย
ดินเหนียวมสีิทธิท์ี่จะถามคนป้ันมันไดหรือวา

‘เจากําลังทําอะไรอยูน่ี’
หรือ ตอวาคนป้ันวา ‘เจาไรฝีมือ’
๑๐ เฮย ไอคนที่เสือกไปถามคนที่กําลังจะเป็น

พอวา ‘มีลูกทําไม’
หรือพูด กับคน เป็น แมวา ‘กําลังคลอด ลูก

ทําไม’”
๑๑พระ ยาหเวห ผู ศักดิส์ิทธิข์องอิสราเอลผู

สรางเขามา พูดวาอยางน้ี
“เจาจะมาเสือกถาม เราเกี่ยว กับเรื่อง ลูกๆ

ของเราหรือ
หรือจะมาสัง่เราเกี่ยวกับสิ่งที่เราไดสรางขึ้น
๑๒ เราไดสรางโลกน้ี
และไดสรางมนุษยขึ้นมาบนโลก
เราไดกางทองฟ าออกดวยมือของเราเอง
และเราไดใหคํา สัง่กับพวก ดวงอาทิตย ดวง

จันทรและดวงดาวทัง้หลาย
๑๓ เราไดยัว่ยุไซรัสใหลงมือเพื่อใหสําเร็จตาม

จุดประสงคที่ดีของเรา
และเราจะทําทางตางๆของเขาใหราบเรียบ
เขาจะสรางเมืองของ เราขึ้น มา ใหม เขาจะ

ปลด ปลอยคน ของ เราที่ถูก จับไปเป็น
เชลยโดยไมไดรับคาจางหรือสินบน”

พระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้พูดไววาอยางนัน้
๑๔พระยาหเวหพูดวาอยางน้ี
“ความ รํ่ารวยของอียิปตและกําไรของ

เอธิโอเปีย
และคนเสบา คนรางสูงนัน้
ก็จะถูกนํามาใหเจา และกลายเป็นของเจา
พวกเขาจะติดตามเจา
เป็น เชลยถูกลาม โซมากม กราบอยูตอ หน า

เจา
พวกเขาจะออนวอนและพูดกับเจาวา
‘พระเจาสถิตอยูกับทานแน
ไมมีพระอื่นใดอีกนอกจากพระองค’”
๑๕ขาแตพระเจาของอิสราเอล พระผูชวยให

รอด
พระองคเป็นพระเจาที่ทํางานอยางลับๆจริงๆ
๑๖พวกเขาทุกคนจะตองได รับความอับอาย

และขายหน าไป
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พวกที่ทํารูป เคารพจะได รับความอัปยศอดสู
ไปดวยกัน

๑๗แตพระ ยาหเวห ไดชวยใหอิสราเอลรอด
เป็นชัยชนะที่อยูถาวรตลอดไป

พวก เจาจะไมมี วันได รับความ อับอายหรือ
ขายหน าตลอดไปเป็นนิตย

๑๘พระยาหเวหคือพระเจาผูสรางฟ าสวรรค
พระองคป้ันโลกน้ีขึ้นมา
พระองคสรางมันและตัง้มันใหมัน่คง
พระองคไมไดสรางใหมันวางเปลา
พระองคป้ันมันขึ้นมาใหคนอยู
พระองคคือพระยาหเวหที่พูดวา
“เราคือยาหเวห ไมมีพระเจาอื่นอีก
๑๙ เราไมไดพูดในที่ลีล้ับ
หรือพูดอยูในที่มืดมิด
เราไมไดบอกกับลูกหลานของยาโคบวา
‘ใหคนหาเราในแผนดินที่วางเปลา’
เรา คือยาหเวห เราพูดความจริง
และประกาศในสิ่งที่ถูกตอง”

พระยาหเวหพิสูจนวาพระองค
เป็นพระเจาแตเพียงองคเดียว

๒๐ เจาที่หนี รอดมาจากชนชาติ ตางๆรวบรวม
กันเขา

และมาน่ี เขามาใกลๆกัน
คน พวก นัน้ที่เดินแบกรูป เคารพ ตางๆที่ทํา

จากไมและอธิษฐานถึงพระที่ไมสามารถ
ชวยพวกเขาได

คนพวกน้ีไมมีความรู
๒๑ ใหพวกเขามาและยื่นคดีของเขา
ใหพวกเขาหารือกันในเรื่องพวกน้ี
“ใครเป็นคนทํานายเรื่องน้ีใหเจารูเมื่อนานมา

แลว
หรือใครเป็นคนบอกเรื่อง น้ีให เจา รูกอนลวง

หน า *นานแสนนานมาแลว
ก็ไมใชเรา ยาหเวห หรอกหรือ
ไมมีพระเจาอื่นอีกแลวนอกจากเรา
เราเป็นพระเจาที่ทําในสิ่ง ที่ถูก ตอง เราเป็น

พระผูชวยใหรอด
ไมมีพระเจาอื่นนอกจากเรา
๒๒ทุกคนที่อยูสุดปลายโลก หันมาหาเราแลว

จะรอด
เพราะเราคือพระเจา ไมมีพระเจาอื่นอีก

๒๓ เราไดสาบานอางชื่อเราเอง
คําสัญญาที่ไดออกจากปากของ เรานัน้

ยุติธรรม
และเราจะไมกลับคําพูด
ทุกหัวเขาจะตองกราบลงตอหน าเรา
และลิน้ ทุก ลิน้จะสาบานวาจะจงรักภักดีตอ

เรา
๒๔พวก เขาจะพูด วา ‘ชัยชนะและพละกําลัง

มาจากพระยาหเวหเทานัน้’
ทุก คนที่โกรธ แคนพระองคจะมาหาพระองค

และไดรับความอับอายขายหน า
๒๕แตลูก หลานของอิสราเอลทุก คนจะได รับ

ชัยชนะจากพระยาหเวห
และพวกเขาก็จะสรรเสริญพระองค”

พวกพระจอมปลอมไมมีประโยชน

๔๖ ๑ตอ หน าพระเจา พระ เบลตองกม
กราบลง พระเนโบ ตองหมอบตัวลง

รูปเคารพของพระทัง้สอง น้ีจะตองวางอยูบน
พวกสัตวและวัว

พวกรูปเคารพที่เจาหามแหแหนไปมานัน้
ตอน น้ีกําลังถูกบรรทุกอยูบนพวก สัตวที่

เหน็ดเหน่ือยนัน้
๒พวกมันตองหมอบตัวลงและตองกมกราบ

ลงดวยกัน
พวก พระ นัน้ไม สามารถชวย กูรูป ป้ันของ

ตนเองได
พระพวกนัน้เองก็ตกไปเป็นเชลยเหมือนกัน
๓พระยาหเวหพูดวา “ครอบครัวยาโคบเอย
คือพวก ที่ยังเหลือ รอดในครอบครัวของ

อิสราเอล ฟังเราใหดี
เราไดแบกพวกเจาตัง้แตเจาเกิดมา
เราไดแบกพวกเจาตัง้แตเจาคลอดจากครรภ

มา
๔ จนกระทัง่เจาแกเฒา เราก็คือพระองคนัน้
ถึง แมผมของ เจาจะขาว ไป เราก็ ยังจะแบก

เจาอยู
เราไดสรางเจามา เราจะดูแลเจา
เราจะแบกเจาและชวยเจาใหรอด
๕ เจาจะเอาเราไปเปรียบกับ ใคร ใครจะมา

เทียบเทียมกับเราได
เจาจะเปรียบ เทียบเรากับ ใคร และทํายังกับ

วาเหมือนกันอยางนัน้หรือ

*๔๕:๒๑ ใครเป็นคน … ลวงหนา เรื่องน้ีคงหมายถึงวา “พระเจาจะใชไซรัสมาปลดปลอย
อิสราเอลคนของพระองคใหเป็นอิสระ”
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๖คนพวกนัน้ที่เททองมากมายออกจากถุง
และเอาเงินมาชัง่บนตราชัง่
ไดจางชางทองมาคนหน่ึงมาสรางมันขึ้นเป็น

พระ
แลวพวกเขาก็กมกราบนมัสการมัน
๗พวกเขายกมันใสบาและแบกมันไป
แลวไปวางไวในที่ของมัน
มันก็ตัง้อยูที่นัน่ไมกระดุกกระดิกไปไหน
ถามีคนมารองขอความชวยเหลือจากมัน
มันก็ไมตอบ
มันไมสามารถชวยใครใหพนจากความเดือด

รอนไดเลย
๘ เจาพวกชอบกบฏทัง้หลาย จดจําเรื่อง น้ีไว

ใหดี และกลาหาญไว
ใหหวนคิดอยูเสมอในใจ
๙คือใหจดจําเรื่อง เหลา นัน้ที่เราได ทําตัง้แต

สมัยโบราณ
เพราะเราเป็นพระเจา ไมมีพระเจาอื่นอีก
เราเป็นพระเจา ไมมีใครเหมือนเรา
๑๐ เราไดทํานายตอนจบไวตัง้แตเริ่มตนเลย
ตัง้แตสมัย โบราณ เราไดบอกเจาถึงสิ่ง ที่ยัง

ไมเกิดขึ้น
เราบอกวา ‘เมื่อเราวางแผน มันก็จะเกิดขึ้น

ตามนัน้
เราจะทําทุกสิ่งที่เราอยากจะทํา’
๑๑ เราไดเรียกนก อินทรีตัว หน่ึงมาจากทาง

ตะวันออก
คือเรียกชาย คน หน่ึงจากแดน ไกลใหมาทํา

ตามแผน
เราไดพูดเอา ไว และเราจะทําใหมันเกิดตาม

นัน้
เราไดวางแผนไว และเราจะทํามัน
๑๒พวกเจาหัวดื้อ
พวกเจาที่คิดวาความรอดอยูหางไกล ฟังเรา

ใหดี
๑๓ เราไดเอาความรอดของเรามาใกลแลว มัน

อยูไมไกล
และความรอดของเราก็ไมลาชาดวย
เราจะเอาความรอดมาไวที่ศิโยน
และเราจะใหสงาราศีของเรากับอิสราเอล”

ขาวสารของพระเจาถึงชาวบาบิโลน

๔๗ ๑พระยาหเวหพูดวา “บาบิโลนสาว
พรหมจรรยเอย

ลงมานัง่บนฝ ุน
นางสาวเคลเดียเอย
มานัง่บนพื้นโดยไมมีบัลลังก
เพราะจะไมมีใครเรียกเจาวาเจาหญิงเน้ือนุม

และเจาหญิงเน้ือเนียน อีกตอไป
๒ ไปจับโมหินและโมแป งซะ
เอาผาคลุมหน าออก
ใหถอดกระโปรงออกจนเห็นขาของเจา
แลวเดินขามแมน้ําไป
๓ เจาจะเปลือยเปลาไมมีอะไรปกปิด
คนจะเห็นสวนที่นาอับอายของเจา *
เราจะแกแคนเจา
และเราจะไมไวชีวิตใครเลย”
๔ผู ที่ไถพวก เราใหเป็น อิสระคือองค ผู

ศักดิส์ิทธิแ์หงอิสราเอล
พระองคมีชื่อวาพระยาหเวห ผูมีฤทธิท์ัง้สิน้
๕พระยาหเวห พูดวา “นางสาวเคลเดีย เอย

เขาไปในที่มืดและนัง่เงียบๆ
เพราะจะไมมี ใครเรียกเจาวา ‘ราชินีแหง

อาณาจักรทัง้หลาย’ อีกตอไป
๖ตอนนัน้เราโกรธคนของเรา
เราทําใหทรัพยสมบัติของ เราเสื่อมเสีย

เกียรติไป
เราไดมอบพวกเขาไวในมือเจา
แตเจาไมไดมีความเมตตาตอพวกเขาเลย
เจาทําใหแอกของ เจาหนัก มากแมแตบน บา

ของคนชรา
๗ เจาไดพูดวา ‘ขาจะเป็นราชินีตลอดชัว่นิรัน

ดร’
เจาไมไดคิดถึงสิ่งที่เจาทําลงไป
เจาไมไดนึกถึงผลที่จะตามมา
๘ตอนน้ี ฟังไวใหดี เจาที่รักความสนุกสนาน
เจาที่นัง่อยูในความปลอดภัย
เจาพูดในใจของตนวา
‘ขาน่ีแหละพระเจา และไมมีผูอื่นนอกจากขา
ขาจะไมมี วันเป็นแมหมายและขาจะไมมี วัน

สูญเสียลูกๆของขาไป’
๙แตทัง้สองอยางน้ีจะเกิดขึ้นกับเจา ในทันที

ทันใด ภายในวันเดียว
เจาจะสูญเสียทัง้ลูกๆและสามีไป ทัง้ๆที่เจามี

เวทมนตรมากมาย
ทัง้ๆที่เจามีคาถาอาคมที่มีฤทธิอ์ันยิ่งใหญ
๑๐ เจารูสึกปลอดภัยอยูในความ เลว ทราม

ของเจา

*๔๗:๓ คนจะเห็นสวนที่นาอับอายของเจา อาจจะหมายถึงการถูกขมขืน
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เจาคิดวา ‘ไมมีใครเห็นขา’
ความ ฉลาดและความ รูของ เจานําเจาหลง

ทางไป
เจาคิดในใจวา ‘ขาน่ีแหละพระเจา ไมมีผูอื่น

นอกจากขา’
๑๑ดังนัน้ เรื่องเลวรายจะตกมาบนเจา
เจาไมรูวามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร
ความพินาศจะตกมาบนเจา
เจาจะไมมีทางกําจัดมันไปได
ความหายนะจะเกิดขึ้นกับเจาในทันทีทันใด
เจาจะไมมีวันรูวามันจะมาถึงเมื่อไหร
๑๒ ใชคาถาอาคมของ เจาตอ ไปและใช

เวทมนตรทัง้หมดของเจา
ที่เจายุงอยูกับมันตัง้แตเป็นเด็กมาแลว
ไมแนเจาอาจจะสําเร็จก็ได
ไมแนเจาอาจจะทําใหบางคนกลัวก็ได
๑๓ เจาปรึกษาพวกหมอดูมากมายจนเหน่ือย
ใหพวกโหราจารยลุกขึ้นมาชวยชีวิตเจาสิ
ใหพวกที่ดูดวง ดูดาว และดวงจันทรใหมทุก

เดือน
ทํานายสิวาจะเกิดอะไรขึ้นกับเจา
๑๔ดูสิ พวกเขาเป็นเหมือนฟาง
ไฟก็จะเผาผลาญพวกมันจนหมด
พวกเขาไมสามารถเอาตัวรอดใหพนจากฤทธิ์

แหงเปลวไฟ
มันไมใชถานไฟสําหรับผิงอุนกาย
หรือเป็นแสงไฟใหกับใครมานัง่ชม
๑๕ น่ีคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเจา
คือคนพวกนัน้ที่เจารวมงานดวยจะทําใหเจา

ผิดหวังอยางนัน้
คนที่เจาคาขายดวยตัง้แตสาวๆ
ก็จะแยกยายไปตัวใครตัวมันจนไมเหลือใคร

ที่จะมาชวยกูเจาได”
พระเจาปกครองโลกของพระองค

๔๘ ๑พระยาหเวหพูดวา “ฟังสิ่ง น้ีใหดี
ครอบครัวของยาโคบ ผูที่มีชื่อเรียก

วาอิสราเอล
ผูสืบเชื้อสายมาจากยูดาห
เจาอางชื่อของพระยาหเวหในการสาบาน
เจาสรรเสริญพระเจาของอิสราเอล
แตเจาไม ไดทําดวยความ ซื่อสัตยและความ

จริงใจ
๒พวก เจาเรียกตัว เองวาประชากรของเมือง

ศักดิส์ิทธิ ์
ที่เชื่อพึ่งในพระเจาของอิสราเอล

ที่มีชื่อเรียกวาพระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้
๓พระ ยาหเวหพูด วา เราไดทํานายนาน มา

แลวถึงสิ่งที่ไดเกิดขึ้นน้ี
สิ่งเหลานัน้ไดออกมาจากปากของเรา
เราไดทําใหพวกมันเป็นที่รูกันไปทัว่
แลวจูๆ เราก็ลงมือทํา แลวมันก็เกิดขึ้น
๔ เพราะเรารูวาเจานัน้ดื้อดึง
คอเจาเหมือนเอ็นเหล็กจูงยาก
หัวแข็งเหมือนกับทองเหลือง
๕ เราไดประกาศใหเจารูนานมาแลว
กอนที่สิ่งเหลานัน้จะเกิด เราก็ไดบอกเจาแลว
เพื่อเจาจะไมสามารถพูดไดวา ‘รูปเคารพของ

ฉันทําสิ่งเหลานัน้
รูปแกะสลักไมและรูปหลอของฉันไดสัง่ใหสิ่ง

เหลาน้ีเกิดขึ้น’”
๖ เจาเคยไดยินคําทํานายของเราแลว
ดูสิ่งทัง้หมดที่เกิดขึ้นสิ
แลวพวก เจาจะยอมรับวาสิ่ง ที่เราไดทํานาย

นัน้เกิดขึ้นจริงหรือไม
ตอจากน้ีไป เราจะบอกเจาเกี่ยวกับสิ่งใหมๆ

ที่แอบซอนอยู ที่เจายังไมรู
๗พวกมันเพิ่งถูกสรางขึ้นมาเดี๋ยวน้ีเอง ไมใช

นานมาแลว
กอนหน าน้ีเจายังไมเคยไดยินเรื่องน้ี
ดังนัน้ เจาไมสามารถพูดไดวา
“เออ เรารูแลว”
๘ เจาไมเคยไดยินหรือรูเกี่ยวกับเรื่องน้ี
หูของเจาไมไดเปิดตัง้นานมาแลว
เพราะเรารูวาเจานัน้ชอบหักหลัง
และเรารู วาตัง้แต เกิดแลว เจาไดชื่อวา “ไอ

กบฏ”
๙ เพราะเราไมอยากเสียชื่อของเรา เราจึงได

ยับยัง้ความโกรธของเราไว
เพื่อใหคนสรรเสริญเรา
เราจึงไดระงับมันไวเพื่อเจาและไมไดทําลาย

เจา
๑๐ เราไดหลอม เจา แลว แตไม ไดหลอมดวย

ไฟอยางเงิน
แตเราไดทดสอบเจาดวยเตาหลอมแหงความ

ทุกขยาก
๑๑ เพื่อเกียรติของเรา เพื่อเกียรติของเราเอง

เราจะจัดการแลว
เราจะปลอยใหชื่อ เสียงของ เราเสื่อมเสียได

ยังไง
เราจะไม ยอมมอบเกียรติที่เราสมควรจะ ได

รับใหกับผูอื่น
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๑๒ ฟังเราใหดี ยาโคบ
อิสราเอล ผูที่เราไดเรียกมา
เราคือพระองคผูนัน้ เราเป็นผูแรก
และผูสุดทาย
๑๓มือของเราไดวางรากฐานของโลก
มือขวาของเราไดแผฟ าสวรรคออก
เมื่อเราเรียกพวกมันมา
พวกมันก็จะมายืนพรอมอยูตอหน าเรา
๑๔ เจาทัง้หลาย รวมกันเขามา และฟังใหดี
ในพวก พระ นัน้มี ใคร บางที่เคยทํานายสิ่ง

เหลาน้ี
พระยาหเวหไดเลือกไซรัสมาเป็นพันธมิตร
เขาจะทําตามความตองการของพระองค
ตอบาบิโลน ตอเชื้อสายของเคลเดีย
๑๕ เราเองเป็นผูที่ออก คํา สัง่ เราไดเรียกเขา

มา
เราไดนํา เขามา ที่ น่ี และงานของ เขาจะ

ประสบผลสําเร็จแน
๑๖ เขามาใกลๆเรา และฟังเรื่องน้ี
“ตัง้แตเริ่มตน เราไมเคยพูดในที่ลับ
และเมื่อมันเป็นจริงขึ้นมา เราก็อยูที่นัน่”
ตอน น้ี พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต ได สง

ผมและพระ วิญญาณของ พระองคมา แลว
๑๗พระ ยาหเวห ผู ที่ปกป องพวก เจา ไว ผู
ศักดิส์ิทธิแ์หงอิสราเอล พูดวา
“เราคือยาหเวห พระเจาของเจา
เราสอนเจาเพื่อเป็นประโยชนกับเจา
เรานําเจาไปในทางที่เจาควรไป
๑๘ เสียดาย ที่พวก เจาไม ไดใสใจเรื่องคําสัง่

สอนของเรา
ไม อยาง นัน้เจาคงสุข สบายไป แลวเหมือน

แมน้ําที่ไหลตลอดไมหยุด
และคงประสบความ สําเร็จครัง้ แลว ครัง้ เลา

เหมือนคลื่นซัดมาครัง้แลวครัง้เลา
๑๙ลูกหลานของเจาก็คงมีมากมายเหมือนกับ

เม็ดทราย
เชื้อ สายของ เจาก็คงมีมากมายดัง่กับเม็ด

ทราย
แลวชื่อของพวกเขาคงไมโดนลบออกไป
และพวกเขาคงไมถูกทําลายไปตอหน าเรา”
๒๐ออกมาจากบาบิโลนซะ ใหวิ่งหนีจากชาว

เคลเดีย
โหรอง ประกาศมันดวยความยินดี
ใหเลาเรื่อง น้ี ใหมันกระจายไป ไกลถึงสุด

ขอบโลกใหพูดวา

“พระ ยาหเวหไดไถยา โคบผูรับ ใชของ
พระองคแลว”

๒๑ เมื่อพระองคไดนําพวกเขาผานทะเลทราย
พวกเขาก็ไมขาดน้ําดื่ม

พระองคใหน้ําไหลออก มาจากกอน หินเพื่อ
พวกเขา

พระองคไดผาหินและน้ําก็ทะลักออกมา
๒๒แตพระยาหเวหพูดวา
“ไมมีสันติสุขสําหรับคนชัว่ชา”

งานของผูรับใชของพระองค

๔๙ ๑พวก เจาที่อยูแถบชายฝ่ังและหมู
เกาะตางๆฟังเราใหดี

ชนชาติทัง้ หลายที่มาจากแดน ไกล ตัง้ใจฟัง
ใหดี

พระ ยาหเวหไดเรียกผมใหมารับ ใชพระองค
กอนที่ผมจะเกิดเสียอีก

พระองคตัง้ ชื่อให ผม ตัง้แตผมยังอยูในทอง
แม

๒พระองคทําใหปากของผมเหมือนกับดาบที่
คมกริบ

พระองคซอนและปกป องผมไวใตมือ
พระองค

พระองคทําใหผมเป็นเหมือนลูกธนูที่ขัดมัน
พระองคซอนผมไวในซองธนูของพระองค
๓พระองคพูด กับ ผมวา “อิสราเอล เจาเป็น

ผูรับใชของเรา
เราจะไดรับเกียรติเพราะเจา”
๔แตผมคิดวา “ผมไดทํางานเหน่ือยเปลา”
ผมไดทุมแรงไปจนหมด เสียแรงเปลาๆไมได

อะไรซักอยาง
แตอยางไรก็ตามพระ ยาหเวหจะ ใหสิ่งที่ผม

สมควรจะไดรับอยางแนนอน
และรางวัลของผมอยูกับพระเจาของผม
๕พระ ยาหเวหไดป้ันผมในครรภใหเป็นผูรับ

ใชของพระองค
พระองคทําอยาง น้ีเพื่อพระองคจะ ไดนํา

ครอบครัวของยาโคบกลับมาหาพระองค
และเพื่อรวบรวมคนอิสราเอลกลับมาหา
พระองค

ผมจะได รับเกียรติในสายตาของ พระ
ยาหเวห

และพระเจาของผมไดเป็นพละกําลังของผม
แลว
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๖ตอน น้ีพระ ยาหเวหพูด วา “เจาเป็นผูรับ
ใชของเราที่กําลังชวยเราฟ้ืนฟูเผาตางๆ
ของยาโคบ

และนําผู รอด ชีวิตของชนชาติอิสราเอลกลับ
มา

แคนัน้ยังน อยเกินไป เราจะทําใหเจาเป็นแสง
สวางใหกับชนชาติตางๆดวย

เพื่อความรอดของ เราจะไดไปถึงที่สุดปลาย
แผนดินโลก”

๗พระ ยาหเวหพระ ผู ไถและผู ศักดิส์ิทธิแ์หง
อิสราเอล

ไดพูดกับคน นัน้ที่ถูก ดู หมิ่นที่ชน ชา ติ อื่นๆ
เกลียดชัง

และที่เป็น ทาสของผู ครอบครองทัง้ หลาย
อยางน้ีวา

“เมื่อพวก กษตัริยเห็น เจา พวก เขาก็จะยืน
ขึ้นให เกียรติ เจา เมื่อพวก เจา นายเห็น
เจาก็จะโคงคํานับเจา”

เพราะพระ ยาหเวหองค ผู ศักดิส์ิทธิแ์หง
อิสราเอลผู ที่ได เลือกเจามา นัน้รักษาคํา
สัญญาของพระองคเสมอ

วันแหงความรอด
๘พระ ยาหเวหพูด วาอยาง น้ี “ในเวลาที่

เราแสดงความ เมตตา เราจะตอบคํา
อธิษฐานของเจา

ในวัน แหง ความ รอด เราจะชวย เจาและ
ปกป องเจา

เราจะแตง ตัง้เจาให เป็นตัวกลางแหงคํา
สัญญาที่เรามีกับมนุษย

เพื่อ วาเราจะ ไดฟ้ืนฟูแผน ดินขึ้น มา ใหม
และคืนแผน ดินที่ถูก ทําลายกลับ ไปให
เจาของเดิม

๙ เราจะบอก กับพวก นักโทษวา ‘ออก มาได
แลว’

เราจะบอกกับคนเหลานัน้ที่อยูในความมืดวา
‘โผลออกมาไดแลว’
พวก เขาจะเป็นเหมือนแกะที่กินไปตามทาง

เดิน
และพวก เขาจะมีทุง หญาบนเนิน เขา โลนทัง้

หลาย
๑๐พวกเขาจะไมขาดอาหารหรือน้ํา
แสงแดดและลม รอนของทะเล ทรายจะไม

โจมตีพวกเขา
เพราะพระองคผู ปลอบโยนพวก เขาจะนํา

หน าพวกเขา

และพระองคจะนําทางพวก เขาไป ถึงตาน้ํา
ทัง้หลาย

๑๑ เราจะทําใหภูเขาทัง้ หลายของ เราแบน
เป็นถนน

และถมที่ตํ่าขึ้นมาเป็นทางหลวงของเรา
๑๒ดูสิ จะมีบางคนมาจากแดนไกล
จะมีบางคนมาจากทิศเหนือและทิศตะวันตก
และจะมีบาง คนมา จากทางภาค ใตของ

อียิปต”
๑๓ฟ าสวรรคเอย รองเพลงเถิด แผนดินโลก

เอย ชื่นชมยินดีเถิด
ภูเขาทัง้หลายเอย ระเบิดเป็นเสียงเพลงแหง

ความชื่นชมยินดีเถิด
เพราะพระ ยาหเวหไดปลอบโยนคน ของ

พระองค
และพระองคจะ ใหความ รักกับคน ของ

พระองคที่ทุกขยากลําบาก
๑๔แตศิโยน ไดพูดวา
“พระ ยาหเวหทอด ทิง้ ฉัน องคเจาชีวิตลืม

ฉัน”
๑๕พระยาหเวหพูดวา “ผูหญิงที่ใหนมลูก จะ

ลืมลูกของเธอไดหรือ
หรือ ผูหญิงที่คลอดลูกออกมาจะไมใหความ

รักตอลูกของเธอ ไดหรือ
ถึงแมวาพวกเขาอาจจะลืมได
แตเราจะไมมีวันลืมเจา
๑๖ดูสิ เยรูซาเล็ม เราวาดเมืองของเจาลงบน

ฝามือของเรา
กําแพงของเจาอยูตอหน าตอตาเราเสมอ
๑๗ลูกๆของเจากําลังรีบกลับมาหาเจา
และคนพวกนัน้ที่พังทลายเจาและทําลายเจา

ก็จะจากเจาไป
๑๘ลืมตาขึ้นมามองไปรอบๆ
พวกลูกหลานของเจากําลังรวมตัวกันกลับมา

หาเจา”
พระยาหเวหพูดวา “เจารูวาเรามีชีวิตอยูแน

ก็ใหแนใจขนาดนัน้เลยวา
เจาจะไดสวม ใสลูก หลานของ เจาเหมือน

เครื่องเพชร
หรือเหมือนกับเจาสาวที่สวมใสเครื่องเพชร
๑๙ เราไดทําลาย เจาและทําใหเจากลาย เป็น

ซากปรักหักพัง และรื้อเจาลงกับพื้น
แตตอ ไป น้ีแผน ดินของ เจาก็จะแคบ เกิน ไป

แลวสําหรับประชาชนมากมายของเจา
และคน พวก นัน้ที่เคยกลืน กิน เจาก็อยู หาง

ไกล
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๒๐และลูกๆของเจาที่เจาคิดวาสูญเสียไปแลว
วันหน่ึงพวกเขาจะกลับมาพูดใสหูเจาวา
‘ที่น่ีแคบเกินไปสําหรับเราแลว
หาที่ใหมใหพวกเราอยูกันหนอย’
๒๑แลวเจาก็จะพูดกับตัวเองวา
‘ใครกันนะที่คลอดเด็กพวกน้ีมาใหกับขา
ขาไดสูญเสียลูกของขาไป และขาเป็นหมัน
ขาถูกขับไลออกจากแผนดินของขา
ขาถูกสามีทิง้
อยางนัน้ ใครไดเลีย้งเด็กๆพวกน้ีขึ้นมา
ขาถูกทิง้ไวตัวคนเดียว
แลวน่ี เด็กๆพวกน้ีมาจากไหนกัน’”
๒๒ น่ี คือสิ่ง ที่พระ ยาหเวห องคเจาชีวิตพูด

“เราจะยกมือของเราขึ้นเป็นสัญญาณให
กับชนชาติตางๆ

เราจะยกธงของเราขึ้นใหคนเห็น
และพวก เขาก็จะอุมพวก ลูกชายของ เจามา

ในออมอกของเขา
และพวก เขาก็จะแบกพวกลูกสาวของ เจาไว

บนบา
๒๓พวกกษตัริยจะสอนพวกลูกๆของเจา
พวกราชินีของพวกเขาก็จะดูแลลูกๆของเจา
พวกเขาจะกมหน ากราบลงถึงพื้นตอหน าเจา
และพวกเขาก็จะเลียฝ ุนที่เทาของเจา
แลวเจาก็จะไดรูวาเราคือยาหเวห
คน พวก นัน้ที่ไว วางใจใน เราจะไมมี วันผิด

หวัง”
๒๔ จะแยงของที่ยึดมาไดจากทหารไดหรือ
หรือจะไปชวย กูเชลยจากผู กอการ รายได

หรือ
๒๕พระยาหเวหพูดไววาอยางน้ี “ไดสิ ของที่

ยึดมาไดจะถูกแยงไปจากผูกอการราย
และเชลยก็จะไดรับการชวยกูจากทหาร
เพราะเราจะตอสูกับคนเหลานัน้ที่ตอสูกับเจา
และเราจะชวยกูลูกๆของเจา
๒๖ เราจะทําใหพวกที่กดขี่ เจาตองกิน เน้ือตัว

เอง
และเมาเลือดของตัวเองเหมือนดื่มเหลาองุน
และทุกคนจะ ไดรู วา เราคือยาหเวห พระผู

ชวยใหรอดของเจา
พระผูไถของเจา ผูมีฤทธิอ์ํานาจของยาโคบ”

พระยาหเวหชวยกูอิสราเอลได

๕๐ ๑พระยาหเวหพูดอยางน้ีวา
“อิสราเอล เจาคิด วาเราหยากับ

เยรูซาเล็มแมของเจาแลวหรือ

ไหนละใบหยาของแมเจาที่เราใหกับนางตอน
สงนางไป

หรือเราไดขายพวกเจาไปจายหน้ีใครหรือ
ไมเลย แตที่พวกเจาถูกขายไปนัน้
ก็เพราะความบาปตางๆของเจาเอง
และแมของ เจาถูกสง ไปก็ เพราะการ กบฏ

ตางๆของเจา
๒ทําไมถึงไมมีใครอยูที่นัน่ตอนที่เรามา
ทําไมถึงไมมีใครตอบตอนที่เราเรียก
เจาคิดวาแขนของเราสัน้เกินไป
ที่จะเอื้อมออกมาชวยเจาใหเป็นอิสระหรือ
หรือ เจาคิดวาเราไมมีแรงที่จะชวยกูเจาได
ถาเราตะโกนใสทะเล มันก็จะเหือดแหงไป
เราสามารถทําใหพวก แมน้ํากลาย เป็นทะเล

ทราย
ปลาของพวกมันก็จะเนา เหม็นเพราะขาด น้ํา

และตายไปเพราะกระหาย
๓ เราเอาความมืดมาสวมทองฟ า
และเราใหมันใสผากระสอบ”

ผูรับใชพระยาหเวหพึ่งพระองคจริงๆ
๔พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตไดสอนผมวาควร

จะพูดอะไร
เพื่อผมจะ ไดรู วาจะ พูดให กําลัง ใจกับคน ที่

ออนแออยางไร
ทุกๆเชาพระองคปลุกผม
พระองคทําใหหูผมพรอมที่จะฟัง เหมือนกับ

พวกเด็กนักเรียน
๕พระยาหเวห องคเจาชีวิต ไดเปิดหูผม
และผมก็ไมไดกบฏตอพระองค
ผมไมไดหันหลังไปจากพระองค
๖ผมหันหลังใหคนตี
ผมยอมใหคนดึงเคราจากแกม
ผมไมไดซอนหน าไว
เมื่อมีคนพูดดูถูกและถมน้ําลายใสผม
๗พระยาหเวห องคเจาชีวิต ชวยผม
ผมจึงไมรูสึกขายหน า
ผมจึงเชิดหน าไว
และผมรูวาผมจะไมเสียหน า
๘ผูที่จะกูหน าผมอยูใกลๆ
ใครจะเอาเรื่องมาฟ องรองผมหรือ
ใหพวกเราไปยืนอยูตอหน าศาลดวยกัน
ใครเป็นผู กลาว หาผม หรือให เขามา ฟ องผม

ตอหน า
๙ดูสิ พระยาหเวห องคเจาชีวิต
ชวยผมไว ใครจะมาตัดสินวาผมผิด
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พวกเขาทัง้หมดจะเป่ือยยุยไป
เหมือนเสื้อผาที่ถูกตัวมอดกัดกิน
๑๐มีใคร บางในพวก เจาที่เกรงกลัวพระ

ยาหเวห
และเชื่อฟังผูรับใชของพระองค
ใครก็ตามที่เดินอยูในความ มืดโดยไมมีแสง

สวาง
ควรจะไว วางใจในพระ ยาหเวหและพึ่ง พิง

พระเจาของเขา
๑๑แตดูสิ พวกเจาทุกคนทัง้กอไฟและจุดดุน

ไฟเอง
ไปเลย เดินเขาไปในเปลวไฟของพวกเจานัน้
และทามกลางดุนไฟที่พวกเจาจุดขึ้นมานัน้
น่ีคือสิ่งที่เจาจะไดรับจากมือของเรา คือเจา

จะตองนอนลงดวยความเจ็บปวด
พระยาหเวหจะชวยกู
คนของพระองคอีกครัง้

๕๑ ๑พระ ยาหเวหพูดวา “ฟัง เรา ให
ดี พวกเจาที่พยายามทําในสิ่งที่ถูก

ตอง
พวกเจาที่แสวงหาพระยาหเวห
ใหดูหินนัน้ ที่เจาถูกสกัดออกมาสิ
ใหดูบอหินนัน้ ที่เจาถูกขุดออกมา
๒มองดู อับราฮัมบรรพบุรุษของพวกเจาและ

ซาราหคนที่คลอดเจามาสิ
ตอนที่เราเรียกอับราฮัมนัน้ เขายังอยูตัวคน

เดียวเลย
แตเราไดอวยพร เขา และทําใหเขามี ลูก

มากมาย”
๓พระยาหเวหจะปลอบโยนศิโยน
พระองคจะ มองพวก ตึกที่ พัง ทลายพวก นัน้

ของเธอ ดวยความเห็นอกเห็นใจ
พระองคจะทําใหที่ เปลาเปลี่ยวแหง แลงของ

เธอกลายเป็นสวนเอเดน
พระองคจะทําใหทะเล ทรายของ เธอเป็น

เหมือนสวนของพระยาหเวห
ที่ นัน่จะเต็ม ไป ดวยความ สุขและการ เฉลิม

ฉลองกัน
พวก เขาจะขอบพระคุณและรอง เพลง

สรรเสริญ
๔พระยาหเวหพูดวา “คนของเราเอย ฟังเรา

ใหดี

ชนชาติของเราเอย ตัง้ใจฟัง เราใหดี เพราะ
เราจะใหคําสัง่สอน

และความ ยุติธรรมของ เราจะสอง สวางออก
ไปใหกับชนชาติตางๆ

๕ชัยชนะของ เรากําลังเขา มา ใกลอยาง
รวดเร็ว

ความ รอดที่มาจาก เรากําลังเดิน ทางมา แลว
ฤทธิอ์ํานาจของ เราจะนําความ ยุติธรรม
มาใหกับชนชาติตางๆ

แผน ดินแถบชายฝ่ังทะเลและหมู เกาะตางๆ
กําลังเฝ าคอยเรา

พวก เขาฝากความหวังไวกับฤทธิอ์ํานาจของ
เรา

๖ เงยหน าเงยตาขึ้นไปมองบนทองฟ าสิ
มองลงไปยังโลกเบื้องลาง
ใหรูวาทองฟ าจะสูญหายไปเหมือนควัน
โลกจะเป่ือยยุยไปเหมือนเสื้อผา
และคน ที่อาศัยอยูบน โลกก็จะ ตายเหมือน

แมลงวัน
แตความรอดของเราจะอยูตลอดไป
และการชวยกูอันยุติธรรมของเราจะไมมีวัน

แตกสลายไป
๗ ฟังเราใหดี พวกเจาที่รูวาอะไรถูกตอง
พวกเจาที่เก็บคําสัง่สอนของเราไวในใจ
ไมตองไปกลัวคําพูดเหยียดหยามของคนอื่น
ไม ตองไปวุนวาย ใจกับคํา ดูถูกทัง้ หลายของ

เขา
๘ เพราะพวก ตัว มอดจะกัด กินพวก เขา

เหมือนเสื้อผา
และพวก ตัว แมลงจะกัด กินพวก เขาเหมือน

ผาขนแกะ
แตการชวยกูอันยุติธรรมของเราจะอยูตลอด

ไป
และความรอดของเราจะอยูชัว่ลูกชัว่หลาน”

พลังของพระยาหเวหเองจะ
ชวยกูคนของพระองค

๙ตื่น เถิด ตื่น เถิด พระยาหเวหเจาขา สวม
พลังไว

ใชพละกําลังของพระองคเถิด *
ตื่นขึ้นเหมือนกับในสมัยกอนนานมาแลว

*๕๑:๙ ตื่นเถิด … พระองคเถิด ขอน้ีแปตรงๆไดวา “ตื่นเถิด ตื่นเถิด แขนของพระยาหเวห
ใหเอาพละกําลังมาสวมพระองคไว”
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เป็นพระองคไมใชหรือ ที่ตัดราหับเป็นชิน้ๆ *
เป็นพระองคไมใชหรือ ที่แทงมังกรทะลุไป †
๑๐ เป็นพระองคไมใช หรือ ที่ทําใหทะเลแหง

ไป
คือทําใหน้ําในมหาสมุทรที่ยิ่งใหญแหงไป
เป็นพระองคไมใช หรือ ที่ทําใหสวนลึกที่สุด

ของทะเล
กลาย เป็นทางให กับคนที่พระองคไถใหเป็น

อิสระเดินขามไป
๑๑คนที่พระยาหเวหไดไถใหเป็นอิสระ
แลวจะกลับมาที่ศิโยนดวยเสียงโหรองดีใจ
ความสุขจะสวมอยูบนหัวของพวกเขาตลอด

ไป
ความชื่นชมยินดีก็จะทวมทนพวกเขา
ความ เศรา โศกและการครวญครางจะวิ่ง หนี

ไปจากพวกเขา
๑๒พระยาหเวหพูดวา “เรา คือเราเองเป็นผูที่

ปลอบโยนพวกเจา
เยรูซาเล็ม ทําไมเจาถึง ไดกลัว มนุษยที่จะ

ตองตาย
คือคนที่ถูกสรางเป็นเหมือนหญา
๑๓ทําไมเจาถึงไดลืมพระยาหเวหผทูี่สรางเจา

มา
ผูที่กางแผนฟ าออก
ผูที่วางรากฐานของโลก
ทําไมเจาถึงไดหวาดกลัวคนพวกนัน้อยูเรื่อย

ทัง้ วัน คือพวก ที่โกรธ แคนและขมเหง
เจา

พวกที่ตัง้ใจจะทําลายเจา
แลวตอน น้ี พวก ที่โกรธ แคนและที่เคย

ขมเหงเจาหายไปไหนกันหมดแลว
๑๔คนพวกนัน้ที่ถูกขมเหงในคุกจะไดรับการ

ปลดปลอยในไมชา
พวกเขาจะไมตายในคุกใตดินหรอก
และพวกเขาก็จะไมขาดอาหาร
๑๕ เราคือยาหเวห พระเจาของเจา
เราเป็นผูที่ทําใหทะเลสงบลงตอนที่เกิดคลื่น

คะนอง
ชื่อของเราคือยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้”
๑๖ “อิสราเอลเอย เราไดใสคําพูดของเราไวใน

ปากของเจา

เราไดซอนและปกป องเจาไวใตมือของเรา
เราคือผูที่กางทองฟ าออกและวางรากฐาน

ของโลก
เราพูดกับศิโยนวา ‘เจาเป็นชนชาติของเรา’”

ถึงตาคนอื่นถูกลงโทษแลว
๑๗ เยรูซาเล็มเอย ตื่นเถิด ตื่นเถิด ลุกขึ้นเถิด
ตอนนัน้พระยาหเวหโกรธเจามาก พระองค

ถึงไดลงโทษเจา
เจาไดดื่มจากถวยในมือของ พระ ยาหเวห

เป็นถวยแหงความ โกรธ แคนของ
พระองค

เจาไดดื่มเขาไปจน หมด ถวย ถวยที่ทําให
ผูคนตองเมาโซเซ

๑๘ จากลูกมากมายที่เยรูซาเล็มคลอด
ไมเหลือซักคนที่นัน่ที่จะนําทางเธอ
จากลูกมากมายที่เธอเลีย้งจนเติบโตขึ้นมา
ไมเหลือซักคนที่นัน่ที่จะจูงมือเธอ
๑๙มีสองสิ่งที่ไดเกิดขึ้นกับ เจาคือแผนดินได

ถูกลางผลาญและพินาศไป
แลวคนก็ตายจากกันดารอาหารและสงคราม
ไมเหลือใครที่จะไวทุกขใหกับเจา
ไมเหลือใครที่จะปลอบโยนเจา
๒๐ลูกๆของเจาไดเป็นลมไป
พวกเขาก็นอนอยูตามทุกหัวถนนเหมือนกับ

กวางที่ติดตาขาย
ความโกรธแคนของพระยาหเวหตกบนพวก

เขาอยางเต็มที่
พวกเขาไดยินพระเจาของเจาตะคอกใสพวก

เขา
๒๑ดัง นัน้ ฟังสิ่ง น้ีไว ให ดี เจาที่ทน ทุกข

ทรมาน
เจาที่เมา แตไมไดเมาดวยเหลาองุน
๒๒พระยาหเวห องคเจาชีวิตของเจา
พระเจาของ เจาที่ตอสูคดีให กับคน ของ

พระองค
พูด วาอยาง น้ี “เห็น ไหม เราไดเอาถวย

ที่ทําใหผูคนเมา โซเซไปจากมือของ เจา
แลว

*๕๑:๙ เป็นพระองค … ราหับเป็นชิน้ๆ หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “พระองคเป็นผูที่ตัดรา
หับออกเป็นชิน้ๆ”
†๕๑:๙ มังกรทะลุไป น่ีคือราหับ สัตวประหลาดตัวใหญโตที่อยูในทะเล มีเรื่องเลาในสมัย
โบราณเกี่ยวกับราหับตอสูกับพระเจา
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เจาจะไม ตองดื่มจากชามแหงความ โกรธ
แคนของเราอีกแลว *

๒๓ เราจะเอาถวย นัน้ไปใส ไวใน มือของคน
พวกนัน้ที่เคยทรมานเจา

คน ที่เคยสัง่ เจาวา ‘กม ลงกับ พื้น เรา จะ
เหยียบเจาไป’

ในตอน นัน้เจาตองยอมใหหลังของ เจาเป็น
เหมือนพื้น

และเป็นเหมือนถนน ใหพวกเขาเดินเหยียบ
ยํ่าไป”

อิสราเอลจะรอด

๕๒ ๑ศิโยนเอย ตื่นเถิด ตื่นเถิด
สวมพลังของเจาเถิด

เยรูซาเล็ม เมืองอันศักดิส์ิทธิเ์อย
สวมใสเสื้อผาที่สวยงามของเจาเถิด
เพราะพวกคนตางชาติที่ไมไดทําพิธีขลิบและ

คนที่ไมบริสุทธิจ์ะไมไดเขามาในเจาอีก
แลว

๒ เยรูซาเล็ม ผูเป็นเชลยเอย
ปัดฝ ุนซะ ลุกขึ้นไดแลว
นางสาวศิโยน ผูเป็นเชลยเอย
ถอดพวกโซที่ลามคอเจาออกไดแลว
๓ เพราะน่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหพูด
“เจาถูกขายไปแบบใหเปลา
และเจาก็จะได รับการ ไถโดยไม ตองเสีย เงิน

ดวยเหมือนกัน”
๔ เพราะพระ ยาหเวห องคเจาชีวิต พูด

ไววาอยาง น้ี “ในตอน แรก คน ของ เรา
ไดลงไปที่อียิปต และไปอยูเป็นคน ตางดาว
ที่ นัน่ แลวหลัง จาก นัน้ ชาว อัส ซีเรียก็ได
เอาพวก เขาไปเป็น ทาสโดยไม ตองเสียอะไร
เลย” ๕พระยาหเวหพูดวา “แลวตอนน้ี ดูสิวา
เราตองเจอกับอะไร พวกเขาเอาคนของเรา
ไปเปลาๆ แลวยังโออวดหมิ่นประมาทชื่อของ
เราไปเรื่อยทัง้วัน”

๖แลวเมื่อเรามาชวยกูคนของเรา พวกเขา
จะ ไดสัมผัสกับฤทธิอ์ํานาจอันโดง ดังของ เรา
ในตอนนัน้พวกเขาจะรูวาเป็นเราเองที่พูดวา
“เราอยูน่ี”
๗นา ยินดีขนาด ไหน ที่จะ ได เห็นเทาของผู

ประกาศ ขาวดีกําลัง ขามภูเขา ทัง้ หลาย
มา

ผูที่มาประกาศสันติภาพ

ผูที่นําขาวดีมา
ผูที่มาประกาศชัยชนะ
ผู ที่มาบอกกับศิ โยนวา “พระเจาของ ทาน

กําลังครอบครองอยู”
๘ ฟัง ให ดี ทหาร ยามของทานกําลังสง เสียง

รอง
พวกเขาโหรองพรอมกันดวยความยินดี
เพราะพวก เขาได เห็นกับ ตา ตัว เองวาพระ

ยาหเวหกําลังกลับมาที่ศิโยน
๙พวกซากปรักหักพังของเยรูซาเล็มเอย
ระเบิดเสียง เพลงแหงความ ยินดีออก มา

พรอมกันเลย
เพราะพระ ยาหเวหไดปลอบโยนคน ของ

พระองค
พระองคไดไถเมืองเยรูซาเล็มแลว
๑๐พระ ยาหเวหไดถก เสื้อให เห็นแขน อัน

ศักดิส์ิทธิท์ี่ทรง พลังของ พระองคตอ
หน าตอตาชนชาติทัง้หมด

และทุกคนบนโลกน้ีจะไดเห็นการชวยกูที่มา
จากพระเจาของเรา

๑๑ ไปซะ ไปซะ ออกไปจากบาบิโลนซะ
อยาไดจับอะไรที่ไมบริสุทธิ ์
ออกไปจากทามกลางเธอซะ
เจาที่ถือขาว ของ เครื่อง ใชที่ใชใน วิหารของ

พระยาหเวห ชําระตัวเองใหบริสุทธิ ์
๑๒แตเจาจะไมตองจากไปอยางเรงรีบ
เจาจะไมตองวิ่งหนีเหมือนกับพวกอพยพ
เพราะพระยาหเวหจะนําหน าพวกเจาไป
พระเจาของอิสราเอลจะคุมครองดาน หลังให

กับเจา
ผูรับใชของพระยาหเวหที่ทนทุกขทรมาน
๑๓พระยาหเวหพูดวา “ดูสิ ผูรับใชของเราจะ

ประสบความสําเร็จ
เขาจะไดรับการยกยองเชิดชูอยางสูง
๑๔ตอนนัน้เขาทําใหคนจํานวนมากตกตะลึง

รูปรางหน าตาของเขาเสียโฉมมาก
แทบจะไมเป็นผูเป็นคนเลย
รูปรางของเขาแทบจะไมเหมือนมนุษยแลว
๑๕แลวตอน น้ีเขาก็จะทําใหหลายๆชนชาติ

สะดุง
พวกกษตัริยจะตองปิดปากอึ้งไปเพราะเขา
เพราะพวก เขาจะเห็นสิ่ง ที่ไม เคยมี ใครบอก

พวกเขามากอน

*๕๑:๒๒ เจาจะไม … อีกแลว มีความหมายวา “เราจะไมลงโทษเจาอีก”
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และพวก เขาก็จะคิด ใครครวญถึงสิ่ง ที่พวก
เขาไมเคยไดยินมากอน”

๕๓ ๑ผูคนพูดวา ใครจะไปเชื่อวาเรื่องที่
เราไดยินมาจะเกิดขึ้นได

ตอน นัน้ใครจะไปเห็นฤทธิอ์ํานาจของ พระ
ยาหเวหในเหตุการณน้ี

๒ เขาเติบโตขึ้น มาเหมือนกับตน ไม เล็กๆตอ
หน าพระยาหเวห

เหมือนกับรากที่แตกหนอในดินแหงแลง
เขาไมไดหลอเหลาหรือมีสงาราศีถึงกับทําให

เราอยากมองเขา
เขาไมไดมีอะไรนาดึงดูดถึงกับทําใหเราชอบ

เขา
๓ผูคนตางพากันดูถูกและไมคบดวย
เขาเป็นผูชายที่ เจอกับความ เจ็บ ปวด

มากมายและคุน เคยกับความ ทุกข
ทรมาน

เป็นเหมือนคนหน่ึงที่คนทนดูไมได
เขาเป็นที่ ดูถูกและเราไม ไดเห็นวาเขาสําคัญ

อะไรเลย
๔ เขาไดแบก รับความ ทุกข ทรมานของพวก

เราอยางแนนอน
เขาหอบหิว้ความเจ็บปวดของพวกเรา
แตเรามองวาพระเจาลงโทษเขา
โบยตีเขา และทําใหเขาเจ็บปวด
๕ เขาถูก แทงก็เพราะความ ผิด ตางๆที่ เรา

ทําไป
เขาฟกชํ้าก็เพราะความชัว่ตางๆที่พวกเราทํา
การตีสอนที่ทําใหเราหายดีก็ตกอยูบนเขา
พวก เราได รับการ รักษาเพราะบาดแผลทัง้

หลายของเขา
๖พวกเราทุกคนไดหลงหายไปเหมือนแกะ
พวกเราแตละคนตางหลงไปคนละทิศละทาง
แตพระ ยาหเวหปลอยใหความ ผิดของพวก

เราทุกคนโจมตีเขา
๗ เขาถูกกดขี่ขมเหง และถูกทําใหเจ็บปวด
แตเขาก็ไมปริปากบนเลย

เหมือนกับลูกแกะที่ถูกนําไปฆา
เหมือนกับแกะที่น่ิง เงียบอยูตอหน าคนที่ตัด

ขนของมัน
เขาไมไดปริปากของเขาเลย
๘ เขาก็ถูกเอา ตัว ไปหลัง จากที่ถูก จับและถูก

ตัดสินอยางไมเป็นธรรม *
และไมมีใครสนใจในชะตากรรมของเขา †
เพราะเขาถูกตัดออกจากโลกของคนเป็น
เขาถูก ลงโทษเพราะความ ผิดที่คน ของ เขา

ทํา ‡
๙พวกเขาไดทําหลุมฝังศพของเขาไวกับหลุม

ของคนชัว่
และทําอุโมงค ฝัง ศพของ เขาไว กับอุโมงค

ของคนรวย ¶
ถึงแมวาเขาไมไดกอความรุนแรง
และเขาไมไดพูดหลอกลวง
๑๐แตพระ ยาหเวหก็ตัดสิน ใจที่ จะบดขยีค้น

ของพระองค
และทําใหเขาตองทนทุกขทรมาน
ถาผูรับใชของพระองคยอมใหชีวิตตัวเขาเอง

เป็นของถวายชดใชความผิด
เขาก็จะไดเห็นลูกหลานของเขาและจะมีอายุ

ยืนยาว
ความ ตัง้ใจของ พระ ยาหเวหก็จะสําเร็จผาน

ทางมือของเขา
๑๑หลังจากความทุกขทรมานอันเลวรายของ

เขาแลว เขาก็จะเห็นความสวาง §
และสิ่งที่เขาประสบมา นัน้จะทําใหเขาพึง

พอใจ
พระยาหเวหพูดวา “ผูรับใชของเราผูที่ทําใน

สิ่งที่ถูกตองเสมอ
ทําใหหลายๆคนไดรับการตัดสินใหพนผิด
และเขาก็จะแบก รับโทษสําหรับความ ผิดที่

คนพวกนัน้ทํา
๑๒ดังนัน้ เราจะใหรางวัลกับเขารวมกับพวก

ผูยิ่งใหญ

*๕๓:๘ เขาก็ถูก … เป็นธรรม หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เขาถูกจับไปแบบไมมีการหาม
ปรามและไรความยุติธรรม”
†๕๓:๘ ไมมใีคร … ของเขา หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ไมมใีครสนใจวาจะเกิดอะไรขึ้นกับ
ลูกหลานของเขา”
‡๕๓:๘ คนของเขาทํา แปลจากฉบับที่เจอในถํ้าคุมรัน แตสําเนาฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน เขียน
วา “คนของเราทํา”
¶๕๓:๙ คนรวย หรือ “คนทําผิด”
§๕๓:๑๑ ความสวาง คําน้ีมาจาก สําเนาหนังสืออิสยาหที่พบในถํ้าคุมรัน
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และเขาก็จะได รับสวน แบงจากของที่ยึด มา
ไดรวมกับคนที่แข็งแรง

เพราะเขาไดเทตัวเองออกมาจนตาย
เขาถูกนับรวมเขากับพวกคนบาป
และเขาก็แบกรับบาปของคนจํานวนมาก
และไดขอรองออนวอนแทนพวกคนบาป”

พระยาหเวหนําคนของพระองคกลับบาน

๕๔ ๑พระ ยาหเวหพูด วา “เยรูซาเล็ม
หญิงที่เป็นหมันเอย

รองตะโกนออกมาดวยความยินดี
เจาที่ไม เคยเจ็บ ทองคลอดมา กอน ระเบิด

เสียงออกมาเป็นเพลงเลย
ถึงแมเจาจะถูกทอดทิง้แตก็จะมีลูกมากกวา

หญิงที่อยูกับสามีเสียอีก
๒ขยายที่สําหรับเต็นทของเจาใหกวางขึ้น
กางมานเต็นทของเจาใหยาวออกไปใหเต็มที่

ไปเลย
ตอเชือกของเต็นทเจาใหยาวขึ้น
และทําใหหลักหมุดแข็งแรงขึ้น
๓ เพราะเจาจะขยายไปทางซายและขวา
ลูก หลานของ เจาจะไปยึด ครองดิน แดนของ

ชนชาติตางๆ
และตัง้รกรากอยูในเมืองรางตางๆ
๔ ไมตองกลัว เพราะเจาจะไมตองอับอาย
และไมตองหมดกําลัง ใจเพราะเจาจะไมตอง

ขายหน า
เจาจะลืมความอับอายในวัยสาวของเจา
และเจาก็จะไม ตองหวนคิดถึงความ อับอาย

ของเจาตอนเป็นหมายอีกตอไป
๕ผูสรางเจาคือสามีของเจา
ชื่อของ พระองคคือพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้

สิน้
พระผูไถของเจาคือผูศักดิส์ิทธิแ์หงอิสราเอล
และคนเรียกพระองควาพระเจา ของ โลก ทัง้

สิน้
๖พระยาหเวหไดเรียกเจากลับมาหาพระองค
เหมือน กับภรรยาที่ เคยถูก สามี ทิง้และ

ตรอมตรมใจ
เหมือนกับภรรยาที่ยังเป็นสาวแตถูกทิง้”
พระเจาของเจาพูดวาอยางนัน้
๗ “เราไดทิง้เจาไปแคประเดี๋ยวเดียว
แตดวยความ เมตตาอยาง ใหญ หลวง เราจะ

นําเจากลับมา
๘ เราไดหลบหน าไปจากเจาชัว่ขณะหน่ึง
เพราะเราโกรธแคนอยางลนเหลือ

แตเราจะแสดงความ เมตตาตอ เจา เพราะ
ความรักที่ไมมีวันสิน้สุด”

พระยาหเวหผูที่ไถเจาไว พูดไววาอยางนัน้
๙ “เรามอง วาเรื่อง น้ีเป็นเหมือนในสมัยของ

โนอาห
ตอนที่เราสาบานวาน้ําที่ ทวมในสมัย โนอาห

จะไมมีวันทวมโลกอีก
ตอน น้ีเราสาบานวาเราจะไม โกรธ เจาหรือ

ลงโทษเจาอีก
๑๐ถึงแมพวกภูเขาจะเคลื่อนไป
และเนินเขาตางๆจะสัน่คลอน
แตความ รัก มัน่คงของ เราจะไมมี วันเคลื่อน

ไปจากเจา
และขอ ตกลงที่เราสัญญาวาจะ ใหสันติภาพ

นัน้ก็จะไมมีวันสัน่คลอน
พระยาหเวห ที่เมตตาเจา พูดไววาอยางน้ี
๑๑ เมืองที่เดือดรอนเอย
ศัตรูมาโจมตี เจาเหมือนกับพายุและไมมี ใคร

ปลอบโยนเจา
ดูสิ ตอนน้ีเราจะกอหินตางๆของเจาขึ้นดวย

ปูนที่สวยงาม
เราจะวางฐานรากของ เจาและฝังดวยพลอย

สีน้ําเงิน
๑๒ เราจะสรางพวก หอคอยของ เจาฝังดวย

ทับทิม
และพวกประตูเมืองฝังดวยเพชรพลอย
และกําแพงดานนอกทัง้หมดจะฝังดวยพลอย

ที่มีคา
๑๓พระ ยาหเวหจะเป็นผู ที่สอนลูกๆของ เจา

ทัง้หมด
และลูกๆของ เจาจะมีความ เจริญรุงเรือง

มหาศาล
๑๔ เจาจะไดรับการกอตัง้ใหมัน่คง
ดวยความยุติธรรมของเราที่ใหเจารอดพน
เจาจะอยูหางไกลจากการกดขี่ขมเหง เจาจะ

ไดไมตองกลัว
และไม ตองสยดสยองเพราะมันจะไม เขามา

ใกลเจา
๑๕ถาในภายหลังมีใครมาโจมตีเจา
เรื่องนัน้ไมไดเกิดขึ้นเพราะเราหรอก
ใคร ก็ตามที่จะมาโจมตี เจา มันก็จะพาย แพ

เจา
๑๖ดูสิ เราเป็นทัง้ผสูรางชางตเีหล็ก คนที่โหม

ถานใหลุกในไฟเพื่อผลิตอาวุธตางๆ
เราก็สรางพวก ทหารเพื่อทําลายดวย เหมือน

กัน
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๑๗แตอาวุธที่คนสราง ขึ้น มาเพื่อสูกับ เจาจะ
ไมสามารถทํารายเจาไดเลย

และทุก คนที่ฟ อง รอง เจาในศาล เจาก็จะ
สามารถโตแยงไดหมด

น่ี แหละคือมรดกของพวก ผูรับ ใชของ พระ
ยาหเวห

และน่ีแหละคือชัยชนะที่เราใหกับพวกเขา”
พระยาหเวหพูดไววาอยางนัน้

คําเชิญจากพระยาหเวห

๕๕ ๑พระยาหเวหพูดวา “เฮย พวกเจา
ที่หิวน้ํา มาที่น้ําสิ

เฮย พวกเจาที่ไมมเีงิน มาสิ มาซื้อและกินซะ
มาสิ มาซื้อเหลาองุนและนม
ไมตองเสียเงิน ไมตองคิดราคา
๒ทําไมเจาถึงเอาเงินของ เจาไปซื้อของกินที่

ไมใชอาหารที่มีประโยชน
ทําไมเจาถึงเอาคาแรงไป ซื้อสิ่ง ที่ไม ไดทําให

เจาอิ่มจริงๆ
ฟังเราใหดี และเจาจะไดกินของดี
และเจาก็จะไดมีความสุขกับอาหารชัน้เลิศ
๓ เอียงหูมา และเขามาหาเรา
ฟังใหดี เพื่อเจาจะไดมีชีวิต
เราจะทําขอตกลงอันถาวรกับเจา
เป็นสัญญาที่เชื่อ ถือ ไดที่ จะสัตย ซื่อตอดา วิด

ตลอดไป
๔ดูสิ เราทําใหเขาเป็นพยานให กับชนชาติ

ตางๆ
เราทําใหเขาเป็นผูครอบครองและเป็นแมทัพ

ของชนชาติตางๆ
๕ดูสิ เจาจะเรียกชนชาติ ตางๆที่ เจาไม เคย

รูจัก
และชนชาติตางๆที่ไม เคยรูจัก เจา นัน้ก็จะวิ่ง

มาหาเจา
เพราะพระยาหเวหพระเจาของเจา
ผูศักดิส์ิทธิแ์หงอิสราเอล ไดใหเกียรติกับเจา
๖ ใหแสวงหาพระ ยาหเวหในขณะ ที่ยัง

สามารถหาพระองคเจอ
ใหเรียกพระองค ในขณะ ที่พระองคยัง อยู

ใกล
๗ ใหคนชัว่ทิง้ทางของพวกเขาไดแลว
ใหคนที่เลว ทรามทิง้ความ คิด ชัว่ๆของพวก

เขาไดแลว

ใหพวก เขาหัน มา หาพระ ยาหเวห แลว
พระองคจะเมตตาพวกเขา

ใหพวก เขาหัน มา หาพระเจาของ เราเพราะ
พระองคจะอภัยให กับพวก เขาอยาง ไม
จํากัด”

๘พระยาหเวหพูดวา “ความคิดตางๆของเรา
ไมเหมือนกับความคิดตางๆของเจา

และทางทัง้หลายของเจาก็ไม เหมือนกับทาง
ทัง้หลายของเรา

๙ทองฟ าอยูสูงกวาพื้นดินขนาดไหน
ทางทัง้หลายของเราก็อยูสูงกวาทางทัง้หลาย

ของเจาขนาดนัน้
และความคิดตางๆของเราก็อยู สูงกวาความ

คิดตางๆของเจาขนาดนัน้ดวย
๑๐ฝนและ หิมะที่ตกลง มาจากทองฟ าจะไม

หวนกลับไปบนทองฟ า
จนกวาจะทําใหพื้นเปียก
จนกวาจะทําใหพื้น ดินผลิ ดอกออก ผลและ

แตกหนอ
จนกวาจะ ใหเมล็ด ขาวกับผู หวานและให

อาหารกับคนกิน
๑๑ เชนนัน้แหละ คําพูดของเราเมื่อออกจาก

ปากของเราแลว
จะไมหวนกลับมาหาเราเปลาๆ
คํา พูดของ เราจะทําใหสิ่ง ตางๆที่เราตองการ

เกิดขึ้น
คําพูดของเราจะทําสิ่งที่เราสงใหมันไปทําจน

สําเร็จ”
๑๒พวก เจาจะออก ไปดวยความ ยินดี จะถูก

นํากลับไปบานดวยสันติสุข
พวก ภูเขาและเนิน เขาจะระเบิดเสียง เพลง

ออกมาตอหน าเจา
และตนไมทัง้หมดในทองทุงก็จะปรบมือของ

พวกมัน
๑๓ตนสนตางๆจะงอกขึ้นมาแทนที่พงหนาม
ไมพุมหอมจะงอกขึ้นมาแทนที่พวกหญาคา
และทัง้หมด น้ีก็จะเป็นเครื่อง เตือน ใจให

ระลึกถึงพระยาหเวห *
เป็นเครื่อง พิสูจนที่จะไมมี วันถูก ทําลายถึง

อํานาจของพระองค

*๕๕:๑๓ เป็นเครื่อง … ถึงพระยาหเวห หรือ แปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ทําใหพระยาหเวหมี
ชื่อเสียง”
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ทุกๆชนชาติจะติดตามพระยาหเวห

๕๖ ๑พระยาหเวหพูดวาอยางน้ี
“รักษาความยุติธรรมไว ใหทําในสิ่ง

ที่ถูกตอง
เพราะการชวยกูของเราจะมาถึงเจาในเร็วๆน้ี
และความ ยุติธรรมของ เราที่ใหเจา รอดพน

จะถูกเปิดเผยในไมชาน้ี
๒คนที่ทําอยางนัน้ คนที่รักษามันไวมีเกียรติ

จริงๆ
เขารักษากฎวัน หยุด ทาง ศาสนาและไม ได

ละเมิดมัน
เขายัง้มือไวจากการทําชัว่ทุกชนิด”
๓คนตางชาติที่มาติดตามพระยาหเวหไมควร

จะพูดวา
“พระยาหเวหจะตองแยกผมออกจากคนของ

พระองคแนๆ”
และขันทีก็ไม ควรจะพูด วา “ดูสิ ผมเป็น

เหมือน กับตนไมที่ เหี่ยวแหงเพราะผม
ไมสามารถมีลูกได

พระยาหเวหคงไมรับผมแนๆ”
๔–๕ เราจะตัง้อนุสาวรียให กับพวก ขันที

ภายในกําแพงวิหารของเรา
เป็นอนุสาวรียที่ดีกวาลูกชายและลูกสาว
เป็นอนุสาวรียที่อยู ถาวร ที่ จะไมมี วันถูกรื้อ

ออกไป
เราจะทําสิ่งน้ีใหกับพวกขันทีที่รักษากฎเกี่ยว

กับวันหยุดทางศาสนาของเรา และเลือก
ทําสิ่งทัง้หลายที่เราชอบใจและยึดมัน่ใน
คําสัญญาของเรา

๖–๗ “เราจะนําพวก คนตางชาติไป ยังภูเขา
อันศักดิส์ิทธิข์องเรา คือคนตางชาติเหลานัน้
ที่ติดตามเรา ยาหเวห เพื่อรับ ใช เรา รัก เรา
และเป็นผูรับใชของเรา คือทุกคนที่รักษาวัน
หยุดทางศาสนาของเราและไม ไดละเมิดมัน
และยึดมัน่ในคําสัญญาของเรา
เราจะ ใหพวก เขาชื่นชมยินดีในบาน ของ

เรา ซึ่งเป็นบานแหงการอธิษฐาน แลวเราจะ
ยอมรับเครื่องเผาบูชาและเครื่อง สัตว บูชา
อื่นๆของพวกเขาบนแทนบูชาของเรา เพราะ
คนจะเรียกบาน ของ เราวา บานแหงการ
อธิษฐาน สําหรับคนทุกชนชาติ”

๘พระ ยาหเวห องคเจาชีวิต ผู ที่รวบรวม
คนอิสราเอล ที่กระจัดกระจายไปนัน้ พูดวา

“เราจะรวบรวมคน อื่นๆเขา มารวม กับพวก
เขา นอก เหนือจากที่ไดรวบรวมมา ไว แลว
นัน้”

ผูนําอิสราเอลกินเกง
๙พวกเจา สัตวดุรายที่อยูในทองทุง
พวกเจาสัตวที่อยูในปา เขามากัดกินไดเลย
๑๐พวกคนยามของอิสราเอลนัน้ตาบอด
พวกเขาทัง้หมดไมรูเรื่องอะไรเลย
พวกเขาเป็นหมาเฝ าบานที่เงียบ
พวกเขาเหาไมเป็น
เอาแตนอน และเพอฝัน เอาแตหลับ
๑๑หมาพวกน้ีกินเกงเหลือเกิน
กินเทาไหรก็ไมรูจักพอ
พวกเขาเป็นผูเลีย้งแกะที่ไมรูเรื่องอะไรเลย
ตางคนตางทําตามใจตัวเอง
ตางคนตางหาประโยชนใสตัวเหมือนกันหมด

ทุกคน
๑๒พวกเขาพูดวา “มาสิ มาดื่มเหลาองุนกัน
ใหเราดื่มเบียรกันอยางเต็มที่
พรุง น้ีก็ จะสนุกเหมือนวัน น้ีหรืออาจจะสนุก

กวาน้ีอีก”

อิสราเอลไมไดติดตามพระเจา

๕๗ ๑คนดีๆตาย แตก็ไมมีใครสนใจ
คนที่สัตยซื่อตอพระเจาถูกเอาไป ก็

ไมมีใครเขาใจ
สาเหตุที่คนที่ดีๆถูกรับเอาไป
เพื่อเขาจะ ไดไม ตอง เจอกับเรื่อง เดือดรอน

กวานัน้
๒และพวกเขาก็จะเขาไปสูความสงบสุข
คน ที่ใช ชีวิตอยางเที่ยง ตรงก็จะ ไดพัก ผอน

เมื่อนอนตายบนเตียงของเขา
๓แตสวนพวกเจา มาน่ีเลย
พวกเจาที่เป็นลูกๆของแมมด
พวกเจาที่เป็นลูกๆของคนเลนชูและโสเภณี
๔พวกเจาหัวเราะเยาะใครหรือ
พวกเจาทําหน าและแลบลิน้ใสใครหรือ
พวกเจาเป็นลูกที่ชอบกบฏ
เป็นลูกหลานที่ชอบหลอกลวง ไมใชหรือ
๕พวก เจาเผา ผลาญไป ดวยตัณหา ราคะ

ทามกลางพวกตนโอกอันศักดิส์ิทธิ ์
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และใตตนไมที่ใหรม เงาทุก ตน *เจาไดฆา
ลูกๆเพื่อเซน ไหวในหุบเขา ตางๆตาม
ซอกผาตางๆ

๖หิน เกลีย้งในธาร น้ํา แหง นัน้เป็นพวก พระ
ของเจา พวกหินเหลานัน้ก็เลยเป็นสวน
แบงของเจา

พวกมันเป็นมรดกของเจาไมใชเรา
เจาไดเทเครื่องดื่มบูชาใหกับหินเหลานัน้
และพวกเจาไดนําเครื่องบูชาจากเมล็ดพืชมา

ถวายใหกับพวกมัน
เมื่อเห็นเรื่อง ตางๆเหลา น้ี เจาคิด วาเราจะ

พอใจและไมลงโทษเจาหรือ
๗ เจาวางเตียงของเจาไวบนภูเขาสูง
แลวเจาก็ขึ้นไปที่นัน่เพื่อถวายเครื่องบูชา
๘ เจาตัง้รูป เคารพของ เจาไวดาน หลังประตู

และเสาประตู
ใชแลว เจาหางไกลจากเรา
เจาทําตัวเปลือยเปลาและปีนขึ้น ไปบน เตียง

ของเจา
และเปิดเตียงใหกวาง
เจาก็ไดเสนอคาตัวกับพวกมัน
เจารักเตียงของพวกมัน
เจาจองมองอวัยวะเพศของพวกมัน
๙ เจาเอาน้ํามัน มะกอกเดิน ทางไปหาพระ โม

เลค †
และเจาก็ใสน้ําหอมของเจาซะมากมาย
เจาสงพวกตัวแทนของเจาไปแดนไกล
เจาสงพวกเขาไปไกลถึงแดนคนตาย
๑๐ เจาเริ่มเหน่ือยลาจากการเดินทางบอยๆ
แตเจาไมยอมพูดวา “แบบน้ีคงจะไมไดอะไร

แน”
เจามีกําลังขึ้นมาใหม
เจาจึงไมเป็นลมไป
๑๑ตอนนัน้เจายําเกรงและหวาดกลัวใครกัน
เจาถึง ไดโกหกและไม ไดระลึก ถึง เราหรือ

คิดถึงเรา
เรายังเก็บตัวเงียบๆและซอนตัวอยู
เจาถึงไดไมยําเกรงเรา ใชไหม
๑๒ เราจะพูดถึงความดีและการงานตางๆของ

เจาก็ได
แตสิ่ง เหลา นัน้ก็ไม สามารถชวย อะไรเจา ได

หรอก

๑๓ เมื่อเจารองขอความชวยเหลือ ก็ใหรูปป้ัน
ที่เจาไดสะสมนัน้ชวยเจาก็แลวกัน

ลมจะพัดพวกมันไปหมด
ลมจะเปาพวกมันไปหมด
แตคนที่ลี้ ภัยใน เราก็จะ ไดเป็น เจาของแผน

ดิน นัน้ และได เป็นเจาของภูเขา อัน
ศักดิส์ิทธิข์องเรา

พระยาหเวหจะชวยคนของพระองค
๑๔พระองคจะพูด วา “สรางมันขึ้นมา สราง

มันขึ้นมา เตรียมทางไว
กําจัดสิ่ง กีดขวาง ตางๆออก ไปจาก ทางของ

คนของเรา”
๑๕พระเจา ผูอยูในที่สูงและไดรับการยกยอง
ผูที่อยูตลอดกาล
และผูที่มีชื่ออันศักดิส์ิทธิ ์
พูดวา “เราอาศัยอยูในที่สูงและศักดิส์ิทธิ ์
แตเราก็อยู กับคน เหลา นัน้ที่สํานึก ผิดและ

ถอมตัวลง
เราจะฟ้ืนฟูจิตใจของคน ที่ถอม ตัว ลงและ

ฟ้ืนฟูจิตใจของคนที่สํานึกผิด
๑๖ เพราะเราจะไมกลาวหาตลอดเวลา
และเราก็จะไมโกรธไปตลอดกาล
เพราะถาอยาง นัน้จิต วิญญาณของ มนุษยที่

เราสรางขึ้นมา
ก็จะตายตอหน าเรา
๑๗ เราโกรธในเรื่องความ โลภอัน ชัว่ รายของ

พวกเขา
เราจึงลงโทษพวกเขา
เราไดซอนตัวเราเองและโกรธ
แตพวก เขาก็ยังหันเหไปตามทาง ทัง้ หลาย

ของพวกเขา
๑๘ เราไดเห็นทางของพวกเขาแลว แตเราจะ

รักษาพวกเขาไว
เราจะนําทางพวกเขาและปลอบโยนพวกเขา

คือคน เหลา นัน้ที่ไว ทุกข และเราจะให
ปากพวกเขากลับพูดคําสรรเสริญแทน”

๑๙พระ ยาหเวหพูด วา “เราจะใหสันติสุข
สันติสุข แทจริงกับทุก คน ทัง้คน ที่อยู
ใกลและคนที่อยูไกล

แลวเราจะรักษาพวกเขาไว

*๕๗:๕ ตนโอก … ทุกตน หมายถึง คนที่มานมัสการพระเทียมเท็จในสถานที่พวกน้ี และมี
การรวมเพศกันดวย เป็นความเชื่อวาจะทําใหพืชผลดี
†๕๗:๙ พระโมเลค พระจอมปลอม ชื่อน้ีเหมือนคําในภาษาฮีบรูหมายถึง “กษตัริย”
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๒๐แตคน ชัว่เป็นเหมือนทะเลที่ ป่ัน ปวนไม
สามารถสงบน่ิงได

คลื่นของมันกวนทัง้โคลนและดินขึ้นมา
๒๑คนชัว่จะไมมีสันติสุข”
พระเจาของผมพูดไววาอยางนัน้

ศาสนกิจที่ถูกตองและที่ผิด

๕๘ ๑พระยาหเวหพูดวา ตะโกนออกมา
ดังๆเลย ไมตองอัน้ไว ยกเสียงขึ้น

มาเหมือนกับเสียงแตร
ประกาศกับ คนของ เราถึงการ กบฏของพวก

เขา
ประกาศใหกับครอบครัวของยาโคบถึงความ

บาปของพวกเขา
๒พวกเขามาแสวงหาเราวันแลววันเลา
อยางกับ วาพวก เขาอยากจะรูทางตางๆของ

เรา
อยางกับวาเป็นชนชาติที่ไดทําในสิ่งที่ถูกตอง
อยางกับวาไมไดทอดทิง้กฎอันยุติธรรมของ

พระเจาของพวกเขา
พวกเขาขอการตัดสินที่ยุติธรรมจากเรา
พวกเขาแกลงทําเป็นอยากเขาใกลพระเจา
๓และพวก เขาพูด วา “ทําไมพระองคถึงไม

เห็นตอนที่พวกเราอดอาหารกัน
ทําไมพระองคถึงไมสังเกตวาพวกเราถอมตัว

ลง”
แตเราตอบวา “ดูเอาสิ ในวันที่เจาอดอาหาร

นัน้
เจาก็ยังมัวหาผลประโยชนของ ตนและเอา

เปรียบคนงานทุกคนของเจา
๔ดูสิ พวกเจาถือศีลอดอาหารก็จริง แตมีการ

ถกเถียง ทะเลาะและชกตอยกันแถมไป
ดวย

การอดอาหารอยางที่พวกเจาทําในวันน้ีจะไม
ทําใหคําอธิษฐานของ เจาขึ้น ไปถึงเบื้อง
บน

๕ น่ีหรือการถือศีลอดอาหารที่เราอยากได
เป็นวันที่แคถอมตัวลงพอเป็นพิธีอยางน้ีหรือ
เป็นแคกมหัวลงเหมือนกับตนออลูลมหรือ
เป็นแคนอนลงบนผากระสอบและขีเ้ถาหรือ
พวก เจาจะเรียกแบบ น้ีวาเป็นการ ถือศีล อด

อาหารหรือ
วัน แบบ น้ีจะเป็นที่ ยอมรับของ พระ ยาหเวห

จริงๆหรือ
๖การ อด อาหารที่ เราอยาก ไดเป็น อยาง น้ี

ไมใชหรือ

คือใหปลด ปลอยโซ ตรวนของความ ไม
ยุติธรรม

ใหแกเชือกแอกของการกดขี่ขมเหงออก
และปลอยใหคนที่ถูกกดขี่ขมเหงเป็นอิสระ
ใหหักแอกทุกอัน
๗แลวใหแบง ปันอาหารของ เจากับคน ที่

หิวโหย ไมใชหรือ
ใหเอาคน ยากจนที่ไมมีบาน อยูเขา มา อยูใน

บานของเจา
เมื่อเจาเห็นคน ที่เปลือยเปลาก็ ใหคลุม ตัว

พวกเขา
และไมซอนตัวจากญาติๆที่เดือดรอนของเจา
๘ถาเจาทํา อยาง น้ีแสงของ เจาก็จะสอง สวาง

เหมือนรุงอรุณ
บาดแผลตางๆของเจาจะหายอยางรวดเร็ว
พระองคผูใหชัยชนะกับพวก เจาจะนํา หน า

พวกเจาไป
และสงา ราศีของพระ ยาหเวหก็จะเป็นทหาร

เฝ าระวังหลังใหกับเจา
๙แลวเจาก็จะเรียกขอความ ชวย เหลือและ

พระยาหเวหก็จะตอบ
เจาจะรองขอ และพระองคจะพูดวา ‘เราอยน่ีู’
ถาเจาขจัด แอกของการ กดขี่ไปจากสังคม

ของเจา
หยุดชีห้น ากัน และหยุดพูดใสรายป ายสีกัน
๑๐ถาเจาใหอาหารของเจากับคนหิวโหย และ

ชวยคนที่ถูกขมเหงจนไมขาดอะไรเลย
เมื่อนัน้แสง สวางของ เจาก็จะสอง ขึ้น มาใน

ความมืด และความมืดสลัวของเจาก็จะ
กลายเป็นเที่ยงวัน

๑๑พระยาหเวหจะนําทางเจาอยูเสมอ
และพระองคจะดูแลความ ตองการของ เจา

แมในแผนดินที่แหงแลง
และพระองคจะเสริมกําลังกระดูกของเจา
เจาก็จะเป็นเหมือนสวนที่ไดรับน้ํา
เหมือนกับตาน้ําที่น้ําไมเคยแหง
๑๒ เจาก็จะสราง เมืองที่ถูก ทําลาย ไปในสมัย

โบราณขึ้นใหม
เจาจะกอเมืองขึ้น มาบนพวก รากฐานอัน เกา

แกของคนรุนกอนๆ
และจะมีคนเรียก เจาวา ผู ซอมชอง โหวของ

กําแพง
และผูซอมถนนใหคนไดมาอยูอาศัยอีก
๑๓ถาเจาไม เดิน ทาง ไกลในวัน หยุด ทาง

ศาสนา
และไมทํางานในวันอันศักดิส์ิทธิข์องเรา
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และถาเจาเรียกวันหยุดของเราวาเป็นวันอัน
ชื่นบานและเรียกวัน อัน ศักดิส์ิทธิข์อง
พระยาหเวหวาเป็นวันอันมีเกียรติ

และถาเจาใหเกียรติวันนัน้ โดยไมเดินทางไป
ทําการคาขาย

โดยไม วิ่ง ไล ตามผลประโยชนของ ตนและ
โดยไมเจรจาตกลงเรื่องธุรกิจกัน

๑๔ เมื่อนัน้เจาจะชื่นชมยินดีในพระยาหเวห
และเราจะทําใหเจาขี่ ขามภูเขา สูงทัง้ ปวงใน

โลกน้ี
และเราจะเลีย้งเจาจากแผนดินที่เราไดยกให

กับยาโคบบรรพบุรุษของเจา”
ปากของพระยาหเวหไดพูดวาอยางนัน้

คนของพระเจาตองเปลี่ยน
จากทางชั่วรายตางๆ

๕๙ ๑อยาคิด วามือของพระยาหเวหสัน้
จนชวยเจาไมได

หรือหูของพระองคตึงจนไม ไดยินเสียงของ
เจา

๒แตเป็นความผิดบาปทัง้หลายของพวกเจา
ตาง หากที่เป็นอุปสรรคระหวาง เจากับ
พระเจาของเจา

เป็นพวก บาปของ เจาที่ทําใหพระองคซอน
หน าไปจากเจา

พระองคจึงไมไดยินเสียงของเจา
๓ เพราะมือของเจาเปรอะเป้ือนไปดวยเลือด
และน้ิวของเจาเปรอะเป้ือนไปดวยความผิด
ริมฝีปากของเจาพูดโกหก
ลิน้ของเจากระซิบวางแผนทําชัว่
๔ ไมมีใครเอาเรื่องจริงมาขึ้นศาล
และไมมีใครเลยพูดความจริงในศาล
ทุกคนพึ่งคําพูดที่ไมมีหลักฐานและพูดโกหก
พวกเขาตัง้ทองความชัว่รายและคลอดความ

ผิดบาปออกมา
๕พวกเขาฟักแผนรายเหมือนฟักไขงู
และทอแผนชัว่อยางทอใยแมงมุม
ใครที่กินไขเหลานัน้ของมันก็จะตาย
แลวถาไขแตกก็จะมีงูพิษออกมา
๖ ใย แมงมุมของ พวก เขาจะเอา มา ใชเป็น

เสื้อผาก็ไมได
พวก เขาไม สามารถเอาสิ่ง ที่เขาสราง ขึ้น มา

คลุมตัวได
งานตางๆของพวกเขาเป็นงานชัว่
มือ ของ พวก เขาเต็ม ไป ดวยความ โหด ราย

ทารุณ

๗ เทาของพวกเขาวิ่งไปทําชัว่
พวกเขารีบไปทําใหเลือดของคนบริสุทธิห์ลัง่

ไหล
ความคิดตางๆของพวก เขาเป็นความคิด ชัว่

ราย
พวก เขาไป ถึงที่ไหน ความ พินาศและการ

ทําลายก็เกิดขึ้นที่นัน่
๘พวกเขาไมรูจักทางที่นําไปสูสันติสุข
ไมมีความยุติธรรมในทางของพวกเขา
พวกเขาไดทําทางของพวกเขาใหคดเคีย้วไป
ทุก คนที่เดินบนเสน ทาง นัน้จะไม ได เจอกับ

สันติสุข
๙อยาง น้ี การ ตัดสินอยาง ยุติธรรมของ

พระเจาจึงอยูหางไกลจากพวกเรา
ความรอดของพระองคมาไมถึงพวกเรา
พวกเรารอคอยแสงสวาง แตมีแตความมืด
พวกเรารอคอยแสงสวางจา แตพวกเราตอง

เดินอยูในความมืดครึ้ม
๑๐พวกเราเดินคลําไปตามกําแพงเหมือนคน

ตาบอด
เราคลําหาเหมือนคนไมมีลูกตา
เราสะดุด ลมในตอน เที่ยงอยาง กับเป็นตอน

กลางคืน
ถึงคนอื่นแข็งแรง แตพวกเราเป็นเหมือนศพ
๑๑ เราทุกคนบนเหมือนหมีรองคราง
และรองครํ่าครวญเหมือนนกเขารอง
พวก เรารอ คอยการ ตัดสินอัน ยุติธรรมของ

พระองค แตมันไมมาสักที
พวกเรารอคอยความรอด แตมันหางไกลจาก

พวกเรา
๑๒ เพราะการ กบฏ ตางๆที่เรา ทําตอ พระองค

นัน้มีมากมาย
และความ บาป ตางๆของ พวก เราเป็น พยาน

ฟ องพวกเราเอง
เพราะพวก เรารูอยูแก ใจถึงการ กบฏ ตางๆ

ของพวกเรา
พวกเรารูจักความผิดบาปของพวกเราเอง
๑๓พวก เราได กบฏตอพระ ยาหเวหและไม

สัตยซื่อตอพระองค
พวกเราไดหันเหไปจากพระเจาของพวกเรา
พวกเราไดพูดถึงการกดขี่และการกบฏ
ไดวางแผนดวยคํา พูดหลอก ลวงและพูดสิ่ง

เหลานัน้ออกมาจากใจ
๑๔ความยุติธรรมก็เลยถูกไลกลับไป
ความถูกตองก็อยูหางไกล
ความจริงสะดุดลมในลานเมือง
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ความสัตยซื่อเขามาในเมืองไมได
๑๕ความจริงไมอยูแลว
แลวถาใครไมยอมทําชัว่ก็จะถูกโจมตี
พระยาหเวหเห็นสิ่งเหลาน้ีแลวไมพอใจมาก
เพราะความยุติธรรมไมมีเลย
๑๖พระองคโกรธแคนที่เห็นวาไมมีใครเลย
ไมมีใครเขามาชวยเหลือคนที่ถูกกดขี่ขมเหง
แลวพระองคจึงใชแขนอันทรง พลังของ

พระองคเพื่อมาชวยกู
และความ ยุติธรรมของพระองคทําให

พระองคประสบผลสําเร็จ
๑๗พระองคสวมความ ยุติธรรมไวเป็นเหล็ก

ป องกันอก
และใสฤทธิท์ี่จะชวยใหรอดเป็นหมวกเหล็ก
พระองคสวมการแกแคนเป็นเสื้อผา
ใสความเดือดดาลเป็นเสื้อคลุม
๑๘พระองคจะตอบแทนศัตรูของพระองค

ตามที่เขาสมควรจะไดรับ
คือผู ที่ตอสูกับ พระองคจะได รับความ โกรธ

แคน
พวกศัตรูของพระองคจะไดรับการลงโทษ
พระองคจะตอบแทนแผน ดินตามแถบ

ชายฝ่ัง ทะเลและพวก เกาะตาม ที่พวก
เขาสมควรจะไดรับ

๑๙คน พวก นัน้ที่อยูทาง ตะวัน ตกจึงจะ
ยําเกรงชื่อของพระยาหเวห

และพวก ที่อยูทาง ตะวัน ออกจะยําเกรง
ศักดิศ์รีของพระองค

พระองคจะซัด มาเหมือนแมน้ําที่ไหล เชี่ยว
ผานชองแคบและโดน ลมของ พระ
ยาหเวหพัดสง

๒๐พระ ยาหเวหบอก วาพระองคจะมาปลด
ปลอยศิโยนใหเป็นอิสระ

พระองคจะมาชวยกูคนเหลานัน้ในครอบครัว
ของยาโคบที่กลับใจจากการกบฏ

๒๑พระ ยาหเวหพูด วา “ตัว เรา เองจะให
คํามัน่ สัญญากับพวก เขาวาอยาง น้ี ‘พระ
วิญญาณของเราที่อยูใน เจา และคําพูดที่ เรา
ไดใสไวในปากของเจา จะไมพรากไปจากเจา
หรือลูกๆของ เจาหรือหลานๆของ เจา ตัง้แต
น้ี ไปจนตลอด กาล’” พระ ยาหเวหสัญญาวา
อยางนัน้

เพลงเรื่องสงาราศีที่เมือง
เยรูซาเล็มกําลังจะไดรับ

๖๐ ๑ลุก ขึ้น สอง สวาง ซะ เพราะแสง
สวางของเจามาถึงแลว

รัศมีของพระยาหเวหขึ้นมาสองลงบนเจา
๒ความมืดปกคลุมแผนดิน
ความมืดมิดปกคลุมชนชาติตางๆอยู
แตพระยาหเวหไดสองสวางอยูบนเจา
และรัศมีของพระองคจะปรากฏอยูเหนือเจา
๓ชนชาติตางๆจะมาหาแสงสวางของเจา
และกษตัริยตางๆจะมาถึงแสงรุงอรุณอันเจิด

จาของเจา
๔ เงยหน าเงยตาขึ้น มองไปรอบๆ
พวกเขาทุกคนกําลังรวบรวมกันเขามาหาเจา
พวกลูกชายของเจากําลังมาจากแดนไกล
พวกพี่เลีย้งกําลังหนีบพวกลูกสาวของเจามา

บนเอว
๕ เจาจะเห็นสิ่งเหลาน้ีและเจาจะสองประกาย

แหงความสุขออกมา
ใจของเจาจะตื่นเตนและเต็มไปดวยความสุข
เพราะความรํ่ารวยของชนชาติ ตางๆที่ อยูอีก

ฟากหน่ึงของทะเลจะมาถึงเจา
ใช แลว ทรัพยสมบัติของชนชาติตางๆจะถูก

ยกใหกับเจา
๖พวกฝูงอูฐทัง้หลายจะปกคลุมแผนดินของ

เจา
คืออูฐหนุมสาวจากมีเดียนและเอฟาห
ทุกคนจากเชบาจะมาหาเจา
พวกเขาจะนําทองและกํายานมาให
แลวเลา เรื่องการกระทําอันนาสรรเสริญของ

พระยาหเวห
๗ฝูง แพะ แกะทัง้หมดจากเคด ารจะถูก

รวบรวมมาหาเจา
รวมทัง้พวกแกะตัวผูจากเนบาโยธดวย
พวก มันจะเป็นเครื่อง สัตว บูชาที่เราจะ

ยอมรับบนแทนของเจา
และเราจะทําใหพระวิหารของ เราสงา งามยิ่ง

ขึ้นไปอีก
๘พวก น้ีเป็น ใครกันนะ ที่บินมาหา เจาอยาง

กับเมฆ
บินมาเหมือนฝูง นกเขา ที่กําลังบินกลับ รัง

ของมัน
๙ เรือ ทัง้ หลายจากชายฝ่ัง ทะเลอันไกล โพน

กําลังรวบรวมกัน
พวกเรือจากทารชิช จะมาเป็นกลุมแรก
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เพื่อนําพวกลูกๆของพวกเจาจากแดนไกล
พรอมกับเงินทองของพวกเขาดวย
เพื่อเป็นเกียรติให กับพระ ยาหเวหพระเจา

ของเจา
เพื่อใหกับองคผูศักดิส์ิทธิข์องอิสราเอล
เพราะพระองคไดใหเกียรติกับพวกเจา
๑๐พวก คนตางชาติจะมาสรางกําแพง ตางๆ

ของเจาขึ้นมา
และพวก กษตัริยของพวก เขาจะมาเป็น ทาส

เจา
ตอนที่เราโกรธเจานัน้ เราไดลงโทษเจา
แตตอน น้ีเราจะมี น้ําใจตอ เจาและเมตตาตอ

เจา
๑๑พวก ประตู เมืองของ เจา จะเปิดตอนรับ

เสมอ จะไมปิดทัง้วันทัง้คืน
เพื่อความ รํ่ารวยของชนชาติ ทัง้ หลายจะถูก

นํามามอบใหกับเจา
และพวกกษตัริยของพวกเขาจะถูกนําเขาไป

ดวย
๑๒ถาชนชาติ ไหนหรืออาณาจักร ไหนไม ยอม

รับใชเจา มันจะพินาศไป
ชนชาติเหลานัน้จะถูกทําลายอยางสิน้ซาก
๑๓ความรํ่ารวยของเลบานอนจะมาถึงเจา
ทัง้ไมสน ไมเฟอร และไมไซปรัสของมัน
เพื่อจะใชตกแตงที่ศักดิส์ิทธิข์องเรา
เราจะทําใหที่วางเทาของเราดูสงางาม
๑๔ลูกหลานของพวกที่เคยกดขี่ขมเหงเจาจะ

กมลงเขามาหาเจา
ทุก คนที่เคยดู หมิ่น เจาจะกราบอยูแทบ เทา

เจา
เขาจะเรียกเจาวา “เมืองของพระยาหเวห
เมือง ศิ โยน ขององค ผู ศักดิส์ิทธิแ์หง

อิสราเอล”
๑๕แตกอนเจาถูกทอดทิง้ คนเกลียดชัง
และไมมีใครเดินผานแผนดินเจา
แตตอนน้ีเราจะทําใหเจามีศักดิศ์รีตลอดไป
และคนจะชื่นชมใน ตัว เจาตลอด ชัว่ ลูก ชัว่

หลาน
๑๖ชนชาติทัง้ หลายจะ ใหสิ่ง ที่เจาตองการ

เหมือนแมใหนมลูก
พวก เจาจะดื่มความ รํ่ารวยจากบรรดา

กษตัริย
แลวเจาจะไดรู วาเรา ยาหเวห เป็นผูชวยให

รอดของ เจา เป็นผู ไถ เจาใหเป็น อิสระ
เป็นองคผูทรงฤทธิข์องยาโคบ

๑๗ เราจะใหเจามีทองคําแทนทองสัมฤทธิ์
มีเงินแทนเหล็ก
มีทองสัมฤทธิแ์ทนไม
และมีเหล็กแทนหิน
เราจะตัง้สันติสุขเป็นเจานายเหนือเจา
และความยุติธรรมจะเป็นนายของพวกเจา
๑๘ จะไมมีความ โหด ราย ทารุณในแผน ดิน

ของเจา
จะไมมีซากปรักหักพังหรือการทําลายภายใน

เขตแดนของเจา
เจาจะตัง้ ชื่อพวก กําแพงของ เจาวา “ความ

รอด”
จะตัง้ชื่อพวกประตูเมืองวา “คําสรรเสริญ”
๑๙ เจาจะไมตองพึ่งแสงแดดในตอนกลางวัน

อีกแลว
หรือแสงจันทรในตอนกลางคืน
เพราะพระยาหเวหจะเป็นแสงสวางใหกับเจา

ตลอดไป
พระเจาของเจาจะเป็นรัศมีของพวกเจา
๒๐ดวงอาทิตยของเจาจะไมตกอีกแลว
หรือดวงจันทรของเจาจะไมหายไป
เพราะพระยาหเวหจะเป็นแสงสวางใหกับเจา

ตลอดไป
วันเวลาแหงความโศกเศราของเจานัน้จะจบ

สิน้ไป
๒๑คนของ เจา หมดทุกคนจะทําในสิ่งที่ ถูก

ตอง
แลวพวก เขาจะ ไดแผน ดินเป็น กรรมสิทธิ ์

ตลอดไป
พวกเขาเป็นตนไมที่เราปลูกไว
เป็นฝีมือของเราที่แสดงวาเรายิ่งใหญ
๒๒ครอบครัวที่เล็กที่สุดจะกลายเป็นตระกูลที่

มีพันคน
ตระกูลที่เล็ก ที่สุดจะกลาย เป็นชนชาติที่ ยิ่ง

ใหญ
เราคือยาหเวห
พอถึงเวลา เราจะรีบจัดการเรื่องน้ีให

ขาวดีสําหรับคนที่ถูกขมเหง

๖๑ ๑พระวิญญาณของพระยาหเวหองค
เจาชีวิต อยูกับผม
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เพราะพระยาหเวหไดเลือก *ผม
พระองคไดสง ผมไปประกาศขาวดีให กับคน

ยากจน
ไปรักษาจิตใจที่แตกสลาย
ไปประกาศเสรีภาพใหกับเชลย
และประกาศการปลดปลอยให กับพวก

นักโทษ
๒พระองคสง ผมใหไปประกาศปีแหงความ

เมตตาของพระยาหเวห
และวัน เวลาที่พระเจาของเราจะแกแคน ไป

ปลอบโยนทุกคนที่เศราโศกเสียใจ
๓พระองคสง ผมใหเอามาลัยไป ใหกับคน ที่

โศกเศราในศิโยน
เพื่อใสแทนขีเ้ถา †บนหัว
ใสน้ํามันแหงความ ชื่นชมยินดีแทนชุด ไว

ทุกข
และใหชุดงานเลีย้งแทนจิตใจที่ทอแท
พวกเขาจะไดชื่อวา ตนโอกแหงความรอด
ตนไมของ พระ ยาหเวหที่แสดง วาพระองค

นัน้ยิ่งใหญ
๔พวกเขาจะสรางเมืองตางๆที่พังทลายไปใน

สมัยโบราณขึ้นมาใหม
และฟ้ืนสถานที่ตางๆที่ถูกทําลายไปนานแลว

ขึ้นมาใหม
พวก เขาจะกอ เมืองที่เป็นซาก ปรักหัก พังที่

ถูกทําลายมาหลายชัว่คนแลวขึ้นมาใหม
๕คนตางชาติก็จะยืนเฝ า เลีย้ง ดูฝูง แพะ แกะ

ของเจา
และคนตางชาติพวก น้ีก็จะทํางานใน ทุง นา

และในสวนองุนของเจา
๖ จะมีคนเรียกพวก เจาวา พวก นักบวชของ

พระยาหเวห
พวกเจาจะไดชื่อวา พวกผูรับใชของพระเจา

ของเรา
พวกเจาจะไดประโยชนจากทรัพยสมบัติของ

ชนชาติตางๆ
และพวก เจาก็จะ ไดโออวดในความ รํ่ารวยที่

ไดมาจากพวกเขา
๗พวก เจาจะ ไดสวน แบงเป็นสอง เทาแทนที่

จะตองอับอาย

พวก เจาจะชื่นชมยินดีกับสวน แบงของ พวก
เจาแทนที่จะตองขายหน า

ใชแลว พวกเจาจะไดรับสวนแบงเป็นสองเทา
ในแผนดินของพวกเจา

และความยินดีของพวกเจาจะอยูตลอดไป
๘พระ ยาหเวหพูด วา “เรายาหเวหรักความ

ยุติธรรม เราเกลียดการปลนและการทํา
ผิดทัง้หลาย

เราจะใหคาตอบแทนกับคนของเราตามที่เขา
สมควรจะไดรับ

และเราจะทํา สัญญากับพวก เขาที่ จะคง อยู
ตลอดไป

๙ลูก หลานของ พวก เขาจะเป็น ที่ รูจัก
ทามกลางชนชาติทัง้หลาย

เชื้อสายของเขา ก็จะเป็นทีรู่จักทามกลางเชื้อ
ชาติตางๆ

ทุก คนที่ เห็นพวก เขาตางก็จะยอมรับวา
พวก เขาเป็น ชนชาติที่ พระ ยาหเวหได
อวยพร”

๑๐พระยาหเวหทําใหผมชื่นชมยินดีมาก
จิตใจของ ผมมี ความ สุขเพราะพระเจาของ

ผม
เพราะพระองคไดเอาชุด แหง ความ รอดมา

สวมผมไว
พระองคไดคลุม ผมดวยเสื้อ คลุมแหง การ

ชวยกู
เป็นเหมือน กับเจา บาวที่ประดับ หัวดวยพวง

มาลัย
เป็นเหมือนกับเจาสาวที่ประดับตัวดวยเพชร

พลอยของนาง
๑๑พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตจะทําใหความ

รอดอัน ยุติธรรมของ พระองคและคํา
สรรเสริญจากมนุษยงอก ขึ้น มาตอ หน า
ชนชาติทัง้หลาย

เหมือนกับพืชที่งอกขึ้นมาจากดิน เหมือนกับ
เมล็ดที่โผลขึ้นมาในสวน

ชัยชนะของเมืองเยรูซาเล็ม

๖๒ ๑ เพื่อจะ ชวยศิ โยน ผมจะไม ยอม
เก็บตัวเงียบ

เพื่อจะชวยเยรูซาเล็ม ผมจะไมยอมอยูเฉย

*๖๑:๑ เลือก หรือแปลตรงๆไดวา “เจิม” เป็นวิธีที่พระเจาจะแตงตัง้คนสําหรับงานพิเศษ เชน
เจิมใหเป็นกษตัริย หรือ นักบวช ดวยการเทน้ํามันบนคนๆนัน้ บางครัง้ก็เจิมสิ่งของดวย คําน้ี
ในภาษาฮีบรู คือ “เมสสิยาห” ในภาษากรีก คือ “คริสต”
†๖๑:๓ ขีเ้ถา จะโยนขีเ้ถาขึ้นไปใหหลนลงมาบนหัว แสดงถึงความเศราโศกเสียใจ
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จนกวาชัยชนะของ นางจะสอง สวางออก มา
เหมือนกับแสงรุงอรุณ

และความ รอดของ นางสอง สวางเหมือน กับ
คบเพลิง

๒แลวชนชาติตางๆจะไดเห็นชัยชนะของเจา
กษตัริยทัง้หลายจะไดเห็นสงาราศีของเจา
เจาจะมีชื่อใหมที่พระยาหเวหเองจะเป็นผูตัง้

ให
๓ เจาจะเป็นมงกุฎที่สวยงามในมือ ของ พระ

ยาหเวห
เป็นมงกุฎของกษตัริยในมือของพระเจาของ

เจา
๔คนจะไมเรียกเจาวา ผูถูกผัวทิง้
และแผน ดินของ เจาก็จะไม ถูก เรียกวาราง

เปลาอีกตอไป
เพราะคนจะเรียกเจาวา คนที่พระเจารัก
และคนจะเรียกแผนดินของเจาวา
เจาสาวของพระเจา
เพราะพระยาหเวหรักเจา
และแผน ดินของ เจาจะแตงงานกับ พระ

ยาหเวห
๕ผู ที่จะสราง เจาขึ้น มา ใหมก็จะแตงงานกับ

เจา
เหมือนกับที่ชายหนุมแตงงานกับหญิงสาว
พระเจาของเจาจะชื่นชมในตัวเจา
เหมือนกับเจาบาวชื่นชมในตัวเจาสาว
๖ เยรูซาเล็ม เอย เราได ตัง้พวก ยามไวบน

กําแพงทัง้หลายของเจา
เขาจะรองอธิษฐานตลอด วันตลอด คืนไม น่ิง

เงียบ
พวก เจาที่รองขอใหพระ ยาหเวหชวย เหลือ

อยายอมหยุดพักเลย
๗และอยาใหพระองคหยุดพักดวย
จนกวาพระองคจะตัง้เยรูซาเล็มขึ้นมาใหม
จนกวาพระองคจะทําใหเยรูซาเล็มเป็นเมือง

ที่คนทัว่โลกยกยอง
๘พระ ยาหเวหไดสาบานดวยการ ยกมือ ขวา

และแขนอันทรงพลังของพระองควา
“เราจะไม ใหเมล็ด ขาวของ เจาตกไปเป็น

อาหารของพวกศัตรูของเจาอีกตอไป
เราจะไม ใหพวก คนตางชาติไดดื่มเหลา องุน

ใหมของ เจา ที่เจาได มาจากการทํางาน
อยางหนัก

๙แตพวกที่เก็บเกี่ยวเมล็ดขาวก็จะไดกินมัน
และพวกเขาจะสรรเสริญพระยาหเวห

และคน พวก นัน้ที่เก็บผล องุนจะ ไดดื่มเหลา
องุนในลานวิหารอันศักดิส์ิทธิข์องเรา”

๑๐ออกไป ออกไปทางประตูเมือง
ไปเตรียมถนนใหกับประชาชน
สรางมันขึ้นมา สรางทางหลวงขึ้นมา
เก็บหินทิง้ขางทางใหหมด
ยก ธง ขึ้นเป็นสัญญาณให ชนชาติ ทัง้ หลาย

เห็น
๑๑ดูสิ พระยาหเวหไดประกาศไปถึงสุดปลาย

โลกวา “ใหบอกนางสาวศิโยนวา
‘ดูสิ ความรอดของเธอกําลังมา
พระองคเอารางวัลมาให
พระองคจะจายคาตอบแทนให’
๑๒คนจะเรียกพวกเขาวาคนของพระเจาโดย

เฉพาะ
พวกที่พระยาหเวหไดปลดปลอยใหเป็นอิสระ
และศิโยน เจาจะไดชื่อวาผูที่พระเจาอยากได
เมืองที่พระเจาไมไดทอดทิง้”

พระยาหเวหลงโทษชนชาติตางๆ

๖๓ ๑คนยามรองตะโกนวา ใครกันนัน่ที่
กําลังมาจากเอโดม

ใครกันนัน่ที่มาจากเมืองโบสราห เสื้อผาของ
เขาเปรอะเป้ือนไปดวยสีแดง

ใครกันนัน่ แตงตัวดวยเสื้อผาอยางดี
มุงหน ามาดวยพลังอันแข็งแกรง
พระยาหเวหพูดวา “เป็นเราเอง เราชนะแลว

เรามี พลังอันเกรียง ไกรที่จะชวย ให เจา
รอดได”

๒ทําไมเสื้อผาของทานถึงเป้ือนสีแดง
ทําไมเสื้อผาของ ทานถึงเหมือน กับคน เหลา

นัน้ที่เดินยํ่าอยูในบอองุน
๓พระองคตอบ วา “เราเหยียบ ยํ่า องุนอยูใน

บอเพียงคนเดียว
ไมมีชนชาติไหนชวยเราเลย
เราเหยียบยํ่าพวกชนชาติเหลานัน้ดวยความ

โกรธ เราไดบดขยีพ้วก มันดวยความ
โกรธแคน

เลือดของพวกมันกระเด็นใสเสื้อผาเรา
เราไดทําใหเสื้อผาของ เราเปรอะเป้ือนไป

หมด
๔ตอน นัน้ เราไดกําหนดวัน ลงโทษชนชาติ

ตางๆ
ตอนนัน้ ปีที่จะปลดปลอยคนของเราใหเป็น

อิสระไดมาถึงแลว
๕ เรามองไป แตไมมีใครมาชวย
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เราแปลกใจมากที่ไมมีใครสนับสนุนเรา
เราก็ เลยชนะดวยแขน อัน ทรง พลังของ เรา

เอง
ความโกรธของเราเองสนับสนุนเรา
๖ เราไดเหยียบ ยํ่าชนชาติ ตางๆดวยความ

โกรธ
เราไดบดขยีพ้วกมัน *ดวยความโกรธแคน
เราไดเทเลือดของพวกมันลงบนพื้น”

พระยาหเวหแสดงความ
เมตตาตอคนของพระองค

๗ผมจะเลาถึงเรื่อง ตางๆที่พระ ยาหเวหได
แสดงความเมตตากับเรา

เป็นเรื่องที่นายกยองสรรเสริญ
เราควร จะสรรเสริญพระองคสําหรับเรื่องทุก

อยางที่พระองคทําเพื่อพวกเรา
สําหรับความดี งามที่ ยิ่ง ใหญที่พระองค มีตอ

ครอบครัวของอิสราเอล
พระองคไดแสดงความ เมตตา ปรานีตอพวก

เรา
พระองคไดชวยพวก เราดวยความ รัก มัน่คง

ครัง้แลวครัง้เลา
๘พระองคพูดวา “ใชแลว พวกน้ีเป็นคนของ

เราแน เป็นลูกๆที่จะไมมีวันทรยศเรา”
พระองคถึง ไดมา เป็นพระผู ชวย ให รอดของ

พวกเขา
๙ ไมใชผูสงขาว ไมใชทูตสวรรค
แตเป็นพระองค เองที่ชวยพวก เขาจากความ

ทุกขรอนทัง้หมดของพวกเขา
พระองคได ไถพวก เขา ไวเพราะพระองครัก

และสงสารพวกเขา
ในอดีต นัน้พระองคยกพวก เขาขึ้นมาอุมอยู

เสมอ
๑๐แตพวก เขากลับกบฏและทําใหพระ

วิญญาณบริสุทธิข์องพระองคเสียใจ
พระองคจึงกลายเป็นศัตรูของพวกเขา
แลวพระองคเองไดตอสูกับพวกเขา
๑๑ตอมาพวกเขาก็ไดคิดถึงวันเกากอน
คนของพระองคไดคิดถึงโมเสส
พวก เขาคิด ใน ใจวา พระ ผู นัน้ที่นําฝูง แกะ

ของ พระองคพรอมพวก ผู เลีย้งผาน
ทะเลขึ้นมา ไปอยูไหนแลว

พระ ผู นัน้ที่ใสพระ วิญญาณ บริสุทธิข์อง
พระองคไวในตัวโมเสส

๑๒และจูงทาน ไปดวย มือที่เต็ม ไป ดวยพลัง
และสงา ราศีของพระองค หาย ไป ไหน
แลว

พระ ผู นัน้ที่แหวก น้ําตอ หน าพวก เขาเพื่อ
สรางชื่อเสียงใหกับพระองคเองตลอดไป
หายไปไหนแลว

๑๓ผู ที่นําพวกเขาเดินผานน้ําลึกไป หายไป
ไหนแลว

พวกเขาไมไดสะดุดลม พวกเขาเป็นเหมือน
มาที่เดินอยูในที่ราบเรียบ

๑๔พระวิญญาณของพระยาหเวหใหพวกเขา
พักผอน

เหมือน กับฝูง วัวที่ลงไปอยูในหุบเขา เขียว
ชอุม

อยางน้ีพระองคไดนําคนของพระองค
เพื่อพระองคจะไดสรางชื่อเสียงอันยิ่งใหญให

กับพระองคเอง

อธิษฐานตอพระยาหเวหให
ชวยคนของพระองค

๑๕ตอน น้ีขอ โปรดมอง ลง มาจากฟ า สวรรค
และสังเกตพวกเราสิ

มองลงมาจากบานอันศักดิส์ิทธิแ์ละสงา งาม
ของพระองคเถิด

ความ รักอันรอน แรงของ พระองคและฤทธิ์
อํานาจของ พระองคหาย ไป ไหนหมด
แลว

ความ รัก ใครและความ เมตตา ปรานีของ
พระองคหายไปไหนหมดแลว

ทัง้หมดนัน้ถูกยัง้ไวจากพวกเรา
๑๖พระองคคือพอของพวกเรา
ถึงอับ ราฮัมจะจําพวก เราไม ไดและอิสราเอล

จะบอกวาไมรูจักเรา
แตพระองค พระยาหเวหก็ยังจะเป็นพอของ

พวกเราอยูดี
ชื่อของพระองคตัง้แตสมัยโบราณมาแลวคือ

“ผูปกป องเรา”
๑๗พระ ยาหเวหเจาขา ทําไมพระองคถึง

ปลอย ใหเรา หลง ไปจากทาง ทัง้ หลาย
ของพระองค

*๖๓:๖ เราไดบดขยีพ้วกมัน สําเนาฮีบรูหลายฉบับแปลอยางน้ี แตก็มีพวกสําเนาฉบับฮีบรูที่
นิยมใชกัน เขียนวา “เราทําใหพวกมันเมา”
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และปลอยใหจิตใจของเราแข็งกระดางจนไม
ยําเกรงพระองค

กลับ มา เถิด เพื่อชวยพวก ผูรับ ใชของ
พระองค

เพื่อชวยเผา ตางๆซึ่งเป็นทรัพยสมบัติของ
พระองคเอง

๑๘ชนชาติศักดิส์ิทธิข์อง พระองคไดเป็น
เจาของสถาน ที่ ศักดิส์ิทธิข์อง พระองค
แคชวงสัน้ๆ

แตตอนน้ีศัตรูของพวกเราไดเหยียบยํ่าสถาน
ที่ศักดิส์ิทธิข์องพระองคแลว

๑๙นานมาแลวที่พวกเราเป็นเหมือนคนพวก
นัน้ที่พระองคไมไดครอบครอง

เหมือนคน เหลา นัน้ที่ไม ไดเป็นคน ของ
พระองค

๖๔ ๑อยาก ใหพระองคแหวกสวรรค
ลงมาเหลือเกิน

พวก ภูเขา ตางๆจะ ไดสัน่ ไหว *ตอ หน า
พระองค

๒ขอลงมาทําใหศัตรูของ พระองคได เจอกับ
ตัวจริงของพระองค

ชนชาติทัง้ หลายจะ ไดกลัวจนตัว สัน่ตอหน า
พระองค

เหมือนกับกิ่งไมเจอไฟหรือหมอน้ําตัง้บนไฟ
๓พระองคไดทําสิ่ง อัศจรรย ตางๆที่เราคิด ไม

ถึง
คือพระองคได ลง มาและภูเขา ทัง้ หลายตาง

สัน่ไหวตอหน าพระองค
๔ตัง้แตเกากอน ไมมีใครเคยไดฟัง
ไมมีหูไหนเคยไดยิน
ไมมีลูก ตา ไหนเคย เห็นเทพเจาองค ไหนที่

ชวยคนเหลานัน้ที่หวังพึ่งมัน
นอกจากพระองค
๕พระองคมาชวยคนเหลานัน้ที่มีความสุขใน

การทําสิ่งที่ถูกตอง
ที่ยอมรับพระองคดวยการใชชีวิตในแนวทาง

ทัง้หลายของพระองค
เมื่อ กอนตอน ที่พระองค โกรธ พวก เราก็

ทําบาปมากยิ่งขึ้นตอพระองค
แลวพวก เราก็ ยังทําบาปเหลา นัน้มา เรื่อยๆ

แลวตอนน้ีเราจะรอดไดยังไง
๖พวก เราทุก คนไดกลาย เป็นเหมือนของ

แปดเป้ือนไปแลว

การ ทํา ดีทัง้ หลายของ เราเป็นเหมือนผา
อนามัยใชแลว

พวกเราทุกคนก็เหี่ยวแหงไปเหมือนใบไม
แลวความบาปทัง้หลายของเราก็เป็นเหมือน

ลมที่เปาเราใหปลิวไป
๗ ไมมีใครรองเรียกชื่อของพระองค
หรือพยายามควาพระองคไว
เพราะพระองคไดหันหน าไปจากพวกเราแลว
และพระองคไดใชความ บาปของพวก เรา

หลอมละลายพวกเราไป
๘แตพระยาหเวหเจาขา พระองคยัง เป็นพอ

ของ พวก เราอยู นะ เราเป็นดิน เหนียว
และพระองคเป็นชางป้ันเรา

เราทุกคนเป็นฝีมือของพระองค
๙พระยาหเวหเจาขา อยาไดโกรธมากเกินไป

เลย
อยาไดจดจําความผิดบาปของพวกเราตลอด

ไป
โปรดมองพวก เรา หนอย เรา ทุก คนเป็น

ชนชาติของพระองค
๑๐ เมือง ศักดิส์ิทธิท์ัง้ หลายของ พระองคได

กลายเป็นทะเลทรายไปแลว
ศิโยนไดกลายเป็นทะเลทราย
เยรูซาเล็ม ไดกลายเป็นที่รกรางไปแลว
๑๑ วิหารอัน ศักดิส์ิทธิแ์ละ สวยงามของ พวก

เรา
ซึ่งเป็น ที่ที่บรรพบุรุษของ พวก เราใช

สรรเสริญพระองคนัน้ถูกไฟเผาไปแลว
และของ ที่ มี คาทัง้หมดของพวก เราก็ถูก

ทําลายไปจนหมดสิน้
๑๒พระยาหเวหเจาขา ขนาดเกิดเรื่องทัง้หมด

น้ีแลว พระองคยังจะรัง้มือไมชวยพวก
เราอีกหรือ

พระองคยัง จะเงียบๆอยู หรือ และลงโทษ
พวกเรามากเกินไปหรือ
การตัดสินอันยุติธรรมของพระ

ยาหเวหตออิสราเอล

๖๕ ๑พระยาหเวหตอบวา “ตอนนัน้ เรา
พรอมที่จะ ใหคน พวก นัน้ที่ไม ได

เรียกหาเรา ไดเขามาใกลเรา
ตอนนัน้เราพรอมที่จะ ใหคนพวกนัน้ที่ไม ได

ตามหาเรา ไดเจอกับเรา

*๖๔:๑ สั่นไหว หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “หลอมละลาย”
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เราไดพูดกับชนชาติที่ไม ไดรอง เรียก เราวา
‘เราอยูน่ี เราอยูน่ี’

๒ เราอาแขนของเราทัง้วันใหกับชนชาติที่ดื้อ
รัน้

ที่ชอบเดินในเสน ทางที่ ไม ดีและชอบตามใจ
ตัวเอง

๓พวกเขาเป็นชนชาติที่ทาทายเราตอหน าอยู
เรื่อยโดยไปเซนไหวพวกพระเทียมเท็จ
ตามสวน

และถวายเครื่องหอม บูชาให กับพระ เทียม
เท็จเหลา นัน้บนพวกแทน บูชาที่ทําจาก
อิฐ

๔คนพวกนัน้ไปนัง่ติดตอกับวิญญาณคนตาย
ทามกลางอุโมงค ฝัง ศพและไปคาง คืน
ตามถํ้าเก็บศพตางๆ

พวก เขากินเน้ือ หมูและมีน้ํา แกงที่ทําจาก
สัตวตองหามอยูในหมอของพวกเขา

๕พวกเขาพูดวา ‘อยูหางๆ
อยาเขา มาใกล ขาเพราะขาศักดิส์ิทธิเ์กิน ไป

สําหรับเจา’
คนอยางน้ีเป็นเหมือนควันในจมูกของเรา
เป็นเหมือนไฟที่ไหมอยูทัง้วัน
๖ดูสิ บาปของพวก เขาถูกบันทึก ไวตอ หน า

เรา
เราจะไม อยูน่ิง เฉยแตเราจะตอบแทนอยาง

เต็มที่
เราจะเทคาตอบแทนลงบนตักของพวกเขา
๗สําหรับทัง้ความบาปของพวกเขาและความ

บาปของบรรพบุรุษของ พวก เขา” พระ
ยาหเวหวาอยางนัน้

เราจะตวงคา ตอบแทนของ พวก เขาแลวเท
มันลงไปบนตักของพวกเขา

เพราะพวก เขาไดเผาเครื่องหอมบนพวก
ภูเขา

และหมิ่นประมาทเราบนพวกเนินเขา
๘พระยาหเวหพูดวา “เมื่อคนคัน้องุนยังเห็น

วายังมีน้ําองุนเหลืออยูในพวงองุน
พวก เขาก็จะพูด วา ‘อยาเพิ่งทําลาย มัน

เพราะยังมีน้ําองุนเหลืออยู’
เชน เดียวกัน เราก็จะไม ทําลายประชาชน

พวกน้ีจนราบคาบ
เพราะยังมีพวกผูรับใชของเราเหลืออยูในนัน้
๙ เราจะใหลูกหลานกับยาโคบ ใหทายาทกับยู

ดาห
ผูที่จะรับภูเขาทัง้หลายของเราเป็นมรดก

พวก ที่เราเลือก มาจะ ได รับแผน ดิน น้ีเป็น
มรดก

พวกผูรับใชของเราจะไดตัง้รกรากอยูที่นัน่
๑๐ เพื่อเป็นประโยชนสําหรับคน ของ เราที่

แสวงหาเรา
เราจะทําใหที่ราบชา โรนกลาย เป็นทุง หญา

สําหรับฝูงแพะแกะ
และหุบเขาอา โคร กลาย เป็นที่ใหฝูง โคนอน

สําหรับคนของเราที่แสวงหาเรา
๑๑แตไอพวกเจาที่ทิง้พระยาหเวหไป
ที่ลืมภูเขาอันศักดิส์ิทธิข์องเรา
แลวไปตัง้โตะบูชาใหกับ พระโชค
และเติมเหลาองุนบูชาใหกับ พระเคราะห
๑๒ เราจะทําใหเจามี เคราะห ตอง ตายดวย

ดาบ
พวกเจาทุกคนจะตองกมลงใหพวกศัตรูฆา
เพราะเราไดเรียกพวกเจา แตพวกเจาไมตอบ
เราไดพูด แตพวกเจาไมยอมฟัง
เจาทําในสิ่งที่เราเห็นวาชัว่ราย
เจาเลือกทําในสิ่งที่เราไมพอใจ”
๑๓ดังนัน้พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดไวอยาง

น้ีวา
“พวกผูรับใชของเราจะไดกิน แตพวกเจาคน

ชัว่จะหิวโหย
พวกผูรับใชของเราจะไดดื่ม แตพวกเจาคน

ชัว่จะหิวกระหาย
พวกผูรับใชของเราจะมีความสุข แตพวกเจา

คนชัว่จะไดรับความอับอาย
๑๔พวก ผูรับ ใชของ เราจะรอง เพลงเพราะ

สุขใจ
แตพวก เจาคน ชัว่จะรอง ครํ่าครวญเพราะ

ทุกขใจ
พวกเจาคนชัว่จะรองครวญครางเพราะจิตใจ

แตกสลาย
๑๕พวกผูรับใชที่เราไดเลือกไว ก็จะใชชื่อของ

เจาสาปแชงคน
แลวพระยาหเวหองคเจาชีวิต ก็จะใหพวกเจา

คนชัว่ตายไป
แตสวนพวกผูรับใชของพระองคนัน้ พระองค

จะใหชื่อใหมกับพวกเขา
๑๖ทุก คนในแผน ดินที่ขอพรก็ จะ ขอจาก

พระเจาที่สัตยซื่อ
และทุก คนในแผน ดินที่สาบานก็จะสาบาน

โดยอางถึงพระเจาที่สัตยซื่อ
เพราะเราจะลืมความทุกข ยาก ตางๆที่เรา

ทําใหเกิดกับพวกเจาในอดีต
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พวกความทุกข ยาก นัน้จะถูกหลบ ซอนไป
จากสายตาของเรา

พระยาหเวหจะสรางฟ าสวรรคใหมและ
โลกใหมสําหรับคนของพระองค

๑๗ดูสิ เรากําลังจะสรางสวรรค ใหม และโลก
ใหม

จะไมมีใครจดจําเรื่องเกาๆอีกตอไป
มันก็จะไมแวบเขามาในความคิดอีกเลย
๑๘แตขอ ใหดีใจและมี ความ สุขตลอด ไปกับ

สิ่งที่เรากําลังสราง
ดูสิ เราจะสรางเยรูซาเล็มใหเป็นบอ เกิดของ

ความสุข
และเราจะสรางคนของ นาง ใหเป็นบอ เกิด

ของความยินดี
๑๙ เยรูซาเล็มจะทําใหเราชื่นบาน คนของเรา

จะทําใหเรายินดี
จะไมมีเสียงรองไห
หรือเสียงรองขอความ ชวย เหลือในเมือง นัน้

อีกตอไป
๒๐ จะไมมีเด็กทารกที่มีชีวิตอยูไมกี่วัน
หรือคนแกที่ยังตายกอนเวลาอันควร
คนที่ ตายตอนอายุหน่ึง รอย ปีก็ยังถือวายัง

หนุมอยู
คนที่ตายกอนอายุรอยปีก็ถือวาถูกสาปแชง
๒๑คนของเราจะสรางบานและจะไดเขาไปอยู
พวก เขาจะปลูกสวน องุนและจะ ไดกินผล

ของมัน
๒๒พวก เขาจะไมสรางบานแตคน อื่นมา อยู

แทน
พวก เขาจะไมปลูกสวน องุนแตคน อื่นมา กิน

แทน
พวกเขาจะมีอายุยืนเหมือนตนไม
พวกคนที่เราไดเลือกไวจะไดใชสิ่งที่พวกเขา

สรางขึ้นมากับมือจนมันเสื่อมสภาพไป
๒๓พวกเขาจะไมทํางานหนักโดยเปลา

ประโยชน
และพวกเขาจะไมคลอดลูกที่จะตองมาเจอ

กับความตายอยางฉับพลัน
เพราะพวกเขาจะเป็นเชื้อชาติที่พระยาหเวห

อวยพร
รวมทัง้ลูกหลานของพวกเขาดวย

๒๔ เราจะตอบพวก เขากอน ที่พวก เขาจะรอง
เรียกเราเสียอีก

พวกเขายังพูดไมทันขาดคํา เราก็จะตอบแลว
๒๕หมาปาและลูกแกะจะกินอยูดวยกัน
สิงโตจะกินฟางเหมือนวัว
แตงูจะตองกินฝ ุนตอไป
จะไมมีการ ทํารายหรือทําลาย กันทัว่ภูเขาที่

ศักดิส์ิทธิข์องเรา”
พระยาหเวหพูดไววาอยางนัน้

พระองคประณามการนมัสการที่ผิด

๖๖ ๑พระยาหเวหพูดวา “ฟ าสวรรคเป็น
บัลลังกของเราและโลกน้ีเป็นที่ วาง

เทาของเรา
แลวอยางน้ี พวกเจาจะสรางบานแบบไหนให

กับเรา
แลวอยาง น้ี พวก เจาจะสรางที่พัก ผอนแบบ

ไหนใหกับเรา
๒มือของ เรา เองไดสรางฟ า สวรรคและแผน

ดินโลก
และสิ่งเหลานัน้ทัง้หมดเป็นของเรา”
พระยาหเวหพูดอยางน้ี
“แตน่ีตางหากที่เราใหความสนใจ
คือคนที่ถอมสุภาพ คนที่สํานึกผิดในใจ
คนที่สัน่กลัวเมื่อไดยินคําพูดทัง้หลายของเรา
๓บางคนฆาวัวตัวผูถวายเราก็จริง แตก็ยังไป

ฆามนุษยดวย
บาง คนถวายลูก แกะให กับ เรา แตก็หักคอ

หมาเอาไปถวายพระอื่นดวย *
บาง คนถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช แตก็

ถวายเลือดของหมูใหกับรูปเคารพดวย
บาง คนเผาเครื่องหอมถวาย เรา แตก็ไป

สรรเสริญรูปเคารพดวย
คนพวกน้ีเลือกทําตามวิถีทางของเขาเอง
พวก เขาก็ชอบทําในสิ่ง ที่นา ขยะแขยงพวก

นัน้
๔อยาง นัน้ เราก็จะเลือกการ ลงโทษอยาง

หนักใหกับพวกเขา
เราจะเอาสิ่งที่พวกเขากลัวมาใหกับพวกเขา
เพราะเมื่อเราเรียก ก็ไมมีใครตอบ
เราพูด แตไมมีใครฟัง
พวกเขาก็ทําในสิ่งที่เราเห็นวาชัว่ชา
พวกเขาเลือกทําในสิ่งที่เราไมพอใจ”

*๖๖:๓ หักคอหมา … พระอื่นดวย หรืออาจหมายถึงหักคอหมาเพื่อปลนแกะที่หมานัน้เฝ า
อยู



อิสยาห ๖๖:๕ 84 อิสยาห ๖๖:๑๗

๕พวก เจาที่สัน่ กลัวเมื่อไดยินคํา พูดของ
พระองคนัน้

ฟังคําพูดของพระยาหเวหใหดี
“พี่ น องของ เจาที่เกลียด เจาและไม ยอมรับ

เจา
เพราะเจาจงรักภักดีตอเรา ไดพูดวา
‘ใหพระ ยาหเวหแสดงความ ยิ่ง ใหญดวยการ

ชวยพวกแกสิเพื่อเราจะ ไดเห็นพวกแก
ชื่นชมยินดี’”

แตพวกมันจะตองอับอายขายหน า
พระยาหเวหจะทําตามคําสัญญาที่ใหไว

กับเมืองเยรูซาเล็มในเร็วๆนี้
๖ ฟังซิ เสียงดังมาจากในเมือง
เสียงดังมาจากวิหาร
มันเป็นเสียงของ พระ ยาหเวหที่กําลัง

ตอบแทนพวก ศัตรูของพระองคตาม ที่
พวกมันสมควรจะไดรับ

๗ศิโยนยังไมทันจะปวดทองคลอดเลย เธอก็
ไดคลอดออกมาแลว

กอนที่เธอจะเจ็บปวดเสีย อีก เธอก็ไดคลอด
ลูกชายออกมาแลว

๘ ใครเคยไดยินเรื่องอยางน้ีมากอนบาง
ใครเคยเห็นเรื่องอยางน้ีมากอนบาง
มีประเทศไหน บางที่เกิด ขึ้น ไดภายในวัน

เดียว
มีชนชาติไหน บางที่คลอดออก มาไดในชัว่

พริบตาเดียว
พอศิโยนปวดทองคลอดป ุบ เธอก็คลอดลูกๆ

ออกมาป๊ับ
๙พระยาหเวหถามวา “เราที่เป็นคนเปิดชอง

คลอด จะไมใหเด็กคลอดออกมาหรือ”
พระเจาของ เจาถาม วา “เราที่เป็นคน

ทําคลอด จะไปยัง้ไม ใหชนชาติของ เรา
คลอดออกมาหรือ”

๑๐พวก เจาที่รักเยรูซาเล็ม ใหชื่นชมยินดีกับ
เธอ และดีใจกับเธอ

พวกเจาทุกคนที่เคยไวทุกขใหกับเยรูซาเล็ม
ใหรวมเฉลิมฉลองกับเธอ

๑๑ เพื่อเจาจะ ไดดูดและอิ่ม หนําในออมอกอัน
ปลอบประโลมของเธอ

เพื่อเจาจะไดดื่มและมีความสุขจากหัวนมที่มี
น้ํานมอยางเหลือเฟือของเธอ

๑๒ เพราะน่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหพูดคือ
“ดูสิ เราจะ ใหความ เจริญรุงเรืองไหล มาสู

เยรูซาเล็มเหมือนกับแมน้ํา
ใหความรํ่ารวยของชนชาติตางๆไหลมาสูเธอ

เหมือนลําธารที่ไหลลน
พวกเจาจะไดดูดนมของ เธอและเธอจะแนบ

เจาไวที่เอว
เธอจะเขยาเจาขึ้นลงเบาๆบนเขาของเธอ
๑๓ เราก็จะปลอบโยนพวก เจาเหมือน กับที่

แมๆปลอบโยนลูกๆของนาง
เจาจะได รับการ ปลอบโยนในเมือง

เยรูซาเล็ม”
๑๔พวก เจาจะเห็นสิ่ง เหลา น้ีแลวจิตใจจะ

ราเริงยินดี
และรางกายจะฟ้ืน สภาพเหมือนหญาที่เพิ่ง

งอก *
พระ ยาหเวหจะทําใหพวก ผูรับ ใชของ

พระองคสัมผัสกับพลัง อํานาจของ
พระองค

แตพวก ศัตรูของ พระองคจะ ไดสัมผัสกับ
ความโกรธของพระองค

๑๕ เพราะพระ ยาหเวหกําลังมาดวย ไฟ
รถรบของ พระองคเป็นเหมือนลม พายุ
พระองค มาเพื่อลงโทษคน พวก นัน้ดวย
ความโกรธที่เดือดดาลของพระองค

และตะโกนบุกใสพวกเขา และยิงลูกศรเพลิง
ใสพวกเขา

๑๖ เพราะพระ ยาหเวหจะตัดสินลงโทษดวย
ไฟ

จะตัดสินลงโทษมนุษยดวยดาบของพระองค
จะมีคนมากมายที่ถูกพระยาหเวหฆา

พระเจาจะตัดสินโทษศัตรูของ
พระองคที่เมืองเยรูซาเล็ม

๑๗ “พวก คนที่อุทิศ ตัวและชําระ ตัว เองให
บริสุทธิ ์ เพื่อจะ ไดไปหารูป เคารพ หญิง นัน้

*๖๖:๑๔ จิตใจ … ที่เพิ่งงอก หรือแปลตรงๆไดวา “กระดูกจะกระชุมกระชวยขึ้นเหมือนหญา
ที่เพิ่งงอก”
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ที่อยูกลางสวน ศักดิส์ิทธิ ์ ตางๆ *พวก ที่กิน
เน้ือหมู เน้ือหนู และสิ่งอื่นๆที่นาขยะแขยง
พวกเขาทุกคนจะจบสิน้ไปพรอมๆกัน” พระ
ยาหเวหพูดวาอยางนัน้

๑๘ “เรารูจักการก ระ ทําและความ คิดทัง้
หลายของคนพวกน้ี เรากําลังมาเพื่อรวบรวม
คน ทุก ชนชาติทุก ภาษา พวก เขาจะ ไดมา
เห็นสงา ราศีของ เรา ๑๙และเราจะทําสิ่ง
มหัศจรรยทามกลางพวกเขา เราจะสงผูรอด
ตายบาง คนในพวก เขา ไป ยังชนชาติ ตางๆ
ไปยังเมืองทาร ชิช ไปยังเมือง ลิเบีย เมือง
ลูดผูเกงธนู เมืองทูบัล และเมืองยาวาน ไป
ยังแถบ ชายฝ่ัง ทะเลและหมู เกาะที่อยู หาง
ไกล ที่ยังไมเคยไดยินเรื่องของเราและยังไม
เคยเห็นความ ยิ่ง ใหญของ เรา พวกที่เราสง
ออกไป น้ีก็จะไดพูดถึงความยิ่ง ใหญของ เรา
ทามกลางชนชาติเหลา นัน้ ๒๐และพวกเขาก็
จะนําพวก พี่ น องชาว อิสราเอลทัง้หมดของ
เจากลับมาจากทัว่ทุกชาติ เป็นของถวายให
กับพระยาหเวห เหมือนตอนที่ชาวอิสราเอล
นําเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชในภาชนะที่

สะอาดมายังวิหารของพระยาหเวห พวกเขา
จะกลับมาบนมา บนรถรบ บนเกวียน บน
ลอ และบนอูฐ มายังภูเขาอันศักดิส์ิทธิข์อง
เราคือ เยรูซาเล็ม” พระยาหเวหพูดวาอยาง
นัน้ ๒๑ “เราก็จะ เอาพวก เขาบาง คนมา เป็น
พวกนักบวชและพวกเลวี” พระยาหเวหพูด
วาอยางนัน้
๒๒ “แนนอนลูกหลานของเจาและชื่อของเจา

จะยืนอยูตอหน าเราตลอดไป
เหมือน กับฟ า สวรรค ใหมและโลก ใหมที่เรา

จะสรางขึ้นนัน้”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๒๓ “วันขึ้นพระจันทรใหมของทุกเดือน
และวัน หยุด ทาง ศาสนาของทุก อาทิตย

มนุษยทุกคนจะมานมัสการเรา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้

๒๔ “และพวก เขาจะออก ไปเห็นซากศพทัง้
หลายของ คนที่ กบฏตอ เรา พวก หนอนที่
กินพวก มันจะไมมี วัน ตาย ไฟที่เผา ผลาญ
พวก มัน อยูก็จะไมมีวันดับและทุก คนที่เห็น
ศพเหลานัน้จะสะอิดสะเอียน”

*๖๖:๑๗ เพื่อจะไดไปหา … กลางสวนศักดิ์สิทธิ์ตางๆ หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ติดตาม
ผูนําของพวกเขาไปนมัสการพวกพระในสวนศักดิส์ิทธิเ์หลานัน้”
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