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อิส ยาห
คํานํ า
อิสยาห แปลวา “พระยาหเวหชวยกู”
อิส ยาหเป็ นผู พูด แทน พระเจา เขา
อาศัยอยูในเมือง เยรูซาเล็มในยู ดาห
(อาณาจักรฝ าย ใต) เขาพูดแทนพระเจา
เป็ น เวลาหลายสิบ ปี ตัง้ แตประมาณปี
๗๓๘-๗๐๑ กอน ค.ศ. หรืออาจ จะหลัง
จากนัน
้
หนังสืออิส ยาหมีทัง้ คํา กลอนที่ไพเราะ
มากและคําพูดที่ใหความหวัง
บท ที่ ๑-๓๙ เป็ นเรื่องที่พระ ยาหเวห
พูดกับชาว ยู ดาหหลาย ปี กอนที่พวก เขา
จะถูกจับไปเป็ น เชลยที่บา บิ โลน ชาว ยู
ดาหทําบาปดวยการไปนมัสการพวก
พระ ตาง ชาติและพวกรูป เคารพที่ทํา
จากไมและหิน พวก ผูนําของ เขาก็ไป
ทําสัญญาเป็ นพันธมิตรกับพวกตาง
ชาติ พวก เขาไมไว วางใจในพระเจา
ที่ชวย กูพวก เขาออกมาจากการ เป็ น
ทาสในอียิปต และยังทอด ทิง้ กฎของ
โมเสสที่พระเจาใหกับบรรพบุรุษของ
พวก เขา พระเจาก็เลยลงโทษพวก เขา
ดวยการสงพวก ศัตรูมาบุกและทําลาย
เมืองทัง้ หลายของยู ดาห และบท เหลา
นี้จะเน นเรื่องที่ วา พระ ยาหเวหเป็ น
์ ิทธิข
์ องอิสราเอล และเป็ น
องคที่ศักดิส
กษัตริยผู ยิ่ง ใหญ เมือง ศิ โยนหรือเมือง
เยรูซาเล็มเป็ นที่ ตัง้ ของวิหารของพระ
ยาหเวห
แตพระองคจะลงโทษเมือง
์ ากบาป
เยรูซาเล็มเพื่อทําใหมันบริสุทธิจ
กอนที่พระองคจะชวยกูมันในที่สุด พระ
ยาหเวหคาด หวังใหเชื้อพระ วงศจาก
กษัตริยดา วิดไว วางใจในพระองคไมใช
ไวใจในพวกพันธมิตรตาง ชาติ และอิส
ยาหยังไดพูดถึงกษัตริยที่ดี พรอมที่สืบ
เชื้อ สายมาจากดา วิดที่จะมาปกครองใน
อนาคต
*๑:๑

อิสยาห ๑:๒

บท ที่ ๔๐-๕๕ เป็ นขาวดีสําหรับคน
ของพระองคที่เป็ น เชลยอยูในบา บิ โลน
วา บาบิ โลนจะถูกทําลายและพระเจาจะ
ใชกษัตริยไซ รัสปลอยคนของพระองค
กลับไปเมืองเยรูซาเล็ม (อสย. ๔๔:๒๘)
เมืองเยรูซาเล็มและวิหารของพระเจา
จะถูกสรางขึ้นมาใหม
และพระเจาจะ
สถิตอยูบนภูเขาที่เมืองเยรูซาเล็มตัง้ อยู
เมื่อคํา ทํานายของพระ ยาหเวหเกี่ยวกับ
เมืองบา บิ โลนและกษัตริยไซ รัสเกิด ขึ้น
จริง จะทําใหเห็น วาพระองคอยูเบื้อง
หลังสิ่งที่เกิด ขึ้นกับชนชาติทัง้ หลาย
และพระองค นัน
้ ยิ่ง ใหญกวาพระจอม
ปลอมที่ไร นํ้ ายาทัง้ หลายของชนชาติ
ตางๆ
บท ที่ ๕๖-๖๖ เป็ นสิ่งที่พระ ยาหเวห
พูดกับชาว ยู ดาห หลัง จากที่พวก เขาได
กลับมาสรางเมืองเยรูซาเล็มและวิหาร
ขึ้นมาใหม มีการ เตือนคนเหลา นัน
้
ในยู ดาหที่เอา เปรียบคน ยากจน หรือ
การเอาพิธีกรรมของศาสนาอื่นมาผสม
ผสานเขา กับการนมัสการพระ ยาหเวห
แตก็มีคําสัญญาแหงความ
หวังใหกับ
คนเหลา นัน
้ ที่เป็ น ทาสที่สัตย ซื่อของ
พระ ยาหเวห รวม ถึงคนตางชาติที่มา
นมัสการพระองคดวย เยรูซาเล็มจะได
มีความ สุขกับความ มัง่ คัง่ ยิ่ง ใหญและ
เกียรติยศ พระองคจะสราง “สวรรค
ใหมและโลกใหม” เพื่อคนของพระองค
จะไดอยูกันอยางมีความสุข
๑ นี่ คือนิ มิตของอิส
ยาหลูกชายของ
อา มอส ที่เขาเห็นเกี่ยว กับยู ดาหและ
เยรูซาเล็ม เขาเห็นนิมิต นี้ในชวงสมัยที่อุส ซี
ยาห *โยธาม อาหัส †และเฮเซคี ยาห ‡เป็ น
กษัตริยปกครองยูดาห

๑

พระเจาตอตานคนของพระองค
๒ ฟ าสวรรคและแผนดินโลก

ฟั งใหดี
เพราะพระยาหเวหพูดวา
“เราไดเลีย
้ ง ดูลูกๆของ เราและชวยใหพวก
เขาเติบโตขึ้น
แตพวกเขากลับกบฏตอเรา

อุสซียาห เป็ นกษัตริยของยูดาห ในปี ๗๖๗ ถึงประมาณปี ๗๔๐ กอนพระเยซูมาเกิด
อาหัส เป็ นกษัตริยของยูดาห ในปี ๗๓๕-๗๒๗ กอนพระเยซูมาเกิด
‡๑:๑ เฮเซคียาห เป็ นกษัตริยของยูดาหในปี ๗๑๕-๖๘๗ กอนพระเยซูมาเกิด
†๑:๑

อิสยาห ๑:๓

๓ วัวยังรูจักเจาของมัน

ลาก็ยังรูจักที่ที่เจาของมันเลีย
้ งอาหารมัน
แตคนอิสราเอลไมรูจักเรา
คนของเราไมเขาใจสิ่งที่เราทําใหกับเขา”
๔ ไง ไอชนชาติที่บาปหนา
ไอพวกคนที่หนักอึ้งไปดวยความเลวราย
ไอพวกลูกหลานที่ชอบทําชัว
่
ไอพวกลูกๆที่ชอบคดโกง
ไอพวกที่ทิง้ พระยาหเวหไป
์ ิทธิข
์ องอิสราเอล
ไอพวกที่ดูถูกองคผูศักดิส
ไอพวกที่หันหลังใหกับพระองค
๕ ทําไมพวกเจาถึงหาเรื่องที่จะถูกเฆี่ยนตีอีก
ทําไมพวกเจาถึงยังคงกบฏตอไป
ทัง้ หัวก็ฟกชํ้าไปหมด
ทัง้ ใจก็ออนเปลีย
้ ไปหมดแลว
๖ ตัง
้ แตหัวจรดเทาไมมีอะไรดีเลย
ฟกชํ้าดําเขียว และมีแผลสดๆเต็มไปหมด
พวกเขายังไมไดบีบหนองทําความสะอาด
หรือเอาผาพันแผลไว
หรือใสน้ํ ามันใหมันทุเลาลง
๗ แผนดินของพวกเจาถูกทําลาย
เมืองตางๆถูกไฟเผา
คนตางชาติไดกลืน กินแผน ดินของ พวก เจา
ไปตอหน าตอตา
และมันก็ถูก ทําลาย ไปเหมือน กับเมืองที่ถูก
โคนลมลงโดยพวกคนตางชาติ *
๘ มีแตเยรูซาเล็ม †เทานั น
้ ที่เหลืออยู
เหมือนกับเพิงที่โดดเดี่ยวอยูในสวนองุน
เหมือนที่พักที่โดดเดี่ยวอยูในไรแตงกวา
เธอเป็ นเมืองที่ถูกศัตรูโอบลอม
๙ ถาพระยาหเวหผูมีฤทธิท
์ งั ้ สิน
้
ไมเหลือผูรอดชีวิตไวบาง
พวกเราก็คงถูกทําลายจนหมดเกลีย
้ งไปแลว
เหมือนกับเมืองโสโดมและโกโมราห ‡
๑๐ ไอ พวกผูนําของโส โดม ใหฟังถอยคําของ
พระยาหเวหไว
ไอชาว เมืองโก โม ราห ใหฟังคํา สอนของ
พระเจาของเราใหดี
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อิสยาห ๑:๑๘

๑๑ พระ ยาหเวหพูด วา

“ทําไมพวก เจาถึงยัง
เอาเครื่องบูชามากมายพวก นี้มา ถวาย
ใหกับเรา
เราไดรับอยางเหลือเฟื อแลว
ทัง้ พวกแกะตัวผูที่เผาบูชาทัง้ ตัว และไขมัน
ของสัตวที่ขุนไวจนอวนพี
เราไม ช่ น
ื ชอบกับเลือดของพวกวัว ผู ลูก แกะ
หรือแพะผู
๑๒ เมื่อพวกเจาเขามาอยูตอหน าเรา
ใครเรียกใหพวก เจาเอาสัตวมากมายพวก นี้
มาเหยียบยํ่าลานวิหารของเรา
๑๓ หยุดเอาเครื่องถวายที่ไรสาระพวกนี้ มาอีก
เราสะอิดสะเอียนเครื่องหอมที่เจาเผาให กับ
เรา
เราทน ไม ไหว แลวตอเทศกาล ขาง ขึ้น ¶วัน
หยุด ทาง ศาสนา และการ เรียกประชุม
ตางๆของพวกเจา
การ ประชุมทาง ศาสนาพวก นี้ผสม ไป ดวย
ความบาป
๑๔ ใจของ เราเกลียดเทศกาล ขาง ขึ้นและเทศ
กาลอื่นๆของพวกเจา
พวกมันไดกลายเป็ นภาระหนักให กับ เรา เรา
แบกมันไวจนเหนื่อยแลว
๑๕ เมื่อเจากาง มือ ออกอธิษฐาน เราจะปิ ด ตา
ของเรา
ถึง แมเจาจะอธิษฐานมากมายขนาดไหน เรา
ก็จะไมฟัง เพราะมือของเจาเปื้ อนเลือด
๑๖ ลางตัวเองและทําตัวเองใหสะอาดซะ
เอาสิ่ง ชัว
่ รายที่พวก เจาทํา นัน
้ ไป ให พน เอา
มันไปให ไกลจากสายตาเรา หยุด ทํา ชัว
่
ซะ
๑๗ ฝึ กทําดี
ใหความยุติธรรมกับคนอื่น
ชวยกูพวกที่ถูกกดขี่ขมเหง
ปกป องสิทธิใหกับเด็กกําพรา
สูคดีใหกับแมมาย
๑๘ พระยาหเวหพูดวา มาสูความกันเถอะ

*๑:๗

ถูก โคนลม ลงโดยพวกคนตางชาติ ในที่ นี้คงพูด ถึงกองทัพอัส ซีเรีย ที่บุกยู ดาห ในปี
๗๐๑ กอนพระเยซูมาเกิด
†๑:๘

เยรูซาเล็ม หรือแปลอีกอยางหนึ่งไดวา “นางสาวศิโยน”

‡๑:๙

เมืองโสโดมและโกโมราห เป็ นสองเมืองที่พระเจาทําลายเพราะคนชัว
่ รายมาก ดูเพิ่ม
เติมไดจาก หนังสือปฐมกาล ๑๙
¶๑:๑๓

เทศกาลขางขึน
้ เป็ นวันแรกของเดือนใหมของคนยิว เป็ นวันสําคัญทางศาสนา

อิสยาห ๑:๑๙

ถึง แมพวกบาปของเจาจะแดงสด พวกมันก็
อาจจะขาวเหมือนหิมะได
ถึง แมบาปพวก นัน
้ ของ เจาจะแดง เขม พวก
มันก็อาจจะขาวเหมือนขนแกะได
๑๙ ถาพวกเจาจะยินยอมและเชื่อฟั ง
เจาก็จะไดกินสิ่งดีๆจากแผนดินนี้
๒๐ แตถาเจาไมยอมและกบฏ
เจาก็จะถูกศัตรูฆาฟั น
เพราะพระยาหเวหไดลัน
่ วาจาไปแลว”
เยรูซาเล็มไมสัตยซ่ อ
ื ตอพระเจา
๒๑ เมืองที่เคยสัตย ซื่อไดกลาย เป็ นโสเภณีไป

แลว
เมืองเยรูซาเล็ม
เคยเต็ม ไป ดวยความ
ยุติธรรม
ความดีเคยพักอยูที่นัน
่
แตเดี๋ยว นี้
กลับกลายเป็ นที่พักของพวก
ฆาตกรไปแลว
๒๒ เงินของเจาไดกลายเป็ นขีเ้ งินไปแลว
เหลาองุนของเจาก็ไดผสมนํ้ าเจือจางไปแลว
๒๓ พวก ผูนําของ เจาเป็ นพวก กบฏที่ไปคบหา
กับพวกหัวขโมย
พวก เขาทุก คนรัก สินบนและวิ่งตามของ
กํานัล
พวก เขาไม ไดใหความ ยุติธรรมกับพวก เด็ก
กําพรา พอและไม ยอม ฟั งคดี ความของ
แมมาย
๒๔ ดัง นั น
้ พระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ทัง้ สิน
้ ผูทรง
อํานาจของอิสราเอล พูดวา
“ทีนี้ ละ ศัตรูของเราจะไมกอ ปั ญหาให กับ เรา
อีก แลว เพราะเราจะลงโทษพวก มันให
หมด
๒๕ เราจะโจมตีเจา เราจะหลอมละลายเจา
และเราจะขจัดสิ่ง เจือปนออก ไปจาก เจาให
หมด
๒๖ แลวเราจะ ใหพวก ผู พิพากษาที่ ซื่อสัตยกับ
เจาอีกครัง้ หนึ่งเหมือนกับที่เจาเคยมี
และใหที่ ปรึกษาที่ ดีกับ เจาเหมือนที่เจาเคยมี
ในตอนแรก
และหลัง จาก นัน
้ เจาจะถูกเรียก วา ‘เมือง
ที่ทํา ตามใจพระเจา เมืองแหงความ
ซื่อสัตย’”
๒๗ ศิ โยนจะได รับการ ไถใหเป็ น อิสระดวย
ความยุติธรรม
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อิสยาห ๒:๔

และคนเหลา นัน
้ ที่หัน กลับมาหาพระยาหเวห
ก็จะได รับการปลดปลอยใหเป็ น อิสระ
ดวยการทําตามใจพระเจา
๒๘ แตพวกที่กบฏและพวกคนบาปก็จะถูก ขยี้
ไปพรอมๆกัน
และคน พวก นัน
้ ที่ ไดละทิง้ พระ ยาหเวหก็ จะ
ตาย
๒๙ เพราะพวก เจาจะได รับความ อับอายเรื่อง
์ ิทธิท
์ ี่ พวก เจาอยาก ได
ตน โอก ศักดิส
นักหนานัน
้
และพวก เจาจะตองอับอาย ขาย หน ากับพวก
สวนพิเศษที่พวกเจาบูชานัน
้
๓๐ เพราะเจาจะเป็ นเหมือนตน โอกที่ มีใบ
เหี่ยวเฉา
และเป็ นสวนที่ไมมีน้ํ า
๓๑ คนที่เขม แข็งก็จะกลาย เป็ นเศษ ไมจุด ไฟ
และงานของ เขาจะเป็ น เหมือนประกาย
ไฟ
ทัง้ สอง อยางก็จะไหมไป ดวย กันและจะไมมี
ใครดับไฟนัน
้ ได
ทุกชนชาติมุงสูเยรูซาเล็ม
๑ นี่ คือขอความที่อิส

๒ ได รับ ผานทางนิมิตเกี่ยว กับยู ดาหและ

ยาหลูกของอา มอส

เยรูซาเล็ม
๒ ในอนาคต นั น
้
ภูเขาที่วิหารของ พระ
ยาหเวหตงั ้ อยูจะถูก ยก ขึ้นใหสูง กวา
ภูเขาทุกลูกและสูงกวาเนินเขาทัง้ หลาย
คนทุกชนชาติก็จะหลัง่ ไหลมาที่นัน
่
๓ จะมีชนชาติ ตางๆมากมายพา กันมา ที่ นั น
่
และพูดวา
“ไปกันเถอะพวกเรา ขึ้นไปบนภูเขาของพระ
ยาหเวห กัน ไปยังวิหารของพระเจาของ
ยาโคบกันเถอะ
แลวพระเจาจะ ไดสอนพวก เราถึงแนวทาง
ตางๆของ พระองค และเราจะ ไดเดินใน
เสนทางเหลานัน
้ ของพระองค”
เพราะคํา สอนของพระ ยาหเวห นัน
้ จะแพร
ออก ไปจากศิ โยนและถอยคําของ พระ
ยาหเวหก็จะแพรออกไปจากเยรูซาเล็ม
๔ พระองคจะ เป็ นผู ตัดสินระหวางชนชาติ ทัง
้
หลาย
และพระองคจะตัดสินขอ โต แยงให กับคน
หลายเชื้อชาติ
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และชนชาติ ตางๆจะตี ดาบของ พวก เขาให
เป็ นใบมีดของคันไถและตีหอกของพวก
เขาเป็ นขอลิดกิ่งไม
ชนชาติตางๆจะไมยกดาบขึ้นตอสูกันอีก และ
พวกเขาจะไมมีการฝึ กทําสงครามกันอีก
ตอไป
๕ ครอบครัวของยาโคบ มาเถอะ
มาเดินในความสวางของพระยาหเวหกัน
๖ ขา แตพระ ยาหเวห พระองคไดทอด ทิง
้
ครอบครัวของ ยา โคบซึ่งเป็ นคน ของ
พระองค
เพราะพวกเขามีทงั ้ พวกหมอดูจากตะวันออก
และพวกผู ทํานายอนาคตเต็ม ไปหมดเหมือน
กับคนฟี ลิสเตีย
และพวก เขาก็ไดจับ มือเป็ นพันธมิตรกับคน
ตางชาติ
๗ ดิน แดนของพวก เขามีเงิน และ ทองเต็ม ไป
หมดและมีทรัพยสมบัติมากมายจน นับ
ไมถวน
แผน ดินของเขามีมาเต็ม ไปหมดและมีรถรบ
มามากมายจนนับไมถวน
๘ แผนดินของเขามีรูปเคารพเต็มไปหมด
พวกเขากม กราบสิ่ง ที่พวกเขาสรางขึ้น มากับ
มือ เป็ นสิ่ง ที่นิ้วพวกเขาเองได สรางขึ้น
มา
๙ อยาง นี้ คน พวก นี้ ไดเสื่อม ลงและถูก ทําให
ตกตํ่า
ขาแตพระยาหเวห อยาไดใหอภัยกับพวกมัน
เลย
๑๐ รีบหลบเขาไปอยูตามซอก หินและซอนอยู
ในรูใน ดินเพื่อให พนจากความ นา สยอง
ขวัญของพระยาหเวห
์ ัน ยิ่ง ใหญ
และรัศมีที่เปลง ออก มาจากฤทธิอ
ของพระองค
๑๑ สายตาที่เยอ หยิ่งจองหองของ มนุษยจะ
ถูก ทําใหตกตํ่า ลงและคน ที่หยิ่ง ยโสจะ
ถูกทําใหถอมตัวลง
ในวัน นัน
้ จะมี แตพระยาหเวหเทานัน
้ ที่จะได
รับการยกยองสรรเสริญ
๑๒ เพราะพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ ได
กําหนดวันนัน
้ ไวแลว
ที่พระองคจะตอสูกับทุก คนที่เยอ หยิ่ง
จองหอง หัวสูง และทุกคนที่ยกตัวขึ้น
*๒:๑๓
†๒:๑๖
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(พระองคจะทําใหคนพวกนี้ตกตํ่าลง)
๑๓ พระองคจะตอสูกับทุก คนที่ยก ตัว ขึ้น
ราวกับเป็ นตนสน ซี ดารแหงเลบานอนที่
สูงสงและถูกยกขึ้น
จะตอสูกับทุก คนที่ทําตัวราวกับเป็ นตน โอก
แหงบาชาน *
๑๔ จะตอสูกับทุกคนที่ทําตัว
ราวกับเป็ นภูเขาและเนินเขาสูง
๑๕ จะตอสูกับทุกคนที่ทําตัว
ราวกับเป็ นหอคอย
สูงและกําแพงป อม
ปราการ
๑๖ จะตอสูกับทุกคนที่ทําตัว
ราวกับเป็ นพวก เรือจากทาร ชิช †และเรือที่
สวยงามทัง้ หลาย
๑๗ มนุษยที่เยอ หยิ่งจองหองจะถูก ทําให ถอม
ลง ความหยิ่งยโสของทุกคนจะถูกทําให
ตกตํ่าลง
ในวัน นัน
้ จะมี แตพระยาหเวหเทานัน
้ ที่จะได
รับการยกยองสรรเสริญ
๑๘ แตพวกรูปเคารพทัง
้ หลาย
จะหมดสิน
้ ไป
๑๙ ผูคนจะตองเขาไปหลบอยูตามถํ้าของซอก
หินและซอนอยู ใน รูใตดินเพื่อใหพนจาก
ความนาสยองขวัญของพระยาหเวห
์ ัน ยิ่ง ใหญ
และรัศมีที่เปลงออก มาจากฤทธิอ
ของ พระองคเมื่อ พระองคยืน ขึ้นเพื่อ
ทําใหคนทัง้ โลกกลัวจนตัวสัน
่
๒๐ ในวัน นั น
้ ผูคนจะโยนรูป เคารพที่พวกเขา
ทํา ขึ้น มากราบ ไหวบูชา กัน เป็ นรูป
เคารพที่ทําจากเงินและทอง
พวก เขาจะโยน มันทิง้ ลง ไปในรูของ ตัว ตุน
และในถํ้าของคางคาว
๒๑ แลวพวก เขาก็จะไปหลบอยูตาม ถํ้าของ
ซอกหิน
และตามรอย แตกของ หิน ผา ไป ให พนจาก
ความนาสยองขวัญของพระยาหเวห
์ ัน ยิ่ง ใหญ
และรัศมีที่เปลงออก มาจากฤทธิอ
ของ พระองคเมื่อพระองคยืน ขึ้น เพื่อ
ทําใหคนทัง้ โลกกลัวจนตัวสัน
่
๒๒ อยาไดหวังพึ่งในมนุษยเลย
พวก เขาหายใจแค ชัว
่ ครู พวก เขาจะ ชวย
อะไรใครได

บาชาน เป็ นบริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอล
เรือจากทารชิช เป็ นเรือสินคาพิเศษ
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พระยาหเวหจะเอาทุกอยาง
ไปจากเยรูซาเล็มและยูดาห
๑ ดู นัน
่ สิ

๓ มีฤทธิท์ งั้ สิน้

องคเจาชีวิต คือพระยาหเวหผู

กําลังจะเอาทุก สิ่ง ทุก อยางไปจากเยรูซาเล็ม
และ ยู ดาห ทุก สิ่ง ทุก อยางที่พวก เขา
พึ่งพาอาศัย ไม วาจะเป็ นอาหาร และนํ้ า
ดื่ม
๒ ไมวาจะเป็ นนั กรบหรือทหาร ไมวาจะเป็ นผู
พิพากษา
หรือผู พูด แทนพระเจา หรือ หมอดู หรือผูนํา
อาวุโส
๓ ไม วาจะเป็ นผูนํา ทหารหา สิบ คน หรือผู
มีหน ามีตา หรือที่ปรึกษา
หรือพอ มดผู เกงกาจ หรือผู เชี่ยวชาญในดาน
เวทมนตรคาถา
๔ พระยาหเวหพูดวา
“เราจะเอาพวก เด็ก ผูชายมา เป็ นผูนําของ
พวก เขาและจะ เอาพวก เด็ก โงๆมาปก
ครองเหนือพวกเขา
๕ ผูคนจะขมเหงรังแกกันและกัน
ทุกคนก็จะขมเหงรังแกเพื่อนบานของเขา
คน หนุมก็จะไม ใหความ เคารพยําเกรงคน ที่
แกกวา
คนที่ไร คาก็จะไม ใหความ เคารพยําเกรงตอ
คนที่มีเกียรติ”
๖ บาง คนถึง กับไป ควาเอาญาติ ของ พอมา
และพูดวา
“ไหนๆเจาก็ยังมีเสื้อคลุมตัวหนึ่ง มาเป็ นผูนํา
ของ เรา เถอะ แลว เจาจะ ไดครอบครอง
ซากปรักหักพังพวกนี้”
๗ แตในวันนั น
้ เขาจะตอบวา
“ผมไม สามารถชวย เหลือเยียวยาอะไรพวก
ทานได หรอก บาน ผมไมมีแมแตอาหาร
และ เสื้อ คลุม อยา ตัง้ ใหผมเป็ นผูนํา
ประชาชนเลย”
๘ เยรูซาเล็มไดสะดุดและยู ดาหไดลม ควํ่า
เพราะสิ่ง ตางๆที่พวก เขาได พูดและ ทํา
ไปนัน
้ มันตอตานพระยาหเวห
์ รีของพระเจา
พวกเขาไดกบฏตอศักดิศ
๙ พวก เขาแสดงสีหน าอวดดี
พวก เขาได
ประกาศความ บาปของพวก เขาออก มา
อยางโจงแจงเหมือนเมืองโสโดม
*๓:๑๗
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พวกเขาไม ไดปกปิ ดมัน เลย นา ละอายจริงๆ
พวกเขาหาเรื่องใสตัวแทๆ
๑๐ ใหบอกกับคนพวกนั น
้ ที่ทําดีวาพวกเขาจะ
ไดดี
เพราะพวกเขาจะไดกินผลกรรมดีที่พวกเขา
ทํานัน
้
๑๑ แตคนชัว
่ นัน
้ นา ละอายจริงๆเขาจะได รับ
สิ่งเลวราย
เพราะสิ่ง ที่มือพวกเขาได ทํากับคนอื่น ไว มัน
จะยอนกลับมาหาพวกเขา
๑๒ เด็กๆจะกดขี่ขมเหงคนของเรา
พวกผูหญิงจะปกครองเหนือคนของเรา
คน ของ เราเอย พวก ผูนําของ เจาไดนํา เจา
ออกนอกลูนอกทาง
และทําใหทางที่พวกเจาควรจะเดิน นัน
้ สับสน
ไป
พระยาหเวหตัดสินคนของพระองค
๑๓ พระยาหเวหลุกขึ้นมาเพื่อ

ดําเนินคดีและตัดสินคนของพระองค
๑๔ พระ ยาหเวหเริ่มตัดสินพวก ผูนํา อาวุโส
และพวก เจา นายของคน ของ พระองค
พระองคพูดวา
“พวกเจานี่ แหละ ที่ไดโกงกินสวนองุน และ
สิ่งของที่เจา ปลน มาจากคนจนก็ยัง อยู
ในบานของพวกเจา
๑๕ พวก เจามีสิทธิอ
์ ะไรไป บดขยีค
้ น ของ เรา
และบดบีห
้ น าคนจนเหลานัน
้ ”
พระ ยาหเวห องคเจาชีวิตผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ พูด
ไววาอยางนัน
้
พระยาหเวหเตือนพวกผู
หญิงที่เยอหยิ่งของศิโยน
๑๖ พระยาหเวหพูดวา

“พวกผูหญิงของศิโยน
ไดกลายเป็ นคนเยอหยิ่งจองหอง
พวกเขาเดินเชิดคอไปมา ชายตายัว
่ ยวน เดิน
กระตุงกระติง้ และสง เสียงกรุ งกริง๊ จาก
สรอยขอเทา”
๑๗ พระ ยาหเวหก็ เลยจะทําใหหัวของพวก ผู
หญิงของศิโยนกลายเป็ นชันนะตุ
และทําใหหน าผากของพวกเขาโลน *
๑๘ ในวัน นั น
้ พระ ยาหเวหจะ เอาของ สวยๆ
งามๆทัง้ หลายที่พวก เขาภูมิใจนักหนาไป
อยางเชน พวกสรอยขอ เทา พวกสรอยคอที่

ทําใหหน าผากของพวกเขาโลน อาจจะเกิดจากศัตรูโกนหัวเขาใหอับอายขายหน า
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มีรูป รางเหมือนดวงอาทิตยและดวง จันทร
๑๙ พวกตางหู พวกสรอยขอ มือ ผา คลุม หน า
๒๐ ผา คาดผม สรอยที่ดึง เทาให ชิด กัน ผา พัน
เอว และพวก นํ้ าหอม และพวก เครื่องราง
ของ ขลัง ๒๑ พวก แหวนตราประทับ หวง ใส
จมูก ๒๒ พวก เสื้อใสในงานเทศกาล พวก
เสื้อ คลุม พวก ผา คลุม ไหล พวก กระเป า ถือ
๒๓ พวกกระจก เสื้อผา ลินิน ผา โพกหัว และ
ผาคลุมตัว
๒๔ ในวัน
นัน
้ แทนที่จะมีน้ํ าหอมก็จะมีกลิ่น
เหม็น
แทนที่จะมีผาคาดเอวสวยๆก็จะมีแคเชือก
แทนที่จะมีทรงผมสวยงามก็จะหัวลาน
แทนที่จะมีเสื้อคลุมหรูหราก็จะมีผากระสอบ
และแทนที่จะสวยงาม ก็จะอับอาย
๒๕ ในเวลานั น
้ พวกผูชายของเจาก็จะถูกดาบ
ฆาฟั น
พวก นักรบผู แข็งแกรงของ เจาก็จะถูก ฆา
ตายในสงคราม
๒๖ ตามประตู เมืองตางๆของ ศิ โยนจะมีแต
เสียงรองไหเศราโศกเสียใจ
เยรูซาเล็มจะเป็ น เหมือนผู หญิงที่นัง่ อยูกับ
พื้นสิน
้ เนื้อประดาตัว
เพราะถูกปลนไปหมดแลว
๑ ในวัน นั น
้ ผู หญิงเจ็ด คนจะยึดผูชายคน
หนึ่งไว และพวกนางจะพูดวา
“เราจะหาอาหารกินเองและเย็บเสื้อผาใสเอง
ขอเพียงแตใหทานแตงงานกับเรา
และใหพวกเราไดใชช่ อ
ื ของทาน
เพื่อเราจะไดไมอับอายเพราะยังเป็ นโสดอยู”

๔

พระยาหเวหใหความ
หวังกับคนของพระองค
๒ ในวัน นั น
้

สิ่ง ที่พระยาหเวหทําใหงอกขึ้น
นัน
้ จะสวยงามตระการ ตาและผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจากพื้น ดิน นัน
้ ก็จะ เป็ นความ ภาค ภูมิใจ
์ รีของพวก ที่ยัง เหลือ รอดอยู
และเป็ น ศักดิศ
ในอิสราเอล ๓ ในเวลา นัน
้ คน เหลา นัน
้ ที่ยัง
เหลือ รอดอยู ในศิ โยนคือเมืองเยรูซาเล็ม
นัน
้ ก็จะถูกเรียก วา ผู บริสุทธิ ์ คือทุก คนที่
*๔:๕
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พระเจาได กําหนดไว แลวใหมี ชีวิต อยูตอ ไป
ในเยรูซาเล็ม ๔ เมื่อพระยาหเวหไดลางความ
สกปรก โสมมของพวก ผู หญิงใน ศิ โยนและ
ไดชําระลางเลือดออก
จากเยรูซาเล็มดวย
พระ วิญญาณแหงการ ตัดสินอยาง ยุติธรรม
และพระ วิญญาณแหงการ เผา ไหมให บริสุทธิ ์
๕ แลวเมื่อ นั น
้ พระ ยาหเวหจะสรางเมฆกอน
หนึ่งขึ้น มาในตอน กลาง วันและ ควันและ
เปลวเพลิงในตอนกลางคืน *อยู เหนือภู เขาศิ
โยนและอยูเหนือที่ประชุมทัง้ หลายของเมือง
นัน
้ จะมีกระโจมอยูเหนือสงา ราศีทัง้ หมด นัน
้
๖ กระโจม นั น
้ จะใชเป็ นที่ กําบังแสงแดดใน
ตอน กลาง วันและเป็ นที่ หลบ ภัยและเป็ นที่
กําบังตอนที่มีพายุฝน
เพลงเกี่ยวกับอิสราเอลที่เป็ น
สวนองุนของพระเจา
๑ ตอนนี้ ผมขอรองเพลงหนึ่ งใหกับเพื่อน

๕ ของผม เป็ นเพลงเกี่ยวกับเขาและสวน
†

‡

องุนของเขา
เพื่อนของ ผมมีสวน องุนบนเนิน เขาที่อุดม
สมบูรณมาก
๒ เขาเตรียม ดินและโยนกอน หินออก ไปจน
หมด
แลวเขาก็ปลูกตน องุนคุณภาพดี เลิศลงไปที่
นัน
่
เขาไดสรางหอคอยเฝ ามองกลางสวนนัน
้
และเขาขุดบอยํ่าองุนไวดวย
เขาคาดหวังวาสวนนี้จะออกลูกองุนรสดี
แตมันกลับออกผลองุนเปรีย
้ วมา
๓ ดังนั น
้ เพื่อนคนนี้จึงพูดวา “ตอนนี้ พวกเจา
ที่ อาศัยอยู ในเยรูซาเล็มและพวก เจาคน
ยูดาห
ใหตัดสินเอาระหวางเรากับสวนองุนของเรา
๔ มีอะไรอีก หรือที่เราควร จะทํากับสวน องุน
ของเราแตยังไมไดทํา
เราคาด หวัง วามันจะออกลูก องุนรสดีแต
ทําไมมันกลับออกลูกเปรีย
้ ว
๕ ตอนนี้ เราจะบอกพวกเจาวาเราจะจัดการยัง
ไงกับสวนองุนนี้ของเรา

เมฆกอน หนึ่ ง … ในตอน กลาง คืน ขอ นี้คลาย กับเหตุการณตอน ที่พระเจานํ าและ
ปกป องคนของพระองคในทะเลทรายหลังออกมาจากอียิปต ดูเพิ่ม เติมไดจาก หนังสืออพยพ
๑๔:๓๘
†๕:๑
‡๕:๑

เพื่อนของผม คือ พระเจา
สวนองุนของเขา คือ คนของพระองค

อิสยาห ๕:๖

เราจะรื้อรัว
้ พุมหนามออก
สวนนี้จะถูกทําลายไป
เราจะรื้อกําแพงหินลง
สวนนี้ก็จะไดถูกเหยียบยํ่า
๖ เราจะใหมันเป็ นที่ดินรกราง
จะไมมีใครตัดแตงกิ่งหรือพรวนดิน
จะมีทัง้ หญาคาและหนามขึ้นเต็มไปหมด
และเราจะ สัง่ กอน เมฆวาอยา ปลอยให มีน้ํ า
ฝนตกลงมาบนมัน”
๗ สวนองุนของพระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ นี้
ก็คือครอบครัวอิสราเอลนัน
่ เอง
สวนตนองุน ที่พระองครักนี้ก็คือคนยูดาห
พระองคเฝ ามอง หาความ ยุติธรรมกลับ เห็น
แตการนองเลือด
พระองคเฝ ามองหาการใช ชีวิตที่ ถูก ตองกลับ
ไดยินแตเสียงรองใหชวย
๘ เฮย ไอ พวก เจาที่ มีบานเพิ่ม ขึ้นหลัง แลว
หลังเลา
และมีที่ดินเพิ่มแลวเพิ่มอีก
จนไมเหลือที่ใหกับคนอื่นเขาอยูกัน
มีแตพวกเจาเทานัน
้ ที่อยูกันในแผนดินนัน
้
๙ ผมไดยิน พระ ยาหเวห ผู มี ฤทธิอ
์ ํานาจ ทัง้
สิน
้ ไดสาบานไววา
“บาน มากมายเหลา นี้จะถูก ทําลาย ลงอยาง
แนนอนบานที่ใหญ โตสวยงามเหลา นี้จะ
เป็ นบานราง
๑๐ สวนองุนตัง
้ ยี่สิบ หา ไรแตผลิตเหลา องุนได
นิดเดียว
หวานเมล็ด ขาว สาลีไปตัง้ หลาย กระสอบแต
ผลิตเมล็ดขาวไดนิดเดียว” *
๑๑ เฮย ไอพวกที่ต่ น
ื เชาเพื่อวิ่งตามหาเบียร
และอยูจน ดึกดื่นจนกวาจะเมาดวยเหลา องุน
†
๑๒ งานสังสรรคของพวกเจา

มีพวกพิณ เขาคู
พิณใหญ
กลองรํามะนา ขลุย และเหลาองุน
แตพวก เจาไม ไดใสใจ เลยถึงสิ่ง ที่พระ
ยาหเวหไดทํา
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และไม ไดสังเกต เลยวาพระองคไดลงมือทํา
อะไรไปบาง
๑๓ เพราะอยางนี้ คนของเราก็จะถูก จับ ตัวไป
เป็ นเชลย
เพราะพวกเขาไมเขาใจสิ่งที่เรากําลังทําอยู
พวกบุคคลสําคัญ ก็จะหิวตาย
และพวกชาวบานธรรมดาๆก็จะหิวนํ้ าคอแหง
ผาก
๑๔ นั น
่ เป็ น เหตุที่แดนคน ตายถึงไดเปิ ดลํา
คอกวาง มันอาปากซะกวางจนวัดไมได
ทัง้ บุคคล สําคัญและชาว บานธร รม ดาๆของ
เยรูซาเล็มก็จะตองลงไป รวมทัง้ พวกขี้
เมาที่เอะอะโวยวายในงานเลีย
้ ง
๑๕ ผูคนจะกมกราบลง ทุกคนจะถูกปราบลง
และคน ที่มี แวว ตาเยอ หยิ่ง จองหองก็จะถูก
ทําใหอับอายขายหน า
๑๖ แตพระ ยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ จะได รับ
การยกยองสรรเสริญ
เพราะพระองคไดตัดสินอยางยุติธรรม
์ ิทธิจ
์ ะทําให เห็นวาพระองค
พระเจาผู ศักดิส
์ ิทธิ ์
นัน
้ ศักดิส
เพราะพระองคทําในสิ่งที่ถูกตอง
๑๗ แลวในเวลานั น
้ ลูกแกะก็จะเล็มหญาที่นัน
่
เหมือนกับเป็ นทุงหญาของมันเอง
และลูก แพะก็จะกิน หญาอยูทามกลางซาก
ปรักหักพังของพวกคนรวยนัน
้
๑๘ เฮย ไอ พวก ที่ลากความ ผิด บาปของ พวก
เขาดวยเชือกแหงการโกหก
และลากความบาปดวยเชือกลากเกวียน
๑๙ พวกเจาพูดวา “ใหพระเจารีบๆหน อย
ขอ ใหพระองคทํางานของ พระองคเร็วๆเพื่อ
พวกเราจะไดเห็นมัน
์ ิทธิข
์ อง
ขอ ใหแผน งานของ พระองคผู ศักดิส
อิสราเอลสําเร็จในเร็วๆนี้
เพื่อเราจะไดรูวาแผนนัน
้ เป็ นยังไง”
๒๐ เฮย ไอ พวกที่เรียกสิ่ง ชัว
่ รายวา ดีและสิ่ง ที่
ดีวาชัว
่ ราย
ไอ พวกที่พูด วาความ มืดเป็ นความ สวางและ
ความสวางเป็ นความมืด

*๕:๑๐ สวนองุน … ได นิด เดียว ในขอ นี้ แปลตรงๆได วา “สวนองุนตัง
้ หนึ่ง แอก (แอก คือ
พื้นที่เทากับที่วัวสองตัวสามารถไถไดหมดภายในหนึ่งวัน) ผลิตเหลาองุนไดแคหนึ่งบัท (หนึ่ง
บัทเทากับยี่สิบ สองลิตร) และเมล็ด ขาวสาลีหนึ่ง โฮเมอร ใหผลผลิตแคหนึ่ง เอฟาห” (หนึ่ง โฮ
เมอรเทากับ สองรอยยี่สิบลิตร สวนหนึ่งเอฟาหเทากับยี่สิบสองลิตร)
†๕:๑๑ เมาดวยเหลา องุน หรือ แปลจากตนฉบับได วา “จนกวาเหลา องุนจะเผาผลาญพวก
เขา”

อิสยาห ๕:๒๑

ไอ พวกที่ถือวาความ ขมเป็ นความ หวานและ
ความหวานเป็ นความขม
๒๑ เฮย ไอพวกที่คิดวาตัวเองฉลาด
ไอพวกที่มองวาตัวเองแสนรู
๒๒ เฮย ไอพวกแชมป ในการดื่มเหลาองุน
ไอพวกคนเกงกลาในการปรุงรสเบียรด่ ม
ื
๒๓ ไอพวกที่รับสินบนแลวปลอยคนผิดไป
และไมไดใหความเป็ นธรรมกับผูบริสุทธิ ์
๒๔ เพราะอยาง นี้ นี่เองลูก หลานของ พวก เจา
จะถูกทําลายเหมือนกับฟางที่ถูกไฟไหม
เหมือนกับหญาแหงที่ยุบลงในเปลวไฟ
ดังนัน
้ รากของพวกเจาก็จะเปื่ อยเนาไป
และดอกของพวก เจาก็จะตายและปลิว ไป
เหมือนฝ ุน
เพราะพวกเจาไมยอมเชื่อฟั งคําสอนของพระ
์ ัง้ สิน
ยาหเวห ผูมีฤทธิท
้
และพวก เจาก็ดูถูก ดู หมิ่นขาวสารที่มา จาก
์ ิทธิข
์ องอิสราเอล
พระองคผูศักดิส
๒๕ เพราะเหตุ นัน
้ พระยาหเวหถึง ไดโกรธคน
ของพระองค
และยกมือขึ้นฟาดพวกเขา
ภูเขาทัง้ หลายตางพากันสะเทือนสะทาน
และมีศพเกลื่อนกลาดกลางถนนเหมือนขยะ
แตถึงจะเกิด เรื่องเหลา นี้ก็ตามพระยาหเวหก็
ยังไมหายโกรธอยูดี
และมือของพระองคก็ยังคงเงื้อขึ้นมาฟาด
พระเจาจะนํ ากองทัพมาลงโทษอิสราเอล
๒๖ พระองคไดสงสัญญาณให

กับชนชาติ หนึ่ง
ที่อยูหางไกล
และพระองคไดผิวปากใหพวก เขามา จากสุด
ปลายแผนดินโลก
ดูสิ พวกเขามาอยางรวดเร็ว วองไว
๒๗ ในพวกนั น
้ ไมมใี ครที่เหน็ดเหนื่อยหรือลม
ลง
ไมมีใครที่งวงนอนหรืองีบหลับไป
ไมมีแมแตเข็มขัดสักเสนที่หลวมหลุด
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ไมมีแมแตสาย รัดรองเทา สานสัก เสนที่ ขาด
ไป
๒๘ ลูกธนูของพวกเขาก็แหลมคม
คันธนูทงั ้ หมดก็โกงพรอมยิง
กีบมาของพวกเขาก็เหมือนกับหินเหล็กไฟ
และลอรถรบก็เร็วเหมือนพายุหมุน
๒๙ เสียงคํารามของพวกเขาก็เหมือนสิงโต
พวกเขาคํารามเหมือนพวกสิงหหนุม
พวกเขาคํารามและตะครุบเหยื่อของพวกเขา
และขนเหยื่อพวก นัน
้ ไป ไมมี ใครสามารถ
ชวยเหลือเหยื่อเหลานัน
้
๓๐ ใน วัน นั น
้
พวก ศัตรูจะคํารามเหนือ
อิสราเอล
เหมือนกับเสียงรองกึกกองของคลื่นในทะเล
และเมื่อคนหนึ่งมองเขาไปในแผนดิน
ก็จะเห็นแตความ มืดและความ เจ็บ ปวดรวด
ราว
และหมู เมฆนัน
้ ก็ไดบดบังแสงสวางไปจนมืด
มิด
พระยาหเวหเรียกอิสยาหมา
เป็ นผูพูดแทนพระองค
ซี ยาห *ตาย ผม
ได เห็นองคเจาชีวิตนัง่ อยูบน บัลลังกอัน
สูงสง และสวน ปลายของเสื้อ คลุม ยาวของ
พระองคนัน
้ ปกคลุมพื้นวิหารไปหมด ๒ มีพวก
ทูต สวรรคเส ราฟ †ยืนเฝ า อยูรอบๆ พระองค
ทูต เส ราฟแตละ องคมี ปี กหก ปี ก สอง ปี กปิ ด
หน าเอาไว และอีกสองปี กปิ ด เทา ‡ของพวก
เขา และสองปี กที่ เหลือเอาไว บิน ๓ พวกทูต
สวรรค ตางก็กําลังรองตอกันและกันวา
์ ิทธิ ์ ศักดิส
์ ิทธิ ์ ศักดิส
์ ิทธิ ์ พระยาหเวห
“ศักดิส
์ ัง้ สิน
ผูมีฤทธิท
้
ทัว
่ โลกเต็มไปดวยรัศมีของพระองค”
๔ รากฐานและธรณี ประตู ตางๆสัน
่ สะเทือน
เพราะเสียง รองของพวก ทูต สวรรค นัน
้ และ
วิหารก็เต็มไปดวยควัน ¶

๖

๑ ในปี ที่กษัตริยอุส

*๖:๑

อุส ซี ยาห เป็ นกษัตริยของยู ดาห ปกครองอยูในปี ๗๖๗ ถึงประมาณปี ๗๔๐ กอนพระ
เยซูมาเกิด
†๖:๒

พวกทูต สวรรคเสราฟ เป็ นทูต สวรรคพิเศษ ชื่อ นี้อาจจะหมายถึงวา พวกเขาสวางจา
เหมือนไฟ
‡๖:๒ เทา หรือ อาจจะเป็ นอวัยวะเพศ
¶๖:๔ ควัน แสดงใหเห็นวาพระเจาสถิตอยูในวิหาร ดูหนั งสืออพยพ ๔๐:๓๔-๓๕

อิสยาห ๖:๕

๕ และผมก็พูด วา “น า ละ อาย จริงๆผมจะ
ตองถูก ทํา ลาย แนๆ *เพราะผมเป็ นคนที่ มี
ริม ฝี ปากที่ไม สะอาดในสายตาพระเจา และ
ผมก็อาศัยอยูทามกลางคนที่ มีริม ฝี ปากที่ไม
สะอาดเหมือน กัน แตดวงตาผมกลับได เห็น
์ งั ้ สิน
กษัตริย คือพระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ ”
๖ แลวทูต เส ราฟองค หนึ่ งก็บินมา หา ผม
และมีถาน หิน รอนๆที่ทานได เอาคีม คีบ มา
จากแทนบูชา ๗ แลวทานก็เอามันมาแตะที่ริม
ฝี ปาก ผม และพูด วา “ดูสิ ถาน หิน รอนๆ นี้
ไดแตะที่ริม ฝี ปากของเจา แลว และความผิด
ของ เจาก็ไดถูก ขจัดไป แลว ความ บาปของ
เจาก็ถูกลบไปแลว”
๘ และผมก็ไดยินเสียงขององคเจาชีวิตพูด
วา “เราจะสง ใครไปดี ใครจะไปแทนพวก
เรา”
แลวผมก็ตอบ วา “ขาพเจาอยู นี่ ครับ สง
ขาพเจาไปเถิด”
๙ แลวพระองคก็พูดวา “ไปบอกกับคนพวก
นี้วา
‘ฟั งไปเรื่อยๆแตอยาเขาใจ
ดูตอไปเรื่อยๆแตอยารูเรื่อง’
๑๐ ไปทําใหจิตใจของคนพวกนี้ ทึบไป
และทําใหหูของพวกเขาตึง
และทําใหตาของพวกเขาปิ ดสนิท
ไม อยาง นัน
้ พวก เขาจะเห็นดวย ตาของ พวก
เขา
และไดยินกับหูของพวกเขา
และเขาใจดวยจิตใจของพวกเขา
และหันกลับมาหาเรา และไดรับการรักษา”
๑๑ แลวผมก็ถาม วา “องคเจาชีวิต จะ ให
ขาพเจาทําอยางนี้ไปนานแคไหนครับ”
พระองคตอบวา
“ทําอยางนี้ไปจนกวาเมืองตางๆจะถูกทําลาย
จนไมหลงเหลือใครอยูในเมืองพวกนัน
้ อีก
จนไมมีใครเหลืออยูตามบานเรือนตางๆ
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อิสยาห ๗:๖

และจนกวาแผนดินจะถูกทําลายจนรางไป
๑๒ และจนกวาพระ ยาหเวหจะสงประชาชน
ออกไปแดนไกล
และแผนดินก็ถูกทอดทิง้ ไปเกือบหมด
๑๓ ถึง
แมจะเหลือคนอยู ที่ นัน
่ แคสิบ
เปอรเซ็นต
แผนดินก็ยังจะถูกเผาอีก
แตเหมือน กับตน โอกหรือตนสนที่เมื่อถูก
โคนจนเหลือแตตอ
์ ิทธิท
์ ี่
แผน ดิน นี้จะมีตอซึ่ง ก็ คือเมล็ด ศักดิส
สามารถแตกออกมาไดอีก”
อารามกอปั ญหาใหกับยูดาห
๑ ในชวงที่อาหัส †ลูกของโยธาม

๗ ลูกของอุส ซี ยาห

ที่เป็ น
ขึ้นเป็ น กษัตริย
ของยู ดาห กษัตริยเร ซีนของอาราม ¶และ
เป คาหลูกของเร มา ลิ ยาหเป็ นกษัตริยของ
อิสราเอล ทัง้ เร ซีนและเป คาหไดบุกขึ้น ไป
โจมตีเมืองเยรูซาเล็ม แตไม สามารถเอาชนะ
เมือง นัน
้ ได ๒ กษัตริยอา หัสของยู ดาห §ได
รับรายงานเรื่อง นี้วา อารามไดตัง้ คายอยูใน
เขตแดนของเอฟราอิม กษัตริยอาหัสและคน
ของพระองคก็กลัวจนตัวสัน
่ เหมือนตนไมใน
ป าที่ถูกลมพัดสัน
่ ไหวไปมา
๓ พระ ยาหเวหพูด กับอิส ยาหวา “ให เจา
และเชอ าร ยา ชูบ **ลูกของ เจา ออกไปหา
อา หัส ตรงบริเวณปลายรางนํ้ าของ สระดาน
บน ตรงถนนที่มุง ไปยังทุงของคนซัก ผา ใหม
๔ ใหบอกกับอา หัสวา ‘ระวัง ตัวให ดี และใจ
เย็นๆไม ตองกลัว และไม ตองใจฝ อ ไป เรื่อง
สอง คน นัน
้ ที่ตอน นี้เป็ นเหมือนเศษ ดุน ฟื น
สอง ดุนที่ใกลจะมอด แลว ไม ตองไป กลัวที่
เรซีน อาราม และเปคาหลูกของเรมาลิ ยาห
โกรธแคนเจา ๕ หรือที่อาราม พรอมกับเอฟรา
อิม และเปคาหลูกของเรมาลิยาห ไดวางแผน
ตอ ตานเจา และพูด กันวา ๖ “พวกเราไปบุกยู

*๖:๕

‡ได

ผมจะตองถูกทําลายแน ๆ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ผมจะตองเงียบๆไว”
อาหัส เป็ นกษัตริยของยูดาห ในชวงปี ๗๓๕-๗๒๗ กอนพระเยซูมาเกิด
‡๗:๑ อุสซียาห เป็ นกษัตริยของยูดาห ในชวงปี ๗๖๗-๗๔๐ กอนพระเยซูมาเกิด
¶๗:๑ กษั ตริยเรซีนของอาราม ปกครองประมาณปี ๗๔๐-๗๓๑ กอนพระเยซูมาเกิด
§๗:๒ กษั ตริยอา หัสของยู ดาห หรือ แปลตามตนฉบับได วา “ครอบครัวของดา วิด”
หรือครอบครัวแหง ยู ดาห พระเจาสัญญาวา จะมีคนจากครอบครัวของดา วิดไดเป็ นกษัตริย
ปกครองยูดาห
†๗:๑

**๗:๓

เชอารยาชูบ ชื่อนี้หมายถึง “จะมีไมกี่คนกลับมา”

อิสยาห ๗:๗

ดาหกัน เถอะ ไปทําใหมันขวัญ หนีดีฝอ และ
เอาชนะ มัน แลวตัง้ ลูกของทา เบ เอลขึ้นเป็ น
กษัตริยที่นัน
่ ”’”
๗ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“แผนของพวกมันจะไมสําเร็จ
และมันจะไมเกิดขึ้นตามนัน
้
๘ เพราะหัวของอารามก็เป็ น แคเมืองดามัสกัส
นัน
่
และหัวของดามัสกัสก็เป็ นแคไอเรซีนนัน
่
(ภายในหก สิบ หา ปี เอ ฟ รา อิมจะถูก ทําลาย
แตก เป็ น ชิน
้ ๆจนไม เป็ นชนชาติอีก ตอ
ไป)
๙ สวนหัวของ เอ ฟ รา อิมก็เป็ น แคเมือง สะ มา
เรีย
และหัวของเมืองสะมาเรียก็เป็ นแคไอลูกของ
เรมาลิยาหคนนัน
้
ถาเจาไมยืนหยัดในพระเจา
เจาก็จะไมมีทางยืนอยูไดเลย”
อิมมานูเอล พระเจาอยูกับเรา
๑๐ พระ

ยาหเวหพูด กับอา หัสอีก ครัง้ วา

๑๑ “ขอ เราพระ ยาหเวหพระเจาของ เจาใหทํา

อะไรก็ไดที่พิสูจนวาที่ เราพูด นัน
้ เป็ น จริง ขอ
มา เลย อะไรก็ได ไม วาจะมาจากที่ ลึกของ
แดนผูตาย หรือมาจากที่สูงถึงฟ าสวรรค”
๑๒ แตอา หัสตอบ วา “ขาพเจาจะไม ขอ
หรอก ครับ
ขาพเจาจะไม ทดสอบพระ
ยาหเวห”
๑๓ แลวอิส ยาหก็พูด วา “อยาง นั น
้ ฟั งให
ดี ครอบครัวของดาวิด ที่เจาทําใหมนุษยหมด
ความ อดทน นัน
้ ยังไม พออีก หรือ ยังจะ ตอง
มาทําใหพระเจาของ ผมหมดความ อดทนไป
ดวยหรือ ๑๔ เพราะอยางนี้ แหละ องคเจาชีวิต
เองจะใหสิ่งที่พิสูจนกับเจา
ดูนะ หญิงสาวคนนัน
้ *
*๗:๑๔
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อิสยาห ๗:๒๔

ตัง้ ทองอยู
และกําลังจะคลอดลูกชาย
เธอจะตัง้ ชื่อลูกวา อิมมานูเอล †
๑๕ เด็กคนนั น
้ จะกินเนยและนํ้ าผึ้ง ‡
จนถึงเวลาที่เขาเริ่มปฏิเสธอาหารที่ไมชอบ
และเลือกอาหารที่ชอบ ¶
๑๖ เพราะกอน ที่เด็กจะเริ่ม ปฏิเสธอาหารที่ไม
ชอบ
และเลือกอาหารที่ชอบเป็ น
แผนดินของกษัตริยสององคนัน
้ ที่ทานกลัว
ก็จะถูกทิง้ ใหรกรางไปแลว
๑๗ แตพระยาหเวหจะนํ าวัน เวลาแหงความ
เดือดรอนมา ใหกับ เจากับคน ของ เจาและกับ
ครอบครัวของ เจาอยาง ที่ไม เคยเกิด ขึ้นมา
กอนตัง้ แตเอ ฟ รา อิมแยกออก มาจากยู ดาห
พระ ยาหเวหจะนํ ากษัตริยอัส ซีเรีย §มาตอสู
กับเจา”
๑๘ ใน วัน นั น
้ พระ ยาหเวหจะผิวปากเรียก
แมลงวันตัว นัน
้
ที่อยูตามตนนํ้ าทัง้ หลาย
ของลําธาร ตางๆของ อียิปต และจะผิวปาก
เรียกผึ้งตัว นัน
้ ที่อยูในแผน ดินของ อัส ซีเรีย
๑๙ แมลงวันและผึ้งพวก นั น
้ ก็จะมาตัง้ คาย
อยูในหุบเขา ลึก ตาม ถํ้าตามหน าผา ตางๆ
ตามพงหนามและตามหลุมนํ้ าตางๆ ๒๐ ในวัน
นัน
้ องค เจา ชีวิตจะโกน หัว เจาและขน ที่ เทา
**†† ดวยมีดโกนที่เชามาจากอีกฝั ่ งของแมน้ํ า
ยูเฟรติสคือกษัตริยอัสซีเรียนัน
่ เอง
๒๑ ในวัน นั น
้ คนหนึ่งจะเหลือได แควัว สาว
ตัว หนึ่งและแพะ สอง ตัว ๒๒ และเพราะพวก
มันใหนมจํานวน มาก คน นัน
้ ก็เอา มาทําเนย
กิน คนที่ยังคงเหลืออยูในแผนดินนัน
้ ก็จะกิน
เนยและนํ้ า เชื่อม ผล ไม ๒๓ ในวัน นัน
้ สวน
องุนที่เคยมีเถา องุนหนึ่ง พัน เถาที่มี คาหนึ่ง
พันเหรียญเงิน จะมีหญา คาและหนามขึ้นรก
ไปหมด ๒๔ คนก็จะเอาธนูและลูกธนูเขาไปลา

†๗:๑๔

หญิงสาวคนนั น
้ ในสําเนากรีกโบราณ แปลวา “หญิงพรหมจารี”
อิมมานูเอล แปลวา “พระเจาสถิตอยูดวย”

‡๗:๑๕

กินเนยและนํ ้า ผึง้ หมายถึงอาหารออน สวนใหญใหเด็ก ทารกหรือเด็กที่เพิ่งหยานม

กินกัน
¶๗:๑๕

ปฏิเสธ … ที่ชอบ หรือแปลตรงๆไดวา “ปฏิเสธในสิ่งที่ไมดีและเลือกในสิ่งที่ดี”

§๗:๑๗

อัสซีเรีย เป็ นชนชาติที่มีอํานาจ ตัง้ อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอล
เทา อาจจะพูดใหไพเราะ แทน “อวัยวะเพศ”

**๗:๒๐

††๗:๒๐

โกนหัว เจาและขนที่ เทา เป็ นการทําใหคนนัน
้ อับอายขายหน า ดูตัวอยางไดจาก ๒
ซามูเอล ๑๐:๔-๕; อิสรายาห ๓:๑๗

อิสยาห ๗:๒๕
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สัตวที่ นัน
่ เพราะทัง้ แผน ดินก็มี แตพง หญา
และหนามขึ้นเต็ม ไปหมด ๒๕ คนจะไมข้ น
ึ ไป
ตามเนินเขาพวกนัน
้ ที่เคยมีการถางดวยจอบ
อีก ตอ ไป เพราะจะกลัวความรกของพงหญา
และหนาม มันจะกลายเป็ นที่สําหรับปลอยฝูง
สัตวไปหากินและใหฝูงแพะแกะไปเหยียบยํ่า
อัสซีเรียจะมาบุกในเร็วๆนี ้
๑ พระยาหเวหพูดกับผมวา

๘ ดิน เหนียว

“ใหเอาแผน

*แผน ใหญมาแผน หนึ่ งแลว

เอาปากกาปลาย แหลมที่คนใช กันทัว
่ ไป
†เขียนลงไปวา ‘มาเฮอรชาลาลหัชบัส’” ‡
๒ แลวผมก็ไดเอาอุ รี ยาหที่เป็ นนั กบวช
และเศ คา ริ ยาหลูกของเยเบเร คี ยาห มาเป็ น
พยานที่เชื่อ ถือ ไดวาผมเขียนอยางนัน
้ ๓ จาก
นัน
้ ผมก็เขาไปรวมหลับ นอนกับ เมีย ผมหญิง
ที่เป็ นผู พูด แทน พระเจา นัน
้ และนางก็ตัง้
ทองและคลอดลูกชาย แลวพระยาหเวหก็พูด
กับ ผมวา “ตัง้ ชื่อเด็ก คนนี้วา มาเฮอร ชาลาล
หัช บัส” ๔ กอนที่เด็กจะรอง เรียกพอ จา แม
จาได นัน
้ ทหารอัส ซีเรียก็จะมาขนเอาทรัพย
สมบัติของเมือง ดามัสกัสและริบเอาความ
รํ่ารวยของเมืองสะมาเรีย ¶ไปให กับกษัตริย
อัสซีเรีย
๕ แลวพระยาหเวหก็พูดกับผมอีกวา ๖ “คน
พวก นี้ไม ยอมรับนํ้ าที่ไหล เรื่อยๆจากทาง สง
นํ้ าแหง ชิ โล อาห §แตกลับ ไปชื่นชมเร ซีน
และเป คาหลูกของเร มา ลิ ยาห ๗ เพราะอยาง
นัน
้ ดู ไวให ดี เราผู เป็ นองคเจาชีวิต กําลังจะ
นํ ากษัตริยของอัส ซีเรียมาพรอม กับกําลังอัน
เกรียงไกรของเขา มาตอสูกับพวกเจา มันจะ
เป็ นเหมือนกับนํ้ าที่ไหลทะลักมาจากแม น้ํ า ยู
เฟ รติ ส ที่ทวมทนลําคลอง ตางๆและริม ฝั ่ ง
ทัง้ หมดของพวก มัน ๘ มันจะไหลเขาไปใน ยู
*๘:๑

อิสยาห ๘:๑๕

ดาห และทวมทุก สิ่ง ทุก อยาง และไหลตอ
ไปเรื่อยๆจนสูงถึงคอ” แตพระองคจะกางปี ก
**ออกปกคลุมแผน ดินทัง
้ หมดของ เจา อิม
มานูเอล ††
๙ ชนชาติทัง
้ หลาย รวมตัวกันไว
และใหหวาดกลัว
ฟั ง ไว ให ดี พวกเจาทัง้ หมดที่อยูในดิน แดนที่
หางไกลออกไป
เตรียมตัวออกรบและใหหวาดกลัวไว
เตรียมตัวออกรบและใหหวาดกลัวไว
๑๐ วางแผนกัน ไป เลยแตจะไม สําเร็จ หรอก
ออกคําสัง่ ไปเลยแตจะไรผล
เพราะพระเจาอยูกับเรา
พระเจาเตือนอิสยาห
๑๑ พระ

ยาหเวหพูด กับ ผม ในขณะ ที่มือ
ของ พระองคจับ ผม ไว และยับยัง้ ผม ไวไม
ใหไปตาม ทางของคน พวก นี้ พระองคพูด วา
๑๒ “สิ่ง ที่คน พวก นี้ เรียก วาเป็ นการ วางแผน
กบฏ ก็อยาไป เรียกอยาง นัน
้ ตามพวก มัน
และเจาก็ไม ตองไป กลัวในสิ่ง ที่พวก มัน กลัว
หรอก หรือไปยําเกรงอยาง นัน
้ ๑๓ มี แตพระ
ยาหเวห พระเจาผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ เทานัน
้ ที่
์ ิทธิ ์ ใหพระองคเป็ น
เจาควร จะถือวาศักดิส
ผู ที่พวก เจาเกรงกลัว และใหพระองคเป็ น
ผู ที่พวก เจายําเกรง ๑๔ แลวพระองคจะเป็ น
ที่ ลี้ ภัยสําหรับ เจา แตสําหรับครอบครัว
ของอิสราเอลและครอบครัวของ ยู ดาห แลว
พระองคจะเป็ นเหมือนกอน หินที่ทําใหพวก
เขาสะดุด เป็ นศิลาที่ทําใหพวก เขาลม ลง
และพระองคจะเป็ นกับ ดักและตาขายตอคน
ที่อาศัยอยูในเมือง เยรูซาเล็ม ๑๕ พวก เขา
จํานวน มากจะสะดุดแลว ก็ลมแตกหัก และ
พวกเขาจะติดกับดักและถูกจับไป”

แผนดินเหนี ยว หรือ “แผนหนัง”

†๘:๑

ปากกาปลาย แหลมที่คนใช กันทั่วไป หรือแปลไดอีกอยาง หนึ่งวา “เขียนคํา สอน นี้
ลงไปแบบงายๆชัดเจน”
‡๘:๑

มาเฮอร ชาลาลหัช บัส ชื่อ นี้หมายถึง “จะมีการปลน สะดมและชิง ทรัพยเกิด ขึ้นเร็วๆ
นี้”
¶๘:๔ สะมาเรีย เป็ นเมืองหลวงของอิสราเอลฝ ายเหนื อ
§๘:๖

ชิโลอาห ทอสงนํ้ าที่ไหลไปทางทิศใต นํ้ าไหลมาจากนํ้ าพุกิโหน ทางทิศตะวันออกของ
เยรูซาเล็ม
**๘:๘ พระองคจะกางปี ก อาจจะแปลไดวา “กําลังของอัสซีเรีย”
††๘:๘ อิมมานูเอล แปลวา “พระเจาสถิตอยูดวย”

อิสยาห ๘:๑๖
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๑๖ อิส ยาหพูด วา “ใหมัดคํา พยาน นี้ ไว ให
ดี และใหปิด ผนึกคําสัง่ สอนนี้ แลวเก็บ ไวกับ
พวก ลูก ศิษยของ ผม” ๑๗ ผมจะรอ คอยพระ
ยาหเวห พระองคไดแอบใบหน าของพระองค
เองไปจากครอบครัวของ ยา โคบ แตผมจะมี
ความหวังในพระองค
๑๘ ดูสิ ผมอยน
ู ี่พรอมกับลูกๆที่พระยาหเวห
ได ใหกับ ผม พวกเราเป็ นเครื่องเตือนใจและ
รางบอกเหตุตางๆในอิสราเอล พระยาหเวหผู
มี ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ ผู ที่อาศัยอยูบนภู เขา ศิ โยนได
สงพวกเรามา
๑๙ เมื่อมีคนมาบ อกกับพวก เจาวา
“ไป
ปรึกษากับพวกคนทรงเจาและพวกหมอดู ที่
กระ ซิบ เบาๆและพึมพําอยูในลําคอ แตละ
ชนชาตินาจะไปปรึกษากับพวก พระของ เขา
ไมใช หรือ นา จะไปปรึกษากับคน ตายให กับ
คนเป็ นไมใชหรือ”
๒๐ เจาควรนึ กถึงคําสัง
่ สอนและคํา พยาน
นัน
้ ตาง หาก ถาพวก คนทรง เจาและพวก
หมอดู นี้พูดไม ตรงกับที่ผมพูด พวก เขาก็จะ
ไมมีวันเจอกับความสวาง
๒๑ พวก เขาจะเดินไปมาในแผน ดิน ดวย
ความทุกขและความหิวโหย *เมื่อเขาหิวโหย
และ โกรธ เขาก็จะเงย หน าขึ้น มาสาป แชง
†กษัตริยของ เขาและพวก พระของ เขา ดวย
๒๒ แลวเมื่อพวก เขามอง ไปที่แผน ดิน พวก
เขาจะเห็นแตความทุกข ยากและความ มืด
และมี แตความ กลัดกลุมอยางแสน สาหัส
และพวก เขาก็จะถูกผลักไสใหเขาไปสูความ
มืดมิด

วัน ใหมกําลัง มา
๑ แตจะไมมีความ

๙ ไป

เหน็ดเหนื่อยอีก ตอ
สําหรับคน เหลา นัน
้ ที่ตงั ้ มัน
่ คงอยู
ในคํา สอน นัน
้ ใน อดีต นัน
้ พระองคทําให
ดิน แดนของเศบู ลุนและนัฟ ทา ลีถูก ดู หมิ่น
แตในอนาคต
พระองคจะทําใหดิน แดน
เหลา นัน
้ ยิ่ง ใหญ คือดิน แดนที่อยูใกลทะเล
เมดิเตอรเรเนียน ดิน แดนทางฝั ่ ง ตะวัน ออก

อิสยาห ๙:๗

ของแมน้ํ าจอรแดน และแควนกาลิลี อันเป็ น
ที่อาศัยของคนตางชาติ
๒ คนที่เคยเดินอยูในความ มืดได เห็นความ
สวางอันยิ่งใหญแลว
คนเหลานัน
้ ที่เคยอยูในแผนดินที่มืดมน แสง
สวางก็ไดสองลงมายังพวกเขาแลว
๓ พระองคเจาขา
พระองคไดทําใหชนชาติ
ทวีคูณ
พระองคไดเพิ่มความสุขใหกับพวกเขา
พวกเขาชื่นชมยินดีตอหน าพระองค
อยางกับความสุขที่คนมีกันในยามเก็บเกี่ยว
อยาง กับความ สุขที่คนมี กันตอนแบงของที่
ยึดมาไดจากสงคราม
๔ เพราะพระองคไดหัก แอกที่เป็ น ภาระของ
พวกเขาทิง้
และเอาคานที่พวกเขาแบกอยูบนบาออกไป
และเอาไมตะบองที่ศัตรูใชลงโทษพวกเขาไป
อยาง กับตอน ที่พระองครบ ชนะชาว มี
เดียน ‡
๕ เพราะรองเทาทหารทุก
คูที่มุง
หน าสู
สนามรบอยางกึกกอง
และเสื้อทหารทุกตัวที่เกลือกกลิง้ เลือดมา จะ
ตองถูกเผาทิง้ เป็ นเชื้อเพลิงสําหรับไฟ
๖ เพราะมีเด็กคนหนึ่ งเกิดมาเพื่อเรา
พระองคใหลูกชายคนหนึ่งกับเรา
และสิทธิอํานาจก็จะตกอยูที่บาของเด็กคนนี้
และเขามีช่ อ
ื วา
“ที่ ปรึกษาอันมหัศจรรย
นักรบที่ทรง พลังเหมือนพระเจา พระ
บิดาตลอดกาล เจาชายแหงสันติสุข”
๗ สิทธิอํานาจของพระองค จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
และจะมีสันติสุขสําหรับบัลลังกของดา
วิด
และอาณาจักรของพระองคอยางไมมี
วันสิน
้ สุด
พระองคจะกอ ตัง้ อาณาจักรของ พระองค
ขึ้นและพยุงมัน ไวดวยความ ยุติธรรม
และความ ชอบ ธรรมตัง้ แตเดี๋ยว นี้ไปจน
ตลอดกาล
ความ รักอันหวงแหนของพระ ยาหเวหผู มี
์ ัง้ สิน
ฤทธิท
้ จะทําใหสิ่งนี้สําเร็จ

*๘:๒๑

เขา … หิวโหย หรือแปลไดอีก อยางวา “เปคาหผานเขาไปในแผน ดิน ดวยความโหด
รายและหิวโหย”
†๘:๒๑ สาปแชง หรือ กอกบฏ

‡๙:๔ พระองครบชนะชาวมีเดียน ดูเพิ่มเติมไดจาก หนั งสือกันดารวิถี ๒๒:๑ เป็ นตนไปหรือ
หนังสือผูวินิจฉัยบทที่ ๖ และ ๗

อิสยาห ๙:๘

พระเจาจะลงโทษอิสราเอล
๘ พระยาหเวหสงขอความที่ตอวายาโคบ

และมันตกอยูบนอิสราเอล
๙ ทุกคนรูเรื่องนี้
ทัง้ เอฟราอิมและคนที่อาศัยอยูในสะมาเรีย
แตคน พวก นัน
้ มี จิตใจที่เยอ หยิ่ง จองหอง
พวกเขาพูดวา
๑๐ “ถึงพวกอิฐนี้ จะพังลงแลว
แตเราก็จะสรางอาคารเหลา นี้ข้ น
ึ มา ใหมดวย
หินสกัด
ถึงพวกคานไมมะเดื่อจะถูกตัดเป็ นชิน
้ ๆแลว
แตเราก็จะเอาไม สน ซี ดารเขาไปแทนที่พวก
มัน”
๑๑ พระยาหเวหไดหนุนพวกขาศึกขึ้น มาตอสู
อิสราเอล *
พระองคไดยุแหยพวกศัตรูของเขา
๑๒ มีคนอารามจากทางตะวัน ออกและคนฟี ลิ
สเตียจากทางตะวันตก
และพวก เขาก็ไดอา ปาก กวางกลืน กิน
อิสราเอลเขาไป
ถึงจะเกิด เรื่องทัง้ หมดนี้แลว ก็ตาม พระองค
ก็ยังไมหายโกรธอยูดี
มือของ พระองคก็ยัง คงเงื้อ ขึ้น มาฟาดพวก
เขา
๑๓ ผูคนก็ ยังไม ยอมหัน กลับมาหาพระองคผู
ที่ตีสอนพวกเขา
พวกเขาก็ยังไมยอมแสวงหาพระยาหเวหผูมี
์ ัง้ สิน
ฤทธิท
้
๑๔ ดัง นั น
้ พระ ยาหเวหจึงตัด หัวตัด หางของ
อิสราเอล
ตัดทัง้ กิ่งปาลมและตนกกในวันเดียวกัน
๑๕ หัวในที่ นี้ หมาย ถึงพวก ผูนํา อาวุโสและ
พวกที่มีเกียรติ
สวนหางในที่ นี้หมาย ถึงพวก ผู พูด แทน
พระเจาที่พูดโกหก
๑๖ เพราะคนเหลา นั น
้ ที่นําประชาชนพวกนี้ได
นํ าพวกเขาใหหลงทางไป
คนที่ถูก นํ าไป นัน
้ ก็ตก อยู ในความ สับสน
วุนวาย
๑๗ เพราะอยาง นี้ พระ ยาหเวหจึงไม สงสาร
ทหารหนุมของพวกเขา

*๙:๑๑

13

อิสยาห ๑๐:๓

และไม เมตตาพวก เด็กกําพราและพวก แม
มายของพวกเขา
เพราะประชาชนพวก นี้ทัง้ หมดเป็ นคน ที่ไม
เคารพพระเจาและเป็ นคนชัว
่ ชา
และปากแตละคนก็พูดแตเรื่องโงๆ
ถึงจะเกิดเรื่องทัง้ หมด นี้แลว ก็ตาม พระองค
ก็ยังไมหายโกรธอยูดี
มือของ พระองคก็ยัง คงเงื้อ ขึ้น มาฟาดพวก
เขา
๑๘ เพราะความ เลว ทรามของ พวก เขาเผา อยู
อยางไฟ
ตอนแรกมันก็เผาหญาและหนาม
ตอมาก็ลุกลามเผาพงไมใหญในป า
และพวก มันทุก คนถูก เผากลาย เป็ นควัน
มวนขึ้นไปในอากาศ
๑๙ เพราะความโกรธของพระยาหเวหผม
ู ฤ
ี ทธิ ์
ทัง้ สิน
้ ทําใหแผนดินนัน
้ ถูกเผาผลาญ
และประชาชนก็กลาย เป็ นเชื้อ เพลิงสําหรับ
ไฟ นัน
้ ไมมี ใครพยายามชวย ชีวิตใคร
เลย
๒๐ ประชาชนหัน ไปทาง ขวาและกินอยาง
ตะกละตะกลามแตก็ยังหิวอยู
พวก เขาก็ เลยหัน ไปทาง ซายและเขมือบ
เขาไปแตก็ยังไมพอ
แตละคนก็เลยหันไปกินเนื้อลูกหลานของตัว
เอง
๒๑ มนั ส เสหกัด กินเอฟราอิม เอฟราอิมก็กัด
กินมนัสเสห
และทัง้ สองก็ไปตอสูกับยูดาห
ถึงจะเกิด เรื่องทัง้ หมดนี้แลว ก็ตาม พระองค
ก็ยังไมหายโกรธอยูดี
มือของพระองคก็ยัง คงเงื้อ ขึ้น มาฟาดพวก
เขา
๑ เฮย ไอ พวก ที่ออกกฎหมายที่ไม
เป็ นธรรม
ไอพวกที่เขียนกฎตางๆที่กดขี่คนอื่น
๒ เพื่อไม ใหคน ยากจนได รับความ ยุติธรรม
เพื่อ ปลนเอาสิทธิของคนจนที่เป็ นคน
ของเรา
เพื่อจะ ไดไปปลนพวก แม มาย และเพื่อพวก
เด็กกําพราจะไดเป็ นเหยื่อของพวกแก
๓ พวกแกจะทํายังไงในวันลงโทษ
ในวันที่ความหายนะมาจากที่หางไกล

๑๐

หนุนพวกขาศึกขึน
้ มาตอสูอิสราเอล นี่คงจะเป็ นขอความในสําเนาตนฉบับเดิม แต
สําเนาฉบับฮีบรูที่เรามีอยูเดี๋ยวนี้ เขียนวา “พวกปฏิปักษของเรซีน”

อิสยาห ๑๐:๔

พวกแกจะวิ่งหนีไปใหใครชวย
และจะเก็บทรัพยสมบัติของพวกแกไวที่ไหน
๔ พวก แกจะทํา อะไรไม ได เลย นอกจาก
หมอบลงในหมูนักโทษ
หรือลมลงในหมูคนที่ถูกฆาฟั น
ถึงจะเกิดเรื่องทัง้ หมด นี้แลว ก็ตาม พระองค
ก็ยังไมหายโกรธอยูดี
มือของ พระองคก็ยัง คงเงื้อ ขึ้น มาฟาดพวก
เขา
พระเจาจะลงโทษอัสซีเรียดวย
๕ พระ ยาหเวหพูด วา

“เฮย ไอ พวกอัส ซีเรีย
ซึ่งเป็ นไมที่เราใชตีเมื่อเราโกรธ
ที่ ถือไม กระบองแหงความโกรธแคนของเรา
อยูในมือ
๖ เราไดสงอัส
ซีเรียไปตอสูกับชนชาติที่ไม
เคารพพระเจา
และเราสัง่ ใหพวก เขาตอสูกับคน เหลา นัน
้ ที่
ทําใหเราโกรธ
เพื่อจะริบเอาทรัพยสมบัติของพวกนัน
้
และจะเหยียบยํ่าพวกนัน
้ เหมือนโคลนตมบน
ถนนตางๆ
๗ แตอัส ซีเรียไมรูหรอก วาเรากําลังใชพวก
เขาอยู
ในใจของพวกเขาไมไดคิดอยางนัน
้
ในใจพวกเขาคิดแตจะทําลายลาง
และกําจัดชนชาติจํานวนมากใหสิน
้ ซากไป
๘ เพราะอัสซีเรียพูดวา
‘ผูนํากองทัพของ เราแตละ คนก็มี อํานาจ
อยางกับกษัตริย ไมใชหรือ
๙ เมือง คาล โนกลาย เป็ นเหมือนเมือง คา รเค
มิชไปแลวไมใชหรือ
เมือง ฮามั ทกลาย เป็ นเหมือนเมือ งอาร ปั ดไป
แลวไมใชหรือ
เมือง สะ มา เรียกลาย เป็ นเหมือนเมือง
ดามัสกัส *ไปแลวไมใชหรือ
๑๐ มือของเราได ยึดอาณาจักรทัง
้ หลายที่ มีรูป
เคารพครอบครองอยู
์ ํานาจ
และรูป เคารพเหลา นัน
้ ยังมีฤทธิอ
มากกวาพวก รูป เคารพของเยรูซาเล็ม
และสะมาเรียเสียอีก
๑๑ เราจะไม จัดการกับเยรูซาเล็มและพวก รูป
เคารพตางๆของมัน

*๑๐:๙
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เหมือนกับที่เราไดจัดการกับสะมาเรียและรูป
เคารพตางๆของมันหรือ’”
๑๒ เมื่อองคเจาชีวิตไดจัดการกับภู
เขา
ศิ โยนและเยรูซาเล็มเสร็จเรียบรอย แลว
พระองคก็จะลงโทษกษัตริยของ อัส ซีเรีย
ที่คุย โว โออวดและมีสายตาที่หยิ่ง ผยอง
๑๓ เพราะกษัตริยของอัสซีเรียพูดวา
“ขาทําสิ่ง นี้ได ดวยพละ กําลังและสติ ปั ญญา
ของขาเอง
เพราะขามีความเขาใจ
ขาได รื้อเขตแดนของชนชาติ ตางๆออก ไป
และไดปลนเอาทรัพยสมบัติของพวก
เขามา
ขาเป็ นเหมือนวัว ตัวผูที่ได ชนคน พวก นัน
้ ที่
นัง่ อยูบนบัลลังกใหลมลง
๑๔ ขาใช มือของ ขา เองหยิบ ฉวยเอาทรัพย
สมบัติของชนชาติอ่ น
ื ๆมา
เหมือนคนที่หยิบไขจากรังนก
และขาก็รวบรวมประเทศทัง้ หลายทัว
่ โลกมา
เหมือนรวบรวมไขที่ถูก ทิง้ แลว ไมมีแม นก
มากระพือปี กหรืออาปากรอง”
๑๕ แตพระเจาตอบเขาไปวา
อาว ขวานจะอางวาตัว มัน เองยิ่ง ใหญกวาคน
ที่ใชมันฟั นไดหรือ
หรือเลื่อยจะอาง วามันสําคัญกวาคน ที่ ใชมัน
เลื่อยไดหรือ
หรือไม พลองจะสามารถยกเจาของมันขึ้น มา
ไดหรือ
หรือไม ตะบองสามารถยกผู นัน
้ ที่ไมใช ไมข้ น
ึ
มาไดหรือ
๑๖ ดัง นั น
้
พระ ยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
ผูเป็ นองคเจาชีวิตจะสงเชื้อ โรคมา ทําให
พวก ทหารที่บึกบึนของอัส ซีเรียซูบ ผอม
ไป
พระองคก็จะกอ ไฟเผา ผลาญสิ่ง ทัง้ หมดที่
ทําใหอัสซีเรียยิ่งใหญ
๑๗ แสง สวางของอิสราเอลจะกลาย เป็ น ไฟ
์ ิทธิข
์ องอิสราเอลจะเป็ น
พระองคผู ศักดิส
เปลวเพลิง
พระองคจะเผา ผลาญและทําลายตน หนาม
และหญาคาทัง้ หลายหมดในวันเดียว
๑๘ พระ ยาหเวหจะทําลายความ สวยงามของ
ผืน ป าและสวนของ อัส ซีเรียจน สิน
้ ซาก
ไป

อัสซีเรียกําลังอวดถึงหกเมืองที่พวกเขาไดเอาชนะมาแลว

อิสยาห ๑๐:๑๙

และมันจะเป็ นเหมือน กับคน ป วยที่ซูบ ผอม
ไป
๑๙ จะมีตนไมเหลืออยูนอยมาก
แมแตเด็กก็นับมันได
๒๐ ในวัน นั น
้
คน ที่ยัง คงเหลือ อยูใน
อิสราเอล คือผู ที่รอด ชีวิตจากครอบครัวของ
ยา โคบจะไม พึ่งกษัตริยอัส ซีเรียที่เคยทุบตี
พวกเขา แตพวกเขาจะพึ่งพระยาหเวหอยาง
์ ิทธิแ
์ หงอิสราเอล ๒๑ จะมี
แทจริง องคผูศักดิส
*
ไม กี่ คนกลับ มา คือไม กี่ คนจากครอบครัว
ของยาโคบที่หันกลับมาหาพระเจาผูทรงฤทธิ ์
๒๒ คน อิสราเอลเอย ถึง แมวาคน ของ เจา
จะมีมากมายเหมือน
กับทรายที่ชายหาด
แตจะมีเพียงไม กี่ คนในพวก นัน
้ ที่กลับ มา
พระเจาไดออก คํา สัง่ ใหทําลายชนชาติ นี้ไป
แลว การ ลงโทษอัน ยุติธรรมจะมาทวมทน
เจา ๒๓ เพราะพระ ยาหเวห องคเจาชีวิต ผู มี
ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ ไดออก คํา สัง่ ใหความ พินาศเกิด
ขึ้นกับแผน ดิน นี้ทัง้ หมด และพระองคจะทํา
ตามนัน
้
๒๔ ดัง นั น
้ นี่ คือสิ่ง ที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิต ผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ ได พูด ไว “คน ของ เรา
ที่อาศัยอยูในศิ โยน เอย ไม ตองไป กลัวอัส
ซีเรีย พวกมันอาจจะตี เจาดวยไม พลองและ
ยกไม ตะบอง ขึ้นตี เจาเหมือน กับที่คน อียิปต
เคยทํา ๒๕ แตในไม ชา ความโกรธของเราที่
มี ตอ เจาจะหมด ลงและเราจะทําลายพวก มัน
ดวยความโกรธแคนของเรา
๒๖ และพระยาหเวห ผูมีฤทธิท
์ งั ้ สิน
้ ก็จะเอา
แสไปหวดพวกมัน เหมือนกับตอนที่พระองค
ทุบตีชาวมีเดียนที่หินของโอเรบ †ไมเทาของ
พระ ยาหเวหจะยื่น ออก ไปตอ ตานพวก มัน
พระองคจะยกมันขึ้นมาเหมือนกับที่พระองค
เคยทําในอียิปต ‡
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๒๗ ในวัน นั น
้ ภาระของ อัส ซีเรียจะถูก ยก
ออก ไปจากบา เจา และแอกของ มันที่ อยูบน
คอเจาก็จะถูกทําลายไป”

กองทัพของอัสซีเรียมาบุกอิสราเอล
๒๘ กองทัพของผู

รุกรานไดบุกขึ้น มาถึงซาก
ปรักหักพังที่อัยยาทแลว
พวกเขาผานลานนวดขาวที่มิโกรนมาแลว
พวกเขาสะสมเสบียงไวที่มิคมาช
๒๙ พวก เขาไดขาม แมน้ํ าตรง ทาง ขามมา บา
ราหแลว
พวก เขาพูด วา “พวก เราจะตัง้ คายคาง คืนที่
เกบา”
เมืองรามาหก็กลัวจนตัวสัน
่
ผูคนที่กิเบอาหของซาอูลก็วิ่งหนีไปหมดแลว
๓๐ นางสาวกัลลิม ¶เอย ใหรองตะโกนออกมา
ไลชาหเอย ตัง้ ใจฟั งใหดี
อานาโธทเอย ตอบเรามาสิ
๓๑ ชาวเมืองมัดเมนาหกําลังวิ่งหนี กัน
ชาวเมืองเกบิมวิ่งหาที่หลบภัย
๓๒ ในวัน นี้ เอง กองทัพผู บุกรุกจะหยุดอยู ที่
โนบ
พวกเขาจะชูกําปั ้ นขึ้นเตรียมรบกับภูเขาแหง
นางสาวศิโยน
เตรียมเขา ประจัญบานกับเนิน เขาของ
เยรูซาเล็ม
๓๓ ดูสิ พระยาหเวห องค เจา ชีวิต ผู มี ฤทธิ ท
์ งั ้
สิน
้
กําลังจะตัดกิ่งไมใหญดวยกําลังอันนาสะพรึง
กลัวของพระองค
พวกตนที่อยูสูงลิบลิ่วนัน
้ §ก็จะถูกโคนลง
และพวกผูสูงสงจะถูกทลายลง
๓๔ พระยาหเวหจะเอาขวานฟั นป าทึบลง
และตนไมอันยิ่ง ใหญอลังการของ เลบานอน
ก็จะถูกโคนลง

*๑๐:๒๑

จะมีไม ก่ี คนกลับ มา ในภาษาฮีบรู คือคํา วา “เชอารยาชูบ” ซึ่งเป็ นชื่อลูกชายคน
หนึ่งของอิสยาห
†๑๐:๒๖ หินของโอเรบ ดูไดจากหนั งสือผูวินิจฉัย ๗:๒๕

‡๑๐:๒๖ ไมเทา … ในอียิปต พระยาหเวหใหโมเสส ยื่นไมเทาเหนื อทะเลแดง แลวทะเลแดง
ก็แยกออก ใหคนอิสราเอลหนีพนจากอํานาจของอียิปต ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสืออพยพ ๑๔:๑๑๕:๒๑
¶๑๐:๓๐

กัล ลิม กัล ลิม เป็ นเมืองอยูทางทิศ ใตของเยรูซาเล็ม ชื่อ นี้หมายถึง “ลูกสาวของ
คลื่น” และอาจจะหมายถึง “นกนางนวล” นกนี้มีเสียงดังมาก
§๑๐:๓๓ พวกตนที่อยูสูงลิบลิ่วนั น
้ หมายถึง คนที่เยอหยิ่งจองหอง หรือ อาจหมายถึงศัตรู
ที่มารุกราน

อิสยาห ๑๑:๑

เจาชายแหงสันติสุขกําลังมา
หนึ่ง *แตกออก มาจาก
ตอแหงเจสซี
จะมีกิ่ง หนึ่งงอกออกมาจากรากทัง้ หลายของ
เจสซี
๒ พระ วิญญาณของ พระ ยาหเวหจะสถิต อยู
บนเขา
เป็ นวิญญาณแหงสติปัญญาและความเขาใจ
เป็ นวิญญาณแหงการ
วางแผนและฤทธิ ์
อํานาจ
เป็ นวิญญาณแหงความรูและการยําเกรงพระ
ยาหเวห
๓ และเขาก็จะมี ความ สุขที่ จะยําเกรงพระ
ยาหเวห
เขาจะไมพิพากษาอยางชุยๆตามที่ตาเขามอง
เห็น
และเขาก็จะไมตัดสินตามขาวลือที่เขาไดยิน
๔ แตเขาจะพิพากษาคนจนอยางยุติธรรม
และเขาจะตัดสินคนที่ต่าํ ตอยที่สุดในแผนดิน
อยางเป็ นธรรม
เมื่อเขาออกคําสัง่ ชาวโลกก็จะถูกลงโทษ †
ดวยคํา พูดของเขา คนชัว
่ รายก็จะตองถูก ฆา
ตาย ‡
๕ ความดีจะเป็ นเข็มขัดคาดรอบเอวของเขา
ความ ยุติธรรมจะเป็ นเข็มขัดคาดบัน
้ เอวของ
เขา
๖ หมาป าก็จะอยูดวยกันกับลูกแกะ
เสือดาวก็จะนอนอยูขางๆลูกแพะ
ลูกวัว สิงโต และวัวหนุมก็จะอยูดวยกัน
และจะมีเด็กเล็กๆคนหนึ่งคอยดูแลพวกมัน
๗ วัวและหมีจะหากินอยูดวยกันอยางสงบสุข
และลูกๆของพวกมันก็จะนอนอยูดวยกัน
และสิงโตก็จะกินฟางเหมือนวัว

๑๑

๑ จะมีหน อ
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๘ เด็กทารกก็เลนอยูที่ปากหลุมของงูเหาได

เด็กที่หยานม แลวก็เอามือแหยเขาไปใน รัง
ของงูพิษได
๙ พวกเขาจะไม ทํารายหรือทําลายซึ่ง กัน และ
์ ิทธิข
์ องเรา
กันตลอดทัว
่ ภูเขาอันศักดิส
เพราะทัง้ โลกก็จะเต็ม ไป ดวยความ รูเรื่อง
ของพระ ยาหเวห
เหมือน กับนํ้ าที่
ปกคลุมอยูทว
ั ่ ทองทะเลนัน
้
๑๐ ในเวลา นั น
้
รากของเจส ซี ¶ก็จะยืน
ขึ้น มาเหมือนธงให กับชนชาติ ทัง้ หลาย และ
ชนชาติ ทัง้ หลายก็จะมาปรึกษาเขา และที่ อยู
์ รี
ของเขาก็จะเต็มไปดวยเกียรติและศักดิศ
๑๑ ในเวลา นั น
้ องคเจาชีวิตก็จะยกมือของ
พระองคข้ น
ึ อีก ครัง้ หนึ่ง เพื่อจะเอาคน ของ
พระองคที่ยังเหลืออยูคืนมาจากอัสซีเรีย จาก
อียิปตทาง เหนือ จากอียิปตทาง ใต §จาก
เอธิโอเปี ย จากเอ ลาม จากบา บิ โลน **จาก
ฮามัท และจากเกาะและชายฝั ่ งทะเล
๑๒ พระองคจะยกธงขึ้นใหกับชนชาติตางๆ
และพระองคก็จะรวบรวมคนที่ถูก ขับ ไลออก
ไปจากอิสราเอลกลับมา
และพระองคก็จะรวบรวมคน ยู ดาหที่เคย
กระจัดกระจายไป นัน
้ จากทัว
่ ทัง้ สี่ มุม
โลก
๑๓ เอฟราอิมก็จะเลิกอิจฉา
และยูดาหก็จะเลิกทําตัวเป็ นศัตรู
เอฟราอิมก็จะไมอิจฉายูดาห
และยูดาหก็จะไมเป็ นศัตรูกับเอฟราอิม
๑๔ แตทง
ั ้ อิสราเอลและยูดาห
ก็จะโฉบเขาโจมตีดาน หลังของคน ฟี ลิ ส เตีย
††ไปทางดานตะวันตก
และพวก เขาก็จะรวม กันปลนทรัพยสมบัติ
ของผูคนทางตะวันออกดวย

*๑๑:๑

หน อหนึ่ ง หมายถึงกษัตริยองคหนึ่งที่จะมาจากครอบครัวของกษัตริยดาวิดที่เป็ นลูก
ของเจสซี
†๑๑:๔

เมื่อเขาออกคํา สั่ง … ถูก ลงโทษ หรือแปลตรงๆได วา “เขาจะตีโลกดวยไม ตะบอง
แหงปากของเขา”
‡๑๑:๔ ดวยคํา พูดของเขา … ถูก ฆา ตาย หรือแปลตรงๆได วา “ดวยลมแหงริม ฝี ปากของ
เขา เขาก็จะฆาคนชัว
่ ราย”
¶๑๑:๑๐

รากของเจสซี หมายถึง กษัตริยองคหนึ่งที่มาจากครอบครัวของเจสซี
อียิปตทางใต หรือแปลตรงๆไดวา “ปั ทโรส”
**๑๑:๑๑ บาบิโลน หรือแปลตรงๆไดวา “ชินาร”
§๑๑:๑๑

††๑๑:๑๔

ฟี ลิสเตีย คนที่อาศัยอยูตามชายฝั ่ งของปาเลสไตน พวกนี้เป็ นศัตรูของอิสราเอล

อิสยาห ๑๑:๑๕

รวมทัง้ เมืองเอโดม และโมอับ *ที่จะตกอยูใน
เงื้อมมือของพวกเขา
และคนอัมโมนก็จะเชื่อฟั งพวกเขา
๑๕ และพระยาหเวหก็จะทําลายอาวของทะเล
แหงอียิปตใหสิน
้ ซากไป
และพระองคจะซัด มือของ พระองคเหนือแม
นํ้ ายูเฟรติส ดวยลมแรง
และพระองคจะแบงแมน้ํ า นัน
้ ออก เป็ นลํา นํ้ า
เล็กๆเจ็ดสาย
แมแตคนที่สวมรองเทาสานก็เดินขามไปได
๑๖ จะมีถนน ทางหลวงจากอัส ซีเรียใหคน ที่
เหลือของพระองคใชกลับมา
อยาง ที่อิสราเอล มีตอน ที่พวก เขาขึ้น มาจาก
แผนดินอียิปต
เพลงสรรเสริญพระเจา
๑ ในเวลานั น
้ เจาจะพูดวา

๑๒ “ขา แตพระ ยาหเวห

ขาพเจาจะ
ขอบคุณพระองค
ใชแลว พระองคโกรธขาพเจาอยู
ขอ ใหความ โกรธของ พระองคหัน ไปจาก
ขาพเจาดวยเถิด
ขอใหพระองคปลอบโยนขาพเจาดวยเถิด †
๒ ดูสิ พระเจาคือผูชวยใหรอดของขาพเจา
ขาพเจาจะไว วางใจใน พระองคและขาพเจา
จะไมกลัว
เพราะพระ ยาหเวห พระ ยาหเวหนัน
่ แหละ
เป็ นกําลังและที่ปกป องของขาพเจา
และพระองคได มา เป็ นผู ชวย ให รอดของ
ขาพเจา”
๓ พวกเจาจะตักนํ้ าอยางมีความสุข
จากพวกบอนํ้ าแหงความรอด
๔ และในตอนนั น
้ พวกเจาจะพูดวา
“ใหขอบคุณพระยาหเวหกันเถิด ใหรองเรียก
ชื่อของพระองคเถิด
ใหประกาศใหชนชาติ ทัง้ หลายรู ถึงสิ่ง ตางๆที่
พระองคทํานัน
้
ใหประกาศวาพระองคนัน
้ ยิ่งใหญขนาดไหน
๕ รอง เพลงสรรเสริญให กับพระ ยาหเวห
เพราะพระองคไดทําสิ่งตางๆที่ยิ่งใหญ
ใหสิ่งนี้เป็ นที่รูกันไปทัว
่ โลก
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อิสยาห ๑๓:๘

๖ ชาว

ศิ โยนเอย โห รองและรอง เพลงดวย
ความสุขเถิด
์ ิทธิข
์ อง อิสราเอลนัน
เพราะองค ผู ศักดิส
้ ยิ่ง
ใหญทามกลางพวกเจา”
ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับบาบิโลน
๑ อิส

๑๓ ขอความ นี้เกี่ยว กับบา บิ โลนผาน
ยาหลูกของอา มอส

ได รับ

ทางนิมิต ๒ พระยาหเวหพูดวา
“ยกธงขึ้นบนภูเขาที่ไมมีตนไมข้ น
ึ นัน
้
ใหรองตะโกนเรียกทหารทัง้ หลาย
กวักมือเรียกพวกเขาใหเขาไป
ทางประตูเหลานัน
้ ของพวกสูงศักดิ ์
๓ เราไดออกคํา สัง
่ กับคนพวกนัน
้ ที่เราได แยก
ออกมาโดยเฉพาะสําหรับเรา
เราไดเรียกพวก นักรบของ เราที่มีความ ภาค
ภูมิใจและมี ความ มัน
่ ใจใหไป ลงโทษคน
พวกนัน
้ ที่เราโกรธ”
๔ “ฟั ง ดู สิ มีเสียง ดังอึกทึกบน ภูเขาพวก นั น
้
มันฟั งดู เหมือนเสียงของ คนเป็ นจํานวน
มาก
ฟั ง ดู สิ มีเสียงอึกทึกครึกโครมทามกลาง
อาณาจักรตางๆ
ชนชาติทงั ้ หลายตางก็มารวมตัวกัน
์ งั ้ สิน
พระยาหเวห ผูมีฤทธิท
้ กําลังรวบรวมพล
เพื่อทําสงคราม
๕ พวก เขามาจากดิน แดนอัน แสน ไกลมาจาก
สุดขอบฟ า
พระ ยาหเวหและอาวุธแหง ความ โกรธของ
พระองคกําลัง มา เพื่อทําลายแผน ดิน นี้
ทัง้ หมด”
๖ รองโหยไหสิ เพราะวันของพระยาหเวหใกล
มาถึงแลว
วัน นัน
้ จะมากับความหายนะที่มาจากพระเจา
ผูทรงฤทธิ ์
๗ ดังนั น
้ มือทุกมือก็จะหมดแรง
ความกลาของทุกคนก็จะหลอมละลายไป
๘ และพวก เขาจะขวัญ หนี ดีฝอและพบ กับ
ความเจ็บปวดและความทุกขทรมาน
พวก เขาจะเจ็บ ปวดเหมือน กับผู หญิงที่กําลัง
คลอดลูก

*๑๑:๑๔ เอโดม และโมอับ เอโดม โมอับ และอัมโมน เป็ นสามประเทศที่อยูทางตะวันออก
ของอิสราเอล เป็ นศัตรูของอิสราเอลมาชานานแลว
†๑๒:๑ ขอให … ขาพเจาดวยเถิด หรือแปลไดอีกอยางหนึ่ งวา “แตความโกรธของพระองค
ไดหันไปจากขาพเจา และพระองคไดปลอบโยนขาพเจา”

อิสยาห ๑๓:๙

พวกเขาจะมองหน ากันอยางตกตะลึง
ใบหน าของพวกเขาจะแดงเหมือนเปลวเพลิง
๙ ดูสิ วันของพระยาหเวหกําลังมา
เป็ นวันอันโหด ราย เพราะความ โกรธ แคน
ความโกรธที่ลุกเป็ นไฟ
เพื่อทําใหแผนดินนี้รกรางวางเปลา
เพื่อกําจัดพวกคนบาปใหหมดไปจากมัน
๑๐ ดวงดาวตางๆในทองฟ าและหมู ดาวนั น
้ จะ
ไมสองแสงของพวกมัน
ดวงอาทิตยก็จะมืดเมื่อมัน ขึ้น มาและดวง
จันทรจะไมฉายแสงของมัน
๑๑ พระยาหเวหพูดวา
“เราจะลงโทษโลก นี้สําหรับความ ชัว
่ ชาของ
มัน
เราจะลงโทษคน เลว ทรามสําหรับความ ผิด
บาปของมัน
เราจะทําใหความเยอ หยิ่งของคนจองหองจบ
สิน
้ ไป
และเราจะทําลายความ หยิ่ง ยโสของคน โหด
ราย
๑๒ เราจะทําใหมนุษย นี้ หา ยากยิ่ง กวาทองคํา
เนื้อดี
และทําใหผูคนหา ยากยิ่ง กวาทองคําแหง โอ
ฟี ร
๑๓ ดังนั น
้ เราจะทําใหทองฟ าสะเทือนสะทาน
และแผนดินโลกก็จะถูกสัน
่ สะเทือนหลุดออก
จากที่ของมัน”
ดวยความ โกรธ แคนของพระ ยาหเวห ผู มี
์ ัง้ สิน
ฤทธิท
้
สิ่ง นี้จะเกิด ขึ้นในวัน ที่ความ โกรธของ
พระองคลุกเป็ นไฟขึ้นมา
๑๔ แลวคนตางชาติที่อยูในบา บิ โลนก็จะกลับ
ไปหาคนของตัวเองและวิ่งหนีกลับไปยัง
ดินแดนของตัวเอง
เหมือนกวางที่ถูกลา และเหมือนแกะที่ไมมีผู
เลีย
้ ง
๑๕ เมื่อศัตรูเจอคนที่หลบซอนอยู คนนั น
้ ก็จะ
ถูกแทงตาย
ใครที่ถูกจับไดก็จะถูกฆาดวยดาบ
๑๖ ลูก เล็กเด็ก แดงของ พวก เขาก็จะถูก ฟาด
เป็ นชิน
้ ๆตอหน าตอตาพวกเขา
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อิสยาห ๑๔:๒

บานของ พวก เขาก็จะถูก ปลนและภรรยา
ของพวกเขาก็จะถูกขมขืน
๑๗ พระยาหเวหพูดวา
“ดู ไว เรากําลังยุแหยชาว มีเดียใหโจมตีบา บิ
โลน
พวกชาวมีเดียนี้ไมสนเรื่องเงินทอง
๑๘ คันธนูของพวกเขาจะฆาคนหน ุมๆ
พวกเขาจะไมเมตตาตอเด็กๆและพวกเขาไม
มองเด็กดวยความสงสาร
๑๙ บา ลิ โลน
อาณาจักรที่สวยงามที่สุดใน
ทามกลางอาณาจักรทัง้ หลาย เมืองที่คน
บาบิโลน *ภาคภูมิใจมาก †
บา บิ โลนก็จะเป็ นเหมือนเมือง โส โดมและ โก
โมราห ตอนที่พระเจาโคน ลมสองเมือง
นัน
้
๒๐ จะไมมใ
ี ครอยท
ู น
ี่ ัน
่ ไดอีกตอไปและจะไมมี
ใครตัง้ รกรากที่ นัน
่ ได อีกตลอดชัว
่ ลูก ชัว
่
หลาน
คนอาหรับก็จะไม ตัง้ เต็นทที่ นัน
่ และพวกคน
เลีย
้ งแกะก็จะไมเอาแกะมานอนลงที่นัน
่
๒๑ แตสัตวปาจะมานอนลงที่นัน
่
และพวกบานในเมืองบาบิ โลนจะเต็ม ไปดวย
พวกหมาป า
พวกนกกระจอกเทศจะมาอาศัยอยูที่นัน
่
และพวกปี ศาจในรูป แพะจะมาวิ่ง เลนอยู แถว
นัน
้
๒๒ พวกหมาไนก็จะมาเหา หอนอยูบนหอคอย
ของบาบิโลน
และพวก หมาป าก็จะมาเหา หอนใน วังอัน
สวยงามของบาบิโลน
จุดจบของบาบิโลนใกลมาถึงแลว
และพระองคจะไม ตอ เวลาให กับพวก เขาอีก
แลว”
อิสราเอลจะกลับบาน
๑ แตพระ

๑๔ โคบ

ยาหเวหจะเมตตาตอยา
พระองคจะเลือกคน อิสราเอล
อีก ครัง้
พระองคจะ ใหพวก เขาอยูอยาง
ปลอดภัยในแผนดินของพวกเขาเอง และคน
ตางชาติก็จะมาสมทบกับ พวกเขาและมาเป็ น
สมาชิกใน ครอบครัวของ ยา โคบ ๒ ชนชาติ

*๑๓:๑๙

คนบาบิโลน ในที่ นี้คือ คนเคลเดีย เคลเดียเป็ นเผา หนึ่งที่อยูในบาบิ โลนสวนใต ที่
ขึ้นมาครอบครองบาบิโลนทัง้ หมดในปี ๖๒๖ กอน ค.ศ.

†๑๓:๑๙ คนบาบิโลนภาคภูมิใจมาก หรือ แปลไดอีกอยางหนึ่ งวา “เมืองที่เป็ นสงาราศีและ
ความภาคภูมิใจของคนเคลเดีย”

อิสยาห ๑๔:๓

ตางๆเหลา นัน
้ จะนํ าพวก อิสราเอลกลับ ไป
ยังบาน เมืองของ คน อิสราเอล เอง และ
ครอบครัวของ อิสราเอลก็จะเอาคนตางชาติ
เหลานัน
้ ทัง้ ชายและหญิง มาเป็ นทาสในแผน
ดินของพระยาหเวห คนอิสราเอลจะจับคนที่
เคยจับพวก เขาไปเป็ น ทาส มาเป็ น ทาสเสีย
เอง และคน อิสราเอลก็จะปกครองเหนือคน
พวกนัน
้ ที่เคยขมเหงอิสราเอลมากอน
เพลงแกลงครํ่าครวญในงานศพ
ของกษัตริยบาบิโลน
๓ เมื่อพระ

ยาหเวหใหเจาได หลุด พนจาก
ความ เจ็บ ปวด ความ เดือดรอน และการ ถูก
บังคับใหทํางานอยาง ทาส ๔ เมื่อ ถึงตอน นัน
้
เจาจะ ไดรอง เพลงเยาะ เยยกษัตริยของบา บิ
โลนวา
“นา สมเพชจริงๆที่กษัตริยที่โหดรายนัน
้ พบ
กับจุดจบอยางนี้
นา สมเพชจริงๆที่การ ปกครองดวยความ เยอ
หยิ่งจองหองนัน
้ พบกับจุดจบอยางนี้
๕ พระ ยาหเวหได หักไม ตะบองของพวก เลว
ทราม
พระองคได หักไม คทาของพวก ผู ครอบครอง
ทิง้ ไป
๖ กษัตริยบา บิ โลนตีชนชาติทัง
้ หลายดวย
ความโกรธ ตีพวกเขาอยางไมหยุดยัง้
ครอบครองชนชาติทัง้ หลายดวยความ โกรธ
ขมเหงคนอยางไมเคยผอนปรน
๗ แตตอน นี้ ทัง
้ แผน ดิน โลกก็พัก ผอนและ
สงบเงียบ
ผูคนก็เริ่มรองเพลงกัน
๘ แมแตพวก ตนสนและสน ซี ดารของ
เลบานอนก็ยังดีใจเพราะเจาพายแพ
พวกตนไมนัน
้ พูดวา ‘ตัง้ แตเจาถูกโคนลมลง
ก็ไมมีใครมาตัดพวกเราอีกเลย’
๙ แดนคนตายเบื้องลางยังตื่น เตนดีใจที่ จะได
เจอกับเจาเมื่อเจาไปถึง
มันปลุกวิญญาณ ตางๆของ คน ตายเพื่อมา
ตอนรับเจา
มันปลุกวิญญาณของทุก คนที่เคยเป็ น ผูนําใน
โลกนี้

*๑๔:๑๓
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มันบังคับใหทุก
คนที่เคยเป็ นกษัตริยของ
ชนชาติทงั ้ หลายใหลุก ขึ้นจากบัลลังก
ของพวกเขา
๑๐ พวก นั น
้ ทุก คนจะพูดกับ เจาวา ‘เจาได
กลายเป็ นผูออนแอเหมือนพวกเราแลว
เจาเป็ นเหมือนกับพวกเราแลว’
๑๑ สงาราศีเจาถูกนํ าลงมาถึงแดนคนตาย
พรอมๆกับเสียงพิณตางๆของเจา
ตัวหนอนแมลงวันก็แผอยูใตเจาเหมือนเตียง
และพวกตัวหนอนก็คลุมเจาเหมือนผาหม
๑๒ น า สมเพชจริงๆที่เจาตกลง มาจากสวรรค
ซะสูงขนาดนัน
้
เจาผูเป็ นดาวรุง และลูกของรุงอรุณ
ดูเจาสิ ถูกโคนลงมาบนดินแลว
ถึงเจาจะเคยเป็ นผู พิชิตชนชาติทัง้ หลาย
ก็ตาม
๑๓ เจาคิดในใจวา ‘เราจะขึ้นไปบนสวรรค
เราจะยกบัลลังกของ เราขึ้น สูงเหนือหมู ดาว
ของพระเจา
เราจะนัง่ อยู บนภูเขาที่พวกเทพมาชุมนุม กัน
บนเนินลาดของภูเขาซับฟอน *
๑๔ เราจะขึ้นไปเหนื อเมฆ
เราจะเป็ นเหมือนกับพระเจาผูสูงสุด’
๑๕ แตเจากลับถูกนํ าลงมาที่แดนคนตายนี้
มาอยูในสวนที่ลึกที่สุดของหลุมนี้
๑๖ คนเหลานั น
้ ที่เห็นเจา ก็จะจองเจา
พวกเขาจะคิดอยางนี้เกี่ยวกับเจา
‘นี่ นะหรือเป็ นคนเดียวกันกับ ที่ทําใหแผน ดิน
โลกไหว
คนที่ทําใหอาณาจักรตางๆสะเทือนสะทาน
๑๗ นี่ นะ หรือคน ที่ทําใหแผน ดิน โลกกลาย
เป็ นที่รกรางวางเปลาและพัง ทลายเมือง
ตางๆของมัน
นี่ นะหรือคนที่ไม ยอมปลอยใหเชลยของเขา
กลับบาน’
๑๘ กษัตริยทง
ั ้ หมดของชนชาติทงั ้ หลาย ตาง
ก็ถูกฝั งอยางสมเกียรติ
ตางคนตางอยูในอุโมงคฝังศพของตน
๑๙ แตเจากลับถูก โยนออก มาจากหลุมฝั ง ศพ
ของเจา
เหมือนกับซากศพที่นาขยะแขยง
เจาถูก ทับดวยศพของคนเหลา นัน
้ ที่ถูก ฆาใน
สนามรบ ที่ถูกดาบแทง

ภูเขาซับ ฟอน คําฮีบรู นี้หมายถึง “ทางเหนือ หรือที่ หลบซอน” หรือเป็ นภูเขาบน
สวรรคที่พวกพระเจาของคนคะนาอันประชุมกัน
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ที่ลงไปในหลุมแหงความตายที่เป็ นหิน
เจาเป็ นเหมือนซากศพที่ถูกคน เหยียบ ยํ่า
ไปมา
๒๐ เจาจะไม ไดถูก ฝั งรวม กับกษัตริย อื่นๆ
เหลานัน
้
เพราะเจาไดทําลายประเทศของเจาเอง
เจาไดฆาคนของเจาเอง
อยา ใหมี ใครพูด ถึงลูก หลานของพวกที่ทําสิ่ง
ที่ชว
ั ่ รายนัน
้ อีกเลย
๒๑ เตรียมที่สําหรับฆาพวก ลูกชายของ เขา
เพราะความบาปของพอของพวกเขา
ขออยาใหพวกเขาไดลุกขึ้นมายึดครองโลกนี้
หรือให โลกนี้เต็ม ไปดวยเมืองตางๆของ
พวกเขา”
๒๒ พระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ พูด วา “เรา
จะลุก ขึ้น มาตอสูกับพวกเขา เราจะทําลายบา
บิ โลน เราจะทําใหช่ อ
ื เสียงของ มันหมด ไป
เราจะไม ปลอยใหมี ใครรอด ชีวิต รวม ถึงลูก
และหลานของเจา ดวย” ๒๓ พระยาหเวห ผู มี
์ งั ้ สิน
ฤทธิท
้ พูดวา “เราจะทําใหบาบิโลนกลาย
เป็ นที่ อยูของพวก เมนและเป็ นหนอง นํ้ า เรา
จะกวาดมันทิง้ ไปเหมือนใชไมกวาด”
พระเจาจะลงโทษอัสซีเรีย
ผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ ไดสาบาน ไว
อยางนี้วา
“เราตัง้ ใจจะใหมันเป็ นยังไง
มันก็จะเกิดขึ้นอยางนัน
้
เราไดวางแผนไววายังไง
มันก็จะเป็ นไปตามนัน
้
๒๕ เราจะหักอัสซีเรีย *ทิง
้ ในแผนดินของเรา
เราจะเหยียบ ยํ่าพวก มันบนภูเขา ทัง้ หลาย
ของเรา
เราจะเอาทัง้ แอกที่อัส ซีเรียวาง ไวบนคอของ
ยูดาห
และภาระ หนักของ อัส ซีเรียที่ยู ดาหแบก ไว
ออกไป”
๒๖ นี่ คือแผนที่ไดวางไวสําหรับโลกทัง
้ โลก
และนี่ คือมือของพระองคที่ย่ น
ื ออกไปจัดการ
กับชนชาติทัง้ หลาย
๒๗ เพราะเมื่อพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ ได
วางแผน
ใครจะลมเลิกมันได
๒๔ พระ ยาหเวห
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เมื่อพระองคย่ น
ื มือของ พระองคออก ไป
จัดการ
ใครจะหันมันกลับได
ขาวสารของพระเจาถึงคนฟี ลิสเตีย
๒๘ ในปี ที่กษัตริยอา หัสตาย †ขาวสาร นี้ ได

มาถึงวา
๒๙ “พวกเจาคนฟี ลิสเตียทุกคน
อยา ไดดีใจเลยที่ไม ตะบองที่ตีพวกเจา นัน
้ ได
หักไปแลว
เพราะจากครอบครัวของงู ตัว นัน
้ ก็จะเกิดงู
พิษที่อันตรายกวาตัวมันขึ้นมา
และลูกของมันนัน
้ ก็จะเป็ นงูไฟที่บินได
๓๐ คน ยากจนที่สุดจะมี กินอยาง เหลือเฟื อ
เหมือนแกะเล็มหญา
และคนขัดสนก็จะนอนลงอยางปลอดภัย
แตเราจะทําใหครอบครัวของ เจาอด อาหาร
ตาย
และคนที่เหลืออยูของเจา เราจะฆาเสีย
๓๑ ประตู เมือง เอย รอง ครํ่าครวญ เถิด เมือง
เอย รองไหออกมา
คน ฟี ลิ ส เตียทุก คน เอย ใหพวก เจากลัวจน
หลอมละลายไป
ดูทางเหนือนัน
้ ซิ มีควันตลบฟ ุงขึ้นมาแลว
และกองทัพที่กําลังลงมานัน
้ ไมมีใครในพวก
เขาที่ตามไมทัน”
๓๒ จะตอบกับพวก ผู สง ขาวที่มาจากฟี ลิ ส
เตียนัน
้ วายังไงดี ใหตอบพวกมันไปวา
“พระยาหเวหตงั ้ ศิโยนใหแข็งแรง และแมแต
คน ยากจนของ พระองคก็ยังเขาไปหลบ
ภัยในเมืองศิโยนได”
ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับคนโมอับ
๑ นี่ คือขาวสาร

๑๕ ภายในคืน เดียว กองทัพ ศัตรูได มา
เกี่ยวกับโมอับ

ยึดเอาทรัพยสมบัติของเมือ งอารใน โม
อับ
และทําลายเมืองนัน
้ ไป
ภายในคืนเดียว กองทัพศัตรูไดเขามายึดเอา
ทรัพยสมบัติของเมืองคีรในโมอับ
และทําลายเมืองนัน
้
๒ ชาวดีโบนไดข้ น
ึ ไปยังวิหารของพวกเขา

*๑๔:๒๕

อัสซีเรีย เป็ นชนชาติที่มีอํานาจ ตัง้ อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอล

†๑๔:๒๘

ปี ที่กษัตริยอาหัสตาย คือประมาณปี ๗๒๗ กอนพระเยซูมาเกิด
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ขึ้น ไปยังสถาน ที่ นมัสการของพวก เขาเพื่อ
รองไหครํ่าครวญกัน
คน โม อับรอง ครํ่าครวญให กับเมือง เน โบ
*และเมืองเมเดบา †
ทุกคนโกนหัว โกนเคราไวทุกขกัน
๓ ตามทอง ถนนของ พวก เขาผูคนก็สวม
เสื้อผากระสอบไวทุกขกัน
บนดาดฟ าและลาน นัด พบ ทุก คนรอง หม
รองไห ลมตัวลงในกองนํ้ าตา
๔ คนในเมืองเฮชโบน และเอเลอาเลห
สงเสียงรอง ดังไปไกลถึงเมืองยาฮาส
เพราะอยาง นี้จึงทําใหพวก ผูชายที่ถือ อาวุธ
ของโมอับ
พลอยรองเสียง ดังไป ดวยความ อก สัน
่ ขวัญ
แขวน
๕ จิตใจของ ผมรองดวยความ เศราให กับโม
อับ
คนของโมอับวิ่งหนีไปไกลถึงโศอาร ไปถึงเอ
กลัทเชลีชิยาห
ผูคนหนีข้ น
ึ ไปตามทางบนภูเขาไปถึงลูฮีท
พวก เขาก็รองไหในระหวาง ทางที่ ไปโฮ โร นา
อิม พวกเขารองไหเสียงดังมาก
๖ ลําธารนิ มริมไดเหือดแหงไป
หญาก็เหี่ยวแหงตาย
พืชพันธุก็ตายหมด
ไมเหลือความเขียวขจีใหเห็นอีกเลย
๗ เพราะเหตุ นี้ พวก เขาจึงไดขน ยายทรัพย
สมบัติที่พวก เขาหา มา ไดและสิ่ง ที่พวก
เขาไดเก็บสะสมไว
ขามพรมแดนตรงลําหวยตนป อปหลา ‡
๘ เสียงรองดังระงมไปทัว
่ เขตแดนของโมอับ
เสียง รองของพวก เขาดังไป ไกลถึงเมือง เอ
กลาอิมและดังไปถึงเมืองเบเออรเอลิม
๙ และนํ้ าในเมืองดีโมน ¶เต็มไปดวยเลือด

*๑๕:๒
†๑๕:๒
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ใช แลว เรายาหเวหจะนํ าความทุกข ยาก
มากกวานี้มาใหกับดีโมนอีก
สวนคน โม อับที่หลบ หนีและหลง เหลือ อยูใน
แผนดิน
เราจะสงสิงโตมากัดกินพวกเขา
๑ ใหสง สวยพวก ลูก แกะไป ใหกับผู
ปกครองแผนดิน
ใหสงลูก แกะจากเสลา ผานทะเล ทรายไป
ยังภูเขาแหงนางสาวศิโยน
๒ สาวๆของ โม อับ อยูตรงทา ลุย ขามของ
แมน้ํ าอารโนน
พวก
เขาเป็ นเหมือน
กับนก
น อย
กระดุกกระดิกปี กไปมา
เหมือนลูกนกที่ตกจากรังกระจัดกระจายอยู
๓ พวก เขาพูด วา “ขอคํา แนะนํ า หน อย ชวย
บอกหนอยวาจะทํายังไงดี
ตอนเที่ยงวัน ชวยใหรม เงาเหมือนกลางคืน
หนอย §
ชวยแอบซอนพวกเราที่ถูก ขับ ไลออกมาจาก
แผนดินของตนเอง
อยามอบพวก เราที่หนีมา หลบ ภัยให กับ ศัตรู
เลย
๔ ปลอยใหพวก เราที่ถูก ขับ ไลออก มาจาก โม
อับตัง้ รกรากอยูกับทานดวยเถิด
ขอ ใหเป็ นที่ หลบ ภัยสําหรับพวก เราจาก ผู
ทําลาย”
เมื่อพวกที่มาปลนสะดมโมอับหยุดแลว
และการทําลายไดจบลงแลว
และพวก นัน
้ ที่เหยียบ ยํ่าแผน ดินได หายตัว
ไปแลว
๕ เมื่อ นั น
้ จะมี บัลลังกถูก ตัง้ ขึ้นในเต็นทของ
ดาวิด *ดวยความรักมัน
่ คง
และผู ที่นัง่ บนบัลลังก นัน
้ ก็จะสัตย ซ่ อ
ื คนผู นี้
จะตัดสินอยาง ยุติธรรมและจะไวในการ
ทําสิ่งที่ถูกตอง

๑๖

เนโบ ชื่อของเมืองหนึ่งในโมอับ และเป็ นชื่อของเทพเจาองคหนึ่งของพวกเขา
เม เด บา เป็ นชื่อเมือง หนึ่งในโม อับ ชื่อ นี้เหมือนคําในภาษาฮีบรูที่แปล วา “เศรา ใจ

มาก”
‡๑๕:๗ ลําหวยตน ป อป หลา เป็ นลํา หวย เล็กๆในประเทศโม อับ หรือเรียกอีกอยาง หนึ่ งวา
“ลําหวยอาราบา”
¶๑๕:๙
§๑๖:๓

ดีโมน ชื่อนี้คลายกับคําในภาษาฮีบรูหมายถึง “เลือด”

ชวยใหรมเงาเหมือนกลางคืนหน อย ประโยคนี้หมายถึง “ชวยปกป องเราจากศัตรู
ดวย”
*๑๖:๕ ในเต็นทของดาวิด หรือ “ในราชวงศของกษัตริยดาวิด”

อิสยาห ๑๖:๖

๖ พวก

เราไดยิน วา คน โม อับ นัน
้ เยอ หยิ่ง
จองหองมาก
เราไดยินเกี่ยวกับความหยิ่งยโส ความทะนง
ตน และความเดือดดาลของเขา
เรื่องที่พวกเขาโออวดนัน
้
ไมเป็ นความจริง
๗ ดัง นั น
้ ชาวโมอับ เอย ใหพวกเจาทุก คนรอง
ครํ่าครวญสําหรับชนชาติของตนเถิด
ใหโอด ครวญอยางสะเทือน ใจถึงขนม เคกที่
เอร็ดอรอยที่ ทําจากลูกเกดของเมือง คีร
หะเรเชท †
๘ สวนองุนของเฮชโบน และเถาองุนของสิบ
มาหไมสามารถออกรวงได
เพราะพวก เจา นายของชนชาติ ตางๆได พัง
ถลายเถาองุนพวกนัน
้ ไป
เถาองุนพวกนี้เคยแผไปไกลถึงเมืองยาเซอร
พวก มันเคยเลื้อย ไปถึงทะเล ทราย กิ่ง กาน
ของ มันเคยแผ กระจาย และขาม ทะเล
ไป
๙ เพราะอยางนี้ ผมถึงไดรองไหรวมกับคนยา
เซอรสําหรับสวนองุนของสิบมาห
เฮ ช โบนและเอ เลอ าเลห เอย ผมจะราด คุณ
ดวยนํ้ าตาของผม
เพราะเสียงโห รอง ยินดีกับการ เก็บ เกี่ยวผล
ไมและเมล็ดขาวไดหยุดไปแลว ‡
๑๐ ความสุขสนุกสนานได ถูก ยึดไปจากสวนที่
เกิดผลนัน
้ แลว
และในสวน องุนทัง้ หลายก็ไมมีเสียง เพลง
หรือเสียงโหรองยินดีอีกตอไป
ไมมีใครเหยียบยํ่าองุนในบอยํ่าอีก
เสียงโห รอง ยินดีของพวก คน เก็บ เกี่ยวได
หยุดไป
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อิสยาห ๑๗:๓

๑๑ เพราะอยาง

นี้
จิตใจของ ผมไดรอง
ครํ่าครวญให กับโม อับเหมือน กับเสียง
พิณในงานศพ
และสวนลึกของผมก็รองไหใหกับคีรเฮเรส ¶
๑๒ เมื่อคนโมอับขึ้นไปทีน
่ มัสการของเขา เมื่อ
์ ิทธิข
์ อง
พวก เขาเขาไปในสถาน ที่ ศักดิส
เขา
พวกเขาก็อธิษฐานจนหมดแรง
แตมันก็ไมมีประโยชนอะไร
๑๓ นั น
่
คือขาวสารที่พระ ยาหเวหพูดใน
อดีตเกี่ยว กับคน โม อับ ๑๔ แตเดี๋ยว นี้ พระ
ยาหเวห บอกวา “ในอีก สามปี ตรงเผงอยาง
กับที่ลูกจางนับ วัน เวลาที่เขาตกลงทํางาน
์ รีของ โม อับก็จะถูก ลบหลู ถึง แมจะมี
ศักดิศ
คน มากมายก็ตาม แตใน ที่สุดก็จะมีไม กี่ คน
เหลือรอด §และพวกมันก็จะออนแอดวย”
ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับดามัสกัส

๑๗

๑ นี่ คือขาวสาร

**เกี่ยว

กับดามัสกัส

††

“ดูสิ ในไมชาดามัสกัสจะไมเป็ นเมืองอีกแลว
มันจะกลายเป็ นกองซากปรักหักพัง
๒ หมูบานตางๆของเมือ งอาร โรเออร ‡‡จะถูก
ทอดทิง้ ตลอดไป
มันจะเป็ นที่สําหรับฝูงแพะแกะ
ฝูง แพะ แกะจะนอนกัน อยูที่ นัน
่ และจะไมมี
ใครมายุงกับพวกมัน
๓ ป อมปราการของเมืองเอฟราอิมจะหายไป
และจะไมมีกษัตริยปกครองในดามัสกัสอีก
แลว
พวก อา รัม *ที่ยังหลง เหลือ อยูจะ ถูกหยาม
เกียรติเหมือน กับที่คน อิสราเอลกําลัง
เป็ นอยู”
์ ัง้ สิน
พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดไววาอยางนัน
้

†๑๖:๗

คีรหะเรเชท เป็ นเมืองหนึ่งในประเทศโมอับ
เพราะเสียงโหรอง … หยุดไปแลว หรือแปลไดอีกวา “เสียงโหรองของศัตรูไดตกลง
มาบนผลไมที่สุกงอมและการเก็บเกี่ยวของเจาแลว”
‡๑๖:๙

¶๑๖:๑๑ คีรเฮเรส นี่ คือ เมืองคีรเฮเรสเซ็ท เป็ นเมืองหนึ่ งในประเทศโมอับ มีความหมายวา
“เมืองที่ถูกเลือกมาเพื่อทําลาย” หรือแปลตรงๆตามภาษาฮีบรูไดวา “เศษหมอแตก”
§๑๖:๑๔
**๑๗:๑
††๑๗:๑
‡‡๑๗:๒
*๑๗:๓

ไมก่ค
ี นเหลือรอด หรือ “ไมมีอํานาจ”

ขาวสาร หรือ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ภาระ”
ดามัสกัส เป็ นเมืองหนึ่งในประเทศอารัม หรือซีเรีย

อารโรเออร เป็ นสถานที่แหงหนึ่งในประเทศอารัม (ซีเรีย)
อารัม เมืองทางตอนเหนือของอิสราเอล

อิสยาห ๑๗:๔

๔ “ในเวลานั น
์ รีของยาโคบจะตกตํ่า
้ ศักดิศ

และความ อวนของ เขาก็จะกลาย เป็ นผอม ขี้
กาง
๕ อิสราเอลจะถูก ตัด ลงเหมือน กับคน เกี่ยว
ขาวเกี่ยว ตนที่ ยังยืนตน อยูและมือของ
พวกเขาเกี่ยวรวงขาว
อิสราเอลจะวาง เปลาเหมือน กับทอง ทุงใน
หุบเขาเรฟาอิม †หลัง จากที่คนมาเก็บ
เอาเศษรวงขาวไปหมดแลว
๖ จะมีคน เหลือ อยูในอิสราเอลน อย มาก
เหมือนกับตอนที่ตนมะเดื่อถูกตี
แลวเหลือ แคสองสามลูกอยู บนกิ่ง บนสุดหรือ
เหลือสี่หาลูกบนกิ่งที่ออกลูกดกนัน
้ ”
์ งั ้ สิน
พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดไววาอยางนี้
๗ ในวัน
นัน
้ ผูคนก็จะวางใจในพระเจาผู
์ ิทธิ ์
สรางพวก เขา พวก เขาจะพึ่งพาผู ศักดิส
ของ อิสราเอล ๘ พวก เขาจะไม วางใจในแทน
บูชา ตางๆที่พวก เขาสราง ขึ้น มากับ มือ และ
พวกเขาก็จะไม พึง พาพวกเสาเจา แม อาเชรา
ห และแทน บูชาสําหรับเผาเครื่องหอมที่พวก
เขาสรางขึ้นมากับนิ้วของพวกเขาเอง
๙ ในเวลา นั น
้ เมือง ป อมปราการ ตางๆของ
พวก เขาก็จะรกราง เหมือนตอน ที่คน ฮี ไวต
และคน อา โม ไรตได ทิง้ แผน ดินของ พวก
เขาไปเมื่อคนอิสราเอลมาถึงและมันจะกลาย
เป็ นที่รกรางวางเปลา
๑๐ เจาไดลืมพระเจาที่ชวยกูเจาไว
เจาจํา ไม ไดวาพระเจาไดปกป อง เจาเป็ น
เหมือนหินหลบภัยของเจา
เพราะอยางนี้ ถึง เจาจะปลูกตนไมที่สวยงาม
ถึง เจาจะปลูกเถา องุนที่ แปลกๆมา จาก
แดนไกล
๑๑ ถึง เจาจะพยายามทําใหมันโต ขึ้นใน วันที่
เจาปลูกมัน
ถึง เจาพยายามจะทําใหมันงอกขึ้น มาในวันที่
เจาหวาน
แตผลของ มันจะหาย ไปใน วันที่โรค รายมา
ทําลาย
และในวันที่ความเจ็บ ปวดที่ไม สามารถรักษา
เยียวยามาถึง
๑๒ ฟั งสิ เสียงกึกกองของคนเป็ นจํานวนมาก
†๑๗:๕
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พวก เขาทําเสียง ดังกึกกองเหมือน กับเสียง
กึกกองของทะเล
ฟั งนัน
่ สิ เสียงดังสนัน
่ หวัน
่ ไหวของชนชาติทงั ้
หลาย
พวก เขาดัง สนัน
่ เหมือนเสียง ดัง สนัน
่ ของ นํ้ า
ที่มีกําลังมหาศาล
๑๓ ชนชาติ ตางๆดัง สนั น
่ เหมือน กับเสียง ดัง
สนัน
่ ของนํ้ าเป็ นจํานวนมาก
แตพระเจาจะรองเขา ใสพวกเขาและพวกเขา
จะวิ่งหนีไปไกลๆ
พวก เขาจะเป็ น เหมือนแกลบบนพวก ภูเขาที่
ถูกลมพัดปลิวไป
หรือเป็ น เหมือนพุม ไม แหงที่ถูกพายุ พัดกลิง้
ไป
๑๔ ในตอนเย็น พวกเขาน าสยดสยอง
แตกอนรุงเชา พวกเขาก็หายไปหมดแลว
นี่ คือสิ่ง ที่จะเกิด ขึ้นกับคนพวกนัน
้ ที่พยายาม
จะยึดเอาของๆเราไป
นี่ คือกรรมของคนพวกนัน
้ ที่พยายามจะปลน
เอาทรัพยสมบัติของพวกเราไป
ขาวสารของพระเจาเกี่ยว
กับชาวเอธิโอเปี ย
๑ เฮย

๑๘ หึ่งๆของปี กแมลง

แผน ดินที่เต็ม ไป ดวยเสียง
‡

เป็ นดิน แดนที่อยู เหนือพวก แมน้ํ าของ
เอธิโอเปี ย ¶
๒ แผน ดิน นั น
้ สงพวก ทูตมาทางแมน้ํ า ไนล
ดวย เรือที่ทํา จากตน กกที่แลนมาบน นํ้ า
นัน
้
ไป พวกผูสงขาวที่วองไวทัง้ หลาย
ไปหาชนชาตินัน
้ ที่รางสูงและมีผิวเรียบ ไปหา
คน พวก นี้ที่คนทัง้ ไกลและ ใกลตางก็พา
กันเกรงกลัว
เป็ นชนชาติเขม แข็งที่ชอบเหยียบยํ่าชนชาติ
อื่นๆ
เป็ นแผนดินที่มีแมน้ํ าหลายสายไหลผาน
๓ พวกเจาทุกคนที่อาศัยอยูบนโลกนี้
พวกเจาที่อยูบนแผนดินโลก
เมื่อมีธงสัญญาณยกขึ้นบนพวกภูเขา ดูใหดี
และเมื่อไดยินเสียงแตรเป า ฟั งใหดี
๔ เพราะพระยาหเวหไดพูดกับผมวาอยางนี้

‡๑๘:๑

หุบเขาเรฟาอิม เป็ นหุบเขาที่อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเมืองเยรูซาเล็ม
เต็มไปดวย … แมลง หรือ แปลไดอีกวา “เต็มไปดวยเรือใบ”

¶๑๘:๑

เอธิโอเปี ย หรือเรียกอีกอยางวา “คูช” เป็ นเมืองหนึ่งในแอฟริกา ใกลกับทะเลแดง

อิสยาห ๑๘:๕

“จากที่ อาศัยของ เรา เราจะคอยสังเกตอยาง
เงียบๆ
เงียบเหมือน กับความ รอนที่เพิ่ม ขึ้นในตอน
กลางวันของฤดูรอน
หรือเงียบเหมือน กับนํ้ าคางที่กอ ตัว ขึ้นใน
ตอนเชาของฤดูเก็บเกี่ยว
๕ เพราะกอนที่จะถึงฤดูเก็บเกี่ยว
เมื่อดอก บานหมด แลวและดอกไดกลาย เป็ น
ผลองุนสุก
พระองคก็จะลิดพวกแขนงดวยขอลิด
และพระองคจะตัดกิ่งใหญทิง้ ไป
๖ พวก เถา องุน นี้ จะถูกทิง
้ ไวใหพวก นกจาก
ภูเขา
และพวกสัตวบนแผนดินมากินกัน
พวกนกนี้ก็จะพากันมากินในชวงฤดูรอน
และพวก สัตวทัง้ หมดบนแผน ดินก็จะพา กัน
มากินในชวงฤดูหนาว”
๗ ในเวลานั น
้ ชนชาติ นัน
้ ที่มีรูป รางสูงและ
ผิว เรียบที่คนทัง้ ไกลและใกลหวาดกลัว ก็จะ
นํ าพวก ของ ขวัญมาถวายให กับพระ ยาหเวห
ผู มี ฤทธิ ์ทงั ้ สิน
้ คนพวกนี้ที่เป็ นชนชาติที่เขม
แข็งที่ชอบเหยียบ ยํ่าชน ชา ติ อื่นๆที่มีแมน้ํ า
หลาย สายไหล ผานจะเอาพวก ของ ขวัญมา
ถวายในสถานที่ซ่ งึ ประชาชนรองออกชื่อของ
์ งั ้ สิน
พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ คือภูเขาศิโยน
ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับคนอียิปต
๑ นี่ คือขาวสารเกี่ยวกับอียิปต

๑๙ ดู นัน่ สิ พระ ยาหเวหกําลังขี่อยูบน
เมฆที่ลอยมาอยางรวดเร็วมาที่อียิปต
พวก เทพเจาของ อียิปตจะกลัวจน ตัว สัน
่ ตอ
หน าพระองค
และความ กลาของคน อียิปตก็จะหลอม
ละลายไป
๒ พระ ยาหเวหพูด วา
“เราจะยุแหยใหคน
อียิปตตอสูกันเอง
พี่นองรบกันเอง เพื่อนบานรบกันเอง
เมืองนี้จะรบกับเมืองนัน
้
อาณาจักรนี้จะรบกับอาณาจักรนัน
้
๓ คนอียิปตจะทอแท
เราจะทําใหแผนตางๆของพวกเขาสับสน
พวกเขาจะขอคําปรึกษาจากพวกรูปเคารพ
จากพวก วิญญาณของคน ตาย จากพวก
คนทรงเจา จากพวกหมอดู
๔ เราจะมอบอียิปตใหไปตกอยู ในเงื้อม มือ
ของเจานายที่โหดราย
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อิสยาห ๑๙:๑๕

และกษัตริยที่มี อํานาจ มากก็จะมาปกครอง
เหนือพวกเขา”
พระ ยาหเวห องคเจาชีวิตผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ พูด
ไววาอยางนัน
้
๕ นํ้ าในแมน้ํ าไนลก็จะเหือดแหงไป
แมน้ํ าจะแหงสนิทไป
๖ พวกคลองตางๆก็จะเน าเหม็น
พวกลําธารของอียิปตก็จะคอยๆเหือดแหงไป
พวกตนกกและตนออก็จะเนาไป
๗ พวกพืชริมแมน้ํ าไนลจะหายไป
ทุก อยางที่หวานไปตลอดแนวของแมน้ํ า ไนล
ก็จะเหี่ยวแหง ถูก ลมพัด ไปและสูญหาย
ไป
๘ ชาวประมงจะเศราโศกเสียใจ
ทุก คนที่ตกเบ็ดในแมน้ํ า ไนลจะรองไหครวญ
คราง
และทุกคนที่ทอดแหในนํ้ าจะทอแทไป
๙ คนงานที่หวีปานจะสิน
้ หวัง
รวมทัง้ คนที่ทอผาลินินดวย
๑๐ พวกชางทอผาของพวกเขาจะหดหูใจ
คนพวกนัน
้ ที่ทํางานรับจางก็จะเศราใจ
๑๑ พวกผูนําของเมืองโศอันนี่ โคตรโงเลย
พวก ที่ ปรึกษาอันชาญ ฉลาดของ ฟาโรหก็ให
คําแนะนํ าที่โงๆ
พวกแกพูดกับฟาโรหไดยังไงวา
“ผมเป็ นคน หนึ่งในพวก ชาญ ฉลาดเป็ นเชื้อ
สายของพวกกษัตริยโบราณ”
๑๒ อียิปต เอย คน ฉลาดของ เจาหาย ไป ไหน
หมดแลว
ใหพวก เขามาบอกกับ เจา และเปิ ด เผยให
เจา รูสิ วาพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ มี
แผนการตอตานอียิปตไวอยางไรบาง
๑๓ พวกผูนําของโศอันถูกหลอก
และพวก ผูนําของ เมมฟิ สโดน หลอก ลวงไป
แลว
พวกที่เป็ นหิน มุม เอกของ เผา ตางๆของ
อียิปตไดนําอียิปตหลงทางไป
๑๔ พระ
ยาหเวหไดเทวิญญาณแหงความ
สับสนเขาไปในพวกเขา
แลวพวก เขาทําใหอียิปตเดิน โซเซ ไปในทุก
เรื่องที่ ทํา เหมือนคน เมาเดิน โซเซและ
ลื่นลงไปในอวกของมัน
๑๕ ไมมีใครสามารถทําอะไรเพื่อชวยอียิปตได
ไมวาเขาจะเป็ นหัวหรือหาง

อิสยาห ๑๙:๑๖

จะเป็ นคน สําคัญหรือไม สําคัญ *ก็ชวย ไม ได
ทัง้ นัน
้
๑๖ ในเวลานั น
้ คนอียิปตจะเป็ นเหมือนกับ
ผู หญิงตัว สัน
่ เทิม
้ และกลัว เมื่อพระ ยาหเวห
ผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ เงื้อ มือ ขึ้นจะฟาดพวก เขา
๑๗ แผน ดินของยู ดาหจะกลายเป็ นที่ นา หวาด
กลัวสําหรับ อียิปต พูด ถึงคน ยู ดาหเมื่อ ไหร
คนอียิปตก็เกิดความกลัวเมื่อ นัน
้ เพราะพระ
ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ ไดวางแผนตอ ตาน
อียิปต
๑๘ ในเวลา นั น
้ จะมี อยูหา เมืองในแผน ดิน
อียิปตที่พูดภาษาของคนคานาอัน †และพวก
เขาจะสาบานที่ จะจงรักภักดีตอพระ ยาหเวห
ผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ และเมืองหนึ่งในหา เมืองนัน
้
จะถูกเรียกวา “เมืองแหงดวงอาทิตย” ‡
๑๙ ใน เวลา นั น
้ จะมีแทน บูชาแทน หนึ่ง
สําหรับพระ ยาหเวหในทามกลางแผน ดิน
อียิปต และมีอนุสาวรียเพื่อเป็ น เกียรติให กับ
พระยาหเวหตรงพรมแดนของอียิปต ๒๐ มัน
จะเป็ นเครื่อง เตือน ใจและพยานในแผน ดิน
อียิปตถึงพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ เมื่อ
ผูคนรองขอความชวยเหลือจากพระยาหเวห
เพราะถูก กดขี่ขมเหงจาก ศัตรูของพวก เขา
พระองคก็จะสงผู ชวย ให รอดมา ใหพวก เขา
และผู ชวย นัน
้ จะมาสูเพื่อพวก เขาและชวย
ใหพวก เขา รอด ๒๑ พระ ยาหเวหจะสอนคน
อียิปตเกี่ยว กับพระองค และคน อียิปตก็จะ
ได รูจักพระองคในเวลานัน
้ และพวกเขาก็จะ
ไดมานมัสการพระองค ถวายเครื่องบูชาและ
ของ ขวัญ ตางๆและพวก เขาก็บนบานและ
แกบนตอ พระ ยาหเวห ๒๒ พระ ยาหเวหจะตี
สอนอียิปต ทัง้ ตี สอนและ รักษา พวก เขาจะ
หัน มาหาพระยาหเวหและพระองคก็จะฟั งคํา
อธิษฐานของพวกเขาและรักษาพวกเขา
๒๓ ใน เวลา นั น
้ ก็จะมีทางหลวงจาก อียิปต
ไปอัส ซีเรีย ¶คน อัส ซีเรียจะเขา มาที่ อียิปต
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อิสยาห ๒๐:๖

และคนอียิปตก็จะเขาไปที่อัส ซีเรีย แลวพวก
เขาก็จะนมัสการพระเจาดวยกัน
๒๔ ใน เวลา นั น
้
อิสราเอลจะมารวม กับ
อียิปตและ อัส ซีเรีย เป็ นสาม ชนชาติดวย
กัน พวก เขาจะเป็ นพระพรใน โลก นี้ ๒๕ พระ
ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ จะอวยพรพวก เขาวา
“อียิปต เราจะอวยพรเจา เจาเป็ นคนของเรา
อัส ซีเรีย เราจะอวยพร เจา เจาเป็ นผล งาน
จากมือ ของ เรา อิสราเอล เราจะอวยพร เจา
เจาเป็ นทรัพยสมบัติของเรา”
อัสซีเรียจะชนะอียิปตและเอธิโอเปี ย
๑ ในปี ที่กษัตริยซาร

§แหงอัส

๒๐ ซีเรียได สงแมทัพ ใหญของ เขามาที่
กอน

อัช โดด และเขาไดตอสูกับเมือ งอัช โดดและ
ยึดเมือง นัน
้ ไว ได ๒ ในชวง เวลา นัน
้ พระ
ยาหเวหสง ขาวสารโดยผาน ทางตัวอยางของ
อิสยาหลูกชายของอามอส พระองคพูดกับอิส
ยาหวา “ไปถอดผากระสอบ นัน
้ ออก จากตัว
เจา และถอดรองเทาสานดวย” แลวอิสยาหก็
ทํา ตามนัน
้ เขาจึงเดิน เทา เปลาไปมาสวมแต
กางเกงชัน
้ ใน
๓ พระ ยาหเวหพูด วา “อิส ยาหผูรับ ใชของ
เราเดิน เทา เปลาสวมแตกางเกง ชัน
้ ในเป็ น
เวลาสามปี นี่เป็ นสิ่งเตือนใจและรางบอกเหตุ
ให กับอียิปตและเอธิโอเปี ย **๔ เพราะกษัตริย
ของ อัส ซีเรีย จะจับคน อียิปตไปเป็ น เชลย
และกวาดตอนชาวเอธิโอเปี ย ไป ทัง้ คนหนุม
สาวและคนแก เปลือยกายและเทาเปลา เปิ ด
กนให เห็น ทําใหอียิปตอับอายยิ่ง นัก ๕ คน
เหลา นัน
้ ที่ฝากความ หวังไว กับเอธิโอเปี ย
และมีความมัน
่ ใจในอียิปต จะตองตกใจกลัว
และผิดหวัง”
๖ ใน เวลา นั น
้ คนที่อาศัย อยูแถบ ทะเลจะ
พูด วา “ดู สิ วาเกิด อะไร ขึ้นกับคน พวก นัน
้ ที่
เป็ นความหวังของเรา เราอุตสาหวิ่งหนีไปขอ
ความชวยเหลือจากพวกเขา เพื่อจะไดชวยกู

*๑๙:๑๕

คนสําคัญหรือไมสําคัญ หรือแปลตรงๆไดวา “จะเป็ นกิ่งปาลมหรือกก”

†๑๙:๑๘

ภาษาของคนคานาอัน ก็คือภาษาฮีบรู ที่คนยิวใชพูดกัน

‡๑๙:๑๘

เมืองแหงดวงอาทิตย เมือง นี้คงเป็ นเมือง โอน (เฮ ลิ โอ โปลิส) มีเสียงคลาย กับ
“เมืองแหงความพินาศ”
¶๑๙:๒๓
§๒๐:๑

อัสซีเรีย เป็ นชนชาติที่มีอํานาจ ตัง้ อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอล
ซารกอน เป็ นกษัตริยของอัสซีเรียในชวงปี ๗๒๑-๗๐๕ กอนพระเยซูมาเกิด

**๒๐:๓

เอธิโอเปี ย หรือเรียกอีกอยางวา “คูช” เป็ นเมืองหนึ่งในแอฟริกา ใกลกับทะเลแดง

อิสยาห ๒๑:๑
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พวก เราให พนจากกษัตริยอัส ซีเรีย แลว ทีนี้
พวกเราจะหนีรอดไปไดยังไง”
ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับบาบิโลน
๑ นี่ คือขาวสารเกี่ยวกับบาบิโลน *

๒๑ มีสิ่งหนึ่งมาจากทะเลทราย

เหมือนกับพายุใหญพัดมาจากเนเกบ
มันมาจากดินแดนอันนาสะพรึงกลัว
๒ ผมไดเห็นนิ มิตที่เลวราย ในนิ มิตนั น
้
ผมเห็นพวกคนทรยศกําลังหักหลังเจา
ผมเห็นพวก ผู ทําลายกําลังยึดทรัพยสมบัติ
เจา
พระยาหเวหวา “เอลาม ขึ้นไปโจมตีเลย
มีเดีย โอบลอมโจมตีบาบิโลนเลย
เราจะหยุดเสียง รองครวญ ครางของชนชาติ
ทัง้ หลายที่บาบิโลนกอขึ้น”
๓ เมื่อผมเห็นสิ่ง ที่เกิด ขึ้น นั น
้ ทําใหผม เจ็บ
ปวดไปทัว
่ ทอง
อยางกับผูหญิงเจ็บตอนคลอดลูก
สิ่งที่ผมไดยินมาทําใหผมวุนวายใจ
สิ่งที่ผมเห็นมาทําใหผมหวาดกลัว
๔ จิตใจของ ผมหมุน ติว
้ ไป หมด ผมตัว สัน
่
งันงกไปดวยความกลัว
คํ่าคืนอันแสน หวานของ ผมกลับทําใหผม
กลัวจนตัวสัน
่
๕ พวกเขาตัง
้ โตะ
ปูพรม
กินและดื่มกัน
แลวมีคนรองวา ลุก ขึ้น พวกแมทัพนายกอง
ทัง้ หลาย
เตรียมโลสําหรับรบ
๖ พระ ยาหเวหบอก กับ ผมวา “ไป ตัง
้ ทหาร
ยามคนหนึ่ง
เมื่อเขาเห็นอะไร ก็ใหมารายงาน
*๒๑:๑

อิสยาห ๒๑:๑๓

๗ เมื่อเขาเห็นพวกรถรบลากดวยมาเป็ นคูๆ

คนขี่ลา คนขี่อูฐ
ใหเขาตื่นตัวเต็มที่
ใหระวังอยางเต็มที่”
๘ แลวทหาร ยาม †ก็รองวา “ขา แตองคเจา
ชีวิตขาพเจายืนเฝ า ยามอยูบนหอคอย
ทุกวัน
และขาพเจายืนอยูประจําที่ทุกคืน
๙ ดูสิ มีรถรบคันหนึ่ งที่ลากดวยมาคูหนึ่ ง
แลวคนบนรถรบนัน
้ รองตะโกนวา
‘บาลิโลนลมสลายแลว ‡มันลมสลายแลว
และพวก รูป ปั ้ นเทพเจาของ มันทัง้ หมดก็ถูก
ทําลายแตกเป็ นชิน
้ ๆอยูบนดิน’”
๑๐ คนของเราเอย พวกเจาที่ถูกนวด พวกเจา
ที่ถูกฝั ดรอน
์ งั ้
ผมไดยินอะไรมาจากพระยาหเวหผูมีฤทธิท
สิน
้ พระเจาแหงอิสราเอล
ผมก็ประกาศไปอยางนัน
้
ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับดูมาห
๑๑ นี่ เป็ นขาวสารเกี่ยวกับดูมาห ¶

มีคนหนึ่งเรียกผมจากเมืองเสอีร
“ยาม คืนนี้มีขาวอะไรจากดูมาหไหม
ยาม คืนนี้มีขาวอะไรไหม”
๑๒ ทหารยามตอบวา
“ผาน ไปวัน หนึ่งกับคืน หนึ่ง แลวไมมีขาว
อะไรเลย §
ถาอยากจะถาม
คอยกลับมาถามใหมนะ”
ขาวสารของพระเจาถึงอาระเบีย
๑๓ นี่ คือขาวสารเกี่ยวกับอาระเบีย *

ขบวนพอคาจากเดดานเอย

บาบิโลน หรือแปลตรงๆไดวา “ทะเลทรายใกลๆทะเล”

†๒๑:๘

ทหารยาม คํา นี้อยูในฉบับฮีบรูฉบับ หนึ่งที่พบในถํ้า คุม รัน แตฉบับฮีบรูทีนิยมใช กัน
เขียนวา สิงโต
‡๒๑:๙ บาลิ โลนลม สลายแลว อัส ซีเรียมีชัยชนะเหนื อบาบิ โลนในปี ๖๘๙ กอนพระเยซูมา
เกิด
¶๒๑:๑๑

ดู มาห เป็ นคําในภาษาฮีบรู หมายถึง “เงียบ” หรืออาจจะเป็ นชื่อของแหลง นํ้ าแหง
หนึ่งในทะเลทรายในประเทศอาระเบียทางเหนือ ที่โดนอัสซีเรียยึดไป ในปี ๖๘๙ กอนพระเยซู
มาเกิด
§๒๑:๑๒ ไมมีขาวอะไรเลย คงหมายถึงวาเมืองดู มาหถูก ยึด แลวไมมี ใครหนี ออกมาสง ขาว
ได ขาวก็เลยเงียบตามชื่อเมือง (ดูมาห)
*๒๑:๑๓

อาระเบีย หรือ “ดินแดนที่วางเปลา”

อิสยาห ๒๑:๑๔
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เจาจะคาง คืนอยูตาม พุม ไมในทะเล ทรายอา
ระเบีย
๑๔ ชาวแผนดินเทมาเอย
ใหเอานํ้ าออกมาใหคนที่หิวกระหายดวย
ใหเอาขนมปั งออกมาเลีย
้ งคนที่ลภ
ี้ ัยดวย
๑๕ เพราะพวกเขาไดหนี จากคมดาบมา
หนีจากดาบที่ชักจากฝั กพรอมฟั นแลว
หนีจากคันธนูที่งางพรอมยิงแลว
หนีจากการสูรบอยางหนัก
๑๖ องคเจาชีวิต พูดกับ ผมอยาง นี้ วา “ใน
หนึ่ง ปี ตรง เผงอยาง กับที่ลูกจางนับ เวลาที่
์ รีทงั ้ หมดของ เคด
เขาตกลงจะ ทํางาน ศักดิศ
†
๑๗
าร จะจบสิน
้ ไป
จํานวนนักรบแมน ธนูใน
กองทัพ เคดารจะเหลือ น อยมาก” เพราะพระ
ยาหเวห พระเจาของอิสราเอลไดลัน
่ คําพูดไป
แลว
ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับเยรูซาเล็ม
๑ นี่ คือขาวสารเกี่ยว

๒๒ นิมิต

กับหุบเขาแหง

‡

เกิดอะไรขึ้นกับเจาทุกคน
ถึงไดข้ น
ึ ไปบนดาดฟ ากัน
๒ ทําไมพวกเจาถึงไดโหรองกันใหญ
ทําไมทัง้ เมืองถึงสงเสียงวุนวายอยางนี้
ทําไมพวกเจาถึงยังมีหน ามาเฉลิมฉลองกัน
ถึงคนของเจาไมไดตายดวยดาบในสนามรบ
แตก็ตองมา ตายดวยความ อดอยากและโรค
ระบาด
๓ พวกผูนําของเจาตางก็พากันหนี ไปดวยกัน
แตพวก เขาก็ถูก จับ หมด ไมมีแมแตคัน ธนู
ติดตัว
พวกเจาที่ไปแอบซอนก็ถูกจับมาพรอมๆกัน
ถึงแมพวกเจาจะหนีไปไกลแลวก็ตาม
๔ ดังนั น
้ ผมถึงพูดวา “อยามองผม
ใหผมรองไหอยางขมขื่น
ไม ตองพยายามมาปลอบโยน ผมในเรื่อง ที่
พวกคนที่ผมรักถูกทําลาย”
๕ พระยาหเวห องคเจาชีวิตผูมีฤทธิท
์ ัง้ สิน
้ ได
เลือกวันหนึ่งไวแลว

†๒๑:๑๖
‡๒๒:๑
¶๒๒:๘
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ในวันนัน
้ มีการจลาจลเหยียบยํ่ากันและความ
สับสนวุนวายขึ้นในหุบเขาแหงนิมิต
กําแพงเมืองถูกทําลายลง
และคนใน หุบเขาไดรองขอความ ชวย เหลือ
จากคนที่อยูบนภูเขา
๖ คนเอลามไดหยิบเอาคันธนูของตน
ขึ้น รถรบและขึ้น มา และทหารจากคีรเตรียม
โลไวพรอม
๗ ตอนนั น
้ พวกหุบเขาที่ ดี ที่สุดของทานเต็ม
ไปดวยรถรบ
และทหารมาก็เขาประจําที่อยูตรงประตูเมือง
๘ แตพระองคไดเอาการ ปกป องคุมครองของ
ยูดาหไป
ในเวลานัน
้ พวกเจาไดไววางใจในอาวุธที่เก็บ
ไวที่วังป า ¶
๙ พวกเจาไดตรวจดูชองโหวหลายแหงตรง
กําแพงเมืองของดาวิด พวกเจาไดเก็บ สะสม
นํ้ าที่เอา มาจากสระ นํ้ าดาน ลาง ๑๐ พวก เจา
ไดนับจํานวน บานของเยรูซาเล็มและไดร้ อ
ื
บานไปหลาย หลังเพื่อเอา อิฐมาซอมแซม
กําแพง ๑๑ พวก เจาไดสรางที่ กัก เก็บ นํ้ าใน
ซอกระหวางกําแพงดานนอกกับ ดานใน เพื่อ
รับ นํ้ าที่ไหล ลง มาจากสระ เกา แตพวก เจา
กลับ ไม ไดไว วางใจในผู นัน
้ ที่ สรางเมืองนี้ข้ น
ึ
มา พวก เจาไม ไดนับถือผู นัน
้ ที่ไดออกแบบ
มันนานมาแลว
๑๒ ใน วัน นั น
้ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตผู มี
ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ เรียกใหคน รองไหและโศก
เศรา
เรียกใหคน โกน หัวและใสเสื้อผากระสอบไว
ทุกข
๑๓ แตดูสิ ผูคนกลับจัดงานเลีย
้ งฉลองกัน
ฆาวัวฆาแกะ
กินเนื้อและดื่มเหลาองุนกันอยางสนุกสนาน
และพูด กัน วา “พวก เรามา กินและ ดื่มกัน
เถอะ
เพราะพรุงนี้เราก็จะตายกันแลว”
๑๔ พระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทง
ั ้ สิน
้ เปิ ด เผยสิ่ง นี้
ใหผมไดยินกับหูวา

เคดาร เมืองทางตะวันออกของอิสราเอล

หุบเขาแหงนิ มิต นี่คงเป็ นหุบเขาหนึ่งใกลเมืองเยรูซาเล็ม

วังป า หรือ ตึกเบธ ฮายาราห เป็ นตึกหนึ่งที่กษัตริยโซโลโมนสรางขึ้น เพื่อเก็บอาวุธ
และทรัพยสมบัติ ดูเพิ่ม เติมไดจาก ๑ พงศ กษัตริย ๗:๒-๕; ๑๐:๑๗ สาเหตุที่เรียกวา “วัง ป า”
เพราะทัง้ ตึกมีแตเสาที่ทําจากตนสนมากมาย
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“บาปที่พวก เจาทํา นี้จะไม ได รับการ อภัย แน
ตราบเทาวันตาย”
์ งั ้ สิน
พระยาหเวหองคเจาชีวิตผูมีฤทธิท
้ ไดลน
ั่
คําพูดไวอยางนัน
้
ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับเชบนา
องคเจาชีวิต ผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้
สิน
้ พูด วา “ใหไปหานาย คน นี้ คือเช บนาผู
ดูแลวัง ๑๖ ใหบอกกับ เขาวา ‘เจามาทํา อะไร
ที่ นี่ เจามี ญาติที่ถูก ฝั งอยู ที่ นี่ หรือ เจาถึง ได
สกัดหลุมฝั งศพใหกับตัวเองที่นี่ สกัดหลุมฝั ง
ศพซะ สูงเลย นะ เจาสกัดที่พักอัน สงบในหิน
ผานัน
้ อยางนัน
้ หรือ’
๑๗ เจา
ดูสิ พระ ยาหเวหกําลังจะขวาง
เจาออก ไปอยาง แรง พระองคกําลังจะจับ
เจาไว แนนๆ ๑๘ และพระองคก็จะมวน เจา
ให แนนๆและขวาง เจาออก ไปเหมือน กับ
ลูกบอล เขาไปในแผน ดินที่ กวาง ขวาง เจา
จะตายที่ นัน
่ และพวกรถรบที่เจา ภูมิใจหนัก
หนาก็จะถูก ทิง้ ไวที่ นัน
่ ดวย เจาไดนําความ
อับอาย ขาย หน ามา ใหกับครัว เรือนของ นาย
เจา ๑๙ พระ ยาหเวหพูด วา ‘เราจะผลัก เจา
ออกจากตําแหนงที่ สําคัญของ เจา และเจาก็
จะถูก กระชากลงจากตําแหนงของเจา ๒๐ ใน
วัน นัน
้ เราจะเรียกผูรับ ใชของเรามาคือ เอลี
ยาคิ มลูกของฮิ ล คี ยาห ๒๑ เราจะเอาเสื้อ คลุม
ของ เจาสวมให กับ เขา เราจะเอาผา รัด เอว
ของเจามารัดให กับ เขา และมอบอํานาจของ
เจาใหอยูใน มือ เขา และเขาจะเป็ น เหมือน
พอของคนที่อาศัย อยูในเมืองเยรูซาเล็มและ
ครอบครัวของยูดาหทัง้ หมด
๒๒ เราจะใหกุญแจวังของดาวิดกับ เขาและ
ความ รับ ผิด ชอบ นัน
้ จะตก อยูบน บาของ เขา
สิ่ง ที่เขาเปิ ด จะไมมี ใครปิ ด ได และสิ่ง ที่ เขา
ปิ ดก็จะไมมี ใครเปิ ด ได ๒๓ เขาจะเป็ นเหมือน
บัลลังกที่มี เกียรติสําหรับครอบครัวของ พอ
เขา เราจะทําใหเขา มัน
่ คงเหมือน กับหมุดที่
ตอก ไวในที่ มัน
่ คงแนน หนา ๒๔ แตน้ํ า หนัก
ทัง้ หมดของครอบครัว เขาก็จะแขวนอยู บน
เขา ทัง้ ลูก หลานและเครือ ญาติทัง้ หมด ที่
เปรียบ เหมือนถวย เล็กๆทัง้ หมดไป จนถึง
เหยือกใหญๆทัง้ สิน
้ ก็จะแขวนอยูบนเขา’”
๒๕ ใน เวลา นั น
้ พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้
สิน
้ ไดบอกวา “หมุดที่ไดตอกไวในที่ที่มัน
่ คง
แนนหนานัน
้ จะหลุดออกมา มันจะถูกตัดและ
ตกลง มา และภาระทุก อยางที่แขวนอยู บน
๑๕ พระ ยาหเวห
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มันก็จะถูกทําลายไปหมด เพราะพระยาหเวห
ไดพูดไววาอยางนัน
้ ”
ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับ
เมืองไทระและดินแดนฟี นี เซีย
๑ นี่ คือขาวสารเกี่ยวกับเมืองไทระ

๒๓ เรือ บรรทุกทัง้ หลายของ ทาร ชิช
เอย
รองไหครํ่าครวญซะ
เพราะทาจอดเรือของเจาถูกทําลายหมดแลว
พวก เขาได ขาวเรื่อง นี้ในระหวางที่มาจาก
แผนดินไซปรัส
๒ พวก เจาที่อาศัย อยูตาม ชายฝั ่ ง ครํ่าครวญ
ซะ
พอคาของเมืองไซดอนเคยขามนํ้ าขามทะเล
มาทําใหเจารํ่ารวย
๓ ขาว สาลีแหงเมือง ชิ โหรในแถบ ลุม แมน้ํ า
ไนลสง มาทาง เรือผานทะเลอัน กวาง
ใหญ
ราย ไดของเมือง ไท ระมาจากการ เก็บ เกี่ยว
จากแถบลุมแมน้ํ าไนล
และไทระก็ไดกลาย เป็ นตลาด การ คาของ
ชนชาติตางๆ
๔ ไซดอนเอย เจาควรจะอับอาย
ป อมปราการของทะเลเอย
ทะเลไดพูดกับเจาวา
“ขาไมเคยเจ็บปวดคลอดลูก ขาไมเคยคลอด
ลูก
ขาไม เคยเลีย
้ ง ลูกจน เป็ น หนุม ขาไม เคย
เลีย
้ งลูกจนเป็ นสาว”
๕ เมื่อขาวพวกนั น
้ มาถึงอียิปต
พวก เขาจะเป็ น ทุกขเพราะขาวที่เกี่ยว กับ
เมืองไทระนัน
้
๖ พวกเจาที่อาศัยอยูตามชายฝั ่ งทะเล
ใหรองไหครํ่าครวญและใหข้ น
ึ เรือหนี ไปเมือง
ทารชิชเถิด
๗ นี่ หรือเมือง ไท ระที่เคย เป็ นเมืองที่พวก เจา
ภูมิใจนักหนาซึ่งเป็ นเมือง เกา แกที่มี มา
ชานานแลว
เป็ นเมืองที่เคยสง คนไป สรางอาณานิคม ทัง้
หลายในแดนไกล
๘ ไทระเคยมีอํานาจแตงตัง
้ พวกกษัตริยได
พวกนัก ธุรกิจของไทระเคยได รับการยกยอง
อยางกับเป็ นเจาชาย
พวก พอคาของ ไท ระเคย เป็ นพวกที่ได รับ
เกียรติมากที่สุดในโลก
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ใครไดบังอาจวางแผนตอ ตานเมือง ไท ระ
อยางนี้
๙ พระยาหเวห ผม
์ ัง้ สิน
ู ฤ
ี ทธิท
้ เป็ นผูวางแผนนี้
เอง
์ รี ทัง้ หมดของ
เพื่อทําลายความ หยิ่งในศักดิศ
มัน
เพื่อทําใหผูมีเกียรติทุกคนในโลกขายหน าไป
๑๐ พวกเรือทัง
้ หลายของทารชิชเอย
ขามกลับไปยังแผนดินของเจาไดแลว
เจาจะมาใชที่นี่เป็ นทาเรือไมไดอีกแลว *
๑๑ พระองคไดย่ น
ื มือของ พระองคออกเหนือ
ทะเล
พระองคเขยาอาณาจักรตางๆ
พระ ยาหเวหออก คํา สัง่ ให ทําลายพวก ป อม
ปราการของคานาอัน †
๑๒ พระองคพูดวา
“ไซดอนสาวพรหมจรรยเอย เจาจะถูกขมขืน
เจาจะไมช่ น
ื ชมยินดีอีกตอไป
ลุกขึ้น ไปที่ไซปรัสสิ
แตทน
ี่ ัน
่ ก็จะไมมีที่ใหเจาหยุดพักเหมือนกัน”
๑๓ ดู แผน ดินของคนบาบิ โลนสิ เป็ นชนชาตินี้
แหละ ไมใชคนอัสซีเรีย
ที่ทําใหไทระเป็ นที่อยูของสัตวปา
พวก เขากอเนิน ดินขึ้น มาบุก โจมตีปอม
ปราการ
พวก เขารื้อวัง ตางๆทิง้ ไป พวก เขาทําใหมัน
กลายเป็ นซากปรักหักพัง
๑๔ เรือ บรรทุกทัง
้ หลายของ ทาร ชิ ช เอย
รองไหครํ่าครวญซะ
เพราะทาจอดเรือของเจาถูกทําลายหมดแลว
๑๕ ใน เวลา นั น
้ ไทระจะถูก ลืม ไปเป็ น เวลา
เจ็ดสิบปี
นานเทากับชัว
่ ชีวิตของกษัตริยหนึ่ง องค
พอจบเจ็ดสิบปี นัน
้ แลว ไทระก็จะเป็ นเหมือน
โสเภณีในเพลงที่รองวา
๑๖ “หญิงโสเภณีที่ถูกลืมเอย
เอาพิณขึ้นมาและเดินไปใหทัว
่ เมือง
เลนพิณนัน
้ ใหเพราะๆรองเพลงหลายๆเพลง
เพื่อผูชายจะไดจดจําเจาได”
๑๗ เมื่อเจ็ดสิบปี นั น
้ จบไปแลว พระยาหเวห
ก็ จะ มาฟื้ นฟูเมือง ไท ระ แลวไทระก็จะกลับ
มาคาขาย อีก และเธอก็จะขายตัวให กับ
อาณาจักรทุก แหงบนแผน ดิน โลกนี้ ๑๘ แต วา
*๒๓:๑๐
†๒๓:๑๑
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สินคาและ ราย ไดของ หลอน หลอนจะถวาย
ให กับพระยาหเวห หลอนจะไม ไดเก็บ สะสม
กําไรของ หลอนเอา ไวใช เอง แต สินคาของ
หลอนจะกลาย เป็ นอาหารอยาง เหลือเฟื อ
และเสื้อผาอยาง ดีสําหรับพวก นักบวชที่ อยู
ตอหน าพระยาหเวห
พระเจาจะลงโทษอิสราเอล
๑ ดูสิ

๒๔ โลก นี้ แลวและปลอย ใหมันรกราง

พระ ยาหเวหกําลังจะทําลาย

วางเปลา
พระองคจะทําใหพ้ น
ื ผิว โลกบิด เบีย
้ ว ไปและ
ทําใหพลเมืองของมันกระจัดกระจายไป
๒ เรื่องนี้ จะเกิด ขึ้นกับ ทุก คนเหมือนกัน หมด
ไมวาจะเป็ นคนทัว
่ ไปหรือนักบวช
ไมวาจะเป็ นทาสหรือเจานาย
ไมวาจะเป็ นสาวใชหรือนายผูหญิง
ไมวาจะเป็ นคนซื้อหรือคนขาย
ไมวาจะเป็ นคนยืมหรือคนใหยืม
ไมวาจะเป็ นเจาหนี้หรือลูกหนี้
๓ โลกจะถูก ทําลายลงอยางราบคาบทุก สิ่ง ทุก
อยางจะถูกปลนไปจนเกลีย
้ ง
เพราะพระยาหเวหไดพูดไววาอยางนี้
๔ โลกก็จะแหงแลงและเหี่ยวเฉาไป
โลกก็จะออนกําลังลงและเหี่ยวเฉาไป
ฟ าสวรรคก็จะออนแอไปพรอมกับโลก
๕ ผู ที่อาศัย อยูใน โลกไดทําใหแผน ดินแปด
เปื้ อนไปในสายตาพระเจา
พวก เขาไดฝาฝื นกฎ ตางๆและละเมิดคํา สัง่
ทัง้ หลาย
และหัก ทิง้ คํามัน
่ สัญญานิ รัน ดรที่ เขากับ
พระเจามีตอกัน
๖ เพราะอยางนั น
้ โลกก็ถูกคําสาปกลืนกิน
และคน ที่อาศัย อยูใน โลกก็ถูก ลงโทษเพราะ
ความผิดของพวกเขา
ดัง นัน
้ ผู ที่อาศัย อยูในโลกจึง ไดรอยหลอไป
เหลือไมกี่คน
๗ เหลาองุนใหมก็เศราโศกเสียใจ
เถาองุนก็ออนแอไป
ทุกคนที่เคยราเริงก็ครวญคราง
๘ การเฉลิมฉลองกันดวยกลองไดหยุดไป
เสียงของคนที่ดีอกดีใจก็ไมมีอีกแลว
การเฉลิมฉลองดวยพิณก็ไดหยุดไป

ขอนี้ในภาษาฮีบรูเขาใจยาก ที่แปลอยางนี้สวนหนึ่งมาจากแปลกรีกโบราณ
คานาอัน แผนดินของคนคานาอัน รวมถึงอิสราเอล เลบานอนและซีเรีย
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๙ พวกเขาไม ด่ ม
ื เหลา องุนพรอมกับรองเพลง

อีกแลว
รสชาติเบียรก็ขมเกินไปสําหรับคนที่ด่ ม
ื มัน
๑๐ เมืองแตกกระจายและสับสนอลหมานไป
บานทุกหลังก็ปิดไมใหคนเขา
๑๑ ตามทองถนนก็มีเสียงรองเพราะขาดเหลา
องุนดื่ม
ความสนุกสนานไดจางหายไป
ความยินดีของโลก *ถูกกวาดตอนไป
๑๒ ในเมืองไม เหลืออะไร เลยนอกจากความ
รกรางวางเปลา
ประตูเมืองก็โดนกระหนํ่ าซะเละไปหมด
๑๓ มันจะเป็ นอยางนี้ ในศูนยกลางของโลก †
ทามกลางชนชาติทัง้ หลาย
จะเป็ นเหมือนตอน ที่กิ่งตน มะกอกถูก ตีไป
แลวในชวงเก็บเกี่ยว
หรือตอน ที่เหลือองุนไม กี่ ลูกตอน ที่ฤดู เก็บ
เกี่ยวองุนผานไปแลว
๑๔ คนที่เหลือเหลานั น
้ ตะโกนเสียงดัง
พวก เขารองสรรเสริญความ ยิ่ง ใหญของพระ
ยาหเวหอยางมีความสุข พวกเขารองวา
๑๕ “ตะโกนจากตะวัน ตก
เฉลิมฉลองใน
ทางตะวัน ออกถวาย เกียรติให กับพระ
ยาหเวห
ที่แถบชายฝั ่ งทะเลถวายเกียรติใหกับชื่อของ
พระยาหเวหพระเจาของอิสราเอล”
๑๖ พวก เราไดยินเสียง เพลงจากที่สุด ปลาย
โลกวา
“ถวายเกียรติใหกับพระองคผูสัตยซ่ อ
ื นัน
้ ”
แตผมพูด วา “ผมกําลังจะ ตาย ผมกําลังจะ
ตาย
ผมรูสึกอับอายขายหน า
เพราะพวกที่ทรยศไมสัตยซ่ อ
ื
พวกทรยศ ไมสัตยซ่ อ
ื เลย”
๑๗ คนที่อาศัยอยูในโลกเอย
ถึง เวลาที่เจาจะ ตองตื่นตระหนก ตกใจ
ตกหลุมพรางและติดตาขายแลว
๑๘ คนที่วิ่ง หนี เสียงที่นา ตกใจ กลัวก็จะตกลง
ไปในหลุมพราง
และคน ที่ปีนขึ้น มาจากหลุมพรางก็จะติดตา
ขายอีก
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เพราะพวกชอง สวรรคทัง้ หลายถูก เปิ ดเท นํ้ า
ลงมา
และรากฐานตางๆของโลกก็สน
ั ่ สะเทือน
๑๙ โลกแตกออกเป็ นเสี่ยงๆ
โลกฉีกเป็ นชิน
้ ๆ
โลกสัน
่ สะเทือนอยางรุนแรง
๒๐ โลกสายโซเซเหมือนคนเมา
และมันเอนเอียงไปมาเหมือนเพิงใตพายุ
มันแบกความผิดของมันไวจนหนักอึ้ง
และมันก็ลมลงและจะไมมีวันลุกขึ้นมาไดอีก
ชัยชนะของพระยาหเวห
๒๑ ใน

เวลา นัน
้ พระ ยาหเวหจะลงโทษพวก
พระแหงดวงดาวบนสวรรคเบื้องบน
และพวกกษัตริยในโลกเบื้องลาง
๒๒ และพวก เขาจะถูกรวบรวมเหมือน กับ
นักโทษในหลุม
พวกเขาจะถูกขังไวในคุก
และหลัง จากนัน
้ อีก หลายวันพวกเขาก็จะถูก
ลงโทษ
๒๓ พระจันทรจะไดรับความอับอาย
พระอาทิตยจะถูกทําใหขายหน า
เพราะพระ ยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ จะ
ปกครองเป็ นกษัตริยบนภู เขา ศิ โยนใน
เมืองเยรูซาเล็ม
และสงา ราศีของ พระองคจะปรากฏตอ หน า
พวกผูอาวุโสของเมืองนัน
้
เพลงสรรเสริญพระเจา
๑ ขา

๒๕ พระเจาของผม

แตพระ ยาหเวห พระองคเป็ น

ผมจะยกยองพระองคและสรรเสริญพระนาม
ของพระองค
เพราะสิ่งนาทึ่งทัง้ หลายที่พระองคไดทํา
พระองคไดวางแผนพวก มันมา นาน แลวและ
พวกมันก็เกิดขึ้นจริงตามนัน
้
๒ พระองคทําใหเมืองกลาย เป็ นกอง ซาก ปรัก
หักพัง
พระองคทําลายเมืองที่มีปอมปราการลง
ป อมปราการของคนตางชาติก็ไม เป็ น เมือง
อีกตอไป

*๒๔:๑๑

ความ ยินดีของ โลก บาง ครัง้ ใชเรียก “เยรูซาเล็ม” ดูเพิ่ม เติมไดจาก หนังสือ
บทเพลงครํ่าครวญ ๒:๑๕ และสุดดี ๔๘:๓
†๒๔:๑๓

ศูนยกลางของโลก บางครัง้ ประโยคนี้หมายถึง “เยรูซาเล็ม” ดูไดจากหนังสืออิส
ยาห ๒:๒ เอเสเคียล ๕:๕
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และมันจะไมมีวันถูกสรางขึ้นมาอีกแลว
๓ ดังนั น
้ พวกชนชาติเขมแข็งจึงถวายเกียรติ
ใหกับพระองค
พวก เมือง ตางๆของ ชนชาติที่ โหด เหีย
้ มทัง้
หลายจะยําเกรงพระองค
๔ เพราะพระองคไดเป็ นที่ หลบ ภัยสําหรับ
คนจน
เป็ นที่ หลบ ภัยสําหรับคน ที่ขัดสนเมื่อเขา
เดือดรอน
เป็ นที่กําบังจากพายุ และเป็ นรมเงากันความ
รอน
เมื่อคน โหด เหีย
้ มโหม พัดเขา ใสเหมือน กับ
พายุในหน าหนาว
๕ หรือเหมือนกับความรอนในที่แหงแลง
พระองคหยุดเสียง เอะอะของพวก คนตาง
ชาติพวกนี้ลง
พระองคดับเสียง โห รองแหง ชัยชนะของคน
เหีย
้ มโหดลง
เหมือนกับที่เมฆดับความรอนลง

ขอ ใหพวก เราชื่นชมยินดีและมี ความ สุขเมื่อ
พระองคมาชวยกูพวกเรา”
๑๐ เพราะมือ ของ พระองคจะวางปกป องอยู
บนภูเขาของพระองค
แตพวกชาวโมอับจะถูกเหยียบยํ่าลงในที่ของ
พวกเขานัน
้ เหมือนกับฟางที่ถูก เหยียบ
ยํ่าลงในกองขี้
๑๑ และพวกชาวโมอับก็จะกางแขนของพวก
เขาในกองขีน
้ ัน
้ เหมือนกับนักวายนํ้ ากาง
แขนออกวายนํ้ า
พระ ยาหเวหจะกดความ หยิ่ง จองหองของ
พวก เขา ลง ถึง แมจะมี ฝี มือเกงกาจแค
ไหนก็ตาม
๑๒ ชาวโมอับ พระองคจะรื้อป อมปราการที่ สูง
ใหญของพวกเจา
ทําใหมันพังลง โยนลงกับพื้น คลุกฝ ุนไปเลย

พระยาหเวหจะจัดงานเลี ้ยงให
กับพวกผูรับใชของพระองค
๖ บนภูเขานี้ พระยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์ ทง
ั ้ สิน
้ จะ
จัดงานเลีย
้ งใหกับทุกชนชาติ
เป็ นงานเลีย
้ งที่มี อาหารเลิศ รสและเหลา องุน
ที่บมมาอยางดี
มีเนื้อที่ นุม นวลและเหลา องุนที่กรองตะกอน
แลว
๗ และบนภูเขา นี้ พระองคจะทําลายผาที่ คลุม
หน าคนทัง้ หลาย
ผาทอที่ครอบคลุมอยูเหนือทุกชนชาติ
๘ พระองคจะกลืน กินความ ตายตลอด ไปและ
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตจะเช็ด นํ้ าตา
จากทุกๆใบหน า
และพระองคจะขจัดความ อับอายที่คน ของ
พระองคไดรับใหหายไปจากทัง้ โลก
เพราะพระยาหเวหไดพูดไววาอยางนัน
้
๙ ในเวลานั น
้ ผูคนจะพูดวา
“ดูสิ นี่คือพระเจาของเรา
เรารอคอยพระองค
และพระองคก็ไดมาชวยกูพวกเราแลว
นี่ แหละพระ ยาหเวหผู ที่พวก เราได ตัง้ ตารอ
คอย

“พระเจาผู ชวย ให รอดของ เรา เป็ น เมืองที่
เขมแข็งของเรา
พระองคประทานกําแพงและป อมปราการ
ตางๆให *
๒ ใหเปิ ดประตูเมืองเถิด
เพื่อชนชาติที่ ดีที่จงรักภักดีตอ พระองคจะ ได
เขามา
๓ พระ ยาหเวหเจาขา
พระองคประทาน
สันติสุขแทจริงใหกับใจที่ พึ่ง พิงใน
พระองคนัน
้
เพราะพวกเขาไววางใจในพระองค
๔ ใหไววางใจในพระยาหเวหเสมอ
เพราะในพระยาหเวห พระยาหเวหนัน
้ แหละ
เจามีหินหลบภัยอันถาวร
๕ พระองคกดใหคน พวก นั น
้ ที่ อยูสูง เลิศ เลอ
ตกตํ่าลง
พระองคทําใหเมืองสูงสงลมลง
พระองคทําใหมันลมลงกับพื้นดิน
และพระองคก็โยนมันลงไปคลุกฝ ุน
๖ มีเทาเหยียบยํ่าไปบนมัน
คือเทาของคนที่ถูกกดขี่ขมเหง
คือยางเทาของคนที่ขัดสน”

*๒๖:๑

เพลงที่รองสรรเสริญพระเจา
๑ ในเวลานั น
้ จะมีการรองเพลงนี้ใน

๒๖ แผนดินของยูดาห

ขอนี้ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เรามีเมืองที่แข็งแรง พระเจาไดประทานความปลอดภัย
ให กําแพงและการป องกันตางๆ”
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คนของพระเจารองขอความชวยเหลือ
๗ ทางของคนดีถูกปรับใหราบเรียบ

ขาแตองคผูยุติธรรม พระองคทําใหถนนของ
คนดีนัน
้ ราบรื่น
๘ ขา แตพระ ยาหเวห พวก เราตัง
้ ตารอ คอย
พระองค
ใน ขณะ ที่เราเดินบนเสน ทางแหงคํา สัง่ ทัง้
หลายของพระองค
จิตวิญญาณของพวกเราอยากที่จะใหช่ อ
ื เสียง
และเกียรติของพระองคเพิ่มขึ้น
๙ จิต วิญญาณของ ขาพเจาใฝ ฝันถึงพระองค
ในตอนกลางคืน
จิต วิญญาณภายในตัว ขาพเจาแสวงหา
พระองคตอนรุงอรุณ
เพราะเมื่อการ ตัดสิน ตางๆของ พระองคเกิด
ขึ้นในโลกนี้
ชาวโลกเรียนรูที่จะใชชีวิตอยางถูกตอง
๑๐ ถาแสดงความเมตตาตอคนชัว
่ ชา
พวกเขาก็ไม เรียนรูที่ จะใช ชีวิตอยางถูก ตอง
หรอก
ถึง แมจะ อยูใน ดิน แดนที่คนใช ชีวิตอยาง ถูก
ตองกัน พวกคนชัว
่ ชาก็ยังทําตัวเลวราย
อยูดี
และพวก เขาก็ไม เห็นถึงความ ยิ่ง ใหญของ
พระยาหเวหดวย
๑๑ ขา แตพระ ยาหเวห พระองคเงื้อ มือขึ้น มา
เตรียมฟาด
แตพวกเขามองไมเห็น
ขอ ใหพวก เขาเห็นถึงความ รักอัน แรง กลา
ที่พระองคมีตอ คนของ พระองค ขอ ให
พวกเขาอับอายตอสิ่งที่เขาไดทํากับพวก
เรา
ขอ ใหเผา พลาญพวก เขาดวย ไฟที่พระองค
เตรียมไวสําหรับศัตรูของพระองค
๑๒ ขา แตพระยาหเวห ขอพระองคใหพวกเรา
อยูเย็นเป็ นสุขดวยเถิด
ทุก เรื่องที่เราได ทําสําเร็จ นัน
้ พระองคเป็ นผู
ทําใหมันสําเร็จเพื่อเรา
๑๓ ขาแตพระยาหเวห พระเจาของพวกเรา
พวกเจานายคนอื่นๆที่ไมใชพระองคไดครอบ
ครองเหนือพวกเรา
แตพวก เราให เกียรติกับชื่อ ของ พระองค
เทานัน
้
๑๔ คนตายจะไมมีชีวิตอยูอีก
และผีก็จะไมฟ้ ื นขึ้นมาอีก
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อยางนัน
้ ขอใหพระองคลงโทษและฆาทําลาย
พวกศัตรูของพวกเรา
ขอใหพระองคลบชื่อของพวกมันใหหมดไป
๑๕ แตขอใหพระองคเพิ่มพูนชนชาติของพวก
เรา
ขอใหพระองคเพิ่มพูนชนชาติของพวกเราให
มากขึ้น
ขา แตพระ ยาหเวห ขอ ใหพระองคได รับ
เกียรติ
ขอ ใหพระองคขยายเขตแดนของแผน ดิน
ทัง้ หมด
๑๖ ขา แตพระ ยาหเวห ตอน ที่พวก เราเดือด
รอน พวกเราแสวงหาพระองค
ตอนที่พระองคตี สอนพวกเรา พวกเราก็ รอง
ดวยความเจ็บปวด
๑๗ เหมือน กับผู หญิง ทองที่ดิน
้ ไป มาและ รอง
ดวยความเจ็บปวดเมื่อใกลคลอด
ขา แตพระ ยาหเวห พระองคทําใหพวก เรา
เป็ นอยางนัน
้
๑๘ พวกเราตัง
้ ทอง พวกเราดิน
้ ไปมา
พวกเราคลอดลูก คลอดแตลมออกมา
เราไมไดนําความรอดมาใหกับแผนดิน
และเราไม ไดคลอดพลเมือง ใหมออก มาให
กับโลก
๑๙ พระยาหเวหพูด วา “พวกคนที่ตายไปแลว
ของเจาจะมีชีวิตอยู พวกศพของคนของ
เราจะฟื้ นขึ้น
พวกเจาที่อาศัย อยูในฝ ุน เอย ตื่น ขึ้น มา รอง
เพลงอยางมีความสุขเถิด
เพราะพวก เจาจะงอก ขึ้น มาเหมือนพืชที่
ปกคลุมไปดวยนํ้ าคางในตอนเชา
และผืน ดิน นี้จะคลอดคน เหลา นัน
้ ที่ตาย ไป
แลวออกมา”
ใหอดทนคอยความยุติธรรม
๒๐ มา เถิด

คน ของ เราเขาไปในหอง สวน ตัว
และปิ ดประตูซะ
ซอน ตัวสัก พักจนกวาความ โกรธของ พระ
ยาหเวหจะผานพนไป
๒๑ เพราะพระ ยาหเวหกําลังออก มาจากสถาน
ที่ของพระองค
เพื่อมาลงโทษชาว โลกสําหรับความ ผิด บาป
ของพวกเขา
โลก นี้ก็จะเปิ ดโปงให เห็นถึงเลือดที่เคย หลัง่
บนมัน
และมันก็จะไมปกปิ ดคนที่ถูกฆาอีกตอไป
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๑ ในเวลานั น
้

๒๗ เลวีอาธาน

พระยาหเวหจะลงโทษ

*

พญานาคตัวนัน
้ ที่กําลังหนีไป
ดวย ดาบที่ ยิ่ง ใหญทรง พลังและทําลายลาง
ของพระองค
เลวีอาธานเป็ นพญานาคที่คดเคีย
้ วไปมา
พระองคจะฆาพญานาคตัวนัน
้ ที่อยูในทะเล †
พระเจาจะชวยกูอิสราเอล
๒ ในเวลานั น
้ จะมีสวนองุนที่นา ชื่นชมอยูสวน

หนึ่ง
ใหรองเพลงเกี่ยวกับสวนองุนนัน
้ กันเถอะ
๓ “เรา ยาหเวห เป็ นคนเฝ าดูแลมันเอง
เรารดนํ้ ามันสมํ่าเสมอ
เราเฝ ามันทัง้ วันทัง้ คืน
เพื่อจะไดไมมีใครมาทํารายมัน
๔ เราไมไดเคียดแคนมัน
แตถามันเกิด หนามและ หญา คาขึ้น มาให กับ
เรา
เราก็จะบุกเขาไปสูรบกับพวกมัน
และจะเผาพวกหนามและหญา คาพวกนัน
้ ทิง้
ใหหมด
๕ อยางนั น
้ ใหมันมาหาเราเพื่อใหเราปกป อง
ใหมันทําสัญญาสงบศึกกับเรา
ใหมันทําสัญญาสงบศึกกับเราดีกวา”
๖ ในวัน เหลา นั น
้ ที่ จะมาถึง คนของยาโคบจะ
หยัง่ ราก
คนของอิสราเอลจะผลิดอกและแตกหนอ
และทัง้ โลกจะเต็มไปดวยผลของพวกเขา
๗ พระองคตีอิสราเอลเหมือน กับที่พระองคตี
คนที่ตีอิสราเอลหรือ
คน อิสราเอลถูก ฆาเทากับคน ที่ฆาพวก เขา
ถูกฆาหรือ
๘ พระองคไดดําเนิ น
คดีของ พระองคกับ
อิสราเอล
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พระองคขับ ไล ไส สงอิสราเอลออก ไปดวยลม
พายุของพระองคอยางกับวันที่ลมตะวัน
ออกพัดมา
๙ ดวยวิธี นี้ ความผิด บาปของอิสราเอลจะได
รับการอภัย
แลว นี่จะ เป็ นผลของการ ขจัด บาปของ พวก
เขานัน
้ ดวย
คือแทน บูชาหินที่พวกเขาสรางให กับเทพเจา
ทัง้ หลาย จะถูกบดใหเป็ นผุยผง
และจะไมมีพวก เสาเจา แม อา เชรา ห หรือ
แทนเผาเครื่องหอมตัง้ อยู
๑๐ เมืองที่มีปอมปราการนั น
้ ก็วางเปลา
มันกลายเป็ นหมูบานที่ถูกทอดทิง้ เหมือนกับ
ทะเลทราย
และที่ นัน
่ พวกลูกวัวก็จะมาเล็ม หญามานอน
กัน
และกินใบของกิ่งไมจนหมดเกลีย
้ ง
๑๑ เมื่อกิ่งกานพวกนั น
้ แหงและหักไป
พวกผูหญิงก็เอามาทําเป็ นฟื นกอไฟ
เพราะชนชาติพวกนี้ไมมีหัวคิด
พระผูสรางพวกเขาก็เลยไมสงสารพวกเขา
พระองคผูที่ปั้นพวก เขาขึ้น มาก็ เลยไมมี
ความเมตตาตอพวกเขา
๑๒ เวลานั น
้ กําลังมาถึง เมื่อพระยาหเวหจะ
แยก แกลบออก จากเมล็ด ขาว ‡ตัง้ แตลุมแม
นํ้ ายูเฟรติส ไปจนถึงลําธารอียิปต ¶อิสราเอล
เอย พระองคจะรวบรวม เจาเขา มาที ละ คน
๑๓ ใน เวลา นั น
้ เมื่อแตร เขา สัตวอัน ใหญถูก
เป า ขึ้น คน เหลา นัน
้ ที่หลง หายอยู ในแผน
ดิน อัส ซีเรีย *และคนเหลา นัน
้ ที่เป็ นผู อพยพ
อยู ในแผน ดิน อียิปตก็จะกลับ มา และพวก
เขาก็จะมานมัสการพระ ยาหเวหบนภูเขา อัน
์ ิทธิใ์ นเมืองเยรูซาเล็ม
ศักดิส

*๒๗:๑

เลวีอาธาน เป็ นพญานาค หรืองูใหญ ที่อยูในเรื่องเลาในสมัยกอน เชื่อกันวาพญานาค
เป็ นศัตรูกับพระเจา
†๒๗:๑

พญานาคตัว นั น
้ ที่อยูในทะเล หรือสัตว ประหลาดในทะเล นี่คงเป็ นราหับ เรื่องเลา
ในสมัยกอนวาราหับไดตอสูกับพระเจา
‡๒๗:๑๒ แยก แกลบออก จากเมล็ด ขาว เป็ นการ แยกคนของพระองคออก มาจากคนของ
โลก ขอ ๑๒ นี้ ถาแปลตรงๆจากตนฉบับ ก็จะแปลไดวา “พระองคจะเริ่มนวดขาวในสายนํ้ า
ของแมน้ํ า”
¶๒๗:๑๒

แม นํ ้า ยู เฟ รติ ส ไปจนถึงลําธาร อียิปต นี่เป็ นเขตแดนของดิน แดนที่พระเจา
สัญญาวาจะใหกับอิสราเอล
*๒๗:๑๓

อัสซีเรีย เป็ นชนชาติที่มีอํานาจ ตัง้ อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอล
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คําเตือนมายังอิสราเอลเหนื อ
๑ เฮย

๒๘ เป็ นมงกุฎดอกไมที่พวก ขี้ เมาของ
ดูเมืองสะมาเรียซิ

เอฟราอิม ภูมิใจนักหนา
เป็ นดอกไมที่สวยงามที่กําลังจะเหี่ยวแหงไป
ที่อยูบนเนินเขาเหนือหุบเขาอันอุดมสมบูรณ
ที่อยูบนหัวของคนที่โดนเหลา องุนมอมลม
ไป
๒ ดูสิ องคเจาชีวิตมีคน หนึ่ งที่มี พลังและ เขม
แข็ง †
เขาจะมาอยาง
กับพายุลูกเห็บหรือพายุที่
ทําลาย
เขาจะมาอยาง
กับพายุที่นํานํ้ ามาทวมทน
อยางบาคลัง่
เขาจะโยนมงกุฎนัน
้ ซึ่งคือสะมาเรียลงกับพื้น
ดวยมือของเขาเอง ‡
๓ มงกุฎดอกไมที่พวก ขี้ เมาของ เอ ฟ รา อิม
ภูมิใจนักหนานัน
้
จะถูกเหยียบยํ่าอยูใตเทา
๔ ดอกไมอันสวยงามที่กําลังจะเหี่ยวแหงนั น
้
ที่อยูบนเนินเขาเหนือหุบเขาอันอุดมสมบูรณ
จะเป็ นเหมือนลูก มะเดื่อที่ สุกชุด แรกกอน
หน ารอนจะมาถึง
ที่ใครเห็นเขา ก็จะรีบเด็ดมากินทันที
๕ ในเวลานั น
้ พระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ จะ
เป็ นเหมือนกับมงกุฎดอกไมที่มีสงาราศี
จะเป็ น
เหมือนมงกุฎดอกไมที่สวยงาม
สําหรับคนของพระองคที่ยังเหลืออยู
๖ และพระองคจะมอบวิญญาณแหงความ
ยุติธรรมให กับคนที่นัง่ อยูบนบัลลังก
พิพากษา
และพระองคจะมอบพละกําลังให กับคนเหลา
นัน
้ ที่หันการ สู รบให พน ไปจากประตู
เมือง
พวกผูนํายูดาหท่ีไมไดเรื่องจะถูกลงโทษ
๗ และคน

พวก นี้ก็จะโซ ซัด โซเซ ไปเพราะ
เหลาองุนและสายไปสายมาดวยเบียร

†๒๘:๒
‡๒๘:๒
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พวกนักบวช และพวกผู พูด แทนพระเจาก็โซ
ซัดโซเซไปเพราะเบียร
พวกเขาก็มึนตื้อไปหมดเพราะเหลาองุน
พวกเขาเดินสายไปสายมาเพราะเบียร
พวกเขาเมาเหลาตอนที่เห็นนิมิตตางๆ
พวก ผู พิพากษาก็เมาหัว คะมําตอนตัดสินคดี
ตางๆ
๘ ทุกๆโตะเลอะไปดวยอวกเหม็นๆ
ไมมีที่ไหนสะอาดเลย
๙ คน หนึ่ งในพวก เขาพูด วา “ไอ หมอ นี่
มันคิด วามันกําลังสอนใครอยู หรือ มันคิด วา
มันกําลังอธิบายเรื่อง นัน
้ ใหใคร ฟั ง หรือ มัน
คิดวากําลังสอนเด็กที่เพิ่งหยานมหรือ มันคิด
วากําลังสอน ทารกที่เพิ่ง แยกจาก อก แม หรือ
๑๐ มันพูดออแอซ้า
ํ แลว ซํ้า อีกเหมือนพูด กับ
เด็กวา
ซอ ราซอ ซอ ราซอ
คอ ราคอ คอ ราคอ
ซีเออรแชม ซีเออรแชม” ¶
๑๑ อยาง นั น
้ แหละ พระ ยาหเวหจะพูด กับ
ชนชาติ นี้ดวยเสียงพูด แปลกๆและภาษาของ
คนตางชาติ
๑๒ ในอดีต พระเจาพูดกับคนพวกนั น
้ วา “ที่
นี่เป็ นที่ ปลอดภัย ขอ ใหคนที่เหน็ดเหนื่อย
มา พักที่ นี่ ที่ นี่เป็ นที่ ปลอดภัย” แตพวก
เขาไม ยอม ฟั งพระองค ๑๓ ดัง นัน
้ เมื่อคน
ตางชาติบุกเขา มา เมื่อ นัน
้ แหละขาวสารจาก
พระ ยาหเวหก็จะเป็ นเหมือนเสียงพูด ออแอ
กับพวกเขา ที่วา
“ซอ ราซอ ซอ ราซอ
คอ ราคอ คอ ราคอ
ซีเออรแชม ซีเออรแชม”
แลวพวกเขาจะไป และลมหงายหลัง ไดรับ
บาดเจ็บ ติดกับ และถูกจับไปเป็ นเชลย
ถึงเป็ นพันธมิตรกับตางชาติก็หนี
ไมพนโทษจากพระยาหเวห
๑๔ ดัง

นัน
้
พวก เจาที่เยอ หยิ่ง จองหองที่
ปกครองคนพวกนี้ในเยรูซาเล็ม

คนหนึ่ ง … เขมแข็ง คงจะพูดถึงกษัตริยของอัสซีเรีย
ดวยมือของเขาเอง หรือ “อยางรุนแรง”

¶๒๘:๑๐

ซี เออร แชม ซี เออร แชม นี่คงเป็ นเพลงในภาษาฮีบรู ใชสําหรับสอนเด็ก เล็กๆใน
การฝึ ก เขียน หรืออาจจะเป็ นเสียงเหมือนเด็กๆที่เพิ่งหัด พูด หรือ ภาษาตางชาติ แตก็แปลได
วา “เป็ นคําสัง่ ตรงนี้ เป็ นคําสัง่ ตรงนัน
้ เป็ นกฎตรงนี้ เป็ นกฎตรงนัน
้ เป็ นบทเรียนตรงนี้ เป็ น
บทเรียนตรงนัน
้ ”
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ใหฟังถอยคําของพระยาหเวหใหดี
๑๕ เพราะพวก เจาพูด วา “พวก เรากับความ
ตายไดทําสัญญากัน
พวกเราไดทําขอตกลงไวกับแดนคนตาย
เพื่อวาเมื่อการ ลงโทษอยาง รุนแรงผาน มา
มันจะไมถึงตัวเรา
เพราะเราไดเอาคํา โกหก ตางๆเป็ นที่ หลบ ภัย
และเราไดหลบซอนอยูหลังความเท็จ”
๑๖ ดัง นั น
้ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด อยางนี้
วา
“ดูไว เราจะวางหินไวเป็ นรากฐานในศิโยน
เป็ น หินที่ผานการทดสอบมาแลว เป็ นหิน หัว
มุมที่มีคา เป็ นรากฐานที่มัน
่ คง
‘คนที่ไววางใจ จะไมอกสัน
่ ขวัญแขวน’ *
๑๗ เราจะใชความยุติธรรมเป็ นสายวัด
ใชความถูกตองเป็ นลูกดิ่ง
ลูกเห็บจะกวาดที่หลบภัยแหงการโกหกนัน
้
และนํ้ าก็จะทวมที่หลบซอนนัน
้ เสีย
๑๘ และคําสัญญาที่พวก เจาและความ ตายทํา
รวมกันก็จะถูกยกเลิกไป
และขอ ตกลงที่เจาทํา ไวกับแดนคน ตายจะ
ลมเลิกไป
และเมื่อการลงโทษอยางรุนแรงผานมา
เจาก็จะถูกมันเหยียบยํ่า
๑๙ ไม วาการ ลงโทษ นั น
้ ผาน มากี่ ครัง้ ก็ตาม
มันก็จะจัดการกับพวกเจาทุกที
มันจะผานมาเชาแลวเชาเลา
มันจะผานมาทัง้ กลางวันทัง้ กลางคืน
เมื่อเจาเขาใจขาวนี้ เจาจะตองขวัญหนีดีฝอ
๒๐ ตามสุภาษิตที่วา ‘เตียงสัน
้ เกิน ไปที่ จะยืด
ตัวได
และผาหมก็แคบเกินไปที่จะหอตัวได’”
๒๑ เพราะพระ ยาหเวหจะลุก ขึ้น มาตอสู
เหมือนกับที่พระองคทําที่ภูเขาเปริซิม †
พระองคจะเดือดดาลเหมือน กับที่พระองค
เดือดดาลที่หุบเขากิเบโอน
แลวพระองคจะจัดการกับเจาแบบ ที่เจาไม
เคยเห็นมากอน
แลวพระองคจะทํางานที่จําเป็ นจะตอง ทํา นัน
้
ถึงแมวามันจะดูแปลกในสายตาเจา
*๒๘:๑๖
†๒๘:๒๑
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๒๒ และตอน

นี้ พวก เจาอยา ไดหัวเราะเยาะ
เรื่องพวกนี้
ไม อยาง นัน
้ เชือกที่ผูกมัดรอบ ตัว เจาจะยิ่ง
แนนขึ้น
เพราะผมไดยินวา พระยาหเวห องคเจาชีวิต
ผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ ไดออก คํา สัง่ ให ทําลาย
แผนดินนี้ทัง้ หมด
พระยาหเวหวางแผนอยางฉลาดและ
ลงโทษอยางยุติธรรม
๒๓ ฟั งใหดี

ฟั งเสียงผม
ใหความสนใจกับ เรื่องนี้ ตัง้ ใจฟั งสิ่ง ที่ผมจะ
พูดใหดี
๒๔ คนที่ไถนาเพื่อหวาน นั น
้ เขา ไถไป เรื่อยๆ
โดยไมหวานสักทีเลยหรือ
พวก เขาเบิก หน า ดินและลง คราดไป เรื่อยๆ
โดยไมปลูกสักทีเลยหรือ
๒๕ เมื่อเขาปรับหน าดินแลว
เขาจะไมโปรยเมล็ดผักชีฝรัง่ และหวานยี่หรา
ลงไปหรือ
เขาจะไม ปลูกขาว สาลีเป็ น แถวๆและขาว
บารเลยในที่ของมันหรือ
เขาจะไมปลูกขาวสแปลตลอมรอบทุงนาหรือ
๒๖ พระเจาของพวกเขาก็ไดสอนพวกเขา
พวกเขาก็เลยรูวิธีทํางานของเขา
๒๗ ชาวนาไม ใชเลื่อนนวด ขาวมานวดเมล็ด
ผักชีเล็กๆหรอก
หรือใชลอ เกวียนมากลิง้ ทับเมล็ด ยี่หรา เล็กๆ
หรอก
แตเขาจะเอาไม เล็กๆมาตีเมล็ด ผักชีให มัน
แตก
และใชไม ตะ บอง เล็กๆตีเมล็ด ยี่หราให แตก
ออก
๒๘ เมล็ดขาวเขาเอามาบดทําขนมปั งกัน
จะไมมีใครโงนวดมันตลอดไปเรื่อยๆหรอก
ถาคนเอาเกวียนเทียมมามานวดเมล็ดขาว
เขาก็ไมนวดไปเรื่อยๆจนมันบีเ้ ป็ นผงหรอก *
๒๙ ความรู นี้ก็มาจากพระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทง
ั้
สิน
้ ดวยเหมือนกัน

คนที่ … อกสั่นขวัญแขวน ขอความนี้คงจะเขียนอยูบนหินที่เป็ นรากฐานนัน
้
ภู เขา เปริ ซิม ภูเขาเปริ ซิมและหุบเขากิเบ โอน ดู ไดจากหนังสือ ๑ พงศ กษัตริย

๑๔:๘-๑๗
*๒๘:๒๘

อิสยาหเลาเรื่องในขอ ๒๔-๒๘ นี้ เพื่อใหกําลังใจกับประชาชนวา พระเจาจะไมลงโทษ
พวกเขาเกินเหตุและตลอดไปเรื่อยๆ แตจะมีเวลาที่พระองคจะกลับมาอวยพรพวกเขาอีกที
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พระองคใหคํา แนะนํ าที่ยอด เยี่ยมและ
พระองคก็ใหความสําเร็จอันยิ่งใหญ
พระเจาโจมตีเยรูซาเล็ม
และชวยกูเยรูซาเล็ม
อารีเอล †อารีเอล
เมืองที่ดาวิดตัง้ คายอยู
ขอใหผานไปอีกปี สองปี
ขอใหเทศกาลประจําปี มาถึงอีกรอบ
๒ หลัง จาก นั น
้ เราจะสงความ หายนะมา สูอา รี
เอล
แลวตอ จาก นัน
้ ก็จะมีความ เศรา โศกเสียใจ
และรองไห
และเมือง นัน
้ จะเป็ น เหมือนแทน บูชาสําหรับ
เรา
๓ เราจะใหศัตรูมาตัง
้ คายรายลอมเจา
เราจะลอม
เจาดวยหอคอยโจมตีเคลื่อนที่
และเราจะสรางเนิน ดินไว บุกขึ้น โจมตี
เจา
๔ เจาจะถูก กดใหต่า
ํ ลงและเจาจะพูดขึ้น มา
จากโลกใตดิน
เจาจะสงเสียงอูอีอ
้ ยูในลําคอจากผงดิน
เสียงของเจาจะมาจากพื้นดินเหมือนเสียงผี
และเจาก็จะกระซิบออกมาจากผงดิน
๕ แตศัตรูที่มากมายของ เจาจะกลาย เป็ น
เหมือนผงฝ ุนที่ละเอียด
พวก ที่กดขี่ขมเหงมากมายจะเป็ น เหมือน
แกลบที่ปลิวไป
สิ่ง เหลา นี้จะเกิด ขึ้นในทันที ทันใดในชัว
่ พริบ
ตาเดียว
๖ พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ จะมาพรอม กับ
เสียง ฟ ารอง แผน ดินไหวและเสียง ดัง
สนัน
่ หวัน
่ ไหวดวยพายุ
ลมแรงและเปลวไฟที่เผาผลาญ
๗ แมวามีชนชาติมากมายที่มาตอสูกับอา
รี
เอล คือมาตอสูกับเขา
และป อมปราการของ เขาและสรางปั ญหาให
กับเขา
พวก นัน
้ ก็จะหาย ไปเหมือน ฝั น เหมือนนิมิต
ในตอนกลางคืน
๘ คนหิว ฝั นวาไดกิน แตพอตื่นขึ้นก็ยังหิวอยู

๒๙

๑ เฮย
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คนที่กระหายนํ้ า ฝั นวาไดด่ ม
ื นํ้ า แลว แตพอ
ตื่นขึ้นมาก็ยังออนเพลียและคอแหงผาก
อยู
มันจะเป็ น อยาง นัน
้ กับชนชาติ มากมายที่มา
ตอสูกับภูเขาศิโยน
ที่ฝันวายึดเยรูซาเล็มได แลว แตมันจะไม
เป็ นไปตามฝั นนัน
้
ยู ดาหตาบอด
๙ เชิญเลย

เชิญงงและตะลึงงันไปไดเลย
ทําตัวเองใหบอด และบอดตอไปซะ ‡
ใหเมาแตไมใชจากเหลาองุนนะ
เดินโซซัดโซเซ แตไมใชเพราะดื่มเบียร
๑๐ พระยาหเวหไดทําใหเจานอนหลับสนิ ท
พระองคไดปิด ตาของ เจาคือพวก ผู พูด แทน
พระเจา
พระองคไดครอบหัว ของ เจาคือพวก ผู ที่ เห็น
นิมิต
๑๑ และสําหรับพวก เจานิ มิตเรื่องทัง
้ หมด นี้
เป็ นเหมือนคํา เขียนตางๆในหนังสือ มวนที่
ปิ ด ผนึกไว ถาเอา ไป ใหกับคน ที่อาน หนังสือ
เป็ น และสัง่ เขาวา “อานเรื่อง นี้ ซิ” เขาจะ
ตอบวา “ขาอานไม ไดเพราะมันปิ ด ผนึก ไว”
๑๒ ถาเอาไป ใหคน ที่อานหนั งสือไม เป็ น และ
บอกเขา วา “อานเรื่อง นี้ ซิ” เขาจะตอบ วา
“ขาอานหนังสือไมออก”
๑๓ องคเจาชีวิตพูดวา
“คน พวก นี้เขา มาใกล เราดวยปาก ของ เขา
เทานัน
้ พวก เขาให เกียรติ เราดวยริม
ฝี ปากเทานัน
้
แตหัวใจของพวกเขาหางไกลจากเรา
และที่พวก เขามานมัสการเรา นัน
้ ก็เป็ น แค
ทําตาม กฎของ มนุษยที่ทองจํากัน มา
เทานัน
้
๑๔ ดังนั น
้ ดูไวนะ เราจะทําสิ่งมหัศจรรยตางๆ
กับคนพวกนี้
สิ่งที่นาตกใจและมหัศจรรย
สติปัญญาของคนฉลาดก็จะสูญสิน
้ ไป
และความ เขาใจของคน ที่เขาใจก็จะถูก บัง
ซอนไป”

†๒๙:๑

อารีเอล เป็ นอีกชื่อหนึ่งของ เยรูซาเล็ม มาจากชื่อของแทนบูชาในพระวิหารในเมือง
เยรูซาเล็ม ชื่อนี้แปลวา “เตาผิง”
‡๒๙:๙ เชิญเลย เชิญ … บอดตอไปซะ อิสยาหกําลังแสดงความหงุดหงิดออกมาที่พวกผูนํา
เห็นวาเรื่องที่เขาเอามาบอกนี้โงเขลาสิน
้ ดี
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๑๕ เฮย

ไอ พวก ที่พยายามเก็บ ซอนแผน ของ
เจาไวลึกเพื่อไมใหพระยาหเวหเห็น
ไอพวกที่แอบทําสิ่งตางๆในความมืด
และพูดวา “ไมมีใครเห็นเราหรอก ไมมีใครรู
หรอก”
๑๖ เจาเขาใจผิดกลับหัวกลับหางกันไปหมด
เจามองวาชางปั ้ นหมอเป็ นดินเหนียวหรือ
สิ่งที่ถูกสรางจะพูดถึงผูที่สรางมันวา
“เขาไมไดสรางฉันซะหนอย” ไดหรือ
สิ่งที่ถูกปั ้ นจะพูดถึงผูที่ปั้นมันวา
“เขาไมมีความเขาใจอะไรเลย” ไดหรือ
อนาคตที่สดใสกําลังจะมา
๑๗ เจาไมรูหรือ

วา อีก ไม นานเลบานอนจะ
กลายเป็ นสวนผลไม
และสวนผลไมก็จะมีมากมายเหมือนผืนป า
๑๘ ในเวลานั น
้ คนหูหนวกจะไดยินคําพูดตางๆ
จากหนังสือได
และคน ตาบอดจะหลุด พนจากความ มืด สลัว
ของพวกเขาและมองเห็นได
๑๙ คน ยากจนก็จะชื่นชมยินดีอีก ครัง
้ ใน พระ
ยาหเวห
และคน ที่ขัดสน ที่สุดก็จะราเริงในองค ผู
์ ิทธิข
์ องอิสราเอล
ศักดิส
๒๐ เพราะจะไมมีผูนําที่โหดรายอีกตอไป
คนที่เยอหยิ่งจองหองก็จะหมดไป
และคนพวกนัน
้ ที่ จองหาโอกาสทํา ชัว
่ ก็จะถูก
กําจัดไป
๒๑ คือคน พวก นั น
้ ที่ชอบกลาว หาคน อื่นอยาง
ผิดๆ
และวางหลุมพรางให กับผู พิพากษาที่ประตู
เมือง
และใชลมปากไม ใหความ เป็ น ธรรมกับผู
บริสุทธิ ์
๒๒ ดัง นั น
้ พระยาหเวห ผู ที่ชวยกูอับ ราฮัม
ไดพูดสิ่งนี้กับครอบครัวของยาโคบวา
“ยาโคบจะไมตองอับอายขายหน าอีกตอไป
และหน าของเขาก็จะไมตองซีดอีกตอไป
๒๓ เมื่อพวก เขาเห็นลูก หลานของ พวก เขา
ทามกลางพวกเขาซึ่งเป็ น ผลงานจากมือ
ของเรา
์ ิทธิ ์
พวกเขาจะถือวาชื่อของเรานัน
้ ศักดิส
์ ิทธิข
์ อง
พวกเขาจะเห็นดวยกันวาองคผศ
ู ักดิส
์ ิทธิจ
์ ริง
ยาโคบนัน
้ ศักดิส
*๓๐:๔
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และพวก เขาก็จะเคารพ ยําเกรงพระเจาของ
อิสราเอล
๒๔ คนที่ชอบทําผิด ก็จะกลับมามีความเขาใจ
และพวก คน ขี้ บน ก็จะกลับ มายอมรับคําสัง่
สอน”
ยูดาหควรไววางใจในพระเจา
ไมใชไววางใจในอียิปต
๑ พระ ยาหเวหพูด วา

๓๐ ลูกหลานที่ด้อื ดึง

“เฮย ไอ พวก

ไอพวกที่ทําตามแผน แตไมใชแผนของเรา
ไอ พวก ที่ไปทําสนธิ สัญญา ทัง้ ๆ ที่เราไม ได
บอกใหเจาทํา
ไอพวกที่ทําบาปซํ้าแลวซํ้าอีก
๒ ไอ พวก ที่เดิน ทางไป อียิปตโดยไม ไดขอคํา
แนะนํ าจากเรา
แลวไปขอใหฟาโรหปกป อง
และไปหาที่พัก พิงภาย ใตรม เงาของ อียิปต
นัน
้
๓ การ คุมครองของ ฟาโรห นั น
้ จะกลาย เป็ น
ความอับอายของพวกเจา
และที่พัก พิงภาย ใตรม เงาของ อียิปต นัน
้ จะ
กลายเป็ นความอัปยศของเจา
๔ ถึง แมพวกขาราชการของเจาจะอยูที่ โศอัน
*

และพวกตัวแทนของเจาไดไปถึงเมืองฮาเนส
แลว
๕ แตทุก คนจะ ได รับความ อับอายเพราะ
ชนชาตินัน
้ จะชวยอะไรเขาไมไดเลย
อียิปตจะไม เป็ นประโยชนหรือชวย อะไรเจา
ได เลย มี แตจะนํ าความอับอายขายหน า
และความอัปยศอดสูมาใหเทานัน
้ ”
สงสวยไปใหอียิปตไมชวยอะไรไดเลย
๖ นี่ เป็ นขาวสารที่เกี่ยวกับพวกสัตวในแถบ

เนเกบ
ในแผนดินที่มีแตปัญหาและอันตราย
คือแผน ดินที่เต็ม ไป ดวยสิงโต ตัว เมียและ
ตัวผู
เต็มไปดวยงูพิษ และงูที่โฉบบิน
พวกเขาบรรทุกทรัพยสมบัติของพวกเขาบน
หลังลา
และบรรทุกทรัพยสินของพวก เขาบน โหนก
พวกอูฐ

โศอัน โศอันและฮาเนสเป็ นชื่อเมืองในอียิปต

อิสยาห ๓๐:๗

เดิน ทางไปหาชนชาติที่ไม สามารถชวยพวก
เขาได
๗ อียิปต นัน
้ ไมมี ประโยชนและการชวยเหลือ
ของเธอนัน
้ ไรคา
เราถึงเรียกหลอนวา “พญานาคที่เอาแต นัง่ ”
*

คําจารึกเพื่อใหคนในอนาคต
เห็นวาพระเจาไดเตือนแลว
๘ ไปตอนนี้ เลย

ไปจารึกเรื่องนี้ลงบนแผนหิน
ตอหน าพวกเขา
ใหเขียนเรื่องนี้ไวบนหนังสือมวน
เพื่อใน อนาคตมันจะ ไดเป็ น พยานตอวาพวก
เขาไปตลอด
๙ เพราะพวกเขาเป็ นชนชาติที่ชอบกบฏ
พวกเขาเป็ นลูกจอมโกหก
เป็ นเด็กที่ไม ยอมเชื่อ ฟั งคําสัง่ สอนของ พระ
ยาหเวห
๑๐ พวกเขาพูด กับพวกผู ที่เห็นนิ มิตวา “หยุด
มองไดแลว”
และพูดกับพวกผูพูดแทนพระเจาวา “ไมตอง
เอานิมิตพวก นัน
้ มาสอนพวก เรา หรอก
วาอะไรถูกตอง
ใหพูด กับ เราในสิ่ง ที่ร่ น
ื หูดี กวาและเลานิ มิต
ปลอมๆใหกับพวกเราฟั ง
๑๑ เปลี่ยน เรื่องได แลว หัน ไปจากทาง เกาๆ
นัน
้ ไดแลว
์ ิทธิ ์
พวก เราไม อยากจะ ฟั ง แลวเรื่องผู ศักดิส
แหงอิสราเอลนัน
้ ”
๑๒ เพราะอยาง นั น
์ ิทธิแ
์ หง
้
องค ผู ศักดิส
อิสราเอล
จึงพูดอยางนี้วา
“เพราะพวก เจาไม ยอมรับขาวสาร นี้แตกลับ
ไปไว วางใจในความ โหด รายและการ
หลอกลวงและไปพึ่งในสิ่งเหลานัน
้
๑๓ ดัง นั น
้ ความ ผิด นี้ของ เจาจะเป็ น เหมือน
รอย แตกในกําแพง สูงที่ปริออก มาใกล
จะพังแลว
และมันจะพังลงมาทันทีในชัว
่ พริบตา
๑๔ มัน จะแตกเหมือน กับหมอ ดินที่แตก ออก
เป็ นชิน
้ ๆ
จนไม เหลือสัก ชิน
้ ที่ใหญ พอจะเอาไปใสถาน
ไฟรอนๆจากเตา
*๓๐:๗
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หรือใชตักนํ้ าจากบอเก็บนํ้ า”
๑๕ เพราะนี่ คือสิ่ง ที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตผู
์ ิทธิแ
์ หงอิสราเอลไดพูดไว
ศักดิส
“ถาพวก เจากลับมาหาเราและพักพิงใน เรา
พวกเจาก็จะรอด
ถาพวก เจาจะใจ เย็นๆและไว วางใจใน เรา
พวกเจาก็จะมีพลัง
แตพวกเจากลับไมยอมทําอยางนัน
้ ”
๑๖ พวกเจาบอกวา “ไมเอา พวกเราจะควบมา
หนีไป”
เพราะอยางนัน
้ พวกเจาก็จะตองหนี จริงๆซะ
แลว
และเจายังพูดอีกวา “พวกเราจะขี่มาที่วิ่งเร็ว
หนีไป”
เพราะอยาง นัน
้ เราจะ ใหคน ไลกวด เจาเร็ว
กวาเจาอีก
๑๗ พวก เจาพัน คนจะ หนี เพราะคํา ขูของ คนๆ
เดียว
คําขูของหาคนจะทําใหพวกเจาหนีไปหมด
จนกวาพวกเจาจะถูกทิง้ ใหเหลือตัวคนเดียว
เหมือนกับเสาธงที่ปักอยูบนยอดเขา
เหมือนกับธงใหสัญญาณบนเนินเขา
พระเจาจะมาชวยคนของพระองค
๑๘ อยาง

นัน
้
พระ ยาหเวหกําลังเฝ า คอยให
พวก เจากลับมาหาพระองคเพื่อพระองค
จะไดอวยพรเจา
พระองคจะลุก ขึ้น มาแสดงความ เมตตากับ
พวกเจา
เพราะพระ ยาหเวหเป็ น พระเจาที่ สัตย ซื่อ
ยุติธรรม
พวก ที่อดทนรอ คอยพระองคถือวาเป็ น เกีย
รติจริงๆ
๑๙ ชาว 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 ๒๐ ถึงองคเจา
ชีวิตจะใหเจากินความทุกขยากลําบากอยาง
กับอาหาร
และดื่มความทุกขทรมานอยาง
กับนํ้ า แตพระองคผู เป็ น ครูของ เจาก็จะไม
หลบซอนตัว เองอีก ตอ ไป และเจาจะได เห็น

พญานาคที่เอาแต นั่ ง แปลตรงๆได วา “รา หับที่นัง่ เฉยๆ” รา หับเป็ นชื่อของสัตว
ประหลาดที่อยูในทะเล ที่มีรูปรางอยางพญานาค ในเรื่องเลาโบราณ ราหับตอสูกับพระเจา
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ครูของเจากับตาตัวเอง ๒๑ เมื่อพวกเจาหันไป
ทางขวาหรือหันทางซาย หูของเจาก็จะไดยิน
เสียงขาง หลัง เจาวา “ทาง อยู นี่ เดิน ทาง นี้
สิ” ๒๒ แลวพวก เจาจะทําใหพวก รูป เคารพที่
เคลือบ เงินเคลือบ ทองของ พวก เจาเสื่อม ไป
และพวก เจาจะเอาพวก มันไป ทิง้ เหมือนทิง้
ผา อนามัยเปื้ อนเลือด และพูด กับ มันวา “ไป
ใหพน”
๒๓ ใน เวลา นั น
้
พระ ยาหเวหจะ ใหฝน
ตกลง มาบนเมล็ด พืชที่ เจาได หวาน ไปใน ดิน
พระองคจะ ใหอาหารซึ่งเป็ นผลผลิตจากพื้น
ดิน และมันก็จะมีมากมายเหลือเฟื อ และ
ใน เวลา นัน
้ ฝูง สัตว เลีย
้ งของ เจาก็จะ ไดเล็ม
หญาในทุง กวาง ๒๔ พวก วัว ตัวผูและ ลาที่ทํา
ไร ไถนาอยู นัน
้ ก็จะ ไดกิน ฟางอยาง ดีที่ ใช
พลัว
่ และ สามงามทําใหมันกระจัดกระจาย ไป
๒๕ บนภูเขาสูงทุกลูก และบนเนิ นเขาทุกแหง
ก็จะมีลําธาร นํ้ าไหล สิ่ง นี้จะเกิด ขึ้นใน วัน ที่
ศัตรูถูก ฆา ตายเป็ น จํานวน มาก และพวก
ป อมปราการของศัตรูพังทลายลงมา
๒๖ ในเวลานั น
้ แสงของดวงจันทรก็จะเป็ น
เหมือนแสงอาทิตย และแสงของดวงอาทิตย
ก็จะสวาง ขึ้นอีก เจ็ด เทา เหมือน กับแสงของ
เจ็ดวัน สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในวันที่พระยาหเวหได
ดามกระดูกทีห
่ ักของคนของพระองค และได
รักษาบาดแผลที่พระองคทําใหเกิดขึ้น
อัสซีเรียจะพายแพ
๒๗ ดูสิ

พระยาหเวหเองกําลังมาแตไกล
ดวยความโกรธที่เผาผลาญของพระองคและ
ดวยควันหนาทึบ *
ริมฝี ปากของพระองคเต็มไปดวยความโกรธ
และลิน
้ ของ พระองคก็เหมือน กับไฟที่เผา
ผลาญอยู
๒๘ ลมปากของ พระองคเป็ น เหมือนแมน้ํ าที่
ไหลทวมทนสูงถึงคอ
พระองคจะเอาตะแกรงแหงการ ทําลายมา
รอนชนชาติตางๆ
และพระองคจะเอาบังเหียนมา ใสเขาที่ ปาก
ของชนชาติ ทัง้ หลายเพื่อนํ า พวก เขาให
พินาศไป
๒๙ แลวพวก เจาจะรอง เพลง หนึ่ งเหมือน
กับรองในคืน ที่มีเทศกาล ทาง ศาสนาและ
พวก เจาก็จะมี ความ สุขในใจเหมือนคน ที่
*๓๐:๒๗
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กําลังเดิน ตามเสียง ขลุยขึ้น ไปที่ภูเขาของ
พระ ยาหเวห ผู เป็ นศิลา ลี้ ภัยแหง อิสราเอล
๓๐ และพระ ยาหเวหจะทําใหทุก คนไดยิน
เสียงอันดัง สนัน
่ หวัน
่ ไหวของ พระองค และ
เห็นแขนอันทรง พลังของ พระองคฟาดลงมา
ดวยความ โกรธ แคน และดวย เปลว ไฟแหง
การ เผา ผลาญ พระองคจะมาอยาง กับเสียง
พายุฟา คะนอง มีทัง้ ฝนและ ลูกเห็บ ๓๑ อัส
ซีเรียจะเกิดขวัญผวาเมื่อไดยินเสียงจากพระ
ยาหเวห เมื่อพระองคตีดวยไม กระบองของ
พระองค ๓๒ แตละ จังหวะที่พระองค หวดไม
กระบองลงโทษอัสซีเรียนัน
้ จะเขากับจังหวะ
ของ เสียง กลองและ พิณ พระองคจะกวัด
แกวงอาวุธของ
พระองคเพื่อตอสูกับพวก
เขา ๓๓ พระองคไดเตรียมที่ เผา ศพพวก เขา
ไว แลว ใช แลว พระองคไดเตรียมไวสําหรับ
กษัตริยของ พวก เขา หลุม นัน
้ ลึก และ กวาง
มีไฟกับ ฟื นอยาง เหลือเฟื อ แลวพระองคจะ
จุด มันดวยลมปากของ พระ ยาหเวหที่เป็ น
เหมือนลําธารไฟกํามะถัน
ใหพ่ง
ึ พระเจาไมใชพ่ง
ึ อียิปต
๑ เฮย

๓๑ ความชวยเหลือ

ไอ พวก ที่ลงไปอียิปตเพื่อขอ

ไอพวกที่หวังพึ่งในมาศึก
ไอ พวก ที่ไว วางใจในรถรบอียิปตเพราะมันมี
มากมาย
ไอพวกที่ไววางใจในทหารมาเพราะมันมีมาก
มหาศาล
์ ิทธิแ
์ หง
แตไม ได คิดจะพึ่งพาพระองคผู ศักดิส
อิสราเอลและปรึกษาพระยาหเวห
๒ แตพระ ยาหเวหก็ฉลาดเหมือน กัน นะ และ
พระองคสามารถนํ าความหายนะมาให
แลวพระองคไมเคยกลับคํา
พระองคจะลุกขึ้นมาตอสูกับพวกที่ทําชัว
่
และตอสูกับคนที่ชวยเหลือพวกที่ทําบาปนัน
้
๓ ชาวอียิปตเป็ นแคมนุษยไมใชพระเจา
และมา ศึกของพวก เขาก็เป็ น แคเนื้อ หนังไม
ไดเป็ นวิญญาณซักหนอย
เมื่อพระยาหเวหเงื้อมือขึ้นเตรียมฟาด อียิปต
ที่เป็ นผูชวยนัน
้ ก็จะลมลุกคลุกคลาน
และคนที่รับความชวยเหลือนัน
้ ก็จะลมลง
และทัง้ สองก็จะถูกทําลายไปพรอมๆกัน
๔ เพราะนี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหบอกกับผม

ควันหนาทึบ หรืออาจจะแปลไดอีกอยางวา “ภาระอันหนักอึ้ง”
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“เมื่อสิงโตรอง คําราม หรือสิงห หนุมยืนขู
คํารามอยูเหนือเหยื่อของมัน
แลวมีพวกผูเลีย
้ งแกะออกมาสูกับมัน
สิงโตไมกลัวตอเสียงรองตะโกนของพวกเขา
และเสียงของ พวก เขาไม ไดทําใหสิงโต
นัน
้ สะทกสะทานเลย
เชน เดียวกัน พระ ยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
ก็ไมกลัวอะไรเลย พระองคจะลงมาตอสู
บนภูเขาศิโยน
๕ พวก นกบินโฉบ ไป โฉบ มาเพื่อเฝ า ระวังรัง
ของพวกมัน
พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ ก็จะปกป อง
เยรูซาเล็มอยางนัน
้ เหมือนกัน
พระองคจะปกป องและชวยกูพวกเขา
พระองคจะไว ชีวิตพวก เขาและชวยใหพวก
เขารอด
๖ ชาว อิสราเอล เอย
ใหหัน กลับไปหา
พระองคที่ เจาไดทรยศอยาง ราย แรง นัน
้
๗ ใน เวลา นั น
้ พวก เจาแตละ คนก็จะละทิง้
รูป เคารพเงิน และ ทองของ เจาที่พวก เจาได
ทําบาปสรางขึ้นมากับมือเจา
๘ แลวอัส ซีเรียจะลม ลงดวยดาบแตไมใชดาบ
ของคน
อัส ซีเรียจะถูก ทําลายแตไมใชดวย ดาบของ
มนุษย
อัสซีเรียจะวิ่งหนีจากดาบ
แตหนุมๆของเขาจะถูกจับไปเป็ นทาส
๙ และหินกําบัง *ของอัสซีเรีย ก็จะสาบสูญ ไป
พวกเขาจะตื่นตระหนก
และพวกเจานายของเขาก็จะทิง้ ธงออกศึกวิ่ง
หนีไปดวยความหวาดกลัว”
พระ ยาหเวหพูด ไววา อยาง นัน
้
ไฟของ
พระองคอยูในเมืองศิโยน
และเตา หลอมของ พระองคอยูใน เมือง
เยรูซาเล็ม
จะมีกษัตริยและสังคมที่ยุติธรรม
๑ ดูเถอะ

๓๒ ปกครองดวยความซื่อสัตย

จะมีกษัตริยองค หนึ่ง

และพวกผูนําจะปกครองดวยความยุติธรรม
๒ แลวพวก เขาแตละ คนก็จะเป็ นเหมือนที่
กําบังลม
และเป็ นเหมือนที่ปลอดภัยทามกลางพายุ
พวกเขาจะเป็ นเหมือนลําธารนํ้ าในที่แหงแลง
*๓๑:๙
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และเป็ นเหมือนรม เงาของหิน ใหญในแผน
ดินที่ไมมีอะไรงอกขึ้นมาได
๓ แลวตาของคนที่มองเห็นจะไดไมปิดไป
หูของคนที่ไดยินจะไดตงั ้ ใจฟั ง
๔ และจิตใจของคน ใจรอนก็จะ ไดคิดอยาง
รอบคอบ
และลิน
้ ของคนที่พูด ติด อางก็จะ พูดไดอยาง
ชัดเจนและรวดเร็ว
๕ จะไมมีใครเรียกพวกคนโงวาผูสูงศักดิ ์
และจะไมมี ใครเรียกคน ชัว
่ วาเป็ นคน นา
นับถือ
๖ เพราะคนโงก็พูดแตเรื่องโงๆ
และจิตใจของพวกเขาก็วางแผนแตเรื่องชัว
่ ๆ
ทําในสิ่งที่ขัดกับทางของพระเจา
และพูดเท็จเรื่องของพระยาหเวห
พวกเขาปลอยใหคนที่หิวโหย หิวตอไป
และไมใหน้ํ ากับคนที่กระหายนํ้ าดื่ม
๗ อุปกรณของอันธพาลก็อัปลักษณ
เขาวางแผนแตเรื่อง
ชัว
่ ๆที่จะทําลายคน
ยากจนดวยคําโกหก
แมวาคน ขัดสนเหลา นัน
้ กําลังขอความ เป็ น
ธรรมก็ตาม
๘ แตคนที่สูงศักดิว
์ างแผนทําในสิ่งที่สูงสง
แลวสิ่ง สูงสงเหลา นัน
้ ทําใหพวก เขายืนอยาง
มัน
่ คง
เวลาของความทุกขยากลําบากกําลังมา
๙ พวกคุณนายที่ใชชีวิตแสนสบายไปวันๆ

ลุกขึ้นมาซะ ฟั งเสียงของผมใหดี
พวกสาวๆที่คิดวาตัวเองมัน
่ คงแลว
ใหฟังสิ่งที่ผมพูดใหดี
๑๐ ตอน นี้ พวก เจาอาจ จะคิด วาตัว เองมัน
่ คง
ดีแลว
แตอีกประมาณปี กวาๆเจาก็จะตองกลัวจนตัว
สัน
่
เพราะไร องุนจะไมออก ผลและจะไมมีผล ไม
ใหเก็บเกี่ยว
๑๑ พวกคุณนายที่ใชชีวิตแสนสบายใหกลัวจน
ตัวสัน
่
พวก สาวๆที่คิด วาตัว เองมัน
่ คง แลวใหตัว สัน
่
งันงก
ถอด เสื้อผาของ เจาออก ซะและใหสวมผา
กระสอบแทน
๑๒ ใหทุบอกของเจาดวยความเศรา

หินกําบัง คงหมายถึงกองทัพหรือกษัตริยของอัสซีเรีย
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เพราะทอง ทุงที่เจาชื่นชมและเถา องุนที่แสน
ดกไดหายไปหมดแลว
๑๓ ใหเศรา เพราะผืน ดินของคนของเรามีแต
หนามและหญาคาขึ้นรกไปหมด
เออ ใหเศรา ที่บาน ตางๆที่มีความ สุขสนุก
สนาน
และเมืองที่เฉลิมฉลองกัน หายไปหมดแลว
๑๔ เพราะพระราชวังจะถูกทอดทิง
้
เมืองที่คึกครื้นเสียงดังก็จะถูกทิง้ รางไป
เนิน เขาและหอคอยก็จะกลาย เป็ นที่ ราง
ตลอดไป
เป็ นที่สนุกสนานกันของลาป า
ฝูงแพะแกะก็จะมาหากินที่นัน
่
๑๕ มันจะเป็ นอยาง นี้ ไปจนกวาพระองคจะเท
ชีวิตใหม *ลงมาบนพวกเราจากสวรรค
และทะเลทรายก็จะกลายเป็ นสวนผลไม
และสวนผลไมก็จะมีมากมายเหมือนผืนป า
๑๖ แลวความ
ยุติธรรมจะอาศัยอยูในทะเล
ทรายนัน
้
และความถูกตองจะพักอาศัยอยูในแผนดินที่
อุดมนัน
้ †
๑๗ ผลของความถูกตองจะเป็ นสันติสุข
และผลของความ ถูก ตองจะเป็ นความ สงบ
สุขและความปลอดภัยตลอดไป
๑๘ ชนชาติของ เราจะอาศัยอยูในชุมชนที่สงบ
สุข
ในที่อยูอันมัน
่ คง ในที่พักอันเงียบสงบ
๑๙ ลูกเห็บจะทําลายป าของศัตรู
เมืองของพวกเขาก็จะตกตํ่าลง
๒๐ แตพวกเจาจะมี เกียรติ ข้ น
ึ และจะไดหวาน
เมล็ดพืชไวขางๆลําธารทุกสาย
และปลอย วัวปลอย ลาใหเดินหากินไปมา
อยางอิสระ
พระเจาจะลงโทษอัสซีเรีย
และชวยกูเยรูซาเล็ม
๑ เฮย

๓๓ ถูกทําลาย

ไอเจานักทําลายผูที่ยังไมเคย

ไอเจาคนทรยศผูที่ยังไมเคยถูกใครหักหลัง

*๓๒:๑๕
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เมื่อเจาทําลายคนอื่นเสร็จแลว ตัวเจาเองก็จะ
ถูกทําลาย
เมื่อเจาหัก หลังคน อื่นเสร็จ แลว เจาก็จะถูก
หักหลัง
๒ ประชาชนพูด วา ขา แตพระ ยาหเวห โปรด
เมตตาเราดวย เราคอยพระองคอยู
ขอประทานเรี่ยวแรงใหกับเราทุกเชา
ขอชวยกูเราในยามที่เดือดรอน
๓ เพราะเสียงคํารามของ พระองคทําใหผูคน
วิ่งหนีไป
เมื่อพระองคยืนขึ้น มา ชนชาติ ตางๆก็หนี
กระเจิงไป
๔ ของที่พวก เจาปลน มา ไดนัน
้ จะโดนยึด ไป
เหมือนฝูงตัก
๊ แตนมายึด
คน อื่นจะโดดตะครุบใสของพวก นัน
้ เหมือน
ฝูงตัก
๊ แตนตะครุบใส
๕ พระ ยาหเวหได รับการ ยกยองเชิดชู
พระองคอยูในที่สูง
พระองคทําใหเมือง ศิ โยนเต็ม ไป ดวยความ
ยุติธรรมและความถูกตอง
๖ พระองคจะเป็ นความ มัน
่ คงของ เจาตลอด
เวลา
พระองคจะใหความรอด ใหสติปัญญา และให
ความรูกับเจาอยางเหลือเฟื อ
การ ยําเกรงพระ ยาหเวหเป็ นสมบัติ ลํ้าคาที่
พระองคให
๗ ฟั งสิ พวกทูตรองไหเสียงดังอยูตามถนน
พวก ตัวแทนที่พยายามทํา สัญญาสงบ ศึก
รองไหอยางขมขื่น
๘ พวกถนนทางหลวงก็ถูกทิง
้ รางแลว
ไมมีใครกลาเดินทางบนทองถนน
เพราะคําสัญญาสงบศึกนัน
้ พังทลายไปแลว
คําสัญญาที่ตกลงก็ได รับการ ดูถูกเหยียด
หยาม
ชีวิตมนุษยนัน
้ ไมมีคาแลว
๙ แผนดินก็เศราหมองและหมดเรี่ยวแรง
เลบานอน ก็ไดรับความอับอายและเหี่ยวแหง
ไป
หุบเขาชาโรน *ก็เป็ นเหมือนกับทะเลทราย

ชีวิตใหม หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “พระวิญญาณ”

†๓๒:๑๖

แลวความยุติธรรม … ในแผนดินทีอ
่ ุดมนั น
้ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ความเที่ยง
ธรรมและความยุติธรรมก็จะมีในทุกหนแหงในแผนดินนี้”
*๓๓:๙
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ตนไมของบาชาน †และภูเขาคารเมล ‡ใบรวง
ใกลตาย
๑๐ พระยาหเวหพูดวา “ตอนนี้ เราจะลุกขึ้น
ตอนนี้ เรายกยองตัวเอง
ตอนนี้ เราจะใหคนเห็นวาเรายิ่งใหญ
๑๑ พวก เจาตัง
้ ทองเป็ น แกลบและคลอดฟาง
ออกมา
แลวลมหายใจของพวก เจา ¶จะเป็ นไฟที่เผา
ผลาญตัวพวกเจาไป
๑๒ ชนชาติทง
ั ้ หลายจะถูกเผาเป็ นผุยผง
พวก เขาจะถูกเผา ไฟเหมือนตน หนามที่โดน
ตัดเผาไป”
๑๓ พระยาหเวหพูด วา “พวกเจาที่อยู ไกล ให
ฟั งเรื่องที่เราไดทํา
์ ํานาจของ
พวกเจาที่ อยู ใกล ใหยอมรับฤทธิอ
เรา”
๑๔ พวกคนบาปในศิโยนกําลังกลัวอยู
และคน ที่ไม นับถือพระเจาก็สัน
่ เทิม
้ ดวย
ความหวาดกลัว
พวกเขาพูด วา “มีใครบางในพวกเราที่จะทน
ไฟที่เผาผลาญนี้ได
มีใครบางในพวกเราที่จะทนไดกับเปลวเพลิง
ที่เผาอยูตลอดเวลา”
๑๕ คํา ตอบคือ “คนเหลา นั น
้ ที่ใช ชีวิตอยางถูก
ตอง คนที่พูดอยางสัตยซ่ อ
ื
คน ที่ไม ยอมรับกําไรจากการ กดขี่ขมเหงคน
อื่น
คนที่ปัดสินบนไป แทนที่จะรับมัน
คน ที่ปิด หูไม ยอม ฟั งแผนการฆา นอง เลือด
และคนที่ปิดตาไมยอมมองสิ่งที่ชัว
่ ราย
๑๖ คนพวกนี้ จะอยูอยางปลอดภัย
ที่ ลี้ ภัยของพวก เขาจะเป็ นป อมปราการบน
ภูเขา
เขาจะมีเสบียงอาหารตลอด เวลาและนํ้ าก็จะ
มีไมขาด”
๑๗ ดวงตาของเจาจะเห็นกษัตริยที่สงางาม
ดวงตาของเจาจะเห็นอาณาจักรของพระองค
ขยายออกไปไกล
๑๘ จิตใจของ เจาจะคิดถึงเรื่องที่ เจาเคยหวาด
กลัวในอดีตวา

†๓๓:๙
‡๓๓:๙
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“คน ที่มาเก็บ สวย ทัง้ คน นับและคน ชัง่ อยู
ที่ไหนแลว
คน สอดแนมที่มา นับป อมปราการอยู ที่ไหน
แลว”
๑๙ เจาจะไม ได เห็นคนตางชาติที่เยอ หยิ่ง
จองหองพวกนี้อีก
ที่พูดแลวฟั งไมรูเรื่อง
ลิน
้ ที่พูดตะกุกตะกักที่เจาไมเขาใจ
๒๐ ดูเมือง ศิ โยน สิ เมืองที่มีเทศกาลประจํา ปี
ของพวกเรา
ดวงตาของ เจาจะมอง เห็นเยรูซาเล็มเป็ นที่
อยูที่ปลอดภัย
เป็ น เหมือนเต็นทที่ จะไมมี วันเคลื่อนยายไป
ไหน หมุด ปั ก เต็นท นัน
้ จะไมมี วันถูก
ถอนขึ้นมา
และพวก เชือกของ เต็นท นัน
้ จะไมมี วันขาด
ไป
๒๑ แต ที่ นั น
่ พระ ยาหเวหจะอยู กับ เราอยางมี
สงาราศี
เหมือนแผน ดินที่ มีแมน้ํ าหลาย สายและ
ลําธารกวาง
แตจะไมมีเรือ พายอัน ยิ่ง ใหญของ ศัตรูแลน
เขามา
และจะไมมีเรืออันทรง พลังขามแมน้ํ าเหลา
นัน
้ มาได
๒๒ เพราะพระยาหเวหเป็ นผูพิพากษาของเรา
พระยาหเวหเป็ นผูใหกฎหมายกับเรา
พระยาหเวหเป็ นกษัตริยของเรา
พระองคจะชวยกูพวกเรา
๒๓ เจา ศัตรู สาย ระโยงใบ เรือของ เจานั น
้
หยอนแลว
เชือกที่ยึดใหเสากระโดงเรือแนนนัน
้ ก็หยอน
พวกมันกางใบไมข้ น
ึ
ดังนัน
้ ของที่เจาปลนมาไดจะตองถูกแบงกัน
แมแตคนงอยในพวกเราก็สามารถมาชวยกัน
ปลนเจาได
๒๔ จะไมมี ใครที่อาศัยอยูใน เมือง เราพูด วา
“ฉันไมสบาย”
คนที่อาศัยอยู ที่ นัน
่ จะได รับการ อภัยโทษ
สําหรับบาปของพวกเขา

บาชาน เป็ นบริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอล

คารเมล เป็ นเทือกเขาทางทิศเหนือของอิสราเอล เป็ นที่ที่ดีมากสําหรับปลูกตนไม ชื่อ
นี้หมายถึง “สวนองุนของพระเจา”
¶๓๓:๑๑ ลมหายใจของพวกเจา หรือ “จิตวิญญาณของเจา”
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พระเจาจะลงโทษศัตรูของพระองค
๑ ชนชาติทัง
้ หลาย

๓๔ ผูคนทัง้ หลาย ตัง้ ใจฟั งใหดี

เขามาฟั งใกลๆ

ใหโลกนี้และทุกอยางในโลกนี้ไดยิน
ใหแผน ดิน โลกและทุก อยางที่ เกิดบน มัน
ไดยินเถิด
๒ เพราะพระยาหเวหโกรธชนชาติทง
ั ้ หมด
พระองคเดือดดาลตอกองทัพทัง้ หมดของ
พวกเขา
พระองคกําหนดใหพวก มันถูก ทําลายจน
หมดสิน
้
พระองคไดมอบพวกมันใหไปโดนฆา
๓ คนของพวกนั น
้ ที่ถูกฆาก็จะถูกโยนทิง้
ซากศพนัน
้ ก็จะสงกลิ่นเหม็นฟ ุงไปหมด
เลือดของพวกเขาจะไหลนองทัว
่ ภูเขา
๔ พวกดวงดาวทัง
้ สิน
้ จะสลายหายไป
ทองฟ าก็จะมวนไปเหมือนหนังสือมวน
พวก ดวงดาว นัน
้ ก็จะรวง หลน ไปเหมือน กับ
ใบไมแหงที่รวงหลนจากเถาองุน
หรือเหมือนลูก มะเดื่อเหี่ยวที่รวง หลนจาก
ตนมะเดื่อ
๕ เมื่อดาบของ
เราไดสําเร็จภารกิจในฟ า
สวรรคแลว
มันก็จะฟาดลงมาที่เอโดม *
ลงมาบนผูคนที่เราได กําหนดใหถูก ทําลาย
และถูกลงโทษ
๖ พระยาหเวหมีดาบเลมหนึ่ ง
มันอาบไปดวยเลือดและไขมัน
มันเป็ นเลือดของพวกลูกแกะและแพะ
และไขมันจากไตของพวกแกะตัวผู
เพราะพระ ยาหเวหกําลังฆาเครื่องบูชา นี้ที่โบ
สราห †
มีการฆาครัง้ ยิ่งใหญเกิดขึ้นในแผนดินเอโดม
๗ วัวป า ‡จะลมไปดวย
และลูกวัวผูจะลมไปกับวัวผูอันแข็งแรง
แผนดินของพวกเขาจะโชกไปดวยเลือด
*๓๔:๕
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และพื้น ดินของ เขาก็จะอาบไป ดวยไข มัน
สัตว
๘ เพราะพระ
ยาหเวหไดเลือกวันแหงการ
ลงโทษ
และปี สําหรับการแกแคนใหกับคดีของศิโยน
๙ ลําธาร ตางๆของเอ โดมจะกลาย เป็ นยาง
มะตอย
และดินของมันก็จะกลายเป็ นกํามะถัน
แผน ดินของ มันจะกลาย เป็ นเหมือนยาง
มะตอยที่ลุกไหมอยู
๑๐ ไฟของมันจะเผาทัง
้ วันทัง้ คืนไมมีวันดับ
ควันก็จะลอยขึ้นมาอยูตลอดไป
เอ โดมจะกลาย เป็ นที่ รางวาง เปลาตลอดชัว
่
ลูกชัว
่ หลาน
และจะไมมีใครเดินทางผานมันอีกตลอดไป
๑๑ แตพวก เหยี่ยวและพวก เมนจะมาเป็ น
เจาของ
พวกนกฮูกและพวกอีกาก็จะมาอยูกันที่นัน
่
พระเจาก็จะสํารวจรังวัดแผนดินเอโดม
และทําใหมันวาง เปลาและมีสภาพยุงเหยิง
เหมือนกับตอนที่ยังไมไดสรางโลกนี้
๑๒ จะไมมี อะไรหลง เหลือใหเรียก วาเป็ น
อาณาจักรอีกเลย
พวกเจานายของมันก็จะกลายเป็ นสิ่งไรคา
๑๓ พวก พง หนามก็จะขึ้นตามป อมปราการ
ของมัน
พวกตนตําแยและพวกตนไมยราบก็จะขึ้นใน
เมืองที่มีกําแพง
มันจะกลายเป็ นบริเวณที่หมาป าอยูกัน
เป็ นที่อยูของนกฮูก
๑๔ พวกแมวป าก็จะมาเจอกับพวกหมาป า
พวกแพะป าก็สงเสียงเรียกกัน
พวกสัตวกลางคืน ¶ก็จะมาอยูกันที่นัน
่ ดวย
เพื่อหาที่พักผอน
๑๕ พวกนก ฮูก *ก็จะมาทํา รังและวางไขและ
กก ไข ไวและรวบรวมลูกๆ ไวใต ปี กของ
พวกมัน

เอโดม ประเทศที่อยูทางทิศตะวันออกของยูดาห

†๓๔:๖

โบสราห เมืองหนึ่งในเอโดม
วัวป า พวกสัตวในขอ ๖ กับขอ ๗ คงจะเปรียบเทียบกับประชาชนของเอโดมและพวก
ผูนําของเขา
‡๓๔:๗

¶๓๔:๑๔ พวกสัตวกลางคืน หรือ “ลิลูท ปี ศาจแหงยามคํ่าคืน” คํานี้ เหมือนกับคําวา “กลาง
คืน” ในภาษาฮีบรู
*๓๔:๑๕ นกฮูก หรือ “งูธนู”
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อีแรงก็จะมารวมกันที่นัน
่ อยูคูใครคูมัน
๑๖ ใหคนหาในหนั งสือ มวนของพระ ยาหเวห
และอานดู
จะไมมีสัตวสักตัวที่ขาดไป
จะไมมีสักตัวเลยที่ขาดคูของมัน
เพราะพระยาหเวหไดพูดไววาอยางนัน
้
และพระ วิญญาณของพระองคไดรวบรวม
พวกมันไว
๑๗ พระองคไดจัดสรรที่ดินใหกับพวกมัน
และมือของ พระองคไดใชสาย วัดแบงแผน
ดินใหกับพวกมัน
พวกมันจะเป็ นเจาของแผนดินนัน
้ ตลอดไป
พวกมันจะอยูที่นัน
่ รุนแลวรุนเลา
พระเจาจะปลอบโยนคนของพระองค
๑–๒ ทะเล

๓๕ แลงจะมีความสุข

ทรายและแผน ดินที่ แหง

ทะเลทรายจะดีใจและผลิดอก
มันจะออกดอกมากมายเหมือนดอกหญา
มัน จะชื่นชมยินดีดวยความ สุขและการ รอง
เพลง
มันจะมีสงาราศีเหมือนป าแหงเลบานอน
มันจะสงางามเหมือนภูเขาคารเมลและที่ราบ
ชาโรน
คนจะเห็นถึงสงาราศีของพระยาหเวห
จะเห็นความสงางามของพระเจาของเรา
๓ ใหเสริมกําลังใหกับคนที่มีมือเหนื่ อยลา
และชวยคนที่หัวเขาออนแอใหมัน
่ คง
๔ ใหพูดกับคนที่มีจิตใจที่ขลาดกลัววา
“ใหเขมแข็งไว ไมตองกลัว
นี่ไงพระเจาของพวกทาน
พวกศัตรูของทานจะถูกลงโทษ
เป็ นการแกแคนของพระเจา
พระองคจะมาและชวยกูพวกทาน”
๕ แลวตาของคนตาบอดก็จะเปิ ด
และหูของคนหูหนวกก็จะไมตันอีกแลว
๖ แลวคนงอยก็จะกระโดดเหมือนกับกวาง

อิสยาห ๓๖:๒

และลิน
้ ของคน ใบก็จะรอง เพลงอยางมี ความ
สุข
เพราะนํ้ าจะทะลักออกมาในทะเลทราย
และเกิดลําธารขึ้นในทะเลทราย
๗ ทะเล ทรายที่รอน ระอุ
†จะกลาย เป็ น
ทะเลสาบ
ดินที่กระหายนํ้ าจะมีตานํ้ าเต็มไปหมด
ในบริเวณที่หมาป าอยูและนอนพักกัน
หญาจะกลายเป็ นตนออกับตนกก
๘ จะมีทางหลวงเกิดขึ้นที่นัน
่
์ ิทธิ”์
และมันจะมีช่ อ
ื วา “ถนนอันศักดิส
์
คนที่ไมบริสุทธิจะไมเดินทางบนถนนนัน
้
มันมีไวสําหรับคนของพระเจาเดินเทานัน
้
พวกคนโง ‡จะไมไดเดินผานไปมาบนมัน
๙ จะไมมีสิงโตที่นัน
่
และจะไมมีสัตวรายมายางกรายที่นัน
่
จะไมพบพวกมันที่นัน
่
แตคนที่พระเจาได ไถ ตัวไว แลวจะเดินบน
ถนนเสนนัน
้
๑๐ คน เหลา นั น
้ ที่พระ ยาหเวหได ไถใหเป็ น
อิสระแลว
จะกลับมาที่ศิโยนดวยเสียงโหรองดีใจ
ความสุขจะสวมอยูบนหัวของพวกเขาตลอด
ไป
ความชื่นชมยินดีก็จะทวมทนพวกเขา
ความ เศรา โศกและการ ครวญ ครางจะวิ่ง หนี
ไปจากพวกเขา
อัส ซีเรียบุกยูดาห
(๒ พกษ. ๑๘:๑๓-๓๗; ๒ พศด. ๓๒:๑-๑๙)
๑ ในชวงปี ที่สิบ สี่ ¶ที่กษัตริยเฮ เซ คี

๓๖ ยาห

§ปกครองยู ดาห

กษัตริยเซน
นาเคอริบ
เมือง ตางๆที่มีปอมปราการของ ยู ดาห และ
ยึดเมือง เหลา นัน
้ ไว ได ๒ กษัตริยอัส ซีเรียได
สงแมทัพของ เขาพรอม กับกองทัพ ใหญจาก
*ของอัสซีเรียไดยกทัพขึ้นมาโจมตี

†๓๕:๗ ทรายที่รอน ระอุ ในทะเล ทราย บาง ครัง
้ ความ รอนที่แผด เผา ทําใหเรามอง เห็น
ภาพลวงตาเป็ นนํ้ า
‡๓๕:๘
¶๓๖:๑

คนโง คือคนที่ไมไดทําตามพระเจาและคําสอนของพระองค

ปี ที่สิบสี่ คือปี ๗๐๑ กอนพระเยซูมาเกิด
เฮเซคียาห เป็ นกษัตริยของยูดาห ในชวงปี ๗๑๕-๖๘๗ กอนพระเยซูมาเกิด
*๓๖:๑ เซนนาเคอริบ เป็ นกษัตริยของอัสซีเรีย ในชวงปี ๗๐๖-๖๘๑ กอนพระเยซูมาเกิด เขา
ไดลงมาตียูดาห ในปี ๗๐๑ และไดชัยชนะหลายเมือง และกวาดตอนพวกเขาไปเป็ นเชลย
§๓๖:๑
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เมือง ลา คีช ไปหากษัตริยเฮ เซ คี ยาหที่เมือง
เยรูซาเล็ม แมทัพ นัน
้ ไดมา หยุดอยู ขางๆ
รางนํ้ าของสระ ดาน บน ตรง ถนนที่มุง ไปยัง
ทุงของคนซักผา ๓ มีสามคนออกไปหาแมทัพ
คน นัน
้ ที่ นัน
่ คือเอ ลี ยาคิ มผู ดูแล วัง ที่เป็ น
ลูกชายของฮิ ล คี ยาห เช บนาเลขานุการของ
กษัตริย และโยอาหผู จดบันทึกที่เป็ นลูกชาย
ของอาสาฟ
๔ แมทัพได พูดกับ พวก เขาวา “ไปบอกเฮ
เซคี ยาหวา กษัตริยผู ยิ่ง ใหญ คือกษัตริยอัส
ซีเรีย พูดอยางนี้วา
‘ทําไมเจาถึงไดมีความเชื่อมัน
่ ขนาดนี้
๕ ขอ ตกลงกับพันธมิตรที่เจาหวัง พึ่ง นั น
้
มันก็ แคเพียง คํา พูด เจาคิด วามันจะ ใช
แทนกลยุทธและกําลัง ทหารใน สงคราม
ได หรือ เดี๋ยว นี้เจาไป พึ่งใคร หรือ ถึง
กลามากบฏกับ เรา ๖ ดู ดีๆวาเจากําลัง
พึ่ง อียิปต ซึ่งเป็ นเหมือนไม เทาตน ออ
ที่ เดาะ แลว ถา ใครไปคํ้า ยัน มัน มันก็
จะแตกและเสียบมือของคนนัน
้ ฟาโรห
กษัตริยของอียิปต ก็จะเป็ นอยางนัน
้ กับ
คนที่มาพึ่งพิงเขา
๗ แตถาเจาจะบอก เราวา “เราเชื่อ พึ่ง
ในพระ ยาหเวหพระเจา ของ เรา” อาว
เฮ เซ คี ยาหได รื้อพวกสถาน ที่ นมัสการ
และแทน บูชาของ พระ นัน
้ ทิง้ ไป แลว
ไมใช หรือ และสัง่ คน ยู ดาหและคนใน
เยรูซาเล็มวา “พวก เจาตองนมัสการ
ที่แทน บูชา นี้ที่อยูในเมือง เยรูซาเล็ม
เทานัน
้ ”
๘ ตอน นี้ มาทําขอ ตกลงกับกษัตริย
ของอัส ซีเรีย เจา นายของ ขาดี กวา ขา
จะ ใหมากับ เจาสอง พัน ตัว ถาเจามี
ปั ญญาหาคนมา ขี่พวก มัน ได ๙ ในเมื่อ
เจาและอียิปตออนแอซะ ขนาด นี้ เจายัง
จะปฏิเสธอํานาจของขาราชการตัว เล็กๆ
ของเจานายขา แลวไปหวังพึ่งรถรบและ
ทหารมาของอียิปตอีกหรือ
๑๐ และตอน นี้ เจาคิด วาที่ขาขึ้น มา
โจมตีแผน ดิน นี้เพื่อทําลาย มัน โดยไม
ได รับอนุญาตจาก พระ ยาหเวหอยาง นัน
้
หรือ เป็ นพระ ยาหเวห เองที่พูด กับ ขา
†๓๖:๑๒
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วา “ขึ้น ไปโจมตีแผน ดิน นี้และทําลาย
มันซะ”’”
๑๑ แลวเอลียาคิม เชบนา และโยอาห ตอบ
กับแมทัพไป วา “ชวยพูดกับพวก เราผูรับ ใช
ของ ทานเป็ นภาษา อา ร เมคดวย เถิด เพราะ
พวก เราเขาใจภาษา นัน
้ อยาพูดกับพวก เรา
เป็ นภาษาฮีบรูเลย เพราะไมอยากใหพวกนัน
้
ที่อยูบนกําแพงไดยิน”
๑๒ แตแมทัพนั น
้ ตอบวา “เจาคิดวา เจานาย
ขาสง ขา มาเพื่อพูดเรื่องพวกนี้กับเจา นายเจา
และ กับ เจาเทานัน
้ หรือ ยัง ไง เขาสงใหขามา
พูดกับไอ คน พวก นัน
้ ที่นัง่ อยูบน กําแพง ดวย
ไอพวกนัน
้ ก็จะตองกินขีแ
้ ละเยี่ยวของตัวเอง
†เหมือนกับพวกเจานั น
่ แหละ”
๑๓ แลวแมทัพก็ยืน ขึ้นและรอง ตะโกน
เสียงดังเป็ นภาษาฮีบรูวา
“นี่เป็ นคํา พูดของกษัตริย ผู ยิ่ง ใหญ
คือกษัตริยอัส ซีเรีย ๑๔ พระองคพูด วา
อยาง นี้ ‘อยา ใหเฮ เซ คี ยาหหลอก ลวง
เจา เพราะเขาไม สามารถชวยกูพวกเจา
ได หรอก ๑๕ และอยาใหเฮเซคี ยาหทําให
พวก เจาคิดจะพึ่งพระ ยาหเวห เมื่อ เขา
พูด วา “พระ ยาหเวหจะชวย กูพวก เรา
อยางแนนอน พระยาหเวหจะไม ยอมให
เมืองนี้ตกไปอยูในกํา มือของกษัตริยอัส
ซีเรียเป็ นอันขาด”
๑๖ อยา ไป ฟั งเฮ เซ คี ยาห เพราะ
กษัตริยอัส ซีเรียพูด ไววาอยางนี้ “มาทํา
สัญญาสงบ ศึกกับ ขาและออก มาจํานน
ตอ ขา แลวพวก เจาแตละ คนก็จะ ไดกิน
จากตน องุนและตน มะเดื่อของ ตัว เอง
และดื่มจากบอเก็บนํ้ าของตน ๑๗ จนกวา
เราจะมาและพาพวกเจาไปยังแผน ดินที่
เหมือน กับแผน ดินของ เจา นี้ เป็ นแผน
ดินที่มี ขาวและเหลา องุน ใหม มีขนมปั ง
และสวนองุน”
๑๘ ระวังให ดี อยา ใหเฮ เซ คี ยาหทําให
เจาหลง ผิด ไป เมื่อเขาพูด วา “พระ
ยาหเวหจะชวย กูพวก เรา” เราขอ ถาม
เจาวา “มี พระของชาติ ไหน บางที่ เคย
ชวยแผน ดินของพวกเขาให รอดพนจาก
เงื้อม มือของกษัตริยอัส ซีเรีย” ๑๙ พวก

กินขี ้และเยี่ยวของตัวเอง ขอนี้หมายถึง พวกกองทัพของอัสซีเรียวางแผนจะลอม
เมืองเยรูซาเล็มไว ตัด นํ้ า ตัดขาดจากภายนอก จนผูคนในเมืองอดอยากหิวโหยมากจนตอง
กินขีแ
้ ละเยี่ยวตัวเอง
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พระของเมือง ฮามั ท *กับเมือ งอาร ปั ด
ไปไหนแลว พระของเมืองเสฟารวาอิม
ไป ไหน แลว พวก พระของสะ มา เรีย
สามารถชวย กูสะ มา เรียจากเงื้อม มือ
ของ ขาได หรือ ๒๐ ในพวก พระทัง้ หมด
ของประเทศเหลา นี้ มีพระองค ไหนบาง
ไดชวยประเทศของพวก เขาให พนจาก
เงื้อม มือของ ขา แลวเจายังคิด วาพระ
ยาหเวหจะสามารถชวยเยรูซาเล็มให
พนจากเงื้อมมือขาไดหรือ’”
๒๑ แตพวกเขาก็เงียบ ไม ไดตอบเขาสัก คํา
เพราะกษัตริยเฮเซคี ยาหได สัง่ ไว วา “อยาไป
ตอบมัน”
๒๒ แลวเอ ลี ยาคิ มผู ดูแล วัง ที่เป็ นลูกชาย
ของฮิลคียาห เชบนา เลขานุการของกษัตริย
และโย อาหผู จด บันทึกที่เป็ นลูกชายของอา
สาฟ ได ไป หาเฮ เซ คี ยาหใสเสื้อผาที่ขาด รุง
ริ่งที่พวกเขาฉีกดวยความโศกเศรา และพวก
เขาก็รายงานกษัตริยถึงสิ่งที่แมทัพนัน
้ พูด
เฮเซคียาหขอคําปรึกษาจากอิสยาห
(๒ พกษ. ๑๙:๑-๑๓)
๑ เมื่อกษัตริยเฮ

๓๗ อยาง นัน้

เซ คี ยาหไดยิน
พระองคก็ฉีกเสื้อผาดวย
ความ โศก เศรา แลวเอาผากระสอบมา สวม
แทน และพระองคก็เขาไปใน วิหารของ พระ
ยาหเวห ๒ พระองคไดใหเอ ลี ยาคิ มผู ดูแล วัง
เช บนาเลขานุการของพระองค และพวก
นักบวช อาวุโส สวมผากระสอบไปหาผู พูด
แทนพระเจาชื่ออิสยาห ลูกชายของอามอส
๓ พวกเขาพูดกับอิสยาหวา “กษัตริยเฮเซคี
ยาหพูด ไวอยาง นี้วา ‘นี่เป็ นเวลาแหงความ
เดือดรอน การ ลงโทษ และความ อับอาย
พวก เราเป็ นเหมือนผู หญิงพรอมคลอด แลว
แตไมมีแรงเบง ลูกออก มา ๔ ไม แน นะ พระ
ยาหเวหพระเจาของ ทานไดยินคํา พูดของ
แมทัพนัน
้ แลว กษัตริยอัส ซีเรียเจา นายของ
เขาไดสงเขามาเพื่อเยาะ เยยพระเจาผู มี ชีวิต
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อยู และไม แน นะ พระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานอาจ จะลงโทษ เขาเมื่อไดยินอยาง นัน
้
ก็ได อยาง นัน
้ ชวยอธิษฐานสําหรับคน ของ
เราที่ยังเหลือรอดอยู’”
๕ เมื่อพวก ขาราชการของกษัตริยเฮ เซ คี
ยาหมาหาอิส ยาห ๖ อิส ยาหบอก กับพวก เขา
วา “ใหบอกกับเจา นายของพวกทานวา พระ
ยาหเวหได พูดไว วา ‘ไม ตองกลัวคํา พูด ตางๆ
ที่เจาไดยิน มา คือคํา พูดที่พวก คน รับ ใชของ
กษัตริยอัส ซีเรียไดลบหลูเรานัน
้ ๗ ตัว เราเอง
จะทําใหกษัตริยอัส ซีเรียกังวลใจ เพื่อ วาเมื่อ
เขาไดยินขาวลือ เขาจะไดรีบ กลับ ไปยังแผน
ดินของ เขา แลวเราจะทําใหเขาลม ตาย ลง
ดวยดาบในแผนดินของเขาเอง’”
กองทัพอัสซีเรียถอยทัพจากเยรูซาเล็ม
๘ กษัตริยของอัส

ซีเรียไดออกจากเมือง
ลา คีชไปยังเมือง ลิ บนาห เมื่อแมทัพไดยิน
อยาง นัน
้ เขาก็ไปยังเมือง ลิ บนาห และพบ
วากษัตริยอัส ซีเรียกําลังสู รบอยูกับเมือง นัน
้
๙ ในเวลา นั น
้
กษัตริยอัส ซีเรียไดยินเกี่ยว
กับกษัตริยที ระ หะ คาร †แหงเอธิโอเปี ยวา
“กษัตริยที ระ หะ คารไดยก ทัพมาทําสงคราม
กับทาน” เมื่อกษัตริยอัสซีเรียไดยินอยางนัน
้
พระองคก็สงพวกผู ถือ สารไปหากษัตริยเฮเซ
คียาห และสัง่ พวกเขาวา
๑๐ “ใหไปบอกกับกษัตริยเฮ เซ คี ยาห
ของ ยู ดาหดวยวา อยาใหพระเจาที่เจา
ไว วางใจ นัน
้ หลอก ลวงพวก เจา เมื่อ
พระองคพูดวา ‘เยรูซาเล็มจะไมมีวันตก
ไป อยูในเงื้อม มือของกษัตริยอัส ซีเรีย
หรอก’ *๑๑ ดูสิ เจาก็ไดยินถึงสิ่ง ที่พวก
กษัตริยของอัส ซีเรียไดทํากับแผน ดิน
ทัง้ หมดนัน
้ แลว พวกเขาไดทําลายพวก
มันจน ราบคาบ แลวเจาคิด วาเจาจะหนี
รอดพน หรือ ๑๒ มีพวก พระของชนชาติ
ไหน บาง ที่ชวยพวก เขาให รอด ตอน ที่
ถูกบรรพบุรุษของ ขาทําลาย พวก เขา
ไดทําลายเมือง โก ซาน ฮา ราน เร เซฟ

*๓๖:๑๙

เมืองฮามั ท เมืองฮามั ท เมือ งอารปั ด และเมืองเสฟารวาอิมเป็ นสามเมืองที่อยูใน
ประเทศซีเรีย หรือในสมัยนัน
้ เรียกวาประเทศอารัม
†๓๗:๙

กษัตริยที ระหะคาร นี่คงเป็ นคนเดียวกับ ทาฮะระคาร ฟาโรหของอียิปต ในชวงปี
๖๙๐-๖๖๔ กอนพระเยซูมาเกิด
*๓๗:๑๐ เยรูซาเล็ม … กษั ตริยอัสซีเรียหรอก หรือ แปลไดอีกอยางวา “พระเจาจะไมยอม
ปลอยใหกษัตริยอัสซีเรียมีชัยเหนือเยรูซาเล็มหรอก”
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และประชาชนของเอเดน †ที่อาศัยอยูใน
เท ล อัส สาร ๑๓ แลวกษัตริยของฮามั ท
กษัตริยของอาร ปั ด กษัตริยของเมือง
เส ฟาร วา อิม กษัตริยของเฮนา หรือ
กษัตริยของอิฟวาห หายไปไหนกันหมด
แลว”
เฮเซคียาหอธิษฐานถึงพระเจา
(๒ พกษ. ๑๙:๑๔-๑๙)
๑๔ เฮ

เซ คี ยาหรับจดหมายจากพวก ผู ถือ
สารและอานมัน แลวพระองคก็ข้ น
ึ ไปที่วิหาร
ของพระยาหเวห แลวเขาก็คลี่จดหมายฉบับ
นัน
้ ออกตอ หน าพระ ยาหเวห ๑๕ แลวเขาก็
อธิษฐานตอพระยาหเวหวา
๑๖ “ขา แตพระ ยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้
พระเจาของอิสราเอล ผูนัง่ ประทับบนบัลลังก
เหนือพวกเครูบ มีแตพระองคผู เดียวเทานัน
้
ที่เป็ นพระเจาของอาณาจักรทัง้ หมดใน โลก
พระองคเป็ นผู สรางฟ า สวรรคและแผน ดิน
โลก ๑๗ ขา แตพระ ยาหเวห ชวยเงี่ยหูของ
พระองคฟังดวยเถิด ขาแตพระยาหเวห ชวย
เปิ ด ตาของพระองคดูดวยเถิด ชวยฟั งคํา พูด
ทัง้ หมดของเซนนาเคอริบที่เขาไดสงมา เพื่อ
เยาะเยยพระเจาผูมีชีวิตอยูดวยเถิด
๑๘ ขา แตพระ ยาหเวห ก็ จริง อยูที่พวก
กษัตริยอัส ซีเรียไดทําลายชนชาติทัง้ หลาย
รวม ทัง้ แผน ดินของพวก เขา ดวย ๑๙ และ
ไดโยนพวก พระของพวก นัน
้ ลง ใน ไฟ แต
พระพวก นัน
้ ไม ไดเป็ นพระเจา จริง แตเป็ น
ฝี มือมนุษยที่ทําขึ้น มาจาก ไมและ หิน พวก
มันก็ เลยถูก ทําลาย ไป ๒๐ ดัง นัน
้ ขา แตพระ
ยาหเวห พระเจาของพวก เรา ตอน นี้ชวย กู
พวก เราให พนจากมือของกษัตริยอัส ซีเรีย
ดวย เถิด เพื่ออาณาจักรทัง้ หมดในโลก นี้จะ
ไดรูวา พระองค พระ ยาหเวหคือพระเจาแต
เพียงผูเดียว”

†๓๗:๑๒
‡๓๗:๒๕
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พระเจาตอบเฮเซคียาห
(๒ พกษ. ๑๙:๒๐-๓๔)
๒๑ จาก

นัน
้ อิส ยาหลูกชายของอา มอส ได
สง คนไป บอกเฮ เซ คี ยาหวา “นี่คือสิ่ง ที่พระ
ยาหเวหพระเจาของอิสราเอลพูด คือ ‘เจาได
อธิษฐานถึงเราเกี่ยวกับเซนนาเคอริบกษัตริย
ของอัสซีเรีย’
๒๒ ดัง นั น
้ ใหรู วานี่ คือสิ่ง ที่พระยาหเวหพูด
เกี่ยวกับเขาวา
‘เซนนาเคอริบเอย
ศิโยนสาวพรหมจรรยไดดูถูกเจา
เธอหัวเราะเยาะเจา
นางสาวเยรูซาเล็มสาย หัวเยาะ เยยเจาใน
ขณะที่เจาวิ่งหนี
๒๓ เจาดูถูกใคร หรือพูดหมิ่น ประมาทใครรู รึ
เปลา
เจาขึ้นเสียงใสใครรูรึเปลา
เจาเหยียดตาใสใครรูรึเปลา
์ ิทธิข
์ องอิสราเอล
เจาไดทําใสเราผูศักดิส
๒๔ เจาไดเยยองคเจาชีวิตผาน ทางพวก ผูรับ
ใชที่เจาสงมา
เจาพูด วา “ขาไดปีนขึ้น ไปถึงยอดเขา ยอดที่
สูงที่สุดในเลบานอนดวยรถรบมากมาย
ของขา
ขาไดโคนพวกตนซีดารที่สูงที่สุดของมันและ
ตนสนที่ดีที่สุดของมัน
ขาไดไปถึงยอดเขาที่ไกลลิบลิ่วของมัน ขาไป
ถึงป าที่ดีที่สุดของมัน
๒๕ ขา ไดขุดบอนํ้ าไปทัว
่ ในตางแดน ‡และดื่ม
จากบอนํ้ าพวกนัน
้
ขาไดเหยียบ ยํ่านํ้ าในลําธารทัง้ หลายของ
อียิปตจนมันเหือดแหงไป”
๒๖ กษัตริยของอัส ซีเรีย เจาไม เคยไดยิน หรือ
เรื่องที่เราไดกําหนดไวนานมาแลว
เรื่องที่เราไดวางแผนตัง้ แตสมัยโบราณ
แลวตอนนี้เรากําลังทําใหมันเกิดขึ้น
คือเราไดใหเจาทําลายป อมปราการของเมือง
ตางๆใหกลายเป็ นกองซากปรักหักพัง
๒๗ ในขณะ ที่พลเมืองที่ขาด กําลังของเมือง
เหลานัน
้ กําลังตกใจกลัวและอับอาย

เอเดน หรือ เบธ เอเดน เป็ นบริเวณหนึ่งในประเทศอารัม หรือซีเรีย

ในตางแดน คํานี้อยูในฉบับฮีบรูฉบับ หนึ่งที่พบในถํ้า คุม รัน และใน ๒ พงศ กษัตริย
๑๙:๒๔ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันขาดคํานี้
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พวกเขาเป็ นเหมือนพืชที่ทองทุง เป็ นเหมือน
หญาออน
เป็ นเหมือนหญาที่ข้ น
ึ บนดาดฟ า
และถูกเผาแหงไปดวยลมตะวันออก *
๒๘ เรารูแมกระทัง
่ เวลาที่เจายืนขึ้นหรือนัง่ ลง
เวลาที่เจาออกไปหรือเขามา
และเราก็รูตอนที่เจาเกรีย
้ วกราดใสเรา
๒๙ เพราะเจาเกรีย
้ ว กราดใส เรา เราไดยินคํา
พูดที่หยิ่งยโสของเจา
อยางนัน
้ เราจะเอาขอเกี่ยวจมูกของเจา เอา
บังเหียนของเราใสปากเจา
และเราจะนํ าเจากลับไปตามทางที่เจามา’”
๓๐ เฮเซคียาห นี่ จะเป็ นเรื่องที่พิสูจน วาสิ่งที่
เราพูด นี้จะเกิด ขึ้น จริง คือในปี แรกนี้จะปลูก
อะไรไม ได เลย ก็ ใหกิน ขาวที่งอกขึ้น มาเอง
กอน ในปี ที่ สอง ก็ ใหกินสิ่ง ที่เกิด ขึ้น เอง
อีก ในปี ที่ สาม ก็ ใหเจาหวาน ขาว และเก็บ
เกี่ยวมันและใหปลูกสวนองุนและกินผลของ
มัน ๓๑ คนในครอบครัวยู ดาหที่ยังหลง เหลือ
อยู จะเป็ นเหมือนตนไมหยัง่ รากลงขาง ลาง
และออกผลขึ้นขางบน ๓๒ แลวคนที่ยังเหลือ
อยูก็จะแผ ขยายออกไปจากเยรูซาเล็ม คนที่
ยังรอด ชีวิตบาง คนก็จะออก มาจากภู เขา ศิ
โยน ความรักอันแรงกลาของพระยาหเวหผู
์ ัง้ สิน
มีฤทธิท
้ ก็จะทําเรื่องนี้ใหสําเร็จ
๓๓ แลวนี่ คือสิ่ง ที่พระ ยาหเวหพูดเกี่ยว กับ
กษัตริยอัสซีเรีย
“เขาจะไมไดเขามาในเมืองเยรูซาเล็ม
เขาจะไมไดยิงธนูใสเมืองนี้หรอก
เขาจะไมไดถือโลมาเผชิญหน ากับเมืองนี้
เขาจะไมไดสรางเนินดินบุกขึ้นกําแพง
๓๔ เขาจะตองกลับไปทางเดิมที่เขามา
เขาจะไมไดเขาเมืองหรอกพระยาหเวหพูดไว
วาอยางนี้
๓๕ เพราะเราจะป องกันเมืองนี้ เพื่อใหมันรอด
เราจะทําสิ่งนี้เพื่อเห็นแกเราเอง และเพื่อเห็น
แกดาวิดคนรับใชของเรา”
กองทัพของอัสซีเรียถูกทําลาย
(๒ พกษ. ๑๙:๓๕-๓๗)
๓๖ แลวทูต

สวรรคของพระ ยาหเวหก็ออก
ไป และฆา ทหารในคายของอัส ซีเรียไปหนึ่ง

*๓๗:๒๗
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แสนแปด หมื่นหา พัน คน เมื่อคนตื่น ขึ้นใน
ตอนเชา ก็เห็นศพเกลื่อนกลาดไปหมด ๓๗ ดัง
นัน
้ เซนนาเคอริบ กษัตริยของอัสซีเรียก็กลับ
บาน และไปอาศัยอยูที่นีนะเวห
๓๘ วันหนึ่ ง ในขณะที่ทานกําลังนมัสการอยู
ในวัดของนิ สรคพระของ ทานอยู นัน
้
พวก
ลูกชายของ ทานคืออัด รัม เม เลค และชา เร
เซอร ก็ไดฆา ทานดวย ดาบ และพวก เขาก็
หนี ไปที่แผน ดิน อารารัต แลวลูกของทานคือ
เอสารฮัด โดน ก็ข้ น
ึ เป็ นกษัตริยของอัส ซีเรีย
แทนทาน
เฮเซคี ยาหปวย
(๒ พกษ. ๒๐:๑-๑๑; ๒ พศด. ๓๒:๒๔-๒๖)
๑ ในชวง

๓๘ ตายแลว อิส ยาหผู พูด แทนพระเจา

นัน
้ เฮ เซ คี ยาหปวยใกล

ลูกชายของอา มอสก็ไดมาหาทานและพูด วา
“นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด ‘ใหสัง่ เสียคนใน
ครัว เรือนของ เจาใหเรียบรอย เพราะเจา
กําลังจะตาย เจาจะไมหายหรอก’”
๒ แลวเฮเซคี ยาหก็หัน หน าเขาขางฝา และ
อธิษฐานตอพระยาหเวห ๓ ทานพูดวา “ขาแต
พระ ยาหเวห ขอได โปรดอยา ลืมวาขาพเจา
นัน
้ ได รับ ใชพระองคอยาง สัตย ซื่อดวย สุด
หัวใจของ ขาพเจา และขาพเจาได ทําในสิ่ง ที่
พระองคเห็น วา ดี” แลวเฮเซ คี ยาหก็รอง หม
รองไหเสียงดัง
๔ แลวอิส ยาหก็ได รับขอความจากพระ
ยาหเวหวา ๕ “ไปหาเฮ เซ คี ยาหและบอก
กับเขาวา พระ ยาหเวห พระเจาของดา วิด
บรรพบุรุษของทาน พูด วาอยางนี้ ‘เราไดยิน
คําอธิษฐานของเจา และได เห็นนํ้ าตาของเจา
เราจะตอ ชีวิตใหกับ เจาอีกสิบ หา ปี ๖ เราจะ
ชวย กู เจาและเมือง นี้ใหรอดพนจากเงื้อม มือ
ของกษัตริยอัส ซีเรีย และเราก็จะป องกัน
เมืองนี้ไว’”
๗ แลวนี่ จะเป็ นสิ่ง
ที่พิสูจนใหทานเห็นวา
พระ ยาหเวหจะทําในสิ่ง ที่พระองคได บอก
๘ พระ ยาหเวหพูด วา “คอยดูนะ เราจะทําให
เงาที่ทอด ยาวไปบนขัน
้ บันไดของอา หัส

ถูกเผาแหงไปดวยลมตะวันออก คํานี้อยูในฉบับฮีบรูที่พบในถํ้าคุมรัน ฉบับฮีบรูที่
นิยมใชกันเขียนวา กอนมันเติบโต ซื่งอาจหมายถึง ตายกอนที่มันจะเติบโต
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*ยอนถอย หลังกลับ ไปสิบ ขัน
้ ”

แลวเงาของ
ดวงอาทิตยที่ไดทอด ยาวไป แลว นัน
้
ก็ได
ถอยหลังกลับไปสิบขัน
้
เฮเซคียาหขอบคุณพระยาหเวห
๙ ตอ ไปนี้ คือสิ่ง ที่เฮเซคี ยาหกษัตริยของยู

ดาหเขียนขึ้นมา หลังจากที่ทานป วยและหาย
ดีแลว
๑๐ ตอนนั น
้ ขาพูด วา “ในชวงกลางคน ขาจะ
ตองไปซะแลว
แลวใชวัน ปี ที่ เหลือขาง ในประตูแหงแดน ผู
ตาย”
๑๑ ตอนนั น
้ ขาพูด วา “ขาจะไม ไดเห็นพระ
ยาหเวหในแดนของคนเป็ นอีกแลว
ขาจะไม ได เห็นคนหรืออยู กับ คนที่อาศัยอยู
ในโลกนี้อีกตอไปแลว
๑๒ ชัว
่ ชีวิตของขาก็ถูกรื้อลงและเอาไปจากขา
เหมือนเต็นทของผูเลีย
้ งแกะ
ชีวิตของ ขาถูก มวน เก็บเหมือนกับคน ทอ ผา
มวนผา
พระองคตัดขาออกจากหูกทอผา
พระองคจบชีวิตของขาในวันเดียว
๑๓ ขารองขอความชวยเหลือจนถึงเชา
พระองคหักกระดูกทัง้ หมดของ ขาเหมือน
สิงโต
พระองคจบชีวิตของขาในวันเดียว
๑๔ ขา รองเหมือน กับนก นางแอนและนก
กระเรียน
ขารองครํ่าครวญเหมือนนกเขา
ตาของ ขาเมื่อย ลาจากการ มองขึ้น ไปบน
สวรรค
ขา แตพระ ยาหเวห ขาถูกกดขี่ขมเหง ชวย
ประกันตัวขาออกไปดวยเถิด
๑๕ เมื่อพระเจาบอก วาจะทํา อะไร ขาจะทํา
อะไรได
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และพระองคเป็ นผูทํามันเอง
ขานอนไมหลับ †เพราะความทุกขในใจ
๑๖ ขา แตพระยาหเวห มนุษยเราอยู ไดเพราะ
สิ่งที่พระองคพูดและทํา
สิ่งทัง้ หมดนัน
้ ทําใหขาพเจามีชีวิต
ขอคืนสุขภาพที่แข็งแรงใหกับขาพเจา
และใหขาพเจามีชีวิตอยูตอไปดวยเถิด”
๑๗ ดูเถอะ ที่ขามี ความ ทุกขมาก นั น
้ เพื่อเป็ น
ประโยชนตอขา
พระองคไดไว ชีวิตของ ขาไม ใหตกลง ไปใน
หลุมแหงความพินาศ
พระองคไดเอาความ บาปทัง้ หมดของ ขา
เหวี่ยงทิง้ ไปดานหลังพระองค
๑๘ คนในแดนคน ตายไม สามารถขอบคุณ
พระองคได
คนตายก็ไมสามารถสรรเสริญพระองคได
คน เหลา นัน
้ ที่ลงไปยังหลุมก็ไม สามารถหวัง
พึ่งในความสัตยซ่ อ
ื ของพระองคได
๑๙ มี แตคน เป็ น คน เป็ นเทานั น
้ ที่ขอบคุณ
พระองคไดเหมือนกับที่ขาพเจาทําในวัน
นี้
พวก พอจะสอน ลูกๆของ เขาเกี่ยว กับความ
สัตยซ่ อ
ื ของพระองค
๒๐ พระ ยาหเวหพรอมที่ จะชวย กูขาพเจา
เสมอ
ดัง นัน
้ พวก เราจะเลนเครื่อง สายตลอด ชีวิต
ของพวกเราที่วิหารของพระยาหเวห
๒๑ อิส ยาหไดบอกพวก คน รับ ใชของ
กษัตริยเฮเซคียาหวา “ใหเอามะเดื่อมาอัดกัน
เป็ น กอนแลวโปะเขาไปที่แผล เปื่ อยของ เขา
แลวเขาก็จะหาย” ๒๒ เฮเซคี ยาหถามอิส ยาห
วา “จะมีอะไรพิสูจนวาขาพเจาจะไดข้ น
ึ ไปที่
วิหารของพระยาหเวหอีก” ‡

*๓๘:๘

ขัน
้ บันไดของอาหัส ขอความนี้อาจจะหมายถึงขัน
้ บันไดที่อยูดานนอกของตึกพิเศษ
หลังหนึ่งที่เฮเซคียาหใชเป็ นนาฬิกา เมื่อดวงอาทิตยสองแสงลงบนขัน
้ บันไดเหลานัน
้ เงาของ
พวกมันจะบอกเวลาของวันนัน
้
†๓๘:๑๕ ขานอนไม หลับ คํา นี้ อยูในสําเนาแปลโบราณของภาษาซีเรีย และสําเนาฮีบรูฉบับ
หนึ่งที่คนพบในถํ้าคุมรัน แตสําเนาฮีบรูอ่ น
ื ๆสวนใหญเขียนวา “เราจะเดินอยางชาๆตลอดปี ทัง้
หลายของเรา”
‡๓๘:๒๒

๘

เป็ นไปไดที่สองขอนี้จะตอทายขอหก เปรียบเทียบไดจากหนังสือพงศกษัตริย ๒๐:๗-

อิสยาห ๓๙:๑

พวกทูตจากบาบิโลน
(๒ พกษ. ๒๐:๑๒-๑๙)

๓๙

๑ หลัง จาก นั น
้ ไม นาน

กษัตริยเม โร
ดัค บา ลา ดัน *ลูกชายของบา ลา ดัน
แหงบา บิ โลนไดสงพวก ทูตถือพวก จดหมาย
และของขวัญมาใหกับเฮเซคียาห เพราะเมโร
ดัค บาลาดันไดยิน ขาววาเฮเซคี ยาหปวยและ
ตอนนี้หายดีแลว ๒ เฮเซคียาหไดตอนรับพวก
ทูตเหลา นัน
้ และพาพวก เขาไปดูคลัง สมบัติ
ของเขา ทัง้ เงินทองและเครื่องเทศตางๆรวม
ทัง้ นํ้ ามันที่มีคา คลังอาวุธทัง้ หมด และทุกสิ่ง
ทุกอยางที่อยูในพวกคลังเก็บของ เฮเซคียาห
พาพวกเขาไปดูทุกซอกทุกมุมของวังและทัว
่
ราชอาณาจักรของเขา
๓ แลวอิส ยาหผู พูด แทนพระเจา ก็ไดมาหา
กษัตริยเฮ เซ คี ยาห และพูดกับ เขาวา “คน
พวก นี้มาพูด อะไร และพวก เขามา หา ทาน
จากที่ไหนกัน”
เฮเซคี ยาหตอบวา “พวกเขามาหาขาจาก
แดนไกลโน น มาจากบาบิโลน”
๔ อิสยาหถามอีกวา “พวกเขาเห็นอะไรบาง
ในวังของทาน”
เฮเซคี ยาหตอบวา “พวกเขาเห็นทุก สิ่ง ทุก
อยางในวังของขา ไมมีอะไรเลยในพวกคลัง
เก็บของของขา ที่ขาไมไดใหพวกเขาดู”
๕ แลวอิส ยาหก็บอกกับเฮ เซ คี ยาหวา “ฟั ง
ให ดี นี่คือขาวสารจากพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์
๖ เวลา นั น
ทัง้ สิน
้
้ กําลังจะมา ถึง ที่ทุก สิ่ง
ทุก อยางใน วังของ ทาน รวม ทัง้ ทุก สิ่งที่
บรรพบุรุษของ ทานไดเก็บ สะสมมา ใหจนถึง
ทุก วัน นี้ จะถูกขนยายไปที่บาบิ โลน จะไมมี
อะไรเหลือเลย พระยาหเวหพูดไววาอยางนัน
้
๗ พวกเขาจะเอาลูกๆของทานบางคนไป พวก
ลูกชายของ ทาน เอง พวก เขาจะกลาย เป็ น
พวกขันทีในวังของกษัตริยบาบิโลน”
๘ แลวเฮ เซ คี ยาหก็พูด กับอิส ยาหวา
“ขาวสารของพระยาหเวหที่ทานพูดมานัน
้ ดี”
เพราะเขาคิด วา “ในชวง สมัยของ ขา จะมี
สันติสุขและความมัน
่ คงปลอดภัย”

*๓๙:๑
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การลงโทษของอิสราเอลจะสิ ้นสุดลง
๑ พระเจาของพวกเจาพูดวา

๔๐ “ใหปลอบโยน ใหปลอบโยนชนชาติ
ของเรา
๒ ใหพูดกับคนเยรูซาเล็มอยางออนโยน

และใหบอกกับเธอวาการเป็ น ทาสรับ ใชของ
เธอนัน
้ ไดสน
ิ้ สุดลงแลว
เธอไดใชหนี้บาปของเธอแลว
พระ ยาหเวหไดลงโทษเธอเป็ นสอง เทา แลว
สําหรับบาปทัง้ หมดของเธอ”
๓ มีเสียงหนึ่ งรองวา
“ในที่ เปลาเปลี่ยวแหง แลง ใหเตรียม ทาง
สําหรับพระยาหเวห
ใหสรางทางหลวงใหตรง ไปให กับพระเจา
ของเราในทะเลทราย
๔ ทุกๆหุบเขาจะถูกถมใหสูงขึ้น
ทุกๆภูเขาและเนิน เขาจะถูกปราบใหแบน
ราบลง
พื้นที่ลุมๆดอนๆจะเสมอกันไปหมด
พื้นที่ที่ขรุขระจะราบเรียบ
๕ แลวสงา ราศีของพระ ยาหเวหก็จะถูกเปิ ด
เผยออกมา
และมนุษยทุกคนก็จะไดเห็นมันพรอมๆกัน
เพราะปากของพระ ยาหเวหไดลัน
่ วาจาออก
มาอยางนี้”
๖ มีเสียงหนึ่ งบอกวา “ตะโกนสิ”
แตขาบอกวา “จะใหขาตะโกนอะไรหรือ
มนุษยทุกคนก็เป็ นเหมือนหญา
และความ จงรักภักดีของ เขาเป็ น เหมือน
ดอกไมในทุง
๗ หญาเหี่ยวแหงไป ดอกไมก็รวงโรยไป
เมื่อลมจากพระยาหเวหเป าไปถูกมัน”
เสียงนัน
้ ตอบวา “ใช แลว มนุษยเป็ น เหมือน
หญา
๘ หญาก็เหี่ยวแหงไป ดอกไมก็รวงโรยไป
แตพระคําของพระเจาของเราจะยัง่ ยืนตลอด
กาล”
๙ ศิโยนเอย ผูนําขาวดี
ขึ้นไปบนภูเขา สูง สิ แลวตะโกนใหสุด เสียง
ของเจา
เยรูซาเล็มเอย ผูนําขาวดี

กษัตริยเมโรดัคบาลาดัน เป็ นกษัตริยของบาลิโลนที่ไมไดอยูใตการปกครองของอัส
ซีเรียในปี ๗๒๑-๗๑๐ กอนพระเยซูมาเกิด และเป็ นกษัตริยอีกครัง้ ในปี ๗๐๓ กอนพระเยซูมา
เกิด
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รอง ตะโกนให ดังๆไม ตอง กลัว บอกเมือง
ตางๆของยูดาหวา
“นี่ไง พระเจาของพวกเจา”
๑๐ ดูสิ พระยาหเวห องคเจาชีวิตกําลังมาดวย
พลังอันเกรียงไกร
พระองคจะปกครองดวยแขนอันทรง พลัง
ของพระองค
พระองคเอารางวัลมาให
และพระองคจะจายคาตอบแทนใหแตละคน
๑๑ พระองคจะนํ า หน าฝูง แกะของพระองค
อยางผูเลีย
้ งแกะ
พระองคจะรวบรวมลูก แกะไวในออม แขน
ของพระองค
และอุมพวก มันไวในออมอกและนํ าแม แกะ
ไปหานํ้ า
ใครเลาเป็ นเหมือนพระยาหเวห
๑๒ ใคร

หนอ ที่ตวงนํ้ าทัง้ ทะเลไดดวยอุงมือ
เดียวหรือวัดทองฟ าไดในหนึ่งคืบ
และใคร กันที่สามารถถือฝ ุนทัง้ โลกในถวย
ตวงเดียว
หรือชัง่ พวก ภูเขาบนตาชัง่ และพวก เนิน เขา
บนตราชู
๑๓ มีใคร หรือที่ชี้ ทางให กับพระ วิญญาณของ
พระยาหเวห
และสัง่ สอนพระองคเหมือนเป็ นที่ ปรึกษา
ของพระองค
๑๔ พระองคตองปรึกษาใคร หรือ เพื่อจะ ได
เขาใจอยางถองแท
พระองคตองใหใครมาสอนพระองคเรื่อง
ความยุติธรรมหรือ
ใครสอนใหพระองคมีความรู
ใครเลา เรื่องทางแหงสติ ปั ญญาใหพระองค
เขาใจหรือ
๑๕ ดูสิ ชนชาติทัง
้ หลายเปรียบเหมือนนํ้ าหยด
เดียวในถัง
หรือถือเป็ นแคขีฝ
้  ุนบนตราชัง่
ดูสิ พระองคยกเกาะทัง้ หลายเหมือนผงฝ ุน
๑๖ จะเอาไมทง
ั ้ ป า เลบานอนมาเป็ น ฟื นเผา
เครื่องบูชาใหกับพระองค
และสัตว ทัง้ หมดของเลบานอนมาเผาเป็ น
เครื่องบูชาก็ยังไม
สมกับเกียรติของ
พระองค
๑๗ ตอ หน าพระองค ชนชาติทัง
้ หมดอยาง กับ
เป็ นศูนยเลย
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พระองคถือวาชนชาติทงั ้ หมดนัน
้ น อย กวา
ศูนยและไรคา
๑๘ เจาจะเปรียบพระเจาเหมือนใครหรือ
จะเอารูปอะไรมาเปรียบกับพระองคหรือ
๑๙ จะเปรียบพระองคเหมือนรูปเคารพหรือ
ที่ชางหลอขึ้น มาแลวชางทองก็เอาทองมาหุม
ไว
และทําสรอยเงินใหกับมัน
๒๐ สวนคนที่ยากจนก็จะเลือกไมที่จะไมผุมา
แลวหาชางไมที่เกงๆมาแกะ สลักรูป เคารพที่
จะไมลมควํ่าลงมา
๒๑ พวกเจาไมเคยรูหรือ
พวกเจาไมเคยไดยินหรือ
ไมเคยมีใครบอกพวกเจาตัง้ แตแรกหรือ
พวก เจาไม เคยเขาใจเรื่องที่เป็ น จริงตัง้ แต
วางรากสรางโลกมาหรือ
๒๒ คือพระองคเป็ นผู
นัน
้ ที่นัง่ อยูบนบัลลังก
ของพระองค
เหนือวงกลมของโลกนี้
และเมื่อพระองคมองลงมา
พวกที่อาศัยอยูบน มันก็เป็ นเหมือน กับ
ตัก
๊ แตน
พระองคเป็ นผู ที่ขึงฟ า สวรรคออกเหมือนขึง
ผาเต็นท
และกางมันออกเหมือนกางเต็นทใหอยู
๒๓ พระองคเป็ นผู ที่ทําใหพวก ผู ครอบครอง
หมดสภาพไป
และทําใหพวก ผู พิพากษาของโลก นี้กลาย
เป็ นศูนย
๒๔ พวก นั น
้ เป็ นเหมือน กับพวก พืชที่เพิ่งจะ
หวานยังไมทันลงรากเลย
พระองคก็เป าพวกมันซะแลว
แลวพวกเขาก็เหี่ยวแหงไป
แลวพายุก็มาพัดพวกเขาไปเหมือนฟาง
๒๕ องค ผู ศักดิส
์ ิทธิพ
์ ูด วา “พวกเจาจะเปรียบ
เรากับใครหรือ
ใครจะมาเทียบกับเราไดหรือ”
๒๖ เงยหน าขึ้นและมองซะ
ใครเป็ นผูที่สรางสิ่งเหลานี้
พระองคไดนํากองทัพหมู ดาวเหลา นัน
้ ออก
มาทีละดวง
และเรียก ชื่อมันแตละ ดวง ไมมีสัก ดวงที่
ขัดขืนไมออกมา
เพราะพระองคมีพลังอันมหาศาล
์ ํานาจอันยิ่งใหญ
และฤทธิอ
๒๗ ยาโคบเอย ทําไมเจาถึงบนอยางนี้
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อิสราเอลเอย ทําไมเจาถึงพูดวา
“พระ ยาหเวหมองไม เห็นวาเกิด อะไร ขึ้นกับ
ขา
และพระเจาของ ขาก็ไม เห็นสนใจที่จะให
ความยุติธรรมกับขาเลย”
๒๘ เจาไมรูหรือ เจาไมเคยไดยินหรือ ที่วา
พระ ยาหเวหเป็ นพระเจาตลอด มาและตลอด
ไป เป็ นผูสรางทัง้ โลก
พระองคไมเคยเหนื่อยหรือหมดเรี่ยวแรง
ไมมีใครหยัง่ รูถึงสติปัญญาของพระองคได
๒๙ พระองคใหเรี่ยวแรงกับคนที่เหน็ ดเหนื่ อย
และเพิ่มกําลังใหกับคนที่หมดเรี่ยวแรง
๓๐ แมคนหน ุมๆจะเหนื่ อยและหมดเรี่ยวแรง
และชายหนุมจะสะดุดลมลง
๓๑ แตคน เหลา นั น
้ ที่ฝากความ หวังไวกับพระ
ยาหเวหจะมีกําลังขึ้นมาใหม
และจะบินสูงขึ้นไปเหมือนติดปี กนกอินทรี *
พวกเขาจะวิ่งและจะไมหมดเรี่ยวแรง
พวกเขาจะเดินและจะไมเหนื่อย
พระยาหเวหอยูเบือ
้ งหลังประวัติศาสตร
๑ พระยาหเวหพูดวา

๔๑ “พวกเจาที่อยูตามชายฝั่ง ทะเลและ
เกาะทัง้ หลาย ใหฟังเราอยางเงียบๆ
ชนชาติทัง้ หลาย ใหเขมแข็งไว
ใหพวกเขาเขามาใกลๆและใหพวกเขาพูด
ใหพวกเรามาเจอกันเพื่อขึ้นศาลตัดสินคดีกัน
๒ ใครยุแหยชายคนนั น
้ ที่มาจากทางทิศ ตะวัน
ออก †
เขามีแตชัยชนะในทุกยางกาวของเขา
พระ ยาหเวหไดสงมอบชนชาติ ตางๆให กับ
เขา
เขาจึงเหยียบยํ่าพวกกษัตริยไวใตเทาเขา
เขาใชดาบทําใหพวกนัน
้ กลายเป็ นเหมือนฝ ุน
เขาใชคัน ธนู ทําใหพวก นัน
้ กระจาย ไป
เหมือนฟางถูกลมพัด
๓ เขาไล ตามพวกนั น
้ ไปและไม ได รับบาดเจ็บ
ดวย
เขาเร็วจนเทาแทบไมติดพื้น
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๔ ใคร กันที่ทําสิ่ง

นี้ และใคร กันที่ทําใหสิ่ง นี้
เกิดขึ้นมา
ใครกันที่ควบคุมประวัติศาสตรตงั ้ แตแรก
เป็ นเราเอง ยาหเวห
เราอยูตอนเริ่มแรก
และเราก็จะอยูตอนจบ
๕ พวก คนที่อยูตามแถบชายฝั ่ งและหมู เกาะ
ตางๆได เห็นผู พิชิตที่เรายก ขึ้น มาและ
เกิดความเกรงกลัว
สุดปลายโลกก็กลัวจนสัน
่ เทิม
้
พวกเขาไดเขามาใกลและไดมาถึงแลว
๖ พวกเขาชวยเหลือกันและกัน
และคนหนึ่งพูดกับอีกคนหนึ่งวา ‘ใหเขมแข็ง
ไว’
๗ ชางแกะสลักไมใหกําลังใจชางทอง
ชางที่ใชคอนเคาะ เหล็กให เรียบก็ให กําลัง ใจ
ชางตีเหล็กขึ้นรูป
ชาง ตี เหล็กขึ้น รูปก็พูดเกี่ยว กับงาน เชื่อมวา
‘มันดีแลว’
และเขาก็ตอก ตะปูยึดรูป เคารพนัน
้ ไวเพื่อไม
ใหมันลมลงมา”
๘ พระยาหเวหพูด วา “แตเจา อิสราเอล ผูรับ
ใชของเราเอย
ยาโคบ คนที่เราไดเลือกมาเอย
และลูกหลานของอับราฮัมเพื่อนเราเอย
๙ เจาผู ที่เราไดนํามาจากสุดปลายแผน ดิน
โลก
เจาผูที่เราไดเรียกมาจากไกลสุดขอบโลก
เจาที่เราไดพูดวา ‘เจาเป็ นผูรับใชของเรา
เราไดเลือกเจาและไมไดทอดทิง้ เจา’
๑๐ ไมตองกลัว เพราะเราอยูกับเจา
อยากลัวเลย เพราะเราเป็ นพระเจาของเจา
เราจะทําใหเจามีกําลัง ใชแลว เราจะชวยเจา
เราจะพยุง เจาดวยมือขวาแหงชัยชนะของ
เรา
พระยาหเวหจะดูแลคนอิสราเอล
๑๑ ดูสิ

คนทัง้ หลายที่โกรธ เคือง เจาจะได รับ
ความอับอายขายหน า

*๔๐:๓๑

เหมือนติด ปี กนกอินทรี หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “จะมีปีกงอกออกมาเหมือน
นกอินทรี”
†๔๑:๒

ชาย คน นั น
้ … ทิศ ตะวัน ออก หมาย ถึง กษัตริยไซ รัสของอาณาจักรเปอรเซีย ที่
เคลื่อนทัพจากทิศ ตะวัน ออกไปสูทิศ ตะวัน ตกเพื่อไปโจมตีบาบิ โลน และมี ชัยเหนือบาบิ โลน
ในปี ๕๓๙ กอนพระเยซูมาเกิด
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พวก นัน
้ ที่ตอ ตาน เจาจะเป็ นอยาง กับศูนย
และพินาศไป
๑๒ เจาจะมอง หาคน พวก นั น
้ ที่ตอสูกับ เจาแต
จะหาไมเจอ
คน พวก นัน
้ ที่ทําสงครามกับ เจาจะเป็ นอยาง
กับศูนยไปเลย
๑๓ เพราะเรา ยาหเวหพระเจาของ เจากําลัง
จับมือขวาของเจาไว
เป็ นเราเอง ที่กําลังพูดกับเจาวา ‘ไมตองกลัว
เราจะชวยเจา’”
๑๔ พระยาหเวหพูด วา “อยา กลัว เลย ยาโคบ
เจาหนอนตัวน อย
อยา กลัว เลย อิสราเอล เจาหนอนผีเสื้อตัว
น อย
ตัวเราเองจะชวยเจา
์ ิทธิแ
์ หงอิสราเอลคือผูที่ปกป องเจา
ผูศักดิส
๑๕ ดูสิ เราจะทําใหเจาเป็ นเลื่อนนวดขาว
ที่แหลมคม ใหม และมีซี่ฟันมากมาย
เจาจะนวดและบดภูเขาตางๆ
เจาจะทําใหเนินเขาตางๆเป็ นเหมือนแกลบ
๑๖ เจาจะฟั ด รอนพวก มัน แลวลมก็จะพัด
พวกมันไป
พายุก็จะพัดใหพวกมันกระจายไป
แลวเจาก็จะชื่นชมยินดีในพระยาหเวห
์ ิทธิแ
์ หง
เจาก็จะภาค
ภูมิใจในผู
ศักดิส
อิสราเอล
๑๗ เมื่อคนจนและคน ขัดสนแสวงหา นํ้ าแต
ไมมีน้ํ า
แลวลิน
้ ของพวก เขาก็แหง ผากดวยความ
กระหาย
เรา ยาหเวห ก็จะตอบพวกเขา
เรา พระเจาของอิสราเอล จะไม ทอดทิง้ พวก
เขา
๑๘ เราจะทําใหเกิดแมน้ํ าหลายสายไหลอยูบน
ที่สูงที่วางเปลานัน
้
แลวทําใหเกิดพวก
ตานํ้ าทามกลางหุบเขา
เหลานัน
้
และจะทําใหทะเลทรายกลายเป็ นทะเลสาบ
และทําใหที่ดินแหงกลายเป็ นตานํ้ า
๑๙ เราจะปลูกตนซีดารในทะเลทรายนั น
้ รวม
ทัง้ ตน กระถิน ไม พุม หอม และตน
มะกอก

*๔๑:๒๕
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เราจะปลูกตนสน ไซ เพรส ตนสน เฟอร และ
ตนสนไพนไวดวยกัน
๒๐ เราจะทําอยางนี้ เพื่อทุก คนจะได เห็นและ
รู
และพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้และเขาใจวา
เป็ นมือของพระยาหเวหที่ไดทําสิ่งนี้
์ ิทธิข
์ องอิสราเอลเป็ นผูสรางมันขึ้นมา
ผูศักดิส
พระยาหเวหไดทาทายพวกพระปลอม
๒๑ พระ ยาหเวหพูด วา

‘พวก พระ จอมปลอม
ทัง้ หลาย นํ าคดีของเจามาดูสิ’
กษัตริยของยาโคบพูด วา ‘เอาหลัก ฐานตางๆ
ของเจามาดูสิ’
๒๒ ใหพวกพระปลอมพวกนั น
้ เขา มาและบอก
เราหนอยวาจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
ใหบอก เราถึงเรื่อง ตางๆที่เกิด ขึ้นใน อดีต
บอกความหมายของเหตุการณเหลานัน
้
เพื่อเราจะพิจารณาสิ่งเหลานัน
้
และจะไดรูวาผลออกมาเป็ นยังไง
หรือไมก็บอกเราวาจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
๒๓ บอกเรา หน อยสิ วาตอ ไป นี้ จะมีอะไรเกิด
ขึ้น
เพื่อเราจะไดรูแนๆวาพวกเจาเป็ นพระแทจริง
หรืออยางน อยก็ทําอะไรสักอยาง
เรื่องดีหรือรายก็ได เราจะไดพากันขยาดกลัว
๒๔ ดูสิ เจานี่ มันน อย กวาศูนยเสีย อีก ไม ได
เรื่องเอาเสียเลย
และใครก็ตามที่ เลือกที่ จะนมัสการ เจา มัน
ชางนาขยะแขยงเสียจริงๆ”
๒๕ “เราไดยว
ั ่ ยุชายคนหนึ่งจากทิศเหนือ
และเขาก็ไดมาแลว
เราไดเรียกเขาตาม ชื่อของ เขาใหมาจากทาง
ทิศตะวันออก *
เขาไดเหยียบยํ่าพวกผูนําเหมือนโคลน
เหมือนกับชางปั ้ นหมอเหยียบยํ่าดินเหนียว
๒๖ ใครไดทํานายเรื่องนี้ ตัง
้ แต แรก เพื่อ เราจะ
ไดรู
ใครไดประกาศลวง หน า เพื่อเราจะ ไดพูด วา
‘เขาแมนจริงๆ’”
จริงๆ แลว ไมมี ใครไดทํานายเรื่อง นี้ จริงๆ
แลว ไมมีใครประกาศเรื่องนี้
ไมมีใครไดยินพวกเจาพูดสักคํา

เราไดเรียกเขา … ตะวัน ออก มาจากฉบับที่เจอในถํ้า คุม รันและจาก สําเนากรีก
โบราณ แตฉบับสําเนาฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา “เขาจะเรียกชื่อของเราจากทิศตะวันออก”
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๒๗ เราไดประกาศเรื่องนี้ ใหศิ โยนรูลวงหน าวา

“ดูสิ กองทัพของเขากําลังมา”
เราไดสงผูสงขาวไปบอกเรื่องนี้ในเยรูซาเล็ม
๒๘ แตเมื่อเรามองดูพระปลอมพวกนั น
้
ไมเห็นมีใครใหคําปรึกษาไดเลย
เมื่อเราถามพวกมันก็ไมมีใครตอบอะไรได
๒๙ ดูสิ พระปลอมพวกนั น
้ เป็ นแคภาพลวงตา
พวกมันทําอะไรไมไดเลย
รูปปั ้ นของพวกมันวางเปลาเหมือนลม
ผูรับใชของพระยาหเวห

๔๒

๑ “นี่

คือผูรับ ใชของ เรา คนที่เรา
เสริมกําลังให
นี่คือผูที่เราเลือกมา ผูที่เราชื่นชม
เราไดใสพระวิญญาณของเราในเขา
เขาจะนํ าความ ยุติธรรมมา ใหกับชนชาติ ทัง้
หลาย
๒ เขาจะไมตะโกนหรือขึ้นเสียง
คนจะไม ไดยินเสียง รองของ เขาตามทอง
ถนน
๓ เขาจะไมหักตนออที่ช้า
ํ แลว
เขาจะไมดับไสตะเกียงที่ริบหรี่แลว
เขาจะนํ าความยุติธรรมมาจริงๆ
๔ เขาเองจะไม ริบ หรี่หรือชอกชํ้าจนกวาเขา
จะนํ าความยุติธรรมมาสูโลกนี้
ผูคนแถบชายฝั ่ ง ทะเลและหมู เกาะทัง้ หลาย
ตางรอคอยคําสอนของเขา”
๕ นี่ คือคํา พูดของพระเจา พระยาหเวห ผู ที่
สรางทองฟ าและขึงพวกมัน ออก ผู ที่ทุบโลก
นี้ใหแผออก มาและสรางทุก สิ่งที่อยูบนโลก นี้
ผู ที่ใหลมหายใจกับ มนุษยที่อยูบน โลก และ
ใหชีวิตกับทุก คนที่เดินอยูบน มัน พระองค
พูดวา
๖ “เรา ยาหเวห ไดเรียกเจามาเพื่อทําในสิ่ง ที่
ถูกตอง
เราไดจูงมือเจาอยู เราไดปกป องเจา
และไดแตง ตัง้ เจาใหเป็ นคนกลางแหงคํามัน
่
สัญญาตอมนุษย
และเป็ นแสงสวางใหกับชนชาติตางๆ
๗ จะใหเจาเปิ ดตาของคนตาบอด
และนํ าพวกนักโทษออกมาจากคุก ใตดิน คือ
ปลดปลอยคนเหลา นัน
้ ที่นัง่ อยูในคุก มืด
ใหเป็ นอิสระ
๘ เราคือยาหเวห นั น
่ คือชื่อของเรา
เราจะไม แบงเกียรติที่เราควรจะได รับกับผู
อื่น
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จะไม แบงคํา สรรเสริญของ เรากับพวก รูป
เคารพ
๙ เหตุการณที่ผาน ไป ที่เราไดทํานาย ไวลวง
หน าก็ไดเกิดขึ้นแลว
และตอนนี้เรากําลังทํานายเรื่องใหมๆ
เราจะบอกพวกเจาถึงเหตุการณเหลานัน
้ กอน
ที่มันจะงอกออกมา”
เพลงสรรเสริญพระเจา
๑๐ รองเพลงใหมใหกับพระยาหเวห

รองเพลงสรรเสริญพระองคจากสุดปลายโลก
ใหพวก ทานที่เป็ นกะลาสีแหงทอง ทะเลและ
พวกสัตวน้ํ าในทองทะเลทัง้ หมด
สรรเสริญพระองคเถิด
ใหชายฝั ่ ง ทะเลและหมู เกาะทัง้ หลายรวม ทัง้
ผูคนที่อยูบนมัน
สรรเสริญพระองคเถิด
๑๑ ใหทะเล ทราย
และเมือง ตางๆในทะเล
ทราย นัน
้ สง เสียงรองและสรรเสริญ
พระองคเถิด
รวมทัง้ หมูบานตางๆที่เผาเคดารอาศัยอยู
ใหชาวเมืองเสลารองเพลงดวยความยินดี
ใหพวกเขารองตะโกนลงมาจากยอดเขา
๑๒ ใหพวกเขาถวายเกียรติแดพระยาหเวห
ใหพวก
เขาสรรเสริญพระองคตามชายฝั ่ ง
ทะเลและหมูเกาะทัง้ หลาย
๑๓ พระ ยาหเวหออก ไปสู รบอยางคนที่แข็ง
แรง
พระองคปลุก เราความ โกรธใหพุง พลาน ขึ้น
เหมือนกับนักรบ
พระ ยาหเวหรองออก มา
พระองครอง
ประจัญบาน
พระองคเอาชนะตอศัตรูของพระองค
๑๔ พระองคจะพูด วา “เราเงียบมาเป็ น เวลา
นานแลว
เราไดอยูเฉยๆและไดยับยัง้ ตัวเองไว
แตเดี๋ยว นี้ เราจะรองเหมือน กับผู หญิงกําลัง
คลอดลูก
เราจะหายใจหอบและใจเตนถี่รัว
๑๕ เราจะทําลายภูเขาและเนิ นเขาตางๆ
เราจะทําใหพืช ผักทัง้ หมดของพวก มัน
เหี่ยวแหงไป
เราจะทําใหพวกแมน้ํ ากลายเป็ นดินแหง
เราจะทําใหพวกสระแหงไป
๑๖ เราจะจูงคน ตาบอดไปตามถนนที่พวก เขา
ไมรูจัก
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เราจะนํ าพวก เขาไปตามพวก ทางที่พวก เขา
ไมเคยเดินมากอน
เราจะทําใหความมืด มิดที่อยูตอ หน าพวกเขา
กลายเป็ นความสวาง
และทําที่ขรุขระใหเป็ นที่ราบ
เราจะทําสิ่ง เหลา นี้และเราจะไม ทอด ทิง้ พวก
เขา
๑๗ แตคนพวกนั น
้ ที่พ่ งึ ในพวกรูปแกะสลัก
คนที่พูดกับรูปหลอพวกนัน
้ วา ‘พวกทานเป็ น
พระของเรา’
คนพวกนี้จะหัน กลับ พวกเขาจะตองอับอาย
ขายหน าที่สุด
อิสราเอลไมฟังพระเจา
๑๘ พระยาหเวหพูดวา

เจาหูหนวก ฟั งใหดี
เจาตาบอด ดูซิ จะไดเห็น
๑๙ ใครตาบอดหรือ ก็ไมใชผูรับ ใชของ เรา
หรอกหรือ
ใครหูหนวกเทากับผูสงขาวของเราหรือ
ใครจะตาบอดเทากับผู ที่ อุทิศ ตัวให กับ เรา
หรือ
หรือตาบอดเทากับผูรับ ใชของพระ ยาหเวห
หรือ
๒๐ เจาเห็นหลายสิ่ง แตไมไดสังเกต
หูของเขาเปิ ดอยู แตเขาไมไดฟัง”
๒๑ ตอน นั น
้ พระ ยาหเวหตองการที่จะทําใหคํา
สัง่ สอนของพระองคนัน
้ ยิ่ง ใหญและได
รับเกียรติ
เพื่อคนจะไดเห็นวาพระองคนัน
้ ยุติธรรม
๒๒ คนพวกนี้ ถูกขโมยและถูกปลน
พวก เขาทุก คนแอบอยูใน หลุมติด อยู ที่ นัน
่
และซอนอยูในคุก
พวกเขาตกเป็ นของที่ปลนมาไดโดยไมมีใคร
มาชวยกูเขา
พวกเขาถูกริบไป โดยไมมใี ครพูดวา “เอาคืน
มาซะ”
๒๓ จะมีใครในพวกเจาไดรับบทเรียนจากเรื่อง
ที่เกิดขึ้นนี้
ใครจะสนใจและตัง้ ใจฟั งในอนาคต
๒๔ ใครมอบยาโคบไปใหกับผูริบ
หรือมอบอิสราเอลไปใหกับผูปลน
ก็พระยาหเวหนี่แหละ
เพราะพวกเราทําบาปตอพระองค
คนของเราไมยอมเดินในทางของพระองค
พวก เขาไม ยอมเชื่อ ฟั งคําสัง่ สอนของ
พระองค
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๒๕ พระองคก็ เลยเทความ โกรธ แคนอัน รอน

แรงของพระองค พรอมกับสงครามอันดุ
เดือดเลือดพลานลงบนเขา
มันทําใหเกิด ไฟลอม รอบเขา แตเขาก็ ยังไม
เขาใจอยูดี
มันเผา ไหมเขา แตเขาก็ไม ไดบท เรียนอะไร
เลย
พระเจาอยูกับคนของพระองคเสมอ
๑ ยาโคบ

๔๓ มา

พระยาหเวหที่สรางเจาขึ้น

อิสราเอล พระยาหเวหที่ปั้นเจาขึ้นมานัน
้
ตอนนี้พระองคพูดอยางนี้วา
“ไม ตองกลัว เพราะเราไดไถ เจาใหเป็ น อิสระ
แลว
เราไดเรียกชื่อของเจาโดยเฉพาะ
และเจาเป็ นของเรา
๒ เมื่อเจาตองลุยนํ้ าลึกไป เราจะอยูกับเจา
เมื่อเจาตองขามแมน้ํ า เจาก็จะไมจมลงไป
เมื่อเจาตองเดินลุยไฟ เจาก็จะไมไหม
และเปลวเพลิงก็จะไมเผาผลาญเจา
๓ เพราะเราคือยาหเวหพระเจาของเจา
์ ิทธิแ
์ หงอิสราเอลพระ ผู ชวย ให
เราคือผู ศักดิส
รอดของเจา
เราไดใหอียิปตเป็ นคาไถตัวเจา
เราไดแลกเอธิโอเปี ยและเสบากับตัวเจา
๔ เพราะเจามีคามาก
และมีเกียรติในสายตาเราและเรารักเจา
เราไดใหคนอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนกับเจา
และใหชนชาติตางๆเพื่อแลกกับชีวิตเจามา”
๕ “ไมตองกลัว เพราะเราอยูกับเจา
เราจะนํ าลูก หลานของ เจามาจากทางทิศ
ตะวันออก
และเราจะรวบรวมเจาจากทางทิศตะวันตก
๖ เราจะพูดกับทิศเหนื อวา ‘ปลอยพวกเขาไป’
และพูดกับทิศใตวา ‘อยาไดยึดพวกเขาไว’
ให นํ าพวก ลูกชายของ เรากลับ มาจาก แดน
ไกล
และนํ าพวก ลูกสาวของ เรากลับ มาจากสุด
ปลายโลก
๗ ใหนําทุกคนที่เป็ นของเรามา
คือคนที่เราสรางขึ้นเพื่อประดับบารมีของเรา
คนที่เราไดปั้นและทําขึ้นมา”
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อิสราเอลเป็ นพยานใหกับพระเจา
๘ ใหนําคนเหลา นั น
้ ออกมา

คือคนที่มีตา แต
กลับบอด
และคนที่มีหู แตกลับหนวก
๙ ใหชนชาติทง
ั ้ หมดรวบรวมกันเขามา
ใหประชาชาติทัง้ หมดมาชุมนุมกัน
ใครในพวก
พระของ
เขาไดทํานายวา
เหตุการณเหลานี้จะเกิดขึ้น
หรือไดประกาศลวง หน าถึงเหตุการณอ่ น
ื ๆที่
เกิดขึ้นแลวในอดีต
ก็ใหพวก เขานํ าพวก พยานของ เขามาพิสูจน
ใหเห็นวาพวกเขาถูก
เพื่อวาคนอื่นจะไดฟัง และพูดวา “เป็ นจริง”
๑๐ พระ ยาหเวหพูด วา “พวก เจาเป็ นพยาน
ของเรา
และเป็ นผูรับใชของเราที่เราไดเลือกมา
เพื่อวาพวก เจาจะ ไดรูจักและเชื่อ เราและจะ
ไดเขาใจเสียทีวาเราคือพระองค พระเจา
แตเพียงองคเดียว
กอน หน าเราไมมีพระเจาอื่นที่ถูกปั ้ น ขึ้นและ
หลังจากเราก็จะไมมีเหมือนกัน
๑๑ เรา เรานี่ แหละคือยาหเวห
และนอกจากเรา ไมมี ใครเป็ นพระ ผู ชวย ให
รอด
๑๒ เราไดทํานายเรื่อง เหลา นี้ ให กับ เจาลวง
หน าและไดมาชวย กู เจาและเราได
ประกาศสิ่งเหลานี้ออกไปลวงหน า
ไมใชพระ ตาง ชาติใน หมูพวก เจาทํา หรอก
และเจาเป็ นพยานใหกับเรา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๑๓ เราคือพระเจา และเราก็จะเป็ นพระเจาตอ
ไป
ไมมีพระ ไหนสามารถชวย กูใครก็ตามให พน
จากเงื้อมมือของเราได
เมื่อเราทํา อะไร ไป ใครจะมา เปลี่ยนมันกลับ
ไปได
พระเจาจะชวยคนของ
พระองคอีกครัง้ หนึ่ ง
๑๔ พระยาหเวห องคผูศักดิส
์ ิทธิข
์ องอิสราเอล
ผูที่ไถพวกเจาใหเป็ นอิสระ พูดวา
“เราจะสงกองทัพไปบาบิโลนเพื่อชวยเจา
และจะพังทลายสลักประตูทัง้ หลายลง
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และจะทําใหเสียงโห
รองแหงชัยชนะของ
คน บา บิ โลนกลาย เป็ นเสียงรองไห
ครํ่าครวญ
๑๕ เราคือยาหเวห ผูศักดิส
์ ิทธิข
์ องเจา
พระ ผู สรางแหงอิสราเอลผูเป็ นกษัตริยของ
เจา”
๑๖ พระยาหเวห
ผูสรางทางขามในทะเล
เป็ นทางในนํ้ าที่ซัดสายไปมา
๑๗ ผู ที่นํารถรบและ มารวม ทัง
้ กองทัพและ
นักรบ
ออกไปใหถูกทําลายพรอมๆกัน
พวกเขานอนลงที่นัน
่ และไมไดลุกขึ้น
พวกเขาถูกดับไปเหมือนไสตะเกียง
๑๘ พระองคพูด วา “ไม ตองจดจําถึงสิ่งที่เกิด
ขึ้นไปแลว
หรือไปคิดถึงอดีต
๑๙ ดูสิ เรากําลังจะทําสิ่งใหม
และตอนนี้มันกําลังเกิดขึ้นแลว
เจาไมเห็นหรือ
เราจะทําทางในทะเลทราย
และใหพวกแมน้ํ าในที่แหงแลง
๒๐ พวกสัตวปารวมถึงหมาป าและนกฮูกจะให
เกียรติเรา
เพราะเราไดทําใหน้ํ าเกิดขึ้นในทะเลทราย
พวกแมน้ํ าเกิดขึ้นในที่แหงแลง
เพื่อจะไดใหน้ํ าดื่มกับชนชาติที่เราไดเลือกไว
๒๑ เป็ นชนชาติที่เราไดปั้นขึ้นเพื่อตัวเราเอง
เพื่อพวกเขาจะไดประกาศถึง
สิ่งอันนาสรรเสริญนี้ที่เราไดทํา
๒๒ แตยาโคบเอย เจาก็ไมไดรองเรียกหาเรา
อิสราเอลเอย เจาเบื่อหนายเราแลว
๒๓ เจาไม ไดเอาแพะแกะของเจามาเผาทัง
้ ตัว
บูชาใหกับเรา
และเจาก็ไม ไดให เกียรติ เราดวยพวก เครื่อง
บูชาของเจา
เราไม ไดบังคับให เจาตอง ถวายเครื่องบูชา
จากเมล็ดพืช
หรือทําใหเจาเหน็ดเหนื่อยเพราะตองถวาย
เครื่องหอม
๒๔ เจาไมไดเอาเงินไปซื้อไมหอมใหเรา
เจาไม ไดทําใหเราอิ่ม หนํ าสําราญดวยไข มัน
สัตวจากพวกเครื่องบูชาของเจา
แตพวก เจากลับทําใหเราแบก ภาระ หนักคือ
บาปทัง้ หลายของพวกเจานัน
่ แหละ
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และความ ผิดทัง้ หลายของ เจาทําใหเรารูสึก
เหน็ดเหนื่อย
๒๕ เรา เราคือพระองค นั น
้ ที่ลบลางการ กบฏ
ทัง้ หลายของเจาเพราะเห็นแกหน าเรา
และเราจะไม จดจําความ บาปทัง้ หลายของ
เจา
๒๖ กลาวหาเราไดเลย ไปขึ้นศาลสูคดีกัน
ใหการของเจามา เพื่อพิสูจนวาเจาถูก
๒๗ บรรพบุรุษคนแรกของเจาทําบาป
และพวกตัวแทนของเจาก็ไดกบฏตอเรา
๒๘ เราจึงทําใหพวก ผูนําในสถาน ที่ศักดิส
์ ิทธิ ์
์
์
เสื่อมความศักดิสิทธิไป
มอบยาโคบใหถูกทําลายอยางสิน
้ เชิง
มอบอิสราเอลใหถูกหัวเราะเยาะ
พระยาหเวหจะอวยพรอิสราเอล
๑ พระยาหเวหพูดวา

๔๔ ของเรา

‘ยาโคบ ผูรับใช

อิสราเอล ผูที่เราเลือกมา ตอนนี้ฟังใหดี’
๒ พระยาหเวหผูที่สรางเจาขึ้นมานั น
้
ผท
ู ี่ปั้นเจาตอนอยูในครรภ ผท
ู ี่จะชวยเจา พูด
อยางนี้วา
‘ยาโคบ ผูรับใชของเรา
เยชุรูน *ผูที่เราเลือกมาไมตองกลัว
๓ เพราะเราจะเทนํ้ าลงบนแผนดินที่กระหาย
และใหลําธารตางๆไหลบนดินแหง
เราจะเทพระวิญญาณของเราลงบนลูก หลาน
ของเจา
และเทพระพรของเราลงบนลูกๆของเจา
๔ พวกเขาจะงอกขึ้น มาเหมือนกับตน ป อปลา
รสีเขียว
และเหมือนพวกตนหลิวที่ข้ น
ึ อยูตามลําธาร’
๕ คนหนึ่ งจะบอกดวยความภาคภูมิใจวา ‘เรา
เป็ นของพระยาหเวห’
และอีก คน หนึ่งก็จะบอกวา ‘ขาเป็ นสมาชิก
คนหนึ่งในครอบครัวของยาโคบ’
และอีก คน หนึ่งจะเขียน ลงบน มือของ เขาวา
‘ของพระยาหเวห’
และตัง้ นามสกุลวา ‘อิสราเอล’”
พระยาหเวหเป็ นพระเจาเที่ยงแท
๖ พระยาหเวหผูเป็ นกษัตริยของอิสราเอล
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พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
ผู ปกป อง
อิสราเอลพูดอยางนี้วา
“เราเป็ นผูแรกและผูสุดทาย
นอกจากเราแลวไมมีพระเจาอื่นอีก
๗ พระ ไหนเป็ น เหมือน เรา ก็ ใหพระ นั น
้ พูด
ออกมาและประกาศออกมา
และใหแสดงหลักฐานตอหน าเรา
ใครไดทํานายนาน แสน นานมา แลวถึงสิ่ง
ตางๆที่จะเกิดขึ้น
ก็ ใหพระพวกนัน
้ ออกมาบอกพวกเราถึงสิ่งที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต
๘ ไมตองกลัว ไมตองขวัญผวา
เราไดบอก เจาตัง้ แตสมัย โบราณ แลวไมใช
หรือ เราไดทํานายวามันจะเกิด อะไรขึ้น
ไมใชหรือ
เจาก็เป็ นพยานใหกับเราได
นอกจากเราแลวยังมีพระเจาอื่นอีกหรือ
เราไม เห็นรูจัก เลย ไมมี หิน †หลบ ภัย อื่น
นอกจากเราอีกแลว”
พวกรูปเคารพไมมีประโยชน
๙ คน พวก นั น
้ ทัง้ หมดที่ทํารูป เคารพ ตางๆ

ขึ้นมาก็ไมมค
ี าอะไรเลย และรูปเคารพที่พวก
เขาชื่น ชอบนักหนาก็ไมมี ประโยชนอะไรเลย
พวก ที่ นมัสการรูป เคารพ นัน
้ ก็เป็ น พยานให
กับพวกรูปเคารพนัน
้ คนที่นมัสการรูปเคารพ
นัน
้ ก็มองไมเห็นและไมเขาใจ ดังนัน
้ พวกเขา
จะได รับความ อับอาย ๑๐ ใครจะไปปั ้ น พระ
หรือหลอ รูป เคารพที่ไม ไดทํา ประโยชนอะไร
ให ๑๑ ดูสิ พวกนัน
้ ทัง้ หมดที่นับถือรูป เคารพ
จะตองอับอาย พวกชางฝี มือที่สรางมันก็เป็ น
แคมนุษย ใหพวก เขาชุมนุม กันทุก คนและ
ยืน ขึ้นสู คดี พวก เขาก็ จะ ตองขวัญ ผวาและ
อับอายขายหน าไป
๑๒ ชางเหล็กก็ตัด เหล็กเอามาทําให รอน
บนไฟและเขาใชคอน ตีข้ น
ึ
รูปและทํางาน
กับเหล็ก นัน
้ ดวยแขนอัน แข็งแกรงของ เขา
แตเมื่อเขา หิว เขาก็จะหมด แรง ไป ถาเขา
ไม ดื่ม นํ้ าเขาก็จะออน เปลีย
้ ไป ๑๓ ชางไม
ก็ขึงเชือก วัดและใชปากกา เหล็ก และวง
เวียนขีด เขียนเป็ นรูป รางขึ้น มา และเขา
ก็แกะ สลักมันดวยเครื่อง มือแกะ สลัก เขา
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เยชุรูน เป็ นอีกชื่อหนึ่งของอิสราเอล หมายถึง “ดี” หรือ “ซื่อสัตย”
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หิน เป็ นชื่อสําหรับพระเจา แสดงใหเห็นวาพระองคเป็ นทีล
่ ภ
ี้ ัยทีแ
่ ข็งแรงและปลอดภัย
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สรางมันขึ้น มาเหมือนรูป รางคน และมีความ
สวยงามของ มนุษย แลวเอามันไปตัง้ ไวใน
ศาล เจา ๑๔ เขาไปตัดตนสน ซี ดาร หรือไม ก็
ไปเลือกตน โฮมหรือตน โอก เขาปลอยให
ตนไมโต ขึ้นตาม ลําพังทามกลางไม อื่นๆใน
ป า เขาปลูกตนสน ซี ดารและฝนก็ทําใหมัน
สูง ขึ้น ๑๕ และเมื่อถึง เวลาที่จะเอามันมาทํา
ฟื นให กับมนุษย เขาก็เอาไม นัน
้ มาสวน หนึ่ง
มาเผาใหความอบอุนกับ ตัว เอง เอามากอ ไฟ
และอบ ขนมปั งและเขาก็เอาอีก สวน หนึ่งมา
สรางเป็ น พระและนมัสการ มัน เขาแกะ สลัก
รูป เคารพขึ้น มาและกราบ ไหวอยูตอ หน า มัน
๑๖ เขาเอาไมครึ่ง หนึ่ งมาเผา ไฟและยาง เนื้ อ
บน มัน เอามากินจนอิ่ม หนํ า สําราญและผิง
ไฟ นัน
้ ใหรางกายอบอุน และพูด วา “ขา อุน
จัง ขณะที่ดู ไฟนี้” ๑๗ และไมที่ เหลือก็เอามา
สรางเป็ น พระ ใหเป็ นรูป เคารพของเขา และ
เขาก็กม กราบและนมัสการ มัน แถมเขาได
อธิษฐานกับมันวา “ชวยกูชีวิตขาดวย เพราะ
พระองคเป็ นพระเจาของขา”
๑๘ พวก เขาไมรูไม เขาใจในสิ่ง ที่เขาทํา อยู
ตาของพวก เขาปิ ด สนิท เขาจึงมอง อะไรไม
เห็น และจิตใจของเขาก็เหมือนกันเขาก็ เลย
ไม เขาใจ ๑๙ ไมมี ใครหยุดพิจารณา และพวก
เขาก็ไมมีความ รู หรือความ คิดแยกแยะ ที่
จะพูด วา “ขาเผา ไมครึ่ง หนึ่งในไฟ และ
อบ ขนมปั งบน มัน ขายาง เนื้อและกิน เนื้อ
นัน
้
แลวตอ ไปขาควร จะเอาไมที่ เหลือมา
สรางสิ่ง ที่นา ขยะแขยง นี้หรือ เปลา ขาควร
จะกม ลงกราบตอ หน าทอน ไมทอน หนึ่งหรือ
เปลา” ๒๐ มันเหมือน กับการ เลีย
้ ง สัตวดวย
ขี้ เถา จิตใจที่หลอก ลวงของ เขาไดนํา เขาให
หลง ทาง ไป เขาไม สามารถชวย กูตัว เอง ได
หรือพูด วา “สิ่ง นี้ที่อยูในมือขวาของ ขาเป็ น
เรื่องหลอกลวงไมใชหรือ”
พระยาหเวหไถอิสราเอล
๒๑ พระ ยาหเวหพูด วา

“ยา โคบเอย จําเรื่อง
พวกนี้ไวใหดี
อิสราเอลเอย จําเรื่องพวก นี้ให ดี เพราะเจา
เป็ นผูรับใชของเรา
เราไดปั้นเจาขึ้นมา เจาคือผูรับใชของเรา
อิสราเอลเอย เราจะไมมีวันลืมเจา
*๔๔:๒๘

เกิด
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๒๒ เราไดกวาดการ กบฏของ เจาทิง
้ ไปเหมือน

ลมพัดเมฆไป
และกวาดความ บาปของ เจาทิง้ ไปเหมือน
หมอกปลิวไป
กลับมาหาเราเถิด เพราะเราไดไถเจาแลว”
๒๓ ฟ าสวรรคเอย รองเพลงเถิด
เพราะพระยาหเวหไดทําสิ่งที่ยิ่งใหญ
สวนลึกที่สุดของโลกเอย โหรองเถิด
ภูเขา ป า ไม และตนไม ทัง้ หลายเอย ระเบิด
เสียงเพลงออกมาเลย
เพราะพระยาหเวหไดไถยาโคบแลว
และพระองคไดเสริมบารมีของ พระองคโดย
ชวยอิสราเอล
๒๔ พระยาหเวหผูไถเจา ผูปั้นเจาในครรภ
พูดไววาอยางนี้
“เราคือยาหเวห ผูสรางทุกสิ่งทุกอยาง
เราไดขึงทองฟ านี้ออกแตเพียงผูเดียว
เราไดกางแผนดินออกดวยตัวเราเอง
๒๕ เราคือผู ที่ทําใหคํา ทํานายของพวก นั ก ตม
ตุนผิดเพีย
้ นไป
และทําใหพวก หมอดูกลาย เป็ นตัว ตลก โงๆ
ไป
และเราเป็ นผูที่ทําใหคนฉลาดหัวหมุน
และทําใหความรูของเขานัน
้ โงเขลาไป
๒๖ แตเราทําใหคํา พูดของผูรับ ใชเราเกิด ขึ้น
จริง
และทําใหคํา ทํานายของพวก ทูตของ เรา
สําเร็จผล
เราพูดถึงเยรูซาเล็มวา ‘จะมีคนมาอาศัยอยูที่
นี่อีกครัง้ หนึ่ง’
และเราก็พูดถึงเมืองตางๆของยูดาหวา
‘พวกมันจะถูกสรางขึ้นใหม’
และเราพูดถึงซาก ปรักหัก พังของเยรูซาเล็ม
วา
‘เราจะยกซากปรักหักพังเหลานัน
้ ขึ้นมาใหม’
๒๗ เราพูดกับมหาสมุทรวา ‘เหือดแหงไปซะ’
เราจะทําใหแมน้ํ าทัง้ หลายของ เจาเหือดแหง
ไป
๒๘ เราพูดถึงไซ รัส *วา ‘เขาเป็ นผู เลีย
้ ง แกะ
ของเรา
เขาจะทําทุกสิ่งทุกอยางที่เราอยากใหเขาทํา’
ไซ รัสจะพูด ถึงเยรูซาเล็มวา ‘ใหสราง มันขึ้น
มาใหม’

ไซรัส คือกษัตริยของเปอรเซีย เขาปกครองอยูในชวง ๕๕๐-๕๓๐ กอนพระเยซูมา
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และพูด ถึงพระ วิหารวา ‘ใหวางฐานรากของ
มันขึ้นมาใหม’”
พระยาหเวหเลือกไซรัส
มาปลดปลอยอิสราเอล

๔๕

๑ ไซรัส

ผูที่เราไดเจิมไวเป็ นกษัตริย
ผูที่เราไดจูงมือขวาของเขาไว
เพื่อเขาจะมีชัยชนะเหนือชนชาติตางๆ
และปลดอํานาจไปจากกษัตริยทงั ้ หลาย
เราไดเปิ ดประตูทัง้ หลายตอหน าเขา
พวกประตูเมืองจะไมปิดไปจากเขา
เรายาหเวห ไดพูดกับเขาวา
๒ “เราจะนํ าหน าเจาไป
และทําใหภูเขาทัง้ หลายราบเป็ นหน ากลอง
เราจะพัง ทลายประตู เมืองที่ทําจากทอง
สัมฤทธิ ์
และจะตัดกลอนประตูเหล็กใหขาด
๓ เราจะยกทรัพยสมบัติที่แอบ ซอน ไวใน
ความมืด
และขุมทรัพยที่แอบซอนไวในที่ลับใหกับเจา
เพื่อเจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห
พระเจาของอิสราเอลผูที่เรียกเจาตามชื่อของ
เจา
๔ เราทําเรื่องพวก นี้ เพื่อชวยยา โคบผูรับ ใช
ของเรา
ทําเพื่ออิสราเอล ผูที่เราเลือกมา
เราไดเรียก เจาตามชื่อ ของ เจาและใหเจามี
ตําแหนงพวงทาย
ถึงแมวาเจาจะไมรูจักเราก็ตาม
๕ เราคือยาหเวห ไมมีพระอื่นอีก
นอกจากเราแลว ก็ไมมีพระเจาอื่นอีก
เราติดอาวุธใหเจา
ถึงแมเจาจะไมรูจักเรา
๖ เราทําอยางนี้ เพื่อ วาผูคนจากทิศ ตะวัน ออก
ไปถึงทิศตะวันตก จะไดรูวาไมมีพระอื่น
ใดนอกจากเรา
เราคือยาหเวห ไมมีพระอื่นอีก
๗ เราปั ้ นความสวางและสรางความมืด
เรานํ าความ รมเย็น เป็ นสุขมาและสราง ความ
หายนะ
เรา ยาหเวห ทําทุกสิ่งทุกอยางนี้
๘ ฟ า สวรรค เอย ใหปลอย ฝนลงมาจาก เบื้อง
บน
ใหพวกเมฆเทความยุติธรรมลงมา
ใหแผน ดินเปิ ด ออกเพื่อความ รอดจะ ได
เติบโตขึ้นมา
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เพื่อความยุติธรรมจะไดงอกขึ้นมา
เรา ยาหเวห เป็ นผูสรางเรื่องนี้ข้ น
ึ มา
พระเจาควบคุมสิ่งที่พระองคสรางขึน
้
๙ เฮย

ไอพวกที่โตเถียงกับผูที่สรางเจามา
เจาเป็ นแคหมอหนึ่งในพวกหมอดินทัง้ หลาย
์ ี่จะถามคนปั ้ นมันไดหรือวา
ดินเหนียวมีสิทธิท
‘เจากําลังทําอะไรอยูนี่’
หรือ ตอวาคนปั ้ นวา ‘เจาไรฝีมือ’
๑๐ เฮย ไอคนที่เสือกไปถามคนที่กําลังจะเป็ น
พอวา ‘มีลูกทําไม’
หรือพูด กับคน เป็ น แมวา ‘กําลังคลอด ลูก
ทําไม’”
๑๑ พระ ยาหเวห ผู ศักดิส
์ ิทธิข
์ องอิสราเอลผู
สรางเขามา พูดวาอยางนี้
“เจาจะมาเสือกถาม เราเกี่ยว กับเรื่อง ลูกๆ
ของเราหรือ
หรือจะมาสัง่ เราเกี่ยวกับสิ่งที่เราไดสรางขึ้น
๑๒ เราไดสรางโลกนี้
และไดสรางมนุษยข้ น
ึ มาบนโลก
เราไดกางทองฟ าออกดวยมือของเราเอง
และเราไดใหคํา สัง่ กับพวก ดวงอาทิตย ดวง
จันทรและดวงดาวทัง้ หลาย
๑๓ เราไดยว
ั ่ ยุไซรัสใหลงมือเพื่อใหสําเร็จตาม
จุดประสงคที่ดีของเรา
และเราจะทําทางตางๆของเขาใหราบเรียบ
เขาจะสรางเมืองของ เราขึ้น มา ใหม เขาจะ
ปลด ปลอยคน ของ เราที่ถูก จับไปเป็ น
เชลยโดยไมไดรับคาจางหรือสินบน”
์ ัง้ สิน
พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดไววาอยางนัน
้
๑๔ พระยาหเวหพูดวาอยางนี้
“ความ
รํ่ารวยของอียิปตและกําไรของ
เอธิโอเปี ย
และคนเสบา คนรางสูงนัน
้
ก็จะถูกนํ ามาใหเจา และกลายเป็ นของเจา
พวกเขาจะติดตามเจา
เป็ น เชลยถูกลาม โซมากม กราบอยูตอ หน า
เจา
พวกเขาจะออนวอนและพูดกับเจาวา
‘พระเจาสถิตอยูกับทานแน
ไมมีพระอื่นใดอีกนอกจากพระองค’”
๑๕ ขา แตพระเจาของอิสราเอล พระผู ชวยให
รอด
พระองคเป็ นพระเจาที่ทํางานอยางลับๆจริงๆ
๑๖ พวก เขาทุก คนจะ ตองได รับความ อับอาย
และขายหน าไป
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พวก ที่ทํารูป เคารพจะได รับความ อัปยศ อดสู
ไปดวยกัน
๑๗ แตพระ ยาหเวห ไดชวยใหอิสราเอลรอด
เป็ นชัยชนะที่อยูถาวรตลอดไป
พวก เจาจะไมมี วันได รับความ อับอายหรือ
ขายหน าตลอดไปเป็ นนิตย
๑๘ พระยาหเวหคือพระเจาผูสรางฟ าสวรรค
พระองคปั้นโลกนี้ข้ น
ึ มา
พระองคสรางมันและตัง้ มันใหมน
ั ่ คง
พระองคไมไดสรางใหมันวางเปลา
พระองคปั้นมันขึ้นมาใหคนอยู
พระองคคือพระยาหเวหที่พูดวา
“เราคือยาหเวห ไมมีพระเจาอื่นอีก
๑๙ เราไมไดพูดในที่ลล
ี้ ับ
หรือพูดอยูในที่มืดมิด
เราไมไดบอกกับลูกหลานของยาโคบวา
‘ใหคนหาเราในแผนดินที่วางเปลา’
เรา คือยาหเวห เราพูดความจริง
และประกาศในสิ่งที่ถูกตอง”
พระยาหเวหพิสูจน วาพระองค
เป็ นพระเจาแตเพียงองคเดียว
๒๐ เจาที่หนี

รอดมาจากชนชาติ ตางๆรวบรวม
กันเขา
และมานี่ เขามาใกลๆกัน
คน พวก นัน
้ ที่เดินแบกรูป เคารพ ตางๆที่ทํา
จากไมและอธิษฐานถึงพระที่ไม สามารถ
ชวยพวกเขาได
คนพวกนี้ไมมีความรู
๒๑ ใหพวกเขามาและยื่นคดีของเขา
ใหพวกเขาหารือกันในเรื่องพวกนี้
“ใครเป็ นคนทํานายเรื่องนี้ใหเจารูเมื่อนานมา
แลว
หรือใครเป็ นคน บอกเรื่อง นี้ให เจา รูกอน ลวง
หน า *นานแสนนานมาแลว
ก็ไมใชเรา ยาหเวห หรอกหรือ
ไมมีพระเจาอื่นอีกแลวนอกจากเรา
เราเป็ นพระเจาที่ทําในสิ่ง ที่ถูก ตอง เราเป็ น
พระผูชวยใหรอด
ไมมีพระเจาอื่นนอกจากเรา
๒๒ ทุก คนที่อยูสุด ปลายโลก หันมาหาเราแลว
จะรอด
เพราะเราคือพระเจา ไมมีพระเจาอื่นอีก
*๔๕:๒๑
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๒๓ เราไดสาบานอางชื่อเราเอง

คําสัญญาที่ไดออกจากปากของ
เรานัน
้
ยุติธรรม
และเราจะไมกลับคําพูด
ทุกหัวเขาจะตองกราบลงตอหน าเรา
และลิน
้ ทุก ลิน
้ จะสาบานวาจะจงรักภักดีตอ
เรา
๒๔ พวก เขาจะพูด วา ‘ชัยชนะและพละ กําลัง
มาจากพระยาหเวหเทานัน
้ ’
ทุก คนที่โกรธ แคนพระองคจะมาหาพระองค
และไดรับความอับอายขายหน า
๒๕ แตลูก หลานของอิสราเอลทุก คนจะได รับ
ชัยชนะจากพระยาหเวห
และพวกเขาก็จะสรรเสริญพระองค”
พวกพระจอมปลอมไมมีประโยชน
๑ ตอ

๔๖ กราบลง พระเนโบ ตองหมอบตัวลง
หน าพระเจา พระ เบลตองกม

รูป เคารพของพระทัง้ สอง นี้จะตองวางอยูบน
พวกสัตวและวัว
พวกรูปเคารพที่เจาหามแหแหนไปมานัน
้
ตอน นี้กําลังถูกบรรทุกอยูบนพวก สัตวที่
เหน็ดเหนื่อยนัน
้
๒ พวก มันตองหมอบ ตัว ลงและตองกม กราบ
ลงดวยกัน
พวก พระ นัน
้ ไม สามารถชวย กูรูป ปั ้ นของ
ตนเองได
พระพวกนัน
้ เองก็ตกไปเป็ นเชลยเหมือนกัน
๓ พระยาหเวหพูดวา “ครอบครัวยาโคบเอย
คือพวก ที่ยังเหลือ รอดในครอบครัวของ
อิสราเอล ฟั งเราใหดี
เราไดแบกพวกเจาตัง้ แตเจาเกิดมา
เราไดแบกพวก เจาตัง้ แตเจาคลอดจาก ครรภ
มา
๔ จนกระทัง
่ เจาแกเฒา เราก็คือพระองคนัน
้
ถึง แมผมของ เจาจะขาว ไป เราก็ ยังจะแบก
เจาอยู
เราไดสรางเจามา เราจะดูแลเจา
เราจะแบกเจาและชวยเจาใหรอด
๕ เจาจะเอาเราไปเปรียบกับ ใคร
ใครจะมา
เทียบเทียมกับเราได
เจาจะเปรียบ เทียบเรากับ ใคร และทํายังกับ
วาเหมือนกันอยางนัน
้ หรือ

ใครเป็ นคน … ลวงหน า เรื่องนี้คงหมายถึงวา “พระเจาจะใชไซรัสมาปลดปลอย
อิสราเอลคนของพระองคใหเป็ นอิสระ”
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๖ คนพวกนั น
้ ที่เททองมากมายออกจากถุง

และเอาเงินมาชัง่ บนตราชัง่
ไดจางชางทองมาคนหนึ่งมาสรางมันขึ้นเป็ น
พระ
แลวพวกเขาก็กมกราบนมัสการมัน
๗ พวกเขายกมันใสบาและแบกมันไป
แลวไปวางไวในที่ของมัน
มันก็ตัง้ อยูที่นัน
่ ไมกระดุกกระดิกไปไหน
ถามีคนมารองขอความชวยเหลือจากมัน
มันก็ไมตอบ
มันไมสามารถชวย ใครให พนจากความ เดือด
รอนไดเลย
๘ เจา พวกชอบ กบฏทัง
้ หลาย จดจําเรื่อง นี้ไว
ใหดี และกลาหาญไว
ใหหวนคิดอยูเสมอในใจ
๙ คือใหจดจําเรื่อง เหลา นั น
้ ที่เราได ทําตัง้ แต
สมัยโบราณ
เพราะเราเป็ นพระเจา ไมมีพระเจาอื่นอีก
เราเป็ นพระเจา ไมมีใครเหมือนเรา
๑๐ เราไดทํานายตอนจบไวตง
ั ้ แตเริ่มตนเลย
ตัง้ แตสมัย โบราณ เราไดบอกเจาถึงสิ่ง ที่ยัง
ไมเกิดขึ้น
เราบอกวา ‘เมื่อเราวางแผน มันก็จะเกิด ขึ้น
ตามนัน
้
เราจะทําทุกสิ่งที่เราอยากจะทํา’
๑๑ เราไดเรียกนก อินทรีตัว หนึ่ งมาจากทาง
ตะวันออก
คือเรียกชาย คน หนึ่งจากแดน ไกลใหมาทํา
ตามแผน
เราไดพูดเอา ไว และเราจะทําใหมันเกิดตาม
นัน
้
เราไดวางแผนไว และเราจะทํามัน
๑๒ พวกเจาหัวดื้อ
พวกเจาที่คิด วาความรอดอยูหางไกล ฟั ง เรา
ใหดี
๑๓ เราไดเอาความรอดของเรามาใกลแลว มัน
อยูไมไกล
และความรอดของเราก็ไมลาชาดวย
เราจะเอาความรอดมาไวที่ศิโยน
และเราจะใหสงาราศีของเรากับอิสราเอล”
ขาวสารของพระเจาถึงชาวบาบิโลน
๑ พระยาหเวหพูด วา

๔๗ พรหมจรรยเอย
*๔๗:๓

“บาบิ โลนสาว
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ลงมานัง่ บนฝ ุน
นางสาวเคลเดียเอย
มานัง่ บนพื้นโดยไมมีบัลลังก
เพราะจะไมมี ใครเรียกเจาวาเจา หญิง เนื้อ นุม
และเจาหญิงเนื้อเนียน อีกตอไป
๒ ไปจับโมหินและโมแป งซะ
เอาผาคลุมหน าออก
ใหถอดกระโปรงออกจนเห็นขาของเจา
แลวเดินขามแมน้ํ าไป
๓ เจาจะเปลือยเปลาไมมีอะไรปกปิ ด
คนจะเห็นสวนที่นาอับอายของเจา *
เราจะแกแคนเจา
และเราจะไมไวชีวิตใครเลย”
๔ ผู ที่ไถพวก เราใหเป็ น อิสระคือองค ผู
์ ิทธิแ
์ หงอิสราเอล
ศักดิส
์ ัง้ สิน
พระองคมีช่ อ
ื วาพระยาหเวห ผูมีฤทธิท
้
๕ พระ ยาหเวห พูด วา “นางสาวเคล เดีย เอย
เขาไปในที่มืดและนัง่ เงียบๆ
เพราะจะไมมี ใครเรียกเจาวา
‘ราชินีแหง
อาณาจักรทัง้ หลาย’ อีกตอไป
๖ ตอนนั น
้ เราโกรธคนของเรา
เราทําใหทรัพยสมบัติของ
เราเสื่อมเสีย
เกียรติไป
เราไดมอบพวกเขาไวในมือเจา
แตเจาไมไดมีความเมตตาตอพวกเขาเลย
เจาทําใหแอกของ เจาหนัก มากแมแตบน บา
ของคนชรา
๗ เจาไดพูด วา ‘ขาจะเป็ นราชินีตลอดชัว
่ นิ รัน
ดร’
เจาไมไดคิดถึงสิ่งที่เจาทําลงไป
เจาไมไดนึกถึงผลที่จะตามมา
๘ ตอนนี้ ฟั งไวใหดี เจาที่รักความสนุกสนาน
เจาที่นัง่ อยูในความปลอดภัย
เจาพูดในใจของตนวา
‘ขานี่แหละพระเจา และไมมีผูอ่ น
ื นอกจากขา
ขาจะไมมี วันเป็ นแมหมายและขาจะไมมี วัน
สูญเสียลูกๆของขาไป’
๙ แตทัง
้ สองอยางนี้จะเกิด ขึ้นกับ เจา ในทันที
ทันใด ภายในวันเดียว
เจาจะสูญเสียทัง้ ลูกๆและสามี ไป ทัง้ ๆที่เจามี
เวทมนตรมากมาย
์ ันยิ่งใหญ
ทัง้ ๆที่เจามีคาถาอาคมที่มีฤทธิอ
๑๐ เจารูสึกปลอดภัยอยูในความ เลว ทราม
ของเจา

คนจะเห็นสวนที่นาอับอายของเจา อาจจะหมายถึงการถูกขมขืน
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เจาคิดวา ‘ไมมีใครเห็นขา’
ความ ฉลาดและความ รูของ เจานํ าเจาหลง
ทางไป
เจาคิด ในใจวา ‘ขา นี่ แหละพระเจา ไมมีผู อ่ น
ื
นอกจากขา’
๑๑ ดังนั น
้ เรื่องเลวรายจะตกมาบนเจา
เจาไมรูวามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร
ความพินาศจะตกมาบนเจา
เจาจะไมมีทางกําจัดมันไปได
ความหายนะจะเกิดขึ้นกับเจาในทันทีทันใด
เจาจะไมมีวันรูวามันจะมาถึงเมื่อไหร
๑๒ ใชคาถาอาคมของ
เจาตอ
ไปและใช
เวทมนตรทัง้ หมดของเจา
ที่เจายุงอยูกับมันตัง้ แตเป็ นเด็กมาแลว
ไมแนเจาอาจจะสําเร็จก็ได
ไมแนเจาอาจจะทําใหบางคนกลัวก็ได
๑๓ เจาปรึกษาพวกหมอดูมากมายจนเหนื่ อย
ใหพวกโหราจารยลุกขึ้นมาชวยชีวิตเจาสิ
ใหพวกที่ดูดวง ดูดาว และดวงจันทรใหมทุก
เดือน
ทํานายสิวาจะเกิดอะไรขึ้นกับเจา
๑๔ ดูสิ พวกเขาเป็ นเหมือนฟาง
ไฟก็จะเผาผลาญพวกมันจนหมด
พวกเขาไมสามารถเอาตัวรอดใหพนจากฤทธิ ์
แหงเปลวไฟ
มันไมใชถานไฟสําหรับผิงอุนกาย
หรือเป็ นแสงไฟใหกับใครมานัง่ ชม
๑๕ นี่ คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเจา
คือคนพวกนัน
้ ที่เจารวมงานดวยจะทําใหเจา
ผิดหวังอยางนัน
้
คนที่เจาคาขายดวยตัง้ แตสาวๆ
ก็จะแยกยายไปตัวใครตัวมันจนไมเหลือใคร
ที่จะมาชวยกูเจาได”
พระเจาปกครองโลกของพระองค
๑ พระ ยาหเวหพูด วา

๔๘ ครอบครัวของยาโคบ ผูที่มีช่อื เรียก
“ฟั ง สิ่ง นี้ให ดี

วาอิสราเอล
ผูสืบเชื้อสายมาจากยูดาห
เจาอางชื่อของพระยาหเวหในการสาบาน
เจาสรรเสริญพระเจาของอิสราเอล
แตเจาไม ไดทําดวยความ ซื่อสัตยและความ
จริงใจ
๒ พวก เจาเรียกตัว เองวาประชากรของเมือง
์ ิทธิ ์
ศักดิส
ที่เชื่อพึ่งในพระเจาของอิสราเอล
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์ ัง้ สิน
ที่มีช่ อ
ื เรียกวาพระยาหเวหผูมีฤทธิท
้
ยาหเวหพูด วา เราไดทํานายนาน มา
แลวถึงสิ่งที่ไดเกิดขึ้นนี้
สิ่งเหลานัน
้ ไดออกมาจากปากของเรา
เราไดทําใหพวกมันเป็ นที่รูกันไปทัว
่
แลวจูๆ เราก็ลงมือทํา แลวมันก็เกิดขึ้น
๔ เพราะเรารูวาเจานั น
้ ดื้อดึง
คอเจาเหมือนเอ็นเหล็กจูงยาก
หัวแข็งเหมือนกับทองเหลือง
๕ เราไดประกาศใหเจารูนานมาแลว
กอนที่สิ่งเหลานัน
้ จะเกิด เราก็ไดบอกเจาแลว
เพื่อเจาจะไมสามารถพูดไดวา ‘รูปเคารพของ
ฉันทําสิ่งเหลานัน
้
รูปแกะสลักไมและรูปหลอของฉันไดสัง่ ใหสิ่ง
เหลานี้เกิดขึ้น’”
๖ เจาเคยไดยินคําทํานายของเราแลว
ดูสิ่งทัง้ หมดที่เกิดขึ้นสิ
แลวพวก เจาจะยอมรับวาสิ่ง ที่เราไดทํานาย
นัน
้ เกิดขึ้นจริงหรือไม
ตอ จากนี้ ไป เราจะบอกเจาเกี่ยวกับสิ่ง ใหมๆ
ที่แอบซอนอยู ที่เจายังไมรู
๗ พวกมันเพิ่งถูกสรางขึ้นมาเดี๋ยวนี้ เอง ไมใช
นานมาแลว
กอนหน านี้เจายังไมเคยไดยินเรื่องนี้
ดังนัน
้ เจาไมสามารถพูดไดวา
“เออ เรารูแลว”
๘ เจาไมเคยไดยินหรือรูเกี่ยวกับเรื่องนี้
หูของเจาไมไดเปิ ดตัง้ นานมาแลว
เพราะเรารูวาเจานัน
้ ชอบหักหลัง
และเรารู วาตัง้ แต เกิด แลว เจาไดช่ อ
ื วา “ไอ
กบฏ”
๙ เพราะเราไม อยากเสีย ชื่อของ เรา เราจึงได
ยับยัง้ ความโกรธของเราไว
เพื่อใหคนสรรเสริญเรา
เราจึงไดระงับมัน ไวเพื่อ เจาและไม ไดทําลาย
เจา
๑๐ เราไดหลอม เจา แลว แตไม ไดหลอมดวย
ไฟอยางเงิน
แตเราไดทดสอบเจาดวยเตาหลอมแหงความ
ทุกขยาก
๑๑ เพื่อเกียรติของเรา เพื่อเกียรติของเราเอง
เราจะจัดการแลว
เราจะปลอยใหช่ อ
ื เสียงของ เราเสื่อมเสียได
ยังไง
เราจะไม ยอมมอบเกียรติที่เราสมควรจะ ได
รับใหกับผูอ่ น
ื
๓ พระ
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๑๒ ฟั งเราใหดี

ยาโคบ
อิสราเอล ผูที่เราไดเรียกมา
เราคือพระองคผูนัน
้ เราเป็ นผูแรก
และผูสุดทาย
๑๓ มือของเราไดวางรากฐานของโลก
มือขวาของเราไดแผฟาสวรรคออก
เมื่อเราเรียกพวกมันมา
พวกมันก็จะมายืนพรอมอยูตอหน าเรา
๑๔ เจาทัง
้ หลาย รวมกันเขามา และฟั งใหดี
ในพวก พระ นัน
้ มี ใคร บางที่เคยทํานายสิ่ง
เหลานี้
พระยาหเวหไดเลือกไซรัสมาเป็ นพันธมิตร
เขาจะทําตามความตองการของพระองค
ตอบาบิโลน ตอเชื้อสายของเคลเดีย
๑๕ เราเองเป็ นผูที่ออก คํา สัง
่ เราไดเรียกเขา
มา
เราไดนํา เขามา ที่ นี่ และงานของ เขาจะ
ประสบผลสําเร็จแน
๑๖ เขามาใกลๆเรา และฟั งเรื่องนี้
“ตัง้ แตเริ่มตน เราไมเคยพูดในที่ลับ
และเมื่อมันเป็ นจริงขึ้นมา เราก็อยูที่นัน
่ ”
ตอน นี้ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต ได สง
ผมและพระ วิญญาณของ พระองคมา แลว
๑๗ พระ ยาหเวห ผู ที่ปกป องพวก เจา ไว ผู
์ ิทธิแ
์ หงอิสราเอล พูดวา
ศักดิส
“เราคือยาหเวห พระเจาของเจา
เราสอนเจาเพื่อเป็ นประโยชนกับเจา
เรานํ าเจาไปในทางที่เจาควรไป
๑๘ เสียดาย ที่พวก เจาไม ไดใสใจเรื่องคําสัง
่
สอนของเรา
ไม อยาง นัน
้ เจาคงสุข สบายไป แลวเหมือน
แมน้ํ าที่ไหลตลอดไมหยุด
และคงประสบความ สําเร็จครัง้ แลว ครัง้ เลา
เหมือนคลื่นซัดมาครัง้ แลวครัง้ เลา
๑๙ ลูกหลานของเจาก็คงมีมากมายเหมือนกับ
เม็ดทราย
เชื้อ สายของ เจาก็คงมีมากมายดัง่ กับเม็ด
ทราย
แลวชื่อของพวกเขาคงไมโดนลบออกไป
และพวกเขาคงไมถูกทําลายไปตอหน าเรา”
๒๐ ออกมาจากบาบิ โลนซะ ใหวิ่ง หนี จากชาว
เคลเดีย
โหรอง ประกาศมันดวยความยินดี
ใหเลาเรื่อง นี้ ใหมันกระจายไป ไกลถึงสุด
ขอบโลกใหพูดวา
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“พระ ยาหเวหไดไถยา โคบผูรับ ใชของ
พระองคแลว”
๒๑ เมื่อพระองคไดนําพวกเขาผานทะเลทราย
พวกเขาก็ไมขาดนํ้ าดื่ม
พระองคใหน้ํ าไหลออก มาจากกอน หินเพื่อ
พวกเขา
พระองคไดผาหินและนํ้ าก็ทะลักออกมา
๒๒ แตพระยาหเวหพูดวา
“ไมมีสันติสุขสําหรับคนชัว
่ ชา”
งานของผูรับใชของพระองค
๑ พวก

๔๙ เกาะตางๆฟั งเราใหดี

เจาที่อยูแถบชายฝั ่ งและหมู

ชนชาติทงั ้ หลายที่มาจากแดน ไกล ตัง้ ใจฟั ง
ใหดี
พระ ยาหเวหไดเรียกผมใหมารับ ใชพระองค
กอนที่ผมจะเกิดเสียอีก
พระองคตงั ้ ชื่อให ผม ตัง้ แตผมยังอยูในทอง
แม
๒ พระองคทําใหปากของ ผมเหมือน กับดาบที่
คมกริบ
พระองคซอนและปกป องผมไวใตมือ
พระองค
พระองคทําใหผมเป็ นเหมือนลูกธนูที่ขัดมัน
พระองคซอนผมไวในซองธนูของพระองค
๓ พระองคพูด กับ ผมวา “อิสราเอล เจาเป็ น
ผูรับใชของเรา
เราจะไดรับเกียรติเพราะเจา”
๔ แตผมคิดวา “ผมไดทํางานเหนื่ อยเปลา”
ผมไดทุมแรงไปจนหมด เสียแรงเปลาๆไมได
อะไรซักอยาง
แตอยางไรก็ตามพระ ยาหเวหจะ ใหสิ่งที่ผม
สมควรจะไดรับอยางแนนอน
และรางวัลของผมอยูกับพระเจาของผม
๕ พระ ยาหเวหไดปั้นผมในครรภใหเป็ นผูรับ
ใชของพระองค
พระองคทําอยาง นี้เพื่อพระองคจะ ไดนํา
ครอบครัวของยาโคบกลับมาหาพระองค
และเพื่อรวบรวมคนอิสราเอลกลับ มาหา
พระองค
ผมจะได
รับเกียรติในสายตาของ
พระ
ยาหเวห
และพระเจาของผมไดเป็ นพละกําลังของผม
แลว
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๖ ตอน

นี้พระ ยาหเวหพูด วา “เจาเป็ นผูรับ
ใชของ เราที่กําลังชวย เราฟื้ นฟูเผา ตางๆ
ของยาโคบ
และนํ าผู รอด ชีวิตของชนชาติอิสราเอลกลับ
มา
แคนัน
้ ยังน อยเกินไป เราจะทําใหเจาเป็ นแสง
สวางใหกับชนชาติตางๆดวย
เพื่อความ รอดของ เราจะ ไดไป ถึงที่สุด ปลาย
แผนดินโลก”
๗ พระ ยาหเวหพระ ผู ไถและผู ศักดิส
์ ิทธิแ
์ หง
อิสราเอล
ไดพูดกับคน นัน
้ ที่ถูก ดู หมิ่นที่ชน ชา ติ อื่นๆ
เกลียดชัง
และที่เป็ น ทาสของผู ครอบครองทัง้ หลาย
อยางนี้วา
“เมื่อพวก กษัตริยเห็น เจา พวก เขาก็จะยืน
ขึ้นให เกียรติ เจา เมื่อพวก เจา นายเห็น
เจาก็จะโคงคํานับเจา”
์ ิทธิแ
์ หง
เพราะพระ ยาหเวหองค ผู ศักดิส
อิสราเอลผู ที่ได เลือกเจามา นัน
้ รักษาคํา
สัญญาของพระองคเสมอ
วันแหงความรอด
๘ พระ

ยาหเวหพูด วาอยาง นี้ “ในเวลาที่
เราแสดงความ เมตตา เราจะตอบคํา
อธิษฐานของเจา
ในวัน แหง ความ รอด เราจะชวย เจาและ
ปกป องเจา
เราจะแตง ตัง้ เจาให เป็ นตัวกลางแหงคํา
สัญญาที่เรามีกับมนุษย
เพื่อ วาเราจะ ไดฟ้ ื นฟูแผน ดินขึ้น มา ใหม
และคืนแผน ดินที่ถูก ทําลายกลับ ไปให
เจาของเดิม
๙ เราจะบอก กับพวก นั กโทษวา ‘ออก มาได
แลว’
เราจะบอกกับคนเหลานัน
้ ที่อยูในความมืดวา
‘โผลออกมาไดแลว’
พวก เขาจะเป็ นเหมือนแกะที่กินไปตามทาง
เดิน
และพวก เขาจะมีทุง หญาบนเนิน เขา โลนทัง้
หลาย
๑๐ พวกเขาจะไมขาดอาหารหรือนํ้ า
แสงแดดและลม รอนของทะเล ทรายจะไม
โจมตีพวกเขา
เพราะพระองคผู ปลอบโยนพวก เขาจะนํ า
หน าพวกเขา
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และพระองคจะนํ าทางพวก เขาไป ถึงตานํ้ า
ทัง้ หลาย
๑๑ เราจะทําใหภูเขาทัง
้ หลายของ เราแบน
เป็ นถนน
และถมที่ต่าํ ขึ้นมาเป็ นทางหลวงของเรา
๑๒ ดูสิ จะมีบางคนมาจากแดนไกล
จะมีบางคนมาจากทิศเหนือและทิศตะวันตก
และจะมีบาง คนมา จากทางภาค ใตของ
อียิปต”
๑๓ ฟ าสวรรค เอย รองเพลงเถิด แผน ดิน โลก
เอย ชื่นชมยินดีเถิด
ภูเขาทัง้ หลายเอย ระเบิดเป็ นเสียงเพลงแหง
ความชื่นชมยินดีเถิด
เพราะพระ ยาหเวหไดปลอบโยนคน ของ
พระองค
และพระองคจะ ใหความ รักกับคน ของ
พระองคที่ทุกขยากลําบาก
๑๔ แตศิโยน ไดพูดวา
“พระ ยาหเวหทอด ทิง้ ฉัน องคเจาชีวิตลืม
ฉัน”
๑๕ พระยาหเวหพูด วา “ผู หญิงที่ใหนมลูก จะ
ลืมลูกของเธอไดหรือ
หรือ ผู หญิงที่คลอดลูกออกมาจะไม ใหความ
รักตอลูกของเธอ ไดหรือ
ถึงแมวาพวกเขาอาจจะลืมได
แตเราจะไมมีวันลืมเจา
๑๖ ดูสิ เยรูซาเล็ม เราวาดเมืองของเจาลงบน
ฝ ามือของเรา
กําแพงของเจาอยูตอหน าตอตาเราเสมอ
๑๗ ลูกๆของเจากําลังรีบกลับมาหาเจา
และคนพวกนัน
้ ที่พัง ทลายเจาและทําลายเจา
ก็จะจากเจาไป
๑๘ ลืมตาขึ้นมามองไปรอบๆ
พวกลูกหลานของเจากําลังรวมตัวกันกลับมา
หาเจา”
พระยาหเวหพูด วา “เจารู วาเรามี ชีวิต อยู แน
ก็ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวา
เจาจะไดสวม ใสลูก หลานของ เจาเหมือน
เครื่องเพชร
หรือเหมือนกับเจาสาวที่สวมใสเครื่องเพชร
๑๙ เราไดทําลาย เจาและทําใหเจากลาย เป็ น
ซากปรักหักพัง และรื้อเจาลงกับพื้น
แตตอ ไป นี้แผน ดินของ เจาก็จะแคบ เกิน ไป
แลวสําหรับประชาชนมากมายของเจา
และคน พวก นัน
้ ที่เคยกลืน กิน เจาก็อยู หาง
ไกล
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๒๐ และลูกๆของเจาที่เจาคิดวาสูญเสียไปแลว

วันหนึ่งพวกเขาจะกลับมาพูดใสหูเจาวา
‘ที่นี่แคบเกินไปสําหรับเราแลว
หาที่ใหมใหพวกเราอยูกันหนอย’
๒๑ แลวเจาก็จะพูดกับตัวเองวา
‘ใครกันนะที่คลอดเด็กพวกนี้มาใหกับขา
ขาไดสูญเสียลูกของขาไป และขาเป็ นหมัน
ขาถูกขับไลออกจากแผนดินของขา
ขาถูกสามีทิง้
อยางนัน
้ ใครไดเลีย
้ งเด็กๆพวกนี้ข้ น
ึ มา
ขาถูกทิง้ ไวตัวคนเดียว
แลวนี่ เด็กๆพวกนี้มาจากไหนกัน’”
๒๒ นี่ คือสิ่ง ที่พระ ยาหเวห องคเจาชีวิตพูด
“เราจะยกมือของ เราขึ้นเป็ นสัญญาณให
กับชนชาติตางๆ
เราจะยกธงของเราขึ้นใหคนเห็น
และพวก เขาก็จะอุมพวก ลูกชายของ เจามา
ในออมอกของเขา
และพวก เขาก็จะแบกพวก ลูกสาวของ เจาไว
บนบา
๒๓ พวกกษัตริยจะสอนพวกลูกๆของเจา
พวกราชินีของพวกเขาก็จะดูแลลูกๆของเจา
พวกเขาจะกมหน ากราบลงถึงพื้นตอหน าเจา
และพวกเขาก็จะเลียฝ ุนที่เทาของเจา
แลวเจาก็จะไดรูวาเราคือยาหเวห
คน พวก นัน
้ ที่ไว วางใจใน เราจะไมมี วันผิด
หวัง”
๒๔ จะแยงของที่ยึดมาไดจากทหารไดหรือ
หรือจะไปชวย กูเชลยจากผู กอการ รายได
หรือ
๒๕ พระยาหเวหพูด ไววาอยางนี้ “ได สิ ของที่
ยึดมาไดจะถูกแยงไปจากผูกอการราย
และเชลยก็จะไดรับการชวยกูจากทหาร
เพราะเราจะตอสูกับคนเหลานัน
้ ที่ตอสูกับเจา
และเราจะชวยกูลูกๆของเจา
๒๖ เราจะทําใหพวก ที่กดขี่ เจาตองกิน เนื้ อ ตัว
เอง
และเมาเลือดของตัวเองเหมือนดื่มเหลาองุน
และทุก คนจะ ไดรู วา เราคือยาหเวห พระ ผู
ชวยใหรอดของเจา
์ ํานาจของยาโคบ”
พระผูไถของเจา ผูมีฤทธิอ
พระยาหเวหชวยกูอิสราเอลได
๑ พระยาหเวหพูดอยางนี้ วา

๕๐ “อิสราเอล

เจาคิด วาเราหยากับ
เยรูซาเล็มแมของเจาแลวหรือ
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ไหนละใบหยาของแมเจาที่เราใหกับนางตอน
สงนางไป
หรือเราไดขายพวกเจาไปจายหนี้ใครหรือ
ไมเลย แตที่พวกเจาถูกขายไปนัน
้
ก็เพราะความบาปตางๆของเจาเอง
และแมของ เจาถูกสง ไปก็ เพราะการ กบฏ
ตางๆของเจา
๒ ทําไมถึงไมมีใครอยูที่นัน
่ ตอนที่เรามา
ทําไมถึงไมมีใครตอบตอนที่เราเรียก
เจาคิดวาแขนของเราสัน
้ เกินไป
ที่จะเอื้อมออกมาชวยเจาใหเป็ นอิสระหรือ
หรือ เจาคิดวาเราไมมีแรงที่จะชวยกูเจาได
ถาเราตะโกนใสทะเล มันก็จะเหือดแหงไป
เราสามารถทําใหพวก แมน้ํ ากลาย เป็ นทะเล
ทราย
ปลาของพวก มันก็จะเนา เหม็นเพราะขาด นํ้ า
และตายไปเพราะกระหาย
๓ เราเอาความมืดมาสวมทองฟ า
และเราใหมันใสผากระสอบ”
ผูรับใชพระยาหเวหพ่ง
ึ พระองคจริงๆ
๔ พระ

ยาหเวหองคเจาชีวิตไดสอนผมวาควร
จะพูดอะไร
เพื่อผมจะ ไดรู วาจะ พูดให กําลัง ใจกับคน ที่
ออนแออยางไร
ทุกๆเชาพระองคปลุกผม
พระองคทําใหหูผมพรอมที่ จะฟั ง เหมือนกับ
พวกเด็กนักเรียน
๕ พระยาหเวห องคเจาชีวิต ไดเปิ ดหูผม
และผมก็ไมไดกบฏตอพระองค
ผมไมไดหันหลังไปจากพระองค
๖ ผมหันหลังใหคนตี
ผมยอมใหคนดึงเคราจากแกม
ผมไมไดซอนหน าไว
เมื่อมีคนพูดดูถูกและถมนํ้ าลายใสผม
๗ พระยาหเวห องคเจาชีวิต ชวยผม
ผมจึงไมรูสึกขายหน า
ผมจึงเชิดหน าไว
และผมรูวาผมจะไมเสียหน า
๘ ผูที่จะกูหน าผมอยูใกลๆ
ใครจะเอาเรื่องมาฟ องรองผมหรือ
ใหพวกเราไปยืนอยูตอหน าศาลดวยกัน
ใครเป็ นผู กลาว หาผม หรือให เขามา ฟ องผม
ตอหน า
๙ ดูสิ พระยาหเวห องคเจาชีวิต
ชวยผมไว ใครจะมาตัดสินวาผมผิด
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พวกเขาทัง้ หมดจะเปื่ อยยุยไป
เหมือนเสื้อผาที่ถูกตัวมอดกัดกิน
๑๐ มีใคร
บางในพวก เจาที่เกรงกลัวพระ
ยาหเวห
และเชื่อฟั งผูรับใชของพระองค
ใครก็ตามที่เดินอยูในความ มืดโดยไมมีแสง
สวาง
ควรจะไว วางใจในพระ ยาหเวหและพึ่ง พิง
พระเจาของเขา
๑๑ แตดูสิ พวกเจาทุก คนทัง
้ กอ ไฟและจุด ดุน
ไฟเอง
ไปเลย เดินเขาไปในเปลวไฟของพวกเจานัน
้
และทามกลางดุนไฟที่พวกเจาจุดขึ้นมานัน
้
นี่ คือสิ่ง ที่เจาจะ ได รับจากมือ ของ เรา คือเจา
จะตองนอนลงดวยความเจ็บปวด
พระยาหเวหจะชวยกู
คนของพระองคอีกครัง้
๑ พระ

๕๑ ดี พวก เจาที่พยายามทําใน สิ่ง ที่ถูก
ยาหเวหพูดวา

“ฟั ง เรา ให

ตอง
พวกเจาที่แสวงหาพระยาหเวห
ใหดูหินนัน
้ ที่เจาถูกสกัดออกมาสิ
ใหดูบอหินนัน
้ ที่เจาถูกขุดออกมา
๒ มองดู อับ ราฮัมบรรพบุรุษของพวกเจาและ
ซาราหคนที่คลอดเจามาสิ
ตอนที่เราเรียกอับ ราฮัม นัน
้ เขายังอยูตัว คน
เดียวเลย
แตเราไดอวยพร เขา และทําใหเขามี ลูก
มากมาย”
๓ พระยาหเวหจะปลอบโยนศิโยน
พระองคจะ มองพวก ตึกที่ พัง ทลายพวก นัน
้
ของเธอ ดวยความเห็นอกเห็นใจ
พระองคจะทําใหที่ เปลาเปลี่ยวแหง แลงของ
เธอกลายเป็ นสวนเอเดน
พระองคจะทําใหทะเล ทรายของ เธอเป็ น
เหมือนสวนของพระยาหเวห
ที่ นัน
่ จะเต็ม ไป ดวยความ สุขและการ เฉลิม
ฉลองกัน
พวก เขาจะขอบพระคุณและรอง เพลง
สรรเสริญ
๔ พระยาหเวหพูด วา “คนของเราเอย ฟั ง เรา
ใหดี
*๕๑:๙
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ชนชาติของ เรา เอย ตัง้ ใจฟั ง เราให ดี เพราะ
เราจะใหคําสัง่ สอน
และความ ยุติธรรมของ เราจะสอง สวางออก
ไปใหกับชนชาติตางๆ
๕ ชัยชนะของ เรากําลังเขา มา ใกลอยาง
รวดเร็ว
ความ รอดที่มาจาก เรากําลังเดิน ทางมา แลว
์ ํานาจของ เราจะนํ าความ ยุติธรรม
ฤทธิอ
มาใหกับชนชาติตางๆ
แผน ดินแถบชายฝั ่ ง ทะเลและหมู เกาะ ตางๆ
กําลังเฝ าคอยเรา
์ ํานาจของ
พวก เขาฝากความ หวังไวกับฤทธิอ
เรา
๖ เงยหน าเงยตาขึ้นไปมองบนทองฟ าสิ
มองลงไปยังโลกเบื้องลาง
ใหรูวาทองฟ าจะสูญหายไปเหมือนควัน
โลกจะเปื่ อยยุยไปเหมือนเสื้อผา
และคน ที่อาศัยอยูบน โลกก็จะ ตายเหมือน
แมลงวัน
แตความรอดของเราจะอยูตลอดไป
และการชวยกูอันยุติธรรมของเราจะไมมี วัน
แตกสลายไป
๗ ฟั งเราใหดี พวกเจาที่รูวาอะไรถูกตอง
พวกเจาที่เก็บคําสัง่ สอนของเราไวในใจ
ไมตองไปกลัวคําพูดเหยียดหยามของคนอื่น
ไม ตองไปวุนวาย ใจกับคํา ดูถูกทัง้ หลายของ
เขา
๘ เพราะพวก ตัว มอดจะกัด กินพวก เขา
เหมือนเสื้อผา
และพวก ตัว แมลงจะกัด กินพวก เขาเหมือน
ผาขนแกะ
แตการชวยกูอันยุติธรรมของเราจะอยู ตลอด
ไป
และความรอดของเราจะอยูชว
ั ่ ลูกชัว
่ หลาน”
พลังของพระยาหเวหเองจะ
ชวยกูคนของพระองค
๙ ตื่น เถิด

ตื่น เถิด พระ ยาหเวหเจาขา สวม
พลังไว
ใชพละกําลังของพระองคเถิด *
ตื่นขึ้นเหมือนกับในสมัยกอนนานมาแลว

ตื่นเถิด … พระองคเถิด ขอนี้แปตรงๆไดวา “ตื่นเถิด ตื่นเถิด แขนของพระยาหเวห
ใหเอาพละกําลังมาสวมพระองคไว”
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เป็ นพระองคไมใชหรือ ที่ตัดราหับเป็ นชิน
้ ๆ*
เป็ นพระองคไมใชหรือ ที่แทงมังกรทะลุไป †
๑๐ เป็ นพระองคไมใช หรือ ที่ทําใหทะเลแหง
ไป
คือทําใหน้ํ าในมหาสมุทรที่ยิ่งใหญแหงไป
เป็ นพระองคไมใช หรือ ที่ทําใหสวน ลึก ที่สุด
ของทะเล
กลาย เป็ นทางให กับคนที่พระองคไถใหเป็ น
อิสระเดินขามไป
๑๑ คนที่พระยาหเวหไดไถใหเป็ นอิสระ
แลวจะกลับมาที่ศิโยนดวยเสียงโหรองดีใจ
ความสุขจะสวมอยูบนหัวของพวกเขาตลอด
ไป
ความชื่นชมยินดีก็จะทวมทนพวกเขา
ความ เศรา โศกและการ ครวญ ครางจะวิ่ง หนี
ไปจากพวกเขา
๑๒ พระยาหเวหพูดวา “เรา คือเราเองเป็ นผูที่
ปลอบโยนพวกเจา
เยรูซาเล็ม ทําไมเจาถึง ไดกลัว มนุษยที่จะ
ตองตาย
คือคนที่ถูกสรางเป็ นเหมือนหญา
๑๓ ทําไมเจาถึงไดลืมพระยาหเวหผท
ู ี่สรางเจา
มา
ผูที่กางแผนฟ าออก
ผูที่วางรากฐานของโลก
ทําไมเจาถึง ไดหวาดกลัวคนพวกนัน
้ อยู เรื่อย
ทัง้ วัน คือพวก ที่โกรธ แคนและขมเหง
เจา
พวกที่ตัง้ ใจจะทําลายเจา
แลวตอน นี้ พวก ที่โกรธ แคนและที่เคย
ขมเหงเจาหายไปไหนกันหมดแลว
๑๔ คนพวกนั น
้ ที่ถูก ขมเหงในคุกจะได รับการ
ปลดปลอยในไมชา
พวกเขาจะไมตายในคุกใตดินหรอก
และพวกเขาก็จะไมขาดอาหาร
๑๕ เราคือยาหเวห พระเจาของเจา
เราเป็ นผู ที่ทําใหทะเลสงบ ลงตอน ที่เกิดคลื่น
คะนอง
์ ัง้ สิน
ชื่อของเราคือยาหเวหผูมีฤทธิท
้ ”
๑๖ “อิสราเอลเอย เราไดใสคําพูดของเราไวใน
ปากของเจา
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เราไดซอนและปกป องเจาไวใตมือของเรา
เราคือผูที่กางทองฟ าออกและวางรากฐาน
ของโลก
เราพูดกับศิโยนวา ‘เจาเป็ นชนชาติของเรา’”
ถึงตาคนอื่นถูกลงโทษแลว
๑๗ เยรูซาเล็มเอย

ตื่นเถิด ตื่นเถิด ลุกขึ้นเถิด
ตอน นัน
้ พระ ยาหเวหโกรธ เจา มาก พระองค
ถึงไดลงโทษเจา
เจาไดด่ ม
ื จากถวยในมือของ พระ ยาหเวห
เป็ นถวยแหงความ โกรธ แคนของ
พระองค
เจาไดด่ ม
ื เขาไปจน หมด ถวย ถวยที่ทําให
ผูคนตองเมาโซเซ
๑๘ จากลูกมากมายที่เยรูซาเล็มคลอด
ไมเหลือซักคนที่นัน
่ ที่จะนํ าทางเธอ
จากลูกมากมายที่เธอเลีย
้ งจนเติบโตขึ้นมา
ไมเหลือซักคนที่นัน
่ ที่จะจูงมือเธอ
๑๙ มีสอง สิ่งที่ไดเกิด ขึ้นกับ เจาคือแผน ดินได
ถูกลางผลาญและพินาศไป
แลวคนก็ตายจากกันดารอาหารและสงคราม
ไมเหลือใครที่จะไวทุกขใหกับเจา
ไมเหลือใครที่จะปลอบโยนเจา
๒๐ ลูกๆของเจาไดเป็ นลมไป
พวกเขาก็นอนอยูตามทุก หัว ถนนเหมือนกับ
กวางที่ติดตาขาย
ความโกรธแคนของพระยาหเวหตกบนพวก
เขาอยางเต็มที่
พวกเขาไดยินพระเจาของเจาตะคอกใสพวก
เขา
๒๑ ดัง นั น
้
ฟั งสิ่ง นี้ไว ให ดี เจาที่ทน ทุกข
ทรมาน
เจาที่เมา แตไมไดเมาดวยเหลาองุน
๒๒ พระยาหเวห องคเจาชีวิตของเจา
พระเจาของ เจาที่ตอสูคดีให กับคน ของ
พระองค
พูด วาอยาง นี้ “เห็น ไหม เราไดเอาถวย
ที่ทําใหผูคนเมา โซเซไปจากมือของ เจา
แลว

*๕๑:๙

เป็ นพระองค … ราหับเป็ นชิ ้นๆ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “พระองคเป็ นผูที่ตัดรา
หับออกเป็ นชิน
้ ๆ”
†๕๑:๙ มังกรทะลุ ไป นี่ คือราหับ สัตว ประหลาดตัว ใหญ โตที่อยูในทะเล มีเรื่องเลาในสมัย
โบราณเกี่ยวกับราหับตอสูกับพระเจา
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เจาจะไม ตองดื่มจากชามแหงความ โกรธ
แคนของเราอีกแลว *
๒๓ เราจะเอาถวย นั น
้ ไปใส ไวใน มือของคน
พวกนัน
้ ที่เคยทรมานเจา
คน ที่เคยสัง่ เจาวา ‘กม ลงกับ พื้น เรา จะ
เหยียบเจาไป’
ในตอน นัน
้ เจาตองยอมใหหลังของ เจาเป็ น
เหมือนพื้น
และเป็ น เหมือนถนน ใหพวกเขาเดินเหยียบ
ยํ่าไป”
อิสราเอลจะรอด
๑ ศิโยนเอย

๕๒ สวมพลังของเจ์ าเถิด์

ตื่นเถิด ตื่นเถิด

เยรูซาเล็ม เมืองอันศักดิสิทธิเอย
สวมใสเสื้อผาที่สวยงามของเจาเถิด
เพราะพวกคนตางชาติที่ไมไดทําพิธีขลิบและ
์ ะไม ไดเขา มาในเจาอีก
คนที่ไม บริสุทธิจ
แลว
๒ เยรูซาเล็ม ผูเป็ นเชลยเอย
ปั ดฝ ุนซะ ลุกขึ้นไดแลว
นางสาวศิโยน ผูเป็ นเชลยเอย
ถอดพวกโซที่ลามคอเจาออกไดแลว
๓ เพราะนี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหพูด
“เจาถูกขายไปแบบใหเปลา
และเจาก็จะได รับการ ไถโดยไม ตองเสีย เงิน
ดวยเหมือนกัน”
๔ เพราะพระ ยาหเวห องคเจาชีวิต พูด
ไววาอยาง นี้ “ในตอน แรก คน ของ เรา
ไดลงไปที่อียิปต และไปอยูเป็ นคน ตางดาว
ที่ นัน
่ แลวหลัง จาก นัน
้ ชาว อัส ซีเรียก็ได
เอาพวก เขาไปเป็ น ทาสโดยไม ตองเสียอะไร
เลย” ๕ พระยาหเวหพูดวา “แลวตอนนี้ ดูสิวา
เราตอง เจอกับ อะไร พวก เขาเอาคน ของ เรา
ไปเปลาๆ แลวยังโออวดหมิ่นประมาทชื่อของ
เราไปเรื่อยทัง้ วัน”
๖ แลวเมื่อ เรามาชวยกูคนของเรา พวกเขา
์ ํานาจอันโดง ดังของ เรา
จะ ไดสัมผัสกับฤทธิอ
ในตอนนัน
้ พวกเขาจะรู วาเป็ น เราเองที่พูด วา
“เราอยูนี่”
๗ น า ยินดีขนาด ไหน ที่จะ ได เห็นเทาของผู
ประกาศ ขาวดีกําลัง ขามภูเขา ทัง้ หลาย
มา
ผูที่มาประกาศสันติภาพ
*๕๑:๒๒
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ผูที่นําขาวดีมา
ผูที่มาประกาศชัยชนะ
ผู ที่มาบอกกับศิ โยนวา “พระเจาของ ทาน
กําลังครอบครองอยู”
๘ ฟั ง ให ดี ทหาร ยามของ ทานกําลังสง เสียง
รอง
พวกเขาโหรองพรอมกันดวยความยินดี
เพราะพวก เขาได เห็นกับ ตา ตัว เองวาพระ
ยาหเวหกําลังกลับมาที่ศิโยน
๙ พวกซากปรักหักพังของเยรูซาเล็มเอย
ระเบิดเสียง เพลงแหงความ ยินดีออก มา
พรอมกันเลย
เพราะพระ ยาหเวหไดปลอบโยนคน ของ
พระองค
พระองคไดไถเมืองเยรูซาเล็มแลว
๑๐ พระ ยาหเวหไดถก เสื้อให เห็นแขน อัน
์ ิทธิท
์ ี่ทรง พลังของ พระองคตอ
ศักดิส
หน าตอตาชนชาติทัง้ หมด
และทุก คนบนโลกนี้จะได เห็นการชวยกูที่มา
จากพระเจาของเรา
๑๑ ไปซะ ไปซะ ออกไปจากบาบิโลนซะ
อยาไดจับอะไรที่ไมบริสุทธิ ์
ออกไปจากทามกลางเธอซะ
เจาที่ถือขาว ของ เครื่อง ใชที่ใชใน วิหารของ
พระยาหเวห ชําระตัวเองใหบริสุทธิ ์
๑๒ แตเจาจะไมตองจากไปอยางเรงรีบ
เจาจะไมตองวิ่งหนีเหมือนกับพวกอพยพ
เพราะพระยาหเวหจะนํ าหน าพวกเจาไป
พระเจาของอิสราเอลจะคุมครองดาน หลังให
กับเจา
ผูรับใชของพระยาหเวหท่ท
ี นทุกขทรมาน
๑๓ พระยาหเวหพูด วา

“ดูสิ ผูรับใชของเราจะ
ประสบความสําเร็จ
เขาจะไดรับการยกยองเชิดชูอยางสูง
๑๔ ตอน นั น
้ เขาทําใหคนจํานวน มากตก ตะลึง
รูปรางหน าตาของเขาเสียโฉมมาก
แทบจะไมเป็ นผูเป็ นคนเลย
รูปรางของเขาแทบจะไมเหมือนมนุษยแลว
๑๕ แลวตอน
นี้เขาก็จะทําใหหลายๆชนชาติ
สะดุง
พวกกษัตริยจะตองปิ ดปากอึ้งไปเพราะเขา
เพราะพวก เขาจะเห็นสิ่ง ที่ไม เคยมี ใครบอก
พวกเขามากอน

เจาจะไม … อีกแลว มีความหมายวา “เราจะไมลงโทษเจาอีก”

อิสยาห ๕๓:๑

และพวก เขาก็จะคิด ใครครวญถึงสิ่ง ที่พวก
เขาไมเคยไดยินมากอน”
๑ ผูคนพูด วา ใครจะไปเชื่อวาเรื่องที่
เราไดยินมาจะเกิดขึ้นได
์ ํานาจของ พระ
ตอน นัน
้ ใครจะไปเห็นฤทธิอ
ยาหเวหในเหตุการณนี้
๒ เขาเติบโตขึ้น มาเหมือน กับตน ไม เล็กๆตอ
หน าพระยาหเวห
เหมือนกับรากที่แตกหนอในดินแหงแลง
เขาไม ไดหลอ เหลาหรือมีสงา ราศีถึง กับทําให
เราอยากมองเขา
เขาไม ไดมี อะไรนา ดึงดูดถึง กับทําใหเราชอบ
เขา
๓ ผูคนตางพากันดูถูกและไมคบดวย
เขาเป็ นผูชายที่ เจอกับความ เจ็บ ปวด
มากมายและคุน เคยกับความ ทุกข
ทรมาน
เป็ นเหมือนคนหนึ่งที่คนทนดูไมได
เขาเป็ นที่ ดูถูกและเราไม ไดเห็น วาเขาสําคัญ
อะไรเลย
๔ เขาไดแบก รับความ ทุกข ทรมานของพวก
เราอยางแนนอน
เขาหอบหิว
้ ความเจ็บปวดของพวกเรา
แตเรามองวาพระเจาลงโทษเขา
โบยตีเขา และทําใหเขาเจ็บปวด
๕ เขาถูก แทงก็เพราะความ ผิด ตางๆที่ เรา
ทําไป
เขาฟกชํ้าก็เพราะความชัว
่ ตางๆที่พวกเราทํา
การตีสอนที่ทําใหเราหายดีก็ตกอยูบนเขา
พวก เราได รับการ รักษาเพราะบาดแผลทัง้
หลายของเขา
๖ พวกเราทุกคนไดหลงหายไปเหมือนแกะ
พวกเราแตละคนตางหลงไปคนละทิศละทาง
แตพระ ยาหเวหปลอยใหความ ผิดของพวก
เราทุกคนโจมตีเขา
๗ เขาถูกกดขี่ขมเหง และถูกทําใหเจ็บปวด
แตเขาก็ไมปริปากบนเลย
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เหมือนกับลูกแกะที่ถูกนํ าไปฆา
เหมือน กับแกะที่นิ่ง เงียบอยูตอ หน าคน ที่ตัด
ขนของมัน
เขาไมไดปริปากของเขาเลย
๘ เขาก็ถูกเอา ตัว ไปหลัง จากที่ถูก จับและถูก
ตัดสินอยางไมเป็ นธรรม *
และไมมีใครสนใจในชะตากรรมของเขา †
เพราะเขาถูกตัดออกจากโลกของคนเป็ น
เขาถูก ลงโทษเพราะความ ผิดที่คน ของ เขา
ทํา ‡
๙ พวกเขาไดทําหลุมฝั งศพของเขาไวกับหลุม
ของคนชัว
่
และทําอุโมงค ฝั ง ศพของ เขาไว กับอุโมงค
ของคนรวย ¶
ถึงแมวาเขาไมไดกอความรุนแรง
และเขาไมไดพูดหลอกลวง
๑๐ แตพระ ยาหเวหก็ตัดสิน ใจที่ จะบดขยีค
้ น
ของพระองค
และทําใหเขาตองทนทุกขทรมาน
ถาผูรับใชของพระองคยอมใหชีวิตตัวเขาเอง
เป็ นของถวายชดใชความผิด
เขาก็จะได เห็นลูก หลานของเขาและจะมีอายุ
ยืนยาว
ความ ตัง้ ใจของ พระ ยาหเวหก็จะสําเร็จผาน
ทางมือของเขา
๑๑ หลังจากความทุกข ทรมานอันเลวรายของ
เขาแลว เขาก็จะเห็นความสวาง §
และสิ่งที่เขาประสบมา
นัน
้ จะทําใหเขาพึง
พอใจ
พระยาหเวหพูด วา “ผูรับ ใชของเราผู ที่ทําใน
สิ่งที่ถูกตองเสมอ
ทําใหหลายๆคนไดรับการตัดสินใหพนผิด
และเขาก็จะแบก รับโทษสําหรับความ ผิดที่
คนพวกนัน
้ ทํา
๑๒ ดัง นั น
้ เราจะใหรางวัลกับ เขารวมกับพวก
ผูยิ่งใหญ

*๕๓:๘

เขาก็ถูก … เป็ นธรรม หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เขาถูกจับไปแบบไมมีการหาม
ปรามและไรความยุติธรรม”
†๕๓:๘

ไมมใี คร … ของเขา หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ไมมใี ครสนใจวาจะเกิดอะไรขึ้นกับ
ลูกหลานของเขา”
‡๕๓:๘

คนของเขาทํา แปลจากฉบับที่เจอในถํ้าคุมรัน แตสําเนาฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน เขียน
วา “คนของเราทํา”
¶๕๓:๙ คนรวย หรือ “คนทําผิด”
§๕๓:๑๑

ความสวาง คํานี้มาจาก สําเนาหนังสืออิสยาหที่พบในถํ้าคุมรัน
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และเขาก็จะได รับสวน แบงจากของที่ยึด มา
ไดรวมกับคนที่แข็งแรง
เพราะเขาไดเทตัวเองออกมาจนตาย
เขาถูกนับรวมเขากับพวกคนบาป
และเขาก็แบกรับบาปของคนจํานวนมาก
และไดขอรองออนวอนแทนพวกคนบาป”
พระยาหเวหนําคนของพระองคกลับบาน
๑ พระ

๕๔ หญิงที่เป็ นหมันเอย

ยาหเวหพูด วา “เยรูซาเล็ม

รองตะโกนออกมาดวยความยินดี
เจาที่ไม เคยเจ็บ ทองคลอดมา กอน ระเบิด
เสียงออกมาเป็ นเพลงเลย
ถึง แมเจาจะถูก ทอด ทิง้ แตก็จะมี ลูกมากกวา
หญิงที่อยูกับสามีเสียอีก
๒ ขยายที่สําหรับเต็นทของเจาใหกวางขึ้น
กางมานเต็นทของเจาใหยาวออกไปใหเต็มที่
ไปเลย
ตอเชือกของเต็นทเจาใหยาวขึ้น
และทําใหหลักหมุดแข็งแรงขึ้น
๓ เพราะเจาจะขยายไปทางซายและขวา
ลูก หลานของ เจาจะไปยึด ครองดิน แดนของ
ชนชาติตางๆ
และตัง้ รกรากอยูในเมืองรางตางๆ
๔ ไมตองกลัว เพราะเจาจะไมตองอับอาย
และไม ตองหมด กําลัง ใจเพราะเจาจะไม ตอง
ขายหน า
เจาจะลืมความอับอายในวัยสาวของเจา
และเจาก็จะไม ตองหวนคิดถึงความ อับอาย
ของเจาตอนเป็ นหมายอีกตอไป
๕ ผูสรางเจาคือสามีของเจา
ชื่อของ พระองคคือพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้
สิน
้
์ ิทธิแ
์ หงอิสราเอล
พระผูไถของเจาคือผูศักดิส
และคนเรียกพระองควาพระเจา ของ โลก ทัง้
สิน
้
๖ พระยาหเวหไดเรียกเจากลับมาหาพระองค
เหมือน กับภรรยาที่ เคยถูก สามี ทิง้ และ
ตรอมตรมใจ
เหมือนกับภรรยาที่ยังเป็ นสาวแตถูกทิง้ ”
พระเจาของเจาพูดวาอยางนัน
้
๗ “เราไดทง
ิ้ เจาไปแคประเดี๋ยวเดียว
แตดวยความ เมตตาอยาง ใหญ หลวง เราจะ
นํ าเจากลับมา
๘ เราไดหลบหน าไปจากเจาชัว
่ ขณะหนึ่ง
เพราะเราโกรธแคนอยางลนเหลือ
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แตเราจะแสดงความ เมตตาตอ เจา เพราะ
ความรักที่ไมมีวันสิน
้ สุด”
พระยาหเวหผูที่ไถเจาไว พูดไววาอยางนัน
้
๙ “เรามอง วาเรื่อง นี้ เป็ นเหมือนในสมัยของ
โนอาห
ตอน ที่เราสาบานวานํ้ า ที่ ทวมในสมัย โน อาห
จะไมมีวันทวมโลกอีก
ตอน นี้เราสาบานวาเราจะไม โกรธ เจาหรือ
ลงโทษเจาอีก
๑๐ ถึงแมพวกภูเขาจะเคลื่อนไป
และเนินเขาตางๆจะสัน
่ คลอน
แตความ รัก มัน
่ คงของ เราจะไมมี วันเคลื่อน
ไปจากเจา
และขอ ตกลงที่เราสัญญาวาจะ ใหสันติภาพ
นัน
้ ก็จะไมมีวันสัน
่ คลอน
พระยาหเวห ที่เมตตาเจา พูดไววาอยางนี้
๑๑ เมืองที่เดือดรอนเอย
ศัตรูมาโจมตี เจาเหมือน กับพายุและไมมี ใคร
ปลอบโยนเจา
ดูสิ ตอนนี้เราจะกอหิน ตางๆของเจา ขึ้นดวย
ปูนที่สวยงาม
เราจะวางฐานรากของ เจาและฝั งดวยพลอย
สีน้ํ าเงิน
๑๒ เราจะสรางพวก หอคอยของ เจาฝั งดวย
ทับทิม
และพวกประตูเมืองฝั งดวยเพชรพลอย
และกําแพงดานนอกทัง้ หมดจะฝั งดวยพลอย
ที่มีคา
๑๓ พระ ยาหเวหจะเป็ นผู ที่สอนลูกๆของ เจา
ทัง้ หมด
และลูกๆของ เจาจะมีความ เจริญรุงเรือง
มหาศาล
๑๔ เจาจะไดรับการกอตัง
้ ใหมน
ั ่ คง
ดวยความยุติธรรมของเราที่ใหเจารอดพน
เจาจะอยูหางไกลจากการกดขี่ขมเหง เจาจะ
ไดไมตองกลัว
และไม ตองสยดสยองเพราะมันจะไม เขามา
ใกลเจา
๑๕ ถาในภายหลังมีใครมาโจมตีเจา
เรื่องนัน
้ ไมไดเกิดขึ้นเพราะเราหรอก
ใคร ก็ตามที่จะมาโจมตี เจา มันก็จะพาย แพ
เจา
๑๖ ดูสิ เราเป็ นทัง
้ ผส
ู รางชางตีเหล็ก คนที่โหม
ถานใหลุกในไฟเพื่อผลิตอาวุธตางๆ
เราก็สรางพวก ทหารเพื่อทําลายดวย เหมือน
กัน
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๑๗ แตอาวุธที่คนสราง

ขึ้น มาเพื่อสูกับ เจาจะ
ไมสามารถทํารายเจาไดเลย
และทุก คนที่ฟอง รอง เจาในศาล เจาก็จะ
สามารถโตแยงไดหมด
นี่ แหละคือมรดกของพวก ผูรับ ใชของ พระ
ยาหเวห
และนี่แหละคือชัยชนะที่เราใหกับพวกเขา”
พระยาหเวหพูดไววาอยางนัน
้
คําเชิญจากพระยาหเวห
๑ พระยาหเวหพูดวา

๕๕ ที่หิวนํ้ า มาที่น้ํ าสิ

“เฮย พวกเจา

เฮย พวกเจาที่ไมมเี งิน มาสิ มาซื้อและกินซะ
มาสิ มาซื้อเหลาองุนและนม
ไมตองเสียเงิน ไมตองคิดราคา
๒ ทําไมเจาถึงเอาเงินของ เจาไปซื้อของกินที่
ไมใชอาหารที่มีประโยชน
ทําไมเจาถึงเอาคาแรงไป ซื้อสิ่ง ที่ไม ไดทําให
เจาอิ่มจริงๆ
ฟั งเราใหดี และเจาจะไดกินของดี
และเจาก็จะไดมีความสุขกับอาหารชัน
้ เลิศ
๓ เอียงหูมา และเขามาหาเรา
ฟั งใหดี เพื่อเจาจะไดมีชีวิต
เราจะทําขอตกลงอันถาวรกับเจา
เป็ นสัญญาที่เชื่อ ถือ ไดที่ จะสัตย ซื่อตอดา วิด
ตลอดไป
๔ ดูสิ
เราทําใหเขาเป็ นพยานให กับชนชาติ
ตางๆ
เราทําใหเขาเป็ นผู ครอบครองและเป็ นแมทัพ
ของชนชาติตางๆ
๕ ดูสิ เจาจะเรียกชนชาติ ตางๆที่ เจาไม เคย
รูจัก
และชนชาติ ตางๆที่ไม เคยรูจัก เจา นัน
้ ก็จะวิ่ง
มาหาเจา
เพราะพระยาหเวหพระเจาของเจา
์ ิทธิแ
์ หงอิสราเอล ไดใหเกียรติกับเจา
ผูศักดิส
๖ ใหแสวงหาพระ
ยาหเวหในขณะ ที่ยัง
สามารถหาพระองคเจอ
ใหเรียกพระองค ในขณะ ที่พระองคยัง อยู
ใกล
๗ ใหคนชัว
่ ทิง้ ทางของพวกเขาไดแลว
ใหคนที่เลว ทรามทิง้ ความ คิด ชัว
่ ๆของพวก
เขาไดแลว
*๕๕:๑๓

ชื่อเสียง”
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ใหพวก เขาหัน มา หาพระ ยาหเวห แลว
พระองคจะเมตตาพวกเขา
ใหพวก เขาหัน มา หาพระเจาของ เราเพราะ
พระองคจะอภัยให กับพวก เขาอยาง ไม
จํากัด”
๘ พระยาหเวหพูด วา “ความคิด ตางๆของเรา
ไมเหมือนกับความคิดตางๆของเจา
และทางทัง้ หลายของ เจาก็ไม เหมือนกับทาง
ทัง้ หลายของเรา
๙ ทองฟ าอยูสูงกวาพื้นดินขนาดไหน
ทางทัง้ หลายของเราก็อยูสูงกวาทางทัง้ หลาย
ของเจาขนาดนัน
้
และความ คิด ตางๆของ เราก็อยู สูง กวาความ
คิดตางๆของเจาขนาดนัน
้ ดวย
๑๐ ฝนและ หิมะที่ตกลง มาจากทองฟ าจะไม
หวนกลับไปบนทองฟ า
จนกวาจะทําใหพ้ น
ื เปี ยก
จนกวาจะทําใหพ้ น
ื ดินผลิ ดอกออก ผลและ
แตกหนอ
จนกวาจะ ใหเมล็ด ขาวกับผู หวานและให
อาหารกับคนกิน
๑๑ เชน นั น
้ แหละ คํา พูดของ เราเมื่อออก จาก
ปากของเราแลว
จะไมหวนกลับมาหาเราเปลาๆ
คํา พูดของ เราจะทําใหสิ่ง ตางๆที่เราตองการ
เกิดขึ้น
คํา พูดของเราจะทําสิ่ง ที่เราสง ใหมัน ไปทําจน
สําเร็จ”
๑๒ พวก เจาจะออก ไปดวยความ ยินดี จะถูก
นํ ากลับไปบานดวยสันติสุข
พวก ภูเขาและเนิน เขาจะระเบิดเสียง เพลง
ออกมาตอหน าเจา
และตนไมทงั ้ หมดในทองทุงก็จะปรบมือของ
พวกมัน
๑๓ ตนสนตางๆจะงอกขึ้นมาแทนที่พงหนาม
ไมพุมหอมจะงอกขึ้นมาแทนที่พวกหญาคา
และทัง้ หมด นี้ก็จะเป็ นเครื่อง เตือน ใจให
ระลึกถึงพระยาหเวห *
เป็ นเครื่อง พิสูจนที่จะไมมี วันถูก ทําลายถึง
อํานาจของพระองค

เป็ นเครื่อง … ถึงพระยาหเวห หรือ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ทําใหพระยาหเวหมี
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ทุกๆชนชาติจะติดตามพระยาหเวห
๑ พระยาหเวหพูดวาอยางนี้

๕๖ “รักษาความยุติธรรมไว ใหทําในสิ่ง
ที่ถูกตอง
เพราะการชวยกูของเราจะมาถึงเจาในเร็วๆนี้
และความ ยุติธรรมของ เราที่ใหเจา รอดพน
จะถูกเปิ ดเผยในไมชานี้
๒ คนที่ทํา อยางนั น
้ คนที่รักษามัน ไวมี เกีย รติ
จริงๆ
เขารักษากฎวัน หยุด ทาง ศาสนาและไม ได
ละเมิดมัน
เขายัง้ มือไวจากการทําชัว
่ ทุกชนิด”
๓ คนตางชาติที่มาติดตามพระยาหเวหไมควร
จะพูดวา
“พระยาหเวหจะตองแยกผมออกจากคนของ
พระองคแนๆ”
และขันทีก็ไม ควรจะพูด วา “ดูสิ ผมเป็ น
เหมือน กับตนไมที่ เหี่ยวแหงเพราะผม
ไมสามารถมีลูกได
พระยาหเวหคงไมรับผมแนๆ”
๔–๕ เราจะตัง
้ อนุสาวรียให กับพวก ขันที
ภายในกําแพงวิหารของเรา
เป็ นอนุสาวรียที่ดีกวาลูกชายและลูกสาว
เป็ นอนุสาวรียที่อยู ถาวร ที่ จะไมมี วันถูก รื้อ
ออกไป
เราจะทําสิ่งนี้ใหกับพวกขันทีที่รักษากฎเกี่ยว
กับวันหยุดทางศาสนาของเรา และเลือก
ทําสิ่งทัง้ หลายที่เราชอบใจและยึดมัน
่ ใน
คําสัญญาของเรา
๖–๗ “เราจะนํ าพวก คนตางชาติไป ยังภูเขา
์ ิทธิข
์ องเรา คือคนตางชาติเหลา นัน
อัน ศักดิส
้
ที่ติดตามเรา ยาหเวห เพื่อรับ ใช เรา รัก เรา
และเป็ น ผูรับ ใชของเรา คือทุก คนที่รักษาวัน
หยุด ทาง ศาสนาของ เราและไม ไดละเมิด มัน
และยึดมัน
่ ในคําสัญญาของเรา
เราจะ ใหพวก เขาชื่นชมยินดีในบาน ของ
เรา ซึ่งเป็ นบานแหงการ อธิษฐาน แลวเราจะ
ยอมรับเครื่องเผาบูชาและเครื่อง สัตว บูชา
อื่นๆของพวกเขาบนแทน บูชาของเรา เพราะ
คนจะเรียกบาน ของ เราวา บานแหงการ
อธิษฐาน สําหรับคนทุกชนชาติ”
๘ พระ ยาหเวห องคเจาชีวิต ผู ที่รวบรวม
คน อิสราเอล ที่กระจัดกระจายไป นัน
้ พูด วา
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“เราจะรวบรวมคน อื่นๆเขา มารวม กับพวก
เขา นอก เหนือจากที่ไดรวบรวมมา ไว แลว
นัน
้ ”
ผูนําอิสราเอลกินเกง
๙ พวกเจา

สัตวดุรายที่อยูในทองทุง
พวกเจาสัตวที่อยูในป า เขามากัดกินไดเลย
๑๐ พวกคนยามของอิสราเอลนั น
้ ตาบอด
พวกเขาทัง้ หมดไมรูเรื่องอะไรเลย
พวกเขาเป็ นหมาเฝ าบานที่เงียบ
พวกเขาเหาไมเป็ น
เอาแตนอน และเพอฝั น เอาแตหลับ
๑๑ หมาพวกนี้ กินเกงเหลือเกิน
กินเทาไหรก็ไมรูจักพอ
พวกเขาเป็ นผูเลีย
้ งแกะที่ไมรูเรื่องอะไรเลย
ตางคนตางทําตามใจตัวเอง
ตางคนตางหาประโยชนใสตัวเหมือนกันหมด
ทุกคน
๑๒ พวกเขาพูดวา “มาสิ มาดื่มเหลาองุนกัน
ใหเราดื่มเบียรกันอยางเต็มที่
พรุง นี้ก็ จะ สนุกเหมือนวัน นี้ หรืออาจ จะสนุก
กวานี้อีก”
อิสราเอลไมไดติดตามพระเจา
๑ คนดีๆตาย

๕๗ คนที่สัตยซ่อื ตอพระเจาถูกเอาไป ก็
แตก็ไมมีใครสนใจ

ไมมีใครเขาใจ
สาเหตุที่คนที่ดีๆถูกรับเอาไป
เพื่อเขาจะ ไดไม ตอง เจอกับเรื่อง เดือดรอน
กวานัน
้
๒ และพวกเขาก็จะเขาไปสูความสงบสุข
คน ที่ใช ชีวิตอยางเที่ยง ตรงก็จะ ไดพัก ผอน
เมื่อนอนตายบนเตียงของเขา
๓ แตสวนพวกเจา มานี่ เลย
พวกเจาที่เป็ นลูกๆของแมมด
พวกเจาที่เป็ นลูกๆของคนเลนชูและโสเภณี
๔ พวกเจาหัวเราะเยาะใครหรือ
พวกเจาทําหน าและแลบลิน
้ ใสใครหรือ
พวกเจาเป็ นลูกที่ชอบกบฏ
เป็ นลูกหลานที่ชอบหลอกลวง ไมใชหรือ
๕ พวก เจาเผา ผลาญไป ดวยตัณหา ราคะ
์ ิทธิ ์
ทามกลางพวกตนโอกอันศักดิส
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และใตตนไมที่ใหรม เงาทุก ตน *เจาไดฆา
ลูกๆเพื่อเซน ไหวในหุบเขา ตางๆตาม
ซอกผาตางๆ
๖ หิน เกลีย
้ งในธาร นํ้ า แหง นัน
้ เป็ นพวก พระ
ของเจา พวกหินเหลา นัน
้ ก็ เลยเป็ นสวน
แบงของเจา
พวกมันเป็ นมรดกของเจาไมใชเรา
เจาไดเทเครื่องดื่มบูชาใหกับหินเหลานัน
้
และพวกเจาได นําเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชมา
ถวายใหกับพวกมัน
เมื่อเห็นเรื่อง ตางๆเหลา นี้ เจาคิด วาเราจะ
พอใจและไมลงโทษเจาหรือ
๗ เจาวางเตียงของเจาไวบนภูเขาสูง
แลวเจาก็ข้ น
ึ ไปที่นัน
่ เพื่อถวายเครื่องบูชา
๘ เจาตัง
้ รูป เคารพของ เจาไวดาน หลังประตู
และเสาประตู
ใชแลว เจาหางไกลจากเรา
เจาทําตัวเปลือยเปลาและปี นขึ้น ไปบน เตียง
ของเจา
และเปิ ดเตียงใหกวาง
เจาก็ไดเสนอคาตัวกับพวกมัน
เจารักเตียงของพวกมัน
เจาจองมองอวัยวะเพศของพวกมัน
๙ เจาเอานํ้ ามัน มะกอกเดิน ทางไปหาพระ โม
เลค †
และเจาก็ใสน้ํ าหอมของเจาซะมากมาย
เจาสงพวกตัวแทนของเจาไปแดนไกล
เจาสงพวกเขาไปไกลถึงแดนคนตาย
๑๐ เจาเริ่มเหนื่ อยลาจากการเดินทางบอยๆ
แตเจาไมยอมพูดวา “แบบนี้คงจะไมไดอะไร
แน”
เจามีกําลังขึ้นมาใหม
เจาจึงไมเป็ นลมไป
๑๑ ตอนนั น
้ เจายําเกรงและหวาดกลัวใครกัน
เจาถึง ไดโกหกและไม ไดระลึก ถึง เราหรือ
คิดถึงเรา
เรายังเก็บตัวเงียบๆและซอนตัวอยู
เจาถึงไดไมยําเกรงเรา ใชไหม
๑๒ เราจะพูด ถึงความดีและการงานตางๆของ
เจาก็ได
แตสิ่ง เหลา นัน
้ ก็ไม สามารถชวย อะไรเจา ได
หรอก
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๑๓ เมื่อ เจารองขอความชวยเหลือ

ก็ใหรูป ปั ้ น
ที่เจาไดสะสมนัน
้ ชวยเจาก็แลวกัน
ลมจะพัดพวกมันไปหมด
ลมจะเป าพวกมันไปหมด
แตคน ที่ลี้ ภัยใน เราก็จะ ไดเป็ น เจาของแผน
ดิน นัน
้
และได เป็ นเจาของภูเขา อัน
์ ิทธิข
์ องเรา
ศักดิส
พระยาหเวหจะชวยคนของพระองค
๑๔ พระองคจะพูด วา

“สราง มันขึ้น มา สราง
มันขึ้นมา เตรียมทางไว
กําจัดสิ่ง กีดขวาง ตางๆออก ไปจาก ทางของ
คนของเรา”
๑๕ พระเจา ผูอยูในที่สูงและไดรับการยกยอง
ผูที่อยูตลอดกาล
์ ิทธิ ์
และผูที่มีช่ อ
ื อันศักดิส
์ ิทธิ ์
พูดวา “เราอาศัยอยูในที่สูงและศักดิส
แตเราก็อยู กับคน เหลา นัน
้ ที่สํานึก ผิดและ
ถอมตัวลง
เราจะฟื้ นฟูจิตใจของคน ที่ถอม ตัว ลงและ
ฟื้ นฟูจิตใจของคนที่สํานึกผิด
๑๖ เพราะเราจะไมกลาวหาตลอดเวลา
และเราก็จะไมโกรธไปตลอดกาล
เพราะถาอยาง นัน
้ จิต วิญญาณของ มนุษยที่
เราสรางขึ้นมา
ก็จะตายตอหน าเรา
๑๗ เราโกรธในเรื่องความ โลภอัน ชัว
่ รายของ
พวกเขา
เราจึงลงโทษพวกเขา
เราไดซอนตัวเราเองและโกรธ
แตพวก เขาก็ยังหันเหไปตามทาง ทัง้ หลาย
ของพวกเขา
๑๘ เราไดเห็นทางของพวกเขาแลว แตเราจะ
รักษาพวกเขาไว
เราจะนํ าทางพวก เขาและปลอบโยนพวก เขา
คือคน เหลา นัน
้ ที่ไว ทุกข และเราจะให
ปากพวกเขากลับพูดคําสรรเสริญแทน”
๑๙ พระ ยาหเวหพูด วา
“เราจะใหสันติสุข
สันติสุข แทจริงกับทุก คน ทัง้ คน ที่อยู
ใกลและคนที่อยูไกล
แลวเราจะรักษาพวกเขาไว

*๕๗:๕

ตน โอก … ทุก ตน หมายถึง คนที่มานมัสการพระเทียมเท็จในสถานที่พวกนี้ และมี
การรวมเพศกันดวย เป็ นความเชื่อวาจะทําใหพืชผลดี
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พระโมเลค พระจอมปลอม ชื่อนี้เหมือนคําในภาษาฮีบรูหมายถึง “กษัตริย”
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ชัว
่ เป็ นเหมือนทะเลที่ ปั ่ น ป วนไม
สามารถสงบนิ่งได
คลื่นของมันกวนทัง้ โคลนและดินขึ้นมา
๒๑ คนชัว
่ จะไมมีสันติสุข”
พระเจาของผมพูดไววาอยางนัน
้
ศาสนกิจที่ถูกตองและที่ผิด
๑ พระยาหเวหพูด วา

๕๘ ดังๆเลย ไม ตองอัน้ ไว ยกเสียงขึ้น
ตะโกนออกมา

มาเหมือนกับเสียงแตร
ประกาศกับ คนของ เราถึงการ กบฏของ พวก
เขา
ประกาศให กับครอบครัวของยาโคบถึงความ
บาปของพวกเขา
๒ พวกเขามาแสวงหาเราวันแลววันเลา
อยาง กับ วาพวก เขาอยากจะ รูทาง ตางๆของ
เรา
อยางกับวาเป็ นชนชาติที่ไดทําในสิ่งที่ถูกตอง
อยางกับ วาไม ไดทอดทิง้ กฎอัน ยุติธรรมของ
พระเจาของพวกเขา
พวกเขาขอการตัดสินที่ยุติธรรมจากเรา
พวกเขาแกลงทําเป็ นอยากเขาใกลพระเจา
๓ และพวก เขาพูด วา “ทําไมพระองคถึงไม
เห็นตอนที่พวกเราอดอาหารกัน
ทําไมพระองคถึงไมสังเกตวาพวกเราถอมตัว
ลง”
แตเราตอบวา “ดู เอาสิ ในวัน ที่เจาอดอาหาร
นัน
้
เจาก็ยังมัวหาผลประโยชนของ ตนและเอา
เปรียบคนงานทุกคนของเจา
๔ ดูสิ พวกเจาถือศีล อดอาหารก็ จริง แตมีการ
ถกเถียง ทะเลาะและชกตอยกันแถมไป
ดวย
การอดอาหารอยางที่พวกเจาทําในวันนี้จะไม
ทําใหคําอธิษฐานของ เจาขึ้น ไปถึงเบื้อง
บน
๕ นี่ หรือการถือศีลอดอาหารที่เราอยากได
เป็ นวันที่แคถอมตัวลงพอเป็ นพิธีอยางนี้หรือ
เป็ นแคกมหัวลงเหมือนกับตนออลูลมหรือ
เป็ นแคนอนลงบนผากระสอบและขีเ้ ถาหรือ
พวก เจาจะเรียกแบบ นี้วาเป็ นการ ถือศีล อด
อาหารหรือ
วัน แบบ นี้จะเป็ นที่ ยอมรับของ พระ ยาหเวห
จริงๆหรือ
๖ การ อด อาหารที่ เราอยาก ไดเป็ น อยาง นี้
ไมใชหรือ
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คือใหปลด ปลอยโซ ตรวนของความ ไม
ยุติธรรม
ใหแกเชือกแอกของการกดขี่ขมเหงออก
และปลอยใหคนที่ถูกกดขี่ขมเหงเป็ นอิสระ
ใหหักแอกทุกอัน
๗ แลวใหแบง ปั นอาหารของ เจากับคน ที่
หิวโหย ไมใชหรือ
ใหเอาคน ยากจนที่ไมมีบาน อยูเขา มา อยูใน
บานของเจา
เมื่อเจาเห็นคน ที่เปลือยเปลาก็ ใหคลุม ตัว
พวกเขา
และไมซอนตัวจากญาติๆที่เดือดรอนของเจา
๘ ถาเจาทํา อยาง นี้ แสงของ เจาก็จะสอง สวาง
เหมือนรุงอรุณ
บาดแผลตางๆของเจาจะหายอยางรวดเร็ว
พระองคผูใหชัยชนะกับพวก เจาจะนํ า หน า
พวกเจาไป
และสงา ราศีของพระ ยาหเวหก็จะเป็ นทหาร
เฝ าระวังหลังใหกับเจา
๙ แลวเจาก็จะเรียกขอความ ชวย เหลือและ
พระยาหเวหก็จะตอบ
เจาจะรองขอ และพระองคจะพูดวา ‘เราอยน
ู ี่’
ถาเจาขจัด แอกของการ กดขี่ไปจากสังคม
ของเจา
หยุดชีห
้ น ากัน และหยุดพูดใสรายป ายสีกัน
๑๐ ถาเจาใหอาหารของเจากับคนหิวโหย และ
ชวยคนที่ถูกขมเหงจนไมขาดอะไรเลย
เมื่อนัน
้ แสง สวางของ เจาก็จะสอง ขึ้น มาใน
ความมืด และความมืด สลัวของเจาก็จะ
กลายเป็ นเที่ยงวัน
๑๑ พระยาหเวหจะนํ าทางเจาอยูเสมอ
และพระองคจะดูแลความ ตองการของ เจา
แมในแผนดินที่แหงแลง
และพระองคจะเสริมกําลังกระดูกของเจา
เจาก็จะเป็ นเหมือนสวนที่ไดรับนํ้ า
เหมือนกับตานํ้ าที่น้ํ าไมเคยแหง
๑๒ เจาก็จะสราง เมืองที่ถูก ทําลาย ไปในสมัย
โบราณขึ้นใหม
เจาจะกอเมืองขึ้น มาบนพวก รากฐานอัน เกา
แกของคนรุนกอนๆ
และจะมีคนเรียก เจาวา ผู ซอมชอง โหวของ
กําแพง
และผูซอมถนนใหคนไดมาอยูอาศัยอีก
๑๓ ถาเจาไม เดิน ทาง ไกลในวัน หยุด ทาง
ศาสนา
์ ิทธิข
์ องเรา
และไมทํางานในวันอันศักดิส
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และถา เจาเรียกวัน หยุดของเราวาเป็ นวัน อัน
์ ิทธิข
์ อง
ชื่นบานและเรียกวัน อัน ศักดิส
พระยาหเวหวาเป็ นวันอันมีเกียรติ
และถาเจาใหเกียรติวันนัน
้ โดยไมเดินทางไป
ทําการคาขาย
โดยไม วิ่ง ไล ตามผลประโยชนของ ตนและ
โดยไมเจรจาตกลงเรื่องธุรกิจกัน
๑๔ เมื่อนั น
้ เจาจะชื่นชมยินดีในพระยาหเวห
และเราจะทําใหเจาขี่ ขามภูเขา สูงทัง้ ปวงใน
โลกนี้
และเราจะเลีย
้ งเจาจากแผน ดินที่ เราไดยกให
กับยาโคบบรรพบุรุษของเจา”
ปากของพระยาหเวหไดพูดวาอยางนัน
้
คนของพระเจาตองเปลี่ยน
จากทางชั่วรายตางๆ
๑ อยาคิด วามือของ พระ ยาหเวหสัน
้

๕๙ จนชวยเจาไมได

หรือหูของพระองคตึงจนไม ไดยินเสียงของ
เจา
๒ แตเป็ นความ ผิด บาปทัง
้ หลายของ พวก เจา
ตาง หากที่เป็ นอุปสรรคระหวาง เจากับ
พระเจาของเจา
เป็ นพวก บาปของ เจาที่ทําใหพระองคซอน
หน าไปจากเจา
พระองคจึงไมไดยินเสียงของเจา
๓ เพราะมือของเจาเปรอะเปื้ อนไปดวยเลือด
และนิ้วของเจาเปรอะเปื้ อนไปดวยความผิด
ริมฝี ปากของเจาพูดโกหก
ลิน
้ ของเจากระซิบวางแผนทําชัว
่
๔ ไมมีใครเอาเรื่องจริงมาขึ้นศาล
และไมมีใครเลยพูดความจริงในศาล
ทุกคนพึ่งคําพูดที่ไมมีหลักฐานและพูดโกหก
พวกเขาตัง้ ทองความชัว
่ รายและคลอดความ
ผิดบาปออกมา
๕ พวกเขาฟั กแผนรายเหมือนฟั กไขงู
และทอแผนชัว
่ อยางทอใยแมงมุม
ใครที่กินไขเหลานัน
้ ของมันก็จะตาย
แลวถาไขแตกก็จะมีงูพิษออกมา
๖ ใย แมงมุมของ พวก เขาจะเอา มา ใชเป็ น
เสื้อผาก็ไมได
พวก เขาไม สามารถเอาสิ่ง ที่เขาสราง ขึ้น มา
คลุมตัวได
งานตางๆของพวกเขาเป็ นงานชัว
่
มือ ของ พวก เขาเต็ม ไป ดวยความ โหด ราย
ทารุณ
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๗ เทาของพวกเขาวิ่งไปทําชัว
่

์ ลัง่
พวกเขารีบ ไปทําใหเลือดของคนบริสุทธิห
ไหล
ความ คิด ตางๆของพวก เขาเป็ นความ คิด ชัว
่
ราย
พวก เขาไป ถึงที่ไหน ความ พินาศและการ
ทําลายก็เกิดขึ้นที่นัน
่
๘ พวกเขาไมรูจักทางที่นําไปสูสันติสุข
ไมมีความยุติธรรมในทางของพวกเขา
พวกเขาไดทําทางของพวกเขาใหคดเคีย
้ วไป
ทุก คนที่เดินบนเสน ทาง นัน
้ จะไม ได เจอกับ
สันติสุข
๙ อยาง นี้
การ ตัดสินอยาง ยุติธรรมของ
พระเจาจึงอยูหางไกลจากพวกเรา
ความรอดของพระองคมาไมถึงพวกเรา
พวกเรารอคอยแสงสวาง แตมีแตความมืด
พวกเรารอคอยแสงสวางจา แตพวกเราตอง
เดินอยูในความมืดครึ้ม
๑๐ พวก เราเดิน คลําไป ตามกําแพงเหมือนคน
ตาบอด
เราคลําหาเหมือนคนไมมีลูกตา
เราสะดุด ลมในตอน เที่ยงอยาง กับเป็ นตอน
กลางคืน
ถึงคนอื่นแข็งแรง แตพวกเราเป็ นเหมือนศพ
๑๑ เราทุกคนบนเหมือนหมีรองคราง
และรองครํ่าครวญเหมือนนกเขารอง
พวก เรารอ คอยการ ตัดสินอัน ยุติธรรมของ
พระองค แตมันไมมาสักที
พวกเรารอคอยความรอด แตมันหางไกลจาก
พวกเรา
๑๒ เพราะการ กบฏ ตางๆที่เรา ทําตอ พระองค
นัน
้ มีมากมาย
และความ บาป ตางๆของ พวก เราเป็ น พยาน
ฟ องพวกเราเอง
เพราะพวก เรารูอยูแก ใจถึงการ กบฏ ตางๆ
ของพวกเรา
พวกเรารูจักความผิดบาปของพวกเราเอง
๑๓ พวก เราได กบฏตอพระ ยาหเวหและไม
สัตยซ่ อ
ื ตอพระองค
พวกเราไดหันเหไปจากพระเจาของพวกเรา
พวกเราไดพูดถึงการกดขี่และการกบฏ
ไดวางแผนดวยคํา พูดหลอก ลวงและพูดสิ่ง
เหลานัน
้ ออกมาจากใจ
๑๔ ความยุติธรรมก็เลยถูกไลกลับไป
ความถูกตองก็อยูหางไกล
ความจริงสะดุดลมในลานเมือง
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ความสัตยซ่ อ
ื เขามาในเมืองไมได
๑๕ ความจริงไมอยูแลว
แลวถาใครไมยอมทําชัว
่ ก็จะถูกโจมตี
พระยาหเวหเห็นสิ่งเหลานี้แลวไมพอใจมาก
เพราะความยุติธรรมไมมีเลย
๑๖ พระองคโกรธแคนที่เห็นวาไมมีใครเลย
ไมมีใครเขามาชวยเหลือคนที่ถูกกดขี่ขมเหง
แลวพระองคจึงใชแขนอันทรง
พลังของ
พระองคเพื่อมาชวยกู
และความ
ยุติธรรมของพระองคทําให
พระองคประสบผลสําเร็จ
๑๗ พระองคสวมความ ยุติธรรมไวเป็ นเหล็ก
ป องกันอก
์ ี่จะชวยใหรอดเป็ นหมวกเหล็ก
และใสฤทธิท
พระองคสวมการแกแคนเป็ นเสื้อผา
ใสความเดือดดาลเป็ นเสื้อคลุม
๑๘ พระองคจะตอบแทนศัตรูของพระองค
ตามที่เขาสมควรจะไดรับ
คือผู ที่ตอสูกับ พระองคจะได รับความ โกรธ
แคน
พวกศัตรูของพระองคจะไดรับการลงโทษ
พระองคจะตอบแทนแผน
ดินตามแถบ
ชายฝั ่ ง ทะเลและพวก เกาะตาม ที่พวก
เขาสมควรจะไดรับ
๑๙ คน พวก นั น
้ ที่อยูทาง ตะวัน ตกจึงจะ
ยําเกรงชื่อของพระยาหเวห
และพวก ที่อยูทาง ตะวัน ออกจะยําเกรง
์ รีของพระองค
ศักดิศ
พระองคจะซัด มาเหมือนแมน้ํ าที่ไหล เชี่ยว
ผานชองแคบและโดน ลมของ พระ
ยาหเวหพัดสง
๒๐ พระ ยาหเวหบอก วาพระองคจะมาปลด
ปลอยศิโยนใหเป็ นอิสระ
พระองคจะมาชวยกูคนเหลา นัน
้ ในครอบครัว
ของยาโคบที่กลับใจจากการกบฏ
๒๑ พระ ยาหเวหพูด วา “ตัว เรา เองจะให
คํามัน
่ สัญญากับพวก เขาวาอยาง นี้ ‘พระ
วิญญาณของ เราที่อยูใน เจา และคํา พูดที่ เรา
ไดใสไวในปากของเจา จะไมพรากไปจากเจา
หรือลูกๆของ เจาหรือหลานๆของ เจา ตัง้ แต
นี้ ไปจนตลอด กาล’” พระ ยาหเวหสัญญาวา
อยางนัน
้
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เพลงเรื่องสงาราศีท่เี มือง
เยรูซาเล็มกําลังจะไดรับ
๑ ลุก ขึ้น

๖๐ สวางของเจามาถึงแลว

สอง สวาง ซะ เพราะแสง

รัศมีของพระยาหเวหข้ น
ึ มาสองลงบนเจา
๒ ความมืดปกคลุมแผนดิน
ความมืดมิดปกคลุมชนชาติตางๆอยู
แตพระยาหเวหไดสองสวางอยูบนเจา
และรัศมีของพระองคจะปรากฏอยูเหนือเจา
๓ ชนชาติตางๆจะมาหาแสงสวางของเจา
และกษัตริย ตางๆจะมาถึงแสงรุงอรุณอัน เจิด
จาของเจา
๔ เงยหน าเงยตาขึ้น มองไปรอบๆ
พวกเขาทุกคนกําลังรวบรวมกันเขามาหาเจา
พวกลูกชายของเจากําลังมาจากแดนไกล
พวกพี่ เลีย
้ งกําลังหนีบพวกลูกสาวของเจามา
บนเอว
๕ เจาจะเห็นสิ่ง เหลา นี้ และเจาจะสองประกาย
แหงความสุขออกมา
ใจของเจาจะตื่นเตนและเต็มไปดวยความสุข
เพราะความ รํ่ารวยของชนชาติ ตางๆที่ อยูอีก
ฟากหนึ่งของทะเลจะมาถึงเจา
ใช แลว ทรัพยสมบัติของชนชาติ ตางๆจะถูก
ยกใหกับเจา
๖ พวก ฝูง อูฐทัง
้ หลายจะปกคลุมแผน ดินของ
เจา
คืออูฐหนุมสาวจากมีเดียนและเอฟาห
ทุกคนจากเชบาจะมาหาเจา
พวกเขาจะนํ าทองและกํายานมาให
แลวเลา เรื่องการก ระ ทําอัน นา สรรเสริญของ
พระยาหเวห
๗ ฝูง แพะ แกะทัง
้ หมดจากเคด ารจะถูก
รวบรวมมาหาเจา
รวมทัง้ พวกแกะตัวผูจากเนบาโยธดวย
พวก มันจะเป็ นเครื่อง สัตว บูชาที่เราจะ
ยอมรับบนแทนของเจา
และเราจะทําใหพระ วิหารของ เราสงา งามยิ่ง
ขึ้นไปอีก
๘ พวก นี้ เป็ น ใครกัน นะ ที่บินมา หา เจาอยาง
กับเมฆ
บินมาเหมือนฝูง นกเขา ที่กําลังบินกลับ รัง
ของมัน
๙ เรือ ทัง
้ หลายจากชายฝั ่ ง ทะเลอันไกล โพน
กําลังรวบรวมกัน
พวกเรือจากทารชิช จะมาเป็ นกลุมแรก
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เพื่อนํ าพวกลูกๆของพวกเจาจากแดนไกล
พรอมกับเงินทองของพวกเขาดวย
เพื่อเป็ นเกียรติให กับพระ ยาหเวหพระเจา
ของเจา
์ ิทธิข
์ องอิสราเอล
เพื่อใหกับองคผูศักดิส
เพราะพระองคไดใหเกียรติกับพวกเจา
๑๐ พวก คนตางชาติจะมาสรางกําแพง ตางๆ
ของเจาขึ้นมา
และพวก กษัตริยของพวก เขาจะมาเป็ น ทาส
เจา
ตอนที่เราโกรธเจานัน
้ เราไดลงโทษเจา
แตตอน นี้เราจะมี นํ้ าใจตอ เจาและเมตตาตอ
เจา
๑๑ พวก ประตู เมืองของ เจา จะเปิ ดตอนรับ
เสมอ จะไมปิดทัง้ วันทัง้ คืน
เพื่อความ รํ่ารวยของชนชาติ ทัง้ หลายจะถูก
นํ ามามอบใหกับเจา
และพวกกษัตริยของพวกเขาจะถูกนํ า เขาไป
ดวย
๑๒ ถาชนชาติ ไหนหรืออาณาจักร ไหนไม ยอม
รับใชเจา มันจะพินาศไป
ชนชาติเหลานัน
้ จะถูกทําลายอยางสิน
้ ซาก
๑๓ ความรํ่ารวยของเลบานอนจะมาถึงเจา
ทัง้ ไมสน ไมเฟอร และไมไซปรัสของมัน
์ ิทธิข
์ องเรา
เพื่อจะใชตกแตงที่ศักดิส
เราจะทําใหที่วางเทาของเราดูสงางาม
๑๔ ลูก หลานของพวกที่เคยกดขี่ขมเหงเจาจะ
กมลงเขามาหาเจา
ทุก คนที่เคยดู หมิ่น เจาจะกราบอยูแทบ เทา
เจา
เขาจะเรียกเจาวา “เมืองของพระยาหเวห
์ ิทธิแ
์ หง
เมือง ศิ โยน ขององค ผู ศักดิส
อิสราเอล”
๑๕ แตกอนเจาถูกทอดทิง
้ คนเกลียดชัง
และไมมีใครเดินผานแผนดินเจา
์ รีตลอดไป
แตตอนนี้เราจะทําใหเจามีศักดิศ
และคนจะชื่นชมใน ตัว เจาตลอด ชัว
่ ลูก ชัว
่
หลาน
๑๖ ชนชาติทง
ั ้ หลายจะ ใหสิ่ง ที่เจาตองการ
เหมือนแมใหนมลูก
พวก
เจาจะดื่มความ
รํ่ารวยจากบรรดา
กษัตริย
แลวเจาจะ ไดรู วาเรา ยาหเวห เป็ นผู ชวย ให
รอดของ เจา เป็ นผู ไถ เจาใหเป็ น อิสระ
์ องยาโคบ
เป็ นองคผูทรงฤทธิข

77

อิสยาห ๖๑:๑

๑๗ เราจะใหเจามีทองคําแทนทองสัมฤทธิ ์

มีเงินแทนเหล็ก
์ ทนไม
มีทองสัมฤทธิแ
และมีเหล็กแทนหิน
เราจะตัง้ สันติสุขเป็ นเจานายเหนือเจา
และความยุติธรรมจะเป็ นนายของพวกเจา
๑๘ จะไมมีความ โหด ราย ทารุณในแผน ดิน
ของเจา
จะไมมีซากปรักหักพังหรือการทําลายภายใน
เขตแดนของเจา
เจาจะตัง้ ชื่อพวก กําแพงของ เจาวา “ความ
รอด”
จะตัง้ ชื่อพวกประตูเมืองวา “คําสรรเสริญ”
๑๙ เจาจะไม ตอง พึ่งแสงแดดในตอน กลาง วัน
อีกแลว
หรือแสงจันทรในตอนกลางคืน
เพราะพระยาหเวหจะเป็ นแสงสวางให กับ เจา
ตลอดไป
พระเจาของเจาจะเป็ นรัศมีของพวกเจา
๒๐ ดวงอาทิตยของเจาจะไมตกอีกแลว
หรือดวงจันทรของเจาจะไมหายไป
เพราะพระยาหเวหจะเป็ นแสงสวางให กับ เจา
ตลอดไป
วัน เวลาแหงความโศกเศราของเจา นัน
้ จะจบ
สิน
้ ไป
๒๑ คน ของ เจา หมด ทุก คนจะทําใน สิ่งที่ ถูก
ตอง
แลวพวก เขาจะ ไดแผน ดินเป็ น กรรมสิทธิ ์
ตลอดไป
พวกเขาเป็ นตนไมที่เราปลูกไว
เป็ นฝี มือของเราที่แสดงวาเรายิ่งใหญ
๒๒ ครอบครัวที่เล็กที่สุดจะกลายเป็ นตระกูลที่
มีพันคน
ตระกูลที่เล็ก ที่สุดจะกลาย เป็ นชนชาติที่ ยิ่ง
ใหญ
เราคือยาหเวห
พอถึงเวลา เราจะรีบจัดการเรื่องนี้ให
ขาวดีสําหรับคนที่ถูกขมเหง
๑ พระวิญญาณของพระยาหเวหองค

๖๑ เจาชีวิต อยูกับผม

อิสยาห ๖๑:๒

เพราะพระยาหเวหไดเลือก *ผม
พระองคไดสง ผมไปประกาศขาวดีให กับคน
ยากจน
ไปรักษาจิตใจที่แตกสลาย
ไปประกาศเสรีภาพใหกับเชลย
และประกาศการปลดปลอยให
กับพวก
นักโทษ
๒ พระองคสง
ผมใหไปประกาศปี แหงความ
เมตตาของพระยาหเวห
และวัน เวลาที่พระเจาของ เราจะแก แคน ไป
ปลอบโยนทุกคนที่เศราโศกเสียใจ
๓ พระองคสง ผมใหเอามาลัยไป ใหกับคน ที่
โศกเศราในศิโยน
เพื่อใสแทนขีเ้ ถา †บนหัว
ใสน้ํ ามันแหงความ ชื่นชมยินดีแทนชุด ไว
ทุกข
และใหชุดงานเลีย
้ งแทนจิตใจที่ทอแท
พวกเขาจะไดช่ อ
ื วา ตนโอกแหงความรอด
ตนไมของ พระ ยาหเวหที่แสดง วาพระองค
นัน
้ ยิ่งใหญ
๔ พวกเขาจะสรางเมืองตางๆที่พัง ทลายไปใน
สมัยโบราณขึ้นมาใหม
และฟื้ นสถานที่ ตางๆที่ถูก ทําลายไปนานแลว
ขึ้นมาใหม
พวก เขาจะกอ เมืองที่เป็ นซาก ปรักหัก พังที่
ถูกทําลายมาหลายชัว
่ คนแลวขึ้นมาใหม
๕ คนตางชาติก็จะยืนเฝ า เลีย
้ ง ดูฝูง แพะ แกะ
ของเจา
และคนตางชาติพวก นี้ก็จะทํางานใน ทุง นา
และในสวนองุนของเจา
๖ จะมีคนเรียกพวก เจาวา พวก นั กบวชของ
พระยาหเวห
พวกเจาจะไดช่ อ
ื วา พวกผูรับ ใชของพระเจา
ของเรา
พวกเจาจะไดประโยชนจากทรัพยสมบัติของ
ชนชาติตางๆ
และพวก เจาก็จะ ไดโออวดในความ รํ่ารวยที่
ไดมาจากพวกเขา
๗ พวก เจาจะ ไดสวน แบงเป็ นสอง เทาแทนที่
จะตองอับอาย
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พวก เจาจะชื่นชมยินดีกับสวน แบงของ พวก
เจาแทนที่จะตองขายหน า
ใชแลว พวกเจาจะไดรับสวนแบงเป็ นสองเทา
ในแผนดินของพวกเจา
และความยินดีของพวกเจาจะอยูตลอดไป
๘ พระ ยาหเวหพูด วา “เรายาหเวหรักความ
ยุติธรรม เราเกลียดการปลนและการทํา
ผิดทัง้ หลาย
เราจะใหคาตอบแทนกับคนของเราตามที่เขา
สมควรจะไดรับ
และเราจะทํา สัญญากับพวก เขาที่ จะคง อยู
ตลอดไป
๙ ลูก หลานของ พวก เขาจะเป็ น ที่ รูจัก
ทามกลางชนชาติทงั ้ หลาย
เชื้อสายของเขา ก็จะเป็ นทีร่ ูจักทามกลางเชื้อ
ชาติตางๆ
ทุก คนที่ เห็นพวก เขาตางก็จะยอมรับวา
พวก เขาเป็ น ชนชาติที่ พระ ยาหเวหได
อวยพร”
๑๐ พระยาหเวหทําใหผมชื่นชมยินดีมาก
จิตใจของ ผมมี ความ สุขเพราะพระเจาของ
ผม
เพราะพระองคไดเอาชุด แหง ความ รอดมา
สวมผมไว
พระองคไดคลุม ผมดวยเสื้อ คลุมแหง การ
ชวยกู
เป็ นเหมือน กับเจา บาวที่ประดับ หัวดวยพวง
มาลัย
เป็ นเหมือน กับเจา สาวที่ประดับ ตัวดวยเพชร
พลอยของนาง
๑๑ พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตจะทําใหความ
รอดอัน ยุติธรรมของ พระองคและคํา
สรรเสริญจาก มนุษยงอก ขึ้น มาตอ หน า
ชนชาติทงั ้ หลาย
เหมือนกับพืชที่งอกขึ้นมาจากดิน เหมือนกับ
เมล็ดที่โผลข้ น
ึ มาในสวน
ชัยชนะของเมืองเยรูซาเล็ม
๑ เพื่อจะ

๖๒ เก็บตัวเงียบ

ชวยศิ โยน ผมจะไม ยอม

เพื่อจะชวยเยรูซาเล็ม ผมจะไมยอมอยูเฉย
*๖๑:๑

เลือก หรือแปลตรงๆไดวา “เจิม” เป็ นวิธีที่พระเจาจะแตงตัง้ คนสําหรับงานพิเศษ เชน
เจิมใหเป็ นกษัตริย หรือ นักบวช ดวยการเทนํ้ ามันบนคนๆนัน
้ บางครัง้ ก็เจิมสิ่งของดวย คํานี้
ในภาษาฮีบรู คือ “เมสสิยาห” ในภาษากรีก คือ “คริสต”
†๖๑:๓

ขี ้เถา จะโยนขีเ้ ถาขึ้นไปใหหลนลงมาบนหัว แสดงถึงความเศราโศกเสียใจ
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จนกวาชัยชนะของ นางจะสอง สวางออก มา
เหมือนกับแสงรุงอรุณ
และความ รอดของ นางสอง สวางเหมือน กับ
คบเพลิง
๒ แลวชนชาติตางๆจะไดเห็นชัยชนะของเจา
กษัตริยทงั ้ หลายจะไดเห็นสงาราศีของเจา
เจาจะมีช่ อ
ื ใหมที่พระยาหเวห เองจะเป็ นผู ตัง้
ให
๓ เจาจะเป็ นมงกุฎที่สวยงามในมือ ของ พระ
ยาหเวห
เป็ นมงกุฎของกษัตริยในมือ ของพระเจาของ
เจา
๔ คนจะไมเรียกเจาวา ผูถูกผัวทิง
้
และแผน ดินของ เจาก็จะไม ถูก เรียกวาราง
เปลาอีกตอไป
เพราะคนจะเรียกเจาวา คนที่พระเจารัก
และคนจะเรียกแผนดินของเจาวา
เจาสาวของพระเจา
เพราะพระยาหเวหรักเจา
และแผน ดินของ เจาจะแตงงานกับ พระ
ยาหเวห
๕ ผู ที่จะสราง เจาขึ้น มา ใหมก็จะแตงงานกับ
เจา
เหมือนกับที่ชายหนุมแตงงานกับหญิงสาว
พระเจาของเจาจะชื่นชมในตัวเจา
เหมือนกับเจาบาวชื่นชมในตัวเจาสาว
๖ เยรูซาเล็ม เอย เราได ตัง
้ พวก ยามไวบน
กําแพงทัง้ หลายของเจา
เขาจะรองอธิษฐานตลอด วันตลอด คืนไม นิ่ง
เงียบ
พวก เจาที่รองขอใหพระ ยาหเวหชวย เหลือ
อยายอมหยุดพักเลย
๗ และอยาใหพระองคหยุดพักดวย
จนกวาพระองคจะตัง้ เยรูซาเล็มขึ้นมาใหม
จนกวาพระองคจะทําใหเยรูซาเล็มเป็ นเมือง
ที่คนทัว
่ โลกยกยอง
๘ พระ ยาหเวหไดสาบานดวยการ ยกมือ ขวา
และแขนอันทรงพลังของพระองควา
“เราจะไม ใหเมล็ด ขาวของ เจาตกไปเป็ น
อาหารของพวกศัตรูของเจาอีกตอไป
เราจะไม ใหพวก คนตางชาติไดด่ ม
ื เหลา องุน
ใหมของ เจา ที่เจาได มาจากการ ทํางาน
อยางหนัก
๙ แตพวกที่เก็บ เกี่ยวเมล็ด ขาวก็จะไดกิน มัน
และพวกเขาจะสรรเสริญพระยาหเวห
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และคน พวก นัน
้ ที่เก็บผล องุนจะ ไดด่ ม
ื เหลา
์ ิทธิข
์ องเรา”
องุนในลานวิหารอันศักดิส
๑๐ ออกไป ออกไปทางประตูเมือง
ไปเตรียมถนนใหกับประชาชน
สรางมันขึ้นมา สรางทางหลวงขึ้นมา
เก็บหินทิง้ ขางทางใหหมด
ยก ธง ขึ้นเป็ นสัญญาณให ชนชาติ ทัง้ หลาย
เห็น
๑๑ ดูสิ พระยาหเวหไดประกาศไปถึงสุดปลาย
โลกวา “ใหบอกนางสาวศิโยนวา
‘ดูสิ ความรอดของเธอกําลังมา
พระองคเอารางวัลมาให
พระองคจะจายคาตอบแทนให’
๑๒ คนจะเรียกพวกเขาวาคนของพระเจาโดย
เฉพาะ
พวกที่พระยาหเวหไดปลดปลอยใหเป็ นอิสระ
และศิโยน เจาจะไดช่ อ
ื วาผูที่พระเจาอยากได
เมืองที่พระเจาไมไดทอดทิง้ ”
พระยาหเวหลงโทษชนชาติตางๆ
๑ คนยามรองตะโกนวา

๖๓ กําลังมาจากเอโดม

ใครกันนัน
่ ที่

ใครกัน นัน
่ ที่มาจากเมืองโบสราห เสื้อผาของ
เขาเปรอะเปื้ อนไปดวยสีแดง
ใครกันนัน
่ แตงตัวดวยเสื้อผาอยางดี
มุงหน ามาดวยพลังอันแข็งแกรง
พระยาหเวหพูดวา “เป็ นเราเอง เราชนะแลว
เรา มี พลังอันเกรียง ไกรที่จะชวย ให เจา
รอดได”
๒ ทําไมเสื้อผาของทานถึงเปื้ อนสีแดง
ทําไมเสื้อผาของ ทานถึงเหมือน กับคน เหลา
นัน
้ ที่เดินยํ่าอยูในบอองุน
๓ พระองคตอบ วา “เราเหยียบ ยํ่า องุนอยูใน
บอเพียงคนเดียว
ไมมีชนชาติไหนชวยเราเลย
เราเหยียบยํ่าพวกชนชาติเหลา นัน
้ ดวยความ
โกรธ เราไดบดขยีพ
้ วก มันดวยความ
โกรธแคน
เลือดของพวกมันกระเด็นใสเสื้อผาเรา
เราไดทําใหเสื้อผาของ
เราเปรอะเปื้ อนไป
หมด
๔ ตอน นั น
้
เราไดกําหนดวัน ลงโทษชนชาติ
ตางๆ
ตอนนัน
้ ปี ที่จะปลดปลอยคนของเราใหเป็ น
อิสระไดมาถึงแลว
๕ เรามองไป แตไมมีใครมาชวย
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เราแปลกใจมากที่ไมมีใครสนับสนุนเรา
เราก็ เลยชนะดวยแขน อัน ทรง พลังของ เรา
เอง
ความโกรธของเราเองสนับสนุนเรา
๖ เราไดเหยียบ ยํ่าชนชาติ ตางๆดวยความ
โกรธ
เราไดบดขยีพ
้ วกมัน *ดวยความโกรธแคน
เราไดเทเลือดของพวกมันลงบนพื้น”
พระยาหเวหแสดงความ
เมตตาตอคนของพระองค
๗ ผมจะเลาถึงเรื่อง

ตางๆที่พระ ยาหเวหได
แสดงความเมตตากับเรา
เป็ นเรื่องที่นายกยองสรรเสริญ
เราควร จะสรรเสริญพระองคสําหรับเรื่องทุก
อยางที่พระองคทําเพื่อพวกเรา
สําหรับความดี งามที่ ยิ่ง ใหญที่พระองค มีตอ
ครอบครัวของอิสราเอล
พระองคไดแสดงความ เมตตา ปรานีตอพวก
เรา
พระองคไดชวยพวก เราดวยความ รัก มัน
่ คง
ครัง้ แลวครัง้ เลา
๘ พระองคพูด วา “ใช แลว พวกนี้ เป็ นคนของ
เราแน เป็ นลูกๆที่จะไมมีวันทรยศเรา”
พระองคถึง ไดมา เป็ นพระ ผู ชวย ให รอดของ
พวกเขา
๙ ไมใชผูสงขาว ไมใชทูตสวรรค
แตเป็ นพระองค เองที่ชวยพวก เขาจากความ
ทุกขรอนทัง้ หมดของพวกเขา
พระองคได ไถพวก เขา ไวเพราะพระองครัก
และสงสารพวกเขา
ใน อดีต นัน
้ พระองคยกพวก เขาขึ้น มา อุมอยู
เสมอ
๑๐ แตพวก
เขากลับกบฏและทําใหพระ
์ องพระองคเสียใจ
วิญญาณบริสุทธิข
พระองคจึงกลายเป็ นศัตรูของพวกเขา
แลวพระองคเองไดตอสูกับพวกเขา
๑๑ ตอมาพวกเขาก็ไดคิดถึงวันเกากอน
คนของพระองคไดคิดถึงโมเสส
พวก เขาคิด ใน ใจวา พระ ผู นัน
้ ที่นําฝูง แกะ
ของ พระองคพรอมพวก ผู เลีย
้ งผาน
ทะเลขึ้นมา ไปอยูไหนแลว

*๖๓:๖
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์ อง
พระ ผู นัน
้ ที่ใสพระ วิญญาณ บริสุทธิข
พระองคไวในตัวโมเสส
๑๒ และจูงทาน ไปดวย มือที่เต็ม ไป ดวยพลัง
และ สงา ราศีของ พระองค หาย ไป ไหน
แลว
พระ ผู นัน
้ ที่แหวก นํ้ าตอ หน าพวก เขาเพื่อ
สรางชื่อเสียงใหกับพระองคเองตลอดไป
หายไปไหนแลว
๑๓ ผู ที่นําพวก เขาเดิน ผานนํ้ า ลึก ไป หาย ไป
ไหนแลว
พวกเขาไม ไดสะดุด ลม พวกเขาเป็ น เหมือน
มาที่เดินอยูในที่ราบเรียบ
๑๔ พระ วิญญาณของ พระ ยาหเวหใหพวก เขา
พักผอน
เหมือน กับฝูง วัวที่ลงไปอยูในหุบเขา เขียว
ชอุม
อยางนี้พระองคไดนําคนของพระองค
เพื่อพระองคจะไดสรางชื่อ เสียงอัน ยิ่ง ใหญให
กับพระองคเอง
อธิษฐานตอพระยาหเวหให
ชวยคนของพระองค
๑๕ ตอน

นี้ขอ โปรดมอง ลง มาจากฟ า สวรรค
และสังเกตพวกเราสิ
์ ิทธิแ
์ ละสงา งาม
มอง ลง มาจากบาน อัน ศักดิส
ของพระองคเถิด
ความ รักอันรอน แรงของ พระองคและฤทธิ ์
อํานาจของ พระองคหาย ไป ไหนหมด
แลว
ความ รัก ใครและความ เมตตา ปรานีของ
พระองคหายไปไหนหมดแลว
ทัง้ หมดนัน
้ ถูกยัง้ ไวจากพวกเรา
๑๖ พระองคคือพอของพวกเรา
ถึงอับ รา ฮัมจะจําพวก เราไม ไดและอิสราเอล
จะบอกวาไมรูจักเรา
แตพระองค พระ ยาหเวหก็ยังจะ เป็ นพอของ
พวกเราอยูดี
ชื่อ ของพระองคตัง้ แตสมัย โบราณมาแลวคือ
“ผูปกป องเรา”
๑๗ พระ ยาหเวหเจาขา
ทําไมพระองคถึง
ปลอย ใหเรา หลง ไปจากทาง ทัง้ หลาย
ของพระองค

เราไดบดขยี ้พวกมัน สําเนาฮีบรูหลายฉบับแปลอยางนี้ แตก็มีพวกสําเนาฉบับฮีบรูที่
นิยมใชกัน เขียนวา “เราทําใหพวกมันเมา”
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และปลอยใหจิตใจของเราแข็ง กระดางจนไม
ยําเกรงพระองค
กลับ มา เถิด เพื่อชวยพวก ผูรับ ใชของ
พระองค
เพื่อชวยเผา ตางๆซึ่งเป็ นทรัพยสมบัติของ
พระองคเอง
๑๘ ชนชาติศักดิส
์ ิทธิข
์ อง
พระองคไดเป็ น
์ ิทธิข
์ อง พระองค
เจาของสถาน ที่ ศักดิส
แคชวงสัน
้ ๆ
แตตอนนี้ศัตรูของพวกเราไดเหยียบยํ่าสถาน
์ ิทธิข
์ องพระองคแลว
ที่ศักดิส
๑๙ นาน มา แลวที่พวก เราเป็ นเหมือนคน พวก
นัน
้ ที่พระองคไมไดครอบครอง
เหมือนคน เหลา นัน
้ ที่ไม ไดเป็ นคน ของ
พระองค
๑ อยาก
ใหพระองคแหวกสวรรค
ลงมาเหลือเกิน
พวก ภูเขา ตางๆจะ ไดสัน
่ ไหว *ตอ หน า
พระองค
๒ ขอลงมาทําใหศัตรูของ พระองคได เจอกับ
ตัวจริงของพระองค
ชนชาติทัง้ หลายจะ ไดกลัวจน ตัว สัน
่ ตอ หน า
พระองค
เหมือนกับกิ่งไมเจอไฟหรือหมอนํ้ าตัง้ บนไฟ
๓ พระองคไดทําสิ่ง อัศจรรย ตางๆที่เราคิด ไม
ถึง
คือพระองคได ลง มาและภูเขา ทัง้ หลายตาง
สัน
่ ไหวตอหน าพระองค
๔ ตัง
้ แตเกากอน ไมมีใครเคยไดฟัง
ไมมีหูไหนเคยไดยิน
ไมมีลูก ตา ไหนเคย เห็นเทพเจาองค ไหนที่
ชวยคนเหลานัน
้ ที่หวังพึ่งมัน
นอกจากพระองค
๕ พระองคมาชวยคนเหลา นั น
้ ที่มี ความสุขใน
การทําสิ่งที่ถูกตอง
ที่ยอมรับพระองคดวยการใชชีวิตในแนวทาง
ทัง้ หลายของพระองค
เมื่อ กอนตอน ที่พระองค โกรธ พวก เราก็
ทําบาปมากยิ่งขึ้นตอพระองค
แลวพวก เราก็ ยังทําบาปเหลา นัน
้ มา เรื่อยๆ
แลวตอนนี้เราจะรอดไดยังไง
๖ พวก เราทุก คนไดกลาย เป็ นเหมือนของ
แปดเปื้ อนไปแลว

๖๔

*๖๔:๑
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การ ทํา ดีทัง้ หลายของ เราเป็ นเหมือนผา
อนามัยใชแลว
พวกเราทุกคนก็เหี่ยวแหงไปเหมือนใบไม
แลวความบาปทัง้ หลายของเราก็เป็ น เหมือน
ลมที่เป าเราใหปลิวไป
๗ ไมมีใครรองเรียกชื่อของพระองค
หรือพยายามควาพระองคไว
เพราะพระองคไดหันหน าไปจากพวกเราแลว
และพระองคไดใชความ บาปของพวก เรา
หลอมละลายพวกเราไป
๘ แตพระ ยาหเวหเจาขา พระองคยัง เป็ น พอ
ของ พวก เราอยู นะ เราเป็ นดิน เหนียว
และพระองคเป็ นชางปั ้ นเรา
เราทุกคนเป็ นฝี มือของพระองค
๙ พระยาหเวหเจาขา อยา ได โกรธมากเกิน ไป
เลย
อยา ไดจดจําความผิด บาปของพวกเราตลอด
ไป
โปรดมองพวก เรา หนอย เรา ทุก คนเป็ น
ชนชาติของพระองค
๑๐ เมือง ศักดิส
์ ิทธิท
์ ัง้ หลายของ พระองคได
กลายเป็ นทะเลทรายไปแลว
ศิโยนไดกลายเป็ นทะเลทราย
เยรูซาเล็ม ไดกลายเป็ นที่รกรางไปแลว
๑๑ วิหารอัน ศักดิส
์ ิทธิแ
์ ละ สวยงามของ พวก
เรา
ซึ่งเป็ น ที่ที่บรรพบุรุษของ พวก เราใช
สรรเสริญพระองคนัน
้ ถูกไฟเผาไปแลว
และของ ที่ มี คาทัง้ หมดของพวก เราก็ถูก
ทําลายไปจนหมดสิน
้
๑๒ พระยาหเวหเจาขา ขนาดเกิดเรื่องทัง
้ หมด
นี้ แลว พระองคยังจะรัง้ มือไม ชวยพวก
เราอีกหรือ
พระองคยัง จะเงียบๆอยู หรือ และลงโทษ
พวกเรามากเกินไปหรือ
การตัดสินอันยุติธรรมของพระ
ยาหเวหตออิสราเอล
๑ พระยาหเวหตอบวา

๖๕ พรอมที่จะ ใหคน พวก นัน้ ที่ไม ได

“ตอนนัน
้ เรา

เรียกหาเรา ไดเขามาใกลเรา
ตอน นัน
้ เราพรอมที่จะ ใหคน พวก นัน
้ ที่ไม ได
ตามหาเรา ไดเจอกับเรา

สั่นไหว หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “หลอมละลาย”
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เราไดพูดกับชนชาติที่ไม ไดรอง เรียก เราวา
‘เราอยูนี่ เราอยูนี่’
๒ เราอา แขนของเราทัง
้ วันให กับชนชาติที่ด้ อ
ื
รัน
้
ที่ชอบเดินในเสน ทางที่ ไม ดีและชอบตามใจ
ตัวเอง
๓ พวกเขาเป็ นชนชาติที่ทาทายเราตอ หน าอยู
เรื่อยโดยไปเซน ไหวพวก พระเทียม เท็จ
ตามสวน
และถวายเครื่องหอม บูชาให กับพระ เทียม
เท็จเหลา นัน
้ บนพวกแทน บูชาที่ทําจาก
อิฐ
๔ คนพวกนั น
้ ไปนัง่ ติดตอกับวิญญาณคนตาย
ทามกลางอุโมงค ฝั ง ศพและไปคาง คืน
ตามถํ้าเก็บศพตางๆ
พวก เขากินเนื้อ หมูและมีน้ํ า แกงที่ทําจาก
สัตวตองหามอยูในหมอของพวกเขา
๕ พวกเขาพูดวา ‘อยูหางๆ
์ ิทธิเ์ กิน ไป
อยาเขา มาใกล ขาเพราะขาศักดิส
สําหรับเจา’
คนอยางนี้เป็ นเหมือนควันในจมูกของเรา
เป็ นเหมือนไฟที่ไหมอยูทัง้ วัน
๖ ดูสิ บาปของพวก เขาถูกบันทึก ไวตอ หน า
เรา
เราจะไม อยูนิ่ง เฉยแตเราจะตอบแทนอยาง
เต็มที่
เราจะเทคาตอบแทนลงบนตักของพวกเขา
๗ สําหรับทัง
้ ความบาปของพวกเขาและความ
บาปของบรรพบุรุษของ พวก เขา” พระ
ยาหเวหวาอยางนัน
้
เราจะตวงคา ตอบแทนของ พวก เขาแลวเท
มันลงไปบนตักของพวกเขา
เพราะพวก
เขาไดเผาเครื่องหอมบนพวก
ภูเขา
และหมิ่นประมาทเราบนพวกเนินเขา
๘ พระยาหเวหพูดวา “เมื่อคนคัน
้ องุนยัง เห็น
วายังมีน้ํ าองุนเหลืออยูในพวงองุน
พวก เขาก็จะพูด วา ‘อยาเพิ่งทําลาย มัน
เพราะยังมีน้ํ าองุนเหลืออยู’
เชน เดียวกัน เราก็จะไม ทําลายประชาชน
พวกนี้จนราบคาบ
เพราะยังมีพวกผูรับใชของเราเหลืออยูในนัน
้
๙ เราจะใหลูกหลานกับยาโคบ ใหทายาทกับยู
ดาห
ผูที่จะรับภูเขาทัง้ หลายของเราเป็ นมรดก
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พวก ที่เราเลือก มาจะ ได รับแผน ดิน นี้เป็ น
มรดก
พวกผูรับใชของเราจะไดตงั ้ รกรากอยูที่นัน
่
๑๐ เพื่อเป็ นประโยชน สําหรับคน ของ เราที่
แสวงหาเรา
เราจะทําใหที่ราบชา โรนกลาย เป็ นทุง หญา
สําหรับฝูงแพะแกะ
และหุบเขาอา โคร กลาย เป็ นที่ใหฝูง โคนอน
สําหรับคนของเราที่แสวงหาเรา
๑๑ แตไอพวกเจาที่ทง
ิ้ พระยาหเวหไป
์ ิทธิข
์ องเรา
ที่ลืมภูเขาอันศักดิส
แลวไปตัง้ โตะบูชาใหกับ พระโชค
และเติมเหลาองุนบูชาใหกับ พระเคราะห
๑๒ เราจะทําใหเจามี เคราะห ตอง ตายดวย
ดาบ
พวกเจาทุกคนจะตองกมลงใหพวกศัตรูฆา
เพราะเราไดเรียกพวกเจา แตพวกเจาไมตอบ
เราไดพูด แตพวกเจาไมยอมฟั ง
เจาทําในสิ่งที่เราเห็นวาชัว
่ ราย
เจาเลือกทําในสิ่งที่เราไมพอใจ”
๑๓ ดังนั น
้ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดไวอยาง
นี้วา
“พวกผูรับใชของเราจะไดกิน แตพวกเจาคน
ชัว
่ จะหิวโหย
พวกผูรับ ใชของเราจะได ด่ ม
ื แตพวกเจาคน
ชัว
่ จะหิวกระหาย
พวกผูรับใชของเราจะมีความสุข แตพวกเจา
คนชัว
่ จะไดรับความอับอาย
๑๔ พวก ผูรับ ใชของ เราจะรอง เพลงเพราะ
สุขใจ
แตพวก เจาคน ชัว
่ จะรอง ครํ่าครวญเพราะ
ทุกขใจ
พวกเจาคนชัว
่ จะรองครวญครางเพราะจิตใจ
แตกสลาย
๑๕ พวกผูรับใชที่เราไดเลือกไว ก็จะใชช่ อ
ื ของ
เจาสาปแชงคน
แลวพระยาหเวหองคเจาชีวิต ก็จะใหพวกเจา
คนชัว
่ ตายไป
แตสวนพวกผูรับใชของพระองคนัน
้ พระองค
จะใหช่ อ
ื ใหมกับพวกเขา
๑๖ ทุก คนในแผน ดินที่ขอพรก็ จะ ขอจาก
พระเจาที่สัตยซ่ อ
ื
และทุก คนในแผน ดินที่สาบานก็จะสาบาน
โดยอางถึงพระเจาที่สัตยซ่ อ
ื
เพราะเราจะลืมความทุกข ยาก ตางๆที่เรา
ทําใหเกิดกับพวกเจาในอดีต
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พวกความทุกข ยาก นัน
้ จะถูกหลบ ซอนไป
จากสายตาของเรา
พระยาหเวหจะสรางฟ าสวรรคใหมและ
โลกใหมสําหรับคนของพระองค
๑๗ ดูสิ

เรากําลังจะสรางสวรรค ใหม และโลก
ใหม
จะไมมีใครจดจําเรื่องเกาๆอีกตอไป
มันก็จะไมแวบเขามาในความคิดอีกเลย
๑๘ แตขอ ใหดีใจและมี ความ สุขตลอด ไปกับ
สิ่งที่เรากําลังสราง
ดูสิ เราจะสรางเยรูซาเล็มใหเป็ นบอ เกิดของ
ความสุข
และเราจะสรางคนของ นาง ใหเป็ นบอ เกิด
ของความยินดี
๑๙ เยรูซาเล็มจะทําใหเราชื่นบาน คนของเรา
จะทําใหเรายินดี
จะไมมีเสียงรองไห
หรือเสียงรองขอความ ชวย เหลือในเมือง นัน
้
อีกตอไป
๒๐ จะไมมีเด็กทารกที่มีชีวิตอยูไมกี่วัน
หรือคนแกที่ยังตายกอนเวลาอันควร
คนที่ ตายตอนอายุหนึ่ง รอย ปี ก็ยังถือวายัง
หนุมอยู
คนที่ตายกอนอายุรอยปี ก็ถือวาถูกสาปแชง
๒๑ คนของเราจะสรางบานและจะไดเขาไปอยู
พวก เขาจะปลูกสวน องุนและจะ ไดกินผล
ของมัน
๒๒ พวก เขาจะไมสรางบานแตคน อื่นมา อยู
แทน
พวก เขาจะไมปลูกสวน องุนแตคน อื่นมา กิน
แทน
พวกเขาจะมีอายุยืนเหมือนตนไม
พวกคนที่เราไดเลือกไวจะได ใชสิ่ง ที่พวกเขา
สรางขึ้นมากับมือจนมันเสื่อมสภาพไป
๒๓ พวกเขาจะไมทํางานหนั กโดยเปลา
ประโยชน
และพวกเขาจะไมคลอดลูกที่จะตองมาเจอ
กับความตายอยางฉับพลัน
เพราะพวก เขาจะเป็ นเชื้อ ชาติที่พระ ยาหเวห
อวยพร
รวมทัง้ ลูกหลานของพวกเขาดวย

*๖๖:๓
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๒๔ เราจะตอบพวก

เขากอน ที่พวก เขาจะรอง
เรียกเราเสียอีก
พวกเขายังพูดไมทันขาดคํา เราก็จะตอบแลว
๒๕ หมาป าและลูกแกะจะกินอยูดวยกัน
สิงโตจะกินฟางเหมือนวัว
แตงูจะตองกินฝ ุนตอไป
จะไมมีการ ทํารายหรือทําลาย กันทัว
่ ภูเขาที่
์ ิทธิข
์ องเรา”
ศักดิส
พระยาหเวหพูดไววาอยางนัน
้
พระองคประณามการนมัสการที่ผิด
๑ พระยาหเวหพูดวา

๖๖ บัลลังกของ เราและโลก นี้เป็ นที่ วาง

“ฟ าสวรรคเป็ น

เทาของเรา
แลวอยางนี้ พวกเจาจะสรางบานแบบไหนให
กับเรา
แลวอยาง นี้ พวก เจาจะสรางที่พัก ผอนแบบ
ไหนใหกับเรา
๒ มือของ เรา เองไดสรางฟ า สวรรคและแผน
ดินโลก
และสิ่งเหลานัน
้ ทัง้ หมดเป็ นของเรา”
พระยาหเวหพูดอยางนี้
“แตนี่ตางหากที่เราใหความสนใจ
คือคนที่ถอมสุภาพ คนที่สํานึกผิดในใจ
คนที่สน
ั ่ กลัวเมื่อไดยินคําพูดทัง้ หลายของเรา
๓ บางคนฆาวัวตัวผูถวายเราก็จริง แตก็ยังไป
ฆามนุษยดวย
บาง คนถวายลูก แกะให กับ เรา แตก็หักคอ
หมาเอาไปถวายพระอื่นดวย *
บาง คนถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช แตก็
ถวายเลือดของหมูใหกับรูปเคารพดวย
บาง คนเผาเครื่องหอมถวาย เรา แตก็ไป
สรรเสริญรูปเคารพดวย
คนพวกนี้เลือกทําตามวิถีทางของเขาเอง
พวก เขาก็ชอบทําในสิ่ง ที่นา ขยะแขยงพวก
นัน
้
๔ อยาง นั น
้
เราก็จะเลือกการ ลงโทษอยาง
หนักใหกับพวกเขา
เราจะเอาสิ่งที่พวกเขากลัวมาใหกับพวกเขา
เพราะเมื่อเราเรียก ก็ไมมีใครตอบ
เราพูด แตไมมีใครฟั ง
พวกเขาก็ทําในสิ่งที่เราเห็นวาชัว
่ ชา
พวกเขาเลือกทําในสิ่งที่เราไมพอใจ”

หักคอหมา … พระอื่น ดวย หรืออาจหมายถึงหักคอหมาเพื่อปลน แกะที่หมานัน
้ เฝ า
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๕ พวก

เจาที่สัน
่ กลัวเมื่อไดยินคํา พูดของ
พระองคนัน
้
ฟั งคําพูดของพระยาหเวหใหดี
“พี่ น องของ เจาที่เกลียด เจาและไม ยอมรับ
เจา
เพราะเจาจงรักภักดีตอเรา ไดพูดวา
‘ใหพระ ยาหเวหแสดงความ ยิ่ง ใหญดวยการ
ชวยพวก แก สิเพื่อเราจะ ไดเห็นพวก แก
ชื่นชมยินดี’”
แตพวกมันจะตองอับอายขายหน า
พระยาหเวหจะทําตามคําสัญญาที่ใหไว
กับเมืองเยรูซาเล็มในเร็วๆนี ้
๖ ฟั งซิ

เสียงดังมาจากในเมือง
เสียงดังมาจากวิหาร
มันเป็ นเสียงของ
พระ
ยาหเวหที่กําลัง
ตอบแทนพวก ศัตรูของพระองคตาม ที่
พวกมันสมควรจะไดรับ
๗ ศิ โยนยังไมทันจะปวดทองคลอดเลย เธอก็
ไดคลอดออกมาแลว
กอน ที่เธอจะเจ็บ ปวดเสีย อีก เธอก็ไดคลอด
ลูกชายออกมาแลว
๘ ใครเคยไดยินเรื่องอยางนี้ มากอนบาง
ใครเคยเห็นเรื่องอยางนี้มากอนบาง
มีประเทศไหน บางที่เกิด ขึ้น ไดภายในวัน
เดียว
มีชนชาติไหน บางที่คลอดออก มาไดในชัว
่
พริบตาเดียว
พอศิ โยนปวดทองคลอดป ุบ เธอก็คลอดลูกๆ
ออกมาปั ๊ บ
๙ พระยาหเวหถามวา “เราที่เป็ นคนเปิ ดชอง
คลอด จะไมใหเด็กคลอดออกมาหรือ”
พระเจาของ เจาถาม วา
“เราที่เป็ นคน
ทําคลอด จะไปยัง้ ไม ใหชนชาติของ เรา
คลอดออกมาหรือ”
๑๐ พวก เจาที่รักเยรูซาเล็ม ใหช่ น
ื ชมยินดีกับ
เธอ และดีใจกับเธอ
พวกเจาทุก คนที่เคยไว ทุกขให กับเยรูซาเล็ม
ใหรวมเฉลิมฉลองกับเธอ
๑๑ เพื่อเจาจะ ไดดูดและอิ่ม หนํ าในออมอกอัน
ปลอบประโลมของเธอ

*๖๖:๑๔
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เพื่อเจาจะไดด่ ม
ื และมีความสุขจากหัวนมที่มี
นํ้ านมอยางเหลือเฟื อของเธอ
๑๒ เพราะนี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหพูดคือ
“ดูสิ เราจะ ใหความ เจริญรุงเรืองไหล มาสู
เยรูซาเล็มเหมือนกับแมน้ํ า
ใหความรํ่ารวยของชนชาติ ตางๆไหลมาสู เธอ
เหมือนลําธารที่ไหลลน
พวก เจาจะ ไดดูด นมของ เธอและเธอจะแนบ
เจาไวที่เอว
เธอจะเขยาเจาขึ้นลงเบาๆบนเขาของเธอ
๑๓ เราก็จะปลอบโยนพวก เจาเหมือน กับที่
แมๆปลอบโยนลูกๆของนาง
เจาจะได
รับการ
ปลอบโยนในเมือง
เยรูซาเล็ม”
๑๔ พวก เจาจะเห็นสิ่ง เหลา นี้ แลวจิตใจจะ
ราเริงยินดี
และรางกายจะฟื้ น สภาพเหมือนหญาที่เพิ่ง
งอก *
พระ ยาหเวหจะทําใหพวก ผูรับ ใชของ
พระองคสัมผัสกับพลัง
อํานาจของ
พระองค
แตพวก ศัตรูของ พระองคจะ ไดสัมผัสกับ
ความโกรธของพระองค
๑๕ เพราะพระ
ยาหเวหกําลังมาดวย
ไฟ
รถรบของ พระองคเป็ นเหมือนลม พายุ
พระองค มาเพื่อลงโทษคน พวก นัน
้ ดวย
ความโกรธที่เดือดดาลของพระองค
และตะโกนบุกใสพวกเขา และยิงลูกศรเพลิง
ใสพวกเขา
๑๖ เพราะพระ ยาหเวหจะตัดสินลงโทษดวย
ไฟ
จะตัดสินลงโทษมนุษยดวยดาบของพระองค
จะมีคนมากมายที่ถูกพระยาหเวหฆา
พระเจาจะตัดสินโทษศัตรูของ
พระองคท่เี มืองเยรูซาเล็ม
๑๗ “พวก

คนที่อุทิศ ตัวและชําระ ตัว เองให
บริสุทธิ ์ เพื่อจะ ไดไปหารูป เคารพ หญิง นัน
้

จิตใจ … ที่เพิ่งงอก หรือแปลตรงๆไดวา “กระดูกจะกระชุมกระชวยขึ้นเหมือนหญา
ที่เพิ่งงอก”
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์ ิทธิ ์ ตางๆ *พวก ที่กิน
ที่อยูกลางสวน ศักดิส
เนื้อ หมู เนื้อ หนู และสิ่ง อื่นๆที่นา ขยะแขยง
พวกเขาทุก คนจะจบสิน
้ ไปพรอมๆกัน” พระ
ยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๑๘ “เรารูจักการก ระ ทําและความ คิดทัง
้
หลายของคนพวกนี้ เรากําลังมาเพื่อรวบรวม
คน ทุก ชนชาติทุก ภาษา พวก เขาจะ ไดมา
เห็นสงา ราศีของ เรา ๑๙ และเราจะทําสิ่ง
มหัศจรรยทามกลางพวกเขา เราจะสงผู รอด
ตายบาง คนในพวก เขา ไป ยังชนชาติ ตางๆ
ไป ยังเมือง ทาร ชิช ไป ยังเมือง ลิเบีย เมือง
ลูดผู เกง ธนู เมืองทู บัล และเมืองยาวาน ไป
ยังแถบ ชายฝั ่ ง ทะเลและหมู เกาะที่อยู หาง
ไกล ที่ยังไมเคยไดยินเรื่องของเราและยังไม
เคยเห็นความ ยิ่ง ใหญของ เรา พวก ที่เราสง
ออก ไป นี้ก็จะได พูดถึงความ ยิ่ง ใหญของ เรา
ทามกลางชนชาติเหลา นัน
้ ๒๐ และพวก เขาก็
จะนํ าพวก พี่ น องชาว อิสราเอลทัง้ หมดของ
เจากลับ มาจากทัว
่ ทุก ชาติ เป็ นของ ถวายให
กับพระ ยาหเวห เหมือนตอน ที่ชาว อิสราเอล
นํ าเครื่องบูชาจากเมล็ด
พืชในภาชนะที่

*๖๖:๑๗
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สะอาดมายังวิหารของพระยาหเวห พวกเขา
จะกลับ มาบน มา บน รถ รบ บน เกวียน บน
์ ิทธิข
์ อง
ลอ และบน อูฐ มายังภูเขา อัน ศักดิส
เราคือ เยรูซาเล็ม” พระ ยาหเวหพูด วาอยาง
นัน
้ ๒๑ “เราก็จะ เอาพวก เขาบาง คนมา เป็ น
พวก นักบวชและพวก เลวี” พระ ยาหเวหพูด
วาอยางนัน
้
๒๒ “แน นอนลูก หลานของ เจาและชื่อ ของ เจา
จะยืนอยูตอหน าเราตลอดไป
เหมือน กับฟ า สวรรค ใหมและโลก ใหมที่เรา
จะสรางขึ้นนัน
้ ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๒๓ “วันขึ้นพระจันทรใหมของทุกเดือน
และวัน หยุด ทาง ศาสนาของทุก อาทิตย
มนุษยทุกคนจะมานมัสการเรา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๒๔ “และพวก เขาจะออก ไปเห็นซากศพทัง
้
หลายของ คนที่ กบฏตอ เรา พวก หนอนที่
กินพวก มันจะไมมี วัน ตาย ไฟที่เผา ผลาญ
พวก มัน อยูก็จะไมมีวันดับและทุก คนที่เห็น
ศพเหลานัน
้ จะสะอิดสะเอียน”

เพื่อจะไดไปหา … กลางสวนศักดิ์สิทธิ์ตางๆ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ติดตาม

์ ิทธิเ์ หลานัน
ผูนําของพวกเขาไปนมัสการพวกพระในสวนศักดิส
้ ”

