
อิสยาห 
 
1 นิมิตเก่ียวกับยูดาหและเยรูซาเล็มซ่ึง 
อิสยาหบุตรอาโมศเห็นในชวงรัชกาลของอุสซียาห โยธาม อาหัส 
และเฮเซคียาหกษัตริยแหงยูดาห ดังนี้ 
ชนชาติมักกบฏ 
2 สวรรคเอยแผนดินโลกเอยจงฟงเถิด 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "ลูกท่ีเราชุบเลี้ยง 
 ทะนุถนอมมา แตกลับกบฏตอเรา 
3 วัวยังรูจักเจาของ  
 ลารูจักรางหญาของนาย 
 แตอิสราเอลไมรูจัก  
 ประชากรของเราไมเขาใจ 
4 โอ ชนชาติบาปหนา  
 ประชากรผูแบกความผิดบาป 
เผาพันธุผูกระทําชั่ว   
 ลูกหลานของความเสื่อมทราม  
เขาท้ังหลายไดละทิ้งองคพระผูเปนเจา+  
หม่ินประมาทองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล 
และหันหลังใหพระองค 
5 ไฉนตองใหโบยอยูร่ําไป  
ทําไมจึงกบฏซํ้าแลวซํ้าเลา  
ศีรษะของเจาก็ราวระบม หัวใจก็ราวราน 
6 ตั้งแตศีรษะจดเทา ไมมีสวนใดปกติ  
ลวนแตแผลถลอก  แผลขึ้นแนว  และรอยแผลอักเสบ  
ไมไดรับการชโลมแผลและพันแผลไวเลย 



7 ดินแดนของเจาก็รางเปลา เมืองตางๆ ถูกเผาผลาญ  
ทองทุงเหี้ยนเตียนดวยน้ํามือคนตางชาติ  
เริศรางตอหนาตอตาเจา เหมือนเมื่อถูกลมลางโดยคนแปลกหนา 
8 ธิดาแหงศิโยนถูกท้ิงรางเหมือนเพิงในสวนองุน  
เหมือนกระทอมกลางไรแตง  
เหมือนเมืองที่ถูกลอม 
9 หากองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ไมเหลือคน 
หยิบมือหนึ่งใหเรา  
เราก็คงเหมือนเมืองโสโดมเมืองโกโมราหไปแลว 
10 บรรดาผูครอบครองแหงโสโดม 
จงฟงพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+   
เหลาชาวเมืองโกโมราห  
จงฟงบทบัญญัติของพระเจา    
11 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "เครื่องบูชาท้ัง ห ล า ย  
ของเจามีความหมายอะไรสําหรับเรา  
เราเอียนเราเอือมเครื่องเผาบูชา 
และไขมันสัตวอวนพี  
เราไมไดชอบใจเลือดแกะแพะวัว 
12 เมื่อเจาเขามาอยูตอหนาเรา 
ใครขอใหเจาทําเชนนี้ 
ย่ํายีนิเวศของเราอยางนี้? 
13 หยุดนําเครื่องบูชาเหลวไหลมาใหเราไดแลว!     
 เราสะอิดสะเอียนเครื่องหอมของเจา 
 เราทนการประชุมเลวทรามของเจาไมได 
 วันขึ้นหนึ่งคํ่า ทุกสะบาโตและโอกาสพิเศษ 
14 ใจเราชิงชังเทศกาลขึ้นหนึ่งคํ่า 



 และการฉลองเทศกาลตางๆ ตามกําหนดของเจา  
 มันกลายเปนภาระแกเรา เราเบื่อที่จะแบก 
15 เมื่อเจาชูมืออธิษฐาน  เราจะเบือนหนาจากเจา  
 แมเจาอธิษฐานมากมาย  เราจะไมฟง 
 มือของเจาโชกชุมดวยเลือด 
16 จงชําระตัวเสีย  จงสะอาดเถิด  
 เอาการกระทําชั่วๆของเจาออกไปพนหนาพนตาเรา 
 เลิกทําผิดเถิด 
17 จงหัดรูกระทําดี  
 ใหความยุติธรรม  
 ชวยเหลือผูยากไร  
 ปกปองลูกกําพราและหญิงมาย" 
18 อ ง คพระผูเปนเจา+ตรัสวา "มาเถิด เรามาตกลงกัน  
 แมบาปของเจาแดงดังสีครั่ง  
 ก็จะขาวสะอาดเหมือนหิมะ 
 แมสีแดงเขม 
 ก็จะขาวเหมือนสําลี 
19 หากเจาเต็มใจและเชื่อฟง 
 เจาจะไดรับสิ่งดีท่ีสุดจากผืนแผนดิน 
20 แตหากเจายังคงดื้อดึงและกบฏ 
 เจาจะเปนเหยื่อคมดาบ"  
 องคพระผูเปนเจา+ทรงลั่นวาจาไวดังนี้ 
21 ดูเถิด นครที่ซ่ือสัตยกลับกลายเปนหญิงแพศยา 
 เธอเปยมดวยความยุติธรรม 
 และความชอบธรรม  บัดนี้มีแตฆาตกร 
22 เนื้อเงินของเจากลายเปนขี้โลหะ 



 เหลาองุนเยี่ยมยอดบัดนี้เจือน้ํา 
23 ผูนําของเจาเปนคนมักกบฏ  
 เปนเพื่อนกับขโมย  
 ทุกคนรักสินบน  ตามลาของกํานัล  
 ไมยอมใหความเปนธรรมแกหญิงมายกับลูกกําพรา 
24 ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา  องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
องคเกรียงไกร 
 แหงอิสราเอลประกาศวา  
 "เราจะระบายโทสะของเราเหนือศัตรู  
 และแกแคนปฏิปกษของเรา 
25 เราจะจัดการกับเจา  
 เราเองจะถลุงไลขี้โลหะของเจา 
  ขจัดมลทินท้ังปวงออกไป   
26 เราจะคืนผูพิพากษาแกเจาดังแตกอน 
 คืนท่ีปรึกษาใหดังแตแรก 
 หลังจากนั้น เจาจะไดชื่อวา 
 'นครแหงความชอบธรรม'  
 'นครที่สัตยซ่ือ'     
27 ศิโยนจะไดรับการไถดวยความยุติธรรม  
 ผูสํานึกผิดของศิโยนจะไดรับการไถดวยความชอบธรรม 
28 แตพวกกบฏและคนบาปจะแหลกลาญทั้งคู  
 และผูท่ีละทิ้งองคพระผูเปนเจา+จะพินาศ 
29 เจาจะอับอายขายหนา  
 เนื่องดวยตนไมใหญศักด์ิสิทธิ์ท่ีเจาชื่นชอบ  
 เจาจะอัปยศอดสูเนื่องดวยสวนตางๆที่เจาเลือก 
30 เจาจะเปนเชนตนไมใหญใบเฉา 



 หรือสวนที่ขาดน้ํา 
31 ชายฉกรรจจะกลับกลายเปนเศษผา 
 และกิจการของเขาคือประกายไฟ 
 ท้ังคูจะลุกไหมไปดวยกันโดยไมมีใครดับไฟนั้นได  
 
ภูเขาขององคพระผูเปนเจา+ 
2  สิ่งท่ีอิสยาหบุตรอาโมศเห็นเก่ียวกับ 
 ยูดาหและเยรูซาเล็ม 
2 ในบั้นปลาย ภูเขาแหงพระนิเวศขององคพระผูเปนเจา+     
 จะไดรับการสถาปนาไวเปนเอกในหมูภูเขาทั้งหลาย  
   จะไดรับการเชิดชูเหนือภูเขาทั้งปวง  
 และมวลประชาชาติจะหลั่งไหลไปที่นั่น 
3 ชนชาตท้ัิงหลายจะมาและกลาววา  
"มาเถิด ใหเราขึ้นไปยังภูเขาแหงองคพระผูเปนเจา+   
 ไ ปยังนิเวศของพระเจาแหงยาโคบ  
พระองคจะสอนใหเรารูถึงพระมรรคา 
 เราจะไดดําเนินในวิถีของพระองค"  
บทบัญญัติจะมาจากศิโยน   
 พระวจนะขององคพระผูเปนเจา+จากเยรูซาเล็ม 
4 องคพระผูเปนเจา+จะทรงพิพากษาในหมูประชาชาติ  
และสะสางกรณีพิพาทใหชนชาติท้ังหลาย 
อาวุธยุทโธปกรณจะถูกตีเปนจอบ เสียม ไถและเคียว  
ประชาชาติเลิกรบราฆาฟนกัน  
 ไมมีการฝกรบอีกตอไป 
5 มาเถิดวงศวานของยาโคบเอย  
 ใหเราเดินในแสงสวางขององคพระผูเปนเจา+กันเถิด 



 
วันแหงองคพระผูเปนเจา+ 
6 พระองคไดทรงทอดทิ้งพงศพันธุยาโคบ 
 ซ่ึงเปนประชากรของพระองค  
 เขาทั้งหลายเต็มไปดวยไสยศาสตรจากตะวันออก  
 มีหมอดู คนทรงเหมือนชาวฟลิสเตีย  
 และสนิทสนมกับผูไมนับถือพระเจา 
7 ดินแดนของเขาเต็มไปดวยเงินและทองคํา 
ทรัพยสมบัติเหลือเฟอ 
 มีมาและรถเทียมมานับไมถวน 
8 ดินแดนของเขาเต็มไปดวยรูปเคารพ  
 เ ข า ห ม อ บ ก ราบสิ่งท่ีตัวเองสรางขึ้น 
ทําขึ้นดวยน้ํามือของตน 
9 มนุษยจึงตกต่ําลง  
 มนุษยชาติตองคุดคู   
  อยาอภัยเขาเลย 
10  จงคลานเขาไปในซอกหินและซอนในดิน  
 ใหพนจากความนาสะพรึงกลัวขององคพระผูเปนเจา+ 
 จ า ก เดชานุภาพและบารมีของพระองค 
11 นัยนตาหยิ่งผยองจะถูกปราบล ง  
 ความโออวดทะนงของมนุษยจะตกต่ําลง 
 ในวันนั้นองคพระผูเปนเจา+แตเพียงผูเดียวจะเปนท่ีเทิดทูน 
12 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ทรงเตรียมวันนั้นไว  
 สําหรับบรรดาคนเยอหยิ่งและทะนงตนสําหรับทุกสิ่งอันเปนท่ี
เทิดทูนยกยอง  
 (และมันจะตองตกต่ําลง) 



13 สําหรับมวลสนสีดารแหงเลบานอนอันสูงตระหงาน  
 สําหรับบรรดาตนไมใหญแหงบาชาน 
14 สําหรับภูเขาอันสูงเสียดฟา  
 และเนินเขาทั้งปวง 
15 สําหรับหอคอยสูงตระหงานทุกท่ี  
 สําหรับปราการอันเขมแข็งทุกแหง 
16 สําหรับเรือวาณิชทุกลํา และเรือหลวงทั้งผอง 
17 ความหยิ่งผยองของมนุษยจะตกต่ําลง  
  ความโออวดทะนงของมนุษยจะถูกปราบ  
 ในวันนั้นองคพระผูเปนเจา+แตเพียงผูเดียวจะเปนท่ีเทิดทูน 
18 และรูปเคารพจะสูญสิ้นไป 
19 คนท้ังหลายจะหนีเขาไปซอนตัวตามถํ้า  
  ตามซอกศิลาและในหลุม   
 ใหพนจากความนาสะพรึงกลัวขององคพระผูเปนเจา+ 
 จากเดชานุภาพและบารมีของพระองค 
  เมื่อพระเจาทรงขึ้นมาเขยาโลก 
20 ในวันนั้นมนุษยจะโยนรูปเคารพเงินและทอง 
 ซ่ึงตนสรางขึ้นเพื่อนมัสการนั้น 
 ใหแกหนูและคางคาว 
21 เขาจะหนีเขาไปในอุโมงคและซอกผา  
 ใหพนจากความนาสะพรึงกลัวขององคพระผูเปนเจา+ 
 จากเดชานุภาพและบารมีของพระองค  
 เม่ือพระองคทรงขึ้นมาเขยาโลก 
22 จงเลิกวางใจมนุษยซ่ึงมีแตเพียงลมปราณ  
 เขาจะทําอะไรได 
  



โทษทัณฑแกยูดาหและเยรูซาเล็ม   
3 ดูเถิด องคพระผูเปนเจา 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์จะตัดแหลงน้ํา แหลงเสบียง 
 ขุมกําลังของเยรูซาเล็มและยูดาห 
2 ไมมีนักรบ  วีรบุรุษ  ตุลาการ   

ผูเผยพระวจนะ  ผูทํานาย และผูอาวุโส 
3  นายทหาร  ขุนนาง  ท่ีปรึกษา   
 ชางฝมือ  และผูวิเศษ 
4 เราจะตั้งเด็กๆเปนเจานาย 
 ใหเด็กอมมือเปนผูปกครองพวกเขา 
5 ประชาชนจะขมเหงกันและกัน 
 เพื่อนบานตอเพื่อนบานสูกันเอง   
 เยาวชนจะลุกฮือขึ้นสูผูอาวุโส  
 คนถอยจะตอสูผูทรงเกียรติ 
6 (ในยุคนั้น) คนหนึ่งจะพูดกับพี่นองของตนวา    
 "คุณมีเสื้อคลุม  คุณมาเปนผูนําของเรา ดูแลกองปรักหักพังนี้ 
7 แตคนนั้นจะตอบวา "ผมชวยอะไรไมได  
 ผมไมไดมีอาหารหรือเสื้อผา  
 อยาใหผมเปนผูนําของประชาชนเลย" 
8 เ ยรูซาเล็มโซซัดโซเซ  ยูดาหลมลง   
 วาจาและความประพฤติของเขาขัดขืนองคพระผูเปนเจา+  
 ลบหลูดูหม่ินเบ้ืองพระพักตรอันทรงสิริของพระองค 
9 สีหนาของเขาฟองตัวเอง  
 พวกเขาอวดบาปผิดของตนเหมือนโสโดม 
 ไมยับยั้งปดบัง   
วิบัติแกเขา  



 เขานําภัยพิบัติมาสูตนเอง 
10 จงบอกแกคนชอบธรรมวา 
 เขาจะอยูเย็นเปนสุข   
 เพราะจะไดชื่นชมกับผลการกระทําของตน 
11 วิบัติแกคนชั่วราย  หายนะตกแกเขา  
 เขาจะไดรับโทษสาสมแกความประพฤติ 
12 เยาวชนขมเหงรังแกประชากรของเรา  
 ผูหญิงปกครองพวกเขา   
 ประชากรของเราเอย ผูนําของเจาพาเจาหลงผิด 
เตลิดไปนอกทาง 
13 องคพระผูเปนเจา+ประทับเหนือบัลลังกในศาล 

เพื่อพิพากษาประชากร 
14 พระองคทรงพิพากษาบรรดาผูอาวุโส และผูนําประชากร 
 ตรัสวา "พวกเจานี่แหละทําลายสวนองุนของเรา  
 ทรัพยสินท่ีปลนสะดมจากคนยากไรอยูในเรือนของเจา" 
14 องคพระผูเปนเจา องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศวา 

"เจาถือดีอยางไร  
  จึงบังอาจกดขี่ประชากรของเราและบดขยี้ผูยากไร" 
16 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "หญิงแหงศิโยน หยิ่งผยอง  
เดินชูคอ  
 ทําตาชมอยชมาย   
 ทาทางนวยนาด   
 กําไลขอเทาสงเสียงกรุงกริ๋ง 
17 ฉะนั้นองคพระผูเปนเจาจะทําใหศีรษะของหญิงแหงศิโยน 
เปนชันนะตุ   
 พระองคจะทําใหพวกนางศีรษะลาน 



 18ในวันนั้นองคพระผูเปนเจาจะฉวยเอาเครื่องประดับอันวิจิ
ตรงดงามของพวกนางไปเสีย คือ กําไล เครื่อง ประดับศีรษะ 
สรอยคอรูปวงเดือน 19ตุมหู สรอยขอมือ ผาคลุมหนา 
20ชุดประดับเรือนผม กําไลขอเทา สายสะพาย ขวดน้ําอบ  น้ําหอม 
21แ ห ว น  หวงจมูก 22ชุดออกงาน เสื้อก๊ัก เสื้อคลุม 
กระเปาถือ23กระจก เสื้อผาลินิน รัดเกลาและผาคลุมไหล 
24 แทนกลิ่นหอมกรุนจะมีกลิ่นเหม็นคลุง  
 แทนสายสะพาย จะใชเชือก  
 แทนทรงผมที่ตกแตงอยางดีจะมีหัวลาน  
 แทนเสื้อผาอยางดีก็คือชุดผากระสอบ   
 แทนความงดงามกลับมีแตความขายหนา 
25 ชายแหงศิโยนจะลมลงดวยคมดาบ  
 นักรบจะตายในสงคราม 
26 ประตูตางๆของศิโยนจะร่ําไหคร่ําครวญ   
 ศิโยนจะราบกับพื้นอยางสิ้นเนื้อประดาตัว 
 
 
4 ในวันนั้น หญิงเจ็ดคนจะยื้อยุดชายคนเดียว กลาววา 
"เราจะหาเลี้ยงตัวเอง  ขอแตเพียงใหเราใชนามสกุลของคุณ 
ชวยลบลางความอัปยศใหเราดวยเถิด" 
ก่ิงขององคพระผูเปนเจา+ 
 2ในวันนั้นเชื้อสายขององคพระผูเปนเจา+จะงดงามและเปย
มราศี 
ผลแหงดินแดนนั้นจะเปนเกียรติสิริและความภาคภูมิของชนหยิบมื
อที่เหลือแหงอิสราเอล  
3เขาจะเรียกขานบรรดาผูท่ีคงอยูในศิโยนในเยรูซาเล็มวา 



วิสุทธิชน คือทุกคนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนพลเมืองเยรูซาเล็ม 
4องคพระผูเปนเจาจะทรงชําระลางมลทินของเหลาธิดาแหงศิโยน 
จะทรงชําระคราบโลหิตจากเยรูซาเล็มโดยวิญญาณแหงไฟและกา
รพิพากษา  5จากนั้นองคพระผูเปนเจา+จ ะ ท ร ง สราง 
หมอกควันยามกลางวันเหนือภูเขาศิโยนและบรรดาผูชุมนุม ณ 
ท่ีนั้น สวนคํ่าคืนจะมีเปลวไฟลุกโชติชวง เหนือทั้งหมดคือ 
พระสิริของพระเจาดังเพดานฟา 6เปนรมเงา 
กําบังความรอนระอุยามกลางวันและเปนท่ีปกปองพักพิงจากพายุแ
ล ะ ฝ น  
 
บทเพลงสวนองุน 
5 ขาพเจาจะขับรองบทเพลงแดผูเปนท่ีรักของขาพเจา  
 เก่ียวกับสวนองุนของเขา  
 ท่ีรักของขาพเจามีสวนองุนแปลงหนึ่งบนไหลเขาอันอุดมสม
บูรณ 
2 เขาไถที่ กําจัดกรวดหิน และปลูกองุนพันธุเยี่ยม  
 เขาสรางหอยามและสกัดบอย่ําองุน 

จากนั้นเขารอคอยผลเก็บเก่ียว  
 แตกลับไดองุนเปรี้ยว 
3 "โอ ชาวเยรูซาเล็มและชนยูดาห 
 ชวยตัดสินความระหวางเรากับสวนองุนของเรา 
4 เราจะทําอะไรอีกบางเพื่อสวนองุนของเรา  
 เราหวังผลองุนท่ีดี กลับกลายเปนองุนเปรี้ยว 
5 จะบอกใหวาจะทําอะไรกับสวนองุน 
 เราจะรื้อรั้วลงและทําลายมันเสีย 
 เ ร า จ ะ ท ล า ย ก ำ แ พ ง ล ง   



 และมันจะถูกเหยียบย่ํา 
6 เราจะทิ้งใหเริศราง ไมลิดก่ิงหรือพรวนดินให  
 ปลอยใหหนามงอกรกเรื้อไปหมด  

เราจะสั่งเมฆไมใหสงฝนมารดมันอีกตอไป" 
7
 สวนองุนแหงองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์คือวงศวานอิสราเอ
ล    
 ชนยูดาหคือสวนที่ทรงปติชื่นชม  
 พระองคทรงคาดหมายความยุติธรรม 
 กลับเห็นการนองเลือด  
 ทรงคาดหวังความชอบธรรม 
กลับไดยินเสียงโหยไหรองทุกข 
วิบัติและโทษทัณฑ 
8 วิบัติแกเจาผูเพิ่มบานเขากับบาน 
 เพิ่มท่ีนาเขากับที่นา จนไมมีท่ีเหลือ 
และเจาก็ตองอยูโดดเด่ียวในดินแดน 
9 ขาพเจาไดยินองคพระผูเปนเจา+ผูทรงฤทธิ์ประกาศวา  
 "แนทีเดียว  บานใหญๆจะเริศราง  
 คฤหาสนงดงามจะไรผูอยูอาศัย 
10 สวนองุนสิบๆไรจะผลิตเหลาองุนไดไมก่ีลิตร 
 เมล็ดพืชหนึ่งถังจะไดผลเพียงหนึ่งในสิบ" 
11 วิบัติแกบรรดาผูท่ีลุกขึ้นแตเชาตรู 
 เพื่อไปดื่มสุราเฉื่อยแฉะและเมาหยําเปจนดึกด่ืน 
12 ใ นงานเลี้ยง เขาจัดใหมีพิณใหญ 
 พิณเขาคู รํามะนา ขลุย และเหลาองุน  



 แตไมไยดีสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงทํา 
ไมเคารพนับถือพระราชกิจของพระองค 
13 ฉะนั้นประชากรของเราจะตกเปนเชลย
 เพราะขาดความเขาใจ  
 พวกเจาใหญนายโตจะตายเพราะความหิว  
 สวนมวลชนก็แหงระโห ย เ พ ร า ะ ค ว า ม ก ร ะ ห
า ย  
14 หลุมฝงศพจึงขยายทองของมัน 
อาปากกวางกลืนกินท้ังผูใหญผูนอย  
 ท้ังผูทะเลาะวิวาทและผูสนุกเฮฮา 
15 มนุษยจึงตกต่ําลง และมนุษยชาติถูกปราบใหตกต่ําลง 

ผูหยิ่งผยองถูกปราบใหตกต่ํา 
16 แตองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์จะเปนท่ีเทิดทูนยกยอง 

เนื่องดวยความยุติธรรมของพระองค     
 และพระเจาผูบริสุทธิ์จะแสดงวาพระองคบริสุทธิ์  

โดยความชอบธรรมของพระองค 
17 แลวแกะจะกินหญาเหมือนอยูในทุงหญาของตัวเอง  
 ลูกแกะจะกินอาหารในกองซากปรักหักพังของคนร่ํารวย 
18 วิบัติแกผูใชเลหเหลี่ยมลากดึงบาปชั่ว  
 เหมือนใชเชือกลากดึงเกวียน 
19 วิบัติแกผูท่ีกลาววา "พระเจา เร็วๆหนอย 
 รีบทําการไวๆ เราจะไดเห็น มาเร็วๆเถิด     
 ขอใหแผนการขององคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลมาถึง  
เราจะไดรู" 
20 วิบัติแกผูท่ีชั่วก็วาดี  ดีกลับวาชั่ว  
 ท่ีมืดวาสวาง  ที่สวางกลับวามืด  



 ท่ีขมวาหวาน  ที่หวานกลับวาขม 
21 วิบัติแกผูท่ีทึกทักวาตนเองฉลาด 
 หลักแหลมในสายตาของตนเอง 
22 วิบัติแกผูท่ีอวดเกงในเรื่องด่ืมสุรา 
 และเปนผูชนะเลิศในการผสมเหลา 
23 ผูปลอยตัวคนทําผิดเพื่อสินบน  
 และไมยอมใหความยุติธรรมแกผูบริสุทธิ์ 
24 ฉะนั้นเหมือนไฟเผาฟาง และหญาแหงลุกมอดไปในไฟ  
 รากของเขาทั้งหลายจะเปอยเนาและดอกของเขาจะปลิวไปเ
หมือนธุลี  
 เพราะเขาละทิ้งบทบัญญัติขององคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
 และลบหลูพระวจนะขององคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล 
25
 ฉะนั้นพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+จึงเผาผลาญประชา
ก ร ข องพระองค  
 พระหัตถของพระองคเง้ือขึ้นและฟาดเขา 
 ภูเขาท้ังหลายสะเทือนสะทาน 
 ซากศพเหมือนกองขยะกลางถนน 
 ถึงขนาดนี้แลวพระพิโรธของพระเจาก็ยังไมหันเห  
 พระหัตถของพระองคยังทรงเง้ือพระหัตถคางอยู 
26 ทรงชูธงใหสัญญาณแกประชาชาติ ไกลโพนท้ังหลาย  
 ทรงผิวปากเรียกบรรดาผูท่ีอยูสุดโลก   
 พวกเขาโลดแลนมาอยางรวดเร็ว 
27 ไมมีสักคนท่ีออนลา 
 หรือสะดุดลม  
 ไมมีท่ีซึมเซาหรือหลับไหล เขาคาดเข็มขัดทะมัดทะแมง  



 สายรัดรองเทาไมมีขาดปริ 
28 ลูกศรของเขาคมกริบ คันธนูของเขาโกงไว  
 ประกายแวบวาบจากเกือกมาของเขา  
 แ ล ะ ลอรถรบของเขาสงเสียงกึกกองราวพายุ 
29 เสียงคํารามของเขาเหมือนราชสีห เหมือนสิงหหนุม 
 เขาสงเสียงรองขณะตะครุบเหยื่อ  
 และลากทึ้งไปโดยไมมีใครเขาชวย 
30 ในวันนั้นเขาทั้งหลายจะคํารามเขาใสเหยื่อ 
เหมือนเสียงทะเลคํารน 
 และเมื่อใครมองดูดินแดนนั้นจะเห็น 
 ความมืดและความทุกขโศก  
 แมแตแสงสวางก็ถูกเมฆบดบัง 
 
พระเจาทรงเรยีกอสิยาห 
6 ในปท่ีกษัตริยอุสซียาหสิ้นพระชนม 
ขาพเจาเห็นองคพระผูเปนเจาประทับบนบัลลังกสูงสงและเปนท่ีเทิด
ทูน  ชายฉลองพระองคปก คลุมท่ัวพระวิหาร 
2เหนือพระองคมีเสราฟม(ทูตสวรรค) แตละองคมีหกปก 
สองปกปกหนา สองปกปกเทาและบินไปมาดวยสองปก 
3ตางรองขานรับตอๆกันวา  
 "บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ บริสุทธิ์สูงสง  
 ท่ัวโลกเต็มไปดวยพระสิริของพระองค" 
4เสียงของทูตสวรรคเหลานี้ทําใหเสาประตู 
และธรณีประตูสั่นคลอน ควันปกคลุมท่ัวพระวิหาร 
 5ขาพเจาจงึรองวา "แยแลว! ขาพเจาพินาศแลว! 
เพราะขาพเจามีริมฝปากไมสะอาด 



และใชชีวิตในหมูชนชาติซ่ึงมีปากไมสะอาด 
และตาขาพเจาไดเห็นองคจอมราชัน องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์" 
 6แลวเสราฟมองคหนึ่งบินมายังขาพเจา 
ในมือมีถานลุกโชนซ่ึงใชคีมคีบมาจากแทนบูชา 
7ทูตสวรรคองคนั้นใชถานแตะริมฝปากขาพเจา พลางกลาววา 
"ดูเถิด ถานนี้แตะริมฝปากเจาแลว มลทินของเจาถูกลบไป 
และความผิดบาปของเจาไดรับการอภัยแลว" 
 8แลวขาพเจาไดยินพระสุรเสียงขององคพระผูเปนเจาตรัสวา 
"เราจะใชผูใดไป ใครจะไปเพื่อ*(หรือ แทน)เ ร า " 
ขาพเจากราบทูลวา "ขาพระองคอยูนี่ ขอทรงใชขาพระองคไปเถิด" 
9องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "จงไปบอกชนชาตินี้วา  
 'ฟงแลวฟงเลาแตไมเคยเขาใจ 
 ดูแลวดูเลาแตไมเคยประจักษ' 
10 จงทําใหจิตใจของชนชาตินี้แข็งกระดาง 
ปดหูปดตาของเขาเสีย  
 ไมเชนนั้นแลวเขาคงจะเห็นดวยตา 
 ไดยินดวยหู เขาใจ หันกลับมา  
 และไดรับการรักษาใหหาย" 
 11ขาพเจากราบทูลวา "พระองคเจาขา จะอีกนานเพียงไร?" 
พระองคตรัสตอบวา   
 "จนกระทั่งนครตางๆอยูในสภาพปรักหักพัง ไมมีผูอยูอาศัย  
 บานเรือนถูกท้ิงราง  
 ทองทุงถูกเหยียบย่ําทําลาย 
12 ตราบจนองคพระผูเปนเจา+สงทุกๆคนไปแดนไกลโพน  
 และแผนดินถูกท้ิงรางอยางสิ้นเชิง 
13 และถึงเหลือคนหนึ่งสวนสิบอยูในดินแดน มันก็ยังเริศราง  



 แตดังตนสนตนโอก เมื่อถูกโคนยังเหลือตอฉันใด  
 จะมีเมล็ดบริสุทธิ์ไวเปนพันธุในดินแดนนั้น" 
             
หมายสาํคญัแหงอิมมานูเอล 
7 ในรัชกาลกษัตริยอาหัสแหงยูดาห 
โอรสของโยธามซึ่งเปนโอรสของอุสซียาห กษัตริยเรซีนแหงอารัม 
และกษัตริยเปคาหแหงอิสราเอล โอรสของเรมาลิยาห 
กรีธาทัพมาโจมตีเยรูซาเล็ม แตยึดเมืองไมได 
 2เมื่อขาวมาถึงราชวงศแหงดาวิดวา 
"อารัมรวมพันธมิตรกับเอฟราอิม" ทั้งอาหัสและราษฎรก็หวาดหวั่น  
ดังตนไมในปาสั่นสะทานกลางพายุ 
 3แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับอิสยาหวา "เจากับ 
เชอารยาชูบ*บุตรของเจา จงออกไปพบ 
อาหัสท่ีปลายทอน้ําของอางเก็บน้ําบน บน 
ทางท่ีจะไปลานซักฟอ ก  4จงบอกเขาใหระวัง นิ่งสงบ 
ไมตองวิตกกังวล 
อยาใจเสียเนื่องดวยดุนฟนท่ีกําลังจะมอดทั้งสองนี้ 
คือดวยโทโสเกรี้ยวกราดของเรซีนแหงอารัมและบุตร 
ของเรมาลิยาห 5อารัม เอฟราอิม 
และบุตรของเรมาลิยาหคบคิดกันทําลายลางเจา พูดกันวา 
6'ใหเราบุกยูดาห ยึดดินแดนมาแบงกัน 
แหละตั้งบุตรของทาเบเอลขึ้นเปนกษัตริย ปกครองที่นี้' 
7 แตองคพระผูเปนเจา+สูงสุดตรัสวา  
 'จะไมเปนไปเชนนั้นจะไมเกิดขึ้น 
8 ดวยวาหัวของอารัมคือดามัสกัส  
 แ ล ะ หัวของดามัสกัสคือเรซีนเทานั้น  



 ภายในหกสิบหาป เอฟราอิมก็เชนกัน  
 จะถูกบดขยี้ไมเหลือเปนชนชาติ 
9 หัวของเอฟราอิมคือสะมาเรีย  
 แ ล ะ หัวของสะมาเรียก็เปนแคบุตรของเรมาลิยาห   
 หากเจาไมตั้งม่ันในความเชื่อ  
 ก็ไมอาจตั้งอยูไดเลย'" 
 10อีกครั้งหนึ่งองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับอาหัสวา 
11"จงขอหมายสําคัญจากองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
จ ะ ใ น ที่ลึกท่ีสุดหรือในที่สูงท่ีสุดก็ได" 
 12แตอาหัสตรัสวา "เราจะไมทูลขอ 
เราจะไมทดลององคพระผูเปนเจา+" 13อิสยาหกลาววา 
"วงศวานแหงดาวิดฟงเถิด ยั่วความอดทนของมนุษยยังไมพอหรือ 
จึงจะยั่วความอดกลั้นพระทัยของพระเจาดวย 
14ฉะนั้นองคพระผูเปนเจาเองจะประทานหมายสําคัญแกทานคือห
ญิงพรหมจารีจะตั้งครรภและคลอดบุตรชาย 
บุตรนั้นจะไดชื่อวาอิมมานุเอล* (แปลวาพระเจาทรงอยูกับเรา) 
15เขาจะกินครีมขน และน้ําผึ้ง  เมื่อโตพอจะทิ้งสิ่งผิด 
เลือกเอาสิ่งถูก 16แตกอนที่เด็กนั้นจะรูความ 
ดินแดนของกษัตริยสององคท่ีทานกลัวนั้นจะถูกท้ิงราง 
17องคพระผูเปนเจา+จะทรงนําวาระซึ่งไมมีใดเหมือน  
นับตั้งแตเอฟราอิมแยกไปจากยูดาห 
คือพระองคจะทรงนํากษัตริยแหงอัสซีเรียมายังทานและมายังเหลา
ประชากรและวงศวานแหงบิดาของทาน" 
 18ในวันนั้นองคพระผูเปนเจา+จะทรงผิวปากเรียกแมลง 
จากธารน้ําไกลโพนของอียิปต และฝูงผึ้งจากอัสซีเรียมา 
19พวกเขาจะมารวมตัว กันอยูท่ีหวยลึกชันและในโพรงหิน 



เหนือพุมหนามและที่ตาน้ําทุกแหง 
20ในวันนั้นองคพระผูเปนเจาจะทรงใชใบมีดโกนนี้คือชาวอัสซีเรีย 
ซ่ึงทานจางมาจากฟากขางโนนของแมน้ํายูเฟรติสนั้น ถากโกนผม 
ขนหนาแขง และหนวดเคราของทาน 
21ในวันนั้นชายคนหนึ่งจะเลี้ยงวัวสาวหนึ่งตัวกับแพะสองตัวไว 
22เนื่องจากมันใหน้ํานมมาก เขาจะมีครีมขนกิน 
คนทั้งปวงที่เหลืออยูในดินแดนนั้นจะกินครีมขนและน้ําผึ้ง  
 23ในครั้งนั้นทุกแหงซ่ึงมีสวนองุนพันขนัด 
มูลคาพันเชเคลจะมีแตพงหนาม 24คนจะถือหนาไมลูกธนูไปที่นั่น 
เพราะทั้งดินแดนปกคลุมดวยหนาม 25เนินเขาตางๆ 
ซ่ึงเดิมใชจอบเสียมขุดพรวนดินเพื่อเพาะปลูก จะ 
ไมมีใครกลาไปที่นั่นเพราะกลัวหนาม 
จะกลายเปนท่ีปลอยฝูงวัวและเปนท่ีใหแกะย่ําไปมา" 
 
อสัซีเรียเครือ่งมือทีอ่งคพระผูเปนเจา+ทรงใช 
8 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา 
"จงเอามวนหนังสือแผนใหญมาและใชปากกาธรรมดาเขียนลงไปว
า มาเฮอรชาลาลหัธบัส* (แปลวา เรงลงมือปลน 
รีบรุดไปยังของที่ริบมา) 2และเราจะเรียกปุโรหิตอูรียาหกับ 
เศคาริยาหบุตรเยเบเรคิยาหใหเปนพยานที่เชื่อถือได" 
 3แลวขาพเจาก็เขาหาผูเผยพระวจนะหญิง 
นางจึงตั้งครรภและคลอดบุตรชาย 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา 
"จงตั้งชื่อเขาวามาเฮอรชาลัลฮชับาส  
4กอนที่เด็กจะเรียกพอแมเปนกษัตริยแหงอัสซีเรียจะริบทรัพยสมบั
ติของ ดามัสกัสและสะมาเรียไป" 



 5องคพระผูเปนเจา+ต รัสกับขาพเจาอีกวา 
6 "เนื่องจากชนชาตินี้ปฏิเสธน้ําแหงชิโลอาห  ซ่ึงไหลเอื่อยๆ  
 ไปชื่นชมเรซีนและบุตรของเรมาลิยาห 
7
 ฉะนั้นองคพระผูเปนเจาจะใชกระแสน้ําอันหลากเชี่ยวของยูเ
ฟรติส 
 มาทวมมิดพวกเขา คือกษัตริยแหงอัสซีเรียกับกองทัพมหึมา  
 กระแสน้ํานั้นจะทวมมิดทุกชองทางลนทุกตลิ่ง   
8 และกวาดเขามาในยูดาหดินแดนของเจา  
 โอ อิมมานุเอลเอย  ทวมมิดยูดาหจนสุดเขตแดน" 
9 ประชาชาติท้ังหลาย โหรองออกศึกไปเถิด 
 และถูกบดขยี้   
 ดินแดนไกลโพนท้ังปวง จงฟง  
 เตรียมทําศึกเถิด และถูกบดขยี้  
 เตรียมทําศึกเถิดและถูกบดขยี้ 
10 วางแผนกลยุทธไปเถิด  
 แตมันจะกลับตาลปตร  
 ดําเนินตามแผนเถิด แตจะไปไมรอด  
 เพราะพระเจาทรงอยูกับเรา" 
จงยําเกรงพระเจา 
 11องคพระผูเปนเจา+ทรงเตือนขาพเจาอยางเขมงวด 
มิใหดําเนินตามวิถีทางของชนชาตินี้ พระองคตรัสวา  
12 "ทุกสิ่งท่ีชนชาติเหลานี้เรียกวาการคิดคดทรยศ  
 เจาอยาเรียกวาการคิดคดทรยศ    
 อยากลัวสิ่งท่ีเขากลัว อยาหวาดหวั่น   
13 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์คือผูท่ีเจาจงเทิดทูนสูงสง   



 พระองคคือผูท่ีเจาจงนอบนอมยําเกรง 
14 พระองคจะทรงเปนสถานศักด์ิสิทธิ์  
 แตสําหรับวงศวานท้ังคูของอิสร า เ อ ล   
 พระองคจะทรงเปนหินสะดุดของพวกเขา    
 เปนศิลาซ่ึงทําใหพวกเขาลมคว่ํา  
 และเปนกับดักหลุมพรางสําหรับชาวเยรูซาเล็ม 
15 หลายคนจะสะดุดลมลง และแหลกสลาย     
 จะติดกับและถูกดักเอาไว" 
16 จงมัดคํายืนยันเขาไวดวยกัน  
 และประทับตราบทบัญญัติในหมูสาวกของขาพเจา 
17 ขาพเจาจะรอคอยองคพระผูเปนเจา+ 
 ผูทรงซอนพระพักตรเสียจากวงศวานแหงยาโคบ  
 ขาพเจาจะพึ่งพิงพระองค 
 18ขาพเจาและบุตรที่องคพระผูเปนเจา+ประทานใหอยูนี่แลว 
เราคือหมายสําคัญและสัญลักษณ 
ในอิสราเอลจากองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ผูประทับบนภูเขาศิโยน 
 19เมื่อคนบอกใหทานไปหาพอมดและรางทรง 
ซ่ึงกระซิบกระซาบบนพึมพํา 
ประชาชาติไมควรทูลถามพระเจาของตนหรือ? 
เหตุไฉนไปหารือกับคนตายเพื่อคนเปน? 
20ไปคนดูบทบัญญัติและคํายืนยัน หากพวกเขาไมไดพูดตามนี้ 
ก็ไมไดมีแสงสวางแหงอรุณอยูเลย 
21พวกเขาจะซัดเซพเนจรไปอยางทุกขลําเค็ญและหิวโหย 
เม่ือกันดารอาหารเขาจะเดือดดาลคลุมคลั่ง เงยหนาขึ้นฟา 
แชงดากษัตริยและพระเจาของตน 22เขาจะมองไปยังผืนแผนดิน 



และพบแตความทุกขลําเค็ญ ความมืดมน ความหมนหมองกลัดกลุม 
และเขาจะถูกผลักเขาสูความมืดมิด 
 
ทารกผูหนึง่เกิดมาเพือ่เรา  
9 อยางไรก็ตามผูทุกขลําเค็ญจะไมหมนหมองอีกตอไป 
ในอดีตพระเจาทรงปราบดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี 
แตในอนาคตพระองคจะทรงเชิดชูกาลิลีแหงนานาประเทศ  
บนเสนทางสูทะเลเลียบแมน้ําจอรแดน 
2 ประชากรผูเดินอยูในความมืดจะเห็นแสงสวางยิ่งใหญ  
 สองสวางแกบรรดาผูอาศัยในดินแดนแหงรมเงาของความต
า ย  
3 พระเจาทรงขยายชนชาติ  
 และเพิ่มพูนความปติยินดีของเขาทั้งหลาย    
 เขาชื่นชมโสมนัสตอเบ้ืองพระพักตรพระองค     
 เหมือนผูท่ีเริงรื่นชื่นบานยามเก็บเก่ียวหรือแบงของเชลย 
4 ดวยวาเชนเดียวกับวันแหงความพายแพของมิเดียน  
 พ ระองคทรงบดขยี้แอกที่จําจองประชากรของพระองค  
 คานที่พวกเขาตองแบกหาม  
 ไมตะบองของผูท่ีกดขี่ขมเหงเขา 
5 รองเทาทุกคูของนักรบซ่ึงใชในสงคราม   

และเสื้อผาท่ีโชกเลือด 
 จะถูกเผาไฟเหมือนเชื้อเพลิง 
6 ดวยมีทารกผูหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา  
 ทรงโปรดประทานบุตรคนหนึ่งแกเ ร า  
 การปกครองจะอยู ณ บาของบุคคลนั้น 
 และผูนั้นจะไดรับการขนานนามวา  



 "องคท่ีปรึกษามหัศจรรย พระเจาทรงฤทธิ์ 
 พระบิดานิรันดร องคสันติราช" 
7 สันติสุขและการปกครองของบุคคลนั้น 
จะรุงเรืองทวีไมสิ้นสุด   
  
 พระองคจะทรงครอบครองเหนือบัลลังกและอาณาจักรของด
าวิด   
 ทรงสถาปนาและผดุงไว ดวยความยุติธรรม 
แ ล ะ ค ว า ม ช อ บ ธ ร ร ม   
 ตั้งแตวาระนั้นตราบนิรันดร   
 ความกระตือรือรนแหงองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์  

จะทรงกระทําการนี้ใหสําเร็จ    
องคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธตออิสราเอล 
8 มีพระดํารัสขององคพระผูเปนเจาเก่ียวกับ ย า โ ค บ   
 วาดวยสิ่งท่ีจะเกิดแกอิสราเอล 
9 ประชากรท้ังปวงจะรู  
 คือเอฟราอิมและชาวสะมาเรียท้ังหลาย  
 ซ่ึงกลาวอยางเยอหยิ่ง ดวยใจอหังการวา 
10 "อิฐทลายลงก็จริง แตเราจะสรางขึ้นใหมดวยหินสกัดแลว  
 ตนมะเดื่อโคนลงก็จริง แตเราจะแทนท่ีดวยตนสีดาร" 
11
 แตทวาองคพระผูเปนเจา+จะทรงเสริมกําลังศัตรูของเรซีนขึ้น
มาสูกับเขาทั้งหลาย  
 และทรงกระตุนศัตรูของพวกเขา 
12 ชาวอารัมจากตะวันออก และชาวฟลิสเตียจากตะวันตก   
 อาปากกวางกลืนอิสราเอลเสีย  



 ถึงขนาดนี้แลวพระพิโรธของพระเจายังไมหันเห  
 พระหัตถของพระองคยังคงเง้ือพระหัตถคางอยู 
13 แตเหลาประชากรก็ยังไมยอมหันกลับ 
 มาหาพระองคผูทรงลงโทษพวกเขา  
 ไมยอมแสวงหาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
14
 ฉะนั้นภายในวันเดียวองคพระผูเปนเจา+จะทรงตัดท้ังหัวและ
หางจากอิสราเอล  
 ท้ังปาลมและตนออ 
15 หัวคือผูอาวุโสและคนใหญคนโต  
 หางคือผูเผยพระวจนะที่โกหกพกลม 
16 บรรดาผูนําก็นําไปผิดทาง  
 และบรรดาผูตามก็หลงเตลิด 
17 ฉะนั้นองคพระผูเปนเจาจะไมทรงชื่นชอบคนหนุมฉกรรจ  
 หรือเอ็นดูสงสารหญิงมายกับลูกกําพรา  
 เพราะทุกคนลวนชั่วชาอธรรม   
 ทุกปากลวนพูดชั่ว  
 ถึงขนาดนี้แลวพระพิโรธของพระเจาก็ยังไมหันเห  
 พระหัตถของพระองคยังคงเง้ือคางอยู 
18
 ความชั่วยอมเสมือนไฟเผาผลาญหนามใหญหนามยอยทั้งป
ว ง   
 ทําใหปาท้ังปาลุกไหม สงควันโขมง 
19
  ้ืแผนดินจะถูกเผาผลาญโดยพระพิโรธแหงองคพระผูเปนเจา
+ทรงฤทธิ์  



 ประชากรจะเปนเชื้อเพลิง  
 ไมมีใครไวชีวิตพี่นองของตน 
20 เขาทั้งหลายจะเขมือบทางขวา  แตก็ยังหิวโหยตามเดิม  
 กินไปทางซายก็ยังไมอิ่ม  
 ตางก็กินเนื้อลูกหลานของตนเอง 
21 มนัสเสหกัดกินเอฟราอิม  
 เอฟราอิมกินมนัสเสห 
 และทั้งสองหันมาเลนงานยูดาห 
 ถึงขนาดนี้แลวพระพิโรธของพระเจาก็ยังไมหันเห  
 พระหัตถของพระองคยังคงเง้ือคางอยู 
 
10 วิบัติแกบรรดาผูออกกฎหมายอันไมเปนธรรม  
 วิบัติแกผูท่ีออกคําสั่งกดข่ีขมเหง 
2 ริดรอนสิทธิของผูยากไร  
และไมใหความยุติธรรมแกประชากรผูถูกขมเหงของเรา 
 ทําใหหญิงมายตกเปนเหยื่อ และลูกกําพราถูกปลน 
3 เ จาท้ังหลายจะทําอยางไรในวันลงทัณฑ  

เม่ือภัยพิบัติมาจากแดนไกล?  
 เจาจะหนีไปพึ่งใคร?  
 เจาจะเอาทรัพยสมบัติไปทิ้งไวท่ีไหน? 
4 ไมมีอะไรเหลือหลอ นอกจากตองไป 
 คุดคูอยูในหมูเชลย หรือไมก็ลมลงในหมูผูถูกฆา  
 ถึงขนาดนี้แลวพระพิโรธของพระเจาก็ยังไมหันเห   
 พระหัตถของพระองคยังคงเง้ือคางอยู 
อัสซีเรียก็จะถูกตัดสินโทษดวย 
5 (พระเจาตรัสวา) "วิบัติแกอัสซีเรีย ไมเรียวของเรา  



 ซ่ึงเปนผูถือกระบองลงทัณฑของเรา 
6 เราสงอัสซีเรียไปปราบชนชาติอธรรม  
 ไปเลนงานชนชาติท่ียั่วโทสะเรา  
 ใหไปปลนริบทรัพยสินและเหยียบย่ําเขา  

ดังย่ําโคลนในถนน 
7 แตเขามิไดตั้งใจเชนนั้น ไมไดคิดตามนั้น 

เปาหมายของเขาคือ  ผลาญทําลายหลายชนชาติใหดับสูญ 
8 เขากลาววา 'แมทัพของเราลวนแตเปนกษัตริยมิใชหรือ? 
9 คาลโนไมไดเหมือนคารเคมิชหรอกหรือ?  
 ฮามัทก็เหมือนอารปด 
 และสะมาเรียเหมือนดามัสกัสมิใชหรือ? 
10 เชนเดียวกับที่เรายึดบรรดาอาณาจักร 
  ซ่ึงนับถือรูปเคารพอันยิ่งใหญกวา 
  ของเยรูซาเล็มและสะมาเรีย 
11 เราจะไมจัดการกับเยรูซาเล็มและรูปเคารพตางๆ 
 ดังท่ีเราทํากับสะมาเรียและรูปเคารพของพวกเขาหรือ?'" 
 12เมื่อองคพระผูเปนเจาทรงจัดการกับภูเขาศิโยนและเยรูซา
เล็มเรียบรอยแลว พระองคจะตรัสวา 
"เราจะลงโทษกษัตริยอัสซีเรียเนื่องดวยใจเยอหยิ่งอหังการและทา
ทียโสโอหังของเขา   13เพราะเขาคุยอวดวา  
 'เราทําการนี้ดวยน้ํามือของเรา  
  และดวยสติปญญาของเรา เพราะเรามีปญญา 
 เรารื้อพรมแดนของประชาชาติตางๆ  
 ปลนสะดมทรัพยสมบัติของเขา 
 เฉกเชนผูพิชิต เราปราบบรรดากษัตริยของพวกเขา 
14 เหมือนคนเอื้อมไปที่รังนก  



 เราฉกชิงทรัพยสมบัติของประชาชาติตางๆ 
 เรารวบรวมประเทศทั้งปวง 
 เหมือนคนเก็บไขท่ีถูกท้ิงไว 
 ไมมีหนาไหนกลาขยับปก    
 หรือปริปากรองจิ๊บจาบ'" 
15 ขวานจะยกตนขึ้นขมผูใชมันหรือ?  
 เลื่อยจะอวดเบงทับถมผูเลื่อยหรือ  
 ราวกับวาไมตะพดจะแกวงใสผูใชมัน 
 หรือไมตะบองกวัดไกวใสผูซ่ึงมิใชทอนไม! 
16 ฉะนั้นองคพระผูเปนเจาคือองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์  
 จะสงภัยพิบัติอันลางผลาญมาเหนือนักรบอหังการของ เ ข
า   
 มีไฟไหมลุกโชติชวงภายใตความจองหองพองขนของพวกเ
ข า  
17 ดวงประทีปแหงอิสราเอลจะเปนไฟ 
 องคบริสุทธิ์นั้นคือเปลวเพลิง  
 ซ่ึงเผาผลาญหนามใหญ 
 หนามยอยของเขาวอดสิ้นภายในวันเดียว 
18 ปาอันมโหฬารและทองทุงอุดมสมบูรณ 
 ของเขาจะถูกทําลายสูญสิ้น   
 เหมือนคนปวยท่ีชีวิตถูกกัดกรอนไป 
19 ตนไมในหปาของเขาจะเหลืออยูนอยนิด 
 ขนาดเด็กยังเขียนตัวเลขจํานวนได 
ชนหยิบมือที่เหลือแหงอิสราเอล 
20 ในวันนั้นชนหยิบมือที่เหลือแหงอิสราเอล  
 คือวงศวานของยาโคบซึ่งรอดชีวิต 



 จะไมพึ่งผูนั้นซ่ึงปราบพวกตนลง 
 แตจะพึ่งพิงองคพระผูเปนเจา+องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลอยาง
จริงจัง 
21 คนท่ีเหลืออยู คนแหงยาโคบที่เหลือ 

รอดจะกลับมาหาพระเจาทรงฤทธิ์ 
22 โอ อิสราเอลเอย 
ถึงแมประชากรของเจาจะมากมายเหมือนทรายริมทะเล  
 ก็จะมีเพียงหยิบมือเดียวที่กลับมา  
 หายนะครั้งนี้ถูกกําหนดไวแลว   
 อยางลนห ล า ม แ ล ะ ช อ บ ธ ร ร ม  
23 องคพระผูเปนเจา 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์นี่แหละจะใชหายนะ 
 ซ่ึงกําหนดไวแลวลงทัณฑดินแดนทั้งหมด 
24 ฉะนั้น องคพระผูเปนเจา องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา  
 "ประชากรของเราในศิโยนเอย  
 อยากลัวชาวอัสซีเรียซ่ึงเอาไมเรียวเฆี่ยน 
 เอาไมตะบองฟาดเจาเหมือนที่อียิปตไดทํา 
25 โทสะของเราที่พลุงขึ้นตอเจาจะยุติลงโดยเร็ว     
 และหันไปทําลายลางพวกเขา" 
26 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์จะใชแสฟาดเขา 
 เหมือนเม่ือทรงปราบชาวมิเดียนที่ศิลาแหงโอเรบ  
 จะทรงยกไมขึ้นฟาดแมน้ําท้ังหลาย 
 เหมือนที่ทรงกระทําในอียิปต 
27
 ในวันนั้นภาระที่พวกเขาวางไวจะถูกยกออกจากบาของพวก
เจา 



 แอกของเขาจะพนจากคอเจา 
 แอกนั้นจะหักเพราะเจาเติบใหญขึ้น 
28 พวกเขาเขามาทางอัยยาท  
 ผานมิโกรน  
 สะสมเสบียงอาวุธท่ีมิคมาช 
29 พวกเขาผานดานมาและพูดกันวาจะตั้ง 
 คายพักแรมที่เกบา  
 รามาหสะทกสะทาน  
 กิเบอาหของซาอูลหนีหาย 
30 รองออกมาเถิด ธิดาแหงกัลลิมเอย  
 ไลชาหจงฟงเถิด  
 อานาโธทที่นาสงสารเอย 
31 มัดเมนาหเตลิดหนี  
 ชาวเกบิมหลบเขาท่ีซอน 
32 ในวันนี้พวกเขาจะหยุดอยูท่ีโนบ  
 จ ะ กําหมัดหราบนภูเขาแหงธิดาของศิโยน  
 ท่ีเนินเขาแหงเยรูซาเล็ม 
33 ดูเถิด องคพระผูเปนเจา 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์จะทรงโคนก่ิง 
 ท้ังหลายดวยฤทธานุภาพ  
 ตนไมสูงตระหงานจะโคนลม  
 ตนท่ีสูงผงาดถูกโคนลงมาราบ 
34 พระองคจะทรงใชขวานฟนปาทึบ  
 เลบานอนจะลมลงตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูทรงฤทธิ์ 
 
ก่ิงจากเจสซี 



11 จากตอของเจสสี หนอหนึ่ง*(หรือ ทายาท)จะงอกขึ้นมา 
จากรากของเขา กิ่งหนึ่ง*(หรือ ทายาท)จะเกิดผล 

2
 พระวิญญาณแหงองคพระผูเปนเจา+จะประทับอยูเหนือทาน
ผูนั้น  
 คือองคพระวิญญาณแหงสติปญญาและความเขาใจ  
 พระวิญญาณแหงคําปรึกษาและอานุภาพ  
 พระวิญญาณแหงความรูและความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
3 ทานผูนั้นจะชื่นชอบความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 

ทานจะไมพิพากษาเพียงตามที่เห็นภายนอก   
 หรือตัดสินตามที่ไดฟง 
4 แตจะตัดสินอยางเที่ยงธรรมเพื่อคนขัดสน  

และลงมติอยางยุติธรรมเพื่อผูยากไร    
 ทานจะฟาดโลกดวยไมเรียวแหงริมฝปากของทาน  
 ทานจะประหารคนชั่วดวยลมปากของทาน 
5 ทานจะใชความเที่ยงธรรมและความสัตยจริงคาดเอวไว 
6 สุนัขปากับลูกแกะจะอาศัยอยูดวยกัน  
 เสือดาวจะนอนเคียงแพะ  
 ลูกวัวและสิงโตจะอยูดวยกัน  
 และเด็กเล็กๆคนหนึ่งจะนําพวกมันท้ังหมด 
7 แมวัวจะกินหญาอยูกับหมี  
 ลูกของมันท้ังสองจะนอนเคียงกัน  
 และสิงโตจะกินหญาเหมือนวัว 
8 ทารกจะเลนอยูใกลรูงูเหา 
 และเด็กเล็กๆยื่นมือแหยเขาไปในรังของงูพิษ 
9  จะไมมีสิ่งใดที่ทํารายหรือทําลายทั่วภูเขาศักด์ิสิทธิ์ของเรา  



 ดวยวาแผนดินโลกจะเต็มไปดวยความรูเรื่ององคพระผูเปนเ
จา+  
 ดังน้ําปกคลุมทะเล 
 10ในวันนั้นรากแหงเจสซีจะชูเดนเปนธงสําหรับมวลประชา
ชาติวิ่งเขามาหา และที่พํานักของทานจะเปยมดวยเกียรติสิริ 
11ในวันนั้นองคพระผูเปนเจาจะทรงยื่นพระหัตถออกเปนครั้งท่ีสอง 
เพื่อรับประชากรของพระองคท่ีเหลืออยูนั้นกลับมาจากอัสซีเรีย  
อียิปตบนและอียิปตลาง จากคูช เอลาม บาบิโลเนีย ฮามัท 
และเกาะทั้งหลาย 
12 พระองคจะทรงชูธงขึ้นเพื่อประชาชาติท้ังหลาย  
 และรวบรวมเชลยอิสราเอลกับชนยูดาหท่ีกระจัดกระจายไป 
 กลับคืนมาจากสี่มุมโลก 
13 ความอิจฉาของเอฟราอิมจะสิ้นไป  
 และบรรดาศัตรูของยูดาหจะถูกกําจัด 
 เอฟราอิมจะเลิกอิจฉายูดาห  
 และยูดาหเลิกกอกวนเอฟราอิม 
14 พวกเขาจะโฉบลงตามลาดเขาฟลิสเตียสูฟากตะวันตก  
 รวมกันปลนสะดมประชาชาตินั้นไปทางตะวันออก  
 จะเลนงานเอโดมและโมอับ  
 ชาวอัมโมนจะยอมแพพวกเขา 
15 องคพระผูเปนเจา+จะทรงบันดาลทางแหงผานอาวของอียิปต  
 ดวยกระแสลมแรงจัดพระองคจะทรงโบกพระหัตถเหนือแม
น้ํายูเฟรติส  
 ทรงแยกมันออกเปนลําธารเจ็ดสายเพื่อผูคนจะเดินลุยขามไป
ได 



16
 จะมีทางหลวงสําหรับชนหยิบมือที่เหลือแหงประชากรของพ
ระองคซ่ึงรอดมาจากอัสซีเรีย 
 เหมือนที่มีทางหลวงสําหรับอิสรา เ อ ล   
 เม่ือเขาท้ังหลายขึ้นมาจากอียิปต 
 
บทเพลงสรรเสริญ              
12 ในวันนั้น ทานจะพูดวา  
 "ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขาพระองคจะสรรเสริญพระองค 
 ถึงแมพระองคพิโรธขาพระองค     
 พระองคจะไมพิโรธ และปลอบโยนขาพระองค 
2 แนนอน พระเจาทรงเปนความรอดของขาพเจา 
 ขาพเจาจะวางใจและไมกลัว  
 องคพระผูเปนเจา+องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพลังและบทเพ
ลงของขาพเจา  
 ทรงเปนความรอดสําหรับขาพเจา" 
3 ทานจะตักน้ําจากบอแหงความรอด 

ดวยความยินดี 
4 ในวันนั้นทานจะกลาววา  
 "จงขอบพระคุณองคพระผูเปนเจา+  
 จงรองทูลออกพระนามของพระองค  
 จงแจงใหหมูประชาชาติทราบถึงสิ่งท่ีทรงกระทํา   
 และประกาศวาพระนามของพระองคเปนท่ีเทิดทูน 
5 จงรองเพลงสดุดีองคพระผูเปนเจา+ 
เพราะพระองคทรงกระทําสิ่งท่ีประเสริฐเลิศ   
 จงประกาศใหท่ัวท้ังโลกทราบถึงเรื่องนี้ 



6 ชนศิโยนเอย  จงโหรองและรองเพลงอยางสุขใจยินดี 
 เพราะองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลผูประทับ  
 ทามกลางพวกทานนั้นยิ่งใหญนัก" 
 
 
ความยอยยับของบาบิโลน 
13 นิมิตเก่ียวกับบาบิโลนซ่ึงอิสยาหบุตร ของอาโมศเห็น 
2 จงชูธงขึ้นเหนือยอดเขาหัวโลน รองเรียกพวกเขา  
 สงสัญญาณใหพวกเขาเขามาทางประตูของบรรดาเจานาย 
3 เราไดออกคําสั่งแกวิสุทธิชนข อ ง เ ร า   
 เราเรียกชุมนุมเหลานักรบ  
 ผูปติยินดีในชัยชนะของเรา ใหเปนผูลบลางโทสะของเรา 
4 ฟงสิ เสียงอึงคนึงบนภูเขาด่ังเสียงมหาชนลนหลาม 
 ฟงสิ 
เสียงครื้นครั่นในหมูอาณาจักรดังเสียงชุมนุมประชาชาติ 
 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์กรีธาทัพมาเพื่อทําศึก 
5 จากดินแดนไกลโพน  
 จากสุดขอบฟา  

องคพระผูเปนเจา+และอาวุธแหงพระพิโรธของพระองค  
   
 เพื่อทําลายดินแดนทั้งดินแดน 
6 จงรองไหเถิดเพราะวันแหงองคพระผูเปนเจา+ใกลเขามาแลว  
 จะมาถึงดังหายนะจากพระผูทรงฤทธิ์ 
7 ฉะนั้นแขนทุกแขนจะออนปวกเปยก 
 หัวใจทุกดวงจะระทดทอ 
8 ความหวาดกลัวจะจูโจมพวกเขา    



 ความปวดราวและทุกขทรมานจะเกาะกุมเขาทั้งหลาย  
 เขาจะทุรนทุรายดังหญิงเจ็บทองใกลคลอด  
 เขาจะมองตากัน  หนาแดงกํ่า 
9 ดูเถิด วันแหงองคพระผูเปนเจา+ใกลเขามาเปนวันหฤโหด  
 วันแหงความกริ้วและพระพิโรธ  
 เพื่อทําใหดินแดนนั้นเริศรางและคนบาปทั้งปวงถูกทําลาย 
10 ดาวฤกษดาวเคราะหท้ังหลายจะไมสองแสง     
 ดวงอาทิตยจะมืดมิด และดวงจันทรจะไมทอแสง 
11 เราจะลงโทษโลกเพราะความชั่วราย  
 ลงโทษคนชั่วเพราะบาปผิดของเขา 
 เราจะยุติความเยอหยิ่งของคนทะนงและความอหังการของค
นอํามหิต 
12 เราจะทําใหมนุษยหายาก 

หายากยิ่งกวาทองคําบริสุทธิ์  
 หายากยิ่งกวาทองคําแหงโอฟร 
13 เชนนั้นแหละเราจะทําใหฟาสวรรคสั่นสะทาน 
 โลกจะกระเด็นจากที่ตั้งของมันโดยพระพิโรธขององคพระผูเ
ปนเจา+ทรงฤทธิ์  
 ในวันแหงพระพิโรธเกรี้ยวกราดของพระองค 
14 แตละคนจะหันกลับไปหาพี่นองรวมชาติ  
เตลิดหนีสูบานเกิดเมืองนอน   
ด่ังละม่ังท่ีถูกลา  
 เหมือนแกะที่ไมมีผูเลี้ยง 
15 ใครที่ถูกจับเปนเชลยจะถูกแทงทะลุ   
 ทุกคนท่ีถูกจับไดจะลมตายดวยดาบ 
16 ลูกเล็กๆของพวกเขาจะถูกจับฟาดจนตายตอหนาตอตา  



 บานของพวกเขาจะถูกปลน และภรรยาจะถูกขมขืน 
17 ดูเถิด เราจะเรงเราชาวมีเดียซ่ึงไมแยแส 
 เรื่องเงินทองนั้น มาตอสูกับพวกเขา 
18 ธนูของเขาจะสังหารหนุมฉกรรจ  
 เขาจะไมปรานีเด็กออนหรือเวทนาสงสารผูเยาว 
19 บาบิโลน มณีแหงนานาอาณาจักร  
 ศักด์ิศรีและความภาคภูมิของชาวบาบิโลน     
 จะถูกพระเจาลมลางเหมือนโสโดมและโกโมราห 
20 ตลอดทุกชั่วอายุจะไมมีใครมาอาศัยอีก 
 ไมมีชาวอาหรับมาตั้งเต็นท  
 ไมมีคนเลี้ยงแกะพาฝูงแกะมาพักอีก 
21 สัตวปาแหงถ่ินทะเลทรายจะนอนอยูท่ีนั่น 
 บานเรือนทั้งหลายจะเต็มไปดวยหมาใน 
 น ก เคาแมวจะอาศัยอยูท่ีนั่น  
 ณ ที่นั้นแพะปาจะโลดเตนไปมา 
22 บรรดาหมาปาไฮยีนาจะเหาหอนอยูในปอมตางๆ  
 เหลาหมาในอยูในปราสาทราชวัง  
วาระกําหนดของมันใกลเขามาแลว ไมมีการยืดเวลาออกไปอีก 
 
 
14 องคพระผูเปนเจา+จะทรงเอ็นดูสงสารยาโคบ    
 พระองคจะทรงเลือกสรรอิสราเอลอีกครั้งหนึ่ง  
 และนําพวกเขากลับมาตั้งถ่ินฐานตามเดิม  
 ชนตางชาติจะมาสมทบ  และรวมกับวงศวานของยาโคบ 
2 ประชาชาติตางๆจะรับและนําพวกเขากลับคืนถ่ิน 
 วงศวานอิสราเอลจะมีประชาชาติตางๆ 



 เปนผูรับใชชายหญิงในแผนดินขององคพระผูเปนเจา+ 
 ผูท่ีจับอิสราเอลเปนเชลยจะตกเปนเชลยของอิสราเอล 
 และอิสราเอลจะปกครองผูท่ีเคยกดขี่ขมเหงตน 
 3ในวันท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงใหเจาพนจากความทุกขทร
ม า น    
ความชุลมุนวุนวายและพันธนาการโหดราย 
4เจาจะเยยหยันกษัตริยแหงบาบิโลนวา  
 'ผูกดขี่ขมเหงก็มาถึงจุดจบแลวหนอ 
 ห ยุดเกรี้ยวกราดแลวซินะ' 
5 องคพระผูเปนเจา+ทรงหักตะบองของคนชั่วราย  
 คทาของผูครอบครอง 
6 ซ่ึงกระหน่ําตีชาติตางๆอยางไมหยุดยั้งดวยแรงโทสะ  
 และปราบนานาประเทศดวยการจูโจมอยางอํามหิต 
7 ทั่วท้ังโลกก็หยุดพักและสงบสุข  
 พวกเขาเปลงเสียงรองเพลง 
8 แมแตตนสนและสีดารแหงเลบานอนก็ปรีด์ิเปรมวา  
 'เดี๋ยวนี้เจาตกต่ําแลว ก็ไมมีคนตัดไมมาโคนเรา' 
9 แ ด น ม ร ณะ ก็ชุลมุนมาตอนรับเจา 
 บรรดาจิตวิญญาณผูจากไปแออัดกันมาทักทายเจา  
 ลวนเปนบรรดาผูนําของโลก  
 กษัตริยแหงนานาประเทศ ลุกขึ้นมาจากบัลลังก 
10 พวกเขารองออกมาเปนเสียงเดียวกันวา  
 'บัดนี้ ทานก็ออนแอเหมือนพวกเรา 
ทานกลับกลายเปนเชนเรา' 
11 ความลําพองของเจาลงหลุมพรอมกับเสียงพิณของเจา  
 หนอนยั้วเยี้ยใตรางของเจาและไสเดือนปกคลุมตัวเจา 



12 โอ ดาวประจํารุง โอรสแหงรุงอรุณ  
 เจารวงลงมาจากฟาสวรรคเสียแลวสิห น า  

เจาถูกเหวี่ยงทิ้งลงมายังโลกเสียแลว  
 เจาผูครั้งหนึ่งเคยปราบประชาชาติตางๆใหตกต่ํา 
13 เจารําพึงอยูในใจวา 'เราจะขึ้นไปยังสวรรค 

เราจะทูนบัลลังกขึ้นเหนือดวงดาราทั้งปวงของพระเจา  
 เราจะนั่งบนบัลลังกท่ีสูงท่ีสุด  
 เราจะครอบครองเหนือภูเขาแหงการชุมนุม   
บนยอดสูงสุดของภูเขาศักด์ิสิทธิ์ 
14 เราจะขึ้นไปเหนือเมฆ  
 เราจะตีเสมอองคพระผูสูงสุด' 
15 แตเจาถูกนําลงมาสูหลุมฝงศพ  
 มาสูหวงเหวลึกตางหาก 
16 บรรดาผูท่ีเห็นเจาก็จองมองดู และใครครวญชะตาของเจาวา  
 'นี่นะหรือคือผูเขยาโลก 
 และทําใหอาณาจักรตางๆสั่นสะทาน 
17 นี่หรือคือผูท่ีทําใหโลกเปนถ่ินทุรกันดาร  
 ผูลมลางนครตางๆ  
 และไมยอมปลอยเชลยกลับคืนถ่ิน' 
18 บรรดากษัตริยชาติตางๆนอน    
 อยูในหลุมฝงศพอยางสมพระเกียรติ 
19 แตรางของเจาถูกเหวี่ยงทิ้งออกมาเหมือนก่ิงไมหัก  
 ถูกทับถมดวยรางของผูถูกฆา ผูตายดวยคมดาบ 
 ผูลงไปสูพื้นหินของเหว 
 ดังศพที่ถูกเหยียบย่ํา    
20 เจาไมไดรับการฝงศพอยางพวกเขา  



 เพราะเจาไดทําลายลางดินแดนของเจา 
 และเขนฆาประชากรของเจา  
 จะไมมีการเอยถึงเชื้อสายของคนชั่วอยางพวกเจาอีก 
21 จงเตรียมที่สําหรับประหารลูกๆของเขา     
 เนื่องดวยความผิดบาปของบรรพบุรุษ  
 พวกเขาไมไดขึ้นมาครอบครองดินแดน  
 ไมไดสรางเมืองบนแผนดินโลก 
22 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศวา 
"เราจะลุกขึ้นมาตอสูพวกเขา  
 เราจะตัดชื่อกับคนที่เหลืออยูท้ังเชื้อสายและวงศวานจากบาบิ
โ ล น " 
 องคพระผูเปนเจา +ประกาศดังนั้นแหละ 
23 "เราจะทําใหบาบิโลนเปนถ่ินรางสําหรับนกเคาแมว 
 เต็มไปดวยหนองบึงและปลักโคลน  
 เราจะกวาดดินแดนนี้ดวยไมกวาดแหงหายนะ" 
 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศดังนั้นแหละ 
 
เก่ียวกับอัสซีเรีย 
24 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสปฏิญาณไววา  
"เราคิดไวเชนไร  
 มันจะเปนเชนนั้นแนนอน เรากําหนดไวอยางไร  
มันจะเกิดขึ้นตามนั้น 
25 เราจะขยี้ทัพอัสซีเรียในดินแดนของเรา  
 เราจะย่ําเหยียบเขาลงที่ภูเขาของเรา  
 และจะกําจัดแอกจากประชากรของเรา 
ขจัดภาระจากบาของเขา" 



26 นี่เปนแผนการที่กําหนดไวสําหรับโลกทั้งโลก  
 นี่คือพระหัตถซ่ึงเง้ือขึ้นเหนือประชาชาติท้ังปวง 
27 ดวยวาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ไดทรงกําหนดไว   
 ใครเลาจะพลิกผันได  
 ทรงยื่นพระหัตถออกมา  
 ใครเลาจะทําใหลดพระหัตถกลับไป 
 
เกี่ยวกับฟลสิเตีย 
 28พระดํารัสนี้มีมาในปท่ีกษัตริยอาหัสสิ้นพระชนม  ความวา 
29 ชาวฟลิสเตียทั้งปวง อยากระหยิ่ม 
  ยิ้มยองวาไมเรียวท่ีฟาดเจานั้นหักเสียแลว   
 จากรากเหงาของงูตัวนั้นจะเกิดงูพิษ  
 เปนงูเหาพิษรายซ่ึงแวงกัด 
30 ผูยากไรท่ีสุดจะพบทุงหญา  
 คนขัดสนจะเอนกายลงโดยสวัสดิภาพ   
 สวนรากเหงาของเจาเราจะทําลายลาง 
ดวยการกันดารอาหาร  
 ซ่ึงผลาญชีวิตพวกเจาท่ีเหลือรอด 
31 ประตูเมืองเอย รองไหเถิด!  
 นครเอย คร่ําครวญเถิด!  
 ชาวฟลิสเตียทั้งปวง จงหัวหดไป!  
 ควันโขมงขึ้นจากทิศเหนือ  
 แถวตางๆที่ดาหนาเขามาไมมีลาหลังสักคนเดียว 
32 จะตอบทูตของประชาชาตินั้นวาอยางไร?  

ก็วา "องคพระผูเปนเจา+ไดทรงสถาปนาศิโยนไว 
ผูทุกขลําเค็ญในเมืองนั้นจะพบที่พักพิง" 



 
เกี่ยวกับโมอับ 
15 พระดํารัสเก่ียวกับโมอับคือ  
 "นครอารในโมอับถูกทําลาย ยอยยับในคืนเดียว! 
 นครคีรในโมอับถูกทําลาย ยอยยับในชั่วคืนเดียว! 
2 ดีโบนขึ้นไปยังวิหาร ณ ที่สูงเพื่อร่ําไห  
 โมอับไวอาลัยใหเนโบและเมเดบา 
 ทุกคนโกนศีรษะเลี่ยน 
 ทุกคนโกนหนวดเคราเกลี้ยง 
3 ตามทองถนน ผูคนสวมผาก ร ะ ส อ บ   

บนหลังคาและตามลานเมือง ทุกคนร่ําไห 
4 เฮชโบนและเอเลอาเลหสงเสียงรองไดยินไปไกลถึงยาฮาส  
 พลรบของโมอับรองออกมา และหัวใจระทดทอแท 
5 ด ว ง ใจของเราร่ําไหใหกับโมอับ  
 ผูลี้ภัยของเขาเตลิดหนีไปไกลถึงโศอารไกลถึงเอกลัทเชลีชิย
าห  
 พวกเขาขึ้นไปตามทางสูลูฮีท 
 ไปพลางรองไหพลาง  
 คร่ําครวญเกี่ยวกับความยอยยับของตนไปตลอดทางสูโฮโร
นาอิม 
6 ลําน้ํานิมริมแหงเหือด  
 หญาก็เหี่ยวเฉา  
 พืชพันธุหมดสิ้น  
 ไ มมีความเขียวขจีเหลืออยู 
7 ทรัพยสินท่ีหามาไดและเก็บสะสมไว 
 ก็แบกขนขามลําหวยตนไคไป 



8 เสียงรองของเขาดังกองไปตลอดชายแดน     
โมอับไปไกลถึงเอกเลอิม  

 เสียงคร่ําครวญหวนไหดังไปถึงเบเออรเอลิม 
9 หวงน้ําของดีโมนจะแดงฉานไปดวยเลือด    

แตเรายังจะลงมือกับดีโมนตอไปอีก 
 สิงโตจะตามลาท้ังผูลี้ภัยชาวโมอับและผูท่ียังอยูในดินแดน 
 
16 จากเสลาสงลูกแกะขามถ่ินกันดาร 
 มาเปนเครื่องบรรณาการแดผูครอบครองมายังภูเขาของธิดา
แหงศิโยน 
2 บรรดาหญิงของโมอับถูกปลอยไวริมตลิ่ง แมน้ําอารโนน  
 เหมือนนกกระพือปกซ่ึงถูกผลักจากรัง  
3 "โปรดใหคําปรึกษา และชวยตัดสินใจ  
 โปรดใหรมเงาดังคํ่าคืน ณ ยามเที่ยงวัน 
 โปรดใหท่ีซอนแกผูลี้ภัย   
 อยาทรยศหักหลังพวกเขา 
4 ขอใหผูลี้ภัยชาวโมอับพักอยูกับทาน  
 เปนท่ีพักพิงพนจากผูทําลาย"  
 ผูกดขี่จะถึงจุดจบ และความพินาศยอยยับจะยุติลง  
 การบุกรุกรังแกจะหมดสิ้นไปจากดินแดน 
5 ราชบัลลังกหนึ่งจะสถาปนาขึ้นดวยความรัก 
 ผูหนึ่งจากวงศวานของดาวิดจะครองบัลลังกนั้นดวยความสัต
ยธรรม  
 ผูซ่ึงตัดสินอยางยุติธรรมและประสาทความชอบธรรม" 
6 เราไดยินกิตติศัพทความอหังการของโมอับ     
 ความเยอหยิ่งอวดดี  ความทะ น ง จ อ ง ห อ ง   



 แตคําโออวดของโมอับก็วางเปลา 
7 ฉะนั้น ชนโมอับจึงพากันร่ําไหใหกับโมอับ  
 อาลัยอาดูรใหแกผูคน*ของคีรหะเรเชท 
8 ทองทุงแหงเฮชโบนก็เหี่ยวเฉา  
 เชนเดียวกับเถาองุนของสิบมาห  
 บรรดาผูครอบครองชาติตางๆไดเหยียบย่ําเถาองุนท่ีดีท่ีสุด     
 ซ่ึงครั้งหนึ่งเคยงอกงามไปถึงยาเซอร  
 แพรขยายไปถึงถ่ินกันดาร  
 แตกหนอผลิผลไปถึงทะเล 
9 ฉะนั้นเราจึงร่ําไหดังท่ียาเซอรร่ําไห  
 ใหกับเถาองุนแหงซิบมาห  
 เฮชโบนเอย เอเลอาเลหเอย ขอหลั่งน้ําตาใหเจา  
 เสียงโหรองยินดีเม่ือรวบรวมผลเก็บเก่ียวของเจานั้นเงียบไป
แลว 
10 ความสุขยินดีสูญสิ้นไปจากสวนผลไม  
 ไมมีใครรองเพลงหรือโหรองในไรองุน 
 ไมมีใครย่ําองุนอีกตอไป เพราะเราไดยุติเสียงโหรอง 
11 ดวงใจของเราคร่ําครวญถึงโมอับดังเสียงพิณ  
 สวนลึกของจิตใจอาดูรอาลัยคีรฮาเรเซธ 
12 เมื่อโมอับขึ้นไปยังสถานบูชา ณ ท่ีสูง ก็เหนื่อยเปลา  
 เม่ือขึ้นไปสวดวิงวอน ณ เทวสถานก็เปลาประโยชน 
13 องคพระผูเปนเจา+ไดตรัสเก่ียวกับโมอับไวเชนนี้แหละ 
14 บัดนี้พระองคตรัสวา "ภายในสามป  

ดังท่ีลูกจางจะคอยนับวันคืนใหครบตามสัญญา  
 ความโออาตระการและประชากรมากมาย 

ท้ังปวงของโมอับจะถูกเหยียดลง   



และผูท่ีเหลือรอดชีวิตอยูก็นอยคนและออนระโหยโรยแรง" 
 
เกี่ยวกับดามัสกสั 
17 พระดํารัสเก่ียวกับดามัสกัส ความวา "ดูเถิด 
ดามัสกัสจะไมเปนน ค ร อีกตอไป 
 แตจะกลายเปนกองปรักหักพัง 
2 นครตางๆของอาโรเออรจะถูกท้ิงราง  
 ท้ิงฝูงแพะแกะใหนอนอยูท่ีนั่น  
 และไมมีใครทําใหพวกมันตกใจกลัว 
3 ปอมปราการจะหมดสิ้นไปจากเอฟราอิม  
 และอํานาจของดามัสกัสจะสิ้นสุดลง   
 ชนที่เหลืออยูของอารัมจะเปนดังเชน  
 ศักด์ิศรีของอิสราเอล”  
 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศดังนั้นแหละ 
4 "ในวันนั้น ศักด์ิศรีของยาโคบจะโรยรา  
 ความอวนพีของเขาจะหายไป 
5 จะเปนดังเม่ือคนเกี่ยวเก่ียวขาวท่ีชูรวง  
 แขนของเขาเก็บเก่ียวขาว 
 ดังเม่ือคนเก็บรวงขาว 
 ในหุบเขาเรฟาอิม 
6 ถึงกระนั้นจะมีบางสวนเหลืออยู  

เหมือนเม่ือเขยาตนมะกอกเทศ  
 ก็ยังมีเหลืออยูสองสามผลบนยอดสูงๆ  
 หรือสี่หาผลบนก่ิงผลดก"  
 อ ง คพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลประกาศดังนั้นแห
ล ะ  



7 ในวันนั้นคนทั้งหลายจะมุงมององคพระผูสรางของตน  
 และหันมายังองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล 
8 พวกเขาจะไมมุงมองแทนบูชาตางๆ อันเปนฝมือสรางของตน  
 พวกเขาจะไมเคารพนับถือเสาเจาแมอาเชราห 
 และแทนเผาเครื่องหอมซ่ึงตนสรางขึ้นกับมือ 
 9ในวันนั้นนครเขมแข็งตางๆซ่ึงพวกเขาทิ้งไวเพราะชาวอิสร
าเอล จะเปนเหมือนที่ท้ิงรางใหรกเรื้อ และสารพัดสิ่งจะถูกท้ิงราง 
10 เจาไดหลงลืมพระเจา 
 องคพระผูชวยใหรอดของเจา  
 มิไดระลึกถึงศิลาอันเปนปอมกําบังของเจา 
 ฉะนั้นถึงแมวาพวกเจาปลูกพืชพันธุดีท่ีสุด 
 และเถาองุนพันธุเยี่ยมจากนอก 
11 แมเจาทําใหมันงอกในวันเดียวกับที่เจาปลูก     
 และเชาวันท่ีเจาลงตน มันก็ผลิตา 
 ถึงกระนั้นก็ไมไดเก็บเก่ียวสิ่งใด  
 ในวันแหงโรคภัยและความเจ็บปวดอันเยียวยามิได  
12 แนะ เสียงกระหึ่มกองของประชาชาติท้ังหลาย  
 กึกกองด่ังทะเลครื้นครั่น 
 เสียงคํารามของชนชาติตางๆดังสนั่น คลายกับทะเลคําราม 
13 แตถึงแมวา พวกเขาคํารามลั่น  
เหมือนเสียงน้ําบาแรง  
 เม่ือพระเจาตรัสกําราบ  เขาทั้งหลายก็หนีกระเจิดกระเจิง  
 ถูกไลไปดวยพายุ เหมือนแกลบบนเนินเขา  
 เหมือนผักโ ข ม ห น า ม กลางพายุ 
14 ในยามเย็นมีความสยดสยองอันฉับพลัน  
  ืกอนรุงสางพวกเขาก็ไปเสียแลว  



นี่คือสวนของผูปลนสะดมริบของของเราไป 
 
คําพยากรณเกี่ยวกับคูช 
18 วิบัติ แกดินแดนแหงปกอันกระหึ่มอยูตามหวงน้ําแหงคูช* 
2 ซ่ึงสงทูตมาทางทะเล โดยเรือปาปรุส  
 ไปเถิดทูตผูถือสาสนดวน  
 จงไปยังชนชาติตัวสูงและผิวเนียนเกลี้ยง   

ซ่ึงเปนท่ีครั่นครามท้ังใกลและไกล   
 ชนชาติท่ีแข็งกราวและมีสําเนียงภาษาแปลกๆ 
 แมน้ําแบงแยกดินแดนของพวกเขา 
3 ชาวโลกทั้งมวลเอย ทุกชีวิตในโลกเอย  

เม่ือธงหนึ่งชูขึ้นเหนือภูเขาท้ังหลาย 
 ทานจะเห็น เมื่อเสียงแตรดังขึ้น ทานจะไดยิน  
4 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา  
 "เราจะนิ่งอยูและมองลงมาจากท่ีพํานักของเรา 
   เหมือนความรอนระยิบระยับยามตะวันฉาย  

เหมือนเมฆน้ําคางกลางแดดระอุของฤดูเก็บเก่ียว" 
5 เพราะกอนการเก็บเก่ียว  

เม่ือดอกรวงไปแลว และมีผลองุนสุก  
 พระองคจะทรงใชขอลิดฟนแขนง และโคนก่ิงท้ิงเสีย 
6 พวกเขาจะถูกท้ิงไวใหนกลาเหยื่อบนภูเขา และแกสัตวปา  
 ฝูงแรงจะท้ึงซากกินตลอดฤดูรอน  
 และสัตวปาจะแทะกระดูกกินตลอดฤดูหนาว 
 7ในครั้งนั้นชนชาติซ่ึงตัวสูงและผิวเนียนเกลี้ยงซ่ึงเปนท่ีครั่น
ครามท้ังใกลและไกล  ชนชาตบุิกรุกผูมีภาษาสําเนียงแปลก 
ซ่ึงดินแดนของเขาถูกแบงแยกดวยแมน้ํา 



จะนําสิ่งของมาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ ณ ภูเขาศิโยน 
ท่ีสถาปนาพระนามขององคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
 
เกี่ยวกับอยีปิต 
19 พระดํารัสเก่ียวกับอียิปต ความวา 
 ดูเถิด 
องคพระผูเปนเจา+ประทับเหนือเมฆซ่ึงเคลื่อนมาอยางรวดเร็ว  
 มาสูกับอียิปต  
 บรรดารูปเคารพของอียิปตสั่นสะทานตอเบ้ืองพระพักตรองค
พระผูเปนเจา+  
 จิตใจของชาวอียิปตระทดทอ 
2 "เราจะกระตุนชาวอียิปตใหสูรบกันเอง   
 พี่สูกับนอง  
 เพื่อนบานรบกับเพื่อนบาน 
 เมืองรบพุงกับเมือง  
 มณฑลรบกับมณฑล 
3 ชาวอียิปตจะใจเสีย  
 เราจะทําใหแผนการของพวกเขาลมเหลว 
 พวกเขาจะขอคําปรึกษาจากเทวรูป  
 วิญญาณผูตาย คนทรง นักเลนวิญญาณ 
4 เราจะหยิบยื่นอียิปตใหแกนายผูเหี้ยมโหด  

กษัตริยผูดุรายจะปกครองพวกเขา"  
 องคพระผูเปนเจา  องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศวา 
5 ธารน้ําท้ังหลายจะเหือดแหง  
 ตลิ่งจะแตกระแหง 
6 คลองจะเนาเหม็น  



 ลําธารตางๆของอียิปตจะตื้นเขินและแหงขอด  
 ตนกกและกอปรือจะเหี่ยวเฉา 
7 พืชเขียวชอุมท้ังปวงตามริมตลิ่งและปากน้ําไนล    
 จะเหี่ยวแหงและปลิว ต า ม ล ม ไ ป  
8 ชาวประมงจะครวญคร่ําร่ําไห  
 บรรดาผูท่ีโยนเบ็ดลงในแมน้ําไนล  
 ผูเหวี่ยงแหอวนลงน้ําจะโหยไห 
9 คนที่สางปานจะสิ้นหวัง  
 คนทอผาลินินเนื้อดีจะหมดอาลัยตายอยาก 
10 บรรดาคนทอผาจะถูกบีบค้ัน  
 และลูกจางท้ังหลายจะช้ําใจ 
11 เจาหนาท่ีของโศอันลวนแลวแตโงเขลา  
 ท่ีปรึกษาชาญฉลาดของฟาโรหใหคําแนะนําเหลวไหล  
 เจาบังอาจพูดกับฟาโรหไดอยางไรวา?   
 “ ขาพระบาทเปนคนหนึ่งในหมูปราชญ  
 เปนสานุศิษยของมวลกษัตริยโบราณ”  
12 ปราชญของเจาไปไหนหมดแลว?  
 ก็ใหเขาเลาแจงแถลงไขแกเจาซิวา 
 องคพระผูเปนเจา+ท ร ง ฤ ทธิ์ไดดําริจะกระทําอะไรแกอียิ
ปตบาง 
13 เจาหนาท่ีตางๆของโศอันกลายเปนคนโง   

บรรดาผูนําของเมมฟสถูกตบตา  
 ศิลามุมเอก(คือคนดีท่ีสุด)ในหมูประชากรชักนําอียิปตใหหล
งผิด 
14 องคพระผูเปนเจา+ทรงเทใจหนามืดตาลายในพวกเขา  
 พวกเขาทําใหอียิปตซวนเซไมวาจะทําอะไ ร   



 เหมือนคนเมาโซเซไปรอบกองอาเจียนของตัวเอง 
15 ไมมีอะไรที่อียิปตทําไดเลย  
 ไมวาหัวหรือหาง ก่ิงปาลมหรือตนออ 
16 ในวันนั้น ชาวอียิปตจะออนแอเหมือนผูหญิง  

คอตก หัวหด 
ดวยความกลัวภายใตพระหัตถซ่ึงเง้ือคางอยูขององคพระผูเปนเจา+

ทรงฤทธิ์  
17 ดินแดนยูดาหจะนําความหวั่นผวามาสูชาวอียิปต  

แคเอยชื่อยูดาหทุกคนก็ครั่นคราม 
เนื่องดวยสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ดําริจะกระทําแกพ

ว ก เ ข า  
18ในวันนั้นเมืองในอียิปตหาแหงจะใชภาษาของคานาอัน 
และสวามิภักด์ิตอองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
หนึ่งในหานั้นจะไดชื่อวานครแหงหายนะ (หรือสุริยนคร) 

 19ในวันนั้นจะมีแทนบูชาแดองคพระผูเปนเจา+ ณ 
ใจกลางอียิปต และมีอนุสรณแดองคพระผูเปนเจา+ท่ีชายแดน 
20จะเปนหมายสําคัญและหลักฐานบงถึงองคพระผูเปนเจา+ทรงฤท
ธ์ิในดินแดนอียิปต 
เม่ือเขาท้ังหลายรองทูลองคพระผูเปนเจา +เพราะถูกกดขี่ขมเหง 
พระองคจะประทานผูชวยและผูปกปองมาให และจะทรงชวยเขา 
21เชนนั้นแหละ 
องคพระผูเปนเจา+จะทรงสําแดงพระองคแกชาวอียิปต 
และในวันนั้นเขาทั้งหลายจะยอมรับองคพระผูเปนเจา+ 
จะนมัสการดวยเครื่องบูชาและธัญบูชา 
เขาจะถวายปฏิญาณแดองคพระผูเปนเจา+และรักษาคําม่ันสัญญา 
22องคพระผูเปนเจา+จะทรงโบยอียิปตดวยภัยพิบัติ ทรงฟาดเขา 



แลวทรงสมานแผลให เขาจะหันมาหาองคพระผูเปนเจา+ 
พระองคจะทรงสดับฟงคําวิงวอนของเขาและทรงรักษาเขา 
 23ในวันนั้นอียิปตและอัสซีเรียจะมีทางหลวงเชื่อมติดตอกัน 
ชาวอัสซีเรียกับชาวอียิปตจะไปมาหาสูกันและนมัสการรวมกัน 
24ในวันนั้นอิสราเอลจะเปนท่ีสามรวมกับอียิปตและอัสซีเรียเปนพร
ะพรบนแผนดินโลก 25องคพระผูเปนเจา+ 
ทรงฤทธิ์จะทรงอวยพรแกเขาท้ังหลายวา 
"ขออวยพรใหอียิปตประชากรของเรา 
อัสซีเรียผลงานแหงน้ํามือเรา และอิสราเอลกรรมสิทธิ์ของเรา" 
 
อียิปตและคูช 
20 ในปท่ีซารกอนกษัตริยแหงอัสซีเรีย 
สงแมทัพสูงสุดมาโจมตีอัชโดดและยึดเมืองได 
2ครั้งนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรัสผานอิสยาหบุตรอามอสวา 
"เจาจงถอดเสื้อผากระสอบออกจากกาย 
และถอดรองเทาออก"อิสยาหก็ปฏิบัติตาม  
เดินเปลือยกายและเทาเปลา 
 3แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เชนเดียวกับที่อิสยาหผูรับใชของเราเดินเปลือยกายและเทาเปลาต
ลอดสามป อันเปนหมายสําคัญและลางรายแกอียิปตและคูช 
4กษัตริยแหงอัสซีเรียจะจับตัวชาวอียิปตและคูชไปเปนนักโทษเปนเ
ชลย ใหเดินเปลือยกายเทาเปลาไมวาหนุมวาแก 
เปลือยกนยังความอัปยศแกอียิปต 
5บรรดาผูท่ีพึ่งคูชและโออวดเรื่องอียิปตจะหวาดกลัวและเสียหนา 
6ในวันนั้นประชาชนผูอาศัยตามชายฝงทะเล จะกลาววา 



"ขนาดผูท่ีเราพึ่งพาหนีมาขอความชวยเหลือใหพนมือกษัตริยอัสซีเ
รีย ยังเปนไปถึงเพียงนี้ ก็แลวเราจะรอดไปไดอยางไร?" 
 
บาบิโลนลมจม 
21 พระดํารัสเก่ียวกับถ่ินทุรกันดารใกลทะเล ความวา 
 ผูรุกรานมาจากถิ่นกันดาร จากดินแดนนาสะพรึงกลัว  
 เหมือนพายุพัดกระหน่ําดินแดนภาคใต 
2 ขาพเจาเห็นนิมิตอันนากลัว คือ  
 ผูทรยศกอการกบฏ  ผูปลนสะดมเขาปลน 
 เอลามบุกโจมตี  มีเดียเขาลอมเมือง 
 เราจะยุติเสียงครวญครางทั้งปวงที่มันทําใหเกิดขึ้น 
3 ถึงตอนนี้ กายของขาพเจาบิดเราดวยความเจ็บปวด  
 ความรวดราวจูโจมขาพเจาเหมือนความเจ็บปวดของผูหญิง
ท่ีกําลังคลอดลูก    
 ขาพเจาโซซัดโซเซเพราะสิ่งท่ีไดเห็น  
 คลุมคลั่งเพราะสิ่งท่ีไดยิน 
4 หัวใจขาพเจาเตนระทึก ตกใจกลัวจนตัวสั่น     
 ยามสนธยาที่ขาพเจาใฝหากลับกลายเปนสยดสยอง 
5 พวกเขาตั้งโตะ ยกพรมมาปู  เขากินด่ืม  
 นักรบทั้งหลาย ลุกขึ้นเถิด  
 เอาน้ํามันทาโลเขา 
6 องคพระผูเปนเจาตรัสกับขาพเจาวา  
 "จงวางยามไวคอยดูแลและรายงานสิ่งท่ีเห็น 
7 เมื่อเขาเห็นรถรบ ฝูงมา คนขี่ลา คนขี่อูฐ เคลื่อนเขามา  
 ใหเขาตื่นตัวและพินิจดู" 
8 แลวยามรองบอกวา "นายครับ ผมยืน 



 เฝายามที่หอคอยนี้ 
 วันแลววันเลา  คืนแลวคืนเลา 
9 ตอนนี้ มีคนหนึ่งนั่งรถรบมา และมีมามาเปนคูๆ  
 เขาตอบกลับมาวา'บาบิโลนลมแลว  
 เทวรูปทั้งหมดของบาบิโลนแตกกระจัดกระจายอยูท่ีพื้น'" 
10 พี่นองรวมชาติของขาพเจาเอย  
 ผูถูกบดขยี้ ณ ลานนวดขาว  
 ขาพเจาก็บอกทานถึงสิ่งท่ีขาพเจาไดยิน 
ตามที่องคพระผูเปนเจาทรงฤทธิ์พระเจาแหง อิสราเอลไดตรัสไว 
  
เ อ โ ด ม  
11 พระดํารัสเก่ียวกับดูมาห(หรือเอโดม) ความวา 
 มีคนรองเรียกขาพเจาจากเสอีรวา  
 "ยาม กี่โมงก่ียามแลว?  
 ยาม กี่โมงก่ียามแลว?" 
12 ยามตอบวา "จะเชาแลว  แตก็จะมืดดวย      
 ถาจะถามก็ถามมาเถิด 
 แลวคอยกลับมาถามใหม" 
อาระเบีย 
13 พระดํารัสเก่ียวกับอาระเบีย ความวา   
 เหลากองคาราวานชาวเดดาน  
 ผูตั้งคายในดงทึบแหงอาระเบีย 
14 ประชากรแหงเทมาเอย  
 จงนําน้ํามาใหผูกระหายนําอาหารมาใหผูลี้ภัยเถิด 
15 พวกเขาหนีมาจากดาบที่ชักออกจากฝก   
 หนีจากคันธนูซ่ึงโกงอยู  



 และจากสงครามอันดุเดือด 
 16องคพระผูเปนเจาตรัสกับขาพเจาวา 
"ภายในหนึ่งปตามเวลาที่ลูกจางนับกัน  
ความโออาตระการของเคดารจะสิ้นสุดลง 
17นักธนูและนักรบของเคดารจะเหลืออยูเพียงนอยคน" 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลไดตรัสไว 
 
เกี่ยวกับเยรูซาเล็ม 
22พระดํารัสเก่ียวกับหุบเขาแหงนิมิต ความวา 
 เกิดอะไรขึ้นนี่ ทุกคนถึงไดวิ่งขึ้นบนหลังคา 
2 โอเมืองอันเต็มไปดวยความอึกทึกครึกโครม   
 นครแหงจลาจลและความสํามะเลเทเมา  
 ผูตายมิไดถูกฆาดวยคมดาบ  
 ท้ังมิไดตายในสงคราม 
3 บรรดาผูนําของเจาหนีไปกันหมด  
 พวกเขายอมจํานนโดยไมมีการตอตาน 
 ทุกคนท่ีถูกจับไดตองกลายเปนนักโ ท ษ   
 เปนผูท่ีพายหนีตั้งแตศัตรูยังอยูแตไกล 
4 ขาพเจาจึงกลาววา ปลอยขาพเจารองไหอยูคนเดียวเถอะ   
 อยาพยายามปลอบขาพเจาเลย  
 ปลอยใหขาพเจาหลั่งน้ําตาเนื่องดวยหายนะของพี่นองรวมช
าติ 
5
 องคพระผูเปนเจาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์กําหนดวันหนึ่ง
ไว  
 เปนวันชุลมุนวุนวาย ยุงเหยิง สยดสยองในหุบเขาแหงนิมิต  



 วันแหงการทลายกําแพง และปาวรองแกภูเขาท้ังหลาย 
6 เอลามหยิบแลงธนู  
 มีพลรถรบและมา  
 คีรถือโลมา 
7 หุบเขาดีท่ีสุดของทานเต็มไปดวยรถรบ   

และพลมาประจําอยูท่ีประตูเมือง 
8 เครื่องปองกันของยูดาหถูกกําจัดออกไป  
 ในวันนั้นทานมองหาอาวุธในตําหนักพ น า  
9 ทานเห็นเมืองดาวิดมีชองโหวหลายแหงท่ีเครื่องปองกันเมือง 
 ทานเก็บน้ําไวท่ีบอลาง 
10 ทานนับอาคารบานเรือนในเยรูซาเล็ม  
 และรื้อเรือนมาเสริมกําแพง 
11 ทานสรางท่ีเก็บกักน้ําไวระหวางกําแพงท้ังสอง  
 เพื่อรับน้ําของบอเดิม  
 แตทานมิไดมุงมองพระองคผูทรงบันดาล  

มิไดใสใจในพระองคผูดําริสิ่งนี้ไวเม่ือนานมาแลว 
12 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสเรียกทานในวันนั้น 

ใหร่ําไหและคร่ําครวญ  
 ใหท้ึงผมและสวมเสื้อผากระสอบ 
13 แตดูเถิดกลับกลายเปนวามีแตความบันเทิงและสํามะเลเทเมา  
 มีการลมวัวลมแกะ กินเนื้อ ดื่มเหลาองุน    
 ทานกลาววา "ใหเรากินด่ืม  
  เพราะพรุงนี้เราก็จะตายกันอยูแลว" 
 14องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ทรงเปดเผยใหขาพเจาไดยินว
า จะไมอภัยความบาปนี้จวบจนวันตายของทาน 
15 องคพระผูเปนเจาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา  



 "จงไปบอกเชบนาหกรมวังวา 
16 'เจามาทําอะไรอยูท่ีนี้?  
 ใครอนุญาตใหเจาสกัดอุโมงคฝงศพใหตัวเอง ณ ที่สูงนี้  
 สลักเสลาท่ีพักผอนของเจากลางศิลา? 
17 ระวังไวเถิด เจาผูยิ่งใหญ  
 องคพระผูเปนเจา+กําลังจะจับเจาไวและเหวี่ยงออกไป 
18 พระองคจะทรงขยําเจาไวในพระหัตถเหมือนลูกบอล  
 และทรงเหวี่ยงเจาไปยังดินแดนกวางขวาง     
 ณ ที่นั้นเจาจะตาย เหลือไวแตรถรบงดงามของเจา  
 เจาผูกอความอัปยศแกเรือนของนาย 
19 เราจะถอดเจาจากตําแหนง  
 เจาจะกระเด็นจากเกาอี้ 
 20ในวันนั้น 
เราจะเรียกเอลียาคิมบุตรฮิลคียาหผูรับใชของเรามา 
21เขาจะรับเครื่องแบบ ยศฐาบรรดาศักด์ิ และสิทธิอํานาจของเจา 
เขาจะเปนบิดาแหงชาวเมืองเยรูซาเล็มและยูดาหท้ังปวง 
22"เราจะวางกุญแจแหงราชวงศดาวิดไวเหนือบาของเขา 
สิ่งท่ีเขาเปดไมมีผูใดปดได และสิ่งท่ีเขาปดไมมีผูใดเปดได 
23เราจะตอกเขาเหมือนตอกหมุดในท่ีม่ัน 
เขาจะเปนบัลลังกแหงเกียรติสําหรับวงศวานบิดา 
24ศักด์ิศรีท้ังปวงแหงครอบครัวของเขาจะแขวนอยูบนเขา 
คือวงศวานวานเครือ ภาชนะปลีกยอยทั้งปวง 
ตั้งแตชามไปถึงเหยือก 25องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศวา 
"ในวันนั้น หมุดท่ีตอกเขากับท่ีม่ันคงจะหลุดรวงลงมา 
และสิ่งท่ีหมุดนั้นรองรับไวจะถูกตัดท้ิง" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 



 
ไทระจะลมจม 
23  พระดํารัสเก่ียวกับเมืองไทระความวา  

จงร่ําไหเถิด เหลานาวาแหงทารชิช  
 ดวยวาไทระลมจมเสียแลว  
 ไมเหลือบานเรือนและทาเรืออีก  
 มีขาวจากดินแดนไซปรัสมาถึงพวกเขา 
2 จงนิ่งเถิด  ชาวเกาะและบรรดาพอคาแหงไซดอน  
 ผูม่ังค่ังเนื่องดวยเรือเดินทะเล 
3 เมล็ดขาวจากชิโหรเดินทางขามสมุทรมา  

ผลผลิตแหงแมน้ําไนลเปนรายไดของไทระ   
 ซ่ึงกลายเปนตลาดของนานาประเทศ 
4 จงอับอายเถิด ไซดอนเอย และเจา ท่ีม่ันแหงหวงสมุทร   
 ดวยทะเลกลาววา "เราไมเคยเจ็บทอง ไมเคยคลอด  
 ไมเคยเลี้ยงดูลูกชายลูกสาว" 
5 เม่ืออียิปตไดยินขาวจากไทระ 
 จะทุกขโศกยิ่งนัก 
6 จงขามไปทารชิชเถิด ชาวเกาะเอย 

จงร่ําไห 
7 นี่หรือนครแหงความสนุกบันเทิง? 
 นครเกาแก ซ่ึงเทาพามันไปตั้งรกรากยังแดนไกล 
8 ใครหนอที่วางแผนนี้เลนงานไทระ 
 ผูใหมงกุฏ ผูซ่ึงพอคาไดเปนเจานาย 
 ผูซ่ึงนายวาณิชเลื่องชื่อในโลก? 
9 คือองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์นั่นเอง  
 ทรงดําริไวท่ีจะใหความภาคภูมิแหงศักด์ิศรีท้ังปวงตกต่ําลง  



 ทําใหบรรดาผูลือนามของโลกเจียมกายเจียมใจ 
10 ทําลายดินแดนของเจาเหมือนที่แมน้ําไนลทําลายที่ริมฝง  

ธิดาแหงทารชิชเอย 
 เพราะเจาไมมีทาเรืออีกแลว 
11 พระเจาทรงยื่นพระหัตถออกเหนือหวงสมุทร 
 ทรงเขยาอาณาจักรทั้งหลาย  
 พระองคมีประกาศิตใหทลายปอมปราการตางๆของฟนิเชีย* 
12 พระองคตรัสวา "ไมใหมีความสนุกบันเทิงอีกตอไปแลว  
 โอ ธิดาพรหมจารีแหงไซดอนซ่ึงบัดนี้แหลกลาญ  
 ขึ้นไปซิ ขามไปไซปรัสซิ 
 แม ณ ที่นั้นเจาก็ไมไดพักสงบ 
13 จงมองดูดินแดนของชาวเคลเดีย(หรือบาบิโลน)  
 ชนชาติซ่ึงเด๋ียวนี้ไมมีใครสนใจแลว  
 ชาวอัสซีเรียไดทําใหมันกลายเปนท่ีสิงสถิตของสัตวปา  
 พวกเขากอเชิงเทิน  
 ทลายปอมปราการเรียบวุธและทําใหมันกลายเปนกองปรักหั
กพัง 
14 คร่ําครวญเถิด เหลานาวาแหงทารชิชเอย  

ปอมปราการของเจาพังทลายเสียแลว 
 15ครั้งนั้น ผูคนจะลืมไทระไปถึง 70 ป 
อันเปนชวงพระชนมชีพของกษัตริยองคหนึ่ง 
แตในตอนปลายของชวง 70 ปนั้น 
ไทระจะเปนเหมือนในเพลงของหญิงโสเภณีท่ีวา 
16  “ โอ หญิงโสเภณีซ่ึงถูกลืม หยิบพิณขึ้นเถิด เดินไปทั่วเมือง  
 เลนพิณใหไพเราะ รองหลายๆเพลงจะไดมีคนจําได”  



 17ปลายชวง 70 ป 
องคพระผูเปนเจา+จะทรงกระทําการแกไทระ 
จ ะกลับมีคนวาจางดังโสเภณี 
และจะติดตอคาขายกับอาณาจักรทั้งปวงของโลก 
18แตผลกําไรและรายไดของไทระจะแยกออกเพื่อถวายแดองคพร
ะผูเปนเจา+ จะไมเก็บงําหรือสะสมไว 
ผลกําไรของมันจะมอบแกผูท่ีใชชีวิตตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเ
ปนเจา+  เขาจะมีอาหารอุดมสมบูรณ และมีเสื้อผาดีๆ 
 
ความโกลาหลวุนวาย 
24 ดูเถิด องคพระผูเปนเจา+กําลังจะท้ิงโลกใหราง 
ทําใหมันยอยยับ 
 พระองคจะทรงทําลายพื้นผิวของโลก  
 ทําใหผูอยูอาศัยกระจัดกระจายไป 
2 ทุกคนจะเหมือนกันหมด  
 ประชาชนเปนอยางไร ปุโรหิตก็เปนอยางนั้น  
 ไมวานายหรือบาว  
 ไมวานายหญิงหรือสาวใช  
 ไมวาผูซ้ือหรือผูขาย  
 ไมวาเจาหนี้กับลูกหนี้  
 ไมวาผูยืมกับผูใหยืม 
3 โลกจะวางเปลาและยับเยิน  
 องคพระผูเปนเจา+ไดตรัสไวดังนี้แลว 
4 โลกก็เหือดแหงและโรยรา  
 พิภพก็ซบเซาและเหี่ยวเฉา  
 ผูสูงศักด์ิของโลกก็ออนระโหย 



5 โลกเปนราคีไปเพราะชาวโลก 
 เขาทั้งหลายไมเชื่อฟงบทบัญญัติ 

ละเมิดพระบัญชา 
6 ฉะนั้นคําแชงสาปจึงลางผลาญโลก  
 ชาวพิภพตองรับโทษบาปของตน  
 ฉะนั้นผูอาศัยอยูในโลกจึงถูกเผาผลาญ  
 และมีเหลือรอดชีวิตอยูนอยคน 
7 เหลาองุนใหมก็เหือดแหง และเถาองุนเหี่ยวเฉา      
 บรรดาผูใหความบันเทิงไดแตโอดครวญ 
8 เสียงสนุกราเริงของรํามะนาเงียบไป  
 เสียงบันเทิงยุติลง  
 เสียงพิณไพเราะก็เงียบไป 
9 ไมมีการจิบเหลาเคลาเสียงเพลงอีกแลว  
 สุราก็ขมแกผูด่ืม 
10 นครอันลมจมก็ราง  
 บานทุกหลังถูกปดก้ันไมใหใครเขา 
11 ตามทองถนนผูคนรองหาเหลาองุน 
 ความยินดีกลายเปนความหมองหมน   
 ความราเริงบันเทิงใจปลาตไปจากโลก 
12 นครนั้นตกอยูในสภาพปรักหักพัง  
 ประตูเมืองถูกทุบเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย 
13 โลกและชนชาติตางๆจะเปนเชนนั้น   
 เหมือนเม่ือเขยาตนมะกอกเทศ 
 หรือเมื่อยังมีเศษเล็กเศษนอยเหลืออยูหลังเก็บองุน 
14 คนหยิบมือที่เหลือจะโหรองอยางชื่นบาน  



 และประกาศพระบารมีขององคพระผูเปนเจา+จากแถบตะวัน
ต ก  
15 ดังนั้น 
คนทางตะวันออกจงถวายเกียรติแดองคพระผูเปนเจา+    
 ชาวเกาะตางๆในหวงทะเลจงเทิดทูน 
 พระนามขององคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิส ร า เ อ ล  
16 จากสุดโลกเราไดยินเพลงขับรองวา   
 "พระสิริแดองคผูทรงธรรม" 
 แตขาพเจากลาววา "ขาพเจาหมดแรง 

ขาพเจาหมดแรง!  
 วิบัติแกขาพเจา!  
 มีคนคิดคดทรยศและกอการกบฏ!" 
17 ชาวโลกเอย ความสยดสยอง  

หลุมพรางและกับดัก คอยทานอยู 
18 ใครก็ตามท่ีเตลิดหนีเม่ือไดยินเสียง 
 สยดสยอง จะตกลงในหลุมพราง  
 ใครก็ตามท่ีปนออกมาจากหลุมพรางจะติดกับ  
 ประตูน้ําของสวรรคก็เปดออก  
 รากฐานของโลกถูกเขยา 
19 โลกทลายลมจม  
 แตกออกเปนเสี่ยงๆ  
 ถูกเขยาสั่นคลอน 
20 โลกโซซัดโซเซเหมือนคนเมา    
 มันพะเยิบพะยาบเหมือนเพิงกลางพายุ 
 โทษกบฏของโลกหนักหนาสาหัส 
 จนมันตกลงมา และไมอาจทรงตัวขึ้นไดอีกเลย 



21 ในวันนั้น 
องคพระผูเปนเจา+จะลงโทษบรรดาอํานาจในฟาเบ้ืองบน 
 และบรรดาจาวของโลกเบ้ืองลาง 
22 พวกเขาจะถูกคุมตัวรวมกัน  
 เหมือนนักโทษที่ถูกขังไวในคุก  
 และหลังจากนั้นหลายวัน ก็ถูกลงโทษ 
23 ดวงจันทรจะอับแสง  ดวงอาทิตยจะอดสู     
 ดวยวาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์จะทรงครอบครอง  

เหนือภูเขาศิโยนและในเยรูซาเล็ม  
ทรงครอบครองดวยเกียรติสิริตอหนาเหลาผูอาวุโสแหงประช

ากรของพระองค 
 
สรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
25 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ทรงเปนพระเจาของขาพระองค  
 ขาพระองคจะเทิดพระเกียรติและสดุดีพระนามของพระองค  
 ทรงประกอบการมหัศจรรยอยางแนวแน 
 ตามที่ทรงดําริไวตั้งแตครั้งนานมาแลว 
2 พระองคทรงกระทําใหนครนั้นกลายเปนกองปรักหักพัง  
 เมืองปอมปราการพังพินาศ  
 ท่ีม่ันของชนตางชาติลมจมเสียแลว  
 ไมอาจปฏิสังขรณขึ้นมาใหมไดเลย 
3 ดังนั้นประชาชาติท่ีเขมแข็งจะเทิดพระเกียรติพระองค  
 ประชาชาติท่ีอํามหิตจะยําเกรงพระองค 
4 พระองคทรงเปนท่ีพักพิงของผูยากไร  
 เปนท่ีพักพิงสําหรับคนขัดสนผูอยูในหวงทุกข  
 เปนปอมกําบังจากพายุ  



 เปนรมเงาหลบไอรอ น   
 เนื่องดวยลมหายใจเขาออกของคนอํามหิต  

เหมือนพายุท่ีพัดกระหน่ํากําแพง 
5 และเหมือนความรอนระอุของถิ่นทะเลทราย     
 พระองคทรงสยบการขูคํารามของคนตางชาติ  
 เหมือนเงาเมฆบรรเทาความรอนระอุ  
 แลวบทเพลงของคนอํามหิตก็เงียบเสียงลง 
6 บนภูเขาแหงนี้องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์จะจัดเตรียมงานเลี้

ยงใหญ 
สําหรับชนชาติท้ังปวง 

 งานเลี้ยงซ่ึงมีเหลาองุนชั้นเยี่ยมและเนื้อโอชะ 
7 บนภูเขาแหงนี้พระองคจะทรงขจัดผาคลุมหนา  

ซ่ึงหอหุมชนชาติท้ังปวง 
 และมานซ่ึงปกคลุมมวลประชาชาติ 
8 พระองคจะทรงกลืนความตายไปชั่วนิรันดร     
 องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดจะทรงซับหยาดน้ําตาจากทุ
กใบหนา    
 จะทรงขจัดความอัปยศอดสูแหงประชากรของพระองคออกไ
ปจากทั่วโลก  
 องคพระผูเปนเจา+ไดตรัสไวแลว 
9 ในวันนั้นคนทั้งหลายจะกลาววา  
 "แนละ นี่คือพระเจาของเรา เราวางใจพระองค 
และทรงชวยเรา  
 นี่คือองคพระผูเปนเจา+  เราวางใจพระองค 
 เรามาชื่นชมยินดีในความรอดที่ทรงโปรดประทานเถิด" 
10 พระหัตถองคพระผูเปนเจา+จะวางลงบนภูเขาแหงนี้   



 สวนโมอับจะถูกเหยียบย่ําใหเหมือนฟางถูกเหยียบลงในหลุม
มูลสัตว 
11 เขาจะกางมือออกในหลุมนั้น  
 เหมือนคนเหยียดแขนออกวายน้ํา  
 พระเจาจะทรงสยบความเยอหยิ่งของเขา     
 ตอใหเขากระทําการอยางชาญฉลาดเพียงใดก็ตาม 
12 พระองคจะทรงทลายกําแพงสูงตระหงานของเจาลงมา  
 ทําใหมันตกต่ํา ทรงเหยียดมันลงราบกับพื้น 
 
บทเพลงสรรเสรญิ 
26 ในวันนั้นท่ัวแดนยูดาหจะรองเพลงบทนี้วา  
 "เรามีเมืองเขมแข็งเมืองหนึ่ง  
 พระเจาทรงทําใหความรอดเปนกําแพงและเชิงเทินของมัน 
2 เปดประตูเถิด  
 เพื่อชนชาติท่ีชอบธรรมซึ่งรักษาความเชื่อไวจะเขามา 
3 ดวงใจที่แนวแนนั้น พระองคจะทรง 

ปกปองไวในสันติภาพอันสมบูรณ  
 เพราะเขาพึ่งพระองค 
4 จงวางใจองคพระผูเปนเจา+ต ล อ ด ไ ป   
 เ พ ร าะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองคทรงเปน
ศิลานิรันดร 
5 พระองคทรงสยบคนที่อยูสูง  
 ทรงเหยียดนครที่ยโสโอหังลงมา  
 ปราบมันใหราบคาบ  
 เหวี่ยงมันลงมาคลุกฝุน 
6 เทาของผูยากไรและผูถูกขมเหงรังแกก็เหยียบย่ํามัน 



7 หนทางของคนชอบธรรมราบเรียบ  
 ขาแตพระองคผูเท่ียงธรรม 
ทรงกระทําใหวิถีของคนชอบธรรมราบรื่น 
8 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขาพระองคท้ังหลายรอคอยพระองค 
 โดยดําเนินอยูในวิถีท่ีทรงบัญชา  
 ความปรารถนาในใจขาพระองคท้ังหลาย  

คือมุงเทิดพระเกียรติแหงพระนามของพระองค 
9 ยามค่ําคืนจิตวิญญาณขาพระองคโหยหาพระองค  
 ยามเชาจิตวิญญาณของขาพระองคใฝถึงพระองค  
 เม่ือคําพิพากษาของพระองคมายังโลก   
 ชาวโลกจึงเรียนรูความชอบธรรม 
10 แมทรงแสดงพระคุณแกคนชั่วราย  
 เขาก็ไมเรียนรูความชอบธรรม  
 แมในดินแดนแหงความเที่ยงธรรม  เขาก็ยังคงทําชั่วตอไป  
 ไมคํานึงถึงเดชานุภาพขององคพระผูเปนเจา+ 
11 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ พระหัตถของพระองคเง้ืองาขึ้น   
 แตเขาท้ังหลายไมเห็น 
 ขอทรงใหเขาเห็นพระทัยกระตือรือรน 
ท่ีทรงมีตอประชากรของพระองค   
 แลวเขาจะไดละอายอดสู  
 ขอใหไฟที่ทรงสงวนไวสําหรับเหลาศัตรู
 เผาผลาญเขาทั้งหล า ย  
12 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
โปรดประทานสันติสุขแกขาพระองคท้ังหลาย  
 สิ่งสารพัดท่ีขาพระองคท้ังหลายมี ลวนมาจากพระองค 



13 ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองคท้ังหลายเคย
มีเจานายอื่นๆ 

ปกครองขาพระองคท้ังหลาย    
 แตขาพระองคท้ังหลายเทิดทูนพระนามของพระองคเทานั้น 
14 บัดนี้เขาเหลานั้นตายเสียแลว  ไมคงอยูอีกตอไป  
 วิญญาณท่ีจากไปมิไดกลับมาอีก  
 พระองคทรงลงโทษและนําพวกเขาไปสูหายนะ    
 ทรงกวาดลางทุกอยางท่ีเปนอนุสรณของพวกเขา 
15 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ พระองคทรงเพิ่มพูนประชากรขึ้น  
 พ ร ะ องคทรงขยายพรมแดนของประเทศ 
 พระองคไดรับศักด์ิศรีของพระองค 
16 พระองคเจาขา คนทั้งหลายมาหาพระองคยามทุกขลําเค็ญ  
 เม่ือทรงตีสอนเขา เขาทุกขจนแทบอธิษฐานไมออก 
17 ดังหญิงมีครรภใกลคลอด  
 บิดกาย กรีดรองดวยความเจ็บปวด 
 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
 ขาพระองคท้ังหลายก็เปนเชนนั้นตอเบ้ืองพระพักตรพระองค 
18 เหลาขาพระองคเจ็บทอง ทุรนทุรายดวยความเจ็บปวด  
 กระนั้นก็เบงออกมาไดแตลม  
 ขาพระองคท้ังหลายไมไดอํานวยความรอดใหแกโลก  
 ไมไดใหกําเนิดแกมวลมนุษย 
19 แตผูท่ีตายแลวในพระองคจะยังมีชีวิตอยู  

รางของเขาจะลุกขึ้นมา  
 ทานท่ีนอนอยูในฝุนธุลี  
 จงลุกขึ้นมาโหรองยินดี  
 น้ําคางสําหรับทานเหมือนน้ําคางยามเชา     



 โลกจะใหชีวิตแกผูท่ีตายแลว 
20 ประชากรของขาเอย จงเขาไปในหองเถิด  

แลวปดประตูเสีย ซอนตัวอยูสักระยะหนึ่ง  
จวบจนพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+ผานพนไปแลว 

21 ดูเถิด องคพระผูเปนเจา+กําลังเสด็จมาจากท่ีประทับ  
 เพื่อลงโทษชาวโลกเนื่องดวยบาปผิดของพวกเขา  
 โลกจะเผยโลหิตซ่ึงหลั่งนอง  
 จะไมซอนผูถูกฆาตกรรมไวอีก 
 
การกอบกูอสิราเอล 
27
 ในวันนั้นองคพระผูเปนเจา+จะทรงใชพระแสงดาบอันยิ่งให
ญทรงอานุภาพและ  
  รายแรง สําเร็จโทษเลวีอาธาน   
 เจาพญานาคที่เลื้อยปราดอยางรวดเร็ว  
 เจางูใหญท่ีบิดตัวและขดอยู เจามังกรแหงทองทะเล 
2 ในวันนั้นจงรองเพลงเกี่ยวกับสวนองุนผลดกงามวา 
3 "เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ดูแลสวนนั้น  
 เรารดน้ําใหตลอดเวลา  
 เฝาดูท้ังวันท้ังคืนมิใหมีใครมาทําอันตราย 
4 เราไมโกรธ แตอยาใหมีหนามยอยออกมาใหเห็น!  
 เราจะไปรบรากับมันและเผามันเสียในไฟ 
5 หรือไมก็ใหมันมาพักพิงเรา  
 ใหมาขอเจรจาสงบศึกกับเรา  
 ใหมาทําสันติภาพกับเรา" 
6 ในกาลภายหนายาโคบจะหยั่งราก  



 อิสราเอลจะผลิตา ผลิดอกบาน และผลิผลเต็มท่ัวท้ังโลก 
7
 องคพระผูเปนเจา+ทรงลงโทษอิสราเอลเหมือนที่ทรงลงโทษ
ศัตรูของเขาหรือ? 

อิสราเอลถูกฆา 
 เหมือนที่ผูฆาอิสราเอลถูกฆาหรือ?     
8 พระองคทรงลงโทษอิสราเอลดวยสงคราม และการเนรเทศ  
 ทรงขับไลเขาออกไปดวยความเกรี้ยวกราดในวันแหงลมตะวั
น อ อ ก  
9 โดยการนี้ มลทินของยาโคบจะไดลบลางไป  
 เปนการกําจัดบาปของเขาอยางสิ้นเชิง  
 พระองคทรงกระทําใหหินแทนบูชาเปนเหมือนหินชอลกท่ีถูก
บดเปนชิ้นๆ 
 ไมมีเสาเจาแมอาเชราหหรือแทนเครื่องหอมเหลืออยูอีกเลย 
10 เมืองปอมปราการก็ตั้งอยูอยางโดดเด่ียว  

ถูกท้ิงรางวางเปลาเหมือนถ่ินทุรกันดาร  
 วัวกินหญาอยูท่ีนั่น  
 มันเอนตัวลงเค้ียวก่ิงไมจนโลงเตียน 
11 เมื่องามไมแหง มันก็หัก  พวกผูหญิงก็มาเก็บไปทําพืน  
 ดวยวาชนชาตินี้ไมมีความเขาใจ  
 ฉะนั้นองคพระผูสรางไมเอ็นดูสงสารเขา 
ไมแสดงความเมตตาตอเขา 
 12ในวันนั้นองคพระผูเปนเจา+จะทรงนวดเอาขาว 
ตั้งแตแมน้ํายูเฟรติสถึงแมน้ําวาดิแหงอียิปต 
และชนชาติอิสราเอลเอย ทานจะไดรับการรวบรวมมาทีละคนๆ 
13ในวันนั้นจะมีการเปาแตรใหญหลายคนที่กําลังพินาศในอัสซีเรีย



และผูท่ีถูกเนรเทศไปอียิปต 
จะกลับมานมัสการองคพระผูเปนเจา+บนภูเขาศักด์ิสิทธิ์ในเยรูซาเล็
ม  
                
วิบัตแิกเอฟราอิม 
28 วิบัติแกพวงมาลา 
แหงเกียรติยศของเหลาคนขี้เมาแหงเอฟราอิม  
 วิบัติแกดอกไมอันรวงโรย 
ความงามอันเชิดหนาชูตาของเอฟราอิม  
 ซ่ึงประดับอยูบนหัวของหุบเขาอันอุดมสมบูรณ 
 วิบัติแกนครแหงนั้น เกียรติยศของเขาทั้งหลาย 

ตกต่ําลงเพราะเหลาองุน 
2 ดูเถิด 
องคพระผูเปนเจาทรงมีบุคคลผูหนึ่งซ่ึงมีอํานาจและเขมแข็ง  
 เหมือนพายุลูกเห็บและพายุอันลางผลาญ 

 เหมือนฝนกระหน่ําเหมือนน้ําทะลักทวม  
พระองคจะทรงเหวี่ยงพวกเขาลงกับพื้นเต็มแรง 

3
 พวงมาลาอันเปนความภาคภูมิของเหลาคนขี้เมาแหงเอฟราอิ
ม   
 จะถูกเหยียบย่ําใตฝาเทา 
4 ดอกไมอันรวงโรย ความงามอันเชิดหนาชูตาของเอฟราอิม  
 ซ่ึงประดับอยูบนหัวของหุบเขาอันอุดมสมบูรณ 
 จะเปนเหมือนมะเดื่อสุกกอนหนาฤดูเก็บเก่ียว  

ใครเห็นเขาก็ควาหมับสวาปามเขาไป 



5 ในวันนั้น 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์จะเปนมงกุฎอันทรงสงาราศี  
 เปนพวงมาลางดงามสําหรับประชากรที่เหลืออยู 
6
 พระองคจะทรงเปนวิญญาณแหงความยุติธรรมแกผูใหคําตัด
สิน 
 ทรงเปนขุมพลังแกผูพลิกผันการสงครามที่ประตูเมือง 
7
 คนเหลานี้ซ่ึงโซซัดโซเซเพราะเหลาองุนกลิ้งหลุนๆเพราะเม
รัย  
 คือปุโรหิตและผูเผยพระวจนะซึ่งโซซัดโซเซเพราะเหลา  
 มึนซึมเพราะเมรัย  

ตุปดตุเปเม่ือเห็นนิมิต 
 ลมคะมําเม่ือใหคําตัดสิน 
8 โตะท้ังปวงเต็มไปดวยอาเจียน  
 ไมมีจุดไหนที่ไมโสโครก 
9 "ใครกันหนอที่เขาพยายามสอน?  
 เขากําลังอธิบายเนื้อความใหใครฟงกันนี่? 

 ใหเด็กอมมือที่เพิ่งหยานมหรือ 
 ใหทารกที่เพิ่งพนอกแม? 
10 เพราะมันเปนอยางนี้ คือ ทํา ทํา ทํา  
 กฎนี้ กฎนั้น กฎนี้ กฎนั้น  
 นี่แนะ โนนแนะ" 
11 ฉะนั้น พระเจาจะตรัสกับชนชาตินี้ 

โดยใชปากลิ้นของคนตางชาติ 
12 พระองคตรัสแกพวกเขาวา   



 "นี่คือสถานพักพิง ผูท่ีเหนื่อยออนจงพักเถิด     
 นี่คือสถานพักผอน"  
 แตพวกเขาจะไมฟง 
13
 ฉะนั้นพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+สําหรับพวกเขาจึงเป
นวา  
 ท ำ  ท ำ  ท ำ   
 กฎนี้ กฎนั้น กฎนี้ กฎนั้น  
 นี่แนะ โนนแนะ  
 เพื่อพวกเขาจะไดไปและลมถอยหลังกลับมา  
 บาดเจ็บ ติดกับและตกเปนเชลย 
14 ฉะนั้น จงฟงพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+เถิด  
 เหลานักถากถาง ผูปกครองชนชาตินี้ในเยรูซาเล็ม 
15 เจาคุยอวดวา "เราเขารวมสัญญากับความตาย  
 เราทําขอตกลงกับแดนมรณาไวแลว  
 เม่ือการโหมกระหน่ํากวาดลางมาถึง  
 มันจะไมแตะเรา 
 เพราะการโกหกเปนเกราะปองกันเรา  
 ความเท็จเปนท่ีซอนของเรา" 
16 ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ใหญยิ่งสูงสุดตรัสดังนี้วา  
 "ดูเถิด เราวางศิลากอนหนึ่งไวในศิโยน  

เปนศิลามุมเอกล้ําคาผานการทดสอบแลว 
 เหมาะเปนรากฐานอันม่ันคง  

 ผูท่ีวางใจจะไมทอแท 
17 เราจะใชความยุติธรรมเปนสายวัด   
 ใชความชอบธรรมเปนลูกด่ิง  



 ลูกเห็บจะกวาดลางความโกหกอันเปนเกราะกําบังเจา  
 น้ําจะซัดทวมท่ีซอนของเจา 
18 สัญญาท่ีเจาทําไวกับความตายจะเปนโมฆะ     
 ขอตกลงของเจากับแดนม ร ณา จะไมคงอยู 
 เม่ือการโหมกระหน่ํากวาดลางมา เจาจะถูกโคนลม 
19 มันมาบอยเทาไร  มันก็ซัดพาเจาไปบอยเทานั้น  
 ทุกเชาทุกเย็น ทั้งวันท้ังคืน มันจะกวาดลางไป"  
 เม่ือเขาใจเนื้อความนี้ ก็จะเกิดความหวาดหวั่นสะเทือนขวัญ 
20 เตียงก็สั้นเกินกวาจะเหยียดกายลงนอน  
 ผาหมก็แคบเกินกวาจะหมตัวมิด 
21
 องคพระผูเปนเจา+จะทรงลุกขึ้นเหมือนที่ภูเขาเปริซิมจะทรง
ตื่นขึ้น เหมือนที่หุบ 

เขาแหงกิเบโอน  
 เพื่อกระทําพระราชกิจของพระองค  
 งานอันแปลก การของพระองค งานอันประหลาด 
22 จงหยุดเยยหยันถากถางเสียเดี๋ยวนี้  
 หาไมแลว โซตรวนของเจาจะหนักขึ้นอีก  
 องคพระผูเปนเจา 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสแกขาพเจาถึงหายนะ  
 ซ่ึงกําหนดไวแลวสําหรับดินแดนนี้ท้ังหมด 
23 ฟงขาพเจาเถิด  
 จงตั้งใจฟงสิ่งท่ีขาพเจาพูด 
24 เมื่อชาวนาไถที่เพื่อเพาะปลูก เขาไถไมหยุดหรือ?   

เขาจะไถคราดพรวนดินอยูตลอดไปหรือ? 
25 เมื่อเขาปรับหนาดินเสร็จแลว   



 เขาไมโปรยหวานเทียนแดงและยี่หราหรือ? 
 เขาไมปลูกขาวสาลี ขาวบารเลย  
ขาวสแปลตในแปลงของมันหรือ? 
26 พระเจาของเขากําชับเขา  
 สอนเขาใหรูวิธีท่ีถูกตอง 
27 เทียนแดงไมตองนวดดวยรถเลื่อน  
 และยี่หราไมตองบดดวยลอเกวียน  
 แตใชไมพลองฟาดเทียนแดง  
 และใชไมนวดบุบยี่หรา 
28 เ ม ล็ดขาวตองโมเพื่อใชทําขนมปง  
 แตคนไมไดบดอยูตลอดเวลา  
 ถึงแมเขาขับลอเลื่อนนวดขาวทับมัน  
 เขาก็ไมไดอาศัยมาบดขาว 
29 ทั้งหมดนี้มาจากองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์  

ผูล้ําเลิศดานสติปญญา และเยี่ยมยอดในการใหคําปรึกษา 
 
วิบัตแิกเมอืงดาวิด 
29 วิบัติแกเจา อารีเอลเอย อารีเอล 

นครซ่ึงดาวิดตั้งขึ้น!  
 จงบวกปเขากับป  
 ใหวัฏจักรแหงเทศกาลของเจาวนเวียนไป 
2 ถึงกระนั้นเราจะลอมเมืองอารีเอล  
 เมืองนั้นจะทุกขโศกและคร่ําครวญ  
 จะเปนเหมือนเตาไฟแทนบูชาสําหรับเรา 
3 เราจะตั้งคายโอบลอมสูกับเจา  
 เราจะสรางหอรบลอมรอบเจา  



 และสรางเชิงเทินขึ้นสูกับเจา 
4 เมื่อตกต่ําลงแลว เจาจะพูดขึ้นจากพื้นดิน  
 คําพูดของเจาจะดังแผวขึ้นมาจากธุลี  
 เปนเสียงกระซิบกระซาบเหมือนเสียงผีดังขึ้นมาจากพื้น 
5 แตศัตรูมากมายของเจาจะกลายเปนเหมือนฝุนละเอียด  
 กลุมคนอํามหิตจะเปนเหมือ น แ ก ล บ ปลิวฟุงไปกับลม  
 ในทันทีทันใด ในพริบตาเดียว 
6 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์จะเสด็จมาดวย 

ฟาคํารน แผนดินไหวและเสียงกัมปนาทของลมกลา 
พายุหมุน  

แ ล ะ เ ป ล ว ไ ฟ เ ผ า ผ ล า ญ  
7 และแลวประชาชาติท้ังปวงที่รวมตัวกันมาสูอารีเอล   
 มาโจมตีอารีเอลกับปอมของมันและลอมมันไว  
 จะเปนดังฝน ดังนิมิตยามค่ําคืน 
8 เหมือนคนหิวโหยฝนวาไดกิน แตเม่ือตื่นขึ้นก็ยังหิวอยู 
 เหมือนคนกระหายน้ําฝนวาไดด่ืม แตพอตื่นก็ยังหมดแรง  
 คอแหงผากและยังไมสิ้นกระหาย  
 ประชาชาติท้ังปวงที่รวมตัวกันมาตอสู  

ภูเขาศิโยน ก็จะเปนเชนนี้แหละ 
9  จงงุนงงและมึนตื้อ ทําเปนตาบอดมองอะไรไมเห็น   
 จงเมามายแตไมใชเพราะเหลาโซซัดโซเซแตไมใชเพราะเม
รัย 
10 องคพระผูเปนเจา+ทรงนําการหลับใหลมาเหนือเจา  
 พระเจาทรงปดตา(คือผูเผยพระวจนะของเจา) 
 และคลุมหัวคือผูทํานายของเจา 



 11นิมิตทั้งหมดนี้ 
สําหรับเจาไมมีอะไรเลยนอกจากถอยคําท่ีถูกประทับตราเก็บไวใน
มวน และหากเจายื่นมวนหนังสือใหคนที่อานออก บอกวา 
"ชวยอานใหหนอย" เขาก็จะตอบวา "อานไมได 
มันถูกประทับตราไว 12หรือหากเจายื่นใหคนที่อานไมออกบอกวา 
"ชวยอานใหหนอย" เขาก็จะตอบวา "อานไมออก" 
13 องคพระผูเปนเจาตรัสวา 
 "ประชากรเหลานี้เขามาใกลเราแตปาก  
 ปากเขาพูดยกยองเรา แตใจเขาหางไกลจากเรา  
 เขานมัสการเราเพียงดวยกฎเกณฑซ่ึงมนุษยสอนกันมา*(ตน
ฉบับภาษาฮีบรูบางสําเนาวา เขานมัสการเราโดยเปลาประโยชน 
คําสอนของเขาเปนเพียงกฎเกณฑท่ีมนุษยสอน 
14 ฉะนั้นเราจะทําใหประชากรเหลานี้งงงวยอีกครั้ง  
 ดวยการอัศจรรยซอนการอัศจรรย  
 สติปญญาของคนมีปญญาจะพินาศ  
 ไหวพริบของคนฉลาดจะสูญสิ้น" 
15 วิบัติแกคนเหลานั้นซ่ึงไปยังท่ีลึกล้ํา  
 เพื่อซอนแผนการของตนไวจากองคพระผูเปนเจา+ 
 เขาซุมทําการของตนในที่มืด 
 โดยคิดวา ” ใครเลาจะเห็นเรา? ใครเลาจะรูได?”  
16 แตกลับตาลปตร เหมือนคิดวาชางปนเปนดินเหนียว!  
 สิ่งท่ีถูกสรางขึ้นจะกลาวถึงผูสรางวา  
'พระองคไมไดสรางฉัน'  
 หรือหมอไหจะพูดถึงชางปนไดหรือวา 'พระองคไมรูอะไร' 



17
 ในไมชาเลบานอนจะไมกลับกลายเปนทองทุงอันอุดมสมบูร
ณหรือ  
 และทองทุงอุดมสมบูรณจะไมกลายเปนปาเขียวขจีหรือ? 
18 ในวันนั้นคนหูหนวกจะไดยินถอยคําในหนังสือมวนนั้น  
 และคนตาบอดจะมองฝาความมัวหมนและมืดมิด และแลเห็น  
19 ผูถอมใจจะชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจา+อีก    
 คนขัดสนจะเปรมปรีด์ิในองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล 
20 คนอํามหิตจะสูญสิ้นไป  
 คนถากถางจะหายหนาไป  
 คนที่ตาจดจองอยูท่ีความชั่วจะถูกโคนลง 
21 คือบรรดาผูใสรายปายสีคนอื่น  
 ผูวางกับดักไวเลนงานผูปกปองความยุติธรรมในศาล 
 และผูท่ีใหการเท็จทําใหผูบริสุทธิ์ไมไดรับความยุติธ ร ร
ม  
22  ดวยเหตุนี้ องคพระผูเปนเจา+ผูทรงไถอับราฮัม  

ตรัสเก่ียวกับวงศวานของยาโคบวา  
 "ยาโคบจะไมละอายอดสูอีกตอไป  
 พวกเขาจะไมตองหนาซีดหนาเซียวอีกแลว 
23 เมื่อเขาท้ังหลายเห็นผลงานที่เราทําในหมูลูกหลานของเขา  
 เขาจะรักษานามของเราใหบริสุทธิ์  
 เ ขาจะยอมรับรูความบริสุทธิ์สูงสงขององคบริสุทธิ์แหงยาโ
ค บ   
 และจะยืนสงบดวยความยําเกรงพระเจาแหงอิสราเอล 
24 ผูท่ีใจโลเลจะเขาใจ  
 ผูท่ีพร่ําบนจะรับคําสอน" 



               
วิบัติแกชนชาติท่ีด้ือรั้น 
30  องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา  
 "วิบัติแกลูกหลานที่ด้ือรั้น  
 ซ่ึงทําตามแผนการที่ไมไดมาจากเรา 
 ทําสัญญาโดยมิไดอาศัยวิญญาณของเรา  
 ทําบาปซอนบาป 
2 ผูลงไปยังอียิปตโดยไมปรึกษาเรา  
 ผูมุงขอความอารักขาจากฟาโรห  
 ขอลี้ภัยใตรมเงาของอียิปต 
3
 แตการอารักขาของฟาโรหจะกลับเปนความอัปยศอดสูแกเจ
า    
 รมเงาของอียิปตจะทําใหเจาขายหนา 
4 ถึงแมพวกเขาจะมีกองทหารอยูในโศอัน 
 และบรรดาทูตของเขาไดไปถึงฮาเนส 
5 ทุกคนจะตองอับอายขายหนา 
 เพราะชนชาติซ่ึงไมมีประโยชนแกตน  
 ผูไมใหความชวยเหลือหรือประโยชนอันใด  
 นอกจากความอัปยศอดสู" 
6 พระดํารัสเก่ียวกับสัตวตางๆ แหงเนเกบ ความวา 
 บรรดาทูตขนทรัพยสมบัติบรรทุกหลังลา และบนโหนกอูฐ   
 เดินทางผานดินแดนอันยากลําบากและทุกขลําเค็ญ  
 แดนแหงราชสีห  และนางสิงห  
 แดนแหงงูกะปะและงูแมวเซา 
 เพื่อไปยังชนชาติท่ีชวยเหลืออะไรไมได 



7 ไปยังอียิปต 
ซ่ึงความชวยเหลือของเขาเปลาประโยชนโดยแท  
 เราจึงเรียกอียิปตวาราหับผูไมมีพิษสง 
8 บัดนี้จงไปเขียนไวบนแผนจารึกสําหรับพวกเขา  
 เขียนลงบนมวนหนังสือ 
 เพื่อวันขางหนาจะไดเปนพยานหลักฐานที่ยืนยงตลอดไป 
9 คนเหลานี้เปนประชากรผูทรยศ ลูกหลานเจาเลห  
 ลูกหลานซ่ึงไมเต็มใจรับฟงคําสอนขององคพระผูเปนเจา+ 
10 พวกเขาบอกผูทํานายวา  "อยาเห็นนิมิตตางๆ อีกตอไป!"  
 บอกผูเผยพระวจนะวา "อยาแจงนิมิตถึงสิ่งท่ีถูกท่ีควรอีกเลย!  
 ขอใหบอกแตเรื่องที่นาฟง 
เผยพระวจนะเปนภาพฝนมายาตางๆ 
11 ละทิ้งทางนี้  เลิกวิถีนี้  
 และหยุดเผชิญหนาเราดวยองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล!" 
12 ฉะนั้นองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลตรัสวา   
 "เนื่องจากเจาละทิ้งถอยคํานี้ไปวางใจการกดขี่ขมเหงและพึ่ง
พากลอุบาย 
13 ความบาปนี้จะเปนดังกําแพงสูงสําหรับเจา  
 ซ่ึงแตกกระเทาะแยกออก แลวก็ลมครืนในทันทีทันใด 
ในชั่วพริบตา 
14
 มันแตกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยเหมือนหมอไหที่ถูกทุบละเอียดอย
างไมปรานี 
 จนหาเศษชิ้นสักอันท่ีพอจะไปชอนถานจากเตา 
  หรือรองน้ํานิดหนึ่งจากบอก็ไมไดเลย" 



15  องคพระผูเปนเจา+ใหญยิ่งสูงสุด  
องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลตรัสวา 
 "โดยการกลับใจและการหยุดพัก เจาจะรอด 
 กําลังของเจาอยูท่ีการสงบนิ่งและการวางใจ  

แตเจาไมมีสิ่งเหลานี้เลย 
16 เจาวา 'ไมเอา  พวกเราจะขึ้นหลังมาหนีไป'  

เจาก็เลยหนีไป!  
 เจาวา 'พวกเราจะควบมาเร็วหนีไป'  
 ฉะนั้นบรรดาผูไลตามเจาจึงเร็วมาก! 
17 คนพันคนจะเตลิดหนีเพราะคําขูเข็ญของคนๆ เดียว  
 เพราะคําขูเข็ญของคนหาคน เจาท้ังหมดจะหนีเตลิด   
 จนพวกเจาเหลืออยูนอยนิดเหมือนเสาธงบนยอดเขา  
 เหมือนธงสัญญาณท่ีปกไวบนภูเขา" 
18 ถึงกระนั้นองคพระผูเปนเจา+ยังทรงปรารถนาจะเมตตาเจา  
 พระองคทรงลุกขึ้นเพื่อแสดงความเมตตาสงสารตอเจา  
 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพระเจาแหงความยุติธรรม  
 พระพรมีแกคนทั้งปวงที่รอคอยพระองค! 
 19ประชากรศิโยนเอย ผูอาศัยในเยรูซาเล็ม 
ทานจะไมรองไหอีก 
พระองคจะทรงเปยมดวยพระคุณเม่ือทานรองขอความชวยเหลือ 
ทันทีท่ีพระองคทรงไดยิน พระองคจะทรงตอบ 
20ถึงแมพระองคประทานอาหารแหงความลําเค็ญ 
และน้ําแหงความทุกขระทมแกทาน 
แตพระอาจารยของทานจะไมซอนตัวอีก  
ทานจะเห็นพระอาจารยดวยตาของทานเอง 
21ไมวาทานจะหันไปทางซายหรือทางขวา 



หูของทานจะไดยินเสียงขางหลังกลาววา "ทางนี้ มาเดินทางนี้เถิด" 
22แลวทานจะทําลายรูปเคารพตางๆ ที่หุมดวยเงิน 
และเทวรูปซ่ึงปดทอง ทานจะเหวี่ยงทิ้งเหมือนเสื้อผาโสโครก 
และพูดกับสิ่งเหลานั้นวา "ไปใหพน" 
 23พระองคจะประทานฝนสําหรับเมล็ดพืช 
ท่ีทานหวานลงในดิน อาหารที่ไดจากแผนดินจะอุดมสมบูรณ  
ในวันนั้นฝูงสัตวของทานจะกินหญาอยูในทุงกวาง 
24วัวและลาซ่ึงใชไถนาจะกินหญาแหงและอาหารคลุก 
ซ่ึงใชคราดและพลั่วเกลี่ย 25ในวันสังหารครั้งใหญนั้น 
เม่ือหอคอยตางๆลมครืนลง 
ธารน้ําจะไหลบนภูเขาสูงทุกแหงและเนินสูงทุกเนิน 
26ดวงจันทรจะฉายแสงดังดวงอาทิตย 
และแสงอาทิตยจะแผดกลากวาเดิมเจ็ดเทาเหมือนความสวางของเจ็
ดวันรวมกัน 
เ ม่ือองคพระผูเปนเจา+ทรงสมานรอยแผลแหงประชากรของพระอ
งคและทรงรักษาบาดแผลที่ทรงลงโทษ 
27 ดูเถิด  พระนามขององคพระผูเปนเจา+มาจากท่ีไกลลิบ     
 ดวยพระพิโรธแผดกลาและควันโขมงทึบ  
 พระโอษฐของพระองคเกรี้ยวกราด  
 ลิ้นของพระองคคือไฟที่เผาผลาญ 
28 ล ม ป ร า ณข อ ง พ ระองคเหมือนน้ําท่ีทะลักทวมถึงคอ  
 พระองคทรงฝดรอนนานาชาติในตะแกรงแหงหายนะ   
 พระองคทรงวางบังเหียนที่ชักนําใหเตลิดไปนั้นไวท่ีปากของ
ชนชาติตางๆ 
29 สวนทานจะรองเพลงเหมือนในคืนฉลองเทศกาลศักด์ิสิทธิ์  
 จิตใจของทานจะชื่นชมเหมือนเมื่อประชากรเปาขลุย  



 ขึ้นไปยังภูเขาแหงองคพระผูเปนเจา+ 
เพื่อเขาเฝาพระศิลาแหงอิสราเอล 
30
 องคพระผูเปนเจา+จะทรงใหมนุษยไดยินพระสุรเสียงอันทรง
เดชานุภาพของพระองค  
 ใหพวกเขาเห็นพระกรซึ่งฟาดลงมาดวยพระพิโรธเกรี้ยวกรา
ด  
 ดวยไฟที่เผาผลาญ พายุฝน ฟาคํารนและลูกเห็บ 
31
 พระสุรเสียงขององคพระผูเปนเจา+ทําใหอัสซีเรียแตกฉานซ
านเซ็น  
 พระองคจะทรงฟาดเขาดวยคทาของพระองค 
32 ทุกจังหวะที่องคพระผูเปนเจา+ทรงฟาดเขาดวยไมเรียว 
จะเขากับเสียงของรํามะนา 

และพิณ 
 ขณะทรงสูรบกับเขาดวยการฟาดฟนในสงคราม 
33 กองฟนเผาศพไดจัดเตรียมไวนานแลว   
 เตรียมไวสําหรับกษัตริยองคนั้น  
 เชิงตะกอนก็กวางและลึก  มีไฟและฟนมากมาย  

ลมหายใจขององคพระผูเปนเจา+เหมือนธารกํามะถันซ่ึงจะจุ
ดมันใหลุกเดือด 
 
วิบัตแิกผูทีพ่ึ่งอยีิปต 
31 วิบัติแกบรรดาผูลงไปขอความชวยเหลือจากอียิปต  
 ผูพึ่งมา ผูวางใจในกองรถรบ 
และในความเกรียงไกรแหงพลมาของตน 



 แทนที่จะมุงมองและขอความชวยเหลือ 
 จากองคพระผูเปนเจา+องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล 
2 พระเจาทรงพระปรีชาและสามารถบันดาลภัยพิบัติ  
 พระองคตรัสแลวไมคืนคํา 
 จะทรงลุกขึ้นตอสูกับวงศวานของผูชั่วราย 
และผูชวยเหลือผูกระทําชั่ว 
3 ชาวอียิปตเปนเพียงมนุษยไมใชพระเจา  
 มาของพวกเขาเปนเพียงเนื้อหนังไมใชวิญญาณ  
 เม่ือองคพระผูเปนเจา+ทรงยื่นพระหัตถออกมา  
 คนที่ชวยจะสะดุด และคนที่ขอใหชวยก็จะลมลง  
 พินาศไปดวยกันท้ังคู 
4 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา  
 "เชนเดียวกับสิงหโตคําราม ราชสีหคํารามเหนือเหยื่อ   

ตอใหคนเลี้ยงแกะท้ังหมูใหญถูกเรียกมาชุมนุมสู  
 ราชสีหก็ไมหวั่นไหวใสใจกับเสียงโหรองอึงคะนึงของพวกเ
ขาฉันใด  
 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ก็จะเสด็จลงมาเพื่อทําศึกบนภูเขา
ศิโยนและที่สูงตางๆ ฉันนั้น 
5 ดังหมูนกบินโฉบไปมาเหนือศีรษะ  

องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์จะปกปองเยรูซาเล็ม 
 พระองคจะโอบลอมและชวยกู เราจะ 'ผานไป' 
และจะชวยใหรอด" 
6 ชนอิสราเอลเอย   
 จงหันกลับมาหาพระองคผูซ่ึงทานไดกบฏอยางรายแรงนั้น 
7 เพราะในวันนั้นทานทุกคนจะละทิ้งรูปเคารพเงินและทอง 
 ซ่ึงพวกทานไดสรางขึ้นดวยมืออันบาปหนา 



8 “ อัสซีเรียจะลมตายดวยดาบซ่ึงมิใชของมนุษย 
 ดาบซ่ึงมิใชของมนุษยท่ีตองตายจะผลาญชีวิตพวกเขา  
 เขาจะหนีเตลิดจากดาบนั้น  
 สวนคนหนุมๆ ของพวกเขาจะถูกเกณฑเปนเชลย 
9 ที่ม่ันของพวกเขาจะทลายลงเนื่องจากความสยดสยอง  
 แมทัพของพวกเขาจะหวาดกลัวแทบคลั่งเม่ือเห็นธงศึก”   
 องคพระผูเปนเจา+ทรงประกาศดังนั้นแหละ  
 ไฟของพระองคอยูในศิโยน  

เตาหลอมของพระองคอยูในเยรูซาเล็ม 
 
อาณาจักรแหงความชอบธรรม 
32 ดูเถิด กษัตริยองคหนึ่งจะครองราชยดวยความชอบธรรม  
 และเจานายจะปกครองดวยความยุติธรรม 
2 แตละคนจะเปนเหมือนรมเงากําบังลม 
 ท่ีพักพิงพนจากพายุ 
 เหมือนธารน้ําในถ่ินกันดาร  
 และรมเงาของศิลาใหญในดินแดนอันแหงระโหย 
3 และแลวนัยนตาของผูท่ีเห็นจะไมหลับอีก  
 หูของผูท่ีไดยินจะฟง 
4 จิตใจของผูท่ีหุนหันจะรูและเขาใจ  
 และลิ้นตะกุกตะกักจะพูดคลองฉะฉาน 
5 คนโงจะไมไดรับการยกยองวาสูงศักด์ิอีกตอไป  
 คนเลวจะมิไดรับการเคารพนับถืออยางสูงอีก 
6 เพราะคนโงพูดแตเรื่องโฉดเขลา  
 จิตใจของเขาหมกมุนในความชั่วราย  
 เขาประพฤติชั่ว เผยแผเรื่ององคพระผูเปนเจา+อยางผิดๆ  



 เขาไมใหสิ่งใดกับคนหิวโหย และไมยอมใหผูกระหายดื่มน้ํา 
7 วิธีการของคนชั่วนั้นรายกาจ  
 เขาวางแผนชั่วเพื่อทําลายคนยากไรดวยคําโกหก   
 แมเม่ือคํารองของคนขัดสนนั้นถูกตองเที่ยงธรรม 
8 สวนคนมีคุณธรรมคิดการแตเรื่องดีๆ  
 เขายืนหยัดอยูดวยการกระทําท่ีถูกตองสูงสง 
 
หญิงชาวเยรูซาเล็ม 
9 บรรดาหญิงผูเอกเขนกอยูจงลุกขึ้นและฟงเรา  
 เหลาบุตรีผูรูสึกม่ันคง จงฟงสิ่งท่ีเราจะพูด! 
10 ในเวลาปเศษๆ ผูท่ีรูสึกม่ันคงจะลมลง  
 การเก็บเก่ียวองุนจะลมเหลว ไมมีการเก็บผลไม 
11 จงสั่นสะทานเถิด หญิงผูเรื่อยเฉื่อย  
 จงตัวสั่นงันงก บุตรีผูรูสึกม่ันคง  
 จงเปลื้องเสื้อผาออก 
 สวมเสื้อผากระสอบเถิด 
12 จงตีอกชกตัวดวยเรื่องทองทุงอันอุดม  
 และเถาองุนผลดก 
13 และเนื่องดวยดินแดนแหงประชากรของเรา  
 ซ่ึงรกเรื้อไปดวยหนามใหญหนามยอย  
 จงไวทุกขใหบานเรือนทั้งปวงที่รื่นเริงเฮฮาและนครสํามะเลเ
ทเมาแหงนี้ 
14 ปอมปราการจะถูกท้ิงราง  
 นครเสียงอึกทึกจะถูกทอดทิ้ง  
 ท่ีม่ันและหอยามจะกลายเปนดินแดนรางตลอดไปเปนนิตย  
 เปนท่ีสําราญของลา  



 เปนทุงหญาสําหรับฝูงแกะ 
15
 จนกระทั่งพระวิญญาณจะถูกหลั่งรินจากเบ้ืองบนลงมาเหนือเ
ร า   
 ถ่ินกันดารกลับกลายเปนทองทุงอันอุด ม   
 และทองทุงอุดมเปนดังปาเขียวขจี 
16 ความยุติธรรมจะพํานักในถ่ินกันดาร 
 และความชอบธรรมจะอาศัยในทองทุงอันอุดม 
17 ผลจากความชอบธรรมคือสันติสุข   
 ความสงบและความมั่นใจตลอดกาล 
18 ชนชาติของเราจะอาศัยอยูในท่ีพํานักอันสงบสุข  

ในบานที่ปลอดภัย  
ในที่พักอันปราศ จ า ก ก า ร ร บ ก ว น  

19 ถึงแมวาลูกเห็บทําใหปาเตียน 
 และนครนั้นราบเปนหนากลอง 
20 แตทานทั้งหลายจะเปนสุข   

หวานเมล็ดพืชของพวกทานริมธารทุกแหง 
และปลอยฝูงสัตวและฝูงลาของทานอยูอยางเสรี 

 
ความทุกขและการทรงชวย 
33  วิบัติแกเจาผูทําลาย เจาผูไมเคยถูกทําลายมากอน!  
 วิบัติแกเจาคนทรยศ ผูไมเคยถูกทรยศมากอน!  
 เม่ือเจาหยุดทําลาย เจาจะถูกทําลาย 
 เม่ือเจาหยุดทรยศ เจาจะถูกทรยศ 
2 ขาแตองคพระผูเปนเจา+โปรดเมตตาขาพระองคท้ังหลาย 

ขาพระองคท้ังหลายใฝหาพระองค  



 ขอทรงเปนกําลังวังชาของเหลาขาพระองคทุกเชา  
 เปนความรอดพนในยามทุกขลําเค็ญ 
3 บรรดาประชาชาติเตลิดหนีเม่ือไดยินพระสุรเสียงกัมปนาท  
 เม่ือทรงลุกขึ้น ชนชาติตางๆ ก็กระจัดกระจายไป 
4 ประชาชาติท้ังหลาย ของปลนสะดม  

ของพวกเจาจะถูกกอบโกยเหมือนถูกเพลี้ยลง  
 ผูคนจะกลุมรุมเขาใสเหมือนฝูงตั๊กแตนล ง  
5 องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนท่ียกยองเทิดทูน เพราะประทับอยู 
ณ ที่สูงสง  
 พระองคจะทรงทําใหศิโยนเปยมดวยความยุติธรรมและควา
ม ช อ บ ธ ร ร ม  
6 พระองคจะทรงเปนรากฐานมั่นคงในทุกยาม   
 เปนคลังอันม่ังค่ังแหงความรอด สติปญญา และความรู  
 ความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+เปนกุญแจไขคลังนี้1 
7 ดูเถิด  บรรดาผูกลาหาญรองไหเสียงดังกลางถนน  
 ทูตแหงสันติภาพร่ําไหอยางขมขื่น 
8  ทางหลวงก็เริศราง ตามถนนหนทางไมมีผูสัญจร  
 สัญญาถูกละเมิด  

บ ร ร ด า พ ย า น 2ถูกลบหลู ไมมีใครไดรับความเคารพ 
9 ดินแดนร่ําไห3และออนระโหย    
 เลบานอนอดสูและเหี่ยวแหงไป  
 ชาโรนเปนด่ังอาราบาห บาชาน และคารเมลก็สลัดใบ 

                                      
1 33:6 * หรือ เปนทรัพยสมบัติจากพระองค 
2 33:8 * ตันฉบับบางสําเนาวา เมืองตางๆ 
3 33:9 * หรือ แหงแลง 



10 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "บัดนี้ เราจะลุกขึ้น  
 บัดนี้เราจะไดรับการยกยองเทิดทูน 
 บัดนี้เราจะไดรับการเชิดชูขึ้น 
11 เจาตั้งทองแกลบ  

ใหกําเนิดฟาง  
 ลมหายใจของเจาเปนไฟเผาผลาญเจา 
12 เหลาประชากรจะถูกเผาราวกับเปนหินปูน  

จะลุกเปนไฟเหมือนพุมหนามถูกโคน" 
13 เจาผูอยูไกล  จงฟงสิ่งท่ีเราไดกระทํา  
 เจาผูอยูใกล  จงรับรูอํานาจของเรา! 
14 เหลาคนบาปในศิโยนอกสั่นขวัญแขวน  
 ผูไมนับถือพระเจาตัวสั่นงันงก  
 "มีใครในพวกเราสามารถอยูกับไฟที่เผาผลาญนี้ได?" 
 มีใครในพวกเราสามารถถูกเผาชั่วนิรันด?”  
15 คือผูท่ีดําเนินอยางชอบธรรมและกลาวสิ่งท่ีถูกตอง  
 ผูปฏิเสธประโยชนจากการบีบบังคับ 
 ผูหดมือไมรับสินบน  
 ผูอุดหูไมยอมฟงแผนฆาตกรรม  
 ผูปดตาไมเห็นดวยกับการคิดชั่ว 
16 คนเชนนี้จะอาศัยอยู ณ เบ้ืองสูง  
 ศิลาบนภูเขาจะเปนปอมกําบังของเขา     
 จะมีอาหารและน้ําอํานวยแกเขา 
17 ตาของทานจะเห็นกษัตริยผูทรงความสงาภาคภูมิ  
 เห็นดินแดนซ่ึงแผไพศาล 
18 ใจของทานจะหวนระลึกถึงความสยดสยองแตกอนเกาวา 
 “ เจานายคนนั้นอยูท่ีไหนหนอ?  



 ผูรับเครื่องบรรณาการนั้นอยูแหง ห น ใ ด ? 
 เจาหนาท่ีผูดูแลหอคอยตางๆ ไปไหนแลว?”  
19 ทานจะไมเห็นคนหยิ่งยโสเหลานี้อีก  
 ผูท่ีพูดจาคลุมเครือ  
 พูดตางภาษาที่ทานไมอาจเขาใจได 
20 จงมองดูศิโยน นครแหงเทศกาลของเรา  

ตาของทานจะเห็นเยรูซาเล็ม  ที่พํานักอันสงบสุข  
 เต็นทซ่ึงไมตองเคลื่อนยายหลักหมุด 
 ไมตองถอน และเชือกก็ไมเคยขาด 
21 ณ ที่นั้น องคพระผูเปนเจา+จะเปนองคผูทรงฤทธิ์ของเรา  
 จะเปนดินแดนแหงแมน้ําและลําธารกวาง  

ไมมีเรือกรรเชียงใหญแลน   
 ไมมีเรือใหญโอฬารผาน 
22 เพราะวาองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนตุลาการของเรา  

องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนผูตรากฎหมายของเรา  
 องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนจอมกษัตริยของเรา  
 เปนพระองคเองที่จะทรงชวยเรา 
23 สายโยงในเรือของเจาก็หยอนยาน  
 เสาเรือก็คลอนแคลน  
 ใบเรือก็ไมกาง  
 แลวของที่ริบมาไดมากมายนั้น  เขาก็จะแบงปนกัน  
 แมแตคนงอยก็จะรับสวนแบงของตนไป 
24 ไมมีใครที่อาศัยในศิโยนจะพูดวา "ฉันปวย"  

และความผิดบาปของผูพํานักอยูท่ีนั่นจะไดรับการอภัย 
 
การตดัสินลงโทษชนชาตทิั้งหลาย 



34  บรรดาประชาชาติเอย จงขยับเขามาใกลๆ และรับฟง  
 ชนชาติท้ังหลายเอย จงตั้งใจฟง! 
 แผนดินโลกและสรรพสิ่งในนั้นจงฟงเถิด 
ท้ังพิภพและบรรดาสิ่งท่ีออกมาจากพิภพ  
2 องคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธตอมวลประชาชาติ   
 ทรงเกรี้ยวกราดตอกองทัพท้ังหมดของเขา     
 พระองคจะทรงทําลาย4พวกเขาทั้งหมด 

 และทิ้งใหเขาถูกสังหารหมู 
3 รางของพวกเขาจะถูกโยนออกไป 
 ซากศพของพวกเขาจะสงกลิ่นเหม็นคลุง 
 ภูเขาท้ังหลายจะชุมโชกไปดวยเลือดของพวกเขา 
4 ดวงดาวทั้งสิ้นในฟาสวรรคจะสูญสหลาย  
 ทองฟามวนตัวเหมือนหนังสือมวน 
 ดวงดาวทั้งหลายจะตกจากฟาเหมือนใบองุนแหงรวงจากเถา
องุน 
 เหมือนผลมะเดื่อเหี่ยวรวงจากตน 
5 เมื่อดาบของเราดื่มจนเต็มอิ่มในสวรรคแลว   
 ดูเถิด  มันจะลงมาพิพากษาลงโทษเอโดม 

ชนชาติซ่ึงเราทําลายลางท้ังหมด 
6 พระแสงดาบขององคพระผูเปนเจา+อาบเลือด 
 และมีไขมันเกาะ 

                                      
4 34:2 * 
คํานี้ในภาษาฮีบรูหมายถึงการเผาสิ่งของหรือบุคคลเพื่อถวายบูชา
แดองคพระผูเปนเจา+โดยไมสามารถขอกลับคืนมาได 
บอยครั้งหมายถึงการทําลายลางสิ่งนั้นท้ังหมด เชนเดียวกับขอ 5 



 เปนเลือดลูกแกะและแพะ 
 เปนไขมันจากไตแกะตัวผู  
 เพราะองคพระผูเปนเจา+จะใหมีเครื่องบูชาในโบสราห  
 และการสังหารครั้งใหญในเอโ ด ม  
7 วัวปา  ลูกวัวและวัวกระทิงจะลมลงพรอมพวกเขา  
  ้ืแผนดินโลกจะนองเลือด  
 ผงธุลีจะชุมดวยไขมัน 
8 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงมีวันแหงการลางแคน 
 ปแหงการชดใชใหศิโยน 
9 ลําธารของเอโดมจะกลายเปนหลุมบอ 
 ดินของมันจะกลายเปนกํามะถันลุกไหม  
  ้ืแผนดินเอโดมจะกลายเปนบอที่ลุกโชน! 
10 ท้ังวันท้ังคืนไมมีดับ  
 ควันไฟพวยพุงขึ้นมาชั่วนิจนิรันดร  
 มันจะเริศรางตลอดไปทุกชั่วอายุ  
 จะไมมีใครสัญจรผานอีกเลย 
11 นกกระทุง5 นกเคาแมว6 จะครอบครองที่นั่น  
 นกทึดทือ7และกาจะทํารังอยูท่ีนั่น  
 พระเจาจะทรงคลี่สายวัดแหงคว า ม โ ก ล า ห ล     
 และสายดิ่งแหงความเริศรางเหนือเอโดม 

                                      
5 34:11 *  ชื่อของนกเหลานี้ในภาษาฮีบรูไมชัดเจน 
6 34:11 *  ชื่อของนกเหลานี้ในภาษาฮีบรูไมชัดเจน 
7 34:11 *  ชื่อของนกเหลานี้ในภาษาฮีบรูไมชัดเจน 



12
 ผูสูงศักด์ิของเอโดมจะไมเหลืออะไรใหเรียกวาเปนอาณาจัก
รอีก  
 เจานายทั้งปวงจะสูญสิ้นไป 
13 ตนหนามจะงอกปกคลุมท่ีม่ัน   
 ตําแยและพุมหนามจะงอกขึ้นในปราการ  

มันจะกลายเปนท่ีสิงสถิตของหมาในเปนบานของนกฮูก 
14 สัตวปาในทะเลทรายจะพบกับหมาจิ้งจอก  
 แพะปาจะรองหากัน 
 ส่ําสัตวแหงรัตติกาลจะพํานักอยูท่ีนั่นและหาที่พักพิง 
15 นกฮูกจะสรางรังและวางไขท่ีนั่น มันจะกกลูก ปกไวใตปก  
 บรรดาเหยี่ยวจะมาชุมนุมเปนคูๆ 
16 จงคนดูและอานจากหนังสือข อ ง องคพระผูเปนเจา+ 
จ ะพบวา 
 สัตวเหลานี้ไมมีขาดหายไปแมสักอยาง  
 ไมมีตัวใดไรคู  
 เพราะพระเจาตรัสบัญชาไวดวยพระโอษฐ  
 และพระวิญญาณของพระองคจะทรงรวมพวกมันเขาดวยกัน 
17 พระองคทรงจัดสรรปนสวนให  
 พระหัตถหยิบยื่นประทานตามสัดสวน 
 มันจะไดครอบครองเปนนิตย 

และอาศัยอยูท่ีนั่นตลอดทุกชั่วอายุ 
             
ความชื่นชมยินดีของผูรับการไถ 
35 ทะเลทรายและดินแดนแตกระแหงจะปรีด์ิเปรม  
 ถ่ินทุรกันดารจะชื่นชมและเบิกบาน 



 เชนดอกกันกุมา 2มันจะผลิดอกบาน 
ชื่นชมอยางใหญหลวงและโหรองยินดี  
 มันจะไดรับศักด์ิศรีแหงเลบานอน  
 ความโออาตระการแหงคารเมลและชาโรน 
 คนทั้งปวงจะเห็นพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ 

และความโออาตระการแหงพระเจาของเรา 
3 จงชูกําลังมือที่ออนลา  
 จงใหหัวเขาท่ีออนแรงเหยียดตรง 
4 จงกลาวแกผูท่ีมีจิตใจหวาดหวั่นวา  
 "จงเขมแข็งเถิด อยากลัวเลย  
 พระเจาของทานจะเสด็จมา  

พระองคจะมาพรอมกับการแกแคน กับการชดใชตอบสนอง 
 พระองคจะทรงมาเพื่อชวยกูทาน 
5 เมื่อนั้นตาของคนตาบอดจะเปดออก  
 คนหูหนวกจะไดยิน 
6 คนขาพิการจะโลดเตนเหมือนกวาง     
 และบรรดาคนใบจะโหรองยินดี  
 น้ําพุจะพุงขึ้นในถ่ินทุรกันดาร  
 ลําธารพุงขึ้นมาในท่ีแหงแลง 
7 ทรายอันรอนระอุจะกลายเปนสระน้ํา  
 ผืนดินแตกระแหงจะกลายเปนธารน้ําพุ  
 ท่ีรางซ่ึงเคยเปนท่ีอยูอาศัยของหมาใน 
 จะมีตนหญา ตนออ และตนกกงอกขึ้นมา 
8 จะมีทางหลวงที่นั่น เรียกวา วิถีบริสุทธิ์  
 ผูท่ีไมสะอาดจะไมเดินบนนั้น  
 จะสงวนไวสําหรับเฉพาะผูท่ีดําเนินในทางนั้น  



 คนโงเขลาชั่วรายจะไมไปมาในทางนั้น* 
(35:8* หรือ สามัญชนจะไมหลงอยูในทางนั้น) 

9 ที่นั่นไมมีสิงโต  
 ไมมีสัตวรายอยูบนทางนั้นพวกมันไมโผลออกมาใหเห็น  
 เฉพาะแตผูท่ีไดรับการไถไวแลวจะดําเนิน ณ ที่นั่น 
10 ผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงไถไวจะกลับมา  
 เขาทั้งหลายจะเดินรองเพลงเขาเมืองศิโยน     
 มีความสุขนิรันดรเปนมงกุฎประดับศีรษะ  
 พวกเขายินดีปรีด์ิเปรมอยางเต็มลน  

ความทุกขโศกและการทอดถอนใจจะสูญสิ้นไป 
 
เซนนาเคอริบขมขูเยรซูาเล็ม 
36 ในปท่ี 14 แหงรัชกาลกษัตริยเฮเซคียาห 
เซนนาเคอริบกษัตริยแหงอัสซีเรียมาโจมตีและยึดเมืองปอมปราการ
ท้ังปวงของยูดาห 
2แลวกษัตริยแหงอัสซีเรียสงผูบัญชาการทหารบกและทัพใหญจาก
ลาคีชมาเฝากษัตริยเฮเซคียาหท่ีเยรูซาเล็ม 
เม่ือผูบัญชาการทหารมาพักอยูท่ีทางระบายน้ําของสระบน 
ซ่ึงเปนเสนทางสูลานซักฟอ ก  3เอลียาคิมกรมวังบุตรฮิลคียาห 
เชบนาหราชเลขาฯ และโยอาหอาลักษณหลวงบุตรอาสาฟ 
ก็ออกไปพบเขา 
 4ผูบัญชาการทหารบกกลาวกับพวกเขาวา "จงไปบอก 
เฮเซคียาหดังนี้  
 'กษัตราธิราชแหงอัสซีเรียตรัสวา เจาวางใจในสิ่งใดหรือ? 
5เจาพูดวา เจามียุทธศาสตรและแสนยานุภาพ 
แตนั่นก็เปนเพียงลมปาก เจาพึ่งใครจึงบังอาจกบฏตอเรา 6ดูเถิด 



เจาพึ่งอียิปตซ่ึงเปนเหมือนก่ิงไมเดาะ 
ใครพิงเขาก็ถูกเสี้ยนตํามือเจ็บ 
ใครพึ่งฟาโรหแหงอียิปตก็เจอแบบนี้แหละ  7และถาเจาวา 
“ พวกเราพึ่งองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเรา”  
ก็พระเจาองคนี้ไมใชหรือที่เฮเซคียาหทําลายแทนบูชากับสถานบูช
า ณ ที่สูงท้ังหลาย และกลาวกับยูดาหและเยรูซาเล็มวา 
“ พวกเจาตองนมัสการที่แทนบูชานี้”   
 8“  ‘ มาสิ มาพนันกับกษัตริยแหงอัสซีเรีย นายของเรา 
เราจะใหมา 2,000 ตัวแกเจา หากเจาหาคนขี่มาได! 
9ตอใหเจาพึ่งมาและรถรบจากอียิปตก็ไมอาจตอกรกับทหารสักนา
ยหนึ่งในกองรอยหนวยเล็กท่ีสุดของนายเราได 
10ยิ่งกวานั้นเรามาโจมตีและทําลายดินแดนนี้โดยปราศจากองคพร
ะผูเปนเจา+หรือ? 
องคพระผูเปนเจา+นั่นแหละที่บอกใหเรามาทําลายดินแดนนี้' " 
 11แลวเอลียาคิม 
เชบนาหหและโยอาหกลาวแกผูบัญชาทหารบกนั้นวา 
"โปรดพูดกับผูรับใชของทานเปนภาษาอาราเมคเถิด 
เพราะเราฟงเขาใจ อยาใชภาษาฮีบรูเลย 
เด๋ียวผูคนบนกําแพงจะไดยิน" 
12แตผูบัญชาการของอัสซีเรียตอบวา 
"นายเราใชเรามาพูดกับเจาและนายของเจาเทานั้นหรือ? 
ไมใชกับพวกที่นั่งอยูบนกําแพงนั้นดวยหรือ? 
พวกนั้นก็เชนเดียวกับพวกเจา 
จะตองกินอาจมและดื่มปสสาวะของตัวเอง" 
 13แลวผูบัญชาการก็ยืนขึ้นรองบอกเปนภาษาฮีบรูวา 
"จงฟงความจากกษัตราธิราชแหงอัสซีเรีย! 14พระองคตรัสวา 



'อยาปลอยใหเฮเซคียาหหลอกลวงพวกเจา 
เขาชวยกอบกูเจาไมได! 
15อยาปลอยใหเฮเซคียาหเกลี้ยกลอมเจาใหเชื่อวางใจในองคพระ
ผูเปนเจา+ อยาเชื่อเมื่อเขาบอกวา 
‘ องคพระผูเปนเจา+จะชวยเราแนนอน 
เมืองนี้จะไมตกอยูในกํามือกษัตริยแหงอัสซีเรีย! 
 16“ อยาไปฟงเฮเซคียาห กษัตริยแหงอัสซีเรียตรัสวา 
จงสวามิภักด์ิและออกมาหาเรา 
แลวพวกเจาทุกคนจะไดกินผลองุนของตนและผลมะเดื่อทั้งด่ืมน้ําจ
ากบอของตัวเอง 
17จนกวาเราจะมาและพาเจาไปดินแดนหนึ่งซ่ึงเหมือนดินแดนของ
เจาเอง  เปนดินแดนแหงเมล็ดขาวและเหลาองุนใหม 
ดินแดนแหงขนมปงและสวนองุน 
 18“ อยายอมใหเฮเซคียาหลวงพวกเจาใหหลง 
เม่ือเขากลาววา ‘ องคพระผูเปนเจา+จะชวยกอบกูเรา’  
มีพระของชาติไหนบางท่ีกอบกูดินแดนของตนใหพนมือกษัตริยแห
งอัสซีเรียได? 19เทพเจาแหงฮามัทและอารปดไปไหนเสียแลว? 
ไหนละบรรดาเทพเจาแหงเสฟารวาอิม? 
พระเหลานั้นชวยสะมาเรียใหพนมือเราไดหรือ? 
20มีพระองคไหนในชนชาติเหลานี้บางท่ีสามารถชวยดินแดนของ
ตนใหรอดจากเราได? 
ก็แลวองคพระผูเปนเจา+จะสามารถชวยกอบกูเยรูซาเล็มจากมือเรา
ไดหรือ?" 
 21แตเหลาประชากรสงบนิ่งไมโตตอบสักคําเดียว 
เพราะกษัตริยเฮเซคียาหไดตรัสสั่งวา “ อยาตอบเขา”  



22แลวเอลียาคิมกรมวัง บุตรฮิลคียาห  เชบนาหราชเลขาฯ 
และโยอาหอาลักษณหลวงบุตรอาสาฟจึงกลับไปเขาเฝาเฮเซคียาห
โดยสวมเสื้อผาฉีกขาด 
และกราบทูลตามที่ผูบัญชาการทหารบกแหงอัสซีเรียไดกลาวไว 
 
พระเจาจะทรงชวยกูเยรูซาเล็ม 
37 เมื่อเฮเซคียาหไดฟงเชนนั้น ก็ทรงฉีกฉลองพระองค 
สวมผากระสอบแลวเสด็จสูพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
2พระองคทรงใชเอลียาคิมกรมวัง เชบนาหราชเลขาฯ 
และบรรดาปุโรหิตอาวุโส  
ใหไปพบผูเผยพระวจนะอิสยาหบุตรอามอสทุกคนลวนสวมชุดผาก
ร ะ ส อ บ  3พวกเขากลาวกับ    อิสยาหวา "เฮเซคียาหกลาววา 
'วันนี้เปนวันแหงความทุกขระทม การประนาม และความอับอาย 
เหมือนเม่ือทารกพรอมจะเกิด แตผูเปนแมไมมีกําลังจะเบงออกมา 
4บางทีองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานจะทรงไดยินถอยคําของ
ผูบังคับบัญชาการทหารบก 
ซ่ึงกษัตริยอัสซีเรียเจานายของเขาใชใหมาหมิ่นประมาทพระเจาผู
ทรงพระชนมอยู 
และพระองคจะทรงขนาบเขาเนื่องดวยถอยคําท่ีพระองคทรงไดยิน
นั้น ดังนั้น 
ขอโปรดอธิษฐานเผื่อผูรอดชีวิตที่ยังคงเหลืออยูนี้ดวยเถิด' " 
 5เมื่อขาราชการของกษัตริยเฮเซคียาหมาพบอิสยาห  
6อิสยาหก็กลาวกับพวกเขาวา "จงไปทูลนายของทานวา 
‘ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา อยากลัวเนื่องดวยสิ่งท่ีไดยิน 
คือถอยคําซ่ึงลูกนองของกษัตริยแหงอัสซีเรียไดหม่ินประมาทเรา 
7จงฟงเถิด! เรากําลังจะบันดาลวิญญาณอยางหนึ่งในตัวเขา 



เพื่อเมื่อเขาไดยินรายงานบางอยาง 
เขาจะกลับไปยังประเทศของตน 
และเราจะใหเขาตายดวยดาบที่นั่น' " 
 8ฝายผูบัญชาการทหารบกอัสซีเรียไดขาววากษัตริยของตน
เสด็จออกจากลาคีชแลว จึงถอนทัพไป 
และพบพระองคกําลังรบกับลิบนาห 
 9แลวเซนนาเคอริบไดรับรายงานวาทีรหะคาหกษัตริยชาวคู
ช *(37:9* คือจากลุมแมน้ําไนลตอนบน 
หรือเอธิโอเปย)แหงอียิปตยกทัพจะมาสูรบกับพระองค 
เม่ือไดยินดังนั้นพระองคจึงสงคนมาแจงแกเฮเซคียาหวา 
10จงไปบอกเฮเซคียาหกษัตริยแหงยูดาหวา 
"อยายอมใหพระเจาซ่ึงเจาพึ่งวางใจนั้นหลอกลวงเจาเม่ือพระองคต
รัสวา ‘ เยรูซาเล็มจะไมตกอยูในมือกษัตริยอัสซีเรีย’  
11เจาก็รูดีอยูวาบรรดากษัตริยแหงอัสซีเรียไดทําอะไรแกชนชาติท้ั
งหมดบาง  พวกเขาทําลายลางทุกสิ่งทุกอยางราบคาบ 
แลวเจาจะไดรับการชวยกูหรือ? 12บรรดาพระของชนชาติตางๆ 
ท่ีบรรพบุรุษของเราไดทําลายลางเสียนั้นไดชวยกอบกูพวกเขาไวห
รือ? อยางบรรดาพระของโกซาน ฮาราน เรเซฟ 
และประชาชนของเอเดนในเทลอัสสาร 13กษัตริยแหงฮามัท 
กษัตริยแหงอารปด กษัตริยแหงเมืองเสฟารวาอิม หรือเมืองเฮนา 
หรือเมืองอิฟวาหไปไหนเสียแลว?" 
 
คําอธษิฐานของเฮเซคียาห 
 14เฮเซคียาหไดรับจดหมายจากผูนําสารและอานจนจบ 
ก็เสด็จไปยังพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ทรงคลี่จดหมายนั้นอ
อกตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+15แลวเฮเซคียาหทรงอธิษ



ฐานตอองคพระผูเปนเจา+วา 
16"ขาแตองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์พระเจาแหงอิสราเอล 
ผูประทับอยูทามกลางเครูบ 
พระองคผูเดียวทรงเปนพระเจาเหนือมวลอาณาจักรของโลก 
พระองคทรงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก 
17ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับฟง  
ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขอทรงเปดตาทอดพระเนตร 
ขอทรงฟงถอยคําซ่ึงเซนนาเคอริบสงมาสบประมาทพระเจาผูทรงพ
ระชนมอยู 
 18“ องคพระผูเปนเจา+เจาขา 
เปนความจริงท่ีวาบรรดากษัตริยแหงอัสซีเรียไดทําลายลางชนชาติ
ท้ังปวงและแผนดินของพวกเขาเสียสิ้น 
19ท้ังไดโยนพระของเขาทั้งหลายทิ้งในกองไฟและทําลายเสีย 
เพราะพระเหลานั้นไมใชพระเจา 
เปนแตเพียงไมและหินอันประดิดประดอยขึ้นดวยมือมนุษย 20บัดนี้ 
ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาของขาพระองคท้ังหลาย 
ขอทรงโปรดปลดปลอยขาพระองคท้ังหลายใหพนจากมือของเขา 
เพื่อมวลอาณาจักรในโลกนี้จะไดรูวา 
องคพระผูเปนเจา+พระองคแตเพียงผูเดียวเทานั้นทรงเปนพระเจา8

”  
เซนนาเคอริบพายแพ 

                                      
8 37:20 * บางตนฉบับวา 
พระองคแตเพียงผูเดียวเทานั้นท่ีทรงเปนองคพระผูเปนเจา+(ดู 
2พ ก ษ .19:19 ดวย) 



 21จากนั้นอิสยาหบุตรอามอสจึงใหนําความมาทูลเฮเซคียาห
วา "องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
'เพราะเจาไดอธิษฐานเรื่องเซนนาเคอริบกษัตริยของอัสซีเรียตอเรา     
22องคพระผูเปนเจา+จึงตรัสถอยคําดังตอไปนี้ถึงเขาวา 
 “ ธิดาพรหมจารีแหงศิโยนหยามหยันและเยยเยาะเจา  
 ธิดาแหงเยรูซาเล็มสายหนาเม่ือเจาเตลิดหนี 
23 ใครกันท่ีเจาเยยหยันและลบหลู?  
 เจาขึ้นเสียงและทําตาหยิ่งยโสใสใคร?  
 ก็องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลนะสิ! 
24 เจาใชผูนําสารของเจามากลาววาจาลบหลูองคพระผูเปนเจา 
 และเจาไดกลาววา  

'ดวยรถรบมากมายของขา  
 ขาไดขึ้นถึงบรรดายอดเขาสูง สูสุดยอดแหงเลบานอน 
 ขาไดโคนบรรดาสีดารท่ีสูงท่ีสุด  

ตนสนที่ดีเยี่ยมท่ีสุด  
 ขาไดขึ้นถึงยอดที่ไกลที่สุด 
 พิชิตปาท่ีงดงามที่สุด' 
25  ขาไดขุดบอน้ําท้ังหลายขึ้นในตางแดน9 
 และดื่มน้ําท่ีนั่น 
 ดวยฝาเทาของขา ธารน้ําแหงอียิปตก็แหงเหือด' 
26 “ เจาไมเคยไดยินเลยหรือวา?  
 เราไดบัญชาไวตั้งนานมาแลว  
 ในอดีตเรากําหนดไว  
 บัดนี้ เราทําใหเปนไป  

                                      
9 37:25 * ดู 2พ ก ษ .19:24 ดวย 



 คือใหเจาพิชิตเมืองปอมปราการทั้งหลาย     
ทําใหกลายเปนกองหิน 

27 ชาวเมืองเหลานั้นหมดอํานาจ  
ถดถอยและอับอาย  

 พวกเขาเหมือนพืชในทุงนา   
เหมือนหนอออน  

 เหมือนหญางอกขึ้นบนหลังคา 
ถูกแดดแผดเผา10กอนจะโตขึ้นมา 
28 “ แตเรารูดีวาเจาพักท่ีไหน   
 และไปมาเมื่อไร  
 และรูท่ีเจาฉุนเฉียวใสเรา 
29  เพราะเจาเกรี้ยวกราดใสเรา 
 และวาจาโอหังของเจาเขาหูเรา  
 เราจะเอาขอของเราเกี่ยวจมูกเจา 

และเอาบังเหียนของเราใสปากเจา   
 และเราจะทําใหเจาหันกลับไปตามเสนทางที่เจามา 
30 “ เฮเซคียาหเอย  นี่จะเปนหมายสําคัญแกเจา คือ 
 “ ปนี้เจาจะกินพืชสิ่งท่ีงอกขึ้นเอง 
 และปท่ีสองก็กินสิ่งท่ีผลิจากเดิม  
 แตในปท่ีสาม จงหวานและเก็บเก่ียว  
 จงทําสวนองุนและกินผลของมัน 
31  ประชากรยูดาหท่ีเหลืออยูจะหยั่งรากลงเบื้องลาง  

และเกิดผลยังเบ้ืองบนอีกครั้งหนึ่ง  

                                      
10 37:27* ในตนฉบับภาษาฮีบรูบางฉบับวา ทุงหญา (ดู 
2พ ก ษ .19:26ดวย) 



32 จะมีคนที่เหลืออยูจะมาจากเยรูซาเล็ม และผูรอดชีวิต 
จะมาจากภูเขาศิโยน  

 ความรอนรนแหงองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
จะกระทําใหสําเร็จตามนี้ 

33 “ ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรัสถึงเรื่องกษัตริยอัสซีเรียวา   
"เขาจะไมไดเขามาในกรุงนี้ หรือยิงธนูท่ีนี่  

 เ ข าจะไมมาถือโลอยูหนาเมือง  
 หรือสรางเชิงเทินลอมโจมตีมัน 
34 เขามาทางไหนก็จะกลับไปทางนั้น  
 เขาจะไมไดเขามายังนครนี้" 
 องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
35 "เราจะปกปองและชวยกรุงนี้ไว 
 เพื่อเห็นแกเราเองและเห็นแกดาวิดผูรับใชของเรา!" 
 36แลวทูตสวรรคขององคพระผูเปนเจา+ก็ออกไปที่คายของ
อัสซีเรียประหารคนในคายของอัสซีเรียเสีย 185,000 คน 
วันรุงขึ้นเมื่อผูคนตื่นขึ้น  ก็เห็นซากศพเกลื่อนกลาด! 
37เซนนาเคอริบกษัตริยแหงอัสซีเรียจึงใหรื้อคายและถอนทัพกลับ
ไปยังนีนะเวหและพักอยูท่ีนั่น 
 38วันหนึ่งขณะพระองคกําลังนมัสการในวิหารแหงนิสรอคเ
ทพเจาของพระองค 
อัดรัมเมเลคและชาเรเซอรโอรสของพระองคเองไดปลงพระชนมพร
ะองคเสียดวยดาบ แลวหนีไปยังดินแดนอารารัต 
เอสารฮัดโดนโอรสอีกองคขึ้นเปนกษัตริยแทน 
 
เฮเซคยีาหประชวร 



38 ครั้งนั้นเฮเซคียาหประชวรหนักใกลสิ้นพระชนม 
ผูเผยพระวจนะอิสยาหบุตรอามอสจึงเขาเฝาและทูลวา 
"องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งใหทานจัดการบานเมืองใหเรียบรอยเพร
าะทานจะไมหายปวย แตทานกําลังจะตาย"  

2เฮเซคียาหหันพระพักตรเขาหากําแพง 
อธิษฐานทูลองคพระผูเปนเจา+วา 
3"ขาแตองคพระผูเปนเจา+ข อ ท รงระลึกวาขาพระองคไดดําเนิน
ชีวิตตอเบ้ืองพระพักตรพระองคอยางสัตยซ่ือยอมอุทิศตนอยางสิ้นสุ
ดใจ และกระทําสิ่งท่ีดีในสายพระเนตรของพระองค " 
แลวเฮเซคียาหก็ทรงร่ําไหอยางขมขื่น  
 4แลวพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+มาถึงอิสยาหความวา 
5"จงไปบอกเฮเซคียาหวา 
'องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงดาวิดบรรพบุรุษของเจาตรัสวา 
เราไดยินคําอธิษฐานของเจา และเห็นน้ําตาของเจาแลว 
เราจะเพิ่มชีวิตใหเจาอีก 15 ป 
6เราจะกอบกูเจาและกรุงนี้จากมือกษัตริยอัสซีเรีย 
เราจะปกปองกรุงนี้ไว 7“ หมายสําคัญขององคพระผูเปนเจา+ 
แกเจาเพื่อแสดงวาองคพระผูเปนเจา+ 
จะทรงทําตามที่สัญญาไวก็คือ 
8‘ เราจะทําใหเงาที่ดวงอาทิตยทอดลงมาถอยหลังกลับไปสิบขั้นบ
นหนาปดนาฬิกาแดดของอาหัส'" 
ดังนั้นแสงอาทิตยจึงถอยหลังกลับไปจากที่เดิมสิบขั้น 
 9เมื่อเฮเซคียาหกษัตริยแหงยูดาหหายประชวร 
ทรงนิพนธไววา 
10 ขาพเจาไดพูดวา "ชีวิตของขาพเจามาไดเพียงครึ่งทาง  



 ก็จะตองผานเขาประตูแหงความตาย11 
และปเดือนที่เหลืออยูตองถูกฉกฉวยไปหรือ?”  

11 ขาพเจาไดพูดวา 
“ ขาพเจาจะไมไดเห็นองคพระผูเปนเจา+อีก 
 องคพระผูเปนเจา+ในแดนผูมีชีวิตอีกตอไป  

จะไมไดเห็นและอยูรวมกับเพื่อนมนุษยในโลกนี้12อีกตอไปแ
ลว 

12 เรือนของขาพเจาถูกรื้อไปจากขาพเจา  
 เหมือนเต็นทผูเลี้ยงแกะถูกถอนออกไป 
 ขาพเจามวนเก็บชีวิตของขาพเจาเหมือนชางทอ  
 พระองคทรงตัดขาพเจาออกจากหูก  
 ท้ังวันและคืนทรงนําขาพเจามาถึงจุดจบ 
13 ขาพเจาอดทนรอคอยตราบจนรุงสาง   
 แตพระองคทรงหักกระดูกท้ังสิ้นของขาพเจาประหนึ่งสิงโต  
 ท้ังวันและคืนทรงนําขาพเจามาถึงจุดจบ 
14 ขาพเจารองอยางนกนางแอนและนกเดินดง    
 ขาพเจาครวญครางเหมือนนกเขา 
 ดวงตาขาพเจาหมองช้ําเม่ือมุงมองฟาสวรรค  
 ขาแตองคพระผูเปนเจา ขาพระองคเปนทุกขยิ่งนัก    

โปรดเสด็จมาชวยขาพระองคดวยเถิด!”  
15 แตขาพระองคจะทูลวากระไรได?  
 พระองคไดตรัสกับขาพระองคและเปนพระองคเองที่ทรงกระ
ทําการนี้ 

                                      
11 38:10 * ภาษาฮีบรูวา เชโล (sheol) 
12 38:11 * ตนฉบับภาษาฮีบรูบางสําเนาวา ในที่หยุดพัก 



 ขาพระองคจะดําเนินดวยความถอมใจตลอดชีวิตของขาพระ
องค   
 เพราะความราวรานในวิญญาณของขาพระองค 
16 ขาแตองคพระผูเปนเจา มนุษยดํารงชีวิตอยูไดดวยสิ่งเหลานี้  
 และจิตวิญญาณของขาพระองคพบชีวิตในสิ่งเหลานี้  
 พระองคทรงกระทําใหขาพระองคหายปวยและมีชีวิตอยู 
17 ที่ขาพระองคทุกขทรมานเชนนี้ก็เปนผลดีแกขาพระองคเอง 
  
 โดยความรัก 
พ ร ะองคทรงปกปองขาพระองคไวพนจากหวงหายนะ   
 พระองคทรงนําบาปท้ังสิ้นของขาพระองคไปไวขางหลังพระ
องค 
18 ดวยวาหลุมฝงศพ13 

ไมสามารถสรรเสริญพระองค  
ความตายไมสามารถรองเพลงสรรเสริญพระองค 

 ผูท่ีลงไปสูแดนมรณาไมสามารถหวังใน 
ความเที่ยงตรงของพระองค 

19 ผูมีชีวิต ผูมีชีวิต พวกเขาสรรเสริญพระองค  
 ดังท่ีขาพระองคกําลังกระทําอยูในวันนี้  
 บิดาท้ังหลายแจงถึงสัจจธรรมของพระองคแกลูกๆ ของเขา 
20  องคพระผูเปนเจา+จะทรงชวยขาพเจาไว  
 และตลอดชีวิตขาพเจาจะรองเพลงคลอ 
 ดวยเครื่องสายตลอดวันคืนแหงชีวิตของขาพระองคท้ังหลาย 

ในวิหารขององคพระผูเปนเจา+" 

                                      
13 38:18 * ภาษาฮีบรูวา เชโล(sheol) 



21 อิสยาหไดกลาววา "จงปรุงมะเด่ือเปนยาพอก 
แลวนําไปทาที่ฝนั้น พระองคจะหายประชวร" 

 22เฮเซคียาหไดตรัสถามวา "อะไรจะเปนหมายสําคัญใหรูวา 
เราจะขึ้นไปยังวิหารขององคพระผูเปนเจา+ไดอีก?" 
 
คณะทูตจากบาบโิลน 
39 ครั้งนั้นเมโรดัคบาลาดันโอรสของ 
บาลาดันกษัตริยแหงบาบิโลนไดทราบขาววา 
เฮเซคียาหประชวรและบัดนี้ทรงหายเปนปกติแลว 
ก็สงของกํานัลกับสาสนมายังเฮเซคียาห 
2เฮเซคียาหตอนรับคณะทูตดวยความปลาบปลื้มพระทัย 
ทรงอวดสิ่งตางๆ ในทองพระคลังใหพวกเขาชม ทั้งเงิน ทอง 
เครื่องเทศ น้ํามันหอม คลังอาวุธ และสิ่งสารพัดอื่นๆ 
ไมมีสิ่งใดในวังหรือราชอาณาจักรที่ เฮเซคียาหมิไดอวดใหชม 
 3แลวอิสยาหผูเผยพระวจนะมาเฝากษัตริยเฮเซคียาหและทูล
ถามวา "พวกเขาพูดอะไรบาง และพวกเขามาจากที่ไหน?"  

เฮเซคียาหตรัสตอบวา "มาจากบาบิโลนดินแดนอันไกลโพน" 
4ผูเผยพระวจนะทูลถามวา "เขาเห็นอะไรในวังของทานบาง?" 
เฮเซคียาหตรัสวา "พวกเขาเห็นทุกสิ่งทุกอยางท่ีอยูในวังของเรา 
ไมมีสักสิ่งเดียวในทองพระคลังท่ีเรามิไดแสดงใหเขาดู" 
 5อิสยาหจึงกลาวกับเฮเซคียาหวา 
"องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสดังนี้วา 6'วาระนั้น  
จะมาถึงอยางแนนอน 
เม่ือทุกสิ่งทุกอยางในวังของเจาและสิ่งท้ังปวงที่บรรพบุรุษของเจาไ
ดสะสมไวจวบจนบัดนี้จะถูกริบไปยังบาบิโลน ไมมีสิ่งใดเหลือไวเลย 
7และลูกหลานบางคนของเจา เลือดเนื้อเชื้อไขของเจาเอง 



คือผูท่ีจะเกิดมาแกเจานั้นจะถูกนําตัวไปเปนขันทีในวังของกษัตริย
บาบิโลน' " 
 8เฮเซคียาหตรัสตอบวา 
"พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ตามที่ทานวามาก็ดีอยู" 
เพราะเฮเซคียาหดําริวา 
'จะยังมีความสงบสุขและความปลอดภัยในชั่วอายุของเราอยู' 
 
พระเจาทรงปลอบประโลมประชากรของพระองค 
40 พระเจาของทานตรัสวา  
 "จ ง ป ล อ บ ป ร ะ โ ล ม  
จ ง ป ล อ บ ป ร ะ โ ล ม ป ร ะ ช า ก ร ข อ ง เ ร า " 
2 จงปลอบโยนเยรูซาเล็มอยางออนหวาน  

บอกเธอวาพนทุกขพนโศกแลว  
 เธอไดชดใชความผิดบาปแลว   
 ซ่ึงเธอไดรับโทษจากพระหัตถขององคพระผูเปนเจา+เปนสอ
งเทาของบาปผิดท้ังสิ้นท่ีเธอทําไป 
3 เสียงหนึ่งรองวา  

"จงเตรียมทางสําหรับองคพระผูเปนเจา+ใ น ท ะ เ ล ท ร
า ย 14จงตัดทางหลวงตรงเรียบผานถ่ินกันดารเพื่อพระเจาของเรา
15 
4 หุบเขาทุกแหงจะถูกยกขึ้น  

                                      
14 40:3 * หรือ เสียงหนึ่งในทะเลทรายรองวา 
“ จงเตรียมทางสําหรับองคพระผูเปนเจา+ 
15 40:3 ** ตนฉบับภาษาฮีบรูบางสําเนาวา 
จงทําทางแหงพระเจาของเราใหตรงไป 



ภูเขาและเนินเขาทุกแหงจะถูกทําใหต่ําลง  
 พื้นดินขุรขระจะถูกทําใหเรียบ  
 พื้นท่ีตะปุมตะปาจะถูกทําใหเปนท่ีราบ 
5 แลวพระเกียรติสิริขององคพระผูเปนเจา+จะถูกเปดเผย 

และมวลมนุษยชาติท้ังสิ้นจะไดเห็นรวมกัน   
 ดวยวาพระโอษฐขององคพระผูเปนเจา+ไดตรัสไวแลว" 
6 เสียงหนึ่งกลาววา "จงรองเถิด" 
 และขาพเจาถามวา "ขาควรจะรองวากระไร?" 
 "มวลมนุษยชาติเหมือนหญา  
 และศักด์ิศรีท้ังปวงของมนุษยก็เหมือนดอกไมในทุงนา 
7 ตนหญานั้นก็เหี่ยวแหงและดอกไมนั้นก็รวงโรยไป  

เพราะลมหายใจขององคพระผูเปนเจา+เปาใสมัน 
 แนทีเดียว มนุษยเราก็เหมือนหญา  
8 ตนหญานั้นก็เหี่ยวแหงและดอกไมนั้นก็รวงโรยไป  
 แตพระวจนะของพระเจาของเราจะยั่งยืนนิรันดร" 
9 ทานผูนําขาวดีมายังศิโยน จงขึ้นไปบนภูเขาสูง  
 ทานผูนําขาวดีมายังเยรูซาเล็ม16 เจาจงปาวรองสุดเสียง  
 จงปาวรองสุดเสียง อยากลัวเลย  
 จงรองบอกเมืองตางๆ ของยูดาหวา  "นี่คือพระเจาของทาน!" 
10 ดูเถิด 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดเสด็จมาดวยฤทธิ์อ ำ น า จ  
 พระกรของพระองคครอบครองเพื่อพระองค    
 ดูเถิด บําเหน็จรางวัลของพระองคก็อยูท่ีพระองค 

                                      
16 *40:9 * หรือ ศิโยนเอย ผูนําขาวดี จงขึ้นไปบนภูเขาสูง 
เยรูซาเล็มเอย ผูนําขาวดี 



  และพระองคทรงนําคาตอบแทนของพระองคมาดวย 
11 พระองคทรงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค ด่ังผูเลี้ยงแกะ   
 พระองคทรงรวบรวมบรรดาลูกแกะไวในออมพระกร  
 โอบอุมไวแนบพระทร ว ง   
 พระองคทรงนําแมแกะที่มีลูกออนไปอยางละมุนละมอม 
12 ใครเลาท่ีตวงหวงสมุทรไวในอุงมือ  
 และวัดขนาดฟาสวรรคดวยฝามือ?  
 ใครหนอบรรจุผงคลีของโลกไวในถัง  
 และชั่งน้ําหนักของภูเขาบนตาชั่งและเนินเขาดวยตราชู? 
13 ใครเลาอาจเขาใจพระทัย17ขององคพระผูเปนเจา+    
 หรือเปนท่ีปรึกษาอบรมสอนพระองคได? 
14
 ใครหรือที่องคพระผูเปนเจา+มาปรึกษาเพื่อพระองคจะทรงรู
แจง 
 และสอนหนทางที่ถูกตองแกพระองค?  
 ใครหรือที่สอนความรูและชี้แนะทางแหงความเขาใจใหพระ
องค? 
15 แนทีเดียวประชาชาติท้ังสิ้นเหมือนน้ําหยดหนึ่งในถัง  
 เทียบไดกับผงคลีบนตาชั่ง 
 พระเจาทรงชั่งเกาะตางๆ เหมือนมันเปนเพียงผงคลีดิน 
16 เลบานอนไมพอเปนฟนแทนบูชา  
 สัตวท้ังปวงของมันไมพอเปนเครื่องเผาบูชา 
17 ประชาชาติท้ังมวลไมมีคาอะไรสําหรับพระองค  

                                      
17 40:13 * หรือพระวิญญาณ 



 ในสายพระเนตรของพระองคพวกเขาไรคายิ่งกวาความไรค
า  
18 ทานจะเอาพระเจาเปรียบกับใคร?  
 ทานจะเอาพระองคไปเทียบกับเทวรูปองคไหน? 
19 สวนรูปเคารพนั้น ชางก็หลอขึ้น  
 แลวชางทองจึงฉาบดวยทอง และทําสรอยเงินใหมัน 
20 คนท่ียากจนเกินกวาจะหาของถวายเชนนั้น  
 ก็จะหาตนไมท่ีไมเนาผุ  
 เขาเสาะหาชางฝมือผูชํานาญใหทํารูปเคารพที่ไมโอนเอน 
21 ทานไมรูหรือ?ทานไมเคยไดยินเลยหรือ?  
 ไมมีผูใดบอกทานตั้งแตตนหรือ?  
 ทานไมเขาใจตั้งแตครั้งวางรากฐานของโลกหรือ? 
22 พระองคประทับเหนือเสนรอบวงของฟา   
 และประชากรโลกก็เหมือนตั๊กแตน 
 พระองคทรงคลี่ฟาสวรรคออกเหมือนคลี่ผามาน  
 ทรงขึงมันเหมือนเต็นทสําหรับพักอาศัย 
23 ทรงนําบรรดาเจานายมาถึงความสูญสิ้น 
 และทําใหเหลาผูนําของโลกสิ้นคา 
24 พวกเขาถูกปลูกหวาน หยั่งรากไมทันไร    

พระองคทรงเปาลมใส  พวกเขาก็เหี่ยวเฉา  
 ลมพายุพัดกวาดเขาปลิวไปเหมือนแกลบ 
25 องคบริสุทธิ์สูงสงตรัสวา  
 "เจาจะเปรียบเรากับใคร?  
 ผูใดจะเทียบเทียมเราได?" 
26 จงเงยหนาขึ้นมองไปในฟาสวรรคเถิด   
 ใครสรางสิ่งท้ังปวงเหลานี้?  



 ผูทรงนําดวงดาวออกมาแตละดวงขานชื่อของมัน 
 โดยฤทธิ์อํานาจอันยิ่งใหญและพละกําลังอันเกรียงไกรของพ
ระองค 
  จึงไมมีดาวขาดหายไปแมสัก ด ว ง  
27 ยาโคบเอย ไฉนทานจึงพูด?  
  อิสราเอลเอย เหตุใดทานจึงบน?  
 วา “ ทางของเราถูกปดบังไวจากองคพระผูเปนเจา+ 
 พระเจาของเราไมทรงแยแสเรื่องของเรา 
28 ทานไมเคยรูหรือ?ทานไมเคยไดยินหรอกหรือ?  
 องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพระเจานิรันดร  
 องคพระผูสรางแหงสุดโลก    
 พระองคจะไมออนลาหรือเหน็ดเหนื่อย  
 ความเขาใจของพระองคล้ําลึกสุดท่ีจะหยั่งถึง 
29 พระองคประทานความเขมแข็งแกผูออนลา   
 และทรงเสริมกําลังผูท่ีออนแอ 
30 แมคนหนุมสาวยังออนลาและเหน็ดเหนื่อย  
 และชายฉกรรจก็ยังสะดุดลม 
31 แตบรรดาผูท่ีเชื่อใน18องคพระผูเปนเจา+จะฟนกําลังขึ้นใหม   
 เขาจะกางปกโผบินเหมือนนกอินทรี  

เขาจะวิ่งไปไมรูเหน็ดเหนื่อย  
เขาจะเดินไปไมรูโรยแรง 

 
องคพระผูชวยแหงอสิราเอล 
41 "เกาะทั้งหลายเอย จงสงบนิ่งตอหนาเรา!   

                                      
18 40:31 * คํานี้สามารถแปลไดวา หวัง หรือ รอคอย 



 ประชาชาติตางๆ จงฟนกําลังขึ้นใหม!  
 มาพูดตรงขางหนานี้  เรามาพบกัน ณ ที่ตัดสิน 
2 “ ใครหนอเราใจบุคคลผูนี้จากตะวันออก  
 ใหมาทําหนาท่ีของตนอยางชอบธรรม19? 
 พระองคทรงมอบประชาชาติตางๆ แกเขา  

และสยบบรรดากษัตริยตอหนาเขา  
 พระองคทรงใชดาบของเขาฟาดฟนกษัตริยเหลานั้นเปนธุลี 
 คันธนูของเขาทําใหแกลบปลิวฟุงไป 
3 เขาตามลาคนเหลานั้นไปโดยไมไดรับอันตราย  

ตามเสนทางซ่ึงเขาไมเคยเหยียบยางมากอน 
4 ใครหนอกระทําเชนนี้อยางเรียบรอย  
 เปนผูเรียกคนในชั่วอายุตางๆ มาตั้งแตตน    
 เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+เปนปฐมและอวสาน เราคือผูนั้น" 
5 เกาะท้ังหลายเห็นแลวก็หวาดกลัว   
 สุดปลายแผนดินโลกสั่นสะทาน 
   พวกเขาเขามาใกล ตรงมาขางหนา 
6 ตางชวยเหลือกัน  
 และกลาวแกพี่นองของตนวา "เขมแข็งเขาไว!" 
7 ชางฝมือหนุนใจชางทอง  
 ผูใชคอนก็หนุนใจผูตีท่ัง  
 เขากลาวถึงงานบัดกรีวา “ ดี”  
 เขาเอาตะปูตอกรูปเคารพ มันจะไดไมโอนเอน 
8 “ แตสวนเจา อิสราเอลผูรับใชของเรา  

                                      
19 41:2 * หรือ ผูพบความมีชัยทุกฝกาว 



 ยาโคบซึ่งเราไดเลือกสรรไว 
ลูกหลายของอับราฮัมสหายของเรา 
9 เราพาเจามาจากสุดปลายแผนดินโลก  
 เราเรียกเจามาจากมุมไกลโพนท่ีสุด   
 เราบอกเจาวา ‘ เจาเปนผูรับใชของเรา’   
 เราไดเลือกสรรเจา  “ และจะไมทอดทิ้งเจา 
10 ดังนั้น อยากลัวเลย เพราะเราอยูกับเจา   
 อยาทอแท  เพราะเราเปนพระเจาของเจา  
 เราจะเสริมกําลังเจา และจะชวยเจา  
 เราจะชูเจาไวดวยมือขวาอันชอบธรรมของเรา  
11 “ บรรดาผูท่ีเกรี้ยวกราดตอเจา 

จะอับอายขายหนาอยางแนนอน 
 ผูท่ีตอตานเจาจะสิ้นคาและพินาศไป 
12 ถึงแมเจาจะมองหาศัตรู เจาก็จะไมพบ  
 บรรดาผูท่ีรบกับเจาจะหมดคาอยางสิ้นเชิง 
13 เพราะเราคือองคพระผูเปนเจา+ พระเจาของเจา  
 ผูจับมือขวาของเจาไวและบอกกับเจาวา อยากลัวเลย  
 เราจะชวยเจา 
14 อยากลัวเลย เจาหนอนยาโคบเอย   
 อิสราเอลนอยๆ เอย เพราะเราเองจะชวยเจา”  
 องคพระผูเปนเจา+องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลผูไถเจาประกาศ
ดังนั้นแหละ 
15 “ ดูเถิด เราจะทําใหเจาเปนดังเลื่อนนวดขาวท่ีใหมคม 
มีฟนมากซ่ี  
 เจาจะนวดและบดขยี้ภูเขาตางๆ  
 ทําใหเนินเขาทั้งหลายเปนเหมือ น แ ก ล บ  



16 เจาจะซัดมัน ลมจะหอบมันขึ้น  
และพายุจะพัดมันกระจายไป  

 สวนเจาจะปติยินดีในองคพระผูเปนเจา+ 
และชื่นชมในองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล 
17 “ คนยากไรและขัดสนเสาะหานํ้าด่ืม  แตไมมีเลย  
 ลิ้นของเขาแหงผากดวยความกระหาย  
 แตเราผูเปนองคพระผูเปนเจา +จ ะ ต อ บ เ ข า  

เรา พระเจาแหงอิสราเอลจะไมทอดทิ้งพวกเขาเลย 
18 เราจะทําใหแมน้ําไหลบนที่สูงซ่ึงแหงแลง 

และในหุบเขาจะมีธารน้ําพุ 
 เราจะเปลี่ยนทะเลทรายเปนสระน้ํา 
 และผืนดินแตกระแหงกลายเปนธารน้ําพุ 
19  เราจะปลูกตนสีดารและตนกระทินเทศ 
ตนจันทนและตนมะกอกเทศ  

แ ล ะสนตางๆ ในถ่ินทุรกันดาร 
20 เพื่อคนทั้งปวงจะเห็นและรู 
 จะพิเคราะหและเขาใจ  
  วาพระหัตถขององคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําการนี้  
 องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลทรงสรางมันขึ้น 
21 องคพระผูเปนเจา+ ตรัสวา"จงเสนอคดีความของเจา"  
 องคกษัตริยแหงยาโคบตรัสวา  
 "จงแสดงขอพิสูจนของเจามาเถิด"  
22 “ จงนําบรรดารูปเคารพของเจา 

มาบอกพวกเราสิวากําลังจะเกิดอะไรขึ้น  
 จงเลาความเปนไปแตเดิมมา  
 เพื่อเราจะพิจารณาและรับรูผลบ้ันปลาย 



 หรือจะเลาใหพวกเราฟงถึงสิ่งท่ีจะบังเกิดมา 
23  จงบอกพวกเรามาเถิดวาอนาคตจะมีอะไรบาง  
 เ พื่อเราจะรูวาพวกเจาเปนเทพเจา  
 ทําอะไรสักอยางสิ จะดีหรือชั่วก็ได 

เพื่อเราจะไดทอแทและหวาดหวั่น 
24 แตเจาท้ังหลายไรคา 
 และผลงานของเจาลวนเปลาประโยชน 
 ผูท่ีเลือกเจาก็นาชิงชัง 
25 เราไดปลุกเราบุคคลผูหนึ่งจากทางเหนือ 

เขาจะมาจากที่ดวงอาทิตยขึ้น 
 เขารองเรียกนามของเรา 
 เขาเหยียบย่ําบรรดาเจานายดังย่ําปูน 
 ราวกับชางปนย่ําดินเหนียว 
26 ใครเลาบอกถึงสิ่งนี้มาตั้งแตตนใหเรารู 
 หรือบอกไวตั้งแตแรก เราจึงพูดไดวา 'ถูกอยางท่ีเขาบอก'? 
 ไมมีใครพูดไว  ไมมีใครแจงไว  
 ไมมีใครไดยินอะไรจากเจาเลย  
27 เราเปนคนแรกที่บอกศิโยนวา 
 'ดูเถิด พวกเขามาแลว!' 
 เรามอบทูตแหงขาวดีใหเยรูซาเล็ม 
28 เรามองดูแตไมมีใครสักคน 
 ไมมีแมสักคนเดียวในพวกเขาที่จะใหคําปรึกษาแนะนํา 
 ไมมีใครตอบเมื่อเราถาม 
29 ดูเถิด พวกเขาลวนแตเทียมเท็จ! 
 การกระทําของเขาลวนแตสูญเปลา 

เทวรูปตางๆ ของเขาเปนเพียงลมและความสับสน 



 
ผูรับใชขององคพระผูเปนเจา+ 
42 “ นี่คือผูรับใชของเรา ซึ่งเราเชิดชู 

ผูท่ีเราเลือกสรรไว  ซ่ึงเราชื่นชม 
 เราจะใสวิญญาณของเราลงเหนือเขา 
 เขาจะนําความยุติธรรมมายังมวลประชาชาติ 
2 เขาจะไมตะโกนหรือรองโหวกเหวก 
 ไมสงเสียงกลางถนน 
3 ไมออช้ําแลว เขาจะไมหัก 
 ไฟตะเกียงที่ริบหรี่ เขาจะไมดับ 
 เขาจะอํานวยความยุติธรรมอยางสัตยซ่ือ 
4 เขาจะไมวอกแวกหรือทอถอย 
 ตราบจนจะสถาปนาความยุติธรรมขึ้นในโลก 
 ดินแดนชายฝงทะเลจะฝากความหวังไวท่ีบทบัญญัติของเขา
" 
5 นี่คือพระดํารัสของพระเจาองคพระผูเปนเจา+ 
 พระองคผูทรงสรางฟาสวรรค และคลี่มันออก 

ผูทรงแผแผนดินโลกและสรรพสิ่งท่ีบังเกิดจากโลก 
 ผูทรงประทานลมปราณแกมนุษยและชีวิตแกผูดําเนินในโลก 
6
 "เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดเรียกเจามาดวยความชอบธร
ร ม  
 เราจะจับมือเจาไว 

เราจะคุมครองเจาและทําใหเจาเปนคําม่ันสัญญาสําหรับเหล
า ป ร ะ ช า ก ร   
 และเปนแสงสวางแกบรรดาชนตางชาติ 



7 ใหเบิกตาของคนตาบอด 
 ปลดปลอยเชลยจากคุก 
 และชวยนําผูท่ีนั่งอยูในความมืดออกจากท่ีคุมขัง 
8 เราคือองคพระผูเปนเจา+ นี่เปนนามของเรา! 
 เกียรติสิริของเราเราจะไมยกใหใครอื่น 
 คําสรรเสริญยกยองเรา เราจะไมใหแกรูปเคารพตางๆ 
9 ดูเถิด  สิ่งท่ีเราลั่นวาจาไวแตแรกเปนจริง 

และเราประกาศสิ่งใหมๆ ตั้งแตมันยังไมเกิดขึ้น 
 เราก็ประกาศแกเจาท้ังหลายแลว" 
 
เพลงสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
10 จงรองเพลงบทใหมถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 

จงสรรเสริญพระองคจากสุดปลายแผนดินโลก 
 ทานผูไปยังทะเล และสรรพสิ่งในทะเล 
 ดินแดนชายฝงทะเลทั้งหลาย และชาวถิ่นนั้น 
11 ถ่ินกันดารและเมืองตางๆ จงเปลงเสียง  
 ถ่ินท้ังปวงที่เคดารอาศัยอยูจงชื่นบาน 
 ชาวเสลาจงรองเพลงเบิกบาน 
  ใหพวกเขาโหรองจากยอ ด เ ข า  
12 จงถวายเกียรติแดองคพระผูเปนเจา+ 
 และเปลงเสียงสรรเสริญพระองคในดินแดนชายฝงทะเล 
13 องคพระผูเปนเจา+จะเสด็จมาเยี่ยงบุรุษผูเกรียงไกร 

พระองคทรงเราความกระตือรือรนขึ้นเฉกเชนนักรบ 
ทรงโหรองเอาชัย และพิชิตเหลาศัตรู 

14 "เรานิ่งอั้นไวนานแลว   
 เราเงียบอยู และสะกดใจไว  



 แตบัดนี้ เรารองออกมาดังหญิงคลอดลูก  
 เราหายใจถี่และหอบ 
15 เราจะทําลายภูเขาและเนินเขาตางๆ 

ใหพืชพันธุท้ังหลายเหี่ยวแหง 
 เราจะทําใหแมน้ํากลายเปนเกาะ 

และใหสระท้ังหลายแหงเหือด 
16 เราจะนําคนตาบอดไปตามทางที่พวกเขาไมรูจัก 
 พาไปตามเสนทางที่พวกเขาไมคุนเคย 

เราจะเปลี่ยนความมืดใหเปนความสวางตอหนาพวกเขา 
 และที่ขุรขระจะทําใหราบเรียบ 
 เราจะทําสิ่งเหลานี้ 
 เราจะไมทอดทิ้งเขาเลย 
17 สวนบรรดาผูท่ีวางใจในรูปเคารพ 
 ผูท่ีพูดกับเทวรูปวา ‘ ทานเปนเทพเจาของเรา’  
 จะตองผิดหวังและอัปยศอดสู 

อิสราเอลตาบอดหูหนวก 
18 “ ฟงเถิด คนหูหนวกเอย  
 มองเถิด คนตาบอดเอย และจงเห็น! 
19 ใครเลาตาบอด  นอกจากผูรับใชของเรา 

ใครเลาหูหนวกเหมือนผูสื่อสารที่เราสงไป 
 ใครเลาตาบอดเหมือนผูท่ีถวายตัวตอเรา 

ตาบอดเหมือนผูรับใชขององคพระผูเปนเจา+ 
20 เจาไดเห็นหลายสิ่งหลายอยาง แตไมใสใจ 
 หูเจาเปดกวาง แตไมไดยินอะไร" 
21 องคพระผูเปนเจา+ทรงพอพระทัยท่ีจะกระทําให 
 บทบัญญัติของพระองคยิ่งใหญและมีเกียรติ 



 เพื่อเห็นแกความชอบธรรมของพระองค 
22 แตนี่เปนชนชาติท่ีถูกปลนสะดมและตกเปนเชลย 
 พวกเขาลวนตกอยูในหลุมพรางหรือหลบซอนอยูในคุก 
 เขาถูกปลนสะดมโดยไมมีใครชวย 
 ตกเปนเชลยโดยไมมีใครพูดวา “ ปลอยพวกเขากลับไป”  
23 ใครบางในพวกทานจะรับฟงเรื่องนี้ 
 หรือใสใจกับอนาคตซึ่งจะมาถึง? 
24 ใครเลายอมใหยาโคบตกเปนเชลย 
 และอิสราเอลถูกปลนสะดม? 
 ไมใชองคพระผูเปนเจา+  
 ผูซ่ึงเราท้ังหลายกระทําผิดตอพระองคหรอกหรือ? 

เพราะพวกเขาไมทําตามวิถีทางของพระองค 
ไมเชื่อฟงบทบัญญัติของพระองค 

25 พระองคจึงระบายพระพิโรธเกรี้ยวกราด 
 คือสงครามอันดุเดือดใหตกแกเขา 
 ใหเขาตกอยูในเปลวไฟ แตเขาก็ยังไมเขาใจ 
 ไฟเผาผลาญเขา แตเขาก็ไมใสใจ 
 
พระผูชวยใหรอดองคเดียวของอสิราเอล 
43 แตบัดนี้องคพระผูเปนเจา+ตรัส ยาโคบเอย 

พระองคผูทรงสรางทานอิสราเอลเอย 
พระองคผูทรงปนทาน ตรัสวา 

 "อยากลัวเลย เพราะเราไดไถเจาไวแลว 
เราไดเรียกชื่อเจา เจาเปนของเรา 

2 เมื่อเจาลุยน้ํา เราจะอยูกับเจา  
 เม่ือเจาลุยขามแมน้ํา น้ําจะไมซัดทวมเจา 



เม่ือเจาลุยไฟ ไฟจะไมไหม  
 เปลวของมันจะไมเผาผลาญเจา 
3 เพราะเราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 

เปนองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล  พระผูชวยใหรอดของเจา 
เราใหอียิปตเปนคาไถของเจา เอาคูช20และเสบาแลกกับเจา 

4 เนื่องจากเจาล้ําคาและมีเกียรติในสายตาของเรา  
 และเพราะเรารักเจา เราจึงยอมเอาผูคนแลกกับเจา 
 เอาประชากรแลกกับชีวิตของเจา 
5 อยากลัวเลย เพราะเราอยูกับเจา 
 เราจะรวบรวมลูกหลานของเจามา 

จากตะวันออกและรวบรวมพวกเจามาจากตะวันตก 
6 เ ร า จ ะ บ อกกับทางเหนือวา 'ปลอยพวกเขามา!' 
 บอกกับทางใตวา 'อยารั้งพวกเขาไว' 
 จงปลอยลูกชายของเรามาจากที่ไกลโพน 

และลูกสาวของเรามาจากสุดปลายแผนดินโลก 
7 คือทุกคนท่ีไดชื่อตามชื่อของเรา 

ผูท่ีเราไดสรางขึ้นเพื่อเกียรติสิริของเรา 
 ผูท่ีเราไดปนและสรางขี้นมา”  
8 จงนําบรรดาผูท่ีมีตาแตตาบอดผูท่ีมีหูแตหูหนวกมา 
9 มวลประชาชาติประชุมกัน 
 ชนชาติท้ังหลายชุมนุมกัน 
 มีใครบางทํานายสิ่งนี้และประกาศสิ่งท่ีผานมาแลวแกเราท้ัง
ห ล า ย  
 ใหเขาเบิกพยานมายืนยันวาเขาถูก 

                                      
20 43:14* ซึ่งก็คือ ลุมแมน้ําไนลตอนบน 



 เพื่อคนอื่นอาจจะไดยินแลวบอกวา “ เปนความจริง" 
10 องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 
"เจาท้ังหลายเปนพยานของเรา 
 เปนผูรับใชซ่ึงเราไดเลือกสรรไวแลว 
 เพื่อเจาจะรูจักเราและเชื่อเรา และเขาใจวา เราคือผูนั้น 
  ืกอนหนาเราไมมีพระเจาอื่นใดถูกปนขึ้น 

และหลังจากเราก็ไมมีพระใดอีก 
11 เรานี่แหละคือองคพระผูเปนเจา+ 
 นอกเหนือจากเราแลว ไมมีองคพระผูชวยใหรอดอื่นใด 
12 เราไดสําแดงแกเจาแลว 
ชวยเจาใหรอดแลวและประกาศแกเจาแลว 
 เราเอง มิใชพระตางดาวทามกลางพวกเจา" 
 องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "เจาท้ังหลายเปนพยานวา 
เราเปนพระเจา 
13 เราคือพระเจาองคนั้น  
ตั้งแตอดีตกาลมาไมมีผูใดชวยกูจากมือเราได 
 เม่ือเราลงมือกระทํา ใครจะขัดขวางได?" 
 
พระเมตตาของพระเจา และความไมซือ่สตัยของอสิราเอล 
14 องคพระผูเปนเจา+ พระผูไถของเจา 

องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลตรัสวา 
 "เพื่อเห็นแกเจา เราจะสงกองทัพไปยังบาบิโลน 
 ท ำ ใหชาวบาบิโลน21ท้ังหลายกลายเปนเชลยในเรือซ่ึงพว
กเขาเคยภาคภูมิใจ 

                                      
21 43:14* หรือ เคลเดีย 



15 เราคือองคพระผูเปนเจา+องคบริสุทธิ์ของเจา 
องคพระผูสรางแหงอิสราเอลและกษัตริยของเจา”  

16 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา พระองคผูทรงสรางทางผานทะเล  
 ทําทางผานหวงน้ําอันทรงพลัง 
17 น ำ ร ถ ร บและมา กองทัพและแสนยานุภาพตางๆ 
เขาดวยกัน 
 พวกเขานอนจมอยูท่ีนั่น ไมไดลุกขึ้นมาอีก 
สูญสิ้นดับไปเหมือนไสตะเกียง 
18 พระเจาตรัสวา "จงลืมสิ่งท่ีผานพนมาแลวเสีย 
 อยาฝงใจกับอดีต 
19 ดูเถิด เรากําลังทําสิ่งใหม! 
 มันเริ่มขึ้นแลว เจาไมเห็นหรอกหรือ! 
 เ ร ากําลังสรางทางในถิ่นกันดาร และสายธารตางๆ 
ในที่แหงแลง 
20 สัตวปาท้ังหลายเชนหมาใน นกเคาแมว ตางยกยองเรา 
 เพราะเราใหน้ําในถ่ินกันดาร ใหสายธารในที่แหงแลง 
 เพื่อประชากรที่เราเลือกสรรไวจะมีน้ําด่ืม 
21 เราไดปนประชากร ไวสําหรับเรา 
 เพื่อเขาทั้งหลายจะประกาศเกียรติภูมิของเรา 
22 “ ถึงกระนั้นยาโคบเอย  เจาก็มิไดเรียกหาเรา 
 อิสราเอลเอย  เจาไมยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อเรา 
23 เจามิไดถวายแกะเปนเครื่องเผาบูชาแกเรา 
 เจามิไดใหเกียรติเราดวยเครื่องบูชา 
 เรามิไดวางภาระเรื่องธัญบูชาแกเจาหรือใชเจาเหน็ดเหนื่อย
ดวยเรื่องเครื่องหอม 
24 เจามิไดซ้ือเครื่องบูชากลิ่นหอมมาใหเรา 



ท้ังมิไดใหเราพอใจดวยไขมันเผาบูชา 
 แตเจาไดวางภาระเรื่องความผิดบาปของเจาแกเรา 
 และทําใหเราเอือมระอาดวยการละเมิดท้ังหลายของเจา 
25 “ เรา เรานี่แหละ  คือผูท่ีลบลางการลวงละเมิดของเจา 
 เพื่อเห็นแกเราเอง  เราจะไมจดจําบาปผิดของเจาอีกตอไป 
26 จงรื้อฟนอดีตเพื่อเรา  ใหเรามาโตกันเถิด 
 จงแถลงความมา   เพื่อจะพิสูจนวาเจาพนขอกลาวหา 
27 บรรพบุรุษด้ังเดิมของเจากระทําบาป 
 ทนายของเจาทรยศตอเรา 
28 ฉะนั้นเราจะหยามผูสูงศักด์ิประจําวิหารของเจา 

เราจะมอบยาโคบใหถูกทําลายยอยยับ22และปลอยอิสราเอล
ใหเปนท่ีดูหม่ิน 
 
อสิราเอลทีท่รงเลอืกสรรไว 
44 “ ณบัดนี้ จงฟงเถิด ยาโคบ  ผูรับใชของเราเอย 
 อิสราเอล ผูซ่ึงเราไดเลือกสรรไว 
2 นี่คือ พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ผูทรงปนเจา 
ผูทรงสรางเจาไวในครรภ 
 ผูจะทรงชวยเหลือเจา ตรัสวา อยากลัวเลย 
ยาโคบผูรับใชของเรา 

เยชูรูนซ่ึงเราไดเลือกสรรไว 

                                      
22 43:28 * คํานี้ในภาษาฮีบรู 
หมายถึงการเผาสิ่งของหรือบุคคลเพื่อถวายบูชาแดองคพระผูเปนเ
จา+โดยไมสามารถขอกลับคืนมาได บอยครั้งหมาย 
ถึงการทําลายลางสิ่งนั้นท้ังหมด 



3 เพราะเราจะเทน้ําลงบนดินท่ีแตกระแหง 
ใหมีธารน้ําบนพื้นดินท่ีแหงผาก 

 เราจะเทวิญญาณของเราลงเหนือวงศวานของเจา 
และเทพรของเราใหลูกหลานของเจา 
4 เขาทั้งหลายจะงอกงามเหมือนหญาในทุงกวาง  
 เหมือนตนไมซ่ึงปลูกไวริมธารน้ํา 
5 คนหนึ่งจะพูดขึ้นวา 
'ฉันเปนกรรมสิทธิ์ขององคพระผูเปนเจา+' 
 อีกคนหนึ่งจะเรียกตัวเองตามชื่อยาโคบ 

สวนอีกคนจะเขียนที่มือของตนวา 
‘ เปนขององคพระผูเปนเจา+ 
และจะใชชื่ออิสราเอล”  
 
องคพระผูเปนเจา+ตางหากไมใชรูปเคารพ 
6 องคพระผูเปนเจา+องคกษัตริยของอิสราเอล 
  และพระผูไถองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ ตรัสวา 
 เราเปนปฐมและอวสาน  
 นอกเหนือจากเราแลวไมมีพระเจาอื่นใด 
7 ใครเลาเสมอเหมือนเรา? ใหเขาประกาศออกมา 
 ใหเขาประกาศและแจกแจงตอหนาเราวาเกิดอะไรขึ้นบาง 
 นับตั้งแตเราสถาปนาประชากรดึกดําบรรพของเรา 
 และจะเกิดอะไรขึ้นบาง ใหเขาพยากรณ มาใหฟงลวงหนา 
8 อยากลัวเลย อยาสั่นสะทาน 
 เรามิไดประกาศเรื่องนี้และทํานายไวลวงหนา 
  ตั้งแตครั้งนานมาแลวหรอกหรือ? 
 เจาท้ังหลายเปนพยานของเรา 



 มีพระเจาอื่นใดนอกจากเราหรือ?  
ไมมีเลย ไมมีพระศิลาอื่นใดอีก  เราไมรูจักสักองคเดียว" 

9 บรรดาผูทํารูปเคารพก็ไรคา 
 สิ่งตางๆ ที่เขาเทิดทูนคาก็เปลาประโยชน 

บรรดาผูออกรับแทนพวกเขาก็ตาบอด  
 พวกเขาโงเงาและตองอับอาย 
10 ใครปนเทวรูป  ใครหลอรูปเคารพ  
 ซ่ึงไมเปนประโยชนอะไรแกตน? 
11 เขากับพรรคพวกจะตองอัปยศอดสู 
 ชางฝมือก็เปนแคมนุษย  
 ใหพวกเขามาชุมนุมกันยืนอยูในท่ีของตน  

พวกเขาจะตกต่ําลงสูความสยดสยองและความเสื่อมเสีย 
12 ชางเหล็กหยิบเครื่องมือ  
 งวนอยูกับรูปเคารพในเตาเผา  
 เขาใชคอนแตงเทวรูป ทุบสุดกําลังแขน  
 เขาหิวและหมดกําลัง  
 เขาไมไดด่ืมน้ําและหมดแรง 
13 ชางไมขึงเชือกวัด ทําโครงสรางหยาบๆ  
 ใชกบไส เอาวงเวียนขีด  
 แตงใหเปนรูปคน  มีลักษณะงามครบถวนอยางมนุษย 
ใหอยูในสถานบูชา 
14 เขาโคนตนสนสีดารลง บางทีก็ใชตนสนฉัตรหรือตนโอก  
 เขาปลอยใหมันโตขึ้นทามกลางตนไมในปา บางทีก็ปลูกสน  
 และฝนจะทําใหมันเติบโตขึ้น 
15 มันเปนฟนใหคนเผา  
 บางสวนเขานํามาใชผิงกาย 



เขาจุดไฟปงขนมปง  
 แตท่ีเหลือจากนั้นก็เอามาตกแตงเปนเทพเจาและนมัสการมัน 

เขาสรางใหเปนรูปเคารพและกมกราบมัน 
16 ครึ่งหนึ่งของตนไมเขาใชกอไฟ 

เตรียมอาหารยางเนื้อกินจนอิ่ม  
 ท้ังใชผิงกายและพูดวา  
 "เ อ อ ! อุนดี ขาเห็นไฟแลว”  
17 สวนท่ีเหลือเขาใชทําเทวรูป รูปเคารพของเขา 

แลวเขาก็หมอบกราบนมัสการมัน  
 เขาอธิษฐานตอมันวา "ชวยลูกดวย เทพเจาของลูก" 
18 พวกเขาไมรูประสีประสา ไมเขาใ จ อ ะ ไ ร  

ตาของเขาถูกปดจึงมองไมเห็น 
 ใจของเขาก็ถูกบัง จึงไมอาจเขาใจ 
19 ไมมีใครหยุดเพื่อคิด 
 ไมมีใครรูหรือเขาใจท่ีจะพิเคราะหวา  
 “ ครึ่งหนึ่งเราใชทําฟน เราปงขนมปง บนถานไม 
เรายางเนื้อกิน 
 ควรหรือที่เราจะเอาสวนท่ีเหลือมาทําสิ่งท่ีนาชิงชัง? 

ควรหรือที่เราจะหมอบกราบลงตรงหนาทอนไม”  
20 เขายังชีพดวยขี้เถา  
 จิตใจท่ีลุมหลงนําเขาหลงเจิ่นไป  
 เขาไมอาจชวยตัวเอง หรือพูดวา  
 “ สิ่งท่ีอยูในมือขวาของเรานี้เปนของเท็จมิใชหรือ?”  
21 ยาโคบเอย จงจดจําสิ่งเหลานี้ 
 อิสราเอลเอย เพราะเจาเปนผูรับใชของเรา 

เ ราไดสรางเจามา เจาเปนผูรับใชของเรา 



อิสราเอลเอย  เราจะไมลืมเจา 
22 เราไดกวาดลางการละเมิดของเจาออกไปเหมือนเมฆ  
 ลบลางบาปผิดของเจาเหมือนหมอกยามเชา 
 จงกลับมาหาเรา เพราะเราไดไถเจาแลว" 
23 ฟาสวรรคเอย จงเริงรารองเพลง 

เพราะองคพระผูเปนเจา+ไดทรงกระทําการนี้ 
 โลกเอยจงโหรอง 

มวลภูเขา ปาไมและไพรพฤกษท้ังปวง จงรองเพลง 
 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงไถยาโคบแลว 
 ทรงสําแดงพระเกียรติสิริในอิสราเอล 
 
เยรูซาเล็มจะมีผูอยูอาศัย 
24 นีคือ พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 

พระผูไถของเจา ผูไดทรงปนเจาในครรภมารดา ตรัสวา  
 "เราคือองคพระผูเปนเจา+ ผูสรางสรรพสิ่งท้ังปวง  
 เราแตผูเดียวคลี่ฟาสวรรคออกมา  
 เราเองเปนผูกางแผนดินโลกออก 
25 ผูทําใหหมายสําคัญของผูเผยพระวจนะปลอมไมขลัง 
 ทําใหนักทํานายโงเงา 
 ผูทรงคว่ําความรอบรูของคนฉลาด 

และทรงเปลี่ยนมันเปนสิ่งไรสาระ 
26 ผูทรงประทานถอยคําใหแกผูรับใชของพระองค 

และใหการณคาดคะเนตางๆ 
ของทูตของพระองคกลายเปนจริง 
 ผูทรงกลาวถึงเยรูซาเล็มวา ‘ จะมีผูอยูอาศัย’  

ทรงกลาวถึงเมืองตางๆ ของยูดาหวา ‘ จะถูกสรางขึ้น’  



 และทรงกลาวถึงความหายนะของพวกเขาวา 
‘ เราจะฟนฟูขึ้นใหม’  
27 ผูทรงกลาวกับหวงน้ําลึกวา  

จงแหงเสียและเราจะทําใหสายธารทั้งหลายของเจา 
แหงเหือด? 

28 ผูทรงกลาวถึงไซรัสวา "เขาเปนผูเลี้ยงแกะของเรา  
 และจะทําใหสําเร็จตามที่เราพอพระทัย 
 เขาจะกลาวถึงเยรูซาเล็มวา “ ใหสรางมันขึ้นใหม”  
 และทรงกลาวถึงพระวิหารวา “ ใหวางฐานรากของมัน" 
 
45 พระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ ถึงไซรัสผูท่ีทรงเจิมไว  
 ผูซ่ึงทรงยึดไวดวยพระหัตถขวา ใหพิชิตชนชาติตางๆ 
ตรงหนา  
 และทําลายแสนยานุภาพของเหลากษัตริย  

เปนผูเปดประตูซ่ึงอยูตรงหนา   
เพื่อมิใหมีประตูใดถูกปดไว 

 2 "เราจะนําหนาเจาไป และปราบภูเขา23ท้ังหลายใหราบ  
 เราจะทลายประตูทองสัมฤทธิ์และเลื่อยลูกกรงเหล็กลง 
3 เราจะยกสมบัติท่ีซอนไวในความมืด  
 ขุมทรัพยในท่ีเรนลับใหแกเจา  
 เพื่อเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจา 

แหงอิสราเอล ผูเรียกชื่อเจา 
4 เพื่อเห็นแกยาโคบผูรับใชของเรา  
 อิสราเอลซึ่งเราเลือกสรรไว 

                                      
23 45:2 * คํานี้ในตนฉบับเกาแกบางสําเนา มีความหมายไมชัดเจน 



 เราจึงเรียกชื่อเจาและมอบตําแหนงทรงเกียรติแกเจา  
 แมวาเจาจะไมรูจักเรา 
5 เราคือองคพระผูเปนเจา+ ไมมีผูใดอื่น  
 นอกเหนือจากเราแลว ไมมีพระเจาอื่นใด  
 เราจะเสริมกําลังใหเจา  
 แมวาเจาจะไมรูจักเรา 
6 เพื่อจากที่ดวงอาทิตยขึ้นจดที่ดวงอาทิตยตก 
 มนุษยจะรูวาไมมีใครอื่นนอกจากเรา  
 เราคือองคพระผูเปนเจา+ไมมีผูใดอื่น 
7 เรากําหนดความสวางและสรางความมืด 

เรานําความเจริญและบันดาลภัยพิบัติ 
เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+กระทําสิ่งท้ังปวงนี้ 

8 ฟาสวรรคเบ้ืองบนจงหลั่งรินความชอบธรรมลงมา 
 หมูเมฆตางๆ จงโปรยปรายความชอบธรรมลงมา 
 โลกจงเปดกวางใหความรอดผุดขึ้นมา 
 และใหความชอบธรรมงอกงามไปดวยกัน 
 เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ไดสรางสิ่งเหลานี้ 
9 “ วิบัติแกผูท่ีขืนสูกับพระผูสรางของเขา  
 เปนเพียงหมอดินสูกับผูปนหมอ  
 ดินเหนียวจะพูดกับชางปนไดหรือวา 'ทานกําลังทําอะไร?’   
 หมอดินจะกลาววา 'ใบนั้นไมมีหูห้ิว'ไดหรือ? 
10 วิบัติแกผูท่ีกลาวกับบิดาวา 

 'ทานใหกําเนิดอะไรพรรคนี้?'  
 หรือกลาวกับมารดาวา 'ทานคลอดอะไรอยางนี้?’  
11 องคพระผูเปนเจา+ตรัส องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล 
 และองคพระผูสรางแหงอิสราเอลตรัสวา  



 "เก่ียวกับสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น 
 เจามาถามเราเรื่องลูกหลานของเรา 
 หรือมาทํากับสั่งการงานแหงน้ํามือของเราหรือ? 
12 เรานี่แหละสรางโลกและสรางมนุษยชาติบนโลก 
 มือของเรานี่แหละคลี่ฟาสวรรคออกและบัญชาดวงดาวทั้งปว
ง  
13 เราจะชูไซรัส*(45:13*ภาษาฮีบรวูา 
เ ข า )ขึ้นในความชอบธรรมของเรา 
 เราจะทําใหทางทั้งสิ้นของเขาตรง  
 เขาจะสรางนครของเราขึ้นใหม 

และปลดปลอยประชากรของเราผูตกเปนเชลย 
 ท้ังนี้โดยมิใชเพื่อสินจางรางวัล" 
 องคพระผูเปนเจา +ทรงฤทธิ์ตรัส 
14 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "ผลผลิตของอียิปต  
  สินคาของคูช24แ ล ะ ค น เ ส บ า  
  รางสูงจะมาหาเจาและเปนของเจา  
 พวกเขาจะมาติดสอยหอยตามเจา ท้ังๆ ยังติดโซตรวน 
 เขาจะมาหมอบกราบตรงหนาเจาและออนวอนเจาวา 
 'แนทีเดียวพระเจาทรงอยูกับทาน ไมมีใครอีก  
ไมมีพระเจาอื่นใดอีก' " 
15 ขาแตพระเจาและองคพระผูชวยใหรอดแหงอิสราเอล  
 ทรงเปนพระเจาเท่ียงแทผูซอนองคไว 
16 บรรดาผูทํารูปเคารพจะอัปยศอดสู 
 พวกเขาจะอับอายขายหนาไปดวยกัน 

                                      
24 45:14 * คือ ลุมแมน้ําไนลตอนบน หรือ เอธิโอเปย 



17 สวนอิสราเอลนั้น  องคพระผูเปนเจา+จะทรงชวยกู 
 ดวยความรอดอันนิรันดร  เจาจะไมตอง 
 อับอายขายหนาเลยตลอดไปทุกชั่วอายุ 
18 เพราะองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
พระองคผูทรงสรางฟาสวรรค 
 พระองคทรงเปนพระเจา  

พระองคผูทรงปนแตงและสรางโลกทรงสถาปนามันไว 
มิใชใหเปนท่ีเวิ้งวางวางเปลา  
แตทรงสรางโลกใหเปนท่ีอยูอาศัย 

 พระองคตรัสวา 
 "เราคือองคพระผูเปนเจา+ และไมมีพระเจาอื่นใดอีก 

19 เรามิไดพูดแบบหลบๆ ซอนๆ 
จากท่ีหนึ่งท่ีใดในดินแดนแหงความมืด 

 เรามิไดพูดกับลูกหลานของยาโคบวา 
'จงแสวงหาเราโดยเปลาประโยชน' 
 เราเปนองคพระผูเปนเจา+พูดความจริง  
เ ร า ป ร ะ ก า ศสิ่งท่ีถูกตอง 
20 จงชุมนุมกันมาเถิด  จงรวบรวมกันมา 
บรรดาผูรอดตายจากชาติตางๆ  
 ผูแหรูปเคารพไมก็โงเขลา  
 ผูสวดออนวอนตอพระซ่ึงชวยอะไรเขาไมได 
21 จงแจงสิ่งท่ีเกิดขึ้น เสนอมาสิ 
 ใหเขาทั้งหลายปรึกษาหารือกัน 

ใครเลาแจงเรื่องนี้ไวลวงหนานานแลว 
ลั่นวาจาไวตั้งแตอดีตกาลนานนม? 
 มิใชเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+หรอกหรือ? 



 นอกเหนือจากเราแลวไมมีพระเจาอื่นใด 
พระเจาผูชอบธรรมและผูชวยใหรอด 

 ไมมีใครอื่นนอกจากเรา 
22 “ มวลมนุษยท่ัวโลกจงหันมาหาเราและรับการชวยใหรอด  
 เพราะเราเปนพระเจา  และไมมีพระเจาอื่นใดอีก 
23 เราปฏิญาณไวแลวดวยตัวของเราเอง 

เราเองลั่นวาจาไวดวยความชอบธรรมไมมีคืนคํา 
 คือทุกเขาจะคุกลงตอหนาเรา  ทุกลิ้นจะปฏิญาณตอเรา 
24 เขาทั้งปวงจะกลาวถึงเราวา 
 'ในองคพระผูเปนเจา+เทานั้น  
มีความชอบธรรมและพลานุภาพ' "  
 บรรดาผูท่ีโกรธแคนพระองค จะมาเฝาพระองค 
และอัปยศอดสูใจ 
25 แตในองคพระผูเปนเจา+ลูกหลานของอิสราเอลทั้งสิ้นจะไดเ

ปนผูชอบธรรม 
และเทิดทูนสดุดี 

 
เทพเจาของบาบโิลน 
46 พระเบลหมอบลง พระเนโบก็กมลง 
 เทวรูปของเขาบรรทุกมาบนหลังสัตว25 

เทวรูปที่ถูกแบกมานั้นหนักอึ้ง 
เปนภาระแกผูออ น ร ะ โ ห ย  
2 พระเหลานั้นหนาคว่ําและฟุบลงดวยกัน 

                                      
25 46:1 * หรือ อยูบนสัตวและปศุสัตว 



ชวยแบงเบาภาระอะไรไมไดเลยเพราะมันเองก็ตกเปนเชลย
ดวยเหมือนกัน 
3 "วงศวานยาโคบเอย  จงฟงเรา  วงศวาน 

อิสราเอลทั้งปวงที่ยังเหลือรอดชีวิตอยู  
 ผูซ่ึงเราไดอุมชูไวตั้งแตปฏิสนธิ์ฟูมฟกมาต้ังแตเจาเกิด 
4 จ น กระทั่งเจาเขาสูวัยชราผมหงอก 
เราคือพระองคนั้นผูซ่ึงจะอุมชูเจา  
 เราไดสรางเจาและจะฟูมฟกเจา 
 เราจะอุมชูและชวยเจาใหรอด 
5 “ เจาจะเปรียบเราและถือวาเราเทาเทียมกับผูใด 
 เจาจะหาผูใดมาเทียบเคียงเราได 
6 มีคนเททองคําออกมาจากไถ และชั่งเงินบนตราชั่ง  
 เขาจางชางทองใหทําเทพเจาขึ้นมา 
 แลวเขาก็หมอบกราบนมัสการเทวรูปนั้น 
7 เขาทูนมันขึ้นบนบาแบกไป 
 เขาตั้งมันไวประจําท่ี รูปนั้นก็อยูท่ีนั่น 

เพราะขยับเขยื้อนไมได 
 แมเม่ือมีคนสวดออนวอน  มันก็ไมตอบ 

มันไมสามารถชวยใหเขาพนทุกขได 
8 จงจําขอนี้ไว  
จําฝงใจไมลืมเลือนจงจําใสใจเจากบฏทั้งหลาย 
9 จงจดจําสิ่งตางๆ แตเดิมเม่ือนานมาแลว 

เราเปนพระเจา ไมมีพระอื่นใด 
 เราเปนพระเจา ไมมีผูใดเสมอเหมือน 
10 เราแจงอวสานตั้งแตตอนตน  
แจงสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นตั้งแตครั้งโบราณ  



 เราลั่นวาจาไววาความมุงหมายของเราจะคงอยู 
 เราจะกระทําทุกสิ่งตามที่เห็นชอบ 
11 เราจะเรียกนกลาเหยื่อมาจากตะวันออกจากแดนไกลลิบลับ  
 เปนผูกระทําใหลุลวงตามความมุงหมายของเรา  
 เราพูดอะไรไวเราจะทําใหเกิดขึ้น 
 เราคิดอะไรไวเราจะทําตามที่คิดนั้น 
12 ฟงเรานะ  เจาคนด้ือดาน 
 ผูหางไกลความชอบธรรม 
13 เรานําความชอบธรรมของเราเขามาใกลแลว 
มันอยูไมไกลเลย 
 ความรอดของเราจะมาถึงโดยไมเนิ่นชา 
 เราจะอํานวยความรอดของเราแกศิโยน 
 และความรุงเรืองของเราแกอิสราเอล 
 
บาบโิลนลมสลาย 
47 "ธิดาพรหมจารีแหงบาบิโลน จงนั่งลง 

คลุกฝุนเถิด  
 จงนั่งลงกับพื้นโดยปราศจากบัลลังก 
 ธิดาแหงชาวบาบิโลน26 
 เจาจะไมไดรับการขนานนามวาบอบบางนาทะนุถนอมอีกตอ
ไ ป  
2 จงเอาโมหินมาโมแปงเถิด 
 ปลดผาคลุมหนาของเจาออก 
 จงถลกกระโปรงเผยใหเห็นขาและเดินลุยน้ําไป 

                                      
26 47:1 * หรือชาวเคลเดีย เชนเดียวกับขอ 5 



3 เจาจะเปลือยเปลาและอัปยศอดสู 
 เราจะแกแคนเจา จะไมละเวนแกหนาไหนทั้งสิ้น" 
4 พระผูไถของเราทรงพระนามวาองคพระผูเปนเจา+ 

ทรงฤทธิ์ คือองคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล 
5 "ธิดาแหงชาวบาบิโลน  ไปนั่งเงียบๆในความมืดมนเถิด 
 เจาจะไมไดชื่อวานางพญาแหงราชอาณาจักรทั้งหลายอีกต
อ ไ ป  
6 เราโกรธเคืองประชากรของเรา และเหวี่ยงมรดกของเราทิ้ง 
 เ ร า ม อบเขาไวในมือเจาและเจาก็ไมไดเมตตาปรานีเขา 
 แมแตคนเฒาคนแก  เจาก็บังคับใหแบกภาระหนักอึ้ง 
7 เจากลาววา "ขาจะเปนนางพญาตลอดไปเปนนิตย!" 
 แตเจามิไดพิจารณาสิ่งเหลานี้  
ไมไดใครครวญสิ่งท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
8 “ ฉะนั้นจงฟงเถิด เจาผูเสเพล 
 ผูเอกเขนกอยูอยางปลอดภัย 
 และบอกตัวเองวา 'ขานี่แหละ ไมมีใคร อื่นนอกจากขา 
 ขาจะไมมีวันเปนมายหรือตองสูญเสียลูก' 
9 ทั้งสองสิ่งนี้จะจูโจมเจาในชั่วพริบตาภายในวันเดียว 
 ท้ังความเปนมายและการสูญเสียลูก 

มันจะมาถึงเจาเต็มขนาด 
ท้ังๆ ท่ีเจามีเวทมนตร คาถาอาคมขลัง 

10 เจาวางใจในความชั่วรายของตน 
 และพูดวา 'ไมมีใครเห็นเราหรอก' 
 สติปญญาและความรูของเจาพาเจาหลงเจิ่น 
 เม่ือเจาบอกตัวเองวา 'ขานี่แหละ ไมมีใครอื่นนอกจากขา' 



11 ภัยพิบัติจะมาถึงเจา  
และเจาไมรูวาจะขจัดปดเปามันไปอยางไร 
 ภัยพิบัติจะตกแกเจา  

ซ่ึงเจาไมอาจไถถอนหายนะซึ่งเจาไมอาจเล็งเห็นลวง
หนา 

จะมาถึงเจาในฉับพลันทันที 
12 “ จงยึดม่ันเขากับคาถาอาคมของเจา 
และเวทมนตรท้ังหลายแหลท่ีเจาทํามาตั้งแตเด็ก  
 บางทีเจาอาจจะทําสําเร็จ  
 บางทีเจาอาจจะบันดาลความนาสะพรึงกลัว 
13 คําปรึกษาตางๆ ที่เจาไดรับ  มีแตจะทําใหเจาทรุดโทรมไป! 
 ใหนักโหราศาสตรท้ังหลายของเจาออกมา 

นักดูดาวท้ังหลายซ่ึงทํานายโชคชะตาราศีแตละเดือนๆ 
ออกมาสิ 
 มาชวยเจาใหพนจากสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น 
14 เขาทั้งหลายยอมเปนเหมือนตอขาว 
 ไฟจะเผาผลาญเขาสิ้น 
 เขาไมอาจจะชวยตัวเองจากฤทธิ์เปลวไ ฟ  

นี่ไมใชถานไฟใหผิงกาย  ไมใชไฟซ่ึงทําใหอุนสบาย 
15 คนเหลานี้ท่ีเจาหมกมุนยึดถือมาตั้งแตเยาววัย 
ก็ทําใหเจาไดแคนี้เองแหละ 

พวกเขาแตละคนหลงไปตามความผิดพลาดของตน  
 ไมมีสักคนเดียวท่ีสามารถชวยเจาได 
 
อสิราเอลผูดื้อดงึ 
48 “ ฟงเราเถิด วงศวานของยาโคบเอย 



เจาซ่ึงไดชื่อตามอิสราเอล และสืบสายจากยูดาห 
 เจาผูปฏิญาณในพระนามขององคพระผูเปนเจา+และอางพร
ะเจาแหงอิสราเอล  
 แตมิใชดวยความจริงหรือความชอบธรรม 
2 เจาผูอางตนเปนพลเมืองแหงนครศักด์ิสิทธิ์ 
 และพึ่งในพระเจาแหงอิสราเอล 

ผูทรงพระนามวาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
3 เราไดกลาวถึงสิ่งเกากอนไวลวงหนานานมาแลว 
 เราเองไดพูดไวและบอกใหรูกันท่ัว 
 และแลวเราก็ทําตามนั้น มันก็เปนไป 
4 เพราะเรารูวาเจาด้ือดานหัวแข็งเพียงไร 
 เอ็นคอของเจาเปนเหล็ก หนาผากของเจาคือทองสัมฤทธิ์ 
5 เราจึงบอกสิ่งเหลานี้แกเจาไวลวงหนานานแลว 
 กอนที่มันจะเกิดขึ้น เราก็ไดแจงแกเจาแลว  
เพื่อเจาจะไมอาจพูดไดวา  
 'รูปเคารพของขาพเจากระทําสิ่งเหลานี้ 
 เทวรูปไมและพระโลหะของขาพเจาบัญชาใหเกิดขึ้น' 
6 เจาไดยินถึงสิ่งเหลานี้มาแลว จงพิเคราะหดูใหถ่ีถวน 
 เจาจะไมยอมรับหรือ?  “ นับแตนี้ไปเราจะแจงสิ่งใหมๆ 
 สิ่งเรนลับซ่ึงเจาไมรูนั้นแกเจา 
7 เปนสิ่งท่ีสรางขึ้นใหม ไมใชนานมาแลว 
  ืกอนหนานี้เจาไมเคยไดยินมากอน 
 เจาจึงไมอาจพูดไดวา 'รูแลว' 
8 เจาไมเคยไดยินหรือเขาใจมากอน 
ตั้งแตเดิมมาหูของเจามิไดเปดออก 
 เรารูดีวาเจาคิดคดทรยศเพียงไร 



 เจาไดชื่อวากบฏมาตั้งแตเกิด 
9 เพราะเห็นแกนามของเรา 
 เราจึงกลั้นโทสะไว เพราะเห็นแกเราซ่ึงเปนท่ีสรรเสริญ 

เราจึงยับยั้งไว ไมตัดขาดเจาไป 
10 ดูเถิด เราไดถลุงเจา แมไมใชอยางเงิน 
 เราทดสอบเจาในเตาหลอมแหงความทุกขระทม 
11 เรากระทําการนี้เพราะเห็นแกเราเอง เพราะเห็นแกเราเอง 
 เราจะปลอยใหตัวเองเสียชื่อไดอยางไร? 
 พระสิริของเรา  เราไมยกใหใครอื่น 
 
อสิราเอลเปนอสิระ 
12 “ ยาโคบเอย จงฟง อิสราเอลซึ่งเราเรียกมา 
 เราคือพระเจา  
 เราคือปฐมและเราคืออวสาน  
13 มือของเราเองนี่แหละที่วางรากฐานของโลก 
 มือขวาของเราคลี่ฟาสวรรคออกมา 
 เม่ือเราเรียก  มันก็มาชุมนุมกัน 
14 “ เจาท้ังปวงจงมาชุมนุมกัน  และฟงเถิด 
 รูปเคารพไหนเลาไดทํานายสิ่งเหลานี้ไว? 

พันธมิตรที่องคพระผูเปนเจา+ทรงเลือกสรรไว 
 จะทําใหความมุงหมายของพระองคตอบาบิโลนสําเร็จ 
 พระกรของพระองคจะลงโทษชาวบาบิโลน* 
15 เราเองเปนผูลั่นวาจาไว 
 เราไดเรียกบุคคลผูนั้น 
 เ ร า จ ะ น ำ เ ข า ม า  

และเขาจะทําหนาท่ีใหสําเร็จ 



16 “ จงเขามาใกลเราและฟงเถิด 
“ นับตั้งแตแรกที่เราลั่นวาจาไว 
 เรามิไดพูดอยางปดบังซอนเรน 
 เราอยูนี่แลวตั้งแตแรกที่เกิดขึ้น" 
 และบัดนี้องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดทรงใชขาพเจามา 

ดวยพระวิญญาณของพระองค 
17 องคพระผูเปนเจา+องคพระผูไถของทาน 
องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลตรัสวา 
 "เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
 ผูสอนเจาวาอะไรดีท่ีสุดสําหรับเจา 
 ผูนําเจาไปตามทางที่เจาควรไป 
18 ถาเพียงแตเจาใสใจในคําบัญชาของเรา 

ปานนี้  เจาก็มีสันติสุขหลั่งไหลดั่งแมน้ํา 
มีความชอบธรรมเหมือนคลื่นในทะเล 

19  ลูกหลานของเจาจะเปนเหมือนเม็ดทราย 
 เหมือนเม็ดขาวนับไมถวน 
 ชื่อของเขาจะไมถูกตัดออกหรือถูกทําลายไปตอหนาเรา" 
20 จงออกจากบาบิโลน  หนีใหพนชนชาวบาบิโลน! 
 จงประกาศเชนนี้ดวยเสียงโหรองยินดี 
 แจงไปถึงสุดปลายแผนดินโลกวา 
"องคพระผูเปนเจา+ทรงไถยาโคบ 

ผูรับใชของพระองคแลว" 
21
 เขาทั้งหลายมิไดกระหายเมื่อพระองคทรงนําเขาผานทะเลท
ร า ย  
 พระองคทรงทําใหน้ําไหลออกจากศิลาเพื่อเขา 



 พระองคทรงแยกศิลา  และน้ําก็พุงขึ้นมา 
22 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
 "ไมมีสันติสุขสําหรับคนชั่ว" 
 
ผูรับใชขององคพระผูเปนเจา+ 
49 ฟงขาพเจาเถิด ดินแดนชายทะเลเอย 
 ชนชาติไกลโพนท้ังหลาย ฟงทางนี้ 
 องคพระผูเปนเจา+ตรัสเรียกขาพเจาตั้งแตขาพเจายังไมเกิด 
 ทรงเอยชื่อขาพเจาตั้งแตขาพเจาถือกําเนิด 
2 พระองคทรงกระทําใหปากขาพเจาเหมือนดาบอันคมกริบ 
 ทรงซอนขาพเจาไวในรมเงาแหงพระหัตถ 

ทรงกระทําใหขาพเจาเปนลูกธนูคมปลาบ 
และทรงเก็บขาพเจาไวในแลงธนูของพระองค 

3 พ ร ะ องคตรัสกับขาพเจาวา 
 "อิสราเอลเจาเปนผูรับใชของเรา  
 เ ร า จ ะ แ ส ด ง เกียรติบารมีของเราในตัวเจา" 
4 แตขาพเจากลาววา "ขาพเจาตรากตรําไปโดยไรจุดหมาย 
 ลงแรงไปโดยเปลาประโยชนไรคา 
 ถึงกระนั้นสิ่งท่ีขาพเจาควรไดก็อยูในพระหัตถขององคพระผู
เปนเจา+ 
 บ ำ เหน็จของขาพเจาอยูท่ีพระเจาของขาพเจา" 
5
 และบัดนี้องคพระผูเปนเจา+ผูทรงสรางขาพเจาในครรภมาร
ด า  
 เพื่อใหเปนผูรับใชของพระองคนํายาโคบกลับมาหาพระองค 
  และรวบรวมอิสราเอลมายังพระองคเอง 



 เพราะขาพเจามีเกียรติในสายพระเนตร
 ขององคพระผูเปนเจา+ 
 แ ละพระเจาของขาพเจาทรงเปนพละกําลังของขาพเจา 
6 พระองคตรัสวา  

"เปนการเล็กนอยเกินไปที่จะใหเจาเปนผูรับใชของเรา 
 เพื่อฟนฟูชนเผาตางๆ ของยาโคบใหกลับสูสภาพเดิม 
 และนําชนอิสราเอลเหลานั้นซ่ึงเราสงวนไวนั้นกลับมาหาเรา  
 เราจะใหเจาเปนแสงสวางสําหรับ ช น ผูไมเชื่อพระเจาดวย 
 เพื่อเจาจะนําความรอดของเราไปจนถึงสุดปลายแผนดินโลก
" 
7 องคพระผูเปนเจา+องคพระผูไถ  องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล  
ตรัสแกบุคคลผูนั้น 
 ซ่ึงเปนท่ีรังเกียจเดียดฉันทของประชาชาติ 

ผูเปนคนรับใชของบรรดาผูครอบครองนั้นพระองค  
ตรัสวา "กษัตริยท้ังหลายจะเห็นเจาแลวก็ยืนขึ้น 

 เจานายทั้งปวงจะเห็นแลวก็หมอบกราบเนื่องจากองคพระผูเ
ปนเจา+ผูทรงสัตยซ่ือ 
 องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลผูทรงเลือกสรรเจา" 
 
การกอบกูอิสราเอล 
8 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา  

"ในวาระแหงความโปรดปราน  เราจะตอบเจา 
 ในวันแหงความรอด เราจะชวยเจา 
 เราจะปกปองและทําใหเจาเปนคําม่ันสัญญาแกเหลาประชาก
ร  
 วาจะใหดินแดนนั้นกลับคืนสูปกติสุข 



 และรื้อฟนกรรมสิทธิ์ซ่ึงถูกท้ิงราง 
9 ใหกลาวแกเชลยวา 'ออกมาเถิด'  
 และกลาวแกผูอยูในความมืดมนวา  
 'จงเปนอิสระ!'  
 “ พ ว ก เ ข าจะเลี้ยงชีพอยูริมทาง 
 และพบทุงหญาเขียวขจีบนเนินเขากันดารแหงแลงทุกแหง 
10 เขาจะไมหิวหรือกระหาย  
 แสงอาทิตยอันแผดเผาและลม 

ทะเลทรายอันรอนระอุจะไมซัดมาถึงเขาอีกตอไป  
 พระองคผูทรงเอ็นดูสงสารเขา 
 จะนําเขา พาเขามายังริมธารน้ําพุ 
11 เราจะเปลี่ยนภูเขาท้ังปวงของเราใหเปนทางเรียบ 
 และทางหลวงของเราจะถูกสรางขึ้น 
12 ดูเถิด พวกเขาจะมาจากแดนไกล 

บางมาจากทางเหนือ บางมาจากทางตะวันตก 
บางก็มาจากอัสวาน*"(49:12* ตนฉบับเกาแกบางสําเนาวา 
สินิม) 

13 ฟาสวรรคเอย  จงโหรองยินดี 
 โลกเอย จงปรีด์ิเปรม  
 ภูเขาท้ังหลายเอย จงเปลงเสียงรองเพลง! 
 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงปลอบโยนประชากรของพระอง
ค 
 และจะทรงเอ็นดูสงสารผูท่ีทุกขทรมาน 
14 แตศิโยนกลาววา "องคพระผูเปนเจา+ทอดท้ิงขาเสียแลว  
 องคพระผูเปนเจา+ทรงลืมขาไปแลว" 
15 "แมจะลืมลูกนอยในอก 



 และจะไมเอ็นดูสงสารลูกท่ีนางใหกําเนิดไดหรือ? 
 แมนางอาจจะลืมได 

แตเราจะไมลืมเจา! 
16 ดูเถิด เราไดสลักชื่อของเจาไวบนฝามือของเรา  
 กําแพงของเจาอยูตรงหนาเราเสมอ 
17 ลูกๆ ของเจารีบรุดมา 
 และบรรดาผูท่ีทําใหเจาเริศรางก็ไปจากเจา 
18 เงยหนาขึ้นมองไปรอบๆ เถิด  
 ลูกๆ ท้ังหมดของเจาชุมนุมกันมาหาเจา" 
 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "เราดํารงอยูแนนอนฉันใด 

พวกเขาจะเปนเครื่องประดับตกแตงเจา 
เจาจะเหมือนเจาสาว  มีพวกเขาเปนอาภรณประดับ 

19 ถึงแมวาเจาปรักหักพังและเริศราง  
 ดินแดนของเจาก็ถูกท้ิงราง  
 แตบัดนี้เจาจะกลับคับแคบเกินไปสําหรับประชากรของเจา 
 และผูท่ีลางผลาญเจาจะไปไกลลิบลับ 
20 ลูกหลานซ่ึงเกิดในชวงทุกขลําเค็ญของเจา 
จะพูดใหเจาไดยินวา 
 ‘ ที่นี่คับแคบเกินไปสําหรับเรา 
 ขอที่อาศัยมากกวานี้เถิด' 
21 แลวเจาจะรําพึงในใจวา 

'ใครหนอไดใหคนทั้งหมดนี้แกเรา? 
 เราก็ทุกขลําเค็ญและเริศราง ตกเปนเชลยและถูกทอดทิ้ง 
 ใครหนอเลี้ยงดูคนเหลานี้ขึ้นมา? 
 เราถูกท้ิงไวเดียวดาย แลวคนเหลานี้มาจากไหนกัน?’  " 
22 องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 



 "ดูเถิด เราจะสงสัญญาณแกบรรดาประชาชาติ 
 เราจะชูธงใหชนชาติท้ังหลาย 
 พวกเขาจะอุมลูกชายของเจาไวในวงแขนพากลับมาหาเจา 
 สวนลูกสาวของเจาจะใหขี่คอเขามา 
23 บรรดากษัตริยจะเปนบิดาบุญธรรมของเจา 
 และราชินีท้ังหลายเปนแมผูเลี้ยงดู 
 พวกเขาจะหมอบกราบซบหนาลงที่พื้นตรงหนาเจา 
 เขาจะเลียธุลีแทบเทาเจา 
 เม่ือนั้นเจาจะรูวาเราคือองคพระผูเปนเจา+ 
 ผูท่ีพึ่งหวังเราจะไมผิดหวัง" 
24 จะแยงชิงเหยื่อไปจากนักรบ 
 หรือจะชวยเชลยจากบรรดาผูดุราย27ไดหรือ? 
25 แตองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 

"จะริบเชลยคืนจากนักรบ  
 ริบเหยื่อคืนจากผูดุราย  
 เราจะตอสูกับบรรดาผูท่ีตอสูเจา 
 และเราจะชวยลูกๆ ของเจาใหรอด 
26 เราจะทําใหผูกดขี่ขมเหงเจากินเนื้อของตนเอง 
 พวกเขาจะเมาดวยเลือดตนเองเหมือเมาเหลาองุน 
 และแลวมวลมนุษยชาติจะรูวา  

เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+คือองคพระผูชวยใหรอดของเจา 
 องคทรงฤทธิ์แหงยาโคบเปนพระผูไถของเจา" 
 

                                      
27 49:24 * ตนฉบับเกาแกบางสําเนาวา ผูชอบธรรม 
เชนเดียวกับขอ 25 



อิสราเอลผูบาปหนาและผูรับใชท่ีเชื่อฟง 
50 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 

"หนังสือหยาของแมเจาอยูท่ีไหน 
 ท่ีเราใชไลนางไปเสีย? 
หรือเราขายเจาไปใหเจาหนี้คนไหน? 
 ท่ีแทเจาถูกขายไปเพราะบาปผิดของเจา 
 แมของเจาถูกไลออกไปเพราะการลวงละเมิดของเจา 
2 เมื่อเรามาถึง  ทําไมจึงไมมีใครสักคน? 
 เม่ือเราเรียก  ทําไมไมมีใครตอบ? 
 แขนของเราสั้นเกินกวาท่ีจะไถเจาหรือ? 
 เราขาดกําลังท่ีจะชวยเจาใหรอดหรือ 
 เราตวาดคําเดียว ทะเลก็แหงเหือด 
 เราทําใหแมน้ํากลับกลายเปนถ่ินกันดาร 

ปลาเนาเหม็นเพราะขาดน้ํา 
 แ ล ะ ต า ย เ พ ร า ะ ค ว า ม ก ร ะ ห า ย  
3 เราเอาความมืดหอหุมทองฟา  
 เอาผากระสอบคลุมมันเสีย" 
4
 องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประทานลิ้นท่ีฝกปรือแลวแก
ขาพเจา  
 เพื่อจะรูจักถอยคําซ่ึงชวยคํ้าชูผูออนระโหย 
 ทุกๆ เชาพระองคทรงปลุกขาพเจา 
 ทรงปลุกหูของขาพเจาใหรับฟงอยางผูท่ีพระองคทรงสอน 
5 องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดทรงเบิกหูขาพเจาออก 
 และขาพเจามิไดขัดขืนหรือหันหนี 
6 ขาพเจายอมหันหลังใหแกผูท่ีโบยตีขาพเจา 



 และเอียงแกมใหแกผูท่ีท้ึงหนวดขาพเจา 
 ขาพเจามิไดหนีหนาผูท่ีเยยหยันและถมน้ําลายรด 
7 เพราะองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดทรงชวยขาพเจา 
 ขาพเจาจะไมอัปยศอดสู 
 ฉะนั้นขาพเจาจึงขมหนาไวประหนึ่งหินเหล็กไฟ 
 และรูวาตัวเองจะไมตองอับอาย 
8 พระองคผูทรงพิสูจนวาขาพเจาเปนฝายถูกนั้นอยูใกล 
 ใครเลาจะสูความกับขาพเจา?   

ก็ใหมาประจันหนากัน! 
 ไหนละผูฟองรองขาพเจา? 

ใหเขามาเผชิญหนากับขาพเจา! 
9 องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดนี่แหละทรงชวยขาพเจา 
 ใครที่ไหนจะกลาวโทษขาพเจา? 
 เขาทั้งหลายจะยอยยับไปเหมือนเสื้อผา 
 และถูกตัวแมลงกินหมด 
10 ใครบางในหมูพวกทานที่ยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
 และเชื่อฟงถอยคําผูรับใชของพระองค? 
 ผูท่ีดําเนินในความมืด ไมมีแสงสวาง 
 จงวางใจในพระนามขององคพระผูเปนเจา+และพึ่งพิงพระเจ
า ข อ ง ต น  
11 แตสวนเจาท้ังปวงที่จุดไฟ ผูชูคบไฟลุกโชติชวงใหตัวเอง 
 จงไปเดินอยูในแสงสวางจากไฟของเจาจากคบไฟที่เจาจุดโ
ชติชวง 
 สิ่งท่ีเจาจะไดรับจากมือของเราคือเจาจะนอนลงในความทุก
ขทรมาน 
 



ความรอดนริันดรสาํหรับศโิยน 
51 “ จงฟงเราเถิด  บรรดาผูขวนขวายหาความชอบธรรม 

และผูแสวงหาองคพระผูเปนเจา+ 
 จงมองดูศิลาท่ีเจาถูกสกัดออกมาดูเหมืองหินท่ีเจาถูกขุดออก
ม า  
2 จงมองดูอับราฮัมบรรพบุรุษของเจา 
และซาราหผูใหกําเนิดเจา 
 เม่ือครั้งเราเรียกเขา  เขาเปนเพียงตัวคนเดียว 
 และเราก็อวยพรเขา  ทําใหกลายเปนชนชาติใหญ 
3 องคพระผูเปนเจา+จะทรงปลอบโยนศิโยนอยางแนนอน 
 และจะทอดพระเนตรซากปรักหักพังท้ังปวงของศิโยนดวยคว
ามเอ็นดูสงสาร 
 พระองคจะทรงกระทําใหถ่ินกันดารของศิโยนเปนเหมือนสว
น เ อ เ ด น   
 พระองคจะทรงทําใหถ่ินกันดารของเธอเหมือนสวนเอเดน 
 ท่ีท้ิงรางของเธอเหมือนอุทยานขององคพระผูเปนเจา+ 
 ท่ีนั่นจะมีความปลาบปลื้มยินดี 
 มีการขอบพระคุณพระเจาและเสียงเพลงไพเราะ 
4 "จงฟงเราเถิด ประชากรของเราเอย 
 ฟงเราเถิด ชนชาติของเราเอย  
 จะมีธรรมบัญญัติจากเรา 
 ความยุติธรรมของเราจะเปนแสงสวางแกมวลประชาชาติ 
5 ความชอบธรรมของเรารีบรุดเขามาใกล 

ความรอดของเรากําลังมาถึงแลว 
 แขนของเราจะอํานวยความยุติธรรมแกชนชาติตางๆ  
 แผนดินชายทะเลจะมองดูเรา  และรอคอย 



 ใหเราลงมืออยางมีความหวัง 
6 จงชําเลืองตาขึ้นมองฟาสวรรค 

และมองดูโลกเบ้ืองลาง 
 ฟาสวรรคจะลับหายไปเหมือนควัน 
 โลกจะเสื่อมโทรมไปเหมือนเสื้อผา 
 และชาวโลกจะตายไปเหมือนแมลงวัน 
 แตความรอดของเราจะดํารงอยูเปนนิตย 
 ความชอบธรรมของเราจะไมสิ้นสุดเลย 
7 “ จงฟงเราเถิด  เจาท้ังหลายผูรูวาอะไรคือความถูกตอง 
 ชนชาติผูถนอมธรรมบัญญัติของเราไวในใจ 
 อยากลัวการตําหนิติเตียนของมนุษย 
 อยาหวั่นไหวไปกับคําสบประมาทของเขา 
8 ดวยวาแมลงจะแทะกินเขาเหมือนเสื้อผา 
 หนอนจะกัดกินเขาเหมือนผาขนสัตว 
 แตความชอบธรรมของเราจะดํารงอยูตลอดกาล 
 ความรอดของเราจะยั่งยืนสืบไปทุกชั่วอายุ" 
9 ขาแตพระกรขององคพระผูเปนเจา+ จงตื่นเถิด! 
ตื่นเถิด!จงสวมพละกําลัง 
 จงตื่นขึ้น  เหมือนในอดีตที่ผานมาดังในชั่วอายุเกากอน 
 มิใชพระองคหรือท่ีฟนราหับออกเปนชิ้นๆ  
 และแทงสัตวรายตัวนั้นทะลุ? 
10 มิใชพระองคหรือท่ีทําใหทะเลแหงเหือด?คือหวงสมุทรอันลึก 
 ผูทรงทําทางไวในทองทะเลลึก 
 เพื่อผูท่ีพระองคทรงไถไวจะขามฟากไปได 
11 ผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงไถไวจะกลับมา 
 พวกเขาจะเดินรองเพลงเขาศิโยน 



 มีความสุขนิรันดรเปนมงกุฎประดับศีรษะ 
 ความยินดีปรีด์ิเปรมจะเต็มตื้นพวกเขา 
 ความทุกขโศกและการทอดถอนใจจะสูญสิ้นไป 
12 "เรานี่แหละเปนผูปลอบโยนเจา 
 เจาเปนใครจึงไปกลัวมนุษยท่ีตองตาย? 
 บุตรของมนุษยซ่ึงเปนเพียงตนหญา 
13 เจาเปนใครจึงลืมองคพระผูเปนเจา+ผูทรงสรางเจา? 

ผูคลี่ฟาสวรรคออกมาและวางรากฐานของโลก 
 เรื่องอะไรเจาถึงตองอกสั่นขวัญแขวนอยูทุกวี่ทุกวัน? 
 เนื่องดวยความเกรี้ยวกราดของผูขมเหงผูมุงสูหายนะ 
 แลวความเกรี้ยวกราดของผูขมเหงอยูท่ีไหนเลา? 
14 ในไมชานักโทษผูหวาดกลัวจนตัวสั่นจะได 

รับการปลดปลอย 
 เขาจะไมตายในคุกหรือขาดอาหาร 
15 เพราะเราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 

ผูกวนทะเลทําใหคลื่นคําราม 
 องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์คือพระนามของพระองค 
16 เราใสวาจาของเราไวในปากของเจา 
 และบังเจาไวดวยรมเงาแหงมือของเรา 
 เราเปนผูสถาปนาฟาสวรรคไวในท่ีของมัน  
 เปนผูวางรากฐานของโลก 
 และเปนผูกลาวกับศิโยนวา 
'เจาเปน ป ร ะ ช า ก ร ข อ ง เ ร า ' " 
 
จอกแหงพระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+ 
17 ตื่นเถิด  ตื่นเถิด จงลุกขึ้นเถิดเยรูซาเล็มเอย  



 เจาผูด่ืมจากจอกแหงพระพิโรธของพระเจา 
ซ่ึงอยูในพระหัตถขององคพระผูเปนเจา+ 

 เจาด่ืมจนถึงตะกอนกนถวยซ่ึงทําใหถึงกับซวนเซ 
18 ลูกชายทั้งหมดที่น า ง ค ล อ ด อ อ ก ม า  
 ไมมีสักคนเดียวท่ีจะนําทางนาง 
 ลูกชายทั้งหมดที่นางเลี้ยงดูมา 

ไมมีสักคนเดียวท่ีจะจูงนางไป 
19 ภัยพิบัติอันกระหน่ําซํ้าเติมนี้เกิดขึ้นแกเจา  
 ใครเลาจะสามารถปลอบโยนเจาได? 
 หายนะและความยอยยับ 
การกันดารอาหารและการรบราฆาฟน 
 ใครเลาจะสามารถปลอบประโลมเจาได28 
20 ลูกๆ ของเจาเปนลมไปแลว  
พวกเขานอนอยูท่ีหัวถนนทุกสาย 
 ประหนึ่งละม่ังติดอยูในตาขาย 
 พระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+และการวากลาวของพระเจ
าทวมทนเขา 
21 ฉะนั้น จงฟงสิ่งนี้เถิด เจาผูทุกขทรมาน 
 ผูมึนเมาแตมิใชดวยฤทธิ์เหลาองุน 
22 องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด พระเจาของเจา 
ผูปกปองประชากรของพระองค ตรัสวา 
 "ดูเถิด  
เราไดนําถวยซ่ึงทําใหเจามึนเมาออกไปจากมือของเจา 

                                      
28 51:19 * ตนฉบับเกาแกบางสําเนาวา 
เ ร า จ ะ ป ล อ บ ป ร ะ โ ล มเจาไดอยางไร? 



 เจาจะไมตองด่ืมจากถวยนั้น 
คือถวยแหงโทสะของเราอีกตอไป 
23 เราจะเอาถวยนั้นใสลงในมือของบรรดาผูทรมานเจา 
 ผูกลาวกับเจาวา 'นอนหมอบราบซิ  เราจะไดเดินย่ําไป' 
 คนเหลานั้นซ่ึงทําใหหลังของเจาเหมือนพื้นดิน 

เหมือนพื้นถนนใหเหยียบย่ํา" 
 
52 ตื่นเถิด  ตื่นเถิด  ศิโยนเอย จงสวมกําลังวังชา 
 เยรูซาเล็มนครบริสุทธิ์เอย  
จงสวมอาภรณงามตระการของเจาเถิด 
 ผูไมไดเขาสุหนัตและผูมีมลทิน จะไมเขามาในเจาอีก 
2 จงสะบัดฝุนธุลีท้ิงไป จงลุกขึ้น นั่งบนบัลลังกเถิด 
เยรูซาเล็มเอย 
 จงปลดโซตรวนที่ลามคอของเจาเถิด  
ธิดาแหงศิโยนผูตกเปนเชลย 
3 เ พ ร า ะ องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 

"เจาถูกขายโดยไมมีราคาคางวด  
 เจาก็จะไดรับการไถคืนมาโดยไมตองจายเงิน" 
4 เ พ ร า ะ องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา  

"เดิมทีประชากรของเราลงไปอาศัยอยูท่ีอียิปต 
 ตอมาอัสซีเรียไดกดขี่ขมเหงเขา" 
5 องคพระผูเปนเจา+ป ร ะ ก า ศ วา  

"และบัดนี้เรามีอะไรที่นี่บาง? 
 ดวยวาประชากรของเราถูกพาตัวไปเปลาๆ  



ผูครอบครองเขาก็เยยหยัน29 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 

 นามของเราถูกหม่ินประมาทตลอดไป 
6 ดังนั้น ประชากรของเราจะรูจักนามของเรา  
 เพราะฉะนั้น ในวันนั้นเขาจะรูวา 
เราเองเปนผูบอกไวลวงหนา เปนเราเอง" 
7 เทาของผูนําขาวดีมาบนภูเขา ก็งดงามเสียนี่กระไร 
 ผูประกาศสันติภาพ  ผูแจงขาวดีและประกาศความรอด 
 ผูกลาวกับศิโยนวา  “ พระเจาของเจาทรงครอบครอง!”  
8 จงฟงเถิด!  พวกยามของเจาสงเสียงรอง 
 รวมกันโหรองดวยความสุขใจ 
 เม่ือองคพระผูเปนเจา+เสด็จกลับมายังศิโยน 
 เขาทั้งหลายจะเห็นกับตา 
9 จงรวมกันเปลงเสียงรองเพลงเบิกบานเถิด 

ซากปรักหักพังแหงเยรูซาเล็มเอย 
 เ พ ร า ะ องคพระผูเปนเจา+ทรงปลอบโยนประชากรของ
พระองคแลว  
 พระองคไดทรงไถเยรูซาเล็มแลว 
10 องคพระผูเปนเจา+จะทรงเผยพระกรอันบริสุทธิ์ 
 ตอหนาตอตาประชาชาติท้ังปวง 
 ท่ัวท้ังโลกจะเห็นความรอดแหงพระเจา ข อ ง เ ร า  
11 ไปเถิด ไปเสีย จงออกจากที่นั่น! 
 อยาแตะตองสิ่งมลทิน! 
 จงออกมาจากที่นั่น และรักษาตัวใหบริสุทธิ์ 

                                      
29 52:5 * ตนฉบับเกาแกบางสําเนาวา คร่ําครวญ 



เจาท้ังหลายผูอัญเชิญภาชนะขององคพระผูเปนเจา+ 
12 แตเจาจะไมจากมาดวยความรีบรอน หรือเตลิดหนีมา 
 เ พ ร า ะ องคพระผูเปนเจา+จะเสด็จนําหนาเจา 
 พ ร ะเจาแหงอิสราเอลจะทรงระวังหลังใหเจา 
 
การทนทุกขและสงาราศีของผูรับใช 
13 ดูเถิด  ผูรับใชของเราจะกระทําการอยางฉลาดสุขุม30 
 เขาจะไดรับการเทิดทูน ยกยอง และสดุดีอยางสูงสง 
14 คนเปนอันมากตื่นตะลึงเพราะเขา31 
 เนื่องดวยรูปลักษณของเขาเสียโฉมไปจนไมมีใครเหมือน 

และรูปรางของเขาก็เสียไปจนดูไมเหมือนมนุษย 
15 เขาก็จะทําใหหลายประชาชาติตกตะลึง32 

และเขาจะทําใหบรรดากษัตริยปดปาก 
 เพราะพวกเขาจะเห็นสิ่งท่ีไมเคยมีใครบอกเขามากอน 
 และจะเขาใจสิ่งท่ีไมเคยไดยินมากอนฉันนั้น 
 
53 ใครเลาจะเชื่อถอยคําของเรา 
 และพระกรแหงอ งคพระผูเปนเจา+ท ร ง สําแดงแกผูใด? 
2
 เขาผูนั้นเจริญขึ้นตอเบ้ืองพระพักตรพระองคเหมือนหนอออ
น  
 และเหมือนรากไชออกจากพื้นดินแหง  

                                      
30 52:13 * หรือจะทําใหเจริญรุงเรือง 
31 52:14 * ภาษาฮีบรูวา ทาน 
32 52:15 * ตนฉบับภาษฮีบรูวา เขาก็จะประพรมหลายประชาชาติ 



 เขาไมมีความงามหรือความโออาตระการที่จะดึงดูดเรา 
 รูปลักษณไมมีอะไรชวนใหปรารถนา 
3 เขาถูกมนุษยทอดท้ิงและเดียดฉันท 
 เปนคนเจาทุกข  และคุนเคยกับความยากแคนลําเค็ญ 
 เปนคนที่ใครๆ เบือนหนาหนี 
 เขาถูกเหยียดหยาม และเราก็ไมนับถือเขา 
4 แนทีเดียว 
เขารับความบกพรองและแบกความทุกขโศกของเราไป  
 ถึงกระนั้นเรากลับถือวาเขาถูกพระเจาตี 
 คือถูกพระองคโบยตี และทรมาน 
5 แตเขาถูกทํารายเพราะการลวงละเมิดของเรา 
 เขาบอบช้ําเพราะความผิดบาปของเรา 
 เขารับโทษทัณฑเพื่อเราจะมีสันติสุข 
 บาดแผลของเขาทําใหเราไดรับการรักษา 
6 เราทั้งปวงหลงเตลิดไปเหมือนแกะ 
 แตละคนหันไปตามทางของตน 
 แ ล ะ องคพระผูเปนเจา+ทรงวางความผิดบาปของเราทุกค
นบนตัวเขา 
7 เขาถูกกดข่ีขมเหงและทนทุกขทรมานแตก็ไมเคยปริปากเลย 
 เขาถูกนําตัวเขาสูแดนประหารเหมือนลูกแกะ 
 และแกะนิ่งอยูตอหนาผูตัดขนแกะฉันใด  
เขาก็ไมยอมปริปากฉันนั้น 
8 เขาถูกนําตัวออกไปจากการกดขี่ขมเหง33และการพิพากษา 
 และใครเลาจะพูดถึงลูกหลานของเขาได 

                                      
33 53:8 * หรือ จากการจับกุม 



 เพราะเขาถูกตัดขาดจากดินแดนผูมีชีวิต 
 เขาถูกตี34เพราะการลวงละเมิดแหงประชากรของเรา 
9 เขาถูกฝงในหลุมฝงศพรวมกับคนชั่ว 
 และรวมกับเศรษฐีในความตายของเขา 
 ท้ังๆ ท่ีเขาไมเคยทําความทารุณโหดราย 
 ไมเคยพูดคําหลอกลวงตลบตะแลง 
10
 ถึงกระนั้นก็เปนน้ําพระทัยขององคพระผูเปนเจา+ท่ีจะบดขยี้
และทําใหเขาทุกขทรมาน 
 และถึงแมองคพระผูเปนเจา+ทรงใช35ชีวิตของเขาเปนเครื่อง
บูชาลบมลทิน 
 แตเขาจะเห็นวงศวานของตนและวันคืนของเขายาวนาน 
 น้ําพระทัยขององคพระผูเปนเจา+จะเจริญรุงเรืองในมือของเ
ข า  
11 ภายหลังความทุกขทรมานในวิญญาณจิตของเขา  

เขาจะแลเห็นแสงสวางแหงชีวิต36 และพึงพอใจ37 
 โดยความรูของเขาคือผูรับใชท่ีชอบธรรมของเรา 
จะกระทําใหคนเปนอันมากกลายเปนผูชอบธรรม 

 และเขาจะแบกความบาปผิดท้ังมวลของคนเหลานั้น 

                                      
34 53:8 ** หรือ จ า ก ไ ป  
35 53:10 * ภาษาฮีบรูวา ถึงแมเขาใช 
36 53:11 * ตนฉบับเกาแกบางสําเนา ไมมีคําวา แสงสวางแหงชีวิต 
37 53:11 ** หรือ 
เขาจะแลเห็นผลแหงความทุกขทรมานในวิญญาณจิตของเขาและ
พึงพอใจ 



12 ดวยเหตุนี้เราจะใหเขามีสวนในทามกลางผูยิ่งใหญ38 
 และเขาจะแบงรางวัลกับผูแข็งแกรง39 
 เนื่องจากเขายอมพลีชีวิตและถูกนับเปนพวกคนทรยศ 
 เพราะเขาแบกรับความบาปผิดของคนเปนอันมาก 
  และทูลวิงวอนเพื่อคนทรยศ 
 
พระสริิทีจ่ะมาถึงของศโิยน 
54 "จงรองเพลงเถิด หญิงหมันเอย เจาผูไมเคยมีลูก  
 จงเปลงเสียงรองเพลง และจงโหรองยินดีเถิด 
เจาผูไมเคยเจ็บครรภ 
 ดวยวาลูกของหญิงท่ีโดดเด่ียวก็ยังมีมากกวา 

ลูกของหญิงผูมีสามี" องคพระผูเปนเจา+ตรัส 
2 "จงขยายที่ตั้งเต็นทของเจา 

ขึงผาเต็นทออกกวาง 
อยารั้งไว  

 ตอเชือกเต็นทและตอกหลักหมุดใหม่ันคง 
3 เพราะเจาจะขยายออกทั้งขวาและซาย 
 ลูกหลานของเจาจะยึดกรรมสิทธิ์ของประชาชาติตางๆ  
 และตั้งถ่ินฐานในนครเริศรางของเขา 
4 อยากลัวเลย  เจาจะไมตองทนอับอาย 
 อยาอดสูใจเลย  เจาจะไมตองขายหนา 
เจาจะลืมความอัปยศในวัยสาว 
 และไมจดจําคําถากถางเรื่องความเปนมายของเจาอีก 

                                      
38 53:12* หรือ คนมากมาย 
39 53:12 ** หรือ ค น จ ำ น ว น ม า ก ) 



5 เพราะองคพระผูสรางเจาเปนสามีของเจา 
 ท ร ง พ ร ะ น า ม วาองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
 องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลคือองคพระผูไถของเจา 

ทรงเปนพระเจาเหนือสากลโลก 
6 องคพระผูเปนเจา+จะทรงเรียกเจากลับมา 
 เสมือนหนึ่งเจาเปนภรรยาที่ถูกทอดทิ้งและชอกช้ําระกําใจ  
 เปนภรรยาท่ีแตงไปตั้งแตยังสาวรุน แลว 
  ก็ถูกทอดทิ้ง" พระเจาของเจาตรัสไว 
7 "ชั่วประเดี๋ยวหนึ่งเราทอดทิ้งเจา 
 แตดวยความเมตตาลึกๆ ในใจ เราจะพาเจากลับมา 
8 ในชั่วขณะหนึ่งของความโกรธ เราเบือนหนาหนีไปจากเจา 
 แตดวยความรักอันนิรันดร  เราจะเมตตาเจา 
 องคพระผูเปนเจา+องคพระผูไถของเจาตรัสไว 
9 “ สําหรับเราแลวเรื่องนี้เปนเหมือนในสมัยโนอาห 
 เราปฏิญาณไววาจะไมใหน้ําของโนอาหทวมโลกอีกฉันใด 
 บัดนี้เราก็ปฏิญาณวาจะไมโกรธและไมตอวาเจาอีกฉันนั้น 
10 แมภูเขาจะถูกเขยาและเนินเขาถูกเขยื้อนไป 
 แตความรักม่ันคงที่เรามีตอเจาจะไมคลอนแคลน 
 และพันธสัญญาแหงสันติภาพของเราจะไมสูญสิ้นไป" 
 องคพระผูเปนเจา+ผูทรงเมตตาเจาตรัสไว 
11 "โอ นครซึ่งถูกทรมาน  ถูกพายุพัดกระหน่ํา  

และไมไดรับการปลอบประโลม 
 เราจะสรางเจาดวยไพฑูรย40 
 รากฐานของเจาคือพลอยสีน้ําเงิน 

                                      
40 54:11 * คํานี้ในภาษาฮีบรู มีความหมายไมชัดเจน 



12 เราจะสรางหอรบของเจาดวยทับทิม 
 ประตูทําจากพลอยอันวาววับ 
 และกําแพงทั้งปวงทําจากอัญมณีล้ําคา 
13 ลูกๆ ท้ังสิ้นของเจาจะรับการสอนจากองคพระผูเปนเจา+ 
 เขาทั้งหลายจะมีสันติสุขยิ่งใหญ 
14 เจาจะไดรับการสถาปนาขึ้นในความชอบธรรม  
 การกดขี่ขมเหงจะหางไกลเจา 
 ไมมีอะไรที่เจาตองกลัว   

ความอกสั่นขวัญแขวนจะถูกกําจัดไปไกล  
 ไมเฉียดกรายมาใกลเจา 
15 หากมีใครโจมตีเจา ก็ไมใชเพราะเรากระทํา 
 ผูท่ีโจมตีเจาจะยอมแพเจา 
16 ดูเถิด  เราเองเปนผูสรางชางเหล็กซ่ึงพัดถานลุกเปนไฟ  
 และผลิตอาวุธอันเหมาะแกงานของมัน  
 และเราเองที่สรางผูทําลายลางเพื่อกระทําความยอยยับ 
17 ไมมีอาวุธท่ีตอสูเจาชิ้นใดเอาชนะเจาได  
 เจาจะพิสูจนหักลางทุกลิ้นท่ีปรักปรําเจา  
 นี่เปนมรดกแหงบรรดาผูรับใชขององคพระผูเปนเจา+ 
 และเปนการพิสูจนยืนยันวาเขาไมผิดจากเรา"  
 องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
 
คําเชื้อเชิญบรรดาผูกระหาย 
55 "เชิญทุกคนที่กระหายมาดื่มน้ําเถิด  
 และผูท่ีไมมีเงินจงมาซ้ือกินเถิด!  
 มาซ้ือเหลาองุนและนม 

โดยไมคิดเงินและไมคิดมูลคา 



2 ทําไมเจาจึงใชจายเงินซ้ือสิ่งท่ีมิใชอาหาร  
 และลงแรงทําสิ่งท่ีไมชวยใหอิ่มใจ? 
 จงฟงเถิด จงฟงเรา  และรับประทานสิ่งท่ีดี  
 แลวจิตวิญญาณของเจาจะปติยินดีในอาหารอันอุดมท่ีสุด 
3 จงเง่ียหูและมาหาเรา  
 มาฟงเราเพื่อจิตวิญญาณของเจาจะมีชีวิตอยูได 
 เราจะทําพันธสัญญานิรันดรกับเจา  
 วาดวยความรักอันสัตยซ่ือซ่ึงเราสัญญาไวกับดาวิด 
4 ดูเถิด เราไดกระทําใหเขาเปนพยานแกประชาชาติตางๆ  
 เปนผูนําและผูบังคับบัญชาประชาชาติท้ังหลาย 
5 แนทีเดียวเจาจะเรียกชุมนุมประชาชาติซ่ึงเจาไมรูจัก 
 และประชาชาติซ่ึงไมรูจักเจาจะรีบรุดมาหาเจา  
 เพราะองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา  
 องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลประทานศักด์ิศรีแกเจา" 
6 จงแสวงหาองคพระผูเปนเจา+ขณะที่จะพบพระองคได 
 จงรองทูลพระองคขณะเมื่อยังทรงอยูใกล 
7 ใหคนชั่วรายละทิ้งวิถีทางของตน  
  และคนบาปชั่วละท้ิงความคิดของตน  
 ใหเขาหันกลับมาหาองคพระผูเปนเจา+ 
และพระองคจะทรงเมตตาเขา  
  ใหเขาหันกลับมาหาพระเจาของเรา เพราะพระองค  
    จะทรงใหอภัยโดยไมคิดมูลคา 
8 องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "เพราะความคิดของเรา 

ไมเปนความคิดของเจา  
 วิถีทางของเจาไมเปนวิถีทางของเรา”  
9 “ ฟาสวรรคสูงสงกวาแผนดินโลกฉันใด  



 วิถีของเราก็สูงสงกวาทางของเจา 
 และความคิดของเราก็สูงสงกวาความคิดของเจาฉันนั้น 
10 เฉกเชน ฝนและหิมะโปรยลงมาจากฟาสวรรค  

และไมกลับไปที่นั่นโดยไมทําใหแผนดินโลกชุมฉ่ํา  
 และทําใหพืชพันธุแตกหนองอกงาม 
 เพื่ออํานวยเมล็ดสําหรับผูหวาน และอาหารสําหรับผูบริโภค 
12 ถอยคําท่ีออกจากปากเราก็เปนดังนั้น  มันจะไมกลับคืน 

มายังเราโดยเปลาประโยชน  
 แตจะสัมฤทธิ์ผลดังท่ีเราปราถนา 
 และสําเร็จตามเปาหมายที่เราตั้งไว 
12 เจาจะออกไปดวยความสุขยินดี  
และถูกนําออกไปดวยสันติสุข  
 ภูเขาและเนินเขาจะเปลงเสียงรองเพลงตอหนาเจา  
 บรรดาตนไมในทุงนาจะปรบมือ 
13 ตนสนจะงอกขึ้นแทนที่พุมหนาม 
 พันธุไมหอมจะงอกขึ้นแทนที่หนามยอย 
 การนี้จะเปนท่ีเชิดชูองคพระผูเปนเจา+ 
 เปนหมายสําคัญนิรันดรซ่ึงจะไมถูกทําลายลางเลย”  
 
ความรอดสําหรับคนอื่นๆ 
56 องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนี้วา  

"จงผดุงความยุติธรรมและกระทําสิ่งท่ีถูกตอง  
 เพราะความรอดของเราใกลเขามาแลว  
 แ ล ะความชอบธรรมของเราจะปรากฏในไมชา 
2 ความสุขมีแกผูท่ีกระทําเชนนี้  
 คือแกผูท่ียึดถือไวอยางเหนียวแนน  



 ผูถือรักษาวันสะบาโตโดยไมลบหลูดูหม่ิน  
 และยับยั้งมือของตนจากการกระทําชั่วใดๆ" 
3 อยาใหคนตางชาติผูอุทิศตนแดองคพระผูเปนเจา+กลาววา  
 
 "พ ร ะ เ จายอมจะทรงแยกขาพเจาจากประชากรของพระ
องค"  
 และอยาใหขันทีบนวา  

"ขาพเจาเปนเพียงตนไมแหงเฉา" 
4 เพราะองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา  

"เหลาขันทีซ่ึงรักษาวันสะบาโตของเรา  
 ผูเลือกทําสิ่งท่ีเราพอใจและยึดม่ันในพันธสัญญาของเรา 
5 เราจะมอบอนุสรณและชื่อ 

ท่ีอยูภายในวิหารและกําแพงของเราแกพวกเขา 
ซ่ึงดีกวามีลูกชายลูกสาวเสียอีก 

เราจะใหนามนิรันดรแกพวกเขา 
เปนนามที่จะไมถูกคัดออก 

6 และคนตางชาติท่ีอุทิศตนแดองคพระผูเปนเจา+ 
ปรนนิบัติพระองค  รักพระนามองคพระผูเปนเจา+ 
และนมัสการพระองค  

 ทุกคนท่ีรักษาวันสะบาโตโดยไมลบหลูดูหม่ิน   
 ผูท่ียึดม่ันในพันธสัญญาของเรา 
7 เราจะพาเขามายังภูเขาศักด์ิสิทธิ์ของเรา 

และใหพวกเขายินดีปรีด์ิเปรมในนิเวศแหงการอธิษฐานของเ
ร า   
 เราจะรับเครื่องเผาบูชาและเครื่องถวายบูชาของเขาบนแทน
บูชาของเรา  



ดวยวานิเวศนของเราจะไดชื่อวา      
 'นิเวศแหงการอธิษฐาน สําหรับมวลประชาชาติ" 

8
 องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดผูรวบรวมเชลยอิสราเอลประ
กาศวา  
 "เราจะรวบรวมคนอื่นมาอีก  
 
พระเจาทรงกลาวโทษคนชั่วราย 
9 มาสิ  มวลสัตวปาแหงทองทุง  
 มาขย้ํากินเสียสิ บรรดาสัตวปาแหงพงไพร! 
10 ยามของอิสรา เ อ ล ต า บ อ ด   
 พวกเขาขาดความรู  
 เปนสุนัขใบ  เหาไมได 
 พวกเขาเอาแตนอนฝน 
 พวกเขารักการหลับใหล 
11 พวกเขาเปนสุนัขหิวกินไมหยุด กินไมรูจักอิ่ม 

เปนผูเลี้ยงแกะที่ขาดความเขาใจ 
 ทุกคนหันไปตามทางของตน 

แตละคนลวนมุงหาผลประโยชนใสตัว 
12 ตางก็วา "ม า   เ อ าเหลาองุนมาใหเรา!  
 เอาสุรามาใหเราด่ืมเต็มท่ี!  
 และพรุงนี้ก็จะเปนเหมือนวันนี้  หรือดียิ่งขึ้นไปอีก" 
 
57 คนชอบธรรมพินาศไป และไมมีใครใสใจ 
 คนซ่ือสัตยถูกคราไป  และไมมีใครเขาใจ  
 วาคนชอบธรรมถูกรับไป เพื่อใหพนจากความเลวราย 



2 บรรดาผูท่ีดําเนินชีวิตอยางเที่ยงธรรมเขาสูสันติสุข  
 เขาทั้งหลายพบการพักสงบในความตาย 
3 สวนเจา จงมาที่นี่  เจาลูกแมมดหมดผี  
 เจาผูเปนหนอเนื้อเชื้อไขของคนลวงประเวณีและหญิงโสเภ
ณี! 
4 เจาเยยหยันใคร? เจาหัวเราเยาะใคร? 
เจาแลบลิ้นปลิ้นตาใสใคร?  
 เจาเปนเทือกเถาเหลากอของคนทรยศและเปนวงศวานของค
นโกหกมิใชหรือ? 
5 เจาเรารอนดวยราคะในหมูตนโอกและใตตนไมใบดกทุกตน  
 เจาสังเวยลูกของเจาในหุบเขาลึกและใตชะงอนผา 
6 รูปเคารพทามกลางหินเรียบในหุบเขาลึกเปนสวนของเจา  

พระเหลานั้นเปนสวนของเจา 
 เจาไดถวายเครื่องด่ืมบูชา 

และเครื่องธัญบูชาแกพวกมัน  
 เนื่องดวยสิ่งเหลานี้เราควรจะยกโทษใหเจาหรือ? 
7 เจาไดตั้งเตียงไวบนภูเขาสูงเดน 
 เจาขึ้นไปถวายเครื่องบูชาของเจาท่ีนั่น 
8 ขางหลังประตูและเสาประตูของเจา 

เจาไดตั้งสัญลักษณนอกศาสนาไว 
เจาละทิ้งเรา เจาเปดผาคลุมเตีย ง   
ขึ้นไปบนเตียง และเปดกวาง  
เจาทําสัญญากับบรรดาเจาของเตียงที่เจารัก 
และมองดูความเปลือยเปลาของเขา 



9 เจาไปหาพระโมเลค41 
พรอมกับน้ํามันและเพิ่มน้ําหอมของเจา 
 เจาสงคณะทูต42ของเจาไปไกล 

ถึงขนาดลงไปยังแดนผูตาย!43 
10 เจาออนระโหยไปตามวิถีทางของเจา  
 แตเจาก็ไมเคยพูดวา ‘ ไมมีหวัง’  

เจาเสริมกําลังตัวเอง 
และเจาจึงมิไดออนเปลี้ยไป 

11 “ เจากลัวเกรงใครหนักหนา? ถึงไดมุสาตอเรา  
 ไมนึกถึงเรา และไมใครครวญสิ่งนี้ในใจ 
 เปนเพราะเรานิ่งเงียบอยูนานอยางนั้นหรือ?  
 เจาจึงไมยําเกรงเรา 
12 เราจะเปดเผยความชอบธรร ม แ ล ะ ก า ร  
 กระทําท้ังหลายของเจา  
 แตมันจะไมเปนประโยชนอันใดแกเจา 
13 เมื่อเจารองขอความชวยเหลือ 

ก็ใหรูปเคารพทั้งหลายแหลของเจาชวยเจาสิ!     
 ลมจะหอบเอาพวกมันไปเสีย  
 แคลมหายใจวูบเดียวก็พัดมันปลิวไปได  
 แตสวนผูท่ีพักพิงในเรา 

จะไดรับดินแดนนั้นเปนมรดก 
 และมีสิทธิ์ครอบครองภูเขาศักด์ิสิทธิ์ของเรา”  

                                      
41 57:9 * หรือ กษัตริย 
42 57:9 **หรือ บรรดารูปเคารพ 
43 57:9 ***ภาษาฮีบรูวา เชโล (sheol) 



การปลอบประโลมผูสํานึกผิด 
14 และจะมีเสียงกลาววา "จงสรางขึ้น จงสรางขึ้นเถิด 
จงเตรียมทางไว!  
 จงขจัดอุปสรรคตางๆ ออกจากวิถีแหงประชากรของเรา" 
15 พระองคผูสูงเดนซ่ึงดํารงอยูนิรันดร  
 ผูทรงพระนามวาบริสุทธิ์สูง ตรัสวา 

"เราอาศัยอยูในที่สูงสงและบริสุทธิ์  
แตก็สถิตกับผูสํานึกผิดและถอมใจลง 

 เพื่อฟนจิตวิญญาณของผูใจถอม  และชูใจผูสํานึกผิด 
16 เราจะไมกลาวโทษเนืองนิตย  หรือโกรธเคืองอยูร่ําไป  
 มิฉะนั้นแลวจิตวิญญาณของมนุษยจะสิ้นแรงตอหนาเรา 

ผูสรางลมปราณของมนุษย 
17 เราโกรธเพราะกิเลสบาปหนาของเขา  
 เราลงโทษเขาและหันหนาหนีดวยความโกรธ  
 แตเขาก็ยังคงทําตามใจชอบของตน 
18 เราไดเห็นวิถีทางของเขาแลว  
 แตเราจะรักษาเขาใหหาย   
 เ ร า จ ะ น ำ เ ข า แ ล ะ ป ล อ บ ป ร ะ โ ล ม
เ ข า  
19
 ใหริมฝปากของบรรดาผูไวทุกขในอิสราเอลกลาวคําสรรเสริ
ญ   
 สันติสุข สันติสุข แกเขาทั้งปวงไมวาจะอยูไกลหรือใกล 
 เพราะเราจะรักษาเขาทั้งหมด" องคพระผูเปนเจา+ 

ตรัสดังนั้นแหละ 
20 แตคนชั่วรายเหมือนทะเลปนปวน ซ่ึงไมอาจสงบนิ่ง  



 คลื่นของเขากวนเลนและโคลนขึ้นมา 
21 พระเจาของขาพเจาตรัสวา "ไมมีสันติสุขสําหรับคนชั่วราย" 
          
การถืออดอาหารที่ถูกตอง 
58 "จงตะโกนดังๆ  ไมตองออมเสียงไว 

จงเปลงเสียงใหดังเหมือนแตร  
 จงแจงแกประชากรของเราถึงการทรยศของพวกเขา 

และแจงแกวงศวานของยาโคบถึงความบาปทั้งหลายของเขา 
2 พวกเขาแสวงหาเราวันแลววันเลา 
 ทําทีกระตือรือรน อยากรูจักทางของเรา  
 ราวกับวาพวกเขาเปนชนชาติท่ีกระทําสิ่งท่ีถูกตอง 
 และมิไดละทิ้งคําบัญชาของพระเจา 
 พวกเขาทูลขอการตัดสินอยางเท่ียงธรรมจากเรา     
 และทําเหมือนวาอยากใหพระเจาเขามาใกล 
3 เขาทั้งหลายกลาววา 'ขาพระองคท้ังหลายไดอดอาหาร  
 แตทําไมพระองคไมเห็นบาง?’   
 ขาพระองคท้ังหลายถอมกายถอมใจลงแลว 

แตทําไมพระองคยังไมสังเกตบางเลย?'  
 “ ถึงกระนั้นในวันท่ีเจาถืออดอาหาร เจาก็ยังทําตามใจชอบ 
 และบีบบังคับคนงานของเจา 
4 การถืออดอาหารของเจาจบลงดวยการ  

ทะเลาะวิวาทและการตอสู  
 พวกเจาชกตอยกันเองดวยหมัดอันชั่วราย   

อยาหวังวาการถืออดอาหารของเจาอยางท่ีทําในวันนี้ 
 จะสามารถทําใหเสียงออนวอนของเจาจะขึ้นไปถึงเบ้ืองบนไ
ด 



5 นี่นะหรือการถืออดอาหารที่เราเลือกสรร  
 แคเปนวันใหมนุษยถอมตัวลง? แคเปนวันให 
 เขากมหัวลงเหมือนตนออ  
 สวมผากระสอบนอนลงในกองขี้เถาหรือ?   
 นี่หรือสิ่งท่ีเจาเรียกวาการถืออดอาหาร  
 วันท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงยอมรับหรือ? 
6 “ อยางนี้มิใชหรือคือการถืออดอาหารที่เราเลือกสรรไว?  
 คือการปลดโซตรวนแหงความอยุติธรรม แกสายรัดแอก  
 ปลดปลอยผูถูกกดขี่ขมเหงใหเปนอิสระ 
และหักแอกทุกอันออก  
7 การปนอาหารแกผูหิวโหย 

และใหท่ีพักพิงแกคนยากจนเรรอน  
 เม่ือเห็นผูเปลือยกายก็ใหเสื้อผาแกเขา  
 และไมหันหนีจากเลือดเนื้อเชื้อไขของเจาเอง 
8 เมื่อนั้นความสวางของเจาจะเจิดจาดังอรุณรุง  
 เจาจะรับการบําบัดรักษาอยางรวดเร็ว  
 เ มื่อนั้นความชอบธรรมของเจา44จะนําหนาเจา  
 และพระสิริขององคพระผูเปนเจา+จะระวังหลังใหเจา 
9 เมื่อนั้นเจาจะรองทูล 
และองคพระผูเปนเจา+จ ะ ท ร ง ต อ บ  

เจาจะรองขอความชวยเหลือ และพระองคจะตรัสวา 
'เราอยูนี่'  
 หากเจากําจัดแอกของการกดขี่ขมเหงการชี้นิ้วและขจัดคําพู
ดชั่วราย 

                                      
44 58:8 * หรือ องคผูชอบธรรมของเจา 



10 และหากเจาอุทิศตนเพื่อผูหิวโหย  
ใหผูถูกกดขี่ขมเหงที่ขัดสนอิ่มเอมใจ   
 เม่ือนั้นความสวางของเจาจะสองขึ้นในความมืด  
 และค่ําคืนของเจาจะกลับกลายเปนเชนเที่ยงวัน 
11 องคพระผูเปนเจา+จะทรงนําเจาตลอดไป  
 จะทรงใหเจาอิ่มเอมใจในดินแดนแหงตะวันเจิดจา  
 พระองคจะทรงเสริมกําลังรางกายเจา  
 เจาจะเปนเหมือนสวนท่ีไดรับการรดน้ํา อยางดี 
 เหมือนน้ําพุท่ีมีน้ําไหลอยูตลอด 
12 ประชากรของเจาจะสรางซากปรักหักพังโบราณขึ้นใหม   
 และจะฟนฟูรากฐานสมัยเกากอน  
 เจาจะไดรับการขนานนามวาผูซอมกําแพงที่หักพัง  
 ผูซอมถนนหนทางเพื่อจะมีท่ีอยูอาศัย 
13 หากเจาหยุดเหยียบย่ําวันสะบาโต 
 ไมทําอะไรตามใจชอบในวันบริสุทธิ์ของเรา 
 หากเจาเรียกวันสะบาโตวาวันปติยินดี 
 เรียกวันบริสุทธิ์ขององคพระผูเปนเจา+วาวันอันทรงเกียรติ  
 และหากเจาใหเกียรติวันนี้โดยไมทําอะไ ร ต า ม ใ จ ช
อ บ    
 ไมทําตามความพอใจของตนเอง  หรือพูดแตเรื่องไรสาระ 
14 เมื่อนั้นเจาจะพบความสุขยินดีในองคพระผูเปนเจา+  
 และเราจะใหเจาขึ้นขี่อยูบนที่สูงของดินแดน  
 และเราจะเลี้ยงเจาดวยมรดกของยาโคบบิดาของเจา" 

พระโอษฐขององคพระผูเปนเจา+ไดตรัสดังนั้น แ ห ล ะ  
 
ความบาป การสารภาพ และการไถ 



59  แนทีเดียว  
พระกรขององคพระผูเปนเจา+มิไดสั้นเกินกวาจะชวยใหรอดไมได  
 พระกรรณของพระองคก็มิไดตึงเกินกวาจะไมไดยิน 
2
 แตความบาปชั่วของเจาตางหากท่ีไดแยกเจาออกจากพระเจ
าของเจา   
 บาปผิดของเจาทําใหพระองคทรงเบือนพระพักตรหนีจากเจ
า   
 พระองคจึงไมสดับฟง 
3 มือของเจาเกรอะกรังไปดวยเลือด  นิ้วของเจา  

เปรอะเปอนความผิดบาป  
 ริมฝปากของเจาพูดโกหก  

ลิ้นของเจาพึมพําสิ่งชั่วราย 
4 ไมมีใครใสใจในความยุติธรรม   
 ไมมีใครดําเนินคดีอยางบริสุทธิ์ช อ บ ธ ร ร ม   
 เขาทั้งหลายวางใจในการโตแยงอันไรสาระและพูดโกหก  
 กอความเดือดรอนและใหกําเนิดความชั่วราย 
5 เขาฟกไขงูพิษ  และทอใยแมงมุม  
 ใครกินไขของเขาก็จะตาย  
 และเมื่อไขฟองไหนแตก  งูพิษก็เลื้อยออกมา 
6 ใยที่เขาสานกอขึ้นมาก็ใชประโยชนเปนเสื้อผาไมได  
 เขาไมสามารถปกคลุมตัวเองดวยสิ่งท่ีตนทําขึ้น  
 การกระทําของเขาชั่วราย  
 มือของเขาพรอมที่จะกระทําการทารุณ 
7 เทาของเขาถลันเขาหาความบาป  
 และพวกเขารีบเรงจะเอาชีวิตผูบริสุทธิ์   



 ความคิดคํานึงของเขาลวนแลวแตชั่ว  
 วิถีทางของเขามีการทําลายลางผลาญ 
8 เขาไมรูจักวิถีแหงสันติสุข  
 ไมมีความยุติธรรมในหนทางของเขา  
 เขาผันแปรมันใหเปนถนนของความชั่ว  
 ไมมีใครที่ดําเนินในทางนั้นจะรูจักสันติสุข 
9 ฉะนั้น ความยุติธรรมจึงหางไกลจากเราท้ังหลาย  
 และความชอบธรรมมิไดมาถึงเรา  
 เรามองหาความสวาง ก็พบแตความมืดมน     
 เรามองหาความสดใส แตก็เดินอยูในเงามืดมิด 
10 เราคลําสะเปะสะปะไปตามกําแพงเหมือนคนตาบอด 
 คลําหาทางเหมือนคนไมมีตา  
 กลางวันแสกๆ เราก็ลมลุกคลุกคลานเหมือนกลางคืน  
 เราจึงเปนเหมือนคนตายในหมูคนเขมแข็ง 
11 เราทุกคนครางเหมือนหมี  
 โอดครวญเสียงเศราสรอยเหมือนนกพิราบ  
 เรามองหาความยุติธรรมแตไมพบเลย  
 มองหาการชวยกู แตก็อยูไกลลิบ 
12 เพราะความผิดของเรามากมายนักในสายพระเนตรพระองค   
 ความบาปทั้งหลายฟองรองเรา  
 ความพลั้งผิดของเราอยูกับเราเสมอ  
 เรายอมรับความผิดบาปของเรา 
13 เรากบฏทรยศตอองคพระผูเปนเจา+  

หันหลังใหพระเจาของเรา  
 กอการกดขี่ขมเหงและการกบฏ  
 กลาวคําโกหกซ่ึงเราคิดไวในใจ 



14 ดังนั้น ความยุติธรรมจึงถดถอย   
 ความชอบธรรมลี้หาง  
 ความจริงหกคะเมนกลางถนน  
 ความซ่ือสัตยไมอาจเขามาได 
15 หาความจริงไมพบเลยไมวาท่ีไหน   
 ผูท่ีหันหนีจากความชั่วกลับตกเปนเหยื่อ 
 องคพระผูเปนเจา+ทอดพระเนตรแลวก็ไมพอพระทัย 

เนื่องจากไมมีความยุติธรรมเลย 
16 พระองคทรงเห็นวาไมมีใครเลย  
 และทรงประหลาดพระทัยท่ีไมมีใครกาวเขามาชวย  
 ดังนั้นพระกรของพระองคเองที่นําความรอดมา   
 และความชอบธรรมของพระองคก็คํ้าจุนพระองคไว 
17 พระองคทรงสวมความชอบธรรมเปนเสื้อเกราะ   
 และทรงหมวกเหล็กแหงความรอดไวบนพระเศียร  
 ทรงฉลองพระองคเปนเสื้อคลุมแหงการแกแคน  

และทรงหมความกระตือรือรนเหมือนหมเสื้อคลุม 
18
 พระองคจะทรงตอบแทนศัตรูท้ังหลายของพระองคดวยพระ
พิโรธ  
 ใหสาสมแกการกระทําของเขา  
 พระองคจะทรงตอบแทนแกแผนดินชายทะเล(หมูเกาะ)ตามที่
มันสมควรจะไดรับ 
19 ผูคนจากตะวันตกจะยําเกรงพระนามขององคพระผูเปนเจา+    
 และจากตะวันออกจะยกยองพระสิริของพระองค 
 เพราะพระองคจะเสด็จมาเหมือนกระแสน้ําเชี่ยว 



ซ่ึงขับเคลื่อนดวยลมปราณแหงองคพระผูเปนเจา45  
20 "องคพระผูไถจะเสด็จมายังศิโยน  
 มายังคนในวงศวานยาโคบที่กลับใจจากความผิดบาปของพ
ว ก เ ข า ”  

องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
21 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา สวนเรา 
นี่คือพันธสัญญาท่ีเราใหกับเขาทั้งหลาย  
 จิตวิญญาณของเราซึ่งอยูกับเจาและถอยคําของเราซ่ึงเราใส
ไวในปากของเจา     
 จะไมพรากไปจากปากของเจา 
  หรือจากปากลูกๆ ของเจา 
หรือจากปากลูกหลานของพวกเขา  
 นับแตบัดนี้จวบจนนิรันดร" 
 องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
 
พระสิริแหงศิโยน 
60 "จงลุกขึ้น สองสวาง เพราะวาความสวางของเจามาแลว 
 และพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ปรากฏขึ้นเหนือเจา 
2 ดูเถิด ความมืดปกคลุมโลก  
 ความมืดมิดอยูเหนือบรรดาประชาชาต ิ
 แตองคพระผูเปนเจา+ทรงปรากฏขึ้นเหนือเจา  
 พระสิริของพระองคปรากฏขึ้นเหนือเจา 
3 ประชาชาติท้ังหลายจะมายังแสงสวางของเจา  

                                      
45 59:19* หรือ เมื่อศัตรูเขามาประหนึ่งน้ําทวม 
พระวิญญาณขององคพระผูเปนเจา+จะพาเขาหนีไป 



 บรรดากษัตริยจะมายังความเจิดจาด่ังรุงอรุณของเจา 
4 “ จงเงยหนาขึ้นมองไปรอบๆ  
 ทุกคนชุมนุมกันมายังเจา  
 ลูกชายทั้งหลายของเจามาจากแดนไกลโพน  
 และลูกสาวท้ังหลายของเจามีคนอุมมา 
5 เจาจะเห็นแลวแชมชื่น  
 จิตใจเบิกบานตื่นเตนยินดี  
 ความมั่งค่ังแหงทองทะเลจะถูกนํามามอบใหเจา   
 ทรัพยสมบัติของประชาชาติตางๆ จะมาถึงเจา 
6 ฝูงอูฐปกคลุมท่ัวดินแดนของเจา  
 อูฐหนุมจากมีเดียนและเอฟาห  
 และอูฐท้ังปวงจากเชบาก็จะมา  
 บรรทุกทองและเครื่องหอม  
 ประกาศสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+ 
7 ฝูงแพะแกะทั้งปวงแหงเคดารจะถูกรวบรวมมายังเจา  
 บรรดาแกะผูแหงเนบาโยทจะรับใชเจา  
เปนเครื่องบูชาบนแทนของเรา  
 เราจะตกแตงวิหารอันมีสงาราศีของเรา 
8 “ และนี่ใครกันหนอพากันบินมาดังเมฆ 
 เหมือนนกพิราบคืนรัง? 
9 แนนอนทีเดียว 
แผนดินชายทะเล(เ ก า ะ )ทั้งหลายมองมายังเรา 

ท่ีแลนนํามาคือเรือแหงทารชิช*(60:9* หรือ เรือสินคา)  
 นําลูกๆ ของเจามาจากแดนไกล 

พรอมดวยเงินทองของเขา   



 เพื่อพระเกียรติแหงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล  
 เพราะพระองคทรงทําใหเจาโออาทรงเกียรติ 
10 “ ชาวตางชาติจะซอมกําแพงใหเจา  
 บรรดากษัตริยของเขาจะรับใชเจา  
 แมยามโกรธเราไดลงโทษเจา   
 แตในความโปรดปราน เราจะเมตตาสงสารเจา 
11 ประตูท้ังหลายของเจาจะเปดไวตลอด  
 ไมปดเลยทั้งกลางวันกลางคืน  
 เพื่อคนเหลานั้นจะนําความม่ังค่ังแหงบรรดาประชาชาติ 
  ซ่ึงบรรดากษัตริยเปนผูนําขบวนฉลองชัยมาใหเจา 
12 ดวยวาประชาชาติหรืออาณาจักรใด 
 ไมยอมรับใชเจาจะพินาศ  
 มันจะถูกทําลายลางราบคาบ 
13 “ พระสิริแหงเลบานอนจะเปนของเจา คือ ตนสน  
ตนเฟอรและตนไซเปรส  
 เพื่อตกแตงสถานศักด์ิสิทธิ์ของเรา 

และเราจะเชิดชูท่ีวางเทาของเรา 
14
 บุตรทั้งหลายของผูท่ีกดขี่ขมเหงเจาจะมาหมอบกราบตรงหน
าเจา  
 คนทั้งปวงที่เหยียดหยามเจาจะหมอบแทบเทาเจา  
 และจะเรียกเจาวานครแหงองคพระผูเปนเจา+   
 ศิโยนขององคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล 
15 แมวาเจาเคยถูกทอดทิ้งและเกลียดชังไมมีใครเดินทางผาน  
 เราก็จะทําใหเจาเปนเกียรติภูมินิรันดร  



 และเปนความสุขใจยินดีของคนทุกชั่วอายุ 
16 เ จาจะด่ืมนมจากประชาชาติตางๆ  
 และไดรับการฟูมฟกราวกับราชา  
 เม่ือนั้นเจาจะรูวาเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+คือ 
พระผูชวยเจาใหรอด  
 เปนพระผูไถของเจา คือ องคทรงฤทธิ์แหงยาโคบ 
17 เราจะนําทองคํามาใหเจาแทนที่ทองบรอนซ 
 นําเงินมาแทนที่เหล็ก  

เ ร า น ำ ท อ ง บรอนซมาใหเจาแทนที่ไม 
และนําเหล็กมาแทนที่หิน 
เราจะทําใหสันติสุขเปนผูปกครองเจา 
และความชอบธรรมเปนนายควบคุมเจา 

18 จะไมไดยินเรื่องโหดรายทารุณในดินแดนของเจาอีก  
 ไมมีหายนะ  การทําลายลางในเขตแดนของเจา  
 แตเจาจะเรียกกําแพงของเจาวาความรอดและประตูของเจาว
าสรรเสริญ 
19 เจาจะไมตองอาศัยแสงอาทิตยยามกลางวัน 

หรือความสุกใสของดวงจันทรอีกตอไป   
 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงเปนความสวางนิรันดรสําหรับเ
จา  
 และพระเจาของเจาจะเปนพระสิริของเจา 
20 ดวงตะวันของเจาจะไมลับไปอีกเลย  
 และดวงจันทรของเจาก็จะไมมีขางแรม  
 องคพระผูเปนเจา+จะทรงเปนความสวางนิรันดรสําหรับเจา  
 วันคืนอันทุกขโศกของเจาจะสิ้นสุดลง 
21 เมื่อนั้นประชากรทั้งปวงของเจาจะเปนคนชอบธรรม   



 เขาจะครอบครองดินแดนตลอดไป  
 เขาเปนตนออนที่เราปลูกผลงานจากน้ํามือของเรา 

เพื่อแสดงเกียรติภูมิข อ ง เ ร า  
22 คนหยิบมือเดียวของเจาจะกลายเปนพัน 

ผูเล็กนอยที่สุดจะเปนประชาชาติยิ่งใหญ 
 เราเปนองคพระผูเปนเจา+ 

 เมื่อถึงวาระ เราก็จะทําสิ่งนี้ทันที”  
 
ปแหงความโปรดปรานขององคพระผูเปนเจา+ 
61
 พระวิญญาณแหงองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดทรงอยูเห
นือขาพเจา  
 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงเจิมขาพเจาไว 
ใหแจงขาวดีแกผูตกทุกขไดยาก  
 ทรงใชขาพเจามาปลอบโยนผูชอกช้ําระกําใจ  
 
 ใหประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลยและปลดปลอยนักโทษ46

จากความมืด 
2
 เพื่อประกาศปแหงความโ ป ร ด ป ร า น ขององคพระผูเ
ปนเจา+ 

และวันแหงการแกแคนของพระเจาของเรา 
 เพื่อปลอบโยนผูท่ีไวทุกข 

                                      
46 61:1* ภาษาฮีบรูวา คนตาบอด 



3
 เพื่อมอบมงกุฎแหงความงามแทนขี้เถาแกผูท่ีทุกขโศกในศิโ
ย น  
 น้ํามันแหงความยินดีแทนการคร่ําครวญ   
 คําสรรเสริญแทนดวงจิตที่ทอแทสิ้นหวัง 

เขาท้ังหลายจะไดชื่อวาตนโอกแหงความชอบธรรม  
 เปนตนไมท่ีองคพระผูเปนเจา+ปลูกไวเพื่อสําแดงเกียรติบารมี
ของพระองค 
4 เขาทั้งหลายจะปฏิสังขรณซากโบราณที่ปรักหักพัง 

บูรณะนครตางๆ ซ่ึงถูกทําลายเม่ือนานมาแลว  
 พวกเขาจะฟนฟูเมืองปรักหักพังท้ังหลายซ่ึงถูกทําลายลางมา
หลายชั่วอายุ 
5 คนตางดาวจะเลี้ยงดูฝูงแกะของเจา  
 คนตางชาติจะทํางานในทุงนาและในสวนองุนของเจา 
6 เจาจะถูกเรียกวาปุโรหิตขององคพระผูเปนเจา+  
 เจาจะไดชื่อวาเปนผูรับใชของพระเจาของเรา 
 เจาจะอิ่มหมีพีมันดวยทรัพยสมบัติของประชาชาติตางๆ  
 และจะภาคภูมิในความมั่งค่ังของเขา 
7 แทนความอัปยศอดสูของเจาท้ังหลาย  
 ป ร ะ ชากรของเราจะไดรับสวนสองเทา 

แทนความอับอายขายหนา  
พวกเขาจะยินดีปรีด์ิเปรมในมรดกของเขา 

 เพราะฉะนั้น 
พวกเขาจะไดรับสวนสองเทาในแผนดินของเขา 
 และความสุขนิรันดรจะเปนของเขา 
8 "ดวยวาเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+รักความยุติธรรม     



 เราเกลียดการขโมยปลนชิงและความผิดบาป  
 เราจะปูนบําเหน็จอยางสัตยซ่ือแกเขา  
 และจะทําพันธสัญญาอันม่ันคงนิรันดรกับเขา 
9 ลูกหลานของเขาจะเปนท่ีรูจักในหมูประชาชาติ 
 และวงศวานของเขาจะเปนท่ีรูจักทามกลางชนชาติท้ังหลาย  
 คนทั้งปวงที่เห็นพวกเขาจะตระหนักวาเขาเปนประชากรที่อง
คพระผูเปนเจา+ท ร ง อ ว ย พ ร " 
10 ขาพเจาปติยินดีในองคพระผูเปนเจา+อยางใหญหลวง  
 จิตวิญญาณของขาพเจาชื่นชมในพระเจาของขาพเจา 

เพราะพระองคทรงสวมเสื้อผาแหงความรอดใหขาพเจา  
 และใหขาพเจาสวมเสื้อคลุมแหงความชอบธรรม 

ประดุจเจาบาวแตงตัวเต็มท่ีประดับศีรษะคลายปุโรหิต  
 และเจาสาวประดับกายดวยเพชรนิลจินดา 
11 เพราะพื้นดินทําใหพืชงอกขึ้นมา 
และสวนทําใหเมล็ดพันธุงอกงามไดฉันใด 

องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดจะทรงใหความชอบธรรม  
 และการสรรเสริญปรากฏขึ้นตอหนามวลประชาชาติฉันนั้น  
 
นามใหมของศิโยน 
62 เพื่อเห็นแกศิโยนขาพเจาจะไมยอมเงียบ    
 เพื่อเห็นแกเยรูซาเล็มขาพเจาจะไมนิ่งเฉย   
 ตราบจนความชอบธรรมแหงนครนี้จะฉายแสงดังรุงอรุณ  
 และความรอดเจิดจาดังคบไฟโชติชวง 
2 บรรดาประชาชาติจะเห็นความชอบธรรมของเจา   
 บรรดากษัตริยจะเห็นเกียรติสิริของเจา  
 เจาจะไดชื่อใหม ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+เอื้อนโอษฐตรัสเรียก 



3
 เจาจะเปนมงกุฎแหงความโออาตระการในพระหัตถขององค
พระผูเปนเจา+ 
 เปนราชมงกุฎในพระหัตถพระเจาของเจา 
4 เจาจะไมถูกเรียกวา "ดินแดนที่ถูกทอดทิ้ง" หรือ "ที่ท้ิงราง" 
อีกตอไป  
 แตจะไดชื่อวาเฮฟซีบาห47 
 และชื่อวาบิวลาห48 
 เพราะองคพระผูเปนเจาจะทรงปลื้มปติในตัวเจา    
  และดินแดนของเจาจะไดแตงงาน 
5
 บรรดาบุตรชาย*ของเจาจะแตงงานกับเจาเหมือนชายหนุมแ
ตงงานกับหญิงสาว  
 พระเจาจะทรงปลื้มปติในตัวเจา 
เหมือนเจาบาวชื่นชมในตัวเจาสาว 
6  เยรูซาเล็มเอย เราไดตั้งยามบนกําแพงของเจา  
 พวกเขาจะไมนิ่งเฉยอยูท้ังกลางวันกลางคืนเจาผูคอยรองทูล
ตอองคพระผูเปนเจา+  
 จงอยาหยุดพักเลย  
7 และอยาใหพระเจา 
 ทรงหยุดพักจนกระทั่งพระองคได 
 สถาปนาเยรูซาเล็ม 
 และกระทําใหเปนท่ียกยองในโลก 

                                      
47 62:4* แปลวา เราปติยินดีในตัวเธอ 
48 62:4 ** แปลวา สมรสแลว 



8 องคพระผูเปนเจา + 
ทรงยกพระหัตถขวาและพระกรอันทรงฤทธิ์ปฏิญาณวา 
 "เราจะไมยกเมล็ดขาวของเจาใหเปนอาหารของศัตรูอีกตอไ
ป    
 และคนตางชาติจะไมไดด่ืมน้ําองุนอันเปนน้ําพักน้ําแรงของเ
จาอีกตอไป 
9 แตผูท่ีเก็บเก่ียวจะกินและสรรเสริญองคพระผูเปนเจา+  
 และผูท่ีเก็บองุนจะด่ืมน้ําองุนในลานนิเวศศักด์ิสิทธิ์ของเรา" 
10 ออกไปเถิด  ออกไปทางประตูเถิด!  
 จงเตรียมหนทางสําหรับประชากรของเรา 
 จงสรางเถิด จงสรางทางเถิด! โยนหินระเกะระกะออกไป  
 ชูธงขึ้นสําหรับประชาชาติตางๆ 
11 องคพระผูเปนเจา+ทรงประกาศไปจนสุดปลายแผนดินโลกวา 

"จงกลาวแกธิดาแหงศิโยนวา  
 'ดูเถิด องคพระผูชวยใหรอดของเจาเสด็จมาแลว!  
 ทรงนําบําเหน็จรางวัลและการตอบสนองมาดวย' “  
12 เขาทั้งหลายจะไดชื่อวา 'ประชากรบริสุทธิ์' แ ล ะ  
'ผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ ทรงไถไว' 
 และเจาจะไดชื่อวา 'เปนท่ีใฝหา'  แ ล ะ  
'นครที่ไมถูกทอดทิ้งอีกตอไป 
 
วันแหงการแกแคนและการไถของพระเจา               
63 นี่ใครหนอที่มาจากเอโดม จาก 
โบสราห สวมเครื่องแตงกายสีแดงเขม? 
 นี่ใครหนอผูท่ีทรงอาภรณโออาตระการ    
 รุดหนาไปดวยพละกําลังยิ่งใหญ? 



 "คือเราผูกลาวดวยความชอบธรรม  
  และมีอานุภาพที่จะชวยใหรอด" 
2 เหตุใดฉลองพระองคจึงสีแดงเขมเหมือน 
  กับของคนที่ย่ําองุน? 
3 "เราย่ําบอย่ําองุนแตลําพัง  
  ไมมีใครจากชาติใดๆ อยูกับเรา  
 เรากระทืบพวกเขาดวยความโกรธ 
  และเหยียบย่ําพวกเขาดวยโทสะ   
 เลือดของเขาทั้งหลายเปรอะเปอนเสื้อผาของเรา  
  และเราไดทําใหเสื้อผาของเราชุมโชกไปหมด 
4 เพราะเราไดกําหนดวันแกแคนไวในใจ  
 และปแหงการไถของเราก็มาถึงแลว 
5 เรามองดูแตไมมีใครมาชวย  
 เราฉงนสนเทหท่ีไมมีผูใดจุนเจือ 
 มือของเราเองจึงนําความรอดมาเพื่อเรา 
และโทสะของเราเองที่ชูเราไว 
6
 เราบดขยี้นานาประชาชาติดวย ค ว า ม โ ก ร ธ ข อ ง
เ ร า  
 ดวยโทสะของเรา 
เราทําใหเขาโซซัดโซเซและหลั่งเลือดชโลมดิน" 
สรรเสริญและอธิษฐาน 
7
 ขาพเจาจะกลาวถึงความรักม่ันคงขององคพระผูเปนเจา+เลา
ถึงพระราชกิจอันควรแก 
  การสรรเสริญ  



 สิ่งท้ังปวงที่องคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําเพื่อเรา  
 สิ่งดีนานัปการที่ทรงกระทําเพื่อพงศพันธุอิสราเอลตามความเ
ม ต ต า ส ง ส า ร  

และพระกรุณาคุณอันเหลือลนของพระองค 
8 พระองคตรัสวา "เขาทั้งหลายเปนประชากร 

ของเราอยางแนนอน 
เปนลูกท่ีจะไมทําผิดตอเรา"  

 แลวพระองคก็ทรงเปนพระผูชวยใหรอดของเขา 
9 พระองคทรงทุกขพระทัยในความทุกขใจท้ังสิ้นของเขา  
 และทูตสวรรคท่ีอยูตอเบ้ืองพระพักตรพระองคก็ชวยเขาใหร
อ ด   
 พระองคทรงไถเขาดวยความรักและตามเมตตา 
พระองคทรงยกเขาขึ้นและ  
 อุมเขาไวตลอดวันคืนแตกาลกอน 
10 ถึงกระนั้นเขาทั้งหลายก็กบฏ  
 และกระทําใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองคเสียพระทัย  
 ดังนั้นพระองคจึงทรงกลับกลายเปนศัตรูของเขา  
 และพระองคเองก็ทรงตอสูเขา 
11
 แลวเหลาประชากรของพระองคก็หวนระลึกถึง49วันคืนแตเก
ากอน 

สมัยโมเสสและเหลาประชากร 
พระองคผูทรงนําเขาทั้งหลายขามทะเลโดยมีผูเลี้ยงฝูงแกะข

องพระองคนั้นอยูท่ีไหน?  

                                      
49 63:11* หรือ แตขอพระองคทรงระลึกถึง 



 พระองคผูทรงสงพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยูทามกลางเขาอยู
ท่ีไหน? 
12
 ผูประทานพระกรแหงฤทธานุภาพอันทรงพระสิริแกมือขวาข
อ ง โ ม เ ส ส   
 ผูแยกน้ําทะเลตอหนาคนเหลานั้น 
ทําใหทรงเปนท่ีเลื่องลือตลอดกาล 
13 ผูนําพวกเขาขามหวงลึก พวกเขาไมสะดุดลม 

เหมือนมาวิ่งฉิวในทุงโลง  
13 เหมือนฝูงสัตวลงไปยังท่ีราบ  เขาทั้งหลาย 
14 พักสงบโดยพระวิญญาณขององคพระผูเปนเจา+ 
 พระองคทรงนําประชากรของพระองคไปเชนนี้แหละ  
 และทําใหพระนามของพระองคเปนท่ียกยอง 
15 ขอโปรดทอดพระเนตรจากสวรรคและทรงมองดู 

จากท่ีประทับอันสูงสงบริสุทธิ์ และทรงพระสิริ  
 ความกระตือรือรนและฤทธานุภาพของพระองคอยูท่ีไหน?  
 ความกรุณาปราณีและความเมตตาสงสาร 

ของพระองคถูกเพิกถอนไปจาก   
 ขาพระองคท้ังหลายเสียแลว 
16 แตพระองคทรงเปนพระบิดาของขาพระองคท้ังหลาย  
 ถึงแมอับราฮัมไมรูจักพวกขาพระองคอิสราเอลไมรับรูขาพระ
องค   
 ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระองคทรงเปนพระบิดาของขาพร
ะองคท้ังหลาย  
 ทรงพระนามวาองคพระผูไถของขาพระองคท้ังหลายตั้งแตก
าลกอน 



16 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ไฉนทรงกระทําใหขาพระองคท้ังหล
ายหลงเตลิด 
จากวิถีทางของพระองค  

 และทําใหจิตใจขาพระองคแข็งกระดาง ไมยําเกรงพระองค?  
 ขอทรงโปรดกลับมาเพื่อเห็นแกผูรับใชของพระองค  
 ชนเผาซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของพระองค 
18
 ประชากรของพระองคครอบครองสถานศักด์ิสิทธิ์ของพระอง
คอยูชั่วระยะหนึ่ง  
 แตบัดนี้บรรดาศัตรูของขาพระองคท้ังหลาย 

ไดเหยียบย่ํานิเวศศักด์ิสิทธิ์ของพระองคลง 
  เ สียแลว 
19 ขาพระองคท้ังหลายเปนของพระองค 

มาตั้งแตกาลกอน 
 แตกลับกลายเปนวา 
  พวกเขาทั้งหลายไมไดมีพระองคครอบครอง  
 และพวกเขาก็ไมไดชื่อตามพระนามของพระองค*(63:19* 
หรือ ขาพระองคท้ังหลายเปนเชนผูท่ีพระองคไมเคยครอบครอง 
เปนเชนผูท่ีไมเคยไดชื่อตามพระนามของพระองค) 
 
 
64โอ ขอใหพระองคทรงแหวกฟาสวรรค 
  เสด็จลงมา  
 ขอใหภูเขาทั้งหลายสั่นสะทานตอเบ้ือง 
  พระพักตรพระองค 
2 เหมือนเม่ือไฟเผากิ่งไมวอด  และทําให 



  น้ําเดือดพลาน  
 ขอโปรดเสด็จมา  ทําใหพระนามของ 
  พระองคเปนท่ีประจักษแกเหลาศัตรู  
 ทําใหนานาประเทศสั่นสะทานตอเบ้ือง 
  พระพักตรพระองค! 
3 เพราะเมื่อพระองคทรงกระทําสิ่งท่ีนา 
  ครั่นคราม 
 ซ่ึงขาพระองคท้ังหลายไมคาดคิด  
 คือพระองคเสด็จลงมา  ภูเขาท้ังหลายก็ 
  สั่นสะทานตอเบ้ืองพระพักตรพระองค 
4 ตั้งแตครั้งโบราณไมเคยมีใครไดยิน  ไมมี 

ใครประจักษ  
 ไมมีใครเห็นพระเจาอื่นใดนอกเหนือจาก 

พระองค  
 ผูทรงกระทําการเพื่อคนทั้งปวงที่รอคอย     

พระองค 
5 พระองคเสด็จมาชวยเหลือคนท้ังหลายที่ 
  ยินดีกระทําสิ่งท่ีถูกตอง  
 ผูระลึกถึงวิถีทางของพระองค 
 แตเม่ือขาพระองคท้ังหลายยังคงทําบาป 

ขัดขืนพ ร ะ ม ร ร ค า   
 พระองคก็ทรงพระพิโรธ  
 แลวขาพระองคท้ังหลายจะรอดได 
  อยางไร? 
6 ขาพระองคท้ังปวงกลายเปนผูมีมลทิน  
 ความประพฤติชอบธรรมของขาพระองค 



ท้ังปวงเหมือนผาขี้ริ้วโสโครก   
 ขาพระองคท้ังหลายเหี่ยวเฉาประหนึ่ง 
  ใบไมรวง  
 และความผิดบาปของขาพระองคท้ังหลายเหมือนลมพัด 
  เอาพวกขาพระองคปลิวหายไป 
7 ไมมีสักคนรองทูลพระนามพระองค หรือ 

ขวนขวายยึดม่ันในพระองคไว 
เพราะพระองคทรงเมินพระพักตรเสีย 

  จากขาพระองคท้ังหลาย  
 และกระทําใหขาพระองคท้ังหลาย 
 
 เสื่อมเสียไปเพราะความผิดบาปของขาพระองคท้ังหลาย 
8 ถึงกระนั้น ขาแตองคพระผูเปนเจา+ทรงเปน 
  พระบิดาของขาพระองคท้ังหลาย  
 เราทั้งหลายเปนดินเหนียว พระองคทรง 

เปนชางปน  
 เราทั้งหลายลวนถูกปนโดยพระหัตถของ 

พระองค 
9 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขออยาทรงพระพิโรธ 
  เหลือลน      
 ขออยาทรงจดจําบาปผิดของขาพระองค 
  ทั้งหลายตลอดกาล  
 โอ ขาพระองคท้ังหลายอธิษฐาน 

ขอทรงทอดพระเนตรดูเหลาขาพระองค 
  เพราะขาพระองคท้ังหลายเปนประชากรของพระองค 
10 นครบริสุทธิ์ของพระองคกลายเปนถ่ิน 



ทุรกันดาร  
 แมแตศิโยนก็เปนท่ีแหงแลง เยรูซาเล็ม 
  เปนท่ีถูกท้ิงราง 
11 พ ระวิหารอันบริสุทธิ์และมีสงาราศีของขาพระองคท้ังหลาย  
 ท่ีซ่ึงเหลาบรรพบุรุษของขาพระองคใชเปนท่ีสรรเสริญ  
     พระองคนั้น ถูกเผาวอดวาย  
 และบรรดาสิ่งล้ําคาก็อยูในสภาพปรักหักพัง 
12 ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ถึงเพียงนี้แลว  
พระองคจะยังคงยับยั้ง 
  พ ร ะ องคไวหรือ?  
 พระองคจะยังคงนิ่งเฉยและลงโทษขาพระองค 
  ทั้งหลายอยางเหลือประมาณอยูหรือ? 
 
การพิพากษาและความรอด 
65 "เราเปดเผยตัวเราเองแกผูท่ีมิไดเรียกหาเรา  
 ผูท่ีมิไดแสวงหาเราก็พบเรา 
 ชนชาติท่ีไมไดรองเรียกนามของเรา 

เราก็กลาวกับเขาวา 'เราอยูท่ีนี่ เราอยูท่ีนี่' 
2 ตลอดวันเราอาแขนรับชนชาติท่ีด้ือดึง  
 ซ่ึงดําเนินตามวิถีอันไมดีงาม  
 ทําตามความคิดจินตนาการของตัวเอง 
3 คือชนชาติท่ีสบประมาทเราซึ่งๆ หนาอยูเสมอ  
 ถวายเครื่องบูชาตามสวนตางๆ 
และเผาเครื่องหอมบนแทนบูชาอิฐ 
4 เขานั่งตามหลุมฝงศพ แอบซุมอยูตลอดคืน 



เขากินเนื้อหมู 
และมีอาหารที่ทําจากเนื้อสัตวท่ีมีมลทินอยูในหมอของเขา 
5 เขาผูกลาววา 'หลีกไป อยาเขามาใกลขา 

เพราะขาบริสุทธิ์สูงสงกวาเจา!' 
 คนเชนนี้เปนควันระคายจมูกเรา 
 เปนไฟซ่ึงลุกโพลงตลอดวัน 
6 “ ดูเถิด  มีเขียนไวตรงหนาเราเสมอวา  
 เ ราจะไมนิ่งเฉย  แตจะตอบแทนอยางสาสม 
 เราจะคืนสนองพวกเขาอยางเต็มขนาด 
7 ทั้งบาปผิดของเจาและบาปผิดแหงบรรพบุรุษของเจา 
"องคพระผูเปนเจา+ตรัส 

"เพราะพวกเขาเผาเครื่องบูชาบนภูเขาท้ังหลาย   
 และลบหลูเราบนเนินเขาทั้งหลาย  
 เราจะคืนสนองเขาอยางเต็มท่ีเนื่องดวยความประพฤติด้ังเดิม
ข อ ง เ ข า " 
8 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 

"เหมือนยังมีน้ําองุนเหลืออยูในพวงองุน  
 และผูคนพูดกันวา 'อยาเพิ่งทําลายทิ้งมันยังมีดีอยูบาง'  
 เราก็จะทําอยางนั้น เพื่อผูรับใชของเรา 

เราจะไมทําลายพวกเขาเสียหมด 
9 เราจะนําลูกหลานจากยาโคบและจากยูดาห  
 ผูจะครอบครองภูเขาตางๆ ของเรา    
 ประชากรที่เราเลือกสรรจะไดรับมันเปนมรดก 
 และผูรับใชของเราจะอาศัยอยูท่ีนั่น 
10 ชาโรนจะเปนทุงหญาสําหรับฝูงแกะ  
 และหุบเขาอาโครจะเปนท่ีพักสําหรับฝูงสัตว   



 เพื่อประชากรของเราที่แสวงหาเรา 
11 “ แตสําหรับเจาท้ังหลายที่ละท้ิงองคพระผูเปนเจา+  
 และลืมภูเขาบริสุทธิ์ของเรา  
 ผูกางโตะใหเจาแหงโชคลาภ  
 และเติมเหลาองุนผสมสังเวยใหเจาแหงโชคชะตา 
12 เราจะกําหนดคมดาบใหเปนชะตากรรมของเจา  
 และเจาท้ังหมดจะหมอบลงรับการสังหาร   
 เพราะเรารองเรียกแตเจาก็ไมตอบ เราพูดแตเจาไมฟง 
 เจาทําชั่วตอหนาตอตาเรา และเลือกทําสิ่งท่ีเราไมพอใจ" 
13 ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา  
 "ผูรับใชของเราจะกิน  สวนเจาจะหิวโหย  
 ผูรับใชของเราจะดื่ม สวนเจาจะกระหาย    
 ผูรับใชของเราจะชื่นชมยินดี  
สวนเจาจะตองอับอายขายหนา 
14 ผูรับใชของเราจะรองเพลงดวยความสุขใจ     
 สวนเจาจะรองออกมาดวยความทุกขทรมานใจ  
 และร่ําไหดวยดวงใจชอกช้ําราวราน 
15 เจาจะเหลือไวแตชื่อ 
เปนคําสาปแชงในบรรดาผูเลือกสรรของเรา"  
 องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดจะทรงสังหารเจาเสีย  
 สวนผูรับใชของพระองค  พระองคจะทรงประทานนามอื่นให 
16 ผูใดจะกลาวอวยพรในดินแดนนั้น 
 ก็จะกลาวโดยอางถึงพระเจาแหงความจริง 

ผูใดจะกลาวปฏิญาณในดินแดนนั้น 
ก็จะสาบานโดยอางถึงพระเจาแหงความจริง 



เพราะความทุกขลําเค็ญในอดีตจะถูกลืมและถูกซอนไวจากส
า ย ต า ข อ ง เ ร า  
 

ฟาสวรรคใหมและแผนดินโลกใหม 
17 "ดูเถิด เราจะสรางฟาสวรรคใหมและแผนดินโลกใหม     
 จะไมมีใครจดจําหรือนึกถึงสิ่งเกากอนอีก 
18 แตจงชื่นชมและปติยินดีตลอดไปในสิ่งท่ีเราจะสรางขึ้น  
 เพราะเราจะสรางเยรูซาเล็มใหเปนความปลื้มปติ  
 และใหชาวเยรูซาเล็มเปนความชื่นใจยินดี 
19
 เราจะปติยินดีในเยรูซาเล็มและชื่นชมในตัวประชากรของเร
า    
 ท่ีนั่นจะไมมีเสียงคร่ําครวญร่ําไหใหไดยินอีกตอไป 
20
 “ ท่ีนั่นจะไมมีทารกที่ตายตั้งแตอยูดูโลกมาไดแคสองสามวั
น    
 หรือคนแกท่ีอยูไมครบอายุขัย  
 ใครที่ตายเมื่ออายุรอยปจะถือวาตายตั้งแตหนุม     

สวนคนที่ตาย50ตั้งแตอายุไมถึง51รอยจะถือวาเปนคนที่ถูกสา
ปแชง 
21 คนท้ังหลายจะสรางบานและอยูอาศัย 

เขาจะปลูกสวนองุนและไดกินผลของมัน 
22 ไมมีอีกแลวท่ีเขาจะสรางบานแลวมีคนอื่นมาอยูแทน  

                                      
50 65:20* คําวา คนที่ตาย ตนฉบับบางเลมคือ คนบาป 
51 65:20 ** บางฉบับไมมีคําวา ไม   มีแตคําวา ถึง 



 หรือปลูกพืชพันธุแลวคนอื่นมาเก็บไปกิน    
 เพราะประชากรของเราจะมีอายุยืนเหมือนตนไม  
 ผูท่ีเราเลือกสรรไวจะไดชื่นชมผลงานแหงน้ํามือของตนตรา
บนานเทานาน 
23 เขาทั้งหลายจะไมตรากตรําโดยเปลาประโยชน  
หรือคลอดลูกมารับเคราะหกรรม  
 เพราะเขาจะเปนประชาชาติท่ีองคพระผูเปนเจา+

 อ ว ย พ ร   
 ท้ังเขาและลูกหลาน ข อ ง เ ข า  
24 กอนที่เขารองเรียก  เราจะตอบ  
 ขณะที่เขาพูดอยู เราจะฟง 
25 สุนัขปาและลูกแกะจะหากินอยูดวยกัน   
 สิงโตจะกินฟางหญาเหมือนวัว  
 สวนฝุนผงจะเปนอาหารของงู  
 สัตวท้ังหลายจะไมทําอันตรายหรือเขนฆาทําลายกันบนภูเขา
บริสุทธิ์ของเรา" 
 องคพระผูเปนเจา +ตรัส 
 
การพิพากษาและความหวัง 
66 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "สวรรคเปนบัลลังกของเรา  
 และโลกเปนท่ีวางเทาของเรา 
 ก็แลวนิเวศท่ีเจาจะสรางใหเราอยูท่ีไหนเลา? 
 ท่ีพํานักสําหรับเราอยูท่ีไหนเลา? 
2 มือของเราเองมิใชหรือที่ไดสรางสิ่งเหลานี้  
 และมันก็มีชีวิตขึ้นมา?" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 



 "นี่ตางหากที่เรายกยอง  คือผูท่ีถอมใจและสํานึกผิด  
 และตัวสั่นเพราะถอยคําของเรา 
3 แตผูใดก็ตามที่ถวายวัวเปนเครื่องบูชา ก็เหมือนผูท่ีฆาคน  
 และผูท่ีถวายลูกแกะก็เหมือนผูท่ีหักคอสุนัข     
 ผูใดถวายเครื่องธัญบูชา ก็เหมือนผูท่ีถวายเลือดหมู  
 ผูใดเผาเครื่องหอมก็เหมือนผูท่ีนมัสการรูปเคารพ  
 เขาทั้งหลายเลือกหนทางของตัวเอง  
 จิตวิญญาณของเขาชื่นชมในสิ่งอันนาสะอิดสะเอียนของตน 
4 เราจึงเลือกปฏิบัติตอเขาอยางรุนแรง  
 และนําสิ่งท่ีเขาหวาดกลัวมายังเขา 
 เ พ ร า ะ เมื่อเรารองเรียก ไมมีใครตอบ  
 เม่ือเราพูด ไมมีใครรับฟง 
 เขาทั้งหลายทําชั่วตอหนาตอตาเรา  
 และเลือกทําสิ่งท่ีเราไมพอใจ" 
5 จงฟงพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+  
 ทานผูตัวสั่นเพราะถอยคําของพระองค 
 "พี่นองของเจาซ่ึงเกลียดชังเจา 
 และขับไลไสสงเจาเนื่องดวยนามของเรา 
 ไดกลาววา 'พระเกียรติมีแดองคพระผูเปนเจา+  
 ขอใหเราเห็นความสุขของเจา!'  
 กระนั้นพวกเขาจะตองอับอายขายหนา 
6 จงฟงเสียงดังสนั่นจากนครนั้นเถิด  
 จงฟงเสียงจากพระวิหารนั้น!  
 เปนเสียงขององคพระผูเปนเจา+ตอบสนองบรรดาศัตรู 
   ข อ ง พ ร ะ อ งคอยางสาสม 
7 "ยังไมทันเจ็บทอง เธอก็คลอด  



 ยังไมทันเจ็บปวด  เธอก็ใหกําเนิดลูกชาย 
8 ใครบางเคยไดยินเรื่องแบบนี้?  
 ใครบางเคยเห็นเรื่องเชนนี้?  
 ประเทศหนึ่งจะถือกําเนิดขึ้นภายในวันเดียวไดหรือ?  
 ชนชาติหนึ่งจะเกิดขึ้นภายในชั่วครูเดียวไดหรือ?     
 ถึงกระนั้น ศิโยนเจ็บทองไมทันไรก็คลอดลูกๆ ออกมาแลว 
9 เรานํามาถึงกําหนดคลอดแลวจะไมปลอยใหคลอดออกมาได

หรือ?"  
องคพระผูเปนเจา+ตรัส  

 "เราปดครรภไวเม่ือนํามาถึงวาระคลอดหรือ?" 
พระเจาของทานตรัส 
10 “ จงปลื้มปติกับเยรูซาเล็มและยินดีกับเธอเถิด 
ทานท้ังปวงที่รัก เ ธ อ  
 จงปลื้มปติอยางเต็มเปยมรวมกับเธอเถิด 
ทานผูไวทุกขใหกับเธอ 
11
 เพราะทานจะเลี้ยงดูและอิ่มใจในออมอกอันปลอบประโลมขอ
ง เ ธ อ  
 ทานจะด่ืมดํ่าและปลื้มปติในความอุดมสมบูรณอันลนเหลือข
องเยรูซาเล็ม”  
12 เพราะองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 

"เราจะเพิ่มพูนสันติสุขแกอิสราเอลเหมือนแมน้ํา 
 และความมั่งค่ังแหงบรรดาประชาชาติเหมือนธารน้ําเชี่ยว 
 เจาจะถูกเลี้ยงดูและโอบอุมในออมแขนของเธอ 
 แ ล ะ ถูกกลอมอยูบนเขาของเธอ 
13 เราจะปลอบโยนเจา ดังแมปลอบลูก 



 เจาจะไดรับการปลอบโยนเ พ ร า ะ เยรูซาเล็ม 
14 เมื่อเจาเห็นเชนนี้ จิตใจของเจาจะยินดี 
 และเจาจะเจริญงอกงามเหมือนตนหญา" 
 พระหัตถขององคพระผูเปนเจา+จะประจักษแกผูรับใชของพ
ระองค 
 แตพระพิโรธจะมีแกศัตรูของพระองค 
15 ดูเถิด  องคพระผูเปนเจา+กําลังเสด็จมาพรอมดวยไฟ 
 ราชรถของพระองคประดุจพายุหมุน 
 พระองคจะทรงระบายพระพิโรธลงมาอยางเกรี้ยวกราด  
 และการขนาบอันรอนแรงดวยเปลวไฟ 
16 องคพระผูเปนเจา+จะทรงลงโทษมวลมนุษยดวยไฟ 
  และดวยดาบของพระองค  
 คนเปนอันมากจะถูกองคพระผูเปนเจา+ป ร ะ ห า ร  
  17 
“ คนทั้งหลายที่อุทิศตนและชําระตนใหบริสุทธิ์เพื่อเขาไปในสวน 
ติดตามผูหนึ่งท่ีอยูทามกลาง52ผูท่ีกินเนื้อหมู เนื้อหนู 
และสิ่งนารังเกียจตางๆ คนเหลานั้นจะพบจุดจบดวยกัน  
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
 18"เนื่องดวยการกระทําและความคิด จินตนาการตางๆ 
ของพวกเขา เรากําลังจะมาและรวบรวมชนทุกชาติทุกภาษา  
พวกเขาจะมาและเห็นเกียรติสิริของเร า  
 19“ เราจะกําหนดหมายสําคัญในหมูพวกเขา 
และเราจะสงบางคนในหมูผูรอดชีวิตไปยังชนชาติตางๆ 
ไปยังทารชิช 

                                      
52 66:17 * สวนท่ีอยูหลังพระวิหารทั้งหลายของเจา และ 



ไปยังชาวพุต53แ ล ะ ช า ว ลิเดียผูเปนนักธนูเลื่องชื่อไปยังทูนัล
และกรีซและไปยังแผนดินชายทะเลอันไกลโพน  
ซ่ึงไมเคยไดยินชื่อเสียงหรือเห็นพระสิริของเรา 
เขาท้ังหลายจะประกาศพระสิริของเราแกบรรดาประชาชาติ 
20และพวกเขาจะนําพี่นองทั้งสิ้นของเจาจากชนชาติท้ังปวงมายังภู
เขาบริสุทธิ์ของเราในเยรูซาเล็ม 
เพื่อเปนเครื่องบูชาแดองคพระผูเปนเจา+ บางนั่งมาบนหลังมา 
บางนั่งรถรบรถมา และบางนั่งมาบนหลังลอหลังอูฐ" 
องคพระผูเปนเจา+ตรัส 
"พวกเขาจะพากันมาเหมือนชาวอิสราเอลนําเครื่องธัญบูชาใสมาใ
นภาชนะอันสะอาดถูกตองตามพิธี 
มายังพระวิหารขององคพระผูเปนเจา+ 
21และเราจะแตงตั้งบางคนในหมูพวกเขาใหเปนปุโรหิตและคนเลวี
" องคพระผูเปนเจา+ ตรัส 
 22องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา 
"ฟาสวรรคใหมและแผนดินโลกใหมท่ีเราสรางขึ้นจะยั่งยืนอยูตอห
นาเราฉันใด นามของเจาและลูกหลานของเจาจะยั่งยืนอยูฉันนั้น 
23จากวันขึ้นหนึ่งคํ่าถึงอีกวันขึ้นหนึ่งคํ่า 
และจากวันสะบาโตหนึ่งถึงอีกวันสะบาโตหนึ่ง 
มวลมนุษยชาติจะมากราบนมัสการตอหนาเรา" 
องคพระผูเปนเจา+ตรัส 
24"และเขาทั้งหลายจะออกไปดูซากศพของบรรดาผูท่ีกบฏตอเรา 
ดวยวาหนอนของคนเหลานั้นจะไมมีวันตาย 

                                      
53 66:19 * ตนฉบับเกาแกบางสําเนาวา ชาวพุต ภาษฮบีรูวา พลู 



ท้ังไฟของเขาจะไมมีวันดับ 
และเขาจะเปนท่ีสะอิดสะเอียนแกมวลมนุษยชาติ" 


