Ê-sai
Isaiah
Mục-đích: Để kêu-gọi đất nước Giu-đa trở lại cùng
Đức Chúa TRỜI và để nói về sự cứu-rỗi của Đức Chúa
TRỜI qua Đấng Chịu-xức-dầu
Người Viết: Tiên-tri Ê-sai, con của A-mốt
Ngày Viết: Các biến-cố trong các đoạn 1 - 39 xảy ra
trong khi có mục-vụ của Ê-sai, vì vậy có lẽ chúng được
viết khoảng 700 TC (Trước Christ giáng-sinh). Các
đoạn 40 - 66 có thể được viết gần cuối đời Ê-sai,
khoảng 681 TC.
Bối-cảnh: Phần lớn Ê-sai nói và viết tại Giê-ru-sa-lem
Câu gốc:
"5Nhưng Ngài đã bị đâm thủng vì các vi-phạm của
chúng ta,
Ngài đã bị nghiền nát vì tội lỗi của chúng ta;
Sự kỹ luật để chúng ta được an-toàn rơi trên Ngài,
Và vì Ngài bị quất bằng roi chúng ta được chữa lành.
6Tất cả chúng ta như chiên đã đi lạc,
Mỗi người chúng ta đã rẽ theo lối riêng của mình;
Nhưng Đức GIA-VÊ đã khiến tội-lỗi của tất cả chúng ta
Rơi trên Ngài." (53.5-6)
Nhân-vật Chính: Ê-sai, và hai người con trai của ông
là Sê-a-Gia-súp và Ma-he-Sa-la-Hát-bát
Đặc-điểm: Sách Ê-sai gồm cả văn xuôi lẫn thơ và dùng
nhân-cách-hóa (quy các phẩm-cách cá-nhân cho các
nhân-vật thiên-thượng hoặc cho các vật vô tri). Tiên-tri
trong Ê-sai bao gồm các tiên-đoán về các biến-cố sắp
xảy ra lẫn các biến-cố trong tương-lai xa.
Ý chính: Người đã chậm-rãi đứng-dậy, đám đông bèn
im-lặng. Những người ở phía sau nghiêng về phía
trước, ráng nghe. Bầu không-khí nghẹt thở. Người chọn
các lời nói một cách cẩn-thận, và đã nói. Các lời đó
phát ra như các mũi tên nhanh và đã tìm được mụctiêu. Vĩ-nhân đó, một phát-ngôn-viên cho Đức Chúa
TRỜI, đang cảnh-cáo và đang kết-án. Đám đông trở
thành bồn-chồn—di-chuyển vị-trí, siết chặt nắm tay,
lầm-bầm. Một số người đồng ý với thông-điệp đó, gật
đầu mình, và khóc êm-dịu. Nhưng một số lớn những
người khác thì giận-dữ, và bắt đầu chống lại bằng các
lời sỉ-nhục và hăm-dọa. Như thế đó là cuộc đời của một
đấng tiên-tri, Ê-sai.
Chức-vị tiên-tri được thiết-lập trong những ngày của
Sa-mu-ên, vị quan-án cuối cùng. Các đấng tiên-tri đã
đứng với các thầy tế-lễ làm các người đại-diện đặc-biệt
của Đức Chúa TRỜI. Vai-trò của đấng tiên-tri là để nói
thay cho Đức Chúa TRỜI, đương-đầu với dân-chúng và
những người lãnh-đạo của họ với các lịnh và lời hứa
của Đức Chúa TRỜI. Bởi vì vị-thế đương-đầu này và
khuynh-hướng bất tuân Đức Chúa TRỜI liên-tục của
dân chúng, nên các đấng tiên-tri thật thường không
được nhiều người ưa-chuộng. Dẫu thông-điệp của họ
thường không được nghe theo, nhưng họ luôn trung-tín
và mạnh-dạn công-bố lẽ-thật.
Sách Ê-sai là bài viết đầu tiên của các bài viết của các
đấng tiên-tri trong Thánh-Kinh; và Ê-sai thường được

coi như là một Đấng tiên-tri lớn nhất. Ông đã được
nuôi lớn trong một gia-đình quí-phái và cưới một nữ
tiên-tri. Khởi đầu thánh-vụ của mình, ông được người
ta ưa-thích. Nhưng ông sớm trở thành không được ưathích nữa bởi vì thông-điệp của ông quá khó nghe. Ông
kêu gọi dân-chúng quay bỏ cách sống tội-lỗi của họ và
cảnh-cáo họ về sự phán-xét và hình-phạt của Đức Chúa
TRỜI. Ê-sai có một thánh-vụ tích-cực trong 60 năm
trước khi ông bị xử-tử trong đời trị-vì của Ma-na-se
(theo truyền-thống). Là một sứ-giả đặc-biệt của Đức
Chúa TRỜI cho Giu-đa, Ê-sai đã tiên -tri trong nhiều
đời vua Giu-đa, và nhiều thông-điệp đó đã được ghi lại
trong sách này. Các đời vua Giu-đa ấy là: U-xi-gia và
Giô-tham, các đoạn 1-6; A-cha, các đoạn 7-14; và Êxê-chia các đoạn 15-39.
Phân nửa đầu của quyển sách (các đoạn 1-39) gồm
những tố-cáo và công-bố gay-gắt khi ông kêu gọi Giuđa, Y-sơ-ra-ên, và các quốc-gia xung-quanh phải ănnăn hối-cải các tội-lỗi của họ. Tuy nhiên, 27 đoạn cuối
(40-66) đầy an-ủi và hy-vọng khi Ê-sai hé lộ lời hứa
của Đức Chúa TRỜI về phước ban cho trong tương lai
qua Đấng Chịu-xức-dầu của Ngài.
Khi đọc Ê-sai, xin quý vị tưởng-tượng về người dũngcảm này của Đức Chúa TRỜI, tuyên-bố lời Đức Chúa
TRỜI không sợ-sệt, và xin lắng nghe thông-điệp của
ông liên-hệ đến đời sống quý vị, để rồi trở lại, hối-cải,
và được đổi mới. Đoạn xin quý vị tin-cậy nơi sự cứuchuộc của Đức Chúa TRỜI qua Đấng Chịu-xức-dầu
của Ngài và vui-mừng. Chúa Cứu-thế của quý vị đã
đến, và Ngài lại sẽ đến lần thứ hai!

Ê-sai 1.1-1.12

Isaiah 1.1-1.12

A. CÁC LỜI PHÁN-XÉT (1.1-39.8)

A.WORDS OFJUDGMENT (1.1-39.8)

1. Các tội của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa (1.1-12.6)

1. The sins of Israel and Judah (1.1-12.6)

Sự nổi-loạn của dân Đức Chúa TRỜI (1.1-1.9)

Rebellion of God's people (1.1-1.9)

1

1Khải-tượng của Ê-sai con trai A-mốt, về Giu-đa và

11The vision of Isaiah the son of Amoz, concerning

Giê-ru-sa-lem mà người đã thấy trong những ngày của
U-xi-gia, Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia, các vua của
Giu-đa.

Judah and Jerusalem which he saw during the days of
Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah.

2Hãy lắng nghe, ôi các tầng trời, và nghe, đất ơi;

Vì Đức GIA-VÊ phán,
"Những con trai mà Ta đã nuôi-dạy và nuôi-lớn,
Nhưng chúng đã nổi dậy chống lại Ta.
3Một con bò biết chủ của nó,
Và con lừa biết cái máng của chủ của nó.
Nhưng Y-sơ-ra-ên không biết,
Dân Ta không hiểu."
4Than ôi, đất nước tội-lỗi,
Dân-chúng bị trĩu nặng vì sự độc ác.
Dòng-dõi của những kẻ làm điều ác,
Những con trai hành-động đồi-bại!
Chúng đã bỏ-rơi Đức GIA-VÊ,
Chúng đã khinh-dể Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên,
Chúng đã quay khỏi Ngài.
5Các ngươi sẽ bị đánh một lần nữa tại đâu,
Khi các ngươi tiếp-tục nổi-loạn?
Toàn-bộ cái đầu bị bịnh,
Và toàn-thể trái tim yếu-ớt.
6Từ lòng bàn chân cả đến cái đầu
Chẳng có một chỗ nào lành lặn cả,
Các vết bầm, các lằn roi, và thương tích còn mới,
Chưa rịt, chưa quấn băng,
Cũng chưa được xức dầu cho êm.
7Xứ các ngươi tiêu-điều,
Thành trì của các ngươi bị lửa đốt cháy,
Những cánh-đồng của các ngươi—những kẻ lạ đang
ngấu-nghiến chúng trong sự hiện-diện của các ngươi;
Nó là sự tan-hoang, khi bị các kẻ lạ lật đổ.
8Và con gái Si-ôn bị bỏ lại như một chỗ trú trong
một vườn nho,
Như một cái chòi của người canh trong vườn dưa
gan, như một thành bị vây.
9Trừ phi Đức GIA-VÊ vạn-quân
Đã để lại cho chúng ta một ít người sống-sót,
Thì chúng ta sẽ như Sô-đôm,
Chúng ta sẽ như Gô-mô-rơ.
Đức Chúa TRỜI đã có đủ rồi (1.10-1.17)
10Hãy nghe lời của Đức GIA-VÊ,
Các ngươi những kẻ cai-trị của Sô-đôm;
Hãy để tai nghe chỉ-thị của Đức Chúa TRỜI chúng
ta,
Các ngươi dân của Gô-mô-rơ.
11"Hàng hà của lễ của các ngươi cho Ta là gì?"
Đức GIA-VÊ phán,
"Ta đã có đủ chiên-đực từ lễ thiêu rồi,
Và mỡ của những con bò được nuôi béo.
Và Ta chẳng lấy làm vui-thú về máu của những con
bò đực, chiên con, hay dê đực.
12Khi các ngươi đến chầu trước mặt Ta,

2Listen, O heavens, and hear, O earth;

For YHWH speaks,
"Sons I have reared and brought up,
But they have revolted against Me.
3An ox knows its owner,
And a donkey its master's manger,
But Israel does not know,
My people do not understand."
4Alas, sinful nation,
People weighed down with iniquity,
Seed of evildoers,
Sons who act corruptly!
They have abandoned YHWH,
They have despised the Holy One of Israel,
They have turned away from Him.
5Where will you be stricken again,

As you continue in your rebellion?
The whole head is sick,
And the whole heart is faint.
6From the sole of the foot even to the head
There is nothing sound in it,
Only bruises, welts, and raw wounds,
Not pressed out or bandaged,
Nor softened with oil.
7Your land is desolate,

Your cities are burned with fire,
Your fields—strangers are devouring them in your
presence;
It is desolation, as overthrown by strangers.
8And the daughter of Zion is left like a shelter in a
vineyard,
Like a watchman's hut in a cucumber field, like a
besieged city.
9Unless YHWH of hosts
Had left us a few survivors,
We would be like Sodom,
We would be like Gomorrah.
God has had enough (1.10-1.17)
10Hear the word of YHWH,
You rulers of Sodom;
Give ear to the instruction of our God,
You people of Gomorrah.
11"What are your multiplied sacrifices to Me?"
Says YHWH,
"I have had enough of burnt offerings of rams,
And the fat of fed cattle.
And I take no pleasure in the blood of bulls, lambs,
or goats.
12When you come to appear before Me,

Isaiah 1.13-1.24
Who requires of you this trampling of My courts?
13Bring your worthless offerings no longer,
Incense is an abomination to Me.
New moon and sabbath, the calling of assemblies—
I cannot endure iniquity and the solemn assembly.
14I hate your new moon festivals and your appointed
feasts,
They have become a burden to Me.
I am weary of bearing them.
15So when you spread out your hands in prayer,
I will hide My eyes from you,
Yes, even though you multiply prayers,
I will not listen.
Your hands are full of blood."

16"Wash yourselves, make yourselves clean;
Remove the evil of your deeds from My sight.
Cease to do evil,
17Learn to do good;
Seek justice,
Reprove the ruthless;
Defend the orphan,
Plead for the widow."

"Let us reason" (1.18-1.20)
18"Come now, and let us reason together,"
Says YHWH,
"Though your sins are as scarlet,
They will be as white as snow;
Though they are red like crimson,
They will be like wool.
19If you consent and obey,
You will eat the best of the land;
20But if you refuse and rebel,
You will be devoured by the sword."
Truly, the mouth of YHWH has spoken.
Zion corrupted, to be redeemed (1.21-1.31)
21How the faithful city has become a harlot,

She who was full of justice!
Righteousness once lodged in her,
But now murderers.
22Your silver has become dross,
Your drink diluted with water.
23Your rulers are rebels,
And companions of thieves;
Everyone loves a bribe,
And chases after rewards.
They do not defend the orphan,
Nor does the widow's plea come before them.
24Therefore the Lord YHWH of hosts,
The Mighty One of Israel declares,
"Ah, I will be relieved of My adversaries,
And avenge Myself on My foes.

Ê-sai 1.13-1.24
Ai buộc các ngươi làm việc giẵm-đạp này trên các
sân của Ta?
13Đừng đem lễ vật vô giá-trị của các ngươi nữa,
Hương-trầm là vật ghê-tởm đối với Ta.
Ngày trăng mới và ngày Ngưng-nghỉ, việc triệu tập
các hội-đồng—
Ta không thể chịu được sự độc-ác và hội-đồng trọngthể.
14Ta ghét các hội trăng mới và các ngày lễ định-kỳ
của các ngươi,
Chúng đã trở thành một gánh nặng cho Ta.
Ta lấy làm mệt-mỏi vì cưu mang chúng.
15Vì vậy, khi các ngươi giơ các bàn tay của các
ngươi ra để cầu-nguyện,
Ta sẽ giấu đôi mắt của Ta khỏi các ngươi,
Phải, dù các ngươi nhân thêm lời cầu-nguyện,
Ta sẽ không nghe.
Những bàn tay của các ngươi nhuốm đầy máu."
16"Rửa sạch các ngươi đi, làm cho các ngươi sạch đi;
Loại bỏ điều xấu trong việc làm của các ngươi khỏi
cái nhìn của Ta.
Ngưng làm điều xấu-xa đi,
17Học làm điều lành;
Tìm-kiếm công-lý,
Trách-mắng kẻ nhẫn-tâm;
Bảo-vệ kẻ mồ-côi,
Bào-chữa cho người góa-bụa."
"Chúng ta hãy biện-luận" (1.18-1.20)
18"Bây giờ hãy đến, chúng ta cùng biện-luận,"
Đức GIA-VÊ phán,
"Dẫu tội của các ngươi như hồng-điều,
Chúng sẽ trắng như tuyết;
Dẫu chúng như màu đỏ thắm,
Chúng sẽ trắng như lông cừu.
19Nếu các ngươi ưng-thuận và vâng-lời,
Các ngươi sẽ ăn sản-vật tốt nhất của đất này;
20Nhưng nếu các ngươi từ-chối và nổi loạn,
Các ngươi sẽ bị nuốt bởi thanh gươm."
Quả thật, miệng Đức GIA-VÊ đã phán.
Si-ôn đồi-bại, sẽ được mua-chuộc (1.21-1.31)
21Làm thế nào thành trung-tín ấy đã thành một gái

điếm,
Nó đã từng có đầy công-lý!
Một lần nó đã chứa sự công-chính,
Nhưng bây giờ nó chứa các kẻ sát-nhân.
22Bạc của ngươi đã trở thành cáu-cặn,
Thức uống của ngươi bị pha loãng với nước.
23Những kẻ cai-trị ngươi là các kẻ nổi-loạn,
Và là đồng-bạn với các kẻ trộm;
Mọi người đều ưa của hối-lộ,
Và chạy theo phần thưởng.
Chúng chẳng bảo-vệ kẻ mồ-côi,
Lời bào-chữa của người góa-bụa cũng chẳng đến
trước mặt chúng.
24Bởi vậy Chúa GIA-VÊ vạn-quân,
Đấng Toàn-năng của Y-sơ-ra-ên tuyên-bố:
"À, Ta sẽ được nhẹ-nhõm về các đối-thủ của Ta,
Và báo thù các kẻ thù của Ta cho Ta.

Ê-sai 1.25-2.6

Isaiah 1.25-2.6

25Ta cũng sẽ trở tay Ta chống lại ngươi,

25I will also turn My hand against you,

Và sẽ luyện nấu chảy hết cặn bã của ngươi như với
nước tro,
Và sẽ loại bỏ tất cả hợp-kim của ngươi.
26Rồi Ta sẽ phục hồi các quan-án của ngươi như lúc
đầu,
Và những cố-vấn của ngươi như ban đầu;
Sau việc đó ngươi sẽ được gọi là thành có côngchính,
Một thành trung-tín."
27Si-ôn sẽ được chuộc với công-lý,
Và những kẻ hối-cải của nó với sự công-chính.
28Nhưng các kẻ vi-phạm cùng các tội nhân sẽ bị
nghiền-nát,
Và những kẻ bỏ-rơi Đức GIA-VÊ sẽ đến chỗ cuối
cùng.
29Chắc-chắn, các ngươi sẽ bị hổ-thẹn về những cây
sồi mà các ngươi đã muốn,
Và các ngươi sẽ bị xấu hổ vì các vườn mà các ngươi
đã chọn.
30Vì các ngươi sẽ như một cây sồi có lá héo đi,
Hay như cái vườn không có nước.
31Và người mạnh-mẽ sẽ trở thành bùi nhùi,
Công việc của hắn cũng thành tia lửa.
Như vậy cả hai sẽ cùng nhau cháy,
Và sẽ chẳng có một ai dập tắt.

And will smelt away your dross as with lye,
And will remove all your alloy.
26Then I will restore your judges as at the first,
And your counselors as at the beginning;
After that you will be called the city of
righteousness,
A faithful city."
27Zion will be redeemed with justice,
And her repentant ones with righteousness.
28But transgressors and sinners will be crushed
together,
And those who forsake YHWH shall come to an end.
29Surely, you will be ashamed of the oaks which you
have desired,
And you will be embarrassed at the gardens which
you have chosen.
30For you will be like an oak whose leaf fades away,
Or as a garden that has no water.
31And the strong man will become tinder,
His work also a spark.
Thus they shall both burn together,
And there will be none to quench them.

Sự trị-vì toàn bộ của Đức Chúa TRỜI (2.1-2.11)

God's universal reign (2.1-2.11)

2 1Lời mà Ê-sai con trai A-mốt đã thấy về Giu-đa và

2

Giê-ru-sa-lem.
2Bây giờ sẽ xảy ra rằng
Trong các ngày sau rốt,
Cái núi có đền của Đức GIA-VÊ
Sẽ được vững-lập làm ngọn núi trưởng cho các núi,
Và sẽ được nâng lên cao hơn các đồi đó;
Và tất cả các quốc-gia sẽ đổ về nó.
3Và nhiều dân-tộc sẽ đến và nói:
"Hãy đến, chúng ta hãy đi lên núi của Đức GIA-VÊ,
Đến đền của Đức Chúa TRỜI của Gia-cốp;
Để Ngài có thể dạy chúng ta về các đường-lối của
Ngài,
Và để chúng ta có thể bước đi trong các nẻo của
Ngài."
Vì luật-pháp đó sẽ ra từ Si-ôn,
Và lời của Đức GIA-VÊ từ Giê-ru-sa-lem.
4Ngài sẽ phán-xét giữa các quốc-gia,
Và sẽ đưa ra các quyết-định cho nhiều dân-tộc;
Và họ sẽ dập gươm của họ thành lưỡi-cày, và giáo
của họ thành kéo tĩa cây.
Nước này sẽ chẳng giơ lên gươm chống lại nước kia,
Và họ sẽ chẳng bao giờ học-tập việc chiến-tranh nữa.
5Hãy đến, hỡi nhà Gia-cốp, và chúng ta hãy bước đi
trong ánh sáng của Đức GIA-VÊ,
6"Vì Chúa đã bỏ rơi dân Chúa, nhà Gia-cốp,
Vì họ bị tràn ngập với ảnh-hưởng từ phương đông,
Và họ là các thầy bói như dân Phi-li-tin,
Và họ thỏa-thuận với con cái của các người ngoạiquốc.

concerning Judah and Jerusalem.

1The word which Isaiah the son of Amoz saw
2Now it will come about that

In the last days,
The mountain of the house of YHWH
Will be established as the chief of the mountains,
And will be raised above the hills;
And all the nations will stream to it.
3And many peoples will come and say,
"Come, let us go up to the mountain of YHWH,
To the house of the God of Jacob;
That He may teach us concerning His ways,
And that we may walk in His paths."
For the law will go forth from Zion,
And the word of YHWH from Jerusalem.
4And He will judge between the nations,
And will render decisions for many peoples;
And they will hammer their swords into plowshares,
and their spears into pruning hooks.
Nation will not lift up sword against nation,
And never again will they learn war.
5Come, house of Jacob, and let us walk in the light of
YHWH,
6"For Thou hast abandoned Thy people, the house of
Jacob,
Because they are filled with influences from the east,
And they are soothsayers like the Philistines,
And they strike bargains with the children of
foreigners.
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7Their land has also been filled with silver and gold,

7Xứ họ cũng đã đầy bạc và vàng lâu nay,

And there is no end to their treasures;
Their land has also been filled with horses,
And there is no end to their chariots.
8Their land has also been filled with idols;
They worship the work of their hands,
That which their fingers have made.
9So the common man has been humbled,
And the man of importance has been abased,
But do not forgive them."
10Enter the rock and hide in the dust
From the terror of YHWH and from the splendor of
His majesty.
11The proud look of man will be abased,
And the loftiness of man will be humbled,
And YHWH alone will be exalted in that day.

Và các kho tàng của họ thì bát ngát;
Lâu nay xứ họ cũng đã đầy những ngựa,
Và các cổ xe của họ thì vô số.
8Lâu nay xứ họ cũng đã đầy hình-tượng;
Họ thờ-lạy công trình của bàn tay của họ,
Các thứ mà các ngón tay của họ đã làm nên.
9Thế là người thường đã bị làm nhục,
Và người quan-trọng đã bị hạ thấp,
Nhưng xin đừng tha-thứ họ."
10Hãy vào vầng đá và trốn trong bụi đất
Tránh sự kinh-khiếp của Đức GIA-VÊ và vẻ oainghiêm lộng-lẫy của Ngài.
11Cái nhìn kiêu-hãnh của loài người sẽ bị hạ thấp,
Và sự kiêu-ngạo của loài người sẽ bị làm nhục,
Và một mình Đức GIA-VÊ sẽ được nâng cao trong
ngày đó.

A day of reckoning coming (2.12-2.22)
12For YHWH of hosts will have a day of reckoning
Against everyone who is proud and lofty,
And against everyone who is lifted up,
That he may be abased.
13And it will be against all the cedars of Lebanon
that are lofty and lifted up,
Against all the oaks of Bashan,
14Against all the lofty mountains,
Against all the hills that are lifted up
15Against every high tower,
Against every fortified wall,
16Against all the ships of Tarshish,
And against all the beautiful craft.
17And the pride of man will be humbled,
And the loftiness of men will be abased,
And YHWH alone will be exalted in that day.
18But the idols will completely vanish.
19And men will go into caves of the rocks,
And into holes of the ground
Before the terror of YHWH,
And before the splendor of His majesty,
When He arises to make the earth tremble.
20In that day men will cast away to the moles and the
bats
Their idols of silver and their idols of gold,
Which they made for themselves to worship,
21In order to go into the caverns of the rocks and the
clefts of the cliffs,
Before the terror of YHWH and the splendor of His
majesty,
When He arises to make the earth tremble.
22Stop regarding man, whose breath of life is in his
nostrils;
For in what should he be esteemed?

Ngày tính sổ đang đến (2.12-2.22)
12Vì Đức GIA-VÊ vạn-quân sẽ có một ngày
Chống lại mọi kẻ kiêu-ngạo và kiêu-kỳ,
Và chống lại mọi kẻ tự cao,
Để hắn có thể bị hạ thấp.
13Và chống lại tất cả những cây tuyết-tùng Li-ban
kiêu-kỳ và tự-cao,
Chống lại tất cả những cây sồi Ba-san,
14Chống lại tất cả những núi kiêu-kỳ,
Chống lại tất cả những đồi tự-cao,
15Chống lại mọi tháp cao,
Chống lại mọi thành-trì kiên-cố,
16Chống lại tất cả những chiếc tàu Ta-rê-si,
Và chống lại mọi thủ-công đẹp.
17Và sự kiêu-ngạo của loài người sẽ bị sỉ-nhục,
Sự kiêu-kỳ của người ta sẽ bị hạ thấp,
Và chỉ một mình Đức GIA-VÊ sẽ được nâng cao
trong ngày đó.
18Nhưng các hình-tượng sẽ hoàn-toàn biến mất.
19Và người ta sẽ đi vào trong các động đá,
Và vào trong các hố trong mặt đất
Trước sự kinh-khiếp của Đức GIA-VÊ,
Trước vẻ oai-nghiêm lộng-lẫy của Ngài.
Khi Ngài chỗi dậy để làm cho trái đất run-rẩy.
20Trong ngày đó người ta sẽ ném cho các con chuộtchũi và những con dơi
Các hình-tượng bằng bạc và các hình-tượng bằng
vàng của họ,
Mà họ đã làm cho họ để thờ-lạy,
21Để đi vào trong các động đá và các khe của vách
đá,
Trước sự kinh-khiếp của Đức GIA-VÊ và vẻ oainghiêm lộng-lẫy của Ngài.
Khi Ngài chỗi dậy để làm cho trái đất run-rẩy.
22Ngưng xem trọng loài người, mà hơi thở có sự
sống ở trong lỗ mũi của hắn;
Vì dựa trên cái gì hắn phải được quý-trọng?

Ê-sai 3.1-3.14
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Đức Chúa TRỜI sẽ cất bỏ các lãnh-tụ (3.1-3.12)

God will remove the leaders (3.1-3.12)

3

3

1Vì kìa, Chúa GIA-VÊ vạn-quân sẽ cất đi khỏi Giê-

ru-sa-lem và Giu-đa
Cả sự cung cấp lẫn sự chống đỡ, toàn bộ sự cung cấp
bánh,
Và toàn bộ sự cung cấp nước;
2Người phi thường và dũng-sĩ,
Quan-án và đấng tiên-tri,
Thầy bói và ông trưởng-lão,
3Chỉ-huy-trưởng 50 lính và người đáng tôn-trọng,
Ông cố-vấn và thợ thủ-công chuyên nghiệp,
Và thầy phù-thủy rành nghề.
4Và ta sẽ lập chỉ các đứa nhỏ làm chúa của chúng
Và những đứa con nít thất-thường sẽ cai-trị họ,
5Và dân-chúng sẽ bị áp-bức,
Người này bị kẻ khác, và mỗi người bởi hàng xóm
của hắn;
Người trẻ sẽ quát-tháo chống trưởng-lão,
Và kẻ hèn-hạ chống lại người đáng kính.
6Khi một người bắt lấy anh em của hắn trong nhà cha
hắn, nói:
"Ngươi có cái áo choàng, ngươi sẽ cai-trị chúng ta,
Và các sự đổ nát nầy sẽ ở dưới bàn tay của ngươi(1),"
7Vào ngày đó hắn sẽ phản-đối, rằng:
"Ta sẽ không là thầy chữa-lành của các ngươi,
Vì trong nhà ta không có bánh cũng chẳng có áo
choàng;
Các ngươi không nên chỉ-định ta cai-trị dân-chúng."
8Vì Giê-ru-sa-lem đã vấp, và Giu-đa đã ngã rồi,
Bởi vì lưỡi của họ và các hành-động của họ là chống
lại Đức GIA-VÊ,
Để nổi-loạn chống những cơn mắt có sự vinh-quang
của Ngài.
9Nét mặt của họ làm chứng chống lại họ.
Và họ phô-bày tội của họ như tội của Sô-đôm;
Thậm-chí họ chẳng giấu nó.
Thống-khổ thay cho hồn họ!
Vì họ đã đổ điều xấu-xa lên chính họ.
10Nói với những kẻ công-chính rằng sẽ tốt cho họ,
Vì họ sẽ ăn trái của những hành-động của họ.
11Khốn cho kẻ ác! Sẽ nguy cho hắn,
Vì điều gì xứng với hắn sẽ được làm cho hắn.
12Ôi dân Ta! Những kẻ áp-bức họ là những đứa con
nít,
Và đàn-bà cai-trị họ.
Dân Ta ôi! Những kẻ chỉ đường cho ngươi dẫn ngươi
đi lạc,
Và làm lộn-xộn chiều hướng của các đường-lối
ngươi."
Đức Chúa TRỜI sẽ phán-xét (3.13-3.15)
13Đức GIA-VÊ chỗi-dậy để tranh cạnh,
Và đứng để phán-xét dân-chúng.
14Đức GIA-VÊ rốt cuộc phán-xét các trưởng-lão và
những ông hoàng của dân Ngài:
"Chính các ngươi đã nuốt vườn nho;
Việc cướp-bóc người nghèo thì ở trong nhà các
ngươi.
1

nghĩa là: ngươi chịu trách nhiệm về các sự đổ nát nầy.

1For behold, Lord YHWH of hosts is going to
remove from Jerusalem and Judah
Both supply and support, the whole supply of bread,
And the whole supply of water;
2The mighty man and the warrior,
The judge and the prophet,
The diviner and the elder,
3The captain of fifty and the honorable man,
The counselor and the expert artisan,
And the skillful enchanter.
4And I will make mere lads their princes
And capricious children will rule over them,
5And the people will be oppressed,
Each one by another, and each one by his neighbor;
The youth will storm against the elder,
And the inferior against the honorable.
6When a man lays hold of his brother in his father's
house, saying,
"You have a cloak, you shall be our ruler,
And these ruins will be under your hand,"
7On that day will he protest, saying,
"I will not be your healer,
For in my house there is neither bread nor cloak;
You should not appoint me ruler of the people."
8For Jerusalem has stumbled, and Judah has fallen,
Because their tongue and their actions are against
YHWH,
To rebel against the eyes of His glory.
9The expression of their faces bears witness against
them.
And they display their sin like Sodom;
They do not even conceal it.
Woe to their soul!
For they have brought evil on themselves.
10Say to the righteous that it will go well with them,
For they will eat the fruit of their actions.
11Woe to the wicked! It will go badly with him,
For what he deserves will be done to him.
12O My people! Their oppressors are children,
And women rule over them.
O My people! Those who guide you lead you astray,
And confuse the direction of your paths."

God will judge (3.13-3.15)
13YHWH arises to contend,
And stands to judge the people.
14YHWH enters into judgment with the elders and
princes of His people,
"It is you who have devoured the vineyard;
The plunder of the poor is in your houses.

Isaiah 3.15-4.6
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15What do you mean by crushing My people,

15Các ngươi có ý gì bằng việc nghiền nát dân Ta.

And grinding the face of the poor?"
Declares the Lord YHWH of hosts.

Và việc giày-vò khuôn mặt của người nghèo?"
Chúa GIA-VÊ vạn-quân tuyên-bố.

Judah's women denounced (3.16-3.26, 4.1)
16Moreover, YHWH said, "Because the daughters of
Zion are proud,
And walk with outstretched necks and seductive
eyes,
And go along with mincing steps,
And tinkle the bangles on their feet,
17Therefore the Lord will afflict the scalp of the
daughters of Zion with scabs,
And YHWH will make their foreheads bare."

Các người đàn-bà Giu-đa bị tố-giác (3.16-3.26, 4.1)
16Hơn nữa Đức GIA-VÊ còn phán: "Bởi vì những
đứa con gái Si-ôn kiêu-ngạo,
Và bước đi với cổ ngẩng cao và những con mắt dụ dỗ
Và đi qua lại õng-ẹo,
Và leng-keng các vòng cổ chân của chúng,
17Cho nên Chúa sẽ khiến da đầu của những con gái
Si-ôn bị vảy,
Đức GIA-VÊ sẽ làm trán của chúng bị sói.”

18In that day the Lord will take away the beauty of their
anklets, headbands, crescent ornaments, 19dangling
earrings, bracelets, veils, 20headdresses, ankle chains,
sashess, perfume boxes, amulets, 21finger rings, nose
rings, 22festal robes, outer tunics, cloaks, money
purses, 23hand mirrors, undergarments, turbans, and

18Trong ngày đó Chúa sẽ cất đi vẻ đẹp của những vòng

veils.

mắt-cá, các vải băng đầu, các đồ trang-sức hình lưỡiliềm, 19các hoa tai đong-đưa, các vòng cổ tay, các màn
che mặt, 20các khăn trùm đầu, những dây chuyền mắtcá, các khăn thắt lưng, các hộp dầu thơm, các bùa,
21nhẫn, các khoen mũi; 22các áo tiệc, những áo khoác
ngoài, các áo choàng không tay, các ví tiền, 23các
gương tay, quần-áo lót, các khăn bịt đầu, và các màn
che mặt.

24Now it will come about that instead of sweet

24Bấy giờ thay vì hương thơm ngọt sẽ có vật thối-

perfume there will be putrefaction;
Instead of a belt, a rope;
Instead of well-set hair, a plucked-out scalp;
Instead of fine clothes, a donning of sackcloth;
And branding instead of beauty.
25Your men will fall by the sword,
And your mighty ones in battle.
26And her gates will lament and mourn;
And deserted she will sit on the ground.

4 1For seven women will take hold of one man in that
day, saying, "We will eat our own bread and wear our
own clothes, only let us be called by your name; take
away our reproach!"
A remnant prepared (4.2-6)
2In that day the Branch of YHWH will be beautiful and
glorious, and the fruit of the earth will be the pride and
the adornment of the survivors of Israel. 3And it will
come about that he who is left in Zion and remains in
Jerusalem will be called holy—everyone who is
recorded for life in Jerusalem. 4When the Lord has
washed away the filth of the daughters of Zion, and
purged the bloodshed of Jerusalem from her midst, by
the spirit of judgment and the spirit of burning, 5then
YHWH will create over the whole area of Mount Zion
and over her assemblies a cloud by day, even smoke,
and the brightness of a flaming fire by night; for over
all the glory will be a canopy. 6And there will be a
shelter to give shade from the heat by day, and refuge
and protection from the storm and the rain.

rữa;
Thay vì dây lưng, thì dây trói;
Thay vì tóc chải gọn, thì đầu sói;
Thay vì quần-áo đẹp, quấn mình bằng bao bố;
Và vết nhục thay vì sắc đẹp.
25Những người nam của ngươi sẽ ngã bởi gươm,
Và những kẻ phi thường của ngươi sẽ ngã trong
chiến-trận.
26Và các cổng của nó sẽ than khóc và thương xót;
Và bị bỏ rơi nó sẽ ngồi trên đất.

4

1Vì 7 bà sẽ cầm giữ 1 ông trong ngày đó, nói:
"Chúng em sẽ ăn bánh của riêng mình và mặc áo của
riêng mình, chúng em chỉ xin được gọi bởi danh chàng;
xin hãy cất đi sự xấu-hổ của chúng em!"

Một phần sống-sót được để dành (4.2-4.6)
2Trong ngày đó, cái Nhánh của Đức GIA-VÊ sẽ đẹp-đẽ
và vinh-quang, và quả của trái đất sẽ là sự hãnh-diện và
là sự tô-điểm của những kẻ còn sống-sót của Y-sơ-raên. 3Và sẽ xảy ra kẻ được để lại trong Si-ôn và vẫn còn
lại trong Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thánh—là mọi
người được ghi vào sổ sự sống trong Giê-ru-sa-lem.
4Khi Chúa đã làm sạch sự dơ dáy của những con gái
của Si-ôn, và đã thanh-lọc sự đổ máu trong Giê-ru-salem ra khỏi giữa nó, bởi linh phán-xét và linh đốt cháy,
5thì Đức GIA-VÊ sẽ sáng-tạo trên toàn vùng núi Si-ôn
và trên các hội-đồng của nó một đám mây vào ban
ngày, tức là khói, và sự sáng chói của một ngọn lửa
bùng vào ban đêm; vì trên tất cả sự vinh-quang sẽ có
cái vòm. 6Và sẽ có một chỗ trú để cho bóng râm tránh
sức nóng ban ngày, và là nơi ẩn-núp và tránh khỏi bão
và mưa.

Ê-sai 5.1-5.11
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Ẩn-dụ về vườn nho (5.1-5.7)

Parable of the vineyard (5.1-5.7)

5 1Bây giờ hãy để ta hát cho Đấng rất yêu-dấu của ta

5 1Let me sing now for my well-beloved

Một bài ca của Đấng yêu-dấu của ta về vườn nho của
Ngài.
Đấng rất yêu-dấu của ta đã có một vườn nho trên một
đồi đất mầu-mỡ.`
2Ngài đã đào nó tất cả xung-quanh, đã dời đi các hòn
đá của nó đi,
Và đã trồng nó với nho đỏ tươi,
Và Ngài đã xây một cái tháp ở chính giữa nó,
Đã đẽo thành một cái vạt ép rượu nho trong nó;
Rồi Ngài đã mong nó sản-xuất ra các trái nho ngon,
Nhưng nó đã chỉ sản-xuất ra nho không ra gì.
3"Và bây giờ, dân Giê-ru-sa-lem và người của Giuđa ơi,
Hãy phán xét giữa Ta và vườn nho của Ta.
4Còn điều gì nữa để làm cho vườn nho của Ta mà Ta
chưa làm cho nó?
Tại sao, khi Ta đã mong nó sản-xuất ra nho ngon, nó
lại sản-xuất trái không ra gì?
5Vì vậy, bây giờ, để Ta bảo các ngươi điều Ta sắp
làm cho vườn nho của Ta:
Ta sẽ dời bỏ hàng rào của nó và nó sẽ bị thiêu nuốt;
Ta sẽ phá đổ vách của nó, và nó sẽ thành đất bị chà
đạp.
6”Ta sẽ để nó bỏ hoang;
Nó sẽ chẳng được tỉa hay vun xới;
Song những bụi hồng dại và gai sẽ mọc lên.
Ta cũng sẽ truyền cho các đám mây đừng mưa trên
nó."
7Vì vườn nho của Đức GIA-VÊ vạn-quân là nhà Ysơ-ra-ên,
Và các người của Giu-đa là cây thú-vị của Ngài.
Vậy Ngài tìm công-lý, nhưng kìa chỉ có máu đổ,
Tìm công-chính, nhưng kìa chỉ có tiếng kêu đaubuồn.

A song of my beloved concerning His vineyard.
My well-beloved had a vineyard on a fertile hill.
2And He dug it all around, removed its stones,
And planted it with a bright red grape,
And He built a tower in the middle of it,
And hewed out a wine vat in it;
Then He expected it to produce good grapes,
But it produced only worthless ones.
3"And now, O inhabitants of Jerusalem and men of
Judah,
Judge between Me and My vineyard.
4What more was there to do for My vineyard that I
have not done in it?
Why, when I expected it to produce good grapes did
it produce worthless ones?
5So now let Me tell you what I am going to do to My
vineyard:
I will remove its hedge and it will be consumed;
I will break down its wall and it will become
trampled ground.
6"And I will lay it waste;
It will not be pruned or hoed,
But briars and thorns will come up.
I will also charge the clouds to rain no rain on it."
7For the vineyard of YHWH of hosts is the house of
Israel,
And the men of Judah His delightful plant.
Thus He looked for justice, but behold, bloodshed;
For righteousness, but behold, a cry of distress.

Khốn cho cho kẻ độc-ác (5.8-5.30)
8Khốn cho những kẻ thêm nhà vào nhà, nối cánh
đồng với cánh đồng,
Cho đến chừng chẳng còn chỗ nữa,
Đến đỗi các ngươi phải sống một mình giữa mãnh
đất ấy!
9Trong các lỗ tai ta, Đức GIA-VÊ vạn-quân đã thề:
"Chắc-chắn nhiều nhà phải trở nên tan-hoang,
Cả những nhà lớn và đẹp, không người ở.
10Vì vườn nho 10 mẫu sẽ chỉ sản xuất được 22 lít(1)
rượu nho,
Và 225 lít(2) hạt giống sẽ chỉ cho 36 lít(3) hạt."
11Khốn cho những kẻ dậy sớm vào buổi sáng để
chúng có thể đuổi theo rượu mạnh;
Những kẻ thức khuya vào buổi tối để rượu nho có thể
làm đỏ bừng chúng!

Woes for the wicked (5.8-5.30)
8Woe to those who add house to house and join field
to field,
Until there is no more room,
So that you have to live alone in the midst of the
land!
9In my ears YHWH of hosts has sworn, "Surely,
many houses shall become desolate,
Even great and fine ones, without occupants.
10For ten acres of vineyard will yield only one bath
of wine,
And a homer of seed will yield but an ephah of
grain."
11Woe to those who rise early in the morning that
they may pursue strong drink;
Who stay up late in the evening that wine may
inflame them!

Nguyên ngữ (nn): bát: bath; 1 bát bằng khoảng 22 lít.
nn: ô-me: homer; 1 ô-me bằng khoảng 6 1/4 ê-pha hay bằng
khoảng 225 lít.
3
nn: ê-pha: ephah; 1 ê-pha bằng khoảng 36 lít.
1
2

Isaiah 5.12-5.24

Ê-sai 5.12-5.24

12And their banquets are accompanied by lyre and

12Và tiệc tùng của chúng có đàn lia và đàn hạc, trống

harp, by tambourine and flute, and by wine;
But they do not pay attention to the deeds of YHWH,
Nor do they consider the work of His hands.
13Therefore My people go into exile for their lack of
knowledge;
And their honorable men are famished,
And their multitude is parched with thirst.
14Therefore Sheol has enlarged its throat and opened
its mouth without measure;
And Jerusalem's splendor, her multitude, her din of
revelry, and the jubilant within her, descend into it.
15So the common man will be humbled, and the man
of importance abased.
The eyes of the proud also will be abased.
16But YHWH of hosts will be exalted in judgment,
And the holy God will show Himself holy in
righteousness.
17Then the lambs will graze as in their pasture,
And strangers will eat in the waste places of the
wealthy.
18Woe to those who drag iniquity with the cords of
falsehood,
And sin as if with cart ropes;
19Who say, "Let Him make speed, let Him hasten
His work, that we may see it;
And let the purpose of the Holy One of Israel draw
near
And come to pass, that we may know it!"
20Woe to those who call evil good, and good evil;
Who set darkness for light and light for darkness;
Who set bitter for sweet, and sweet for bitter!
21Woe to those who are wise in their own eyes,
And clever in their own sight!
22Woe to those who are heroes in drinking wine,
And valiant men in mixing strong drink;
23Who justify the wicked for a bribe,
And take away the rights of the ones who are in the
right!
24Therefore, as a tongue of fire consumes stubble,
And dry grass collapses into the flame,
So their root will become like rot and their blossom
blow away as dust;
For they have rejected the law of YHWH of hosts,
And despised the word of the Holy One of Israel.

cơm và ống sáo và rượu nho;
Nhưng chúng chẳng để ý đến các công-việc của Đức
GIA-VÊ,
Chúng cũng chẳng xem-xét công-việc của bàn tay
Ngài.
13Bởi vậy dân Ta đi lưu-đày vì chúng thiếu kiếnthức;
Các người đáng kính của chúng bị chết đói,
Và đám dân của chúng bị khô nẻ vì khát.
14Bởi vậy Âm-phủ đã nới rộng cổ họng nó và hả
miệng nó lớn vô-ngần;
Và sự lộng-lẫy của Giê-ru-sa-lem, đám dân của nó,
tiếng ầm-ĩ của nó, và những kẻ hân-hoan bên trong
nó, đều sa xuống trong đó.
15Thế là người thường sẽ bị sỉ-nhục, và người quantrọng bị hạ phẩm giá.
Những con mắt các kẻ kiêu-ngạo cũng sẽ bị làm
nhục.
16Nhưng Đức GIA-VÊ vạn-quân sẽ được tôn-cao
trong sự phán-xét,
Và Đức Chúa TRỜI thánh sẽ biểu lộ chính Ngài là
thánh trong sự công-chính.
17Rồi những chiên con sẽ ăn cỏ như trong đồng cỏ
của chúng,
Và các kẻ lạ sẽ ăn trong các chỗ bỏ hoang của những
người giàu.
18Khốn cho những kẻ kéo lê sự độc-ác với các dây
của lời nói dối,
Và kéo lê tội-lỗi như thể với các dây thừng kéo xe;
19Kẻ nói: "Ngài hãy vội-vã, Ngài hãy thúc tiến công
việc của Ngài để chúng tôi có thể thấy;
Và hãy để mục-đích của Đấng Thánh Y-sơ-ra-ên đến
gần
Và xảy ra, để chúng tôi có thể biết!"
20Khốn cho những kẻ gọi xấu là tốt, và tốt là xấu;
Những kẻ dựng sự tối cho sự sáng và sự sáng cho sự
tối;
Những kẻ làm đắng thành ngọt, và ngọt thành đắng!
21Khốn cho những kẻ khôn theo mắt của riêng
chúng,
Và lanh-lợi theo cái nhìn của riêng chúng!
22Khốn cho những kẻ anh hùng trong việc uống
rượu,
Và là người hùng trong việc pha rượu mạnh;
23Những kẻ biện minh cho kẻ ác vì của hối-lộ,
Và cướp mất quyền của những kẻ ở bên phe đúng!
24Bởi vậy, y như cái lưỡi rực lửa thiêu nuốt gốc rạ,
Và cỏ khô cháy sụp vào trong ngọn lửa,
Thế là rễ của chúng cũng sẽ trở thành đồ mục-nát và
hoa của chúng cũng bị thổi đi như bụi-đất;
Vì họ đã bác-bỏ luật-pháp của Đức GIA-VÊ vạnquân,
Và đã khinh lời Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.

Ê-sai 5.25-6.7

Isaiah 5.25-6.7

25Vì cớ này, cơn giận của Đức GIA-VÊ đã bừng

25On this account the anger of YHWH has burned

bừng chống lại dân Ngài,
Và Ngài đã giơ tay Ngài ra chống họ và đã đánh ngã
họ,
Và các núi rúng-động; và xác chết của chúng giống
như phân giữa các đường-phố.
Vì mọi điều này, cơn giận của Ngài vẫn chưa quay
đi,
Nhưng bàn tay Ngài vẫn còn giơ ra.
26Ngài cũng sẽ nâng lên một tiêu-chuẩn cho các
nước,
Và sẽ huýt còi vì chúng từ các đầu-cùng của trái đất;
Và kìa, chúng sẽ đến với vận-tốc nhanh.
27Chẳng ai trong chúng mỏi-mệt hay sẩy chân,
Không ai thiu thiu ngủ hay ngủ;
Dây nịt nơi eo chúng cũng không tháo ra,
Dây giày của chúng cũng chẳng đứt.
28Các mũi tên của chúng đều nhọn, và mọi cây cung
của chúng đều được giương ra;
Các vó ngựa của chúng được coi như đá lửa, và các
bánh xe của chúng như gió lốc.
29Tiếng gầm của chúng như sư-tử cái, và chúng rống
như các sư-tử con;
Chúng gầm-gừ như chúng bắt lấy mồi,
Và mang nó đi không một ai giải-cứu nó.
30Và chúng sẽ gầm-gừ trên nó trong ngày đó như
tiếng rống của biển.
Nếu người ta ngó vào xứ ấy, kìa, có sự tối-tăm và
khốn-khó;
Cả ánh-sáng cũng bị làm tối bởi các đám mây của
nó.

against His people,
And He has stretched out His hand against them and
struck them down,
And the mountains quaked; and their corpses were
like refuse in the middle of the streets.
For all this His anger has not turned away,
But His hand is still stretched out.
26He will also lift up a standard to the nations,
And will whistle for them from the ends of the earth;
And behold, they will come with speed swiftly.
27No one in them is weary or stumbles,
None slumbers or sleeps;
Nor is the belt at their waist undone,
Nor their sandal strap broken.28Their arrows are
sharp, and all its bows are bent;
The hoofs of their horses are regarded as flint, and
their chariot wheels like a whirlwind.
29Their roaring is like a lioness, and they roar like
young lions;
They growls as they seize the prey,
And carries it off with no one to deliver it.
30And they shall growl over it in that day like the
roaring of the sea.
If one looks to the land, behold, there is darkness and
distress;
Even the light is darkened by its clouds.

Sự hiện-thấy của Ê-sai (6.1-6.7)

Isaiah's vision (6.1-6.7)

6

6 1In the year of King Uzziah's death, I saw the Lord

1Trong năm vua U-xi-gia chết, tôi thấy Chúa đang

ngồi trên một cái ngôi, cao-sang và được tán-tụng, với
vạt áo dài của Ngài trải đầy đền-thờ. 2Những sa-ráp
đứng bên trên Ngài, mỗi con có 6 cánh; 2 cánh che mặt
của nó, và 2 cánh che các chân của nó, và 2 cánh để
bay. 3Và con này kêu con kia và nói:
"Thánh, thánh, thánh là Đức GIA-VÊ vạn-quân,
Sự trọn-vẹn của toàn-thể trái đất là vinh-quang của
Ngài."
4Và các bản lề của những ngưỡng cửa rúng-động vì

tiếng gọi của người gọi, trong khi đền-thờ đang đầy
khói. 5Lúc ấy tôi nói:
"Khốn cho tôi, vì tôi bị hủy-hoại!
Bởi vì tôi là một người có các môi dơ-dáy,
Và tôi sống ở giữa một dân có các môi dơ-dáy;
Vì đôi mắt tôi đã thấy nhà Vua, Đức GIA-VÊ vạnquân."
6Lúc đó một trong các sa-ráp bay tới tôi, với than đang

cháy trong tay mà nó đã gắp từ bàn-thờ bằng cái kẹp.
7Và nó chạm than vào miệng tôi và nói: "Này, cái này
đã chạm các môi của ngươi; và sự độc ác của ngươi
được cất đi, và tội của ngươi được chuộc rồi."

sitting on a throne, lofty and exalted, with the train of
His robe filling the temple. 2The saraphims stood above
Him, each having six wings; with two he covered his
face, and with two he covered his feet, and with two he
flew. 3And one called out to another and said,
"Holy, Holy, Holy, is YHWH of hosts,
The fullness of the whole earth is His glory."
4And the door sockets of the thresholds trembled at the

voice of him who called out, while the temple was
filling with smoke. 5Then I said,
"Woe is me, for I am ruined!
Because I am a man of unclean lips,
And I live among a people of unclean lips;
For my eyes have seen the King, YHWH of hosts."
6Then one of the saraphims flew to me, with a burning

coal in his hand which he had taken from the altar with
tongs. 7And he touched my mouth with it and said,
"Behold, this has touched your lips; and your iniquity is
taken away, and your sin is atoned for."

Isaiah 6.8-7.9
Isaiah's commission (6.8-6.13)
8Then I heard the voice of the Lord, saying, "Whom
shall I send, and who will go for Us?" Then I said,
"Here am I. Send me!" 9And He said, "Go, and tell this
people:

Ê-sai 6.8-7.9
Nhiệm-vụ của Ê-sai (6.8-6.13)
8Đoạn, tôi nghe tiếng của Chúa, phán: "Ai Ta sẽ sai đi?
và ai sẽ đi vì Chúng Ta?" Lúc ấy tôi thưa: "Có con đây.
Xin sai con!" 9Ngài bèn phán: "Hãy đi, và bảo dân
này:
‘Cứ lắng nghe đi, nhưng chớ lãnh-hội;
Cứ nhìn đi, nhưng chớ hiểu-biết.'
10"Hãy làm cho các tâm của dân này mập ra(1),
Các lỗ tai của chúng nặng,
Và những con mắt chúng mờ,
E rằng chúng thấy với các mắt của chúng,
Nghe với các lỗ tai của chúng,
Hiểu với các tâm của chúng,
Bèn trở lại và được chữa-lành chăng.”

'Keep on listening, but do not perceive;
Keep on looking, but do not understand.'
10"Render the hearts of this people fat,
Their ears heavy,
And their eyes besmeared,
Lest they see with their eyes,
Hear with their ears,
Understand with their hearts,
And return and be healed."
11Then I said, "Lord, how long?" And He answered,

11Rồi tôi thưa: "Lạy Chúa, đến khi nào?" Và Ngài đáp:

"Cho đến khi các thành bị tan hoang và không có cưdân,
Nhà không có người,
Và xứ ấy hoàn-toàn hoang vắng,
12GIA-VÊ đã dời người ta đi xa,
Và có nhiều nơi ở giữa xứ đó bị bỏ rơi.
13Tuy nhiên sẽ có một-phần-mười trong nó,
Và nó sẽ lại là đối-tượng cho việc đốt cháy,
Như cây vân-hương hay cây sồi
Có gốc cây còn sót lại khi cây bị ngã.
Hạt giống thánh là gốc của cây."

"Until cities are devastated and without inhabitant,
Houses are without people,
And the land is utterly desolate,
12YHWH has removed men far away,
And the forsaken places are many in the midst of the
land.
13Yet there will be a tenth portion in it,
And it will again be subject to burning,
Like a terebinth or an oak
Whose stump remains when it is felled.
The holy seed is its stump."
War against Jerusalem (7.1-7.9)

Chiến-tranh chống lại Giê-ru-sa-lem (7.1-7.9)

7 1Now it came about in the days of Ahaz, the son of

7 1Bấy giờ, xảy ra trong các ngày của A-cha, con trai

Jotham, the son of Uzziah, king of Judah, that Rezin the
king of Aram and Pekah the son of Remaliah, king of
Israel, went up to Jerusalem to wage war against it, but
could not fight against it. 2When it was reported to the
house of David, saying, "The Arameans have camped
in Ephraim," his heart and the hearts of his people
shook as the trees of the forest shake with the wind.
3Then YHWH said to Isaiah, "Go out now to meet
Ahaz, you and your son Shear-jashub, at the end of the
conduit of the upper pool, on the highway to the fuller's
field, 4and say to him, 'Take care, and be calm, have no
fear and do not be fainthearted because of these two
stubs of smoldering firebrands, on account of the fierce
anger of Rezin and Aram, and the son of Remaliah.
5Because Aram, with Ephraim and the son of Remaliah,
had planned evil against you, saying, 6Let us go up
against Judah and terrorize it, and make for ourselves a
breach in its walls, and set up the son of Tabeal as king
in the midst of it," 7thus says the Lord YHWH, "It shall
not stand nor shall it come to pass. 8For the head of
Aram is Damascus and the head of Damascus is Rezin
(now within another 65 years Ephraim will be
shattered, so that it is no longer a people), 9and the
head of Ephraim is Samaria and the head gf Samaria is
the son of Remaliah. If you will not believe, you surely
shall not last."'"

của Giô-tham, con trai của U-xi-gia, vua Giu-đa, rằng
Rê-xin vua A-ram và Phê-ca con trai của Rê-ma-lia,
vua Y-sơ-ra-ên, đi lên đến Giê-ru-sa-lem để gây chiến
chống lại nó, nhưng không thể đánh lại nó. 2Khi nó
được báo cáo cùng nhà Đa-vít, rằng: "Dân A-ram đã
đóng trại tại Ép-ra-im," thì tâm vua và tâm của dân vua
run như cây trong rừng rung với gió. 3Lúc ấy Đức GIAVÊ phán cùng Ê-sai: "Hãy đi ra ngay bây giờ để đón Acha, ngươi và con trai của ngươi là Sê-a-Gia-súp(2), ở
cuối ống dẫn nước của hồ nước thượng, trên đường cái
dẫn tới sân đập vải, 4và nói với người: 'Hãy cẩn-thận,
và bình-tĩnh, đừng sợ, và đừng nhát-gan bởi vì hai gốc
còn lại này của những khúc củi đang cháy âm-ỉ, vì cơn
giận dữ-tợn của Rê-xin và A-ram, và con trai của Rêma-lia. 5Bởi vì A-ram, với Ép-ra-im và con trai của Rêma-lia, đã mưu ác cho ngươi, nói: 6"Chúng ta hãy đi lên
chống Giu-đa và khủng-bố nó và chúng ta chọc thủng
các vách-thành của nó, và lập con trai của Ta-bê-ên làm
vua ở giữa nó," 7Chúa GIA-VÊ phán như vầy: "Điều đó
không đứng, cũng chẳng thành. 8Vì đầu của A-ram là
Đa-mách, đầu của Đa-mách là Rê-xin (bấy giờ trong
vòng 65 năm nữa, Ép-ra-im sẽ bị tan-vỡ, để cho nó
không còn là một dân nữa), 9và đầu của Ép-ra-im là Sama-ri và đầu Sa-ma-ri là con trai của Rê-ma-lia. Nếu
các ngươi chẳng tin, các ngươi chắc-chắn sẽ không tồntại."'"

1
2

nghĩa là: trơ ra, tối dạ
Sê-a-Gia-súp nghĩa là phần còn sót lại sẽ phải trở về

Ê-sai 7.10-8.2
Cậu Bé Em-ma-nu-ên (7.10-7.16)
10Đoạn Đức GIA-VÊ lại phán cùng A-cha, rằng:
11"Hãy xin GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi một
dấu-hiệu cho chính ngươi; hãy làm nó sâu như Âm-phủ
hoặc cao như trời." 12Nhưng A-cha nói: "Tôi sẽ không
xin, tôi cũng sẽ không thử Đức GIA-VÊ!" 13Lúc ấy Êsai nói: "Bây giờ hãy lắng nghe, nhà Đa-vít ôi! Thử tính
kiên-nhẫn của người ta cũng như thử tính kiên-nhẫn của
Đức Chúa TRỜI của ta là một điều quá nhỏ cho ngươi
sao? 14Bởi vậy chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một
dấu-hiệu: Này, một gái đồng-trinh sẽ chịu thai và sinh
ra một trai, và nàng sẽ gọi tên Ngài là Em-ma-nu-ên(1).
15Ngài sẽ ăn các sữa đông và mật vào thời-điểm Ngài
biết đủ để từ chối điều xấu và chọn điều tốt. 16Vì trước
khi bé trai đó sẽ biết đủ để từ chối điều xấu và chọn
điều tốt, thì xứ của hai vua mà ngươi khiếp-sợ sẽ bị bỏ.
Các thử-thách sắp tới cho Giu-đa (7.17-7.25)
17Đức GIA-VÊ sẽ đem các ngày như vậy đến trên
ngươi, trên dân ngươi, và trên nhà cha ngươi, như đã
chưa từng bao giờ đến từ cái ngày mà Ép-ra-im tách ra
khỏi Giu-đa, vua A-si-ri."
18Và sẽ xảy ra trong ngày đó: Đức GIA-VÊ sẽ huýt sáo
gọi con ruồi ở phần xa-xôi nhất thuộc các sông của Êdíp-tô(2) và gọi con ong ở trong xứ A-si-ri. 19Và tất cả
chúng sẽ đến và ổn-định trên các thung lũng dốc đứng
và sâu, trên các rìa của những vách đá, trên tất cả bụi
gai, và trên tất cả những chỗ cho nước uống. 20Trong
ngày đó Chúa sẽ dùng dao cạo thuê từ các vùng bên kia
sông Cái (đó là, dùng vua A-si-ri), mà cạo đầu và lông
chân; và nó cũng sẽ cạo bỏ râu cằm.
21Bấy giờ sẽ xảy ra trong ngày đó một người có thể có
một bò cái tơ và một cặp chiên còn sống; 22và sẽ xảy ra

rằng bởi vì sữa được sản-xuất dư-dật hắn sẽ ăn các sữa
đông, vì mọi người bị bỏ lại ở bên trong xứ sẽ ăn các
sữa đông và mật. 23Và sẽ xảy ra trong ngày đó rằng
mọi chỗ nơi đã từng có một ngàn gốc nho, đáng giá
một ngàn siếc-lơ bạc, sẽ trở thành các cây tầm-xuân và
gai góc. 24Người ta sẽ đến đó với những cung và tên
bởi vì toàn xứ sẽ bị phủ bởi những cây tầm-xuân và gai
góc. 25Và về phần tất cả những ngọn đồi đã từng được
vun xới với cày-cuốc, các ngươi sẽ không đến đó vì sợ
những cây tầm-xuân và gai góc; nhưng chúng sẽ trở
thành một nơi để thả bò và chiên để chà đạp.

Isaiah 7.10-8.2
The Child Immanuel (7.10-7.16)
10Then YHWH spoke again to Ahaz, saying, 11"Ask a
sign for yourself from YHWH your God; make it deep
as Sheol or high as heaven." 12But Ahaz said, "I will
not ask, nor will I test YHWH!" 13Then he said,
"Listen now, O house of David! Is it too slight a thing
for you to try the patience of men, that you wi1l try the
patience of my God as well? 14Therefore the Lord
Himself will give you a sign: Behold, a virgin will be
with child and bear a son, and she will call His name
Immanuel. 15He will eat curds and honey at the time He
knows enough to refuse evil and choose good. 16For
before the boy will know enough to refuse evil and
choose good, the land whose two kings you dread will
be forsaken.
Trials to come for Judah (7.17-7.25)
17YHWH will bring on you, on your people, and on
your father's house such days as have never come since
the day that Ephraim separated from Judah, the king of
Assyria."
18And it will come about in that day, that YHWH will

whistle for the fly that is in the remotest part of the
rivers of Egypt, and for the bee that is in the land of
Assyria. 19And they will all come and settle on the
steep ravines, on the ledges of the cliffs, on all the thorn
bushes, and on all the watering places. 20In that day the
Lord will shave with a razor, hired from regions beyond
the River (that is, with the king of Assyria), the head
and the hair of the legs; and it will also remove the
beard.
21Now it will come about in that day that a man may
keep alive a heifer and a pair of sheep; 22and it will
happen that because of the abundance of the milk
produced he will eat curds, for everyone that is left
within the land will eat curds and honey. 23And it will
come about in that day, that every place where there
used to be a thousand vines, valued at a thousand
shekels of silver, will become briars and thorns.
24People will come there with bows and arrows
because all the land will be briars and thorns. 25And as
for all the hills which used to be cultivated with the
hoe, you will not go there for fear of briars and thorns;
but they will become a place for sending oxen and for
sheep to trample.

Đa-mách và Sa-ma-ri sụp-đổ (8.1-8.8)

Damascus and Samaria fall (8.1-8.8)

8 1Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng tôi: "Hãy tìm cho

8 1Then YHWH said to me, "Take for yourself a large

ngươi một cái bảng lớn, và viết lên trên nó với cây bút
của loài người: Mau-lẹ là của cướp, nhanh-chóng là
miếng mồi(3). 2Ta sẽ chọn cho chính Ta các nhân-chứng
trung-tín để làm-chứng, thầy tế-lễ U-ri và Xa-cha-ri con
trai của Giê-bê-rê-kia."

tablet and write on it with the stylus of man: Swift is
the booty, speedy is the prey. 2And I will take to
Myself faithful witnesses for testimony, Uriah the priest
and Zechariah the son of Jeberechiah."

Em-ma-nu-ên nghĩa là Đức Chúa Trời ở với chúng ta
Ai Cập
3
Nguyên ngữ:  זֵב שָל לָ שָש רֵ הַמMa-he-Sa-la-Hát-bát = Mau-lẹ
là của cướp, nhanh-chóng là miếng mồi
1
2

Isaiah 8.3-8.18

Ê-sai 8.3-8.18

3So I approached the prophetess, and she conceived and

3Thế là tôi đã đến gần nữ tiên-tri ấy, bà thụ-thai và sinh

gave birth to a son. Then YHWH said to me, "Name
him Maher-shalal-hash-baz; 4for before the boy knows
how to cry out 'My father' or 'My mother,' the wealth of
Damascus and the spoil of Samaria will be carried away
before the king of Assyria."
5And again YHWH spoke to me further, saying,
6"Inasmuch as these people have rejected the gently
flowing waters of Shiloah,
And rejoice in Rezin and the son of Remaliah;
7Now therefore, behold, the Lord is about to bring on
them the strong and abundant waters of the River,
Even the king of Assyria and all his glory;
And it will rise up over all its channels and go over
all its banks.
8Then it will sweep on into Judah, it will overflow
and pass through,
It will reach even to the neck;
And the spread of its wings will fill the breadth of
Thy land, O Immanuel."

ra một trai. Lúc ấy Đức GIA-VÊ phán cùng tôi: "Đặt
tên nó là Ma-he-Sa-la-Hát-bát(1); 4vì trước khi thằng
nhỏ biết cách kêu lên 'Cha tôi' hay 'Mẹ tôi,' thì sự giàucó của Đa-mách và chiến-lợi-phẩm của Sa-ma-ri sẽ bị
mang đi trước mặt vua A-si-ri."
5Và Đức GIA-VÊ lại phán thêm cùng tôi, rằng:
6"Vì các dân này đã bác-bỏ các dòng nước chảy dịudàng của Si-lô-ê,
Và vui-mừng trong Rê-xin và con trai của Rê-ma-lia;
7Bây giờ, vì cớ đó, này, Chúa sắp giáng trên họ nước
của sông Cái mạnh và nhiều,
Tức là vua A-si-ri và mọi vinh-quang của người;
Và nó sẽ dâng lên trên tất cả các lòng sông và tràn
qua tất cả các bờ của nó.
8Rồi nó sẽ quét vào Giu-đa, nó sẽ chảy tràn và lướt
qua,
Nó sẽ ngập cả đến cổ;
Và các cánh của nó sẽ xòe che hết bề rộng của xứ
của Chúa, Em-ma-nu-ên ơi."

A believing remnant (8.9-8.23)
9"Be broken, O peoples, and be shattered;
And give ear all remote places of the earth.
Gird yourselves, yet be shattered;
Gird yourselves, yet be shattered.
10Devise a plan but it will be thwarted;
State a word, but it will not stand,
For God is with us."
11For thus YHWH spoke to me with strength of the
hand and instructed me not to walk in the way of this
people, saying,
12"You are not to say, 'It is a conspiracy!'
In regard to all that this people call a conspiracy,
And you are not to fear what they fear or be in dread
of it.
13It is YHWH of hosts whom you should regard as
holy.
And He shall be your fear,
And He shall be your dread.
14Then He shall become a sanctuary;
But to both the houses of Israel, a stone to strike and
a rock to stumble over,
And a snare and a trap for the inhabitants of
Jerusalem.
15And many will stumble over them,
Then they will fall and be broken;
They will even be snared and caught."

Một nhóm còn sót lại tin (8.9-8.23)
9"Bị đập vỡ, ôi các dân-tộc, và bị tan-nát;
Và mọi nơi xa-xôi của trái đất, hãy để tai nghe.
Nai nịt ngươi đi, vậy mà vẫn bị tan-nát;
Nai nịt ngươi đi, vậy mà vẫn bị tan-nát.
10Nghĩ ra một kế đi nhưng nó sẽ bị ngăn chận;
Nói ra một lời đi, nhưng nó sẽ không đứng,
Vì Đức Chúa TRỜI ở với chúng ta."
11Vì Đức GIA-VÊ đã phán như vậy cùng tôi với sức
mạnh của bàn tay và đã chỉ-dạy tôi đừng bước đi theo
đường-lối của dân này, rằng:
12"Ngươi chớ nói rằng: 'Nó là một âm-mưu!'
Cho mọi điều mà dân này gọi là một âm-mưu,
Và ngươi chớ sợ điều chúng sợ, và đừng kinh-hãi về
nó.
13Ấy là Đức GIA-VÊ vạn-quân Đấng mà ngươi phải
xem là thánh.
Và Ngài sẽ phải là sự kinh-sợ của ngươi,
Và Ngài sẽ phải là sự khiếp-sợ của ngươi.
14Rồi Ngài sẽ trở thành một nơi thánh;
Nhưng cho cả hai nhà của Y-sơ-ra-ên, một hòn đá để
đánh và một vầng đá để vấp chân,
Một cái bẫy và một cái cửa sập cho cư-dân Giê-rusa-lem.
15Và nhiều người sẽ vấp chân trên chúng,
Rồi họ sẽ té và bị bẻ gãy;
Thậm-chí họ sẽ bị bẫy và bị bắt."

16Bind up the testimony, seal the law among my
disciples. 17And I will wait for YHWH who is hiding

His face from the house of Jacob; I will even look
eagerly for Him. 18Behold, I and the children whom
YHWH has given me are for signs and wonders in
Israel from YHWH of hosts, who dwells on Mount
Zion.

16Hãy gói lại lời chứng này, niêm-phong luật này ở
giữa các môn-đồ của tôi. 17Và tôi sẽ trông-đợi Đức

GIA-VÊ là Đấng đang ẩn-mặt của Ngài tránh nhà Giacốp; thậm-chí tôi sẽ háo-hức tìm Ngài. 18Kìa, tôi và
con-cái mà Đức GIA-VÊ đã ban cho tôi đều là các dấuhiệu và các điều kỳ-diệu tại Y-sơ-ra-ên từ Đức GIA-VÊ
vạn-quân, Đấng ngự trên Núi Si-ôn.

Ê-sai 8.19-9.7

Isaiah 8.19-9.7

19Và khi chúng nói với ngươi: "Hãy hỏi ý-kiến các kẻ

19And when they say to you, "Consult the mediums and

đồng-cốt và cầu-hồn là những kẻ thì-thầm và xì xào,"
thì đáp rằng: Một dân-tộc chẳng nên cầu-hỏi ý-kiến
Đức Chúa TRỜI của mình sao? Có phải họ nên cầu-hỏi
ý-kiến kẻ chết nhân danh người sống ư? 20Hãy theo
luật-pháp và hãy theo lời chứng! Nếu chúng chẳng nói
theo lời này, ấy là bởi vì chúng không có một buổi sớm
mai nào. 21Và chúng sẽ bị ép mạnh và bị chết đói đi
qua xứ ấy, và sẽ hóa ra rằng khi chúng đói, chúng sẽ
giận-điên lên và nguyền-rủa vua của mình và Đức Chúa
TRỜI của mình trong khi chúng ngước mặt nhìn lên.
22Rồi chúng sẽ nhìn xuống đất, và kìa, chỉ thấy tai-họa
và tối-tăm, sự u ám của nỗi thống-khổ; và chúng sẽ bị
(1)
đuổi đi vào trong sự tối-tăm. 23Nhưng ả là người đã
chịu thống-khổ sẽ không còn ủ rũ nữa; trong các lần
trước Ngài đã coi thường đất Sa-bu-lôn và đất Nép-tali, nhưng từ đó trở đi Ngài sẽ làm cho nó vinh-quang,
bằng đường biển, bên kia sông Giô-đanh, xứ Ga-li-lê
của các dân ngoại.

the spiritists who whisper and mutter," should not a
people consult their God? Should they consult the dead
on behalf of the living? 20To the law and to the
testimony! If they do not speak according to this word,
it is because they have no dawn. 21And they will pass
through the land hard-pressed and famished, and it will
turn out that when they are hungry, they will be enraged
and curse their king and their God as they face upward.
22Then they will look to the earth, and behold, distress
and darkness, the gloom of anguish; and they will be
driven away into darkness. 23But there will be no more
gloom for her who was in anguish; in earlier times He
treated the land of Zebulun and the land of Naphtali
with contempt, but later on He shall make it glorious,
by the way of the sea, on the other side of Jordan,
Galilee of the Gentiles.

Sự giáng-sinh và trị-vì của Chúa Bình-an (9.1-9.6)

Birth and reign of the Prince of Peace (9.1-9.6)

9

9 1The people who walk in darkness

Đám dân đi trong sự tối-tăm
Sẽ thấy một sự sáng lớn;
Những kẻ sống trong một xứ tối-tăm,
Sự sáng đó sẽ chiếu trên chúng.
2"Chúa sẽ làm dân này sinh-sôi nảy-nở,
Chúa sẽ tăng thêm niềm vui,
Họ sẽ vui trong sự hiện-diện của Chúa
Như với niềm vui trong mùa gặt,
Như họ vui-mừng khi họ chia chiến-lợi-phẩm.
3Vì Chúa sẽ bẻ cái ách là gánh nặng của họ và cái
gậy trên vai họ,
Cái roi của kẻ áp-bức họ, như trong ngày của Ma-đian."
4Vì mọi đôi hia của dũng-sĩ đi hia trong sự om sòm
của chiến-trận,
Và áo khoác đẫm máu, sẽ bị đốt, là dầu cho lửa.
5Vì một con trẻ sẽ sinh cho chúng ta, một con trai sẽ
được ban cho chúng ta;
Và chính quyền sẽ ở trên các vai Ngài;
Và tên Ngài sẽ được gọi là Đấng Lạ-lùng, Đấng
Mưu-luận, Đức Chúa TRỜI toàn-năng,
Cha Đời-đời, Chúa Bình-an.
6Sự gia-tăng của chính quyền của Ngài hay của sự
bình-an sẽ không dứt,
Trên ngôi Đa-vít và trên vương-quốc của người,
Để vững-lập nó và để duy-trì nó với công-lý và sự
công-chính
Từ lúc ấy trở đi và mãi mãi.
Lòng sốt-sắng của Đức GIA-VÊ vạn-quân sẽ hoànthành điều này.
(2)1

Đức Chúa TRỜI nổi giận vì Y-sơ-ra-ên kiêu-căng (9.79.20)
7Chúa gửi một lời chống Gia-cốp,
Và nó giáng trên Y-sơ-ra-ên.

1
2

Các bản Thánh Kinh khác: Câu 9.1
Các bản Thánh Kinh khác: Câu 9.2

Will see a great light;
Those who live in a dark land,
The light will shine on them.
2"Thou shalt multiply the nation,
Thou shalt increase the gladness;
They will be glad in Thy presence
As with the gladness in harvest,
As they rejoice when they divide the spoil.
3For Thou shalt break the yoke of their burden and
the staff on their shoulders,
The rod of their oppressor, as in the day of Midian."
4For every boot of the booted warrior in the battle
tumult,
And cloak rolled in blood, will be for burning, fuel
for the fire.
5For a child will be born to us, a son will be given to
us;
And the government will be on His shoulders;
And His name will be called Wonderful, Counselor,
Mighty God,
Eternal Father, Prince of Peace.
6There will be no end to the increase of His
government or of peace,
On the throne of David and over his kingdom,
To establish it and to uphold it with justice and
righteousness
From then on and forevermore.
The zeal of YHWH of hosts will accomplish this.

God's anger with Israels arrogance (9.7-9.20)
7The Lord sends a word against Jacob,
And it falls on Israel.

Isaiah 9.8-10.1

Ê-sai 9.8-10.1

8And all the people know it,

8Và tất cả dân-chúng đều biết lời đó,

That is, Ephraim and the inhabitants of Samaria,
Asserting in pride and in arrogance of heart:
9"The bricks have fallen down,
But we will rebuild with smooth stones;
The sycamores have been cut down,
But we will replace them with cedars."
10Therefore YHWH raises against them adversaries
from Rezin,
And spurs their enemies on,
11The Arameans on the east and the Philistines on
the west;
And they devour Israel with the whole mouth.
In spite of all this His anger does not turn away,
And His hand is still stretched out.
12Yet the people do not turn back to Him who struck
them,
Nor do they seek YHWH of hosts.
13So YHWH cuts off head and tail from Israel,
Both palm branch and bulrush in a single day.
14The head is the elder and honorable man,
And the prophet who teaches falsehood is the tail.
15For those who guide this people are leading them
astray;
And those who are guided by them are brought to
confusion.
16Therefore the Lord does not take pleasure in their
young men,
Nor does He have pity on their orphans or their
widows;
For every one of them is godless and an evildoer,
And every mouth is speaking foolishness.
In spite of all this His anger does not turn away,
And His hand is still stretched out.
17For wickedness burns like a fire;
It consumes briars and thorns;
It even sets the thickets of the forest aflame,
And they roll upward in a column of smoke.
18By the fury of YHWH of hosts the land is burned
up,
And the people are like fuel for the fire;
No man spares his brother.
19And they slice off what is on the right hand but
still are hungry,
And they eat what is on the left hand but they are not
satisfied;
Each of them eats the flesh of his own arm.
20Manasseh devours Ephraim, and Ephraim
Manasseh,
And together they are against Judah.
In spite of all this His anger does not turn away,
And His hand is still stretched out.

Đó là, Ép-ra-im và cư-dân Sa-ma-ri,
Ngoan cố trong kiêu-hãnh và kiêu-căng của tâmlòng:
9"Những cục gạch đã đổ xuống,
Nhưng chúng ta sẽ xây lại với các hòn đá trơn nhẵn;
Những cây sung-dâu đã bị đốn xuống,
Nhưng chúng ta sẽ thế chúng bằng những cây tuyếttùng."
10Bởi vậy Đức GIA-VÊ dấy lên những đối-thủ từ
Rê-xin chống lại họ,
Và khuấy-động những kẻ thù họ,
11Dân A-ram ở phía đông và dân Phi-li-tin ở phía
tây;
Và chúng há mồm nuốt trọn Y-sơ-ra-ên.
Dù mọi điều này, cơn-giận của Ngài chẳng quay đi,
Và bàn tay Ngài vẫn còn giơ ra.
12Vậy mà dân ấy chẳng quay về với Ngài, là Đấng
đã đánh họ,
Họ cũng chẳng tìm Đức GIA-VÊ vạn-quân.
13Vì vậy Đức GIA-VÊ cắt đầu và đuôi khỏi Y-sơ-raên,
Cả nhánh cây chà là lẫn cây cỏ nến chỉ trong một
ngày.
14Cái đầu là người trưởng-lão và kẻ đáng tôn-trọng,
Và tiên-tri dạy dối-trá là cái đuôi.
15Vì các kẻ hướng-dẫn dân này đang dẫn họ đi lạc;
Và những kẻ được họ dẫn-dắt đều bị đem đến sự
lầm-lẫn.
16Bởi vậy Chúa chẳng lấy làm vui về các người trai
trẻ của họ,
Ngài cũng chẳng thương-hại các kẻ mồ-côi của họ
hay các người góa-bụa của họ;
Vì mọi người trong bọn là vô-thần và làm điều xấuxa,
Và mọi miệng đang nói điều dại-dột.
Dù mọi điều này, cơn-giận của Ngài chẳng quay đi,
Và bàn tay Ngài vẫn còn giơ ra.
17Vì sự độc-ác cháy như một ngọn lửa;
Nó thiêu-hủy những cây tầm-xuân và các bụi gai;
Thậm-chí nó đốt các nơi rậm rạp trong rừng,
Và một cột khói cuồn cuộn dâng lên.
18Bởi cơn thạnh-nộ của Đức GIA-VÊ vạn-quân đất
ấy bị đốt cháy hết,
Và dân ấy như dầu cho lửa;
Chẳng có ai tha cho anh-em của mình.
19Có cái gì ở trên bàn tay hữu chúng lạng hết nhưng
vẫn đói,
Và chúng ăn cái ở trên bàn tay tả song chẳng no;
Mỗi người trong bọn ăn thịt của cánh tay nó.
20Ma-na-se nuốt Ép-ra-im, và Ép-ra-im nuốt Ma-nase,
Và cùng nhau chúng chống Giu-đa.
Dầu mọi điều này, cơn-giận của Ngài chẳng quay đi,
Và bàn tay Ngài vẫn còn giơ ra.

Assyria is God's instrument (10.1-10.19)

A-si-ri là công-cụ của Đức Chúa TRỜI (10.1-10.19)

10

10 1Khốn cho những kẻ ban-hành các luật-lệ xấu-xa,

1Woe to those who enact evil statutes,

And to those who constantly record mischief,

Và khốn cho các kẻ cứ ghi điều tội lỗi,

Ê-sai 10.2-10.14
2Để tước-đoạt nhu-cầu của công-lý,

Và để cướp quyền-lợi khỏi kẻ nghèo trong dân Ta,
Để chúng bóc lột những kẻ góa,
Và để chúng cướp-bóc những kẻ mồ-côi.
3Bấy giờ các ngươi sẽ làm gì trong ngày trừng phạt,
Và trong sự tàn-phá sẽ đến từ xa?
Các ngươi sẽ trốn đến ai để xin giúp-đỡ?
Và sẽ để lại vinh-quang của mình ở đâu?
4Chẳng có gì khác hơn là thu mình ở dưới các tù
nhân
Hay ngã xuống ở dưới những kẻ bị giết.
Mặc dầu mọi điều này, cơn-giận của Ngài chẳng
quay đi,
Và bàn tay Ngài vẫn còn giơ ra.
5Khốn cho A-si-ri, là cây roi của cơn giận Ta
Và trong bàn tay nó là cây gậy của sự phẫn-nộ Ta,
6Ta sai nó chống lại một quốc-gia vô-thần
Và ủy-nhiệm nó chống lại đám dân làm Ta thịnh-nộ
Để chiếm-đoạt của ăn-cắp và để chộp lấy của cướpbóc,
Và để đạp chúng xuống như bùn trên các đường-phố.
7Tuy nhiên nó không có ý-định như thế
Tâm nó cũng chẳng trù-tính như thế,
Nhưng đúng hơn trong tâm nó là để tiêu-diệt,
Và để cắt-đứt không chỉ một ít quốc-gia.
8Vì nó nói: "Các hoàng-tử của ta không là mọi vua
sao?
9Ca-nô chẳng như Cạt-kê-mít à,
Hay Ha-mát như Ạt-bát,
Hay Sa-ma-ri như Đa-mách sao?
10Như bàn tay ta đã với tới các vương-quốc thờ hìnhtượng,
Có các tượng chạm lớn hơn tượng chạm của Giê-rusa-lem và Sa-ma-ri,
11Ta sẽ chẳng gây ra như vậy đối với Giê-ru-sa-lem
và hình-tượng của nó
Như ta đã gây ra cho Sa-ma-ri và hình-tượng của nó
à?"
12Vì vậy sẽ xảy ra khi Chúa đã hoàn-tất mọi công-việc
của Ngài trên Núi Si-ôn và trên Giê-ru-sa-lem, Ngài sẽ
phán: "Ta sẽ viếng thành-quả của cái tâm kiêu-căng của
vua A-si-ri và sự phô-trương long trọng của sự kiêu-kỳ
của đôi mắt nó." 13Vì hắn đã nói:
"Bởi sức mạnh của bàn tay ta và bởi sự khôn-ngoan
của ta, ta đã làm điều này,
Vì ta có sự hiểu-biết;
Và ta đã dời các biên-giới của các dân-tộc,
Và đã cướp đi các kho-tàng của chúng,
Và như một kẻ phi thường, ta đã đốn xuống dân-cư
của chúng,
14Và bàn tay ta đã với tới của-cải của những dân-tộc
đó giống như tổ chim,
Và như một người lượm các trứng đã bị bỏ quên, ta
đã gom thu hết thảy trái đất;
Và đã chẳng có ai đập cánh, mở mỏ, hay kêu chiêmchiếp."

Isaiah 10.2-10.14
2So as to deprive the needy of justice,

And rob the poor of My people of their rights,
In order that widows may be their spoil,
And that they may plunder the orphans.
3Now what will you do in the day of punishment,
And in the devastation which will come from afar?
To whom will you flee for help?
And where will you leave your glory?
4Nothing remains but to crouch under the captives
Or fall under the slain.
In spite of all this His anger does not turn away,
And His hand is still stretched out.
5Woe to Assyria, the rod of My anger
And the staff in whose hands is My indignation,
6I send it against a godless nation
And commission it against the people of My fury
To capture booty and to seize plunder,
And to trample them down like mud in the streets.
7Yet it does not so intend
Nor does its heart so plan,
But rather it is in its heart to destroy,
And to cut off not a few nations.
8For it says, "Are not my princes all kings?
9Is not Calno like Carchemish,
Or Hamath like Arpad,
Or Samaria like Damascus?
10As my hand has reached to the kingdoms of the
idols,
Whose graven images were greater than those of
Jerusalem and Samaria,
11Shall I not do thus to Jerusalem and her images
Just as I have done to Samaria and her idols?"

12So it will be that when the Lord has completed all His

work on Mount Zion and on Jerusalem, He will say, "I
will visit the fruit of the arrogant heart of the king of
Assyria and the pomp of the haughtiness of his eyes."
13For he has said,
"By the power of my hand and by my wisdom I did
this,
For I have understanding;
And I removed the boundaries of the peoples,
And plundered their treasures,
And like a mighty man I brought down their
inhabitants,
14And my hand reached to the riches of the peoples
like a nest,
And as one gathers abandoned eggs, I gathered all
the earth;
And there was not one that flapped its wing or
opened its beak or chirped."

Isaiah 10.15-10.30

Ê-sai 10.15-10.30

15Is the axe to boast itself over the one who chops

15Có phải cái rìu khoe-khoang nó hơn kẻ dùng nó để

with it?
Is the saw to exalt itself over the one who wields it?
That would be like a club wielding those who lift it,
Or like a rod lifting him who is not wood.
16Therefore the Lord, YHWH of host, will send a
wasting disease among his stout warriors;
And under his glory a fire will be kindled like a
burning flame.
17And the light of Israel will become a fire and his
Holy One a flame,
And it will burn and devour his thorns and his briars
in a single day.
18And He will destroy the glory of his forest and of
his fruitful garden, both soul and body;
And it will be as when a sick man wastes away.
19And the rest of the trees of his forest will be so
small in number
That a child could write them down.

đốn?
Có phải cái cưa đề cao nó hơn người sử-dụng nó sao?
Điều đó y như cái dùi-cui sử-dụng những kẻ nhấc nó
lên,
Hay như cây gậy nhấc người không phải là gỗ lên.
16Bởi vậy Chúa, Đức GIA-VÊ vạn-quân, sẽ sai một
cơn bịnh tiêu hao đến giữa các dũng-sĩ vạm vỡ của
hắn;
Và dưới sự vinh-quang của hắn, một ngọn lửa sẽ
được nhúm lên như một ngọn lửa thiêu-đốt.
17Và sự sáng của Y-sơ-ra-ên sẽ trở thành lửa và
Đấng Thánh của người thành ngọn lửa,
Và nó sẽ thiêu đốt gai-góc của hắn và các cây tầmxuân của hắn chỉ trong một ngày.
18Và Ngài sẽ hủy diệt vẻ rực-rỡ của rừng hắn và của
vườn đầy trái của hắn, cả hồn lẫn xác;
Và nó sẽ giống như khi một người bịnh bị tiêu hao
đi.
19Và những cây rừng sót lại của hắn sẽ là số ít
Đến đỗi một đứa nhỏ cũng có thể viết chúng xuống.

A remnant will return (10.20-10.34)
20Now it will come about in that day that the remnant
of Israel, and those of the house of Jacob who have
escaped, will never again rely on the one who struck
them, but will truly rely on YHWH, the Holy One of
Israel.
21A remnant will return, the remnant of Jacob, to the
mighty God.
22For though your people, O Israel, may be like the
sand of the sea,
Only a remnant within them will return;
A destruction is determined, overflowing with
righteousness.
23For a complete destruction, one that is decreed, the
Lord YHWH of hosts will execute in the midst of the
whole land. 24Therefore thus says the Lord YHWH of
hosts, "O My people who dwell in Zion, do not fear the
Assyria who strikes you with the rod and lifts up his
staff against you, the way Egypt did. 25For in a very
little while My indignation against you will be spent,
and My anger will be directed to their destruction."
26And YHWH of hosts will arouse a scourge against
him like the slaughter of Midian at the rock of Oreb;
and His staff will be over the sea, and He will lift it up
the way He did in Egypt. 27So it will be in that day, that
his burden will be removed from your shoulders and his
yoke from your neck, and the yoke will be broken
because of fatness.
28He has come against Aiath,
He has passed through Migron;
At Michmash he deposited his baggage.
29They have gone through the pass, saying,
" Gibeah will be our lodging place."
Ramah is terrified, and Gibeah of Saul has fled away.
30Cry aloud with your voice, O daughter of Gallim!
Pay attention, Laish and wretched Anathoth!

Thiểu số sống-sót sẽ trở về (10.20-10.34)
20Bấy giờ sẽ xảy ra trong ngày đó, phần sót lại của Ysơ-ra-ên, và những kẻ thuộc nhà Gia-cốp đã trốn thoát,
sẽ chẳng bao giờ dựa vào kẻ đã đánh họ, nhưng sẽ thật
sự tin-cậy vào Đức GIA-VÊ, Đấng Thánh của Y-sơ-raên.
21Phần sót lại sẽ trở về, phần sót lại của Gia-cốp,
cùng Đức Chúa TRỜI toàn-năng.
22Vì dẫu dân của ngươi, Y-sơ-ra-ên ôi, có thể như
cát biển,
Chỉ một phần trong bọn chúng còn sót lại sẽ trở về;
Một sự hủy-diệt được định, tràn đầy công-chính.
23Vì một sự hủy-diệt hoàn-toàn được ban hành, Chúa
GIA-VÊ vạn-quân sẽ thực-hiện ở giữa toàn-thể xứ ấy.
24Bởi vậy Chúa GIA-VÊ vạn-quân phán như vầy: "Dân
Ta ở trong Si-ôn ơi, chớ sợ người A-si-ri đánh ngươi
bằng roi và giương gậy của hắn lên chống lại ngươi,
theo cách của Ê-díp-tô(1). 25Vì trong một thoáng, khi
cơn phẫn -nộ của Ta sẽ hết, cơn-giận của Ta sẽ được
nhắm vào để hủy-diệt chúng." 26Và Đức GIA-VÊ vạnquân sẽ khơi dậy tai-họa chống lại hắn như sự tàn-sát
tại Ma-đi-an nơi vầng đá Ô-rép; và cây gậy của Ngài sẽ
ở bên trên biển, Ngài sẽ giơ nó lên theo cách Ngài đã
làm trong Ê-díp-tô. 27Vì vậy sẽ là trong ngày đó, rằng
gánh nặng từ hắn sẽ được cất khỏi vai ngươi và cái ách
hắn khỏi cổ ngươi, và cái ách sẽ bị bẻ gãy bới cớ béo
mập.
28Hắn đã đến chống lại A-giát,
Hắn đã đi ngang qua Mi-gơ-rôn;
Tại Mích-ma hắn đã để lại đồ-đạc hắn.
29Chúng đã đi qua đèo ấy, nói:
"Ghê-ba sẽ là chỗ chúng ta ngủ lại."
Ra-ma run-sợ, và Ghi-bê-a của Sau-lơ đã trốn mất.
30Hãy khóc to lên ngươi, con gái của Ga-lim ôi! Hãy
chú ý, hỡi La-ít và hỡi A-na-tốt bất-hạnh!

1

Ai Cập

Ê-sai 10.31-11.11
31Mát-mê-na đã trốn.
Cư-dân của Ghê-bim đã đi tìm chỗ ẩn-náu.
32Nhưng hôm nay hắn sẽ dừng tại Nóp;
Hắn run nắm tay của hắn ở núi của con gái Si-ôn, cái
đồi của Giê-ru-sa-lem.
33Kìa, Chúa, Đức GIA-VÊ vạn-quân, sẽ chặt đi các
cành cây với một tiếng nổ khủng-khiếp;
Những kẻ có hình-vóc cao sẽ bị đốn xuống,
Vá những kiêu-ngạo sẽ bị làm nhục.
34Và Ngài sẽ đốn các bụi rậm của rừng với cây rìu
sắt,
Và Li-ban sẽ ngã xuống bởi Đấng Toàn-năng.

Isaiah 10.31-11.11
31Madmenah has fled.

The inhabitants of Gebim have sought refuge.
32Yet today he will halt at Nob;
He shakes his fist at the mountain of the daughter of
Zion, the hill of Jerusalem.
33Behold, the Lord, YHWH of hosts will lop off the
boughs with a terrible crash;
Those also who are tall in stature will be cut down,
And those who are lofty will be abased.
34And He will cut down the thickets of the forest
with an iron axe,
And Lebanon will fall by the Might One.

Sự trị-vì của Nhánh ấy, Đấng Chịu-xức-dầu (11.111.16)

Righteous reign of the Branch, The Messiah (11.111.16)

11 1Đoạn có một chồi sẽ nứt lên từ thân của Y-sai,

11 1Then a shoot will spring from the stem of Jesse,

Và một nhánh từ các rễ của người sẽ ra trái.
2Và Linh của Đức GIA-VÊ sẽ ngự trên Ngài,
Linh có sự khôn-ngoan và hiểu biết,
Linh có sự chỉ-bảo và sức mạnh,
Linh có kiến-thức và sự kinh-sợ Đức GIA-VÊ.
3Ngài sẽ vui-thích trong sự kinh-sợ Đức GIA-VÊ,
Và Ngài sẽ chẳng phán-xét bởi điều mắt của Ngài
thấy,
Cũng chẳng quyết-định bởi điều tai của Ngài nghe;
4Nhưng với sự công-chính Ngài sẽ phán-xét kẻ
nghèo,
Và quyết-định với sự ngay-thẳng cho kẻ bị nạn trên
trái đất;
Và Ngài sẽ đánh trái đất với cái gậy của miệng Ngài,
Và với hơi thở của các môi Ngài, Ngài sẽ giết kẻ
độc-ác.
5Sự công-chính cũng sẽ là dây thắt lưng của Ngài,
Và sự thành-tín sẽ là dây nịt hông của Ngài.
6Và chó sói sẽ ở với chiên con,
Và con beo sẽ cùng nằm với dê con,
Và bò con và sư-tử tơ, và các con nhỏ để giết thịt
cùng nhau;
Và một cậu bé con sẽ dẫn dắt chúng.
7Con bò cái và con gấu cũng sẽ ăn cỏ;
Các con nhỏ của chúng sẽ cùng nhau nằm;
Và sử-tử sẽ ăn cỏ khô như bò.
8Và trẻ nít còn bú sẽ chơi đùa bên cạnh lỗ rắn hổmang,
Và trẻ con thôi bú sẽ thọc tay nó vào hang rắn lục.
9Chúng nó sẽ chẳng làm hại hay hủy-diệt trong tất cả
núi thánh của Ta,
Vì trái đất sẽ đầy sự hiểu-biết của Đức GIA-VÊ
Như nước bao phủ biển cả.
10Đoạn sẽ xảy ra trong ngày đó
Rằng các quốc-gia sẽ nhờ đến cái rễ của Y-sai,
Ngài sẽ đứng làm một cờ hiệu cho các dân-tộc;
Và nơi nghỉ-ngơi của Ngài sẽ là sự vinh-quang.
11Đoạn sẽ xảy ra vào ngày đó, rằng Chúa
Sẽ phục hồi lần thứ hai với bàn tay của Ngài
Phần sót lại của dân Ngài, những kẻ sẽ còn lại,
Từ A-si-ri, Ê-díp-tô, Pha-trô, Cút, Ê-lam, Si-nê-a,
Ha-mát,
Và từ các đảo ngoài biển cả.

And a branch from his roots will bear fruit.
2And the Spirit of YHWH will rest on Him,
The spirit of wisdom and understanding,
The spirit of counsel and strength,
The spirit of knowledge and the fear of YHWH.
3And He will delight in the fear of YHWH,
And He will not judge by what His eyes see,
Nor make a decision by what His ears hear;
4But with righteousness He will judge the poor,
And decide with fairness for the afflicted of the
earth;
And He will strike the earth with the rod of His
mouth,
And with the breath of His lips He will slay the
wicked.
5Also righteousness will be the belt about His loins,
And faithfulness the belt about His waist.
6And the wolf will dwell with the lamb,
And the leopard will lie down with the kid,
And the calf and the young lion and the fatling
together;
And a little boy will lead them.
7Also the cow and the bear will graze;
Their young will lie down together;
And the lion will eat straw like the ox.
8And the nursing child will play by the hole of the
cobra,
And the weaned child will put his hand on the viper's
den.
9They will not hurt or destroy in all My holy
mountain,
For the earth will be full of the knowledge of YHWH
As the waters cover the sea.
10Then it will come about in that day
That the nations will resort to the root of Jesse,
Who will stand as a standard for the peoples;
And His resting place will be glory.
11Then it will happen on that day that the Lord
Will again recover the second time with His hand
The remnant of His people, who will remain,
From Assyria, Egypt, Pathros, Cush, Elam, Shinar,
Hamath,
And from the islands of the sea.

Isaiah 11.12-13.2

Ê-sai 11.12-13.2

12And He will lift up a standard for the nations,

12Và Ngài sẽ nâng lên một cờ hiệu cho các quốc-gia,

And will assemble the banished ones of Israel,
And will gather the dispersed of Judah
From the four corners of the earth.
13Then the jealousy of Ephraim will depart,
And those who harass Judah will be cut off;
Ephraim will not be jealous of Judah,
And Judah will not harass Ephraim.
14And they will swoop down on the slopes of the
Philistines on the west;
Together they will plunder the sons of the east;
Edom and Moab will be the outstretching of their
hand;
And the sons of Ammon will be subject to them.
15And YHWH will utterly destroy
The tongue of the Sea of Egypt;
And He will wave His hand over the River
With His scorching wind;
And He will strike it into seven streams,
And make men walk over dry-shod.
16And there will be a highway from Assyria
For the remnant of His people who will be left,
Just as there was for Israel
In the day that they came up out of the land of Egypt.

Và sẽ nhóm các người bị đuổi của Y-sơ-ra-ên,
Và sẽ tụ-họp các người bị phân-tán của Giu-đa
Từ bốn góc của trái đất.
13Đoạn sự ghen-tị của Ép-ra-im sẽ mất,
Và những kẻ sách nhiễu Giu-đa sẽ bị trừ đi;
Ép-ra-im sẽ chẳng ghen-tị Giu-đa,
Và Giu-đa sẽ chẳng sách nhiễu Ép-ra-im.
14Và họ sẽ càn quét trên các sườn của Phi-li-tin ở
phía tây;
Cùng nhau họ sẽ cướp-giựt những con trai phương
đông;
Bàn tay của họ sẽ duổi ra tới Ê-đôm và Mô-áp;
Và những con trai Am-môn sẽ đầu phục họ.
15Và Đức GIA-VÊ sẽ hoàn-toàn hủy diệt
Cái lưỡi của Biển của Ê-díp-tô;
Và Ngài sẽ vẫy bàn tay Ngài trên Sông Cái
Với gió thiêu đốt của Ngài;
Ngài sẽ đánh nó thành 7 dòng suối,
Và khiến người ta bước qua trên dép khô.
16Và sẽ có một đường cái từ A-si-ri
Cho phần sót lại của dân Ngài, dân sẽ được chừa lại,
Y như đã có cho Y-sơ-ra-ên
Trong ngày họ đã đến gần ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

Thanksgiving expressed (12.1-12.6)

Biểu-lộ lời tạ ơn (12.1-12.6)

12

12 1Đoạn ngươi sẽ nói vào ngày đó,

1Then you will say on that day,

"I will give thanks to Thee, O YHWH;
For although Thou wast angry with me
Thine anger is turned away,
And Thou dost comfort me.
2Behold, God is my salvation,
I will trust and not be afraid;
For YHWH GOD is my strength and song,
And He has become my salvation."
3Therefore you will joyously draw water
From the springs of salvation.
4And in that day you will say,
"Give thanks to YHWH, call on His name.
Make known His deeds among the peoples;
Make them remember that His name is exalted."
5Praise YHWH in song, for He has done excellent
things;
Let this be known throughout the earth.
6Cry aloud and shout for joy, O inhabitant of Zion,
For great in your midst is the Holy One of Israel.

"Con sẽ cảm-tạ Chúa, Đức GIA-VÊ ôi;
Vì dẫu Chúa đã giận con,
Cơn giận của Chúa được quay đi,
Và Chúa an-ủi con.
2Kìa, Đức Chúa TRỜI là sự cứu-rỗi của con,
Con sẽ trông-cậy và không sợ-hãi,
Vì GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI là sức-mạnh và bài ca
của con,
Và Ngài đã trở thành sự cứu-rỗi của con."
3Bởi vậy các ngươi sẽ vui-vẻ múc nước
Từ các suối của sự cứu-rỗi.
4Và trong ngày đó các ngươi sẽ nói:
"Hãy tạ-ơn Đức GIA-VÊ, hãy kêu-cầu danh Ngài.
Hãy làm cho các công việc của Ngài được biết đến
giữa các dân-tộc;
Hãy khiến họ nhớ rằng danh Ngài được tôn-cao."
5Hãy ca-tụng Đức GIA-VÊ bằng bài ca, vì Ngài đã
làm các việc tuyệt-vời;
Hãy cho điều này được biết đến khắp trái đất.
6Hãy kêu to và reo-hò vì vui, cư-dân của Si-ôn ơi,
Vì vĩ-đại ở giữa ngươi là Đấng Thánh của Y-sơ-raên.

2. Judgment against heathen nations (13.1-23.18)

2. Án chống lại các nước ngoại (13.1-23.18)

Prophecies about Babylon (13.1-13.5)

Các lời tiên-tri về Ba-by-lôn (13.1-13.5)

13

1The oracle concerning Babylon which Isaiah the

13 1Lời tiên-tri về Ba-by-lôn, mà Ê-sai con trai A-mốt

son of Amoz saw.
2Lift up a standard on the bare hill,
Raise your voice to them,
Wave the hand that they may enter the doors of the
nobles.

đã thấy.
2Hãy nâng lên cờ hiệu trên đồi trọc,
Hãy cất tiếng của ngươi tới chúng nó,
Vẫy bàn tay để chúng được vào các cửa của những
kẻ quí phái.

Ê-sai 13.3-13.17

Isaiah 13.3-13.17

3Ta đã ra lịnh cho những kẻ được biệt riêng của Ta,

3I have commanded My consecrated ones,

Thậm-chí ta đã gọi những dũng-sĩ phi-thường của
Ta,
Những kẻ đang hân-hoan một cách hãnh-diện của Ta,
Để thi-hành cơn giận của Ta.
4Có tiếng om sòm trên các ngọn núi,
Như tiếng của nhiều người!
Có tiếng ồn-ào của các vương-quốc,
Của các quốc-gia nhóm lại với nhau!
Đức GIA-VÊ vạn-quân đang tập-hợp quân-đội để ra
trận.
5Chúng đang đến từ một nước xa-xôi
Từ tận cùng của trời,
Đức GIA-VÊ và công cụ của sự phẫn-nộ của Ngài,
Để hủy-diệt toàn-thể đất ấy.

I have even called My mighty warriors,
My proudly exulting ones,
To execute My anger.
4A sound of tumult on the mountains,
Like that of many people!
A sound of the uproar of kingdoms,
Of nations gathered together!
YHWH of hosts is mustering the army for battle.
5They are coming from a far country
From the end of heaven,
YHWH and His instruments of indignation,
To destroy the whole land.

Sự phán-xét vào Ngày của Đức GIA-VÊ (13.6-13.16)
6Hãy than-khóc, vì ngày của Đức GIA-VÊ là gần!
Nó sẽ đến để hủy-diệt từ Đấng Toàn-năng.
7Bởi vậy mọi bàn tay sẽ bủn rủn,
Và tâm mọi người sẽ tan-chảy.
8Và chúng sẽ bị kinh-khiếp,
Sự đau-đớn và nỗi thống-khổ sẽ bắt giữ chúng;
Chúng sẽ đau quặn-thắt như đàn-bà đang đau đẻ,
Chúng sẽ nhìn lẫn nhau mà kinh ngạc,
Mặt của chúng rực lửa.
9Này, ngày của Đức GIA-VÊ đang đến,
Tàn-khóc, với sự thạnh-nộ và cơn giận bừng bừng,
Để làm đất này thành nơi tan-hoang;
Và Ngài sẽ tận-diệt những tội nhân của nó khỏi nó.
10Vì các ngôi sao trên trời và các chòm sao của
chúng
Sẽ chẳng chiếu ra ánh-sáng của chúng;
Mặt trời sẽ mờ-tối khi nó mọc lên,
Mặt trăng sẽ không tỏa ánh-sáng của nó.
11Như vậy Ta sẽ phạt thế-giới vì sự xấu xa của nó,
Và những kẻ độc-ác vì tội-lỗi của chúng;
Ta cũng sẽ chấm-dứt sự kiêu-căng của kẻ kiêu-ngạo,
Và sẽ làm nhục sự kiêu-kỳ của kẻ tàn-nhẫn.
12Ta sẽ làm cho loài người hữu diệt quý hơn vàng
ròng,
Và nhân loại hơn vàng Ô-phia.
13Bởi vậy Ta sẽ làm các tầng trời run-rẩy,
Và trái đất sẽ bị làm lung-lay từ chỗ của nó
Ở cơn thịnh-nộ của GIA-VÊ vạn-quân
Trong ngày có cơn giận bừng bừng của Ngài.
14Và sẽ như con linh-dương nhỏ bị săn,
Hay như bầy chiên không một ai nhóm chúng lại,
Từng người một sẽ trở lại cùng chính dân của mình,
Và mỗi người trốn về chính xứ của mình.
15Người nào bị tìm thấy sẽ bị đâm thủng,
Và người nào bị bắt sẽ ngã bởi thanh gươm.
16Những con nhỏ của chúng cũng sẽ bị đập thành
từng mãnh
Trước mắt của chúng;
Nhà của chúng sẽ bị cướp-bóc
Và vợ của chúng sẽ bị hãm-hiếp.
Ba-by-lôn sẽ mất vào dân Mê-đi (13.17-13.22)
17Này, Ta sẽ xui dân Mê-đi chống lại họ,
Những kẻ sẽ chẳng quí bạc, chẳng thích vàng,

Judgment on the Day of the LORD (13.6-13.16)
6Wail, for the day of YHWH is near!
It will come as destruction from the Almighty.
7Therefore all hands will fall limp,
And every man's heart will melt.
8And they will be terrified,
Pains and anguish will take hold of them;
They will writhe like a woman in labor,
They will look at one another in astonishment,
Their faces aflame.
9Behold, the day of YHWH is coming,
Cruel, with fury and burning anger,
To make the land a desolation;
And He will exterminate its sinners from it.
10For the stars of heaven and their constellations
Will not flash forth their light;
The sun will be dark when it rises,
And the moon will not shed its light.
11Thus I will punish the world for its evil,
And the wicked for their iniquity;
I will also put an end to the arrogance of the proud,
And abase the haughtiness of the ruthless.
12I will make mortal man more precious than pure
gold,
And mankind than the gold of Ophir.
13Therefore I shall make the heavens tremble,
And the earth will be shaken from its place
At the fury of YHWH of hosts
In the day of His burning anger.
14And it will be that like a hunted gazelle,
Or like sheep with none to gather them,
They will each turn to his own people,
And each one flee to his own land.
15Anyone who is found will be thrust through,
And anyone who is captured will fall by the sword.
16Their little ones also will be dashed to pieces
Before their eyes;
Their houses will be plundered
And their wives ravished.
Babylon will fall to the Medes (13.17-13.22)
17Behold, I am going to stir up the Medes against
them,
Who will not value silver or take pleasure in gold,

Isaiah 13.18-14.9

Ê-sai 13.18-14.9

18And their bows will dash in pieces the young men,

18Và những cây cung sẽ phanh các người trai trẻ

They will not even have compassion on the fruit of
the womb,
Nor will their eye pity children.
19And Babylon, the beauty of kingdoms, the glory
of the Chaldeans pride,
Will be as when God overthrew Sodom and
Gomorrah.
20It will never be inhabited or lived in from
generation to generation;
Nor will the Arab pitch his tent there,
Nor will shepherds make their flocks lie down there.
21But desert creatures will lie down there,
And their houses will be full of owls,
Ostriches also will live there, and shaggy goats will
frolic there.
22And hyenas will howl in their fortified towers
And jackals in their luxurious palaces.
Her fateful time also will soon come
And her days will not be prolonged.

thành từng mãnh,
Thậm-chí chúng sẽ chẳng có lòng thương-xót đến
bào thai,
Con mắt chúng cũng sẽ chẳng thương hại trẻ con.
19Và Ba-by-lôn, vẻ đẹp của các vương-quốc, vinhquang của lòng kiêu-ngạo của dân Canh-đê,
Sẽ như khi Đức Chúa TRỜI lật-đổ Sô-đôm và Gômô-rơ.
20Sẽ chẳng bao giờ có người ở hay sống ở trong nó
từ đời này sang đời kia nữa;
Người A-rạp sẽ chẳng dựng lều tại đó,
Các mục tử cũng sẽ chẳng khiến bầy của chúng nằm
xuống ở đó.
21Nhưng thú sa-mạc sẽ nằm xuống ở đó,
Và nhà cửa của họ sẽ đầy các chim cú,
Đà-điểu cũng sẽ sống ở đó, và các dê đực bờm-xờm
sẽ nô-đùa ở đó.
22Các linh-cẩu sẽ tru trong các tháp kiên-cố của
chúng
Và chó rừng sẽ tru trong các dinh-thự sang-trọng của
chúng.
Thời của nó cũng sẽ chóng đến
Và các ngày của nó sẽ không được kéo dài.

Israel’s taunt (14.1-14.23)

Lời chế-nhạo của Y-sơ-ra-ên (14.1-14.23)

14

1When YHWH will have compassion on Jacob,

14 1Khi Đức GIA-VÊ sẽ có lòng thương-xót Gia-cốp,

and again choose Israel, and settle them in their own
land, then strangers will join them and attach
themselves to the house of Jacob. 2And the peoples will
take them along, and bring them to their place, and the
house of Israel will possess them as an inheritance in
the land of YHWH as male servants and female
servants; and the captors will become their captives,
and will rule over their oppressors.
3And it will be in the day when YHWH gives you rest
from your pain and turmoil and harsh service in which
you have been enslaved, 4that you will take up this
taunt against the king of Babylon, and say,

và lại chọn Y-sơ-ra-ên, và định cư họ trong chính xứ
của họ, thì những kẻ lạ sẽ gia nhập với họ và bám lấy
nhà Gia-cốp. 2Và các dân-tộc sẽ đem họ theo, và đem
họ đến chỗ của họ, và nhà Y-sơ-ra-ên sẽ bắt chúng làm
đầy-tớ trai và đầy-tớ gái, như của thừa-kế trong xứ của
Đức GIA-VÊ; và những kẻ đã giam-cầm họ sẽ trở
thành những kẻ bị họ giam-cầm, và họ sẽ cai-trị các kẻ
đã từng áp-bức họ.
3Và sẽ ở trong ngày khi Đức GIA-VÊ cho ngươi ngơi
nghỉ khỏi sự đau-đớn và loạn lạc và sự nô-dịch khắcnghiệt mà ngươi đã bị bắt làm nô-lệ, 4thì ngươi sẽ đem
lời quở này chống lại vua Ba-by-lôn, và nói:

"How the oppressor has ceased,
And how fury has ceased!
5YHWH has broken the staff of the wicked,
The scepter of rulers
6Which used to strike the peoples in fury with
unceasing strokes,
Which subdued the nations in anger with
unrestrained persecution.
7The whole earth is at rest and is quiet;
They break forth into shouts of joy.
8Even the cypress trees rejoice over you, and the
cedars of Lebanon, saying,
'Since you were laid low, no tree cutter comes up
against us.'
9Sheol from beneath is excited over you to meet you
when you come;
It arouses for you the shades of the dead, all the
leaders of the earth;
It raises all the kings of the nations from their
thrones.

"Kẻ áp-bức đã ngưng như thế nào,
Cơn phẫn-nộ đã ngưng ra sao!
5Đức GIA-VÊ đã bẻ gãy cây gậy của kẻ ác,
Cây trượng của những kẻ cai-trị
6Là những thứ đã thường đánh các dân-tộc trong sự
phẫn-nộ không ngưng nghỉ,
Là những thứ đã đàn áp các quốc-gia trong cơn giận
với sự hành-hạ không có giới hạn.
7Toàn trái đất nay được yên nghỉ và yên tĩnh;
Chúng tuôn ra các tiếng reo hò vui-mừng.
8Ngay cả các cây bách, và các cây tuyết-tùng Li-ban
cũng vui-mừng vì cớ ngươi, rằng:
'Từ khi ngươi đã bị đánh ngã, không một thợ rừng
nào đến để đốn chúng tôi.'
9Âm-phủ ở bên dưới hăm hở vì ngươi để đón ngươi
khi ngươi đến;
Nó đánh thức bóng của những kẻ chết cho ngươi, là
tất cả các lãnh-tụ của trái đất;
Nó làm cho vua của các nước đứng dậy khỏi ngai họ.

Ê-sai 14.10-14.24

Isaiah 14.10-14.24

10Tất cả chúng sẽ đáp-lời và nói với ngươi:

10They will all respond and say to you,

'Ngay cả ngươi cũng đã bị làm yếu đi như chúng ta,
Ngươi đã trở thành như chúng ta.
11Sự phô-trương long trọng của ngươi và nhạc hạc
cầm của ngươi
Đã bị đem xuống Âm-phủ;
Giòi được trải ra ở bên dưới ngươi,
Sâu-bọ là đồ che người của ngươi.'
12Ngươi đã sa xuống từ trời như thế nào,
Sao mai ôi, con trai của hừng đông!
Ngươi đã bị đốn xuống tới trái đất,
Ngươi, kẻ đã làm yếu các quốc-gia!
13Nhưng ngươi đã nói trong tâm ngươi:
'Ta sẽ thăng lên trời;
Ta sẽ nâng ngai ta ở trên các sao của Đức Chúa
TRỜI,
Và ta sẽ ngồi trên núi hội-đồng
Trong các chỗ trũng vào ở phương bắc.
14Ta sẽ thăng lên trên các nơi cao những đám mây;
Ta sẽ làm cho chính ta như Đấng Tối Cao.'
15Tuy nhiên ngươi sẽ bị tống xuống Âm-phủ,
Tới những trũng của hố ấy.
16Những kẻ thấy ngươi sẽ nhìn chằm-chằm nơi
ngươi,
Họ sẽ tỏ ra họ chú-ý đến ngươi, rằng:
'Đây có phải là người đã làm trái đất run rẩy,
Là kẻ đã rung chuyển các vương-quốc,
17Kẻ đã làm cho thế-gian như một vùng hoang-vu
Và đã lật-đổ các thành của nó,
Là kẻ đã chẳng cho các tù-nhân của mình về nhà?'
18Mọi vua của các nước nằm trong vinh-quang,
Mỗi người trong mộ của chính mình.
19Nhưng ngươi đã bị ném ra khỏi mộ của ngươi
Như một nhánh cây ghê-tởm,
Bị bao-phủ với những kẻ bị gươm đâm mà chết,
Là những kẻ đi xuống đến các hòn đá của cái hố,
Như một cái xác chết bị giẵm-đạp.
20Ngươi sẽ không được hiệp với họ trong sự chôn
cất,
Bởi vì ngươi đã tàn-phá nước của ngươi,
Ngươi đã tàn-sát dân của ngươi.
Nguyện dòng-dõi các kẻ làm ác không được nhắc
đến mãi mãi.
21Hãy chuẩn-bị cho các con trai hắn một nơi tàn-sát
Bởi cớ sự độc-ác của tổ-phụ chúng.
Chúng chẳng được chỗi dậy và chiếm lấy trái đất
Và xây các thành-thị trên khắp mặt thế-gian."

'Even you have been made weak as we,
You have become like us.
11Your pomp and the music of your harps
Have been brought down to Sheol;
Maggots are spread out as your bed beneath you,
And worms are your covering.'
12How you have fallen from heaven,
O star of the morning, son of the dawn!
You have been cut down to the earth,
You who have weakened the nations!
13But you said in your heart,
'I will ascend to heaven;
I will raise my throne above the stars of God,
And I will sit on the mount of assembly
In the recesses of the north.
14I will ascend above the heights of the clouds;
I will make myself like the Most High.'
15Nevertheless you will be thrust down to Sheol,
To the recesses of the pit.
16Those who see you will gaze at you,
They will show themselves attentive to you, saying,
'Is this the man who made the earth tremble,
Who shook kingdoms,
17Who made the world like a wilderness
And overthrew its cities,
Who did not allow his prisoners to go home?'
18All the kings of the nations lie in glory,
Each in his own tomb.
19But you have cast out of your tomb
Like a abhorred branch,
Clothed with the slain who are pierced with a sword,
Who go down to the stones of the pit,
Like a trampled corpse.
20You will not be united with them in burial,
Because you have ruined your country,
You have slain your people.
May the offspring of evildoers not be mentioned
forever.
21Prepare for his sons a place of slaughter
Because of the iniquity of their fathers.
They must not arise and take possession of the earth
And fill the face of the world with cities."

22"Và Ta sẽ nổi lên chống lại chúng," Đức GIA-VÊ

22"And I will rise up against them," declares YHWH of

vạn-quân tuyên-bố, "và sẽ diệt khỏi Ba-by-lôn tên và
các người sống-sót, dòng-dõi và hậu-thế," Đức GIA-VÊ
tuyên-bố. 23"Ta cũng sẽ biến nó thành một nơi cho con
nhím ở, các đầm-lầy nước, và Ta sẽ quét nó với cây
chổi hủy-diệt," Đức GIA-VÊ vạn-quân tuyên-bố.
Sự phán-xét A-si-ri (14.24-14.27)
24Đức GIA-VÊ vạn-quân đã thề rằng: "Chắc-chắn,
đúng như Ta đã định, nó đã xảy ra như vậy, và đúng
như Ta đã trù-hoạch, nó sẽ đứng như vậy,

hosts, "and will cut off from Babylon the name and
survivors, offspring and posterity," declares YHWH.
23"I will also make it a possession for the hedgehog,
and swamps of water, and I will sweep it with the
broom of destruction," declares YHWH of hosts.
Judgment on Assyria (14.24-27)
24YHWH of hosts has sworn saying, "Surely, just as I
have intended so it has happened, and just as I have
planned so it will stand,

Isaiah 14.25-15.5

Ê-sai 14.25-15.5

25to break Assyria in My land, and I will trample him

25để bẻ gãy A-si-ri trong đất Ta, và Ta sẽ chà đạp nó

on My mountains. Then his yoke will be removed from
them, and his burden removed from their shoulder.
26This is the plan planned against the whole earth; and
this is the hand that is stretched out against all the
nations. 27For YHWH of hosts has planned, and who
can frustrate it? And as for His stretched-out hand, who
can turn it back?"

trên các núi của Ta. Rồi ách của nó sẽ được dời khỏi
chúng, và gánh nặng của nó được cất khỏi vai chúng.
26Đây là kế-hoạch được trù-tính chống lại toàn-thể trái
đất; và đây là bàn tay giơ ra chống lại tất cả các quốcgia. 27Vì Đức GIA-VÊ vạn-quân đã lập kế-hoạch, và ai
có thể làm hỏng? Còn bàn tay giơ ra của Ngài, ai có thể
quay nó lại?"

Judgment on Philistia (14.28-14.32)
28In the year that King Ahaz died this oracle came:

Sự phán-xét Phi-li-tin (14.28-14.32)
28Trong năm vua A-cha qua đời, lời tiên-tri này đã đến:

29"Do not rejoice, O Philistia, all of you,

29"Chớ vui-mừng, Phi-li-tin ôi, tất cả bọn ngươi,

Because the rod that struck you is broken;
For from the serpent's root a viper will come out,
And its fruit will be a flying serpent.
30And the first-born of the helpless will eat,
And the needy will lie down in security;
I will put to death your root with famine,
And it will kill off your survivors.
31Wail, O gate; cry, O city;
Melt away, O Philistia, all of you;
For smoke comes from the north,
And there is no straggler in his ranks.
32How then will one answer the messengers of the
nation?
That YHWH has founded Zion,
And the afflicted of His people will seek refuge in
it."

Bởi vì cây roi đã đánh ngươi bị gãy;
Vì từ gốc con rắn, một con rắn lục sẽ sinh ra,
Và kết-quả của nó sẽ là một con rắn bay.
30Và con đầu lòng của kẻ bơ vơ sẽ ăn,
Và kẻ túng-thiếu sẽ nằm xuống yên-ổn;
Ta sẽ diệt cái gốc của ngươi bằng nạn đói,
Và nó sẽ giết hết các kẻ sống-sót của ngươi.
31Than-khóc đi, cổng ôi; khóc đi, thành-thị ôi;
Tan-chảy đi, Phi-li-tin ôi, tất cả các ngươi;
Vì khói đến từ phương bắc,
Và chẳng có một người tụt-hậu nào trong hàng-ngũ
của nó.
32Rồi người ta sẽ trả lời thể nào cho các sứ-giả của
quốc-gia ấy?
Rằng Đức GIA-VÊ đã lập Si-ôn,
Và những kẻ bị nạn trong dân Ngài sẽ tìm ẩn-náu
trong nó."

Judgment on Moab (15.1-15.9)

Sự phán-xét Mô-áp (15.1-15.9)

15 1The oracle concerning Moab.

15 1Lời sấm truyền về Mô-áp.
Chắc-chắn trong một đêm, A-rơ(1) của Mô-áp bị tanhoang và đổ-nát;
Chắc-chắn trong một đêm, Ki-rơ(2) của Mô-áp bị tan
hoang và đổ-nát.
2Chúng đã đi lên tới đền-thờ và tới Đi-bôn, ngay cả
các nơi cao để khóc lóc.
Mô-áp than-khóc vì Nê-bô và Mê-đê-ba;
Đầu của mọi người đều sói và râu cằm đều bị cạo đi.
3Trong các đường-phố của chúng, chúng đã tự quấn
bao gai;
Trên các nóc nhà của chúng và trong các quảngtrường của chúng
Mọi người đều đang than-khóc, vừa đi xuống vừa
khóc.
4Hết-bôn và Ê-lê-a-lê cũng kêu-la,
Tiếng chúng được nghe cho tới Gia-hát;
Bởi vậy lính tráng của Mô-áp đều khóc lớn tiếng;
Hồn của hắn run-rẩy bên trong hắn.
5Tâm ta kêu-la vì Mô-áp;
Những kẻ chạy trốn của nó ở xa tận Xoa và Ê-lát-Sêli-sia,
Vì chúng vừa đi lên dốc Lu-hít vừa khóc;
Chắc-chắc trên đường đến Hô-rô-na-im chúng cất
tiếng khóc đau khổ vì sự đổ nát của chúng.

Surely in a night Ar of Moab is devastated and
ruined;
Surely in a night Kir of Moab is devastated and
ruined.
2They have gone up to the temple and to Dibon, even
to the high places to weep.
Moab wails over Nebo and Medeba;
Everyone's head is bald and every beard is cut off.
3In their streets they have girded themselves with
sackcloth;
On their housetops and in their squares
Everyone is wailing, going down in weeping.
4Heshbon and Elealeh also cry out,
Their voice is heard all the way to Jahaz;
Therefore the armed men of Moab cry aloud;
His soul trembles within him.
5My heart cries out for Moab;
His fugitives are as far as Zoar and Eglathshelishiyah,
For they go up the ascent of Luhith weeping;
Surely on the road to Horonaim they raise a cry of
distress over their ruin.

1
2

A-rơ của Mô-áp là thủ-đô của dân Mô-áp
Ki-rơ của Mô-áp là một đồn-lũy lớn nhất của dân Mô-áp

Ê-sai 15.6-16.9

Isaiah 15.6-16.9

6Vì các dòng nước ở Nim-rim là các sự tan-hoang.

6For the waters of Nimrim are desolations.

Chắc-chắn cỏ héo úa, cỏ non chết,
Không còn một vật xanh nào.
7Bởi vậy sự giàu có mà chúng đã đạt và tích lũy
Chúng mang đi đến khe liễu.
8Vì tiếng khóc khổ-đau đã đi quanh lãnh-thổ Mô-áp,
Tiếng than-khóc của nó đến tận Ê-la-im và sự thankhóc của nó đến cả Bê-e-Ê-lim.
9Vì những vùng nước ở Đi-môn đầy máu;
Chắc-chắn Ta sẽ đem thêm tai-họa trên Đi-môn,
Sai sư-tử trên những kẻ đào tẩu của Mô-áp và trên
phần sót lại trong xứ ấy.

Surely the grass is withered, the tender grass come to
an end,
There is no green thing.
7Therefore the abundance which they have acquired
and stored up
They carry off over the brook of willows.
8For the cry of distress has gone around the territory
of Moab,
Its wail goes as far as Eglaim and its wailing even to
Beer-elim.
9For the waters of Dimon are full of blood;
Surely I will bring added woes upon Dimon,
A lion upon the fugitives of Moab and upon the
remnant of the land.

Lời tiên-tri về sự tàn-hoang của Mô-áp (16.1-16.14)

Prophecy of Moab's devastation (16.1-16.14)

16

16 1Send the tribute lamb to the ruler of the land,

1Hãy đem chiên con cống cho người cai-trị đất

này,
Từ Sê-la đi qua vùng hoang-vu đến núi của con gái
của Si-ôn.
2Rồi, như chim bay đi hay chim con bị tản lạc,
Những con gái Mô-áp sẽ ở những chỗ cạn Ạt-nôn.
3"Hãy cho chúng ta lời khuyên, hãy quyết-định đi;
Hãy dựng cái bóng của ngươi như ban đêm ở giữa
trưa;
Hãy giấu những kẻ bị ruồng bỏ, chớ phản-bội kẻ đào
tẩu.
4"Để những kẻ bị ruồng bỏ của Mô-áp ở với ngươi;
Hãy là một nơi cho chúng trốn khỏi kẻ hủy-diệt.
Vì kẻ tống-tiền đã chết, sự phá-hủy đã dừng,
Các kẻ áp-bức đã hoàn-toàn biến-mất khỏi xứ.
5Thậm-chí một ngôi sẽ được thiết-lập trong sự âncần thương yêu,
Và một vị thẩm-phán sẽ trung-tín ngồi trên nó trong
lều Đa-vít;
Hơn nữa, người sẽ tìm công-lý
Và sẽ nhanh-nhẫu trong sự công-chính.
6Chúng ta đã nghe về sự kiêu-ngạo của Mô-áp, một
sự kiêu-ngạo quá mức;
Sự kiêu căng, kiêu-hãnh, và giận-dữ của nó;
Sự hợm mình rỗng tuếch của nó không như thế.
7Bởi vậy Mô-áp sẽ than-khóc; mọi người Mô-áp sẽ
than-khóc.
Các ngươi sẽ than-vãn vì các bánh nho khô của KiệtHa-rê-sết
Như những kẻ bị đánh tơi bời.
8Vì các cánh đồng của Hết-bôn đều tàn-úa và các gốc
nho của Síp-ma cũng vậy;
Các chúa của các nước đã chà đạp các chùm ngon
ngọt
Đã mọc xa đến tận Gia-ê-xe và lang-thang đến các
sa-mạc;
Những chồi-tược của nó vươn ra và vượt qua bên kia
biển.
9Bởi vậy ta sẽ khóc cay-đắng vì Gia-ê-xe, vì gốc nho
của Síp-ma;
Ta sẽ đẫm các ngươi bằng nước mắt của ta, ôi Hếtbôn và Ê-lê-a-lê;
Vì tiếng reo hò trên các trái mùa hạ của các ngươi và
mùa gặt của các ngươi đã biến mất.

From Sela by way of the wilderness to the mountain
of the daughter of Tsee-yone.
2Then, like fleeing birds or scattered nestlings,
The daughters of Moab will be at the fords of the
Arnon.
3"Give us advice, make a decision;
Set your shadow like night in the midst of the noon;
Hide the outcasts, do not betray the fugitive.
4Let the outcasts of Moab stay with you;
Be a hiding place to them from the destroyer.
For the extortioner has come to an end, destruction
has ceased,
Oppressors have completely disappeared from the
land.
5A throne will even be established in lovingkindness,
And a judge will sit on it in faithfulness in the tent of
David;
Moreover, he will seek justice
And be prompt in righteousness.
6We have heard of the pride of Moab, an excessive
pride;
Even of his arrogance, pride, and fury;
His idle boasts are not so.
7Therefore Moab shall wail; everyone of Moab shall
wail.
You shall moan for the raisin cakes of Kir-hareseth
As those who are utterly stricken.
8For the fields of Heshbon have withered, the vines
of Sibmah as well;
The lords of the nations have trampled down its
choice clusters
Which reached as far as Jazer and wandered to the
deserts;
Its tendrils spread themselves out and passed over
the sea.
9Therefore I will weep bitterly for Jazer, for the vine
of Sibmah;
I will drench you with my tears, O Heshbon and
Elealeh;
For the shouting over your summer fruits and your
harvest has fallen away.

Isaiah 16.10-17.9

Ê-sai 16.10-17.9

10And gladness and joy are taken away from the

10Và sự vui-mừng và hớn-hở bị cất đi khỏi cánh

fruitful field;
In the vineyards also there will be no cries of joy or
jubilant shouting,
No treader treads out wine in the presses,
For I have made the shouting to cease.
11Therefore my heart intones like a harp for Moab,
And my inward feelings for Kir-hareseth.
12So it will come about when Moab presents himself,
When he wearies himself upon his high place,
And comes to his sanctuary to pray,
That he will not prevail.
13This is the word which YHWH spoke earlier
concerning Moab. 14But now YHWH speaks; saying,
"Within three years, as a hired man would count them,
the glory of Moab will be degraded along with all his
great population, and his remnant will be very small
and not mighty."

đồng đầy trái;
Trong các vườn nho cũng sẽ chẳng có tiếng reo vuivẻ hay các tiếng hò-reo mừng-rỡ,
Không có kẻ ép rượu nào ép ra rượu nho trong các
thùng ép rượu,
Vì ta đã khiến hò-reo ngưng tiếng.
11Bởi vậy tâm ta ngâm-nga như hạc cầm vì Mô-áp,
Và cảm-xúc bên trong ta vì Kiệt-Ha-rê-sết.
12Vì thế sẽ xảy ra khi Mô-áp chường mặt nó,
Khi nó làm cho nó mệt mỏi trên nơi cao của nó,
Và đến nơi thánh của nó để cầu-nguyện,
Thì nó sẽ không sống mạnh.
13Đấy là lời mà Đức GIA-VÊ đã phán trước đây về
Mô-áp. 14Nhưng bây giờ Đức GIA-VÊ phán rằng: "Nội
trong 3 năm, như một người làm mướn đếm thời gian,
vinh-quang của Mô-áp sẽ thoái hóa cùng với dân-số
đông-đảo của nó, và phần sót lại của nó sẽ rất ít và
không hùng mạnh."

Prophecy about Damascus (17.1-17.14)

Lời tiên-tri về Đa-mách (17.1-17.14)

17

17 1Lời sấm truyền về Đa-mách.

1The oracle concerning Damascus.

"Behold, Damascus is about to be removed from
being a city,
And it will become a fallen ruin.
2The cities of Aroer are forsaken;
They will be for flocks to lie down in,
And there will be no one to frighten them.
3The fortified city will disappear from Ephraim ,
And sovereignty from Damascus
And the remnant of Aram;
They will be like the glory of the sons of Israel,"
Declares YHWH of hosts.
4Now it will come about in that day that the glory of

Jacob will fade,
And the fatness of his flesh will become lean.
5It will be even like the reaper gathering the standing
grain,
As his arm harvests the ears,
Or it will be like one gleaning ears of grain
In the valley of Rephaim.
6Yet gleanings will be left in it like the striking of an
olive tree,
Two or three olives on the topmost bough,
Four or five on the branches of a fruitful tree,
Declares YHWH, the God of Israel.
7In that day man will have regard for his Maker,
And his eyes will look to the Holy One of Israel.
8And he will not have regard for the altars, the work
of his hands,
Nor will he look to that which his fingers have made,
Even the Asherim and incense stands.
9In that day their strong cities will be like forsaken
places in the forest,
Or like branches which they abandoned before the
sons of Israel;
And the land will be a desolation.

"Này, Đa-mách sắp bị bỏ, hết còn là một thành-thị,
Và nó sẽ trở thành một sự đổ nát suy tàn.
2Các thành-thị của A-rô-e đều bị bỏ quên;
Chúng sẽ là chỗ để cho các bầy chiên nằm xuống,
Và sẽ chẳng có một ai làm chúng hoảng-sợ.
3Thành kiên-cố này sẽ biến mất khỏi Ép-ra-im,
Và chủ-quyền sẽ biến mất khỏi Đa-mách
Và phần sót lại của A-ram sẽ biến mất;
Chúng sẽ như vinh-quang của các con trai Y-sơ-raên,"
Tuyên-bố Đức GIA-VÊ vạn-quân.
4Bấy giờ sẽ xảy ra trong ngày đó vinh-quang của
Gia-cốp sẽ mờ dần,
Và cái thân mập-mạp của nó sẽ trở nên gầy còm.
5Thậm-chí nó sẽ như con gặt gom thâu ngọn lúa
đứng,
Trong khi cánh tay nó cắt lấy các bông lúa,
Hay nó sẽ như người ta mót các bông lúa
Trong thung-lũng của người Ra-pha.
6Tuy nhiên lúa mót sẽ sót lại trong nó như người ta
rung cây ô-li-ve,
Hai hay ba trái ô-li-ve trên chót nhánh cao nhất,
Bốn hay năm trái trên các nhánh của một cây sai trái,
Đức GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên
tuyên-bố.
7Trong ngày đó, loài người sẽ tôn-kính Đấng Sángtạo của mình,
Và mắt hắn sẽ trông vào Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.
8Và hắn sẽ không tôn-sùng các bàn-thờ, việc làm của
những bàn tay hắn,
Hắn cũng sẽ không trông vào điều mà các ngón tay
hắn đã làm,
Ngay cả những tượng A-sê-ra và các giá hương.
9Trong ngày đó các thành vững-chắc của chúng sẽ
như các chỗ bỏ-hoang trong rừng,
Hay như các nhánh mà họ đã bỏ trước mặt những
con trai Y-sơ-ra-ên;
Và đất ấy sẽ là một chỗ tan-hoang.

Ê-sai 17.10-18.6
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10Vì ngươi đã quên Đức Chúa TRỜI cứu-rỗi ngươi

10For you have forgotten the God of your salvation

Và đã chẳng nhớ đến vầng đá ẩn-náu của ngươi.
Bởi vậy ngươi trồng những cây tốt
Và đặt chúng với những cành nho ghép của thần lạ.
11Trong cái ngày mà ngươi trồng nó ngươi rào nó
kỹ,
Và vào buổi sáng ngươi làm hạt giống ngươi nảy nở;
Nhưng mùa gặt sẽ là một đống vô dụng
Trong ngày bịnh hoạn và đau đớn không chữa được.
12Ôi! Tiếng om-sòm của nhiều dân-tộc
La-hét như tiếng gầm của biển,
Và tiếng ầm-ầm của các quốc-gia
Cứ xông tới như tiếng ầm-ầm của những dòng nước
mạnh!
13Các quốc-gia cứ ầm-ầm như tiếng ầm-ầm của
nhiều dòng nước,
Nhưng Ngài sẽ quở-trách chúng và chúng sẽ chạy
trốn rất xa,
Và sẽ bị đùa đi như rơm-rác trên các núi trước gió,
Hay như bụi xoáy tít trước một trận cuồng-phong.
14Vào lúc chiều, kìa, có sự kinh-hãi!
Trước buổi sáng chúng không còn nữa.
Đấy sẽ là phần của những kẻ cướp-bóc chúng ta,
Và số phận của những kẻ cướp-phá chúng ta.

And have not remembered the rock of your refuge.
Therefore you plant delightful plants
And set them with vine slips of a strange god.
11In the day that you plant it you carefully fence it in,
And in the morning you bring your seed to blossom;
But the harvest will be a heap
In a day of sickliness and incurable pain.
12Alas, the uproar of many peoples
Who roar like the roaring of the seas,
And the rumbling of nations
Who rush on like the rumbling of mighty waters!
13The nations rumble on like the rumbling of many
waters,
But He will rebuke them and they will flee far away,
And be chased like chaff in the mountains before the
wind,
Or like whirling dust before a gale.
14At evening time, behold, there is terror!
Before morning they are no more.
This will be the portion of those who plunder us,
And the lot of those who pillage us.

Message to Cush (18.1-18.7)

Thông-điệp cho Cút (18.1-18.7)

18 1Chao ôi, ôi đất có những cánh đập vù-vù

(1)

Nằm ở bên kia những con sông của Cút(2),
2Đất sai các phái-viên đi bằng đường biển,
Ngay cả trong các thuyền bằng lau trên mặt những
con nước.
Đi, hỡi các sứ-giả nhanh-nhẹn, đến một dân-tộc cao
và da mịn,
Đến một đất nước được kinh-sợ từ đó và xa hơn,
Một đất nước mạnh mẽ và áp-bức
Có lãnh thổ bị chia ra bởi nhiều con sông.
3Hỡi tất cả các ngươi những cư-dân của thế-giới và
những người ở trên đất,
Vừa khi cờ hiệu được dựng lên trên các núi, các
ngươi sẽ thấy,
Và vừa khi kèn trom-pét thổi, các ngươi sẽ nghe.
4Vì Đức GIA-VÊ đã bảo ta như vầy:

"Ta sẽ nhìn trong chỗ ngự của Ta một cách lặng-lẽ
Như sức nóng làm quáng mắt trong ánh-nắng,
Như mây có sương trong sức nóng của mùa gặt."
5Vì trước mùa gặt, vừa khi nụ chớm nở
Và bông trở thành trái nho chín,
Thì Ngài sẽ cắt đi những cành con bằng những con
dao tĩa
Và tĩa đi các nhánh um tùm.
6Cùng nhau chúng sẽ bị bỏ cho chim ăn thịt trên núi,
Và cho những thú-vật của trái đất;
Và các chim ăn thịt đó sẽ ăn chúng trong cả mùa hạ,
Và mọi thú-vật của trái đất sẽ ăn chúng trong cả mùa
gặt.

1
2

Có bản Thánh Kinh: xứ có nhiều cào cào
Cút (Koosh,  )שּוּכlà Ê-thi-ô-bi (Ethiopia)

18 1Alas, oh land of whirring wings
Which lies beyond the rivers of Cush,
2Which sends envoys by the sea,
Even in papyrus vessels on the surface of the waters.
Go, swift messengers, to a nation tall and smooth,
To a people feared from it and beyond,
A powerful and oppressive nation
Whose land the rivers divide.
3All you inhabitants of the world and dwellers on
earth,
As soon as a standard is raised on the mountains, you
will see it,
And as soon as the trumpet is blown, you will hear it.
4For thus YHWH has told me,

"I will look in My dwelling place quietly
Like dazzling heat in the light,
Like a cloud of dew in the heat of harvest."
5For before the harvest, as soon as the bud blossoms
And the flower becomes a ripening grape,
Then He will cut off the sprigs with pruning knives
And remove and cut away the spreading branches.
6They will be left together for mountain birds of
prey,
And for the beasts of the earth;
And the birds of prey will spend the summer feeding
on them,
And all the beasts of the earth will spend harvest time
on them.

Isaiah 18.7-19.12

Ê-sai 18.7-19.12

7At that time a gift of homage will be brought to

7Vào lúc đó một lễ-vật tỏ lòng tôn-kính sẽ được đem

YHWH of hosts,
From a people tall and smooth,
Even from a people feared from it and beyond,
A powerful and oppressive nation
Whose land the rivers divide—
To the place of the name of YHWH of hosts, even
Mount Zion.

đến cho Đức GIA-VÊ vạn-quân,
Từ một dân-tộc cao và da mịn,
Tức là từ một dân-tộc được kinh-sợ từ đó và xa hơn,
Một đất nước mạnh mẽ và áp-bức
Có lãnh thổ bị chia ra bởi nhiều con sông—
Tới chỗ có danh Đức GIA-VÊ vạn-quân, tức là núi
Si-ôn.

Message to Egypt (19.1-19.25)

Thông-điệp cho Ê-díp-tô (19.1-19.25)

19 1The oracle concerning Egypt.

19 1Lời sấm truyền về Ê-díp-tô.

Behold, YHWH is riding on a swift cloud, and is
about co come to Egypt;
The idols of Egypt will tremble at His presence,
And the heart of the Egyptians will melt within them.
2"So I will incite Egyptians against Egyptians;
And they will each fight against his brother, and each
against his neighbor,
City against city, and kingdom against kingdom.
3Then the spirit of the Egyptians will be demoralized
within them;
And I will confound their strategy,
So that they will resort to idols and ghosts of the
dead,
And to mediums and spiritists.
4Moreover, I will deliver the Egyptians into the hand
of a cruel master,
And a mighty king will rule over them," declares the
Lord YHWH of hosts.
5And the waters from the sea will dry up,
And the river will be parched and dry.
6And the rivers will emit a stench,
The streams of Egypt will thin out and dry up;
The reeds and rushes will rot away.
7The bulrushes by the Nile, by the edge of the Nile
And all the sown fields by the Nile,
Will become dry, be driven away, and be no more.
8And the fishermen will lament,
And all those who cast a hook into the Nile will
mourn,
And those who spread nets on the waters will pine
away.
9Moreover, the manufacturers of linen made from
combed flax
And the weavers of white cloth will be utterly
dejected.
10And the pillars of Egypt will be crushed;
All the hired laborers will be grieved in soul.
11The princes of Zoan are mere fools;
The advice of Pharaoh's wisest advisers has become
stupid.
How can you men say to Pharaoh,
"I am a son of the wise, a son of ancient kings"?
12Well then, where are your wise men?
Please let them tell you,
And let them know what YHWH of hosts
Has purposed against Egypt.

Này, Đức GIA-VÊ đang cỡi đám mây nhanh, và sắp
đến Ê-díp-tô;
Những hình-tượng của Ê-díp-tô sẽ run-rẩy ở sự hiệndiện của Ngài,
Và tâm của dân Ê-díp-tô sẽ tan chảy ở bên trong
chúng.
2"Thế là Ta sẽ xui dân Ê-díp-tô chống dân Ê-díp-tô;
Và mỗi người trong chúng sẽ đánh anh em của nó, và
mỗi người đánh láng giềng của nó,
Thành này chống thành kia, và vương-quốc này
chống vương-quốc kia.
3Rồi linh của dân Ê-díp-tô sẽ bị làm nản ở bên trong
chúng;
Và Ta sẽ làm đảo-lộn chiến-lược của chúng,
Đến đỗi chúng sẽ nhờ đến hình-tượng và hồn kẻ chết,
Và nhờ đến các đồng-cốt và những kẻ cầu hồn.
4"Hơn nữa, Ta sẽ phó dân Ê-díp-tô vào tay một ông
chủ tàn-ác,
Và một ông vua hùng mạnh sẽ cai-trị chúng," Chúa
GIA-VÊ vạn-quân tuyên-bố.
5Và nước biển sẽ khô đi,
Và sông sẽ bị khô nước và nứt nẻ.
6Và các con sông sẽ phát mùi hôi-thối,
Các dòng suối Ê-díp-tô sẽ teo đi và khô-cạn;
Những cây sậy và cây cói sẽ mục-nát.
7Các bụi cỏ nến cạnh sông Ni-lơ, bên mép bờ sông
Ni-lơ,
Và mọi cánh đồng đã được gieo cạnh sông Ni-lơ,
Sẽ khô-héo, đi mất, và không còn nữa.
8Và ngư dân sẽ than-thở,
Và mọi kẻ ném lưỡi câu trong sông Ni-lơ sẽ thankhóc,
Và những kẻ thả lưới trên sông hồ đều sẽ héo mòn.
9Hơn nữa, các nhà sản-xuất vải lanh mịn từ sợi lanh
chải
Và các kẻ dệt vải trắng sẽ hoàn-toàn thất-vọng.
10Các trụ của Ê-díp-tô sẽ bị nghiền-nát;
Mọi kẻ lao-công mướn sẽ đau-buồn trong tâm-hồn.
11Các ông hoàng của Xô-an chỉ là những kẻ ngu-dại;
Lời khuyên của các cố-vấn giỏi nhất của Pha-ra-ôn
đã trở nên ngu-ngốc.
Thể nào các ngươi có thể nói với Pha-ra-ôn:
"Tôi là một đứa con trai của người khôn-ngoan, một
đứa con trai của các vua đời xưa"?
12Tốt lắm, các người khôn-ngoan của ngươi ở đâu?
Xin để họ bảo ngươi,
Và để họ hiểu điều mà Đức GIA-VÊ vạn-quân
Đã có ý-định chống lại Ê-díp-tô.

Ê-sai 19.13-20.5
13Các ông hoàng Xô-an đã hành-động ngu-dại;

Isaiah 19.13-20.5
13The princes of Zoan have acted foolishly,

Các ông hoàng ở Nốp bị đánh lừa;
Những kẻ là hòn đá góc của các chi-tộc của Ê-díp-tô
Đã dẫn Ê-díp-tô vào đường lầm-lạc.
14Đức GIA-VÊ đã trộn vào nó một linh bóp méo;
Chúng đã dẫn Ê-díp-tô đi lạc trong mọi sự nó làm,
Như một kẻ say lảo-đảo trong đồ mửa của hắn.
15Và sẽ không có công việc nào cho Ê-díp-tô Mà đầu
hay đuôi, cành chà là hay cỏ nến, có thể làm. 16Trong
ngày đó, dân Ê-díp-tô sẽ trở nên như đàn-bà, và chúng
sẽ run-rẩy và kinh-hãi vì Đức GIA-VÊ vạn-quân vẫy
bàn tay của Đức GIA-VÊ vạn-quân, mà Ngài sắp vẫy
trên họ. 17Và đất Giu-đa sẽ trở thành một mối kinh-hãi
cho Ê-díp-tô; mỗi người khi nghe đến nó sẽ kinh-hãi, vì
mục-đích của Đức GIA-VÊ vạn-quân mà Ngài đang có
ý-định chống lại họ. 18Trong ngày đó, 5 thành trong xứ
Ê-díp-tô sẽ nói ngôn-ngữ Ca-na-an và tuyên thệ cùng
Đức GIA-VÊ vạn-quân; 1 thành sẽ được gọi là Thành
Hủy-diệt. 19Trong ngày đó sẽ có một bàn thờ cho Đức
GIA-VÊ ở giữa xứ Ê-díp-tô, và có một trụ cho Đức
GIA-VÊ gần biên-giới của nó. 20Và nó sẽ trở thành một
dấu-hiệu và một chứng cớ cho Đức GIA-VÊ vạn-quân
trong xứ Ê-díp-tô; vì họ sẽ kêu-cầu Đức GIA-VÊ vì cớ
những kẻ áp-bức, Ngài sẽ sai đến họ một Đấng Cứu-rỗi
và một Đấng Toàn-năng, và Ngài sẽ giải-thoát họ.
21Như vậy Đức GIA-VÊ sẽ làm cho Ê-díp-tô biết Ngài,
và dân Ê-díp-tô sẽ biết Đức GIA-VÊ trong ngày đó.
Thậm-chí họ sẽ thờ-phượng với tế-vật và của-lễ, và sẽ
lập một lời nguyện cùng Đức GIA-VÊ và thực-hiện nó.
22Và Đức GIA-VÊ sẽ đánh Ê-díp-tô, đánh nhưng chữa
lành; vì vậy họ sẽ trở lại cùng Đức GIA-VÊ, và Ngài sẽ
đáp-ứng họ và sẽ chữa lành họ. 23Trong ngày đó, sẽ có
một con đường cái từ Ê-díp-tô tới A-si-ri, và dân A-si-ri
sẽ đến trong Ê-díp-tô và dân Ê-díp-tô đến trong A-si-ri,
và dân Ê-díp-tô sẽ thờ-phượng với dân A-si-ri. 24Trong
ngày đó, Y-sơ-ra-ên sẽ là nhóm người thứ ba với Ê-díptô và A-si-ri, một nguồn phước ở giữa trái đất, 25mà
Đức GIA-VÊ vạn-quân đã ban phước, phán: "Phước
thay Ê-díp-tô dân của Ta, và A-si-ri, là việc làm của tay
Ta, và Y-sơ-ra-ên tài-sản riêng của Ta."

The princes of Noph are deluded;
Those who are the cornerstone of her tribes
Have led Egypt astray.
14YHWH has mixed within her a spirit of distortion;
They have led Egypt astray in all that it does,
As a drunken man staggers in his vomit.
15And there will be no work for Egypt Which its head
or tail, its palm branch or bulrush, may do. 16In that
day the Egyptians will become like women, and they
will tremble and be in dread because of the waving of
the hand of YHWH of hosts, which He is going to wave
over them. 17And the land of Judah will become a
terror to Egypt; everyone to whom it is mentioned will
be in dread of it, because of the purpose of YHWH of
hosts which He is purposing against them. 18In that day
five cities in the land of Egypt will be speaking the
language of Canaan and swearing allegiance to YHWH
of hosts; one will be called the City of Destruction. 19In
that day there will be an altar to YHWH in the midst of
the land of Egypt, and a pillar to YHWH near its
border. 20And it will become a sign and a witness to
YHWH of hosts in the land of Egypt; for they will cry
to YHWH because of oppressors, and He will send
them a Savior and a Mighty One, and He will deliver
them. 21Thus YHWH will make Himself known to
Egypt, and the Egyptians will know YHWH in that day.
They will even worship with sacrifice and offering, and
will make a vow to YHWH and perform it. 22And
YHWH will strike Egypt, striking but healing; so they
will return to YHWH, and He will respond to them and
will heal them. 23In that day there will be a highway
from Egypt to Assyria, and the Assyria will come into
Egypt and the Egyptians into Assyria, and the
Egyptians will worship with the Assyria. 24In that day
Israel will be the third party with Egypt and Assyria, a
blessing in the midst of the earth, 25whom YHWH of
hosts has blessed, saying, "Blessed is Egypt My people,
and Assyria the work of My hands, and Israel My
inheritance."

Lời tiên-tri về Ê-díp-tô và Cút (20.1-20.6)

Prophecy about Egypt and Cush (20.1-20.6)

20 1Vào năm mà vị chỉ-huy-trưởng đến Ách-đốt, khi

20 1In the year that the commander came to Ashdod,

Sa-gôn vua A-si-ri sai người đi và người tấn công Áchđốt và chiếm lấy nó, 2vào lúc đó Đức GIA-VÊ phán
qua Ê-sai con trai A-mốt, rằng: "Hãy đi, buông lỏng
bao bố khỏi hông ngươi, và lột giày ngươi khỏi các bàn
chân ngươi." Và người làm như thế, đi trần-truồng và
chân không. 3Đức GIA-VÊ phán: "Y như tôi-tớ Ê-sai
của Ta đã đi trần-truồng và chân không trong 3 năm
làm một dấu-hiệu và biểu-hiện chống lại Ê-díp-tô và
Cút thể nào 4thì vua A-si-ri sẽ dẫn các tù nhân của Êdíp-tô và các kẻ lưu đày của Cút đi, cả trẻ lẫn già, trầntruồng và chân không với mông-đít trần trụi thể ấy, cho
sự trần-truồng của Ê-díp-tô. 5Lúc ấy, chúng sẽ khiếpđảm và hổ-thẹn bởi cớ Cút là niềm hy-vọng của chúng
và Ê-díp-tô là sự kiêu-hãnh của chúng.

when Sargon the king of Assyria sent him and he
fought against Ashdod and captured it, 2at that time
YHWH spoke through Isaiah the son of Amoz, saying,
"Go and loosen the sackcloth from your hips, and take
your shoes off your feet." And he did so, going naked
and barefoot. 3And YHWH said, "Even as My servant
Isaiah has gone naked and barefoot three years as a sign
and token against Egypt and Cush, 4so the king of
Assyria will lead away the captives of Egypt and the
exiles of Cush young and old, naked and barefoot with
buttocks uncovered, to the nakedness of Egypt. 5Then
they shall be dismayed and ashamed because of Cush
their hope and Egypt their boast.

Isaiah 20.6-21.11

Ê-sai 20.6-21.11

6So the inhabitants of this coastland will say in that

6Thế là cư-dân vùng ven biển này sẽ nói trong ngày đó:

day, 'Behold, such is our hope, where we fled for help
to be delivered from the king of Assyria; and we, how
shall we escape?' "

'Kìa, đó là niềm hy-vọng của chúng ta, là nơi chúng ta
đã chạy tới để cầu giúp-đỡ để được giải-thoát khỏi vua
A-si-ri; và chúng ta, làm sao chúng ta sẽ thoát khỏi?'"

God commands that Babylon be taken (21.1-21.10)

Đức Chúa TRỜI truyền chiếm Ba-by-lôn (21.1-21.10)

21

21 1Lời sấm truyền về vùng hoang-vu của biển.

1The oracle concerning the wilderness of the sea.

Như những cơn bão tố trong vùng Nê-ghẹp1 quét
qua,
Nó đến từ vùng hoang-vu, từ một vùng đất kinhkhiếp.
2Một khải-tượng ác-nghiệt đã được tỏ ra cho tôi
thấy;
Kẻ phản-trắc vẫn còn đối-xử một cách phản-trắc, và
kẻ hủy-diệt vẫn còn hủy-diệt.
Hãy lên, hỡi Ê-lam, hãy vây-hãm, hỡi Mê-đi;
Ta đã chấm dứt tất cả việc than-thở mà nó đã gây ra.
3Vì lý-do này, hông ta đầy thống-khổ;
Những cơn đau đã nắm lấy ta như những cơn đau của
đàn-bà đau đẻ.
Ta bị hoang-mang quá ta không thể nghe, quá kinhhãi ta không thể thấy.
4Tâm ta nghĩ-ngợi lan-man, rùng mình chiếm trọn ta;
Buổi chạng vạng mà ta đã mong mỏi đã bị biến thành
sự run-rẩy đối với ta.
5Họ đặt bàn, họ trải khăn bàn, họ ăn, họ uống;
"Chỗi dậy đi các thủ-lãnh, thoa dầu những tấm
khiên."

As windstorms in the Negev sweep on,
It comes from the wilderness, from a terrifying land.
2A harsh vision has been shown to me;
The treacherous one still deals treacherously, and the
destroyer still destroys.
Go up, Elam, lay siege, Medes;
I have made an end of all the groaning she has
caused.
3For this reason my loins are full of anguish;
Pains have seized me like the pains of a woman in
labor.
I am so bewildered I cannot hear, so terrified I cannot
see.
4My heart has wandered, shuddering overwhelms
me;
The twilight I longed for has been turned for me into
trembling.
5They set the table, they spread out the cloth, they
eat, they drink;
"Rise up, captains, oil the shields."
6For thus the Lord says to me,

6Vì Chúa phán cùng tôi như vầy:

"Hãy đi, đặt người gác, bảo nó báo-cáo điều nó thấy.
7Khi nó thấy những kẻ cỡi ngựa, các kỵ-binh từng
cặp,
Một đàn lừa, một đàn lạc-đà,
Nó phải chú-ý, phải hết sức chú-ý."

"Go, station the lookout, let him report what he sees.
7When he sees riders, horsemen in pairs,
A train of donkeys, a train of camels,
Let him pay close attention, very close attention."
8Then the lookout called,

"O Lord, I stand continually by day on the
watchtower,
And I am stationed every night at my guard post.
9Now behold, here comes a troop of riders, horsemen
in pairs."
And one answered and said "Fallen, fallen is
Babylon;
And all the images of her gods are shattered on the
ground."
10O my threshed people, and my afflicted of the
threshing floor!
What I have heard from YHWH of hosts,
The God of Israel, I make known to you.
Oracles about Edom and Arab (21.11-21.17)
11The oracle concerning Edom.

8Đoạn người gác kêu lên:

"Chúa ôi, vào ban ngày tôi đứng liên-tục trên chòi
canh,
Và trong mọi đêm tôi được đặt tại vọng canh của tôi.
9"Bây giờ, kìa một toán kỵ mã đến, các kẻ cỡi ngựa
đi từng cặp."
Và người ta trả lời và nói: "Ngã, Ba-by-lôn bị ngã;
Và mọi hình-tượng của các thần của nó bị đập vỡ
trên đất."
10Ôi dân bị đạp, và bị nạn của ta trên sân đạp lúa!
Điều ta đã nghe từ Đức GIA-VÊ vạn-quân,
Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên, ta đã cho ngươi biết
rồi.
Lời sấm truyền về Ê-đôm và A-rạp (21.11-21.17)
11Lời sấm truyền về Ê-đôm(2).
Có người cứ gọi ta từ Sê-i-rơ:
"Hỡi người canh, đêm nay mấy giờ vậy?
Hỡi người canh, đêm nay mấy giờ vậy?

One keeps calling to me from Seir,
"Watchman, what is the time of the night?
Watchman, what is the time of the night?"

1
2

hay: trong miền phương nam
Thánh-Kinh Hê-bơ-rơ: 1746( הּומּו ּדdoo-maw'): Đưu-ma

Ê-sai 21.12-22.10

Isaiah 21.12-22.10

12Người canh nói:

12The watchman says,

"Buổi sáng đến, nhưng đêm cũng đến.
Nếu ngươi muốn hỏi, hãy hỏi đi;
Hãy trở lại một lần nữa."

"Morning comes but also night.
If you would inquire, inquire;
Come back again."

13Lời sấm truyền về A-rạp.

Trong các lùm cây của A-rạp, các ngươi phải nghỉ
đêm,
Các đoàn lữ-hành những người Đê-đan ôi.
14Hãy đem nước cho những kẻ khát,
Cư-dân xứ Thê-ma ơi,
Hãy đón người lánh nạn với bánh.
15Vì họ đã trốn khỏi gươm đao,
Khỏi gươm tuốt ra, khỏi cung giương ra,
Và khỏi áp lực của chiến-trận.
16Vì Chúa đã phán cùng tôi như vầy: "Trong một năm,

như một kẻ làm mướn đếm nó, tất cả sự huy-hoàng của
Kê-đa sẽ kết-thúc; 17và số cung thủ, là các người phi
thường trong các con trai Kê-đa, còn lại sẽ là ít; vì GIAVÊ Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên đã phán."

13The oracle about Arab.

In the thickets of Arab you must spend the night,
O caravans of the Dedan.
14Bring water for the thirsty,
O inhabitants of the land of Tema,
Meet the fugitive with bread.
15For they have fled from the swords,
From the drawn sword, and from the bent bow,
And from the press of battle.
16For thus the Lord said to me, "In a year, as a hired

man would count it, all the splendor of Kedar will
terminate; 17and the remainder of the number of
bowmen, the mighty men of the sons of Kedar, will be
few; for YHWH God of Yis-raw-ale has spoken”.

Thung-lũng của khải-tượng (22.1-22.25)

The valley of vision (22.1-22.25)

22 1Lời sấm truyền về thung-lũng của khải-tượng.

22 1The oracle concerning the valley of vision.

Vì chuyện gì mà hết thảy các ngươi đều đã trèo lên
các nóc nhà?
2Ngươi, là các kẻ ồn ào,
Ngươi, là thị-trấn huyên-náo, ngươi là thành hânhoan;
Các kẻ bị giết của ngươi đã chẳng bị giết bằng gươm,
Họ cũng đã chẳng chết trong chiến-trận.
3Tất cả các kẻ cai-trị của ngươi đã cùng nhau chạy
trốn,
Và đã bị bắt không có cây cung;
Tất cả các ngươi đã bị tìm gặp đều đã bị bắt tù hết,
Dẫu chúng đã chạy đi xa.
4Bởi vậy ta nói: "Hãy xoay mắt của ngươi khỏi ta,
Hãy để ta khóc một cách cay-đắng,
Đừng cố an-ủi ta về sự hủy-diệt con gái của dân ta."
5Vì Chúa GIA-VÊ vạn-quân có một ngày của sự
hoảng loạn, sự khuất phục, và hỗn loạn
Trong thung-lũng của khải-tượng,
Khi các tường-thành sụp-đổ
Và có tiếng kêu đến núi.
6Và Ê-lam đeo bao đựng tên
Với các chiến xa, bộ-binh, và kỵ-binh;
Và Ki-rơ đã để trần cái thuẫn.
7Lúc đó các thung-lũng đẹp nhất đều đầy các chiến
xa,
Và kỵ-binh đã chiếm các vị-trí cố-định nơi cổng.
8Và Ngài đã cất đi sự phòng-thủ của Giu-đa.
Trong ngày đó các ngươi đã phụ-thuộc vào khí-giới
của ngôi nhà trong rừng,
9Và các ngươi đã thấy có nhiều lỗ thủng
Trong vách thành Đa-vít;
Và các ngươi chứa nước của cái ao dưới.
10Đoạn các ngươi đã đếm nhà trong Giê-ru-sa-lem,
Và các ngươi phá đổ các ngôi nhà để củng-cố vách
thành

What is the matter with you now, that you have all
gone up to the housetops?
2You who were full of noise,
You boisterous town, you exultant city;
Your slain were not slain with the sword,
Nor did they die in battle.
3All your rulers have fled together,
And have been captured without the bow;
All of you who were found were taken captive
together,
Though they had fled far away.
4Therefore I say, "Turn your eyes away from me,
Let me weep bitterly,
Do not try to comfort me concerning the destruction
of the daughter of my people."
5For the Lord YHWH of hosts has a day of panic,
subjugation, and confusion
In the valley of vision,
A breaking down of walls
And a crying to the mountain.
6And Elam took up the quiver
With the chariots, infantry, and horsemen;
And Kir uncovered the shield.
7Then your choicest valleys were full of chariots,
And the horsemen took up fixed positions at the gate.
8He removed the defense of Judah.

In that day you depended on the weapons of the
house of the forest,
9And you saw that the breaches
In the wall of the city of David were many;
And you collected the waters of the lower pool.
10Then you counted the houses of Jerusalem,
And you tore down houses to fortify the wall.

Isaiah 22.11-22.24
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11And you made a reservoir between the two walls

11Và các ngươi đã làm một cái hồ chứa ở giữa hai

For the waters of the old pool.
But you did not depend on Him who made it,
Nor did you take into consideration Him who
planned it long ago.
12Therefore in that day the Lord YHWH of hosts,
called you to weeping, to wailing,
To shaving the head, and to wearing sackcloth.
13Instead, there is gaiety and gladness,
Killing of cattle and slaughtering of sheep
Eating of meat and drinking of wine:
"Let us eat and drink, for tomorrow we may die."
14But YHWH of hosts revealed Himself in my ears,
"Surely this iniquity shall not be forgiven you
Until you die," says the Lord YHWH of hosts.

vách-thành
Thế cho nước của cái ao cũ.
Nhưng các ngươi đã chẳng trông cậy vào Đấng đã
làm nên nó,
Các ngươi cũng đã chẳng lưu-tâm đến Đấng đã trù
hoạch nó cách đây đã lâu.
12Bởi vậy, trong ngày đó, Chúa GIA-VÊ vạn-quân,
kêu gọi các ngươi khóc-lóc, than-khóc,
Cạo đầu, và quấn vải gai.
13Nhưng thay vì vậy, lại có sự hớn-hở và vui-vẻ,
Giết bò và làm thịt chiên
Ăn thịt và uống rượu nho:
"Chúng ta hãy ăn và uống, vì ngày mai chúng ta có
thể chết."
14Nhưng Đức GIA-VÊ vạn-quân đã bày tỏ chính
Ngài trong tai ta:
"Chắc-chắn tội này không được tha cho các ngươi
Đến khi các ngươi chết," Chúa GIA-VÊ vạn-quân
phán.

15Thus says the Lord YHWH of hosts,

"Come, go to this steward,
To Shebna, who is in charge of the royal household,
16'What right do you have here,
And whom do you have here,
That you have hewn a tomb for yourself here,
You who hew a tomb on the height,
You who carve a resting place for yourself in the
rock?
17Behold, YHWH is about to hurl you headlong, O
man.
And He is about to grasp you firmly,
18And roll you tightly like a ball,
To be cast into a vast country;
There you will die.
And there your splendid chariots will be,
You shame of your master's house.'
19And I will depose you from your office,
And I will pull you down from your station.
20Then it will come about in that day,
That I will summon My servant Eliakim
the son of Hilkiah
21And I will clothe him with your tunic,
And tie your sash securely about him,
I will entrust him with your authority,
And he will become a father to the inhabitants of
Jerusalem and to the house of Judah.
22Then I will set the key of the house of David on his
shoulder,
When he opens no one will shut,
When he shuts no one will open.
23And I will drive him like a peg in a firm place,
And he will become a throne of glory to his father's
house.
24So they will hang on him all the glory of his father's

house, offspring and issue, all the least of vessels, from
bowls to all the jars.

15Chúa GIA-VÊ vạn-quân phán như vầy:

"Hãy đến, hãy đi đến vị quản-gia này,
Đến Sép-na, người có trách-nhiệm coi hoàng-gia,
rằng:
16'Quyền gì ngươi có ở đây,
Và ai ngươi có ở đây,
Để ngươi đã đục một cái mộ cho chính ngươi ở đây,
Ngươi, đục một cái mộ nơi cao,
Ngươi đục một chỗ yên-nghỉ cho ngươi ở trong tảng
đá?
17Này, Đức GIA-VÊ sắp quăng ngươi đầu xuống
trước, người ôi.
Và Ngài sắp túm chặt ngươi,
18Và cuộn chặt ngươi như một trái banh,
Để bị ném vào một xứ rộng mênh-mông;
Ở đó ngươi sẽ chết.
Và ở đó sẽ có các chiến xa huy hoàng của ngươi,
Ngươi, mối nhục của nhà chủ của ngươi.'
19Và Ta sẽ cách chức ngươi,
Và Ta sẽ kéo ngươi xuống khỏi địa-vị ngươi.
20Thế thì sẽ xảy ra trong ngày đó,
Ta sẽ gọi tôi-tớ Ê-li-a-kim của Ta đến, con trai của
Hinh-kia
21Và Ta sẽ mặc cho nó áo dài của ngươi,
Và sẽ cột cái đai của ngươi chắc-chắn quanh nó.
Ta sẽ trao cho nó quyền bính của ngươi,
Và nó sẽ trở thành một người cha đối với cư-dân
Giê-ru-sa-lem và đối với nhà của Giu-đa.
22Đoạn Ta sẽ đặt chìa-khóa của nhà Đa-vít trên vai
nó,
Khi nó mở, không một ai sẽ đóng,
Khi nó đóng, không một ai sẽ mở.
23Ta sẽ đóng nó vào một chỗ vững-chắc như một cái
cọc,
Và nó sẽ trở nên một cái ngôi vinh-quang cho nhà
cha của nó.
24Thế là họ sẽ treo trên nó tất cả vinh-quang của nhà
cha nó, dòng-dõi và kết-quả, tất cả mọi cái nhỏ nhất các
đồ-đựng, từ những cái chén đến tất cả những cái ve.

Ê-sai 22.25-23.14
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25Trong ngày đó, Đức GIA-VÊ vạn-quân phán, "cái

25In that day," declares YHWH of hosts, "the peg

cọc được đóng vào một chỗ vững-chắc sẽ lỏng; thậmchí nó sẽ bị gãy và rớt ra, và gánh-nặng treo trên nó sẽ
bị cắt đứt, vì Đức GIA-VÊ đã phán."

driven in a firm place will give way; it will even break
off and fall, and the load hanging on it will be cut off,
for YHWH has spoken."

Sự suy-sụp của Ty-rơ (23.1-23.18)
23 1Lời sấm truyền về Ty-rơ.
Than-khóc đi, ôi các tàu Ta-rê-si,
Vì Ty-rơ bị hủy-diệt, chẳng có nhà hay ngõ vào;
Nó được phúc-trình cho họ biết từ xứ Kít-tim.
2Hãy nín-lặng, hỡi các ngươi, những cư-dân của
vùng duyên hải,
Các ngươi, những lái buôn Si-đôn;
Những sứ-giả các ngươi đã vượt biển
3Và đã ở trên nhiều vùng nước.
Hạt thóc của sông Ni-lơ, mùa gặt của sông ấy đã là
thu-nhập của nó;
Và nó đã là thị-trường của các quốc-gia.
4Hãy hổ thẹn, Si-đôn ôi;
Vì biển nói, đồn lũy của biển, rằng:
"Ta đã chẳng ở cữ cũng đã chẳng đẻ con,
Ta đã chẳng nuôi-dưỡng các trai trẻ, cũng chẳng nuôi
các gái đồng trinh."
5Khi phúc-trình tới Ê-díp-tô,
Họ sẽ đau đớn khi nghe báo cáo về Ty-rơ.
6Hãy dời qua Ta-rê-si;
Hãy than khóc, ôi cư dân của vùng duyên hải.
7Đây có phải là thành hoan hỉ của các ngươi,
Có gốc gác từ thời thượng-cổ,
Có các bàn chân đã từng mang nó đi trọ ở xa?
8Ai đã mưu toan điều nầy chống lại Ty-rơ, cái thành
ban cho các vương-miện,
Có những lái buôn đã là các ông hoàng, có các
thương gia là những kẻ được kính-trọng của trái-đất?
9Đức GIA-VÊ vạn-quân đã trù tính sự ấy để làm ôuế sự kiêu-hãnh về mọi sắc đẹp,
Để khinh-thường mọi kẻ được kính-trọng của tráiđất.
10Hãy vượt qua đất ngươi như qua sông Ni-lơ, ôi con
gái Ta-rê-si,
Không có sự kiềm-chế nào nữa.
11Ngài đã giơ bàn tay Ngài ra trên biển,
Ngài đã làm cho các vương-quốc run rẩy;
Đức GIA-VÊ đã ra lệnh về Ca-na-an để phá-huỷ các
đồn-lũy của nó.
12Và Ngài đã phán: "Ngươi sẽ không còn hớn-hở
nữa, Ôi con gái đồng-trinh bị chà nát của Si-đôn.
Hãy chỗi dậy, hãy vượt qua Kít-tim; ngay cả ở đó
ngươi sẽ không tìm được sự nghỉ-ngơi."

The fall of Tyre (23.1-23.18)
23 1The oracle concerning Tyre.
Wail, O ships of Tarshish
For Tyre is destroyed, without house or entering;
It is reported to them from the land of Kittim.

13Này, đất của dân Canh-đê—dân này đã chưa có; A-

13Behold the land of the Chaldeans—this is the people

si-ri đã định đất ấy cho những thú-vật sa-mạc—chúng
đã dựng các tháp vây-hãm của chúng, chúng tước-lột
những cung-điện của nó, chúng đã làm nó thành một
cảnh đổ-nát.
14Hãy than-khóc, hỡi các tàu Ta-rê-si,

Vì đồn-lũy các ngươi bị hủy-diệt rồi.

2Be silent, you inhabitants of the coastlands,

You merchants of Sidon
Your messengers crossed the sea
3And were on many waters.
The grain of the Nile, the harvest of the River was
her revenue;
And she was the market of nations.
4Be ashamed, O Sidon;
For the sea speaks, the stronghold of the sea, saying,
"I have neither travailed nor given birth,
I have neither brought up young men nor reared
virgins."
5When the report reaches Egypt,
They will be in anguish at the report of Tyre.
6Pass over to Tarshish;
Wail, O inhabitants of the coastland.
7Is this your jubilant city,
Whose origin is from antiquity,
Whose feet used to carry her sojourn afar off ?
8Who has planned this against Tyre, the bestower of

crowns,
Whose merchants were princes, whose traders were
the honored of the earth?
9YHWH of hosts has planned it to defile the pride of
all beauty,
To despise all the honored of the earth.
10Pass over your land like the Nile, O daughter of
Tarshish,
There is no more restraint.
11He has stretched His hand out over the sea,
He has made the kingdoms tremble;
YHWH has given a command concerning Canaan to
demolish its strongholds,
12And He said, "You shall exult no more,

O crushed virgin daughter of Sidon.
Arise, pass over to Kittim; even there you will find
no rest. "
which was not; Assyria appointed it for desert
creatures—they erected their siege towers, they stripped
its palaces, they made it a ruin.
14Wail, O ships of Tarshish,

For your stronghold is destroyed.
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15Now it will come about in that day that Tyre will be

15Bấy giờ sẽ xảy ra trong ngày đó, Ty-rơ sẽ bị quên đi

forgotten for seventy years like the days of one king. At
the end of seventy years it will happen to Tyre as in the
song of the harlot:

trong 70 năm như các ngày của một đời vua. Vào cuối
70 năm sẽ xảy ra cho Ty-rơ như trong bài ca của gái
điếm:

16Take your harp, walk about the city,

16Hãy lấy hạc cầm, dạo chơi thành-thị,

O forgotten harlot;
Pluck the strings skillfully, sing many songs,
That you may be remembered.

Ôi cô gái điếm bị bỏ quên;
Móc các dây một cách tài tình đi, hát nhiều bài ca đi,
Để ngươi được nhớ đến.

17And it will come about at the end of seventy years

17Và sẽ xảy ra vào cuối 70 năm Đức GIA-VÊ sẽ viếng

that YHWH will visit Tyre. Then she will go back to
her harlot's wages, and will play the harlot with all the
kingdoms on the face of the earth. 18And her gain and
her harlot's wages will be set apart to YHWH; it will
not be stored up or hoarded, but her gain will become
sufficient food and choice attire for those who dwell in
the presence of YHWH.

Ty-rơ. Lúc ấy nó sẽ trở lại các tiền-công gái điếm của
nó, và sẽ chơi trò gái điếm với tất cả các vương-quốc
trên mặt trái đất. 18Và lợi-lộc của nó cùng các tiền-công
gái điếm của nó sẽ được để riêng ra cho Đức GIA-VÊ;
nó sẽ không được để-dành hay tích-trữ, nhưng lợi-lộc
của nó sẽ trở thành thực-phẩm đủ dùng và quần-áo
bảnh cho những kẻ ở trong sự hiện-diện của Đức GIAVÊ.

3. God's pupose in judgment (24.1-27.13)

3. Mục-đích của Đức Chúa TRỜI trong phán-xét
(24.1-27.13)

Judgment on the earth (24.1-24.23)

Phán-xét trên trái đất (24.1-24.23)

24 1Behold, YHWH lays the earth waste, devastates

24 1Này, Đức GIA-VÊ bỏ phế trái đất, tàn-phá nó, làm

it, distorts its surface, and scatters its inhabitants. 2And
the people will be like the priest, the servant like his
master, the maid like her mistress, the buyer like the
seller, the lender like the borrower, the creditor like the
debtor. 3The earth will be completely laid waste and
completely despoiled, for YHWH has spoken this word.
4The earth mourns and withers, the world fades and
withers, the exalted of the people of the earth fade
away. 5The earth is also polluted under its inhabitants,
for they transgressed laws, violated statutes, broke the
everlasting covenant. 6Therefore, a curse devours the
earth, and those who live in it are held guilty.
Therefore, the inhabitants of the earth are burned, and
few men are left.
7The new wine mourns,

The vine decays,
All the merry-hearted sigh.
8The gaiety of tambourines ceases,
The noise of revelers stops,
The gaiety of the harp ceases.
9They do not drink wine with song;
Strong drink is bitter to those who drink it
10The city of chaos is broken down;
Every house is shut up so that none may enter.
11There is an outcry in the streets concerning the
wine;
All joy turns to gloom.
The gaiety of the earth is banished.
12Desolalion is left in the city,
And the gate is battered to ruins.
13For thus it will be in the midst of the earth among
the peoples,
As the shaking of an olive tree,
As the gleanings when the grape harvest is over.

mặt của nó méo mó, và phân tán cư-dân của nó. 2Và
dân-chúng sẽ như thầy tế-lễ, đầy-tớ trai như ông chủ
của hắn, đầy-tớ gái như bà chủ của ả, người mua như kẻ
bán, người cho mượn như kẻ mượn, chủ nợ như con nợ.
3Trái đất sẽ bị bỏ phế hoàn-toàn và bị cướp bóc hoàntoàn, vì Đức GIA-VÊ đã phán lời nầy. 4Trái đất thươngtiếc và tàn-úa, thế-giới mờ dần và tàn-úa, những kẻ
được tán-dương trong dân-chúng của trái đất lịm dần.
5Trái đất cũng bị ô-nhiễm vì cư-dân của nó, vì họ đã
phạm các luật-pháp, đã vi-phạm các quy-chế, hủy-bỏ
cái giao-ước đời đời ấy. 6Bởi vậy, một lời rủa sả nuốt
trái đất, và những kẻ sống trên nó bị buộc tội. Bởi vậy,
cư-dân của trái đất bị đốt cháy, và một ít người còn lại.
7Rượu nho mới khóc-than,

Gốc nho thối-rữa,
Mọi kẻ trong lòng vui tươi đều thở dài.
8Sự vui nhộn của các trống cơm ngừng lại,
Tiếng ồn của những tay ăn chơi ngưng,
Sự hân-hoan của hạc cầm ngừng lại.
9Họ chẳng uống rượu nho với bài ca;
Rượu mạnh thì đắng cho những kẻ uống nó.
10Thành-phố hỗn-loạn bị sụp-đổ;
Mọi nhà đều bị đóng lại để không ai được vào.
11Có sự la-hét trong các đường-phố về rượu nho;
Mọi vui-vẻ đều trở nên u-buồn.
Sự hân-hoan của trái đất bị xua-đuổi.
12Sự tàn-phá còn để lại trong thành,
Và cái cổng-thành bị đập-vỡ tới đổ-nát.
13Vì sẽ xảy ra như vậy ở giữa trái đất giữa các dântộc,
Như việc rung cây ô-li-ve,
Như đi mót nho khi mùa thu hoạch qua rồi.

Ê-sai 24.14-25.3

Isaiah 24.14-25.3

14Họ cất tiếng của họ lên, họ reo-hò vì vui-vẻ.

14They raise their voices, they shout for joy.

Họ thét từ biển về sự oai-nghiêm của Đức GIA-VÊ.
15Bởi vậy, hãy tôn vinh Đức GIA-VÊ trong vùng có
ánh-sáng,
Danh của Đức GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI của Y-sơra-ên
Trong các vùng ven biển.
16Từ các đầu-cùng trái đất, chúng ta nghe các bài ca:
"Vinh-quang thay Đấng Công-chính,"
Nhưng tôi nói: "Lãng-phí cho tôi! Lãng-phí cho tôi!
Than-ôi cho tôi!
Các kẻ gian-dối đối-xử gian-dối,
Và kẻ gian-dối đối-xử rất gian-dối."
17Kinh-hãi và hố và bẫy
Ở trên ngươi, ôi cư-dân của trái đất.
18Rồi sẽ là, kẻ chạy trốn âm-thanh kinh-hãi sẽ sa vào
trong hố,
Và kẻ leo ra khỏi hố ấy sẽ bị mắc vào bẫy;
Vì các cửa sổ từ nơi cao đều mở, và các nền trái đất
đều rúng-động.
19Trái đất bị bẻ thành từng mãnh,
Trái đất bị chẻ dọc,
Trái đất bị lắc dữ-dội.
20Trái đất lảo-đảo tới lui như một kẻ say rượu,
Và nó lung-lay như một cái chòi,
Vì sự vi-phạm của nó nặng trĩu trên nó,
Và nó sẽ ngã, không bao giờ chỗi dậy nữa.
21Vì vậy sẽ xảy ra trong ngày đó:
Đức GIA-VÊ sẽ trừng phạt vạn-quân của trời, nơi
cao,
Và các vua của đất, trên đất.
22Và chúng sẽ cùng nhau nhóm lại,
Như các tù-nhân trong ngục tối,
Và sẽ bị nhốt trong tù;
Và sau nhiều ngày họ sẽ bị trừng phạt.
23Rồi mặt trăng sẽ bị xấu hổ và mặt trời sẽ bị hổthẹn,
Vì Đức GIA-VÊ vạn-quân sẽ trị-vì trên Núi Si-ôn và
tại Giê-ru-sa-lem,
Và vinh-quang của Ngài sẽ ở trước mặt các trưởnglão của Ngài.

They cry out from the sea concerning the majesty of
YHWH.
15Therefore glorify YHWH in the region of light,
The name of YHWH, the God of Israel
In the coastlands of the sea.
16From the ends of the earth, we hear songs,
"Glory to the Righteous One,"
But I say, "Wasting to me! Wasting to me! Alas to
me!
The treacherous deal treacherously,
And the treacherous deal very treacherously."
17Terror and pit and snare
Are upon you, O inhabitant of the earth.
18Then it will be that he who flees the sound of terror
will fall into the pit,
And he who climbs out of the pit will be caught in
the snare;
For the windows from the height are opened, and the
foundations of the earth shake.
19The earth is broken asunder,
The earth is split through,
The earth is shaken violently.
20The earth reels to and fro like a drunkard,
And it totters like a shack,
For its transgression is heavy upon it,
And it will fall, never to rise again.
21So it will happen in that day,
That YHWH will punish the host of heaven, on
high,
And the kings of the earth, on earth.
22And they will be gathered together,
Like prisoners in the dungeon,
And will be confined in prison;
And after many days they will be punished.
23Then the moon will be abashed and the sun
ashamed,
For YHWH of hosts will reign on Mount Zion and in
Jerusalem,
And His glory will be before His elders.

Bài hát để ca-tụng ân-huệ của Đức Chúa TRỜI (25.125.12)

Song of praise for God's favor (25.1-25.12)

25 1Đức GIA-VÊ ôi, Chúa là Đức Chúa TRỜI của

25 1O YHWH, Thou art my God;

con;
Con sẽ tán-tụng Chúa, con sẽ cảm-tạ danh của Chúa;
Vì Chúa đã làm các điều kỳ-diệu,
Các kế-hoạch được lập từ lâu, với sự thành-tín hoàntoàn.
2Vì Chúa đã khiến một thành thành một đống,
Một thành kiên-cố thành một đống đổ-nát;
Một lâu-đài của các kẻ lạ chẳng còn là một thành nữa,
Nó sẽ chẳng bao giờ được xây lại.
3Bởi vậy một dân cường-thạnh sẽ tôn vinh Chúa;
Các thành của những nước tàn bạo sẽ tôn-sùng Chúa.

I will exalt Thee, I will give thanks to Thy name;
For Thou hast worked wonders,
Plans formed long ago, with perfect faithfulness.
2For Thou hash made a city into a heap,
A fortified city into a ruin;
A palace of strangers is a city no more,
It will never be rebuilt.
3Therefore a strong people will glorify Thee;
Cities of ruthless nations will revere Thee.

Isaiah 25.4-26.6

Ê-sai 25.4-26.6

4For Thou hast been a defense for the helpless,

4Vì lâu nay Chúa là sự bảo-vệ cho kẻ bơ vơ,

A defense for the needy in his distress,
A refuge from the storm, a shade from the heat;
For the breath of the ruthless
Is like a rain storm against a wall.
5Like heat in drought, Thou dost subdue the uproar
of aliens;
Like heat by the shadow of a cloud, the song of the
ruthless is humbled.
6And YHWH of hosts will prepare a feast of fat
things for all peoples on this mountain;
A banquet of aged wine, fat pieces with marrow,
And refined, aged wine.
7And on this mountain He will swallow up the
covering which is over all peoples,
Even the veil which is stretched over all nations.
8He will swallow up death for all time.
And the Lord YHWH will wipe tears away from all
faces,
And He will remove the reproach of His people from
all the earth;
For YHWH has spoken.
9And it will be said in that day,
"Behold, this is our God for whom we have waited
that He might save us.
This is YHWH for whom we have waited;
Let us rejoice and be glad in His salvation."
10For the hand of YHWH will rest on this mountain,
And Moab will be trodden down in his place
As straw is trodden down in the water of a manure
pile.
11And he will spread out his hands in the middle of it
As a swimmer spreads out his hands to swim,
But YHWH will lay low his pride together with the
trickery of his hands.
12And the unassailable fortifications of your walls
He will bring down,
Lay low, and cast to the ground, even to the dust.

Sự bảo-vệ cho kẻ túng thiếu trong sự khốn-khổ của nó,
Một chỗ trú khỏi cơn bão, bóng mát tránh sức nóng;
Vì hơi thở kẻ tàn-nhẫn
Như bão đập vào vách.
5Như khí nóng trong cơn hạn-hán, Chúa làm dịu sự
ồn-ào của các người lạ;
Như khí nóng bên cạnh bóng mây, bài hát của kẻ tàn
bạo bị hạ nhục.
6Và Đức GIA-VÊ vạn-quân sẽ chuẩn-bị một ngày hội
có vật béo bổ cho mọi dân-tộc trên núi nầy;
Một buổi tiệc có rượu nho ủ lâu, các miếng béo có tủy,
Và rượu nho hảo hạng, rượu ủ lâu.
7Và trên núi nầy Ngài sẽ nuốt hết lớp che-phủ ở trên
tất cả các dân-tộc,
Cả cái màn được giăng ra trên mọi quốc-gia.
8Ngài sẽ nuốt đi sự chết mãi mãi.
Và Chúa GIA-VÊ sẽ lau nước mắt khỏi mọi khuôn
mặt,
Và Ngài sẽ cất đi sự sỉ nhục của dân Ngài khỏi toàn
trái đất;
Vì Đức GIA-VÊ đã phán.
9Và sẽ được nói trong ngày đó:
"Này, đây là Đức Chúa TRỜI của chúng ta mà chúng
ta đã trông đợi Ngài cứu chúng ta.
Đây là Đức GIA-VÊ mà chúng ta đã trông đợi;
Chúng ta hãy mừng-rỡ và vui-vẻ trong sự cứu-rỗi của
Ngài."
10Vì bàn tay Đức GIA-VÊ sẽ đặt trên núi nầy,
Mô-áp sẽ bị giày đạp tại chỗ của nó
Như rơm bị giày đạp trong nước của một đống phân.
11Và hắn sẽ dang các tay của hắn ra ở chính giữa nó
Như một người bơi-lội dang tay ra để bơi,
Nhưng Đức GIA-VÊ sẽ hạ sự kiêu-ngạo của hắn cùng
với sự lừa-gạt của các bàn tay hắn.
12Và Ngài sẽ đánh đổ các công-sự bất khả xâm của
các thành-trì của ngươi,
Hạ thấp, ném tới mặt đất, ngay cả tới đất bụi.

Song of praise for God's favor (26.1-26.21)

Bài hát ca-tụng ân-huệ của Đức Chúa TRỜI (26.126.21)

26 1In that day this song will be sung in the land of

26 1Trong ngày đó, bài ca nầy sẽ được hát trong xứ

Judah:
"We have a strong city;
He sets up walls and ramparts for security.
2"Open the gates, that the righteous nation may
enter,
The one that keeps faithfulness.
3"The steadfast of mind Thou wilt keep in perfect
peace,
Because he trusts in Thee.
4"Trust in YHWH forever,
For in GOD YHWH, we have an everlasting Rock.
5"For He has brought low those who dwell on high,
the unassailable city;
He lays it low, He lays it low to the ground, He casts
it to the dust.
6"The foot will trample it,
The feet of the afflicted, the steps of the helpless."

Giu-đa:
"Chúng ta có một thành vững-mạnh;
Ngài dựng các vách và các đồn-lũy để an-ninh.
2"Hãy mở các cổng, để dân-tộc công-chính ấy được
vào,
Dân-tộc mà vẫn giữ trung-tín.
3"Người kiên-định về tâm-trí Chúa sẽ gìn-giữ trong
sự bình-an trọn-vẹn,
Bởi vì người tin ở Chúa.
4"Hãy tin ở Đức GIA-VÊ mãi mãi,
Vì trong Đức Chúa TRỜI GIA-VÊ, chúng ta có
Vầng-đá đời đời.
5"Vì Ngài đã đem những kẻ ở nơi cao xuống thấp,
thành bất khả xâm;
Ngài hạ nó thấp, Ngài hạ nó xuống thấp tới mặt đất,
Ngài ném nó tới bụi đất.
6"Bàn chân sẽ giẵm-đạp nó,
Các bàn chân của kẻ bị nạn, bước đi của kẻ bơ vơ."

Ê-sai 26.7-26.20
7Đường-lối người công-chính trôi chảy;

Ôi Đấng Ngay-thẳng, xin san bằng nẻo của kẻ côngchính.
8Quả thật, trong khi theo đường-lối của các phán-xét
của Chúa, Đức GIA-VÊ ôi,
Chúng con đã háo-hức trông-đợi Chúa
Danh của Chúa, ngay cả ký-ức về Chúa, là sự ao-ước
của hồn chúng con.
9Vào ban đêm, với hồn con, con mong mỏi Chúa,
Quả thật, với linh con ở bên trong con, con tích-cực
tìm-kiếm Chúa;
Vì khi trái đất có các phán-xét của Chúa,
Thì cư-dân của thế-giới học sự công-chính.
10Dẫu kẻ độc-ác được tỏ ra ân-huệ,
Hắn cũng không học được sự công-chính;
Hắn đối-xử bất-công trong xứ có sự ngay-thẳng,
Và không nhận biết sự uy-nghiêm của Đức GIA-VÊ.
11Đức GIA-VÊ ôi, bàn tay của Chúa được giơ lên,
tuy nhiên họ không thấy nó.
Họ thấy lòng sốt-sắng của Chúa cho dân và họ bị
làm xấu-hổ;
Quả thật, lửa sẽ thiêu-đốt các kẻ thù của Chúa.
12Đức GIA-VÊ ôi, Chúa sẽ thiết-lập sự bình-an cho
chúng con,
Vì Chúa đã làm cho chúng con mọi công-việc của
chúng con.
13Ôi GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng con, có
những ông chủ khác ngoài Chúa đã cai-trị chúng con;
Nhưng qua một mình Chúa chúng con thừa-nhận
danh Chúa.
14Những kẻ chết sẽ chẳng sống, các linh đã ra đi sẽ
không chỗi dậy;
Bởi vậy Chúa đã phạt và đã hủy-diệt chúng,
Và Chúa đã xoá mất mọi ký ức về chúng.
15Chúa đã gia-tăng dân-tộc ấy, Đức GIA-VÊ ôi,
Chúa đã gia-tăng dân-tộc ấy, Chúa được vinh-quang;
Chúa đã nối dài tất cả các biên-giới của xứ ấy.
16Ôi Đức GIA-VÊ, họ đã tìm-kiếm Chúa trong cảnh
khốn-cùng;
Họ đã có thể chỉ thì-thầm một lời cầu-nguyện.
Sự sửa phạt của Chúa ở trên họ.
17Như người đàn-bà có thai gần đẻ,
Bà quằn-quại kêu la trong những cơn đau đẻ của bà,
Chúng con đã là như vậy trước mặt Chúa, Đức GIAVÊ ôi.
18Chúng con đã có thai, chúng con đã quằn-quại,
Chúng con đã đẻ, dường như vậy, chỉ đẻ gió.
Chúng con đã không thể hoàn thành sự giải-phóng
cho trái đất
Cư-dân của thế-giới cũng chẳng được sinh ra.
19Kẻ chết của Chúa sẽ sống;
Các xác chết của họ sẽ chỗi dậy.
Các ngươi, là kẻ nằm trong bụi-đất, thức-dậy và reo
hò vì niềm vui,
Vì giọt sương của ngươi như sương của hừng đông,
Và trái đất sẽ đẻ ra các linh đã ra đi.
20Hãy đến, hỡi dân ta, hãy vào phòng của mình,
Và hãy đóng các cửa của ngươi lại;
Hãy ẩn mình trong chốc-lát,
Cho đến khi cơn giận ấy kết-thúc.

Isaiah 26.7-26.20
7The way of the righteous is smooth;

O Upright One, make the path of the righteous level.
8Indeed, while following the way of Thy judgments,

O YHWH,
We have waited for Thee eagerly;
Thy name, even Thy memory, is the desire of our
souls.
9At night with my soul I long for Thee,
Indeed with my spirit within me I seeks Thee
diligently;
For when the earth has Thy judgments,
The inhabitants of the world learn righteousness.
10Though the wicked is shown favor,
He does not learn righteousness;
He deals unjustly in the land of uprightness,
And does not perceive the majesty of YHWH.
11O YHWH, Thy hand is lifted up yet they do not see
it.
They see Thy zeal for the people and are put to
shame;
Indeed, fire will devour Thine enemies.
12YHWH, Thou wilt establish peace for us,
Since Thou hast also performed for us all our works.
13O YHWH our God, other masters besides Thee
have ruled us;
But through Thee alone we confess Thy name.
14The dead will not live, the departed spirits will not
rise;
Therefore Thou hast punished and destroyed them,
And Thou hast wiped out all remembrance of them.
15Thou hast increased the nation, O YHWH
Thou hast increased the nation, Thou art glorified;
Thou hast extended all the borders of the land.
16O YHWH, they sought Thee in distress;
They could only whisper a prayer.
Your chastening was upon them.
17As the pregnant woman approaches the time to
give birth,
She writhes and cries out in her labor pains,
Thus were we before Thee, O YHWH.
18We were pregnant, we writhed in labor,
We gave birth, as it were, only to wind.
We could not accomplish deliverance for the earth
Nor were inhabitants of the world born.
19Your dead will live;
Their corpses will rise.
You who lie in the dust, awake and shout for joy,
For your dew is as the dew of the dawn,
And the earth vill give birth to the departed spirits.
20Come, my people, enter into your rooms,
And close your doors behind you;
Hide for a little moment,
Until indignation runs its course.

Isaiah 26.21-27.11

Ê-sai 26.21-27.11

21For behold, YHWH is about to come from His

21Vì này, Đức GIA-VÊ đi ra từ chỗ của Ngài

place
To punish the inhabitants of the earth for their
iniquity;
Anh the earth will reveal her bloodshed,
Anh will no longer cover her slain.

Để phạt cư-dân của trái đất vì sự độc-ác của họ;
Và trái đất sẽ tiết-lộ việc đổ máu của nó,
Và sẽ không che-đậy kẻ bị giết của nó nữa.

The deliverance of Israel (27.1-27.13)

Sự giải-phóng Y-sơ-ra-ên (27.1-27.13)

27

27 1Trong ngày đó, Đức GIA-VÊ sẽ phạt Lê-vi-a-than

1In that day YHWH will punish Leviathan the

fleeing serpent,
With His fierce and great and mighty sword,
Even Leviathan the twisted serpent;
And He will kill the dragon who lives in the sea.
2In that day,
"A vineyard of wine, sing of it!
3I, YHWH, am its keeper;
I water it every moment.
Lest anyone damage it,
I guard it night and day.
4I have no wrath.
Should someone give Me briars and thorns in battle,
Then I would step on them, I would burn them
completely.
5Or let him rely on My protection,
Let him make peace with Me,
Let him make peace with Me.''
6In the days to come Jacob will take root,
Israel will blossom and sprout;
And they will fill the face of the world with fruit.
7Like the striking of Him who has struck them, has
He struck them?
Or like the slaughter of His slain, have they been
slain?
8Thou didst contend with them by banishing them,
by driving them away.
With His fierce wind He has expelled them on the
day of the east wind.
9Therefore through this Jacob's iniquity will be
forgiven;
And this will be all the fruit of the removing of his
sin:
When he makes all the altar stones like pulverized
chalk stones;
When Asherim and incense altars will not stand.
10For the fortified city is isolated,
A homestead forlorn and forsaken like the desert;
There the calf will graze,
And there it will lie down and consume its branches.
11When its limbs are dry, they are broken off;
Women come and make a fire with them.
For they are not a people of discernment,
Therefore their Maker will not have compassion on
them,
And their Creator will not be gracious to them.

con rắn trốn-chạy ấy,
Với lưỡi gươm khủng-khiếp và lớn và mạnh của
Ngài,
Tức là Lê-vi-a-than con rắn xoắn;
Và Ngài sẽ giết con rồng ấy trong biển.
2Trong ngày đó,
"Một vườn nho sản xuất rượu, hãy hát về nó!
3Ta, GIA-VÊ, là Đấng giữ nó;
Ta tưới nó mọi lúc.
E kẻ nào đó gây thiệt-hại cho nó,
Ta giữ nó cả đêm lẫn ngày.
4Ta chẳng có một sự phẫn-nộ nào.
Nếu ai cho Ta những cây tầm-xuân và gai-góc trong
chiến trận,
Thì Ta sẽ giẵm lên chúng, Ta sẽ đốt chúng cháy
hoàn-toàn.
5Hoặc để nó nhờ-cậy sự bảo-vệ của Ta,
Hãy để nó làm hoà với Ta,
Hãy để nó làm hoà với Ta."
6Trong các ngày sắp đến, Gia-cốp sẽ đâm rễ,
Y-sơ-ra-ên sẽ đơm bông và nẩy mầm;
Và chúng sẽ làm đầy mặt thế-gian với hoa quả.
7Như cú đánh mà Ngài đã đánh chúng, Ngài đã đánh
họ chăng?
Hay như sự tàn-sát mà Ngài đã giết chúng, họ đã bị
giết chăng?
8Chúa đã tranh cạnh với họ bằng việc trục-xuất họ,
bằng việc đuổi họ đi.
Với cơn gió mãnh-liệt của Ngài, Ngài đã đuổi họ vào
ngày có gió phương đông.
9Bởi vậy, nhờ điều nầy, sự độc-ác của Gia-cốp sẽ
được tha-thứ;
Và đây sẽ là hết thảy thành-quả của việc xóa tội của
người:
Khi người làm tất cả đá bàn-thờ như đá vôi tán ra
bột;
Khi các tượng A-sê-ra và các bàn-thờ thắp hương sẽ
không đứng.
10Vì thành vững-chắc ấy bị cô-lập,
Trang trại hoang-vắng và bị bỏ rơi như sa mạc;
Ở đó, con bò tơ sẽ gặm cỏ,
Và ở đó nó sẽ nằm xuống và ăn các nhánh cây của
nó.
11Khi các nhánh của nó khô, chúng bị gãy;
Các bà đến và nhen lửa với chúng.
Vì họ không phải là một dân sáng-suốt,
Bởi vậy, Đấng Sáng-tạo của họ sẽ không khoan-dung
với họ.
Và Đấng Tạo-hóa của họ sẽ không độ lượng với họ.

Ê-sai 27.12-28.11

Isaiah 27.12-28.11

12Và sẽ xảy ra trong ngày đó, rằng Đức GIA-VÊ sẽ bắt

12And is will come about in that day, that YHWH will

đầu công việc đập lúa từ dòng nước chảy của sông Ơphơ-rát đến khe nước ấy của Ê-díp-tô; và các ngươi sẽ
được nhóm họp lại từng người một, những con trai của
Y-sơ-ra-ên ơi. 13Cũng sẽ xảy ra trong ngày đó, một kèn
trom-pét lớn sẽ được thổi lên; và những kẻ hư mất trong
xứ A-si-ri và những kẻ bị tản-lạc trong xứ Ê-díp-tô sẽ
đến và thờ-phượng Đức GIA-VÊ trên núi thánh tại Giêru-sa-lem.

start His threshing from the flowing stream of the
Euphrates to the brook of Egypt; and you will be
gathered up one by one, O sons of Israel. 13It will come
about also in that day that a great trumpet will be
blown; and those who were perishing in the land of
Assyria and who were scattered in the land of Egypt
will come and worship YHWH in the holy mountain at
Jerusalem.

4. Các hy-vọng thật và giả của Giê-ru-sa-lem (28.135.10)

4. Jerusalem’s true and false hopes (28.1-35.10)

Tiên-đoán về sự lưu-đày của Ép-ra-im (28.1-28.13)

Ephraim's captivity predicted (28.1-28.13)

28

28 1Woe to the proud crown of the drunkards of

1Khốn cho cái mão kiêu-ngạo của những kẻ say

rượu Ép-ra-im,
Và khốn cho nụ hoa đang tàn của vẻ đẹp rực-rỡ của
nó,
Ở tại đầu thung-lũng màu-mỡ
Của những kẻ bị rượu nho đánh bại!
2Này, Chúa có một đòn quyền-năng và phi-thường;
Như bão mưa đá, một trận bão hủy-diệt,
Như bão có nước mạnh tràn-ngập,
Ngài đã ném nó xuống trái đất với bàn tay của Ngài.
3Cái mão kiêu-ngạo của những kẻ say rượu Ép-ra-im
bị chà đạp dưới chân.
4Và nụ hoa đang tàn của vẻ đẹp rực-rỡ của nó,
Ở tại đầu thung-lũng màu-mỡ,
Sẽ như trái vả chín đầu-tiên trước khi mùa hạ vào;
Mà một người nhìn thấy,
Và ngay khi nó ở trong lòng bàn tay hắn,
Hắn nuốt nó.
5Trong ngày đó, Đức GIA-VÊ vạn-quân sẽ trở nên
một cái mão đẹp,
Và một vương-miện rực-rỡ đối với phần sót lại của
dân Ngài;
6Một linh công-lý cho kẻ ngồi nơi phán-xét,
Một sức-mạnh cho những kẻ đẩy lui cuộc tấn-công
ác liệt tại cổng.
7Và những kẻ nầy cũng loạng-choạng vì rượu nho và
lảo-đảo vì rượu mạnh;
Thầy tế-lễ và nhà tiên-tri đều loạng-choạng vì rượu
mạnh,
Họ bị rối-rắm bởi rượu nho, họ lảo-đảo vì rượu mạnh
Chúng loạng-choạng trong khi thấy các khải-tượng,
Chúng đi ngã nghiêng khi ra án.
8Vì tất cả các bàn đều đầy chất mửa ra dơ-dáy,
không có một chỗ nào sạch.
9"Cho ai nó sẽ dạy kiến-thức?
Và cho ai nó sẽ giải-thích sứ-điệp ấy?
Những kẻ vừa cai sữa à?
Những kẻ vừa mới nhả vú ra sao?
10Vì:
'Xa la-xa, xa la-xa, ka la-ka, ka la-ka, di-ê sam, di-êsam(1).'"
11Quả thật, Ngài sẽ phán với dân nầy
Qua các môi nói lắp và cái lưỡi xa lạ,

Nguyên ngữ: gồm các đơn-âm đứa con nít nhái tiếng để nhạobáng các lời tiên-tri của đấng tiên-tri
1

Ephraim,
And to the fading flower of its glorious beauty,
Which is at the head of the fertile valley
Of those who are smitten with wine!
2Behold, the Lord has a strong and mighty agent;
As a storm of hail, a tempest of destruction,
Like a storm of mighty overflowing waters,
He has cast it down to the earth with His hand.
3The proud crown of the drunkards of Ephraim is
trodden under foot.
4And the fading flower of its glorious beauty,
Which is at the head of the fertile valley,
Will be like the first-ripe fig prior to summer;
Which one sees,
And as soon as it is in his palm,
He swallows it.
5In that day YHWH of hosts will become a beautiful
crown,
And a glorious diadem to the remnant of His people;
6A spirit of justice for him who sits in judgment,
A strength to those who repel the onslaught at the
gate.
7And these also reel with wine and stagger from
strong drink;
The priest and the prophet reel with strong drink,
They are confused by wine, they stagger from strong
drink;
They reel while having visions,
They totter when rendering judgment.
8For all the tables are full of filthy vomit, without a
single clean place.
9"To whom would he teach knowledge?
And to whom would he interpret the message?
Those just weaned from milk?
Those just taken from the breast?
10For,
‘Sav lasav, sav lasav, Kav lakav, kav lakav, Ze'er
sham, ze'er sham.'"
11Indeed, He will speak to this people
Through stammering lips and a foreign tongue,

Isaiah 28.12-28.24

Ê-sai 28.12-28.24

12He who said to them, "Here is rest, give rest to the

12Ngài, Đấng đã nói với họ:"Đây là sự nghỉ-ngơi,

weary,"
And, "Here is repose," but they would not listen.
13So the word of YHWH to them will be,
"Sav lasav, sav lasav, Kav lakav, kav lakav, Ze'er
sham, ze'er sham,"
That they may go and stumble backward, be broken,
snared, and taken captive.

hãy ban sự nghỉ-ngơi cho kẻ mệt-mỏi,"
Và: "Đây là sự nghỉ-ngơi," song họ chẳng chịu nghe.
13Vì vậy lời của Đức GIA-VÊ cho chúng sẽ là:
"'Xa la-xa, xa la-xa, ka la-ka, ka la-ka, di-ê sam, di-ê
sam."
Để họ đi và vấp té ngược, bị đập tan, bị bẫy, và bị bắt
tù.

Judah is warned (28.14-28.29)
14Therefore, hear the word of YHWH, O scoffers,
Who rule this people who are in Jerusalem,
15Because you have said, "We have made a covenant
with death,
And with Sheol we have made a pact.
The overwhelming scourge will not reach us when it
passes by,
For we have made falsehood our refuge and we have
concealed ourselves with deception."
16Therefore thus says the Lord YHWH,
"Behold, I am laying in Zion a stone, a tested stone,
A costly cornerstone for the foundation, well-laid.
He whoever believes in it will not be in a hurry.
17And I will make justice the measuring line,
And righteousness the level;
Then hail shall sweep away the refuge of lies,
And the waters shall overflow the secret place.
18And your covenant with death shall be covered
over,
And your pact with Sheol shall not stand;
When the overwhelming scourge passes through,
Then you become its trampling place.
19”As often as it passes through, it will take you.
For morning after morning it will pass through,
anytime during the day or night.
And it will be only terror to understand the message."
20The bed is too short on which to stretch out,
And the blanket is too narrow to wrap oneself in.
21For YHWH will rise up as at Mount Perazim,
He will be stirred up as in the valley of Gibeon;
To do His task, His task is strange,
And to work His work, His work is alien.
22And now do not carry on as scoffers,
Lest your fetters be made stronger;
For I have heard from the Lord YHWH of hosts,
Of decisive destruction on all the earth.
23Give ear and hear my voice,
Listen and hear my words.
24Does the plowman plow all day to plant seed?
Does he continually to open and harrow the ground?
25Does he not level its surface,
And sow dill and scatter cummin,
And put wheat in rows,
Barley in its place, and rye within its area?

Giu-đa bị cảnh-cáo (28.14-28.29)
14Bởi vậy, hãy nghe lời của Đức GIA-VÊ, những kẻ
ngạo-báng ơi,
Những kẻ cai-trị dân nầy ở tại Giê-ru-sa-lem,
15Bởi vì các ngươi đã nói: "Chúng ta đã lập một
giao-ước với sự chết,
Với Âm-phủ chúng ta đã lập một khế-ước.
Tai-họa dồn dập sẽ chẳng chạm chúng ta khi nó đi
qua,
Vì chúng ta đã làm sự nói dối thành nơi ẩn-náu của
chúng ta và chúng ta đã tự che mình với sự lừa-dối."
16Bởi vậy Chúa GIA-VÊ phán như vầy:
"Này, Ta đang đặt tại Si-ôn một hòn đá, một hòn đá
đã được thử nghiệm,
Một đá góc mắc tiền được đặt vững-chắc cho cái nền.
Hễ ai tin sẽ không vội vã.
17Ta sẽ lấy sự công-bình làm dây đo,
Và sự công-chính làm thước thăng bằng;
Đoạn mưa đá sẽ quét sạch đi chỗ ẩn-náu của những
sự nói dối,
Và các dòng nước sẽ tràn-ngập chỗ bí-mật.
18"Và giao-ước của các ngươi với sự chết sẽ bị phủ
lên,
Và khế-ước của các ngươi với Âm-phủ sẽ không
đứng;
Khi tai-họa dồn dập đi qua,
Thì các ngươi trở nên chỗ để nó giẵm-đạp.
19Mỗi lần nó đi qua, nó sẽ bắt lấy các ngươi.
Vì từ buổi sáng này đến buổi sáng nọ, nó sẽ đi qua,
bất cứ lúc nào ngày hay đêm.
Và hiểu tín hiệu nầy sẽ chỉ là nỗi khiếp-sợ."
20Cái giường ấy quá ngắn để duỗi mình ra trên nó,
Và cái mền ấy quá nhỏ để quấn mình vào trong.
21Vì Đức GIA-VÊ sẽ chỗi dậy như tại Núi Phê-raxim,
Ngài sẽ được khuấy-động như tại thung-lũng Ga-baôn;
Để làm việc của Ngài, việc lạ thường của Ngài,
Và để làm công việc của Ngài, công việc lạ lùng của
Ngài.
22Và bây giờ đừng cứ làm các kẻ nhạo-báng,
E những gông-cùm các ngươi bị xiết mạnh hơn
chăng;
Vì ta đã nghe từ Chúa GIA-VÊ vạn-quân,
Về sự hủy-diệt dứt-khoát trên tất cả trái đất.
23Hãy ngóng tai và nghe tiếng của ta,
Hãy lắng nghe và nghe các lời của ta.
24Há người cày cày trọn ngày để gieo hạt sao?
Há người cứ tiếp-tục vỡ đất và bừa đất hay sao?

Ê-sai 28.25-29.7

Isaiah 28.25-29.7

25Há hắn chẳng san bằng mặt đất,

Và gieo thìa-là và rải cây thìa-là Ai Cập,
Và đặt cây lúa mì thành hàng,
Cây lúa mạch vào chỗ nó, và cây lúa mạch đen ở
trong khu-vực của nó hay sao?
26Vì Đức Chúa TRỜI của hắn chỉ-dẫn và dạy-dỗ hắn
một cách thích đáng.
27Vì người ta không đập rời cây thìa-là bằng xe
trượt,
Bánh xe cũng chẳng lăn trên cây thìa-là Ai Cập,
Nhưng người ta đập rời thìa-là bằng roi, và thìa-là Ai
Cập bằng dùi cui.
28Hạt làm bánh mì được nghiền-nát,
Thật sự, hắn không tiếp-tục đập nó mãi mãi.
Vì bánh xe và ngựa của hắn cuối cùng làm nó hư,
Hắn không còn đập nó nữa.
29Điều nầy cũng đến từ Đức GIA-VÊ vạn-quân,
Đấng đã khiến lời chỉ-dạy của Ngài kỳ-diệu và sự
khôn-ngoan của Ngài vĩ-đại.

26For his God instructs and teaches him properly.
27For dill is not threshed with a threshing sledge,

Nor is the cartwheel rolled over cummin,
But dill is beaten out with a rod, and cummin with a
club.
28Grain for bread is crushed,
Indeed, he does not continue to thresh it forever.
Because the wheel of his cart and his horses
eventually discomfit it,
He does not thresh it longer.
29This also comes from YHWH of hosts
Who has made His counsel wonderful and His
wisdom great.

Lời tiên-tri chống Giê-ru-sa-lem (29.1-29.24)

Prophecy against Jerusalem(29.1-29.24)

29 1Khốn thay, A-ri-ên

29 1Woe, O Ariel, Ariel the city where David once

(1)

ôi, A-ri-ên thành nơi Đa-vít

đã một lần đóng trại!
Hãy thêm năm nầy vào năm nọ, tuân giữ các ngày lễhội đúng hạn kỳ.
2Và ta sẽ đem tai vạ đến cho A-ri-ên,
Và nó sẽ là một thành than-thở và than-khóc;
Và nó cũng sẽ như một A-ri-ên đối với ta.
3Và ta sẽ đóng trại vây tròn chống lại ngươi,
Ta sẽ đặt các công sự vây-hãm ngươi,
Và ta sẽ dựng các tháp chiến-trận lên chống lại
ngươi.
4Lúc đó ngươi sẽ bị hạ thấp;
Từ trái đất, ngươi sẽ nói,
Và từ bụi đất nơi ngươi phủ-phục,
Các lời của ngươi sẽ đến.
Giọng của ngươi cũng sẽ như giọng của một linh từ
đất,
Và lời nói của ngươi sẽ thì-thầm từ bụi đất.
5Nhưng đám đông các kẻ xa lạ của ngươi sẽ trở
thành như bụi mịn,
Và đám đông các kẻ tàn-nhẫn như trấu bay mất đi;
Và nó sẽ xảy ra ngay tức-khắc, thình-lình.
6Từ Đức GIA-VÊ vạn-quân, ngươi sẽ bị phạt với
tiếng sấm, động-đất và tiếng ầm-ĩ,
Với gió lốc, bão-tố, và ngọn lửa của đám lửa thiêuhủy.
7Và đám đông tất cả các quốc-gia gây chiến với
A-ri-ên,
Ngay cả mọi kẻ gây chiến với nó và thành-trì nó, và
những kẻ làm nó khốn-khổ,
Sẽ như giấc chiêm-bao, một sự hiện thấy trong ban
đêm.

1

A-ri-ên: Sư-tử của Đức Chúa Trời, hay Giê-ru-sa-lem

camped!
Add year to year, observe your feasts on schedule.
2And I will bring distress to Ariel,
And she shall be a city of lamenting and mourning;
And she shall be like an Ariel to me.
3And I will camp against you like a circle
And I will set siegeworks against you,
And I will raise up battle towers against you.
4Then you shall be brought low;
From the earth you shall speak,
And from the dust where you are prostrate,
Your words shall come.
Your voice shall also be like that of a spirit from the
ground,
And your speech shall whisper from the dust.
5But the multitude of your strangers shall become
like fine dust,
And the multitude of the ruthless ones like the chaff
which passes away;
And it shall happen instantly, suddenly.
6From YHWH of hosts you will be punished with
thunder and earthquake and loud noise,
With whirlwind and tempest and the flame of a
consuming fire.
7And the multitude of all the nations who wage war
against Ariel,
Even all who wage war against her and her
stronghold, and who distress her,
Shall be like a dream, a vision of the night.

Isaiah 29.8-29.19
8And it will be as when a hungry man dreams—

And behold, he is eating;
But when he awakens, his soul is not satisfied,
Or as when a thirsty man dreams—
And behold, he is drinking,
But when he awakens, behold, he is faint,
And his soul is not quenched.
Thus the multitude of all the nations shall be,
Who wage war against Mount Zion.
9Be delayed and wait.
Blind yourselves and be blind.
They become drunk, but not with wine;
They stagger, but not with strong drink.
10For YHWH has poured over you a spirit of deep
sleep,
He has shut your eyes, the prophets;
And He has covered your heads, the seers.
11And the entire vision shall be to you like the words of

a sealed scroll, which when they give it to the one who
is literate, saying, "Please read this," he will say, "I
cannot, for it is sealed." 12Then the scroll will be given
to the one who is illiterate, saying, "Please read this."
And he will say, "I cannot read."
13Then the Lord said,

"Because this people draw near with their mouth
And honor Me with their lips,
But they remove their hearts far from Me,
And their fear of Me is tradition learned by rote,
14Therefore behold, I will once again deal
marvelously with this people, wondrously
marvelous;
And the wisdom of their wise men shall perish,
And the discernment of their discerning men shall be
concealed."
15Woe to those who deeply hide their plans from
YHWH,
And whose deeds are done in a dark place,
And they say, "Who sees us?" or "Who knows us?"
16You turn things around!
Shall the potter be considered as equal with the clay,
That what is made should say to its maker, "He did
not make me";
Or what is formed say to him who formed it, "He has
no understanding"?
17Is it not yet just a little while

Before Lebanon will be turned into a fertile field,
And the fertile field will be considered as a forest?
18And on that day the deaf shall hear words of a
book,
And out of their gloom and darkness the eyes of the
blind shall see.
19The afflicted also shall increase their gladness
in YHWH,
And the needy of mankind shall rejoice in the Holy
One of Israel.

Ê-sai 29.8-29.19
8Và nó sẽ như khi một người đói nằm chiêm-bao—

Và kìa, nó đang ăn;
Song khi nó thức-giấc, hồn nó không được thỏa-mãn,
Hoặc như khi một người khát nước nằm chiêmbao—
Và kìa, nó đang uống nước;
Song khi nó thức-giấc, kìa, nó yếu-ớt,
Và hồn nó không được giải khát.
Đám đông tất cả các quốc-gia sẽ là như vậy,
Những kẻ gây chiến chống lại Núi Si-ôn.
9Hãy bị hoãn lại và hãy chờ-đợi.
Hãy làm mình mù và hãy bị mù.
Chúng trở nên say, nhưng không vì rượu nho;
Chúng loạng-choạng, song không vì rượu mạnh.
10Vì Đức GIA-VÊ đã đổ trên các ngươi một linh ngủ
mê,
Ngài đã bịt mắt các ngươi, các nhà tiên tri;
Và Ngài đã trùm đầu các ngươi, các người tiên-kiến.
11Và toàn thể sự hiện thấy sẽ đối với các ngươi như các
lời của một cuộn sớ được niêm-phong, mà khi họ đưa
nó cho người biết chữ, nói: "Xin vui lòng đọc cái nầy,"
người ấy sẽ nói: "Tôi không thể, vì nó bị niêm phong".
12Đoạn cuộn sách ấy sẽ được đưa cho người không biết
chữ, nói: "Xin vui lòng đọc cái nầy." Người ấy sẽ nói:
"Tôi không biết đọc."
13Rồi Chúa đã phán:
"Bởi vì dân nầy tới gần với cái miệng của chúng
Và tôn-kính Ta bằng đôi môi của chúng,
Nhưng chúng dời tâm của chúng xa khỏi Ta,
Và sự kinh-sợ của chúng cho Ta là truyền-thống
được học thuộc lòng,
14Bởi vậy, này, một lần nữa Ta sẽ đãi dân nầy một
cách tuyệt-vời tuyệt-vời một cách kỳ-lạ;
Và sự khôn-ngoan của các người khôn-ngoan của
chúng sẽ diệt vong,
Và sự sáng-suốt của các người suy-xét thận-trọng
của chúng sẽ bị che-giấu."
15Khốn cho những kẻ giấu kỹ Đức GIA-VÊ các kếhoạch của chúng,
Và là những kẻ làm các việc trong chỗ tối,
Và chúng nói: "Ai thấy chúng ta?" hay "Ai biết
chúng ta?"
16Các ngươi xoay quanh!
Há người thợ gốm sẽ được xem bình đẳng với đất
sét,
Rằng tạo vật được phép nói về người làm ra nó:
"Người ấy đã chẳng làm ra ta";
Hoặc cái được nắn nói với người đã nắn lên nó:
"Người ấy không hiểu-biết gì cả" hay sao?
17Há chẳng phải chỉ còn ít lâu nữa
Trước khi Li-ban sẽ bị đổi thành cánh đồng màu-mỡ,
Và cánh đồng màu-mỡ sẽ bị xem như là rừng rậm ư?
18Và trong ngày đó, kẻ điếc sẽ nghe được các chữ
của một quyển sách,
Và ra khỏi sự ủ rủ và tối-tăm, mắt của kẻ mù sẽ thấy.
19Những kẻ bị nạn cũng sẽ tăng thêm sự vui-vẻ của
chúng trong Đức GIA-VÊ,
Và những kẻ thiếu-thốn trong loài người sẽ mừng-rỡ
trong Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.

Ê-sai 29.20-30.8
20Vì kẻ tàn-bạo sẽ đến chỗ cuối cùng, và kẻ khinh-

miệt sẽ bị kết-liễu,
Thật sự mọi kẻ cố ý làm điều xấu-xa sẽ bị trừ-diệt;
21Là những kẻ khiến một người bị buộc tội bởi một
lời,
Và gài bẫy người phán-quyết nơi cổng,
Và ăn-gian kẻ ở phía đúng bằng các lý-lẽ vô nghĩa.
22Bởi vậy, Đức GIA-VÊ, Đấng đã chuộc Áp-ra-ham,
phán như vầy về nhà của Gia-cốp:
"Nay Gia-cốp không nên hổ-thẹn, nay mặt nó cũng
chẳng nên tái;
23Nhưng khi nó thấy các đứa con của nó, việc làm
của tay Ta, ở giữa nó;
Chúng sẽ thánh-hóa danh Ta;
Quả thật chúng sẽ thánh-hóa Đấng Thánh của Giacốp,
Và sẽ kinh-sợ Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên.
24Và những kẻ sai-lầm trong linh sẽ biết sự hiểu biết,
Và những kẻ than-phiền sẽ học được một bài học.
Giu-đa bị cảnh-cáo về việc đồng-minh với Ê-díp-tô
(30.1-30.17)

30 1Khốn cho con cái phản loạn," Đức GIA-VÊ phán,
"Là bọn thực hiện một kế-hoạch, song không phải là
của Ta,
Và lập một liên-minh(1) song không phải với Linh của
Ta,
Để thêm tội vào tội;
2“Là bọn tiến xuống Ê-díp-tô,
Mà không tham-khảo với miệng của Ta,
Để núp trong sự an-toàn của Pha-ra-ôn,
Và để tìm chỗ trú trong bóng của Ê-díp-tô!
3Bởi vậy sự an-toàn của Pha-ra-ôn sẽ là sự hổ-thẹn
của các ngươi,
Và chỗ trú trong bóng Ê-díp-tô là sự sỉ-nhục của các
ngươi.
4Vì các ông hoàng của chúng ở tại Xô-an,
Và các đại-sứ của chúng đến tại Ha-ne.
5Mọi người sẽ xấu-hổ bởi cớ một dân kia, dân không
thể có ích cho chúng,
Dân không để giúp-đỡ hoặc làm ích, nhưng để hổthẹn và cũng để sỉ-nhục."
6Lời sấm truyền về các thú-vật ở vùng miền Nam.

Xuyên qua xứ khốn-cùng và thống-khổ,
Chỗ có sư-tử cái và sư-tử đực, rắn lục và rắn biết bay,
Chúng chở của-cải của chúng trên lưng những lừa tơ
Và các bửu-vật của chúng trên bướu của những con
lạc-đà,
Đến một dân không thể làm ích lợi gì cho chúng;
7Tức là Ê-díp-tô, sự giúp-đỡ của nó là vô hiệu và
rỗng.
Cho nên Ta đã gọi nó là
"Ra-háp, kẻ đã bị tiêu-diệt."
8Nay, đi đi, hãy viết nó trên bảng nhỏ ở trước mặt họ
Và hãy ghi nó trên một cuộn sách.
Để trong thời-gian sắp đến nó có thể là
Như một chứng-cớ mãi mãi.
1

nguyên ngữ: đổ rượu dâng ra

Isaiah 29.20-30.8
20For the ruthless will come to an end, and the

scorner will be finished,
Indeed all who are intent on doing evil will be cut
off;
21Who cause a person to be indicted by a word,
And ensnare him who adjudicates at the gate,
And defraud the one in the right with meaningless
arguments.
22Therefore thus says YHWH, who redeemed
Abraham, concerning the house of Jacob,
"Jacob shall not now be ashamed, nor shall his face
now turn pale;
23But when he sees his children, the work of My
hands, in his midst,
They will sanctify My name;
Indeed, they will sanctify the Holy One of
Jacob,
And will stand in awe of the God of Israel.
24And those who err in spirit will know
understanding,
And those who murmur will learn instruction.
Judah warned against Egyptians alliance (30.1-17)

30 1Woe to the rebellious children," declares YHWH,
"Who execute a plan, but not Mine,
And make an alliance, but not of My Spirit,
In order to add sin to sin;
2Who proceed down to Egypt,
Without consulting My mouth,
To take refuge of the safety of Pharaoh,
And to seek shelter in the shadow of Egypt!
3Therefore the safety of Pharaoh will be your shame,
And the shelter in the shadow of Egypt, your
humiliation.
4For their princes are at Zoan,
And their ambassadors arrive at Hanes.
5Everyone will be ashamed because of a people who
cannot profit them,
Who are not for help or profit, but for shame and also
for reproach."

6The oracle concerning the beasts of the Negev.

Throuth a land of distress and anguish,
From where come lioness and lion, viper and flying
serpent,
They carry their riches on the backs of young
donkeys
And their treasures on camels' humps,
To a people who cannot profit them;
7Even Egypt, whose help is vain and empty.
Therefore, I have called her
"Rahab who has been exterminated."
8Now go, write it on a tablet before them
And inscribe it on a scroll.
That it may be in the time to come
As a witness forever.

Isaiah 30.9-30.21
9For this is a rebellious people, false sons,

Ê-sai 30.9-30.21
9Vì đây là một dân phản loạn, những con trai giả-dối,

God is gracious and just (30.18-30.33)
18Therefore YHWH waits to be gracious to you,
And therefore He is on high to have compassion on
you.
For YHWH is a God of justice;
How blessed are all those who wait for Him.

Con trai không muốn lắng nghe
Sự chỉ-dẫn của Đức GIA-VÊ;
10Là bọn nói với các kẻ tiên-kiến: "Các ông không
được có các sự hiện-thấy";
Và cùng các tiên-tri: "Các ông không được nói tiêntri cho chúng tôi điều đúng,
Hãy nói cho chúng tôi các điều suôn-sẻ,
Hãy tiên-tri các ảo-tưởng.
11Đi khỏi đây đi; tránh qua một bên khỏi lối đi,
Hãy khiến cho Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên ngừng sự
hiện-diện của chúng tôi."
12Vì thế Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán như vầy:
"Vì các ngươi đã bác bỏ lời nầy,
Và đã đặt sự trông-cậy của mình vào sự áp-bức và
lừa-đảo, và đã dựa vào chúng,
13Bởi vậy, tội nầy sẽ ở với các ngươi
Như một lỗ thủng sắp sụp,
Một chỗ phồng ra nơi lũy cao,
Sự sụp-đổ của nó đến thình-lình trong chốc-lát.
14Và nó sụp-đổ như cái bình của thợ gốm bị đập tan,
Bị tan vỡ tàn-nhẫn đến đỗi
Một miếng sẽ chẳng được tìm ra trong các mảnh của
nó
Để chộp lấy lửa từ lòng lò sưởi,
Hay để múc nước từ bể chứa nước."
15Vì Chúa GIA-VÊ, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đã
phán như vầy:
"Bằng hối cải và nghỉ-ngơi, các ngươi sẽ được cứu,
Trong sự yên-lặng và trông-cậy là sức mạnh của các
ngươi."
Nhưng các ngươi đã chẳng muốn.
16Và các ngươi đã nói: "Không, vì chúng tôi sẽ chạy
trốn trên ngựa,"
Bởi vậy các ngươi sẽ phải chạy trốn!
"Và chúng tôi sẽ cỡi các con ngựa nhanh-lẹ,"
Bởi vậy những kẻ đuổi theo các ngươi sẽ nhanh-lẹ.
17Một ngàn người sẽ bỏ trốn vì bị 1 người hăm-dọa,
Các ngươi sẽ bỏ trốn do năm người hăm-dọa;
Cho đến khi các ngươi bị bỏ lại như một cái cọc trên
một đỉnh núi,
Và như một dấu-hiệu trên một ngọn đồi.
Đức Chúa TRỜI khoan-dung và công-bằng (30.1830.33)
18Bởi vậy, Đức GIA-VÊ chờ để là khoan-dung với
các ngươi,
Và vì thế Ngài ở nơi cao để thương-xót các ngươi.
Vì Đức GIA-VÊ là một Đức Chúa TRỜI của công-lý
Phước thay cho mọi kẻ chờ đợi Ngài.

19O people in Zion, inhabitant in Jerusalem, you will

19Dân tại Si-ôn ôi, cư-dân tại Giê-ru-sa-lem, ngươi sẽ

Sons who are not willing to listen
To the instruction of YHWH;
10Who say to the seers, "You must not see visions";
And to the prophets, "You must not prophesy to us
what is right,
Speak to us smooth things,
Prophecy illusions.
11Get out of the way; turn aside from the path,
Cause to cease from our presence the Holy One of
Israel."
12Therefore thus says the Holy One of Israel,
"Since you have rejected this word,
And have put your trust in oppression and guile, and
have relied on them,
13Therefore this iniquity will be to you
Like a breach about to fall,
A bulge in a high wall,
Whose collapse comes suddenly in an instant.
14And whose collapse is like the smashing of a
potter's jar;
So ruthlessly shattered
That a sherd will not be found among its pieces
To snatch up fire from a hearth,
Or to scoop water from a cistern."
15For thus the Lord YHWH, the Holy One of
Israel, has said,
"In returning and rest you shall be saved,
In quietness and trust is your strength."
But you were not willing,
16And you said, "No, for we will flee on horses,"
Therefore you shall flee!
"And we will ride on swift horses,"
Therefore those who pursue you shall be swift.
17One thousand shall flee at the threat of one man,
You shall flee at the threat of five;
Until you are left as a pole on a mountain top,
And as a signal on a hill.

weep no longer. He will surely be gracious to you at the
sound of your cry; when He hears it, He will answer
you. 20Although the Lord has given you bread of
privation and water of oppression, He, your Teacher
will no longer hide Himself, but your eyes will behold
your Teacher. 21And your ears will hear a word behind
you, saying, "This is the way, walk in it," whenever you
turn to the right or to the left.

không còn khóc nữa. Chắc-chắn Ngài sẽ khoan-dung
với ngươi nơi tiếng khóc của ngươi; khi Ngài nghe nó,
Ngài sẽ trả lời ngươi. 20Dẫu Chúa đã ban cho các ngươi
bánh thiếu-thốn và nước áp-bức, Ngài, Thầy của ngươi
sẽ chẳng còn ẩn mình nữa, nhưng mắt ngươi sẽ trông
thấy Thầy ngươi. 21Và tai ngươi sẽ nghe lời nói ở đằng
sau ngươi, rằng: "Đây là đường đi, hãy bước đi trong
nó," bất cứ khi nào các ngươi quay qua bên hữu hoặc
bên tả.

Ê-sai 30.22-30.33

Isaiah 30.22-30.33

22Và các ngươi sẽ làm ô-uế các tượng chạm của các

22And you will defile your graven images, overlaid

ngươi, mạ bạc, và các tượng đúc mạ vàng của các
ngươi. Các ngươi sẽ đập tan chúng như một thứ dơ-bẩn;
bảo nó: "Cút đi!" 23Đoạn Ngài sẽ ban cho ngươi mưa vì
hạt giống mà ngươi sẽ gieo trong đất, và bánh từ vụ
mùa của đất, và nó sẽ phong phú và dư-dật; vào ngày
đó, súc-vật của ngươi sẽ ăn cỏ nơi đồng cỏ rộng-rãi.
24Những con bò và những con lừa làm việc đồng áng
cũng sẽ ăn cỏ khô ướp muối, mà người ta cứ xẩy bằng
xẻng và chĩa. 25Trên mỗi núi cao, trên mỗi đồi cao, sẽ
có những kênh, các dòng suối nước vào ngày có cuộc
tàn-sát lớn, khi các tháp đổ xuống. 26Và ánh-sáng của
mặt trăng sẽ như ánh-sáng của mặt trời, và ánh-sáng
của mặt trời sẽ 7 lần sáng hơn, như ánh-sáng của 7
ngày, vào ngày Đức GIA-VÊ băng bó chỗ gãy của dân
Ngài, và chữa-lành vết bầm mà Ngài đã bắt phải chịu.

with silver, and your molten images plated with gold.
You will scatter them as an impure thing; and say to it,
"Go out!" 23Then He will give you rain for the seed
which you will sow in the ground, and bread from the
yield of the ground, and it will be rich and plenteous;
on that day your livestock will graze in a roomy
pasture. 24Also the oxen and the donkeys which work
the ground will eat salted fodder, which one winnows
with shovel and fork. 25And on every lofty mountain
and on every high hill there will be canals, streams of
water on the day of the great slaughter, when the towers
fall. 26And the light of the moon will be as the light of
the sun, and the light of the sun will be seven times
brighter, like the light of seven days, on the day
YHWH binds up the fracture of His people and heals
the bruise He has inflicted.

27Này, danh của Đức GIA-VÊ đến từ xa;

27Behold, the name of YHWH comes from a

Cơn-giận của Ngài bừng bừng, và khói của Ngài thì
dày đặc(2);
Các môi của Ngài đầy phẫn-nộ,
Và lưỡi của Ngài giống như lửa thiêu-đốt;
28Và hơi-thở của Ngài như dòng nước lũ chảy tràn,
Ngập tới cổ,
Để sàng tới sàng lui các quốc-gia trong cái rá,
Và để đặt vào trong cái hàm của các dân-tộc dây
cương dẫn đến đổ nát.
29Các ngươi sẽ có bài ca như trong đêm khi các
ngươi giữ ngày lễ hội;
Và niềm vui trong tâm như khi người ta bước quân
hành theo tiếng sáo,
Để đi đến núi của Đức GIA-VÊ, đến Vầng Đá của Ysơ-ra-ên.
30Và Đức GIA-VÊ sẽ khiến cho sự oai-nghiêm của
tiếng nói của Ngài được nghe tới.
Và cánh tay Ngài hạ xuống được thấy trong cơn giận
dữ-dội,
Và trong ngọn lửa của đám lửa thiêu-đốt,
Trong trận mưa lớn đột-ngột, trút nước, và mưa đá.
31Vì ở tiếng nói của Đức GIA-VÊ, A-si-ri sẽ khiếpsợ,
Khi Ngài đánh bằng roi.
32Và mọi cú đòn của sự trừng-phạt
Mà Đức GIA-VÊ sẽ đặt trên hắn,
Sẽ với tiếng nhạc của trống cơm và thất-huyền-cầm;
Và trong các trận-chiến, hăm he vũ-khí, Ngài sẽ
tranh-chiến với chúng.
33Vì Tô-phết(3) đã sẵn-sàng lâu rồi,
Thật sự, nó đã được chuẩn-bị cho nhà vua.
Người đã làm nó sâu và rộng,
Một giàn hỏa với thật nhiều củi;
Hơi-thở của Đức GIA-VÊ, như một thác lưu-huỳnh,
đốt cháy nó.

distance;
Burning is His anger, and dense is His smoke;
His lips are filled with indignation,
And His tongue is like a consuming fire;
28And His breath is like an overflowing torrent,
Which reaches to the neck,
To shake the nations back and forth in a sieve,
And to put in the jaws of the peoples the bridle
which leads to ruin.
29You will have the song as in the night when you
keep the festival;
And gladness of heart as when one marches to the
sound of the flute,
To go to the mountain of YHWH, to the Rock of
Israel.
30And YHWH will cause the majestic of His voice to
be heard.
And the descending of His arm to be seen in fierce
anger,
And in the flame of a consuming fire,
In cloudburst, downpour, and hailstones.
31For at the voice of YHWH Assyria will be
terrified,
When He strikes with the rod.
32And every blow of the rod of punishment,
Which YHWH will lay on him,
Will be with the music of tambourines and lyres;
And in battles, brandishing weapons, He will fight
them.
33For Topheth has long been ready,
Indeed, it has been prepared for the king.
He has made it deep and large,
A pyre of fire with plenty of wood;
The breath of YHWH, like a torrent of brimstone,
sets it afire.

(1)

Nguyên ngữ (nn): sự dâng lên cao
nn: nặng nề
3
Tô-phết là chỗ tế người cho thần Mô-lẹt
1
2

Isaiah 31.1-32.3

Ê-sai 31.1-32.3

Help not in Egypt but in God (31.1-31.9)

Sự giúp đỡ không ở nơi Ê-díp-tô nhưng ở nơi Đức
Chúa TRỜI (31.1-31.9)

31 1Woe to those who go down to Egypt for help,

31 1Khốn cho các kẻ đi xuống tới Ê-díp-tô xin giúp-

And rely on horses,
And trust in chariots because they are many,
And in horsemen because they are very strong,
But they do not look to the Holy One of Israel, nor
seek YHWH!
2Yet He also is wise and will bring disaster,
And does not retract His words,
But will arise against the house of evildoers,
And against the help of the workers of iniquity.
3Now the Egyptians are men, and not God,
And their horses are flesh and not spirit;
So YHWH will stretch out His hand,
And he who helps will stumble
And he who is helped will fall,
And all of them will come to an end together.

4For thus says YHWH to me,

"As the lion or the young lion growls over his prey,
Against which a band of shepherds is called out,
Will not be terrified at their voice, nor disturbed at
their noise,
So will YHWH of hosts come down to wage war on
Mount Zion and on its hill."
5Like flying birds so YHWH of hosts will protect
Jerusalem.
He will protect and deliver it;
He will pass over and rescue it.
6Return to Him from whom you have deeply defected,
O sons of Israel. 7For in that day every man will cast

away his silver idols and his gold idols, which your
hands have made as a sin.
8And the Assyria will fall by a sword not of man,

And a sword not of man will devour him.
So he will not escape the sword,
And his young men will become forced laborers.
9"And his rock will pass away because of panic,
And his princes will be terrified at the standard."
Declares YHWH, whose fire is in Zion and whose
furnace is in Jerusalem.

đỡ,
Và dựa vào những con ngựa,
Và tin ở các chiến xa bởi vì chúng có nhiều,
Và vào kỵ binh bởi vì chúng rất mạnh.
Nhưng chúng không nhìn vào Đấng Thánh của Y-sơra-ên, cũng chẳng tìm kiếm Đức GIA-VÊ!
2Tuy nhiên Ngài cũng khôn-ngoan và sẽ đem tai-họa,
Và không rút lại các lời của Ngài,
Nhưng sẽ chỗi lên chống lại nhà các kẻ làm điều ác,
Và chống lại sự giúp-đỡ của các kẻ làm sự bất công.
3Vả, dân Ê-díp-tô là người, không phải Đức Chúa
TRỜI,
Và ngựa của chúng là xác-thịt, chẳng phải linh;
Thế là Đức GIA-VÊ sẽ duỗi tay Ngài ra,
Và kẻ giúp-đỡ sẽ vấp
Kẻ được giúp-đỡ sẽ ngã,
Và cả hai sẽ cùng nhau đến điểm cuối cùng.
4Vì Đức GIA-VÊ phán với ta như vầy:

"Như sư-tử hay sư-tử con gầm-gừ trên mồi của nó,
Mà một bọn các kẻ chăn được nhóm lại chống nó,
Sẽ chẳng kinh-khiếp vì tiếng nói của họ, cũng chẳng
bị quấy rầy bởi tiếng động của họ,
Cũng thế Đức GIA-VÊ vạn-quân sẽ xuống để gây
chiến trên núi Si-ôn và trên đồi của nó."
5Như các chim bay, thế là Đức GIA-VÊ vạn-quân sẽ
bảo-vệ Giê-ru-sa-lem.
Ngài sẽ bảo-vệ và giải-phóng nó;
Ngài sẽ vượt qua và giải-cứu nó.
6Hãy trở lại cùng Ngài là Đấng các ngươi đã ruồng bỏ
quá sâu, ôi các con trai Y-sơ-ra-ên. 7Vì trong ngày đó
mọi người sẽ ném bỏ các hình-tượng bằng bạc của
mình và các hình-tượng bằng vàng của mình, mà tay
các ngươi đã làm ra như một cái tội.
8Và người A-si-ri sẽ ngã bởi thanh gươm không phải

của loài người,
Và cây gươm không phải của loài người sẽ nuốt nó.
Vì vậy nó sẽ chẳng thoát khỏi thanh gươm,
Và các người trai trẻ của nó sẽ trở thành nhân công
cưỡng bách.
9"Và vầng đá của nó sẽ qua đi bởi cớ sự hốt-hoảng,
Và các ông hoàng của nó sẽ kinh-khiếp ở cờ hiệu
ấy."
Đức GIA-VÊ tuyên-bố, là Đấng có lửa ở tại Si-ôn và
có lò lửa ở tại Giê-ru-sa-lem.

The glorious future (32.1-32.20)

Tương-lai vinh-quang (32.1-32.20)

32

32 1Này, một ông vua sẽ trị-vì một cách công-chính,

1Behold, a king will reign righteously,

And princes will rule justly.
2And each will be like a refuge from the wind,
And a shelter from the storm,
Like streams of water in a dry country,
Like the shade of a huge rock in a parched land.
3Then the eyes of those who see will not be blinded,
And the ears of those who hear will listen.

Và các ông hoàng sẽ cai-trị một cách công-bằng.
2Và mỗi người sẽ như một nơi tránh gió,
Và một chỗ núp bão,
Như các con suối trong xứ khô-hạn,
Như bóng của vầng đá lớn trong vùng đất nứt nẻ.
3Đoạn mắt những kẻ sáng mắt sẽ không bị mù,
Và tai của những kẻ nghe được sẽ lắng nghe.

Ê-sai 32.4-32.20

Isaiah 32.4-32.20

4Và tâm của những kẻ hấp-tấp sẽ nhận rõ kiến-thức,

4And the heart of the hasty will discern the

Và lưỡi những kẻ nói lắp sẽ nhanh lên mà nói rõràng.
5Kẻ ngu sẽ không còn được gọi là cao-quý nữa,
Hay kẻ xỏ-lá sẽ không còn được nói đến như là kẻ
độ-lượng.
6Vì kẻ ngu nói điều vô nghĩa,
Và tâm hắn nghiêng về điều độc-ác,
Để thực-hành sự không tin-kính và để nói sai chống
Đức GIA-VÊ,
Để làm trống rỗng hồn đói
Và để ngăn-cản thức uống không cho kẻ khát.
7Còn kẻ xỏ-lá, vũ-khí của hắn là điều ác;
Hắn chế ra các mưu-đồ độc-ác
Để hủy-diệt kẻ bị khổ nạn với các lời dối trá,
Dẫu kẻ thiếu-thốn nói một cách công bằng.
8Nhưng người cao-quý chế ra các kế-hoạch caothượng;
Và bởi các kế-hoạch cao-thượng ấy, người đứng;
9Hãy đứng dậy các ngươi những bà thong thả,
Và nghe tiếng của ta;
Để tai nghe lời của ta,
Các ngươi những đứa con gái tự-mãn.
10Nội trong một năm và một vài ngày,
Các ngươi sẽ bị rắc-rối, ôi các đứa con gái tự-mãn;
Vì mùa nho hết rồi,
Và mùa hái trái sẽ chẳng đến.
11Hãy run-rẩy, các ngươi những bà ngồi không,
Sẽ bị rắc-rối, các ngươi những đứa các con gái tựmãn;
Hãy lột đồ, cởi quần-áo, và thắt lưng bằng vải gai,
12Hãy đấm ngực các ngươi vì các cánh đồng xanh
tươi, vì gốc nho sai trái,
13Vì đất của dân ta sẽ có gai góc và cây tầm-xuân
mọc;
Phải, vì mọi nhà vui-vẻ, và vì thành-thị hân-hoan.
14Bởi vì cung-điện đã bị bỏ, thành-thị đông-đúc đã
bị bỏ rơi;
Đồi và tháp-canh đã trở thành hang-động mãi mãi,
Một nơi lừa rừng vui-thích, một đồng cỏ cho các bầy
chiên;
15Cho đến khi Linh được đổ ra trên chúng ta từ cao,
Và vùng hoang-vu trở thành cánh đồng phì-nhiêu
Và cánh đồng phì-nhiêu được xem như rừng.
16Đoạn vùng hoang-vu sẽ có công-lý,
Và cánh đồng phì-nhiêu sẽ có công-chính.
17Việc làm của sự công-chính sẽ là sự bình-an,
Và việc phục-vụ của sự công-chính sẽ là sự yên-lặng
và sự tin-cậy mãi mãi.
18Đoạn dân ta sẽ sống trong một nơi bình-an,
Và trong các chốn an ninh và các nơi nghỉ không bị
quấy-rầy;
19Sẽ có mưa đá khi rừng ngã xuống,
Và thành-thị ấy sẽ bị hạ thấp hoàn-toàn.
20Sẽ phước thay cho các ngươi, các ngươi là các kẻ
gieo giống ở cạnh mọi vùng nước,
Là các người tự-do thả bò ra và lừa.

knowledge,
And the tongue of the stammerers will hasten to
speak clearly.
5No longer will the fool be called noble,
Or the rogue be spoken of as generous.
6For a fool speaks nonsense,
And his heart inclines toward wickedness,
To practice ungodliness and to speak error against
YHWH,
To make empty the hungry soul
And to withhold drink from the thirsty.
7As for a rogue, his weapons are evil;
He devises wicked schemes
To destroy the afllicted with words of falsehood,
Even though the needy one speaks justly.
8But the noble man devises noble plans;
And by noble plans he stands.
9Rise up you women who are at ease,
And hear my voice;
Give ear to my word,
You complacent daughters.
10Within a year and a few days,
You will be troubled, O complacent daughters;
For the vintage is ended,
And the fruit gathering will not come.
11Tremble, you women who are at ease;
Be troubled, you complacent daughters;
Strip, undress, and put sackcloth on your waist,
12Beat your breasts for the pleasant fields, for the
fruitful vine,
13For the land of my people in which thorns and
briars shall come up;
Yea, for all the joyful houses, and for the jubilant
city.
14Because the palace has been abandoned, the
populated city forsaken;
Hill and watch-tower have become caves forever,
A delight for wild donkeys, a pasture for flocks;
15Until the Spirit is poured out upon us from on high,
And the wilderness becomes a fertile field
And the fertile field is considered as a forest.
16Then justice will dwell in the wilderness,
And righteousness will abide in the fertile field.
17And the work of righteousness will be peace,
And the service of righteousness, quietness and
confidence forever.
18Then my people will live in a peaceful habitatiom,
And in secure dwellings and in undisturbed resting
places;
19And it will hail when the forest comes down,
And the city will be utterly laid low.
20How blessed will you be, you who sow beside all
waters,
Who let out freely the ox and the donkey.

Isaiah 33.1-33.16

Ê-sai 33.1-33.16

The judgement of God (33.1-33.24)

Sự phán-xét của Đức Chúa TRỜI (33.1-33.24)

33

33 1Khốn cho ngươi, ôi kẻ hủy-diệt,

1Woe to you, O destroyer,

While you were not destroyed;
And he who is treacherous, while others did not deal
treacherously with him.
As soon as you shall finish destroying, you shall be
destroyed;
As soon as you shall cease to deal treacherously,
Others shall deal treacherously with you.
2O YHWH, be gracious to us; we have waited for
Thee.
Be Thou our arm every morning,
Our salvation also in the time of distress.
3At the sound of the tumult peoples flee;
At the lifting up of Thyself nations disperse.
4And your spoil is gathered as the caterpillar gathers;
As locusts rushing about, men rush about on it.
5YHWH is exalted, for He dwells on high;
He has filled Zion with justice and righteousness.
6And He shall be the stability of your times,
A wealth of salvation, wisdom, and knowledge;
The fear of YHWH is his treasure.
7Behold, their brave men cry in the streets,
The messengers of peace weep bitterly.
8The highways are desolate, the traveler has ceased,
He has broken the covenant, he has despised the
cities,
He has no regard for man.
9The land mourns and pines away,
Lebanon is shamed and withers;
Sharon is like a desert plain,
And Bashan and Carmel lose their foliage.
10"Now I will arise," says YHWH,
"Now I will be exalted, now I will be lifted up.
11You have conceived dry grass, you will give birth
to stubble;
My breath will consume you like a fire.
12And the peoples will be burned to lime,
Like cut thorns which are burned in the fire.
13You who are far away, hear what I have done;

And you who are near, know My might."
14Sinners in Zion are terrified;
Trembling has seized the godless.
"Who among us can live with the consuming fire?
Who among us can live with everlasting burning?"
15He who walks righteously, and speaks with
sincerity,
He who rejects unjust gain,
And shakes his hands so that they hold no bribe;
He who stops his ears from hearing about bloodshed,
And shuts his eyes from looking upon evil;
16He will dwell on the heights;
His refuge will be the stronghold of rock;
His bread will be given him;
His water will be sure.

Trong khi ngươi đã không bị hủy-diệt;
Và kẻ phản-trắc, trong khi người khác đã chẳng đốixử phản-trắc với hắn.
Ngay khi ngươi sẽ làm xong việc hủy-diệt, ngươi sẽ
bị hủy-diệt;
Ngay khi ngươi sẽ ngưng đối-xử phản-trắc,
Các người khác sẽ đối-xử phản-trắc với ngươi.
2Đức GIA-VÊ ôi, xin khoan-dung với chúng con;
chúng con đã trông-đợi Chúa.
Xin Chúa là cánh tay của chúng con mọi buổi sáng,
Cũng là sự cứu-rỗi chúng con trong lúc nguy khốn.
3Khi có tiếng náo-động, các dân đều chạy trốn;
Khi chính Chúa dấy lên, các nước tán loạn.
4Và chiến-lợi-phẩm của các ngươi bị gom lại như
những con sâu bướm nhóm lại;
Như những con cào-cào nhảy lung tung, người ta
đuổi chúng lung tung.
5Đức GIA-VÊ được nâng cao, vì Ngài ngự trên cao;
Ngài đã làm Si-ôn đầy dẫy công-lý và công-chính.
6Và Ngài sẽ là sự ổn-định cho các thời của ngươi,
Một kho cứu-rỗi, khôn-ngoan, và kiến-thức;
Sự kinh-sợ Đức GIA-VÊ là kho tàng của người.
7Kìa, các người dũng-cảm của chúng khóc trong các
đường-phố,
Các sứ-giả cầu hòa khóc cay-đắng.
8Các đường cái hoang vắng, kẻ lữ-hành đã ngừng đi,
Hắn đã dứt bỏ giao-ước, hắn đã khinh-dể các thànhthị,
Hắn không xem trọng loài người.
9Đất ấy khóc than và mòn-mỏi dần đi,
Li-ban xấu-hổ và khô-héo;
Sa-rôn thì như một bãi sa-mạc,
Ba-san và Cạt-mên mất cây cỏ của chúng.
10"Bây giờ Ta sẽ chỗi dậy," Đức GIA-VÊ phán,
"Nay Ta sẽ được đề-cao, nay Ta sẽ được nâng lên.
11Các ngươi đã thụ-thai cỏ khô, các ngươi sẽ sinh ra
gốc rạ;
Hơi-thở của Ta sẽ thiêu-nuốt các ngươi như lửa.
12Các dân-tộc sẽ bị đốt thành vôi,
Như gai đã bị chặt bị đốt trong lửa.
13Các ngươi là kẻ ở xa, hãy nghe điều Ta đã làm;
Và các ngươi là kẻ ở gần, hãy biết sức mạnh của Ta."
14Các tội nhân trong Si-ôn đều khiếp-sợ;
Sự run-rẩy đã chụp lấy những kẻ vô-thần.
"Ai trong chúng ta có thể sống với lửa thiêu nuốt?
Ai trong chúng ta có thể sống với sự thiêu-đốt đờiđời?"
15Người bước đi công-chính, và nói thành-thật,
Người bác-bỏ lợi-lộc bất-công,
Và rũ tay của hắn để chúng chẳng cầm của hối-lộ;
Người bịt tai của hắn không nghe về máu đổ,
Và bịt mắt của hắn chẳng nhìn vào điều ác;
16Thì người sẽ ở trên các nơi cao;
Nơi ẩn-náu của người sẽ là thành-trì bằng đá;
Bánh của người sẽ được ban cho;
Nước uống của người sẽ là chắc-chắn.

Ê-sai 33.17-34.5

Isaiah 33.17-34.5

17Đôi mắt ngươi sẽ thấy Vua ấy trong vẽ đẹp của

17Your eyes will see the King in His beauty;

Ngài;
Chúng sẽ trông thấy một xứ xa-xôi.
18Tâm ngươi sẽ suy-gẫm sự kinh-khiếp:
"Kẻ đếm ở đâu?
Người cân ở đâu?
Kẻ đếm các tháp ở đâu?"
19Ngươi sẽ chẳng còn thấy một dân hung-dữ,
Một dân có tiếng nói không rõ ràng không một ai
hiểu thấu,
Có lưỡi nói lắp mà không một ai hiểu.
20Hãy nhìn vào Si-ôn, thành-thị có các ngày lễ được
chỉ-định của chúng ta;
Đôi mắt ngươi sẽ thấy Giê-ru-sa-lem, một chỗ-ở
không bị quấy-rầy,
Một tấm lều sẽ không được xếp lại,
Các cọc của nó không bao giờ bị nhổ lên
Không một dây nào của nó bị bứt đứt.
21Nhưng ở đó Đấng oai-nghi, Đức GIA-VÊ, sẽ vì
chúng ta
Một chỗ có những con sông và các kênh rộng,
Trên chúng không thuyền chèo nào được đi,
Và trên chúng không tàu lớn được đi qua—
22Vì Đức GIA-VÊ là quan-án của chúng ta,
Đức GIA-VÊ là Đấng ban luật-pháp của chúng ta,
Đức GIA-VÊ là vua của chúng ta;
Ngài sẽ cứu chúng ta—
23Dây trục của ngươi treo lủng lẳng;
Nó không thể giữ chắc chân cột buồm của nó,
Cũng không giương buồm ra được.
Đoạn mồi từ chiến-lợi-phẩm dư-dật sẽ được chia;
Kẻ què sẽ lấy của cướp.
24Và không cư dân nào sẽ nói: "Tôi bệnh";
Dân ở đó sẽ được tha tội.

They will behold a far-distant land.
18Your heart will meditate on terror:
"Where is he who counts?
Where is he who weighs?
Where is he who counts the towers?"
19You will no longer see a fierce people,
A people of unintelligible speech which no one
comprehends,
Of a stammering tongue which no one understands.
20Look upon Zion, the city of our appointed feasts;
Your eyes shall see Jerusalem an undisturbed
habitation,
A tent which shall not be folded,
Its stakes shall never be pulled up
Nor any of its cords be torn apart.
21But there the majestic One, YHWH, shall be for us
A place of rivers and wide canals,
On which no boat with oars shall go,
And on which no mighty ship shall pass—
22For YHWH is our judge,
YHWH is our lawgiver,
YHWH is our king;
He will save us—
23Your tackle hangs slack;
It cannot hold the base of its mast firmly,
Nor spread out the sail.
Then the prey of an abundant spoil will be divided;
The lame will take the plunder.
24And no resident will say, "I am sick";
The people who dwell there will be forgiven their
iniquity.

Cơn thạnh-nộ của Đức Chúa TRỜI với các quốc-gia
(34.1-34.17)

God's wrath against nations (34.1-34.17)

34

34

1Kéo đến gần, ôi các nước, để nghe và lắng nghe,

các dân-tộc ơi!
Trái đất và mọi thứ trong nó hãy nghe, và thế-gian và
mọi thứ phát sinh từ nó.
2Vì sự phẫn-nộ của Đức GIA-VÊ chống lại mọi
quốc-gia,
Và cơn giận của Ngài chống lại mọi quân-đội của họ;
Ngài đã hoàn-toàn hủy-diệt họ,
Ngài đã phó họ để tàn-sát.
3Thế là các kẻ bị giết của họ sẽ bị ném ra ngoài,
Thây của chúng sẽ phát ra mùi thối của chúng,
Và các núi sẽ bị đẫm máu của chúng.
4Và tất cả cơ-binh trên trời sẽ mục nát,
Và bầu trời sẽ bị cuốn lại như một cuộn sách;
Tất cả cơ-binh của chúng cũng sẽ tàn rụi đi
Như một chiếc lá héo-hắt đi từ góc nho,
Hay như chiếc lá tàn-úa từ cây vả.
5Vì lưỡi gươm của Ta chán chê trong trời,
Này, nó sẽ giáng xuống để phán-xét Ê-đôm,
Và trên đám dân mà Ta đã dành cho sự hủy-diệt.

1Draw near, O nations, to hear; and listen, O
peoples!
Let the earth and all it contains hear, and the world
and all that springs from it.
2For YHWH's indignation is against all the nations,
And His wrath against all their armies;
He has utterly destroyed them,
He has given them over to slaughter.
3So their slain will be thrown out,
And their corpses will give off their stench,
And the mountains will be drenched with their blood.
4And all the host of heaven will rot,
And the sky will be rolled up like a scroll;
All their hosts will also wither away
As a leaf withers from the vine,
Or as one withers from the fig tree.
5For My sword is satiated in heaven,
Behold it shall descend for judgment upon Edom,
And upon the people whom I have devoted to
destruction.

Isaiah 34.6-35.1

Ê-sai 34.6-35.1

6The sword of YHWH is filled with blood,

6Lưỡi gươm của Đức GIA-VÊ đầy máu,

It is sated with fat, with the blood of lambs and goats.
With the fat of the kidneys of rams.
For YHWH has a sacrifice in Bozrah,
And a great slaughter in the land of Edom.
7Wild oxen shall also go down with them,
And young bulls with strong ones;
Thus their land shall be soaked with blood,
And their dust become greasy with fat.
8For YHWH has a day of vengeance,
A year of recompense for the cause of Zion.
9And its streams shall be turned into pitch,
And its loose earth into brimstone,
And its land shall become burning pitch.
10It shall not be quenched night or day;
Its smoke shall go up forever;
From generation to generation it shall be desolate;
None shall pass through it forever and ever.
11But pelican and hedgehog shall possess it,
And owl and raven shall dwell in it;
And He shall stretch over it the line of desolation
And the plumb line of emptiness.
12Its nobles—there is no one there
Whom they may proclaim king—
And all its princes shall be nothing.
13And thorns shall come up in its fortified towers,
Nettles and thistles in its fortified cities;
It shall also be a haunt of jackals
And an abode of ostriches.
14And the desert creatures shall meet with the
wolves,
The hairy goat also shall cry to its kind;
Yes, the night monster shall settle there
And shall find herself a resting place.
15The tree snake shall make its nest and lay eggs
there,
And it will hatch and gather them under its shade.
Yes, the hawks shall be gathered there,
Every one with its kind.
16Seek from the book of YHWH, and read:
Not one of these will be missing;
None will lack its mate.
For His mouth has commanded,
And His Spirit has gathered them.
17And He has cast the lot for them,
And His hand has divided it to them by line.
They shall possess it forever;
From generation to generation they shall dwell in it.

Nó chán ngấy mỡ, máu của chiên con và dê,
Mỡ từ các trái cật của những chiên đực.
Vì Đức GIA-VÊ có cuộc hiến tế tại Bốt-ra,
Và một cuộc tàn-sát lớn trong xứ Ê-đôm.
7Những bò rừng cũng sẽ gục ngã với chúng,
Và các con bò tơ đực với những con mạnh;
Như vậy đất của chúng sẽ đẫm máu,
Và bụi-đất của họ trở nên trơn vì mỡ.
8Vì Đức GIA-VÊ có một ngày báo-thù,
Một năm thưởng-phạt vì cớ Si-ôn.
9Và các suối của nó(1) sẽ biến thành nhựa hắc ín,
Và đất rời của nó thành lưu-huỳnh,
Và đất đai của nó sẽ trở thành nhựa hắc ín đang cháy.
10Nó sẽ không được dập tắt đêm hoặc ngày;
Khói nó sẽ bay lên mãi mãi;
Từ đời nọ qua đời kia nó sẽ tan-hoang;
Chẳng có ai sẽ đi qua mãi mãi vô cùng.
11Nhưng chim bồ-nông và con nhím sẽ chiếm lấy nó,
Chim cú và chim quạ sẽ ở trong đó;
Và Ngài sẽ căng ra trên nó cái dây tàn-phá
Và cái dây dọi của sự trống-không.
12Những kẻ quý tộc của nó—chẳng có ai ở đó
Để chúng có thể tung hô là vua—
Và tất cả những ông hoàng của nó sẽ không là gì cả.
13Gai-gốc sẽ mọc lên trong các pháo đài,
Những cây tầm-ma và cây kế trong các thành-thị có
công-sự chiến đấu;
Nó cũng sẽ là hang-động của những con chó đồng
Và là nơi chim đà-điểu ở.
14Và các thú sống trong sa-mạc sẽ gặp các chó sói,
Dê đực cũng sẽ kêu gào cùng đồng loại của nó;
Phải, quái-vật ban đêm sẽ an cư ở đó
Và sẽ tìm cho nó một chỗ nghỉ.
15Rắn roi sẽ làm ổ cho nó và đẻ các trứng ở đó,
Và nó sẽ ấp và tụ chúng lại dưới sự bảo-vệ của nó.
Phải, những con diều-hâu sẽ tụ lại ở đó,
Mọi con với loại của nó.
16Hãy tìm từ sách của Đức GIA-VÊ, và đọc:
Chẳng có con nào trong chúng sẽ thiếu mất;
Chẳng có con nào mà không có đôi.
Vì miệng Ngài đã ra lệnh,
Và Linh Ngài đã tụ-họp chúng lại.
17Và Ngài đã bắt thăm cho chúng,
Và tay Ngài đã phân-chia nó(2) cho chúng bằng dây,
Chúng sẽ chiếm-hữu nó mãi mãi;
Từ thế-hệ nọ sang thế-hệ kia chúng sẽ ở trong đó.

Zion's happy future (35.1-35.10)

Tương-lai hạnh-phúc của Si-ôn (35.1-35.10)
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35 1Vùng hoang-vu và sa-mạc sẽ vui-vẻ,

1The wilderness and the desert will be glad,

Và vùng A-ra-ba(3) sẽ mừng-rỡ và trổ bông;
Như cây nghệ Tây

And the Arabah will rejoice and blossom;
Like the crocus

của Ê-đôm
hay: đất này
3
A-ra-ba là vùng đồng bằng sa-mạc
1
2

Ê-sai 35.2-36.5

Isaiah 35.2-36.5

2Nó sẽ trổ hoa một cách thừa-thãi

2It will blossom profusely

Và rộn rã với niềm vui và hò-reo vì vui-vẻ.
Vinh-quang của Li-ban sẽ được ban cho nó,
Oai-nghi của Cạt-mên và Sa-rôn.
Chúng sẽ thấy vinh-quang của Đức GIA-VÊ,
Oai-nghi của Đức Chúa TRỜI chúng ta.
3Hãy khuyến-khích kẻ mệt-lử, và củng cố kẻ yếu-ớt.
4Nói với những kẻ có tâm lo-âu:
"Hãy can-đảm, đừng sợ.
Kìa, Đức Chúa TRỜI các ngươi sẽ đến với sự báo
thù;
Sự thưởng-phạt của Đức Chúa TRỜI sẽ đến,
Nhưng Ngài sẽ cứu các ngươi."
5Rồi mắt của kẻ mù sẽ được mở,
Và tai của kẻ điếc sẽ khai-thông.
6Rồi kẻ què sẽ nhảy nhỏm như con nai,
Và lưỡi của kẻ câm sẽ reo-hò vì vui-vẻ.
Vì nước sẽ trào lên trong vùng hoang-vu
Và các con suối sẽ trào lên trong vùng A-ra-ba.
7Mảnh đất nung đốt sẽ trở thành một cái hồ,
Và đất thiếu nước thành các suối nước;
Trong hang của các chó đồng, là chỗ nghỉ của nó,
Cỏ trở thành những cây sậy và các cây lau.
8Và ở đó sẽ có một con đường cái, một đường đi,
Và nó sẽ được gọi là Đường Cái của Sự Thánh.
Kẻ ô-uế sẽ không đi trên nó,
Nhưng nó dành cho kẻ bước đi đường đó,
Và những kẻ ngu-dại sẽ chẳng lang thang trên nó.
9Sư-tử sẽ không ở đó,
Cũng sẽ không có thú dữ nào đi lên trên đó;
Người ta sẽ không thấy những con nầy ở đó.
Nhưng kẻ được cứu-chuộc sẽ bước đi ở đó,
10Và kẻ được chuộc của Đức GIA-VÊ sẽ trở về,
Tới Si-ôn mà hò-reo vì vui-vẻ,
Với niềm vui đời đời trên đầu của họ.
Họ sẽ tìm được niềm vui và sự vui-mừng,
Và nỗi đau-buồn và tiếng thở dài sẽ trốn đi.

And rejoice with rejoicing and shout of joy.
The glory of Lebanon will be given to it,
The majesty of Carmel and Sharon.
They will see the glory of YHWH,
The majesty of our God.
3Encourage the exhausted, and strengthen the feeble.
4Say to those with anxious heart,
"Take courage, fear not.
Behold, your God will come with vengeance;
The recompense of God will come,
But He will save you."
5Then the eyes of the blind will be opened,
And the ears of the deaf will be unstopped.
6Then the lame will leap like a deer,
And the tongue of the dumb will shout for joy.
For waters will break forth in the wilderness
And streams in the Arabah.
7And the scorched land will become a pool,
And the thirsty ground springs of water;
In the haunt of jackals, its resting place,
Grass becomes reeds and rushes.
8And a highway will be there, a roadway,
And it will be called the Highway of Holiness.
The unclean will not travel on it,
But it will be for him who walks that way,
And fools will not wander on it.
9No lion will be there,
Nor will any vicious beast go up on it;
These will not be found there.
But the redeemed will walk there,
10And the ransomed of YHWH will return,
And come with joyful shouting to Zion,
With everlasting joy upon their heads.
They will find gladness and joy,
And sorrow and sighing will flee away.

5. Các biến-cố trong triều đại của Ê-xê-chia (36.139.8)

5. Events during the reign of Hezekiah (36.1-39.8)

San-chê-ríp xâm-lăng Giu-đa (36.1-36.22)

Sennacherib invades Judah (36.1-36.22)

36

36 1Now it came about in the fourteenth year of King

1Bấy giờ, xảy ra trong năm thứ mười bốn của vua

Ê-xê-chia, San-chê-ríp vua của A-si-ri đi lên chống mọi
thành-thị có công-sự củng cố của Giu-đa và chiếm lấy
chúng. 2Và vua A-si-ri sai Ráp-sa-kê từ La-ki đi tới
Giê-ru-sa-lem đến vua Ê-xê-chia với một đoàn quân
lớn. Và hắn đứng cạnh ống dẫn nước của cái hồ nước
thượng, ở trên đường cái có sân đập vải(1). 3Lúc đó Ê-lia-kim con trai của Hinh-kia, người coi hoàng-gia, thưký Sép-na, và Giô-a con trai của A-sáp, người ghi chép,
đi ra gặp hắn.
4Thế thì Ráp-sa-kê nói với họ: "Bây giờ hãy nói với Êxê-chia: 'Vua của A-si-ri, vị vua vĩ đại, phán như vầy:
"Điều các ngươi tin-tưởng là gì? 5Ta phán: 'Mưu luận
và sức mạnh chiến-tranh của ngươi chỉ là đầu môi chót
lưỡi.' Bây giờ, ngươi dựa vào ai, để ngươi để dám nổiloạn chống lại ta?
Sân đập vải là nơi thợ làm công việc giặt, tẩy và đập vải mới
dệt để tới tình trạng mong muốn.
1

Hezekiah, Sennacherib king of Assyria came up against
all the fortified cities of Judah and seized them. 2And
the king of Assyria sent Rabshakeh from Lachish to
Jerusalem to King Hezekiah with a large army. And he
stood by the conduit of the upper pool on the highway
of the fuller's field. 3Then Eliakim the son of Hilkiah,
who was over the household, and Shebna the scribe,
and Joah the son of Asaph, the recorder, came out to
him.
4Then Rabshakeh said to them, "Say now to Hezekiah,
'Thus says the great king, the king of Assyria, "What is
this confidence that you have? 5I say, 'Your counsel
and strength for the war are only words of lips.' Now on
whom do you rely, that you have rebelled against me?

Isaiah 36.6-36.22
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6Behold, you rely on the staff of this crushed reed, even

6Này, ngươi dựa vào cây gậy làm bằng cây sậy đã gãy

on Egypt; on which if a man leans, it will go into his
hand and pierce it. So is Pharaoh king of Egypt to all
who rely on him. 7But if you say to me, 'We trust in
YHWH our God,' is it not He whose high places and
whose altars Hezekiah has taken away, and has said to
Judah and to Jerusalem, 'You shall worship before this
altar'? 8Now therefore, please exchange pledges with
my master the king of Assyria, and I will give you two
thousand horses, if you are able on your part to set
riders on them. 9How then can you repulse one official
of the least of my master's servants, and rely on Egypt
for chariots and for horsemen? 10And have I now come
up without YHWH's approval against this land to
destroy it? YHWH said to me, 'Go up against this land,
and destroy it.'"'"

nầy, tức là Ê-díp-tô; mà nếu một người dựa vào, thì nó
sẽ đâm vào lòng bàn tay hắn và chọc thủng nó. Ai dựa
vào Pha-ra-ôn vua Ê-díp-tô cũng như thế. 7Nhưng nếu
ngươi nói với ta: 'Chúng tôi tin ở GIA-VÊ THẦN của
chúng tôi,' thì há chẳng phải chính Ngài mà các nơi cao
và các bàn-thờ của Ngài Ê-xê-chia đã dẹp hết, đã phán
với Giu-đa và với Giê-ru-sa-lem: 'Các ngươi sẽ thờ-lạy
trước bàn-thờ nầy' hay sao? 8Bởi vậy bây giờ, làm ơn
trao-đổi các lời thề với chủ của ta, vua A-si-ri, rồi ta sẽ
cho ngươi 2 ngàn con ngựa, nếu, về phần ngươi, ngươi
có thể đặt người cỡi chúng. 9Thế thì làm sao ngươi có
thể đẩy lui một sĩ-quan nhỏ nhất trong các tôi-tớ của
chủ ta, mà dựa vào Ê-díp-tô đặng có chiến xa và kỵbinh? 10Và nay ta há đã đi lên mà không được GIA-VÊ
chấp-thuận cho chống lại xứ nầy để hủy-diệt nó sao?
GIA-VÊ đã phán với ta: 'Đi lên chống xứ nầy, và hủydiệt nó.'"'"
11Lúc đó Ê-li-a-kim, Sép-na, và Giô-a nói với Ráp-sakê: "Nay xin nói với các tôi-tớ của ông bằng tiếng Aram vì chúng tôi hiểu; và xin đừng nói với chúng tôi
bằng tiếng Giu-đa, trong tầm nghe của dân ở trên vách
thành." 12Nhưng Ráp-sa-kê nói: "Há chủ ta đã sai ta chỉ
đến cùng chủ ngươi và cùng ngươi để nói các lời nầy,
mà không nói với những người ngồi trên tường thành,
có số phận phải chịu ăn phân của chúng và uống nước
tiểu của chúng với các ngươi ư?
13Đoạn Ráp-sa-kê đứng và la lớn bằng tiếng Giu-đa,
rằng: "Hãy nghe các lời của đại-vương, vua A-si-ri.
14Nhà vua phán như vầy: 'Đừng để Ê-xê-chia lừa-dối
các ngươi, vì hắn sẽ không có khả-năng giải-thoát các
ngươi; 15cũng chớ để Ê-xê-chia khiến các ngươi tin ở
GIA-VÊ, nói: "GIA-VÊ chắc-chắn sẽ giải-thoát chúng
ta, thành nầy sẽ không bị giao vào tay vua A-si-ri."
16Đừng nghe Ê-xê-chia,' vì vua A-si-ri phán như vầy:
'Các ngươi hãy lập hòa-ước với ta và hãy đi ra đến cùng
ta, và mỗi người hãy ăn nho của mình và trái vả của
mình và mỗi người hãy uống nước từ bể chứa của riêng
mình, 17cho đến khi ta đến, để đem các ngươi đi xa tới
một xứ giống như xứ của chính các ngươi, một xứ có
thóc-lúa và rượu nho mới, một xứ có bánh mì và các
vườn nho. 18Hãy coi-chừng, kẻo Ê-xê-chia đánh lừa
các ngươi, rằng: "GIA-VÊ sẽ giải-thoát chúng ta." Há
có ai trong các thần của những quốc-gia giải-thoát xứ
họ khỏi tay vua A-si-ri chăng? 19Các thần của Ha-mát
và Ạt-bát ở đâu? Các thần của Sê-phạt-va-im ở đâu? Và
khi nào chúng đã giải-thoát Sa-ma-ri khỏi tay ta? 20Ai
trong các thần của các xứ nầy đã giải-thoát xứ họ khỏi
tay ta, để Đức GIA-VÊ phải giải-thoát Giê-ru-sa-lem
khỏi tay ta?'"
21Nhưng họ làm thinh và chẳng trả lời hắn một lời nào;
vì lịnh vua là: "Đừng trả lời hắn." 22Đoạn Ê-li-a-kim
con trai của Hinh-kia, người coi hoàng-gia, thư-ký Sépna, và Giô-a con trai của A-sáp, người ghi chép, đến
cùng Ê-xê-chia với quần-áo mình bị xé rách và kể cho
vua những lời của Ráp-sa-kê.

11Then

Eliakim and Shebna and Joah said to
Rabshakeh, "Speak now to your servants in Aramaic,
for we understand it; and do not speak with us in
Judean, in the hearing of the people who are on the
wall." 12But Rabshakeh said, "Has my master sent me
only to your master and to you to speak these words,
and not to the men who sit on the wall, doomed to eat
their own dung and drink their own urine with you?"
13Then Rabshakeh stood and cried with a loud voice in
Judean, and said, "Hear the words of the great king, the
king of Assyria. 14Thus says the king, 'Do not let
Hezekiah deceive you, for he will not be able to deliver
you; 15nor let Hezekiah make you trust in YHWH,
saying, "YHWH will surely deliver us, this city shall
not be given into the hand of the king of Assyria." 16Do
not listen to Hezekiah,' for thus says the king of
Assyria, 'Make your peace with me and come out to
me, and eat each of his vine and each of his fig tree and
drink each of the waters of his own cistern, 17until I
come and take you away to a land like your own land, a
land of grain and new wine, a land of bread and
vineyards. 18Beware lest Hezekiah misleads you
saying, "YHWH will deliver us." Has any one of the
gods of the nations delivered his land from the hand of
the king of Assyria? 19Where are the gods of Hamath
and Arpad? Where are the gods of Sepharvaim? And
when have they delivered Samaria from my hand?
20Who among all the gods of these lands have
delivered their land from my hand that YHWH should
deliver Jerusalem from my hand?'"

21But they were silent and answered him not a word;

for the king's commandment was, "Do not answer him."
22Then Eliakim the son of Hilkiah, who was over the
household, and Shebna the scribe and Joah the son of
Asaph, the recorder, came to Hezekiah with their
clothes torn and told him the words of Rabshakeh.

Ê-sai 37.1-37.18
Đức Chúa TRỜI sẽ giải-thoát Giê-ru-sa-lem (37.137.13)

God will deliver Yer-oo-shaw-lah'im (37.1-37.13)

37 1Và khi Vua Ê-xê-chia nghe tin đó, người xé quần-

37 1And when King Hezekiah

áo của người, quấn mình bằng vải gai và vào đền Đức
GIA-VÊ. 2Đoạn người sai Ê-li-a-kim kẻ coi hoàng-gia,
với thư-ký Sép-na, và các trưởng-lão của những thầy tếlễ, quấn bằng vải gai, đi đến tiên-tri Ê-sai, con trai của
A-mốt. 3Và họ nói với ông: "Ê-xê-chia phán như vầy:
'Ngày nầy là một ngày bị tai-họa, mắng nhiếc và loạibỏ; vì con cái đã tới lúc sinh ra, mà không có sức để đẻ.
4Có lẽ GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ông sẽ nghe các
lời của Ráp-sa-kê, người mà chủ hắn là vua A-si-ri đã
sai để trách-mắng Đức Chúa TRỜI sống, và sẽ quởtrách các lời mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI ông đã nghe.
Bởi vậy, xin dâng một lời cầu-nguyện cho phần sốngsót còn lại.'"
5Thế là các tôi-tớ của vua Ê-xê-chia đến cùng Ê-sai.
6Ê-sai nói với họ: "Các ngươi sẽ tâu lên chủ của các
ngươi như vầy: 'Đức GIA-VÊ phán như vầy: "Đừng sợ
bởi cớ các lời ngươi đã nghe, với chúng các tôi-tớ vua
A-si-ri đã phạm-thượng Ta. 7Này, Ta sẽ đặt một linh
trong hắn, ngõ hầu hắn sẽ nghe một tin-đồn mà trở về
chính xứ của hắn. Và Ta sẽ làm cho hắn ngã gục bởi
gươm trong chính xứ của hắn."'" 8Thế thì Ráp-sa-kê trở
về và thấy vua A-si-ri đang đánh chống Líp-na, vì hắn
đã nghe vua đã rời La-ki. 9Khi hắn(1) nghe nói về Tiệtha-ca vua Cút(2): "Hắn đã kéo ra để đánh lại bệ hạ," và
khi hắn nghe điều đó, hắn sai các sứ-giả đi đến Ê-xêchia, nói: 10"Các ngươi sẽ nói với Ê-xê-chia vua Giu-đa
như vầy: 'Chớ để THẦN của ngươi mà ngươi trông-cậy
đánh lừa ngươi, nói: "Giê-ru-sa-lem sẽ không bị giao
vào tay vua A-si-ri đâu." 11Này, ngươi đã nghe điều các
vua A-si-ri đã gây ra cho tất cả các xứ, hoàn-toàn tiêu
diệt chúng. Thế là ngươi sẽ được miễn ư? 12Há các
thần của những quốc-gia đó mà tổ-phụ ta đã tiêu diệt đã
giải-thoát được chúng, tức là Gô-xan, Ha-ran, Rết-sép,
và các con trai của Ê-đen ở Tê-la-sa ư? 13Vua của Hamát, vua của Ạt-bát, vua của thành Sê-phạt-va-im, và
của Hê-na, và Y-va ở đâu?' "

Lời cầu-nguyện của Ê-xê-chia (37.14-37.20)
14Thế thì Ê-xê-chia lấy bức thư từ tay các sứ-giả và đọc
nó, rồi người đi lên tới đền Đức GIA-VÊ và trải nó ra
trước mặt Đức GIA-VÊ. 15Ê-xê-chia cầu-nguyện cùng
Đức GIA-VÊ rằng: 16"Đức GIA-VÊ vạn-quân ôi, Đức
Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên, Đấng ngự trên ngôi ở bên
trên những chê-rúp, Chúa là Đức Chúa TRỜI, chỉ một
mình Chúa, của tất cả các vương-quốc của trái đất.
Chúa đã dựng nên trời và đất. 17Xin nghiêng tai của
Chúa, Đức GIA-VÊ ôi, và xin nghe; xin mở mắt của
Chúa, Đức GIA-VÊ ôi, và xin thấy; xin lắng nghe tất cả
những lời của San-chê-ríp, kẻ đã sai chúng để tráchmắng Đức Chúa TRỜI sống. 18Quả thật, Đức GIA-VÊ
ôi, các vua A-si-ri đã tàn-phá tất cả các nước và đất-đai
của họ,
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tức là vua À-sua
Cút là xứ Ê-thi-ô-bi

Isaiah 37.1-37.18

heard it, he tore his
clothes, covered himself with sackcloth and entered the
house of YHWH. 2Then he sent Eliakim who was over
the household with Shebna the scribe and the elders of
the priests, covered with sackcloth, to Isaiah the
prophet, the son of Amoz. 3And they said to him, "Thus
says Hezekiah, 'This day is a day of distress, rebuke,
and rejection; for children have come to birth, and there
is no strength to give birth. 4Perhaps YHWH your God
will hear the words of Rabshakeh, whom his master the
king of Assyria has sent to reproach the living God, and
will rebuke the words which YHWH your God has
heard. Therefore, offer a prayer for the remnant that is
left.'"
5So the servants of King Hezekiah came to Isaiah.
6And Isaiah said to them, "Thus you shall say to your
master, 'Thus says YHWH, "Do not be afraid because
of the words that you have heard, with which the
servants of the king of Assyria have blasphemed Me.
7Behold, I will put a spirit in him so that he shall hear a
rumor and return to his own land. And I will make him
fall by the sword in his own land."'" 8Then Rabshakeh
returned and found the king of Assyria fighting against
Libnah, for he had heard that the king had left Lachish.
9When he heard them say concerning Tirhakah king of
Cush, "He has come out to fight against you," and when
he heard it he sent messengers to Hezekiah, saying,
10"Thus you shall say to Hezekiah king of Judah, 'Do
not let your God in whom you trust deceive you,
saying, "Jerusalem shall not be given into the hand ot
the king of Assyria." 11Behold, you have heard what
the kings of Assyria have done to all the lands,
destroying them completely. So will you be spared?
12Did the gods of those nations which my fathers have
destroyed deliver them, even Gozan and Haran and
Rezeph and the sons of Eden who were in Telassar?
13Where is the king of Hamath, the king of Arpad, the
king of the city of Sepharvaim, and of Hena and Ivvah?'
"
Hezekiah's prayer (37.14-37.20)
14Then Hezekiah took the letter from the hand of the
messengers and read it, and he went up to the house of
YHWH and spread it out before YHWH. 15And
Hezekiah prayed to YHWH saying, 16"O YHWH of
hosts, the God of Israel, who art enthroned above the
cherubim, Thou art the God, Thou alone, of all the
kingdoms of the earth. Thou hast made heaven and
earth. 17Incline Thine ear, O YHWH, and hear; open
Thine eyes, O YHWH, and see; and listen to all the
words of Sennacherib, who sent them to reproach the
living God. 18Truly, O YHWH, the kings of Assyria
have devastated all the countries and their lands,

Isaiah 37.19-37.30

Ê-sai 37.19-37.30

19and have cast their gods into the fire, for they were

19và đã ném các thần của họ vào trong lửa, vì chúng

not gods but the work of men's hands, wood and stone.
So they have destroyed them. 20And now, O YHWH
our God, deliver us from his hand that all the kingdoms
of the earth may know that Thou alone, YHWH, art
God."

chẳng là các thần nhưng chỉ là việc làm của tay loài
người, bằng gỗ và đá. Chúng đã hủy-diệt chúng như
thế. 20Và bây giờ, GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI chúng con
ôi, xin giải-thoát chúng con khỏi tay hắn để tất cả các
vương-quốc của trái đất đều có thể biết rằng chỉ một
mình Chúa, Đức GIA-VÊ, là Đức Chúa TRỜI."

God answers through Isaiah (37.21-37.35)
21Then Isaiah the son of Amoz sent word to Hezekiah,
saying, "Thus says YHWH, the God of Israel, 'Because
you have prayed to Me about Sennacherib king of
Assyria, 22this is the word that YHWH has spoken
against him:

Đức Chúa TRỜI trả lời qua Ê-sai (37.21-37.35)
21Đoạn Ê-sai con trai A-mốt nhắn lời cho Ê-xê-chia,
nói: "Đức GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên,
phán như vầy: 'Bởi vì ngươi đã cầu-nguyện cùng Ta về
San-chê-ríp vua A-si-ri, 22đây là lời mà Đức GIA-VÊ
đã phán chống lại hắn:

"She has despised you and mocked you,
The virgin daughter of Zion;
She has shaken her head behind you,
The daughter of Jerusalem!
23Whom have you reproached and blasphemed?
And against whom have you raised your voice,
And haughtily lifted up your eyes?
Against the Holy One of Israel!
24Through your servants you have reproached the
Lord,
And you have said, 'With my many chariots I came
up to the heights of the mountains,
To the remotest parts of Lebanon;
And I cut down its tall cedars and its choice
cypresses.
And I will go to its highest peak, its thickest forest.
25'I dug wells and drank waters,
And with the sole of my feet I dried up
All the rivers of Egypt.'
26Have you not heard?
Long ago I did it,
From ancient times I planned it.
Now I have brought it to pass,
That you should turn fortified cities into ruinous
heaps.
27Therefore their inhabitants were short of strength,
They were dismayed and put to shame;
They were as the vegetation of the field and as the
green herb,
As grass on the housetops is scorched before it is
grown up.
28But I know your sitting down,
And your going out and your coming in,
And your raging against Me.
29Because of your raging against Me,
And because your complacency has come up to My
ears,
Therefore I will put My hook in your nose,
And My bridle in your lips,
And I will turn you back by the way which you
came.

"Nàng đã khinh-dể ngươi và chế-nhạo ngươi,
Con gái đồng-trinh của Si-ôn;
Nàng đã lắc đầu ở đàng sau ngươi,
Con gái của Giê-ru-sa-lem!
23Ai mà ngươi đã trách-mắng và phạm-thượng?
Chống lại ai ngươi đã cất tiếng lên,
Và đã cao-ngạo ngước đôi mắt ngươi lên?
Chống lại Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên!
24Qua các tôi-tớ ngươi, ngươi đã trách-mắng Chúa,
Và ngươi đã nói: 'Với nhiều chiến xa của ta, ta đã lên
tới các nơi cao của các ngọn núi,
Tới các nơi xa-thẳm của Li-ban;
Và ta đã đốn các cây tuyết-tùng cao của nó và cây
bách chọn-lọc của nó.
Và ta sẽ đi tới đỉnh cao nhất của nó, rừng rậm nhất
của nó.
25'Ta đã đào giếng và đã uống nước,
Và với lòng bàn chân ta, ta đã làm khô-cạn
Mọi con sông của Ê-díp-tô.'
26Ngươi há đã chẳng nghe?
Từ lâu Ta đã làm sự đó,
Từ đời xưa Ta đã định nó.
Bây giờ Ta đã khiến nó xảy ra rồi,
Để ngươi phải biến các thành-thị củng cố vững chắc
thành các đống đổ-nát.
27Bởi vậy, cư-dân của chúng mất sức,
Chúng đã bị làm khiếp-đảm và bị làm xấu-hổ;
Chúng đã như rau ngoài đồng và như cỏ xanh,
Như cỏ trên các mái nhà bị cháy xém trước khi nó
lớn lên.
28Nhưng Ta biết việc ngươi ngồi xuống,
Việc ngươi đi ra, việc ngươi đi vào,
Và việc ngươi giận điên chống lại Ta.
29Bởi cớ ngươi giận điên lên chống lại Ta,
Và bởi vì sự tự-mãn của ngươi đã đến tận tai Ta,
Bởi vậy Ta sẽ tra cái móc của Ta vào lỗ mũi ngươi,
Và dây cương của Ta vào các môi của ngươi,
Và Ta sẽ quay ngươi trở lại con đường mà ngươi đã
đến."

30"Then this shall be the sign for you: you shall eat this

30"Thế thì, đây sẽ là dấu-hiệu cho ngươi: trong năm

year what grows of itself, in the second year what
springs from the same, and in the third year sow, reap,
plant vineyards, and eat their fruit.

nầy ngươi sẽ ăn cái tự mọc lên, trong năm thứ nhì cái
mọc ra từ cái cùng một loại, và trong năm thứ ba, hãy
gieo, hãy gặt, hãy trồng các vườn nho, và hãy ăn trái
của chúng.

Ê-sai 37.31-38.11

Isaiah 37.31-38.11

31Và phần còn sống sót của nhà Giu-đa sẽ lại châm rễ

31And the surviving remnant of the house of Judah

hướng về phía dưới và mang trái hướng về phía trên.
32Vì từ Giê-ru-sa-lem sẽ đi ra phần sót lại, và từ Núi
Si-ôn những kẻ trốn thoát. Lòng sốt-sắng của Đức GIAVÊ vạn-quân sẽ thực-hiện điều nầy."' 33Bởi vậy, Đức
GIA-VÊ phán về vua A-si-ri như vầy: 'Hắn sẽ không
đến được thành nầy, hoặc bắn tên ở đó; hắn cũng sẽ
chẳng đến được trước nó với một cái thuẫn, cũng chẳng
chất lên được một mô đất chống lại nó. 34Bởi con
đường mà hắn đã đến, thì bởi cùng một con đường đó
hắn sẽ trở về, và hắn sẽ chẳng đến được thành nầy,' Đức
GIA-VÊ phán vậy. 35'Vì Ta sẽ bảo-vệ thành nầy để cứu
nó vì cớ của riêng Ta và vì cớ tôi-tớ Đa-vít của Ta.'"

shall again take root downward and bear fruit upward.
32For out of Jerusalem shall go forth a remnant, and out
of Mount Zion those who escape. The zeal of YHWH
of hosts shall perform this." ' 33Therefore, thus says
YHWH concerning the king of Assyria, 'He shall not
come to this city, or shoot an arrow there; neither shall
he come before it with a shield, nor throw up a mound
against it. 34By the way that he came, by the same he
shall return, and he shall not come to this city,' declares
YHWH. 35'For I will defend this city to save it for My
own sake and for My servant David's sake.'"

A-si-ri bị hủy-diệt (37.36-37.38)
36Lúc đó, vị thiên-sứ của Đức GIA-VÊ đi ra, đánh hạ
185 ngàn trong trại của dân A-si-ri; và khi người ta
thức-dậy vào sáng sớm, kìa, tất cả quân lính ấy là các
xác chết. 37Vì vậy San-chê-ríp, vua A-si-ri, ra đi và trở
về, và sống tại Ni-ni-ve. 38Và xảy ra trong khi hắn đang
thờ-lạy trong đền Nít-róc thần của hắn, thì A-tra-mê-léc
và Sa-rết-se 2 con trai của hắn dùng gươm giết hắn;
chúng trốn vào trong xứ A-ra-rát. Và Ê-sa-Ha-đôn con
trai của hắn trở thành vua trong chỗ của hắn.

Assyria is destroyed (37.36-37.38)
36Then the angel of YHWH went out, and struck
185,000 in the camp of the Assyria; and when they
arose early in the morning, behold, all of these were
dead bodies. 37So Sennacherib, king of Assyria,
departed and returned home, and lived at Nineveh.
38And it came about as he was worshiping in the house
of Nisroch his god, that Adrammelech and Sharezer his
sons killed him with the sword; and they escaped into
the land of Ararat. And Esarhaddon his son became
king in his place.

Ê-xê-chia được chữa lành (38.1-38.22)

Hezekiah is healed (38.1-38.22)

38 1Trong những ngày đó, Ê-xê-chia trở bịnh đến gần

38 1In those days Hezekiah became sick to the point

chết. Tiên-tri Ê-sai con trai của A-mốt đến cùng vua và
nói với vua: "Đức GIA-VÊ phán như vầy: 'Hãy sắp đặt
nhà của ngươi cho có trật-tự, vì ngươi sẽ chết và không
sống.'" 2Lúc đó Ê-xê-chia xây mặt của người vào
tường, và cầu-nguyện cùng Đức GIA-VÊ, 3và nói:
"Bây giờ, xin nhớ lại, Đức GIA-VÊ ôi, con van-nài
Chúa, xin nhớ lại con đã bước đi trước mặt Chúa trong
lẽ-thật và với tâm trọn-vẹn thế nào, và đã làm điều tốtlành trong cái nhìn của Chúa." Và Ê-xê-chia khóc cay
đắng. 4Thế thì lời của Đức GIA-VÊ đến cùng Ê-sai,
phán: 5"Hãy đi nói với Ê-xê-chia: 'GIA-VÊ, Chúa
TRỜI của tổ-phụ Đa-vít ngươi, phán như vầy: "Ta đã
nghe lời cầu-nguyện của ngươi, Ta đã thấy nước mắt
ngươi; này, Ta sẽ thêm 15 năm vào các ngày của ngươi.
6Và Ta sẽ giải-thoát ngươi và thành nầy khỏi tay vua
A-si-ri; Ta sẽ bảo-vệ thành nầy."' 7Và đây sẽ là dấuhiệu cho ngươi từ Đức GIA-VÊ, rằng Đức GIA-VÊ sẽ
làm điều nầy, điều mà Ngài đã nói: 8Này, Ta sẽ khiến
cho cái bóng trên cầu thang gác, nó đã đi xuống với mặt
trời trên cầu thang gác của A-cha, đi ngược trở lại 10
bậc thang." Thế là cái bóng của mặt trời đi ngược lại 10
bậc thang trên cái cầu thang gác mà nó đã đi xuống trên
đó rồi.
9Bài viết của Ê-xê-chia vua Giu-đa, sau cơn bịnh của
người và người đã sống sau cơn bịnh của người:
10Ta đã nói: "Chính giữa các ngày của ta,
Ta sắp vào các cổng âm-phủ;
Ta sắp bị lấy đi phần các năm còn lại của ta."
11Ta đã nói: "Ta sẽ chẳng thấy Đức GIA-VÊ,
Đức GIA-VÊ trong đất những kẻ sống;
Ta sẽ không còn nhìn xem con người giữa cư-dân
của thế-giới nữa.

of death. And Isaiah the prophet the son of Amoz came
to him and said to him, "Thus says YHWH, 'Set your
house in order, for you shall die and not live.'" 2Then
Hezekiah turned his face to the wall, and prayed to
YHWH, 3and said, "Remember now, O YHWH, I
beseech Thee, how I have walked before Thee in truth
and with a whole heart, and have done what is good in
Thy sight." And Hezekiah wept bitterly. 4Then the
word of YHWH came to Isaiah, saying, 5"Go and say
to Hezekiah, 'Thus says YHWH, the God of your father
David, "I have heard your prayer, I have seen your
tears; behold, I will add fifteen years to your days.
6And I will deliver you and this city from the hand of
the king of Assyria; and I will defend this city."' 7And
this shall be the sign to you from YHWH, that YHWH
will do this thing that He has spoken: 8Behold, I will
cause the shadow on the stairway, which has gone
down with the sun on the stairway of Ahaz, to go back
ten steps." So the sun's shadow went back ten steps on
the stairway on which it had gone down.

9A writing of Hezekiah king of Judah, after his illness

and he lived after his illness:
10I said, "In the middle of my days,

I am to enter the gates of Sheol;
I am to be deprived of the rest of my years."
11I said, "I shall not see YHWH,
YHWH in the land of the living;
I shall look on man no more among the inhabitants of
the world.

Isaiah 38.12-39.5

Ê-sai 38.12-39.5

12Like a shepherd's tent my dwelling is pulled up and

12Như lều của kẻ chăn-chiên, nơi ở của ta bị nhổ lên

removed from me;
As a weaver I rolled up my life.
He cuts me off from the loom;
'From day until night Thou dost make an end of me.'
13I composed my soul until morning.
Like a lion—so He breaks all my bones,
'From day until night Thou dost make an end of me.'
14Like a swallow, like a crane, so I twitter;
I moan like a dove;
My eyes look wistfully to the heights;
'O Lord, I am oppressed, be my security.'"
15"What shall I say?
For He has spoken to me, and He Himself has done
it;
I shall wander about all my years because of the
bitterness of my soul.
16'O Lord, by these things men live;
And in all these is the life of my spirit;
O restore me to health, and let me live!
17Lo, for my own welfare I had great bitterness;
It is Thou who hast loved my soul from the pit of
destruction,
For Thou hast cast all my sins behind Thy back.
18For Sheol cannot thank Thee,
Death cannot praise Thee;
Those who go down to the pit cannot hope for Thy
faithfulness.
19It is the living who give thanks to Thee, as I do
today;
A father tells his sons about Thy faithfulness.
20"YHWH will surely save me;
So we will play my songs on stringed instruments
All the days of our life at the house of YHWH."

và bị dời đi khỏi ta;
Như một thợ dệt ta cuốn sinh-mạng của ta lại.
Ngài cắt ta khỏi khung-cửi;
'Từ ngày tới đêm Chúa dứt điểm con.'
13Ta đã trấn-tĩnh hồn ta cho đến sáng,
Như sư-tử—thế là Ngài bẻ gãy hết thảy xương ta,
'Từ ngày tới đêm Chúa dứt điểm con.'
14Như chim nhạn, như con sếu, ta nói líu-lo như thế;
Ta rên rĩ như một con bồ-câu;
Đôi mắt ta đăm-chiêu nhìn về các nơi cao;
'Chúa ôi, con bị áp-bức, xin là sự an ninh của con.'"
15"Ta sẽ nói điều gì?
Vì Ngài đã phán cùng ta, và chính Ngài đã làm nó;
Ta sẽ đi lang thang tất cả các năm của ta bởi vì hồn ta
cay-đắng.
16'Chúa ôi, bởi các điều nầy người ta sống;
Và trong mọi điều nầy là sự sống của linh con;
Ôi, xin hồi-phục sức-khỏe cho con, và cho con sống!
17Xin xem, vì ích-lợi cho con, con đã có nhiều cayđắng;
Chính Chúa đã giữ hồn con khỏi cái hố hủy diệt,
Vì Chúa đã ném mọi tội của con ra sau lưng Chúa.
18Vì Âm-phủ không thể tạ-ơn Chúa,
Sự chết không thể ca-tụng Chúa;
Những kẻ đi xuống hố đó không thể có hy-vọng cho
sự thành-tín của Chúa.
19Chính kẻ sống tạ-ơn Chúa, như con hôm nay;
Một người cha nói cho các con trai mình biết về sự
thành-tín của Chúa.
20"Đức GIA-VÊ chắc-chắn sẽ cứu ta;
Vì vậy chúng ta sẽ chơi nhạc của ta trên các nhạc-cụ
có dây
Mọi ngày của chúng ta tại đền của Đức GIA-VÊ."'"

21Now Isaiah had said, "Let them take a cake of figs,
and apply it to the boil, that he may recover." 22Then

21Bấy giờ Ê-sai đã nói: "Hãy cho chúng lấy một cái

Hezekiah had said, "What is the sign that I shall go up
to the house of YHWH?"

bánh trái vả, rồi hãy đắp nó trên mụt nhọt, để nhà vua
được bình-phục." 22Lúc đó Ê-xê-chia nói: "Dấu-hiệu gì
ta sẽ đi lên tới đền Đức GIA-VÊ?"

Hezekiah shows his treasures (39.1-39.8)

Khít-ki-gia khoe các kho tàng của người (39.1-39.8)

39 1At that time Merodach-baladan son of Baladan,

39 1Vào lúc đó Mê-rô-đác-Ba-la-đan con trai Ba-la-

king of Babylon, sent letters and a present to Hezekiah,
for he heard that he had been sick and had recovered.
2And Hezekiah rejoiced over them, and showed them
all his treasure house, the silver and the gold and the
spices and the precious oil and his whole armory and all
that was found in his treasuries. There was nothing in
his house, nor in all his dominion, that Hezekiah did not
show them. 3Then Isaiah the prophet came to King
Hezekiah and said to him, "What did these men say,
and from where have they come to you?" And Hezekiah
said, "They have come to me from a far country, from
Babylon." 4And he said, "What have they seen in your
house?" So Hezekiah said, "They have seen all that is in
my house; there is nothing among my treasuries that I
have not shown them." 5Then Isaiah said to Hezekiah,
"Hear the word of YHWH of hosts,

đan, vua Ba-by-lôn, gửi các lá thư và một lễ-vật cho Êxê-chia, vì người đã nghe rằng vua đã bị bịnh và đã
được bình-phục. 2Ê-xê-chia vui-mừng vì chúng, và chỉ
cho họ xem toàn thể kho báu của mình, bạc và vàng,
hương-liệu, dầu quí, toàn-thể kho vũ-khí của mình, và
mọi thứ tìm được trong các ngân-khố của mình. Chẳng
có một vật gì trong cung của mình và trong toàn lãnhthổ của mình mà Ê-xê-chia chẳng chỉ cho họ xem. 3Thế
thì tiên-tri Ê-sai đến cùng vua Ê-xê-chia và nói với vua:
"Các ông nầy đã nói gì, và từ đâu họ đã đến cùng bệ
hạ?" Và Ê-xê-chia nói: "Họ đã đến cùng ta từ một xứ
xa-xôi, từ Ba-by-lôn." 4Người nói: "Họ đã xem gì trong
cung nhà vua?" Thế là Ê-xê-chia nói: "Họ đã xem tất cả
ở trong cung ta; chẳng có một vật gì trong các ngân-khố
ta mà ta đã chẳng chỉ cho họ xem." 5Đoạn Ê-sai nói
cùng Ê-xê-chia: "Xin nghe lời của Đức GIA-VÊ vạnquân:

Ê-sai 39.6-40.11

Isaiah 39.6-40.11

6'Này, các ngày ấy sắp đến, khi mọi thứ ở trong cung

6'Behold, the days are coming when all that is in your

của ngươi, và mọi thứ mà tổ-phụ của ngươi đã tích-trữ
trong kho cho tới ngày nay sẽ bị khiêng đi tới Ba-bylôn; chẳng có một vật gì sẽ được để lại,' Đức GIA-VÊ
phán. 7'Và có những đứa con trai của ngươi, sẽ đi ra từ
ngươi, do ngươi sinh ra, sẽ bị bắt đi; và chúng sẽ trở
thành các viên-chức trong cung-điện của vua Ba-bylôn.'" 8Thế thì Ê-xê-chia nói với Ê-sai: "Lời của Đức
GIA-VÊ mà ông đã nói là tốt." Vì vua nói: "Vì sẽ có
hòa-bình và lẽ-thật trong các ngày của ta."

house, and all that your fathers have laid up in store to
this day shall be carried to Babylon; nothing shall be
left,' says YHWH. 7'And some of your sons who shall
issue from you, whom you shall beget, shall be taken
away; and they shall become officials in the palace of
the king of Babylon.'" 8Then Hezekiah said to Isaiah,
"The word of YHWH which you have spoken is good."
For he said, "For there will be peace and truth in my
days."

B. CÁC LỜI AN-ỦI (40.1-66.24)

B. WORDS OF COMFORT (40.1-66.24)

1. Y-sơ-ra-ên được thả khỏi tù (40.1-48.22)

1. Israel's release from captivity (40.1-48.22)

Sự vĩ-đại của Đức Chúa TRỜI (40.1-40.31)

The greatness of God (40.1-40.31)

40

40 1"Comfort, O comfort My people," says your God.

1"Hãy an-ủi, Ôi hãy an-ủi dân Ta," Đức Chúa

TRỜI của các ngươi phán.
2"Hãy nói vào tâm của Giê-ru-sa-lem;

Và la cho nó biết rằng sự khổ-dịch của nó đã hết,
Rằng sự độc-ác của nó đã được tẩy-bỏ,
Rằng nó đã nhận từ tay Đức GIA-VÊ
Gấp hai vì mọi tội của nó."
3Có tiếng đang kêu:
"Hãy dẹp đường cho Đức GIA-VÊ trong vùng
hoang-vu;
San bằng một con đường cái trong sa-mạc cho Đức
Chúa TRỜI của chúng ta.
4Hãy để mọi thung-lũng được nâng lên,
Và mọi núi đồi bị hạ thấp xuống;
Hãy cho đất gập-ghềnh thành bằng phẳng,
Và địa-thế lởm-chởm thành thung-lũng rộng;
5Lúc đó vinh-quang của Đức GIA-VÊ sẽ được lộ ra,
Và mọi xác-thịt sẽ cùng thấy nó,
Vì miệng Đức GIA-VÊ đã phán."
6Có tiếng: "Hãy kêu lên."
Đoạn có người trả lời: "Tôi sẽ kêu lên gì?"
Mọi xác-thịt đều là cỏ, và mọi vẻ đáng yêu của nó
như hoa ngoài đồng.
7Cỏ khô, hoa héo,
Khi hơi-thở của Đức GIA-VÊ thổi trên nó;
Chắc-chắn dân-chúng là cỏ.
8Cỏ khô, hoa héo,
Song lời của Đức Chúa TRỜI chúng ta cứ đứng mãi.
9Hãy tự leo lên một ngọn núi cao,
Si-ôn ơi, kẻ mang tin lành,
Hãy mạnh mẽ cất tiếng của ngươi lên,
Giê-ru-sa-lem ơi, kẻ mang tin lành;
Hãy cất tiếng lên, đừng sợ.
Hãy nói với các thành-thị của Giu-đa:
"Đây là Đức Chúa TRỜI của các ngươi!"
10Này, Chúa GIA-VÊ sẽ đến với quyền-năng,
Với cánh tay của Ngài cai-trị vì Ngài.
Này, sự ban-thưởng của Ngài ở với Ngài,
Và sự thưởng-phạt của Ngài ở trước mặt Ngài.
11Như kẻ chăn chiên, Ngài sẽ chăn bầy của Ngài,
Trong cánh tay của Ngài, Ngài sẽ gom những chiên
con,
Và ẵm chúng trong lòng ngực của Ngài;
Ngài sẽ dịu-dàng dẫn-dắt các chiên cái đang cho bú.

2"Speak to the heart of Jerusalem;

And call out to her, that her hard service has ended,
That her iniquity has been removed,
That she has received of YHWH's hand
Double for all her sins."
3A voice is calling,
"Clear the way for YHWH in the wilderness;
Make smooth in the desert a highway for our God.
4Let every valley be lifted up,
And every mountain and hill be made low;
And let the rough ground become a plain,
And the rugged terrain a broad valley;
5Then the glory of YHWH will be revealed,
And all flesh will see it together;
For the mouth of YHWH has spoken."
6A voice says, "Call out."
Then he answered, "What shall I call out?"
All flesh is grass, and all its loveliness is like the
flower of the field.
7The grass withers, the flower fades,
When the breath of YHWH blows upon it;
Surely the people are grass.
8The grass withers, the flower fades,
But the word of our God stands forever.
9Get yourself up on a high mountain,
O Zion, bearer of good news,
Lift up your voice mightily,
O Jerusalem, bearer of good news;
Lift it up, do not fear.
Say to the cities of Judah,
"Here is your God!"
10Behold, the Lord YHWH will come with might,
With His arm ruling for Him.
Behold, His reward is with Him,
And His recompense before Him.
11Like a shepherd He will tend His flock,
In His arm He will gather the lambs,
And carry them in His bosom;
He will gently lead the nursing ewes.

Isaiah 40.12-40.26

Ê-sai 40.12-40.26

12Who has measured the waters in the hollow of His

12Ai đã từng lường nước trong chỗ trũng của bàn tay

hand,
And marked off the heavens by the span,
And calculated the dust of the earth by the measure,
And weighed the mountains in a balance,
And the hills in a pair of scales?
13Who has directed the Spirit of the YHWH,
Or as His counselor has informed Him?
14With whom did He consult and who gave Him
understanding?
And who taught Him in the path of justice and taught
Him knowledge,
And informed Him of the way of understanding?
15Behold, the nations are like a drop from a bucket,
And are regarded as a speck of dust on the scales;
Behold, He lifts up the islands like fine dust.
16Even Lebanon is not enough to burn,
Nor its beasts enough for a burnt offering.
17All the nations are as nothing before Him,
They are regarded by Him as less than nothing and
meaningless.
18To whom then will you liken God?
Or what likeness will you compare with Him?
19As for the idol, a craftsman casts it,
A goldsmith plates it with gold,
And a silversmith fashions chains of silver.
20He who is too impoverished for such an offering
Selects a tree that does not rot;
He seeks out for himself a skillful craftsman
To prepare an idol that will not totter.
21Do you not know? Have you not heard?
Has it not been declared to you from the beginning?
Have you not understood from the foundations of the
earth?
22It is He who sits above the vault of the earth,
And its inhabitants are like grasshoppers,
Who stretches out the heavens like a curtain
And spreads them out like a tent to dwell in.
23He it is who reduces rulers to nothing,
Who makes the judges of the earth meaningless.
24Scarely have they been planted,
Scarely have they been sown,
Scarely has their stock taken root in the earth,
But He merely blows on them, and they wither,
And the storm carries them away like stubble.
25"To whom then will you liken Me
That I should be his equal?" says the Holy One.
26Lift up your eyes on high
And see who has created these stars,
The One who leads forth their host by number,
He calls them all by name;
Because of the greatness of His might and the
strength of His power
Not one of them is missing.

Ngài,
Và đã từng đánh dấu các tầng trời bởi gang tay,
Và đã từng tính bụi của trái đất bởi cái đấu,
Và đã từng cân những núi trong một cái cân bàn,
Và các đồi trong một cặp cân dĩa?
13Ai đã từng chỉ đạo Linh của Đức GIA-VÊ,
Hay đã từng thông tin cho Ngài như cố-vấn của
Ngài?
14Với ai Ngài đã bàn-bạc và ai đã cho Ngài sự hiểubiết?
Và ai đã dạy Ngài trong nẻo công-lý và dạy Ngài
kiến-thức,
Và đã cho Ngài biết về cách hiểu-biết?
15Kìa các quốc-gia như một giọt nước từ cái xô,
Và bị xem như một hạt bụi trên cân;
Này, Ngài nâng các hòn đảo lên như bụi mịn.
16Ngay cả Li-ban cũng chẳng đủ để đốt cháy,
Thú-vật của nó cũng chẳng đủ cho một của-lễ thiêu.
17Mọi quốc-gia đều như không là gì trước mặt Ngài,
Ngài xem chúng còn thua hư không và vô-nghĩa.
18Các ngươi sẽ thấy ai giống như Đức Chúa TRỜI?
Hay các ngươi sẽ so-sánh tính chất giống nhau của
cái gì với Ngài?
19Luận về hình-tượng, thợ thủ-công đúc nó,
Thợ vàng mạ nó bằng vàng,
Và thợ bạc làm các dây chuyền bằng bạc.
20Kẻ quá nghèo không có một của-lễ như thế,
Chọn một cây không mục;
Hắn tìm cho mình một thợ thủ-công khéo
Để trổ một hình-tượng không lay-đổ.
21Các ngươi không biết sao? Các ngươi đã chẳng
nghe sao?
Đã chẳng được tuyên-bố cho ngươi từ ban-đầu sao?
Các ngươi đã chẳng hiểu từ các nền của trái đất sao?
22Chính Ngài ngồi trên vòm trời của trái đất,
Và cư-dân của nó thì như cào cào,
Là Đấng giăng các tầng trời ra như một cái màn
Và trải chúng ra như một cái lều để ở bên trong.
23Ngài giảm những kẻ cai-trị thành hư không,
Là Đấng làm các quan-án của trái đất thành vô nghĩa.
24Một cách khan-hiếm chúng đã được trồng,
Một cách khan-hiếm chúng đã được gieo,
Một cách khan-hiếm thân của chúng đã đâm rễ trong
trái đất,
Nhưng Ngài chỉ thổi trên chúng, chúng bèn khô-héo,
Và bão đùa chúng đi hết như gốc rạ.
25"Thế thì, các ngươi sánh Ta với ai
Để Ta ngang hàng với nó?" Đấng Thánh phán.
26Hãy ngước mắt các ngươi lên cao
Và xem ai đã sáng-tạo ra các ngôi sao nầy,
Đấng dẫn cơ-binh chúng ra theo con số,
Ngài gọi tất cả chúng đích danh;
Bởi cớ sự vĩ-đại của sức mạnh và sức lực của quyềnnăng Ngài
Chẳng một cái nào của chúng thất lạc.

Ê-sai 40.27-41.9
27Tại sao ngươi nói, Gia-cốp ơi, và khẳng-định, Ysơ-ra-ên ơi:

"Đường-lối của tôi bị che khỏi Đức GIA-VÊ,
Và công-lý mà tôi đáng lẽ có lọt khỏi sự lưu-ý của
Đức Chúa TRỜI của tôi"?
28Ngươi chẳng biết sao? Ngươi đã chẳng nghe sao?
Đức Chúa TRỜI đời đời, Đức GIA-VÊ, Đấng SángTạo của các đầu-cùng của trái đất
Chẳng trở nên rã-rời hay mỏi-mệt.
Sự hiểu-biết của Ngài khó có thể hiểu được.
29Ngài ban sức lực cho kẻ rã-rời,
Và cho kẻ thiếu sức-mạnh Ngài tăng thêm năng-lực.
30Dẫu những kẻ trẻ tuổi trở nên rã-rời và mệt-mỏi,
Và các trai-tráng mạnh-mẽ sẩy chân tệ hại,
31Nhưng những kẻ trông-đợi Đức GIA-VÊ
Sẽ được sức mới;
Họ sẽ nâng cánh lên như các con đại-bàng,
Họ sẽ chạy và không mệt,
Họ sẽ bước đi và không trở nên rã-rời.

Isaiah 40.27-41.9
27Why do you say, O Jacob, and assert, O Israel,

''My way is hidden from YHWH,
And the justice due me escapes the notice of my
God"?
28Do you not know? Have you not heard?
The Everlasting God, YHWH, the Creator of the
ends of the earth
Does not become weary or tired.
His understanding is inscrutable.
29He gives strength to the weary,
And to him who lacks might He increases power.
30Though youths grow weary and tired,
And vigorous young men stumble badly,
31Yet those who wait for YHWH
Will gain new strength;
They will mount up with wings like eagles
They will run and not get tired,
They will walk and not become weary.

Đức Chúa TRỜI sẽ giúp Y-sơ-ra-ên (41.1-41.29)

God will help Israel (41.1-41.29)

41 1"Hỡi các vùng duyên hải, hãy im-lặng mà nghe

41 1"Coastlands, listen to Me in silence,

Ta,
Và các dân-tộc hãy được sức mới;
Để chúng đến gần, rồi để chúng nói;
Chúng ta hãy cùng đến vì sự phán-xét.
2"Ai đã khuấy động kẻ từ phương đông
Kẻ mà Ngài gọi tới chân Ngài trong sự công-chính?
Ngài phó các dân-tộc trước mặt người,
Và chinh-phục các vua.
Ngài khiến họ như bụi đối với cây kiếm của người,
Như trấu bị gió thổi đối với cây cung của người.
3"Người đuổi theo họ, đi qua trong sự an-toàn,
Bởi con đường người chưa từng đi với các bàn chân
của người.
4Ai đã thực hiện và đã làm xong,
Gọi các thế-hệ ra từ ban đầu?
'Ta, GIA-VÊ, là đầu-tiên, và với cuối-cùng, Ta là
Ngài.'"
5Các vùng duyên hải đã thấy và sợ;
Các đầu cùng của trái đất đều run-rẩy;
Chúng đã kéo đến gần và đã đến.
6Mỗi người giúp-đỡ người lân-cận của mình,
Và nói với anh em của mình: "Hãy kiên quyết!";
7Vì vậy thợ thủ-công khuyến-khích người thợ đúc,
Kẻ làm nhẵn kim-loại bằng búa khuyến-khích kẻ
đánh đe,
Nói về việc hàn: "Ấy là tốt";
Và người làm chặt nó với các đinh,
Để nó chẳng lung-lay.
8"Nhưng ngươi, Y-sơ-ra-ên, tôi-tớ của Ta,
Gia-cốp là kẻ Ta đã chọn,
Cháu của Áp-ra-ham bạn của Ta,
9Ngươi, những kẻ mà Ta đã lấy từ các đầu cùng của
trái đất,
Và đã gọi từ các phần xa-xôi nhất của nó,
Và đã bảo ngươi: 'Ngươi là tôi-tớ của Ta,
Ta đã chọn ngươi và đã chẳng bác-bỏ ngươi.

And let the peoples gain new strength;
Let them come forward, then let them speak;
Let us come together for judgment.
2Who has aroused one from the east
Whom He calls in righteousness to His foot?
He delivers up nations before him,
And subdues kings.
He makes them like dust with his sword,
As the wind-driven chaff with his bow.
3He pursues them, passing on in safety,
By a way he had not been going with his feet.
4Who has performed and accomplished it,
Calling forth the generations from the beginning?
'I, YHWH, am the first, and with the last, I am He.'"
5The coastlands have seen and are afraid;
The ends of the earth tremble;
They have drawn near and have come.
6Each one helps his neighbor,
And says to his brother, "Be strong!"
7So the craftsman encourages the smelter,
And he who smooths metal with the hammer
encourages him who beats the anvil,
Saying of the soldering, "It is good";
And he fastens it with nails,
That it should not totter.
8"But you, Israel, My servant,
Jacob whom I have chosen,
Descendant of Abraham My friend,
9You whom I have taken from the ends of the earth,
And called from its remotest parts,
And said to you, 'You are My servant,
I have chosen you and not rejected you.

Isaiah 41.10-41.22

Ê-sai 41.10-41.22

10Do not fear, for I am with you;

10Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi;

Do not anxiously look about you, for I am your God.
I will strengthen you, surely I will help you,
Surely I will uphold you with My righteous right
hand.'
11Behold, all those who are angered at you will be
shamed and dishonored;
Those who contend with you will be as nothing, and
will perish.
12You will seek those who quarrel with you, but will
not find them,
Those who war with you will be as nothing, and nonexistent.
13For I am YHWH your God, who upholds your
right hand,
Who says to you, 'Do not fear, I will help you.'
14Do not fear, you worm Jacob, you men of Israel;
“I will help you," declares YHWH, "and your
Redeemer is the Holy One of Israel.
15Behold, I have made you a new, sharp threshing
sledge with double edges;
You will thresh the mountains, and pulverize them,
And will make the hills like chaff.
16You will winnow them, and the wind will carry
them away,
And the storm will scatter them;
But you will rejoice in YHWH,
You will glory in the Holy One of Israel.

Chớ lo-âu nhìn quanh ngươi, vì Ta là Đức Chúa
TRỜI của ngươi.
Ta sẽ củng-cố ngươi, chắc-chắn Ta sẽ giúp-đỡ ngươi,
Chắc-chắn Ta sẽ chống đỡ ngươi bằng tay hữu côngchính của Ta.'
11Này, tất cả những kẻ giận ngươi sẽ bị làm xấu hổ
và bị làm ô-danh;
Những kẻ tranh cạnh với ngươi sẽ như hư không, và
sẽ diệt-vong.
12Ngươi sẽ đi tìm các kẻ cãi cọ với ngươi, nhưng sẽ
không tìm được chúng,
Những kẻ đã giao-chiến với ngươi sẽ như hư không,
và không hiện-hữu.
13"Vì Ta là GIA-VÊ Chúa TRỜI của ngươi, Đấng
nâng tay hữu ngươi lên,
Đấng nói với ngươi: 'Đừng sợ, Ta sẽ giúp-đỡ ngươi.'
14Đừng sợ, ngươi con trùng Gia-cốp, các ngươi
những người của Y-sơ-ra-ên;
Ta sẽ giúp-đỡ ngươi," Đức GIA-VÊ tuyên-bố, "và
Đấng Chuộc ngươi là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.
15Này, Ta đã làm ngươi thành một xe trượt đập lúa
mới, nhọn có hai mép;
Ngươi sẽ tán các núi và nghiền chúng nhỏ ra,
Và sẽ khiến các ngọn đồi thành như trấu.
16Ngươi sẽ sảy chúng, rồi gió sẽ đùa chúng đi mất,
Và bão sẽ tản lạc chúng;
Nhưng ngươi sẽ mừng-rỡ trong Đức GIA-VÊ,
Ngươi sẽ vinh-quang trong Đấng Thánh của Y-sơ-raên.
17"Những kẻ bị nạn và thiếu-thốn đang tìm nước,
nhưng không có một chút nào cả,
Và lưỡi của họ bị khô nứt với cơn khát;
Chính Ta, GIA-VÊ, sẽ trả lời họ,
Là Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ không bỏ
rơi họ.
18Ta sẽ mở những con sông trên nơi cao trơ-trọc,
Và những suối nước ở giữa các thung-lũng;
Ta sẽ làm vùng hoang-vu thành một cái ao nước,
Và đất khô thành các nguồn nước.
19Trong vùng hoang-vu, Ta sẽ đặt cây tuyết-tùng,
Cây xiêm gai, cây hải-đào, và cây ô-li-ve;
Trong sa-mạc, Ta sẽ đặt cây bách xù,
Cùng với cây hoàng-dương và cây tòng,
20Để họ thấy được và nhận ra,
Và xem-xét và cũng thấu hiểu được
Rằng bàn tay Đức GIA-VÊ đã làm điều nầy,
Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đã sáng-tạo nó."
21"Hãy trình duyên cớ của các ngươi," Đức GIA-VÊ
phán,
"Hãy đem ra các lý-lẽ mạnh của các ngươi,
Vua của Gia-cốp phán.
22Để chúng đem ra và nói cho chúng ta biết điều gì
sắp xảy ra;
Về các biến-cố trước, hãy tuyên-bố chúng là gì,
Để chúng ta có thể xem-xét chúng, và biết hậu-quả
của chúng;
Hoặc hãy công-bố cho chúng ta biết cái gì sắp đến.

17"The afflicted and needy are seeking water, but

there is none,
And their tongue is parched with thirst;
I, YHWH, will answer them Myself,
As the God of Israel I will not forsake them.
18I will open rivers on the bare heights,
And springs in the midst of the valleys;
I will make the wilderness a pool of water,
And the dry land fountains of water.
19I will put the cedar in the wilderness,
The acacia, and the myrtle, and the olive tree;
I will place the juniper in the desert,
Together with the box tree and the cypress
20That they may see and recognize,
And consider and gain insight as well,
That the hand of YHWH has done this,
And the Holy One of Israel has created it."
21"Present your case," YHWH says
"Bring forward your strong arguments,"
The King of Jacob says.
22Let them bring forth and declare to us what is
going to take place;
As for the former events, declare what they were,
That we may consider them, and know their
outcome;
Or announce to us what is coming.

Ê-sai 41.23-42.7

Isaiah 41.23-42.7

23Hãy tuyên-bố các việc sẽ xảy ra sau nầy,

23Declare the things that are going to come

Để chúng ta có thể biết các ngươi là các thần;
Thật ra, hãy làm điều tốt hay điều xấu để chúng ta có
thể lo-âu nhìn quanh chúng ta và cùng sợ.
24Này, các ngươi không là gì cả,
Và việc làm của các ngươi chung-quy là hư vô;
Kẻ chọn các ngươi là một sự ghê-tởm.
25"Ta đã dấy lên một người từ phương bắc, và người
đã đến;
Từ nơi mặt trời mọc, người sẽ kêu-cầu danh Ta;
Và người sẽ đến trên những kẻ cai-trị như giẵm trên
vữa,
Y như thợ gốm giẵm trên đất sét."
26Ai đã tuyên-bố điều nầy từ ban đầu, để chúng ta có
thể biết?
Hay từ thời trước, để chúng ta có thể nói: "Ngài
đúng!"?
Chắc-chắn đã chẳng có một ai đã tuyên-bố,
Chắc-chắn đã chẳng có một ai đã công-bố,
Chắc-chắn đã chẳng có một ai đã nghe những lời của
các ngươi.
27"Trước đây Ta đã nói cùng Si-ôn: 'Này, chúng ở
đây.'
Và cùng Giê-ru-sa-lem: 'Ta sẽ cho một sứ-giả mang
tin lành.'
28Nhưng khi Ta nhìn, chẳng có một ai,
Và chẳng có một vị cố-vấn nào trong chúng,
Ai, nếu Ta hỏi, có thể cho một câu trả lời.
29"Kìa, tất cả bọn chúng đều sai lầm;
Các việc làm của chúng đều không có giá-trị,
Các tượng đúc của chúng đều là gió và hư vô."

afterward,
That we may know that you are gods;
Indeed, do good or evil, that we may anxiously look
about us and fear together.
24Behold, you are of nothing,
And your work amounts to nothing;
He who chooses you is an abomination."
25"I have aroused one from the north, and he has
come;
From the rising of the sun he will call on My name;
And he will come upon rulers as upon mortar,
Even as the potter treads clay."
26Who has declared this from the beginning, that we
might know?
Or from former times, that we may say, "He is
right!"?
Surely there was no one who declared,
Surely there was no one who proclaimed,
Surely there was no one who heard your words.
27"Formerly I said to Zion, 'Behold, here they are.'
And to Jerusalem, 'I will give a messenger of good
news.'
28"But when I look, there is no one,
And there is no counselor among them
Who, if I ask, can give an answer.
29"Behold, all of them are false;
Their works are worthless,
Their molten images are wind and emptiness."

Tôi-tớ được chọn của Đức Chúa TRỜI (42.1-42.25)

God's chosen servant (42.1-42.25)

42 1"Này, Tôi-tớ của Ta, mà Ta ủng-hộ;

42 1"Behold, My Servant, whom I uphold;

Đấng được chọn của Ta, mà hồn Ta vui-thích.
Ta đã đặt Linh của Ta trên Ngài;
Ngài sẽ đem công-lý đến cho các quốc-gia.
2Ngài sẽ chẳng la to hay lên giọng của Ngài,
Cũng không làm cho tiếng của Ngài được nghe trong
đường-phố.
3Một cây sậy bị giập, Ngài sẽ chẳng bẻ,
Và một tim đèn cháy mờ, Ngài sẽ không dập tắt;
Ngài sẽ trung-tín đưa ra công-lý.
4Ngài sẽ không bị ngã lòng hay bị nghiền nát,
Cho đến khi Ngài đã thiết-lập công-lý trên mặt đất;
Và các vùng duyên hải sẽ chờ đợi một cách mong
chờ luật-pháp của Ngài."
5Đức Chúa TRỜI GIA-VÊ phán như vầy,

Ai đã sáng-tạo các tầng trời và đã giăng chúng ra,
Ai đã trải trái đất ra và mọi sản vật bởi nó,
Ai ban hơi-thở cho dân trên trái đất,
Và linh cho các kẻ bước đi trong nó,
6"Ta là GIAVÊ, Ta đã gọi ngươi trong sự côngchính,
Ta cũng sẽ nắm ngươi bởi bàn tay và coi sóc ngươi,
Và Ta sẽ bổ ngươi làm một giao-ước cho dân ấy,
Làm một ngọn đèn cho các quốc-gia,
7Để mở các mắt mù,
Để đem các tù-nhân ra khỏi ngục tối,
Và những kẻ ở trong sự tối-tăm ra khỏi tù.

My chosen one in whom My soul delights.
I have put My Spirit upon Him;
He will bring forth justice to the nations.
2"He will not cry out or raise His voice,
Nor make His voice heard in the street.
3"A bruised reed He will not break,
And a dimly burning wick He will not extinguish;
He will faithfully bring forth justice.
4"He will not be disheartened or crushed,
Until He has established justice in the earth;
And the coastlands will wait expectantly for His
law."
5Thus says God YHWH,

Who created the heavens and stretched them out,
Who spread out the earth and its offspring,
Who gives breath to the people on it,
And spirit to those who walk in it,
6"I am YHWH, I have called you in righteousness,
I will also hold you by the hand and watch over you,
And I will appoint you as a covenant to the people,
As a light to the nations,
7To open blind eyes,
To bring out prisoners from the dungeon,
And those who dwell in darkness from the prison.

Isaiah 42.8-42.22

Ê-sai 42.8-42.22

8"I am YHWH, that is My name;

8"Ta là GIA-VÊ, đó là danh của Ta;

I will not give My glory to another,
Nor My praise to graven images.
9"Behold, the former things have come to pass,
Now I declare new things;
Before they spring forth I proclaim them to you."
10Sing to YHWH a new song,
Sing His praise from the end of the earth!
You who go down to the sea, and all that is in it.
You islands and those who dwell on them.
11Let the wilderness and its cities lift up their voices,
The settlements where Kedar inhabits.
Let the inhabitants of Sela sing aloud,
Let them shout for joy from the tops of the
mountains.
12Let them give glory to YHWH,
And declare His praise in the coastlands.
13YHWH will go forth like a warrior,
He will arouse His zeal like a man of war.
He will utter a shout, yes, He will raise a war cry.
He will prevail against His enemies.

Ta sẽ không ban vinh-quang của Ta cho kẻ khác,
Cũng chẳng cho sự ca-tụng Ta cho các tượng chạm.
9"Này, các việc trước kia đã xảy ra rồi,
Bây giờ Ta công-bố các việc mới;
Trước khi chúng xuất hiện, Ta tuyên-bố chúng cho
các ngươi."
10Hãy hát cho Đức GIA-VÊ nghe một bài ca mới,
Bài ca-tụng Ngài từ đầu cùng của trái đất!
Các ngươi, những kẻ đi xuống tới biển, và tất cả ở
trong nó.
Các ngươi, những hòn đảo và những kẻ ở trên chúng.
11Hãy để cho vùng hoang-vu và các thành-thị của nó
cất tiếng lên,
Các nơi định-cư mà Kê-đa cư-trú.
Hãy để cho dân-cư Sê-la hát lớn lên,
Hãy để cho chúng hò-reo vì vui từ các đỉnh núi.
12Hãy để họ dâng vinh-quang lên Đức GIA-VÊ,
Và công-bố sự ca-tụng Ngài trong các vùng ven biển.
13Đức GIA-VÊ sẽ tiến tới như một dõng-sĩ,
Ngài sẽ khơi lòng sốt-sắng của Ngài như một chiếnbinh.
Ngài sẽ thốt ra tiếng la, phải, Ngài sẽ dấy lên tiếng
kêu ra trận.
Ngài sẽ thắng các kẻ thù của Ngài.
14"Ta đã giữ im-lặng rất lâu,
Ta đã đứng im và tự kiềm-chế.
Nay như một người đàn-bà đau đẻ Ta sẽ rên-rỉ,
Ta sẽ vừa thở hổn-hển vừa thở dồn dập.
15Ta sẽ để hoang các núi và các đồi,
Và làm héo tất cả cỏ cây của chúng;
Ta sẽ biến các sông thành các vùng duyên hải,
Và làm khô các ao hồ.
16Và Ta sẽ dẫn kẻ mù bởi con lộ chúng không biết,
Trong các nẻo chúng không biết Ta sẽ dẫn chúng.
Ta sẽ làm sự tối-tăm thành sự sáng trước mặt chúng
Và các chỗ gồ-ghề thành đồng bằng.
Đấy là các việc Ta sẽ làm,
Và Ta sẽ không cho phép chúng bị đảo ngược."
17Chúng sẽ bị quay về và hoàn toàn bị xấu hổ,
Những kẻ tin ở các hình-tượng,
Những kẻ nói với các tượng đúc:
"Quý vị là các thần của chúng tôi."
18Nghe đây, các ngươi đồ điếc!
Nhìn đây, các ngươi đồ mù, để các ngươi được thấy.
19Ai mù ngoại trừ tôi-tớ của Ta,
Hay điếc như thế như sứ-giả của Ta mà Ta phái đi?
Ai mù như thế như kẻ hoà thuận với Ta,
Hay mù như thế như đầy-tớ của Đức GIA-VÊ?
20Ngươi đã thấy nhiều việc, nhưng ngươi không
quan-sát chúng;
Các tai của ngươi mở, nhưng không ai nghe.
21Đức GIA-VÊ vui vì sự công-chính của Ngài
Để khiến luật-pháp ấy thành vĩ-đại và vinh-quang.
22Nhưng đây là một dân bị cướp bóc và bị tước-đoạt;
Tất cả bọn chúng đều bị bẫy trong các hang-động,
Hay bị giấu kín trong các ngục-tù;
Chúng đã trở thành nạn-nhân mà không ai giải-thoát,
Và một chiến-lợi-phẩm, mà không ai nói: "Trả chúng
lại!"

14"I have kept silent for a long time,

I have kept still and restrained Myself.
Now like a woman in labor I will groan,
I will both gasp and pant.
15"I will lay waste the mountains and hills,
And wither all their vegetation;
I will make the rivers into coastlands,
And dry up the ponds.
16"And I will lead the blind by a way they do not
know,
In paths they do not know I will guide them.
I will make darkness into light before them
And rugged places into plains.
These are the things I will do,
And I will not leave them undone."
17They shall be turned back and be utterly put to
shame,
Who trust in idols,
Who say to molten images,
"You are our gods."
18Hear, you deaf!
And look, you blind, that you may see.
19Who is blind but My servant,
Or so deaf as My messenger whom I send?
Who is so blind as he that is at peace with Me,
Or so blind as the servant of YHWH?
20You have seen many things, but you do not
observe them;
Your ears are open, but none hears.
21YHWH was pleased for His righteousness' sake
To make the law great and glorious.
22But this is a people plundered and despoiled;
All of them are trapped in caves,
Or are hidden away in prisons;
They have become a prey with none to deliver them,
And a spoil, with none to say, "Give them back!"

Ê-sai 42.23-43.9

Isaiah 42.23-43.9

23Ai trong các ngươi sẽ đưa tai cho điều nầy?

23Who among you will give ear to this?

Ai sẽ để ý đến và lắng nghe từ đây về sau?
24Ai đã phó Gia-cốp làm chiến-lợi-phẩm, và Y-sơra-ên cho các kẻ cướp-bóc?
Chẳng phải là Đức GIA-VÊ, là Đấng chúng ta đã
phạm-tội cùng,
Mà các đường của Ngài họ đã chẳng muốn đi,
Và luật-pháp của Ngài họ đã chẳng vâng phục, hay
sao?
25Vì vậy Ngài đã đổ ra trên hắn sức nóng của cơn
giận của Ngài
Và sự mãnh-liệt của chiến-trận;
Và đốt cháy hắn toàn bộ xung-quanh,
Vậy mà hắn đã chẳng nhận ra;
Và lửa đốt hắn, nhưng hắn đã chẳng để tâm.

Who will give heed and listen hereafter?
24Who gave Jacob up for spoil, and Israel to
plunderers?
Was it not YHWH, against whom we have sinned,
And in whose ways they were not willing to walk,
And whose law they did not obey?
25So He poured out on him the heat of His anger
And the fierceness of battle;
And it set him aflame all around,
Yet he did not recognize it;
And it burned him, but he did not lay it to heart.

Chẳng có một Cứu-Chúa nào khác (43.1-43.13)

There is no other Savior (43.1-43.13)

43

43 1But now, thus says YHWH, your Creator, O

1Nhưng bây giờ, Đức GIA-VÊ phán như vầy,

Đấng Tạo-hóa của ngươi, ôi Gia-cốp,
Và Đấng đã tạo-thành ngươi, ôi Y-sơ-ra-ên,
"Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi;
Ta đã gọi ngươi đích danh; ngươi là của Ta!
2"Khi ngươi qua những vùng nước, Ta sẽ ở cùng
ngươi;
Và qua những con sông, chúng sẽ chẳng tràn ngập
ngươi.
Khi ngươi bước qua lửa, ngươi sẽ không bị cháy
xém,
Ngọn lửa cũng sẽ chẳng đốt ngươi.
3"Vì Ta là GIA-VÊ Chúa TRỜI của ngươi,
Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Cứu Chúa của ngươi;
Ta đã cho Ê-díp-tô làm giá chuộc ngươi,
Cút và Sê-ba thế cho ngươi.
4"Vì ngươi quí-báu trong cái nhìn của Ta,
Vì ngươi được tôn-trọng và Ta yêu ngươi,
Ta sẽ cho các người khác thế ngươi và các dân khác
thế sinh-mạng của ngươi.
5"Đừng sợ, vì Ta ở cùng ngươi;
Ta sẽ đem dòng-dõi ngươi từ phương đông,
Và gom ngươi lại từ phương tây.
6"Ta sẽ nói với phương bắc: 'Buông chúng ra!'
Và với phương nam: 'Chớ giữ chúng lại.'
Hãy đem các con trai Ta từ nơi xa,
Và các con gái Ta từ các đầu cùng của trái đất,
7Mọi kẻ được gọi tên bằng tên của Ta,
Và kẻ mà Ta đã sáng-tạo ra vì vinh-quang của Ta,
Kẻ Ta đã nắn, tức là kẻ Ta đã làm nên."
8Hãy đem những kẻ mù ra, dẫu chúng có mắt,
Và các kẻ điếc, dẫu chúng có tai.
9Tất cả các quốc-gia đã nhóm lại với nhau
Để các dân-tộc có thể tập-hợp.
Ai trong chúng có thể tuyên-bố việc nầy
Và loan-báo cho chúng ta các việc trước kia?
Hãy để họ trình các nhân chứng của họ để họ có thể
được xưng công-chính,
Hay hãy để họ nghe và nói: "Ấy là thật."

Jacob,
And He who formed you, O Israel,
"Do not fear, for I have redeemed you;
I have called you by name; you are Mine!
2"When you pass through the waters, I will be with
you;
And through the rivers, they will not overflow you.
When you walk through the fire, you will not be
scorched,
Nor will the flame burn you.
3"For I am YHWH your God,
The Holy One of Israel, your Savior;
I have given Egypt as your ransom,
Cush and Seba in your place.
4Since you are precious in My sight,
Since you are honored and I love you,
I will give other men in your place and other peoples
in exchange for your life.
5"Do not fear, for I am with you;
I will bring your offspring from the east,
And gather you from the west.
6"I will say to the north, 'Give them up!'
And to the south, 'Do not hold them back.'
Bring My sons from afar,
And My daughters from the ends of the earth,
7Everyone who is called by My name,
And whom I have created for My glory,
Whom I have formed, even whom I have made."
8Bring out the people who are blind, even though

they have eyes.
And the deaf, even though they have ears,
9All the nations have gathered together
In order that the peoples may be assembled.
Who among them can declare this
And proclaim to us the former things?
Let them present their witnesses that they may be
justified,
Or let them hear and say, "It is true."

Isaiah 43.10-43.23

Ê-sai 43.10-43.23

10"You are My witnesses," declares YHWH,

10"Các ngươi là những chứng-nhân của Ta," Đức

"And My servant whom I have chosen
In order that you may know and believe Me,
And understand that I am He.
Before Me there was no God formed,
And there will be none after Me.
11I, even I, am YHWH;
And there is no savior besides Me.
12It is I who have declared and saved and
proclaimed,
And there was no strange god among you;
So you are My witnesses," declares YHWH,
"And I am God.
13Even from eternity I am He;
And there is none who can deliver out of My hand;
I act and who can reverse it?"

GIA-VÊ tuyên-bố,
"Và của đầy-tớ Ta mà Ta đã chọn
Để các ngươi có thể biết và tin Ta,
Và hiểu biết rằng Ta là Ngài.
Trước Ta, đã chẳng có một THẦN nào được tạothành,
Sẽ chẳng có một THẦN nào sau Ta.
11Ta, chính Ta, là GIA-VÊ,
Và chẳng có một cứu chúa nào ngoại trừ Ta.
12Chính Ta đã tuyên-bố, đã cứu-rỗi, và đã công-bố,
Và đã chẳng có một thần lạ nào trong các ngươi;
Vì vậy các ngươi là các chứng-nhân của Ta," Đức
GIA-VÊ tuyên-bố, "Ta là Chúa TRỜI.
13"Ngay cả từ đời đời Ta là Chúa TRỜI;
Và chẳng có một ai có thể giải-thoát khỏi tay Ta;
Ta hành-động và ai có thể đảo-ngược nó?"

Babylon to be destroyed (43.14-43.21)
14Thus says YHWH your Redeemer, the Holy One of
Israel,
"For your sake I have sent to Babylon,
And will bring them all down as fugitives,
Even the Chaldeans, into the ships in which they
rejoice.
15"I am YHWH, your Holy One,
The Creator of Israel, your King."

Ba-by-lôn sẽ bị phá hủy (43.14-43.21)
14Đức GIA-VÊ Đấng Cứu-chuộc các ngươi, Đấng
Thánh của Y-sơ-ra-ên phán như vầy:
"Vì cớ ngươi Ta đã sai Ba-by-lôn đến,
Và sẽ hạ hết chúng thành những kẻ đào tẩu,
Cả dân Canh-đê, vào các tàu trong đó chúng mừngrỡ.
15"Ta là GIA-VÊ, Đấng Thánh của các ngươi,
Đấng Sáng-tạo của Y-sơ-ra-ên, Vua của ngươi."

16Thus says YHWH,

16Đức GIA-VÊ phán như vầy,

Who makes a way through the sea
And a path through the mighty waters,
17Who brings forth the chariot and the horse,
The army and the mighty man
(They will lie down together and not rise again;
They have been quenched and extinguished like a
wick):
18”Do not call to mind the former things
Or ponder things of the past.
19Behold, I will do something new,
Now it will spring forth;
Will you not be aware of it?
I will even make a roadway in the wilderness,
Rivers in the desert.
20"The beast of the field will glorify Me;
The jackals and the ostriches;
Because I have given waters in the wilderness
Anh rivers in the desert,
To give drink to My chosen people.
21"The people whom I formed for Myself,
will declare My praise."

Là Đấng làm một con đường qua biển
Và một lối đi qua những con nước mạnh,
17Là Đấng tạo ra chiến xa và ngựa,
Quân-đội và con người phi-thường
(Chúng sẽ cùng nhau nằm xuống và không dậy nữa;
Chúng đã bị làm nguội lạnh và bị dập tắt như một cái
tim đèn) phán như vầy:
18"Đừng nhớ lại các việc trước kia,
Hoặc gẫm-nghĩ các việc quá-khứ.
19"Này, Ta sẽ làm một việc mới,
Bây giờ nó sẽ tung ra;
Các ngươi sẽ chẳng biết nó sao?
Thậm-chí Ta sẽ làm một con đường đi trong vùng
hoang-vu,
Những con sông trong sa-mạc.
20"Các thú đồng sẽ tôn-vinh Ta;
Những con chó rừng và các con đà-điểu;
Bởi vì Ta đã cho những vùng nước trong vùng
hoang-vu
Và những con sông trong sa-mạc,
Để ban nước uống cho dân mà Ta chọn.
21"Dân mà Ta đã nắn cho chính Ta,
Sẽ tuyên-bố sự ca-tụng Ta.

The shortcomings of Israel (43.22-43.28)
22"Yet you have not called on Me, O Jacob;
But you have become weary of Me, O Israel.
23"You have not brought to Me the sheep of your
burnt offerings;
Nor have you honored Me with your sacrificies.
I have not burdened you with offerings,
Nor wearied you with incense.

Các thiếu sót của Y-sơ-ra-ên (43.22-43.28)
22"Vậy mà ngươi đã không kêu-cầu Ta, ôi Gia-cốp;
Nhưng ngươi đã trở nên chán Ta, ôi Y-sơ-ra-ên.
23"Ngươi đã chẳng đem cho Ta con chiên của những
của-lễ thiêu của ngươi;
Ngươi cũng đã chẳng kính Ta bằng những tế-vật.
Ta đã chẳng làm ngươi nặng nhọc bằng các của-lễ,
Cũng đã chẳng làm ngươi mệt mỏi bằng hương trầm.

Ê-sai 43.24-44.8

Isaiah 43.24-44.8

24"Ngươi đã chẳng đem cho Ta một cây mía ngọt

24"You have brought Me no sweet cane with money,

nào với tiền-bạc,
Ngươi cũng đã chẳng làm Ta no bằng mỡ từ tế-vật
của ngươi;
Thay vào đó, ngươi đã làm Ta nặng nhọc bằng các
tội-lỗi của ngươi,
Ngươi đã làm Ta mệt mỏi bằng các điều độc-ác của
ngươi."
25"Ta, chính Ta, là Đấng xoá sạch các sự vi-phạm
của ngươi vì cớ riêng của Ta;
Và Ta sẽ không nhớ đến các tội-lỗi của ngươi.
26Nhớ đến Ta; chúng ta hãy cùng biện-luận duyên cớ
của chúng mình,
Nói duyên cớ của ngươi ra, để ngươi được tỏ là đúng.
27Tổ-phụ đầu-tiên của ngươi đã phạm tội,
Và các phát-ngôn-viên của ngươi đã vi phạm Ta.
28Vì vậy Ta sẽ làm đồi-bại các ông hoàng của nơi
thánh;
Và Ta sẽ giao Gia-cốp cho sự nguyền rủa, và Y-sơra-ên cho lời chửi-rủa."

Neither have you filled Me with the fat of your
sacrificies;
Rather you have burdened Me with your sins,
You have wearied Me with your iniquities. "
25"I, even I, am the one who wipes out your
transgressions for My own sake;
And I will not remember your sins.
26"Put Me in remembrance; let us argue our case
together,
State your cause, that you may be proved right.
27"Your first father sinned,
And your spokesmen have transgressed against Me.
28"So I will pollute the princes of the sanctuary;
And I will consign Jacob to the ban, and Israel to
revilement.

Phước-lành trên Y-sơ-ra-ên (44.1-8)

44 1"Nhưng bây giờ hãy lắng nghe, ôi Gia-cốp, tôi-tớ
của Ta,
Và Y-sơ-ra-ên, kẻ Ta đã chọn;
2Đức GIA-VÊ, Đấng đã làm nên ngươi
Và đã nắn ngươi từ tử-cung, Đấng sẽ giúp-đỡ ngươi
phán như vầy:
'Đừng sợ, ôi Gia-cốp, tôi-tớ của Ta;
Và ngươi ôi Giê-su-run mà Ta đã chọn.
3Vì Ta sẽ đổ nước ra trên đất khô cằn ấy
Và các dòng suối nơi đất khô ;
Ta sẽ đổ ra Linh Ta trên dòng-giống của ngươi,
Và phước-lành của Ta trên con cháu ngươi;
4Và chúng sẽ nẩy mầm giữa cỏ
Như những cây dương bên các suối nước.'
5Người nầy sẽ nói: 'Ta thuộc về Đức GIA-VÊ';
Và người kia sẽ cầu-khẩn danh của Gia-cốp;
Và kẻ khác nữa sẽ viết trên tay hắn: 'Thuộc về Đức
GIA-VÊ,'
Và sẽ nhận tên của Y-sơ-ra-ên với vinh-dự."
6"Đức GIA-VÊ, Vua của Y-sơ-ra-ên và là Đấng Cứuchuộc của người, Đức GIA-VÊ vạn-quân phán như vầy:
'Ta là Đấng đầu-tiên và Ta là Đấng sau cùng,
Và chẳng có một Chúa TRỜI nào ngoại trừ Ta.
7Ai giống như Ta? Hãy để hắn công-bố và tuyên-bố
nó;
Phải, hãy để hắn thuật nó lại cho Ta theo thứ-tự,
Từ việc Ta đã lập dân cổ xưa.
Và hãy để chúng tuyên-bố cho chúng nghe các việc
sắp đến,
Và các biến-cố sắp xảy ra.
8Đừng run và đừng sợ;
Há Ta đã chẳng loan-báo cho các ngươi và đã tuyênbố từ lâu sao?
Và các ngươi là các nhân-chứng của Ta.
Có một Chúa TRỜI nào ngoại trừ Ta,
Hoặc có một vầng Đá nào khác ư?
Ta biết chẳng có ai cả.'"

The blessing on Israel (44.1-44.8)
44 1"But now listen, O Jacob, My servant;
And Israel, whom I have chosen;
2"Thus says YHWH who made you
Anh formed you from the womb, who will help you,
'Do not fear, O Jacob My servant;
And you O Jeshurun whom I have chosen.
3'For I will pour out water on the thirsty land
And streams on the dry ground;
I will pour out My spirit on your offsprings,
And My blessing on your descendants;
4And they will spring up among the grass
Like poplars by streams of water.'
5"This one will say, 'I am YHWH's';
And that one will call on the name of Jacob;
And another will write on his hand, 'Belonging to
YHWH,'
And will name Israel's name with honor.
6"Thus says YHWH, the King of Israel and his

Redeemer, YHWH of hosts:
'I am the first and I am the last,
And there is no God besides Me.
7'And who is like Me? Let him proclaim and declare
it;
Yes, let him recount it to Me in order,
From My establishing of the ancient people.
And let them declare to them the things that are
coming,
And the events that are going to take place.
8Do not tremble and do not be afraid;
Have I not long since announced it to you and
declared it?
And you are My witnesses.
Is there any God besides Me,
Or is there any other Rock?
I know of none.'"

Isaiah 44.9-44.22

Ê-sai 44.9-44.22

The idols are false gods (44.9-44.20)
9Those who fashion a graven image are all of them
futile, and their precious things are of no profit; even
their own witnesses fail to see or know, so that they
will be put to shame. 10Who has fashioned a god or
cast an idol to no profit? 11Behold, all his companions
will be put to shame, for the craftsmen themselves are
mere men. Let them all assemble themselves, let them
stand up, let them tremble, let them together be put to
shame.

Hình-tượng là thần giả (44.9-44.20)
9Những kẻ gọt một tượng chạm hết thảy đều vô-dụng,
và các vật quí-báu của chúng chẳng có ích gì; ngay cả
những kẻ làm chứng của riêng chúng cũng không thấy
và không biết, để chúng sẽ bị xấu-hổ. 10Ai đã gọt thành
một ông thần hay đúc một cái tượng để không được lợiích gì? 11Này, tất cả bầu-bạn của hắn sẽ bị xấu-hổ, vì
chính các thợ đó chỉ là người ta. Hãy để cả thảy chúng
nhóm lại, hãy để chúng đứng dậy, hãy để chúng runrẩy, hãy để chúng bị làm xấu-hổ cùng với nhau.

12The man shapes iron into a cutting tool, and does his

12Một người đúc sắt thành một dụng-cụ để cắt-xén, và

work over the coals, fashioning it with hammers, and
working it with his strong arm. He also gets hungry and
there is no strength; he drinks no water and becomes
weary. 13Another shapes wood, he extends a measuring
line; he outlines it with red chalk. He works it with
planes, and outlines it with a compass, and makes it like
the form of a man, like the beauty of man, so that it
may sit in a house. 14Surely he cuts cedars for himself,
and takes a cypress or an oak, and makes strong for
himself among the trees of the forest. He plants a fir,
and the rain makes it grow. 15Then it becomes
something for a man to burn, so he takes one of them
and warms himself; he also makes a fire to bake bread.
He also makes a god and worships it; he makes it a
graven image, and falls down before it. 16Half of it he
burns in the fire; over this half he eats meat as he roasts
a roast, and is satisfied. He also warms himself and
says, "Aha! I am warm, I have seen the fire." 17But the
rest of it he makes into a god, his graven image. He
falls down before it and worships; he also prays to it
and says, "Deliver me, for thou art my god."
has smeared over their eyes so that they cannot see and
their hearts so that they cannot comprehend. 19And no
one returns to his heart, nor is there knowledge or
understanding to say, "I have burned half of it in the
fire, and also have baked bread over its coals. I roast
meat and eat it. Then I make the rest of it into an
abomination, I fall down before a block of wood!" 20He
feeds on ashes; a deceived heart has turned him aside.
And he cannot deliver his soul, nor say, "Is there not a
lie in my right hand?"

làm công-việc của mình với than hồng, tạo hình nó
bằng búa, và làm nó với cánh tay mạnh của mình. Hắn
cũng đói và hết sức; hắn chẳng uống nước và trở nên
rã-rời. 13Người khác thì đẽo gỗ, hắn giăng dây đo; hắn
vẽ đường viền bằng phấn đỏ. Hắn làm nó bằng cái bào,
vẽ đường ngoài bằng com-pa, và làm nó giống hìnhdáng của một người, giống vẻ đẹp của một người, để nó
ngồi được trong một cái nhà. 14Chắc-chắn hắn đốn cây
tuyết-tùng cho mình, và lấy một cây bách hay cây sồi,
và làm mạnh cho mình giữa những cây rừng. Hắn trồng
một cây linh-sam, mưa làm nó lớn lên. 15Đoạn nó trở
thành gỗ cho một người đốt, thế là hắn lấy một trong
các cây và sưởi ấm mình; hắn cũng chụm lửa để nướng
bánh. Hắn cũng làm một ông thần và thờ-lạy nó; hắn
làm nó thành một tượng chạm, và quì xuống trước nó.
16Phân nửa của nó hắn đốt lửa; nhờ phân nửa nầy hắn
nướng thịt hắn ăn, và được no. Hắn cũng sưởi mình cho
ấm, và nói: "A-ha! Ta được ấm, ta đã thấy lửa!"
17Nhưng phần còn lại của nó hắn làm thành một ông
thần, tượng chạm của hắn. Hắn sụp xuống trước nó và
thờ-lạy; hắn cũng cầu-nguyện cùng nó và nói: "Xin
giải-cứu tôi, vì ngài là thần của tôi."
18Họ chẳng biết và họ cũng chẳng hiểu, vì Ngài đã che
mắt họ ngõ hầu họ không thể thấy và đã che tâm họ ngõ
hầu họ không thể hiểu. 19Và không ai trở lại tâm mình,
và cũng không có kiến-thức hay sự hiểu biết để nói: "Ta
đã đốt cháy phân nửa nó trong lửa, và cũng đã nướng
bánh trên than hồng của nó. Ta nướng thịt và ăn. Đoạn
ta làm phần còn lại của nó thành một vật ghê-tởm, ta
sụp xuống trước một khúc gỗ!" 20Hắn ăn tro; một cái
tâm bị lừa đã khiến hắn chệch qua một bên. Và hắn
không thể giải-thoát hồn hắn, cũng chẳng nói: "Há
chẳng có sự nói dối nào trong tay hữu ta sao?"

God forgives and redeems (44.21-44.28)
21"Remember these things, O Jacob,
And Israel, for you are My servant;
I have formed you, you are My servant,
O Israel, you will not be forgotten by Me.
22I have wiped out your transgressions like a thick
cloud,
And your sins like a heavy mist.
Return to Me, for I have redeemed you."

Đức Chúa TRỜI tha-thứ và cứu chuộc (44.21-44.28)
21"Hãy nhớ các điều nầy, ôi Gia-cốp,
Và Y-sơ-ra-ên, vì ngươi là tôi-tớ của Ta;
Ta đã tạo-thành ngươi, ngươi là tôi-tớ của Ta,
Y-sơ-ra-ên ơi, Ta sẽ chẳng bỏ quên ngươi.
22Ta đã xoá bỏ các vi-phạm của ngươi như một đám
mây dầy,
Và các tội của ngươi như sương mù dày-đặc.
Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta đã chuộc ngươi."

18They do not know, nor do they understand, for He

Ê-sai 44.23-45.5

Isaiah 44.23-45.5

23Hãy hò-reo vì vui, ôi các tầng trời, vì Đức GIA-VÊ

23Shout for joy, O heavens, for YHWH has done it!

đã làm xong!
Hãy hò-reo vui-vẻ, các ngươi các phần thấp hơn của
trái đất;
Hãy phá lên thành tiếng hò-reo của niềm vui, các
ngươi những ngọn núi,
Rừng ơi, và mọi cây trong nó;
Vì Đức GIA-VÊ đã chuộc Gia-cốp
Và trong Y-sơ-ra-ên Ngài tỏ ra sự vinh-quang của
Ngài.

Shout joyfully, you lower parts of the earth;
Break forth into a shout of joy, you mountains,
O forest, and every tree in it;
For YHWH has redeemed Jacob
And in Israel He shows forth His glory.

24Đức GIA-VÊ, Đấng Chuộc ngươi và là Đấng tạo-

thành ngươi từ tử-cung phán như vầy,
"Ta, GIA-VÊ, là Đấng làm nên muôn vật,
Giăng các tầng trời ra bởi chính Ta,
Và trải trái đất ra chỉ một mình,
25Khiến các điềm của những kẻ khoác-lác sai trật,
Khiến thầy bói thành kẻ ngu-dại,
Gây cho những người khôn thụt lùi,
Và biến kiến-thức của họ thành sự ngu-dại,
26Xác-nhận lời của tôi-tớ của Ngài,
Và thực-hiện mục-đích của các sứ-giả của Ngài.
Chính Ta phán về Giê-ru-sa-lem: 'Nó sẽ có người ở!'
Và về các thành-thị của Giu-đa: 'Chúng sẽ được xâycất.'
Và Ta sẽ dựng các nơi đổ nát của nó lên một lần nữa.
27"Chính Ta phán cùng vực sâu của biển: 'Hãy khô
đi!'
Và Ta sẽ làm cạn các sông của ngươi.
28Chính Ta nói về Si-ru: 'Nó là kẻ chăn của Ta!
Và nó sẽ thực-hiện mọi ý-muốn của Ta.'
Và nó sẽ tuyên-bố về Giê-ru-sa-lem: 'Nó sẽ được
xây-cất,'
Và về đền-thờ: 'Ngươi sẽ được đặt nền.'"

24Thus says YHWH, your Redeemer, and the one who

formed you from the womb,
"I, YHWH, am the maker of all things,
Stretching out the heavens by Myself,
And spreading out the earth all alone,
25Causing the omens of boasters to fail,
Making fools out of diviners,
Causing wise men to draw back,
And turning their knowledge into foolishness,
26Confirming the word of His servant,
And performing the purpose of His messengers.
It is I who says of Jerusalem, 'She shall be inhabited!'
And of the cities of Judah, 'They shall be built.'
And I will raise up her ruins again.
27"It is I who says to the depth of the sea, 'Be dried
up!'
And I will make your rivers dry.
28It is I who says of Cyrus, 'He is My shepherd!
And he will perform all My desire.'
And he declares of Jerusalem, 'She will be built,'
And of the temple, 'You will be founded.' "

Đức Chúa TRỜI dùng Si-ru (45.1-45.7)

God uses Cyrus (45.1-45.7)

45

45 1Thus says YHWH to Cyrus His anointed,

1Đức GIA-VÊ phán như vầy với Si-ru, người được

xức-dầu của Ngài,
“Người mà Ta đã nắm bởi tay phải,
Để chinh-phục các quốc-gia trước mặt người,
Và tháo đai của các vua ra;
Để mở các cửa trước mặt người ngõ hầu các cổng sẽ
không bị đóng:
2Ta sẽ đi trước mặt ngươi và san bằng các chỗ gồghề;
Ta sẽ đập tan các cửa bằng đồng, và chặt đứt các
song sắt.
3Và Ta sẽ cho ngươi các kho tàng trong chỗ tối,
Và tài-sản giấu trong các chỗ bí-mật,
Để ngươi biết rằng ấy chính là Ta,
GIA-VÊ, Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên, gọi ngươi đích
danh của ngươi.
4Vì cớ Gia-cốp tôi-tớ của Ta,
Và Y-sơ-ra-ên kẻ chọn-lựa của Ta,
Ta cũng đã gọi ngươi đích danh của ngươi;
Ta đã cho ngươi một chức-tước vinh-dự
Dẫu ngươi đã chẳng biết Ta.
5Ta là GIA-VÊ, và chẳng có một ai khác;
Ngoài Ta chẳng có một Chúa TRỜI nào.
Ta sẽ thắt lưng ngươi, dẫu ngươi đã chẳng biết Ta;

“Whom I have taken by the right hand,
To subdue nations before him,
And to loose the loins of kings;
To open doors before him so that gates will not be
shut:
2I will go before you and make the rough places
smooth;
I will shatter the doors of bronze, and cut through
their iron bars.
3And I will give you the treasures of darkness,
And hidden wealth of secret places,
In order that you may know that it is I,
YHWH, the God of Israel, who calls you by your
name.
4For the sake of Jacob My servant,
And Israel My chosen one,
I have also called you by your name;
I have given you a title of honor
Though you have not known Me.
5I am YHWH, and there is no other;
Besides Me there is no God.
I will gird you, though you have not known Me;

Isaiah 45.6-45.17
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6That men may know from the rising to the setting of

6Để người ta biết được từ nơi mặt trời mọc đến nơi

the sun
That there is no one besides Me.
I am YHWH, and there is no other,
7The One forming light and creating darkness,
Causing well-being and creating calamity;
I am YHWH who does all these."

mặt trời lặn
Rằng không có ai ngoài Ta.
Ta là GIA-VÊ, chẳng có ai khác,
7Đấng làm ra sự sáng và tạo ra sự tối,
Gây ra hạnh-phúc và tạo ra thiên-tai;
Ta là GIA-VÊ, Đấng làm tất cả các việc nầy."

YHWH is the one true God (45.8-45.25)
8"Drip down, O heavens, from above,
And let the clouds pour down righteousness;
Let the earth open up and salvation bear fruit,
And righteousness spring up with it.
I, YHWH, have created it.
9"Woe to the one who quarrels with his Maker -

An earthenware vessel among the vessels of earth!
Will the clay say to the potter, 'What are you doing?'
Or the things you are making say, 'He has no hands'?
10"Woe to him who says to a father, 'What are you
begetting?'
Or to a woman, 'To what are you giving birth?'"
11Thus says YHWH, the Holy One of Israel, and his

Maker:
"Ask Me about the things to come concerning My
sons,
And you shall commit to Me the work of My hands.
12It is I who made the earth, and created man upon it.
I stretched out the heavens with My hands,
And I ordained all their host.
13"I have aroused him in righteousness,
And I will make all his way smooth;
He will build My city, and will let My exiles go free,
Without any payment or reward," says YHWH of
hosts.

14Thus says YHWH,

GIA-VÊ là chân Thần duy-nhất (45.8-45.25)
8"Hãy nhỏ giọt từ trên cao, ôi các tầng trời,
Và hãy để mây đổ xuống sự công-chính;
Hãy để trái đất mở ra và sự cứu-rỗi sinh trái,
Và hãy để sự công-chính nẩy mầm với nó.
Ta, GIA-VÊ, đã sáng-tạo nó.
9Khốn cho kẻ cãi lẫy với Đấng Tạo-hóa của mình,
Một bình đất trong các bình bằng đất!
Há đất sét sẽ nói với thợ gốm: 'Ông đang làm gì vậy?'
Hay các vật ngươi đang chế nói: 'Hắn không có tay'?
10Khốn cho kẻ nói với người cha: 'Ông sinh ra cái gì
vậy?'
Hay nói với người đàn-bà: 'Bà đang sinh ra cái gì
vậy?'"
11Đức GIA-VÊ, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Đấng

Tạo-hóa của Y-sơ-ra-ên phán như vầy:
"Hãy hỏi Ta về các việc sẽ đến về những con trai Ta,
Và ngươi sẽ phải giao-phó cho Ta việc làm của các
bàn tay Ta.
12Chính Ta đã làm ra trái đất, và tạo ra loài người
trên đất.
Ta đã giăng các tầng trời ra với các bàn tay Ta,
Và Ta đã chỉ-định hết thảy cơ-binh của chúng.
13Ta đã dấy người trong sự công-chính,
Và Ta sẽ làm hết thảy đường-lối của người suôn-sẽ;
Người sẽ xây thành-thị của Ta, và sẽ thả những kẻ bị
lưu-đày của Ta,
Mà không đòi tiền hay phần-thưởng gì cả," Đức
GIA-VÊ vạn-quân phán.
14Đức GIA-VÊ phán như vầy:

"Công sức của Ê-díp-tô và hàng hóa của Cút(1)
Và dân Sê-ba, các người có tầm vóc,
Sẽ đến cùng ngươi và sẽ là của ngươi;
Chúng sẽ bước đằng sau ngươi, chúng sẽ đến trong
xiềng-xích
Và sẽ cúi lạy ngươi;
Chúng sẽ nài-xin cùng ngươi:
'Chắc-chắn Đức Chúa TRỜI ở với ông, và chẳng có
ai khác,
Không có một Đức Chúa TRỜI nào khác.'"
15Quả thật, Chúa là một Đức Chúa TRỜI ẩn mình,
Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên, Cứu Chúa ôi!
16Chúng sẽ bị làm xấu-hổ và cả bị làm nhục, tất cả
bọn chúng;
Những kẻ làm hình-tượng sẽ cùng nhau đi mất trong
nhục nhã.
17Y-sơ-ra-ên đã được Đức GIA-VÊ cứu-rỗi,
Với một sự cứu-rỗi đời đời;
Các ngươi sẽ không bị làm xấu-hổ hay bị làm nhục
Đến tận đời đời.

"The labor of Egypt and the merchandise of Cush
And the Sabeans, men of stature,
Will come over to you and will be yours;
They will walk behind you, they will come over in
chains
And will bow down to you;
They will make supplication to you;
'Surely, God is with you, and there is none else,
No other God.'"
15Truly, Thou art a God who hide Himself,
O God of Israel, Savior!
16They will be put to shame and even humiliated, all
of them;
The manufacturers of idols will go away together in
humiliation.
17Israel has been saved by YHWH
With an everlasting salvation;
You will not be put to shame or humiliated
To all eternity.

1

tức là xứ Ê-thi-ô-bi
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18Vì Đức GIA-VÊ, Đấng sáng-tạo các tầng trời (Ngài

18For thus says YHWH, who created the heavens (He is

là Đức Chúa TRỜI đã tạo-thành trái đất và đã làm ra
nó, Ngài đã thiết-lập nó và đã chẳng sáng-tạo nó thành
một nơi bỏ hoang, nhưng để có người ở) phán như vầy,

the God who formed the earth and made it, He
established it and did not create it a waste place, but
formed it to be inhabited),

"Ta là Đức GIA-VÊ, và chẳng có ai khác.

"I am YHWH, and there is none else."

19Ta đã chẳng nói trong bí-mật,

19"I have not spoken in secret,

Trong một chốn trong xứ của sự tối-tăm;
Ta đã chẳng nói với dòng-giống của Gia-cốp:
'Hãy tìm Ta trong một chỗ bỏ hoang';
Ta, GIA-VÊ, nói sự công-chính
Tuyên-bố những điều chính-trực.”

In a place of a land of darkness;
I did not say to the seed of Jacob,
'Seek Me in a waste place';
I, YHWH, speak righteousness
Declaring things that are upright."

20"Hãy nhóm các ngươi lại và hãy đến;

20"Gather yourselves and come;

Hãy cùng nhau lại gần, các ngươi các kẻ đào tẩu của
các quốc-gia;
Chúng không hiểu biết gì cả,
Những kẻ mang tượng gỗ của mình đi quanh,
Và cầu-nguyện cùng một thần không thể cứu.
21Hãy tuyên-bố và hãy đưa ra duyên cớ của ngươi;
Quả thật, hãy để cho chúng tham khảo với nhau.
Ai đã loan-báo việc nầy từ đời xưa?
Ai đã tuyên-bố nó từ lâu rồi?
Há chẳng phải Ta, GIA-VÊ, sao?
Và chẳng có Chúa TRỜI khác ngoài Ta,
Một Chúa TRỜI công-chính và một Cứu-Chúa;
Chẳng có ai ngoài Ta.
22Hãy quay đến Ta, và được cứu, hỡi mọi đầu-cùng
của trái đất;
Vì Ta là Chúa TRỜI, và chẳng có ai khác.
23"Ta đã thề bởi chính Ta,
Lời ấy đã ra từ miệng Ta trong sự công-chính
Và sẽ không trở lại,
Rằng cùng Ta mọi đầu-gối sẽ quì, mọi lưỡi sẽ tuyên
thệ.
24"Chúng sẽ nói về Ta: 'Công-chính và sức-mạnh chỉ
có trong Đức GIA-VÊ.'
Người ta sẽ đến cùng Ngài,
Và tất cả những kẻ đã giận Ngài sẽ bị làm xấu-hổ.
25"Trong GIA-VÊ tất cả dòng-dõi Y-sơ-ra-ên
Sẽ được xưng công-chính, và sẽ vinh-quang."

Draw near together, you fugitives of the nations;
They have no knowledge,
Who carry about their wooden idol,
And pray to a god who cannot save.
21"Declare and set forth your case;
Indeed, let them consult together.
Who has announced this from of old?
Who has long since declared it?
Is it not I, YHWH?
And there is no other God besides Me,
A righteous God and a Savior;
There is none except Me.
22Turn to Me, and be saved, all the ends of the earth;
For I am God, and there is no other.
23I have sworn by Myself,
The word has gone forth from My mouth in
righteousness
And will not turn back,
That to Me every knee will bow, every tongue will
swear allegiance.
24They will say of Me, 'Only in YHWH are
righteousness and strength.'
Men will come to Him,
And all who were angry at Him shall be put to
shame.
25In YHWH all the offspring of Israel
Will be justified, and will glory."

Hình-tượng của Ba-by-lôn và Chân Thần (46.1-46.13)

Babylon's idols and the true God (46.1-13)

46 1Bên đã cúi phục, Nê-bô khom lưng;

46 1Bel has bowed down, Nebo stoops over;

Các tượng của chúng bị giao cho những con thú và
gia-súc.
Các thứ mà các ngươi khiêng là nặng-nề,
Một gánh nặng cho con thú mệt mỏi.
2Chúng đã khom lưng, cùng nhau chúng đã cúi phục;
Chúng đã không thể thoát khỏi gánh nặng,
Nhưng đã phó chính mình vào cảnh tù đày."
3"Hãy lắng nghe Ta, ôi nhà Gia-cốp,
Và tất cả phần còn sót lại của nhà Y-sơ-ra-ên,
Các ngươi đã được Ta sinh ra từ bụng,
Và đã được bồng-ẵm từ tử-cung;

Their images are consigned to the beasts and the
cattle.
The things that you carry are burdensome,
A load for the weary beast.
2They stooped over, they have bowed down together;
They could not rescue the burden,
But have themselves gone into captivity."
3"Listen to Me, O house of Jacob,
And all the remnant of the house of Israel,
You who have been borne by Me from the belly,
And have been carried from the womb;
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Ê-sai 46.4-47.5

4Even to your old age, I am He,

5"Các ngươi muốn làm Ta giống ai,

And even to your gray hairs I shall bear you!
I have done it, and I shall carry you;
And I shall bear you, and I shall deliver you."
5"To whom would you liken Me,
And make Me equal and compare Me,
That we should be alike?
6Those who lavish gold from the purse
And weigh silver on the scale
Hire a goldsmith, and he makes it into a god;
They bow down, indeed they worship it.
7They lift it upon the shoulder and carry it;
They set it in its place and it stands there.
It does not move from its place.
Though one may cry to it, it cannot answer;
It cannot deliver him from his distress."
8"Remember this, and be firm;
Recall it to mind, you transgressors.
9Remember the former things long past,
For I am God, and there is no other;
I am God, and there is no one like Me,
10Declaring the end from the beginning
And from ancient times things which have not been
done,
Saying, 'My purpose will be established,
And I will accomplish all My good pleasure';
11Calling a bird of prey from the east,
The man of My purpose from a far country.
Truly I have spoken; truly I will bring it to pass.
I have planned it, surely I will do it."
12"Listen to Me, you stubborn-minded,
Who are far from righteousness.
13I bring near My righteousness, it is not far off;
And My salvation will not delay.
And I will grant salvation in Zion,
And My glory for Israel."

Và làm Ta bằng ai và so-sánh Ta với ai,
Để Ta với nó giống nhau?
6Những kẻ lấy vàng từ túi xài không tiếc
Và cân bạc trên cái cân
Thuê thợ vàng, và hắn làm thành một thần;
Chúng bái xuống, thật ra chúng thờ-lạy nó
7"Chúng nâng nó lên trên vai và khiêng nó;
Chúng đặt nó vào chỗ của nó, và nó đứng ở đó.
Nó không di chuyển khỏi chỗ của nó.
Dù người ta khóc với nó, nó không thể trả lời;
Nó không thể giải thoát hắn khỏi tai vạ của hắn."
8"Hãy nhớ điều nầy, và hãy nắm chắc;
Hãy nhớ lại sự ấy, các ngươi tội nhân.
9"Hãy nhớ các việc trước đã lâu rồi,
Vì Ta là Chúa TRỜI, và chẳng có ai khác;
Ta là Chúa TRỜI, và chẳng có ai như Ta,
10"Tuyên-bố sự cuối cùng từ ban đầu
Và từ thời xưa tuyên-bố các việc chưa được làm,
Rằng: 'Mục-đích của Ta sẽ được thiết-lập,
Và Ta sẽ hoàn-tất mọi vui-thú tốt-lành của Ta';
11Gọi một con chim săn mồi từ phương đông,
Một người của mục-đích Ta từ một xứ xa.
Quả thật, Ta đã phán; quả thật Ta sẽ hoàn-tất nó.
Ta đã sắp xếp, Ta sẽ làm nó. "
12"Hãy lắng nghe Ta, các ngươi bướng-bỉnh,
Những kẻ xa cách sự công-chính.
13"Ta đem sự công-chính của Ta đến gần, nó chẳng
quá xa đâu;
Và sự cứu-rỗi của Ta sẽ không chậm trễ.
Và Ta sẽ ban sự cứu-rỗi trong Si-ôn,
Và vinh-quang của Ta cho Y-sơ-ra-ên."

A prophecy of doom for Babylon (47.1-47.15)

Lời tiên-tri về sự sụp-đổ của Ba-by-lôn (47.1-47.15)

47

47 1"Xuống đây và ngồi trong bụi đất

1"Come down and sit in the dust,

O virgin daughter of Babylon;
Sit on the ground without a throne,
O daughter of the Chaldeans.
For you shall no longer be called tender and delicate.
2"Take the millstones and grind meal.
Remove your veil, strip off the skirt,
Uncover the leg, cross the rivers.
3"Your nakedness will be uncovered,
Your shame also will be exposed;
I will take vengeance and will not spare a man."
4Our Redeemer, YHWH of hosts is His name,
The Holy One of Israel.
5"Sit silently, and go into darkness,
O daughter of the Chaldeans;
For you will no more be called
The queen of kingdom.

Ôi con gái đồng trinh của Ba-by-lôn;
Hãy ngồi trên đất chẳng có ngôi,
Ôi con gái của dân Canh-đê.
Vì ngươi sẽ không còn được gọi là dịu-dàng và
thanh-tú nữa.
2Hãy lấy cối xay và xay bột đi.
Hãy lột cái màn che mặt của ngươi, cởi cái váy ra,
Hãy để chân trần, vượt qua những con sông.
3Sự lõa-lồ của ngươi sẽ bị lộ ra,
Sự sỉ-nhục của ngươi sẽ bị bày ra;
Ta sẽ báo-thù và sẽ không chừa một ai."
4Đấng Cứu-chuộc của chúng ta, Đức GIA-VÊ vạnquân là danh của Ngài,
Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.
5"Hãy ngồi im-lặng, và đi vào trong sự tối-tăm,
Con gái dân Canh-đê ôi;
Vì ngươi sẽ không còn được gọi là
Nữ-hoàng của vương-quốc.

Ê-sai 47.6-47.15

Isaiah 47.6-47.15

6"Ta đã giận dân Ta,

6"I was angry with My people,

Ta đã làm ô-uế tài sản riêng của Ta,
Và đã phó chúng vào tay ngươi.
Ngươi đã chẳng khoan-dung cho chúng,
Trên người già, ngươi đã tra ách rất nặng.
7"Vậy mà ngươi đã nói: 'Ta sẽ là nữ hoàng mãi mãi.'
Các việc nầy, ngươi đã chẳng xem-xét,
Cũng chẳng nhớ hậu-quả của chúng."
8"Thế thì, bây giờ, hãy nghe điều nầy, ngươi kẻ
nhục-dục,
Kẻ sống trong an-ninh,
Kẻ nói trong tâm mình:
'Ta đây, và chẳng có một ai ngoài ta.
Ta sẽ không ngồi như một bà góa,
Ta cũng sẽ chẳng nếm mùi mất con.'
9"Song hai việc nầy sẽ đến thình-lình với ngươi
trong một ngày:
Mất con và bị góa.
Chúng sẽ đến với ngươi ào ạt
Cho dù ngươi có nhiều phù-phép.
Cho dù bùa phép của ngươi có sức lớn.
10"Và ngươi đã cảm thấy an-toàn trong sự độc-ác của
ngươi và đã nói:
'Không ai thấy ta,'
Sự khôn ngoan của ngươi và kiến thức của ngươi:
chúng đã đánh lừa ngươi;
Vì ngươi đã nói trong tâm ngươi
'Ta đây, và chẳng có một ai ngoài ta.'
11"Nhưng điều xấu sẽ đến với ngươi
Mà ngươi sẽ không biết làm sao để dùng phù phép
đuổi đi;
Và tai-họa sẽ giáng trên ngươi
Mà ngươi không thể nào cầu hòa,
Và ngươi không biết về sự hủy diệt
Sẽ thình-lình đến với ngươi.
12"Bây giờ đứng vững trong sự trù ếm của ngươi
Và trong nhiều phù-phép của ngươi
Mà ngươi đã nhọc sức từ thuở thanh-xuân của ngươi;
Có lẽ ngươi sẽ có thể được lợi,
Có lẽ ngươi khiến ai đó run-rẩy.
13"Ngươi đã mệt mỏi với nhiều mưu luận của ngươi;
Bây giờ hãy để các chiêm-tinh gia,
Là những kẻ nói tiên-tri bằng các ngôi sao,
Các kẻ tiên-đoán bằng các lần trăng mới,
Đứng lên và cứu ngươi khỏi điều sẽ đến với ngươi.
14"Kìa, chúng đã trở thành như gốc-rạ,
Lửa đốt chúng;
Chúng không thể tự giải-thoát khỏi năng-lực của
ngọn lửa;
Sẽ chẳng có than bên cạnh để sưởi ấm,
Cũng chẳng có một đám lửa để ngồi phía trước!
15"Các kẻ mà ngươi đã cùng lao nhọc đã trở nên cho
ngươi như vầy,
Những kẻ đã buôn lậu với ngươi từ thuở thanh-xuân;
Mỗi đứa đã lang thang trong vùng của riêng của nó.
Không có đứa nào cứu ngươi."

I profaned My heritage,
And gave them into your hand.
You did not show mercy to them,
On the aged you made yoke very heavy.
7"Yet you said, 'I shall be a queen forever.'
These things you did not consider,
Nor remember the outcome of them.
8"Now, then, hear this, you sensual one,
Who dwells securely,
Who says in your heart,
'I am, and there is no one besides me.
I shall not sit as a widow,
Nor shall I know loss of children.'
9"But these two things shall come on you suddenly in
one day:
Loss of children and widowhood.
They shall come on you in full measure
In spite of your many sorceries,
In spite of the great power of your spells.
10"And you felt secure in your wickedness and said,
'No one sees me.'
Your wisdom and your knowledge, they have
deluded you;
For you have said in your heart,
'I am, and there is no one besides me.'
11"But evil will come on you
Which you will not know how to charm away;
And disaster will fall on you
For which you cannot atone,
And destruction about which you do not know
Will come on you suddenly.
12"Stand fast now in your spells
And in your many sorceries
With which you have labored from your youth;
Perhaps you will be able to profit,
Perhaps you may cause trembling.
13"You are wearied with your many counsels;
Let now the astrologers,
Those who prophesy by the stars,
Those who predict by the new moons,
Stand up and save you from what will come upon
you.
14"Behold, they have become like stubble,
Fire burns them;
They cannot deliver themselves from the power of
the flame;
There will be no coal to warm by,
Nor a fire to sit before!
15"So have those become to you with whom you
have labored,
Who have trafficked with you from your youth;
Each has wandered in his own region.
There is none to save you."

Isaiah 48.1-48.15

Ê-sai 48.1-48.15

Israel's stubbornness (48.1-48.22)

Sự ương-ngạnh của Y-sơ-ra-ên (48.1-48.22)

48

48 1"Hãy nghe điều nầy, ôi nhà Gia-cốp, là nhà được

1"Hear this, O house of Jacob who are named

Israel
And who came forth from the loins of Judah,
Who swear by the name of YHWH
And invoke the God of Israel,
But not in truth nor in righteousness.
2For they call themselves after the holy city,
And lean on the God of Israel;
YHWH of hosts is His name.
3I declared the former things long ago
And they went forth from My mouth, and I
proclaimed them.
Suddenly I acted, and they came to pass.
4"Because I know that you are obstinate,
And your neck is an iron sinew,
And your forehead bronze,
5Therefore I declared them to you long ago,
Before they took place I proclaimed them to you,
Lest you should say, 'My idol has done them,
And my graven image and my molten image have
commanded them.'
6You have heard; look at all this.
And you, will you not declare it?
I proclaim to you new things from this time,
Even hidden things which you have not known.
7"They are created now and not long ago;
And before today you have not heard them,
Lest you should say, 'Behold, I knew them.'
8"You have not heard, you have not known,
Even from long ago your ear has not been open,
Because I knew that you would deal very
treacherously;
And you have been called a rebel from birth.
9"For the sake of My name I delay My wrath,
And for My praise I restrain it for you,
In order not to cut you off.
10"Behold, I have refined you, but not as silver;
I have tested you in the furnace of affliction.
11"For My own sake, for My own sake, I will act;
For how can My name be profaned?
And My glory I will not give to another."
12"Listen to Me, O Jacob, even Israel My called one;
I am He, I am the first, I am also the last.
13"Surely My hand founded the earth,
And My right hand spread out the heavens;
When I call to them, they stand together.
14"Assemble, all of you, and listen!
Who among them has declared these things?
YHWH loves him, he shall carry out His good
pleasure on Babylon,
And His arm shall be against the Chaldeans.
15"I, even I, have spoken; indeed I have called him,
I have brought him, and He will make his ways
successful.

đặt tên là Y-sơ-ra-ên
Và những kẻ ra từ hông của Giu-đa,
Là những kẻ thề bởi danh Đức GIA-VÊ
Và kêu-cầu Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên,
Nhưng không trong lẽ thật cũng chẳng trong sự côngchính.
2Vì chúng gọi tên chúng theo tên của thành thánh,
Và dựa vào Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên;
Đức GIA-VÊ vạn-quân là danh Ngài.
3Ta đã tuyên-bố các việc xưa lâu rồi
Và chúng đã ra từ miệng Ta, và Ta đã công-bố
chúng.
Thình-lình Ta đã hành-động, và chúng đã xảy ra rồi.
4"Bởi vì Ta biết rằng ngươi ngoan-cố,
Và cổ của ngươi là sợi gân bằng sắt,
Và trán của ngươi là đồng,
5Bởi vậy Ta đã tuyên-bố cho ngươi lâu rồi,
Trước khi chúng xảy ra, Ta đã công-bố cho ngươi,
E ngươi nói: "Hình-tượng ta đã khiến chúng xảy ra,
Và tượng chạm ta và tượng đúc của ta đã truyền cho
chúng.'
6"Ngươi đã nghe; hãy nhìn vào mọi việc nầy.
Và các ngươi, các ngươi sẽ chẳng tuyên-bố nó sao?
Ta công-bố cho ngươi các việc mới từ thời điểm này,
Ngay cả các việc kín mà ngươi đã chẳng biết.
7"Chúng được sáng-tạo bây giờ và cách đây không
lâu;
Và trước ngày hôm nay ngươi đã chẳng nghe chúng,
E ngươi đã nói: 'Kìa, ta đã biết chúng.'
8"Ngươi đã chẳng nghe, ngươi đã chẳng biết,
Ngay cả từ lâu tai ngươi đã chẳng được mở ra,
Bởi vì Ta đã biết ngươi sẽ cư-xử rất xảo-trá;
Và ngươi đã được gọi là đứa phản trắc từ khi ra đời.
9"Vì cớ danh Ta, Ta trì hoãn cơn thịnh-nộ của Ta,
Và vì để Ta được ca-ngợi, Ta nén nó lại vì ngươi,
Để chẳng tiêu-diệt ngươi.
10"Này, Ta đã tinh-luyện ngươi, nhưng không như
bạc;
Ta đã thử ngươi trong lò hoạn-nạn.
11"Vì cớ danh Ta, vì cớ danh Ta, Ta sẽ hành-động;
Vì thể nào danh Ta có thể bị xúc-phạm?
Và vinh-quang của Ta, Ta sẽ không cho kẻ khác.
12"Hãy lắng nghe Ta, ôi Gia-cốp, tức là Y-sơ-ra-ên
kẻ được gọi của Ta;
Ta là Đấng đó, Ta là đầu-tiên, Ta cũng là cuối-cùng.
13Hẳn là bàn tay của Ta đã lập trái đất,
Và bàn tay phải của Ta đã giăng các tầng trời ra;
Khi Ta gọi chúng, chúng đứng chung với nhau.
14"Hãy họp lại, tất cả các ngươi, và hãy lắng nghe!
Ai trong chúng đã tuyên-bố các việc nầy?
Đức GIA-VÊ yêu người ấy; hắn sẽ thi hành điều tốtlành mà Ngài vui-thích cho Ba-by-lôn,
Và cánh tay Ngài sẽ chống lại dân Canh-đê.
15"Ta, chính Ta, đã phán; quả thật Ta đã gọi hắn,
Ta đã đem hắn đến, và Người sẽ làm cho các đườnglối của hắn thành-công.

Ê-sai 48.16-49.5
16"Hãy đến gần Ta, hãy lắng nghe đây:

Từ ban đầu Ta đã chẳng nói trong bí-mật,
Từ lúc nó xảy ra, Ta đã ở đó.
Và bây giờ Chúa GIA-VÊ đã sai Ta, và Linh Ngài."
17Đức GIA-VÊ, Đấng Cứu-chuộc của ngươi, Đấng

Thánh của Y-sơ-ra-ên phán như vầy:
"Ta là GIA-VÊ Chúa TRỜI của ngươi, dạy ngươi để
có ích,
Là Đấng dẫn ngươi đi trong đường-lối ngươi nên đi.
18"Giá mà ngươi đã để ý đến các điều-răn của Ta!
Thì phước-hạnh của ngươi đã sẽ như một con sông,
Và sự công-chính của ngươi như sóng biển.
19"Dòng-giống của ngươi đã sẽ như cát,
Và con cháu của gan ruột của ngươi như những hạt
cát;
Danh của chúng chẳng bao giờ bị xóa hay bị diệt
khỏi sự hiện-diện của Ta."
20Ra khỏi Ba-by-lôn! Trốn khỏi dân Canh-đê!
Tuyên-bố với tiếng reo-hò vui-vẻ, công-bố điều nầy,
Truyền nó ra đến đầu-cùng trái đất;
Rằng: "Đức GIA-VÊ đã chuộc tôi-tớ Gia-cốp của
Ngài."
21Và họ đã chẳng khát khi Ngài dẫn họ đi ngang qua
các sa-mạc.
Ngài đã khiến nước chảy ra từ đá cho họ;
Ngài đã tách đá ra, và nước đã phun ra.
22"Chẳng có bình-an cho kẻ ác," Đức GIA-VÊ phán.

Isaiah 48.16-49.5
16"Come near to Me, listen to this:

From the first I have not spoken in secret,
From the time it took place, I was there.
And now the Lord YHWH has sent Me, and His
Spirit."
17Thus says YHWH, your Redeemer, the Holy One of
Israel;
"I am YHWH your God, who teaches you to profit,
Who leads you in the way you should go.
18"If only you had paid attention to My
commandments!
Then your well-being would have been like a river,
And your righteousness like the waves of the sea.
19"Your seed would have been like the sand,
And the offspring of your inward parts like its grains;
Their name would never be cut off or destroyed from
My presence."
20Go forth from Babylon! Flee from the Chaldeans!

Declare with the sound of joyful shouting, proclaim
this,
Send it out to the end of the earth;
Say, "YHWH has redeemed His servant Jacob."
21And they did not thirst when He led them through
the deserts.
He made the water flow out of the rock for them;
He split the rock, and the water gushed forth.
22"There is no peace for the wicked," says YHWH.

2. Sự cứu rỗi đến tận cùng của trái đất (49.1-59.21)

2. Salvation reaches to the end of the earth(49.159.21)

Tôi-tớ Đức Chúa TRỜI sẽ là một ngọn đèn (49.1-49.7)

God's servant will be a light (49.1-49.7)

49 1Hãy lắng nghe Ta, các hòn đảo ơi,
Và hãy chú ý, các ngươi dân-tộc từ xa.
GIA-VÊ đã gọi Ta từ tử-cung;
Từ gan ruột của mẹ Ta Ngài đã đặt tên Ta.
2Và Ngài đã làm miệng Ta như một lưỡi gươm bén;
Trong bóng của bàn tay Ngài, Ngài đã che-đậy Ta.
Và Ngài cũng đã làm cho Ta thành một mũi tên
tuyển;
Ngài đã giấu Ta trong bao đựng tên của Ngài.
3Và Ngài đã nói với Ta: "Ngươi là Tôi-tớ của Ta, Ysơ-ra-ên,
Trong Ngươi Ta sẽ bày tỏ vinh-quang của Ta."
4Nhưng Ta đã nói: "Ta đã lao-nhọc vô-ích,
Ta đã tốn sức để chẳng được gì và chỉ có hư-không;
Tuy nhiên, chắc chắn công-lý do Ta ở cùng Đức
GIA-VÊ,
Và phần-thưởng của Ta ở cùng Đức Chúa TRỜI của
Ta."
5Và bây giờ Đức GIA-VÊ, Đấng đã tạo ra Ta từ tửcung để là Tôi-tớ của Ngài, phán,
Để đem Gia-cốp về với Ngài, để Y-sơ-ra-ên có thể
được gom lại với Ngài
(Vì Ta được vinh-dự trong cái nhìn của Đức GIAVÊ,
Và Đức Chúa TRỜI của Ta là sức-mạnh của Ta),

49 1Listen to Me, O islands,
And pay attention, you peoples from afar.
YHWH called Me from the womb;
From the inward parts of My mother He named Me.
2And He has made My mouth like a sharp sword;
In the shadow of His hand He has concealed Me,
And He has also made Me a select arrow;
He has hidden Me in His quiver.
3And He said to Me, "You are My Servant, Israel,
In Whom I will show My glory."
4But I said, I have toiled in vain,
I have spent My strength for nothing and vanity;
Yet surely the justice due to Me is with YHWH,
And My reward with My God."

5And now says YHWH, who formed Me from the

womb to be His Servant,
To bring Jacob back to Him, in order that Israel
might be gathered to Him
(For I am honored in the sight of YHWH,
And My God is My strength),

Isaiah 49.6-49.16

Ê-sai 49.6-49.16

6He says, "It is too small a thing that You should be

6Ngài phán: "Đó là một việc quá nhỏ để Ngươi là

My Servant
To raise up the tribes of Jacob, and to restore the
preserved ones of Israel;
I will also make You a light of the nations
So that My salvation may be to the end of the earth."
7Thus says YHWH, the Redeemer of Israel, and its
Holy One,
To the despised One,
To the One abhorred by the nation,
To the Servant of rulers,
"Kings shall see and arise,
Princes shall also bow down;
Because of YHWH who is faithful, the Holy One of
Israel who has chosen You."

Tôi-tớ của Ta
Để nuôi-dưỡng các chi-tộc của Gia-cốp, và để phụchồi những kẻ được bảo-tồn của Y-sơ-ra-ên;
Ta cũng sẽ làm Ngươi thành một ngọn đèn của các
dân-tộc
Để sự cứu-rỗi của Ta đến được tận cùng của trái đất."
7Đức GIA-VÊ, Đấng Cứu-chuộc của Y-sơ-ra-ên,
Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên,
Cùng Đấng bị khinh-dể,
Cùng Đấng bị quốc gia nầy căm-ghét,
Cùng Kẻ Tôi-tớ của những kẻ cai-trị phán như vầy:
"Các vua sẽ phải thấy và sẽ chỗi dậy,
Các ông hoàng cũng sẽ cúi phục;
Bởi cớ Đức GIA-VÊ là Đấng thành-tín, Đấng Thánh
của Y-sơ-ra-ên đã chọn Ngươi."

YHWH will comfort His people (49.8-49.13)
8Thus says YHWH,
"In a favorable time I have answered You,
And in a day of salvation I have helped You;
And I will keep You and give You for a covenant of
the people,
To establish the land, to make them inherit the
desolate heritages;
9Saying to those who are bound, 'Go forth,'
To those who are in darkness, 'Show yourselves.'
Along the roads they will feed,
And their pasture will be on all bare heights.
10They will not hunger or thirst,
Neither will the scorching heat or sun strike them
down;
For He who has compassion on them will lead them,
And will guide them to springs of water.
11And I will make all My mountains a road,
And My highways will be raised up.
12Behold, these shall come from afar;
And lo, these will come from the north and from the
west,
And these from the land of Sinim."
13Shout for joy, O heavens! And rejoice, O earth!
Break forth into joyful shouting, O mountains!
For YHWH has comforted His people,
And will have compassion on His afflicted.

Đức GIA-VÊ sẽ an-ủi dân Ngài (49.8-49.13)
8Đức GIA-VÊ phán như vầy:
"Trong kỳ thuận-tiện, Ta đã trả lời Ngươi,
Và trong một ngày cứu-rỗi, Ta đã giúp-đỡ Ngươi;
Ta sẽ giữ Ngươi và trao Ngươi cho một giao-ước của
dân-chúng,
Để thiết-lập xứ ấy, để khiến họ thừa-hưởng các disản tan-hoang;
9Nói với những kẻ bị trói: 'Hãy ra,'
Với các kẻ ở trong tối-tăm: 'Hãy tự tỏ mình.'
Dọc theo đường đi, họ sẽ cho ăn,
Đồng cỏ họ sẽ ở trên tất cả các nơi cao trọc.
10Họ sẽ không đói không khát,
Cũng sẽ không có hơi nóng thiêu-đốt hay mặt trời
đánh hạ họ;
Vì Ngài có lòng thương-xót họ sẽ dẫn-dắt họ,
Và sẽ hướng-dẫn họ đến các suối nước
11Ta sẽ làm cho tất cả các núi của Ta thành đường đi,
Và các đường cái của Ta sẽ được đắp lên.
12Này, những kẻ nầy sẽ đến từ xa;
Và trông kìa, những kẻ này từ phương bắc và từ
phương tây,
Và những kẻ này từ xứ Si-nim(1)."
13Hãy reo-hò vì vui, ôi các tầng trời! Và hãy mừngrỡ, đất ơi!
Hãy bộc phát tiếng la hò vui-vẻ, ôi các núi!
Vì Đức GIA-VÊ đã an-ủi dân Ngài,
Và sẽ có lòng thương-xót những kẻ bị nạn của Ngài.

Promise to Zion (49.14-49.26)
14But Zion said, "YHWH has forsaken me,
And the Lord has forgotten me."
15"Can a woman forget her nursing child,
And have no compassion on the son of her womb?
Even these may forget, but I will not forget you.
16Behold, I have inscribed you on the palms of My
hands;
Your walls are continually before Me.

Lời hứa cùng Si-ôn (49.14-49.26)
14Nhưng Si-ôn đã nói: "Đức GIA-VÊ đã bỏ rơi ta,
Và Chúa đã quên ta."
15"Một người đàn-bà có thể quên đứa con đang bú
của mình,
Và không thương-xót cho con trai của tử-cung của
mình sao?
Ngay cả khi chúng quên, Ta sẽ không quên ngươi.
16Này, Ta đã khắc ngươi trên các lòng bàn tay Ta;
Các bức tường của ngươi cứ ở trước mặt Ta hoài.

1

Si-nim (Sinim): một xứ Đông phương rất xa

Ê-sai 49.17-49.26
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17"Các con trai của ngươi vội-vã;

17"Your sons hurry;

Các kẻ hủy-diệt và các kẻ tàn-phá ngươi
Sẽ rời khỏi ngươi.
18"Hãy ngước mắt ngươi và nhìn quanh;
Cả bọn chúng nhóm lại với nhau, chúng đến tới
ngươi.
Như Ta sống," Đức GIA-VÊ phán,
"Chắc-chắn ngươi sẽ mang hết chúng như đồ trangsức, và gắn chúng vào, như một cô dâu.
19"Đối với các chỗ phế bỏ và hoang tàn của ngươi,
và đất bị tàn phá của ngươi—
Chắc bây giờ ngươi sẽ quá chật hẹp cho cư-dân,
Và những kẻ đã nuốt ngươi sẽ cách xa.
20"Con cái bị tước-đoạt của ngươi sẽ còn nói trong
tai ngươi:
'Chỗ nầy quá chật hẹp cho con;
Xin sắm chỗ cho con để con sống.'
21"Lúc đó ngươi sẽ nói trong tâm ngươi
'Ai đã sanh những đứa nầy cho ta,
Vì ta đã bị mất con,
Và bị hiếm muộn, bị lưu-đày, và lang-thang?
Và ai đã nuôi những đứa nầy lâu nay?
Kìa, ta đã bị bỏ lại một mình;
Những đứa nầy, chúng ở đâu ra?'"
22Chúa GIA-VÊ phán như vầy:
"Này, Ta sẽ giơ tay của Ta cho các quốc-gia,
Và sẽ dựng lên cờ hiệu của Ta cho các dân-tộc;
Và chúng sẽ ôm các đứa con trai ngươi trên ngực,
Và những đứa con gái ngươi sẽ được vác trên các vai
chúng.
23"Và các vua sẽ là các giám-hộ của ngươi,
Và các công-chúa là các các vũ-mẫu của ngươi.
Họ sẽ úp mặt của họ tới mặt đất mà bái lạy ngươi,
Và liếm bụi từ các bàn chân của ngươi;
Và ngươi sẽ biết rằng Ta là GIA-VÊ;
Những kẻ chờ Ta trong hy-vọng sẽ chẳng bị xấu-hổ.
24"Một con mồi có thể giựt khỏi kẻ mạnh,
Hay những kẻ bị giam-cầm được giải-cứu từ một
bạo-chúa chăng?"
25Chắc-chắn, Đức GIA-VÊ phán như vầy:
"Ngay cả những kẻ bị giam-cầm của người mạnh sẽ
được lấy đi,
Và con mồi của bạo-chúa sẽ được giải-cứu;
Vì Ta sẽ tranh cạnh với kẻ tranh cạnh với ngươi,
Và Ta sẽ cứu những đứa con trai của ngươi.
26"Và Ta sẽ cho những kẻ áp-bức ngươi ăn chính thịt
của chúng,
Chúng sẽ bị say với chính máu của chúng như với
rượu nho ngọt;
Và mọi xác-thịt sẽ biết rằng Ta, GIA-VÊ, là CứuChúa của ngươi,
Đấng Cứu-chuộc của ngươi, Đấng Toàn-năng của
Gia-cốp."

Your destroyers and devastators
Will depart from you.
18"Lift up your eyes and look around;
All of them gather together, they come to you.
As I live," declares YHWH,
"You shall surely put on all of them as an ornament,
and bind them on as a bride.
19"For your waste and desolate places, and your
destroyed land—
Surely now you will be too cramped for the
inhabitants,
And those who swallowed you will be far away.
20"The children of your bereavement will yet say in
your ears,
'The place is too cramped for me;
Make room for me that I may live here.'
21"Then you will say in your heart,
'Who has begotten these for me,
Since I have been bereaved of my children,
And am barren, an exile and a wanderer?
And who has reared these?
Behold, I was left alone;
These, where are they?' "
22Thus says the Lord YHWH,
"Behold, I will lift up My hand to the nations,
And set up My standard to the peoples;
And they will bring your sons in their bosom,
And your daughters will be carried on their
shoulders.
23"And kings will be your guardians,
And their princesses your nurses.
They will bow down to you with their faces to the
earth,
And lick the dust of your feet;
And you will know that I am YHWH;
Those who hopefully wait for Me will not be put to
shame."
24"Can the prey be taken from the mighty man,
Or the captives of a tyrant be rescued?"
25Surely, thus says YHWH,
"Even the captives of the mighty man will be taken
away,
And the prey of the tyrant will be rescued;
For I will contend with the one who contends with
you,
And I will save your sons.
26"And I will feed your oppressors with their own
flesh,
And they will become drunk with their own blood as
with sweet wine;
And all flesh will know that I, YHWH, am your
Savior,
And your Redeemer, the Mighty One of Jacob."

Isaiah 50.1-50.11
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God's Servant obeys (50.1-50.11)

Tôi-tớ của Đức Chúa TRỜI vâng lời (50.1-50.11)

50

50 1Đức GIA-VÊ phán như vầy:

1Thus says YHWH,

"Where is the certificate of divorce,
By which I have sent your mother away?
Or to whom of My creditors did I sell you?
Behold, you were sold for your iniquities,
And for your transgressions your mother was sent
away.
2"Why was there no man when I came?
When I called, why was there none to answer?
Is My hand so short that it cannot ransom?
Or have I no power to deliver?
Behold, I dry up the sea with My rebuke,
I make the rivers a wilderness;
Their fish stink for lack of water,
And die of thirst.
3"I clothe the heavens with blackness,
And I make sackcloth their covering."
4The Lord YHWH has given Me the tongue of
disciples,
That I may know how to sustain the weary one with
a word.
He awakens Me morning by morning,
He awakens My ear to listen as a disciple.
5The Lord YHWH has opened My ear;
And I was not disobedient,
Nor did I turn back.
6I gave My back to those who strike Me,
And My cheeks to those who pluck out the beard;
I did not cover My face from humiliation and
spitting.
7For the Lord YHWH helps Me,
Therefore, I am not disgraced;
Therefore, I have set My face like flint,
And I know that I shall not be ashamed.
8He who vindicates Me is near;
Who will contend with Me?
Let us stand up to each other;
Who has a case against Me?
Let him draw near to Me.
9Behold, the Lord YHWH helps Me;
Who is he who condemns Me?
Behold, they will all wear out like a garment;
The moth will eat them.
10Who is among you that fears YHWH,
That obeys the voice of His servant,
That walks in darkness and has no light?
Let him trust in the name of YHWH and rely on his
God.
11Behold, all you who kindle a fire,
Who gird yourselves with fire-brands,
Walk in the light of your fire
And among the brands you have set ablaze.
This you will have from My hand;
And you will lie down in torment.

"Chứng-thư ly-dị ở đâu,
Bởi đó Ta đã đuổi mẹ của các ngươi đi?
Hay ai trong các chủ nợ của Ta mà Ta đã bán các
ngươi?
Này, các ngươi đã bị bán vì tội lỗi của các ngươi,
Và mẹ của các ngươi đã bị đuổi đi vì các vi-phạm
của các ngươi.
2"Tại sao đã chẳng có ai khi Ta đến?
Khi Ta gọi, tại sao chẳng có ai trả lời?
Tay Ta quá ngắn đến nỗi nó không thể chuộc hay
sao?
Hay Ta chẳng có quyền để giải-thoát?
Này, Ta làm biển khô bằng lời khiển-trách của Ta,
Ta làm cho sông thành hoang-mạc;
Cá của chúng hôi-thối vì thiếu nước,
Và chết vì khát.
3"Ta mặc các tầng trời bằng sự đen tối,
Và Ta dùng vải gai để bao-phủ chúng."
4Chúa GIA-VÊ đã cho Ta một cái lưỡi có kỷ-luật,
Để Ta biết thế nào để nâng đỡ kẻ mệt-mỏi bằng một
lời.
Ngài đánh thức Ta mỗi buổi sáng,
Ngài đánh thức tai Ta để lắng nghe như một môn-đồ.
5Chúa GIA-VÊ đã mở tai Ta;
Và Ta đã chẳng không vâng lời,
Ta cũng đã chẳng quay lui lại.
6Ta đã đưa lưng của Ta cho những kẻ đánh Ta,
Và các má của Ta cho những kẻ nhổ râu;
Ta đã chẳng che mặt của Ta khỏi sự hạ-nhục và
khạc-nhổ.
7Vì Chúa GIA-VÊ giúp Ta,
Bởi vậy Ta chẳng bị ô-nhục;
Bởi vậy Ta đã làm mặt Ta như đá lửa,
Và Ta biết rằng Ta sẽ chẳng xấu-hổ.
8Đấng biện-minh cho Ta ở gần;
Ai sẽ tranh cạnh với Ta?
Chúng ta hãy đối đầu nhau;
Ai kiện cáo Ta?
Để hắn đến gần Ta.
9Này, Chúa GIA-VÊ giúp Ta;
Kẻ kết-án Ta là ai?
Này, tất cả chúng sẽ mòn như áo quần;
Con mọt sẽ ăn chúng.
10Ai trong các ngươi kinh-sợ Đức GIA-VÊ,
Để tuân phục tiếng của tôi-tớ Ngài,
Để bước đi trong tối-tăm và không có ánh-sáng?
Kẻ đó hãy tin ở danh GIA-VÊ và nương-tựa nơi Đức
Chúa TRỜI của mình.
11Này, hết thảy các ngươi những kẻ đốt lửa,
Là người quàng mình bằng củi đang cháy,
Bước đi trong ánh-sáng từ lửa của các ngươi
Và giữa các thanh củi cháy, các ngươi đã đốt.
Điều nầy các ngươi sẽ có từ tay Ta;
Và các ngươi sẽ nằm xuống trong sự giày-vò.

Ê-sai 51.1-51.11
Phước ban cho dân của Đức Chúa TRỜI (51.1-51.23)
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Isaiah 51.1-51.11
Blessings for God's people (51.1-51.23)

1"Hãy nghe ta, các ngươi là các người theo đuổi sự

51 1"Listen to me, you who pursue righteousness,

công-chính,
Là các người tìm kiếm Đức GIA-VÊ:
Nhìn vào vầng đá mà các ngươi đã được đục ra,
Và vào mỏ đá các ngươi đã được đào lên.
2Nhìn vào Áp-ra-ham tổ-phụ của các ngươi,
Và vào Sa-ra là người đã sinh ngươi trong đau-đớn;
Khi Ta đã gọi nó chỉ một mình nó,
Rồi Ta đã ban phước cho và đã gia tăng nó."
3Quả thật, Đức GIA-VÊ sẽ an-ủi Si-ôn;
Ngài sẽ an-ủi mọi nơi hoang tàn của nó.
Và vùng hoang-vu của nó, Ngài sẽ làm như Ê-đen,
Và sa-mạc của nó như vườn của Đức GIA-VÊ;
Niềm vui và sự vui-mừng sẽ được tìm thấy trong nó,
Sự tạ-ơn và tiếng du-dương."
4"Hãy chú-ý đến Ta, ôi dân của Ta;
Hãy giao lỗ tai cho Ta, quốc-gia của Ta ơi;
Vì một luật-pháp sẽ đi ra từ Ta,
Và Ta sẽ đặt công-lý của Ta làm sự sáng cho các
dân-tộc.
5"Sự công-chính của Ta thì gần, sự cứu-rỗi của Ta đã
xuất ra,
Và các cánh tay của Ta sẽ phán-xét các dân;
Các vùng duyên hải sẽ chờ đợi Ta,
Và chúng sẽ chờ-đợi cánh tay của Ta đầy hy-vọng.
6"Hãy ngước mắt của các ngươi lên bầu trời,
Đoạn nhìn vào trái đất ở dưới;
Vì bầu trời sẽ biến mất như khói,
Và trái đất sẽ hư mòn như áo mặc,
Và cư-dân của nó sẽ chết giống nhau,
Nhưng sự cứu-rỗi của Ta sẽ là mãi mãi,
Và sự công-chính của Ta sẽ không được vi-phạm.
7"Hãy nghe Ta, các ngươi kẻ biết công-chính,
Một dân trong tâm là luật-pháp của Ta;
Đừng sợ việc trách-mắng của loài người,
Đừng bị mất tinh-thần vì chúng chửi rủa.
8"Vì mọt sẽ ăn chúng như quần áo,
Và ấu-trùng sẽ ăn chúng như len.
Song sự công-chính của Ta sẽ là mãi mãi,
Và sự cứu-rỗi của Ta là cho mọi thế-hệ."
9Thức dậy, thức dậy, mang lấy sức mạnh, ôi cánh tay
của Đức GIA-VÊ;
Hãy thức dậy như trong những ngày xưa, các thế-hệ
lâu rồi.
Không phải chính Chúa đã cắt Ra-háp thành từng
mảnh,
Là Đấng đã đâm thủng con rồng sao?
10Không phải chính Chúa đã làm khô biển,
Nước của vực sâu ấy;
Là Đấng đã làm các nơi sâu của biển thành một lối đi
Cho các người được chuộc đi qua hay sao?
11Thế là những kẻ được chuộc của Đức GIA-VÊ sẽ
trở về,
Và đến Si-ôn với tiếng reo-hò vui-vẻ;
Và niềm vui đời đời ở trên đầu của họ.
Họ sẽ có sự mừng-rỡ và niềm vui,
Còn nỗi buồn-phiền và tiếng thở dài sẽ trốn mất.

Who seek YHWH:
Look to the rock from which you were hewn,
And to the quarry from which you were dug.
2Look to Abraham your father,
And to Sarah who gave birth to you in pain;
When he was but one I called him,
Then I blessed him and multiplied him."
3Indeed, YHWH will comfort Zion;
He will comfort all her waste places.
And her wilderness He will make like Eden,
And her desert like the garden of YHWH;
Joy and gladness will be found in her,
Thanksgiving and sound of a melody."
4"Pay attention to Me, O My people;
And give ear to Me, O My nation;
For a law will go forth from Me,
And I will set My justice for a light of the peoples.
5"My righteousness is near, My salvation has gone
forth,
And My arms will judge the peoples;
The coastlands will wait for Me,
And for My arm they will wait expectantly.
6"Lift up your eyes to the sky,
Then look to the earth beneath;
For the sky will vanish like smoke,
And the earth will wear out like a garment,
And its inhabitants will die in like manner,
But My salvation shall be forever,
And My righteousness shall not be broken.
7"Listen to Me, you who know righteousness,
A people in whose heart is My law;
Do not fear the reproach of man,
Neither be dismayed at their revilings.
8"For the moth will eat them like a garment,
And the grub will eat them like wool.
But My righteousness shall be forever,
And My salvation to all generations."

9Awake, awake, put on strength, O arm of YHWH;

Awake as in the days of old, the generations of long
ago.
Was it not Thou who cut Rahab in pieces,
Who pierced the dragon?
10Was it not Thou who dried up the sea,
The waters of the great deep;
Who made the depths of the sea a pathway
For the redeemed to cross over?
11So the ransomed of YHWH will return,
And come with joyful shouting to Zion;
And everlasting joy will be on their heads.
They will obtain gladness and joy,
And sorrow and sighing will flee away.

Isaiah 51.12-52.1

Ê-sai 51.12-52.1

12"I, even I, am He who comforts you.

12"Ta, chính Ta, là Đấng an-ủi các ngươi.

Who are you that you are afraid of man who dies,
And of the son of man who is made like grass;
13That you have forgotten YHWH your Maker,
Who stretched out the heavens,
And laid the foundations of the earth;
That you fear continually all day long because of the
fury of the oppressor,
As he makes ready to destroy?
But where is the fury of the oppressor?

Ngươi là ai mà ngươi sợ loài người sẽ chết,
Sợ con trai loài người được tạo ra như cỏ;
13Mà ngươi đã quên GIA-VÊ Đấng Tạo-hóa của
ngươi,
Đấng đã giăng các tầng trời ra,
Và đã đặt các nền của trái đất;
Mà ngươi sợ liên-miên suốt ngày dài bởi vì kẻ ápbức giận-dữ,
Khi nó sẵn-sàng để hủy diệt ngươi?
Nhưng sự giận-dữ của kẻ áp-bức ở đâu?

14The one in chains will soon be set free, and will not
die in the dungeon, nor will his bread be lacking. 15For

14Kẻ bị xiềng-xích sẽ sớm được thả, và sẽ chẳng chết
trong ngục tối, bánh của nó cũng sẽ chẳng thiếu. 15Vì

I am YHWH your God, who stirs up the sea and its
waves roar (YHWH of hosts is His name). 16And I
have put My words in your mouth, and have covered
you with the shadow of My hand, to establish the
heavens, to found the earth, and to say to Zion, 'You are
My people.'"

Ta là GIA-VÊ Chúa TRỜI của ngươi, Đấng khuyấyđộng biển và các ngọn sóng của nó gầm rống (GIA-VÊ
vạn-quân là danh của Ngài). 16Và Ta đã để các lời của
Ta trong miệng ngươi, và đã phủ ngươi với bóng của
bàn tay Ta, đã thiết-lập các tầng trời, để đặt nền cho trái
đất, và để nói với Si-ôn: 'Ngươi là dân của Ta.'"

17Rouse yourself! Rouse yourself! Arise, O

Jerusalem,
You who have drunk from YHWH's hand the cup of
His anger;
The chalice of reeling you have drunk to the dregs.
18There is none to guide her among all the sons she
has borne;
Nor is there one to take her by the hand among all the
sons she has reared.
19These two things have befallen you;
Who will mourn for you?
The devastation and destruction, famine and sword;
How shall I comfort you?
20Your sons have fainted,
They lie helpless at the head of every street,
Like an antelope in a net,
Full of the wrath of YHWH,
The rebuke of your God.
21Therefore, please hear this, you afflicted,
Who are drunk, but not with wine:
22Thus says your Lord, YHWH, even your God
Who contends for His people,
"Behold, I have taken out of your hand the cup of
reeling;
The chalice of My anger,
You will never drink it again.
23"And I will put it into the hand of your tormentors,
Who have said to your soul, 'Lie down that we may
walk over you.'
You have even made your back like the ground,
And like the street for those who walk over it."

17Hãy đánh-thức mình! Hãy đánh-thức mình! Hãy

chỗi dậy, ôi Giê-ru-sa-lem,
Ngươi những kẻ đã uống từ tay Đức GIA-VÊ cái
chén có cơn giận của Ngài;
Cái ly làm lảo-đảo, ngươi đã uống cho đến cặn.
18Chẳng có một người nào trong tất cả những con
trai của Giê-ru-sa-lem đã sanh ra để dắt nó;
Cũng chẳng có một ai trong tất cả các con trai của
Giê-ru-sa-lem đã nuôi-dưỡng để cầm lấy tay nó.
19Hai điều nầy đã xảy ra cho ngươi;
Ai sẽ than-khóc vì ngươi?
Sự tàn-phá và hủy diệt, đói-kém và gươm-đao;
Ta sẽ an-ủi ngươi thể nào?
20Những đứa con trai của ngươi đã bị lả đi,
Chúng nằm nơi đầu mọi đường-phố,
Như con sơn-dương trong cái lưới,
Đầy sự thịnh-nộ của Đức GIA-VÊ,
Sự quở-trách của Đức Chúa TRỜI ngươi.
21Bởi vậy, làm ơn nghe điều nầy, ngươi kẻ bị nạn,
Kẻ say, nhưng không vì rượu nho:
22Đức GIA-VÊ, tức là Đức Chúa TRỜI của ngươi
Là Đấng tranh cạnh cho dân của Ngài, Chúa của
ngươi phán như vầy:
"Này, Ta đã lấy khỏi tay ngươi cái ly làm lảo-đảo;
Cái ly có cơn giận của Ta,
Ngươi sẽ không bao giờ uống nó nữa.
23Ta sẽ đặt nó vào trong tay các kẻ dày vò ngươi,
Là những kẻ đã nói với hồn ngươi: 'Nằm xuống để
chúng ta có thể bước qua ngươi.'
Thậm-chí ngươi đã làm cho lưng của ngươi như mặt
đất,
Và như đường-phố cho những kẻ bước qua."

The Lord will rescue His people (52.1-52.12)

Chúa sẽ giải-cứu dân của Ngài (52.1-52.12)

52 1Awake, awake,

52 1Hãy thức dậy, hãy thức dậy,

Clothe yourself in your strength, O Zion;
Clothe yourself in your beautiful garments,
O Jerusalem, the holy city.
For the uncircumcised and the unclean
Will no more come into you.

Hãy mặc lấy sức-mạnh của ngươi, ôi Si-ôn;
Hãy mặc lấy quần-áo đẹp của ngươi,
Ôi Giê-ru-sa-lem, thành thánh ấy.
Vì kẻ không cắt-bì và kẻ ô-uế
Sẽ chẳng còn vào trong ngươi nữa.

Ê-sai 52.2-52.15
2Hãy tự giũ bụi đi, hãy chỗi dậy,

2Shake yourself from the dust, rise up,

Ôi Giê-ru-sa-lem bị giam-cầm;
Hãy cởi xiềng-xích quanh cổ của ngươi,
Ôi con gái Si-ôn bị giam-cầm.

O captive Jerusalem;
Loose yourself from the chains around your neck,
O captive daughter of Zion.

3Vì Đức GIA-VÊ phán như vầy: "Các ngươi đã bị bán

không được gì và các ngươi sẽ được mua lại mà không
cần tiền." 4Vì Chúa GIA-VÊ phán như vầy: "Thoạt đầu
dân Ta đã đi xuống Ê-díp-tô(1) để ở, rồi người A-si-ri đã
áp-bức chúng vô-cớ. 5Bây giờ, bởi vậy, Đức GIA-VÊ
tuyên-bố: “Ta có gì ở đây khi thấy rằng dân Ta đã bị bắt
đi vô-cớ?" Đức GIA-VÊ tuyên-bố: "Những kẻ cai-trị
chúng gào-thét, và danh Ta cứ bị xúc-phạm cả ngày.
6Bởi vậy, dân Ta sẽ biết danh Ta; cho nên, trong ngày
đó chính Ta là Đấng nói: 'Ta đây.'"
7Xinh-đẹp dường bao trên các ngọn núi

Là những bàn chân của người đem đến tin lành,
Là người loan-báo sự bình-an
Và đem đến tin lành về điều thiện,
Là người loan-báo sự cứu-rỗi,
Và nói với Si-ôn: "Đức Chúa TRỜI ngươi trị-vì!"
8Lắng nghe! Những kẻ canh của ngươi cất tiếng lên,
Cùng nhau họ reo-hò vui vẻ;
Vì họ sẽ thấy tận mắt
Khi Đức GIA-VÊ phục-hồi Si-ôn.
9Hãy tuôn ra, hãy cùng nhau reo-hò vui vẻ;
Các ngươi, những chỗ bỏ hoang của Giê-ru-sa-lem;
Vì Đức GIA-VÊ đã an-ủi dân Ngài,
Ngài đã chuộc Giê-ru-sa-lem.
10Đức GIA-VÊ đã để trần cánh tay thánh của Ngài
Trong cái nhìn của mọi quốc-gia,
Để tất cả các đầu-cùng của trái đất sẽ thấy
Sự cứu-rỗi của Đức Chúa TRỜI chúng ta.
11Hãy rời khỏi, rời khỏi, hãy đi ra khỏi đó,
Đừng đụng đến một cái gì ô-uế;
Đi ra khỏi giữa nó, hãy làm ngươi sạch,
Các ngươi những kẻ mang các bình đựng của Đức
GIA-VÊ.
12Nhưng các ngươi sẽ không đi ra trong vội-vã,
Các ngươi cũng sẽ chẳng cao chạy xa bay;
Vì Đức GIA-VÊ sẽ đi trước mặt các ngươi,
Và Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên sẽ canh-phòng
phía sau các ngươi.
Người Tôi-tớ Được Đề-cao (52.13-52.15)
13Này, tôi-tớ của Ta sẽ phồn-thịnh,
Ngài sẽ cao-cả, được nâng cao, và được đề-cao rất
nhiều.
14Y như nhiều kẻ đã lấy làm lạ ở ngươi,
Cũng thế diện-mạo Ngài đã bị bóp méo hơn bất cứ
một người nào,
Và hình-dung của Ngài bị bóp méo hơn những con
trai của người ta.
15Như vậy Ngài sẽ rảy nhiều dân-tộc,
Các vua sẽ ngậm miệng của họ vì Ngài;
Vì điều đã chẳng được bảo cho họ, họ sẽ thấy,
Và điều họ đã chẳng nghe, họ sẽ hiểu.

1

Isaiah 52.2-52.15

Ai Cập

3For thus says YHWH, "You were sold for nothing and
you will be redeemed without money." 4For thus says

the Lord YHWH, "My people went down at the first
into Egypt to reside there, then the Assyria oppressed
them without cause. 5Now therefore, “what do I have
here," declares YHWH, "seeing that My people have
been taken away without cause?" Again YHWH
declares, "Those who rule over them howl, and My
name is continually blasphemed all day long.
6Therefore My people shall know My name; therefore
in that day I am the one who is speaking, 'Here I am.'"
7How lovely on the mountains
Are the feet of him who brings good news,
Who announces peace
And brings good news of good,
Who announces salvation,
And says to Zion, "Your God reigns!"
8Listen! Your watchmen lift up their voices,
They shout joyfully together;
For they will see eyes to eyes
When YHWH restores Zion.
9Break forth, shout joyfully together,
You waste places of Jerusalem;
For YHWH has comforted His people,
He has redeemed Jerusalem.
10YHWH has bared His holy arm
In the sight of all the nations,
That all the ends of the earth will see
The salvation of our God.
11Depart, depart, go out from there,
Touch nothing unclean;
Go out of the midst of her, purify yourselves,
You who carry the vessels of YHWH.
12But you will not go out in haste,
Nor will you go in flight;
For YHWH will go before you,
And the God of Israel will be your rear guard.

The Exalted Servant (52.13-52.15)
13Behold, My servant will prosper,
He will be high and lifted up and greatly exalted.
14Just as many were astonished at you, My people,
So His appearance was marred more than any man,
And His form more than the sons of men.
15Thus He will sprinkle many nations,
Kings will shut their mouths on account of Him;
For what had not been told them they will see,
And what they had not heard they will understand.

Isaiah 53.1-53.11

Ê-sai 53.1-53.11

The Suffering Servant (53.1-53.12)

Người tôi-tớ thống-khổ (53.1-53.12)

53

53 1Ai đã tin thông-điệp của chúng ta?

1Who has believed our message?

Và cánh tay của Đức GIA-VÊ đã được tỏ ra cho ai?
2Vì Ngài đã lớn lên trước mặt Đức GIA-VÊ như một
đứa bé còn bú non nớt,
Và như một cái rễ nẩy ra từ đất khô nứt nẻ;
Ngài chẳng có hình-dung oai-vệ hay vẻ uy-nghi
Để chúng ta phải nhìn vào Ngài,
Cũng chẳng có diện-mạo để chúng ta muốn Ngài.
3Ngài đã bị người ta khinh-dể và bỏ rơi,
Một người có nhiều đau-buồn, và quen khổ đau;
Và như một kẻ mà người ta che mặt của họ,
Ngài đã bị khinh-dể, và chúng ta đã chẳng quý-trọng
Ngài.
4Chắc-chắn chính Ngài đã mang các niềm đau của
chúng ta,
Và Ngài đã vác các nỗi buồn của chúng ta;
Vậy mà chính chúng ta đã cho là Ngài bị đánh,
Bị đập bởi Đức Chúa TRỜI, và bị nạn.
5Nhưng Ngài đã bị đâm thủng vì các vi-phạm của
chúng ta,
Ngài đã bị nghiền nát vì tội lỗi của chúng ta;
Sự kỹ luật để chúng ta được an-toàn rơi trên Ngài,
Và vì Ngài bị quất bằng roi chúng ta được chữa lành.
6Tất cả chúng ta như chiên đã đi lạc,
Mỗi người chúng ta đã rẽ theo lối riêng của mình;
Nhưng Đức GIA-VÊ đã khiến tội-lỗi của tất cả
chúng ta
Rơi trên Ngài.
7Ngài đã bị áp-bức và Ngài đã bị nạn,
Tuy nhiên Ngài đã chẳng mở miệng của Ngài.
Như chiên con bị dẫn tới lò giết thịt,
Và như chiên im-lặng trước những người cắt lông nó,
Vì vậy Ngài đã chẳng mở miệng của Ngài.
8Bởi sự áp-bức và phán-xét Ngài đã bị bắt đi;
Còn về phần thế-hệ của Ngài, ai đã xem
Rằng Ngài đã bị cắt đứt khỏi đất của những kẻ sống
Vì sự vi-phạm của dân ta là những kẻ đáng bị đánh?
9Mộ của Ngài đã được chỉ-định với các kẻ độc-ác,
Tuy nhiên Ngài đã ở với một người giàu trong cái
chết của Ngài,
Bởi vì Ngài đã chẳng làm điều hung-dữ nào cả,
Cũng chẳng có một lời dối-gạt nào trong miệng của
Ngài.
10Nhưng Đức GIA-VÊ đã vui-lòng
Nghiền nát Ngài, Đức GIA-VÊ đã làm Ngài bịnh;
Nếu hồn Ngài muốn dâng chính Ngài làm một của-lễ
chuộc tội,
Thì Ngài sẽ thấy dòng-giống của Ngài,
Ngài sẽ kéo dài những ngày của Ngài,
Và sự vui-thú tốt-lành của Đức GIA-VÊ sẽ thịnhvượng trong bàn tay của Ngài.
11Là một kết-quả từ nỗi thống-khổ của hồn Ngài,
Ngài(1) sẽ thấy nó và được thỏa-mãn;
Bởi kiến-thức của Ngài Đấng Công-chính,
Tôi-tớ Ta, sẽ xưng công-chính cho nhiều người,
Khi Ngài sẽ mang tội lỗi của họ.

And to whom has the arm of YHWH been revealed?
2For He grew up before Him like a tender suckling,
And like a root out of parched ground;
He has no stately form or majesty
That we should look upon Him,
Nor appearance that we should desire Him.
3He was despised and forsaken of men,
A man of sorrows, and acquainted with grief;
And like one from whom men hide their face,
He was despised, and we did not esteem Him.
4Surely our griefs He Himself bore,
And our sorrows He carried;
Yet we ourselves esteemed Him stricken,
Smitten of God, and afflicted.
5But He was pierced through for our transgressions,
He was crushed for our iniquities;
The chastening for our well-being fell upon Him,
And by His scourging we are healed.
6All of us like sheep have gone astray,
Each of us has turned to his own way;
But YHWH has caused the iniquity of us all
To fall on Him.
7He was oppressed and He was afflicted,
Yet He did not open His mouth;
Like a lamb that is led to slaughter,
And like a sheep that is silent before its shearers,
So He did not open His mouth.
8By oppression and judgment He was taken away;
And as for His generation, who considered
That He was cut off out of the land of the living,
For the transgression of my people to whom the
stroke was due?
9His grave was assigned with wicked men,
Yet He was with a rich man in His death,
Because He had done no violence,
Nor was there any deceit in His mouth.
10But YHWH was pleased
To crush Him, He made Him sick;
If His soul would render Himself as a guilt offering,
He will see His seed,
He will prolong His days,
And the good pleasure of YHWH will prosper in His
hand.
11As a result of the anguish of His soul,
He will see it and be satisfied;
By His knowledge the Righteous One,
My Servant, will justify the many,
As He will bear their iniquities.

1

tức là Đức Chúa Trời

Ê-sai 53.12-54.10

Isaiah 53.12-54.10

12Bởi vậy, Ta sẽ để phần cho Ngài với những vĩ-

12Therefore, I will allot Him a portion with the great,

nhân,
Và Ngài sẽ chia chiến-lợi-phẩm với những kẻ mạnh;
Bởi vì Ngài đã đổ hồn Ngài ra cho đến chết,
Và đã được đếm vào số những kẻ phạm-tội;
Tuy nhiên chính Ngài đã mang tội của nhiều người,
Và đã cầu thay cho các kẻ phạm-tội.

And He will divide the booty with the strong;
Because He poured out His soul to death,
And was numbered with the transgressors;
Yet He Himself bore the sin of many,
And interceded for the transgressors.

Si-ôn mắn con (54.1-54.17)

The fertility of Zion (54.1-54.17)

54 1Hãy reo-hò vì niềm vui, ôi kẻ hiếm muộn, ngươi

54 1"Shout for joy, O barren one, you who have borne

đã chẳng sinh đẻ;
Hãy phá thành tiếng reo-hò vui-vẻ và la lớn, ngươi
đã chẳng từng đau-đẻ;
Vì những con trai của người đàn-bà bị cô-đơn buồntẻ sẽ đông-đảo nhiều
Hơn những con trai của người đàn-bà có chồng,"
Đức GIA-VÊ phán.
2"Hãy nới rộng chỗ của cái lều của ngươi;
Hãy giăng các màn che những chỗ ở của ngươi ra,
chớ chừa cái nào;
Hãy nối dài các dây chằng của ngươi,
Và cũng cố những cây nọc của ngươi.
3Vì ngươi sẽ lan rộng ra phải và trái.
Và dòng-giống của ngươi sẽ chiếm-hữu các quốcgia,
Và chúng sẽ tái định cư các thành-thị bị bỏ hoang."
4"Đừng sợ, vì ngươi sẽ không bị hổ-thẹn;
Cũng chẳng cảm thấy bị sỉ-nhục, vì ngươi sẽ không
bị làm ô-nhục;
Song ngươi sẽ quên sự sỉ-nhục của tuổi nhỏ ngươi,
Và ngươi sẽ không còn nhớ sự sỉ-nhục của thời góabụa của ngươi nữa.
5"Vì chồng của ngươi là Đấng Tạo-hóa của ngươi,
Danh Ngài là GIA-VÊ vạn-quân;
Và Đấng Cứu-chuộc của ngươi là Đấng Thánh của
Y-sơ-ra-ên,
Là Đấng được gọi là Đức Chúa TRỜI của toàn trái
đất.
6"Vì GIA-VÊ đã gọi ngươi,
Như người vợ bị bỏ rơi và đau-buồn trong linh,
Thậm-chí như người vợ bị bỏ khi nàng còn xuân,"
Đức Chúa TRỜI của ngươi phán.
7"Trong một chốc-lát Ta đã bỏ rơi ngươi,
Nhưng với lòng thương-xót lớn Ta sẽ gom ngươi lại.
8"Trong sự bộc-phát của cơn giận
Ta đã ẩn mặt của Ta khỏi ngươi trong một chốc;
Nhưng với sự ân-cần thương-yêu đời đời Ta sẽ có
lòng thương-xót ngươi,"
Đức GIA-VÊ Đấng Cứu-chuộc của ngươi phán.
9"Vì đối với Ta đây như các ngày của Nô-ê;
Khi Ta đã thề rằng nước của Nô-ê
Chẳng được làm lụt trái đất nữa,
Vì vậy Ta đã thề rằng Ta sẽ không giận ngươi,
Ta cũng sẽ không quở-trách ngươi.
10"Vì núi có thể bị dời và đồi có thể bị lay động,
Nhưng sự ân-cần thương-yêu của Ta sẽ không bị dời
khỏi ngươi,
Và giao-ước bình-an của Ta sẽ không bị lay động,"
Đức GIA-VÊ có lòng thương-xót ngươi phán.

no child;
Break forth into joyful shouting and cry aloud, you
who have not travailed;
For the sons of the desolate one will be more
numerous
Than the sons of the married woman," says YHWH.
2"Enlarge the place of your tent;
Stretch out the curtains of your dwellings, spare not;
Lengthen your cords,
And strengthen your pegs.
3For you will spread abroad to the right and to the
left.
And your seed will possess nations,
And they will resettle the desolate cities."
4"Fear not, for you will not be put to shame;

Neither feel humiliated, for you will not be
disgraced;
But you will forget the shame of your youth,
And the reproach of your widowhood you will
remember no more.
5"For your husband is your Maker,
Whose name is YHWH of hosts;
And your Redeemer is the Holy One of Israel,
Who is called the God of all the earth.
6"For YHWH has called you,
Like a wife forsaken and grieved in spirit,
Even like a wife of one's youth when she is rejected,"
Says your God.
7"For a brief moment I forsook you,
But with great compassion I will gather you.
8"In an outburst of anger
I hid My face from you for a moment;
But with everlasting lovingkindness I will have
compassion on you,"
Says YHWH your Redeemer.
9"For this is like the days of Noah to Me;
When I swore that the waters of Noah
Should not flood the earth again,
So I have sworn that I will not be angry with you,
Nor will I rebuke you.
10"For the mountains may be removed and the hills
may shake,
But My lovingkindness will not be removed from
you,
And My covenant of peace will not be shaken,"
Says YHWH who has compassion on you.

Isaiah 54.11-55.6

Ê-sai 54.11-55.6

11"O afflicted one, storm-tossed, and not comforted,

11"Ôi kẻ bị nạn, bị bão táp, và không được an-ủi,

Behold, I will set your stones in antimony,
And your foundations I will lay in sapphires.
12Moreover, I will make your battlements of rubies,
And your gates of crystal,
And your entire wall of precious stones.
13And all your sons will be taught of YHWH;
And the well-being of your sons will be great.
14 In righteousness you will be established;
You will be far from oppression, for you will not
fear;
And from terror, for it will not come near you.
15If anyone fiercely assails you it will not be from
Me.
Whoever assails you will fall because of you.
16Behold, I Myself have created the smith who
blows the fire of coals,
And brings out a weapon for its work;
And I have created the destroyer to ruin.
17No weapon that is formed against you shall
prosper;
And every tongue that rises against you in judgment
you will condemn.
This is the heritage of the servants of YHWH,
And their vindication is from Me," declares YHWH.
Blessings for those who seek Him (55.1-55.13)

Này, Ta sẽ đặt các đá của ngươi trong an-ti-mon(1),
Và Ta sẽ đặt các nền của ngươi trong ngọc sa-phia.
12"Hơn nữa, Ta sẽ làm các tường có lỗ châu mai của
ngươi bằng ngọc ru-bi,
Các cổng của ngươi bằng pha-lê,
Và toàn-thể vách-tường của ngươi bằng đá quí.
13"Và mọi con trai của ngươi sẽ được dạy về Đức
GIA-VÊ;
Và phước-lợi của các con trai ngươi sẽ là lớn.
14"Trong sự công-chính, ngươi sẽ được vững-lập;
Ngươi sẽ xa khỏi sự áp-bức, vì ngươi sẽ chẳng sợ;
Và sự kinh-hoàng, vì nó sẽ chẳng đến gần ngươi.
15"Nếu kẻ nào đả-kích ngươi dữ-dội, thì nó sẽ không
từ Ta.
Hễ ai đả-kích ngươi thì sẽ ngã bởi cớ ngươi.
16"Này, chính Ta đã sáng-tạo thợ rèn thổi lửa than,
Và chế ra vũ-khí cho việc làm của nó;
Và Ta đã sáng-tạo kẻ hủy-diệt để tàn-phá.
17Không vũ-khí nào được làm ra chống lại ngươi
được thạnh-lợi;
Và ngươi trong xét-đoán sẽ lên án mọi lưỡi nổi lên
chống lại ngươi.
Đấy là di-sản của những tôi-tớ của Đức GIA-VÊ,
Và sự bào-chữa cho họ là từ Ta," Đức GIA-VÊ
tuyên-bố.
Phước cho những kẻ tìm kiếm Ngài (55.1-55.13)

55 1"Ho! Every one who thirsts, come to the waters;

55 1"Ồ! Mọi kẻ khát, hãy đến tới những vùng nước;
Và các ngươi không có bạc, hãy đến, mua và ăn.
Hãy đến, mua rượu nho và sữa
Không cần tiền và không tốn gì.
2"Tại sao các ngươi cân bạc để trả cho cái không
phải là bánh,
Và tiền lương của ngươi cho cái không thỏa-mãn?
Cẩn-thận lắng nghe Ta, và ăn đồ ngon,
Và để hồn ngươi vui-thích trong sự dư-dả.
3"Hãy nghiêng tai của ngươi và hãy đến cùng Ta.
Lắng nghe, và hồn ngươi được sống;
Và Ta sẽ lập một giao-ước đời đời với các ngươi,
Theo sự khoan-dung trung-tín được tỏ cho Đa-vít.
4"Này, Ta đã lập người làm một chứng-nhân cho các
dân-tộc,
Một kẻ lãnh-đạo và chỉ-huy-trưởng cho các dân-tộc.
5"Này, ngươi sẽ kêu-gọi một quốc-gia mà ngươi
chẳng biết,
Một quốc-gia chẳng biết ngươi sẽ chạy đến cùng
ngươi,
Bởi cớ GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi, tức là
Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên;
Vì Ngài đã vinh-danh ngươi."
6Hãy tìm kiếm Đức GIA-VÊ trong khi Ngài tìm
được;
Hãy kêu-cầu Ngài trong khi Ngài ở gần.

And you who have no silver come, buy and eat.
Come, buy wine and milk
Without money and without cost.
2Why do you weigh out silver for what is not bread,
And your wages for what does not satisfy?
Listen carefully to Me, and eat what is good,
And let your soul delight itself in abundance.
3Incline your ear and come to Me.
Listen, and your soul may live;
And I will make an everlasting covenant with you,
According to the faithful mercies shown to David.
4Behold, I have made him a witness to the peoples,
A leader and commander for the peoples.
5Behold, you will call a nation you do not know,
And a nation which knows you not will run to you,
Because of YHWH your God, even the Holy One of
Israel;
For He has glorified you."
6Seek YHWH while He may be found;

Call upon Him while He is near.

1

an-ti-mon là một thứ kim-loại màu hơi xanh, rất dòn

Ê-sai 55.7-56.5

Isaiah 55.7-56.5

7Hãy để kẻ độc-ác bỏ đường-lối của nó,

7Let the wicked forsake his way,

Và người bất-chính bỏ các ý-tưởng của nó;
Và hãy để hắn trở lại cùng Đức GIA-VÊ,
Và Ngài sẽ có lòng thương-xót hắn;
Và cùng Đức Chúa TRỜI chúng ta,
Vì Ngài sẽ tha-thứ một cách rộng rãi.
8"Vì tư-tưởng của Ta không phải là tư-tưởng của các
ngươi,
Đường-lối của ngươi không phải là đường-lối của
Ta," Đức GIA-VÊ tuyên-bố.
9"Vì các tầng trời cao hơn trái đất thế nào,
Thì đường-lối của Ta cao hơn đường-lối của các
ngươi thế đấy,
Và tư-tưởng của Ta hơn tư-tưởng của các ngươi.
10"Vì như mưa và tuyết rơi xuống từ trời,
Và chẳng trở về đó mà chưa tưới trái đất,
Và làm cho nó nở nhụy và đâm chồi,
Và cấp hạt giống cho kẻ gieo và bánh cho kẻ ăn;
11Lời Ta đi ra từ miệng Ta cũng thế;
Nó sẽ không trở về cùng Ta tay không,
Mà không hoàn-tất điều Ta muốn,
Và không làm trọn việc mà Ta đã sai nó.
12"Vì các ngươi sẽ đi ra với niềm vui,
Và được dẫn tới trước với sự bình-an;
Núi và đồi sẽ phá thành các tiếng hò-reo vui vẻ trước
mặt các ngươi,
Và mọi cây ngoài đồng sẽ vỗ tay.
13Thay vì bụi gai, cây bách sẽ mọc lên;
Thay vì cây tầm-ma, cây hải-đào sẽ mọc lên;
Và đó sẽ là một tưởng-niệm cho Đức GIA-VÊ,
Vì một dấu-hiệu đời đời sẽ không bị cắt đứt."

And the unrighteous man his thoughts;
And let him return to YHWH,
And He will have compassion on him;
And to our God,
For He will abundantly pardon.
8"For My thoughts are not your thoughts,
Neither are your ways My ways," declares YHWH.
9"For as the heavens are higher than the earth,
So are My ways higher than your ways,
And My thoughts than your thoughts.
10"For as the rain and the snow come down from
heaven,
And do not return there without watering the earth
And making it bear and sprout,
And furnishing seed to the sower and bread to the
eater;
11So shall My word be which goes forth from My
mouth;
It shall not return to Me empty,
Without accomplishing what I desire,
And without succeeding in the matter for which I
sent it.
12"For you will go out with joy,
And be led forth with peace;
The mountains and the hills will break forth into
shouts of joy before you,
And all the trees of the field will clap their hands.
13"Instead of the thorn bush the cypress will come
up;
And instead of the nettle the myrtle will come up;
And it will be a memorial to YHWH,
For an everlasting sign which will not be cut off."

Phước hạnh ban cho các dân Ngoại (56.1-56.12)

Blessings for the Gentiles (56.1-56.12)

56 1Đức GIA-VÊ phán như vầy:

56 1Thus says YHWH,

"Hãy bảo-tồn công-lý, và thực-hành công-chính,
Vì sự cứu-rỗi của Ta gần đến
Và sự công-chính của Ta sắp được tiết-lộ.
2"Phước thay cho người làm điều nầy,
Và con trai của loài người nắm vững nó;
Là người tránh làm ô uế ngày Ngưng-nghỉ;
Và giữ bàn tay hắn tránh không làm điều ác."
3Đừng để người ngoại-quốc đã tự tham gia vào Đức
GIA-VÊ nói:
"Đức GIA-VÊ hẳn sẽ biệt ta ra khỏi dân Ngài."
Cũng đừng để hoạn-quan nói: "Này, ta là một cây
khô."
4Vì Đức GIA-VÊ phán như vầy:
"Cùng các hoạn-quan giữ các ngày Ngưng-nghỉ của
Ta,
Và chọn điều làm đẹp lòng Ta,
Và giữ vững giao-ước của Ta,
5Cho họ Ta sẽ ban trong đền của Ta và trong phạm
vi các vách-tường của Ta một đài tưởng-niệm,
Và một danh tốt hơn danh của các con trai và các con
gái;
Ta sẽ ban cho họ một danh đời đời sẽ không bị cắt
đứt."

"Preserve justice, and do righteousness,
For My salvation is about to come
And My righteousness to be revealed.
2"How blessed is the man who does this,
And the son of man who takes hold of it;
Who keeps from profaning the sabbath;
And keeps his hand from doing any evil."
3Let not the foreigner who has joined himself to
YHWH say,
"YHWH will surely separate me from His people."
Neither let the eunuch say, "Behold, I am a dry tree."
4For thus says YHWH,
"To the eunuchs who keep My sabbaths,
And choose what pleases Me,
And hold fast My covenant,
5To them I will give in My house and within My
walls a memorial,
And a name better than that of sons and daughters;
I will give them an everlasting name which will not
be cut off."

Isaiah 56.6-57.5

Ê-sai 56.6-57.5

6"Also the foreigners who join themselves to

6"Cũng thế các người ngoại-quốc tự tham gia vào

YHWH,
To minister to Him, and to love the name of YHWH,
To be His servants, every one who keeps from
profaning the sabbath,
And holds fast My covenant;
7Even those I will bring to My holy mountain,
And make them joyful in My house of prayer.
Their burnt offerings and their sacrifices will be
acceptable on My altar;
For My house will be called a house of prayer for all
the peoples."
8The Lord YHWH, who gathers the dispersed of
Israel, declares,
"Yet others I will gather to them, to those aleady
gathered."

Đức GIA-VÊ,
Để hầu-việc Ngài, để yêu-mến danh GIA-VÊ,
Để làm các tôi-tớ của Ngài, mọi kẻ tránh xúc-phạm
ngày Ngưng-nghỉ,
Và giữ vững giao-ước của Ta;
7Ngay cả những kẻ mà Ta sẽ đem đến núi thánh của
Ta,
Và làm cho họ vui-vẻ trong đền cầu-nguyện Ta;
Những của-lễ thiêu của chúng và các tế-vật của
chúng sẽ chấp-nhận được trên bàn-thờ của Ta;
Vì đền của Ta sẽ được gọi là đền cầu-nguyện cho tất
cả các dân-tộc."
8Chúa GIA-VÊ, Đấng gom những kẻ bị phân-tán của
Y-sơ-ra-ên lại, tuyên-bố:
"Ta cũng còn sẽ gom các dân khác lại với chúng, với
những kẻ đã được gom lại rồi."
9Tất cả các ngươi, các thú đồng,
Tất cả các ngươi, các thú rừng,
Đến mà ăn.
10Những kẻ canh-giữ của nó(1) đều mù,
Hết thảy chúng đều chẳng biết gì cả.
Hết thảy chúng đều là những con chó câm không thể
sủa,
Là những kẻ chiêm-bao nằm xuống, là những kẻ ham
ngủ thiu thiu;
11Và những con chó mê ăn, chúng chẳng no.
Và chúng là những kẻ chăn không sự hiểu-biết;
Hết thảy chúng đã quay theo đường-lối riêng của
chúng,
Mỗi đứa theo lợi bất-chính của nó, cho đến đứa cuối,
12"Hãy đến," chúng nói, "chúng ta hãy lấy rượu nho,
và chúng ta hãy uống rượu mạnh thật nhiều;
Và ngày mai sẽ như hôm nay, chỉ khác là nhiều hơn
như thế."

9All you beasts of the field,

All you beasts in the forest,
Come to eat.
10His watchmen are blind,
All of them know nothing.
All of them are dumb dogs unable to bark,
Dreamers lying down, who love to slumber;
11And the dogs are greedy, they are not satisfied.
And they are shepherds who have no understanding;
They have all turned to their own way,
Each one to his unjust gain, to the last one,
12"Corne," they say, "let us get wine, and let us drink
heavily of strong drink;
And tomorrow will be like today, only more so."

Evil leaders rebuked (57.1-57.21)

57 1The righteous man perishes, and no man takes it
to heart;
And devout men are taken away, while no one
understands.
For the righteous man is taken away from evil,
2He enters into peace;
They rest in their beds,
Each one who walked in his upright way.
3"But come here, you sons of a sorceress,
Offspring of an adulterer and a prostitute.
4"Against whom do you jest?
Against whom do you open wide your mouth
And stick out your tongue?
Are you not children of rebellion,
Offspring of deceit,
5Who inflame yourselves among the oaks,
Under every luxuriant tree,
Who slaughter the children in the ravines,
Under the clefts of the crags?

Những kẻ lãnh-đạo xấu-xa bị quở-trách (57.1-57.21)

57 1Người công-chính hư vong, và chẳng có ai để
tâm;
Và các người ngoan-đạo bị bắt đi, trong khi chẳng có
ai hiểu-biết.
Vì người công-chính bị đem đi khỏi điều ác,
2Người vào trong sự bình-an;
Họ nghỉ trên các giường của họ,
Mỗi người đã đi theo đường-lối ngay thẳng của nó.
3"Nhưng lại gần đây, các ngươi những con trai của
một mụ phủ-thủy,
Con cháu của một kẻ ngoại-tình và một gái điếm.
4"Các ngươi chế-nhạo ai?
Các ngươi mở toác miệng của các ngươi chống ai?
Và lè lưỡi của các ngươi ra?
Các ngươi chẳng phải là con cái phản-loạn,
Con cháu của sự lừa-dối,
5Là những đứa tự kích-động ở giữa những cây sồi,
Dưới mọi cây rậm-rạp,
Tàn sát những trẻ con trong các trũng hẹp,
Dưới những khe đá sao?

1

của Y-sơ-ra-ên

Ê-sai 57.6-57.17

Isaiah 57.6-57.17

6"Giữa các hòn đá trơn tru của trũng hẹp

6"Among the smooth stones of the ravine

Là phần của ngươi, chúng là phần của ngươi;
Ngươi đã đổ rượu lễ ra cho ngay cả chúng,
Ngươi đã làm của-lễ thóc-lúa.
Ta sẽ bớt nghiêm-khắc về những việc ấy sao?
7"Trên một ngọn núi cao và đồ-sộ
Ngươi đã dọn giường cho ngươi.
Ngươi cũng đã đi lên đó để dâng tế-vật.
8"Và đằng sau cái cửa và trụ cửa
Ngươi đã dựng dấu hiệu của ngươi lên;
Quả thật, bị dời xa khỏi Ta, ngươi đã tự cởi trần;
Và đã đi lên, làm rộng giường của ngươi.
Và các ngươi đã thỏa-thuận với chúng nó,
Các ngươi đã thích giường của chúng,
Các ngươi đã xem trọng bàn tay của chúng.
9"Và các ngươi đã mang dầu đi tới nhà vua
Và đã tăng thêm dầu thơm của ngươi;
Các ngươi đã sai các phái-viên của ngươi đi một
khoảng rất xa,
Và đã khiến họ đi xuống Âm-phủ.
10"Các ngươi đã kiệt-sức bởi chiều dài của đường đi
của các ngươi,
Vậy mà các ngươi đã chẳng nói: 'Ấy là vô vọng.'
Các ngươi đã tìm thấy sự sống của bàn tay các
ngươi,
Bởi vậy các ngươi đã không ngất-xỉu.
11"Các ngươi đã lo-lắng và sợ-hãi cho ai,
Khi các ngươi nằm, và đã chẳng nhớ Ta,
Cũng chẳng cho Ta một ý nghĩ?
Phải chăng Ta đã im-lặng cả trong một thời-gian lâu,
Vì vậy các ngươi không sợ Ta?
12Ta sẽ tuyên-bố sự công-chính của các ngươi và các
việc làm của các ngươi,
Nhưng chúng sẽ không có lợi cho các ngươi.
13"Khi các ngươi kêu la, hãy để đám hình-tượng của
các ngươi giải-thoát các ngươi.
Nhưng gió sẽ đùa hết chúng đi,
Và một hơi thở sẽ cất chúng đi mất.
Song kẻ ẩn-náu nơi Ta sẽ thừa-hưởng đất nầy,
Và sẽ chiếm-hữu núi thánh của Ta."
14Và có người nói:
"Hãy đắp lên, đắp lên, hãy dọn đường đi,
Hãy dẹp mọi chướng-ngại khỏi đường của dân Ta."
15Vì Đấng cao-cả và được ca-tụng
Là Đấng sống đời đời, có danh là Thánh phán như
vầy,
"Ta ngự một chỗ cao và thánh,
Và với người có linh hối-hận và khiêm-tốn
Để làm sống lại linh của kẻ khiêm-tốn
Và làm sống lại tâm của kẻ hối-hận.
16"Vì Ta sẽ không tranh cạnh mãi mãi,
Ta cũng sẽ không luôn luôn giận;
Vì linh dần-dần trở nên yếu-ớt trước mặt Ta,
Và hơi-thở của những kẻ mà Ta đã làm nên.
17"Bởi vì sự độc-ác của lợi bất-công của hắn, Ta đã
giận và đánh hắn;
Ta đã ẩn mặt Ta và giận,
Và nó đã cứ quay đi, theo đường-lối của tâm nó.

Is your portion, they are your lot;
Even to them you have poured out a libation,
You have made a grain offering.
Shall I relent concerning these things?
7"Upon a high and lofty mountain
You have made your bed.
You also went up there to offer sacrifice.
8"And behind the door and the doorpost
You have set up your sign;
Indeed, far removed from Me, you have uncovered
yourself;
And have gone up and made your bed wide.
And you have made an agreement for yourselves
with them,
You have loved their bed,
You have looked on their hand.
9"And you have journeyed to the king with oil
And increased your perfumes;
You have sent your envoys a great distance,
And made them go down to Sheol.
10"You were tired out by the length of your road,
Yet you did not say, 'It is hopeless.'
You found the life of your hand,
Therefore you did not faint."
11"Of whom were you worried and fearful,

When you lied, and did not remember Me,
Nor give Me a thought?
Was I not silent even for a long time
So you do not fear Me?
12I will declare your righteousness and your deeds,
But they will not profit you.
13When you cry out, let your collection of idols
deliver you.
But the wind will carry all of them up,
And a breath will take them away.
But he who takes refuge in Me shall inherit the land,
And shall possess My holy mountain."
14And it shall be said,

''Build up, build up, prepare the way,
Remove every obstacle out of the way of My
people."
15For thus says the high and exalted One
Who lives forever, whose name is Holy,
"I dwell on a high and holy place,
And also with the contrite and lowly of spirit
In order to revive the spirit of the lowly
And to revive the heart of the contrite.
16"For I will not contend forever,
Neither will I always be angry;
For the spirit would grow faint before Me,
And the breath of those whom I have made.
17"Because of the iniquity of his unjust gain I was
angry and struck him;
I hid My face and was angry,
And he went on turning away, in the way of his
heart.
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18"I have seen his ways, but I will heal him;

18"Ta đã thấy đường-lối của nó, nhưng Ta sẽ chữa nó

I will lead him and restore comfort to him and to his
mourners.
19Creating the praise of the lips.
Peace, peace to him who is far and to him who is
near,"
Says YHWH,"and I will heal him."
20But the wicked are like the tossing sea,
For it cannot be quiet,
And its waters toss up refuse and mud.
21"There is no peace," says my God, "for the
wicked."

lành;
Ta sẽ dẫn nó và hồi-phục sự an-ủi cho nó và cho các
kẻ khóc-than của nó.
19Tạo ra sự ca-tụng của các môi.
Bình-an, bình-an cho kẻ ở xa và cho kẻ ở gần,"
Đức GIA-VÊ phán, "và Ta sẽ chữa nó lành."
20Nhưng những kẻ ác giống như biển động,
Vì biển động không thể yên-lặng,
Và nước của nó tung rác-rưới và bùn lên.
21"Chẳng có một sự bình-an nào cả," Đức Chúa
TRỜI của ta phán, "cho những kẻ ác."

Observances of fasts (58.1-58.12)

Giữ việc kiêng ăn (58.1-58.12)

58 1"Cry loudly, do not hold back;

58 1"Hãy kêu to, đừng nén lại;

Raise your voice like a trumpet,
And declare to My people their transgression,
And to the house of Jacob their sins.
2"Yet they seek Me day by day, and delight to know
My ways,
As a nation that has done righteousness,
And has not forsaken the ordinance of their God.
They ask Me for just decisions,
They delight in the nearness of God.
3'Why have we fasted and Thou dost not see?
Why have we humbled ourselves and Thou dost not
notice?'
Behold, on the day of your fast you find your desire,
And drive hard all your workers.
4"Behold, you fast for contention and strife and to
strike with a wicked fist.
You do not fast like you do today to make your voice
heard on high.
5"Is it a fast like this which I choose, a day for a man
to humble himself?
Is it for bowing one's head like a reed,
And for spreading out sackcloth and ashes as a bed?
Will you call this a fast, even an acceptable day to
YHWH?
6"Is this not the fast which I choose,
To loosen the bond of wickedness,
To undo the bands of the yoke,
And to let the oppressed go free,
And break every yoke?
7"Is it not to divide your bread with the hungry,
And bring the homeless poor into the house;
When you see the naked, to cover him;
And not to hide yourself from your own flesh?
8"Then light will break out like the dawn,
And your recovery will speedily spring forth;
And your righteousness will go before you;
The glory of YHWH will be your rear guard.
9"Then you will call, and YHWH will answer;
You will cry, and He will say, 'Here I am.'
If you remove the yoke from your midst,
The pointing of the finger, and speaking wickedness,

Hãy lên tiếng của ngươi như kèn trom-bét,
Và tuyên-bố cùng dân Ta sự vi-phạm của họ,
Và cùng nhà Gia-cốp các tội của họ.
2"Tuy nhiên họ tìm kiếm Ta hằng ngày, và thích biết
các đường-lối của Ta,
Như một nước, là nước đã hoàn tất công-chính,
Và đã chẳng bỏ giới-luật của Đức Chúa TRỜI của
họ.
Họ hỏi xin Ta các quyết-định công-bình,
Họ vui-thích trong sự gần gũi Đức Chúa TRỜI.
3'Sao chúng con đã kiêng-ăn và Chúa chẳng thấy?
Chúng con đã tự hạ mình mà Chúa không biết?'
Này, vào ngày ngươi kiêng-ăn, ngươi tìm được điều
ngươi ao-ước,
Và ép buộc mọi công-nhân của ngươi.
4"Này, các ngươi kiêng-ăn vì tranh cạnh và xung-đột
và để đánh với cái nắm tay độc-ác.
Các ngươi chẳng kiêng-ăn như hôm nay để khiến
tiếng của ngươi được nghe trên cao.
5"Có phải nó là sự kiêng-ăn do Ta chọn, một ngày
cho một người tự hạ mình chăng?
Có phải nó để một người cúi đầu như một cây sậy,
Và để trải vải gai và tro ra làm giường chăng?
Ngươi sẽ gọi đấy là kiêng-ăn, thậm-chí là một ngày
chấp-nhận được cho Đức GIA-VÊ ư?
6"Phải chăng nó là sự kiêng-ăn mà Ta chọn,
Để nới lỏng gông-cùm của sự độc-ác,
Để mở những nẹp của cái ách,
Và để thả kẻ bị áp-bức đi,
Và bẻ gãy mọi ách?
7"Phải chẳng nó để chia bánh ngươi với kẻ đói,
Và đem kẻ nghèo không nhà ở vào trong nhà;
Khi ngươi thấy kẻ trần-truồng, để mặc cho nó;
Và chẳng ẩn mình tránh kẻ cốt-nhục của ngươi sao?
8"Rồi ánh-sáng sẽ hừng lên như rạng đông,
Sự bình-phục của ngươi sẽ chóng xảy ra;
Và sự công-chính của ngươi sẽ đi trước ngươi;
Vinh-quang của Đức GIA-VÊ sẽ canh-phòng phía
sau của ngươi.
9"Đoạn ngươi sẽ gọi, và Đức GIA-VÊ sẽ trả lời;
Ngươi sẽ khóc, và Ngài sẽ nói: 'Có Ta đây.'
Nếu ngươi bỏ cái ách khỏi giữa ngươi,
Bỏ việc chỉ tay, và nói điều độc-ác,

Ê-sai 58.10-59.6
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10Và nếu ngươi trao mình cho kẻ đói,

10And if you furnish yourself to the hungry,

Và thỏa-mãn hồn của kẻ bị nạn,
Thì ánh-sáng của ngươi sẽ trổi dậy trong tối-tăm,
Và sự ủ rũ của ngươi sẽ như ban trưa.
11"Và Đức GIA-VÊ sẽ liên-tục dẫn-dắt ngươi
Và thỏa-mãn hồn ngươi ở các chỗ bị cháy sém,
Và ban sức-lực cho xương xóc của ngươi;
Và ngươi sẽ như cái vườn được tưới nước,
Và như con suối không cạn nước.
12"Và những kẻ từ giữa các ngươi sẽ xây lại các nơi
đổ-nát thuở xưa;
Ngươi sẽ lập lại các nền cũ lâu đời;
Và ngươi sẽ được gọi là kẻ tu-bổ lỗ thủng,
Kẻ tu-bổ phố-phường để ở."

And satisfy the soul of the afflicted,
Then your light will rise in darkness,
And your gloom will become like midday.
11"And YHWH will continually guide you,
And satisfy your soul in scorched places,
And give strength to your bones;
And you will be like a watered garden,
And like a spring of water whose waters do not fail.
12"And those from among you will rebuild the
ancient ruins;
You will raise up the age-old foundations;
And you will be called the repairer of the breach,
The restorer of the streets in which to dwell."

Giữ ngày Ngưng-nghỉ (58.13-58.14)
13"Nếu bởi cớ ngày Ngưng-nghỉ, ngươi quay bàn
chân của ngươi
Không làm việc ngươi thích trong ngày thánh của Ta,
Và gọi ngày Ngưng-nghỉ là điều vui-thích, ngày
thánh của Đức GIA-VÊ đáng tôn,
Và tôn-trọng nó, ngừng các đường-lối của ngươi,
Tránh việc tìm kiếm điều ngươi vui-thích,
Và không nói theo ngươi muốn,
14Thì ngươi sẽ lấy làm vui-thích trong Đức GIA-VÊ,
Và Ta sẽ khiến ngươi cỡi trên các nơi cao của trái
đất;
Ta sẽ nuôi ngươi với di-sản của Gia-cốp tổ-phụ của
ngươi,
Vì miệng của Đức GIA-VÊ đã phán."

Keeping the Sabbath (58.13-58.14)
13"If because of the Sabbath, you turn your foot
From doing your own pleasure on My holy day,
And call the Sabbath a delight, the holy day of
YHWH honorable,
And shall honor it, desisting from your own ways,
From seeking your own pleasure,
And speaking your own word,
14Then you will take delight in YHWH,
And I will make you ride on the heights of the earth;
And I will feed you with the heritage of Jacob your
father,
For the mouth of YHWH has spoken."

Cảnh-cáo đừng phạm tội (59.1-59.21)

Warnings against sin (59.1-59.21)

59

59 1Behold, YHWH's hand is not so short

1Này, tay Đức GIA-VÊ không ngắn

Đến nỗi nó không thể cứu;
Tai Ngài cũng chẳng nặng
Đến nỗi nó không thể nghe.
2Song các điều độc-ác của các ngươi đã làm sự phâncách giữa các ngươi và Đức Chúa TRỜI các ngươi,
Và tội các ngươi đã che-khuất mặt Ngài khỏi các
ngươi, đến đỗi Ngài chẳng nghe.
3Vì bàn tay của các ngươi ô-uế bởi máu
Và những ngón tay của các ngươi với sự độc-ác;
Môi của các ngươi đã nói lời nói giả-dối,
Lưỡi của các ngươi lầm-bầm điều độc-ác.
4Chẳng ai thưa-kiện một cách công-chính, và chẳng
ai biện-hộ trong lẽ-thật.
Chúng tin ở sự lầm-lẫn, và nói lời dối;
Chúng cưu-mang trò tinh-quái và sinh ra tội-lỗi.
5Chúng ấp trứng của rắn hổ-mang và dệt mạng nhện;
Kẻ mà ăn trứng của chúng chết,
Và từ thứ bị nghiền-nát một con rắn chui ra.
6Các mạng nhện sẽ không trở thành quần-áo,
Chúng cũng sẽ chẳng phủ mình bằng các việc làm
của chúng;
Việc làm của chúng là các việc độc-ác,
Và hành-động bạo-lực ở trong các lòng bàn tay của
chúng.

That it cannot save;
Neither is His ear so dull
That it cannot hear.
2But your iniquities have made a separation between
you and your God,
And your sins have hidden His face from you, so that
He does not hear.
3For your hands are defiled with blood,
And your fingers with iniquity;
Your lips have spoken falsehood,
Your tongue mutters wickedness.
4No one sues righteously and no one pleads in truth.
They trust in confusion, and speak lies;
They conceive mischief and bring forth iniquity.
5They hatch adders' eggs and weave the spider's
web;
He who eats of their eggs dies,
And from that which is crushed a snake breaks forth.
6Their webs will not become clothing,
Nor will they cover themselves with their works;
Their works are works of iniquity,
And an act of violence is in their palms.
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7Their feet run to evil,

7Bàn chân của chúng chạy đến điều ác,

And they hasten to shed innocent blood;
Their thoughts are thoughts of iniquity;
Devastation and destruction are in their highways.
8They do not know the way of peace,
And there is no justice in their tracks;
They have made their paths crooked;
Whoever treads on them does not know peace.
9Therefore, justice is far from us,
And righteousness does not overtake us;
We hope for light, but behold, darkness;
For brightness, but we walk in gloom.
10We grope along the wall like blind men,
We grope like those who have no eyes;
We stumble at midday as in the twilight,
Among those who are vigorous we are like dead
men.
11All of us growl like bears,
And moan sadly like doves;
We hope for justice, but there is none,
For salvation, but it is far from us.
12For our transgressions are multiplied before Thee,
And our sins answer against us;
For our transgressions are with us,
And we know our iniquities:
13Transgressing and denying YHWH,
And turning away from our God,
Speaking oppression and revolt,
Conceiving in and uttering from the heart lying
words.
14And justice is turned back,
And righteousness stands far away;
For truth has stumbled in the street,
And uprightness cannot enter.
15Yes, truth is lacking;
And he who turns aside from evil makes himself a
prey.
Now YHWH saw,
And it was displeasing in His sight that there was no
justice.
16And He saw that there was no man,
And was astonished that there was no one to
intercede;
Then His own arm brought salvation to Him;
And His righteousness upheld Him.
17And He put on righteousness like a breastplate,
And a helmet of salvation on His head;
And He put on garments of vengeance for clothing,
And wrapped Himself with zeal as a mantle.
18According to their recompense, so He will repay,
Wrath to His adversaries, recompense to His
enemies;
To the coastlands He will repay.
19So they will fear the name of YHWH from the
west
And His glory from the rising of the sun,
For He will come like a rushing stream,
Which the wind of YHWH drives.

Chúng nôn-nả làm đổ máu vô-tội;
Ý nghĩ của chúng là ý nghĩ độc-ác;
Sự tàn-phá và hủy-diệt ở trên các đường cái của
chúng.
8Chúng không biết con đường bình-an,
Và chẳng có công-lý trong các vết chân của chúng;
Chúng đã làm các lối đi của chúng quanh-co;
Hễ ai giẵm trên chúng thì chẳng biết bình-an.
9Bởi vậy, công-lý cách xa chúng con,
Sự công-chính không bắt kịp chúng con;
Chúng con mong sự sáng, nhưng kìa, tối-tăm;
Sáng-láng, nhưng chúng con bước đi trong u-ám.
10Chúng con mò dọc theo tường như người mù,
Chúng con dò-dẫm như những kẻ không có mắt;
Chúng con sảy chân giữa trưa như khi chạng-vạng.
Giữa các kẻ mạnh, chúng con như người chết.
11Tất cả chúng con càu-nhàu như con gấu,
Và rên-rỉ buồn-bã như những con bồ-câu;
Chúng con mong công-lý, nhưng chẳng có gì cả,
Sự cứu-rỗi, nhưng nó ở xa cách chúng con.
12Vì các vi-phạm của chúng con bị tăng thêm trước
mặt Chúa,
Và tội-lỗi của chúng con trả lời nghịch lại chúng con;
Vì các vi-phạm của chúng con ở với chúng con,
Và chúng con biết các điều độc-ác của chúng con:
13Vi-phạm và phủ-nhận Đức GIA-VÊ,
Và quay đi khỏi Đức Chúa TRỜI của mình,
Nói sự áp-bức và nổi-loạn,
Cưu-mang và thốt ra từ tâm các lời dối.
14Và công-lý bị quay lui lại,
Và công-chính đứng đàng xa;
Vì lẽ thật sảy chân trong đường-phố,
Và ngay-thẳng không thể đi vào.
15Phải, đang thiếu lẽ thật;
Và kẻ quay khỏi điều ác làm mình thành một con
mồi.
Bấy giờ Đức GIA-VÊ đã thấy,
Và trong cái nhìn của Ngài ấy là khó chịu vì chẳng có
công-lý.
16Và Ngài đã thấy rằng chẳng có một ai,
Và đã kinh-ngạc rằng chẳng có ai đã cầu thay;
Rồi chính tay Ngài đã đem sự cứu-rỗi đến cùng Ngài;
Và sự công-chính của Ngài đã ủng-hộ Ngài.
17Và Ngài đã mặc sự công-chính như một tấm giáp
che ngực,
Và mũ của sự cứu-rỗi trên đầu Ngài;
Và Ngài mặc vào y-phục báo-thù làm quần-áo,
Và quấn mình với sự sốt-sắng như cái áo tơi.
18Theo sự thưởng-phạt, thế là Ngài sẽ báo-trả,
Cơn thịnh-nộ cho những kẻ đối-địch với Ngài, sự
thưởng-phạt cho các kẻ thù của Ngài;
Cho các vùng duyên hải Ngài sẽ báo-trả.
19Vì vậy chúng sẽ kinh-sợ danh của Đức GIA-VÊ từ
phương tây
Và vinh-quang của Ngài từ nơi mặt trời mọc,
Vì Ngài sẽ đến như dòng suối chảy ào-ào,
Mà gió của Đức GIA-VÊ lèo lái.

Ê-sai 59.20-60.10

Isaiah 59.20-60.10

20Và một Đấng Cứu-chuộc sẽ đến cùng Si-ôn,

20And a Redeemer will come to Zion,

Và đến với những kẻ tránh khỏi vi-phạm trong Giacốp," Đức GIA-VÊ tuyên-bố.

And to those who turn from transgression in Jacob,"
declares YHWH.

21"Và về phần Ta, đây là giao-ước của Ta với họ," Đức

21"And as for Me, this is My covenant with them," says

GIA-VÊ phán: "Linh Ta ở trên ngươi, và các lời mà Ta
đã đặt trong miệng của ngươi sẽ không lìa khỏi miệng
ngươi, cũng sẽ không khỏi miệng của dòng-giống
ngươi, cũng sẽ không khỏi miệng của con cái của dònggiống ngươi," Đức GIA-VÊ phán, "từ bây giờ và mãi
mãi."

YHWH: "My Spirit which is upon you, and My words
which I have put in your mouth, shall not depart from
your mouth, nor from the mouth of your seed nor from
the mouth of your seed's offspring," says YHWH,
"from now and forever."

3. Vương-quốc tương-lai (60.1-66.24)
Các lời hứa về sự vinh-quang cho dân Đức Chúa TRỜI
(60.1-60.22)

3. The future kingdom (60.1- 66.24)

60 1Hãy dấy lên, hãy tỏa sáng; vì sự sáng của ngươi

60 1"Arise, shine; for your light has come,

đã đến,
Và vinh-quang của Đức GIA-VÊ đã nổi lên trên
ngươi,
2Vì này, sự tối-tăm sẽ bao-phủ trái đất,
Và sự cực tối sẽ bao-phủ các dân;
Nhưng Đức GIA-VÊ sẽ nổi lên trên ngươi,
Và vinh-quang của Ngài sẽ xuất-hiện trên ngươi.
3"Và các dân sẽ đến cùng sự sáng của ngươi,
Và các vua đến cùng sự chói-sáng của việc trổi lên
của ngươi.
4"Hãy ngước mắt của ngươi lên chung quanh, và
xem;
Tất cả họ cùng nhau tụ-họp, họ đến cùng ngươi.
Những đứa con trai của ngươi sẽ đến từ xa,
Và các đứa con gái của ngươi sẽ được ẵm trong tay.
5"Lúc đó ngươi sẽ thấy và rạng-rỡ,
Tâm ngươi sẽ rung-động và vui-mừng;
Bởi vì sự dư-dật của biển sẽ được quay đến ngươi,
Tài sản các quốc-gia sẽ đến cùng ngươi.
6"Nhiều lạc-đà sẽ bao phủ ngươi,
Các lạc-đà tơ ở Ma-đi-an và Ê-pha;
Tất cả những kẻ ở Sê-ba sẽ đến;
Họ sẽ đem vàng và trầm-hương đến,
Và sẽ mang tin lành có các lời ca-tụng Đức GIA-VÊ.
7"Tất cả các bầy của Kê-đa sẽ được gom lại cùng
ngươi,
Các chiên đực xứ Nê-ba-giốt sẽ hầu-việc ngươi;
Chúng sẽ được chấp-nhận đi lên trên bàn-thờ của Ta,
Và Ta sẽ làm vinh-quang cái đền vinh-quang của Ta.
8"Những kẻ bay như mây nầy là ai,
Và như những con bồ-câu bay đến khung của chúng?
9"Chắc-chắn các vùng duyên hải sẽ chờ Ta;
Những con tàu Ta-rê-si sẽ đến trước tiên,
Để đem đến các con trai ngươi của từ xa,
Bạc của chúng và vàng của chúng với chúng,
Vì danh GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ngươi,
Và vì Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, bởi vì Ngài đã
làm đẹp ngươi. "
10"Và các người ngoại-quốc sẽ xây các vách tường
của ngươi,
Và những vua của chúng sẽ hầu-việc ngươi;
Vì trong cơn thịnh-nộ của Ta, Ta đã đánh ngươi,
Và trong ân-huệ của Ta, Ta đã có lòng thương-xót
ngươi.

Promises of glory for God's people (60.1-60.22)
And the glory of YHWH has risen upon you.
2"For behold, darkness will cover the earth,
And deep darkness the peoples;
But YHWH will rise upon you,
And His glory will appear upon you.
3"And nations will come to your light,
And kings to the brightness of your rising.
4"Lift up your eyes round about, and see;
They all gather together, they come to you
Your sons will come from afar,
And your daughters will be nursed in the arms.
5"Then you will see and be radiant,
And your heart will thrill and rejoice;
Because the abundance of the sea will be turned to
you,
The wealth of the nations will come to you.
6"A multitude of camels will cover you,
The young camels of Midian and Ephah;
All those from Sheba will come;
They will bring gold and frankincense,
And will bear good news of the praises of YHWH.
7"All the flocks of Kedar will be gathered together to
you,
The rams of Nebaioth will minister to you;
They will go up with acceptance on My altar,
And I shall glorify My glorious house.
8"Who are these who fly like a cloud,
And like the doves to their lattices?
9"Surely the coastlands will wait for Me;
And the ships of Tarshish will come first,
To bring your sons from afar,
Their silver and their gold with them,
For the name of YHWH your God,
And for the Holy One of Israel because He has
beautified you."

10"And foreigners will build up your walls,

And their kings will minister to you;
For in My wrath I struck you,
And in My favor I have had compassion on you.

Isaiah 60.11-60.22
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11"And your gates will be open continually

11"Và những cổng của ngươi sẽ được mở liên-tục;

They will not be closed day and night,
So that men may bring to you the wealth of the
nations,
With their kings led in procession.
12"For the nation and the kingdom which will not
serve you will perish,
And the nations will be utterly ruined.
13"The glory of Lebanon will come to you,
The juniper, the box tree, and the cypress together,
To beautify the place of My sanctuary;
And I shall make the place of My feet glorious.
14"And the sons of those who afflicted you will
come bowing to you,
And all those who despised you will bow themselves
at the soles of your feet;
And they will call you the city of YHWH,
The Zion of the Holy One of Israel.
15"Whereas you have been forsaken and hated,
With no one passing through,
I will make you an everlasting pride,
A joy from generation to generation.
16"You will also suck the milk of nations,
And will suck the breast of kings;
Then you will know that I, YHWH, am your Savior,
And your Redeemer, the Mighty One of Jacob.

Chúng sẽ không bị đóng cả ngày lẫn đêm,
Để họ có thể đem cho ngươi tài-sản của các nước,
Với các vua của chúng bị dẫn trong đoàn.
12"Vì đất nước và vương-quốc không hầu-việc ngươi
sẽ diệt-vong,
Và các quốc-gia ấy sẽ hoàn-toàn bị đổ-nát.
13"Vinh-quang của Li-ban sẽ đến cùng ngươi,
Cây đỗ-tùng, cây hoàng-dương, và cây trắc-bá với
nhau,
Làm đẹp chỗ có nơi thánh của Ta,
Và Ta sẽ khiến chỗ có chân Ta vinh-quang.
14"Các con trai những kẻ đã giáng họa cho ngươi sẽ
đến bái ngươi,
Và mọi kẻ đã khinh-dể ngươi sẽ tự cúi-lạy nơi gót
chân ngươi;
Và chúng sẽ gọi ngươi là thành của Đức GIA-VÊ,
Si-ôn của Đấng Thánh Y-sơ-ra-ên.
15"Xét vì ngươi đã bị bỏ rơi và bị ghét,
Chẳng có một người nào đi qua,
Ta sẽ làm cho ngươi thành một sự hãnh-diện đời đời,
Một niềm vui từ thế-hệ nầy sang thế-hệ kia.
16"Ngươi cũng sẽ hút sữa các quốc-gia,
Và sẽ bú cái vú của những ông vua;
Lúc đó ngươi sẽ biết rằng Ta, GIA-VÊ, là Cứu Chúa
của ngươi,
Đấng Cứu-chuộc ngươi, Đấng Toàn-năng của Giacốp.
17"Thay vì đồng, Ta sẽ đem đến vàng,
Và thay vì sắt, Ta sẽ đem đến bạc,
Và thay vì gỗ, đồng,
Và thay vì đá, sắt.
Và Ta sẽ khiến bình an thành các người quản-lý
ngươi,
Và sự công-chính, các giám-thị của ngươi.
18"Bạo-lực sẽ không còn được nghe trong xứ của
ngươi nữa,
Sự tàn-phá hay sự hủy-diệt bên trong các biên-giới
ngươi cũng vậy;
Song ngươi sẽ gọi các vách tường của ngươi là sự
cứu-rỗi, và các cổng của ngươi là sự ca-ngợi.
19"Ngươi sẽ chẳng còn có mặt trời ban ánh-sáng cho
ban ngày,
Mặt trăng cũng sẽ chẳng còn cho ngươi sự sáng-chói
làm ánh-sáng;
Song ngươi sẽ có GIA-VÊ làm ánh-sáng đời đời,
Và Đức Chúa TRỜI ngươi là vinh-quang của ngươi.
20"Mặt trời của ngươi sẽ không còn lặn nữa,
Mặt trăng của ngươi cũng sẽ không còn mờ;
Vì ngươi sẽ có GIA-VÊ làm ánh-sáng đời đời,
Và các ngày than-khóc của ngươi sẽ chấm dứt.
21"Lúc đó tất cả dân của ngươi sẽ là công-chính;
Chúng sẽ chiếm-hữu xứ nầy mãi mãi,
Cái nhánh của việc gieo-trồng của Ta,
Việc làm của những bàn tay Ta,
Để Ta có thể được vinh-quang.
22"Kẻ bé nhất sẽ trở nên một thị-tộc,
Và kẻ kém nhất, một dân phi-thường.
Ta, GIA-VÊ, sẽ thúc nó nhanh trong thời-kỳ của nó."

17"Instead of bronze I will bring gold,

And instead of iron I will bring silver,
And instead of wood, bronze,
And instead of stones, iron.
And I will make peace your administrators,
And righteousness your overseers.
18"Violence will not be heard again in your land,

Nor devastation or destruction within your borders;
But you will call your walls salvation, and your gates
praise.
19"No longer will you have the sun for light by day,
Nor for brightness will the moon give you light;
But you will have YHWH for an everlasting light,
And your God for your glory.
20"Your sun will set no more,
Neither will your moon wane;
For you will have YHWH for an everlasting light,
And the days of your mourning will be finished.
21"Then all your people will be righteous;
They will possess the land forever,
The branch of My planting,
The work of My hands,
That I may be glorified.
22"The smallest one will become a clan,
And the least one a mighty nation.
I, YHWH, will hasten it in its time."

Ê-sai 61.1-61.10
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Tin lành cho những kẻ đau-khổ (61.1-61.11)

Good news for those who suffer (61.1-61.11)

61

61 1The Spirit of the Lord YHWH is upon me,

1Linh của Chúa GIA-VÊ ở trên ta,

Bởi vì Đức GIA-VÊ đã xức-dầu cho ta,
Để đem tin lành cho những kẻ bị nạn;
Ngài đã sai ta băng bó các kẻ đau lòng,
Để công-bố tự-do cho những kẻ bị giam-cầm,
Và tháo mở ra cho những kẻ bị trói;
2Để công-bố năm ban ơn của Đức GIA-VÊ,
Và ngày báo-thù của Đức Chúa TRỜI chúng ta;
Để an-ủi mọi kẻ than-khóc,
3Để ban cho những kẻ than-khóc tại Si-ôn,
Cho họ vòng hoa thay vì tro-bụi,
Dầu vui-mừng thay vì than-khóc,
Áo choàng ca-ngợi thay vì linh nhút nhát.
Thế là họ sẽ được gọi là những cây sồi công-chính,
Việc gieo-trồng của Đức GIA-VÊ, để Ngài có thể
được vinh-quang.
4Đoạn họ sẽ xây lại các nơi đổ-nát đời xưa,
Họ sẽ dựng lên các nơi tàn phá cũ,
Và họ sẽ sửa-chữa các thành-thị bị phá-hủy,
Các sự tan-hoang của nhiều thế-hệ.
5Và các người lạ sẽ đứng chăn và cho các bầy chiên
của các ngươi ăn cỏ,
Và những con trai người ngoại-quốc sẽ là nông gia
của các ngươi và kẻ trồng nho của các ngươi.
6Song các ngươi sẽ được gọi là các thầy tế-lễ của
Đức GIA-VÊ,
Các ngươi sẽ được nói đến như các kẻ hầu của Đức
Chúa TRỜI chúng ta.
Các ngươi sẽ ăn tài-sản của các quốc-gia,
Và trong sự giàu-có của họ, các ngươi sẽ khoekhoang,
7Thay vì bị xấu-hổ, các ngươi sẽ có phần gấp đôi,
Và thay vì bị nhục, chúng sẽ reo-hò vui-vẻ về phầnchia của chúng.
Bởi vậy chúng sẽ có phần-chia gấp đôi trong xứ của
chúng,
Niềm vui đời đời sẽ là của chúng.
8Vì Ta, GIA-VÊ, ưa công-lý, Ta ghét sự trộm-cướp
trong của-lễ thiêu;
Và Ta sẽ thành-tín cho chúng sự thưởng-phạt của
chúng,
Và Ta sẽ lập một giao-ước đời đời với chúng.
9Rồi con cháu của chúng sẽ được biết đến trong các
quốc-gia,
Và con cháu của chúng trong các dân-tộc.
Mọi kẻ thấy chúng sẽ nhận-biết chúng
Bởi vì chúng là con cháu mà GIA-VÊ đã ban phước.
10Ta sẽ rất mừng-rỡ trong Đức GIA-VÊ,
Hồn ta sẽ hớn-hở trong Đức Chúa TRỜI của ta;
Vì Ngài đã mặc cho ta y-phục cứu-rỗi,
Ngài đã quấn ta bằng cái áo choàng công-chính,
Như một chàng rể diện chàng bằng một vòng hoa,
Và như một cô dâu trang-điểm nàng bằng đồ nữtrang của nàng.

Because YHWH has anointed me
To bring good news to the afflicted;
He has sent me to bind up the brokenhearted,
To proclaim liberty to captives,
And opening to those who are bound;
2To prroclaim the favorable year of YHWH,
And the day of vengeance of our God;
To comfort all who mourn,
3To grant those who mourn in Zion,
Giving them a garland instead of ashes,
The oil of gladness instead of mourning,
The mantle of praise instead of a spirit of fainting.
So they will be called oaks of righteousness,
The planting of YHWH, that He may be glorified.
4Then they will rebuild the ancient ruins,

They will raise up the former devastations,
And they will repair the ruined cities,
The desolations of many generations.
5And strangers will stand and pasture your flocks,
And sons of the foreigner will be your farmers and
your vinedressers.
6But you will be called the priests of YHWH;
You will be spoken of as ministers of our God.
You will eat the wealth of nations,
And in their riches you will boast.
7Instead of your shame you will have a double
portion,
And instead of humiliation they will shout for joy
over their portion.
Therefore they will possess a double portion in their
land,
Everlasting joy will be theirs.

8For I, YHWH, love justice, I hate robbery in the

burnt offering;
And I will faithfully give them their recompense,
And I will make an everlasting covenant with them.
9Then their offspring will be known among the
nations,
And their descendants in the midst of the peoples.
All who see them will recognize them
Because they are the offspring whom YHWH has
blessed.
10I will rejoice greatly in YHWH,

My soul will exult in my God;
For He has clothed me with garments of salvation,
He has wrapped me with a robe of righteousness,
As a bridegroom decks himself with a garland,
And as a bride adorns herself with her jewels.

Isaiah 61.11-62.10
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11For as the earth brings forth its sprouts,

11Vì như trái đất nẩy ra những chồi của nó,

And as a garden causes the things sown in it to spring
up,
So the Lord YHWH will cause righteousness and
praise
To spring up before all the nations.

Và như cái vườn khiến cho những thứ được gieo
trong vườn mọc lên,
Thế là Chúa GIA-VÊ sẽ khiến cho sự công-chính và
ca-ngợi
Phát ra trước mặt mọi dân-tộc.

Isaiah prays for Jerusalem (62.1-62.12)

Ê-sai cầu-nguyện cho Giê-ru-sa-lem (62.1-62.12)

62

62 1Vì cớ Si-ôn, ta sẽ không giữ im-lặng,

1For Zion's sake I will not keep silent,

And for Jerusalem's sake I will not keep quiet,
Until her righteousness goes forth like brightness,
And her salvation like a torch that is burning.
2 And the nations will see your righteousness,
And all kings your glory;
And you will be called by a new name,
Which the mouth of YHWH will designate.
3 You will also be a crown of beauty in the hand of
YHWH,
And a royal diadem in the hand of your God.
4It will no longer be said to you, "Forsaken,"
Nor to your land will it any longer be said,
"Desolale";
But you will be called "My delight is in her,"
And your land, "Married";
For YHWH delights in you,
And to Him your land will be married.
5For as a young man marries a virgin,
So your sons will marry you;
And as the bridegroom rejoices over the bride,
So your God will rejoice over you.
6On your walls, O Jerusalem, I have appointed

watchmen;
All day and all night they will never keep silent.
You who remind YHWH, take no rest for yourselves;
7And give Him no rest until He establishes
And makes Yer-oo-shaw-lah’im a praise in the
earth.
8YHWH has sworn by His right hand and by His
strong arm,
"I will never again give your grain as food for your
enemies;
Nor will sons of foreigners drink your new wine, for
which you have labored.
9But those who gather it will eat it, and praise
YHWH;
And those who gather it will drink it in the courts of
My sanctuary."
10Go through, go through the gates;

Clear the way for the people;
Build up, build up the highway;
Remove the stones, lift up a standard over the
peoples.

Và vì cớ Giê-ru-sa-lem, ta sẽ không giữ yên-lặng,
Cho đến khi sự công-chính của nó đi tới như sự
sáng-chói,
Và sự cứu-rỗi của nó như cây đuốc đang cháy.
2Và các dân-tộc sẽ thấy sự công-chính của ngươi,
Và tất cả các vua, vinh-quang của ngươi;
Và ngươi sẽ được gọi bởi một tên mới,
Mà miệng của Đức GIA-VÊ sẽ đặt.
3Ngươi cũng sẽ là một cái mão đẹp trong tay Đức
GIA-VÊ,
Và một vương-miện trong tay Đức Chúa TRỜI của
ngươi.
4Ngươi sẽ không còn bị nói là "Đồ bị bỏ rơi" nữa,
Xứ ngươi cũng sẽ không còn nói bị là "Tan-hoang";
Nhưng ngươi sẽ được gọi là "Sự vui-thích của Ta ở
trong nó,"
Và xứ của ngươi "Có chồng";
Vì Đức GIA-VÊ vui-thích trong ngươi,
Và xứ của ngươi sẽ được gả cho Ngài.
5Vì như một người trai trẻ cưới một nữ đồng-trinh,
Cũng vậy những con trai của ngươi sẽ cưới ngươi;
Và như chàng rể mừng-rỡ vì cô dâu,
Cũng vậy Đức Chúa TRỜI sẽ mừng-rỡ vì ngươi.
6Trên các vách của ngươi, ôi Giê-ru-sa-lem, ta đã
chỉ-định các người canh-gác;
Mọi ngày và mọi đêm chúng sẽ không bao giờ imlặng.
Các ngươi, những kẻ nhắc-nhở Đức GIA-VÊ, chớ
nghỉ-ngơi;
7Và chớ cho Ngài nghỉ-ngơi cho đến khi Ngài thiếtlập
Và khiến cho Giê-ru-sa-lem thành sự ca-ngợi trong
trái đất.
8Đức GIA-VÊ đã thề bởi tay hữu Ngài và bởi cánh
tay mạnh-mẽ của Ngài:
"Ta sẽ không bao giờ ban thóc-lúa của ngươi làm
thức ăn cho các kẻ thù của ngươi;
Con trai của các người lạ cũng sẽ không uống rượu
nho mới của ngươi, mà ngươi đã nhọc công làm
9Song những kẻ thu-hoạch nó sẽ ăn nó, và ca-tụng
Đức GIA-VÊ;
Và những kẻ thu-hoạch nó sẽ uống nó trong các sân
của nơi thánh Ta."
10Hãy đi qua, đi qua các cổng đi;
Hãy dẹp đường cho dân ấy;
Hãy xây, xây con đường cái lên đi;
Hãy dời các hòn đá, hãy dựng cờ trên các dân-tộc.

Ê-sai 62.11-63.10

Isaiah 62.11-63.10

11Này, Đức GIA-VÊ đã công-bố cho tới đầu-cùng

11Behold, YHWH has proclaimed to the end of the

trái đất,
Hãy nói với con gái của Si-ôn: "Trông kìa, sự cứu-rỗi
của ngươi đến;
Này, phần-thưởng của Ngài ở cùng Ngài, và sự
thưởng-phạt của Ngài ở trước mặt Ngài."
12Và chúng sẽ gọi họ: "Dân thánh ấy,
Dân được chuộc của Đức GIA-VÊ";
Và ngươi sẽ được gọi: "Đã được tìm thấy, một thành
không bị bỏ rơi."

earth,
Say to the daughter of Zion, "Lo, your salvation
comes;
Behold His reward is with Him, and His recompense
before Him."
12And they will call them, "The holy people,
The redeemed of YHWH";
And you will be called, "Sought out, a city not
forsaken."

Đức Chúa TRỜI báo-thù các quốc-gia (63.1-63.6)

God's vengeance on the nations (63.1-63.6)

63

63 1Who is this who comes from Edom,

1Đấng đến từ Ê-đôm nầy là ai,

Với y-phục có màu sắc rực rỡ từ Bốt-ra,
Đấng nầy oai-nghi trong trang-phục của Ngài,
Bước đi đều trong sự vĩ-đại của sức mạnh của Ngài?
"Chính Ta là Đấng nói trong sự công-chính, quyềnnăng để cứu."
2Cớ sao trang-phục Chúa màu đỏ,
Và y-phục của Chúa như người giẵm chân trong bàn
ép rượu nho?
3"Ta đã giẵm lên máng rượu nho một mình
Và từ các dân-tộc đó đã chẳng có một người nào với
Ta.
Ta cũng đã giẵm lên chúng trong cơn giận của Ta,
Đã đạp chúng trong cơn thịnh-nộ của Ta;
Máu tươi của chúng bị vảy ra trên y-phục của Ta,
Và Ta đã làm ô-uế tất cả y-phục của Ta.
4Vì ngày báo-thù đã ở trong tâm của Ta,
Và năm cứu-chuộc của Ta đã đến.
5Ta đã nhìn, và đã chẳng có người nào để giúp,
Ta đã lấy làm lạ, và chẳng có kẻ nào ủng-hộ;
Vì vậy chính cánh tay Ta đã đem sự cứu-rỗi tới Ta;
Và cơn thịnh-nộ của Ta đã ủng-hộ Ta.
6Ta đã giày-đạp các dân trong cơn giận của Ta,
Đã khiến chúng say trong cơn thịnh-nộ của Ta,
Và Ta đã đổ máu tươi chúng ra trên trái đất."

With garments of glowing colors from Bozrah,
This One who is majestic in His apparel,
Marching in the greatness of His strength?
"It is I who speak in righteousness, mighty to save."
2Why is Your apparel red,
And Your garments like the one who treads in the
wine press?
3"I have trodden the wine trough alone,
And from the peoples there was no man with Me.
I also trod them in My anger,
And trampled them in My wrath;
And their lifeblood is sprinkled on My garments,
And I defiled all My raiment.
4For the day of vengeance was in My heart,
And My year of redemption has come.
5And I looked, and there was no one to help,
And I was astonished and there was no one to
uphold;
So My own arm brought salvation to Me;
And My wrath upheld Me.
6And I trod down the peoples in My anger,
And made them drunk in My wrath,
And I poured out their lifeblood on the earth."

Khoan-dung xưa của Đức Chúa TRỜI (63.7-63.14)
7Ta sẽ nói về các sự ân-cần thương-yêu của Đức
GIA-VÊ, các sự ca-tụng Đức GIA-VÊ,
Theo mọi sự Đức GIA-VÊ đã ban cho chúng ta,
Và sự tốt lành vĩ-đại cho nhà Y-sơ-ra-ên,
Mà Ngài đã ban cho họ theo sự thương-xót của Ngài,
Và theo sự ân-cần thương-yêu vô bờ bến của Ngài.
8Vì Ngài đã phán: "Chắc chắn chúng là dân của Ta,
Con trai sẽ không cư-xử dối-trá."
Thế là Ngài đã trở thành Cứu Chúa của họ.
9Trong mọi tai họa của họ, Ngài cũng đã bị họa,
Và vị thiên-sứ trong sự hiện diện của Ngài đã cứu họ;
Trong tình yêu của Ngài và trong sự khoan-dung của
Ngài, Ngài đã chuộc họ;
Và Ngài đã nâng họ, và đã mang họ suốt các ngày
thuở xưa.
10Nhưng họ đã nổi-loạn
Và đã làm đau-lòng Thánh-Linh của Ngài;
Bởi vậy, Ngài đã chuyển mình thành kẻ thù của họ,
Ngài đã đánh lại họ.

God's ancient mercies (63.7-63.14)
7I shall make mention of the lovingkindnesses of
YAHWEH, the praises of YAHWEH,
According to all that YAHWEH has granted us,
And the great goodness toward the house of Israel,
Which He has granted them according to His
compassion,
And according to the multitude of His
lovingkindnesses.
8For He said, "Surely, they are My people,
Sons who will not deal falsely."
So He became their Savior.
9In all their affliction He was afflicted,
And the angel of His presence saved them;
In His love and in His mercy He redeemed them;
AndHe liftedthem andcarried them allthe days of old.
10But they rebelled
And grieved His Holy Spirit;
Therefore, He turned Himself to become their
enemy,
He fought against them.

Isaiah 63.11-64.2

Ê-sai 63.11-64.2

11Then His people remembered the days of old, of

11Rồi dân Ngài đã nhớ lại các ngày thuở xưa, của

Moses.
Where is He who brought them up out of the sea with
the shepherds of His flock?
Where is He who put His Holy Spirit in the midst of
them,
12Who caused His glorious arm to go at the right
hand of Moses,
Who divided the waters before them to make for
Himself an everlasting name,
13Who led them through the depths?
Like the horse in the wilderness, they did not
stumble;
14As the cattle which go down into the valley,
The Spirit of YHWH gave them rest.
So didst Thou lead Thy people,
To make Thyself a glorious name.

Môi-se,
Đấng đã đem họ lên ra khỏi biển với các người chăn
bầy của Ngài ở đâu?
Đấng đã đặt Thánh-Linh của Ngài giữa họ ở đâu,
12Đấng đã khiến cánh tay vinh-quang của Ngài đi
nơi tay hữu của Môi-se,
Đấng đã rẽ nước ra trước mặt họ để làm cho chính
Ngài một danh đời đời,
13Là Đấng đã dẫn họ qua các vực sâu?
Như ngựa trong vùng hoang-vu, họ đã chẳng sảy
chân,
14Như gia-súc đi xuống vào thung-lũng,
Linh của Đức GIA-VÊ đã cho họ nghỉ-ngơi.
Cũng vậy, Chúa đã dẫn-dắt dân của Chúa,
Để làm cho chính Chúa một danh vinh-quang.

Prayer for mercy and help (64.1-64.11)

"Chúa là Cha của chúng con" (63.15-63.20)
15Xin nhìn xuống từ trời, xin xem từ chỗ ở thánh và
vinh-quang của Chúa;
Đâu là lòng sốt-sắng của Chúa và các công-việc phithường của Chúa?
Các việc kích-động của tâm Chúa và lòng thương-xót
của Chúa hướng về con bị cản trở.
16Vì Chúa là Cha của chúng con, dẫu Áp-ra-ham
không biết chúng con,
Và Y-sơ-ra-ên không nhận chúng con.
Chúa, Đức GIA-VÊ ôi, là Cha của chúng con,
Đấng Cứu-chuộc của chúng con từ thuở xưa là danh
của Chúa.
17Cớ sao, ôi Đức GIA-VÊ, Chúa khiến chúng con đi
lạc khỏi các đường-lối của Chúa,
Và làm cứng tâm chúng con để không kinh-sợ Chúa?
Xin trở lại vì cớ các tôi-tớ của Chúa, các chi-tộc
thuộc về tài-sản riêng của Chúa.
18Dân thánh của Chúa đã có được nơi thánh của
Chúa trong một chốc,
Các đối-thủ của chúng con đã giày-đạp nó xuống.
19Chúng con đã trở thành như những kẻ mà Chúa đã
chẳng bao giờ cai-trị,
Như những kẻ đã chẳng được gọi tên bởi danh của
Chúa.
20(1)Ôi! ước gì Chúa xé rách các tầng trời và giáng
xuống,
Để các ngọn núi rúng-động vì Chúa hiện diện—
Lời cầu xin khoan-dung và giúp-đỡ (64.1-64.11)

64 1 As fire kindles the brushwood, as fire causes

64

"Thou art our Father" (63.15-63.20)
15Look down from heaven, and see from Thy holy
and glorious habitation;
Where are Thy zeal and Thy mighty deeds?
The stirrings of Thy heart and Thy compassion are
restrained toward me.
16For Thou art our Father, though Abraham does not
know us,
And Israel does not recognize us.
Thou, O YHWH, art our Father,
Our Redeemer from of old is Thy name.
17Why, O YHWH, dost Thou cause us to stray from
Thy ways,
And harden our heart from fearing Thee?
Return for the sake of Thy servants, the tribes of Thy
heritage.
18Thy holy people possessed Thy sanctuary for a
little while,
Our adversaries have trodden it down.
19We have become like those over whom Thou hast
never ruled,
Like those who were not called by Thy name.
20Oh, that Thou wouldst rend the heavens and come
down,
That the mountains might quake at Thy presence—

(2)1
Như lửa đốt cành cây gãy, như lửa khiến nước
sôi—
Để khiến các đối-thủ của Chúa biết đến danh Chúa,
Để các quốc-gia run-rẩy ở sự hiện diện của Chúa!
2Khi Chúa đã làm các việc kinh-khủng bất ngờ cho
chúng con,
Chúa đã giáng xuống, các ngọn núi đã rúng-động ở
sự hiện diện của Chúa.

water to boil—
To make Thy name known to Thine adversaries,
That the nations may tremble at Thy presence!
2When Thou didst awesome things which we did not
expect,
Thou didst come down, the mountains quaked at Thy
presence.

1
2

Các bản Thánh Kinh khác đoạn 64.1
Các bản Thánh Kinh khác đoạn 64.2

Ê-sai 64.3-65.4

Isaiah 64.3-65.4

3Vì từ xưa họ đã chẳng nghe cũng đã chẳng lĩnh-hội

3For from of old they have not heard nor perceived

bằng lỗ tai,
Mắt cũng đã chẳng thấy một Đức Chúa TRỜI nào
ngoài Chúa,
Là Đấng hành-động vì kẻ trông-đợi Ngài.
4Chúa gặp kẻ vui mừng trong việc làm công-chính,
Là kẻ nhớ Chúa trong các đường-lối của Chúa.
Kìa, Chúa đã giận, vì chúng con đã phạm-tội,
Chúng con đã tiếp-tục phạm tội một thời-gian lâu;
Và chúng con sẽ được cứu chăng?
5Vì tất cả chúng con đã trở thành như một kẻ ô-uế,
Và mọi việc công-chính của chúng con như quần-áo
dơ-dáy;
Và tất cả chúng con đều héo như lá,
Và tội của chúng con như gió, thổi chúng con đi mất.
6Và chẳng có người nào kêu-cầu danh Chúa,
Là kẻ tự động nắm chặt lấy Chúa;
Vì Chúa đã ẩn mặt của Chúa khỏi chúng con,
Và đã giao chúng con vào trong quyền-lực của tội-lỗi
của chúng con.
7Nhưng bây giờ, Đức GIA-VÊ ôi, Chúa là Cha của
chúng con,
Chúng con là đất sét, và Chúa là thợ gốm của chúng
con;
Và tất cả chúng con đều là việc làm của bàn tay
Chúa.
8Xin chớ giận quá độ, ôi Đức GIA-VÊ,
Cũng xin chớ nhớ đến điều độc-ác mãi mãi;
Kìa, bây giờ xin xem, tất cả chúng con là dân của
Chúa.
9Các thành-thị thánh của Chúa đều đã trở thành một
vùng hoang-vu,
Si-ôn đã trở thành một vùng hoang-vu,
Giê-ru-sa-lem một nơi tan-hoang.
10Đền thánh và đẹp-đẽ của chúng con,
Nơi các tổ-phụ của chúng con đã ca-tụng Chúa,
Đã bị lửa đốt cháy rồi;
Và mọi đồ quí giá của chúng con đã thành phế-tích.
11Chúa sẽ kiềm-chế Chúa ở các sự việc nầy hay sao,
ôi Đức GIA-VÊ?
Chúa sẽ cứ im-lặng và giáng họa cho chúng con quá
chừng hay sao?

by ear,
Neither has the eye seen a God besides Thee,
Who acts in behalf of the one who waits for Him.
4Thou dost meet him who rejoices in doing
righteousness,
Who remembers Thee in Thy ways.
Behold, Thou wast angry, for we sinned,
We continued in them a long time;
And shall we be saved?
5For all of us have become like one who is unclean,
And all of our righteous deeds are like a filthy
garment;
And all of us wither like a leaf,
And our iniquities, like the wind, take us away.
6And there is no one who calls on Thy name,
Who arouses himself to take hold of Thee;
For Thou hast hidden Thy face from us,
And hast delivered us into the power of our
iniquities.
7But now, O YHWH, Thou art our Father,
We are the clay, and Thou our potter;
And all of us are the work of Thy hand.
8Do not be angry beyond measure, O YHWH,
Neither remember iniquity forever;
Behold, look now, all of us are Thy people.
9Thy holy cities have become a wilderness,
Zionhas become a wilderness,
Jerusalem a desolation.
10Our holy and beautiful house,
Where our fathers praised Thee,
Has been burned by fire;
And all our precious things have become a ruin.
11Wilt Thou restrain Thyself at these things,
O YHWH?
Wilt Thou keep silent and afllict us beyond measure?

Sự phán-xét của Đức Chúa TRỜI là công-chính (65.165.16)

65

1"Ta đã cho phép Ta để những kẻ đã chẳng xin Ta

tìm kiếm Ta;
Ta đã cho phép Ta để những kẻ đã chẳng tìm kiếm
Ta tìm được Ta.
Ta đã nói: 'Ta đây, Ta đây,'
Cùng một đất nước đã chẳng kêu-cầu danh Ta.
2Ta đã giang các bàn tay của Ta ra suốt ngày cho một
dân phản-loạn,
Là dân bước đi trong đường-lối không tốt, theo các
tư-tưởng riêng của chúng,
3Một dân liên-tục chọc giận Ta tận mặt Ta,
Dâng tế-vật trong các vườn và đốt hương trên gạch;
4Dân ngồi giữa các mộ, và nghỉ đêm tại các nơi bímật;
Là dân ăn thịt heo,
Và nước xúp của thịt ô-uế ở trong các nồi của chúng.

The righteousness of God's judgment (65.1-65.16)

65 1"I permitted Myself to be sought by those who did
not ask for Me;
I permitted Myself to be found by those who did not
seek Me.
I said, 'Here am I, here am I,'
To a nation which did not call on My name.
2I have spread out My hands all day long to a
rebellious people,
Who walk in the way which is not good, following
their own thoughts,
3A people who continually provoke Me to My face,
Offering sacrifices in gardens and burning incense on
bricks;
4Who sit among graves, and spend the night in secret
places;
Who eat swine's flesh,
And the broth of unclean meat is in their pots.

Isaiah 65.5-65.16

Ê-sai 65.5-65.16

5Who say, 'Keep to yourself, do not come near me,

5Là dân nói: 'Hãy đứng riêng ra, đừng đến gần ta,

For I am holier than you!'
These are smoke in My nose,
A fire that burns all the day.
6Behold, it is written before Me,
I will not keep silent, but I will repay;
I will even repay into their bosom,
7Both their own iniquities and the iniquities of their
fathers together," says YHWH.
"Because they have burned incense on the
mountains,
And scorned Me on the hills,
Therefore I will measure their former work into their
bosom"

Vì ta thánh hơn ngươi!'
Bọn nầy là khói trong mũi của Ta,
Một đám lửa cháy suốt ngày.
6Này, nó được ghi-chép trước mặt Ta,
Ta sẽ không giữ im-lặng, nhưng Ta sẽ báo-trả;
Thậm-chí Ta sẽ báo-trả vào trong ngực của chúng,
7Cả những tội riêng của chúng lẫn những tội của tổphụ của chúng," Đức GIA-VÊ phán.
"Bởi vì chúng đã đốt hương trên núi,
Và đã khinh-bỉ Ta trên ngọn đồi,
Bởi vậy Ta sẽ đo-lường công-việc trước đây của
chúng vào trong ngực của chúng."

8Thus says YHWH,

"As the new wine is found in the cluster,
And one says, 'Do not destroy it, for there is blessing
in it,'
So I will act on behalf of My servants
In order not to destroy all of them.
9"And I will bring forth offspring from Jacob,
And an heir of My mountains from Judah;
Even My chosen ones shall inherit it,
And My servants shall dwell there.
10"And Sharon shall be a pasture land for flocks,
And the valley of Achor a resting place for herds,
For My people who seek Me.
11"But you who forsake YHWH,
Who forget My holy mountain,
Who set a table for Fortune,
And who fill cups with mixed wine for Destiny,
12I will destine you for the sword,
And all of you shall bow down to the slaughter.
Because I called, but you did not answer;
I spoke, but you did not hear.
And you did evil in My sight,
And chose that in which I did not delight."
13Therefore, thus says the Lord YHWH,

"Behold, My servants shall eat, but you shall be
hungry.
Behold, My servants shall drink, but you shall be
thirsty.
Behold, My servants shall rejoice, but you shall be
put to shame.
14Behold, My servants shall shout joyfully with a
glad heart,
But you shall cry out with a heavy heart,
And you shall wail with a broken spirit.
15"And you will leave your name for a curse to My
chosen ones,
And the Lord YHWH will slay you.
But My servants will be called by another name.
16"Because he who is blessed in the earth
Shall be blessed by the God of truth;
And he who swears in the earth
Shall swear by the God of truth;
Because the former troubles are forgotten,
And because they are hidden from My sight!"

8Đức GIA-VÊ phán như vầy:

"Khi rượu nho mới được tìm thấy trong chùm nho,
Và người ta nói: 'Đừng hủy-diệt nó, vì có phước
trong nó,'
Thế là Ta sẽ hành-động vì cớ các tôi-tớ của Ta
Để không huỷ-diệt tất cả chúng.
9"Và Ta sẽ đem con cháu ra từ Gia-cốp,
Và một kẻ kế-tự các ngọn núi của Ta từ Giu-đa;
Tức là những kẻ được chọn của Ta sẽ thừa-hưởng nó,
Và các tôi-tớ của Ta sẽ ở đó.
10"Và Sa-rôn sẽ là đồng cỏ cho các bầy,
Và thung-lũng A-cô là một chỗ nghỉ-ngơi cho các
bầy bò,
Vì dân Ta tìm kiếm Ta.
11"Nhưng các ngươi những kẻ bỏ rơi GIA-VÊ,
Quên núi thánh của Ta,
Đặt bàn cho Vận May,
Và đổ đầy các chén với rượu nho trộn cho Địnhmạng.
12Ta sẽ định các ngươi cho thanh gươm,
Và tất cả các ngươi sẽ cúi xuống cho sự tàn-sát ấy.
Bởi vì Ta đã gọi, nhưng các ngươi đã chẳng trả lời,
Ta đã nói, nhưng các ngươi đã chẳng nghe.
Và các ngươi đã làm điều ác trong cái nhìn của Ta,
Và đã chọn điều mà Ta đã chẳng ưa-thích."
13Bởi vậy, Chúa GIA-VÊ phán như vầy:
"Này, các tôi-tớ Ta sẽ ăn, nhưng các ngươi sẽ đói.
Này, các tôi-tớ Ta sẽ uống, nhưng các ngươi sẽ khát.
Này, các tôi-tớ Ta sẽ vui mừng, nhưng các ngươi sẽ
bị nhục.
14Này, các tôi-tớ Ta sẽ reo-hò vui-vẻ với một tâm
vui mừng,
Nhưng các ngươi sẽ kêu gào với một tâm nặng-nề,
Và các ngươi sẽ than-khóc với một linh tan-vỡ.
15"Và ngươi sẽ để lại tên của ngươi làm tiếng rủa-sả
cho những kẻ được chọn của Ta.
Và Chúa GIA-VÊ sẽ tàn-sát các ngươi.
Nhưng các tôi-tớ Ta sẽ được gọi bằng một tên khác.
16"Bởi vì kẻ được phước trên trái đất
Sẽ được phước bởi Đức Chúa TRỜI của lẽ thật;
Và kẻ thề trên trái đất
Sẽ thề bởi Đức Chúa TRỜI của lẽ thật;
Bởi vì các điều lo-phiền trước được quên đi,
Và bởi vì chúng được giấu khỏi cái nhìn của Ta!"

Ê-sai 65.17-66.3
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Các tầng trời mới và một trái đất mới (65.17-65.25)
17"Vì này, Ta sáng-tạo các tầng trời mới và một trái
đất mới;
Và các việc trước sẽ không được nhớ đến hay đến
trong lòng.
18"Nhưng hãy vui-vẻ và mừng-rỡ mãi mãi trong cái
Ta sáng-tạo;
Vì này, Ta dựng nên Giê-ru-sa-lem để mừng-rỡ,
Và dân của nó cho niềm vui.
19"Ta cũng sẽ mừng-rỡ trong Giê-ru-sa-lem, và vui
trong dân Ta;
Và trong nó sẽ không còn nghe
Tiếng khóc-lóc và tiếng kêu-la.
20"Trong nó sẽ không còn có một đứa con nít chỉ
sống được một vài ngày,
Hay một ông già chẳng sống trọn các ngày của cụ;
Vì thanh-niên sẽ chết ở tuổi 100
Và kẻ không đạt được tuổi 100
Sẽ bị xem là bị rủa-sả.
21"Và họ sẽ xây nhà và ở;
Họ cũng sẽ trồng các vườn nho và ăn trái của chúng.
22"Họ sẽ chẳng xây-cất, và kẻ khác ở,
Họ sẽ chẳng trồng, và kẻ khác ăn;
Vì như các ngày của một cây thể nào, các ngày của
dân Ta cũng sẽ thể ấy,
Và các kẻ được chọn của Ta sẽ dùng hết sản phẩm
của các bàn tay của họ.
23"Họ sẽ chẳng lao-động vô-ích,
Hay đẻ con cái để bị tai-ương;
Vì họ là dòng-dõi của những người được Đức GIAVÊ ban phước,
Và con cháu của họ với họ.
24"Cũng sẽ xảy ra trước khi họ kêu-cầu, Ta sẽ trả lời,
và trong khi họ còn đang nói, Ta nghe. 25Chó sói và
chiên con sẽ ăn cỏ với nhau, sư-tử sẽ ăn rơm như bò; và
bụi-đất sẽ là thức-ăn của rắn. Chúng sẽ chẳng làm một
điều ác hay tai-họa nào trong hết thảy núi thánh của
Ta," Đức GIA-VÊ phán.

New heavens and a new earth (65.17-65.25)
17"For behold, I create new heavens and a new earth;
And the former things shall not be remembered or
come to heart.
18"But be glad and rejoice forever in what I create;
For behold, I create Jerusalem for rejoicing,
And her people for gladness.
19"I will also rejoice in Jerusalem, and be glad in My
people;
And there will no longer be heard in her
The voice of weeping and the sound of crying.
20"No longer will there be in it an infant who lives
but a few days,
Or an old man who does not live out his days;
For the youth will die at the age of one hundred
And the one who does not reach the age of one
hundred
Will be thought accursed
21"And they shall build houses and inhabit them;
They shall also plant vineyards and eat their fruit.
22"They shall not build, and another inhabit,
They shall not plant, and another eat;
For as the days of a tree, so shall be the days of My
people,
And My chosen ones shall wear out the work of their
hands.
Shall be thought accursed.
23"They shall not labor in vain,
Or bear children for calamity;
For they are the seed of those blessed by YHWH,
And their descendants with them.
24It will also come to pass that before they call, I will
answer; and while they are still speaking, I hear. 25The
wolf and the lamb shall graze together, and the lion
shall eat straw like the ox; and dust shall be the
serpent's food. They shall do no evil or harm in all My
holy mountain," says YHWH.

Trời là ngai của Đức Chúa TRỜI (66.1-66.2)

66 1Thus saysYHWH,

66 1Đức GIA-VÊ phán như vầy:
"Trời là ngai của Ta, và trái đất là bệ-chân Ta,
Thế thì ngươi có thể xây cho Ta một cái nhà ở đâu?
Và chỗ nghỉ-ngơi của Ta là đâu?
2"Vì bàn tay Ta đã làm ra tất cả các sự nầy,
Mọi sự ấy đã được khởi-tự như vậy," Đức GIA-VÊ
phán.
Nhưng kẻ nầy Ta sẽ đoái đến,
Kẻ khiêm-tốn, có linh hối-hận, và run-sợ ở lời Ta."
Sự giả-hình bị quở-trách (66.3-66.9)
3"Song kẻ giết một con bò như kẻ giết một người;
Kẻ tế một con chiên con như kẻ bẻ cổ một con chó;
Kẻ dâng của-lễ thóc-lúa như kẻ dâng máu heo;
Kẻ dâng hương để tưởng-niệm như kẻ chúc-tụng một
hình-tượng.
Khi chúng đã chọn các đường-lối của chúng,
Và hồn chúng vui thú trong các sự ghê-tởm của
chúng,

Heaven is God's throne (66.1-66.2)
"Heaven is My throne, and the earth is My footstool.
Where then is a house you could build for Me?
And where is a place that is My resting place?
2"For My hand made all these things,
Thus all these things came into being," declares
YHWH.
But to this one I will look,
To him who is humble and contrite of spirit and who
trembles at My word."
Hypocrisy rebuked (66.3-66.9)
3"But he who kills an ox is like one who slays a man;
He who sacrifices a lamb is like the one who breaks a
dog's neck;
He who offers a grain offering is like one who offers
swine's blood;
He who offers a memorial of incense is like the one
who blesses an idol.
As they have chosen their own ways,
And their soul delights in their abominations,

Isaiah 66.4-66.15
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4So I will choose their punishments,

4Thì Ta sẽ chọn các hình-phạt cho chúng,

And I will bring on them what they dread.
Because I called, but no one answered;
I spoke, but they did not listen.
And they did evil in My sight,
And chose that in which I did not delight."
5Hear the word of YHWH, you who tremble at His
word:
"Your brothers who hate you, who exclude you for
My name's sake,
Have said, 'Let YHWH be glorified that we may see
your joy.'
But they will be put to shame.
6"A voice of uproar from the city, a voice from the
temple,
The voice of YHWH who is rendering recompense to
His enemies."
7"Before she travailed, she brought forth;
Before her pain came, she gave birth to a boy.
8Who has heard such a thing? Who has seen such
things?
Can a land be born in one day?
Can a nation be brought forth all at once?
As soon as Zion travailed, she also brought forth her
sons.
9"Shall I bring to the point of birth, and not give
delivery?" says YHWH.
"Or shall I who gives delivery shut the womb?" says
your God.

Và Ta sẽ giáng trên chúng điều chúng khiếp-sợ.
Bởi vì Ta đã gọi, song chẳng ai đã trả lời;
Ta đã phán, song chúng đã chẳng lắng nghe.
Và chúng đã làm điều ác trong cái nhìn của Ta,
Và đã chọn điều mà Ta đã chẳng ưa-thích."
5Hãy nghe lời của Đức GIA-VÊ, các ngươi những kẻ
run-sợ ở lời Ngài:
"Anh em các ngươi là những kẻ ghét các ngươi, bỏ
các ngươi vì cớ danh của Ta,
Đã nói: 'Xin Đức GIA-VÊ được vinh-quang, để
chúng ta thấy các ngươi vui-vẻ.'
Nhưng chúng sẽ bị nhục-nhã.
6"Một tiếng om-sòm từ thành-thị, một tiếng từ đềnthờ,
Tiếng của Đức GIA-VÊ đang thi hành thưởng-phạt
các kẻ thù Ngài."
7"Trước khi nó đã đau đẻ, nó đã sinh-nở rồi;
Trước khi cơn đau của nó đến, nó đã sinh ra một trai.
8"Ai đã từng nghe một sự thế nầy? Ai đã từng thấy
các sự như vậy?
Một xứ há có thể được sinh ra trong một ngày ư?
Một dân-tộc có thể được sinh ra tức thì sao?
Ngay khi Si-ôn đau đẻ, nó cũng đã sinh ra các con
trai của nó.
9"Có phải Ta cho phép ra đời, mà không cho đẻ sao?
" Đức GIA-VÊ phán.
"Hay Ta, là Đấng cho đẻ mà lại đóng tử-cung sao?"
Đức Chúa TRỜI của ngươi phán.

Joy in Jerusalem's future (66.10-66.24)
10"Be joyful with Jerusalem and rejoice for her, all
you who love her;
Be exceedingly glad with her, all you who mourn
over her,
11That you may nurse and be satisfied with her
comforting breasts,
That you may suck and be delighted with her
bountiful bosom."
12For thus says YHWH, "Behold, I extend peace to
her like a river,
And the glory of the nations like an overflowing
stream;
And you shall nurse, you shall be carried on the side
and fondled on the knees.
13"As one whom his mother comforts, so I will
comfort you;
And you shall be comforted in Jerusalem."
14Then you shall see this, and your heart shall be
glad,
And your bones shall flourish like the new grass;
And the hand of YHWH shall be made known to His
servants,
But He shall be indignant toward His enemies.
15For behold, YHWH will come in fire
And His chariots like the whirlwind,
To render His anger with fury,
And His rebuke with flames of fire.

Niềm vui về tương-lai của Giê-ru-sa-lem (66.10-66.24)
10"Hãy vui với Giê-ru-sa-lem và mừng-rỡ vì nó, tất
cả các ngươi là những kẻ yêu nó;
Hãy vui hết sức với nó, tất cả các ngươi là những kẻ
than-khóc vì nó,
11Để các ngươi bú mớm và được no nê với các vú
an-ủi của nó,
Để các ngươi bú và vui thú với cái ngực phong-phú
của nó."
12Vì Đức GIA-VÊ phán như vầy: "Này, Ta ban sự
bình-an cho nó như một con sông,
Và vinh-quang của các dân-tộc như một dòng suối
tràn trề;
Và các ngươi sẽ bú mớm, các ngươi sẽ được bồng
ẵm nơi sườn và được mơn-trớn trên các đầu gối.
13"Như một kẻ được mẹ an-ủi thể nào, Ta sẽ an-ủi
các ngươi thế ấy;
Và các ngươi sẽ được an-ủi trong Giê-ru-sa-lem."
14Rồi các ngươi sẽ thấy điều ấy, và tâm các ngươi sẽ
vui-vẻ,
Và xương các ngươi sẽ nẩy-nở như cỏ non;
Và bàn tay của Đức GIA-VÊ sẽ được các tôi-tớ Ngài
biết đến,
Nhưng Ngài sẽ tức giận các kẻ thù của Ngài.
15Vì này, Đức GIA-VÊ sẽ đến trong lửa
Và các cỗ xe của Ngài như gió lốc,
Để biểu lộ cơn giận mãnh-liệt của Ngài,
Và sự quở-trách như lửa hừng của Ngài.

Ê-sai 66.16-66.24
16Vì Đức GIA-VÊ sẽ thực-hiện sự phán-xét bằng lửa

Và bởi gươm của Ngài trên mọi xác-thịt,
Và sẽ có nhiều người bị Đức GIA-VÊ giết.
17"Những kẻ biệt mình ra và làm sạch mình để đi
đến các vườn,
Theo sau kẻ ở giữa,
Là những kẻ ăn thịt heo, các đồ đáng gớm, và chuột,
Sẽ cùng với nhau đến sự cuối cùng," Đức GIA-VÊ
tuyên-bố.
18"Vì Ta biết các việc của chúng và các tư-tưởng của
chúng; thời-điểm sẽ đến để tụ-họp mọi quốc-gia và
ngôn-ngữ. Và chúng sẽ đến và thấy vinh-quang của Ta.
19Ta sẽ để một dấu-hiệu ở giữa họ và sẽ sai những kẻ
còn sống sót trong họ đến các quốc-gia: Ta-rê-si, Phút,
Lút, Mê-siếc, Rô-sơ, Tu-banh, và Gia-van, cho đến các
vùng ven biển xa xôi đã chẳng từng nghe danh-tiếng
của Ta, cũng đã chẳng từng thấy vinh-quang của Ta. Và
họ sẽ tuyên-bố vinh-quang của Ta giữa các quốc-gia.
20Đoạn họ sẽ đem tất cả anh em các ngươi từ tất cả các
quốc-gia làm một của-lễ thóc lúa dâng cho Đức GIAVÊ, trên ngựa, trong các cỗ xe, trong các kiệu, trên
những con lừa, và trên các lạc-đà, đến núi thánh Giê-rusa-lem của Ta," Đức GIA-VÊ phán, "y như những con
trai của Y-sơ-ra-ên đem của-lễ thóc-lúa của chúng trong
đồ chứa sạch-sẽ đến đền của GIA-VÊ. 21Ta cũng sẽ
chọn vài kẻ trong bọn họ cho làm các thầy tế-lễ và làm
những người Lê-vi," Đức GIA-VÊ phán.
22"Vì đúng như các tầng trời mới và trái đất mới
Mà Ta dựng nên sẽ tồn-tại trước mặt Ta," Đức GIAVÊ tuyên-bố,
"Thì con cháu của các ngươi và danh của các ngươi
cũng sẽ tồn-tại như thế.
23Và sẽ là từ lần trăng mới nầy đến lần trăng mới nọ
Từ ngày Ngưng-nghỉ nầy đến ngày Ngưng-nghỉ kia,
Tất cả loài xác-thịt sẽ đến để cúi xuống trước mặt
Ta," Đức GIA-VÊ phán,
24"Đoạn chúng sẽ tiến tới và nhìn
Vào xác các người chết
Là những kẻ đã vi-phạm chống lại Ta.
Vì con giun của chúng sẽ không chết,
Và đám lửa của chúng sẽ không được tắt;
Và chúng sẽ là sự ghê-tởm cho tất cả xác-thịt."

Isaiah 66.16-66.24
16For YHWH will execute judgment by fire

And by His sword on all flesh,
And those slain by YHWH will be many.
17"Those who sanctify and purify themselves to go
to the gardens,
After one in the center,
Who eat swine's flesh, detestable things, and mice,
Shal1 come to an end altogether," declares YHWH.
18"For I know their works and their thoughts; the time

is coming to gather all nations and tongues. And they
shall come and see My glory. 19And I will set a sign
among them and will send survivors from them to the
nations: Tarshish, Put, Lud, Meshech, Rosh, Tubal, and
Javan, to the distant coastlands that have neither heard
My fame nor seen My glory. And they will declare My
glory among the nations.
20Then they shall bring all your brethren from all the

nations as a grain offering to YHWH, on horses, in
chariots, in litters, on mules, and on camels, to My holy
mountain Jerusalem," says YHWH, "just as the sons of
Israel bring their grain offering in a clean vessel to the
house of YHWH. 21I will also take some of them for
priests and for Levites," says YHWH.
22"For just as the new heavens and the new earth

Which I make will endure before Me," declares
YHWH,
"So your offspring and your name will endure.
23And it shall be from new moon to new moon
And from Sabbath to Sabbath,
All flesh will come to bow down before Me," says
YHWH.
24"Then they shall go forth and look
On the corpses of the men
Who have transgressed against Me.
For their worm shall not die,
And their fire shall not be quenched;
And they shall be an abhorrence to all flesh."

