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คํ านํ าเขาสูหนังสือผูพยากรณ

หนังสือกลุมสุดทายในพันธสัญญาเดิม เปนขอความจากผูพยากรณ

ชนชาตอิิสราเอลไดกลายเปนประเทศและไดรับการไถจากการเปนทาสในประเทศอียิปต พระเจา
ทรงนํ าเขาเขามายังดินแดนของเขาเอง และทรงประทานพระบัญญัติแกเขาเพื่อใหดํ ารงชีวิตอยูได  แต
เขาก็มักจะลมเหลวเสมอตอการที่จะยอมตนผูกพันตอพระเจา

โดยการที่อิสราเอลหลงไปไหวรูปเคารพ การมีสงครามกลางเมือง การไรจริยธรรมและความไม
ใสใจ พระเจาตองทรงเรียกเขาซํ้ าแลวซ้ํ าเลาเพื่อใหเขาระลึกถึงจุดประสงคของการที่พระองคใหเขาเปน
ชนชาติ

ผูพยากรณคือ ผูที่พระเจาทรงตั้งขึ้นเพ่ือเรียกใหประชากรหันกลับมาหาพระเจา
หนังสอืเหลานี้หลายเลมเขียนขึ้นในชวงเวลาที่ชนชาติอิสราเอลถูกแบงออกเปน 2 อาณาจักรคือ

อิสราเอลและยูดาห

หนังสือผูพยากรณประกอบดวยหนังสือตอไปน้ี

อิสยาห เตือนใหรูถึงการพิพากษาที่จะมาถึงยูดาห เพราะวาเขาทํ าบาปตอสูพระเจา

เยเรมีย เขยีนขึ้นระหวางการเสื่อมสลายและการลมลงของยูดาห บอกถึงการพิพากษาที่จะมาถึง
และบอกใหเนบูคัดเนซซารยอมจํ านน

บทเพลงครํ่ าครวญ เยเรมียครํ่ าครวญถึงการที่บาบิโลนทํ าลายกรุงเยรูซาเล็ม

เอเสเคียล เตือนถึงการลมครั้งแรกของเยรูซาเล็มและพยากรณถึงการกลับคืนสูสภาพดีในอนาคต

ดาเนียล ผูพยากรณดาเนียลถูกจับในระหวางการถูกยึดเมืองยูดาหและถูกนํ าไปบาบิโลน หนังสือ
น้ีใหคํ าสอนทั้งทางประวัติศาสตรและการพยากรณซ่ึงเปนสิ่งสํ าคัญในการที่จะเขาใจคํ า
พยากรณของพระคัมภีร

โฮเชยา หัวใจของหนังสือคอื ความไมสัตยซ่ือของอิสราเอล การถูกลงโทษและการกลับสูสภาพดี

โยเอล บอกถึงโรคระบาดซึ่งเปนเหมือนเงาของการพิพากษาในอนาคต

อาโมส ในระหวางระยะเวลาของความเจริญทางวัตถุแตเสื่อมถอยทางจริยธรรม อาโมสเตือนอิส
ราเอลและชนชาติที่อยูรอบๆ ถึงการที่พระเจาพิพากษาความบาปของเขาในอนาคต

โอบาดีย การพพิากษาของพระเจาตอเอโดม  ชนชาติชั่วรายซึ่งอยูที่ทางตอนใตของทะเลตาย

โยนาห เร่ืองราวของผูเผยพระวจนะโยนาห ซ่ึงเทศนาเรื่องการกลับใจในเมืองนีนะเวห เมือง
หลวงของจกัรวรรดิ์อัสซีเรีย  หนังสือเลมน้ีแสดงใหเห็นความรักของพระเจา และแผน
การของการสํ านึกผิดกลับใจของชนตางชาติ

มีคาห คํ าพยากรณอีกประการหนึ่งถึงความบาปอิสราเอล  บอกใหรูลวงหนาถึงสถานที่ประสูติ
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ของพระเยซู 700 ป กอนที่เหตุการณจะเกิดขึ้น

นาฮูม บอกใหรูถึงการทํ าลายเมืองนีนะเวหซ่ึงกํ าลังจะเกิดขึ้น ซ่ึงใชเวลาถึง 150 ป  กอนหนานี้
โดยการเทศนาของโยนาห

ฮาบากุก เปดเผยใหเห็นแผนการของพระเจาที่จะลงโทษชาติที่บาปโดยการใชชาติที่บาปมากกวา
สอนใหรูวา “คนชอบธรรมดํ ารงชีวิตอยูโดยความเชื่อ”

เศฟนยาห การพิพากษาและการกลับสูสภาพดีของยูดาห

ฮักกัย เรงเราชาวยวิใหสรางพระวิหารขึ้นมาใหมหลังจากที่ลาชาไป 15 ป เน่ืองจากการตอตาน
ของศัตรู

เศคาริยาห เรงเราตอไปใหสรางพระวิหารใหสํ าเร็จและพัฒนาฝายวิญญาณตอไป บอกใหรูลวงหนา
ถงึการเสด็จกลับมาครั้งที่หน่ึงและครั้งที่สองของพระเยซูคริสต

มาลาคี เตอืนใหรูถึงความตื้นเขินฝายวิญญาณและบอกลวงหนาถึงการมาของยอหนผูใหบัพติศ
มาและการเสด็จมาของพระเยซู

ตารางตอไปน้ีแสดงใหเห็นวา ผูพยากรณรับใชประชาชนเมื่อใดและรับใชใครบาง

ผูพยากรณในพันธสัญญาเดิม
ผูพยากรณ พยากรณแก วนัเวลา
โยนาห อัสซีเรีย กอนเปนเชลย (800-650)
นาฮูม อัสซีเรีย กอนเปนเชลย (800-650)
โอบาดีย เอโดม กอนเปนเชลย (800)
โฮเชยา อิสราเอล กอนเปนเชลย (750)
อาโมส อิสราเอล กอนเปนเชลย (750)
อิสยาห ยูดาห กอนเปนเชลย (800-606)
เยเรมีย/บทเพลงครํ่ าครวญ ยูดาห กอนเปนเชลย (800-606)
โยเอล ยูดาห กอนเปนเชลย (800-606)
มีคาห ยูดาห กอนเปนเชลย (800-606)
ฮาบากุก ยูดาห กอนเปนเชลย (800-606)
เศฟนยาห ยูดาห กอนเปนเชลย (800-606)
เอเสเคียล ยูดาห ระหวางการเปนเชลย (606-536)
ดาเนียลยูดาห ระหวางการเปนเชลย (606-536)
ฮักกัย ยูดาห หลังการเปนเชลย (536-400)
เศคาริยาห ยูดาห หลังจากการเปนเชลย (536-400)
มาลาคี ยูดาห หลังจากการเปนเชลย (536-400)
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บทที่ 24
อิสยาห

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
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-  บอกชื่อผูแตงหนังสืออิสยาห
-  บอกวาหนังสืออิสยาหเขียนถึงใคร
-  บอกวัตถุประสงคของหนังสืออิสยาห
-  เขียนขอพระคัมภีรของหนังสือน้ีจากความทรงจํ า
-  บอกหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสืออิสยาห

คํ านํ า

ผูเขียน อิสยาห
เขียนถึงใคร ยูดาห
จุดประสงค แกไขและดุวาตํ าหนิ
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“เราทุกคนไดเจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนตางไดหันไปตามทางของตน
เอง และพระเจาทรงวางลงบนทานซึ่งความบาปผิดของเราทุกคน”   อิสยาห
53:6

หลกัการของชีวิตและการรับใช กบฏนํ าไปสูการลงโทษที่สาสม การสํ านึกผิดนํ าไปสูการกลับสูสภาพดี
บุคคลสํ าคัญ อิสยาห  เฮเซคียาห

โครงราง
ภาคที่ 1

I. คํ าพยากรณเกี่ยวของกับยูดาหและเยรูซาเล็ม  1:1-12:6
A. คํ านํ าทั่วไป  1:1-31
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B. การอวยพรในยุคพันปโดยการชํ าระใหสะอาด  2:1-4:6
C. การลงโทษเพราะบาปของอิสราเอล  5:1-30
D. ทรงเรียกผูพยากรณและมอบภาระ  6:1-13
E. คํ าพยากรณเกี่ยวกับอิมมานูเอล  7:1-25
F. คํ าพยากรณเรื่องการบุกรุกของอัสซีเรีย  8:1-22
G. คํ าทํ านายและการเตือนเร่ืองพระมาซีฮาห  7:1-25
H. การลงโทษอัสซีเรีย  10:1-34
I. การกลับสูสภาพดีและพระพร   11:1-16
J. การนมัสการ   12:1-6

II. คํ าพยากรณตอสูชนตางชาติ   13:1-23:18
A. บาบิโลน  13:1-14:23
B. อัสซีเรีย  14:24-27
C. ฟสิสเตีย  14:28-32
D. โมอับ  15:1-16:14
E. ดามัสกัส  17:1-14
F. ดินแดนที่อยูเหนือแมน้ํ าเอธิโอเปย  18:1-7
G. อียิปต  19:1-25
H. อียิปตและเอธิโอเปย  20:1-6
I. ดูมาห   21:11-12
J. อาราเบีย 21:13-17
K. หุบเขาแหงนิมิต  22:1-25
L. ไทระ  23:1-18

III. คํ าพยากรณเรื่องการตั้งอาณาจักร  24:1-27:13
A. กลียุค  24:1-23
B. ลกัษณะของอาณาจักร  25:1-12
C. คํ าพยานของอิสราเอลที่กลับคืนมา  26:1-27:13

IV. คํ าพยากรณเกี่ยวกับยูดาหซ่ึงมีความสัมพันธกับอัสซีเรีย
A. การลมลงของสะมาเรีย  28:1-13
B. เตือนยูดาห  28:14-29
C. การโจมตีซีโอน  29:1-4
D. ผูโจมตีสับสน  29:5-8
E. เหตุผลสํ าหรับการทดลอง  29:9-16
F. พระพรแหงการปลดปลอยครั้งสุดทาย  29:17-24
G. คํ าเตือนตอพันธมิตรของอียิปต  30:1-14
H. กระตุนใหพ่ึงพาพระเจาเพื่อขอความชวยเหลือ  30:15-31:9
I. วันแหงพระผูเปนเจา  34:1-17
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J. พระพรแหงราชอาณาจักร  35:1-10

การเชื่อมโยง
บทที่ 36 ถึง 39  เปนตอนที่เพ่ิมเติมภาคที่ 1  ของหนังสือและเปนคํ านํ าเขาสูภาคสุดทาย บท

เหลานีเ้ปนสวนเชื่อมตอทางประวัติศาสตรจากอัสซีเรียไปสูยุคของบาบิโลน
I. การบุกรุกของเซนนาเชริม  36:1-37:38
II. ความเจ็บปวยของเฮเซคยีาหและการหายดี   38:1-22
III. คณะทูตบาบิโลเนียมาถึงและการเปนเชลย  39:1-8

ภาคที่ 2
I. เลาโลมผูถูกเนรเทศดวยพระสัญญาแหงการคืนสูสภาพดี  40:31-66:24

A. พระสัญญาวาจะคืนสูสภาพดี  40:1-11
B. พ้ืนฐานของการเลาโลม  : พระลักษณะของพระเจา  40:12-31
C. เหตุผลของการเลาโลม  41:1-29
D. ผูเลาโลม  42:1-25
E. เหตุผลของการเลาโลม  43:1-47:15

1. ชนชาติกลับสูสภาพดี  43:1-45:25
2. รูปเคารพแหงบาบิโลนเสื่อมสลาย  46:1-13
3. การลมสลายของบาบิโลน  47:1-15

F. กระตุนใหเลาโลมผูที่รับการปลดปลอยจากการเปนเชลย  48:1-22

II. การเลาโลมผูที่ถูกเนรเทศดวยคํ าพยากรณถึงพระเยซูพระผูไถ  49:1-57:21
A. การทรงเรียกและการงาน  49:1-26
B. การเชื่อฟงและการสัตยซ่ือ  50:1-11
C. การไถของอิสราเอล  51:1-52:12
D. การชํ าระบาปและการยกชูขึ้น  52:13-53:12
E. อิสราเอลกลับสูสภาพดี  54:1-17
F. ความรอดของคนทั่วโลก  55:1-13
G. คํ าเตือนและพระสัญญาของพระองค  56:1-57:21

III. การเลาโลมผูถูกเนรเทศดวยคํ าพยากรณถึงความรุงเรืองในอนาคตของอิสราเอล  58:1-66:24
A. อุปสรรคของการคืนสูสภาพดีและการนํ าอุปสรรคออกไป  58:1-59:1
B. ความรุงเรืองของเยรูซาเล็มในยุคพันป  60:1-22
C. การอวยพรของพระมาซีฮาหสํ าหรับอิสราเอลและโลกทั้งหมด  61:1-11
D. ความรักของพระเจาสํ าหรับเยรูซาเล็มในยุคพันป  60:1-22
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E. การที่พระคริสตทรงมีชัยเหนือศัตรูของอิสราเอลเปนผลมาจากการปลดปลอยชนชาติใน
อดีต  63:1-14

F. คํ าอธิษฐานของผูที่เหลืออยู  63:15-64:12
G. คํ าตอบของพระเจา  65:1-25
H. คํ าอวยพรแหงราชอาณาจักรของพระมาซีฮาห  66:1-24

ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 24

1. ใครคือผูเขียนหนังสืออิสยาห
                                                                                                                         

2. จงบอกจุดประสงคของหนังสืออิสยาห
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสืออิสยาเขียนถึงใคร
                                                                                                                         

4. จงบอกหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสืออิสยาห
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5. จงเขียนขอพระคัมภีรของหนังสืออิสยาหจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 24

1. อิสยาห

2. เพ่ือแกไขและดุวาตํ าหนิ

3. ยูดาห

4. กบฏนํ าไปสูการลงโทษที่สาสม  การสํ านึกผิดนํ าไปสูการกลับสูสภาพดี

5. “เราทุกคนไดเจ่ินไปเหมือนแกะ เราทุกคนตางไดหันไปตามทางของตนเอง และพระเจาทรงวาง
ลงบนทานซึ่งความบาปผิดของเราทุกคน”   อิสยาห 53:6
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เพื่อศึกษาตอไป

1. หนังสืออิสยาหอาจเปรียบเทียบไดกับหนังสือพระคัมภีร
∗ พระคัมภีรมี 66 เลม อิสยาหมี  66 บท
∗ พันธสญัญาเดิมมี 39 เลม ที่พูดครอบคลุมประวัติศาสตรและความบาปของอิสราเอล ภาค

แรกของอิสยาหมี 39 บท  และกลาวถึงหัวขอเดียวกัน
∗ พันธสญัญาใหมมี 27 เลม ที่อธิบายถึงงานรับใชของพระเยซูคริสต ภาคสุดทายของอิส

ยาหมี 27 บท ซ่ึงเนนที่หัวขอน้ี
∗ พันธสัญญาใหมเริ่มตนดวยงานรับใชของยอหนผูใหบัพติศมา ที่สองของอิสยาหเริ่มตน

โดยการทํ านายถึงงานรับใชของเขา
∗ พันธสญัญาใหมจบลงดวยการอธิบายถึงฟาสวรรคใหมและโลก  อิสยาหจบลงดวยการ

บรรยายถึงเรื่องเดียวกัน
2. อิสยาหประกอบดวยขอความที่สํ าคัญตางๆ หลายหัวขอดวยกัน

∗ คํ าพยากรณแหงเดียวในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับการกํ าเนิดของสาวพรหมจารีของพระ
เยซู อิสยาห 7:14
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∗ มีขอความหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดกลาวถึงพระเจาทั้ง 3 พระภาค  48:16
∗ บทที่สํ าคัญที่สุดของพนัธสัญญาเดิมทั้งหมดคือ อิสยาห 53

3. จงศึกษาการใชคํ าวา “ความรอด”  ในอิสยาห  คํ านี้ปรากฎ 33 ครั้งในหนังสือน้ี
4. หัวขอที่สํ าคัญที่จะตองศึกษาในอิสยาห

∗ หนังสือน้ีเปดเผยอะไรเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจา
∗ หนังสือน้ีเปดเผยอะไรเกี่ยวกับงานรับใชของพระเยซู
∗ กลียุค
∗ การครองราชยในยุคพันปของพระเยซูคริสต

5. กญุแจฝายวิญญาณตองานรับใชของอิสยาห
∗ การรูสึกถึงความผิด  6:5
∗ การสารภาพ  6:5
∗ การชํ าระ  6:7
∗ การถวายตัว  6:8
∗ การมอบภาระ  6:9


