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คํานํา
“ไดมากตองเสียมาก กําไรมาก ตองลงทุนมาก” นี่เปนหลักทั่วไปในการประกอบธุรกิจ
เมื่อไดศึกษาพระธรรมอิสยาห ภาค 1 จบแลว เชื่อวาทานจะไดรับพระพรใหม ๆ จากพระเจาไม
นอย แมทานอาจตองทุมเทความคิด ความเอาใจใสมากกวาพระธรรมเลมอื่น ๆ เพื่อชวยใหทานไดรับ
ประโยชนจากการศึกษา พระธรรมอิสยาห ภาค 2 มากยิ่งขึ้นเราอยากจะเสนอขอแนะนําตอไปนี้

สําหรับครูหรือผูนํา
1. ใหศึกษาขอพระธรรมประจําบทเรียนตามที่ระบุไวในคูมือครู หลาย ๆ เที่ยวอยาอานเฉพาะ
ขอพระธรรมประจําบทเรียน ในสายชลธารเทานั้น
2. เมื่ออานคูมือครู จงอานขอพระธรรมจากคัมภีร เทียบเคียงทุกตอน
3. จงตั้งเปาหมายการสอนของทานใหดี และพยายามนํานักศึกษาไปสูเปาหมายที่ถูกตอง
4. หากเวลาไมพอ ทานไมจําเปนตองสอนทุกอยางตามที่ปรากฏในคูม ือครู ทานอาจเลือกสัก
ตอนหนึ่ง และนํานักศึกษาใหเอาใจใสตอตอนนั้น จนเขาเขาใจแจมแจงและลึกซึ้ง ซึ่งดีกวา ศึกษาหลาย
ๆ ตอน แตนักศึกษาไมเขาใจแมแตตอนเดียว
5. จงพยายามหาตัวอยางเปรียบเทียบจากชีวิตจริง หรือชีวิตประจําวันประกอบคําอธิบาย

สําหรับนักศึกษา
1. ใหนกั ศึกษาอานขอพระธรรมที่ใหไวทายบทสายชลธารหลาย ๆ เที่ยว ลวงหนา
2. ใหนําพระคัมภีรเดิมมาโบสถทุกครั้ง
3. อยาลังเลใจในการถาม หรือ อภิปรายขอพระธรรมที่ไมเขาใจหรือสงสัย
4. พยายามไตรตรองดูเสมอวา บทเรียนที่เรียนนั้น สามารถนําไปใชเปนประโยชนใน
ชีวิตประจําวันไดอยางไรบาง
สําหรับครูหรือผูนํา และนักศึกษา จงอธิษฐานทูลขอตอการทรงนําและการทรงสอนของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ในการศึกษาทุกครั้ง
กองคริสเตียนบรรณศาสตร
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บทเรียนที่ 1 ความเชื่อที่มั่นคง

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 36,37
ในยามทีเ่ ราสุขสบายทุกอยางราบรื่นเหตุการณรอบดานอยูในสภาพปกติ เรามักมีความเชื่อและ
ไววางใจในพระเจาไดดี ขณะที่เราแข็งแรงสมบูรณ รูสึกวาไมเปนการลําบากเลย ที่จะเชื่อพึ่งพระเจา
เกี่ยวกับสุขภาพของเรา ขณะที่เรามีงานทํา มีรายไดประจํา เราสามารถเชื่อฟงพระเจาในเรื่อง อาหารและ
ทรัพยสิน ขณะที่ไมมีศัตรู หรือภัยอันตราย เรามักมีความเชื่อวา พระเจาจะทรงคุมครองปกปองรักษาเรา
ไดเสมอ
แตในยามที่เราตกอยูในสิ่งแวดลอมที่ไมดี เผชิญอุปสรรคและปญหาในชีวิต เชน เจ็บไขไดปวย
การเงินขาดแคลนและมีศัตรูหรืออันตราย รออยูเบื้องหนาเราจะรูสึกวาเปนการไมงายนัก ที่จะเชื่อพึ่ง
พระเจาในสภาพเชนนัน้ แตผูที่มีความเชือ่ มั่งคงในพระเจา จะสามารถไววางใจพระเจาไดในเหตุการณ
ทุกอยาง และพบการทรงชวยเหลือของพระเจาเสมอ หวังวาบทเรียนในวันนี้ จะชวยใหเรามีความ
เชื่อมั่นคงในพระเจายิ่งขึน้

ก. ปญหาของกษัตริย ฮีศคียา (36: 1-20)
ฮีศคียาเปนกษัตริยที่ดีมาก องคหนึ่งของชาวยูดา ทานเปนผูที่เคารพยําเกรงพระเจา พระธรรม
พงศาวดารกษัตริยกลาววา “ดวยวาทานไดเขาสนิทกับพระเยโฮวา และติดตามพระองคไปไมไดหลงผิด
แตไดรักษาพระบัญญัติทั้งหลาย ของพระเยโฮวา ซึ่งพระองคไดมีรับสั่งแกโมเซ” (1 พงศาวดารกษัตริย
18:6)
เราอาจจะคิดวา คนที่ตั้งอยูใ นความดี เกรงกลัวพระเจา ดําเนินชีวิตอยูในทางชอบธรรม ยอม
ไดรับพระพรจากพระเจามีชวี ิตที่เต็มไปดวยความสุข สดชื่นเสมอแตความจริงมิไดเปนเชนนั้น จาก
เรื่องราวตาง ๆ ในพระคริสตธรรมคัมภีร เราจะเห็นวา ในบางครั้งบางคราว ผูชอบธรรมก็พบความทุกข
ยากลําบากเชนกัน เชน โยเซฟ โยบ ศาสดาพยากรณ เปนตน ความทุกขยากลําบากตาง ๆ ที่เกิดขึ้นแกผู
ชอบธรรม นอกจากเปนการพิสูจนความเชือ่ ของเขาแลว ยังเปนทางหนึง่ ที่ชวยใหเขามีความเชื่อที่มนั่ คง
แข็งแรงยิ่งขึ้น

กษัตริยฮีศคียาพบปญหา ที่หนักใจที่สดุ คือ
1. เผชิญศัตรูที่นาเกรงขาม (1-3) ขณะนัน้ กษัตริยประเทศอะซูเรีย ชื่อ ซันเฮริบกําลังเรืองอํานาจ
ไดยาตามทัพมาโจมตีชนชาติอิสราเอล ตามประวัติศาสตรของชาวอะซูเรีย บันทึกวา กษัตริยซันเฮริบได
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ตีเมืองรอบนอกของชาวยูดา แตกไปแลว 46 เมือง ไดกวาดตอนชาวยูดาประมาณ 200,000 คนไปเปน
เชลยแลวยกทัพมุงตรงมา ลอมกรุงเยรูซาเล็มไวทั้งสี่ดาน หมายจะตีดา นสุดทายของชนชาติอิสราเอลให
แตกพาย เหมือนกับเมืองอืน่ ๆ เมื่อเปรียบเทียบแสนยานุภาพความชํานาญในการรบ และกําลังใจที่มีอยู
แลว กษัตริยฮศี คียาอยูในฝายเสียเปรียบทุกประตู
2. ถูกขูเข็ญ (3-7) กษัตริยป ระเทศอะซูเรียสงแมทัพรับซาเค กับกองทัพไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
บอกใหกษัตริยฮีศคียายอมจํานนแตโดยดี โดยใหเหตุผลเปนชิงขูขวัญวา อยาไปหวังพึ่งชนชาติอียิปต
เลย เพราะอียปิ ตเปนดุจ “ไมรวกที่เดาะแลว” ซึ่งจะหักและถูกทําลายเสียในไมชานี้ ผูที่พึ่งอียิปตก็จะถูก
ทําลายไปดวย แมทัพของอะซูเรียยังบอกใหชนชาติอสิ ราเอลเลิกพึ่งพาอาศัยพระเจา โดยใหเหตุผลวา
กษัตริยฮิศคียาไดกวาดเอาทีส่ ูงศักดิ์สิทธิ์ และแทนบูชาไปเสียแลวพระเยโฮวาคงไมพอพระทัยกษัตริย
ของฮิศคียา และไมชวยเหลือชนชาติอิสราเอล
แทจริงเปนความเขาใจผิดของแมทัพอะซูเรีย ที่สูงและแทนบูชาที่เขาเอยถึงนั้น เปนแทนบูชา
รูปเคารพ และการบวงสรวงเซนไหวของคนนอกศาสนา กษัตริยฮศี คียาไดกระทําในสิ่งที่ถูกตองแลว
แตฮีศคียา จึงหาทางโจมตีและทําลายขวัญถาผูชอบธรรมของพระเจารูแนวา สิ่งที่เขากระทํานัน้ ถูกแลว
ศัตรูก็ไมอาจขูข วัญไดสําเร็จ
3.ถูกสบประมาท (39) แมทัพอะซูเรีย ทาใหกษัตริยฮีศคียาจัดหาคนมาขี่มา ซึ่งพวกเขาจะจัดให
สองพันตัวใหครบ เปนการเยาะเยย ฝมอื ของกองทัพอิสราเอล เพราะมาศึกของอะซูเรียมีฝเทาไว ผู
ชํานาญเทานั้นจึงจะขี่ได ที่แมทัพอะซูเรียทาใหกษัตริยฮีศคียา จัดคนใหครบเปนการดูถูกวา ผูชํานาญศึก
ในอิสราเอลมีไมกี่คน ไมมที างที่จะสูกับพวกเขาไดเลย เขายังกลาววา หากกษัตริยฮ ีสคียาไมสามารถหา
คนขี่มาไดครบ “จะมาตอตานแมแตเพียง นายทหารคนเดียวซึ่งอยูใ นจํานวนนายทหารชั้นต่ํา แหงนาย
ของเราไดอยางไร”
4. แอบอางพระนามพระเจา (10) ในลักษณะของพญามารซาตาน ที่มาในรูปของทูตแหงความ
สวาง ฉะนั้น คริสเตียนทุกคนพึงระวังใหดี ไมใชทุกคนทีอ่ างนามของพระเจา มาจากพระเจาเสมอไป
5. ทําลายความมั่นใจ ของทหารและประชาชน (11-20) แทนที่ แมทัพของอะซูเรียจะพูดภาษา
ทางการทูต เขาพูดภาษาฮีบรู ดวยเสียงอันดัง เพื่อใหชาวอิสราเอลทุกคนไดยนิ คํา ขูขวัญของเขา
นอกจากนั้น เขายังปลุกปนใหชาวอิสราเอลอยาเชื่อฟงคําพูดของกษัตริยฮีศคียา พรอมทั้งหลอกลวงพวก
เขาวา หากชาวอิสราเอลยอมออนนอม ตอกษัตริยช าวอะซูเรียแลวพวกเขาจะมีความสุขสบาย มี
อิสระเสรีในทางประกอบอาชีพ จะมีสวนองุน สวนมะเดื่อเทศเปนของเขาเอง จะมีน้ําใชน้ําดื่มอยาง
บริบูรณ
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วิธีการของชาวอะซูเรียใชในสมัยกอน ไมผิดอะไรกับพญามารซาตานใชในปจจุบัน ในการ
ทดลองประชาชน และคริสเตียนทัว่ ไป ใหเลิกเชื่อพึ่งพระเจาสงสัยพระเจา และคลอยตามคําหลอกลวง
ของมาร

ข. ทางออกของกษัตริยฮีศคียา (36:21-37:38)
ถาเปนคนอื่น คงโกรธเคืองคําสบประมาท คําขูขวัญ และการหลอกลวงของพวกศัตรูมาก และ
อาจกลาวโตดว ยคําพูดที่รุนแรงเชนเดียวกัน หรือในทางตรงขามเขาอาจเสียขวัญและเห็นดวยกับศัตรู
ยอมสวามิภกั ดิ์ตอศัตรูโดยดี แตกษัตริยฮ ศี คียามิไดกระทําเชนนั้น ทานไดกระทําสิ่งซึ่งแสดงใหเราเห็น
ถึงความเชื่ออันมั่งคงของทานที่มีตอพระเจา
1. สงบเงียบ (36:21) กษัตริยฮีศคียาสั่งใหทหารและประชาชนสงบเสียงอยาโตตอบประการใด
เพราะจะเปนชองทางใหศัตรูโจมตี และทําลายขวัญมากขึ้น เมื่อเราเผชิญกับการจูโจมของมาร หรือ
เผชิญกับสถานการณที่ไมดี ขอแนะนําทีด่ ีที่สุดสําหรับเราก็คือให “นิ่งเงียบ” เพราะประการแรก เรา
มักจะไมสามารถเอาชนะพญามารไดดวยคําพูด แตอยางเดียว พญามารรูจักวิธีพูด จนทําใหคริสเตียน
หลายคน ที่โตเถียงกับมันตองไขวเขวประการที่สอง การนิ่งเงียบจะชวยใหเราควบคุมสติอารมณไดดี
ยิ่งขึ้น ไมกระทําสิ่งใดในทางที่ไมเหมาะสม
2. เขาเฝาพระเจาดวยใจจริง และดวยใจถอม (37:1,2) ความเชื่อของกษัตริยฮีศคียาไมสั่นคลอน
แคลน ทานเขาเฝาพระเจาดวยจริงใจ โดยฉีกฉลองพระองคออกสวมผาเนื้อหยาบ เสด็จเขาไปในพระ
วิหารแหงพระเยโฮวา
เมื่อเราเผชิญปญหาตาง ๆ ในชีวิต เราทําอยางไร เราวาวุนใจ บน กระวนกระวาย วิ่งเตน หา
ความชวยเหลือจากสิ่งตาง ๆ หรือเราเขาเฝาพระเจาดวยความเชื่อเหมือนกษัตริยฮีศคียา
3. มอบภาระทุกอยางใหแกพระเจา (37:14) กษัตริยฮีศคียานําสาสนจากทูตของอะซูเรียเขาเฝา
พระเจา “และคลี่หนังสือนั้นออกตอพระพักตรพระเยโฮวา” เปนการแสดงวา ทานไดมอบเรื่องนี้ทงั้ หมด
ไวเปนภาระของพระเจา ทานไมตองแบกภาระหนักใจนั้นตอไปอีก หลายคนไมเขาเฝาพระเจาดวยภาระ
หนักอึ้ง เมื่อออกจากพระพักตรพระองคแลว เขาแบกภาระนั้นกลับไปอีก ใหเราทําตามกษัตริยฮศี คียา
ถวายทุกอยางตอพระเจา และละทิ้งภาระนัน้ ไวกับพระองค
4. อธิษฐาน (37:15-20) ตัวอยางที่ดที ี่สุดในการอธิษฐาน ของฮีศคียาคือ ขอใหพระเจาทรง
ชวยชีวิตชนชาติอิสราเอลเพื่อพระนามของพระเจาจะไดรบั การถวายเกียรติยศ หรืออีกนัยหนึ่ง ทานเห็น
แกพระเกีตรติของพระเจายิ่งกวาชนชาติอิสราเอล
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พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของฮีศคียา ทรงสงทูตของพระองคออกไปประหารทหารอะซูเรีย
ตาย หนึ่งแสนแปดหมืน่ หาพันคน กองทัพของชาวอะซูเรีย ตองแตกพายหนีหลับไป ตอมากษัตริยซ ันเฮ
ริบก็ถูกประหารชีวิตดวย (อาน 37:21-38)
นี่แหละคือ ผลตอบแทนของคนที่มีความเชือ่ มั่นคงนพระเจา
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บทเรียนที่ 2 บวงแรวของผูชอบธรรม

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 38,39
ถาทานปวยเปนโรครายแรงชนิดหนึ่งนายแพทยบอกวา ไมมีทางรักษาใหหายไดและจะตองตาย
ในไมชานี้ แตบังเอิญทานอธิษฐานออนวอนทูตตอพระเจา จนพระเจาทรงรักษาทานใหหาย และยังตอ
อายุอีก 15 ป ทานจะใชเวลา 15 ป ที่พระเจาประทานใหแกทานอยางไร เรื่องนี้เกิดขึน้ จริง แกกษัตริย
องคหนึ่งของชนชาติยูดา ชือ่ ฮิศคียา เราจะศึกษาดูวา กษัตริยฮีศคียาใชชีวิตที่พระเจาทรงเพิ่มเติมใหทาน
อยางไร

ก. การปวยและการหายโรค (38:1-20)
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในบทนี้ เราเชื่อวาเกิดขึ้นกอน กษัตริยซนั เฮริบแหงชนชาติอะซุเรีย จะสงคณะ
ทูตมาเจรจาศึกไมกวี่ ันเพราะขอ 6 ในบทที่ 38 หลังจากพระเจาไดทรงตอบคําอธิษฐานของกษัตริยฮีศคี
ยา วาทานจะไมตาย ยังตรัสวา “เราจะชวยเจาและกรุงนี้ใหพนจากเงื้อมมือของกษัตริยอะซูเรีย” แสดงวา
ขณะที่กษัตริยฮ ีศคียาปวย ชาวอะซูเรียยังไมไดยกทัพมาลอมกรุงเยรูซาเล็ม
1. คําเตือน ของศาสดาพยากรณ (38:1) เวลานั้น กษัตริยฮีศคียาปวยเปนโรครายชนิดหนึ่ง ขอ
21 บอกวา ไมฝเชื่อวา กษัตริยฮีศคียาทรงรับสั่งใหแพทยหลวงมาเยียวยารักษาอยางดีที่สุด และทรงคิดวา
ดวยความสามารถของนายแพทยเหลานี้
ประกอบกับพระองคมีทรัพยสินเงินทองมากพอที่จะทุงเท
สําหรับการรักษาฝรายของพระองคก็คงหายไปในไมชา
แตขณะที่กษัตริยฝากความหวัง ทั้งหมดไวกับทรัพยสินเงินทอง และความสามารถของ
นายแพทย อิสยาห ศาสดาพยากรณก็นําขาวจาก พระเจามาบอกใหกษัตริยทราบวา “พระยะโอวาไดตรัส
ดังนี้จัดแจง การบานการเมือง ของทานเสียใหเปนระเบียบเรียบรอย เพราะวาทานจะตองตายและไมมี
ชีวิตอยูตอไป”
มนุษยอาจเห็น ความประเสริฐเลิศของทรัพยสินเงินทอง วิทยาการอันทันสมัยวิวัฒนาการยุค
ใหมทางการแพทย แตเมื่อพระเจาไมทรงโปรดปราน และความตายมาถึง ไมมีสิ่งใดในโลก แมสักสิ่ง
เดียวสามารถชวยเขาได
2. คําอธิษฐานของกษัตริย (2,3) กษัตริยฮศี คียารูสึกเศราพระทัยมาก ทีไ่ ดยนิ ขาวเชนนั้น ทาน
ทราบวา เมื่อขาวนี้มาจากพระเจา จะตองเปนความจริงเสมอกษัตริยจ ึง “ผินพระพักตรเขาหากําแพง”
และอธิษฐานตอพระเจาดวยทรงกรรแสงคร่ําครวญ
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บางคนคิดวา กษัตริยฮีศคียาทรงขี้ขลาดตาขาว เมื่อทรงทราบวาจะตองตายจึงกรรแสงคร่ําครวญ
แตการที่กษัตริยกรรแสงนั้น พระองคอาจจะทรงมีเหตุผลมากกวานั้น ในสมัยนั้นคนทั่วไปมีอายุยนื ยาว
อยางนอยประมาณ 50 ป การที่คนหนึ่งคนใดอายุสั้น ชาวยูดาถือวา เปนเพราะพระเจาทรงไมพอพระทัย
เขา ขณะนั้น กษัตริยฮีศคียามีพระชนมมายุเพียง 39 พรรษา เทานั้น จึงยังไมสมควรที่จะสิ้นพระชนม
นอกจากนั้น พระองคยังไมมีราชโอรส สืบราชสมบัติเลย หากพระองคสิ้นพระชนมราชวงศของ
พระองคก็ถึงวาระสิ้นสุด และอาจเกิดความวุนวายในแผนดินก็ได ดวยเหตุนี้ กษัตริยฮีศคียาจึงเศรา
พระทัยและทรงรูสึกวา ยังไมพรอมที่จะตาย
เมื่อ แพทยและเงินทอง หมด ความสามารถไรความหมาย กษัตริยฮีศคียาก็หันมาพึ่งพระเจา
พระองคทรงอธิษฐานดวยการคร่ําครวญ บุตรของพระเจาทุกคนมีท่พี งึ่ ที่มั่นคงถาวร คือองคพระเยซู
คริสต แตใหเราหันมาหาพระองคทันที และทูลขอความเมตตาของพระองค อยาใหรอจนถึงวาระ
สุดทายของชีวติ แลวจึงเขาเฝาพระเจาพระองค พรอมเสมอที่จะแกปญหา ยุงยากตาง ๆ ไมวาจะเปน
ปญหาใหญหรือปญหาเล็ก ๆ
3. พระสัญญาแหงการทรงรักษา (4-7,21) พระเจาทรงฟงคําอธิษฐานของกษัตริยฮีศคียา
พระองคตรัสวา “เราไดเห็นน้ําตาของเจาแลว เราจะตอชนมายุใหเจายืนยาวไปอีกสิบหาป” พระเจาทรง
ฟงคําอธิษฐานที่รอนรนจากใจจริงของผูชอบธรรมยากอบ 5:16 กลาววา “คําอธิษฐานดวยใจรอนรน
แหงผูชอบธรรม ก็มีอํานาจมากซึ่งจะนําใหเกิดผล” ความจริง ศาสดาพยากรณอิสยาห อาจวางมือบนฝ
ของกษัตริยฮีศคียา หรือพูดเพียงคําเดียวเทานั้นโรครายของกษัตริยก ็หายไดทนั ที แตในกรณีนี้ อิสยาห
สั่งใหทําขนมมะเดื่อเทศปดไวบนฝของกษัตริย ฝนั้นก็หาย แสดงวา พระเจาทรงไมตอตานในการใช
เวชภัณฑในการรักษาโรค และพระองคทรงใชสิ่งตาง ๆ เปนยารักษาโรคภัยไขเจ็บของมนุษยได
โดยเฉพาะกับผูที่ไมรูจักพระองคไมเชื่อพระองค นับวาเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางสูงสุด ที่ทรงโปรด
ใหมียาตาง ๆ รักษาโรคภัยเหลานี้ สําหรับคริสเตียนทุกคน แมจะใชยารักษาโรค ก็พงึ ระลึกเสมอวา เขา
ตองเชื่อพึ่งพระเจาในการรักษาโรคใหหาย ยาเปนเพียงเครื่องมือแตผูรักษานั้น คือพระเจา

ข. การสรรเสริญและการขอบพระคุณ (9-20)
เมื่อกษัตริยฮีศคียา หายโรคแลวพระองคไดทรงประพันธบทกลอนขึ้น เพื่อเปนคําพยาน
สรรเสริญพระเจา ขอบคุณพระองคที่ไดทรงรักษาโรคใหหาย กษัตริยย อมรับวา ชีวิตของพระองค อยูใน
พระหัตถของพระเจา ซึ่งพระองคไมมีอะไรที่จะอวดไดเลย อาจจะเปนไปไดวา การปวยของกษัตริยฮ ีศคี
ยาครั้งนี้ เปนการเฆี่ยมตีของพระเจา เนื่องจากความอวดตัวของกษัตริย กษัตริยฮีศคียา อาจจะอวดตัวถึง
ความชอบธรรมของพระองค ที่สามารถกําจัดรูปเคารพและศาสนาเทียมเท็จออกจากแผนดินยูดาและ
ทรงอวดถึงความมั่นคั่งในแผนดิน แตไมไดถวายพระเกียรติแกพระเจาเลย การปวยและการทรงรักษา
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ของพระเจาครัง้ นี้ ทําใหกษัตริยตองถอมพระทัยลง พระองคตรัสในคําพยานวา “ขาพเจาก็ตองดําเนินไป
ดวยความสงบเงียบตลอดชีวติ ของขาพเจา” กษัตริยฮีศคียาไดสัญญากับพระเจาวา ตั้งแตนี้เปนตนไป จะ
ใชชีวิตตลอด 15 ปที่พระเจาทรงเพิ่มใหนี้ดว ยความถอมตน

ค. บวงแรวของกษัตริยฮีศคียา (39:1-8)
หลังจากกษัตริยฮีศีคยาหายโรคแลวเราเชื่อวา กษัตริยคงตั้งพระทัยจะใชชีวิตที่ถอมตน ตามที่ได
ทรงสัญญาไวกับพระเจาแตตอมาไมนาน ขาวการอัศจรรยแหงการหายโรคและหมายสําคัญที่พระเจา
ทรงทําใหนาฬิกาแดดของกษัตริย หมุนถอยหลัง กลับไปสิบขั้น ไดเลื่องลือไปตางประเทศ จนถึงกรุงบา
บิโลน กษัตริยแหงกรุงบาบิโลนจึงสงคณะทูต และของบรรณาคารมากถวายเพื่อแสดงความยินดี และ
สืบหาความจริงประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งคงมาดวยเรือ่ งสําคัญบางประการทางการเมือง
เมื่อกษัตริยฮีศคียาเห็นวา กษัตริยแหงประเทศที่เรื่องอํานาจ สงทูตมาเจริญราชไมตรีกบั
พระองคเชนนัน้ ก็ลืมคําสัญญาทุกอยางที่ใหไวกับพระเจา ปลอยใหความอวดตัวเขามาครอบงําตามเดิม
จึงพาคณะทูตไปดูของมีคาทุกอยางในพระราชวัง เพื่ออวดความมั่งมีของพระองค เมื่อคณะทูตจากไป
แลว อิสยาหกน็ ําถอยคําของพระเจา มาทูลใหกษัตริยฮีศคียาวา “ภายหนา สรรพสิ่งซึ่งอยูในราชวงศของ
พระองค ซึ่งบรรพบุรุษของพระองคไดสะสมไว จงถึงทุกวันนี้นั้น จะถูกกวาดไปยังกรุงบาบิโลน จะไม
มีอะไรเหลืออยูเลย” (ขอ 6)
เปนเรื่องที่นาเศราใจเหลือเกิน เวลา 15 ป ที่พระเจาทรงโปรดตอเติมใหกษัตริยฮีศคียา กษัตริย
ฮีศคียามิไดใชเปนที่ถวายพระเกียรติแกพระเจา พระองคทรงลืมคําสัญญาที่ใหไวแกพระเจา ขณะที่เพิ่ง
หายโรคใหม ๆ ชีวิตทางดานจิตวิญญาณของพระองค แทนที่จะเจริญขึ้น กลับลดลงกวาเดิม
ความพายแพ ในชีวิตบั้นปลายของกษัตริยฮีศคียานัน้ ความจริงมิไดเนื่องจากพระองคทรง
ประพฤติตนชัว่ ชา ละทิ้งพระเจา แตเปนเพราะความออนแอเพียงอยางเดียว คือ นิสัยชอบอวดตัว ซึ่ง
เปรียบประดุจบวงแรวที่คอยดักจับพระองค เมื่อพระองคพลั้งเผลอ มีคริสเตียนจํานวนมากมายทีพ่ ายแพ
ก็เพราะความออนแอบางประการที่เขารูดี การที่จะรักษาตนไมใหตกอยูในบวงแรวเหลานั้นได ก็คือ ให
ใกลชิดกับพระเจาเสมอ เพื่อเราจะเจริญเติบโตฝายคริสเตียนใหถูกตองตามพระทัยของพระเจาตลอด
ชีวิตของเรา
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บทเรียนที่ 3 กําลังของคริสเตียน

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 40,41
เมื่อเราเหน็ดเหนื่อยออนเพลีย เรามักพักผอน โดยการนอนหลับ หาความบันเทิงโดยการฟง
เพลง พูดคุยสนทนาอานหนังสือ ฯลฯ บางคนเหน็ดเหนื่อยงานเกินควร เนื่องจากสุขภาพไมคอยดี
นายแพทยอาจแนะนําใหออกกําลังกาย รับประทานวิตามินบางชนิด เพื่อชูกําลังของเขา การที่คริสเตียน
ระมัดระวัง ในการรักษาสุขภาพทางรางกาย ใหแข็งแรงอยูเสมอนั้น เปนสิ่งที่ดียิ่ง เพราะรางกายของเรา
เปนพระวิหารของพระเจา แตคริสเตียนทุกคน ก็ควรรูจ ักวิธีรักษาสุขภาพทางฝายวิญญาณจิต เพือ่ ให
ชีวิตฝายวิญญาณจิตของเรานี้ กระปรี้ประเปราแข็งแรง มีกําลังวังชาเสมอมีเคล็ดลับบางประการ ที่จะ
ชวยให ทานมีกําลังวิญญาณจิตเพิ่มขึ้นในยามที่ตองการ ซึ่งเราจะไดศกึ ษาดังตอไปนี้

ก. พระลักษณะของพระเจา (40: 1-41:20)
โดยทั่วไปเมื่อเราเหน็ดเหนื่อยออนเพลียทางรางกายหรือจิตใจ เราอาจหาทางแกไขไดโดยวิธี
ตาง ๆ แตหลายครั้งความเหน็ดเหนื่อยเหลานี้มิไดเกิดจาก การใชกําลัง หรือกําลังสมองมากเกินไปอยาง
เดียว แตเกิดจากความผิดหวัง การดิ้นรนตอสูทางจิตใจ เปนการหวงกังวลตอภาระรับผิดชอบดวย
ดังเชนชนชาติอิสราเอลที่กลาวไวในอิสยาห บทที่ 40 และ 41 ขณะนัน้ ทานอิสยาหไดพยากรณถึงชน
ชาติอิสราเอล ขณะที่เปนเชลยศึกในประเทศบาบิโลน ทานเห็นถึงความผิดหวังความชอกช้ําทัง้ ทาง
รางกายและจิตใจ ของชนชาติอิสราเอล ซึ่งไมมีมนุษยคนใดในโลกอาจชวยได แตชนชาติอิสราเอลไม
ถึงกับหมดหวังสิ้นเชิงทีเดียว อิสยาหเตือนใหเขาระลึกถึง พระเจาของพวกเขาเพราะพระองคทรงเปน
บอเกิดแหง กําลังความหวังทั้งปวง การเตือนใหนึกถึงพระลักษณะของพระเจา จะเพื่มเติมกําลังใหแก
ชาวอิสราเอล และแกคริสเตียนทุกคนดวย พระเจาทรงมีลักษณะดังตอไปนี้
1. พระองคเปนพระผูเลี้ยงทีก่ อปรดวยความเมตตาเปนนิตย (40:1-10) แมพระเจาจะทรงเปนผู
ที่เครงครัด ในกฏบัญญัติ ทรงเปนผูเที่ยงธรรม ซึ่งเปนเหตุใหพระองค อลุมอลวยตอความผิดบาปไมได
ในอิสยาหบทที่ 1-35 พระเจาทรงใชศาสดาพยากรณอิสยาหเตือนชนชาติอิสราเอลใหทราบถึงภัยพิบัติ ที่
กําลังมาถึงพวกเขาโดยพวกเขาจะถูกชนชาติบาบิโลน กวาดตอนไปเปนเชลย เพราะชนชาติอิสราเอลไม
ยอมเชื่อฟงพระเจา จงกระทัง่ คําพยากรณนนั้ เกิดขึน้ จริงทุกประการ ตั้งแตอิสยาห บทที่ 40 เปนตนไป
ทานอิสยาหไดกลาวหนุนใน พวกที่เหตุการณที่เกิดขึน้ หลังจากอิสยาหสิ้นชีพแลวประมาณ 100 ป
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อิสยาหไดชใี้ หชาวอิสราเอล เหลานั้น เห็นถึงพระเมตตาอันไมเปลี่ยนแปลงของพระเจา แมพระ
เจาจะทรงลงโทษเขาตามความเที่ยงธรรมของพระองค แตพระองคทรงไมทอดทิ้งพวกเขา เมื่อการ
ลงโทษนั้นเสร็จสิ้นลง พระเจาจะทรงแสดงความกรุณาตอพวกเขาอีก และทรงยกโทษความผิดบาป
ทั้งหมดของพวกเขา
อิสยาหบอกใหพวกเขาเตรียมจิตใจไวใหพรอม
“ปรับทางหลวงในปาทรายใหเรียบราบลง
สําหรับพระเยโฮวาพระเจาของเรา” พระเจาทรงตองการใหพวกเขาละทิง้ ความชั่ว ชําระจิตใจใหสะอาด
เพื่อตอนรับพระผูชวยพวกเขา ซึ่งจะเสด็จมาชวยพวกเขา
ชาวอิสราเอลอาจคิดวา พระเจาอาจจะเมตตาพวกเขาดังที่พระองคตรัสไว ความทุกขทรมานทั้ง
ทางรางกาย และจิตใจทีพ่ วกเขาไดรับ ทําใหพวกเขาเชื่อไดยากวา พระเจาจะทรงเมตตาพวกเขาดังเคยอีก
แตพระเจาตรัสวา แมทุกอยางในโลกเหี่ยวแหงรวยโรยไป “แตพระดํารัสของเราจะยั่งยืนอยูเ ปนนิตย”
พระองคจะทรงอุมชูและทะนุถนอมบุตรของพระองค เหมือนดังผูเลียงแกะ ที่รักใครหวงแหนแกะของ
เขา
2. พระองคทรงเปนพระเจา ที่มีฤทธิ์อํานาจเหนือทุกอยาง (40:12-26) พระองคทรงเปนผูมี
อํานาจสูงสุดในจักรวาลเมื่อเปรียบเทียบความกวางใหญไพศาลของน้ําในทะเล มหาสมุทรกับพระเจา
แลว น้ําทั้งหมดเหลานั้น เปนเพียงสวนเล็กนอยในอุงพระหัตถขอพระเจาเทานั้น พระองคทรงเปนผูรอบ
รูทุกอยาง ทรงทราบถึงความรูสึกนึกคิด ปญหา และขอยุงยากในชีวติ ของเรา พระองคทรงใหญยิ่งเหนือ
ประเทศทุกประเทศ ทรงใหญยิ่งเหนือรูปเคารพทั้งปวง เพราะมนุษยเปนคนสรางรูปเคารพแตพระเจา
ทรงเปนผูสรางมนุษย และไมมีผูใดสรางพระเจา พระองคทรงมีฤทธิ์อํานาจเหนือ เจาขุนมูลนายทั้งปวง
ทรงเปนผูที่ “นําใหเจานายเปนเหมือนเลขศูนยและทรงนําใหเหลาตุลาการของโลก เปนศูนยภาพ”
พระเจาตรัสสองครั้ง ในตอนนี้วา “เจาจะเปรียบพระเจาเหมือนกับอะไรหรือเจาจะเอาอะไรมา
เปรียบเทียบวา เหมือนกับพระองค” (ขอ18, 25) ถาพระเจาของเราทรงใหญยิ่งเพียงนี้ เราจะยังทอถอย
หมดหวัง ออนเปลี้ยไดอยางไร
3. พระองคทรงพระชนม อยูเปนนิตย (27-28) พระเจาที่เรานมัสการมิไดเปนพระที่พูดไมได
มองไมเห็น แตพระองคทรงพระชนมอยู พลานุภาพและสติปญญาของพระองค ไมมขี อบเขตจํากัด
4. ทรงอยูเบื้องหลังอํานาจทุกอยางในโลก (41:1-7) อิสยาหไดพยากรณถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้น
ในประมาณ 200 ป ขางหนาวา พระเจาจะทรงแตงตั้งใหกษัตริยองคหนึ่งจากทางทิศตะวันออก คือ
กษัตริยไ ซรัส เปนกษัตริยท ี่ยิ่งใหญ กษัตริยองคนี้จะมีอํานาจเหนือประเทศ ทุกประเทศที่พระองครูจัก
แมแตกรุงบาบิโลน ก็จะถูกโจมตีจนลมจมพินาศไป พระเจาทรงมีวิธีทจี่ ะทําลายศัตรูของพระองคเสมอ
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5. พระองคทรงปองกันพลไพรของพระองค (41:8-20) แมจะกษัตริยเรืองอํานาจจากทิศ
ตะวันออก “ปราบบรรดากษัตริยใหราบลง” และทําใหประเทศเหลานั้นกลายเปนผงคลีดิน แตพระเจา
จะทรงรักษาพลไพรของพระองคไว พระองคตรัสวา “อยากลัวเลย ดวยวาเราอยูก ับเจา อยาทอใจ เพราะ
เราเปนพระเจาของเจา เราจะหนุนกําลังแกเจา เออ เราจะชวยเจา เออ เราจะยกชูเจาไวดว ยมือขวาอันชอบ
ธรรมของเรา” (41:10) ถาพระเจาทรงปองกันรักษาเรา เราก็มั่นใจไดวา ไมมีใครทําอะไรตอเราได
6. พระองคทรงเปนที่ปรึกษา (41:21-29) พระเจาทรงเชิญใหชาวอิสราเอลนําขอคดีทุกอยาง
เสนอตอพระองคเพื่อพระองคจะไดนําขึ้นพิจารณา ในตอนสุดทาย พระองคทรงเตือนใหคนทั้งหลาย
ทราบถึงความผิดหวังที่พวกเขาจะไดรับจากรูปเคารพ เพราะ “รูปเคารพเหลานี้ไมมีสักรูปเดียวเปนที่
ปรึกษาหารืออะไรได”

ข. ขอควรปฏิบัติ (40:29-31)
เมื่อเรารูสึกวา เรากําลังออนเปลี้ยเพลียแรง รูสึกทอถอย หมดกําลัง จงยอมรับความออนแอของ
เรา เพราะ “ถึงแมคนหนุมก็ยังมีเสลาอิดโรย และออนเหลี้ย” ขณะเดียวกันจงระลึกวา “พระองคทรง
ประทานแรงแกผูที่อิดโรย สวนผูที่ออนเปลี้ย พระองคจะทรงประทานกําลังให” จงนึกถึงฤทธิ์เดช
อํานาจอันสูงสุดของพระเจา สติปญญาของพระองค และพระเมตตาคุณอันลนเหลือของพระองค แลว
ถอมตนลงคอยทาพระเจา เพราะพระองคตรัสวา “แตผูที่คอยทาพระเยโฮวา จะไดรับกําลังเพิ่มขึ้น”
การคอยทาพระเจา นอกจากหมายถึงการเฝาพระเจา โดยการนมัสการพระองค ศึกษาพระวจนะ
ของพระองคตรึกตรองถึงสัจจธรรมของพระองค และอธิษฐานตอพระองคแลว ยังหมายถึงการรอคอย
พระองค ดวยความหวังและความเชื่อ และไววางใจพระองคอยางสิ้นเชิง โดยยอมรับถึงการไร
ความสามารถของเราการขาดแคลนสติปญ
 ญาของเรา ในการเผชิญกับเหตุการณเฉพาะหนา หรือปญหา
ซึ่งเรามีสวนเกีย่ วของ เมื่อเราไววางใจในพระเจา และรอคอยการชวยเหลือจากพระองคอยางแทจริง
พระองคจะทรงชวยเราอยางแนนอน หากเราไววางใจพระเจาเชนนี้ เราไมจําเปนตองกระวนกระวาย
กลัวหรือทอถอย เราเพียงแตรอคอยพระองค พระองคจะทรงกระทําสิ่งใดในวิธีของพระองคเอง เพื่อ
ชวยเหลือเรา และการทรงชวยเหลือของพระองค จะทันเวลาเสมอ
ทานรูสึกทอถอย ออนเพลีย ในทางใดบาง ในการเรียน การคา ธุระกิจ การปกครอง หรือใน
ปญหาหนักใจอื่น ๆ จงคอยทาพระเจา พระองคทรงเพิ่มเติมกําลังใหทาน ใหทานมีกําลังเขมแข็งในการ
ดําเนินชีวิตและธุระกิจทุกอยางตอไป
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บทเรียนที่ 4 ชีวิตที่มีเปาหมาย

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 42-45
ทานเคยเห็นรถบรรทุกสินคา ของบริษัทขนสง ซึ่งบรรทุกสินคาจนเต็มคันรถแลนไปสู
ตางจังหวัด โดยไมมจี ุดหมายปลายทางไหม ทานเคยเห็นชางกอสรางที่กําลังรากสรางตึก แตเขาไมรูวา
จะสรางตึกแบบไหนไหม
เชื่อวาทานคงไมเคยเห็นเพราะไมวา จะเปนการประกอบธุระกิจใดหาก
ตองการใหบรรลุความสําเร็จ จะตองมีเปาหมายเสมอ ในการดําเนินชีวิตคริสเตียนก็เชนกัน เราตองมี
เปาหมาย แตเปาหมายในชีวติ คริสเตียนของทาน คืออะไร คือการรอดพนจากความผิดบาปไดรับชีวิตนิ
รันดร มีชีวิตที่เต็มไปดวยความสุข ประกอบดวยความประพฤติดีเปนที่ยกยองนับถือของสังคมเทานั้น
หรือชีวิตคริสเตียนของทานจะเปนอยางไร ขึ้นอยูกับการวางเปาหมายของทาน หวังวาบทเรียนในวันนี้
จะชวยใหเรารูจ ักวางเปาหมายแหงชีวิตคริสเตียนไดถูกตองยิ่งขึ้น

ก. ผูรบั ใชพระเจา (42:1-4)
อิสยาห 42:1 เริ่มตนดวยคําเชิญชวนวา “ดูเถอะ ผูรับใชของพวกเรา” พระเจาตรัสใหชาว
อิสราเอลดู “ผูรับใช” ของพระองค ซึ่งในขอนี้เล็งถึงองคพระคริสต พระเยซูคริสตทรงเปนแบบอยางที่ดี
ของชาวอิสราเอล ของคริสเตียน และของทุกคนทั่วโลก พระองคทรงมีจุดมุงหมายสําคัญที่สุดอยางหนึ่ง
ในการเสด็จกลับมาในโลก คือ เพื่อเปนผูร ับใชของพระเจา คําวา “ผูรับใช” หมายถึงผูที่ทํางานใหแกผู
หนึ่ง ตามความปรารถนา ของผูนั้น เขามีชีวิตอยูเพื่อนายของเขา เพื่อทําใหนายของเขา ดีใจ พอใจ นี่คือ
เปาหมายแหงการดํารงชีวิตในโลกของพระเยซูคริสต พระองคเสด็จมาเพื่อทําตามพระทัยของพระเจา
ถาเรายึดแบบอยางของพระองค เราก็จะตองเปน “ผูรับใช” ของพระเจา มีชีวิตอยูเพือ่ ทําตามพระทัยของ
พระเจา

มีเหตุผลหลายประการ ที่คริสเตียนทุกคนจะตองเปน “ผูรับใช” ของพระเจา
1. เพราะการทรงเรียกของพระเจา พระเจาทรงเรียกพระเยซูคริสตวา “ผูรับใชของเรา” (42:1)
และทรงใหเราดูพระองคเพื่อเราจะยึดไวเปนตัวอยาง ขณะเดียวกันพระองคทรงเรียกให ชาวอิสราเอล
ทุกคนเปนผูรบั ใชพระองค พระองคตรัสวา “เจาทั้งหลายเปนพยานของเรา และเปนผูรับใชของเรา ที่เรา
ไดเลือกสรรไว” (อิสยาห 43:10, 44:21) ขณะนีพ้ ระเยซูคริสต ทรงเรียกคริสเตียนทุกคนใหเปนผูรับใช
ของพระองค
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2. เพราะพระเจาทรงเปน พระเจาองคเที่ยงแทเพียงพระองคเดียว อิสยาหทั้งสี่บทที่เรากําลัง
ศึกษาอยูน ี้ ไดกลาวถึงความยิ่งใหญ ความเปนเอก เปนตน ของพระเจาหลายครั้ง เชน “เราคือเยโฮวา
นามนี้เปนนามของเรา และสงาราศีของเรา เราจะไมยกใหแกผูใด” (อิสยาห 42:8) “เราคือตัวเราเอง เปน
พระเยโฮวา และ นอกจากเราไมมีผูชวยใหรอด” (43:11) “เจาก็ไดเปนพยานใหเรา นอกจากเรายังมีพระ
เจาอื่น และยังมีศิลาใดที่เราไมรูจักหรือ” (44:8) “เราคือเยโฮวาและไมมพี ระอื่นอีกแลว” (45:5,7,21)
มีสิ่งนาสังเกตอยางหนึ่ง ในอิสยาหทั้ง 4 บทนี้ ไดกลาวถึงรูปเคารพหลายครั้ง เชน ใน 42:17;
44:9-20; 45:20 ทั้ง ๆ ที่รูปเคารพเหลานั้น ไมสามารถชวยมนุษยได มนุษยตางหากเปนผูสรางรูปเคารพ
ขึ้น ดวยไมทสี่ ําหรับเขานํามาทําฟนหุงอาหาร แตมนุษยจํานวนมากก็กราบไหวบูชารูปเคารพซึ่งไมใช
พระเจา ดวยความเคารพยําเกรงบางคนกราบไหวอยางสัตยซื่อ ทั้งเชาและเย็น พระเจาของเราเปนพระ
เจาที่เที่ยงแทเพียงองคเดียว จึงยิ่งสมควรไดรับการเคารพยําเกรงจากเรา
3. เพราะพระคุณอันใหญยิ่งสูงสุดของพระเจา พระองคทรงเปนผูไ ถ (43:1) ผูปกปกรักษา
(43:2) ผูชวยใหรอด (43;3) ผูทรงกอปรดวยความรัก (43:4) ผูทรงลบลางการลวงละเมิดทุกอยาง ของ
มนุษย (43:25) บุตรที่ดีทุกคน สํานึกถึงบุญคุณของบิดามารดา และยินดีรับใชทานในกิจทุกอยาง บุตรที่
ดีของพระเจาก็ควรรับใชพระเจา ดวยความยินดี
4. เพราะเปนพระประสงคของพระเจาที่ใหคนทั่วโลกไดรับความรอด พระองคทรงกลาวเชิญวา
“บรรดาคนทั้งปวงจนถึงปลายแผนดินโลก จงหันมาหาเรา และรับความรอด” แตอัครสาวกเปาโลกลาว
ในพระธรรมโรมวา “แตคนที่ยังไมไดเชือ่ ในพระองค เขาจะรองขอพระองคอยางไรได และคนที่ยัง
ไมไดยนิ ถึงพระองค เขาจะเชือ่ ในพระองคอยางไรได และเมื่อไมมีใครประกาศใหเขาฟง เขาจะไดยนิ ถึง
พระองคอยางไรได” (โรม 10:14)

ข. หนาที่ของผูรับใช
1. นําความยุตธิ รรมออกไปแจงแกนา ๆ ชาติ” (42:1) สิ่งที่สังคมปจจุบันกําลังเรียกรอง คือความ
ยุติธรรม เพราะการเอารัดเอาเปรียบ การกินสินบน การคดโกง การไมเสมอภาค การเห็นแกหนาแกตา
กําลังระบาดอยูทั่วไปในทุกสังคมจนเปนเหตุใหเกิดการจราจล วุนวาย เดินขบวน และการประทวงตาง
ๆ พระเยซูคริสตเทานั้น ทีท่ รงสามารถดําเนินความยุตธิ รรมมาสูมนุษยไดอยางแทจริง คริสเตียนทุกคน
จึงตองทําหนาที่ของตน ในการเปนพยานชวยใหโลกรูจักพระคริสต แลวตอนรับพระองคเปนพระผูช วย
ใหรอด เมื่อจิตใจของมนุษยเปลี่ยนแปลง ชีวิตของเขาก็จะเปลี่ยนแปลง การเดินขบวน การประทวง
แมแตวิธีการตาง ๆ ของนักการเมือง ไมอาจนําความยุติธรรมมาสูสังคมไดอยางแทจริง แตหากสังคมใด
มีพระเยซูคริสตเปนเจา สังคมนั้นก็จะมีความยุติธรรม
16

2. “เราเยโฮวา ไดเรียกทานแลวและไดตั้งทานไวเปนเครื่องหมายแหงสําคัญสําหรับมนุษย เปน
แสงสวางแกประชาชาติ” (42:6) ผูรับใชของพระเจาเปนแสงสวางของประชาชาติ พระเยซูคริสตกต็ รัส
ใน มัทธิว 5:14 วา “ทานทั้หงลายเปนความสวางของโลก... ใหความสวางสองไปตอหนาคนทัง้ ปวง
อยางนั้น เพื่อเขาจะไดเห็นการดีของทาน แลวจะไดสรรเสริญพระบิดาของทานผูอยูในสวรรค”
3. ถวายเกียรติยศ แกพระเจา (42:12) ผูรับใชของพระเจาไมกระทําสิ่งใดเพื่อเปนการยกยอ
เกียรติตนเอง แตเพื่อเกียรติยศของพระเจา และไมวาเขาจะทําสิ่งใด เขาจะคํานึงถึงพระเกียรติของพระ
เจาเสมอ

ค. วิธีการรับใช
เชื่อวาคริสเตียนจํานวนมาก มีเปาหมายในชีวิต อยากรับใชพระเจา อยากเปนพยานเพื่อพระองค
แตไมมีกําลังจะทําได หรือกระทําไดไมนานก็เลิกลมเสียกลางคัน พระเยซูคริสตทรงเปนแบบอยางที่ดี
เกี่ยวกับเรื่องนี้ พระองคทรงเปนผูรับใชที่ “ไมออนเปลี้ยหรือทอใจ” จนกวา พระองคจะทรงกระทํา
ภาระกิจที่ไดรบั มอบหมายสําเร็จ ทั้งนี้ เพราะพระองคทรงมีเคล็ดลับอยูอยางหนึ่งคือ พระองคทรง
ปฏิบัติพระราชกิจ ดวยกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ อิสยาห 42:1 กลาววา “เราไดเอาพระจิตของเรา (พระ
วิญญาณบริสุทธิ์) สวมใสไวในทาน” ถาทานมีใจปรารถนาที่จะรับใชพระเจา และตองการใหการรับใช
นั้น บรรลุสูเปาหมาย ก็จงอยากระทําโดยอาศัยความสามารถ กําลังสติปญญา ของตัวเอง แตจงอาศัยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ และฤทธิ์เดชอํานาจของพระองค
ในตอนสุดทายตั้งแตบทที่ 44:24-45:25 อิสยาหไดพยากรณถึงกษัตริยอ งคหนึ่ง ซึ่งพระเจาทรง
ใชเปนเครื่องมือในการทําใหพระทัยของพระองค สําเร็จพระเจาทรงบอกใหทราบ แมกระทั่งชือ่ ของ
กษัตริยองคนนั้ คือ โคเรศ เปนการแสดงถึงการทรงรอบรูทุกอยางของพระเจา พระเจาจะทรงแตงตั้งให
กษัตริย โศเรศ เปนผูชวยสรางกําแพงเมืองเยรูซาเล็ม และพระวิหารของพระเจาขึ้นใหม
ความจริงกษัตริยโคเรศ มิไดเปนชนชาติยวิ ทานเปนกษัตริยของชนตางชาติแตพระเจา ทรง
สามารถใชทานทําการใหญได เราซึ่งเปนบุตรของพระองค เปนผูท ี่พระเจาทรงเลือกสรร พระองคยิ่ง
ทรงสามารถใชเรา ใหทําการอันใหญยิ่งของพระองค
ผูรับใชของพระเจา ไมจําเปนตองเปนนักเทศน เปนครู ผูประกาศเสมอเขาอาจเปนพอคาเปน
ชาวนา ขาราชการชาวสวน แมคาหาบเร เปนนักเรียน นักศึกษา พระเจาทรงสามารถใชเขาไดใน
ตําแหนง หนาที่ที่เขามีอยู ดังเชนที่พระองคทรงสามารถใชกษัตริยโคเรศ หากทานตัง้ เปาหมายในชีวิตค
ริสเตียนที่จะเปนผูรับใชพระเจา พระองคก็ทรงชวยใหทา นบรรลุเปาหมายได
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4

บทเรียนที่ 5 ผูประสาทความเจริญ

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 46-48
ชายหนุมคนหนึ่ง ทํางานในบริษัทการชางแหงหนึ่งเปนเวลาหลายป รูสึกไมพึงพอใจในเรื่อง
บางอยาง จึงลาออกจากบริษทั นั้น ไปสมัครทํางานในบริษัทอีกแหงหนึง่ เพื่อนสนิทของเขาถามเขาถึง
สาเหตุที่ลาออก ชายหนุมคนนั้นตอบวา “ไมมีเรื่องอะไรกับนายจางหรอก เพียงแตรูสึกวา หาความ
เจริญกาวหนาในบริษัทนีย้ าก ผมจึงลองทํางานในบริษัทอื่น ๆ บาง ความเจริญกาวหนา เปนสิ่งที่ทกุ คน
ตองการทุกคนอยากจะมีรายไดเพิ่มเติมขึน้ มีสติปญญามากขึ้น มีระดับการครองชีพดีขึ้นดังเราจะศึกษา
จากขอพระธรรมในวันนี้วา พระคริสตธรรมคัมภีร ไดแนะนําวิธีแสวงหาความเจริญกาวหนา มาสูชีวิต
ของเราไวอยางไรบาง

ก. ความสามารถของรูปเคารพ (บทที่ 46)
พระธรรมอิสยาหบทที่ 46,47 และ 48 ตางกลาวถึงเมืองบาบิโลน บทที่ 46 กลาวถึง การใช
ความสามารถของรูปเคารพในกรุงบาบิโลน บทที่ 47 กลาวถึงความลมจมของชาวบาบิโลน และบทที่
48 กลาวถึงชนชาติอิสราเอล ซึ่งยังเปนเชลยศึกในกรุงบาบิโลน ขณะนั้นชาวอิสราเอลจํานวนหนึง่ คง
หันไปกราบไหวรูปเคารพของชาวบาบิโลน แทนที่จะไววางใจในพระเจาองคเทีย่ งแท อิสยาหจงึ เตือน
ชาวอิสราเอลใหรูสํานึกตัววา
1. การไรความสามารถของรูปเคารพ (ขอ 1-7) อิสยาหบทที่ 46 ไดกลาวถึงรูปเคารพสองรูป ซึ่ง
ชาวบาบิโลนไดกราบไหวนมัสการเปนพระเจา ไดแกพระเบลและพระนิโบ อิสยาหกลาววา อีกไมนาน
กรุงบาบิโลนก็จะพินาศ พระทั้งสองที่ชาวบาบิโลนนับถือนั้นก็จะพินาศดวย เพราะวาเขาชวยตัวเอง
ไมได เมื่อชาวบาบิโลนถูกจับไปเปนเชลย “ตัวพระก็ตองไปเปนเชลยดุจกัน” รูปเคารพไมมี
ความสามารถแมแตจะเดินไปไหนมาไหน ตองอาศัยคนแบก หรือตองบรรทุกมันบนหลังสัตวเมื่อคนตั้ง
มันไวทใี่ ด มันก็จะอยูที่นนั่ และแทจริง ชางแกะสลัก หรือชางทองเปนผูสรางรูปเคารพเหลานี้ขนึ้ ชาง
แตกตางกับพระเจาองคเทีย่ งแทเหลือเกิน พระเจาของเราเปนผูสรางเรา เปนผูอุมชูเรา และชวยเรา ทรง
สามารถฟงคําทูลของพวกเรา แตชาวบาบิโลน คงเลือกกราบไหวนมัสการรูปเคารพ และชาวอิสราเอลก็
หลงผิด ไปกราบไหวมนั ดวย
2. พระเจาแหงชัยชนะ (ขอ 8-13) พระเจาทรงเรียกชาวอิสราเอลซึ่งอยูในกรุงบาบิโลนวา “เจา
คนกบฏ” เพราะชาวอิสราเอล กําลังเปลี่ยนความสวามิภักดิ์ของเขา จากพระเจาองคเที่ยงแท ไปสูรูป
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เคารพซึ่งไมอาจชวยพวกเขาไดเลย จากการตกเปนเชลยศึกของชาวบาบิโลน เปนเวลาหลายป ทําใหชาว
อิสราเอลคิดวาพระเจาทรงไมอาจชวยพวกเขาได พวกเขาจึงคิดอานหาที่พึ่งใหม แตพระเจาทรงเตือนให
พวกเขาระลึกถึงเหตุการณทกุ อยางที่เกิดขึน้ ในอดีต และคําตรัสของพระองคที่ตรัสผานศาสดาพยากรณ
การที่ชาวอิสราเอลตกเปนเชลยของชาวบาบิโลน ไมใชเพราะพระเจาไมอาจทรงชวยได แตเปนเพราะ
โครงการณของพระองคที่จะลงโทษชาวอิสราเอลพระองคตรัสวา “โครงการณของเรายั่งยืนและเราจะ
ทําตามพระประสงคของเรา ทุกประการ” (ขอ 10)
พระเจาตรัสตอไปอีกวา พระองคทรงมีโครงการณ ทีจ่ ะชวยใหชาวอิสราเอลเปนอิสระ และ
พระราชทานชัยชนะใหแกชาวอิสราเอลในไมชานี้ พระองคทรงหนุนใจชาวอิสราเอล ที่รูสึกทอถอย
หมดกําลังใหหันกลับมาวางใจในพระองค พระองคตรัสวา “เราไดวางโครงการณไวแลว และเราจะทํา
ใหสําเร็จ... ความมีชัยของเรา เรานํามาใกลแลว”
บางครั้งในชีวติ ของเรา เราตกอยูในสภาพที่ใกลจะหมดหวัง คลายชนชาติอิสราเอล จนสงสัย
พระเจา ไมเชือ่ วาพระเจาทรงสามารถชวยเรา หรือประทานความสําเร็จและชัยชนะใหแกเราได บางคน
เมื่อตกอยูใ นสภาพเชนนี้ ก็คลายความไววางใจพระเจาลง ไปไววางใจในสิ่งอื่นมากกวาพระเจา เราไม
จําเปนตองไปกราบไหวนมัสการ รูปเคารพซึ่งเปนรูปปนแตสิ่งใดก็ตามที่เราเทิดทูน บูชา เคารพนับถือ
พึ่งพาอาศัย รัก และวางใจมากกวาพระเจา สิ่งนั้นก็เปนรูปเคารพสําหรับเรา
พระเจาทรงไมพอพระทัยทีเ่ ราแสวงหาความเจริญกาวหนาในชีวิต
โดยพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่น
มากกวาพระองค พระองคตรัสแกเรา เชนเดียวกับตรัสแกชาวอิสราเอลวา “เราไดวางโครงการณไวแลว
และเราจะทําใหสําเร็จ”

ข.ความลมจมของกรุงบาบิโลน (บทที่ 47)
บาบิโลนเคยเปนประเทศมหาอํานาจที่พระเจาทรงใชเปนเครื่องมือในการลงโทษพลไพรของ
พระองค ในบทที่ 47 พระเจาไดตรัสถึงความลมจนของบาบิโลน ทั้งนี้เนื่องจากความชั่วของกรุงบาบิ
โลน การกราบไหวรูปเคารพ การปฏิบัติตอพลไพรของพระเจาอยางทารุณโหดราย การเยอหยิ่งอวดตัว
ของชาวบาบิโลน (ขอ 1-7) แลว ยังเนื่องจากบาบูโลนไมรูจักรักษาความมั่นคงของตน โดยไววางใจใน
สิ่งตอไปนี้
1. อํานาจราชศักดิ์ของตน (ขอ 8) ชาวบาบิโลนนึกในใจวา “ขานี่เขื่อง ไมมีใครแลว นอกจาก
ขา” เขาคิดวา การที่เขาไตเตาขึ้นมาสูความยิ่งใหญนั้น เปนเพราะความสามารถของเขาเอง แตหารูไ มวา
เขาเปนเพียงเครื่องมือของพระเจาเทานั้น ในการทําใหพระทัยของพระองคสําเร็จ หากพระเจาไมทรง
ชวยเขา เขาจะทําอะไรไมไดเลย
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2. สติปญญา (ขอ 10) ชาวบาบิโลน คิดวาเขา “เขื่อง” ในทางสติปญญาไมมีใครชํานิชาํ นาญเทา
พวกเขาได คนเปนจํานวนมากในปจจุบัน ที่เปนอยางชาวบาบิโลน ยกยอสรรเสริญสติปญญา
ความสามารถของตนเอง ของมนุษย เชื่อพึ่งแตความรู และสติปญญาของตนเองหรือของมนุษย ในการ
แสวงหาความเจริญกาวหนามาสูตัวเอง
3. ไสยศาสตร (ขอ 9,11,12) เปนที่นาสังเกตวา การเชื่อเครือ่ งรางของขลังการประกอบพิธีกรรม
ตาง ๆ ทางไสยศาสตรโดยใชเวทมนต คาถาอาคมตาง ๆ เปนสิ่งที่แพรหลายทัว่ ไปในกรุงบาบิโลน
แมแตปจจุบัน ก็มีคนจํานวนไมนอยทีเ่ ชื่อพึ่งในไสยศาสตร เพื่อความเจริญกาวหนา เปนศิริมงคลใน
ชีวิตของเขา เชนในการสรางบาน การแตงงาน การประกอบพิธี การเดินทาง ฯลฯ
4. โหรหรือหมอดู (ขอ 13) การถามโชคถามลางจากหมอดู มิไดเปนของแปลกในประเทศไทย
แตสิ่งที่แปลกก็คือ หมอดูเองไมเจริญกาวหนา ทั้ง ๆ ที่อางวาตนสามารถทายโชคชะตาราศีของคนอื่นได
พระเจาตรัสวา พระองคจะทรงนําใหบาบิโลน ลมจมภายในวันเดียว สิ่งที่เขาเชื่อพึ่งนัน้ จะชวย
พวกเขาไมไดเลย “นี่แนะ เขาเหลานั้นกลายเปนตอซังขาว ที่ถูกไฟไหมเสียแลว” (ขอ 14)

ค. ที่พึ่งของอิสราเอล (บทที่ 48)
พระเจาทรงเตือนใหชาวอิสราเอลหันกลับมาเชื่อพึ่งพระองค เพื่อพระองคจะทรงชวยพวกเขา
และประทานความเจริญใหแกเขา พระองคเตือนใหทราบถึง
1. ฤทธานุภาพสูงสุดของพระเจา (ขอ1-16) แมพระเจาทรงมีสิทธิทุกอยางที่จะบังคับใหชนชาติ
อิสราเอล หรือมนุษยทกุ คน สวามิภักดิ์ตอพระองค แตพระองคมิไดทรงกระทําเชนนัน้ พระองคตรัสกับ
พลไพรของพระองคดวยเหตุผล เตือนเขาใหระลึกถึงพระเมตตาคุณของพระองค และความใหญยิ่ง
สูงสุดของพระองค
พระเจาทรงเตือนชนชาติอิสราเอลใหทราบทุกอยางที่จะเกิดขึ้นแกพวกเขา พวกเขาไมยอมเชื่อ
ฟง กลับดื้อดาน คอแข็งในที่สุด ทุกอยางที่พระเจาตรัสไวก็เกิดขึ้นกระนั้นก็ตาม พระเจาก็ทรงเมตตา
พวกเขาทรงอดกลั้นพระทัยไว ไมทําลายพลไพรของพระองค เพื่อเห็นแกพระนามพระองคในตอนทาย
พระองคตรัสเชิญใหชาวอิสราเอลเขามาใกลพระองค เพื่อพระองคจะทรงบอกความลับแหงการไถพล
ไพร ของพระองคใหเปนอิสระ แกพวกเขา
2. พระพรจากการเชื่อพึ่งไววางใจในพระเจา (ขอ 17-22) พระองคตรัสวาหากชนชาติอสิ ราเอล
เชื่อฟงคําของพระองคความเจริญของพวกเขาจะเปนดังแมน้ําไหล ความชอบธรรมของพวกเขา จะ
บริบูรณดังคลื่นในมหาสมุทร เผาพันธุของพวกเขาจะมาดังเม็ดทราย นามของเขาจะไมถูกลบออก และ
พวกเขาจะไดพนจากการเปนเชลยของประเทษบาบิโลน
20

พระเจาทรงยินดี ประทานพระพระทุกอยางใหแกพลไพรของพระองค เพื่อเขาจะเจริญใหแก
พลไพรของพระองค เพื่อเขาจะเจริญกาวหนาในชีวิตของเขา อันเปนทางหนึ่ง ทีท่ ําใหพระองคไดรับ
การถวายพระเกียรติยศ ทุกอยางที่มนุษยพึ่งพาอาศัยอาจพลาดพลั้งลมเหลวได แตพระเมตตาคุณของ
พระเจามีมากพอ สําหรับทุกคนที่เชื่อพึ่งในพระองค จงวางใจในพระองคเพื่อความเจริญกาวหนาในชีวิต
ของทาน
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5

บทเรียนที่ 6 ความทอใจ

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 49-51:16
มีนิทานเรื่องหนึ่งเลาวา สมุนมือขวาของพญามารซาตาน ไดรับคําสั่งใหไปหาอาวุธที่รายแรง
ที่สุดสําหรับทําลายคริสเตียนมันเดินไปรอบ ๆ คลังอาวุธ ไมพบอาวุธที่มันพึงพอใจ ขณะที่รูสึกผิดหวัง
มันเหลือบไปเห็นอาวุธเล็ก ๆ ชิ้นหนึ่งที่มมุ หองมีลักษณะผิดแปลกกวาอาวุธอื่น จึงเดินไปหยิบขึ้นมาดู
พบตัวหนังสือที่อาวุธนั้นเขียนวา “ความทอใจ” สมุนมือขาวของมารยิ้มออกมาได “ความทอใจ” นี่
แหละที่มารตองการใชเปนอาวุธ สําหรับทําลายคริสเตียนและมันใชไดผลดี ตลอดหลายศตวรรษมาแลว
“ความทอใจ” นอกจากเปนอาวุธรายสําหรับคริสเตียนแลว ยังเปนอาวุธรายคอยทําลายคนทั่วไปดวย
การที่จะกําจัดความทอใจออกจากจิตใจได เราจําเปนตองทราบสาเหตุของมัน และวิธีแกไข

ก. สาเหตุแหงการทอใจ (49:1-50:3)
พระธรรมอิสยาห บทที่ 49 ไดพยากรณถึงพระคริสตอีกสองครั้ง โดยกลาวถึงชีวติ ที่นาทอใจ
ของพระองค แตพระองคไมทรงทอถอย อิสยาหทั้งสองบทยังกลาวถึงสาเหตุตาง ๆ ที่ทําใหชาว
อิสราเอลทอใจดวย การทราบสาเหตุแหงการทอใจ จะชวยใหเราสามารถปองหันและแกไขความทอใจ
ของเราไดดียิ่งขึ้น
1. งานที่ไมเกิดผล (ขอ 4) “ขาพเจาไดทํางานไมเปนเรื่องเปนราวอะไร ไดเสียแรงไปเปลา ๆ
โดยไมมีผล” ถาจะตัดสินตามความเขาใจของมนุษยทวั่ ไปแลว ผลงานของพระเยซูคริสต นาจะนําความ
ทอใจมาสูพระองค เพราะพระเยซูคริสตเสด็จมาสูโลก พระกิตติคุณของพระองคไดเผยแพรออกไปทั่ว
โลก แตตามประวัติที่ไดบนั ทึกไวในพระกิตติคณ
ุ เราพบวา ชนชาติอิสราเอลไมเพียงแต ไมตอ นรับ
พระองคเขาปฏิเสธพระองค ยังจับพระองคไปตรึงที่กางเขน พระองคทรงทุมเททุกอยาง เพื่อทําตาม
พระทัยพระบิดา งานที่ทาํ นาจะเกิดผลยอดเยีย่ มทันตาเห็น แตในวันที่พระองคเสด็จกลับสูสวรรค
พระองคทรงมีสาวกเพียงไมกี่รอยคนเทานัน้ เปนสิ่งที่นาทอใจใชไหม พระเยซูคริสตไมทรงทอพระทัย
เพราะ “พระเยโฮวาก็ยังสงใหความยุติธรรมและประทานบําเหน็จ” แกพระองค (ขอ 4) พระองคทรงมี
เกียรติยศในสายพระเนตรของพระเยโฮวา และพระเจาทรงเปนกําลังของพระองค (ขอ 5) แมมนุษยอาจ
คิดวา งานทีพ่ ระเยซูคริสตทรงกระทําลมเหลว แตพระเจามิไดทรงคิดเชนนัน้ พระเจาทรงใหพระ
เกียรติยศแกพระองคทรงทราบวา พระองคทรงทําการที่ใหญยิ่งที่สดุ
คือเปน “ความสวางแก
ประชาชาติ”
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ทานอาจรูสึกทอใจ ที่คิดวา งานที่ทานทําอยูเกิดผลนอย เหลือนอย แตหากทานแนใจวา ทาน
กําลังทําตามพระทัยของพระเจา ทานก็ไมตอ งทอใจ พระองคทรงใหเกียรติแกทาน และถือวางานทีท่ าน
ทําอยู เปนทีช่ อบพระทัยของพระองคที่สุดและจะอวยพรงานที่ทานทํา แลวทานจะเห็นผลในวันหนึ่ง
ขางหนา
2. เปนที่ดูหมิ่น และรังเกียจ (ขอ 7) พระเยซูคริสตทรงเปนที่ดูหมิน่ และรังเกียจของประชาชน
แตเราไมเคยเห็นพระองคทอ ถอย เพราะพระองคทรงทราบวาในวันหนึ่งขางหนา เมื่องานของพระองค
สําเร็จแลว พระองคจะไดรับพระเกียรติอยางสูงสุด “บรรดากษัตริยก็จะเห็นแลวลุกขึ้นยืน บรรดา
เจานายก็จะโคงตัวใหเจา”
จุดออนแอโดยทั่วไป ของคนที่เริ่มทํางานใหม ๆ คือ รูส ึกนอยใจ ทอใจที่ตนไดรบั การปฏิบัติ
ไดรับเงินเดือน ความเคารพนับถือไมเหมือนกับคนอื่น ๆ บางคนทํางานไดไมนานก็ทิ้งงานนั้นไป
คนงานที่ฉลาดยอมไมทอถอยงาย ๆ เขาจะมองไกลไปสูอนาคตขางหนา ซึ่งเขาจะรับความสําเร็จและ
เกียรติยศ พระเจาตรัสวา “ในสมัยโปรดปราน เราไดตอบเจา ในสมัยความรอด เราไดชวยเจาไว” (49:8)
3. “คิดวาพระเจาทรงลืมและทอดทิ้ง “แตกรุงซีโอนกลาววา พระเยโฮวาทรงละทิ้งขาพเจาเสีย
แลว พระเยโฮวาทรงลืมขาพเจาเสียแลว” (49:14) ชาวอิสราเอลตกอยูในฐานะเชลยของชาวบาบิโลน
หลายป ไมเห็นสภาพของตนดีขึ้นเลยเมือ่ มองไปขาหนา ก็ไมเห็นความหวังแตประการใด จึงรูสึก
ทอถอย คิดวาพระเจาคงลืมพวกเขาแลว แตพระเจาตรัสวา “ถึงแมวา มารดาจะลืมได เราก็จะไมลืมเจา
เลย” (ขอ 15) พระเจาไมเคยลืมและทอดทิง้ คนของพระองค
ในยามทีเ่ รา ตกอยูในความลําบากเผชิญปญหารอบดาน พบการทดลองหลายอยาง เราอาจคิดวา
พระเจาทรงลืมเรา และทอดทิ้งเรา แตพระเจาทรงสัญญากับเราเสมอวา พระองคจะไมทอดทิ้งเราพระ
เยซูคริสตกอนเสด็จสูสวรรควา “นี่แนะ เราจะอยูก ับเจาตลอดไปเปนนิตย”
4. สงสัยความสามารถของพระเจา (49:20,21,24) ในสมัยที่ชนชาติอิสราเอลตกเปนเชลยศึก
ของบาบิโลน บาบิโลนเปนประเทศมหาอํานาจของโลก พวกเขามองไมเห็นวา พระเจาจะชวยพวกเขา
ใหพนจากเงื้อมมือของชาวบาบิโลน ไดอยางไร จะเลี้ยงดูชนชาติอสิ ราเอลจํานวนมากมายอยางไรได
พวกเขาถามวา “แตคนมากมายเหลานี้ ใครหนอเลี้ยงดูไวได” (ขอ 21) “จะชิงทรัพย เชลยมาจากมือของ
นักรบ และแยงเชลยมาจากมือผูเผด็จการเหีย้ มหาญไดหรือ” (ขอ 24) พระเจาทรงตอบวา พระองคมีวิธีที่
จะเลี้ยงดูพลไพรของพระองค “กษัตริยทงั้ หลายจะเปนบิดาอุปการะเจา และพระนางทั้งหลายจะเปน
มารดาอุปการะเจา” (ขอ 23) และตรัสวา “ถึงแมวาเชลยของผูเผด็จการเหีย้ หาญก็จะถูกแยงเอาไป...
เพราะเราจะประจัญบานกับผูที่ตอสูเจา และเราจะชวยลูกหลานของเจาใหพน ภัย” (ขอ 25) ทานเคย
สงสัยความสามารถของพระเจา ในการชวงเหลือทานไหม ไมมีอะไรเกินความสามารถของพระองค
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5. กลัววา พระเจาจะคลายความรักพวกเขาลง (50:1) ชาวอิสราเอลบางคนอาจคิดวา พระเจา
ทรงไมรักพวกเขาดังกอนและอาจทรงไมตอ นรับพวกเขา เพราะความผิดบาปที่พวกเขาไดกระทํา แต
พระองคทรงทาทายใหพวกเขาแสดง “หนังสือหยา” ใหพระองคดู เปนการยืนยันวา พระองคมิไดทรง
ทอดทิ้งพวกเขา หรือรังเกียจพวกเขา ที่พวกเขาไดรับทุกขทรมานนั้น เปนเพราะการลวงละเมิดของชาว
ชาติอิสราเอลพรอมกันนั้น พระองคทรงบอกใหพวกเขาทูลขอความชวยเหลือจากพระองค พระองคทรง
พรอมเสมอที่จะชวยพวกเขา พระองคตรัสวา มือของพระองคไมสั้นเกินไปและพลานุภาพของพระองค
ไมนอยเกินไปที่จะชวยพลไพรของพระองค (50:2)

ข.วิธีแกไขความทอใจ (50:4-51:23)
ขอ 4-7 ไดกลาวถึงพระเยซูคริสตอีกครั้งหนึ่ง แมพระองคไดรับการเฆี่ยนตีเหยียดหยาม และ
ไดรับทารุณกรรมตาง ๆ พระองคทรงไมทอ พระทัย แตทรงยอมรับสิ่งเหลานี้ดวยความเต็มพระทัย และ
ยังทรงปลอบโยนผูที่ออนระอาใจ ใหเขมแข็งขึ้นเหตุทพี่ ระองคทรงไมทอถอย แมจะเผชิญความทุกข
ลําบากทุกอยาง เพราะพระองคทรงทราบวาพระบิดา ทรงสามารถชวยพระองคไดในการทุกอยาง ขอ 7
กลาววา “แตพระเยโฮวาเจาไดทรงชวยขาพเจา เพราะฉะนัน้ ขาพเจาจึงไมตองอดสู”
พระเจาทรงเปนที่พึ่ง ของพระเยซูคริสตเจา ของชนชาติอิสราเอล และของเราทุกคน ขอพระ
ธรรมที่เหลือในบทนี้ ไดบอกใหเราทราบ ถึงทางที่จะเอาชนะความทอใจ โดยเชื่อฟงในพระเจา ดังนี้
1. เพราะวา พระเจาผูทรงไวซึ่งความยุตธิ รรมอยูเคียงขางเรา (50:8) พระองคจะทรงจัดสรร
ความยุติธรรม ใหแกเราฉะนั้น หากชาวโลกจะกลาวรายเรา และปฏิบัติตอเราอยางยุติธรรม จะระลึก
เสมอวา พระเจาแหงความยุติธรรมทรงอยูเคียงขางเรา พระองคจะทรงชวยเรา
2. ทรงสัญญาจะประทานความรอดใหแกเรา และตรัสวา “อีกประเดี๋ยวเดียวความรอดของเรา
จะเขามาใกล” (51:5) พระองคตรัสวา แมทุกอยางในทองฟาและแผนดินโลกจะขาดวิน่ และศูนยหายไป
“แตความรอดของเรา จะดํารงอยูเปนนิตยและความมีชยั ชนะของเราจะไมรูสิ้นสุด” (ขอ 6) เมื่อพระองค
ทรงสัญญวา จะชวยทานพระองคก็จะทรงทําตามสัญญา
3. พระเจาทรงมีฤทธานุภาพสูงสุดและทรงสามารถกระทําทุกสิ่งได (49:9-16) พระเจาทรง
เตือนชนชาติอสิ ราเอลใหนึกถึงความใหญยงิ่ ของพระองคอีกครั้งหนึ่ง ทรงใหพวกเขาระลึกถึงการ ทรง
ชวยเหลือในอดีต ที่พระองคไดทรงปราบปรามประเทศตาง ๆ ทรงทําใหน้ําทะเลแหงเปนทาง เพื่อชวย
พวกเขา พระเจาองคเดียวกันนี้จะชวยพลไพรของพระองค ฉะนั้น ชนชาติอิสราเอลจึงไมตองกลัว ไม
ตองทอถอย
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เหตุที่เราทอถอยไดงาย ๆ มักเนื่องจาก เรามองดูสิ่งแวดลอมที่นําความหนักใจมาสูเ รา มองดู
กําลังอํานาจของศัตรู และมองดูสภาพไรความสามารถของตนเองมากเกินไป จนลืมพระเจา วิธีแกไข
ความทอใจของเราก็คือ ใหนกึ ถึงพระเจา มองดูพระองค และพึ่งในพระองค
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6

บทเรียนที่ 7 คนเจาทุกข

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 51:17-53:12
เมื่อเอยคําวาทุกข สิ่งแรกที่นกึ ถึงทันทีคืออะไร คําตอบของหลายคนคงจะเปน ความตาย ความ
เจ็บปวย น้ําทวม สงครามไฟไหม แหงแลง อดอยาก ติดคุก ฯลฯ สิ่งที่เกี่ยวกับความลําบาก ความ
เจ็บปวดความทรมาน โดยเหตุนี้กระมัง คนโดยทัว่ ไปจึงไมอยากรับทุกข แทจริงการรับทุกขมิไดเปนสิ่ง
ที่ไมดีเสมอไป ในทางตรงขามคนที่พบความสําเร็จในชีวติ ที่ทําประโยชนใหแกชาวโลก เปนผูที่ผาน
พนความทุกขอยางหนักมากอน บทเรียนในวันนี้ จะชวยใหเราเห็นความทุกขสองชนิด คือ

ก. ความทุกขที่เรา ควรจะหลีกเลี่ยง (51:17-52:12)
1. จอกแหงความเกรี้ยวโกรธจากพระเจา (51:17-21) พระธรรมตอนนี้ไดกลาวถึง ความทุกข
ทรมานอยางแสนสาหัสของชนชาติอิสราเอล เพราะพระพิโรธของพระเจา เนื่องจากความผิดบาปของ
ชนชาติอิสราเอลเอง ทานอิสยาหไดบรรยายถึงความทุกขอยางใหญหลวง สองอยางที่ชาวอิสราเอล
ไดรับ คือ “ความพินาศและหายนะ” ไดแกการสูญเสียดินแดนที่พระเจาทรงประทานให ความพินาศฉิบ
หายของกําแพงเมือง และการพังทลายอยางยับเยินของพระวิหาร “ทุกภิกขภัยและอาวุธภัย” ไดแกการ
สูญเสียชีวิตของชาวอิสราเอล ขอ 20 ไดกลาวถึง ความอดอยากหิวโหยของชาวอิสราเอล ซึ่งไมมีใคร
เหลียวแล พวกเขาเปนดุจคนเมา แตเปนการเมาพระพิโรธของพระเจา หมายถึงการทวมทน ดวยความ
ทุกข ทรมาน ทุกอยางจนพวกเขายกหัวไมขึ้น
2. การทรงไถของพระเจา (บทที่ 52) ความทุกขที่ชนชาติอิสราเอลไดรับนั้น มิไดเปนความทุกข
ซึ่งพระเจาทรงตองการใหพวกเขาไดรับ และไมใชความทุกขที่พวกเขาควรจะไดรับ เพราะเปนความ
ทุกขที่เกิดขึน้ เนื่องจากความผิดบาปของพวกเขา เปนความทุกขที่นาํ ความสูญเสียใหแกตัวเองและพระ
เจา ทําใหชนชาติอิสราเอลและพระเจาถูกหมิ่นประมาท เปนความทุกขซึ่งเกิดจากการลงโทษของพระ
เจาความจริงพระเจาไมทรงไมอยากใหความทุกขเชนนี้ เกิดขึ้นแกพลไพรของพระองค แตเพราะความ
ยุติธรรมของพระองค พระองคทรงตองลงโทษผูที่กระทําผิด
อิสยาห บทที่ 52 ไดแสดงใหเราเห็นถึงความกระหายทีพ่ ระองคทรงอยากชวยชาวอิสราเอลให
พนจากความทุกขทรมาน พระองคทรงดีพระทัยยิ่งกวาชาวอิสราเอลทุกคน เมื่อทราบวา การเฆี่ยนตีสั่ง
สอนชนชาติอิสราเอล ใกลจะถึงวาระสิ้นสุดแลว พระองคทรงเราใจใหชาวอิสราเอลเขมแข็งขึ้น ทรง
ปลอบโยนใหพวกเขามีกําลังใจที่จะรับทุกขนั้น เพราะอีกไมนานพระองคจะทรงไถเยรูซาเล็ม กลับคืน
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มาพระองคทรงไมสามารถ เก็บความดีใจนีไ้ ดจนตองเราใจ ใหคนออกไปประกาศขาวดีแกพลไพรของ
พระองค พระองคตรัสวา “แทของผูเดินตามภูเขา ประกาศขาวแหงสันติสุข และขาวแหงความรอดนั้น
งดงามเพียงใด” (52:7)
หลายครั้ง ทีพ่ ระเจาทรงอนุญาตใหความทุกขเกิดขึน้ แกคริสเตียน เพราะความผิดบาปซึ่งคริส
เตียนไดกระทํา พระคริสธรรมคัมภีรไดยา้ํ หลายครั้งวา ผูที่หวานเมล็ดพืชชนิดใดลงไป ก็จะตองเกี่ยว
เก็บพืชชนิดนัน้ พระเจาไมทรงปรารถนาจะใหเรารับความทุกขชนิดนี้ และความทุกขชนิดนีเ้ ปนความ
ทุกขที่เราควรจะหลีกเลี่ยงทัง้ นี้มิใชหลีกเลี่ยงการรับโทษ เมื่อเราทําผิด แตหลีกเลีย่ งการกระทําผิด เพื่อ
พระพิโรธของพระเจาจะไมตกมาถึงเรา

ข. ความทุกขที่เราควรรับ (บทที่ 53)
พระธรรมอิสยาหบทที่ 53 เปนบทพระธรรมที่มีความหมายลึกซึ้งมากที่สุดบทหนึ่ง ในพระ
คริสตธรรมคัมภีร บทนี้ไดกลาวถึงบุคคลผูหนึ่ง ซึ่งมีสิทธิ์อยางบริบูรณ ที่จะรับความสุขสบายทุกอยางที่
ทานตองการ แตทานไดสละความสุขความสบายเหลานัน้ มารับทุกขแทนผูอื่น จนไดรับขนานนามวา
“คนเจาทุปข”
1. ความทุกขที่ทานไดรับ (53: 1-9) ทานอิสยาหไดบรรยายถึงความทุกขลําบากของ “คนเจา
ทุกข” ตั้งแตเกิดจนถึงตาย ดังนี้
“เหมือนอยางหนอที่ผุดออกจากดินแหง” (ขอ 2) “คนเจาทุกข” เกิดจากครอบครัวที่ยากจนต่ํา
ตอน เหมือนกับหนอของตนไม ที่ผุดออกจากดินแหงไมมีน้ําหลอเลี้ยงเทาที่ควร เนื่องจากเติบโตใน
ครอบครัวที่ต่ําตอย จึงมิไดเปนที่เสนหาของคนทั่วไปเทาไรนัก
“เปนที่ดูหมิน่ ” (ขอ 3) ไมมใี ครอยากคบ “คนเจาทุกข” เปนเพื่อน ตางพากันสบประมาทเบือน
หนาหนี ทานคุนเคยกับความเจ็บปวดทั้งทางกายและจิตใจ
“ถูกเจ็บเปนบาดแผล” (ขอ 4,5) ทานไดรับการโบยตี จนเปนบาดแผน ถูกตบและถูกทุบตีจนฟก
ซ้ํา
“เหมือนดังแกะที่นําไปฆา” (ขอ 6-8) ทานเปนดุจแกะไรเดียงสา ที่สะอาดหมดจดบริสุทธิ์ ไมมี
ดางพรอม แตประการใดแตทานถูกกดขี่ ถูก “ทรมาน” ถูก “เสือกไส” ถูก “ฉุดครา” และในทีส่ ุด ถูก
“ฆา” อยางไรมนุษยธรรม
“จัดอุโมงคไวรวมกับคนอธรรม (ขอ 9) ทานเปนผูที่บริสุทธิ์ทุกประการ แตมีศัตรูคอยปองราย
ทาน ตั้งแตทานเกิดจนทานตาย พวกเขาไมอยากใหทานถูกฝงไวในที่แหงเดียวกับคนดี แตจัดอุโมงคไว
รวมกับคนชัว่ มีใครกี่คนในโลกนี้ที่ถูกปองราย ที่รับความทุกขทรมาน และรับการสบประมาทเทากับ
“คนเจาทุกข”
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หากความทุกขที่ “คนเจาทุกข” ไดรับ เปนความทุกขที่เนื่องจากความประมาทและความลวง
ละเมิดของทานเอง ก็ไมมีอะไรนาเอยถึงหรือนาชมเชย แตทานยะซาบากลาววา ทานไดรับความทุกขทุก
อยาง เพื่อเราทั้งหลาย (ขอ 4) “เพราะการลวงละเมิดของพวกเรา...เพราะความอสัตยอธรรมของพวกเรา
...เพื่อใหเกิดความสุขแกพวกเรา” และ “เพื่อพวกเราจะไดหายโรคภัยไขเจ็บ” (ขอ 5)
2. การรับโทษของคนเจาทุกข (ขอ 7)” แตขณะเมือ่ กําลังถูกทรมานเขาก็หาไดปริปากไม”
ปฏิกิริยาของคนทั่วไป เมื่อไดรับความทุกขลําบาก มักจะโอดครวญ บนบางคนถึงกับแชงสาปตอวา บาง
คนเมื่อเสียสละเพียงเล็กนอย เขาก็รูสึกภูมใิ จอวดตัว อยากจะใหคนทั้งโลกรูเห็นความดีแมเพียงเล็กนอย
ที่เขากระทํา แตคนเจาทุกขไมปริปากกลาววาอะไรเลย ทานไมบนเพราะความยุตธิ รรม ที่ทานไดรับ
ทานไมกลาวถึงความที่ทานไดกระทํา
3. ผลแหงการรับทุกขของ “คนเจาทุกข” (ขอ 10-12) จากคําบรรยายตาง ๆ เกี่ยวกับคนเจาทุกข
ที่ผานมา เชื่อวา ทานควรทราบไดทันทีวา “คนเจาทุกข นี้ คือผูใด องคพระเยซูคริสต ทรงไดรับความ
ทุกขทรมานทุกอยาง
ซึ่งพระองคไมสมควรจะไดรับแตเพราะความผิดบาปของพวกเราทั้งหลาย
พระองคจึงทรงรับสภาพเปน “คนเจาทุกข” และทรงยอมถูกตรึง จนสิ้นพระชนมบนไมกางเขน เหมือน
แกะที่ถกู นําไปฆา พระองคทรงทราบวา ที่พระองคทรงยอมรับทุกขเชนนี้ เนื่องจากเพื่อการรอดพนบาป
ของชาวโลก ยังเพื่อเปนที่พอพระทัยของพระบิดาในสวรรคดวย
ทานเคยไดรับทุกขเพื่ออะไร เพื่อใครบาง ทานอาจเคยไดรับทุกข เพราะความผิดบาปของทาน
เอง บทเรียนตาง ๆ ที่ทานเคยเรียนมาจากชีวิตของคนอื่น หรือของทานเอง หรือของชนชาติอิสราเอลคง
เตือนใหทา นระมัดระวังตัว ในการประพฤติของทานมากยิ่งขึ้น เพื่อทานจะไมตองเก็บเกี่ยวผลของเมล็ด
พืชที่ทานหวาน และเพื่อไดตกอยูในพระพิโรธของพระเจา ทานควรหลีกเลี่ยงความทุกขชนิดนี้โดยการ
หลีกเลี่ยงจากสิ่งชั่วรายทุกชนิด
ทานอาจเคยรับทุกข เพราะความชั่วรายของผูอื่น อยางไรความยุติธรรม แตหากทานยืนมัน่ อยู
ในความจริง รักษาความยุติธรรมไวเสมอ พระเจาแหงความยุติธรรมก็จะตอบสนองทาน
ทานอาจเคยรับทุกข เพื่อความเจริญกาวหนาของตัวเอง เพื่ออนาคตของคนอื่นนั่นเปนความ
ทุกขอยางหนึ่ง ซึ่งทานควรรับดวยความยินดี
แตทานเคยรับ ความทุกขประการใดเพื่อพระนามของพระเยซูคริสต และเพื่อความรอดพนบาป
ของผูที่ยังไมรูจักพระองคไหม อัครสาวกเปโตรกลาววา “แตวาทานทัง้ หลายจงมีใจยินดีในการซึ่งทาน
ไดมีสวนในความทุกขลําบากของพระคริสต เพื่อวาเมื่อสวาราศีของพระองคจะปรากฏ ทานทั้งหลาย จะ
ไดโสมนัสยินดีเปนอันมากดวย” (1 เปโตร 4:13)
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7

บทเรียนที่ 8 พระสัญญาของพระเจา

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 54-57
มหาเศรษฐี ใจบุญคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ประกาศทางหนังสือพิมพวา จะนําเงินสวนตัวกอน
หนึ่งจํานวนเงินประมาณ 100 ลานบาท แจกใหคนที่ขัดสน ซึ่งมาหาเขา พรอมดวยเหตุผลที่ควรแกการ
รับความชวยเหลือ ทานคงเดาไดวา หลังจากหนังสือพิมพฉบับนั้น ออกวางตลาดไมกี่นาที เหตุการณ
อะไรจะเกิดขึน้
บางทานอาจคิดเลยเถิดไปวา ถามีมหาเศรษฐีใจบุญเชนนี้สักคนหนึง่ ในประเทศไทยก็คงจะดี
แทจริงมีมหาเศรษฐีเชนนีใ้ นประเทศไทย ทานเปนมหาเศรษฐีแหงมหาเศรษฐีทั้งหลายของโลก ซึง่
สัญญาจะใหสงิ่ ของทุกอยาง แกทุกคนที่มาหาทานมหาเศรษฐีผูนี้ คือพระบิดาเจาของเรา

ก. สิ่งที่พระองคทรงสัญญาจะประทานให
1. แกชนชาติอิสราเอล (บทที่ 54) พระเจาทรงสัญญาตอชนชาติอิสราเอลซึ่งกําลังเปนเชลยศึก
ของประเทศบาบิโลนวาจะประทานบุตรใหเปนจํานวนมาก (ขอ 1-2) พระเจาทรงสัญญากับ อับราฮาม
บรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอลวา
พงษพันธของพวกเขาจะมีมากดังเมล็ดทรายที่ชายหาดและดัง
ดวงดาวบนทองฟา แตเนื่องจากความบาปของอิสราเอล ชาวอิสราเอลไดลมตายไปเปนจํานวนมาก แต
พระเจาทรงย้ําอีกครั้งวาจะทรงประทานบุตรหลานใหมากจนพวกเขาตองขยับขยายทีอ่ ยูอาศัยออกไป
อยางกวางขวาง
พระเจาทรงสัญญาจะประทานแผนดินให (ขอ 3-6) จะชวยใหพวกเขาขยับขยายอาณาเขตของ
ประเทศ ใหกวางขวางมากยิง่ ขึ้น เพื่อชาวอิสราเอลจะมีที่อยูอาศัย และที่ทํามาหากินอยางเพียงพอ จึงไม
เปนสิ่งที่นาแปลกใจเลย ที่อสิ ราเอลในปจจุบันเอาชนะในการสงครามไดอยางงายดา
ทรงสัญญา จะรวบรวมชาวอิสราเอลใหกลับมาสูประเทศของตน (ขอ 7,8) เพราะพระพิโรธของ
พระเจา เนื่องจากชนชาติอสิ ราเอลดื้อดึงฝาฝนคําสั่ง ของพระเจา ชนชาติอิสราเอล จึงตองกระจัด
กระจายไปทัว่ โลก ตกไปเปนทาส เปนเชลยของชาติอื่น แตพระเจาตรัสวา พระองคทรงเบือนพระพักตร
จากอิสราเอลเพียงชั่วขณะหนึ่งเทานั้น เมือ่ ชนชาติของพระองค ไดรับโทษตามสมควรแลวพระองคจะ
ทรงเมตตาอีก
ทรงสัญญาจะโปรดปราน ชนชาติอิสราเอลตลอดไป (ขอ 9,10) ไมวาไพรพลของพระองค จะ
ตกอยูในลักษณะใดพระองคทรงโปรดปรานเสมอ ยังทรงถือวาชนชาติอิสราเอล เปนชนชาติที่พระองค
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ทรงเลือกสรร “เพราะวาพระเจามิไดทรงกลับพระทัย ในการที่พระองคทรงประทานพรและเลือกสรร
ไว” (โรม 11:29)
ทรงสัญญา จะประทานความสงบสุขแกชนชาติอิสราเอล (ขอ 11-17) พระเจาตรัสวา “เจาจะตั้ง
มั่นคงอยูดว ยความชอบธรรม การกดขี่ขมเหงจะอยูหางไกลจากเจาและไมมีเหตุการณอะไร ที่เจาจะตอง
กลัว และความพินาศจะอยูห างไกลจากเจา”
พระเจาทรงสัญญาจะประทานพระพรเหลานี้ แกชนชาติอิสราเอลซึ่งเปนพลไพรที่พระองคทรง
เลือกสรร เราเชื่อวาในฐานะที่เราเปนคริสเตียน ก็เปนพลไพรที่พระองคทรเลือกสรร ทางฝายวิญญาณ
จิตก็จะไดรับพระพรเหลานีจ้ ากพระเจาดวย
2. แกคนที่กระหาย (บทที่ 55) ผูที่กระหายในที่นี้ อาจหมายถึงชนชาติอิสราเอล ซึ่งกระหาย
อิสระภาพ ความสุขความยินดี และการกลับคืนสูประเทศของตน และอาจหมายถึงทุกคน ที่มีความหิว
กระหายในดานตาง ๆ ที่ไมเหมือนกันอิสยาหบทนี้ กลาวถึงผูที่กระหายอยางนอยสี่ประเภทคือ
1. ผูที่กระหายทางจิตใจ (ขอ 1) หมายถึงผูที่แสวงหาสิ่งตาง ๆ ในโลกที่จะทําใหเขาพอใจ อิ่มใจ
บางคนคิดวา สิ่งนั้นคือ เงินทอง ตําแหนง ชื่อเสียง ความรู ฯลฯ แตเมื่อไดสิ่งเหลานี้แลว ก็พบวาจิตใจ
ของเขายังคงกระหายและวางเปลาอยู มนุษยสวนมากทัว่ โลก กําลังหิวกระหายทางจิตใจพระเจาสัญญา
จะประทานความอิ่มใจใหแกเขา
2. ผูที่กระหายเกียรติและชื่อเสียง (ขอ 5) “ดวยวาพระองคไดประทานเกียรติยศใหแกเจา” ยังไม
มีใครอีกที่มีเกียรติยศเทากับไดเปน “อัครทูตของพระองค” ไดเปนผูรบั ใชของ “เจาแหงเจานายทั้งปวง”
ไดเปนบุตรของพระเจาผูใหญยิ่งสูงสุดและในวันหนึ่งขางหนา พระเจาผูใหญยิ่งสูงสุดและในวันหนึ่ง
ขางหนา พระเจาทรงสัญญาวาเราจะไดเปนกษัตริยครอบครอง รวมกับพระคริสต
3. ผูที่กระหาย การรอดพนบาป (ขอ 6,7) พระเจาทรงเชือ้ เชิญคนที่ไมรูสึกวาตนเปนคนผิด คน
บาป ตกเปนทาสของความชั่ว มาหาพระองค “เพราะพระองคจะทรงใหอภัยแกเขา ที่เขาทําบาปทั้งปวง”
4. ผูที่กระหายความสุข ความยินดี (ขอ 12) พระองคตรัสวา “เจาจะออกไปดวยความชื่นบาน
และถูกนําไปในสภาพแหงความสงบสุข” ทานมีความกระหายอะไรพระองคตรัสเชิญวา “โอ ใคร ๆ ที่
กระหายจงมา” พระองคทรงสัญญาจะแกความกระหายของทาน
3. คนตางชาติ (บทที่ 56) ในพระคริสตธรรมคัมภีร เมื่อกลาวถึงคนตางชาติ หมายถึงคนทุก
ชาติ ที่ไมใชชาวอิสราเอล ในบทนนีพ้ ระเจาทรงมีสัญญาสําหรับชนตางชาติมากมายไดกลาวถึงอยาง
นอยสามประการ คือ
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1. จงประทานความบริสุทธิ์ใหแกเขา (ขอ 7) ชาวยิวถือวา คนตางชาติลวนแตมีมลทิน พวกเขา
ไมยอมอนุญาตใหคนตางชาติเขาไปในพระวิหาร และไมยอมคบคาสมาคมกับคนตางชาติ แตพระเจา
ทรงสัญญาจะทําใหเขาบริสทุ ธิ์
2. ทรงประทานสันติสขุ ให (ขอ 7) “และจะทําใหเขาชื่นบาน ในพลับพลาอธิษฐานของเรา” ไม
มีความสุขใดในโลกที่เทาเทียมกับความสุข ซึ่งไดรับจากพระเจาขณะที่เขาเฝาพระองค และสนิทสนม
กับพระองค
3. ทรงฟงคําอธิษฐาน “เพราะวาพลับพลาของเรา จะถูกเรียกวา เปนพลับพลาสําหรับอธิษฐาน
ของประชาชนทั้งหมด”
“คนตางชาติ” ที่พระเจาทรงสัญญาจะประทานของสิ่งนี้ให หมายถึง “คนตางชาติ” ที่เปนคริส
เตียน
4. คนที่หลงหายไปจากพระเจา (บทที่ 57) ในตอนตนของพระธรรมอิสยาห บทที่ 57 ได
กลาวถึงสภาพของคนที่ละทิ้งพระเจา หลงระเริดกับคนชัว่ รายสารพัด จนไดรับความเจ็บปวด ชอกช้าํ ทั้ง
กายและใจ พระเจาทรงสัญญาวา ทรงยินดีอภัยโทษใหแกเขา จะไมโกรธเคืองเจาตอไป แตจะทรงรักษา
เขาใหหายจากความบอบซ้ํา และความโศกเศรา จะนําเขาและประเลาประโลมเขา หากเขายินดีถอ มใจ
ลงกลับคืนมาสูพระองค

ข. การทรงปฏิบัติตอ คําสัญญา
1. ทรงรักษาคํามั่นสัญญาเสมอ คนที่รักษาคํามั่นสัญญาไดดีที่สุด บางครั้งอาจพลาดพลั้งไม
รักษาคําสัญญาทุกประการแตพระเจา จะรักษาพระสัญญาของพระองค พระองคตรัสวา พระองคจะทรง
รักษาพระสัญญาของพระองค ที่มีตอเราเหมือนดังที่พระองคทรงรักษาพระสัญญา ที่มีตอโนฮา และ
ตรัสดวยวาพระองคจะรักษาพระสัญญาอยางมั่นคงแข็งแรง ยิ่งกวารากฐานอันมั่นคงของภูเขาเสียอีก (ดู
54:9,10)
2. จะทรงทําตามพระสัญญาทุกประการ พระองคตรัสวา “ถอยคําที่ออกไปจากปากของเรา จะ
ไมไดกลับมายังเราโดยไรผล” (ดู 55:10,11)
บางคนอาจสงสัยวา พระเจาจะทรงรักษาคําสัญญา และทําตามที่สัญญาไวทุกประการได
อยางไร พระเจามิไดทรงตอบวาพระองค จะทรงทําอยางไร แตตรัสวา “เพราะความคิดของเรา ไม
เหมือนความคิดของเจา และทางของเราไมเหมือนทางของเจา เพราะทองฟาสูงกวาแผนดินโลกฉันใด
ทางของเราก็สูงกวาเจาและความคิดของเรา ก็สูงกวาความคิดของเจาฉันนั้น” (55:8,9) พระเจาทรง
กระทําในสิ่งที่เราคิดไมถึง และสิ่งที่เกินความสามารถของมนุษย
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ค. ผูที่ไดรับตามพระสัญญา
เมื่อพระเจาทรงมีของทุกอยาง ที่จะประทานใหแกเรา และพระองคทรงรักษาคํามั่นสัญญาเชนนี้
ทําไมเราจึงไมไดของทุกอยางที่ตองการ ทั้งนี้ เพราะพระองคทรงมีเงื่อนไขบางประการ สําหรับผูที่
ตองการไดรับสิ่งตาง ๆ ตามพระสัญญา คือ
1. ทรงสัญญาใหแกผูที่ “เงี่ยหูฟง” (55:3) หลายคนไมไดรับพระพรเพราะเขาไมทราบวา พระ
เจาทรงสัญญาจะใหพระพรอะไรบาง คริสเตียนทุกคนจึงตองฟง ศึกษาพระพรตาง ๆ ของพระเจา
2. ทรงสัญญาจะใหแก ผูที่มารับดวยความเชื่อ (55:1) พระองคตรัสวา “จงมา...ซื้อธัญญาหาร
โดยไมตองออกเงิน” พระองคทรงเตรียมทุกอยางไวแลวเพียงแตทานมาและรับดวยความเชื่อเทานั้น
3. ทรงสัญญาจะใหแก ผูที่รักษาพระบัญญัติของพระองค และผูที่ทรงกระทําสิ่งที่ถูกตองตาม
พระทัยของพระองค (56:1,2)
4. ทรงสัญญาจะใหแกผูที่มีใจถอม (57:14)
พระเจาทรงมีพระพร อยางบริบูรณทุกอยาง แตทานไดรับพระพรของพระองคมากเทาใด?
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8

บทเรียนที่ 9 การนมัสการที่พระเจาทรงพอพระทัย

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 58:59
คริสเตียนที่นมัสการพระเจาในโบสถเล็ก ๆ รวมกับคริสเตียนจํานวนเพียงเล็กนอย อาจคิดวา
หากเขานมัสการในโบสถใหญ ประกอบดวยเครื่องประดับอันสวยงาม มีพิธีที่นาเลื่อมใส คงทําใหเขา
ไดรับพระพรจากพระเจามากขึ้น แตคริสเตียนที่อยูใ นคริสตจักรใหญ จํานวนไมนอยบนวา เขาไมไดรับ
พระพรจากการนมัสการพระเจาที่โบสถเทาที่ควร ปญหาจึงเกิดขึ้นวา การนมัสการแบบไหนนําพรมา
สูคริสเตียน และเปนที่พอพระทัยพระเจามากที่สุด

ก. ความสําคัญ ของการนมัสการพระเจา (58:1-3,13-14)
วันสําคัญที่สุดวันหนึ่ง ซึ่งพระเจาทรงสั่งใหชาวอิสราเอล ถือรักษาอยางเครงครัด คือ วันสะบา
โต เหตุที่พระเจาทรงตั้งวันสะบาโต ไวแกชนชาติอิสราเอล มีเหตุผลอยางนอย สองประการ ประการ
แรก พระองคทรงตองการใหพลไพรของพระองคพกั ผอนวันหนึ่งในทุกเจ็ดวัน เพื่อพลไพรของ
พระองคจะมีสุขภาพที่ดี ประการที่สอง ทรงตองการใหพวกเขามีโอกาศมานมัสการพระองครวมกัน ใน
พระวิหารของพระเจา เปนที่ถวายเกียรติยศแกพระองค พระเจาทรงสัญญาจะประทานพระพรพิเศษแก
ชนชาติอิสราเอลที่ถือวันสะบาโตอยางถูกตอง พระองคตรัสสัญญาวา หากพวกเขาไมลวงละเมิด วันสะ
บาโตแลว “เมื่อนั้นเจาจะไดประสบความพึงพอใจในพระเยโฮวา และเราจะใหเจาขี่ครอมอยูบนที่สูง
ทั้งหลายแหงแผนดินโลก และจะใหเจาอิ่มหนํา ดวยมรดกของยาโคบบิดาของเจา” (58:14)
ชนชาติอิสราเอล คงทราบถึงความสําคัญและพระพร ซึ่งเขาอาจไดรับจากการนมัสการพระเจา
ในวันสะบาโต ฉะนั้นแมจะอยูในดินแดนของชาวตางประเทศพวกเขาก็พยายามนมัสการพระเจา ถือวัน
สะบาโตดวยการอดอาหาร และอธิษฐานออนวอนตอพระเจา ดังที่บรรพบุรุษเคยกระทํามากอน
พระคริสตธรรมใหม มิไดบอกใหคริสเตียน โดยเฉพาะอยางยิ่งคริสเตียนที่ไมใชชาวอิสราเอล
ถือวันสะบาโต ดังจะเห็นไดวา พวกสาวกในคริสตจักรสมัยแรกเริ่ม ไดเปลี่ยนจากการถือวันสะบาโตไป
นมัสการพระเจาในวันอาทิตย ที่เรานมัสการพระองคในวันอาทิตย จึงเปนการปฏิบัติตามตัวอยางใน
พระคริสตธรรมใหม เราจึงเชื่อและมั่นใจวา พระเจาจะประทานพระพรแกคริสเตียนทุกคน ที่นมัสการ
พระองคในวันอาทิตย เชนเดียวกับทีพ่ ระองคทรงประทานพระพรแกชาวอิสราเอล ที่ถือวันสะบาโต
นอกจากนั้น พระคัมภีรยังเตือนคริสเตียนวา อยาละเวนการประชุมนมัสการ (ดู ฮิบรู 10:25) คริสเตียน
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ทุกคนจึงควรถือวา การะประชุมนมัสการพระเจารวมกันในวันอาทิตย เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดซึ่งเขาจะขาด
เสียมิได

ข. การนมัสการที่ไรความหมาย (58:3-22,59:1-8)
แมชาวอิสราเอลจะอยูในฐานะ เปนเชลยศึกของชาวบาบิโลน แตพวกเขายังมีสิ่งหนึ่งที่สามารถ
อวดชาวบาบิโลนได คือ พวกเขากราบไหวนมัสการ สวนพระของชาวบาบิโลน เปนเพียงรูปเคารพซึ่ง
แกะดวยไม หรือสลักดวยหิน มิไดเปนพระที่เที่ยงแท แตขณะที่ชาวอิสราเอลนมัสการพระเจา ตามพิธี
ของบรรพบุรุษนั้น พวกเขารูสึกวา พระเจามิไดอวยพระพรแกพวกเขาตามที่ควรเลย เมื่อพวกเขา
อธิษฐานทูลขอตอพระเจา พระเจาก็ไมทรงฟงพวกเขา ไมทรงตอบคําอธิษฐานดังที่พวกเขาทูลขอ ชาว
อิสราเอลรูสึกทอแทใจ เปนอยางยิ่ง จึงตอพระเจาดวยความไมพอใจวา “เราถือศลีอดอาหาร ทําไมนะ
พระองคมองไมเห็น เมื่อเราถอมใจลงทําไมพระองคไมเอาใจใส”
คริสเตียนบางคนอาจมีคําถามในทํานองเดียวกัน ถามพระเจา เขารูสึกไมพอใจที่พระเจาไมทรง
โปรดปรานเขา ทั้ง ๆ ที่เขาพยายามไปโบสถ ทุกอาทิตย ถวายทรัพยใหคริสตจักรเปนประจํา บางครั้งยัง
อดอาหาร อธิษฐาน แตใหเราดูตอไปวาพระเจาทรงตอบพวกเขาอยางไร
ประการแรก พระเจาตรัสวา พวกเขานมัสการอยางไมครบถวนบริบูรณ “ก็วันถือศีลอดอาหาร
ของเจา เจาก็ทํางานของเจา และขมักเขมนอยูกับธุระของเจานี”่ (ขอ 3) วันถือศีลอดอาหาร หรือวันสะ
บาโตนอกจากเปนวันที่ชาวอิสราเอลตองถือเปนวันบริสทุ ธิ์ ตั้งไวเปนวันนมัสการพระเจาแลว พวกเขา
ยังตองหยุดพักจากงานทุกอยาง แตชาวอิสราเอลมิไดปฏิบัติตามอยางครบถวนทุกประการ การเชือ่ ฟง
พระเจาเพียงครึ่ง ๆ กลาง ๆ เทานั้น ไมนับวาเปนการเชื่อพระเจา
วันอาทิตยเปนวันที่ คริสเตียนควรตั้งไวเปนวันนมัสการพระเจา และพักผอนแตคริสเตียน
จํานวนไมนอย รูสึกเสียดายที่หยุดพักในวันนั้น บางคนพาธุระกิจของเขามานมัสการพระเจาที่โบสถ เขา
รองเพลงอธิษฐาน อานพระคัมภีร ฟงเทศนเหมือนคนอื่นทุกอยาง แตเมื่อเลิกประชุมแลว ถามเขาวา เขา
รองเพลงอะไรบางอานพระคัมภีรตอนไหน นักเทศน เทศนเรื่องอะไร เขาตอบไมถูก เพราะเขานมัสการ
พระเจาดวยกายเทานั้น แตใจของเขาวุนวายอยูกับธุระกิจ การงาน และเรื่องสารพัดอยาง เขาไดชื่อวา มา
นมัสการพระเจา แตการนมัสการของเขาไมครบถวนบริบูรณ การนมัสการพระเจาที่ครบถวนตอง
ประกอบดวยกายและใจ การนมัสการแตภายนอกแตเพียงอยางเดียว จะไมนําพระพรประการใดมาสูเขา
ได
ประการที่สอง พวกเขานมัสการดวยการอวดตัว มีการชิงดีชิงเดนกัน พระเจาตรัสวา “แตดูเถอะ
เจาถือศีลอดอาหารเลยเกิดทะเลาะวิวาทกัน และทุบตีกนั ดวยกําปน อันเปนธรรม” (ขอ 4) คริสตจักรที่
นมัสการพระเจาแตเปลือกนอก แตภายในยังเต็มไปดวยการอวดตัวชิงดีชิงเดนทะเลาะวิวาทกัน ก็อยาพึง
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หวังวาจะไดรบั พระพรจากพระเจา พระเจาทรงพอพระทัยการนมัสการ ที่ประกอบดวยความเสงี่ยมเจียม
ตัว และความยําเกรงพระองค
ประการที่สาม พวกเขานมัสการพระเจา พรอมดวยความชั่ว พระเจาตรัสวา “เพราะมือของเจา
เปรอะโลหิต และนิว้ มือของเจาเปอนความอสัตยอธรรม ริมฝปากของเจาไดพดู มุสา และลิ้นของเจาพูด
ไมจริง” (59:3) พวกเขามิไดแสดงความรัก ความเมมตา แกผูที่อดอยาก เมื่อพวกเขาหมกมุนอยูใ นความ
ชั่ว เชนนั้นการนมัสการของพวกเขา จึงไมเปนที่พอพระทัยของพระเจา พระเจาไมทรงฟงเขาขณะที่
พวกเขาทูลขอตอพระองค พวกเขาตอวาพระเจา ที่ไมทรงตอบคําอธิษฐาน แตพระเจาตรัสตอบวา “นี่
แนะ พระหัตถของพระเยโฮวา ไมสั้นเกินที่จะชวยใหรอดไดและพระกรรณของพระองค ไมตึงเกินที่จะ
ไดยนิ แตความอสัตธรรมของเจาตางหากที่เปนเครื่องกีดกั้น ระหวางเจากับพระเจาของเจา และความผิด
ทั้งหลายของเจาไดบังพระพักตร ไวจากเจาพระองคจึงยินเจาไมได” (59:1,2)

ค. การนมัสการที่พระเจาทรงพอพระทัย (59:9-21)
พระเจาทรงตองการใหเรา เปนคริสเตียนเฉพาะวันอาทิตย หรือในเวลาที่เราประชุมนมัสการ
พระเจาเทานั้นหรือ การประพฤติในชีวติ ประจําวันของเรา มีสวนเกี่ยวของกับการนมัสการพระเจา
สาเหตุสําคัญที่สุด ที่พระเจาไมยอมรับการนมัสการของชาวอิสราเอล มิใชเพราะพวกเขาประกอบพิธีไม
ถูกตอง หรือนมัสการในที่ไมสวยงาม แตเปนเพราะชีวิตประจําวันของเขาไมไดตั้งอยูใ นความชอบ
ธรรม การนมัสการ การอดอาหาร การถือวันสะบาโตจึงกลายเปนสิ่งไรความหมาย และเปนที่จงเกลียด
จงชังของพระเจา
อิสยาหทราบถึง อุปสรรคแหงการนมัสการเหลานี้ จึงไดสารภาพความผิดบาปของชนชาติ
อิสราเอลตอพระเจา จงสังเกตดูตั้งแต ขอ 9-15 อิสยาหใชคําวาเราในการสารภาพบาปเปนการยอมรับวา
ทานเองเปนคนหนึ่งที่มีความบกพรอง ทางฝายวิญญาณ แมจะเปนถึงศาสดาพยากรณทานก็ยอมรับ
สารภาพรวมกับชาวอิสราเอลดวยใจจริงและดวยใจถอม โปรดสังเกตดูความเฉพาะเจาะจง ในคํา
สารภาพของทาน ทานเอยถึงความผิดบาป แตละอยางตอพระเจา (ดู ขอ 13) ทานพรรณนาถึงความหิว
กระหายที่อยากพบความสวาง ความหวัง ความยุติธรรม และความรอด เปนคําอธิษฐานที่รอนรนและ
ออกจากใจจริง
พระเจาทรงตอบคําอธิษฐาน ของอิสยาห ทรงรับการนมัสการของทาน เมื่อทรงเห็นวา ไมมี
มนุษยใดอาจชวยพลไพรของพระองคได “แขนของพระองคเองจึงตองเหยียดออกชวย และอนุภาพของ
พระองคเอง จึงตองออกประคับประคองไว” (59:16) พระเจาทรงใหความมั่นใจ แกชาวอิสราเอลอีกครั้ง
หนึ่งวา จะไถพวกเขาออกจากเงื้อมมือของศัตรู และจะลบลางการลวงละเมิดทุกอยางเสีย (อาน 59:16-
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21) และการนมัสการ ซึ่งพระเจาทรงพอพระทัยจะนําผลใหความชอบธรรม ความมั่นใจและความสุข
ยินดีมาสูพลไพรของพระเจา
การนมัสการพระเจาของทาน เปนสวนตัวและรวมกับพีน่ อ งในพระคริสตเปนอยางไรบาง ทาน
พึงพอใจตอสภาพการนมัสการที่เปนอยูใ นปจจุบันไหม.
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9

บทเรียนที่ 10 อนาคตอันรุง โรจน

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 60-63:6
ชายคนหนึ่งไปเยี่ยมเยียนเพือ่ นของเขาซึ่งเปนชาวสวนยาง เขาสังเกตเห็นวาผิวของเพือ่ นดําคล้ํา
จนแทบจําไมได ไมตองถามก็ทราบไดวา เพื่อนของเขากรากกรําทํางานหนักกลางแดดเพียงใด ชายคน
นั้นถามเพื่อนวา คุณทนกรําแดดทํางานอยางนี้ไดอยางไร” เพื่อนของเขายิ้มอยางราเริงจูงมือเขาไปยัง
หนาตางดานหนึ่ง ชี้ไปยังตนยางจํานวนหลายสิบไรเบื้องหนา แลวกลาววา “อีกสามปแรงงานที่ผมทุมเท
ก็จะออกผลเหมือนยางเหลานั้น”
ความหวังจะมีอนาคตสดใส ทําใหนักเรียนพยายามเรียน ทําใหบิดามารดาอดทนทํางานหนัก
เพื่อสงเสียบุตร พระธรรมอิสยาหตั้งแตบทที่ 60 จนถึงบทสุดทายเปนพระธรรมที่กลาวถึงความหวังและ
อนาคตอันรุงโรจนของอิสราเอล เปนการหนุนใจชาวอิสราเอล ซึ่งกําลังทอใจไรความสุขในดินแดน
ของคนตางดาว ใหมกี ําลังใจที่จะอดทนตอไป จนถึงวันแหงความรุง โรจนซึ่งพระเจาทรงสัญญา จะ
ประทานใหแกเขาขอพระธรรมทั้งหมด ที่เราจะศึกษาตอไปนี้แมจะเปนพระสัญญาของพระเจา สําหรับ
ชาวอิสราเอลโดยตรง และจะตองเกิดขึ้นแลวทุกประการ แตเราก็สามารถรับบทเรียนอันล้ําคาจากพระ
สัญญาเหลานี้ เปนการหนุนใจใหเราดําเนินชีวิตดวยความหวัง ความยินดี

ก. พระสัญญา ของพระเจาสําเร็จ (60:61-11)
อิสยาหไดบอกใหทราบถึงสภาพของชนชาติอิสราเอล เมื่อพระสัญญาของพระเจาสําเร็จ
1. ความมั่งคัง่ สมบูรณ (60:1-9) ตั้งแตขอแรกของพระธรรมอิสยาห บทที่ 60 เราเห็นสภาพใหม
ของชนชาติอิสราเอลพระเจามิไดตรัสใหพวกเขา คร่ําครวญรองไห หรือสารภาพผิด หรือสวมเสื้อผาเนื้อ
หยาบตอไป แตบอกใหพวกเขา “ลุกขึ้น” และ “สองแสง” เพราะการเฆีย่ นตีลงโทษของชาวอิสราเอลได
ผานพนไปแลวพวกเขาไมอยูในฐานะทีจ่ ะเปนเชลยศึกอันต่ําตอยปราศจากสงาราศีตอไป แตจะเปน
“แสงสวาง” ซึ่งจะสองใหแกนา ๆ ชาติ
เมื่อเรารอดพน จากความผิดบาปพระเจาก็ทรงใหเรา สองแสงสวางออกไป เพื่อชาวโลกจะได
พระคุณ และความรักของพระเจา จากชีวิตของเรา และจะไดสรรเสริญพระบิดาในสวรรค (มัทธิว 51:6)
ในวันนั้น ชาวอิสราเอลทุกคนจะกลับคืนไปสูประเทศของตน อิสราเอลจะเปนประเทศที่มั่งคั่งร่ํารวย จะ
เปนศูนยการคาทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ และเปนศูนยกลางแหงศาสนา คนทั่วโลกจะเดินทาง
มายังกรุงเยรูซาเล็ม พรอมดวยเครื่องสักการบูชามาถวายแกพระคริสตเจา
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เรื่องราวทั้งหมดที่กลาวมานี้ จะเปนสภาพของประเทศอิสราเอล ในวันทีพ่ ระเยซูคริสตเสด็จ
กลับมาครั้งที่สอง
2. การปฏิสงั ขรณ กรุงเยรูซาเล็ม (10-22) พระเจาจะทรงใชประเทศที่เคยนําความทุกขมาสู
อิสราเอล สรางกําแพงกรุงเยรูซาเล็มใหแกชาวอิสราเอล เรื่องนี้ไดเกิดขึน้ จริงในพระธรรมเอสรา 1:1-4
แตในอนาคต ชนตางชาติไมเพียงแตจะชวยสรางกรุงเยรูซาเล็ม พวกเขาจะตองปรนนิบัติรับใชชาว
อิสราเอลดวย หากประเทศใดขัดขืน ก็จะถูกทําลายใหพนิ าศประเทศทีเ่ คยดูหมิน่ ชนชาติอิสราเอล เวลา
นั้นจะตองกราบลงที่ฝาเทาของเขา ดวยใจถอม
ความทุกข ทุกอยางทีช่ าวอิสราเอลเคยไดรับจะหมดสิ้นไป เวลานั้นชาวอิสราเอลจะมีแต
ความสุขยินดี เนื่องจากความมั่งคั่งสมบูรณ และอํานาจของอิสราเอลเอง ทําใหชาวโลกรูวาพระเจาทรง
สถิตกับอิสราเอล เปนผูชวย ผูไถ และทรงฤทธิ์ใหญยิ่งของชาวอิสราเอล
ชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวง จนทําใหคนที่อยูรอบตัวเรา เห็นถึงฤทธิ์อํานาจ
ของพระเจา ดังที่คนทั่วโลกจะเห็น การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดแกกรุงเยรูซาเล็ม ขอ 17 กลาววาพระเจาจะ
ใหทองคําแกอสิ ราเอลแทนทองเหลือง จะนําเงินมาใหแทนเหล็ก ทองเหลืองแทนไม ฯลฯ ผูที่อยูใกลชิด
กับพระเจา จะพบความพึงพอใจในชีวิต เขารูสึกอิ่มเอิบใจและมีความสุขในสิ่งของเล็กนอย แมจะมี
กระทอมนอย ๆ เปนบาน ก็เปนดุจมีตกึ ใหญโตรโหฐาน จะมีทรัพยสมบัติเพียงเล็กนอยก็มีความยินดียิ่ง
กวาเศรษฐีเงินลาน นี่แหละคือชีวิตใหมที่พระเจาทรงประทานให
ในวาระแหงความรุงโรจนนนั้ จะไมมีสงคราม ไมมีการหักพังของสิ่งกอสรางมนุษยไมตอง
อาศัยแสงสวาง จากดวงอาทิตย หรือดวงจันทร เพราะพระเยซูคริสตเจาจะเปนแสงสวางอันไมรูจกั ดับ
3. พระราชกิจของพระคริสต (61:1-3) พระธรรมตอนนี้ไดสําเร็จแลวในพระธรรมกิตติคุณ (ดู
ลูกา 4:22) ทานอิสยาหกลาววา พระเจาทรงเจิดพระคริสตและสงไปชวยพลไพรของพระองค “เพื่อ
สมานจิตที่ฟกซ้ํา เพื่อประกาศความปนไทยใหเชลยฟง และปลดปลอยผูถูกจองจําลอง” ขณะนีพ้ ระเยซู
คริสตทรงกระทําหนาที่นี้อยู โดยผานทางวิญญาณบริสุทธิ์ ผูที่เชื่อในพระองคทุกคนจะไดรบั การ
ประเลาประโลมจากพระองค จะไดรับการปลดปลอย ใหเปนอิสระจากการเปนทาสของความผิดบาป
นาเสียดายเหลือเกินที่ชาวอิสราเอลไมยอมรับเอาพระคริสต ซึ่งพระเจาทรงสงมาโปรดพวกเขา
4. พระพรของผูซื่อสัตย (61:4-11) พระเจาทรงใหชาวอิสราเอลมองเห็นพระพร ซึง่ พวกเขาจะ
ไดรับเพิ่มเติมพระองคตรัสวา ชาวอิสราเอลจะปฏิสังขรณเมืองรางซึ่งถูกทําลาย ไปหลายชัว่ อายุแลว
ขึ้นมาใหม พระองคจะใหคนตางชาติเลี้ยงฝูงสัตว ไถนา ทําสวนองุน สวนชาวอิสราเอลจะมีตําแหนง
เปนปุโรหิตของพระเยโฮวา วงควานของเขาจะเปนที่รจู กั ของนา ๆ ชาติวา เปนผูทพี่ ระเยโฮวาทรงอวย
พระพร
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คําพยากรณเกีย่ วกับอิสราเอล นี้จะสําเร็จในอนาคต แตสาํ หรับคริสเตียนในปจจุบัน คําพยากรณ
นี้ไดเกิดขึ้นจริงแลวเปนบางสวน ขณะนีพ้ ระเจาทรงตั้งใหคริสเตียนทุกคน เปนปุโรหิตอันบริสุทธิ์มี
สิทธิ์ที่จะเขาเฝาพระเจาอยางเสรี เพื่อถวายเครื่องสักการบูชาโดยการอธิษฐานละอธิษฐานออนวอนเผื่อ
คนอื่น เราไมตอ งรอรับตําแหนงนี้ในอนาคต พระเจาทรงตองการใหเราทําหนาที่ปุโรหิตเดีย๋ วนี้

ข. พระราชกิจ ของพระคริสตสําเร็จ (62:1-63:6)
พระธรรมอิสยาหบทที่ 62 และ 63 กลาวถึงพระราชกิจสองประการของอิสยาหบทที่ 62
กลาวถึงพระราชกิจสองประการของอิสยาหบทที่ 62 กลาวถึงการไถกรุงเยรูซาเล็มประกอบดวย การไถ
ชาวอิสราเอลออกจากการเปนเชลยและการปฏิสังขรณ กรุงเยรูซาเล็ม บทที่ 63 กลาวถึงการพิพากษา
ลงโทษของพระคริสต สวนหนึ่งของคําพยากรณในบทที่ 62 ไดสําเร็จแลว เมื่อชาวอิสราเอล ไดกลับจาก
การเปนเชลยในกรุงบาบิโลน และไดสรางกําแพง กรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม แตคําพยากรณอีกหลายอยางยัง
ไมสําเร็จ สิ่งเหลานั้นจะเกิดขึ้นครบถวนทุกประการ ในวันทีพ่ ระเยซูคริสตเสด็จมา พระเจาทรงย้ําวา
“เพราะเห็นแกกรุงซีโอน เราก็จะไมนิ่งเสีย” พระองคจะไมทรงนิ่งนอนใจจนกวาพระองคจะทําใหพระ
สัญญาสําเร็จ ครบถวนทุกประการพระเจาตรัสวา จะทรงเปลี่ยนชื่ออันไมเปนศิริมงคลของพวกเขาใหม
แทนที่คนทั้งหลายจะเรียกกรุงเยรูซาเล็มวา “เมืองราง” เขาจะเรียกนามใหญวา “เมืองสมรส” พระเจาจะ
ไมทรงทอดทิ้งพวกเขาอีกตอไป แตจะมาหาพวกเขา ดุจเจาบาวมาหาเจาสาวพวกเขาจะมีความชืน่ ชม
ยินดี ในพระเจาตลอดไป ในตอนทายของบทที่ 62 พระเจาตรัสย้ําอีกวา “นี่แนะ ความรอดของเจามาถึง
แลว นีแ่ นะพระองคทรงนําเอารางวัลมาดวย และบําเหน็จของพระองคก็อยูตอพระพักตรพระองค”
พระองคก็ทรงบอกใหคริสเตียนทุกคนมีความอดทนเสมอพระองคทรงสัญญาจะประทานบําเหน็จ
รางวัลใหแกทกุ คนที่อดทนและสัตยซื่อ ตราบเทาวันตาย
อิสยาห 63:1-6 กลาวถึงพระราชกิจอีกอยางหนึ่งของพระคริสต คือ การพิพากษาตัดสินลงโทษ
ผูที่กระทําชั่ว ตอพลไพรของพระองค หรือการแกแคนเพื่อพลไพรของพระองค พระธรรมตอนนี้ได
กลาวถึงพระคริสต ซึ่งมีอํานาจที่จะชวยมนุษยใหรอดพนจากความผิดบาปได ในการเสด็จมาครั้งแรก
ของพระองค พระองคเสด็จมาในฐานะพระผูชวย แตการเสด็จมาครั้งที่สอง พระองคเสด็จมาเพื่อ
พิพากษา ขอ 1 กลาววา พระองคทรงสวมเสื้อผาสีแดงเลือดนก ขอ 3 ไดอธิบายถึงเหตุที่เสื้อผาของ
พระองคเปนสีแดง การทรงแกแคนเพื่อชนชาติอิสราเอล ก็เปนอีกสิ่งหนึ่งซึ่งทําใหชนชาติอิสราเอล มี
ความอดทนตัง้ อยูในความยุติธรรม จนกวาพระคริสตจะเสด็จมา
ทานคิดวาการเปนคริสเตียนนั้นลําบากไหม จงมองไกลออกไปใน อนาคตถึงบําเหน็จรางวัล
และความสุขยินดีทุกอยาง ที่พระเยซูคริสตไดเตรียมให แกทานแลว ทานจะมีกําลังใจบุกบัน่ ไปสู
ขางหนา
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บทเรียนที่ 11 แบบอยางการอธิษฐาน

10

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 63:7-64:12
ถาจะเปรียบ คริสตจักรปจจุบันเปนคนปวย เราอาจกลาวไดวา เกือบทุกคริสตจักร ปวยเปนโรค
ขาดการอธิษฐาน อันเปนเหตุทําใหคริสตจักรออนแอ ขาดกําลังทางฝายวิญญาณจิต การที่คริสตจักร
หรือคริสเตียน ไมคอยเอาใจใส ตอการอธิษฐาน อาจเนือ่ งจากสาเหตุหลายประการ เชนคริสเตียนมิได
กลับใจใหมอยางแทจริง รักฝายโลก มองไมเห็นความสําคัญของการอธิษฐาน ไมไดรับพระพรในการ
อธิษฐาน ไมรจู ักวิธีอธิษฐานที่ถูกตอง ขาดการหนุนใจจากคริสตจักร ฯลฯ
แทจริงการอธิษฐาน เปนสิ่งจําเปนและสําคัญที่สุดอยางหนึ่งในชีวิตประจําวันของคริสเตียน มี
คนเปรียบการอธิษฐานเหมือนการหายใจ ทางฝายวิญญาณจิตคริสเตียนที่ไมอธิษฐาน จึงเปนคริสเตียนที่
ตายแลว ทางฝายวิญญาณจิต ในพระคริสธรรมคัมภีร มีแบบอยางในการอธิษฐานหลายตอน เชน คํา
อธิษฐานของพระเยซูคริสต คําอธิษฐานของกษัตริยฮีศคียา และคําอธิษฐานในจดหมายของอาจารยเปา
โล บทเรียนในวันนี้ก็ใหแบบอยางที่ดีอีกแบบหนึ่ง เกีย่ วกับการอธิษฐานหวังวา บทเรียนนีไ้ มเพียงแต
ชวยใหเราเห็นถึงความสําคัญของการอธิษฐาน ยังชวยใหเรารูจักวิธีอธิษฐานที่ถูกตอง
การอธิษฐานในบทเรียนในวันนี้ พอจะแบงไดเปนสามตอน คือ หนึ่ง การสรรเสริญขอบคุณ
สอง การสารภาพ สาม การทูลขอ

ก. การสรรเสริญขอบคุณ (63:7-14)
การอธิษฐานทุกครั้ง ควรเริ่มตนดวยการสรรเสริญขอบคุณพระเจา ถึงพระคุณและความรักของ
พระองค สรรเสริญความบริสุทธิ์ ความใหญยิ่ง และความเที่ยงธรรมของพระองค และขอบพระคุณ
สําหรับพระพรทุกอยาง ซึ่งพระองคไดทรงประทานใหแกเรา หากทานนึกไมออกวา ทานควรขอบคุณ
พระเจา สําหรับพระพรอะไรบางที่พระเจาทรงพระราชทานใหทาน ทานจงขอบคุณพระองคสาํ หรับ
พระพร ซึ่งพระองคทรงประทานใหแกเพื่อน ๆ หรือพี่นองในพระคริสต
ชาวอิสราเอลไดเริ่มตนการอธิษฐานโดยการสรรเสริญ
และขอบคุณพระเจาเพราะเหตุสาม
ประการ
1. เพราะการชวยใหรอดของพระเจา (7-9) ชาวอิสราเอลไดระลึกถึงอดีตซึ่งพระเจาทรงชวยให
พวกเขา รอดพนจากความทุกขโศกเศรา พวกเขาคงหมายถึงคราวทีพ่ ระเจาทรงชวย ใหพวกเขาใหออก
จากการเปนทาสของชาวอียปิ ต มีขอความที่นาประทับใจตอนหนึ่ง ในคําสรรเสริญ คือ พวกเขากลาววา
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ไมใชทูตหรือทูตสวรรคที่ไดชวยพวกเขาใหรอด แตเปนองคพระผูไถซึ่งทรงรัก และสงสารพวกเขาได
อุม และแบกพวกเขาตลอดมาตั้งแตโบราณกาล (ดู 63:9)
หลายครั้งเมื่อพระเจาทรงชวยคริสเตียนบางคนใหรอดพนจากภัยอันตราย หรือโรคภัยไขเจ็บ
หรือความลมจม แทนที่เขาจะขอบคุณสรรเสริญพระเจายอมรับวาการที่เขารอดพนจากความหายนะ
หรือประสบความสําเร็จ เปนเพราะพระเมตตาความรักและพระคุณของพระเจา เขากลับกลาวสรรเสริญ
เยินยอมนุษย หรือตัวเองจนพระเจาไมไดรบั การถวายพระเกียรติ แมแตเล็กนอย
ถาทานไมมีอะไรจะขอบคุณสรรเสริญพระเจา อยางนอยที่สุด ทานควรขอบคุณสรรเสริญ
พระองค ที่ไดทรงชวยทานใหรอดพนจากความผิดบาป ที่ทรงประทานชีวิตนิรนั ดรใหแกทาน
2. เพราะการเฆี่ยนตีสงั่ สอนของพระเจา เราควรขอบคุณพระเจาสําหรับการเฆี่ยมตีสั่งสอนของ
พระองค ซึ่งเปนการแสดงวาพระองคยังทรงรักเรา อยากจะใหเราเดินอยูในทางที่ถูกตอง เราขอบคุณ
พระองคเพราะการเฆี่ยนตีนี้ ทําใหเราสํานึกตัวหันกลับมาหาพระองค เคารพยําเกรงพระองคมากยิ่งขึ้น
3. เพราะการทรงนําของพระเจา (11-14) พวกเขายอมรับวา พระเจาทรงเปนผูใชโมเซ ใหนํา
พวกเขาออกจากดินแดนแหงการเปนทาส ทําใหพวกเขาผานหวงทะเลลึกโดยที่พวกเขาไมไดสดุดลมลง
จนกระทั่งบรรลุสูจุดหมายปลายทาง เราก็ขอบพระคุณสรรเสริญพระเจาสําหรับการทรงนําทรงสอน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ในชีวติ ประจําของเรา สําหรับการคุมครองรักษาของพระองค ที่ทําใหเราไมสดุด
ลมลง
ทานมีหลายสิง่ หลายอยาง ที่จะสรรเสริญ และขอบพระคุณพระเจาไดในเวลาอธิษฐาน จงอยา
ลืมเริ่มตนการอธิษฐานทุกครั้งของทานดวยการสรรเสริญ และขอบพระคุณ

ข. การสารภาพ (64:5-7)
สาเหตุประการหนึ่งที่คริสเตียนหลายคนรูส ึกเบื่อหนายตอการอธิษฐาน เพราะการอธิษฐานของ
เขา ไมเคยไดรับการทรงตอบจากพระเจาเลย เขารูสึกวา การอธิษฐานของเขาจืดชืด แหงแลงไร
ความหมาย ที่เปนเชนนัน้ อาจเปนเพราะในการอธิษฐานทุกครั้ง เขามิไดสํารวจตนเองวา มีความผิดบาป
ประการใดบาง ที่ขัดขวางการอธิษฐานของเขา หรืออาจเปนเพราะเขาทราบถึงสิ่งขัดขวางตาง ๆ แตไม
ยอมขจัดสิ่งขัดขวางออก คําอธิษฐานของเขาจึงไมเปนทีพ่ อพระทัยของพระเจา ทานอิสยาหไดกลาววา
“นี่แนะ พระหัตถของพระเยโฮวาไมสั้นเกินที่จะชวยใหรอดได และพระกรรณของพระองค ไมตึงเกินที่
จะไดยินได แตความอสัตยอธรรมของเจาตางหาก ที่เปนเครื่องมือกีดกัน้ ระหวางเจากับพระเจาของเจา”
จงสังเกตดูคําสารภาพบาป ของพวกอิสราเอล พวกเขากลาวดวยใจจริง ดวยความรูสึกเสียใจ
และเศราใจอยางสุดซึ้งวา “พระองคทรงกริ้วเพราะขาพเจากระทําผิด... พวกขาพเจาตางก็หลายเปนคนมี
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มลทิน... กิจการของขาพเจา ก็เหมือนเสื้อผาเปรอะเปอน พวกขาพเจาทั้งหมดก็เหีย่ วแหงไปเหมือนกับ
ใบไม และโทษทัณฑก็หอบพวกขาพเจาไปเหมือนอยางลมหอบ”
ทานเคยสารภาพผิด ดวยความจริงใจและเศราเสียใจ จําเพาะพระเจาไหมนักกวีกลาววา “ผูใดจะ
ขึ้นไปยังภูเขาของพระเยโฮวา ใครจะยืนอยูในบริสุทธิ์ของพระองค คือ ผูที่มีมือสะอาดหมดจด และมีใจ
บริสุทธิ์ ผูซึ่งมิไดปลงจิตใจในการมุสาวาท และไมไดสาบานตัวเปนคําเท็จ (สดุดี 24:34)

ค. การทูลขอ
สวนที่ยาวที่สดุ ของคําอธิษฐานสวนมากมักเปนการทูลขอหรือออนวอน บางคนเกือบจะ
อธิษฐานไมได หากไมมีเรือ่ งอะไรทูลขอชนิดเกิดผล พระธรรมอิสยาห 63 และ 64 ไดแสดงใหเราเห็น
ถึงแบบอยางทีด่ ีในการทูลขอ คือ
1. ทูลขอดวยใจรอนรน (โปรดสังเกตดู 63:15) “ขอทรงทอดพระเนตรลงมาดูจากสวรรค...”
(63:17) “โอ พระเยโฮวาเจา...” (64:1) “โอ ทําไฉนหนอพระองคจะไดทรงแหวกทองฟา และเสด็จลง
มา” คําพูดเหลานี้ เปนคําพูดออกจากใจจริง แสดงถึงความกระหายทีจ่ ะรับความชวยเหลือจากพระเจา
หลายครั้งพระเจามิไดทรงตอบคําทูลขอของเรา เพราะเราขอแบบ “ตอบก็ดี ไมตอบก็ไมเปนไร” พระเจา
ทรงสัญญาจะประทาน ความอิ่มบริบูรณใหแกคนที่หวิ กระหาย (ดูยอหน 7:37,38) ทานหิวกระหายใน
สิ่งที่ทานทูลขออยางแทจริงไหม
2. ทูลขอดวยใจถอม และยอมจํานน “แตถงึ กระนั้นก็ดี โอ พระบิดาเจาขาขาพเจาทั้งหลายเปน
เหมือนดินเหนียว พระองคเปนชางปนหมอ” (ขอ 8) จงระวังอยาใหการทูลขอที่รอนรนและหิวกระหาย
ของทานกลายเปนการออกคําสั่งตอพระเจา
หรือบังคับพระเจาใหประทานสิ่งที่ทานพอใจโดยไม
คํานึงถึงพระทัยของพระองค จงใหคําทูลของทาน เต็มไปดวยความถอมใจดวยความเคารพยําเกรง โดย
ถือน้ําพระทัยพระเจาเปนใหญ ไมใชถือความตองการของทานเองเปนที่ตั้ง จงใหพระองคเปน “ชางปน
หมอ” และทานเปน “ดินเหนียว”
3. ทูลขอดวยความเชื่อมั่น (บทที่ 64) ในบทที่ 64 ชาวอิสราเอลไดกลาวถึงความใหญยิ่ง
ความสามารถและพระเกียรติของพระเจา พวกเขาเชื่อวา พระเจาจะทรงชวยพวกเขาได เพื่อเห็นแกพระ
เกียรติของพระองคเอง โดยฤทธานุภาพของพระองค ขอ 4 กลาววา “นอกจากพระองคแลวไมมหี ูใดที่
เคยไดยิน หรือลูกตาใดที่เคยไดเห็นพระอืน่ ที่ทรงกระทําการชวยเหลือผูที่คอยทาพระองค ดังเชนนั้น
เลย”
เวลาอธิษฐาน จะเปนเวลาทีน่ ําพระพร ความอิ่มใจ ความสุข กําลัง และฤทธิ์อํานาจมาสูทานได
หากทานเอาใจใสตอการอธิษฐาน และอธิษฐานในทางที่ถูก นี่เปนสิทธิพิเศษ ซึ่งพระเจาทรงประทาน
ใหแกคริสเตียนทุกคน จงใชสิทธิ์นี้ใหเกิดประโยชนอยางมากที่สุด แกผูอื่นและตนเอง
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บทเรียนที่ 12 วาระที่สุดของมนุษย

11

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 65,66
ถาทานถามคนในวัยตาง ๆ วา เขามีจุดมุงหมายอะไรสําหรับชีวิตของเขา ทานจะไดรับคําตอบ
แทนที่แตกตางกัน นักเรียนอาจจะตอบวา เพื่อจะมีงานที่ดีทําในอนาคต ผูที่ทํางานอยูที่ยังโสดอาจตอบ
วา เพื่อจะมีครอบครัวที่เต็มไปดวยความสุข ผูที่มีครอบครัวที่เต็มไปดวยความสุข ผูที่มีครอบครัวอาจ
ตอบวา เพื่ออนาคตของบุตรหลาน ผูที่อยูในวัยกลางคน อาจตอบวาเพือ่ เตรียมตัวสําหรับความสบาย ใน
วัยชรา คนชราอาจตอบวา เพื่อเตรียมตัวสําหรับตาย สรุปแลว จุดมุงหมายสําหรับชีวติ มนุษยโดยทัว่ ไป
ก็คือ เกิดมาเพือ่ ตายและ เตรียมตัวสําหรับตาย และคนสวนมากคิดวา ความตายคือวาระที่สุดของเขาหรือ
ปลายทางของเขา โดยเหตุนี้ เขาจึงกระทําทุกอยางเพื่อชีวิตนี้ และเตรียมตัวที่จะตายในสภาพที่ดที ี่สุด
ชายชราคนหนึ่งพูดกับเพื่อนของเขา ซึ่งเปนคริสเตียนดวยความภาคภูมิใจวา “ผมไดบรรลุเปาหมายทุก
อยางในชีวิตของผมแลว ลูกหลานของผมตางเลี้ยงตัวเองได และผมไดจัดแจงทุกอยางพรอมแลว ที่จะ
ตายอยางตาหลับสนิท” เมื่อคริสเตียนกลาวแสดงความยินดีตอเขาแลว ก็ถามวา “คุณไดเตรียมตัวพรอม
สําหรับเผชิญกับชีวิต ที่อยูเบื้องหลังความตายแลวยัง” ชายชราคนนั้นนิ่งอึ้ง ตอบไมถูก
พระธรรมอิสยาห 65,66 เปนบทสรุปคําสอนทั้งหมดในบทเรียนชุดนี้ ทั้งสองบทนี้ไดกลาวถึง
จุดหมายปลายทางของพลไพรของพระองค ซึ่งไดแก ชนชาติอิสราเอลที่เชื่อฟงพระเจา และศัตรูของชน
ชาติอิสราเอล ทําใหเราเห็นวา จุดหมายปลายทางของมนุษย มิไดสิ้นสุดลงที่ความตายเทานั้น แตทพี่ ระ
คริสตธรรมคัมภีรกลาววา เบื้องหลังความตายยังมีการพิพากษา บทเรียนในวันนั้น จะชวยใหเรารูจัก
ตั้งเปาหมายแหงชีวิต ไมเพียงแตสําหรับชีวิตนี้ แตสําหรับชีวิตเบื้องหลังความตายดวย

ก.ปลายทางของผูชอบธรรม
ในอิสยาหบทที่ 65 ไดกลาวถึงคนสองพวก ซึ่งจะไดรับบําเหน็จรางวัลอันใหญหลวงในบั้น
ปลาย คือ พวกที่พระเจาทรงเลือกสรร และพวกผูรับใชของพระเจา เราจะเรียกคนทั้งสองพวกนีร้ วมกัน
วา ผูช อบธรรม พระเจาทรงเปดเผยใหผูชอบธรรมทั้งหลายเห็นถึงบั้นปลายของเขาดังนี้
หนึ่ง ความสุขอันเต็มลน (65:13-25) ขณะนี้ผูชอบธรรมของพระเจา แมจะไดรับความสุขยินดี
ทางจิตใจ แตก็มีผูชอบธรรมจํานวนไมนอ ย ตองเผชิญความทุกขยากลําบาก ทางรางกาย และถูกทําให
ชอกช้ําใจอยางแสนสาหัส แตในวาระที่สุดของโลก ผูชอบธรรมจะไดความสุขอันบริบูรณทั้งกายและใจ
ดังที่บรรยายไวในอิสยาห 65:15-25 ดังนี้
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1. พวกเราจะมีอาหารอยางบริบูรณและมีความอิ่มอกอิ่มใจ (ขอ 13)
2. พวกเขาจะมีความปลื้มปติยินดีอยางที่สดุ (ขอ 14-16) เพราะพระเจาทรงลืมความผิดบาปทุก
อยางของเขา ที่ทําใหแกพระองคโกรธเคือง
3. เขาจะไดอยู ในกรุงเยรูซาเล็มใหม ที่มีแตความยินดี (ขอ17-19)
4. เขาจะมีอายุยืน (ขอ 20) จากขอนี้สันนิษฐานวา ทานอิสยาห พยากรณถึงสภาพของชีวิตในยุค
พันป แตสําหรับคริสเตียนทุกคน พระเจาทรงสัญญาจะประทานชีวิตนิรันดรใหแกเรา คือ ชีวิตทีไ่ มดับ
สูญอีกตอไป
5. จะไดรับความยุติธรรม (ขอ 21-2)
6. พระเจาทรงฟงคําทูลขอ ทุกประการ (ขอ 24)
7. สันติสุขจะเกิดขึ้น แมแตทามกลางสัตวเดียรฉาน (ขอ 25)
ทานลองนึกภาพดูวา ชีวิตของมนุษยในสภาพเชนนี้ จะมีความสุขเพียงใดพระเจาทรงสัญญาวา
จะประทานชีวติ ที่เต็มไปดวยความสุขอยางเหลือลน ในแผนดินสวรรคแกคริสเตียนทุกคน (ดูววิ รณ
21:1-4,22-23)
สอง ความรุง เรือง (66:6-14,18-23)
ขณะนี้ แมชนชาติอิสราเอลกําลังทะยอยกันเดินทางกลับ ไปยังประเทศของตน แตก็มีเปน
จํานวนมากทีก่ ระจัดกระจายอยูทวั่ โลก
ในวันทีพ่ ระเยซูคริสตเสด็จมาพระองคทรงรวบรวมชนชาติ
อิสราเอล จากทุกมุมโลก (66:20) ใหพวกเขา เปนประเทศทีม่ ั่นคงแข็งแรงที่สุดในโลก ความ
เจริญรุงเรืองของเขา จะไหลลนดังสายน้ําและความมัง่ คั่งสมบูรณ จะไหลบาเขามาในประเทศดัง
กระแสน้ํา (66:12)
ขณะนัน้ ศัตรูของชนชาติอิสราเอลพยายามจะทําลาย ประเทศอันอุดมสมบูรณของชาวอิสราเอล
แตพระเจาจะทรงคุมครองประเทศของพระองคไว ไมใหตกอยูใ นมือของศัตรูตอไปอีก (66:6-11) ชน
ชาติอิสราเอล จึงเต็มไปดวยความชื่นชมยินดี
ผูที่เปนคริสเตียนในปจจุบนั อาจไมเจริงรุงเรืองในทางธุระกิจ อาจไมไดรับเกียรติ ตําแหนง
ชื่อเสียง เหมือนคนอื่นบางคนอาจไดรับการดูหมิ่น เหยียดหยามเสียดวยซ้ําไป แตในบั้นปลาย คริสเตียน
ทุกคนที่สัตยซอื่ ตอพระเจา จะไดรับความเจริญรุงเรือง เพราะเขาไดรับมรดกอันไมรจู ักเปอยเนา และจะ
ไดเปนกษัตริยค รอบครองรวมกับพระเยซูคริสต
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ข.ปลายทางของคนชั่ว
ศัตรูของชนชาติอิสราเอล
หรือคนตางชาติที่ไมรูจักพระเจาอาจจะกระหยิ่มยิ้มยองใน
ความสําเร็จ ความกาวหนาของตน เขาอาจหมิ่นประมาทเยาะเยย คนของพระเจา และเหยียดหยามพระ
เจาในขณะนี้แตเขาจะตองพบกับความหายนะ ในบัน้ ปลาย

ลักษณะของคนชั่ว หรือคนผิดบาป หรือคนที่เปนศัตรูของพระเจา
1. คือคนที่กราบไหวพระเทียมเท็จ (65:3,4) เขากราบไหวรูปเคารพหรือแทจริงคือวิญญาณชั่วที่
สิงสถิตอยู
2. เขาจงใจฝาฝนคําสั่ง ของพระเจา ปดหูไมยอมฟงความจริง (65:5)
3. เขาละทิ้งพระเจา ไปกราบไหวบูชาพระโชค พระเคราะห (65:11)
4. ใจแข็งกระดาง ไมยอมฟงคําเตือน และคําเรียกรองของพระเจา (65:12)
5. ประพฤติในทางที่ชั่วชา ในสายพระเนตรของพระเจา (65:12)

ปลายทางของคนชั่ว
พระเจาทรงสัญญา จะประทานความสุขอันเหลือลนและความเจริญรุงเรืองใหแกผูชอบธรรม
ขณะเดียวกันพระองคทรงสําแดงใหคนผิดบาปทั้งหลาย เห็นถึงบั้นปลายของพวกเขา
อิสยาห 65;13-14 ไดกลาวเปรียบเทียบถึงบั้นปลาย ของคนชอบธรรมและคนชัว่ วา “ดูเถิดผูรับ
ใชของเราจะมีกิน แตพวกเจาจะหิว ดูเถิด ผูรับใชของเราจะมีดื่ม แตพวกเจาจะกระหายดูเถิดผูรับใชของ
เราจะอิ่มอกอิม่ ใจ แตพวกเจาจะอับอายอดสู ดูเถิด ผูรับใชของเราจะโหรองดวยความดีใจ แตพวกเจาจะ
รองไหดวยความเสียใจ และจะพิลาปรองไหเพราะจิตใจชอกซ้ํา”
อิสยาห 66:16 กลาววา ในวาระสุดทาย พระเจาจะทรงพิพากษาลงโทษมนุษยทั้งปวง ดวยไฟ
และพระแสงของพระองค จะมีคนถูกประหารอยางมากมายกายกอง
คนผิดบาปไมเพียงแต จะตองอดอยาก หิวกระหาย ไดรับความอับอายแตจะถูกพระเจา
ปราบปราม อยางราบคาบอิสยาห 66:24 กลาววา เขายังไดรับโทษแหงควาามทุกขทรมาน ตลอดไปเปน
นิตย จะมีหนอนที่ไมตายกัดกินเขาและไฟที่ไมรูดับ เผาผลาญตลอดเวลานี่แหละคือบั้นปลายอันนา
สมเพช ของคนกระดางกระเดื่องตอพระเจา ตั้งตนเปนศัตรูพระองค
พระคริสตธรรมคัมภีร บอกแกเราวา “เหตุวาคนทั้งปวงไดทําผิดทุกคน และขาดการถวาย
เกียรติยศแกพระเจา” (โรม 3:24) บางคนอาจคิดวา เขามิไดฆาคนมิไดลักทรัพย มิไดคดโกง และทํา
ความผิดที่รายแรงอื่น ๆ เขาคงจะไดชื่อวาเปนผูชอบธรรม สามารถรับความสุขทุกอยางในเบื้องหนา แต
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พระเจาตรัสวา ทุกคนเปนบาป และเราจะเปนผูชอบธรรมไดโดยการตอนรับพระเยซุคริสต เปนพระ
ผูชวยใหรอดเทานั้น (ดูโรม 3:28, 4:24, 25, 5:1,2)
พระเจาทรงรักมนุษยทกุ คน ทรงไมอยากใหแมสักคนเดียวตองพินาศ แตทรงอยากใหทกุ คน
เปนคนชอบธรรม เพื่อเขาจะไดรับมรดกแหงความรุงเรือง ในสวรรค ขณะนีพ้ ระเจาทรงกําลังเรียกทุก
คนอยู ทรงหวังพระทัยวา ทุกคนจะขานรับ และตอบพระองค การไปสูเมืองสวรรคดินแดนบรมสุข
เกษม เปนจุดมุงหมายในชีวติ ของทานไหม จงเตรียมตัวเดี๋ยวนี้ ขณะทีท่ านยังมีโอกาสอยู
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บทเรียนที่ 13 มองไปเบื้องหลัง (บททบทวน)

12

หญิงสาวคนหนึ่ง เปนคริสเตียนมาหลายป แลวเธอเคยเปนเยาวชนทีเ่ ขมแข็งรอนรนในการเปน
พยาน และประกาศพระกิตติคุณ จนกระทั่งเธอจบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย เนื่องจากความขัดสนทาง
ครอบครัว ทําใหเธอไมอาจเรียนตอในมหาวิทยาลัยได จึงสมัครเขาทํางานในบริษัทแหงหนึ่ง เมือ่ เธอ
เพิ่มทํางานในบริษัทใหม ๆ เธอยังคงไปประชุมนมัสการที่โบสถประจํา และหาเวลาเปนพยานแกเพื่อน
ฝูง จนกระทั่งสองสามปผานไป อายุของเธอยางเขา 22 ป บริบูรณ เธอเริ่มรูจักกับชายวัยกลางคน ฐานะ
คอนขางดีคนหนึ่งอายุ 38 ป ทํางานอยูในบริษัทเดียวกันกับเธอ ชาววัยกลางคนคนนี้ เอาอกเอาใจเธอ
มาก พยายามชวยเหลือเธอทุกดาน จนเธอรูสึกนิยมชมชอบ ใหความสนิมสนมกับชายคนนัน้ ตอมา
ความสนิทสนมก็กลายเปนความรัก และความรักของเขาทั้งสองก็ลงเอยดวยการแตงงานกัน อยาง
ถูกตองตามกฏหมาย
ในระยะเริ่มแรกของชีวิตสมรส ทุกอยางดูราบรื่น ทั้งสองอยูดวยกันอยางมีความสุข แตเพียง
สองเดือนผานพนไปหญิงสาวคนนี้ เริ่มรูส ึกมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในชีวติ สมรส ความออนหวานทีเ่ ธอ
ไดรับบัดนีด้ ูหยาบคาย เห็นแกตวั มากยิ่งขึ้นทุกที เขามักจะอารมณเสีย โมโหงาย และใชสอยเธอยิ่งกวา
คนใช หลายครั้งเขาตบตีเธออยางไรเหตุผล ตอมาสามีของเธอเริ่มกลับดึก บางครั้ง มิไดกลับมานอนที่
บานติดตอกันหลายเดือน เธอเริ่มรูสึกเศราใจ เสียใจ ที่ไดแตงงานกับชายนาซื่อใจคดคนนี้
ความทุกขโศกเศราทําใหเธอหวนนึกถึงชีวติ แตหนหลัง ซึ่งเต็มไปดวยความสุขเธอจําไดถึงตอน
ที่เธอกําลังทํางานใหม ๆ เธอมีโอกาสไปนมัสการพระเจา เปนพยานพระเจาก็ทรงอวยพรเธอในทุกทาง
จนกระทั่งเธอไดรูจักกับชายคนนี้ ซึ่งบัดนีเ้ ปนสามีของเธอ เธอก็ขาดการไปโบสถมากยิ่งขึ้นทุกที เธอ
ลืมคิดและพิจารณาเสียดวยซ้ําวา คนที่มาผูกพันธกับเธอนั้น เปนคนที่ไมรูจักพระเจา หลายครั้ง เขาชวน
เธอไปหาความสําราญในสถานที่ไมควรเธอก็ไปกับเขา จนละทิ้งพระเจา ลืมพระเจา แตเธอก็ไมรูสึก
เศราใจอะไรที่ดําเนินชีวิตปราศจากพระเจา ความสุขสบายที่เธอคิดวาจะไดรับในขณะนั้น และใน
อนาคตกับสามีของเธอ ทําใหเธอลืมทุกอยาง ลืมแมกระทั่งตัวเอง
ตอมาไมนาน พิธีมงคลสมรสที่เธอใฝฝนก็ผานไป และเหมือนกับความฝนเมื่อเธอตื่นขึ้นมาอีก
ครั้งหนึ่ง ก็พบตนเองอยูใ นสภาพที่บอบซ้ําทั้งกายและใจ ความละอายใจแกตวั เอง และแกผูอื่น ทําให
เธออยากฆาตัวตาย แตคาํ สอนของพระเจายังฝงแนนอยูในใจของเธอบาง ทําใหเธอไมกลากระทํา
เชนนั้น ในยามทุกขแสนเข็ญนั้นเอง เธอก็นึกถึงพระเยซูคริสต ผูเคยทรงชวยเธอใหรอดพนจากความผิด
บาปจากความกระวนกระวายใจ จะทรงไมเปลี่ยนใจในการเลือกสรรของพระองค และเปนการหนุนใจ
ใหพลไพร ของพระองคเชื่อมั่นในพระองคมากยิ่งขึ้น แทนที่จะไปเชื่อพระตาง ๆ ที่ไมใชพระเจา
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จงสังเกตถึง พระคริสตที่พระเจาทรงสงมาชวยพลไพรของพระองค ในพระธรรมอิสยาห
7:14,9:6 และ 42:1 ไดกลาวถึงนามตาง ๆ ที่ใชเรียกพระคริสต จงคนดูวา นามเหลานีไ้ ดแกอะไรบาง มี
ความหมายวาอะไร
ในอิสยาห 9:7 11:1-5,42:3 และ 50:4-6 ไดกลาวถึงลักษณะของพระคริสตไวอยางไรบาง ทาน
ไดรับบทเรียนอะไรบางจากพระลักษณะเหลานี้
บทที่ 49:4,7, 52:13 และบทที่ 53 ไดกลาวถึงสภาพชีวิตของพระเยซูในโลกนี้ จงอานดูอีกครั้ง
หนึ่งแลวถามตนเองวา ชีวิตของพระองคเปยแบบอยางที่ดีประการใดบาง
พระธรรมอิสยาหกลาวถึงพระราชกิจของพระเยซูคริสต ที่แตกตางกัน ประการแรกเปนพระ
ราชกิจที่ทรงกระทํา ขณะทีท่ รงประทับอยูในโลกนี้ (ดูอิสยาห 42:7, 49:6, 53:112,:611,2) ประการที่
สองเปนพระราชกิจที่กระทํา เมื่อพระองคจะเสด็จมาอีกครั้ง (ดู 2:4, 25:8, 40:9,10, 63:1-6) พระราชกิจ
ทั้งสองประการนี้มีความแตกตางกันอยางไรบาง
จงสังเกตดูสภาพ ของพระคริสตที่เสด็จมาครั้งแรก และครั้งที่สอง วามีความแตกตางกัน
อยางไร
คงจะชวยทานใหสามารถตอบ
เมื่อทานไดพจิ ารณาดูเรื่องเหลานี้ในพระธรรมอิสยาหแลว
ปญหาของหญิงสาวที่ไดเลาใหฟงในตอนตนไดดยี ิ่งขึ้น และคงจะชวยทานใหมีความระมัดระวัง ในการ
ประพฤติเพื่อทานจะไดไมตอ งรับ ประสพการณอันนาเศราใจเหมือนอยางหญิงสาวคนนี้ และชาว
อิสราเอลไดรับ อยางไรก็ตาม ความทุกขลาํ บากของคริสเตียนมิไดเกิดขึ้น เนื่องจากความผิดบาปของเขา
เสมอไป แตในความยากลําบาก คริสเตียนก็อาจมีความสุขยินดีได เพราะเขามีพระเยซูคริสตเปนที่พึ่ง
และพระองคทรงสัญญา จะนําเขาไปสูอนาคต ที่เต็มไปดวยความสุขอันเหลือลนและความรุงโรจน ผูที่
เชื่อในองคพระเยซูคริสต จึงมีความหวังทั้งในปจจุบนั และอนาคต
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