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คํานํา 
“ไดมากตองเสียมาก กําไรมาก ตองลงทุนมาก” นี่เปนหลักท่ัวไปในการประกอบธุรกิจ 
เม่ือไดศึกษาพระธรรมอิสยาห ภาค 1 จบแลว เช่ือวาทานจะไดรับพระพรใหม ๆ จากพระเจาไม

นอย แมทานอาจตองทุมเทความคิด ความเอาใจใสมากกวาพระธรรมเลมอ่ืน ๆ เพื่อชวยใหทานไดรับ
ประโยชนจากการศึกษา พระธรรมอิสยาห ภาค 2 มากยิ่งข้ึนเราอยากจะเสนอขอแนะนําตอไปนี ้

สําหรับครูหรือผูนํา 

1. ใหศึกษาขอพระธรรมประจําบทเรียนตามที่ระบุไวในคูมือครู หลาย ๆ เท่ียวอยาอานเฉพาะ
ขอพระธรรมประจําบทเรียน ในสายชลธารเทานั้น 

2. เม่ืออานคูมือครู จงอานขอพระธรรมจากคัมภีร เทียบเคียงทุกตอน 
3. จงต้ังเปาหมายการสอนของทานใหดี และพยายามนํานกัศึกษาไปสูเปาหมายท่ีถูกตอง 
4. หากเวลาไมพอ ทานไมจําเปนตองสอนทุกอยางตามท่ีปรากฏในคูมือครู ทานอาจเลือกสัก

ตอนหนึ่ง และนํานกัศึกษาใหเอาใจใสตอตอนนั้น จนเขาเขาใจแจมแจงและลึกซ้ึง ซ่ึงดีกวา ศึกษาหลาย 
ๆ ตอน แตนักศึกษาไมเขาใจแมแตตอนเดยีว 

5. จงพยายามหาตัวอยางเปรียบเทียบจากชีวิตจริง หรือชีวิตประจําวันประกอบคําอธิบาย 

สําหรับนักศึกษา 

1. ใหนกัศึกษาอานขอพระธรรมท่ีใหไวทายบทสายชลธารหลาย ๆ เท่ียว ลวงหนา 
2. ใหนําพระคัมภีรเดิมมาโบสถทุกคร้ัง 
3. อยาลังเลใจในการถาม หรือ อภิปรายขอพระธรรมท่ีไมเขาใจหรือสงสัย 
4. พยายามไตรตรองดูเสมอวา บทเรียนท่ีเรียนนั้น สามารถนําไปใชเปนประโยชนใน

ชีวิตประจําวันไดอยางไรบาง 
สําหรับครูหรือผูนํา และนกัศึกษา จงอธิษฐานทูลขอตอการทรงนําและการทรงสอนของพระ

วิญญาณบริสุทธ์ิในการศึกษาทุกคร้ัง 
กองคริสเตียนบรรณศาสตร 
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บทเรียนที่ 1 ความเช่ือที่มั่นคง 0

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 36,37 

ในยามทีเ่ราสุขสบายทุกอยางราบร่ืนเหตุการณรอบดานอยูในสภาพปกติ เรามักมีความเชื่อและ
ไววางใจในพระเจาไดดี ขณะท่ีเราแข็งแรงสมบูรณ รูสึกวาไมเปนการลําบากเลย ท่ีจะเช่ือพึ่งพระเจา 
เกี่ยวกับสุขภาพของเรา ขณะท่ีเรามีงานทํา มีรายไดประจาํ เราสามารถเช่ือฟงพระเจาในเรื่อง อาหารและ
ทรัพยสิน ขณะท่ีไมมีศัตรู หรือภัยอันตราย เรามักมีความเช่ือวา พระเจาจะทรงคุมครองปกปองรักษาเรา
ไดเสมอ 

แตในยามท่ีเราตกอยูในส่ิงแวดลอมท่ีไมดี เผชิญอุปสรรคและปญหาในชีวิต เชน เจ็บไขไดปวย 
การเงินขาดแคลนและมีศัตรูหรืออันตราย รออยูเบ้ืองหนาเราจะรูสึกวาเปนการไมงายนัก ท่ีจะเช่ือพึ่ง
พระเจาในสภาพเชนนัน้ แตผูท่ีมีความเชือ่ม่ังคงในพระเจา จะสามารถไววางใจพระเจาไดในเหตุการณ
ทุกอยาง และพบการทรงชวยเหลือของพระเจาเสมอ หวังวาบทเรียนในวันนี้ จะชวยใหเรามีความ
เช่ือม่ันคงในพระเจายิ่งข้ึน 

ก. ปญหาของกษัตริย ฮีศคียา (36: 1-20) 

ฮีศคียาเปนกษตัริยท่ีดีมาก องคหนึ่งของชาวยูดา ทานเปนผูท่ีเคารพยําเกรงพระเจา พระธรรม
พงศาวดารกษตัริยกลาววา “ดวยวาทานไดเขาสนิทกับพระเยโฮวา และติดตามพระองคไปไมไดหลงผิด
แตไดรักษาพระบัญญัติท้ังหลาย ของพระเยโฮวา ซ่ึงพระองคไดมีรับส่ังแกโมเซ” (1 พงศาวดารกษัตริย 
18:6) 

เราอาจจะคิดวา คนท่ีตั้งอยูในความด ี เกรงกลัวพระเจา ดําเนนิชีวิตอยูในทางชอบธรรม ยอม
ไดรับพระพรจากพระเจามีชีวิตท่ีเต็มไปดวยความสุข สดช่ืนเสมอแตความจริงมิไดเปนเชนนั้น จาก
เร่ืองราวตาง ๆ ในพระคริสตธรรมคัมภีร เราจะเห็นวา ในบางคร้ังบางคราว ผูชอบธรรมก็พบความทุกข
ยากลําบากเชนกัน เชน โยเซฟ โยบ ศาสดาพยากรณ เปนตน ความทุกขยากลําบากตาง ๆ ท่ีเกดิข้ึนแกผู
ชอบธรรม นอกจากเปนการพิสูจนความเช่ือของเขาแลว ยังเปนทางหน่ึง ท่ีชวยใหเขามีความเช่ือท่ีม่ันคง
แข็งแรงยิ่งข้ึน 

กษัตริยฮีศคียาพบปญหา ที่หนักใจท่ีสดุ คือ  

1. เผชิญศัตรูท่ีนาเกรงขาม (1-3) ขณะนัน้กษัตริยประเทศอะซูเรีย ช่ือ ซันเฮริบกําลังเรืองอํานาจ 
ไดยาตามทัพมาโจมตีชนชาติอิสราเอล ตามประวัติศาสตรของชาวอะซูเรีย บันทึกวา กษัตริยซันเฮริบได
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ตีเมืองรอบนอกของชาวยดูา แตกไปแลว 46 เมือง ไดกวาดตอนชาวยดูาประมาณ 200,000 คนไปเปน
เชลยแลวยกทัพมุงตรงมา ลอมกรุงเยรูซาเล็มไวท้ังส่ีดาน หมายจะตีดานสุดทายของชนชาติอิสราเอลให
แตกพาย เหมือนกับเมืองอ่ืน ๆ เม่ือเปรียบเทียบแสนยานุภาพความชํานาญในการรบ และกําลังใจท่ีมีอยู
แลว กษัตริยฮศีคียาอยูในฝายเสียเปรียบทุกประต ู

2. ถูกขูเข็ญ (3-7) กษัตริยประเทศอะซูเรียสงแมทัพรับซาเค กับกองทัพไปยังกรุงเยรูซาเล็ม 
บอกใหกษัตริยฮีศคียายอมจาํนนแตโดยดี โดยใหเหตผุลเปนชิงขูขวัญวา อยาไปหวังพึ่งชนชาติอียิปต
เลย เพราะอียปิตเปนดุจ “ไมรวกท่ีเดาะแลว” ซ่ึงจะหกัและถูกทําลายเสียในไมชานี ้ ผูท่ีพึ่งอียิปตก็จะถูก
ทําลายไปดวย แมทัพของอะซูเรียยังบอกใหชนชาติอิสราเอลเลิกพ่ึงพาอาศัยพระเจา โดยใหเหตุผลวา 
กษัตริยฮิศคียาไดกวาดเอาท่ีสูงศักดิ์สิทธ์ิ และแทนบูชาไปเสียแลวพระเยโฮวาคงไมพอพระทัยกษัตริย
ของฮิศคียา และไมชวยเหลือชนชาติอิสราเอล 

แทจริงเปนความเขาใจผิดของแมทัพอะซูเรีย ท่ีสูงและแทนบูชาท่ีเขาเอยถึงนั้น เปนแทนบูชา
รูปเคารพ และการบวงสรวงเซนไหวของคนนอกศาสนา กษัตริยฮศีคียาไดกระทําในส่ิงท่ีถูกตองแลว 
แตฮีศคียา จึงหาทางโจมตีและทําลายขวัญถาผูชอบธรรมของพระเจารูแนวา ส่ิงท่ีเขากระทํานัน้ถูกแลว 
ศัตรูก็ไมอาจขูขวัญไดสําเร็จ 

3.ถูกสบประมาท (39) แมทัพอะซูเรีย ทาใหกษัตริยฮีศคียาจัดหาคนมาขี่มา ซ่ึงพวกเขาจะจดัให 
สองพันตัวใหครบ เปนการเยาะเยย ฝมือของกองทัพอิสราเอล เพราะมาศึกของอะซูเรียมีฝเทาไว ผู
ชํานาญเทานั้นจึงจะข่ีได ท่ีแมทัพอะซูเรียทาใหกษัตริยฮีศคียา จัดคนใหครบเปนการดถููกวา ผูชํานาญศึก
ในอิสราเอลมีไมกี่คน ไมมีทางท่ีจะสูกับพวกเขาไดเลย เขายังกลาววา หากกษตัริยฮีสคียาไมสามารถหา
คนข่ีมาไดครบ “จะมาตอตานแมแตเพียง นายทหารคนเดียวซ่ึงอยูในจํานวนนายทหารช้ันตํ่า แหงนาย
ของเราไดอยางไร” 

4. แอบอางพระนามพระเจา (10) ในลักษณะของพญามารซาตาน ท่ีมาในรูปของทูตแหงความ
สวาง ฉะนั้น คริสเตียนทุกคนพึงระวังใหด ีไมใชทุกคนท่ีอางนามของพระเจา มาจากพระเจาเสมอไป 

5. ทําลายความมั่นใจ ของทหารและประชาชน (11-20) แทนท่ี แมทัพของอะซูเรียจะพูดภาษา
ทางการทูต เขาพูดภาษาฮีบรู ดวยเสียงอันดัง เพื่อใหชาวอิสราเอลทุกคนไดยนิคํา ขูขวัญของเขา
นอกจากนั้น เขายังปลุกปนใหชาวอิสราเอลอยาเช่ือฟงคําพูดของกษัตริยฮีศคียา พรอมท้ังหลอกลวงพวก
เขาวา หากชาวอิสราเอลยอมออนนอม ตอกษัตริยชาวอะซูเรียแลวพวกเขาจะมีความสุขสบาย มี
อิสระเสรีในทางประกอบอาชีพ จะมีสวนองุน สวนมะเดื่อเทศเปนของเขาเอง จะมีน้ําใชน้ําดื่มอยาง
บริบูรณ 
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วิธีการของชาวอะซูเรียใชในสมัยกอน ไมผิดอะไรกบัพญามารซาตานใชในปจจบัุน ในการ
ทดลองประชาชน และคริสเตียนท่ัวไป ใหเลิกเช่ือพึ่งพระเจาสงสัยพระเจา และคลอยตามคําหลอกลวง
ของมาร 

ข. ทางออกของกษัตริยฮีศคียา (36:21-37:38) 

ถาเปนคนอ่ืน คงโกรธเคืองคําสบประมาท คําขูขวัญ และการหลอกลวงของพวกศัตรูมาก และ
อาจกลาวโตดวยคําพดูท่ีรุนแรงเชนเดยีวกนั หรือในทางตรงขามเขาอาจเสียขวัญและเหน็ดวยกบัศัตรู 
ยอมสวามิภกัดิ์ตอศัตรูโดยดี แตกษัตริยฮศีคียามิไดกระทําเชนนั้น ทานไดกระทําส่ิงซ่ึงแสดงใหเราเห็น 
ถึงความเช่ืออันม่ังคงของทานท่ีมีตอพระเจา 

1. สงบเงยีบ (36:21) กษัตริยฮีศคียาส่ังใหทหารและประชาชนสงบเสียงอยาโตตอบประการใด 
เพราะจะเปนชองทางใหศัตรูโจมตี และทําลายขวัญมากข้ึน เม่ือเราเผชิญกับการจูโจมของมาร หรือ
เผชิญกับสถานการณท่ีไมด ี ขอแนะนําท่ีดีท่ีสุดสําหรับเราก็คือให “นิ่งเงียบ” เพราะประการแรก เรา
มักจะไมสามารถเอาชนะพญามารไดดวยคําพูด แตอยางเดียว พญามารรูจักวิธีพูด จนทําใหคริสเตียน
หลายคน ท่ีโตเถียงกับมันตองไขวเขวประการท่ีสอง การนิ่งเงียบจะชวยใหเราควบคุมสติอารมณไดดี
ยิ่งข้ึน ไมกระทําส่ิงใดในทางท่ีไมเหมาะสม 

2. เขาเฝาพระเจาดวยใจจริง และดวยใจถอม (37:1,2) ความเช่ือของกษัตริยฮีศคียาไมส่ันคลอน
แคลน ทานเขาเฝาพระเจาดวยจริงใจ โดยฉีกฉลองพระองคออกสวมผาเนื้อหยาบ เสด็จเขาไปในพระ
วิหารแหงพระเยโฮวา 

เม่ือเราเผชิญปญหาตาง ๆ ในชีวิต เราทําอยางไร เราวาวุนใจ บน กระวนกระวาย วิ่งเตน หา
ความชวยเหลือจากส่ิงตาง ๆ หรือเราเขาเฝาพระเจาดวยความเช่ือเหมือนกษัตริยฮีศคียา 

3. มอบภาระทุกอยางใหแกพระเจา (37:14) กษตัริยฮีศคียานําสาสนจากทูตของอะซูเรียเขาเฝา
พระเจา “และคล่ีหนังสือนั้นออกตอพระพกัตรพระเยโฮวา” เปนการแสดงวา ทานไดมอบเร่ืองนี้ท้ังหมด
ไวเปนภาระของพระเจา ทานไมตองแบกภาระหนักใจนั้นตอไปอีก หลายคนไมเขาเฝาพระเจาดวยภาระ
หนักอ้ึง เม่ือออกจากพระพกัตรพระองคแลว เขาแบกภาระนั้นกลับไปอีก ใหเราทําตามกษัตริยฮศีคียา
ถวายทุกอยางตอพระเจา และละท้ิงภาระน้ันไวกับพระองค 

4. อธิษฐาน (37:15-20) ตัวอยางท่ีดท่ีีสุดในการอธิษฐาน ของฮีศคียาคือ ขอใหพระเจาทรง
ชวยชีวิตชนชาติอิสราเอลเพ่ือพระนามของพระเจาจะไดรับการถวายเกียรติยศ หรืออีกนัยหนึ่ง ทานเห็น
แกพระเกีตรติของพระเจายิ่งกวาชนชาติอิสราเอล 
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พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของฮีศคียา ทรงสงทูตของพระองคออกไปประหารทหารอะซูเรีย
ตาย หนึ่งแสนแปดหม่ืนหาพนัคน กองทัพของชาวอะซูเรีย ตองแตกพายหนหีลับไป ตอมากษัตริยซันเฮ
ริบก็ถูกประหารชีวิตดวย (อาน 37:21-38) 

นี่แหละคือ ผลตอบแทนของคนท่ีมีความเชือ่ม่ันคงนพระเจา 

 8 



บทเรียนที่ 2 บวงแรวของผูชอบธรรม 1

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 38,39 

ถาทานปวยเปนโรครายแรงชนิดหนึ่งนายแพทยบอกวา ไมมีทางรักษาใหหายไดและจะตองตาย
ในไมชานี้ แตบังเอิญทานอธิษฐานออนวอนทูตตอพระเจา จนพระเจาทรงรักษาทานใหหาย และยงัตอ
อายุอีก 15 ป ทานจะใชเวลา 15 ป ท่ีพระเจาประทานใหแกทานอยางไร เร่ืองนี้เกิดข้ึนจริง แกกษัตริย
องคหนึ่งของชนชาติยูดา ช่ือ ฮิศคียา เราจะศึกษาดูวา กษัตริยฮีศคียาใชชีวิตท่ีพระเจาทรงเพ่ิมเติมใหทาน
อยางไร 

ก. การปวยและการหายโรค (38:1-20) 

เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในบทนี้ เราเช่ือวาเกดิข้ึนกอน กษัตริยซันเฮริบแหงชนชาติอะซุเรีย จะสงคณะ
ทูตมาเจรจาศึกไมกีว่ันเพราะขอ 6 ในบทที่ 38 หลังจากพระเจาไดทรงตอบคําอธิษฐานของกษัตริยฮีศคี
ยา วาทานจะไมตาย ยังตรัสวา “เราจะชวยเจาและกรุงนี้ใหพนจากเง้ือมมือของกษัตริยอะซูเรีย” แสดงวา 
ขณะท่ีกษัตริยฮีศคียาปวย ชาวอะซูเรียยังไมไดยกทัพมาลอมกรุงเยรูซาเล็ม 

1. คําเตือน ของศาสดาพยากรณ (38:1) เวลานั้น กษัตริยฮีศคียาปวยเปนโรครายชนดิหนึ่ง ขอ 
21 บอกวา ไมฝเชื่อวา กษัตริยฮีศคียาทรงรับส่ังใหแพทยหลวงมาเยียวยารักษาอยางดท่ีีสุด และทรงคิดวา 
ดวยความสามารถของนายแพทยเหลานี ้ ประกอบกับพระองคมีทรัพยสินเงินทองมากพอท่ีจะทุงเท
สําหรับการรักษาฝรายของพระองคก็คงหายไปในไมชา 

แตขณะท่ีกษัตริยฝากความหวัง ท้ังหมดไวกับทรัพยสินเงินทอง และความสามารถของ
นายแพทย อิสยาห ศาสดาพยากรณก็นําขาวจาก พระเจามาบอกใหกษตัริยทราบวา “พระยะโอวาไดตรัส
ดังนี้จัดแจง การบานการเมือง ของทานเสียใหเปนระเบียบเรียบรอย เพราะวาทานจะตองตายและไมมี
ชีวิตอยูตอไป” 

มนุษยอาจเหน็ ความประเสริฐเลิศของทรัพยสินเงินทอง วิทยาการอันทันสมัยวิวัฒนาการยุค
ใหมทางการแพทย แตเม่ือพระเจาไมทรงโปรดปราน และความตายมาถึง ไมมีส่ิงใดในโลก แมสักส่ิง
เดียวสามารถชวยเขาได 

2. คําอธิษฐานของกษัตริย (2,3) กษัตริยฮศีคียารูสึกเศราพระทัยมาก ท่ีไดยนิขาวเชนนั้น ทาน
ทราบวา เม่ือขาวนี้มาจากพระเจา จะตองเปนความจริงเสมอกษัตริยจึง “ผินพระพักตรเขาหากาํแพง” 
และอธิษฐานตอพระเจาดวยทรงกรรแสงครํ่าครวญ 
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บางคนคิดวา กษัตริยฮีศคียาทรงข้ีขลาดตาขาว เม่ือทรงทราบวาจะตองตายจึงกรรแสงครํ่าครวญ 
แตการท่ีกษัตริยกรรแสงนั้น พระองคอาจจะทรงมีเหตุผลมากกวานั้น ในสมัยนั้นคนท่ัวไปมีอายยุนืยาว
อยางนอยประมาณ 50 ป การท่ีคนหนึ่งคนใดอายุส้ัน ชาวยูดาถือวา เปนเพราะพระเจาทรงไมพอพระทัย
เขา ขณะนั้น กษัตริยฮีศคียามีพระชนมมายุเพยีง 39 พรรษา เทานั้น จึงยังไมสมควรท่ีจะส้ินพระชนม 
นอกจากนั้น พระองคยังไมมีราชโอรส สืบราชสมบัติเลย หากพระองคส้ินพระชนมราชวงศของ
พระองคก็ถึงวาระส้ินสุด และอาจเกิดความวุนวายในแผนดินกไ็ด ดวยเหตุนี้ กษตัริยฮีศคียาจึงเศรา
พระทัยและทรงรูสึกวา ยังไมพรอมท่ีจะตาย 

เม่ือ แพทยและเงินทอง หมด ความสามารถไรความหมาย กษัตริยฮีศคียากห็ันมาพ่ึงพระเจา 
พระองคทรงอธิษฐานดวยการครํ่าครวญ บุตรของพระเจาทุกคนมีท่ีพึง่ท่ีม่ันคงถาวร คือองคพระเยซู
คริสต แตใหเราหันมาหาพระองคทันที และทูลขอความเมตตาของพระองค อยาใหรอจนถึงวาระ
สุดทายของชีวติ แลวจึงเขาเฝาพระเจาพระองค พรอมเสมอท่ีจะแกปญหา ยุงยากตาง ๆ ไมวาจะเปน
ปญหาใหญหรือปญหาเล็ก ๆ 

3. พระสัญญาแหงการทรงรักษา (4-7,21) พระเจาทรงฟงคําอธิษฐานของกษตัริยฮีศคียา 
พระองคตรัสวา “เราไดเห็นน้ําตาของเจาแลว เราจะตอชนมายุใหเจายนืยาวไปอีกสิบหาป” พระเจาทรง
ฟงคําอธิษฐานท่ีรอนรนจากใจจริงของผูชอบธรรมยากอบ 5:16 กลาววา “คําอธิษฐานดวยใจรอนรน
แหงผูชอบธรรม ก็มีอํานาจมากซ่ึงจะนําใหเกิดผล” ความจริง ศาสดาพยากรณอิสยาห อาจวางมือบนฝ
ของกษัตริยฮีศคียา หรือพูดเพียงคําเดยีวเทานั้นโรครายของกษัตริยก็หายไดทันที แตในกรณีนี้ อิสยาห
ส่ังใหทําขนมมะเด่ือเทศปดไวบนฝของกษัตริย ฝนั้นกห็าย แสดงวา พระเจาทรงไมตอตานในการใช
เวชภณัฑในการรักษาโรค และพระองคทรงใชส่ิงตาง ๆ เปนยารักษาโรคภัยไขเจ็บของมนุษยได 
โดยเฉพาะกับผูท่ีไมรูจักพระองคไมเช่ือพระองค นับวาเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางสูงสุด ท่ีทรงโปรด
ใหมียาตาง ๆ รักษาโรคภัยเหลานี้ สําหรับคริสเตียนทุกคน แมจะใชยารักษาโรค ก็พงึระลึกเสมอวา เขา
ตองเช่ือพ่ึงพระเจาในการรักษาโรคใหหาย ยาเปนเพียงเคร่ืองมือแตผูรักษานั้น คือพระเจา 

ข. การสรรเสริญและการขอบพระคณุ (9-20) 

เม่ือกษัตริยฮีศคียา หายโรคแลวพระองคไดทรงประพันธบทกลอนข้ึน เพื่อเปนคําพยาน
สรรเสริญพระเจา ขอบคุณพระองคท่ีไดทรงรักษาโรคใหหาย กษัตริยยอมรับวา ชีวิตของพระองค อยูใน
พระหัตถของพระเจา ซ่ึงพระองคไมมีอะไรท่ีจะอวดไดเลย อาจจะเปนไปไดวา การปวยของกษัตริยฮีศคี
ยาคร้ังนี้ เปนการเฆ่ียมตีของพระเจา เนื่องจากความอวดตัวของกษัตริย กษตัริยฮีศคียา อาจจะอวดตัวถึง
ความชอบธรรมของพระองค ท่ีสามารถกําจัดรูปเคารพและศาสนาเทียมเท็จออกจากแผนดนิยดูาและ
ทรงอวดถึงความม่ันค่ังในแผนดิน แตไมไดถวายพระเกยีรติแกพระเจาเลย การปวยและการทรงรักษา
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ของพระเจาคร้ังนี้ ทําใหกษัตริยตองถอมพระทัยลง พระองคตรัสในคําพยานวา “ขาพเจาก็ตองดําเนนิไป
ดวยความสงบเงียบตลอดชีวติของขาพเจา” กษัตริยฮีศคียาไดสัญญากับพระเจาวา ตั้งแตนี้เปนตนไป จะ
ใชชีวิตตลอด 15 ปท่ีพระเจาทรงเพ่ิมใหนี้ดวยความถอมตน 

ค. บวงแรวของกษัตริยฮีศคียา (39:1-8) 

หลังจากกษัตริยฮีศีคยาหายโรคแลวเราเช่ือวา กษัตริยคงต้ังพระทัยจะใชชีวิตที่ถอมตน ตามท่ีได
ทรงสัญญาไวกับพระเจาแตตอมาไมนาน ขาวการอัศจรรยแหงการหายโรคและหมายสําคัญท่ีพระเจา
ทรงทําใหนาฬกิาแดดของกษัตริย หมุนถอยหลัง กลับไปสิบข้ัน ไดเล่ืองลือไปตางประเทศ จนถึงกรุงบา
บิโลน กษัตริยแหงกรุงบาบิโลนจึงสงคณะทูต และของบรรณาคารมากถวายเพื่อแสดงความยินด ี และ
สืบหาความจริงประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งคงมาดวยเร่ืองสําคัญบางประการทางการเมือง 

เม่ือกษัตริยฮีศคียาเห็นวา กษัตริยแหงประเทศท่ีเร่ืองอํานาจ สงทูตมาเจริญราชไมตรีกบั
พระองคเชนนัน้ ก็ลืมคําสัญญาทุกอยางท่ีใหไวกับพระเจา ปลอยใหความอวดตัวเขามาครอบงําตามเดิม 
จึงพาคณะทูตไปดูของมีคาทุกอยางในพระราชวัง เพื่ออวดความม่ังมีของพระองค เม่ือคณะทูตจากไป
แลว อิสยาหกน็ําถอยคําของพระเจา มาทูลใหกษัตริยฮีศคียาวา “ภายหนา สรรพส่ิงซ่ึงอยูในราชวงศของ
พระองค ซ่ึงบรรพบุรุษของพระองคไดสะสมไว จงถึงทุกวันนี้นั้น จะถูกกวาดไปยังกรุงบาบิโลน จะไม
มีอะไรเหลืออยูเลย” (ขอ 6) 

เปนเร่ืองท่ีนาเศราใจเหลือเกนิ เวลา 15 ป ท่ีพระเจาทรงโปรดตอเติมใหกษัตริยฮีศคียา กษัตริย
ฮีศคียามิไดใชเปนท่ีถวายพระเกยีรติแกพระเจา พระองคทรงลืมคําสัญญาท่ีใหไวแกพระเจา ขณะท่ีเพิ่ง
หายโรคใหม ๆ ชีวิตทางดานจิตวิญญาณของพระองค แทนท่ีจะเจริญข้ึน กลับลดลงกวาเดิม 

ความพายแพ ในชีวิตบ้ันปลายของกษัตริยฮีศคียานัน้ ความจริงมิไดเนื่องจากพระองคทรง
ประพฤติตนช่ัวชา ละท้ิงพระเจา แตเปนเพราะความออนแอเพยีงอยางเดียว คือ นสัิยชอบอวดตัว ซ่ึง
เปรียบประดจุบวงแรวท่ีคอยดักจับพระองค เม่ือพระองคพล้ังเผลอ มีคริสเตียนจํานวนมากมายท่ีพายแพ 
ก็เพราะความออนแอบางประการที่เขารูด ีการท่ีจะรักษาตนไมใหตกอยูในบวงแรวเหลานั้นได กคื็อ ให
ใกลชิดกับพระเจาเสมอ เพื่อเราจะเจริญเติบโตฝายคริสเตียนใหถูกตองตามพระทัยของพระเจาตลอด
ชีวิตของเรา 
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บทเรียนที่ 3 กําลังของคริสเตียน 2

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 40,41 

เม่ือเราเหนด็เหน่ือยออนเพลีย เรามักพกัผอน โดยการนอนหลับ หาความบันเทิงโดยการฟง
เพลง พูดคุยสนทนาอานหนังสือ ฯลฯ บางคนเหน็ดเหนื่อยงานเกินควร เนื่องจากสุขภาพไมคอยดี
นายแพทยอาจแนะนําใหออกกําลังกาย รับประทานวิตามินบางชนิด เพื่อชูกําลังของเขา การท่ีคริสเตียน
ระมัดระวัง ในการรักษาสุขภาพทางรางกาย ใหแข็งแรงอยูเสมอนั้น เปนส่ิงท่ีดียิ่ง เพราะรางกายของเรา
เปนพระวิหารของพระเจา แตคริสเตียนทุกคน ก็ควรรูจักวิธีรักษาสุขภาพทางฝายวญิญาณจิต เพือ่ให
ชีวิตฝายวิญญาณจิตของเรานี้ กระปร้ีประเปราแข็งแรง มีกําลังวังชาเสมอมีเคล็ดลับบางประการ ท่ีจะ
ชวยให ทานมีกําลังวิญญาณจิตเพิ่มข้ึนในยามท่ีตองการ ซ่ึงเราจะไดศึกษาดังตอไปนี ้

ก. พระลักษณะของพระเจา (40: 1-41:20) 

โดยท่ัวไปเม่ือเราเหน็ดเหน่ือยออนเพลียทางรางกายหรือจิตใจ เราอาจหาทางแกไขไดโดยวิธี
ตาง ๆ แตหลายคร้ังความเหน็ดเหนื่อยเหลานี้มิไดเกิดจาก การใชกําลัง หรือกําลังสมองมากเกินไปอยาง
เดียว แตเกดิจากความผิดหวัง การดิ้นรนตอสูทางจิตใจ เปนการหวงกังวลตอภาระรับผิดชอบดวย 
ดังเชนชนชาตอิิสราเอลท่ีกลาวไวในอิสยาห บทท่ี 40 และ 41 ขณะนัน้ ทานอิสยาหไดพยากรณถึงชน
ชาติอิสราเอล ขณะท่ีเปนเชลยศึกในประเทศบาบิโลน ทานเหน็ถึงความผิดหวังความชอกชํ้าท้ังทาง
รางกายและจิตใจ ของชนชาติอิสราเอล ซ่ึงไมมีมนุษยคนใดในโลกอาจชวยได แตชนชาติอิสราเอลไม
ถึงกับหมดหวงัส้ินเชิงทีเดียว อิสยาหเตือนใหเขาระลึกถึง พระเจาของพวกเขาเพราะพระองคทรงเปน
บอเกิดแหง กาํลังความหวังท้ังปวง การเตือนใหนึกถึงพระลักษณะของพระเจา จะเพื่มเติมกําลังใหแก
ชาวอิสราเอล และแกคริสเตียนทุกคนดวย พระเจาทรงมีลักษณะดังตอไปนี ้

1. พระองคเปนพระผูเล้ียงท่ีกอปรดวยความเมตตาเปนนติย (40:1-10) แมพระเจาจะทรงเปนผู
ท่ีเครงครัด ในกฏบัญญัติ ทรงเปนผูเท่ียงธรรม ซ่ึงเปนเหตุใหพระองค อลุมอลวยตอความผิดบาปไมได
ในอิสยาหบทท่ี 1-35 พระเจาทรงใชศาสดาพยากรณอิสยาหเตือนชนชาติอิสราเอลใหทราบถึงภัยพบัิติ ท่ี
กําลังมาถึงพวกเขาโดยพวกเขาจะถูกชนชาติบาบิโลน กวาดตอนไปเปนเชลย เพราะชนชาติอิสราเอลไม
ยอมเช่ือฟงพระเจา จงกระท่ังคําพยากรณนัน้เกิดข้ึนจริงทุกประการ ตั้งแตอิสยาห บทท่ี 40 เปนตนไป 
ทานอิสยาหไดกลาวหนุนใน พวกท่ีเหตกุารณท่ีเกิดขึน้ หลังจากอิสยาหส้ินชีพแลวประมาณ 100 ป 
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อิสยาหไดช้ีใหชาวอิสราเอล เหลานั้น เหน็ถึงพระเมตตาอันไมเปล่ียนแปลงของพระเจา แมพระ
เจาจะทรงลงโทษเขาตามความเท่ียงธรรมของพระองค แตพระองคทรงไมทอดท้ิงพวกเขา เม่ือการ
ลงโทษน้ันเสร็จส้ินลง พระเจาจะทรงแสดงความกรุณาตอพวกเขาอีก และทรงยกโทษความผิดบาป
ท้ังหมดของพวกเขา 

อิสยาหบอกใหพวกเขาเตรียมจิตใจไวใหพรอม “ปรับทางหลวงในปาทรายใหเรียบราบลง 
สําหรับพระเยโฮวาพระเจาของเรา” พระเจาทรงตองการใหพวกเขาละท้ิงความช่ัว ชําระจิตใจใหสะอาด
เพื่อตอนรับพระผูชวยพวกเขา ซ่ึงจะเสด็จมาชวยพวกเขา 

ชาวอิสราเอลอาจคิดวา พระเจาอาจจะเมตตาพวกเขาดังท่ีพระองคตรัสไว ความทุกขทรมานท้ัง
ทางรางกาย และจิตใจท่ีพวกเขาไดรับ ทําใหพวกเขาเช่ือไดยากวา พระเจาจะทรงเมตตาพวกเขาดังเคยอีก 
แตพระเจาตรัสวา แมทุกอยางในโลกเหี่ยวแหงรวยโรยไป “แตพระดํารัสของเราจะย่ังยืนอยูเปนนิตย” 
พระองคจะทรงอุมชูและทะนุถนอมบุตรของพระองค เหมือนดังผูเลียงแกะ ท่ีรักใครหวงแหนแกะของ
เขา 

2. พระองคทรงเปนพระเจา ท่ีมีฤทธ์ิอํานาจเหนือทุกอยาง (40:12-26) พระองคทรงเปนผูมี
อํานาจสูงสุดในจักรวาลเม่ือเปรียบเทียบความกวางใหญไพศาลของน้ําในทะเล มหาสมุทรกับพระเจา
แลว น้ําท้ังหมดเหลานั้น เปนเพียงสวนเล็กนอยในอุงพระหัตถขอพระเจาเทานั้น พระองคทรงเปนผูรอบ
รูทุกอยาง ทรงทราบถึงความรูสึกนึกคิด ปญหา และขอยุงยากในชีวติของเรา พระองคทรงใหญยิ่งเหนือ
ประเทศทุกประเทศ ทรงใหญยิ่งเหนือรูปเคารพท้ังปวง เพราะมนุษยเปนคนสรางรูปเคารพแตพระเจา
ทรงเปนผูสรางมนุษย และไมมีผูใดสรางพระเจา พระองคทรงมีฤทธ์ิอํานาจเหนือ เจาขุนมูลนายท้ังปวง 
ทรงเปนผูท่ี “นําใหเจานายเปนเหมือนเลขศูนยและทรงนําใหเหลาตุลาการของโลก เปนศูนยภาพ” 

พระเจาตรัสสองคร้ัง ในตอนนี้วา “เจาจะเปรียบพระเจาเหมือนกับอะไรหรือเจาจะเอาอะไรมา
เปรียบเทียบวา เหมือนกับพระองค” (ขอ18, 25) ถาพระเจาของเราทรงใหญยิ่งเพียงนี้ เราจะยังทอถอย 
หมดหวัง ออนเปล้ียไดอยางไร 

3. พระองคทรงพระชนม อยูเปนนติย (27-28) พระเจาท่ีเรานมัสการมิไดเปนพระที่พูดไมได 
มองไมเห็น แตพระองคทรงพระชนมอยู พลานุภาพและสติปญญาของพระองค ไมมีขอบเขตจํากัด 

4. ทรงอยูเบ้ืองหลังอํานาจทุกอยางในโลก (41:1-7) อิสยาหไดพยากรณถึงเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน
ในประมาณ 200 ป ขางหนาวา พระเจาจะทรงแตงตั้งใหกษัตริยองคหนึ่งจากทางทิศตะวนัออก คือ 
กษัตริยไซรัส เปนกษัตริยท่ียิ่งใหญ กษตัริยองคนี้จะมีอํานาจเหนือประเทศ ทุกประเทศที่พระองครูจัก 
แมแตกรุงบาบิโลน ก็จะถูกโจมตีจนลมจมพินาศไป พระเจาทรงมีวิธีท่ีจะทําลายศัตรูของพระองคเสมอ 
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5. พระองคทรงปองกันพลไพรของพระองค (41:8-20) แมจะกษัตริยเรืองอํานาจจากทิศ
ตะวนัออก “ปราบบรรดากษัตริยใหราบลง” และทําใหประเทศเหลานั้นกลายเปนผงคลีดิน แตพระเจา
จะทรงรักษาพลไพรของพระองคไว พระองคตรัสวา “อยากลัวเลย ดวยวาเราอยูกับเจา อยาทอใจ เพราะ
เราเปนพระเจาของเจา เราจะหนนุกําลังแกเจา เออ เราจะชวยเจา เออ เราจะยกชูเจาไวดวยมือขวาอันชอบ
ธรรมของเรา” (41:10) ถาพระเจาทรงปองกนัรักษาเรา เราก็ม่ันใจไดวา ไมมีใครทําอะไรตอเราได 

6. พระองคทรงเปนท่ีปรึกษา (41:21-29) พระเจาทรงเชิญใหชาวอิสราเอลนําขอคดีทุกอยาง
เสนอตอพระองคเพื่อพระองคจะไดนําข้ึนพิจารณา ในตอนสุดทาย พระองคทรงเตือนใหคนท้ังหลาย
ทราบถึงความผิดหวังท่ีพวกเขาจะไดรับจากรูปเคารพ เพราะ “รูปเคารพเหลานี้ไมมีสักรูปเดียวเปนท่ี
ปรึกษาหารืออะไรได” 

ข. ขอควรปฏิบัติ (40:29-31) 

เม่ือเรารูสึกวา เรากําลังออนเปล้ียเพลียแรง รูสึกทอถอย หมดกําลัง จงยอมรับความออนแอของ
เรา เพราะ “ถึงแมคนหนุมก็ยังมีเสลาอิดโรย และออนเหล้ีย” ขณะเดียวกันจงระลึกวา “พระองคทรง
ประทานแรงแกผูท่ีอิดโรย สวนผูท่ีออนเปล้ีย พระองคจะทรงประทานกําลังให” จงนึกถึงฤทธ์ิเดช
อํานาจอันสูงสุดของพระเจา สติปญญาของพระองค และพระเมตตาคุณอันลนเหลือของพระองค แลว
ถอมตนลงคอยทาพระเจา เพราะพระองคตรัสวา “แตผูท่ีคอยทาพระเยโฮวา จะไดรับกําลังเพิ่มข้ึน” 

การคอยทาพระเจา นอกจากหมายถึงการเฝาพระเจา โดยการนมัสการพระองค ศึกษาพระวจนะ
ของพระองคตรึกตรองถึงสัจจธรรมของพระองค และอธิษฐานตอพระองคแลว ยังหมายถึงการรอคอย
พระองค ดวยความหวังและความเช่ือ และไววางใจพระองคอยางส้ินเชิง โดยยอมรับถึงการไร
ความสามารถของเราการขาดแคลนสติปญญาของเรา ในการเผชิญกบัเหตุการณเฉพาะหนา หรือปญหา
ซ่ึงเรามีสวนเกีย่วของ เม่ือเราไววางใจในพระเจา และรอคอยการชวยเหลือจากพระองคอยางแทจริง 
พระองคจะทรงชวยเราอยางแนนอน หากเราไววางใจพระเจาเชนนี ้ เราไมจําเปนตองกระวนกระวาย
กลัวหรือทอถอย เราเพียงแตรอคอยพระองค พระองคจะทรงกระทําส่ิงใดในวิธีของพระองคเอง เพื่อ
ชวยเหลือเรา และการทรงชวยเหลือของพระองค จะทันเวลาเสมอ 

ทานรูสึกทอถอย ออนเพลีย ในทางใดบาง ในการเรียน การคา ธุระกิจ การปกครอง หรือใน
ปญหาหนกัใจอื่น ๆ จงคอยทาพระเจา พระองคทรงเพิ่มเติมกําลังใหทาน ใหทานมีกําลังเขมแข็งในการ
ดําเนินชีวิตและธุระกิจทุกอยางตอไป 

 14 



บทเรียนที่ 4 ชีวิตที่มีเปาหมาย 3

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 42-45 

ทานเคยเห็นรถบรรทุกสินคา ของบริษัทขนสง ซ่ึงบรรทุกสินคาจนเต็มคันรถแลนไปสู
ตางจังหวัด โดยไมมีจุดหมายปลายทางไหม ทานเคยเห็นชางกอสรางท่ีกําลังรากสรางตึก แตเขาไมรูวา
จะสรางตึกแบบไหนไหม เช่ือวาทานคงไมเคยเห็นเพราะไมวาจะเปนการประกอบธุระกจิใดหาก
ตองการใหบรรลุความสําเร็จ จะตองมีเปาหมายเสมอ ในการดําเนินชีวิตคริสเตียนกเ็ชนกัน เราตองมี
เปาหมาย แตเปาหมายในชีวติคริสเตียนของทาน คืออะไร คือการรอดพนจากความผิดบาปไดรับชีวิตนิ
รันดร มีชีวิตท่ีเต็มไปดวยความสุข ประกอบดวยความประพฤติดีเปนท่ียกยองนับถือของสังคมเทานั้น
หรือชีวิตคริสเตียนของทานจะเปนอยางไร ข้ึนอยูกับการวางเปาหมายของทาน หวงัวาบทเรียนในวันนี้
จะชวยใหเรารูจักวางเปาหมายแหงชีวิตคริสเตียนไดถูกตองยิ่งข้ึน 

ก. ผูรบัใชพระเจา (42:1-4) 

อิสยาห 42:1 เร่ิมตนดวยคําเชิญชวนวา “ดูเถอะ ผูรับใชของพวกเรา” พระเจาตรัสใหชาว
อิสราเอลดู “ผูรับใช” ของพระองค ซ่ึงในขอนี้เล็งถึงองคพระคริสต พระเยซูคริสตทรงเปนแบบอยางท่ีดี
ของชาวอิสราเอล ของคริสเตียน และของทุกคนท่ัวโลก พระองคทรงมีจุดมุงหมายสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่ง
ในการเสดจ็กลับมาในโลก คือ เพื่อเปนผูรับใชของพระเจา คําวา “ผูรับใช” หมายถึงผูท่ีทํางานใหแกผู
หนึ่ง ตามความปรารถนา ของผูนั้น เขามีชีวิตอยูเพื่อนายของเขา เพื่อทําใหนายของเขา ดีใจ พอใจ นี่คือ
เปาหมายแหงการดํารงชีวิตในโลกของพระเยซูคริสต พระองคเสด็จมาเพื่อทําตามพระทัยของพระเจา 
ถาเรายึดแบบอยางของพระองค เราก็จะตองเปน “ผูรับใช” ของพระเจา มีชีวิตอยูเพือ่ทําตามพระทัยของ
พระเจา 

มีเหตุผลหลายประการ ที่คริสเตียนทุกคนจะตองเปน “ผูรับใช” ของพระเจา 

1. เพราะการทรงเรียกของพระเจา พระเจาทรงเรียกพระเยซูคริสตวา “ผูรับใชของเรา” (42:1) 
และทรงใหเราดูพระองคเพื่อเราจะยดึไวเปนตัวอยาง ขณะเดียวกนัพระองคทรงเรียกให ชาวอิสราเอล
ทุกคนเปนผูรับใชพระองค พระองคตรัสวา “เจาท้ังหลายเปนพยานของเรา และเปนผูรับใชของเรา ท่ีเรา
ไดเลือกสรรไว” (อิสยาห 43:10, 44:21) ขณะนีพ้ระเยซูคริสต ทรงเรียกคริสเตียนทุกคนใหเปนผูรับใช
ของพระองค 
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2. เพราะพระเจาทรงเปน พระเจาองคเท่ียงแทเพียงพระองคเดียว อิสยาหท้ังส่ีบทท่ีเรากําลัง
ศึกษาอยูนี้ ไดกลาวถึงความยิ่งใหญ ความเปนเอก เปนตน ของพระเจาหลายคร้ัง เชน “เราคือเยโฮวา 
นามนี้เปนนามของเรา และสงาราศีของเรา เราจะไมยกใหแกผูใด” (อิสยาห 42:8) “เราคือตัวเราเอง เปน
พระเยโฮวา และ นอกจากเราไมมีผูชวยใหรอด” (43:11) “เจาก็ไดเปนพยานใหเรา นอกจากเรายังมีพระ
เจาอ่ืน และยังมีศิลาใดท่ีเราไมรูจักหรือ” (44:8) “เราคือเยโฮวาและไมมีพระอ่ืนอีกแลว” (45:5,7,21) 

มีส่ิงนาสังเกตอยางหนึ่ง ในอิสยาหท้ัง 4 บทนี้ ไดกลาวถึงรูปเคารพหลายคร้ัง เชน ใน 42:17; 
44:9-20; 45:20 ท้ัง ๆ ท่ีรูปเคารพเหลานั้น ไมสามารถชวยมนุษยได มนุษยตางหากเปนผูสรางรูปเคารพ
ข้ึน ดวยไมท่ีสําหรับเขานํามาทําฟนหุงอาหาร แตมนุษยจํานวนมากก็กราบไหวบูชารูปเคารพซ่ึงไมใช
พระเจา ดวยความเคารพยําเกรงบางคนกราบไหวอยางสัตยซ่ือ ท้ังเชาและเยน็ พระเจาของเราเปนพระ
เจาท่ีเท่ียงแทเพียงองคเดยีว จึงยิ่งสมควรไดรับการเคารพยําเกรงจากเรา 

3. เพราะพระคุณอันใหญยิ่งสูงสุดของพระเจา พระองคทรงเปนผูไถ (43:1) ผูปกปกรักษา 
(43:2) ผูชวยใหรอด (43;3) ผูทรงกอปรดวยความรัก (43:4) ผูทรงลบลางการลวงละเมิดทุกอยาง ของ
มนุษย (43:25) บุตรท่ีดีทุกคน สํานึกถึงบุญคุณของบิดามารดา และยนิดีรับใชทานในกจิทุกอยาง บุตรท่ี
ดีของพระเจาก็ควรรับใชพระเจา ดวยความยินด ี

4. เพราะเปนพระประสงคของพระเจาท่ีใหคนท่ัวโลกไดรับความรอด พระองคทรงกลาวเชิญวา 
“บรรดาคนท้ังปวงจนถึงปลายแผนดนิโลก จงหันมาหาเรา และรับความรอด” แตอัครสาวกเปาโลกลาว
ในพระธรรมโรมวา “แตคนท่ียังไมไดเช่ือในพระองค เขาจะรองขอพระองคอยางไรได และคนท่ียัง
ไมไดยนิถึงพระองค เขาจะเช่ือในพระองคอยางไรได และเม่ือไมมีใครประกาศใหเขาฟง เขาจะไดยนิถึง
พระองคอยางไรได” (โรม 10:14) 

ข. หนาท่ีของผูรับใช 

1. นําความยตุธิรรมออกไปแจงแกนา ๆ ชาต”ิ (42:1) ส่ิงท่ีสังคมปจจุบันกําลังเรียกรอง คือความ
ยุติธรรม เพราะการเอารัดเอาเปรียบ การกนิสินบน การคดโกง การไมเสมอภาค การเห็นแกหนาแกตา 
กําลังระบาดอยูท่ัวไปในทกุสังคมจนเปนเหตุใหเกิดการจราจล วุนวาย เดินขบวน และการประทวงตาง 
ๆ พระเยซูคริสตเทานั้น ท่ีทรงสามารถดําเนินความยุตธิรรมมาสูมนุษยไดอยางแทจริง คริสเตียนทุกคน
จึงตองทําหนาท่ีของตน ในการเปนพยานชวยใหโลกรูจักพระคริสต แลวตอนรับพระองคเปนพระผูชวย
ใหรอด เม่ือจติใจของมนษุยเปล่ียนแปลง ชีวิตของเขาก็จะเปล่ียนแปลง การเดินขบวน การประทวง 
แมแตวิธีการตาง ๆ ของนักการเมือง ไมอาจนําความยุติธรรมมาสูสังคมไดอยางแทจริง แตหากสังคมใด
มีพระเยซูคริสตเปนเจา สังคมน้ันก็จะมีความยุติธรรม 
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2. “เราเยโฮวา ไดเรียกทานแลวและไดตั้งทานไวเปนเคร่ืองหมายแหงสําคัญสําหรับมนุษย เปน
แสงสวางแกประชาชาต”ิ (42:6) ผูรับใชของพระเจาเปนแสงสวางของประชาชาติ พระเยซูคริสตกต็รัส
ใน มัทธิว 5:14 วา “ทานท้ัหงลายเปนความสวางของโลก... ใหความสวางสองไปตอหนาคนท้ังปวง
อยางนั้น เพื่อเขาจะไดเห็นการดีของทาน แลวจะไดสรรเสริญพระบิดาของทานผูอยูในสวรรค” 

3. ถวายเกียรติยศ แกพระเจา (42:12) ผูรับใชของพระเจาไมกระทําส่ิงใดเพ่ือเปนการยกยอ
เกียรติตนเอง แตเพื่อเกียรติยศของพระเจา และไมวาเขาจะทําส่ิงใด เขาจะคํานึงถึงพระเกียรติของพระ
เจาเสมอ 

ค. วิธีการรบัใช 

เช่ือวาคริสเตียนจํานวนมาก มีเปาหมายในชีวิต อยากรับใชพระเจา อยากเปนพยานเพื่อพระองค 
แตไมมีกําลังจะทําได หรือกระทําไดไมนานก็เลิกลมเสียกลางคัน พระเยซูคริสตทรงเปนแบบอยางท่ีด ี
เกี่ยวกับเร่ืองนี ้ พระองคทรงเปนผูรับใชท่ี “ไมออนเปล้ียหรือทอใจ” จนกวา พระองคจะทรงกระทํา
ภาระกจิท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จ ท้ังนี้ เพราะพระองคทรงมีเคล็ดลับอยูอยางหนึ่งคือ พระองคทรง
ปฏิบัติพระราชกิจ ดวยกันกบัพระวิญญาณบริสุทธ์ิ อิสยาห 42:1 กลาววา “เราไดเอาพระจิตของเรา (พระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ) สวมใสไวในทาน” ถาทานมีใจปรารถนาท่ีจะรับใชพระเจา และตองการใหการรับใช
นั้น บรรลุสูเปาหมาย กจ็งอยากระทําโดยอาศัยความสามารถ กําลังสติปญญา ของตัวเอง แตจงอาศัยพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ และฤทธ์ิเดชอํานาจของพระองค 

ในตอนสุดทายตั้งแตบทท่ี 44:24-45:25 อิสยาหไดพยากรณถึงกษัตริยองคหนึ่ง ซ่ึงพระเจาทรง
ใชเปนเคร่ืองมือในการทําใหพระทัยของพระองค สําเร็จพระเจาทรงบอกใหทราบ แมกระท่ังช่ือของ
กษัตริยองคนัน้ คือ โคเรศ เปนการแสดงถึงการทรงรอบรูทุกอยางของพระเจา พระเจาจะทรงแตงตั้งให 
กษัตริย โศเรศ เปนผูชวยสรางกําแพงเมืองเยรูซาเล็ม และพระวหิารของพระเจาข้ึนใหม 

ความจริงกษตัริยโคเรศ มิไดเปนชนชาตยิวิ ทานเปนกษัตริยของชนตางชาติแตพระเจา ทรง
สามารถใชทานทําการใหญได เราซ่ึงเปนบุตรของพระองค เปนผูท่ีพระเจาทรงเลือกสรร พระองคยิ่ง
ทรงสามารถใชเรา ใหทําการอันใหญยิ่งของพระองค 

ผูรับใชของพระเจา ไมจําเปนตองเปนนกัเทศน เปนครู ผูประกาศเสมอเขาอาจเปนพอคาเปน
ชาวนา ขาราชการชาวสวน แมคาหาบเร เปนนกัเรียน นักศึกษา พระเจาทรงสามารถใชเขาไดใน
ตําแหนง หนาท่ีท่ีเขามีอยู ดงัเชนท่ีพระองคทรงสามารถใชกษัตริยโคเรศ หากทานต้ังเปาหมายในชีวิตค
ริสเตียนท่ีจะเปนผูรับใชพระเจา พระองคก็ทรงชวยใหทานบรรลุเปาหมายได 
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บทเรียนที่ 5 ผูประสาทความเจริญ 4

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 46-48 

ชายหนุมคนหนึ่ง ทํางานในบริษัทการชางแหงหนึ่งเปนเวลาหลายป รูสึกไมพึงพอใจในเร่ือง
บางอยาง จึงลาออกจากบริษทันั้น ไปสมัครทํางานในบริษัทอีกแหงหนึง่ เพื่อนสนิทของเขาถามเขาถึง
สาเหตุท่ีลาออก ชายหนุมคนน้ันตอบวา “ไมมีเร่ืองอะไรกับนายจางหรอก เพยีงแตรูสึกวา หาความ
เจริญกาวหนาในบริษัทนีย้าก ผมจึงลองทํางานในบริษัทอ่ืน ๆ บาง ความเจริญกาวหนา เปนส่ิงท่ีทุกคน
ตองการทุกคนอยากจะมีรายไดเพิ่มเติมข้ึน มีสติปญญามากข้ึน มีระดบัการครองชีพดีข้ึนดังเราจะศึกษา 
จากขอพระธรรมในวนันี้วา พระคริสตธรรมคัมภีร ไดแนะนําวิธีแสวงหาความเจริญกาวหนา มาสูชีวิต
ของเราไวอยางไรบาง 

ก. ความสามารถของรูปเคารพ (บทที ่46) 

พระธรรมอิสยาหบทท่ี 46,47 และ 48 ตางกลาวถึงเมืองบาบิโลน บทท่ี 46 กลาวถึง การใช
ความสามารถของรูปเคารพในกรุงบาบิโลน บทท่ี 47 กลาวถึงความลมจมของชาวบาบิโลน และบทท่ี 
48 กลาวถึงชนชาติอิสราเอล ซ่ึงยังเปนเชลยศึกในกรุงบาบิโลน ขณะนั้นชาวอิสราเอลจํานวนหนึง่ คง
หันไปกราบไหวรูปเคารพของชาวบาบิโลน แทนท่ีจะไววางใจในพระเจาองคเท่ียงแท อิสยาหจงึเตือน
ชาวอิสราเอลใหรูสํานึกตัววา 

1. การไรความสามารถของรูปเคารพ (ขอ 1-7) อิสยาหบทท่ี 46 ไดกลาวถึงรูปเคารพสองรูป ซ่ึง
ชาวบาบิโลนไดกราบไหวนมัสการเปนพระเจา ไดแกพระเบลและพระนิโบ อิสยาหกลาววา อีกไมนาน
กรุงบาบิโลนก็จะพินาศ พระท้ังสองท่ีชาวบาบิโลนนับถือนั้นก็จะพินาศดวย เพราะวาเขาชวยตัวเอง
ไมได เม่ือชาวบาบิโลนถูกจับไปเปนเชลย “ตัวพระก็ตองไปเปนเชลยดุจกัน” รูปเคารพไมมี
ความสามารถแมแตจะเดินไปไหนมาไหน ตองอาศัยคนแบก หรือตองบรรทุกมันบนหลังสัตวเม่ือคนต้ัง
มันไวท่ีใด มันก็จะอยูท่ีนัน่ และแทจริง ชางแกะสลัก หรือชางทองเปนผูสรางรูปเคารพเหลานี้ข้ึน ชาง
แตกตางกับพระเจาองคเท่ียงแทเหลือเกนิ พระเจาของเราเปนผูสรางเรา เปนผูอุมชูเรา และชวยเรา ทรง
สามารถฟงคําทูลของพวกเรา แตชาวบาบิโลน คงเลือกกราบไหวนมัสการรูปเคารพ และชาวอิสราเอลก็
หลงผิด ไปกราบไหวมันดวย 

2. พระเจาแหงชัยชนะ (ขอ 8-13) พระเจาทรงเรียกชาวอิสราเอลซ่ึงอยูในกรุงบาบิโลนวา “เจา
คนกบฏ” เพราะชาวอิสราเอล กําลังเปล่ียนความสวามภิักดิ์ของเขา จากพระเจาองคเท่ียงแท ไปสูรูป
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เคารพซ่ึงไมอาจชวยพวกเขาไดเลย จากการตกเปนเชลยศึกของชาวบาบิโลน เปนเวลาหลายป ทําใหชาว
อิสราเอลคิดวาพระเจาทรงไมอาจชวยพวกเขาได พวกเขาจึงคิดอานหาท่ีพึ่งใหม แตพระเจาทรงเตือนให
พวกเขาระลึกถึงเหตุการณทุกอยางท่ีเกิดข้ึนในอดตี และคําตรัสของพระองคท่ีตรัสผานศาสดาพยากรณ 
การท่ีชาวอิสราเอลตกเปนเชลยของชาวบาบิโลน ไมใชเพราะพระเจาไมอาจทรงชวยได แตเปนเพราะ 
โครงการณของพระองคท่ีจะลงโทษชาวอิสราเอลพระองคตรัสวา “โครงการณของเรายั่งยืนและเราจะ
ทําตามพระประสงคของเรา ทุกประการ” (ขอ 10) 

พระเจาตรัสตอไปอีกวา พระองคทรงมีโครงการณ ท่ีจะชวยใหชาวอิสราเอลเปนอิสระ และ
พระราชทานชัยชนะใหแกชาวอิสราเอลในไมชานี้ พระองคทรงหนุนใจชาวอิสราเอล ท่ีรูสึกทอถอย
หมดกําลังใหหันกลับมาวางใจในพระองค พระองคตรัสวา “เราไดวางโครงการณไวแลว และเราจะทํา
ใหสําเร็จ... ความมีชัยของเรา เรานํามาใกลแลว” 

บางคร้ังในชีวติของเรา เราตกอยูในสภาพท่ีใกลจะหมดหวัง คลายชนชาติอิสราเอล จนสงสัย
พระเจา ไมเช่ือวาพระเจาทรงสามารถชวยเรา หรือประทานความสําเร็จและชัยชนะใหแกเราได บางคน
เม่ือตกอยูในสภาพเชนนี้ กค็ลายความไววางใจพระเจาลง ไปไววางใจในส่ิงอ่ืนมากกวาพระเจา เราไม
จําเปนตองไปกราบไหวนมัสการ รูปเคารพซ่ึงเปนรูปปนแตส่ิงใดก็ตามท่ีเราเทิดทูน บูชา เคารพนับถือ 
พึ่งพาอาศัย รัก และวางใจมากกวาพระเจา ส่ิงนั้นก็เปนรูปเคารพสําหรับเรา 

พระเจาทรงไมพอพระทัยท่ีเราแสวงหาความเจริญกาวหนาในชีวิต โดยพ่ึงพาอาศัยส่ิงอ่ืน
มากกวาพระองค พระองคตรัสแกเรา เชนเดียวกับตรัสแกชาวอิสราเอลวา “เราไดวางโครงการณไวแลว 
และเราจะทําใหสําเร็จ” 

ข.ความลมจมของกรุงบาบิโลน (บทที ่47) 

บาบิโลนเคยเปนประเทศมหาอํานาจท่ีพระเจาทรงใชเปนเคร่ืองมือในการลงโทษพลไพรของ
พระองค ในบทท่ี 47 พระเจาไดตรัสถึงความลมจนของบาบิโลน ท้ังนี้เนื่องจากความช่ัวของกรุงบาบิ
โลน การกราบไหวรูปเคารพ การปฏิบัติตอพลไพรของพระเจาอยางทารุณโหดราย การเยอหยิ่งอวดตัว
ของชาวบาบิโลน (ขอ 1-7) แลว ยังเนื่องจากบาบูโลนไมรูจักรักษาความม่ันคงของตน โดยไววางใจใน
ส่ิงตอไปนี้ 

1. อํานาจราชศักดิ์ของตน (ขอ 8) ชาวบาบิโลนนึกในใจวา “ขานี่เข่ือง ไมมีใครแลว นอกจาก
ขา” เขาคิดวา การท่ีเขาไตเตาข้ึนมาสูความยิ่งใหญนั้น เปนเพราะความสามารถของเขาเอง แตหารูไมวา 
เขาเปนเพยีงเคร่ืองมือของพระเจาเทานั้น ในการทําใหพระทัยของพระองคสําเร็จ หากพระเจาไมทรง
ชวยเขา เขาจะทําอะไรไมไดเลย 
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2. สตปิญญา (ขอ 10) ชาวบาบิโลน คิดวาเขา “เข่ือง” ในทางสติปญญาไมมีใครชํานิชํานาญเทา
พวกเขาได คนเปนจํานวนมากในปจจุบัน ท่ีเปนอยางชาวบาบิโลน ยกยอสรรเสริญสติปญญา 
ความสามารถของตนเอง ของมนุษย เช่ือพึ่งแตความรู และสติปญญาของตนเองหรือของมนุษย ในการ
แสวงหาความเจริญกาวหนามาสูตัวเอง 

3. ไสยศาสตร (ขอ 9,11,12) เปนท่ีนาสังเกตวา การเช่ือเคร่ืองรางของขลังการประกอบพิธีกรรม
ตาง ๆ ทางไสยศาสตรโดยใชเวทมนต คาถาอาคมตาง ๆ เปนส่ิงท่ีแพรหลายท่ัวไปในกรุงบาบิโลน 
แมแตปจจุบัน ก็มีคนจํานวนไมนอยท่ีเช่ือพึ่งในไสยศาสตร เพื่อความเจริญกาวหนา เปนศิริมงคลใน
ชีวิตของเขา เชนในการสรางบาน การแตงงาน การประกอบพิธี การเดนิทาง ฯลฯ 

4. โหรหรือหมอดู (ขอ 13) การถามโชคถามลางจากหมอดู มิไดเปนของแปลกในประเทศไทย 
แตส่ิงท่ีแปลกก็คือ หมอดูเองไมเจริญกาวหนา ท้ัง ๆ ท่ีอางวาตนสามารถทายโชคชะตาราศีของคนอ่ืนได 

พระเจาตรัสวา พระองคจะทรงนําใหบาบิโลน ลมจมภายในวนัเดยีว ส่ิงท่ีเขาเช่ือพึ่งนัน้จะชวย
พวกเขาไมไดเลย “นี่แนะ เขาเหลานั้นกลายเปนตอซังขาว ท่ีถูกไฟไหมเสียแลว” (ขอ 14) 

ค. ที่พ่ึงของอิสราเอล (บทท่ี 48) 

พระเจาทรงเตือนใหชาวอิสราเอลหันกลับมาเช่ือพึ่งพระองค เพื่อพระองคจะทรงชวยพวกเขา 
และประทานความเจริญใหแกเขา พระองคเตือนใหทราบถึง 

1. ฤทธานุภาพสูงสุดของพระเจา (ขอ1-16) แมพระเจาทรงมีสิทธิทุกอยางท่ีจะบังคับใหชนชาติ
อิสราเอล หรือมนุษยทุกคน สวามิภักดิ์ตอพระองค แตพระองคมิไดทรงกระทําเชนนัน้ พระองคตรัสกับ
พลไพรของพระองคดวยเหตุผล เตือนเขาใหระลึกถึงพระเมตตาคุณของพระองค และความใหญยิ่ง
สูงสุดของพระองค 

พระเจาทรงเตือนชนชาติอิสราเอลใหทราบทุกอยางท่ีจะเกิดข้ึนแกพวกเขา พวกเขาไมยอมเช่ือ
ฟง กลับดื้อดาน คอแข็งในท่ีสุด ทุกอยางท่ีพระเจาตรัสไวก็เกิดข้ึนกระนั้นกต็าม พระเจาก็ทรงเมตตา
พวกเขาทรงอดกล้ันพระทัยไว ไมทําลายพลไพรของพระองค เพื่อเหน็แกพระนามพระองคในตอนทาย 
พระองคตรัสเชิญใหชาวอิสราเอลเขามาใกลพระองค เพื่อพระองคจะทรงบอกความลับแหงการไถพล
ไพร ของพระองคใหเปนอิสระ แกพวกเขา 

2. พระพรจากการเชื่อพึ่งไววางใจในพระเจา (ขอ 17-22) พระองคตรัสวาหากชนชาติอิสราเอล
เช่ือฟงคําของพระองคความเจริญของพวกเขาจะเปนดังแมน้ําไหล ความชอบธรรมของพวกเขา จะ
บริบูรณดังคล่ืนในมหาสมุทร เผาพันธุของพวกเขาจะมาดังเม็ดทราย นามของเขาจะไมถูกลบออก และ
พวกเขาจะไดพนจากการเปนเชลยของประเทษบาบิโลน 
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พระเจาทรงยนิดี ประทานพระพระทุกอยางใหแกพลไพรของพระองค เพื่อเขาจะเจริญใหแก
พลไพรของพระองค เพื่อเขาจะเจริญกาวหนาในชีวิตของเขา อันเปนทางหนึ่ง ท่ีทําใหพระองคไดรับ
การถวายพระเกียรติยศ ทุกอยางท่ีมนุษยพึ่งพาอาศัยอาจพลาดพล้ังลมเหลวได แตพระเมตตาคุณของ
พระเจามีมากพอ สําหรับทุกคนท่ีเช่ือพึ่งในพระองค จงวางใจในพระองคเพื่อความเจริญกาวหนาในชีวิต
ของทาน 
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บทเรียนที่ 6 ความทอใจ 5

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 49-51:16 

มีนิทานเร่ืองหนึ่งเลาวา สมุนมือขวาของพญามารซาตาน ไดรับคําส่ังใหไปหาอาวธุท่ีรายแรง
ท่ีสุดสําหรับทําลายคริสเตียนมันเดนิไปรอบ ๆ คลังอาวุธ ไมพบอาวธุท่ีมันพึงพอใจ ขณะท่ีรูสึกผิดหวงั 
มันเหลือบไปเห็นอาวุธเล็ก ๆ ช้ินหนึ่งท่ีมุมหองมีลักษณะผิดแปลกกวาอาวุธอ่ืน จึงเดินไปหยิบข้ึนมาดู 
พบตัวหนังสือท่ีอาวุธนั้นเขียนวา “ความทอใจ” สมุนมือขาวของมารยิ้มออกมาได “ความทอใจ” นี่
แหละท่ีมารตองการใชเปนอาวุธ สําหรับทําลายคริสเตียนและมันใชไดผลดี ตลอดหลายศตวรรษมาแลว 
“ความทอใจ” นอกจากเปนอาวุธรายสําหรับคริสเตียนแลว ยังเปนอาวุธรายคอยทําลายคนท่ัวไปดวย 
การท่ีจะกําจัดความทอใจออกจากจิตใจได เราจําเปนตองทราบสาเหตุของมัน และวิธีแกไข 

ก. สาเหตุแหงการทอใจ (49:1-50:3) 

พระธรรมอิสยาห บทท่ี 49 ไดพยากรณถึงพระคริสตอีกสองคร้ัง โดยกลาวถึงชีวติท่ีนาทอใจ
ของพระองค แตพระองคไมทรงทอถอย อิสยาหท้ังสองบทยังกลาวถึงสาเหตุตาง ๆ ท่ีทําใหชาว
อิสราเอลทอใจดวย การทราบสาเหตุแหงการทอใจ จะชวยใหเราสามารถปองหันและแกไขความทอใจ
ของเราไดดียิ่งข้ึน 

1. งานท่ีไมเกิดผล (ขอ 4) “ขาพเจาไดทํางานไมเปนเร่ืองเปนราวอะไร ไดเสียแรงไปเปลา ๆ 
โดยไมมีผล” ถาจะตัดสินตามความเขาใจของมนุษยท่ัวไปแลว ผลงานของพระเยซูคริสต นาจะนําความ
ทอใจมาสูพระองค เพราะพระเยซูคริสตเสด็จมาสูโลก พระกิตติคุณของพระองคไดเผยแพรออกไปท่ัว
โลก แตตามประวัติท่ีไดบันทึกไวในพระกิตติคุณ เราพบวา ชนชาติอิสราเอลไมเพียงแต ไมตอนรับ
พระองคเขาปฏิเสธพระองค ยังจับพระองคไปตรึงท่ีกางเขน พระองคทรงทุมเททุกอยาง เพื่อทําตาม
พระทัยพระบิดา งานท่ีทํานาจะเกิดผลยอดเยีย่มทันตาเห็น แตในวันท่ีพระองคเสด็จกลับสูสวรรค 
พระองคทรงมีสาวกเพยีงไมกี่รอยคนเทานัน้ เปนส่ิงท่ีนาทอใจใชไหม พระเยซูคริสตไมทรงทอพระทัย 
เพราะ “พระเยโฮวากย็ังสงใหความยุติธรรมและประทานบําเหนจ็” แกพระองค (ขอ 4) พระองคทรงมี 
เกียรตยิศในสายพระเนตรของพระเยโฮวา และพระเจาทรงเปนกําลังของพระองค (ขอ 5) แมมนษุยอาจ
คิดวา งานท่ีพระเยซูคริสตทรงกระทําลมเหลว แตพระเจามิไดทรงคิดเชนนัน้ พระเจาทรงใหพระ
เกียรตยิศแกพระองคทรงทราบวา พระองคทรงทําการท่ีใหญยิ่งท่ีสุด คือเปน “ความสวางแก
ประชาชาติ” 

 22 



ทานอาจรูสึกทอใจ ท่ีคิดวา งานท่ีทานทําอยูเกิดผลนอย เหลือนอย แตหากทานแนใจวา ทาน
กําลังทําตามพระทัยของพระเจา ทานกไ็มตองทอใจ พระองคทรงใหเกยีรติแกทาน และถือวางานท่ีทาน
ทําอยู เปนท่ีชอบพระทัยของพระองคท่ีสุดและจะอวยพรงานท่ีทานทํา แลวทานจะเห็นผลในวนัหนึ่ง
ขางหนา 

2. เปนท่ีดูหม่ิน และรังเกียจ (ขอ 7) พระเยซูคริสตทรงเปนท่ีดูหม่ินและรังเกียจของประชาชน 
แตเราไมเคยเห็นพระองคทอถอย เพราะพระองคทรงทราบวาในวันหนึ่งขางหนา เม่ืองานของพระองค
สําเร็จแลว พระองคจะไดรับพระเกยีรติอยางสูงสุด “บรรดากษัตริยก็จะเห็นแลวลุกข้ึนยืน บรรดา
เจานายก็จะโคงตัวใหเจา” 

จุดออนแอโดยท่ัวไป ของคนท่ีเร่ิมทํางานใหม ๆ คือ รูสึกนอยใจ ทอใจท่ีตนไดรับการปฏิบัติ 
ไดรับเงินเดือน ความเคารพนับถือไมเหมือนกับคนอื่น ๆ บางคนทํางานไดไมนานก็ท้ิงงานนั้นไป 
คนงานท่ีฉลาดยอมไมทอถอยงาย ๆ เขาจะมองไกลไปสูอนาคตขางหนา ซ่ึงเขาจะรับความสําเร็จและ
เกียรตยิศ พระเจาตรัสวา “ในสมัยโปรดปราน เราไดตอบเจา ในสมยัความรอด เราไดชวยเจาไว” (49:8) 

3. “คิดวาพระเจาทรงลืมและทอดท้ิง “แตกรุงซีโอนกลาววา พระเยโฮวาทรงละทิ้งขาพเจาเสีย
แลว พระเยโฮวาทรงลืมขาพเจาเสียแลว” (49:14) ชาวอิสราเอลตกอยูในฐานะเชลยของชาวบาบิโลน
หลายป ไมเห็นสภาพของตนดีข้ึนเลยเม่ือมองไปขาหนา ก็ไมเห็นความหวังแตประการใด จงึรูสึก
ทอถอย คิดวาพระเจาคงลืมพวกเขาแลว แตพระเจาตรัสวา “ถึงแมวามารดาจะลืมได เราก็จะไมลืมเจา
เลย” (ขอ 15) พระเจาไมเคยลืมและทอดท้ิงคนของพระองค 

ในยามทีเ่รา ตกอยูในความลําบากเผชิญปญหารอบดาน พบการทดลองหลายอยาง เราอาจคิดวา
พระเจาทรงลืมเรา และทอดท้ิงเรา แตพระเจาทรงสัญญากับเราเสมอวา พระองคจะไมทอดท้ิงเราพระ
เยซูคริสตกอนเสด็จสูสวรรควา “นี่แนะ เราจะอยูกับเจาตลอดไปเปนนติย” 

4. สงสัยความสามารถของพระเจา (49:20,21,24) ในสมัยท่ีชนชาติอิสราเอลตกเปนเชลยศึก
ของบาบิโลน บาบิโลนเปนประเทศมหาอํานาจของโลก พวกเขามองไมเห็นวา พระเจาจะชวยพวกเขา
ใหพนจากเง้ือมมือของชาวบาบิโลน ไดอยางไร จะเล้ียงดูชนชาติอิสราเอลจํานวนมากมายอยางไรได 
พวกเขาถามวา “แตคนมากมายเหลานี ้ใครหนอเล้ียงดูไวได” (ขอ 21) “จะชิงทรัพย  เชลยมาจากมือของ
นักรบ และแยงเชลยมาจากมือผูเผด็จการเหีย้มหาญไดหรือ” (ขอ 24) พระเจาทรงตอบวา พระองคมีวิธีท่ี
จะเล้ียงดูพลไพรของพระองค “กษัตริยท้ังหลายจะเปนบิดาอุปการะเจา และพระนางท้ังหลายจะเปน
มารดาอุปการะเจา” (ขอ 23) และตรัสวา “ถึงแมวาเชลยของผูเผด็จการเหีย้หาญก็จะถูกแยงเอาไป... 
เพราะเราจะประจัญบานกับผูท่ีตอสูเจา และเราจะชวยลูกหลานของเจาใหพนภยั” (ขอ 25) ทานเคย
สงสัยความสามารถของพระเจา ในการชวงเหลือทานไหม ไมมีอะไรเกนิความสามารถของพระองค 
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5. กลัววา พระเจาจะคลายความรักพวกเขาลง (50:1) ชาวอิสราเอลบางคนอาจคิดวา พระเจา
ทรงไมรักพวกเขาดังกอนและอาจทรงไมตอนรับพวกเขา เพราะความผิดบาปท่ีพวกเขาไดกระทํา แต
พระองคทรงทาทายใหพวกเขาแสดง “หนงัสือหยา” ใหพระองคดู เปนการยืนยันวา พระองคมิไดทรง
ทอดท้ิงพวกเขา หรือรังเกยีจพวกเขา ท่ีพวกเขาไดรับทุกขทรมานน้ัน เปนเพราะการลวงละเมิดของชาว
ชาติอิสราเอลพรอมกันนั้น พระองคทรงบอกใหพวกเขาทูลขอความชวยเหลือจากพระองค พระองคทรง
พรอมเสมอท่ีจะชวยพวกเขา พระองคตรัสวา มือของพระองคไมส้ันเกินไปและพลานุภาพของพระองค
ไมนอยเกินไปที่จะชวยพลไพรของพระองค (50:2) 

ข.วิธีแกไขความทอใจ (50:4-51:23) 

ขอ 4-7 ไดกลาวถึงพระเยซูคริสตอีกคร้ังหนึ่ง แมพระองคไดรับการเฆ่ียนตีเหยยีดหยาม และ
ไดรับทารุณกรรมตาง ๆ พระองคทรงไมทอพระทัย แตทรงยอมรับส่ิงเหลานี้ดวยความเต็มพระทัย และ
ยังทรงปลอบโยนผูท่ีออนระอาใจ ใหเขมแข็งข้ึนเหตุท่ีพระองคทรงไมทอถอย แมจะเผชิญความทุกข
ลําบากทุกอยาง เพราะพระองคทรงทราบวาพระบิดา ทรงสามารถชวยพระองคไดในการทุกอยาง ขอ 7 
กลาววา “แตพระเยโฮวาเจาไดทรงชวยขาพเจา เพราะฉะน้ัน ขาพเจาจึงไมตองอดสู” 

พระเจาทรงเปนท่ีพึ่ง ของพระเยซูคริสตเจา ของชนชาติอิสราเอล และของเราทุกคน ขอพระ
ธรรมท่ีเหลือในบทนี้ ไดบอกใหเราทราบ ถึงทางท่ีจะเอาชนะความทอใจ โดยเช่ือฟงในพระเจา ดังนี ้

1. เพราะวา พระเจาผูทรงไวซ่ึงความยตุธิรรมอยูเคียงขางเรา (50:8) พระองคจะทรงจัดสรร
ความยุติธรรม ใหแกเราฉะนั้น หากชาวโลกจะกลาวรายเรา และปฏิบัติตอเราอยางยุติธรรม จะระลึก
เสมอวา พระเจาแหงความยตุิธรรมทรงอยูเคียงขางเรา พระองคจะทรงชวยเรา 

2. ทรงสัญญาจะประทานความรอดใหแกเรา และตรัสวา “อีกประเดี๋ยวเดียวความรอดของเรา
จะเขามาใกล” (51:5) พระองคตรัสวา แมทุกอยางในทองฟาและแผนดนิโลกจะขาดวิน่และศูนยหายไป 
“แตความรอดของเรา จะดํารงอยูเปนนิตยและความมีชัยชนะของเราจะไมรูส้ินสุด” (ขอ 6) เม่ือพระองค
ทรงสัญญวา จะชวยทานพระองคก็จะทรงทาํตามสัญญา 

3. พระเจาทรงมีฤทธานุภาพสูงสุดและทรงสามารถกระทําทุกส่ิงได (49:9-16) พระเจาทรง
เตือนชนชาติอิสราเอลใหนึกถึงความใหญยิง่ของพระองคอีกคร้ังหนึ่ง ทรงใหพวกเขาระลึกถึงการ ทรง
ชวยเหลือในอดีต ท่ีพระองคไดทรงปราบปรามประเทศตาง ๆ ทรงทําใหน้ําทะเลแหงเปนทาง เพื่อชวย
พวกเขา พระเจาองคเดียวกนันี้จะชวยพลไพรของพระองค ฉะนั้น ชนชาติอิสราเอลจึงไมตองกลัว ไม
ตองทอถอย 
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เหตุท่ีเราทอถอยไดงาย ๆ มักเนื่องจาก เรามองดูส่ิงแวดลอมท่ีนําความหนักใจมาสูเรา มองดู
กําลังอํานาจของศัตรู และมองดูสภาพไรความสามารถของตนเองมากเกินไป จนลืมพระเจา วธีิแกไข
ความทอใจของเราก็คือ ใหนกึถึงพระเจา มองดูพระองค และพ่ึงในพระองค 
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บทเรียนที่ 7 คนเจาทุกข 6

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 51:17-53:12 

เม่ือเอยคําวาทุกข ส่ิงแรกท่ีนกึถึงทันทีคืออะไร คําตอบของหลายคนคงจะเปน ความตาย ความ
เจ็บปวย น้ําทวม สงครามไฟไหม แหงแลง อดอยาก ติดคุก ฯลฯ ส่ิงท่ีเกี่ยวกับความลําบาก ความ
เจ็บปวดความทรมาน โดยเหตุนี้กระมัง คนโดยท่ัวไปจึงไมอยากรับทุกข แทจริงการรับทุกขมิไดเปนส่ิง
ท่ีไมดีเสมอไป ในทางตรงขามคนท่ีพบความสําเร็จในชีวติ ท่ีทําประโยชนใหแกชาวโลก เปนผูท่ีผาน
พนความทุกขอยางหนกัมากอน บทเรียนในวันนี้ จะชวยใหเราเห็นความทุกขสองชนิด คือ 

ก. ความทุกขที่เรา ควรจะหลีกเลี่ยง (51:17-52:12) 

1. จอกแหงความเกรี้ยวโกรธจากพระเจา (51:17-21) พระธรรมตอนน้ีไดกลาวถึง ความทุกข
ทรมานอยางแสนสาหัสของชนชาติอิสราเอล เพราะพระพิโรธของพระเจา เนื่องจากความผิดบาปของ
ชนชาติอิสราเอลเอง ทานอิสยาหไดบรรยายถึงความทุกขอยางใหญหลวง สองอยางท่ีชาวอิสราเอล
ไดรับ คือ “ความพินาศและหายนะ” ไดแกการสูญเสียดนิแดนท่ีพระเจาทรงประทานให ความพนิาศฉิบ
หายของกําแพงเมือง และการพังทลายอยางยับเยนิของพระวิหาร “ทุกภิกขภยัและอาวุธภัย” ไดแกการ
สูญเสียชีวิตของชาวอิสราเอล ขอ 20 ไดกลาวถึง ความอดอยากหิวโหยของชาวอิสราเอล ซ่ึงไมมีใคร
เหลียวแล พวกเขาเปนดจุคนเมา แตเปนการเมาพระพโิรธของพระเจา หมายถึงการทวมทน ดวยความ
ทุกข ทรมาน ทุกอยางจนพวกเขายกหวัไมข้ึน 

2. การทรงไถของพระเจา (บทท่ี 52) ความทุกขท่ีชนชาติอิสราเอลไดรับนั้น มิไดเปนความทุกข
ซ่ึงพระเจาทรงตองการใหพวกเขาไดรับ และไมใชความทุกขท่ีพวกเขาควรจะไดรับ เพราะเปนความ
ทุกขท่ีเกิดขึน้ เนื่องจากความผิดบาปของพวกเขา เปนความทุกขท่ีนาํความสูญเสียใหแกตัวเองและพระ
เจา ทําใหชนชาติอิสราเอลและพระเจาถูกหม่ินประมาท เปนความทุกขซ่ึงเกิดจากการลงโทษของพระ
เจาความจริงพระเจาไมทรงไมอยากใหความทุกขเชนนี้ เกิดข้ึนแกพลไพรของพระองค แตเพราะความ
ยุติธรรมของพระองค พระองคทรงตองลงโทษผูท่ีกระทําผิด 

อิสยาห บทท่ี 52 ไดแสดงใหเราเห็นถึงความกระหายท่ีพระองคทรงอยากชวยชาวอิสราเอลให
พนจากความทุกขทรมาน พระองคทรงดพีระทัยยิ่งกวาชาวอิสราเอลทุกคน เม่ือทราบวา การเฆ่ียนตีส่ัง
สอนชนชาติอิสราเอล ใกลจะถึงวาระส้ินสุดแลว พระองคทรงเราใจใหชาวอิสราเอลเขมแข็งข้ึน ทรง
ปลอบโยนใหพวกเขามีกําลังใจท่ีจะรับทุกขนั้น เพราะอีกไมนานพระองคจะทรงไถเยรูซาเล็ม กลับคืน
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มาพระองคทรงไมสามารถ เก็บความดใีจนีไ้ดจนตองเราใจ ใหคนออกไปประกาศขาวดีแกพลไพรของ
พระองค พระองคตรัสวา “แทของผูเดินตามภูเขา ประกาศขาวแหงสันติสุข และขาวแหงความรอดนั้น
งดงามเพียงใด” (52:7) 

หลายคร้ัง ท่ีพระเจาทรงอนุญาตใหความทุกขเกิดข้ึนแกคริสเตียน เพราะความผิดบาปซ่ึงคริส
เตียนไดกระทํา พระคริสธรรมคัมภีรไดย้าํหลายคร้ังวา ผูท่ีหวานเมล็ดพืชชนิดใดลงไป ก็จะตองเกี่ยว
เก็บพืชชนดินัน้ พระเจาไมทรงปรารถนาจะใหเรารับความทุกขชนิดนี ้ และความทุกขชนิดนีเ้ปนความ
ทุกขท่ีเราควรจะหลีกเล่ียงท้ังนี้มิใชหลีกเล่ียงการรับโทษ เม่ือเราทําผิด แตหลีกเล่ียงการกระทําผิด เพื่อ
พระพิโรธของพระเจาจะไมตกมาถึงเรา 

ข. ความทุกขที่เราควรรบั (บทท่ี 53) 

พระธรรมอิสยาหบทท่ี 53 เปนบทพระธรรมท่ีมีความหมายลึกซ้ึงมากท่ีสุดบทหนึ่ง ในพระ
คริสตธรรมคัมภีร บทนี้ไดกลาวถึงบุคคลผูหนึ่ง ซ่ึงมีสิทธ์ิอยางบริบูรณ ท่ีจะรับความสุขสบายทุกอยางท่ี
ทานตองการ แตทานไดสละความสุขความสบายเหลานัน้ มารับทุกขแทนผูอ่ืน จนไดรับขนานนามวา 
“คนเจาทุปข” 

1. ความทุกขท่ีทานไดรับ (53: 1-9) ทานอิสยาหไดบรรยายถึงความทุกขลําบากของ “คนเจา
ทุกข” ตั้งแตเกดิจนถึงตาย ดังนี้ 

“เหมือนอยางหนอท่ีผุดออกจากดินแหง” (ขอ 2) “คนเจาทุกข” เกิดจากครอบครัวท่ียากจนตํ่า
ตอน เหมือนกับหนอของตนไม ท่ีผุดออกจากดินแหงไมมีน้ําหลอเล้ียงเทาท่ีควร เนื่องจากเติบโตใน
ครอบครัวท่ีต่ําตอย จึงมิไดเปนท่ีเสนหาของคนท่ัวไปเทาไรนัก 

“เปนท่ีดูหม่ิน” (ขอ 3) ไมมีใครอยากคบ “คนเจาทุกข” เปนเพื่อน ตางพากันสบประมาทเบือน
หนาหนี ทานคุนเคยกับความเจ็บปวดท้ังทางกายและจิตใจ 

“ถูกเจ็บเปนบาดแผล” (ขอ 4,5) ทานไดรับการโบยตี จนเปนบาดแผน ถูกตบและถูกทุบตีจนฟก
ซํ้า 

“เหมือนดังแกะท่ีนําไปฆา” (ขอ 6-8) ทานเปนดุจแกะไรเดียงสา ท่ีสะอาดหมดจดบริสุทธ์ิ ไมมี
ดางพรอม แตประการใดแตทานถูกกดข่ี ถูก “ทรมาน” ถูก “เสือกไส” ถูก “ฉุดครา” และในท่ีสุด ถูก 
“ฆา” อยางไรมนุษยธรรม 

“จัดอุโมงคไวรวมกับคนอธรรม (ขอ 9) ทานเปนผูท่ีบริสุทธ์ิทุกประการ แตมีศัตรูคอยปองราย
ทาน ตั้งแตทานเกิดจนทานตาย พวกเขาไมอยากใหทานถูกฝงไวในท่ีแหงเดยีวกับคนดี แตจัดอุโมงคไว
รวมกับคนช่ัว มีใครกี่คนในโลกน้ีท่ีถูกปองราย ท่ีรับความทุกขทรมาน และรับการสบประมาทเทากับ 
“คนเจาทุกข” 
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หากความทกุขท่ี “คนเจาทุกข” ไดรับ เปนความทุกขท่ีเนื่องจากความประมาทและความลวง
ละเมิดของทานเอง ก็ไมมีอะไรนาเอยถึงหรือนาชมเชย แตทานยะซาบากลาววา ทานไดรับความทุกขทุก
อยาง เพื่อเราท้ังหลาย (ขอ 4) “เพราะการลวงละเมิดของพวกเรา...เพราะความอสัตยอธรรมของพวกเรา
...เพื่อใหเกิดความสุขแกพวกเรา” และ “เพื่อพวกเราจะไดหายโรคภัยไขเจ็บ” (ขอ 5) 

2. การรับโทษของคนเจาทุกข (ขอ 7)” แตขณะเม่ือกําลังถูกทรมานเขาก็หาไดปริปากไม” 
ปฏิกิริยาของคนท่ัวไป เม่ือไดรับความทุกขลําบาก มักจะโอดครวญ บนบางคนถึงกบัแชงสาปตอวา บาง
คนเม่ือเสียสละเพียงเล็กนอย เขาก็รูสึกภูมิใจอวดตัว อยากจะใหคนท้ังโลกรูเห็นความดีแมเพยีงเล็กนอย
ท่ีเขากระทํา แตคนเจาทุกขไมปริปากกลาววาอะไรเลย ทานไมบนเพราะความยุตธิรรม ท่ีทานไดรับ 
ทานไมกลาวถึงความท่ีทานไดกระทํา 

3. ผลแหงการรับทุกขของ “คนเจาทุกข” (ขอ 10-12) จากคําบรรยายตาง ๆ เกี่ยวกับคนเจาทุกข 
ท่ีผานมา เช่ือวา ทานควรทราบไดทันทีวา “คนเจาทุกข นี้ คือผูใด องคพระเยซูคริสต ทรงไดรับความ
ทุกขทรมานทุกอยาง ซ่ึงพระองคไมสมควรจะไดรับแตเพราะความผิดบาปของพวกเราท้ังหลาย
พระองคจึงทรงรับสภาพเปน “คนเจาทุกข” และทรงยอมถูกตรึง จนส้ินพระชนมบนไมกางเขน เหมือน
แกะท่ีถูกนําไปฆา พระองคทรงทราบวา ท่ีพระองคทรงยอมรับทุกขเชนนี้ เนื่องจากเพื่อการรอดพนบาป
ของชาวโลก ยงัเพื่อเปนท่ีพอพระทัยของพระบิดาในสวรรคดวย 

ทานเคยไดรับทุกขเพื่ออะไร เพื่อใครบาง ทานอาจเคยไดรับทุกข เพราะความผิดบาปของทาน
เอง บทเรียนตาง ๆ ท่ีทานเคยเรียนมาจากชวีิตของคนอ่ืน หรือของทานเอง หรือของชนชาติอิสราเอลคง
เตือนใหทานระมัดระวังตัว ในการประพฤติของทานมากยิ่งข้ึน เพื่อทานจะไมตองเกบ็เกี่ยวผลของเมล็ด
พืชท่ีทานหวาน และเพื่อไดตกอยูในพระพิโรธของพระเจา ทานควรหลีกเล่ียงความทุกขชนิดนี้โดยการ
หลีกเล่ียงจากส่ิงช่ัวรายทุกชนิด 

ทานอาจเคยรับทุกข เพราะความช่ัวรายของผูอ่ืน อยางไรความยุติธรรม แตหากทานยืนม่ันอยู
ในความจริง รักษาความยุติธรรมไวเสมอ พระเจาแหงความยุติธรรมกจ็ะตอบสนองทาน 

ทานอาจเคยรับทุกข เพื่อความเจริญกาวหนาของตัวเอง เพื่ออนาคตของคนอ่ืนนั่นเปนความ
ทุกขอยางหนึ่ง ซ่ึงทานควรรับดวยความยินดี 

แตทานเคยรับ ความทุกขประการใดเพ่ือพระนามของพระเยซูคริสต และเพื่อความรอดพนบาป 
ของผูท่ียังไมรูจักพระองคไหม อัครสาวกเปโตรกลาววา “แตวาทานท้ังหลายจงมีใจยินดใีนการซ่ึงทาน
ไดมีสวนในความทุกขลําบากของพระคริสต เพื่อวาเม่ือสวาราศีของพระองคจะปรากฏ ทานท้ังหลาย จะ
ไดโสมนัสยินดีเปนอันมากดวย” (1 เปโตร 4:13) 
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บทเรียนที่ 8 พระสัญญาของพระเจา 7

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 54-57 

มหาเศรษฐี ใจบุญคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ประกาศทางหนังสือพิมพวา จะนําเงินสวนตัวกอน
หนึ่งจํานวนเงินประมาณ 100 ลานบาท แจกใหคนท่ีขัดสน ซ่ึงมาหาเขา พรอมดวยเหตุผลท่ีควรแกการ
รับความชวยเหลือ ทานคงเดาไดวา หลังจากหนังสือพิมพฉบับนั้น ออกวางตลาดไมกี่นาที เหตกุารณ
อะไรจะเกิดข้ึน 

บางทานอาจคิดเลยเถิดไปวา ถามีมหาเศรษฐีใจบุญเชนนี้สักคนหนึง่ ในประเทศไทยก็คงจะดี 
แทจริงมีมหาเศรษฐีเชนนีใ้นประเทศไทย ทานเปนมหาเศรษฐีแหงมหาเศรษฐีท้ังหลายของโลก ซ่ึง
สัญญาจะใหส่ิงของทุกอยาง แกทุกคนท่ีมาหาทานมหาเศรษฐีผูนี้ คือพระบิดาเจาของเรา 

ก. สิ่งท่ีพระองคทรงสัญญาจะประทานให 

1. แกชนชาตอิิสราเอล (บทท่ี 54) พระเจาทรงสัญญาตอชนชาติอิสราเอลซ่ึงกําลังเปนเชลยศึก 
ของประเทศบาบิโลนวาจะประทานบุตรใหเปนจํานวนมาก (ขอ 1-2) พระเจาทรงสัญญากับ อับราฮาม
บรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอลวา พงษพันธของพวกเขาจะมีมากดังเมล็ดทรายท่ีชายหาดและดัง
ดวงดาวบนทองฟา แตเนื่องจากความบาปของอิสราเอล ชาวอิสราเอลไดลมตายไปเปนจํานวนมาก แต
พระเจาทรงย้ําอีกคร้ังวาจะทรงประทานบุตรหลานใหมากจนพวกเขาตองขยับขยายท่ีอยูอาศัยออกไป
อยางกวางขวาง 

พระเจาทรงสัญญาจะประทานแผนดนิให (ขอ 3-6) จะชวยใหพวกเขาขยับขยายอาณาเขตของ
ประเทศ ใหกวางขวางมากยิง่ข้ึน เพื่อชาวอิสราเอลจะมีท่ีอยูอาศัย และท่ีทํามาหากนิอยางเพยีงพอ จึงไม
เปนส่ิงท่ีนาแปลกใจเลย ท่ีอิสราเอลในปจจุบันเอาชนะในการสงครามไดอยางงายดา 

ทรงสัญญา จะรวบรวมชาวอิสราเอลใหกลับมาสูประเทศของตน (ขอ 7,8) เพราะพระพิโรธของ
พระเจา เนื่องจากชนชาติอิสราเอลดื้อดึงฝาฝนคําส่ัง ของพระเจา ชนชาติอิสราเอล จึงตองกระจัด
กระจายไปท่ัวโลก ตกไปเปนทาส เปนเชลยของชาติอ่ืน แตพระเจาตรัสวา พระองคทรงเบือนพระพักตร 
จากอิสราเอลเพียงช่ัวขณะหนึ่งเทานั้น เม่ือชนชาติของพระองค ไดรับโทษตามสมควรแลวพระองคจะ
ทรงเมตตาอีก 

ทรงสัญญาจะโปรดปราน ชนชาติอิสราเอลตลอดไป (ขอ 9,10) ไมวาไพรพลของพระองค จะ
ตกอยูในลักษณะใดพระองคทรงโปรดปรานเสมอ ยังทรงถือวาชนชาติอิสราเอล เปนชนชาติท่ีพระองค
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ทรงเลือกสรร “เพราะวาพระเจามิไดทรงกลับพระทัย ในการที่พระองคทรงประทานพรและเลือกสรร
ไว” (โรม 11:29) 

ทรงสัญญา จะประทานความสงบสุขแกชนชาติอิสราเอล (ขอ 11-17) พระเจาตรัสวา “เจาจะตั้ง
ม่ันคงอยูดวยความชอบธรรม การกดข่ีขมเหงจะอยูหางไกลจากเจาและไมมีเหตกุารณอะไร ท่ีเจาจะตอง
กลัว และความพินาศจะอยูหางไกลจากเจา” 

พระเจาทรงสัญญาจะประทานพระพรเหลานี้ แกชนชาติอิสราเอลซ่ึงเปนพลไพรท่ีพระองคทรง
เลือกสรร เราเช่ือวาในฐานะท่ีเราเปนคริสเตียน ก็เปนพลไพรท่ีพระองคทรเลือกสรร ทางฝายวิญญาณ
จิตก็จะไดรับพระพรเหลานีจ้ากพระเจาดวย 

2. แกคนท่ีกระหาย (บทท่ี 55) ผูท่ีกระหายในท่ีนี ้อาจหมายถึงชนชาติอิสราเอล ซ่ึงกระหาย
อิสระภาพ ความสุขความยินดี และการกลับคืนสูประเทศของตน และอาจหมายถึงทุกคน ท่ีมีความหิว
กระหายในดานตาง ๆ ท่ีไมเหมือนกนัอิสยาหบทนี้ กลาวถึงผูท่ีกระหายอยางนอยส่ีประเภทคือ 

1. ผูท่ีกระหายทางจิตใจ (ขอ 1) หมายถึงผูท่ีแสวงหาส่ิงตาง ๆ ในโลกท่ีจะทําใหเขาพอใจ อ่ิมใจ 
บางคนคิดวา ส่ิงนั้นคือ เงินทอง ตําแหนง ช่ือเสียง ความรู ฯลฯ แตเม่ือไดส่ิงเหลานี้แลว ก็พบวาจิตใจ
ของเขายังคงกระหายและวางเปลาอยู มนษุยสวนมากท่ัวโลก กําลังหวิกระหายทางจิตใจพระเจาสัญญา 
จะประทานความอ่ิมใจใหแกเขา 

2. ผูท่ีกระหายเกียรติและชื่อเสียง (ขอ 5) “ดวยวาพระองคไดประทานเกียรติยศใหแกเจา” ยังไม
มีใครอีกที่มีเกยีรติยศเทากับไดเปน “อัครทูตของพระองค” ไดเปนผูรับใชของ “เจาแหงเจานายท้ังปวง” 
ไดเปนบุตรของพระเจาผูใหญยิ่งสูงสุดและในวันหน่ึงขางหนา พระเจาผูใหญยิ่งสูงสุดและในวันหนึ่ง
ขางหนา พระเจาทรงสัญญาวาเราจะไดเปนกษัตริยครอบครอง รวมกับพระคริสต 

3. ผูท่ีกระหาย การรอดพนบาป (ขอ 6,7) พระเจาทรงเช้ือเชิญคนท่ีไมรูสึกวาตนเปนคนผิด คน
บาป ตกเปนทาสของความช่ัว มาหาพระองค “เพราะพระองคจะทรงใหอภยัแกเขา ท่ีเขาทําบาปท้ังปวง” 

4. ผูท่ีกระหายความสุข ความยินดี (ขอ 12) พระองคตรัสวา “เจาจะออกไปดวยความช่ืนบาน 
และถูกนําไปในสภาพแหงความสงบสุข” ทานมีความกระหายอะไรพระองคตรัสเชิญวา “โอ ใคร ๆ ท่ี
กระหายจงมา” พระองคทรงสัญญาจะแกความกระหายของทาน 

3. คนตางชาติ (บทท่ี 56) ในพระคริสตธรรมคัมภีร เม่ือกลาวถึงคนตางชาติ หมายถึงคนทุก
ชาติ ท่ีไมใชชาวอิสราเอล ในบทนนีพ้ระเจาทรงมีสัญญาสําหรับชนตางชาติมากมายไดกลาวถึงอยาง
นอยสามประการ คือ 
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1. จงประทานความบริสุทธ์ิใหแกเขา (ขอ 7) ชาวยวิถือวา คนตางชาติลวนแตมีมลทิน พวกเขา
ไมยอมอนุญาตใหคนตางชาติเขาไปในพระวหิาร และไมยอมคบคาสมาคมกับคนตางชาติ แตพระเจา
ทรงสัญญาจะทําใหเขาบริสุทธ์ิ 

2. ทรงประทานสันติสุขให (ขอ 7) “และจะทําใหเขาช่ืนบาน ในพลับพลาอธิษฐานของเรา” ไม
มีความสุขใดในโลกท่ีเทาเทียมกับความสุข ซ่ึงไดรับจากพระเจาขณะที่เขาเฝาพระองค และสนิทสนม
กับพระองค 

3. ทรงฟงคาํอธิษฐาน “เพราะวาพลับพลาของเรา จะถูกเรียกวา เปนพลับพลาสําหรับอธิษฐาน 
ของประชาชนท้ังหมด” 

“คนตางชาต”ิ ท่ีพระเจาทรงสัญญาจะประทานของส่ิงนี้ให หมายถึง “คนตางชาติ” ท่ีเปนคริส
เตียน 

4. คนท่ีหลงหายไปจากพระเจา (บทท่ี 57) ในตอนตนของพระธรรมอิสยาห บทท่ี 57 ได
กลาวถึงสภาพของคนท่ีละท้ิงพระเจา หลงระเริดกับคนช่ัวรายสารพัด จนไดรับความเจ็บปวด ชอกชํ้าท้ัง
กายและใจ พระเจาทรงสัญญาวา ทรงยนิดีอภัยโทษใหแกเขา จะไมโกรธเคืองเจาตอไป แตจะทรงรักษา
เขาใหหายจากความบอบซํ้า และความโศกเศรา จะนําเขาและประเลาประโลมเขา หากเขายินดีถอมใจ
ลงกลับคืนมาสูพระองค 

ข. การทรงปฏิบัติตอ คําสัญญา 

1. ทรงรักษาคําม่ันสัญญาเสมอ คนท่ีรักษาคําม่ันสัญญาไดดีท่ีสุด บางคร้ังอาจพลาดพล้ังไม
รักษาคําสัญญาทุกประการแตพระเจา จะรักษาพระสัญญาของพระองค พระองคตรัสวา พระองคจะทรง
รักษาพระสัญญาของพระองค ท่ีมีตอเราเหมือนดังท่ีพระองคทรงรักษาพระสัญญา ท่ีมีตอโนฮา และ
ตรัสดวยวาพระองคจะรักษาพระสัญญาอยางม่ันคงแข็งแรง ยิ่งกวารากฐานอันม่ันคงของภูเขาเสียอีก (ด ู
54:9,10) 

2. จะทรงทําตามพระสัญญาทุกประการ พระองคตรัสวา “ถอยคําท่ีออกไปจากปากของเรา จะ
ไมไดกลับมายงัเราโดยไรผล” (ดู 55:10,11) 

บางคนอาจสงสัยวา พระเจาจะทรงรักษาคําสัญญา และทําตามท่ีสัญญาไวทุกประการได
อยางไร พระเจามิไดทรงตอบวาพระองค จะทรงทําอยางไร แตตรัสวา “เพราะความคิดของเรา ไม
เหมือนความคิดของเจา และทางของเราไมเหมือนทางของเจา เพราะทองฟาสูงกวาแผนดินโลกฉันใด 
ทางของเราก็สูงกวาเจาและความคิดของเรา ก็สูงกวาความคิดของเจาฉันนั้น” (55:8,9) พระเจาทรง
กระทําในส่ิงท่ีเราคิดไมถึง และส่ิงท่ีเกินความสามารถของมนุษย 
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ค. ผูที่ไดรับตามพระสัญญา 

เม่ือพระเจาทรงมีของทุกอยาง ท่ีจะประทานใหแกเรา และพระองคทรงรักษาคําม่ันสัญญาเชนนี้ 
ทําไมเราจึงไมไดของทุกอยางท่ีตองการ ท้ังนี้ เพราะพระองคทรงมีเง่ือนไขบางประการ สําหรับผูท่ี
ตองการไดรับส่ิงตาง ๆ ตามพระสัญญา คือ 

1. ทรงสัญญาใหแกผูท่ี “เงี่ยหูฟง” (55:3) หลายคนไมไดรับพระพรเพราะเขาไมทราบวา พระ
เจาทรงสัญญาจะใหพระพรอะไรบาง คริสเตียนทุกคนจึงตองฟง ศึกษาพระพรตาง ๆ ของพระเจา 

2. ทรงสัญญาจะใหแก ผูท่ีมารับดวยความเชื่อ (55:1) พระองคตรัสวา “จงมา...ซ้ือธัญญาหาร
โดยไมตองออกเงิน” พระองคทรงเตรียมทุกอยางไวแลวเพียงแตทานมาและรับดวยความเช่ือเทานั้น 

3. ทรงสัญญาจะใหแก ผูท่ีรักษาพระบัญญัติของพระองค และผูท่ีทรงกระทําส่ิงท่ีถูกตองตาม
พระทัยของพระองค (56:1,2) 

4. ทรงสัญญาจะใหแกผูท่ีมีใจถอม (57:14) 
พระเจาทรงมีพระพร อยางบริบูรณทุกอยาง แตทานไดรับพระพรของพระองคมากเทาใด? 
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บทเรียนที่ 9 การนมัสการที่พระเจาทรงพอพระทัย 8

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 58:59 

คริสเตียนท่ีนมัสการพระเจาในโบสถเล็ก ๆ รวมกับคริสเตียนจํานวนเพียงเล็กนอย อาจคิดวา
หากเขานมัสการในโบสถใหญ ประกอบดวยเคร่ืองประดับอันสวยงาม มีพิธีท่ีนาเล่ือมใส คงทําใหเขา
ไดรับพระพรจากพระเจามากข้ึน แตคริสเตียนท่ีอยูในคริสตจักรใหญ จํานวนไมนอยบนวา เขาไมไดรับ
พระพรจากการนมัสการพระเจาท่ีโบสถเทาท่ีควร ปญหาจึงเกดิข้ึนวา การนมัสการแบบไหนนาํพรมา
สูคริสเตียน และเปนท่ีพอพระทัยพระเจามากท่ีสุด 

ก. ความสําคัญ ของการนมัสการพระเจา (58:1-3,13-14) 

วันสําคัญท่ีสุดวันหนึ่ง ซ่ึงพระเจาทรงส่ังใหชาวอิสราเอล ถือรักษาอยางเครงครัด คือ วันสะบา
โต เหตุท่ีพระเจาทรงต้ังวันสะบาโต ไวแกชนชาติอิสราเอล มีเหตุผลอยางนอย สองประการ ประการ
แรก พระองคทรงตองการใหพลไพรของพระองคพกัผอนวันหนึ่งในทุกเจ็ดวัน เพื่อพลไพรของ
พระองคจะมีสุขภาพที่ดี ประการท่ีสอง ทรงตองการใหพวกเขามีโอกาศมานมัสการพระองครวมกัน ใน
พระวหิารของพระเจา เปนท่ีถวายเกยีรติยศแกพระองค พระเจาทรงสัญญาจะประทานพระพรพิเศษแก
ชนชาติอิสราเอลท่ีถือวันสะบาโตอยางถูกตอง พระองคตรัสสัญญาวา หากพวกเขาไมลวงละเมิด วันสะ
บาโตแลว “เม่ือนั้นเจาจะไดประสบความพึงพอใจในพระเยโฮวา และเราจะใหเจาข่ีครอมอยูบนท่ีสูง
ท้ังหลายแหงแผนดินโลก และจะใหเจาอ่ิมหนํา ดวยมรดกของยาโคบบิดาของเจา” (58:14) 

ชนชาติอิสราเอล คงทราบถึงความสําคัญและพระพร ซ่ึงเขาอาจไดรับจากการนมัสการพระเจา
ในวนัสะบาโต ฉะนั้นแมจะอยูในดนิแดนของชาวตางประเทศพวกเขาก็พยายามนมัสการพระเจา ถือวัน
สะบาโตดวยการอดอาหาร และอธิษฐานออนวอนตอพระเจา ดงัท่ีบรรพบุรุษเคยกระทํามากอน 

พระคริสตธรรมใหม มิไดบอกใหคริสเตียน โดยเฉพาะอยางยิ่งคริสเตียนท่ีไมใชชาวอิสราเอล
ถือวันสะบาโต ดังจะเหน็ไดวา พวกสาวกในคริสตจักรสมัยแรกเร่ิม ไดเปล่ียนจากการถือวันสะบาโตไป
นมัสการพระเจาในวันอาทิตย ท่ีเรานมัสการพระองคในวันอาทิตย จึงเปนการปฏิบัติตามตัวอยางใน
พระคริสตธรรมใหม เราจึงเช่ือและม่ันใจวา พระเจาจะประทานพระพรแกคริสเตียนทุกคน ท่ีนมัสการ
พระองคในวนัอาทิตย เชนเดียวกับท่ีพระองคทรงประทานพระพรแกชาวอิสราเอล ท่ีถือวันสะบาโต 
นอกจากนั้น พระคัมภีรยังเตือนคริสเตียนวา อยาละเวนการประชุมนมัสการ (ดู ฮิบรู 10:25) คริสเตียน
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ทุกคนจึงควรถือวา การะประชุมนมัสการพระเจารวมกนัในวันอาทิตย เปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดซ่ึงเขาจะขาด
เสียมิได 

ข. การนมัสการท่ีไรความหมาย (58:3-22,59:1-8) 

แมชาวอิสราเอลจะอยูในฐานะ เปนเชลยศึกของชาวบาบิโลน แตพวกเขายังมีส่ิงหนึ่งท่ีสามารถ
อวดชาวบาบิโลนได คือ พวกเขากราบไหวนมัสการ สวนพระของชาวบาบิโลน เปนเพยีงรูปเคารพซ่ึง
แกะดวยไม หรือสลักดวยหนิ มิไดเปนพระท่ีเท่ียงแท แตขณะท่ีชาวอิสราเอลนมัสการพระเจา ตามพิธี
ของบรรพบุรุษนั้น พวกเขารูสึกวา พระเจามิไดอวยพระพรแกพวกเขาตามท่ีควรเลย เม่ือพวกเขา
อธิษฐานทูลขอตอพระเจา พระเจาก็ไมทรงฟงพวกเขา ไมทรงตอบคําอธิษฐานดังที่พวกเขาทูลขอ ชาว
อิสราเอลรูสึกทอแทใจ เปนอยางยิ่ง จึงตอพระเจาดวยความไมพอใจวา “เราถือศลีอดอาหาร ทําไมนะ
พระองคมองไมเห็น เม่ือเราถอมใจลงทําไมพระองคไมเอาใจใส” 

คริสเตียนบางคนอาจมีคําถามในทํานองเดยีวกัน ถามพระเจา เขารูสึกไมพอใจท่ีพระเจาไมทรง
โปรดปรานเขา ท้ัง ๆ ท่ีเขาพยายามไปโบสถ ทุกอาทิตย ถวายทรัพยใหคริสตจักรเปนประจํา บางคร้ังยัง
อดอาหาร อธิษฐาน แตใหเราดูตอไปวาพระเจาทรงตอบพวกเขาอยางไร 

ประการแรก พระเจาตรัสวา พวกเขานมัสการอยางไมครบถวนบริบูรณ “ก็วันถือศีลอดอาหาร
ของเจา เจากทํ็างานของเจา และขมักเขมนอยูกับธุระของเจานี”่ (ขอ 3) วันถือศีลอดอาหาร หรือวันสะ
บาโตนอกจากเปนวนัท่ีชาวอิสราเอลตองถือเปนวันบริสุทธ์ิ ตั้งไวเปนวันนมัสการพระเจาแลว พวกเขา
ยังตองหยุดพกัจากงานทุกอยาง แตชาวอิสราเอลมิไดปฏิบัติตามอยางครบถวนทุกประการ การเช่ือฟง
พระเจาเพียงคร่ึง ๆ กลาง ๆ เทานั้น ไมนับวาเปนการเช่ือพระเจา 

วันอาทิตยเปนวันท่ี คริสเตียนควรตั้งไวเปนวนันมัสการพระเจา และพักผอนแตคริสเตียน
จํานวนไมนอย รูสึกเสียดายท่ีหยุดพักในวนันั้น บางคนพาธุระกิจของเขามานมัสการพระเจาท่ีโบสถ เขา
รองเพลงอธิษฐาน อานพระคัมภีร ฟงเทศนเหมือนคนอ่ืนทุกอยาง แตเม่ือเลิกประชุมแลว ถามเขาวา เขา
รองเพลงอะไรบางอานพระคัมภีรตอนไหน นักเทศน เทศนเร่ืองอะไร เขาตอบไมถูก เพราะเขานมัสการ
พระเจาดวยกายเทานั้น แตใจของเขาวุนวายอยูกับธุระกจิ การงาน และเร่ืองสารพัดอยาง เขาไดช่ือวา มา
นมัสการพระเจา แตการนมัสการของเขาไมครบถวนบริบูรณ การนมัสการพระเจาท่ีครบถวนตอง
ประกอบดวยกายและใจ การนมัสการแตภายนอกแตเพยีงอยางเดียว จะไมนําพระพรประการใดมาสูเขา
ได 

ประการท่ีสอง พวกเขานมัสการดวยการอวดตัว มีการชงิดีชิงเดนกัน พระเจาตรัสวา “แตดูเถอะ 
เจาถือศีลอดอาหารเลยเกดิทะเลาะวิวาทกนั และทุบตีกนัดวยกําปนอันเปนธรรม” (ขอ 4) คริสตจักรท่ี
นมัสการพระเจาแตเปลือกนอก แตภายในยังเต็มไปดวยการอวดตัวชิงดีชิงเดนทะเลาะววิาทกนั ก็อยาพึง
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หวังวาจะไดรับพระพรจากพระเจา พระเจาทรงพอพระทัยการนมัสการ ท่ีประกอบดวยความเสง่ียมเจียม
ตัว และความยําเกรงพระองค 

ประการท่ีสาม พวกเขานมัสการพระเจา พรอมดวยความชั่ว พระเจาตรัสวา “เพราะมือของเจา
เปรอะโลหิต และน้ิวมือของเจาเปอนความอสัตยอธรรม ริมฝปากของเจาไดพดูมุสา และล้ินของเจาพูด
ไมจริง” (59:3) พวกเขามิไดแสดงความรัก ความเมมตา แกผูท่ีอดอยาก เม่ือพวกเขาหมกมุนอยูในความ
ช่ัว เชนนั้นการนมัสการของพวกเขา จึงไมเปนท่ีพอพระทัยของพระเจา พระเจาไมทรงฟงเขาขณะท่ี
พวกเขาทูลขอตอพระองค พวกเขาตอวาพระเจา ท่ีไมทรงตอบคําอธิษฐาน แตพระเจาตรัสตอบวา “นี่
แนะ พระหตัถของพระเยโฮวา ไมส้ันเกนิท่ีจะชวยใหรอดไดและพระกรรณของพระองค ไมตึงเกินท่ีจะ
ไดยนิ แตความอสัตธรรมของเจาตางหากท่ีเปนเคร่ืองกดีกั้น ระหวางเจากับพระเจาของเจา และความผิด
ท้ังหลายของเจาไดบังพระพกัตร ไวจากเจาพระองคจึงยนิเจาไมได” (59:1,2) 

ค. การนมัสการท่ีพระเจาทรงพอพระทัย (59:9-21) 

พระเจาทรงตองการใหเรา เปนคริสเตียนเฉพาะวันอาทิตย หรือในเวลาท่ีเราประชุมนมัสการ
พระเจาเทานั้นหรือ การประพฤติในชีวติประจําวนัของเรา มีสวนเกี่ยวของกับการนมัสการพระเจา 
สาเหตุสําคัญท่ีสุด ท่ีพระเจาไมยอมรับการนมัสการของชาวอิสราเอล มิใชเพราะพวกเขาประกอบพิธีไม
ถูกตอง หรือนมัสการในท่ีไมสวยงาม แตเปนเพราะชีวิตประจําวันของเขาไมไดตั้งอยูในความชอบ
ธรรม การนมัสการ การอดอาหาร การถือวันสะบาโตจึงกลายเปนส่ิงไรความหมาย และเปนท่ีจงเกลียด
จงชังของพระเจา 

อิสยาหทราบถึง อุปสรรคแหงการนมัสการเหลานี ้ จึงไดสารภาพความผิดบาปของชนชาติ
อิสราเอลตอพระเจา จงสังเกตดูตั้งแต ขอ 9-15 อิสยาหใชคําวาเราในการสารภาพบาปเปนการยอมรับวา 
ทานเองเปนคนหนึ่งท่ีมีความบกพรอง ทางฝายวิญญาณ แมจะเปนถึงศาสดาพยากรณทานก็ยอมรับ
สารภาพรวมกบัชาวอิสราเอลดวยใจจริงและดวยใจถอม โปรดสังเกตดูความเฉพาะเจาะจง ในคํา
สารภาพของทาน ทานเอยถึงความผิดบาป แตละอยางตอพระเจา (ดู ขอ 13) ทานพรรณนาถึงความหิว
กระหายท่ีอยากพบความสวาง ความหวัง ความยุติธรรม และความรอด เปนคําอธิษฐานท่ีรอนรนและ
ออกจากใจจริง 

พระเจาทรงตอบคําอธิษฐาน ของอิสยาห ทรงรับการนมัสการของทาน เม่ือทรงเห็นวา ไมมี
มนุษยใดอาจชวยพลไพรของพระองคได “แขนของพระองคเองจึงตองเหยยีดออกชวย และอนุภาพของ
พระองคเอง จงึตองออกประคับประคองไว” (59:16) พระเจาทรงใหความมั่นใจ แกชาวอิสราเอลอีกคร้ัง
หนึ่งวา จะไถพวกเขาออกจากเง้ือมมือของศัตรู และจะลบลางการลวงละเมิดทุกอยางเสีย (อาน 59:16-
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21) และการนมัสการ ซ่ึงพระเจาทรงพอพระทัยจะนําผลใหความชอบธรรม ความม่ันใจและความสุข
ยินดีมาสูพลไพรของพระเจา 

การนมัสการพระเจาของทาน เปนสวนตัวและรวมกับพีน่องในพระคริสตเปนอยางไรบาง ทาน
พึงพอใจตอสภาพการนมัสการที่เปนอยูในปจจุบันไหม. 
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บทเรียนที่ 10 อนาคตอันรุงโรจน 9

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 60-63:6 

ชายคนหนึ่งไปเยี่ยมเยยีนเพือ่นของเขาซ่ึงเปนชาวสวนยาง เขาสังเกตเหน็วาผิวของเพือ่นดําคลํ้า
จนแทบจําไมได ไมตองถามก็ทราบไดวา เพื่อนของเขากรากกรําทํางานหนกักลางแดดเพียงใด ชายคน
นั้นถามเพ่ือนวา คุณทนกรําแดดทํางานอยางนี้ไดอยางไร” เพื่อนของเขายิ้มอยางราเริงจูงมือเขาไปยัง
หนาตางดานหนึ่ง ช้ีไปยังตนยางจํานวนหลายสิบไรเบ้ืองหนา แลวกลาววา “อีกสามปแรงงานท่ีผมทุมเท
ก็จะออกผลเหมือนยางเหลานั้น” 

ความหวังจะมีอนาคตสดใส ทําใหนักเรียนพยายามเรียน ทําใหบิดามารดาอดทนทํางานหนกั
เพื่อสงเสียบุตร พระธรรมอิสยาหตั้งแตบทท่ี 60 จนถึงบทสุดทายเปนพระธรรมท่ีกลาวถึงความหวังและ
อนาคตอันรุงโรจนของอิสราเอล เปนการหนุนใจชาวอิสราเอล ซ่ึงกําลังทอใจไรความสุขในดนิแดน
ของคนตางดาว ใหมีกําลังใจท่ีจะอดทนตอไป จนถึงวันแหงความรุงโรจนซ่ึงพระเจาทรงสัญญา จะ
ประทานใหแกเขาขอพระธรรมท้ังหมด ท่ีเราจะศึกษาตอไปนี้แมจะเปนพระสัญญาของพระเจา สําหรับ
ชาวอิสราเอลโดยตรง และจะตองเกดิข้ึนแลวทุกประการ แตเราก็สามารถรับบทเรียนอันลํ้าคาจากพระ
สัญญาเหลานี้ เปนการหนุนใจใหเราดําเนนิชีวิตดวยความหวัง ความยินดี 

ก. พระสัญญา ของพระเจาสําเร็จ (60:61-11) 

อิสยาหไดบอกใหทราบถึงสภาพของชนชาติอิสราเอล เม่ือพระสัญญาของพระเจาสําเร็จ 
1. ความมั่งคัง่สมบูรณ (60:1-9) ตั้งแตขอแรกของพระธรรมอิสยาห บทท่ี 60 เราเห็นสภาพใหม

ของชนชาติอิสราเอลพระเจามิไดตรัสใหพวกเขา ครํ่าครวญรองไห หรือสารภาพผิด หรือสวมเส้ือผาเนื้อ
หยาบตอไป แตบอกใหพวกเขา “ลุกข้ึน” และ “สองแสง” เพราะการเฆ่ียนตีลงโทษของชาวอิสราเอลได
ผานพนไปแลวพวกเขาไมอยูในฐานะท่ีจะเปนเชลยศึกอันตํ่าตอยปราศจากสงาราศีตอไป แตจะเปน 
“แสงสวาง” ซ่ึงจะสองใหแกนา ๆ ชาติ 

เม่ือเรารอดพน จากความผิดบาปพระเจากท็รงใหเรา สองแสงสวางออกไป เพื่อชาวโลกจะได
พระคุณ และความรักของพระเจา จากชีวิตของเรา และจะไดสรรเสริญพระบิดาในสวรรค (มัทธิว 51:6) 
ในวนันั้น ชาวอิสราเอลทุกคนจะกลับคืนไปสูประเทศของตน อิสราเอลจะเปนประเทศท่ีม่ังค่ังรํ่ารวย จะ
เปนศูนยการคาท้ังทางบก ทางเรือ และทางอากาศ และเปนศูนยกลางแหงศาสนา คนท่ัวโลกจะเดนิทาง
มายังกรุงเยรูซาเล็ม พรอมดวยเคร่ืองสักการบูชามาถวายแกพระคริสตเจา 
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เร่ืองราวท้ังหมดท่ีกลาวมานี้ จะเปนสภาพของประเทศอิสราเอล ในวันท่ีพระเยซูคริสตเสด็จ
กลับมาคร้ังท่ีสอง 

2. การปฏิสังขรณ กรุงเยรูซาเล็ม (10-22) พระเจาจะทรงใชประเทศท่ีเคยนําความทุกขมาสู
อิสราเอล สรางกําแพงกรุงเยรูซาเล็มใหแกชาวอิสราเอล เร่ืองนี้ไดเกิดข้ึนจริงในพระธรรมเอสรา 1:1-4 
แตในอนาคต ชนตางชาติไมเพียงแตจะชวยสรางกรุงเยรูซาเล็ม พวกเขาจะตองปรนนิบัติรับใชชาว
อิสราเอลดวย หากประเทศใดขัดขืน ก็จะถูกทําลายใหพนิาศประเทศท่ีเคยดูหม่ินชนชาติอิสราเอล เวลา
นั้นจะตองกราบลงท่ีฝาเทาของเขา ดวยใจถอม 

ความทุกข ทุกอยางท่ีชาวอิสราเอลเคยไดรับจะหมดส้ินไป เวลานั้นชาวอิสราเอลจะมีแต
ความสุขยินดี เนื่องจากความมั่งค่ังสมบูรณ และอํานาจของอิสราเอลเอง ทําใหชาวโลกรูวาพระเจาทรง
สถิตกับอิสราเอล เปนผูชวย ผูไถ และทรงฤทธ์ิใหญยิ่งของชาวอิสราเอล 

ชีวิตของเรามีการเปล่ียนแปลงอยางใหญหลวง จนทําใหคนท่ีอยูรอบตัวเรา เหน็ถึงฤทธ์ิอํานาจ
ของพระเจา ดงัท่ีคนท่ัวโลกจะเห็น การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกดิแกกรุงเยรูซาเล็ม ขอ 17 กลาววาพระเจาจะ
ใหทองคําแกอิสราเอลแทนทองเหลือง จะนาํเงินมาใหแทนเหล็ก ทองเหลืองแทนไม ฯลฯ ผูท่ีอยูใกลชิด
กับพระเจา จะพบความพึงพอใจในชีวิต เขารูสึกอ่ิมเอิบใจและมีความสุขในส่ิงของเล็กนอย แมจะมี
กระทอมนอย ๆ เปนบาน ก็เปนดุจมีตกึใหญโตรโหฐาน จะมีทรัพยสมบัติเพียงเล็กนอยก็มีความยินดียิ่ง
กวาเศรษฐีเงินลาน นี่แหละคือชีวิตใหมท่ีพระเจาทรงประทานให 

ในวาระแหงความรุงโรจนนัน้ จะไมมีสงคราม ไมมีการหักพังของส่ิงกอสรางมนุษยไมตอง
อาศัยแสงสวาง จากดวงอาทิตย หรือดวงจนัทร เพราะพระเยซูคริสตเจาจะเปนแสงสวางอันไมรูจกัดับ 

3. พระราชกิจของพระคริสต (61:1-3) พระธรรมตอนน้ีไดสําเร็จแลวในพระธรรมกิตติคุณ (ด ู
ลูกา 4:22) ทานอิสยาหกลาววา พระเจาทรงเจิดพระคริสตและสงไปชวยพลไพรของพระองค “เพื่อ
สมานจิตท่ีฟกซํ้า เพื่อประกาศความปนไทยใหเชลยฟง และปลดปลอยผูถูกจองจําลอง” ขณะนีพ้ระเยซู
คริสตทรงกระทําหนาท่ีนี้อยู โดยผานทางวิญญาณบริสุทธ์ิ ผูท่ีเชื่อในพระองคทุกคนจะไดรับการ
ประเลาประโลมจากพระองค จะไดรับการปลดปลอย ใหเปนอิสระจากการเปนทาสของความผิดบาป 
นาเสียดายเหลือเกินท่ีชาวอิสราเอลไมยอมรับเอาพระคริสต ซ่ึงพระเจาทรงสงมาโปรดพวกเขา 

4. พระพรของผูซ่ือสัตย (61:4-11) พระเจาทรงใหชาวอิสราเอลมองเห็นพระพร ซ่ึงพวกเขาจะ
ไดรับเพิ่มเติมพระองคตรัสวา ชาวอิสราเอลจะปฏิสังขรณเมืองรางซ่ึงถูกทําลาย ไปหลายช่ัวอายุแลว
ข้ึนมาใหม พระองคจะใหคนตางชาติเล้ียงฝูงสัตว ไถนา ทําสวนองุน สวนชาวอิสราเอลจะมีตําแหนง
เปนปุโรหิตของพระเยโฮวา วงควานของเขาจะเปนท่ีรูจกัของนา ๆ ชาติวา เปนผูท่ีพระเยโฮวาทรงอวย
พระพร 
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คําพยากรณเกีย่วกับอิสราเอล นี้จะสําเร็จในอนาคต แตสําหรับคริสเตียนในปจจุบัน คําพยากรณ
นี้ไดเกิดข้ึนจริงแลวเปนบางสวน ขณะนีพ้ระเจาทรงต้ังใหคริสเตียนทุกคน เปนปุโรหิตอันบริสุทธ์ิมี
สิทธ์ิท่ีจะเขาเฝาพระเจาอยางเสรี เพื่อถวายเคร่ืองสักการบูชาโดยการอธิษฐานละอธิษฐานออนวอนเผ่ือ
คนอ่ืน เราไมตองรอรับตําแหนงนี้ในอนาคต พระเจาทรงตองการใหเราทําหนาท่ีปุโรหิตเดีย๋วนี ้

ข. พระราชกจิ ของพระคริสตสําเร็จ (62:1-63:6) 

พระธรรมอิสยาหบทท่ี 62 และ 63 กลาวถึงพระราชกิจสองประการของอิสยาหบทท่ี 62 
กลาวถึงพระราชกิจสองประการของอิสยาหบทท่ี 62 กลาวถึงการไถกรุงเยรูซาเล็มประกอบดวย การไถ
ชาวอิสราเอลออกจากการเปนเชลยและการปฏิสังขรณ กรุงเยรูซาเล็ม บทท่ี 63 กลาวถึงการพิพากษา
ลงโทษของพระคริสต สวนหนึ่งของคําพยากรณในบทที่ 62 ไดสําเร็จแลว เม่ือชาวอิสราเอล ไดกลับจาก
การเปนเชลยในกรุงบาบิโลน และไดสรางกําแพง กรุงเยรูซาเล็มข้ึนใหม แตคําพยากรณอีกหลายอยางยัง
ไมสําเร็จ ส่ิงเหลานั้นจะเกดิข้ึนครบถวนทุกประการ ในวันท่ีพระเยซูคริสตเสด็จมา พระเจาทรงย้ําวา 
“เพราะเหน็แกกรุงซีโอน เราก็จะไมนิ่งเสีย” พระองคจะไมทรงน่ิงนอนใจจนกวาพระองคจะทําใหพระ
สัญญาสําเร็จ ครบถวนทุกประการพระเจาตรัสวา จะทรงเปล่ียนช่ืออันไมเปนศิริมงคลของพวกเขาใหม 
แทนท่ีคนท้ังหลายจะเรียกกรุงเยรูซาเล็มวา “เมืองราง” เขาจะเรียกนามใหญวา “เมืองสมรส” พระเจาจะ
ไมทรงทอดท้ิงพวกเขาอกีตอไป แตจะมาหาพวกเขา ดุจเจาบาวมาหาเจาสาวพวกเขาจะมีความช่ืนชม
ยินดี ในพระเจาตลอดไป ในตอนทายของบทท่ี 62 พระเจาตรัสย้ําอีกวา “นี่แนะ ความรอดของเจามาถึง
แลว นีแ่นะพระองคทรงนําเอารางวัลมาดวย และบําเหน็จของพระองคก็อยูตอพระพักตรพระองค” 
พระองคก็ทรงบอกใหคริสเตียนทุกคนมีความอดทนเสมอพระองคทรงสัญญาจะประทานบําเหนจ็ 
รางวัลใหแกทุกคนท่ีอดทนและสัตยซ่ือ ตราบเทาวันตาย 

อิสยาห 63:1-6 กลาวถึงพระราชกิจอีกอยางหนึ่งของพระคริสต คือ การพิพากษาตดัสินลงโทษ
ผูท่ีกระทําช่ัว ตอพลไพรของพระองค หรือการแกแคนเพื่อพลไพรของพระองค พระธรรมตอนน้ีได
กลาวถึงพระคริสต ซ่ึงมีอํานาจท่ีจะชวยมนุษยใหรอดพนจากความผิดบาปได ในการเสด็จมาคร้ังแรก
ของพระองค พระองคเสด็จมาในฐานะพระผูชวย แตการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง พระองคเสด็จมาเพื่อ
พิพากษา ขอ 1 กลาววา พระองคทรงสวมเส้ือผาสีแดงเลือดนก ขอ 3 ไดอธิบายถึงเหตุท่ีเส้ือผาของ
พระองคเปนสีแดง การทรงแกแคนเพื่อชนชาติอิสราเอล ก็เปนอีกส่ิงหนึ่งซ่ึงทําใหชนชาติอิสราเอล มี
ความอดทนต้ังอยูในความยตุิธรรม จนกวาพระคริสตจะเสด็จมา 

ทานคิดวาการเปนคริสเตียนนั้นลําบากไหม จงมองไกลออกไปใน อนาคตถึงบําเหน็จรางวัล 
และความสุขยนิดีทุกอยาง ท่ีพระเยซูคริสตไดเตรียมให แกทานแลว ทานจะมีกําลังใจบุกบ่ันไปสู
ขางหนา 
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10บทเรียนที่ 11 แบบอยางการอธิษฐาน 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 63:7-64:12 

ถาจะเปรียบ คริสตจักรปจจบัุนเปนคนปวย เราอาจกลาวไดวา เกือบทุกคริสตจักร ปวยเปนโรค
ขาดการอธิษฐาน อันเปนเหตุทําใหคริสตจักรออนแอ ขาดกําลังทางฝายวิญญาณจิต การท่ีคริสตจักร
หรือคริสเตียน ไมคอยเอาใจใส ตอการอธิษฐาน อาจเนือ่งจากสาเหตุหลายประการ เชนคริสเตียนมิได
กลับใจใหมอยางแทจริง รักฝายโลก มองไมเห็นความสําคัญของการอธิษฐาน ไมไดรับพระพรในการ
อธิษฐาน ไมรูจักวิธีอธิษฐานท่ีถูกตอง ขาดการหนุนใจจากคริสตจักร ฯลฯ 

แทจริงการอธิษฐาน เปนส่ิงจําเปนและสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่งในชีวิตประจําวนัของคริสเตียน มี
คนเปรียบการอธิษฐานเหมือนการหายใจ ทางฝายวิญญาณจิตคริสเตียนท่ีไมอธิษฐาน จึงเปนคริสเตียนท่ี
ตายแลว ทางฝายวิญญาณจิต ในพระคริสธรรมคัมภีร มีแบบอยางในการอธิษฐานหลายตอน เชน คํา
อธิษฐานของพระเยซูคริสต คําอธิษฐานของกษัตริยฮีศคียา และคําอธิษฐานในจดหมายของอาจารยเปา
โล บทเรียนในวันนี้ก็ใหแบบอยางท่ีดีอีกแบบหนึ่ง เกีย่วกับการอธิษฐานหวังวา บทเรียนนีไ้มเพยีงแต
ชวยใหเราเห็นถึงความสําคัญของการอธิษฐาน ยังชวยใหเรารูจักวิธีอธิษฐานท่ีถูกตอง 

การอธิษฐานในบทเรียนในวนันี้ พอจะแบงไดเปนสามตอน คือ หนึ่ง การสรรเสริญขอบคุณ 
สอง การสารภาพ สาม การทูลขอ 

ก. การสรรเสริญขอบคุณ (63:7-14) 

การอธิษฐานทุกคร้ัง ควรเร่ิมตนดวยการสรรเสริญขอบคุณพระเจา ถึงพระคุณและความรักของ
พระองค สรรเสริญความบริสุทธ์ิ ความใหญยิ่ง และความเท่ียงธรรมของพระองค และขอบพระคุณ
สําหรับพระพรทุกอยาง ซ่ึงพระองคไดทรงประทานใหแกเรา หากทานนึกไมออกวา ทานควรขอบคุณ
พระเจา สําหรับพระพรอะไรบางท่ีพระเจาทรงพระราชทานใหทาน ทานจงขอบคุณพระองคสําหรับ
พระพร ซ่ึงพระองคทรงประทานใหแกเพื่อน ๆ หรือพี่นองในพระคริสต 

ชาวอิสราเอลไดเร่ิมตนการอธิษฐานโดยการสรรเสริญ และขอบคุณพระเจาเพราะเหตุสาม
ประการ 

1. เพราะการชวยใหรอดของพระเจา (7-9) ชาวอิสราเอลไดระลึกถึงอดีตซ่ึงพระเจาทรงชวยให
พวกเขา รอดพนจากความทุกขโศกเศรา พวกเขาคงหมายถึงคราวท่ีพระเจาทรงชวย ใหพวกเขาใหออก
จากการเปนทาสของชาวอียปิต มีขอความที่นาประทับใจตอนหนึ่ง ในคําสรรเสริญ คือ พวกเขากลาววา 
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ไมใชทูตหรือทูตสวรรคท่ีไดชวยพวกเขาใหรอด แตเปนองคพระผูไถซ่ึงทรงรัก และสงสารพวกเขาได
อุม และแบกพวกเขาตลอดมาต้ังแตโบราณกาล (ดู 63:9) 

หลายคร้ังเม่ือพระเจาทรงชวยคริสเตียนบางคนใหรอดพนจากภัยอันตราย หรือโรคภัยไขเจ็บ
หรือความลมจม แทนท่ีเขาจะขอบคุณสรรเสริญพระเจายอมรับวาการท่ีเขารอดพนจากความหายนะ 
หรือประสบความสําเร็จ เปนเพราะพระเมตตาความรักและพระคุณของพระเจา เขากลับกลาวสรรเสริญ
เยินยอมนุษย หรือตัวเองจนพระเจาไมไดรับการถวายพระเกยีรติ แมแตเล็กนอย 

ถาทานไมมีอะไรจะขอบคุณสรรเสริญพระเจา อยางนอยท่ีสุด ทานควรขอบคุณสรรเสริญ
พระองค ท่ีไดทรงชวยทานใหรอดพนจากความผิดบาป ท่ีทรงประทานชีวิตนิรันดรใหแกทาน 

2. เพราะการเฆี่ยนตีส่ังสอนของพระเจา เราควรขอบคุณพระเจาสําหรับการเฆ่ียมตีส่ังสอนของ
พระองค ซ่ึงเปนการแสดงวาพระองคยังทรงรักเรา อยากจะใหเราเดินอยูในทางท่ีถูกตอง เราขอบคุณ
พระองคเพราะการเฆ่ียนตีนี ้ทําใหเราสํานกึตัวหันกลับมาหาพระองค เคารพยําเกรงพระองคมากยิ่งข้ึน 

3. เพราะการทรงนําของพระเจา (11-14) พวกเขายอมรับวา พระเจาทรงเปนผูใชโมเซ ใหนํา
พวกเขาออกจากดินแดนแหงการเปนทาส ทําใหพวกเขาผานหวงทะเลลึกโดยท่ีพวกเขาไมไดสดดุลมลง 
จนกระท่ังบรรลุสูจุดหมายปลายทาง เราก็ขอบพระคุณสรรเสริญพระเจาสําหรับการทรงนําทรงสอน
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ในชีวติประจําของเรา สําหรับการคุมครองรักษาของพระองค ท่ีทําใหเราไมสดุด
ลมลง 

ทานมีหลายส่ิงหลายอยาง ท่ีจะสรรเสริญ และขอบพระคุณพระเจาไดในเวลาอธิษฐาน จงอยา
ลืมเร่ิมตนการอธิษฐานทุกคร้ังของทานดวยการสรรเสริญ และขอบพระคุณ 

ข. การสารภาพ (64:5-7) 

สาเหตุประการหน่ึงท่ีคริสเตียนหลายคนรูสึกเบื่อหนายตอการอธิษฐาน เพราะการอธิษฐานของ
เขา ไมเคยไดรับการทรงตอบจากพระเจาเลย เขารูสึกวา การอธิษฐานของเขาจืดชืด แหงแลงไร
ความหมาย ท่ีเปนเชนนัน้ อาจเปนเพราะในการอธิษฐานทุกคร้ัง เขามิไดสํารวจตนเองวา มีความผิดบาป
ประการใดบาง ท่ีขัดขวางการอธิษฐานของเขา หรืออาจเปนเพราะเขาทราบถึงส่ิงขัดขวางตาง ๆ แตไม
ยอมขจัดส่ิงขัดขวางออก คําอธิษฐานของเขาจึงไมเปนท่ีพอพระทัยของพระเจา ทานอิสยาหไดกลาววา 
“นี่แนะ พระหตัถของพระเยโฮวาไมส้ันเกนิท่ีจะชวยใหรอดได และพระกรรณของพระองค ไมตึงเกินท่ี
จะไดยินได แตความอสัตยอธรรมของเจาตางหาก ท่ีเปนเคร่ืองมือกีดกัน้ ระหวางเจากับพระเจาของเจา” 

จงสังเกตดูคําสารภาพบาป ของพวกอิสราเอล พวกเขากลาวดวยใจจริง ดวยความรูสึกเสียใจ 
และเศราใจอยางสุดซ้ึงวา “พระองคทรงกร้ิวเพราะขาพเจากระทําผิด... พวกขาพเจาตางก็หลายเปนคนมี
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มลทิน... กิจการของขาพเจา ก็เหมือนเส้ือผาเปรอะเปอน พวกขาพเจาท้ังหมดกเ็หีย่วแหงไปเหมือนกับ
ใบไม และโทษทัณฑก็หอบพวกขาพเจาไปเหมือนอยางลมหอบ” 

ทานเคยสารภาพผิด ดวยความจริงใจและเศราเสียใจ จําเพาะพระเจาไหมนักกวกีลาววา “ผูใดจะ
ข้ึนไปยังภูเขาของพระเยโฮวา ใครจะยืนอยูในบริสุทธ์ิของพระองค คือ ผูท่ีมีมือสะอาดหมดจด และมีใจ
บริสุทธ์ิ ผูซ่ึงมิไดปลงจิตใจในการมุสาวาท และไมไดสาบานตัวเปนคําเท็จ (สดุดี 24:34) 

ค. การทูลขอ 

สวนท่ียาวท่ีสุด ของคําอธิษฐานสวนมากมักเปนการทูลขอหรือออนวอน บางคนเกือบจะ
อธิษฐานไมได หากไมมีเร่ืองอะไรทูลขอชนิดเกดิผล พระธรรมอิสยาห 63 และ 64 ไดแสดงใหเราเห็น
ถึงแบบอยางท่ีดีในการทูลขอ คือ 

1. ทูลขอดวยใจรอนรน (โปรดสังเกตดู 63:15) “ขอทรงทอดพระเนตรลงมาดูจากสวรรค...” 
(63:17) “โอ พระเยโฮวาเจา...” (64:1) “โอ ทําไฉนหนอพระองคจะไดทรงแหวกทองฟา และเสด็จลง
มา” คําพูดเหลานี้ เปนคําพดูออกจากใจจริง แสดงถึงความกระหายท่ีจะรับความชวยเหลือจากพระเจา 
หลายคร้ังพระเจามิไดทรงตอบคําทูลขอของเรา เพราะเราขอแบบ “ตอบก็ดี ไมตอบกไ็มเปนไร” พระเจา
ทรงสัญญาจะประทาน ความอ่ิมบริบูรณใหแกคนท่ีหวิกระหาย (ดยูอหน 7:37,38) ทานหิวกระหายใน
ส่ิงท่ีทานทูลขออยางแทจริงไหม 

2. ทูลขอดวยใจถอม และยอมจํานน “แตถึงกระนั้นก็ดี โอ พระบิดาเจาขาขาพเจาท้ังหลายเปน
เหมือนดนิเหนียว พระองคเปนชางปนหมอ” (ขอ 8) จงระวังอยาใหการทูลขอท่ีรอนรนและหิวกระหาย
ของทานกลายเปนการออกคําส่ังตอพระเจา หรือบังคับพระเจาใหประทานส่ิงท่ีทานพอใจโดยไม
คํานึงถึงพระทัยของพระองค จงใหคําทูลของทาน เต็มไปดวยความถอมใจดวยความเคารพยําเกรง โดย
ถือน้ําพระทัยพระเจาเปนใหญ ไมใชถือความตองการของทานเองเปนท่ีตั้ง จงใหพระองคเปน “ชางปน
หมอ” และทานเปน “ดินเหนียว” 

3. ทูลขอดวยความเชื่อม่ัน (บทท่ี 64) ในบทท่ี 64 ชาวอิสราเอลไดกลาวถึงความใหญยิ่ง
ความสามารถและพระเกียรติของพระเจา พวกเขาเช่ือวา พระเจาจะทรงชวยพวกเขาได เพื่อเหน็แกพระ
เกียรติของพระองคเอง โดยฤทธานุภาพของพระองค ขอ 4 กลาววา “นอกจากพระองคแลวไมมีหูใดที่
เคยไดยิน หรือลูกตาใดท่ีเคยไดเห็นพระอ่ืน ท่ีทรงกระทําการชวยเหลือผูท่ีคอยทาพระองค ดังเชนนั้น
เลย” 

เวลาอธิษฐาน จะเปนเวลาท่ีนําพระพร ความอ่ิมใจ ความสุข กําลัง และฤทธ์ิอํานาจมาสูทานได 
หากทานเอาใจใสตอการอธิษฐาน และอธิษฐานในทางท่ีถูก นี่เปนสิทธิพิเศษ ซ่ึงพระเจาทรงประทาน
ใหแกคริสเตียนทุกคน จงใชสิทธ์ินี้ใหเกดิประโยชนอยางมากท่ีสุด แกผูอ่ืนและตนเอง 
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11บทเรียนที่ 12 วาระที่สุดของมนุษย 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน อิสยาห บทที่ 65,66 

ถาทานถามคนในวยัตาง ๆ วา เขามีจุดมุงหมายอะไรสําหรับชีวิตของเขา ทานจะไดรับคําตอบ
แทนท่ีแตกตางกัน นักเรียนอาจจะตอบวา เพื่อจะมีงานท่ีดีทําในอนาคต ผูท่ีทํางานอยูท่ียังโสดอาจตอบ
วา เพื่อจะมีครอบครัวท่ีเต็มไปดวยความสุข ผูท่ีมีครอบครัวที่เต็มไปดวยความสุข ผูท่ีมีครอบครัวอาจ
ตอบวา เพื่ออนาคตของบุตรหลาน ผูท่ีอยูในวยักลางคน อาจตอบวาเพือ่เตรียมตัวสําหรับความสบาย ใน
วัยชรา คนชราอาจตอบวา เพื่อเตรียมตัวสําหรับตาย สรุปแลว จุดมุงหมายสําหรับชีวติมนุษยโดยท่ัวไป 
ก็คือ เกิดมาเพือ่ตายและ เตรียมตัวสําหรับตาย และคนสวนมากคิดวา ความตายคือวาระท่ีสุดของเขาหรือ
ปลายทางของเขา โดยเหตุนี ้ เขาจึงกระทําทุกอยางเพื่อชีวิตนี้ และเตรียมตัวท่ีจะตายในสภาพท่ีดท่ีีสุด 
ชายชราคนหนึ่งพูดกับเพื่อนของเขา ซ่ึงเปนคริสเตียนดวยความภาคภูมิใจวา “ผมไดบรรลุเปาหมายทุก
อยางในชีวิตของผมแลว ลูกหลานของผมตางเล้ียงตัวเองได และผมไดจัดแจงทุกอยางพรอมแลว ท่ีจะ
ตายอยางตาหลับสนิท” เม่ือคริสเตียนกลาวแสดงความยนิดีตอเขาแลว ก็ถามวา “คุณไดเตรียมตัวพรอม
สําหรับเผชิญกับชีวิต ท่ีอยูเบ้ืองหลังความตายแลวยัง” ชายชราคนนั้นนิ่งอ้ึง ตอบไมถูก 

พระธรรมอิสยาห 65,66 เปนบทสรุปคําสอนท้ังหมดในบทเรียนชุดนี้ ท้ังสองบทนี้ไดกลาวถึง
จุดหมายปลายทางของพลไพรของพระองค ซ่ึงไดแก ชนชาติอิสราเอลท่ีเช่ือฟงพระเจา และศัตรูของชน
ชาติอิสราเอล ทําใหเราเห็นวา จุดหมายปลายทางของมนุษย มิไดส้ินสุดลงท่ีความตายเทานั้น แตท่ีพระ
คริสตธรรมคัมภีรกลาววา เบ้ืองหลังความตายยังมีการพิพากษา บทเรียนในวนันั้น จะชวยใหเรารูจัก
ตั้งเปาหมายแหงชีวิต ไมเพยีงแตสําหรับชีวิตนี้ แตสําหรับชีวิตเบ้ืองหลังความตายดวย 

ก.ปลายทางของผูชอบธรรม 

ในอิสยาหบทท่ี 65 ไดกลาวถึงคนสองพวก ซ่ึงจะไดรับบําเหน็จรางวัลอันใหญหลวงในบ้ัน
ปลาย คือ พวกที่พระเจาทรงเลือกสรร และพวกผูรับใชของพระเจา เราจะเรียกคนท้ังสองพวกนีร้วมกัน
วา ผูชอบธรรม พระเจาทรงเปดเผยใหผูชอบธรรมท้ังหลายเห็นถึงบ้ันปลายของเขาดงันี้ 

หนึ่ง ความสขุอันเต็มลน (65:13-25) ขณะน้ีผูชอบธรรมของพระเจา แมจะไดรับความสุขยินดี
ทางจิตใจ แตก็มีผูชอบธรรมจํานวนไมนอย ตองเผชิญความทุกขยากลําบาก ทางรางกาย และถูกทําให
ชอกชํ้าใจอยางแสนสาหัส แตในวาระท่ีสุดของโลก ผูชอบธรรมจะไดความสุขอันบริบูรณท้ังกายและใจ 
ดังท่ีบรรยายไวในอิสยาห 65:15-25 ดังนี ้
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1. พวกเราจะมีอาหารอยางบริบูรณและมีความอิ่มอกอ่ิมใจ (ขอ 13) 
2. พวกเขาจะมีความปล้ืมปติยินดีอยางท่ีสุด (ขอ 14-16) เพราะพระเจาทรงลืมความผิดบาปทุก

อยางของเขา ท่ีทําใหแกพระองคโกรธเคือง 
3. เขาจะไดอยู ในกรุงเยรูซาเล็มใหม ท่ีมีแตความยินดี (ขอ17-19) 
4. เขาจะมีอายยุืน (ขอ 20) จากขอนี้สันนิษฐานวา ทานอิสยาห พยากรณถึงสภาพของชีวิตในยุค

พันป แตสําหรับคริสเตียนทุกคน พระเจาทรงสัญญาจะประทานชีวิตนิรันดรใหแกเรา คือ ชีวิตทีไ่มดับ
สูญอีกตอไป 

5. จะไดรับความยุติธรรม (ขอ 21-2) 
6. พระเจาทรงฟงคําทูลขอ ทุกประการ (ขอ 24) 
7. สันติสุขจะเกิดข้ึน แมแตทามกลางสัตวเดียรฉาน (ขอ 25) 
ทานลองนึกภาพดูวา ชีวิตของมนุษยในสภาพเชนนี้ จะมีความสุขเพียงใดพระเจาทรงสัญญาวา 

จะประทานชีวติท่ีเต็มไปดวยความสุขอยางเหลือลน ในแผนดินสวรรคแกคริสเตียนทุกคน (ดูววิรณ 
21:1-4,22-23) 

สอง ความรุงเรือง (66:6-14,18-23) 
ขณะนี้ แมชนชาติอิสราเอลกําลังทะยอยกันเดนิทางกลับ ไปยังประเทศของตน แตก็มีเปน

จํานวนมากท่ีกระจัดกระจายอยูท่ัวโลก ในวันท่ีพระเยซูคริสตเสด็จมาพระองคทรงรวบรวมชนชาติ
อิสราเอล จากทุกมุมโลก (66:20) ใหพวกเขา เปนประเทศท่ีม่ันคงแข็งแรงท่ีสุดในโลก ความ
เจริญรุงเรืองของเขา จะไหลลนดังสายน้ําและความม่ังค่ังสมบูรณ จะไหลบาเขามาในประเทศดัง
กระแสน้ํา (66:12) 

ขณะนัน้ ศัตรูของชนชาติอิสราเอลพยายามจะทําลาย ประเทศอันอุดมสมบูรณของชาวอิสราเอล 
แตพระเจาจะทรงคุมครองประเทศของพระองคไว ไมใหตกอยูในมือของศัตรูตอไปอีก (66:6-11) ชน
ชาติอิสราเอล จึงเต็มไปดวยความช่ืนชมยนิด ี

ผูท่ีเปนคริสเตียนในปจจุบัน อาจไมเจริงรุงเรืองในทางธุระกิจ อาจไมไดรับเกยีรติ ตําแหนง
ช่ือเสียง เหมือนคนอ่ืนบางคนอาจไดรับการดูหม่ิน เหยียดหยามเสียดวยซํ้าไป แตในบ้ันปลาย คริสเตียน
ทุกคนท่ีสัตยซ่ือตอพระเจา จะไดรับความเจริญรุงเรือง เพราะเขาไดรับมรดกอันไมรูจักเปอยเนา และจะ
ไดเปนกษัตริยครอบครองรวมกับพระเยซูคริสต 
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ข.ปลายทางของคนชั่ว 

ศัตรูของชนชาติอิสราเอล หรือคนตางชาติท่ีไมรูจักพระเจาอาจจะกระหยิ่มยิ้มยองใน
ความสําเร็จ ความกาวหนาของตน เขาอาจหม่ินประมาทเยาะเยย คนของพระเจา และเหยยีดหยามพระ
เจาในขณะนี้แตเขาจะตองพบกับความหายนะ ในบ้ันปลาย 

ลักษณะของคนชั่ว หรือคนผิดบาป หรือคนท่ีเปนศัตรูของพระเจา 

1. คือคนท่ีกราบไหวพระเทียมเท็จ (65:3,4) เขากราบไหวรูปเคารพหรือแทจริงคือวญิญาณช่ัวท่ี
สิงสถิตอยู 

2. เขาจงใจฝาฝนคําส่ัง ของพระเจา ปดหูไมยอมฟงความจริง (65:5) 
3. เขาละท้ิงพระเจา ไปกราบไหวบูชาพระโชค พระเคราะห (65:11) 
4. ใจแข็งกระดาง ไมยอมฟงคําเตือน และคําเรียกรองของพระเจา (65:12) 
5. ประพฤติในทางท่ีช่ัวชา ในสายพระเนตรของพระเจา (65:12) 

ปลายทางของคนชั่ว 

พระเจาทรงสัญญา จะประทานความสุขอันเหลือลนและความเจริญรุงเรืองใหแกผูชอบธรรม 
ขณะเดียวกนัพระองคทรงสําแดงใหคนผิดบาปท้ังหลาย เห็นถึงบ้ันปลายของพวกเขา 

อิสยาห 65;13-14 ไดกลาวเปรียบเทียบถึงบ้ันปลาย ของคนชอบธรรมและคนช่ัววา “ดูเถิดผูรับ
ใชของเราจะมีกิน แตพวกเจาจะหวิ ดเูถิด ผูรับใชของเราจะมีดื่ม แตพวกเจาจะกระหายดูเถิดผูรับใชของ
เราจะอ่ิมอกอ่ิมใจ แตพวกเจาจะอับอายอดสู ดูเถิด ผูรับใชของเราจะโหรองดวยความดีใจ แตพวกเจาจะ
รองไหดวยความเสียใจ และจะพิลาปรองไหเพราะจิตใจชอกซํ้า” 

อิสยาห 66:16 กลาววา ในวาระสุดทาย พระเจาจะทรงพิพากษาลงโทษมนุษยท้ังปวง ดวยไฟ
และพระแสงของพระองค จะมีคนถูกประหารอยางมากมายกายกอง 

คนผิดบาปไมเพียงแต จะตองอดอยาก หิวกระหาย ไดรับความอับอายแตจะถูกพระเจา
ปราบปราม อยางราบคาบอิสยาห 66:24 กลาววา เขายังไดรับโทษแหงควาามทุกขทรมาน ตลอดไปเปน
นิตย จะมีหนอนท่ีไมตายกัดกนิเขาและไฟท่ีไมรูดับ เผาผลาญตลอดเวลานี่แหละคือบ้ันปลายอันนา
สมเพช ของคนกระดางกระเด่ืองตอพระเจา ตั้งตนเปนศัตรูพระองค 

พระคริสตธรรมคัมภีร บอกแกเราวา “เหตุวาคนท้ังปวงไดทําผิดทุกคน และขาดการถวาย
เกียรตยิศแกพระเจา” (โรม 3:24) บางคนอาจคิดวา เขามิไดฆาคนมิไดลักทรัพย มิไดคดโกง และทํา
ความผิดท่ีรายแรงอ่ืน ๆ เขาคงจะไดช่ือวาเปนผูชอบธรรม สามารถรับความสุขทุกอยางในเบ้ืองหนา แต
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พระเจาตรัสวา ทุกคนเปนบาป และเราจะเปนผูชอบธรรมไดโดยการตอนรับพระเยซุคริสต เปนพระ
ผูชวยใหรอดเทานั้น (ดูโรม 3:28, 4:24, 25, 5:1,2) 

พระเจาทรงรักมนุษยทุกคน ทรงไมอยากใหแมสักคนเดียวตองพินาศ แตทรงอยากใหทุกคน
เปนคนชอบธรรม เพื่อเขาจะไดรับมรดกแหงความรุงเรือง ในสวรรค ขณะนีพ้ระเจาทรงกําลังเรียกทุก
คนอยู ทรงหวังพระทัยวา ทุกคนจะขานรับ และตอบพระองค การไปสูเมืองสวรรคดินแดนบรมสุข
เกษม เปนจุดมุงหมายในชีวติของทานไหม จงเตรียมตัวเดี๋ยวนี้ ขณะท่ีทานยังมีโอกาสอยู 
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12บทเรียนที่ 13 มองไปเบื้องหลัง (บททบทวน) 

หญิงสาวคนหนึ่ง เปนคริสเตียนมาหลายป แลวเธอเคยเปนเยาวชนท่ีเขมแข็งรอนรนในการเปน
พยาน และประกาศพระกิตติคุณ จนกระทั่งเธอจบการศึกษาช้ันมัธยมปลาย เนื่องจากความขัดสนทาง
ครอบครัว ทําใหเธอไมอาจเรียนตอในมหาวิทยาลัยได จึงสมัครเขาทํางานในบริษัทแหงหนึ่ง เม่ือเธอ
เพิ่มทํางานในบริษัทใหม ๆ เธอยังคงไปประชุมนมัสการท่ีโบสถประจํา และหาเวลาเปนพยานแกเพื่อน
ฝูง จนกระท่ังสองสามปผานไป อายุของเธอยางเขา 22 ป บริบูรณ เธอเร่ิมรูจักกับชายวยักลางคน ฐานะ
คอนขางดีคนหน่ึงอายุ 38 ป ทํางานอยูในบริษัทเดยีวกนักับเธอ ชาววัยกลางคนคนนี้ เอาอกเอาใจเธอ
มาก พยายามชวยเหลือเธอทุกดาน จนเธอรูสึกนิยมชมชอบ ใหความสนิมสนมกบัชายคนนัน้ ตอมา
ความสนิทสนมก็กลายเปนความรัก และความรักของเขาท้ังสองก็ลงเอยดวยการแตงงานกัน อยาง
ถูกตองตามกฏหมาย 

ในระยะเร่ิมแรกของชีวิตสมรส ทุกอยางดูราบร่ืน ท้ังสองอยูดวยกนัอยางมีความสุข แตเพียง
สองเดือนผานพนไปหญิงสาวคนนี้ เร่ิมรูสึกมีส่ิงผิดปกติเกิดข้ึนในชีวติสมรส ความออนหวานท่ีเธอ
ไดรับบัดนีดู้หยาบคาย เหน็แกตวัมากยิ่งข้ึนทุกที เขามักจะอารมณเสีย โมโหงาย และใชสอยเธอยิ่งกวา
คนใช หลายคร้ังเขาตบตีเธออยางไรเหตุผล ตอมาสามีของเธอเร่ิมกลับดึก บางคร้ัง มิไดกลับมานอนท่ี
บานติดตอกนัหลายเดือน เธอเร่ิมรูสึกเศราใจ เสียใจ ท่ีไดแตงงานกับชายนาซ่ือใจคดคนน้ี 

ความทุกขโศกเศราทําใหเธอหวนนึกถึงชีวติแตหนหลัง ซ่ึงเต็มไปดวยความสุขเธอจําไดถึงตอน
ท่ีเธอกําลังทํางานใหม ๆ เธอมีโอกาสไปนมัสการพระเจา เปนพยานพระเจาก็ทรงอวยพรเธอในทุกทาง 
จนกระท่ังเธอไดรูจักกับชายคนน้ี ซ่ึงบัดนีเ้ปนสามีของเธอ เธอก็ขาดการไปโบสถมากยิ่งข้ึนทุกที เธอ
ลืมคิดและพิจารณาเสียดวยซํ้าวา คนท่ีมาผูกพันธกับเธอนั้น เปนคนที่ไมรูจักพระเจา หลายคร้ัง เขาชวน
เธอไปหาความสําราญในสถานท่ีไมควรเธอก็ไปกับเขา จนละท้ิงพระเจา ลืมพระเจา แตเธอกไ็มรูสึก
เศราใจอะไรที่ดําเนินชีวิตปราศจากพระเจา ความสุขสบายท่ีเธอคิดวาจะไดรับในขณะน้ัน และใน
อนาคตกับสามีของเธอ ทําใหเธอลืมทุกอยาง ลืมแมกระทั่งตัวเอง 

ตอมาไมนาน พิธีมงคลสมรสท่ีเธอใฝฝนก็ผานไป และเหมือนกับความฝนเม่ือเธอต่ืนข้ึนมาอีก
คร้ังหนึ่ง ก็พบตนเองอยูในสภาพท่ีบอบซํ้าท้ังกายและใจ ความละอายใจแกตวัเอง และแกผูอ่ืน ทําให
เธออยากฆาตัวตาย แตคําสอนของพระเจายังฝงแนนอยูในใจของเธอบาง ทําใหเธอไมกลากระทํา
เชนนั้น ในยามทุกขแสนเข็ญนั้นเอง เธอก็นึกถึงพระเยซูคริสต ผูเคยทรงชวยเธอใหรอดพนจากความผิด
บาปจากความกระวนกระวายใจ จะทรงไมเปล่ียนใจในการเลือกสรรของพระองค และเปนการหนุนใจ
ใหพลไพร ของพระองคเช่ือม่ันในพระองคมากยิ่งข้ึน แทนท่ีจะไปเช่ือพระตาง ๆ ท่ีไมใชพระเจา 
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จงสังเกตถึง พระคริสตท่ีพระเจาทรงสงมาชวยพลไพรของพระองค ในพระธรรมอิสยาห 
7:14,9:6 และ 42:1 ไดกลาวถึงนามตาง ๆ ท่ีใชเรียกพระคริสต จงคนดูวา นามเหลานีไ้ดแกอะไรบาง มี
ความหมายวาอะไร 

ในอิสยาห 9:7 11:1-5,42:3 และ 50:4-6 ไดกลาวถึงลักษณะของพระคริสตไวอยางไรบาง ทาน
ไดรับบทเรียนอะไรบางจากพระลักษณะเหลานี ้

บทท่ี 49:4,7, 52:13 และบทท่ี 53 ไดกลาวถึงสภาพชีวิตของพระเยซูในโลกน้ี จงอานดูอีกคร้ัง
หนึ่งแลวถามตนเองวา ชีวิตของพระองคเปยแบบอยางท่ีดีประการใดบาง 

พระธรรมอิสยาหกลาวถึงพระราชกิจของพระเยซูคริสต ท่ีแตกตางกนั ประการแรกเปนพระ
ราชกิจท่ีทรงกระทํา ขณะท่ีทรงประทับอยูในโลกนี้ (ดอิูสยาห 42:7, 49:6, 53:112,:611,2) ประการท่ี
สองเปนพระราชกิจท่ีกระทํา เม่ือพระองคจะเสดจ็มาอีกคร้ัง (ดู 2:4, 25:8, 40:9,10, 63:1-6) พระราชกิจ
ท้ังสองประการนี้มีความแตกตางกันอยางไรบาง 

จงสังเกตดูสภาพ ของพระคริสตท่ีเสด็จมาคร้ังแรก และคร้ังท่ีสอง วามีความแตกตางกัน
อยางไร 

เม่ือทานไดพจิารณาดูเร่ืองเหลานี้ในพระธรรมอิสยาหแลว คงจะชวยทานใหสามารถตอบ
ปญหาของหญิงสาวท่ีไดเลาใหฟงในตอนตนไดดยีิ่งข้ึน และคงจะชวยทานใหมีความระมัดระวัง ในการ
ประพฤติเพื่อทานจะไดไมตองรับ ประสพการณอันนาเศราใจเหมือนอยางหญิงสาวคนนี้ และชาว
อิสราเอลไดรับ อยางไรกต็าม ความทุกขลําบากของคริสเตียนมิไดเกดิข้ึน เนื่องจากความผิดบาปของเขา
เสมอไป แตในความยากลําบาก คริสเตียนก็อาจมีความสุขยินดีได เพราะเขามีพระเยซูคริสตเปนท่ีพึ่ง
และพระองคทรงสัญญา จะนําเขาไปสูอนาคต ท่ีเต็มไปดวยความสุขอันเหลือลนและความรุงโรจน ผูท่ี
เช่ือในองคพระเยซูคริสต จึงมีความหวังท้ังในปจจุบัน และอนาคต 
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