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 จากเวลาท่ีถอยคําของผูเผยพระวจนะอิสยาหถูกเปลงออกมาครั้งแรก 
ถอยคําเหลาน้ันถูกบันทึก หรือแมแตไดตราตรึง (embedded) ลงบนสติรูผิด
รูชอบของเรา ยังมีถอยคําบางสวนที่ไมอาจลืมเลือน ไมเพียงเพราะหนักหนวง
ดวยความหมาย แตเปนถอยคําแหงความหวังและพระสัญญาเชน “อิมมา-
นูเอล” (พระเจาสถิตอยูกับเรา) (อิสยาห 7:14) “ดวยมีด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อ
เรา” (อิสยาห 9:6) “หุบเขาทุกแหงจะถูกถมสูงขึ้น ภูเขาและเนินเขาทุกลูกจะ
ปรับใหต่ําลง” (อิสยาห 40:4) “แตทานถูกแทง เพราะความทรยศของเรา ทาน
บอบช้ําเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนที่ตกบนทานนั้นทําใหพวกเรามี
สวัสดิภาพ และที่ทานถูกเฆี่ยนตีก็ทําใหเราไดรับการรักษา” (อิสยาห 53:5)
 ถอยคําสรางภาพใหเกิดขึ้น ทําใหมองเห็นรูปราง ไดยินเสียงสะทอน 
หรือรูสึกในความออนแอ ถอยคําเล็กๆ นอยๆ สรางภาพไดเล็กนอย ไรซึ่ง
ความหมาย สวนถอยคําที่ทรงพลัง รังสรรคขึ้นอยางดี จะทรงพลังและใหภาพ
ประณีต เหมือนเสียงดังสะทอนออกมาอยางมีชีวิตชีวา สิ่งนี้แนนอน บอกให
ทราบวาเหตุใดถอยคําของผูเผยพระวจนะอิสยาหจึงพูดดวยเสียงกังวาน มี
ชีวิตตัวตนสําหรับเราแมเวลาจะลวงเลยมาถึง 27 ศตวรรษแลวก็ตาม
 ในบทกวเีร่ืองความทกุขยากเดอืดรอนในการรบัใชของทาน  ยกตวัอยาง
เชนใน พระธรรมอิสยาห 52:13 - 53:12 ทานอิสยาหนําภาพพระเมสสิยาห
เขาสูการตัดสินใจสุดทายอันแนวแน (fi ner resolution) กวาในที่อื่นใดใน
พระคัมภีรเดิม เร่ืองน้ีเพียงตอนเดียวน้ันเพียงพอจะทําใหทานไดรับช่ือวา 
“ผูเผยพระวจนะแหงพระกิตติคุณ” (the gospel prophet) 
 รวมกับท่ีทานไดกลาวพยากรณออกชื่อ “ไซรัส” ศตวรรษครึ่งกอนที่
กษัตริยเปอรเซียเอาชนะอาณาจักรบาบิโลนได (อิสยาห 44:28 - 45:6) ซึ่ง
ระบไุวอยางนาตกตะลงึ (stunningly) ยิง่ จนทาํใหผูเช่ียวชาญพระคมัภรีบางคน
ใหเหตุผลวา (attributed) สวนมากของพระธรรมอิสยาหเปน “อิสยาหสวนที่

คํานํา
พระธรรมอิสยาห



สอง” เปนการสรางสรรคปราศจากแกนสาร (hollow creation) ของเหลาผู
ไมสามารถมองเห็นอดีต อันเปนเปลือกนอกเกี่ยวกับการใชปญญาซึ่งเปนขอ
จํากัดในจินตนาการของมนุษย
 ดวยการผสมผสานอันพิเศษสุดของจินตนาการอันมีชีวิตชีวา เปนบท
กวีที่มีจังหวะสัมผัสและความสมดุลที่ไมมีใครเทียบ อยางบทเพลงของบีโธเฟน 
ซึ่งมีลักษณะแตกตางในความตื่นเตนเราใจ จากการทักทอหัวขอตางๆ เขาดวย
กันอยางลึกซึ้ง ที่เกิดขึ้นในกรรมวิธีของวงดนตรีประสานเสียงที่นําเสนอตอ
เนื่องอยางประณีตบรรจง และพัฒนาขึ้น พระธรรมอิสยาหไดรับการดลใจให
เขียนขึ้นเพื่อเปนวรรณกรรมอันทรงคุณคา เปนเครื่องมือลําเลียงความคิดของ
พระเจาอยางคําเปรียบท่ีวา “ฟาสวรรคสูงกวาแผนดินโลกอยางไร ทางของ
เราก็สูงกวาทางของเจา” (อิสยาห 55:9) แมแตในการแปล ซึ่งทําใหเสียพลัง
ในถอยคําการปลุกใจ (evocative) จากการสัมผัสของเสียงในภาษาฮีบรู 
มีหนังสือภาษาฮีบรูรวมสมัยเพียงไมกี่เลม ที่มีความวิจิตรระดับเดียวกับ
พระธรรมอิสยาหไมวาจะเปนวรรณคดี ในทางโลก หรือทางธรรมอันศักดิ์สิทธิ์
 เราทราบวาถอยคําของอิสยาหเต็มไปดวยสํานวนโวหาร เปนบทกวี  
ซึ่งเราอารมณและทรงพลังยิ่ง แตเราทราบดวยวาชายที่ชื่อวาอิสยาห และโลก
แวดลอมจากท่ีทานไดเขียน ไดอธิษฐานและไดกลาวคําพยากรณ ขณะท่ี
อาณาจักรอัสซีเรีย ผูนําโหดรายไดขึ้นสูอํานาจสูงสุด มันเปนเวลาของการ
ทําลายแบบบดขย้ี ที่เลวรายกวา ผูคนแหงยูดาห ซึ่งเปนประชากรท่ีไดรับการ
เลือกสรรของพระเจา กําลังจมลงสูความออนแอดานศีลธรรมลึกลงทุกขณะ 
ผูคนตางมีความละโมบและความยากเข็ญ มีการตอสูกันบนทองถนน พวกเขา
ตอสูดิ้นรนเพื่อทรัพยสมบัติ หรือความอยูรอด บางคนหันไปใชสารเสพติด 
โดยการสูดดมกล่ินไอของสารทําใหรูสึกเคลิบเคล้ิม ขณะส่ิงเหลานั้นนําไปสู
ความเห่ียวแหงสิ้นหวัง ฝายผูเผยพระวจนะแสวงหาทางท่ีจะรักษาเอกลักษณ
ของชาติโดยการนําคนกลุมนอยท่ีเหลืออยูใหปฏิเสธการติดตามคนสวนใหญ 
และยึดม่ันคงในความจริงดุจสมอเรือ ทานอิสยาหเรียกประชากรอิสราเอลให
มองไปยังพระเจาของพวกเขา พระองคทรงเปนผูบริสุทธิ์ของชาวอิสราเอล 



ทรงเปนพระผูทรงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก พระองคผูทรงรูจักชื่อของ
พวกเขาทุกคน และพระองคทรงพระสัญญาท่ีจะไถพวกเขาออกจากกองไฟ 
ขอเพียงพวกเขาจะฟงและเช่ือฟงพระองค
 ทานอิสยาหเปนที่ปรึกษากษัตริยหลายองค เมื่อเสนดายขนาดเล็กเสน
สดุทายทีเ่หลอือยูซึง่ถกูจาํกดัเขตในตวัเมอืงทีต่กอยูภายใตการปกครองของกอง
ทหารอัสซเีรยี  ถอยคําของผูเผยพระวจนะอิสยาหไดเสริมพลังกษัตริยเฮเซคียาห
ใหคาดหวังสําหรับการอัศจรรย ซึ่งเปนความหวังเดียวท่ีเหลืออยู (อิสยาห 
บทที่ 36, 37) ถากรุงเยรูซาเล็มถูกขาศึก (อัสซีเรีย) ตีแตกเวลานั้น แทนที่จะ
เปนชาวบาบิโลน (โดยเนบูคัดเนสซาร) อีกหนึ่งศตวรรษตอมา ซึ่งชาวอัสซีเรีย
มีนโยบายแพรกระจายประชากรท่ีแพสงครามใหกระจายไปอยูในพ้ืนที่ตางๆ 
ของอาณาจักรเพื่อสลาย (vaporized) เอกลักษณของชาวยูดาหเหมือนไอน้ํา 
ถาเชนน้ันก็จะไมมีชาติพันธุชาวยิวแทเหลืออยูที่พระเมสสิยาห พระผูชวย
ใหรอดของโลกจะเสด็จบังเกิดได        
 ไตรมาสนี้เราจะมองไปที่ถอยคําของทานอิสยาห พิจารณาถอยคําของ
ทาน ชวงเวลาของทาน และสถานการณยากลําบากเฉพาะของทาน แตสวน
ใหญมองไปที่พระเจาของทาน ยอนกลับไปในสมัยนั้น พอๆ กับพระเจาองค
เดียวนั้นในทุกวันนี้ พระองคตรัสกับเราวา “อยากลัวเลย เพราะเราไดไถเจา
แลว เราไดเรียกเจาตามชื่อ เจาเปนของเรา” (อิสยาห 43:1)

 ดร. รอย เกน, เปนผูเชี่ยวชาญภาษาฮีบรู เปนศาสตราจารยสอน
พระคัมภรีเดิมทีส่ถาบันสอนศาสนาศาสตร  แหงมหาวิทยาลยัอันดรูวทีเ่บอเรียน
สปริงส รัฐมิชิแกน
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6   พระธรรมอิสยาห

“พระยาหเวหตรัสวา ‘มาเถิด ใหพวกเราสูความกัน ถึง
บาปของเจาเปนเหมือนสีแดงเขม ก็จะขาวอยางหิมะ ถึง
มันจะแดงเหมือนผาแดงก็จะเปนอยางขนแกะ” (อิสยาห 
1:18)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
อิสยาห 1:1-9; อิสยาห 1:10-17; อิสยาห 1:18; อิสยาห 1:19-31; อิสยาห 5:1-7

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 หลงทางในดินแดนแหงการหลงลืม ถาคุณขับรถยนตในประเทศ
ไอรแลนดไปตามถนนแคบแถบชนบทซึ่งมีแนวพุมไมเปนรั้ว 

คุณอาจเจอกับการปดถนนโดยฝูงวัว ซึ่งเดินทางกลับบานอยางชาๆ แบบ
สบายๆ หลังจากที่ไดกินอาหารเสียงดังกรวมกราม แมจะไมมีคนเลี้ยงสัตวไล
ตอนพวกมัน พวกมันจะกลับไปที่คอกสัตวของพวกมันเอง ซึ่งพวกมันทราบ
วาอยูที่ไหน พวกมันเปนฝูงสัตวของใคร
 ถาเด็กชายอายุยังนอยคนหน่ึง พลัดหลงจากแมของเขาและรองข้ึนวา 
“ผมพลัดหลงจากคุณแมของผม” เขาอาจไมทราบแนวาเขาอยูที่ไหน หรือ
คุณแมของเขาอยูที่ไหน แตทามกลางทะเลแหงคุณแมทั้งหลายที่เดินผานหาง
แหงนั้น เขาจะทราบวาคุณแมของเขาคือใครดวยตัวเขาเอง
 เปนสิง่นาเศรา ไมเหมอืนฝงูววัของชาวไอซแลนด (ยิง่รูนอยกวาสาํหรับ
เด็กชายตัวเล็กที่พลัดหลง) ชาวยูดาหลืมไปวาพวกเขาเปนประชากรของ

บทที่ 1
วิกฤติดานเอกลักษณ

Crisis of Identity
วันที่ 26 ธันวาคม 2020 - 1 มกราคม 2021



บทที่ 1   วิกฤติดานเอกลักษณ     7

ฟาสวรรคเอย จงฟง (อิสยาห 1:1-9)
Hear, O Heavens !วันอาทิตย

 พระธรรมอิสยาหสรุปสาระสําคัญเปนการกลาวอารัมภบทตัวเอง ดวย
การบอกช่ือผูประพันธวา (บุตรของอามอส) และแหลงขาวสารของเขาคือ 
“นิมิต” (vision) และหัวขอเรื่อง (ยูดาห และเมืองหลวงของเผายูดาหคือกรุง
เยรูซาเล็ม ในชวงการครองราชยของกษัตริย 4 พระองค) หัวขอยังบอกดวยวา
เหลาผูฟงเบ้ืองตนคือประชาชนรวมชาติของทานเอง ซึ่งอยูในชวงเวลาท่ีทาน
มีชีวิตอยู ผูเผยพระวจนะพูดกับพวกเขาเก่ียวกับสภาพดานจิตวิญญาณ และ
ชะตากรรมของพวกเขาเอง 
 โดยการเอยถึงกษัตริยองคตางๆ ระหวางที่กษัตริยองคนั้นครองราชย 
ทานอิสยาหกลาวเจาะจงผูฟง และผูกหนังสือเขากับประวัติศาสตร เหตุการณ
ดานการเมือง ของบางชวงเปนการเจาะจง กรอบเวลาดังกลาวนี้นําเราไปสู
เรื่องราวท่ีบันทึกไวใน 2 พงศกษัตริย บทที่ 15-20 และ 2 พงศาวดาร บทที่ 
26-32

 อานอิสยาห 1:2 สิ่งสําคัญของขาวสารน้ีคืออะไร พระเจาตรัสถึง
อะไร เราเห็นสิ่งนี้ในประวัติศาสตรอันศักดิ์สิทธิ์อยางไร สิ่งนี้กลาวถึง
โบสถคริสเตียนในปจจุบันนี้ดวยไดหรือไม

 ใหสังเกตวาขาวสารของทานอิสยาหเร่ิมตนดวยคําวา “ฟาสวรรคเอย  
จงฟง แผนดินโลกเอย จงเง่ียหู” (เปรียบเทียบกับ เฉลยธรรมบัญญัติ 30:19; 

พระผูเปนเจา  พระเปนเจาแหงสวรรคและพวกเขาไดหลงไปจากการมีเอกลกัษณ
แทจริงของพวกเขาวา พวกเขาเปนประชากรแหงพันธสัญญา “เราไดเลี้ยงลูก 
และทําใหเติบโตขึ้น แตพวกเขาไดกบฏตอเรา โคยังรูจักเจาของมัน และลาก็
รูจักรางหญาของมัน แตอิสราเอลไมรูจัก ชนชาติของเราไมเขาใจ” (อิสยาห 
1:2, 3)
 สัปดาหนี้ เราจะมองไปยังงานของพระเจา ที่ทรงไถประชากรของ
พระองคใหกลับไปหาพระองคเอง
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เฉลยธรรมบัญญัติ 31:28) องคพระผูเปนเจาไมไดหมายถึงสวรรคและแผนดิน
โลกโดยตรงท่ีพวกเขาสามารถไดยินและเขาใจ พระเจาทรงกลาวเชนนั้นเพ่ือ
เปนการยํ้าถอยคํา
 เม่ือกษตัรยิโบราณในตะวนัออกใกล อยางจกัรพรรดิช์าวฮติไทท (Hit-
tite) ทําพันธสัญญาดานการเมืองกับผูปกครองท่ีมีอํานาจนอยกวา พระองค
วิงวอนเทพเจาท้ังหลายของพระองคใหมาเปนพยานเพื่อเปนการย้ําวา การ
ลวงละเมิดใดๆ ของขอตกลงจะเปนที่สังเกตและไดรับการลงโทษ อยางไรก็ดี 
เมื่อกษัตริยเหนือกษัตริยทั้งหลายทําพันธสัญญากับชนอิสราเอลในสมัยของ
ทานโมเสส พระเจาไมอางถึงเทพเจาองคอื่นใดใหมาเปนพยาน ในฐานะทรง
เปนพระเจาเที่ยงแทองคเดียว พระองคทรงเรียกใหฟาสวรรค และแผนดินโลก
ใหมาเติมเต็มบทบาทน้ี (ดูเฉลยธรรมบัญญัติ 4:26 ดวย) 

 อานอิสยาห 1:1-9 ความบาปของชาวยูดาหคืออะไร กอใหเกิด
ผลอยางไร และมีความหวังอะไรสําหรับพวกเขา

การนิยมพิธีที่เสื่อมทราม (อิสยาห 1:10-17)วันจันทร
 อานอิสยาห 1:10 เพราะเหตุใดจึงใชเมอืงโสโดมและเมืองโกโมราห
ในที่นี้ องคพระผูเปนเจาทรงประสงคจะสื่อถึงอะไร

 อานอิสยาห 1:11-15 องคพระผูเปนเจาตรสัถงึอะไร เพราะเหตใุด
พระองคจึงปฏิเสธการนมัสการของเขา

 มืออันเดียวกันที่ถวายเครื่องบูชาและยกขึ้นในการอธิษฐาน “เต็มไป
ดวยเลือด” มีความผิดจากการกอความรุนแรงและการกดข่ีคนอ่ืนๆ (อิสยาห 
1:15; อิสยาห 58:3, 4) จากการปฏิบัติตอสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชนแหงพันธ-
สัญญา พวกเขาแสดงออกถึงการหมิ่นประมาทตอผูทรงปกปองชนอิสราเอล
ทั้งมวล ความบาปท่ีทํากับคนอื่นๆ เทากับเปนการทําบาปตอองคพระผูเปนเจา
 แนนอน องคพระผูเปนเจาเองทรงต้ังระบบพิธีการนมัสการขึ้น (เลวีนิติ 
บทที่ 1-16) และทรงกําหนดใหกรงุเยรูซาเล็มเปนสถานที่เหมาะสมสําหรับการ

Rotten Ritualism
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นมัสการ (1 พงศกษัตริย 8:10-11) แตพิธีกรรมมีความประสงคใหทําหนาที่ภาย
ในบริบทของพันธสัญญาที่พระเจาทรงไดทําไวกับผูคนเหลานั้น เปนพันธ-
สัญญาของพระเจาที่ทํากับชนอิสราเอลที่ทําใหเปนไปไดสําหรับพระองคที่จะ
สถิตอยูทามกลางพวกเขาในพลับพลาหรือตอมาคือในพระวิหาร ดังนั้นพิธีการ
ตางๆ และการอธิษฐานที่ไดกระทําไปจะเปนที่ยอมรับเพียงเมื่อเปนการแสดง
ออกซึ่งความสัตยซื่อตอพระเจา และพันธสัญญาที่ทําไวกับพระองค ผูที่ถวาย
เครื่องบูชาโดยปราศจากการกลับใจใหมจากการกระทําที่ไมยุติธรรมตอสมาชิก
คนอื่นๆ ในชุมชนแหงพันธสัญญา เปนการประกอบพิธีที่เปนเท็จ ดังนั้นการ
ถวายบูชาของพวกเขาไมเพียงปราศจากผล หากเปนการทําบาป การประกอบ
พิธีของพวกเขากลาวไดวาพวกเขาสัตยซื่อ แตพฤติกรรมของพวกเขาพิสูจนวา
พวกไดละเมิดพันธสัญญา

 อานอิสยาห 1:16, 17 องคพระผูเปนเจาทรงสั่งใหประชากรของ
พระองคทําอะไร ขอความน้ีคลายกับสิ่งท่ีพระเยซูตรัสในมัทธิว 23:
23-28 อยางไร และขอความน้ีมีความหมายอะไรสําหรับเราในเวลานี้

การโตเหตุผลของการใหอภัย (อิสยาห 1:18)วันอังคาร
 อานอิสยาห 1:18 องคพระผูเปนเจาตรัสอะไรตรงน้ี (อานตอไป
อีกสองสามขอ ใหเห็นภาพทั้งหมด)

 พระเจาไดทรงเริ่มตนหลักฐานอันทรงพลังที่ชาวยูดาห ผูซึ่งถูกกลาว
หาวาเปนผูทําการฝาฝนคําสัญญา (อิสยาห 1:2-15) และพระองคทรงกลาว
เชื้อเชิญพวกเขาใหทําการปฏิรูป (อิสยาห 1:16, 17) คําเชื้อเชิญนี้บอกใหทราบ
วามีความหวัง ยิ่งกวานั้น เหตุใดตองเราใจใหผูประกอบอาชญากรรมที่สมควร
ไดรับโทษตายใหเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขา การที่นักโทษประหารคนหนึ่งกําลัง
รอคิว พระเจาตรัสวา “จงฝกทําดี จงเสาะหาความเปนธรรมจงแกไขการบีบ
บังคับ จงแกตางใหลูกกําพราพอ จงสูความใหหญิงมาย” (อิสยาห 1:17) และ
ในขอถัดมาตรัสวา “มาเถิดใหเรามาสูความกัน ถึงบาปของเจาเปนเหมือนสี
แดงเขม ก็จะขาวอยางหิมะ ถึงมันจะแดงเหมือนผาแดง ก็จะเปนอยางขนแกะ” 

The Argument of Forgiveness
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(อิสยาห 1:18) เราสามารถมองเห็นภาพองคพระผูเปนเจากําลังแสวงหาเพ่ือ
โตเหตุผลกับประชากรของพระองค มองหาทางทําใหพวกเขากลับใจใหม และ
หันออกจากวิถีชั่วราย ไมวาพวกเขาจะถลําลึกสูความเสื่อมทรามสักเทาใด
 องคพระผูเปนเจาตรัสกับพวกเขาวา “ความบาปสีแดงของเจาก็
จะขาวอยางหิมะ” เหตุใดความบาปจึงเปนสีแดง เพราะวาสีแดงเปนสีของ
“เลือด” (เลือดแหงความผิด) เพราะมือของประชาชนเต็มดวยเลือด (อิสยาห
1:15) สีขาว เปนสีที่แตกตางจากสีแดงหมายถึง ความบริสุทธิ์ การที่ไมมีสีของ
โลหิตแหงความผิดบาป ตรงนี้พระเจาทรงเสนอจะเปลี่ยนพวกเขา นี่เปนภาษา
ที่กษัตริยดาวิดทรงใช เมื่อพระองครองขอการอภัยบาปของพระองคที่ไดรับ
เอานาง “บัทเชบา” มาเปนพระมเหสี และไดทําลายชีวิตสามีของนาง (อาน 
สดุดี 51:7, 14) พระเจาทรงโตเหตุผล เพ่ือเปนการเสนอการอภัยความบาป
ใหกับประชากรของพระองค

 พระเจาทรงเสนอการใหอภัยบาปในรูปแบบการโตเหตุผล เพ่ือ
ใหพวกเขาเปลีย่นแปลงเสนทางดาํเนนิชวีติของพวกเขาอยางไร (เปรยีบ
เทียบ อิสยาห 1:18 กับ อิสยาห 44:22)

 ตอนน้ีเราไดมองเห็นพระประสงคในการเตือนดวยคําอันแหลมคมของ
พระเจาทีท่รงเตือนประชากรของพระองค  ถอยคําเหลานัน้ไมไดบอกวาพระองค
ทรงปฏิเสธประชากรของพระองค แตทรงประสงคจะนําพวกเขากลับมาหา
พระองค ทรงเสนอการใหอภัยบาป นี่เปนขอโตแยงอันทรงพลัง เพ่ือสนับสนุน
คําเชิญชวนที่จะทรงชําระพวกเขาทางดานศีลธรรม (อิสยาห 1:16, 17) การให
อภัยความบาปของพระองค ทําใหเปนไปไดสําหรับพวกเขาท่ีจะทําการเปล่ียน
แปลงดวยอํานาจของพระองค ตรงน้ีเรามองเห็นเมล็ดแหง “พันธสัญญาใหม”
ซึ่งกลาวพยากรณใน เยเรมีย 31:31-34 ซึ่งการใหอภัยบาปวางอยูบนพ้ืนฐาน
ของ “การมีดวงใจใหม” ซึ่งมีความสัมพันธใหมกับพระเจา เราเริ่มตน “ใน
สีแดง” คือการเปนหน้ีที่ไมสามารถจายไดหมด จากตําแหนงของความถอมใจ 
แหงการรับรูในความตองการของเรา สําหรับการไดรับการอภัยความบาป เรา
พรอมจะนอมรับทุกสิ่งที่พระเจาจะทรงประทานให
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จะไดกินหรือจะถูกกิน (อิสยาห 1:19-31)พุธ
 อานอิสยาห 1:19-31 หัวขออะไรที่ปรากฏตรงนี้ ซึ่งเห็นไดใน
พระคัมภีรทั้งเลม

 สังเกตโครงสรางอยางมีเหตุผลใน อิสยาห 1:19, 20 ถาประชาชนเลือก
ดวยความเต็มใจและเชื่อฟงพระเจา พวกเขาจะไดกินผลดีแหงแผนดิน (อิสยาห 
1:19) โดยการเปรียบเทียบ ถาพวกเขาปฏิเสธการใหอภัยบาป และการไถกลับ
สูสภาพเดิม ซ้ําคิดกบฏตอตานพระองค พวกเขาจะถูกกลืนกินดวยคมดาบ 
(อิสยาห 1:20) การเลือกเปนสิทธิของพวกเขา ขอพระคัมภีรเหลานี้บรรจุ
เงื่อนไขแหงพระพรและคําสาปแชง
 อิสยาห บทท่ี 1 กลาวซํ้า และประยุกตใชถอยของทานโมเสสซ่ึง
เขียนไวใน เฉลยธรรมบัญญัติ 30:19, 20 ในเวลาเม่ือพันธสัญญากับชาติแหง
อิสราเอลถูกกอตั้งขึ้น “ขาพเจาขออัญเชิญสวรรค และโลกใหเปนพยานตอทาน
ในวันนี้วา ขาพเจาตั้งชีวิตและความตาย พระพรและคําสาปแชงไวตอหนาทาน 
เพราะฉะนั้นทานจงเลือกเอาขางชีวิต เพื่อทานและลูกหลานของทานจะไดมี
ชีวิตอยู” 

 จากถอยคําของโมเสส ไมมีฝายกลาง มีแตชีวิตกับความตาย 
พระพรกับคําสาปแชงเทานั้น เพราะเหตุใดจึงไมมีการการทางเลือกอื่น
บาง

 ถอยคําเหลานี้ทานโมเสสใหคําเตือนออกมาเปนชุดแหงพระพร และ
คําสาปแชง ซึ่งกลาวสรุปลงในตอนทายของพันธสัญญาในพระธรรมเฉลย-
ธรรมบัญญัติ บทที่ 27-30 (เปรียบเทียบกัน เลวีนิติ บทที่ 26) สวนประกอบ
สําคัญของพันธสัญญานี้รวมไปถึง (1) การนับสิ่งที่พระเจาไดทําเพื่อพวกเขา 
(2) เงื่อนไข และขอกําหนด (บทบัญญัติ) เพื่อถือรักษาพันธสัญญาใหคงอยู 
(3) ขออางอิงเพื่อเปนพยาน และ (4) พระพร และคําสาปแชงเพื่อเตือนผูคน
วาจะมีอะไรเกิดขึ้นถาพวกเขาละเมิดเงื่อนไขแหงพันธสัญญา

To Eat or Be Eaten
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เพลงรักท่ีเปนลางราย (อิสยาห 5:1-7)วันพฤหัสบดี
 เนื้อเพลงในอิสยาห 5:1-7 มีความหมายอยางไร

 พระเจาทรงอธิบายความหมายของคําอุปมาในตอนจบเทานั้น ในขอ
ที่ 7 โดยการใชคําอุปมา พระองคทรงชวยผูคนใหยอนมองดูตัวพวกเขาเอง
อยางมีเปาหมาย เพื่อจะยอมรับสภาพที่แทจริงของพวกเขา พระเจาทรงใชการ
เขาถึงวิธีเดียวกันน้ีกับกษัตริยดาวิดอยางไดผล (ดู 2 ซามูเอล 12:1-13) ดวย
การเรียกวา “เพลงแหงความรัก” พระเจาทรงเปดเผยในระยะเร่ิมแรกของแรง
จูงใจตอประชากรของพระองค ความสัมพันธของพระองคกับพวกเขาเร่ิมตน
จากพระลักษณะอุปนิสัยของพระองค ซึ่งก็คือความรัก (1 ยอหน 4:8) พระเจา
ทรงประสงคการตอบสนองดวยความรักเปนการตอบแทน แตแทนท่ีจะเปน 
“ผลองุน” พระองคทรงเก็บ “ผลองุนปา” ซึ่งในภาษาฮีบรูหมายถึง “สิ่งที่สง
กล่ินเหม็น” (stinking things) 

 พระเจาทรงหมายถึงอะไร เมื่อพระองคตรัสใน อิสยาห 5:4 วา 
“มีอะไรที่จะทําไดอีกเพื่อสวนองุนของเราซ่ึงเรายังไมไดทําให”

Ominous Love Song

 เหลาผูเชี่ยวชาญพระคัมภีรไดพบวาสวนประกอบสําคัญเหลานี้ปรากฏ
ออกมาตามลําดับอยางเดียวกับสนธิสัญญา (treaties) ดานการเมืองซึ่งรวมถึง
ชนชาติอื่นที่ไมใชชนอิสราเอล อยางเชน ชนชาติ “ฮิตไทต” (Hittites) ดังนั้น
ในการสถาปนาพันธสัญญาของพระองคกับชนอิสราเอล พระเจาทรงใชรูปแบบ
ทีพ่วกเขาสามารถเขาใจได  และทรงสรางความประทับใจใหมพีลังตามธรรมชาติ
เทาที่เปนไปได ซึ่งสมเหตุสมผล (consequences) มีขอผูกพันเทาเทียมกันใน
ความสมัพนัธ  ซึง่ชนอสิราเอลเลือกท่ีจะเขาสูพนัธสัญญา  และไดรบัผลประโยชน
ซึ่งกลาวไวในตอนทายสุด แตถาชนอิสราเอลหักพันธสัญญา พวกเขาจะไดรับ
ผลแหงความเลวรายมากกวาที่พวกเขาเคยไดรับมา

 ในการเปนคริสเตียนทานมีประสบการณเกี่ยวกับพระพรและคํา
สาปแชงตามขอความนี้หรือไม อยางไร
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 พระเจาทรงตรัสในขอพระคัมภีรตอไปวา “บัดนี้เราจะบอกเจาทั้งหลาย
วา เราจะทําอะไรกับสวนองุนของเรา เราจะรื้อร้ัวกั้นของมันออก แลวมันก็จะ
ถูกทําลาย เราจะพังกําแพงของมันลง แลวมันก็จะถูกเหยียบย่ํา เราจะใหมัน
เปนที่ราง จะไมมีใครลิดแขนงหรือพรวนดิน หนามยอยหนามใหญก็จะงอกข้ึน 
และเราจะบัญชาเมฆ ไมใหฝนโปรยรดมัน” (อิสยาห 5:5, 6) 
 เมื่อเราทําความบาป พระเจาไมทรงตัดเราออกจากพระองคทันที ดวย
การยายการปกปองของพระองคออกไปและทําลายเรา พระองคทรงอดกล้ัน
พระทัยไว และใหเรามีโอกาสไดรับการอภัย (ดู 2 เปโตร 3:9) พระองคไมทรง
ตดัใครทีต่อบสนองพระองคออกไป  ทรงเชือ้เชญิตราบใดทีย่งัมคีวามหวงัสาํหรบั
การตอบสนอง พระองคจะไมทรงตรัสคําวา “ไม” สําหรับการตอบ เพราะ
พระองคทรงทราบวาเราโงเขลา และถูกหลอกลวงโดยความบาป แตถาทรง
อดกลั้นแลว แตเรายังไปไมถึงไหน ในที่สุดพระองครับรูการเลือกของเรา และ
จะทรงปลอยใหเราอยูกับสิ่งเราเลือกท่ีจะเปน (ดู วิวรณ 22:11) 
 แตถาเรายังยืนหยัดที่จะปฏิเสธการเช้ือเชิญของพระเจาผานพระ-
วิญญาณของพระองค ในที่สุดเราสามารถจะผานจุดที่เราจะเลี้ยวกลับไมได 
(มัทธิว 12:31, 32) การหันเหจากพระคริสตเปนสิ่งอันตราย (ฮีบรู 6:4-6) นั่น
คือสิ่งมากที่สุดที่พระองคสามารถทําได เพราะพระองคทรงใหการนับถือการ
ตัดสินใจเลือกอยางอิสระของเรา

 อิสยาห 5:4 กลาววา “มีอะไรจะทําไดอีกเพื่อสวนองุนของเรา 
ซึ่งเรายังไมไดทําให” ใหมองส่ิงนี้ตามความสวางของไมกางเขน พระเจา
ทรงเสนอพระองคเองเปนเครื่องถวายบูชาสําหรับความบาปของเรา
อยางไร มีอะไรอีกที่พระองคไดทรงทําเพื่อเรากอนการสิ้นพระชนมบน
ไมกางเขน การที่ทรงทุกขทรมานบนกางเขนทําใหเรามั่นใจในความ
รอด และทําใหเรากลับใจใหมอยางไร
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 ในบริบทของพระธรรมอิสยาห 1:4 เอลเลน จี. ไวท เขียนไววา “ผูที่
ไดประกาศตัววาเปนประชากรของพระเจา ตอมาไดแยกตัวจากพระเจา และ
ไดสูญเสียสติปญญา และไดบิดเบือนความเขาใจของพวกเขาไป พวกเขาไม
สามารถมองเห็นไดไกล: เพราะพวกเขาไดลืมไปวา พวกเขาไดรับการชําระ
ลาง (purged) จากความบาปเกาๆ ของพวกเขาออกไปแลว พวกเขาเคลื่อน
ไหวอยางกระวนกระวาย และไมมีความแนนอน ภายใตความมืด แสวงหาทาง
ขจัดรองรอยของความทรงจําของเสรีภาพ ความม่ันใจ และความสุขของ
สถานะในอดีตของพวกเขาออกไป พวกเขากระโจนสูการสันนิษฐานเอาเอง 
(presumptuous) หลายอยาง มลีกัษณะมุทะลุ หรือคล่ัง (foolhardy madness) 
พวกเขาทําตวัเปนผูตอตานการจัดหาลวงหนา และการคุมครอง (providences) 
ของพระเจา อันทําใหความรูสึกผิดมีอยูกอนแลวถลําลึกลงไปอีก พวกเขารับ
ฟงเสียงทาทายของซาตานท่ีตอตานพระอุปนิสัยของพระเจาวาทรงขาดแคลน
พระเมตตากรณุาและการใหอภยัความบาป” (The SDA Bible Commentary,
เลม 4, หนา 1137)
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สรุป:
 เมื่อประชากรของพระเจาลืมพระองค และรับเอาพระพรอยางขอไปที 
พระองคทรงเตือนพวกเขาวาพวกเขาจะตองรับผิดชอบ ที่พวกเขาไดทําพันธ-
สัญญากับพระองคไว พระเจาทรงชี้ไปยังสภาพของพวกเขา และทรงเตือน
พวกเขาถึงความพินาศอันเปนผลที่จะตามมา ที่พวกเขาไดละทิ้งการปกปอง
ของพระองค และทรงหนุนใจพวกเขา ใหเชื้อเชิญพระองคเขาไปเยียวยา และ
ชําระลางพวกเขาใหสะอาด

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. เราจะชําระตนใหสะอาดไดอยางไร ตามขอพระคัมภีร (ฟลิปป 2:
 12, 13)

2. พระเยซูทรงดัดแปลง ขยาย และประยุกตใช “บทเพลงแหงความ
 รักสวนองุนๆ อยางไร” (มัทธิว 21:33-45; มาระโก 12:1-12; 
 ลูกา 20:9-19 มีบทเรียนอะไรสําหรับเราชาวเซเวนธเดยแอด-
 เวนตีส

3. อะไรคอืความสมัพนัธระหวางการใหอภยับาปและการเปล่ียนแปลง
 ในชีวิตของเรา สิ่งใดเกิดกอน และเพราะเหตุใดจึงสําคัญที่จะ
 ทราบวาสิ่งใดเกิดกอน

4. ในขออางอิงดานบน เอลเลน จี. ไวท กลาววา “พวกเขาทําตัว
 เปนผูตอตานการจัดการลวงหนา (providences) ของพระเจา” 
 นั่นหมายความวาอยางไร
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“ในปที่กษัตริยอุสซียาหสิ้นพระชนม ขาพเจาเห็นองค
เจานายประทับบนพระท่ีนั่งอันสูงสง และรับการเทิดทูน  
และชายฉลองพระองค ของพระองคเต็มพระวิหาร” 
(อิสยาห 6:1)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
อิสยาห 6:1-4; อิสยาห 6:5-7; อิสยาห 6:8; อิสยาห 6:9-13

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ศิษยคนหนึ่งถามขงจ้ือวา สวนประกอบสําคัญของรัฐบาลที่ดีคือ
อะไร ทานตอบวา “มอีาหารเพยีงพอ มอีาวธุยทุธภณัฑพรอม และ

ประชาชนมีความเช่ือมั่น” แตศิษยคนนั้นถามตอวา “ถาใหทิ้งหนึ่งอยาง จะทิ้ง
สิ่งใด อาจารยตอบวา “อาวุธยุทธภัณฑ” ศิษยคนนั้นถามอีกวา “ถาถูกบังคับ
ใหเลือกเพียงอยางเดียว จะเลือกส่ิงใด” อาจารยตอบวา “อาหาร” เพราะนับ
แตโบราณมาแลว ความหิวโหยเปนส่ิงที่เกิดขึ้นกับคนบอย ผูนําที่ไมไดความ
ไววางใจจากประชาชนนับเปนความเสียหายอยางยิ่ง” (มิคาเอล พี. กรีน, 1500 
Illustrations for Biblical Preaching (Grand Rapids, Mich.:Baker Books, 
1989), หนา 215)
 ประชาชนตองการผูนําที่เขมแข็ง และไววางใจไดจริงๆ เมื่อทหารคน
หน่ึงเซ็นตชื่อเขารวมกับกองทัพเปนรอบที่สอง นายทหารผูมีหนาที่รับสมัคร
การเปนทหารอาชีพ ถามชายหนุมคนนั้นวา “ทําไมคุณจึงสมัครเปนทหารตอ” 
ทหารคนนั้นตอบวา “ผมไดทดลองดําเนินชีวิตเปนพลเรือน...แตดูเหมือนไมมี

บทที่ 2
วิกฤติของความเปนผูนํา

วันที่ 2 – 8 มกราคม 2021
Crisis of Leadership
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กษัตริยสิ้นพระชนม ทรงพระเจริญวันอาทิตย
 อิสยาห 6:1 กลาวถึงการส้ินพระชนมของกษัตริยอุสซียาห อาน 
2 พงศาวดาร บทที่ 26 และตอบคําถามวา การสิ้นพระชนมของกษัตริย
อุสซียาหมีความสําคัญอยางไร

 มุมมองเก่ียวกับการสิ้นพระชนมของกษัตริยมีดังนี้ 
 1. แมวากษัตริยอุสซียาหจะครองราชยยาวนาน และนําชาติใหเจริญ
รุงเรือง “แตเม่ือทรงเขมแข็งแลวพระองคก็มีพระทัยผยองขึ้น จนทําใหเสื่อม
ลง” (2 พงศาวดาร 26:16) พระองคพยายามจะเขาไปเผาเคร่ืองหอมบนแทน
บชูาในพระวิหารของพระยาหเวห เหลาปโุรหิตขดัขวางพระองค เพราะพระองค
ไมไดรับสิทธิอํานาจใหทําการ พระเจาทรงมอบสิทธิ์การทําหนาที่นี้แกพวก
ปุโรหิตซึ่งเปนเชื้อสายของอาโรนเทานั้น (2 พงศาวดาร 26:18) เมื่อกษัตริย
ถูกขัดขวาง พระองคทรงพระพิโรธไมยอมรับการตักเตือน ทันใดนั้นองคพระ-
ผูเปนเจาทรงบันดาลใหเกิดโรคเรื้อนขึ้นพระนลาฎ (หนาผาก) “และกษัตริย
อุสซียาหก็ทรงเปนโรคเร้ือนจนถึงวันส้ินพระชนม และทรงเปนโรคเรื้อนก็
ประทับในวังที่แยกไวตางหาก เนื่องจากพระองคทรงถูกตัดออกจากพระนิเวศ
ของพระยาหเวหแลว” (2 พงศาวดาร 26:21) ชางนาประหลาดใจท่ีทานอิสยาห
ไดเหน็พระมหากษัตรยิผูทรงบริสทุธิแ์ละเต็มไปดวยสงาราศ ี ผูทรงชนมนรินัดร
นั่งในพระนิเวศ/พระวิหารของพระองคในนิมิตของปเดียวกันกับกษัตริยผูเปน
มนุษย และมีมลทินไดสิ้นพระชนม
 2. มีความแตกตางท่ีนาสนใจอยางย่ิงระหวางกษัตริยอุสซียาห และ
อิสยาห กษัตริยอุสซียาหตองการไปถึงความบริสุทธิ์ดวยการทึกทักเอาเอง 
จากเหตุผลผิดๆ (ความหย่ิง) และไดลุแกอํานาจประกอบพิธีซึ่งเปนหนาที่ของ
ปุโรหิต ทําใหทานเปนมลทิน ทานจึงถูกตัดออกจากความบริสุทธิ์ ขณะที่ผูเผย
พระวจนะอิสยาห ยินยอมใหความบริสุทธิ์ของพระเจาเขาปกคลุมตัวทาน ทาน

The King Is Dead. Long Live the King !

ใครเปนผูนําไดดีเพียงพอนอกกองทัพ”
 สปัดาหนี ้เราจะมองไปยงัวกิฤติการณของคนยดูาหทีข่าดผูนาํทีอ่ทุศิตน 
จึงเกิดผลเสียหายอันนาเศราตามมา
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บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ (อิสยาห 6:1-4)วันจันทร
 ใหสงัเกตดูวามีอะไรกาํลังเกิดข้ึนในส่ีขอแรกของอสิยาห บทท่ี 6 กษัตรยิ
ไดสิ้นพระชนมระหวางความวุนวายทางการเมือง ทหารอัสซีเรียกําลังเตรียม

“Holy, Holy, Holy”

ถอมใจลงยอมรับในความออนแอของตัวเอง และมีความปรารถนาความบริสทุธิ์
ดานศีลธรรมดวย ซึ่งทานไดรับส่ิงนั้น (อิสยาห 6:5-7) เหมือนคนเก็บภาษีใน
คําอุปมาของพระเยซู เขาเดินจากไปพรอมกับความบริสุทธิ์ (justifi ed) “สวน
คนเก็บภาษีนั้นยืนอยูแตไกล ไมยอมแมแตแหงนหนาดูฟา แตตีอกชกตัวกลาว
วา ขาแตพระเจา ขอทรงเมตตาแกขาพระองคผูเปนคนบาปเถิด เราบอกพวก
ทานวา คนนี้แหละเมื่อกลับลงไปถึงบานของตนก็ถูกนับวาเปนคนชอบธรรม” 
(ลูกา 18:13, 14)
 3. มีความเหมือนกันอยางนาทึ่งระหวางกษัตริยอุสซียาหผูกลายเปน
โรคเรื้อน และสภาพดานศีลธรรมของประชากรของพระองค “ตั้งแตฝาเทาถึง
ศีรษะไมมีตรงไหนปรกติเลย ลวนแตฟกช้ํา และเปนรอยเฆี่ยน” (อิสยาห 1:6) 
 4. กษัตริยอุสซียาหสิ้นพระชนมประมาณ ป 740 กอน ค.ศ. ซึ่งเปน
ชวงวิกฤติการณขาดผูนําในทามกลางประชากรของพระเจา นับเปนชวงเวลา
เปราะบาง (vulnerable) ของชวงการเปล่ียนผานอํานาจ แตชาวยูดาหตกอยู
ในอนัตรายใหญหลวงเพราะวาจักรพรรดิ์ “ทิกแลธ-ไพเลเซอร” (Tiglath-Pi-
leser) ที่ 3 ไดขึ้นสูบัลลังกของอาณาจักรอัสซีเรียไมกี่ป กอนป 745 กอน ค.ศ. 
และทันทีพระองคไดเริ่มออกไปทําสงคราม ซึ่งทําใหอาณาจักรของพระองค
มีอํานาจย่ิงใหญไมมีใครอาจเอาชนะได (invincible) ขณะเดียวกันไดคุก
คามประเทศเสรีที่อยูรอบอาณาจักรอัสซีเรียในตะวันออกใกล ชวงเวลาแหง
วิกฤติการณเชนนี้ พระเจาทรงหนุนใจทานอิสยาหโดยแสดงใหทานเห็นวา 
พระเจายังทรงเปนผูควบคุม

 อาน 2 พงศาวดาร 26:16 ในทางใดบางที่เราเผชิญกับความเปน
ไปไดสําหรับสิ่งที่คลายกัน การที่เราพึ่งพิงไมกางเขนชวยปกปองเราจาก
การตกลงไปในหลุมพรางไดอยางไร
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ทําสงคราม สําหรับผูเผยพระวจนะอิสยาหนาจะเปนเวลาที่ทําใหทานรูสึกกลัว 
เมื่อทานไมแนใจวาใครจะเปนผูควบคุมสถานการณ
 จากน้ันมีอะไรเกิดขึ้น ขณะท่ีทานอิสยาหไดรับนิมิต ทานอิสยาหจอง
มองไปยังความรุงโรจนแหงพระบัลลังกของพระเจา ทานไดยินเสียงเพลงท่ีรอง
โตตอบกันของเหลาทูตสวรรค “เสราฟม” รัศมีสองประกายพราพราว เสียง
รองตอกันและกันดังกังวานวา บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ จนทําฐานของธรณี
ประตูและพื้นหองที่ทานอิสยาหยืนอยูสั่นไหว ทานอิสยาหนมองเห็นควันลอย
มวนตัวในพระวิหาร ซึ่งเปนภาพทําใหทานตกตะลึงจากส่ิงท่ีทานผูเผยพระ-
วจนะประสบ ทําใหทานแนใจในตอนนี้วาใครเปนผูควบคุมสถานการณ แมวา
เหตุการณภายนอกจะทําใหทานรูสึกหวั่นไหวในตอนแรก

 องคพระผูเปนเจาอยูตรงไหนในนิมิตนี้ (ด ูอิสยาห 6:1) เหตุใด
องคพระผูเปนเจาทรงปรากฏพระองคแกผูเผยพระวจนะอิสยาหตรงนี้ 
ขณะท่ีทรงตอตานในที่อื่นๆ (ดู อพยพ 25:8; อพยพ 40:34-38) 

 ทานผูเผยพระวจนะเอเสเคียล ดาเนียล และยอหน ตางอยูในฐานะ
ผูถูกเนรเทศ ขณะที่พวกเขาไดรับนิมิต ในเอเสเคียล บทที่ 1; ดาเนียล 7:9, 
10 และวิวรณ บทท่ี 4, 5 เหมือนกับอิสยาห พวกเขาตองการไดรับการปลอบ
ประโลม และการหนุนใจเปนพเิศษ เปนการบอกวาพระเจายังทรงเปนผูควบคุม 
แมวาโลกของพวกเขาจะแตกออกเปนเสี่ยงๆ (ทานดาเนียล และเอเสเคียล 
ถูกจับเปนเชลยนําตัวไปยังดินแดนของชนตางชาติที่ไมนับถือพระเจา และ
กอนหนานั้นก็ไดทําลายประเทศของพวกเขา และทานยอหนเองถูกเนรเทศให
ไปอยูบนเกาะรางที่มีสภาพไมเปนมิตรโดยผูมีอํานาจทางการเมือง) ไมตอง
สงสัย นิมิตเหลานี้ชวยใหสิ่งท่ีพวกผูเผยพระวจนะตองการ เพ่ือพวกเขาจะยืน
หยัดอยางสัตยซื่อแมในชวงระหวางเจอกับวิกฤติการณ
 “ขณะท่ีทานอิสยาหมองดูการเผยใหเห็นสงาราศี และความย่ิงใหญ
ขององคพระผูเปนเจา ทานรูสึกทวมทนดวยความบริสุทธ์ิ และความศักด์ิสิทธ์ิ
ของพระผูเปนเจา นีช่างเปนความแตกตางระหวางความสมบรูณอนัหาทีเ่ปรยีบ
ไมไดของพระผูสราง และความผิดบาปของเหลาผูถูกนับไวนานแลวทามกลาง
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บุคลิกภาพใหม (อิสยาห 6:5-7)วันอังคาร
 ในหองอภสิทุธสิถาน (the most holy place) ของพลับพลา/พระวหิาร 
พระเจาทรงอนญุาตใหเพยีงมหาปโุรหติคนเดยีวสามารถเขาไปยนืหนาพระพกัตร
ของพระเจาไดใน “วันลบบาป” (the Day of Atonement) ซึ่งในวันดังกลาว
มีกลุมควันจากเตาเผาเครื่องหอมลอยฟุงระหวางพระเจาและมหาปุโรหิต ทํา
หนาที่เปนเคร่ืองปกปองมหาปุโรหิตไวจากพระรัศมีโชติชวงของพระเจา หาไม
แลวเขาจะเสียชีวิตไป (เลวีนิติ 16:2, 12, 13) ทานอิสยาหมองเห็นองคพระผู-
เปนเจา แมวาทานไมไดเปนมหาปุโรหิต และทานไมไดเผาเครื่องหอม แต
พระวิหารเต็มไปดวยกลุมควัน (อิสยาห 6:4) เปนสิ่งเตือนใจเราวา กลุมควัน
ดุจกอนเมฆที่คอยปดบังพระรัศมีของพระเจาที่ปรากฏในวันลบบาป (เลวีนิติ 
16:2) ความตกใจกลัว และความคิดวาเขาไดตายไปแลว (เปรียบเทียบกับ 
อพยพ 33:20; ผูวินิจฉัย 6:22, 23) ทานอิสยาหไดรองอุทานออกมาเปนการ
ยอมรับในความบาปของทาน และความบาปของประชากรท้ังปวง (อิสยาห 
6:5) ชวนใหรําลึกถึง (reminiscent) การสารภาพความบาปของมหาปุโรหิต

New Personality

ประชากรผูถูกเลือกสรรคือชนอิสราเอลและยูดาห” (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผย
พระวจนะและกษัตริย, หนา 307)
 ความบริสุทธิ์เหนือธรรมชาติของพระเจา เปนจุดเนนในนิมิตพระเจา
ทรงประทานใหทานอิสยาห เปนลักษณะพื้นฐานแหงนิมิตที่ประทานใหแกทาน 
พระเจาทรงบริสทุธ์ิ ศกัด์ิสทิธ์ิ  และพระองคทรงตองการใหประชากรของพระองค
เปนผูบริสุทธิ์ ซึ่งพระองคจะประทานใหพวกเขา ขอเพียงพวกเขากลับใจใหม 
หันหนีจากทางช่ัวรายตางๆ ของพวกเขา และมอบถวายชีวิตจิตใจแดพระองค
ดวยความเชื่อ และการเชื่อฟง

 เราเคยตกอยูในสถานการณที่รูสึกทอถอย ดูภายนอกเหมือนจะ
พินาศ แมจะไมไดรับนิมิตใหเห็นสงาราศีอันรุงเรืองขององคพระผูเปน-
เจาเหมือนอิสยาห แตจงนึกถึงวิธีที่องคพระผูเปนเจาทรงหนุนใจคุณ 
คุณไดเรียนรูอะไรจากประสบการณเชนนั้นบาง
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ในวันลบบาป (เลวีนิติ 16:21) “การยืนอยู ตามที่ปรากฏในทามกลางแสงรัศมี
ของพระเจาจากการที่พระองคเสด็จมาสถิตภายในพระวิหาร ทานตระหนักวา
ถาขึ้นอยูกับความไมบริสุทธ์ิของตัวทานเอง และการไมมีสมรรถภาพสมบูรณ
พรอม (ineffi  ciency) ทานคงไมสามารถประกอบพันธกิจไดสําเร็จตามที่ทาน
ถูกเรียกใหทําได (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 308)

 ทาํไมเสราฟมจึงนาํถานจากแทนบูชามาชําระรมิฝปากของอิสยาห  
(อิสยาห 6:6, 7)

 เสราฟมอธิบายวา ผานการนําถานมาสัมผัสที่ริมฝปากของผูเผยพระ-
วจนะไดทําใหความผิด และความบาปของทานไดถูกขจัดออกไป (อิสยาห 
6:7) สวนความบาปน้ันไมถูกเจาะจงวาเปนอะไร ซึ่งไมจําเปนตองจํากัดอยูกับ
การพูดผิด เพราะวาริมฝปากบงบอกไมเพียงแคการพูด แตหมายถึงทั้งตัวตน
ของผูเปลงคําพูดออกมา การที่ผูเผยพระวจนะไดรับการชําระใหสะอาดในดาน
ศีลธรรม ตอนน้ีอิสยาหสามารถกลาวสรรเสริญพระเจาจากปากที่บริสุทธิ์ได
 “ไฟ” เปนตัวแทนของการชําระใหบริสุทธิ์ เพราะวาไฟเผาไหมความ
ไมบริสุทธิ์ออกไป (ดู กันดารวิถี 31:23) แตเสราฟมใชถานสุกแดงจากไฟพิเศษ 
คือไฟบริสุทธ์ิจากแทนบูชา ซึ่งพระเจาเองเปนผูจุดและเหลาปุโรหิตไดเติม
เครื่องหอมใหไฟลุกไหมอยางตอเนื่อง (perpetually) (เลวีนิติ 6:12) นั่นคือ
ทูตสวรรคเสราฟมไดทําใหทานอิสยาหบริสุทธิ์ พอๆ กับใหมีความสะอาด
หมดจด มีอะไรมากกวานั้น การนมัสการท่ีพลับพลาหรือที่พระวิหาร เหตุผล
หลักคือการนําถานจากแทนบูชาไปเผาเครื่องหอม เปรียบเทียบกับ เลวีนิติ 
16:12, 13 สถานที่ที่มหาปุโรหิตจะนํากระถางเผาเครื่องหอม (censer) ที่เต็มไป
ดวยถานกําลังลุกไหมจากแทนบูชาไปเผาเคร่ืองหอม แตในพระธรรมอิสยาห 
บทที่ 6 ทูตเสราฟมใชถานที่กําลังลุกไหมไปแตะท่ีลิ้นของทานอิสยาห แทนที่
จะเปนแทนเผาเคร่ืองหอม สถานท่ีกษัตริยอุสซียาหตองการท่ีจะเผาเคร่ือง
หอมเปนสักการะบูชา ทานอิสยาหไดกลายเปนเสมือนเคร่ืองหอม เหมือนกัน
กบัไฟบรสิทุธิท์ีใ่ชจดุเคร่ืองหอมเพ่ือเตมิเต็มพระวหิารดวยกลิน่หอมบรสิทุธิ ์เปน
เหมือนการจุดผูเผยพระวจนะใหออกไปเผยแพรขาวสารอันศักดิ์สิทธิ์ สิ่งทั้ง
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การมอบหมายราชอํานาจ (อิสยาห 6:8) พุธ
 “และขาพเจาไดยินพระสุรเสียงขององคเจานายตรัสวา ‘เราจะใช
ผูใดไป และผูใดจะไปแทนพวกเรา’ แลวขาพระเจาทูลวา ‘ขาพระองคอยู
ที่นี่ ขอทรงใชขาพเจาเถิด’ ” (อิสยาห 6:8)

 หลังไดรับการชําระใหสะอาด ทานอิสยาหตอบสนองทันทีตอการทรง
เรียกของพระเจา เพื่อเปนตัวแทนที่พระองคสามารถสงออกไปในนามของ
พระองค ในคําศัพทของพระคัมภีรใหม ผูเผยพระวจนะอิสยาหคือ อัครทูตคน
หนึ่ง: เพราะอัครทูตหมายถึง “ผูที่ถูกสงออกไป”
 นาสนใจไมนอย พระธรรมอิสยาหไมไดเริ่มตนอยางเดียวกับหนังสือ
ของผูเผยพระวจนะเลมอ่ืนๆ ซึ่งผูเผยพระวจนะพรรณนาถึงการที่ทานเหลานั้น
ถูกเรียก (เปรียบเทียบกับ เยเรมีย 1:4-10; เอเสเคียล บทที่ 1-3) กลาวไดอีก
อยางวา ทานอิสยาหตองไดรับการเรียกใหเปนผูเผยพระวจนะแลวกอนหนา
เหตุการณ บทที่ 6 พระคัมภีรแสดงวาการเผชิญหนากับพระเจาสามารถให
การหนุนใจผูเผยพระวจนะ แมแตหลังจากไดเริ่มพันธกิจไปบางแลว (โมเสส: 
อพยพ บทท่ี 34; เอลียาห: 1 พงศกษัตริย บทท่ี 19) ในความแตกตางจาก
ตัวอยางอื่นๆ เชนกัน เมื่อพระเจาทรงเรียกผูคนใหเปนผูเผยพระวจนะ อยาง
ใน อิสยาห บทท่ี 6 ผูเผยพระวจนะรับอาสาท่ีจะดําเนินพันธกิจพิเศษซ่ึง

Royal Commission 

หมดที่ไดเกิดขึ้นไมใชเปนการบังเอิญ ในขอพระคัมภีรตอไปของพระธรรม
อิสยาห บทที่ 6 (อิสยาห 6:8 และขอที่ตามมา) พระเจาทรงสงทานอิสยาห
ออกไปสื่อขาวใหกับประชากรของพระองค

 อานพรอมกบัอธษิฐาน “การตอบสนองของทานอสิยาห (อสิยาห 
6:5) ที่ทานใหกับนิมิตที่พระเจาทรงประทานให” เราไดเห็นการแสดง
ออกถึงปญหาพ้ืนฐานอยางไร ที่คนบาปท้ังหลายในจักรวาล ซึ่งถูกสราง
ขึน้โดยพระเจาผูบริสทุธ์ิ บริสทุธ์ิ บริสทุธ์ิ (อสิยาห 6:3) เหตุใดพระคริสต
จึงตองสละพระชนมชีพบนไมกางเขน เพื่อเปนคําตอบใหกับปญหาน้ี 
มีอะไรเกิดขึ้นที่ไมกางเขนที่ไดแกปญหานี้
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ปรากฏใน อิสยาห บทท่ี 1-5 อันแสดงใหเห็นสภาพการณของชวงเวลานั้น 
เมื่อทานอิสยาหถูกเรียกครั้งแรก และทานถูกสงไปดําเนินพันธกิจ และตอมา
พระเจาทรงสําแดงใหทานอิสยาหไดเห็นนิมิตพระเจาสถิตในพระวิหารดังท่ี
ปรากฏ เพื่อใหการหนุนใจแกทานอิสยาห ทั้งเปนการกลาวยืนยันการมอบ
หมายอํานาจหนาที่ในฐานะเปนผูแถลงขาวของพระเจา

 พระเจาทรงหนุนใจอิสยาหในพระวิหารของพระองค มีหลักฐาน
ที่ใดอีกที่พระเจาทรงใชพระวิหารเปนที่หนุนใจ สดุดี บทที่ 73 (ดู สดุดี 
73:17); ฮีบรู 4:14-16; ฮีบรู 10:19-23; วิวรณ บทที่ 5 ขอพระคัมภีร
เหลานี้บอกอะไรแกเรา

 พลบัพลาหรอืพระวหิารของพระเจาไมเพยีงเปนสถานทีม่คีวามนาเกรง
ขาม ทําใหหัวใจเตนตุบๆ ยังเปนสถานที่ ผูที่ออนแอ (ฝายจิตวิญญาณ) และผู
ที่ไดทําความผิดรูสึกหวาดหว่ัน แตที่จริงเปนสถานท่ีเราสามารถพบท่ีหลบภัย 
เราสามารถเกิดความม่ันใจ จากการที่ไดทราบวาพระเจาทรงกําลังชวยไถเรา
ผานทางพระคริสต ผูทรงเปนพระมหาปุโรหิตของเรา        
 ในพระธรรมวิวรณอัครทูตยอหนไดเห็นพระคริสตเปนตัวแทนของเรา 
ในฐานทีท่รงเปนลกูแกะของพระเจาผูซึง่ไดถกูฆาดวยการถกูเชอืด (ววิรณ 5:6) 
นี่ไมใชภาพที่สวยงาม การพรรณนาน้ีชี้ใหเห็นวา แมพระคริสตไดฟนพระชนม
จากความตาย และไดเสด็จขึ้นสูสวรรคแลว พระองคยังคงอยูในเหตุการณแบก
ไมกางเขนตอเนื่อง กลาวคือพระองคยังถูกยกขึ้น เพ่ือจะทรงชักนําคนทั้งปวง
ใหมาหาพระองคเองที่แทนบูชาของพระองค

 คุณไดรับการหนุนใจเม่ือเขาไปในวิหารของพระเจาผานความ
เชื่อหรือไม ฮีบรู 4:16 เชิญชวนคุณใหมีใจกลาเขาไปยังพระที่นั่งแหง
พระกรุณาของพระเจา “ฉะนั้นขอใหเราเขามาถึงพระท่ีนั่งแหงพระคุณ
ดวยความกลา เพื่อเราจะไดรับพระเมตา และจะพบพระคุณที่ชวยเราใน
ยามที่ตองการ” ถามีคนวา คุณไดพบพระคุณ และพระเมตตาอยางไร
ในเวลาที่คุณตองการ คุณจะตอบอยางไร
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คําขอรองที่นาตกใจ (อิสยาห 6:9-13)วันพฤหัสบดี
 เมื่อพระเจาทรงมอบหมายหนาท่ีใหทานอิสยาหอีกคร้ังหนึ่ง เหตุ
ใดพระเจาทรงประทานผูเผยพระวจนะดวยขาวอนัไมเปนทีคุ่นเคยสาํหรับ
ประชากรของพระองค (อิสยาห 6:9, 10) 

 เพือ่ไมใหเราคดิวาทานอิสยาหไดยนิมาผดิๆ หรอืขาวสารน้ันไมมคีวาม
สําคัญ พระเยซูทรงกลาวถึงขอความตอนนี้ และไดอธิบายวาเหตุใดพระองคจึง
กลาวกับคนท้ังหลายเปนคําอุปมา (มัทธิว 13:13-15) 
 พระเจาไมประสงคใหใครตองพินาศ (2 เปโตร 3:9) ซึ่งอธิบายวา
เหตุใดพระองคทรงสงทานอิสยาหไปยังชาวยูดาห และสงพระเยซูมายังโลก 
พระเจาไมทรงปรารถนาจะทําลาย แตจะชวยใหรอดช่ัวนิรันดร ขณะที่มีบางคน
ตอบสนองในดานบวกกับการเชื้อเชิญของพระองค คนอื่นๆ กลับยิ่งตอตาน
หนักหนวงข้ึน อยางไรก็ดีพระเจาทรงกลาวเชื้อเชิญพวกเขาอยางตอเนื่อง เพ่ือ
เปดโอกาสใหพวกเขามากข้ึนท่ีจะกลับใจใหม กระน้ันย่ิงพวกเขาตอตานมาก
ขึ้นเทาไร จิตใจของพวกเขาจะแข็งกระดางมากข้ึนเทานั้น ในเหตุผลน้ัน สิ่งใด
ที่พระเจาทรงทําเพื่อพวกเขา มีผลทําใหจิตใจของพวกเขาแข็งกระดางมากขึ้น 
แมวาพระองคจะกระทําสิ่งที่ออนโยนตอพวกเขา ความรักของพระเจาที่ทรงมี
ตอเราไมมีวันเปลี่ยนแปลง: การตอบสนองสวนบุคคลของเราตอความรักของ
พระองคเปนการเปล่ียนแปลงที่สําคัญยิ่ง 
 ในบทบาทของผูรับใชพระเจาอยางเชน ทานโมเสส ทานอิสยาห ทาน
เยเรมีย ทานเอเสเคียล หรือแมแตพระคริสต ตางก็รักษาการเช้ือเชิญไว แม
ผูคนจะปฏิเสธขาวสาร พระเจาทรงตรัสผานทานเอเสเคียลวา: “พวกเขาจะฟง 
หรือปฏิเสธก็ตาม (เพราะวาเขาเปนพงศพันธุที่มักกบฏ) พวกเขาจะไดรูวามี
ผูเผยพระวจนะคนหนึ่งทามกลางพวกเขาแลว” (เอเสเคียล 2:5) บทบาทของ
พระเจา และผูรบัใชของพระองคคอืทีจ่ะใหประชาชนมีโอกาสเลือกอยางยุตธิรรม 
เพื่อที่พวกเขาจะไดรับการเตือนที่มากเพียงพอ (เปรียบเทียบกับเอเสเคียล 
3:16-21) แมแตทายสุดพวกเขาจะเลือกการถูกทําลาย และการถูกเนรเทศไป
ตางแดน (อิสยาห 6:11-13)

Appalling Appeal
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 จากเร่ืองน้ี เราเขาใจบทบาทของพระเจาในการทําใหจิตใจของ
ฟาโรหแข็งกระดางอยางไร

 ในพระธรรมอพยพ 4:21 พระเจาทรงตรัสวา “...แตเราจะทําใหใจของ
ฟาโรหแข็งกระดาง ไมใหประชากรไป” นี่เปนหน่ึงในจํานวนเกาคร้ัง เมื่อ
พระเจาทรงจะทําใหใจของฟาโรหแข็งกระดางไป แตมีเกาครั้งเหมือนกัน เมื่อ
ฟาโรหทําใหหัวใจของเขาเองแข็งกระดางข้ึน (ยกตัวอยางเชน ดู อพยพ 8:15, 
32; อพยพ 9:34) 
 เปนที่แนวา ฟาโรหมีอํานาจการตัดสินใจที่จะเลือกไดอยางอิสระ ถาไม
อยางนั้น พระเจาจะไมสามารถทําใหใจของพระองคเองแข็งกระดางได แต
ความจริงที่วา พระเจาสามารถทําใหจิตใจของฟาโรหแข็งกระดางได เปนการ
บงบอกวา พระเจาทรงเร่ิมตนสถานการณเพื่อใหฟาโรหมีปฏิกริยาตอบ เมื่อ
ฟาโรหทําการตัดสินใจเลือกคือการเลือกที่จะปฏิเสธเครื่องหมายที่พระเจาทรง
ประทานใหแกเขา หากฟาโรหเปดใจใหกับเคร่ืองหมายเหลานั้น จิตใจของ
ฟาโรหควรไดออนโยนลง ไมใชแข็งกระดางขึ้นโดยเครื่องหมายนั้นๆ

 จากประสบการณที่มีกับพระเจา คุณเคยรูสึกวาใจของตนแข็ง
กระดางตอพระวิญญาณบริสุทธ์ิหรือไม ถาเคย อะไรเปนสาเหตุ และจะ
หลีกเลี่ยงไดอยางไร (ดู 1 โครินธ 10:13)

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “แนวปฏบิตัทิีไ่รศลีธรรม (iniquitous) ไดกลายเปนสิง่ทีม่อียูทัว่ไปทาม
กลางผูคนทุกชนชั้น มีอยูเพียงไมมากที่ยังคงสัตยซื่อตอพระเจา ซึ่งบอยครั้ง
พวกเขาถูกทดลองใหเสียกําลังใจ และยอมแพตอความทอถอย และความหมด
หวัง ซึ่งดูเหมือนพระประสงคของพระเจาสําหรับชนอิสราเอลแทบจะลมเหลว 
และชนชาติที่คิดกบฏตองไดทนทุกขลําบากกับชะตากรรมคลายกับชาวเมือง
โสโดมและเมืองโกโมราห                                                                                                                                             
 “ในสภาพเงื่อนไขเชนนั้น จึงไมเปนที่นาประหลาดใจ เมื่อในชวงป
สุดทายการครองราชยของกษัตริยอุสซียาหแหงยูดาห ทานผูเผยพระวจนะ
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 คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ถาคนท่ีไมเช่ือพระเจาบอกใหคุณแสดงใหเขาเห็นวาพระเจาทรง
 ควบคุมสถานการณในโลกน้ีอยางไร คุณจะตอบเขาอยางไร

2. ถาพระเจาเปนผูควบคุมสถานการณของโลก ทําไมคนจึงมีความ
 ทุกขยากเดือดรอน อิสยาห 1:19, 20 หมายความวา สิ่งที่ดีควร
 จะเกิดขึ้นกับผูสัตยซื่อตอพระเจา และส่ิงที่ไมดีจะเกิดกับผูที่คิด
 กบฏตอพระเจา เปรียบเทียบโยบ บทที่ 1, 2; สดุดี บทที่ 37 และ 
 สดุดี บทที่ 73 เราจะอธิบายพระอุปนิสัยของพระเจาและส่ิง
 ชั่วรายที่เกิดขึ้นกับมนุษยอยางไร

3. ทําไมอิสยาห บทท่ี 6 จึงเช่ือมโยงกับ “วันลบบาป” และ “การ
 พิพากษาประจําป” ที่พระเจาทรงชําระประชากรผูสัตยซื่อของ
 พระองคใหสะอาด จากความบาปผิด (เลวีนิติ 16:30) สวนผูไม
 สัตยซื่อจะไมมีสวนในการชําระนี้ (เลวีนิติ 23:29, 30)

อิสยาหถูกเรียกใหไปประกาศขาวแกชาวยูดาห เปนขาวสารแหงการเตือน 
และการตําหนิของพระเจา ทานอิสยาหรูสึกหดหูใจ (shrank) จากหนาที่ความ
รับผิดชอบคร้ังนี้ เพราะทานทราบดีวาทานตองเผชิญกับการตอตานแบบดัน
ทุรัง ขณะผูเผยพระวจนะตระหนักวาตัวทานเองไรซึ่งความสามารถที่จะเผชิญ
กับสถานการณ และความคิดด้ือรั้น และความไมเชื่อของประชาชน ที่ทานจะ
เขาไปดําเนินการ ภารกิจของทานดูเหมือนจะส้ินหวัง ทานจะปลอยใหทานสูญ
เสียความหวังและเลิกลม (relinquish) พันธกิจของทาน และปลอยใชชาว
ยูดาหนมัสการรูปเคารพของพวกเขาตอไป ทานยอมไมไดเพราะน่ันเทากับ
ปลอยใหเทพเจาตางๆ (gods) ของชาวนีนะเวหปกครองโลก อันเปนการตอ
ตานพระเจาแหงสรวงสวรรค (เอลเลน จ.ี ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษตัรยิ, หนา
306, 307)
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สรุป:
 ในชวงเวลาไมมีความม่ันคง เมื่อผูนําของมนุษยออนแอ สถานการณ
จะยากลําบาก (painful) ชัดเจน พระเจาทรงประทานนิมิตอันยิ่งใหญแกทาน
อิสยาห เร่ืองการเปนผูนําสูงสุดแหงจักรวาล เม่ือทานอิสยาหไดเห็นพระเจา
ผูทรงสงาราศีในนิมิต ทานตกตะลึงตัวแข็ง (petrifi ed) เพราะทานรูสึกวาตน
เปนคนบาป แตทานไดรับการชําระความบาปนั้น ทั้งไดรับพระราชทานอํานาจ
ในการดําเนินพันธกิจ ทานอิสยาหจึงพรอมที่จะออกไปดําเนินพันธกิจในฐานะ
เปนราชทูตในโลกที่ไมเปนมิตร
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“ถาเจาไมเชื่อมั่น เจาก็ไมอาจต้ังมั่น” (อิสยาห 7:9)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
อิสยาห 7:1-9; อิสยาห 7:10-13; อิสยาห 7:14

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ในวันสะบาโตหลังโบสถเลิก คอนนี่ขับรถยนตพาสามีคือรอน
เขาประตูบาน ตรงไปยังโรงรถ ทันใดนั้นทั้งสองมองเห็นไกตัวเมีย

พันธุเล็กตัวหนึ่ง บินอยางตกใจกลัวขามสนามหญาหนาบานตรงหนารถยนต
ของพวกเขา มีบางอยางผิดปกติกําลังเกิดขึ้น ไกซึ่งเปนสัตวเลี้ยงเพื่อความ
สวยงามควรจะอยูในคอกของมันอยางปลอดภัย รอนรีบเปดประตูลงจาก
รถยนต พยายามสอดสายสายตามองหาตนตอของปญหา ทันใดเขามองเห็น 
“บีโธเวน” สุนัขพันธุเล็กของเพื่อนบานกําลังคาบ “เดซี่” แมไกพันธุเล็กที่
กําลังออกไขไดสี่ฟองอยูในปากของมัน รอนรีบวิ่งไลบีโธเวนพลางตะโกน
เสียงดัง บีโธเวนตกใจอาปากปลอยเดซี่จากปาก รอนชวยเดซีไวได แตปรากฏ
วาคอของเดซี่ถูกกัดเลือดไหลไมหยุดไมนานแมไกไข “เดซี่” ขาดใจตายใน
วงแขนของคอนนี่ คอนนี่เสียใจ ปากรองครวญพึมพํา สายตามองดูไกตัวที่
เธอรักดวยความสงสารจับใจ
 จากเหตุการณเดียวกันนี้สิ่งที่รบกวนใจของคอนนี่มากคือ เปดสีขาว
ตัวใหญชื่อ “วอทเทิ้ลเวิรธ” มองมาที่คอนนี่ที่ยังอุมเดซี่ และดูเหมือนมันจะ
เขาใจวาคอนนี่เปนผูฆาเดซี่ ดังนั้นในชวงสองสามสัปดาหถัดมา เมื่อไรก็ตาม

บทที่ 3
เมื่อโลกของคุณแตกเปนเส่ียงๆ

วันที่ 9 - 15 มกราคม 2021
When Your World Is Falling Apart
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อันตรายจากทิศเหนือ (อิสยาห 7:1-9)วันอาทิตย
 มีวิกฤติการณอันนากลัวอะไรที่กษัตริย “อาหัส” เผชิญตอนเริ่ม
การครองราชของพระองค (2 พงศกษัตริย 15:37, 38; 2 พงศกษัตริย 
16:5, 6; อิสยาห 7:1, 2) 

 อาณาจักรฝายเหนือของอิสราเอล (เอฟราอิม) และซีเรีย (อาราม) รวม
เปนพันธมิตร (ganged) กันเพื่อตอดานประเทศท่ีมีขนาดเล็กกวาคือประเทศ
ยูดาห ซึ่งอยูทางทิศใต สิ่งนี้ไดเกิดขึ้นเม่ือ “ยูดาห” ออนกําลังลงเพราะถูก
โจมตีจากชาวเอโดมและฟลิสเตีย ในอดีตที่ผานมา ประเทศยูดาหไดตอสูกับ
ชนอิสราเอล แตเมื่อประเทศอิสราเอลเขาเปนพันธมิตรกับประเทศซีเรีย ทํา
ใหประเทศยูดาหตกอยูในอันตรายใหญหลวง ปรากฏวาประเทศอิสราเอลและ
ซีเรียตองการบังคับประเทศยูดาหใหเขาเปนพันธมิตรกับประเทศของพวกเขา
เพื่อคานอํานาจกับกษัตริย “ทิกลัท-ปเลเสอร” (Tiglath-pileser) ที่ 3 แหง
อัสซีเรีย (เรียกวา “พัล“ ใน 2 พงศกษัตริย 15:19) ซึ่งกําลังคุกคามประเทศ
ของพวกเขา เนื่องจากอัสซีเรียมุงขยายอาณาจักร ดังนั้นอิสราเอลและซีเรีย
จะตองหยุดการตอสูดิ้นรนระหวางกันมานานไวกอน เมื่อไดเห็นอันตรายยิ่ง
ใหญกวาคืออาณาจักรอัสซีเรีย และถาพวกเขาสามารถเอาชนะประเทศยูดาห
ได และสถาปนาผูปกครอง “หุน” (puppet ruler) ใหปกครองยูดาหได 
(อิสยาห 7:5, 6) พวกเขาก็จะไดใชทั้งแหลงทรัพยากรทางทรัพยสิน และกําลัง
คนของประเทศยูดาห

 กษัตริยอาหัสแกปญหาอยางไร เมื่อโลกของพระองคไดแตกออก
เปนเสี่ยงๆ อยางนั้น (2 กษัตริย 16:7-9; 2 พงศาวดาร 28:16) 

Danger From the North

เมื่อวอทเทิ้ลเวิรธ มองเห็นคอนนี่ วอทเทิ้ลเวิรธจะวิ่งไลจิกคอนนี่อยางเอาจริง
เอาจัง...บางครั้งเปนเรื่องยากที่จะแยกแยะออกออกวาใครคือเพื่อนใครคือศัตรู
 สัปดาหนี้เราจะมองไปยังกษัตริยองคหนึ่งของเผายูดาห ซึ่งมีปญหา
อยางเดียวกัน และเราจะแสวงหาทางที่จะเขาใจ วาทําไมพระองคจึงเลือกผิด
อยางที่พระองคไดทํา
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พยายามสกัดก้ัน (อิสยาห 7:3-9)วันจันทร
 ขณะที่กษัตริยอาหัส กําลังชั่งน้ําหนักการเลือกทางการเมืองของทาน 
เพ่ือแกปญหาการคุกคามของอิสราเอลและซีเรีย พระเจาทรงทราบบางส่ิงที่
กษัตริยอาหัสไมทราบ วาเปนสิ่งหนึ่งที่พระเจาทรงอนุญาตใหความยากลําบาก
เกิดขึ้นกับพระองค เพื่อที่จะลงวินัย (discipline) และนําพระองคสูการพินิจ
พิเคราะหไดเอง (2 พงศาวดาร 28:5, 19) ยิ่งกวานั้น แมวาพระองคไดรองขอ
กษัตริยทิกลัท ปเลเสอร ใหชวยเหลือดูเหมือนจะชอบดวยเหตุผล และนา
ประทับใจจากมุมมองของมนุษย  พระเจาทรงทราบวาสิ่งนี้จะนําอาณาจักรของ
ดาวิดแหงยูดาหเขาไปอยูใตการควบคุมของตางประเทศ ซึ่งประเทศยูดาหยาก
ที่จะกูใหกลับคืนมา

Attempted Interception

 แทนที่กษัตริยอาหัสแหงยูดาหจะตระหนักวา “พระเจา” (God) เปนที่
พึ่งเพียงหน่ึงเดียวที่สามารถชวยทาน และประเทศของทานใหรอดได กษัตริย
อาหัสพยายามผูกมิตรกับ “ทิกลัท-ปเลเสอร” ผูเปนศัตรูของพระองคตลอดมา
เมื่อกษัตริยอัสซีเรียไดทราบเจตนาของกษัตริยอาหัส ทั้งไดรับสิ่งของเงินทอง
เปนอันมาก พระองคมีความยินดียอมทําตามคํารองขอของกษัตริยอาหัสใน
การทําศึกกับซีเรียและอิสราเอล กษัตริยทิกลัท ปเลเสอรไมเพียงไดของกํานัล 
เปนเงินทองจํานวนมากจากอาหัส พระองคยังมีขอแกตัวที่ดีที่จะยึดครองซีเรีย 
และพระองคพรอมที่จะทําเชนนั้น (2 พงศกษัตริย 16:9) ในที่สุดการรวม
เปนพันธมิตรระหวางอิสราเอลและซีเรียไดแตกหักออก ซึ่งในชวงเวลาส้ันๆ 
ปรากฏวากษัตริยอาหัสไดชวยประเทศยูดาหไวได
 การกระทําของกษัตริยอาหัส  อยางไรก็ดไีมใชสิง่ทีท่าํใหเราประหลาดใจ
พระองคเปนกษัตริยชั่วรายท่ีสุดองคหนึ่ง (the worst kings) ของประเทศ
ยูดาหตลอดมาจนถึงวันนั้น (ดู 2 พงศกษัตริย 16:3, 4; 2 พงศาวดาร 28:2-4) 

 สิ่งท่ีกษัตริยอาหัสทํา ใหบทเรียนอะไรแกเรา ถาเราไมเช่ือฟง
องคพระผูเปนเจาเด๋ียวนี้ อะไรจะทําใหเราคิดวา เราจะมีความเช่ือ ที่
จะไววางใจในพระองค เม่ือเวลาแหงการทดสอบจริงมาถึง (ดู ยากอบ 
2:22; เยเรมีย 12:5)
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 เม่ือเสาหลักเอนเอียงไปมาก พระเจาจึงสงอิสยาหไปสกัดกั้นกษัตริย 
(ซึ่งปรากฏเมื่อพระองคทรงสํารวจระบบน้ําของกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะทราบถึง
ปริมาณน้ําเมื่อกรุงถูกลอมไว) เพื่อจะใชเปนเหตุผลไมใหกษัตริยติดตอผูนํา
ชาวแอสซีเรีย)

 ทาํไมองคพระผูเปนเจาจงึใหอสิยาหนาํเชอารยาชูบทีเ่ปนบตุรชาย
ไปกับทานดวย (อิสยาห 7:3)

 กษัตริยอาหัสควรรูสึกตกใจกลัว เมื่อทานอิสยาหทักทายพระองค และ
แนะนําชื่อบุตรชายของทานใหพระองครูจัก ซึ่งมีความหมายวา “กลุมสุดทาย
ที่เหลืออยูจะกลับมา” กลุมสุดทายท่ีเหลืออยูคือใคร และจะกลับมาจากท่ีไหน 
เพราะบิดาของเด็กชายคือผูเผยพระวจนะ ชื่อน้ันเปนลางบอกเหตุ (ominous) 
ของขาวสารจากพระเจาเก่ียวกับประชากรของพระเจาจะถูกจับเปนเชลยยัง
ตางแดน หรือไมเกี่ยวกับการกลับมาหาพระเจาในรูปของการกลับใจใหม (คํา
กรยิาของคําวา “จะกลบัมา” อาจหมายถึง การกลบัใจใหม) ขาวสารจากพระเจา
สําหรับกษัตริยอาหัส: หมายถึงส่ิงท่ีทานทําใหมีความหมายใหหันกลับจาก
ความบาปของทาน หรือไมก็จะตองไปเปนเชลย จากการเปนเชลยในตางแดน 
จํานวนนอยที่เหลืออยูจะไดกลับมา การตัดสินใจเปนของกษัตริยอาหัสเอง

 ขาวสารของพระเจาตรัสถึงสถานการณของกษัตริยอยางไร 
(อิสยาห 7:4-9)

 การคุกคามจากซีเรียและอิสราเอลจะผานไป และประเทศยูดาหไดถูก
ชวยไว อํานาจของกษัตริยอาหัสดูเหมือนยิ่งใหญ แตภูเขาไฟอันรายแรงอยูใน
สายพระเนตรของพระเจาเทานั้น “อยาใหใจของทานขลาดกลัว เนื่องจากเศษ
ดุนฟนจวนมอดสองชิ้น ซีเรีย และบุตรของเรมาสิยาห” (อิสยาห 7:4) ซึ่งไมมี
ความจําเปนที่กษตัริยอาหัสจะรองขอกษัตริยอัสซีเรียใหชวยเหลือ
 แตเพื่อท่ีจะทําการตัดสินใจไดถูกตอง กษัตริยอาหัสจําเปนตองพ่ึงวาง
ใจในองคพระผูเปนเจา และพระสัญญาของพระองค พระองคจําเปนตองเช่ือ 
เพื่อที่จะถูกสถาปนาขึ้น (อิสยาห 7:9) ถอยคําสําหรับ “เชื่อ” หรือ “ที่จะ
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โอกาสอีกครั้งหนึ่ง (อิสยาห 7:10-13) วันอังคาร
 กษัตริยอาหัสไมตอบสนองตอการเรียกของทานอิสยาหใหมีความเชื่อ 
ดังนั้นพระเจาทรงพระเมตตาประทานโอกาสใหกษัตริยอีกครั้งหนึ่ง โดยบอก
พระองควา “จงทูลขอหมายสําคัญจากพระยาหเวหของพระเจาของเจา ไมวา
จะใหลึกถึงแดนคนตาย หรือสูงเทียมฟาก็ได” (อิสยาห 7:11) ตรงนี้เปนอีก
ที่หนึ่งของการเชิญชวนยิ่งใหญที่สุดให “มีความเชื่อ” เทาที่เคยใหกับมนุษย 
ไมเหมือนล็อตเตอรี่ หรือ “การพนันที่มีผูชนะกินรอบวง” (sweepstakes) 
พระเจาไมทรงวางขอกําหนดในเงื่อนไข พระองคเจาไมแมแตจํากัดขอเสนอ
ของพระองคใหไดรับคร่ึงอาณาจักรของพระองค อยางกับท่ีผูปกครองมนุษย
ไดทํา เมื่อไปถึงขอจํากัดสูงสุดในความเอ้ืออารีของพวกเขา (ดู เอสเตอร 5:6; 
เอสเตอร 7:2; มาระโก 6:23) พระองคทรงพรอม และเต็มพระทัยจะประทาน
สวรรค และแผนดินโลกสําหรับกษัตริยที่ชั่วราย ถาเพียงพระองคมีความเช่ือ 
จากหมายสําคัญ กษัตริยอาหัสควรไดทูลขอสําหรับภูเขาแหงทองคํา หรือ
ทหารจํานวนนับไมถวนเหมือนเม็ดทรายขางทะเลเมดิเตอรเรเนียน

 เหตุใดกษัตริยอาหัสตอบสนองในวิธีที่พระองคทรงตอบสนอง  
(อิสยาห 7:12)

 เมื่อเหลือบมองในครั้งแรก ดูเหมือนกษัตริยอาหัสเปนคนเครงศาสนา 
และใหการเคารพสกัาระสงูสุด  กษตัรยิอาหสัไมกลาจะทดสอบคาํตรสัของพระเจา 
เหมือนชาวอิสราเอลเมื่อหลายศตวรรษกอน ระหวางที่พวกเขาเดินทางรอน

Another Chance

สถาปนาความเช่ือ” มาจากรากภาษาฮีบรูคําเดียวกัน จากคําซึ่งมาพรอมกัน
สําหรับ “ความจริง” (นั่นคือความไววางใจ) และคําวา “อาเมน” (ซึ่งกลาวยืน
ยันในความจริง/และการเปนที่วางใจได) กษัตริยอาหัสจําเปนตองแนใจเพ่ือที่
จะทําใหมั่นใจ พระองคจําเปนตองไววางใจ เพื่อพระองคจะเปนที่จะไววางใจได

 จากอิสยาห 7:9 ทําไมความเช่ือมั่นจึงสําคัญตอการต้ังมั่น ในท่ี
นี้หมายถึงการตั้งอะไร และใชในชีวิตการเปนคริสเตียนไดอยางไร
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แรมในปากันดาร (อพยพ 17:2; เฉลยธรรมบัญญัติ 6:16) ที่แตกตางคือ
พระเจาทรง “เชื้อเชิญ” (invited) กษัตริยใหทดสอบพระเจา (เปรียบเทียบกับ 
มาลาคี 3:10) วาพระองคจะทรงเอ้ือเฟออยางทวมทนในส่ิงที่จะประทานให 
ไมใชการทดสอบความอดกลั้นอดทนของพระองค แตกษัตริยอาหัสไมเต็มใจ
ที่จะใหพระเจาไดชวยพระองคใหมีความเชื่อ พระองคทรงปดประตู และลง
กลอนประตูแหงดวงใจของพระองคเพื่อไมใหความเช่ือไดเกิดขึ้น

 อานอิสยาห 7:13 อิสยาหพูดอะไรตรงน้ี

 ทานอิสยาหชี้ใหเห็นวา การปฏิเสธท่ีจะทําการทดสอบพระเจา มอง
ภายนอกดูเหมือนเปนการหลีกเลี่ยงไมตองการทําใหพระเจารูสึกรําคาญ 
(wearing God) แตลกัษณะการรบกวนที่สุดของพระคัมภีรขอนี้คือขอเท็จจริง
ที่วา ทานอิสยาหอางถึง “พระเจาของเรา” โดยการยกตัวอยางเปรียบเทียบ
ที่ชัดเจนกับอิสยาห 7:11 ขณะท่ีทานผูเผยพระวจนะบอกใหกษัตริยทูลขอ
หมายสําคัญจาก “พระผูเปนเจาของทาน” เมื่อกษัตริยอาหัสปฏิเสธที่จะรับขอ
เสนอจากพระเจา เทากับษัตริยอาหัสปฏิเสธองคพระผูชวยใหรอดวาทรงเปน
พระเจาของทาน องคพระผูเปนเจาทรงเปนพระเจาของทานอิสยาห แตไมใช
ของกษัตริยอาหัส

 เนื้อหาวันนี้สอนเราถึงความอดกล้ันของพระเจา เพื่อนําทุกคน
ไปสูความรอด พรอมกับความตาบอดและการมีใจแข็งกระดางของ
มนุษย เม่ือพวกเขาไมถวายตัวทั้งหมดตอพระเจา ในท่ีสุด แมพระเจาจะ
ทรงประทานหมายสําคัญใหกษัตริยอาหัสตามที่พระองคตองการ ทาน
คิดวากษัตริยอาหัสจะเชื่อหรือไม

เครื่องหมายแหงพระบุตร (อิสยาห 7:14)พุธ
 “พระยาหเวย ตรัสกับอาหัสอีกวา ‘จงขอหมายสําคัญจากพระยาหเวห
พระเจาของเจา ไมวาจะใหลึกถึงแดนคนตาย หรือสูงเทียมฟาก็ได” (อิสยาห 
7:11) แตกษัตริยอาหัสไมเคล่ือนไหว ดังนั้นเมื่อพระเจาตรัสวา พระองคเอง

Sign of a Son
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จะทรงเสด็จมาดวยหมายสําคัญ (อิสยาห 7:14) เราคาดหวังขาวเชนน้ีจะทําให
เกิดความชื่นชมยินดีในทุกมิติที่เพียงพระเจาเทานั้นที่จะจินตนาการวางแผน 
(devise) เชนนี้ได (เปรียบเทียบ กับ อิสยาห 55:9; 1 โครินธ 2:9) 
 สิ่งทําที่ใหประหลาดใจ คือหมายสําคัญแหงพระบุตร แตหญิงสาว
พรหมจารีจะตั้งครรภ และเด็กนั้นจะไดรับการเรียกวา “อิมมานูเอล” เปน
หมายสําคัญซึ่งมีความสัมพันธเหมาะสมของพระคัมภีร

 ใครคือผูหญิงคนนั้น และใครคือบุตรของเธอ

 ไมมีที่ไหนในพระคัมภีรเดิมที่ชี้ใหเห็นการสําเร็จสมจริงของหมาย
สําคัญนี้ เหมือนหมายสําคัญที่พระองคไดประทานใหกับคนอื่นๆ อยางเชน
ทาน “กิเดโอน” (ผูวินิจฉัย 6:36-40) ดังนั้นตรงน้ีเปนการสําเร็จสมจริงที่เปน
ไปได โดยวางพื้นฐานในพระคัมภีรเดิมเทานั้น: 
 1. เพราะคําวา “หญิงสาว” (young woman) อางถึงผูหญิงในวัย
แตงงานได หลายคนสันนิษฐาน (assume) วาคือผูหญิงที่แตงงานแลวอาศัย
ในกรุงเยรูซาเล็ม อาจเปนไดคือภรรยาของทานอิสยาห อิสยาห 8:3 ซึ่งบันทึก
การเกิดบุตรชายแกครอบครัวทานอิสยาหโดย “ผูเผยพระวจนะหญิง” (ซึ่งอาง
ถึงภรรยาของผูเผยพระวจนะที่ขาวสารคําพยากรณประกอบดวย อยางนอย 
สําหรับเด็กๆ ของเธอ เปรียบเทียบกับ อิสยาห 7:3; อิสยาห 8:18) อยางไร
ก็ดี บุตรชายคนน้ีชื่อ “มาเฮร-ชาลาลหัชบัส” (อิสยาห 8:1-4) ไมใช “อิมมา-
นูเอล” อยางไรก็ดี เคร่ืองหมายของเด็กชายสองคนมีลักษณะคลายกันกอนที่
พวกเขาจะอายุวัยรุน ที่พวกเขาสามารถเลือกทางดีและช่ัวไดเอง ประเทศซีเรีย
และอิสราเอลในทิศเหนือจะรางเปลาไป (อิสยาห 7:16; อิสยาห 8:4)
 2. บางคนแนะนําวา คําวา “อิมมานูเอล” คือ กษัตริย “เฮเซคียาห” 
(Hezekiah) ราชบุตรของอาหัส ผูไดขึ้นครองราชยตอมา แตไมมีที่อื่นใดที่ชื่อ 
อิมมานูเอล ไดนํามาเรียกพระองค
 3. เพราะคําวา “อิมมานูเอล” จะวาไปเปนชื่อลึกลับ ซึ่งปกติแปลวา 
“พระเจาสถิตกับเรา” ซึ่งอางถึงพระเจาทรงสถิตอยู ทรงเปนองคเดียวกับบุตร
คนพิเศษ ที่ถูกพยากรณไวใน อิสยาห บทที่ 9 และ 11 ถาดังนั้น คําพรรณนา
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ที่ยกสูงข้ึนวา “พระผูทรงมหิทธิฤทธิ์” (อิสยาห 9:6) และ “รากของเจสซี” 
(อิสยาห 11:10) ซึ่งเหนือกวาส่ิงใดๆ ที่อาจนํามาพรรณนา แมแตกับกษัตริย
ที่ดีคือ “เฮเซคียาห”
 4. การเกิดตามธรรมชาติกับหญิงพรหมจารีที่ยังไมไดแตงงานจะยัง
ผลใหเปนลูกนอกกฎหมาย (illegitimate child) แตไมเหมือนหญิงที่ทําผิด
กฎหมาย หรือผิดพระบัญญัติ (เฉลยธรรมบัญญัติ 22:20, 21) เหตุใดพระเจา
ทรงอางถึงเด็กลักษณะเชนนั้น เปนเครื่องหมายดลใจใหเกิดความเชื่อ (inspire 
faith) 
 ในการเปรียบเทียบ พระคัมภีรใหมชี้ไปยังพระเยซูวาทรงเปน “อิม-
มานูเอล” (มัทธิว 1:21-23) ทรงเสด็จมาบังเกิดอยางมหัศจรรย และดวยความ
บริสุทธิ์ กับผูหญิงที่ยังไมไดแตงงาน แตกับหญิงพรหมจารีที่ไดหมั้นไวแลว
พระเยซูทรงเปนพระบุตรของพระเจา (divine Son) (อิสยาห 9:6; มัทธิว 3:17) 
และเปน “หนอ” (shoot) และ “ราก” (root) ของเจสซี (อิสยาห 11:1, 10; 
วิวรณ 22:16) บางที “อิมมานูเอล” กอนหนานั้น ผูพัฒนาพิสูจนแกกษัตริย
อาหัสตามตารางเวลา (timeliness) การสําเร็จสมจริงตามคําพยากรณ ทํา
หนาที่เปนผูเบิกทาง (forerunner) ของพระคริสต เราไมทราบ แตเราทราบ
สิ่งจําเปนที่จะตองทราบ: “แตเมื่อครบกําหนดแลว พระเจาก็ทรงใชพระบุตร
ของพระองคมาประสูติจากสตรีเพศ และทรงถือกําเนิดใตธรรมบัญญัติ” 
(กาลาเทีย 4:4) เพื่อใหเรามีพระเจาผูทรงสถิตอยูกับเรา 

 การที่พระคริสตมาบังเกิดเปนมนุษย มีการปลอบโยนอะไรใหกับ
เราในขณะท่ีคนในโลกตางเย็นชา ไมเอาใจใสกัน

“พระเจาสถิตอยูกับเรา” (อิสยาห 7:14)วันพฤหัสบดี
 เหมือนกับชื่อของลูกๆ ของอิสยาห (เชียร-จัสฮับ) “คนที่เหลืออยูจะ
กลับมา” (a remnant shall return) และชื่อ “มาเฮร ซาลาล–หัชบัส” ซึ่ง
หมายความวา “ของท่ีไดมาไวๆ” หรือ “ตกเปนเหย่ืออยางรวดเร็ว” ชื่อของ 
“อิมมานูเอล” แปลตามตัวอักษรวา “พระเจาสถิตอยูกับเรา” (เปรียบเทียบกับ

“God is With Us” !
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คําเดียวกันใน อิสยาห 8:10) เชนเดียวกับชื่อวา “พระเยซู” (ภาษาฮีบรูคือ 
“พระยาหเวห” หรือ “โยชูวา”) ซึ่งหมายถึง “พระผูเปนเจาคือความรอด” ซึ่ง
เมื่อเพิ่มคํากริยาเขาไป (เปรียบเทียบคําวา “อิสยาห” ซึ่งหมายถึง “ความรอด
ของพระผูเปนเจา”)
 แตชื่อ “อิมมานูเอล” ไมเพียงเปนชื่อพรรณนาแบบนามธรรมเทานั้น 
แตเปนการกลาวยืนยันพระสัญญาที่ไดสําเร็จสมจริงในเวลานี้วา: “พระเจาสถิต
กับเรา”

 อะไรคือสิง่ทีส่าํคญัตามพระสัญญาทีก่ลาววา “พระเจาอยูกบัเรา”

 ไมมีความมั่นใจ และการปลอบประโลมใจอะไรท่ีจะเขมแข็งกวา 
พระเจาไมไดสัญญาวาประชากรของพระองคจะไมตองฟนฝาความยากลําบาก 
และความเจ็บปวด แตทรงสัญญาวาพระองคจะสถิตอยูกับพวกเขา ผูเขียน
พระธรรมสดุดีกลาววา: “แมขาพระองคจะเดินฝาหุบเขาเงามัจจุราช ขา
พระองคไมกลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองคสถิตอยูกับขาพระองค คทา และ
ธารพระกรของพระองคปลอบโยนขาพระองค” (สดุดี 23:4) 
 “พระเจาตรัสวา “เมื่อเจาลุยขามน้ํา เราจะอยูกับเจา และเม่ือขาม
แมน้ํา มันจะไมทวมเจา เมื่อเจาเดินผานไฟ เจาจะไมถูกไหม และเปลวเพลิงจะ
ไมเผาเจา” (อิสยาห 43:2)
 “องคพระผูเปนเจาทรงอยูที่ไหน เมื่อชาวบาบิโลนโยนเพื่อนสามคน
ของทานดาเนียลเขาไปในเตาไฟอันรอนแรง” องคพระผูเปนเจาทรงสถิตอยูกับ
พวกเขา (ดาเนียล 3:23-25) และองคพระผูเปนเจาทรงอยูที่ไหน เมื่อทาน
ยาโคบปลํ้าสูกับชายแปลกหนาจนกระท่ังรุงเชา พระองคอยูในออมกอดของ
ทานยาโคบมิใชหรือ เรียกวาอยูใกลที่สุดเทาที่พระองคจะสถิตอยูได (ปฐมกาล 
32:24-30) 
 “แมแตเมื่อองคพระผูเปนเจาไมปรากฏในรูปรางเหมือนผูคนบนโลก 
พระองคทรงผานประสบการณแหงประชากรของพระองค องคพระผูเปนเจา
ทรงอยูที่ไหนเมื่อฝูงชนปรักปรําสเทเฟน “สวนสเทเฟนเต็มดวยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ทานเขมนดูสวรรคเห็นพระรัศมีของพระเจา และเห็นพระเยซูทรงยืน
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อยูเบื้องขวาพระหัตถของพระองค” (กิจการฯ 7:55) 
 แตเมื่อพระเยซูทรงเสด็จขึ้นไปสูสวรรค “เมื่อพระองคทรงชําระบาป
ทั้งหลายแลว ก็ประทับเบื้องขวาของพระเจาสูงสุด” (ฮีบรู 1:3) เหตุใดพระองค
ยืนอยู เมื่อสเทเฟนตกอยูในอันตรายสุดขีด คือขณะที่ฝูงชนกําลังจะเอา
กอนหินขวางสเทเฟนใหตาย เหมือนท่ี มอรริส เวนเดน ไดกลาววา “พระเยซู
จะไมทรงน่ังลงในสถานการณเชนนั้น” (รอย เกน, ฮีโร ของพระเจา Md.: 
Review and Herald Pub. Assn., 1996) หนา 66

 แมจะมีพระสัญญาวา “พระเจาสถิตอยูกับเรา” มีอะไรแตกตาง
เกิดขึ้น ถาเรายังคงเผชิญหนากับการทดสอบ และความทุกขยากตางๆ 
การที่เราทราบวาพระองคสถิตอยูกับเรามีขอดีอยางไร

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “พระนามของพระองคจะถูกเรียกวา “อิมมานูเอล” แปลวา “พระเจา
สถิตอยูกับเรา”...แสงสวางแหงความรู แหงพระสงาราศีของพระเจา จะพบได
บนพระพักตรของพระเยซูคริสต จากวันแหงเวลาช่ัวนิรันดร องคพระผูเปนเจา 
คอืพระเยซูคริสตทรงสถิตอยูกบัพระบิดา: พระองคคอื “พระฉายาของพระเจา” 
คือพระฉายาแหงความยิ่งใหญ และเกียรติศักด์ิศรีสูงสง พระองคทรงสงาราศี
สวางไสว กระนั้นพระองคเสด็จมาในโลกซึ่งเต็มดวยความดํามืดของความบาป 
พระองคทรงเสด็จเปดเผยถึงแสงสวางแหงความรัก และท่ี “จะสถิตอยูกับเรา” 
ดังมีคําพยากรณเกี่ยวกับพระองค พระนามของพระองคจะถูกเรียกวา “อิมมา-
นูเอล” (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 19)
 “ผลดีจะเกิดแกแผนดินยูดาห หากกษัตริยอาหัสจะตอนรับขาวสาร
จากสวรรค แตพระองคทรงเลือกท่ีจะพ่ึงพิงในวงแขนของเน้ือหนัง พระองค
มองหาการชวยเหลอืจากชาวตางชาติทีไ่มเชือ่ในพระเจา  ดวยความรอนพระทยั
ทรงสงทูตไปหา “ทิกลัท-ปเลเสอร” กษัตริยแหงอัสซีเรีย ดวยการถอมสุดๆ 
วา “ขาพเจาเปนผูรับใช และเปนบุตรของพระองค โปรดเสด็จมาชวยขา
พระองคจากเง้ือมมือของกษัตริยซีเรีย และพนจากเง้ือมมือของกษัตริยแหง
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. เมื่อคุณกําลังตัดสินใจบางอยาง เปนการเหมาะสมหรือไมที่จะทูล
 ขอหมายสําคัญจากพระเจา และเปนอันตรายหรือไมที่จะทําจน
 เปนนิสัย

2. คุณตระหนักไดไหมวา ตนมีขอจํากัดอะไรบางท่ีจะขอการชวย
 เหลือจากคนอ่ืน

3. ตอลสตอย นักเขียนชาวรัสเซีย เขียนวา “เมื่อมนุษยตระหนักวา
 ความตายคือจุดส้ินสุดของทุกส่ิง จึงไมมีอะไรสําคัญกวาการมี
 ชีวิตอยูอยางไมประมาท” การที่เราไดทราบวา “พระเจาทรงสถิต
 อยูกับเรา” เปนคําตอบท่ีมีความสําคัญสําหรับประเด็นน้ีอยางไร

สรุป:
 พระเจาทรงนาํกษตัรยิอาหัสผูไมมคีวามเชือ่เขาสูสถานการณ  ทีพ่ระองค
จะตองทําการตัดสินใจอันยากลําบาก คือเช่ือถอยคําของพระเจาผานผูเผย
พระวจนะหรือไม นี่เปนคําถามท่ีเกิดขึ้น แมพระเจาสัญญาวาจะประทาน
หมายสําคัญใหกษัตริยอาหัส กษัตริยก็ไดปฏิเสธที่จะใหพระเจาทรงสาธิตถึง
เหตุผล วาทําไมพระองคจึงควรเชื่อในพระเจา แทนที่จะเลือกขอความชวย
เหลือจากกษัตริยอัสซีเรียซึ่งเปนกษัตริยตางชาติที่ไมเชื่อพระเจา

อิสราเอล ซึ่งทั้งสองชาติรวมเปนพันธมิตรตอตานขาพเจา (2 พงศกษัตริย 
16:7) พรอมกับการขอความชวยเหลือ กษัตริยอาหัสไดสงของขวัญอันลํ้าคา
จากทองพระคลังของพระองค และคลังสมบัติของพระวิหารไปเปนของกํานัล
แกกษัตริยทิกลัท-ปเลเสอร” (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, 
หนา 329)
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“ขาพเจาจะรอคอยพระยาหเวห ผูซอนพระพักตรของ
พระองคจากเชื้อสายของยาโคบ และขาพเจาจะมุงหวัง
ในพระองค” (อิสยาห 8:17)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
อิสยาห 7:14-16; อิสยาห 7:17-25; อิสยาห 8:1-10; 
อิสยาห 8:11-15; อิสยาห 8:16-22

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ขณะที่ไฟกําลังไหมตึกบริเวณที่อยูของพวกนิโกรในนิวยอรก 
เด็กสาวตาบอดคนหน่ึง โผลหนาออกมาทางหนาตางของช้ันสี่

ของตึก เจาหนาที่ดับเพลิงตางตกใจ พวกเขาไมอาจนํารถบรรทุกบันไดเขา
ประชิดตัวตึกได เพราะไมมีพื้นที่ระหวางตึกเพียงพอ เจาหนาที่ดับเพลงส่ังเด็ก
สาวผานโทรโขง ใหเด็กสาวกระโดดจากหนาตาง เพราะเบื้องลางบนพื้นพวก
เจาหนาที่ไดขึงตาขายไวรองรับแลว แตหญิงสาวตาบอดไมกลากระโดด เพราะ
ตาของเธอมองไมเห็น
 “ในที่สุดพอของเด็กสาวมาถึง และตะโกนผานโทรโขงวามีตาขายรอง
รับอยูที่พื้นใหลูกกระโดดลงมาไดไมมีอันตรายใดๆ เด็กสาวเช่ือในคําพูดของ
พอและกระโดดลงมา และเด็กสาวรอดพนจากความตาย ไมมีรอยฟกช้ําไมมี
กระดูกสวนไหนหัก เด็กสาวกระโดดลงมาเพราะเธอเช่ือและวางใจในเสียง
คําสั่ง และน้ําเสียงของพออยางหมดใจวาสิ่งที่พอของเธอบอกเธอ เปนวิธีที่

บทที่ 4
เสนทางที่ยากลําบาก

วันที่ 16 - 22 มกราคม 2021
The Hard Way
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คําพยากรณสําเร็จสมจริง (อิสยาห 7:14-16)วันอาทิตย
 ในพระธรรมอิสยาห 7:14-16 “อิมมานูเอล” เปนเครื่องหมายเชื่อมตอ
กับสถานการณลําบาก (dilemma) พิเศษของกษัตริยอาหัส: กอนที่เด็ก 
“อิมมานูเอล” จะรูจักปฏิเสธความชั่วและเลือกความดี แผนดินของกษัตริยทั้ง
สององค ซึ่งฝาพระบาทหวาดกลัวนั้นจะรางเปลา” (อิสยาห 7:16) สิ่งนี้อาง
ถึงแผนดิน และกษัตริยของประเทศซีเรีย และอิสราเอลฝายเหนือ (ดู อิสยาห 
7:1, 2, 4-9) และกลาวย้ําพระสัญญาของพระเจาวาอํานาจของพวกเขาจะหมด
สิ้นไป

 ทําไมอิสยาหจึงกลาววา “เขาจะรับประทานนมขน และน้ําผ้ึง” 
(อิสยาห 7:15)

 พวกธัญพืช และพืชผล และพืชไรของประเทศยูดาหจะถูกทําลายโดย
กองทัพประเทศอัสซีเรีย (อิสยาห 7:23-25) ดังนั้นประชาชน รวมไปถึง 
“อิมมานูเอล” แหงพระคัมภีรเดิม ไมวาจะเปนใคร (อิสยาห 7:14, 15) ก็จะถูก
บังคับใหกลับไปสูอาหารของชนเผาเรรอน (nomads) (อิสยาห 7:21, 22) แต
ขณะที่พวกเขายากจนขนแคน พวกเขาจะมีพอเพียงที่ประคองชีวิตใหรอดได

 คําพยากรณเก่ียวกับประเทศซีเรีย และอิสราเอลทางเหนือได
สําเร็จสมจริงเมื่อไร 2 พงศกษัตริย 15:29, 30; 2 พงศกษัตริย 16:7-9; 
1 พงศาวดาร 5:6, 26

Prophecy Fulfi lled

ดีที่สุดที่จะรอดพนอันตรายได” (ไมเคิล พี.กรีน, รวมเรื่องจริงเพื่อใชสาธิตใน
เรื่องเทศนา, หนา 135)
 ในทํานองเดียวกัน พระเจาทรงจัดหาหลักฐานอันทรงพลัง วาพระองค
ประสงคสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับบุตรหลานของพระองค แตพวกเขาปฏิเสธวิธีการอัน
นุมนวลในครั้งแรกที่พระองคทรงเสนอใหพวกเขา เหตุนี้ในครั้งตอมาพระองค
ทรงตรัสกับพวกเขาดวยเสียงคํารามและน้ําทวมแทน
 มีอะไรจากบทเรียนของวันนี้ ที่เราสามารถเรียนรูไดจากขอผิดพลาด
ของพวกเขา
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 คําพยากรณขอนี้ของทานอิสยาหไดใหไวประมาณ 734 ปกอน ค.ศ. 
เพื่อเปนการตอบสนองท่ีกษัตริยอาหัสแหงประเทศยูดาห ไดสงของบรรณาการ
ไปใหกษัตริยทิกลัทปเลเสอรที่ 3 แหงอัสซีเรีย เพ่ือขอใหปกปองจากการ
รกุรานของพนัธมติรระหวางประเทศซเีรยีและอสิราเอล (ฝายเหนอื) ซึง่กษตัรยิ
แหงอสัซเีรียไดทาํในสิง่ทีพ่ระองคอยากทาํอยูแลว: คอืยกกองทพัใหญไปทาํลาย
กองทัพของพันธมิตร โดยการเอาชนะท่ีแควนกาลิลี และพื้นท่ีดานหน่ึงของ
จอรแดนทัง้หมด  ซึง่เปนของประเทศอสิราเอล  อกีทัง้ไดทาํการเนรเทศประชาชน
บางสวนออกไป เขายึดครองพ้ืนที่ ทําใหเปนอีกจังหวัดหน่ึงของอัสซีเรีย (ป 
734-733 กอน ค.ศ.) พื้นที่สวนท่ีเหลืออยูไดรับความปลอดภัยเม่ือกษัตริย
โฮเชยาไดประหารกษัตริยเปคาหที่ยอมแพและสงสวย (tribute) ในป 733 
กอน ค.ศ. และ ป 732 กอน ค.ศ. กษัตริยทิกลัท-ปเลเสอรเขายึดกรุงดามัสคัส
เมืองหลวงของซีเรียได แลวพระองคทําใหซีเรียเปนอีกจังหวัดหนึ่งของอัสซีเรีย 
ดังนั้นพอถึงป 732 กอน ค.ศ. ซึ่งเปนเวลาประมาณสองปหลังการทํานายของ
ทานอิสยาห ประเทศซีเรีย และอิสราเอล ไดรับความพายแพอยางหมดรูป เปน
อันวาประเทศทั้งสองที่ขมขู คุกคามกษัตริยอาหัส แหงประเทศยูดาหไดแตก
สลายไปอยางสิ้นเชิง 
 ไมนานตอมากษตัริยชาลมานเีสอรที ่5 ไดขึน้ครองราชยตอจากกษตัรยิ 
ทิกลัท ปเลเสอรที่ 3 ในป 727 กอน ค.ศ. กษัตริยโฮเชยาไดทําการฆาตัวตาย
ทางดานการเมือง กลาวคือไดกอกบฏตออัสซีเรีย อัสซีเรียไดยกกองทัพมายึด
เมืองหลวงของอิสราเอลคือ เมืองสะมาเรีย ในป 722 กอน ค.ศ. และเนรเทศ
ประชาชนอิสราเอลจํานวนหลายพันครอบครัวใหไปตั้งถ่ินฐานที่พื้นที่ “เมโส-
โปเตเมีย” และ “มีเดีย” ซึ่งในเวลาหลายสิบปตอมา ในที่สุดพวกเขาถูกซึมซับ 
(absorbed) โดยผูคนในทองถิ่น และไดสูญเสียอัตลักษณไป (ดู อิสยาห 7:8 
ภายใน 65 ปชนเผา “เอฟราอิม” ไมเหลือแมคนเดียวท่ีมีเลือดพันธุบริสุทธิ์) 
พระเจาไดทรงพยากรณไววาจะมีอะไรเกิดขึ้นกับศัตรูของประเทศยูดาห ผาน
ผูเผยพระวจนะอิสยาห ซึ่งไดแจงเร่ืองน้ีใหกับกษัตริยอาหัสทราบ และพระองค
ไมจําเปนตองไปสวามิภักดิ์กับกษัตริยอัสซีเรีย
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เห็นผลลวงหนา (อิสยาห 7:17-25)วันจันทร
 จากพระคัมภีรขางบน องคพระผูเปนเจาตรัสวาจะมีอะไรเกิดขึ้น
กับแผนดิน เหตุใดเราจึงไมรูสึกประหลาดใจถึงผลท่ีจะเกิดขึ้น

 “การเชื้อเชิญคร้ังแลวคร้ังเลาถูกสงไปใหชาวอิสราเอลที่หลงผิดให
กลับมาจงรักภักดีตอพระยาหเวห เมื่อเหลาประชากรของพระเจากําลังหลง
ทาง เหลาผูเผยพระวจนะมักจะกลาวขอรองดวยความนุมนวล แตเต็มไปดวย
ความรอนรนใหพวกเขากลับใจใหม และทําการเปล่ียนแปลงตัวพวกเขาเอง 
ถอยคําของพวกเขาบังเกิดผลเปนที่ถวายพระเกียรติ์แดพระเจา” (เอลเลน จี. -
ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 325) 
 ดังนั้นกษัตริยอาหัส ไดถูกเรียกวาเปน “ผูมีความกลัว แทนท่ีจะมี
ความเชื่อ” ขาวดีที่พระเจาทรงประทานใหคือ ประเทศซีเรีย และประเทศ
อิสราเอลจะถูกกวาดลาง ขาวดีและขาวรายคือกษัตริยอัสซีเรีย ซึ่งกษัตริย
อาหัสสวามิภักดิ์และเปน “มิตร” รอบแรกไดเลือกที่จะชวยกษัตริยอาหัสแหง
ประเทศยูดาห แตที่สุดจะเปลี่ยนแปลงไปกลายเปนอันตรายยิ่งกวาที่ซีเรีย และ
อิสราเอลเคยเปน เพราะสาเหตุที่อาหัสมุงไปพ่ึงอัสซีเรีย และหันหลังใหกับ
พระเจาที่เสนอจะชวยเหลืออาหัสแหงประเทศยูดาห พระเจาจะชวยอาหัสให
เปนฝายชนะ ถาอาหัสคิดวาโลกของพระองคกําลังลมลง และแตกออกเปน
เส่ียงๆ ในเวลานั้น การท่ีอาหัสไมวางใจในพระเจาจะทําใหสถานการณตางๆ
เลวรายลงสถานเดียว
 “เขาลีภ้ยัในพระยาหเวห กด็กีวาวางใจในเจานาย” (สดดุ ี118:9) กษัตริย
อาหัสสามารถวางใจในกษัตริยทิกลัท-ปเลเสอรที่ 3 วาจะพอใจกับการไดยึด
ครองประเทศตางๆ แถบภาคเหนือ และยังคงใหการนับถอืประเทศยูดาหอยางไร 

Foreseen Consequences

 ลองคิดดูวา ถาคุณอยูในอาณาจักรอิสราเอลฝายเหนือ เมื่อ
เหตุการณเหลานี้เกิด เปนการงายเพียงใดที่จะสูญเสียความเชื่อ เรา
สามารถจะทําอะไรไดในเวลาน้ี เพื่อรักษาความเช่ือของเราใหมั่นคง ถา
พรุงนี้เกิดภัยพิบัติ เราจะไดยืนหยัดมั่นคงได ดู 1 เปโตร 1:13-25
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สิ่งที่อยูในชื่อ (อิสยาห 8:1-10) วันอังคาร
 คุณสามารถจินตนาการวากําลังเลนฟุตบอลกับบุตรชายคนท่ีสองของ
อิสยาห กอนที่คุณจะเอยชื่อ “มาเฮร ชาลาล-หัชบัส” จบ และพูดวาโยน
ลูกบอลใหฉัน ก็สายไปแลว หมายความวา รวดเร็วมากเหมือนส่ิงที่ยึดไดจาก
สงคราม

 ขาวสารของชื่อเปนที่ชัดเจนวาเก่ียวของกับการประสบชัยชนะ
อยางรวดเร็ว แตใครไดชัยชนะใคร (อิสยาห 8:4)

 พระธรรมอิสยาห 8:1-10 เสริมกําลังใหกับขาวสารของ อิสยาห บทที่ 7
กอนท่ีเด็กชายจะมีอายุถึงระดับหน่ึง กษัตริยอัสซีเรียยึดสิ่งของมีคาตางๆ ได
จากประเทศอิสราเอลฝายเหนือ และประเทศซีเรีย ยิ่งกวานั้น เมื่ออัสซีเรีย 
ทําสงครามชนะประเทศทั้งสอง และเพราะการที่ประเทศยูดาห (อิสราเอลทาง
ใต) ไดปฏิเสธขาวสารแหงความมั่นใจในพระเจา ซึ่งเปรียบไดกับการไหลอยาง

What’s in a Name ?

เพราะตามที่ปรากฏในบันทึกประจําปของกษัตริยอัสซีเรียเอง บอกขอมูลวา
ความปรารถนาในอํานาจของพวกเขาไมสามารถบรรลุขั้นพอใจได

 อาน 2 พงศกษัตริย 16:10-18 และ 2 พงศาวดาร 28:20-25 
มีอะไรเกิดขึ้นกับกษัตริยอาหัส และมีหลักการดานจิตวิญญาณอะไรตรง
นี้ ทําไมเราจึงไมควรประหลาดใจกับการกระทําของพระองค

 พระธรรม 2 พงศาวดาร 28:20-23 ไดกลาวสรุปอยางมีพลังวามี
ผลลัพธอะไรเกิดข้ึนจากการที่กษัตริยอาหัสไดขอความชวยเหลือจากกษัตริย
อัสซีเรีย มากกวาที่จะวางใจในองคพระผูเปนเจา

 เรามีความโนมเอียงท่ีจะวางใจในส่ิงที่เรามองเห็น รูสึก และ
สัมผัสได แตพระคัมภีรใน 2 โครินธ 4:18 สอนอะไรใหเรา เราจะ
ประยุกตขาวสารน้ีกับชีวิตของเราเองไดอยางไร และจะเกิดอะไรข้ึนถา
เราทําตาม
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เอื่อยๆ ของลําธาร “ชิโลอาห” ในกรุงเยรูซาเล็ม แตชัยชนะทวมทนโดย
กองทัพอันทรงพลังของอัสซีเรีย ซึ่งเปนตัวแทนของนํ้าไหลทวมทนจากแมน้ํา
สายใหญแหงยูเฟรติส
 เพราะวากษัติยอาหัสแหงยูดาหไดหันหนาไปขอความชวยเหลือจาก
อัสซีเรีย ชื่อของบุตรชายของอิสยาหอางถึงประเทศยูดาห พอๆ กับอิสราเอล
ทางเหนือที่มีความหมายวา “รวดเร็วเหมือนส่ิงของที่ยึดมาไดจากสงคราม” 
แต “สิ่งที่ยังเหลืออยูจะกลับมา” เหตุใดจึงยังคงมีความหวัง เพราะแมวา
อัสซีเรียจะเติมเต็มแผนดินของอิมมานูเอล (อิสยาห 8:8) พวกเขายังมีพระ-
สัญญาที่วา “พระเจาสถิตอยูกับเรา” (อิสยาห 8:10) ที่จริงแลว เรามองเห็นตรง
นี้คือหัวขอท่ี “ซึมซาบ” พระธรรมอิสยาหทั้งเลม ซึ่งแมวาจะมีการพิพากษา
ศัตรูของพระเจาในประเทศยูดาห และประเทศอื่นๆ การปลดปลอยจากความ
หายนะทางทหาร ความทกุขยากแสนเข็ญ การถูกเนรเทศไปอยูตางถิน่ พระเจา
ยังจะสถิตอยูกับประชากรสัตยซื่อที่รอดตายของพระองค และในวันหนึ่งจะทรง
ไถพวกเขาใหไดกลับแผนดินของพวกเขา

 เหตุใดจึงอิสยาหกลาววา ทานบันทึกช่ือของเด็กอยางเปนทาง
การ และความสัมพันธในชีวิตสมรสกับภรรยาของทาน คือผูเผยพระ-
วจนะหญิง (อิสยาห 8:1-3)
 กําหนดเวลาของบุตรชายคนนี้เปนศูนยกลางแหงความสําคัญในฐานะ
เปนเคร่ืองหมาย ดังเคร่ืองหมายของ “อิมมานูเอล” จากชวงเวลาท่ีเขาอยูใน
ครรภ และคลอด จนกระทั่งเวลากองทัพของอัสซีเรียเอาชนะประเทศซีเรียและ
ประเทศอิสราเอล ใชเวลานอยกวาที่เด็กชายจะเติบโตพัฒนาขึ้น ในกรณีนี้คือ
เด็กชายจะรูจักเรียก “พอ แมได” (อิสยาห 8:4) เมื่อทานอิสยาหบันทึกชื่อ
เด็กชายอยางเปนทางการ แมแตกอนท่ีเขาจะปฏิสนธิในครรภมารดา เขาเอย
ชื่อบุตรชาย และชื่อของของทานอิสยาหเอง ในคําพยากรณที่ประกาศออก
มาในที่สาธารณะ ซึ่งสามารถทดสอบไดโดยโดยเหตุการณที่ตามมา

 แมประชากรของพระเจาจะทําผิดซ้ําแลวซํ้าเลา แตองคพระองค
เต็มพระทัยจะชวยพวกเขาใหรอด เราจะนําหลักการนี้ ไปใชในชีวิต
สวนตัว เม่ือเราลมลงในชีวิตดานจิตวิญญาณไดอยางไร
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ไมมีอะไรที่ตองกลัว เมื่อเราเกรงกลัวพระเจา
(อิสยาห 8:11-15) พุธ

 ในการกลาวแถลงนโยบายคร้ังแรกในตําแหนงประธานาธิบดีของสหรัฐ 
ทานประธานาธิบดีแฟร็งคลินรูสเวลท ขณะท่ีชวงเวลาน้ัน ประชาชนกําลังรูสึก
ทอถอยจากเศรษฐกิจตกตํ่า ทานกลาววา “สิ่งเดียวท่ีเราจะตองกลัวคือความ
กลัว” (จาก U.S. Capitol Washington, D.C. (4 มีนาคม 1933) ขาวสาร
ของทานอิสยาหสําหรับผูคนท่ีไดรับความกดดันอยางยิ่งคือ: “เราไมมีอะไรที่
ตองกลัว เมื่อกลัวเราเกรงกลัวพระเจา”
 พระเจาเตือนทานอิสยาหไมใหกลัว ในสิ่งที่ประชาชนกําลังกลัวกัน แต
ใหเกรงกลัวพระเจา (อิสยาห 8:12, 13) นี่เปนหัวขอสําคัญในพระคัมภีร ยก
ตัวอยางเชน ในวิวรณ 14:6-12 ทูตสวรรคสามองคประกาศขาวดวนสําหรับ
โลกกวาง: “จงเกรงกลัวพระเจา และถวายพระเกียรติแดพระองค เพราะถึง
เวลาที่พระองคจะทรงพิพากษาแลว จงนมัสการพระเจาพระองคผูทรงสรางฟา
สวรรค แผนดินโลก ทะเล และบอน้ําพุทั้งหลาย...แทนท่ีจะกลัว และถวาย
เกียรต์ิแกสัตวราย และอํานาจของมันดังที่พรรณนาไวในวิวรณ บทที่ 13”

 คุณเขาใจคําวาเกรงกลัวพระเจาอยางไร คํานี้มีความหมาย
อยางไรตามคําอธิบายในพระคัมภีร (มัทธิว 22:37) 

 ความเกรงกลัวพระเจาผูทรงศักดิ์สิทธิ์หมายถึงการที่คุณตระหนักวา
พระองคทรงฤทธานุภาพสูงสุดในจักรวาล ความกลัวเชนน้ันจะเอาชนะความ
กลัวทุกอยาง ถาพระองคอยูฝายคุณ ไมมีใครสามารถจะสัมผัสคุณไดหาก
พระองคไมอนุญาต แตถาพระองคตอตานคุณ เพราะคุณคิดกบฏตอพระองค 
คุณสามารถว่ิงหนีได แตคุณไมอาจซอนตัวจากสายพระเนตรของพระองคได

 การเกรงกลัวพระเจาขัดแยงกับ 1 ยอหน 4:18 ที่กลาววา “ใน
ความรักนัน้ไมมคีวามกลัวแตความรกัทีส่มบูรณนัน้ก็ขบัไลความกลัวออก
ไปเสีย เพราะความกลัวเกี่ยวกับการลงโทษ และผูที่กลัวก็ยังไมมีความ
รักที่สมบูรณ” หรือไม อยางไร

Nothing to Fear When We Fear God Himself
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 มีความกลัวอยูหลายประเภท อาจมีบางคนที่มีความนาเกรงขาม ซึ่ง
อาจเปนเพ่ือนของคุณ มีบางคนท่ีคุณจะแบงปน และรับความรักอยางเทา
เทียมกัน คุณจะไมรูสึกกลัวบุคคลนั้นในแงที่วาเขาหรือเธอจะทํารายคุณ หรือ
ทําใหคุณเจ็บปวด แตคุณมีความเกรงกลวั หรือมีความเกรงใจประเภทหนึ่ง ใน
คุณความดี หรือสิทธิสวนบุคคลของเขาหรือเธอ เมื่อคุณทราบในคุณของความ
ดีของเขาหรือเธอ และคุณจะใหการนับถือในคุณความดีของบุคคลนั้น และคุณ
จะรับรูในเสนแบงเขตในความสัมพันธของคุณ

 ในฐานะคริสเตียน เราจะไมรักสิ่งท่ีคนในโลกรัก (1 ยอหน 2:15) 
ใหคิดดูวามีสิ่งใดท่ีคนในโลกกลัวแตเราในฐานะคริสเตียนไมควรกลัว 
และมีสิง่ใดท่ีคนในโลกไมกลวั แตเราควรกลวั (ยกตัวอยาง มทัธวิ 10:28; 
เยเรมีย 10:2, 3)

ความสิ้นหวังของผูเนรคุณ (อิสยาห 8:16-22)วันพฤหัสบดี
 ขอพระคมัภรีขางบนกลาวถงึอะไร และเกีย่วของกบักษตัริยอาหัส
อยางไร

 กษัตริยอาหัสมีสวนเก่ียวของกันศาสนาของชนตางชาติอยางลึกซึ้ง 
(2 พงศกษัตริย 16:3, 4; 10-15; 2 พงศาวดาร 28:2-4, 23-25) ซึ่งเชื่อมตอ
ระหวางกัน (interconnected) กับเวทมนตรลึกลับ (occult) (เปรียบเทียบกับ
เฉลยธรรมบัญญัติ 32:17; “พวกเขาถวายบูชาแกพวกผี” 1 โครินธ 10:20) 
หมอผีสมัยใหมมีลักษณะคูขนานกับพิธีกรรมโบราณในตะวันออกใกล ตามท่ี
ปรากฏในวรรณกรรมโบราณที่อยูนอกพระคัมภีร ที่จริงแลว แมแตพิธีกรรม
หลายอยางในยุคปจจุบัน (many of today’s New Age) มีแนวปฏิบัติที่
ปรากฏออกมาละมายกับแนวปฏิบัติลกึลับโบราณตางๆ
 คําพรรณนาของของทานอิสยาหซึ่งบอกถึงความหมดหวัง จากผูคนที่
ไววางใจในวิญญาณตางๆ มากกวาองคพระผูเปนเจา (อิสยาห 8:21, 22) ซึ่ง
ลงตัวกับกษัตริยอาหัส (เปรียบเทียบกับ 2 พงศาวดาร 28:22, 23) ทาน
อิสยาหอางถึงผูคนกําลังโกรธแคน (enraged) และสาปแชงกษัตริยของ

Gloom of the Ungrateful Living Dead
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พวกเขา (อิสยาห 8:21) สิ่งนี้ควรไดเตือนกษัตริยอาหัสเพราะวาพระองคนํา
ประชาชนเขาสูการถือเวทมนตรลึกลับ (occult) พวกเขาควรสาปแชงพระองค 
ความจริงปรากฏวาเมื่อกษัตริยอาหัสสิ้นพระชนม มีการยกเวนใหกับผูคนผูไม
ตองการเขารวมในพิธีฝงศพของทาน เน่ืองจากพวกเขาหมดความเชื่อถือใน
พระองค ดังมีขอพระคัมภีรกลาววา “แลวอาหัสทรงลวงหลับไปอยูกับบรรพ-
บุรุษของพระองค เขาทั้งหลายก็ฝงพระศพไวในกรุง คือในกรุงเยรูซาเล็ม 
แตพวกเขาไมไดนําพระศพไปไวในอุโมงคของพระราชาแหงอิสราเอล” 
(2 พงศาวดาร 28:27)

 ขอพระคัมภีรเหลาน้ีพูดอะไรเกี่ยวกับการเชื่อถือเวทมนตรลึกลับ 
(occult) เลวีนิติ 20:27; เฉลยธรรมบัญญัติ 18:9-14
 แยกออกจากการเช่ือถือเวทมนตรลึกลับ คือเร่ืองการแสดงความจงรัก
ภักดีตอพระเจา ใน 1 พงศาวดาร 10:13, 14 มีการนําเอาหลักการนี้มาสูกรณี
ของกษัตริยซาอูล ดังมีขอพระคัมภีรกลาววา “ซาอูลจึงสิ้นพระชนมดวยความ
ไมซื่อสัตยของพระองค พระองคไมซื่อสัตยตอพระยาหเวห ในเร่ืองท่ีพระองค
ไมไดปฏิบัติตามพระบัญชาของพระยาหเวห และยังทรงไปแสวงหาคําทํานาย
จากคนทรง และไมไดทรงแสวงหาพระยาหเวห พระยาหเวหจึงทรงประหาร
พระองคเสีย และทรงยกราชอาณาจักรใหแกดาวิดบุตรเจสซี” (1 พงศาวดาร 
10:13, 14) 

 จงดูชีวิตและอิทธิพลของส่ิงตางๆ รอบตัว วามีเวทมนตรลึกลับ 
และความเช่ือเรื่องวิญญาณอยางไร คุณจะทําลายอิทธิพลของส่ิงเหลานี้
เพื่อตัวเองและครอบครัวไดอยางไร

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อาน คนตายสามารถพูดกบัเราไดไหม, สงครามแหงประวตัศิาสตร หนา 
551-562

 “ในสมัยของชาวฮีบรู มีคนในระดับสังคมกลุมหนึ่งอางตน เหมือนกับ
ผูเชื่อในลัทธิทรงวิญญาณ (spiritualists) ในปจจุบัน วาพวกตนสามารถ
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สื่อสารกับคนที่ตายไปแลวได แต “วิญญาณที่คุนเคย” เหมือนผูมาเยี่ยมจาก
โลกอื่นๆ จะถูกเรียกมา ซึ่งพระคัมภีรประกาศวา “เปนวิญญาณของพญา
มาร” (เปรียบเทียบ กันดารวิถี 25:1-3; สดุดี 106:28; 1 โครินธ 10:20; วิวรณ 
16:14) งานของการติดตอกับวิญญาณที่คุนเคยถูกประกาศวา เปนที่นา
รังเกียจ (abomination) ของพระผูเปนเจา และมีขอหามกลาวไวอยางเขมงวด 
(solemnly forbidden) และมีบทลงโทษถึงตาย (เลวีนิติ 19:31; เลวีนิติ 
20:27) ชื่อในปจจุบันของ “การใชเวทมนตรคาถา” (witchcraft) ถือวาเปน
ชื่อที่ถูกดูหม่ิน การอางวามนุษยสามารถติดตอสื่อสารกับวิญญาณของคนที่
ตายไปแลวได บางคนก็ถือวาเปนเร่ืองนิทานเปรียบเทียบ (fable) ของยุคมืด 
แตลัทธิทรงวิญญาณ มีผูเชื่อทําพิธีเขาเปนสมาชิกนับหมื่นนับแสนในปจจุบัน 
หรืออาจมีจํานวนเปนหลายลานคน ซึ่งพวกเขากําลังนําเขาสูวงจรวิทยาศาสตร 
(scienitifi c circles) ซึ่งพวกเขาพยายามเขาหาผูคนในโบสถ และพวกเขาได
พบวาไดรับความเห็นชอบจากนักกฎหมาย (legislative) หรือแมแตในทอง
พระโรงของกษัตริยหลายองค การหลอกลวงใหญหลวง “แมมมอธ” (mam-
moth) นี้ไดรับการฟนฟูขึ้น ดวยการปลอมแปลงการใชเวทมนตรคาถาแบบ
ใหม ซึง่ในอดีตถูกปรักปรํา และมีขอหามกําหนดไว” (เอลเลน จ.ี ไวท, สงคราม
แหงประวัติศาสตร, หนา 556)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. จงอภิปรายเรื่องวิญญาณ (spiritualism) ที่ปรากฏในภาพยนตร 
 หนังสือ โทรทัศน และวัฒนธรรมประเพณี สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอ
 คนอยางไร ถาไมปลุกคนใหตื่น จะเกิดผลอะไรตามมา และการ
 เขาใจแกนแทของความตายชวยปองกันเร่ืองน้ีไดอยางไร

2. จากอิสยาห 8:20 จงเรียบเรียงประโยคใหมดวยถอยคําของคุณ
 เองวา พระเจาประสงคจะสอนอะไรแกเราตรงน้ี

3. จงพิจารณาความรักและความเกรงกลัวพระเจาวา ความรักเกิด
 จากความเกรงกลัว หรือความเกรงกลัวเกิดจากความรัก

สรุป:
 ผานการกระทําของทานอิสยาหและครอบครัว พอๆ กับถอยคําของ
ทาน พระเจาทรงเสริมพลังขาวสารแหงการเตือนและความหวัง: เสนทาง
ที่ปลอดภัยคือ การวางใจวาพระเจาทรงทราบในสิ่งที่พระองคกําลังทําอยู 
พระองคทรงมีความรัก และอํานาจในการนําทาง การปกปอง และจัดหา
สําหรับเหลาผูทูลขอจากพระองค สําหรับผูที่หันไปหาอํานาจอ่ืนใด จะมีแต
เพียงความหมดหวังเทานั้น
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“ดวยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่ง
ประทานมาใหเรา และการปกครองจะอยูบนบาของทาน 
และเขาจะขนานนามของทานวา ที่ปรึกษามหัศจรรย
พระเจาผูทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร และองคสันติ
ราช” (อิสยาห 9:6)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
อิสยาห 9:1-5; อิสยาห 9:6, 7; อิสยาห 9:8-10:34; 
อิสยาห บทที่ 11; อิสยาห 12:1-6

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ดร.โรเบิรท ออพเพนเฮเมอร ผูอํานวยการที่ผลิตระเบิด
ปรมาณลูกูแรก ไดรบัเชิญมาใหขอมลูตอกรรมาธกิารรฐัสภา

ของสหรัฐอเมริกา พวกเขาถาม ดร.โรเบิรทวา “มีวิธีใดที่สามารถปองกันอาวุธ
ที่รายแรงน้ีได” ทานซ่ึงเปนนักฟสิกสตอบวา “มีแนนอน” ทานมองไปยังผูฟง
ที่กําลังเงียบเพื่อรอคําตอบ แลวเขาพูดเบาๆ วา: “การมีสันติสุข” (พอล ลี ตัน,
สารานุกรมรวมเร่ืองประกอบ 7,700 เร่ือง: ” ตีพิมพที่ แอสชัวรรันท ป 1979, 
หนา 989)
 สันติสุขเปนความฝนที่เขาใจยาก (elusive dream) สําหรับมนุษยชาติ 
เปนเร่ืองท่ีใครๆ มองเห็นคุณคา เริ่มตั้งแตมีการบันทึกประวัติศาสตรของโลก 
ซึ่งตลอดมาโลกทั้งใบมีสันติเพียง 8 เปอรเซ็นตของเวลาทั้งหมด แตในชวง

บทที่ 5
เจาชายแหงสันติสุข

วันที่ 23 - 29 มกราคม 2021
Noble Prince of Peace
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ความโศกเศราของชาวกาลิลีสิ้นสุดลง
(อิสยาห 9:1-5)วันอาทิตย

 ทําไมอิสยาห 9:1 จึงข้ึนตนดวยคําวา แต คํานี้บงบอกถึงความ
แตกตางของสิ่งที่เกิดกอนหนานั้นอยางไร

 พระธรรมอิสยาห 8:21, 22 พรรณนาถึงสถานการณสิ้นหวังของเหลา
ผูหันไปเช่ือถือในเวทมนตรคาถาลึกลับ (occult) แทนท่ีจะเขาหาพระเจาเท่ียง
แท: “และเม่ือมองดูบนแผนดินโลก ดูสิมีแตความทุกขใจและความมืดมน 
ความเศราของความระทมใจ และเขาจะถูกผลักไสเขาไปในความมืดทึบ” 
(อิสยาห 8:22) เมื่อเปรียบเทียบดู จะมาถึงเวลาเมื่อ “ที่เมืองนั้นจะไมอยูใน
สภาพโศกเศรา ไมทุกขระทมอีก” (อิสยาห 9:1) ผูคนที่อาศัยในพื้นที่กาลิลี 
ถูกเลือกใหเปนผูไดรับพระพรพิเศษให “เห็นความสวางยิ่งใหญ” (อิสยาห 9:2) 
ประเทศชาติจะเพ่ิมพูนขึ้น และมีความช่ืนชมยินดี เพราะวา “ไมตะบองของ
ผูบีบบังคับเขาก็ดี พระองคทรงหักเสียเหมือนอยางในวันของคนมีเดียน” 
(อิสยาห 9:4) 
 เขตพื้นที่ของทะเลสาบกาลิลี ถูกพรรณาตรงน้ีเพราะเปนเขตพื้นที่แรก 
ท่ีชนอิสราเอลทําสงครามมีชนะและไดเขาครอบครอง ในการตอบสนองตอ
คํารองขอของกษัตริยอาหัส กษัตริยทิกลัท-ปเลเสอรที่ 3 ไดเขายึดครองพรอม 

ปเหลาน้ัน อยางนอยมี “สนธิสัญญา” (treaties) ถูกละเมิดไป 8,000 ครั้ง 
(พอล ลี ตัน, หนา 987) 
 ในป ค.ศ. 1895 อัลเฟรด โนเบล ไดประดิษฐดินระเบิด (dynamite) 
ขึ้น และเขาไดร่ํารวยขึ้นอยางมหาศาล จากการขายลิขสิทธิ์สิ่งประดิษฐของเขา 
เขาจึงไดตั้งกองทุน “โนเบล” ขึ้นมาเพ่ือมอบใหเปนรางวัลพรอมเกียรติบัตร
แกผูสรางสันติขึ้นมาอยางโดดเดน (พอล ลี ตัน, หนา 988) ในไมกี่ปที่ผานมา 
อยางไรก็ดี แมแตผูเคยไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในอดีตยังเคยเขาไป
มีสวนในความขัดแยงอยางรุนแรง
 สัปดาหนี้ เราจะอานเกี่ยวกับบุคคลผูหนึ่ง ผูสามารถนําสันติสุขแท 
และชั่วนิรันดรมาใหแกเราได

End of Gloom for Galilee
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กับดินแดนฟากตรงกันขามของแมน้ําจอรแดนซึ่งเคยอยูภายใตการปกครอง
ของอิสราเอลฝายเหนือ และนําชนอิสราเอลท่ีอาศัยอยูในพ้ืนที่ดังกลาวไปเปน
เชลย และผนวกพ้ืนที่ดังกลาวเขาไปเปนอีกจังหวัดหน่ึงของอัสซีเรีย (2 พงศ-
กษัตริย 15:29) ดังนั้นขาวสารของทานอิสยาหคือ พื้นที่แถบนี้ที่ถูกยึดครองไป
จะเปนเขตพื้นที่แรกที่ไดเห็นการปลดปลอย

 พระเจาทรงใชใครมาปลดปลอยประชากรของพระองค (อิสยาห 
9:6, 7)

 คาํพยากรณใน อสิยาห 9:1-5 จะสําเร็จเมือ่ไรและอยางไร (มทัธวิ 
4:12-25)

 ไมใชเปนการบังเอิญ ในชวงตนของพันธกิจของพระเยซูในเขตพ้ืนที่
กาลิลี สถานที่ทรงประทานความหวังโดยการประกาศขาวดีแหงอาณาจักรของ
พระเจา และทรงทําการรักษาโรคตางๆ ใหกับประชาชน อันรวมไปถึงการปลด
ปลอยผูคนที่ตกเปนทาสของผีที่เขาสิง (มัทธิว 4:24)
 ตรงนีค้อืจดุทีเ่รามองเหน็ตัวอยางสมบรูณแบบวา  พระคมัภรีใชเหตกุารณ
ที่เกิดขึ้นในสมัยพระคัมภีรเดิม และใชมันทําใหมองเห็นภาพ (prefi gure) ของ
สิ่งตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในสมัยพระคัมภีรใหม องคพระผูเปนเจาทรงผสมผสาน
ภาพจากยุคหน่ึงกับอีกยุคอื่นๆ อยางเชนใน มัทธิว บทที่ 24 เมื่อพระเยซูทรง
ผสมผสานความพินาศของกรุงเยรูซาเล็มใน ค.ศ. 70 กับความพินาศ ณ ตอน
สิ้นสุดเวลาของโลก

 ถามีใครถามคุณวา พระเยซูทรงไถคุณจากอะไร คุณจะตอบเขา
อยางไร เพื่อเปนพยานถึงอํานาจของพระคริสตในชีวิตของคุณ

เด็กคนหน่ึงเพื่อเรา (อิสยาห 9:6, 7)วันจันทร
 ตรงน้ีเปนการเกิดพิเศษครั้งที่สามในพระธรรมอิสยาห ตามมาดวยการ
เอยถึงการมาบังเกิดของ “อิมมานูเอล” และ มาเฮร-ชาลาล-หัชบัส

A Child for Us
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 มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับเด็กในพระคัมภีรตอนน้ี (อิสยาห 9:6, 7)

 ใหสังเกตวาการปลดปลอยน้ีมีหลายช่ือที่พรรณนาถึงพระองคในหลาย
ลักษณะ ในพื้นที่ตะวันออกใกล กษัตริยและเทพเจาแตละองคตางมีหลายช่ือ 
เพื่อแสดงถึงความย่ิงใหญ
 พระองคคอื “องคอศัจรรย” เหมอืนกบัทตูสวรรคขององคพระผูเปนเจา 
ซึ่งพรรณนาชื่อของพระองคกับชายที่ชื่อ “มาโนอาห” บิดาของแซมสัน 
(ผูวินิจฉัย 13:18, เปนชื่อที่มาจากรากศัพทเดียวกันในภาษาฮีบรู) และตอมา
ไดลอยขึ้นสูสวรรคในเปลวเพลิงจากแทนเผาถวายเครื่องบูชาของมาโนอาห 
(ผูวินิจฉัย 13:20) ดวยเหตุนี้เปนการบอกใหทราบลวงหนา (prefi guring) ใน
การถวายบูชาของพระองคเองซึ่งตามมาอีกหนึ่งพันปภายหลัง
 พระองคถูกอางถึง “พระเจายิ่งใหญ” และทรงเปนพระผูสรางนิรันดร 
“พระบิดาผูทรงชีพนิรันดร” ดู ลูกา 3:38” ซึ่งกลาววา “ไคนานเปนบุตรของ
เอโนส เอโนสเปนบุตรของเสท เสทเปนบุตรของอาดัม และอาดัมเปนบุตรของ
พระเจา”
 พระองคทรงเปนกษัตริย “ราชวงศของดาวิด อาณาจักรของพระองค 
เปนอาณาจักรแหงสันติ ซึ่งจะยั่งยืนอยูชั่วนิรันดร”

 จงบอกวาลักษณะของเด็กคนน้ี ควรจะเปนใครเทาน้ัน ดู ลูกา 
2:8-14

 มีบางคนพยายามจะช้ีเอกลักษณวาเปนกษัตริย “เฮเซคียาห” แตคํา
พรรณนาตรงนี้มีรายละเอียด และการอัศจรรยเกินกวามนุษยสามัญจะเปนได 
มีเพียงบุคคลเดียวที่ลงตัวสมบูรณ: คือพระเยซูคริสต พระบุตรของพระเจา 
และทรงเปนพระผูสราง (ยอหน 1:1-3, 14; โคโลสี 1:15-17; โคโลสี 2:9; ฮีบรู 
1:2) ใครซ่ึงมาบังเกิดเปนมนุษยเพื่อจะทรงชวยเรา และประทานสันติสุขใหกับ
เรา พระองคทรงไดรับ “สิทธิอํานาจทั้งหมดในสวรรคก็ดีในแผนดินโลกก็ดี..
และพระองคจะสถิตอยูกับเราท้ังหลายเสมอไปจนกวาจะส้ินยุค” (มัทธิว 28:
18-20) ขณะที่พระองคทรงสงวน (retaining) ความเปนพระเจาของพระองค
ไว พระองคไดกลายเปนมนุษยตลอดเวลา พระองคจึงสามารถแสดงความเห็น
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ไมตะบองแหงความกริ้วของพระเจา 
(อิสยาห 9:8-10:34)วันอังคาร

 ขอความตอนน้ีอธิบาย อิสยาห 9:1-5 ซึ่งทํานายถึงการปลดปลอย
สําหรับผูมีความหมดหวัง ผูมีความทุกขทรมาน เหตุที่พวกเขาไดวางใจใน
เวทมนตรคาถา (occult) และที่พวกเขาตกเปนเหย่ือจากความพายแพทาง
ทหาร และถูกกดขี่ขมเหงโดยทหารชาวตางชาติ: แตพระเจาทรงสัญญาวา
“ไมตะบองของผูบีบบังคับเขาก็ดี พระองคทรงหักเสียเหมือนอยางในวันของ
มีเดียน” (อิสยาห 9:4)

 ดูความทุกขของคนท่ีบรรยายไวในขอพระคัมภีรขางบน เทียบ
กับคําสาปแชง ในเลวีนิติ 26:14-39 เพราะเหตุใดพระเจาจึงทรงลงโทษ
ประชากรของพระองคแบบคอยเปนคอยไป แทนท่ีจะทําทีเดียวใหจบ 
สิ่งนี้บงบอกถึงพระลักษณะอุปนิสัยและเปาหมายของพระองคอยางไร

The Rod of God’s Anger

อกเห็นใจในความออนแอท้ังหลายของเรา (ฮีบรู 4:15) “พระเจาทรงประทาน
ทารกใหบังเกิดกับมนุษยเรา...ตลอดไป”
 “เม่ือพระคริสตเสด็จมายังโลก ซาตานไดเขามาอยูกอนแลว ดังนั้น
ซาตานไดสรางความขัดแยงไวลวงหนาบนเสนทางของพระองค จาก “ราง
หญาจนถึงคาลวารี” ซาตานไดกลาวหาพระเจาวาทรงกําหนดใหทูตสวรรคทั้ง
ปวงปฏิเสธตัวเอง  ซาตานดูเหมือนไมทราบอะไรสักอยางวาหมายถึงตวัซาตาน
เองอยางไร และซาตานเองไมเสียสละสิ่งใดเพ่ือคนอื่นๆ นี่เปนการกลาวหา
พระเจาบนสวรรค ซึ่งตอมาซาตานถูกขับไลจากสวรรค และซาตานยังคงกลาว
หาองคพระผูเปนเจาในขอกลาวหาเดียวกัน ที่ซาตานไมยอมมอบถวายตัวเอง 
พระคริสตทรงเสด็จมายังโลกนี้เพื่อแกขอกลาวหาอนัเปนเท็จนี้ และเพ่ือสําแดง
พระบิดาใหปรากฏ” (เอลเลน จี. ไวท, Slected Messages, เลม 1, หนา 406, 
407)

 ขออางอิงนี้บอกอะไรแกเรา เกี่ยวกับพระลักษณะนิสัยของ
พระเจา
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 ถาพระเจาทรงประสงคจะทําลายประชากรของพระองค พระองคคง
ไดปลอยพวกเขาใหตกอยูภายใตชาวอัสซีเรียไปเลย แตพระองคทรงอดกล้ัน
อดทน “พระองคไมทรงประสงคใหใครพินาศเลย แตประสงคใหทุกคนกลับใจ
ใหม” (2 เปโตร 3:9) ขณะที่อยูในชวงเวลาแหง “การพิพากษา” พระเจาทรง
ปลอยใหประชากรยูดาหและอิสราเอลไดรับผลลัพธในประสบการณแหงความ
โงเขลา (folly) เพื่อที่พวกเขาจะเขาใจวาพวกเขากําลังทําอะไร และไดรับ
โอกาสใหเลอืกทาํสิง่ทีด่กีวา แตเมือ่พวกเขายงัยนืหยดัในทางแหงความชัว่ และ
มีใจแข็งกระดางตอพระเจาและตอคําเชิญชวนผานผูสื่อขาวของพระองค 
พระองคทรงถอนการพิทักษออกไป กระนั้นพวกเขายังคิดกบฏตอไป วงจร
นี้เกิดทวนซํ้าขณะที่พวกเขาด่ิงลงต่ําดานจิตวิญญาณจนกระท่ังไมมีสิ่งใดที่
พระเจาสามารถจะทําไดมากกวานั้น

 อานอิสยาห 9:8-10:2 ประชาชนทําอะไรผิด พวกเขาทําผิดตอ
ใคร และใครบางที่ทําผิด

 เราไดเหน็อะไรตรงนี ้ เหมอืนทีไ่ดเห็นตลอดในพระคมัภรี  นีเ่ปนเสรภีาพ
จริงๆ หรือพระเจาทรงสรางมนุษยใหมีอิสระในการตัดสินใจ (หาไมมนุษยไม
อาจจะรักพระองคไดดวยความจริงใจ) เสรีภาพท่ีวารวมความมีอิสระท่ีจะเลือก
ในสิ่งผิดได ตลอดเวลาที่ผานมา ครั้งแลวครั้งเลาที่พระเจาทรงเชื้อเชิญ (woo) 
ดวยการเปดเผยความรักและอุปนิสัยของพระองค พระเจาทรงอนุญาตใหเรา
เผชิญกับผลลัพธในความผิดของเรา ซึ่งก็คือความเจ็บปวด ความยากลําบาก 
ความกลัว ความสับสน และอื่นๆ ทั้งหมดน้ีเพื่อที่เราจะตระหนักวาการที่หัน
ออกหางจากการทรงนําของพระเจาเปนอยางไร กระนั้นบอยคร้ังเพียงใด สิ่ง
เหลานั้นไมทําใหผูคนหยุดทําบาป และกลับมาหาองคพระผูเปนเจา การมี
เสรีภาพเปนสิ่งมหัศจรรย เราไมอาจเปนมนุษยไดถาปราศจากมัน แตนา
สงสารเหลาคนไมนอยใชเสรีภาพนี้อยางผิดๆ

 พระเจาทรงใชความทุกขยากลําบากในชีวิตของคุณเอง ทําให
คุณหันออกหางจากทางเดินท่ีผิดอยางไร (หรือไมคุณอาจจะยังไมเขาใจ
ขาวสาร)
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รากและก่ิงในตนเดียว (อิสยาห บทที่ 11)พุธ
 ใครคือ “หนอ” ที่งอกออกมาจากตอของเจสซี ในพระธรรม
อิสยาห 11:1 (ดูเพิ่มใน เศคาริยาห 3:8; เศคาริยาห 6:12)

 ใน อิสยาห 11:1 ลองจินตนาการของตนไมที่ไดลมลง ใน 10:33, 34  
“ตอของเจสซี” คือราชวงศของดาวิด (บุตรชายของเจสซี) จะสูญเสียอํานาจ 
(ดาเนียล 4:10-17, 20-26) แตจะมี “หนอ และกิ่ง” จากตอที่ลําตนถูก “ตัด” 
ออกไปแลว นั้นคือผูปกครองจากเชื้อสายของดาวิด

 ทาํไมผูปกครองใหมจากวงศวานของดาวดิยงัถกูเรยีกวารากของ
เจสซ ี(อสิยาห 11:10) สิง่นีส้มเหตสุมผลหรอืไม เพยีงใด (ววิรณ 22:16)

 คําพรรณนาดังกลาวเหมาะสมกับพระเยซูคริสตเทานั้น ผูซึ่งเปน 
“ราก และเกิดในเชื้อสายของกษัตริยดาวิด” (วิวรณ 22:16) พระคริสตมาจาก
เชื้อสายของดาวิด (ลูกา 3:23-31) ซึ่งถายอนกลับไปก็เปนเชื้อสายของอาดัม 
ผูซึ่งเปน “บุตรของพระเจา” (ลูกา 3:38) ดวยเหตุผลที่พระคริสตทรงสรางเขา 
(ดู ยอหน 1:1-3, 14) ดังนั้น พระคริสตเปนบรรพบุรุษของดาวิด พอๆ กับการ
ที่พระคริสตเกิดจากเชื้อสายของกษัตริยดาวิด

 ผูปกครองคนใหมจากเชื้อสายของดาวิดจะทําใหเกิดผลที่ตรง
ขามกับความบาปและความชั่วที่หลงออกจากทางของพระเจา อยางไร 
อิสยาห บทที่ 11

 พระองคคิดและกระทําสอดคลองกับองคพระผูเปนเจา ทรงพิพากษา
อยางยุติธรรม ตัดสินและลงโทษคนช่ัวและนําสันติสุขกลับมา เม่ือพระองครับ
งานมาทํา นั่นคือองคพระผูเปนเจาจะนาํกลับมา จะไถถอนสูสภาพเดิม และจะ
ผนึกชนอิสราเอล และยูดาหสวนท่ียังเหลืออยู (เปรียบเทียบ อิสยาห 10:
20-22) จะมีการรวมตัวกันของกษัตริยอยางเขมแข็งเหมือนในสมัยของกษัตริย
ดาวิด ผูซึ่งเอาชนะชนฟลิสเตีย และชนกลุมอื่นๆ แตผูปกครองคนใหมจะยิ่ง
ใหญกวากษัตริยดาวิดในจุดที่พระองคจะนํากลับคืนมาซึ่งสันติสุข ซึ่งเปน

Root and Branch in One
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ปจจัยสําคัญของการสรางโลก จะไมมีสัตวที่กินเนื้อสัตวอื่นเปนอาหารอีกตอไป 
และพวกมันจะใชชีวิตรวมกันอยางเปนสุข และพวกมันจะอยูรวมกันอยางสงบ
กับเหลาสัตวที่เคยเปนเหยื่อของพวกมัน (อิสยาห 11:6-9)

 อิสยาห บทที่ 11 กลาวถึงการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต 
หรือการเสด็จมาครั้งที่สอง หรือเปนการเสด็จมาทั้งสองคร้ังรวมกัน

 อิสยาห บทท่ี 11 พูดถึงการเสด็จมาทั้งสองครั้งในลักษณะรวมเปน
ภาพเดียวกัน การเสด็จมาท้ังสองคร้ังถูกผูกเขาดวยกัน เพราะเปนสองสวน
ของเรื่องเดียว เหมือนสองดานของปกเครื่องบิน เพื่อใหแผนการแหงความรอด
เสร็จสมบูรณ จะตองมีการเสด็จมาสองครั้ง ครั้งแรกไดเกิดขึ้นแลว และครั้ง
ที่สอง เรากําลังรออยู จะเปนการทําใหความหวังของคริสเตียนเสร็จสมบูรณ

 มีสิ่งใดท่ีพระคริสตไดทําสําเร็จแลวในการเสด็จมาครั้งแรก ที่ทํา
ใหเรามีความม่ันใจเก่ียวกับการเสด็จมาคร้ังที่สอง อะไรคือพระประสงค
ในการมาครั้งแรก ที่ไมไดสงผลถึงการมาคร้ังที่สอง

พระองคทรงปลอบโยนขาพระองค 
(อิสยาห 12:1-6)วันพฤหัสบดี

 พระธรรมอิสยาห บทที่ 12 เปนเพลงสดุดีสั้นๆ เพ่ือสรรเสริญพระเจา 
สําหรับพระเมตตา และการปลอบโยนอันทรงพลัง บทสดุดีถูกใสไวในปาก
สมาชิกของชนกลุมนอยที่ยังเหลืออยู (the remnant) เปรียบเทียบกับพระ-
สัญญาที่จะปลดปลอยชนฮีบรูที่เดินทางออกจากประเทศอียิปต (ดู อิสยาห 
11:16) ซึ่งคลายกับบทเพลงของทานโมเสส และของชนอิสราเอล เมื่อพวกเขา
ไดรับการชวยใหรอดจากกองทัพของฟาโรหที่ทะเลแดง (ดู อพยพ บทที่ 15)

 อิสยาห บทที่ 12 และ วิวรณ 15:2-4 เพลงของโมเสสและพระ-
เมษโปดกกลาวสรรเสริญพระเจาเกี่ยวกับอะไร

 พระธรรมอิสยาห 12:2 เขาใกลที่จะบอกถึงการเสด็จมาของผูปลด
ปลอยวาคือพระเยซู ซึ่งกลาววา “พระเจาทรงเปนความรอดของขาพระองค” 

You Comforted Me
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และ “พระองคไดกลายเปนความรอดของขาพระองค” พระนามของพระเยซู
หมายถึง “องคพระผูเปนเจาแหงความรอด” (เปรียบเทียบกับ มัทธิว 1:21) 

 อะไรเปนความหมายสําคัญของแนวคิด ที่บรรจุในพระนามของ
พระเยซูที่บอกวา องคพระผูเปนเจาทรงเปนความรอด

 ไมเพียงพระผูชวยใหรอดทรงเปนผูประทานความรอด (อิสยาห 12:2) 
พระองคเองเปนความรอด การสถิตอยูของ “องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอลทาม
กลางเรา” (อิสยาห 12:6) เปนทุกสิ่งทุกอยางตอเรา พระเจาทรงสถิตอยูกับ
เรา พระเยซูไมเพียงทรงทําการอัศจรรย พระองคทรง “กลายเปนเนื้อหนัง 
และทรงอาศัยอยูทามกลางพวกเรา” (ยอหน 1:14) กลาวเนนเรื่องการจัดหาให 
พระองคไมเพียงแบกรับความบาปของเราบนไมกางเขน พระองคทรงกลาย
เปนคนบาปเพ่ือเรา (2 โครินธ 5:21) พระองคไมเพียงสรางสันติ แตพระองค
เปนสันติของเรา (เอเฟซัส 2:14)
 ไมสงสัยเลย วันนั้น “รากของเจสซี จะตั้งขึ้นเปนสัญญาณแกชนชาติ
ทัง้หลาย” (อสิยาห 11:10) พระเยซูทรงตรัสวา “เมือ่เราถูกยกข้ึนจากแผนดนิโลก
แลว เราจะชักนําทุกคนใหมาหาพระองค” (ยอหน 12:32, 33) คนท่ีเหลืออยู
จะกลับมายัง “พระเจาผูทรงฤทธิ์” (อิสยาห 10:21) “ดวยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมา
เพื่อเรา ซึ่งเรียกชื่อของพระองควา “องคสันติราช” (อิสยาห 9:6)

 โรม 3:24 กลาวถึงการไถใหรอดของพระเยซู ความรอดเปน
พระคุณที่มาทางพระเยซูเทานั้น ไมไดมาจากการทําดีของเรา และเรา
ไมมีคาสมควรจะไดรับความรอด แตเพราะพระเจาทรงรักเรา พระองค
จึงทรงประทานใหเรา เราจะแบงปนขาวสารความรอดนี้ใหคนอื่นได
อยางไร

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “ดวงใจของบิดาผูเปนมนุษย มีความปรารถนาดีตอบุตรชายของตน 
เขาจองมองใบหนาลูกตัวยังเล็กของเขาและเขารูสึกสั่นสะทานกับความคิดที่ 
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“ชีวิตของมนุษยมีการเสี่ยงภัย (peril) อันตราย” เขาปรารถนาที่จะปกปอง
บุตรชายที่รักจากอํานาจของซาตาน ที่จะอยูใกลเขาในยามที่เขาตองพบกับ
การทดลอง และความขัดแยง เพื่อใหเขาสามารถพบความขมขื่น ความขัดแยง 
และสิ่งนากลัว และความเส่ียงไดมากขึ้น พระเจาทรงประทานพระบุตรองค
เดียวของพระองค เพื่อทําใหเสนทางชีวิตมีความม่ันคงสําหรับเด็กๆ ของเรา 
นี่คือความรักอันอัศจรรย โอ สวรรค และพบกับความประหลาดใจมาก (aston-
ished) โอ แผนดิน” (เอลเลน จี. ไวท, ความปรารถนาของปวงชน, หนา 49)        
 “พระคริสตทรงเห็นชอบจะพบกับเง่ือนไขท่ีจาํเปนสาํหรับความรอดของ
มนุษย ซึ่งไมมีทูตสวรรค ไมมีมนุษยคนใด มีคุณสมบัติเพียงพอสําหรับงาน
ใหญจะตองทํา บุตรมนุษยเพียงคนเดียวจะตองถูกยกข้ึน สําหรับธรรมชาติ
อันไรขีดจํากัดที่สามารถจะทําตามขั้นตอนการไถใหรอด พระคริสตทรงยิน
ยอมท่ีจะนําตัวพระองคเองเขากับเหลาผูไมสัตยซื่อ และเต็มไปดวยความบาป 
เพ่ือจะเขามีสวน (partage) ในธรรมชาติของมนุษย และประทานพระโลหิต
ของพระองคเอง โดยการทําใหดวงวิญญาณของพระองคเปนเคร่ืองถวายบูชา
ไถบาป ในการประชุมสภาแหงสวรรค ขณะความรูสึกผิดบาปของมนุษยถูก
ตวงวัด ความพิโรธอันเนื่องมาจากความบาปถูกประเมินราคาไว และกระน้ัน
พระคริสตทรงประกาศการตัดสินพระทัยของพระองควา พระองคจะทรงแบก
รับความรับผิดชอบดวยตัวพระองคเอง เพื่อพบกับเง่ือนไขแหงความหวังเพ่ือ
ที่จะหยิบยื่นใหกับเผาพันธุมนุษยผูไดลมลงในความบาป” (เอลเลน จี. ไวท, 
The Signs of the Times, 5 มีนาคม 1896)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
  ตามท่ีเห็นในอิสยาห บทที่ 11 องคพระผูเปนเจาทรงนําเสนอ
การเสด็จมาสองครั้งของพระองคในภาพเดียว สิ่งน้ีชวยใหเราเห็นวา 
ทาํไมยวิบางคนจงึไมยอมรบัการเสดจ็มาครัง้แรกของพระครสิต  เพราะ
วาพวกเขาคาดหวังใหพระองคทําส่ิงที่จะเกิดขึ้นในการเสด็จมาครั้งที่
สองเทานั้น เรื่องนี้บอกเราวา สําคัญเพียงใดท่ีเราตองเขาใจการเสด็จ
มาของพระคริสตใหถูกตอง ถาเขาใจไมถูกตองก็จะถูกซาตานหลอก
ลวงไดงาย เชนการเสด็จมาคร้ังที่สองซ่ึงจะเกิดขึ้นในวาระสุดทายน้ี 
อยางไร (ดูเอลเลน จี. ไวท, สงครามแหงประวัติศาสตร, บทที่ 39)

สรุป:
 ในเวลาของผูเผยพระวจนะอิสยาห ชื่อของใครหมายถึง “ความรอด
ของพระผูเปนเจา” พระเจาทรงสัญญากับคนที่เหลืออยูเกี่ยวกับความรอดพน
จากการกดข่ีขมเหงท่ีกําลังมายังพวกเขา อันเปนผลมาจากการหนีหางจาก
พระเจา คําพยากรณแหงความหวังนี้ไดสําเร็จในองคพระเยซูคริสต ผูมีนามวา 
“องคพระผูเปนเจาคือความรอด”
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และในวันนั้น เขาจะกลาวกันวา “ดูสิ นี่คือพระเจาของ
เรา เรารอคอยพระองคเพื่อพระองคจะชวยเราใหรอด 
นี่คือพระยาหเวห เรารอคอยพระองค ใหเรายินดีและ
เปรมปรีดิ์ในความรอดจากพระองค” (อิสยาห 25:9)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
อิสยาห บทท่ี 13; อิสยาห 13:2-22; อิสยาห บทที่ 14; อิสยาห บทที่ 24-27

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 หลังจากศาสนาจารยคนหนึ่งเทศนา เรื่อง “ความหย่ิง” หญิง
คนหนึ่งที่ฟง รอพบศานาจารยและบอกเขาวา เธอกลุมใจมาก 

และอยากจะสารภาพความผิด ศาสนาจารยถามวา ความผิดนั่นคืออะไร เธอ
ตอบวา “บาปจากความหย่ิง เพราะฉันนั่งตรงหนากระจกเงาทุกวัน วันละหนึ่ง
ชั่วโมง ครุนคิดอยูเร่ืองเดียวคือ ยกยองความสวยของตน” ศาสนาจารยอุทาน
วา “โอ นั่นไมใชบาปของความหยิ่ง แตเปนบาปของจินตนาการ” (พอล ลี ตัน, 
เครื่องหมายแหงเวลา, หนา 1100)
 คร้ังแรกเม่ือบาปไดเกิดขึ้นในใจของทูตสวรรคผูมีอํานาจ ความหยิ่งยัง
เห็นไดไมชัดเจน (ไมวาจะเปนทูตสวรรคหรือมนุษย) ไมมีที่ใดปญหาน้ีจะถูก
มองวาเลวรายไปกวาในบุคคลที่ซอนความหยิ่งไวในจิตวิญญาณ ซึ่งมีลักษณะ
กรัดกรอน

บทที่ 6
บทบาทของพระเจา

วันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ 2021
Playing God
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 สัปดาหนี้ ทามกลางส่ิงอื่นๆ เราจะมองไปท่ีจุดเร่ิมแรกของความหย่ิง 
และการยกยองตนเองขึ้น

ความหายนะของชาติ (อิสยาห บทที่ 13)วันอาทิตย
 อิสยาห 13:1 กลาววาอิสยาหเปนผูประพันธ (เทียบ อิสยาห 1:1; 2:1) ดู
เหมือนเปนการกลาวเร่ิมตนตอนใหมในหนังสือของทาน บทที่ 13-23 บรรจุ
คําพยากรณของการพิพากษาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชาติทั้งหลาย

 ทาํไมคําพยากรณเกีย่วกับการพิพากษาประชาชาติทัง้หลายจึงเร่ิม
จากบาบิโลน

 อิสยาห 10:5-34 ไดประกาศการพิพากษาตออัสซีเรีย ซึ่งถือวาเปน
อันตรายมากท่ีสุดในชวงสมัยของทาน ขณะท่ีอิสยาห 14:24-27 กลาวสรุป
ทวนช้ําแผนการขององคพระผูเปนเจาที่จะหยุดอัสซีเรีย อิสยาห บทที่ 13-23 
กลาวถึงการคุกคามอ่ืนๆ ของบาบิโลนซึ่งถือวาสําคัญที่สุด
 บาบิโลนเปนแหลงร่ํารวยทรัพยสิน และรุงเรืองดวยวัฒนธรรมโบราณ 
ไดรับมรดกดานศาสนา และความเปนปกแผนดานการเมืองมานาน ยิ่งภาย
หลังตอมาเปนอาณาจักรแหงพลังอํานาจ ที่ไดชัยชนะตอประเทศยูดาห และ
เนรเทศประชาชนไปอยูในอาณาจกัรบาบโิลน  แตจากมมุมองของมนษุยในสมยั
ของทานอสิยาห  ไมมรีายงานชัดเจนวาชาวบาบิโลนคุกคามประชากรของพระเจา 
ชวงเวลาสวนมากของการรับใชพระเจาของทานอิสยาห อาณาจักรอัสซีเรียมี
อํานาจเหนือ (dominated) บาบิโลน จากป 728 กอน ค.ศ. เมื่อทิกลัท-
ปเลเสอรที่ 3 ยึดบาบิโลนได และประกาศตนเปนกษัตริยเหนือบาบิโลน ภาย
ใตการนั่งบัลลังกของกษัตริย “ปูลู” (Pulu) (หรือ “ปูล” ดู 2 พงศกษัตริย 
15:19; 1 พงศาวดาร 5:26) กษัตริยอัสซีเรียหลายพระองคไดยึดครองบาบิโลน
ไดหลายรอบ (710 กอน ค.ศ.; 702 กอน ค.ศ.; 689 กอน ค.ศ. และ 648 
กอน ค.ศ.) อยางไรก็ดี ในที่สุดอาณาจักรบาบิโลนไดกลายเปนประเทศ
มหาอํานาจบนพ้ืนที่กวางใหญ และนั่นคืออํานาจจะมาทําลายอาณาจักรยูดาห 

Doom on the Nations
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 ในอิสยาห บทที่ 13 มีการใชภาษาท่ีหนักมาก ทําไมพระเจาแหง
ความรักจึงทําส่ิงนี้ หรืออนุญาตใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้น แนนอนผูบริสุทธิ์
บางคนตองไดรับความยากลําบากเชนกัน ทั้งที่พวกเขาไมควรจะไดรับ 
(อิสยาห 13:16) เราจะเขาใจการกระทําของพระเจาไดอยางไร มีอะไร
ในขอพระคัมภีรเหลานี้ และพระคัมภีรกลาวถึงพระพิโรธของพระเจาที่
มีตอความบาปและความชั่ว บอกใหเราทราบเกี่ยวกับธรรมชาติของ
ความบาปและความชั่วอยางไร นี่ไมใชความจริงที่พระเจาแหงความรัก
จะตอบสนองในทํานองนี้ เพื่อเปนหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงใหเราเห็น
วาความบาปเลวรายเพียงใด เราจะตองจําสิ่งที่พระเยซูทรงเตือนผาน
อิสยาห พระเยซูองคเดียวผูทรงใหอภัย และทรงรักษาโรค ทรงขอรอง 
และเตือนใหคนบาปกลับใจใหม คุณเขาใจความรักของพระเจาอยางไร 
เปนไปไดหรือไมที่พระพิโรธจะเกิดจากความรักของพระเจา ถาเปนได 
เปนในลักษณะใด จงมองไปที่ไมกางเขน ที่พระคริสตแบกรับความบาป
ของโลก ที่ตองเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสมากกวาที่คนอื่นเคยไดรับ 
สิ่งนี้ชวยตอบคําถามนี้อยางไร

ภายหลังมหานครบาบิโลน
(อิสยาห 13:2-22)วันจันทร

 ในป 626 กอน ค.ศ. ชาเดยีน เนโบโพลาสซาร (Chaldean Nabopolas-
sar) ไดกูความรุงเรอืงแหงบาบโิลนกลบัมา และสถาปนาพระองคขึน้เปนกษตัรยิ
แหงบาบิโลน เปนการเริ่มตนราชวงศใหมแหงบาบิโลน และไดรับความรวมมือ
กับชาวมีเดีย (Media) ทําสงครามเอาชนะอัสซีเรีย ราชบุตรของพระองคคือ
เนบูคัดเนสซารที่ 2 คือกษัตริยองคที่ไดชัยชนะเหนือประเทศยูดาห และได
จับชาวยูดาหไปเปนเชลย

 กรุงบาบิโลนที่ยิ่งใหญในตอนสุดทายไดสิ้นสุดลงอยางไร ดู
ดาเนียล บทที่ 5

 ในป 539 กอน ค.ศ. เมื่อไซรัส (Cyrus) แหงเปอรเซียเขายึดบาบิโลน

The Late Great City of Babylon 
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ได อาณาจักรเมโด-เปอรเซีย (Medo Persian Empire) (ดู ดาเนียล บทที่ 5) 
ไดขึ้นมาแทนท่ี และบาบิโลนไดสูญเสียเอกราชตลอดกาล ในป 482 กอน ค.ศ. 
เซอรเซสที่ 1 (Xerxes I) ไดปราบชาวบาบิโลนที่กอกบฏตอตานการปกครอง
ของชาวเปอรเซียอยางโหดราย พระองคไดยายรูปเคารพมารดุค (Marduk) 
ซึ่งเปนเทพเจาหลักออกไป และปรากฏวาการปราบกบฏไดสรางความเสียหาย
ใหกับปอมปราการบางจุดและพระวิหารตางๆ
 อเล็กซานเดอรมหาราช ไดบุกเขายึดกรุงบาบิโลนจากชาวเปอรเซียใน
ป 331 กอน ค.ศ. โดยปราศจากการสูรบ พระองคเคยฝนจะทําใหกรุงบาบิโลน
เปนเมืองหลวงภาคตะวันออกของพระองคไดสลายไป เพราะเหตุที่พระองค
ทรงมีชีวิตอยูสั้นมากหลังจากที่ยึดกรุงได กรุงบาบิโลนไดเสื่อมถอยลงในเวลา
ไมกี่ศตวรรษ พอถึงป ค.ศ. 198 เซ็พติมัส เซเวอัส ผูนําชาวโรมัน (Septimus 
Severus, the Roman) ไดพบวากรุงบาบิโลนไดกลายเปนเมืองรางโดยสิ้นเชิง 
นครท่ีเคยรุงเรืองไดถึงจุดจบผานการอพยพออกและปลอยใหทิ้งราง ปจจุบัน
มีชนพ้ืนเมืองชาวอิรัคอาศัยอยูในบางจุดที่เมืองโบราณเคยต้ังอยู แตพวกเขา
ไมไดทําการบูรณะตัวเมืองแตอยางใด        
 ชะตากรรมของบาบิโลนไดรับการพรรณนาไวในพระธรรมอิสยาห 
บทที่ 13 เปนการปลดปลอย (liberates) เชื้อสายของยาโคบ ผูเคยถูกกดข่ี
ขมเหงโดยบาบิโลน (อิสยาห 14:4-6) เหตุการณสําเร็จสมบูรณเร่ิมตั้งแตการ
ไดชัยเหนือบาบิโลนของ “ไซรัส” (Cyrus) ในป 539 กอน ค.ศ. แมวาพระองค
ไมทําลายตัวเมือง นี่เปนการเริ่มตนของจุดจบสําหรับบาบิโลน และมันไมเปน
แหลงที่อยูของผูคุกคามประชากรของพระเจาอีกตอไป
 พระธรรมอิสยาห บทที่ 13 พรรณนาลักษณะคลายบทละคร (drama-
tizes) ถึงการลมลงของบาบิโลนจากการตัดสินลงโทษของพระเจา เหลานักรบ
ผูยึดนครใหญไดเปนตัวแทนของพระเจา (อิสยาห 13:2-5) เวลาแหงการ
พิพากษาถูกเรียกวา “วันของพระผูเปนเจา” (อิสยาห 13:6, 9) และพระพิโรธ
ของพระเจาทรงพลังยิ่ง มีผลกระทบไปถึงดวงดาวทั้งหลาย ดวงอาทิตย ดวง
จันทร ฟาสวรรค และแผนดินโลก (อิสยาห 13:10, 13)  
 เปรียบเทียบ พระธรรมผูวินิจฉัย บทที่ 5 เปนเพลงของ “เดโบราห” 
และ “บาราค” พรรณนาวา องคพระผูเปนเจาทรงกําลังเสด็จออก ซึ่งทําให



บทที่ 6   บทบาทของพระเจา      65

การลมลงของภูเขา “กษัตริย” (อิสยาห บทที่ 14)วันอังคาร
 ในการตอบสนองตอการลมลงของบาบิโลน (อิสยาห บทที่ 13) ซึ่งได
ปลดปลอยประชากรของพระเจาใหเปนอิสระ (อิสยาห 14:1-3) ซึ่งอิสยาห 14:
4-23 กลาวคําอุปมาเชิงเยาะเยย (fi gurative taunt) (ดู มีคาห 2:4; ฮาบากุก 
2:6 ดวย) ตอตานกษัตริยแหงบาบิโลน เปนบทกวี แนนอนไมไดหมายความ
ตามตัวอักษร เหมือนกับการวาดภาพกษัตริยที่ตายไปแลวหลายองคทักทาย
เพื่อนใหมในอาณาจักรแหงความตาย (อิสยาห 14:9, 10) ที่หนอนแมลงวัน 
และตัวหนอนชนิดอื่นๆ ชอนไชตามเคร่ืองนอนของเขา (อิสยาห 14:11) นี่เปน
ภาพนาสังเวชที่องคพระผูเปนเจาพรรณนาอยางนาตกใจของกษัตริยที่หยิ่งยโส 
(haughty) ซึ่งเขาจะถูกนําไปสูที่ต่ํา เหมือนกับเหลากษัตริยอื่นๆ ที่โอหังกอน
พระองค นี่ไมใชการอธิบายถึงสถานะของคนตาย

 ในอิสยาห 14:12-14 กลาวถึงกษัตริยพระองคหน่ึงของบาบิโลน
อยางไร

 กษัตรยิแหงบาบโิลนหลายองคไมไดรบัการสญูเสยี (suff er) จากความ
ขาดแคลนการตีคาตนเอง (ดาเนียล บทที่ 4, 5) แตมีความทะเยอทะยาน

Fall of the Mountain “King” 

โลกเกิดแผนดินไหว และมีฝนตกจากฟา (ผูวินิจฉัย 5:4) ซึ่งผูวินิจฉัย 5:20, 21 
พรรณนาความสําคัญของธรรมชาติ อันรวมไปถึงดวงดาวตางๆ ขณะกําลังทํา
การตอตานผูกดขี่ชาวตางชาติ 

 ลองจินตนาการ หากใครคนหน่ึงกําลังอาศัยอยูในกรุงบาบิโลน 
ในชวงบาบิโลนกําลังรุงเรืองสุดขดี  อานถอยคําเหลานีข้องผูเผยพระวจนะ
อิสยาห บทท่ี 13 โดยเฉพาะอยางย่ิง อิสยาห 13:19-22 พวกเขาอาจ
รูสึกวาชางเปนการโงเขลา และดูเหมือนเปนไปไมได มีคําพยากรณ
อะไรอื่นอีกที่ยังไมสําเร็จสมจริง ที่ดูเหมือนเปนการโงเขลา และเปนไป
ไมไดสําหรับเราในปจจุบัน เหตุใดเราตองเปนคนโงเขลา อยางไรก็ดี 
ที่จะขับความรูสึกที่เปนไปไมไดออกไป
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และ “เปนหมือนบุคคลหน่ึงในท่ีสูงสุด” “ขาทําใหตัวขาเองเหมือนองคผูสูง
สุด” (อิสยาห 14:14) จะเปนมากกวาการทําตัวใหพองขึ้นกวาความเห็นแกตน 
(ego) ขณะท่ีเหลากษัตริยอางอยางแข็งขันวาพวกตนเองเช่ือมโยงกับเทพเจา
หลายองค พวกตนเปนผูรับใชของเทพเจาเหลานั้น อันเปนการสาธิตใหเห็นใน
ลกัษณะละครนาต่ืนใจ  ในวนัทีห่าของเทศกาลเฉลมิฉลองปใหมของชาวบาบโิลน
กษัตริยถูกกําหนดใหถอดเครื่องเกียรติยศตางๆ ออกกอนที่จะเดินเขาหารูป
เคารพของเทพ “มารดุค” ซึ่งหมายความวา การเปนกษัตริยจะตองไดรับการ
ยืนยันอีกคร้ังจากทวยเทพ และกระทําเชนเดียวกันแมกับเทพเจาที่มีฤทธิ์เดช
นอยลงมา ถาเปนในสายตาของคนปจจุบันคงเหมือนกับการคล่ังไคลในความ
เชื่อ คลายกับการพยายามฆาตัวตาย
 ตามท่ีเห็นใน พระธรรมอิสยาห บทท่ี 14 และ เอเสเคียล บทท่ี 28 
บงบอกถึงความกลาหาญทาทายสวรรคของผูปกครองเมือง ตรงน้ีก็เชนกัน
พรรณนาเกินกวากษัตริยบนแผนดินโลก พระเจาหันมาเนน ผูมีอํานาจมากท่ี
หยิ่งยโสไดเขามายังสวนเอเดน เปนทูตสวรรคองคที่ไดรับการเจิมเปนเทพผู
พิทักษ ผูปรนนิบัติพระเจา ณ ภูเขาอันศักดิ์สิทธ์ิ ทานทูตสวรรคผูบริสุทธ์ินับ
จากวันที่ทานถูกสรางข้ึน จนกระท่ังมีการไดพบความบาปในตัวทาน ทานถูก
ขับออกจากสวรรคโดยพระเจา และในที่สุดทานจะเปนผูถูกทําลายดวยไฟ 
(เอเสเคียล 28:12-18) ประยุกตใชกับมนุษยคนใดคนหนึ่ง คําศัพทนี้เจาะจง
เปน “ศลิปะการใชถอยคาํ” (rhetoric) ในเชงิคาํอปุมาเหมอืนจะเปนสิง่ไรความ
หมาย แตในพระธรรมวิวรณ 12:7-9 กลาววา “ทูตสวรรคองคนั้น” พรอมทั้ง
บริวารถูกขับออกจากสวรรคพรอมกับบริวาร พระคัมภีรบันทึกวา “พญานาค
ใหญตัวน้ันคืองูดึกดําบรรพ ที่เขาเรียกกันวามารและซาตาน ผูลอลวงมนุษย
ทั้งโลก มันถูกโยนมาที่แผนดินโลก และเหลาบริวารของมันถูกโยนลงมากับ
มันดวย” (วิวรณ 12:9) คือซาตานผูไดหลอกลวงอาดัมและเอวา ในสวนเอเดน 
(ปฐมกาล บทท่ี 3)
 ซาตานไดจินตนาการอยางยโสโอหังวา “ขาเปนพระเจา ขานั่งบนที่
นั่งของพระเจา ในใจกลางของทะเล แตเจาเปนเพียงมนุษย ไมใชพระเจา” 
(เอเสเคียล 28:2) ความตายของซาตานจะพิสูจนวาเขาไมใชพระเจา ไมเหมือน
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ประตูสวรรค (อิสยาห บทที่ 13, 14)พุธ
 ในพระธรรมอิสยาห บทที่ 14 เปนคําเยาะเยยซาตาน ในวันที่ซาตาน
ลมลง (พระคัมภีรฉบับคิงเจมส เรียกชื่อวา “ลูซีเฟอร”) “โอรสแหงรุงอรุณ” 
(อิสยาห 14:12) ซึ่งตรงนี้ผสมผสาน (blended) เขากับคําเยาะเยยกษัตริย
แหงบาบิโลน เพราะเหตุใด เปรียบเทียบกับ วิวรณ 12:1-9 ขณะที่วิวรณกลาว
วาพญานาคคือซาตาน (วิวรณ 12:9) พยายามที่จะทําลายเด็กทันทีที่เด็กคลอด
ออกมา ในวิวรณ 12:5 บอกชัดเจนวาเด็กก็คือพระคริสต แตเปนกษัตริย 
“เฮโรด” ที่พยายามจะฆาพระเยซูขณะที่ยังเปนเด็ก (มัทธิว บทที่ 2) พญานาค
เปนทั้งซาตานและอํานาจของโรมัน ซึ่งมีกษัตริยเฮโรดเปนตัวแทน เพราะ
ซาตานทํางานผานตัวแทนมนุษย  คลายกับซาตานเปนอาํนาจเบ้ืองหลังกษัตรยิ
ของบาบิโลน และเปนเจาชายแหงเมืองไทระ

 ทําไมบาบิโลนในเวลาตอมาจึงเปนโรม (1 เปโตร 5:13) ซึ่งเปน
หนึ่งในอํานาจชั่วรายในวิวรณ (วิวรณ 14:8; วิวรณ 16:19; วิวรณ 17:5; 
วิวรณ 18:2, 10, 21) 

 เหมือนบาบิโลนตามตัวอักษร โรม และ “บาบิโลน” แหงพระธรรม
วิวรณ มีความหยิ่ง มีอํานาจที่กดขี่ประชากรของพระเจาอยางไรความปราณี 
(ruthless) โดยเฉพาะอยางย่ิง วิวรณ ...หญิงนั้นเมามายดวยโลหิตของพวก
ธรรมิกชน และโลหิตของบรรดาพยานของพระเยซู” (วิวรณ 17:6) พวกเหมือน 

Heaven’s Gate 

กับพระคริสต ซาตานจะพินาศในทะเลเพลิง (วิวรณ 20:10) ซาตานจะไม
สามารถหลอกหลอนจักรวาลไดอีกตอไป

 เปรียบเทียบ อิสยาห 14:13, 14 กับ มัทธิว 11:29; ยอหน 13:5 
และฟลิปป 2:5-8 สิ่งเหลานี้อธิบายถึงพระลักษณะของพระเจาที่ตรงกัน
ขามกับอุปนิสัยของซาตานอยางไร และองคพระผูเปนเจาทรงมีทัศนะ
ตอความหยิ่ง ความอวดดี และความปรารถนาจะยกยองตนเองข้ึนสูงสง
อยางไร
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“เมาสุรา” ซึ่งก็คือเลือดของเหลาผูชอบธรรม พวกเขาคิดกบฏตอพระเจา 
แนวคิดนี้ใชกับชื่อ “บาบิโลน” นั่นเอง ในภาษาของบาบิโลนชื่อ “แบบ อิลิ” 
(bab ili) ซึ่งหมายถึง “ประตูแหงเทพเจา” (หลายองค) เปนการอางถึงสถานที่
เขาถึงอาณาจักรของพระเจา เปรียบเทียบกับ ปฐมกาล บทที่ 11 ขณะที่ฝูง
ชนกลุมใหญสราง “หอบาเบล” (town of Babel) โดยกําลังอํานาจของพวก
เขาเอง พวกเขาหวังจะขึ้นสูงสูระดับอิสรภาพ (immunity) เชนเดียวกับ
พระเจา และไดรับความความเชื่อถือ (accountability) จากพระองค
 เม่ือยาโคบต่ืนขึ้นจากความฝน ซึ่งเขาไดเห็นบันไดทอดจากสวรรคสู
แผนดินโลก เขาอุทานออกมาวา “สถานที่นี่นายําเกรงนัก สถานที่นี่ไมใชอื่น
ใดเลย เปนที่ประทับของพระเจา และน่ีคือประตูฟาสวรรค” (ปฐมกาล 28:17) 
สังเกตวา “ที่ประทับของพระเจา” (house of God) คือ “ประตูแหงสวรรค” 
(the gate of heaven) นั่นคือ เสนทางที่จะเขาสูอาณาจักรของพระเจา ยาโคบ
ตั้งชื่อสถานท่ีนั้นวา “เบธเอล” (Bethel) ซึ่งหมายถึง “ที่ประทับของพระเจา” 
 “ประตูฟาสวรรค” ที่เบธเอล และ “ประตูของพระเจา” ที่บาบิโลนซ่ึง
ตอตานเสนทางไปถึงอาณาจักรของพระเจา บันไดของยาโคบเริ่มตนในสวรรค 
ซึ่งเปดเผยจากเบ้ืองบนโดยพระเจา แตบาบิโลน กําแพงตลอดจนปอมปราการ 
และวิหารซิกกูแรท (ziggurat temples) ถูกสรางโดยฝมือมนุษยจากฐานจน
ถึงยอด เหลาน้ีตรงกันขามกับเสนทางสูความรอด: ดังนั้นสิ่งที่เร่ิมตนโดย
พระเจาเปรียบเทียบกับผลงานของมนุษย ศาสนาแทวางบนพ้ืนฐานรูปแบบ
ความถอมใจแหงเบธเอล: “เพราะวาทานทั้งหลายไดรับความรอดแลวดวย
พระคุณโดยทางความเชื่อ” (เอเฟซัส 2:8, 9) สวนศาสนาเทียมเท็จทั้งมวล 
รวมทั้งศาสนาท่ีถือเอา “การถือกฎเกณฑมากเกินไป” (legalism) และ “ลัทธิ
ทางโลกของมนุษย” (secular humanism) วางบนพื้นฐานตามรูปแบบของ
บาบิโลน สําหรับการท่ีจะเปรียบเทียบระหวางสองรูปแบบใหดูคําอุปมาของ
พระเยซู เรื่องชาวฟาริสีและคนเก็บภาษี (ลูกา 18:9-14) 

 แมหลงัจากการใชเวลาสองสามปในอารามเซน (Zen monastery) 
แหงหนึ่ง นักประพันธเพลงชาวแคนาดาชื่อ “ลีโอนารดโคเฮน” ตอบ
นักขาวผูมาสัมภาษณวา “ผมรูสึกวาผมไมไดรับความรอด” จากบริบท
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 หลังจากคําพยากรณตอตานเฉพาะบางชาติตามที่ปรากฏใน อิสยาห 
บทที่ 13-23 และ อิสยาห บทที่ 24-27 ซึ่งกลาวพรรณนาครอบคลุมไปทั่วโลก
กวาง ถึงแนวโนมทั่วไปของความพายแพของศัตรูของพระเจา และการชวย
ปลดปลอยประชากรของพระองคใหรอดพน

 เหตุใดการพรรณนาของทานอิสยาหเก่ียวกับความรางเปลาของ
แผนดินโลก (อิสยาห บทที่ 24) มองดูเหมือนทานยอหนกลาวพรรณนา
ถงึเหตุการณ 1,000 ป ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง
ของพระคริสต (วิวรณ บทที่ 20) 

 ตามเน้ือหาใน อิสยาห บทที่ 13-14 ลักษณะของบาบิโลนตามตัวอักษร 
ที่กลาวถึงอํานาจท่ีมาภายหลัง และ “กษัตริยแหงบาบิโลน” เปนตัวแทนของ
การหลอมละลาย (fusion) ของผูปกครองมนุษย ซึ่งมีผูวางแผนอยูเบื้องหลัง 
นั่นคือซาตานเอง ดังขาวสารท่ีบอกวา “บาบิโลนลมจมแลว ลมจมแลว” 
(อิสยาห 21:9) ซึ่งสามารถทวนซ้ําในภายหลัง (วิวรณ 14:8; วิวรณ 18:2) และ
ในที่สุดซาตานจะถูกทําลายภายหลังพระคริสตเสด็จกลับมาครั้งที่สอง (วิวรณ 
20:10) ความพินาศตามตัวอักษรของบาบิโลนคือใน “ในวันพิพากษาขององค
พระผูเปนเจา” และใน “วันอันยิ่งใหญ และนาสยดสยอง” (โยเอล 2:31, มาลาคี 
4:5; เปรียบเทียบกับ เศฟนยาห 1:7) กําลังดําเนินไป
 ลักษณะที่คลายกัน ใน อิสยาห บทที่ 24 นิมิตของทานผูเผยพระวจนะ
เขาถึงเงื่อนไข ซึ่งทานมีความคุนเคยกับเวลา “ดวงจันทรจะอดสู และดวง
อาทิตยจะอับอาย เพราะวาพระยาหเวหจอมทัพจะครองราชย บนภูเขาศิโยน 
และในกรุงเยรูซาเล็ม” (อิสยาห 24:23) ทานอิสยาหไมตองสงสัยเลยวาคิดถึง
นิมิตประยุกตถึงกรุงเยรูซาเล็มที่ทานรูจัก แตวิวรณอธิบายวา ในที่สุดจะสําเร็จ

ชัยชนะสุดทายของศิโยน
(อิสยาห บทที่ 24-27) วันพฤหัสบดี
Final Triumph of Zion

ของหัวขอศึกษาในวันนี้ คุณคิดวาปญหาของเขาคืออะไร มีอะไรท่ีเขา
ตองการที่จะทราบเกี่ยวกับความรอด
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สมจริงในกรุงเยรูซาเล็มใหม (วิวรณ 21:2) “นครน้ันไมจําเปนตองมีแสงจาก
ดวงอาทิตย หรือดวงจันทร เพราะวาพระสิริของพระเจาเปนแสงสวางของนคร
นั้น และพระเมษโปดกทรงเปนประทีปของนครนั้น” (วิวรณ 21:23)

 พระเจาจะทรงทําลายคนช่ัวรายจริงๆ หรือ

 มองไปที่พระธรรมอิสยาห 28:21 กลาววา พระเจาทรงถือวา พระราช
กิจแหงการทําลายของพระเจาเปน “พระราชกิจที่แปลก” เพราะเปน “งาน” 
ที่พระองคไมประสงคที่จะทํา แตอยางไรก็ตาม เปนการกระทําที่จะตองทําเปน
ความจริงที่วา “ความบาปเม่ือเจริญเต็มท่ีแลวก็กอใหเกิดความตาย” (ยากอบ 
1:15) แตเพราะวาพระเจาทรงมีอํานาจสูงสุดเหนือชีวิต และความตาย และ
พระองคทรงกําหนดเวลา สถานที่ และวิธีการกระทํา หรือความพินาศครั้ง
สุดทาย (วิวรณ บทที่ 20) เปนการไรความหมายที่จะโตแยงวา ในที่สุดพระเจา
จะทรงขจัดคําสาปแชงของความบาปออกไปในวิธีที่อดทน (passive way) 
โดยเพียงแคอนุญาตใหเหตุและผลกระทบเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

 เราเห็นอะไรในอิสยาห บทที่ 24-27 สิ่งที่เห็นสะทอนถึงเนื้อหา
ในพระคัมภีรทั้งเลมวา ไมวาจะเปนความทุกขยากเดือดรอน ความเจ็บ
ปวด และความอางวางเด๋ียวนี้ ในที่สุดพระเจาและความดีของพระองค
จะมีชัยเหนือความชั่ว สิ่งเดียวเทานั้นท่ีเราสามารถทําได ถาตัวเราตอง
การไดรับชัยชนะในตอนสุดทาย คืออะไร สุภาษิต 3:5-7; โรม 10:9

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “โดยเงือ่นไขใชไหมทีเ่ราไดรบัความรอด อยาใหเราตัง้เงือ่นไขเมือ่เราจะ
มาพระคริสต และถาเรามาหาพระคริสต เราจะมีเงื่อนไขอะไร เงื่อนไขคือโดย
การดําเนินชีวิตตามความเชื่อ เราไดวางสิ่งทั้งหมดบนคุณคาแหงพระโลหิต
ที่หล่ังออกบนไมกางเขน และการที่พระองคทรงฟนพระชนมในฐานะเปน
พระผูชวยใหรอด เมื่อเราทําเชนนี้ เราไดดําเนินชีวิตตามเสนทางแหงความ
ชอบธรรม แตเม่ือพระเจาทรงเรียกคนบาปในโลกของเรา พระองคทรงทําโดย
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ปราศจากเงื่อนไข พระองคทรงโนมนําโดยการเชื้อเชิญของพระคริสตใชไหม 
ตอนน้ีคุณจําเปนตองตอบสนองเพื่อที่จะมาหาพระเจา คนบาปเขามาเพราะ
เขาไดทราบวาพระคริสตถูกยกข้ึนแลวบนกางเขนแหงคาลวารี นั่นคือพระเจา
ทรงสรางความประทับใจดวยความรักที่มากเกินกวาสิ่งใด ลองจินตนาการ
พระคริสตไดทรงสละทุมเททุกส่ิงเพ่ือเรา” (เอลเลน จี. ไวท, Manuscript 
Releases, เลม 6, หนา 32)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. อานขออางอิงของ เอลเลน จี. ไวท ขางบน และเนื้อหาในวันพุธ 
 อะไรท่ีนางตองการบอกเรา สังเกตคําแถลงขององคประกอบ
 สําคัญในการดําเนินชีวิตคริสเตียนคือ การกระทําและความเชื่อ 
 ทั้งสองอยางมีความแตกตางกันอยางไร

2. ทําไมจึงถือวาความหย่ิงและความอวดดีเปนบาปท่ีอันตราย และ
 ทําไมจึงเปนการยากที่จะขจัดมันทิ้งไป ตามธรรมชาติแลวความ
 บาปนี้ทําใหผูคนตาบอดตอความตองการของตน จึงไมเห็นจํา
 เปนที่จะขจัดทิ้งไป แตการตรึกตรองเร่ืองไมกางเขนมีอํานาจ
 เยียวยาผูที่มีความหย่ิงและความยโสโอหังไดอยางไร

3. อิสยาหเห็นความหวังสําหรับประชาชาติอื่นบางหรือไม ดูสําหรับ
 เปนตัวอยาง อิสยาห 25:3, 6; อิสยาห 26:9 (เปรียบเทียบ วิวรณ 
 19:9)
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สรุป:
 อิสยาหเห็นชนชาติตางๆ เหลานี้คือ อัสซีเรีย และบาบิโลน จะได
ชัยชนะเหนือยูดาห และเห็นผูปกครองเกงกาจสุดยอดแหงความมืดของโลกน้ี 
(เอเฟซัส 6:12) (คือซาตาน) ทํางานผานมนุษยซึ่งเปนศัตรูของพระเจา และ
สันนิษฐานเอาวาตนเลนบทของพระเจา ทายท่ีสุดองคพระผูเปนเจาจะได
ชัยชนะอยางเด็ดขาด และนําสันติสุขนิรันดรมาสูโลกใบนี้ที่เต็มไปดวยสารพัด
ปญหาของเรา
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“ขาแตพระยาหเวหจอมทัพ พระเจาของอิสราเอล ผู
ประทับเหนือเหลาเครูป พระองคทรงเปนพระเจาของ
บรรดาอาณาจักรแหงแผนดินโลก คือพระองคแตเพียง
องคเดียว พระองคทรงสรางฟาสวรรค และแผนดินโลก”  
(อิสยาห 37:16)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
อิสยาห 36:1; อิสยาห 36:2-20; อิสยาห 36:21-37:20; 
อิสยาห 37:21-38; อิสยาห บทที่ 38, 39

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ชายรางผอมคนหนึ่ง เดินเทาเปลาไปกับลูกชายสองคน สวนอีก
ครอบครวัหนึง่บรรทกุสิง่ของเครือ่งใชทัง้หมดบนเกวยีนทีล่ากดวย

โคตัวผูที่ซูบผอมคูหน่ึง ชายคนหนึ่งจูงวัวที่ลากเกวียนเลมนั้น มีหญิงสองคน
นั่งบนเกวียน สวนคนที่ไมมีเกวียนตองแบกหามของบนบาเดินตามกันไป
 มีทหารอยูทุกหนทุกแหง ทหารกลุมใหญลากลอเครื่องกระทุงประตู
เมอืงเขาไปกระทุงประตูเมืองอยางแรง  ขณะเดียวกนัพลธนูบนลอเล่ือนยิงลกูธนู
ไปยังฝายตอตานบนกําแพง ทหารบนกําแพงก็ยิงธนู และโยนกอนหินขนาด
ใหญลงมา เกิดการฆาตกรรมหมูกับท้ังสองฝาย แตในท่ีสุดเม่ือเมืองตัวเมือง
ถูกยึดได ผูคนในตัวเมืองจึงเปนฝายเสียหาย ลมตายมากกวา
 ภาพตัดไปอยางรวดเร็วหลังจากฝายชนะยึดเมืองได กษัตริยผูพิชิตนั่ง
บนบัลลังกใหญอยางสงางาม ไดรับสิ่งของมีคาที่เหลาทหารริบมาได พรอม

บทที่ 7
ความพายแพของชาวอัสซีเรีย

วันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ 2021
Defeat of the Assyrians
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ผูกติดมากับปลายเชือก (อิสยาห 36:1)วันอาทิตย
 มีอะไรเกิดขึ้นกับประเทศยูดาห (2 พงศกษัตริย 18:13; 2 พง-
ศาวดาร 32:1; อิสยาห 36:1)

 กษัตริยอาหัสผูไมมีความเชื่อในพระเจาสิ้นพระชนม และเฮเซคียาห
ราชโอรสผูสัตยซื่อขึ้นนั่งบนบัลลังกแทน เมื่อเฮเซคียาหขึ้นครองราชยประเทศ
ยูดาหไดสูญเสียเอกราชไปแลว กอนหนานั้นกษัตริยอาหัสไดถวายทรัพยสิน
แกกษัตริยอัสซีเรีย เพื่อแลกกับการชวยเหลือปกปองจากการคุกคามของ
ประเทศพันธมิตรซึ่งทําขึ้นระหวางประเทศอิสราเอลฝายเหนือและซีเรีย 
ประเทศยูดาหจะวาไปถูกบังคับให “จายเงินเพ่ือซ้ือการคุมครอง” ใหกับ
ประเทศอัสซีเรีย และตองจายตอเนื่องไป (ดู 2 พงศาวดาร 28:16-21) เมื่อ
กษัตริยอัสซีเรีย ชื่อซารกอนที่ 2 สิ้นพระชนมทามกลางสนามรบในพื้นที่
หางไกล กษัตริยเซนนาเคอริบขึ้นนั่งบัลลังกแทน ในป 705 กอน ค.ศ. ประเทศ
อัสซีเรียตกอยูในสภาพออนกําลังมาก (vulnerable) หลักฐานจากอัสซีเรีย 
และขอพระคัมภีรเปดเผยวากษัตริยเฮเซคียาหถือโอกาสน้ีกอกบฏ (ดู 
2 พงศกษัตริย 18:7) โดยแสดงทาทีแข็งกราวซึ่งถือเปนประเทศขนาดเล็ก

ทั้งบุคคลสําคัญที่ถูกจับเปนเชลย เชลยบางคนยกมือไหว ออนวอนขอความ
เมตตา เชลยคนอื่นๆ คูตัวลง หรืออยูในทาคุกเขา คําพรรณนาของคนเหลาน้ี
เริ่มตนดวยถอยคําวา “กษัตริย เซนนาเคอริบ (Sennacherib) กษัตริยแหงโลก 
กษัตริยแหงอาณาจักรอัสซีเรีย” มีผูประกาศสดุดีตอวา “กษัตริยผูนั่งบัลลังก 
“เนเมดู” และมหาสมบัติของอันล้ําคาของเมือง “ลาชิส” (Lachish) หามผาน
สายตาของพระองค” (ยอหน มัลคอลม รัสเซล, งานเขียนบนกําแพง (วินโนนา 
เลค, อินเดียนา: ไอเซนบรานส 1999), หนา 137, 138)
 ภาพชุดเหลาน้ีซึ่งคร้ังหน่ึงถูกประดับบนกําแพง “เซนนาเคอริบ” เปน
รูปจําลองกําแพง “พระราชวังที่ปราศจากคูแขง” ซึ่งปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑ
บริททิช ประเทศอังกฤษ นี่เปนภาพเลาเรื่องราวเกี่ยวกับความยากลําบาก
แสนเข็ญของประชากรของพระเจา (ผูพายแพและตกเปนเชลยสงคราม)

Strings Attached
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ประเทศแรกทามกลางประเทศเล็กอีกประเทศ ที่ตอมาตางลุกขึ้นตอตาน
อํานาจของอัสซีเรีย
 เปนที่นาเสียดายสําหรับกษัตริยเฮเซคียาห ซึ่งไดประเมินการกลับสู
สภาพเขมแข็งเหมือนเดิมของอัสซีเรียต่ําไป ในป 701 กอน ค.ศ. เมื่อกษัตริย 
“เซนนาเคอริบ” ปราบประเทศขนาดเล็ก หรือกลุมชนตางๆ ในอาณาจักรที่
แข็งขอเสร็จแลว ไดหันมาทําสงครามกับประเทศซีเรีย-ปาลิสเตีย ดวยกองทัพ
ใหญ จากน้ันไดหันมาทําสงครามกับประเทศยูดาห

 กษัตริยเฮเซคียาห ทรงเตรียมตัวเพ่ือเผชิญหนากับกองทัพของ
อัสซีเรียอยางไร 2 พงศาวดาร 32:1-8 

 เมื่อกษัตริยเฮเซคียาหไดทราบวากษัตริยเซนนาเคอริบ มีความต้ังใจ
จะยึดครองกรุงเยรูซาเล็ม เมืองหลวงของประเทศยูดาห เฮเซคียาหไดทําการ
เตรียมตัวอยางครอบคลุมเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเผชิญหนากับอัสซีเรีย 
โดยเสริมความเขมแข็งใหกับกําแพง และปอมปราการตางๆ พรอมดวยการ
เสริมอาวุธ และมีการจัดระเบียบกองทัพ ขณะเดียวกันเพ่ิมเติมความปลอดภัย
ใหกับระบบนํ้ากินน้ําใชเพื่อไมใหขาดแคลน (ดู 2 พงศกษัตริย 20:20, 2 พง-
ศาวดาร 32:30) อุโมงคสงน้ําชิโลอามห (Siloam) เปนงานกอสรางที่สําคัญ 
มีบันทึกในรายละเอียดวาอุโมงคสงน้ําถูกสรางข้ึนอยางไร วันเดือนปคอนขาง
จะแนนอน โดยมีบันทึกวาถูกสรางขึ้นในชวงที่กษัตริยเฮเซคียาหเตรียมตัว
กอนที่ตัวเมืองจะถูกลอมไวโดยขาศึก
 สิ่งที่สําคัญพอๆ กันกับการจัดระเบียบกองทัพ คือแมทัพนายกอง
ทั้งหมด กษัตริยจัดหาผูนําเนนเปนผูมีจิตวิญญาณเขมแข็ง ขณะเดียวกัน
กษัตริยแสวงหาทางที่จะเพิ่มพูนดานศีลธรรมใหกับประชากรของพระองค 
เพราะนีเ่ปนเวลาทีใ่กลจะเกดิสงคราม  ทัง้หมดนีก้ษตัรยิเฮเซคยีาหตดัสนิพระทยั
จะทําในสวนของพระองคจนเสร็จสมบูรณในการเตรียมพรอมเพื่อการตอตาน
ขาศึก พระองคไดทําทุกสวนที่จะทําได โดยทําในทุกสวนที่มนุษยจะมีความคิด 
มีพลังจะทําได พระองคไดเรียกกองทหารของพระองคมารวมกัน และไดกลาว
ปลุกใจทหารท้ังหลายใหมีความกลาหาญเสียสละ” (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผย
พระวจนะและกษัตริย, หนา 351)
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การโฆษณาชวนเชื่อ (อิสยาห 36:2-20)วันจันทร
 เหลาผูนาํของอัสซเีรยีไมเพยีงแตโหดราย  พวกเขายังเฉลียวฉลาดดวย 
เปาหมายของพวกเขาคือทรัพยสมบัติและอํานาจ ไมเพียงแคการทําลาย 
(เปรียบเทียบกับ อิสยาห 10:13, 14) เหตุผลคือพวกเขาจะไมใชกองกําลัง
เขายึดครองตัวเมือง หากสามารถเกลี้ยกลอมประชาชนใหยอมแพแตโดยดี 
ดังนั้นขณะกองทหารของอัสซีเรียกําลังเขายึดเมืองลาชิส (Lachish) กษัตริย
เซนนาเคอริบไดสง “รับชาเคห” ซึ่งเปนเจาหนาที่ระดับสูงคนหนึ่งใหมาทํา
การโฆษณาชวนเช่ือประชาชน และผูนําแหงกรุงเยรูซาเล็มใหยอมแพแตโดยดี

 รบัชาเคหใชอะไรขูขวัญชาวยูดาห (อสิยาห 36:2-20; ด ู2 พงศ-
กษัตริย 18:17-35; 2 พงศาวดาร 32:9-19 ดวย 

 รบัชาเคหผูนาํในการเจรจาของอัสซเีรยีใหเหตผุลแกผูนาํอสิราเอลคอน
ขางทรงพลังวา ผูนําของพวกทานจะไปพึ่งอียิปใหมาชวยกระนั้นหรือ อียิปต
นั้นออนแอ ซ้ําไวใจไมได พวกทานไมอาจพ่ึงพาพระผูเปนเจาใหชวยทาน 
เพราะวากษัตริยเฮเซคียาหไดทําการตอตานพระเจาดวยการรื้อแทนบูชาบน
ที่สูงออกไปทั่วยูดาห และบอกใหประชาชนใหไปนมัสการพระเจาที่แทนบูชา 
ณ กรุงเยรูซาเล็มแหงเดียว ความจริงมีวาองคพระผูเปนเจาทรงเขาขางอัสซีเรีย 
และพระเจาทรงบอกให “เซนนาเคอริบ” กษัตรยิอสัซเีรียยึดครองประเทศยูดาห 
พวกทานทราบหรือไมในกองทัพประเทศยูดาหไมมีทหารมาออกศึกเพียงพอ
ถาแมประเทศยูดาหจะมีมาศึก 2,000 ตัว ก็ไมมีแมทหารมาที่ผานการฝกฝน
ไดครบจํานวน 2,000 คนเพื่อไปออกศึกไดในทันท ี      

Propaganda

 ถากษัตริยเฮเซคียาหไววางใจองคพระผูเปนเจามาก ทําไม
พระองคจึงพยามเตรียมความพรอมในสวนของพระองคดวย สิ่งที่ทํา
ขัดกับความเชื่อของพระองคหรือไม ดู ฟลิปป 2:12, 13 ในเร่ืองการให
ความรวมมือกับพระเจา ผูทรงประทานพลังอํานาจ ที่ทําใหบังเกิดผล
อยางแทจริง



บทที่ 7   ความพายแพของชาวอัสซีเรีย    77

 เพื่อหลีกเล่ียงไมใหกองทัพอันเกรียงไกรเขายึดครอง ซึ่งพวกทานจะ
ไมมีอาหารรับประทาน ไมมีน้ําด่ืมเพียงพอเพ่ือใชดื่ม ดังนั้นจงยอมจํานนแต
บัดนี้ และพวกทานจะไดรับการปฏิบัติอยางดี กษัตริยเฮเซคียาหไมอาจชวย
พวกทานใหรอดได และเพราะวาบรรดาเทพเจาทั้งหมด (gods of all) ของ
ประเทศตางๆ ไมอาจตานทานหรือชวยใหประเทศของพวกเขาใหรอดพนจาก
กองทัพอันเกรียงไกรของอัสซีเรียได พวกทานจงมั่นใจวาพระเจาของพวกทาน
จะไมชวยพวกทานแตอยางใด

 สิ่งที่รับซาเคหเจาหนาที่ของอัสซีเรียพูดเปนความความจริง
หรือไม

 เพราะวามีความจริงอยูมากในส่ิงที่รับชาเคหกําลังพูด เรียกไดวาการ
ใหเหตุผลของเขามีน้ําหนัก และชักชวนใหคลอยตาม ขอเท็จจริงที่ใหการสนับ
สนุนคําพูดของรับชาเคหคือ ประการแรก เขาพึ่งเดินทางมาจากเมืองลาชิส 
ซึ่งอยูหางออกไปเพียง 48 กิโลเมตร ซึ่งกองทหารแสดงใหเห็นวามีอะไรเกิด
ขึ้นกับเมืองท่ีมีกําแพงเมืองสูงใหญแข็งแรง มีปอมปราการแข็งแกรงแตไมอาจ
ตานทานการเขาโจมตีของกองทหารอัสซีเรียได ประการท่ีสอง รับชาเคหมี
กองทัพอันเกรียงไกรของอัสซีเรียหนุนหลัง และพรอมจะเขาโจมตีหากประเทศ
ยูดาหไมยอมแพแตโดยดี (อิสยาห 36:2) เมื่อประชาชน และไดผูนําทั้งหลาย
ไดฟงถอยคําของรับชารเคห ที่พูดถึงเมืองอ่ืนๆ ที่ตอตานกองทัพของอัสซีเรีย 
(รวมทั้งกรุงสะมาเรีย เมืองหลวงของอิสราเองฝายเหนือ: 2 พงศกษัตริย 18:
9, 10) ซึ่งตางก็ไดยอมสวามิภักด์ิตออัสซีเรีย ไมมีชาวยูดาหคนใดมีเหตุผล
ที่จะสงสัย ซึ่งจากมุมมองของมนุษย กรุงเยรูซาเล็มคงจะถึงแกความพินาศ
เปนแน (เปรียบเทียบ อิสยาห 10:8-11) อน่ึง รับชาเคหพูดถูกในการที่กลาววา 
กษัตริยเฮเซคียาห ไดทําลายสถานท่ีถวายบูชาบนพ้ืนที่สูง เพื่อใหมีศูนยกลาง
สาํหรับการนมัสการท่ีพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มเพียงแหงเดียว (2 พงศกษตัริย 
18:4; 2 พงศาวดาร 31:1) แตการปฏิรูปนี้ไมไดเปนการตอตานพระเจาอยาง
นั้นหรือ ความหวังส่ิงเดียวของประชาชนในพระเจายังคงอยูไหม และพระเจา
จะทรงชวยพวกเขาใหรอดพนในคร้ังนี้ไหม เปนพระเจาเพียงองคเดียวที่จะ
ตอบคําถามน้ี
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ถูกเขยาแตไมถูกท้ิง (อิสยาห 36:21-37:20) วันอังคาร
 คาํปราศรัยท่ีชาญฉลาดของรับชาเคหสงผลตอกษัตรยิเฮเซคียาห
และเจาหนาที่ของพระองคอยางไร 2 พงศกษัตริย 18:37-19:4; อิสยาห 
36:21-37:4

 กษัตริยเฮเซคียาหรูสึกหวั่นไหวถึงกลางใจ ทรงไวทุกขดวยความเศรา
โศก กษัตริยหันหนาไปหาพระเจา ถอมใจลงแสวงหา รองทูลขอพระเจาผาน
ทานอิสยาห ผูเผยพระวจนะคนเดียวผูใหคําปรึกษาพระบิดาของพระองคแต
พระบิดาเพิกเฉยไมเชื่อฟง

 พระเจาทรงหนุนใจกษัตริยเฮเซคียาหอยางไร อิสยาห 37:5-7

 ขาวนั้นสั้นแตก็เพียงพอ พระเจาทรงสถิตอยูกับประชากรของพระองค 
ทานอิสยาหกลาวทํานายวา กษัตริยเซนนาเคอริบจะไดยินขาวลือ ซึ่งจะทําให
พระองควาวุนพระทัยจึงไมยกทัพเขาโจมตีประเทศยูดาห คําพยากรณนี้
สําเร็จสมจริงในทันทีทันใด
 ความคับของใจช่ัวคราวจากส่ิงทีเ่ขามารบกวน  ทาํใหกษัตรยิแหงอสัซเีรยี
เลื่อนการเขาโจมตีประเทศยูดาหออกไป กระนั้นกษัตริยแหงอัสซีเรียไดสงขาว
สารมาคกุคามกษัตริยเฮเซคยีาหวา  “อยาใหพระเจาของทาน  ทีท่านวางใจหลอก
ทานใหตายใจโดยใหคําสัญญาวาเยรูซาเล็มจะไมถูกมอบไวในมือของกษัตริย
อสัซีเรีย...จงดเูทพเจาท้ังหลายของชาตติางๆ วาไดชวยใหประเทศของพวกเขา
ใหรอดพนมือของเราหรือไม... (อิสยาห 37:10, 12; ดู 2 พงศาวดาร 32:17 ดวย)
 คร้ังนี้กษัตริยเฮเซคียาหไดเสด็จตรงไปยังพระวิหาร และนําขาวสารที่
ไดรับมาจากกษัตริยอัสซีเรียมาเสนอตอพระเจาจอมพลโยธา “กษัตริยเฮเซ-
คยีาหทรงคลีจ่ดหมายนัน้ออกเฉพาะพระพักตรของพระยาหเวห  และไดอธษิฐาน

Shaken but Not Forsaken

 คุณเคยตกอยูในสถานการณเลวรายที่กําลังจะสูญเสียทุกอยาง
หรือไม เหตุการณนั้นคืออะไร คุณขอความชวยเหลือจากใคร และผล
สุดทายเปนอยางไร
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สวนที่เหลือของเรื่อง (อิสยาห 37:21-38)พุธ
 เรื่องของกษัตริยเซนนาเคอริบ ตามรายงานในสมุดบันทึกประจําปของ
พระองค กองทัพของพระองคไดเขายึดครองเมืองที่มีกําแพง และปอมปราการ
เข็งแรง 46 เมือง และไดโอบลอม (besieged) กรุงเยรูซาเล็มไว ซึ่งไดทําให
เฮเซคียาหกษัตริยของชาวยูดาหเปนเชลยในกรุงเยรูซาเล็ม ในพระราชวังของ
พระองคเอง เหมือนกับนกตัวหนึ่งถูกขังไวในกรง” (เจมส บี. พริทชารด 
บรรณธิการหนังสือ “ภาคตะวันออกใกล และท่ีเชื่อมโยงกับพระคัมภีรเดิม” 
(Princeton, New Kersey, ป ค.ศ. 1969), หนา 288 แตแทนที่จะเปนการ
โฆษณาชวนเช่ือทีพ่ระองคชืน่ชอบ  และเพ่ือเปนการขยายอนสุาวรยีเพือ่ยกยอง
ตัวเอง แตไมมีบันทึกในพระคัมภีร และไมมีรูปภาพท่ีแสดงวา เซนนาเคอริบ

The Rest of the Story

ตอพระยาหเวหวา ‘ขาแตพระยาหเวหจอมทัพ พระเจาของอิสราเอล ผูประทับ
เหนือเครูป พระองคทรงเปนพระเจาของราชอาณาจักรแหงแผนดินโลก คือ
พระองคแตเพียงองคเดียว พระองคทรงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก’” 
(อิสยาห 37:14-16)

 คําอธิษฐานของกษัตริยเฮเซคียาหบงบอกถึงสภาพลอแหลมใน
วิกฤตกิารณของกรุงเยรูซาเล็มอยางไร (อิสยาห 37:15-20)

 กษัตริยเซนนาเคอริบไดตั้งเปาที่จะเขาโจมตีกําแพง ปอมปราการที่
แขง็แกรงของกรุงเยรูซาเล็ม แตกษัตริยเฮเซคียาหมคีวามเช่ือในพระเจา แทนท่ี
จะยอมจาํนน  กษัตรยิเฮเซคยีาหทรงรองขอตอพระเจา  ขอทรงสาธติใหประจกัษ
วาพระองคคือใคร สวนหน่ึงของคําทูลขอมีวา “ขอทรงชวยพวกขาพระองคให
พนมือของเขา เพื่อราชอาณาจักรท้ังหมดของแผนดินโลกจะทราบวา พระองค
แตเพียงองคเดียวทรงเปนพระยาหเวห” (อิสยาห 37:20) 

 อานคําอธิษฐานของกษัตริยเฮเซคียาห (อิสยาห 37:15-20) 
พระลักษณะของพระเจาท่ีเนนคืออะไร และมีหลักการอะไรที่เสริมใจเรา
ใหเชื่อม่ันในพระเจาได
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ยึดกรุงเยรูซาเล็มได จากมุมมองของมนุษย เปนการละเวน (omission) การ
บันทึกไว เปนสิ่งนาทึ่งมากในอํานาจที่ไมยอมแพ (inexorable) ของกษัตริย
เซนนาเคอริบ และขอเท็จจริงที่วากษัตริยเฮเซคียาหไดนําประเทศชาติเปน
กบฏตอตานพระองค การคิดกบฏตออัสซีเรียทําใหความคาดหวังที่จะชีวิตยืน
อยูตอไปไดเพียงชวงสั้นๆ กอนความตายอันนากลัว (gruesome) จะมาเยือน
 ผูเชี่ยวชาญพระคัมภีรยอมรับวา แมวาเราจะไมมีบันทึกในพระคัมภีร 
เราถูกบังคับใหยอมรับการอัศจรรยไดบังเกิดขึ้น ขอเท็จจริงที่วากษัตริยเซน-
นาเคอริบสั่งใหเขียนบนกําแพงของพระองควา “พระราชวังที่ปราศจากคูแขง” 
ดวยความรูสึกผอนคลาย (มีภาพแกะสลัก) ในความสําเร็จของพระองคในการ
เขายึดเมืองลาชิส (Lachish) ปรากฏวาเหมาะสมกับเปนเคร่ืองมือในความ
ตองการรักษาหนาของพระองค แตสําหรับพระคุณของพระเจา ภาพเหลานี้
ควรเปนภาพแสดงกรุงเยรูซาเล็มแทน ...เซนนาเคอริบไมไดเลาเรื่องที่เหลือ
ทั้งหมด แตพระคัมภีรบันทึกเร่ืองนี้ไวชัดเจน

 อะไรคือสวนที่เหลือของเร่ือง (อิสยาห 37:21-37)

 ในการตอบสนองตอคําอธิษฐานของเฮเซคียาหที่อธิษฐานดวยความ
เชื่อทั้งหมด พระเจาทรงสงขาวสารใหความมั่นใจเต็มๆ สําหรับชาวยูดาห ซึ่ง
เหมอืนสิง่หลอมเหลวดวยความโกรธของกษตัรยิอสัซเีรยีทีห่ยิง่ทรนงผูอาจหาญ
เสมือนการตบพระพักตรของผูเปนกษัตริยของกษัตริยทั้งหลาย (อิสยาห 
37:23) จากนั้นพระเจาทรงเติมเต็มพระสัญญาของพระองคดวยการปกปอง
กรุงเยรูซาเล็มไว (2 พงศกษัตริย 19:35-37; 2 พงศาวดาร 32:21, 22; อิสยาห 
37:36-38)
 วิกฤติการณใหญเรียกหาการอัศจรรยยิ่งใหญ นั่นคือทูตของพระเจา
ไดทรงทําลายชีวิตของทหารในกองทัพของซันนาเคอริบ ที่กําลังโอบลอมกรุง
เยรูซาเล็มจํานวนถึง 185,000 คนในคืนเดียว ดังนั้นเซนนาเคอริบ ไมมีทาง
เลือกนอกจากการยกกองทัพกลับบานไป กอนวันพายแพอยางหมดรูป 
กองทัพของพระองคเปนกองทัพใหญ ตอนนี้ไดกลายเปนกองทัพเล็ก กษัตริย
สั่งกองทัพที่เหลือถอยทัพกลับประเทศของพระองค ณ ที่นั่นเซนนาเคอริบได
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พบกับความตายของพระองคเอง (เปรียบเทียบกับคําทํานายของทานอิสยาห
ใน อิสยาห 37:7-38)
 “พระเจาของชาวฮีบรูทรงไดชัยชนะเหนือกษัตริยอัสซีเรียที่หยิ่งผยอง 
พระเกียรติยศของพระยาหเวหไดรับการยอมรับในสายตาของชนชาติตางๆ 
ที่แวดลอมชนชาติอิสราเอล (และยูดาห) ในกรุงเยรูซาเล็มดวงใจของผูคนเต็ม
ไปดวยความช่ืนชมยินดีอันบริสุทธิ์” (เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและ
กษัตรยิ, หนา 361) อน่ึง ถาเซนนาเคอรบิไดชยัชนะเหนอืเยรูซาเลม็จรงิ พระองค
คงไดเนรเทศ (depoted) ประชาชนใหไปอาศัยที่อื่นในอาณาจักร เพ่ือใหชาว
ยูดาหศูนยเสียอัตลักษณของตนเองไป เหมือนกับที่พระองคไดทํากับชน
อิสราเอลฝายเหนือ จากมุมมองในมิติดังกลาวน้ี ก็จะไมเหลือชาวอิสราเอลที่มี
สายเลอืดบรสิทุธ์ิ  ทีพ่ระเมสสยิาหจะมาบงัเกดิได  เรือ่งราวประชากรของพระเจา
ก็จะสิ้นสุดลงตรงนั้น แตพระเจาทรงรักษาความหวังของชนชาติฮีบรูใหมีชีวิต
อยูรอดตลอดมา

 เปนการยุติธรรมหรือไมที่ทหารซึ่งเกิดมาในอาณาจักรอัสซีเรีย 
และถกูเกณฑมาทาํสงครามกบัชาตติางๆ โดยเฉพาะชาวยดูาหในครัง้นัน้ 
และถูกฆาตายโดยทูตสวรรคของพระเจาในขณะที่พวกเขาตั้งคายลอม
กรุงเยรูซาเล็ม (จํานวน 185,000 คนในคราวเดียว) เราจะอธิบายเรื่อง
นี้กับคนอ่ืนอยางไร

ในความเจ็บปวยและมั่งคั่ง 
(อิสยาห บทที่ 38, 39)วันพฤหัสบดี

 ในเหตุการณของ อิสยาห บทที่ 38, 39 (และ 2 พงศกษัตริย บทที่ 20) 
เกิดขึ้นใกลกับเวลาที่พระเจาทรงปลดปลอยกษัตริยเฮเซคียาห จากกษัตริย 
เซนนาเคอริบ แมวาการปลดปลอย ตามท่ีไดพรรณนาไวในอิสยาห บทท่ี 37 
(ดู 2 พงศกษัตริย บทที่ 19 ดวย) ยังไมเกิดขึ้น ที่จริงแลว อิสยาห 38:5, 6 
และ 2 พงศกษัตริย 20:6 แสดงใหเห็นวาพวกเขายังคงเผชิญกับการคุกคาม
ของอัสซีเรีย

In Sickness and in Wealth
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 “ซาตานไดตัดสินใจจะนําความตายมาสูทั้งกษัตริยเฮเซคียาห และการ
ลมลงของกรุงเยรูซาเล็มใหเกิดขึ้นในคราวเดียวกัน ตามเหตุผลไมตองสงสัยวา 
ถาเฮเซคียาหไดดําเนินชีวิตออกนอกเสนทาง ความพยายามของพระองคที่จะ
ทําการปฏิรูปดานจิตวิญญาณก็จะหยุดชะงัก และการลมลงของกรุงเยรูซาเล็ม
ก็จะสําเร็จสมจริงตามแผนของซาตาน (The SDA Bible Commentary, 
เลม 4, หนา 240)

 ขอพระคัมภรีทีอ่างองิขางบนบอกเราวามคีวามสําคัญเพยีงใดท่ีจะ
มีผูนําที่ดีตอประชากรของพระเจา พระเจาทรงใหอะไรเปนหมายสําคัญ
เพื่อรับรองความเช่ือของกษัตริยเฮเซคียาห (2 พงศกษัตริย 20:8-11; 
อิสยาห 38:6-8)

 จากการปฏิเสธ (rejecting) หมายสําคัญที่พระเจาทรงเสนอ (อิสยาห 
บทท่ี 7) กษัตริยอาหัสไดเริ่มเดินบนเสนทางของเหตุการณที่นําความยุงยาก
ใหเกิดขึ้นโดยอัสซีเรีย แตบัดนี้เฮเซคียาหไดขอหมายสําคัญ (2 พงศกษัตริย 
20:8) ดังน้ันพระเจาทรงเสริมกําลังใหพระองค เพื่อพบกับวิกฤติการณที่
พระบิดาของพระองคไดนํามาสูประเทศยูดาห ที่จริงแลวการทําใหเงานาิกา
แดดยอนกลับบนนาิกาแดดของกษัตริยอาหัสเปนไปไดผานการอัศจรรย
เทาน้ัน
 ชาวบาบิโลนศึกษาการเคลื่อนที่ของดวงดาวตางๆ บนทองฟา และได
ทําการบันทึกพวกมันไวอยางแมนยํา ดังนั้นพวกเขาไดสังเกตวาดวงอาทิตยได
แสดงพฤติกรรมประหลาดไป และพวกเขาสงสัยวานี่หมายความวาอยางไร ขอ
เท็จจริงคือกษัตริย “เมโรดัค-บาลาดัน” ไดสงอุปทูตมายังเยรูซาเล็มในเวลาน้ี
ไมใชเปนการบังเอิญ เพราะชาวบาบิโลนไดเรียนรูความเช่ือมโยงระหวางการ
หายปวยหนักของกษัตริยเฮเซคียาห และหมายสําคัญแหงการอัศจรรย
 ตอนนี้เราทราบวาเหตุใดพระเจาทรงเลือกที่จะสําแดงหมายสําคัญเจาะ
จงนี้ เหมือนกับที่ภายหลังทรงใชดวงดาวนํากลุมนักปราชญจากทิศตะวันออก
ใหเดินทางมายังเมืองเบธเลเฮ็ม การที่พระเจาทรงทําใหเงาของดวงอาทิตย
เลื่อนกลับไป 10 จุด ก็เพื่อนําผูสื่อขาวจากบาบิโลนมายังกรุงเยรูซาเล็ม นี่เปน
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “มีเพียงการแทรกแซงโดยตรงของพระเจาเทานั้น ที่อาจทําใหเงาของ
นาิกาแดดยอนกลับไป 10 จุด ได นี่เปนหมายสําคัญสําหรับกษัตริยเฮเซคี-
ยาหวา พระเจาทรงฟงคําอธิษฐานของพระองค สอดคลองกับที่ผูเผยพระวจนะ
รองทูลขอองคพระผูเปนเจา และพระองคไดทําใหเงานาิกาแดดของกษัตริย
เฮเซคียาหยอนกลับไป” ขอ 8-11” (เอลเลน จี.ไวท, ผูเผยพระวจนะและ
กษัตริย, หนา 342)
 โดยการเดินทางมาเย่ียมของเหลาผูสื่อขาวจากประเทศท่ีอยูหางไกล 
ไดเปดโอกาสใหเฮเซคียาหไดสรรเสริญ (extol) พระเจาผูทรงพระชนมอยู 
เปนการงายสําหรับพระองคที่จะบอกพวกอุปทูตในเรื่องของพระเจาผูทรงเปน
ผูทรงค้ําจุนสิ่งทั้งปวงที่พระองคไดทรงสรางขึ้น ผานทางความประทับใจที่ชีวิต
ของพระองคที่รอดตายมาได กษัตริยเฮเซคียาหไดรับการชวยใหรอดพน ขณะ
ที่ความหวังอื่นๆ ไดลมเหลว
 “แตความหยิ่ง และความทรนงเขาครอบครองดวงใจของกษัตริย
เฮเซคียาห และในการยกยองตัวเองเทากับพระองคไดวางพื้นฐานความโลภ

โอกาศพิเศษสุดสําหรับเหลาอุปทูตจะไดเรียนรูเกี่ยวกับพระเจาองคเที่ยงแท 
“เมโรดัค-บาลาดัน” แหงบาบโลนใชเวลาทั้งหมดในงานอาชีพพยายามจะให
ไดชัยชนะเพ่ือจะไดรับเอกราชจากอัสซีเรีย พระองคตองการเปนพันธมิตร
กับชาติที่ทรงพลังอํานาจ ซึ่งอธิบายถึงแรงดลใจใหทําการติดตอกับกษัตริย
เฮเซคียาห ถาดวงอาทิตยโคจรไปตามท่ีกษัตริยเฮเซคียาหขอรอง มีอะไรท่ี
พระองคอาจจะทํากับชาติอัสซีเรีย

 กษัตริยเฮเซคียาหไดเสียโอกาสท่ีจะถวายพระสิริแดพระเจา ใน
การเปนพยานใหชาวบาบิโลนที่มาหาพระองคอยางไร และผลลัพธที่
ตามมาคืออะไร อิสยาห บทที่ 39 แทนที่กษัตริยควรจะเปนพยานถึงสิ่ง
ที่พระผูเปนเจาไดทรงทํา กลับชี้ใหพวกเขาเห็นความร่ํารวยของพระองค
เอง สิ่งนี้ใหบทเรียนอะไรแกเรา
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ในสายตา ซึ่งพระเจาไดทรงประทานใหประชากรของพระองค กษัตริยเฮ-
เซคียาหไดนําเหลาอุปทูตไปชมทองพระคลังของพระองค ซึ่งเต็มไปดวยเคร่ือง
เงิน เคร่ืองทอง เคร่ืองเทศ และน้ํามันอันมีราคา และหองท่ีเก็บอาวุธ และเส้ือ
เกราะ และสิ่งอื่นใดในทองพระคลัง ไมมีของดีสิ่งใดที่กษัตริยเฮเซคียาหไมได
แสดงใหเหลาอุปทูตชม อิสยาห 39:2 ทั้งหมดนี้ไมใชการถวายพระเกียรติแด
พระเจา แตเปนการยกยองพระองคเองในสายตาของอุปทูตจากตางประเทศ” 
(เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษัตริย, หนา 344, 345)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ซาตานเหมือนกับรับซาเคหแหงอัสซีเรียที่บอกวา คุณไดทําบาป
 อยางไร (เศคาริยาห 3:1) พระเจาจะทรงทําอะไรกับคุณ (เศคา-
 ริยาห 3:2-5) ความหวังเดียวที่เราจะตอตานขอกลาวหานี้ไดคือ
 อะไร (โรม 8:1)

2. ซาตานหยุดกลาวเม่ือคุณไดรบัการอภัยแลวหรือไม (ววิรณ 12:10) 
 หลังจากท่ีคุณไดรับการอภัย ซาตานยังพูดตอไปวา คุณอยูใน
 อาณัติของเขา เพราะวาคุณไดทําบาป อะไรคือธรรมชาติของ
 การกลาวหาของซาตาน (เฉลยธรรมบัญญัติ 19:16-21)

สรุป:
 ในการตอบสนองตอการรองขอของกษัตริยผูสัตยซื่อ พระเจาทรงชวย
ประชากรของพระองค และแสดงใหพวกเขาทราบวา พระองคทรงเปนใคร: 
ทรงเปนกษัตริยผูทรงมีอํานาจสูงสุด (omnipotent) เปนกษัตริยแหงอิสราเอล 
ผูควบคุมชะตากรรมของโลก พระองคไมเพียงทําลายเหลาผูพยายามจะทําราย
ประชากรของพระองค พระองคยังจัดหาโอกาสใหสําหรับคนอื่นๆ ไมวาจะเปน
ชาวบาบิโลนใหกลายมาเปนประชากรของพระองค
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“เจาจงข้ึนไปบนภูเขาสูง โอ ศิโยนผูนําขาวดี จงเปลง
เสียงของเจาดวยเต็มกําลัง โอ เยรูซาเล็มผูนําขาวดี จง
เปลงเสียงเถิด อยากลัวเลย จงพูดกับเมืองท้ังหลายของ
ยูดาหวา ‘ดูเถิด พระเจาของพวกเจา’” (อิสยาห 40:9)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
ปฐมกาล 40:1, 2; อิสยาห 40:3-8; อิสยาห 40:9-11; อิสยาห 40:12-31

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ในป ค.ศ. 1945 ขณะที่ทหาร
ญี่ปุนคนหนึ่งชื่อโชอิชิ โยโคอิ ซอนตัวอยูในปาของเกาะกวม 

เคร่ืองบินของอเมริกาไดบนิมาโปรยใบปลิวลงในปาแหงนัน้  ประกาศวาสงคราม
ยุติลงแลว ทั่วโลกมีสันติสุข โยโคอิไดรับใบปลิวนั้นแตคิดวาเปนกลอุบายของ
ขาศึก ดวยจิตใจของทหารกลาที่รบเพ่ือพระมหาจักรพรรดิ อันเปนสัญลักษณ
ของความรักชาติ ที่ทหารทุกนายไดกลาวสาบานไววาจะไมยอมแพใหขาศึก
จับตัวไปเปนเชลย ดวยเหตุนี้โยโคอิจึงไมติดตอกับผูคนยุคใหม ใชชีวิตอยูใน
ปาตามลําพังอยางอดอยาก เพื่อเอาชีวิตรอดไปวันๆ
 ในป ค.ศ. 1972 เวลา 27 ปผานไปหลังจากสงครามโลกคร้ังที่สอง
สงบลง นายพรานคนหนึ่งไดพบกับโยโคอิโดยบังเอิญ ขณะที่เขากําลังตกปลา 
และวันนั้นเอง เขาไดรับทราบวาขาวสารจากใบปลิวท่ีเขาเคยไดรับนั้นพูด
ความจริง ขณะที่คนทั้งหลายในประเทศของเขาไดผานชวงเวลาแหงความยาก

บทที่ 8
“จงชูใจประชากรของเรา”

วันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ 2021
“Comfort My People”
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จงชูใจเพ่ืออนาคต (อิสยาห 40:1, 2)วันอาทิตย
 ในพระธรรมอิสยาห 40:1, 2 พระเจาทรง “ชูใจ” ประชากรของ
พระองค ชวงเวลาแหงการถูกลงโทษไดสิ้นสุดลงแลว การลงโทษน้ันคือ
อะไร

 การลงโทษนี้ชาติอัสซีเรียเปนผูจัดใหใชไหม “ตะบองแหงความกริ้ว
ของพระเจา” (อิสยาห บทที่ 10) ที่พระเจาทรงใชเพื่อปลดปลอยชนยูดาหดวย
การทําลายทหารในกองทัพของ “เซนนาเคอริบ” ในป 701 กอน ค.ศ. (พบได
ใน อิสยาห บทท่ี 37) หรือเปนการลงโทษท่ีจัดใหโดยบาบิโลน ซึ่งไดนํา
ทรัพยสินและชาวยูดาหไปเปนเชลย ทั้งนี้เพราะกอนหนานี้กษัตริยเฮเซคียาห
ไดสําแดงทรัพยสมบัติใหกับอุปทูตจาก “เมโรดัค บาลาดัน” ไดชม (อิสยาห 
บทที่ 39)
 “ประเทศอัสซีเรีย” และ “ชาวอัสซีเรียน” ถูกเอยถึง 43 ครั้ง จาก 
อิสยาห 7:17 ถึง 38:6 แตชนชาตินี้ปรากฏเพียงครั้งเดียวในพระธรรมอิสยาห
สวนที่เหลือ ตรงอิสยาห 52:4 ซึ่งอางถึงการถูกกดขี่ในอดีตโดยชาวอียิปต และ

ลําบาก และไดชื่นชมกับสันติสุขมาแลวหลายสิบป แตตลอดชวงเวลาดังกลาว 
โยโคอิไดใชชีวิตอยางยากลําบากอยางโดดเด่ียว และดวยความกดดันสารพัด 
(รอย เกน, การเรียกใหถวายตัวที่แทนบูชา, (สํานักพิมพเบอเรียน สปริงส, 
รัฐมิชิแกน: ไดอะเดม 1999), หนา 304)
 หลายศตวรรษกอนหนาน้ัน ผานทางผูเผยพระวจนะอิสยาห พระเจา
ไดทรงประกาศวาชวงเวลาที่ประชากรของพระองคตองพบกับความกดดัน 
และความทุกขยากไดผานไปแลว พระเจาทรงส่ังทานอิสยาหวา “พระเจาของ
พวกทานตรัสวา “จงชูใจ จงชูใจประชากรของเรา จงพูดกับเยรูซาเล็มอยาง
เห็นใจ และจงบอกเมืองนั้นวา ‘ความลําบาก ของเธอสิ้นสุดลงแลว และบาป
ของเธอไดรับการอภัยแลว และเธอไดรับโทษจากพระหัตถของพระยาหเวห 
เปนสองเทาของความผิดของเธอแลว” (อิสยาห 40:1, 2)
 ใหเรามองไปยังถอยคําดังกลาวนี้วาหมายความอยางไร

Comfort for the Future
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ตอมาโดย “ชาวอัสซีเรียน” ในตอนทายของพระธรรมอิสยาห กลาวถึงการ
ปลดปลอยจากอาณาจักรบาบิโลน (อิสยาห 43:14; อิสยาห 47:1; อิสยาห 
48:14, 20) และน่ันคือ “ไซรัส” ซึ่งเปนชาวเปอรเซีย ผูซึ่งไดชัยชนะเหนือ
บาบิโลนในป 539 กอน ค.ศ. ดังนั้นชาติเปอรเซียเปนชาติที่ปลดปลอยชาวยิว
ทีถ่กูจับไปเปนเชลยตัง้แตสมยัของเนบคูดัเนสซารไดเดนิทางกลับประเทศยูดาห 
(อิสยาห 44:28; อิสยาห 45:1; อิสยาห 45:13)
 พระธรรมอิสยาห บทที่ 1-39 กลาวเนนเรื่องเหตุการณตางๆ ซึ่งนําไป
สูการปลดปลอยจากอัสซีเรียในป 701 กอน ค.ศ. แต ณ จุดเร่ิมตนของ อิสยาห 
บทท่ี 40 หนังสือบันทึกกระโดดไปลวงหนา “หนึ่งศตวรรษคร่ึง” จบลงเม่ือ
อาณาจักรบาบิโลนไดสิ้นสุดลงในป 539 กอน ค.ศ. และการอพยพกลับประเทศ
ของชาวยิวในชวงเวลาสั้นๆ หลังจากนั้น

 หัวขอการอพยพกลับประเทศของชาวยิวจากบาบิโลน เช่ือมโยง
กับสิ่งใดกอนหนาในพระธรรมอิสยาห ถามี นั่นคืออะไร

 พระธรรมอิสยาห บทที่ 39 ทําหนาที่เปล่ียนผานไปยังบทตางๆ โดย
ไดกลาวทํานายเก่ียวกับเชลยท่ีถูกจับไปยังบาบิโลน อยางนอยคือเชื้อสายของ
กษตัรยิเฮเซคยีาห (อสิยาห 39:6, 7) ยิง่กวานีค้าํพยากรณของอิสยาห บทที ่13, 
14 และ 21 พยากรณวากรุงบาบิโลนจะลมลงและอิสรภาพจะกลับมาสูประชากร
ของพระเจา: คําพยากรณกลาววา “แตพระยาหเวหจะทรงพระเมตตาตอ
ยาโคบ และจะทรงเลือกอิสราเอลอีก ทั้งจะตั้งเขาทั้งหลายไวในแผนดินของเขา
...เมื่อพระยาหเวหประทานใหเจาไดหยุดพักจากความเจ็บปวด และความ
วุนวายของเจา และจากงานหนักซึ่งเจาถูกบังคับใหทํา เจาจะยกคําเยยหยันนี้
กลาวกับพระราชาของบาบิโลน” (อิสยาห 14:1-4) สังเกตการเช่ือมโยงใกลชิด
กับพระธรรมอิสยาห 40:1, 2 ที่พระเจาทรงสัญญากับประชากรของพระองค 
จะถึงจุดสิ้นสุดแหงความทุกขยากลําบากของพวกเขา

 พระสัญญาในพระคัมภรีทีก่ลาวถึงการส้ินสดุลงของความทุกขยาก
นัน้มคีวามหมายอะไรสําหรับเราในเวลาน้ี  ความเช่ือของเราจะมีอะไรดีถา
ขาดพระสญัญานีไ้ป และสาํคญัมากแคไหนทีเ่ราจะยดึมัน่ในพระสญัญานี้
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การสถิต พระวจนะและมรรคา (อิสยาห 40:3-8)วันจันทร
 ประชากรของพระเจาไดรับการชูใจอยางไร (อิสยาห 40:1-8) 

 ผูสื่อขาวไมแจงชื่อคนหน่ึงประกาศวา พระเจากําลังเสด็จมาสําแดง
พระสิริของพระองค (อิสยาห 40:3-5) อีกเสียงหนึ่งประกาศวามนุษยมีชีวิตอยู
ไมยั่งยืน (transient) เหมือนใบไม “แตพระวจนะพระเจาของเราจะยั่งยืนเปน
นิตย” (อิสยาห 40:8)
 ภายหลังการถูกเนรเทศจากประเทศของตน ประชากรของพระเจาได
รับสิ่งที่พวกเขาไดรับบนภูเขาซีนายกลับมา ตอมาพวกเขาทอดทิ้งไปทั้งหมด
ผานการผละออกจากศาสนา (apostasy) และพวกเขาไดรบัการลงโทษ: การทรง
ปรากฏอยูของพระเจา และพระวจนะของพระองค เหลานี้เปนสวนประกอบ
พื้นฐานแหงพันธสัญญาของพระเจาที่ไดทําไวกับชนอิสราเอล ไดถูกวางไวที่
แทนบูชาของพลับพลาหรือพระวิหารของพระองค ซึ่งตั้งไวทามกลางพวกเขา 
(อพยพ 25:8, 16) เพราะวาพวกเขาละเมิดถอยคําของพระองค พระเจาจึงทรง
ละทิง้ (abandoned) พระวิหารของพระองค (เอเสเคียล บทท่ี 9-11) แตพระองค
กําลังเสด็จกลับมา การสถิตอยู และพระวจนะอันเปนที่พึ่งช่ัวนิรันดรของ
พระองคนํามาซ่ึงการชูใจ การปลดปลอย และความหวัง

 มีการตระเตรียมอะไรท่ีจําเปนสําหรับการเสด็จกลับมาขององค
พระผูเปนเจา (อิสยาห 40:3-5)

 ไมเปนการเหมาะสมท่ีกษัตริยจะถูกกระแทกไปบนทางที่ขรุขระ ดังนั้น
จะตองทําการปรับปรุงมรรคากอนหนาการเสด็จมาของพระองค ยิ่งตองพิถี
พิถันมากขึ้นสําหรับกษัตริยแหงกษัตริยทั้งหลาย ปรากฏวาเสด็จมาจากทิศ
ตะวันออก ณ ที่พระองคไดอพยพไปสถิตกับประชากรของพระองค “เราก็ยัง
เปนสถานนมัสการช่ัวคราวของเขาในประเทศท่ีเขาไปอยูนั้น” (เอเสเคียล 
11:16) ซึ่งตองการการจัดเตรียมใหมสําหรับภูมิประเทศ (terrain) การกอสราง
ถนนระดับทางหลวงพิเศษผานเนินเขาขรุขระดานตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็ม
จะเปนงานทาทาย แมทุกวันนี้ซึ่งอาจใชดินระเบิด และแทร็กเตอรประเภทบด

Presence, Word and Roadwork
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ใหแนน และเกล่ียดินคือ (bullozers) พระเจาผูเดียวท่ีสามารถทํางานช้ินนี้
ตรัสวา “เราจะทําที่ขรุขระใหเปนที่ราบ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่เราจะทํา” (อิสยาห 
42:16) แตตรงนี้ไมไดหมายถึงการสรางถนนตามตัวอักษรสําหรับการเดินทาง
หรือขนสง เพราะพระองคทรงมีการขนสงทางอากาศอยูแลวคือรถมา (airborne 
chariot) ของทูตสวรรคที่มีปก (cherubim) เปนผูขนสง (เอเสเคียล บทที่ 1, 
9-11) 
 พระคัมภีรใหมเปดเผยอยางตรงๆ (explicitly) วาคําพยากรณตรงนี้
ของทานอิสยาหหมายถึง “การทํามรรคาดานจิตวิญญาณ” โดยผานทาน
ยอหนผูใหบัพติศมา (มัทธิว 3:3) ขาวสารของทานคือ “จงกลับใจใหม เพราะ
วาแผนดินสวรรคมาใกลแลว” (มัทธิว 3:2) และพิธีบัพติศมาทานประกอบให
เม่ือมี“การกลับใจใหมเพื่อรับการยกโทษความผิดบาป” (มาระโก 1:4) ดังนั้น
“งานทํามรรคา” คือ “การกลับใจใหม” มีความเต็มใจจะหันจากการทําบาป 
เพื่อที่จะไดรับการชูใจ ไดรับการอภัยบาป และการสถิตอยูของพระเจา
 พระธรรมเยเรมีย 31:31-34 ประกาศขาวสารฝายจิตวิญญาณอยาง
เดยีวกนัในชวงเวลาทีย่าวนานกวาสําหรบัชาวยดูาหทีเ่ปนเชลยถกูนาํไปยงัตาง
ประเทศ เพื่อใหมีความเขาใจธรรมชาติดานจิตวิญญาณแหงงานทําถนนของ
พระเจา ขอความในขอพระคัมภีรตอนนี้ องคพระผูเปนเจาทรงสัญญาแกเหลา
ผูเต็มใจจะเริ่มตนใหม: ดวย “พันธสัญญาใหม” ซึ่งพระองคทรงใสพระบัญญัติ
ของพระองคไวในดวงใจของพวกเขา พรอมกับคําปฏิญาณวาพระองคจะเปน
พระเจาของพวกเขา พวกเขารูจกั และรูพระลกัษณะอปุนสิยัของพระองค เพราะ
วาพระองคไดทรงอภัยความผิดบาปใหกับพวกเขา

 อานอิสยาห 40:6-8 มีความหวังอะไรสําหรับเราผูซึ่งเหี่ยวเฉา
ไปเหมือนตนหญาจะไดรับ และมีอะไรที่เราตองระวัง

จุดเริ่มตนของการประกาศพระกิตติคุณ 
(อิสยาห 40:9-11) วันอังคาร

 มีเหตุการณประเภทใดไดรับการพรรณนาใน อิสยาห 40:9-11 
The Birth of Evangelism
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 ภายหลงัในพระธรรมอสิยาหปรากฏมผีูสือ่ขาวชายคนหนึง่ประกาศขาวดี
สําหรับกรุงเยรูซาเล็ม (อิสยาห 41:27; อิสยาห 52:7) แตใน อิสยาห 40:9 
มีขาวสารประกาศวา “ดูเถิด พระเจาของพวกเจา” จากภูเขาคือ ขาวน้ัน
ออนโยน (feminine) ซึ่งสื่อออกมาในภาษาฮีบรู
 ในพระธรรมสดุดี บทที่ 68 กษัตริยดาวิดสรรเสริญพระเจาเพราะวา
พระองค “ทรงใหคนโดดเดี่ยวมีบานอยู พระองคทรงนําเชลยออกมาถึงความ
รุงโรจน แตแนทีเดียว พวกกบฏอาศัยในแผนดินที่แตกระแหง” (อิสยาห 68:6) 
แมวาถอยคําตรงนี้ประยุกตใชกับเหลาผูอพยพจากการเปนทาสในประเทศ
อียิปต ทานอิสยาหใชแนวคิดเดียวกันนี้อางถึงการประกาศถึง “การอพยพครั้ง
ที่สอง”: การอพยพจากการเปนเชลยในบาบิโลนกลับบาน
 เวลาระหวางนั้นพระคัมภีรใหมประยุกตใช อิสยาห 40:3-5 สําหรับ
ทานยอหนผูใหบัพติศมาซ่ึงไดเตรียมเสนทางไวสําหรับพระคริสต พระวจนะ
นิรันดรไดกลายเปนเนื้อหนัง อาศัยอยูทามกลางประชากรของพระองค (ยอหน 
1:14) 
 แมแตกอนหนาทานยอหนผูใหบัพติศมา มีทานอ่ืนพูดเก่ียวกับขาวดี
ในการเสด็จมาของพระองค ทามกลางบุคคลเหลานี้คือ สิเมโอน ผูสูงวัย และ
นางอันนา  ทัง้สองไดพบพระกุมารเยซูเมือ่บดิามารดาของพระองคนาํพระกุมาร
ไปอุทิศถวายที่พระวิหาร (ลูกา 2:25-38) ซึ่งเหมือนผูสื่อขาวอิสยาห คือมีทั้ง
เพศชายและหญิง ตางมุงรอคอยผูจะมาใหการปลอบโยน/ผูใหการชูใจ แกชน
อิสราเอลในรูปแบบของ “พระเมสสิยาห” (ลูกา 2:25-26) 
 ในแสงสวางแหงคําพยากรณของทานอิสยาห เหตุการณไมไดบังเอิญ
ประจวบกนั (coincidental) ทีน่างอนันาซึง่เปนผูเผยพระวจนะหญงิ เปนบคุคล
แรกที่ประกาศตอที่สาธารณะ ณ พระวิหารบนภูเขา ประกาศแกชาวเยรูซาเล็ม
วาองคพระผูเปนเจาไดเสด็จมาแลววา: “ในขณะน้ันผูหญิงคนนี้เขามาขอบ
พระคุณพระเจา และกลาวถึงพระกุมารใหคนทั้งหลายที่คอยการทรงไถกรุง
เยรูซาเล็มฟง” (ลูกา 2:38) นี่เปนการเริ่มตนการประกาศพระกิติคุณของ
ครสิเตียนตามท่ีเราไดทราบ: การประกาศพระกิตติคุณ ขาวดี ที่พระเยซูคริสต
ไดเสด็จมาพรอมกับความรอด ตอมาภายหลัง พระคริสตมอบหมายความ
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พระผูสรางผูทรงเมตตา (อิสยาห 40:12-31)พุธ
 อสิยาห บทที ่40 กลาวถงึพระเมตตาและฤทธานุภาพของพระเจา
อยางไร
 ตลอดทั้งบทนี้ พระเมตตา กรุณา และฤทธานุภาพของพระองคถักทอ
ผสมผสานเขาดวยกนั  เพราะทัง้สองมคีวามจาํเปน  เพือ่ทีพ่ระเจาจะชวยประชากร
ของพระองคใหรอด พระองคทรงประสงคจะชวยพวกเขาใหรอดพน เพราะวา
พระองคทรงเมตตาและกรณุา พระองคจงึสามารถชวยพวกเขาใหรอดได เพราะ
พระองคทรงฤทธานุภาพ 

 พระเมตตา (อิสยาห 40:1-5): ทรงชูใจ พระองคทรงเสด็จเพ่ือการชวย
ใหรอด
 ฤทธานภุาพ (อสิยาห 40:3-8): ทรงสงาราศ ีทรงสภาพนรินัดร ขณะมนษุย
ออนแอ และมีอายุจํากัด
 พระเมตตา (อิสยาห 40:9-11): ขาวดีแหงการปลดปลอย ทรงเปนดุจผู
เลี้ยงแกะประชากรของพระองค
 ฤทธานุภาพ (อิสยาห 40:12-26): ทรงเปนพระผูสราง ที่ไมมีใครเปรียบ
เทียบได
 พระเมตตา (อิสยาห 40:27-31): ในฐานะพระผูสราง พระองคทรงประทาน
พระเมตาแกผูออนกําลังทอแทใจ

Merciful Creator

รับผิดชอบ (entrusted) ใหแกผูหญิงคนหนึ่งคือ มารีย ชาวมักดาลาเปนผูสื่อ
ขาวคนแรกท่ีสื่อขาวเรื่องชัยชนะที่พระองคทรงฟนพระชนม (ยอหน 20:17, 18) 
การกระทาํซึง่รับรองวาพนัธกจิการประกาศของพระองคแกชาวโลกไดเริม่ตนขึน้
แลว เนื้อหนังเหมือนหญา แตพระวจนะของพระเจาไดกลายเปนเนื้อหนังทรง
ชนมอยูชั่วนิรันดร (ดู อิสยาห 40:6-8) 

 จาก อิสยาห 40:11 มีความคิดอะไรตรงนี้ คุณมีประสบการณที่
ไดรับเลี้ยงดูดุจลูกแกะของพระเจาหรือไม อยางไร
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 หลงัจากแนะนาํฤทธานภุาพของพระเจาท่ียิง่ใหญและมัน่คงแลว (อสิยาห 
40:3-8) อิสยาหไดอธิบายถึงอํานาจและสติปญญาลํ้าเลิศที่ทําใหเห็นวาโลก
และสรรพสิ่งในโลกนั้นกระจิริด (อิสยาห 40:12-17) ตรงนี้เปนรูปแบบการถาม
อยางมีโวหารและมีชีวิตชีวาโดยการอางถึงแผนดินโลก และสวนตางๆ ฟงแลว
เหมือนคําตอบของพระเจาที่ใหกับโยบ (โยบ บทที่ 38-41)

 อะไรคือคําตอบของคําถามวา: “ทานท้ังหลายจะเปรียบพระเจา
เหมือนกับใคร” (อิสยาห 40:18)

 สําหรับทานอิสยาหและทานโยบ คําตอบใหมาโดยปราศจากการพูด
วา: ไมมีใคร (no one) เราไมอาจเปรียบเทียบพระเจากับอะไรได แตทาน
อิสยาหยกคําถามของทานขึ้นมาและอางถึงคําตอบ ที่ผูคนสมัยโบราณหลาย
คนบอกเปนนยั (implies) โดยการกระทําของพวกเขา ซึง่ทาํประหน่ึงวาพระเจา
เหมือนรูปเคารพช้ินหนึ่ง (อิสยาห 40:19, 20) 
 สําหรับความนึกคิดนี้ทานอิสยาหตอบสนองวา ดูแลวเหมือนความโง
เขลาที่จะกลาววารูปเคารพชิ้นหนึ่งเหมือนกับพระเจา เพื่อความแนใจวาผูคน
จะเขาใจจุดนั้น ทานอิสยาหอธิบายรายละเอียดในความพิเศษไมเหมือนใคร 
และนําขอโตแยงที่ไมสามารถใหคําตอบไดวาพระองคคือพระผูสรางผูบริสุทธิ์ 
(อิสยาห 40:21-26)

 อิสยาห 40:27 คนที่อิสยาหประกาศขาวใหมีทาทีอยางไร และ
เราอาจจะมีทาทีที่ผิดเชนนั้นไดอยางไร

 วัตถุประสงคในขาวสารของพระเจา คือการ “ใหความชูใจ” ผูคนที่มี
ความตองการ เชนเดียวกับทานโยบความทุกขยากลําบากของพวกเขาทําให
พวกเขารูสึกสับสน และทอถอยเก่ียวกับพระลักษณะอุปนิสัยของพระองค

 จากพระคัมภีรที่ศึกษาในวันนี้ ซึ่งไมไดกลาวถึงพระเมตตาและ
ฤทธานุภาพของพระองคเทานั้น แตไดกลาวถึงฐานะของพระองคที่เปน
พระผูสรางดวย สิ่งนี้มีความสําคัญอยางไร และวันสะบาโตของแตละ
สัปดาห ชวยเสริมเรื่องนี้อยางไร
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ปญหาการไหวรูปเคารพ (อิสยาห 40:19-20)วันพฤหัสบดี
 การกราบไหวรูปเคารพทําลายลักษณะเฉพาะ (unique) ในความ
สัมพันธใกลชิดกับพระเจา เพราะรูปเคารพไดเขามาแทนท่ีพระเจา ดวยส่ิงอื่น
บางสิ่ง (อพยพ 20:4, 5; อิสยาห 42:8) ดังนั้นผูเผยพระวจนะอางถึงการ “ลวง
ละเมิดประเวณี” ดานจิตวิญญาณ (เยเรมีย 3:6-9; เอเสเคียล 16:15-19)

 อิสยาห 41:29 กลาวถึงรูปเคารพอยางไร เราเขาใจส่ิงนี้อยางไร 
และทําไมจึงตองอธิบายใหถูกตอง

 ผูกราบไหวบชูารูปเคารพสมัยโบราณเช่ือวาพวกเขานมัสการพระเบ้ือง
บน (divine) ผูทรงฤทธิ์ ผานรูปเคารพ หรือสัญลักษณของพระหรือเทพเจา
เหลานั้น การกราบไหว หรือนมัสการรูปเคารพเปนตัวแทนของการละเมิด
พระบัญญัติขอท่ีหนึ่ง ของพระบัญญัติสิบประการซ่ึงมีขอความวา: “หามมี
พระเจาอื่นใดนอกเหนือจากเรา” (อพยพ 20:3) และถารูปเคารพนั้นมีเจตนา
ใหเปนตัวแทนของพระเจาเที่ยงแท ดังเชนรูปลูกวัวทองคําของชนอิสราเอล 
(อพยพ 32:4, 5) องคพระผูเปนเจาปฏิเสธความเหมือนกับพระเจาของรูปเคารพ
นั้น เพราะไมมีใครทราบวาจะพรรณนาถึงพระองค (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:15-
19) และไมมีอะไรสามารถเปนตัวแทนพระสิริ และความยิ่งใหญของพระองค
ได เพราะรูปเคารพเองทําหนาที่แทนพระเจาไมได ดังนั้นการกราบไหวหรือ
นมัสการรูปเคารพเปนการละเมิดพระบัญญัติขอที่หนึ่ง และท่ีสองของพระ-
บัญญัติสิบประการ
 ประชากรของพระเจาไมตองการรูปเคารพ เพราะพระองคทรงสถิตอยู
กับพวกเขาในพลับพลาของพระองค ดังนั้นการนมัสการรูปเคารพ คือการ
นมัสการสิ่งที่เปนตัวแทนของพระองคดังนั้นจึงเปนการปฏิเสธการสถิตอยูของ
พระองค

 มีรูปเคารพประเภทใดท่ีเราเผชิญในโบสถทุกวันนี้ การนมัสการ
รูปเคารพปรากฏในรูปแบบท่ีชาญฉลาดมากข้ึนในโบสถปจจุบันนี้ไหม  
ถามีคือสิ่งใด หรืออยางไร

The Problem with Idolatry
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 “คนจาํนวนมากทีไ่ดชือ่วาเปนครสิเตยีนกาํลงัรบัใชเทพเจา (gods) อืน่ๆ 
นอกเหนือจาก “องคพระผูเปนเจา” (the Lord) พระผูสรางตองการการอุทิศ
ถวายสูงสุดจากเรา พรอมทั้งความจงรักภักดีเปนอันดับแรก สิ่งใดๆ ที่โนม
เอียงทําใหความรักของเราลดนอยลง (abate) หรือเขามาแทรกแซงการรับใชที่
ถวายใหพระองค สิ่งเหลานั้นจะกลายเปนเหมือนรูปเคารพ” (เอลเลน จี. ไวท, 
The SDA Bible Commenttary, เลม 2, หนา 1011, 1012)
 เราทราบจากงานเขียนสมัยโบราณวา การกราบไหวรูปเคารพมีเสนห
นาประทับใจ เพราะเปนสิ่งที่เกี่ยวกับดานวัตถุ การใชรูปแบบการนมัสการที่ผู
คนมีสวนรวม ผูนมัสการรูปเคารพใหเกียรติพลังอํานาจ (forces) พวกเขาเช่ือ
วาเทพเจา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขากราบไหวบูชาสามารถใหความอุดม
สมบูรณ (fertility) และความเจริญรุงเรือง (prosperity) แกพวกเขาได เปน
ศาสนา “ชวยตนเอง” (self-help) ฟงดูแลว คุณมีความคุนเคยไหม
 กอนที่องคพระผูเปนเจาจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง จะตองมีผูเตรียม
งานทาํถนนของขาวสารสุดทายของเอลยีาหซึง่เปนงานแหง “การทาํใหคนืดกีนั” 
(reconciliation) (มาลาคี บทที่ 4) การเลือกจะเปนอยางเดียวกับวันของทาน
อิสยาห: คุณจะนมัสการพระผูสราง หรือคุณจะนมัสการสิ่งอื่นบางสิ่ง (วิวรณ 
บทที่ 13, 14) เพราะในที่สุด เราจะลงเอยนมัสการบางสิ่งเสมอ

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อาน เอลเลน จี. ไวท, จงมองไปท่ีพระเจาของทาน, ผูเผยพระวจนะ
และกษัตริย, หนา 311, 321

 “ในสมัยของอิสยาห ความเขาใจชีวิตฝายจิตวิญญาณของมนุษยอยูใน
สภาพมืดมัวผานการเขาใจผิด เรือ่งพระเจา เปนเวลานานมาแลวทีซ่าตานหาวิธี
นาํมนุษยใหมองพระผูสรางของพวกเขาในฐานะเปนตนตอของความบาป ความ
ทุกขยากเดือดรอน และความตาย คนเหลานี้ที่ซาตานหลอกลวง จินตนาการ
วาพระเจามีพระทัยแข็ง และเขมงวด พวกเขาถือวาพระองคกําลังเฝามองดู 
พรอมที่จะตําหนิ และปรักปรํา ไมเต็มพระทัยจะตอนรับคนบาปตราบใดมีขอ
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แกตัวที่จะไมชวยเขา บัญญัติแหงความรักโดยสวรรคที่ใชในการปกครองไดถูก
แสดงเจตนาอยางผิดๆ โดยจอมหลอกลวง วาเปนความเขมงวดความสุขของ
มนุษย เปนแอกอันหนักซึ่งพวกเขาควรยินดีที่ไดหลีกเลี่ยง ซาตานประกาศวา
เปนสิ่งที่ทําไมได และบทลงโทษของการลวงละเมิดก็เปนไปตามอําเภอใจ” 
(เอลเลน จี. ไวท, ผูเผยพระวจนะและกษตัริย, หนา 311)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. จงสรุปขาวสารในอิสยาห 40:12-31 โดยใชถอยคําของคุณเอง
 รวมถึงขอมูลทางวิทยาศาสตรสมัยใหมเพื่อแบงปนใหผูอื่นใน
 ชั้นเรียน

2. อสิยาหพรรณนาถึงความม่ันคงของพระวจนะเปรียบเทียบกับความ
 เปราะบางของชีวิตมนุษยอยางไร (อิสยาห 40:6-8) และการ
 กลัวความตายเช่ือมโยงกับความหวังเรื่องการฟนคืนชีพอยางไร 
 (โยบ 19:25-27; ดาเนยีล 12:2; 1 โครินธ 15:51-57; 1 เธสะโลนกิา
 4:13-18)

3. เนื้อหาในอิสยาห 40:12-31 ชวยเยียวยาความหยิ่งและความยโส
 ไดอยางไร

สรุป:
 พระเจาทรงชูใจใหผูที่ไดรับความทุกขยากผานอิสยาห เวลาแหงความ
ทุกขยากของพวกเขาไดจบลงแลว และพระเจากําลังกลับมายังพวกเขา แทน
ที่จะรูสึกทอถอย และสับสน พวกเขาควรไววางใจในพระเจา ใหใชอํานาจแหง
ความคิดสรางสรรคของพระองคแทนพวกเขา
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“ดูสิ ผูรับใชของเรา ผูซึ่งเราเชิดชู ผูเลือกสรรของเรา ผู
ซึ่งใจเราปติยินดี เราเอาวิญญาณของเราใสไวบนทาน 
ทานจะสงความยุติธรรมออกไป ยังบรรดาประชาชาติ”  
(อิสยาห 42:1)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
อิสยาห บทที่ 41; อิสยาห 42:1-7; อิสยาห 44:26-45:6; อิสยาห 49:1-12

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 หลายคนมีความรูสึกวา จะเปนสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญหากไดไป
เยี่ยมสถานที่ที่พระคริสตทรงดําเนินชีวิตบนโลก คือไปเดิน ไป

เยี่ยมชมทะเลสาบกาลิลี ดูพื้นที่ขางทะเลสาบ ซึ่งพระผูเปนเจาทรงใชสั่งสอน
ประชาชน ไดเห็นเนินเขา และหุบเขาเขาที่สายพระเนตรของพระองคมองไปดู
บอยๆ ที่จริงเราไมจําเปนตองเดินทางไปท่ีเมืองคาเปอรนาอุม หรือหมูบาน
เบธานี เพื่อจะดําเนินตามรอยพระบาทของพระเยซู เราสามารถจะพบรอย
พระบาทขางเตียงคนปวยในบานหลังเล็กๆ ของคนยากจน หรือผูคนตาม
ตรอกซอกซอยของเมืองใหญ และในทุกสถานท่ีที่ดวงใจของมนุษยตองการ
รับการปลอบโยน (consolation) คือการทําเหมือนท่ีพระเยซูทรงไดทําบน
แผนดินโลก เราก็จะเดินตามรอยพระบาทของพระองค (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึง
ปรารถนาแหงปวงชน, หนา 640)
 ทานอิสยาหไดพูดถึงผูรับใชขององคพระผูเปนเจา และพันธกิจการรับ
ใชดวยความเมตตาคลายคลงึกนัวา: “ไมออช้าํแลว ทานจะไมหกั และไสตะเกียง

บทที่ 9
รับใชและไถใหรอด

วันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ 2021
To Serve and to Save
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ผูรับใชชาติ (อิสยาห บทที่ 41)วันอาทิตย
 อิสยาห 41:8 พระเจาตรัสวา “แตเจา อิสราเอล ผูรับใชของเรา” 
และอิสยาห 42:1 พระองคทรงแนะนําวา “ผูรับใชของเรา” คือใคร

 อสิราเอลหมายถงึยาโคบทีเ่ปนบรรพบรุษุของขาวอสิราเอลหรอืหมายถงึ
ชาวอสิราเองเอง  และพระเมสสยิาหหมายถงึพระครสิตคอืพระเยซใูนพระคมัภรี
ใหมหรือไม
 มีผูรับใชสองประเภทใน อิสยาห บทที่ 41-53 คืออิสราเอลหรือยาโคบ 
ตามที่พบในอิสราเอล 41:8; 44:1; 2, 21; อิสยาห 45:4; อิสยาห 48:20 เพราะ
พระเจาตรัสกับอิสราเอลคือยาโคบ ในปจจุบันยาโคบเปนตัวแทนประชาชาติที่
สืบเชื้อสายจากทาน ตามขอมูลที่พบใน (อิสยาห 48:20) 
 สวนในอิสยาห 42:1, อิสยาห 50:10, อิสยาห 52:13; อิสยาห 53:11 ผูรับ
ใชของพระเจาไมถูกเอยชื่อ เมื่อทานถูกเอยถึงครั้งแรกใน อิสยาห 42:1 ไมมีขอ
บงชี้ชัด แตตอมาก็ชัดเจนวาเปนผูที่มาไถถอนเผาพันธุของยาโคบคืออิสราเอล
ใหกลบัไปสูพระเจา (อสิยาห 49:5, 6) สิน้พระชนมแทนท่ีคนบาปท้ังปวง (อสิยาห 
52:13-53:12; ดู อิสยาห 49:5, 6 ดวย) ดังนั้นผูรับใชในที่นี้จึงมีที่เปนชนชาติที่
เปนคนหมูคณะและบุคคลอีกทานหนึ่ง

 บทบาทของผูรับใชชาติคืออะไร (อิสยาห 41:8-20)

 พระเจาทรงใหความมัน่ใจชนอสิราเอลวาประเทศชาตขิองพวกเขายงัคง
เปนผูรับใชของพระเจา: ดังมีขอพระคัมภีรบอกวา “เจาผูที่เรานํามาจากปลาย
แผนดินโลก และเรียกมาจากที่ไกลสุดของโลก แลวพูดกับเจาวา ‘เจาเปนผู
รับใชของเรา เราไดเลือกเจา และไมปฏิเสธเจา’” (อิสยาห 41:9) จากนั้น

Servant Nation

ริบหร่ีนั้น ทานจะไมดับ ....เพื่อเปดตาคนตาบอดทั้งหลาย เพ่ือนําผูถูกจําจอง
ออกจากคุก” (อิสยาห 42:3, 7)
 ใหเรามองไปยังผูรับใชทานน้ี พระองคเปนใคร และพระองคไดทํา
สิ่งใดสําเร็จ
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พระเจาทรงประทานชนชาติอิสราเอลดวยพระสัญญางดงาม (magnifi cent) 
ที่สุดในพระคัมภีรวา “อยากลัวเลย เพราะเราอยูกับเจา อยาขยาด เพราะเรา
เปนพระเจาของเจา เราจะเสริมกําลังเจา เราจะชวยเจา เราจะชูเจาดวยมือขวา
อันชอบธรรมของเรา” (อิสยาห 41:10) ตรงน้ี และขอพระคัมภีรตอๆ ไป หนึ่ง
ของบทบาทพืน้ฐานของชนอสิราเอลคอืการไววางใจในพระเจาเทีย่งแทเพือ่การ
ชวยพวกเขาใหรอด (ขณะท่ีกษัตริยอาหสัไมไดทาํ) โดยพระองคหนัไปไววางใจ
ในเทพเจา (gods) องคอื่นๆ และรูปเคารพของเทพเจาเหลานั้นเหมือนชนชาติ
ตางๆ ทํากัน (อิสยาห 41:7, 21-24, 28, 29) 

 สังเกตในพระธรรมอิสยาห 41:14 พระเจาทรงเรียกชนชาติ
อิสราเอลวา “หนอนของยาโคบ” พระองคมีพระประสงคจะสื่อในเรื่อง
อะไร มองไปยังพระคัมภีท้ังขอเพ่ือจะพบคําตอบท่ีดีกวา สิ่งนี้ควรจะ
สอนอะไรพวกเราเชนกัน เกี่ยวกับความตองการจะพ่ึงพาในองคพระผู-
เปนเจาอยางหมดสิ้นของเรา

การไมระบุชื่อผูรับใช (อิสยาห 42:1-7)วันจันทร
 ผูรับใชที่พระเจาทรงใสวิญญาณของพระองคเหนือทานในท่ีนี้คือ
ใคร และบทบาทของทานคืออะไร (อิสยาห 42:1-7)

 เลือกคําตอบที่ดีที่สุด หรือผสมผสานกัน:
        1. ทานจะสงความยุติธรรมออกไปยังบรรดาประชาชาติ
        2. ทานจะไมรองเสียงดังหรือเปลงเสียงของทาน     
        3. ทานเปนครู
        4. ทานเปนพันธสัญญาระหวางพระเจาและประชากรของพระองค
        5. ทานเปนความสวาง เปดตาคนตาบอด และปลอยผูถูกจําจอง
        6. ถูกทุกขอ

 บทบาทและอุปนิสัยของผูรับใชทานน้ีเปนอยางไร เม่ือเปรียบ
เทียบกับหนอที่แตกออกจากตอของเจสซี ซึ่งมีพระวิญญาณของพระเจา
อยูบนทานดวย (อิสยาห บทที่ 11)

Unnamed Individual Servant 
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 เหมือนใน อิสยาห บทที่ 42 การปกครองของของเช้ือวงศของดาวิดใน
อิสยาห บทท่ี 11 กระทําส่ิงท่ีสอดคลองกับพระเจา จัดหาความยุติธรรม และ
ปลอยผูที่ถูกกดขี่ ประทานสติปญญา และความรูของพระเจา เราพบวา หนอ
และรากของเจสสีคือ พระเมสสิยาห พระบุตรของพระเจาในอิสยาห 9:6, 7 
ผูทรงนําสันติสุขมาสูบัลลังกของดาวิด และอาณาจักรของพระองค ดวยความ
ยุติธรรม และความชอบธรรม (อิสยาห 9:7) ผูรับใชในอิสยาห บทที่ 42 จึงเปน
พระเมสสิยาห

 พระคัมภีรใหมกลาวถึงผูรับใชในอิสยาห 42:1-7 อยางไร ใคร
เปนผูใหความยุติธรรม (มัทธิว 12:15-21)

 พระธรรมมัทธิว บทที่ 12  อางอิงจาก อิสยาห บทท่ี 42 และประยุกต
ใชกับการเยียวยาขณะทรงดําเนินพันธกิจอยางเงียบๆ ของพระเยซู พระบุตร
ของพระเจา ในพระองคพระบิดาทรงปลื้มปติ (อิสยาห 42:1; มัทธิว 3:16, 17; 
มัทธิว 17:5) เปนพระองคเองผูทรงสถาปนาพันธสัญญา เช่ือมตอกับประชากร
ของพระเจาอีกคร้ังหนึ่ง (อิสยาห 42:6; ดาเนียล 9:27)
 พระเยซู และเหลาอัครทูตของพระองคไดรับความยุติธรรมสําหรับ
ประชากร ดวยการปลดปลอยพวกเขาใหพนจากความยากลําบาก ความโง
เขลา และการเปนทาสของวิญญาณราย มีสาเหตุมาจากการกดข่ีของซาตาน 
(ลูกา 10:19) เม่ือพระเยซูทรงสิ้นพระชนมเพื่อใหการยืนยัน (ratify) ใน 
“พันธสัญญาใหม” (มัทธิว 26:28) เพื่อที่จะไดรับความยุติธรรมสําหรับโลก
โดยการขับซาตานออกไป ดังพระวจนะตอนน้ีกลาววา “เดี๋ยวนี้การพิพากษา
มาถึงโลกนี้แลว เดี๋ยวนี้ผูครองโลกนี้จะถูกกําจัดออกไป” (ยอหน 12:31-33)

 อิสยาห 42:1-4 เปนคําพรรณนาถึงพระคริสต มีพันธกิจใดของ
พระเยซูที่สําเร็จจริงตามคําพยากรณนี้ และมีบทเรียนอะไรที่เราจะนํามา
รับใชผูอื่นได
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ชาวเปอรเซีย “พระเมสสิยาห” 
(อิสยาห 44:26-45:6)วันอังคาร

 คาํพยากรณทีน่าแปลกใจทีส่ดุในทีน่ีค้อือะไร อสิยาห 44:26-45:6
 ชวงเวลาในพันธกิจการรับใชของทานอิสยาหประมาณจากป 745 กอน
ค.ศ. ถึงประมาณ 685 ป กอน ค.ศ. (60 ป)หลังจากท่ีไดเอยถึง “ผูไดชนะ”
(conqueror) จากตะวันออก และจากเหนือ (อิสยาห 41:2, 3, 25) และการ
บอกเปนนัยวา นี่เปนขาวดีสําหรับกรุงเยรูซาเล็ม (อิสยาห 41:27) ทานอิสยาห
กลาวพยากรณโดยการเอยชื่อ “ไซรัส” (Cyrus) ผูนําทัพอยางถูกตอง พรอม
ทั้งไดพรรณนาถึงกิจกรรมของเขาดวยวา “ไซรัส” ไดมาจากทิศเหนือ และทิศ
ตะวันออกของบาบิโลน และใชกําลังเอาชนะกรุงบาบิโลนในป 539 กอน ค.ศ. 
ไซรัสไดรับใชพระเจาดวยการปลดปลอยชาวยิวจากการที่ถูกกษัตริยบาบิโลน
จับไปเปนเชลย (ตั้งแตครั้งเนบูคัดเนสซาร) และกษัตริยไซรัสเองไดอนุญาต 
(authorize) อยางเปนทางการใหชาวยิวเดินทางกลับไปสรางวิหารในกรุง
เยรูซาเล็มข้ึนใหม (ดู เอสรา บทที่ 1)
 คําพยากรณนี้เกิดขึ้นจริงหลัง 146 ปที่อิสยาหเสียชีวิตไปแลว คํา
พยากรณกลาวลวงหนากอนเหตุการณเกิดขึ้นจริงถึงหนึ่งศตวรรษครึ่ง เหมือน
การทํานายของ “จอรจ วอชิงตัน” ที่ไดทํานายวาชายคนที่ชื่อ นายพล ดไวท 
ไอเซนฮาวด จะเปนผูชวยปลดปลอยยุโรปในป ค.ศ. 1945 
 เพราะวาการกระทาํของไซรสัไดรบัการยนืยันจากหลกัฐานโบราณหลาย
ประเภท รวมไปถึงประวัติศาสตรของชาวบาบิโลน และจากบันทึกของไซรัส
เองใน “กระบอกบันทึกทรงกลม” (Cyrus Cylinder) และพระคัมภีร 
(2 พงศาวดาร 36:22, 23; เอสรา บทที่ 1; ดาเนียล บทที่ 5; ดาเนียล 6:28; 
ดาเนียล 10:1) ความแมนยําในคําพยากรณของทานอิสยาหอยูเหนือการ
โตแยงใดๆ ซึ่งไดยืนยันความเช่ือของผูเชื่อในคําพยากรณแทวาผูเผยพระ-
วจนะไดทราบขอมูลเหลานั้นจากพระเจา เพราะพระเจาทรงทราบอนาคตลวง
หนานานแสนนาน

 ทําไมพระเจาจึงเรียกไซรัสวา “ผูที่พระองคทรงเจิมไว” (อิสยาห 
45:1) 

Persian “Messiah”



บทที่ 9   รับใชและไถใหรอด      101

 คําวา “ถูกเจิม” ในพระคัมภีรเดิมเลมอื่นของภาษาฮีบรูหมายถึง 
“เมสสิยาห” และคํานี้อาจหมายถึงการเจิมมหาปุโรหิต (เลวีนิติ 4:3, 5, 16; 
เลวีนิติ 6:22) และการเจิมกษัตริยของอิสราเอลดวย (1 ซามูเอล 16:6; 
1 ซามูเอล 24:6, 10; 2 ซามูเอล 22:51) พระเมสสิยาห กษัตริยตามเช้ือสาย
ของดาวิดผูเปนกษัตริยในอุดมคติ และผูปลดปลอย (สดุดี 2:2; ดาเนียล 9:25, 
26) ในกรณีของอิสยาห ไซรัสเปนกษัตริยในอนาคต ที่พระเจาทรงสงมาปลด
ปลอยประชากรของพระองค แตเปนเมสสิยาหหรือผูปลดปลอยที่แตกตางออก
ไป เพราะไมใชชาวอิสราเอล ทานจะทําบางสิ่งท่ีพระเมสสิยาหทํา เชนการเอา
ชนะศัตรูของพระเจา และปลดปลอยเชลยของพระองค แตทานไมอาจเปน
อยางเดียวกับพระเมสสิยาห เพราะวาไมใชเชื้อสายของดาวิด
 การทํานายถึงไซรัส พิสูจนวาคําพยากรณนี้มาจากเบ้ืองบน เปดเผย
วา พระเจาทรงทราบเหตุการณในอนาคต (อสิยาห 41:4, 21-23, 26-28; อสิยาห 
44:26) ขณะเดียวกันพระองคเขาถึงไซรัส โดยตรัสวา “เราจะใหทรัพยสมบัติ
ในท่ีมืดแกเจา และใหขุมทรัพยในท่ีลี้ลับเพ่ือเจาจะรูวาเราคือยาหเวหพระเจา
ของอิสราเอล ผูเรียกตามชื่อของเจา” (อิสยาห45:3)

 นึกถึงคําพยากรณอื่นในพระคัมภีร ที่สําเร็จแลว (เชนอาณาจักร
ทั้งหมดในดาเนียล บทท่ี 2 ยกเวนอาณาจักรสุดทาย, ดาเนียล บทท่ี 7 
และ ดาเนียล 9:24-27) คําพยากรณเหลานี้ใหความหวังอะไรแกเรา
เปนการสวนตัว

ความหวังลวงหนาพุธ
 การท่ีอิสยาหพยากรณถึงไซรัส เปนสิ่งที่รบกวนใจของผูที่ไมเช่ือ
พระเจา พวกเขาไมเชื่อวาผูเผยพระวจนะไดรับขาวสารจากพระเจา เพื่อการ
รับมือในเร่ืองนี้ พวกเขายอมรับทฤษฎีที่กลาววา มีผูเผยพระวจนะอีกทานหนึ่ง
หรือมีอิศยาหคนท่ีสองท่ีมีชีวิตอยูในชวงเวลาเดียวกับไซรัส และเปนผูเขียน
พระธรรมอิสยาห จากบทที่ 40-66 ดังนั้นพระธรรมอิสยาหจึงถูกเลื่อยเปน
สองทอน (ดู ฮีบรู 11:37)

Hope in Advance
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 ไมมีหลักฐานทางประวัติศาสตรวามีอิสยาหคนท่ีสอง หากมีจริงพระ-
คัมภีรก็จะกลาวถึง เพราะขาวสารในพระคัมภีรเลมนี้มีความสําคัญและเปน
งานเขียนมีคุณภาพทางศิลปะท่ียอดเย่ียม แตไมปรากฏในตนฉบับเกาแกที่
พบในถ้ําคุมราน และไมมีการแบงระหวาง บทที่ 39 และ 40 วาเปนผูเขียน
คนละคน
 พืน้ฐานของขาวสารในพระธรรมอิสยาหมคีวามตอเน่ืองในตลอดท้ังเลม
ซึ่งนั่นก็คือ: จงไววางใจในพระเจาเที่ยงแท รวมท้ังขาวสารเร่ืองพระเมสสิยาห
พระผูชวยของทานมากกวาอํานาจอื่นใด ผูเชี่ยวชาญพระคัมภีรกลาวเนนอยาง
ถูกตองวา การเปล่ียนผานเนนจากชวงเวลาของอัสซเีรีย ในอิสยาห บทที่ 1-39
ไปสูชวงสมัยบาบิโลนเริ่มตนจาก บทที่ 40 เปนตนไป แตเราไดพบวา อิสยาห 
บทที่ 13-14 และ 39 เราไดมองเห็น (envisage) การถูกบังคับไปเปนเชลย
ในอาณาจักรบาบิโลนเกิดขึ้นแลว เปนความจริง บทที่ 1-39 กลาวเนนเรื่อง
การพิพากษา และอิสยาห บทที่ 40-66 เนนเร่ืองการ “ปลอบใจ” (consola-
tion) แตในหลายบทกอนหนานั้นเปนการปลอบใจจากเบื้องบน และการให
ความม่ันใจ (assurance) อยางอุดมเชนกัน และตอนตอมาอยางเชน อิสยาห 
42:18-25; อิสยาห 43:22-28 และ อิสยาห 48:1-11 พูดถึงการพิพากษาของ
พระเจาสําหรับชนยูดาหในการที่พวกเขาไดละทิ้ง (forsaking) พระองค ซึ่งที่
จริงคําพยากรณของทานอิสยาห บอกเปนนัยเรื่องการประโลมใจในระหวางนั้น
เชนกัน

 แมวาชาติยูดาหจะเผชิญกับความหายนะอันนากลัว เน่ืองจาก
บาปของประชาชน แตบางคนทามกลางพวกเขาก็ไมยอมละทิ้งความ
หวัง พวกเขาพึ่งพิงพระสัญญาของพระเจา เชน เลวีนิติ 26:40-45 มี
ความหวังอะไรในพระคัมภีรตอนนี้
 มีลักการดานจิตวิญญาณอะไรจากขอพระคัมภีรตอนนี้ องค
พระผูเปนเจาตรัสอะไรกับชนอิสราเอล และขาวสารเหลานี้ใหความหวัง
อะไรแกเรา
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ความรูสึกและความเจ็บปวดของผูรับใช 
(อิสยาห 49:1-12)วันพฤหัสบดี

 ใครคือผูรับใชของพระเจาในพระธรรมอิสยาห 49:1-12 

 พระเจาทรงเรียกและออกชื่อของเขากอนที่เขาจะลืมตาดูโลก ทรงทํา
ใหปากของเขาเปนเหมือนดาบ และเขาจะไดรับเกียรติในพระองค พระเจา
ทรงใชผูรบัใชใหนาํชนชาติอสิราเอลกลับมาหาพระองคเอง  ใหเปนแสงสวางแหง
ความรอดแกโลกทั้งใบ ใหเปนพันธสัญญาและใหปลดปลอยผูเปนนักโทษทั้ง
หลาย คําพรรณนานี้ทับซอน (overlap) กันมากระหวางคําพรรณนานี้และ
อิสยาห บทท่ี 42 ที่เราบงบอกวา “ผูรับใช คือพระเมสสิยาห” พระคัมภีรใหม
ใหเหตุผลวา (attributes) ผูรับใชคือพระเยซูคริสต ในการเสด็จมาทั้งสองครั้ง: 
มัทธิว 1:21; ยอหน 8:12; ยอหน 9:5; ยอหน 17:1-5; วิวรณ 1:16; วิวรณ 2:16; 
วิวรณ 19:15

 ถาผูรับใชทานนี้คือ พระเมสสิยาห เหตุใดพระเจาทรงเรียกทาน
วา “อิสราเอล” ตรงน้ี (อิสยาห 49:3) 

 เนื้อหาในอิสยาหกอนหนานี้เราพบวา ผูรับใชของพระเจาคืออิสราเอล
หรือยาโคบที่เปนชนชาติ แตในตอนนี้เราพบวาอิสราเอลหรือยาโคบหมายถึง
ตัวบุคคลที่จะชวยกูชนชาติใหกลับมาหาพระเจา (อิสยาห 49:5) ผูรับใชที่เปน
บุคคลกลายเปนตัวแทนของชนชาติ ผูลมเหลวคืออิสราเอล (อิสยาห 48:1)

 มีสวนประกอบอะไรที่ใหมและสําคัญปรากฏอยูตรงนี้ (อิสยาห 
49:4, 7)

 ตรงนี้คือการบอกเปนนัยคร้ังแรกของความยากลําบากซึ่งรวมอยูใน
ภาระกิจของผูรับใช “แตขาพเจาเองกลาววา ‘ขาพเจาเหน่ือยเปลา ขาพเจา
เปลืองแรงของตัวเองเสียเปลา และอนิจจัง” (อิสยาห 49:4) แนวคิดนี้ดัง
สะทอนใน ดาเนียล 9:26 วา “หลังจาก 62 สัปดาหแลว ทานผูถูกเจิมจะตอง
ถูกตัดออก และจะไมมีอะไรเหลือ” เขายึดมั่นในความเชื่อ “แตแนละสิ่งที่ควร

A Feeling and Suff ering Servant



104   พระธรรมอิสยาห

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อาน เอลเลน จ.ี ไวท, การรกัษาโรคและพนัธกจิการสัง่สอนของพระเยซู
ที่เมืองคาเปอรนาอุม, ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 252-261

 “ในการทํางานเพื่อเอาชนะดวงวิญญาณ จําเปนตองใชไหวพริบ และ
สติปญญาอยางมาก พระผูชวยใหรอดไมเคยยับยั้ง (suppressed) การนําเสนอ
ความจริง แตทรงกลั่นกรองออกมาในความรักเสมอ ในการติดตอสื่อสารกับคน
อื่นๆ พระองคทรงใชไหวพริบอยางเต็มที่ และพระองคทรงมีความกรุณา และ
ความรอบคอบเสมอ พระองคไมเคยแสดงความหยาบคาย ไมเคยกลาวอะไรที่
ใชคํารุนแรง พระองคไมพูดหรือแสดงอะไรใหผูคนเจ็บปวดโดยเฉพาะกับผูมี
ความรูสึกรับรูไว พระองคไมเคยตอวาในความออนแอของมนุษย แตพระองค

เปนของขาพเจานั้นอยูกับพระยาหเวห และคาตอบแทนของขาพเจาอยูกับ
พระเจาของขาพเจา” (อิสยาห 49:4) เจย อะเล็ก มอทเยอร สังเกตวา เมื่อ
ทานอิสยาหไดมองเห็นลวงหนาวา “ผูรับใชมีธรรมชาติของมนุษยจริงๆ ถูก
ทดสอบเหมอืนกบัเรา แตไดรบัการพสิจูนแลววาพระองคเปนตนแบบ (author) 
ของความสมบูรณในวิถีแหงความเช่ือ เปนผูมีความเช่ือแท ซึ่งยังคงพูดไดวา
พระเจาของขาพเจา เม่ือไมมีอะไรดูเหมือนจะมีความคุมคา” (จากคําพยากรณ
ของอิสยาห: คําแนะนําและคําอธิบาย (Downers Grove, Illinois: Inter 
Varsity Press, 1993), หนา 387
 พระธรรมอิสยาห 49:7 มีขอความวา “พระยาหเวห พระผูไถ และองค
บริสุทธิ์ของอิสราเอล ตรัสกับผูถูกดูหม่ิน และถูกประชาชาติรังเกียจ คือคนใช
ของบรรดาผูครอบครองวา ‘กษัตริยทั้งหลายจะมองดู แลวจะยืนขึ้นและพวก
เจานายจะกราบลงดวยตัวเอง เพราะเหตุพระยาหเวหผูสัตยจริง องคบริสุทธิ์
ของอิสราเอลผูไดเลือกสรรเจา”

 จากประวัติการรับใชของพระคริสตตั้งแตตนจนจบ พระองคทอ
บางหรือไม ถึงกระนั้นพระองคยังสัตยซื่อ จนสําเร็จ เราจะทําแบบเดียว
กับพระองคไดอยางไร
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ไมกลัวท่ีจะกลาวตําหนิผูที่หนาซื่อใจคด ผูไมมีความเช่ือ และผูที่ยังทําความ
บาป มีน้ําตาคลออยูในน้ําเสียงขณะที่พระองคกลาวตําหนิผูกระทําผิด พระองค
ไมเคยชี้ใหเห็นความจริงอยางโหดราย แตพระองคแสดงซึ่งความออนโยน
สําหรับมนุษยทั้งหลายเสมอ กระน้ันพระองคกมศีรษะลงดวยความเอาพระทัย
ใสสมาชิกทุกคนแหงครอบครัวของพระเจา พระองคทรงมองเห็นดวงวิญญาณ
ทัง้มวล ทีพ่ระองคทรงเสด็จมาดําเนินพนัธกจิเพ่ือชวยพวกเขาใหรอด” (เอลเลน
จี. ไวท, Gospel Workers, หนา 117)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. อานสิ่งที่ เอลเลน จี. ไวท เขียนเกี่ยวกับการทําพันธกิจของพระ-
 คริสต และอภิปรายวาเราจะทําเชนนั้นไดอยางไร

2. คําวา “ไมออช้ําแลว ทานจะไมหัก ไสตะเกียงริบหรี่ ทานจะไม
 ดับ” (อิสยาห 42:3) หมายความวาอยางไร และเราจะชวยคน
 อื่นตามคําสอนนี้ไดอยางไรเพื่อนําเขาไปถึงพระเจา

3. บางคนคิดวาเนื้อหาในอิสยาหไมจริง อาจมีสองคนเขียนก็ได เรา
 จะโตแยงเพื่อปฏิเสธความคิดเชนนี้ไดอยางไร

สรุป:
 การปลดปลอยผูคนจากส่ิงใด จะตองมีผูปลดปลอย ชนชาติที่เปนผู
รับใชของพระเจาจะไดรับการปลดปลอยจากสองคนคือ (1) ไซรัสผูปลดปลอย
ชาวยิวจากการเปนเชลยในบาบิโลน และ (2) ผูรับใชที่ไมไดระบุชื่อ ที่ไดรับ
การอธิบายลักษณะวาเปน “พระเมสสิยาห” ซึ่งคอยๆ ชัดเจนขึ้นในเวลาตอมา 
ผูปลดปลอยทานน้ีจะนําความยุติธรรมกลับมาและนําชุมชนกลับไปหาพระเจา
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“แตทานถูกแทง เพราะความทรยศของเรา ทานบอบช้ํา
เพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนที่ตกบนทานนั้น 
ทําใหพวกเรามีสวัสดิภาพ และที่ทานถูกเฆี่ยนตีก็ทําให 
เราไดรับการรักษา” (อิสยาห 53:5)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
อิสยาห 50:4-10; อิสยาห 52:13-53:12; อิสยาห 53:3-9; อิสยาห 53:10-12

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 เลาห ฟุค เปนคริสเตียนชาวจีนคนหนึ่ง เขารูสึกเวทนาเหลาชาว
จีนเพื่อนรวมชาติผูไดกลายเปนทาสในเหมืองแหงหนึ่งในประเทศ

อเมริกาใตยิ่งนัก เลาห ฟุค ตองการใหความหวังแกทาสเหลานั้นดวยพระ-
กิตติคุณ แตเขาจะเขาถึงพวกเขาไดอยางไร วิธีแกปญหาของเขาคือ เขาได
ขายตัวเองเปนทาสทํางานเปนเวลาหาป เขาถูกสงตัวไปที่เมือง “เดเมรารา” 
(Demerara) เขาทํางานหนักในเหมือง และบอกเพ่ือนรวมงานเก่ียวกับ
พระเยซู
 เม่ือ เลาห ฟุค ตายมีชาวจีนที่เปนคนงานเหมือง 200 คน ไดรับการ
ปลดปลอย จากการรับเอาพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดของพวกเขา
 นับเปนการเสียสละตนเองท่ีนาทึ่ง สําหรับการประกอบการดีเพื่อคน
อื่น ถือวาเปนตัวอยางอันยอดเย่ียม
 ในการทําในสิ่งที่คิดไมถึง พระเยซูทรงถอมพระทัยลง พระคัมภีร

บทที่ 10
การทําในสิ่งที่คิดไมถึง

วันที่ 27 กุมภาพันธ – 5 มีนาคม 2021
Doing the Unthinkable
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การทดสอบความจริงของอิสยาห
(อิสยาห 50:4-10)วันอาทิตย

 ถาอิสยาหตั้งใจจะถายทอดเพียงขอมูล ทานจะกลาวถึงรายละเอียด
เก่ียวกับพระเมสสิยาหในคร้ังเดียว แตในการท่ีจะโนมนาวผูฟงของทานไมให
เผชญิหนากบัผูรบัใชขององคพระผูเปนเจาในทันททีนัใด  ทานจงึคอยๆ บรรยาย
เหมอืนถักทอเสนดายหรือดนตรีวงใหญทีเ่ผยแพรขาวสารของพระเจาทลีะตอน
ใหเห็นการเช่ือมโยงกับสวนท่ีเหลือของภาพ อิสยาหเปนเหมือนจิตกร ที่วาด
ภาพดานจิตวิญญาณ

 อานอิสยาห 50:4-10 ขอพระคัมภีรนี้กลาวถึงอะไร และเราเห็น
พระเยซูจากขอความนี้อยางไร

 ในอิสยาห 49:7 ผูรับใชของพระเจาถูกดูหมิ่น และเปนที่เกลียดชัง 
หรือเปน “ทาสของบรรดาผูครอบครอง” และ “กษัตริยทั้งหลายจะมองดู แลว
จะยนืข้ึนและพวกเจานายจะกราบลงดวยตวัเอง” และตรงนี ้ ในอสิยาห บทที ่50
เราเรียนรูวาหุบเขานั้นลึกยิ่งนักสําหรับครูสอนผูมีใจสุภาพออนโยน ถอยคํา
ของเขาจะค้ําชูผูอิดโรยดวยถอยคํา (อิสยาห 50:4) เปนเสนทางสู “การพิสูจน
วาไมผิด” (vindication) แตนําไปสูการถูกทํารายดานรางกายอยางไมถูกตอง 
(อิสยาห 50:6) 
 การทํารายรางกาย (abuse) ฟงดูเปนส่ิงเลวรายของผูทีอ่ยูในวฒันธรรม
ตะวันตกสมัยใหม แตในวัฒนธรรมของชาวตะวันออกใกลในสมัยโบราณ 

Isaiah’ s Testing Truth

บันทึกไววา “แตทรงสละพระองคเอง และทรงรับสภาพทาส ทรงถือกําเนิด
เปนมนุษย และทรงปรากฏอยูในสภาพมนุษย” (ฟลิปป 2:7) พระเยซูก็เชนกัน
ไดเขาถึง ผูที่ปกติจะเขาถึงไมได (unreachable) คุณและผม และโลกท้ังใบ
เหมือนอาศัยอยูในพ้ืนที่ลักษณะสูงชัน และลงหายไปในหวงเหว (abyss) แหง
ความบาป
 สัปดาหนี้เราจะมองไปยังเหตุการณอันเหลือเช่ือ ซึ่งไดพยากรณไว
กอนแลวเปนเวลาหลายรอยปกอนท่ีเหตุการณนั้นๆ จะบังเกิดขึ้นจริง
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เกียรติยศหมายถึงชีวิต และความตายสําหรับบุคคลหน่ึง และกลุมของเขาหรือ
ของเธอ ถาคุณไดดูหมิ่นและทําการไมดี หรือกระทําทารุณใครบางคนทํานองนี้ 
คุณจะตองไดรับการปกปองไวอยางดี เพราะถาพวกเขามีเพียงครึ่งโอกาส ผูที่
ตกเปนเหย่ือ เผาพันธุ หรือพรรคพวกของเขาหรือเธอ (clan) จะทําการแกเผ็ด
(retaliated) คุณเปนแน
 กษัตริยดาวิดเขาโจมตี และไดชัยชนะประเทศอัมโมน (2 ซามูเอล 10:
1-12) เพราะกษัตริยของชาวอัมโมนเพียงได “จับพวกขาราชการของดาวิดมา
โกนเคราเสียคร่ึงหนึ่ง และตัดเครื่องแตงกายที่ตรงกลางถึงตะโพกแลวปลอย
ไป” (2 ซามูเอล 10:4) แตใน อิสยาห บทที่ 50 พวกเขาไดเฆี่ยนผูรับใชอยาง
เจ็บปวด แลวดึงเสนผมออกจากเคราและบวนน้ําลายใสเขา การกระทําเชนนี้
เปนเหตุการณที่รับไมไดระดับนานาชาติ หรือระดับโลกท่ีเหย่ืออยูในบทกวี
สุดทายของกษัตริยแหงกษัตริยทั้งหลาย ที่จริงดวยการเปรียบเทียบ อิสยาห 
9:6, 7 และ อิสยาห 11:1-16 กับ “ผูรับใช” ในตอนอื่นๆ เราไดพบวาผูรับใช
คือกษัตริย ซึ่งเปน “ผูปลดปลอยผูทรงฤทธิ์” แตกับทั้งหมดของอํานาจและ
เกียรติยศ สําหรับเหตุผลที่คิดไมออก พระองคไมไดชวยพระองคเองใหรอด 
นี่เปนสิ่งท่ีแปลกมาก ที่ผูคนไมเชื่อ พระเยซูที่ไมกางเขน เหลาผูนําเยาะเยย
พระองค: “ประชาชนก็ยืนมองดูอยู พวกผูนําก็เยาะเยยพระองคดวยวา ‘เขา
ชวยคนอ่ืนใหรอดได ก็ใหเขาชวยตัวเองดวยซิ ถาหากเขาเปนพระคริสตของ
พระเจาที่ทรงเลือกไว” (ลูกา 23:35) และ “เขาชวยคนอื่นใหรอดได แตชวย
ตัวเองไมได เขาเปนกษัตริยของชนชาติอิสราเอลใหเขาลงมาจากกางเขน
เดี๋ยวนี้เถิด เราจะไดเชื่อบาง” (มัทธิว 27:42) 

 อานอิสยาห 50:4-10 และหาหลักการดานจิตวิญญาณใหไดวา 
มีอะไรที่ทานจะนําไปประยุกตใชในชีวิตไดอยางไร

บทกวีแหงความทุกขยากของผูรับใช
(อิสยาห 52:13-53:12)วันจันทร

 พระธรรมอิสยาห 52:13-53:12 เปนที่ทราบกันวาเปน “บทกวีความ
ทุกขเดือดรอนของผูรับใช” ซึ่งเปนการยืนยันชื่อเสียงของทานอิสยาหวา

The Suff ering Servant Poem
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เปน “ผูเผยพระวจนะแหงพระกิตติคุณ” สอดประสานกับความ “ยอดเย่ียม”
(excellence) ของพระกิตติคุณ บทกวีของทานอิสยาหถูกยกสูหอคอยเหนือ
วรรณคดีอื่นๆ แมวาเนื้อหาจะสั้นมากๆ แตทุกวลีเนื้อหาอัดแนน ความหมาย
ลึกซึ้ง ซึ่งเผยใหเห็นแกนแทของพระเจาที่ไมอาจคิดออกได เพ่ือที่จะ “สืบเสาะ
หา” (quest) ทางชวยเผาพันธุมนุษย ที่ตกอยูในหุบเหวลึกชัน และสูญหาย
ไปในความบาป
 นี่ไมใช “น้ํานม” แหงถอยคําของทานอิสยาห ทานไดเตรียมผูฟงของ
ทานดวยการพัฒนาหัวขอ “พระเมสสิยาห” จากตอนตนแหงหนังสือของทาน 
ในเนื้อหาทั้งหมดจากชีวิตของพระเมสสิยาหบนโลก ผูเผยพระวจนะเร่ิมดวย
แนวคิดเรื่องพระเมสสิยาหและการมาบังเกิด (อิสยาห 7:14) แนะนําเอกลักษณ
ของพระองควาเปนเช้ือสายของกษัตริยดาวิด (อิสยาห 9:6, 7) อธิบายอยาง
ละเอียดเรื่องแผนการไถชนอิสราเอลกลับสูสภาพเดิม (อิสยาห 11:1-16) และ
พันธกิจอันเงียบเชียบสูเสรีภาพ จากความอยุติธรรมและความลําบากเดือด
รอน (อิสยาห 42:1-7) จากนั้นทานอิสยาหเปดเผยถึงฉากละครย่ิงใหญรวมไป
ถึงการเปรียบเทียบความโศกเศรา (tragedy) กอนการถูกยกข้ึนสูง (อิสยาห 
49:1-12; อิสยาห 50:6-10) ตอนน้ีบทกวีเอยถึงผูรับใชที่ไดรับความทุกขเดือด
รอนไดตกดิ่งลง (plumbs) สูความลึกแหงความเศราโศก

 ยอนกลับไปยังรายการเหลานั้นที่กลาวถึงในยอหนาขางบน 
ทบทวนดูรายการเหลานั้นวาบอกอะไรเราบางเกี่ยวกับพระเมสสิยาห 
(พระเยซู) เนื้อหาเหลานั้นชวยเตรียมเราสําหรับสิ่งที่กําลังจะมาถึงใน 
อิสยาห บทที่ 52 และ 53 อยางไร หรือขอพระคัมภีรเหลาน้ีเพียงทํา
ใหสิ่งที่เกิดขึ้นใน อิสยาห บทที่ 52 และ 53 สรางความระทึกใจ ใหแก
เรามากขึ้น

 พระธรรมอิสยาห 52:13-53:1 แนะนําบทกวี พรอมกับแสดงใหเห็น
ภาพลวงหนา (preview) บรรจุความแตกตางอยางนาตกตะลึง: ผูรับใชจะ
รุงเรืองและถูกยกสูงขึ้น แตการปรากฏตัวของพระองคจะมัวหมอง (marred) 
เกินกวาจะจดจําได ใครสามารถจะเชื่อได
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ใครที่ไดเชื่อ (อิสยาห 52:13-53:12)วันอังคาร
 ในพระธรรมอิสยาห 52:13 ผูรับใชของพระเจาจะถูกยกขึ้นสูงเดน แต
ปราศจากการเตือน  ขอพระคัมภรีตอมาพรรณนาถึงการปรากฏตัวของพระองค
ที่เสียโฉมผิดรูปผิดราง (disfi gured) จนไมอาจจําไดวาพระองคเปนหนึ่ง “ของ
บุตรมนุษย” พระคัมภีรใหมพรรณนาองคประกอบที่ทําใหพระเยซูเสียโฉมใน
การปรากฏพระองคซึ่งรวมไปถึงการถูกเฆี่ยนดวยแส ถูกบังคับใหสวมมงกุฎ
หนาม การถูกตรึงที่ไมกางเขน แตเหนือส่ิงอื่นทั้งหมด ทรงแบกรับความบาป
ทัง้หมดของเผาพนัธุมนษุย  พระเจาไมเคยตัง้พระทยัใหความบาปเปนธรรมชาติ

Who Has Believed? 

 พระธรรมอิสยาห บทท่ี 53:2, 3 เริ่มตนดวยการตกลงมาอันเจ็บปวด
จากการเร่ิมตนของผูรับใช และการปรากฏตัวอยางธรรมดาในความเศราโศก 
และการถูกปฏิเสธ อิสยาห 53:4-6 หยุดอธิบายวาความทุกขยากของพระองค
ตามจริงแลวเปนการลงโทษท่ีเราควรไดรับ ซึ่งพระองคทรงแบกรับเพื่อจะ
เยียวยาเราใหหาย อิสยาห 53:7-9 กลาวอยางตอเนื่องถึงการตกลงมาของ
ผูรบัใชผูไรมลทิลอยางตอเนื่องจนไปถึงหลุมฝงศพ
 ใน อิสยาห 53:10-12 ผูรับใชไดถูกยกขึ้นเพื่อรับรางวัลที่มองเห็นลวง
หนา (foreseen) ตอนเร่ิมตนของบทกวี ใน อิสยาห 52:13 ซึ่งไดเพ่ิมเติมการ
มองทะลุ (insight) ไปถึงการถวายบูชาของพระองคเพ่ือชวยคนอ่ืนๆ ซึ่งเปน
น้ําพระทัยของพระเจา
 เปรียบเทียบบทกวีนี้กับรูปรางของ “หุบเขา” ในพระธรรมฟลิปป 2:
5-11 ที่พระเยซูคริสต “ผูทรงสภาพเปนพระเจา ไมทรงถือวาความทัดเทียมกับ
พระเจาเปนสิ่งที่ตองยึดไว แตทรงสละพระองคเอง และทรงรับสภาพทาส ทรง
ถือกําเนิดเปนมนุษย...ทรงถอมพระองคลง ทรงยอมเช่ือฟงจนถึงความมรณา 
กระทั่งมรณาบนกางเขน” ดังนั้นพระเจาทรงยกพระองคขึ้นอยางสูงสง เพ่ือทุก
คนจะยอมรับวาพระองคคือองคพระผูเปนเจา (เปรียบเทียบกับ อิสยาห 49:7)

 อานอิสยาห 52:13-53:12 มีอะไรบางที่ขอความนี้กลาวถึงสิ่งที่
พระเยซูทรงทําเพื่อเรา
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อยางหน่ึงของมนุษย ดังนั้นการที่บุตรมนุษยแบกรับความบาป จึงทําให “บุตร
มนุษย” ปรากฏเหมือนไมใชมนุษย
 เปรียบเทียบเรื่องนี้กับเรื่องของทานโยบ ผูซึ่งในทันใดจากการเปนผู
มั่งคั่งดวยทรัพยสมบัติ มีเกียรติ มีอํานาจ ไดตกดิ่งลง (plummeted) สูบุคคล
นาเวทนา เปนฝเต็มตัวตองนั่งทามกลางกองขี้เถา และใชกระเบื้องแตกขูด
สะเก็ดแผลดวยความเจ็บปวด (โยบ บทที่ 1, 2) เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพเดิม
นั้นแตกตางกันยิ่งนัก แมเพื่อนๆ ของโยบแทบจําโยบไมไดในตอนแรก (โยบ 
2:12) คําถามคือ: เหตุใดโยบตองประสบกับการสูญเสีย เหตุใดพระเมสสิยาห
ตองไดรับความทุกขทรมาน ทั้งสองไมสมควรไดรับ ทั้งสองเปนผูบริสุทธ์ิ 
(innocent) ถาอยางนั้นเหตุใดจึงตองไดรับความทุกขเจ็บปวด

 อานขอพระคัมภีรของวันนี้ และหาสถานที่ที่ผูผูบริสุทธิ์ไดรับ
ความทุกขเดือดรอนเพราะความบาป สิ่งนี้สําคัญตอเราอยางไร

 มองไปท่ีคําถามใน อิสยาห 53:1 คําถามเหลานี้เนนการทาทายของ
ความเชื่อ ที่ไมนาเชื่อ (unbelievable) (เปรียบเทียบกับ ยอหน 12:37-41) ซึ่ง
เตือนเราใหนั่งลงในสวนที่เหลือของเร่ืองราว แตคําถามบอกเปนนัยของการ
เชิญชวน ในบริบทน้ี ในคูขนานระหวางคําถามท้ังสองบอกเปนนัยวา พระกร
ของพระผูเปนเจา/อํานาจแหงความรอด (เปรียบเทียบกับ อิสยาห 52:10) ถูก
เปดเผยใหเหลาผูเชื่อในรายงาน คุณตองการมีประสบการณในอํานาจการชวย
ใหรอดของพระเจาไหม อยางนี้จงเชื่อในส่ิงที่บันทึกไว

 อาน อิสยาห 53:6 อะไรคือขาวสารท่ีเจาะจงในท่ีนี้ พระคัมภีร
ขอนี้พูดอะไรกับคุณเปนการสวนตัว และใหความหวังอะไรแกคุณเก่ียว
กับความบาปและความลมเหลวในอดีต

เราคือผูที่เขาถึงไมได (อิสยาห 53:3-9)พุธ
 เหมือนตนออนของตนไมซึ่งเปราะบาง ปรากฏชัดวาไมมีคุณคาพิเศษ 
และไดรับการดูหมิ่น (อิสยาห 53:2, 3) นั่นคือการพรรณนาของผูรับใชที่มี

The Unreachable Is Us !
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ความทุกขยากที่เราไดรับ ทานอิสยาหไดนําเราผานชายหนุมผูไรมลทินใหออก
หางปากหวงเหว (abyss) แมมาพรอมกับพื้นฐานที่ไดรับการจัดใหกอนหนา
นี้ เราไมไดรับการเตรียมตัวในความรูสึกวาเรายอมรับ (resigned) ชะตากรรม
ของผูรับใช ตรงกันขามทานอิสยาหไดสอนเราใหทะนุถนอมเด็กที่เกิดใหกับเรา
เจาชายผูสูงสง (supreme) แหงสันติ คนอื่นๆ ดูหมิ่นพระองค แตเราทราบท่ี
แทพระองคเปนใคร
 ขณะที่บางคนไดพูดวา “เราไดพบศัตรูและพวกเขาเปนเราเอง” ใน
ตอนแรกผูรับใชไมไดรับการดูหมิ่นและไดรับการปฏิเสธ หรือเปนชายแหง
ความทุกขยาก กษัตริยดาวิดเปนเหมือนคนทั้งหมดเหลานั้น เมื่อทานหลบ
เลี่ยงจากราชบุตรช่ือ “อับซาโลม” ของพระองค (2 ซามูเอล 15:30) แตความ
ทุกขยากที่ผูรับใชของทานแบกรับไมใชเปนของพระองคเองไดทํา และไมใช
ผลลัพธความบาปของพระองค หรือพระองคทรงแบกรับเพียงเพื่อบุคคลอื่น 
“พระยาหเวหทรงวางความผิดบาปของเราทุกคนบนตัวทาน” (อิสยาห 53:6)
 หาคําตอบใหกบัคาํถามวา “ทาํไม” เปนการทีท่านอสิยาหทดสอบความ
จริง: เพราะวาความรักของพระเจา พระเมสสิยาหของพระองคจะเลือกแบก
รับความยากลําบาก แตทําไม ทานอิสยาหปก “เหล็กแหลมทําดวยทองคํา” 
เพื่อใหความจริงที่คิดไมถึงเสร็จสิ้นลง: พระองคเลือกที่จะแบกรับความยาก
ลําบาก เพื่อที่จะเอื้อมถึงสิ่งที่เอื้อมไมถึง ใหเปนสิ่งที่เอ้ือมถึงได คือตัวเรา
 เหลาผูไมเขาใจเก่ียวกับผูรบัใชในฐานะวาเปน “ผูถกูโบยตีโดยพระเจา” 
(อิสยาห 53:4) เหมือนกับเพื่อนๆ ของทานโยบที่คิดวา ทานโยบไดรับความ
ทุกขแสนสาหัสเพราะทานโยบไดทําบาป ซึ่งเหมือนกับเหลาอัครทูตของ
พระเยซูคร้ังหน่ึงไดทูลถามพระองควา “พระอาจารยใครทําบาป คนน้ีหรือพอ
แมของเขา เขาจึงเกิดมาตาบอด” (ยอหน 9:2) เหลาคนท่ีไดเห็นพระเยซูบน
ไมกางเขนตางทึกทัก (assumed) วาเปนเพราะความบาปรายแรง (worst) 
ของพระองค ทานโมเสสเชนกันพูดวา “เพราะผูที่ตองถูกแขวนไวบนตนไม
ก็ถูกสาปแชงโดยพระเจา” (เฉลยธรรมบัญญัติ 21:23 เปรียบเทียบกับ 
กันดารวิถี 25:4)
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 กระน้ันทั้งหมดน้ีเปนน้ําพระทัยของพระเจา (อิสยาห 53:10) เพราะ
เหตุใด เพราะวา “พระคริสตทรงไถเราใหพนการสาปแชงแหงธรรมบัญญัติ 
โดยการทรงถูกสาปแชงเพื่อเรา” (กาลาเทีย 3:13) เพราะพระเจา “ทรงทํา
พระองคผูทรงไมมบีาปใหบาป เพราะเห็นแกเรา เพือ่เราจะไดเปนคนชอบธรรม
ของพระเจาทางพระองค” (2 โครินธ 5:21)  
 “ชางเปนราคาแสนแพงที่พระองคทรงไดจายเพื่อเรา จงมองไปที่
ไมกางเขน และเหยื่อซึ่งถูกยกแขวนไว จงมองดูพระหัตถทั้งสอง ซึ่งถูกตอก
ดวยตะปูแขวนไวกับไมกางเขน มองไปที่พระบาทของพระองค ถูกตะปูตรึงไว
กับไมกางเขนเชนกัน พระคริสตทรงแบกรับความบาปของเราดวยพระวรกาย
ของพระองค พระองคทรงเจ็บปวดรวดราวแสนสาหัส นี่เปนราคาที่พระคริสต
ทรงตองจายเปนคาไถความบาปของเรา” (เอลเลน จี. ไวท, God’s Amazing 
Grace, หนา 172

 น้ําหนัก ความรูสึกผิด การลงโทษสําหรับความบาปของทั้งโลกที่
ไดทําบาป โดยคนบาปทุกคน ความบาปนั้นไดตกบนพระเยซู พระองค
จึงตองถูกตรึงในครั้งเดียว ซึ่งหมายถึงวิธีการไถเราใหรอด สิ่งนี้บอก
ใหเราทราบวาความบาปมีความรายกาจเพียงใด และราคาแสนแพงที่
พระคริสตจะตองจายเปนคาไถใหกับความบาปของเรา สิ่งนี้ไดบอกให
ทราบเกี่ยวกับความรักที่พระองคไดทุมเทเพื่อเรา แมวาราคานั้นจะแพง
แสนแพง

การเปล่ียนรูปแบบการถวายบูชา
(อิสยาห 53:10-12)วันพฤหัสบดี

 นี่หมายความวาอยางไร ที่ชีวิตของผูรับใชเปน “เครื่องบูชาไถ
บาป” (อิสยาห 53:10)  

 คําในภาษาฮีบรูกลาวถึงเคร่ืองถวายบูชาไถบาป (เลวีนิติ 5:14-6:7; 
เลวีนิติ 7:1-7) ซึ่งอาจไถคืน (atone) สําหรับการเจตนาที่จะทําผิดตอผูอื่น 
(เลวีนิติ 6:2, 3) ความบาปเชนนั้นจะถูกแยกออกมาเปนประเภทโดยทาน

A Transforming Reparation Off ering
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อิสยาห (อิสยาห บทที่ 1-3; อิสยาห 10:1, 2; อิสยาห 58) คนที่ทําบาปจะตอง
คืนดีกับผูที่เขาทําผิด และปฏิบัติตอดวยการคืนสิ่งที่ไดโกงไป หรือไดมาโดย
มิชอบ พรอมทั้งจายคาปรับดวย กอนการนําเคร่ืองถวายบูชาไปถวายเพื่อขอ
อภัยบาปจากพระเจา (เลวีนิติ 6:4-7; เปรียบเทียบกับ มัทธิว 5:23, 24) ใน
กรณีที่ไมไดตั้งใจ (inadvertent) หรือการใชสิ่งใดของพระเจาในทางผิดหรือไม
สมควร การชดใชจะตองถูกสงไปที่พระเจา (เลวีนิติ 5:16)   
 ตอนนี้เราสามารถเขาใจ อิสยาห 40:2 เม่ือพระเจาทรงใหการชูใจชาว
ยิวอพยพดวยการบอกพวกเขาวาพวกเขาไดรับโทษสําหรับการทําผิดของพวก
เขาเพียงพอแลว 
 แตการจายชดเชยคาเสียหายตอไปนี้จะตองเปนไปดวยเคร่ืองถวาย
บูชา ตรงน้ีคือที่ปรากฏใน อิสยาห บทที่ 53: ผูรับใชของพระเจา แทนที่จะเปน
แกะตัวผู หรือแกะหนุมถูกนําไปยังผูฆาสัตว (อิสยาห 53:7) ผูรับใชเหมือน
แกะถูกนําไปยังผูฆาเพื่อจะถวายบูชาในนามของผูคนที่ไดหลงทางไปจาก
พระเจา (อิสยาห 53:6)  
 แมวา “ที่ทานถูกตัดออกไปจากแผนดินของคนเปนนั้น” (อิสยาห 
53:8; เปรียบเทียบกับ ดาเนียล 9:26) ซึ่งถูกเผาไหมในไฟถวายบูชาอยาง
หมดสิ้น ซึ่งเปนการจุดประกายเพลิงแหงความหวังของเรา ผูรับใชฟนมาจาก
ความตาย จากดินแดนท่ีไมมีวันหวนกลับมา เพื่อรับการถูกยกข้ึนสูง จงดู
ทายาทของเขา ซึ่งทําใหวันเวลาของเขาถูกยืด (prolong) ใหยาวออกไป 
(อิสยาห 53:10-12)

 พระคัมภีรตอไปนี้สะทอนถึงขาวสารใน อิสยาห 53 อยางไร สดุดี 
32:1, 2; โรม 5:8; กาลาเทีย 2:16; ฟลิปป 3:9; ฮีบรู 2:9; 1 เปโตร 2:24

 ถามีใครขอใหคุณสรุปขาวดีในอิสยาห 52:13- 53:12 ออกมาในยอหนา
เดียว คุณจะสรุปอยางไร
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “พระคริสตทรงแบกรับความบาปของเราดวยพระวรกายของพระองค
เองบนตนไม...ความบาปน้ันตองเปนอะไรไมมีใครในโลกเทามีชีวิตอยู ที่ชีวิต
จํากัดอยูในความตาย (infi nite) ตามธรรมชาติสามารถจะทําการไถความบาป
ได? อะไรคือการ “แชงสาป” (curse) ของความบาป ที่พระเจาเพียงองคเดียว
สามารถจะทําใหคําแชงสาปนั้นสูญส้ินอํานาจไปได ไมกางเขนของพระคริสต
เปนพยานยืนยันแกมนุษยทุกคนวา “คาจางของความบาปคือความตาย” ...โอ 
จะตองมีบางส่ิงที่ทําใหมีพลังอํานาจลุมหลง ซึ่งคอยยึดเหน่ียวดานศีลธรรมไว 
ทําเกิดความแกรงดุจเหล็กกลาตอตานความประทับใจตอพระวิญญาณบริสุทธิ์
ของพระเจา” (เอลเลน จี. ไวท, Our High Calling, หนา 44)
 “พระบัญญัติแหงการปกครองของพระเจาจะตองไดรับการขยาย 
(magnifi ed) ดวยความตายของพระบุตรองคเดียวของพระเจา พระคริสตทรง
แบกรบัความผดิบาปของโลก  ความพอเพยีงของเราจะถกูพบไดในการมาบงัเกดิ
และการสิ้นพระชนมของพระบุตรของพระเจาที่สามารถค้ําจุน (sustained)
โดยความเปนพระเจา(divinity) พระองคสามารถอดกล้ัน (endure) เพราะ
พระองคปราศจากซ่ึงจุดดางพรอย (taint) ของความไมจงรักภักดี หรือความ
บาป พระคริสตไดชัยชนะแทนมนุษยในการแบกรับความยุติธรรมแหงการถูก
ลงโทษ พระองคทรง “ปองกัน” (secured) ชีวิตชั่วนิรันดรไวใหกับมนุษย 
ทรงเทิดพระบัญญัติใหสูงขึ้น และทําใหเปนส่ิงนาเคารพนับถือ (made it 
honorable) (เอลเลน จี. ไวท, Selected Message, เลม 1, หนา 302)
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. จากอิสยาห 53:7, 9 การถอมตัว ความตาย และการถูกฝงตาม
 คําพยากรณนี้ไดเกิดขึ้นจริงในชีวิตของพระคริสตอยางไร มัทธิว 
 26:57-27:60; มาระโก 14:53-15:46; ลูกา 22:54-23:53; 
 ยอหน 18:12-19:42

2. จากขอเขียนของ เอลเลน จี. ไวท เก่ียวกับการสิ้นพระชนมของ
 พระคริสต ที่ยกยองพระบัญญัติ ตรงน้ีหมายความถึงอะไร และ
 การส้ินพระชนมของพระองคพิสูจนวาพระบัญญัติจะคงอยูตลอด
 ไปไดอยางไร

สรุป:
 อิสยาหบรรยายถึงลักษณะของการเกิดและอาชีพของผูที่จะพระเจาจะ
สงมาปลอดปลอยมนุษย และในตอนทายไดเปดเผยถึงความโศกเศราสูงสุดซึ่ง
ใหความหวังแกเราเขาถึงความรอด และเยียวยาผูที่หลงหาย นั่นคือการแบก
รับความเจ็บปวดของเราและรับการถูกลงโทษแทนเรา
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“และถาเจาทุมเทชีวิตของเจาแกผูหิวโหย และทําใหผูถูก
ขมใจไดอิม่เอบิแลว  ความสวางจะโผลขึน้แกเจาในความ
มืด และความมืดคลุมของเจาจะเปนเหมือนเท่ียงวัน” 
(อิสยาห 58:10)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
อิสยาห 55:1-7; อิสยาห 55:6-13; อิสยาห 58:1-12; อิสยาห 58:13, 14

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 ผูนําการนมัสการชาวยิวคนหนึ่ง และภรรยาของเขาอยูที่เมือง ลินคอลน เนบราสกาสหรัฐอเมริกา ไดรับโทรศัพทขู ทั้งสองพบ
  วาเปนการโทรมาจากผูนํากลุมอเมริกันชนที่เกลียดชังชาวยิว 
ที่ชื่อ “กลุมคูคลักคลาน” (the Ku Klux Klan) เมื่อทราบเรื่องเชนนี้ ทั้งสอง
สามารถแจงความใหตํารวจได แตพวกเขาตัดสินใจแกปญหาดวยสันติวิธี เมื่อ
ทั้งสองไดทราบตอมาวาชายผูนี้เปนคนพิการ วันหยุดวันหนึ่งพวกเขาเดินทาง
ไปปรากฏตัวที่ประตูบานของเขาพรอมกับชุดอาหารเย็น ชายคนนี้รูสึกแปลก
ใจอยางยิ่ง ความเกลียดชังละลายลงตอหนาความรักของคูสามีภรรยา ทั้งสอง
ไปเยี่ยมเขาบอยๆ และความเปนมิตรไดเติบโตขึ้น ในที่สุดเขาอยากจะรับ
เชื่อในศาสนายิว 
        “เราเลือกการอดอาหารอยางนี้ไมใชหรือ คือการแกพันธนะอธรรม 
การแกสายรัดของแอก การปลดปลอยผูถูกบีบบังคับใหเปนอิสระ และการ
หักแอกทั้งหมดเสียคือ การแบงอาหารของเจากับคนหิว การนําคนยากจนไร

บทที่ 11
ความรักขับเคี่ยว

วันที่ 6 - 12 มีนาคม 2021
Waging Love
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บานเขามาในบานมิใชหรือ และเมื่อเห็นคนเปลือยกายก็คลุมกายเขาไว ทั้ง
ไมซอนตัวเจาจากญาติของเจาไมใชหรือ” (อิสยาห 58:6, 7) ที่นาประหลาดใจ
คูสามีภรรยาแหงลินคอลนทําการอดอาหาร โดยการแบงปนอาหารกับผูหิว
โหย ที่ถูกกดขี่เอาเปรียบ ดังนั้นเทากับทําใหทั้งสองไดปลดปลอยจากขอผูก
มัดของตนเอง (own bond) จากความอยุติธรรม และความคิดอคติ 
 ใหเราเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับหลักการสําคัญดานจิตวิญญาณดังที่ทาน
ผูเผยพระวจนะอิสยาหไดกลาวพรรณนาไว

ซื้อโดยไมเสียเงิน (อิสยาห 55:1-7)วันอาทิตย
 อานขอพระคัมภีรนี้ “โอ ทุกคนท่ีกระหาย จงมายังนํ้า และผูไม
มีเงิน จงมาหาซ้ือและรับประทาน...โดยไมตองเสียเงิน และคาใชจาย” 
(อิสยาห 55:1) มีอะไรตรงกันขามกับสิ่งนี้

 สมมติคุณนําอาหารมา และออกไปยืนขางถนนในเมืองใหญแหงหนึ่ง
และประกาศกับผูที่หิวอาหาร และไรบานที่นั่นวา “เหลาผูไมมีเงิน จงมาซื้อ
อาหาร และรับประทาน” แลวพวกเขาจะสามารถซื้อไดอยางไร ในเมื่อพวกเขา
ไมมีเงิน
 อยางไรก็ดีถาคุณเพ่ิมเติมบางถอยคําเขาไป เหมือนท่ีทานอิสยาหได
ทํา “ผูที่ไมมีเงิน จงมาหาซื้ออาหาร และรับประทานโดยไมตองเสียคาใชจาย” 
(อิสยาห 55:1) จุดคลุมเครือจะกระจางขึ้น ทานอิสยาหกลาวเชื้อเชิญผูคนให
รับเอาการใหอภัยความบาป (อิสยาห 55:7) โดยไมเสียคาใชจาย กระนั้นคําวา 
“ซื้อ” ยังเปนการเนนวา สิ่งที่พระเจาเสนอแกผูคนเปนสิ่งมีคา ดังนั้น จงรับเอา 
นี่เปนขอกําหนดสําหรับ “การจัดการบางส่ิงที่มีคุณคา” (transfer of some-
thing worth) พระเจาทรงเสนอจะใหอภัยความบาปภายในกรอบของการไถ
คืนความสัมพันธแหงพันธสัญญากับประชากรของพระองค แมจะเปนการให
เปลา แตพระเจาทรงไดมาในราคาที่ “นาประหลาดใจมาก” (astonishing) 
นั่นคือทรงซื้อมาดวยพระชนมชีพของพระองค

 อะไรคือราคาสําหรับความรอดของเรา ดู 1 เปโตร 1:18, 19

Buy Something Free 
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ความคิดและทางท่ีสูงกวา (อิสยาห 55:6-13)วันจันทร
 เหตใุด พระเจาจงึทรงตรสัวา “เพราะความคดิของเรา ไมใชความ
คิดของเจา...เพราะฟาสวรรคสูงกวาแผนดินโลกอยางไร ทางของเราก็
สูงกวาทางของพวกเจา และความคิดของเราก็สูงกวาความคิดของเจา” 
(อิสยาห 55:8, 9) ขอความน้ีหมายถึงอะไร

High Thoughts and Ways

 อิสยาหเขาใกลความรอดอยางไร เมื่อเทียบกับพระคัมภีรใหม 
เอเฟซัส 2:8, 9

 ทานอิสยาห เอาพระกิตติคุณ “ใสไวในแคปซูล” (encapsulates) ของ
พระคัมภีรเดิม และซึ่งเปนอยางเดียวกับพระกิตติคุณในพระคัมภีรใหม จึงไม
มี “พันธสัญญาเดิม” แหงความรอดโดยการกระทํา ซึ่งไดเขาแทนที่ (super-
seded) โดย “พันธสัญญาใหม” ความรอดโดยพระคุณไดเริ่มตนตั้งแตพระเจา
ไดทรงตรัสสัญญาถึง “ผูปลดปลอย” กับอาดัมและเอวา (ปฐมกาล 3:15) นั่น
คือมีหนทางเดียวสูความรอด: โดยพระคุณผานทางความเชื่อ (เอเฟซส 2:8) 
ดงัท่ีขอพระคมัภรีกลาววา  “เพราะวาคาจางของบาปคือความตาย  แตของประทาน
จากพระเจาคือชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจาของเรา” (โรม 
6:23) จาก “กิลกาเมส” (Gilgamesh) โบราณ ผูไดประกอบคุณงามความดี
ขั้นวีรบุรุษไดประสบความลมเหลวในการแสวงหาชีวิตชั่วนิรันดร สําหรับนัก
แสดงสมัยใหมผูเชือ่ใน “การกลับชาติมาเกดิใหม” (reincarnation) ผูคนจาํนวน
มากไดพยายามหลายเสนทางสูความรอด  แตทัง้หมดไรผล นีค่อืเหตุผลวาทาํไม
พวกเขาจําเปนตองรูเกี่ยวกับพระเยซู และสิ่งท่ีพระองคไดประสบความสําเร็จ 
สําหรับพวกเขาท่ีบนไมกางเขน

 ความรอดเปนของประทานจากพระเจาทีใ่หเปลาๆ โดยไมเสยีคา 
ไมมวีธิอีืน่ทีจ่ะทําใหเรารอด  การงานของเราไมดถีงึขัน้ทีจ่ะชวยเราใหรอด
ได ความรอดมีคาเทากับทุกสิ่งที่เรามี หมายความวาอยางไร ตัวอยาง 
มัทธิว 10:39; ลูกา 9:23; 14:26; ฟลิปป 3:8
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 ไมมีคําถามเลยวา พระเจาเปนผูทรงสรางจักรวาล ซึ่งแมแตสิ่งงาย
ทีส่ดุบางสิง่บรรจคุวามลกึลบัทีจ่ติใจของเราไมอาจจะหยัง่ถงึ พระเจาทรงตรสัวา
เราไมอาจเริ่มเขาใจอยางถองแทในบางสิ่ง เพราะพระเจาทรงตรัสวามีบางสิ่งที่
อยูเกินเอื้อมที่เราสามารถจะเร่ิมเขาใจไดเต็มๆ ความรูอันไมมีขอจํากัดของ
พระองคอยูเหนือสรรพสิ่ง ดังนั้นจะเปนการงายกวาสําหรับเรา ที่จะถอมใจลง
รับเอาการชวยเหลือของพระองค (ดู อิสยาห 57:15)

 อานอสิยาห 55:6-9 บรบิทของพระคมัภรีตอนน้ีคอือะไร  ทีพ่ระเจา
ตรัสวา ทางของพระองคและความคิดของพระองคสูงกวาความคิดของ
เรา มีสิ่งใดท่ีพระเจาตรัสและยากเกินไปสําหรับเรา

 ความลึกลับยิ่งใหญที่สุดแหงจักรวาล ไมสงสัยเลย ที่ยิ่งใหญที่สุดคือ 
“แผนการแหงความรอด” ความลึกลับที่เราแทบไมสามารถเริ่มตนที่จะเขาใจ 
(ดู เอเฟซัส 6:19) พระผูทรงสรางจักรวาลจะทรงยอพระวรกายลงสวม (stoop 
to clothe) ความเปนมนุษยใหกับพระองคเอง ทรงมาบังเกิด ทรงทํางานหนัก 
และอดทนความยากลําบาก เสร็จแลวทรงสิ้นพระชนมแทนที่เรา ดวยการถวาย
พระองคเปนเคร่ืองถวายบูชาไถบาป ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถใหอภัยบาป และ
แสดงพระกรณุาคุณตอเราได  นีเ่ปนความจรงิทีท่าํใหเราผูทีพ่ระเจาทรงสรางมา  
รูสึกตื่นเตนเราใจ (thrill) ซึ่งจะเปนเชนนี้เรื่อยไปตลอดยุคสมัยจวบชั่วนิรันดร
 “หวัขอสาํหรบัการไถใหรอดคอืสิง่หนึง่ทีเ่หลาทตูสวรรคปรารถนาจะมอง
เขาไป ซึ่งจะเปนวิทยาศาสตร และบทเพลงการไถใหรอดตลอดยุคสมัย ไมมี
สิ้นสุดชั่วนิรันดร สิ่งนี้ไมมีคุณคาที่เราจะพิจารณาอยางถี่ถวนและทําการศึกษา
ในเวลานี้หรือ...
 “หวัขอนีไ้มมวีนัส้ินสุด (inexhaustible) การถวายบชูาเพือ่ไถบาปของ
พระองค และงานการเปนคนกลางที่นักศึกษาจะตองใชดวงจิตที่ขยันหมั่นเพียร 
นานเทานานตราบท่ีเวลาจะสิ้นสุด เพื่อจะมองไปท่ีสวรรค ซึ่งจะตองใชเวลาอัน
ไมอาจนับจํานวนปได แลวเขาจะรองอุทานออกมาวา “นี่เปนความลึกลับย่ิง
ใหญในความเปนพระเจา” (เอลเลน จี. ไวท, My Life Today, หนา 360)
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เพื่อนๆ ผูอดอาหาร (อิสยาห 58:1-8)วันอังคาร
 อะไรคือการอดอาหารท่ีกลาวถึงใน อิสยาห 58:3

 นี่ตองเปนการอดอาหารแหง “วันลบมลทิน” (Day of Atonement)  
การอดอาหารเพียงคร้ังเดียวท่ีพระเจาทรงพระบัญชาไว (เลวีนิติ 16:29, 31; 
เลวีนิติ 23:27-32) สิ่งนี้ไดรับการยืนยันใน อิสยาห 58:3 โดยการแสดงออก
คูขนานกับ “การถอมจิตใจเราเอง “ ซึ่งติดตามดวย “ศัพทเฉพาะทาง” ของ
เลวีนิติคือ การถอมกายลง/ถอมใจสํานึกในความผิด (humbling/affi  cting) 
ซึ่งอางหลายรูปแบบของการปฏิเสธตนเอง (self-denial) อันรวมไปถึง การ
อดอาหาร (เปรียบเทียบ พระธรรมสดุดี 35:13; ดาเนียล 10:2, 3, 12) 
 กําหนดของ “วันลบมลทิน” อธิบายถึงพระบัญชาของพระเจาวา “จง
เปลงเสียงของเจาเหมือนเปาเขาสัตว” (อิสยาห 58:1) แตรทําจากเขาของแกะ
ตัวผูชนิดนี้เรียกวา “โชฟาร” (shofar) จะตองถูกเปาเพ่ือเปนที่ระลึกถึง หรือ
เปนสิ่งเตือนความทรงจําสิบวันกอน “วันลบมลทิน” (เลวีนิติ 23:24) นอกจาก
นี้ทุก 50 ป ในวันลบมลทิน จะตองประกาศการเร่ิมตนของ “ปแหงอิสรภาพ”  
(Jubilee year) (เลวีนิติ 25:9, 10; เปรียบเทียบกับ อิสยาห 27:13) 

 อานอิสยาห 58:3-7 องคพระผูเปนเจาบนเรื่องอะไรของพวกเขา 
มีอะไรผิดเกี่ยวกับการอดอาหารของพวกเขา

 ดูเหมือนวาประชาชนกําลังคาดหวังใหพระผูเปนเจาแสดงความยินดี 
(congratulate) กับพวกเขาสําหรับการท่ีพวกเขามีความ “เครงครัดในทาง
ศาสนา” (piety) แนนอน พวกเขาไดยอนกลับไป (backward) ยงัชวงท่ีผานมา

Fast Friends

 จงนึกถึงสิ่งที่คุณไดทําวา มีใครที่คุณทําใหเขาเจ็บปวด มีคําไม
สุภาพใดท่ีคุณพูดออกไป และมีทาทีใดท่ีคุทําใหคนอ่ืนผิดหวังจนคุณไม
อยากเอยถึง ถึงกระนั้นผานทางพระเยซู คุณจะไดรับการอภัยทั้งหมด ณ 
เวลานี้ คุณจะกลายเปนคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจา นี่คอื
ความมหัศจรรยมิใชหรือ
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การปฏิบัติ “การปฏิเสธตนเอง” ในวันลบมลทิน คือการแสดงออกซึ่งความ
กตัญู และความจงรักภักดีตอพระองค เปนวันที่มหาปุโรหิตไดเขาไปในพลับ
พลา (หรือพระวหิาร) ตอพระพกัตรของพระเจาเพือ่การชาํระพระวหิาร (cleanse 
the sanctuary) ดวยเหตุนั้น พวกเขาไดรับการชําระจากความบาป ที่พวกเขา
ไดรับการอภัยไปแลว (เลวีนิติ บทที่ 16 เปรียบเทียบกับ บทที่ 4) ถึงตอนนี้
สิง่ทีพ่วกเขาควรไดทาํคอื การขอบพระคณุ  และแสดงความกตญัตูอพระองค 
ผูทรงไดชวยพวกเขาใหรอดใน “วันแหงการพิพากษา” ไมใชเพื่อจะไดรับการ
แสดงความพอพระทัย สําหรับการมีความเลื่อมใส และการอุทิศถวายตัว ใน
ศาสนาของพวกเขา ยิ่งกวานั้นเปนความผิดบาปแหงประชากรของพระเจา ซึ่ง
ไดทําใหพระวิหารของพระเจาเปนมลทินไป ซึ่งไดรับชําระใหสะอาดดวยเลือด
ที่ไดหลั่งออกมาเพราะสิ่งที่พวกเขาไดทําไป

 บทเรียนสําคัญจากพระคัมภีรตอนนี้คือ ความแตกตางระหวาง
การเปนผูเครงศาสนาและการติดตามพระคริสตจริง มีความแตกตาง
อะไรตรงน้ี เราแตละคนเผชิญกับปญหาท่ีคลายกับคนท่ีกลาวไวในท่ีนี้
หรือไม อยางไร

การสูกับการอดอาหาร (อิสยาห 58:1-12)พุธ
 สบิวันหลังจากการเปาแตรไดเตือนความทรงจําประชากรของพระเจาวา  
ใหพวกเขาโหรองตอนรับ (acclaimed) กษัตริยของพวกเขาใน “วันลบมลทิน”  
เมื่อผานการถอมกายใจดวย “การปฏิเสธตนเอง” เพ่ือการยืนยันวาพวกเขา
ยังจงรักภักดีตอพระเจาในฐานะพระมหากษัตริย ผูเผยพระวจนะไดประกาศ
ดวยเสียงอันดังเหมือนเสียงแตร ใหพวกเขารูตัวในเร่ืองการทรยศของพวกเขา 
(อิสยาห 58:1)

 อานอิสยาห 58:6-12 การการปฏิเสธตนเองที่แทจริงในสาย
พระเนตรของพระเจาคืออะไร มีอะไรที่ยากกวาการละเวนอาหารสักสอง
สามมื้อ หรือใชเวลาและเงินเลี้ยงคนไรบาน มีหลักการอะไรอยูเบื้องหลัง
การกระทํานี้ และการกระทําเชนนี้ประกอบเปนศาสนาแทอยางไร

Fast Fight
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 ใครกส็ามารถเปนคนเครงศาสนาผานพิธทีางศาสนาท่ีถกูตองในเวลาที่
เหมาะสมได แตนั่นไมใชสิ่งเดียวที่องคพระผูเปนเจาตองการ ใหดูชีวิตของ
พระเยซู พระองคทรงสัตยซื่อตอการรวมพิธีทางศาสนาในสมัยของพระองค 
แตผูเขียนพระกิตติคุณเนนเร่ืองการแสดงความเมตตา การรักษาโรค การเล้ียง
คน และการใหอภัยความบาปแกผูที่ตองการ มากกวาการรวมพิธีทางศาสนา
อยางซื่อสัตย
 องคพระผูเปนเจาทรงแสวงหาคริสตจักรและผูคน ผูประกาศเทศนา
ความจริงแกโลก แตสิง่ทีจ่ะดงึดดูประชาชนสูความจรงิเหมอืนองคพระเยซ:ู การ
ยึดมั่นในหลักโภชนาการ หรือความเต็มใจจะชวยผูที่หิวกระหาย ความเขมงวด
ในการพักผอนในวันสะบาโต หรือความเต็มใจจะใชเวลาของคุณเอง และพละ
กําลังชวยเหลือผูที่มีความตองการ

 อาน มัทธิว 25:40 และ ยากอบ 1:27 พระคัมภีรสองขอนี้กลาว
ถึงอะไร

 ใหดูพระพรใน อิสยาห บทท่ี 58 พระเจาตรัสวา พระองคจะมา
หาผูที่ชวยเหลือคนยากไร ทานคิดอยางไรกับส่ิงน้ี พระองคทรงสัญญา
จะประทานอํานาจเหนือธรรมชาติแกเราถาเราทําสิ่งนี้ใชหรือไม บางที
พระองคประสงคจะใหเราละธรรมชาติของความเห็นแกตวัเพ่ือชวยเหลือ
คนอ่ืนใหมากขึ้นใชหรือไม จงอธิบายความคิดของทาน

เวลาสําหรับเรา (อิสยาห 58:13, 14)วันพฤหัสบดี
 จากอิสยาห 58:13, 14 ทําไมอิสยาหจึงกลาวถึงวันสะบาโต วัน
สะบาโตมีการเชื่อมโยงกับวันลบมลทินอยางไร

 “วันลบมลทิน” ประจําป เปนวันสะบาโตวันหนึ่ง พิธีการเฉลิมฉลอง
พเิศษในวันสะบาโตดังกลาว  จะเหมอืนกบัวนัสะบาโตประจําสปัดาหในเรือ่งการ
หยุดทํางานท้ังหมดไมวาจะเปนงานประเภทไหนเหมือนขอหาม (prohibited) 
ในวันสะบาโตทั่วไป (เลวีนิติ 23:27-32) ดังนั้นตามที่ไดรับการยอมรับโดย

A Time for us
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ชาวแอดเวนตีสยุคเร่ิมแรก ตามกฎบอกวาชวงวันสะบาโตแหง “วันลบมลทิน” 
เริ่มจากดวงอาทิตยตกดินเย็นวันที่หก จนถึงดวงอาทิตยตกดินเย็นวันที่เจ็ดคือ
วันสะบาโต (เลวีนิติ 23:32) ลักษณะท่ีเหมือนกันแมวาบริบทเบื้องตนของ 
อิสยาห 58:13, 14 จะเปนวันสะบาโตแหงการเฉลิมฉลองของ “วันลบมลทิน”  
เพราะขาวสารตางใชกับวันสะบาโตประจําสัปดาหเชนกัน

 อานอสิยาห 58:13 พระคัมภรีขอนีก้ลาวถงึวนัสะบาโตประเภทใด 
เราจะมปีระสบการณทีด่ใีนวนัสะบาโตตามท่ีเขยีนไวในท่ีนีไ้ดอยางไร  และ
ทานคิดวาวันสะบาโตเปนตัวแทนอะไรตามท่ีกลาวไวในท่ีนี้

 อิสยาห บทที่ 58 กลาวถึง: (1) การปฏิเสธตนเอง  (2) ความเมตตาตอ
ผูอื่น และ (3) วันสะบาโต อะไรเปนตัวเชื่อมโยงสามสิ่งนี้เขาดวยกัน
 ประการแรก สามสิ่งนี้เปนความสัมพันธที่ลึกซึ้งกับพระเจา กลาวถึง
ความสําคัญของพระองคเปนอันดับแรก และการรับรูวาเราพ่ึงพิงพระองค 
ประการท่ีสอง สามส่ิงน้ีทําใหมนุษยเลียนแบบความบริสุทธิ์ของพระเจา (ดู 
เลวีนิติ 19:2) ใครอยูในรูปของพระคริสตที่ถอมตัวลง (ฟลิปป 2:8) ใครท่ีเสีย
สละตนดวยความเมตตา (ยอหน 3:16) และใครทีห่ยดุพักในวันสะบาโตเมือ่สราง
โลกเสร็จ (ปฐมกาล 2:2, 3; อพยพ 20:11)

 ดูความสัมพันธระหวางการปฏิเสธตนเอง ความเมตตาตอผูอื่น 
และวันสะบาโต ตามที่ไดกลาวไวในอิสยาห บทที่ 58 วันสะบาโตให
อิสระจากการทํางานหนักประจําสัปดาห เปนการใหความเมตตาแกคน 
เพราะไดใหเขาไดหยุดพักและรูสึกยินดี (อพยพ 23:12; มาระโก 2:27) 
พระเยซูทรงแสดงความเมตตาซ่ึงเปนส่ิงที่เหมาะสมในวันสะบาโต 
(มาระโก 3:1-5; ยอหน 5:1-17) การถอืรกัษาวนัสะบาโตแทจะนาํความ
ชื่นชมยินดีมา (อิสยาห 58:14) เหมือนการชวยคนอ่ืน (อิสยาห 58:10, 
11) มีอะไรในชีวิตทานที่ตองเปล่ียนเพื่อจะไดมีประสบการณแหงพระพร
เหลานี้
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ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 “ไมมีใครสามารถทําความดี และมีความเมตตากรุณา (benevolence) 
โดยปราศจากการ “ปฏิเสธตัวเอง” โดยการดําเนินชีวิตอยางเรียบงาย และ
การปฏิเสธตนเอง และใชชีวิตอยางประหยัด จึงจะเปนไปไดสําหรับเราท่ีจะ
ทํางานไดสําเร็จ ในฐานะท่ีพระคริสตทรงแตงตั้งใหเราเปนตัวแทนของพระองค  
เราจะตองขจัดความทะเยอทะยานทางโลกออกไปจากดวงใจของเรา ในงาน
ท้ังหมดของเรา หลักการแหงความไมเห็นแกตัวที่พระคริสตทรงสําแดงใหเห็น
ในชีวิตของพระองคจะตองถูกนํามาปฏิบัติ ตามผนังของบานเรา รูปภาพ และ
คําขวัญควรหอยไว อยางเชนขอความที่เขียนไววา “นําคนยากจน และผูที่ถูก
รังเกียจเขามาในบานของทาน แมบนตูเส้ือผาควรมีขอความท่ีพระเจาทรงสอน
เขียนไววา “จงใหเส้ือผาแกคนที่เปลาเปลือย ในหองรับประทานอาหาร บน
โตะอาหารควรมีอาหารอยางอุดมสมบูรณ (abundant) ทานผูเผยพระวจนะ
อิสยาหไดรับการดลใจใหเขียนวา “คือการแบงอาหารของเจากับคนหิว การนํา
คนยากจน คนไรบานเขามาในบานไมใชหรือ” (อสิยาห 58:7) (เอลเลน จ.ี ไวท, 
มหัศจรรยแหงการรักษา, หนา 206)

สรุป:
 ในอิสยาห ผูเผยพระวจนะเชิญชวนประชาชนใหทิ้งความคิดและวิถี
ของพวกเขา และกลับมาหาพระเจาผูประทานความสุขสมบูรณที่สูงสงกวา
ทางเขา พระเจาทรงอภัยบาป และมีความเมตตาไมเปลี่ยนแปลง ตามสาระ
ของวันลบมลทินและวันสะบาโต เพราะวาของขวัญของพระเจาคือการใหอภัย
บาป ถาผูใดรับเอาดวยความจริงใจ ก็จะนํามาสูการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. อิสยาหถามวา “ทําไมพวกเจาจึงใชเงินกับสิ่งที่ไมใชอาหาร และ
 ใชคาจางกับสิ่งที่ไมอิ่มใจ” (อิสยาห 55:2) จงถามตัวเราเองวา 
 เรากําลงัทาํสิง่เดียวกันนีด้วยหรือไม ทาํดวยวิธใีด และทําไมจึงทํา

2. ถาการปฏิเสธตนเอง ความเมตตาตอผูอื่น และวันสะบาโตมี
 ความสําคัญสําหรับวันลบมลทิน ในสมัยของอิสยาหก็จะมีความ
 สําคัญเหมือนกันในวาระสุดทายท่ีมีการลบมลทิน (อิสยาห 8:14)
 มีการเปาแตรในวันประกาศอิสรภาพ (Jubilee) และจะมีการเปา
 แตรเม่ือถึงวันอิสรภาพท่ีพระเยซูเสด็จมาคร้ังที่สองดวยหรือไม 
 (1 โครินธ 15:52 เปรียบเทียบกับ เลวีนิติ 25:9, 10) จงอธิบาย

3. อิสยาหกลาวถึงเร่ืองการถือรักษาวันสะบาโตวา เราตองละความ
 เพลิดเพลินของเราเองในวันนั้น และในขณะเดียวกันทานก็กลาว
 วา วันสะบาโตตองเปนวันแหงความช่ืนชมยินดีดวย (อิสยาห 
 58:13) เราจะทาํสองส่ิงนี้ดวยกันไดอยางไรตามบริบทของเน้ือหา
 ในอิสยาห บทที่ 58
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“และบรรดาประชาชาติจะมายังความสวางของเจา และ
พวกพระราชามายังความสุกใสแหงรุงอรุณของเจา” 
(อิสยาห 60:3)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
อิสยาห บทท่ี 59; อิสยาห 59:15-21; อิสยาห 60:1, 2; 
อิสยาห บทที่ 61; อิสยาห 61:2

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 เราตองเรียนในโรงเรียนของพระคริสต ไมมีอะไรนอกจากความชอบธรรมของพระองคที่สามารถใหสิทธิ์ (entitle) เราไดรับพระพร
อยางหนึง่ของพนัธสญัญาแหงพระคณุ  เรามคีวามปรารถนามานาน  และพยายาม
ที่จะไดรับพระพรเหลาน้ี แตไมไดรับ เพราะเราทะนุถนอมแนวคิดที่วา เรา
สามารถทําบางสิ่งที่มีคุณคาได เราไมไดมองออกหางจากตัวเราเอง และเช่ือวา
พระเยซูคือพระผูชวยท่ีทรงพระชนมอยู เราจะตองไมคิดวาความสุภาพ มี
คุณธรรม และคุณความดี (บุญกุศล) จะชวยใหเรารอดได ผานทางผูเผยพระ-
วจนะ องคพระผูเปนเจาทรงตรัสวา “ใหคนอธรรมละทิ้งทางของเขา และใหคน
ชั่วละท้ิงความคิดของเขา ใหเขากลับมายังพระยาหเวห และพระองคจะทรง
เมตตาเขา และมายังพระเจาของพวกเรา เพราะพระองคทรงมีการอภัยอยาง
เหลือลน” (อิสยาห 55:7) เราตองเช่ือในพระสัญญาท่ีกลาวออกมาตรงๆ และ
ไมยอมรับความรูดีวาเปนความเชื่อ เมื่อเราไววางใจในพระเจาอยางเต็มๆ เมื่อ
เราวางใจในพระคุณของพระเยซู ผูซึ่งเปนพระผูชวยใหรอด ผูอภัยบาปใหกับ

บทที่ 12
ความปรารถนาของบรรดาประชาชาติ

วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2021
Desire of Nations
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เรา เราจะไดรบัความชวยเหลือทุกอยางทีเ่ราปรารถนา” (เอลเลน จ.ี ไวท, Faith 
and Works, หนา 36)
 สัปดาหนี้เราสามารถมองเห็นความจริงที่ยิ่งใหญนี้มากขึ้น ซึ่งพระเจา
ทรงเปดเผยในงานเขียนของผูเผยพระวจนะอิสยาห

ผลของความบาป (อิสยาห บทที่ 59)วันอาทิตย
 ในพระธรรมอิสยาห 58:3 ผูคนทูลถามพระเจา: ทําไมเราอดอาหาร 
แตพระองคมองไมเหน็ “เหตุใดเราถอมกายของเราลง แตพระองคไมสงัเกตเห็น”
 การเปรียบเทียบในความแตกตาง อิสยาห 59:1 บอกเราเปนนัยของ
คําถามอ่ืนๆ ยกตัวอยางเชน: “เหตุใดเรารองขอองคพระผูเปนเจา ใหทรงย่ืน
พระหัตถออกมาชวยเราใหรอด.. แตพระองคไมไดทํา เหตุใดเรารองทูลตอ
พระองค แตพระองคไมไดยิน ทานอิสยาหตอบวา พระเจาทรงสามารถชวยเรา
ใหรอด และทรงไดยินเสียงของเรา (อิสยาห 59:1) การที่พระองคไมใหคําตอบ
อยางใด อยางหน่ึงอยางไรก็ดี เปนเร่ืองอ่ืนตางออกไปโดยสิ้นเชิง

 อานอสิยาห 59:2 มขีาวสารอะไรตรงน้ี ทีต่อบคําถามใน (อสิยาห 
59:1) 

 พระเจาทรงเพิกเฉยประชากรของพระองคไมใชเพราะเปนพระประสงค 
แตเพราะ “บาปช่ัวของพวกทาน ไดทําใหเกิดการแยกระหวางพวกทาน กับ
พระเจาของทาน” (อิสยาห 59:2) ตรงนี้เปนหน่ึงของถอยแถลงที่ชัดเจนที่สุด
ในพระคมัภรี  เกีย่วเนือ่งกบัผลของความบาปทีเ่กดิขึน้กบัความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับพระเจา ทานอิสยาหใชเน้ือหาสวนที่เหลือของ บทที่ 59 กลาวใน
จุดนี้อยางละเอียด ซึ่งจะวาไปถูกพบเห็นตลอดประวัติศาสตรของมนุษย: 
ความบาปสามารถทําลายความสัมพันธของเรากับองคพระผูเปนเจา ดังนั้นนํา
เราสูความพินาศช่ัวนิรันดร ไมใชเพราะความบาปไดทําใหพระเจาถูกแยกหาง
จากเรา แตผลักไสเราใหออกหางจากพระเจา

 อานปฐมกาล 3:8 เนื้อหาตรงนี้ชวยใหเราเขาใจปญหาขางบนนี้
อยางไร

The Eff ects of Sin 
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 ความบาปเปนตัวสําคัญในการปฏิเสธพระเจา และบายหนาออกจาก
พระองค ที่จริงแลวความบาปเล้ียงตัวมันเอง ไมใชแคการทําใหเราหางจาก
พระเจา แตเปนการนําคนบาปแยกจากพระองค ความบาปแยกเราออกหาง
พระเจา นั่นไมใชเพราะพระเจาเขาไมถึงคนบาป (ที่จริงแลว พระคัมภีรเกือบ
ทั้งเลมแทบจะไมมีอะไร นอกจากเร่ืองของพระเจาที่เขาถึงคนบาปเพ่ือชวย
ใหรอด) เพราะวาความบาปเปนเหตุใหเราปฏิเสธการเริ่มตนของพระเจาที่มีตอ
เรา จึงสําคัญที่เราตองอดกลั้นไมใหมีความบาปในชีวิต

 ทานมปีระสบการณหรือไม ทีค่วามบาปเปนตัวแยกทานออกจาก
พระเจา และวิธีเดียวท่ีแกปญหานี้ไดคืออะไร

ผูที่ไดรับการอภัย (อิสยาห 59:15-21)วันจันทร
 อิสยาห บทที่ 59 นําเสนอภาพที่ทําใหสะดุงตกใจถึงปญหาของความ
บาป เปนการดีที่พระคัมภีรเสนอความหวังเกี่ยวกับการไถใหรอด
 ในการเร่ิมตน คําถามแรก มีกี่คนในพวกเราเคยทําบาป พระคัมภีร
กลาวไวชดัเจนวา:  เราทุกคนตางไดทาํบาป  และเราท้ังปวงไดถกูไถคนืมา  ดงันัน้
ไมอาจขึ้นอยูกับพื้นฐานการขาดความบาป (lack of sin) แตขึ้นอยูกับการ
ไดรับการอภัยบาป (เยเรมีย 31:34) อัครทูลเปาโลเห็นพรอง ทุกคนไดทําบาป 
ดังนั้นจึงไมอาจมีความแตกตางบนพื้นฐาน (โรม 3:22) เหลาผูถูกพิสูจนแลว
วาบริสุทธ์ิ ก็บริสุทธ์ิเพียงเพราะพวกเขาไดรับของประทานแหงความชอบ
ธรรมของพระเจาโดยความเชื่อผานการถวายบูชาของพระคริสต

 อาน โรม 3:21-24 พระคัมภีรตอนนี้กลาววาเราไดรับความรอด
อยางไร และมีความหวังอะไรจากพระคัมภีรตอนนี้สําหรับการพิพากษา

 คนสวนมากคิดในคําถามเร่ืองการพิพากษาคือ: มีใครบางไดทําบาป 
นั่นไมใชคําถามจําเปนตองนํามาถามเพราะวาทุกคนไดทําบาป แตควรถูกถาม
วา: ใครบางที่ไดรับการอภยั พระเจาผูทรงชอบธรรม เมื่อพระองคทรงประกาศ
วา “คือผูที่มีความเช่ือในพระเยซู” (โรม 3:26) ปจจัยในการพิพากษาคือ ใคร
ไดรับการใหอภัยอยางตอเน่ืองโดยการมีความเชื่อในพระเยซู

Who Is Forgiven?
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 บัดนี้ เปนความจริงที่วาเราไดรับการพิพากจากการกระทํา แตไมใชใน
เหตุผลที่วา การกระทําจะชวยเราใหไดรับความรอด ถาเปนอยางนั้น ความ
เชื่อก็จะกลายเปนโมฆะ (โรม 4:14) แตเปนวา การกระทําของเราเปดเผยวา
เราไดรับความรอดไวแลวจริงๆ หรือไม (ยากอบ 2:18)

 ทําไมความประพฤติจึงชวยเราใหรอดไมได ไมวาจะเวลาน้ี หรือ
ในการพิพากษา ดู โรม 3:20, 23

 มันเปนการสายเกินไปสําหรับการทําดี หรือการเชื่อฟงพระบัญญัติ 
เพื่อจะชวยไถใครๆ จุดประสงคของพระบัญญัติในโลกแหงความบาป ไมใช
เพ่ือการชวยใหรอด แตเพื่อการชี้ใหเห็นความบาป ดังมีขอพระคัมภีรกลาววา 
“เพราะวาในพระเยซูนั้น การเขาสุหนัตหรือไมเขาสุหนัตไมเกิดประโยชนอันใด
แตความเช่ือซึ่งแสดงออกเปนการกระทําดวยความรักนั้นสําคัญ” (กาลาเทีย  
5:6) เปนการสาธิตใหเหน็วาบคุคลหน่ึงไดดาํเนนิชวีติในความเชือ่ทีม่ใีนพระเยซ ู 
(ดู ยากอบ 2:26 เชนกัน)
 การงานเปนการแสดงออกใหเห็นภายนอก มนุษยแสดงออกถึงความ
เชื่อที่ไดรับการชวยใหรอด ดังนั้นประสบการณของคริสเตียนแท ซึ่งสําแดง
ออกมาในการถวายตัวใหองคพระผูเปนเจาในแตละวัน นั่นคือการเปดเผยให
เห็นโดยการเช่ือฟงตอพระบัญญัติ ในการพิพากษา พระเจาทรงใชการดีเปน
หลักฐานสําหรับผูทีพ่ระเจาทรงสรางไว  ไมมใีครสามารถอานความคิดแหงความ
เชื่อเหมือนที่พระเจาทรงอาน แตสําหรับบุคคลที่ไดกลับใจใหมแลว มีเพียงการ
งานท่ีตามมาหลังจากที่คนหนึ่งกลับใจใหมแลว เมื่อชีวิตของคนหน่ึงไดรับมอบ
อํานาจจากพระเยซู และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทั้งสองมีความสัมพันธกัน (re-
levant) ในการเตรียมเพื่อการพิพากษา ความบาปทั้งมวลในชีวิตกอนการ
กลับใจใหม (preconversion) ไดรับการชําระลางไปแลวโดยพระโลหิตของลูก
แกะของพระเจา (ดูโรม บทที่ 6) 
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การเชิญชวนทั้งจักรวาล (อิสยาห 60:1, 2)วันอังคาร
 อิสยาห 60:1, 2 กลาวถึงอะไร มีอะไรกําลังทํางานที่นี่ซึ่งเห็นใน
พระคัมภีรทั้งเลม และมีความหวังอะไรท่ีนี่

 ในพระธรรมอิสยาห 60:1, 2 เราไดรับพระราชทาน ภาพที่พระเจาทรง
ทําการปลดปลอยประชากรของพระองค หลังจากท่ีพวกเขาถูกจับไปเปนเชลย  
ทรงสําแดงภาพแหงจินตนาการของพระองค ดวยการสรางแสงสวางสองออก
มาจากความมืด และชี้ไปยังความสําเร็จสมจริงตอนสุดทาย ในความรอดผาน
ทางพระคริสต

 อานอิสยาห 60:3 บรรดาประชาชาติและและพระราชาทั้งหลาย
พากันมายังหาใคร

 ในภาษาฮีบรู บุคคลผูนี้เปนเพศหญิง และเปนเอกพจน (ดู อิสยาห 
60:1, 2 ดวย) ซึ่งจะตองเปน “ศิโยน” เพราะตัวเมืองมีสัญลักษณเปนเพศหญิง 
ซึ่งถูกเอยถึงในตอนใกลจบในบทกอน (อิสยาห 59:20) ดังนั้นประชากรของ
โลก ทั้งหมดท่ีถูกปกคลุมดวยความมืด จะเดินทางมายัง “ศิโยน” พวกเขาถูก
โนมนําโดยแสงสวางแหงพระสิริของพระเจา ที่ขึ้นมาเหนือเมืองนั้น (อิสยาห 
60:2) เมืองศิโยนสงเสียงเรียกผูคนใหออกมาจากท่ีพวกเขาอาศัยอยู และมุงสู
แสงสวางนัน่คอืเธอ และจากน้ันกจ็ะสังเกตการณ (observe) และแสดงปฏิกริยิา
โตตอบ (react) ตอประชาชาติขณะที่พวกเขามารวมตัวจากแสงสวางดวงเดียว
กัน” (โดย J. Alec Motyer, The Prophecy of Isaiah: An Introduction  
and Commentary, หนา 494) สงัเกตไดวา แมศโิยน คอืกรุงเยรซูาเลม็ จดุเนน
ของขาวสารจะอยูที่ผูคนมากกวาสถานที่ตั้งทางกายภาพของตัวเมือง
 สวนท่ีเหลือของอิสยาห บทที่ 60 ที่ตอจากขอ 1-3: ประชากรโลกตาง
ไดรบัการนําสูกรุงเยรูซาเล็ม  ซึง่ไดรบัพระพรเพราะวาพระสริขิองพระเจาปรากฏ
อยูที่นั่น

 คําพยากรณนี้และพัธสัญญาที่พระเจาทรงทํากับอับราฮัมใน 
ปฐมกาล 12:2, 3 มีความเหมือนกันหรือไม อยางไร

Universal Appeal
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“ปแหงความโปรดปรานของพระยาเวห”
(อิสยาห 61:2)พุธ

 พระวิญญาณของพระเจาอยูเหนือผูที่ไดรับการเจิมนี้ หมายความวา
ทานคือ “เมสสิยาห” เพราะวาพระยาหเวหทรงเจิมขาพเจาไว “เพื่อนําขาวดี
มายังคนที่ทุกขใจ พระองคทรงสงขาพเจาไปเพื่อปลอบโยนคนที่ชอกช้ําใจ 
และเพื่อประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย ทั้งประกาศการเปดเรือนจําแกผูที่ถูก
จําจอง” (อิสยาห 61:1) ฟงน้ําเสียงแลวผูนั้นจะเปนใคร เปรียบเทียบกับ 
อิสยาห 42:1-7 และที่ไหนที่ผูรับใชของพระเจาไดรับการพรรณนาในลักษณะ
ถอยคําที่คลายกันมาก
 ในพระธรรมอิสยาห 61:2 พูดเก่ียวกับ “ปแหงความโปรดปรานของ
พระยาหเวห” พระเมสสิยาหผูไดรับการเจิมในฐานะเปนกษัตริยในเชื้อสายของ
กษัตริยดาวิด และเปน “ผูปลดปลอย” (Deliverer) ทรงประกาศปพิเศษที่ทรง
โปรดปราน เมือ่พระองคทรงประกาศอสิรภาพ เปรยีบเทยีบกบั เลวีนติ ิ25:10 ที่
พระเจาทรงพระบัญชาวา: “จงถอืปทีห่าสบิไวเปนปบรสิทุธิแ์ละประกาศอิสรภาพ

“The Year of the Lord’s Favor”

 พระเจาทรงมีพระประสงคสําหรับจักรวาล เมื่อพระองคทรงเลือกทาน
อับราฮัม และเชื้อสายของทาน: ผานทานอับราฮัม ครอบครัวทั้งมวลแหงแผน
ดินโลกจะไดรับพระพร (ปฐมกาล 12:3; ปฐมกาล 18:18; ปฐมกาล 22:18) 
ดังนั้นพันธสัญญาท่ีพระเจาทําไวกับอับราฮัมนั้นสุดทายก็เปนพันธสัญญาท่ีทํา
กับเผาพันธุมนุษยทั้งมวล ผานอับราฮัม และเชื้อสายของทาน จะเปนชองทาง
ที่พระเจาจะเปดเผยพระองคแกชาวโลก
 อิสยาหหาวิธีนําประชาชนกลับไปสูยุคโบราณ และรับรูความเปนไป
ของจักรวาลในฐานะที่อิสราเอลเปนตัวแทนของพระเจาที่แทจริง พวกเขามี
ความรบัผิดชอบไมเพียงตอพวกเขาเอง แตตอชาวโลกทั้งมวล พวกเขาจะตอน
รับคนตางชาติที่แสวงหาพระเจา (ดู อิสยาห 56:3-8 ดวย) สําหรับพระนิเวศ
ของพระองค “เขาจะเรียกวานิเวศอธิษฐานสําหรับชนทุกชาติ” (อิสยาห 56:7)

 ตามบริบทนี้ คุณเขาใจบทบาทของคริสตจักรเซเวนธเดยแอด-
เวนตีสอยางไร ทั้งในระดับสากลและระดับทองถิ่น



บทที่ 12   ความปรารถนาของบรรดาประชาชาติ     133

แกบรรดาคนที่อาศัยอยูทั่วแผนดินของเจา ใหเปนปอิสรภาพแกเจา ใหทุกคน
กลับไปยังภูมิลําเนาอันเปนทรัพยสินของตน และกลับไปสูครัวเรือนของตน” 
นี่หมายความวาบุคคลผูนั้น ซึ่งไดถูกบังคับใหขายที่ดินของบรรพบุรุษ หรือ
กลายเปนผูรับใชเพื่อจะมีชีวิตอยูรอด (survive) ในเวลายากลําบาก (เลวีนิติ 
25:26-55) ไดเรียกคืน (reclaim) ที่ดิน และอิสรภาพของพวกเขา เพราะเปน
ปแหงอิสรภาพ (jubilee year) ซึ่งเร่ิมตนขึ้นพรอมกับเสียงเปาแตรใน “วัน
ลบมลทิน” เลวีนิติ (25:9) ซึ่งเราไดเอยถึงขอความตอนน้ีกอนในการเช่ือมตอ
กับ อิสยาห บทท่ี 58
 ขณะที่ “ปแหงความโปรดปรานของพระยาหเวห” ใน อิสยาห 61:2 
เปนประเภทปแหงอิสระภาพ ไมใชเพียงการถือรักษาตาม พระธรรมเลวีนิติ 
บทที่ 25 ปนี้ถูกประกาศโดย พระเมสสิยาห กษัตริย เมื่อพระองคทรงเปดเผย
พระองคผานพันธกิจของการประกาศ “อิสรภาพ และการทําใหกลับคืนสู
สภาพเดิม” สิ่งนี้คลายกับกษัตริยบางองคในเมโสโปเตเมียที่ทรงเมตตาตอ
สังคมโดยการประกาศปลดหน้ีในชวงตนของการข้ึนครองราชย พันธกิจของ
พระเมสสิยาหกวางไกลกวาใน เลวีนิติ บทที่ 25 เพราะไมเพียงทรงประกาศ
อิสรภาพแกเชลย พระองคยังทรงปลอบโยนคนชอกช้ําใจ และทรงชูใจทุกคนที่
ไวทุกข และทําการไถคืน (อิสยาห 61:1-11) ยิ่งกวานั้นทรง เพิ่มเติมใหกับ 
“ปแหงความโปรดปรานของพระยาเวห” พระองคทรงประกาศ “วันแหงการ
แกแคนของพระเจา” (อิสยาห 61:2) ดวย

 คําพยากรณของอิสยาหสําเร็จเมื่อไร ลูกา 4:16-21 พันธกิจของ
พระเยซูสําเร็จเม่ือไร มีสิ่งใดบางที่พระเมสสิยาหไดทําตามท่ีกลาวไวใน
อิสยาห 61:1-3 และมีอะไรที่เราควรทําเพิ่มเติม

“วันแหงการแกแคนของพระเจา” 
(อิสยาห 61:2)วันพฤหัสบดี

 ทามกลางขาวดีทั้งหมด เพราะเหตุใดพระเมสสิยาห ตามที่กลาว
ใน อิสยาห บทที่ 61 จึงประกาศเร่ืองการแกแคนของพระเจา และเมื่อไร
คําพยากรณนี้จะสําเร็จ

“The Day of Vengeance of Our God”
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 เมื่อพระเยซูอยูที่เมืองนาซาเร็ธในฐานะพระเมสสิยาห พระองคทรง
อานอิสยาห บทท่ี 61 ขอความวา “จะประกาศปแหงความโปรดปรานของพระ-
ผูเปนเจา” (อิสยาห 61:2; ลูกา 4:19) แลวหยุดและ “เริ่มตนตรัสกับเขาทั้งหลาย
วา ‘พระคัมภีรตอนนี้ที่พวกทานไดยินกับหูก็สําเร็จแลวในวันนี้“ (ลูกา 4:21) 
ดังนั้นพระเยซูเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการอานขอพระคัมภีรตอไป ซึ่งอยูในขอ
เดียวกันท่ีกลาววา “และประกาศวันแหงการแกแคนของพระเจาของพวกเรา” 
(อิสยาห 61:2) ขณะที่พันธกิจการรับใชของพระองคเปนขาวดี ใหเสรีภาพ และ
การชูใจ นั่นคือเริ่มตนการปลดปลอยเชลยจากการกดขี่ของซาตาน “วันแก
แคนขององคพระเจา” ยังมาไมถึง ในมัทธิว บทที่ 24 (มาระโก บทที่ 13 และ
ลกูา บทที ่21) พระองคทรงพยากรณใหอคัรทตูของพระองคฟงวา การพพิากษา
ของพระเจาจะมาถึงในอนาคต
 ที่จริงแลวในอิสยาห บทที่ 61 “วันแหงการแกแคนของพระเจา” คือ 
“วันอันยิ่งใหญ และนาสยดสยอง” (โยเอล 2:31; มาลาคี 4:5) ซึ่งจะเกิดขึ้น
จริงเม่ือพระคริสตเสด็จมาคร้ังที่สอง เพื่อประทานการปลดปลอยโลกจากความ
อยุติธรรม ดวยการเอาชนะศัตรูของพระองค และปลดปลอยประชากรท่ีเหลือ
อยูจากการกดข่ี ใหเปนอิสระ (วิวรณ บทที่ 19 เปรียบเทียบกับ ดาเนียล 2:44, 
45) ดงันัน้ “ปแหงความโปรดปรานของพระยาเวห” ทีพ่ระครสิตประกาศน้ันจะ
สําเร็จสมบูรณเมื่อพระองคเสด็จกลับมาครั้งที่สอง

 จะทําให “พระเจาแหงความรัก” และ “พระเจาผูทรงสัญญาจะ
แกแคน” ใหเขากันไดอยางไร จงอธิบายตามความเขาใจของคุณ

 แมพระเยซูทรงบอกใหเราหันแกมอีกขางหน่ึงใหเขาตบ (มัทธิว 5:39) 
แตในที่อื่นพระองคก็ทรงสอนเรื่องความยุติธรรมและการลงโทษ ซึ่งมีเสนแบง
อยางชัดเจน (มัทธิว 8:12) และแมเปาโลจะบอกวา “อยาใหคนใดทําช่ัว ตอบ
แทนการช่ัว” (1 เธสะโลนิกา 5:15) แตทานก็ไดกลาวดวยวา “เมื่อพระเยซู
องคพระผูเปนเจา จะทรงปรากฏจากสวรรค พรอมกับหมูทูตสวรรคผูมีฤทธ์ิ
ของพระองค ดวยเปลวเพลิง พระองคจะลงโทษสนองคนท่ีไมรูจักพระเจา” 
(2 เธสะโลนิกา 1:7, 8)
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 ความแตกตางท่ีแนนอน คือองคพระผูเปนเจาที่มีสติปญญาความเม
ตาตาอันไรขอบเขตจะทรงใหความยุติธรรมและการลงโทษมารวมกันไดอยาง
สมบูรณ ความยุติธรรมและการลงโทษของมนุษยอาจจบดวยความผิดพลาด 
และมีความบกพรองดานอารมณหรือจิตใจ และความไมคงเสนคงวา แตความ
ยุติธรรมของพระเจาจะแนนอน ไมมีขอจํากัดใดๆ

 จงพิจารณาความผิดตอไปน้ีคือ (1) คนท่ีทําใหคนอ่ืนเจ็บปวด
นั้นเปนคนท่ีคุณไมรัก และ (2) คนท่ีทําใหคนอ่ืนเจ็บปวดน้ันเปนคนท่ี
คุณรัก ความผิดของสองคนนี้ชวยใหคุณเขาใจความสัมพันธระหวาง
ความรักของพระเจาและการแกแคนของพระองคอยางไร

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อาน เอลเลน จี. ไวท, บรรพชนและผูเผยพระวจนะ, หนา 376-378 
และ ผูพึงปรารถนาแหงปวงชน, หนา 236-243

 “พระเยซูทรงยืนตอหนาประชาชน  ในฐานะทรงเปนผูอธิบายคําพยากรณ 
เกี่ยวกับพระองคเอง ทรงอธิบายถอยคําของพระองคที่พึ่งไดอาน พระองค
กลาวถึงพระเมสสิยาหในฐานะ “ผูทรงผอนคลาย” (reliever) ผูถูกกดดัน 
ปลดปลอยผูเปนเชลย  ใหการเยียวยาผูไดรบัความเจ็บปวด  รกัษาโรคคนตาบอด 
เปดเผยแกโลกดวยแสงสวางแหงความจริง พระลักษณะทาทีของพระองคสราง
ความประทับใจ และถอยคําของพระองคมีอํานาจทําใหผูฟงเกิดความตื่นเตน
เราใจ (thrilled) อยางที่ไมเคยรูสึกเชนนี้มากอน สายธารแหงอิทธิพลของ
พระเจากระทบสิ่งขวางกั้น (barrier) ทุกอยางใหพังลง เหมือนทานโมเสส 
พวกเขามองเห็นที่ปกติจะมองเห็นไมได ขณะที่ดวงใจของพวกเขาเคลื่อนไหว
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาตอบสนองดวยคําวา “อาเมน” ดวย (คําลง
ทายของการอธษิฐาน  ซึง่หมายความวา  “ขอใหเปนเชนนัน้”)  ดวยความมศีรทัธา
สูง (fervent) และสรรเสริญพระนามของพระผูเปนเจา” (เอลเลน จี. ไวท, ผูพึง
ปรารถนาแหงปวงชน, หนา 237)
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 “วันแหงการแกแคนของพระเจา” เปนการมาถึงของวันแหงพระพิโรธ
รุนแรง ใครจะทนยืนอยูในวันแหงการเสด็จมาของพระองคได มนุษยไดทําให
ดวงใจของพวกเขาแข็งกระดาง  ดวยการตอตานพระวิญญาณบริสทุธิข์องพระเจา 
แตลกูธนแูหงพระพิโรธจะพุงทะลุ  ขณะทีค่วามตระหนักในความผิดไมอาจทาํได
ดังน้ันต้ังแตนี้ไปพระเจาไมตองยืนขึ้นจัดการกับคนบาป เหลาผูเล้ียงแกะเทียม
เท็จจะสรางเกราะกําบัง (shield) แหงการละเมิดของพวกเขาในวันนั้นไดหรือ 
ผูเขารวมกบัฝงูชนในเสนทางแหงการไมเชือ่ฟง  ไมอาจกลาวแกตวักบัพระเจาได 
หรือผูคนจํานวนมากท่ีชื่นชอบในส่ิงที่เปนคานิยม (popularity) หรือจํานวน
คนมากมาย จะปราศจากมลทินหรือ เหลานี้เปนคําถามหลายขอที่ถูกถามขึ้น
อยางไมระมดัระวงั และบางกร็ูสกึเฉยเมย ไมสนใจใยดทีีจ่ะพจิารณาอะไรสาํหรับ
พวกเขาเอง” (เอลเลน จี. ไวท, Faith and Works, หนา 33)

คําถามเพื่อการอภิปราย:
  ศิษยาภิบาลเซเวนธเดยแอดเวนตีสคนหนึ่ง ใชเวลาไตรตรอง
อยางละเอียดและกลาววา ปญหาใหญอันดับแรกในการทําพันธกิจ
รับใชของเขาคือ สมาชิกโบสถมีลักษณะเปน “กลุมพิเศษเฉพาะที่ไม
ตองการใหคนอื่นเขามารวม” คําถามมีวา แลวคริสเตียนจะนําความ
รัก ความหวัง และขาวดีของพระคริสตไปทั่วโลก เพื่อใหคนไดรับ
ความรอดกอนวาระสุดทายจะมาถึงไดอยางไร (มัทธิว 24:14) เมื่อ
พวกเขาไมยอมรับคนที่คิดและแสดงออกตางจากตน

สรุป:
 พระเจาทรงชําระความอยุติธรรมของสังคม ดวยการยายผูที่คิดกบฏ
ออกไป แลไถกลุมที่เหลืออยูออกจากความบาปที่แยกตัวพวกเขาออกจาก
พระองค พระเจาทรงอวยพรผูที่พระองคทรงสถิตอยูดวย คนจากชาติตางๆ  
มาหาพระเจาและประชากรของพระองค เพ่ือพวกเขาจะมีเวลาชื่นชมความ
โปรดปรานของพระเจาที่ไดประกาศออกมา และไดรับการไถใหรอดโดยพระ-
เมสสิยาห
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“เพราะดูสิ เราสรางฟาสวรรคใหม และสรางแผนดินโลก
ใหม เพราะสิ่งเกากอนนั้นจะไมถูกจดจํา และไมนึกขึ้น
ในใจอีก” (อิสยาห 65:17)

อานขอพระคัมภีรสําหรับบทเรียนสัปดาหนี้
อิสยาห 65:17-25; อิสยาห 66:1-19; อิสยาห 66:19-21; 
อิสยาห 66:21; อิสยาห 66:22-24

บายวันสะบาโต

ขอควรจํา

 วันหน่ึง เด็กชายท่ีมีอายุ 12 ขวบคนหน่ึง ไมยอมไปโรงเรียน
หลังจากท่ีเขาไดอานหนังสือดาราศาสตรเลมหน่ึง แมจึงนําลูกไป

พบแพทยประจําครอบครัว และแพทยถามวา “บิลลี่ มีเรื่องอะไร ทําไมเธอจึง
ไมอยากไปโรงเรียนอีก”
 เด็กชายตอบวา “คุณหมอครับ ผมไดอานหนังสือดาราศาสตรเลมหนึ่ง 
มีเน้ือหาบอกวา วันหนึ่งดวงอาทิตยจะไหมทุกอยางหมด และสิ่งมีชีวิตบนโลก
ก็จะสูญสิ้นไป จึงไมมีเห็นเหตุผลท่ีจะไปโรงเรียน ถาในตอนจบทุกอยางในโลก
พินาศไปหมด”
 ผูแมตะโกนเสยีงดงัวา “นีไ่มใชธรุะของลกูนะ” และพูดซ้าํอกีวา “นีไ่มใช
ธุระอะไรของลูกนะ”
 ผูเปนแพทยยิ้มออกมาและพูดวา “แต บิลลี่ เธอไมจําเปนตองกังวล 
เพราะเมื่อถึงเวลาที่สิ่งเหลานี้เกิดขึ้น เราก็ตายไปกอนแลว...”

บทที่ 13
โลกที่เกิดใหม

วันที่ 20 - 26 มีนาคม 2021
Rebirth of Planet Earth
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ทองฟาใหม และแผนดินโลกใหม 
(อิสยาห 65:17-25)วันอาทิตย

 อานอิสยาห 65:17-25 พระเจาจะทรงไถโลกกลับสูสภาพเดิม
อยางไร

 พระเจาทรงสัญญาจะทรงสรางโลกขึ้นใหมวา: “เพราะดูสิ เราสรางฟา
สวรรคใหม และสรางแผนดินโลกใหม” (อิสยาห 65:17) ในคําพยากรณที่นา
ทึ่งนี้ พระผูเปนเจาทรงสัญญาวา “เพราะดูสิ เราจะสรางเยรูซาเล็มใหเปนที่
เปรมปรีดิ์” (อิสยาห 65:18) จะไมมีใครไดยินเสียงรองไหในเมืองนั้นอีก 
(อิสยาห 65:19) ปกติผูคนจะมีชีวิตยืนยาวกวาหน่ึงรอยปกอนพวกเขาจะตาย 
(อิสยาห 65:20) ผลงาน และพวกเด็กๆ จะคงอยูใหพวกเขาไดชื่นชม (อิสยาห 
65:21-23) พระเจาจะตอบคําอธิษฐานของพวกเขา แมกอนท่ีพวกเขาจะทูลตอ
พระองค (อิสยาห 65:24)

 ชางแสนดีแทที่ไมใชภาพ “การไถคืนสูสภาพเดิม” ที่เปนความ
หวังสุดทายของเรา 

 เรามภีาพความสงบของชวีติยนืยาวในแผนดนิแหงพระสญัญา  แตกระนัน้
คนท่ีมีชีวิตยืนยาวกวาก็ยังตองตาย ที่ไหนเปนการเปล่ียนแปลงอยางรุนแรง
ทางธรรมชาติที่เราคาดหวังจากการสราง “ทองฟาใหม” และ “แผนดินโลก
ใหม” ขอพระคัมภีรตอไปบอกเราวา “สุนัขปาและลูกแกะจะหากินเหมือนพวก
เดียวกัน สิงโตจะกินฟางเหมือนวัว และงูกินผงคลีดินเปนอาหาร พวกมันจะ
ไมทําอันตราย หรือทําลายกัน ทั่วภูเขาบริสุทธิ์ของเรา พระยาหเวหตรัสดังนี้
แหละ” (อิสยาห 65:25)
 สัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่กินเนื้อเปนอาหาร เชนสิงโตจะกินมังสวิรัติ สิ่งที่
ตองการมากกวาชั้นสอนการทําอาหารมังสวิรัติคือการ “การสรางขึ้นใหม” นั่น

New Heavens and a New Earth

 แพทยไดกลาวเสริมวา “นับวาโชคยังดีที่เรามีชีวิตอยูในปจจุบัน แต
พระเจาไดเสนอชีวิตนิรันดรใหเราทุกคนในโลกที่จะสรางขึ้นใหมใหมีชีวิตอยู
ตลอดไป”
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“การดึงดูด” ของพระเจา (อิสยาห 66:1-19)วันจันทร
 อานอิสยาห 66:1-19 และคิดใหดีวาชวงเวลาท่ีอิสยาหเขียน
พระธรรมอิสยาหนั้นมีอะไรเปนรากฐานของขาวสารน้ี

 พระเจาทรงเชิญชวนและทรงเตือนผานผูเผยพระวจนะไวในพระธรรม
ทั้งเลม: วาพระเจาจะทรงชวยใหรอด และไถคนที่ถอมใจ คือผูที่รูสึกสํานึกเมื่อ
ไดยินพระวจนะของพระองค (อิสยาห 66:2, 5) ตามที่ปรากฏใน อิสยาห 40:1 
พระองคจะทรงชูใจพวกเขา (อิสยาห 66:13) แตจะทรงทําลายคนที่คิดกบฏตอ
ตานพระองค และคนหนาซื่อใจคดทางศาสนาน้ันพระองคจะปฏิเสธ (อิสยาห 
66:3, 4; เปรียบเทียบกับ อิสยาห 1:10-15) รวมทั้งผูที่เกลียดชังและปฏิเสธผู
สัตยซื่อของพระเจา (อิสยาห 66:5) รวมถึงผูปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมของ

Divine “Magnet”

คือการไถกลับคืนสูสภาพเดิมตามอุดมการณกอนท่ีความบาปจะเขามาในสวน
เอเดนและนําความตายมาให
 ตรงน้ี ใน อิสยาห บทที่ 65 พระเจาทรงเสนอ “การสรางทองฟาใหม” 
และ “แผนดินโลกใหม” อยางมีขั้นตอนตามลําดับ (series of steps) ซึ่ง
เร่ิมตนดวย การสรางกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม เปรียบเทียบกับ อิสยาห บทท่ี 11  
ขณะท่ีพระเมสสิยาหจะนําความยุติธรรมเขามา (อิสยาห 11:1-5) และในท่ีสุด 
จะมีสันติสุขทั่วโลกกวางใหญแหง “ภูเขาบริสุทธิ์” จินตนาการท่ีใชในอิสยาห 
บทที่ 11 มีความคลายคลึงกับสิ่งที่พบใน อิสยาห บทที่ 65 ที่บอกวา “สุนัขปา
จะอาศัยอยูกับลูกแกะ...และสิงโตจะกินฟางเหมือนวัว...” (อิสยาห 11:6, 7) 
แมวา “ภูเขาบริสุทธิ์” ขององคพระผูเปนเจา” จะเริ่มตนดวย “ภูเขาศิโยนท่ี
กรุงเยรูซาเล็ม” นั่นเปนเพียงสิ่งที่มากอน เปนสัญลักษณของสิ่งที่พระเจาทรง
สัญญาวาจะทําตอนสุดทายใหประชากรที่ไดรับการไถใหอาศัยอยูในโลกใหม

 แทนท่ีจะมีชีวิตอยู 60, 70, 90 หรือ 100 ป ถาคนสวนใหญ
สามารถมีชีวิตอยูถึงหนึ่งลานปหรือมากกวานั้น ปญหาหลักของมนุษย-
ชาติก็ยังไมไดรับการแกไข ทําไมจึงเปนเชนนั้น และทําไมชีวิตนิรันดร
จึงเปนคําตอบเดียวท่ีมนุษยตองการมากท่ีสุด
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คนนอกศาสนาท่ีนาเกลียดชัง (อิสยาห 66:17) เหมือนคนท่ีปรนนิบัติในวิหาร
ในกรุงเยรูซาเล็ม (เอเสเคียล 8:7-12)

 อสิยาห 66:3  ขอพระคัมภรีนีก้ลาวถึงอะไร  มหีลักการดานวิญญาณ
จิตอะไรที่เปดเผยตรงนี้

 พระเจาดึงดูดบรรดาประชาชาตใิหมาหาพระองคอยางไร (อสิยาห 
66:18, 19)

 หลังจากความพินาศของศัตรขูองพระองค (อิสยาห 66:14-17) พระเจา
ทรงสําแดงพระสิริของพระองค เพื่อใหเปนเหมือนแมเหล็กชักนําผูคนใหมายัง
กรุงเยรูซาเล็ม (เปรยีบเทียบกบั อสิยาห 2:2-4) พระองคทรงตัง้ “เครือ่งหมาย” 
ทามกลางพวกเขา  ซึง่ไมมคีวามเจาะจงตรงนี ้ แตปรากฏชดัวาอางถึงเคร่ืองหมาย
ลาสุดโดยทานอิสยาห: พระเจาทรงประทานใหประชากรของพระองคชื่นชม
ยินดี และมีสันติสุข และทรงไถถอนที่ดินของพวกเขา (อิสยาห 55:12, 13) เมื่อ
พระองคเปดเผยพระสิริของพระองค โดยการไถกลับมาของประชากรพระองค
ภายหลังความพินาศ นี่เปนเครื่องหมายของการไถกลับมาที่พระองคเห็นชอบ  
คลายกับที่พระองคทรงประทานเครื่องหมาย “รุงกินน้ํา” ใหกับโนอาหภาย
หลังน้ําทวมโลกคร้ังใหญ (ปฐมกาล 9:13-17) 

 อานอิสยาห 66:5 ที่กลาววา “ตัวส่ัน” ตอพระวจนะของพระองค
หมายความวาอยางไร ทําไมพระเจาจึงทรงประสงคใหเราตัวสั่นตอพระ-
วจนะของพระองค สิ่งนี้บงบอกถึงสภาพจิตใจของเราอยางไร

มิชชันนารีและผูนําการนมัสการ
(อิสยาห 66:19-21)วันอังคาร

 ผูที่รอดตาย และการนําคนจากบรรดาประชาชาติมาเปนเคร่ือง
บูชาแดองคพระผูเปนเจานั้นมีความหมายอยางไร (อิสยาห 66:19-20)

 พระเจาทรงสงผูรอดชีวิตจากความพินาศของพระองคออกไปยังสุด
ปลายแผนดินโลก ไปยังผูคนท่ียังไมรูจักเก่ียวกับพระเจา “แลวพวกเขาจะ

Missionaries and Worship Leaders
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ประกาศสงาราศีของเราในบรรดาประชาชาต”ิ  (อสิยาห  66:19)  นีเ่ปนถอยแถลง
ชัดเจนท่ีสุดเร่ืองหน่ึงของพระคัมภีรเดิม ในหัวขอการเอ้ือมออกไปของมิชชัน-
นารี หรือกลาวไดอีกอยางวา ไมเพียงผูคนจะถูกชักนําใหเขามาหาชนชาติฮีบรู  
แตชาวฮีบรูบางคนจะออกไปยังนานาชาติ และสอนพวกเขาเก่ียวกับพระเจา
เที่ยงแท เปนตัวอยางชัดเจน (paradigm) ในพระคัมภีรใหม แมวามีมิชชันนารี
ชาวยิวไดประกาศออกไประหวางชวงเวลาการกลับมาจากการเปนเชลย และ
ชวงเวลาของพระคริสต (มัทธิว 23:15) ชวงตนของคริสเตียนไดมีการเผยแพร
พระกิตติคุณออกไปอยางรวดเร็ว ในลักษณะเปนกลุมกอน (massive scope) 
(โคโลสี 1:23)          
 เหมือนชนอิสราเอลนําธัญพืชมาถวายองคพระผูเปนเจาในพระวิหาร 
ของพระองค ดังนั้นมิชชันนารีจะนําเครื่องบูชามาถวายพระองค “และเขา
ทั้งหลายจะนําพี่นองท้ังหมดของพวกเจาจากทุกประเทศมาเปนธัญบูชาแด
พระยาหเวห” (อิสยาห 66:20) เหมือนเครื่องถวายบูชาที่เปนธัญพืชแด
พระเจาที่ไมตองมีการฆาสัตว (slaughtered) ซึ่งผูกลับใจใหมนําตัวเขา หรือ
เธอเองมาถวายแดพระเจา “เปนเคร่ืองถวายบูชาท่ีมีชีวิตอยู” (เปรียบเทียบกับ 
โรม 12:1) สําหรับแนวคิด ที่ผูคนอาจถูกเสนอดุจเคร่ืองถวายบูชาแดพระเจา 
สังเกตวาเคร่ืองบูชาถวายในชวงตนๆ มีการอุทิศถวายคนท่ีมีชีวิตแดพระเจา 
“และใหอาโรนถวายคนเลวีแดพระยาหเวห ใหเปนเครื่องถวาย จากประชาชน
อิสราเอล เพื่อเขาทั้งหลายจะทําการปรนนิบัติพระยาหเวห” (กันดารวิถี 8:11)

 พระสัญญาตรงนี้มีความหมายอยางไร “เราจะเอาบางคนจาก
พวกเขามาเปนปุโรหิต และเปนเลวีดวย พระยาหเวหตรัสดังนี้แหละ” 
(อิสยาห 66:21)

 คําวา “พวกเขา” ในขอ 21 อางถึง “และเขาท้ังหลายจะนําพ่ีนอง
ทั้งหมดของพวกเจาจากทุกประชาชาติ” (อิสยาห 66:20) ในขอหามกอนหนา 
6:21 พวกเขาเปนคนตางชาติ บางคนในพวกน้ีพระเจาจะทรงเลือกใหเปนผูนํา
ในการนมัสการ เคียงคูกับปุโรหิตและคนเลวี นี่เปนการเปล่ียนแปลงแบบ
ปฏิวัติ ทั้งที่กอนหนานี้พระเจาทรงใหอํานาจเฉพาะเช้ือสายของอาโรนเทานั้น
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ชุมชนแหงความเชื่อ (อิสยาห 66:21)พุธ
 “พวกเจาจะเปนอาณาจักรปุโรหิต และเปนชนชาติบริสุทธิ์สําหรับเรา 
นีเ่ปนถอยคําทีเ่จาตองบอกกับคนอิสราเอล” (อพยพ 19:6) คนเหลานีบ้างคนได
ถกูเลือกใหเปนปุโรหิต เพือ่เปนตัวแทนของพวกเขาในฐานะผูนาํในการนมัสการ  
แตในอนาคต ชาวตางชาติจะไดกลายเปนผูนําในการนมัสการ (อสิยาห 66:21)

 การเปลีย่นแปลงนีส้งผลตอการเปลีย่นแปลงชุมชนดานความเช่ือ
อยางไร ดู มัทธิว 28:19; กิจการฯ 26:20; กาลาเทีย 3:28; โคโลสี 3:11; 
1 ทิโมธี 3:16

 ใน “การจัดระเบียบโลกใหม” (new world order) ชาวตางชาติไม
เพียงเขารวมกับประชากรของพระเจา แตพวกเขาจะเปนหุนสวนเทาเทียมกัน
กับชาวยิวในการรวมเปนชุมชนแหงความเชื่อ และนั่นคือการที่จะเปน “ปุโรหิต
หลวง” เทาเทียมกัน ดังนั้นความแตกตางระหวางชาวยิว และชาวตางชาติจะ
กลายเปนผูปฏิบัติหนาที่เทาเทียมกัน โดยไมเกี่ยงวาเขาหรือเธอจะมีเช้ือชาติ
ตางกันอยางไร

 คําพยากรณของอิสยาหขอนี้จะเกิดขึ้นจริงเมื่อไร

 อัครทูตเปาโลเปนมิชชันนารีเดินทางไปประกาศกับชาวตางชาติ ทาน
ประกาศวาทาน “จะไมเปนยิว หรือกรีก จะไมเปนทาส หรือไท จะไมเปนชาย

Community of Faith  

เปนปุโรหิต และใหบางคนของพวกเลวีเปนผูชวย ชาวตางชาติโดยสายเลือด
ไมอาจเขามาเปนเชื้อสายของอาโรน หรือชาวเลวีได แตตอมาพระเจาทรงให
สิทธิ์พวกเขารับใชในนาที่ดังกลาวนี้ได ขณะที่ตั้งแตดั้งเดิมมามีขอหามไวแม
แตชาวอิสราเอลเผาอื่นที่ไมใชตระกูลเลวี

 อาน 1 เปโตร 2:9, 10 อัครทูตเปโตรเขียนถึงใคร ทานพูดถึง
เรื่องอะไร มีขาวสารอะไรท่ีทานกลาวถึงเราท่ีเปน “ชนชาติบริสุทธิ์” เรา
ทําสิ่งใดดีกวาคนเลวีหรือ (อพยพ 19:6)
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หรือหญิง เพราะวาทานท้ังหลายเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในพระเยซูคริสต และ
ถาทานท้ังหลายเปนของพระคริสตแลว ทานก็เปนพงศพันธุของอับราฮัม คือ
เปนทายาทตามพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:28, 29)
 กลายเปนทายาทแหงพระสัญญา และดังนั้นทานถูกยกข้ึน “เปนพงศ
พนัธุทีท่รงเลือกสรรเปนปโุรหติหลวง เปนชนชาติบรสิทุธิ ์เปนประชากรอันเปน
กรรมสิทธ์ิของพระเจา เพื่อใหพวกทานประกาศพระเกียรติคุณของพระองค ผู
ไดทรงเรียกพวกทานใหออกมาจากความมืด เขาไปสูความสวางอันมหัศจรรย
ของพระองค” (1 เปโตร 2:9 เปรียบเทียบกับ อิสยาห 66:19)
 การที่พระเจาทรงยกชาวตางชาติขึ้นไมใหคนยิวบน หรือคร่ําครวญวา
พระเจาไมยุติธรรมท่ีชาวตางชาติไดรับรางวัลอยางเดียวกัน หรือทรงใหสิทธิ์
ชาวตางชาติปฏิบัติตอพี่ชาย นองชาย หรือพี่สาว นองสาวชาวยิวโดยไมให
การนับถือ อนึ่งอยาใหผูไดรับคาจางงาน ที่เขามารับใชพระเจากอน ดูหมิ่นดู
แคลนผูเขามารับใชทีหลัง (ดู มัทธิว 20:1-16) พระคัมภีรบันทึกวา “ประการ
แรก พวกยิวไดรับมอบใหรักษาพระดํารัสของพระเจา” (โรม 3:2) ใหเปนชอง
ทางของพระเจาสําหรับความรอด อัครทูตเปาโลเขียนถึงชาวตางชาติวา “แต
ถาบางกิ่งถูกหักออกเสียแลว และพระเจาทรงนําทาน ผูเปนกิ่งมะกอกเทศปา
มาตอไวแทนกิ่งเหลานั้น เพื่อใหเขาเปนสวนไดรับน้ําเล้ียงจากตนมะกอก 
ก็อยาอวดดีตอกิ่งเหลาน้ัน ถาทานอวดดี ก็อยาลืมวาทานไมไดเลี้ยงรากน้ัน 
แตรากนั้นเลี้ยงทาน” (โรม 11:17, 18) 

 ตามแสงสวางของไมกางเขนและการใหอํานาจประกาศพระ-
กิตติคุณ ไมวาจะยึดถือหลักการดานจริยธรรมหรือการเมือง ทั้งหมดก็
เปนที่นารังเกียจในสายพระเนตรของพระเจาทั้งน้ัน ทุกคนจึงควรกลับ
ใจใหมมิใชหรือ

เชื้อสายของเจาและช่ือของเจาจะดํารงอยู
(อิสยาห 66:22-24)วันพฤหัสบดี

 อาน อิสยาห 66:22 พระคัมภีรขอนี้กลาวถึงอะไร และมีความ
หวังอะไรที่นี่ 

So Shall Your Seed and Your Name Remain
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 ความมหัศจรรยสิ่งหนึ่งของพระสัญญาในพระธรรมอิสยาหพบไดใน
อิสยาห 66:22 อานพระคัมภีรขอนี้อยางละเอียด ในแผนดินสวรรค และแผน
ดินโลกใหม เชื้อสาย และชื่อของเราจะดํารงอยูตลอดไป ไมมีการลบออก ไมมี
การตัดออก ไมมีการนําไปทาบเหมือนกิ่งไม ไมมีการเด็ดออก หรือไมมีการ
ถอนรากถอนโคน ตรงนีเ้รามพีระสญัญาแหงชวีติชัว่นรินัดรในโลกทีถ่กูสรางขึน้
ใหม ปราศจากความบาป ปราศจากความตาย และปราศจากความทุกขเจ็บ
ปวด ทองฟาใหมและแผนดินโลกใหม เปนการทําใหสมบูรณดานความเชื่อของ
คริสเตียน นี่เปนการทําใหสําเร็จของสิ่งที่พระคริสตไดทําเพ่ือเราที่ไมกางเขน

 ทําไมจึงมี “วันขึ้นค่ํา” รวมกับ “วันสะบาโต” ในโลกใหม ตาม
อิสยาห 66:23

 แมจะมีหลายมุมมองตอพระคัมภีรขอนี้ที่เขาใจยาก แตความจริงคือ 
พระเจาทรงสรางวนัสะบาโตกอนทีจ่ะมี  “ระบบการถวายบูชาเกดิขึน้”  (ปฐมกาล 
2:2, 3) แมวาวันสะบาโตจะไดรับเกียรติจากพิธีทางศาสนา แตพิธีทางศาสนา
ก็ไมขึ้นอยูกับวันสะบาโต พิธีทางศาสนาจึงดําเนินตอมาอยางไมสะดุดตลอด
ชวงเวลาแหงการไถคืนสูสภาพเดิม จนถึงโลกใหม ไมมีพระคัมภีรบงชี้วา “วัน
ขึ้นค่ํา” เปนวันตามพระบัญญัติของการนมัสการที่แยกตางหากจาก “ระบบ
การถวายบูชา” แตบางทีวันดังกลาวเปนวันสําหรับการนมัสการ (ที่ไมใชวัน
พักผอนเหมือนวันสะบาโตประจําสัปดาห) ในโลกใหม มีความเปนไปไดที่วัน
ในรอบเดือนจะเช่ือมโยงกับตนไมแหงชีวิต (วิวรณ 22:2)
 ไมวาอะไรก็ตาม ความหมายเจาะจงของ อิสยาห 66:23 อาจเปนจุด
ชี้ขาดใหเห็นวาประชากรของพระเจาจะนมัสการพระองคตลอดไปชั่วนิรันดร 

 ทาํไมอสิยาหจงึจบเรือ่งดวยภาพท่ีผูไดรบัความรอดมองดซูากศพ
ของคนที่กบฏตอพระเจาถูกลงโทษ (อิสยาห 66:24)

 อสิยาหเปรียบเทียบเปนภาพเตือนประชาชนใหภาพของผูสตัยซือ่ทีร่อด
จากความพินาศของบาบิโลน สวนผูที่คิดกบฏจะพินาศไป นี่ไมใชการทรมาน
ผูกบฏดวยไฟท่ีไมรูดับ ผูกบฏตางไดตายไปดวยการถูกไฟเผา ไฟนี้จะไมดับ
จนกวาจะทําหนาที่เสร็จ หลังจากนั้นจะมีการสรางกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม
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 การเตือนของอิสยาหชี้ไปถึงความสําเร็จของคําพยากรณสุดทายที่
กลาวไวในววิรณ  เกีย่วกบัความพนิาศของของคนบาปและซาตานในทะเลเพลงิ 
(วิวรณ บทที่ 20) หลังจากนั้นจะมีการสราง “ฟาสวรรคใหม และแผนดินโลก
ใหม” และ “นครบริสุทธ์ิคือกรุงเยรูซาเล็มใหม” “ความตายจะไมมีอีกตอไป 
ความโศกเศรา การรองไห และการเจ็บปวดจะไมมีอีกตอไป เพราะยุคเดิมได
ผานไปแลว” (วิวรณ 21:1-4 เปรียบเทียบกับ อิสยาห 65:17-19) การมีชีวิต
ใหมจะเปนชีวิตนิรันดรสําหรับทุกคนที่ไดรับการไถจากแผนดินโลก

ศึกษาเพ่ิมเติม:วันศุกร
 อาน เอลเลน จี. ไวท, ในการชําระดาวนพเคราะหโลกคร้ังสุดทายจาก
ความบาป, สงครามแหงประวัติศาสตร, หนา 662-678

 “และในเวลานับจาํนวนเปนปๆ   ของช่ัวนรินัดร  ขณะแตละปหมนุเวยีนไป
จะนํามาซึ่งความรุมรวยยิ่งขึ้น และมีสงาราศีแหงการเปดเผย (revelations) 
ของพระเจา และของพระคริสตเพิ่มขึ้น ขณะที่ความรูไดรุดหนาไปตามเวลาท่ี
ผานไป เชนเดียวกับความรัก ความนับถือ และความสุขไดเพ่ิมขึ้น ยิ่งมนุษยได
เรียนรูเร่ืองของพระเจามากขึ้น พวกเขายิ่งจะเกิดความเลื่อมใสในพระอุปนิสัย
ของพระองค ขณะที่พระคริสตทรงเปดเผยตอหนาพวกเขาในความรุมรวยของ
แผนการไถใหรอด และความนาทึง่แหงความสาํเรจ็ในสงครามการตอสูขบัเคีย่ว
อันยิ่งใหญกับซาตาน ดวงใจของผูที่ไดรับการไถใหรอดจะย่ิงรูสึกต่ืนเตนยินดี 
ทําใหดวงใจของพวกเขาอุทิศถวายชีวิตใหพระองคดวยศรัทธาสูงสง และดวย
ความปลาบปล้ืมยินดี พวกเขาดีดพิณทองคําพรอมกัน จํานวนผูไดรับความ
รอดนับจํานวนพันๆ คูณดวยพันๆ เสียงรองเพลงของพวกเขาประสานกันรอง
สรรเสรญิพระเจาดังสะทอนไปทัว่พืน้ท่ีกวางใหญของสวรรคสถานท่ีพวกเขายืน
รวมกันอยู
 “แลวขาพเจา (ทานยอหนผูเขียนพระธรรมวิวรณ) ไดยินเสียงสิ่งที่ทรง
สรางทั้งหมด ทั้งในสวรรค บนแผนดินโลก ใตแผนดินโลก ในมหาสมุทร และ
ทกุสิง่ซ่ึงอยูในทีเ่หลานัน้รองวา..“ขอใหคาํสดุด ีพระเกยีรต ิพระสริแิละอานภุาพ 
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คําถามเพื่อการอภิปราย:
1. ทําไมพระสัญญาเก่ียวกับชีวิตนิรันดรในฟาสวรรคใหมและแผน
 ดินโลกใหมจึงเปนพื้นฐานที่สมบูรณของการเปนคริสเตียน ชีวิต
 ของคริสเตียนจะมีความหมายอะไร ถาขาดพระสัญญาขอนี้

2. 2 เปโตร 3:10-14 สะทอนถึงเนื้อหาใน อิสยาห บทที่ 66 อยางไร

จงมีแดพระองคผูประทับบนพระที่นั่ง และแดพระเมษโปดกตลอดไปเปนนิตย” 
(ววิรณ 5:13)    
 “การสงครามขับเค่ียวย่ิงใหญ” (The Great Controversy) ไดสิน้สดุลง
ความบาป และคนบาปไมมีอีกตอไป ทั่วทั้งจักรวาลสะอาดหมดจด การเตน
ของหัวใจจังหวะหน่ึงมีความสอดคลอง และความปลื้มปติทั่วสรรพสิ่ง ที่พระเจา
ไดทรงสรางข้ึน จากพระผูเปนเจา พระผูสรางสรรพสิ่ง บรรดาสิ่งมีชีวิตเคลื่อน
ไหว และแสงสวางแหงความปล้ืมปติบังเกิดกับอาณาจักร บนพ้ืนที่ไมมีที่สิ้น
สุด.. จากอะตอมท่ีเล็กที่สุด สูโลกท่ีกวางใหญ สรรพส่ิงทั้งปวง ทั้งสิ่งที่มีชีวิต 
และสิง่ทีไ่มมชีวีติ ตางอยูในสภาพงดงามสมบรูณ ไรซึง่รมเงาปดบงั ตางมคีวาม
ชื่นชมยินดีสุดๆ และสรรพส่ิงทั้งปวงลวนประกาศวา พระองคทรงเปนพระเจา
แหงความรัก” (เอลเลน จี. ไวท, สงครามแหงประวัติศาสตร, หนา 678)

สรุป:
 ผูเผยพระวจนะอิสยาหเสนอภาพที่ประชาชนกําลังโซเซ พระเจาไม
เพียงแตทรงชําระและฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิมเทานั้น แตพระองคทรงขยาย
พรมแดนไปสูบรรดาประชาชาติทั้งปวง และสุดทายจะทรงสรางชุมชนของ
พระองคขึ้นใหม คือโลกใหมที่พระองคสถิตและชูใจประชากรของพระองค
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