หนนังสสือออิสยาหห
ออิสยาหหเปป็นบบุตรชายของอามอส (1:1; 2:1; 13:1; 20:2; 37:2) พระเจจ้า ซซซึ่งเลสือกเขาไวจ้กกอนททเซึ่ ขาเกอิด ไดจ้ททา
ใหจ้เขาเปป็น "ลลูกศรขนัดมนัน" (49:2) เขารนับใชจ้พระเจจ้าในรนัชกาลของกษนัตรอิยหอบุสซทยาหห โยธาม อาหนัส และเฮเซคทยาหห
ออิสยาหหไดจ้ประกาศพระคทาของพระเจจ้า และไดจ้เตสือนยลูดาหหวาก พระเจจ้าจะทรงททาลายเขาเพราะเหตบุความ
บาปของ เขา พระคนัมภทรหใหมกไดจ้อจ้างถซงหนนังสสือออิสยาหหประมาณ 20 ครนัรง หนนังสสือออิสยาหหยาวกวกาหนนังสสือพยากรณห
อสืนซึ่ ๆ และมทคทา พยากรณหถงซ พระเยซลูมากกวกาเลกมอสืซึ่น ๆ หนนังสสือออิสยาหหไดจ้พยากรณหถงซ "ความทบุกขหทรมานของ
พระครอิสตห และถซงสงการาศทททซึ่ จะมาภายหลนัง" (1 ปต 1:11) แลจ้วหนนังสสือออิสยาหหมทคทาสอนเรสืซึ่องความรอดมากกวกา
เลกมอสืซึ่น ๆ ในพระคนัมภทรหเดอิม
การใชจ้ภาษาในหนนังสสือออิสยาหหไพเราะกวกาเลกมอสืซึ่น ๆ ในพระคนัมภทรห และบางสก วนของเพลง Messiah (พระ
เมสสอิยาหห) มาจากเลกมนทรโดยตรง
อาจารยหบางคนททซึ่ไมกเปป็นครอิสเตทยนอจ้างวกาออิสยาหหเขทยนบทททซึ่ 1-40 แตกมทอทก 1 หรสือ 2 คนททซึ่ไดจ้เขทยนบทททซึ่ 4166 ความคอิดนทรไมกไดจ้มาจากหนนังสสือออิสยาหหหรสือจากขจ้อมลูลใด ๆ แหกงประวนัตอิศาสตรห พระคนัมภทรหใหมกไดจ้อจ้างถซง
ขจ้อความจากบทททซึ่ 41-66 เปป็นเวลา 8 ครนัรง และทบุกครนัรงไดจ้ใชจ้คทาวกา "ตามคทากลกาวของศาสดาพยากรณหออิสยาหห" "ออิส
ยาหหไดจ้กลกาววกา" หรสือ "ออิสยาหหไดจ้กลกาวดจ้วยใจกลจ้าหาญวกา" พระเยซลูครอิสตหไดจ้รนับรองวกาหนนังสสือออิสยาหหเปป็นพระ
คทาของพระเจจ้า พระเยซลูไดจ้อจ้างขจ้อ ความจากบทททซึ่ 61 ขจ้อ 1-2 แลจ้วตรนัสวกา ออิสยาหหเปป็นผลูจ้เขทยน และพวกอนัครสาวก
ไดจ้อจ้างขจ้อความตกาง ๆ จากเลกมนทร นทแซึ่ สดง วกาหนนังสสือออิสยาหหเปป็นพระคทาของพระเจจ้า ถจ้าผลูจ้ใดจะเชสืซึ่อวกาอทก 1 หรสือ 2
คนไดจ้ชกวยกนันเขทยนหนนังสสือออิสยาหห เขากป็ไมกเชสืซึ่อ พระคนัมภทรห พระเยซลูตรนัสวกา "โอ คนเขลา และมทใจเฉสืซึ่อยในการเชสืซึ่อ
บรรดาคทาซซซึ่งพวกศาสดาพยากรณหไดจ้กลกาวไวจ้นร นัน" (ลก 24:25) ครอิสเตทยนไมกควรเชสืซึ่อคนใดททพซึ่ ระเยซลูทรงเรทยกวกา
เปป็นคนเขลา
การรนับใชจ้ของออิสยาหหไดจ้ใชจ้เวลา 41 ปท
สรบุปความทนัวซึ่ ไป
1
ประเทศออิสราเอล (เปป็นผลูจ้รนับใชจ้ของพระเจจ้าททไซึ่ มกซสืซึ่อสนัตยห) กนับศนัตรลูของออิสราเอล อสย 1-35
ก
ความบาปของออิสราเอล (1, 3, 5)
ข
คทาพยากรณหถงซ อนาคตของออิสราเอล (2, 4, 9, 11-12, 25-35)
ค
นอิมอิตของออิสยาหห (6)
ง
กษนัตรอิยหอาหนัสไมกเชสืซึ่อในพระเจจ้า (7)

จ
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พระเจจ้าทรงพอิพากษาลงโทษพวกศนัตรลูของออิสราเอล (13-25)
1
บาบอิโลน (13-14, 21)
2
อนัสซทเรทย (14:24-27)
3
ฟทลอิสเตทย (14:28-32)
4
โมอนับ (15-16)
5
ดามนัสกนัส (17)
6
เอธอิโอเปทย (18)
7
อทยปอิ ตห (19-20)
8
ดลูมาหห (21:11-12)
9
อาระเบทย (21:13-17)
10 ไทระ (23)
11 ทนัวซึ่ โลก (24-25)
กษนัตรอิยหเฮเซคทยาหห (เปป็นผลูจ้รบนั ใชจ้ของพระเจจ้าททซึ่กลนัว) อสย 36-39
ก
กษนัตรอิยหเฮเซคทยาหหกบนั กษนัตรอิยหของประเทศอนัสซทเรทย (36-37)
ข
กษนัตรอิยหเฮเซคทยาหหกบนั กษนัตรอิยหของสวรรคห (38)
ค
กษนัตรอิยหเฮเซคทยาหหกบนั กษนัตรอิยหของประเทศบาบอิโลน (39)
พระเยซลูครอิสตห (เปป็นผลูจ้รนับใชจ้ของพระเจจ้าททซซึ่ สืซึ่อสนัตยห) อสย 40-66
ก
การชกวยออิสราเอลใหจ้รอด คสือการปลอบประโลมททซึ่มาจากพระเยโฮวาหห (40-48)
1
พระเจจ้ากนับรลูปเคารพ (40-46)
2
พระเจจ้ากนับประเทศตกาง ๆ (47-48)
ข
ผลูจ้ทชทซึ่ กวยออิสราเอลใหจ้รอด (พระเยซลู) คสือความรอดททซึ่มาจากพระเยโฮวาหห (49-57)
ค
ผลูจ้ทไทซึ่ ดจ้รนับการชกวยใหจ้รอด (ออิสราเอล) คสือสงการาศทของพระเยโฮวาหห (58-66)

สรบุปคทาพยากรณหของออิสยาหห
1
คทาพยากรณหทสทซึ่ ทาเรป็จในสมนัยออิสยาหห
ก
ยลูดาหหจะรอดพจ้นจากการบบุกรบุกของประเทศซทเรทยกนับประเทศออิสราเอล (7:1-9, 16)
ข
อนัสซทเรทยจะททาลายประเทศซทเรทยกนับประเทศออิสราเอล (8:1-4; 17:1-14; 28:1-4)
ค
อนัสซทเรทยจะบบุกรบุกประเทศยลูดาหห (8:5-8)
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ง
อนัสซทเรทยจะไมกททาลายกรบุงเยรลูซาเลป็มในการบบุกรบุกนทร (37:33-35)
จ
ภายใน 3 ปทอนัสซทเรทยจะพอิพากษาประเทศโมอนับ (15-16)
ฉ
อนัสซทเรทยจะชนะประเทศอทยปอิ ตหกบนั ประเทศเอธอิโอเปทย (18-20)
ช
อาระเบทยจะถลูกททาลาย (21:13-17)
ซ
ไทระจะถลูกททาลาย (23:1-13)
ฌ พระเจจ้าจะใหจ้กษนัตรอิยหเฮเซคทยาหหมทชทวอิตอทกตกอไปเปป็นเวลา 15 ปท (38:1-5)
ญ พระเจจ้าจะพอิพากษาลงโทษประเทศอนัสซทเรทย (10:5-34; 14:24-27; 30:27-33; 37:36-38)
คทาพยากรณหทสทซึ่ ทาเรป็จหลนังจากสมนัยออิสยาหห
ก
ออิสราเอลจะเปป็นเชลยในประเทศบาบอิโลน (3:1-15; 5:26-30; 22:1-14; 39:5-7)
ข
กษนัตรอิยหไซรนัสจะชนะประเทศบาบอิโลน (13:17-22; 14:1-23; 21:2; 46:11; 48:14)
ค
ประเทศบาบอิโลนจะอยลูวก าก งเปลกาตลอดไป (13:20-22; 47:1-15)
ง
กษนัตรอิยหไซรนัสของเปอรหเซทย (41:2-3; 44:28; 45:1-4)
จ
กษนัตรอิยหไซรนัสอนบุญาตใหจ้ชาวออิสราเอลกลนับไปยนังกรบุงเยรลูซาเลป็ม (44:28; 45:13)
ฉ
ความชสืซึ่นชมยอินดทของพวกออิสราเอลททกซึ่ ลนับไปยนังกรบุงเยรลูซาเลป็ม (48:20; สดด 126)
ช
การสรจ้างเมสืองไทระขซรนอทก (23:13-18)
ซ
ประเทศเอโดมจะอยลูวก าก งเปลกาตลอดไป (34:5-17)
ฌ การบนังเกอิด ชทวอิต ความทบุกขหทรมาน ความตาย การเปป็นขซรนมาจากความตาย การกลนับไปยนังสวรรคห
และการไดจ้รบนั เกทยรตอิยศของพระเยซลูครอิสตห (7:14-15; 9:1-2, 6; 11:1-2; 35:5-6; 42:1-3;
50:4-6; 52:13-15; 53:2, 10-12; 61:1-2)
ญ ชทวอิตของยอหหนผลูจ้ใหจ้บนัพตอิศมา (40:3-5)
คทาพยากรณหทยทซึ่ งนั ไมกสทาเรป็จ
ก
ความทบุกขหลทาบากยอิงซึ่ ใหญก 7 ปท
ข
การสลูจ้รบททอซึ่ ารมาเกดโดน
ค
การครอบครองของพระเยซลูเปป็นเวลา 1,000 ปท
(หมายเหตบุ--ไมกสอนตอนนทร แตกจะศซกษาวนันหลนัง)

คทาพยากรณหเกทซึ่ยวกนับประเทศตกาง ๆ ในหนนังสสือออิสยาหห
1
บาบอิโลน (13-14, 21)
ก
ชาวมทเดทยจะททาลายกรบุงบาบอิโลน (13:17-22)
ข
พวกทหารของบาบอิโลนจะหนทไปยนังประเทศของตน (13:14)
ค
ทหารและลลูก ๆ ของเขาจะถลูกฆกาเสทย และภรรยาของเขาจะถลูกขกมขสืน (13:15-16)
ง
การพยากรณหอนันรจ้ายแรงนทรททาใหจ้ออิสยาหหไมกสบาย (21:3)
จ
ออิสยาหหอธอิบายถซงความรลูสจ้ ซกของกษนัตรอิยหเบลชนัสซารห เมสืซึ่อไดจ้ยอินขกาววกาชาวมทเดทยกทาลนังจะชนะกรบุง
บาบอิโลน (21:4-5)
ฉ
คนยามไดจ้รจ้องวกา เมสืองนนัรนถลูกททาลายเสทย (21:6-10; ยรม 51:31-33)
ช
บาบอิโลนจะกลายเปป็นเมสืองททวซึ่ าก งเปลกา (14:23) และจะเปป็นททอซึ่ าศนัยของสนัตวหปาก (13:21)
ซ
จะไมกมทใครสรจ้างบาบอิโลนขซรนอทก (13:19-20)
2
อนัสซทเรทย (14:24-27)
ก
ทหารอนัสซทเรทยจะถลูกททาลายททภซึ่ ลูเขาของออิสราเอล (14:24-25)
ข
ตกอไปชาวอนัสซทเรทยจะไมกรบกวนชาวออิสราเอลอทก
3
ฟทลอิสเตทย (14:28-32)
ก
พระเจจ้าทรงเตสือนชาวฟทลอิสเตทยวกา อยกาชสืซึ่นชมยอินดทในเรสือซึ่ งความตายของกษนัตรอิยอห าหนัส ซซงซึ่ เคยสลูรจ้ บ
กนับพวกเขา (14:28-29)
ข
บบุตรชายของกษนัตรอิยหนร ท (เฮเซคทยาหห) จะตกอสลูจ้กบนั พวกเขามากขซรน (14:29-30)
ค
ในททซึ่สบุด กษนัตรอิยหซารหกอนของชาวอนัสซทเรทยจะททาลายชาวฟทลอิสเตทย (14:31)
4
โมอนับ (15-16)
ก
พระเจจ้าทรงลงโทษชาวโมอนับโดยททาลายเมสืองสทาคนัญ ๆ ในคสืนเดทยวกนัน (15:1)
ข
จะมทการรจ้องไหจ้ทนัวซึ่ แผกนดอินโมอนับ (15:8)
ค
พวกสอิงโตจะมากนัดกอินคนททยซึ่ นังเหลสืออยลูก (15:9)
ง
พระเจจ้าชวนชาวโมอนับททยซึ่ งนั เหลสืออยลูใก หจ้กลนับมาหาพระองคห เขาควรสก งสก วยใหจ้กบนั ชาวออิสราเอล
(2 พศก 3:4-9; อสย 16:1)
จ
ชาวโมอนับไมกยอมททาเชกนนทรเพราะเหตบุความเยกอหยอิงซึ่ ของเขา (16:6)
ฉ
ออิสยาหหจซงครทซึ่าครวญสงสารชาวโมอนับเพราะวกาพระเจจ้าจะทรงลงโทษเขา (16:11)
ช
อทกสามปทพระเจจ้าจะทรงลงโทษโมอนับ ในเวลานนัรนชาวอนัสซทเรทยไดจ้บบุกรบุกโมอนับ (16:13-14)
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ดามนัสกนัส (17)
ก
เอฟราออิมกนับดามนัสกนัสไดจ้รกวมมสือกนันเพสือซึ่ จะตกอสลูจ้กบนั ยลูดาหห เพราะฉะนนัรนประเทศทนัรง 2 แหกงนทรจะ
ตจ้องถลูกพระเจจ้าลงโทษ (17:3)
ข
ทนัรง 2 ประเทศนทรถลูกททาลายโดยกษนัตรอิยห ทอิกลนัทปอิเลเสอรห (2 พศก 15:29) และในททซึ่สบุดกษนัตรอิยห
แชลมาเนเสอรห ไดจ้พาเขาออกไปเปป็นเชลย (2 พศก 17:3-6)
เอธอิโอเปทย (18)
ก
ประเทศนทรจะตกอสลูจ้กบนั ออิสราเอล แตกพระเจจ้าทรงททาลายพวกทหาร แลจ้วฝลูงนกมากอินเนสืรอของ
พวกทหารเหลกานทร (18:4-6)
ข
หลนังจากนนัรน (คสือสมนัยความทบุกขหเวทนาครนัรงใหญก) ชาวเอธอิโอเปทยจะนทาของประทานใหจ้กบนั พระเจจ้า
ในกรบุงเยรลูซาเลป็ม (18:7)
อทยปอิ ตห (19-20)
ก
พระเจจ้าจะทรงลงโทษชาวอทยปอิ ตหเพราะเหตบุเขานนับถสือรลูปเคารพ (19:1) ตอนแรกชาวอทยอิปตหนนับถสือ
พระแตกองคหเดทยว แตกภายหลนังเขาไดจ้นนับถสือพระหลายองคห เชกน วนัว กบ ปลา และนกตกาง ๆ
1
พระเจจ้าไดจ้มอบเขาไวจ้ในมสือของนายททซึ่แขป็งกระดจ้าง (19:4)
2
ชาวอทยอิปตหจะตกอสลูจ้ซซซึ่งกนันและกนัน (19:2)
3
แมกนร ทาไนลหจะเนกาเหมป็นไป (19:5-6)
4
บรรดาทบุกงรอิมแมกนร ทาจะเหทซึ่ยวแหจ้งไป (19:7)
5
อบุตสาหกรรมชาวประมงจะสลูญเสทยไป (19:8, 10)
6
อบุตสาหกรรมลอิดผจ้าลอินอินจะสลูญเสทยไป (19:9)
7
อทยปอิ ตหจะเปป็น "ดนังซึ่ คนเมาโซเซอยลูบก นสอิซึ่งททซึ่เขาอาเจทยน" (19:14)
8
แผกนดอินยลูดาหหจะเปป็นททซึ่หวาดกลนัวแกกคนอทยปอิ ตห (19:17)
ข
แตกภายหลนังพระเจจ้าจะทรงยกโทษใหจ้กบนั อทยปอิ ตห
1
พระเจจ้าจะทรงเฆทซึ่ยนประเทศอทยปอิ ตหในเวลาความทบุกขหลทาบากยอิงซึ่ ใหญก 7 ปท แลจ้วหลนังจากนนัรน
จะทรงรนักษาเขาใหจ้หาย (19:22)
2
จะมทถนนหลวงระหวกางอทยปอิ ตหกบนั อนัสซทเรทย (ออิรคนั ) ซซงซึ่ ทนัรง 2 ประเทศสามารถเดอินทางไปยนัง
กรบุงเยรลูซาเลป็มเพสืซึ่อจะนมนัสการพระเจจ้า (19:23-25)

8

9

10

ดลูมาหห (21:11-12)
ก
คทาถาม "คนยามเออ๋ย ดซกเทกาไรแลจ้ว"
ข
คทาตอบ "เชจ้ามาถซง กลางคสืนมาดจ้วย"
อาระเบทย (21:13-17)
ก
อาระเบทยเปป็นลลูกหลานของออิชมาเอล ซซงซึ่ ในสมนัยนทรเปป็นพวกอาหรนับ
ข
พวกนทรจะถลูกพอิพากษาอยกางรบุนแรงจนกระทนังซึ่ มทคนเหลสือนจ้อย (21:17)
ค
คทาพยากรณหนร ทจะสทาเรป็จภายในหนซงซึ่ ปท (21:16)
ไทระ (23)
ก
ชาวบาบอิโลนจะททาลายเมสืองไทระและพาเขาเปป็นเชลยเปป็นเวลา 70 ปท (23:15)
ข
การพอิพากษานทรเกอิดขซรนเพราะเหตบุชาวไทระมทความหยอิงซึ่ และรนักเงอิน (23:8-9)
ค
กษนัตรอิยหเนบลูคนัดเนสซารหจะททาลายเมสืองไทระ (23:13)
ง
ประเทศอทยอิปตห ซซงซึ่ เขจ้าขจ้างเมสืองไทระ จะเศรจ้าสลดใจในเรสือซึ่ งการททาลายแหกงเมสืองนทร (23:5)
จ
ครบ 70 ปทแลจ้ว ชาวเมสืองไทระจะกลนับไปสรจ้างเมสืองไทระอทก และเมสืองนนัรนจะมทความหยอิงซึ่ และรนัก
เงอินเหมสือนเดอิม (23:17)
ฉ
ในอาณาจนักรของพระเยซลู 1,000 ปทนร นัน เมสืองไทระจะถลูกสรจ้างขซรนอทก และพระเจจ้าจะทรงอวย
พระพรเมสืองนนัรน (23:18)

คทาพยากรณหเกทซึ่ยวกนับประเทศออิสราเอลในหนนังสสือออิสยาหห
1
ความบาปของออิสราเอล
ก
ไมกยอมรลูจจ้ นักพระเจจ้า (1:3; 5:13; 28:9-13)
ข
ความหนจ้าซสืซึ่อใจคดในเรสืซึ่องเครสือซึ่ งบลูชาเผา (1:10-15; 29:1-24)
ค
พวกผลูจ้นทาของออิสราเอลประพฤตอิอยกางไมกยบุตอิธรรม (1:21-23; 9:16; 10:1-2)
ง
การนมนัสการรลูปเคารพ (2:8; 10:11)
จ
การรนักเงอิน (2:7)
ฉ
พวกผลูจ้หญอิงททซึ่ชนัวซึ่ (3:16-26)
ช
การไมกเกอิดผล (5:1-7) คทาอบุปมาเรสือซึ่ งสวนองบุกนของพระเยโฮวาหห เครสือซึ่ งหมายแหกงออิสราเอลมท
อยลูสก องอยกาง องบุกน (ททพซึ่ บในคทาอบุปมานทร) และตจ้นมะเดสืซึ่อเทศ (ดลู มธ 21:33-46)

พระเจจ้าทรงททาอะไรบจ้างสทาหรนับสวนองบุกนของพระองคห (5:1-2)
ก
พระเจจ้ามทสวนองบุกนไวจ้บนเขาอนันอบุดมยอิงซึ่ (5:1)
ข
พระเจจ้าไดจ้พรวนดอินและเกป็บกจ้อนหอินออกเสทย (5:2)
ค
พระเจจ้าไดจ้สรจ้างหอเฝจ้าไวจ้ทกามกลาง และไดจ้สกนัดบกอยทซึ่าองบุกนไวจ้ดจ้วย (5:2)
ง
พระเจจ้าหวนังไวจ้วาก จะไดจ้บนังเกอิดลลูกองบุกน (5:2)
2
พระเจจ้าทรงไดจ้อะไรจากสวนองบุกนของพระองคห--มนันกลนับออกผลกลายเปป็นองบุกนปกา (5:2)
3
พระเจจ้าจะทรงททาอะไรตกอสวนองบุกนของพระองคห (5:3-7)
ก
พระเจจ้าจะรสืรอรนัรวออกเสทย และจะปลกอยใหจ้เจจ้าถลูกททาลายเสทยไป จะหนักพนังกทาแพง
สวนออกเสทย และสวนนนัรนจะถลูกเหยทยบยทซึ่าททาลายลง (5:5)
ข
พระเจจ้าจะไมกลอิดแขนงหรสือพรวนดอิน แตกจะมทตจ้นหนามเลป็กและหนามใหญกงอก
ขซรนมาแทน (5:6)
ค
พระเจจ้าจะสนังซึ่ ไมกใหจ้เมฆเปป็นฝนตกรดสวนนนัรนอทกตกอไป (5:6)
ซ
การเมาเหลจ้า (5:11, 22; 28:3, 7-8)
ฌ การเหป็นวกาชนัวซึ่ เปป็นดท (5:20)
ญ การอวดตนัว (5:21)
ฎ
การผลูกไมตรทกบนั ชาวโลก (28:15, 18; 30:1-2; 31:1)
ฏ
การกบฏตกอพระเจจ้า (30:9-11; 65:2-3)
ฐ
การถวายลลูก ๆ เปป็นเครสือซึ่ งบลูชา (57:5)
ฑ สถานการณหทนัวซึ่ ไป (1:5-6; 59:1-3, 7-13; 64:6; 65:2-3)
พระเจจ้าทรงลงโทษออิสราเอล (3:1, 8; 10:5-7; 29:4, 10-12; 30:12-14, 17; 65:11-12)
ออิสราเอลจะกลนับใจเสทยใหมก (30:22; 31:6-7; 40:1-2; 59:9-15; 64:6, 8-9)
ออิสราเอลจะบนังเกอิดใหมก (26:19; 66:7-9)
ออิสราเอลกลนับไปอยลูทก แทซึ่ ผกนดอินของเขา (10:20-23; 11:11; 27:12-13; 43:5-6; 56:8)
1

2
3
4
5

คทากลกาวเกทซึ่ยวกนับซาตานในหนนังสสือออิสยาหห (14:12-14)
1
ขจ้าจะขซรนไปยนังฟจ้าสวรรคห (14:13)
พญามารตจ้องการขซรนไปยนังสวรรคหชรนันททซึ่ 3 ซซงซึ่ เปป็นททซึ่อยลูขก องพระเจจ้า (2 คร 12:1-4)
2
ขจ้าจะตนัรงพระททซึ่นนังซึ่ ของขจ้า ณ เหนสือดวงดาวทนัรงหลายของพระเจจ้า (14:13)
คทาวกา ดวงดาว หมายถซงทลูตสวรรคห ซซซึ่งซาตานตจ้องการใหจ้พวกทลูตสวรรคหนบนั ถสือมาร
3
ขจ้าจะนนังซึ่ บนขบุนเขาชบุมนบุมสถาน ณ ดจ้านทอิศเหนสือ (14:13)
ซาตานตจ้องการเขจ้าไปอยลูใก นททขซึ่ องพระเจจ้า และตจ้องการบนังคนับทบุกสอิซึ่งทบุกอยกางบนสวรรคห
4
ขจ้าจะขซรนไปเหนสือความสลูงของเมฆ (14:14)
คทาวกา เมฆ นทรอาจจะหมายถซงพระรนัศมทของพระเจจ้าซซซึ่งเราพบในพระคนัมภทรเห ดอิม
5
ขจ้าจะกระททาตนัวของขจ้าเหมสือนองคหผลูจ้สลูงสบุด (14:14)
คทาสทาหรนับพระเจจ้าททซึ่ซาตานใชจ้ในขจ้อนทรคสือ เอล เอลทยอน ซซซึ่งหมายความวกา ผลูจ้ททซึ่แขป็งแรงททสซึ่ บุด
คทากลกาวเกทซึ่ยวกนับความยอิงซึ่ ใหญกของพระเจจ้าในหนนังสสือออิสยาหห
1
ความรอดททซึ่มาจากพระเจจ้า (12:2-5; 25:8-9; 43:11; 55:1-2; 59:16-21; 61:10)
2
ความชอบธรรมของพระเจจ้า (5:16; 59:17)
3
พระคบุณของพระเจจ้า (1:18; 30:19)
4
สงการาศทของพระเจจ้า (2:21; 42:8; 59:19)
5
ความบรอิสบุทธอิธของพระเจจ้า (6:1-8; 57:15)
6
พระเมตตาของพระเจจ้า (14:1, 3; 25:4)
7
พระกรบุณาของพระเจจ้า (63:7-14)
8
พระพอิโรธของพระเจจ้า (30:27-28)
9
พระสตอิปนัญญาของพระเจจ้า (40:13-14; 41:23-29; 42:9)
10 ฤทธอิธอทานาจของพระเจจ้า (7:10-11; 40:12, 15-17, 21-31; 41:1-4; 42:5; 44:24-28;
45:6-8, 12, 18; 46:9-10; 48:13; 65:17)
11 ความอมตะของพระเจจ้า (43:10-13; 44:6-7; 48:12; 57:15)
12 ความอดทนของพระเจจ้า (1:16-19; 5:25)
13 พระเจจ้าทรงเปป็นตรทเอกานบุภาพ (32:15; 44:3; 48:16; 59:21; 63:10)
14 ไมกมทผลูจ้ใดเหมสือนพระเจจ้า (45:5-7; 46:9-10)

15
16

17

ความซสืซึ่อสนัตยหของพระเจจ้า (25:1, 4)
ความรนักของพระเจจ้า
ก
ตกอออิสราเอล (14:1, 3; 30:18-21; 41:8-20; 43:1-4, 25; 44:1-5, 21-23; 45:1-5; 48:10; 49:14-26;
54:4-17; 58:11; 60:15-16, 19-22; 66:13, 22)
ข
ตกอมนบุษยหโลก (45:22-25)
พระวจนะของพระเจจ้า (30:21; 40:6-8; 45:23; 55:10-11)

คทากลกาวเกทซึ่ยวกนับพระบบุตรของพระเจจ้าในหนนังสสือออิสยาหห
1
การบนังเกอิดของพระเยซลู (7:14-15; 9:6)
2
ความถกอมใจของพระเยซลู (7:15; 11:1-2; 53:2)
3
ความสนัมพนันธหกบนั พระบอิดา
ก
พระเยซลูเปป็นททรซึ่ นักใครก ของพระบอิดา (42:1; มธ 3:17; 12:18; 17:5)
ข
พระเยซลูไดจ้เชสืซึ่อฟนังพระบอิดา (50:4-5)
4
การรนับใชจ้ของพระเยซลูตกอคนตกางชาตอิ (9:1-2)
5
การรนับใชจ้ของพระเยซลูตกอคนทนัวซึ่ ไป (42:2-3)
6
การอนัศจรรยหของพระเยซลู (35:5-6)
7
การประกาศของพระเยซลู (61:1-2)
8
ความทบุกขหทรมานและความตายของพระเยซลู (50:6; 52:14; 53:1-10)
ในขจ้อความเหลกานทร ออิสยาหหไดจ้พยากรณหถซงความตายของพระเยซลูลวก งหนจ้าประมาณ 700 ปท
ก
เกทซึ่ยวกนับ 53:1-3
1
ขจ้อ 1 เปป็นคทากลกาวของพวกยอิวทบุกยบุคทบุกสมนัยททซึ่เชสืซึ่อในเรสือซึ่ งความตายของพระองคห คสือ "ใคร
เลกาไดจ้เชสืซึ่อสอิซึ่งททเซึ่ ขาไดจ้ยอินจากเราทนัรงหลาย"
2
ขจ้อ 2-3 เลกาเรสืซึ่องของพระเยซลูตรนังแตกเกอิดถซงความตาย
ก
ขจ้อ 2 พระองคหเปป็นเหมสือนรากแตกหนกอมาจากพสืรนดอินแหจ้ง—เพราะวกามาจาก
ครอบครนัวททซึ่ยากจน
ข
ขจ้อ 3 พระองคหไดจ้ถลูกมนบุษยหดลูหมอิซึ่น--เพราะเหตบุความยากจนของพระองคห
ดลู ยน 1:46

ค
ง

เกทซึ่ยวกนับ 53:4-6
1
ขจ้อ 4 พระเจจ้าทรงโบยตทและขกมใจ—ชาวยอิวทนัวซึ่ ไปถสือวกาพระเจจ้าทรงพอิพากษาลงโทษ
พระเยซลู ผลูจ้ททซึ่พวกยอิวถสือวกาเปป็นผลูจ้หมอิซึ่นประมาทพระเจจ้า ดลู มธ 27:38-44
2
ในขจ้อ 5 คทาวกา บาดเจป็บ และ ฟกชทรา เปป็นคทาททซึ่แรงททสซึ่ บุดเวลาพลูดถซงความตายอยกางทรมาน
3
ขจ้อ 6 เปป็นขจ้อททซึ่พลูดถซง "เราทบุกคน" 2 ครนัรง
ค
เกทซึ่ยวกนับ 53:7-9
1
เราทราบไดจ้อยกางไรวกาออิสยาหห 53 นทรหมายถซงพระเยซลู
ก
คทาพยานของอนัครสาวกยอหหน ยน 12:37-38 (อสย 53:1)
ข
คทาพยานของฟทลปอิ กจ 8:32-35 (อสย 53:7-8)
2
ขจ้อ 7 บอกวกา พระองคหถลูกบทบบนังคนับและถลูกขกมใจ ถซงกระนนัรนกป็ไมกปรอิปาก
3
ขจ้อ 9 บอกวกา ในความตายของพระองคหเขาจนัดไวจ้กบนั เศรษฐท ดลู มธ 27:57-60
ง
เกทซึ่ยวกนับขจ้อ 10 การใหจ้พระเยซลูตายเปป็นแผกนการของผลูจ้ใดเลกา ขจ้อ 10 ตอนแรก ๆ บอกชนัดเจน
การเปป็นขซรนมาจากความตาย การเสดป็จกลนับไปสลูกสวรรคห และการยกชลูพระเยซลู (52:13, 15; 53:10-12)
การครอบครอง 1,000 ปทของพระเยซลู (9:7; 11:3-5; 32:1; 33:22; 42:4-7; 49:8-12; 59:16-21)
ข

9
10

ขจ้อ 3 พระองคหถลูกมนบุษยหทอดทอิรง--เพราะเหตบุการประกาศของพระองคห
ดลู ลก 4:16-30
ขจ้อ 3 พระองคหเปป็นคนททรซึ่ นับความเศรจ้าโศกและคบุจ้นเคยกนับความระทมทบุกขห--เพราะ
เหตบุ การรนับใชจ้ของพระองคห ดลู ลก 19:10

คทากลกาวเกทซึ่ยวกนับความทบุกขหลทาบาก 7 ปทในหนนังสสือออิสยาหห
1
ขจ้อความททสซึ่ ทาคนัญ (2:10-22; 13:6-13; 24:1-23; 26:20-21; 34:1-10; 42:13-14; 51:6; 63:1-6;
66:15-16)
2
กอิจการตกาง ๆ ในสมนัยนนัรน
ก
บนแผกนดอินโลก
1
พระเจจ้าจะทรงลบุกขซรนกระททาใหจ้โลกสนันซึ่ สะทจ้าน (2:21)
2
แผกนดอินโลกจะสะทจ้านพลนัดจากททซึ่ของมนัน (13:13)
3
พระเจจ้าจะทรงกระททาใหจ้แผกนดอินโลกรจ้างเปลกา และจะทรงควทซึ่าแผกนดอินโลก (24:1)
4
ผลูจ้อาศนัยในแผกนดอินโลกไดจ้ถลูกเผาผลาญ (24:6)

ข

ค

5
แผกนดอินโลกแตกสลายสอิรนเชอิง โลกแตกเปป็นเสทซึ่ยงๆ (24:19)
6
แผกนดอินโลกจะซวนเซไปอยกางคนเมา (24:20)
7
แผกนดอินโลกจะไมกปอิดบนังผลูจ้ถกลู ฆกาตาย (26:20-21)
ในฟจ้าสวรรคห บรอิวารทนัรงสอิรนของมนันจะรก วงหลกนเหมสือนใบไมจ้หลกนจากเถาองบุกน
1
ดวงอาทอิตยหกจป็ ะมสืดเมสืซึ่อเวลาขซรน และดวงจนันทรหจะไมกสกองแสงของมนัน (13:10)
2
ทองฟจ้ากป็จะมจ้วนเหมสือนหนนังสสือมจ้วน (34:4; 51:6)
3
ดวงดาวจะรก วงหลกนเหมสือนใบไมจ้หลกนจากเถาองบุกน (34:4)
สทาหรนับมนบุษยหโลก
1
คนจะหนทไปซบุกซกอนในถทราหอิน และในโพรงดอิน (2:19)
2
จอิตใจของทบุกคนกป็จะละลายไป (13:7; 24:17)
3
เขาจะปวดรจ้าวเหมสือนสตรทคลอดบบุตร (13:8)
4
เขาจะไมกมทความสบุขหรสือความยอินดทเลย (24:8-10)
5
กลอิซึ่นเหมป็นแหกงศพของเขาจะฟบุจ้งไป ภลูเขาจะละลายไปดจ้วยโลหอิตของเขา (34:3)
6
พระเจจ้าจะไดจ้เหยทยบยทซึ่ามนบุษยหในบกอยทซึ่าองบุกน (63:3)

คทากลกาวเกทซึ่ยวกนับการครอบครอง 1,000 ปทของพระเยซลูในหนนังสสือออิสยาหห
1
ความรอดของชาวตกางประเทศ (2:2-4; 11:10; 52:10; 56:6-8; 66:23)
เกทซึ่ยวกนับ ออิสยากห 19:18-25 เมสืซึ่อกกอนประเทศอทยปอิ ตหกบนั อนัสซทเรทยเปป็นศนัตรลูอยกางรบุนแรงตกอออิสราเอล แตกใน
เวลา 1,000 ปทนร นัน ประเทศอทยอิปตห อนัสซทเรทย กนับออิสราเอลจะมทความสนัมพนันธไมตรทกนนั อยกางสนอิท
ก
ชาวอทยอิปตหจะพลูดภาษาฮทบรลู (19:18)
ข
ชาวอทยอิปตหจะสรจ้างแทกนบลูชาแดกพระเจจ้า (19:19)
ค
พระเจจ้าจะตอบคทาอธอิษฐานของชาวอทยปอิ ตห (19:20)
ง
จะมทถนนหลวงจากอทยปอิ ตหถซงอนัสซทเรทย (ประเทศออิรนัค) (19:23)
จ
ทนัรงสองประเทศนทรจะนมนัสการพระเยโฮวาหหและพระเจจ้าจะทรงอวยพระพรเขา (19:25)
2
ความรอดของออิสราเอลและกรบุงเยรลูซาเลป็ม (4:2-6; 11:12; 14:3; 30:19; 32:18; 44:23; 49:10-13;
51:3, 11; 52:1, 6-9; 59:20-21; 60:1-3, 11-13, 19-22; 62:1-4; 65:18-24; 66:10, 12)
เกทซึ่ยวกนับ 66:10, 12 ดลู รม 11:1, 26-27

3
4

ความรอดของผลูจ้ทเทซึ่ ปป็นโรคใด ๆ (29:18; 35:3-6; 42:16 ดลู วว 22:1-5)
ความรอดของธรรมชาตอิทนัวซึ่ ไป (11:6-9; 14:7-8; 30:23-26; 35:1-2, 7-10; 40:4-5; 65:25)

