หนั งสืออิสยาห์
อิสยาห์เป็ นบุตรชายของอามอส (1:1; 2:1; 13:1; 20:2; 37:2) พระเจ้า ซึ&งเลือกเขาไว้ก่อนที&เขาเกิด ได้ทาํ
ให้เขาเป็ น "ลูกศรขัดมัน" (49:2) เขารับใช้พระเจ้าในรัชกาลของกษัตริยอ์ ุสซียาห์ โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์
อิสยาห์ได้ประกาศพระคําของพระเจ้า และได้เตือนยูดาห์วา่ พระเจ้าจะทรงทําลายเขาเพราะเหตุความบาปของ
เขา พระคัมภีรใ์ หม่ได้อา้ งถึงหนังสืออิสยาห์ประมาณ 20 ครั?ง หนังสืออิสยาห์ยาวกว่าหนังสือพยากรณ์อื&น ๆ และมีคาํ
พยากรณ์ถึงพระเยซูมากกว่าเล่มอื&น ๆ หนังสืออิสยาห์ได้พยากรณ์ถึง "ความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และถึงสง่าราศีที&
จะมาภายหลัง" (1 ปต 1:11) แล้วหนังสืออิสยาห์มีคาํ สอนเรื&องความรอดมากกว่าเล่มอื&น ๆ ในพระคัมภีรเ์ ดิม
การใช้ภาษาในหนังสืออิสยาห์ไพเราะกว่าเล่มอื&น ๆ ในพระคัมภีร์ และบางส่วนของเพลง Messiah
(พระเมสสิยาห์) มาจากเล่มนี? โดยตรง
อาจารย์บางคนที&ไม่เป็ นคริสเตียนอ้างว่าอิสยาห์เขียนบทที& 1-40 แต่มีอีก 1 หรือ 2 คนที&ได้เขียนบทที& 41-66
ความคิดนี? ไม่ได้มาจากหนังสืออิสยาห์หรือจากข้อมูลใด ๆ แห่งประวัติศาสตร์ พระคัมภีรใ์ หม่ได้อา้ งถึงข้อความจากบทที&
41-66 เป็ นเวลา 8 ครั?ง และทุกครั?งได้ใช้คาํ ว่า "ตามคํากล่าวของศาสดาพยากรณ์อิสยาห์" "อิสยาห์ได้กล่าวว่า" หรือ
"อิสยาห์ได้กล่าวด้วยใจกล้าหาญว่า" พระเยซูคริสต์ได้รบั รองว่าหนังสืออิสยาห์เป็ นพระคําของพระเจ้า พระเยซูได้อา้ งข้อ
ความจากบทที& 61 ข้อ 1-2 แล้วตรัสว่า อิสยาห์เป็ นผูเ้ ขียน และพวกอัครสาวกได้อา้ งข้อความต่าง ๆ จากเล่มนี? นี& แสดง
ว่าหนังสืออิสยาห์เป็ นพระคําของพระเจ้า ถ้าผูใ้ ดจะเชื&อว่าอีก 1 หรือ 2 คนได้ชว่ ยกันเขียนหนังสืออิสยาห์ เขาก็ไม่เชื&อ
พระคัมภีร ์ พระเยซูตรัสว่า "โอ คนเขลา และมีใจเฉื&อยในการเชื&อบรรดาคําซึ&งพวกศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวไว้น? ัน" (ลก
24:25) คริสเตียนไม่ควรเชื&อคนใดที&พระเยซูทรงเรียกว่าเป็ นคนเขลา
การรับใช้ของอิสยาห์ได้ใช้เวลา 41 ปี

สรุปความทัว& ไป
1

ประเทศอิสราเอล (เป็ นผูร้ บั ใช้ของพระเจ้าที&ไม่ซื&อสัตย์) กับศัตรูของอิสราเอล อสย 1-35
ก
ความบาปของอิสราเอล (1, 3, 5)
ข
คําพยากรณ์ถึงอนาคตของอิสราเอล (2, 4, 9, 11-12, 25-35)
ค
นิ มิตของอิสยาห์ (6)
ง
กษัตริยอ์ าหัสไม่เชื&อในพระเจ้า (7)
จ
พระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษพวกศัตรูของอิสราเอล (13-25)
1
บาบิโลน (13-14, 21)
2
อัสซีเรีย (14:24-27)
3
ฟี ลิสเตีย (14:28-32)
4
โมอับ (15-16)
5
ดามัสกัส (17)
6
เอธิโอเปี ย (18)
7
อียิปต์ (19-20)
8
ดูมาห์ (21:11-12)
9
อาระเบีย (21:13-17)
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10 ไทระ (23)
11 ทัว& โลก (24-25)
กษัตริยเ์ ฮเซคียาห์ (เป็ นผูร้ บั ใช้ของพระเจ้าที&กลัว) อสย 36-39
ก
กษัตริยเ์ ฮเซคียาห์กบั กษัตริยข์ องประเทศอัสซีเรีย (36-37)
ข
กษัตริยเ์ ฮเซคียาห์กบั กษัตริยข์ องสวรรค์ (38)
ค
กษัตริยเ์ ฮเซคียาห์กบั กษัตริยข์ องประเทศบาบิโลน (39)
พระเยซูคริสต์ (เป็ นผูร้ บั ใช้ของพระเจ้าที&ซื&อสัตย์) อสย 40-66
ก
การช่วยอิสราเอลให้รอด คือการปลอบประโลมที&มาจากพระเยโฮวาห์ (40-48)
1
พระเจ้ากับรูปเคารพ (40-46)
2
พระเจ้ากับประเทศต่าง ๆ (47-48)
ข
ผูท้ ี&ชว่ ยอิสราเอลให้รอด (พระเยซู) คือความรอดที&มาจากพระเยโฮวาห์ (49-57)
ค
ผูท้ ี&ได้รบั การช่วยให้รอด (อิสราเอล) คือสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ (58-66)

สรุปคําพยากรณ์ของอิสยาห์
1

2

คําพยากรณ์ที&สาํ เร็จในสมัยอิสยาห์
ก
ยูดาห์จะรอดพ้นจากการบุกรุกของประเทศซีเรียกับประเทศอิสราเอล (7:1-9, 16)
ข
อัสซีเรียจะทําลายประเทศซีเรียกับประเทศอิสราเอล (8:1-4; 17:1-14; 28:1-4)
ค
อัสซีเรียจะบุกรุกประเทศยูดาห์ (8:5-8)
ง
อัสซีเรียจะไม่ทาํ ลายกรุงเยรูซาเล็มในการบุกรุกนี? (37:33-35)
จ
ภายใน 3 ปี อัสซีเรียจะพิพากษาประเทศโมอับ (15-16)
ฉ
อัสซีเรียจะชนะประเทศอียิปต์กบั ประเทศเอธิโอเปี ย (18-20)
ช
อาระเบียจะถูกทําลาย (21:13-17)
ซ
ไทระจะถูกทําลาย (23:1-13)
ฌ
พระเจ้าจะให้กษัตริยเ์ ฮเซคียาห์มีชีวิตอีกต่อไปเป็ นเวลา 15 ปี (38:1-5)
ญ
พระเจ้าจะพิพากษาลงโทษประเทศอัสซีเรีย (10:5-34; 14:24-27; 30:27-33; 37:36-38)
คําพยากรณ์ที&สาํ เร็จหลังจากสมัยอิสยาห์
ก
อิสราเอลจะเป็ นเชลยในประเทศบาบิโลน (3:1-15; 5:26-30; 22:1-14; 39:5-7)
ข
กษัตริยไ์ ซรัสจะชนะประเทศบาบิโลน (13:17-22; 14:1-23; 21:2; 46:11; 48:14)
ค
ประเทศบาบิโลนจะอยูว่ า่ งเปล่าตลอดไป (13:20-22; 47:1-15)
ง
กษัตริยไ์ ซรัสของเปอร์เซีย (41:2-3; 44:28; 45:1-4)
จ
กษัตริยไ์ ซรัสอนุ ญาตให้ชาวอิสราเอลกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม (44:28; 45:13)
ฉ
ความชื&นชมยินดีของพวกอิสราเอลที&กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม (48:20; สดด 126)
ช
การสร้างเมืองไทระขึ? นอีก (23:13-18)
ซ
ประเทศเอโดมจะอยูว่ า่ งเปล่าตลอดไป (34:5-17)
ฌ
การบังเกิด ชีวิต ความทุกข์ทรมาน ความตาย การเป็ นขึ? นมาจากความตาย การกลับไปยังสวรรค์
และการได้รบั เกียรติยศของพระเยซูคริสต์ (7:14-15; 9:1-2, 6; 11:1-2; 35:5-6; 42:1-3;
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50:4-6; 52:13-15; 53:2, 10-12; 61:1-2)
ญ
ชีวิตของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา (40:3-5)
คําพยากรณ์ที&ยงั ไม่สาํ เร็จ
ก
ความทุกข์ลาํ บากยิ&งใหญ่ 7 ปี
ข
การสูร้ บที&อารมาเกดโดน
ค
การครอบครองของพระเยซูเป็ นเวลา 1000 ปี
(หมายเหตุ--ไม่สอนตอนนี? แต่จะศึกษาวันหลัง)

คําพยากรณ์เกี&ยวกับประเทศต่าง ๆ ในหนั งสืออิสยาห์
1

2

3

4

บาบิโลน (13-14, 21)
ก
ชาวมีเดียจะทําลายกรุงบาบิโลน (13:17-22)
ข
พวกทหารรับจ้างของบาบิโลนจะหนี ไปยังประเทศของตน (13:14)
ค
ทหารและลูก ๆ ของเขาจะถูกฆ่าเสีย และภรรยาของเขาจะถูกข่มขืน (13:15-16)
ง
การพยากรณ์อนั ร้ายแรงนี? ทําให้อิสยาห์ไม่สบาย (21:3)
จ
อิสยาห์อธิบายถึงความรูส้ ึกของกษัตริยเ์ บลชัสซาร์ เมื&อได้ยินข่าวว่าชาวมีเดียกําลังจะชนะกรุงบาบิโลน
(21:4-5)
ฉ
คนยามได้รอ้ งว่า เมืองนั?นถูกทําลายเสีย (21:6-10; ยรม 51:31-33)
ช
บาบิโลนจะกลายเป็ นเมืองที&วา่ งเปล่า (14:23) และจะเป็ นที&อาศัยของสัตว์ป่า (13:21)
ซ
จะไม่มีใครสร้างบาบิโลนขึ? นอีก (13:19-20)
อัสซีเรีย (14:24-27)
ก
ทหารอัสซีเรียจะถูกทําลายที&ภเู ขาของอิสราเอล (14:24-25)
ข
ต่อไปชาวอัสซีเรียจะไม่รบกวนชาวอิสราเอลอีก
ฟี ลิสเตีย (14:28-32)
ก
พระเจ้าทรงเตือนชาวฟี ลิสเตียว่า อย่าชื&นชมยินดีในเรื&องความตายของกษัตริยอ์ าหัส ซึ&งเคยสูร้ บกับ
พวกเขา (14:28-29)
ข
บุตรชายของกษัตริยน์ ี? (เฮเซคียาห์) จะต่อสูก้ บั พวกเขามากขึ? น (14:29-30)
ค
ในที&สุด กษัตริยซ์ าร์กอนของชาวอัสซีเรียจะทําลายชาวฟี ลิสเตีย (14:31)
โมอับ (15-16)
ก
พระเจ้าทรงลงโทษชาวโมอับโดยทําลายเมืองสําคัญ ๆ ในคืนเดียวกัน (15:1)
ข
จะมีการร้องไห้ทวั & แผ่นดินโมอับ (15:8)
ค
พวกสิงโตจะมากัดกินคนที&ยงั เหลืออยู่ (15:9)
ง
พระเจ้าชวนชาวโมอับที&ยงั เหลืออยูใ่ ห้กลับมาหาพระองค์ เขาควรส่งส่วยให้กบั ชาวอิสราเอล
(2 พศก 3:4-9; อสย 16:1)
จ
ชาวโมอับไม่ยอมทําเช่นนี? เพราะเหตุความเย่อหยิ&งของเขา (16:6)
ฉ
อิสยาห์จึงครํา& ครวญสงสารชาวโมอับเพราะว่าพระเจ้าจะทรงลงโทษเขา (16:11)
ช
อีกสามปี พระเจ้าจะทรงลงโทษโมอับ ในเวลานั?นชาวอัสซีเรียได้บุกรุกโมอับ (16:13-14)
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ดามัสกัส (17)
ก
เอฟราอิมกับดามัสกัสได้รว่ มมือกันเพื&อจะต่อสูก้ บั ยูดาห์ เพราะฉะนั?นประเทศทั?ง 2 แห่งนี? จะต้องถูก
พระเจ้าลงโทษ (17:3)
ข
ทั?ง 2 ประเทศนี? ถูกทําลายโดยกษัตริย ์ ทิกลัทปิ เลเสอร์ (2 พศก 15:29) และในที&สุดกษัตริย ์
แชลมาเนเสอร์ ได้พาเขาออกไปเป็ นเชลย (2 พศก 17:3-6)
เอธิโอเปี ย (18)
ก
ประเทศนี? จะต่อสูก้ บั อิสราเอล แต่พระเจ้าทรงทําลายพวกทหาร แล้วฝูงนกมากินเนื? อของพวกทหาร
เหล่านี? (18:4-6)
ข
หลังจากนั?น (คือสมัยความทุกข์เวทนาครั?งใหญ่) ชาวเอธิโอเปี ยจะนําของกํานัลให้กบั พระเจ้าใน
กรุงเยรูซาเล็ม (18:7)
อียิปต์ (19-20)
ก
พระเจ้าจะทรงลงโทษชาวอียิปต์เพราะเหตุเขานับถือรูปเคารพ (19:1) ตอนแรกชาวอียิปต์นับถือ
พระแต่องค์เดียว แต่ภายหลังเขาได้นับถือพระหลายองค์ เช่น วัว กบ ปลา และนกต่าง ๆ
1
พระเจ้าได้มอบเขาไว้ในมือของนายที&แข็งกระด้าง (19:4)
2
ชาวอียิปต์จะต่อสูซ้ ึ&งกันและกัน (19:2)
3
แม่น? ําไนล์จะเน่ าเหม็นไป (19:5-6)
4
บรรดาทุ่งริมแม่น? ําจะเหี&ยวแห้งไป (19:7)
5
อุตสาหกรรมชาวประมงจะสูญเสียไป (19:8, 10)
6
อุตสาหกรรมลิดผ้าลินินจะสูญเสียไป (19:9)
7
อียิปต์จะเป็ น "ดัง& คนเมาโซเซอยูบ่ นสิ&งที&เขาอาเจียน" (19:14)
8
แผ่นดินยูดาห์จะเป็ นที&หวาดกลัวแก่คนอียิปต์ (19:17)
ข
แต่ภายหลังพระเจ้าจะทรงยกโทษให้กบั อียิปต์
1
พระเจ้าจะทรงเฆี&ยนประเทศอียิปต์ในเวลาความทุกข์ลาํ บากยิ&งใหญ่ 7 ปี แล้วหลังจากนั?นจะ
ทรงรักษาเขาให้หาย (19:22)
2
จะมีถนนหลวงระหว่างอียิปต์กบั อัสซีเรีย (อิรคั ) ซึ&งทั?ง 2 ประเทศสามารถเดินทางไปยัง
กรุงเยรูซาเล็มเพื&อจะนมัสการพระเจ้า (19:23-25)
ดูมาห์ (21:11-12)
ก
คําถาม "คนยามเอ๋ย ดึกเท่าไรแล้ว"
ข
คําตอบ "เช้ามาถึง กลางคืนมาด้วย"
อาระเบีย (21:13-17)
ก
อาระเบียเป็ นลูกหลานของอิชมาเอล ซึ&งในสมัยนี? เป็ นพวกอาหรับ
ข
พวกนี? จะถูกพิพากษาอย่างรุนแรงจนกระทัง& มีคนเหลือน้อย (21:17)
ค
คําพยากรณ์นี?จะสําเร็จภายในหนึ& งปี (21:16)
ไทระ (23)
ก
ชาวบาบิโลนจะทําลายเมืองไทระและพาเขาเป็ นเชลยเป็ นเวลา 70 ปี (23:15)
ข
การพิพากษานี? เกิดขึ? นเพราะเหตุชาวไทระมีความหยิ&งและรักเงิน (23:8-9)

ค
ง
จ
ฉ

กษัตริยเ์ นบูคดั เนสซาร์จะทําลายเมืองไทระ (23:13)
ประเทศอียิปต์ ซึ&งเข้าข้างเมืองไทระ จะเศร้าสลดใจในเรื&องการทําลายแห่งเมืองนี? (23:5)
ครบ 70 ปี แล้ว ชาวเมืองไทระจะกลับไปสร้างเมืองไทระอีก และเมืองนั?นจะมีความหยิ&งและรัก
เงินเหมือนเดิม (23:17)
ในอาณาจักรของพระเยซู 1000 ปี น?ัน เมืองไทระจะถูกสร้างขึ? นอีก และพระเจ้าจะทรงอวยพระพร
เมืองนั?น (23:18)

คําพยากรณ์เกี&ยวกับประเทศอิสราเอลในหนั งสืออิสยาห์
1

ความบาปของอิสราเอล
ก
ไม่ยอมรูจ้ กั พระเจ้า (1:3; 5:13; 28:9-13)
ข
ความหน้าซื&อใจคดในเรื&องเครื&องเผาบูชา (1:10-15; 29:1-24)
ค
พวกผูน้ ําของอิสราเอลประพฤติอย่างไม่ยุติธรรม (1:21-23; 9:16; 10:1-2)
ง
การนมัสการรูปเคารพ (2:8; 10:11)
จ
การรักเงิน (2:7)
ฉ
พวกผูห้ ญิงที&ชวั & (3:16-26)
ช
การไม่เกิดผล (5:1-7) คําอุปมาเรื&องสวนองุ่นของพระเยโฮวาห์ เครื&องหมายแห่งอิสราเอลมี
อยูส่ องอย่าง องุ่น (ที&พบในคําอุปมานี? ) และต้นมะเดื&อเทศ (ดู มธ 21:33-46)
1
พระเจ้าทรงทําอะไรบ้างสําหรับสวนองุ่นของพระองค์ (5:1-2)
ก
พระเจ้ามีสวนองุ่นไว้บนเขาอันอุดมยิ&ง (5:1)
ข
พระเจ้าได้พรวนดินและเก็บก้อนหินออกเสีย (5:2)
ค
พระเจ้าได้สร้างหอเฝ้าไว้ท่ามกลาง และได้สกัดบ่อยํา& องุ่นไว้ดว้ ย (5:2)
ง
พระเจ้าหวังไว้วา่ จะได้บงั เกิดลูกองุ่น (5:2)
2
พระเจ้าทรงได้อะไรจากสวนองุ่นของพระองค์--มันกลับออกผลกลายเป็ นองุ่นป่ า (5:2)
3
พระเจ้าจะทรงทําอะไรต่อสวนองุ่นของพระองค์ (5:3-7)
ก
พระเจ้าจะรื? อรั?วออกเสีย และจะปล่อยให้เจ้าถูกทําลายเสียไป จะหักพังกําแพงสวน
ออกเสีย และสวนนั?นจะถูกเหยียบยํา& ทําลายลง (5:5)
ข
พระเจ้าจะไม่ลิดแขนงหรือพรวนดิน แต่จะมีตน้ หนามเล็กและหนามใหญ่งอกขึ? นมาแทน
(5:6)
ค
พระเจ้าจะสัง& ไม่ให้เมฆเป็ นฝนตกรดสวนนั?น (5:6)
ซ
การเมาเหล้า (5:11, 22; 28:3, 7-8)
ฌ
การเห็นว่าชัว& เป็ นดี (5:20)
ญ
การอวดตัว (5:21)
ฎ
การผูกไมตรีกับชาวโลก (28:15, 18; 30:1-2; 31:1)
ฏ
การกบฏต่อพระเจ้า (30:9-11; 65:2-3)
ฐ
การถวายลูก ๆ เป็ นเครื&องบูชา (57:5)
ฑ
สถานการณ์ทวั & ไป (1:5-6; 59:1-3, 7-13; 64:6; 65:2-3)

2
3
4
5

พระเจ้าทรงลงโทษอิสราเอล (3:1, 8; 10:5-7; 29:4, 10-12; 30:12-14, 17; 65:11-12)
อิสราเอลจะกลับใจเสียใหม่ (30:22; 31:6-7; 40:1-2; 59:9-15; 64:6, 8-9)
อิสราเอลจะบังเกิดใหม่ (26:19; 66:7-9)
อิสราเอลกลับไปอยูท่ ี&แผ่นดินของเขา (10:20-23; 11:11; 27:12-13; 43:5-6; 56:8)

คํากล่าวเกี&ยวกับซาตานในหนั งสืออิสยาห์ (14:12-14)
1
2
3
4
5

ข้าจะขึ? นไปยังฟ้าสวรรค์ (14:13)
พญามารต้องการขึ? นไปยังสวรรค์ช?นั ที& 3 ซึ&งเป็ นที&อยูข่ องพระเจ้า (2 คร 12:1-4)
ข้าจะตั?งพระที&นัง& ของข้า ณ เหนื อดวงดาวทั?งหลายของพระเจ้า (14:13)
คําว่า ดวงดาว หมายถึงทูตสวรรค์ ซึ&งซาตานต้องการให้พวกทูตสวรรค์นับถือมาร
ข้าจะนัง& บนขุนเขาชุมนุ มสถาน ณ ด้านทิศเหนื อ (14:13)
ซาตานต้องการเข้าไปอยูใ่ นที&ของพระเจ้า และต้องการบังคับทุกสิ&งทุกอย่างบนสวรรค์
ข้าจะขึ? นไปเหนื อความสูงของเมฆ (14:14)
คําว่า เมฆ นี? อาจจะหมายถึงพระรัศมีของพระเจ้าซึ&งเราพบในพระคัมภีรเ์ ดิม
ข้าจะกระทําตัวของข้าเหมือนองค์ผสู ้ งู สุด (14:14)
คําสําหรับพระเจ้าที&ซาตานใช้ในข้อนี? คือ เอล เอลียอน ซึ&งหมายความว่า ผูท้ ี&แข็งแรงที&สุด

คํากล่าวเกี&ยวกับความยิ&งใหญ่ของพระเจ้าในหนั งสืออิสยาห์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ความรอดที&มาจากพระเจ้า (12:2-5; 25:8-9; 43:11; 55:1-2; 59:16-21; 61:10)
ความชอบธรรมของพระเจ้า (5:16; 59:17)
พระคุณของพระเจ้า (1:18; 30:19)
สง่าราศีของพระเจ้า (2:21; 42:8; 59:19)
ความบริสุทธิYของพระเจ้า (6:1-8; 57:15)
พระเมตตาของพระเจ้า (14:1, 3; 25:4)
พระกรุณาของพระเจ้า (63:7-14)
พระพิโรธของพระเจ้า (30:27-28)
พระสติปัญญาของพระเจ้า (40:13-14; 41:23-29; 42:9)
ฤทธิYอาํ นาจของพระเจ้า (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)
ความเป็ นอมตะของพระเจ้า (43:10-13; 44:6-7; 48:12; 57:15)
ความอดทนของพระเจ้า (1:16-19; 5:25)
พระเจ้าทรงเป็ นตรีเอกนุ ภาพ (32:15; 44:3; 48:16; 59:21; 63:10)
ไม่มีผใู้ ดเหมือนพระเจ้า (45:5-7; 46:9-10)
ความซื&อสัตย์ของพระเจ้า (25:1, 4)
ความรักของพระเจ้า

ก

17

ต่ออิสราเอล (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
ต่อมนุ ษย์โลก (45:22-25)
พระวจนะของพระเจ้า (30:21; 40:6-8; 45:23; 55:10-11)

คํากล่าวเกี&ยวกับพระบุตรของพระเจ้าในหนังสืออิสยาห์
1
2
3

4
5
6
7
8

การบังเกิดของพระเยซู (7:14-15; 9:6)
ความถ่อมใจของพระเยซู (7:15; 11:1-2; 53:2)
ความสัมพันธ์กบั พระบิดา
ก
พระเยซูเป็ นที&รกั ใคร่ของพระบิดา (42:1; มธ 3:17; 12:18; 17:5)
ข
พระเยซูได้เชื&อฟั งพระบิดา (50:4-5)
การรับใช้ของพระเยซูต่อคนต่างชาติ (9:1-2)
การรับใช้ของพระเยซูต่อคนทัว& ไป (42:2-3)
การอัศจรรย์ของพระเยซู (35:5-6)
การประกาศของพระเยซู (61:1-2)
ความทุกข์ทรมานและความตายของพระเยซู (50:6; 52:14; 53:1-10)
ในข้อความเหล่านี? อิสยาห์ได้พยากรณ์ถึงความตายของพระเยซูล่วงหน้าประมาณ 700 ปี
ก
เกี&ยวกับ 53:1-3
1
ข้อ 1 เป็ นคํากล่าวของพวกยิวทุกยุคทุกสมัยที&เชื&อในเรื&องความตายของพระองค์ คือ
"ใครเล่าได้เชื&อสิ&งที&เขาได้ยินจากเราทั?งหลาย"
2
ข้อ 2-3 เล่าเรื&องของพระเยซูต?งั แต่เกิดถึงความตาย
ก
ข้อ 2 พระองค์เป็ นเหมือนรากแตกหน่ อมาจากพื? นดินแห้ง--เพราะว่ามาจากครอบครัว
ที&ยากจน
ข
ข้อ 3 พระองค์ได้ถกู มนุ ษย์ดหู มิ&น--เพราะเหตุความยากจนของพระองค์ ดู ยน 1:46
ค
ข้อ 3 พระองค์ถูกมนุ ษย์ทอดทิ? ง--เพราะเหตุการประกาศของพระองค์
ดู ลก 4:16-30
ง
ข้อ 3 พระองค์เป็ นคนที&รบั ความเศร้าโศกและคุน้ เคยกับความระทมทุกข์--เพราะเหตุ
การรับใช้ของพระองค์ ดู ลก 19:10
ข
เกี&ยวกับ 53:4-6
1
ข้อ 4 พระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ--ชาวยิวทัว& ไปถือว่าพระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษพระเยซู
ผูท้ ี&พวกยิวถือว่าเป็ นผูห้ มิ&นประมาทพระเจ้า ดู มธ 27:38-44
2
ในข้อ 5 คําว่า บาดเจ็บ และ ฟกชํ?า เป็ นคําที&แรงที&สุดเวลาพูดถึงความตายอย่างทรมาน
3
ข้อ 6 เป็ นข้อที&พดู ถึง "เราทุกคน" 2 ครั?ง
ค
เกี&ยวกับ 53:7-9
1
เราทราบได้อย่างไรว่าอิสยาห์ 53 นี? หมายถึงพระเยซู
ก
คําพยานของอัครสาวกยอห์น ยน 12:37-38 (อสย 53:1)

9
10

ข
คําพยานของฟี ลิป กจ 8:32-35 (อสย 53:7-8)
2
ข้อ 7 บอกว่า พระองค์ถกู บีบบังคับและถูกข่มใจ ถึงกระนั?นก็ไม่ปริปาก
3
ข้อ 9 บอกว่า ในความตายของพระองค์เขาจัดไว้กบั เศรษฐี ดู มธ 27:57-60
ง
เกี&ยวกับข้อ 10 การให้พระเยซูตายเป็ นแผ่นการของผูใ้ ดเล่า ข้อ 10 ตอนแรก ๆ บอกชัดเจน
การเป็ นขึ? นมาจากความตาย การเสด็จกลับไปสูส่ วรรค์ และการยกชูพระเยซู (52:13, 15; 53:10-12)
การครอบครอง 1000 ปี ของพระเยซู (9:7; 11:3-5; 32:1; 33:22; 42:4-7; 49:8-12; 59:16-21)

คํากล่าวเกี&ยวกับความทุกข์ลําบาก 7 ปี ในหนั งสืออิสยาห์
1
2

ข้อความที&สาํ คัญ (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)
กิจการต่าง ๆ ในสมัยนั?น
ก
บนแผ่นดินโลก
1
พระเจ้าจะทรงลุกขึ? นกระทําให้โลกสัน& สะท้าน (2:21)
2
แผ่นดินโลกจะสะท้านพลัดจากที&ของมัน (13:13)
3
พระเจ้าจะทรงกระทําให้แผ่นดินโลกร้างเปล่า และจะทรงควํา& แผ่นดินโลก (24:1)
4
ผูอ้ าศัยในแผ่นดินโลกได้ถกู เผาผลาญ (24:6)
5
แผ่นดินโลกแตกสลายสิ? นเชิง โลกแตกเป็ นเสี&ยงๆ (24:19)
6
แผ่นดินโลกจะซวนเซไปอย่างคนเมา (24:20)
7
แผ่นดินโลกจะไม่ปิดบังผูถ้ กู ฆ่าตาย (26:20-21)
ข
ในฟ้าสวรรค์ บริ วารทังสินของมันจะร่วงหล่นเหมือนใบไม้ หล่นจากเถาองุ่น
1
ดวงอาทิตย์ก็จะมืดเมื&อเวลาขึ? น และดวงจันทร์จะไม่สอ่ งแสงของมัน (13:10)
2
ทองฟ้าก็จะม้วนเหมือนหนังสือม้วน (34:4; 51:6)
3
ดวงดาวจะร่วงหล่นเหมือนใบไม้หล่นจากเถาองุ่น (34:4)
ค
สําหรับมนุ ษย์โลก
1
คนจะหนี ไปซุกซ่อนในถํ?าหิน และในโพรงดิน (2:19)
2
จิตใจของทุกคนก็จะละลายไป (13:7; 24:17)
3
เขาจะปวดร้าวเหมือนสตรีคลอดบุตร (13:8)
4
เขาจะไม่มีความสุขหรือความยินดีเลย (24:8-10)
5
กลิ&นเหม็นแห่งศพของเขาจะฟุ้ งไป ภูเขาจะละลายไปด้วยโลหิตของเขา (34:3)
6
พระเจ้าจะได้เหยียบยํา& มนุ ษย์ในบ่อยํา& องุ่น (63:3)

คํากล่าวเกี&ยวกับการครอบครอง 1000 ปี ของพระเยซูในหนั งสืออิสยาห์
1

ความรอดของชาวต่างประเทศ (2:2-4; 11:10; 52:10; 56:6-8; 66:23)
เกี&ยวกับ อิสยาก์ 19:18-25 เมื&อก่อนประเทศอียิปต์กบั อัสซีเรียเป็ นศัตรูอย่างรุนแรงต่ออิสราเอล แต่ในเวลา
1000 ปี น? ัน ประเทศอียิปต์ อัสซีเรีย กับอิสราเอลจะมีความสัมพันธไมตรีกนั อย่างสนิ ท

2

3
4

ก
ชาวอียิปต์จะพูดภาษาฮีบรู (19:18)
ข
ชาวอียิปต์จะสร้างแท่นบูชาแด่พระเจ้า (19:19)
ค
พระเจ้าจะตอบคําอธิษฐานของชาวอียิปต์ (19:20)
ง
จะมีถนนหลวงจากอียิปต์ถึงอัสซีเรีย (ประเทศอิรคั ) (19:23)
จ
ทั?งสองประเทศนี? จะนมัสการพระเยโฮวาห์และพระเจ้าจะทรงอวยพระพรเขา (19:25)
ความรอดของอิสราเอลและกรุงเยรูซาเล็ม (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)
เกี&ยวกับ 66:10, 12 ดู รม 11:1, 26-27
ความรอดของผูท้ ี&เป็ นโรคใด ๆ (29:18; 35:3-6; 42:16 ดู วว 22:1-5)
ความรอดของธรรมชาติทวั & ไป (11:6-9; 14:7-8; 30:23-26; 35:1-2, 7-10; 40:4-5; 65:25)

