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หนนังสสือออิสยาหห
บทนนนำสสสู่อสอิ ยนำหห : ออิสยาหห์ไดด้ชชชื่อวว่าเปป็นตตัวเอกในหมมผว่ มด้พยากรณห์ททชื่เขทยนหนตังสชอ คคาพยากรณห์
ของเขามทไปถถึงประชาชาตอิยมดาหห์โดยเรอิมชื่ ตด้นประมาณปท 760 กว่อน ค.ศ. หรชอมากกวว่า 160 ปทกว่อน
การกวาดตด้อนเปป็นเชลยไปยตังบาบอิโลน พระเจด้าทรงเตชอนยมดาหห์ผว่านทางออิสยาหห์ถถึงการพอิพากษาททชื่
ใกลด้เขด้ามาหากพวกเขาไมว่ยอมหตันกลตับจากความบาปของตน นว่าเศรด้าททชื่ยมดาหห์เมอินเฉยคคาเตชอนของ
พระเจด้าเสทยสว่วนใหญว่
หนตังสชอออิสยาหห์มคท วามเปป็นเอกลตักษณห์ตรงททชื่วว่ามตันมทคคาพยานของพระเยโฮวาหห์พระเจด้า
มากกวว่าผมด้พยากรณห์ททชื่เขทยนหนตังสชอคนใดๆ นอกจากนทนี้ เหป็นไดด้ชดตั วว่าออิสยาหห์เปป็นผมด้พยากรณห์แหว่ง
การทรงไถว่ ไมว่มทททชื่ใดอทกแลด้วในพระคตัมภทรห์เดอิมททพชื่ ระเมสสอิยาหห์ผมด้ทนททุกขห์ถมกนคาเสนออยว่างชตัดเจน
เทว่าในหนตังสชอออิสยาหห์ มตันเปป็นลคาดตับแรกในหนตังสชอหมวดผมด้พยากรณห์ใหญว่ มอิใชว่เพราะวว่ามตันถมก
เขทยนเปป็นลคาดตับแรก แตว่เปป็นเพราะความเปป็นเลอิศของสอิงชื่ ททชื่มทอยมใว่ นหนตังสชอเลว่มนทนี้มากกวว่า ไมว่มทผมด้ใด
เขทยนไดด้อยว่างครบถด้วนและอยว่างชตัดเจนขนาดนทนี้เกทชื่ยวกตับบทุคคล ตคาแหนว่ง พระคทุณและอาณาจตักร
ของพระครอิสตห์ เกทชื่ยวกตับการเสดป็จมารตับสภาพเนชนี้อหนตังและการประสมตอิของพระองคห์จากหญอิง
พรหมจารทคนหนถึชื่ง เกทชื่ยวกตับการทนททุกขห์และการสอินี้นพระชนมห์ของพระองคห์ และสงว่าราศทททชื่ควร
ตามมาเหมชอนททชื่ออิสยาหห์เขทยน
John Gill ตตังนี้ ขด้อสตังเกตไวด้วว่า “องคห์พระผมด้เปป็นเจด้าของเราทรงเทศนาคคาเทศนาแรกของ
พระองคห์ททชื่เมชองนาซาเรป็ธจากหนตังสชอเลว่มนทนี้, (ลมกา 4:17-21) และในหนตังสชอเลว่มนทเนี้ องททชื่ขนตั ททผมด้นตันี้น
กคาลตังอว่านตอนททชื่ฟทลอิปเขด้ามาหาเขา ซถึงชื่ จากขด้อพระคตัมภทรห์ตอนเดทยวกตันนทนี้ประกาศพระครอิสตห์ใหด้เขา
ฟตัง, กอิจการ 8:28-35 และมทการยกขด้อความในพระคตัมภทรให์ หมว่จากหนตังสชอพยากรณห์นทนี้มากกวว่าจาก
หนตังสชอเลว่มอชนชื่ ใด ยกเวด้นหนตังสชอเพลงสดทุดท” บางทว่านไดด้เสนอวว่าออิสยาหห์มทชทวอิตอยมจว่ นถถึงสมตัยของ
มนตัสเสหห์และเขาถมกเลชชื่อยเปป็นทว่อนๆโดยกษตัตรอิยห์ผมด้นทนี้ดงตั ททชื่ถมกอด้างออิงถถึงในฮทบรม 11:37
หนตังสชอเลว่มนทยนี้ ตังรวมถถึงคคาเตชอนอตันเฉทยบขาดเรชชื่องการพอิพากษาททชื่จะมายตังประชาชาตอิเพชชื่อน
บด้านทตันี้งหลายในสมตัยนตันี้นดด้วย อยว่างไรกป็ตาม ขด้อความสว่วนใหญว่กป็มมท าถถึงยมดาหห์ (ออิสราเอล) เหป็นไดด้

ชตัดวว่าออิสยาหห์เตชอนเรชอชื่ งการกวาดตด้อนไปเปป็นเชลยยตังบาบอิโลนททชื่จะมารวมถถึงการกลว่าวลว่วงหนด้า
ถถึงการกลตับมาจากการเปป็นเชลยนตันี้นดด้วย การถมกทคาใหด้อตับอายและการทนททุกขห์ของพระเมสสอิยาหห์
ถมกนคาเสนออยว่างชตัดเจนในหนตังสชอเลว่มนทมนี้ ากกวว่าททชื่ใด (โดยอาจยกเวด้นเพลงสดทุดท 22) หนตังสชอเลว่ม
นทนี้ยงตั นคาเสนอภาพของพระครอิสตห์ในอาณาจตักรของพระองคห์อยว่างครอบคลทุมมากกวว่าหนตังสชอเลว่ม
อชชื่นใดของพระคตัมภทรห์ทงตันี้ เลว่มดด้วย หนตังสชอเลว่มนทนี้จรอิงๆแลด้วแบว่งไดด้เปป็นสองสว่วน: (1) ตตังนี้ ตาคอยการ
ถมกกวาดตด้อนไปเปป็นเชลย (บทททชื่ 1-39) และ (2) มองไปไกลเกอินกวว่าการถมกกวาดตด้อนไปเปป็น
เชลย (บทททชื่ 40-66) นทชื่ทคาใหด้นตักศาสนศาสตรห์หตัวเสรทบางทว่านอด้างวว่ามทผมด้เขทยนหนตังสชอออิสยาหห์สอง
คน อยว่างไรกป็ตามไมว่มหท ลตักฐานใดเลยททชื่สนตับสนทุนคคากลว่าวอด้างนทนี้
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 1: หนตังสชอเลว่มนทขนี้ นถึนี้ ตด้นทตันททและเฉทยบขาดดด้วยขด้อกลว่าวหาตว่างๆ
ของพระเจด้าททชื่มทตว่อยมดาหห์ จากนตันี้นจทุดสนใจกป็เปลทชื่ยนไปยตังคคาเตชอนสตอิหลายประการของพระเจด้าททชื่
ตรตัสผว่านผมด้พยากรณห์ทว่านนทนี้ถงถึ ประชาชนททชื่กลตับสตัตยห์ของพระองคห์ ใกลด้ตอนจบของบทนทนี้ พระเจด้า
ทรงสตัญญาวว่าจะหตันพระพอิโรธของพระองคห์ไปเสทยหากยมดาหห์ยอมหตันเสทยจากความบาปของมตัน
กระนตันี้นการพอิพากษากป็เปป็นสอิชื่งททชื่เลทชื่ยงไมว่ไดด้อยมดว่ ท
อสย 1:1

คทาพยากรณหของออิสยาหหเรอิที่มตข้นขขรน โดยหมายเหตรุยครุ สมนัยทภีมที่ นันถถูก

นทาเสนอ นอิมอิตของออิสยาหหบบตรชายของอามอส ซซซึ่งทท่านไดด้เหห็นเกกซึ่ยวกนับยยดาหหและเยรย ซาเลห็ม ใน
รนัชกาลของอบสซกยาหห โยธาม อาหนัส และเฮเซคกยาหหกษนัตรอิยแห หท่งยยดาหห หนนังสสือเลตมนภีรจงข ขขรนตข้นดข้วย
หมายเหตรุเกรอิที่นนทาหลายประการ (1) หนนังสสือเลตมนภีรถถูกหมายเหตรุวาต เปป็น นอิมอิต หนขงที่ ซขที่งถถูกใชข้ใน
ความหมายทภีที่เปป็นคทาพยากรณห ทภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนกป็คสือวตาคทาพยากรณหของออิสยาหหมาจาก
พระเจข้า (2) ออิสยาหหหมายเหตรุสร นันๆเรสืที่องชสืที่อของบอิดาของเขา นนันที่ คสือ อามอส เราทราบนข้อยมาก
เกภีที่ยวกนับภถูมอิหลนังสต วนตนัวของเขา (3) จรุดสนใจของคทาพยากรณหนร ภีคสือ “เกภีที่ยวกนับยถูดาหหและเยรถูซาเลป็ม”
และอาณาจนักรฝตายใตข้ (4) สมนัยแหตงการรนับใชข้ดข้านการเขภียนของออิสยาหหคอสื “ในรนัชกาลของอรุสซภี
ยาหห โยธาม อาหนัส และเฮเซคภียาหหกษนัตรอิยหแหตงยถูดาหห” ชตวงเวลาดนังกลตาวยาวนานประมาณแปดสอิบ

หข้าปภี ประเพณภียวอิ บางสายเชสืที่อวตาออิสยาหหมภีชภีวตอิ อยถูจต นถขงรนัชกาลของมนนัสเสหหและ “ถถูกเลสืที่อยเปป็น
ทตอนๆ” โดยเขา
อสย 1:2-3

ออิสยาหหไมตยอมเสภียเวลาเลยในการเขข้าเรสืที่องสถูตสารจากพระเจข้าทภีที่มา

ถขงยถูดาหห โอ ฟด้าสวรรคหเออ๋ย จงฟนัง โอ แผท่นดอินโลกเออ๋ย จงเงกซึ่ยหย เพราะพระเยโฮวาหหไดด้ตรนัสวท่า
แหลตงทภีมที่ าของสารของผถูข้พยากรณทตานนภีรปรากฏชนัดเจน พระเยโฮวาหหไดด้ตรนัส สารของพระเจข้ากป็
คสือ "เราไดด้เลกลี้ยงดยบบตรและใหด้เตอิบโตขซลี้น แตท่เขาทนัลี้งหลายไดด้กบฏตท่อเรา แนตนอนวตาบรุตรเหลตานภีรคสือ
วงศหวานยถูดาหหและหมายรวมถขงออิสราเอลดข้วย พระเจข้าไดข้ประคบประหงมดถูแลพวกเขาในฐานะ
ประชาชาตอิหนขที่งและอวยพรพวกเขาในทรุกดข้านเทตาทภีที่จะนขกไดข้ กระนนัรนพวกเขากป็หนันหลนังของตน
ใหข้พระเจข้าของพวกเขาเสภีย
พระเจข้าโดยทางผถูข้พยากรณหทตานนภีรจขงใชข้ภาพประกอบตตอไปนภีร 3 วนัวรยด้จนักเจด้าของของมนัน
และลากห็รด้จย นักรางหญด้าของนายมนัน แตท่อสอิ ราเอลไมท่รด้จย นัก ชนชาตอิของเราไมท่พอิจารณาเลย" แมข้แตต
สนัตวหเดรนัจฉานอยตางวนัวผถูข้หรสือลากป็ยนังรถูจข้ นักนายของมนันเอง แตตออิสราเอลจงใจททาเปป็นลสืมพระเจข้าของ
พวกเขา และพวกเขาไมตสนใจดข้วย คทากลตาวโทษของพระเจข้าทภีที่มภีตตอประชาชนของพระองคหจขงถถูก
สรรุปดนังนภีร
อสย 1:4

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข กลตาวแกตชนชาตอิของเขาเอง เออ ประชาชาตอิ

บาปหนา ชนชาตอิซซซึ่งหนนักดด้วยความชนัซึ่วชด้า เชสืลี้อสายของผยกด้ ระททาความชนัซึ่วรด้าย บรรดาบบตรทกซึ่
ททาความเสกยหาย เขาทนัลี้งหลายไดด้ทอดทอิลี้งพระเยโฮวาหห เขาไดด้ยนัซึ่วองคหบรอิสบทธอิธิ์ของออิสราเอลใหด้ทรง
พระพอิโรธ เขาทนัลี้งหลายหนันหลนังใหด้เสกย ออิสยาหหใชข้ภาพประกอบสามประการเพสืที่อพรรณนาถขง
ประชาชาตอิทภีที่บาปหนาของเขา (1) พวกเขาเปป็นชนชาตอิหนขที่งทภีแที่ บกความชนัวที่ ชข้าใหญตโต (2) พวกเขา
เปป็นเชสืรอสายของผถูข้กระททาความชนัวที่ รข้าย (3) พวกเขาเปป็นคนเสสืที่อมทราม ผถูข้พยากรณหทตานนภีรใชข้คทา
พรรณนาอภีกสามประการเพสืที่อบรรยายลนักษณะเฉพาะตนัวของประชาชนของเขา ทภีที่แยตทภีที่สรุดเลยกป็คสือ
(1) พวกเขาไดข้ทอดทอิรงพระเยโฮวาหหพระเจข้าของตน (2) พวกเขาจขงยนัวที่ พระเจข้าใหข้ทรงกรอิรว ทภีคที่ วร
หมายเหตรุไวข้กคป็ สือวลภีทภีที่วาต “องคหบรอิสรุทธอิธของออิสราเอล” นอกเหนสือจากการอข้างออิงสองครนัรงถขงชสืที่อ

เรภียกนภีรในหนนังสสือเพลงสดรุดภี ออิสยาหหกคป็ สือทภีที่มาหลนักของชสืที่อเรภียกนภีร จากสามสอิบครนัรงทภีที่มนันปรากฏใน
พระคนัมภภีรห ยภีสที่ อิบเจป็ดครนัรงของพวกมนันถถูกพบในออิสยาหห (เยเรมภียหใชข้วลภีนร ภีครนัรงเดภียว) แนตทภีเดภียว พระเย
โฮวาหหพระเจข้าทรงเปป็นองคหบรอิสรุทธอิธของออิสราเอล พระองคหทรงบรอิสรุทธอิธในทรุกดข้าน นอกจากนภีร
ความบรอิสรุทธอิธนนัรนของพระเจข้าจะถถูกพรรณนาถขงขภีดสรุดในบททภีที่ 6 (3) สรุดทข้าย ผถูข้พยากรณหทตานนภีร
กลตาวโทษชนชาตอิของเขาเองทภีที่ไดข้ “หนันหลนังใหข้เสภีย” พวกเขาไดข้ถอยกลนับไปจากพระเจข้าของตน
อสย 1:5-6

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข ถามประชาชนของเขาวตา ยนังจะใหด้เฆกซึ่ยนเจด้า

ตรงไหนอกก พระเจข้าไดข้ทรงตภีสอนประชาชนของพระองคหมาตลอดเพราะความบาปของพวกเขา ยถู
ดาหหถถูกททาใหข้พาต ยแพข้ในสงครามหนขงที่ กนับออิสราเอล 2 พงศาวดาร 28:19 หมายเหตรุวาต พระเจข้าทรง
ททาใหข้พวกเขาตกตทที่าลงเพราะความบาปทนัรงหลายของอาหนัสกษนัตรอิยหของพวกเขา ถขงกระนนัรนยถูดาหหกป็
ยนังกบฏตตอพระเจข้าของเธอตตอไป ทกซึ่เจด้ากบฏอยยท่เรสืซึ่อยไป ดนังนนัรนผถูข้พยากรณหทตานนภีรจขงใชข้ภาพเปรภียบ
ของความเจป็บปตวยทางรต างกายเพสืที่อพรรณนาถขงประชาชาตอิของเขา ศกรษะกห็เจห็บหมด จอิตใจกห็อท่อน
เปลกลี้ยไปสอินลี้ 6 ตนัลี้งแตท่ฝท่าเทด้าจนถซงศกรษะไมท่มกความปกตอิในนนัลี้นเลย มกแตท่บาดแผลและฟกชทลี้าและเปห็น
แผลเลสือดไหล ไมท่เหห็นบกบออกหรสือพนันไวด้ หรสือททาใหด้อท่อนลงดด้วยนทลี้ามนัน ประชาชาตอินร ภีเตป็มไปดข้วย
มะเรป็งฝตายวอิญญาณตนัรงแตตศภีรษะของมนันไปจนถขงเทข้าของมนัน พวกเขากบฏตตอพระเจข้าของตนมา
นานแลข้ว
อสย 1:7-8

เกรงวตาจะมภีคทาถามใดๆเกภีที่ยวกนับการประยรุกตหใชข้ภาพเปรภียบของเขา

ออิสยาหหจขงกลตาวตตอไปวตา ประเทศของเจด้ากห็รกรด้างและหนัวเมสืองของเจด้ากห็ถยกไฟเผา สท่วนแผท่นดอิน
ของเจด้าคนตท่างดด้าวกห็ททาลายเสกยตท่อหนด้าเจด้า มนันกห็รกรด้างไป เหมสือนอยท่างถยกพลอิกควทซึ่าเสกยโดยคน
ตท่างดด้าวนนัลี้น ยถูดาหหตกอยถูใต นสภาพอนันนตาเศรข้าและออิสยาหกป็กลตาวชนัดเจนมากๆวตามนันเปป็นเพราะการ
ตภีสอนของพระเจข้าทภีที่มตภี ตอพวกเขาเพราะความบาปของพวกเขา
ดข้วยคทาเปรภียบอนันคมคาย ผถูข้พยากรณหทตานนภีรกลตาวตตอไปวตา 8 สท่วนธอิดาแหท่งศอิโยนกห็ถยกทอิลี้งไวด้
เหมสือนอยท่างเพอิงทกซึ่ในสวนองบท่น เหมสือนเพอิงในไรท่แตงกวา เหมสือนเมสืองทกซึ่ถ ยกลด้อม แมข้คทาเปรภียบนภีรอาจ
ฟนังดถูแปลกและบข้านนอก นนันที่ กป็ไมตใชตเจตนา “เพอิงทภีที่ในสวนองรุตน” คสือกระตบ๊อบทภีที่ใชข้เปป็นทภีที่พนักพอิงเพสืที่อ

เฝข้าระวนังเหลตาสนัตวหและขโมยทภีที่จะมาขโมยองรุตน ในแบบเดภียวกนัน “เพอิงในไรต แตงกวา” คสือกระทตอม
ทภีที่ชาวสวนสามารถซตอนตนัวอยถูใต นนนัรนเพสือที่ เฝข้าระวนังพวกขโมยไดข้ ภาพเปรภียบสรุดทข้ายยอิงที่ ทอิที่มแทง
เขข้าไปใหญต “เมสืองทภีที่ถถูกลข้อม” คสือ นครหนขที่งทภีที่เกสือบจะอดตายอยถูแต ลข้ว
แมข้เยรถูซาเลป็มยนังไมตไดข้เผชอิญกนับสถานการณหทภีที่อนับจนขนาดนนัรน การบอกเปป็นนนัยกป็ชนัดเจน ยถู
ดาหหกาท ลนังเผชอิญกนับชตวงเวลาทภีที่ยากลทาบากแลข้วเพราะการตภีสอนของพระเจข้าและมนันจะเลวรข้ายยอิงที่
กวตานภีรเสภียอภีก ประชาชาตอิทภีที่เคยเกรภียงไกรและเยตอหยอิงที่ ของดาวอิดและซาโลมอนบนัดนภีรตกอยถูใต น
สภาพยากจนขข้นแคข้นและจะเผชอิญกนับการรรุกราน การปอิดลข้อม และความพตายแพข้ในทภีที่สรุด คทาเตสือน
ของพระเจข้าปรากฏชนัดตรงนภีร
อสย 1:9-10

คราวนภีรผถูข้พยากรณหทตานนภีรเปลภียที่ นไปใชข้ภาพเปรภียบหนขงที่ ทภีที่ทอิที่มแทงยอิงที่

กวตาเดอิม เขาประกาศวตา ถด้าพระเยโฮวาหหจอมโยธามอิไดด้เหลสือคนไวด้ใหด้เราบด้างเลห็กนด้อยแลด้ว เรากห็จะ
ไดด้เปห็นเหมสือนเมสืองโสโดม และจะเปห็นเหมสือนเมสืองโกโมราหห การกวาดตข้อนอาณาจนักรฝตายเหนสือ
ไปเปป็นเชลยยนังอนัสซภีเรภียยนังไมตเกอิดขขรน กระนนัรน ดข้วยการหยนังที่ รถูข้ลวต งหนข้าแบบผถูข้พยากรณห ออิสยาหหจขง
เตสือนวตาหาก “พระเยโฮวาหหจอมโยธา” มอิไดข้เหลสือคนสต วนนข้อยมากๆไวข้ใหข้พวกเขาแลข้ว ออิสราเอล
กป็คงเปป็นเหมสือนเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหห คนทภีที่เหลสืออยถูนต ข้อยมากๆทภีที่ถถูกกลตาวถขงนภีรหาใชตใคร
อสืที่นนอกจากยถูดาหหหลนังจากทภีที่สอิบตระกถูลฝตายเหนสือถถูกกวาดตข้อนไปเปป็นเชลยแลข้วโดยคนอนัสซภีเรภีย ยถู
ดาหห (และเบนยามอิน) จะเปป็นคนสต วนนข้อยทภีที่เหลสืออยถูขต องประชาชาตอิออิสราเอลอนันเกรภียงไกรเมสืที่อ
ครนัรงอดภีต นอกจากนภีร มนันเปป็นเพราะพระเมตตาของพระเจข้าเทตานนัรนทภีพที่ วกเขาไมตไดข้ลงเอยเหมสือน
เมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหห คทาพถูดเปรภียบเทภียบนภีรไมตใชตเรสืที่องบนังเออิญ ผถูข้พยากรณหทตานนภีรบอกเปป็น
นนัยอยตางชนัดเจนวตาสภาพฝตายวอิญญาณตตางๆในยถูดาหหไมตไดข้แตกตตางมากนนักจากทภีที่มนันเคยเปป็นใน
เมสืองชสือที่ กระฉตอนทนัรงสองนนัรนในสมนัยโบราณ
ดนังนนัรนผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข ลนันที่ วาจาวตา 10 ดยกท่อนทท่านผยด้ปกครองเมสืองโสโดม จงฟนังพระ
วจนะของพระเยโฮวาหห ดยกท่อนทท่านประชาชนเมสืองโกโมราหห จงเงกซึ่ยหยฟนังพระราชบนัญญนัตอิของ
พระเจด้าของเรา ออิสยาหหกาท ลนังพถูดถขงพวกผถูข้นทาของยถูดาหหและเยรถูซาเลป็ม เขาเปรภียบพวกเขาวตาเปป็น

เหมสือนกนับเหลตาผถูข้ปกครองของเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหหในสมนัยโบราณ เขาจขงสนังที่ พวกผถูข้นทา
ทภีที่กลนับสนัตยหแหตงยถูดาหหใหข้ฟงนั พระวจนะทภีที่ถถูกตรนัสออกมาขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าผตานทางผถูข้พยากรณห
เหลตานนัรนและใสต ใจตตอพระวจนะของพระเจข้าทภีที่เปป็นลายลนักษณหอนักษรซขที่งพวกเขามภีอยถูใต นครอบครอง
อยถูแต ลข้ว
อสย 1:11-12

พระวจนะขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าทภีที่ถถูกตรนัสออกมาผตานทางผถูข้

พยากรณหทตานนภีรกคป็ สือวตา พระเยโฮวาหหตรนัสวท่า "เครสืซึ่องบยชาอนันมากมายของเจด้านนัลี้นจะเปห็นประโยชนห
อะไรแกท่เรา เราเอสือมแกะตนัวผยด้อนันเปห็นเครสืซึ่องเผาบยชา และไขมนันของสนัตวหทกซึ่ขบนไวด้นนนัลี้ แลด้ว เรามอิไดด้
ปกตอิยอินดกในเลสือดของวนัวผยด้หรสือลยกแกะหรสือแพะผยด้ แมข้ยถูดาหหยนังไดข้ชสืที่อวตานมนัสการพระเยโฮวาหห
พระเจข้า มนันกป็ไมตไดข้ออกมาจากใจของพวกเขา พวกเขาเมอินสอิที่งตตางๆทภีที่มนภี ร ทาหนนักมากกวตาของพระ
ราชบนัญญนัตอิ พวกเขาถวายเครสือที่ งบถูชาของคนเลวภีแบบขอไปทภี และมนันเปป็นการเยาะเยข้ย พระเจข้าจขง
ตรนัสชนัดเจนวตาพระองคหทรงเอสือมระอาเครสือที่ งสนัตวบถูชาตตางๆอนันไรข้ประโยชนหของพวกเขาแลข้ว
พระองคหทรงเหนสืที่อยหนตายกนับเครสือที่ งสนัตวบถูชาแบบคนหนข้าซสืที่อใจคดทนัรงสอิรนของพวกเขา ใจของ
พวกเขาอยถูหต ตางไกลจากพระองคห เหมสือนทภีที่ผพถูข้ ยากรณหทตานนภีรจะรข้องบอกในออิสยาหห 29:13 และองคห
พระผยเด้ ปห็นเจด้าตรนัสวท่า "เพราะชนชาตอินกลี้เขด้ามาใกลด้เราดด้วยปากของเขา และใหด้เกกยรตอิเราดด้วยรอิม
ฝกปากของเขา แตท่เขาใหด้จอิตใจของเขาหท่างไกลจากเรา เขายทาเกรงเราเพกยงแตท่เหมสือนเปห็นขด้อบนังคนับ
ของมนบษยหทกซึ่สอนกนันมา
องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าจขงตรนัสถามวตา 12 เมสืซึ่อเจด้าเขด้ามาเฝด้าเรา ผยใด้ ดขอใหด้เจด้าททาอยท่างนกลี้ทกซึ่เหยกยบ
ยทซึ่าเขด้ามาในบรอิเวณพระนอิเวศของเรา คทาถามนภีรไมตตข้องการคทาตอบ พระเจข้าทรงขอมนันแลข้วในพระ
ราชบนัญญนัตอิของโมเสส กระนนัรนยถูดาหหกเป็ ยาะเยข้ยในเรสืที่องนภีรโดยการถสือปฏอิบนัตอิแบบคนหนข้าซสืที่อใจคด
และพอิธภีกรรมทภีที่ไรข้หนัวใจของพวกเขา
อสย 1:13-15

พระเจข้าตรนัสผตานผถูข้พยากรณหทตานนภีรตตอไปวตา อยท่านทาเครสืซึ่องบยชาอนัน

เปลท่าประโยชนหมาอกกเลย เครสืซึ่องหอมเปห็นสอิซึ่งนท่าสะออิดสะเอกยนตท่อเรา วนันขด้างขซนลี้ และวนันสะบาโต
และการเรกยกประชบม เราทนอกกไมท่ไดด้ มนันเปห็นความชนัซึ่วชด้า แมด้แตท่การประชบมอนันศนักดอิสธิ์ อิทธอิธิ์นนัลี้นดด้วย

เพราะความหนข้าซสืที่อใจคดของยถูดาหห พระเจข้าจขงทรงสนังที่ พวกเขาใหข้หยรุดการนมนัสการแบบเสแสรข้ง
ของพวกเขา นอกจากนภีรยถูดาหหยนังหลงระเรอิงอยตางเปอิดเผยในการนนับถสือรถูปเคารพในหนัวเมสืองตตางๆ
ของประชาชาตอินร นันดข้วย ในชตวงรนัชกาลของอาหนัส กษนัตรอิยหองคหนร ภีถงข ขนาดตนัรงแทตนบถูชาสทาหรนับพระ
ตตางดข้าวตตางๆในลานของพระวอิหารดข้วย ดถู 2 พงศหกษนัตรอิยห 16:10-18 กระนนัรนประชาชาตอินร ภียนัง
นมนัสการพระเยโฮวาหหแบบขอไปทภีอยตางคนหนข้าซสืที่อใจคดตตอไป พระองคหทรงเบสืที่อมนันเตป็มทน
ในททานองเดภียวกนัน พระเจข้าทรงรข้องออกมาวตา 14 ใจของเราเกลกยดวนันขด้างขซลี้นของเจด้าและ
วนันเทศกาลตามกทาหนดของเจด้า มนันกลายเปห็นภาระแกท่เรา เราแบกเหนห็ดเหนสืซึ่อยเสกยแลด้ว เพราะ
วตาการนนับถสือรถูปเคารพแทรกซขมไปทนัวที่ ประชาชาตอินร นันทนัรงสอิรน พระเจข้าจขงทรงขยะแขยงการประชรุม
ระดนับชาตอิเหลตานนัรนเมสืที่อยถูดาหหมานมนัสการพระเจข้าแทข้จรอิงของพวกเขาแตตปากอยตางคนหนข้าซสืที่อใจคด
ยอิงที่ กวตานนัรนพระองคหทรงเตสือนวตา 15 เมสืซึ่อเจด้ากางมสือของเจด้าออกเราจะซท่อนตาของเราเสกย
จากเจด้า แมด้วท่าเจด้าจะอธอิษฐานมากมายเราจะไมท่ฟนัง มสือของเจด้าเปรอะไปดด้วยโลหอิต เมสือที่ ยถูดาหหจะ
พยายามอธอิษฐานตตอพระเจข้าในทภีที่สรุด พระองคหทรงประกาศวตาพระองคหจะไมตทรงฟนังพวกเขาเลย ยถู
ดาหหยอมใหข้มกภี ารฆาตกรรมเศคารอิยาหหโดยฝภีมสือของโยอาช (2 พงศาวดาร 24:20-22) พวกเขาไดข้มภี
สต วนรต วมในการนตาสะออิดสะเอภียนเหลตานนัรนของพระโมเลคโดยใชข้ลถูกเลป็กๆของพวกเขา (2 พงศห
กษนัตรอิยห 16:3) พวกเขายอมใหข้มภีการททาใหข้โลหอิตตกในแผตนดอินของตน พระเจข้าทรงเหลสืออดเตป็ม
ทนแลข้ว พระองคหทรงเตสือนวตา พระองคหจะไมตทรงสดนับฟนังคทาอธอิษฐานของพวกเขาอภีกตตอไปหาก
และเมสืที่อพวกเขาอธอิษฐาน
อสย 1:16-17

ดข้วยฉากหลนังทภีที่มดสื มนเชตนนนัรน พระเยโฮวาหหพระเจข้าจขงทรงขอรข้อง

ประชาชนของพระองคหวาต จงชทาระตนัว จงททาตนัวใหด้สะอาด จงเอาการกระททาทกซึ่ชนัซึ่วของเจด้าออกไปใหด้
พด้นจากสายตาของเรา จงเลอิกกระททาชนัซึ่ว พระเจข้าทรงขอรข้องยถูดาหหใหข้กลนับมาคสืนดภีกบนั พระองคห
พระองคหทรงอข้อนวอนพวกเขาใหข้ชทาระตนัวใหข้สะอาดจากความบาปของพวกเขา พระองคหไมตทรง
สนพระทนัยในพอิธภีลข้างชทาระตตางๆ แทนทภีที่จะเปป็นเชตนนนัรน พระองคหทรงขอรข้องพวกเขาใหข้หนันเสภียจาก
ความบาปของพวกเขา

ยอิงที่ กวตานนัรนพระเจข้าทรงอข้อนวอนพวกเขาวตา 17 จงฝซกกระททาดก จงแสวงหาความยบตอิธรรม
จงบรรเทาผยด้ถยกบกบบนังคนับ จงปด้องกนันใหด้ลยกกทาพรด้าพท่อ จงสยคด้ วามเพสืซึ่อหญอิงมท่าย" พระองคหทรง
ขอรข้องประชาชนของพระองคหใหข้กลนับมาสถูตความชอบธรรม นนันที่ รวมถขงการททาดภี การประพฤตอิ
อยตางยรุตอิธรรม การชตวยเหลสือคนเหลตานนัรนทภีที่ขนัดสน และการดถูแลคนเหลตานนัรนทภีที่ทรุกขหใจ นภีที่บอกเปป็น
นนัยอยตางชนัดเจนวตาการกระททาทรุกสอิที่งขข้างบนไดข้สถูญหายไปจากยถูดาหหแลข้ว
อสย 1:18-20

พรข้อมกนับความคมคายทภีที่ไมตมภีใครเทภียบไดข้ พระเยโฮวาหหพระเจข้า

ทรงขอรข้องประชาชนของพระองคหวาต พระเยโฮวาหหตรนัสวท่า "มาเถอิด ใหด้เราสยคด้ วามกนัน ถซงบาปของ
เจด้าเหมสือนสกแดงเขด้มกห็จะขาวอยท่างหอิมะ ถซงมนันจะแดงอยท่างผด้าแดงกห็จะกลายเปห็นอยท่างขนแกะ
พระเจข้าทรงเชอิญชวนประชาชนของพระองคหใหข้นนังที่ ลงและพอิจารณาขข้อเสนออนันเปภียที่ มกรรุณาของ
พระองคห แมข้ความบาปของพวกเขาเปป็นเหมสือนสภีแดงเขข้ม ซขที่งบตงบอกถขงความลขกและความวอิปรอิต
ของความบาปนนัรน พระองคหกทป็ รงเตป็มพระทนัยทภีที่จะชทาระพวกเขาใหข้สะอาดและอภนัยโทษพวกเขา
นอกจากนภีร เมสือที่ พระเจข้าทรงชทาระความบาปของเราใหข้สะอาดแลข้ว แมข้มนันมภีสภีแดงอยตางผข้าแดง
พระองคหกทป็ รงททาใหข้เราขาวกวตาหอิมะ ดถูวอิวรณห 1:18 (การเอตยถขงขนแกะเปป็นภาพเปรภียบถขงความ
ขาว) ไมตมภีอะไรขาวกวตาหอิมะทภีที่พขที่งตกใหมตๆ มนันเปป็นสภีขาวทภีทที่ ทาใหข้สภีขาวอสืที่นๆดถูหมองและเหลสืองไป
เลยเมสืที่อเปรภียบเทภียบกนัน พระเจข้าจขงทรงเสนอการชทาระใหข้สะอาดสรุดๆเชตนนนัรนแกตยถูดาหหหากพวกเขา
ยอมกลนับใจใหมตและยอมใหข้พระองคหชทาระใหข้สะอาดอยตางเปภีที่ยมกรรุณา การชทาระใหข้สะอาดเชตนนนัรน
ในปนัจจรุบนนั มาจากพระโลหอิตอนันมภีคตาประเสรอิฐของพระครอิสตห ดถู 1 ยอหหน 1:7 และวอิวรณห 1:5 ดข้วย
อยตางไรกป็ตาม พระเจข้าทรงเสนอเงสืที่อนไขทภีที่ชนัดเจนสทาหรนับการชทาระใหข้สะอาดในตอนนนัรน
แกตยถูดาหห 19 ถด้าเจด้าเตห็มใจและเชสืซึ่อฟนัง เจด้าจะไดด้กอินผลดกแหท่งแผท่นดอิน หลนักการนนัรนคสือ ใจทภีที่เตป็มใจ
นนันที่ หมายถขงหนัวใจทภีที่กลนับใจใหมต จากใจทภีที่กลนับใจใหมตจะมภีการเชสืที่อฟนังพระเจข้าออกมา ความคอิดทภีที่
สทาคนัญกวตากป็คสือวตา เมสือที่ ยถูดาหหเตป็มใจทภีที่จะกลนับมาหาพระเจข้าของเธอในการกลนับใจใหมตและเรอิที่มเชสืที่อ
ฟนังพระวจนะของพระองคห พระองคหกทป็ รงสนัญญาวตาพระองคหจะทรงอวยพรพวกเขาอภีกครนัรงใน
แผตนดอินของพวกเขา คทาสทาคนัญกป็คสือ ถด้า ถข้าพวกเขาเตป็มใจกลนับมาหาพระเจข้าของพวกเขาในความ
เชสืที่อฟนังอยตางสรุดจอิตสรุดใจ พระองคหกจป็ ะทรงอวยพรพวกเขา

อยตางไรกป็ตามพระองคหทรงเตสือนวตา 20 แตท่ถด้าเจด้าปฏอิเสธและกบฏ เจด้าจะถยกททาลายเสกยดด้วย
คมดาบ เพราะวท่าพระโอษฐหของพระเยโฮวาหหไดด้ตรนัสแลด้ว" ถข้ายถูดาหหไมตยอมกลนับมาหาพระเจข้าของ
เธอและยนังขสืนกบฏอยถูตต ตอไป การพอิพากษาอนันรรุนแรงกป็จะมาอยตางแนตนอน วนันนนัรนใกลข้เขข้ามาแลข้ว
เมสืที่อคนอนัสซภีเรภียจะรรุกรานแผตนดอินของพวกเขากตอน จากนนัรนคนบาบอิโลนกป็จะททาใหข้พวกเขาพตายแพข้
อยตางยนับเยอินและกวาดตข้อนพวกเขาไปเปป็นเชลยเพราะความบาปของพวกเขา พระเจข้าไดข้ประทาน
ทางเลสือกทภีที่ชนัดเจนใหข้แกตพวกเขาแลข้ว จงกลนับใจเสภียใหมต กลนับมา เชสืที่อฟนังและรนับพระพร หรสือจง
ปฏอิเสธ กบฏและไมตเชสืที่อฟนังและถถูกลข้างผลาญ พระเจข้าทรงลงนามขข้อเสนอของพระองคหดข้วยคทา
ปฏอิญาณแหตงคทาตรนัสของพระองคหเอง เพราะวท่าพระโอษฐหของพระเยโฮวาหหไดด้ตรนัสแลด้ว
อสย 1:21-23

คราวนภีรองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าผตานทางผถูข้พยากรณหทตานนภีรเปลภีที่ยนไปกลตาว

ถขงเพลงครทที่าครวญถขงสภาพฝตายวอิญญาณของเยรถูซาเลป็ม เมสืองทกซึ่สนัตยหซสืซึ่อกลายเปห็นแพศยาเสกยแลด้ว
หนอ คสือเธอทกซึ่เคยเปกซึ่ยมดด้วยความยบตอิธรรม ความชอบธรรมเคยพทานนักอยยใท่ นเธอ แตท่เดกดี๋ยวนกลี้พวก
ฆาตกรพทานนักอยยท่ พระเจข้าทรงใชข้ภาพเปรภียบของชภีวอิตคถูตและภรรยาทภีที่สนัตยหซสืที่อคนหนขงที่ ทภีที่สรุดทข้าย
แลข้วกลายเปป็นหญอิงเลตนชถูข้ เยรถูซาเลป็มไดข้กระททาเชตนนนัรนตตอพระเจข้าของเธอ ขณะทภีที่ครนัรงหนขที่ง
เยรถูซาเลป็มและยถูดาหหเคยเปป็นทภีพที่ นักพอิงสทาหรนับความยรุตอิธรรมและความชอบธรรม บนัดนภีร มนันกลนับเปป็น
นครแหตงเหลตาฆาตกร อภีกเจป็ดรข้อยปภีตตอมาพระเยซถูกจป็ ะทรงกลตาวโทษเยรถูซาเลป็มเรสืที่องทภีที่เธอ
ฆาตกรรมเหลตาผถูข้พยากรณห ดถู มนัทธอิว 23:37
ดข้วยเหตรุนร พภี ระเจข้าจขงทรงครทที่าครวญวตา 22 เงอินของเจด้าไดด้กลายเปห็นขกลี้เงอินไปแลด้ว นทลี้าองบท่น
ของเจด้าปนนทลี้าแลด้ว สงตาราศภีของเยรถูซาเลป็มไดข้ถถูกแปลงสภาพเปป็นความผรุผนังแลข้ว ภาพเปรภียบของ
เงอินทภีที่กลายเปป็นขภีรเงอินกป็หมายถขงกากแรต ของกระบวนการหลอม พวกเขาเอากากแหตงความบาปมา
แทนทภีที่สงตาราศภีแหตงความชอบธรรมซขที่งเปรภียบเหมสือนเงอิน นทราองรุตนรสเลอิศของพวกยอิวไดข้ปนนทราไป
เสภียแลข้ว ภาพเปรภียบนภีรกคป็ สือการทภีที่ยดถู าหหไดข้แทนทภีที่สที่อิงทภีมที่ ภีคตามากดข้วยสอิที่งทภีที่ไรข้คตา
นอกจากนภีร 23 เจด้านายของเจด้าเปห็นพวกกบฏและเปห็นเพสืซึ่อนของโจร ทบกคนรนักสอินบนและ
วอิซึ่งตามของกทานนัล เขามอิไดด้ปด้องกนันใหด้ลยกกทาพรด้าพท่อ และคดกของหญอิงมท่ายกห็ไมท่มาถซงเขา ความฉข้อฉล

และความคดโกงของพวกผถูข้นทาแหตงยถูดาหหถถูกประณาม พวกเขาไมตเพภียงเปป็นคนไมตซสืที่อตรงเทตานนัรน
แตตพวกเขายนังรนับสอินบนอยตางเตป็มใจดข้วย พวกเขามภีใจแขป็งกระดข้างตตอคนเหลตานนัรนทภีที่ขดนั สนและไมต
หตวงใยพวกเขาเลย
อสย 1:24-25

พระเจข้าจขงทรงเตสือนวตา ฉะนนันลี้ องคหพระผยเด้ ปห็นเจด้าคสือพระเยโฮวาหห

จอมโยธา ผยด้ทรงมหอิทธอิฤทธอิธิ์ของออิสราเอลตรนัสวท่า "ดยเถอิด เราจะระบายความโกรธของเราเหนสือ
ศนัตรย ของเรา และแกด้แคด้นขด้าศซกของเราเสกยเอง โปรดสนังเกตคทาบรรยายสามประการทภีที่พระเจข้าทรง
กลตาวถขงพระองคหเอง: (1) องคหพระผถูข้เปป็นเจข้า, (2) พระเยโฮวาหหจอมโยธา และ (3) ผถูข้ทรงมหอิทธอิ
ฤทธอิธของออิสราเอล แนตนอนวตามภีการเอตยถขงพระลนักษณะทภีที่เปป็นสามพระภาคของพระองคหและอาจ
บอกเปป็นนนัยถขงเรสือที่ งตรภีเอกานรุภาพดข้วย คทาประกาศของพระองคหมภีลนักษณะเปป็นปรอิศนาเลป็กนข้อย แตต
ความคอิดตรงนภีรอาจเปป็นไดข้วาต พระเจข้าจะทรงไดข้รนับความสบายพระทนัยจากเหลตาขข้าศขกของพระองคห
และแกข้แคข้นเหลตาศนัตรถูของพระองคห (คทาทภีที่แปลวตา ระบายความโกรธ (นาชาม) อาจหมายถขงการไดข้
รนับความปลอบประโลมใจกป็ไดข้) เราไมตทราบชนัดเจนวตาศนัตรถูและขข้าศขกเหลตานภีรคสือผถูข้ใด อยตางไรกป็ตาม
บรอิบททภีมที่ ากตอนหนข้านนัรนจะบอกเปป็นนนัยถขงคนเหลตานนัรนในยถูดาหหทภีที่ไดข้กบฏตตอพระเจข้าของตน หาก
เปป็นเชตนนนัรนจรอิง การพอิพากษากป็ถถูกบอกเปป็นนนัยตรงนภีร ความคอิดนภีรถถูกเนข้นยทราเมสือที่ องคหพระผถูข้เปป็นเจข้า
ทรงเตสือนวตา 25 เราจะหนันมสือของเรามาสยด้เจด้าและจะถลบงไลท่ขกลี้แรท่ของเจด้าออกเสกยอยท่างกนับลด้างดด้วย
นทลี้าดท่าง และเอาของเจสือปนของเจด้าออกใหด้หมด
อสย 1:26-27

นทราเสภียงของบทนภีรเปลภีที่ยนอยตางมากตรงนภีร ขณะทภีที่พระเจข้าทรงเตสือน
แลข้วถขงการพอิพากษาทภีที่จะมานนัรน บนัดนภีรนร ทาเสภียงกป็สสืที่อถขงการกลนับสถูตสภาพเดอิมหลนังการพอิพากษานนัรน
แมข้พระเจข้าจะทรงตภีสอนประชาชนของพระองคห พระองคหกจป็ ะทรงใชข้มนันเพสือที่ ททาใหข้พวกเขากลนับ
คสืนสถูตความชอบธรรมหลนังจากนนัรน และเราจะคสืนผยพด้ อิพากษาของเจด้าใหด้ดนังเดอิม และคสืนทกซึ่ปรซกษาของ
เจด้าอยท่างกนับตอนแรก ภายหลนังเขาจะเรกยกเจด้าวท่า `นครแหท่งความชอบธรรม นครสนัตยหซอสืซึ่ '" หลนัง
จากทรงอนรุญาตใหข้เยรถูซาเลป็มถถูกตภีสอนอยตางหนนักเพราะความบาปของเธอแลข้ว สนักวนันหนขที่ง
พระเจข้ากป็จะทรงใหข้พวกผถูข้นทาของประชาชาตอินร นันกลนับคสืนสถูตความชอบธรรมเหมสือนอยตางทภีที่มนันเคย
เปป็นในอดภีต ในวนันนนัรนเยรถูซาเลป็มจะถถูกเรภียกวตา “นครแหตงความชอบธรรม นครสนัตยหซสืที่อ” อภีกครนัรง

คทาพยากรณหนร ภียนังไมตสทาเรป็จจรอิงในทภีที่สรุด แมข้พระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้มภีการกลนับคสืนสถูตแผตนดอินนนัรนและ
การสรข้างเยรถูซาเลป็มขขรนใหมตภายใตข้เอสราและเนหะมภียหจรอิงๆกป็ตาม และแมข้มภีแสงเรสืองรองแหตงการ
ฟสืร นฟถูในปภีเหลตานนัรนอยถูบต ข้าง การสทาเรป็จจรอิงอยตางเตป็มเปภียที่ มของความชอบธรรมและความสนัตยหซสืที่อใน
เยรถูซาเลป็มจะไมตเกอิดขขรนจนกวตาพระมหากษนัตรอิยหแหตงความชอบธรรมทรงปกครองและครอบครอง
จากทภีที่นนันที่
ในวนันนนัรน 27 ศอิโยนจะรนับการไถท่ดวด้ ยความยบตอิธรรม และบรรดาคนในนครทกซึ่กลนับใจจะรนับ
การไถท่ดด้วยความชอบธรรม แนตนอนวตาศอิโยนเปป็นคทาเปรภียบถขงเยรถูซาเลป็ม แมข้วาต พวกยอิวกลนับไปยนัง
เยรถูซาเลป็มแลข้วภายใตข้เอสราและเนหะมภียหและอภีกครนัรงในศตวรรษทภีที่ยภีที่สอิบ ความยรุตอิธรรมและความ
ชอบธรรมอยตางเตป็มเปภียที่ มกป็ยนังไมตสทาเรป็จจรอิง อภีกครนัรงทภีนที่ ภีที่จะไมตสทาเรป็จจรอิงจนกวตาพระเยซถูครอิสตหผถูข้ทรง
ชอบธรรมประทนับนนังที่ บนบนัลลนังกหของพระองคหในเยรถูซาเลป็ม
อสย 1:28-29

หลนังจากไดข้รนับแสงสวตางทภีที่ใหข้กาท ลนังใจจากฟข้าสวรรคหแลข้ว เมฆมสืด

แหตงคทาเตสือนกป็กลนับมา แตท่พวกละเมอิดและพวกคนบาปจะถยกททาลายดด้วยกนัน และบรรดาคนเหลท่า
นนัลี้นทกซึ่ละทอิลี้งพระเยโฮวาหหจะถยกลด้างผลาญ พระเจข้าทรงเตสือนวตาคนบาปเหลตานนัรนในแผตนดอินนนัรนจะ
ถถูกททาลายพรข้อมกนับคนเหลตานนัรนทภีที่ละทอิรงองคหพระผถูข้เปป็นเจข้า พระเจข้าจะทรงพอิสถูจนหใหข้พวกเขาเหป็นวตา
มนันเปป็นเรสืที่องนตากลนัวจรอิงๆทภีที่จะตกอยถูใต นพระหนัตถหของพระเจข้าผถูข้ทรงพระชนมหอยถูต
ประเดป็นนภีรถถูกขยายความเพอิมที่ เตอิม 29 เพราะเจด้าจะละอายเรสืซึ่องตด้นโออ๊กทกซึ่เจด้าปรารถนานนัลี้น
และเจด้าจะอนับอายเรสืซึ่องสวนซซงซึ่ เจด้าเลสือก ตข้นโอบ๊กทภีพที่ วกเขาปรารถนาและสวนทภีที่พวกเขาเลสือกยตอม
หมายถขงการนนับถสือรถูปเคารพบนเนอินเขาสถูงทรุกลถูกและใตข้ตข้นไมข้เขภียวสดทรุกตข้น ดถู 2 พงศหกษนัตรอิยห
16:4, 17:10 และ 2 พงศาวดาร 28:4 เมสืที่อการพอิพากษาของพระเจข้ามาถขงในทภีที่สรุด คนมากมายจะ
อนับอายดข้วยการนนับถสือรถูปเคารพในรถูปแบบตตางๆของตน
อสย 1:30-31

บทนภีรปอิดทข้ายดข้วยคทาเตสือนทภีที่เปป็นลางรข้ายเพราะเจด้าจะเปห็นเหมสือน

ตด้นโออ๊กทกซึ่ใบเหกซึ่ยวแหด้ง และเหมสือนสวนทกซึ่ขาดนทลี้า 31 และผยด้ทกซึ่แขห็งแรงจะกลายเปห็นใยปท่าน และผยด้
ประกอบมนันขซลี้นจะเปห็นเหมสือนประกายไฟ และทนัลี้งสองจะไหมด้เสกยดด้วยกนัน ไมท่มกผด้ใย ดดนับไดด้ ตข้นโอบ๊ก

ทภีที่ใบเหภีที่ยวแหข้งคสือ ตข้นไมข้ทภีที่กาท ลนังจะตาย เชตนเดภียวกนับสวนทภีขที่ าดนทรา ผถูข้พยากรณหทตานนภีรเตสือนวตาเหลตาผถูข้
ปกครองแหตงยถูดาหหจะกลายเปป็นใยปตานซขที่งไมตมภีเรภียที่ วแรง ใยปตานถถูกใชข้เปป็นไสข้เทภียน ออิสยาหจขง
เตสือนวตาพระผถูข้สรข้างของมนัน (พระเยโฮวาหหพระเจข้า) จะทรงเผาพวกเขาทนัรงหมดในไมตชข้าและจะ
ไมตมภีผถูข้ใดสามารถดนับไฟแหตงพระพอิโรธของพระองคหไดข้
ดนังนนัรน พระพอิโรธแหตงการพอิพากษาของพระเจข้าทภีที่มภีตตอยถูดาหหทภีที่กลนับสนัตยหจขงถถูกนทาเสนอ แมข้
พระเจข้าจะทรงททาใหข้พวกเขากลนับคสืนสถูตสภาพเดอิมในทภีที่สรุดในวนันแหตงพระเยโฮวาหห การพอิพากษาทภีที่
ตภีสอนของพระองคหกกป็ าท ลนังใกลข้เขข้ามา คทาเตสือนของพระเจข้าทภีที่มภีตตอประชากรของพระองคหจะมภีอยถูต
ตตอไปในบทถนัดไป
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 2: ผมด้พยากรณห์ทว่านนทนี้กลว่าวถถึงหตัวขด้อเกทชื่ยวกตับอวสานกาลและโดย
เฉพาะอยว่างยอิชื่งวตันแหว่งพระเยโฮวาหห์ ทตังนี้ พระพรตว่างๆในสมตัยยทุคพตันปทและการพอิพากษาของ
พระเจด้าททชื่มตท ว่อออิสราเอลถมกกลว่าวถถึงในบทนทนี้
อสย 2:1

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรเกรอิที่นนทาคทาพยากรณหของตนอยตางเปป็นทางการ

ถด้อยคทาซซซึ่งออิสยาหหบบตรชายของอามอสเหห็นเกกซึ่ยวกนับยยดาหหและเยรยซาเลห็ม ดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในบททภีที่
แลข้ว เราไมตทราบมากนนักเกภีที่ยวกนับภถูมอิหลนังของออิสยาหหนอกจากชสืที่อบอิดาของเขา อยตางไรกป็ตาม ตรงนภีร
เขากลตาวชนัดเจนถขงจรุดรวมความสนใจของการรนับใชข้ในดข้านนภีรของเขา มนันพรุงต เปข้าไปทภีที่ยถูดาหหและ
เยรถูซาเลป็ม แนตนอนวตาอนันแรกคสืออาณาจนักรฝตายใตข้และเยรถูซาเลป็มคสือนครหลวงของมนัน
อสย 2:2-3

ออิสยาหหมองตรงไปยนังยรุคสรุดทข้าย ในยบคหลนังจะเปห็นดนังนกลี้ คสือภยเขา

แหท่งพระนอิเวศของพระเยโฮวาหหจะถยกสถาปนาขซนลี้ ใหด้สยงทกซึ่สบดในจทาพวกภยเขาทนัลี้งหลาย และจะถยก
ยกขซนลี้ ใหด้เหนสือบรรดาเนอินเขา และประชาชาตอิทนัลี้งสอิลี้นจะหลนัซึ่งไหลเขด้ามาหา วลภี “ยรุคหลนัง” หมายถขง
วนันแหตงพระเยโฮวาหหและมภีลนักษณะเปป็นอวสานกาล แมข้วาต บางสต วนของคทาพยากรณหทภีที่ตามมานภีรอาจ
มภีการประยรุกตหใชข้กบนั การพอิพากษาของยถูดาหหโดยคนอนัสซภีเรภียและคนบาบอิโลน ขอบเขตทภีที่ใหญตกวตา

ของมนันกป็คอสื ‘วนัน’ นนัรนเมสือที่ พระเยซถูครอิสตหทรงกรุมบนังเหภียนการปกครองของมนรุษยหเพสืที่อสถาปนา
อาณาจนักรของพระองคหบนพสืรนพอิภพนภีร
ดนังนนัรนในวนันนนัรน เยรถูซาเลป็มจะถถูกยกชถูใหข้สถูงเหนสือนครทนัรงปวง ตรงนภีรมนนั ถถูกเรภียกในเชอิงคทา
พถูดเปรภียบเทภียบวตา “ภถูเขาแหตงพระนอิเวศของพระเยโฮวาหห” การยกชถูทวภีที่ าต นภีรอาจไมตใชตแคตการทภีที่มนนั
มภีชสืที่อเสภียงโดดเดตนเหนสือนครอสืที่นๆเทตานนัรน แตตหมายถขงทางกายภาพดข้วย เมสือที่ ยรุคพนันปภีมาถขง
ภถูมปอิ ระเทศของออิสราเอลจะถถูกเปลภีที่ยนแปลงไปอยตางสอิรนเชอิงโดยทภีที่เยรถูซาเลป็มถถูกยกชถูใหข้สถูงจรอิงๆ
ในวนันนนัรนประชาชาตอิทรนังปวงจะหลนังที่ ไหลมายนังกรรุงนนัรน เยรถูซาเลป็มจะกลายเปป็นนครหลวงแหตงแผตน
ดอินโลกและประชาชาตอิทรนังปวงจะหลนังที่ ไหลมายนังทภีที่นนันที่ ในการนมนัสการและเพสืที่อจรุดประสงคห
ทางการเมสืองตตางๆ
ยอิงที่ กวตานนัรน คนมากมายจะไปและกลตาววตา 3 "มาเถอิด ใหด้เราขซนลี้ ไปยนังภยเขาของพระเยโฮ
วาหห ยนังพระนอิเวศแหท่งพระเจด้าของยาโคบ เพสืซึ่อพระองคหจะทรงสอนวอิถกของพระองคหแกท่เรา และ
เพสืซึ่อเราจะเดอินในมรรคาของพระองคห" เพราะวท่าพระราชบนัญญนัตอิจะออกมาจากศอิโยน และพระ
วจนะของพระเยโฮวาหหจะออกมาจากเยรย ซาเลห็ม ในวนันนนัรนองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าจะทรงเปป็นองคหพระ
ผถูข้เปป็นเจข้าเหนสือทนัรงพอิภพโลก ดถู เศคารอิยาหห 14:9 เหป็นไดข้ชดนั ดข้วยวตาในชตวงวนันแหตงพระเยโฮวาหห (โดย
เฉพาะยรุคพนันปภี) ทนัรงพอิภพโลกจะมายนังเยรถูซาเลป็มเพสืที่อนมนัสการพระมหากษนัตรอิยหองคหนรนัน พวกเขาจะ
มาเพสืที่อรนับการสนังที่ สอนในเรสือที่ งสตอิปนัญญาและวอิถภีทรนังหลายของพระองคห ผถูพข้ ยากรณหทตานนภีรกลตาวลตวง
หนข้าชนัดเจนวตาในวนันนนัรน พระราชบนัญญนัตอิของพระเจข้าและพระวจนะของพระเจข้าจะแผตออกมาจาก
เยรถูซาเลป็มเพสืที่อเปป็นประโยชนหตตอทนัรงพอิภพโลก มนันจะเปป็นชตวงเวลาทภีที่เปภียที่ มดข้วยสงตาราศภีทภีที่สรุดใน
ประวนัตอิศาสตรหมนรุษยห
อสย 2:4

นอกจากนภีรในวนันนนัรนพระมหากษนัตรอิยหองคหนร นันจะทรงวอินอิจฉนัย

ระหวท่างบรรดาประชาชาตอิ และจะทรงตทาหนอิชนชาตอิทนัลี้งหลายเปห็นอนันมาก และเขาทนัลี้งหลายจะตก
ดาบของเขาใหด้เปห็นผาลไถนา และหอกของเขาใหด้เปห็นขอลอิด ประชาชาตอิจะไมท่ยกดาบตท่อสยด้กนนั อกก
เขาจะไมท่ศซกษายบทธศาสตรหอกกตท่อไป เมสืที่อพระเยซถูครอิสตหเสดป็จกลนับมาเพสืที่อปกครองและครอบครอง

บนแผตนดอินโลกนภีร สงครามจะไมตไดข้รนับอนรุญาตใหข้มภีอภีกตตอไป พระมหากษนัตรอิยหในสงตาราศภีของ
พระองคหจะทรงปกครองแผตนดอินโลกในแบบทภีวที่ าต สนันตอิสรุขและความสงบสรุขอนันบรอิบถูรณหจะมภีชนัย
อาวรุธยรุทโธปกรณหตตางๆจะถถูกเปลภีที่ยนเปป็นเครสืที่องมสือตตางๆสทาหรนับใชข้งานในบข้าน สงครามจะถถูก
กทาจนัดออกไปและสนันตอิสรุขจะมภีชนัยชนะ แมข้มนรุษยชาตอิตลอดหลายศตวรรษไดข้หาทางทภีที่จะหยรุดยนัรง
สงครามตตางๆและสต งเสรอิมสนันตอิภาพ มนันกป็จะไมตมภีทางสทาเรป็จจนกวตาองคหสนนั ตอิราชทรงยขดอทานาจ
ควบครุมและสนันตอิสรุขจะมภีชนัยบนแผตนดอินโลก
อสย 2:5

เมสืที่อเหป็นถขงภาพอนันเปภียที่ มดข้วยสงตาราศภีเชตนนภีร ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข

รข้องออกมาวตา โอ วงศหวานของยาโคบเออ๋ย มาเถอิด ใหด้เราทนัลี้งหลายดทาเนอินในสวท่างของพระเยโฮวาหห
จรุดรวมความสนใจวกกลนับมายนังคนในสมนัยของออิสยาหห หลนังจากไดข้เหป็นสงตาราศภีของอาณาจนักรทภีที่
จะมานนัรนของพระเจข้าในวนันแหตงพระเยโฮวาหหแลข้ว ผถูพข้ ยากรณหทตานนภีรกรป็ ข้องบอกผถูข้คนของเขาใหข้
ดทาเนอินในความสวตางและมรรคาทนัรงหลายของพระเจข้าของพวกเขา นตาเศรข้าทภีที่วาต พวกเขาสต วนใหญต
เมอินเฉยคทาขอรข้องนนัรน
อสย 2:6

บรอิบททภีที่ตามมาแสดงใหข้เหป็นอยตางชนัดเจนวตายถูดาหหไมตมภีความสนใจ

ในขตาวสารของผถูข้พยากรณหทตานนภีรหรสือพระเจข้าของผถูข้พยากรณหทตานนภีรเลย เขาจขงสรรุปวตา เพราะฉะนนันลี้
พระองคหทรงละทอิลี้งชนชาตอิของพระองคหเสกย คสือวงศหวานของยาโคบ เพราะวท่าเขาอบดมดด้วยหมอดย
จากตะวนันออกอยท่างคนฟกลอิสเตกย และเขาตกสนอิทกนับคนตท่างชาตอิ
นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตากระทนังที่ ในสมนัยของออิสยาหห พระเจข้าไดข้ทรงหนันพระพรของ
พระองคหไปเสภียจากยถูดาหหแลข้ว กลตาวไดข้วาต พระองคหทรงทอดทอิรงพวกเขาแลข้ว ประวนัตอิศาสตรหของยถู
ดาหหในรนัชกาลของอรุสซภียาหห, โยธาม, อาหนัสและเฮเซคภียาหหเตป็มไปดข้วยสภาพทภีที่กลนับสนัตยหของ
ประชากรของพระเจข้า สทาหรนับรายละเอภียดเพอิมที่ เตอิม กรรุณาอตาน 2 พงศาวดาร 26-33
ผถูข้พยากรณหทตานนภีรบอกวตายถูดาหหไดข้หนันไปทางทอิศตะวนันออกเพสืที่อขอคทาชภีรแนะ นนันที่ อาจเปป็น
ออิทธอิพลของบาบอิโลนและศาสนาลขกลนับตตางๆทภีที่เปป็นศาสตรหเรข้นลนับของคนเคลเดภีย ยอิงที่ กวตานนัรน เหป็น
ไดข้ชนัดวตายถูดาหหเลสือกเขาการทรงเจข้าเขข้าผภีและการใชข้วอิทยาคมจากคนฟภีลอิสเตภียทภีที่เปป็นเพสืที่อนบข้านดข้วย

พวกเขาหนันไปหาคนทภีที่นนับถสือพระตตางดข้าวเพสืที่อความบนันเทอิงของตน (ทภีที่นตาสนใจกป็คสือคทาทภีที่แปลวตา
ตกสนอิท (คาฟตัค) มนันมภีความหมายตรงตนัววตา ‘การตบมสือ’ เชตนในการปรบมสือแสดงความยอินดภี นภีที่
บอกเปป็นนนัยวตายถูดาหหพบความสนรุกสนานรสืนที่ เรอิงของมนันในความบนันเทอิงตตางๆของคนนนับถสือพระ
ตตางดข้าว) กลตาวโดยสรรุปกป็คสือ ยถูดาหหไดข้เหวภีที่ยงทอิรงหลนักการเรสืที่องการแยกออกจากชาวโลกไปเสภีย
อยตางไมตไยดภีแลข้ว พวกเขาไดข้ฝตาฝสืนหลนักการทภีที่วาต จงออกมาจากคนเหลตานนัรนและทตานทนัรงหลายจง
แยกออกเสภีย หลนักการนนัรนถถูกสถาปนาไวข้อยตางชนัดเจนในอพยพ 33:16
อสย 2:7-9

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรกลตาวโทษชนชาตอิของเขาตตอไป แผท่นดอินของเขา

เตห็มดด้วยเงอินและทองคทา ทรนัพยหสมบนัตอิของเขาไมท่มกสอิลี้นสบ ด แผท่นดอินของเขาเตห็มดด้วยมด้า รถรบของ
เขาไมท่มกสอิลี้นสบ ด ความเจรอิญรรุตงเรสืองของยถูดาหหไดข้ททาใหข้ใจของพวกเขาแขป็งกระดข้างตตอพระเจข้าของ
พวกเขา พวกเขากลายเปป็นคนอรุนต ๆและแยตยอิงที่ กวตานนัรนอภีกในความสนัมพนันธหของตนกนับพระเจข้าของ
พวกเขา พวกเขามภีเงอินไวข้จนับจตายใชข้สอยซขงที่ พวกเขากป็ใชข้มนนั นอกจากนภีร ยานพาหนะเพสืที่อการ
คมนาคมในรถูปของรถรบกป็มภีอยถูเต กลสืที่อนกลาดในแผตนดอินนนัรน ภาพเหมสือนกนับอเมรอิกาสมนัยใหมตกป็
ชนัดเจนเหลสือเกอิน
แตตมนนั เลวรข้ายยอิงที่ กวตานนัรนเสภียอภีก 8 แผท่นดอินของเขาเตห็มดด้วยรย ปเคารพ เขากราบไหวด้ผลงาน
แหท่งมสือของเขา ตท่อสอิซึ่งซซซึ่งนอิลี้วมสือของเขาไดด้กระททา การนนับถสือรถูปเคารพแพรต หลายไปทนัวที่ แผตนดอิน
นนัรน ยถูดาหหนมนัสการพระตตางดข้าวหลายองคหบนปถูชนภียสถานสถูงและใตข้ตข้นไมข้เขภียวสดทรุกตข้น ดถู 2
พงศาวดาร 28:4, 25, 31:1 ยอิงที่ กวตานนัรน 9 คนตทซึ่าตด้อยจซงกราบลงและคนใหญท่โตกห็ถท่อมตนัวลง ฉะนนันลี้
อยท่าอภนัยเขาเลย พวกคนชนัรนสถูงและคนมภีอทานาจรวมถขงสามนัญชนกข้มกราบลงตตอรถูปเคารพทนัรงหลาย
ดนังนนัรนออิสยาหหจขงบอกพระเจข้าวตาอยตาอภนัยพวกเขาเลย
อสย 2:10-11

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข ออกคทาเตสือนนภีรแกตยถูดาหห จงหลบเขด้าไปในหอิน

และซท่อนอยยใท่ นผงคลก ใหด้พด้นจากความนท่าเกรงขามของพระเยโฮวาหห และจากสงท่าราศกแหท่งความ
โอท่อท่าตระการของพระองคห พระเจข้ากทาลนังจะพอิพากษาแผตนดอินนนัรนแลข้ว ดนังนนัรนผถูพข้ ยากรณหทตานนภีรจงข
เตสือนยถูดาหหใหข้ไปซตอนตนัวพวกเขาเสภียในถทราและโขดหอินตตางๆ เกรงวตาพวกเขาจะถถูกผลาญโดยการ

พอิพากษาของพระเจข้า พวกเขากทาลนังเรภียนรถูทข้ ภีที่จะยทาเกรงพระเจข้าดข้วยบทเรภียนอนันแสนเจป็บปวดแลข้ว
พวกเขาจะไดข้ทราบถขงสงตาราศภีแหตงความโอตอาต ตระการของพระองคหผาต นทางบทเรภียนอนันเจป็บปวด
ความเยตอหยอิงที่ มภีอยถูทต นัวที่ ไปในแผตนดอินนนัรนเชตนกนัน ดนังนนัรนผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข ลนันที่ วาจาวตา
11 และทท่าอนันผยองของมนบษยหจะตกตทซึ่าลง และความจองหองของคนจะถยกปราบลง พระเยโฮ
วาหหองคหเดกยวจะเปห็นผยด้เทอิดทยนในวนันนนันลี้ ความเยตอหยอิงที่ ความยโสโอหนัง และความจองหองของ
แผตนดอินนนัรนจะถถูกททาใหข้ถตอมลงเมสืที่อพระเจข้าทรงเทพระพอิโรธของพระองคหออกเหนสือแผตนดอินนนัรน
แมข้บรรดาคนทภีที่ผยองไดข้ยกตนัวขขรน ในวนันแหตงการพอิพากษาของพระเจข้า องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าแตตเพภียงผถูข้
เดภียวจะทรงไดข้รนับการเทอิดทถูน การปรากฏครนัรงแรกของสภีที่สอิบสามครนัรงของวลภี “ในวนันนนัรน” ถถูกพบ
ตรงนภีร นภีที่อาจหมายถขงการพอิพากษาของพระเจข้าซขที่งเกอิดแกตยถูดาหหผาต นทางคนซภีเรภีย คนอนัสซภีเรภียและ
คนบาบอิโลนในทข้ายทภีที่สรุด อยตางไรกป็ตาม ภาพรวมทภีที่ใหญตกวตากป็หมายถขงวนันแหตงพระเยโฮวาหหอยตาง
ไมตตข้องสงสนัย การสทาเรป็จจรอิงในทภีที่สรุดของคทาพยากรณหนร ภีจะเกอิดขขรนในชตวงยรุคเจป็ดปภีซงขที่ เปป็นระยะแรก
ของวนันแหตงพระเยโฮวาหห ในวนันนนัรนพระเจข้าจะทรงจนัดการกนับออิสราเอลเพสืที่อดขงความสนใจของ
พวกเขาจนพวกเขาหนันมาหาพระเมสสอิยาหหและพระมหากษนัตรอิยหของพวกเขา
อสย 2:12-18

ดนังทภีที่เนสืรอความนภีรจะคตอยๆเผยใหข้เหป็น มนันจะปรากฏชนัดเจนวตาวนัน

แหตงพระเยโฮวาหหและการพอิพากษาทภีที่จะมาพรข้อมกนันดข้วยนนัรนเปป็นมากกวตาการตภีสอนซขที่งตกลง
เหนสือยถูดาหหในสมนัยของออิสยาหห เยเรมภียหและเอเสเคภียล แนตนอนวตามนันเลป็งถขงการตภีสอนในสมนัยนนัรน
อยตางไรกป็ตาม การสทาเรป็จจรอิงในทภีที่สรุดนนัรนเหป็นไดข้ชนัดวตามภีลนักษณะเปป็นอวสานกาลกระทนังที่ จากมรุมมอง
ในปนัจจรุบนนั นภีรกตป็ าม ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจขงลนันที่ วาจาเกภีที่ยวกนับการพอิพากษาของพระเจข้าซขที่งจะมาในวนัน
นนัรน
เพราะวท่าวนันแหท่งพระเยโฮวาหหจอมโยธาจะสยด้สารพนัดทกซึ่เยท่อหยอิงซึ่ และสย งสท่ง สยสด้ ารพนัดทกซึ่ถ ยกยก
ขซลี้นและพวกเขาจะถยกปราบลง 13 สยด้ตด้นสนสกดารหทนัลี้งสอิลี้นของเลบานอนทกซึ่ส ย งและทกซึ่ถยกยกขซนลี้ และสยด้
ตด้นโออ๊กทนัลี้งสอิลี้นของบาชาน 14 สยภด้ ยเขาสย งทนัลี้งสอิลี้น และสยด้เนอินเขาทนัลี้งปวงทกซึ่ถ ยกยกขซนลี้ 15 สยด้หอคอยสย ง
ทบกแหท่ง และสยกด้ ทาแพงทกซึ่เขด้มแขห็งทบกแหท่ง 16 สยกด้ ทาปนัซึ่นทนัลี้งสอิลี้นของทารชอิช และสยรด้ ย ปภาพงดงามทนัลี้งสอิลี้น

ขอบเขตของการพอิพากษาของพระเจข้าในวนันแหตงพระเยโฮวาหหจะตกลงเหนสือทรุกคนทภีที่เยตอหยอิงที่ และ
โอหนัง มนันจะขยายออกไปยนังไมตเพภียงยถูดาหหและออิสราเอลเทตานนัรน แตตไปยนังประชาชาตอิทรนังหลายทภีที่
เปป็นคนตตางชาตอิดข้วย การสทาเรป็จจรอิงของคทาพยากรณหนร ภีจะเกอิดขขรนในชตวงยรุคเจป็ดปภี
17 และความผยองของมนบษยหจะตด้องถยกปราบลง และความจองหองของคนจะตกตทซึ่าลง
ในวนันนนัลี้นพระเยโฮวาหหองคหเดกยวจะเปห็นทกซึ่เทอิดทยน 18และรยปเคารพทนัลี้งหลายพระองคหจะทรง
ททาลายอยท่างเตห็มทกซึ่ อภีกครนัรงทภีที่แมข้วาต อาจมภีความเหมสือนกนันหลายเรสืที่องและการสทาเรป็จจรอิงบางสต วนของ
คทาพยากรณหเหลตานภีรในสมนัยของออิสยาหห เยเรมภียหและเอเสเคภียลทภีที่มภีตตอยถูดาหหและออิสราเอลกป็ตาม การ
สทาเรป็จจรอิงในทภีที่สรุดนนัรนกป็จะเกอิดขขรนในวนันแหตงพระเยโฮวาหหในชตวงยรุคเจป็ดปภี ในวนันนนัรน ความโอหนัง
และการกบฏของมนรุษยชาตอิจะถถูกททาใหข้ตทที่าลง เมสืที่อนนัรนเองและเมสืที่อถขงตอนนนัรนเทตานนัรน “พระเยโฮ
วาหหองคหเดภียวจะเปป็นทภีที่เทอิดทถูน” นนันที่ ยนังไมตเคยเกอิดขขรนในประวนัตอิศาสตรหมนรุษยห การสทาเรป็จจรอิงของ
มนันยนังมาไมตถขง ยอิงที่ กวตานนัรนเมสืที่อยรุคเจป็ดปภีครบบรอิบรถู ณห การนนับถสือรถูปเคารพกป็จะถถูกกทาจนัดทอิรงไปเสภีย
จากแผตนดอินโลก นนันที่ ยนังไมตเคยถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรอิงแตตอยตางใด อยตางไรกป็ตาม เมสือที่ ยรุคเจป็ดปภีสรอินสรุดลง
และองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าเสดป็จกลนับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศภีใหญตยอิงที่ การนนับถสือรถูปเคารพกป็จะ
ถถูกกทาจนัดออกไปเสภีย
อสย 2:19-22

ลนักษณะเฉพาะตนัวเชอิงอวสานกาลและการพอิพากษาทภีที่เปป็นสากล

ของบทนภีรถถูกแสดงออกชนัดเจนตรงนภีร และคนจะเขด้าไปในถทลี้าหอินและในโพรงดอินใหด้พด้นจากความนท่า
เกรงขามของพระเยโฮวาหห และจากสงท่าราศกแหท่งความโอท่อท่าตระการของพระองคห เมสืซึ่อพระองคห
ทรงลบกขซลี้นกระททาใหด้โลกสนันซึ่ สะทด้าน
ความสอดคลข้องกนันกนับวอิวรณห 6:12-14 ปรากฏชนัดเจน การสทาเรป็จจรอิงของคทาพยากรณหนร ภีเหป็น
ไดข้ชนัดวตามภีขร นข ในชตวงยรุคเจป็ดปภี ผถูข้คนจะหลบซตอนตนัวในโพรงและถทราของแผตนดอินโลกเพสืที่อหลบภนัย
จากพระพอิโรธของพระเจข้าในวนันนนัรน ในวนันนนัรนสงตาราศภีแหตงความโอตอตาตระการของพระองคหจะ
เปป็นทภีที่ประจนักษห นอกจากนภีรในวนันนนัรนพระเจข้าจะทรงเขยตาแผตนดอินโลกอยตางรรุนแรง ดถู ออิสยาหห
24:19-20 ดข้วยสทาหรนับขข้ออข้างออิงทภีมที่ ภีเนสืรอหาสอดคลข้องกนัน การเขยตาแผตนดอินโลกนภีรอาจเปป็นแผตนดอิน

ไหวครนัรงใหญต ดถู มนัทธอิว 24:7, วอิวรณห 6:12, 8:5, 11:13, 11:19 และ 16:8 ภาพเปรภียบของสรุนขนั ตนัว
หนขที่งทภีที่เขยตาสนัตวหเลป็กๆตนัวหนขงที่ จนตายในขากรรไกรของมนันกป็ปรากฏใหข้เหป็น เมสือที่ วนันแหตงพระเยโฮ
วาหหมาถขง พระเจข้าจะทรงททาใหข้มนรุษยชาตอิทมภีที่ นักกบฏเกอิดความเกรงกลนัวพระองคห
นอกจากนภีร 20 ในวนันนนัลี้นคนจะเหวกซึ่ยงรย ปเคารพของตนออกไปอนันททาดด้วยเงอิน และรยป
เคารพของตนทกซึ่ททาดด้วยทองคทา ซซงซึ่ เขาททาไวด้เพสืซึ่อตนเองจะนมนัสการ ไปยนังตนัวตบท่นและตนัวคด้างคาว 21
เพสืซึ่อเขาจะเขด้าถทลี้าหอินและเขด้าซอกผา ใหด้พนด้ จากความนท่าเกรงขามของพระเยโฮวาหห และจากสงท่า
ราศกแหท่งความโอท่อท่าตระการของพระองคห เมสืซึ่อพระองคหทรงลบกขซลี้นกระททาใหด้โลกสนัซึ่นสะทด้าน การ
พอิพากษาของพระเจข้าจะนตาสะพรขงกลนัวเหลสือเกอินจนบรรดาคนทภีนที่ นับถสือรถูปเคารพทนัวที่ โลกจะโยนรถูป
เคารพตตางๆของตนไปยนังสนัตวหตตางๆทภีที่อยถูใต นถทราทภีพที่ วกเขาซตอนตนัว แมข้กตอนหนข้านนัรนพวกเขาไมตมภี
ความเกรงกลนัวพระเจข้า (โรม 3:18) พวกเขากป็จะถถูกททาใหข้หายจากความโงตเขลานนัรนอยตางรวดเรป็ว
พระเจข้าทรงใสต ความเกรงกลนัวพระองคหไวข้ในใจของพวกเขาเมสือที่ พระองคหทรงเรอิที่มตข้นพอิพากษาแผตน
ดอินโลกทนัรงสอิรน วนันแหตงพระเยโฮวาหหจะเปป็นวนันแหตงความกลนัวใหญตยงอิที่ สทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีถที่ ถูกทอิรง
ไวข้หลนังการรนับขขรน เมสืที่อยรุคเจป็ดปภีทวภีความรรุนแรงมากขขรนเรสืที่อยๆ มนรุษยหจะเรภียนรถูข้ทจภีที่ ะเกรงกลนัวความ
โอตอตาตระการแหตงฤทธานรุภาพของพระองคห
บทนภีรปอิดทข้ายดข้วยคทาเตสือนสตอินร ภี 22 จงตนัดขาดจากมนบษยหเสกยเถอิด ซซงซึ่ ในจมยกของเขามกลม
หายใจ เพราะเขามกคบณคท่าอะไรเลท่า ความคอิดในทนันทภีกคป็ สือ จงหยรุดเสภียจากการพขที่งพามนรุษยห พละ
กทาลนังของเขาเปป็นเพภียงกทาลนังของรถูจมถูกของเขาเอง เมสืที่อวอิเคราะหหถข้วนถภีที่แลข้ว มนรุษยหกไป็ มตมคภี ตาอะไร
เลย (บางคนพยายามทภีจที่ ะประยรุกตหใชข้ขข้อสรุดทข้ายนภีรกบนั ปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตห นนันที่ อาจเปป็นไปไดข้แตต
ไมตมภีขข้อบตงชภีรถขงเรสืที่องนนัรนจรอิงๆเลยในเนสืรอความตอนนภีร)
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 3: ขณะททชื่ออิสยาหห์ 2 มทเนชนี้อหาเกทชื่ยวกตับอวสานกาลอยว่างเหป็นไดด้ชตัด จทุด
สนใจหลตักของบทททชื่ 3 ดมเหมชอนจะวกกลตับมายตังความบาปของยมดาหห์และเยรมซาเลป็ม ผมพด้ ยากรณห์

ทว่านนทนี้สาธยายตว่อไปถถึงความบาปตว่างๆของยมดาหห์ซถึชื่งรวมถถึงพวกผมด้หญอิงของแผว่นดอินนตันี้นดด้วย เขา
จถึงยกเหตทุผลชตัดเจนสคาหรตับพระพอิโรธของพระเจด้าททชื่จะมทตว่อประชากรของพระองคห์ในวตันนตันี้น
อสย 3:1-3

เพราะความบาปของยถูดาหห ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข เตสือนถขงการ

พอิพากษาทภีที่จะมาของพระเจข้า เพราะดยเถอิด องคหพระผยด้เปห็นเจด้า คสือพระเยโฮวาหหจอมโยธาทรงนทา
ออกไปเสกยจากเยรยซาเลห็มและจากยยดาหห ซซซึ่งเครสืซึ่องคทลี้าและเครสืซึ่องจบน เครสืซึ่องคทลี้าอนันเปห็นอาหาร
ทนัลี้งหมด และเครสืซึ่องคทลี้าอนันเปห็นนทลี้าทนัลี้งหมด ผถูข้พยากรณหทตานนภีรเตสือนวตาอภีกไมตนานพระเจข้าจะทรงเอา
ความเจรอิญรรุตงเรสืองออกไปจากเยรถูซาเลป็มและยถูดาหห อนันทภีที่จรอิงมนันจะนทาไปสถูตการกนันดารอาหารและ
ความอดอยาก ในการตภีสอนทภีที่จะมานนัรนของพระเจข้าทภีที่มภีตตอยถูดาหห กองทนัพตตางๆจะปอิดลข้อมแผตนดอิน
นนัรนและยขดเอาอาหารและนทราของแผตนดอินนนัรนมาเปป็นของตนัวเอง แมข้คนอนัสซภีเรภียไมตเคยจนับยถูดาหหเปป็น
เชลยไดข้ พวกเขากป็รรุกรานและยขดเมสืองลาคภีชและครุกคามเยรถูซาเลป็มอยตางแนตนอน คนบาบอิโลนททา
แบบเดภียวกนันในเวลาตตอมา วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อเศรษฐกอิจของพวกเขาจะถถูกททาลายและความ
อดอยากจะจข้องหนข้าพวกเขาตรงๆ
นภีที่จะเกอิดขขรนกนับ 2 พวกทแกลด้วและพวกทหาร ผยด้วอินจอิ ฉนัยและผยด้พยากรณห ผยเด้ ฉลกยวฉลาดและ
พวกผยใด้ หญท่ 3 นายหด้าสอิบและผยด้มยก ศ ทกซึ่ปรซกษาและคนเลท่นกลทกซึ่มกฝกมสือ และนนักพยดทกซึ่วาทะโวหารดก
การกนันดารอาหารปกตอิแลข้วกป็ททาใหข้ชนชนัรนทภีที่อยถูตต ทที่ากวตาทางเศรษฐกอิจและสนังคมทรุกขหทรมานมาก
ทภีที่สรุด อยตางไรกป็ตาม ผถูข้พยากรณหทตานนภีรกลตาวตรงนภีรชนัดเจนวตา เมสืที่อพระเจข้าทรงพอิพากษาแผตนดอินนนัรน
บรรดาคนมภีอทานาจและพวกชนชนัรนสถูงจะทนทรุกขหเชตนกนัน ไมตมภีการเลสือกหนข้าคนในการพอิพากษา
ของพระเจข้า นอกจากนภีร ปกตอิแลข้วคนชนชนัรนนภีรกเป็ ปป็นคนทภีที่เยตอหยอิงที่ และจองหองทภีที่สรุดดข้วย
อสย 3:4-7

สภาพอนันเลวรข้ายซขที่งจะเกอิดแกตยถูดาหหและเยรถูซาเลป็มเมสืที่อพระเจข้าทรง

พอิพากษาพวกเขาถถูกนทาเสนอ และเราจะกระททาใหด้เดห็กๆเปห็นเจด้านายของเขา และทารกจะปกครอง
เขา บรรดาคนทภีที่มอภี ทานาจจะถถูกกทาจนัดออกไปเสภียและพวกเดป็กๆจะกลายเปป็นผถูข้นทา ระเบภียบทาง
สนังคมทนัรงปวงจะพนังทลาย 5 และประชาชนจะถยกบกบบนังคนับ ทบกคนจะบกบบนังคนับเพสืซึ่อนของตน และ
ทบกคนจะบกบบนังคนับเพสืซึ่อนบด้านของตน เดห็กๆจะทะลซซึ่งตท่อผยด้ใหญท่ และคนถท่อยตท่อคนผยมด้ กเกกยรตอิ ผถูข้คน

จะหนันมาตตอสถูข้กนนั และกนัน คนหนรุตมสาวจะลรุกฮสือตตอสถูข้บรรดาผถูข้ทภีที่อาวรุโสกวตาตน คนชนัรนตทที่าทภีที่สรุดของ
สนังคมจะลรุกขขรนตตอสถูข้ชนชนัรนสถูง อนาธอิปไตยจะมภีอยถูทต นัวที่ ไปในวนันนนัรน
สภาพตตางๆทภีที่สนับสนอลหมตานในนครสทาคนัญๆของยถูดาหหถถูกใหข้รายละเอภียดเพอิที่มเตอิม เหป็นไดข้
ชนัดวตาสอิที่งเหลตานภีรหมายถขงสภาพตตางๆในเยรถูซาเลป็มขณะทภีที่ถถูกปอิดลข้อมโดยคนอนัสซภีเรภียและตตอมาโดย
คนบาบอิโลน 6 เมสืซึ่อใครคนหนซซึ่งไปยซดตนัวพกซึ่นอด้ งของเขาในเรสือนของบอิดาของเขา กลท่าววท่า "เจด้ามก
เสสืลี้อคลบมอยยแท่ ลด้ว เจด้าจงเปห็นผยด้นทาของเรา และซากทกซึ่อยยนท่ กลี้จะอยยใท่ ตด้กทามสือของเจด้า " 7 ในวนันนนัลี้นเขาจะ
คนัดคด้านวท่า "ขด้าพเจด้าจะไมท่ยอมเปห็นผยด้สมาน เพราะในเรสือนของขด้าพเจด้าไมท่มกทนัลี้งอาหารและเสสืลี้อคลบม
ทท่านจะตนัลี้งขด้าพเจด้าใหด้เปห็นผยด้นทาของประชาชนไมท่ไดด้ " ญาตอิคนหนขงที่ ซขที่งยนังมภีเสสืรอผข้าหลงเหลสืออยถูจต ะถถูก
กดดนันใหข้เปป็นผถูข้ปกครองประจทาทข้องถอิที่น กระนนัรนคนเหลตานภีรกจป็ ะปฏอิเสธ อนาธอิปไตยดข้านสนังคม
การเมสืองและเศรษฐกอิจปรากฏชนัดเจน เมสืที่อพระเจข้าทรงลรุกขขรนเพสืที่อพอิพากษาประชาชนของพระองคห
สภาวะตตางๆอนันเลวรข้ายจะมภีอยถูทต นัวที่ ไปในวนันนนัรน
อสย 3:8

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรกลตาวททานายถขงชะตากรรมของเยรถูซาเลป็มเมสืที่อเจอ

กนับการพอิพากษาทภีที่จะมาของพระเจข้า เพราะเยรยซาเลห็มกห็ลท่มจมและยยดาหหกห็ลด้มควทซึ่า เพราะวท่าลอิลี้นของ
เขาและการกระททาของเขากห็ตท่อสยด้พระเยโฮวาหห กบฏตท่อพระเนตรอนันรบท่งโรจนหของพระองคห เมสืที่อ
การพอิพากษาของพระเจข้าทภีที่มภีตตอประชาชนของพระองคหเองสอิรนสรุดลง เยรถูซาเลป็มกป็จะเหลสือแตตซาก
แนตนอนวตานนันที่ ถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรอิงโดยคนบาบอิโลนหลนังการรรุกรานครนัรงสรุดทข้ายของพวกเขา ยถูดาหห
ใชข้ลอิรนและการกระททาตตางๆของตนอยตางโงตเขลาเพสืที่อยนัวที่ ยรุพระเจข้า พวกเขาสมควรไดข้รนับพระพอิโรธ
ของพระองคหเปป็นผลทภีที่ตามมา
อสย 3:9-11

สกหนด้าของเขาเปห็นพยานปรนักปรทาเขาทนัลี้งหลาย เขาปท่าวรด้องความ

ผอิดของเขาอยท่างโสโดม เขามอิไดด้ปอิดบนังไวด้ วอิบนัตอิแกตจอิตใจของพวกเขา! เพราะวตาพวกเขาไดข้ใหข้ความ
ชนัวที่ รข้ายเปป็นบทาเหนป็จแกตตนัวเขาเอง ในยถูดาหห สภีหนข้าของผถูข้คนกป็เปอิดเผยถขงความจองหองแหตงหนัวใจ
ของพวกเขา ไมตมคภี วามละอายในเรสือที่ งความบาปเลย นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาการรนักรต วมเพศอาจมภีอยถูต
ทนัวที่ ไปในยถูดาหหดข้วย นอกจากนภีรพวกเขายนังหนข้าไมตอายและเปอิดเผยเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีร โดยเรภียกรข้องใหข้

มภีการยอมรนับอภีกตตางหาก (ภาพทภีที่สอดคลข้องกนับอเมรอิกาสมนัยปนัจจรุบนันกป็ชนัดเจนเหลสือเกอิน) พระเจข้า
ผตานทางผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข เอตยคทาสาปแชตงใหข้ตกบนพวกเขา วอิบนัตอิแกท่จอิตใจเขา เพราะวท่าเขาไดด้นทา
ความชนัซึ่วรด้ายมาเปห็นบทาเหนห็จแกท่ตนัวเขาเอง เพราะลนักษณะเฉพาะตนัวทภีที่หนข้าไมตอายแหตงความบาป
ของพวกเขา พวกเขาจะไดข้รนับความทรุกขหลทาบากใหญตยอิงที่ เปป็นบทาเหนป็จ การพอิพากษาของพระเจข้า
กทาลนังจะตกลงเหนสือความบาปของประชาชนของพระองคห
อยตางไรกป็ตาม พระเจข้ากป็ทรงมภีคทาหนรุนใจสทาหรนับคนสตวนนข้อยทภีที่ยนังเปป็นคนชอบธรรมตตอ
พระพนักตรหพระองคหอยถูเต หมสือนเดอิม 10 จงบอกคนชอบธรรมวท่า เขาทนัลี้งหลายจะเปห็นสบ ข เพราะเขา
จะไดด้รนับประทานผลแหท่งการกระททาของเขา ในวอิธภีตตางๆทภีที่ไมตถถูกระบรุไวข้เฉพาะเจาะจง พระเจข้าทรง
สนัญญาวตาจะอวยพรและปกปข้องคนชอบธรรมขณะทภีที่การพอิพากษาตกลงเหนสือคนทภีที่เหลสือของแผตน
ดอินนนัรน เอเสเคภียลพถูดเปป็นนนัยถขงเรสือที่ งนภีรเชตนกนันในเอเสเคภียล 14: 14, 20 ในทางกลนับกนัน ผถูพข้ ยากรณห
ทตานนภีรรข้องขอคทาสาปแชตงเพอิที่มเตอิมใหข้ตกแกตคนชนัวที่ 11 วอิบนัตอิแกท่คนชนัซึ่ว ความรด้ายจะตกแกท่เขา เพราะ
วท่าสอิซึ่งใดทกซึ่มสือเขาไดด้กระททา เขาจะถยกกระททาเชท่นกนัน ความคอิดตรงนภีรกคป็ สือวตามภีแตตความยากลทาบากรอ
คอยคนชนัวที่ นนันที่ เปป็นความจรอิงในสมนัยนนัรน มนันยนังเปป็นความจรอิงอยถูเต หมสือนเดอิมจนถขงวนันนภีร
อสย 3:12-15

ความบาปเพอิที่มเตอิมและการพอิพากษาทภีที่จะมาถถูกพรรณนาถขง สท่วน

ชนชาตอิของเรา เดห็กๆเปห็นผยบด้ กบบนังคนับเขา และผยด้หญอิงปกครองเหนสือเขา ธรรมเนภียมปฏอิบนัตอิตตางๆ
ทางสนังคมถถูกพลอิกกลนับจากหนข้ามสือเปป็นหลนังมสือ คนเหลตานนัรนทภีไที่ มตมวภี รุฒภอิ าวะและไมตมภีคณ
รุ สมบนัตอิเลย
คสือผถูข้ทภีที่มอภี ทานาจ แมข้แตตพวกผถูข้หญอิงกป็ปกครองเหนสือผถูข้ชายซขที่งเปป็นสอิที่งทภีที่ไมตมภีใครเคยไดข้ยนอิ มากตอนเลย
ในสมนัยนนัรน ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจขงรข้องประกาศวตา โอ ชนชาตอิของเราเออ๋ย ผยนด้ ทาของเจด้าททาเจด้าใหด้ผอิด
และททาลายแนวทางทนัลี้งหลายของเจด้า ยถูดาหหเปป็นเหยสืที่อของความเปป็นผถูข้นทาทภีวที่ อิปรอิตของมนันเอง
แนวทางของพวกเขานทาไปสถูตการพอิพากษาทภีที่จะมา
ถขงกระนนัรน 13 พระเยโฮวาหหทรงเขด้าประทนับสยคด้ วาม พระองคหประทนับยสืนพอิพากษาชนชาตอิ
ของพระองคห 14 พระเยโฮวาหหจะทรงเขด้าพอิพากษาพวกผยใด้ หญท่และเจด้านายชนชาตอิของพระองคห
"เจด้าทนัลี้งหลายนกซึ่แหละซซซึ่งไดด้กลสืนกอินสวนองบท่นเสกย ของทกซึ่รอิบมาจากคนจนกห็อยยใท่ นเรสือนของเจด้า แมข้

ประชาชนของพระองคหมคภี วามบาป พระเจข้ากป็ยนังทรงวอิงวอนพวกเขา พระองคหทรงใชข้เหลตาผถูข้
พยากรณหและพระบรุตรของพระองคหมาในทข้ายทภีที่สรุด พวกเขาปฏอิเสธคนเหลตานนัรนทนัรงสอิรน ดนังนนัรนองคห
พระผถูข้เปป็นเจข้าจขงทรงประกาศวตาพระองคหจะทรงยสืนเพสืที่อพอิพากษาไมตเพภียงสามนัญชนเทตานนัรน แตต
ชนชนัรนทภีปที่ กครองดข้วยเปป็นพอิเศษ พวกเขาไดข้บภีบบนังคนับและเอาเปรภียบคนเหลตานนัรนทภีไที่ มตอาจขนัดขสืน
พวกเขาไดข้อยตางอยรุตอิธรรม พระองคหจขงทรงถามวตา 15 ซซซึ่งเจด้าไดด้ทบบชนชาตอิของเราเปห็นชอิลี้นๆ และไดด้
บดบกหลี้ นด้าของคนจนนนัลี้นเจด้าหมายความวท่ากระไร" องคหพระผยเด้ ปห็นเจด้าพระเจด้าจอมโยธาตรนัสดนังนกลี้
แหละ การกดขภีขที่ ตมเหงของพวกผถูข้มภีอทานาจทภีที่กระททาตตอคนยากจนถถูกแสดงใหข้เหป็นชนัดเจน พระเจข้า
ทรงเหป็นมนันและทรงทราบเกภีที่ยวกนับมนัน พระองคหจงข ทรงมภีเหตรุเพอิที่มเตอิมสทาหรนับการพอิพากษา
อสย 3:16-17

คราวนภีรพระเจข้าทรงหนันความสนใจของพระองคหไปยนังความหยอิงที่

ยโสและความชนัวที่ ชข้าของพวกผถูข้หญอิงของแผตนดอินนนัรนบข้าง พระเยโฮวาหหตรนัสอกกวท่า "เพราะธอิดาทนัลี้ง
หลายของศอิโยนนนัลี้นกห็ผยอง และเดอินคอยสืดคอยาว ตาของเขาชมด้อยชมด้าย เดอินกระตบด้งกระตอิลี้ง ขยนับ
เทด้าใหด้เสกยงกรบอ๋งกรอิดี๋ง ความจองหองและความเยตอหยอิงที่ ปรากฏชนัดเจนในเหลตาผถูข้หญอิงแหตงยถูดาหห มภี
บอกเปป็นนนัยถขงการททาผอิดศภีลธรรมของหญอิงเหลตานภีรดข้วย พวกนางขยอิบตาของตนและททาตนัวเหมสือน
กนับวตาพวกนางแสดงออกถขงความเตป็มใจของตนทภีจที่ ะมภีสนัมพนันธหฉนันทหชถูข้สาวกนับชายทภีที่สนใจ
ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข ประกาศกข้องวตา 17 องคหพระผยเด้ ปห็นเจด้าจะทรงใหด้เปห็นชนันนะตบทกซึ่ศกรษะ
ของบรรดาธอิดาของศอิโยน และพระเยโฮวาหหจะทรงกระททาใหด้ทกซึ่สท่วนลนับของเขาทนัลี้งหลายโลด้นไป
ตรงขข้ามกนับความจองหองของพวกนาง พระเจข้าจะทรงททาใหข้พวกเขาตทที่าลง ขณะทภีที่ศภีรษะของพวก
นางเคยเปป็นทภีที่รองรนับทรงผมเกก ๆ ศภีรษะของพวกนางจะถถูกททาใหข้กระเซอิงดข้วยชนันนะตรุตรงทภีที่ๆทรง
ผมสวยงามเคยอยถูต นอกจากนภีร พระเจข้าเองจะทรงเผยสต วนทภีที่ลนับของพวกนางดข้วย นภีบที่ อกเปป็นนนัย
อยตางชนัดเจนถขงการพอิพากษาอนันนตากลนัวทภีที่มภีตตอพวกหญอิงชนัวที่ แหตงแผตนดอินนนัรน
อสย 3:18-24

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรกลตาวโทษความหยอิงที่ ยโสของพวกผถูข้หญอิงแหตง

แผตนดอินนนัรนตตอไป ในวนันนนันลี้ องคหพระผยเด้ ปห็นเจด้าจะทรงนทาเอาเครสืซึ่องวอิจอิตรงดงามไปเสกย คสือกทาไลขด้อ
เทด้า ปนันจบเหรห็จ ตบด้มวงเดสือน 19 จกลี้ กทาไลมสือ ผด้าแถบ 20 ผด้ามาลา กทาไลเทด้า ผด้าคาดศกรษะ หกบเครสืซึ่อง

นทลี้าอบ ตะกรบดพอิสมร 21 แหวนตรา และแหวนจมยก วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพระเจข้าจะทรงเอาความ
งามอนันหยอิงที่ ยโสแหตงเครสือที่ งประดนับ ตตางหถู กทาไลขข้อมสือ สรข้อยคอ แถบรนัดศภีรษะ หมวกและอรุปกรณห
โงตเขลาทนัรงสอิรนทภีที่หญอิงเหลตานนัรนใชข้เพสืที่อททาใหข้ตนัวเองสวยออกไปเสภีย
นอกจากนภีร การใหข้ความสทาคนัญตตอเสสืรอผข้าและทรงผมทนัรงสอิรนเหลตานนัรนจะถถูกพระเจข้าจนัดการ
อยตางเดป็ดขาด 22 เสสือลี้ งาน และเสสืลี้อคลบม ผด้าคลบม และกระเปอ๋าถสือ 23 กระจก เสสืลี้อผด้าลอินอิน ผด้าโพก
ศกรษะ และผด้าคลบมตนัว เสสืรอคลรุมและผข้าคลรุมคสือ เครสือที่ งประดนับของเสสืรอผข้า เชตน ผข้าพนันคอและอะไร
ประมาณนนัรน ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือเรสือที่ งของการแตตงตนัวอยตางพอิถภีพอิถนัน การเนข้นเรสืที่องเครสือที่ งแตตง
กาย และความหยอิงที่ ยโสโดยทนัวที่ ไป เหป็นไดข้ชดนั วตาแมข้พระเจข้าไมตถงข ขนาดไมตพอพระทนัย พระองคหกป็
ทรงไมตประทนับใจกนับสอิที่งเหลตานภีร
ยอิงที่ กวตานนัรน 24 ตท่อมาแทนนทลี้าอบจะมกแตท่ความเนท่า แทนผด้าคาดเอวจะมกเชสือก แทนผมดนัดจะ
มกแตท่ศกรษะลด้าน แทนเสสืลี้องามลทลี้าคท่าจะคาดเอวดด้วยผด้ากระสอบ แทนความงดงามจะมกแตท่รอยไหมด้
ตรงทภีพที่ วกนางเคยใชข้นร ทาหอม จะเกอิดกลอิที่นเหมป็น แทนทภีที่เสสืรอผข้าสวยๆ พวกมนันจะฉภีกขาด แทนทภีที่ทรง
ผมเกก ๆ พระเจข้าจะทรงนทาความลข้านเลภีที่ยนมา แทนทภีที่เสสืรอผข้าสวยๆจะมภีผข้ากระสอบ แทนทภีที่ความงาม
จะมภีรอยไหมข้ พวกผถูข้หญอิงแหตงยถูดาหหจะเจอกนับพระพอิโรธของพระเจข้าในไมตชาข้ เพราะการประพฤตอิ
ผอิดศภีลธรรม ความหยอิงที่ ยโสและความชนัวที่ ของตน
อสย 3:25-26

สรุดทข้ายพวกผถูข้ชายแหตงเยรถูซาเลป็มจะถถูกสนังหารในการสถูข้รบ พวก

ผยชด้ ายของเจด้าจะลด้มลงดด้วยดาบ และทแกลด้วทหารของเจด้าจะลด้มในสงคราม 26ประตยทนัลี้งหลายของ
เธอจะครทซึ่าครวญและโศกเศรด้า เธอผยอด้ ยยท่อยท่างโดดเดกซึ่ยวจะนนัซึ่งบนพสืลี้นดอิน " พระเจข้าจะทรงพอิพากษา
ทนัรงบรรดาหญอิงชนัวที่ แหตงแผตนดอินนนัรนและพวกผถูข้ชายของพวกนางในการศขกสงคราม คทาวตา “ของเธอ”
ในทภีที่นร ภีอาจหมายถขงกรรุงเยรถูซาเลป็ม ในวนันนนัรนจะมภีความโศกเศรข้าครนัรงใหญต แมข้แตตพวกผถูข้หญอิงทภีที่
จองหองแหตงกรรุงนนัรนกป็จะนนังที่ ในผงคลภีบนพสืรนดอินอยตางโดดเดภีที่ยวในวนันนนัรน
*****

ภนำพรวมของออิสยนำหห 4: ผมด้พยากรณห์ทว่านนทนี้เปลทชื่ยนจทุดสนใจของตนตรงนทนี้ไปยตังการครอบ
ครองในยทุคพตันปทของพระเมสสอิยาหห์ บทสตันี้นๆนทนี้นคาเสนอความเขด้าใจอยว่างลถึกซถึนี้งเกทชื่ยวกตับสภาพ
ตว่างๆซถึชื่งจะเกอิดขถึนี้นเมชชื่อสอินี้นยทุคเจป็ดปท
อสย 4:1

ในวนันนนัลี้นหญอิงเจห็ดคนจะยซดชายคนหนซซึ่งไวด้ กลท่าววท่า "เราจะหากอิน

ของเรา หานบท่งหาหท่มของเราเอง ขอเพกยงใหด้เขาเรกยกเราดด้วยชสือซึ่ ของเธอ ขอจงปลดความอดสย ของ
เราเสกย" บทนภีรขร ขนตข้นดข้วยวลภีทถภีที่ ถูกใชข้ซร ทาบตอยๆ “ในวนันนนัรน” หลนังจากไดข้นทาเสนอการพอิพากษาของ
พระเจข้าทภีที่มตภี ตอออิสราเอลทนัรงในระยะไกลและระยะใกลข้ (ในชตวงยรุคเจป็ดปภีและหลนังจากสมนัยของออิส
ยาหหไมตนาน) คราวนภีรผถูข้พยากรณหทตานนภีรกเป็ รอิที่มนทาเสนอแงตมมรุ ‘ดข้านบวก’ ของวนันแหตงพระเยโฮวาหห
บข้าง มนันเปป็นทนัรงการพอิพากษาและการอวยพร บทนภีรเรอิที่มใหข้รายละเอภียดเกภีที่ยวกนับพระพรตตางๆของวนัน
แหตงพระเยโฮวาหหเมสืที่อยรุคพนันปภีเรอิที่มเบตงบานหลนังยรุคเจป็ดปภี
เขาพรรณนาวตาในวนันนนัรน ออิสราเอลจะเสภียผถูข้ชายเปป็นจทานวนมากใหข้แกตการสถูข้รบครนัรงตตางๆ
ของยรุคเจป็ดปภี เหป็นไดข้ชนัดวตาในสถานทภีที่บางแหตงจะมภีผถูข้หญอิงเจป็ดคนสทาหรนับผถูข้ชายแตตละคนและพวก
เธอกป็จะแกตงแยตงกนันเพสืที่อทภีจที่ ะแตตงงานกนับผถูข้ชายจทานวนนข้อยเหลตานนัรนทภีที่ยงนั วตางอยถูต โดยเสนอทภีที่จะ
หากอินเองดข้วยซทรา
อสย 4:2

อยตางไรกป็ตาม ความทรุกขหลทาบากตตางๆของยรุคเจป็ดปภีจะเลสือนหายไป

อยตางรวดเรป็วเมสืที่อพระมหากษนัตรอิยหองคหนร นันทรงเรอิที่มครอบครอง ในวนันนนัลี้นอนังกยรของพระเยโฮวาหหจะ
งดงามและรบท่งโรจนห และพสืชผลของแผท่นดอินนนันลี้ จะเปห็นความภยมอิใจและเปห็นเกกยรตอิของผยด้ทกซึ่หลกก
เลกซึ่ยงหลบหนกแหท่งออิสราเอล
“อนังกถูรของพระเยโฮวาหห” หาใชตใครอสืที่นนอกจากพระเยซถูครอิสตห นภีที่คสือหนขงที่ ในหกทภีที่ๆพระ
เมสสอิยาหหทรงถถูกเรภียกวตาอนังกถูร ดถู ออิสยาหห 11:1, เยเรมภียห 33:15, เศคารอิยาหห 3:8 และ 6:12 พระองคห
ทรงถถูกพรรณนาวตางดงามมากๆในพระลนักษณะทางกายภาพของพระองคห (คทาทภีที่แปลวตา งดงาม
(เซบอิยห์) มภีความหมายตรงตนัววตาความสงตางามของเนสืรอสมนัน) นอกจากนภีร พระองคหจะทรงรทุงว่ โรจนห์
(เปภีที่ยมดข้วยสงตาราศภี)

ยอิงที่ ไปกวตานนัรนบรรดาพสืชผลแหตงแผตนดอินโลกจะงอกงามและอรุดมสมบถูรณหเพสือที่ ออิสราเอลใน
วนันนนัรนเมสืที่อพระมหากษนัตรอิยหเสดป็จกลนับมาเพสืที่อปกครองและครอบครองในความชอบธรรม ออิสยาหห
กลตาวถขงชนสต วนทภีที่เหลสืออยถูขต องออิสราเอลซขที่งรอดชภีวอิตมาจากยรุคเจป็ดปภีวาต “ผถูข้ทภีที่หลภีกเลภีที่ยงหลบหนภี
แหตงออิสราเอล” แนตนอนวตายอิวจทานวนมากจะพอินาศในวนันนนัรน อยตางไรกป็ตามพระเจข้าจะทรงพอิทนักษห
รนักษาชนสต วนทภีที่เหลสืออยถูซต ขที่งเปป็นคนชอบธรรมใหข้รอดผตานพข้นยรุคเจป็ดปภีมาไดข้ซขที่งจะกลนับมายนังแผตน
ดอินของยาโคบในความชอบธรรม ‘ในวนันนนัรน’
อสย 4:3-4

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรมองผตานหมอกแหตงคทาพยากรณหไปยนังชตวงวนัน

แรกๆของยรุคพนันปภีหลนังยรุคเจป็ดปภีตตอไป และตท่อมาคนทกซึ่เหลสืออยยใท่ นศอิโยนและคด้างอยยท่ในเยรย ซาเลห็ม
เขาจะเรกยกวท่าบรอิสบทธอิธิ์ คสือทบกคนผยด้มกชสืซึ่อในทะเบกยนชกวอิตในเยรยซาเลห็ม ยอิวเหลตานนัรนทภีที่รอดชภีวอิตมาจาก
วนันทข้ายๆของยรุคเจป็ดปภีในเยรถูซาเลป็มและเขข้าไปในอาณาจนักรนนัรนจะถถูกเรภียกวตา บรอิสทุทธอิธ นภีที่อาจหมาย
ถขงความชอบธรรมและการถถูกชทาระใหข้บรอิสรุทธอิธซขที่งพวกเขาจะไดข้รนับในพระครอิสตหในฐานะยอิวทภีที่
กลนับใจเชสืที่อ อนันทภีที่จรอิงยอิวททุกคนทภีรที่ อดชภีวตอิ มาจากยรุคเจป็ดปภีไดข้จะถถูกเรภียกเชตนนนัรน ออิสราเอลทภีที่ไดข้รนับ
การไถตในวนันนนัรนจะเปป็นความบรอิสรุทธอิธตตอองคหพระผถูข้เปป็นเจข้า ออิสราเอลจะกลนับใจเชสืที่อพระครอิสตหอนัน
เปป็นผลมาจากยรุคเจป็ดปภี
นภีที่จะเกอิดขขรน 4 เมสืซึ่อองคหพระผยด้เปห็นเจด้าจะทรงลด้างความโสโครกของธอิดาทนัลี้งหลายของศอิโยน
และชทาระรอยโลหอิตของเยรยซาเลห็มจากทท่ามกลางเมสืองนนัลี้น ดด้วยอานบภาพแหท่งการพอิพากษาและ
ดด้วยอานบภาพของการเผา เมสือที่ ออิสราเอลทภีที่รอดชภีวอิตโผลตพนข้ ขขรนมาจากความเสภียหายแหตงยรุคเจป็ดปภี
พวกเขาจะถถูกชทาระลข้างในพระโลหอิตของพระเมษโปดก ในวนันนนัรนพระเจข้าจะทรงกทาจนัดออกไป
เสภียจากเยรถูซาเลป็มซขที่งวนันหลนังๆแหตงการพอิพากษาและการเผาซขที่งมนันตข้องเผชอิญในชตวงยรุคเจป็ดปภี
พระเจข้าทรงยอมใหข้การพอิพากษาของยรุคเจป็ดปภีเกอิดขขรนเพสือที่ ดขงความสนใจของออิสราเอลจนถขงขนาด
ทภีที่วาต พวกเขาหนันมาหาพระครอิสตหเปป็นหมมใว่ หญว่
อสย 4:5-6

ขณะทภีที่ยรุคพนันปภีโผลตขร ขนมาจากความมสืดแหตงยรุคเจป็ดปภี พระเจข้ากป็ทรง

จนัดเตรภียมการปกปข้องอนันนตาอนัศจรรยหเพสืที่อออิสราเอลในแผตนดอินของพวกเขา และพระเยโฮวาหหจะ

ทรงสรด้างเมฆและควนันเพสืซึ่อกลางวนัน และแสงแหท่งเปลวเพลอิงเพสืซึ่อกลางคสืนเหนสือทกซึ่อยยท่อาศนัยทนัลี้งสอินลี้
ของภยเขาศอิโยน และเหนสือประชบมชนเมสืองนนัลี้น เพราะจะมกการปด้องกนันอยยท่เหนสือสงท่าราศกทนัซึ่วสอิลี้น ใน
คทาตตางๆทภีชที่ วนใหข้นขกถขงสมนัยอพยพ พระเจข้าผตานทางผถูข้พยากรณหทตานนภีรทรงสนัญญาวตาจะครอบคน
เหลตานนัรนในออิสราเอล (และเยรถูซาเลป็มโดยเฉพาะ) ดข้วยผสืนฟข้าแหตงสงตาราศภี เหป็นไดข้ชนัดวตาทภีที่เยรถูซาเลป็ม
จะมภีเมฆทภีที่เปป็นควนันในตอนกลางวนันและเสาไฟตอนกลางคสืนเหนสือแตตละบข้าน นภีที่อาจเปป็นผสืนฟข้า
แหตงสงตาราศภีขนาดใหญตทภีที่ลอยอยถูเต หนสือกรรุงนนัรน
การบอกเปป็นนนัยเพอิมที่ เตอิมถขงสอิที่งนภีรถถูกพบในขข้อ 6 6 จะมกพลนับพลาททารท่มกลางวนันบนังแดด
และเปห็นทกซึ่ลกลี้ภนัยและทกซึ่กทาบนังพายบและฝน นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาในชตวงยรุคพนันปภี พระเจข้าจะทรงตนัรงผสืนฟข้า
อนันเปภีที่ยมดข้วยสงตาราศภีเหนสือเยรถูซาเลป็มเพสืที่อปกปข้องมนันจากแดดลมฝน ทนัรงความรข้อนในเวลากลางวนัน
และความมสืดครขรมของฝนจะไมตเปป็นสอิที่งรบกวนตตอเยรถูซาเลป็มในวนันนนัรนเลย
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 5: บทถตัดไปนทวนี้ กกลตับมากลว่าวถถึงความบาปของออิสราเอลและการ
พอิพากษาของพระเจด้าซถึชื่งจะตกแกว่มตัน สามเรชอชื่ งสคาคตัญถมกพบในบทนทนี้ : (1) คคาอทุปมาเรชอชื่ งสวนองทุว่น
ของพระเยโฮวาหห์ (องคห์พระผมด้เปป็นเจด้าของเราทรงประยทุกตห์ใชด้คคาอทุปมานทนี้อยว่างชตัดเจนในมตัทธอิว
21:33-44, มาระโก 12:1-11, ลมกา 20:9-19 ในการประยทุกตห์ใชด้กตับออิสราเอลในสมตัยนตันี้น), (2) วอิบตัตอิ
หกประการนตันี้นททชื่มแท กว่ออิสราเอลและ (3) การรวมตตัวกตันของประชาชาตอิทตันี้งปวงเพชอชื่ ตว่อสมด้กตับ
ออิสราเอลในชว่วงยทุคเจป็ดปท
อสย 5:1-2

บทนภีรขร นข ตข้นดข้วยหนขที่งในคทาอรุปมาทภีที่ทอิที่มแทงจอิตใจมากทภีที่สรุดในพระ

คนัมภภีรหตลอดทนัรงเลตม บนัดนกลี้ขด้าพเจด้าจะรด้องเพลงถซงทกซึ่รนักของขด้าพเจด้า เปห็นเพลงของทกซึ่รนักของขด้าพเจด้า
เกกซึ่ยวกนับสวนองบท่นของทท่าน ทกซึ่รนักของขด้าพเจด้ามกสวนองบท่นแปลงหนซซึ่ง อยยบท่ นเนอินเขาอนันอบดมยอิซึ่ง ดนังทภีที่
บรอิบทจะคตอยๆเผยใหข้เหป็น ตนัวละครหลนักของคทาอรุปมานภีรหาใชตใครอสืนที่ นอกจากพระเยโฮวาหห
พระเจข้า ขข้อ 7 กลตาวชนัดเจนถขงเรสืที่องนภีรเชตนเดภียวกนับบรอิบททภีที่แทรกกลาง สวนองรุตนทภีที่วาต นภีรหาใชตใครอสืที่น
นอกจากออิสราเอล เนอินเขาอนันอรุดมยอิงที่ ยตอมหมายถขงเทสือกเขาและเนอินเขาตตางๆของยถูดาหห

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรพรรณนาตตอไปผตานทางคทาอรุปมานภีรถขงการทภีพที่ ระเยโฮวาหห 2 ททารนัลี้วไวด้รอบ
แลด้วเกห็บกด้อนหอินออกหมดและปลยกเถาองบท่นอยท่างดกไวด้ ทท่านสรด้างหอเฝด้าไวด้ทท่ามกลาง และสกนัดบท่อยทซึ่า
องบท่นไวด้ในสวนนนัลี้นดด้วย ทท่านมบท่งหวนังวท่ามนันจะบนังเกอิดลยกองบท่น แตท่มนันบนังเกอิดลยกเถาเปรกลี้ยว ในคทาพถูด
ตตางๆทภีคที่ นครุนข้ เคยกนับสวนองรุตนในสมนัยนนัรน ผถูข้พยากรณหทตานนภีรพรรณนาวตาชาวสวนคนนภีรไดข้เกป็บกข้อน
หอินออกไปจากดอินและปลถูกเถาองรุตนพนันธรุหดภีไวข้บนไหลตเขา เขาไดข้ลงทรุนสรข้างสอิที่งตตางๆเพสืที่อจะใหข้เกอิด
สวนองรุตนทภีที่ประสบความสทาเรป็จ ซขที่งรวมถขงหอคอยเพสืที่อเฝข้าระวนังสนัตวหตตางๆ (ซขที่งเขข้ามากอินเถาองรุตน)
และบตอยทที่าองรุตนเพสือที่ แปรรถูปผลเกป็บเกภีที่ยว หลนังจากการลงทรุนลงแรงทนัรงหมดของชาวสวนผถูข้นร ภี เขากป็ตร งนั
ตาคอยการไดข้เกป็บเกภีที่ยวองรุตนรสเลอิศ อยตางไรกป็ตาม มนันกลนับออกผลเปป็นองรุตนปตา ซขที่งมภีรสชาตอิขมและ
เปรภีรยว
อสย 5:3-4

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข เรอิที่มดขงการประยรุกตหมายนังคทาอรุปมานภีร บนัดนกลี้ โอ

ชาวเยรยซาเลห็มและคนยยดาหหเออ๋ย ขอตนัดสอินระหวท่างเราและสวนองบท่นของเรา เกรงวตาจะมภีคทาถาม
ใดๆ ผถูข้พยากรณหทตานนภีรกลตาวชนัดเจนวตาผถูข้ทภีที่ถถูกกลตาวถขงในคทาอรุปมานภีรหาใชตใครอสืนที่ นอกจากเยรถูซาเลป็ม
และคนยถูดาหห เขาสนังที่ พวกเขาใหข้วอินจอิ ฉนัยความแตกตตางระหวตางพวกเขากนับสวนองรุตนนภีร ไมตมอภี ะไร
ตตางกนันเลย นอกจากนภีรพระเจข้าตรนัสถามผตานผถูข้พยากรณหทตานนภีรวาต 4 มกอะไรอกกทกซึ่จะททาไดด้เพสืซึ่อสวน
องบท่นของเรา ซซซึ่งเรายนังไมท่ไดด้ททาใหด้ กห็เมสืซึ่อเรามบท่งหวนังวท่ามนันจะบนังเกอิดลยกองบท่น ไฉนมนันจซงเกอิดลยกเถา
เปรกลี้ยว พระเจข้าจขงทรงถามวตา เราจะททาอะไรไดข้อภีกเพสืที่อทภีที่จะใหข้เกอิดผลเกป็บเกภีที่ยวทภีที่ดภี กระนนัรนเมสืที่อ
พระองคหทรงมองหาผลเกป็บเกภีที่ยวทภีที่ดภี พระองคหกลนับไดข้แตตองรุตนปตาทภีที่มรภี สเปรภีรยวและขม
อสย 5:5-6

พระเจข้าจขงทรงประกาศวตาพระองคหทรงมภีแผนจะททาอะไรกนับสวน

องรุตนทภีที่ดรสือดขงของพระองคห บนัดนกลี้เราจะบอกเจด้าทนัลี้งหลายใหด้วท่าเราจะททาอะไรกนับสวนองบท่นของเรา เรา
จะรสืลี้อรนัลี้วตด้นไมด้ของมนันเสกย แลด้วมนันกห็จะถยกเผา เราจะพนังกทาแพงของมนันลง มนันกห็จะถยกเหยกยบยทซึ่าลง
6 เราจะกระททามนันใหด้เปห็นทกซึ่รด้าง จะไมท่มกใครลอิดแขนงหรสือพรวนดอิน หนามยท่อยหนามใหญท่กห็จะงอก
ขซลี้น และเราจะบนัญชาเมฆไมท่ใหด้โปรยฝนรดมนัน ดข้วยถข้อยคทาทภีที่ชนัดเจน พระเจข้าตรนัสชนัดเจนวตา
พระองคหทรงตนัรงพระทนัยทภีที่จะททาลายสวนองรุตนของพระองคหเสภีย พระองคหจะทรงททาลายกทาแพงของ

มนันและปลตอยมนันทอิรงไวข้โดยไมตมภีการเพาะและการดถูแล นอกจากนภีรฝนจากฟข้าสวรรคหกจป็ ะถถูกยนับยนัรง
เสภียจากมนันดข้วย
อสย 5:7

เกรงวตาจะมภีคทาถามใดๆ ผถูพข้ ยากรณหทตานนภีรกลตาวชนัดเจนถขงความ

หมายยของคทาอรุปมานภีร เพราะวท่าสวนองบท่นของพระเยโฮวาหหจอมโยธาคสือวงศหวานออิสราเอล และ
คนยยดาหหเปห็นหมยท่ไมด้ทกซึ่พระองคหทรงชสืซึ่นพระทนัย และพระองคหทรงมบท่งหวนังความยบตอิธรรม แตท่ดยเถอิด
มกแตท่การนองเลสือด หวนังความชอบธรรม แตท่ ดยเถอิด เสกยงรด้องใหด้ชวท่ ย ออิสราเอลคสือสวนองรุตนนนัรนทภีที่
พระเจข้าไดข้ปลถูกไวข้ในแผตนดอินทภีพที่ ระองคหไดข้ประทานแกตพวกเขา กลตาวอยตางเจาะจงกป็คอสื ยถูดาหหคสือ
เถาองรุตนพนันธรุหดภีทภีที่พระองคหไดข้ทรงปลถูกไวข้ในนนัรน คราวนภีรภาพเปรภียบนภีรอยถูดต ๆภี กป็เปลภีที่ยนไปกลตาวถขง
ความบาปฝตายวอิญญาณเหลตานนัรนของยถูดาหห เหมสือนกนับทภีที่ในคทาอรุปมานนัรนชาวสวนผถูข้นร นันแสวงหาองรุตน
ดภีและไดข้องรุตนเปรภีรยว พระเจข้ากป็ทรงมองหาความยรุตอิธรรมและความชอบธรรมในแผตนดอินนนัรน
อยตางไรกป็ตามสอิที่งทภีที่พระองคหพบคสือการนองเลสือดและเสภียงรข้องของคนเหลตานนัรนทภีที่ไดข้รบนั การปฏอิบนัตอิ
อยตางไมตเปป็นธรรม สรรุปกป็คอสื พระเจข้าทรงมรุตงหวนังความชอบธรรมในประชากรทภีที่เลสือกสรรของ
พระองคห กระนนัรนพระองคหกทป็ รงไดข้รนับแตตความบาป
อสย 5:8-10

ในเนสืรอหาสต วนถนัดไปของบทนภีร พระเจข้าผตานทางผถูข้พยากรณหทตานนภีร

ทรงนทาเสนอการละเมอิดตตางๆของยถูดาหห พระองคหทรงททาเชตนนนัรนโดยการหมายเหตรุความบาปของ
ประชาชาตอินร นันในวอิบนัตอิหกประการ วอิบนัตอิแกท่ผด้เย หลท่านนันลี้ ทกซึ่เสรอิมบด้านหลนังหนซซึ่งเขด้ากนับอกกหลนังหนซซึ่ง
และเสรอิมนาเขด้ากนับนา จนไมท่มกทกซึ่อกกแลด้ว เพสืซึ่อเขาทนัลี้งหลายตด้องอยยท่ลทาพนังในทท่ามกลางแผท่นดอินนนัลี้น แมข้
บางคนในยรุคสมนัยใหมตอาจคอิดวตาขข้อความตอนนภีรกลตาวถขงการขยายตนัวของเมสืองและการพนัฒนาจน
เกอินพอดภี นนันที่ กป็ไมตใชตสารทภีถที่ ถูกสสืที่อ ตรงกนันขข้ามขข้อความตรงนภีรกลตาวถขงความหนข้าเลสือดและความ
โลภ นภีที่หมายความวตาในยถูดาหหผถูข้คนกตอสรข้างและพนัฒนาและปลถูกพสืชผลตตางๆจนไมตมภีทภีที่สทาหรนับ
มรดกทภีที่พระเจข้าประทานใหข้แกตครอบครนัวตตางๆของมนัน ยถูดาหหไดข้ไขวตควข้าอทานาจเงอินตราจนทอดทอิรง
การเหลสือมรดกซขที่งเปป็นทภีดที่ อินไวข้ใหข้แกตประชาชนแหตงยถูดาหห ความบาปนนัรนคสือ ความโลภและความ
อยากไดข้ของคนอสืนที่

ดข้วยเหตรุนร พภี ระเจข้าจขงตรนัสบอกลตวงหนข้าวตา 9 พระเยโฮวาหหจอมโยธาทรงกลท่าวทกซึ่หยของ
ขด้าพเจด้าวท่า "เปห็นความจรอิงทกเดกยว บด้านหลายหลนังจะตด้องรกรด้าง บด้านใหญท่บาด้ นงามจะไมท่มกคน
อาศนัย 10 เพราะวท่าสวนองบท่นยกซึ่สบอิ หด้าไรท่จะไดด้ผลแตท่เพกยงบนัทเดกยว และเมลห็ดพสืชหนซงซึ่ โฮเมอรหจะใหด้
ผลแตท่เอฟาหหเดกยว" วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อแผตนดอินนนัรนจะถถูกททาใหข้วาต งเปลตาเสภีย นนันที่ เกอิดขขรนเมสือที่
การกวาดตข้อนไปเปป็นเชลยยนังบาบอิโลนเกอิดขขรนในอนาคตไมตไกลนนัรน นอกจากนภีรแมข้พวกเขาโลภ
อยากไดข้เงอินทอง วนันนนัรนกป็กาท ลนังจะมาเมสืที่อสวนองรุตนสอิบเอเคอรหจะออกผลเปป็นนทราองรุตนแคตประมาณ
สอิบแกลลอน นนันที่ เปป็นสต วนกระจอิจดรอิดของสอิที่งทภีที่สวนองรุตนใหญตขนาดนนัรนควรผลอิตไดข้ นอกจากนภีร
เมลป็ดพสืชของพวกเขาทภีที่ถถูกปลถูกจะใหข้ผลเพภียงนอิดเดภียวของสอิที่งทภีที่ถถูกปลถูกลงไป มนันควรจะเปป็นใน
ทางกลนับกนัน เมลป็ดพสืชปรอิมาณเลป็กนข้อยควรออกผลเปป็นพสืชผลมากกวตาเดอิมหลายเทตาตนัว
ภาพเปรภียบนภีรอาจถถูกพบในการทภีชที่ าวนาคนหนขงที่ ปลถูกเมลป็ดพสืชสอิบถนังและไดข้ผลผลอิต
ทนัรงหมดเพภียงถนังเดภียวเปป็นผลตอบแทน ยถูดาหหไลตตามพสืชผลแหตงความโลภ พวกเขาจะเกป็บเกภีที่ยว
ความยากจนแทน
อสย 5:11-12

วอิบนัตอิประการทภีที่สองถถูกประกาศ วอิบนัตอิแกท่คนเหลท่านนัลี้นทกซึ่ลบกขซนลี้ แตท่เชด้า

มสืด เพสืซึ่อวอิซึ่งไปตามเมรนัย ผยเด้ ฉสืซึ่อยแฉะอยยท่จนดซก จนเหลด้าองบท่นททาใหด้เขาเมาหยทาเป “เมรนัย” ทภีที่วาต นภีรคอสื
เครสือที่ งดสืมที่ แอลกอฮอลหรถูปแบบหนขงที่ โดยเฉพาะเหลข้าแรงๆ การดสืที่มเพสือที่ สนังสรรคหมกนั ถถูกกระททาตอน
กลางคสืน อยตางไรกป็ตาม คนเหลตานนัรนทภีที่ดมสืที่ กตอนเลยในตอนเชข้าคสือ พวกขภีรเมา การดสืมที่ เชตนนนัรนกตอใหข้
เกอิดตนัณหาและอารมณหตตางๆทภีที่ลรุกเปป็นไฟ ความบาปและความรรุนแรงมนักออกมาจากอารมณหเหลตา
นนัรน พระเจข้ากทาลนังกลตาวโทษการเมาเหลข้าซขที่งมภีอยถูทต นัวที่ ยถูดาหห
พระองคหตรนัสตตอไปวตา 12 เขามกพอิณเขาคยท่และพอิณใหญท่ รทามะนา ปกซึ่ และเหลด้าองบท่น ณ งาน
เลกลี้ยงของเขา แตท่เขาทนัลี้งหลายมอิไดด้เอาใจใสท่ในพระราชกอิจของพระเยโฮวาหห หรสือพอิจารณาพระ
หนัตถกอิจของพระองคห ภาพแหตงการสทามะเลเทเมาถถูกพรรณนา ดนตรภีปบ๊อบ เหลข้าสรุราและการกอิน
เลภีรยงรสืนที่ เรอิงถถูกสสืที่อใหข้เหป็น ไมตวาต จะในบข้านสต วนตนัวหรสือในสถานบนันเทอิงตตางๆเพสือที่ การพาณอิชยห ยถู
ดาหหกหป็ ลงระเรอิงไปกนับการจนัดปารหตร ภี ความบนันเทอิง เพลงชาวโลกและการเมาเหลข้า พวกมนันไมตตตาง

จากภาพทภีที่เหป็นตามไนทหคลนับและบารหในปนัจจรุบนนั เลย ดข้วยเหตรุนร ภีเองพวกเขาจขงไมตสนใจพระราชกอิจ
ของพระเจข้า ดนังทภีที่โฮเชยาไดข้เขภียนไวข้ไมตกภีที่ปภีกตอนหนข้านนัรนเพสืที่อกลตาวโทษออิสราเอลทภีที่อยถูฝต ตายเหนสือ
“การเลตนชถูข้ เหลข้าองรุตนและเหลข้าองรุตนใหมตชอิงเอาจอิตใจไปเสภีย” (โฮเชยา 4:11) การประพฤตอิผอิดศภีล
ธรรมและการเมาเหลข้าททาใหข้ใจคนเราดข้านชาตตอสอิที่งตตางๆของพระเจข้า ยถูดาหหไมตแตกตตางเลยจากวอิธภี
การใชข้ชภีวอิตของพวกคนนนับถสือพระตตางดข้าวในสมนัยนนัรนและในปนัจจรุบนัน
อสย 5:13-14

พระเจข้าจขงทรงหยรุดชนัวที่ ขณะตรงกลางคทากลตาวโทษของพระองคหทมภีที่ ภี

ตตอประชากรของพระองคหเพสืที่อประกาศถขงการพอิพากษาทภีที่จะมานนัรน เพราะฉะนนันลี้ ชนชาตอิของเราจซง
ตกไปเปห็นเชลย เพราะขาดความรยด้ ผยมด้ กเกกยรตอิของเขากห็หอิวแยท่ และมวลชนของเขากห็แหด้งผากไป
เพราะความกระหาย รถูปกาลของคทากรอิยานภีรททาใหข้ความหมายอาจเปป็นไดข้วาต ยถูดาหหจะตกไปเปป็น
เชลย ดนังนนัรนรถูปกาลดนังกลตาวอาจเปป็นอยตางนภีรไปจนจบขข้อนภีร เพราะวตายถูดาหหไดข้ทอดทอิรงความรถูเข้ กภีที่ยว
กนับพระเจข้า กระทนังที่ บรรดาผถูข้นทาทภีที่มนังที่ มภีและมภีอทอิ ธอิพลของประชาชาตอินร นันกป็จะเผชอิญกนับความหอิวโหย
ประชาชาตอินร นันทนัรงสอิรนจะขาดนทรา กลตาวอภีกนนัยหนขงที่ การพอิพากษาอนันนตากลนัวของกองทนัพหนขงที่ ทภีที่มาปอิด
ลข้อมถถูกสสืที่อตรงนภีร นนันที่ เกอิดขขรนจรอิงเมสืที่ออนัสซภีเรภียรรุกรานแผตนดอินนนัรนและบาบอิโลนพอิชอิตมนัน
แตตมนนั จะเลวรข้ายยอิงที่ กวตานภีรอภีก 14 เพราะฉะนนันลี้ นรกกห็ขยายทกซึ่ของมนันออก และอด้าปากเสกย
โดยไมท่จทากนัด และสงท่าราศกของเขา และมวลชนของเขา และเสกยงอซงคะนซงของเขา และผยด้ลอิงโลดอยยท่
กห็จะลงไป ปากทภีที่เปอิดออกของหลรุมศพซขที่งนทาไปสถูตนรกจะตข้องถถูกขยายใหข้ใหญตขร นข เพสืที่อรองรนับคนทนัรง
ปวงในยถูดาหหผถูข้ซขที่งจะไปทภีที่นนันที่ ในไมตชข้า กลตาวอยตางเจาะจงกป็คสือ พวกคนใหญตคนโตและผถูข้มภีออิทธอิพล
ของแผตนดอินนนัรนคสือผถูข้ทภีที่จะเขข้าไปในทภีที่นร นัน สรรุปกป็คสือ พระเจข้าจะไมตเพภียงพอิพากษาประชาชาตอินร นัน
เทตานนัรน แตตชนชนัรนสถูงของประชาชาตอินร นันจะเผชอิญกนับความตายและนรกดข้วยเปป็นพอิเศษ นนันที่ ถถูก
ททาใหข้สทาเรป็จจรอิงอยตางแนตนอนในชตวงการรรุกรานเหลตานนัรนของบาบอิโลน คนอนัสซภีเรภียเอาการชม
กตอนมาใหข้ดข้วยในชตวงการรรุกรานครนัรงตตางๆของพวกเขาทภีที่กระททาตตอยถูดาหห

อสย 5:15-17

แตตการพอิพากษาจะไมตเกอิดกนับพวกชนชนัรนสถูงเทตานนัรน คนตทซึ่าตด้อยจซง

จะกราบลง และคนเขด้มแขห็งกห็ถท่อมตนัวลง และนนัยนหตาของผยผด้ ยองกห็ถยกลดตทซึ่า คนทนัรงปวงในแผตนดอิน
นนัรนซขที่งรวมถขงพวกชนชนัรนสถูงและพวกคนมภีอทานาจดข้วยจะถถูกททาใหข้ตทที่าลงและถถูกโคตนลงเสภีย
ตรงกนันขข้าม 16 แตท่พระเยโฮวาหหจอมโยธาจะไดด้รนับการเทอิดทยนไวด้โดยความยบตอิธรรม และ
พระเจด้าองคหบรอิสบทธอิธิ์จะไดด้ทรงสทาแดงความบรอิสบทธอิธิ์โดยความชอบธรรม ตรงขข้ามอยตางสอิรนเชอิงกนับ
ความบาปและความชนัวที่ ของยถูดาหห พระเจข้าจะทรงไดข้รนับการเทอิดทถูนในการพอิพากษาอนันยรุตอิธรรม
ของพระองคหทภีที่กระททาตตอแผตนดอินนนัรน สนังเกตวตาพระองคหทรงถถูกพรรณนาวตาเปป็นผถูข้บรอิสรุทธอิธ ดนังนนัรน
เมสืที่อพระองคหทรงพอิพากษายถูดาหหและความบาปของมนัน พระเจข้าจะทรงสทาแดงความบรอิสรุทธอิธ (นนันที่
คสือ ไดข้รนับเกภียรตอิ) ในการพอิพากษาอนันชอบธรรมของพระองคห เพราะความบาปของยถูดาหห การกระ
ททาเดภียวทภีที่ยรุตอิธรรมทภีพที่ ระเจข้าจะทรงปฏอิบนัตอิไดข้กคป็ สือ พอิพากษาพวกเขา พระองคหจงข จะไดข้รนับการ
เทอิดทถูนในความชอบธรรมและความบรอิสรุทธอิธในการกระททาการพอิพากษา
การพอิพากษานนัรนจะถขงขนาดทภีที่วาต 17 แลด้วลยกแกะจะเทกซึ่ยวหากอินทกซึ่นนัซึ่นตามลนักษณะทท่าทาง
ของมนัน คนแปลกหนด้าจะหากอินในทกสซึ่ ลนักหนักพนังของสนัตวหทกซึ่อด้วน ความหมายกป็คอสื วตา พวกคน
ตตางดข้าวจะกอินลถูกแกะของพวกเขาเสภีย ฝถูงแกะแหตงแผตนดอินนนัรนจะรต อนเรต ไปและหากอินในทภีที่แหตงใด
กป็ตาม – ทรุตงหญข้าตตางๆหรสือทภีรที่ กรข้างตตางๆ พวกมนันจะไมตมภีผถูข้เลภีรยง ผถูข้ใดกป็ตามทภีที่ผาต นไปมาจะเอาพวก
มนันไปเปป็นอาหาร ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา แผตนดอินนนัรนจะถถูกททาใหข้ปราศจากผถูข้คนอาศนัยอยถูต
จนถขงขนาดทภีที่วาต จะไมตมภีผถูข้ใดหลงเหลสืออยถูเต ลยเพสือที่ เลภีรยงแกะของแผตนดอินนนัรน นนันที่ เกอิดขขรนเมสืที่อบาบอิ
โลนกวาดตข้อนยถูดาหหไปจากแผตนดอินของมนัน
อสย 5:18-19

วอิบนัตอิประการทภีที่สามถถูกประกาศ วอิบนัตอิแกท่คนเหลท่านนัลี้นทกซึ่ลากความชนัวซึ่

ชด้าดด้วยสายของความไรด้สาระ ผยลด้ ากบาปอยท่างกนับใชด้เชสือกโยงเกวกยน ภาพเปรภียบนภีรกคป็ สือ ชายคน
หนขที่งทภีที่ลากความบาปไปมาดข้วยเชสือกหนนักเสข้นหนขงที่ นอกจากนภีรความบาปของพวกเขาคสือความไรข้
สาระ – ความวตางเปลตา, ความโงตเขลาและความไรข้คตาใดๆ ความบาปกลายเปป็นภาระอยตางหนขที่ง
อยตางรวดเรป็ว กระนนัรนผถูข้คนกป็ลากความบาปของตนไปมาปภีแลข้วปภีเลตาทนัรงๆทภีที่มนันเปป็นภาระหนนักขนาด

นนัรน ความบาปถนักทอใยตตางๆซขที่งกลายเปป็นสอิที่งทภีที่ยากทภีที่จะททาลาย มนันพนันธนาการมนรุษยหดวข้ ยโซตตรวน
ของมนัน กระนนัรนมนรุษยชาตอิทภีที่บาปหนากป็ยนังลากมนันตอิดตนัวพวกเขาตตอไปไมตวาต พวกเขาจะไปทภีที่ไหน
กป็ตาม
นอกจากนภีรยนังมภีการเยาะเยข้ยพระเจข้าดข้วย ถขงขนาดยนัวที่ ยรุพระองคหใหข้กระททากอิจโดยเรป็ว 19 ผยด้
กลท่าววท่า "ใหด้พระองคหรบก รด้อน ใหด้พระองคหเรท่งงานของพระองคห เพสืซึ่อเราจะไดด้เหห็น ใหด้พระประสงคห
ขององคหผบด้ย รอิสบ ทธอิธิ์แหท่งออิสราเอลเสดห็จมาใกลด้ ขอใหด้มาเพสืซึ่อเราจะไดด้รด้ย " ความหมายกป็คอสื วตา ผถูข้คนใน
ยถูดาหหเยข้ยหยนันการพอิพากษาของพระเจข้าทภีที่ถถูกบอกไวข้ลตวงหนข้าแลข้ว พวกเขายนัวที่ ยรุพระเจข้าอยตางหนข้า
ดข้านใหข้ททามนันเรป็วๆหากพระองคหจะทรงททาเชตนนนัรนจรอิงๆ อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อการพอิพากษาของ
พระเจข้ามาจรอิงๆ นทราเสภียงของพวกเขากป็เปลภีที่ยนอยตางรวดเรป็ว
อสย 5:20

วอิบนัตอิประการทภีที่สภีที่ถถูกประกาศ วอิบนัตอิแกท่คนเหลท่านนัลี้นทกซึ่เรกยกความชนัซึ่ว

รด้ายวท่าความดก และความดกวท่าความชนัวซึ่ รด้าย ผยด้ถอสื เอาวท่าความมสืดเปห็นความสวท่าง และความสวท่างเปห็น
ความมสืด ผยถด้ สือเอาวท่าความขมเปห็นความหวาน และความหวานเปห็นความขม
ความบาปถถูกเรภียกวตาความดภี ความเหมาะสมและสอิที่งทภีที่ถถูกตข้องถถูกเรภียกวตาสอิที่งทภีที่ผอิด มนัน
เปลภีที่ยนแปลงไปนข้อยมากในชตวง 2,750 ปภีทภีที่ผาต นมา การรนักรต วมเพศถถูกเรภียกวตาสอิทธอิมนรุษยชนและ
การเทศนาตตอตข้านความบาปเชตนนนัรนถถูกเรภียกวตาสรุนทรพจนหแสดงความเกลภียดชนัง การตภีพมอิ พหหรสือ
การผลอิตสอิที่งชนัวที่ รข้ายทภีที่สรุดทนัรงหลายถถูกเรภียกวตาเสรภีภาพในการแสดงความคอิดเหป็นและการตตอตข้านสอิที่ง
ดนังกลตาวถถูกประณามวตาเปป็นการเซป็นเซอรห การมภีศภีลธรรมถถูกเยข้ยหยนันวตาเปป็นการเครต งศาสนาและ
หนัวโบราณเตตาลข้านปภี สอิที่งใดทภีที่เปป็นตามแบบพระเจข้าถถูกกทาจนัดออกไปเสภียจากภาคสต วนของสาธารณะ
โดยอข้างเรสืที่องการแยกออกของครอิสตจนักรและรนัฐ ความชนัวที่ แบบคลข้ายๆกนันมภีอยถูทต วนั ที่ ไปในยถูดาหหสมนัย
นนัรนและพระเจข้าทรงประกาศวอิบนัตอิแกตมนัน
อสย 5:21

วอิบนัตอิประการทภีที่หข้าถถูกประกาศ วอิบนัตอิแกท่คนเหลท่านนัลี้นทกซึ่ฉลาดตาม

สายตาของตนเอง และสบ ขบมรอบคอบในสายตาของตนเอง การคอิดวตาตนัวเองชอบธรรมและความ
เยตอหยอิงที่ ของพวกคนมภีมนนั สมองมภีอยถูทต นัวที่ ไปในสมนัยนนัรน พระเจข้าทรงเตสือนใหข้ระวนังทตาทภีเชตนนนัรน พวก

ชนชนัรนสถูงทภีที่ฉลาดๆคอิดอยตางโอหนังวตาตนมภีคทาตอบสทาหรนับทรุกเรสืที่อง แตตวนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อคนเหลตา
นนัรนทภีที่ประกาศตนัววตาตนเปป็นคนมภีปนัญญา พวกเขากลนับกลายเปป็นคนโงต
อสย 5:22-23

วอิบนัตอิประการทภีที่หกและเปป็นอนันสรุดทข้ายกป็มภีลนักษณะเฉพาะตนัวคลข้าย

กนับวอิบนัตอิทภีที่สอง วอิบนัตอิแกท่คนเหลท่านนัลี้นทกซึ่เปห็นวกรชนในการดสืซึ่มเหลด้าองบท่น และเปห็นคนแกลด้วกลด้าในการ
ประสมเมรนัย อภีกครนัรงทภีคที่ วามชนัวที่ รข้ายของเหลข้าถถูกกลตาวถขง ยถูดาหหเตป็มไปดข้วยคนเหลตานนัรนทภีที่ดมสืที่ จนัด
นอกจากนภีร ในบรอิบทนภีรเองทภีที่เราไดข้รนับการบอกวตาพวกเขาจะ 23 ปลท่อยตนัวคนททาผอิดเพราะ
เขารนับสอินบน และเอาความชอบธรรมไปจากผยชด้ อบธรรม นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงความฉข้อฉลในเรสือที่ ง
ความยรุตอิธรรมซขที่งเตป็มไปดข้วยการรนับสอินบน มนันอยถูใต นบรอิบทเรสืที่องการดสืที่มเหลข้าโดยตรงทภีคที่ วาม
ฉข้อฉลเชตนนนัรนเกอิดขขรน พระเจข้าทรงเตสือนถขงการพอิพากษาทภีที่จะมาเพราะมนัน
อสย 5:24-25

เกรงวตาจะมภีคทาถามใดๆเกภีที่ยวกนับปฏอิกอิรอิยาของพระเจข้าทภีที่มภีตตอความ

บาปทภีที่มภีอยถูทต นัวที่ ไปเชตนนนัรนของยถูดาหห พระเจข้าทรงประกาศวตา ดนังนนัลี้นเปลวเพลอิงกลสืนตอขด้าวฉนันใด
และเพลอิงเผาผลาญหญด้าแหด้งฉนันใด รากของเขากห็จะเปห็นเหมสือนความเปสืซึ่อยเนท่า และดอกบานของ
เขาจะฟบด้งไปเหมสือนผงคลกฉนันนนัลี้น เพราะเขาทนัลี้งหลายทอดทอิลี้งพระราชบนัญญนัตอิของพระเยโฮวาหห
จอมโยธา และไดด้ดยหมอิซึ่นพระวจนะขององคหบรอิสบทธอิธิ์แหท่งออิสราเอล เพลอิงแหตงการพอิพากษาของ
พระเจข้ากทาลนังจะมา เฉกเชตนไฟทภีที่กลสืนกอินตอขข้าวและหญข้าแหข้งของการเกป็บเกภีที่ยว การพอิพากษาของ
พระเจข้าทภีที่มตภี ตอยถูดาหหกจป็ ะเปป็นเหมสือนความเปสืที่อยเนตาและความเบตงบานของประชาชาตอินร นันจะกลาย
เปป็นผงคลภี การททาลายลข้างกทาลนังจะมาและมนันเปป็นเพราะวตายถูดาหห “ทอดทอิรงพระราชบนัญญนัตขอิ องพระ
เยโฮวาหหจอมโยธา และไดข้ดถูหมอิที่นพระวจนะขององคหบรอิสรุทธอิธแหตงออิสราเอล” พวกเขาเมอินและดถู
หมอิที่นพระวจนะของพระเจข้า
25 เหตบฉะนนัลี้นพระพอิโรธของพระเยโฮวาหหจซงพลบท่งขซลี้นตท่อชนชาตอิของพระองคห และ
พระองคหทรงเหยกยดพระหนัตถหของพระองคหออกสยเด้ ขาและตกเขา และภยเขาทนัลี้งหลายกห็สนัซึ่นสะเทสือน
และซากศพของเขาทนัลี้งหลายถยกฉกกขาดกลางถนน ถซงกระนนัลี้นกห็ดก พระพอิโรธของพระองคหกห็มอิไดด้
หนันกลนับ แตท่พระหนัตถหของพระองคหกห็ยนังเหยกยดออกอยยท่

พระพอิโรธของพระเจข้าทภีที่มภีตตอประชากรของพระองคหเองกทาลนังเขข้ามาใกลข้เพราะความบาป
ของพวกเขา เนอินเขาทนัรงหลายแหตงยถูดาหหจะสนันที่ สะเทสือนเมสืที่อเจอกนับการพอิพากษาทภีที่จะมานนัรนของ
พระเจข้า ซากศพของบรรดาผถูข้อยถูอต าศนัยในยถูดาหหจะนอนเกลสืที่อนอยถูตต ามทข้องถนน และดข้วยคทาพถูดทภีที่
เปป็นลางนตากลนัว คทาประกาศนภีรกลตาวชนัดเจนวตายนังมภีมากกวตานภีรอภีก “ถขงกระนนัรนกป็ดภี พระพอิโรธของ
พระองคหกมป็ อิไดข้หนนั กลนับ แตตพระหนัตถหของพระองคหกยป็ นังเหยภียดออกอยถู”ต ดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในหข้าขข้อ
ตตอไปนภีร พระพอิโรธถขงขภีดสรุดของพระเจข้าทภีที่มภีตตอยถูดาหหจะมาในภายหลนัง
อสย 5:26-29

ในรายละเอภียดทภีที่เหป็นภาพชนัดเจน คทาพยากรณหของเศคารอิยาหห 14:1-

2 ถถูกขยายความตรงนภีร พระองคหจะทรงยกอาณนัตอิสนัญญาณใหด้แกท่ประชาชาตอิทกซึ่หท่างไกล และจะทรง
ผอิวพระโอษฐหเรกยกเขามาจากทกซึ่สบดปลายแผท่นดอินโลก และดยเถอิด เขาจะมาอยท่างเรห็วและรกบเรท่ง เหป็น
ไดข้ชนัดวตาคทาพยากรณหนร ภีจะสทาเรป็จจรอิงในอนาคต แมข้อสอิ ราเอลถถูกตภีสอนอยตางเจป็บปวดโดย
ประชาชาตอิตตางๆทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิตร นังแตตสมนัยทภีที่จทาความไมตไดข้แลข้ว ประชาชาตอิทรนังปวงจากทภีที่สรุด
ปลายแผตนดอินโลกกป็ยนังไมตเคยยกมาตตอสถูข้มนันเลย นนันที่ จะเกอิดขขรนในชตวงวนันทข้ายๆของยรุคเจป็ดปภี เศคารอิ
ยาหหเตสือนถขงเรสืที่องนภีร วอิวรณห 16:14 กลตาวถขงเรสือที่ งนภีรเชตนกนัน
เมสืที่อประชาชาตอิเหลตานนัรนของทนัรงแผตนดอินโลกซขที่งยกมาภายใตข้ธงของปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตห
และประชาชาตอิตตางๆของมนันทภีที่รตวมใจกนันมาตตอสถูข้ออิสราเอล 27 ไมท่มกผด้ใย ดในพวกเขาจะอท่อนเปลกลี้ย
ไมท่มกผด้ใย ดจะสะดบด ไมท่มกผด้ใย ดจะหลนับสนอิทหรสือนอิทรา ผด้าคาดเอวสนักผสืนหนซซึ่งกห็จะไมท่หลบดลบท่ย สายรนัด
รองเทด้ากห็จะไมท่ขาดสนักสายหนซงซึ่ 28 ลยกธนยของเขากห็แหลม บรรดาคนันธนยของเขากห็กท่งไวด้ กกบมด้าทนัลี้ง
หลายของเขาจะเหมสือนกนับหอินเหลห็กไฟ และลด้อของเขาทนัลี้งหลายเหมสือนลมหมบน 29 เสกยงคทาราม
ของเขาจะเหมสือนสอิงโต เหมสือนสอิงโตหนบท่ม เขาเหลท่านนัลี้นจะคทาราม เขาจะคทารนและตะครบบเหยสืซึ่อ
ของเขา และเขาจะขนเอาไปเสกย และไมท่มกผด้ใย ดชท่วยเหยสืซึ่อนนันลี้ ใหด้พด้นไปไดด้ โยเอล 2:1-10 อาจกลตาว
ถขงการพอิพากษาเดภียวกนันนภีร ในชตวงครขงที่ หลนังของยรุคเจป็ดปภี ประชาชาตอิตตางๆจากทนัวที่ โลกจะมารวมตนัว
กนันในทภีที่ราบแหตงยอิสเรเอลซขที่งอยถูขต ข้างใตข้ภถูเขาเมกอิดโดในออิสราเอลเพสืที่อททาการรรุกรานออิสราเอลเปป็น
ครนัรงสรุดทข้ายดข้วยความเกลภียดชนังทภีที่มตภี ตอชาวยอิว เยรถูซาเลป็มจะถถูกยขดและถถูกลงแขกโดยคนเหลตานนัรน

อสย 5:30

ครขงที่ หลนังของยรุคเจป็ดปภีจะนตากลนัวจรอิงๆสทาหรนับออิสราเอล ในวนันนนัลี้น

เขาทนัลี้งหลายจะคทารนเหนสือเหยสืซึ่อนนัลี้นเหมสือนเสกยงคะนองของทะเล และถด้ามกผด้หย นซซึ่งผยใด้ ดมองทกซึ่
แผท่นดอิน ดยเถอิด ความมสืดและความทบกขหใจ และสวท่างแหท่งฟด้าสวรรคหกห็มสืดลง การพอิพากษาและการตภี
สอนครนัรงสรุดทข้ายของพระเจข้าทภีที่มภีตตอออิสราเอลจะถถูกเทออกในวนันนนัรน กระนนัรนแมข้เจอกนับสอิที่งเหลตานภีร
ทนัรงสอิรน ออิสราเอลกป็จะกลนับมาหาพระมหากษนัตรอิยหของมนันและโอบกอดพระองคหเมสือที่ พระองคหเสดป็จ
กลนับมาในไมตชข้าดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศภีใหญตยงอิที่ บททภีที่นตาสะพรขงกลนัวนภีรของการพอิพากษาทภีที่มภี
ตตอความบาปทภีที่พอกพถูนของออิสราเอลจขงปอิดทข้ายดข้วยประการฉะนภีร
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 6: บทททชื่หกของออิสยาหห์เปป็นบทททชื่นว่าตชชื่นเตด้น ผมด้พยากรณห์ทว่านนทนี้บตันทถึก
เรชชื่องนอิมอิตททชื่เปลทยชื่ นแปลงชทวอิตนตันี้นซถึงชื่ พระเจด้าทรงใชด้มตันเพชอชื่ มอบหมายพตันธกอิจใหด้แกว่เขา สงว่าราศท
ของพระเยโฮวาหห์ปรากฏและโดยเฉพาะอยว่างยอิชื่งความบรอิสทุทธอิธของพระเจด้า ซถึชื่งถมกปว่าวรด้องตลอด
หนด้าพระททชื่นตัชื่งของพระองคห์ 'ผด้าคลทุมหนด้า' แหว่งความมชดบอดฝว่ายวอิญญาณททพชื่ ระเจด้ากคาลตังจะเอามา
คลทุมหนด้าออิสราเอลกป็ถมกประกาศใหด้ทราบดด้วย
อสย 6:1-3

พรข้อมกนับการเจาะจงชตวงเวลาในประวนัตอิศาสตรหทภีที่ชนัดเจน ออิสยาหห

เรอิที่มพรรณนาถขงพนันธกอิจทภีที่เปลภีที่ยนแปลงชภีวอิตเขา ในปกทกซึ่กษนัตรอิยอห บสซกยาหหสนอิลี้ พระชนมห ขด้าพเจด้าเหห็น
องคหพระผยเด้ ปห็นเจด้าประทนับ ณ พระทกซึ่นนัซึ่งสย งและเทอิดทยนขซลี้น และชายฉลองพระองคหของพระองคห
เตห็มพระวอิหาร มภีความเหป็นแตกตตางมากมายเกภีที่ยวกนับวตาอรุสซภียาหหสร อินชภีวอิตเมสืที่อไรกนันแนต แตตมนนั เปป็น
สนักชตวงเวลาในสมนัยกลางศตวรรษทภีที่แปดกตอน ค.ศ. ถขงอยตางไรแลข้วในปภีนร นันเองออิสยาหหกเป็ หป็น
พระทภีที่นงนัที่ ของพระเจข้าในนอิมอิตหนขที่ง พระทภีที่นนังที่ ของพระองคห “สถูงและเทอิดทถูนขขรน” ซขที่งสสืที่อถขงอทานาจ
อนันโอตอตาตระการของพระเยโฮวาหห คทาทภีที่แปลวตา ชายฉลองพระองคห (ชมวลห์) มภีความหมายตรงตนัววตา
ชายกระโปรงหรสือชายเสสืรอคลรุมทภีที่ยาวๆ ตรงนภีรนภีที่อาจเปป็นภาพเปรภียบของสงตาราศภีของพระเจข้า
นอกจากนภีรบรอิเวณพระทภีที่นนังที่ นนัรนแหตงสวรรคหยนังถถูกเรภียกอยตางชนัดเจนวตาเปป็นพระวอิหารซขงที่ บตงบอกวตามภี
พระวอิหารแทข้จรอิงของพระเจข้าซขที่งมอิไดข้ถถูกสรข้างดข้วยมสือและตนัรงอยถูเต ปป็นนอิรนนั ดรหในฟข้าสวรรคห ผตานทาง

นอิมตอิ หนขที่งออิสยาหหไดข้รนับอนรุญาตใหข้เหป็นสถานทภีที่พอิเศษแหตงนภีรซขที่งเปป็นทภีๆที่ องคหผถูข้ทรงมหอิทธอิฤทธอิธทรง
ครองราชยหอยถูเต บสืรองบน
2 เหนสือพระองคหมกเสราฟอิมยสืนอยยท่ แตท่ละตนมกปกกหกปกก ใชด้สองปกกบนังหนด้า และสองปกก
คลบมเทด้า และดด้วยสองปกกบอินไป เหป็นไดข้ชดนั วตาทภีที่บรอิสรุทธอิธทภีที่สรุดของพลนับพลาและพระวอิหารนนัรนถถูก
จทาลองแบบตามพระวอิหารแทข้จรอิงหลนังนนัรนในสวรรคห เหนสือพระทภีที่นนังที่ ของพระเจข้าเราเหป็นพวกเส
ราฟอิม ทถูตสวรรคหเหลตานภีรถถูกกลตาวถขงเฉพาะตรงนภีรในออิสยาหห 6 คทาวตา เสราฟอิม ไมตถถูกแปลออกมา
และมภีความหมายตรงตนัววตา 'เหลตาผถูข้ลรุกเปป็นเพลอิง' พวกเขาถถูกพรรณนาวตาแตตละตนมภีหกปภีก สองปภีก
ถถูกใชข้ในการบอิน สองปภีกมภีไวข้เพสือที่ บนังหนข้าของตน และสองปภีกมภีไวข้คลรุมเทข้าของพวกเขา ไมตตข้อง
สงสนัยเลยวตาเหลตานภีรคสือพวกทถูตสวรรคหทภีที่ถถูกสรข้างขขรนมาเปป็นพอิเศษและไดข้รนับมอบหมายใหข้อารนักขา
พระทภีที่นงนัที่ ของพระเจข้าในสวรรคห เหป็นไดข้ชนัดวตาพวกเขาอยถูหต ตางกนันคนละดข้านของพระทภีที่นนังที่ นนัรนโดย
ปภีกของพวกเขากางออกเหนสือพระทภีที่นนังที่ แบบจทาลองบนโลกนภีรของพวกเขาคสือ เครถูบทองคทาเหลตา
นนัรนของพลนับพลาและพระวอิหาร
ออิสยาหหพรรณนาตตอไปถขงสอิที่งทภีที่เขาไดข้ยอินขณะทภีที่เขามองดถูพระทภีที่นนังที่ ของพระเจข้าในสวรรคห 3
ตท่างกห็รด้องตท่อกนันและกนันวท่า "บรอิสบทธอิธิ์ บรอิสบทธอิธิ์ บรอิสบทธอิธิ์ พระเยโฮวาหหจอมโยธา แผท่นดอินโลกทนัลี้งสอิลี้น
เตห็มดด้วยสงท่าราศกของพระองคห" เหป็นไดข้ชดนั วตาทภีที่พระทภีที่นนังที่ ของพระเจข้าในสวรรคห พวกเสราฟอิมรข้อง
ตตอกนันและกนันตลอดวตา “บรอิสรุทธอิธ บรอิสรุทธอิธ บรอิสรุทธอิธ พระเยโฮวาหหจอมโยธา แผตนดอินโลกทนัรงสอิรนเตป็ม
ดข้วยสงตาราศภีของพระองคห” นภีคที่ ลข้ายอยตางมากกนับสอิที่งทภีที่ถถูกบนันทขกไวข้ในวอิวรณห 4:8 อนันหลนังนภีรเปป็นคทา
พรรณนาของยอหหนเกภีที่ยวกนับพระทภีที่นนังที่ ของพระเจข้าในนอิมตอิ ทภีที่เขาไดข้รนับ มนันคลข้ายกนันอยตางนตาทขงที่ กนับ
สอิที่งทภีที่ออิสยาหหเขภียน
มนันสทาคนัญตรงทภีวที่ าต พระเจข้าทรงถถูกยกวตาเปป็นผถูข้บรอิสรุทธอิธถขงสามครนัรง บางทตานไดข้สนนั นอิษฐานวตา
นภีที่อาจบอกเปป็นนนัยถขงตรภีเอกานรุภาพ นนันที่ เปป็นไปไดข้อยตางแนตนอน อยตางไรกป็ตาม สอิที่งทภีที่อาจถถูกสสืที่อถขง
ตรงนภีรกคป็ สือ ความบรอิสรุทธอิธอยตางทภีที่สรุดของพระเจข้าซขที่งเปป็นพระลนักษณะหลนักและเดตนของความเปป็น
พระเจข้าของพระองคห พระองคหทรงบรอิสบทธอิธิ์!

คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (คาโดวชห์) มภีความหมายวตาถถูกแยกไวข้ตตางหากหรสือแยกออกจากความ
บาป ทภีที่บอกเปป็นนนัยในความบรอิสรุทธอิธคสือ การไรข้ซขที่งความบาป เราอาจเสรอิมไดข้วาต ความบรอิสรุทธอิธคสือ
ความผรุดผตองขนัรนขภีดสรุด ความหมายโดยนนัยแบบอสืนที่ ๆของความบรอิสรุทธอิธของพระเจข้ากป็คสือวตา
พระองคหไมตเพภียงปราศจากบาปเทตานนัรน แตตพระองคหจะทรงพอิพากษาความบาปดข้วย ความบาปไมต
อาจอยถูตต ตอพระพนักตรหพระองคหไดข้เลย
พระเจข้ายนังทรงถถูกเรภียกดข้วยวตา พระเยโฮวาหหจอมโยธา (เยโฮวาหห์ ซาบา) วลภีนร ภีปรากฏ 235
ครนัรงในพระคนัมภภีรแห ละสสืที่อถขงการบนัญชาการกองทนัพเหลตานนัรนแหตงสวรรคหของพระองคห กองทนัพ
เหลตานภีรอาจหมายถขงพวกทถูตสวรรคห
เพราะวตาพระเจข้าทรงบรอิสรุทธอิธ เสราฟอิมเหลตานภีรแหตงสวรรคหจขงรข้องออกมาวตา “แผตนดอินโลก
ทนัรงสอิรนเตป็มดข้วยสงตาราศภีของพระองคห” นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถขงความเชสืที่อมโยงกนันโดยตรง
ระหวตางความบรอิสรุทธอิธของพระเจข้ากนับสงตาราศภีของพระเจข้า เพราะวตาพระเจข้าทรงบรอิสรุทธอิธ แผตนดอิน
โลกทนัรงสอิรนจขงสะทข้อนใหข้เหป็นสงตาราศภีของพระองคห มนันถถูกพบเหป็นผตานทางสอิที่งทรงสรข้างของ
พระองคหและการปฏอิบนัตอิของพระองคหกบนั บรุตรทนัรงหลายของมนรุษยห พระองคหทรงเปภียที่ มดข้วยสงตาราศภี
เพราะวตาพระองคหทรงบรอิสรุทธอิธ
อสย 6:4

ขณะทภีที่ออิสยาหหมองดถูภาพอนันนตาตสืที่นตานภีรในนอิมอิตของตนอยถูนต ร นนั เขากป็

หมายเหตรุตตอไปวตา รากฐานของธรณกประตยทนัลี้งหลายกห็สนัซึ่นสะเทสือนดด้วยเสกยงของผยด้รด้อง และพระ
นอิเวศกห็มกควนันเตห็มไปหมด เหป็นไดข้ชดนั วตาออิสยาหหกลตาวถขงพระวอิหารหลนังนนัรนในสวรรคห เมสือที่ เสภียงของ
ทถูตสวรรคหเหลตานนัรนรข้องถวายความบรอิสรุทธอิธแดตพระเจข้า พระวอิหารนนัรนแหตงสวรรคหกสป็ นนัที่ สะเทสือน
ฤทธานรุภาพอนันนตาสะพรขงกลนัวแหตงความบรอิสรุทธอิธของพระเจข้าถถูกบอกเปป็นนนัย แมข้ขข้อกตอนหนข้า
กลตาวถขงเสราฟอิมเหลตานนัรนทภีรที่ ข้องออกมา ขข้อ 5 กป็บตงบอกวตาออิสยาหหไดข้เหป็นพระเจข้าเองประทนับบน
พระทภีที่นงนัที่ ของพระองคห นนันที่ อาจเปป็นเสภียงทภีที่เขาไดข้ยอินตรงนภีร เมสือที่ องคหผถูข้ทรงมหอิทธอิฤทธอิธตรนัส พระ
วอิหารแหตงสวรรคหนร นนั กป็เตป็มไปดข้วยควนัน ควนันในพระคนัมภภีรหมกนั ถถูกเชสืที่อมโยงกนับการพอิพากษาหรสือ

พระพอิโรธ นภีอที่ าจบอกเปป็นนนัยถขงพระพอิโรธทภีที่สรุมอยถูขต องพระเจข้าผถูข้บรอิสรุทธอิธทภีที่มภีตตอความไมตบรอิสรุทธอิธ
ของออิสราเอลประชากรของพระองคห นภีที่อาจเปป็นสถานทภีที่แหตงเดภียวทภีที่มคภี วนันบรอิสรุทธอิธแทข้จรอิง
อสย 6:5

ขณะทภีที่ผถูข้พยากรณหทตานนภีรตรขกตรองสอิที่งทภีที่เขาไดข้เหป็นและไดข้ยอิน เขากป็

รข้องไดข้แตตเพภียงวตา "วอิบนัตอิแกท่ขด้าพเจด้า เพราะขด้าพเจด้าพอินาศแลด้ว เพราะขด้าพเจด้าเปห็นคนรอิมฝกปากไมท่
สะอาด และขด้าพเจด้าอาศนัยอยยใท่ นหมยท่ชนชาตอิทกซึ่รอิมฝกปากไมท่สะอาด เพราะนนัยนหตาของขด้าพเจด้าไดด้เหห็น
กษนัตรอิยห คสือพระเยโฮวาหหจอมโยธา" เมสืที่อไดข้เหป็นความบรอิสรุทธอิธอนันไรข้ขดภี จทากนัดของพระเจข้าผถูข้ทรง
มหอิทธอิฤทธอิธ ออิสยาหหกไป็ ดข้แตตโอดครวญวตา “วอิบนัตอิแกตขข้าพเจข้า!” ความชอบธรรมทนัรงสอิรนของเขาตตอ
พระพนักตรหพระเจข้าผถูข้บรอิสรุทธอิธอยตางไรข้ขภีดจทากนัดกป็ไมตมคภี ตาอะไรเลย เขารถูข้สขกฟข้องใจทนันทภีถขงสภาพอนัน
เปภีที่ยมดข้วยบาปและนตาสมเพชของตน
คทาทภีที่แปลวตา พอินาศ (ดามาหห์) มภีความหมายวตา 'ถถูกตนัดออก' หรสือ 'พอินาศ' เมสืที่อออิสยาหหไดข้เหป็น
ความบรอิสรุทธอิธของพระเจข้า เขากป็ตระหนนักในทนันทภีถขงความบาปหนาของตนัวเองและการปรนับโทษ
ของมนัน เขารถูข้ตนัววตาเขาถถูกปรนับโทษเสภียแลข้วและไดข้เผชอิญหนข้ากนับพระพอิโรธของพระเจข้าผถูข้บรอิสรุทธอิธ
ทภีที่เขาททาไดข้กคป็ สือรข้องออกมาวตา “ขข้าพเจข้าเปป็นคนรอิมฝภีปากไมตสะอาด และขข้าพเจข้าอาศนัยอยถูใต นหมถูต
ชนชาตอิทภีที่รมอิ ฝภีปากไมตสะอาด”
มนันสทาคนัญตรงทภีวที่ าต การปรนับโทษและการตนัดสอินวตามภีความผอิดในเรสือที่ งความบาปตอนนนัรน
ตนัดสอินจากสอิที่งทภีที่ออกมาจากปากของเขาในสมนัยอดภีต แนตทภีเดภียวโดยคทาพถูดของเราเองเรายตอมถถูก
ปรนับโทษ นอกจากนภีร พระเยซถูตรนัสวตาคทาพถูดเสภียๆทรุกรถูปแบบลข้วนออกมาจากใจ สอิที่งทภีที่ออกมาทาง
ปากเปอิดเผยใหข้เหป็นสภาพของใจ การฟข้องใจอนันทรงพลนังนภีรเกอิดขขรนแคตจากการไดข้เหป็นความบรอิสรุทธอิธ
อนันไรข้ขภีดจทากนัดของพระเจข้าผถูข้ประทนับบนพระทภีที่นนังที่ ของพระองคห นภีเที่ ปป็นมาโดยนอิมตอิ และในความ
เปป็นจรอิงแลข้วไมตมมภี นรุษยหคนใดในเนสืรอหนนังทภีที่เปภีที่ยมดข้วยบาปของตนสามารถมองเหป็นพระเจข้าไดข้ การ
ฟข้องใจและความหวาดกลนัวจะมภีมากกวตานภีรสนักเทตาใดเมสืที่อมนรุษยหทภีที่บาปหนายสืนอยถูตต ตอพระพนักตรห
พระเจข้าทภีที่การพอิพากษาทภีที่พระทภีที่นนังที่ ใหญตสภีขาว แคตไดข้เหป็นสงตาราศภีและความบรอิสรุทธอิธของพระองคหกป็
จะททาใหข้พวกเขาหรุบปากและปรนับโทษพวกเขาแลข้ว

อสย 6:6-7

แลด้วตนหนซซึ่งในเสราฟอิมบอินมาหาขด้าพเจด้า ในมสือมกถท่านเพลอิง ซซงซึ่ เขา

เอาคกมคกบมาจากแทท่นบยชา 7 และเขาถยกตด้องปากของขด้าพเจด้าพยดวท่า "ดยเถอิด สอิงซึ่ นกลี้ไดด้ถยกตด้องรอิม
ฝกปากของเจด้าแลด้ว ความชนัซึ่วชด้าของเจด้ากห็ถยกยกเสกย และเจด้ากห็จะรนับการลบมลทอินบาป" เราจะเขข้าใจ
เรสืที่องนภีรไดข้หากเราระลขกวตานภีที่ยนังเปป็นนอิมอิตหนขที่งอยถูต มนันไมตไดข้เกอิดขขรนจรอิงๆในทางกายภาพ ถขงกระนนัรน
ในนอิมตอิ ของเขา เสราฟอิมตนหนขที่งทภีที่อยถูหต นข้าพระทภีที่นนังที่ ของพระเจข้ากป็บอินมาหาออิสยาหหโดยเอาถตาน
รข้อนๆกข้อนหนขงที่ มาจากแทตนบถูชาของพระเจข้าหนข้าพระทภีที่นนังที่ นนัรน (นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตามภี
แทตนบถูชาดข้วยไฟแทตนหนขที่งหนข้าพระทภีที่นนังที่ ของพระเจข้าในสวรรคห) เสราฟอิมทถูตสวรรคหตนนนัรนเอา
ถตานรข้อนๆนนัรนมาแตะปากของออิสยาหหโดยหมายเหตรุวาต ความมลทอินแหตงรอิมฝภีปากของเขาถถูกชทาระ
ใหข้สะอาดแลข้ว ความจรอิงทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตาความบาปไมตอาจอยถูตต ตอพระพนักตรหพระเจข้าไดข้ เหป็น
ไดข้ชนัดวตาออิสยาหหรถูข้สขกฟข้องใจเรสือที่ งปากทภีที่บาปหนาของตน ดนังนนัรนทถูตสวรรคหตนนภีรจขงชทาระความบาป
นนัรนเสภียดข้วยถตานรข้อนๆกข้อนหนขงที่ บนปากนนัรน ในนอิมอิตนภีร ความบาปทนัรงหลายของออิสยาหหจขงถถูกชทาระ
ใหข้สะอาดแลข้ว
อสย 6:8

หลนังจากททาอยตางนนัรนแลข้ว ออิสยาหหกเป็ ขภียนวตา และขด้าพเจด้าไดด้ยอินพระ

สบ รเสกยงขององคหพระผยเด้ ปห็นเจด้าตรนัสวท่า "เราจะใชด้ผด้ใย ดไป และผยด้ใดจะไปแทนพวกเรา" แลด้วขด้าพเจด้า
ทยลวท่า "ขด้าพระองคหนพกซึ่ ระเจด้าขด้า ขอทรงใชด้ขาด้ พระองคหไปเถอิด" หลนังจากถถูกชทาระใหข้สะอาดจาก
ความบาปของตนแลข้ว ออิสยาหหกไป็ ดข้ยอินพระเจข้าเองตรนัสถามวตา “เราจะใชข้ผถูข้ใดไป และผถูข้ใดจะไป
แทนพวกเรา” พระเจข้าทรงมองหาชายคนหนขที่งทภีที่จะยสืนอยถูใต นชตองวตางนนัรนเพสืที่อกลตาวแกตประชากรทภีที่
บาปหนาของพระองคห มนันสทาคนัญตรงทภีวที่ าต คทาสรรพนามพหถูพจนห พวกเรา ถถูกใชข้ นภีที่อาจบอกเปป็นนนัย
ถขงตรภีเอกานรุภาพอภีกแลข้ว เหป็นไดข้ชดนั วตาพระเจข้ามอิไดข้กาท ลนังใหข้พระองคหเองอยถูรต ะดนับเดภียวกนับเสราฟอิม
เหลตานนัรนทภีที่ถถูกกลตาวถขง ตรงกนันขข้ามผถูข้ทภีที่เทตาเทภียมกนันกนับพระองคหถถูกสสืที่อถขง – พระบรุตรและพระ
วอิญญาณบรอิสรุทธอิธ ยอหหน 12:41 บตงบอกอยตางเจาะจงวตาออิสยาหหเหป็นไมตเพภียงพระบอิดาเทตานนัรนแตตพระ
บรุตรดข้วย (1) หลนังจากใหข้ความบาปของเขาถถูกชทาระแลข้วและ (2) ไดข้ยอินการทรงเรภียกของพระเจข้า
สทาหรนับพนันธกอิจทภีที่จทาเปป็นนนัรนแลข้ว ออิสยาหหกป็ (3) อาสาทนันทภีและกลตาววตา “ขข้าพระองคหนภีที่พระเจข้าขข้า
ขอทรงใชข้ขข้าพระองคหไปเถอิด”

อสย 6:9-10

การมอบหมายหนข้าทภีที่ใหข้แกตออิสยาหหอาจไมตใชตสที่ งอิ ทภีที่เขาคาดหวนังไวข้

แตตองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าตรนัสวตา "ไปเถอะ และกลท่าวแกท่ชนชาตอินกลี้วท่า `ฟนังแลด้วฟนังเลท่า แตท่อยท่าเขด้าใจ ดย
แลด้วดยเลท่า แตท่อยท่ามองเหห็น' 10 จงกระททาใหด้จอิตใจของชนชาตอินกลี้มซนงง และใหด้หยทนัลี้งหลายของเขา
หนนัก และปอิดตาของเขาทนัลี้งหลายเสกย เกรงวท่าเขาจะเหห็นดด้วยตาของเขา และไดด้ยอินดด้วยหยของเขา
และเขด้าใจดด้วยจอิตใจของเขา และหนันกลนับมาไดด้รนับการรนักษาใหด้หาย"
เพราะความหนัวแขป็งและความดสืรอรนัรนของออิสราเอลตลอดระยะเวลาหลายปภี พระเจข้าจขงตรนัส
ททานองวตา เชอิญตามสบาย พระองคหไดข้ประทานพระวจนะทภีที่เปป็นลายลนักษณหอนักษรของพระองคหแกต
พวกเขาแลข้วในรถูปพระราชบนัญญนัตอินร นัน พระองคหทรงใชข้เหลตาผถูข้พยากรณหมายนังประชากรของ
พระองคหแลข้วและพวกเขากป็ไมตยอมฟนังคนเหลตานนัรนเลย ดนังนนัรนพระเจข้าจขงทรงวางคทาสาปแชตงหนขที่ง
ไวข้บนพวกเขาในรถูปของผข้าคลรุมหนข้าผสืนหนขที่งทภีที่บงนั จอิตใจของพวกเขาไวข้ พวกเขาจะไดข้ยอินพระ
วจนะนนัรนทภีที่ถถูกเทศนา แตตจะไมตเขข้าใจ พวกเขาจะเหป็นการกระททากอิจของพระเจข้าแตตจะดถูไมตออกวตา
กทาลนังเกอิดอะไรขขรน ใจของพวกเขาจะมขนงง หถูของพวกเขาจะหนนักและตาของพวกเขาจะปอิด พวก
เขาไดข้ททาเชตนนนัรนตตอพระเจข้าแลข้ว คราวนภีรพระเยโฮวาหหเทตากนับตรนัสวตาหากพวกเจข้าตข้องการแบบนนัรน
กป็เอาเลย!
การสทาเรป็จจรอิงของคทาพยากรณหทภีที่นตากลนัวนภีรถถูกหมายเหตรุชนัดเจนในการรนับใชข้ขององคหพระผถูข้
เปป็นเจข้าของเรา พระองคหตรนัสชนัดเจนวตาผข้าคลรุมแหตงการแชตงสาปของพระเจข้ายนังบนังพวกเขาอยถูต
เหมสือนเดอิม ดถู มนัทธอิว 13:14-15, มาระโก 4:12, ลถูกา 8:10 และ ยอหหน 12:40 อนัครสาวกเปาโล
หมายเหตรุเรสืที่องเดภียวกนันนภีรในกอิจการ 28:26-27 เชตนเดภียวกนับใน 2 โครอินธห 3:14-15 การรนับใชข้ทภีที่จะมา
นนัรนของออิสยาหหจะเปป็นเหมสือนการพถูดกนับกข้อนหอิน คนออิสราเอลจะไดข้ยอินแตตกไป็ มตเขข้าใจ ใจของพวก
เขาถถูกททาใหข้ตายดข้านไปแลข้วโดยการกบฏของพวกเขาเอง บนัดนภีรพระเจข้าทรงททาใหข้ใจของพวกเขา
ตายดข้านยอิงที่ กวตาเดอิม
อสย 6:11-12

เมสืที่อเหป็นถขงลนักษณะเฉพาะตนัวอนันนตาสะพรขงกลนัวของสอิที่งทภีพที่ ระเจข้า

เพอิที่งบนังคนับใชข้กบนั ออิสราเอลแลข้ว ออิสยาหหกถป็ ามวตา "ขด้าแตท่องคหพระผยเด้ ปห็นเจด้า นานสนักเทท่าใด" ออิสยาหห

เขข้าใจความหมายโดยนนัยของสอิที่งทภีที่พระเจข้าเพอิงที่ ตรนัส เขาอยากรถูวข้ าต คทาสาปแชตงนภีรจะตกบนชนชาตอิ
ของเขานานเทตาใด องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าจขงตรนัสตอบวท่า "จนหนัวเมสืองทนัลี้งหลายถยกทอิลี้งรด้างไมท่มกชาวเมสือง
และบด้านเรสือนไมท่มกคน และแผท่นดอินกห็รกรด้างอยท่างสอิลี้นเชอิง
12 และพระเยโฮวาหหทรงกวาดคนออกไปไกล และทกซึ่ทกซึ่ทอดทอิลี้งกห็มกมากอยยท่ทท่ามกลางแผท่น
ดอินนนัลี้น การตกเปป็นเชลยครนัรงตตางๆทภีจที่ ะมานนัรนถถูกกลตาวถขงลตวงหนข้าอยตางชนัดเจน วนันเหลตานนัรนกทาลนังจะ
มาเมสืที่อทนัรงออิสราเอลและยถูดาหหจะถถูกเอาออกไปจากทภีที่ของพวกเขาและแผตนดอินนนัรนจะรกรข้างอยตาง
สอิรนเชอิง คทาทภีที่แปลวตา ทอดทอิลี้ง (อาซมวห์บาหห์) มภีความหมายดข้วยวตาความรกรข้างวตางเปลตา นนันที่ นตาจะใชต
ความหมายตรงนภีร ผข้าคลรุมฝตายวอิญญาณจะบนังออิสราเอลตลอดระยะเวลาของการกระจนัดกระจายไป
ทภีที่จะมานนัรนของพวกเขา มนันยนังอยถูจต นถขงวนันนภีร แนตนอนวตามนันกป็อยถูทต ภีที่นนนัที่ ในสมนัยการรนับใชข้ของพระ
เยซถูและเหลตาอนัครสาวกหลนังจากนนัรน
อสย 6:13

แมข้ความมสืดถถูกใสต ไวข้บนออิสราเอลแลข้ว การกลนับมายนังแผตนดอินของ

พวกเขากป็ถถูกกลตาวถขงลตวงหนข้าและแมด้วท่ามกเหลสืออยยใท่ นนนัลี้นสนักหนซซึ่งในสอิบ กห็จะกลนับมาและถยกเผาไฟ
เหมสือนตด้นนทลี้ามนันสนหรสือตด้นโออ๊กซซซึ่งเหลสืออยยท่แตท่ตอเมสืซึ่อถยกโคท่น" ตอของมนันจะเปห็นเชสืลี้อสายบรอิสบทธอิธิ์
มภีการบอกลตวงหนข้าชนัดเจนวตาหนขงที่ ในสอิบจะกลนับมา ไมตมภีบอกชนัดเจนวตาหนขที่งในสอิบทภีที่วาต นนัรนคอิดเปป็น
ตนัวเลขเยอะขนาดไหน สอิที่งทภีที่ถถูกอข้างออิงถขงในทนันทภีคสือแผตนดอินนนัรน แตตบรอิบททภีที่มากตอนหนข้ากป็กลตาวถขง
การกระจนัดกระจายไปของชนชาตอิออิสราเอล หนขที่งในสอิบทภีที่วาต นภีรอาจหมายความวตา แคตสตวนนข้อยของ
คนเหลตานนัรนทภีที่ถถูกกวาดตข้อนไปจะกลนับมา แนตนอนวตานนันที่ เปป็นความจรอิงในสมนัยของเนหะมภียหและเอ
สรา มนันยนังเปป็นจรอิงอยถูจต นทรุกวนันนภีร
ภาพประกอบของตข้นโอบ๊กและตข้นนทรามนันสนถถูกใชข้ เหลตาผถูข้แปลของฉบนับคอิงเจมสหใสต คทาวตา
ใบทททั้งหลนำยของพวกมทนเขข้าไป มนันอาจหมายถขงผล (นนันที่ คสือ ผลทภีที่เปลสือกแขป็ง) ของพวกมนันไดข้เชตน
กนัน เหมสือนกนับทภีที่ตข้นไมข้ใหญตๆสนักตข้นทอิรงเมลป็ดของมนันออกมาในรถูปของผลตข้นโอบ๊กและตข้นไมข้
ใหมตๆแคตไมตกภีที่ตข้นผรุดขขรนมา มนันกป็จะเปป็นเชตนนนัรนกนับออิสราเอลดข้วย วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพวกเขาจะ
ไดข้รนับอนรุญาตใหข้กลนับมาจากการกระจนัดกระจายไปของพวกเขาทภีที่ถถูกกลตาวถขงลตวงหนข้ามานานแลข้ว

แตตมนนั จะเปป็นเพภียงเศษสต วนเลป็กๆของสอิที่งทภีพที่ วกเขาเคยเปป็นในอดภีต เมฆพายรุแหตงการพอิพากษาของ
พระเจข้ากทาลนังกตอตนัวเพสืที่อตตอสถูข้ความบาปของประชากรของพระองคห
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 7: ขณะททชื่บทกว่อนหนด้ามองเขด้าไปในอนาคตอทกไกล คคาพยากรณห์
ของบทนทนี้กป็อยมว่ในชว่วงเวลาใกลด้กวว่าเดอิม ผมด้พยากรณห์ทว่านนทในี้ ชด้ความยทุว่งยากทางการเมชองททชื่เกอิดขถึนนี้
สมตัยนตันนี้ ระหวว่างยมดาหห์ คนซทเรทยและอาณาจตักรฝว่ายเหนชอเปป็นฉากหลตังสคาหรตับหนถึชื่งในคคาพยากรณห์
ททชื่ยงอิชื่ ใหญว่ททชื่สทุดในพระคตัมภทรห์เดอิม จากฉากหลตังดตังกลว่าวเราไดด้คคาพยากรณห์ททชื่ยงอิชื่ ใหญว่เกทชื่ยวกตับการ
ประสมตอิจากหญอิงพรหมจารทของพระเมสสอิยาหห์ จากนตันี้นคคาพยากรณห์นกทนี้ ป็วกกลตับไปกลว่าวถถึงการ
รทุกรานยมดาหห์ในอนาคตโดยคนอตัสซทเรทย
อสย 7:1-2

ตท่อมาในรนัชกาลของอาหนัสโอรสของโยธาม โอรสของอบสซกยาหห

กษนัตรอิยแห หท่งยยดาหห เรซกนกษนัตรอิยหแหท่งซกเรกย และเปคาหหโอรสของเรมาลอิยาหห กษนัตรอิยแห หท่งออิสราเอล
ไดด้ขซลี้นมายนังเยรยซาเลห็มเพสืซึ่อกระททาสงครามกนับเมสืองนนัลี้น แตท่รบไมท่ชนะ อาหนัสเปป็นกษนัตรอิยหแหตงยถูดาหห
ในขณะนนัรนและเปป็นหนขงที่ ในบรรดากษนัตรอิยหทภีที่ชนัวที่ รข้ายทภีที่สรุดของประชาชาตอิเลป็กๆนนัรน 2 พงศาวดาร
28:5-6 บตงบอกวตาเปป็นเพราะพระหนัตถหของพระเจข้า ซภีเรภียกนับออิสราเอลซขที่งเปป็นอาณาจนักรฝตายเหนสือจขง
ยกมาตตอสถูข้ยถูดาหหเพสืที่อตภีสอนมนัน แมข้พวกเขาโจมตภีเยรถูซาเลป็ม พวกเขากป็ไมตอาจพอิชตอิ มนันไดข้ (เราควร
หมายเหตรุเกภีที่ยวกนับกษนัตรอิยหเหลตานภีรทภีที่เขข้ามาเกภีที่ยวขข้อง อาหนัสคสือกษนัตรอิยแห หตงยถูดาหห เปคาหหโอรสของเร
มาลอิยาหหคสือกษนัตรอิยหแหตงอาณาจนักรฝตายเหนสือ และเรซภีนคสือกษนัตรอิยแห หตงซภีเรภีย)
2 เมสืซึ่อเขาไปบอกทกซึ่ราชสทานนักของดาวอิดวท่า "ซกเรกยเปห็นพนันธมอิตรกนับเอฟราออิมแลด้ว" พระทนัย
ของพระองคหและจอิตใจของประชาชนของพระองคหกสห็ นัซึ่นเหมสือนตด้นไมด้ในปท่าสนันซึ่ อยยหท่ นด้าลม ขตาว
แพรต ไปถขงหถูอาหนัสอยตางรวดเรป็ว (เขาคสือวงศหวานของดาวอิด) วตาคนซภีเรภียไดข้รตวมเปป็นพนันธมอิตรกนับ
ออิสราเอล (เอฟราออิม) แลข้วเพสือที่ ตตอสถูข้กบนั ยถูดาหห ดนังนนัรนทนัรงอาหนัสและประชาชนของเขาจขงตนัวสนันที่
เพราะขตาวนนัรน พวกเขาดถูเหมสือนจะเผชอิญหนข้ากนับคถูตตตอสถูข้ซขที่งมภีแตข้มตตอเหนสือกวตาเยอะโดยทภีที่คนซภีเรภีย
รวมพลนังกนับออิสราเอล

อสย 7:3-4

และพระเยโฮวาหหตรนัสกนับออิสยาหหวท่า "จงออกไปพบอาหนัส ทนัลี้งเจด้า

และเชอารยาชยบบบตรชายของเจด้า ณ ทกซึ่ปลายทท่อนทลี้าสระบนทกซึ่ถนนลานซนักฟอก ออิสยาหหไดข้รนับ
บนัญชาใหข้ออกไปพรข้อมกนับบรุตรชายของเขา คสือ เชอารยาชมบ ชสืที่อนภีรมภีความหมายวตา ‘ชนสต วนทภีที่
เหลสือจะกลนับมา’ (ทภีที่บอกเปป็นนนัยในชสืที่อบรุตรชายของผถูพข้ ยากรณหทตานนภีรกคป็ สือ การตกเปป็นเชลยทภีที่ใกลข้
จะเกอิดขขรนของยถูดาหหและออิสราเอลและทภีที่วาต ชนสต วนทภีที่เหลสือเทตานนัรนจะกลนับมาสนักวนันหนขงที่ ) ออิสยาหห
และบรุตรชายของเขาจขงตข้องออกไปพบอาหนัสนอกกรรุงเยรถูซาเลป็มซขที่งเปป็นทภีที่ๆมภีสระนทร าแหตงหนขงที่ ทภีที่
คนไปซนักผข้ากนัน
ทภีที่นนันที่ ออิสยาหหไดข้รนับบนัญชาใหข้แจข้งแกตอาหนัสวตา 4 `จงระวนังและสงบใจ อยท่ากลนัว อยท่าใหด้
พระทนัยของพระองคหขลาดดด้วยเหตบเศษดบด้นฟสืนทกซึ่จวนมอดทนัลี้งสองนกลี้ เพราะความกรอิวลี้ อนันรด้ายแรง
ของเรซกน และซกเรกย และโอรสของเรมาลอิยาหห ออิสยาหหจขงบอกอาหนัสในททานองวตาอยตากลนัวกษนัตรอิยห
สององคหนร นันทภีมที่ าโจมตภีเขา (เรซภีนกษนัตรอิยหแหตงซภีเรภียและเปคาหหโอรสของเรมาลอิยาหหแหตงอาณาจนักร
ฝตายเหนสือ) สองคนนภีรเปป็นแคตเศษดรุข้นฟสืนทภีที่จวนมอดซขที่งจะดนับไปในไมตชข้า
อสย 7:5-6

ออิสยาหหหยรุดชนัวที่ ครถูตเพสือที่ หมายเหตรุเรสืที่องคทาขถูตของกษนัตรอิยหทมภีที่ าโจมตภีทรนัง

สององคหนร ภี เพราะวท่าซกเรกยพรด้อมกนับเอฟราออิมและโอรสของเรมาลอิยาหหไดด้คอิดการชนัซึ่วรด้ายตท่อ
พระองคห กลท่าววท่า 6 "ใหด้เราทนัลี้งหลายขซลี้นไปตท่อสยด้กนับยยดาหหและททาใหด้มนันครด้ามกลนัว และใหด้เรา
ทะลวงเอาเมสืองของเขาเพสืซึ่อเราเอง และตนัลี้งบบตรของทาเบเอลใหด้เปห็นกษนัตรอิยทห ท่ามกลางเมสืองนนัลี้น"
ออิสยาหหทราบดภี (เหมสือนทภีอที่ าหนัสกป็ทราบดข้วย) วตากษนัตรอิยหทภีที่เปป็นศนัตรถูสององคหนร ภีไดข้รตวมเปป็นพนันธมอิตร
กนันเพสืที่อตตอสถูข้ยถูดาหหและไปพอิชอิตมนัน และแตตงตนัรงกษนัตรอิยหหตรุนเชอิดของพวกเขาซขที่งมภีนามวตาทาเบเอล
อสย 7:7-9

ออิสยาหหจขงแจข้งแกตอาหนัสวตา องคหพระผยเด้ ปห็นเจด้าพระเจด้าตรนัสดนังนกลี้วท่า

มนันจะไมท่เปห็นไป และจะไมท่เกอิดขซลี้น พระเจข้าทรงสต งขตาวมาบอกผตานทางผถูข้พยากรณหทตานนภีรวาต แมข้
กษนัตรอิยหแหตงซภีเรภียและออิสราเอลทภีที่มาโจมตภีกาท ลนังขถูตอยถูนต ร นนั การรรุกรานของพวกเขากป็จะไมตตร งนั มนันที่ หรสือ
มภีชยนั (นตาสนใจทภีที่คทาวตา พระเจด้า จรอิงๆแลข้วแปลไดข้ดข้วยวตา พระเยโฮวาหห์)

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข แจข้งแกตอาหนัสเพอิที่มเตอิมอภีกวตา 8 เพราะเศกยรของซกเรกยคสือดามนัสกนัส และ
เศกยรของดามนัสกนัสคสือเรซกน ภายในหกสอิบหด้าปกเอฟราออิมจะแตกเปห็นชอิลี้นๆ กระทนัซึ่งไมท่เปห็นชนชาตอิ
อกกแลด้ว ออิสยาหหหมายเหตรุอยตางรวบรนัดวตากษนัตรอิยหแหตงซภีเรภียคสือเรซภีน อยตางไรกป็ตาม ภายในหกสอิบ
หข้าปภีอาณาจนักรของวงศหวานออิสราเอลจะไมตมภีอยถูอต ภีกตตอไป การเรอิที่มตข้นของหกสอิบหข้าปภีนร นันถถูกนนับ
โดยเหลตาผถูข้เขภียนชาวยอิววตาเปป็นตนัรงแตตคทาพยากรณหของอาโมส ผถูข้พยากรณหอยถูสต องปภีกตอนแผตนดอินไหว
นนัรนในสมนัยของอรุสซภียาหหเกภีที่ยวกนับการตกเปป็นเชลยของทนัรงซภีเรภียและออิสราเอล ดถู อาโมส 1:1, 5 และ
อาโมส 7:11, 17
ผถูข้พยากรณหทตานนภีรเตสือนใจอาหนัสอภีกวตา 9 และเศกยรของเอฟราออิมคสือสะมาเรกย และเศกยร
ของสะมาเรกยคสือโอรสของเรมาลอิยาหห ถด้าเจด้าจะไมท่มนัซึ่นใจ แนท่ละ กห็จะตนัลี้งมนัซึ่นเจด้าไวด้ไมท่ไดด้ '" ออิสยาหห
บอกอาหนัสตรงๆวตากษนัตรอิยหในอาณาจนักรฝตายเหนสือ (สะมาเรภีย) คสือเปคาหหโอรสของเรมาลอิยาหห
อยตางไรกป็ตามวนันนนัรนกทาลนังจะมาในไมตชข้าเมสืที่ออาณาจนักรฝตายเหนสือจะไมตมภีอยถูอต ภีกตตอไป เขาหมายเหตรุ
อภีกวตาถข้าอาหนัสไมตยอมเชสืที่อ เขากป็จะตนังที่ มนันที่ ในฐานะกษนัตรอิยหไมตไดข้ ดนังนนัรนถข้อยคทาของผถูพข้ ยากรณหทตาน
นภีรทภีที่กลตาวแกตอาหนัสกป็คสือ อยตาตกใจกลนัวเกภีที่ยวกนับบรรดาศนัตรถูของเขา ตรงกนันขข้ามจงวางใจพระเจข้าทภีที่
จะจนัดการเกภีที่ยวกนับมนัน แมข้อาหนัสมอิใชตกษนัตรอิยหทภีที่ดทาเนอินตามแบบพระเจข้าเลย เวลาทภีที่พระเจข้าจะทรง
พอิพากษายถูดาหหกยป็ นังมาไมตถขง ดนังนนัรนพระเจข้าจะทรงชตวยพวกเขาใหข้พนข้
อสย 7:10-12

พระเยโฮวาหหตรนัสกนับอาหนัสอกกวท่า 11 "จงขอหมายสทาคนัญจากพระ

เยโฮวาหหพระเจด้าของเจด้า จงขอในทกซึ่ลซกหรสือทกซึ่สยงเบสืลี้องบนกห็ไดด้" พระเจข้าจขงมภีคทาตรนัสมายนังอาหนัสเพอิที่ม
เตอิมอภีก ทภีที่ถถูกบอกเปป็นนนัยกป็คอสื วตา ถข้าเขาไมตเชสืที่อสอิที่งทภีที่ออิสยาหหเพอิที่งบอกลตวงหนข้าไป กป็จงขอหมาย
สทาคนัญหนขที่งทภีที่นตาอนัศจรรยหจากพระองคห เขาสามารถขอจากทภีที่ลขกเบสืรองใตข้หรสือจากทข้องฟข้าเบสืรองบน
กป็ไดข้ สรรุปกป็คสือ อาหนัสสามารถขอหมายสทาคนัญทภีเที่ หนสือธรรมชาตอิอะไรกป็ไดข้ทภีที่เขาปรารถนาจาก
พระเจข้า 12 แตท่อาหนัสตอบวท่า "เราจะไมท่ทยลขอ และเราจะไมท่ทดลองพระเยโฮวาหห" อาหนัสเรอิที่มเปป็น
คนนตาเลสืที่อมใสขขรนมาทนันทภีและปฏอิเสธทภีที่จะบนังคนับหรสือทดสอบพระเจข้าโดยการขอหมายสทาคนัญ
อยตางหนขงที่ จากพระองคห เขาททาเชตนนภีรทรงนั ๆทภีที่เขาเพอิงที่ ถถูกสนังที่ ใหข้ททาเชตนนนัรนโดยผถูข้พยากรณหทตานนภีรของ
พระเจข้า

อสย 7:13-14

ในบรอิบทขณะนนัรน ผถูข้พยากรณหทตานนภีรตอบกลนับอาหนัสผถูข้อตอนแอไป

อยตางโมโห และทท่านกลท่าววท่า "โอ ขด้าแตท่ขด้าราชสทานนักของดาวอิด ขอจงฟนัง การทกซึ่จะใหด้มนบษยห
อท่อนใจนนันลี้ เลห็กนด้อยอยยหท่ รสือ และทท่านยนังใหด้พระเจด้าของขด้าพเจด้าอท่อนพระทนัยดด้วย มนันสทาคนัญตรงทภีที่
วตาออิสยาหหตอบกลนับไปไมตใชตอาหนัสเทตานนัรน คราวนภีรการตอบกลนับไปของเขาคสือ แกตวงศหวานทนัรงสอิรน
ของดาวอิด – ราชวงศหทรนังสอิรนของดาวอิดซขที่งไดข้หนันหลนังของพวกเขาใสต พระเจข้าของพวกเขา ผถูข้
พยากรณหทตานนภีรจขงเตสือนพวกเขาวตาแมข้พวกเขาไดข้ททาใหข้คนทนัรงหลายเหนสืที่อยใจดข้วยการไมตมภีความ
เชสืที่อของพวกเขาและความไมตสนัตยหซสืที่อของพวกเขา คราวนภีรพวกเขาจะททาใหข้พระเจข้าเหนสืที่อยพระทนัย
ดข้วยหรสือ
เพราะวตาอาหนัสเมอินขข้อเสนอของพระเจข้าทภีที่ใหข้ขอหมายสทาคนัญอยตางหนขที่ง ผถูข้พยากรณหทตานนภีร
จขงประกาศวตา 14 เพราะฉะนนัลี้นองคหพระผยด้เปห็นเจด้าจะประทานหมายสทาคนัญเอง ดยเถอิด หญอิง
พรหมจารกคนหนซซึ่งจะตนัลี้งครรภห และคลอดบบตรชายคนหนซงซึ่ และเขาจะเรกยกนามของทท่านวท่า ออิม
มานยเอล คทาพยากรณหทยภีที่ อิงที่ ใหญตเรสือที่ งการประสถูตอิจากหญอิงพรหมจารภีของพระเมสสอิยาหหถถูกประกาศ
บางคนไดข้พยายามทภีที่จะอข้างวตาคทาทภีที่แปลเปป็น หญอิงพรหมจารก (อตัลมาหห์) มภีความหมายแคตวาต หญอิง
สาวคนหนขงที่ อยตางไรกป็ตาม มนันไมตใชตหมายสทาคนัญทภีที่ยอิงที่ ใหญตอะไรเลยทภีที่หญอิงสาวสนักคนจะตนัรงครรภห
และคลอดบรุตรชายคนหนขที่ง นนันที่ เกอิดขขรนทรุกวนันอยถูแต ลข้ว อยตางไรกป็ตาม การทภีที่หญอิงพรหมจารภีสนักคน
จะตนัรงครรภหและคลอดบรุตรนนันที่ สอิคสือการอนัศจรรยหอยตางหนขที่ง นอกจากนภีรคทาพยากรณหนร ภีกยป็ งนั ถถูกกลตาว
แกตวงศหวานของดาวอิดและไมตใชตแคตอาหนัสดข้วย พระองคหผถูข้ทจภีที่ ะประสถูตอิจากมารดาทภีที่เปป็นหญอิง
พรหมจารภีนร นันจะทรงถถูกเรภียกวตาออิมมานมเอล ชสืที่อหลนังนภีรมคภี วามหมายตรงตนัววตา ‘พระเจข้าทรงอยถูกต บนั
เรา’ คทาพยากรณหนร ภีถถูกททาใหข้สทาเรป็จอยตางชนัดเจนในมนัทธอิว 1:18-25
อสย 7:15-16

ออิสยาหหใสต รายละเอภียดเพอิที่มเตอิมเกภีที่ยวกนับคทาพยากรณหทภีที่ลขกซขรงนภีรเขข้าไป

ทท่านจะรนับประทานนมขด้นและนทลี้าผซลี้ง เพสืซึ่อทท่านจะรยด้ทกซึ่จะปฏอิเสธความชนัซึ่วและเลสือกความดก เนย (นนันที่
คสือ นมขข้น) และนทราผขรงจะเปป็นอาหารของเดป็กอนัศจรรยหผถูข้นร ภี นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงชภีวอิตทภีมที่ ภีพรสืนเพตทที่าตข้อย
พระองคหจะทรงรถูจข้ นักแยกแยะทภีที่จะปฏอิเสธความชนัวที่ รข้ายและเลสือกสอิที่งทภีที่ดภี แนตทภีเดภียวองคหพระผถูข้เปป็น
เจข้าของเราทรงดทาเนอินชภีวอิตทภีที่ปราศจากบาป

คราวนภีรคทาพยากรณหนร ภีวกกลนับมาประยรุกตหใชข้กบนั อาหนัส 16 เพราะกท่อนทกซึ่เดห็กนนัลี้นจะรยด้ทกซึ่จะ
ปฏอิเสธความชนัซึ่วและเลสือกความดกนนัลี้น แผท่นดอินซซซึ่งทท่านเกลกยดชนังนนัลี้น มนันจะขาดกษนัตรอิยทห นัลี้งสององคห
กตอนทภีที่เดป็กมหนัศจรรยหผถูข้นร ภีทภีที่จะเกอิดมาถขงวนัยทภีที่จะรถูข้จนักแยกแยะผอิดชอบชนัวที่ ดภี (รถูข้ทจภีที่ ะปฏอิเสธความชนัวที่
และเลสือกความดภี) กษนัตรอิยหทรงนั สององคหทภีที่มาโจมตภียถูดาหหกจป็ ะจากไปแลข้ว บางคนไดข้เสนอทรรศนะทภีที่
วตาเดป็กทภีที่ถถูกกลตาวถขงนภีรคสือบรุตรชายของออิสยาหห (เชอารยาชถูบ) และเวลาทภีที่ลถูกชายเลป็กๆของเขาถขงวนัย
ทภีที่รจถูข้ นักแยกแยะผอิดชอบชนัวที่ ดภี อยตางไรกป็ตาม ทรรศนะหลนังนภีรกดป็ ถูเหมสือนไมตเขข้ากนับบรอิบทในขณะนนัรน
อยตางไรกป็ตามความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา อภีกไมตนานแวตนแควข้นทภีที่อาหนัสเกลภียดชนัง (ออิสราเอลและ
ซภีเรภีย ซขงที่ อยถูทต างเหนสือทนัรงคถูต) กป็จะไมตมภีเรซภีนหรสือเปคาหหเปป็นกษนัตรอิยหอภีกตตอไปแลข้ว และนนันที่ กป็เปป็นสอิที่ง
ทภีที่เกอิดขขรนจรอิงๆในอภีกหลายปภีตตอมาเมสืที่อคนอนัสซภีเรภียรรุกรานและยขดซภีเรภียและเปคาหหกสป็ ร นอิ ชภีวอิตในสะ
มาเรภีย
อสย 7:17

แมข้ยถูดาหหจะถถูกชตวยใหข้พข้นจากการครุกคามของอาณาจนักรฝตายเหนสือ

และซภีเรภีย พวกเขากป็จะเจอกนับภนัยครุกคามทภีที่ใหญตโตยอิงที่ กวตาในไมตชข้า นอกจากนภีร เนสืรอความทภีที่ตามมานภีร
จะกลตาวชนัดเจนวตาการรรุกรานนภีรจะเปป็นการตภีสอนของพระเจข้า
พระเยโฮวาหหจะทรงนทาวนันนนัลี้นมาเหนสือพระองคห เหนสือชนชาตอิของพระองคหและเหนสือวงศห
วานแหท่งบอิดาของพระองคห คสือวนันอยท่างทกซึ่ไมท่เคยพบเหห็น ตนัลี้งแตท่วนันทกซึ่เอฟราออิมไดด้พรากจากยยดาหห
คสือกษนัตรอิยขห องอนัสซกเรกย ตนัรงแตตเวลานนัรนทภีที่อาณาจนักรฝตายเหนสือไดข้แยกตนัวออกไปจากยถูดาหห วนันทนัรง
หลายแหตงความยากลทาบากทภีที่พวกเขาไมตเคยประสบพบเจอมากตอนเลยกป็กาท ลนังจะตกลงเหนสือยถูดาหห
นนันที่ จะเปป็นมาโดยการรรุกรานของคนอนัสซภีเรภีย
อสย 7:18-19

ดข้วยภาพเปรภียบงตายๆ ผถูข้พยากรณหทตานนภีรบอกลตวงหนข้าวตาพระเจข้า

กทาลนังจะทรงตภีสอนยถูดาหห ตท่อมาในวนันนนันลี้ พระเยโฮวาหหจะทรงผอิวพระโอษฐหเรกยกเหลสือบซซงซึ่ อยยท่ทาง
ตด้นกทาเนอิดแมท่นทลี้าแหท่งอกยอิปตห และเรกยกผซลี้งซซซึ่งอยยใท่ นแผท่นดอินอนัสซกเรกย คทาทภีแที่ ปลวตา ผอิวพระโอษฐห
(ชารตัค) มภีความหมายดข้วยวตา ‘ผอิวปาก’ ซขที่งนตาจะใชตความหมายตรงนภีร วนันเหลตานนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อ

พระเจข้าจะทรงผอิวปากเรภียกทนัรงคนอภียอิปตหและคนอนัสซภีเรภียใหข้มาโจมตภีออิสราเอล ฝตายแรกจะมากตอน
คนอภียอิปตหจะโจมตภีโยสอิยาหหในเวลาตตอมา
19 และมนันจะมากนันและทนัลี้งหมดกห็จะหยบดพนักตามหบบเขาทกซึ่รด้าง และในซอกหอิน และบนตด้น
หนามทนัลี้งสอิลี้น และบนพบท่มไมด้ทนัลี้งสอิลี้น ดรุจฝถูงแมลงทภีที่กตอความรทาคาญ เหลตาศนัตรถูของยถูดาหหจะรรุกราน
แผตนดอินของพวกเขา
อสย 7:20

กลตาวอยตางเจาะจงกป็คสือ ในวนันนนันลี้ องคหพระผยด้เปห็นเจด้าจะทรงโกนทนัลี้ง

ศกรษะและขนทกซึ่เทด้าเสกยดด้วยมกดโกนซซซึ่งเชท่ามาจากฟากแมท่นทลี้าขด้างโนด้น คสือโดยกษนัตรอิยหแหท่งอนัสซกเรกย
นนัลี้นเอง และจะผลาญเคราดด้วย ภาพเปรภียบนภีรถถูกเปลภีที่ยนแลข้ว เหมสือนชตางตนัดผมจะโกนหนัวของคนๆ
หนขที่ง พระเจข้ากป็กาท ลนังจะโกนยถูดาหหตรนังแตตศภีรษะถขงเทข้าในการพอิพากษา ชตางตนัดผมทภีที่ตภีสอนผถูข้นร นันจะ
เปป็นคนอนัสซภีเรภียซขที่งมาจากเลยแมตนร ทายถูเฟรตอิสไปอภีก คนเหลตานนัรนจะททาใหข้ยถูดาหหอนับอายขายหนข้าสอิรน
ดภีแมข้ไมตททาลายหรสือกวาดตข้อนพวกเขาไปเปป็นเชลยกป็ตาม
อสย 7:21-22

คทาพรรณนาเกภีที่ยวกนับความยากจนซขที่งจะเกอิดขขรนตามมาเพราะการ

รรุกรานของอนัสซภีเรภียทภีที่กระททาตตอยถูดาหหถถูกหมายเหตรุไวข้ ตท่อมาในวนันนนัลี้นชายคนหนซซึ่งจะเลกลี้ยงแมท่วนัว
สาวไวด้ตนัวหนซซึ่งและแกะสองตนัว 22 และตท่อมาเพราะมนันใหด้นมมากมาย เขาจะรนับประทานนมขด้น
เพราะวท่าทบกคนทกซึ่เหลสืออยยท่ในแผท่นดอินจะรนับประทานนมขด้นและนทลี้าผซลี้ง ชายคนหนขงที่ ทภีที่มแภี มตวนัวสาว
แคตตวนั เดภียวและแกะสองตนัวกป็สสืที่อถขงความยากจน นอกจากนภีร ทนัรงหมดทภีเที่ ขาและครอบครนัวของเขา
จะมภีรนับประทานกป็คสือ เนย (นมขข้น) จากฝถูงสนัตวหทมภีที่ ภีจทานวนเลป็กนข้อยนภีรและนทราผขรงทภีที่พวกเขาจะหาไดข้
เมสืที่อคนอนัสซภีเรภียถถูกพาออกไปจากแผตนดอินนนัรนในทภีที่สรุด จะมภีอาหารเหลสืออยถูเต พภียงเลป็กนข้อยใหข้ชาว
แผตนดอินนนัรนไดข้รนับประทาน
อสย 7:23-25

เพราะการรรุกรานของคนอนัสซภีเรภีย ตท่อมาในวนันนนัลี้นทบกแหท่งทกซึ่เคยมก

เถาองบท่นหนซซึ่งพนันเถา มกคท่าเงอินหนซซึ่งพนันเชเขล กห็จะกลายเปห็นตด้นหนามยท่อยและหนามใหญท่ ทภีที่ๆเคยมภี
เถาองรุตนเปป็นพนันๆในยถูดาหหซขที่งกตอใหข้เกอิดรายไดข้เปป็นเงอินหลายพนันเชเขล วนันนนัรนกทาลนังจะมาในไมตชข้า
เมสืที่อทนัรงหมดทภีที่จะเหลสืออยถูคต สือ ตข้นหนามยตอยและหนามใหญต ในวนันนนัรน 24 คนจะมาทกซึ่นนัซึ่นพรด้อมกนับ

คนันธนยและลยกธนย เพราะวท่าแผท่นดอินทนัลี้งสอิลี้นนนัลี้นจะกลายเปห็นทกซึ่หนามยท่อยและหนามใหญท่ พวก
ชาวสวนจะไมตออกมาพรข้อมกนับอรุปกรณหตตางๆเพสืที่อแตตงเลป็มสวนองรุตนของตนอภีกตตอไป แตตพวกเขา
จะมาพรข้อมกนับคนันธนถูและลถูกธนถูเพสืที่อพยายามลตาสนัตวหปตาตตางๆเปป็นอาหารเพสือที่ ประทนังชภีวอิต ทนัรงหมด
ทภีที่เหลสืออยถูหต ลนังจากการรรุกรานของอนัสซภีเรภียกป็คสือตข้นหนามยตอยและหนามใหญต
หายนะทางเศรษฐกอิจถถูกบอกลตวงหนข้าเพอิมที่ เตอิม 25 สท่วนเนอินเขาทนัลี้งสอิลี้นทกซึ่เขาเคยขบดดด้วย
จอบ การกลนัวหนามยท่อยและหนามใหญท่จะไมท่มาทกซึ่นนัซึ่น แตท่เนอินเขาเหลท่านนัลี้นจะกลายเปห็นทกซึ่ซงซซึ่ เขา
ปลท่อยฝยงวนัวและทกซึ่ซซซึ่งฝยงแกะจะเหยกยบยทซึ่า" ขณะทภีที่ไหลตเขาตตางๆของยถูดาหหเคยเปป็นทภีขที่ องสวนองรุตน
อนันสวยงามและหมถูตตข้นมะกอกเทศ ปศรุสนัตวหหลายขนาดจะเหยภียบยทที่าพสืรนดอินนนัรนและแทะเลป็มอะไร
กป็ตามทภีที่รนับประทานไดข้ แมข้การรรุกรานยถูดาหหของคนอนัสซภีเรภียไมตททาลายหรสือกวาดตข้อนยถูดาหหไปเปป็น
เชลย มนันกป็จะเปป็นการตภีสอนอยตางหนนักของพระเจข้าทภีที่เกอิดกนับพวกเขา พวกเขาจะตข้องชดใชข้อยตาง
สาสมสทาหรนับการกบฏของพวกเขาและการเมอินเฉยตตอพระวจนะของพระเจข้า
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 8: บทนทนี้ยชนยตันเรชชื่องความพอินาศแบบฉตับพลตันของอาณาจตักรแหว่ง
ซทเรทยและออิสราเอลโดยหมายสคาคตัญอทกประการ – คคาขมไว่ ปถถึงคนเหลว่านตันี้นททชื่โอด้อวดในกษตัตรอิยขห์ อง
ประชาชาตอิทตันี้งสองนตันนี้ – พรด้อมกตับการรทุกรานแผว่นดอินของพวกเขาโดยคนอตัสซทเรทย บทนทปนี้ อิดทด้าย
ดด้วยคคาเตชอนตว่างๆเพอิมชื่ เตอิมถถึงออิสราเอลและยมดาหห์
อสย 8:1-4

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรขร ขนตข้นบทนภีรโดยบนันทขกเหตรุการณหผอิดธรรมดา

เหลตานนัรนทภีที่เกอิดขขรนในชตวงการตนัรงครรภหบรุตรชายอภีกคน แลด้วพระเยโฮวาหหตรนัสกนับขด้าพเจด้าอกกวท่า "จง
เอาแผท่นจารซกใหญท่มาแผท่นหนซซึ่ง และจงเขกยนดด้วยปากกาของมนบษยหเรสืซึ่อง `มาเฮอรหชาลาลหนัชบนัส'"
แผตนจารขกใหญตทภีที่วาต นภีรอยถูใต นรถูปของหนนังสสือมข้วนเลตมหนขงที่ ทภีที่วาต มนันมภีขนาดใหญว่นร นันกป็บตงบอกวตา
หลายสอิที่งจะถถูกเขภียนขข้างในนนัรน หนัวขข้อหลนักของบนันทขกนภีรจะเกภีที่ยวกนับ มาเฮอรห์ชาลาลหตัชบตัส ชสืที่อนนัรน
ไมตไดข้ถถูกแปลแตตจรอิงๆแลข้วมภีความหมายวตา ‘ของรอิบวตองไว เหยสืที่อเรป็วจภีจ’ ทตานอสืที่นๆกป็คอิดวตามนันมภี

ความหมายวตา ‘ทตานทนัรงหลายจงรภีบเรต งไปเอาของรอิบ’ กระนนัรนทตานอสืที่นๆกป็ตภีความวตา ‘จงรภีบเรต งไป
ฉวยเหยสือที่ และเอาของรอิบไป’
ความหมายเชอิงอรุปมาจากบรอิบททภีที่ใหญตกวตากป็คสือวตา คนอนัสซภีเรภียจะรภีบเรต งไปเอาของรอิบของ
ดามนัสกนัสและสะมาเรภีย ดนังนนัรนชสือที่ แปลกๆนภีรของบรุตรชายคนตตอไปของออิสยาหหจขงเปป็นคทาพยากรณห
หนขที่งในตนัวมนันเองทภีที่กลตาวถขงหายนะทภีที่จะมาของอาณาจนักรฝตายเหนสือรวมถขงของซภีเรภียดข้วย นภีที่คอสื สอง
ประชาชาตอิทภีที่อาหนัสกษนัตรอิยหแหตงยถูดาหหกงนั วลเกภีที่ยวกนับในบททภีที่ 7
ออิสยาหหจขงหมายเหตรุวาต 2 และขด้าพเจด้าไดด้พยานทกซึ่เชสืซึ่อถสือไดด้ คสือ อบรกอาหหปบโรหอิต และเศคารอิ
ยาหหบบตรชายของเยเบเรคกยาหหใหด้บนันทซกไวด้เพสืซึ่อขด้าพเจด้า พยานเหลตานนัรน (นนันที่ คสือพยานลงนามใน
เอกสาร) ของสอิที่งทภีที่จะถถูกเขภียนถถูกหมายเหตรุตรงนภีรวาต เปป็นอรุรอภี าหหปรุโรหอิตและเศคารอิยาหหทภีที่หากไมต
บอกชสืที่อกป็คงไมตรวถูข้ าต เปป็นใคร
ออิสยาหหจขงบนันทขกวตา 3 และขด้าพเจด้าไดด้เขด้าไปหาหญอิงผยด้พยากรณห และเธอกห็ตนัลี้งครรภหและ
คลอดบบตรชายคนหนซซึ่ง ดข้วยความตรงไปตรงมาแบบกระชนับ ออิสยาหหบนันทขกเรสืที่องการกทาเนอิดของ
บรุตรชายของเขา อยตางไรกป็ตามความหมายของเนสืรอหาตอนนภีรทร นังหมดกป็ถถูกหมายเหตรุไวข้ในสอิที่งทภีที่องคห
พระผถูข้เปป็นเจข้าทรงแจข้งแกตเขา และพระเยโฮวาหหตรนัสกนับขด้าพเจด้าวท่า "จงเรกยกชสืซึ่อบบตรนนันลี้ วท่า มาเฮอรห
ชาลาลหนัชบนัส 4 เพราะกท่อนทกซึ่เดห็กจะรยด้ทกซึ่จะรด้องเรกยก `พท่อ แมท่' ไดด้ ทรนัพยหสมบนัตอิของดามนัสกนัสและ
ของทกซึ่รอิบไดด้จากสะมาเรกย จะถยกขนเอาไปตท่อพระพนักตรหกษนัตรอิยหอสนั ซกเรกย"
บรุตรชายคนใหมตนร ขภี องออิสยาหหคอสื คทาอรุปมาหนขที่งของสอิที่งทภีที่จะเกอิดขขรนแกตอาณาจนักรฝตายเหนสือ
ดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในความเหป็นเกภีที่ยวกนับขข้อ 1 ชสืที่อ มาเฮอรห์ชาลาลหตัชบตัส มภีความหมายวตา ‘จงรภีบเรต ง
ไปฉวยเหยสือที่ และเอาของรอิบไป’ นนันที่ คสือสอิที่งทภีที่คนอนัสซภีเรภียจะกระททาจรอิงๆกนับทนัรงซภีเรภียและออิสราเอล
(อาณาจนักรฝตายเหนสือ) กตอนบรุตรคนใหมตนร ภีของออิสยาหหจะโตพอทภีที่จะกลตาววตา “พตอจกา แมตจกา” คนอนัส
ซภีเรภียกป็จะยขดดามนัสกนัสและเปป็นนายเหนสือหนัวของสะมาเรภียซขที่งเปป็นเมสืองหลวงของอาณาจนักรฝตาย
เหนสือแหตงออิสราเอล เราควรหมายเหตรุไวข้วาต อนัสซภีเรภียบนังคนับใชข้ความเปป็นประเทศเหนสือหนัวกนับสะมา

เรภียกตอนกวาดตข้อนมนันไปเปป็นเชลยในอภีกหลายปภีตตอมา เหตรุการณหแรกถถูกสสืที่อถขงตรงนภีร ดถู 2 พงศห
กษนัตรอิยห 16:9-17:5
อสย 8:5-8

ออิสยาหหจขงบนันทขกเพอิมที่ เตอิมเกภีที่ยวกนับสอิที่งทภีอที่ งคหพระผถูข้เปป็นเจข้าตรนัสแกตเขา

แลด้วพระเยโฮวาหหตรนัสกนับขด้าพเจด้าอกกวท่า 6 "เพราะวท่าชนชาตอินกลี้ไดด้ปฏอิเสธนทลี้าแหท่งชอิโลอาหหซซซึ่งไหล
เอสืซึ่อยๆ และปกตอิยอินดกตท่อเรซกนและโอรสของเรมาลอิยาหห ชอิโลอาหหคสือสอิที่งทภีที่ในพระคนัมภภีรหใหมตถถูกเรภียก
วตาสอิโลอนัม นภีที่คอสื สระนทราอนันหนขที่งบนฝนัที่งตะวนันออกเฉภียงใตข้ของเยรถูซาเลป็มสมนัยโบราณ ขข้อกลตาวหา
ของพระเจข้าทภีที่มภีตตอยถูดาหหกคป็ สือวตา พวกเขาไดข้ปฏอิเสธการนมนัสการพระเยโฮวาหหพระเจข้าทภีที่แทข้จรอิง
และไปแสวงหาการนนับถสือรถูปเคารพของอาณาจนักรฝตายเหนสือ (โอรสของเรมาลอิยาหห) และของ
ซภีเรภีย (เรซภีน)
เพราะเหตรุนร นันเองผถูข้พยากรณหทตานนภีรจขงเขภียนวตา 7 เพราะฉะนนันลี้ บนัดนกลี้ ดยเถอิด องคหพระผยด้เปห็น
เจด้าทรงนทานทลี้าแหท่งแมท่นทลี้ามาสยด้เขาทนัลี้งหลาย ทกซึ่มกกทาลนังและมากหลาย คสือกษนัตรอิยแห หท่งอนัสซกเรกยและสงท่า
ราศกทนัลี้งสอิลี้นของพระองคห และนทลี้านนันลี้ จะไหลลด้นหด้วยทนัลี้งสอิลี้นของมนัน และทท่วมฝนัซึ่งทนัลี้งสอิลี้นของมนัน 8
และจะกวาดตท่อไปเขด้าในยยดาหห และจะไหลทท่วมและผท่านไปแมด้จนถซงคอ และปกกอนันแผท่กวด้างของ
มนันจะเตห็มแผท่นดอินของทท่านนะ โอ ทท่านออิมมานยเอล" พระเจข้าทรงใชข้ภาพเปรภียบของแมตนร ทาทภีที่มพภี ลนัง
มากสายหนขที่งเพสืที่อพรรณนาถขงการทภีที่คนอนัสซภีเรภียจะลงมาตตอสถูข้ยถูดาหห นทราทภีไที่ หลทตวมนนัรนแหตงคนอนัส
ซภีเรภียจะทตวมถขงคอของยถูดาหห นภีที่บอกเปป็นนนัยวตายถูดาหหจะไมตถถูกททาลายโดยคนอนัสซภีเรภีย แตตพวกเขาจะ
อยถูใต นนทราลขก พวกเขาจะแทบลอยคออยถูเต หนสือนทราไมตไดข้ นอกจากนภีร การรรุกรานเขข้ามาในยถูดาหหของ
อนัสซภีเรภียจะแผตขยายไปทนัวที่ อาณาจนักรแหตงยถูดาหห โดยเตป็มสต วนกวข้างของแผตนดอินนนัรน นภีถที่ ถูกททาใหข้
สทาเรป็จจรอิงโดยเซนนาเคอรอิบกษนัตรอิยหแหตงอนัสซภีเรภียในสมนัยของเฮเซคภียาหห ดถู 2 พงศหกษนัตรอิยห 18:13
ตรงนภีรยถูดาหหถถูกเรภียกวตาออิมมานถูเอล เราตข้องไมตสนับสนชสืที่อนภีรกบนั พระบรุตรของหญอิงพรหมจารภีนร นันใน
7:14 แตตทวตายถูดาหหคสือทภีที่ตรนังของพระวอิหารและทภีที่บรอิสรุทธอิธทภีที่สรุดของมนันคสือทภีๆที่ สงตาราศภีเชคอินาหหของ
พระเจข้าสถอิตอยถูต อภีกครนัรงทภีที่จงระลขกวตาออิมมานถูเอลหมายความวตา ‘พระเจข้าทรงอยถูกต บนั เรา’ ดข้วยการเยข้ย
หยนันแบบทอิที่มแทงจอิตใจ ผถูข้พยากรณหทตานนภีรเตสือนใจยถูดาหหวาต นภีที่เคยเปป็นสอิทธอิพอิเศษซขที่งเปป็นเอกลนักษณห

ประจทาชาตอิของพวกเขา พระเจข้าเคยอยถูกต บนั พวกเขา แตตบนัดนภีรพวกเขากทาลนังจะไปจากพระเจข้าของ
พวกเขาอยตางสอิรนเชอิงแลข้ว
อสย 8:9-10

จรุดสนใจของผถูข้ฟงนั ของออิสยาหหคราวนภีรเปลภียที่ นจากยถูดาหหเปป็นเหลตา

ปฏอิปนักษหของเธอบข้าง โอ ชนชาตอิทนัลี้งหลายเออ๋ย จงเขด้ารท่วมกนัน และเจด้าจะถยกททาใหด้แหลกเปห็นชอิลี้นๆ
บรรดาประเทศไกลๆทนัลี้งหมด เจด้าเออ๋ยจงเงกซึ่ยหย จงคาดเอวเจด้าไวด้และเจด้าจะถยกททาใหด้แหลกเปห็นชอิลี้นๆ
จงคาดเอวเจด้าไวด้และเจด้าจะถยกททาใหด้แหลกเปห็นชอิลี้นๆ 10 จงปรซกษากนันเถอิด แตท่กห็จะไรด้ผล จงพยดกนัน
เถอิด แตท่กห็จะไมท่สทาเรห็จผล เพราะวท่าพระเจด้าทรงสถอิตกนับเรา ชนชาตอิทภีที่วาต นภีรในตอนตข้นอาจเปป็น
ชนชาตอิออิสราเอล (อาณาจนักรฝตายเหนสือ) และซภีเรภียพนันธมอิตรของมนัน อภีกไมตนานพวกเขาจะถถูก
ททาใหข้แหลกในการพอิพากษา “บรรดาประเทศไกลๆ” ทภีที่วาต นภีรอาจหมายถขงอนัสซภีเรภีย แมข้วาต พระเจข้าจะ
ทรงใชข้พวกเขาเพสืที่อตภีสอนและถขงกนับกวาดตข้อนอาณาจนักรฝตายเหนสือไปเปป็นเชลยดข้วยซทรา วนันของ
พวกเขาจะมาถขงในไมตชข้าเชตนกนัน ดข้วยคทาพถูดถากถางซขที่งไดข้รนับการดลใจจากพระเจข้า ผถูพข้ ยากรณหทตาน
นภีรยรุประชาชาตอิเหลตานภีรซขที่งหตางไกลจากพระเจข้าใหข้ปรขกษากนันในการวางแผนตตางๆเพสืที่อททาสงคราม
กระนนัรนแผนการตตางๆของพวกเขากป็จะลข้มเหลว พวกเขาอาจมภีคทาประกาศตตางๆออกมา แตตมนันกป็จะ
เปลตาประโยชนห ตรงกนันขข้ามพระเจข้าทรงสถอิตอยถูกต บนั ยถูดาหหเพสืที่อปกปข้องพวกเขา ณ จรุดนภีร นภีเที่ ปป็น ‘การ
เลตนคทา’ ทภีที่ชนัดเจนของชสืที่อออิมมานถูเอล – พระเจข้าทรงสถอิตกนับเรา
อสย 8:11-12

เพราะวท่าพระเยโฮวาหหตรนัสดนังตท่อไปนกลี้กนับขด้าพเจด้าพรด้อมดด้วย

พระหนัตถหอนนั เขด้มแขห็ง และทรงสนัซึ่งสอนขด้าพเจด้ามอิใหด้ดทาเนอินในทางของชนชาตอินกลี้ พระองคหตรนัสวท่า
12 "สอิงซึ่ ทกซึ่ชนชาตอินกลี้เรกยกวท่า การรท่วมคอิดกบฏ เจด้าอยท่าเรกยกวท่า การรท่วมคอิดกบฏ เสกยหมด อยท่ากลนัวสอิซึ่ง
ทกซึ่เขากลนัว หรสืออยท่าครนัซึ่นครด้าม ออิสยาหหสารภาพวตาองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าไดข้ทรงบนัญชาเขาแลข้ววตาเขาไมต
ควรมภีสตวนเกภีที่ยวขข้องใดๆเลยกนับการรต วมคอิดกบฏระหวตางอาณาจนักรฝตายเหนสือแหตงออิสราเอลและ
ซภีเรภีย เขาจขงประกาศแกตยถูดาหหวาต อยตากลนัวการรต วมคอิดกบฏของสะมาเรภียและดามนัสกนัส (ออิสราเอล
และซภีเรภีย) ซขที่งกทาลนังครุกคามพวกเขาอยถูต

อสย 8:13-15

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรกลนับเตสือนยถูดาหหวาต แตท่พระเยโฮวาหหจอมโยธานนัลี้น

แหละ เจด้าตด้องวท่าพระองคหบรอิสบทธอิธิ์ จงใหด้พระองคหทรงเปห็นผยด้ทกซึ่เจด้ายทาเกรง จงใหด้พระองคหทรงเปห็นผยด้
ทกซึ่เจด้าครนัซึ่นครด้าม แทนทภีที่จะกลนัวการรต วมคอิดกบฏทภีที่ครุกคามพวกเขาอยถูนต ร นัน ออิสยาหหเตสือนสตอิยถูดาหหใหข้
ยทาเกรงพระเยโฮวาหหพระเจข้าและใหข้พระองคหเปป็นองคหบรอิสรุทธอิธของพวกเขา ในการททาเชตนนนัรน พระ
เยโฮวาหหพระเจข้ากป็จะทรง 14 เปห็นสถานบรอิสบทธอิธิ์ แตท่เปห็นศอิลาทกซึ่ททาใหด้สะดบด และเปห็นกด้อนหอินทกซึ่
ททาใหด้ขนัดเคสืองใจของวงศหวานทนัลี้งคยท่ของออิสราเอล เปห็นกนับและเปห็นบท่วงดนักชาวเยรยซาเลห็ม
ถข้ายถูดาหหยอมกลนับมาหาพระเจข้าของพวกเขา พระองคหกจป็ ะทรงเปป็นสถานบรอิสรุทธอิธสทาหรนับ
พวกเขา ความคอิดทภีที่ตตอเนสืที่องมภีลนักษณะคลรุมเครสือ หากยถูดาหหไมตยอมกลนับมาหาพระเจข้าของพวกเขา
โดยใหข้พระองคหเปป็นความยทาเกรงและสถานบรอิสรุทธอิธของพวกเขา พระองคหกจป็ ะทรงเปป็นหอินสะดรุด
แกตวงศหวานทตังนี้ คมว่ของออิสราเอล – ยถูดาหหและอาณาจนักรฝตายเหนสือ ยอิงที่ กวตานนัรน พระเจข้าจะทรงเปป็นกนับ
ดนักและเปป็นบตวงแรข้วสทาหรนับ “ชาวเยรถูซาเลป็ม” เพราะคทาพยานเรสือที่ งพระเยโฮวาหหพระเจข้าอยถู ทต ภีที่กรรุง
เยรถูซาเลป็มจนถขงขนาดทภีวที่ าต พวกเขาเปป็นทภีที่รจถูข้ นักในฐานะออิมมานถูเอล –พระเจข้าทรงสถอิตกนับเรา – พวก
เขากป็จะเผชอิญกนับพระพอิโรธของพระเจข้าเวข้นเสภียแตตวาต พวกเขากลนับมาหาพระเจข้าของตน ผถูข้ใดไดข้รนับ
ฝากไวข้มาก กป็จะทรงเรภียกเอาจากผถูข้นร นันมาก ยอิงที่ กวตานนัรน 15 และคนเปห็นอนันมากในพวกเขาจะสะดบด
หอินนนัลี้น เขาทนัลี้งหลายจะลด้มลงและแตกหนัก เขาจะตอิดบท่วงและถยกจนับไป" นนันที่ จะเกอิดขขรนจรอิงๆกนับทนัรง
ออิสราเอลและยถูดาหหในการตกเปป็นเชลยทภีที่ตามมาเหลตานนัรน ในความหมายเชอิงอรุปไมยมากขขรน นนันที่ กป็
เกอิดขขรนตตอมาจนถขงวนันนภีรขณะทภีที่ออิสราเอลมภีใจมสืดบอดตตอขตาวประเสรอิฐมาโดยตลอด
อสย 8:16-17

คราวนภีรผถูข้พยากรณหทตานนภีรกลตาวตตอไปถขงประเดป็นสรุดทข้ายของเนสืรอหา

สต วนนภีร – ความมสืดในแผตนดอินนนัรนเพราะการทภีที่พวกเขาเพอิกเฉยพระวจนะของพระเจข้าทภีที่เปป็นลาย
ลนักษณหอนักษร จงมนัดถด้อยคทาพยานเกห็บไวด้เสกย และจงตกตราพระราชบนัญญนัตอิไวด้ในหมยท่พวกสาวกของ
ขด้าพเจด้าเสกย นภีอที่ าจหมายความวตาเฉพาะคนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนอินตามทางของพระเจข้าอยตางแทข้จรอิง –
เหลตาสาวกของพระเจข้า – จะเขข้าใจพระราชบนัญญนัตอิและคทาพยานนนัรน นนันที่ คสือ พระวจนะของพระเจข้า
ทภีที่เปป็นลายลนักษณหอนักษร ความคอิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับคทาสาปแชตงนนัรนทภีที่ตกแกตออิสราเอลซขที่งถถูกพบใน

ออิสยาหห 6:9-10 คนออิสราเอลสต วนใหญตจะถถูกททาใหข้มสืดบอดฝตายวอิญญาณ อยตางไรกป็ตามคนเหลตานนัรน
ทภีที่เปป็นนนักเรภียนและสาวกทภีที่แทข้จรอิงแหตงพระวจนะของพระเจข้าจะยนังมภีความสวตางอยถูต
นภีที่เปป็นความจรอิงอยตางแนตนอนในหลายศตวรรษตตอมานนัรน แมข้วาต คนสตวนใหญตของออิสราเอล
เดอินเปะปะไปมาในความมสืดฝตายวอิญญาณ มภีคนสตวนนข้อยอยถูเต สมอซขที่งเปป็นชายและหญอิงทนัรงหลายทภีที่
ดทาเนอินตามทางของพระเจข้าและยนังสนัตยหซสืที่อตตอพระเจข้าของตนอยถูต นภีที่จะรวมถขงชายยและหญอิงอยตาง
เยเรมภียห ดาเนภียล เอสราและเนหะมภียห และรวมถขงมารภียหและโยเซฟ เศคารอิยาหหและนางเอลภีซาเบธ
และสอิเมโอนและนางอนันนา
เมสืที่อเหป็นถขงพระสนัญญานนัรน ออิสยาหหจขงหมายเหตรุวาต 17 ขด้าพเจด้าจะรอคอยพระเยโฮวาหห
ผยด้ทรงซท่อนพระพนักตรหของพระองคหจากวงศหวานของยาโคบ และขด้าพเจด้าจะคอยทท่าพระองคห แมข้
พระเจข้าจะทรงซตอนพระพนักตรหของพระองคหจากคนออิสราเอลสต วนใหญต คนทภีที่ดทาเนอินตามทางของ
พระเจข้าอยตางออิสยาหหกจป็ ะยนังรอคอยพระองคหและคอยทตาพระองคห
อสย 8:18

กตอนจะไปตตอยนังสต วนสรุดทข้ายของเนสืรอหาตอนนภีร ผถูข้พยากรณหทตานนภีรกป็

กลตาวชนัดเจนถขงสอิที่งทภีที่ถถูกหมายเหตรุไปแลข้วในเนสืรอหาตอนกตอนๆ ดยเถอิด ขด้าพเจด้าและบบตรผยด้ซซซึ่งพระเย
โฮวาหหทรงประทานแกท่ขด้าพเจด้า เปห็นหมายสทาคนัญและเปห็นการมหนัศจรรยหตท่างในออิสราเอล จากพระ
เยโฮวาหหจอมโยธา ผยด้ทรงประทนับบนภยเขาศอิโยน ออิสยาหหตระหนนักดภีวาต ตนเปป็นผถูพข้ ยากรณหคนหนขงที่
ของพระเจข้าแกตออิสราเอล นอกจากนภีรเขารถูวข้ าต แมข้แตตบรุตรชายทนัรงสองของเขา (เชอารยาชถูบและมาเฮ
อรหชาลาลหนัชบนัส) ถถูกใหข้เปป็นหมายสทาคนัญอนันนตาอนัศจรรยหแกตยดถู าหหและออิสราเอล ดถู ออิสยาหห 6:3-16
และ 8:1-4
สนังเกตวตาพระเยโฮวาหหพระเจข้า จอมโยธายนังทรงประทนับในภถูเขาศอิโยนอยถูเต หมสือนเดอิม คทา
หลนังนภีรหมายถขงกรรุงเยรถูซาเลป็มและพระวอิหารทภีที่นนันที่ โดยเฉพาะ ยถูดาหหยนังมภีขข้อแตกตตางของการเปป็นทภีที่
รถูข้จกนั ในชสืที่อ ‘พระเจข้าทรงสถอิตกนับเรา’ – ออิมมานถูเอล ออิสยาหหตระหนนักวตาทนัรงตนัวเขาและครอบครนัว
ของเขาเปป็นหมายสทาคนัญและการมหนัศจรรยหตตางๆแกตออิสราเอลทภีที่มนักกบฏ

อสย 8:19-20

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข เตสือนออิสราเอลและยถูดาหหวาต และเมสืซึ่อเขาทนัลี้ง

หลายจะกลท่าวแกท่พวกทท่านวท่า "จงปรซกษากนับคนทรงและพท่อมดแมท่มดผยด้รด้องเสกยงจอ๊อกแจอ๊กและ
เสกยงพซมพทา" ไมท่ควรทกซึ่ประชาชนจะปรซกษากนับพระเจด้าของเขาหรสือ ควรเขาจะไปปรซกษาคนตาย
เพสืซึ่อคนเปห็นหรสือ การใชข้ศาสตรหเรข้นลนับถถูกปฏอิบนัตอิแพรต หลายในทนัรงยถูดาหหและออิสราเอล ในรนัชกาล
ของกษนัตรอิยหทภีที่ชนัวที่ รข้ายอยตางอาหนัสในยถูดาหหและการละทอิรงความจรอิงแบบตกทอดกนันมาอยตางไมตขาด
สายในอาณาจนักรฝตายเหนสือ วอิธภีปฏอิบนัตอิตตางๆของคนนนับถสือพระตตางดข้าว เชตน ดาราศาสตรห การเปป็น
หมอผภี และศาสตรหเรข้นลนับรถูปแบบอสืที่นๆมภีอยถูทต นัวที่ ไปในวงศหวานทนัรงสองแหตงออิสราเอล ออิสราเอลจขง
รข้องประกาศวตาแทนทภีที่จะแสวงหาบทสวดมนตหคาถาตตางๆ (การรข้องเสภียงจบ๊อกแจบ๊กและเสภียงพขมพทา)
ของพวกพตอมดแหตงศาสตรหมสืดเหลตานนัรน “ไมตควรทภีที่ประชาชนจะปรขกษากนับพระเจข้าของเขาหรสือ”
พวกเขาไมตควรแสวงปรขกษากนับพระองคหผถูข้ทรงพระชนมหอยถูหต รสือแทนทภีจที่ ะไปปรขกษากนับเหลตา
วอิญญาณของคนตายผตานทางการเขข้าทรงตตางๆ การใชข้ศาสตรหเรข้นลนับไดข้เขข้ามาแทนทภีที่การนมนัสการ
พระเยโฮวาหหในทนัรงยถูดาหหและออิสราเอล
ดนังนนัรนผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข ประกาศกข้องวตา 20 ไปคด้นพระราชบนัญญนัตอิและถด้อยคทาพยาน ถด้า
เขาไมท่พยดตามคทาเหลท่านกลี้กห็เพราะในตนัวเขาไมท่มกแสงสวท่างเสกยเลย แทนทภีที่จะไปแสวงหาความชนัวที่ ฝตาย
วอิญญาณของชาวโลกทภีที่อยถูรต อบตนัวพวกเขา ประชาชนของพระเจข้าถถูกกทาชนับใหข้กลนับมาหาพระ
วจนะของพระเจข้า – “ไปคข้นพระราชบนัญญนัตอิและถข้อยคทาพยาน” หากผถูข้ใดกลตาวเรสืที่องอสืนที่ นอกจาก
ความจรอิงและคทาสนังที่ ตตางๆทภีที่ถถูกพบอยถูใต นนนัรน มนันกป็เปป็น “เพราะในตนัวเขาไมตมแภี สงสวตางเสภียเลย”
ความมสืดฝตายวอิญญาณมภีอยถูทต วนั ที่ ออิสราเอลและยถูดาหหเพราะพวกเขาไดข้ละเลยพระวจนะของพระเจข้า
ออิสยาหหเตสือนวตาผถูข้ใดกป็ตามทภีที่ไมตพดถู ตามพระคตัมภทรห์กเป็ ผยใหข้เหป็นถขงความมสืดฝตายวอิญญาณในตนัวพวก
เขา คทากทาชนับใหข้แสวงหาพระราชบนัญญนัตอิและคทาพยานยนังมภีอยถูจต นทรุกวนันนภีร
อสย 8:21-22

เพราะความมสืดฝตายวอิญญาณนนัรนทภีที่แพรต หลายไปทนัวที่ ยถูดาหหและ

ออิสราเอล ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจขงเตสือนใหข้ระวนังวนันทภีที่มสืดมอิดเหลตานนัรนซขที่งรอคอยอยถูขต ข้างหนข้า เขาทนัลี้ง
หลายจะผท่านแผท่นดอินไปดด้วยความระทมใจอนันยอิซึ่งใหญท่และดด้วยความหอิว และตท่อมาเมสืซึ่อเขาหอิว เขา
จะเกรกลี้ยวกราดและแชท่งดท่ากษนัตรอิยขห องเขาและพระเจด้าของเขา และจะแหงนหนด้าขซนลี้ ขด้างบน นภีที่

หมายความวตาวนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อวงศหวานของยาโคบจะผตานไปทนัวที่ แผตนดอินของตน “ดข้วยความ
ระทมใจอนันยอิงที่ ใหญตและดข้วยความหอิว” ประโยคหลนังนภีรหมายความวตาพวกเขาจะผตานไปทนัวที่ แผตนดอิน
ของตนอยตางทรุกขหลทาบากและหอิวโหย พวกเขาจะคนับขข้องใจอยตางหนนัก (“เกรภีรยวกราด”) และถขงกนับ
“แชตงดตากษนัตรอิยหของเขาและพระเจข้าของเขา” ในความจนตรอก สรุดทข้ายพวกเขาจะแหงนหนข้ามอง
ดถูสวรรคห “และฟข้าสวรรคหทภีที่อยถูเต หนสือศภีรษะของทตานจะเปป็นทองเหลสือง และแผตนดอินทภีอที่ ยถูใต ตข้ทตานจะ
เปป็นเหลป็ก” (พระราชบนัญญนัตอิ 28:23)
เมสืที่อไมตพบความชตวยเหลสือทภีที่นนันที่ 22 และจะมองดยทกซึ่แผท่นดอินโลก และจะมองเหห็นความทบกขห
ใจและความมสืด ความกลบด้มแหท่งความแสนระทม และเขาจะถยกผลนักไสเขด้าไปในความมสืดทซบ เมสือที่
การพอิพากษาของพระเจข้าตกลงมายนังทนัรงสองวงศหวานแหตงออิสราเอล แมข้แตตแผตนดอินโลกเองกป็จะ
ออกผลเปป็นความทรุกขหลทาบากและวนันทนัรงหลายอนันมสืดมอิด วลภีสรุดทข้ายทภีที่กลตาววตาพวกเขาถถูกผลนักไส
เขข้าไปในความมสืดทขบอาจหมายถขงความสอิรนหวนัง วนันมสืดมอิดเหลตานนัรนแหตงการพอิพากษาทภีที่มภีตตอวงศห
วานออิสราเอลกทาลนังจะมาแลข้ว พวกมนันยนังมภีอยถูมต าจนถขงทรุกวนันนภีรและจะไมตถถูกยกออกไปจนกวตา
ออิสราเอลหนันมาหาพระเจข้าของเธอและพระเมสสอิยาหหของพระองคหในการกลนับใจใหมต
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 9: พรด้อมกตับฉากหลตังททชื่เปป็นความมชดยอิงชื่ นตักแหว่งการพอิพากษาของ
พระเจด้าททชื่มตท ว่อประชากรของพระองคห์ มทแสงเรชองรองแหว่งความหวตังสคาหรตับออิสราเอล มตันคชอการ
ประสมตอิของพระมหากษตัตรอิยห์ผมด้ยอิชื่งใหญว่ทจทชื่ ะเสดป็จมานตันี้นของพวกเขา เนชนี้อหาตอนทด้ายของบทนทยนี้ ด้อน
กลตับมาททชื่คคาเตชอนเรชชื่องการพอิพากษาททชื่จะมานตันี้นของพระเจด้า
อสย 9:1-2

แมข้วนันทนัรงหลายอนันมสืดมอิดแหตงการพอิพากษากทาลนังจะมา แตท่กระนนัลี้น

แผท่นดอินนนัลี้นซซงซึ่ อยยท่ในความแสนระทมจะไมท่กลนัดกลบด้ม ในกาลกท่อนพระองคหทรงนทาแควด้นเศบยลบน
และแควด้นนนัฟทาลกมาสยท่ความดยหมอิซึ่น แตท่ในกาลภายหลนังพระองคหจะทรงกระททาใหด้หนทางขด้างทะเล
แควด้นฟากแมท่นทลี้าจอรหแดนขด้างโนด้น คสือ กาลอิลกแหท่งบรรดาประชาชาตอิ ใหด้เจห็บปวดทรมานอยท่างมาก
ความแสนระทมทภีวที่ าต นภีรอาจหมายถขงการรรุกรานอาณาจนักรฝตายเหนสือจากทอิศเหนสือโดยทอิกลนัทปอิเอเส

อรหกษนัตรอิยหแหตงอนัสซภีเรภียในรนัชกาลของเปคาหหกษนัตรอิยหแหตงออิสราเอล ณ เวลานนัรนกาลอิลภีและแผตนดอิน
ทนัรงสอิรนแหตงนนัฟทาลภีถถูกกวาดตข้อนไปเปป็นเชลย ดถู 2 พงศหกษนัตรอิยห 15:19-29 การรรุกรานของอนัสซภีเรภีย
มาจากทางทอิศเหนสือผตานแควข้นเศบถูลรุนและแควข้นนนัฟทาลภีและแควข้นกาลอิลภี ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็
คสือวตาความทรุกขหใจทภีที่วงศหวานทนัรงสองแหตงออิสราเอลไดข้ประสบมาจนถขงบนัดนภีรเทภียบไมตไดข้เลยกนับสอิที่ง
ทภีที่จะเกอิดขขรน การพอิพากษาทภีที่รรุนแรงมากกวตานนัรนเยอะของพระเจข้ากทาลนังกตอตนัวขขรนทภีที่ขอบฟข้าทางทอิศ
เหนสือ
แมข้กระนนัรน 2 ชนชาตอิทกซึ่ดทาเนอินในความมสืดไดด้เหห็นความสวท่างยอิซึ่งใหญท่แลด้ว บรรดาผยทด้ กซึ่อาศนัย
อยยใท่ นแผท่นดอินแหท่งเงามนัจจบราช สวท่างไดด้สท่องมาบนเขา ในการพอิชอิตออิสราเอลครนัรงตตอๆมาตนัรงแตตคน
อนัสซภีเรภียจนถขงคนบาบอิโลน ตนัรงแตตคนเปอรหเซภียจนถขงคนกรภีกจนถขงคนโรมนัน การรรุกรานเหลตานนัรน
มาจากทอิศเหนสือผตานแควข้นกาลอิลภีทรนังสอิรน ไมตตข้องสงสนัยเลยวตาคทาพยากรณหตรงนภีรกลตาวถขงการเสดป็จมา
ขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเรา แมข้ทรงประสถูตอิในเบธเลเฮม พระองคหกทป็ รงใชข้ชภีวตอิ และรนับใชข้ใน
แควข้นกาลอิลภีเปป็นหลนัก พสืรนทภีที่สตวนนนัรนของออิสราเอลซขที่งตกเปป็นเปข้าโจมตภีตลอด (ทภีที่ดทาเนอินในความ
มสืด) จะเหป็นความสวตางยอิงที่ ใหญต แมข้พวกเขาเปป็นเสข้นทางแหตงการรรุกรานและการโจมตภีออิสราเอล
(“แผตนดอินแหตงเงามนัจจรุราช”) สนักวนันหนขที่งพระเจข้าจะทรงใหข้ความสวตางยอิงที่ ใหญตสตองมาบนพวกเขา
การใหข้ความสวตางนนัรนจะมาในรถูปของพระองคหผถูข้ทรงเปป็นความสวตางของโลก
อสย 9:3-5

ขณะมองทะลรุผาต นความมสืดแหตงการพอิพากษาทภีที่จะมานนัรน ผถูข้

พยากรณหทตานนภีรกเป็ หป็นลตวงหนข้าถขงสงตาราศภีของวนันแหตงพระเยโฮวาหหทภีที่จะมานนัรน พระองคหไดด้ทรงทวก
ชนในประชาชาตอินนัลี้นขซนลี้ พระองคหมอิไดด้ทรงเพอิซึ่มความชสืซึ่นบานของเขา เขาทนัลี้งหลายเปรมปรกดอิธิ์ตท่อ
พระพนักตรหพระองคห ดนัซึ่งดด้วยความชสืซึ่นบานเมสืซึ่อฤดยเกกซึ่ยวเกห็บ ดนังซึ่ คนเปรมปรกดอิธิ์เมสืซึ่อเขาแบท่งของรอิบมา
นนัลี้นแกท่กนนั นนักอธอิบายพระคนัมภภีรหบางทตานเชสืที่อวตาคทาวตา มอิไดด้ถถูกใสต เขข้ามาอยตางไมตถถูกตข้อง อยตางไร
กป็ตามความหมายกป็คสือวตาวนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อแมข้ประชาชาตอิออิสราเอลจะถถูกทวภีใหข้มากขขรน จะไมตมภี
ความชสืที่นบานเพอิมที่ ขขรนเลย ความชสืที่นบานเดภียวในแผตนดอินนนัรนมาจากภายในและเกอิดจากสาเหตรุตตางๆ
ทภีที่แฝงอยถูภต ายใน: การเกป็บเกภีที่ยวหรสือการแบตงเหยสือที่ ทภีที่ลตามาไดข้

กระนนัรนกป็มภีเหตรุผลใหข้ชสืที่นชมยอินดภี 4 เพราะวท่าแอกอนันเปห็นภาระของเขากห็ดก ไมด้พลองทกซึ่ตกบท่า
เขากห็ดก ไมด้ตะบองของผยบด้ กบบนังคนับเขากห็ดก พระองคหจะทรงหนักเสกยอยท่างในวนันของคนมกเดกยน วนันนนัรน
กทาลนังจะมาเมสืที่อออิสราเอลจะชสืที่นชมยอินดภีดข้วยความชสืนที่ บานใหญตยอิงที่ กนับการเอาออกไปเสภียซขที่งการตก
เปป็นเชลยตตางๆ การถถูกบภีบบนังคนับและการกระจนัดกระจายไปของเธอ มนันจะเปป็นเหมสือนตอนทภีที่กอิเด
โอนควทที่าคนมภีเดภียนในผถูข้วอินอิจฉนัย 7:16-22 แนตนอนวตาวนันนนัรนจะมาเมสืที่อพระองคหผถูข้ทรงเปป็นจอม
กษนัตรอิยหทรงประทนับพระบาทลงบนภถูเขามะกอกเทศจากสวรรคหเพสืที่อสถาปนาอาณาจนักรของ
พระองคหจากเยรถูซาเลป็ม
5 เพราะการรบทนัลี้งสอินลี้ ของนนักรบมกเสกยงวบท่นวาย และเสสืลี้อคลบมทกซึ่เกลสือกอยยท่ในโลหอิต แตท่การ
รบครนัลี้งนกลี้จะถยกเผาเปห็นเชสืลี้อเพลอิงใสท่ไฟ หมอกแหตงสงครามและโลหอิตแหตงการสถูข้รบมนักนตาสนับสน
และนตาตกใจกลนัวบตอยๆ แตตวนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพระองคหผถูข้ทรงเปป็นจอมกษนัตรอิยหจะเสดป็จกลนับมา
ใน “เปลวเพลอิงจะลงโทษสนองคนเหลตานนัรนทภีไที่ มตรจถูข้ นักพระเจข้า” (2 เธสะโลนอิกา 1:8) ในวนันนนัรน
“ทตานจะประหารคนชนัวที่ ดข้วยลมแหตงรอิมฝภีปากของทตาน” (ออิสยาหห 11:4) เมสืที่อพระเยซถูครอิสตหเสดป็จ
กลนับมาในฤทธานรุภาพและสงตาราศภีใหญตยอิงที่ พระองคหจะทรงชตวยออิสราเอลใหข้พข้นจากการโจมตภี
และการรรุกรานของสหประชาชาตอิภายใตข้การนทาของปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตห ฤทธอิธเดชของพระเมส
สอิยาหหถถูกกลตาวถขงชนัดเจนในสองขข้อถนัดไป
อสย 9:6-7

ดด้วยมกเดห็กคนหนซซึ่งเกอิดมาเพสืซึ่อเรา มกบบตรชายคนหนซซึ่งประทานมาใหด้

เรา และการปกครองจะอยยท่ทกซึ่บท่าของทท่าน และทท่านจะเรกยกนามของทท่านวท่า "ผยทด้ กซึ่มหนัศจรรยห ทกซึ่
ปรซกษา พระเจด้าผยด้ทรงมหอิทธอิฤทธอิธิ์ พระบอิดานอิรนันดรห องคหสนนั ตอิราช" การชตวยออิสราเอลใหข้พข้นทภีที่จะ
มานนัรนจะเปป็นมาโดยพระบรุตรอนัศจรรยหองคหนร นันทภีจที่ ะประสถูตอิ พระองคหทรงเปป็นผถูข้เดภียวกนับทภีที่จะ
ประสถูตอิจากหญอิงพรหมจารภีคนนนัรนดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในออิสยาหห 7:14 พระบรุตรองคหนร ภีจะทรงเปป็น
ของขวนัญของพระเจข้าแกตออิสราเอล การเสดป็จมาทนัรงสองครนัรงขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราถถูกนทา
เสนอ แนตนอนวตาการเสดป็จมาครนัรงแรกของพระองคหถถูกกลตาวถขงตรงนภีรพรข้อมกนับการประสถูตอิและ
การเสดป็จมารนับสภาพมนรุษยหของพระองคห แตตจากนนัรนกลข้องโทรทรรศนหแหตงคทาพยากรณหกซป็ ถูมไปยนัง
การเสดป็จมาครนัรงทภีที่สองของพระองคหเมสืที่อพระองคหจะทรงปกครองและครอบครองเหนสือทนัรงพอิภพ

โลก นตาสนใจทภีวที่ าต แคตสองแหตงในพระคนัมภภีรหทภีที่คทาวตา การปกครอง ถถูกพบคสือในสองขข้อนภีร การ
ปกครองไมตใชตแคตของออิสราเอลเทตานนัรนแตตของทนัรงโลกจะอยถูบต นบตาของพระองคหในวนันนนัรน พระเยซถู
จะทรงครอบครองทภีใที่ ดกป็ตามทภีที่ดวงอาทอิตยหสตองถขง
จากนนัรนผถูข้พยากรณหทตานนภีรกเป็ รอิที่มบอกพระนามและชสืที่อเรภียกตตางๆขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของ
เรา บางคนไดข้พยายามทภีที่จะรวม ผมด้ทมทชื่ หตัศจรรยห์ และ ททชื่ปรถึกษา เขข้าดข้วยกนัน นภีที่อาจเปป็นไปไดข้เพราะวตา
คทาวตา มหตัศจรรยห์ เปป็นคทาครุณศนัพทหและ ททชื่ปรถึกษา เปป็นคทานาม อยตางไรกป็ตามไมตมภีคทาถามเลยวตา
พระนามของพระเยซถูนร นันมหนัศจรรยห นอกจากนภีรพระองคหยงนั ทรงเปป็นทภีที่ปรขกษาผถูข้ยอิงที่ ใหญตของเราดข้วย
นอกจากนภีร พระองคหยงนั ทรงเปป็นพระเจจ้นำผสจ้ทรงมหอิทธอิฤทธอิธ ในพระองคหเองดข้วย
ความเปป็นพระเจข้าของพระครอิสตหปรากฏชนัดเจน ขณะเดภียวกนันพระองคหกทป็ รงมภีชสืที่อวตาพระ
บอิดานอิรนตั ดรห์ดข้วย ความเปป็นเอกภาพของเทวสภาพถถูกสสืที่อตรงนภีร พระครอิสตหและพระบอิดาทรงเปป็น
องคหเดภียวกนัน พระบอิดาทรงอยถูใต นพระองคห และพระองคหทรงอยถูใต นพระบอิดา แมข้มคภี วามแตกตตาง
อยตางแนตนอนระหวตางพระบอิดากนับพระบรุตร เรากป็ไมตไดข้ททาผอิดทภีที่จะเรภียกพระบรุตรวตาพระบอิดา
พระองคหหนขที่งทรงถถูกพบในอภีกพระองคห สรุดทข้ายเดป็กยอดเยภีที่ยมผถูข้นร ภีทภีที่จะเกอิดมาจะถถูกเรภียกวตา องคห์
สตันตอิราช สนันตอิภาพจะยนังไมตมภีบนแผตนดอินโลกจนกวตาพระองคหเสดป็จมาเพสืที่อปกครองและครอบ
ครอง พระองคหทรงเปป็นผถูข้รเอิ รอิที่มไมตเพภียงสนันตอิสรุขแหตงหนัวใจเทตานนัรน แตตสนันตอิภาพของประชาชาตอิ
ตตางๆและทรุกความสนัมพนันธหระหวตางนนัรนดข้วย
7 เพสืซึ่อการปกครองของทท่านจะเพอิซึ่มพยนยอิซึ่งขซลี้น และสนันตอิภาพจะไมท่มกทกซึ่สอิลี้นสบ ดเหนสือ
พระทกซึ่นนัซึ่งของดาวอิด และเหนสือราชอาณาจนักรของพระองคห ทกซึ่จะสถาปนาไวด้ และเชอิดชยไวด้ดด้วยความ
ยบตอิธรรมและดด้วยความเทกซึ่ยงธรรม ตนัลี้งแตท่บนัดนกลี้เปห็นตด้นไปจนนอิรนนั ดรหกาล ความกระตสือรสือรด้นของ
พระเยโฮวาหหจอมโยธาจะกระททาการนกลี้ วลภีแรก “เพสือที่ การปกครองของทตานจะเพอิที่มพถูนยอิงที่ ขขรน” มภี
ความหมายวตา ‘ในเรสือที่ งความยอิงที่ ใหญตแหตงการปกครองของพระองคหนร นัน’ จะไมตมภีทภีที่สร อินสรุดเลย
นอกจากนภีรจะไมตมทภี ภีที่สร อินสรุดสทาหรนับสนันตอิภาพภายใตข้การปกครองของพระเมสสอิยาหหดข้วย พระองคห
จะประทนับบนพระทภีที่นนังที่ ของดาวอิด นภีบที่ อกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาพระเยซถูครอิสตหจะทรงปกครองและ

ครอบครองจากเยรถูซาเลป็มและบนัลลนังกหกษนัตรอิยหแหตงออิสราเอล อาณาจนักรของพระองคหจะถถูกจนัด
ระเบภียบและถถูกสถาปนาดข้วยความยรุตอิธรรม (การพอิพากษา) และความชอบธรรม (ความเททชื่ยง
ธรรม) ตลอดไป ความยอิงที่ ใหญตแหตงอาณาจนักรของพระองคหจะถถูกททาใหข้สทาเรป็จดข้วยความ
กระตสือรสือรข้นขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้า
จะไมตมสภี ที่ อิงใดสทาเรป็จแบบครขงที่ ๆกลางๆหรสือสรุกๆดอิบๆเกภีที่ยวกนับอาณาจนักรทภีที่จะมานนัรนและการ
ปกครองขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราเลย มนันจะถถูกกระททาดข้วยความกระฉนับกระเฉง ความ
รข้อนรนและความกระตสือรสือรข้นของพระองคหเอง มนันจะบดบนังการปกครองของมนรุษยหทนัร งปวง
เหมสือนทภีดที่ วงอาทอิตยหสวตางกวตาดวงจนันทรห
อสย 9:8-12

หลนังจากไดข้เหป็นสงตาราศภีของพระเมสสอิยาหห ผถูข้พยากรณหทตานนภีรกวป็ ก

กลนับมากลตาวคทาพยากรณหเพอิมที่ เตอิมเกภีที่ยวกนับพระพอิโรธทภีที่จะมานนัรนของพระเจข้าทภีที่มภีตตอประชาชนทภีที่มกนั
กบฏของพระองคห องคหพระผยด้เปห็นเจด้าทรงใชด้พระวจนะไปตท่อสยด้ยาโคบ และจะตกอยยท่เหนสือออิสราเอล
9 และประชาชนทนัลี้งสอิลี้นจะรยด้เรสืซึ่อง คสือเอฟราออิมและชาวสะมาเรกย ผยกด้ ลท่าวดด้วยความเยท่อหยอิงซึ่ และ
ดด้วยจอิตใจจองหอง 10 วท่า "กด้อนออิฐพนังลงแลด้ว แตท่เราจะสรด้างดด้วยศอิลาสลนัก ตด้นมะเดสืซึ่อถยกโคท่นลง
แตท่เราจะใสท่ตด้นสกดารหเขด้าแทนไวด้ในทกซึ่นนัลี้น" ออิสยาหหกลตาวชนัดเจนวตาพระเจข้าไดข้ตรนัสชนัดเจนแกต
อาณาจนักรฝตายเหนสือเมสืที่อนานมาแลข้ว กระนนัรนในความเยตอหยอิงที่ ของพวกเขาๆกป็เยาะเยข้ยคทาเตสือนของ
พระเจข้า พระเจข้าไดข้ทรงเตสือนพวกเขาแลข้วถขงการพอิพากษาทภีที่จะมา กระนนัรนออิสราเอลผถูข้จองหองกป็
กลตาววตาแมข้โครงสรข้างอาคารซขที่งเปป็นกข้อนออิฐและไมข้ตนข้ มะเดสืที่อถถูกโคตนลง พวกเขากป็จะสรข้างขขรน
ใหมตดข้วยศอิลาสลนักและไมข้ตข้นสภีดารห อยตางหลนังนภีมที่ ภีขนาดใหญตกวตาและแพงกวตา พวกเขาจขงเยาะเยข้ย
คทาเตสือนของพระเจข้าซขที่งถถูกสต งมาโดยผถูข้พยากรณหเหลตานนัรน
ออิสยาหหจขงเตสือนออิสราเอล (อาณาจนักรฝตายเหนสือ) วตา 11 พระเยโฮวาหหจซงทรงหนบนปฏอิปนักษห
ของเรซกนมาสยเด้ ขา และทรงกระตบด้นศนัตรย ของเขาใหด้รท่วมกนัน 12 คสือคนซกเรกยทางขด้างหนด้าและคนฟก
ลอิสเตกยทางขด้างหลนัง และเขาจะอด้าปากออกกลสืนออิสราเอลเสกย ถซงกระนนันลี้ กห็ดกพระพอิโรธของ
พระองคหกห็ยงนั มอิไดด้หนันกลนับ และพระหนัตถหของพระองคหยนังเหยกยดออกอยยท่

เพสืที่อตตอสถูข้กบนั ความโอหนังของออิสราเอล พระเจข้าจขงตรนัสลตวงหนข้าวตาพระองคหจะทรงเอาเหลตา
ปฏอิปนักษหของคนซภีเรภีย (นนันที่ คสือ คนอนัสซภีเรภีย) และรวมกทาลนังพลของคนเหลตานนัรนกนับเหลตาศนัตรถูของ
ออิสราเอล – ประชาชาตอิซภีเรภียและคนฟภีลอิสเตภีย – มาตตอสถูข้พวกเขา (แมข้ขณะนนัรนเรซภีนกษนัตรอิยหแหตง
ซภีเรภียเปป็นมอิตรกนับเปคาหหกษนัตรอิยหแหตงออิสราเอล อภีกไมตนานเรซภีนกป็จะถถูกคนอนัสซภีเรภียฆตาตายในการสถูข้
รบและกองทนัพคนซภีเรภียกป็จะถถูกเกณฑหใหข้เขข้ารต วมในกองทนัพของคนอนัสซภีเรภียเพสือที่ ทภีที่จะถถูกใชข้ตตอสถูข้
ออิสราเอล) พระเจข้าจะทรงททาใหข้เกอิดการเปป็นพนันธมอิตรกนันระหวตางศนัตรถูทรงนั หลายของอาณาจนักรฝตาย
เหนสือเพสืที่อพอิพากษาพวกเขา ดข้วยการหยนังที่ รถูลข้ ตวงหนข้าแบบเปป็นลางรข้าย ผถูพข้ ยากรณหทตานนภีรเตสือนวตา “ถขง
กระนนัรนกป็ดภีพระพอิโรธของพระองคหกยป็ งนั มอิไดข้หนันกลนับ และพระหนัตถหของพระองคหยนังเหยภียดออกอยถู”ต
แมข้พระเจข้าจะทรงตภีสอนออิสราเอลเชตนนนัรน ความกรอิรวของพระองคหกยป็ นังไมตหายไป และพระหนัตถห
แหตงการพอิพากษาของพระองคหจะยนังเหยภียดออกตตอสถูข้ประชาชนทภีที่มนักกบฏของพระองคหอยถูเต หมสือน
เดอิม ดถู ออิสยาหห 5:25, 7:17, 20 และ 10:4 พระเจข้ายนังไมตเสรป็จธรุระกนับการจนัดการกนับประชาชนของ
พระองคหในพระพอิโรธ
อสย 9:13-16

สาเหตรุแหตงพระพอิโรธของพระเจข้าถถูกสาธยายเพอิที่มเตอิม เพราะ

ประชาชนมอิไดด้หนันมาหาพระองคหผด้ทย รงตกเขา มอิไดด้แสวงหาพระเยโฮวาหหจอมโยธา แมข้พระเจข้าจะ
ทรงตภีสอนประชากรของพระองคหในการพอิพากษา พวกเขากป็ไมตยอมกลนับมาและแสวงหาพระองคห
14 พระเยโฮวาหหจซงจะทรงตนัดหนัวตนัดหางออกเสกยจากออิสราเอล ทนัลี้งกอิซึ่งกด้านและตด้นกกในวนันเดกยว
วนันนนัรนกทาลนังใกลข้เขข้ามาอยตางรวดเรป็วเมสือที่ พระเจข้าจะทรงพอิพากษาทรุกระดนับชนัรนของสนังคมใน
ออิสราเอล คทาอธอิบายเกภีที่ยวกนับวตาหนัวและหางนนัรนคสือผถูข้ใดถถูกพบในขข้อตตอไปนภีร
15 ผยใด้ หญท่และคนมกเกกยรตอิคสือหนัว และผยด้พยากรณหผสด้ย อนเทห็จเปห็นหาง ผถูข้นทาของประชาชาตอิ
นนัรนถถูกเปรภียบวตาเปป็นหนัวของมนัน การเรภียกพวกผถูข้พยากรณหเทป็จวตาเปป็นหางกป็บอกเปป็นนนัยถขงความ
เหยภียดหยามของพระเจข้าทภีที่มภีตตอพวกเขา ดถูเหมสือนวตาวลภีทภีที่กลตาวถขง “กอิที่งกข้านและตข้นกก” เปป็นคทา
ขยายความของหนัวและหางทภีที่วาต นนัรน ความจรอิงทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา 16 เพราะบรรดาผยด้ทกซึ่นทาชนชาตอิ
นกลี้ไดด้นทาเขาใหด้หลง และบรรดาผยด้ทกซึ่เขานทากห็ถยกททาลาย ออิสราเอลกทาลนังถถูกนทาไปสถูตความพอินาศโดย

เหลตาผถูข้นทาของพวกเขาเอง ความผอิดพลาดตตางๆฝตายวอิญญาณของแผตนดอินนนัรนมาจากคนระดนับบน
เหลตากษนัตรอิยหทภีที่ชนัวที่ รข้ายและพวกผถูข้พยากรณหเทป็จกทาลนังนทาพวกเขาไปสถูตหายนะของพวกเขา
อสย 9:17-18

ฉะนนันลี้ องคหพระผยด้เปห็นเจด้าจะหาทรงเปรมปรกดอิธิ์ในคนหนบท่มของเขา

ไมท่ และจะมอิไดด้ทรงมกพระกรบณาตท่อคนกทาพรด้าพท่อหรสือหญอิงมท่ายของเขา เพราะวท่าทบกคนเปห็นคน
หนด้าซสืซึ่อใจคดและเปห็นคนททาความชนัวซึ่ และปากทบกปากกห็กลท่าวคทาโฉดเขลา ถซงกระนนัลี้นกห็ดกพระพอิโรธ
ของพระองคหกห็ยงนั มอิไดด้หนันกลนับ และพระหนัตถหของพระองคหยงนั เหยกยดออกอยยท่ พระเจข้าไมตทรงมภี
ความยอินดภีเลยในพวกคนหนรุตมแหตงประชาชาตอินร นัน ตรงกนันขข้าม พระองคหจะไมตทรงมภีความเมตตา
ตตอพวกเขาเลย – แมข้แตตพวกคนกทาพรข้าพตอและหญอิงมตาย พวกเขาทรุกคนเปป็นคนหนข้าซสืที่อใจคดและ
คนททาความชนัวที่ พวกเขาทรุกคนพถูดดข้วยปากทภีที่เลวทราม ดนังนนัรนพระพอิโรธของพระเจข้าจขงมภีตตอ
ประชาชนของพระองคหเองตตอไป พระหนัตถหแหตงการพอิพากษาของพระองคหยงนั อยถูเต หมสือนเดอิมและ
จะยนังตตอสถูข้ออิสราเอลอยถูตต ตอไป
18 เพราะความชนัวซึ่ กห็ไหมด้เหมสือนไฟไหมด้ มนันจะผลาญทนัลี้งหนามยท่อยและหนามใหญท่ มนันจะ
จบดไฟเขด้าทกซึ่ปท่าทซบ และปท่าทซบกห็จะมด้วนขซนลี้ ขด้างบนเหมสือนควนันเปห็นลยกๆ เหมสือนไฟทภีไที่ หมข้ในวนัชพสืช
กตอน และจากนนัรนกป็ลามขขรนไปบนตข้นไมข้ทรนังหลายซขที่งกตอใหข้เกอิดไฟปตาใหญตโต การพอิพากษาทภีที่จะมา
เหนสือแผตนดอินนนัรนกป็เปป็นแบบเดภียวกนัน ความชนัวที่ ของประชาชนเหลตานนัรนจะนทาพระพอิโรธของพระเจข้า
ลงมาถขงระดนับของพวกเขา จากนนัรนกป็ลรุกลามไปทนัวที่ แผตนดอินนนัรนดรุจไฟไหมข้ใหญตโต
อสย 9:19-21

แผท่นดอินนนัลี้นกห็มสืดไปโดยเหตบพระพอิโรธของพระเยโฮวาหหจอมโยธา

ประชาชนกห็จะเหมสือนเชสืลี้อเพลอิง ไมท่มกคนใดจะไวด้ชกวตอิ พกซึ่นด้องของตน ควนันแหตงพระพอิโรธของ
พระเจข้าจะททาใหข้แผตนดอินนนัรนมสืดมนัว นอกจากนภีร ประชาชนแหตงออิสราเอลเองกป็จะเปป็นเชสืรอเพลอิง
สทาหรนับไฟนนัรนดข้วย นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาในพระพอิโรธทภีที่จะมาเหนสือแผตนดอินนนัรน พภีที่นอข้ งทนัรงหลายจะลรุก
ขขรนตตอสถูข้กนนั และกนันเพสืที่อแยตงชอิงอาหารเลป็กนข้อยทภีที่ยงนั เหลสืออยถูต 20 เขาจะฉวยไดด้ทางขวา แตท่ยงนั หอิวอยยท่
เขาจะกอินทางซด้าย แตท่กห็ยนังไมท่ออิซึ่ม ตท่างกห็จะกอินเนสืลี้อแขนของตนเอง นภีที่สสืที่อถขงความจนตรอกและความ
อดอยากอนันเกอิดจากการสงคราม การกนันดารอาหารและความอดอยากจะรรุนแรงจนถขงขนาดทภีที่วาต

คนทภีเที่ ปป็นญาตอิกนนั จะตตอสถูข้กนนั และกนันอยตางสอิรนหวนังเพสืที่อแยตงชอิงอาหารเลป็กนข้อยทภีที่ตนพอจะหาไดข้ นภีถที่ ขง
ขนัรนบอกเปป็นนนัยถขงการกอินเนสืรอคนดข้วยเพราะความอดอยากอนันเกอิดจากสงคราม
นอกจากนภีร 21 มนนัสเสหหกนอิ เอฟราออิม เอฟราออิมกอินมนนัสเสหห และทนัลี้งคยท่กห็สด้กย บนั ยยดาหห ถซง
กระนนัลี้นกห็ดกพระพอิโรธของพระองคหกยห็ นังมอิไดด้หนันกลนับ และพระหนัตถหของพระองคหยงนั เหยกยดออกอยยท่
พระเจข้าจะไมตเพภียงพอิพากษาฝตายเหนสือ (มนนัสเสหหและเอฟราออิม) เทตานนัรน แตตพระองคหจะทรงใชข้
อาณาจนักรฝตายเหนสือเพสืที่อตภีสอนยถูดาหหดข้วย การสทาเรป็จจรอิงของคทาพยากรณหนร ภีถถูกพบใน 2 พงศาวดาร
28:5-8 ทภีที่อาณาจนักรฝตายเหนสือเอาชนะอาหนัสกษนัตรอิยหแหตงยถูดาหหไดข้อยตางราบคาบ แมข้กระนนัรน
พระหนัตถหแหตงการพอิพากษาของพระเจข้ากป็ยนังตตอสถูข้ออิสราเอลและยถูดาหหอยถูเต หมสือนเดอิม พระพอิโรธของ
พระเจข้ายนังเผาไหมข้อยถูต
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 10: บทถตัดไปนทขนี้ องออิสยาหห์นคาเสนอคคาเตชอนเพอิชื่มเตอิมถถึงยมดาหห์ จาก
นตันี้นจทุดสนใจกป็เปลทชื่ยนไปยตังการบอกลว่วงหนด้าถถึงการพอิพากษาททชื่มทตว่ออตัสซทเรทย จากนตันนี้ จทุดสนใจกป็
ซมมไปยตังวตันแหว่งพระเยโฮวาหห์และพวกยอิวททชื่เหลชออยมว่ในแผว่นดอินนตันี้นในชว่วงยทุคเจป็ดปท สทุดทด้าย
กคาหนดการของการรทุกรานยมดาหห์โดยคนอตัสซทเรทยถมกนคาเสนอแมด้บางทว่านคอิดวว่ามตันมทลตักษณะเปป็น
อวสานกาลกป็ตาม
อสย 10:1-2

บทนภีรขร นข ตข้นดข้วยวอิบนัตอิหนขที่งทภีที่มภีตตอความบาปของยถูดาหห วอิบนัตอิแกท่คน

เหลท่านนัลี้นทกซึ่ออกกฎหมายอธรรม และแกท่ผด้เย ขกยนทกซึ่เขกยนแตท่การบกบคนันลี้ เรสืซึ่อยไป พวกผถูข้นทาระดนับกลาง
ของประชาชาตอินร นันถถูกกลตาวโทษ สตวนหนขที่งกป็เพราะการออกกฤษฎภีกาและประกาศอิตตตางๆซขที่งไมต
เพภียงเปป็นภาระหนนักเทตานนัรน แตตยนังอยรุตอิธรรมดข้วย กลตาวอยตางเจาะจงกป็คสือพวกเขาแสวงหา 2 เพสืซึ่อ
หนันคนขนัดสนไปจากความยบตอิธรรม และปลด้นสอิทธอิของคนจนแหท่งชนชาตอิของเราเสกย เพสืซึ่อวท่าหญอิง
มท่ายจะเปห็นเหยสืซึ่อของเขา และเพสืซึ่อเขาจะปลด้นคนกทาพรด้าพท่อเสกย ยถูดาหหไมตเพภียงหนันไปพขงที่ การนนับถสือ
รถูปเคารพเทตานนัรน แตตคนเหลตานนัรนทภีที่มอภี ทานาจกป็เทภีที่ยวไปฉข้อโกงคนยากจน เหลตาหญอิงมตายและคน

กทาพรข้าพตอแหตงแผตนดอินนนัรน กระบวนการยรุตอิธรรมกป็ฉข้อฉลโดยเฉพาะตตอคนเหลตานนัรนทภีที่มฐภี านะ
ตทที่าตข้อย
อสย 10:3-4

เพราะเหตรุนร ภีพระเจข้าจขงทรงเตสือนวตา พวกเจด้าจะกระททาอยท่างไรใน

วนันแหท่งการลงอาญา และในการกวาดลด้างซซซึ่งจะมาจากทกซึ่ไกล เจด้าจะหนกไปพซซึ่งใคร และเจด้าจะฝาก
สงท่าราศกของเจด้าไวด้ทกซึ่ไหน คทาทภีที่แปลวตา การลงอาญา (การเยกยซึ่ มเยกยน) (เปคอมดดอวห์) มภีความหมาย
วตาการพอิพากษาในบรอิบทนภีร ยถูดาหหไดข้ประพฤตอิฉข้อฉลและอยรุตอิธรรมและบนัดนภีรพระเจข้ากป็ตรนัสถามวตา
‘พวกเจข้าจะททายนังไงเมสืที่อพวกเจข้าถถูกพอิพากษา’ พระองคหทรงถามแบบไมตตข้องการคทาตอบวตา ‘พวก
เจข้าจะหนันไปขอความชตวยเหลสือทภีที่ไหน’ การพอิพากษานนัรนจะมาจากทภีที่ไกล ทนัรงบรอิบทในทนันทภีและ
ประวนัตอิศาสตรหแสดงใหข้เหป็นวตาพระเจข้าทรงใชข้คนอนัสซภีเรภียเพสือที่ ตภีสอนยถูดาหหเพราะความบาปของ
พวกเขา
ยอิงที่ กวตานนัรนพระเจข้าทรงเตสือนวตา 4 ปราศจากเราพวกเขาจะกราบลงอยยกท่ นับนนักโทษ เขาจะลด้ม
ลงในหมยท่พวกคนทกซึ่ถยกฆท่า ปราศจากการปกปข้องครุข้มครองของพระเจข้า ยถูดาหหจะถถูกททาใหข้ตทที่าลงกวตา
กระทนังที่ พวกนนักโทษ เหลตาคนตายของการสถูข้รบตตางๆทภีที่จะมานนัรนจะลข้มทนับพวกเขา ดนังทภีที่หมายเหตรุ
ไวข้แลข้วกตอนหนข้านภีร ผถูข้พยากรณหทตานนภีรเตสือนอภีกวตา ถซงกระนนันลี้ กห็ดกพระพอิโรธของพระองคหกห็ยนังมอิไดด้
หนันกลนับ และพระหนัตถหของพระองคหยนังเหยกยดออกอยยท่ พระพอิโรธของพระเจข้ายนังจะมาตตอสถูข้ยถูดาหห
อยถูเต หมสือนเดอิม
อสย 10:5-6

การพอิพากษาจากทภีที่ไกลนนัรนจะมาทางกองทนัพคนอนัสซภีเรภีย โอ ชาว

อนัสซกเรกยเออ๋ย ผยเด้ ปห็นตะบองแหท่งความกรอิลี้วของเรา และไมด้พลองในมสือของเขาคสือความเกรกลี้ยวกราด
ของเรา พระเจข้าตรนัสชนัดเจนมากๆวตาพระองคหกาท ลนังจะใชข้กองทนัพอนัสซภีเรภียเพสืที่อเปป็นไมข้เรภียวแหตงการ
ตภีสอนตตอประชาชนทภีที่บาปหนาของพระองคห คสือ ยถูดาหห เมสือที่ คนอนัสซภีเรภียรรุกรานยถูดาหห อาวรุธเหลตา
นนัรนในมสือของพวกเขาจะเปป็นอาวรุธแหตงความเกรภีรยวกราดของพระเจข้าทภีที่มภีตตอพวกเขา
พระเจข้าทรงเตสือนผตานผถูข้พยากรณหทตานนภีรวาต 6 เราจะใชด้เขาไปสยปด้ ระชาชาตอิอนันหนด้าซสือซึ่ ใจคด
เราจะบนัญชาเขาใหด้ไปสยชด้ นชาตอิทกซึ่เรากรอิลี้ว ไปเอาของรอิบและฉวยเหยสืซึ่อและใหด้เหยกยบยทซึ่าลงเหมสือน

เหยกยบเลนในถนน เกรงวตาจะมภีคทาถามใดๆ พระเจข้าจขงตรนัสชนัดเจนวตาพระองคหจะทรงใชข้กษนัตรอิยอห นัส
ซภีเรภียมาตตอสถูข้ “ประชาชาตอิอนันหนข้าซสืที่อใจคด” ประชาชาตอินร นันคสือยถูดาหห ยถูดาหหคสือเปข้าแหตงพระพอิโรธ
ของพระเจข้า ดนังนนัรนคนอนัสซภีเรภียจขงจะรรุกราน พอิชอิตปลข้นแผตนดอินนนัรน และเหยภียบยทที่ายถูดาหหดรุจโคลน
ในทข้องถนน การตภีสอนแหตงพระพอิโรธของพระเจข้ากทาลนังใกลข้เขข้ามาแลข้ว แมข้กษนัตรอิยหเฮเซคภียาหห
ดทาเนอินตามทางของพระเจข้า ประชาชาตอิทภีที่อยถูใต ตข้ปกครองของเขากป็ไมตไดข้เปป็นแบบนนัรน
อสย 10:7-11

อยตางไรกป็ตาม คนอนัสซภีเรภียกป็ไมตเขข้าใจวตาตนกทาลนังถถูกพระเจข้าใชข้อยถูต

แตท่เขามอิไดด้ตนัลี้งใจอยท่างนนัลี้น และจอิตใจของเขากห็มอิไดด้คอิดอยท่างนนัลี้น แตท่ในใจของเขาคอิดจะททาลาย และ
ตนัดประชาชาตอิเสกยมอิใชท่นอด้ ย เหตรุจถูงใจของคนอนัสซภีเรภียคสือ ทภีจที่ ะพอิชอิตประชาชาตอิใหข้เยอะทภีที่สรุดเทตาทภีที่
พวกเขาจะททาไดข้ เหตรุจถูงใจของพวกเขาคสือ การพอิชอิต 8 เพราะเขาพยดวท่า "ผยบด้ นังคนับบนัญชาของขด้า
เปห็นกษนัตรอิยหหมดมอิใชท่หรสือ 9 เมสืองคาลโนกห็เหมสือนเมสืองคารเคมอิชมอิใชท่หรสือ เมสืองฮามนัทกห็เหมสือนเมสือ
งอารปนัดมอิใชท่หรสือ เมสืองสะมาเรกยกห็เหมสือนเมสืองดามนัสกนัสมอิใชท่หรสือ ความโอหนังของกษนัตรอิยหอนัสซภีเรภีย
ปรากฏชนัดเจน ผถูข้พยากรณหทตานนภีรบนันทขกคทาโอข้อวดตตางๆของกษนัตรอิยหแหตงอนัสซภีเรภีย (อาจเปป็นเซนนา
เคอรอิบ) คนอนัสซภีเรภียไดข้เหยภียบยทที่านครรนัฐคารเคมอิชอยตางงตายดาย พวกเขาททาเชตนนนัรนดข้วยตตอเมสือง
คาลโน ซขที่งเปป็นนครหนขงที่ ในบาบอิโลเนภีย เชตนเดภียวกนัน พวกเขาไมตประสบความยรุงต ยากเลยในการ
พอิชอิตเมสืองอารปนัดในซภีเรภียตอนเหนสือเหมสือนกนับทภีที่พวกเขาไดข้ปลข้นเมสืองฮามนัทซขที่งเปป็นอภีกนครหนขงที่
ของซภีเรภีย ขณะทภีที่จนักรวรรดอิของพวกเขาขยายออกไปทางทอิศใตข้ พวกเขากป็พอิชอิตเมสืองดามนัสกนัส จาก
นนัรนกป็เมสืองสะมาเรภียในปภี 722 กตอน ค.ศ. เซนนาเคอรอิบไมตอายเลยทภีที่จะพถูดโอข้อวดเรสือที่ งการพอิชอิตนคร
ตตางๆของตน นภีที่บอกเปป็นนนัยวตายถูดาหหและเยรถูซาเลป็มเปป็นรายตตอไป
เขายนังโอข้อวดอภีกวตา 10 เหมสือนอยท่างมสือของเราไปถซงบรรดาราชอาณาจนักรของรย ปเคารพ
ซซซึ่งรย ปเคารพแกะสลนักของเขานนัลี้นใหญท่กวท่าของเยรยซาเลห็มและสะมาเรกย 11 เรากห็จะไมท่ททาแกท่
เยรย ซาเลห็มกนับรยปเคารพของเขาดอกหรสือ ดนังทกซึ่เราไดด้ททาแกท่สะมาเรกยและรย ปเคารพของเขา" เซนนา
เคอรอิบโอข้อวดวตาตนไดข้เหยภียบยทที่าอาณาจนักรตตางๆทภีที่ปลตอยตนัวไปกนับการนนับถสือรถูปเคารพ นอกจากนภีร
ครุณภาพและปรอิมาณของรถูปเคารพของประชาชาตอิเหลตานนัรนกป็เหนสือกวตาการนนับถสือรถูปเคารพของ
เยรถูซาเลป็มและสะมาเรภีย เซนนาเคอรอิบเขข้าใจนข้อยจรอิงๆเกภีที่ยวกนับคทากลตาวโทษของตนทภีที่มตภี ตอรนัฐฮภีบรถู

ทนัรงสองนนัรน เขาเยาะเยข้ยลนักษณะเฉพาะตนัวของการนนับถสือรถูปเคารพของพวกเขา แตตแมข้แตต
ประชาชาตอิทรนังหลายทภีที่นนับถสือพระตตางดข้าวแหตงภถูมภอิ าคนนัรนกป็ตระหนนักดภีถขงการนมนัสการรถูปเคารพทภีที่
ไดข้กตอตนัวขขรนแลข้วในทนัรงสะมาเรภีย (อาณาจนักรฝตายเหนสือ) และยถูดาหห (อาณาจนักรฝตายใตข้)
ประมาณเกข้าปภีกตอนหนข้านนัรน คนอนัสซภีเรภียไดข้ยดข อาณาจนักรฝตายเหนสือของออิสราเอล (สะมา
เรภีย) บนัดนภีรเยรถูซาเลป็มจะเปป็นรายตตอไป ความโอหนังของคนอนัสซภีเรภียปรากฏชนัดเจน ถขงกระนนัรน
พระเจข้ากป็จะทรงใชข้พวกเขาเพสืที่อตภีสอนประชาชนของพระองคห ความรถูข้เกภีที่ยวกนับการนนับถสือรถูปเคารพ
ของพวกเขาโดยคนอนัสซภีเรภียเปป็นคทากลตาวโทษในตนัวมนันเอง
อสย 10:12

กระนนัรน พระเจข้ากป็ตรนัสชนัดเจนวตาแมข้พระองคหจะทรงตภีสอน

ประชากรของพระองคหโดยคนอนัสซภีเรภีย วนันของพวกเขากป็กาท ลนังจะมา ตท่อมาเมสืซึ่อองคหพระผยด้เปห็นเจด้า
ทรงสทาเรห็จพระราชกอิจทนัลี้งสอิลี้นของพระองคหทกซึ่ภยเขาศอิโยนและทกซึ่เยรยซาเลห็มแลด้ว เราจะทรงลงทนัณฑห
แกท่ผลแหท่งจอิตใจจองหองของกษนัตรอิยหแหท่งอนัสซกเรกย และสงท่าราศกแหท่งตายโสของเขา พระเจข้าตรนัสชนัด
เจนมากๆวตาหลนังจากทภีที่พระองคหทรงใชข้คนอนัสซภีเรภียเพสืที่อตภีสอนยถูดาหหแลข้ว พระองคหจะทรงลงโทษ
ความยโสและความโอหนังของเซนนาเคอรอิบ พระเจข้าจะทรงใชข้คนอนัสซภีเรภียเพสือที่ พอิพากษาความบาป
ของเยรถูซาเลป็ม แตตเพราะความโอหนังและความชนัวที่ ของพวกเขา คนอนัสซภีเรภียกป็จะถถูกพระเจข้าพอิพากษา
เชตนกนัน
อสย 10:13-14

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรบนนั ทขกเพอิที่มเตอิมเกภีที่ยวกนับความโอหนังของอนัสซภีเรภีย

เพราะเขาวท่า "ขด้าไดด้กระททาการนกลี้ดด้วยกทาลนังมสือของขด้า และดด้วยสตอิปนัญญาของขด้า เพราะขด้ามกความ
เขด้าใจ ขด้าไดด้รสืลี้อเขตแดนของชนชาตอิทนัลี้งหลาย และไดด้ปลด้นทรนัพยหสมบนัตขอิ องเขา ขด้าไดด้โยนบรรดา
ชาวเมสืองลงมาอยท่างคนกลด้าหาญ 14 มสือของขด้าไดด้ฉวยทรนัพยหสมบนัตอิของชนชาตอิทนัลี้งหลายเหมสือน
ฉวยรนังนก และอยท่างคนเกห็บไขท่ซงซซึ่ ละทอิลี้งไวด้ ขด้ากห็รวบรวมแผท่นดอินโลกทนัลี้งสอิลี้นดนังนนันลี้ แหละ และไมท่มก
ผยใด้ ดขยนับปกกมาปก หรสืออด้าปากหรสือรด้องเสกยงจอ๊อกแจอ๊ก " กษนัตรอิยหอนัสซภีเรภียมภีใจลข้นไปดข้วยความเยตอ
หยอิงที่ และความโอหนัง เขาโอข้อวดวตาดข้วยพละกทาลนังและสตอิปนัญญาของเขาเอง เขาไดข้เหยภียบยทที่าประชา
ชาตอิอสืที่นๆซขงที่ รวมถขงสะมาเรภียดข้วย ในกรณภีหลนังนภีร เขานตาจะทราบมาวตาพระเยโฮวาหหพระเจข้าไดข้ทรง

อนรุญาตใหข้เขาพอิชอิตออิสราเอลเพสืที่อพอิพากษาพวกเขา กระนนัรนเขากป็ไมตถวายสงตาราศภีหรสือความดภีความ
ชอบแดตพระเจข้าสทาหรนับความสทาเรป็จของตนเลย
อสย 10:15

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข เตสือนวตา ขวานจะคบยขท่มคนทกซึ่ใชด้มนันสกนัดนนัลี้น

หรสือ หรสือเลสืซึ่อยจะทะนงตนัวเหนสือผยด้ทกซึ่ใชด้มนันเลสืซึ่อยนนันลี้ หรสือ เหมสือนกนับวท่าตะบองจะยกผยด้ซงซซึ่ ถสือมนันขซนลี้
ตก หรสืออยท่างไมด้พลองจะยกตนัวขซลี้นเหมสือนกนับวท่ามนันไมท่ททาดด้วยไมด้ ในคทาถามเปป็นชรุดแบบไมตตข้องการ
คทาตอบ (คทาถามทภีที่คทาตอบของมนันชนัดเจนอยถูแต ลข้ว) ผถูข้พยากรณหทตานนภีรเปรภียบกนับเครสือที่ งมสือหลายชนอิด
ทภีที่โอข้อวดตนัวมนันเองตตอเจข้าของๆมนัน มนันไมตใชตขวานแตตเปป็นความชทานาญของคนผตาฟสืนทภีที่ททาใหข้
ขวานนนัรนมภีประสอิทธอิภาพ นภีที่เปป็นความจรอิงดข้วยสทาหรนับเลสืที่อยอนันหนขงที่ หรสืออาวรุธชอิรนหนขที่ง ดข้วยความ
โงตเขลาแบบเดภียวกนันนนัรน กษนัตรอิยหแหตงอนัสซภีเรภียกป็กาท ลนังโอข้อวดตนัวเขาเองตตอพระเจข้า
พระเจข้ากทาลนังใชข้เขาเปป็นไมข้เรภียวเพสือที่ ตภีสอนประชากรของพระองคห อยตางไรกป็ตาม กษนัตรอิยห
อนัสซภีเรภีย (บางทภีอาจรถูข้เรสือที่ งนนัรนดข้วยซทรา) กป็ยงนั โอข้อวดเรสืที่องอทานาจของตนอยตางโอหนังตตอไป การทภีที่เขา
ททาเชตนนนัรน มนันกป็ททาใหข้เขาตกอยถูใต นภาวะทภีที่เสภีที่ยงอนันตรายมากๆ พระเจข้าจะทรงเลตนงานเขาในไมตชข้า
อสย 10:16-19

ดข้วยคารมคมคายแบบกวภี ออิสยาหหเขภียนถขงการทภีพที่ ระเจข้าจะทรง

พอิพากษาคนอนัสซภีเรภีย ฉะนนัลี้น องคหพระผยเด้ ปห็นเจด้า องคหพระผยด้เปห็นเจด้าจอมโยธาจะทรงใหด้โรคผอม
แหด้งมาในหมยท่พวกคนอด้วนพกของเขา ภายใตด้เกกยรตอิของเขาจะมกการไหมด้ใหญท่โตเหมสือนอยท่างไฟ
ไหมด้ การพอิพากษาของพระเจข้าจะตกลงเหนสืออนัสซภีเรภียในไมตชข้า ความมนังที่ คนังที่ ของมนันจะผตายผอมใน
ไมตชข้าและสงตาราศภี (ทภีคที่ อิดวตามภี) ของเซนนาเคอรอิบจะเปลภีที่ยนเปป็นไฟทภีที่ททาลายลข้างอยถูภต ายในนนัรน
17 ความสวท่างแหท่งออิสราเอลจะเปห็นไฟ และองคหบรอิสบทธอิธิ์ของทท่านจะกลายเปห็นเปลวเพลอิง
และจะเผาและกอินหนามใหญท่และหนามยท่อยของเขาเสกยในวนันเดกยว ดข้วยการเยข้ยหยนันแบบจงใจ ผถูข้
พยากรณหทตานนภีรบอกลตวงหนข้าเพอิมที่ อภีกถขงหายนะทภีที่ใกลข้จะเกอิดแกตคนอนัสซภีเรภีย ขณะทภีที่กษนัตรอิยหแหตงอนัส
ซภีเรภียรสืนที่ เรอิงอยถูใต นสงตาราศภีทภีที่คอิดวตาเปป็นของตน พระองคหผถูข้ทรงเปป็นสงตาราศภีแหตงออิสราเอลจะกลาย
เปป็นเพลอิงซขงที่ จะเผาผลาญเขา การเอตยถขง “หนามใหญตและหนามยตอย” ของเขาอาจหมายถขงกองทนัพ

อนัสซภีเรภีย พวกเขาถถูกททาลายในคสืนเดภียวจรอิงๆโดยทถูตสวรรคหขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าดนังทภีมที่ ภีบนันทขกไวข้
ใน 2 พงศหกษนัตรอิยห 19:35
ผถูข้พยากรณหทตานนภีรขยายความเพอิมที่ เตอิมเกภีที่ยวกนับความพตายแพข้ครนัรงนภีรโดยหมายเหตรุ
วตา 18 พระองคหจะทรงผลาญสงท่าราศกแหท่งปท่าของเขาและแหท่งสวนผลไมด้ของเขา ทนัลี้งจอิตวอิญญาณ
และรท่างกาย และจะเปห็นเหมสือนเวลาผยถด้ สือธงอท่อนเปลกลี้ยลงไป 19 ตด้นไมด้แหท่งปท่าของเขาจะเหลสือนด้อย
เตห็มทก จนเดห็กๆจะเขกยนลงไดด้ ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา หลนังจากพระเจข้าทรงพอิพากษาคนอนัส
ซภีเรภียเสรป็จแลข้ว พวกเขาจะถถูกททาใหข้พาต ยแพข้อยตางยตอยยนับ พวกเขาจะเปป็นเหมสือนกองทนัพหนขที่งทภีที่ผถูข้นทา
ของมนันไดข้ยอมแพข้เสภียแลข้ว พวกเขาจะเปป็นเหมสือนปตาๆหนขที่งทภีมที่ ภีตข้นไมข้เหลสืออยถู นต ข้อยเสภียจนแมข้แตต
เดป็กเลป็กๆคนหนขงที่ กป็นนับตข้นไมข้เหลตานนัรนทภียที่ นังตนัรงอยถูไต ดข้ แมข้พระเจข้าจะทรงใชข้คนอนัสซภีเรภียเพสืที่อตภีสอนยถู
ดาหห วนันนนัรนกป็จะมาหลนังจากนนัรนในไมตชข้าเมสืที่อพระองคหจะทรงพอิพากษาคนอนัสซภีเรภีย ความโอหนังและ
ความชนัวที่ ของพวกเขารข้องขอมนันเอง
อสย 10:20-21

จรุดสนใจของบทนภีรเปลภีที่ยนแปลงอยตางมหาศาล คราวนภีรพระเจข้าผตาน

ทางผถูข้พยากรณหทตานนภีรเปลภียที่ นความสนใจของพระองคหกลนับไปทภีที่ยถูดาหห ดนังทภีที่เนสืรอหาสต วนนภีรจะคตอยๆ
เผยใหข้เหป็น เหป็นไดข้ชนัดวตาการสทาเรป็จจรอิงของมนันเปป็นระยะยาวในวนันแหตงพระเยโฮวาหห ทนัรงสองวงศห
วานของออิสราเอลจะถถูกกวาดตข้อนไปจากแผตนดอินนนัรน อาณาจนักรฝตายเหนสือถถูกกวาดตข้อนไปแลข้ว
การกระจนัดกระจายไปของยถูดาหหจะเกอิดขขรนในอภีกหนขที่งศตวรรษตตอมา กระนนัรนการกลนับมาของพวก
เขาในความชอบธรรมกป็ถถูกบอกลตวงหนข้าตรงนภีร
ตท่อมาในวนันนนันลี้ คนออิสราเอลทกซึ่เหลสืออยยท่ และคนทกซึ่รอดหนกไปแหท่งวงศหวานของยาโคบ จะ
ไมท่พอิงผยด้ทกซึ่ตกเขาอกก แตท่จะพนักพอิงทกซึ่พระเยโฮวาหห องคหบรอิสบ ทธอิธิ์แหท่งออิสราเอล โดยความจรอิง วนันนนัรน
กทาลนังจะมาเมสืที่อ “คนออิสราเอลทภีที่เหลสืออยถู”ต จะไมตพขที่งพาเหลตาคนทภีที่จนับพวกเขาเปป็นเชลยอภีกตตอไป วลภี
ทภีที่กลตาวถขง “วนันนนัรน” อาจหมายถขงวนันแหตงพระเยโฮวาหหทภีที่จะมานนัรน (คทาทภีที่แปลวตา พอิง (ชอวห์อนตั ) มภี
ความหมายวตาไวข้วางใจหรสือพขที่งพา) ไมตวาต จะเปป็นการกวาดตข้อนไปเปป็นเชลยโดยคนอนัสซภีเรภีย
สทาหรนับอาณาจนักรฝตายเหนสือหรสือการกวาดตข้อนไปเปป็นเชลยโดยคนบาบอิโลนทภีที่จะมานนัร นสทาหรนับยถู

ดาหห พวกยอิวกป็ตข้องจทาใจพขงที่ พาคนเหลตานนัรนทภีที่จนับพวกเขาเปป็นเชลยเพสืที่อทภีที่จะเอาชภีวอิตรอด อยตางไร
กป็ตาม วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพวกเขาจะพขที่งพาองคหพระผถูข้เปป็นเจข้า “ในความจรอิง” อภีกครนัรง นภีที่บอกเปป็น
นนัยวตาคนออิสราเอลทภีที่เหลสืออยถูสต นักวนันหนขที่งจะกลนับมาหาพระเยโฮวาหหไมตเพภียงในความเชสืที่อเทตานนัรนแตต
ในความจรอิงดข้วย จนถขงทรุกวนันนภีรนนนัที่ ยนังไมตเคยถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรอิงเลย แมข้พวกยอิวอยถูใต นแผตนดอินของ
ตนแลข้ววนันนภีร พวกเขากป็ไมตไดข้อยถูทต ภีที่นนนัที่ ในความเชสืที่อหรสือในความจรอิงตามพระคนัมภภีรห แตตวนนั นนัรนจะมา
อยตางแนตนอน
ในวนันนนัรน 21 สท่วนคนทกซึ่เหลสืออยยท่จะกลนับมายนังพระเจด้าผยด้ทรงมหอิทธอิฤทธอิธิ์ คสือคนทกซึ่เหลสืออยยท่
ของยาโคบ แมข้มภีการสทาเรป็จจรอิงบางสตวนของคทาพยากรณหนร ภีในสมนัยเอสราและเนหะมภียห การสทาเรป็จ
จรอิงในทภีที่สรุดนนัรนกป็จะเกอิดขขรนในอนาคต ตนัรงแตตการถถูกกวาดตข้อนไปเปป็นเชลยของพวกเขา ออิสราเอล
กป็ยนังไมตเคยกลนับมาหาพระเจข้าของเธอในความเชสืที่อและความจรอิงเลย กระนนัรนนนันที่ จะเกอิดขขรนในสมนัย
วนันแหตงพระเยโฮวาหห
อสย 10:22-23

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรนทาเสนอรายละเอภียดเพอิที่มเตอิมเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีร

ออิสราเอลเออ๋ย เพราะแมด้วท่าชนชาตอิของเจด้าจะเปห็นดนัซึ่งเมห็ดทรายในทะเล คนทกซึ่เหลสืออยยท่เทท่านนัลี้นจะกลนับ
มา การเผาผลาญซซซึ่งกทาหนดไวด้แลด้วจะลด้นหลามไปดด้วยความชอบธรรม ดนังทภีที่พระเจข้าไดข้ทรง
สนัญญาไวข้กบนั อนับราฮนัมในปฐมกาล 22:17 เชสืรอสายของเขาจะมากเหมสือนทรายแหตงทข้องทะเล
อยตางไรกป็ตาม เฉพาะพวกเขาทภีที่เหลสืออยถูเต ทตานนัรนจะกลนับมายนังแผตนดอินแหตงมรดกของตน คทาทภีที่แปล
วตา การเผาผลาญ (คอิลลอวห์โยน) มภีความหมายวตา ‘ความสทาเรป็จครบถข้วน’ หรสือ ‘การสทาเรป็จจรอิง’
ความหมายกป็คสือวตา การสทาเรป็จจรอิงในทภีที่สรุดของการกลนับมาของคนออิสราเอลยนังแผตนดอินของตนจะ
เกอิดขขรนในความชอบธรรม อนันทภีที่จรอิง มนันจะเปภีที่ยมลข้นไปดข้วยความชอบธรรม ไมตมภีคทาถามเลยวตาคทา
พยากรณหนร ภียนังไมตถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรอิงทนัรงหมด แมข้พวกยอิวกลนับมาแลข้วภายใตข้เอสราและเนหะมภียห
สมนัยนนัรนกป็ยนังมภีปนัญหาเรสืที่องความบาปและความไมตชอบธรรมในหมถูตประชาชนอยถูต การกลนับมาของ
พวกยอิวยนังแผตนดอินนนัรนในศตวรรษทภีที่ยสภีที่ อิบแนตนอนวตาไมตใชตในความชอบธรรม อยตางไรกป็ตาม เมสือที่ คทา
พยากรณหนร ภีถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรอิงในทภีที่สรุดในวนันแหตงพระเยโฮวาหห การกลนับมาของพวกเขากป็จะเปภีที่ยม
ลข้นไปดข้วยความชอบธรรม

23 เพราะวท่าองคหพระผยด้เปห็นเจด้า พระเจด้าจอมโยธาจะทรงกระททาใหด้การเผาผลาญนนัลี้นสอินลี้ สบ ด
ลงตามทกซึ่กทาหนดไวด้แลด้วในทท่ามกลางแผท่นดอินทนัลี้งสอิลี้น (พระนาม องคห์พระผมด้เปป็นเจด้าพระเจด้า ตรงตนัวกป็
คสือ องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าพระเยโฮวาหห) พระเจข้าเองจะทรงททาใหข้คทาพยากรณหนร ภีสทาเรป็จในแผตนดอินทตันี้ง
สอินี้นทภีที่ทรงสนัญญาไวข้ตตอออิสราเอล นนันที่ กป็ยนังไมตสทาเรป็จจรอิงทนัรงหมดเชตนกนัน ออิสราเอลไมตเคยครอบครอง
แผตนดอินทนัรงสอิรนทภีที่พระเจข้าทรงสนัญญาไวข้แกตอนับราฮนัมตนัรงแตตสมนัยของดาวอิดและซาโลมอน อยตางไร
กป็ตามเมสืที่อพระครอิสตหเสดป็จกลนับมา สอิที่งทภีถที่ ถูกสนัญญาไวข้นร นันจะถถูกททาใหข้สทาเรป็จ
อสย 10:24-25

คราวนภีรพระเจข้าผตานทางผถูข้พยากรณหทตานนภีรทรงททาใหข้เรสืที่องราว

ทนัรงหมดกระจตางแจข้งแกตยถูดาหห ฉะนนัลี้น องคหพระผยเด้ ปห็นเจด้า พระเจด้าจอมโยธาตรนัสดนังนกลี้วท่า "โอ
ชนชาตอิของเราเออ๋ย ผยอด้ ยยท่ในศอิโยน อยท่ากลนัวคนอนัสซกเรกย เขาจะตกเจด้าดด้วยตะบองและจะยกไมด้พลอง
ของเขาขซลี้นสยเด้ จด้าอยท่างทกซึ่ในอกยอิปตห พระเจข้าทรงใชข้ออิสยาหหเพสืที่อแจข้งแกตยถูดาหห (ประชาชนของพระองคห
ทภีที่อาศนัยอยถูใต นศอิโยน) วตาอยตากลนัวคนอนัสซภีเรภีย ฝตายหลนังจะโจมตภีพวกเขาอยตางแนตนอน พระเจข้าจะ
ทรงอนรุญาตใหข้พวกเขาตภีสอนยถูดาหห
แตต 25 เพราะอกกสนักหนท่อยเทท่านนัลี้น แลด้วความกรอิลี้วนนัลี้นจะสอินลี้ สบ ด และความโกรธของเราจะ
มบท่งตรงทกซึ่การททาลายเขา แมข้ยถูดาหหจะถถูกตภีสอนโดยกองทนัพทภีมที่ ารรุกรานของอนัสซภีเรภียขณะทภีที่คนเหลตา
นนัรนพอิชอิตกรรุงตตางๆทภีที่อยถูรต อบนอกของอาณาจนักรนนัรน มนันกป็จะกอินเวลาไมตนาน พระเจข้าจะทรงเขข้า
แทรกแซงผตานทางคทาวอิงวอนของเฮเซคภียาหหและออิสยาหหและจะทรงไวข้ชภีวอิตเยรถูซาเลป็ม นอกจากนภีร
เมสืที่อพระองคหทรงจนัดการเสรป็จสอิรนแลข้ว กองทนัพอนัสซภีเรภียกป็จะถถูกททาลาย นภีที่หมายถขงทหารอนัสซภีเรภีย
185,000 นายนนัรนทภีที่ถถูกฆตาตายในคสืนเดภียวโดยทถูตสวรรคหขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้า ดถู 2 พงศหกษนัตรอิยห
19:35
อสย 10:26-27

นอกจากนภีร และพระเยโฮวาหหจอมโยธาจะทรงเหวกซึ่ยงแสด้มาสยเด้ ขา

ดนังทกซึ่พระองคหทรงโจมตกคนมกเดกยน ณ ศอิลาโอเรบ และไมด้พลองของพระองคหทกซึ่เคยอยยท่เหนสือทะเล
พระองคหจะทรงยกขซลี้นอยท่างทกซึ่ในอกยอิปตห แมข้พระเจข้าจะทรงอนรุญาตใหข้คนอนัสซภีเรภียตภีสอนยถูดาหห
พระเจข้าเองกป็จะทรงเหวภียที่ งแสข้เพสือที่ จนัดการกนับเซนนาเคอรอิบ มนันจะเปป็นเหมสือนตอนทภีที่กอิเดโอน

ททาลายคนมภีเดภียนตามทภีที่บนันทขกไวข้ในผถูข้วอินอิจฉนัย 7:19-25 และเหมสือนกนับทภีที่ไมข้เทข้าของโมเสสถถูกยก
ขขรนเหนสือทะเลแดงโดยใหข้การชตวยใหข้พข้นจากอภียอิปตห พระเจข้ากป็จะทรงชตวยยถูดาหหใหข้พนข้
27 และตท่อมาในวนันนนัลี้นภาระของเขาจะพรากไปจากบท่าของเจด้า และแอกของเขาจะถยก
ททาลายเสกยจากคอของเจด้า และแอกนนันลี้ จะถยกททาลายเพราะเหตบการเจอิม" คนอนัสซภีเรภียทภีที่เปป็นภนัย
ครุกคามจะถถูกททาลายในไมตชข้า – แอกของพวกเขาจะถถูกเอาออกไปจากยถูดาหห การเอตยถขง “การเจอิม”
ตรงนภีรมคภี วามหมายตรงตนัววตานทรามนัน (มะกอกเทศ) นภีที่เปป็นนทราหอมทภีที่ใชข้สทาหรนับการเจอิม บางคนคอิดวตา
นภีที่ทภีที่สรุดแลข้วกป็หมายถขงพระเมสสอิยาหห อยตางไรกป็ตามในบรอิบทนภีร มนันอาจหมายถขงคทาอธอิษฐาน
อข้อนวอนของเฮเซคภียาหหเพสืที่อขอการชตวยใหข้พนข้ ของพระเจข้า ดถู 2 พงศหกษนัตรอิยห 19:14-19 พระเจข้าทรง
เจอิมคทาอธอิษฐานของเขาอยตางชนัดเจนดข้วยคทาตอบซขที่งมาในทนันทภีและเปภีที่ยมดข้วยพลนัง ดถู 2 พงศหกษนัตรอิยห
19:20-34
อสย 10:28-32

บางทตานโดยเฉพาะ C.I. Scofield พยายามทภีที่จะประยรุกตหใชข้

ขข้อความตอนนภีรกบนั เหตรุการณหตตางๆในยรุคสรุดทข้าย และโดยเฉพาะกนับการรรุกรานออิสราเอลโดย
ปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตหในชตวงยรุคเจป็ดปภี มนันพอจะนขกภาพออกวตานภีที่อาจมภีการประยรุกตหใชข้อยถูบต ข้างเมสือที่
ถขงตอนนนัรน อยตางไรกป็ตาม บรอิบทในทนันทภีเรสืที่องการรรุกรานของอนัสซภีเรภียในสมนัยของเฮเซคภียาหหก ดป็ ถู
เหมสือนเปป็นไปไดข้มากกวตา
เขาไดด้มาถซงอนัยยาทแลด้ว เขาไดด้ขด้ามมอิโกรน เขาเกห็บสนัมภาระของเขาไวด้ทกซึ่มอิคมาช 29 เขา
เหลท่านนัลี้นผท่านชท่องหวท่างเขามาแลด้ว เกบาเปห็นทกซึ่เขาคด้างคสืน รามาหหสะทกสะทด้าน กอิเบอาหหของซาอยล
หนกไปแลด้ว 30 โอ ธอิดาของกนัลลอิมเออ๋ย สท่งเสกยงรด้องซก ใหด้เขายอินไดด้ในไลชาหหเถอิด โอ อานาโธทเออ๋ย นท่า
สงสารจรอิง 31 มนัดเมนาหหกทาลนังหนกอยยท่ คนเกบอิมหนกใหด้พนด้ ภนัย 32 ในวนันนนัลี้นเอง เขาจะยนับยนัลี้งอยยท่ทกซึ่
เมสืองโนบ เขาจะสท่ายมสือของเขาตท่อตด้านภยเขาแหท่งธอิดาของศอิโยน เนอินเขาของเยรยซาเลห็ม
บนันทขกเรสืที่องราวอนันแสนเจป็บปวดนภีรกลตาวถขงการรรุกรานของกองทนัพอนันเปภีที่ยมแสนยานรุภาพ
จากทอิศเหนสือซขที่งเขข้ามาใกลข้เยรถูซาเลป็ม แมข้ Scofield พยายามทภีที่จะประยรุกตหใชข้บนันทขกตอนนภีรกบนั การสถูข้
รบทภีที่อารมาเกดโดนเมสือที่ สอิรนยรุคเจป็ดปภี มนันกป็ไมตมอภี ะไรในเนสืรอความตอนนภีรเลยทภีที่บตงชภีรเชตนนนัรน ตรงกนัน

ขข้าม สภาพภถูมอิศาสตรหทภีที่ถถูกพรรณนาถขงกป็เปป็นเพภียงการรรุกรานจากทอิศเหนสือมาสถูตเยรถูซาเลป็ม ผถูข้รรุกราน
นภีรถขงขนาดเปป็นภนัยครุกคามตตอเยรถูซาเลป็มดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในขข้อ 32 นครเหลตานภีรทภีที่ถถูกกลตาวถขงกป็อยถูต
ทางทอิศเหนสือของเยรถูซาเลป็ม อนันทภีที่จรอิงเซนนาเคอรอิบกป็รรุกรานมาตามเสข้นทางนนัรนจรอิงๆและททาทตาวตา
จะโจมตภีเยรถูซาเลป็มกตอนทภีที่พระเจข้าทรงททาลายกองทนัพทนัรงหลายของเขาดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ใน 2 พงศห
กษนัตรอิยห 18-19
อสย 10:33-34

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข บอกลตวงหนข้าวตาพระเจข้าจะทรงเขข้าแทรกแซง

เพสืที่อประชากรของพระองคห ดยเถอิด องคหพระผยด้เปห็นเจด้า พระเยโฮวาหหจอมโยธา จะทรงตนัดกอิซึ่งไมด้ดด้วย
กทาลนังอนันนท่าครด้ามกลนัว ตด้นทกซึ่สยงยอิซึ่งจะถยกโคท่นลงมา และตด้นทกซึ่สยงจะตด้องตทซึ่าลง พระเจข้าจะทรงตนัดกอิที่ง
แหตงการครุกคามของอนัสซภีเรภียทอิรงเสภีย ความโอหนังของพวกเขาจะถถูกททาใหข้ตทที่าลงจรอิงๆ โดยใชข้ภาพ
เปรภียบของปตาไมข้เพสือที่ หมายถขงคนอนัสซภีเรภีย ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข บอกลตวงหนข้าวตาพระเจข้าจะทรง 34
ใชด้ขวานเหลห็กฟนันปท่าทซบ และเลบานอนจะลด้มลงโดยคนมกอทานาจใหญท่โต
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 11: บทททชื่สอิบเอป็ดของออิสยาหห์เปลทชื่ยนจากบทกว่อนหนด้าอยว่างมหาศาล
เพชชื่อใหด้ชมภาพอตันนว่าตชชื่นตาของพระมหากษตัตรอิยห์ผมด้จะเสดป็จมานตันี้นในอาณาจตักรของพระองคห์ บทนทนี้
เปป็นหนถึชื่งในคคาพยากรณห์ททชื่ชดตั เจนททชื่สทุดในพระคตัมภทรห์เกทชื่ยวกตับการครอบครองในยทุคพตันปทของพระ
ครอิสตห์ บทนทนี้แบว่งออกไดด้อยว่างชตัดเจนดตังนทนี้ (1) เชชนี้อสายของพระองคห์มรท ากอยมว่ในดาวอิด (2)
อาณาจตักรของพระองคห์จะมทความชอบธรรมเปป็นลตักษณะเฉพาะตตัว (3) อาณาจตักรของพระองคห์จะ
มทธรรมชาตอิอยมว่ในคนละมอิตอิเลย (4) อาณาจตักรของพระองคห์จะครอบครองทตัวชื่ โลก (5) และใน
อาณาจตักรของพระองคห์ พวกยอิวททชื่กระจตัดกระจายไปทตัชื่วโลกจะกลตับมายตังแผว่นดอินของพวกเขา
อสย 11:1

รากแหตงอาณาจนักรทภีที่จะมานนัรนของพระครอิสตหถถูกหมายเหตรุไวข้ จะมก

หนท่อแตกออกมาจากตอแหท่งเจสซก จะมกกอิซึ่งงอกออกมาจากรากทนัลี้งหลายของเขา ผถูข้แทนของ
ราชวงศหดาวอิดยนังอยถูบต นบนัลลนังกหกษนัตรอิยหแหตงยถูดาหหเหมสือนเดอิม ซขที่งนตาจะเปป็นเฮเซคภียาหห แตตมภีบอกเปป็น
นนัยอยตางชนัดเจนวตาราชวงศหของดาวอิดจะถถูกโคตนลงเสภีย นนันที่ คสือสอิที่งทภีที่เกอิดขขรนจรอิงเมสือที่ เศเดคภียาหหถถูกถอด

จากบนัลลนังกหของเขาในเยรถูซาเลป็มโดยบาบอิโลน เขาเปป็นกษนัตรอิยหองคหสรุดทข้ายของเชสืรอสายของดาวอิดทภีที่
ครอบครองเหนสือยถูดาหห กระนนัรนตรงนภีรมภีการกลตาวคทาพยากรณหทชภีที่ นัดเจนวตาตอแหตงเชสืรอสายของเจสซภี
(บอิดาของดาวอิด) จะแตกหนตออภีกครนัรง ความคอิดตรงนภีรถถูกกลตาวซทราในการทภีที่ “จะมภีกอิที่งงอกออกมาจาก
รากทนัรงหลายของเขา” เชตนเดภียวกนับทภีที่ตอของตข้นไมข้ตข้นหนขที่งทภีถที่ ถูกโคตนลงแลข้วจะแตกหนตออภีกบตอยๆ
เชสืรอสายของดาวอิดกป็จะงอกขขรนมาอภีก
ออิสยาหหกลตาวถขงพระเมสสอิยาหหผถูข้จะเสดป็จมาวตาเปป็นกอิที่ง (พระอนังกถูร) อภีกแลข้ว ลนักษณะเดตนอนัน
นภีรถถูกพบอยถูทต นัวที่ หนนังสสือของผถูพข้ ยากรณหทตานตตางๆ ดถู ออิสยาหห 4:2, เยเรมภียห 23:5, 33:15, เศคารอิยาหห
3:8 และ 6:12 ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา แมข้ราชวงศหของดาวอิดจะถถูกตนัดออก ในอนาคตมนันกป็จะ
แตกหนตออภีกครนัรงในฐานะพระอนังกถูรผถูข้ทรงมหอิทธอิฤทธอิธของพระเยโฮวาหห บรอิบททภีที่ตามมาจะกลตาว
ชนัดเจนวตานภีที่คสือพระครอิสตหและอาณาจนักรของพระองคหจะถถูกพรรณนาถขงโดยละเอภียด
อสย 11:2

เมสืที่อพระเมสสอิยาหห (พระเยซถูครอิสตห) จะเสดป็จมา พระวอิญญาณของ

พระเยโฮวาหหจะอยยบท่ นทท่านนนัลี้น คสือวอิญญาณแหท่งปนัญญาและความเขด้าใจ วอิญญาณแหท่งการวอินจอิ ฉนัย
และอานบภาพ วอิญญาณแหท่งความรยด้และความยทาเกรงพระเยโฮวาหห ออิสยาหหมองเหป็นการเสดป็จมาทนัรง
สองครนัรงของพระครอิสตหวาต เปป็นครนัรงเดภียว เมสืที่อพระเยซถูทรงดทาเนอินอยถูบต นแผตนดอินโลกนภีรในชตวงการ
รนับใชข้ครนัรงแรกของพระองคห ขข้อความดข้านบนกป็พรรณนาถขงลนักษณะเฉพาะตนัวตตางๆซขที่งปรากฏ
ชนัดเจนอยตางแนตนอน มนันจะเปป็นเชตนนนัรนดข้วยเมสือที่ พระองคหเสดป็จกลนับมาครนัรงทภีที่สองเพสืที่อปกครองและ
ครอบครองดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศภีใหญตยอิงที่ สนังเกตวตาการรนับใชข้ของพระเมสสอิยาหหจะมา
พรข้อมกนับพระวอิญญาณของพระเยโฮวาหหซขที่งประทนับอยถูบต นพระองคห การรนับใชข้ขององคหพระผถูข้เปป็น
เจข้าของเราในอดภีตและในอนาคตจะประกอบดข้วยฤทธอิธเดชของพระวอิญญาณของพระเจข้า นอกจาก
นภีร พระวอิญญาณบรอิสรุทธอิธจะทรงเจอิมพระองคหดวข้ ย (1) ปนัญญา (2) ความเขข้าใจ (3) การวอินอิจฉนัย (4)
อานรุภาพ (5) ความรถูข้ และ (6) ความยทาเกรงพระเยโฮวาหห มภีการนทาเสนออยตางชนัดเจนวตาการครอบ
ครองของพระมหากษนัตรอิยหองคหนร ภีจะมาพรข้อมกนับและโดยฤทธอิธเดชของพระวอิญญาณบรอิสรุทธอิธ พระ
วอิญญาณของพระเจข้าจะทรงควบครุมพระมหากษนัตรอิยหองคหนร ภีโดยสมบถูรณหบนพระทภีที่นนังที่ ของพระ

องงคห ในการเสดป็จมาครนัรงแรกของพระเยซถู ฤทธอิธเดชของพระวอิญญาณบรอิสรุทธอิธกปป็ รากฏชนัดเจนบน
ตนัวพระองคหเชตนกนัน ดถู ลถูกา 4:14
อสย 11:3

พระวอิญญาณของพระเจข้าในวนันนนัรนจะทรงททาใหด้ทท่านเขด้าใจอยท่าง

รวดเรห็วในความยทาเกรงพระเยโฮวาหห ทท่านจะไมท่พอิพากษาตามซซซึ่งตาทท่านเหห็น หรสือตนัดสอินตามซซซึ่ง
หยทท่านไดด้ยอิน ความหมายกป็คสือวตา พระวอิญญาณของพระเจข้าจะทรงททาใหข้พระมหากษนัตรอิยหองคหนร ภีรถูข้
แจข้งดข้วยความเขข้าใจเชอิงหยนังที่ รถูใข้ นความยทาเกรงพระเยโฮวาหห ยอิงที่ กวตานนัรน พระองคหจะไมตทรง
พอิพากษาตามสอิที่งทภีที่ปรากฏภายนอก ตรงกนันขข้ามดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในขข้อความทภีที่ตามมา ลนักษณะ
เฉพาะตนัวหลนักๆแหตงการครอบครองของพระองคหจะเปป็นความชอบธรรม
อสย 11:4-5

แตท่ทท่านจะพอิพากษาคนจนดด้วยความชอบธรรม และตนัดสอินเผสืซึ่อผยมด้ ก

ใจถท่อมแหท่งแผท่นดอินโลกดด้วยความเทกซึ่ยงตรง ลนักษณะเฉพาะตนัวอนันเดตนชนัดของการครอบครองของ
พระเยซถูครอิสตหจะเปป็นความชอบธรรม แมข้คนเหลตานนัรนทภียที่ ากจนและมภีฐานะตทที่าตข้อยมนักถถูกละเลยใน
กระบวนการพอิพากษาในสมนัยทตานออิสยาหห เมสืที่อพระมหากษนัตรอิยหแหตงความชอบธรรมทรงสถาปนา
พระทภีที่นงนัที่ ของพระองคห แมข้แตตคนเหลตานนัรนทภีที่มภีฐานะตทที่าตข้อยทภีที่สรุดกป็จะไดข้รนับการปฏอิบนัตอิอยตางชอบ
ธรรมและอยตางยรุตอิธรรม คทาทภีแที่ ปลเปป็น ความเทกซึ่ยงตรง (มอิยชห์ อรห์) จรอิงๆแลข้วมภีความหมายวตา ‘ความ
ยรุตอิธรรม’ การปกครองของพระครอิสตหจะตนัรงอยถูใต นความชอบธรรม
ความคอิดตรงนภีรเปลภีที่ยนไปอยตางเหป็นไดข้ชนัดพอสมควร ทท่านจะตกโลกดด้วยตะบองแหท่งปาก
ของทท่าน และทท่านจะประหารคนชนัวซึ่ ดด้วยลมแหท่งรอิมฝกปากของทท่าน ขณะทภีที่ขข้อความกตอนหนข้านภีร
กลตาวถขงการปกครองอนันชอบธรรมของพระครอิสตห คราวนภีรนร ทาเสภียงกลตาวถขงการพอิพากษาอนันชอบ
ธรรมของพระองคห วลภีทภีที่กลตาววตาพระองคหทรงตภีแผตนดอินโลกและประหารคนชนัวที่ นตาจะหมายถขงการ
แกข้แคข้นของพระองคหทภีที่กระททาตตอโลกทภีที่ชนัวที่ รข้ายเมสือที่ สอิรนยรุคเจป็ดปภี การทภีพที่ ระองคหประหารคนชนัวที่
“ดข้วยลมแหตงรอิมฝภีปากของทตาน” อาจหมายถขงการทภีที่พระเยซถูครอิสตหทรงจนัดการบรรดากองทนัพของ
ปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตหในการสถูข้รบทภีที่อารมาเกดโดน ดถู วอิวรณห 19:11 ดถูเหมสือนวตามนันจะเปป็นการสถูข้
รบทภีที่ฝตายหนขงที่ มภีชนัยอยตางแทข้จรอิง

ในขข้อ 5 ความคอิดกป็วกกลนับไปยนังลนักษณะเฉพาะตนัวอนันชอบธรรมแหตงอาณาจนักรของพระ
ครอิสตหอภีกครนัรง 5 ความชอบธรรมจะเปห็นผด้าคาดเอวของทท่าน และความสนัตยหสบจรอิตจะเปห็นผด้าคาด
บนันลี้ เอวของทท่าน ในสมนัยพระคนัมภภีรห ผด้าคาดเอว คสือเขป็มขนัดอยตางหนขที่งซขที่งปกตอิแลข้วททาดข้วยผข้า โดย
สวมรอบเครสือที่ งแตตงกายชนัรนนอกสรุดเพสืที่อรนัดมนันเขข้ากนับรต างกาย มนันเหมสือนกนับเขป็มขนัดสทาหรนับผถูข้ชาย
ในปนัจจรุบนนั ความชอบธรรมจะเปป็นลนักษณะเฉพาะตนัวอนันแพรต หลายแตตจทากนัดชนัดเจนแหตงการครอบ
ครองของพระเยซถูครอิสตห
ในททานองเดภียวกนัน ความสตัตยห์ซชชื่อกป็จะเปป็นฝาแฝดของมนันดข้วย ชตางเปป็นคทาพรรณนาอนันแสน
วอิเศษของลนักษณะเฉพาะตนัวขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเรา : ความชอบธรรมและความสนัตยหซสืที่อ
หากเราอยากทภีที่จะเปป็นตามแบบพระฉายของพระบรุตรของพระองคห ทนัรงสองนภีรคสือลนักษณะเฉพาะตนัว
ทภีที่จทากนัดชนัดเจน แนตทภีเดภียวในวนันนนัรนความชอบธรรมจะบรอิบถูรณห ดถู 2 เปโตร 3:13
อสย 11:6-8

ในอาณาจนักรยรุคพนันปภีของพระเยซถูครอิสตหทภีที่จะมานนัรน แมข้แตต

อาณาจนักรสนัตวหกจป็ ะถถูกแปลงสภาพไปอยตางมหาศาล สบ นนัขปท่าจะอยยท่กนับลยกแกะ และเสสือดาวจะนอน
อยยท่กบนั ลยกแพะ ลยกวนัวกนับสอิงโตหนบท่มกนับสนัตวหอวด้ นพกจะอยยท่ดวด้ ยกนัน และเดห็กเลห็กๆจะนทามนันไป สนัตวหทร นัง
หลายทภีที่เรารถูข้จกนั วตาเปป็นสนัตวหกอินเนสืรอและสนัตวหนนักลตาจะไมตเปป็นแบบนนัรนแลข้วเมสือที่ ถขงตอนนนัรน สรุนขนั ปตา
เสสือดาวและสอิงโตจะงภีบหลนับกนับลถูกแกะ ลถูกแพะและลถูกวนัว นอกจากนภีรสนัตวหเหลตานภีรซขที่งปนัจจรุบนันมภี
นอิสนัยดรุรข้ายและชอบลตาเหยสืที่อกป็จะถถูกพาไปไหนมาไหนโดยเดป็กเลป็กๆ
เชตนเดภียวกนัน 7 แมท่วนัวกนับหมกจะกอินดด้วยกนัน ลยกของมนันกห็จะนอนอยยดท่ ด้วยกนัน และสอิงโตจะกอิน
ฟางเหมสือนวนัวผยด้ ชาวไรต ชาวนาคนใดทภีที่อาศนัยอยถูใต นประเทศทภีที่มภีหมภียอต มรถูวข้ าต แมตวนัวมภีความกลนัวหมภีอยถูต
ลขกๆ นอกจากนภีร สอิงโตในยรุคสมนัยนภีรกกป็ อินเนสืรอไมตใชตฟาง กระนนัรนในวนันนนัรนหมภีกบนั แมตวนัวจะไมตเพภียง
กอินจากรางนทราเดภียวกนันเทตานนัรน แตตนอิสนัยการกอินของพวกสนัตวหกอินเนสืรอกป็จะถถูกเปลภีที่ยนไปดข้วย ดถู ออิส
ยาหห 65:25 เชตนกนัน
ยอิงที่ กวตานนัรน 8 และทารกกอินนมจะเลท่นอยยท่ทกซึ่ปากรย งยเหท่า และเดห็กทกซึ่หยท่านมจะเอามสือวางบนรนัง
ของงยทนับทาง งถูเหตาคสืองถูพอิษของชาวตะวนันออก งถูทนับทางกป็เปป็นงถูพอิษอภีกชนอิด อยตางไรกป็ตามประเดป็น

ทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ในชตวงยรุคพนันปภี ธรรมชาตอิของอาณาจนักรสนัตวหจะถถูกเปลภีที่ยนแปลงไป เดป็กเลป็กๆ
ทภีที่อยากรถูข้อยากเหป็นจะเลตนอยถูทต ภีที่ปากรถูงถูเหตาและไมตถถูกททารข้าย เขาอาจเอามสือเลป็กๆของตนแหยตลงไป
ในรถูของงถูทนับทางและไมตเจป็บตนัว
ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ลนักษณะเฉพาะตนัวของอาณาจนักรสนัตวหจะถถูกเปลภีที่ยนแปลงอยตาง
มหาศาลในวนันนนัรน สนัตวหทรงนั หลายจะไมตเปป็นสนัตวหนกนั ลตาและกอินเนสืรออภีกตตอไป สนัตวหทรงนั หลายทภีที่คนใน
ปนัจจรุบนันคอิดวตาเปป็นอนันตรายและมภีพอิษจะไมตเปป็นเชตนนนัรนแลข้วในวนันนนัรน ดถูเหมสือนวตาคทาแชตงสาปทภีที่
ตกลงบนแผตนดอินโลกและอาศนัยอยถูมต าตนัรงแตตสมนัยอาดนัมและเอวาถถูกขนับออกจากเอเดน จะถถูกถอน
ออกไปเสภีย ชภีวตอิ จะอยถูใต นมอิตอิหนขงที่ ซขที่งคนไมตรจถูข้ นักเลยตนัรงแตตสมนัยสวนแหตงเอเดน ยอิงที่ กวตานนัรน มภีบอก
เปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาจะมภีการสสืบพนันธรุหและออกลถูกตามปกตอิของมนรุษยหในยรุคพนันปภี ประชาชาตอิ
เหลตานนัรนทภีที่รอดชภีวอิตมาจากยรุคเจป็ดปภีและไดข้รนับอนรุญาตใหข้เขข้าไปในยรุคพนันปภีจะมภีลถูก
อสย 11:9

กลตาวอยตางเจาะจงกป็คสือ สนัตวหเหลท่านนัลี้นจะไมท่ททาใหด้เจห็บหรสือจะททาลาย

ทนัซึ่วภยเขาอนันบรอิสบทธอิธิ์ของเรา เพราะวท่าแผท่นดอินโลกจะเตห็มไปดด้วยความรยด้เรสืซึ่องของพระเยโฮวาหห ดนัซึ่ง
นทลี้าปกคลบมทะเลอยยท่นนนัลี้ ภถูเขาอนันบรอิสรุทธอิธทภีที่วาต นภีรยอต มหมายถขงภถูเขาศอิโยนทภีที่เยรถูซาเลป็มในยรุคพนันปภีจะ
ถถูกสรข้างอยถูบต นนนัรน มภีระบรุไวข้อยตางชนัดเจนวตาสนัตวหตตางๆทภีที่ถถูกกลตาวถขงขข้างบนจะไมตททาอนันตรายบนภถู
เขาศอิโยน เราอาจสรรุปไดข้วาต มนันจะเปป็นเชตนนภีรทนัวที่ ทนัรงแผตนดอินโลก ยอิงที่ กวตานนัรนทนัวที่ ทนัรงแผตนดอินโลกจะ
เตป็มไปดด้วยความรถูข้เรสือที่ งขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้า มอิชชนันนารภีทรนังหลายจะไมตจทาเปป็นแลข้วในวนันนนัรน ขตาว
ประเสรอิฐจะไมตตข้องถถูกประกาศแลข้วในวนันนนัรน เพราะวตาความรถูข้เรสือที่ งองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าจะเปป็น
เหมสือนนทราแหตงมหาสมรุทร
อสย 11:10

ขข้อถนัดไปนภีรขร ขนตข้นดข้วยวลภีทภีที่พบบตอย “ในวนันนนัรน” เหป็นไดข้ชนัดวตานภีที่

หมายถขงวนันแหตงพระเยโฮวาหหเมสืที่อพระเยซถูครอิสตหจะทรงปกครองและครอบครอง วลภีนร ภีปรากฏ
มากกวตาเกข้าสอิบครนัรงและสต วนใหญตแลข้วกป็มภีลนักษณะเฉพาะตนัวเชอิงอวสานกาลโดยหมายถขงวนันแหตง
พระเยโฮวาหห ในวนันนนันลี้ รากแหท่งเจสซก ซซงซึ่ ตนัลี้งขซลี้นเปห็นธงแกท่ชนชาตอิทนัลี้งหลายจะเปห็นทกซึ่แสวงหาของ
บรรดาประชาชาตอิ และทกซึ่พทานนักของทท่านจะรบท่งโรจนห อภีกครนัรงทภีที่มกภี ารกลตาวถขง “ในวนันนนัรน” เกภีที่ยวกนับ

รากแหตงเจสซภี แนตนอนวตานนันที่ หมายถขงเชสืรอสายในทภีที่สรุดของเขา นนันที่ คสือ พระเยซถูครอิสตห ในวนันนนัรน
องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราจะทรงเปป็นเหมสือนธงชาตอิผสืนหนขที่งแกตประชาชาตอิทรนังปวง พวกยอิวจะไมต
เพภียงแหตกนนั มายนังธงของพระองคหเทตานนัรน แตตคนตตางชาตอิกจป็ ะมาดข้วย วลภีสรุดทข้าย “และทภีที่พทานนักของ
ทตานจะรรุตงโรจนห” อาจหมายถขงสนันตอิสรุขอนันเปภีที่ยมดข้วยสงตาราศภีซขที่งจะมภีอยถูทต วนั ที่ ไปในสมนัยวนันแหตงพระ
เยโฮวาหห จะไมตมสภี งครามระหวตางประเทศหรสือแมข้แตตความยรุงต ยากในประเทศ ลนักษณะเฉพาะตนัวทภีที่
จทากนัดชนัดเจนอภีกประการแหตงอาณาจนักรของพระองคหจะเปป็นสนันตอิสรุข
อสย 11:11-12

การรวบรวมคนออิสราเอลกลนับมาอภีกเปป็นครนัรงสรุดทข้ายถถูกบอกลตวง

หนข้า อยยมท่ าในวนันนนันลี้ องคหพระผยด้เปห็นเจด้าจะทรงยสืซึ่นพระหนัตถหของพระองคหออกไปเปห็นครนัลี้งทกซึ่สอง
เพสืซึ่อจะไดด้สท่วนชนชาตอิของพระองคหทกซึ่เหลสืออยยท่คนสื มา เปห็นคนเหลสือจากอนัสซกเรกย จากอกยปอิ ตห จากปนัท
โรส จากเอธอิโอเปกย จากเอลาม จากชอินารห จากฮามนัท และจากเกาะตท่างๆแหท่งทะเล ในสมนัยทภีที่ออิสยาหห
เขภียนขข้อความตอนนภีร อาณาจนักรฝตายเหนสือไดข้ถถูกกวาดตข้อนเปป็นเชลยแลข้ว อยตางไรกป็ตามผถูข้พยากรณห
ทตานนภีรกกป็ ลตาวถขงคนออิสราเอลทภีที่กลนับมาจากประชาชาตอิทรนังปวง นอกจากนภีรมนนั ยนังถถูกเรภียกดข้วยวตาการ
รวบรวมกลนับมาครตังนี้ ททชื่สอง ออิสยาหหบอกใบข้เชอิงพยากรณหถขงการกลนับมาครนัรงแรกของพวกยอิวซขที่งจะ
เกอิดขขรนภายใตข้เอสราและเนหะมภียห อยตางไรกป็ตามมภีการกลตาวถขงตรงนภีรเกภีที่ยวกนับการกลนับมาครนัรงทภีที่สอง
บรอิบทตรงนภีรกลตาวชนัดเจนมากๆวตาการสทาเรป็จจรอิงในครนัรงสรุดทข้ายของการกลนับมานภีรจะเกอิดขขรน “ในวนัน
นนัรน” – วนันทภีที่พระเมสสอิยาหหประทนับบนพระทภีที่นนังที่ ของพระองคห แมข้พวกยอิวกลนับมายนังแผตนดอินของ
ตนแลข้วในศตวรรษทภีที่ยสภีที่ อิบและยนังททาเชตนนนัรนเรสือที่ ยมา การสทาเรป็จจรอิงในทภีที่สรุดของคทาพยากรณหนร ภีกจป็ ะ
ไมตเกอิดขขรนจนกวตาพระครอิสตหเสดป็จกลนับมาแลข้ว
12 พระองคหจะทรงยกอาณนัตอิสนัญญาณนนัลี้นขซนลี้ ใหด้แกท่บรรดาประชาชาตอิ และจะชบมนบม
ออิสราเอลทกซึ่พลนัดพราก และรวบรวมยยดาหหทกซึ่กระจนัดกระจายจากสกซึ่มบมแหท่งแผท่นดอินโลก การกระจนัด
กระจายไป (ดอิอาสโปรว่า) ของคนออิสราเอลถถูกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจน มนันยนังมภีอยถูจต นทรุกวนันนภีร
นอกจากนภีรการกลนับมาของคนออิสราเอลจากสภีที่มรุมแหตงแผตนดอินโลกยนังถถูกบอกลตวงหนข้าอยตางชนัดเจน
ดข้วย อภีกครนัรงทภีที่มนนั จะเกอิดขขรนในวตันนตันนี้ คทาวตา อาณตัตอิสตัญญาณทภีที่วาต นภีรไมตถถูกใหข้คทาจทากนัดความเพอิมที่ เตอิม

แตตมคภี วามหมายวตาธงสนัญลนักษณห เชตน ธงชาตอิ เหป็นไดข้ชนัดวตาในวนันนนัรนพระเยซถูครอิสตหจะทรงโบกธง
ผสืนหนขที่งซขที่งเปป็นตนัวแทนของอาณาจนักรของพระองคห มนันจะดขงดถูดพวกยอิวทภีที่อาศนัยอยถู ทต วนั ที่ โลกใหข้มา
อสย 11:13-14

ในวนันนนัรน ความออิจฉาของเอฟราออิมจะพรากไปดด้วย และบรรดา

คยท่อรอิของยยดาหหจะถยกตนัดออกไป เอฟราออิมจะไมท่ออิจฉายยดาหห และยยดาหหจะไมท่รบกวนเอฟราออิม ใน
วนันนนัรน จะไมตมภีการแกตงแยตงชอิงดภีกนนั ระหวตางตระกถูลตตางๆของออิสราเอลอภีกตตอไป พวกเขาจะไมต
ตตอสถูข้กนนั เหมสือนอยตางทภีที่พวกเขาเคยกระททาตลอดสมนัยประวนัตอิศาสตรหยครุ พระคนัมภภีรหเดอิมอภีกตตอไป
ยอิงที่ กวตานนัรน ออิสราเอลจะอาศนัยอยถูเต ปป็นปกตอิสรุขกนับบรรดาเพสืที่อนบข้านทภีที่อยถูตต อิดกนับมนันในวนันนนัรน
14 แตท่เขาทนัลี้งหลายจะโฉบลงเหนสือไหลท่เขาของคนฟกลสอิ เตกยทางตะวนันตก และเขาจะรท่วมกนันปลด้น
ประชาชนทางตะวนันออก เขาจะยสืซึ่นมสือออกตท่อสยเด้ อโดมและโมอนับ และคนอนัมโมนจะเชสืซึ่อฟนังเขาทนัลี้ง
หลาย นตาสนใจทภีที่คทาทภีที่แปลวตา คนฟทลอิสเตทย เปป็นทภีที่มาของคทาวตา ชาวปาเลสไตนห์ในปนัจจรุบนนั มภีบอก
เปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาในวนันนนัรนพวกยอิวจะไมตเพภียงเขข้ากนันไดข้กบนั ชาวปาเลสไตนหเทตานนัรน แตตฝตายหลนัง
จะแบกพวกยอิวมาบนบตาของตนดข้วย นอกจากนภีร คนออิสราเอลจะมภีอทานาจครอบครองเหนสือสอิที่งทภีที่
เรภียกวตาประเทศจอรหแดนในปนัจจรุบนันดข้วย เอโดม โมอนับและอนัมโมนคสือประชาชาตอิต ตางๆสมนัย
โบราณซขที่งประกอบกนันเปป็นประเทศจอรหแดนในปนัจจรุบนัน ในวนันนนัรนแวตนแควข้นนภีรจะเปป็นสต วนหนขงที่
ของออิสราเอลจรอิงๆ
อสย 11:15-16

มภีบนันทขกเพอิมที่ เตอิมเกภีที่ยวกนับความเปลภีที่ยนแปลงสทาคนัญๆในดข้าน

ภถูมปอิ ระเทศและภถูมอิศาสตรหซขที่งจะเกอิดขขรนในชตวงยรุคพนันปภี และพระเยโฮวาหหจะทรงททาลายลอิลี้นของ
ทะเลแหท่งอกยอิปตหอยท่างสอิลี้นเชอิง และจะทรงโบกพระหนัตถหเหนสือแมท่นทลี้านนันลี้ ดด้วยลมอนันแรงกลด้าของ
พระองคห และจะตกมนันใหด้แตกเปห็นธารนทลี้าเจห็ดสาย และใหด้คนเดอินขด้ามไปไดด้โดยทกซึ่เทด้าไมท่เปกยกนทลี้า ลอิรน
ของทะเลแหตงอภียอิปตหอาจหมายถขงสต วนบนสรุดของทะเลแดงขณะทภีที่มนันจดอภียอิปตหดข้านหนขงที่ และ
แหลมซภีนายอภีกดข้านหนขงที่ ยอิงที่ กวตานนัรนแมตนร ทาไนลหจะถถูกเบนออกไปยนังทภีที่อนสืที่ ดข้วย “ธารนทราเจป็ดสาย” นตา
จะหมายถขงสามเหลภีที่ยมปากแมตนร ทาของแมตนร ทาไนลหซขที่งเปป็นทภีๆที่ มนันบรรจบทะเลเมดอิเตอรหเรเนภียน
ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาลนักษณะภถูมอิประเทศและภถูมอิศาสตรหของแวตนแควข้นนนัรนทนัรงหมดจะถถูก

เปลภีที่ยนแปลงอยตางมหาศาลเมสืที่อพระเยซถูทรงตนัรงพระทภีที่นงนัที่ ของพระองคหทภีที่เยรถูซาเลป็ม มนันจะแตกตตาง
ไปอยตางสอิรนเชอิงจากแผนทภีที่ทรนังหลายทภีที่เรารถูจข้ นักในปนัจจรุบนนั
นอกจากนภีร 16 และจะมกถนนหลวงจากอนัสซกเรกยสทาหรนับคนทกซึ่เหลสืออยยท่จากชนชาตอิของ
พระองคห ดนัซึ่งทกซึ่มกอยยท่สทาหรนับออิสราเอลในวนันทกซึ่เขาขซลี้นมาจากแผท่นดอินอกยปอิ ตห ในวนันนนัรน จะมภีถนน
หลวงสายใหญตจากเขตแดนของอนัสซภีเรภียเขข้ามาในออิสราเอลเหมสือนกนับทภีที่เคยมภีเสข้นทางการคข้า
สทาคนัญจากอภียอิปตหถขงออิสราเอลในสมนัยโบราณ บนถนนหลวง ‘ขข้ามรนัฐ’ เสข้นนนัร น พวกยอิวทภีที่
กระจนัดกระจายไปจะสามารถมภีทางกลนับเขข้ามายนังแผตนดอินของตนไดข้อยตางงตายดาย
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 12: บทถตัดไปนทพนี้ รรณนาตว่อไปเกทชื่ยวกตับสภาวะตว่างๆอตันเปทชื่ยมสทุขซถึชื่ง
จะมทอยมทว่ ตัชื่วไปในสมตัยการครอบครองในยทุคพตันปทของพระครอิสตห์ ในบทนทนี้จทุดสนใจจะมทุว่งเนด้นททชื่การ
นมตัสการของประชาชนของพระเจด้าในวตันนตันนี้ มากกวว่า
อสย 12:1

บรอิบทกลตาวถขงพวกยอิวทภีที่กลนับใจเชสืที่ออาจในตอนตข้นของยรุคพนันปภี ใน

วนันนนันลี้ ทท่านจะกลท่าววท่า "โอ ขด้าแตท่พระเยโฮวาหห ขด้าพระองคหจะสรรเสรอิญพระองคห เพราะแมด้
พระองคหทรงพระพอิโรธตท่อขด้าพระองคห ความกรอิลี้วของพระองคหกห็หนันกลนับไป และพระองคหทรง
เลด้าโลมขด้าพระองคห" มรุมมองนภีรกลตาวถขงพวกยอิวทภีที่กลนับใจเชสืที่อในยรุคพนันปภีซขที่งนขกยข้อนกลนับไปถขง
ประวนัตอิศาสตรหของตน พวกเขาไดข้เรภียนรถูข้บทเรภียนอนันแสนเจป็บปวดเรสืที่องความกรอิร วของพระเจข้าใน
คราวทภีที่พวกเขาถถูกตภีสอนหลายครนัรงในยรุคครอิสตจนักร นภีอที่ าจรวมถขงการฆตาลข้างเผตาพนันธรุหชาวยอิวดข้วย
(Holocaust) แนตนอนวตามนันรวมถขงพระพอิโรธทภีพที่ วกเขาเผชอิญในชตวงยรุคเจป็ดปภีดวข้ ย แตตบนัดนภีรหลนังจาก
หนันมาหาพระเมสสอิยาหหของตนแลข้ว พวกเขากป็เปลตงเสภียงสรรเสรอิญพระเจข้าของตน แมข้พระเจข้าไดข้
ทรงตภีสอนพวกเขา บนัดนภีรความกรอิรวโกรธของพระองคหกผป็ าต นไปแลข้วและบนัดนภีรพระองคหทรงปลอบ
ประโลมพวกเขา
อสย 12:2-3

บทเพลงทภีที่ออิสราเอลซขที่งถถูกไถตแลข้วจะรข้องในวนันนนัรนกป็มภีเนสืรอหาลขกซขรง

ดยเถอิด พระเจด้าทรงเปห็นความรอดของขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าจะวางใจและไมท่กลนัว เพราะพระเยโฮวาหห

คสือพระเยโฮวาหหทรงเปห็นกทาลนังและบทเพลงของขด้าพเจด้า และพระองคหทรงเปห็นความรอดของ
ขด้าพเจด้าแลด้ว เพราะวตาพระเจข้าทรงเปป็นความรอดของพวกเขา พวกเขาจขงวางใจไดข้และไมตตข้องกลนัว
นภีที่เปป็นจรอิงดข้วยสทาหรนับเรา ยอิงที่ กวตานนัรนองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าพระเยโฮวาหหทรงเปป็น (1) กทาลนัง และ (2)
บทเพลงทนัรงของพวกเขาและของเราและทรงเปป็น (3) ความรอดของเราดข้วย ชตางเปป็นสามสอิที่งอนัน
เปภีที่ยมสรุขเสภียจรอิง!
3 เจด้าจะโพงนทลี้าดด้วยความชสืนซึ่ บานจากบท่อแหท่งความรอด ออิสราเอลอาจเปป็นแผตนดอินทภีแที่ หข้ง
แลข้งและเหนสืที่อยลข้าไดข้ กระนนัรนบตอนทราทภีที่มภีนร ทาเยป็นๆกป็เปป็นแหลตงแหตงความชสืที่นบานอนันเรภียบงตาย ผถูข้
พยากรณหทตานนภีรเปรภียบอยตางคมคายวตาความรอดของเราเปป็นเหมสือนบตอนทราบตอหนขงที่ ซขที่งนทราแหตงชภีวอิต
สามารถถถูกตนักขขรนมาไดข้ ความสอดคลข้องกนับพระเยซถูทภีที่บตอนทรานนัรนในสะมาเรภียกป็ชนัดเจนเหลสือเกอิน ดถู
ยอหหน 4:14 เพราะวตาพระเยโฮวาหหพระเจข้าทรงเปป็นกทาลนัง บทเพลงและความรอดของเรา ดนังนนัรน
เราจขงสามารถตนักนทราแหตงชภีวอิตขขรนมาจากบตอนทราแหตงความรอดไดข้อยตางชสืนที่ บาน
อสย 12:4-6

อภีกครนัรงทภีที่มกภี ารใชข้วลภีทภีที่พบบตอย และในวตันนตันี้น และในวนันนนัลี้นเจด้าจะ

กลท่าววท่า "จงสรรเสรอิญพระเยโฮวาหห จงรด้องทยลออกพระนามของพระองคห จงประกาศบรรดา
พระราชกอิจของพระองคหทท่ามกลางชนชาตอิทนัลี้งหลาย จงปท่าวรด้องวท่าพระนามของพระองคหเปห็นทกซึ่
เชอิดชย " อภีกครนัรงทภีที่บรอิบททภีที่เจาะจงกลตาวถขงพวกออิสราเอลทภีที่ถถูกไถตแลข้วซขที่งสรรเสรอิญพระเจข้าในยรุค
พนันปภี แมข้พวกยอิวตนัรงแตตสมนัยพระเยซถูจนถขงปนัจจรุบนันไดข้ปฏอิเสธพระองคห ในวนันนนัรนพวกเขาจะไมตเพภียง
ตข้อนรนับพระองคหเทตานนัรนแตตจะสรรเสรอิญพระองคหทนัวที่ โลก อนันทภีที่จรอิงพวกเขาจะกลายเปป็นพยานทภีที่ยอิงที่
ใหญตของพระองคห
คทาสรรเสรอิญของพวกเขาในวนันนนัรนจะเปป็นดนังนภีร 5 จงรด้องเพลงสรรเสรอิญพระเยโฮวาหห
เพราะพระองคหทรงกระททากอิจอนันดกเลอิศ ใหด้เรสืซึ่องนกลี้รด้กย นนั ทนัซึ่วไปในแผท่นดอินโลก ออิสราเอลทภีที่ถถูกไถตแลข้ว
จะมภีเรสืที่องใหข้รข้องเพลงเยอะแยะในวนันนนัรน แตตบทเพลงของพวกเขาจะรข้องถขงบรุคคลผถูข้เดภียวเทตานนัรน
นนันที่ คสือองคหพระผถูข้เปป็นเจข้า เหตรุผลกป็คสือวตา “เพราะพระองคหทรงกระททากอิจอนันดภีเลอิศ” ยอิงที่ กวตานนัรนทนัวที่ ทนัรง
พอิภพโลกจะทราบถขงพระราชกอิจทนัรงหลายของพระองคหในวนันนนัรน

ดนังนนัรนผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข เตสือนสตอิออิสราเอลในวนันนนัรนวตา 6 ชาวศอิโยนเออ๋ย จงโหท่รด้องและ
รด้องเสกยงดนัง เพราะองคหบรอิสบทธอิธิ์แหท่งออิสราเอลนนัลี้นกห็ใหญท่ยอิซึ่งอยยใท่ นหมยท่พวกเจด้า บรรดาผถูข้ทภีที่อาศนัยอยถูใต น
ศอิโยนยตอมหมายถขงคนเหลตานนัรนทภีที่อาศนัยอยถูใต นเยรถูซาเลป็ม ชสืที่อเรภียก “องคหบรอิสรุทธอิธแหตงออิสราเอล”
ปรากฏสามสอิบเอป็ดครนัรงในพระคนัมภภีรห ผถูข้นร นันหาใชตใครอสืที่นนอกจากพระเยโฮวาหหพระเจข้า กระนนัรนนภีที่
บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาองคหบรอิสรุทธอิธแหตงออิสราเอลนนัรนหาใชตใครอสืนที่ นอกจากพระเมสสอิยาหห –
พระเยซถูครอิสตห สอิที่งทภีที่ปรากฏชนัดเจนกป็คอสื วตาพระเยซถูครอิสตหหาใชตใครอสืนที่ นอกจากองคหบรอิสรุทธอิธแหตง
ออิสราเอล บนัดนภีรเราทราบเรสืที่องนนัรนแลข้ว ในวนันนนัรนออิสราเอลทภีที่ถถูกไถตแลข้วจะประกาศเรสืที่องนภีรไปทนัวที่
เยรถูซาเลป็ม
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 13: บทถตัดไปนทเนี้ รอิมชื่ หมายเหตทุเกทชื่ยวกตับภนำระเกกยกี่ วกทบบนำบอิโลน ความ
หมายกป็คชอ นคนี้าหนตักททชื่มากของคคากลว่าวโทษตว่างๆททพชื่ ระเจด้าทรงมทตว่อบาบอิโลน บทนทจนี้ ถึงเปป็นคคาเตชอน
เรชชื่องการพอิพากษาของพระเจด้าททชื่มทตว่อบาบอิโลน ททชื่กระจายอยมว่ในตอนกลางของบทนทคนี้ ชอ การฉายใหด้
ชมกว่อนอทกครตันี้งของวตันแหว่งพระเยโฮวาหห์ซถึชื่งเกทชื่ยวขด้องกตับยทุคเจป็ดปท
อสย 13:1

ภาระเกกซึ่ยวกนับบาบอิโลน ตามซซซึ่งออิสยาหหบบตรชายของอามอสไดด้เหห็น

นภีที่เปป็นครนัรงแรกจากเกข้าครนัรงทภีที่ออิสยาหหกลตาวถขง ‘ภาระ’ เกภีที่ยวกนับประชาชาตอิเพสืที่อนบข้านทภีที่เปป็นคนตตาง
ชาตอิ ดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ขข้างบน นภีที่หมายถขงคทาเตสือนเรสืที่องการพอิพากษาของพระเจข้าทภีที่จะมานนัร น ซขที่งใน
กรณภีนร ภีมตภี ตอบาบอิโลน นภีเที่ ปป็นการเอตยถขงบาบอิโลนครนัรงแรกในหนนังสสือหมวดผถูพข้ ยากรณห แมข้คทา
พยากรณหทจภีที่ ะตามมานภีรซขที่งกลตาวโทษบาบอิโลนมภีการสทาเรป็จจรอิงตามประวนัตอิศาสตรหแลข้วอยตาง
แนตนอน หลายสต วนของมนันกป็ยนังไมตสทาเรป็จจรอิง โดยใหข้ความหมายโดยนนัยเชอิงอวสานกาลแกตมนัน บา
บอิโลนเปป็นนครหนขงที่ และสถานทภีที่แหตงหนขที่งในประวนัตอิศาสตรหจรอิงๆ อยตางไรกป็ตาม มนันมภีความหมาย
โดยนนัยตตางๆเชอิงคทาพยากรณหดข้วยในชตวงวนันแหตงพระเยโฮวาหหดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในวอิวรณห 14-18
อสย 13:2-5

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข เรอิที่มประกาศ ‘ภาระเกภีที่ยวกนับบาบอิโลน’ จงชย ธง

สนัญญาณขซนลี้ บนภยเขาสย ง จงเปลท่งเสกยงรด้องเรกยกเขาทนัลี้งหลาย จงโบกมสือใหด้เขาเขด้าไปในประตยเมสือง

ของขบนนาง 3 ตนัวเราเองไดด้บนัญชาแกท่ผด้ทย กซึ่เราชทาระใหด้บรอิสบ ทธอิธิ์แลด้ว เราไดด้เรกยกชายฉกรรจหของเราใหด้
จนัดการตามความโกรธของเรา คสือผยด้ทกซึ่ยนอิ ดกในความสย งสท่งของเรา 4 เสกยงอซงอลบนภยเขาดนัซึ่งเสกยง
มวลชนมหซมา เสกยงอซงคะนซงของราชอาณาจนักรทนัลี้งหลายของบรรดาประชาชาตอิทกซึ่รวมเขด้าดด้วยกนัน
พระเยโฮวาหหจอมโยธากทาลนังระดมพลเพสืซึ่อสงคราม 5 เขาทนัลี้งหลายมาจากแผท่นดอินอนันไกล จากสบ ด
ปลายฟด้าสวรรคห พระเยโฮวาหหและอาวบธแหท่งพระพอิโรธของพระองคห เพสืซึ่อจะททาลายแผท่นดอินทนัลี้งสอิลี้น
ความคอิดตรงนภีรมคภี วามหมายอยตางเดภียว ธงรบผสืนหนขงที่ จะถถูกยกชถูขร ขนบนภถูเขาลถูกหนขที่งในทอิศ
ตะวนันออก อาจในมภีเดภียหรสือเปอรหเซภีย ซขที่งจะสต งสนัญญาณเรสือที่ งการททาลายบาบอิโลนทภีที่ใกลข้เขข้ามา
พระเจข้าจะทรงนทากองทนัพอนันเปภียที่ มแสนยานรุภาพมาจากเทสือกเขาทางทอิศตะวนันออกเฉภียงเหนสือของ
บาบอิโลน (มภีเดภียและเปอรหเซภีย) ซขที่งจะโจมตภีบาบอิโลนและมภีชยนั เหนสือมนัน นนันที่ คสือสอิที่งทภีที่เกอิดขขรนจรอิงๆใน
ชตวงรนัชกาลของเบลชนัสซารหในบาบอิโลนตอนทภีที่ดาเนภียลตภีความขข้อความทภีถที่ ถูกเขภียนบนกทาแพงนนัรน ดถู
ดาเนภียล 5 คนมภีเดภียและคนเปอรหเซภียโฉบลงมาจากทอิศเหนสือและพอิชอิตบาบอิโลนโดยเรอิที่มตข้นสอิที่งทภีที่ตตอ
มาเปป็นทภีที่รจถูข้ นักในชสืที่อจนักรวรรดอิเปอรหเซภีย แมข้พระเจข้าจะทรงใชข้บาบอิโลนเพสือที่ ตภีสอนยถูดาหห บาบอิโลน
เองกป็จะถถูกพระเจข้าตภีสอนเชตนกนันเพราะความโอหนังและความชนัวที่ ของมนัน
อสย 13:6-8

ณ จรุดนภีร ออิสยาหหดถูเหมสือนจะเปลภีที่ยนไปยนังสอิที่งทภีที่เราเขข้าใจวตาเปป็น

เหตรุการณหตตางๆในยรุคสรุดทข้าย ขข้อ 6-16 ดถูเหมสือนจะพรรณนาถขงเหตรุการณหตตางๆในชตวงยรุคเจป็ดปภีใน
ออิสราเอล ในทนัรงขข้อ 6 และขข้อ 9 เหตรุการณหเหลตานนัรนทภีที่ถถูกพรรณนาไวข้ถถูกเชสืที่อมโยงกนับวนันแหตงพระเย
โฮวาหห ระยะแรกของมนันเรอิที่มตข้นดข้วยยรุคเจป็ดปภี
จงพอิลาปรทซึ่าไหด้ซอิ เพราะวนันแหท่งพระเยโฮวาหหมาใกลด้แลด้ว วนันนนัลี้นจะมา เปห็นการททาลายจาก
องคหผด้ทย รงมหอิทธอิฤทธอิธิ์ 7 เพราะฉะนนันลี้ ทบกๆมสือกห็จะอท่อนเปลกลี้ย และจอิตใจของทบกคนกห็จะละลายไป 8
และเขาทนัลี้งหลายจะตกใจกลนัว ความเจห็บและความปวดจะเกาะเขา เขาจะทบรนทบรายดนัซึ่งหญอิงกทาลนัง
คลอดบบตร เขาจะมองตากนันอยท่างตกตะลซง หนด้าของเขาแดงเปห็นแสงไฟ
แมข้ชอสืที่ เรภียก วตันแหว่งพระเยโฮวาหห์ ในบางกรณภีอาจหมายถขงการพอิพากษาของพระเจข้านอก
เหนสือจากเหตรุการณหตตางๆในยรุคสรุดทข้าย บรอิบทตรงนภีรกดป็ ถูเหมสือนชนัดเจนมากทภีเดภียววตาคทาพยากรณห

ตรงนภีรมภีลนักษณะเปป็นอวสานกาล ยกตนัวอยตางเชตน ในขข้อ 10 และ 11 มภีการกลตาวถขงเหตรุการณหตตางๆทภีที่
เปป็นหายนะในฟข้าสวรรคหรวมถขงการลงโทษทภีที่มตภี ตอคนทนัรงโลก นนันที่ ยนังไมตเคยเกอิดขขรนเลยแตตจะเกอิดใน
ชตวงยรุคเจป็ดปภี
ความคอิดทภีที่แฝงอยถูใต นวลภี “จงพอิลาปรทที่าไหข้ซอิ” กป็คอสื ‘รข้องไหข้ครทที่าครวญ’ ในความสอิรนหวนัง การ
พอิพากษาของพระเจข้าในวนันแหตงพระเยโฮวาหหกาท ลนังใกลข้เขข้ามาแลข้ว มนันจะเปป็นการททาลายจาก
พระเจข้า ในวนันนนัรนความหวาดกลนัวจะมภีชนัยเหนสือมนรุษยชาตอิเมสืที่อพระพอิโรธของพระเจข้าถถูกปลด
ปลตอยเพสืที่อตตอสถูโข้ ลกทภีที่ชนัวที่ ชข้า ความสอิรนหวนังในวนันนนัรนจะคลข้ายกนับความเจป็บปวดของหญอิงเจป็บทข้อง
ใกลข้คลอดคนหนขงที่ มนรุษยชาตอิทภีที่บาปหนาจะตกตะลขงเมสืที่อโลกของพวกเขาพนังทลายลงโถมทนับพวก
เขา ใบหนข้าของพวกเขาในวนันนนัรนจะมภีความทรุกขหใจแหตงไฟบนใบหนข้าเหลตานนัรน
อสย 13:9-11

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรใสตรายละเอภียดเพอิที่มเตอิมเขข้าไปเกภีที่ยวกนับวนันแหตง

พระเยโฮวาหหทภีที่ใกลข้เขข้ามานนัรน ดยเถอิด วนันแหท่งพระเยโฮวาหหจะมา โหดรด้ายดด้วยพระพอิโรธและความ
โกรธอนันเกรกยลี้ วกราด ทกซึ่จะกระททาใหด้แผท่นดอินเปห็นทกซึ่รกรด้าง และพระองคหจะทรงททาลายคนบาปของ
แผท่นดอินเสกยจากแผท่นดอินนนัลี้น วนันแหตงพระเยโฮวาหหถถูกพรรณนาวตาเปป็นชตวงเวลาแหตงความทารรุณ
เมสืที่อพระพอิโรธและความโกรธอนันเกรภีรยวกราดของพระเจข้าถถูกเทออกเหนสือแผตนดอินโลก ประชากร
สต วนใหญตของแผตนดอินโลกจะถถูกททาลายในวนันนนัรน วอิวรณห 6-9 บตงบอกวตาในชตวงครขงที่ แรกของยรุคเจป็ด
ปภี ประชากรครขงที่ หนขงที่ ของโลกจะพอินาศไป อนันทภีที่จรอิงหากพระเจข้าไมตทรงเขข้าแทรกแซงและเปลภีที่ยน
ความยาวนานของวนันเหลตานนัรน มนรุษยชาตอิทรนังปวงกป็จะพอินาศในวนันนนัรน ดถู มนัทธอิว 24:22 คทาทภีแที่ ปลวตา
แผท่นดอิน (เอเรทซห์) มนักหมายถขงแผตนดอินออิสราเอล แตตมนนั อาจหมายถขงแผตนดอินโลกเองไดข้เชตนกนัน
ในชตวงยรุคเจป็ดปภี คนบาปทนัรงหลายทนัรงในออิสราเอลและทนัวที่ ทนัรงโลกจะถถูกททาลาย
10 เพราะดวงดาวแหท่งฟด้าสวรรคห และหมยท่ดาวในนนัลี้น จะไมท่ทอแสงของมนัน ดวงอาทอิตยหกห็
จะมสืดเมสืซึ่อเวลาขซลี้น และดวงจนันทรหจะไมท่สท่องแสงของมนัน
เกรงวตาจะมภีคทาถามใดๆเกภีที่ยวกนับวตาคทาพยากรณหนร ภีกลตาวถขงชตวงเวลาใด ขข้อ 10 บอกชนัดเจนวตา
มนันเปป็นอวสานกาล ไมตเคยมภีครนัรงใดเลยในประวนัตอิศาสตรหทภีที่ถถูกบนันทขกไวข้ทภีที่ดวงดาวทนัรงหลายใน

ทข้องฟข้าอนับแสง กระนนัรนมภีคทาพยากรณหเยอะแยะทภีที่กลตาววตาเหตรุการณหนร ภีจะเกอิดขขรนในชตวงยรุคเจป็ดปภี ดถู
โยเอล 2:31, มนัทธอิว 24:29, มาระโก 13:24, วอิวรณห 6:12-14 และวอิวรณห 8:12 หากมภีสที่ อิงหนขงที่ ทภีที่โลก
ไมตรคถูข้ รุณคตา มนันกป็คอสื การเกอิดขขรนเปป็นประจทาของดวงอาทอิตยหทภีที่ขร ขนในยามเชข้า ดวงดาวทนัรงหลายทภีที่ออก
มาตอนกลางคสืน และวนัฏจนักรทภีที่คาดเดาไดข้ของดวงจนันทรห ในชตวงยรุคเจป็ดปภี รากฐานเหลตานนัรนของวนัน
และคสืน การวนัดเวลาและปฏอิทอินจะ ‘ลตมสลาย’ ความเชสืที่อทภีที่วาต แสงสวตางมาจากดวงอาทอิตยหจะถถูก
ททาใหข้สนันที่ คลอน
11 เราจะลงโทษโลกเพราะความชนัซึ่วรด้าย และคนชนัวซึ่ เพราะความชนัซึ่วชด้าของเขา เราจะ
กระททาใหด้ความเยท่อหยอิงซึ่ ของคนจองหองสอิลี้นสบ ด และปราบความยโสของคนโหดรด้าย พระเจข้าทรง
ประกาศผตานผถูข้พยากรณหทตานนภีรวาต พระองคหจะทรงลงโทษคนทนัรงโลก นนันที่ ยนังไมตเคยเกอิดขขรนเลย แตต
มนันจะเกอิดขขรนในชตวงวนันแหตงพระเยโฮวาหห ความโอหนังของคนเยตอหยอิงที่ และคนบาปทนัรงหลายจะถถูก
กทาจนัดออกไปและความยโสของคนเหลตานนัรนทภีที่ดทารงตทาแหนตงตตางๆทภีที่มภีอทานาจจะถถูกตนัดลงดรุจหญข้า
ความเยตอหยอิงที่ และความโอหนังของพวกชนชนัรนสถูงของโลกจะถถูกททาลายสอิรนในวนันนนัรน
อสย 13:12-16

แมข้บรอิบทจนถขงจรุดนภีรมเภี นสืรอหาเกภีที่ยวกนับการพอิพากษาทภีที่จะมภีตตอโลกทภีที่

ชนัวที่ รข้ายในชตวงยรุคเจป็ดปภี มภีการบอกเปป็นนนัยหลายประการในเนสืรอหาทภีที่ตามมานภีรเกภีที่ยวกนับจรุดสนใจหลนัก
ของการพอิพากษาทภีที่หนันมาทางออิสราเอล เราจะกระททาใหด้คนมกคท่ามากกวท่าทองคทาเนสืลี้อดก และมนบษยหมก
คท่ามากกวท่าทองคทาแหท่งโอฟกรห
ความคอิดตรงนภีรกคป็ สือวตากตอนสอิรนยรุคเจป็ดปภี เวลานนัรนจะมาเมสือที่ ชายคนหนขงที่ จะมภีคตามากกวตา
ทองคทาราคาแพงทภีที่สรุด นภีที่หมายถขงความขาดแคลน นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงการสนังหารมนรุษยหเปป็นจทานวน
มาก – โดยเฉพาะพวกผถูข้ชาย อยตางไรกป็ตามมภีการบอกใบข้หลายประการในออิสยาหห 4:1 วตากตอนสอิรน
ยรุคเจป็ดปภีและกตอนการเรอิที่มตข้นยรุคพนันปภีจะมภีการขาดแคลนผถูข้ชายในออิสราเอลหลนังจากการสงคราม
อนันนตากลนัวนนัรน อภีกทรรศนะกป็คสือวตาเหตรุการณหนร ภีจะเกอิดขขรนทนัวที่ โลกกตอนสอิรนยรุคเจป็ดปภี ออิสยาหห 24:6 ดถู
เหมสือนจะสนนับสนรุนทรรศนะนภีร บางทภีความเปป็นไปไดข้ทรนังสองแบบกทาลนังถถูกกลตาวถขง

พระเจข้าจขงตรนัสผตานผถูข้พยากรณหทตานนภีรตตอไปวตา 13 เพราะฉะนนัลี้น เราจะกระททาใหด้ฟด้าสวรรคห
สนันซึ่ สะเทสือน และแผท่นดอินโลกจะสะทด้านพลนัดจากทกซึ่ของมนัน โดยพระพอิโรธของพระเยโฮวาหหจอม
โยธา ในวนันแหท่งความโกรธอนันเกรกลี้ยวกราดของพระองคห ความคอิดเดภียวกนันนภีรจรอิงๆแลข้วถถูกพบใน
ออิสยาหห 2:21 คทาพยากรณหหลายแหตงทภีที่กลตาวถขงยรุคเจป็ดปภีและวนันแหตงพระเยโฮวาหหเตป็มไปดข้วยคทา
เตสือนเรสืที่องแผตนดอินไหวตตางๆทภีที่ไมตอาจเขข้าใจไดข้ เนสืรอความตรงนภีรกลตาวชนัดเจนวตานภีที่เปป็นผลลนัพธห
โดยตรงของความกรอิรวของพระเจข้า คนชนัวที่ จะเรภียนรถูข้ทภีที่จะยทาเกรงพระเจข้าผตานทางบทเรภียนอนันเจป็บ
ปวดในวนันนนัรน มภีบอกเปป็นนนัยวตาความรรุนแรงของการสนันที่ สะเทสือนของแผตนดอินโลกและฟข้าสวรรคห
จะรรุนแรงจนถขงขนาดทภีวที่ าต แผตนดอินโลกถถูกเคลสืที่อนไปจากทภีที่เดอิมของมนันในการโคจรรอบดวง
อาทอิตยหของมนัน นภีที่จะชตวยอธอิบายเหตรุการณหหายนะเหลตานนัรนทภีที่ถถูกพรรณนาไวข้ทนัวที่ หนนังสสือวอิวรณห
พรข้อมกนับคทาพรรณนาเรสือที่ งวนัตถรุขนาดใหญตตตางๆในทข้องฟข้าทภีที่ตกลงมาถลตมแผตนดอินโลกตาม
ทภีที่ถถูกพบในวอิวรณห 8 พอจะมองออกวตาพระเจข้าทรงใชข้หนขงที่ ในวนัตถรุเหลตานภีรเพสืที่อชนแผตนดอินโลกใหข้
ออกไปจากวงโคจรของมนัน โปรดสนังเกตดข้วยวตาไมตใชตแคตแผตนดอินโลกเทตานนัรนทภีที่ถถูกผลนักออกไปจาก
ทภีที่ของมนัน แตตฟข้าสวรรคหเองดข้วย เหตรุการณหตตางๆทภีที่เปป็นหายนะและสรข้างแรงสนันที่ สะเทสือนสะทข้านจะ
เกอิดขขรนในวนันนนัรนซขที่งสต งผลกระทบตตอความเปป็นระเบภียบของระบบสรุรอิยะดนังทภีที่เรารถูจข้ นักมนันในขณะนภีร
สถานการณหของดาวเคราะหหดวงนภีรในวนันนนัรนถถูกพรรณนาถขงเพอิที่มเตอิม 14 คนทบกคนจะหนัน
เขด้าสยชท่ นชาตอิของตนเอง และคนทบกคนจะหนกไปยนังแผท่นดอินของตนเอง ดนัซึ่งละมนัซึ่งทกซึ่ถยกลท่าหรสือ
เหมสือนแกะทกซึ่ไมท่มกผด้รย วมฝยง ความคอิดทภีที่แฝงอยถูภต ายในกป็คสือ ความตกใจกลนัว ละมนังที่ ตนัวหนขงที่ ทภีที่ถถูกไลต
ลตายตอมตกใจกลนัวขณะทภีที่ฝถูงสรุนขนั ปตาวอิงที่ ไลตตามมนัน แกะตนัวหนขงที่ ทภีที่ถถูกทอิรงไวข้ตามลทาพนังยตอมเกอิดความ
ตกใจกลนัว มนันจะเปป็นเชตนนนัรนดข้วยกนับคนเหลตานนัรนทภีที่อยถูบต นแผตนดอินโลกในชตวงยรุคเจป็ดปภี คนทบกคน
จะหนันเขด้าสยชท่ นชาตอิของตนเอง และคนทบกคนจะหนกไปยนังแผท่นดอินของตนเอง เมสืที่อเหตรุการณห
หายนะเหลตานนัรนเกอิดขขรน ผถูข้คนจะแสวงหาความปลอดภนัยแหตงบข้านของตนหากมนันยนังเหลสืออยถูต
อยตางไรกป็ตาม จะเกอิดความลตมสลายอยตางราบคาบของความเปป็นระเบภียบทางสนังคมในวนัน
นนัรน 15 ทบกคนทกซึ่เขาพบเขด้ากห็จะถยกแทงทะลบ และทบกคนทกซึ่รวมเขด้าดด้วยกนันกนับพวกเขากห็จะลด้มลงดด้วย

ดาบ ความคอิดตรงนภีรดถูเหมสือนสอดคลข้องกนับของวอิวรณห 6:4 พรข้อมกนับการแกะตราดวงทภีที่สองนนัรน นภีที่
บอกเปป็นนนัยถขงการลตมสลายอยตางสอิรนเชอิงของระเบภียบทางพลเรสือน เพสืที่อนบข้านจะฆตากนันและกนันและ
แมข้แตตญาตอิกนนั เอง ความสยดสยองเดภียวกนันนภีรถถูกบอกเปป็นนนัยในเอเสเคภียล 38:21 การฆาตกรรมจะ
เปป็นระเบภียบของสมนัยนนัรนเมสืที่อผถูข้คนขโมยสอิที่งใดกป็ตามทภีพที่ วกเขาขโมยไดข้เพสืที่อประทนังชภีวอิต ความ
รรุนแรงแบบไรข้ขภีดจทากนัดจะเปป็นกฎ อารยธรรมจะสอิรนสรุดลงเมสือที่ ผถูข้คนขโมย ปลข้น ฆตาและททาสอิที่งใด
กป็ตามเพสืที่อหาอาหารและสอิที่งจทาเปป็นพสืรนฐานตตางๆเพสืที่อประทนังชภีวอิต
หากนนันที่ ยนังไมตนตาสะพรขงกลนัวพอ 16 เดห็กเลห็กๆของเขาจะถยกฟาดลงเปห็นชอินลี้ ๆตท่อหนด้าตท่อตา
เขา เรสือนของเขาจะถยกปลด้นและภรรยาของเขาจะถยกขสืนใจ ดถูเหมสือนมภีความสอดคลข้องกนัน
ระหวตางตรงนภีรกบนั เศคารอิยาหห 14:2 ซขที่งกลตาวถขงความสยดสยองตตางๆในเยรถูซาเลป็มในวนันหลนังๆของ
ยรุคเจป็ดปภี นอกจากการฆาตกรรมและความรรุนแรงแลข้ว การขตมขสืนผถูข้หญอิงกป็จะเปป็นระเบภียบของสมนัย
นนัรนดข้วย แมข้แตตเดป็กเลป็กๆกป็จะถถูกทรุตมจนตายตตอหนข้าตตอตาพตอแมต เหป็นไดข้ชนัดวตานภีที่จะเกอิดขขรนใน
เยรถูซาเลป็มในชตวงวนันหลนังๆของยรุคเจป็ดปภี อยตางไรกป็ตามทภีที่บอกเปป็นนนัยในเนสืรอความตรงนภีรกคป็ สือวตา นภีที่
อาจเปป็นเรสืที่องปกตอิทนัวที่ แผตนดอินโลกในชตวงยรุคเจป็ดปภี มนันจะเปป็นชตวงเวลาทภีที่เลวรข้ายจรอิงๆ!
อสย 13:17-19

จรุดสนใจหลนักของคทาพยากรณหนร ภีคราวนภีรเปลภีที่ยนกลนับไปกลตาวโทษ

บาบอิโลนดนังทภีที่เกรอิที่นนทาไวข้ในตอนตข้นของบทนภีร ดยเถอิด เราจะรบเรด้าใหด้ชาวมกเดกยมาสยด้เขา ผยด้ซงซซึ่ ไมท่
เอาใจใสท่ในเรสืซึ่องเงอิน และไมท่ไยดกในเรสืซึ่องทองคทา คนมภีเดภีย (พรข้อมกนับคนเปอรหเซภีย) เปป็นผถูข้ทพภีที่ อิชอิตบาบอิ
โลนในทภีที่สรุด การสทาเรป็จจรอิงของคทาพยากรณหนร ภีถถูกพบในดาเนภียล 5:31 เหป็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าจะทรง
นทาการพอิพากษาเชตนนนัรนมาตตอสถูข้บาบอิโลน การสทาเรป็จจรอิงของคทาพยากรณหนร ภียนังอภีกกวตา 150 ปภีตตอมา
ดาเนภียลบนันทขกการสทาเรป็จจรอิงของมนัน ในการพอิชอิตบาบอิโลนของพวกเขา คนมภีเดภียและคนเปอรหเซภีย
ไมตแยแสความมนังที่ คนังที่ ของบาบอิโลนเลย พวกเขาพรุงต เปข้าไปทภีที่การพอิชอิตคถูตปรนับทางทหารของพวกเขา
ดนังนนัรนคทาพยากรณหนร ภีจขงเตสือนวตา 18 คนันธนยของเขาจะฟาดชายหนบท่มลงเปห็นชอินลี้ ๆ เขาจะไมท่
ปรานกตท่อผยบด้ นังเกอิดจากครรภห นนัยนหตาของเขาจะไมท่สงสารเดห็ก เมสืที่อบาบอิโลนถถูกพอิชอิตโดยคนมภีเดภีย
และคนเปอรหเซภีย ฝตายหลนังกป็ไมตมคภี วามสงสารตตอคถูตอรอิทภีที่ถถูกพอิชอิตแลข้วของตนเลย

19 และบาบอิโลน ซซซึ่งโอท่อท่าในบรรดาราชอาณาจนักร เมสืองทกซึ่สงท่าและเปห็นทกซึ่ภยมอิใจของชาวเคล
เดกย จะเปห็นดนังเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหห เมสืซึ่อพระเจด้าทรงควทซึ่ามนันเสกยนนัลี้น แมข้บาบอิโลนเคยเปป็น
มหาอทานาจและยอดบนสรุดของประชาชาตอิทรนังหลายในสมนัยของมนัน เมสือที่ พระเจข้าทรงจนัดการกนับมนัน
เสรป็จแลข้ว มนันกป็จะมภีสภาพรกรข้างเหมสือนเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหห นครทนัรงสองนนัรนถถูก
ททาลายอยตางราบคาบโดยพระเจข้าดนังทภีที่บนันทขกไวข้ในปฐมกาล 19 การสทาเรป็จจรอิงในทข้ายทภีที่สรุดของคทา
พยากรณหนร ภียนังมาไมตถขง นครบาบอิโลนยนังอยถูตต ตอไปอยตางแนตนอนหลนังจากการถถูกพอิชอิตโดยคนมภีเดภีย
และคนเปอรหเซภีย และแมข้บาบอิโลนในสมนัยโบราณสรุดทข้ายแลข้วกป็หมดความสทาคนัญ ยนังมภีชรุมชนเลป็กๆ
บนทภีที่ตรงนั ของมนันมาตลอดหลายศตวรรษ คนออิรนักในปนัจจรุบนันจรอิงๆแลข้วไดข้พยายามทภีที่จะบถูรณะเมสือง
บาบอิโลนสมนัยโบราณขขรนมาใหมตในฐานะอนรุสาวรภียหประจทาชาตอิแหตงหนขที่ง
อสย 13:20-22

กระนนัรน ความพอินาศในทข้ายทภีที่สรุดของบาบอิโลนกป็ยนังมาไมตถขง จะ

ไมท่มกใครเขด้าอยยใท่ นบาบอิโลน หรสืออาศนัยอยยตท่ ลอดทบกชนัซึ่วอายบ คนอาระเบกยจะไมท่กางเตห็นทหของเขาทกซึ่
นนัซึ่น ไมท่มกผด้เย ลกลี้ยงแกะทกซึ่จะใหด้แกะของเขานอนลงทกซึ่นนัซึ่น 21 แตท่สตนั วหปท่าจะนอนลงทกซึ่นนัซึ่น และบด้านเรสือน
ในนนันลี้ จะเตห็มไปดด้วยนกทซดทสือ นกเคด้าแมวจะอาศนัยทกซึ่นนัซึ่น เมษปอิศาจจะเตด้นรทาอยยท่ทกซึ่นนนัซึ่
22 หมาจอิลี้งจอกจะเหท่าหอนอยยท่ในทกซึ่อาศนัยอนันรกรด้าง และมนังกรจะรด้องอยยท่ในวนังแสนสบ ขของมนัน เวลา
ของเมสืองนนัลี้นกห็ใกลด้เขด้ามาแลด้ว และวนันเวลาของมนันจะไมท่ยสืดใหด้ยาวไป
ไมตมภีคทาถามเลยวตาบาบอิโลนในรถูปแบบใดรถูปแบบหนขที่งจะมภีบทบาทสทาคนัญในสมนัยวนันแหตง
พระเยโฮวาหห นนันที่ ปรากฏชนัดเจนในวอิวรณห 17-18 การพอิพากษานนัรนทภีที่ถถูกบอกลตวงหนข้าแลข้วในวอิวรณห
เพสืที่อตตอสถูข้บาบอิโลนกป็หมายถขงนครอสืที่นๆดข้วยทภีที่มคภี วามเกภีที่ยวดองเชอิงสนัญลนักษณหกบนั บาบอิโลนสมนัย
โบราณ สอิที่งทภีที่สทาคนัญกป็คสือวตาบาบอิโลนเปป็นทภีๆที่ ระบบ ‘โลก’ ไดข้เรอิที่มตข้นขขรนมา ดถู ปฐมกาล 10 และ
11:1-9 บาบอิโลนจขงเปป็นแบบททชื่เลป็งถถึงโลก (ในฐานะระบบหนขที่ง) ตนัรงแตตหอบาเบลเปป็นตข้นมา แมข้
กระนนัรนอาจมภีการพอิพากษาครนัรงสรุดทข้ายของพระเจข้าทภีที่มภีตตอนครทภีชที่ นัวที่ รข้ายนภีร หากแมข้ในการบถูรณะขขรน
ใหมตทางโบราณคดภีของมนันในชตวงยรุคเจป็ดปภีกตป็ าม หลนังจากวนันนนัรน จะไมตมภีสที่ อิงใดอาศนัยอยถูทต ภีที่นนันที่ เลย
เวข้นแตตพวกกอิรงกตาและพวกนกแหตงทะเลทราย

จากสนัตวหเหลตานนัรนทภีที่ถถูกกลตาวถขง นกทถึดทชอ อาจหมายถขงพวกหมาใน คทาทภีแที่ ปลวตา เมษปกศาจ
(ซาออิยรห์) อาจหมายถขงพวกแพะ และบางคนกป็คอิดวตาหมายถขงพวกแพะทภีที่ถถูกผภีสอิง เหมสือนสรุกรเหลตา
นนัรนแหตงเมสืองกาดารา มตังกร อาจหมายถขงพวกกอิรงกตาหรสืองถู เมสืที่อพระเจข้าทรงจนัดการกนับบาบอิโลน
เสรป็จแลข้วในการพอิพากษามนันเปป็นครนัรงสรุดทข้าย ทนัรงหมดทภีที่จะเหลสืออยถูคต สือพวกสนัตวหปตาแหตงทะเลทราย
สต วนแรกของการพอิพากษานนัรนจะเกอิดขขรนหลนังจากสมนัยของออิสยาหหไมตนานนนักโดยเรอิที่มตข้นใน
ประมาณปภี 538 กตอน ค.ศ. การสทาเรป็จจรอิงในทภีที่สรุดจะเกอิดขขรนเมสืที่อสอิรนยรุคเจป็ดปภี
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 14: บทถตัดไปนทมนี้ ทลตักษณะเปป็นคคาพยากรณห์ลด้วนๆ ขด้อ 1-8 บอกลว่วง
หนด้าถถึงพระพรตว่างๆททชื่จะมาเหนชอออิสราเอลเมชอชื่ อาณาจตักรของพระเจด้าถมกสถาปนา จากนตันนี้ มทการ
ออกความเหป็นอตันเปป็นเอกลตักษณห์และนว่าทถึชื่งเกทชื่ยวกตับบทุคคลผมด้นตันี้นซถึงชื่ เหป็นไดด้ชตัดวว่าเปป็นปฏอิปตักษห์ตว่อ
พระครอิสตห์และการไปถถึงของมตันในนรกในขด้อ 9-11 จากนตันี้นคคาพยากรณห์นทนี้กป็ยด้อนกลตับเขด้าไปใน
กลทุว่มหมอกแหว่งสมตัยโบราณเพชชื่อใหด้เหป็นภาพเกทชื่ยวกตับการตกจากสวรรคห์ของลมซทเฟอรห์ในขด้อ 12-17
การพอิพากษาททชื่มทตว่อบาบอิโลนถมกกลว่าวถถึงอทกครตังนี้ ในขด้อ 18-27 สทุดทด้ายคคาเตชอนตว่อสมด้แผว่นดอิน
‘ปาเลสไตนห์’ ถมกนคาเสนอ จะมทการพอิพากษาตว่อสมด้ออิสราเอลในอนาคต
อสย 14:1-2

ขณะทภีที่บททภีที่แลข้วเตสือนเรสือที่ งการพอิพากษาทภีที่จะมา บทถนัดไปนภีรเรอิที่มตข้น

ดข้วยคทาพรรณนาเกภีที่ยวกนับการอวยพรของพระเจข้าทภีที่มภีตตอคนออิสราเอลในยรุคพนันปภี เพราะพระเยโฮ
วาหหจะทรงมกพระเมตตาตท่อยาโคบ และจะทรงเลสือกออิสราเอลอกก และจะทรงตนัลี้งเขาทนัลี้งหลายไวด้ใน
แผท่นดอินของเขาเอง คนตท่างดด้าวจะสมทบกนับเขา และตอิดพนันอยยท่กบนั วงศหวานของยาโคบ บรอิบทตรง
นภีรกลตาวถขงยรุคพนันปภีอยตางชนัดเจน ออิสราเอลจะถถูกททาใหข้กลนับสถูตสภาพเดอิมในฐานะประชาชาตอิหนขที่งใน
ความสงบสรุขและความเจรอิญรรุตงเรสือง นอกจากนภีรประชาชาตอิตตางๆทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิจะมาสวามอิ
ภนักดอิธตตอออิสราเอลอยตางเตป็มใจและอยตางสนันตอิ พรข้อมกนับขข้อยกเวข้นนข้อยมากๆ นนันที่ ยนังไมตเคยเกอิดขขรน
เลยตนัรงแตตสมนัยของออิสยาหหจนถขงปนัจจรุบนัน

2 และชนชาตอิทนัลี้งหลายจะรนับเขาและนทาเขาทนัลี้งหลายมายนังทกซึ่ของเขา และวงศหวานของ
ออิสราเอลจะมกกรรมสอิทธอิธิ์ในเขา เปห็นทาสชายหญอิงในแผท่นดอินของพระเยโฮวาหห ผยด้ทกซึ่จนับเขาเปห็น
เชลยจะถยกเขาจนับเปห็นเชลย และจะปกครองผยด้ทกซึ่เคยบกบบนังคนับเขา ออิสราเอลจะเจรอิญรรุตงเรสืองในวนัน
นนัรน ขณะทภีที่ตลอดหลายยรุคหลายสมนัย พวกยอิวถถูกบนังคนับใหข้ปรนนอิบนัตอิประชาชาตอิตตางๆทภีที่เปป็นคนตตาง
ชาตอิ ในวนันนนัรนพวกเขาจะเปป็นฝตายรนับการปรนนอิบนัตอิบข้าง คนเหลตานนัรนทภีที่ไดข้บภีบบนังคนับพวกยอิวมา
ตลอดหลายศตวรรษจะกลายเปป็นขข้ารนับใชข้ของพวกเขาในยรุคพนันปภี ออิสราเอลจะเปป็นประชาชาตอิ
นครหลวงของแผตนดอินโลกในวนันนนัรนโดยมภีอทานาจปกครองเหนสือประชาชาตอิอสืที่นๆ
อสย 14:3-6

และตท่อมาในวนันทกซึ่พระเยโฮวาหหจะทรงประทานใหด้เจด้าไดด้หยบดพนัก

จากความเศรด้าโศกของเจด้า และจากความกลนัว และจากงานหนนักซซงซึ่ เจด้าถยกบนังคนับใหด้กระททา 4 เจด้า
จะยกคทาภาษอิตนกลี้กลท่าวตท่อกษนัตรอิยหแหท่งบาบอิโลนวท่า "เออ ผยบด้ บก บนังคนับกห็สงบไปแลด้วหนอ เมสืองทองคทา
กห็สงบไปดด้วยซอิ ออิสราเอลจะไมตเปป็นประชาชาตอิทภีที่ถถูกบภีบบนังคนับหรสือตกเปป็นเชลยอภีกตตอไปในยรุค
พนันปภี ตรงกนันขข้ามในวนันนนัรนพวกยอิวจะอนัศจรรยหใจกนับความพอินาศของบาบอิโลน นภีที่อาจหมายถขงไมต
เพภียงนครทภีที่ยอดเยภียที่ มในสมนัยโบราณเทตานนัรน แตตอาจหมายถขงการสทาแดงในปนัจจรุบนันของมนันหรสือ
แมข้แตตระบบโลกซขที่งเปป็นแบบเลป็งถขงบาบอิโลนมาตลอดหลายศตวรรษดข้วย ไมตวาต กรณภีใด เมสืที่อถขงยรุค
พนันปภี จะไมตมรภี ต องรอยของบาบอิโลนหลงเหลสืออยถูเต ลยและออิสราเอลกป็จะชสืที่นชมยอินดภีในการนนัรน
คทาภาษอิตกลตาวโทษบาบอิโลนมภีอยถูตต ตอไป 5 พระเยโฮวาหหทรงหนักไมด้พลองของคนชนัซึ่ว คทา
ของผยคด้ รอบครอง 6 ผยด้ซงซซึ่ ตกชนชาตอิทนัลี้งหลายดด้วยความพอิโรธ ดด้วยการตกอยท่างไมท่หยบดยนัลี้ง ผยซด้ ซซึ่งไดด้
ครอบครองประชาชาตอิดด้วยความโกรธ ไดด้ถยกขท่มเหงโดยไมท่มกผด้ใย ดยนับยนัลี้ง รถูปการณหจะเปลภีที่ยนเปป็น
ตรงกนันขข้ามในวนันนนัรน ไมตวาต มนันคสือบาบอิโลนหรสือประชาชาตอิอสืที่นใดทภีที่บภีบบนังคนับออิสราเอล เมสืที่อถขงวนัน
แหตงพระเยโฮวาหหในอาณาจนักรของพระเจข้า ออิสราเอลกป็จะเปป็นฝตายมภีชนัยและจะไมตมภีการตตอตข้านเลย
จากเหลตาศนัตรถูในอดภีตของมนัน
อสย 14:7-8

ในวนันนนัรนผถูข้พยากรณหทตานนภีรบอกลตวงหนข้าวตา โลกทนัลี้งสอิลี้นกห็พกนั และ

สงบอยยท่ เขาทนัลี้งหลายรด้องเพลงโพลท่งออกมา 8 ตด้นสนสามใบเปรมปรกดอิธิ์เพราะเจด้า ตด้นสนสกดารหแหท่ง

เลบานอนดด้วย และกลท่าววท่า `ตนัลี้งแตท่เจด้าตกตทซึ่า กห็ไมท่มกผด้โย คท่นขซลี้นมาตท่อสยด้เราแลด้ว ' บรอิบทกลตาวชนัดเจน
ถขงยรุคพนันปภี ในวนันนนัรนทนัรงพอิภพโลกจะมภีความสงบสรุข ออิสราเอลและบรรดาผถูข้ทภีที่ถถูกไถตแลข้วของ
พระเจข้าในวนันนนัรนจะเปลตงเสภียงรข้องเพลง ภาพเปรภียบของแมข้แตตปตาทนัรงหลายแหตงเลบานอนกป็เปรม
ปรภีดธ อิถถูกนทาเสนอ ตนัรงแตตการตกตทที่าลงของบาบอิโลน (ระบบของโลกซขที่งนทาโดยปฏอิปนักษหตตอพระ
ครอิสตห) กระทนังที่ พวกมนันกป็อยถูอต ยตางสงบสรุขโดยไมตกลนัววตาจะถถูกโคตนลง นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงชตวงเวลา
แหตงความสงบสรุขใหญตยอิงที่ และความเจรอิญรรุตงเรสือง
อสย 14:9-11

คราวนภีรจรุดสนใจหลนักเบภีที่ยงเบนไปยนังมรุมมองหนขงที่ ทภีที่ผอิดธรรมดา

นรกเบสือลี้ งลท่างกห็ตสืซึ่นเตด้นเพสืซึ่อตด้อนรนับเจด้าเมสืซึ่อเจด้ามา มนันปลบกใหด้ชาวแดนคนตายมาตด้อนรนับเจด้า คสือ
บรรดาผยด้ซงซซึ่ เคยเปห็นผยด้นทาของโลก มนันททาใหด้บรรดาผยด้ทกซึ่เคยเปห็นกษนัตรอิยหแหท่งประชาชาตอิทนัลี้งหลายลบก
ขซลี้นมาจากพระทกซึ่นนัซึ่งของเขา แมข้ขข้อความตอนนภีรอาจหมายถขงกษนัตรอิยหแหตงบาบอิโลนสมนัยโบราณองคห
หนขที่งเมสือที่ เขาไปถขงนรก บรอิบทเชอิงอวสานกาลทภีที่ใหญตกวตากป็ดถูเหมสือนจะสสืที่อถขงเหตรุการณหตตางๆในยรุค
สรุดทข้าย นภีที่อาจแสดงภาพของคนเหลตานนัรนทภีที่อยถูใต นนรกขณะทภีที่ปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตหไปถขงทภีที่นนันที่
หลนังยรุคเจป็ดปภี (ในวอิวรณห 19:20 ทภีที่เหตรุการณหนร นันถถูกพถูดถขงในบรอิบทของบขงไฟ อยตางไรกป็ตาม อาจ
เปป็นไปไดข้วาต ผถูข้พยากรณหทตานนภีรกาท ลนังพถูดถขงนรกในแงตทนัวที่ ๆไป) ความคอิดกป็คสือวตาเมสืที่อปฏอิปนักษหตตอพระ
ครอิสตหถถูกทอิรงลงไปในนรกแลข้ว บรรดากษนัตรอิยหของประชาชาตอิตตางๆทภีที่อยถูใต นนรกจะตสืที่นเตข้นทภีที่ไดข้พบ
เขา
ณ เวลานนัรนและในสถานทภีที่อนันนตากลนัวนนัรน 10 ทบกตนจะพยด และกลท่าวแกท่เจด้าวท่า `เจด้ากห็อท่อน
เปลกลี้ยอยท่างเราดด้วยหรสือ เจด้ากลายเปห็นอยท่างพวกเราหรสือ' 11 ความโอท่อท่าของเจด้าถยกนทาลงมาถซงแดน
คนตาย และเสกยงพอิณใหญท่ของเจด้า ตนัวหนอนจะเปห็นทกซึ่นอนอยยใท่ ตด้ตนัวเจด้า และตนัวหนอนจะเปห็น
ผด้าหท่มของเจด้า ทภีที่นนนัที่ บรรดากษนัตรอิยหแหตงแผตนดอินโลกตลอดทรุกยรุคสมนัยจะถามวตาบรุคคลผถูข้นร ภีซงขที่ ไดข้รนับ
อทานาจจากซาตานบนัดนภีรไฉนเปป็นอยตางพวกเขาแลข้ว ความโอตอตาของเขาถถูกนทาลงมาถขงแดนคนตาย
คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (เชโอล) เปป็นคทาเดภียวกนับทภีที่แปลเปป็น นรกในขข้อกตอนหนข้า ความโอตอตาตระการตา
ทนัรงสอิรนทภีปที่ ฏอิปนักษหตตอพระครอิสตหเคยมภีบนัดนภีรกสป็ ถูญสอิรนไปแลข้วขณะทภีที่เขาทนทรุกขหทรมานอยถูใต นนรก

โปรดสนังเกตคทาพรรณนาเรสืที่องตนัวหนอนทภีที่อยถูใต ตข้ตนัวเขาและบนตนัวเขา พระเยซถูตรนัสลตวงหนข้าอยตาง
ชนัดเจนเกภีที่ยวกนับสถานทภีที่แหตงนนัรนทภีที่ตวนั หนอนไมตตายเลย ดถู มาระโก 9:44-48
อสย 14:12

ความคอิดตรงนภีรเปลภีที่ยนไปเลป็กนข้อยจากบรุคคลผถูข้นร นันทภีไที่ ดข้รนับอทานาจ

จากซาตานเปป็นลถูซภีเฟอรหเอง พระเจข้าตรนัสถามแบบไมตตข้องการคทาตอบผตานผถูข้พยากรณหทตานนภีรวาต โอ
ลยซกเฟอรหเออ๋ย โอรสแหท่งรบท่งอรบณ เจด้ารท่วงลงมาจากฟด้าสวรรคหแลด้วซอิ เจด้าถยกตนัดลงมายนังพสืลี้นดอิน
อยท่างไรหนอ เจด้าผยด้กระททาใหด้บรรดาประชาชาตอิตกตทซึ่านท่ะ ภาพเหตรุการณหนร ภีคอสื ตอนทภีที่ลถูซภีเฟอรหกบฏ
ตตอพระเจข้าในสวรรคหเมสืที่อนานมาแลข้ว นตาสนใจทภีที่คทาทภีที่แปลเปป็น รท่วง (นอวห์ฟาล) บตอยครนัรงคทานภีรถถูก
แปลเปป็น ‘ลข้มเหลว’ ลถูซภีเฟอรหเสสืที่อมจากสงตาราศภีของพระเจข้าและลข้มเหลวในการนนัรน มนันจขงรต วงจาก
ตทาแหนตงอนันสถูงยอิงที่ นนัรน ชสืที่อ ลยซเก ฟอรห ไมตใชตคทาทภีที่ใชข้ทนับศนัพทหแตตเปป็นคทาทภีที่ถถูกแปลแลข้ว คทาฮภีบรถูทแภีที่ ปล
เชตนนนัรนคสือ เฮยห์เลล และมภีความหมายวตา ‘ผถูข้ทภีที่สตองแสง’ หรสือ ‘ผถูข้ถสือแสงสวตาง’ หรสือแมข้แตต ‘ดาว
ประจทารรุตง’ มนันยนังถถูกเรภียกดข้วยวตา “โอรสแหตงรรุตงอรรุณ” ซขงที่ สสืที่อถขงความเจอิดจรนัสแหตงรรุตงอรรุณหรสือดาว
ประจทารรุตง
บางคนไดข้พยายามทภีที่จะประยรุกตหใชข้ขข้อนภีรกบนั กษนัตรอิยหแหตงบาบอิโลนของบรอิบททภีที่ตามมานภีร
อยตางไรกป็ตาม รายละเอภียดตตางๆทภีที่ประยรุกตหใชข้กบนั บรุคคลผถูข้นร ภีกอป็ ข้างออิงไดข้แตตถขงบรุคคลเหนสือธรรมชาตอิ
ผถูข้หนขที่งซขที่งเคยเขข้าไปในสวรรคหไดข้ (นตาสนใจอภีกตรงทภีที่วาต นภีที่เปป็นทภีที่เดภียวในพระคนัมภภีรทห ภีที่ชสืที่อลมซทเฟอรห์ถถูก
พบ) ยอิงที่ กวตานนัรน บาบอิโลนทนัวที่ พระคนัมภภีรหกเป็ ปป็นแบบทภีที่เลป็งถขงโลกในฐานะระบบๆหนขงที่ กษนัตรอิยหแหตง
บาบอิโลนฝตายวอิญญาณหาใชตใครอสืที่นนอกจากพญามารเอง มตอิเอกฉนันทหของความคอิดเชอิงอนรุรนักษหก ป็
คสือวตา ขข้อนภีรกลตาวถขงซาตานตอนทภีมที่ นันกบฏตตอพระเจข้าในความเยตอหยอิงที่ วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อมนันจะ
ถถูก ‘โคตนลง’ หลนังจากไดข้กระททาใหข้บรรดาประชาชาตอิตกตทที่าตลอดหลายยรุคสมนัย ดถู วอิวรณห 19:20
และ 20:10
อสย 14:13-14

ความเยตอหยอิงที่ และการททาตามใจตนเองของพญามารถถูกพรรณนา

ถขงดนังนภีร เจด้ารทาพซงในใจของเจด้าวท่า `ขด้าจะขซลี้นไปยนังฟด้าสวรรคห ขด้าจะตนัลี้งพระทกซึ่นนัซึ่งของขด้า ณ เหนสือ

ดวงดาวทนัลี้งหลายของพระเจด้า ขด้าจะนนัซึ่งบนขบนเขาชบมนบมสถาน ณ ดด้านทอิศเหนสือ 14 ขด้าจะขซลี้นไป
เหนสือความสย งของเมฆ ขด้าจะกระททาตนัวของขด้าเหมสือนองคหผสด้ย ย งสบ ด'
แมข้กษนัตรอิยหบางองคหแหตงบาบอิโลนอาจมภีความโอหนังเชตนนนัรน การประยรุกตหใชข้ฝตายวอิญญาณ
ตรงนภีรเหป็นไดข้ชนัดวตาสสืที่อถขงกษนัตรอิยฝห ตายวอิญญาณแหตงบาบอิโลน – ลถูซภีเฟอรหเอง โปรดสนังเกตคทาพถูดหข้า
ประโยค “ขข้าจะ” ลถูซภีเฟอรหกลตาววตา (1) “ขด้าจะขขรนไปยนังฟข้าสวรรคห” (2) “ขด้าจะตนัรงพระทภีที่นงนัที่ ของขข้า
ณ เหนสือดวงดาวทนัรงหลายของพระเจข้า” “ดวงดาวทนัรงหลายของพระเจข้า” เหป็นไดข้ชนัดวตาหมายถขงทถูต
สวรรคหอนสืที่ ๆทภีมที่ ภียศสถูงของพระเจข้าในสวรรคห (3) “ขด้าจะนนังที่ บนขรุนเขาชรุมนรุมสถาน ณ ดข้านทอิศ
เหนสือ”
แมข้ไมตถถูกใหข้คทาจทากนัดความ “ดข้านทอิศเหนสือ” กป็บอกเปป็นนนัยถขงพระทภีที่นนังที่ ของพระเจข้า โยบ
26:7 กลตาวถขงสถานทภีที่ๆเวอิงร วข้างของทข้องฟข้าดข้านทอิศเหนสือซขที่งบอกเปป็นนนัยวตานนันที่ เปป็นทภีที่ประทนับของ
พระเจข้า นอกจากนภีร ดวงดาวตตางๆในทข้องฟข้ากป็ดถูเหมสือนจะหมรุนรอบดาวเหนสือซขที่งบอกเปป็นนนัยอภีก
ครนัรงวตาทอิศเหนสือเปป็นศถูนยหกลางแหตงจนักรวาล ลถูซภีเฟอรหมกนั ใหญตใฝตสถูงทภีที่จะนนังที่ เหนสือชรุมนรุมชนของ
พระเจข้าทภีที่นนนัที่ (นนันที่ คสือ พวกทถูตสวรรคหและพลโยธาอสืที่นๆแหตงสวรรคห) (4) มนันยนังกลตาวอภีกวตา “ขด้าจะ
ขขรนไปเหนสือความสถูงของเมฆ” อภีกครนัรงทภีที่คทาพถูดนภีรสสืที่อถขงความหยอิงที่ ยโส, การททาตามใจตนัวเองและ
ความโอหนังของพญามาร การอยถูเต หนสือหมถูตเมฆในวนันนนัรนบอกเปป็นนนัยถขงทภีที่ประทนับของพระเจข้า
สรุดทข้ายมนันกลตาววตา (5) “ขด้าจะกระททาตนัวของขข้าเหมสือนองคหผถูข้สถูงสรุด” การพถูดหมอิที่นประมาทอยตาง
ทภีที่สรุดของซาตานจขงปรากฏชนัดเจน
แมข้บางคนไดข้พยายามอยตางยขดมนันที่ ทภีที่จะประยรุกตหใชข้คทากลตาวนภีรกบนั กษนัตรอิยหทภีที่ไมตปรากฏนาม
สนักองคหแหตงบาบอิโลน ไมตมภีบนนั ทขกเกภีที่ยวกนับกษนัตรอิยหบาบอิโลนองคหใดเลยทภีที่เคยโอข้อวดเชตนนนัรน
นอกจากนภีร ในสมนัยทภีที่ออิสยาหหเขภียนหนนังสสือเลตมนภีร บาบอิโลนยนังไมตไดข้เปป็นมหาอทานาจทางการเมสือง
เลย ความคลข้ายคลขงและการประยรุกตหใชข้ฝตายวอิญญาณของขข้อนภีรกบนั บรุคคลผถูข้หนขที่งทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตา
กษนัตรอิยหธรรมดาองคหใดของบาบอิโลนดถูเหมสือนปรากฏชนัดเจน เหป็นไดข้ชดนั วตาผถูข้นร นันหาใชตใครอสืนที่
นอกจากซาตานเอง คทาพรรณนานภีรสอดคลข้องอยตางมากกนับคทาพรรณนาเกภีที่ยวกนับเจข้าเมสืองไทระในเอ
เสเคภียล 28:2-19 แมข้ถถูกตนัรงชสือที่ วตาเปป็นเจข้าเมสืองไทระ การประยรุกตหใชข้ตรงนนัรนกป็หมายถขงซาตานเชตน

กนัน ดนังนนัรนเราจขงเขข้าใจตรงนภีรเกภีที่ยวกนับการททาตามใจตนัวเองแบบเหตอเหอิมของพญามารเอง จรุดมรุตง
หมายเดภียวของมนันวนเวภียนอยถูรต อบๆขด้าจะ นนันที่ คสือแกตนแทข้ของความเยตอหยอิงที่ ความโอหนังและความ
บาป
อสย 14:15-17

ความคอิดตรงนภีรวกกลนับไปยนังบรอิบทของขข้อ 9-11 อภีกครนัรงทภีบที่ รุคคลทภีที่

ถถูกกลตาวถขงนภีรคสือผถูข้ทภีที่ไดข้รบนั อทานาจจากซาตานแทนทภีที่จะเปป็นซาตานเอง บรุคคลผถูข้นรนันนตาจะเปป็น
ปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตห แตท่เจด้าจะถยกนทาลงมาสยท่นรก ยนังทกซึ่ลซกของปากแดน อภีกครนัรงทภีที่คทาทภีที่แปลเปป็น
นรก คสือ เชโอล แมข้คทานภีรอาจหมายถขงหลรุมศพ บรอิบทกป็กลตาวชนัดเจนถขงสถานทภีที่ของคนตายทภีที่ชนัวที่ ซขที่ง
จากโลกนภีรไปแลข้ว นรกกป็เปป็นคทาแปลทภีที่เหมาะสมแลข้วของคทานภีร วลภีทภีที่กลตาวถขง “ทภีที่ลขกของปากแดน”
อาจหมายถขงนรกในรถูปคทาพถูดเชอิงพรรณนา
(เราควรระลขกวตาจนกวตาจะถขงเวลาแหตงการพอิพากษาทภีที่พระทภีที่นนังที่ ใหญตสภีขาวดนังทภีที่หมายเหตรุ
ไวข้ในวอิวรณห 20:11-15 คนทภีหที่ ลงหายเมสืที่อตายแลข้วกป็ถถูกสต งไปยนังสถานทภีที่แหตงการพอิพากษาชนัวที่ คราวทภีที่
เรภียกวตา เชโอลในพระคนัมภภีรหเดอิมและเรภียกวตา ฮาเดส ในพระคนัมภภีรหใหมต เหป็นไดข้ชนัดวตามนันอยถูใต น
ใจกลางของแผตนดอินโลก ดถูลถูกา 16:23-31 สทาหรนับความเขข้าใจเพอิมที่ เตอิม ทภีกที่ ารพอิพากษาทภีที่พระทภีที่นนังที่
ใหญตสภีขาว คนเหลตานนัรนทภีที่อยถูใต นฮาเดส (เชโอล) จะถถูกชรุบใหข้เปป็นขขรนจากตายเพสืที่อยสืนอยถูตต ตอพระ
พนักตรหพระเจข้า จากนนัรนกป็ถถูกโยนลงไปในบขงไฟตลอดกาล
การประยรุกตหใชข้ในทนันทภีอาจหมายถขงการไปถขงของปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตห (ผถูข้ทภีที่ไดข้รนับ
อทานาจจากซาตานเอง) ในนรก อภีกครนัรงทภีที่คทาวตานรก ถถูกใชข้ในแงตทวนั ที่ ๆไปซขที่งตตางจากคทาทภีที่เฉพาะ
เจาะจงมากกวตา บถึงไฟ ดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในวอิวรณห 19:20
เมสืที่อคนบาปทภีที่ถถูกปรนับโทษคนอสืที่นๆไปถขงในนรก (ในบรอิบททภีที่ใหญตกวตาของมนัน) พวกเขากป็
อนัศจรรยหใจทภีที่ไดข้เหป็นบรุคคลผถูข้นร นันทภีไที่ ดข้รนับอทานาจจากซาตาน 16 บรรดาผยทด้ กซึ่เหห็นเจด้าจะเพท่งดยเจด้า และ
จะพอิจารณาเจด้าวท่า `ชายคนนกลี้หรสือทกซึ่ททาใหด้โลกสนันซึ่ สะเทสือน ผยเด้ ขยท่าราชอาณาจนักรทนัลี้งหลาย 17 ผยทด้ กซึ่ไดด้
กระททาใหด้โลกเปห็นเหมสือนถอิซึ่นทบรกนันดาร และควทซึ่าหนัวเมสืองของโลกเสกย ผยได้ มท่ยอมใหด้เชลยกลนับไป
บด้านของเขา' แมข้บางคนจะประยรุกตหใชข้ขข้อนภีรกบนั กษนัตรอิยหทภีที่ไมตปรากฏนามองคหหนขงที่ ของบาบอิโลน

การประยรุกตหใชข้แบบหนขที่งทภีที่ใหญตกวตากป็ดถูเหมสือนปรากฏชนัดเจน ไมตมภีกษนัตรอิยหบาบอิโลนองคหใดเคย
ททาใหข้ทงตันี้ โลกรกรข้างวตางเปลตา แตตปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตหจะททาเชตนนนัรนกตอนมนันถถูกจนัดการ ดนังนนัรน เมสือที่
คนบาปอสืนที่ ๆอยถูใต นนรก พวกเขากป็อนัศจรรยหใจเมสือที่ ไดข้เหป็นคนแหตงการบาปผถูข้เปภีที่ยมดข้วยอานรุภาพผถูข้นร นัน
ซขที่งเปป็นรต างทรงของซาตานเอง ตกอยถูใต นสภาพอนับจนเหมสือนพวกเขา
อสย 14:18-23

คราวนภีรจรุดสนใจหลนักดถูเหมสือนวกกลนับมายนังคทาพยากรณหทนัวที่ ไป

มากกวตาทภีที่กลตาวโทษบาบอิโลนขณะทภีที่มนนั จะขขรนเรสืองอทานาจ กษนัตรอิยทห นัลี้งสอิลี้นของบรรดาประชาชาตอิ
นอนอยยอท่ ยท่างมกเกกยรตอิ ตท่างกห็อยยใท่ นอบโมงคหของตน 19 แตท่เจด้าถยกเหวกซึ่ยงออกไปจากหลบมศพของเจด้า
เหมสือนกอิซึ่งทกซึ่พซงรนังเกกยจ เหมสือนเสสืลี้อผด้าของผยด้ทกซึ่ถยกสนังหาร คสือทกซึ่ถยกแทงดด้วยดาบ ผยด้ซงซซึ่ ลงไปยนังกอง
หอินของหลบมศพ เหมสือนซากศพทกซึ่ถยกเหยกยบยทซึ่าอยยใท่ ตด้ฝท่าเทด้า แมข้มอิไดข้ถถูกระบรุตนัวตนในทนันทภี บรอิบท
ทภีที่ตามมากป็กลตาวชนัดเจนวตานภีที่หมายถขงกษนัตรอิยหทภีที่ไมตถถูกระบรุชสืที่อองคหหนขที่งของบาบอิโลน นภีที่บอกเปป็น
นนัยวตากษนัตรอิยหองคหหนขงที่ ทภีที่จะมาของบาบอิโลนจะประสบกนับความตายอนันนตาอนัปยศและศพของเขาจะ
ถถูกกระททายทที่ายภีหลนังจากมนันถถูกฝนังแลข้ว
ความคอิดนนัรนถถูกสานตตอเพอิที่มอภีก 20 เจด้าจะไมท่ไดด้รนับการฝนังศพรท่วมกนับเขา เพราะเจด้าไดด้
ททาลายแผท่นดอินของเจด้า เจด้าไดด้สนังหารประชาชนของเจด้า `ขออยท่าใหด้ใครเอท่ยถซงชสืซึ่อของเชสืลี้อสายแหท่งผยด้
กระททาความชนัซึ่วอกกเลย 21 จงเตรกยมสนังหารลยกๆของเขาเถอิด เพราะความชนัซึ่วชด้าแหท่งบอิดาของเขา
เกรงวท่าเขาทนัลี้งหลายจะลบกขซลี้นเปห็นเจด้าของแผท่นดอิน และกระททาใหด้พสืลี้นโลกเตห็มไปดด้วยหนัวเมสือง'"
เหป็นไดข้ชนัดวตากษนัตรอิยหทภีที่ไมตถถูกระบรุชสืที่อองคหนร ภีของบาบอิโลนจะถถูกเลตนงานโดยประชาชนของเขาเอง
ปกตอิแลข้วบรรดากษนัตรอิยหจะไดข้รนับการฝนังศพอยตางสมเกภียรตอิ แตตมอิใชตกษนัตรอิยหองคหนร ภีแหตงบาบอิโลน
นอกจากนภีรแมข้แตตลถูกๆของเขาเองกป็จะถถูกฆตาตายแทนทภีที่จะมภีอทานาจและออิทธอิพลเหนสือคนอสืที่นๆ
ตตอไปนภีรคอสื การระบรุชสืที่อเปข้าหมายแหตงพระพอิโรธของพระเจข้า 22 พระเยโฮวาหหจอมโยธา
ตรนัสวท่า "เพราะเราจะลบกขซลี้นสยด้กบนั เขา และจะตนัดชสืซึ่อกนับคนทกซึ่เหลสืออยยท่และลยกหลานออกจากบาบอิ
โลน" พระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้แหละ นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงการพอิพากษาทภีที่จะเกอิดแกตทร นังราชวงศหของ
กษนัตรอิยหแหตงบาบอิโลนองคหนร ภี บางคนคอิดวตานภีที่ถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรอิงในเบลชนัสซารห

ไมตวาต ในกรณภีใด ความพอินาศกป็ถถูกกลตาวถขงลตวงหนข้าสทาหรนับบาบอิโลน พระเจข้าทรงประกาศ
ผตานทางผถูข้พยากรณหทตานนภีรวาต 23 "และเราจะกระททาใหด้เปห็นกรรมสอิทธอิธิ์ของอกกาบด้าน และเปห็นสระ
นทลี้า และจะกวาดดด้วยไมด้กวาดแหท่งการททาลาย" พระเยโฮวาหหจอมโยธาตรนัสดนังนกลี้แหละ อทกาบด้านทภีที่
วตานภีรอาจเปป็นสนัตวหจทาพวกหนถู เชตน เมตน วลภีทภีที่กลตาวถขง “สระนทรา” อาจหมายถขงหนองนทราตตางๆ วนันนนัรน
กทาลนังจะมาเมสืที่อบาบอิโลนจะมภีแตตพวกสนัตวหปตาอาศนัยอยถูแต ละจะกลนับไปเปป็นหนองนทราตลอดแนวแมตนร ทา
ยถูเฟรตอิส ไมด้กวาดในทภีนที่ ร ภีหมายถขงไมข้กวาดเนสืรอหยาบๆ (ไมข้กวาดทภีที่ททาจากกอิที่งไมข้ตตางๆ) ความคอิดทภีที่
สทาคนัญกวตากป็คสือวตา พระเจข้าจะทรงกวาดบาบอิโลนทอิรงไปดข้วยไมข้กวาดแหตงการททาลาย
อสย 14:24-27

คราวนภีรพระเจข้าทรงประกาศผตานผถูข้พยากรณหทตานนภีรเพสืที่อตตอสถูข้อภีก

ประชาชาตอิหนขที่งทภีที่เปป็นภนัยครุกคาม พระเยโฮวาหหจอมโยธาไดด้ทรงปฏอิญาณวท่า "เรากะแผนงานไวด้
อยท่างไร กห็จะเปห็นไปอยท่างนนัลี้น และเราไดด้มท่งบ หมายไวด้อยท่างไร กห็จะเกอิดขซลี้นอยท่างนนันลี้ สอิที่งทภีที่พระเจข้าทรง
มรุตงหมายวตาจะกระททายตอมจะเกอิดขขรนจรอิงอยตางแนตนอน มนันเปป็นสอิที่งทภีที่ไมตอาจหลภีกเลภีที่ยงไดข้ จรุดสนใจ
หลนักของการพอิพากษาทภีที่ไมตอาจหลภีกเลภีที่ยงไดข้ของพระองคหคสือ อนัสซภีเรภีย
25 คสือวท่าเราจะตกคนอนัสซกเรกยในแผท่นดอินของเราใหด้ยท่อยยนับไป และบนภยเขาของเราเหยกยบ
ยทซึ่าเขาไวด้ และแอกของเขานนัลี้นจะพรากไปจากเขาทนัลี้งหลาย และภาระของเขานนัลี้นจากบท่าของเขาทนัลี้ง
หลาย" 26 นกซึ่เปห็นความมบท่งหมายทกซึ่มท่งบ หมายไวด้เกกซึ่ยวกนับแผท่นดอินโลกทนัลี้งสอิลี้น และนกเซึ่ ปห็นพระหนัตถหซงซซึ่
เหยกยดออกเหนสือบรรดาประชาชาตอิทนัลี้งสอิลี้น 27 เพราะพระเยโฮวาหหจอมโยธาทรงมบท่งไวด้แลด้ว ผยใด้ ด
เลท่าจะลบลด้างเสกยไดด้ พระหนัตถหของพระองคหทรงเหยกยดออก และผยด้ใดจะหนันใหด้กลนับไดด้ แมข้บาบอิ
โลนมอิไดข้เปป็นภนัยครุกคามตตอยถูดาหหในสมนัยทภีที่อสอิ ยาหหเขภียนหนนังสสือเลตมนภีร อนัสซภีเรภียกลนับเปป็น พวกเขา
เปป็นมหาอทานาจทภีที่กาท ลนังรรุตงเรสืองสรุดๆในโลกสมนัยนนัรน พวกเขาไดข้พชอิ อิตและกวาดตข้อนอาณาจนักรฝตาย
เหนสือแหตงออิสราเอลไปเปป็นเชลยแลข้วเมสืที่อไมตถขงสอิบปภีกตอนหนข้านนัรน บนัดนภีรพวกเขากทาลนังครุกคามยถูดาหห
ดถู 2 พงศหกษนัตรอิยห 18-19 การททาลายทภีที่ถถูกกลตาวถขงลตวงหนข้านภีรซงขที่ จะเกอิดแกตคนอนัสซภีเรภียบนภถูเขาทนัรง
หลายแหตงยถูดาหหคสือสอิที่งทภีที่เกอิดขขรนใน 2 พงศหกษนัตรอิยห 19:35 ทภีที่ทถูตสวรรคหขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าททาลาย
ทหารอนัสซภีเรภีย 185,000 นายในคสืนเดภียว

เกรงวตาจะมภีขข้อสงสนัยใดๆ พระเจข้าทรงใหข้คทามนันที่ ไวข้ 27 เพราะพระเยโฮวาหหจอมโยธาทรง
มบท่งไวด้แลด้ว ผยด้ใดเลท่าจะลบลด้างเสกยไดด้ พระหนัตถหของพระองคหทรงเหยกยดออก และผยใด้ ดจะหนันใหด้กลนับ
ไดด้ เมสืที่อพระเจข้าทรงใหข้คทามนันที่ ของพระองคหไวข้แลข้ว มนันกป็เปป็นอนันจบเรสือที่ ง ไมตมผภี ถูข้ใดขนัดขวางพระองคห
จากการททาใหข้พระสนัญญาของพระองคหสทาเรป็จไดข้ ยถูดาหหจะถถูกชตวยใหข้พข้น
อสย 14:28-30

แมข้พระเจข้าเพอิที่งตรนัสคทาพถูดหนรุนใจแกตยถูดาหห คราวนภีรความสนใจของ

พระองคหกหป็ นันไปทางฟภีลอิสเตภีย ในปกทกซึ่กษนัตรอิยหอาหนัสสอิลี้นพระชนมห ภาระนกลี้มกมาวท่า ปภีทภีที่อาหนัสสอิรนชภีวอิต
คสือประมาณสามสอิบปภีกตอนกองทนัพอนัสซภีเรภียถถูกพระเจข้าททาลาย อภีกครนัรงทภีที่ ภาระหนขงที่ คสือ คทาประกาศ
เรสืที่องการพอิพากษาทภีที่จะมา ภาระนนัรนมภีดนังนภีร 29 "ประเทศฟกลอิสเตกยเออ๋ย เจด้าทบกคนอยท่าเปรมปรกดอิธิ์ไป
เลย เพราะวท่าตะบองซซซึ่งตกเจด้านนัลี้นหนักเสกยแลด้ว เพราะงยทนับทางจะออกมาจากรากเงท่าของงย และผล
ของมนันจะเปห็นงยแมวเซา ปาเลสไตนห คสือ ฟภีลอิสเตภีย พระเจข้าทรงเตสือนคนฟภีลอิสเตภียวตาแมข้อาหนัสไดข้สรอิน
ชภีวอิตไปแลข้ว พวกเขากป็ไมตควรกตอกวนยถูดาหห กษนัตรอิยหยอิวองคหใหมตทมภีที่ ภีนามวตาเฮเซคภียาหหจะมภีอทานาจ
มากยอิงที่ กวตาเสภียอภีกเพราะพระพรของพระเจข้าอยถูบต นตนัวเขา งถูทนับทางเปป็นงถูพอิษชนอิดหนขงที่ พระเจข้าทรง
เตสือนคนฟภีลอิสเตภียวตาเฮเซคภียาหห บรุตรของอาหนัสจะสรข้างความเจป็บปวดใหข้แกตพวกเขาดรุจงถูพอิษและ
เขาจะโฉบมาอยตางรวดเรป็วดรุจนก คทาพยากรณหนร ภีสทาเรป็จจรอิงใน 2 พงศหกษนัตรอิยห 18:8
30 และลยกหนัวปกของคนยากจนจะมกอาหารกอิน และคนขนัดสนจะนอนลงอยท่างปลอดภนัย แตท่
เราจะฆท่ารากเงท่าของเจด้าดด้วยการกนันดารอาหาร และคนทกซึ่เหลสืออยยขท่ องเจด้าจะถยกสนังหารเสกย ความ
คอิดตรงนภีรกคป็ สือวตา บรรดาผถูข้ทภีที่เจป็บชทราแหตงยถูดาหหจะมภีอาหารรนับประทาน มภีความเจรอิญรรุตงเรสืองและไดข้
รนับการปกปข้อง อยตางไรกป็ตาม คนฟภีลอิสเตภียจะถถูกพระเจข้าพอิพากษาดข้วยนทรามสือของเฮเซคภียาหห
อสย 14:31-32

ความครบสมบถูรณหของคทาพยากรณหนร ภีทภีที่กลตาวโทษฟภีลอิสเตภียถถูก

หมายเหตรุไวข้ โอ ประตยเมสืองเออ๋ย พอิลาปรทซึ่าไหด้ซอิ โอ กรบงเออ๋ย จงรด้องไหด้ ประเทศฟกลอิสเตกยเออ๋ย เจด้าทบก
คนจงละลายเสกย เพราะควนันจะออกมาจากทอิศเหนสือ และจะไมท่มกคนลด้าหลนังในแถวของเขาเลย"
ชตวงเวลาแหตงความยากลทาบากรอคอยคนฟภีลอิสเตภียอยถูต พวกเขาไดข้รงนั ควานยถูดาหหมาตลอดหลาย
ศตวรรษ บนัดนภีรการลงโทษทภีที่พวกเขาสมควรไดข้รนับมาใกลข้แลข้ว การพอิพากษากทาลนังมาจากทอิศเหนสือ

บางคนคอิดวตานภีที่เปป็นการรรุกรานโดยคนบาบอิโลน อยตางไรกป็ตาม คนฟภีลอิสเตภียจะถถูกพอิชอิตโดยนทรามสือ
ของเฮเซคภียาหห
ขข้อสรุดทข้ายของบทนภีรซงขที่ อยถูใต นบรอิบทของออิสราเอลและคนฟภีลอิสเตภีย (คนปาเลสไตนห) กป็
ประยรุกตหใชข้ไดข้กบนั ยรุคปนัจจรุบนันนภีร 32 จะตอบทยตของประชาชาตอินนัลี้นวท่าอยท่างไร กห็วท่า "พระเยโฮวาหห
ไดด้ทรงสถาปนาศอิโยน และคนยากจนในชนชาตอิของพระองคหจะไดด้วางใจในทกซึ่นนัลี้น " เหป็นไดข้ชดนั วตา
ประชาชาตอิอสืที่นๆไดข้สตงทถูตไปแสดงความยอินดภีกบนั เฮเซคภียาหหทภีที่เขาไดข้ชนัยชนะเหนสือคนฟภีลอิสเตภีย ดถู 2
พงศหกษนัตรอิยห 18:8 ขข้อความทภีที่จะถถูกสต งมอบถขงประชาชาตอิอสืที่นๆเหลตานภีรกคป็ สือวตา “พระเยโฮวาหหไดข้
ทรงสถาปนาศอิโยน และคนยากจนในชนชาตอิของพระองคหจะไดข้วางใจในทภีที่นรนั น” พระเจข้าไดข้ทรง
สถาปนาศอิโยน (ออิสราเอล) แลข้วและแมข้แตตบรรดาคนถตอมใจแหตงแผตนดอินนนัรน (คนยากจน) กป็จะพบ
ทภีที่ลร ภีภยนั ในทภีที่นร นัน
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 15: บทททชื่สอิบหด้าของออิสยาหห์คชอ ‘ภาระ’ อทกเรชชื่อง โดยคราวนทนี้ตว่อสมด้โม
อตับ คคาพยากรณห์นทนี้ไมว่ไดด้มทเนชนี้อหาเชอิงอวสานกาล นตันชื่ คชอ มตันไมว่ไดด้มทเนชนี้อหาเกทชื่ยวกตับเหตทุการณห์ตว่างๆ
ในยทุคสทุดทด้าย ตรงกตันขด้าม จทุดสนใจหลตักอยมว่ตรงการพอิพากษาททชื่มทตว่อโมอตับซถึชื่งจะเกอิดขถึนนี้ ในอนาคต
อตันใกลด้
อสย 15:1-4

ภาระเกกซึ่ยวกนับโมอนับ เพราะนครอารหแหท่งโมอนับถยกททาลายรด้างในคสืน

เดกยวและไดด้ถซงหายนะ เพราะนครคกรแห หท่งโมอนับถยกททาลายรด้างในคสืนเดกยวและไดด้ถซงหายนะ ตาม
ประวนัตอิศาสตรหแลข้วโมอนับเปป็นแควข้นทภีที่อยถูทต างทอิศตะวนันออกของทะเลตายและเทภียบไดข้กบนั จอรหแดน
ตอนกลางและตะวนันตกในภถูมอิศาสตรหสมนัยใหมต การพอิพากษาทภีที่ถถูกบอกลตวงหนข้าตรงนภีรเชสืที่อกนันวตาไดข้
เกอิดขขรนแลข้วกตอนการกวาดตข้อนยถูดาหหไปเปป็นเชลยยนังบาบอิโลน ผถูข้ทพภีที่ ระเจข้าทรงใชข้ตตอสถูโข้ มอนับนตาจะ
เปป็นคนอนัสซภีเรภีย
2 เขาไดด้ขซลี้นไปยนังบายอิทและดกโบน ไปยนังปยชนกยสถานสย งเพสืซึ่อจะรทซึ่าไหด้ โมอนับจะครทซึ่าครวญ
ถซงเนโบและถซงเมเดบา ศกรษะทบกศกรษะจะโลด้น และหนวดเคราทบกทกซึ่คนกห็ถยกโกนออกเสกย เขาในทภีที่นร ภี

อาจเปป็นโมอนับ หรสือกษนัตรอิยขห องมนัน สถานทภีที่หลายแหตงทภีที่ถถูกหมายเหตรุไวข้คสือ นครตตางๆของโมอนับ
ซขที่งถถูกพอิชอิตโดยคนอนัสซภีเรภียและเปป็นนครเหลตานนัรนทภีที่คนโมอนับจะรทที่าไหข้เมสืที่อพวกเขาประสบกนับความ
พตายแพข้
3 เขาจะคาดผด้ากระสอบอยยใท่ นถนนหนทาง ทบกคนจะรทซึ่าไหด้เปห็นนนักหนาทกซึ่บนหลนังคาเรสือน
และตามถนน เมสืที่อโมอนับถถูกพระเจข้าตภีสอน แผตนดอินนนัรนกป็ถถูกททาใหข้ถตอมลง ประชาชาตอินร นันรข้องไหข้
ครทที่าครวญในความพตายแพข้อยตางยตอยยนับ
4 เมสืองเฮชโบนและเอเลอาเลหหจะสท่งเสกยงรด้อง เสกยงของเขาจะไดด้ยอินไปถซงเมสืองยาฮาส
เพราะฉะนนัลี้นทหารทกซึ่ถสืออาวบธของโมอนับจซงจะรด้องเสกยงดนัง ชกวอิตของเขาจะเปห็นทกซึ่เศรด้าโศกแกท่เขา
นครเหลตานนัรนของโมอนับจะไมตเพภียงรทที่าไหข้กบนั ความพตายแพข้ของตนเทตานนัรน แมข้แตตเหลตาทหารของ
พวกเขากป็จะรข้องออกมาดข้วยความกลนัว
อสย 15:5

จอิตใจของขด้าพเจด้าจะรด้องออกมาเพสืซึ่อโมอนับ ผยด้หลบภนัยของโมอนับนนัลี้น

จะหนกไปยนังโศอารห เหมสือนยนังวนัวสาวทกซึ่มกอายบสามปก เพราะตามทางขซลี้นไปเมสืองลยฮกท เขาจะขซลี้นไป
ครทซึ่าครวญ ตามถนนสยเท่ มสืองโฮโรนาออิม เขาจะเปลท่งเสกยงรด้องถซงการททาลาย ผถูข้พยากรณหออิสยาหหเองดถู
เหมสือนจะรทที่าไหข้เพราะสอิที่งทภีที่จะเกอิดขขรนกนับโมอนับในไมตชข้า บรรดาผถูข้ลร ภีภยนั ของโมอนับจะหนภีไปยนังโศ
อารหซขที่งเปป็นเมสืองเลป็กๆทภีที่อยถูบต นปลายทอิศใตข้ของทะเลตาย (ซขที่งเปป็นทภีๆที่ โลทเคยหนภีไปหลบภนัย)
อสย 15:6-9

เพราะธารนทลี้าทกซึ่นอิมรอิมกห็จะถยกทอิลี้งรด้าง ฟางกห็เหกซึ่ยวแหด้ง หญด้ากห็ไมท่งอก

พสืชทกซึ่เขกยวชอบท่มไมท่มกเลย 7 เพราะฉะนนันลี้ ทรนัพยหสนอิ ซซซึ่งเขาเกห็บไดด้ และทกซึ่เขาสะสมไวด้ เขาจะขนเอาไป
ขด้ามลทาธารตด้นหลอิว 8 เพราะเสกยงรด้องไดด้กระจายไปทนัซึ่วชายแดนโมอนับ เสกยงครทซึ่าครวญไปถซงเอ
กลาออิม เสกยงครทซึ่าครวญไปถซงเบเออรหเอลอิม 9 เพราะนทลี้าของเมสืองดกโมนจะมกเลสือดเตห็มไปหมด ถซง
กระนนัลี้นเรายนังจะเพอิซึ่มภนัยแกท่ดกโมนอกก คสือใหด้สอิงโตสทาหรนับชาวโมอนับทกซึ่หนกไป และสทาหรนับคนทกซึ่เหลสือ
อยยใท่ นแผท่นดอิน ผถูข้พยากรณหทตานนภีรบอกลตวงหนข้าถขงรายละเอภียดเพอิที่มเตอิมเกภีที่ยวกนับการพอิพากษาทภีที่จะเกอิด
แกตโมอนับ มนันจะไมตเพภียงเปป็นการตภีสอนทางทหารจากคนอนัสซภีเรภียเทตานนัรน แตตความทรุกขหลทาบา
กอสืที่นๆดข้วย บตอนทราและนทราพรุตตางๆจะแหข้งเหสือด พสืชผลจะเหภีที่ยวแหข้ง แมข้แตตพวกสอิงโตปตากป็จะโจมตภี

ดข้วย พระเจข้าจะทรงพอิพากษาโมอนับเพราะความบาปของพวกเขาและเพราะทตาทภีทภีที่โหดเหภีรยมของ
พวกเขาทภีมที่ ภีตตอออิสราเอล
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 16: จทุดสนใจของบทถตัดไปนทนี้ยงตั อยมว่ทโทชื่ มอตับเหมชอนเดอิม ในบทนทนี้มท
การฉายใหด้ชมกว่อนเกทชื่ยวกตับอวสานกาลแบบเปป็นชทุด ดมเหมชอนมทการตตันี้งตาคอยอาณาจตักรของพระ
เมสสอิยาหห์ อยว่างไรกป็ตาม สว่วนททชื่เหลชอของบทนทดนี้ มเหมชอนเปป็นคคาพยากรณห์เพอิมชื่ เตอิมเกทชื่ยวกตับการ
พอิพากษาททชื่จะเกอิดแกว่โมอตับโดยคนอตัสซทเรทย
อสย 16:1-4

เจด้าจงสท่งลยกแกะไปยนังผยด้ปกครองแผท่นดอินจากเส-ลาตามทางถอิซึ่น

ทบรกนันดาร ไปยนังภยเขาแหท่งธอิดาของศอิโยน 2 เหมสือนนกทกซึ่กทาลนังบอินหนกอยท่างลยกนกทกซึ่พลนัดรนัง ธอิดา
ของโมอนับจะเปห็นอยท่างนนัลี้นตรงทท่าลบยขด้ามแมท่นทลี้าอารโนน กรุญแจทภีที่ไขสถูตการเขข้าใจเนสืรอหาตอนนภีรถถูก
พบในขข้อ 5 ทภีที่บรอิบทมภีลนักษณะเปป็นคทาพยากรณหอยตางชนัดเจนเกภีที่ยวกนับบนัลลนังกหของดาวอิดทภีที่ถถูกฟสืร นฟถูสต ถู
สภาพเดอิมในยรุคพนันปภี ความคอิดตรงนภีรจขงดถูเหมสือนจะหมายถขงพวกผถูข้หญอิงในโมอนับในวนันนนัรนทภีเที่ สนอ
ทภีที่จะสต งของกทานนัลตตางๆไปยนังออิสราเอล
3 "จงใหด้คทาปรซกษา จงอทานวยความยบตอิธรรม จงททารท่มเงาของทท่านเหมสือนกลางคสืน ณ เวลา
เทกซึ่ยงวนัน จงชท่วยซท่อนผยถด้ ยกขนับไลท่ อยท่าหนักหลนังผยด้ลกลี้ภนัย 4 โมอนับเออ๋ย จงใหด้ผถด้ย ยกขนับไลท่ของเราอาศนัยอยยท่
ทท่ามกลางทท่าน จงเปห็นทกซึ่กทาบนังภนัยแกท่เขาใหด้พด้นจากหนด้าผยทด้ ทาลาย เพราะผยบด้ กบบนังคนับไดด้สนอิลี้ สบ ดแลด้ว ผยด้
ททาลายไดด้หยบดยนัลี้งแลด้ว และผยด้เหยกยบยทซึ่าไดด้ถ ยกเผาผลาญไปเสกยจากแผท่นดอินแลด้ว พระเจข้าประทานคทา
สนังที่ ตตางๆแกตออิสราเอลผตานผถูข้พยากรณหทตานนภีร เหป็นไดข้ชนัดวตาในชตวงวนันแหตงพระเยโฮวาหห ในวนันนนัรน
ออิสราเอลจะถถูกบนังคนับใหข้หนภีไปจากความพอิโรธของปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตหและโมอนับอาจเปป็น
สถานทภีที่ๆพวกเขาไปหลบภนัย ผมด้บทบบตังคตับและผมด้ทคาลายอาจหมายถขงตนัวปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตหเอง
อสย 16:5

เกรงวตาจะมภีคทาถามใดๆ บรอิบทกป็บตงบอกชนัดเจนวตาเกอิดขขรนในชตวงยรุค

พนันปภี พระทกซึ่นนัซึ่งกห็จะไดด้รนับการสถาปนาดด้วยความเมตตา บนนนันลี้ จะมกผด้หย นซซึ่งนนัซึ่งอยยท่ดวด้ ยความจรอิงใน
เตห็นทหของดาวอิด คสือทท่านผยด้พอิพากษาและแสวงความยบตอิธรรม และรวดเรห็วในการกระททาความชอบ

ธรรม" แมข้บางคนไดข้พยายามทภีที่จะตภีความตรงนภีรวาต หมายถขงสมนัยของเฮเซคภียาหห กระนนัรนดถูเหมสือน
จะมภีพระองคหผถูข้หนขที่งทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตาเฮเซคภียาหหตรงนภีร แมข้เฮเซคภียาหหเปป็นกษนัตรอิยหองคหหนขงที่ ทภีที่ดทาเนอินตาม
ทางของพระเจข้า พระองคหผถูข้ทรงสถาปนาพระทภีที่นนังที่ นนัรนดข้วยความเมตตา แสวงหาความยรุตอิธรรม
และรวดเรป็วในการกระททาความชอบธรรมกป็เปป็นคทาพรรณนาทภีที่ถถูกตข้องเกภีที่ยวกนับองคหสนนั ตอิราช
อสย 16:6-8

อยตางไรกป็ตาม ดถูเหมสือนจรุดสนใจวกกลนับไปยนัง ‘ภาระเกภีที่ยวกนับโม

อนับ’ อภีกครนัรง บรอิบทมภีลนักษณะเปป็นประวนัตอิศาสตรหมากกวตาเปป็นอวสานกาลเหมสือนเดอิม เราไดด้ยอินถซง
ความเยท่อหยอิงซึ่ ของโมอนับ วท่าเขาหยอิซึ่งเสกยจรอิงๆ ถซงความจองหองของเขา ความเยท่อหยอิซึ่งของเขา และ
ความโกรธของเขา แตท่คทาโกหกของเขาจะไมท่สทาเรห็จ สาเหตรุทภีที่พระเจข้าทรงพอิพากษาโมอนับจขงถถูก
กลตาวชนัดเจน มนันคสือความเยตอหยอิงที่ และความโอหนัง 7 เพราะฉะนนัลี้นโมอนับจะครทซึ่าครวญเพสืซึ่อโมอนับ
ทบกคนจะครทซึ่าครวญ เจด้าทนัลี้งหลายจะโอดครวญเนสืซึ่องดด้วยรากฐานของเมสืองคกรหหะเรเชท เพราะมนัน
จะถยกทบบแนท่นอน 8 เพราะทบท่งนาแหท่งเมสืองเฮชโบนอท่อนระทวย ทนัลี้งเถาองบท่นของสอิบมาหห เจด้านายทนัลี้ง
หลายแหท่งบรรดาประชาชาตอิไดด้ตกกอิซึ่งของมนันลง ซซซึ่งไปถซงเมสืองยาเซอรห และพเนจรไปถซงถอิซึ่น
ทบรกนันดาร หนท่อของมนันกห็แตกกวด้างออกไปและผท่านขด้ามทะเลไป โมอนับเองจะครทที่าครวญเพราะการ
พอิพากษาของพระเจข้าทภีที่ถถูกสต งมาทางคนอนัสซภีเรภีย ฝตายหลนังจะททาใหข้แผตนดอินของพวกเขารกรข้าง
อสย 16:9-11

เพราะฉะนนัลี้นขด้าพเจด้าจซงรด้องไหด้กนับคนรด้องไหด้ของเมสืองยาเซอรห

เนสืซึ่องดด้วยเถาองบท่นของสอิบมาหห โอ เฮชโบนและเอเลอาเลหหเออ๋ย ขด้าพเจด้าจะราดเจด้าดด้วยนทลี้าตาของ
ขด้าพเจด้า เพราะเสกยงโหท่รด้องเนสืซึ่องดด้วยผลฤดยรด้อนของเจด้า และเนสืซึ่องดด้วยขด้าวทกซึ่เกกซึ่ยวเกห็บของเจด้าไดด้
สงบลงแลด้ว อาจดข้วยการประชดประชนัน ผถูข้พยากรณหออิสยาหหกลตาวถขงการรข้องไหข้เพราะการ
พอิพากษาทภีที่จะเกอิดแกตโมอนับ สวนองรุตนและเถาองรุตนของโมอนับจะถถูกททาลาย บางคนเสนอวตาโมอนับ
เปป็นประชาชาตอิหนขที่งทภีที่ชอบดสืมที่ เหลข้า เหลข้าองรุตนของพวกจขงถถูกททาลาย นอกจากนภีร เราควรระลขกวตา
โมอนับถถูกปฏอิสนธอิ (แบบตรงตนัว) ในความมขนเมาตอนทภีที่บรุตรสาวของโลทมอมเหลข้าบอิดาของตน
บรุตรชายทภีที่เกอิดจากการสนังวาสในครอบครนัวเดภียวกนันนภีรคสือโมอนับ

10 เขาเอาความชสืนซึ่ บานและความยอินดกไปเสกยจากทกซึ่สวนผลไมด้ เขาไมท่รด้องเพลงกนันตาม
สวนองบท่น ไมท่มกใครโหท่รด้อง ตามบท่อยทซึ่าองบท่นไมท่มกคนยทซึ่าใหด้นทลี้าองบท่นออก ขด้าพเจด้าททาใหด้เสกยงเหท่ยทซึ่าองบท่น
เงกยบเสกยแลด้ว 11 ฉะนนันลี้ จอิตของขด้าพเจด้าจซงจะรทซึ่าไหด้เหมสือนพอิณเขาคยท่เพสืซึ่อโมอนับ และใจของขด้าพเจด้า
รทซึ่าไหด้เพสืซึ่อคกรหเฮเรส นภีที่อาจเปป็นการประชดประชนันของออิสยาหหอภีกครนัรงขณะทภีที่เขาใครต ครวญความ
พอินาศของอรุตสาหกรรมเหลข้าองรุตนในโมอนับ
อสย 16:12

และตท่อมาเมสืซึ่อเหห็นวท่าโมอนับเหนห็ดเหนสืซึ่อยอยยทท่ กซึ่ปยชนกยสถานสย งนนันลี้

และเมสืซึ่อเขาจะเขด้ามาในสถานบรอิสบทธอิธิ์ของเขาเพสืซึ่อจะอธอิษฐาน เขากห็จะไมท่ไดด้รนับผล เมสือที่ โมอนับเหป็น
ความพอินาศทภีที่เขข้ามาใกลข้ พวกผถูข้นทาของมนันจะไปยนังวอิหารพระตตางดข้าว แตตคทาอธอิษฐานของพวกเขา
จะไมตมใภี ครไดข้ยอิน
อสย 16:13-14

นกซึ่เปห็นพระวจนะซซงซึ่ พระเยโฮวาหหตรนัสเกกซึ่ยวกนับโมอนับในอดกต 14 แตท่

บนัดนกลี้ พระเยโฮวาหหตรนัสวท่า "ภายในสามปก ตามปกจด้างลยกจด้าง สงท่าราศกของโมอนับจะถยกเหยกยดหยาม
แมด้มวลชนมหซมาของเขาทนัลี้งสอิลี้นกห็ดก และคนทกซึ่เหลสืออยยท่นนัลี้นกห็จะนด้อยและกะปลกกะเปลกยลี้ "
ความคอิดตรงนภีรกคป็ สือวตา การพอิพากษาตตอสถูข้โมอนับทภีถที่ ถูกพยากรณหไวข้แลข้วจะเกอิดขขรนจรอิงในไมต
เกอินสามปภี เมสืที่อพระเจข้าทรงตภีสอนพวกเขาเสรป็จแลข้วดข้วยนทรามสือของคนอนัสซภีเรภีย โมอนับจะมภีขนาด
เลป็กและอตอนแอ
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 17: ‘ภาระ’ อทกเรชชื่องเกทชื่ยวกตับการพอิพากษาถมกกลว่าวลว่วงหนด้า โดย
คราวนทนี้เพชชื่อตว่อสมด้ดามตัสกตัสในซทเรทย แมด้คคาพยากรณห์นทนี้หลตักๆแลด้วกลว่าวถถึงการพอิพากษาททชื่จะเกอิดแกว่
ดามตัสกตัส มทการกลว่าวถถึงเหตทุการณห์ตว่างๆในยทุคสทุดทด้ายอยมบว่ ด้าง
อสย 17:1-3

ภาระเกกซึ่ยวกนับเมสืองดามนัสกนัส ดยเถอิด ดามนัสกนัสจะหยบดไมท่เปห็นเมสือง

และจะกลายเปห็นกองสอิซึ่งสลนักหนักพนัง อภีกครนัรงทภีที่คทาวตา ภาระ (มาซซอวห์) มภีความหมายวตาการพอิพากษา
ทภีที่ใกลข้เขข้ามา มนันจขงเปป็นเรสือที่ งหนนัก 2 เมสืองตท่างๆของอาโรเออรหจะเรอิศรด้างเปห็นนอิตยห จะเปห็นทกซึ่สทาหรนับ

ฝยงแพะแกะ ซซงซึ่ มนันจะนอนลงและไมท่มกผด้ใย ดจะใหด้มนันกลนัว การพอิพากษาจากคนอนัสซภีเรภียทภีที่มภีตตอนคร
ตตางๆซขที่งปกครองโดยซภีเรภียกทาลนังใกลข้เขข้ามา พระเจข้าจะทรงใชข้ฝตายแรกเพสืที่อพอิพากษาประชาชาตอิ
เพสืที่อนบข้านตตางๆทภีที่ชนัวที่ รข้ายของออิสราเอล 3 ปด้อมปราการจะสย ญหายไปจากเอฟราออิม และราช
อาณาจนักรจะสย ญหายไปจากดามนัสกนัสและคนทกซึ่เหลสืออยยท่ของซกเรกย พวกเขาจะเปห็นเหมสือนสงท่าราศก
ของคนออิสราเอล พระเยโฮวาหหจอมโยธาตรนัสดนังนกลี้แหละ ชตวงเวลาของคทาพยากรณหนร ภีเหป็นไดข้ชนัดวตา
เกอิดกตอนการกวาดตข้อนอาณาจนักรฝตายเหนสือไปเปป็นเชลยยนังอนัสซภีเรภีย Ussher ระบรุชตวงเวลานนัรนเปป็นปภี
741 กตอน ค.ศ. ในขณะนนัรนอาณาจนักรฝตายเหนสือ (เอฟราออิม) เปป็นพนันธมอิตรกนับดามนัสกนัส เชตนเดภียว
กนับทภีที่พระเจข้ากทาลนังจะพอิพากษาอาณาจนักรฝตายเหนสือแหตงออิสราเอล พระองคหจะทรงพอิพากษา
ดามนัสกนัสเชตนกนัน
อสย 17:4-6

ความโหดเหภีรยมและความรรุนแรงของการรรุกรานของอนัสซภีเรภียทภีที่

กระททาตตออาณาจนักรฝตายเหนสือถถูกกลตาวถขงลตวงหนข้าดนังนภีร และตท่อมาในวนันนนัลี้นสงท่าราศกของยาโคบจะ
ตกตทซึ่า และความอด้วนทกซึ่เนสืลี้อของเขาจะซยบผอมลง 5 และจะเปห็นเหมสือนเมสืซึ่อคนเกกซึ่ยวขด้าวเกห็บเกกซึ่ยว
พสืชขด้าวทกซึ่ตนัลี้งอยยท่และแขนของเขาจะเกกซึ่ยวรวงขด้าว และจะเปห็นเหมสือนเมสืซึ่อคนหนซซึ่งเกห็บรวงขด้าวในทกซึ่
หบบเขาเรฟาออิม พระเจข้ากทาลนังจะทรงเอาออิสราเอล (อาณาจนักรฝตายเหนสือ) ออกไปจากแผตนดอินของ
มนัน เหมสือนกนับทภีที่ชาวนาจะเกป็บเกภีที่ยวไรต นาของตน พระเจข้ากป็กาท ลนังจะใชข้เคภียวแหตงพระพอิโรธของ
พระองคหเกภีที่ยวสะมาเรภียเชตนกนัน หรุบเขาเรฟาออิมมภีความหมายตรงตนัววตา ‘หรุบเขาแหตงพวกคนยนักษห’
ซขที่งเปป็นทภีๆที่ รวงขข้าวมภีขนาดใหญตมาก คนจขงเกป็บเกภีที่ยวขข้าวทภีที่นนันที่ อยตางละเอภียดถภีที่ถข้วนเพราะผลกทาไร
ของมนัน พระเจข้าจขงจะทรงเกป็บเกภีที่ยวออิสราเอลและดามนัสกนัส
6 จะมกผลองบท่นเหลสืออยยท่บาด้ งในนนัลี้น เหมสือนอยท่างเมสืซึ่อตกตด้นมะกอกเทศใหด้ล ยกหลท่น จะมกเหลสือ
อยยท่ทกซึ่ยอดสย งทกซึ่สบดสองสามลยก หรสือทกซึ่เหลสือบนกอิซึ่งไมด้ ผลสกหซึ่ ด้าลยก พระเยโฮวาหหพระเจด้าแหท่งออิสราเอล
ตรนัสดนังนกลี้แหละ ความคอิดตรงนภีรกคป็ สือวตา คนออิสราเอลจทานวนนข้อยจะหนภีรอดไปไดข้ เชตนเดภียวกนับใน
การเกป็บเกภีที่ยวทภีที่พสืชผลจทานวนเลป็กนข้อยถถูกเหลสือไวข้ในไรต นา มนันกป็จะเปป็นเชตนนนัรนกนับออิสราเอลดข้วย
บางคนเขข้าใจวตานภีที่หมายถขงยถูดาหหและเยรถูซาเลป็มซขที่งมภีขนาดเลป็กเมสืที่อเทภียบกนับอาณาจนักรฝตายเหนสือ แนต

ทภีเดภียว ยถูดาหหไดข้รนับการละเวข้นไมตตข้องเจอกนับการททาลายของอนัสซภีเรภียเมสือที่ พระเจข้าทรงสนังหารทหาร
อนัสซภีเรภีย 185,000 นาย ไมตวาต กรณภีใด การพอิพากษากป็จะมาตตอสถูข้อาณาจนักรฝตายเหนสือ
อสย 17:7-9

ในวนันนนัลี้น คนจะมองดยพระผยด้สรด้างตน และนนัยนหตาเขาจะเอาใจใสท่

ในองคหบรอิสบทธอิธิ์ของออิสราเอล ไมตมภีบนันทขกเลยวตาผถูข้ใดในสะมาเรภียหรสือดามนัสกนัสแสวงหาพระผถูข้สรข้าง
ของตนเมสืที่อการพอิพากษามาถขงดข้วยนทรามสือของคนอนัสซภีเรภีย การประยรุกตหใชข้นร ภีอาจใชข้กบนั ยถูดาหหภายใตข้
การนทาของเฮเซคภียาหห เขาททาเชตนนนัรนจรอิงๆขณะทภีที่เขาแสวงหาการชตวยใหข้พข้นของพระเจข้าจากเซน
นาเคอรอิบ อาจมภีการบอกใบข้เชอิงอวสานกาลดข้วยเกภีที่ยวกนับออิสราเอลในชตวงยรุคเจป็ดปภี ในวนันนนัรน
ออิสราเอลจะเรอิที่มหนันมาหาพระผถูข้สรข้างของมนันจรอิงๆเปป็นครนัรงแรกในหลายพนันปภี
8 เขาจะไมท่มองแทท่นบยชา ผลงานแหท่งมสือของเขา และเขาจะไมท่เอาใจใสท่สอิซึ่งทกซึ่นอิลี้วของเขาเอง
ไดด้กระททาขซลี้น ไมท่วท่าจะเปห็นเสารย ปเคารพ หรสือรยปเคารพทนัลี้งหลาย อาจมภีการสทาเรป็จจรอิงอยถูบต ข้างของคทา
พยากรณหนร ภีในสมนัยของเฮเซคภียาหห แมข้ยดถู าหหหนันไปนนับถสือรถูปเคารพกระทนังที่ ในสมนัยนนัรนดข้วยกป็ตาม
อยตางไรกป็ตาม การสทาเรป็จจรอิงทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตายตอมจะเกอิดขขรนในสมนัยวนันแหตงพระเยโฮวาหหในชตวงยรุค
เจป็ดปภี
9 ในวนันนนัลี้นเมสืองเขด้มแขห็งของเขาจะเปห็นเหมสือนกอิซึ่งไมด้ทกซึ่ถยกทอดทอิลี้ง และกอิซึ่งกด้านทกซึ่อยยบท่ น
ยอดสย งทกซึ่สบดซซซึ่งเขาไดด้ละทอิลี้งเพราะคนออิสราเอล และจะมกการรกรด้างวท่างเปลท่าเกอิดขซลี้น อาจมภีการ
สทาเรป็จจรอิงสองประการตรงนภีร แมข้คนอนัสซภีเรภียททาใหข้เกอิดความพอินาศในอาณาจนักรฝตายเหนสืออยตาง
แนตนอนและในระดนับนข้อยกวตาในยถูดาหห การสทาเรป็จจรอิงในทภีที่สรุดนนัรนนตาจะเกอิดขขรนในวนันแหตงพระเย
โฮวาหห เมสืที่อปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตหหนันไปตตอสถูข้ออิสราเอลในชตวงยรุคเจป็ดปภี จะมภีความรกรข้างวตางเปลตา
เกอิดขขรน
อสย 17:10-11

การสทาเรป็จจรอิงแบบคถูตปรากฏใหข้เหป็นตตอไป เพราะเจด้าไดด้หลงลสืม

พระเจด้าแหท่งความรอดของเจด้าเสกย และมอิไดด้จดจทาศอิลาเขด้มแขห็งของเจด้า ฉะนนัลี้นเจด้าจะปลยกตด้น
อภอิรมยห และจะปลยกกอิซึ่งไมด้ตท่างชาตอิลง

เหตรุผลสทาหรนับการพอิพากษาแบบตภีสอนของพระเจข้าถถูกอธอิบาย มนันเปป็นจรอิงอยตางแนตนอน
ในสมนัยของออิสยาหหและมนันจะเปป็นจรอิงในวนันแหตงพระเยโฮวาหห ออิสราเอลไดข้หลงลสืมพระเจข้าของ
ตนแลข้ว พวกเขาไดข้เมอินเฉยพระศอิลาแหตงพละกทาลนังของพวกเขา ออิสราเอลในปนัจจรุบนันหลนักๆแลข้ว
เปป็นประชาชาตอิแบบโลกโดยมภีคนสต วนนข้อยทภีที่นนับถสือศาสนายอิวแบบรนับบภี อยตางหลนังนภีรจรอิงๆแลข้ว
เปป็นศาสนาของพวกฟารอิสภีและพระเจข้ากป็ไมตทรงใหข้ความนนับถสือแกตมนนั เลย ภาพเปรภียบของการ
ปลถูกสวนแหตงหนขงที่ จขงถถูกนทาเสนอ “ตข้นอภอิรมยห” คสือ ตข้นไมข้ทภีที่คนเพาะไวข้และนตาปรารถนา “กอิที่งไมข้
ตตางชาตอิ” เปป็นตข้นไมข้ชนอิดทภีที่เปป็นวนัชพสืชและเปป็นพสืชตตางดข้าว ภาพเปรภียบตรงนภีรนตาจะเปป็นประมาณนภีร
ออิสราเอลในวนันนนัรนจะถถูกคนตตางชาตอิเหยภียบยทที่า มนันเกอิดขขรนในชตวงการรรุกรานเหลตานนัรนของคนอนัส
ซภีเรภียและคนบาบอิโลน ปนัจจรุบนันประชากรมากถขงหนขที่งในสามในแผตนดอินออิสราเอลเปป็นคนอาหรนับ
และคนปาเลสไตนห มนันอาจจะเปป็นเชตนนนัรนดข้วยในชตวงยรุคเจป็ดปภี คนตตางชาตอิจขงจะถถูกพบอยถูต
ทตามกลางคนออิสราเอลในแผตนดอินนนัรน
11 เจด้าจะททาใหด้มนันงอกในวนันทกซึ่เจด้าปลยกมนัน และจะททาใหด้มนันออกดอกในเชด้าของวนันทกซึ่เจด้า
หวท่าน ถซงกระนนัลี้นผลการเกห็บเกกซึ่ยวกห็จะหนกไป ในวนันแหท่งความกลนัดกลบด้มและความทบกขหใจอยท่าง
เหลสือเกอิน ภาพเปรภียบนภีรกลตาวถขงการพอิพากษาทภีที่ใกลข้เขข้ามา พสืชยตอมถถูกปลถูกพรข้อมกนับความหวนังทภีที่จะ
ไดข้ผลเกป็บเกภีที่ยวอนันดภี อยตางไรกป็ตาม ผลลนัพธหตรงนภีรกลนับเปป็นกอง (นนันที่ คสือ กองสรุมๆ) เวลานนัรนกทาลนัง
จะมาซขที่งเปป็นเวลาแหตง “ความกลนัดกลรุข้มและความทรุกขหใจอยตางเหลสือเกอิน” นนันที่ ยตอมเกอิดขขรนแลข้วใน
สมนัยแหตงการรรุกรานเหลตานนัรนของคนอนัสซภีเรภียและคนบาบอิโลน มนันจะเปป็นเชตนนนัรนดข้วยในออิสราเอล
ในชตวงยรุคเจป็ดปภี
อสย 17:12-14

อภีกครนัรงทภีที่ดถูเหมสือนจะมภีการสทาเรป็จจรอิงแบบคถูต วอิบนัตอิแกท่ชนชาตอิทนัลี้ง

หลายเปห็นอนันมาก ซซซึ่งททาเสกยงกซกกด้องเหมสือนทะเลกด้องกซก และแกท่เสกยงครสืนๆของชนชาตอิทนัลี้งหลาย
ซซซึ่งครสืนๆเหมสือนเสกยงครสืนๆของนทลี้าทกซึ่มกกทาลนังมาก ขข้อ 12 อาจพบการสทาเรป็จจรอิงของมนันในการ
รรุกรานเหลตานนัรนโดยคนอนัสซภีเรภียและคนบาบอิโลนทภีที่มาตตอสถูข้ออิสราเอล (และยถูดาหห) วนันนนัรนกทาลนังมา
ในไมตชาข้ เมสืที่อกองทนัพใหญตโตตตางๆจะยกมาทนัวที่ แผตนดอินนนัรน เสภียงดนังของพวกเขาจะเปป็นเหมสือนเสภียง
คทารามของคลสืที่นในทะเล

อยตางไรกป็ตาม การสทาเรป็จจรอิงทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตาอาจถถูกสสืที่อถขงสทาหรนับขข้อ 13 13 ชนชาตอิทนัลี้งหลาย
ครสืนๆเหมสือนเสกยงครสืนๆของนทลี้าเปห็นอนันมาก แตท่พระเจด้าจะทรงขนาบไวด้ และมนันจะหนกไปไกลเสกย
จะถยกไลท่ไปเหมสือนแกลบตด้องลมบนภยเขา เหมสือนพสืชแหด้งปลอิวไปตท่อหนด้าลมหมบน แมข้บางคนอาจ
โตข้แยข้งวตานภีที่กาท ลนังหมายถขงเฉพาะอนัสซภีเรภียและบาบอิโลนในการรรุกรานของพวกเขา การประยรุกตหใชข้
ตรงนภีรกกป็ ลตาวถขงประชาชาตอิมากมาย นอกจากนภีร มภีบอกลตวงหนข้าดข้วยเกภีที่ยวกนับการทภีที่พระเจข้าจะทรง
ขนับไลตประชาชาตอิมากมายเหลตานนัรนทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิไปจากแผตนดอินออิสราเอล เหตรุการณหนร นันยนังไมต
เกอิดขขรนเลย แตตจะเกอิดตอนสอิรนยรุคเจป็ดปภีเมสือที่ พระเยซถูเสดป็จกลนับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศภีใหญต
ยอิงที่
กระนนัรน ขข้อ 14 กป็ดถูเหมสือนจะบอกลตวงหนข้าชนัดเจนถขงการพอิพากษาทภีที่เกอิดกนับกองทนัพอนัส
ซภีเรภียดนังทภีที่สทาเรป็จจรอิงใน 2 พงศหกษนัตรอิยห 19:35 เมสือที่ ทถูตสวรรคหขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าสนังหารทหารอนัส
ซภีเรภีย 185,000 นายในคสืนเดภียว 14 ดยเถอิด พอเวลาเยห็น กห็ความสยดสยอง กท่อนรบท่งเชด้า กห็ไมท่มกเขาทนัลี้ง
หลายแลด้ว นกซึ่เปห็นสท่วนของบรรดาผยด้ทกซึ่รบอิ ของของเรา และเปห็นสท่วนของผยทด้ กซึ่ปลด้นเรา กองทนัพของ
เซนนาเคอรอิบขถูตยถูดาหหในเยป็นวนันนนัรน แตตกตอนถขงเชข้า พวกเขากป็ตายแลข้วและไมตเปป็นอยถูอต ภีกตตอไป
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 18: จทุดสนใจเปลทชื่ยนไปยตังสมตัยททคชื่ นออิสราเอลกลตับคชนสมว่แผว่นดอินของ
ตน การสคาเรป็จจรอิงของคคาพยากรณห์นทนี้สว่วนใหญว่แลด้วเปป็นอวสานกาล แมด้อาจมทการสคาเรป็จจรอิงแลด้ว
บางสว่วนกระทตังชื่ ในปทหลตังๆกป็ตาม
อสย 18:1-2

ประชาชาตอิทภีที่ถถูกกลตาวถขงตรงนภีรไมตปรากฏชนัดเจนทนัรงหมด แตตดถู

เหมสือนมนันนตาจะหมายถขงเอธอิโอเปภีย วอิบนัตอิแกท่แผท่นดอินแหท่งปกกทกซึ่กระหซซึ่ม ซซงซึ่ อยยท่เลยแมท่นทลี้าทนัลี้งหลาย
แหท่งเอธอิโอเปกย คทาทภีที่แปลวตา กระหซซึ่ม (เซลออวห์ซาล) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘สตงเสภียงหขที่งๆ’ หรสือ
‘สต งเสภียงหวสือๆ’ เหมสือนปภีกของตนักจ แตน นนันที่ อาจเปป็นความหมายตรงนภีร ไมตวาต แผตนดอินนภีรคสือทภีไที่ หน
กป็ตาม มนันกป็อยถูเต ลยแมตนร ทาทนัรงหลายแหตงเอธอิโอเปภีย ขข้อสรรุปทภีที่นตาจะเปป็นกป็คสือมนันเปป็นประเทศ
เอธอิโอเปภียเอง นอกจากนภีร ปภีกแหตงการกถูภข้ ยนั กป็ถถูกบอกเปป็นนนัย

ประชาชาตอินร ภีถถูกพรรณนาถขงเพอิที่มเตอิม 2 ซซซึ่งสท่งทยตไปโดยทางทะเล โดยเรสือตด้นกกบนนทลี้า
กลท่าววท่า "เจด้าผยด้สอสืซึ่ สารทกซึ่รวดเรห็วเออ๋ย จงไปยนังประชาชาตอิทกซึ่ถ ยกกระจนัดกระจายและถยกปอกเปลสือก
ยนังชนชาตอิทกซึ่เขากลนัวตนัลี้งแตท่แรก ยนังประชาชาตอิทกซึ่เขด้มแขห็งและมนักชนะ ซซซึ่งแผท่นดอินของเขามกแมท่นทลี้า
แบท่ง"
ตามประวนัตอิศาสตรหแลข้ว มภีการเกภีที่ยวดองอนันยาวนานระหวตางออิสราเอลกนับเอธอิโอเปภีย พระ
ราชอินแภี หตงเชบามาจากทภีที่นนันที่ เพสืที่อเยภียที่ มเยภียนซาโลมอน แมข้ไมตมหภี ลนักฐานจากพระคนัมภภีรหเกภีที่ยวกนับเรสือที่ ง
นภีรกตป็ าม ประเพณภีของเอธอิโอเปภียกป็เชสืที่อกนันวตาพระราชอินแภี หตงเชบากลนับไปโดยตนัรงครรภหแลข้วกนับซา
โลมอนและคนเอธอิโอเปภียมากมายในปนัจจรุบนันจขงเปป็นลถูกหลานแหตงวงศหวานของดาวอิด
ในสมนัยพระคนัมภภีรให หมตมภีบนนั ทขกเรสืที่องขนันทภีชาวเอธอิโอเปภียคนนนัรนทภีที่มายนังเยรถูซาเลป็มเพสืที่อ
นมนัสการซขที่งบอกเปป็นนนัยวตาในสมนัยนนัรน คนเอธอิโอเปภียแสวงหาพระเจข้าแหตงออิสราเอล ในหลายศต
วรรษหลนังๆ มภีอาณานอิคมชาวยอิวทภีที่สทาคนัญๆหลายแหตงทภีที่อาศนัยอยถูใต นเอธอิโอเปภีย นอกจากนภีร ประเพณภี
ของเอธอิโอเปภียกป็เชสืที่อดข้วยวตาหภีบแหตงพนันธสนัญญาจรอิงๆแลข้วถถูกซตอนอยถูใต นเอธอิโอเปภียจนทรุกวนันนภีร นนันที่
ยนังไมตเคยถถูกยสืนยนันวตาเปป็นความจรอิง แตตตทานานนนัรนกป็เลตาขานตตอกนันมาอยถูดต ภี ยอิงที่ กวตานนัรน ในครขงที่ หลนัง
ของศตวรรษทภีที่ยสภีที่ อิบ มภีการแอบขนยข้ายพวกยอิวออกจากเอธอิโอเปภียโดยรนัฐบาลออิสราเอลเพสืที่อชตวย
ชภีวอิตพวกเขาจากรนัฐบาลสนังคมนอิยมทภีที่มคภี วามจงเกลภียดจงชนังในขณะนนัรน ยอิวบางคนคอิดวตานนันที่
เปป็นการสทาเรป็จจรอิงของบทนภีร
ถขงอยตางไรแลข้ว ผถูข้พยากรณหทตานนภีรกกป็ ลตาวถขงประชาชาตอินร ภี (เอธอิโอเปภีย) ทภีที่สตงทถูตไปยนัง
“ประชาชาตอิทภีที่ถถูกกระจนัดกระจายและถถูกปอกเปลสือก ยนังชนชาตอิทภีที่เขากลนัวตนัรงแตตแรก ยนังประชาชาตอิ
ทภีที่เขข้มแขป็งและมนักชนะ ซขที่งแผตนดอินของเขามภีแมตนร ทาแบตง” นนันที่ อาจหมายถขงออิสราเอล พวกเขาถถูก
กระจนัดกระจายและถถูกปอกเปลสือกอยตางแนตนอนมาตลอดหลายรข้อยปภี ประวนัตอิศาสตรหของพวกเขา
นตาอนัศจรรยหใจ (นว่ากลตัว) ประชาชาตอิตตางๆของโลกไดข้ไหลบตาเขข้าไปในออิสราเอลดรุจแมตนร ทาหลาย
สายทภีที่ไหลทตวมและททาใหข้แผตนดอินของมนันรกรข้าง

อสย 18:3

แนตนอนวตาจรุดสนใจตรงนภีรดถูเหมสือนเปป็นอวสานกาล ทท่านทนัลี้งปวงผยด้

เปห็นชาวพอิภพ ทท่านอาศนัยอยยบท่ นแผท่นดอินโลก เมสืซึ่อเขายกอาณนัตอิสนัญญาณขซลี้นบนภยเขา จงมองดย เมสืซึ่อ
เขาเปท่าแตร จงฟนัง คนทนัรงโลกถถูกสนังที่ ใหข้สนังเกตใหข้ดภีเมสืที่อพระองคห (พระเจข้า) ทรงยกอาณตัตอิสตัญญาณ
(ธง) ขขรนบนภถูเขาทนัรงหลายแหตงออิสราเอล การเปตาแตรเปป็นการสตงสนัญญาณแบบหนขที่งในสมนัยโบราณ
(เหมสือนการเปตาแตรเดภีที่ยวของทหารสมนัยกตอน) ชตวงเวลานตาจะเปป็นวนันแหตงพระเยโฮวาหหเมสือที่
พระเจข้าทรงเรภียกพวกยอิวทนัวที่ โลกใหข้กลนับไปยนังแผตนดอินของพวกเขา การสทาเรป็จจรอิงในทข้ายทภีที่สรุดของ
คทาพยากรณหนร ภีจะไมตเกอิดขขรนจนกวตาเรอิที่มตข้นยรุคพนันปภี อยตางไรกป็ตาม แทบไมตมภีคทาถามเลยวตา
กระบวนการนภีรไดข้เรอิที่มตข้นขขรนแลข้ว
อสย 18:4-6

ภาพเปรภียบเรสืที่องพสืชผลหลนังฝนตกถถูกใชข้ เพราะพระเยโฮวาหหตรนัส

แกท่ขด้าพเจด้าดนังนกลี้วท่า "เราจะพนักผท่อนและจะพอิจารณาจากทกซึ่อาศนัยของเรา เหมสือนความรด้อนทกซึ่
กระจท่างอยยท่บนผนักหญด้า เหมสือนอยท่างเมฆแหท่งนทลี้าคด้างในความรด้อนของฤดยเกกยซึ่ ว" พระเจข้าตรนัสแกต
ออิสยาหหถขงการทภีที่พระองคหจะทรงพนักผตอนจากสวรรคหดรุจแสงอาทอิตยหจข้าทภีที่สาดสต องลงบนผนักหญข้า
หลนังฝนตกอนันชรุตมฉทที่า นภีหที่ มายถขง “หตาฝนแหตงพระพร” ทภีที่จะตกลงบนออิสราเอลในอนาคต
5 เพราะกท่อนถซงฤดยเกกยซึ่ ว ดอกตยมเบท่งบานเตห็มทกซึ่แลด้ว และผลองบท่นเปรกลี้ยวกทาลนังสบ กอยยใท่ นชท่อ
ของมนัน พระองคหจะทรงตนัดแขนงออกดด้วยขอลอิดแขนงและนทาออกไป และจะทรงตนัดกอิซึ่งกด้านนนัลี้น
ลงเสกย ภาพเปรภียบทภีถที่ ถูกใชข้คสือ สวนองรุตนทภีถที่ ถูกตนัดลงกตอนถขงฤดถูเกภีที่ยว กตอนทภีที่ผลองรุตนสรุกเตป็มทภีที่ ขอลอิด
จะมา สวนองรุตนทภีวที่ าต นภีรนตาจะเปป็นออิสราเอลดนังทภีที่กลตาวไวข้ในออิสยาหห 5:1-7 แมข้พระพรจะมายนัง
ออิสราเอลในทข้ายทภีที่สรุด การพอิพากษากป็จะมากตอน
6 และเขาทนัลี้งหลายจะถยกทอิลี้งไวด้ทนัลี้งหมดใหด้แกท่เหยกซึ่ยวทกซึ่อยยบท่ นภยเขา และแกท่สนัตวหแหท่งแผท่นดอิน
โลก และนกกอินเหยสืซึ่อจะกอินเสกยในฤดยรด้อน และบรรดาสนัตวหทนัลี้งสอิลี้นแหท่งแผท่นดอินโลกจะกอินเสกยในฤดย
หนาว เขาทตังนี้ หลายทภีวที่ าต นภีรคสือ แขนงและกอิที่งกข้านเหลตานนัรนของขข้อทภีที่แลข้ว อยตางไรกป็ตาม มนันกป็บอกเปป็น
นนัยถขงการพอิพากษา บางคนโตข้แยข้งวตานภีที่หมายถขงความพอินาศของคนอนัสซภีเรภียใน 2 พงศหกษนัตรอิยห
19:35 อยตางไรกป็ตาม บรอิบทกป็ดถูเหมสือนไมตเชสืที่อมโยงกนับเรสืที่องนภีร มนันอาจกลตาวถขงเอธอิโอเปภีย แตตการ

สทาเรป็จจรอิงทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตากป็อาจเกอิดขขรนในวนันแหตงพระเยโฮวาหหเมสือที่ กองทนัพมากมายจะถถูกสนังหารบน
ภถูเขาทนัรงหลายแหตงออิสราเอลและพวกนกในอากาศจะถถูกพระเจข้าใชข้มาเพสืที่อเกป็บกวาดซากศพเหลตา
นนัรน ดถู วอิวรณห 19:17-18
อสย 18:7

ในครนัลี้งนนัลี้น เขาจะนทาของกทานนัลมาถวายแดท่พระเยโฮวาหหจอมโยธา

จากชนชาตอิทกซึ่ถยกกระจนัดกระจายและถยกปอกเปลสือก จากชนชาตอิทกซึ่เขากลนัวตนัลี้งแตท่แรก จาก
ประชาชาตอิทกซึ่เขด้มแขห็งและมนักชนะ ซซซึ่งแผท่นดอินของเขามกแมท่นทลี้าแบท่ง ยนังสถานทกซึ่แหท่งพระนามของ
พระเยโฮวาหหจอมโยธา คสือภยเขาศอิโยน คทาทภีที่แปลวตา ของกทานนัล (ชาหห์อท) มภีความหมายวตา ‘ของขวนัญ’
นภีที่หมายความชนัดเจนถขงของขวนัญชอิรนหนขงที่ ทภีที่ถถูกถวายแดตองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าทภีที่ภถูเขาศอิโยน (นนันที่ คสือ
เยรถูซาเลป็ม) โดยชนหมถูตหนขที่งทภีที่ถถูกกระจนัดกระจายไปทนัวที่ โลก เหป็นไดข้ชดนั วตานภีที่หมายถขงการทภีที่ออิสราเอล
ไดข้กลนับคสืนสถูตแผตนดอินของตน มนันจะเปป็นของขวนัญชอิรนหนขที่งแดตพระองคหในยรุคพนันปภี กระบวนการนนัรน
ไดข้เรอิที่มตข้นขขรนแลข้วและยนังดทาเนอินตตอไป แตตการสทาเรป็จจรอิงในทภีที่สรุดของมนันจะไมตเกอิดขขรนจนกวตาจะถขง
ยรุคพนันปภีเมสือที่ ออิสราเอลกลนับไปยนังแผตนดอินทภีถที่ ถูกสนัญญาไวข้มานานของพวกเขาทนัรงหมด
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 19: บทถตัดไปนทกนี้ ลว่าวถถึง ‘ภาระตว่างๆ’ ตว่อไปเกทชื่ยวกตับประชาชาตอิ
เพชชื่อนบด้านทตังนี้ หลาย ในบทนทนี้ คชอ อทยอิปตห์ มทการกลว่าวลว่วงหนด้าถถึง (1) การพอิพากษาททชื่จะเกอิดแกว่อทยอิปตห์
ซถึชื่งเหป็นไดด้ชตัดวว่าสคาเรป็จแลด้วในอนาคตไมว่ไกลนตับจากนตันี้น อยว่างไรกป็ตาม (2) มทคคาพยากรณห์ดวด้ ย (ซถึชื่ง
เหป็นไดด้ชตัดวว่าเปป็นอวสานกาล) ททชื่เลป็งถถึงอทยอิปตห์ (และอตัสซทเรทย) ในวตันแหว่งพระเยโฮวาหห์
อสย 19:1-3

อภียอิปตหในสมนัยของออิสยาหหมอิใชต ‘มหาอทานาจ’ ของโลกเหมสือนอยตาง

ทภีที่มนนั เคยเปป็นในสมนัยอพยพ แมข้กระนนัรน มนันกป็เปป็นประชาชาตอิหนขที่งทภีที่มภีขนาดใหญตในโลก
ตะวนันออกกลางของสมนัยนนัรน ในบรอิบทนภีร พระเจข้าทรงประกาศผตานผถูข้พยากรณหทตานนภีรวาต ภาระเกกซึ่ยว
กนับอกยปอิ ตห ดยเถอิด พระเยโฮวาหหทรงเมฆอนันรวดเรห็วและจะเสดห็จมายนังอกยอิปตห ตท่อพระพนักตรหพระองคห
รย ปเคารพแหท่งอกยอิปตหจะสนันซึ่ สะเทสือน และใจของคนอกยอิปตหจะละลายไปภายในตนัวเขา มภีการบอก
ลตวงหนข้าถขงการพอิพากษาทภีที่ใกลข้เขข้ามาอยตางรวดเรป็วโดยพระเยโฮวาหหพระเจข้าเพสืที่อตตอสถูข้อภียอิปตห

พระองคหทรงถถูกเปรภียบวตาเหมสือนขภีที่เมฆอนันรวดเรป็วกข้อนหนขงที่ พระพอิโรธของพระองคหกาท ลนังจะถถูกเท
ออกตตอสถูข้การนนับถสือรถูปเคารพของอภียอิปตห ในการททาเชตนนนัรน ใจของคนอภียอิปตหจะละลายไปตตอหนข้า
พระพอิโรธของพระเจข้า
2 และเราจะกวนใหด้คนอกยอิปตหตท่อสยกด้ นับคนอกยอิปตห และเขาจะสยด้รบกนัน ทบกคนรบพกซึ่นด้องของ
ตน และทบกคนรบเพสืซึ่อนบด้านของตน เมสืองรบกนับเมสือง ราชอาณาจนักรรบกนับราชอาณาจนักร แมข้เหป็น
ไดข้ชนัดวตาไมตมรภี ายละเอภียดทางประวนัตอิศาสตรหเหลสืออยถูเต กภีที่ยวกนับเรสือที่ งนนัรนแลข้ว พระเจข้ากป็กาท ลนังจะ
พอิพากษาอภียอิปตหโดยกตอใหข้เกอิดสงครามกลางเมสืองและการลรุกฮสือขขรนภายในแผตนดอินนนัรน
3 และในสมนัยนนัลี้นคนอกยปอิ ตหกห็จะจนใจ และเราจะกระททาใหด้แผนงานของเขายบท่งเหยอิง และ
เขาจะปรซกษารย ปเคารพและพวกหมอดย และคนทรง และพท่อมดแมท่มด แมข้การพอิพากษาของ
พระเจข้าใกลข้จะตกลงบนอภียอิปตหอยถูแต ลข้ว คนอภียอิปตหกยป็ นังจะพขงที่ พาศาสนาทภีที่เปป็นศาสตรหลร ภีลนับของตน
และขอความชตวยเหลสือจากมนันอยถูต
อสย 19:4

ยอิงที่ กวตานนัรนพระเจข้าทรงประกาศวตา และเราจะมอบคนอกยปอิ ตหไวด้ใน

มสือของนายทกซึ่แขห็งกระดด้าง และกษนัตรอิยหดบราด้ ยคนหนซงซึ่ จะปกครองเหนสือเขา องคหพระผยด้เปห็นเจด้า พระ
เยโฮวาหหจอมโยธาตรนัสดนังนกลี้แหละ “นายทภีแที่ ขป็งกระดข้าง” ทภีที่วาต นภีรเปป็นผถูข้ใดนนัรนไมตชดนั เจน บางคนคอิดวตา
มนันคสือเซนนาเคอรอิบ คนอสืที่นๆกป็คอิดวตามนันคสือซนัมมาตอิคนัส บอิดาของฟาโรหหเนโคผถูข้สนังหารโยสอิยาหห ถขง
อยตางไรแลข้ว พระเจข้ากป็ตรนัสบอกลตวงหนข้าวตาพระองคหจะทรงเฆภีที่ยนตภีอภียอิปตหดวข้ ยผถูข้ปกครองทภีที่ทารรุณ
คนหนขงที่
อสย 19:5-8

การพอิพากษาจะไมตเพภียงมาในรถูปของการเฆภีที่ยนตภีทางการเมสืองและ

ทางทหารเทตานนัรน แตตพระเจข้ายนังทรงหมายพระทนัยทภีที่จะพอิพากษาแหลตงทรนัพยากรธรรมชาตอิทภีที่ยอิงที่
ใหญตทภีที่สรุดของอภียอิปตหดข้วย – แมตนร ทาไนลห และนทลี้าจะแหด้งไปจากทะเลและแมท่นทลี้าจะแหด้งผาก เหป็นไดข้
ชนัดวตาพระเจข้าทรงวางแผนทภีที่จะสต งภนัยแลข้งครนัรงใหญตมาในพสืรนทภีที่ตอนในของแอฟรอิกาซขที่งจะททาใหข้
แมตนร ทาไนลหแหข้งจนเหลสือไมตกภีที่หยด เศรษฐกอิจของอภียอิปตหผถูกผนันเกสือบทนัรงหมดกนับนทราแหตงแมตนร ทาไนลห

และการลข้นเอตอตลอดปภีของมนัน เมสือที่ แมตนร ทานภีรอยถูทต รภีที่ ะดนับปกตอิ การเกษตรของคนอภียอิปตหกเป็ จรอิญ
รรุตงเรสือง แตตพระเจข้าทรงมภีแผนการอสืนที่ ๆ
6 และแมท่นทลี้าของมนันจะเนท่าเหมห็น และแมท่นทลี้าแหท่งการปด้องกนันจะนด้อยลงและแหด้งไป ตด้นอด้อ
และกอปรสือจะเหกซึ่ยวแหด้ง แควทนัรงหลายของแมตนร ทาไนลหจะเหสือดแหข้งเชตนกนัน พสืชพรรณตตางๆรอิม
แมตนร ทาไนลหกจป็ ะเหภีที่ยวแหข้งไปดข้วย
คนอภียอิปตหสตวนใหญตทภีที่หาเลภีรยงชภีพรอิมฝนัที่งแมตนร ทาไนลหกาท ลนังจะถถูกตภีสอน 7 กอแขมทกซึ่แมท่นทลี้า ทกซึ่
รอิมฝนัซึ่งแมท่นทลี้า และทนัลี้งสอินลี้ ทกซึ่หวท่านลงขด้างแมท่นทลี้านนัลี้นจะแหด้งไป จะถยกไลท่ไปเสกยและไมท่มกอกก ปาปอิรรุส
วนัสดรุทภีที่ใชข้แทนกระดาษสมนัยโบราณถถูกททาจากตข้นกกทภีที่โตตลอดแนวแมตนร ทาไนลห อรุตสาหกรรมนนัรน
กทาลนังจะเหภีที่ยวแหข้งไปจรอิงๆแลข้ว 8 ชาวประมงจะรด้องทบกขห คสือบรรดาผยด้ทกซึ่ตกเบห็ดในแมท่นทลี้าจะไวด้ท บกขห
และผยด้ทกซึ่ทอดแหลงในนทลี้าจะอท่อนระทวย เชตนเดภียวกนัน อรุตสาหกรรมประมงกป็จะถถูกททาลายดข้วย
อสย 19:9-10

หนัตถกรรมและการคข้าขายแบบอสืที่นๆกป็จะไดข้รนับผลกระทบดข้วย คน

งานทกซึ่หวกปท่านจะอนับอาย ทนัลี้งคนทกซึ่ทอฝด้ายขาวดด้วย 10 บรรดาผยด้ทกซึ่ททาเขสืซึ่อนและสระนทลี้าสทาหรนับปลา
เปด้าหมายของเขาจะถยกบกบคนัลี้น
อสย 19:11-15

พระเจข้าจะทรงจนัดการกนับอภียอิปตหอยตางถภีที่ถข้วนโดยรวมถขงชนชนัรนผถูข้

ปกครองดข้วย พวกเจด้านายแหท่งโศอนันโงท่เขลาทกเดกยว ทกซึ่ปรซกษาทกซึ่ฉลาดของฟาโรหหใหด้คทาปรซกษาอยท่าง
โงท่เขลา พวกเจด้าจะพยดกนับฟาโรหหไดด้อยท่างไรวท่า "ขด้าพระองคหเปห็นบบตรของนนักปราชญห เปห็นเชสืลี้อสาย
ของกษนัตรอิยหโบราณ" โศอนันไดข้กลายเปป็นราชธานภีของอภียอิปตหกตอนถขงสมนัยของออิสยาหห อยตางไรกป็ตาม
พระเจข้ากทาลนังจะพอิพากษาพวกเจข้านายของมนัน
พระเจข้าจขงทรงถามดข้วยนทราเสภียงประชดประชนันวตาพวกเจข้านายคนเกตงแหตงโศอนันอยถูทต ภีที่ไหน
แลข้ว 12 พวกทท่านอยยท่ทกซึ่ไหน นนักปราชญหของทท่านอยยท่ทกซึ่ไหน ใหด้เขาบอกทท่านและใหด้เขาททาใหด้แจด้งซอิ
วท่า พระเยโฮวาหหจอมโยธามกพระประสงคหอะไรกนับอกยปอิ ตห คทาพยากรณหของออิสยาหหเกภีที่ยวกนับอภียอิปตห

จะตข้องถถูกสต งไปถขงพวกเจข้านายแหตงโศอนัน พระเจข้าจขงทรงทข้าทายพวกเขาใหข้พยายามททาอะไรกป็ไดข้
เกภีที่ยวกนับสอิที่งทภีพที่ ระองคหกาท ลนังจะกระททาตตออภียอิปตห
พระเจข้าทรงปนัดทอิรงพวกเขาดข้วยความรนังเกภียจ 13 เจด้านายแหท่งโศอนันกลายเปห็นคนโงท่ และเจด้า
นายแหท่งโนฟถยกหลอกลวงแลด้ว บรรดาผยทด้ กซึ่เปห็นศอิลามบมเอกของตระกยลของอกยอิปตห ไดด้นทาอกยอิปตหใหด้
หลงไป โนฟเปป็นอภีกชสืที่อหนขงที่ สทาหรนับเมมฟอิสซขที่งเปป็นเมสืองหลวงสมนัยโบราณของอภียอิปตห
เชตนเดภียวกนับทภีที่เหลข้าททาใหข้จอิตใจยรุงต เหยอิง องคหพระผถูข้เปป็นเจข้ากป็กาท ลนังจะททาใหข้ความคอิดของพวก
ผถูข้นทาแหตงอภียอิปตหยงรุต เหยอิงไปเชตนกนัน 14 พระเยโฮวาหหทรงปนดวงจอิตแหท่งความยบท่งเหยอิงไวด้ในอกยปอิ ตห
และเขาทนัลี้งหลายไดด้กระททาใหด้อกยอิปตหแชเชสือนในการกระททาทนัลี้งสอิลี้นของมนัน ดนัซึ่งคนเมาโซเซอยยบท่ นสอิซึ่ง
ทกซึ่เขาอาเจกยน นภีที่เปป็นถข้อยคทาทภีที่รนรุ แรงจรอิงๆ กระนนัรนการพอิพากษาทภีที่ใกลข้จะมาของพระเจข้าทภีที่ตตอสถูข้
อภียอิปตหกจป็ ะรรุนแรง
15 ไมท่มกอะไรทกซึ่จะกระททาไดด้เพสืซึ่อชท่วยอกยปอิ ตห ซซซึ่งหนัวกห็ดก หางกห็ดก หรสือกอิซึ่งกด้านกห็ดก ตด้นกกกห็ดก
อาจจะททาไดด้ วนันนนัรนกทาลนังจะมาในไมตชข้าเมสืที่อจะมภีการลตมสลายทางเศรษฐกอิจโดยสมบถูรณหในอภียอิปตห
มนันจะสต งผลกระทบตตอทนัรงชนชนัรนสถูง (“หนัว”) และชนชนัรนลตาง (“หาง”) พระเจข้ากทาลนังจะพอิพากษา
พวกเขาทนัรงหมด
อสย 19:16-17

พระเจข้าจขงทรงใหข้คทาเตสือนทภีที่นตากลนัวเพอิที่มเตอิมผตานทางผถูข้พยากรณห

ทตานนภีรเพสืที่อตตอสถูข้อยภี อิปตห ในวนันนนัลี้นอกยปอิ ตหจะเปห็นเหมสือนผยด้หญอิง จะเกรงกลนัวและหวาดกลนัวตท่อ
พระหนัตถหซงซซึ่ พระเยโฮวาหหจอมโยธาทรงกวนัดแกวท่งเหนสือเขา แมข้คนในยรุคสมนัยปนัจจรุบนันจะยกชถู
แนวคอิดสอิทธอิสตรภีซขที่งเปป็นปรนัชญาทภีที่ถถูกตข้องทางการเมสือง พระเจข้ากป็ไมตทรงสนพระทนัยแนวคอิดนนัรนเลย
ทนัรงในอดภีตและปนัจจรุบนัน อภียอิปตหจะหวาดกลนัวในไมตชข้าเหมสือนพวกผถูข้หญอิงทภีที่ตกใจกลนัว
17 และแผท่นดอินยยดาหหจะเปห็นทกซึ่หวาดกลนัวแกท่คนอกยปอิ ตห เมสืซึ่อกลท่าวชสืซึ่อใหด้คนหนซซึ่งคนใดเขากห็
จะกลนัว เพราะพระประสงคหของพระเยโฮวาหหจอมโยธา ซซซึ่งทรงประสงคหตท่อเขาทนัลี้งหลาย เมสือที่

เทภียบกนับอภียอิปตหแลข้ว ยถูดาหหกเป็ ปป็นประชาชาตอิหนขที่งทภีที่เลป็กจอิจว กระนนัรนวนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่ออภียอิปตหทภีที่
เกรภียงไกรจะหวาดกลนัวแมข้แตตประชาชาตอิทภีที่เลป็กๆอยตางยถูดาหห
อสย 19:18-20

ตรงนภีรดถูเหมสือนวตาบทนภีรกระโดดขข้ามจากคทาพยากรณหระยะสนัรนไปยนัง

อวสานกาล ในวนันนนัลี้นจะมกหด้าหนัวเมสืองในแผท่นดอินอกยปอิ ตหซซซึ่งพยดภาษาของคานาอนัน และปฏอิญาณตท่อ
พระเยโฮวาหหจอมโยธา เมสืองหนซซึ่งเขาจะเรกยกวท่า เมสืองแหท่งการรสืลี้อททาลาย เหมสือนทภีที่เปป็นบตอยๆ วลภี
“ในวนันนนัรน” หมายถขงวนันแหตงพระเยโฮวาหห แมข้วาต มภีบนันทขกทางประวนัตอิศาสตรหเกภีที่ยวกนับการทภีที่อภียปอิ ตห
ถถูกตภีสอนและถถูกททาใหข้มภีขนาดเลป็กลงหลนังจากสมนัยของออิสยาหหไมตนาน ไมตเคยมภีชตวงเวลาใดเลยทภีที่
คนอภียอิปตหเรภียนรถูภข้ าษาของคานาอนัน (นนันที่ คสือ ภาษาฮภีบรถู) และปฏอิญาณโดยพระนามของพระเยโฮ
วาหห มภีการเลตนคทาทภีที่นตาสนใจและแมข้แตตการเสภียดสภีตรงนภีร เกภีที่ยวกนับเมสืองแหท่งการรสืลี้อททาลาย คทาฮภีบรถู
หลนังนภีรคอสื เฮหห์เรส ซขที่งตตอมาเปป็นทภีที่รถูข้จกนั ในชสืที่อเฮลอิโอโปลอิส ในเมสืองนนัรนคนอภียอิปตหสมนัยโบราณกราบ
ไหวข้บถูชาดวงอาทอิตยห อยตางไรกป็ตามวนันนนัรนกป็กาท ลนังจะมาเมสืที่อพระองคหผถูข้ทรงเปป็นดวงอาทอิตยหแหตง
ความชอบธรรมจะปรากฏขขรนทภีที่นนันที่ และไดข้รนับการนมนัสการ
นอกจากนภีร 19 ในวนันนนัลี้นจะมกแทท่นบยชาแทท่นหนซซึ่งแดท่พระเยโฮวาหหในทท่ามกลางแผท่นดอิน
อกยอิปตห และมกเสาสทาคนัญแดท่พระเยโฮวาหหทกซึ่พรมแดน เมสืที่อวนันแหตงพระเยโฮวาหหมาถขง จะมภีแทตนบถูชา
หนขที่งแดตพระเยโฮวาหหพระเจข้าในอภียอิปตห ยอิงที่ กวตานนัรนทภีที่พรมแดนนนัรนระหวตางอภียอิปตหกบนั ออิสราเอลจะมภี
อนรุสาวรภียหถาวรแหตงหนขที่งทภีที่เทอิดทถูนพระเจข้าแหตงออิสราเอล ไมตเคยมภีสมนัยใดเลยในประวนัตอิศาสตรห
มนรุษยหทสภีที่ ที่ อิงนนัรนถถูกททาขขรน มนันจะถถูกททาขขรนในวนันแหตงพระเยโฮวาหห
เสาสทาคนัญ (อนรุสาวรภียห) ทภีที่วาต นภีร 20 จะเปห็นหมายสทาคนัญและเปห็นพยานในแผท่นดอินอกยอิปตหถซง
พระเยโฮวาหหจอมโยธา เพราะเมสืซึ่อเขาทนัลี้งหลายรด้องทยลตท่อพระเยโฮวาหหเหตบดด้วยผยด้บบก บนังคนับเขา
พระองคหจะทรงสท่งผยด้ชท่วยผยด้ยงอิซึ่ ใหญท่มาใหด้เขา และผยด้นนัลี้นจะทรงชท่วยเขาใหด้พด้น เมสือที่ การครอบครอง
ในยรุคพนันปภีของพระครอิสตหในวนันแหตงพระเยโฮวาหหมาถขง อภียอิปตหจะไมตเพภียงใหข้การยอมรนับตตอพระ
เยโฮวาหหพระเจข้าอยตางเปป็นทางการเทตานนัรน แตตพวกเขาจะรข้องขอความชตวยเหลสือตตอองคหพระผถูข้เปป็น
เจข้าในยามทรุกขหใจดข้วย ในวนันนนัรนองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าจะทรงสต งผถูข้ชตวยผถูข้ยอิงที่ ใหญตมาใหข้พวกเขาเพสืที่อชตวย

เหลสือพวกเขา แมข้บรอิบทตรงนภีรมภีลนักษณะทางการเมสือง ยตอมมภีการประยรุกตหใชข้ฝตายวอิญญาณกนับพระ
เยซถูครอิสตหในฐานะพระผถูข้ชตวยใหข้รอดและองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าอยตางแนตนอน เมสืที่อยรุคพนันปภีมาถขง
พระองคหผถูข้ทรงเปป็นจอมกษนัตรอิยหจะทรงชตวยเหลสือแมข้แตตอภียอิปตหในยามทภีที่พวกเขาตข้องการ
อสย 19:21-22

และพระเยโฮวาหหจะสทาแดงพระองคหใหด้เปห็นทกซึ่รด้จย นักแกท่คนอกยปอิ ตห

และคนอกยปอิ ตหจะรยด้จนักพระเยโฮวาหหในวนันนนันลี้ และจะถวายเครสืซึ่องสนักการบยชาและเครสือซึ่ งถวาย และ
เขาทนัลี้งหลายจะปฏอิญาณตท่อพระเยโฮวาหหและปฏอิบนัตอิตาม ในวนันแหตงพระเยโฮวาหห พระเยโฮวาหห
พระเจข้าจะเปป็นทภีที่รจถูข้ นักไปทนัวที่ อภียอิปตหและคนอภียอิปตหจะรถูข้จกนั พระองคหในฐานะองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าและ
พระผถูข้ชตวยใหข้รอดของพวกเขา พวกเขาจะปฏอิญาณตตอพระองคหและกระททาตามคทาปฏอิญาณเหลตา
นนัรน
แมข้วาต 22 พระเยโฮวาหหจะโจมตกอกยอิปตห ทรงโจมตกพลาง ทรงรนักษาพลาง และเขาทนัลี้งหลาย
จะหนันกลนับมาหาพระเยโฮวาหห และพระองคหจะทรงฟนังคทาวอิงวอนของเขา และทรงรนักษาเขา แมข้วาต
ในบทเดภียวกนันนภีรมภีคทาพยากรณหเกภีที่ยวกนับการพอิพากษาอนันรรุนแรงตตออภียอิปตหโดยพระเจข้า วนันนนัรนจะมา
ถขงในทภีที่สรุดเมสือที่ พระองคหจะทรงรนักษาอภียอิปตหใหข้หาย
อสย 19:23-25

ในวนันแหตงพระเยโฮวาหหจะมภีการททางานรต วมกนันและการรต วมมสือ

กนันระหวตางอภียอิปตห ออิสราเอลและอนัสซภีเรภีย ในวนันนนัลี้นจะมกทางหลวงจากอกยอิปตหถซงอนัสซกเรกย และคน
อนัสซกเรกยจะเขด้ามายนังอกยอิปตห และคนอกยอิปตหยงนั อนัสซกเรกย และคนอกยอิปตหจะปรนนอิบนัตอิพรด้อมกนับคนอนัส
ซกเรกย ในสมนัยของออิสยาหห อภียอิปตหและอนัสซภีเรภียคสือศนัตรถูคถูตอาฆาต แถมพวกเขายนังรนังเกภียจออิสราเอล
และยถูดาหหดข้วย กระนนัรนวนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อทางหลวงสายหนขงที่ จะถถูกสรข้างจากอภียอิปตหผาต นเขข้า
ออิสราเอลไปถขงอนัสซภีเรภีย ฝตายหลนังปนัจจรุบนันคสือแวตนแควข้นของซภีเรภียและออิรนัก ไมตมภีสนักประเทศเดภียว
ในประเทศเหลตานนัรนกระทนังที่ ในปนัจจรุบนนั ทภีที่เปป็นมอิตรตตอกนัน อยตางไรกป็ตาม ในวนันแหตงพระเยโฮวาหหจะ
มภีความเปป็นนทราหนขงที่ ใจเดภียวกนันและความรต วมมสือกนัน

24 ในวนันนนันลี้ ออิสราเอลจะเปห็นทกซึ่สามกนับอกยปอิ ตหและกนับอนัสซกเรกย เปห็นพรทท่ามกลางแผท่นดอิน
นนัลี้น นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาประชาชาตอิทรนังสามนภีรจะเปป็นพนันธมอิตรและใหข้ความรต วมมสือกนัน และออิสราเอล
จะเปป็นพรตตอเหลตาเพสืที่อนบข้านของมนัน นนันที่ ยนังไมตเคยเกอิดขขรนเลยจนทรุกวนันนภีร
แตตในวนันนนัรนพระเจข้าจะทรงอวยพรทนัรงอภียอิปตหและอนัสซภีเรภีย 25 เปห็นผยด้ทกซึ่พระเยโฮวาหหจอม
โยธาจะทรงอทานวยพระพรวท่า "อกยอิปตหชนชาตอิของเราจงไดด้รนับพร และอนัสซกเรกยผลงานแหท่งมสือ
ของเรา และออิสราเอลมรดกของเรา" เหมสือนกนับทภีพที่ ระเจข้าจะทรงอวยพรออิสราเอลเปป็นพอิเศษ
พระองคหกจป็ ะทรงอวยพรปฏอิปนักษหในอดภีตของมนันดข้วย นนันที่ คสือ อภียอิปตหและอนัสซภีเรภีย ชตวงเวลานนัรนคสือ
การครอบครองในยรุคพนันปภีของพระครอิสตห
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 20: บทถตัดไปนทกนี้ ลว่าวตว่อไปเกทชื่ยวกตับภาระเรชชื่องการพอิพากษาททชื่ถมก
พยากรณห์ตว่อสมด้อทยปอิ ตห์ รายละเอทยดตว่างๆอตันเปป็นเอกลตักษณห์เกทชื่ยวกตับชทวอิตและการรตับใชด้ของออิสยาหห์
ถมกใหด้ไวด้ การพอิพากษาถมกกลว่าวลว่วงหนด้าตว่อสมด้เอธอิโอเปทยดด้วย อยว่างไรกป็ตามสารสว่วนใหญว่กป็มไท วด้
สคาหรตับยมดาหห์
อสย 20:1-2

ขอบเขตเวลาของคทาพยากรณหนร ภีถถูกหมายเหตรุดนังตตอไปนภีร ในปกทกซึ่ทาร

ทาน (ผยซด้ ซซึ่งซารหกอนกษนัตรอิยหแหท่งอนัสซกเรกยทรงใชด้มานนัลี้น ) ไดด้มาถซงเมสืองอนัชโดดและไดด้ตท่อสยด้ยซดเมสือ
งอนัชโดดนนัลี้นไดด้ ทารทานทภีวที่ าต นภีรเปป็นคนเดภียวกนับทภีที่ถถูกหมายเหตรุไวข้ใน 2 พงศหกษนัตรอิยห 18:17 ตรงนนัรน
เหป็นไดข้ชนัดวตาเขาเปป็นผถูข้บนัญชาการระดนับสถูงคนหนขที่งในกองทนัพคนอนัสซภีเรภีย มภีหมายเหตรุถขงตอนทภีที่
ทารทานยขดเมสืองอนัชโดดไดข้ ซขที่งเปป็นนครหนขที่งของคนฟภีลอิสเตภีย
2 ในครนัลี้งนนัลี้นพระเยโฮวาหหตรนัสโดยออิสยาหหบบตรชายอามอสวท่า "จงไปแกด้ผด้ากระสอบออก
จากบนัลี้นเอวของเจด้า และเอารองเทด้าออกจากเทด้าของเจด้า" และทท่านกห็กระททาตาม เดอินเปลสือยกาย
และเทด้าเปลท่า ณ เวลาทภีที่ถถูกเจาะจงไวข้ขข้างบน พระเจข้าทรงสนังที่ ออิสยาหหใหข้ถตอมตนัวลงเพสืที่อเปป็นอรุปไมย
หนขที่งตตอสถูข้อภียอิปตหและเอธอิโอเปภีย เหป็นไดข้ชนัดวตากตอนหนข้านนัรนผถูข้พยากรณหทตานนภีรสวมผข้ากระสอบซขที่ง
เปป็นสนัญลนักษณหแสดงถขงการไวข้ทรุกขหเกภีที่ยวกนับการพอิพากษาของพระเจข้าทภีที่จะมานนัรน บนัดนภีรเขาถถูกสนังที่ ใหข้

ออกไป “เดอินเปลสือยกายและเทข้าเปลตา” ความเปลสือยเปลตาทภีที่วาต นภีรนตาจะเปป็นบางสต วนและไมตใชต
ลตอนจข้อน (นนันที่ คสือ ออิสยาหหอาจมภีเครสือที่ งปกปอิดสต วนลนับไวข้เพสืที่อความเหมาะสมและความสรุภาพ
เรภียบรข้อย แตตเขากป็ไมตสวมเสสืรอผข้าอยถูดต ภี)
อสย 20:3-4

ความเปป็นสนัญลนักษณหของอรุปไมยแบบสรุดขภีดนภีรถถูกพรรณนาไวข้ดนังนภีร

และพระเยโฮวาหหตรนัสวท่า "ออิสยาหหผด้รย บนั ใชด้ของเราเดอินเปลสือยกายและเทด้าเปลท่าสามปก เปห็นหมาย
สทาคนัญและเปห็นมหนัศจรรยหแกท่อกยอิปตหและแกท่เอธอิโอเปกยฉนันใด ภาพของออิสยาหหทภีที่ประพฤตอิตนัวเชตนนนัรน
นานสามปภีเปป็นหมายสทาคนัญอยตางหนขที่งของการพอิพากษาทภีที่จะเกอิดแกตอภียอิปตหและเอธอิโอเปภียเพสืที่อนบข้าน
ของออิสราเอล เหป็นไดข้ชนัดวตาการพอิพากษานนัรนจะมาในอภีกสามปภีตตอมา
รายละเอภียดทภีที่เจาะจงยอิงที่ ขขรนของการพอิพากษานภีรถถูกหมายเหตรุไวข้ 4 กษนัตรอิยหแหท่งอนัสซกเรกยจะ
นทาคนอกยปอิ ตหไปเปห็นเชลย และจะกวาดคนเอธอิโอเปกยไปเปห็นเชลย ทนัลี้งคนหนบท่มสาวและคนแกท่
เปลสือยกายและเทด้าเปลท่า เปอิดกด้น เปห็นทกซึ่ละอายแกท่อกยอิปตห ความเปป็นสนัญลนักษณหของออิสยาหหจะถถูก
ททาใหข้สทาเรป็จในการพอิชอิตอภียอิปตหและเอธอิโอเปภียอยตางสอิรนเชอิงโดยคนอนัสซภีเรภีย ฝตายหลนังจะเดอินนทาคน
อภียอิปตหและคนเอธอิโอเปภียทภีที่ถถูกพอิชอิตแลข้ว (ทนัรงคนหนรุตมสาวและคนแกต) กลนับไปยนังอนัสซภีเรภีย แมข้ออิส
ยาหหอาจมภีเสสืรอผข้าปกปอิดกายอยถูบต ข้างเพสืที่อความเหมาะสม คนอนัสซภีเรภียจะแสดงความกรรุณานข้อยกวตา
นนัรนตตอศนัตรถูของพวกเขา แมข้แตตกนข้ ของพวกเขากป็ถถูกเปอิดขณะทภีที่คนอภียอิปตหและคนเอธอิโอเปภียซขที่งถถูก
พอิชอิตแลข้วถถูกเดอินพาไปยนังอนัสซภีเรภีย นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงการพอิชตอิ อนันนตากลนัวและการปฏอิบนัตอิตตอเชลย
สงครามอยตางทารรุณ
อสย 20:5-6

นอกจากนภีร ประชาชาตอิอสืที่นๆซขที่งหมายพขงที่ คนอภียอิปตหเพสืที่อขอความชตวย

เหลสือกป็จะทรุกขหใจ แลด้วเขาทนัลี้งหลายจะกลนัวและอนับอายดด้วยเหตบเอธอิโอเปกยความหวนังของเขา และ
อกยอิปตหความโอด้อวดของเขา ประชาชาตอิเหลตานนัรนซขที่งบางคนไดข้วางใจบนัดนภีรกถป็ ถูกททาลายอยตางสอิรนเชอิง
แลข้ว
6 และชาวเกาะนกลี้จะกลท่าวในวนันนนันลี้ วท่า "ดยเถอิด นกซึ่แหละผยด้ซงซซึ่ เราหวนังใจ และผยด้ซงซซึ่ เราหนกไป
หาความชท่วยใหด้พด้นจากกษนัตรอิยหอสนั ซกเรกย และเราจะหนกใหด้พด้นไดด้อยท่างไร" คทาทภีที่แปลวตา เกาะ (ออิยห์

อทป มภีความหมายไดข้ดข้วยวตา ‘ภถูมภอิ าค’ หรสือ ‘ชายฝนัที่ง’ คนเหลตานนัรนทภีที่ไดข้วางใจในอภียอิปตหเพสือที่ ขอความ
ชตวยเหลสือบนัดนภีรกสป็ ร นอิ หวนัง การททาลายลข้างโดยอนัสซภีเรภียดถูเหมสือนเปป็นสอิที่งทภีที่ไมตอาจเลภีที่ยงไดข้ การ
ประยรุกตหใชข้ทภีที่สทาคนัญกวตาตรงนภีรกคป็ สือวตายถูดาหหอาจเปป็นประชาชาตอินร นันทภีที่ไดข้พงขที่ พาอภียอิปตหเพสืที่อทภีตที่ นจะไดข้
รนับการชตวยใหข้พข้น ดถู 2 พงศหกษนัตรอิยห 18:20-21
เฮเซคภียาหหไดข้คอิดอยตางโงตเขลาวตาการชตวยใหข้พข้นของตนจากคนอนัสซภีเรภียจะมาจากคนอภียอิปตห
แตตพระเจข้าทรงมภีขตาวสทาหรนับเขา คนอภียอิปตหจะถถูกททาลายในไมตชข้าและเฮเซคภียาหหจะตข้องมองขขรนขข้าง
บนเพสืที่อทภีตที่ นจะไดข้รนับความชตวยเหลสือ นนันที่ คสือสอิที่งทภีที่เกอิดขขรนในทข้ายทภีที่สรุด ดถู 2 พงศหกษนัตรอิยห 19 พระเจข้า
โดยทางออิสยาหหทรงสต งขตาวสารอนันเปภีที่ยมดข้วยฤทธอิธไมตเพภียงไปถขงอภียอิปตหเทตานนัรน แตตไปถขงยถูดาหหดข้วย
ขตาวสารถขงอภียอิปตหและเอธอิโอเปภียกป็คสือวตา การททาลายนนัรนโดยคนอนัสซภีเรภียใกลข้เขข้ามาแลข้ว ขตาวสารถขงยถู
ดาหหกคป็ สือ จงวางใจในพระเจข้าของพวกเจข้าเพสืที่อทภีที่จะไดข้รบนั การชตวยใหข้พนข้ และอยตาวางใจในอทานาจ
ทางการเมสืองและกทาลนังทางทหารของมนรุษยห แนตทภีเดภียวการชตวยใหข้พข้นของพวกเขามภีอยถูใต นพระเย
โฮวาหหพระเจข้า ความจรอิงเดภียวกนันนนัรนยนังมภีอยถูจต นถขงวนันนภีร
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 21: เนชนี้อหาเกทชื่ยวกตับภาระตว่างๆดคาเนอินตว่อไป ในบทนทนี้ภาระตว่างๆ
(การพอิพากษา) ถมกประกาศตว่อสมด้บาบอิโลน ดมมาหห์และอาระเบทย
อสย 21:1-2

เนสืรอหาเกภีที่ยวกนับ ‘ภาระตตางๆ’ ดทาเนอินตตอไปพรข้อมกนับภาระเกภีที่ยวกนับ

การพอิพากษาซขที่งถถูกประกาศวตาจะมภีแกตบาบอิโลน ภาระเกกซึ่ยวกนับถอิซึ่นทบรกนันดารของทะเล เหมสือนลม
หมบนในภาคใตด้พนัดเกลกลี้ยงไป มนันมาจากถอิซึ่นทบรกนันดาร จากแผท่นดอินอนันนท่าครด้ามกลนัว ชสืที่อปรอิศนานภีร
ถถูกเปอิดเผยในขข้อ 9 วตาเปป็นบาบอิโลน ตรงนภีรมนนั ถถูกเรภียกวตา “ถอิที่นทรุรกนันดารของทะเล” ชสือที่ หลนังนภีรอาจมภี
ความหมายวตา ‘ถอิที่นทรุรกนันดารแหตงนทราทนัรงหลาย’ บาบอิโลนคสือนครหนขที่งซขที่งถถูกสรข้างขขรนในประเทศทภีที่
เปป็นเหมสือนทะเลทราย กระนนัรนกป็มภีนร ทาของแมตนร ทายถูเฟรตอิสและแมตนร ทาไทกรอิสอยถูใต กลข้เคภียง มภีสระนทรา
และทะเลสาบอสืที่นๆอภีกหลายแหตงในพสืรนทภีที่ตอิดกนันนนัรน มนันเปป็นดอินแดนระดนับตทที่าซขที่งอยถูไต มตไกลจากดอิน
แดนสามเหลภีที่ยมปากแมตนร ทาของแมตนร ทายถูเฟรตอิสและแมตนร ทาไทกรอิส

สาระสทาคนัญของคทาทภีแที่ ปลเปป็น ลมหมบน (ซมฟอวห์) อาจหมายถขงพายรุทรนังหลายไดข้เชตนกนัน
ภถูมภอิ าคนนัรนจนทรุกวนันนภีรขร นข ชสืที่อในเรสือที่ งพายรุทรายทภีที่รนรุ แรงซขที่งมข้วนตนัวขขรนมาจากทอิศใตข้และทะเลทราย
อาระเบภีย ดข้วยการใชข้ภาพสนัญลนักษณหนร ภี ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจขงกลตาวลตวงหนข้าวตาการพอิพากษาจะมา
ตตอสถูข้บาบอิโลนสนักวนันหนขงที่ แนตนอนวตานนันที่ จะเกอิดขขรนโดยคนมภีเดภียและคนเปอรหเซภียดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้
ตตอไป
2 เขาบอกนอิมอิตทกซึ่เหกลี้ยมหาญแกท่ขด้าพเจด้า วท่าผยด้ปลด้นเขด้าปลด้น ผยทด้ ทาลายเขด้าททาลาย โอ เอลามเออ๋ย
จงขซลี้นไป โอ มกเดกยเออ๋ย จงเขด้าลด้อมซซซึ่งมนันใหด้เกอิดการถอนหายใจทนัลี้งสอิลี้น เราไดด้กระททาใหด้สนอิลี้ ไปแลด้ว
ความหมายกป็คสือวตานอิมอิตหนขงที่ อนันนตากลนัวถถูกประกาศแกตออิสยาหห คนทภีที่คอิดคดทรยศยตอมคอิดคดทรยศ
ตตอคนทนัรงปวง คนทภีที่คดโกงยตอมคดโกงตตอคนทนัรงปวง การประยรุกตหใชข้คทาพรรณนาเหลตานภีรเหป็นไดข้
ชนัดวตาหมายถขงเอลาม (นนันที่ คสือ เปอรหเซภีย) และมภีเดภีย ทนัรงสองนภีรคสืออาณาจนักรทภีอที่ ยถูทต างทอิศเหนสือและ
ทอิศตะวนันออกของบาบอิโลนและเปป็นศนัตรถูตามประวนัตอิศาสตรหของมนัน เรสืที่องนภีรถถูกบนันทขกไวข้ในดาเนภีย
ล 5:29-31 ออิสยาหหบอกลตวงหนข้ากตอนมนันจะเกอิดขขรนจรอิงประมาณ 200 ปภีกตอนหนข้านนัรน
อสย 21:3-4

ดข้วยคารมคมคายแบบเสภียดแทง ผถูข้พยากรณหทตานนภีรพรรณนาถขงผลทภีที่

ตามมาอนันนตากลนัวตตางๆซขที่งจะเกอิดแกตบาบอิโลนดข้วยนทรามสือของคนมภีเดภียและคนเปอรหเซภีย เพราะ
ฉะนนันลี้ บนัลี้นเอวของขด้าพเจด้าจซงเตห็มดด้วยความแสนระทม ความเจห็บปวดฉวยขด้าพเจด้าไวด้อยท่างความ
เจห็บปวดทกซึ่หญอิงกทาลนังคลอดบบตร ขด้าพเจด้าจนใจเพราะสอิซึ่งทกซึ่ไดด้ยอิน ขด้าพเจด้าทด้อถอยเพราะสอิงซึ่ ทกซึ่ไดด้เหห็น
ออิสยาหหเหป็นวตาภาพการลตมจมของบาบอิโลนนนัรนเปป็นเรสืที่องทภีที่เจป็บปวดรวดรข้าวดรุจหญอิงคนหนขงที่ ทภีที่เจป็บ
ทข้องใกลข้คลอด
เขากลตาวตตอไปวตา 4 จอิตใจของขด้าพเจด้าฟบด้งซท่านไป ความหวาดเสกยวกระททาใหด้ขาด้ พเจด้าครนัซึ่น
ครด้าม แสงโพลด้เพลด้ซซซึ่งขด้าพเจด้าหวนังกลนับททาใหด้ขด้าพเจด้าสนัซึ่นสะเทสือน ททาไมออิสยาหหถขงเปป็นทรุกขหใจทภีที่
บาบอิโลนจะถถูกททาลาย อาจเปป็นไปไดข้วาต ณ ตอนนนัรนในประวนัตอิศาสตรหของยถูดาหห บาบอิโลนยนังไมต
เปป็นศนัตรถู เราตข้องระลขกวตาเฮเซคภียาหหกษนัตรอิยหในสมนัยของออิสยาหหเปป็นผถูข้ทภีที่แสดงใหข้คณะทถูตของคนบา
บอิโลนเหป็นความมนังที่ คนังที่ แหตงอาณาจนักรของเขา ภนัยครุกคามทภีที่แทข้จรอิงในขณะนนัรนตตอยถูดาหหคสือ อนัสซภีเรภีย

อาจเปป็นไดข้วาต พวกผถูข้นทาของยถูดาหหมองบาบอิโลนวตาเปป็นผถูข้ถตวงดรุลอทานาจกนับอนัสซภีเรภีย นอกจากนภีร บาบอิ
โลน ณ เวลานนัรนอาจถถูกมองวตาเปป็นพนันธมอิตรรายหนขที่งเพสือที่ ตตอสถูข้กบนั อนัสซภีเรภียกป็ไดข้ ดนังนนัรนออิสยาหหจขง
เปป็นทรุกขหใจทภีที่ไดข้ยอินวตาพระเจข้าทรงมภีแผนทภีที่จะททาลายบาบอิโลน
อสย 21:5-6

จงเตรกยมสทารนับไวด้ จงเฝด้าอยยท่บนหอคอย จงกอิน จงดสืซึ่ม เจด้านายทนัลี้ง

หลายเออ๋ย จงลบกขซลี้นชโลมโลท่ไวด้ดด้วยนทลี้ามนัน 6 เพราะองคหพระผยด้เปห็นเจด้าตรนัสกนับขด้าพเจด้าดนังนกลี้วท่า "จง
ไป ตนัลี้งยามใหด้เขาไปรด้องประกาศสอิซึ่งทกซึ่เขาเหห็น"
ไมตมภีความเหป็นเปป็นเอกฉนันทหเกภีที่ยวกนับความหมายของเนสืรอหาตอนนภีร ความหมายอาจเปป็นไดข้
วตา จงดทาเนอินชภีวอิตตามปกตอิตตอไปโดยวางคนยามเฝข้าระวนังไวข้บนหอคอยดข้วย และเตรภียมพรข้อมทภีที่จะ
ททาสงคราม (ชโลมโลตไวข้ดข้วยนทรามนัน) สอิที่งทภีที่ชนัดเจนกป็คสือวตา ยถูดาหหจะตข้องวางคนยามเฝข้าระวนังและดถูสที่อิง
ทภีที่กาท ลนังเกอิดขขรนในบาบอิโลน
อสย 21:7-8

เขาไดด้เหห็นรถรบพรด้อมกนับพลมด้าเปห็นคยท่ๆ รถเทกยมลาเปห็นคยท่ๆและรถ

เทกยมอยฐเปห็นคยท่ๆ เขาไดด้ฟนังอยท่างพอินอิจพอิเคราะหห อยท่างพอินอิจพอิเคราะหหทกเดกยว รถรบเหลตานนัรนทภีที่คน
ยามของยถูดาหหเหป็นอาจเปป็นสนัญลนักษณหทภีที่แสดงถขงการโจมตภีและการพอิชอิตบาบอิโลนโดยคนมภีเดภียและ
คนเปอรหเซภียทภีที่ถถูกพยากรณหไวข้
8 แลด้วผยเด้ หห็นไดด้รด้องวท่า "พวกเขามาดบจสอิงโต ขด้าแตท่องคหพระผยด้เปห็นเจด้า ขด้าพระองคหยนสื อยยบท่ น
หอคอยตลอดไปในกลางวนัน ขด้าพระองคหประจทาอยยท่ทกซึ่ตทาแหนท่งของขด้าพระองคหตลอดหลายคสืน วลภี
แรกอาจแปลไดข้วาต ‘และเขารข้องดทุจสอิงโต’ ฯลฯ คนยามผถูข้นร นันรข้องเสภียงดนังวตาเขากทาลนังเฝข้าสนังเกตเสข้น
ขอบฟข้าอยตางขนันแขป็ง
อสย 21:9-10

เขาจขงรายงานวตา และ ดยเถอิด รถรบพรด้อมพลรบกนับพลมด้าเปห็นคยๆท่

กทาลนังมา" และเขาตอบวท่า "บาบอิโลนลท่มแลด้ว ลท่มแลด้ว บรรดารย ปเคารพสลนักทนัลี้งสอินลี้ แหท่งพระของเขา
พระองคหทรงททาลายลงถซงพสืลี้นดอิน" เมสือที่ รถรบคนันหนขงที่ และพลมข้าหลายคนเขข้ามาใกลข้ คนยามผถูข้นรนันกป็
ประกาศวตาบาบอิโลนไดข้ลตมสลายแลข้วและบรรดารถูปเคารพของมนันกป็ถถูกททาลายเสภียแลข้ว ทภีที่สทาคนัญคสือ
วลภีทภีที่วาต “บาบอิโลนลตมแลข้ว ลตมแลข้ว” ถถูกพบในบรอิบทเชอิงอวสานกาลมากกวตาในเยเรมภียห 51:8 และ

วอิวรณห 14:8 และ 18:2 อยตางไรกป็ตาม การประยรุกตหใชข้ตรงนภีรอาจหมายถขงการพอิชอิตบาบอิโลนทภีที่จะเกอิด
ขขรนโดยมภีเดภีย- เปอรหเซภีย ความจรอิงทภีที่สทาคนัญกวตาของสอิบขข้อนภีรกคป็ อสื ภาระทภีที่ถถูกพยากรณหไวข้เกภีที่ยวกนับ
ความพตายแพข้ทภีที่จะเกอิดขขรนของบาบอิโลน
ออิสยาหหปอิดทข้ายเนสืรอหาสต วนนภีรโดยรข้องออกมาวตา 10 โอ ทท่านผยถด้ ยกนวดและผยถด้ ยกฝนัดของ
ขด้าพเจด้าเออ๋ย ขด้าพเจด้าไดด้ยอินอะไรจากพระเยโฮวาหหจอมโยธา พระเจด้าแหท่งออิสราเอล ขด้าพเจด้ากห็รด้อง
ประกาศแกท่ทท่านอยท่างนนัลี้น แมข้ไมตแนตชดนั ผถูข้ถถูกนวดและผถูข้ถถูกฝนัด (ของขข้าพเจข้า) อาจหมายถขงยถูดาหห ทนัรง
สองนภีรสสืที่อวตาเปป็นของออิสยาหห ถขงอยตางไรแลข้ว ผถูพข้ ยากรณหทตานนภีรกปป็ ระกาศวตาสอิที่งทภีที่เขาไดข้ยอินจาก
พระเจข้า เขากป็ประกาศแกตพวกเขาแลข้ว
อสย 21:11-12

‘ภาระ’ ตตอไปมภีลนักษณะเปป็นปรอิศนา ภาระเกกซึ่ยวกนับดยมาหห มกคน

หนซซึ่งเรกยกขด้าพเจด้าจากเสอกรหวท่า "คนยามเออ๋ย ดซกเทท่าไรแลด้ว คนยามเออ๋ย ดซกเทท่าไรแลด้ว" ดถูมาหหเปป็น
บรุตรชายคนหนขที่งของออิชมาเอลและยนังเชสืที่อกนันวตาเปป็นอภีกชสืที่อหนขที่งของออิดถูเมอา หรสือแควข้นเอโดมดข้วย
ความหมายแบบรวมๆกนันกป็อาจเปป็นสาขาหนขที่งของคนอาหรนับทภีที่อาศนัยอยถูใต นแควข้นของเอโดมขณะ
นนัรน เสอทรห์ คสือภถูเขาลถูกหนขที่งและเขตแดนหนขที่งในเอโดม (สถานทภีที่ทรนังสองแหตงนภีรตรงกนับพสืรนทภีที่ตอนใตข้
ของประเทศจอรหแดนในภถูมศอิ าสตรหสมนัยใหมต)
ความคอิดตรงนภีรอาจเปป็นอรุปไมยเกภีที่ยวกนับคนๆหนขงที่ ทภีที่รข้องเรภียกจากเอโดมไปยนังคนยามผถูข้นรนัน
ในยถูดาหห เสภียงรข้องเรภียกของเขา “คนยามเอกย ดขกเทตาไรแลข้ว คนยามเอกย ดขกเทตาไรแลข้ว” อาจเขข้าใจ
ไดข้วาต ‘เกอิดอะไรขขรนในตอนกลางคสืน คนยามเอกย’ หรสืออาจเปป็น ‘คนยามเอกย ตอนนภีร กภีที่โมงกภีที่ยาม
แลข้ว’
12 คนยามตอบวท่า "เชด้ามาถซง กลางคสืนมาดด้วย ถด้าจะถาม กห็ถามเถอิด จงกลนับมาอกก" ความ
หมายอาจเปป็นไดข้วาต เชข้าหนขที่งและคสืนหนขงที่ กทาลนังจะมา นภีที่อาจหมายถขงการพอิพากษาทภีที่กาท ลนังจะมาใน
ไมตชข้า วลภีทภีที่สองอาจมภีความหมายวตา ‘หากเจข้าจะถาม กป็ถามเลย แตตกลนับมาใหมตทภีหลนัง’ แมข้มภี
ลนักษณะเปป็นปรอิศนา ความคอิดตรงนภีรประกอบกนับบรอิบททภีที่ใหญตกวตากป็ดถูเหมสือนบอกเปป็นนนัยวตาการ
พอิพากษาจะตกเหนสือดถูมาหห (นนันที่ คสือ เอโดม) ในไมตชข้า

อสย 21:13-15

ภาระถนัดไปเกภีที่ยวกนับอาระเบภียทภีที่ใหญตกวตาถถูกประกาศ ภาระเกกซึ่ยวกนับ

อาระเบกย โอ กระบวนพท่อคด้าของคนเดดานเออ๋ย เจด้าจะพนักอยยท่ในดงทซบในอาระเบกย ดงทขบในอาระ
เบภียอาจไมตใชตสที่ งอิ ทภีที่คนตะวนันตกสมนัยใหมตคอิดกนัน แมข้หมายถขงตข้นไมข้หรสือพรุมต ไมข้อยตางไมตตข้องสงสนัย
ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ ถอิที่นทรุรกนันดาร เดดานคสือเขตแดนหนขงที่ ในอาระเบภียตอนใตข้ซขที่งถถูกอาศนัย
อยถูโต ดยลถูกหลานของเดดานผถูข้เปป็นหลานชายคนหนขที่งของนางเคทถูราหห พวกเขาเปป็นอภีกตระกถูลหนขที่ง
ของประชาชาตอิอาหรนับในสมนัยนนัรน ความคอิดตรงนภีรกคป็ สือวตาพวกพตอคข้าทภีที่เดอินทางแหตงเดดานจะพนัก
คข้างคสืนในดงทขบแหตงอาระเบภียเพราะกลนัวคนอนัสซภีเรภียทภีที่มารรุกราน
14 ชาวแผท่นดอินเทมาไดด้เอานทลี้ามาใหด้คนกระหาย เขาเอาขนมปนังมาตด้อนรนับคนลกลี้ภยนั เทมา
เปป็นอภีกสาขาหนขที่งของประชาชาตอิอาหรนับซขที่งสสืบเชสืรอสายมาจากออิชมาเอล เพราะการททาลายลข้างของ
สงคราม ชาวเทมาจขงจะนทานทรามาใหข้พวกพตอคข้าแหตงเดดานทภีที่ซตอนตนัวอยถูใต นปตาเหลตานนัรน 15 เพราะ
เขาไดด้หนกจากดาบ จากดาบทกซึ่ชนักออก จากธนยทกซึ่โกท่งอยยท่ และจากสงครามซซงซึ่ ททาใหด้ท บกขหทรมานเปห็น
อยท่างมาก ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตาตรงนภีรกคป็ สือการทภีอที่ าระเบภียถถูกรรุกรานและถถูกปลข้นสะดมโดยคนอนัส
ซภีเรภีย วนันทนัรงหลายอนันมสืดมอิดกทาลนังรอคอยอาระเบภียอยถูต นนันที่ คสือภาระทภีที่ถถูกประกาศเกภีที่ยวกนับพวกเขา
อสย 21:16-17

เพราะองคหพระผยด้เปห็นเจด้าตรนัสกนับขด้าพเจด้าดนังนกลี้วท่า "สงท่าราศกทนัลี้งสอิลี้น

ของเคดารหจะถซงทกซึ่สบดภายในปกเดกยวตามปกจด้างลยกจด้าง เคดารหเปป็นอภีกดอินแดนหนขงที่ ของอาระเบภีย คน
เคดารหเปป็นพวกทภีที่มนังที่ มภีและรทที่ารวยทภีที่สรุดของประชาชาตอิอาหรนับ “ปภีจข้างลถูกจข้าง” หมายถขงเวลาทภีที่
สนัญญาจข้างของผถูข้รนับใชข้ (ลถูกจข้าง) คนหนขงที่ ทภีที่ถถูกจข้างมาสอิรนสรุดลง ความคอิดทภีสที่ ทาคนัญกวตากป็คสือวตา ภายใน
หนขที่งปภี แมข้แตตคนกลรุตมทภีที่มงนั ที่ คนังที่ ทภีที่สรุดของประชาชาตอิอาหรนับกป็จะถถูกททาลาย เหลตาผถูข้พอิชอิตทภีที่มารรุกราน
ยตอมหมายถขงคนอนัสซภีเรภีย
17 และนนักธนยทกซึ่เหลสืออยยขท่ องทแกลด้วทหารแหท่งชาวเคดารหจะเหลสือนด้อย เพราะพระเยโฮ
วาหหพระเจด้าของออิสราเอลไดด้ตรนัสแลด้ว" เคดารหมกภี องทนัพทภีที่เกตงกาจทภีที่สรุดของคนอาหรนับดข้วย กระนนัรน
ตตอหนข้าการพอิพากษาของพระเจข้าดข้วยนทรามสือของคนอนัสซภีเรภีย พวกเขากป็จะถถูกบดขยภีรจนแหลก

ความคอิดทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตาตรงนภีรใน ‘ภาระ’ แตตละอนันเหลตานภีรกคป็ สือวตา พระเจข้ากทาลนังจะทรงใชข้
การพอิพากษามาตตอสถูข้ประชาชาตอิตตางๆทภีที่ไดข้ปฏอิเสธพระองคห ในกรณภีสตวนใหญต การพอิพากษานภีรจะ
มาดข้วยนทรามสือของจนักรวรรดอิอนัสซภีเรภียทภีที่กาท ลนังขยายตนัวออก ในกรณภีของบาบอิโลน การพอิพากษานภีรจะ
มาโดยคนมภีเดภียและคนเปอรหเซภีย
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 22: ขณะททชื่เกด้าบทหลตังนทนี้กลว่าวถถึงภาระตว่างๆเกทชื่ยวกตับประชาชาตอิทตันี้ง
หลายททชื่เปป็นคนตว่างชาตอิททชื่เปป็นเพชชื่อนบด้านของยมดาหห์ คราวนทนี้ผพมด้ ยากรณห์ทว่านนทนี้กลว่าว ‘ภาระ’ อตัน
จรอิงจตังตว่อสมด้เยรมซาเลป็มเอง บทนทนี้ยงตั มทคคาพยากรณห์เกทชื่ยวกตับการถอดเชบนาหห์ ขด้าราชการคนหนถึงชื่ ใน
ราชสคานตักของเฮเซคทยาหห์ออกจากตคาแหนว่งและการตตันี้งเอลทยาคอิมใหด้รตับตคาแหนว่งแทนเขาดด้วย
อสย 22:1-3

ดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ขข้างบน ขณะทภีที่หลายบทกตอนหนข้าของออิสยาหห

กลตาวถขงการพอิพากษาทภีที่จะเกอิดแกตบรรดาประชาชาตอิเพสืที่อนบข้านทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิ คราวนภีรผถูข้พยากรณห
ทตานนภีรพงรุต เปข้าไปทภีที่เยรถูซาเลป็มเองบข้าง ภาระเกกซึ่ยวกนับทกซึ่ลท่มบ แหท่งนอิมอิต ทกซึ่เจด้าไดด้ขซลี้นไป เจด้าทบกคน ทกซึ่บน
หลนังคาเรสือนนนัลี้น เปห็นเรสืซึ่องอะไรกนัน แมข้การระบรุรถูปพรรณวตาเปป็นเยรถูซาเลป็มยนังไมตชนัดเจนในขข้อ 1 มนัน
จะชนัดเจนในเนสืรอความทภีที่ตามมา (ขข้อ 9-10) อภีกครนัรงทภีกที่ ารใชข้คทาวตา ภาระ ของออิสยาหหหมายถขงการ
พอิพากษาทภีที่ใกลข้จะเกอิดขขรน แมข้เยรถูซาเลป็มตนัรงอยถูบต นยอดเขาหลายลถูก (จรอิงๆแลข้วคสือ เนอินเขาสถูงหลาย
ลถูก) มนันกป็มหภี รุบเขาทภีที่เดตนๆอยถูหต ลายชตองดข้วยระหวตางภถูเขาเหลตานนัรน
เหป็นไดข้ชนัดวตาหนขที่งในหรุบเขาเหลตานนัรน ซขที่งอาจเปป็นฮอินโนม ไดข้กลายเปป็นชสืที่อเชอิงสนัญลนักษณหชสืที่อ
หนขที่งสทาหรนับเยรถูซาเลป็มไปแลข้ว นภีที่บอกเปป็นนนัยถขง ‘นอิมอิตตตางๆ’ ของคนนนับถสือพระตตางดข้าว หรุบเขา
แหตงฮอินโนมขขรนชสืที่อในเรสืที่องการนนับถสือรถูปเคารพแบบตตางๆ เชตน การบถูชาพระโมเลค เปป็นตข้น
อยตางไรกป็ตาม เปป็นไปไดข้วาต คทาพยากรณหตรงนภีรถถูกกลตาวตตอสถูข้คนทนัรงปวงแหตงยถูดาหหโดยมภีเยรถูซาเลป็ม
นครหลวงของมนันถถูกพรรณนา

ความหมายของวลภีทภีที่สอง “ทภีที่เจข้าไดข้ขร ขนไป เจข้าทรุกคน ทภีที่บนหลนังคาเรสือนนนัรน เปป็นเรสือที่ งอะไร
กนัน” อาจเปป็นดนังนภีร ‘เจข้าเปป็นอะไรถขงขขรนไปหลบภนัยบนหลนังคาบข้าน’ นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงกองทนัพหนขที่ง
ทภีที่มารรุกราน ซขที่งททาใหข้พลเมสืองทนัรงหลายขขรนไปซตอนตนัวอยถูบต นหลนังคาของตน
2 เจด้าผยด้เปห็นเมสืองทกซึ่เตห็มดด้วยการโหท่รด้อง เมสืองทกซึ่อซกทซกครซกโครม นครทกซึ่เตด้นโลด ผยทด้ กซึ่ถยกฆท่า
ของเจด้ามอิไดด้ถยกฆท่าดด้วยดาบ หรสือตายในสงคราม เหป็นไดข้ชนัดวตาผถูข้พยากรณหทตานนภีรกาท ลนังหมายถขงเสภียง
ดนังตามปกตอิของตลาดของชาวตะวนันออก กระนนัรนบนัดนภีรมนันเงภียบอยตางนตาแปลก เหลตาพลเมสืองกทาลนัง
ซตอนตนัวเพราะความกลนัว การรรุกรานของคนอนัสซภีเรภียกทาลนังเรอิที่มขขรนแลข้วและเยรถูซาเลป็มกป็เปป็นเปข้า
หมายหนขงที่ ของมนัน บรรดาชาวกรรุงเยรถูซาเลป็มมอิไดข้ถถูกสนังหารกป็เพราะการเขข้าแทรกแซงของพระเจข้า
พระเจข้าทรงยนับยนัรงคนอนัสซภีเรภียในคสืนเดภียวเมสือที่ 185,000 คนถถูกฆตาตายโดยทถูตสวรรคหขององคหพระผถูข้
เปป็นเจข้า
แมข้กระนนัรน ผถูข้พยากรณหทตานนภีรกบป็ อกลตวงหนข้าวตา 3 ผยคด้ รองเมสืองของเจด้าทนัลี้งหมดหนกกนันไป
แลด้ว เขาถยกจนับไดด้โดยนายธนย ชายฉกรรจหของเจด้าทบกคนถยกจนับแมด้วท่าเขาไดด้หนกไปไกลแลด้ว บางคน
ตภีความวตานภีที่บตงบอกวตาพวกผถูข้ปกครองและพวกผถูข้นทาของยถูดาหหไดข้หนภีไปแลข้วกตอนการโจมตภีของคน
อนัสซภีเรภีย อยตางไรกป็ตาม บางทตานกป็เสนอวตาคทาพยากรณหนร ภีอาจกระโดดขข้ามไปยนังการพอิชตอิ ของคนบา
บอิโลนเมสือที่ เยรถูซาเลป็มถถูกเหยภียบยทที่าและถถูกจนับเปป็นเชลยจรอิงๆ ถขงอยตางไรแลข้ว ผถูพข้ ยากรณหทตานนภีรกป็
กทาลนังบอกลตวงหนข้าเกภีที่ยวกนับการพอิพากษาทภีที่จะเกอิดแกตเยรถูซาเลป็มและยถูดาหห นนันที่ ถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรอิง
เมสืที่อคนอนัสซภีเรภียใชข้คทาขถูตและเมสืที่อคนบาบอิโลนพอิชอิตไดข้จรอิงๆในเวลาตตอมา
อสย 22:4-5

การพอิพากษากทาลนังจะเกอิดแกตเยรถูซาเลป็มและยถูดาหห เพราะฉะนนัลี้น

ขด้าพเจด้าจซงวท่า "อยท่ามองขด้าพเจด้า ใหด้ขาด้ พเจด้าหลนัซึ่งนทลี้าตาอยท่างขมขสืซึ่น อยท่าอบตสท่าหหเลด้าโลมขด้าพเจด้าเลย
เหตบดด้วยการททาลายธอิดาแหท่งชนชาตอิของขด้าพเจด้า" เหมสือนกนับทภีที่เยเรมภียหรทที่าไหข้เพราะความพอินาศของ
เยรถูซาเลป็ม ออิสยาหหกรป็ ข้องไหข้ลตวงหนข้ากตอนการสทาเรป็จจรอิงของมนัน
5 เพราะองคหพระผยด้เปห็นเจด้าพระเจด้าจอมโยธาทรงมกวนันหนซซึ่ง เปห็นวาระจลาจล วาระเหยกยบ
ยทซึ่า และวาระยบท่งเหยอิงในทกซึ่ลท่มบ แหท่งนอิมอิต คสือการพนังกทาแพงลงและโหท่รด้องใหด้แกท่ภ ยเขา อภีกครนัรงทภีทที่ ภีที่ลรุตม

แหตงนอิมอิตถถูกกลตาวถขงซขที่งอาจเปป็นหรุบเขาฮอินโนมทภีที่เยรถูซาเลป็ม วนันเหลตานนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อยถูดาหหและ
เยรถูซาเลป็มจะถถูกเหยภียบยทที่าลงโดยกองทนัพทนัรงหลายทภีที่มารรุกราน บางคนสนันนอิษฐานวตานภีที่หมายถขงการ
รรุกรานของคนอนัสซภีเรภียเมสือที่ ยถูดาหหถถูกรรุกรานแมข้เยรถูซาเลป็มมอิไดข้ถถูกพอิชอิตกป็ตาม ทตานอสืที่นๆกป็ตภีความวตา
นภีที่เปป็นบาบอิโลนซขที่งไมตเพภียงพอิชตอิ ยถูดาหหเทตานนัรนแตตเยรถูซาเลป็มดข้วย ไมตวาต ในกรณภีใด “องคหพระผถูข้เปป็นเจข้า
พระเจข้าจอมโยธา” กป็ทรงใชข้ผถูข้รรุกรานเหลตานนัรนมาเพสืที่อตภีสอนประชาชนของพระองคห นภีบที่ อกเปป็นนนัย
ดข้วยวตาแทนทภีที่จะแสวงหาพระเจข้าของพวกเขา หลายคนในยถูดาหหกลนับอธอิษฐานตตอภถูเขาและปถูชนภีย
สถานสถูงทนัรงหลายของพวกเขาเพสืที่อทภีที่จะไดข้รนับการชตวยใหข้พนข้ นตาสนใจทภีวที่ ลภี “องคหพระผถูข้เปป็นเจข้า
พระเจข้า” ตรงตนัวคสือ ‘องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าพระเยโฮวาหห’ จอมพลโยธา ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตายนัง
เหมสือนเดอิมกป็คสือวตา ยถูดาหหและเยรถูซาเลป็มเผชอิญกนับการพอิพากษาทภีที่ใกลข้เขข้ามาโดยพระเจข้า
อสย 22:6-7

เอลามหยอิบแลท่งธนย กนับเหลท่ารถรบพรด้อมพลรบและพลมด้าและคกรหกห็

เผยโลท่ ทนัรงเอลามและคภีรหเปป็นประชาชาตอิทภีที่อยถูทต างทอิศตะวนันออก เอลามโดยทนัวที่ ไปแลข้วหมายถขง
เปอรหเซภียและคภีรหห มายถขงเขตแดนหนขที่งของเมโสโปตาเมภีย บางคนสนันนอิษฐานวตาคนเปอรหเซภียจนับ
มสือกนับคนอนัสซภีเรภียในการรรุกรานของพวกเขาทภีที่กระททาตตอยถูดาหห เอลามเปป็นชสืที่อเรภียกแบบทนัวที่ ไป
มากกวตาดข้วยสทาหรนับบาบอิโลนและรวมถขงดอินแดนคภีรหดวข้ ย อยตางไรกป็ตาม เพราะการรรุกรานของคน
อนัสซภีเรภียใกลข้เขข้ามามากกวตาตามลทาดนับเวลาแลข้ว นภีที่จงข อาจเปป็นสอิที่งทภีที่ออิสยาหหตข้องการจะสสืที่อ
7 ตท่อมาทกซึ่ลท่มบ ทกซึ่ดกทกซึ่สบ ดของทท่านจะเตห็มไปดด้วยรถรบ และพลมด้าจะเขด้าประจทาทกซึ่ประตยเมสือง
เมสืที่ออนัสซภีเรภียรรุกรานยถูดาหห บรรดาทหารกองหนรุนทภีที่ขร ขนหนข้าไปกตอนของกองทนัพพวกเขากป็ไปถขง
ประตถูกรรุงเยรถูซาเลป็ม ดถู 2 พงศหกษนัตรอิยห 18:17-37 ยถูดาหหถถูกรรุกรานอยตางเตป็มทภีโที่ ดยกองทนัพคนอนัส
ซภีเรภีย แตตพระเจข้าไมตทรงอนรุญาตใหข้เยรถูซาเลป็มลตมสลาย
อสย 22:8-10

พระองคหทรงเอาสอิซึ่งปอิดบนังยยดาหหไปเสกยแลด้ว ในวนันนนัลี้นทท่านไดด้มองทกซึ่

อาวบธแหท่งเรสือนพนา เมสือที่ เซนนาเคอรอิบกษนัตรอิยแห หตงอนัสซภีเรภียรรุกรานยถูดาหห เขากป็คนข้ พบ
(ปลดเปลสืรอง) เสสืรอผข้าของยถูดาหห นภีที่เปป็นคทาพถูดเปรภียบเปรยวตาคนอนัสซภีเรภียเหป็นกองทนัพตอิดอาวรุธของยถู
ดาหหในแถบชนบทของพวกเขา ความหมายโดยนนัยกป็คอสื ความอนับอายขายหนข้าของการถถูกถอด

เสสืรอผข้าลตอนจข้อน ความเปลสือยเปลตาทางทหารของยถูดาหหถถูกเผยใหข้เหป็นชนัดเจนตตอหนข้ากองทนัพอนัส
ซภีเรภียผถูข้ทรงอทานาจ ยถูดาหหหมายพขงที่ อาวรุธยรุทโธปกรณหขอตน แตตกลนับเหมสือนเปลสือยเปลตาตตอหนข้า
ศนัตรถูของพวกเขา
นอกจากนภีร ผถูข้พยากรณหทตานนภีรบอกลตวงหนข้าวตา 9 ทท่านไดด้เหห็นชท่องโหวท่แหท่งนครดาวอิดวท่ามก
หลายแหท่ง แลด้วทท่านทนัลี้งหลายกห็เกห็บนทลี้าในบท่อลท่าง คนอนัสซภีเรภียไมตเพภียงไดข้เหป็นความเปลสือยเปลตาทาง
ทหารของยถูดาหหเทตานนัรน พวกเขายนังไดข้เหป็นความชทารรุดทรรุดโทรมของกทาแพงกรรุงเยรถูซาเลป็มดข้วย นภีที่
บอกเปป็นนนัยวตายถูดาหหจะเรอิที่มตระหนนักอยตางเจป็บปวดถขงการขาดการเตรภียมพรข้อมทางทหารของตน
เหลตาแมตทนัพอนัสซภีเรภียไดข้ยสืนอยถูนต อกกทาแพงกรรุงเยรถูซาเลป็มทภีที่สระบนแหตงขอิดโรน ดถู 2 พงศหกษนัตรอิยห
18:17 อาจมภีการอข้างออิงตรงนภีรถขง 2 พงศาวดาร 32:3-4 เชตนกนันเมสืที่อเฮเซคภียาหหใชข้มาตรการตตางๆเพสืที่อ
ซตอนนทราพรุกภีโฮน (โดยเบภียที่ งทางนทราเหลตานนัรนผตานเขข้าทางอรุโมงคหหนขที่งไปยนังสอิโลอนัม นนันที่ คสือสระลตาง)
จากคนอนัสซภีเรภีย โดยหวนังวตาจะมอิใหข้พวกเขาไดข้นร ทาทภีที่จทาเปป็น
การพอิพากษาดข้วยนทรามสือคนอนัสซภีเรภียกทาลนังใกลข้เขข้ามาและยถูดาหหกเป็ ตรภียมตนัวไมตพรข้อม 10 และ
ทท่านกห็นนับเรสือนของเยรย ซาเลห็ม และทท่านกห็พนังเรสือนมาเสรอิมกทาแพงเมสือง ดข้วยความจนตรอก กฎ
อนัยการศขกไดข้ถถูกบนังคนับใชข้ เรสือนศอิลาตตางๆของเยรถูซาเลป็มถถูกนนับและหลายเรสือนถถูกททาลายเพสืที่อใชข้ททา
เปป็นหอินกตอสทาหรนับซตอมแซมกทาแพงกรรุงเยรถูซาเลป็ม
อสย 22:11

ทท่านททาทกซึ่ขนับนทลี้าไวด้ระหวท่างกทาแพงทนัลี้งสองเพสืซึ่อรนับนทลี้าของสระเกท่า แตท่

ทท่านมอิไดด้มองดยผด้ทย กซึ่ไดด้ทรงบนันดาลเหตบ และมอิไดด้เอาใจใสท่ผทด้ย รงวางแผนงานนกลี้ไวด้นานมาแลด้ว ททชื่ขตับ
นคนี้าซขที่งถถูกททาขขรนอาจหมายถขงอรุโมงคหทถภีที่ ถูกสกนัดโดยเฮเซคภียาหหผาต นเขข้าไปในชนัรนหอินทภีที่ถถูกกลตาวถขงใน
2 พงศหกษนัตรอิยห 20:20 และ 2 พงศาวดาร 32:30 ทางนทราผตานเขข้าอรุโมงคหนร นันนทานทราจากนทราพรุกภีโฮนนอก
กทาแพงกรรุงมายนังสระสอิโลอนัมทภีที่อยถูขต ข้างในกทาแพงทภีที่มภีปข้อมปราการเขข้มแขป็ง อรุโมงคหนร นันยนังมภีอยถูจต นถขง
วนันนภีร ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา เยรถูซาเลป็มกทาลนังททาการจนัดเตรภียมทางทหารตตางๆเพสือที่ ปข้องกนันตนัว
เองจากการครุกคามของคนอนัสซภีเรภีย

วลภีทภีที่วาต “ผถูข้ทภีที่ไดข้ทรงบนันดาลเหตรุ” ถถูกเขข้าใจไดข้สองแบบ บางคนถสือทรรศนะทภีที่วาต ผถูข้พยากรณห
คนนภีรกาท ลนังหมายถขงพระเจข้าเองและการทภีที่พระองคหทรงสรข้างนทราพรุกภีโฮนซขที่งเปป็นทภีๆที่ พวกเขาไดข้นร ทามา
อภีกทรรศนะหนขงที่ กป็คสือวตาผถูข้พยากรณหทตานนภีรกาท ลนังหมายถขงดาวอิดผถูข้สรข้างสระนทรานนัรนทภีที่ชาวกรรุง
เยรถูซาเลป็มไปตนักนทราทภีที่ไดข้มาจากนทราพรุกภีโฮน ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา ยถูดาหหกาท ลนังวางใจในการเต
รภียมตนัวทางทหารของตนเพสือที่ ปข้องกนันตนัวเอง แตตพวกเขาไมตไดข้หมายพขที่งพระเจข้าของตน (หรสือ
กษนัตรอิยหทภีที่ดทาเนอินตามแบบพระเจข้าของพวกเขา) เพสือที่ ทภีที่จะไดข้รนับการชตวยใหข้พข้น เฮเซคภียาหหเปป็นขข้อ
ยกเวข้นสทาหรนับเรสือที่ งนนัรน แตตยถูดาหหโดยรวมไดข้หลงลสืมพระเจข้าของพวกเขาไปเสภียแลข้ว ประเดป็นตรง
นภีรคสือ ตนัวอยตางหนขงที่ ทภีที่แสนคลาสสอิคของการพขที่งแขนแหตงเนสืรอหนนังและการเมอินฤทธอิธเดชของพระเจข้า
ความหวนังของยถูดาหหอยถูใต นการเตรภียมตนัวทางทหารของพวกเขา การอข้อนวอนพระเจข้าเพสืที่อขอการ
ชตวยใหข้พข้นไมตไดข้ผาต นเขข้าไปในความคอิดพวกเขาเลย อยตางไรกป็ตาม นนันที่ คสือสอิที่งทภีเที่ ฮเซคภียาหหททาจรอิงๆ
และพระเจข้าทรงสดนับฟนังคทาอธอิษฐานของเขา ดถู 2 พงศหกษนัตรอิยห 19:20-36
อสย 22:12-14

พระเจข้าตรนัสคทากลตาวโทษประชาชนของพระองคหเพอิมที่ เตอิมผตานผถูข้

พยากรณหทตานนภีร ในวนันนนัลี้นองคหพระผยด้เปห็นเจด้าพระเจด้าจอมโยธาทรงเรกยกใหด้รทซึ่าไหด้และครทซึ่าครวญ ใหด้
มกศกรษะโลด้นและใหด้คาดตนัวดด้วยผด้ากระสอบ 13 และ ดยเถอิด มกความชสืนซึ่ บานและความยอินดก มกการฆท่า
วนัวและฆท่าแกะ มกการกอินเนสืลี้อและดสืซึ่มนทลี้าองบท่น "ใหด้เรากอินและดสืซึ่มเถอิด เพราะวท่าพรบท่งนกลี้เราจะตาย"
พระเจข้าไดข้ทรงเรภียกยถูดาหหใหข้กลนับใจใหมต – การรทที่าไหข้ การครทที่าครวญ และการถตอมตนัวพวกเขาลง
อยตางไรกป็ตามสอิที่งทภีที่พระเจข้าไดข้รนับกลนับเปป็นการกอินเลภีรยงรสืนที่ เรอิง นอกจากนภีร ยนังมภีความโอหนังของการ
ประกาศวตา “ใหข้เรากอินและดสืที่มเถอิด เพราะวตาพรรุตงนภีรเราจะตาย” ดถู 1 โครอินธห 15:32
ตตอความโงตเขลาเชตนนนัรน พระเจข้าตรนัสวตา 14 พระเยโฮวาหหจอมโยธาไดด้ทรงสทาแดงในหยของ
ขด้าพเจด้าวท่า "แนท่ทกเดกยวทกซึ่จะไมท่ลบความชนัซึ่วชด้าอนันนกลี้ใหด้เจด้า จนกวท่าเจด้าจะตาย" องคหพระผยเด้ ปห็นเจด้า
พระเจด้าจอมโยธาตรนัสดนังนกลี้ ความยโสและความเหยภียดหยามของพวกเขาจะไมตถถูกพระเจข้าลสืมเลย
ตรงกนันขข้ามหลายคนในยถูดาหหจะพอินาศตตอหนข้ากองทนัพอนัสซภีเรภียเมสืที่อมนันรรุกราน

อสย 22:15-16

จรุดสนใจหลนักของคทาพยากรณหนร ภีเปลภีที่ยนจากการพอิพากษาทภีที่ใกลข้จะ

เกอิดแกตยถูดาหหไปยนังชายสองคนนามวตาเชบนาหหและเอลภียาคอิม องคหพระผยด้เปห็นเจด้าพระเจด้าจอมโยธา
ตรนัสดนังนกลี้วท่า "ไปเถอิด ไปหาผยรด้ นักษาทรนัพยหสมบนัตอิคนนกลี้ คสือไปยนังเชบนาหห ผยด้ดยแลราชสทานนัก และจง
พยดกนับเขาวท่า 16 เจด้ามกสอิทธอิธิ์อะไรทกซึ่นกซึ่ และเจด้ามกใครอยยท่ทกซึ่นกซึ่ เจด้าจซงสกนัดอบโมงคหทกซึ่นกซึ่เพสืซึ่อตนัวเจด้าเอง ดบจ
คนสกนัดอบโมงคหในทกซึ่สยง และสลนักทกซึ่อยยท่สทาหรนับตนเองในศอิลา
เนสืรอความตรงนภีรบตงบอกวตาในชตวงรนัชกาลของเฮเซคภียาหห มภีขข้าราชการระดนับสถูงผถูข้หนขงที่ ใน
ราชสทานนักของเขานามวตาเชบนาหห ตรงนภีรเขาถถูกเรภียกวตา “ผถูข้รนักษาทรนัพยหสมบนัตอิ” และ “ผถูข้ดถูแลราช
สทานนัก” เหป็นไดข้ชนัดวตาชายคนนภีรเปป็นเหรนัญญอิกประจทาราชสทานนัก ราชสทานนักในทภีที่นร ภีอาจหมายถขงเรสือน
ของดาวอิด นภีคที่ สือทรรศนะทภีที่บรรดาผถูข้เชภีที่ยวชาญเกภีที่ยวกนับเรสืที่องชาวยอิวยขดถสือ เชบนาหหถถูกกลตาวหาวตาใชข้
สอิทธอิพเอิ ศษของตนในการททาอทุโมงคห์ฝงตั ศพสทาหรนับตนเองในเรสือนของดาวอิด – สรุสานหลวงซขที่ง
สงวนไวข้สทาหรนับบรรดากษนัตรอิยหแหตงยถูดาหห เหป็นไดข้ชนัดวตาชายคนนภีรนนันที่ คสือเชบนาหหไดข้ใชข้อภอิสอิทธอิธของ
ตนในทางทภีที่ผอิดและยขดเอาบรรดาศนักดอิธมาเปป็นของตนอยตางไมตสมควร
อสย 22:17-19

พระเจข้าทรงมภีขตาวทภีที่จะประกาศแกตชายคนนภีร ดยเถอิด พระเยโฮวาหหจะ

ทรงเหวกซึ่ยงเจด้าออกไปใหด้เปห็นเชลยอยท่างแรง พระองคหจะทรงฉวยเจด้าใหด้แนท่น ประเพณภียวอิ เชสืที่อวตาเช
บนาหหออกไปนอกกรรุงเยรถูซาเลป็มตอนทภีที่คนอนัสซภีเรภียรรุกรานและถถูกพวกเขาจนับเปป็นเชลย เมสือที่ เซน
นาเคอรอิบเผตนแนตบไปจากยถูดาหหเพราะถถูกพระเจข้าตภีสอน เขากป็พาเชบนาหหไปกนับเขาดข้วยในฐานะ
เชลยคนหนขงที่
นอกจากนภีร ผถูข้พยากรณหทตานนภีรยนังกลตาวลตวงหนข้าดข้วยวตา 18 และมด้วนเจด้า และขวด้างเจด้าไป
อยท่างลยกบอลลหยนังแผท่นดอินกวด้าง เจด้าจะตายทกซึ่นนัซึ่น และทกซึ่นนัซึ่นจะมกรถรบอนันตระการของเจด้า เจด้าผยด้เปห็น
ทกซึ่อดสย แกท่เรสือนนายของเจด้า ในไมตชข้าพระเจข้าจะทรงขวข้างเชบนาหหเหมสือนลถูกบอลลหเขข้าไปใน
ประเทศตตางแดน (อนัสซภีเรภีย) เขาจะตายทภีที่นนนัที่ และสงตาราศภีทภีที่เขาประกาศวตาเปป็นของตนัวเองจะถถูก
เปลภีที่ยนเปป็นความอนับอาย ประเพณภียอิวเชสืที่อวตาขณะทภีที่เหลตาทหารอนัสซภีเรภียอยถูทต ภีที่ประตถูกรรุงเยรถูซาเลป็ม เช
บนาหหกอป็ อกไปจรอิงๆเพสืที่อทภีจที่ ะมอบกองทนัพของเฮเซคภียาหหใหข้แกตคนเหลตานนัรน อยตางไรกป็ตาม ประตถู

ทนัรงสองบานของกรรุงนนัรนกป็ถถูกปอิดไลตหลนังเขาและปลตอยเขาใหข้อยถูเต พภียงลทาพนังตตอหนข้าบรรดาแมตทนัพ
อนัสซภีเรภีย
ประเพณภียวอิ เชสืที่อวตาคนอนัสซภีเรภียคอิดวตาเขาเยาะเยข้ยพวกเขา ดนังนนัรนพวกเขาจขงเจาะสข้นเทข้าทนัรง
สองขข้างของเขาใหข้เปป็นรถูและผถูกเขาใหข้ตอิดกนับหางมข้าหลายตนัวและลากตนัวเขาผตานเขข้าไปในดง
หนามยตอยและหนามใหญต ดนังนนัรนแทนทภีรที่ ถรบอนันตระการตาทภีที่เขาคอิดวตาคนเหลตานนัรนจะใหข้เขา พวก
เขากลนับททาใหข้เขาอดสถู โดยมนัดตนัวเขาตอิดกนับหางมข้าหลายตนัวแทน
19 เราจะผลนักเจด้าออกไปจากตทาแหนท่งของเจด้า และเจด้าจะถยกดซงลงมาจากหนด้าทกซึ่ของเจด้า
ความโอหนัง ความทะเยอทะยานและการเปป็นกบฏของผถูข้ใตข้บนังคนับบนัญชาทภีที่ไมตจงรนักภนักดภีคนนภีรของเฮ
เซคภียาหหจะถถูกถอดเสภียจากตทาแหนตงและถถูกถอนลงโดยพระเจข้า
อสย 22:20-21

ตรงกนันขข้าม พระเจข้าตรนัสลตวงหนข้าผตานผถูข้พยากรณหทตานนภีรวาต อยยมท่ า

ในวนันนนัลี้นเราจะเรกยกผยรด้ นับใชด้ของเรา คสือเอลกยาคอิม บบตรชายฮอิลคกยาหห พระเจข้ากทาลนังจะทรงแทนทภีที่เช
บนาหหผถูข้โอหนังและชนัวที่ ชข้าคนนภีรดข้วยเอลภียาคอิม พระเจข้าจะทรงดลใจเฮเซคภียาหหใหข้แตตงตนัรงชายผถูข้ดทาเนอิน
ตามทางของพระเจข้าคนนภีรใหข้เปป็น ‘นายกรนัฐมนตรภี’ แหตงยถูดาหหภายใตข้เฮเซคภียาหห บางคนคอิดวตาเอลภี
ยาคอิมอาจเปป็นคนเดภียวกนันกนับอาซารอิยาหห ผถูข้ปกครองแหตงพระวอิหาร ดถู 1 พงศาวดาร 6:13 และ 2
พงศาวดาร 31:13 ซขที่งดถูเหมสือนบตงชภีรเชตนนนัรน
21 เราจะเอาเสสืลี้อยศของเจด้ามาสวมใหด้เขา และจะเอาผด้าคาดของเจด้าคาดเขาไวด้ และจะมอบ
อทานาจปกครองของเจด้าไวด้ในมสือของเขา และเขาจะเปห็นดนังบอิดาแกท่ชาวเยรยซาเลห็มและแกท่วงศหวานยย
ดาหห เสสืรอผข้าอาภรณหและเสสืรอคลรุมแหตงยศอนันสถูงในการปกครองจะถถูกโอนใหข้แกตเอลภียาคอิม ในไมตชข้า
เขาจะเปป็นชายทภีที่มภีอทานาจครอบครองรองจากเฮเซคภียาหห โดยเขข้าแทนทภีที่เชบนาหหผถูข้โอหนังและมนัก
กบฏ
อสย 22:22-23

ตรงนภีรดถูเหมสือนวตาคทาพยากรณหเปลภีที่ยนไปกลตาวถขงพระครอิสตหอยตาง

ชนัดเจน ดถูเหมสือนเหป็นไดข้ชดนั วตาเอลภียาคอิมเปป็นภาพเลป็งหนขงที่ ถขงพระครอิสตห และเราจะวางลยกกบญแจของ
วนังดาวอิดไวด้บนบท่าของเขา เขาจะเปอิดและไมท่มกผด้ใย ดปอิด เขาจะปอิดและไมท่มกผด้ใย ดเปอิด ความคอิดในตอน

แรกกป็กลตาวถขงการทภีที่บรรดาผถูข้มภีอทานาจปกครองในสมนัยโบราณจะมภีตะขออนันหนขที่งเยป็บตอิดกนับเสสืรอ
ของตนโดยมภีลถูกกรุญแจดอกหนขที่งแขวนไวข้กบนั ตะขอนนัรน มนันไมตเพภียงยขดถสือประโยชนหในการใชข้สอย
เปป็นสทาคนัญและสะดวกเทตานนัรน แตตมนันยนังเปป็นสนัญลนักษณหทภีที่แสดงถขงสอิทธอิอทานาจอยตางชนัดเจนดข้วย ใน
บรอิบทขณะนนัรน ลถูกกรุญแจทภีที่วาต นภีรอาจหมายถขงคลนังทรนัพยหของอาณาจนักรนนัรนหรสือหมายถขงพระวอิหาร
เองดข้วยซทรา
อยตางไรกป็ตาม การประยรุกตหใชข้ทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตากป็คสือ วนังของดาวอิด – ราชวงศหนร นันทภีที่รนัชทายาท
องคหสรุดทข้ายคสือ พระเยซถูครอิสตห ขข้อความตรงนภีรกลตาวถขงพระองคห วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพระเจข้าจะ
ทรงวางลถูกกรุญแจเหลตานนัรนทภีที่ไขสถูตสอิทธอิอทานาจในการปกครองทนัรงสอิรนบนองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเรา
ในวนันนนัรน เขาจะเปอิดและไมท่มกผด้ใย ดปอิด เขาจะปอิดและไมท่มกผด้ใย ดเปอิด นภีที่ถถูกกลตาวถขงอยตางชนัดเจนใน
วอิวรณห 3:7 เมสืที่อพระเยซถูครอิสตหเสดป็จกลนับมาในฐานะจอมกษนัตรอิยแห ละจอมเจข้านาย พระองคหจะทรง
ถสือลถูกกรุญแจทภีที่ไขสถูตสอิทธอิอทานาจทนัรงสอิรนในสวรรคหและในแผตนดอินโลก เอลภียาคอิมตรงนภีรจงข เปป็นภาพ
เลป็งหนขที่งทภีพที่ ยากรณหถขงพระครอิสตห
ยอิงที่ กวตานนัรน พระเจข้าทรงสนัญญาวตา 23 และเราจะตอกเขาไวด้เหมสือนตอกหมบดในทกซึ่มนัซึ่นคง และ
เขาจะเปห็นทกซึ่นนัซึ่งมกเกกยรตอิแกท่วงศหวานบอิดาของเขา จรุดสนใจหลนักยนังอยถูทต ภีที่พระเยซถูครอิสตหเหมสือนเดอิม นภีที่
หมายความวตาพระเจข้าจะทรงสถาปนาพระทภีที่นนังที่ และการปกครองของพระองคหอยตางถาวร ไมตมภีผถูข้
ใดจะถอนหมรุดนนัรนออกไปไดข้เลย ในวนันนนัรนองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราจะทรงเปป็น “ทภีที่นนังที่ มภีเกภียรตอิแกต
วงศหวานบอิดาของเขา” บางคนเชสืที่อวตาจรอิงๆแลข้วเอลภียาคอิมเปป็นคนในวงศหวานของดาวอิด พระองคหผถูข้ทภีที่
เขาเปป็นแคตภาพเลป็งหนขงที่ เทตานนัรนสนักวนันจะทรงเปป็นพระทภีที่นนังที่ อนันเปภีที่ยมดข้วยสงตาราศภีไมตเพภียงแกตดาวอิด
บอิดาของพระองคหเทตานนัรน แตตแกตพระบอิดาของพระองคหในสวรรคหดข้วย
อสย 22:24-25

และเขาทนัลี้งหลายจะแขวนไวด้บนตนัวเขาซซซึ่งสงท่าราศกทนัลี้งสอิลี้นของวงศห

วานบอิดาของเขา ลยกหลานผยสด้ บสื สาย ภาชนะเลห็กๆทบกชอิลี้น ตนัลี้งแตท่ถด้วยจนถซงเหยสือกทนัลี้งสอิลี้น คราวนภีร
ความคอิดตรงนภีรวกกลนับจากพระองคหทภีที่เอลภียาคอิมเปป็นภาพเลป็งถขงมาเปป็นตนัวเอลภียาคอิมเอง เหมสือนกนับทภีที่

พระครอิสตหจะทรงเปภีที่ยมดข้วยสงตาราศภี เอลภียาคอิมจะปรนนอิบนัตอิในลนักษณะเดภียวกนันภายใตข้เฮเซคภียาหห
เขาจะปฏอิบนัตอิหนข้าทภีที่ปกครองของตนเปป็นอยตางดภีเพสืที่อกษนัตรอิยห
ความคอิดสรุดทข้ายของบทนภีรดถูเหมสือนจะวกกลนับมายนังการพอิพากษาทภีที่จะเกอิดแกตเชบนาหห 25
พระเยโฮวาหหจอมโยธาตรนัสวท่า ในวนันนนันลี้ หมบดทกซึ่ปนักแนท่นอยยใท่ นทกซึ่มนัซึ่นจะหลบด มนันจะถยกโคท่นลงและ
ตกลงมา และภาระทกซึ่อยยท่บนนนัลี้นจะถยกขจนัดออก เพราะพระเยโฮวาหหไดด้ตรนัสไวด้แลด้ว" เชบนาหหคดอิ วตา
ตนัวเองเปป็นหมรุดทภีที่ไมตมภีใครถอนออกไปไดข้ อยตางไรกป็ตาม เขาจะทราบในไมตชข้าวตามนันไมตเปป็นเชตน
นนัรน คนเหลตานนัรนทภีที่อยถูใต นแวดวงออิทธอิพลของเขาจะถถูกตนัดออกเชตนกนัน พระเยโฮวาหหพระเจข้าตรนัส
แลข้ววตามนันจะเกอิดขขรน มนันจะเปป็นไปตามนนัรน
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 23: นทชื่เปป็นภาระสทุดทด้ายเกทชื่ยวกตับอาณาจตักรเพชชื่อนบด้านทตันี้งหลาย ใน
กรณทนทนี้มนตั เปป็นภาระเกทชื่ยวกตับเมชองไทระซถึชื่งเปป็นนครรตัฐหนถึชื่งในเลบานอนทางทอิศเหนชอ บทนทนี้ใหด้
เรชชื่องราวเกทชื่ยวกตับทตังนี้ ความรกรด้างวว่างเปลว่าและการกลตับสมว่สภาพเดอิมของเมชองไทระ
อสย 23:1-3

ภาระเกกยซึ่ วกนับเมสืองไทระ บรรดากทาปนัซึ่นแหท่งทารชอิชเออ๋ย จง

ครทซึ่าครวญ เพราะวท่าเมสืองนนัลี้นถยกททาลายรด้างเสกยแลด้ว ไมท่มกเรสือนหรสือทท่าจอดเรสือ เผยใหด้เขาทนัลี้งหลาย
ประจนักษห ณ แผท่นดอินคอิทธอิม ไทระคสือ นครหนขงที่ ของชาวซภีเรภียฟภีนอิเซภียบนชายฝนัที่งทะเล
เมดอิเตอรหเรเนภียนในประเทศเลบานอนปนัจจรุบนัน มนันเปป็นเมสืองทตาทภีที่การพาณอิชยหหลนักของมนันคสือ การ
ขนถตายสอินคข้าอรุปโภคบรอิโภคตตางๆผตานทตาจอดเรสือของมนัน ทารชอิชคสือ นครหรสือแควข้นหนขงที่ ซขที่งไมต
เปป็นทภีที่ทราบแนตชนัดจนถขงวนันนภีร ความคอิดเกภีที่ยวกนับททาเลทภีที่ตรนังของมนันไลตตร งนั แตตเกาะไซปรนัสจนถขง
ประเทศสเปน อยตางไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชนัดวตามนันเปป็นเมสืองทตาของการพาณอิชยหทางทะเลดข้วย
เหป็นไดข้ชนัดวตาไทระเปป็นคถูตคข้าสทาคนัญในการพาณอิชยหทางทะเลกนับทารชอิช ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจขง
เตสือนพวกพตอคข้าแหตงทารชอิชใหข้ครทที่าครวญเพราะวตาคถูตคข้าของพวกเขา นนันที่ คสือ เมสืองไทระกทาลนังจะถถูก
ททาลายเสภียแลข้ว คอิทธอิมคสือ หมถูตเกาะแหตงทะเลเมดอิเตอรหเรเนภียน – อาจเปป็นหมถูตเกาะเหลตานนัรนของทะเล

อภีเจภียน ความคอิดตรงนภีรกคป็ สือวตาทารชอิชจะทราบเรสืที่องความพอินาศนนัรนจากนนักเดอินเรสือคนอสืนที่ ๆแหตงคอิ
ทธอิม
2 ชาวเกาะเออ๋ย จงนอิซึ่งเสกย เจด้าซซซึ่งพท่อคด้าแหท่งเมสืองไซดอนทกซึ่ผด้ผย ท่านขด้ามทะเลไป ไดด้ททาใหด้เจด้า
เตห็มบรอิบยรณห ไซดอน (หรสือสอิโดน) คสือ เมสืองทตาอภีกแหตงของเลบานอนซขที่งอยถูทต างทอิศเหนสือของเมสือง
ไทระ อาจเปป็นไดข้วาต เมสืองไซดอนเปป็นสต วนหนขงที่ ของอาณาจนักรไทระทภีที่มขภี นาดเลป็กนนัรน ถขงอยตางไร
แลข้ว ทนัรงสองชสืที่อนนัรนกป็ถถูกใชข้แทนกนันไดข้ตรงนภีร แมข้วาต รข้องไหข้เพราะตนสถูญเสภียธรุรกอิจของตนไปเสภีย
แลข้ว ผถูพข้ ยากรณหทตานนภีรจงข สนังที่ หมถูตเกาะแหตงคอิทธอิมและทารชอิชใหข้นที่อิงเงภียบเสภีย
3 และขด้ามนทลี้ามากหลายรายไดด้ของเมสืองนนัลี้นคสือขด้าวเมสืองชอิโหรห เปห็นผลเกกซึ่ยวเกห็บของแมท่นทลี้า
เมสืองนนัลี้นเปห็นพท่อคด้าของบรรดาประชาชาตอิ คถูตคข้าสทาคนัญอภีกรายของไทระคสือ อภียอิปตห ชอิโหรหเปป็นสาขา
หนขที่งของสามเหลภีที่ยมปากแมตนร ทาไนลห พสืชผลของอภียอิปตหถถูกคข้าขายแลกเปลภีที่ยนผตานเมสืองไทระ รายไดข้
มหาศาลจากอภียอิปตหจขงผตานเขข้าเมสืองไทระ มนันเปป็นพตอคข้าของบรรดาประชาชาตอิ
อสย 23:4-6

โอ ไซดอนเออ๋ย จงอนับอายเถอิด เพราะทะเลไดด้พยดแลด้ว ทกซึ่กทาบนังเขด้ม

แขห็งของทะเลพยดวท่า "ขด้ามอิไดด้ปวดครรภห หรสือขด้ามอิไดด้คลอดบบตร ขด้ามอิไดด้เลกลี้ยงดยคนหนบท่ม หรสือบทารบง
เลกลี้ยงหญอิงพรหมจารก" ไซดอนและไทระตตางอนับอายขายหนข้า ทะเลถถูกใหข้เสภียงพถูดเพสืที่อทภีจที่ ะรข้อง
ครทที่าครวญซทราๆเกภีที่ยวกนับเมสืองไทระ นภีที่หมายความวตานางครทที่าครวญวตาตนไมตนตาใหข้กาท เนอิดบรุตรหรสือ
เลภีรยงดถูพวกเขาจนโตเลย ความพอินาศของนางจะเสรป็จสรรพ เมสืองไทระรข้องขอวตาตนไมตนตาใหข้
กทาเนอิดบรุตรเพสืที่อทภีที่จะมาเจอกนับความพอินาศเชตนนนัรนเลย
5 เขาทนัลี้งหลายรนับเรสืซึ่องราวเกกซึ่ยวกนับอกยอิปตหอยท่างไร เขาจะแสนระทมอยยท่ดด้วยเรสืซึ่องราวเมสือง
ไทระอยท่างนนัลี้น เหมสือนกนับทภีที่ผถูข้พยากรณหทตานนภีรไดข้บอกลตวงหนข้าแลข้วเกภีที่ยวกนับความพอินาศทภีที่จะเกอิดแกต
อภียอิปตห (ออิสยาหห 19) ประชาชาตอิอสืที่นๆกป็จะตกใจกลนัวเมสืที่อไดข้ยนอิ เรสืที่องราวเกภีที่ยวกนับความพอินาศทภีที่จะเกอิด
แกตเมสืองไทระเชตนกนัน

6 จงขด้ามไปยนังทารชอิชเถอิด ชาวเกาะเออ๋ย จงครทซึ่าครวญ พวกพตอคข้าแหตงทะเล
เมดอิเตอรหเรเนภียนถถูกสนังที่ ใหข้แลตนเรสือไปยนังทารชอิชและครทที่าครวญเกภีที่ยวกนับการทภีที่ตนสถูญเสภียการคข้าของ
ตนกนับเมสืองไทระไปเสภียแลข้ว
อสย 23:7-9

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรถามวตา นกซึ่เปห็นเมสืองทกซึ่สนบกสนานของเจด้าทนัลี้งหลาย

หรสือ ซซงซึ่ กทาเนอิดมาแตท่กาลโบราณ ซซงซึ่ เทด้าไดด้พามนันไปตนัลี้งอยยท่ไกล ไทระเปป็นเมสืองโบราณแหตงหนขที่ง นภีที่
หมายความวตาแมข้วาต ชาวเมสืองไทระไดข้มชภี ภีวอิตทภีที่สขรุ สบายในความมนังที่ คนังที่ มหาศาล กระนนัรนบนัดนภีรพวก
เขาจะถถูกปฏอิบนัตอิอยตางหยาบชข้าและทารรุณ พวกเขาจะไมตนนังที่ บนหลนังมข้าหรสือนนังที่ รถเทภียมมข้าอภีกตตอไป
แตตพวกเขาจะถถูกบนังคนับใหข้เดอินดข้วยเทข้าในฐานะเชลยสงครามไปยนังประเทศตตางแดน – อนัสซภีเรภีย
8 ผยใด้ ดไดด้มท่งบ หมายไวด้เชท่นนกลี้ตท่อเมสืองไทระ คสือเมสืองทกซึ่ใหด้มงกบฎ ซซงซึ่ บรรดาพท่อคด้าของมนันเปห็น
เจด้านาย ซซซึ่งพวกพาณอิชของมนันเปห็นคนมกเกกยรตอิของโลก ใครเปป็นตข้นเหตรุของความพอินาศเชตนนนัรนทภีที่
เกอิดแกตเมสืองทภีที่มงนั ที่ คนังที่ โอหนังและเปภีที่ยมดข้วยอทานาจนภีร 9 พระเยโฮวาหหจอมโยธาทรงมบท่งหมายไวด้เพสืซึ่อจะ
หลยท่ความเยท่อหยอิงซึ่ ของสงท่าราศกทนัลี้งสอิลี้น เพสืซึ่อหลยท่เกกยรตอิของผยมด้ กเกกยรตอิทนัลี้งสอิลี้นในแผท่นดอินโลก พระเยโฮ
วาหหพระเจข้าทรงเปป็นผถูข้ทภีที่จะททาใหข้ “คนมภีเกภียรตอิ” (นนันที่ คสือ พวกคนรวยและมภีชสืที่อเสภียง) “ของโลก”
ตกตทที่าลงอยตางสอิรนเชอิง แมข้วาต พวกเขามภีอทานาจอยถูใต นขณะนภีร วนันของพวกเขาจะมาอยตางแนตนอน มนัน
จะมาในไมตชาข้ สทาหรนับเมสืองไทระ
อสย 23:10-12

โอ ธอิดาแหท่งทารชอิชเออ๋ย จงผท่านแผท่นดอินของเจด้าขด้ามไปเหมสือน

แมท่นทลี้า มนันไมท่มกกทาลนังอกกเลย 11 พระองคหทรงเหยกยดพระหนัตถหของพระองคหเหนสือทะเล พระองคห
ทรงบนันดาลใหด้บรรดาราชอาณาจนักรสนัซึ่นสะเทสือน พระเยโฮวาหหทรงบนัญชาเกกซึ่ยวกนับเรสืซึ่องเมสืองแหท่ง
พาณอิชยห เพสืซึ่อจะททาลายทกซึ่กทาบนังเขด้มแขห็งของมนันเสกย 12 และพระองคหตรนัสวท่า "โอ ธอิดาพรหมจารกผด้ย
ถยกบกบบนังคนับแหท่งไซดอนเออ๋ย เจด้าจะไมท่ลอิงโลดตท่อไปอกก จงลบกขซลี้นขด้ามไปคอิทธอิมเถอิด แมด้ทกซึ่นนัซึ่นเจด้ากห็
จะไมท่มกความสงบ" ดข้วยคทาเปรภียบเปรยทภีที่คมคาย ผถูข้พยากรณหทตานนภีรบอกลตวงหนข้าเพอิมที่ เตอิมเกภีที่ยวกนับ
การพอิพากษาทภีที่จะเกอิดแกตเมสืองไทระและคถูตคข้าทางธรุรกอิจของมนัน – ทารชอิชและคอิทธอิม

อสย 23:13-14

แหลตงทภีที่มาของการพอิพากษาทภีที่จะมานภีรถถูกระบรุรถูปพรรณชนัดเจน จง

ดยแผท่นดอินแหท่งคนเคลเดกยเถอิด ชนชาตอินกลี้ยงนั ไมท่มกขซลี้นมา จนกวท่าคนอนัสซกเรกยสถาปนาแผท่นดอินนนันลี้ ไวด้
สทาหรนับคนทกซึ่อาศนัยอยยตท่ ามถอิซึ่นทบรกนันดาร พวกเขาไดด้กท่อเชอิงเทอินของเขาขซลี้น พวกเขากท่อวนังทนัลี้งหลาย
ของเขาขซลี้น แตท่ทท่านกระททาใหด้มนันเปห็นทกซึ่สลนักหนักพนัง ดข้วยการประชดประชนันแบบจงใจ ผถูพข้ ยากรณห
ทตานนภีรหมายเหตรุวาต แมข้แตตบาบอิโลนกป็สสืบยข้อนตข้นตอของมนันไดข้วาต มาจากอนัสซภีเรภีย (เคลเดภียเปป็นอภีก
ชสืที่อหนขที่งสทาหรนับบาบอิโลน) เหมสือนกนับทภีที่บาบอิโลนปรากฏขขรนมาจากเมสืองนภีนะเวหหสมนัยโบราณ มนันกป็
จะถถูกททาลายโดยอนัสซภีเรภียอยถูดต ภี ชะตากรรมเดภียวกนันนภีรรอคอยเมสืองไทระอยถูต ดนังนนัรนคทาพยากรณหนร ภีจขง
ถถูกเอตยอภีกครนัรงวตา 14 บรรดากทาปนัซึ่นแหท่งทารชอิชเออ๋ย จงครทซึ่าครวญเถอิด เพราะวท่าทกซึ่กทาบนังเขด้มแขห็งของ
เจด้าถยกทอิลี้งรด้างเสกยแลด้ว แมข้แตตบาบอิโลนกป็ไมตอาจหลภีกเลภีที่ยงการถถูกททาลายโดยอนัสซภีเรภียไดข้ เมสืองไทระ
กป็เลภีที่ยงไมตไดข้เชตนกนัน ดนังนนัรน พวกพตอคข้าแหตงทารชอิชจะครทที่าครวญเรสือที่ งจรุดจบแหตงการคข้าของพวกเขา
อสย 23:15-16

ตท่อมาในวนันนนัลี้น เขาจะลสืมเมสืองไทระเจห็ดสอิบปก อยท่างกนับอายบของ

กษนัตรอิยอห งคหเดกยว พอสอินลี้ เจห็ดสอิบปกไทระจะรด้องเพลงอยท่างหญอิงแพศยาวท่า ในชตวงเวลาคลข้ายๆกนับ
การถถูกกวาดตข้อนเปป็นเชลยของยถูดาหห เมสืองไทระกป็จะรกรข้างวตางเปลตาเปป็นเวลาเจป็ดสอิบปภีเชตนกนันแมข้
ไมตมภีความคลข้ายคลขงอสืที่นเลยกป็ตาม มภีหมายเหตรุไวข้เกภีที่ยวกนับวตาเพราะเหตรุใดการพอิพากษาของพระเจข้า
ถขงกทาลนังใกลข้เขข้ามา ไทระไมตเพภียงเปป็นศถูนยหกลางทางการพาณอิชยหเทตานนัรน แตตมนันยนังเปป็นนครแหตงการ
ททาผอิดศภีลธรรมและความบาปดข้วย ในสมนัยโบราณ พวกหญอิงโสเภณภีจะเรภียกลถูกคข้าใหข้มาใชข้บรอิการ
ของตนโดยรข้องเพลง ‘รนัก’ แบบชาวโลก ความชนัวที่ ทางเพศและความบาปของไทระถถูกแสดงเปป็น
แบบในสอิที่งนนัรน – ดนตรภีของพวกหญอิงแพศยา มนันไมตเหมสือนกนับอเมรอิกาในปนัจจรุบนันหรสือ?
ดนังนนัรน ดข้วยการเปรภียบเปรยเชตนนนัรน ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข ยรุวาต 16 "หญอิงแพศยาทกซึ่เขาลสืมแลด้ว
เออ๋ย จงหยอิบพอิณเขาคยท่เดอินไปทนัซึ่วเมสือง จงบรรเลงเพลงไพเราะ รด้องเพลงหลายๆบท เพสืซึ่อเขาจะ
ระลซกเจด้าไดด้" แมข้ถถูกททาลายและถถูกลสืมนานเจป็ดสอิบปภีแลข้ว เมสืองไทระจะผงาดขขรนเรสืองอทานาจอภีกครนัรง
นอกจากนภีร ความบาปและการททาผอิดศภีลธรรมอนันเกตาแกตนร นันจะกลนับมาอภีกเชตนกนัน

อสย 23:17-18

ตท่อมาเมสืซึ่อสอิลี้นเจห็ดสอิบปก พระเยโฮวาหหจะทรงเยกซึ่ยมเยกยนเมสืองไทระ

และเมสืองนนัลี้นจะกลนับไปรนับจด้างใหมท่ และจะเลท่นชยด้กบนั บรรดาราชอาณาจนักรทนัลี้งสอิลี้นบนพสืลี้นโลก เหป็น
ไดข้ชนัดวตาพระเจข้าจะทรงอนรุญาตใหข้เมสืองไทระถถูกสรข้างขขรนใหมต เมสืองนนัรนจะกลนับมาเปป็นทภีที่สนัญจร
ทางการพาณอิชยหอภีกครนัรงอยตางรวดเรป็ว ภาพเปรภียบของการขายบรอิการทางเพศและการลตวงประเวณภี
ไมตควรถถูกตภีความแบบตรงตนัวทนัรงหมด แมข้เรสืที่องนนัรนเกอิดขขรนอยตางแนตนอนในเมสืองนนัรนเหมสือนทภีมที่ นัน
เกอิดขขรนในเมสืองทตาทรุกแหตง ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา เมสืองไทระจะมภีการรต วมประเวณภีทางการ
พาณอิชยห์กบนั ประชาชาตอิทรนังปวงอภีกครนัรง พวกเขาจะไดข้กาท ไรจากการคข้าขายของตนอภีกครนัรง
18 สอินคด้าของมนันและสอินจด้างของมนันจะเปห็นของบรอิสบทธอิธิ์ถวายแดท่พระเยโฮวาหห จะไมท่
สะสมไวด้หรสือเกห็บนอิซึ่งไวด้ แตท่สอินคด้าของมนันจะอทานวยอาหารอบดมและเสสืลี้อผด้างามแกท่บรรดาผยด้ทกซึ่อยยตท่ ท่อ
พระพนักตรหพระเยโฮวาหห ความหมายตรงนภีรไมตชนัดเจน ดถูเหมสือนมภีการบอกเปป็นนนัยวตาผลกทาไรทาง
ธรุรกอิจของเมสืองไทระทภีที่ถถูกฟสืร นฟถูขร ขนใหมตจะถถูกแยกตนัรงไวข้สนักวนันหนขงที่ แดตองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าและการ
ปรนนอิบนัตอิของพระวอิหาร ดถูเหมสือนวตาไมตมกภี ารสทาเรป็จจรอิงตามประวนัตอิศาสตรหเลยเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีร
หลนังจากการพอิพากษาเมสืองไทระนานเจป็ดสอิบปภีไมตนาน กรรุงเยรถูซาเลป็มเองกป็ถถูกกวาดตข้อนไปเปป็น
เชลยโดยบาบอิโลน ดนังนนัรนบางคนจขงคาดเดาวตาการสทาเรป็จจรอิงของคทาพยากรณหนร ภีอาจเกอิดขขรนในชตวง
เวลาระหวตางการกลนับมาและการฟสืร นฟถูขร ขนใหมตภายใตข้เอสรา เนหะมภียหและหลนังจากนนัรนเปป็นตข้นไป
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 24: บทททชื่ยสทชื่ อิบสทชื่ของออิสยาหห์พทุว่งเปด้าไปททชื่วนตั แหว่งพระเยโฮวาหห์ลด้วนๆ
มทการเปอิดเผยชตัดเจนเกทชื่ยวกตับยทุคเจป็ดปทรวมถถึงภาพของออิสราเอลในชว่วงเวลานตันนี้ บทนทนี้ปอิดทด้ายดด้วย
การฉายใหด้ชมสตันี้นๆเกทชื่ยวกตับพระครอิสตห์บนพระททชื่นตัชื่งของพระองคห์ในยทุคพตันปท
อสย 24:1

บทนภีรขร ขนตข้นดข้วยการประกาศเรสืที่องพระพอิโรธของพระเจข้าทภีที่มภีตตอ

แผตนดอินโลกในชตวงยรุคเจป็ดปภี ดยเถอิด พระเยโฮวาหหจะทรงทอิลี้งโลกใหด้รด้าง และทรงกระททาใหด้รด้างเปลท่า
และพระองคหจะทรงควทซึ่าแผท่นดอินโลกและกระจายผยด้อาศนัยของมนัน แมข้วาต อาจมภีคทาเปรภียบเปรยและ
การกลตาวเกอินจรอิงตรงนภีร คทาพรรณนาทภีที่ชนัดเจนเกภีที่ยวกนับการปฏอิบนัตอิตตางๆของพระเจข้าทภีที่กระททาตตอ

โลกในชตวงยรุคเจป็ดปภีกถป็ ถูกนทาเสนอ เหมสือนกนับทภีที่เราสะบนัดพรมเชป็ดเทข้า พระเจข้ากป็จะทรงจนัดการกนับ
โลกเชตนนนัรนในชตวงยรุคเจป็ดปภี คทาทภีที่แปลวตา รด้างเปลท่า (บอวห์ลาค) มภีความหมายวตาททาใหข้ ‘รกรข้างวตาง
เปลตา’ เหมสือนกนับทภีที่คนเราททาใหข้ตะกรข้าใสต ขยะวตางเปลตาโดยการเอาขยะไปทอิรง พระเจข้ากป็จะทรง
จนัดการกนับแผตนดอินโลกในวนันนนัรน
อสย 24:2-3

คราวนภีรจรุดสนใจหลนักซถูมเขข้าไปในการพอิพากษาทภีที่มภีตตอออิสราเอลใน

วนันนนัรน และจะเปห็นอยท่างนนันลี้ ตท่อปบโรหอิต อยท่างเปห็นกนับประชาชน ตท่อนายของเขา อยท่างเปห็นกนับทาส
ตท่อนายผยหด้ ญอิงของเขา อยท่างเปห็นกนับสาวใชด้ ตท่อผยขด้ าย อยท่างเปห็นกนับผยด้ซอสืลี้ ตท่อผยยด้ สืม อยท่างเปห็นกนับผยใด้ หด้
ยสืม ตท่อผยใด้ หด้ยมสื โดยคอิดดอกเบกยลี้ อยท่างผยด้ยสืมโดยคอิดดอกเบกยลี้ ความคอิดตรงนภีรกเป็ ขข้าใจงตาย ไมตวาต ผถูข้ใดจะมภี
ตทาแหนตงใด พระเจข้าจะทรงพอิพากษาคนทนัรงปวงในวนันนนัรน ไมตวาต จะเปป็น ‘สงฆห’ หรสือ ‘ฆราวาส’
พระเจข้าจะทรงพอิพากษาคนทนัรงสองพวกในลนักษณะเดภียวกนัน มนันจะเปป็นเชตนนนัรนดข้วยกนับพวกคนรนับ
ใชข้และพวกเจข้านาย ผถูข้ซร สือและผถูข้ขาย ผถูข้ใหข้ยมสื และผถูข้ขอยสืม เมสือที่ ถขงวนันแหตงพระเยโฮวาหห พระเจข้าจะ
ทรงพอิพากษาคนทนัรงปวง
3 แผท่นดอินนนัลี้นจะถยกทอิลี้งรด้างอยท่างสอินลี้ เชอิง และถยกปลด้นหมดสอิลี้น เพราะพระเยโฮวาหหไดด้ตรนัส
พระวจนะนกลี้แลด้ว เราควรหมายเหตรุไวข้วาต คทาวตา แผว่นดอินโลก และ แผว่นดอิน ทภีที่ถถูกพบตลอดทนัรงบทนภีร
ถถูกแปลมาจากคทาฮภีบรถูเดภียวกนัน (เอเรทซห์) ตรงนภีรพวกผถูข้แปลเลสือกใชข้คทาวตา ‘แผตนดอิน’ ซขที่งเปป็นความ
หมายทภีที่ถถูกตข้องอยตางไมตมขภี ข้อสงสนัย แมข้บรอิบทโดยรวมกลตาวถขงการพอิพากษาในชตวงวนันแหตงพระเย
โฮวาหห อาจมภีการบอกใบข้ถขงการรรุกรานของคนอนัสซภีเรภียทภีที่ใกลข้เขข้ามาดข้วย ไมตวาต ในกรณภีใด แผว่นดอิน
แหตงออิสราเอลกป็จะถถูกทอิรงรข้างและถถูกปลข้น พรข้อมกนับการรรุกรานของอนัสซภีเรภีย พระเจข้าทรงตภีสอนยถู
ดาหหและกวาดตข้อนอาณาจนักรฝตายเหนสือไปเปป็นเชลย ในวนันแหตงพระเยโฮวาหห พระเจข้าจะทรงใชข้
เหตรุการณหนตากลนัวเหลตานนัรนของยรุคเจป็ดปภีเพสืที่อหนันออิสราเอลใหข้มาหาพระเมสสอิยาหหของเธอ
อสย 24:4-6

ในขข้อเหลตานภีรทร นังแผตนดอินโลกและแผตนดอินของออิสราเอลอาจถถูก

กลตาวถขง โลกกห็ไวด้ทบกขหและเหกซึ่ยวแหด้งไป พอิภพกห็อท่อนระทวยและเหกซึ่ยวแหด้ง คนสย งศนักดอิธิ์ของโลกกห็
อท่อนระทวยไป ในวนันแหตงพระเยโฮวาหห แผตนดอินของออิสราเอลจะไมตเพภียงถถูกพอิพากษาเทตานนัรน แตต

ทนัรงแผตนดอินโลกจะเลสือนหายและอตอนระทวยไป โดยเฉพาะอยตางยอิงที่ พวกคนจองหองแหตงแผตนดอิน
โลกจะถถูกททาใหข้ถอต มใจลงโดยใชข้กาท ลนัง
5 โลกนกลี้มกราคกเพราะผยอด้ าศนัยในนนัลี้น เพราะเขาทนัลี้งหลายละเมอิดตท่อพระราชบนัญญนัตอิ ไดด้ฝท่าฝสืน
กฎ ไดด้หนักพนันธสนัญญานอิรนนั ดรหนนัลี้น ออิสราเอลไมตเพภียงเมอินบนัญญนัตอิทรนังหลายของพระเจข้าเทตานนัรน แตต
ชาวโลกโดยรวมกป็ททาเชตนนนัรนดข้วย แนตทภีเดภียวแผตนดอินโลกถถูกททาใหข้มลทอินไปแลข้วโดยมลภาวะฝตาย
ศภีลธรรมและฝตายวอิญญาณของบรรดาผถูข้ทภีที่อาศนัยอยถูใต นแผตนดอินโลก เรสือที่ งนนัรนเปป็นความจรอิงดข้วยเกภีที่ยว
กนับออิสราเอลในสมนัยนนัรนและยนังเปป็นจรอิงเหมสือนเดอิมจนถขงวนันนภีร ทรุกคนไดข้ละเมอิดบนัญญนัตอิตตางๆของ
พระเจข้า คทาทภีแที่ ปลเปป็น ฝท่าฝสืน (คอวห์ลาฟ) มภีความหมายดข้วยวตา ‘ละเมอิด’ หรสือ ‘กข้าวกตาย’ ออิสราเอลทภีที่
มนักกบฏและชาวโลกทภีที่ไมตเอาพระเจข้าไดข้ฝตาฝสืนกฎตตางๆของพระเจข้า และออิสราเอลโดยเฉพาะไดข้
หนักพนันธสนัญญานอิรนนั ดรหนร นันทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททากนับพวกเขา ยอิงที่ กวตานนัรนบรรดาคนตตางชาตอิทนัวที่
โลกไดข้หนักบนัญญนัตอิศภีลธรรมพสืรนฐานตตางๆของพระเจข้าอยตางหนข้าไมตอายมาตนัรงแตตสมนัยไหนแลข้วกป็จทา
ไมตไดข้
6 เพราะฉะนนัลี้นคทาสาปกห็กลสืนโลก และผยด้ทกซึ่อาศนัยในนนันลี้ กห็โดดเดกซึ่ยว เพราะฉะนนันลี้ ผยอด้ าศนัยใน
แผท่นดอินโลกจซงถยกเผาผลาญ มกคนเหลสือนด้อย ไมตวาต ขข้อนภีรหมายถขงแผตนดอินของออิสราเอลหรสือทนัรงแผตน
ดอินโลก การพอิพากษาของพระเจข้ากป็กาท ลนังจะมา แมข้บางคนไดข้เสนอวตาคทาสาปตรงนภีรหมายถขงคทาสาป
แชตงนนัรนทภีที่ตกแกตแผตนดอินโลกหลนังการลข้มลงนนัรนในเอเดน บรอิบทตรงนภีรกดป็ ถูเหมสือนไมตสนนับสนรุน
ทรรศนะนนัรนเลย ตรงกนันขข้าม คทาสาปแหตงการพอิพากษาของพระเจข้าทภีที่จะมานนัรนตตางหากทภีที่ถถูกหมาย
ถขง การสต อเคข้าใหข้เหป็นลตวงหนข้าเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีรยอต มเกอิดขขรนอยตางแนตนอนในชตวงการรรุกรานยถูดาหห
โดยคนอนัสซภีเรภียทภีที่ทอิรงมนันใหข้รกรข้าง ถถูกไฟเผาและหมดสอิรนประชากร
อยตางไรกป็ตาม บรอิบททภีที่ใหญตกวตาของบทนภีรกยป็ งนั มภีลนักษณะเปป็นอวสานกาลเหมสือนเดอิม เมสืที่อ
พระเจข้าทรงจนัดการกนับแผตนดอินโลกเสรป็จแลข้วหลนังยรุคเจป็ดปภีนร นันในวนันแหตงพระเยโฮวาหห คทาสาปแหตง
การพอิพากษาของพระองคหกจป็ ะกลสืนแผตนดอินโลกไปแลข้วอยตางแนตนอน ลองดถูการพอิพากษาทภีที่เปป็น
ตราประทนับ แตรและขนันเหลตานนัรนของหนนังสสือวอิวรณหดถูกไป็ ดข้ ประชากรของแผตนดอินโลกจะถถูกลด

จทานวนลงอยตางมหาศาลเพราะภนัยพอิบนัตอิ การสงครามและการพอิพากษาของยรุคเจป็ดปภี ไฟแหตงการ
สงครามและภนัยพอิบนัตอิตตางๆของพระเจข้าจะททาลายแผตนดอินโลกในวนันนนัรน เมสืที่อทรุกอยตางจบสอิรนลง
ประชากรของแผตนดอินโลกจะเปป็นสต วนนข้อยของทภีที่เคยมภีแตตกตอน
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จรุดสนใจหลนักตรงนภีร (แมข้เปป็นไปไดข้อยตางยอิงที่ วตาหมายถขงคนทนัวที่ โลก)

ดถูเหมสือนจะเกภีที่ยวขข้องกนับออิสราเอลในชตวงวนันแหตงการพอิพากษาของพระเจข้า นทลี้าองบท่นใหมท่กห็ไวด้ท กบ ขห
เถาองบท่นกห็อท่อนระทวย จอิตใจทกซึ่รสืซึ่นเรอิงทนัลี้งปวงกห็ถอนหายใจ นทราองรุตน (ซขที่งมนักไมตไดข้ถถูกหมนัก) เปป็น
สอินคข้าพสืรนฐานอยตางหนขงที่ ของออิสราเอล ในวนันนนัรนจะมภีนร ทาองรุตนนข้อยมากๆ 8 เสกยงสนบกสนานของ
รทามะนากห็เงกยบ เสกยงของผยด้เบอิกบานกห็หยบดเสกย เสกยงสนบกสนานของพอิณเขาคยท่กห็เงกยบ ความบนันเทอิง
ดข้านดนตรภีจะสอิรนสรุดลง 9 เขาจะไมท่ดสืซึ่มเหลด้าองบท่นพรด้อมกนับการรด้องเพลงอกก เมรนัยกห็จะเปห็นของขม
แกท่ผด้ทย กซึ่ดสืซึ่ม จะไมตมกภี ารกอินเลภีรยงและแมข้แตตคนเหลตานนัรนทภีที่ชอบดสืมที่ เหลข้าจนเมากป็จะพบวตาเครสือที่ งดสืมที่
ของตนมภีรสขม
10 เมสืองทกซึ่จลาจลแตกหนักเสกยแลด้ว บด้านทบกหลนังกห็ปอิดหมด ไมท่ใหด้ใครเขด้าไป แมข้นอภีที่ าจหมาย
ถขงเมสืองทนัวที่ ๆไป ดถูเหมสือนวตานภีที่หมายถขงกรรุงเยรถูซาเลป็มมากกวตา ในวนันแหตงการพอิพากษาของพระเจข้า
เยรถูซาเลป็มจะถถูกททาใหข้พนังทลายลง บข้านเรสือนทนัรงหลายจะถถูกปอิดเพราะวตามภีคนเหลสืออยถูนต อข้ ยมากๆ
11 มกเสกยงรด้องทกซึ่กลางถนนดด้วยเรสืซึ่องเหลด้าองบท่น ความชสืซึ่นบานทนัลี้งสอิลี้นกห็เยสือกเยห็นลงแลด้ว ความยอินดก
ของแผท่นดอินกห็หายสย ญไป คนเหลตานนัรนทภีชที่ อบดสืที่มเหลข้าจะรข้องระงมเพราะวตาไมตมภีเหลข้าแลข้ว อารมณห
อนันขรุตนมนัวจะมภีอยถูทต นัวที่ ไป ความชสืนที่ บานทนัรงสอิรนจะมลายไป 12 มกการรกรด้างวท่างเปลท่าทอิลี้งไวด้ในเมสือง
ประตยเมสืองกห็ถยกทบบททาลายเสกย เมสือที่ พระเจข้าทรงจนัดการเสรป็จเรภียบรข้อย เยรถูซาเลป็มกป็จะถถูกททาลาย
เหตรุผลหนขที่งทภีที่บทนภีรมภีเนสืรอหาเชอิงอวสานกาลกป็คสือวตา คนอนัสซภีเรภียไมตเคยททาการตภีสอนนภีรสทาเรป็จเลย
การถถูกกวาดตข้อนไปเปป็นเชลยยนังบาบอิโลนดถูเหมสือนไมตไดข้ถถูกสสืที่อตรงนภีร ดนังทภีสที่ ต วนทภีที่เหลสือของบทนภีร
จะเผยใหข้เหป็น การสทาเรป็จจรอิงในทภีสที่ รุดของเหตรุการณหเหลตานภีรจะเกอิดขขรนในชตวงยรุคเจป็ดปภี
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เพราะจะเปห็นเชท่นนกอลี้ ยยท่ทท่ามกลางแผท่นดอิน ทท่ามกลางชนชาตอิทนัลี้ง

หลาย อยท่างกนับเมสืซึ่อตด้นมะกอกเทศถยกเขยท่า อยท่างเมสืซึ่อการเกห็บเลห็มตามเถาองบท่นสอิลี้นลง ผถูข้พยากรณห

ทตานนภีรสรรุปยตอการพอิพากษาทภีที่ถถูกกลตาวเตสือนไปแลข้วลตวงหนข้า ในวนันนนัรน ออิสราเอลจะเปป็นเหมสือนตข้น
มะกอกเทศตข้นหนขที่งทภีที่ถถูกเขยตาเพสืที่อเอาผลของมนันออกไปหรสือการตนัดผลจากเถาองรุตนในการเกป็บเกภีที่ยว
ผลองรุตน นตาสนใจทภีที่วาต ทนัรงตข้นมะกอกเทศและเถาองรุตนเปป็นสนัญลนักษณหทางพระคนัมภภีรทห ภีที่หมายถขง
ออิสราเอล
อยตางไรกป็ตาม หลนังจากถถูกพระเจข้าของพวกเขาตภีสอนแลข้ว ในวนันนนัรน 14 เขาทนัลี้งหลายจะ
เปลท่งเสกยงของเขาขซลี้น เขาจะรด้องเพลงฉลองความโอท่อท่าตระการของพระเยโฮวาหห เขาจะโหท่รด้อง
จากทะเล แมข้นอภีที่ าจหมายถขงออิสราเอลหลนังการถถูกกวาดตข้อนไปเปป็นเชลยยนังบาบอิโลน นนั นที่ กป็ดถู
เหมสือนไมตสอดคลข้องกนับบรอิบท นอกจากนภีร มภีบนันทขกในพระคนัมภภีรหนอข้ ยมากเกภีที่ยวกนับการทภีที่ยถูดาหห
เปลตงเสภียงของตนขขรนเพสืที่อสรรเสรอิญพระเจข้าในการกลนับจากการเปป็นเชลยของพวกเขา อนันทภีที่จรอิงมนัน
คสือชตวงเวลาแหตงความยากลทาบาก การกตอสรข้างและการสถูข้รบ แทนทภีที่จะเปป็นเชตนนนัรนการสทาเรป็จจรอิง
ในทภีที่สรุดนภีรดถูเหมสือนจะเกอิดขขรนเมสือที่ สอิรนยรุคเจป็ดปภีและเรอิที่มตข้นยรุคพนันปภี ในวนันนนัรน ออิสราเอลทภีที่ถถูกไถตแลข้ว
จะเปลตงเสภียงของตนขขรนเพสืที่อสรรเสรอิญกระทนังที่ จากทะเล
ออิสราเอลจขงถถูกสนังที่ วตา 15 เพราะฉะนนันลี้ ในรบท่งอรบณจงถวายสงท่าราศกแดท่พระเยโฮวาหห ในเกาะ
ทนัลี้งหลายแหท่งทะเลจงถวายแดท่พระนามแหท่งพระเยโฮวาหหพระเจด้าของออิสราเอล ออิสราเอลจะผตาน
เขข้าไปในไฟแหตงการพอิพากษาในชตวงยรุคเจป็ดปภี กระนนัรนพวกเขากป็ถถูกกทาชนับใหข้ถวายสงตาราศภีแดต
พระเจข้ากระทนังที่ จาก “เกาะทนัรงหลายแหตงทะเล” วลภีหลนังนภีรหมายถขงโลกของคนตตางชาตอิทภีที่ออิสราเอล
ไดข้กระจนัดกระจายไปอยถูนต ร นนั กระนนัรนกตอนสอิรนยรุคเจป็ดปภี แมข้แตตออิสราเอลทภีที่กระจนัดกระจายไปกป็จะไดข้
รนับการไถต พวกเขาถถูกสนังที่ ใหข้ถวายสงตาราศภีแดตพระเยโฮวาหหพระเจข้าในวนันนนัรนดข้วย
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ในบรอิบทนนัรน ผถูข้พยากรณหทตานนภีรกลตาวตตอไปวตา ตนัลี้งแตท่ทกซึ่สบดปลายโลก

เราไดด้ยอินเสกยงเพลงสรรเสรอิญ วท่าสงท่าราศกจงมกแกท่ผด้ชย อบธรรม เมสือที่ สอิรนยรุคเจป็ดปภี พวกยอิวทภีที่ถถูกไถตแลข้ว
ทนัวที่ โลกจะรข้องเพลงตตางๆแหตงสงตาราศภีแกตผถูข้ชอบธรรม แตท่ขด้าพเจด้าวท่า "ขด้าพเจด้ากห็ผท่ายผอม ขด้าพเจด้ากห็
ผท่ายผอม วอิบนัตอิแกท่ขด้าพเจด้า เพราะคนทรยศประพฤตอิอยท่างทรยศยอิงซึ่ เอย คนทรยศประพฤตอิอยท่าง
ทรยศยอิซึ่ง" ความคอิดตรงนภีรดถูเหมสือนจะวกกลนับไปยนังชตวงเวลาทภีที่ยากลทาบากทภีที่ออิสราเอลจะเผชอิญใน

ชตวงยรุคเจป็ดปภี ความหมายของคทาวตา ผว่ายผอม หมายถขงความยากลทาบาก พวกยอิวทภีที่ถถูกไถตแลข้วในชตวง
วนันทข้ายๆของยรุคเจป็ดปภีจะเผชอิญกนับการคอิดคดทรยศจากพวกยอิวทภีที่ไมตกลนับใจเชสืที่อหรสือพวกคนตตาง
ชาตอิทภีที่ตตอตข้านยอิว
ความคอิดตรงนภีรวกกลนับไปยนังการพอิพากษาทภีที่นตากลนัวซขที่งจะเกอิดแกตแผตนดอินโลกในชตวงยรุคเจป็ด
ปภีอภีกครนัรง 17 โอ ชาวแผท่นดอินโลกเออ๋ย ความสยดสยองและหลบมพรางและกนับกห็มาทนันเจด้าแลด้ว ความ
สยดสยองจะมภีอยถูทต วนั ที่ ไปในยรุคเจป็ดปภีอยตางแนตนอน วลภีทภีที่กลตาวถขงหลทุมพรางอาจหมายถขงหลรุมแหตง
ความมรณาและนรกหลนังจากนนัรน ดถู ลถูกา 21:25, 26, 35
18 ตท่อมาผยใด้ ดหนกเมสืซึ่อไดด้ยอินเสกยงความสยดสยองนนัลี้น จะตกในหลบมพราง และผยด้ทกซึ่ปกนออก
มาจากหลบมพรางกห็จะตอิดกนับ ความคอิดตรงนภีรหมายถขงความโกลาหลและความพอินาศในวนันนนัรนเมสืที่อ
บรรดากองทนัพทภีที่รกรุ รานททาลายทรุกอยตางทภีที่ขวางหนข้าพวกเขา ดถู ลถูกา 21:25, มนัทธอิว 24:6, 7 เพราะวท่า
หนด้าตท่างของฟด้าสวรรคหกห็ถยกเปอิด และรากฐานของแผท่นดอินโลกกห็หวนัซึ่นไหว นภีที่อาจหมายถขง
พระพอิโรธของพระเจข้าทภีที่ถถูกเทออกจากบรรดาหนข้าตตางของฟข้าสวรรคหลงบนแผตนดอินโลกซขที่งททาใหข้
รากฐานของมนันสนันที่ สะเทสือน
อสย 24:19-20

แมข้บางคนไดข้พยายามประยรุกตหใชข้ขข้อความตรงนภีรกบนั แผตนดอินของ

ออิสราเอลอยตางเครต งครนัด (เพราะคทาวตา เอเรทซห์ แปลไดข้ดข้วยวตา แผว่นดอิน หรสือ แผว่นดอินโลก) บรอิบททภีที่
ใหญตกวตากป็สสืที่อชนัดเจนถขงแผตนดอินโลกในยรุคเจป็ดปภี โลกแตกสลายสอินลี้ เชอิงแลด้ว โลกแตกเปห็นเสกซึ่ยงๆ โลก
ถยกเขยท่าอยท่างรบนแรง พระพอิโรธของพระเจข้าในวนันแหตงพระเยโฮวาหหจะถถูกเทออกอยตางรรุนแรง
เหนสือเหลตาคนชนัวที่ ของโลกจนแมข้แตตแผตนดอินโลกเองกป็จะสนันที่ สะเทสือน ดถู วอิวรณห 6:14; 16:17; มนัทธอิว
24:7-8 และออิสยาหห 2:21
นอกจากนภีร ในวนันนนัรน 20 โลกกห็จะซวนเซไปอยท่างคนเมา มนันจะแกวท่งไปอยท่างเพอิง ผถูข้อธอิบาย
พระคนัมภภีรหทตานนภีรมทภี รรศนะมานานแลข้ววตาในชตวงยรุคเจป็ดปภี สตวนหนขที่งของการพอิพากษาของพระเจข้า
จะเปป็นการเคลสืที่อนแผตนดอินโลกออกจากวงโคจรปนัจจรุบนันของมนันรอบดวงอาทอิตยห นภีที่เปป็นสต วนหนขงที่
ของการพอิพากษาอนันสะเทสือนสะทข้านของฟข้าสวรรคหดวข้ ยซทราซขที่งจะสต งผลกระทบอยตางรรุนแรงตตอ

แผตนดอินโลก เราจทาไดข้จากวอิวรณห 8:12 วตาแมข้แตตวนันเวลาของยรุคเจป็ดปภีกจป็ ะถถูกททาใหข้สร นันลงหนขที่งใน
สามสต วน ยอิงที่ กวตานนัรน ในวอิวรณห 8:8-11 บรรดาดวงดาวในทข้องฟข้ากป็พรุงต ชนแผตนดอินโลกซขที่งพระเจข้า
ทรงใชข้เพสืที่อเคาะแผตนดอินโลกออกจากวงโคจรปนัจจรุบนันของมนันไดข้อยตางงตายดาย ความหมายโดยนนัย
ตตางๆดข้านดาราศาสตรหของเหตรุการณหนร ภีกมป็ ากมายมหาศาล รากฐานของเวลา ปฏอิทอินนและฤดถูกาล
ตตางๆถถูกตนัรงอยถูบต นความเปป็นกอิจวนัตรและความคาดเดาไดข้ของแผตนดอินโลกในความสนัมพนันธหของมนัน
ทภีที่มภีตตอดวงดาวอสืนที่ ๆในทข้องฟข้า เหตรุผลสทาหรนับการพอิพากษาทภีที่รรุนแรงเชตนนนัรนกป็เรภียบงตายพอๆกนับทภีที่
มนันตรงไปตรงมา การละเมอิดของโลกจะหนนักอยยบท่ นมนัน ความบาปของแผตนดอินโลกไดข้ยนัวที่ ยรุพระเจข้า
ผถูข้บรอิสรุทธอิธใหข้กระททาการพอิพากษา และมนันจะลด้มและจะไมท่ลบกอกก สรุดทข้ายแลข้ว พระเจข้าจะทรงสรข้าง
ฟข้าสวรรคหใหมตและแผตนดอินโลกใหมต แผตนดอินโลกใบเกตาทภีที่ถถูกความบาปแชตงสาปนภีรจะถถูกแทนทภีที่
ดข้วยแผตนดอินโลกทภีที่ดภีกวตา ซขงที่ ความชอบธรรมจะบรอิบถูรณหอยถูใต นนนัรน
อสย 24:21-22

ตท่อมาในวนันนนัลี้นพระเยโฮวาหหจะทรงลงโทษบรอิวารของฟด้าสวรรคห

ในฟด้าสวรรคห และบรรดากษนัตรอิยหของแผท่นดอินโลกในแผท่นดอินโลก แมข้วาต จะมภีพระพอิโรธของพระเจข้า
ตตอสถูข้การปกครองระดนับสถูงทภีที่สรุดของมนรุษยหในชตวงยรุคเจป็ดปภีอยตางแนตนอน ซขที่งรวมถขงตนัวปฏอิปนักษหตตอ
พระครอิสตหเองดข้วย กระทนังที่ อทานาจทนัรงหลายทภีที่สถูงกวตากป็ถถูกสสืที่อตรงนภีร เมสือที่ ยรุคเจป็ดปภีสรอินสรุดลง ซาตาน
และจนักรวรรดอิอนันชนัวที่ รข้ายของมนัน – เทพผถูคข้ รอง ศนักดอิเทพ เทพผถูข้ครองพอิภพในโมหะความมสืดแหตง
โลกนภีร และเหลตาวอิญญาณทภีที่ชนัวที่ ในสถานฟข้าอากาศ – จะถถูกจองจทาเปป็นเวลาหนขที่งพนันปภี ดถู วอิวรณห
20:1-3 นอกจากนภีร เหลตากษนัตรอิยหของแผตนดอินโลกทภีที่กบฏตตอองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าและพระครอิสตหกจป็ ะ
ถถูกสนังหารในวนันนนัรน ดถู กอิจการ 4:25-26 และวอิวรณห 19:18-19
22 เขาทนัลี้งหลายจะถยกรวบรวมไวด้ดด้วยกนัน ดนัซึ่งนนักโทษในคบกมสืด เขาทนัลี้งหลายจะถยกกนักขนังไวด้
ในคบก และตท่อมาหลายวนันเขาจซงจะถยกลงโทษ ขข้อความตรงนภีรยอต มหมายถขงซาตานและจนักรวรรดอิ
ปภีศาจของมนันทภีที่ถถูกจองจทาเปป็นเวลาหนขที่งพนันปภีในเหวไมตมภีกนข้ ดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในวอิวรณห 20:1-3 และ
กระนนัรน พระเจข้าในพระปนัญญาอนันไมตมขภี ภีดจทากนัดของพระองคหจะทรงอนรุญาตใหข้พญามาร (และ
เหลตาสมรุนของมนันดข้วย) ถถูกปลตอยจากครุกของมนันหลนังจากครบพนันปภีนร นันแลข้ว ดถู วอิวรณห 20:7-8

อสย 24:23

เมสือที่ การพอิพากษาแหตงยรุคเจป็ดปภีสรอินสรุดลงแลข้ว สงตาราศภีแหตงยรุคพนันปภีกป็

เขข้ามาใกลข้ แลด้วดวงจนันทรหจะอดสย และดวงอาทอิตยหจะอนับอาย เพราะวท่าพระเยโฮวาหหจอมโยธาจะ
ทรงราชยหบนภยเขาศอิโยนและในเยรยซาเลห็ม และสงท่าราศกจะปรากฏตท่อหนด้าพวกผยใด้ หญท่ของพระองคห
นภีที่หมายถขงสงตาราศภีของพระเยซถูครอิสตหบนพระทภีที่นนังที่ ของพระองคหทภีที่กรรุงเยรถูซาเลป็มในชตวงยรุคพนันปภี
สงตาราศภีอนันเจอิดจข้าของพระองคหจะเจอิดจรนัสยอิงที่ กวตาแมข้แตตดวงอาทอิตยหและดวงจนันทรห ดถู มนัทธอิว 24:2930 แมข้เหป็นไดข้ชนัดวตาในชตวงยรุคพนันปภี ดวงอาทอิตยหกจป็ ะใหข้แสงสวตางแหตงฟข้าสวรรคหไปทนัวที่ พสืรนทภีสที่ ต วนทภีที่
เหลสือของแผตนดอินโลก ในฟข้าสวรรคหใหมตและแผตนดอินโลกใหมต โดยเฉพาะกรรุงเยรถูซาเลป็มใหมตนร นัน
พระเมษโปดกเองทรงเปป็นความสวตางของมนัน ดถู วอิวรณห 21:23-24
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 25: บทททแชื่ ลด้วสว่วนใหญว่พรรณนาถถึงความสยดสยองตว่างๆของยทุค
เจป็ดปท โดยเฉพาะจากมทุมมองของคนยอิว คราวนทบนี้ ทนทนี้นคาเสนอสงว่าราศทตว่างๆของยทุคพตันปท โดย
เฉพาะจากมทุมมองของคนยอิว
อสย 25:1-2

โอ ขด้าแตท่พระเยโฮวาหห พระองคหทรงเปห็นพระเจด้าของขด้าพระองคห

ขด้าพระองคหจะยอพระเกกยรตอิพระองคห ขด้าพระองคหจะสรรเสรอิญพระนามของพระองคห เพราะ
พระองคหไดด้ทรงกระททาการมหนัศจรรยห แผนงานทกซึ่พระองคหทรงดทารอิไวด้นานมาแลด้วกห็สนัตยหซสืซึ่อและ
เปห็นความจรอิง 2 เพราะพระองคหไดด้ทรงกระททาใหด้เมสืองเปห็นกองขยะ เมสืองมกปด้อมเปห็นทกซึ่สลนักหนักพนัง
วนังของชนตท่างดด้าวไมท่เปห็นเมสืองตท่อไปอกก จะไมท่กท่อสรด้างขซลี้นอกกเลย ภาพนภีรสสืที่อถขงออิสราเอลทภีที่ถถูกไถต
แลข้ว ซขงที่ ไดข้ถถูกพากลนับมายนังแผตนดอินของตนในยรุคพนันปภี พวกเขากทาลนังมองยข้อนกลนับไปยนังการทภีที่
พระเจข้าไดข้ทรงชตวยพวกเขาใหข้รอดแลข้วทนัรงฝตายวอิญญาณและฝตายประชาชาตอิ บทเพลงของพวกเขา
เปป็นการสรรเสรอิญและการยอพระเกภียรตอิสทาหรนับสอิที่งมหนัศจรรยหเหลตานนัรนทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททา
เพสืที่อพวกเขาในการไถตและการททาใหข้พวกเขากลนับเปป็นประชาชาตอิหนขที่งอภีกครนัรง วลภีทภีที่กลตาวถขงแผน
งานของพระองคหยอต มหมายถขงพระวจนะของพระองคห แนตทภีเดภียวมนันเปป็นความสนัตยหซสืที่อและความ
จรอิง

อสย 25:3-5

ออิสราเอลจขงโอข้อวดในการไถตและการกลนับเปป็นประชาชาตอิอภีกครนัรง

ของตน เพราะฉะนนันลี้ ประชาชาตอิทกซึ่แขห็งแรงจะถวายสงท่าราศกแดท่พระองคห หนัวเมสืองของบรรดา
ประชาชาตอิทกซึ่ทารบณจะเกรงกลนัวพระองคห “ประชาชาตอิทภีที่แขป็งแรง” ยตอมหมายถขงออิสราเอลทภีที่ถถูกไถต
แลข้วและถถูกททาใหข้กลนับสถูตสภาพเดอิมแลข้ว พวกเขาจะถวายสงตาราศภีแดตพระเจข้าจรอิงๆ บรรดา
ประชาชาตอิ (ทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิ) ทภีที่ทารรุณยตอมหมายถขงประชาชาตอิทภีที่เปป็นศนัตรถูเหลตานนัรนทภีที่หาชตอง
กทาจนัดออิสราเอล โดยเฉพาะในชตวงยรุคเจป็ดปภี
บทเพลงสรรเสรอิญของออิสราเอลทภีที่ถถูกไถตแลข้วในวนันนนัรนจะเปป็นดนังนภีร 4 เพราะพระองคหไดด้
ทรงเปห็นทกซึ่กทาบนังเขด้มแขห็งของคนยากจน ทรงเปห็นทกซึ่กทาบนังเขด้มแขห็งของคนขนัดสนเมสืซึ่อเขาทบกขหใจ
ทรงเปห็นทกซึ่ลกลี้ภนัยจากพายบ และเปห็นรท่มกนันความรด้อน เมสืซึ่อลมของผยด้ทกซึ่ทารบณกห็เหมสือนพายบพนัดกทาแพง
เมสืที่อพวกยอิวทภีที่กระจนัดกระจายอยถูทต นัวที่ โลกและคนออิสราเอลในแผตนดอินของตนเผชอิญกนับการขตมเหง
อนันนตากลนัวในชตวงยรุคเจป็ดปภี พระเจข้ากป็ทรงกลายเปป็นกทาลนังเขข้มแขป็งและทภีที่ลร ภีภยนั ของพวกเขา พระองคห
ทรงกลายเปป็นเหมสือนกทาแพงหนขงที่ ซขที่งปกปข้องพวกเขาจากการโจมตภีของกองทนัพของปฏอิปนักษหตตอ
พระครอิสตห
นอกจากนภีร ออิสราเอลทภีที่ถถูกไถตแลข้วและถถูกททาใหข้กลนับสถูตสภาพเดอิมแลข้วในวนันนนัรนจะรข้องเพลง
อภีกวตา 5 เหมสือนความรด้อนในทกซึ่แหด้ง พระองคหจะทรงระงนับเสกยงของคนตท่างดด้าว รท่มเมฆระงนับ
ความรด้อนฉนันใด กอิซึ่งของผยด้ทารบณกห็จะถยกตนัดลงฉนันนนัลี้น ประชาชาตอิเหลตานนัรนทภีที่ขตมเหงพวกยอิวอยตาง
รรุนแรงในชตวงยรุคเจป็ดปภีจะถถูกททาใหข้เปป็นเหมสือนทภีที่แหข้งแลข้ง – รข้อนและรกรข้างวตางเปลตา กระนนัรน
สทาหรนับออิสราเอลจะมภีรตมเงาและหตาฝนจากบรรดากข้อนเมฆ เหป็นไดข้ชนัดวตานภีที่เปป็นสนัญลนักษณหแสดงถขง
การอวยพร แตตเหลตาศนัตรถูของพวกเขาจะถถูกททาใหข้ตกตทที่าลง เหป็นไดข้ชนัดวตาการพอิพากษาของพระเจข้า
จะตตอเนสืที่องเขข้าไปในยรุคพนันปภีดข้วย โดยสตวนหนขที่งแลข้วจะเกอิดแกตประชาชาตอิทรนังหลายทภีที่เปป็นศนัตรถูตตอ
ออิสราเอลเหลสือเกอิน นภีที่อาจรวมถขงเหลตาเพสืที่อนบข้านชาวอาหรนับของพวกเขาทภีที่เกป็บงทาความเกลภียดชนัง
อนันขมขสืนที่ ทภีที่มภีตตอพวกยอิวมานานเหลสือเกอิน ดถู 25:10

อสย 25:6-7

ออิสราเอลในวนันนนัรนจะรข้องเพลง บนภยเขานกลี้พระเยโฮวาหหจอมโยธา

จะทรงจนัดการเลกลี้ยงสทาหรนับบรรดาชนชาตอิทนัลี้งหลาย เปห็นการเลกลี้ยงดด้วยของอด้วนพก เปห็นการเลกลี้ยงดด้วย
นทลี้าองบท่นทกซึ่ตกตะกอนแลด้ว ดด้วยของอด้วนพกมกไขมนันในกระดยกเตห็ม ดด้วยนทลี้าองบท่นตกตะกอนทกซึ่กรองแลด้ว
นภีที่หมายถขงความเจรอิญรรุตงเรสืองใหญตโตและการกอินเลภีรยงซขที่งเชสืที่อมโยงกนับมนัน ในวนันนนัรน พระเจข้าจะ
ทรงอวยพรออิสราเอลไมตเพภียงฝตายวอิญญาณและฝตายทหารเทตานนัรนแตตดข้วยความเจรอิญรรุตงเรสืองใหญตโต
เชตนกนัน
7 และบนภยเขานกลี้พระองคหจะทรงททาลายผด้าคลบมหนด้าซซซึ่งคลบมหนด้าบรรดาชนชาตอิทนัลี้งหลาย
และมท่านซซซึ่งกางอยยท่เหนสือบรรดาประชาชาตอิ ภถูเขาทภีวที่ าต นภีรยอต มเปป็นภถูเขาศอิโยน หรสือเยรถูซาเลป็ม เมสือที่ ยรุค
พนันปภีมาถขง ผข้าคลรุมหนข้าแหตงความมสืดบอดฝตายวอิญญาณทภีที่ถถูกกลตาวถขงในออิสยาหห 6:9-10 และ 2 โค
รอินธห 3:14 จะถถูกเอาออกไป นอกจากนภีร ความมสืดฝตายวอิญญาณของใจซขงที่ ปกคลรุมอยถูทต นัวที่ ประชาชาตอิ
เหลตานนัรนทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิกจป็ ะถถูกเอาออกไปดข้วยในวนันนนัรน ความมสืดฝตายวอิญญาณจะไมตมภีชนัยอภีกตตอ
ไปในวนันนนัรน มนันจะเปป็นความจรอิงไมตเพภียงสทาหรนับออิสราเอลเทตานนัรน แตตสทาหรนับคนทนัรงโลกดข้วย
อสย 25:8-9

ความยอิงที่ ใหญตฝตายวอิญญาณของอาณาจนักรนนัรนปรากฏชนัดเจน

พระองคหจะทรงกลสืนความตายดด้วยการมกชยนั และองคหพระผยด้เปห็นเจด้าพระเจด้าจะทรงเชห็ดนทลี้าตาจาก
หนด้าทนัลี้งปวง และพระองคหจะทรงเอาการลบหลยท่ชนชาตอิของพระองคหไปเสกยจากทนัซึ่วแผท่นดอินโลก เพ
ราะพระเยโฮวาหหไดด้ตรนัสแลด้ว (นตาสนใจทภีที่วลภี “องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าพระเจข้า” ตรงตนัวคสือ องคหพระผถูข้
เปป็นเจข้าพระเยโฮวาหห) ในวนันนนัรนความตายจะถถูกกลสืนดข้วยการมภีชนัย อนัครสาวกเปาโลยกขข้อความนภีร
พรข้อมกนับการประยรุกตหใชข้โดยตรงกนับชนัยชนะเหนสือความตายโดยการฟสืร นคสืนพระชนมหของพระเยซถู
ใน 1 โครอินธห 15:54 นอกจากนภีร พระวอิญญาณบรอิสรุทธอิธทรงใชข้คทาพถูดเดภียวกนันนภีรดข้วย “และองคหพระผถูข้
เปป็นเจข้าพระเจข้าจะทรงเชป็ดนทราตาจากหนข้าทนัรงปวง” ในวอิวรณห 21:4 ในวนันนนัรนพวกยอิวจะไมตถถูกตทาหนอิ
อภีกตตอไป จะไมตมภีความจงเกลภียดจงชนังพวกยอิวเลยในวนันนนัรน นอกจากนภีร ประชาชนของพระเจข้าใน
ประชาชาตอิเหลตานนัรนทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิจะถถูกยกชถูทนัวที่ โลก

9 ในวนันนนัลี้นเขาจะกลท่าวกนันวท่า "ดยเถอิด นกซึ่คอสื พระเจด้าของเราทนัลี้งหลาย เราไดด้รอคอยพระองคห
เพสืซึ่อวท่าพระองคหจะทรงชท่วยเราใหด้รอด นกซึ่คสือพระเยโฮวาหห เราไดด้รอคอยพระองคห ใหด้เรายอินดกและ
เปรมปรกดอิธิ์ในความรอดของพระองคห" เมสือที่ ยรุคพนันปภีมาถขง ออิสราเอลจะรข้องเพลงวตาพระเจข้าทรงเปป็น
พระเจข้าของพวกเขา – ไมตใชตพระอนัลเลาะหห ไมตใชตพระพรุทธเจข้า แตตเปป็นพระครอิสตห ออิสราเอลทภีที่ถถูก
ไถตแลข้วไดข้รอคอยการชตวยใหข้พนข้ ของพระองคหในชตวงยรุคเจป็ดปภี และพระองคหทรงชตวยพวกเขาใหข้
รอดทนัรงฝตายวอิญญาณและฝตายประชาชาตอิ พวกเขาจขงประกาศวตา นภีคที่ สือพระเยโฮวาหห พระเจข้าผถูข้ทรง
อดทนนานของพวกเขา พวกเขาจขง “ยอินดภีและเปรมปรภีดธ อิในความรอดของพระองคห”
อสย 25:10-12

ตรงกนันขข้าม ประชาชาตอิอาหรนับเหลตานนัรนทภีที่ไดข้เกลภียดชนังออิสราเอลมา

นานเหลสือเกอินจะถถูกททาใหข้ตทที่าลงในวนันนนัรน เพราะพระหนัตถหของพระเยโฮวาหหจะพนักอยยบท่ นภยเขานกลี้
และโมอนับจะถยกเหยกยบยทซึ่าลงภายใตด้พระองคห เหมสือนเหยกยบฟางลงในหลบมมยลสนัตวห การอวยพร
ของพระเจข้าจะพทานนักอยถูทต ภีที่กรรุงเยรถูซาเลป็ม โมอนับคสือบรุตรสมนัยโบราณทภีที่เกอิดจากการสนังวาสกนับโลท
เขากลายเปป็นตข้นตระกถูลของสายหนขที่งของประชาชาตอิอาหรนับทนัรงหลาย ในทางภถูมอิศาสตรหแลข้วโม
อนับตรงกนับประเทศจอรหแดนในปนัจจรุบนัน กลตาวโดยรวมแลข้ว ประชาชาตอิอาหรนับเหลตานนัรนทภีที่บตมเพาะ
ความเกลภียดชนังตตอออิสราเอลมานานจะถถูกพระเจข้าเหยภียบยทที่าลงในยรุคพนันปภี พวกเขาจะตกเปป็นทาส
รนับใชข้ตตอออิสราเอล
ดข้วยคารมคมคายแบบกวภี ผถูข้พยากรณหทตานนภีรพรรณนาวตา 11 และพระองคหจะทรงกาง
พระหนัตถหของพระองคหทท่ามกลางพวกเขา ดนัซึ่งคนวท่ายนทลี้ากางมสือวท่ายนทลี้า และพระองคหจะทรงใหด้
ความเยท่อหยอิงซึ่ ของเขาตทซึ่าลงพรด้อมกนับฝกมสือชทานาญของเขา เหมสือนกนับทภีที่นนักวตายนทราแหวกนทราดข้วยมสือ
ทนัรงสองขข้างของตน พระเจข้ากป็จะทรงผตาโมอนับเปป็นสองซภีกในวนันนนัรน ความเยตอหยอิงที่ ของประชาชาตอิ
อาหรนับเหลตานนัรนจะถถูกปราบลงในวนันนนัรน
12 ปด้อมสย งของกทาแพงเมสืองของเจด้านนัลี้นพระองคหจะทรงใหด้ตทซึ่าลง ทรงเหยกยดลง และเหวกซึ่ยง
ลงถซงดอิน แมด้กระทนัซึ่งถซงผงคลก นภีที่หมายความวตากทาลนังทางทหารของประชาชาตอิอาหรนับเหลตานนัรนทภีที่

ลข้อมออิสราเอลจะถถูกลดลงเปป็นชอิรนเลป็กชอิรนนข้อยในวนันนนัรน พระเจข้าจะทรงยกชถูออิสราเอลใหข้เปป็นราชอินภี
แหตงประชาชาตอิทรนังหลาย เหลตาศนัตรถูในประวนัตอิศาสตรหของเธอจะถถูกกทาราบครนัรงเดภียวจบ
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 26: บทถตัดไปนทเนี้ ปป็นเพลงสรรเสรอิญบทหนถึงชื่ เหป็นไดด้ชตัดวว่าฉากหลตัง
คชอออิสราเอลในยทุคพตันปทซถึชื่งมองยด้อนกลตับไปดมสอิชื่งทตันี้งปวงททชื่พระเจด้าไดด้ทรงกระทคาเพชชื่อพวกเขา บทนทนี้
ปอิดทด้ายดด้วยการวกกลตับไปสมว่คคาพยากรณห์เหมชอนเดอิม ตอนทด้ายบทพระเจด้าทรงเตชอนออิสราเอลผว่าน
ทางผมด้พยากรณห์ทว่านนทนี้เกทชื่ยวกตับความยากลคาบากตว่างๆททชื่จะเกอิดขถึนี้นของยทุคเจป็ดปท
อสย 26:1-2

แมข้ออิสยาหหเปป็นหนนังสสือหมวดผถูข้พยากรณหเลตมหนขงที่ บทนภีรกมป็ ภีลนักษณะ

เปป็นเพลงสรรเสรอิญบทหนขงที่ แดตพระเจข้า ในวนันนนัลี้นเขาจะรด้องเพลงนกลี้ในแผท่นดอินยยดาหห "เรามกเมสือง
เขด้มแขห็งเมสืองหนซซึ่ง พระเจด้าจะทรงตนัลี้งความรอดไวด้เปห็นกทาแพงและปด้อมปราการ คทาเกรอิที่นนทา “ใน
วนันนนัรน” ระบรุชนัดเจนวตาเวลานนัรนคสือวนันแหตงพระเยโฮวาหห ดนังทภีที่เนสืรอความจะคตอยๆเผยใหข้เหป็น นภีที่เปป็น
ภาพของออิสราเอลทภีที่ถถูกไถตแลข้วในยรุคพนันปภีทมภีที่ องยข้อนกลนับไปดถูสที่อิงมหนัศจรรยหเหลตานนัรนทภีพที่ ระเจข้าไดข้
ทรงกระททาเพสืที่อพวกเขา
เมสืองเขข้มแขป็งทภีที่วาต นนัรนหมายถขงกรรุงเยรถูซาเลป็มในยรุคพนันปภี ในวนันนนัรนพระเจข้าจะทรงตนัรงความ
รอดไวข้เปป็นนครหลวงแหตงออิสราเอลอยตางแทข้จรอิง ประเดป็นสทาคนัญในวนันนนัรนจะเปป็นความรอดนนัรนทภีที่
พระเจข้าไดข้ประทานแกตออิสราเอลทนัรงฝตายวอิญญาณและทางทหาร พระองคหประทานการชตวยใหข้พข้น
อนันนตาอนัศจรรยหแกตพวกเขาแลข้วในชตวงวนันทภีที่เลวรข้ายเหลตานนัรนของยรุคเจป็ดปภีและการขตมเหงอนันนตากลนัว
ของปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตห กตอนถขงตอนนภีร ออิสราเอลกป็หนันมาหาพระครอิสตหแลข้วและบนัดนภีรกกป็ าท ลนัง
ชสืที่นชมยอินดภีทพภีที่ ระเจข้าไดข้ทรงชตวยพวกเขาใหข้พข้นแลข้ว
พวกเขาจขงรข้องออกมาดข้วยความเปรมปรภีดธ อิวาต 2 จงเปอิดประตยเมสืองเถอิด เพสืซึ่อประชาชาตอิทกซึ่
ชอบธรรมซซซึ่งรนักษาความจรอิงไวด้จะไดด้เขด้ามา ประชาชาตอิทภีที่ชอบธรรมซขที่งรนักษาความจรอิงนภีรตอนแรก
คสือออิสราเอล อยตางไรกป็ตาม สอิที่งทภีที่อาจถถูกบอกเปป็นนนัยกป็คสือ ประชาชาตอิอสืที่นๆทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิในยรุค
พนันปภีซงขที่ ไมตเพภียงถถูกไถตแลข้วเทตานนัรน แตตยนังปรนนอิบนัตพอิ ระมหากษนัตรอิยหองคหนร นันในความชอบธรรม

โดยสมบถูรณหในวนันนนัรนดข้วย หากเปป็นเชตนนนัรนจรอิง นภีที่กบป็ อกเปป็นนนัยวตาประชาชาตอิเหลตานนัรนจะไดข้รนับ
สอิทธอิพอิเศษในการไดข้เขข้าถขงพระมหากษนัตรอิยหองคหนร นันและนครหลวงของพระองคหในวนันนนัรน
อสย 26:3-4

ดข้วยเลป็งถขงมรุมมองนนัรน ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจขงเอตยพระสนัญญาหนขที่งอนัน

ลขกซขรงของพระเจข้า ใจแนท่วแนท่ในพระองคหนนัลี้น พระองคหทรงรนักษาไวด้ในสนันตอิภาพอนันสมบยรณห เพราะ
เขาวางใจในพระองคห ชตางเปป็นพระสนัญญาทภีที่แสนวอิเศษ มภีสนันตอิภาพอนันสมบถูรณหของใจและความคอิด
เมสืที่อความคอิดของเราแนว่วแนว่อยถูใต นพระองคห ความหมายของคทาหลนังนภีรคอสื การพนักสงบหรสือ ‘การ
พนักพอิง’ ในพระองคห เกรงวตาจะมภีคทาถามใดๆ ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจขงกลตาวชนัดเจนวตา “เพราะเขาวางใจ
ในพระองคห” การวางใจพระองคหคสือ การพอิงพระองคห การพนักสงบในพระองคห และการมภีใจแนตว
แนตในพระองคห ผลลนัพธหกคป็ สือสนันตอิภาพอนันสมบถูรณห ในเนสืรอความภาษาฮภีบรถู คทาวตา อตันสมบมรณห์ ไมต
ไดข้อยถูทต นภีที่ นันที่ แตตการแปลแบบตรงตนัวกป็คสือ ‘สนันตอิภาพ สนันตอิภาพ’ ความหมายกป็คสือ ‘สนันตอิภาพแหตง
สนันตอิภาพ’ หรสือ ‘สนันตอิภาพอนันครบถข้วน’ ‘สนันตอิภาพอนันสมบถูรณห’ จขงเปป็นคทาแปลทภีที่ยอดเยภียที่ ม ความ
หมายทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา เมสืที่อเราวางใจพระองคหอยตางสอิรนสรุดใจ เรากป็จะมภีสนันตอิสขรุ ซขที่งเกอินความ
เขข้าใจ แนตทภีเดภียว หนขงที่ ในขข้อดภีเหลตานนัรนของการดทาเนอินชภีวอิตโดยความเชสืที่อคสือ สนันตอิสรุขอนันสมบถูรณห
ดนังนนัรนผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข เตสือนสตอิวาต 4 จงวางใจในพระเยโฮวาหหเปห็นนอิตยห เพราะพระเย
โฮวาหหคสือพระเยโฮวาหหทรงเปห็นพระกทาลนังนอิรนันดรห ประชาชนของพระเจข้าตนัรงแตตนร นันเรสือที่ ยไปจนเขข้า
ในยรุคพนันปภีถถูกกทาชนับใหข้วางใจองคหพระผถูข้เปป็นเจข้า ไมตเพภียงมภีสนันตอิสขรุ อนันสมบถูรณหสทาหรนับการวางใจ
พระองคหเชตนนนัรนเทตานนัรน แตตมพภี ละกทาลนังนอิรนันดรหดข้วย ทภีที่นตาสนใจคสือคทาทภีที่แปลเปป็น พระกทาลนัง (ซมรห์)
สต วนใหญตแลข้วมนันถถูกแปลเปป็น ‘ศอิลา’ ดนังนนัรนเมสือที่ เราวางใจองคหพระผถูข้เปป็นเจข้า พระองคหกทป็ รงเปป็น
พระศอิลานอิรนนั ดรหของเรา บางคนจะแปลขข้อความตอนหลนังของขข้อนภีรเปป็น ‘เพราะวตาในยาหหคสือ พระ
เยโฮวาหห พระศอิลาแหตงยรุคสมนัยทนัรงหลาย’ ซขที่งเปป็นคทาแปลหนขงที่ ทภีที่ระมนัดระวนังมากขขรนไปอภีก ยาหห์คอสื
รถูปยตอของเยโฮวาหห แนตทภีเดภียว พระองคหทรงเปป็นพระศอิลาแหตงยรุคสมนัยทนัรงหลายของเราผถูข้ทรงถถูกผตา
ออกเพสืที่อเรา

อสย 26:5-6

ดข้วยคทาเกรอิที่นนทาแบบสถูงสตงนนัรน ผถูพข้ ยากรณหทตานนภีรกลตาวตตอไปวตา

เพราะพระองคหทรงใหด้ชาวเมสืองทกซึ่สยงสท่งนนัลี้น คสือเมสืองทกซึ่สยงสท่งนนัลี้นตทซึ่าลง พระองคหทรงใหด้มนันตทซึ่าลง
พระองคหทรงใหด้มนันตทซึ่าลง ตทซึ่าลงถซงดอิน พระองคหทรงใหด้มนันลงทกซึ่ผงคลก ความคอิดตรงนภีรกคป็ สือวตา
พระเจข้าไดข้ทรงททาลายเหลตาศนัตรถูทภีที่โอหนังของออิสราเอลแลข้ว ในบรอิบททภีที่ใหญตกวตาของการทภีที่ออิสราเอล
ยข้อนกลนับไปมองการทภีที่พระเจข้าทรงชตวยพวกเขาใหข้พนข้ ตอนสอิรนยรุคเจป็ดปภี เมสืองทภีที่สงถู สต งนนัรนอาจหมาย
ถขงการสทาแดงในยรุคสรุดทข้ายของบาบอิโลน นภีอที่ าจเปป็นโรมดนังทภีหที่ มายเหตรุไวข้ในวอิวรณห 17 และ/หรสือ
การสทาแดงในเชอิงการเมสืองและการพาณอิชยหของบาบอิโลน ดถูหมายเหตรุสทาหรนับวอิวรณห 18 พรข้อมกนับ
ความยอินดภีอนนั เปภีที่ยมดข้วยชนัยชนะ ผถูข้พยากรณหทตานนภีรบอกลตวงหนข้าวตาออิสราเอลในวนันนนัรนจะรข้องเพลง
6 เทด้าเหยกยบมนัน คสือเทด้าของคนยากจน คสือยท่างเทด้าของคนขนัดสน" พระเจข้าจะทรงททาลายบรรดา
ศนัตรถูทโภีที่ อหนังของออิสราเอลอยตางราบคาบเสภียจนเทข้าของพวกเขาจะเหยภียบยทที่าบนเหลตาศนัตรถูของพวก
เขาในวนันนนัรน อภีกครนัรงทภีที่บรอิบทคสือ การทรงชตวยออิสราเอลใหข้พข้นอยตางอนัศจรรยหของพระเจข้าในวนัน
แหตงพระเยโฮวาหห
อสย 26:7-8

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรหยรุดชนัวที่ ครถูตเพสืที่อเอตยคทาสรุภาษอิตหนขที่งทภีที่ตามแบบ

พระเจข้า หนทางของคนชอบธรรมกห็ราบเรกยบ พระองคหผเด้ย ทกซึ่ยงธรรมทรงกระททาใหด้วอิถกของคนชอบ
ธรรมราบรสืนซึ่ ความคอิดสองประการถถูกสสืที่อตรงนภีร (1) หนทางของคนชอบธรรมคสือการททาสอิที่งทภีที่ถถูก
ตข้อง แนตนอนวตาเราถถูกททาใหข้เปป็นผถูข้ชอบธรรมแลข้วในพระครอิสตห บนัดนภีรเราจขงมภีหนข้าทภีๆที่ จะดคาเนอิน
ชทวอิตอยตางชอบธรรม อยตางหลนังตามหลนังอยตางแรก คนเหลตานนัรนทภีที่ถสือวตาตนัวเองเปป็นผมด้ชอบธรรมตข้อง
ดทาเนอินชภีวอิตของตนโดยการททาสอิที่งทภีที่ถถูกตข้อง นอกจากนภีร (2) พระเจข้า “ผถูข้เทภีที่ยงธรรม” ทภีที่สรุดจะทรง ชตัชื่ง
(นนันที่ คสือ ใครต ครวญหรสือพอิจารณา) วอิถภีทคภีที่ นชอบธรรมดทาเนอินไปนนัรน ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา
พระเจข้าจะทรงประเมอินชภีวตอิ ของเรา พระองคหทรงเทภีที่ยงธรรมทภีที่สรุด พระองคหทรงเปป็นพระผถูข้
พอิพากษา ดนังนนัรนเราจขงตข้องไมตเพภียงประกาศตนัววตาเปป็นผถูข้ชอบธรรมเทตานนัรน แตตดคาเนอินชทวอิตใน
ลนักษณะนนัรนจรอิงๆดข้วย
พรข้อมกนับคทาสรุภาษอิตนนัรนในฐานะบทนทา ผถูข้พยากรณหทตานนภีรกลตาวตตอไป ความจรอิงแบบคถูตอภีก
ชรุดถถูกนทาเสนอ (1) ผถูข้พยากรณหทตานนภีรบอกลตวงหนข้าวตาออิสราเอลในวนันนนัรนจะกลตาวยอมรนับวตา 8 โอ

ขด้าแตท่พระเยโฮวาหห ขด้าพระองคหทนัลี้งหลายรอคอยพระองคหอยยท่ ในวอิถกแหท่งคทาตนัดสอินของพระองคห
การกลตาวถขง “คทาตนัดสอินของพระองคห” ยตอมหมายถขงพระวจนะของพระเจข้าดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้บตอยๆ
ในหนนังสสือเพลงสดรุดภี ออิสราเอลในวนันนนัรนจะสามารถใหข้การตตอพระเจข้าไดข้วาต พวกเขาไดข้รอคอย
พระองคหในโมงยามวอิกฤตอิของตน (ยรุคเจป็ดปภี) ในลนักษณะเดภียวกนัน ออิสราเอลในวนันนนัรนจะประกาศ
วตา (2) พระนามอนันเปห็นทกซึ่ระลซกของพระองคห เปห็นทกซึ่จอิตวอิญญาณของขด้าพระองคหปรารถนา ขณะทภีที่
ออิสราเอลไดข้ปรนนอิบนัตอิพระเจข้าของตนแตตเพภียงลมปากตลอดหลายศตวรรษ (หลายคนยนังมอิไดข้ททา
เชตนนนัรนดข้วยซทรา) ในวนันนนัรนพวกเขาจะโหยหาพระองคหและการระลขกถขงพระองคห
อสย 26:9

พรข้อมกนับสทานวนโวหารและความรข้อนรนทภีที่เพอิมที่ ขขรน ผถูข้พยากรณห

ทตานนภีรบนันทขกวตาออิสราเอลในวนันนนัรนจะรข้องออกมาวตา จอิตใจของขด้าพระองคหอยากไดด้พระองคหใน
กลางคสืน จอิตวอิญญาณภายในขด้าพระองคหแสวงหาพระองคหอยท่างรด้อนรน เพราะเมสืซึ่อคทาตนัดสอินของ
พระองคหอยยใท่ นแผท่นดอินโลก ชาวพอิภพจะไดด้เรกยนรยถด้ ซงความชอบธรรม ในวนันนนัรนออิสราเอลจะ
กระหายหาพระเจข้าของเธอ กระทนังที่ ในเวลากลางคสืน พวกเขาจะตนัรงใจทภีที่จะแสวงหาพระองคหแตต
เนอิที่นๆ หรสือเหมสือนเปป็นสอิที่งสทาคนัญอนันดนับแรกสรุดของพวกเขา เมสืที่อถขงยรุคพนันปภี คทาตนัดสอินเหลตานนัรนของ
พระเจข้า (นนันที่ คสือ พระวจนะของพระองคห) จะอยถูใต นทนัวที่ พอิภพโลก ในวนันนนัรน คนทนัวที่ โลกจะเรภียนรถูข้
ความชอบธรรมทภีที่แทข้จรอิง นนันที่ จะเปป็นวนันทภีที่ยอิงที่ ใหญตจรอิงๆ!
อสย 26:10-11

พรข้อมกนันนนัรน เนสืรอหาของเพลงสดรุดภีบทนภีรกเป็ ปลภีที่ยน ผถูข้พยากรณหทตาน

นภีรซขที่งกลตาวแทนออิสราเอลในวนันนนัรนคราวนภีรหนันความสนใจของเขาไปยนังเหลตาคนชนัวที่ ถด้าสทาแดง
พระคบณแกท่คนชนัวซึ่ เขากห็จะไมท่เรกยนรยด้ความชอบธรรม แมข้วาต พระเจข้าอาจทรงอนรุญาตใหข้ความดภีมา
ถขงคนชนัวที่ เขากป็ยนังไมตยอมเรภียนรถูคข้ วามชอบธรรม เขาจะประพฤตอิอยท่างอยบตอิธรรมในแผท่นดอินทกซึ่เทกซึ่ยง
ธรรม และจะมองไมท่เหห็นความโอท่อท่าตระการของพระเยโฮวาหห ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาคนชนัวที่
กป็จะยนังททาชนัวที่ ตตอไป ดถูเหมสือนวตามนันฝนังอยถูใต นอรุปนอิสนัยของพวกเขา
ความคอิดนภีรดทาเนอินตตอไป 11 ขด้าแตท่พระเยโฮวาหห เมสืซึ่อพระหนัตถหของพระองคหชยขนซลี้ เขากห็จะ
มองไมท่เหห็น แตท่เขาจะมองเหห็น และจะไดด้อนับอาย เพราะเขามกความออิจฉาตท่อชนชาตอิของพระองคห

เอย ไฟแหท่งสท่วนปฏอิปนักษหของพระองคหจะเผาผลาญเขาเสกย คนชนัวที่ ไมตรอถูข้ ะไรเลยเกภีที่ยวกนับการกระ
ททากอิจตตางๆของพระเจข้า กระนนัรนเวลานนัรนจะมาเมสืที่อพวกเขาจะตระหนนักถขงความโงตเขลาของตนใน
ทภีที่สรุด แตตมนันจะสายเกอินไปแลข้ว พระเจข้าจะทรงททาลายพวกเขาในเวลาอนันเหมาะสมของพระองคห
ในบรอิบททภีที่ใหญตกวตา นภีที่อาจหมายถขงเหลตาคนชนัวที่ ในชตวงยรุคเจป็ดปภีและชะตากรรมสรุดทข้ายของพวก
เขา อภีกทรรศนะหนขที่งกป็คสือ นภีอที่ าจหมายถขงพวกคนชนัวที่ ทภีที่การสถูข้รบของโกกและมาโกก
อสย 26:12-14

ตรงกนันขข้าม ผถูข้พยากรณหทตานนภีรซขที่งกลตาวแทนคนออิสราเอลในวนันแหตง

พระเยโฮวาหหรข้องออกมาวตา ขด้าแตท่พระเยโฮวาหห พระองคหจะสถาปนาสนันตอิภาพเพสืซึ่อขด้าพระองคหทนัลี้ง
หลาย เพราะพระองคหไดด้ทรงกระททาบรรดากอิจการของพระองคหเพสืซึ่อขด้าพระองคหเชท่นเดกยวกนัน ใน
วนันนนัรน ออิสราเอลจะออกปากยอมรนับวตาองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าไดข้ประทานสนันตอิสรุขแกตพวกเขาและทรง
อวยพรพวกเขาแลข้ว
กระนนัรน พวกเขากป็จะยอมรนับดข้วยวตา 13 โอ ขด้าแตท่พระเยโฮวาหหพระเจด้าของขด้าพระองคห เจด้า
นายอสืนซึ่ นอกเหนสือพระองคหไดด้ครอบครองพวกขด้าพระองคห แตท่ขาด้ พระองคหจะกลท่าวถซงพระนาม
ของพระองคหเทท่านนัลี้น ในชตวงหลายรข้อยปภีระหวตางสมนัยของออิสยาหหกบนั วนันแหตงพระเยโฮวาหห
ออิสราเอลไดข้มภีเจข้านายคนอสืนที่ ๆทภีคที่ รอบครองพวกเขาจรอิงๆ ตนัรงแตตสมนัยของดาเนภียลจนถขงปภี 1948
ออิสราเอลมอิไดข้เปป็นประชาชาตอิหนขที่งทภีที่มภีอธอิปไตยบนพสืรนพอิภพ กระทนังที่ ณ ตอนนภีร มภีคนอาหรนับหลาย
แสนคนอาศนัยอยถูทต วนั ที่ แผตนดอินของพวกเขา ในชตวงยรุคเจป็ดปภี บรรดาผถูข้บนังคนับบนัญชาทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิ
จะปกครองเหนสือพวกเขาอยตางทารรุณ อยตางไรกป็ตาม ขณะทภีพที่ วกเขามองยข้อนกลนับมาจากยรุคพนันปภี
พวกเขากป็ยอมรนับวตา “แตตขข้าพระองคหจะกลตาวถขงพระนามของพระองคหเทตานนัรน” ในวนันนนัรนพระเยโฮ
วาหหพระเจข้าจะทรงเปป็นพระเจข้าของพวกเขาในจอิตวอิญญาณและในความจรอิง
พวกเขาจขงกลตาวถขงเหลตาศนัตรถูของตน 14 เขาทนัลี้งหลายตายแลด้ว เขาจะไมท่มกชกวอิตอกก เขาเปห็น
ชาวแดนคนตาย เขาจะไมท่เปห็นขซลี้นอกก เพราะฉะนนัลี้นพระองคหไดด้ทรงเยกซึ่ยมเยกยนและทรงททาลายเขา
และทรงกวาดความระลซกถซงเขาทนัลี้งสอิลี้นเสกย เมสือที่ สอิรนยรุคเจป็ดปภี เหลตาศนัตรถูจทานวนนนับไมตถวข้ นของ

ออิสราเอลกป็จะถถูกททาลายแลข้ว และไมตลรุกขขรนอภีกเลย พระเจข้าจะทรงชตวยประชากรของพระองคหใหข้
พข้นอยตางครบถข้วนเชตนนนัรน จนแมข้แตตความระลขกถขงเหลตาศนัตรถูของพวกเขากป็จะพอินาศไป
อสย 26:15-16

เมสืที่อออิสราเอลมองไปทภีพที่ ระพรในยรุคพนันปภีของพวกเขา พวกเขากป็

รข้องออกมาวตา โอ ขด้าแตท่พระเยโฮวาหห แตท่พระองคหทรงเพอิซึ่มประชาชนขซนลี้ พระองคหทรงเพอิซึ่ม
ประชาชนขซนลี้ พระองคหไดด้ทรงรนับสงท่าราศก พระองคหทรงขยายเขตแดนของแผท่นดอินไกลไปถซงทกซึ่สบ ด
ปลายแผท่นดอินโลก แนตทภีเดภียว ออิสราเอลจะถถูกเพอิที่มจทานวนขขรนในวนันนนัรนและพวกเขาจะถวายสงตาราศภี
แดตพระเจข้าเพราะเหตรุนร นัน เหตรุผลกป็คสือวตา แมข้วาต พระเจข้าไดข้ทรงกระจนัดกระจายพวกเขาไปในการถถูก
กวาดตข้อนเปป็นเชลยนนัรน บนัดนภีรพระองคหกไป็ ดข้ทรงพาพวกเขากลนับมายนังแผตนดอินของพวกเขาแลข้ว
ออิสยาหหกลตาวตตอไปเกภีที่ยวกนับออิสราเอลในวนันนนัรน 16 ขด้าแตท่พระเยโฮวาหห ในยามทบกขหใจเขา
ไดด้แสวงหาพระองคห เขาทนัลี้งหลายหลนัซึ่งคทาอธอิษฐานออกมาในเมสืซึ่อการตกสอนอยยท่เหนสือเขาทนัลี้งหลาย
ในชตวงยรุคเจป็ดปภี ออิสราเอลไดข้หนันมาหาพระเจข้าของตนในทภีสที่ รุดและเยภีที่ยมเยภียนพระองคหในการ
อธอิษฐาน ในยรุคพนันปภี พวกเขาจะเขข้าใจอยตางถตองแทข้วาต พระเจข้าทรงใชข้การตภีสอนนนัรนเพสือที่ ดขงความ
สนใจของพวกเขา
อสย 26:17-18

ดนัซึ่งหญอิงมกครรภห เมสืซึ่อใกลด้ถซงกทาหนดเวลาคลอด กห็เจห็บปวดและรด้อง

ออกมาดด้วยความเจห็บปวดรวดรด้าวอยท่างฉนับพลนัน โอ ขด้าแตท่พระเยโฮวาหห ขด้าพระองคหทนัลี้งหลายกห็
เปห็นเชท่นนนันลี้ ในสายพระเนตรของพระองคห ออิสยาหหเปรภียบออิสราเอลในยรุคเจป็ดปภีวาต เปป็นเหมสือนกนับ
หญอิงคนหนขที่งทภีที่เจป็บทข้องใกลข้คลอด มภีความสอดคลข้องกนันหลายประการตรงนภีรกบนั ออิสยาหห 66:7-8
และวอิวรณห 12:4-6
18 ขด้าพระองคหมกครรภห ขด้าพระองคหบดอิ ตนัว เปห็นเหมสือนขด้าพระองคหคลอดลม ขด้าพระองคห
มอิไดด้ททาการชท่วยใหด้พนด้ ในแผท่นดอินโลก และชาวพอิภพมอิไดด้ลด้มลง แมข้วาต ออิสราเอลจะเผชอิญกนับความ
เจป็บปวดดรุจหญอิงใกลข้คลอดในยรุคเจป็ดปภี บรุตรชายของพวกเขากป็ถถูกคลอดออกมาเรภียบรข้อยแลข้ว นนันที่
คสือทภีที่เบธเลเฮมเมสือที่ สองพนันปภีกตอน ขณะเดภียวกนัน ในยรุคเจป็ดปภี ออิสราเอลกป็ดถูเหมสือนเผชอิญกนับแตข้มตตอ

อนันสอิรนหวนัง ความทรุกขหลทาบากของพวกเขาดถูเหมสือนไมตไดข้ประโยชนหอะไรเลยและเหลตาศนัตรถูของ
พวกเขากป็ดถูเหมสือนจะมภีชนัย
อสย 26:19

กระนนัรน ออิสยาหห (เหมสือนเอเสเคภียล) กป็เหป็นลตวงหนข้าถขงการฟสืร น

คสืนชภีพฝตายประชาชาตอิของออิสราเอล คนตายของพระองคหจะมกชกวอิต ศพของเขาทนัลี้งหลายจะลบกขซลี้น
พรด้อมกนับศพของขด้าพระองคห ผยด้อาศนัยอยยใท่ นผงคลกเออ๋ย จงตสืซึ่นเถอิดและรด้องเพลง เพราะนทลี้าคด้างของ
เจด้าเปห็นเหมสือนนทลี้าคด้างบนผนัก และแผท่นดอินโลกจะใหด้ชาวแดนคนตายเปห็นขซนลี้ เชตนเดภียวกนับทภีที่เอเสเคภี
ยลมองเหป็นการฟสืร นคสืนชภีพฝตายประชาชาตอิและการถถูกสถาปนาขขรนใหมตของออิสราเอลในอนาคต (เอ
เสเคภียล 37:1-14) ออิสยาหหกเป็ หป็นสอิที่งเดภียวกนันนนัรนดข้วย วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อออิสราเอลจะไมตเพภียงถถูก
พากลนับสถูตแผตนดอินของเธอทนัรงหมดเทตานนัรน แตตบรรดาคนตายทภีที่ชอบธรรมของเธอจะถถูกชรุบใหข้เปป็น
ขขรนในแผตนดอินนนัรนดข้วย ออิสยาหหจขงรข้องบอกคนเหลตานนัรนใหข้ตนสืที่ ขขรนและรข้องเพลงเกภีที่ยวกนับการเปป็นขขรน
จากตายของพวกเขา ในวนันนนัรน “แผตนดอินโลกจะใหข้ชาวแดนคนตายเปป็นขขรน” เหมสือนกนับทภีที่นร ทาคข้าง
บนผสืนดอินททาใหข้ผนักหญข้างอกขขรนมา การเปป็นขขรนจากตายนภีรเหป็นไดข้ชนัดวตาจะเกอิดขขรนเมสือที่ เรอิที่มตข้นยรุค
พนันปภี
อสย 26:20-21

พรข้อมกนับอนาคตอนันเปภีที่ยมดข้วยสงตาราศภีนร รภี ออยถูเต บสืรองหนข้า คราวนภีร

พระเจข้าตรนัสผตานผถูข้พยากรณหทตานนภีรแกตประชาชนของพระองคหโดยตรง พระองคหทรงเตสือนพวกเขา
เกภีที่ยวกนับยรุคเจป็ดปภีทภีที่พวกเขาตข้องผตานเขข้าไปในนนัรน มาเถอิด ชนชาตอิของขด้าพเจด้าเออ๋ย จงเขด้าในหด้อง
ของเจด้าและปอิดประตยเสกย จงซท่อนตนัวเจด้าอยยสท่ นักพนักหนซซึ่ง จนกวท่าพระพอิโรธจะผท่านไป ตลอดยรุคเจป็ด
ปภีนร นัน ชาวยอิวทนัวที่ โลกจะหนันมาหาพระครอิสตห กระนนัรนพวกเขาจะเผชอิญกนับวนันแหตงพระพอิโรธ
แนตนอนวตายอิวทภีที่กลนับใจเชสืที่อเหลตานภีรจะหนันไปหาพระคนัมภภีรหในวนันนนัรน ขข้อความตรงนภีรรวมถขงทภีอที่ สืที่นๆ
ดข้วยกลตาวโดยตรงถขงสถานการณหของพวกเขา ไมตตข้องสงสนัยเลยวตานภีที่มภีไวข้เพสืที่อหนรุนใจบรุตรเหลตานนัรน
ของยาโคบทภีเที่ พอิที่งถถูกไถตสดๆรข้อนๆ นอกจากนภีร ตรงนภีรอาจมภีการกลตาวถขงสถานทภีที่นร นันในถอิที่น
ทรุรกนันดารทภีพที่ ระเจข้าทรงจนัดเตรภียมไวข้แลข้วเพสืที่อปกปข้องออิสราเอลทภีที่ถถูกไถตแลข้วในวนันนนัรน ดถู วอิวรณห
12:14-16 สถานทภีที่นร นันจะยนังเปป็นความลนับตตอไปจนกวตาจะถขงวนันนนัรนเกรงวตาพญานาคนนัรนจะรถูข้และไลต
ตามพวกเขาไปทภีที่นนันที่

พระเจข้าจขงสรรุปยตอใหข้ออิสราเอลทภีที่ถถูกไถตในวนันนนัรนทราบถขงจรุดประสงคหของยรุคเจป็ดปภี 21
เพราะ ดยเถอิด พระเยโฮวาหหกทาลนังเสดห็จออกมาจากสถานทกซึ่ของพระองคห เพสืซึ่อลงโทษชาวแผท่นดอิน
โลก เพราะความชนัวซึ่ ชด้าของเขาทนัลี้งหลาย และแผท่นดอินโลกจะเปอิดเผยโลหอิตซซซึ่งหลนัซึ่งอยยบท่ นมนัน และ
จะไมท่ปอิดบนังผยด้ถยกฆท่าของมนันไวด้อกก เมสืที่อถขงวนันแหตงพระเยโฮวาหห พระเจข้าจะเสดป็จลงมาจากสวรรคห
เพสืที่อลงโทษมนรุษยชาตอิเพราะความบาปของพวกเขา ในวนันนนัรนโลหอิตอนันไรข้ผอิดทภีที่ถถูกททาใหข้หลนังที่ ออก
ตลอดหลายยรุคสมนัยจะถถูกเปอิดเผยและแผตนดอินโลกจะไมตเปป็นเครสืที่องปกปอิดใหข้ความชนัวที่ ชข้าเชตนนนัรน
อภีกตตอไป วนันแหตงความบาปจะสอิรนสรุดลงพรข้อมกนับยรุคเจป็ดปภีนร นัน
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 27: ผมด้พยากรณห์ทว่านนทนี้ใหด้ภาพรวมเพอิมชื่ เตอิมในบทนทนี้เกทชื่ยวกตับพระ
ประสงคห์ของพระเจด้า การตทสอนออิสราเอล และการรวบรวมพวกเขากลตับมาอทกครตังนี้ เมชชื่อยทุคพตันปท
เบว่งบาน สว่วนแรกของบทนทนี้ปอิดทด้ายบทเพลงนตันี้นททชื่ถมกขตับรด้องในสองบทกว่อนหนด้า
อสย 27:1

เหป็นไดข้ชนัดวตาจรุดสนใจหลนักของบทนภีรกลตาวถขงอวสานกาลและโดย

เฉพาะอยตางยอิงที่ ยรุคเจป็ดปภี ในวนันนนัลี้น พระเยโฮวาหหจะทรงลงโทษดด้วยพระแสงอนันรด้ายกาจ ยอิซึ่งใหญท่
และแขห็งแกรท่งของพระองคหตท่อเลวกอาธาน ซซซึ่งเปห็นพญานาคทกซึ่ฉกกนัด คสือเลวกอาธานพญานาคทกซึ่ขด
และพระองคหจะทรงประหารมนังกรทกซึ่อยยท่ในทะเล บรุคคลสทาคนัญหลายทตานถถูกกลตาวถขงตรงนภีร ผถูข้แรก
คสือ องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าพรข้อมกนับดาบเลตมใหญตของพระองคห อภีกผถูข้หนขที่งคสือ เลวภีอาธาน พญานาคทภีที่ขด
นนัรน บรุคคลทภีที่สามคสือ มนังกรทภีที่อยถูใต นทะเลนนัรน ผถูข้ทภีที่ถถูกพรรณนาวตาเปป็นเลวภีอาธาน ซขที่งเปป็นพญานาคทภีที่
ฉกกนัดและทภีที่ขดอาจเปป็นคทาเปรภียบเปรยถขงซาตาน
ในพระคนัมภภีรหทนัวที่ ทนัรงเลตม หลายครนัรงพญามารถถูกเรภียกวตาเปป็นงถูนร นนั ตนัรงแตตการเปอิดตนัวมนันครนัรง
แรกในเอเดน (ปฐมกาล 3) ดถู 2 โครอินธห 11:3 และวอิวรณห 12:14-15 ดข้วย ตรงนภีรซาตานถถูกพรรณนา
วตา ‘ฉกกนัด’ และ ‘ขด’ (คดโกง) ซขที่งยตอมหมายถขงอรุปนอิสนัยฝตายศภีลธรรมของมนันอยตางไมตตข้องสงสนัย
มนังกรทภีที่อยถูใต นทะเลนนัรนอาจหมายถขงสนัตวหราข้ ยนนัรนทภีที่ถถูกพรรณนาในวอิวรณห 13:11 นอกจากนภีรในวอิวรณห
13:2 ‘มนังกร’ ในขข้อนนัรนเหป็นไดข้ชดนั วตาหมายถขงซาตานเอง ไมตวาต กรณภีใด ความจรอิงทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตากป็คสือ

วตา ในชตวงวนันแหตงพระเยโฮวาหห (และโดยเฉพาะอยตางยอิงที่ ยรุคเจป็ดปภี) องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าจะทรงททาใหข้
ซาตานและเหลตาสมรุนของมนันพตายแพข้อยตางราบคาบ วอิวรณห 12 กลตาวชนัดเจนวตาพญามารซขที่งถถูก
พรรณนาวตาเปป็นพญานาคและงถูกเป็ ปป็นศนัตรถูผถูข้หนขที่งทภีจที่ องลข้างจองผลาญออิสราเอลดข้วย นภีคที่ สือบรอิบททภีที่
จะตอิดตาม
อสย 27:2-6

บรอิบทยนังมภีลนักษณะเปป็นอวสานกาลเหมสือนเดอิม ในวนันนนันลี้ จงรด้อง

เพลงถซงเธอวท่า "สวนองบท่นแหท่งนทลี้าองบท่นสกแดง ‘วนัน’ ทภีที่วาต นนัรนเหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นวนันแหตงพระเยโฮวาหห
– ทนัรงจากบรอิบททภีอที่ ยถูตต อิดกนันของหลายบทกตอนหนข้าและการใชข้วลภี “ในวนันนนัรน” เธอทภีวที่ าต นภีรนตาจะ
หมายถขงออิสราเอล อภีกครนัรงทภีที่บรอิบทของบทกตอนหนข้าสนนับสนรุนการตภีความเชตนนภีร นอกจากนภีร หนขที่ง
ในอรุปไมยหลายอยตางทภีที่เจาะจงถขงออิสราเอลอยตางชนัดเจนกป็คสือ สวนองรุตนแหตงหนขงที่ ดถู ออิสยาหห 5:1-7
แมข้วาต บางคนไดข้พยายามทภีจที่ ะอนรุมานความหมายของวลภี “นทราองรุตนสภีแดง” คทาฮภีบรถูนร นันกป็บอกเปป็นนนัย
แคต ‘นทราองรุตน’ ซขที่งตตอมาจากสวนองรุตนแหตงหนขที่ง ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตาอาจหมายความวตา จรุดสนใจ
หลนักของเนสืรอความตอนนภีรถถูกเปลภีที่ยนไปยนังออิสราเอลแลข้ว
ในฉากหลนังนนัรน ผถูพข้ ยากรณหทตานนภีรกลตาวตตอไปวตา 3 เราคสือพระเยโฮวาหห เปห็นผยด้รนักษาดยแล
มนัน เราจะรดนทลี้ามนันอยยทท่ บกขณะ เกรงวท่าผยด้หนซงซึ่ ผยด้ใดจะททาอนันตรายมนัน เราจะรนักษามนันไวด้ทนัลี้งกลางคสืน
กลางวนัน ดข้วยคารมคมคายแบบกวภี พระเจข้าทรงสนัญญาวตาจะดถูแลสวนองรุตนของพระองคห นนันที่ คสือ
ออิสราเอล พระเจข้าทรงทนักทข้วงตตอไปวตา 4 เราไมท่มกความพอิโรธ มนันไมตเคยเปป็นพระประสงคหของ
พระองคหเลยทภีที่จะเฆภีที่ยนตภีประชาชนของพระองคห
พระองคหตรนัสถามตตอไปอภีกวตา ใครเลท่าจะใหด้มกหนามยท่อยหนามใหญท่ขซลี้นมาสยรด้ บกนับเรา เรา
จะออกรบกนับมนัน เราจะเผามนันเสกยดด้วยกนัน ความคอิดตรงนภีรอาจหมายความวตา ใครจะวางหนามยตอย
และหนามใหญตเพสืที่อตตอสถูข้พระองคหในสวนองรุตนของพระองคห กระนนัรน พระองคหกจป็ ะทรงตตอสถูข้พวก
เขาโดยผตานเขข้าไปในสวนองรุตนของพระองคหเพสืที่อรวบรวมพวกเขาและเผาพวกเขาเสภีย นภีอที่ าจหมาย
ถขงความบาปและการนนับถสือรถูปเคารพทภีที่แพรต ไปทนัวที่ ออิสราเอล มนันไมตใชตพระประสงคหของพระเจข้า

เลยทภีที่จะหนันมาตตอสถูข้สวนองรุตนของพระองคห กระนนัรนพระองคหกจป็ ะใชข้ขร นันตอนตตางๆทภีที่จทาเปป็นเพสือที่ ถอน
รากและททาลายหนามยตอยแหตงความบาปทภีที่อยถูใต นประชากรของพระองคห
ตรงกนันขข้าม พระเจข้ากลนับแนะนทาประชากรของพระองคหวาต 5 หรสือใหด้เขาเกาะอยยท่กบนั กทาลนัง
ของเราเพสืซึ่อใหด้เขาททาสนันตอิภาพกนับเรา แลด้วเขาจะททาสนันตอิภาพกนับเรา" พระประสงคหของพระเจข้ากป็
คสือ ใหข้ออิสราเอลพบพละกทาลนังของพวกเขาในพระองคห พระองคหทรงปรารถนาสนันตอิภาพระหวตาง
พระองคหเองกนับประชากรของพระองคห ยอิงที่ กวตานนัรน 6 พระองคหจะทรงกระททาใหด้คนทกซึ่ออกมาจากยา
โคบหยนังซึ่ ราก ออิสราเอลจะผลอิดอกและแตกหนท่อ กระททาใหด้พสืลี้นพอิภพทนัลี้งสอิลี้นมกผลเตห็ม ดข้วยการหยนังที่ รถูข้
ลตวงหนข้าแบบผถูข้พยากรณห ออิสยาหหบอกลตวงหนข้าวตาพระเจข้าในกาลอนันเหมาะสม (หลนังจากถอนราก
ความบาปไปจากออิสราเอลแลข้ว) จะทรงสถาปนาสวนองรุตนแหตงออิสราเอลในแผตนดอินของพวกเขา
อภีกครนัรงและพวกเขาจะผลอิดอกและเบตงบานจนททาใหข้โลกเตป็มไปดข้วยผลอนันชอบธรรมของพวกเขา
นนันที่ คสือพระประสงคหของพระเจข้าสทาหรนับประชากรของพระองคห
อสย 27:7-9

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข ถามสองคทาถามทภีไที่ มตตข้องการคทาตอบ (นนันที่ คสือ

คทาถามเหลตานนัรนทภีที่คทาตอบของมนันชนัดเจนอยถูแต ลข้ว) พระองคหทรงโบยตกเขาอยท่างทกซึ่พระองคหโบยตกเขา
ทนัลี้งหลายทกซึ่โบยตกเขาหรสือ หรสือเขาถยกฆท่าอยท่างคนทนัลี้งหลายทกซึ่ถยกเขาฆท่าแลด้ว ความหมายกป็คอสื วตา
พระเจข้าทรงโบยตภีออิสราเอลเหมสือนทภีที่พระองคหทรงโบยตภีประชาชาตอิอสืที่นๆหรสือ คทาตอบกป็คสือไมต
ออิสราเอลถถูกพระเจข้าททาลายเหมสือนทภีพที่ ระองคหทรงททาลายประชาชาตอิอสืที่นๆหรสือ อภีกครนัรงทภีที่คทาตอบกป็
คสือไมต พระเจข้าไดข้ทรงตภีสอนประชาชนของพระองคหจรอิงๆเพราะความบาปของพวกเขา แตตมนันกป็
ไมตเหมสือนกนับทภีที่พระองคหไดข้ทรงพอิพากษาประชาชาตอิอสืที่นๆทภีชที่ นัวที่ ชข้า
ตรงกนันขข้าม 8 ดด้วยการขนับไลท่ ดด้วยการกวาดไปเปห็นเชลย พระองคหทรงตท่อสยด้แยด้งกนับเขา
พระองคหทรงยนับยนังลี้ ลมดบเดสือดของพระองคหในวนันแหท่งลมตะวนันออก เมสือที่ หนตอของเถาองรุตนแหตง
ออิสราเอลงอกขขรน พระเจข้าทรงสนัญญาวตาจะ ตว่อสมด้แยด้งกตับ (นนันที่ คสือ โตข้แยข้งกนับมนัน) ความบาปของมนัน
แตตพระองคหทรงยนับยนัรงลมตะวนันออกทภีที่ททาใหข้เหภีที่ยวแหข้งไวข้ ในแผตนดอินออิสราเอล ลมฤดถูรข้อนจากทอิศ
ตะวนันออกมาจากทะเลทรายขนาดใหญตเหลตานนัรนของทอิศทางนนัรนซขที่งสามารถททาใหข้สวนองรุตนแหตง

หนขที่งเหภีที่ยวแหข้งไปไดข้อยตางสอิรนเชอิงดข้วยความรข้อนและความแหข้งของมนัน ความคอิดตรงนภีรกคป็ สือวตา
พระเจข้าทรงยนับยนัรงการลงโทษอนันรรุนแรงเชตนนนัรนจากประชาชนของพระองคห แมข้พระองคหไดข้ทรงตภี
สอนออิสราเอลแลข้ว พระองคหกทป็ รงททาเชตนนนัรนแบบพอประมาณเกรงวตาพระองคหจะทรงททาลายพวก
เขาเสภียหมด นนันที่ ไมตเคยเปป็นพระประสงคหของพระองคหเลยและนนันที่ คสือประเดป็นทภีที่ผถูข้พยากรณหทตานนภีร
กทาลนังพยายามทภีจที่ ะสสืที่อตรงนภีร
9 เพราะฉะนนัลี้นจะลบความชนัซึ่วชด้าของยาโคบอยท่างนกลี้แหละ และนกซึ่เปห็นผลเตห็มขนาดในการ
ปลดบาปของเขา พระเจข้าทรงใชข้การตภีสอนมาตลอดหลายศตวรรษเพสืที่อชทาระออิสราเอล (ยาโคบ)
ใหข้สะอาดจากความบาปของพวกเขา นนันที่ เปป็นพระประสงคหของพระเจข้ามาโดยตลอด – เพสืที่อเอา
ความบาปของออิสราเอลออกไปเสภียใหข้พข้น ดถู ฮภีบรถู 12:3-10 ดนังนนัรน คสือเมสืซึ่อเขาททาศอิลาทนัลี้งสอิลี้นของ
แทท่นบยชาใหด้เปห็นเหมสือนหอินดอินสอพองทกซึ่ถยกบดเปห็นชอินลี้ ๆ จะไมท่มกเสารย ปเคารพ หรสือรย ปเคารพตนัลี้งอยยท่
ไดด้ ความหมายกป็คสือวตาเมสืที่อหอินเหลตานนัรนของแทตนบถูชารถูปเคารพทนัรงหลายถถูกไฟเผาจนเปป็นปถูนขาว
บรรดาเสารถูปเคารพและรถูปเคารพของคนนนับถสือพระตตางดข้าวกป็จะไมตตร งนั อยถูอต ภีกตตอไป (ศอิลาสต วน
ใหญตของออิสราเอลเปป็นหอินปถูนขาวซขงที่ เมสืที่อถถูกเผาไฟแลข้วสามารถเปลภีที่ยนเปป็นดอินสอพองไดข้ )
อสย 27:10-11

เพราะเมสืองหนด้าดท่านกห็จะรกรด้าง ทกซึ่อาศนัยกห็ถยกละทอิลี้งและทอดทอิลี้ง

อยท่างกนับถอิซึ่นทบรกนันดาร ลยกวนัวจะหากอินอยยทท่ กซึ่นนัซึ่น มนันจะนอนลงทกซึ่นนัซึ่นและกอินกอิซึ่งไมด้ในทกซึ่นนัลี้น ความคอิด
ตรงนภีรคตอนขข้างไมตชดนั เจน อยตางไรกป็ตาม สอิที่งทภีที่อาจถถูกสสืที่อตรงนภีรกคป็ อสื วตา เมสืองทภีที่มอภี ทานาจทนัรงหลาย
(อาจเปป็นเมสืองตตางๆของออิสราเอล) จะถถูกททาลายเพราะความบาปของพวกเขา ฝถูงสนัตวหจะกอินหญข้า
ในทภีๆที่ เมสืองหนขงที่ ทภีที่เปภีที่ยมอทานาจเคยตนัรงอยถูต ยอิงที่ กวตานนัรน 11 เมสืซึ่อกอิซึ่งนนัลี้นแหด้ง มนันกห็จะถยกหนัก พวกผยด้หญอิงกห็
มาเอามนันไปกท่อไฟ เพราะนกซึ่เปห็นชนชาตอิทกซึ่ไรด้ความเขด้าใจ เพราะฉะนนันลี้ ผยด้ทกซึ่ทรงสรด้างเขากห็จะไมท่
สงสารเขา ผยด้ทกซึ่ทรงปนัลี้นเขาจะไมท่ทรงสทาแดงพระคบณแกท่เขา เมสืองทภีที่บาปหนาเหลตานนัรนถถูกเปรภียบวตา
เปป็นเหมสือนกนับกอิที่งไมข้แหข้งอนันหนขที่งทภีที่ถถูกเอาไปเผาไฟ การประยรุกตหใชข้ตรงนภีรกลตาวถขง ชนชาตอิหนขงที่ ทภีที่
ไดข้เมอินพระเจข้าของตน ดนังนนัรนพระองคหจงข ไมตทรงมภีความเมตตาตตอพวกเขา พระเจข้าทรงตภีสอน
ประชาชนของพระองคหแลข้วอยตางแนตนอนไมตวาต จะโดยคนอนัสซภีเรภีย คนบาบอิโลน พวกโรม พวก
นาซภี หรสือปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตหผถูข้นร นันในยรุคเจป็ดปภี

อสย 27:12-13

อยตางไรกป็ตาม วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสือที่ ทนัรงหมดนนัรนจะเปลภีที่ยน ตท่อมาใน

วนันนนันลี้ พระเยโฮวาหหจะทรงนวดเอาขด้าวตนัลี้งแตท่แมท่นทลี้าไปจนถซงลทาธารอกยอิปตห โอ ประชาชนออิสราเอล
เออ๋ย เจด้าจะถยกเกห็บรวมเขด้ามาทกละคนๆ จรุดสนใจหลนักพรุงต เปข้าไปทภีที่วนนั แหตงพระเยโฮวาหหอภีกแลข้ว เมสืที่อ
ยรุคเจป็ดปภีสรอินสรุดลงและยรุคพนันปภีเรอิที่มตข้น พระเจข้าจะทรงรวบรวมออิสราเอลกลนับเขข้ามา “ทภีละคนๆ”
จากทภีที่ๆพวกเขาถถูกกระจนัดกระจายไปอยถูทต นัวที่ พสืรนพอิภพ พระองคหจะทรงคสืนแผตนดอินนนัรนทภีที่ทรงสนัญญา
ไวข้กบนั อนับราฮนัม ออิสอนัคและยาโคบแกตออิสราเอลทภีที่ถถูกรวบรวมกลนับเขข้ามาใหมต – ตนัรงแตตแมตนร ทายถูเฟรตอิส
จนถขงแมตนร ทาไนลห
13 และอยยมท่ าในวนันนนัลี้นเขาจะเปท่าแตรใหญท่ และบรรดาผยด้ทกซึ่กทาลนังพอินาศอยยใท่ นแผท่นดอินอนัส
ซกเรกย และบรรดาผยด้ถยกขนับไลท่ออกไปยนังแผท่นดอินอกยอิปตหจะมานมนัสการพระเยโฮวาหห บนภยเขา
บรอิสบทธอิธิ์ทกซึ่เยรย ซาเลห็ม เมสือที่ ถขงวนันแหตงพระเยโฮวาหหในการเรอิที่มตข้นของยรุคพนันปภี แตรแหตงการเฉลอิม
ฉลองจะถถูกเปตาเพสืที่อสต งสนัญญาณใหข้ออิสราเอลทภีที่กระจนัดกระจายไปกลนับมา (ดถู กนันดารวอิถภี 10:1-2
และเลวภีนอิตอิ 25:9) หลนังจากถถูกกระจนัดกระจายไปทนัวที่ โลกของคนตตางชาตอิ (ดนังทภีที่ถถูกแสดงเปป็น
สนัญลนักษณหโดยอนัสซภีเรภียและอภียอิปตห) พวกยอิวทนัวที่ โลกจะกลนับมายนังแผตนดอินของตนในวนันนนัรนเพสืที่อ
นมนัสการพระเยโฮวาหหพระเจข้าทภีที่เยรถูซาเลป็ม
การกลนับมาของออิสราเอลยนังแผตนดอินของพวกเขาในชตวงศตวรรษทภีที่ยภีที่สอิบเปป็นภาพเลป็งถขง
เรสืที่องนภีรและไมตใชตการสทาเรป็จจรอิงของมนัน การกลนับมายนังแผตนดอินนนัรนในชตวงศตวรรษทภีที่ยภีที่สอิบไมตไดข้เกอิด
ขขรนในความเชสืที่อ พวกยอิวทภีที่กลนับมาสต วนใหญตเปป็นพวกทภีที่ททาตามอยตางชาวโลก ไมตนนับถสือพระเจข้า และ
ไมตถสือบนัญญนัตขอิ องพระเจข้า คนสตวนนข้อยทภีที่ถสือบนัญญนัตอิของพระเจข้ากป็นนับถสือศาสนายอิวแบบรนับบภี ซขที่ง
คลข้ายกนับศาสนาของพวกฟารอิสภีในสมนัยพระคนัมภภีรหใหมต คนเหลตานภีรนนับถสือศาสนายอิวออรหโธดป็อกซหทภีที่
มภีหลากหลายระดนับ ประเดป็นกป็คสือวตารนัฐออิสราเอลในปนัจจรุบนนั นภีรไมตไดข้กลนับมาในความเชสืที่อและการก
ลนับใจใหมต อยตางไรกป็ตาม นนันที่ จะเกอิดขขรนในชตวงวนันแหตงพระเยโฮวาหหโดยเฉพาะหลนังจากยรุคเจป็ดปภี
นนัรน
*****

ภนำพรวมของออิสยนำหห 28: แมด้วว่าคคาพยากรณห์ของออิสยาหห์เกทชื่ยวขด้องกตับยมดาหห์เปป็นหลตัก ใน
บทนทนี้ออิสยาหห์กป็เตชอนอาณาจตักรฝว่ายเหนชอเกทชื่ยวกตับการถมกกวาดตด้อนเปป็นเชลยททชื่จะเกอิดขถึนี้นผว่านทาง
คนอตัสซทเรทย จากนตันี้นครถึงชื่ หลตังของบทนทนี้กป็วกกลตับมาเตชอนยมดาหห์และเยรมซาเลป็ม
อสย 28:1-2

บทนภีรขร ขนตข้นดข้วยคทาเตสือนหนขงที่ ทภีที่เฉภียบขาดถขงอาณาจนักรฝตายเหนสือ

วอิบนัตอิแกท่มงกบฎอนันโอท่อท่า แกท่คนขกเลี้ มาแหท่งเอฟราออิม ซซซึ่งความงามอนันรบท่งเรสืองของเขาเหมสือนดอกไมด้ทกซึ่
กทาลนังรท่วงโรย ซซงซึ่ อยยบท่ นยอดเขาในทกซึ่ลท่มบ อนันอบดมของบรรดาผยด้ทกซึ่เหลด้าองบท่นมกชนัย ออิสยาหหเรภียกสอิบ
ตระกถูลฝตายเหนสือนนัรนวตาเอฟราออิม แนตนอนวตาชสืที่อหลนังนภีรเปป็นบรุตรชายคนหนขงที่ ของโยเซฟและเปป็น
หนขที่งในตระกถูลสทาคนัญเหลตานนัรนของอาณาจนักรฝตายเหนสือของออิสราเอล คทากลตาวโทษทภีที่มภีตตอเอฟราออิ
มกป็คสือ (1) ความเยตอหยอิงที่ ของมนันและ (2) ความขภีรเมาของมนัน ออิสยาหหเปรภียบสงตาราศภีของเอฟราออิม
วตาเปป็นเหมสือนกนับสงตาราศภีของดอกไมข้ทภีที่กาท ลนังรต วงโรย นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาการเมาเหลข้าไดข้ททาใหข้สงตา
ราศภีใดกป็ตามทภีที่พวกเขาเคยมภีเสสืที่อมสถูญไปเสภียแลข้ว ยอดเขาในทภีที่ลรุมต อนันอรุดมของอาณาจนักรฝตายเหนสือ
(เอฟราออิม) อาจหมายถขงสะมาเรภียเมสืองหลวงของมนัน นภีที่อาจหมายความวตาการเมาเหลข้าของพวก
ผถูข้นทาแหตงสะมาเรภียททาใหข้พวกเขาเปป็นเหมสือนดอกไมข้ทรภีที่ ต วงโรยบนมงกรุฎอนันหนขที่ง มนันเปป็นการเยข้ย
หยนันสถานะในอดภีตของพวกเขาในฐานะประชาชาตอิหนขที่ง เหลข้าจะททาลายแมข้แตตคนเหลตานนัรนทภีอที่ ยถูต
ในตทาแหนตงสถูงๆ นอกจากนภีร เรายนังไดข้เขข้าใจอยตางลขกซขรงถขงความบาปนภีรของออิสราเอลดข้วย พวกเขา
ไดข้เสสืที่อมทรามลงไปสถูตความบาปอนันตทที่าทรามของการบรอิโภคสรุรา
ในทางกลนับกนัน พระเจข้าทรงมภีปฏอิกอิรอิยาตตอความบาปนภีรของออิสราเอล 2 ดยเถอิด องคหพระผยด้
เปห็นเจด้าทรงมกผด้หย นซซึ่งทกซึ่มกกทาลนังและแขห็งแรง เหมสือนพายบลยกเหห็บ อนันเปห็นพายบททาลาย เหมสือนพายบนทลี้า
ทกซึ่กทาลนังไหลทท่วม ซซงซึ่ จะเหวกซึ่ยงลงถซงดอินดด้วยพระหนัตถห ผถูข้ทภีที่มกภี าท ลนังและแขป็งแรงทภีที่พระเจข้าจะทรงใชข้
เพสืที่อตภีสอนและททาใหข้อาณาจนักรฝตายเหนสือถตอมลงกป็คสือคนอนัสซภีเรภียภายใตข้แชลมาเนเสอรหกษนัตรอิยห
ของพวกเขา เขาจะเหวภีที่ยงมงกรุฎแหตงความเยตอหยอิงที่ ของออิสราเอลลงถขงดอินดข้วยมสือของเขา นภีที่เกอิดขขรน
จรอิงในปภี 722 กตอน ค.ศ.

อสย 28:3-4

เมสือที่ ถขงวนันนนัรน มงกบฎอนันโอท่อท่า คสือคนขกเลี้ มาแหท่งเอฟราออิม จะถยก

เหยกยบอยยใท่ ตด้เทด้า อภีกครนัรงทภีที่ความบาปของเอฟราออิม (นนันที่ คสือ อาณาจนักรฝตายเหนสือ) ถถูกจนัดประเภทวตา
เปป็น (1) ความเยตอหยอิงที่ และ (2) ความขภีรเมา เมสือที่ พระเจข้าทรงตภีสอนพวกเขาโดยคนอนัสซภีเรภียเหลตานนัรน
พวกเขาจะถถูกเหยภียบอยถูใต ตข้เทข้า
4 และความงามอนันรบท่งโรจนหของเขา ซซซึ่งอยยบท่ นยอดเขาในทกซึ่ลท่มบ อนันอบดม จะเปห็นดอกไมด้ทกซึ่
กทาลนังรท่วงโรย จะเปห็นเหมสือนผลทกซึ่แรกสบ กกท่อนฤดยรอด้ น เมสืซึ่อคนเหห็นเขด้ากห็กนอิ มนันเสกยพอถซงมสือเขา
เทท่านนัลี้น กลตาวยทราสอิที่งทภีที่ถถูกหมายเหตรุไวข้ในขข้อ 1 ความงามและความอรุดมสมบถูรณหของออิสราเอล (นนันที่
คสือ อาณาจนักรฝตายเหนสือ) จะกลายเปป็นเหมสือนดอกไมข้ทรภีที่ ต วงโรย ผลแรก (นนันที่ คสือ “ผลทภีที่แรกสรุก”)
ของพวกเขาจะถถูกคนอนัสซภีเรภียกอินเสภีย พระเจข้ากทาลนังจะพอิพากษาอาณาจนักรฝตายเหนสือแลข้ว พวกเขา
จะถถูกกวาดตข้อนไปเปป็นเชลยและไมตเคยกลนับมายนังแผตนดอินของพวกเขาอยตางเปป็นทางการเลย
อสย 28:5-6

ในวนันนนันลี้ พระเยโฮวาหหจอมโยธา จะเปห็นมงกบฎแหท่งสงท่าราศก และ

เปห็นมงกบฎแหท่งความงาม แกท่คนทกซึ่เหลสืออยยท่แหท่งชนชาตอิของพระองคห เมสือที่ พระเจข้าทรงเอาออิสราเอล
ออกไปจากแผตนดอินของพวกเขา พระองคหจะทรงกลายเปป็นมงกรุฎแหตงสงตาราศภีและมงกรุฎแหตง
ความงามสทาหรนับคนททชื่เหลชออยมว่แหตงประชากรของพระองคห อนันหลนังนภีรยอต มหมายถขงยถูดาหหภายใตข้
การนทาของเฮเซคภียาหห ในการตภีสอนอาณาจนักรฝตายเหนสือนนัรน พระเจข้าจะทรงเปป็นทภีที่เชอิดชถูในยถูดาหหซขที่ง
เปป็นอาณาจนักรฝตายใตข้
นอกจากนภีร สทาหรนับยถูดาหหพระเยโฮวาหหจะทรง 6 เปห็นวอิญญาณแหท่งความยบตอิธรรมแกท่เขาผยด้
นนัซึ่งพอิพากษา และเปห็นกทาลนังของผยด้เหลท่านนัลี้นผยหด้ นันการสงครามกลนับเสกยทกซึ่ประตยเมสือง แมข้ทรงตภีสอน
อาณาจนักรฝตายเหนสือ พระเจข้ากป็จะประทานสตอิปนัญญา (นนันที่ คสือ “วอิญญาณแหตงความยรุตอิธรรม”) แกต
กษนัตรอิยหองคหนร นัน (นนันที่ คสือ เฮเซคภียาหห) วลภีหลนังนภีรอาจแปลไดข้วาต ‘กทาลนังของผถูข้เหลตานนัรนทภีที่หนันการ
สงครามไปเสทยจากประตถูเมสือง’ กลตาวอภีกนนัยหนขที่ง พระเจข้าทรงสนัญญาวตาจะประทานสตอิปนัญญาและ
พละกทาลนังแกตคนทภีที่เหลสืออยถูซต งขที่ ยนังอยถูใต นแผตนดอินนนัรน นนันที่ คสือยถูดาหห

อสย 28:7-8

คทากลตาวโทษของพระเจข้าทภีที่มภีตตออาณาจนักรฝตายเหนสือดทาเนอินตตอไป

เขาเหลท่านกลี้ซมซานไปดด้วยเหลด้าองบท่นเหมสือนกนัน และโซเซไปดด้วยเมรนัย ปบโรหอิตและผยด้พยากรณหกห็
ซมซานไปดด้วยเมรนัย เขาทนัลี้งหลายถยกกลสืนไปหมดดด้วยเหลด้าองบท่น เขาโซเซไปดด้วยเมรนัย เขาเหห็นผอิด
ไป เขาสะดบดในการใหด้คทาพอิพากษา การแชตงสาปของเหลข้าถถูกกลตาวถขงเพอิที่มเตอิม ดถู เลวภีนอิตอิ 10:9-10;
ฮาบากรุก 2:5, 9; สรุภาษอิต 20:1 และสรุภาษอิต 23:29 ในอาณาจนักรฝตายเหนสือ แมข้แตตพวกปรุโรหอิตและ
พวกผถูข้พยากรณหกเป็ ปป็นคนขภีรเมา คนเหลตานนัรนทภีที่อข้างตนัววตาเปป็นผถูข้พยากรณหจรอิงๆแลข้วเปป็นพวกผถูข้
พยากรณหเทป็จตตางหาก ดนังนนัรนพวกเขาจขงผอิดพลาดในเรสือที่ งนอิมอิตและสะดรุดในการใหข้คทาพอิพากษาของ
ตน หลนักฐานแหตงการนตาสะออิดสะเอภียนของพวกเขาถถูกหมายเหตรุไวข้ 8 เพราะสทารนับทบกสทารนับกห็มก
อาเจกยนและความโสโครกเตห็ม ไมท่มกทกซึ่ใดทกซึ่สะอาด แมข้แตตโตบ๊ะของพวกปรุโรหอิตซขที่งควรมภีของบรอิสรุทธอิธ
ตตางๆตนัรงอยถูบต นนนัรนอยตางชนัดเจนกป็ถถูกททาใหข้เปป็นมลทอินไปดข้วยของโสโครกของพวกเขาเอง การแชตง
สาปของการเมาสรุราลรุกลามไปถขงแมข้แตตพวกผถูข้นทาฝตายวอิญญาณของฝตายเหนสือ
อสย 28:9-11

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจขงถามอยตางไมตตข้องการคทาตอบวตา เขาจะสอน

ความรยด้ใหด้แกท่ใคร เขาจะใหด้ผ ด้ใย ดเขด้าใจหลนักคทาสอน ใหด้แกท่คนเหลท่านนันลี้ ทกซึ่หยท่านมหรสือ หรสือใหด้แกท่คน
เอามาจากอก คทาถามนภีรกทป็ ที่อิมแทงจอิตใจ พระเจข้าจะสอนผถูข้ใดไดข้ในอาณาจนักรฝตายเหนสือ ดถูเหมสือนวตา
คนพวกเดภียวทภีไที่ มตไดข้ถถูกททาใหข้เสสืที่อมทรามไปดข้วยความชนัวที่ ของแผตนดอินนนัรนคสือเดป็กทารกเลป็กๆเหลตา
นนัรนทภียที่ นังกอินนมจากอกแมตของตน สต วนพวกทภีที่เหลสือกป็กลายเปป็นพวกขภีรเมาและสทามะเลเทเมาไปหมด
แลข้ว
ดข้วยการถอดใจอนันเจสือไปดข้วยการเสภียดสภี พระเจข้าทรงถอนหายใจผตานทางผถูข้พยากรณหทตาน
นภีรวาต 10 เพราะเปห็นขด้อบนังคนับซด้อนขด้อบนังคนับ ขด้อบนังคนับซด้อนขด้อบนังคนับ บรรทนัดซด้อนบรรทนัด บรรทนัด
ซด้อนบรรทนัด ทกซึ่นกซึ่นอิด ทกซึ่นนัซึ่นหนท่อย ความคอิดตรงนภีรกคป็ สือวตา พระเจข้าทรงจนัดการกนับประชากรทภีที่กลนับ
สนัตยหของพระองคหไดข้เพภียงเหมสือนเดป็กเลป็กๆทภีที่ถถูกสอนหลนักพสืรนฐานตตางๆของการศขกษาโดยการ
ทตองจทา เหมสือนกนับทภีที่ครถูประถมทบทวนหลนักพสืรนฐานของ ABC และ 1, 2, 3 อาณาจนักรฝตายเหนสือกป็
เปป็นอยตางนนัรนตตอพระเจข้า พวกเขาไมตยอมฟนังทรุกสอิที่งทภีพที่ ระองคหตรนัสเหมสือนกนับเดป็กดสืรอทภีที่ไมตยอมฟนังครถู
ผถูข้สอนของตน

ดนังนนัรนผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข เอตยคทาเตสือนหนขงที่ ทภีที่เปป็นลาง 11 เปลท่า แตท่พระองคหจะตรนัสกนับ
ชนชาตอินกลี้โดยตท่างภาษาและโดยรอิมฝกปากของคนตท่างดด้าว นภีที่หมายถขงการพอิพากษาทภีที่จะมา วนันนนัรน
อยถูอต ภีกไมตไกลเมสืที่อออิสราเอลจะไดข้ยอินภาษาของผถูข้รรุกรานทภีที่เปป็นคนตตางดข้าว – คนอนัสซภีเรภีย ยอิงที่ กวตานนัรน
อาจมภีการบอกใบข้เปป็นคทาพยากรณหระยะยาวดข้วยซขงที่ ถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรอิงใน 1 โครอินธห 14:21-22 โดย
เรอิที่มตข้นในพระราชบนัญญนัตอิ 28:49 พระเจข้าไดข้ทรงเตสือนแลข้ววตาการพอิพากษาทภีที่จะเกอิดแกตประชากร
ของพระองคหจะถถูกนทาหนข้าดข้วยคทาเตสือนทภีที่เปป็นภาษาอสืที่นๆ ดถู ออิสยาหห 33:19 เชตนกนัน การสทาเรป็จจรอิง
ของคทาพยากรณหนร ภีอยถูใต นปรากฏการณหทภีที่เปป็น ‘การพถูดภาษาตตางๆ’ ในพระคนัมภภีรหใหมต กตอนทภีที่
ออิสราเอลและเยรถูซาเลป็มถถูกททาลายโดยตอิตนัสในปภี ค.ศ. 70 พระเจข้าทรงเตสือนพวกยอิวผตานทางของ
ประทานทภีที่เปป็นการพถูดภาษาตตางๆในครอิสตจนักรยรุคตข้นแลข้ว ตรงนภีรในออิสยาหห 28:11 หลนักการ
เดภียวกนันนภีรกถป็ ถูกสสืที่อ
อสย 28:12-13

พระเจข้าไดข้ทรงเสนอสนันตอิสรุขแกตประชากรของพระองคหอยตางเปภีที่ยม

พระกรรุณาแลข้ว แตตพวกเขากป็เมอินมนันเสภีย คสือแกท่บรรดาผยด้ทกซึ่พระองคหตรนัสวท่า "นกซึ่คสือการหยบดพนัก จง
ใหด้การหยบดพนักแกท่คนเหนห็ดเหนสืซึ่อย และนกซึ่คอสื การพนักผท่อน" พระเจข้าทรงเสนอสนันตอิสขรุ และการหยรุด
พนักแกตประชากรของพระองคหแลข้ว ถซงกระนนัลี้นเขากห็จะไมท่ฟนัง
13 เพราะฉะนนันลี้ พระวจนะของพระเยโฮวาหหจซงเปห็นอยท่างนกลี้แกท่เขา เปห็นขด้อบนังคนับซด้อนขด้อ
บนังคนับ ขด้อบนังคนับซด้อนขด้อบนังคนับ เปห็นบรรทนัดซด้อนบรรทนัด บรรทนัดซด้อนบรรทนัด ทกซึ่นกซึ่นอิด ทกซึ่นนนัซึ่
หนท่อย เพสืซึ่อเขาจะไปและถอยหลนัง และจะแตก และจะตอิดบท่วงและจะถยกจนับไป พระวจนะของ
พระเจข้านตาเหนป็ดเหนสืที่อยและนตาเบสืที่อแกตอาณาจนักรฝตายเหนสือ เหมสือนกนับครถูโรงเรภียนประถมทภีที่
ทบทวนบทเรภียนตตางๆโดยการใหข้นนักเรภียนทตองจทา พระวจนะของพระเจข้ากป็เปป็นเรสืที่องนตาเบสืที่อและ
เปป็นภาระแกตออิสราเอล ดข้วยเหตรุนร ภีพระเจข้าจขงกทาลนังจะอนรุญาตใหข้พวกเขาถถูกททาใหข้แตก ตอิดบตวงและ
ถถูกจนับไปโดยคนอนัสซภีเรภีย การพอิพากษาของพวกเขาเขข้ามาใกลข้แลข้ว
อสย 28:14-15

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจขงโยกไปยนังประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตาของบทนภีร โดย

ใชข้อาณาจนักรฝตายเหนสือเปป็นตนัวอยตางหนขงที่ คราวนภีรพระเจข้าทรงเตสือนยถูดาหหผาต นทางผถูข้พยากรณหทตานนภีร

พวกเขาไมตลข้าหลนังความบาปของเอฟราออิมทภีที่อยถูทต างเหนสือสนักเทตาไร เพราะฉะนนัลี้นเจด้าทนัลี้งหลายคน
มนักเยาะเยด้ยเออ๋ย จงฟนังพระวจนะของพระเยโฮวาหห คสือเจด้าผยด้ปกครองชนชาตอินใกลี้ นเยรยซาเลห็ม ขณะทภีที่
จรุดสนใจหลนักของเนสืรอหาสต วนแรกของบทนภีรเหป็นไดข้ชนัดวตาอยถูทต ภีที่อาณาจนักรฝตายเหนสือ (เอฟราออิม)
คราวนภีรมนนั หนันมาทภีที่ยถูดาหหและเยรถูซาเลป็มบข้าง จรุดสนใจหลนักคสือพวกผถูข้ปกครองทภีมที่ นักเยาะเยข้ยของ
เยรถูซาเลป็ม นตาเศรข้าทภีที่ผถูข้ปกครองหลายคนแหตงยถูดาหหกไป็ มตแตกตตางจากพวกพภีที่นข้องของตนทภีที่อยถูฝต ตาย
เหนสือมากเทตาไร พวกเขาเยาะเยข้ยและเยข้ยหยนันพระวจนะของพระเจข้าเหมสือนกนับทภีที่ออิสราเอลกระททา
ในขข้อกตอนหนข้า
พระองคหทรงกลตาวโทษอยตางเจาะจงวตา 15 เพราะเจด้าทนัลี้งหลายไดด้กลท่าวแลด้ววท่า "เราไดด้
กระททาพนันธสนัญญาไวด้กบนั ความตาย และเราททาความตกลงไวด้กนับนรก เมสืซึ่อภนัยพอิบนัตอิอนันทท่วมทด้นผท่าน
ไป จะไมท่มาถซงเรา แมข้เฮเซคภียาหหเปป็นกษนัตรอิยหทภีที่ปกครองเหนสือยถูดาหห พวกผถูข้ปกครองทภีที่อยถูใต ตข้บนังคนับ
บนัญชาของเขากป็เปป็นคนชนัวที่ พวกเขาเยาะเยข้ยความตายและนรก (นนันที่ คสือ หลรุมศพ) โดยอข้างถขงขนาด
วตาไดข้ททาขข้อตกลงไวข้กบนั พวกมนันแลข้วซขที่งททาใหข้พวกเขาไมตตข้องเจอกนับทนัรงสองอยตางนนัรน พวกเขาอข้าง
อยตางโอหนังวตาเมสือที่ การพอิพากษามาถขงจรอิงๆ นนันที่ คสือโดยทางคนอนัสซภีเรภีย มนันกป็จะไมตรบกวนพวกเขา
นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงการเยาะเยข้ยพระเจข้า จนเกสือบเปป็นการทข้าทายพระองคหใหข้ลองพอิพากษาพวกเขาดถู
เหมสือนกนับเอฟราออิมทภีที่อยถูฝต ตายเหนสือ มงกรุฎแหตงความเยตอหยอิงที่ วางอยถูบต นศภีรษะของผถูข้นทาหลายคนใน
ยถูดาหห
เมสืซึ่อภนัยพอิบนัตอิอนนั ทท่วมทด้นผท่านไป จะไมท่มาถซงเรา เพราะเราททาใหด้ความเทห็จเปห็นทกซึ่ลกลี้ภนัยของ
เรา และเราไดด้กทาบนังอยยท่ในความมบสา" พวกผถูข้นทาแหตงยถูดาหหดถูเหมสือนทราบดภีถขงการรรุกรานทภีที่จะมา
นนัรนของคนอนัสซภีเรภีย กระนนัรนพวกเขากป็วางใจอยตางผอิดๆวตามนันจะผตานเลยพวกเขาไปเพราะความ
หวนังเทภียมเทป็จนนัรนทภีพที่ วกเขามภีในพนันธสนัญญาของพวกเขาทภีที่ททาไวข้กบนั ความตายและนรก พวกเขาคอิด
วตาความโงตเขลาเชตนนนัรนจะปกปข้องพวกเขาไวข้
อสย 28:16-18

เพราะฉะนนันลี้ องคหพระผยเด้ ปห็นเจด้าพระเจด้าตรนัสดนังนกลี้วท่า "ดยเถอิด เราวาง

ศอิลาไวด้ในศอิโยนเพสืซึ่อเปห็นรากฐาน คสือศอิลาทกซึ่ทดสอบแลด้ว เปห็นศอิลามบมเอกอยท่างประเสรอิฐ เปห็น

รากฐานอนันมนัซึ่นคง เขาผยนด้ นัลี้นทกซึ่เชสืซึ่อจะไมท่รกบรด้อน คทาเปรภียบเปรยอนันแสนวอิเศษของการกตอสรข้างโดย
การใชข้กอข้ นหอินถถูกเรอิที่มตข้น แมข้วาต มภีความเยตอหยอิงที่ และความโอหนังทรุกรถูปแบบในยถูดาหห พระเจข้ากป็ทรง
บอกลตวงหนข้าวตาวนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสือที่ พระองคหจะทรงวางศอิลามรุมเอกทภีที่สมบถูรณหแบบกข้อนหนขที่งไวข้
ในเยรถูซาเลป็ม (นนันที่ คสือ ศอิโยน) แนตนอนวตานภีที่เปป็นภาพเลป็งถขงพระเมสสอิยาหห ดถู โรม 9:33 และ 1 เป
โตร 2:6 แมข้แตตคทาพยากรณหอสืที่นๆของพระคนัมภภีรเห ดอิมทภีที่กลตาวถขงพระครอิสตหกเป็ รภียกพระองคหวาต เปป็นศอิลา
หรสือหอิน ดถู ปฐมกาล 49:24; เพลงสดรุดภี 118:22; ดาเนภียล 2:45 และเศคารอิยาหห 3:9 1 เปโตร 2:6 ยก
ขข้อนภีรไปอยตางเจาะจงในการประยรุกตหใชข้โดยตรงกนับพระครอิสตห นอกจากนภีรเปโตรยนังตภีความวลภี
สรุดทข้ายของขข้อนภีร (“จะไมตไดข้รนับความอนับอาย”) ความหมายกป็คอสื วตาเมสืที่อคนทนัรงหลายจะเชสืที่อในพระ
ครอิสตห พวกเขากป็จะไมตไดข้รนับความอนับอาย ความหมายกป็คอสื วตาพวกเขาจะไมตรภีบรข้อนทภีที่จะกลนัว
อนับอายขายหนข้าหรสือผอิดหวนัง พวกเขาจะไมตไดข้รนับความอนับอาย ชตางเปป็นพระสนัญญาหนขที่งทภีที่แสน
วอิเศษ เมสืที่อเราวางใจพระองคห เรากป็จะไมตไดข้รนับความอนับอาย ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาแมข้มคภี วาม
ไรข้เสถภียรภาพและความบาปในยถูดาหห วนันนนัรนกป็กาท ลนังจะมาเมสืที่อพระเมสสอิยาหหของพระเจข้าจะทรงนทา
รากฐานอนันมนันที่ คงแหตงความมภีเสถภียรภาพและความแขป็งแกรต งมาสถูตประชาชนของพระเจข้า
ยอิงที่ กวตานนัรน 17 และเราจะกระททาความยบตอิธรรมใหด้เปห็นเชสือกวนัด และความชอบธรรมใหด้เปห็น
ลยกดอิซึ่ง ภาพเปรภียบของการกตอสรข้างโดยใชข้หอินกตอดทาเนอินตตอไป เชสือกสองอยตางถถูกใชข้เวลาวาง
กทาแพงออิฐหรสือหอิน เชสือกเสข้นหนขที่งททาใหข้แนตใจวตากข้อนหอินแตตละแถวราบเสมอกนัน ตรงนภีรมนันถถูกเรภียก
วตา “เชสือกวนัด” ลมกดอิชื่งหรสือสายดอิที่งเปป็นตนัววนัดความตนัรงฉาก ในวนันนนัรนทภีที่พระครอิสตหทรงสถาปนา
อาณาจนักรของพระองคห ความยรุตอิธรรมจะราบเสมอกนัน (นนันที่ คสือ ยรุตอิธรรม) และความชอบธรรมจะ
มภีชยนั ชนะ (ภาพเปรภียบนภีรคสือของหนัวมรุมหนขงที่ ทภีที่ตรนังฉากหรสือกทาแพงหนขงที่ ทภีที่ตรงนั ฉากโดยสมบถูรณห เกข้าสอิบ
องศาจากแนวราบคสือตนัรงฉาก – ไมตเกอินหรสือขาดไปหนขงที่ องศา) ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาเมสืที่อ
พระเมสสอิยาหหทรงสถาปนาอาณาจนักรของพระองคห ความชอบธรรมและความยรุตอิธรรมถขงขภีดสรุด
จะมภีชนัย นภีที่บอกเปป็นนนัยวตามนันไมตไดข้เปป็นเชตนนนัรนเลยในยถูดาหหสมนัยนนัรน
นอกจากนภีร พระเจข้าทรงบอกลตวงหนข้าผตานทางผถูข้พยากรณหทตานนภีรอภีกวตา และลยกเหห็บจะกวาด
เอาความเทห็จอนันเปห็นทกซึ่ลกลี้ภนัยไปเสกย และนทลี้าจะทท่วมทด้นทกซึ่กทาบนัง " นภีที่อาจหมายความวตา ยถูดาหหไดข้ซตอน

ตนัวในการหลอกลวงนนัรนทภีที่พวกเขากทาลนังวางใจอยถูดต งนั ทภีที่พรรณนาไวข้ในขข้อ 15 เหป็นไดข้ชดนั วตาพวกเขา
คอิดวตา ‘พนันธสนัญญาทภีที่ททาไวข้กบนั ความตายและนรก’ ของตนจะททาใหข้พวกเขารอดพข้นจากการ
พอิพากษา กระนนัรนการตภีสอนของพระเจข้าจะตกเหนสือพวกเขาเหมสือนพายรุลถูกเหป็บหรสือนทราทตวม ทนัรง
สองสอิที่งเกอิดขขรนแบบฉนับพลนันและไมตมภีคทาเตสือนลตวงหนข้า การพอิพากษาของพระเจข้าทภีที่มภีตตอยถูดาหหกจป็ ะ
มาอยตางนนัรน
พระเจข้าทรงเตสือนวตา 18 แลด้วพนันธสนัญญาของเจด้ากนับความตายจะเปห็นโมฆะ และขด้อตกลง
ของเจด้ากนับนรกจะไมท่ดทารง เมสืซึ่อภนัยพอิบนัตอิอนันทท่วมทด้นผท่านไป เจด้าจะถยกเหยกยบยทซึ่าลงดด้วยโทษนนันลี้
ความโงตเขลาเชตนนนัรนของการคอิดวตาขข้อตกลงหนขที่งทภีที่ททาไวข้กบนั ความตายและนรก (นนันที่ คสือ หลรุมศพ)
สามารถปกปข้องพวกเขาไดข้จะถถูกพนัดพาหายไปเมสืที่อพระเจข้าทรงตภีสอนพวกเขา การพอิพากษาทภีที่จะ
มานนัรนยตอมเปป็นกองทนัพอนัสซภีเรภียนนัรนซขที่งจะรรุกรานเขข้ามาแมข้มไอิ ดข้กวาดตข้อนยถูดาหหไปเปป็นเชลยกป็ตาม
กองทนัพอนัสซภีเรภียจะเหยภียบยทที่าแผตนดอินยถูดาหหดรุจนทราทตวมฉนับพลนัน
อสย 28:19-21

คทาเตสือนเพอิมที่ เตอิมเกภีที่ยวกนับการรรุกรานของอนัสซภีเรภียถถูกกลตาวถขง มนัน

ผท่านไปบท่อยเทท่าใด มนันกห็จะเอาตนัวเจด้า เพราะมนันจะผท่านไปเชด้าแลด้วเชด้าเลท่า ทนัลี้งกลางวนันและกลางคสืน
เมสืซึ่อเขด้าใจขท่าว กห็จะเกอิดแตท่ความสยดสยองเทท่านนัลี้น ขตาวเรสือที่ งการรรุกรานของอนัสซภีเรภียจะแพรต สะพนัด
ไปทนัวที่ ภถูมภอิ าคนนัรน พวกเขาจะพอิชอิตอยตางไมตยอมแพข้วนนั แลข้ววนันเลตา ขตาวเรสือที่ งการรรุกคสืบหนข้าของพวก
เขาจะเปป็นทภีที่ทราบอยถูทต รุกเชข้า การเขข้าใจรายงานขตาวเหลตานนัรนเกภีที่ยวกนับการรรุกคสืบหนข้าของพวกเขาจะ
ททาใหข้เกอิดความรบกวนจอิตใจและความกลนัว
ขตาวนนัรนจะไมตเพภียงเปป็นขตาวรข้ายเทตานนัรน คทาภาษอิตสองขข้อในสมนัยนนัรนถถูกนทาเสนอ 20 เพราะ
ทกซึ่นอนนนัลี้นสนันลี้ เกอินทกซึ่คนหนซงซึ่ คนใดจะเหยกยดอยยบท่ นนนัลี้น และผด้าหท่มกห็แคบไมท่พอคลบมตนัว เตภียงทภีที่มภี
ขนาดสนัรนเกอินกวตาคนจะนอนไดข้กเป็ รสือที่ งขนัดขข้องใจสอิรนดภี นอกจากนภีร ผข้าปถูเตภียงและผข้าหตมทภีที่มขภี นาด
เลป็กเกอินไปกป็ททาใหข้คนทภีที่ใชข้รถูข้สขกหนาวและไมตสบายตนัว ความคอิดตรงนภีรกคป็ สือวตาเมสือที่ คนอนัสซภีเรภีย
รรุกรานยถูดาหห สถานการณหนร นันจะเปป็นเรสืที่องขนัดขข้องใจและนตาอขดอนัด ชตวงเวลาทภีที่ยากลทาบากรอคอยยถู
ดาหหอยถูเต บสืรองหนข้า

21 เพราะวท่าพระเยโฮวาหหจะทรงลบกขซลี้นอยท่างทกซึ่บนภยเขาเปรอิซอิม พระองคหจะพระพอิโรธ
อยท่างทกซึ่ในหบบเขากอิเบโอน เพสืซึ่อกระททาพระราชกอิจของพระองคห พระราชกอิจของพระองคหนนนัลี้
ประหลาด และเพสืซึ่อกระททางานของพระองคห งานของพระองคหกห็แปลก ภถูเขาเปรอิซอิมคสือทภีที่ๆพระเจข้า
ประทานชนัยชนะอนันยอิงที่ ใหญตเหนสือคนฟภีลอิสเตภียแกตดาวอิด ดถู 2 ซามถูเอล 5:20 พระเจข้าประทานชนัยชนะ
ทภีที่ยงอิที่ ใหญตหลายครนัรงแกตออิสราเอลทภีที่กอิเบโอน ครนัรงแรกคสือภายใตข้โยชถูวาดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในโยชถูวา
10:10-13 และจากนนัรนภายใตข้ดาวอิดดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ใน 1 พงศาวดาร 14:16 ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็
คสือวตาการพอิพากษาทภีที่จะเกอิดแกตยถูดาหหโดยคนอนัสซภีเรภียนนัรนจรอิงๆแลข้วคสือ พระหนัตถหแหตงการพอิพากษา
ของพระเจข้าทภีที่มภีตตอประชากรของพระองคหเอง วลภีทเภีที่ รภียกมนันวตาเปป็น “พระราชกอิจ..ประหลาด” และ
“งาน...แปลก” อาจบอกเปป็นนนัยวตาการพอิพากษาทภีที่จะมานนัรนจะเปป็นเรสืที่องทภีทที่ ทาใหข้ประหลาดใจ แมข้วาต
มนันอาจจะเปป็นเรสืที่องนตาประหลาดใจสทาหรนับบางคน พระเจข้ากป็ทรงพอิพากษาประชากรของพระองคห
จรอิงๆ การพอิพากษานนัรนกทาลนังจะตกเหนสือยถูดาหหแลข้ว
อสย 28:22-23

พระเจข้าจขงทรงเตสือนประชากรของพระองคหวาต เพราะฉะนนันลี้ บนัดนกลี้

อยท่าเปห็นคนเยาะเยด้ย เกรงวท่าพนันธะของเจด้าจะเขด้มงวดขซลี้น เพราะขด้าพเจด้าไดด้ยอินกฤษฎกกา
กทาหนดการททาลายเหนสือแผท่นดอินทนัลี้งสอิลี้นแลด้ว จากองคหพระผยด้เปห็นเจด้าพระเจด้าจอมโยธา บางคนในยถู
ดาหหไดข้เยาะเยข้ยและดถูถถูกพระวจนะของพระเจข้า องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าทรงเตสือนพวกเขามอิใหข้ททาอยตาง
นนัรน เกรงวตาพระองคหจะทรงใชข้พนนั ธนาการอนันแขป็งแกรต งมายนังพวกเขา ออิสยาหหแทรกคทาเตสือนของ
เขาเองเขข้ามาวตาเขาไดข้ยอินจากพระเจข้าเกภีที่ยวกนับการพอิพากษาทภีที่จะมานนัรนทภีที่เผาผลาญซขที่งถถูกกทาหนดไวข้
แลข้วสทาหรนับแผตนดอินนนัรน (คทาทภีที่แปลวตา แผท่นดอินโลก (เอเรทซห์) เปป็นคทาเดภียวกนับทภีที่แปลเปป็น ‘แผตนดอิน’
อยตางหลนังอาจเปป็นความหมายตรงนภีร)
ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข เตสือนแทนพระเจข้าวตา 23 เงกซึ่ยหยลงซอิ และฟนังเสกยงขด้าพเจด้า สดนับซก และ
ฟนังคทาพยดของขด้าพเจด้า เขาไดข้ยอินคทาเตสือนเพอิที่มเตอิมจากพระเจข้าแลข้ว

อสย 28:24-26

เขาผยได้ ถนาเพสืซึ่อหวท่าน ไถอยยท่เสมอหรสือ เขาเบอิกดอินและคราดอยยท่เปห็น

นอิตยหหรสือ คทาตอบตตอคทาถามเหลตานภีรชนัดเจนอยถูแต ลข้ว แนตทภีเดภียว คนไถนายตอมไถทนัรงวนันเพสือที่ หวตาน
เมลป็ดพสืชของตน เขายนังเบอิกดอินและคราดในนาของตนอภีกดข้วย
25 เมสืซึ่อเขาปราบผอิวลงแลด้ว เขาไมท่หวท่านเทกยนแดงและยกซึ่หรท่า เขาไมท่ใสท่ขด้าวสาลกเปห็นแถว
และขด้าวบารหเลยหในทกซึ่อนันเหมาะของมนัน และหวท่านขด้าวไรไวด้เปห็นคนันแดนหรสือ ชาวนายตอมเตรภียมนา
ของตนสทาหรนับพสืชผลหนขที่ง แมข้เทภียนแดงและยภีที่หรต าถถูกใชข้ในฐานะเครสืที่องเทศ พวกมนันกป็ไมตเคยเปป็น
พสืชหลนักทภีที่ถถูกปลถูก ชาวนาไมตไถและคราดนานนัรนเพสือที่ ปลถูกเมลป็ดพสืชดนังกลตาว แตตนายตอมถถูกจนัดเตรภียม
สทาหรนับพสืชผลหลนักตตางๆ เชตน ขข้าวสาลภี ขข้าวบารหเลยหและขข้าวไร 26 เพราะพระเจด้าของเขาทรงสนัซึ่ง
สอนเขาถยกตด้อง พระองคหไดด้สอนเขา พระเจข้าไดข้ทรงถตายทอดสามนัญสทานขกเชตนนนัรนแลข้ว
อสย 28:27-29

ภาพเปรภียบของพสืชผลของชาวนาคนหนขงที่ ดทาเนอินตตอไป เขาไมท่นวด

เทกยนแดงดด้วยเลสืซึ่อนนวดขด้าว และเขาไมท่เอาลด้อเกวกยนกลอิลี้งทนับยกซึ่หรท่า แตท่เขาเอาไมด้พลองตกเทกยนแดง
ใหด้หลบดออก และเอาตะบองตกยกซึ่หรท่า ความหมายอาจเปป็นไดข้วาต เทภียนแดงและยภีที่หรต าไมตไดข้ถถูกนวด
โดยใชข้วอิธภีเดภียวกนับทภีที่นวดขข้าวสาลภี ชาวนาทภีมที่ ภีปนัญญายตอมนวดพสืชผลของตนดข้วยวอิธภีทภีที่แตกตตางกนัน
สทาหรนับพสืชเกป็บเกภีที่ยวแตตละชนอิด
อยตางไรกป็ตาม 28 คนใดบดขด้าวทกซึ่ททาขนมปนังหรสือ เปลท่าเลย เขาไมท่นวดมนันเปห็นนอิตยห เมสืซึ่อเขา
ขนับลด้อเกวกยนเทกยมมด้าทนับมนันแลด้ว เขามอิไดด้บดมนันดด้วยคนขกซึ่มด้า แมข้วาต พสืชผลทภีที่ไมตสทาคนัญอยตางเทภียน
แดงและยภีที่หรต ามอิไดข้ถถูกนวดอยตางละเอภียด ขข้าวทภีที่ใชข้ททาขนมปนังกป็ถถูกนวดอยตางละเอภียด นอกจากนภีร
พสืชผลเชตนนนัรนกป็ถถูกนวดอยตางระมนัดระวนังและไมตถถูกททาลาย ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตาตรงนภีรอาจเปป็นไดข้
วตาพระเจข้ากทาลนังจะนวดยถูดาหหเหมสือนชาวนาคนหนขที่งจะนวดขข้าวสาลภีของตน มนันมอิใชตเพสือที่ ททาลาย
พวกเขา แตตเพสืที่อททาใหข้พวกเขามภีประโยชนห พระเจข้าจะทรงใชข้แรงเทตาทภีที่จทาเปป็นเพสืที่อททาใหข้ภารกอิจของ
พระองคหสทาเรป็จ องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าทรงรนักผถูข้ใด พระองคหกทป็ รงตภีสอนผถูข้นร นัน ยถูดาหหกาท ลนังจะถถูกพระเจข้า
ตภีสอน กระนนัรนมนันกป็มอิใชตเพสือที่ ททาลายพวกเขา แตตจรุดประสงคหของพระเจข้ากป็คสือ เพสืที่อเตรภียมพวกเขา
ใหข้พรข้อมสทาหรนับการใชข้งานของพระองคหผถูข้เปป็นนาย

คทาอรุปมานภีรปอิดทข้ายดข้วยการหมายเหตรุวาต 29 เรสืซึ่องนกลี้มาจากพระเยโฮวาหหจอมโยธาดด้วย
พระองคหมหนัศจรรยหนกนั ในการปรซกษา และวอิเศษในเรสืซึ่องการกระททา บทเรภียนทภีที่ถถูกนทาเสนอนภีรมาจาก
พระเจข้า มนันนตามหนัศจรรยหและยอดเยภีที่ยมในการปฏอิบนัตอิงานของมนัน หรสือกลตาวอภีกนนัยหนขที่งกป็คอสื มนัน
ประกอบดข้วยปนัญญาและใชข้งานไดข้จรอิง บทเรภียนกป็คอสื ใหข้ยถูดาหหตรนังใจฟนังใหข้ดภี
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 29: บทถตัดไปนทนนี้ คาเสนอคคาเตชอนเพอิมชื่ เตอิมเกทชื่ยวกตับการตทสอนททชื่จะเกอิด
แกว่ยมดาหห์และเยรมซาเลป็มโดยเฉพาะ เหตทุผลตว่างๆสคาหรตับการตทสอนเชว่นนตันนี้ ถมกนคาเสนอ หนถึชื่งใน
สามสทุดทด้ายของบทนทนี้มองลว่วงหนด้าเขด้าไปในยทุคพตันปทและพระพรตว่างๆของวตันนตันี้นสคาหรตับ
ออิสราเอล
อสย 29:1-2

วอิบนัตอิแกท่อารกเอล อารกเอล นครซซงซึ่ ดาวอิดทรงตนัลี้งคท่าย จงเพอิซึ่มปกเขด้ากนับ

ปก จงใหด้มกเทศกาลถวายเครสืซึ่องบยชาตามรอบของมนัน ชสืที่อ อารทเอล มภีความหมายตรงตนัววตา ‘สอิงโต
ของพระเจข้า’ บรอิบทกลตาวชนัดเจนวตานภีที่เปป็นชสืที่อหนขที่งทภีที่ใชข้เรภียกเยรถูซาเลป็ม เพราะวตานนันที่ เปป็นกรรุงทภีที่ดาวอิด
เคยประทนับและมนันยนังเปป็นเมสืองหลวงของยถูดาหหเหมสือนเดอิม วลภีสรุดทข้ายอาจมภีความหมายดนังนภีร : จง
ใชข้ชภีวอิตตตอไปปภีแลข้วปภีเลตาในความมนันที่ คงปลอดภนัยและความมนันที่ ใจอนันเปลตาประโยชนหของพวกเจข้า
จงถสือเทศกาลประจทาปภีทรนังหลายของพวกเจข้าและจงถวายเครสือที่ งสนัตวบถูชาประจทาปภีทรนังหลายของ
พวกเจข้า แมข้ยถูดาหหยงนั ถวายเครสือที่ งสนัตวบถูชาตามแบบเลวภีแบบขอไปทภีตตอไป พระเจข้ากป็ทรงประกาศ
วอิบนัตอิหนขงที่ แกตเยรถูซาเลป็ม
2 เรายนังจะใหด้อารกเอลทบกขหใจ จะมกการรด้องครทซึ่าครวญและรด้องทบกขห และเมสืองนนัลี้นจะเปห็น
เหมสือนอารกเอลแกท่เรา พระเจข้ากทาลนังจะพอิพากษาเยรถูซาเลป็มและนทาความหนนักใจและความโศกเศรข้า
เสภียใจมา วลภีสรุดทข้ายสต วนใหญตแลข้วถถูกสอดแทรกเขข้ามาจากเนสืรอความภาษาฮภีบรถูซขที่งเสรอิมแคต อารท
เอล ความคอิดตรงนภีรอาจเปป็นไดข้วาต ความทรุกขหใจเชตนนนัรนกทาลนังจะตกเหนสืออารภีเอล (นนันที่ คสือ
เยรถูซาเลป็ม)

อสย 29:3-4

พระเจข้าทรงเตสือนวตา และเราจะตนัลี้งคท่ายอยยรท่ อบเจด้า และเราจะลด้อม

เจด้ากนับบรรดาหอรบ และเราจะยกเชอิงเทอินขซลี้นสยเด้ จด้า แมข้บรอิบทโดยรวมของบทกตอนๆหนข้ากลตาวถขง
การรรุกรานของอนัสซภีเรภีย นนันที่ กป็ดถูเหมสือนวตาไมตไดข้ถถูกกลตาวถขงตรงนภีร เมสือที่ อนัสซภีเรภียรรุกรานยถูดาหหจรอิงๆ
พระเจข้ากป็ทรงขนัดขวางมอิใหข้พวกเขาไดข้ยขดกรรุงเยรถูซาเลป็มจรอิงๆ ความคอิดตรงนภีร อาจมองลตวงหนข้าไป
ยนังการรรุกรานของบาบอิโลนทภีที่จะมานนัรนเมสืที่อยถูดาหหไมตเพภียงถถูกรรุกรานเทตานนัรนแตตถถูกพอิชอิตและถถูก
กวาดตข้อนไปเปป็นเชลยดข้วย
ในวนันนนัรนพระเจข้าทรงเตสือนวตา 4 และเจด้าจะถยกเหยกยบลง เจด้าจะพยดมาจากทกซึ่ลซกของแผท่น
ดอินโลก คทาของเจด้าจะมาจากทกซึ่ตทซึ่าลงในผงคลก เสกยงของเจด้าจะมาจากพสืลี้นดอินเหมสือนเสกยงผก และคทา
พยดของเจด้าจะกระซอิบออกมาจากผงคลก ความเหตอเหอิมของเยรถูซาเลป็มจะถถูกททาใหข้ถตอมลงถขงผงคลภี
ในไมตชาข้ พวกเขาจะถถูกบนังคนับใหข้พถูดพขมพทาทภีที่นนันที่ เหมสือนพวกพตอมดในสมนัยนนัรน พวกเขาจะถถูก
ททาใหข้ตกตทที่าลงเหมสือนกนันทนัรงสอิรน
อสย 29:5-6

แตท่มวลชาวตท่างประเทศของเจด้าจะเหมสือนผงคลกละเอกยด และผยด้นาท่

กลนัวทนัลี้งมวลจะเหมสือนแกลบทกซึ่ฟด้งบ หายไป เออ ชนัวซึ่ ประเดกดี๋ยวเดกยวและในทนันทกทนันใด คทาทภีที่แปลวตา
ชาวตท่างประเทศ (ซมวรห์) มภีความหมายวตา ‘คนตตางดข้าว’ เหลตาผถูข้รรุกรานเยรถูซาเลป็มซขที่งเปป็นคนตตางดข้าว
จะมภีจทานวนมากมายดรุจผงคลภีดอินหรสือแกลบของการเกป็บเกภีที่ยว การพอิชอิตของพวกเขาจะเกอิดขขรนแบบ
ฉนับพลนัน
6 พระเยโฮวาหหจอมโยธาจะทรงเยกซึ่ยมเยกยนเจด้าดด้วยฟด้ารด้องและดด้วยแผท่นดอินไหว และดด้วย
เสกยงกนัมปนาท ดด้วยพายบและพายบแรงกลด้า ดด้วยเปลวแหท่งเพลอิงเผาผลาญ การพอิพากษาทภีที่จะมานนัรน
ของพระเจข้าโดยคนบาบอิโลนจะเปป็นเหมสือนหายนะทางธรรมชาตอิ : ฟข้ารข้อง แผตนดอินไหว พายรุและ
ไฟ พระเจข้าจะทรงสตงเหลตาผถูข้รรุกรานมาซขที่งจะยกมาทนัวที่ แผตนดอินนนัรนเหมสือนแผตนดอินไหวหรสือพายรุฝน
ฟข้าคะนองทภีที่รรุนแรง
อสย 29:7-8

ชตวงเวลาทภีที่เปป็นเหมสือนฝนันรข้ายกทาลนังจะมา และมวลประชาชาตอิทนัลี้ง

สอินลี้ ทกซึ่ตท่อสยด้กนับอารกเอล ทนัลี้งหมดทกซึ่ตท่อสยด้กนับเขาและกนับทกซึ่กทาบนังเขด้มแขห็งของเขาและททาใหด้เขาทบกขหใจ จะ

เปห็นเหมสือนความฝนันคสือนอิมอิตในกลางคสืน คนบาบอิโลนจะไมตเพภียงตตอสถูข้กบนั ยถูดาหหและเยรถูซาเลป็ม
เทตานนัรน แตตประชาชาตอิอสืที่นๆจะยกมาตตอสถูข้ดข้วย ในประวนัตอิศาสตรหทภีที่ผาต นมา คนเปอรหเซภียกป็ปกครอง
เหนสือยถูดาหหทภีที่ถถูกพอิชอิต ซขที่งตามมาดข้วยพวกกรภีกจากนนัรนกป็พวกโรม สอิที่งทภีที่รอคอยอยถูเต บสืรองหนข้า
เยรถูซาเลป็มทภีที่มกนั กบฏเปป็นเหมสือนฝนันรข้าย
8 อยท่างเมสืซึ่อคนหอิวฝนันวท่า ดยเถอิด เขากทาลนังกอินอยยท่ และตสืซึ่นขซลี้นกห็ยนังหอิวอยยท่ จอิตใจเขาไมท่ออิซึ่ม หรสือ
เหมสือนเมสืซึ่อคนกระหายฝนันวท่า ดยเถอิด เขากทาลนังดสืซึ่มอยยท่ แลด้วตสืซึ่นขซนลี้ มา ดยเถอิด อท่อนเปลกลี้ย จอิตใจของเขา
ยนังแหด้งผาก มวลประชาชาตอิทนัลี้งสอิลี้นทกซึ่ตท่อสยด้กบนั ภยเขาศอิโยนกห็จะเปห็นเชท่นนนัลี้น วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อ
เยรถูซาเลป็มจะฝนันวตามภีอาหารและนทราเพภียงเพสืที่อทภีจที่ ะตสืที่นมาพบวตาฝนันรข้ายของจรอิงนนัรนกทาลนังเกอิดขขรนอยถูต
เหมสือนเดอิม มากกวตาหนขที่งจนักรวรรดอิจะเปป็นศนัตรถูของเยรถูซาเลป็ม อนันทภีที่จรอิงการสทาเรป็จจรอิงของคทา
พยากรณหนร ภีจะไมตครบถข้วนจนกวตาพระเมสสอิยาหหเสดป็จกลนับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศภีใหญตยอิงที่
มนันยนังดทาเนอินตตอไปอยถูเต หมสือนเดอิม
อสย 29:9-10

พระเจข้าทรงเรอิที่มสาธยายเหตรุผลตตางๆสทาหรนับการพอิพากษาทภีที่ใกลข้เขข้า

มาของพระองคห จงรนัลี้งรอและงงงวย จงรด้องเรกยกและรด้องไหด้ เขามซนเมา แตท่ไมท่ใชท่ดด้วยเหลด้าองบท่น เขา
โซเซ แตท่ไมท่ใชท่ดวด้ ยเมรนัย พระเจข้าผตานทางผถูข้พยากรณหทตานนภีรทรงสนังที่ ยถูดาหหใหข้หยรุดและพอิจารณาวตา
ททาไมพวกเขาถขงจะถถูกตภีสอน วอิจารณญาณของพวกเขาถถูกบดบนัง พวกเขามขนเมาแตตไมตใชตดข้วยเหลข้า
10 เพราะวท่าพระเยโฮวาหหทรงเทวอิญญาณแหท่งความหลนับสนอิทลงเหนสือเจด้า และปอิดตาของ
เจด้า และพระองคหทรงคลบมตาของพวกผยด้พยากรณห พวกเจด้านายและพวกผยด้ททานายของเจด้า ความ
หลนับสนอิททภีที่วาต นภีรยอต มหมายถขงการสาปแชตงนนัรนทภีที่ถถูกททาใหข้ตกแกตออิสราเอล ซขงที่ ถถูกหมายเหตรุไวข้ใน
ออิสยาหห 6:9-10 อนัครสาวกเปาโลกลตาวถขงเรสืที่องเดภียวกนันนภีรในโรม 11:7-8 และใน 2 โครอินธห 3:14-15
พระเยซถูตรนัสถขงเรสืที่องเดภียวกนันนภีรในมนัทธอิว 13:13-15 และยอหหน 9:39
อสย 29:11-12

ในททานองเดภียวกนัน ผถูข้พยากรณหทตานนภีรหมายเหตรุวาต และแกท่ทท่านทนัลี้ง

หลาย นอิมอิตนกลี้ทนัลี้งสอิลี้นไดด้กลายเปห็นเหมสือนถด้อยคทาในหนนังสสือทกซึ่ประทนับตรา เมสืซึ่อคนใหด้แกท่คนหนซซึ่งทกซึ่
อท่านไดด้ กลท่าววท่า "อท่านนกซึ่ซ"ก เขาวท่า "ขด้าอท่านไมท่ไดด้เพราะมกตราประทนับ" ออิสราเอลไดข้กลายเปป็นคน

ตาบอดเพราะการกบฏอนันยาวนานของพวกเขาตตอพระเจข้า อภีกครนัรงทภีที่พระเจข้าทรงททาใหข้ความมสืด
บอดของพวกเขาเปป็นทางการดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในออิสยาหห 6:9-10 ในลนักษณะเดภียวกนัน 12 และเมสืซึ่อ
เขาใหด้หนนังสสือแกท่คนหนซซึ่งทกซึ่อท่านไมท่ไดด้ กลท่าววท่า "อท่านนกซซึ่ ก" เขาวท่า "ขด้าไมท่รด้หย นนังสสือ " ความมสืดบอด
สต วนหนขงที่ กป็คสือ “บางคนในพวกออิสราเอลไดข้มใภี จแขป็งกระดข้างไป จนถขงพวกตตางชาตอิไดข้เขข้ามาครบ
จทานวน” (โรม 11:25)
อสย 29:13-14

ในบรอิบทเดภียวกนันนนัรน พระเจข้าตรนัสผตานผถูข้พยากรณหทตานนภีรตตอไปวตา

และองคหพระผยเด้ ปห็นเจด้าตรนัสวท่า "เพราะชนชาตอินกลี้เขด้ามาใกลด้เราดด้วยปากของเขา และใหด้เกกยรตอิเรา
ดด้วยรอิมฝกปากของเขา แตท่เขาใหด้จอิตใจของเขาหท่างไกลจากเรา เขายทาเกรงเราเพกยงแตท่เหมสือนเปห็นขด้อ
บนังคนับของมนบษยหทกซึ่สอนกนันมา ออิสราเอล (ตอนนนัรนและตอนนภีร) ปรนนอิบนัตพอิ ระเจข้าแตตปาก แตตจรอิงๆ
แลข้วใจของพวกเขาอยถูหต ตางจากพระองคห ‘ความยทาเกรงพระเจข้า’ ของพวกเขาเปป็นเพภียงขข้อกทาหนดทภีที่
ไมตจรอิงใจทภีที่ถถูกสอนมาโดยเหลตารนับบภีของพวกเขา พระเยซถูทรงยกขข้อความนภีรในมนัทธอิว 15:8-9 โดย
ประยรุกตหใชข้โดยตรงกนับออิสราเอลสมนัยนนัรน ดถู มาระโก 7:6-7 ดข้วย
เพราะความหนข้าซสืที่อใจคดของพวกเขา พระเจข้าจขงทรงเตสือนวตา 14 เพราะฉะนนันลี้ ดยเถอิด เรา
จะกระททาสอิซึ่งมหนัศจรรยหกนับชนชาตอินกลี้ อกกประหลาดและอนัศจรรยห สตอิปนัญญาของคนมกปนัญญาของ
เขาจะพอินาศไป และความเขด้าใจของคนทกซึ่เขด้าใจจะถยกปอิดบนังไวด้" ความหมายของคทาทภีแที่ ปลเปป็น สอิซึ่ง
มหนัศจรรยห (พอวห์ลอวห์) กป็คสือ ‘ตกตะลขง’ พระเจข้าจะทรงปฏอิบนัตอิตตอสถูข้ออิสราเอลในแบบทภีที่วาต คน
มากมายจะตกตะลขง สตอิปนัญญาของเหลตารนับบภีและธรรมาจารยหของพวกเขาจะพอินาศไป เรสืที่องนนัรนยนัง
มอิไดข้ถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรอิงอยตางเตป็มทภีที่ กระนนัรนเมสืที่อพระครอิสตหเสดป็จกลนับมา ระบบทภีตที่ ายแลข้วของ
ศาสนายอิวแบบรนับบภีจะถถูกยกเลอิกเสภีย
อสย 29:15-16

พระเจข้าทรงกลตาววอิบนัตอิอภีกประการตตอสถูข้ความไรข้ชภีวอิตของศาสนายอิว

แบบรนับบภี วอิบนัตอิแกท่ผทด้ย กซึ่พยายามซท่อนแผนงานของเขาไวด้ลซกจากพระเยโฮวาหห ซซงซึ่ การกระททาของเขา
อยยใท่ นความมสืด ผยซด้ ซซึ่งกลท่าววท่า "ใครเหห็นเรา ใครจทาเราไดด้" ในลนักษณะคลข้ายๆกนันกนับหข้องทภีมที่ ภีภาพรถูป
เคารพเหลตานนัรนซขที่งถถูกพบในหนนังสสือเอเสเคภียล พระเจข้าทรงเตสือนเกภีที่ยวกนับเทววอิทยาแบบลนับๆและ

สมาคมลนับทนัรงหลาย ดถู เอเสเคภียล 8:12 สอิที่งเหลตานนัรนพนัฒนาขขรนในชตวงการถถูกกวาดตข้อนไปเปป็นเชลย
ยนังบาบอิโลนและยนังอยถูมต าจนถขงวนันนภีร
16 แนท่นอนความวอิปรอิตของเจด้าจะถสือวท่าชท่างปนัลี้นเทท่ากนับดอินเหนกยว และสอิงซึ่ ทกซึ่ถยกสรด้างจะพยด
เรสืซึ่องผยด้สรด้างมนันวท่า "เขาไมท่ไดด้สรด้างขด้า" หรสือสอิงซึ่ ทกซึ่ถยกปนัลี้นขซนลี้ จะพยดเรสืซึ่องผยด้ปนัลี้นมนันวท่า "เขาไมท่มกความ
เขด้าใจอะไรเลย" อยท่างนกลี้หรสือ ดรุจชตางหมข้อทภีคที่ วทที่าผลงานของเขาลง ออิสราเอลไดข้หนันไปจากพระเจข้า
เสภียแลข้ว เหมสือนความโงตเขลาของเครสืที่องปนัรนดอินเผาชอิรนหนขที่งทภีที่ไมตยอมรนับผถูข้สรข้างมนันขขรนมา ออิสราเอล
กป็หนันไปจากพระผถูข้สรข้างและพระเจข้าของพวกเขาเชตนกนัน
อสย 29:17-18

คราวนภีรบทนภีรเปลภีที่ยนอยตางฉนับพลนันไปยนังวนันแหตงพระเยโฮวาหหและ

พระพรเหลตานนัรนของพระเจข้าทภีที่มภีตตอออิสราเอลในวนันนนัรน ไมท่ใชท่อกกนอิดหนท่อยเทท่านนัลี้นหรสือ ทกซึ่เลบานอน
จะถยกเปลกซึ่ยนใหด้เปห็นสวนผลไมด้ และสวนผลไมด้จะถสือวท่าเปห็นปท่า ดนังทภีที่บรอิบทจะกลตาวชนัดเจน นภีที่
เปป็นการอข้างออิงถขงวนันแหตงพระเยโฮวาหห แมข้แตตเลบานอนกป็จะไดข้รนับการอวยพรในวนันนนัรน ปตาเหลตา
นนัรนแหตงเลบานอนจะถถูกททาใหข้กลนับคสืนสถูตสภาพเดอิม
18 ในวนันนนันลี้ คนหยหนวกจะไดด้ยอินถด้อยคทาของหนนังสสือ และตาของคนตาบอดจะเหห็นออก
มาจากความคลบด้มและความมสืดของเขา ในการรนับใชข้บนโลกนภีรขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเรา การ
สทาเรป็จจรอิงสต วนหนขงที่ ของคทาพยากรณหนร ภีถถูกแสดงออกเพสืที่อรนับรองการมาจากสวรรคหของพระองคห ดถู
มนัทธอิว 15:31 และมาระโก 7:37 อยตางไรกป็ตาม เมสือที่ พระเยซถูเสดป็จกลนับมา สอิที่งเหลตานนัรนจะเปป็นเรสืที่อง
ปกตอิวอิสนัยทนัวที่ อาณาจนักรยรุคพนันปภีของพระองคห
อสย 29:19-21

สภาวะตตางๆในอาณาจนักรนนัรนถถูกหมายเหตรุเพอิที่มเตอิม คนใจอท่อน

สบ ภาพจะไดด้ความชสืซึ่นบานสดใสในพระเยโฮวาหหเพอิซึ่มขซลี้น และคนยากจนทท่ามกลางมนบษยหจะลอิงโลด
ในองคหบรอิสบทธอิธิ์แหท่งออิสราเอล นภีจที่ ะถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรอิงอยตางแนตนอนในอาณาจนักรของพระเจข้า ดถู
มนัทธอิว 5:3 และ 5
20 เพราะวท่าผยนด้ ท่ากลนัวจะสย ญไป และผยด้เยาะเยด้ยจะถยกผลาญไป และคนทนัลี้งปวงทกซึ่เฝด้ารอคอย
ทกซึ่จะกระททาการอนันชนัซึ่วชด้าจะถยกตนัดขาด 21 คสือผยด้ทกซึ่ใสท่ความคนอสืนซึ่ ดด้วยถด้อยคทาของเขา และวางบท่วง

ไวด้ดนักเขาผยด้กลท่าวคทาขนาบทกซึ่ประตยเมสือง และดด้วยถด้อยคทาทกซึ่ไมท่เปห็นแกท่นสาร เขากกดกนันคนชอบธรรม
เสกย ความบาปจะไมตถถูกยอมใหข้กระททาเลยในวนันนนัรนเมสืที่อพระเยซถูทรงปกครองดข้วยคทาเหลป็ก ความ
ชอบธรรมจะมภีชนัยในวนันนนัรน
อสย 29:22-24

เพราะฉะนนัลี้นพระเยโฮวาหหผด้ทย รงไถท่อนับราฮนัม ตรนัสดนังนกลี้เกกยซึ่ วกนับวงศห

วานของยาโคบวท่า "ยาโคบจะไมท่ตด้องอนับอายอกก หนด้าของเขาจะไมท่ซกดลงอกกตท่อไป ในยรุคพนันปภี
ออิสราเอล (วงศหวานของยาโคบ) จะไมตอนับอายหรสือซภีดเซภียวอภีกตตอไปเลยในวนันนนัรน ตรงกนันขข้าม
ออิสราเอลจะถถูกยกชถูใหข้เปป็นประชาชาตอินครหลวงของโลก
23 เพราะเมสืซึ่อเขาเหห็นลยกหลานของเขาซซซึ่งเปห็นผลงานแหท่งมสือของเราในหมยท่พวกเขา เขาทนัลี้ง
หลายจะถสือวท่านามของเราบรอิสบทธอิธิ์ เขาทนัลี้งหลายจะถสือวท่าองคหบรอิสบทธอิธิ์ของยาโคบบรอิสบทธอิธิ์ และจะ
กลนัวเกรงพระเจด้าแหท่งออิสราเอล ในอาณาจนักรของพระเจข้า (นนันที่ คสือ ยรุคพนันปภี) เมสือที่ คนออิสราเอลสต วน
ใหญตเหป็นลถูกหลานของตน พวกเขาจะสรรเสรอิญพระเจข้าและกลนัวเกรงพระเจข้าแหตงออิสราเอล ในวนัน
นนัรนออิสราเอลทนัรงสอิรนจะคสืนดภีกนนั กนับพระเจข้าและคนทนัรงปวงจะวางใจพระเมสสอิยาหหใหข้เปป็นองคหพระ
ผถูข้เปป็นเจข้าและพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของตน พวกเขาจขงจะถสือวตาพระองคหบรอิสรุทธอิธ (แยกตนัรงพระองคหไวข้
ตตางหากในความบรอิสรุทธอิธ) ในฐานะพระเจข้าของพวกเขา
24 และบรรดาผยทด้ กซึ่ผอิดฝท่ายจอิตใจจะมาถซงความเขด้าใจ และบรรดาผยด้ทกซึ่บนท่ พซมพทาจะยอมเรกยน
รยด้หลนักคทาสอน" เมสือที่ ถขงวนันนนัรน แมข้แตตคนเหลตานนัรนในออิสราเอลทภีที่ขดนั ขสืนความรถูเข้ กภีที่ยวกนับพระครอิสตหจะ
มาถขงความรถูเข้ รสืที่องความจรอิงและไดข้รบนั ความรอด พวกเขาจะนบนอบตตอความชอบธรรมทภีแที่ ทข้จรอิง
ของพระเจข้าในพระเยซถูครอิสตห นนันที่ จะเปป็นวนันอนันเปภีที่ยมสรุขจรอิงๆ!
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 30: บทททชื่สามสอิบของออิสยาหห์เปป็นคคาเตชอนหนถึงชื่ ถถึงยมดาหห์ใหด้ระวตังการ
ไปขอความชว่วยเหลชอจากอทยอิปตห์แทนททชื่จะหตันมาขอความชว่วยเหลชอจากพระเจด้าของพวกเขา จาก
นตันี้นพระเจด้าทรงกลว่าวโทษยมดาหห์ผว่านทางผมด้พยากรณห์ทว่านนทนี้เพราะการกบฏฝว่ายวอิญญาณของพวก

เขาตว่อพระองคห์ ในกลางบทมทความจรอิงฝว่ายวอิญญาณอตันมทคว่าหลายประการสคาหรตับคนของพระเจด้า
จนถถึงวตันนทนี้ บทนทนี้ปอิดทด้ายดด้วยการใหด้ความมตันชื่ ใจเรชอชื่ งชตัยชนะเหนชออตัสซทเรทย
อสย 30:1-2

คทากลตาวโทษของพระเจข้าทภีที่มภีตตอยถูดาหหทภีที่บาปหนาดทาเนอินตตอไป

พระเยโฮวาหหตรนัสวท่า "วอิบนัตอิแกท่ลยกหลานทกซึ่ดสืลี้อดซง ผยกด้ ระททาแผนงาน แตท่ไมท่ใชท่ของเรา ผยด้ปกคลบมดด้วย
เครสืซึ่องปกปอิด แตท่ไมท่ใชท่ตามนทลี้าใจเรา เขาจะเพอิซึ่มบาปซด้อนบาป ลถูกหลานทภีที่ดรสือดขงนภีรคสือยถูดาหห พวกเขา
แสวงหาคทาปรขกษาจากใครกป็ไดข้ยกเวข้นพระเจข้าของตน พวกเขาไมตอยากเกภีที่ยวขข้องอะไรเลยกนับ
พระองคห วลภี “ผถูข้ปกคลรุมดข้วยเครสือที่ งปกปอิด” แปลแบบตรงตนัวไดข้วาต ‘ทภีที่เทรถูปเคารพหลตอออกมารถูป
หนขที่ง’ แตตมใอิ ชตโดยพระวอิญญาณของเรา ยถูดาหหไดข้กลายเปป็นคนนนับถสือรถูปเคารพไปเสภียแลข้ว ในการ
ททาเชตนนนัรน พวกเขากป็ทบตข้นความบาปของตน นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาพวกเขาขอคทาปรขกษาจากบรรดา
รถูปเคารพของตน พระเจข้าจขงทรงใหข้วอิบนัตอิหนขงที่ ตกแกตพวกเขาเพราะความบาปของพวกเขา
ยอิงที่ กวตานนัรน ยถูดาหหทภีที่มนักกบฏยนังเปป็น 2 ผยอด้ อกเดอินลงไปยนังอกยอิปตห โดยไมท่ขอคทาปรซกษาจากปาก
ของเรา เพสืซึ่อจะเขด้มแขห็งในการลกลี้ภยนั กนับฟาโรหห เพสืซึ่อจะวางใจในรท่มเงาของอกยอิปตห นอกเหนสือจากการ
กบฏและการนนับถสือรถูปเคารพของพวกเขาแลข้ว ยถูดาหหยนังขอความชตวยเหลสือจากอภียอิปตหแทนทภีที่จะขอ
จากพระเจข้าของตน การรรุกรานของอนัสซภีเรภียกทาลนังใกลข้เขข้ามาและพวกเขากป็ทราบเรสืที่องนภีรดภี ดนังนนัรน
พวกเขาจขงขอคทาปรขกษาและรต วมเปป็นพนันธมอิตรกนับอภียอิปตหแตตพวกเขาไมตยอมขอสอิที่งเดภียวกนันนภีรจาก
พระเจข้าของตน พวกเขาจขงดถูถถูกพระองคห
อสย 30:3-5

พระเจข้าจขงทรงเตสือนวตาเพราะฉะนนัลี้นการลกลี้ภนัยกนับฟาโรหหจะกลนับเปห็น

ความอนับอายของเจด้า และการวางใจในรท่มเงาของอกยอิปตหจะกลนับเปห็นทกซึ่ขายหนด้าของเจด้า การพขที่งพา
อภียอิปตหของพวกเขาจะยข้อนกลนับมาททารข้ายพวกเขาเอง 4 เพราะแมด้วท่าขด้าราชการของเขาอยยท่ทกซึ่โศอนัน
และทยตของเขาไปถซงฮาเนส มนันไมตชนัดเจนวตากษนัตรอิยหในยถูดาหห (เฮเซคภียาหห) ไดข้สตงทถูตไปยนังอภียปอิ ตห
หรสือไมต แตตถขงอยตางไรแลข้วบางคนกป็ไปรต วมเปป็นพนันธมอิตรกนับอภียอิปตห 5 ทบกคนไดด้รบนั ความอนับอาย
โดยชนชาตอิหนซซึ่งซซซึ่งชท่วยเขาไมท่ไดด้ ซซงซึ่ มอิไดด้นทาความชท่วยเหลสือหรสือประโยชนหมาใหด้ ไดด้แตท่ความ
อนับอายและความขายหนด้า" กลนับกลายเปป็นวตา คนอภียอิปตหไมตสามารถหรสือไมตยอมชตวยเหลสือยถูดาหห

ตตอสถูข้กบนั การรรุกรานของอนัสซภีเรภียทภีที่ใกลข้เขข้ามา ตรงกนันขข้าม ขข้อเทป็จจรอิงทภีวที่ าต พวกเขาไปขอความชตวย
เหลสือจากอภียอิปตหกลนับกลายเปป็นความอนับอายขายหนข้าและความอนัปยศอดสถู มนันยข้อนกลนับมาททาลาย
พวกเขา
อสย 30:6-7

วอิบนัตอิทภีที่วาต นนัรนถถูกกลตาวซทราในรถูปแบบทภีที่แตกตตางไปจากเดอิม ภาระ

เรสืซึ่องสนัตวหปท่าแหท่งภาคใตด้ เขาทนัลี้งหลายบรรทบกทรนัพยหสมบนัตขอิ องเขาบนหลนังลาและบรรทบกทรนัพยหสอิน
ของเขาบนโหนกอยฐ ไปตลอดแผท่นดอินแหท่งความยากลทาบากแสนระทม ทกซึ่ซซซึ่งสอิงโตหนบท่มและสอิงโต
แกท่ งยรด้าย และงยแมวเซาออกมา ไปยนังชนชาตอิหนซซึ่งซซซึ่งจะชท่วยเขาไมท่ไดด้ คทาเตสือนหนขงที่ ถถูกกลตาวตตอสถูข้
คนเหลตานนัรนทภีที่เดอินทางบนหลนังสนัตวห (อาจเปป็นมข้า) มรุตงหนข้าไปยนังถอิที่นใตข้ (อภียปอิ ตห) แมข้วาต พวกเขาขน
ของกทานนัลไปใหข้คนอภียอิปตห คนเหลตานนัรนกป็ไมตยอมหรสืออาจไมตสามารถชตวยยถูดาหหไดข้
7 เพราะความชท่วยเหลสือของอกยอิปตหนนนัลี้ ไรด้คท่าและเปลท่าประโยชนห เพราะฉะนนันลี้ เราจซงเรกยก
เขาวท่า "ความเขด้มแขห็งของเขาคสือใหด้นนัซึ่งเฉยเมย" ประเดป็นหลนักของความพยายามอนันไรข้ผลของยถู
ดาหหในการไปขอความชตวยเหลสือจากอภียอิปตหกคป็ สือวตา มนันเปลตาประโยชนห อภียอิปตหจะนนังที่ ทนับมสือของตน
อสย 30:8-9

คราวนภีรพระเจข้าทรงสนังที่ ออิสยาหหวาต บนัดนกลี้ ไปเถอะ เขกยนลงไวด้บนแผท่น

จารซกตท่อหนด้าเขา และจดไวด้ในหนนังสสือเพสืซึ่อในเวลาทกซึ่จะมาถซง จะเปห็นสนักขกพยานเปห็นนอิตยห ผถูข้
พยากรณหทตานนภีรไดข้รนับคทาสนังที่ จากพระเจข้าใหข้หมายเหตรุการกบฏของยถูดาหหโดยบนันทขกมนันในเอกสาร
ชอิรนหนขงที่ บนันทขกนนัรนคสือพยานหนขที่งทภีที่ปรนักปรทาพวกเขาเสมอไป
9 เพราะวท่าเขาทนัลี้งหลายเปห็นชนชาตอิดสืลี้อดซง เปห็นลยกขกลี้ปด เปห็นหลานทกซึ่ไมท่ยอมฟนังพระราช
บนัญญนัตอิของพระเยโฮวาหห นภีที่เปป็นถข้อยคทาทภีที่รนรุ แรง กระนนัรนมนันกป็เปป็นการประเมอินของพระเจข้าเกภีที่ยว
กนับประชากรของพระองคหเอง (1) พวกเขากบฏตตอพระเจข้าของตน (2) พวกเขาโกหกไมตเพภียง
ทตามกลางพวกเขาเองเทตานนัรนแตตตตอพระเจข้าดข้วย และ (3) พวกเขาไมตยอมฟนังพระวจนะของพระเจข้า
คทากลตาวโทษนภีรถถูกสต งลงมาจากพระเจข้าตตอสถูข้ยถูดาหห
อสย 30:10-11

ซซงซึ่ กลท่าวแกท่พวกผยทด้ ทานายวท่า "อยท่าเหห็นเลย" และแกท่ผพด้ย ยากรณหวาท่

"อยท่าพยากรณหสงอิซึ่ ทกซึ่ถยกตด้องแกท่เราเลย จงพยดสอิซึ่งราบรสืซึ่นแกท่เรา จงพยากรณหมายา ผถูข้ททานายเปป็นอภีกคทา

ทภีที่ใชข้เรภียกผถูข้พยากรณห พวกเขาเหป็นลตวงหนข้าถขงพระดทารอิขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าไมตวาต ในการกลตาว
พระวจนะของพระเจข้าออกไปหรสือในการกลตาวลตวงหนข้า กระนนัรน ทนัศนคตอิของยถูดาหหทภีที่มภีตตอเหลตา
นนักเทศนหทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงใชข้มากป็คสือ ใหข้นนักเทศนหเหลตานนัรนเทศนาแบบเพลาๆลงหนตอย พวกเขาไมต
ชอบนทราเสภียงเชอิงลบของผถูพข้ ยากรณหเหลตานนัรนทภีที่เทศนาตตอสถูข้ความบาปของพวกเขาและเตสือนเรสืที่อง
การพอิพากษาทภีที่จะมา
ดนังนนัรนพวกเขาจขงกดดนันผถูข้พยากรณหเหลตานนัรนใหข้เทศนาในแงตบวกมากกวตาเดอิม (“อยตา
พยากรณหถงข สอิที่งทภีที่ถถูกตข้องแกตเราเลย”) พวกเขาไมตอยากไดข้ยอินความจรอิง ตรงกนันขข้ามพวกเขากดดนันผถูข้
พยากรณหเหลตานนัรนใหข้เทศนาคทาเทศนาตตางๆทภีที่รนสืที่ หถูและหากจทาเปป็นกป็ใหข้ใสต สภีตภีไขตความจรอิงดข้วยซทรา
พวกเขาเบสืที่อแลข้วกนับการไดข้ยอินเกภีที่ยวกนับความบาป การกลนับใจใหมตและการคสืนดภีกบนั พระเจข้า พวก
เขาไมตอยากไดข้ยอินเกภีที่ยวกนับการพอิพากษาของพระเจข้า พวกเขาอยากไดข้ยอินคทาเทศนาตตางๆทภีที่ชบรุ ชถู
จอิตใจ คทาเทศนาเกภีที่ยวกนับพลนังของการคอิดแงตบวก คทาเทศนาทภีที่ททาใหข้พวกเขารถูสข้ ขกดภี หากนนันที่ หมายถขง
การบอิดเบสือนความจรอิง กป็ททาซะ
คนอสืนที่ ๆกป็ตรงไปตรงมามากกวตา พวกเขาเตสือนผถูข้พยากรณหเหลตานนัรนวตา 11 ออกจากทางเสกย
หนันเสกยจากวอิถก ใหด้องคหบรอิสบทธอิธิ์ของออิสราเอลพด้นหนด้าพด้นตาของเราเสกย" ดข้วยถข้อยคทามากมายเหลสือ
เกอิน พวกเขาเตสือนเหลตาผถูข้พยากรณหของพระเจข้าใหข้ลาออก – จงไปเสภีย จงไปใหข้พข้น พวกเขาเบสืที่อ
แลข้วกนับการไดข้ยอินเกภีที่ยวกนับ “องคหบรอิสรุทธอิธของออิสราเอล” พวกเขาอยากไดข้นนักเทศนหสนักคนทภีเที่ ทศนา
เขข้ากนับยรุคสมนัยมากกวตา ผถูข้พยากรณหเหลตานนัรนทภีที่เนข้นหลนักขข้อเชสืที่อเดอิมทภีที่ลข้าสมนัยททาใหข้พวกเขาไมตพอใจ
อสย 30:12-14

พระเจข้าทรงมภีขข้อความหนขงที่ สทาหรนับพวกเขา เพราะฉะนนันลี้ องคห

บรอิสบทธอิธิ์ของออิสราเอลตรนัสดนังนกลี้วท่า "เพราะเจด้าดยหมอิซึ่นถด้อยคทานกลี้ และวางใจในการบกบบนังคนับและการ
ทบจรอิต และพซงซึ่ อาศนัยสอิซึ่งเหลท่านนัลี้น แมข้พวกเขาเกลภียดการไดข้ยอินเกภีที่ยวกนับองคหบรอิสรุทธอิธของออิสราเอล
พระเจข้ากป็ทรงโยนชสือที่ เรภียกนนัรนกลนับมาใสต หนข้าพวกเขา เพราะวตาพวกเขาดถูหมอิที่นพระวจนะของ
พระองคหและพขที่งพาผลกทาไรทภีที่ไดข้มาโดยวอิธภีมอิชอบซขที่งพวกเขาใชข้เพสืที่อทภีจที่ ะไดข้ความชตวยเหลสือจาก
อภียอิปตห พระเจข้ากป็ทรงมภีขตาวหนขงที่ จะประกาศแกตพวกเขา

13 เพราะฉะนนันลี้ ความชนัวซึ่ ชด้านกลี้จะเปห็นแกท่เจด้าเหมสือนกทาแพงสย งแยกออกโผลท่ออกไปกทาลนังจะ
พนัง ซซซึ่งจะพนังอยท่างปนัจจบบนันทนันดท่วนในพรอิบตาเดกยว เพราะความชนัวที่ ชข้าของพวกเขา (การกบฏของ
พวกเขาตตอพระเจข้าของพวกเขา) การพขงที่ พาคนชนัวที่ ของพวกเขา การปฏอิเสธพระวจนะของพระองคห
ทภีที่มาทางผถูข้พยากรณหเหลตานนัรนของพวกเขา การพอิพากษาจขงกทาลนังจะตกเหนสือพวกเขาดรุจกทาแพงหอิน
กตอทภีที่ไมตมภีเสถภียรภาพซขที่งกทาลนังจะพนังลง เมสืที่อกทาแพงหอินกตอทภีที่มขภี นาดสถูงและไมตมภีเสถภียรภาพพนังลง
พวกมนันกป็มนักปถูดตรงกลางกตอน จากนนัรนกป็พงนั ถลตมลงมา การพอิพากษาของพระเจข้าทภีที่ใกลข้จะเกอิดแกตยถู
ดาหหกเป็ ปป็นเชตนนนัรน
14 พระองคหจะทรงกระททาใหด้แตกเหมสือนภาชนะของชท่างหมด้อแตก ซซงซึ่ แตกเปห็นชอิลี้นๆอยท่าง
ไมท่ปรานก ชอินลี้ ทกซึ่แตกนนัลี้นไมท่พบชอิลี้นดกพอทกซึ่จะตนักไฟออกจากเตา หรสือใชด้ตนักนทลี้าออกจากบท่อเกห็บนทลี้า "
แมข้วาต ภาพเปรภียบนภีรเปป็นภาพของกทาแพงเมสืองทภีที่พงนั (ระบบปข้องกนันหลนักของสมนัยนนัรน) การประยรุกตห
ใชข้ตรงนภีรกใป็ ชข้กบนั ความชนัวที่ ชข้าของยถูดาหห แมข้วาต พวกเขาไดข้หนันไปขอความชตวยเหลสือจากคนอภียอิปตห
การกบฏนนัรนและการททาใหข้พระเยโฮวาหหขนัดเคสืองพระทนัยจะถลตมลงทนับพวกเขาดรุจกทาแพงหนขที่งทภีพที่ นัง
ลงมา นอกจากนภีร การพอิพากษาของพระเจข้าจะละเอภียดถภีที่ถข้วนเหลสือเกอินจนยถูดาหหจะถถูกททาใหข้แตก
เปป็นชอิรนๆทภีที่เลป็กเกอินกวตาจะใชข้การใดๆไดข้ การกบฏและการกลนับสนัตยหของพวกเขาจะระเบอิดใสต หนข้า
ของพวกเขา
อสย 30:15-17

พระเจข้าทรงเตสือนยถูดาหหตตอไปผตานทางออิสยาหห เพราะองคหพระผยด้

เปห็นเจด้าพระเจด้า องคหบรอิสบทธอิธิ์แหท่งออิสราเอลตรนัสดนังนกลี้วท่า "ในการกลนับและหยบดพนัก เจด้าทนัลี้งหลายจะ
รอด กทาลนังของเจด้าจะอยยท่ในความสงบและความไวด้วางใจ" และเจด้ากห็ไมท่ยอมททาตาม ถข้ายถูดาหหไดข้
กลนับไปหาพระเจข้าของพวกเขาและหยรุดพนัก (นนันที่ คสือ วางใจใน) ในพระองคห พวกเขากป็คงไดข้รบนั
การชตวยใหข้รอดจากการพอิพากษาทภีที่จะมานนัรนแลข้ว หากตอนนนัรนพวกเขาหนันกลนับมานบนอบตตอ
พระเจข้าของตนอยตางเงภียบๆ โดยใหข้พระองคหเปป็นความมนันที่ ใจและพละกทาลนังของพวกเขา พระองคห
กป็คงชตวยพวกเขาใหข้พข้นไปแลข้ว กระนนัรนในการเสภียดสภีอนนั ขมขสืที่นพระเจข้าทรงหมายเหตรุวาต “และเจข้า
กป็ไมตยอมททาตาม” ความบาปของยถูดาหหคสือการจงใจกบฏตตอพระเจข้าของพวกเขา พวกเขาไมว่ยอม
หนันกลนับมาหาพระองคห

ตรงกนันขข้ามพวกเขากลตาววตา 16 แตท่เจด้าทนัลี้งหลายวท่า "อยท่าเลย เราจะขกซึ่มด้าหนกไป" เพราะ
ฉะนนันลี้ เจด้ากห็จะหนกไป และ "เราจะขกซึ่มด้าเรห็วจนัด" เพราะฉะนนัลี้นผยด้ไลท่ตามเจด้าทนัลี้งหลายจะเรห็วจนัด การ
พอิพากษาทภีที่ถถูกพอิจารณานนัรนของยถูดาหหกคป็ สือวตา โอกาสชนะทภีที่ดภีทภีที่สรุดของพวกเขาคสือบรรดามข้าของ
พวกเขา พวกเขาจะหนภีไปตตอหนข้าคนเหลตานนัรนบนมข้าของพวกเขาไปยนังอภียปอิ ตหเพสืที่อหลบภนัยและขอ
ความชตวยเหลสือ ดนังนนัรนทภีพที่ ขที่งของพวกเขาคสือมข้าเหลตานนัรนทภีที่เรป็วจนัดของพวกเขา กระนนัรนพระเจข้ากป็ทรง
เตสือนวตาคนอนัสซภีเรภียจะเรป็วจนัดยอิงที่ กวตา
ยอิงที่ กวตานนัรน 17 คนพนันหนซซึ่งจะหนกเพราะคทาขยท่เขห็ญของคนคนเดกยว เจด้าทนัลี้งหลายจะหนกเพราะ
คทาขยท่เขห็ญของคนหด้าคน จนจะเหลสือแตท่เจด้าเหมสือนเสาธงบนยอดภยเขา เหมสือนอาณนัตอิสนัญญาณบน
เนอิน สอิที่งทภีที่จะเกอิดขขรนจรอิงๆกป็คอสื วตา เหลตาทหารหยอิบมสือหนขงที่ ของศนัตรถูจะททาใหข้คนหนขที่งพนันคนของยถู
ดาหหหนภีไป ความหมายกป็คอสื การแตกพตายอยตางยตอยยนับ เมสืที่อคนอนัสซภีเรภียจนัดการเสรป็จแลข้ว ยถูดาหหจะ
ถถูกทอิรงไวข้เหมสือน “เสาธงบนยอดภถูเขา เหมสือนอาณนัตอิสนัญญาณบนเนอิน”
คทาทภีที่แปลเปป็น เสาธง (โทเรน) จรอิงๆแลข้วกป็หมายถขงเสาธงอนันหนขงที่ อาณนัตอิสนัญญาหนขที่งบน
เนอินเขาหมายถขงธงผสืนหนขที่ง นภีที่หมายความวตายถูดาหหจะถถูกทอิรงไวข้เหมสือนเสาธงอนันหนขที่งทภีที่อยถูโต ดดเดภีที่ยว
บนยอดเนอินเขาลถูกหนขที่ง ประเดป็นกป็สสืที่อถขงความพตายแพข้ทางทหาร
อสย 30:18-19

ณ จรุดนภีรนร ทาเสภียงของคทาพยากรณหนร ภีเปลภีที่ยนแปลงอยตางฉนับพลนัน

เพราะฉะนนัลี้นพระเยโฮวาหหทรงคอยทกซึ่จะทรงพระกรบณาเจด้าทนัลี้งหลาย เพราะฉะนนันลี้ พระองคหจซงทรง
เปห็นทกซึ่ยกยท่องเพสืซึ่อจะเมตตาเจด้า เพราะพระเยโฮวาหหเปห็นพระเจด้าแหท่งความยบตอิธรรม บรรดาผยด้ทกซึ่
คอยทท่าพระองคหจะไดด้รนับพระพร แมข้คทาพยากรณหจนถขงจรุดนภีรมภีลนักษณะทอิที่มแทงและเจสือไปดข้วยคทา
เตสือนทภีที่นตากลนัว คราวนภีรพระเจข้าตรนัสลตวงหนข้าถขงพระครุณและพระเมตตาของพระองคหซขที่งพระองคห
ทรงประสงคหสทาหรนับประชากรของพระองคห พระเจข้าทรงอดทน พระองคหจะทรงรอคอยใหข้
ออิสราเอลกลนับใจใหมตเพสืที่อทภีวที่ าต พระองคหจะไดข้ทรงเปภียที่ มดข้วยความกรรุณาตตอพวกเขาและยกชถูพวก
เขาดข้วยการอวยพร พระองคหทรงปรารถนาทภีที่จะสทาแดงความเมตตาตตอพวกเขา แมข้พระองคหทรง
เปป็นพระเจข้าแหตงการพอิพากษา พระองคหกทป็ รงเปป็นพระเจข้าแหตงความเมตตาและพระครุณดข้วย ดนังนนัรน

“บรรดาผถูข้ทภีที่คอยทตาพระองคหจะไดข้รนับพระพร” เมสืที่อยถูดาหหยอมกลนับใจและหนันกลนับมาหาพระเจข้า
ของพวกเขาๆกป็จะพบวตาพระองคหทรงเปภีที่ยมดข้วยพระกรรุณา เปภีที่ยมดข้วยพระเมตตาและทรงเตป็ม
พระทนัยทภีจที่ ะอวยพรพวกเขาอภีกครนัรง พระองคหยงนั ทรงเปป็นพระเจข้าแบบเดภียวกนันนภีรจนถขงวนันนภีร แมข้วาต
พระองคหทรงเปป็นพระเจข้าแหตงการพอิพากษา พระองคหกทป็ รงปรารถนาทภีที่จะอวยพรประชาชนของ
พระองคหและเปภีที่ยมดข้วยพระเมตตาตตอพวกเขา ทนัรงความบรอิสรุทธอิธและความรนักของพระเจข้าปรากฏ
ชนัดเจน
19 เพราะประชาชนจะอาศนัยในศอิโยน ณ เยรย ซาเลห็ม เจด้าจะไมท่รด้องไหด้อกกตท่อไป เมสืซึ่อไดด้ยอิน
เสกยงเจด้ารด้องทยล พระองคหจะทรงเมตตาตท่อเจด้า เมสืซึ่อพระองคหทรงไดด้ยอิน พระองคหจะทรงตอบเจด้า
วลภีแรกอาจแปลไดข้วาต ‘เพราะประชาชนทภีที่อาศนัยในศอิโยน ณ เยรถูซาเลป็ม’ เหป็นไดข้ชนัดวตามภีปข้อม
ปราการเขข้มแขป็งแหตงหนขที่งทภีที่เยรถูซาเลป็มซขที่งมภีชอสืที่ วตา ศอิโยน มนันอาจเปป็นทภีๆที่ คนยถูดาหหเขข้าไปหลบภนัยอยถู ต
ตอนทภีที่รบนั ชาเคหหปรากฏตนัวนอกกทาแพงกรรุงเยรถูซาเลป็มและขตมขวนัญพวกเขา กระนนัรนในวนันนนัรน
พระเจข้ากป็ตรนัสบอกลตวงหนข้าวตาพวกเขาจะไมตรข้องไหข้อภีกตตอไป “เมสืที่อไดข้ยอินเสภียงเจข้ารข้องทถูล พระองคห
จะทรงเมตตาตตอเจข้า เมสือที่ พระองคหทรงไดข้ยอิน พระองคหจะทรงตอบเจข้า” นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงภาพเลป็ง
หนขที่งของคทาอธอิษฐานทภีที่ยอิงที่ ใหญตของเฮเซคภียาหหตอนทภีที่ถถูกรนับชาเคหหขถูต ดถู 2 พงศหกษนัตรอิยห 19:15-19
พระเจข้าทรงสดนับฟนังคทาอธอิษฐานนนัรนและทรงตอบมนันในคสืนเดภียวกนันนนัรนเลย
อสย 30:20-21

และถซงแมด้องคหพระผยด้เปห็นเจด้าประทานอาหารแหท่งความยากลทาบาก

และนทลี้าแหท่งความทบกขหใจใหด้แกท่เจด้า ถซงกระนนันลี้ ครย ทนัลี้งหลายของเจด้าจะไมท่ซท่อนตนัวในมบมอกกเลย แตท่ตา
ของเจด้าจะเหห็นครย ของเจด้า พระเจข้าจะทรงเฆภีที่ยนตภียถูดาหหโดยคนอนัสซภีเรภียเพราะความบาปของพวก
เขา กระนนัรนพระองคหกจป็ ะไมตทรงททาลายพวกเขาจนสอิรนซากหรสือกวาดตข้อนพวกเขาไปเปป็นเชลย ใน
ชตวงการรรุกรานและการขถูตเขป็ญของอนัสซภีเรภีย ประชากรแหตงยถูดาหหถถูกบนังคนับใหข้ตข้องประทนังชภีวอิตดข้วย
ขนมปนังและนทราทภีที่ถถูกปนันสต วน สมนัยนนัรนเปป็นชตวงเวลาวอิกฤตอิ อยตางไรกป็ตาม เมสือที่ พระเจข้าทรงชตวยพวก
เขาใหข้พข้น ครถูเหลตานนัรนของพวกเขา (นนันที่ คสือ พวกผถูข้พยากรณห) ทภีที่พวกเขาสนังที่ ใหข้ไปหลบอยถูตต ามซอก
มรุมมสืดๆจะถถูกพาออกมาจากทภีที่เหลตานนัรนและสอนพระวจนะของพระเจข้าแกตพวกเขา พวกเขาตข้อง
ผตานชตวงเวลาทภียที่ ากลทาบากของการถถูกตภีสอนกตอนทภีที่พวกเขาจะยอมฟนัง

21 และเมสืซึ่อเจด้าหนันไปทางขวาหรสือหนันไปทางซด้าย หยของเจด้าจะไดด้ยอินวจนะขด้างหลนังเจด้าวท่า
"นกซึ่เปห็นหนทาง จงเดอินในทางนกลี้" คทาทภีแที่ ปลเปป็น ขด้างหลนัง (อตัคหห์อารห์) ปกตอิแลข้วถถูกแปลในฉบนับคอิง
เจมสหเปป็น ‘ตามหลนัง’ หรสือ ‘ทภีที่ตามมา’ ความหมายจขงอาจเปป็นไดข้วาต พวกยอิวทภีที่กลนับใจใหมตเหลตานภีร
ตนัรงแตตนร นนั เปป็นตข้นไปจะไดข้ยอินเสภียงหนขที่งทภีที่ตามหลนังพวกเขา คอยสนังที่ พวกเขาใหข้ไปทางขวาหรสือทาง
ซข้าย ความคอิดทภีสที่ ทาคนัญกวตากป็คสือวตาเพราะวตาพวกเขาไดข้หนันกลนับมาหาพระเจข้าของตนแลข้วและหนันมา
ฟนังพระวจนะของพระองคห พวกเขาจขงจะไดข้รนับการชภีรนทาทภีมที่ าจากพระเจข้า พระเจข้าจะทรงชภีรนทาวอิถภีทรนัง
หลายของพวกเขา ดถู สรุภาษอิต 3:5-6
อสย 30:22

ในวนันแหตงการกลนับใจใหมตของพวกเขาและการกลนับมาหาพระเจข้า

ของพวกเขา ผถูพข้ ยากรณหทตานนภีรกบป็ อกลตวงหนข้าวตายถูดาหหจะหนันไปเสภียจากรถูปเคารพทนัรงหลายของ
พวกเขา แลด้วเจด้าจะททาลายรย ปเคารพสลนักอาบเงอินของเจด้า และรยปเคารพหลท่อชบบทองคทาของเจด้า เจด้า
จะกระจายมนันไปอยท่างผด้าอนามนัย และเจด้าจะกลท่าวแกท่มนันวท่า "ไปใหด้พนด้ " วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อยถู
ดาหหจะรนังเกภียจการนนับถสือรถูปเคารพของตนสอิรนดภี พวกเขาจะททาใหข้รถูปเคารพเหลตานนัรนทภีที่ททาดข้วยเงอิน
และทองคทาซขที่งกตอนหนข้านนัรนพวกเขาเคยกราบไหวข้บถูชาเสภียความศนักดอิธสอิทธอิธ เหมสือนกนับผข้าอนามนัยทภีที่
เลอะเทอะเกรอะกรนังนตารนังเกภียจ การนนับถสือรถูปเคารพของพวกเขากป็จะกลายเปป็นทภีที่นตารนังเกภียจตตอ
พวกเขาเชตนนนัรน นภีเที่ กอิดขขรนจรอิงอยถูบต ข้างในสมนัยรนัชกาลของเฮเซคภียาหหและอยตางเตป็มทภีมที่ ากขขรนหลนังการ
ถถูกกวาดตข้อนไปเปป็นเชลยยนังบาบอิโลน สอิที่งหนขงที่ ทภีที่เกอิดขขรนจรอิงในยถูดาหหตรนังแตตการถถูกกวาดตข้อนไป
เปป็นเชลยยนังบาบอิโลนกป็คสือวตาพวกเขาไดข้รนับการรนักษาใหข้หายจากการนนับถสือรถูปเคารพแลข้ว พวกยอิว
จนถขงวนันนภีรไมตเคยไปยรุงต เกภีที่ยวกนับการนนับถสือรถูปเคารพอภีกเลย
อสย 30:23-24

เมสือที่ ถขงวนันนนัรน และพระองคหจะประทานฝนใหด้แกท่เมลห็ดพสืชซซงซึ่ เจด้า

หวท่านลงทกซึ่ดอิน และประทานขด้าวซซงซึ่ เปห็นผลอิตผลของดอิน และขด้าวจะอบดมและสมบยรณห ในวนันนนัลี้นวนัว
ของเจด้าจะกอินอยยท่ในลานหญด้าใหญท่ เมสืที่อถขงวนันนนัรนทภีที่ยถูดาหหกลนับมาหาพระเจข้าของเธอ พระองคหจะ
ทรงอวยพรพสืชผลของพวกเขา พวกเขาจะเจรอิญขขรนทางการเงอิน แมข้อาจมภีการสทาเรป็จจรอิงแบบจทากนัด
ของพระสนัญญานภีรในสมนัยของเฮเซคภียาหห โยสอิยาหหและบางชตวงของการกลนับจากการเปป็นเชลยแลข้ว

มนันกป็ดถูเหมสือนวตาการสทาเรป็จจรอิงทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตานนัรนจะยนังไมตเกอิดขขรนจนกวตาพระเมสสอิยาหหประทนับนนังที่
บนพระทภีที่นนังที่ ของพระองคหทภีที่เยรถูซาเลป็ม
24 และวนัวกนับลาทกซึ่ใชด้ททานาจะกอินขด้าวใสท่เกลสือ ซซซึ่งใชด้พลนัซึ่วและสด้อมซนัด รายละเอภียดเพอิมที่ เตอิม
ตตางๆถถูกใหข้ไวข้เกภีที่ยวกนับพระพรอนันเตป็มเปภีที่ยมของพระเจข้าทภีที่มแภี กตแผตนดอินนนัรนในวนันทภียที่ ถูดาหหหนันกลนับ
มาหาพระเจข้าของพวกเขา
อสย 30:25-26

และบนภยเขาสย งทบกแหท่ง และบนเนอินสย งทบกแหท่งจะมกแมท่นทลี้าลทาธารทกซึ่

มกนทลี้าไหลในวนันทกซึ่มกการประหนัตประหารอยท่างยอิซึ่งใหญท่ เมสืซึ่อหอคอยพนังลง วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อ
พระเจข้าจะทรงคสืนฝนใหข้แกตแผตนดอินนนัรนดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในขข้อ 23 แมตนร ทาทนัรงหลายจะเตป็มไปดข้วย
นทราทภีที่คร ทาจรุนชภีวอิต มนันจะเกอิดขขรน “ในวนันทภีที่มกภี ารประหนัตประหารอยตางยอิงที่ ใหญต เมสืที่อหอคอยพนังลง” อาจ
มภีการสทาเรป็จจรอิงบางสต วนของคทาพยากรณหนร ภีตอนทภีที่คนอนัสซภีเรภียถอยไปจากยถูดาหหแบบปตาราบเมสืที่อ
พระเจข้าทรงประหารทหารของพวกเขาไป 185,000 คน อยตางไรกป็ตาม การสทาเรป็จจรอิงทภีที่ยอิงที่ ใหญต
กวตาของคทาพยากรณหนร ภีกนป็ ตาจะเกอิดขขรนตอนใกลข้สรอินยรุคเจป็ดปภี
26 ยอิงซึ่ กวท่านนัลี้นอกก แสงสวท่างของดวงจนันทรหจะเหมสือนแสงสวท่างของดวงอาทอิตยห และแสง
สวท่างของดวงอาทอิตยหจะเปห็นเจห็ดเทท่า และเปห็นอยท่างแสงสวท่างของเจห็ดวนัน ในวนันทกซึ่พระเยโฮวาหหทรง
พนันรอยบาดเจห็บแหท่งชนชาตอิของพระองคห และรนักษาบาดแผลซซงซึ่ เขาถยกพระองคหทรงตกนนัลี้น คทา
พยากรณหเกภีที่ยวกนับความสวตางจข้าเชตนนนัรนอาจเปป็นภาพเปรภียบถขงการอวยพรของพระเจข้าทภีที่มภีตตอแผตน
ดอินออิสราเอลในวนันแหตงการกลนับใจใหมตและการถถูกชตวยใหข้พนข้ ของพวกเขา อยตางไรกป็ตาม การ
สทาเรป็จจรอิงทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตาของคทาพยากรณหนร ภียอต มจะเกอิดขขรนในยรุคพนันปภีเหมสือนเดอิม
อสย 30:27-28

นทราเสภียงของคทาพยากรณหนร ภีหนนั ไปกลตาวเรสืที่องการพอิพากษาของ

พระเจข้าอภีกครนัรง อยตางไรกป็ตาม คราวนภีรเปข้าหมายของมนันดถูเหมสือนจะเปป็นศนัตรถูเหลตานนัรนของยถูดาหห
ดยเถอิด พระนามของพระเยโฮวาหหมาจากทกซึ่ไกล รด้อนดด้วยความกรอิลี้วของพระองคห ภาระนนันลี้ กห็หนนัก
หนา รอิมพระโอษฐหของพระองคหเตห็มดด้วยความกรอิลี้ว และพระชอิวหาของพระองคหเหมสือนไฟเผา
ผลาญ อาจมภีการสทาเรป็จจรอิงแบบคถูตตรงนภีร บรอิบทในขณะนนัรนคสือ การทภีพที่ ระเจข้าทรงททาลายกองทนัพ

ของคนอนัสซภีเรภียทภีที่มารรุกรานยถูดาหห ดถู ขข้อ 31-32 อยตางไรกป็ตาม การสทาเรป็จจรอิงในทภีที่สรุดยตอมหมายถขง
วนันแหตงพระเยโฮวาหหเมสืที่อพระครอิสตหเสดป็จมาจากทภีที่ไกลจรอิงๆ (นนันที่ คสือ สวรรคห) เพสืที่อพอิพากษา
กองทนัพเหลตานนัรนของปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตหในออิสราเอล ในวนันนนัรนพระองคหจะเสดป็จมาเผาผลาญ
ดข้วยความกรอิรวพรข้อมกนับการพอิพากษาอนันหนนักหนตวงทภีที่มตภี ตอเหลตาคนชนัวที่ อยตางแนตนอน
28 พระปนัสสาสะของพระองคหเหมสือนลทาธารทท่วมทด้น ทกซึ่ทท่วมถซงกลางคอ เพสืซึ่อจะรท่อน
บรรดาประชาชาตอิดด้วยตะแกรงแหท่งความไรด้สาระ และจะมกบนังเหกยนซซงซึ่ พาใหด้หลงไปทกซึ่ขากรรไกร
ของชนชาตอิทนัลี้งหลาย อภีกครนัรงทภีกที่ ารประยรุกตหใชข้ในทนันทภีหมายถขงการพอิพากษาทภีที่จะเกอิดแกตคนอนัส
ซภีเรภียและความพอินาศของทหาร 185,000 นายของพวกเขา ภาพเปรภียบของศนัตรถูทอภีที่ ยถูใต นนทราซขงที่ ทตวม
ถขงคอพวกเขากป็สสืที่อถขงภาวะอนับจนหนทาง พระเจข้าจะทรงรต อนคนเหลตานนัรนนดข้วยตะแกรงแหตง
ความไรข้สาระ พระองคหจะทรงเอาบนังเหภียนใสต ขากรรไกรของพวกเขาเพสือที่ จถูงพวกเขาไปจากความ
ผอิดพลาดของพวกเขาดรุจมข้าทภีที่ยนังไมตเคยมภีคนขภีที่ถถูกใสต บนังเหภียน กระนนัรนการประยรุกตหใชข้ทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตา
กป็อาจหมายถขงพระครอิสตหและการเสดป็จกลนับมาของพระองคหทภีที่อารมาเกดโดน นทร าเสภียงตรงนภีรกลตาว
ถขงการพอิพากษาอนันรรุนแรงทภีที่มภีตตอศนัตรถูเหลตานนัรนของพวกยอิว
อสย 30:29-30

แมข้คนอนัสซภีเรภีย (และปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตหในภายหลนัง) จะถถูก

ททาลายอยตางราบคาบ พระเจข้ากป็ตรนัสลตวงหนข้าถขงสนันตอิสรุขและความชสืนที่ ชมยอินดภีซขที่งจะมาถขง
ประชากรของพระองคหในวนันนนัรน เจด้าจะมกบทเพลงอยท่างคสืนทกซึ่มกเทศกาลศนักดอิธิ์สอิทธอิธิ์ และมกใจยอินดก
อยท่างคนทกซึ่ออกเดอินตามเสกยงปกซึ่ เพสืซึ่อไปยนังภยเขาของพระเยโฮวาหห ถซงผยด้ทรงมหอิทธอิฤทธอิธิ์ของ
ออิสราเอล ความหมายทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตากป็สสืที่อถขงความชสืที่นชมยอินดภีของวนันศนักดอิธสอิทธอิธวนันหนขงที่ ของพวกยอิว
เทศกาลเลภีรยงตตางๆของยอิวเรอิที่มตข้นเยป็นวนันกตอนหนข้าเสมอและเกรอิที่นนทาดข้วยบทเพลงตตางๆและเพลง
สดรุดภีตตางๆ มนันยอิงที่ เปป็นแบบนภีรมากเปป็นพอิเศษในเทศกาลปนัสกา ซขงที่ เชสืที่อกนันวตาถถูกกลตาวถขงตรงนภีร
การกลตาวถขง ปทชื่ กป็หมายถขงเครสืที่องดนตรภีชนอิดหนขที่งคลข้ายขลรุตย นภีที่เปป็นภาพของพวกยอิวทภีที่ขร ขนไป
ยนังกรรุงเยรถูซาเลป็มเพสืที่อรต วมถสือเทศกาลปนัสกาในฤดถูใบไมข้ผลอิและวนันททาการลบมลทอินในฤดถูใบไมข้
รต วง เมสือที่ พระเจข้าทรงชตวยประชากรของพระองคหใหข้พข้นแลข้ว จะมภีความชสืที่นชมยอินดภีและการเฉลอิม

ฉลองตตางๆเหมสือนกนับเทศกาลปนัสกาและวนันเทศกาลเลภีรยงอสืที่นๆ นภีที่อาจเกอิดขขรนอยถูบต ข้างเมสืที่อกองทนัพอนัส
ซภีเรภียถถูกททาลายตอนนนัรน มนันจะเปป็นแบบนภีรมากยอิงที่ ขขรนไปอภีกในวนันนนัรนเมสือที่ พระครอิสตหเสดป็จกลนับมา
ในวนันนนัรน 30 พระเยโฮวาหหจะทรงกระททาใหด้พระสบ รเสกยงกนัมปนาทของพระองคหเปห็นทกซึ่
ไดด้ยอิน และจะทรงใหด้เหห็นพระกรฟาดลงของพระองคห ดด้วยความกรอิลี้วอยท่างเกรกลี้ยวกราด และเปลว
แหท่งเพลอิงเผาผลาญ พรด้อมกนับฝนกระหนทซึ่าและพายบ และลยกเหห็บ การพอิพากษาของพระเจข้าถถูก
พรรณนาเชตนนภีร นภีที่อาจมภีการสทาเรป็จจรอิงเชอิงอรุปไมยอยถูบต ข้างในความพอินาศของคนอนัสซภีเรภียเหลตานนัรน
แมข้วาต ไมตมบภี นันทขกในเนสืรอความของพระคนัมภภีรหเลยเกภีที่ยวกนับเหตรุการณหเหลตานนัรน เชตน พระสรุรเสภียงของ
องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าทภีที่ถถูกไดข้ยอิน ฟข้าแลบ พายรุฝนกระหนทที่าและลถูกเหป็บ อยตางไรกป็ตาม สอิที่งเหลตานนัรนทนัรง
สอิรนจะเกอิดขขรนในชตวงยรุคเจป็ดปภี แนตนอนวตาชนัยชนะจะเกอิดขขรนในวนันนนัรนเมสือที่ พระครอิสตหเสดป็จกลนับมา
ในเปลวเพลอิงจะลงโทษสนองคนเหลตานนัรนทภีที่ไมตรจถูข้ นักพระเจข้า และแกตคนทภีที่ไมตเชสืที่อฟนังขตาวประเสรอิฐ
ของพระเยซถูครอิสตหองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเรา ดถู 2 เธสะโลนอิกา 1:8
อสย 30:31-32

คราวนภีรคทาพยากรณหนร ภีวกกลนับไปกลตาวถขงระยะสนัรนและการรรุกรานทภีที่

ใกลข้เขข้ามาของคนอนัสซภีเรภีย คนอนัสซกเรกยจะสยดสยองดด้วยพระสบ รเสกยงของพระเยโฮวาหห พระองคห
ทรงโบยตกดด้วยพระคทาของพระองคห นภีที่เปป็นภาพของความพอินาศทภีที่ใกลข้เขข้ามาของกองทนัพอนัสซภีเรภีย
เมสืที่อทถูตสวรรคหขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้า “ประหารคนในคตายแหตงคนอนัสซภีเรภียเสภียหนขที่งแสนแปดหมสืที่น
หข้าพนันคน” (2 พงศหกษนัตรอิยห 19:35)
32 และจนังหวะไมด้เรกยวลงโทษทบกจนังหวะซซซึ่งพระเยโฮวาหหโบยลงเหนสือเขาจะเขด้ากนับเสกยง
รทามะนาและพอิณเขาคยท่ พระองคหจะทรงตท่อสยด้เขาดด้วยสงครามฟาดฟนัน ไมข้เรภียวลงโทษทภีที่วาต นภีรหมาย
ถขงเสาธงอนันหนขที่งทภีที่ถถูกปนักลงไปในดอินเพสืที่อเปป็นอาณนัตอิสนัญญาหนขที่งสทาหรนับกษนัตรอิยหองคหหนขงที่ ทภีที่ททาการ
พอิชอิต เหป็นไดข้ชนัดวตานภีที่หมายถขงคนอนัสซภีเรภียทภีที่รกรุ คสืบหนข้ามาเรสืที่อยๆ วลภีทภีที่วาต “ซขงที่ พระเยโฮวาหหโบยลง
เหนสือเขา” อาจแปลไดข้วาต ‘ซขงที่ พระเยโฮวาหหจะทรงททาใหข้ตกอยถูเต หนสือเขา’ นภีหที่ มายถขงการทภีพที่ ระเจข้า
จะทรงอนรุญาตใหข้คนอนัสซภีเรภียรรุกคสืบหนข้าเขข้ามา พวกเขาจะททาเชตนนนัรนพรข้อมกนับการบรรเลงเครสือที่ ง
ดนตรภีตตางๆ กระนนัรนพระเจข้ากป็จะทรงเอาเสาธงอนันนนัรนของคนอนัสซภีเรภียมาตตอสถูข้กบนั พวกเขา ความ

หมายทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาพระเจข้าจะทรงอนรุญาตใหข้คนอนัสซภีเรภียรรุกคสืบหนข้าเขข้ามาในยถูดาหหพรข้อม
กนับความสงตาผตาเผยและเสภียงดนตรภีประโคม กระนนัรนพระองคหกจป็ ะทรงเอาไมข้เรภียวอนันหนขงที่ โบยตภี
คนอนัสซภีเรภีย คทาวตา เขา ในตอนทข้ายขข้ออาจแปลไดข้เปป็น ‘พวกเขา’ (นนันที่ คสือ คนอนัสซภีเรภีย) พระเจข้าจะ
ทรงเฆภีที่ยนตภีพวกเขาดข้วยไมข้เรภียวแหตงความโอหนังของพวกเขาเอง
อสย 30:33

เพราะโทเฟทกห็จนัดไวด้นานแลด้ว เออ เตรกยมไวด้สทาหรนับกษนัตรอิยห เชอิง

ตะกอนกห็ลซกและกวด้าง พรด้อมไฟและฟสืนมากมาย คสือพระปนัสสาสะของพระเยโฮวาหหเหมสือนธาร
กทามะถนันมาจบดใหด้ลบก โทเฟทเปป็นอภีกชสืที่อหนขที่งของหรุบเขาฮอินโนม ซขที่งอยถูนต อกกทาแพงกรรุงเยรถูซาเลป็ม
เกตา ตรงนภีรบอกเปป็นนนัยวตาพระเจข้าไดข้ทรงจนัดเตรภียมสถานทภีที่นร ภีไวข้สทาหรนับการททาลายกองทนัพอนัสซภีเรภีย
กษนัตรอิยหทภีที่วาต นภีรอาจเปป็นเซนนาเคอรอิบ กษนัตรอิยแห หตงอนัสซภีเรภีย ชาวกรรุงเยรถูซาเลป็มตนัรงแตตสมนัยนานมาแลข้ว
ไดข้ใชข้พรนสื ทภีที่นร ภีเพสือที่ เผาขยะของตน ดนังนนัรน ไฟจขงไมตใชตสที่ งอิ ผอิดปกตอิแตตอยตางใดสทาหรนับสถานทภีที่นร ภี แมข้คน
อนัสซภีเรภียไมตไดข้ถถูกเผาจนตาย ภาพเปรภียบนนัรนกป็ถถูกใชข้ตรงนภีร พระเจข้าทรงสนังหารพวกเขาในคสืนนนัรน
ดข้วยทถูตสวรรคหเพภียงองคหเดภียว แตตพวกเขาอาจถถูกเผาจนตายกป็ไดข้ พระองคหทรงประหารเหลตาคนชนัวที่
คสืนนนัรนดข้วยลมหายใจแหตงรอิมฝภีพระโอษฐหของพระองคห นภีที่อาจมภีการบอกใบข้ดข้วยถขงการทภีพที่ ระเยซถูจะ
ทรงสนังหารเหลตาคนชนัวที่ ทภีอที่ ารมาเกดโดนอยตางไร ดถู ออิสยาหห 11:4
ทภีที่นตาสนใจกป็คสือวตา โทเฟท (หรุบเขาฮอินโนมหรสือเกเฮนนา) กป็เปป็นสนัญลนักษณหและภาพเปรภียบ
ทภีที่เหมาะสมอยตางหนขงที่ ของนรกดข้วย แนตนอนวตามนันลขกและกวข้าง เหมสือนธารกทามะถนันสายหนขที่ง
พระเจข้าไดข้ทรงจรุดไฟของมนันใหข้ลรุกแลข้ว
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 31: บทถตัดไปนทขนี้ องออิสยาหห์มทเนชนี้อหาสอดคลด้องอยว่างใกลด้ชอิดและ
จรอิงๆแลด้วกป็สรทุปเนชนี้อหาของบทททแชื่ ลด้ว พระเจด้าทรงเตชอนยมดาหห์อทกครตันี้งใหด้ระวตังการวางใจอทยอิปตห์เพชชื่อ
ททชื่พวกเขาจะไดด้รตับการชว่วยใหด้พด้น แตว่พระองคห์ทรงสตัญญาวว่าจะชว่วยเยรมซาเลป็มและยมดาหห์ใหด้พด้น
โดยการทคาลายศตัตรมชาวอตัสซทเรทยของพวกเขา

อสย 31:1-2

วอิบนัตอิแกท่คนเหลท่านนัลี้นผยด้ลงไปทกซึ่อกยอิปตหเพสืซึ่อขอความชท่วยเหลสือ และ

หมายพซซึ่งมด้า ผยด้ทกซึ่วางใจในรถรบเพราะมกมาก และวางใจในพลมด้า เพราะเขาทนัลี้งหลายแขห็งแรงนนัก
แตท่มอิไดด้หมายถซงองคหบรอิสบทธอิธิ์ของออิสราเอล หรสือแสวงหาพระเยโฮวาหห เชตนเดภียวกนับในบททภีที่แลข้ว
พระเจข้าผตานทางผถูข้พยากรณหทตานนภีรทรงเตสือนคนเหลตานนัรนในยถูดาหหทภีที่คดอิ วตาการทภีที่พวกเขาจะถถูกชตวย
ใหข้พข้นจากอนัสซภีเรภียนนัรนคสือการรต วมเปป็นพนันธมอิตรกนับอภียอิปตห มข้าหรสือรถรบของคนเหลตานนัรน พวกเขา
แสวงหาความชตวยเหลสือจากคนเหลตานนัรนทภีที่ดถูแขป็งแรงอยตางโงตเขลาแทนทภีจที่ ะแสวงหาความชตวย
เหลสือจากพระเจข้าของตน คสือองคหบรอิสรุทธอิธของออิสราเอล
2 แตท่ถซงกระนนัลี้น พระองคหยงนั ทรงเฉลกยวฉลาดและจะนทาภนัยพอิบตนั อิมาใหด้ พระองคหจะมอิไดด้
ทรงเรกยกพระวจนะของพระองคหคนสื มา แตท่จะทรงลบกขซลี้นตท่อสยด้กบนั วงศหวานผยด้กระททาความผอิด และ
ตท่อสยด้กบนั ผยด้ชวท่ ยเหลสือของคนเหลท่านนัลี้นทกซึ่กระททาความชนัซึ่วชด้า ผถูข้พยากรณหทตานนภีรกลนับหมายเหตรุวาต
พระเจข้าทรงมภีปนัญญาและจะทรงนทาการพอิพากษา (ภนัยพอิบนัตอิ) มาใหข้เหลตาคนชนัวที่ คทาฮภีบรถูทภีที่แปลวตา ภนัย
พอิบนัตอิ (ราหห์) มภีความหมายดข้วยวตา ‘ความยรุงต ยาก’ หรสือ ‘ความยากลทาบาก’ พระเจข้าจะไมตทรงเรภียก
ถข้อยคทาเหลตานนัรนของพระองคหซขที่งเปป็นคทาเตสือนผตานทางผถูข้พยากรณหเหลตานนัรนคสืนมา แตตพระองคหจะ
ทรงลรุกขขรนตตอสถูข้วงศหวานของพวกยอิวทภีที่มนักกบฏทภีหที่ มายพขงที่ อภียอิปตหเพสืที่อทภีจที่ ะไดข้รนับความชตวยเหลสือ และ
จะทรงตตอสถูคข้ นอภียอิปตหเหลตานนัรนดข้วยทภีที่ใหข้ความรต วมมสือกนับพวกยอิวชนัวที่ เหลตานภีร คทาเตสือนของพระเจข้า
ปรากฏชนัดเจน
อสย 31:3-4

คนอกยอิปตหเปห็นคน และไมท่ใชท่พระเจด้า และมด้าทนัลี้งหลายของเขาเปห็น

เนสืลี้อหนนัง และไมท่ใชท่วอิญญาณ เมสืซึ่อพระเยโฮวาหหจะทรงเหยกยดพระหนัตถหของพระองคหออก ทนัลี้งผยด้ชวท่ ย
เหลสือกห็จะสะดบด และผยทด้ กซึ่รนับการชท่วยเหลสือกห็จะลด้ม และเขาทนัลี้งหลายจะลด้มเหลวดด้วยกนัน สอิที่งทภีที่ชนัดเจน
ถถูกกลตาวตรงนภีร พละกทาลนังใดกป็ตามทภีที่คนอภียอิปตหมภีเทภียบไมตไดข้เลยกนับพละกทาลนังของพระเจข้า เมสือที่ วนัน
แหตงการพอิพากษาของพระเจข้ามาถขง คนอภียอิปตหทภีที่ตกลงทภีที่จะชตวยเหลสือพวกยอิวทภีมที่ นักกบฏจะลข้มลงและ
ลข้มเหลวไมตเปป็นทตาพรข้อมกนับพนันธมอิตรในอดภีตของตน คทาพยากรณหกตอนหนข้านภีรเตสือนเรสือที่ งคนอนัส
ซภีเรภียทภีที่จะออกนอกเสข้นทางและปลข้นอภียอิปตห พวกเขาจะชตวยเหลสือยถูดาหหไมตไดข้เลย ดถู ออิสยาหห 19-20
เชตนกนัน

4 เพราะพระเยโฮวาหหตรนัสกนับขด้าพเจด้าดนังนกลี้วท่า "ดนังสอิงโตหรสือสอิงโตหนบท่มคทารามอยยท่เหนสือ
เหยสืซึ่อของมนัน และเมสืซึ่อเขาเรกยกผยด้เลกลี้ยงแกะหมยท่หนซซึ่งมาสยด้มนัน มนันจะไมท่ครด้ามกลนัวตท่อเสกยงของเขาทนัลี้ง
หลาย หรสือยท่อยท่นตท่อเสกยงอซงคะนซงของเขา ดนังซึ่ นนัลี้นแหละพระเยโฮวาหหจอมโยธาจะเสดห็จลงมาเพสืซึ่อ
สยด้รบเพสืซึ่อภยเขาศอิโยนและเพสืซึ่อเนอินเขาของมนัน วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพระเยโฮวาหหจะทรงตตอสถูข้เพสืที่อยถู
ดาหหประชากรของพระองคห พระองคหทรงเปรภียบพระองคหเองวตาเปป็นเหมสือนสอิงโตตนัวหนขที่งทภีที่คทาราม
อยถูเต หนสือเหยสือที่ ของมนัน แมข้คนอนัสซภีเรภียอาจลรุกขขรนตตอสถูข้พระองคหดรุจผถูข้เลภีรยงแกะหมถูตหนขที่ง พวกเขากป็จะ
เหมสือนไรข้คตาไปเลยเมสือที่ อยถูตต ตอหนข้าฤทธอิธเดชของพระองคห พระเจข้าทรงมภีพระประสงคหทภีที่จะปข้องกนัน
เยรถูซาเลป็มเชตนนนัรน พระองคหจะทรงอนรุญาตใหข้คนอนัสซภีเรภียเฆภีที่ยนตภีประชาชนของพระองคห แตตจาก
นนัรนพระองคหกจป็ ะชตวยพวกเขาใหข้พนข้
อสย 31:5-7

เหมสือนนกบอินรท่อนอยยท่ ดนัซึ่งนนัลี้นแหละพระเยโฮวาหหจอมโยธาจะทรง

ปด้องกนันเยรยซาเลห็ม พระองคหจะทรงปด้องกนันและชท่วยใหด้พด้น พระองคหจะทรงเวด้นเสกย และสงวน
ชกวอิตไวด้ ภาพเปรภียบของนกออินทรภีตนัวหนขงที่ ทภีที่บอินรต อนอยถูขต ข้างบนถถูกกลตาวถขง เหมสือนกนับทภีที่นกออินทรภี
ตนัวนนัรนคอยจนับตาดถูรงนั ของมนันและลถูกๆของมนันดข้วยตาขข้างหนขที่ง องคหพระผถูข้เปป็นเจข้ากป็จะทรงจนับตาดถู
เยรถูซาเลป็มเพสืที่อปข้องกนันมนันและพอิทนักษหรนักษามนันเชตนกนัน
ดนังนนัรนผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข รข้องบอกยถูดาหหใหข้กลนับใจเสภียใหมต 6 จงกลนับมาหาพระองคหผด้ทย กซึ่
ประชาชนออิสราเอลไดด้กบฏอยท่างรด้าย ยถูดาหหถถูกเรภียกใหข้กลนับมาหาพระเจข้าของพวกเขาซขที่งเปป็นผถูข้ทภีที่
พวกเขาไดข้กบฏอยตางรข้าย
7 เพราะในวนันนนัลี้น ทบกคนจะทอิลี้งรย ปเคารพของตนทกซึ่ททาดด้วยเงอิน และรย ปเคารพของตนทกซึ่ททา
ดด้วยทองคทา ซซงซึ่ มสือของเจด้าไดด้ททาขซลี้นอยท่างบาปหนาสทาหรนับตนัวเจด้า ดนังทภีที่ไดข้บอกลตวงหนข้าไวข้แลข้วใน
บททภีที่แลข้ว (30:22) เมสืที่อพระเจข้าทรงชตวยยถูดาหหใหข้พนข้ พวกเขาจะ (อยตางนข้อยกป็ชนัวที่ คราว) หนันเสภียจาก
บรรดารถูปเคารพของตน
อสย 31:8-9

และคนอนัสซกเรกยจะลด้มลงดด้วยดาบซซงซึ่ ไมท่ใชท่ของชายฉกรรจห และ

ดาบซซงซึ่ ไมท่ใชท่ของคนตทซึ่าตด้อยจะกอินเขาเสกย และเขาจะหนกจากดาบและคนหนบท่มของเขาจะพท่ายแพด้

อยท่างสอินลี้ เชอิง พระเจข้าทรงสนัญญาวตาจะททาใหข้คนอนัสซภีเรภียพตายแพข้ไป มอิใชตดวข้ ยกทาลนังของมนรุษยห แตต
ดข้วยฤทธอิธเดชอนันอนัศจรรยหจากเบสืรองบน บรรดาคนทภีที่เหลสืออยถูขต องกองทนัพอนัสซภีเรภียจะเดอินกระเผลกก
ลนับบข้านไปอยตางสอิรนลาย ดถู 2 พงศหกษนัตรอิยห 19:35 และ 2 พงศาวดาร 32:31
9 เขาจะขด้ามทกซึ่กทาบนังของเขาไปเพราะความหวาดกลนัว และพวกเจด้านายของเขาจะเกรง
กลนัวธงนนัลี้น" พระเยโฮวาหหผด้ทย กซึ่ไฟของพระองคหอยยใท่ นศอิโยน และผยด้ทกซึ่เตาหลอมของพระองคหอยยท่ใน
เยรย ซาเลห็ม ตรนัสดนังนกลี้แหละ เซนนาเคอรอิบกษนัตรอิยหอสนั ซภีเรภียจะไดข้รนับบทเรภียนของตนทภีที่เยรถูซาเลป็ม เขา
จะกลนับไปยนังนภีนะเวหหอยตางรภีบเรต ง บรรดาแมตทพนั นายพนันของเขาจะกลนัวธงผสืนใดกป็ตามของยถูดาหห
เขาถถูกเผาทภีที่เยรถูซาเลป็มโดยองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าผถูข้ซขที่งตรงนภีรทรงถถูกเปรภียบวตาเปป็นเหมสือนกนับเตาหลอม
อนันหนขงที่ ทภีที่เยรถูซาเลป็ม แนตทภีเดภียว เซนนาเคอรอิบถถูกททาลายตอนทภีที่เขาพยายามทภีที่จะพอิชอิตยถูดาหห เขากลนับ
ไปยนังนภีนะเวหหซขที่งเปป็นทภีๆที่ พวกบรุตรชายของเขาเองฆตาเขาเสภีย
*****
ภนำพรวมของงออิสยนำหห 32: บทถตัดไปนทนี้นคาเสนอภาพของพระเมสสอิยาหห์บนพระททชื่นตัชื่งของ
พระองคห์ในอาณาจตักรของพระองคห์อยว่างชตัดเจน จากนตันนี้ คคาพยากรณห์นทนี้กป็เปลทชื่ยนไปกลว่าวถถึงการ
พอิพากษาททชื่จะเกอิดแกว่ออิสราเอล อาจมทการกลว่าวถถึงยทุคเจป็ดปทดด้วย โดยปอิดทด้ายดด้วยคคาพรรณนาหนถึชื่ง
เกทชื่ยวกตับยทุคพตันปทอทก
อสย 32:1-2

ดยเถอิด กษนัตรอิยอห งคหหนซซึ่งจะครอบครองดด้วยความชอบธรรม และเจด้า

นายจะครอบครองดด้วยความยบตอิธรรม แมข้บางคนไดข้พยายามทภีที่จะประยรุกตหใชข้คทาพยากรณหนร ภีกบนั เฮ
เซคภียาหห เหป็นไดข้ชดนั วตามนันสสืที่อถขงพระองคหหนขงที่ ผถูข้เปป็นใหญตกวตาเขาเยอะ คทาพรรณนาทภีที่ชนัดเจนเกภีที่ยวกนับ
อรุปนอิสนัยของพระเยซถูครอิสตหบนพระทภีที่นนังที่ ของพระองคหถถูกกลตาวถขงตรงนภีร ลนักษณะเฉพาะตนัวแหตงการ
ครอบครองของพระองคหจะอยถูใต นความชอบธรรม ความคอิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับออิสยาหห 11:5
อาณาจนักรขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราจะเปป็นทภีๆที่ ความชอบธรรมอาศนัยอยถูภต ายในนนัรน นอกจากนภีร
บรรดาเจข้านายทภีที่อยถูภต ายใตข้บนังคนับบนัญชาของพระเมสสอิยาหหจะปกครองในความยรุตอิธรรม ความ

หมายของอนันหลนังนภีรกคป็ สือวตา เจข้านายทนัรงปวงในวนันนนัรนจะเปป็นผถูข้ทภีที่ยรุตอิธรรมและจะอทานวยความ
ยรุตอิธรรม แนตนอนวตาประวนัตอิศาสตรหไมตเคยเปป็นเชตนนภีรเลยในสมนัยของเฮเซคภียาหห
2 และผยด้หนซงซึ่ จะเหมสือนทกซึ่กทาบนังจากลม เปห็นทกซึ่คด้มบ ใหด้พนด้ จากพายบฝน เหมสือนธารนทลี้าในทกซึ่แหด้ง
เหมสือนรท่มเงาศอิลามหซมาในแผท่นดอินทกซึ่อท่อนเปลกลี้ย ความคอิดในตอนแรกกป็คสือ ‘และชายผมด้นตันี้นจะเปป็น
เหมสือนทภีที่กาท บนัง’ ในวนันนนัรนพระเยซถูผถูข้เปป็นกษนัตรอิยหจะทรงเปป็นทภีที่ลร ภีภนัยจากบรรดาพายรุชภีวตอิ พระองคหจะ
ทรงเปป็นสถานทภีที่แหตงความสดชสืที่นดรุจนทราเยป็นในแผตนดอินแหข้ง พระองคหจะทรงเปป็นรต มเงาใหข้
ประชาชนของพระองคหเวลาทภีที่พวกเขาเหนสืที่อยลข้า กระทนังที่ ในปนัจจรุบนันพระองคหยงนั ทรงเปป็นรต มเงาศอิลา
มหขมาในแผตนดอินทภีที่อตอนเปลภีรย
อสย 32:3-4

แลด้วตาของคนทกซึ่เหห็นจะมอิไดด้หลนับ และหยของคนทกซึ่ฟนังจะไดด้ยอิน

บรอิบทตรงนภีรเหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นฝตายวอิญญาณ เมสือที่ ถขงยรุคพนันปภี จะมภีความเขข้าใจอยตางถตองแทข้เกภีที่ยวกนับ
สอิที่งตตางๆของพระเจข้าฝตายวอิญญาณ แผตนดอินโลกจะเตป็มไปดข้วยความรถูเข้ กภีที่ยวกนับพระองคหดรุจนทรา
ครอบคลรุมทะเล ในวนันนนัรนออิสราเอลจะไมต “เหป็นแตตดไถู มตออกและไดข้ยอินแตตไมตเขข้าใจ” อภีกตตอไป นภีที่
บอกเปป็นนนัยวตาคทาสาปแชตงแหตงความมสืดบอดฝตายวอิญญาณทภีที่ถถูกททาใหข้ตกแกตออิสราเอลในออิสยาหห 6
จะถถูกถอนออกไปเสภียอยตางสอิรนเชอิงในวนันนนัรน
4 จอิตใจของคนทกซึ่หบนหนันจะเขด้าใจความรยด้ และลอินลี้ ของคนตอิดอท่างจะพยดฉะฉานอยท่างทนัน
ควนัน ในวนันนนัรน คนเหลตานนัรนทภีที่กตอนหนข้านภีรเคยหรุนหนันพลนันแลตนและบรุตมบตามจะหยรุด ชข้าลงและ
ใครต ครวญความจรอิงอนันยอิงที่ ใหญตเหลตานนัรนของพระเจข้า คนเหลตานนัรนทภีที่พถูดไมตชนัดในวนันนนัรนจะพถูดคลตอง
และพรข้อมทภีที่จะกลตาวเรสืที่องตตางๆของพระเจข้า
อสย 32:5-8

เขาจะไมท่เรกยกคนเลวทรามวท่าคนใจกวด้างอกก หรสือคนถท่อยวท่าเปห็นคน

อารก เหป็นไดข้ชดนั วตานภีที่ยงนั เปป็นคทาพยากรณหเกภีที่ยวกนับวนันแหตงพระเยโฮวาหหเหมสือนเดอิม นตาสนใจทภีที่คทาทภีที่
แปลเปป็น เลวทราม (นาบาล) เปป็นคทาเดภียวกนับชสืที่อสามภีคนแรกของนางอาบภีกายอิล คทาททภีที่แปลวตา ใจ
กวด้าง (นอวห์ดทบ) มนักถถูกแปลเปป็น ‘เจข้านาย’ นนันที่ นตาจะใชตความหมายตรงนภีร ความคอิดตรงนภีรกคป็ อสื วตาใน

ยรุคพนันปภี คนเหลตานนัรนทภีที่ ‘ใชข้ชวภี อิตตทที่าทราม’ จะไมตไดข้ดทารงตทาแหนตงทภีที่มสภี อิทธอิอทานาจและพวกคนพาล
จะไมตเจรอิญ
6 เพราะคนเลวทรามจะพยดอยท่างเลวทราม และใจของเขากห็ปองความชนัวซึ่ ชด้า เพสืซึ่อประกอบ
ความหนด้าซสือซึ่ ใจคด เพสืซึ่อออกปากพยดความผอิดเกกซึ่ยวกนับพระเยโฮวาหห เพสืซึ่อททาจอิตใจของคนหอิวใหด้
อดอยากและจะไมท่ใหด้คนกระหายไดด้ดสืซึ่ม ตลอดหลายยรุคสมนัย พวกคนชนัวที่ ไดข้พถูดจาอยตางเลวทราม
และททาความบาป พวกเขาเปป็นคนหนข้าซสืที่อใจคดและบภีบบนังคนับคนเหลตานนัรนทภีที่ดข้อยโอกาสมากกวตา
กระนนัรนเมสืที่อพระครอิสตหเสดป็จกลนับมา ทนัรงหมดนนัรนจะกลายเปป็นอดภีตไป มนันจะไมตคงอยถูอต ภีกตตอไปใน
วนันนนัรน
ในททานองเดภียวกนัน ผถูข้พยากรณหทตานนภีรออกความเหป็นวตา 7 อบบายของคนถท่อยกห็ชวนัซึ่ รด้าย เขาคอิด
ขซลี้นแตท่กอิจการชนัวซึ่ เพสืซึ่อททาลายคนยากจนดด้วยถด้อยคทาเทห็จ แมด้วท่าเมสืซึ่อคทารด้องของคนขนัดสนนนันลี้ ถยกตด้อง
ตลอดหลายยรุคสมนัยมภีพวกคนพาลทภีที่คอิดอรุบายและแผนการทภีที่จะหลอกเอาเปรภียบคนอสืนที่ ๆอยถู เต สมอ
นนันที่ จะไมตไดข้รนับอนรุญาตใหข้กระททาเลยในวนันแหตงพระเยโฮวาหห
ตรงกนันขข้าม ในวนันนนัรน 8 แตท่คนใจกวด้างกห็แนะนทาแตท่สอิซึ่งทกซึ่ประเสรอิฐ เขาจะดทารงอยยท่ดด้วยสอิซึ่งทกซึ่
ประเสรอิฐ อภีกครนัรงทภีคที่ ทาทภีที่แปลเปป็น ใจกวด้าง (นอวห์ดทบ) สสืที่อถขงความเปป็นเจข้านายหรสือชนชนัรนผถูข้ปกครอง
คทานภีรมคภี วามหมายวตาเอสืรอเฟสืร อเผสืที่อแผตดข้วย ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาในยรุคพนันปภี คนเหลตานนัรนทภีที่อยถูต
ใน ‘ชนชนัรนสถูง’ จะมภีความเอสืรอเฟสืร อตตอผถูข้อนสืที่ และจะถถูกสถาปนาไวข้ในการปฏอิบนัตอิเชตนนนัรน
อสย 32:9-12

ความคอิดในเนสืรอหาสต วนตตอไปนภีรดถูเหมสือนจะวกกลนับไปยนังสมนัยของ

ออิสยาหหและความบาปของยถูดาหห หญอิงทนัลี้งหลายทกซึ่อยยท่อยท่างสบายเออ๋ย จงลบกขซลี้นเถอิด และฟนังเสกยงของ
ขด้าพเจด้า ทท่านบบตรสาวทกซึ่ไมท่ระมนัดระวนังเออ๋ย จงเงกซึ่ยหยฟนังคทาพยดของขด้าพเจด้า เปข้าหมายของปากกาของ
ผถูข้พยากรณหทตานนภีรคราวนภีรเปลภียที่ นไปยนังพวกผถูข้หญอิงทภีที่โงตเขลาและไมตรจถูข้ นักทรุกขหรอข้ นแหตงแผตนดอินนนัรน
10 อกกสนักปกกวท่าๆ หญอิงทกซึ่ไมท่ระมนัดระวนังเออ๋ย ทท่านจะสะดบด้งตนัวสนันซึ่ เพราะไรท่องบท่นกห็จะไรด้ผล ฤดยเกห็บผล
ไมด้กห็จะไมท่มาถซง พวกผถูข้หญอิงแหตงแผตนดอินนนัรนถถูกเตสือนวตาชตวงเวลาทภีที่ยากลทาบากกทาลนังจะมา พระเจข้า
กทาลนังจะตภีสอนยถูดาหหแลข้ว

11 หญอิงทกซึ่อยยสท่ บายเออ๋ย จงตนัวสนัซึ่นเถอิด ทท่านผยได้ มท่ระมนัดระวนังเออ๋ย จงสะดบด้งตนัวสนัซึ่นเถอิด จงแกด้ผด้า
ปลท่อยตนัวลท่อนจด้อน และเอาผด้ากระสอบคาดเอวไวด้ ความคอิดสทาคนัญตรงนภีรคอสื การเรภียกใหข้กลนับใจ
ใหมตซขที่งมภีไปถขงพวกผถูข้หญอิงชนชนัรนสถูงทภีที่มงนั ที่ มภีและอยถูสต บายไมตทรุกขหรข้อนแหตงยถูดาหห นภีเที่ ปป็นการเรภียกใหข้
พวกนางถอดทอิรงเครสือที่ งแตตงกายสวยงามและแทนทภีที่ดข้วยผข้ากระสอบ พวกผถูข้หญอิงชนชนัรนสถูงแหตงยถู
ดาหหมภีความผอิดพอๆกนับพวกผถูข้ชายทภีที่โอหนังของพวกนาง พระเจข้าทรงเรภียกพวกนางใหข้กลนับใจใหมต
12 เขาจะทบบอก ดด้วยเรสืซึ่องไรท่นาทกซึ่แสนสบ ข ดด้วยเรสืซึ่องเถาองบท่นผลดก ความหมายตรงนภีรกคป็ สือ
การกนันดารอาหารทภีที่จะเกอิดขขรน ชตวงเวลาทภีที่ยากลทาบากกทาลนังจะมา คทาทภีแที่ ปลเปป็น อก (ฉาด) หมายถขง
เตข้านมของผถูข้เปป็นแมต ความคอิดตรงนภีรกคป็ สือวตา วนันนนัรนกทาลนังจะมาในไมตชข้าเมสือที่ เตข้านมของผถูข้เปป็นแมตจะ
ไมตมภีนร ทานมใหข้ลถูกทารกของพวกนาง พวกเขาจะมองยข้อนกลนับไปและโหยหาชตวงเวลาแหตงความ
อรุดมสมบถูรณหสมนัยยนังมภีอาหารใหข้แกตแมตและลถูกและสมนัยทภีที่ไรต นาและสวนองรุตนทนัรงหลายใหข้ผลเกป็บ
เกภีที่ยวอนันอรุดม อนอิจจา วนันนนัรนจะจบลงในไมตชข้า พระเจข้ากทาลนังจะพอิพากษาแลข้ว
อสย 32:13-14

คทาพรรณนาเพอิที่มเตอิมเกภีที่ยวกนับชตวงเวลายากลทาบากทภีที่จะมาถถูกนทา

เสนอ ดด้วยเรสืซึ่องแผท่นดอินของชนชาตอิของเราซซซึ่งงอกแตท่หนามใหญท่และหนามยท่อย ดด้วยเรสืซึ่องบด้าน
เรสือนทกซึ่ชสืซึ่นบานในนครทกซึ่สนบกสนาน เมสือที่ คนอนัสซภีเรภียรรุกรานแผตนดอินนนัรน พวกเขากป็ททาใหข้ไรต นา
รกรข้างวตางเปลตาจนไมตมภีพสืชใดงอกขขรนมาเลยเวข้นแตตหนามใหญตและหนามยตอย บข้านเรสือนของพวก
เจข้านายทภีที่เปป็นเจข้าของทภีที่ดอินสต วนใหญตเหลตานนัรน (บข้านเรสือนทภีที่ชนสืที่ บาน) และเปป็นผถูข้ทภีที่อาศนัยอยถูใต น
เยรถูซาเลป็ม (นครทภีที่สนรุกสนาน) จะรถูสข้ ขกไดข้ถขงรายรนับทภีที่ลดลงในทนันทภี ชตวงเวลาอนันยากลทาบากกทาลนัง
จะมาแลข้ว เศรษฐกอิจทภีที่องอิ การเกษตรเปป็นหลนักของยถูดาหหกาท ลนังจะถถูกททาใหข้แตกเปป็นเสภีที่ยงๆ บรรดา
เจข้าของทภีดที่ อินเหลตานนัรนซขที่งอาศนัยอยถูใต นเยรถูซาเลป็มจะประสบหายนะทางการเงอิน
14 เพราะวท่าพระราชวนังจะถยกทอดทอิลี้ง เมสืองทกซึ่มกคนหนาแนท่นจะถยกทอิลี้งรด้าง ปด้อมปราการ
และหอคอยจะกลายเปห็นถทลี้าเปห็นนอิตยห เปห็นทกซึ่ชนสืซึ่ บานของลาปท่า เปห็นลานหญด้าของฝยงแพะแกะ แมข้
คนอนัสซภีเรภียไมตไดข้พอิชอิตเยรถูซาเลป็มไดข้จรอิงๆ พวกเขากป็พอิชอิตบรรดานครรอบนอกของยถูดาหหอยตาง
แนตนอน บรรดาเจข้าของทภีที่ดอินผถูข้มนังที่ มภีแหตงนครเหลตานนัรนถถูกบนังคนับใหข้ตข้องหนภีไป ทภีที่ดอินและทรนัพยหสอิน

อนันมนังที่ คนังที่ ของพวกเขาบนัดนภีรกรป็ กรข้างวตางเปลตาและถถูกพวกสนัตวหปตามายขดครองแทน (บางคนเสนอ
แนะวตา คทาพรรณนากตอนหนข้านภีรเกภีที่ยวกนับการพอิพากษาอาจหมายถขงยรุคเจป็ดปภีเพราะวตาบรอิบทกตอน
หนข้าและทภีที่ตามมามภีลนักษณะเปป็นอวสานกาล นนันที่ เปป็นความคอิดหนขงที่ ทภีที่มภีเหตรุผลและอาจเปป็นเชตนนนัรน
อยตางไรกป็ตาม บรอิบททภีที่ใหญตกวตาของออิสยาหหกกป็ ลตาวถขงการรรุกรานทภีที่ใกลข้เขข้ามาโดยกองทนัพอนัส
ซภีเรภีย)
อสย 32:15-16

การตภีสอนเชตนนนัรนจะตกเหนสือออิสราเอล จนกวท่าพระวอิญญาณจะเท

ลงมาบนเราจากเบสืลี้องบน และถอิซึ่นทบรกนันดารกลายเปห็นสวนผลไมด้ และสวนผลไมด้นนัลี้นจะถสือวท่าเปห็น
ปท่า วลภีทภีที่กลตาวถขงพระวอิญญาณ เหป็นไดข้ชนัดวตาหมายถขงพระวอิญญาณบรอิสรุทธอิธ แนตนอนวตานภีที่มองลตวง
หนข้าไปยนังยรุคพนันปภีเมสืที่อพระวอิญญาณของพระเจข้าจะถถูกเทลงมาบนออิสราเอลเพสืที่อใหข้พวกเขาเตป็มลข้น
ดข้วยพระองคห บางคนเสนอวตานภีที่หมายถขงการเทลงมาของพระวอิญญาณบรอิสรุทธอิธในวนันเพป็นเทคอสตห
นนัรนตามทภีที่กลตาวถขงในกอิจการ 2:17-18 แนตนอนวตานนันที่ เปป็นการสทาเรป็จจรอิงบางสต วนของคทาพยากรณหนร ภี
อยตางไรกป็ตาม เอเสเคภียล 39:29 และโยเอล 2:28-29 รวมถขงเศคารอิยาหห 12:10 กป็กลตาวชนัดเจนถขงการ
เทลงมาของพระวอิญญาณของพระเจข้าบนออิสราเอลในบรอิบทโดยตรงของวนันแหตงพระเยโฮวาหห
นอกจากนภีร ในวนันเพป็นเทคอสตหนร นัน (เวข้นเสภียแตตวาต ใครจะตภีความเชอิงอรุปไมยและฝตายวอิญญาณใหข้ถอิที่น
ทรุรกนันดารนภีรทภีที่กลายเปป็นสวนผลไมข้วาต หมายถขงครอิสตจนักร) ไมตมภีความอรุดมสมบถูรณหใดเลยทภีที่เกอิดแกต
ออิสราเอล ตรงกนันขข้าม ออิสราเอลถถูกททาลายโดยการพอิพากษาของพระเจข้าไมตนานหลนังจากนนัรน เหป็น
ไดข้ชนัดวตาการประยรุกตหใชข้ตรงนภีรมลภี นักษณะเปป็นอวสานกาลซขที่งหมายถขงพระพรในยรุคพนันปภีซขที่งจะมภีแกต
ออิสราเอล
ในวนันนนัรน 16 แลด้วความยบตอิธรรมจะอาศนัยอยยใท่ นถอินซึ่ ทบรกนันดาร และความชอบธรรมพนักอยยท่
ในสวนผลไมด้ เมสือที่ พระครอิสตหเสดป็จกลนับมา การพอิพากษา (นนันที่ คสือ ความยรุตอิธรรม) และความชอบ
ธรรมจะมภีอยถูทต วนั ที่ ไปดรุจสวนหนขที่งทภีมที่ ภีผลอรุดม และทภีที่ตรงยอิงที่ กวตานนัรนกป็คสือวตา ในไรต นาและสวนองรุตน
ของวนันนนัรน บรรดาเจข้าของๆพวกมนันจะมภีความยรุตอิธรรมในการปฏอิบนัตอิของพวกเขากนับลถูกจข้างของ
พวกเขา

อสย 32:17

ลนักษณะเฉพาะตนัวฝตายศภีลธรรมและฝตายวอิญญาณของยรุคพนันปภีถถูก

หมายเหตรุเพอิที่มเตอิม และผลของความชอบธรรมจะเปห็นสนันตอิภาพ และผลของความชอบธรรมคสือ
ความสงบและความวางใจเปห็นนอิตยห ในวนันนนัรน ความชอบธรรมจะกตอใหข้เกอิดสนันตอิภาพแกตทรุกฝตาย
ผลลนัพธหของการททาสอิที่งทภีที่ถถูกตข้องจะนทามาซขที่งความสงบและความวางใจของความสนัมพนันธหตตางๆ (คทา
ทภีที่แปลเปป็น ความวางใจ (เบหห์ทาคหห์) มภีความหมายวตา ‘ความมนันที่ คงปลอดภนัย’ หรสือ ‘ความ
ปลอดภนัย’) นนันที่ จะเปป็นจรอิงอยตางยอิงที่ ทภีที่สรุดในวนันนนัรน อยตางไรกป็ตาม หลนักการนภีรกยป็ นังเปป็นจรอิงโดยทนัวที่ ไป
กระทนังที่ ในปนัจจรุบนัน เมสือที่ เราททาถถูกตข้องตตอผถูข้อสืที่น เรากป็จะมภีสนันตอิภาพกนับพวกเขา เมสือที่ ผมททาถถูกตข้องกนับ
เพสืที่อนบข้านของผม เราสองคนกป็จะมภีสนันตอิภาพ นอกจากนภีร เมสืที่อเราททาสอิที่งทภีที่ถถูกตข้องในฐานะหลนักการ
เรากป็จะมภีสนันตอิสรุขแหตงจอิตใจ – จอิตสทานขกผอิดชอบทภีที่ปลอดโปรต ง ซขที่งททาใหข้หลนับสบายตอนกลางคสืน
เพสืที่อนบข้านทนัรงหลายทภีที่ททาถถูกตข้องตตอกนันและกนันจะอาศนัยอยถูเต คภียงขข้างกนันอยตางสงบสรุขและ
มนันที่ คงปลอดภนัย นนันที่ เปป็นจรอิงโดยทนัวที่ ไปในวนันนภีร มนันจะเปป็นเชตนนนัรนทนัรงสอิรนในวนันนนัรน สรุดทข้ายเมสือที่ เรา
ททาถถูกตข้องตตอพระพนักตรหพระเจข้า เรากป็จะมภีสนันตอิสรุขกนับพระองคห หลนักการหนขที่งอนันลขกซขรงถถูกพบในทภีที่
นภีร ความชอบธรรมนทามาซขที่งสนันตอิภาพ
อสย 32:18-20

ในวนันนนัรนเพราะองคหสนนั ตอิราชและกษนัตรอิยหแหตงความชอบธรรมจะ

ทรงปกครองและครอบครอง ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข บอกลตวงหนข้าวตา ชนชาตอิของเราจะอาศนัยอยยใท่ น
ทกซึ่อยยท่อยท่างสนันตอิ ในทกซึ่อาศนัยอนันปลอดภนัย ในทกซึ่พนักอนันสงบ จะมภีสนนั ตอิภาพโดยแทข้ทรนังในประเทศและ
ระหวตางประเทศในวนันนนัรน ความชอบธรรมยตอมนทามาซขที่งสนันตอิสรุข
19 เมสืซึ่อปท่าพนังทลาย ลยกเหห็บจะตกและเมสืองจะยบบลงทกเดกยว ในวนันนนัรน ความคอิดตรงนภีรอาจ
เปป็นไดข้วาต เมสือที่ พายรุทรงนั หลายมาในวนันแหตงพระเยโฮวาหห บรรดานครทภีที่ชอบธรรมจะอยถูใต นทภีที่กาท บนัง
แหตงการปกปข้องดถูแลของพระเจข้า พายรุชวภี อิตเหลตานนัรนอาจพนัดมาเหนสือภถูเขา แตตพระเจข้าจะทรง
ปกปข้องประชาชนของพระองคหและพสืชผลของพวกเขาทภีที่อยถูเต บสืรองลตาง
20 ทท่านทกซึ่หวท่านอยยท่ขาด้ งหด้วงนทลี้าทนัลี้งปวงกห็เปห็นสบ ข ผยทด้ กซึ่ปลท่อยใหด้ตกนวนัวและตกนลาเทกซึ่ยวอยยอท่ ยท่าง
ออิสระ ขข้อนภีรมนักถถูกใชข้เพสืที่อกลตาวถขงการหวตานเมลป็ดแหตงขตาวประเสรอิฐไปในทรุกหนทรุกแหตง คนเหลตา

นนัรนทภีที่เกภีที่ยวขข้องในพนันธกอิจรถบนัสของครอิสตจนักรหลายครนัรงกป็ชถูกาท ลนังพนันธกอิจทภีที่เฉพาะเจาะจงของตน
จากขข้อความตอนนภีร การประยรุกตหใชข้เหลตานนัรนอาจเปป็นเรสืที่องเหมาะสม อยตางไรกป็ตาม บรอิบททภีที่ใหญต
กวตากป็กลตาวถขงวนันแหตงพระเยโฮวาหหและพระพรเหลตานนัรนในยรุคพนันปภีซขที่งจะมภีแกตออิสราเอลในวนันนนัรน
จากมรุมมองนนัรน ความคอิดตรงนภีรอาจหมายถขงพระพรในวนันนนัรนซขงที่ จะมภีแกตออิสราเอลเมสืที่อพวกเขา
สามารถปลถูกพสืชของตนไดข้จากทะเลถขงทะเล – ตนัรงแตตทะเลหนข้าไปถขงทะเลหลนัง – ตนัรงแตตทะเล
เมดอิเตอรหเรเนภียนไปถขงทะเลตาย
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 33: บทถตัดไปนทเนี้ ปป็นการผสมกตันของพระสตัญญาและคคาเตชอน แมด้วว่า
บรอิบทโดยตรงของออิสยาหห์กลว่าวถถึงการรทุกรานททชื่จะมานตันี้นของอตัสซทเรทย บรอิบทใหญว่กวว่ากป็ดมเหมชอน
จะเรอิชื่มตด้นดด้วยเหตทุการณห์นตันี้นและมองเลยไปอทก กลว่าวอยว่างเจาะจงกป็คชอ บรอิบทสว่วนใหญว่ดมเหมชอน
จะมองลว่วงหนด้าไปยตังวตันแหว่งพระเยโฮวาหห์ ทตังนี้ การพอิพากษาในยทุคเจป็ดปทและพระพรในยทุคพตันปท
อสย 33:1

วอิบนัตอิแกท่เจด้าผยด้ททาลาย ผยซด้ ซซึ่งตนัวเจด้าเองมอิไดด้ถ ยกททาลาย เจด้าผยด้เปห็นคน

ทรยศ ซซงซึ่ ไมท่มกผด้ใย ดไดด้ทรยศตท่อเจด้าเลย เมสืซึ่อเจด้าจะหยบดททาลาย เจด้าจะถยกททาลาย และเมสืซึ่อเจด้าจะหยบด
ยนัลี้งการประพฤตอิทรยศเสกย เขาทนัลี้งหลายจะทรยศตท่อเจด้า การกลตาวถขงผถูข้ททาลายนภีรอาจหมายถขงอนัส
ซภีเรภียและเซนนาเคอรอิบกษนัตรอิยขห องมนันโดยเฉพาะ แมข้วาต พระเจข้าจะทรงอนรุญาตใหข้เซนนาเคอรอิบ
ปลข้นททาลายยถูดาหหไดข้ มนันจะถขงตาเขาในไมตชข้า เขาจะประพฤตอิอยตางทรยศตตอยถูดาหหในการปลข้นเอา
ของรอิบจากมนัน แตตพระเจข้าทรงมภีคทาเตสือนหนขงที่ สทาหรนับเขา พระองคหจะทรงพอิพากษาเซนนาเคอรอิ
บอภีกไมตนานหลนังจากนนัรน
อสย 33:2-4

โอ ขด้าแตท่พระเยโฮวาหห ขอทรงพระกรบณาแกท่ขด้าพระองคหทนัลี้งหลาย

ขด้าพระองคหทนัลี้งหลายรอคอยพระองคห ขอทรงเปห็นแขนของเขาทนัลี้งหลายทบกเชด้า เปห็นความรอดของ
ขด้าพระองคหทนัลี้งหลายในยามทบกขหลทาบากดด้วย แมข้เรอิที่มตข้นดข้วยการรรุกรานทภีที่จะมานนัรนของอนัสซภีเรภีย จรุด
สนใจหลนักของคทาพยากรณหนร ภีกดป็ ถูเหมสือนกระโดดขข้ามไปยนังวนันแหตงพระเยโฮวาหห ไมตมภีบนันทขกเลยวตา
ยถูดาหหในสมนัยการรรุกรานของอนัสซภีเรภียรข้องทถูลตตอพระเจข้าใหข้ทรงพระกรรุณายกเวข้นกรณภีของเฮเซคภี

ยาหหซขที่งดถูเหมสือนวตาไมตไดข้ถถูกกลตาวถขงตรงนภีร ตรงกนันขข้าม จรุดสนใจหลนักอาจหมายถขงออิสราเอลใน
ตอนทข้ายของยรุคเจป็ดปภีซขที่งหมายพขงที่ พระเจข้าของพวกเขา เมสืที่อออิสราเอลกลนับใจเชสืที่อในครขงที่ หลนังของยรุค
เจป็ดปภี พวกเขาจะแสวงหาการชตวยใหข้พข้นของพระเจข้า ในวนันนนัรนพวกเขาอาจรข้องทถูลตตอพระเจข้าโดย
เตสือนความจทาพระองคห ในฐานะผถูข้ทภีที่เพอิงที่ กลนับใจมาหาพระเมสสอิยาหหของพวกเขา วตาพวกเขาไดข้รอ
คอยพระองคห แสวงหาพระกรของพระองคหเพสืที่อปกปข้องพวกเขาจากความทรุกขหลทาบากแหตงวนัน
ทข้ายๆของยรุคเจป็ดปภี
3 เมสืซึ่อไดด้ยอินเสกยงกนัมปนาท ชนชาตอิทนัลี้งหลายหนกไป พระองคหทรงลบกขซลี้น บรรดาประชาชาตอิ
กห็กระจนัดกระจายไป บางคนไดข้พยายามทภีที่จะประยรุกตหใชข้ขข้อนภีรกบนั ทถูตสวรรคหแหตงความตายนนัรนทภีที่
ประหารทหารอนัสซภีเรภียไป 185,000 นาย อยตางไรกป็ตาม สอิที่งทภีที่ดถูเหมสือนลดทอนทรรศนะนนัรนกป็คสือวตา
เหป็นไดข้ชนัดวตาไมตมภีเสภียงดนังกนัมปนาทเลยในคสืนนนัรน อนันทภีจที่ รอิงคนในเยรถูซาเลป็มหลนับตลอดทนัรงคสืนนนัรน
โดยไมตรวถูข้ าต เกอิดอะไรขขรนจนกระทนังที่ รรุตงเชข้าเมสืที่อพวกเขาตสืที่นขขรนมาและพบวตาศนัตรถูของพวกเขาตายแลข้ว
นอกจากนภีร มภีประชาชาตอิเดภียวเทตานนัรนในการรรุกรานครนัรงนนัรนและไมตใชตคทาพหถูจนหดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้
ใน บรรดาประชาชาตอิ การประยรุกตหใชข้คทาพยากรณหนร ภีนตาจะหมายถขงบรรดาประชาชาตอิของโลก
ภายใตข้การนทาของปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตหซขที่งถถูกกระจนัดกระจายไปเมสืที่อพระครอิสตหเสดป็จกลนับมา
ในวนันนนัรน 4 ของทกซึ่รอิบไดด้ของเจด้ากห็ถยกรวบรวมเหมสือนตนัตั๊กแตนวนัยคลานเกห็บรวบรวม คนกห็
กระโดดตะครบบอยท่างตนัตั๊กแตนวนัยบอินโดดตะครบบ นภีที่อาจหมายถขงความมนังที่ คนังที่ ของเฮเซคภียาหหหลนังจาก
ความพตายแพข้ตอนนนัรนของกองทนัพอนัสซภีเรภีย ดถู 2 พงศาวดาร 32:23 อยตางไรกป็ตาม มนันอาจมองลตวง
หนข้าไปยนังความเจรอิญรรุตงเรสืองซขงที่ จะมภีแกตออิสราเอลหลนังจากพระครอิสตหเสดป็จกลนับมาไดข้เชตนกนัน ใน
วนันนนัรน พระครอิสตหจะทรงกรุมอทานาจครอบครองประชาชาตอิทรนังปวงเหมสือนกนับฝถูงตนักจ แตนวอิงที่ ไปมา
บนตนัวพวกเขา
อสย 33:5-6

พระเยโฮวาหหทรงเปห็นทกซึ่เยอินยอ เพราะพระองคหประทนับ ณ ทกซึ่สยง

พระองคหทรงใหด้ความยบตอิธรรมและความชอบธรรมเตห็มศอิโยน แมข้บางคนอาจมองวตานภีที่เปป็นความ
จรอิงประการหนขที่งทภีที่ไมตเคยลข้าสมนัยเพราะวตาองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าประทนับอยถูเต บสืรองสถูงกระทนังที่ ทรุกวนันนภีร

สต วนทภีที่เหลสือของขข้อนภีรกชป็ ร ภีไปยนังวนันแหตงพระเยโฮวาหห มนันจะไมตเปป็นเชตนนนัรนจนกวตาพระเยซถูครอิสตห
เสดป็จกลนับมาทภีที่ศอิโยนจะเตป็มไปดข้วยความยรุตอิธรรมและความชอบธรรม แนตนอนวตานนันที่ มอิไดข้เกอิดขขรน
ในสมนัยของเฮเซคภียาหหและมนันไมตไดข้เกอิดขขรนตอนไหนทนัรงนนัรนหลนังจากนนัรนเปป็นตข้นมา มนันยนังไมตถถูก
ททาใหข้สทาเรป็จจรอิง กระนนัรนวนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าจะทรงเปป็นทภีที่เทอิดทถูนทนัวที่ แผตนดอิน
โลกเมสืที่อพระองคหประทนับบนภถูเขาศอิโยน ในวนันนนัรน เยรถูซาเลป็มจะเตป็มไปดข้วยความชอบธรรมและ
ความยรุตอิธรรม
6 สตอิปนัญญาและความรยด้อนนั อบดมจะเปห็นเสถกยรภาพแหท่งเวลาของเจด้า และเปห็นกทาลนังแหท่ง
ความรอด ความยทาเกรงพระเยโฮวาหหเปห็นทรนัพยหสมบนัตอิของเขา การสทาเรป็จจรอิงในทภีที่สรุดของความ
จรอิงทภีที่ยงอิที่ ใหญตนร ภีจะเกอิดขขรนในยรุคพนันปภีอยตางไมตตข้องสงสนัย กระนนัรนในฐานะหลนักการหนขที่ง มนันกป็เปป็น
จรอิงกระทนังที่ ในปนัจจรุบนนั สตอิปนัญญาและความรถูนข้ ทาเสถภียรภาพมาสถูตชภีวอิต นอกจากนภีร ทนัรงสองสอิที่งนภีรยงนั
เสรอิมพละกทาลนังใหข้แกตความรอดของเราดข้วย เหมสือนทภีที่ผถูข้เขภียนหนนังสสือสรุภาษอิตปตาวรข้องวตา “จงเอา
ปนัญญา และเอาความเขข้าใจ อยตาทอดทอิรงเธอ...ปนัญญาเปป็นสอิที่งสทาคนัญทภีที่สรุด ฉะนนัรนจงเอาปนัญญา แมข้เจข้า
จะไดข้อะไรกป็ตาม จงเอาความเขข้าใจไวข้” (สรุภาษอิต 4:5, 7) ความรถูข้ ความเขข้าใจและสตอิปนัญญาจะนทา
เสถภียรภาพมาสถูตวนันเวลาของเราและพละกทาลนังมาสถูตชภีวอิตครอิสเตภียนของเรา นอกจากนภีร ความยทาเกรง
องคหพระผถูข้เปป็นเจข้ายนังเปป็นทรนัพยหสมบนัตอิทภีที่ลรทาคตามากๆดข้วย มถูลคตาของมนันไมตอาจประเมอินไดข้เลย
อสย 33:7-9

เนสืรอหาสต วนถนัดไปนภีรอาจมภีการประยรุกตหใชข้ในทนันทภีกบนั การรรุกราน

ของอนัสซภีเรภีย กระนนัรนมนันกป็มภีการบอกเปป็นนนัยถขงวนันแหตงพระเยโฮวาหหดข้วย ดยเถอิด ผยแด้ กลด้วกลด้าของ
เขาจะรด้องทยลอยยท่ภายนอก คณะทยตสนันตอิภาพจะรทซึ่าไหด้อยท่างขมขสืนซึ่ นภีอที่ าจหมายถขงคณะทถูตทภีที่เฮเซคภี
ยาหหสตงไปหาคนอนัสซภีเรภีย ซขที่งพยายามทภีที่จะบรรลรุขข้อตกลงบางอยตางเพสืที่อหลภีกเลภีที่ยงสงคราม กระนนัรน
พวกเขากป็ถถูกไลตกลนับมาเสภีย อยตางไรกป็ตาม ไมตมภีบนันทขกทภีที่เจาะจงเกภีที่ยวกนับเรสือที่ งนภีรเลยใน 2 พงศห
กษนัตรอิยห หรสือ 2 พงศาวดาร แมข้กระนนัรน เนสืรอความทภีที่ตามมากป็ดถูเหมสือนจะขยายภาพไปยนังวนันแหตง
พระเยโฮวาหหมากกวตา

8 ทางหลวงกห็รด้าง คนสนัญจรไปมากห็หยบดเดอิน เขาหนักพนันธสนัญญาเสกย เขาดยหมอิซึ่นเมสืองตท่างๆ
เขาไมท่นนับถสือคน นภีอที่ าจหมายถขงเซนนาเคอรอิบขณะทภีที่เขารรุกรานยถูดาหห แตตมนนั อาจหมายถขงปฏอิปนักษห
ตตอพระครอิสตหไดข้เชตนกนันขณะทภีที่เขาหนักพนันธสนัญญาของเขาทภีที่ททาไวข้กบนั ออิสราเอลตอนกลางยรุคเจป็ดปภี
9 แผท่นดอินไวด้ทบกขหและอท่อนระทวย เลบานอนอนับอายและถยกโคท่นลง ชาโรนเหมสือนถอิซึ่น
ทบรกนันดาร บาชานและคารเมลกห็สลนัดผลของเขา นภีที่อาจหมายถขงการรรุกรานของอนัสซภีเรภียจากทอิศ
เหนสือ แตตคณะผถูข้แปลของฉบนับคอิงเจมสหเลสือกทภีที่จะแปลคทาวตา เอเรทซห์ เปป็น แผว่นดอินโลก แทนทภีที่จะ
เปป็น แผว่นดอิน เมสือที่ เปป็นเชตนนนัรน ความหมายโดยนนัยกป็ยอต มเปป็นมากกวตาการรรุกรานของอนัสซภีเรภียอยตาง
แนตนอน แผตนดอินโลกทนัรงสอิรนมอิไดข้ไวข้ทรุกขหอยตางแนตนอนในวนันนนัรน อยตางไรกป็ตาม แผตนดอินโลกทนัรงสอิรน
จะครทที่าครวญภายใตข้การบภีบบนังคนับของปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตห นอกจากนภีร จากมรุมมองของยรุคพนันปภี
แผตนดอินโลกทนัรงสอิรนจะครทที่าครวญเพราะสอิที่งทภีที่ปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตหกระททาตตอออิสราเอลในสมนัยแหตง
การครอบครองอนันนตากลนัวของเขา
อสย 33:10-12

พระเยโฮวาหหตรนัสวท่า "บนัดนกเลี้ ราจะลบกขซลี้น บนัดนกลี้เราจะเปห็นทกซึ่ยกยท่อง

บนัดนกเลี้ ราจะเปห็นทกซึ่เชอิดชย แมข้วาต บางคนประยรุกตหใชข้คทาพถูดนภีรกบนั พระเจข้าตอนทภีพที่ ระองคหทรงลรุกขขรนตตอสถูข้
คนอนัสซภีเรภีย การประยรุกตหใชข้ทภีที่ใหญตกวตากป็อาจเปป็นตอนทข้ายของยรุคเจป็ดปภีเมสืที่อพระองคหจะทรงเขข้า
แทรกแซงเพสือที่ ออิสราเอล ณ อารมาเกดโดน
ในวนันนนัรน ศนัตรถูเหลตานนัรนของพระเจข้า 11 จะอบด้มทด้องแตท่แกลบ เจด้าจะคลอดแตท่ตอ ลมหายใจ
ของเจด้าเปห็นไฟทกซึ่จะเผาผลาญเจด้า นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงความรกรข้างวตางเปลตาอยตางสอิรนเชอิงทภีที่จะมภีแกตเหลตา
ศนัตรถูของพระเจข้าและของออิสราเอลในวนันนนัรน 12 และชนชาตอิทนัลี้งหลายกห็จะเหมสือนถยกเผาเปห็นปยน
เหมสือนหนามใหญท่ทกซึ่ถยกตนัดลงทกซึ่เผาในไฟ" เหมสือนกนับทภีที่หอินปถูนถถูกเผาเพสืที่อททาปถูนขาวและเหมสือน
กนับทภีที่หนามใหญตถถูกเผาเพสืที่อเปป็นเชสืรอเพลอิง เหลตาศนัตรถูของพระเจข้ากป็จะถถูกเผาผลาญในวนันนนัรนเชตนกนัน
อนัครสาวกเปาโลกลตาวถขงการเสดป็จกลนับมาของพระครอิสตห ณ อารมาเกดโดน ในเปลวเพลอิงจะ
ลงโทษสนองคนเหลท่านนัลี้นทกซึ่ไมท่รด้จย นักพระเจด้า และแกท่คนทกซึ่ไมท่เชสืซึ่อฟนังขท่าวประเสรอิฐของพระเยซย

ครอิสตหองคหพระผยด้เปห็นเจด้าของเรา (2 เธสะโลนอิกา 1:8) นนันที่ อาจเปป็นการประยรุกตหใชข้ในทภีที่สรุดของ
ขข้อความตรงนภีร
อสย 33:13

พระเจข้าจขงทรงปตาวรข้องวตา เจด้าผยด้อยยท่ไกล ฟนังซอิ วท่าเราไดด้ททาอะไร เจด้าผยด้

อยยใท่ กลด้ จงรนับรยด้เรสืซึ่องกทาลนังของเรา เนสืที่องจากบรอิบทกตอนหนข้าอาจมภีเนสืรอหาเชอิงอวสานกาล ซขที่งเผยใหข้
เหป็นเหตรุการณหตตางๆในวนันแหตงพระเยโฮวาหห ฉากหลนังนนัรนจขงนตาจะตตอเนสืที่องตรงนภีรดข้วย พระเจข้าทรง
ปตาวรข้องบอกแผตนดอินโลกทนัรงสอิรนใหข้ตร นังใจฟนังวตาพระองคหไดข้ทรงททาลายปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตหและ
กองทนัพของเขาไปแลข้วอยตางไร
อสย 33:14

คนบาปในศอิโยนกห็กลนัว ความสะทกสะทด้านททาใหด้คนหนด้าซสืซึ่อใจคด

ประหลาดใจ "ใครในพวกเราจะอยยท่กบนั ไฟทกซึ่เผาผลาญไดด้ ใครในพวกเราจะอาศนัยอยยกท่ นับการไหมด้
เปห็นนอิตยหไดด้" อาจมภีการประยรุกตหใชข้กบนั สมนัยของเฮเซคภียาหหและการรรุกรานของอนัสซภีเรภียทภีที่ใกลข้เขข้า
มา แนตทภีเดภียว เฮเซคภียาหหคสือขข้อยกเวข้นและไมตไดข้ถถูกหมายรวมดข้วยเพราะความชอบธรรมของเขา
อยตางไรกป็ตาม บรอิบททภีที่ใหญตกวตากป็ยงนั เปป็นอวสานกาลเหมสือนเดอิม ซขที่งกลตาวถขงวนันแหตงพระเยโฮวาหห
บรรดาคนบาปในวนันนนัรนอาจหมายถขงพวกยอิวทภีที่ไมตเอาพระเจข้าซขที่งทนทรุกขหกบนั ยรุคเจป็ดปภีแตตไมตกลนับมา
หาพระเมสสอิยาหหของพวกเขา แนตทภีเดภียวพวกเขาจะกลนัวและสะทกสะทข้านในวนันนนัรน พวกเขาตรขก
ตรองชะตากรรมชนัวที่ นอิรนันดรหของตนขณะทภีที่พวกเขาคอิดคทานขงถขงไฟนรกทภีที่ลรุกไหมข้เปป็นนอิตยห
อสย 33:15-16

ความคอิดตรงนภีรดถูเหมสือนจะกลตาวถขงวนันแหตงพระเยโฮวาหหอยตาง

ชนัดเจนคสือเขาผยด้ดทาเนอินอยท่างชอบธรรมและพยดอยท่างซสืซึ่อตรง เขาผยด้ดยหมอิซึ่นผลทกซึ่ไดด้จากการบกบบนังคนับ
ผยสด้ ลนัดมสือของเขาจากการถสือสอินบนไวด้ ผยด้อ บดหยจากการฟนังเรสืซึ่องเลสือดตกยางออก และปอิดตาจากการ
มองความชนัซึ่วรด้าย นภีที่หมายถขง ผถูข้ทภีที่ชอบธรรมในทรุกดข้าน ผถูข้ทภีที่ซสืที่อสนัตยหและบรอิสรุทธอิธ และผถูข้ทภีที่มภีอรุปนอิสนัยทภีที่
สรุจรอิต
16 เขาจะอาศนัยอยยบท่ นทกซึ่สย ง ทกซึ่กทาบนังของเขาจะเปห็นปด้อมหอิน จะมกผด้ใย หด้อาหารเขา นทลี้าของเขา
จะมกแนท่ นภีที่ดถูเหมสือนจะหมายความวตาคนเหลตานนัรนทภีดที่ ทาเนอินชภีวอิตในความชอบธรรมตตอพระพนักตรห
พระเจข้าจะถถูกเลสืที่อนยศใหข้มภีตทาแหนตงสถูงๆและความเจรอิญรรุตงเรสืองในอาณาจนักรทภีที่จะมานนัรนของ

พระเจข้า พระสนัญญาขข้อนภีรดถูเหมสือนจะมภีเปป็นพอิเศษสทาหรนับพวกยอิวทภีที่ดทาเนอินเชตนนนัรนตตอพระพนักตรห
กษนัตรอิยหของพวกเขาในความทรุกขหลทาบากเหลตานนัรนของยรุคเจป็ดปภี นตาสนใจทภีที่คทาทภีที่แปลวตา ปด้อม มนันคสือ
คทาวตา มตัทซาดาหห์ หรสือ มาซาดด้า แมข้ชสืที่อนนัรนเรอิที่มมภีความหมายพอิเศษตตอประเทศออิสราเอลในปนัจจรุบนัน
ความหมายตรงตนัวของมนันกป็คอสื ‘ปข้อมปราการ’ หรสือ ‘ทภีที่มนันที่ เขข้มแขป็ง’ ความคอิดทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา
คนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนอินชภีวอิตอยตางชอบธรรมตตอพระพนักตรหพระเมสสอิยาหหของตนจะไดข้รนับสถานทภีๆที่
ถถูกคนัดสรรเปป็นอยตางดภีเพสือที่ ทภีที่จะอยถูอต าศนัยในวนันนนัรน
อสย 33:17

ในวนันนนัรน ตาของเจด้าจะเหห็นกษนัตรอิยหทรงสงท่าราศก จะเหห็นแผท่นดอินทกซึ่

ยสืดออกไกล ในวนันนนัรนเมสือที่ องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราเสดป็จกลนับมาแลข้วดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศภี
ใหญตยอิงที่ คนเหลตานนัรนทภีไที่ ดข้วางใจพระองคหและปรนนอิบนัตอิพระองคหจะไดข้รบนั อนรุญาตใหข้เหป็นกษนัตรอิยห
ของพวกเขาในความงามของพระองคห นอกจากนภีร แผตนดอินทภีที่อยถูไต กลออกไปมากๆอาจหมายถขง
สวรรคห ในยรุคพนันปภีจะมภีสวรรคหบนแผตนดอินโลกจรอิงๆเปป็นเวลาหนขที่งพนันปภี แตตเหป็นไดข้ชนัดวตาเราจะไดข้
รนับอนรุญาตใหข้ไดข้เหป็นเยรถูซาเลป็มใหมตกระทนังที่ ในวนันนนัรน
อสย 33:18-19

ขณะทภีที่ยรุคพนันปภีคตอยๆเผยออก ผถูข้พยากรณหทตานนภีรกบป็ อกลตวงหนข้าวตา

ในออิสราเอล จอิตใจของเจด้าจะคอิดถซงความสยดสยอง "เขาผยด้ทกซึ่ททาการนนับอยยทท่ กซึ่ไหน เขาผยด้ทกซึ่ชนัซึ่ง
บรรณาการอยยทท่ กซึ่ไหน เขาผยด้ทกซึ่นนับหอคอยอยยทท่ กซึ่ไหน" คทาทภีที่แปลวตา คอิดถซง (ฮากาหห์) มภีความหมายไดข้
ดข้วยวตา ‘นขกยข้อนถขง’ หากเปป็นเชตนนนัรนจรอิง ซขที่งกป็นตาจะเปป็น ความคอิดตรงนภีรกคป็ สือวตาออิสราเอลในวนันนนัรน
จะระลขกวตาพวกเขาเคยรถูสข้ ขกหวาดกลนัวในยรุคเจป็ดปภี ในวนันทภีที่มดสื มอิดเหลตานนัรน พวกเขาสงสนัยวตาเหลตา
ผถูข้นทาของพวกเขาอยถูทต ไภีที่ หน (แนตนอนวตานภีที่อาจหมายถขงวนันทภีที่มดสื มอิดเหลตานนัรนของการรรุกรานของอนัส
ซภีเรภียเชตนกนัน)
แตตเมสืที่อพระครอิสตหเสดป็จกลนับมา ออิสราเอลในวนันนนัรน 19 จะไมท่เหห็นชนชาตอิทกซึ่ดบรด้ายอกก
ชนชาตอิทกซึ่พยดคลบมเครสือซซซึ่งทท่านฟนังไมท่ออก ทกซึ่พยดตท่างภาษาซซงซึ่ ทท่านเขด้าใจไมท่ไดด้ ออิสราเอลจะไมตกลนัว
กองทนัพหนขงที่ ทภีที่มารรุกรานอภีกตตอไป พวกเขาจะไมตเผชอิญหนข้ากนับภาษาตตางดข้าวของผถูข้รรุกรานทภีคที่ รุกคาม
อภีกตตอไป มนันเปป็นเชตนนนัรนจรอิงๆตอนทภีที่อนัสซภีเรภียรรุกราน มนันเปป็นจรอิงดข้วยตอนทภีที่บาบอิโลนรรุกราน และ

มนันกป็เปป็นจรอิงตลอดนนับแตตนร นันเปป็นตข้นมา อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อพระครอิสตหเสดป็จกลนับมา ออิสราเอลจะ
ไมตเผชอิญกนับความหวาดกลนัวเชตนนนัรนอภีกเลย
อาจมภีการอข้างออิงแบบอข้อมๆถขงเรสือที่ งการพถูดภาษาตตางๆ (ภาษาแปลกๆ) ทภีที่คนฟนังไมตเขข้าใจ
ใน 1 โครอินธห 14:22 เชตนกนัน พระเจข้าทรงใชข้ภาษาตตางดข้าวของเหลตาผถูข้รรุกรานเปป็นคทาเตสือนถขงการ
พอิพากษาทภีที่จะมา การสทาเรป็จจรอิงในทภีที่สรุดของเรสืที่องนภีรคอสื ของประทานสมนัยพระคนัมภภีรหใหมตทภีที่เปป็นการ
พถูดภาษาตตางๆซขที่งเตสือนออิสราเอลใหข้ระวนังการททาลายของพระเจข้าทภีที่จะเกอิดแกตพวกเขา นตาเศรข้าทภีที่พวก
เขาเพอิกเฉยคทาเตสือนนนัรน
อสย 33:20-21

รายละเอภียดตตางๆของสองขข้อนภีรดถูเหมสือนจะชภีรไปยนังการสทาเรป็จจรอิง

ในอนาคตอยตางชนัดเจน จงมองศอิโยน เมสืองแหท่งเทศกาลของเรา ตาของทท่านจะเหห็นเยรย ซาเลห็ม เปห็น
ทกซึ่อยยท่ทกซึ่สงบ เปห็นพลนับพลาทกซึ่ไมท่ตด้องขนยด้าย หลนักหมบดพลนับพลาจะไมท่รด้จย นักถอนขซนลี้ เชสือกผยกกห็จะ
ไมท่รด้จย นักขาด คทาพยากรณหนร ภีกลตาวถขงสนันตอิภาพและความสงบสรุขเนสืองนอิตยหของเยรถูซาเลป็ม นนันที่ ไมตเคย
เกอิดขขรนเลยจนทรุกวนันนภีร แตตวนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพระสนัญญานภีรจะถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรอิงเมสือที่ พระเยซถู
ประทนับบนพระทภีที่นนังที่ ของพระองคหทภีที่นนันที่ เยรถูซาเลป็มเคยเปป็นและจะเปป็นนครทภีที่ออิสราเอลจะนมนัสการ
(“เมสืองแหตงเทศกาลของเรา”)
เมสืที่อพระครอิสตหเสดป็จกลนับมา เยรถูซาเลป็มจะเปป็นเหมสือนเตป็นทหหลนังหนขงที่ ซขที่งจะไมตถถูกเอาลงอภีก
เลย แนตนอนวตานนันที่ ยนังไมตถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรอิง เยรถูซาเลป็มเจอกนับการททาลายลข้างหลายครนัรงนนับตนัรงแตต
ออิสยาหหเอตยคทาพยากรณหนร ภี
21 แตท่นนนัซึ่ พระเยโฮวาหหจะทรงอยยท่กนับเราดด้วยความโอท่อท่าตระการ ในทกซึ่ทกซึ่มกแมท่นทลี้าและลทาธาร
กวด้าง ทกซึ่จะไมท่มกเรสือกรรเชกยงใหญท่แลท่นไป ทกซึ่จะไมท่มกเรสืองามโอท่อท่าผท่านไป อภีกครนัรงทภีที่การสทาเรป็จจรอิง
ของพระสนัญญาขข้อนภีรมภีลนักษณะเปป็นอวสานกาลอยตางชนัดเจน จนทรุกวนันนภีรเยรถูซาเลป็มไมตเคยเปป็นนคร
ทภีที่มแภี มตนร ทาและลทาธารกวข้างเลย มภีลทาธารเลป็กๆอยถูไต มตกภีที่สาย เชตน ลทาธารขอิดโรนทางทอิศตะวนันออกของ
เยรถูซาเลป็ม อยตางไรกป็ตาม ผถูพข้ ยากรณหคนอสืนที่ ๆบอกลตวงหนข้าอยตางชนัดเจนวตาในเยรถูซาเลป็มยรุคพนันปภีนร นัน
จะมภีแมตนร ทาใหญตหลายสายไหลออกมาจากนครนนัรน ดถู เอเสเคภียล 47:1-2 ในสองขข้อนนัรนเอเสเคภียล

บอกเปป็นนนัยวตาแมตนร ทาทภีที่ไหลมาจากเยรถูซาเลป็มจะมภีขนาดกวข้างอยตางนข้อยสองไมลห ในเศคารอิยาหห 14:8
มภีคทาพยากรณหทภีที่คลข้ายๆกนัน นอกจากนภีร ในวนันนนัรนจะไมตมเภี รสือรบทภีที่เปป็นศนัตรถู – เรสือกรรเชภียงใหญตหรสือ
เรสืองาม – แลตนผตานไปอภีกเลย ยรุคพนันปภีจะเปป็นชตวงเวลาแหตงสนันตอิภาพอนันนตาทขที่ง
อสย 33:22

เหตรุผลสทาหรนับพระพรเชตนนนัรนถถูกกลตาวชนัดเจน เพราะพระเยโฮวาหห

ทรงเปห็นผยด้พอิพากษาของเรา พระเยโฮวาหหทรงเปห็นผยด้ทรงตนัลี้งพระราชบนัญญนัตอิใหด้เรา พระเยโฮวาหห
ทรงเปห็นบรมมหากษนัตรอิยขห องเรา พระองคหจะทรงชท่วยเราใหด้รอด โปรดสนังเกตคทาพรรณนาสภีที่
ประการเกภีที่ยวกนับองคหพระผถูข้เปป็นเจข้า พระองคหทรงเปป็น (1) ผถูข้พพอิ ากษาของเรา, (2) ผถูข้ทรงตนัรงพระราช
บนัญญนัตอิใหข้เรา, (3) บรมมหากษนัตรอิยขห องเรา และ (4) พระผถูข้ชตวยใหข้รอดของเรา นนันที่ เปป็นความจรอิง
ในตอนนภีร แนตนอนวตามนันจะเปป็นความจรอิงในวนันนนัรนสทาหรนับออิสราเอล
อสย 33:23-24

ขณะทภีที่บทนภีรใกลข้ปอิดฉาก คทาเตสือนถถูกใหข้ไวข้สทาหรนับเหลตาศนัตรถูของ

ประชากรของพระเจข้า สายโยงของเจด้าหด้อยหยท่อน มนันจะยซดเสาใหด้แนท่นไมท่ไดด้ หรสือยซดใบใหด้กางไมท่
ไดด้ แลด้วเขาจะแบท่งเหยสืซึ่อและของทกซึ่รอิบไดด้เปห็นอนันมากนนัลี้น แมด้คนงท่อยกห็จะเอาเหยสืซึ่อไดด้ ภาพเปรภียบ
ตรงนภีรคสือ เรสือลทาหนขที่งทภีที่เผชอิญความลทาบากในทะเล สายโยงเรอิที่มหยตอน เสากระโดงหลนักกทาลนังจะหนัก
ใบของมนันไมตอาจกางไดข้ นภีที่อาจหมายถขงการททาลายทภีที่ใกลข้เขข้ามาของคนอนัสซภีเรภีย คนเหลตานนัรนทภีที่เปป็น
ผถูข้ลตาเหยสืที่อกทาลนังจะกลายเปป็นเหยสืที่อเสภียเอง พวกเขาจะถถูกปลข้นโดยคนออิสราเอลหลนังจากความพอินาศ
ของพวกเขา อยตางไรกป็ตาม เพราะวตาบรอิบทกตอนหนข้าและทภีที่ตามมายนังคงเปป็นอวสานกาลอยถูต อาจมภี
การบอกเปป็นนนัยเชอิงพยากรณหตรงนภีรเกภีที่ยวกนับการพอิพากษาทภีที่จะเกอิดแกตเหลตาศนัตรถูของออิสราเอลใน
ตอนสอิรนยรุคเจป็ดปภี
24 ไมท่มกชาวเมสืองคนใดจะกลท่าววท่า "ขด้าปท่วยอยยท่" ประชาชนผยด้อาศนัยอยยท่ทกซึ่นนัซึ่นจะไดด้รนับอภนัย
ความชนัซึ่วชด้าของเขา นภีอที่ าจหมายถขงเยรถูซาเลป็ม นครสรุดทข้ายทภีที่ถถูกหมายเหตรุไวข้ในขข้อ 20 เมสือที่ วนันแหตง
พระเยโฮวาหหมาถขง ความเจป็บปตวยจะไมตมภีอภีกเลยและบรรดาผถูข้ทภีที่อาศนัยอยถูทต ภีที่นนันที่ จะไดข้รบนั การ
อภนัยโทษบาปทนัรงสอิรนของตนโดยพระผถูข้ไถตทภีที่ยอิงที่ ใหญตของพวกเขา มนันจะเปป็นวนันทภีที่ยอิงที่ ใหญตจรอิงๆ ขอ
ใหข้เปป็นเชตนนนัรน เชอิญเสดป็จมาเถอิด พระเยซถูเจข้า

*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 34: จทุดสนใจหลตักของบทถตัดไปนทเนี้ หป็นไดด้ชตัดวว่ากลว่าวถถึงวตันแหว่งพระ
เยโฮวาหห์และยทุคเจป็ดปทโดยเฉพาะ โดยเนด้นททชื่การสอินี้นสทุดของมตันททชื่อารมาเกดโดน
อสย 34:1-3

บรรดาประชาชาตอิเออ๋ย จงเขด้ามาใกลด้จะไดด้ฟนัง และชนชาตอิทนัลี้งหลาย

เออ๋ย ฟนังซอิ ขอใหด้แผท่นดอินโลกและสรรพสอิงซึ่ ในนนันลี้ ฟนัง ทนัลี้งพอิภพและบรรดาสอิซึ่งทกซึ่มาจากพอิภพ แผตนดอิน
โลกทนัรงสอิรนถถูกสนังที่ ใหข้ตรงนั ใจฟนังขตาวทภีที่จะถถูกประกาศนภีร 2 เพราะพระเยโฮวาหหทรงเกรกลี้ยวกราดตท่อ
ประชาชาตอิทนัลี้งสอิลี้น และดบเดสือดตท่อพลโยธาทนัลี้งสอิลี้นของเขา พระองคหทรงสนังหารผลาญเขาอยท่างเดห็ด
ขาด และมอบเขาไวด้แกท่การฆท่า ตนัรงแตตสมนัยออิสยาหหจนถขงตอนนภีร ไมตเคยมภีสมนัยใดเลยทภีที่ความเกรภีรยว
กราดของพระเจข้าถถูกเทลงบนประชาชาตอิทงตันี้ สอินี้น การสทาเรป็จจรอิงของคทาตรนัสนภีรจงข เปป็นไดข้แตตใน
อนาคตเทตานนัรน เวลานนัรนทภีที่พระเจข้าจะทรงเทความเกรภีรยวกราดของพระองคหลงบนบรรดากองทนัพ
ของประชาชาตอิทงตันี้ สอินี้นโดยททาลายพวกเขาเสภียอยตางยตอยยนับคสือ สงครามแหตงอารมาเกดโดนเมสือที่ สอิรน
ยรุคเจป็ดปภี
3 คนทกซึ่ถยกฆท่าของเขาจะถยกเหวกซึ่ยงออกไป และกลอินซึ่ เหมห็นแหท่งศพของเขาจะฟบด้งไป ภยเขาจะ
ละลายไปดด้วยโลหอิตของเขา เหป็นไดข้ชนัดวตานภีที่เปป็นการฉายใหข้ชมกตอนเกภีที่ยวกนับรายละเอภียดตตางๆทภีที่ถถูก
หมายเหตรุไวข้ในวอิวรณห 19:17-18 วอิวรณห 14:20 กป็กลตาวถขงการสนังหารหมถูตในวนันนนัรนเชตนกนัน ออิสยาหห
11:4 หมายเหตรุวาต ในวนันนนัรน พระครอิสตหจะทรงสนังหารเหลตาคนชนัวที่ ดข้วยลมแหตงรอิมฝภีพระโอษฐหของ
พระองคห ดนังนนัรนผถูข้พยากรณหทตานนภีรจขงพรรณนาถขงซากศพเกลสืที่อนกลาดนนับไมตถข้วนของเหลตาทหารทภีที่
ตายและมข้าของพวกเขา คนและสนัตวหเหลตานภีรจะถถูกททาลายบนเทสือกเขาแหตงออิสราเอล
อสย 34:4-6

บรอิวารทนัลี้งสอิลี้นของฟด้าสวรรคหจะละลายไป และทด้องฟด้ากห็จะมด้วน

เหมสือนหนนังสสือมด้วน บรอิวารทนัลี้งสอินลี้ ของมนันจะรท่วงหลท่นเหมสือนใบไมด้หลท่นจากเถาองบท่น อยท่างมะเดสืซึ่อ
หลท่นจากตด้นมะเดสืซึ่อ นภีที่เปป็นภาพของวนันทข้ายๆของยรุคเจป็ดปภี ดถูเหมสือนวตามภีสองครนัรงในชตวงยรุคเจป็ดปภีทภีที่
เหตรุการณหสะเทสือนสะทข้านตตางๆเกอิดขขรนในฟข้าสวรรคห เหป็นไดข้ชนัดวตาเหตรุการณหหนขที่งเกอิดขขรนตอน
กลางยรุคเจป็ดปภี ดถู วอิวรณห 6:12-14 อภีกเหตรุการณหหนขที่งจะเกอิดขขรนตอนสอิรนยรุคเจป็ดปภี เหตรุการณหทภีที่ถถูก

พรรณนาถขงตรงนภีรดถูเหมสือนจะสอดคลข้องกนับเหตรุการณหของมนัทธอิว 24:29 แมข้วาต 2 เปโตร 3:11
กลตาวถขงฟข้าสวรรคหทลภีที่ ะลายไป บรอิบทในตอนนนัรนกป็คสือ หลนังยรุคพนันปภี ตรงนภีรชตวงเวลาคสือ กตอนถขง
ตอนนนัรน ความคอิดตรงนภีรกคป็ สือวตา ฟข้าสวรรคหจะมลายหายไปและถถูกมข้วนขขรนเหมสือนหนนังสสือมข้วน
ดวงดาวทนัรงหลายแหตงฟข้าสวรรคหดถูเหมสือนจะรต วงหลตนซขที่งอาจหมายถขงฝนอรุกกาบาตขนาดมหขมา
หรสือความพอินาศยตอยยนับของฟข้าสวรรคหชรนันดวงดาว ไมตวาต พระเจข้าทรงเลสือกทภีที่จะใชข้วอิธภีการใดกป็ตาม
และอยตางไรกป็ตาม จะมภีความเปลภีที่ยนแปลงตตางๆขนัรนหายนะในฟข้าสวรรคห ตามทภีที่มนัทธอิว 24:29-30
ไดข้กลตาวไวข้ เหตรุการณหเหลตานภีรประกาศถขงการเสดป็จมาของพระเยซถูครอิสตหในฤทธานรุภาพและสงตา
ราศภีใหญตยอิงที่
5 เพราะวท่าดาบของเราจะไดด้ดสืซึ่มจนออิซึ่มในฟด้าสวรรคห ดยเถอิด มนันจะลงมาเพสืซึ่อพอิพากษาเอโดม
และชนชาตอิทกซึ่เราสาปแชท่งแลด้ว ออิดถูเมอาคสืออภีกชสืที่อหนขที่งของเอโดมและกลตาวถขงแวตนแควข้นนนัรนทภีที่อยถูต
ทางทอิศตะวนันออกและทอิศใตข้ของออิสราเอล - ประเทศจอรหแดนในปนัจจรุบนัน สงครามอารมาเกด
โดนดถูเหมสือนจะขยายออกไปทนัวที่ แวข้นแควข้นนนัรนทภีที่อยถูรต อบๆออิสราเอล ตรงนภีรความหมายโดยนนัยกป็คสือ
วตา มนันจะขยายเขข้าไปในเอโดม (จอรหแดน) นตาสนใจทภีที่วาต ออิสยาหห 63:1-3 อยถูใต นบรอิบทเกภีที่ยวกนับอา
รมาเกดโดนอยตางชนัดเจน ในขข้อพระคนัมภภีรหตรงนนัรน เราพบวตาพระเมสสอิยาหหเสดป็จกลนับมาจากการ
สนังหารหมถูตในเอโดม 1,600 เฟอรหลอง (ประมาณสามรข้อยกอิโลเมตร) ทภีที่ถถูกเอตยถขงในวอิวรณห 14:20
ซขที่งเกภีที่ยวขข้องกนับสงครามแหตงอารมาเกดโดนเหป็นไดข้ชดนั วตามภีปลายสรุดดข้านทอิศตะวนันออกเฉภียงใตข้ของ
มนันในเอโดม
6 พระแสงของพระเยโฮวาหหเตห็มไปดด้วยโลหอิต เกรอะกรนังไปดด้วยไขมนัน กนับเลสือดของลยก
แกะและแพะ กนับไขมนันของไตแกะผยด้ เพราะพระเยโฮวาหหมกการฆท่าบยชาในเมสืองโบสราหห การฆท่า
ขนาดใหญท่ในแผท่นดอินเอโดม เหป็นไดข้ชนัดวตาจะมภีหลายแนวรบในสงครามแหตงอารมาเกดโดน ดนังทภีที่
กลตาวถขงไวข้ขาข้ งบนแลข้ว การสถูข้รบดข้านทอิศตะวนันออกจะเกอิดขขรนในเอโดมและโดยเฉพาะทภีที่เมสืองหนขงที่
ชสืที่อวตาโบสราหห อภีกครนัรงทภีที่ดถูออิสยาหห 63:1-3 อาจเปป็นตรงนภีรเองทภีที่ ‘บรรดากษนัตรอิยหแหตงทอิศตะวนันออก’
เผชอิญหนข้ากนับพระครอิสตห

อสย 34:7-8

มด้ายยนคอิ อนจะลด้มลงพรด้อมกนับเขาดด้วย และวนัวหนบท่มจะลด้มอยยท่กนับวนัว

ทกซึ่ฉกรรจห แผท่นดอินของเขาจะโชกไปดด้วยเลสือด และดอินจะไดด้อบดมดด้วยไขมนัน การกลตาวถขง มด้า
ยยนคอิ อน ไมตชนัดเจน คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (เรหห์อาเม) อาจหมายถขง aurochs (วนัวปตาชนอิดหนขที่งในยรุโรป)
หรสือวนัวปตาทภีที่เดภีจยวนภีรสถูญพนันธรุหไปแลข้ว หรสือพวกมนันอาจเปป็นดนังทภีที่ตทานานพสืรนบข้านเลตาไวข้ นนันที่ คสือ มข้า
ชนอิดหนขงที่ ทภีที่มภีเขาเดภียว ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา แมข้แตตพวกสนัตวหปตาของแวตนแควข้นนนัรนพรข้อมกนับ
สนัตวหทคภีที่ นเลภีรยงไวข้กจป็ ะพบทรุตงนาทภีที่เปป็นอาหารของพวกมนันชรุตมโชกไปดข้วยเลสือดและตนับไตไสข้พรุง
(ไขมนัน) จากการเขตนฆตาแหตงอารมาเกดโดน กองทนัพเหลตานนัรนของโลกทภีที่มารวมตนัวกนันจะถถูกสนังหาร
ตนัรงแตตโบสราหหไปจนถขงเยรถูซาเลป็มจนถขงเมกอิดโด
8 เพราะพระเยโฮวาหหทรงมกวนันเพสืซึ่อการแกด้แคด้น มกปกแหท่งการตอบแทนเพสืซึ่อการโตด้เถกยงกนัน
ของศอิโยน แนตนอนวตาสงครามแหตงอารมาเกดโดนจะเปป็นวนันแหตงการแกข้แคข้นและการสนองคสืน
ของพระเจข้าสทาหรนับการทภีที่ประชาชาตอิเหลตานนัรนไดข้เกลภียดชนังออิสราเอลมาตลอดหลายปภี “การโตข้เถภียง
กนันของศอิโยน” อาจหมายถขงความขนัดแยข้งระหวตางพวกยอิวกนับคนอาหรนับในชตวงสมนัยหลนังๆ เหป็นไดข้
ชนัดวตาในชตวงยรุคเจป็ดปภีนร นัน ประชาชาตอิตตางๆของโลกภายใตข้การนทาของปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตหจะ
รวมหนัวกนันตตอสถูข้ออิสราเอล ขข้ออข้างของการรรุกรานของพวกเขาอาจเปป็นเพสืที่อสะสางขข้อพอิพาทนนัรนใหข้
จบสอิรนเลยครนัรงเดภียวพอ
อสย 34:9-10

และลทาธารแหท่งเอโดมจะกลายเปห็นยางมะตอย และดอินของเมสืองนกลี้

จะกลายเปห็นกทามะถนัน แผท่นดอินนกลี้จะกลายเปห็นยางมะตอยทกซึ่ลบกอยยท่ เหป็นไดข้ชนัดวตาคทาพยากรณหนร ภียงนั ไมต
เคยถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรอิงเลย และเหมสือนกนับเนสืรอหาตอนตข้นของบทนภีร มนันหมายถขงชตวงวนันทข้ายๆของ
ยรุคเจป็ดปภี แผตนดอินทภีวที่ าต นภีรคสือเอโดม (จอรหแดนตอนใตข้) ความคอิดในทนันทภีกคป็ สือ การเผาไหมข้ของนทรามนัน
ดอิบ ภาพเหตรุการณหนร นันเคยถถูกฉายใหข้ชมกตอนแลข้วในสงครามอตาวในปภี 1990 เมสือที่ ซนัดดนัม ฮรุสเซนสนังที่
จรุดไฟเผาบตอนทรามนันเหลตานนัรนในคถูเวต มภีทรายนทรามนันดอินในจอรหแดนตอนใตข้ซขที่งสามารถจถถูกจรุดใหข้
ลรุกเปป็นไฟไดข้โดยสงครามแหตงอารมาเกดโดน อยตางไรกป็ตาม ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา พสืรนทภีที่
นนัรนจะถถูกจรุดใหข้ลรุกเปป็นไฟ

10 ทนัลี้งกลางคสืนและกลางวนันจะไมท่ดนับ ควนันของมนันจะขซลี้นอยยเท่ สมอเปห็นนอิตยห มนันจะถยกทอิลี้ง
รด้างอยยท่ท บกชนัซึ่วอายบ ไมท่มกใครจะผท่านไปเนสืองนอิตยห เหป็นไดข้ชดนั วตาพสืรนทภีที่สตวนนภีรของสมรภถูมอิแหตงอารมา
เกดโดนจะไดข้รนับอนรุญาตจากพระเจข้าใหข้เผาไหมข้และถถูกทอิรงรข้างเสมอไปเพสืที่อเปป็นเครสือที่ งเตสือนใจวตา
คนเหลตานนัรนทภีไที่ ดข้กบฏตตอพระเจข้าถถูกจนัดการอยตางไร พสืรนทภีที่นร รภี วมถขงซากปรนักหนักพนังของบาบอิโลน
เหป็นไดข้ชนัดวตาจะถถูกทอิรงใหข้อยถูใต นสภาพรกรข้างของพวกมนันหลนังยรุคเจป็ดปภีเพสืที่อเปป็นเครสืที่องเตสือนใจถขง
การพอิพากษาของพระเจข้าในชตวงยรุคพนันปภี
อสย 34:11-13

แตท่นกกระทบงและอกกาบด้านจะยซดมนันเปห็นกรรมสอิทธอิธิ์ นกทซดทสือและ

กาจะอาศนัยอยยท่ทกซึ่นนนัซึ่ พระองคหจะทรงขซงสายแหท่งความยบท่งเหยอิงเหนสือมนัน และปลท่อยลยกดอิซึ่งแหท่ง
ความวท่างเปลท่า ชสืที่อบางชสืที่อของสนัตวหเหลตานนัรนทภีที่ถถูกหมายเหตรุไวข้โดยเหลตาผถูข้แปลของฉบนับคอิงเจมสหไมต
นตาจะตรงกนับบรรดานกนทราทภีที่มภีชอสืที่ เดภียวกนันในอเมรอิกาเหนสือ cormorant อาจเปป็นนกกระทรุง bittern
อาจเปป็นเมตน ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา เอโดมจะกลายเปป็นทภีที่ลร ภีภนัยของพวกสนัตวหปตาทภีที่กอินซากของ
สนัตวหตนัวอสืนที่ ความคอิดเกภีที่ยวกนับพระองคห (พระเจข้า) ผถูข้ทรงขขงสายวนัดเปป็นสทานวนหนขที่งในพระคนัมภภีรห
เดอิมทภีที่หมายถขง นนักสทารวจทภีที่ดอิน ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา พระเจข้าจะทรงสทารวจความรกรข้างวตาง
เปลตาในเอโดมหลนังจากอารมาเกดโดนและไมตพบอะไรเลยนอกจากความยรุงต เหยอิงและความรกรข้าง
วตางเปลตา
12 เขาจะเรกยกพวกขบนนางมายนังราชอาณาจนักร แตท่ไมท่มกเลย และบรรดาเจด้านายของมนันจะ
ไมท่มกคท่าเลย เขา ทภีวที่ าต นภีรนตาจะหมายถขงสนัตวหปตาเหลตานนัรนของเอโดมทภีที่ในเชอิงอรุปไมยรข้องเรภียกใหข้ใคร
สนักคนมาปกครองเหนสือดอินแดนนนัรน แตตไมตมภีผถูข้นทาหลงเหลสืออยถูใต นแผตนดอินนนัรนเลย
13 หนามใหญท่จะงอกขซลี้นในพระราชวนังของมนัน ตทาแยและตด้นหนามจะงอกขซลี้นในปด้อม
ปราการของมนัน และจะเปห็นทกซึ่อาศนัยของมนังกร และเปห็นลานของนกเคด้าแมว ในทภีๆที่ เคยมภีหอรบ
ปข้อมปราการและคฤหาสนหแบบพระราชวนังของพวกชนชนัรนปกครองในเอโดม (จอรหแดนหรสือ
ประเทศอาหรนับตตางๆโดยทนัวที่ ไป) ในวนันนนัรนจะมภีแตตวนัชพสืช กอิรงกตาและพวกนกทภีที่กอินซากศพ
นกเคด้าแมว ในทภีที่นร นภี ตาจะเปป็นนกชนอิดหนขงที่ ทภีที่กอินซากสนัตวหมากกวตาจะเปป็นนกฮถูกของอเมรอิกาเหนสือ

อสย 34:14-16

และสนัตวหปท่าจะพบกนับหมาจอิลี้งจอก เมษปอิศาจจะรด้องหาเพสืซึ่อนของ

มนัน เออ ผกจะลงมาทกซึ่นนัซึ่นและหาทกซึ่ตนัวพนัก นภีที่หมายถขงพวกสนัตวหปตาแหตงทะเลทรายทภีมที่ ารต วมวงกนับพวก
สนัตวหปตาแหตงดอินแดนตอิดชายฝนัที่ง เมษปภีศาจ (Satyrs) คสือแพะปตาชนอิดหนขงที่ ผภี (screech owl) เชสืที่อกนันวตา
เปป็นนกกลางคสืนชนอิดหนขที่งทภีที่อาศนัยอยถูใต นสถานทภีที่ๆรกรข้างวตางเปลตา
15 นกฮยกจะททารนังและตกฟองทกซึ่นนัซึ่น และกกไขท่และรวบรวมลยกอท่อนไวด้ในเงาของมนัน เออ
เหยกซึ่ยวปกกดทาจะรวมกนันทกซึ่นนัซึ่น ตท่างคยท่กห็อยยกท่ นับของมนัน ความคอิดสทาคนัญของเนสืรอหาตอนนภีรทร นังหมดกป็คสือ
วตา แวตนแควข้นนภีรทภีที่มภีการสถูข้รบกนันของสงครามแหตงอารมาเกดโดนจะกลายเปป็นดอินแดนรกรข้างวตาง
เปลตา โดยมภีแตตพวกสนัตวหปตาอาศนัยอยถูต โดยเฉพาะพวกสนัตวหกอินซากศพ
16 จงเสาะหาและอท่านจากหนนังสสือของพระเยโฮวาหห สนัตวหเหลท่านกลี้จะไมท่ขาดไปสนักอยท่าง
เดกยว ไมท่มกตนัวใดทกซึ่จะไมท่มกคท่ย เพราะหนนังสสือนนันลี้ ไดด้บนัญชาปากของเราแลด้ว และพระวอิญญาณของ
พระองคหไดด้รวบรวมไวด้ การสทาเรป็จจรอิงของคทาพยากรณหนร ภีอาจมองลตวงหนข้าไปยนังวอิวรณห 19:17-19
ออิสราเอลทภีที่ถถูกไถตแลข้วในยรุคเจป็ดปภีอาจถถูกสนังที่ ในทภีที่นร ภีใหข้อตานหนนังสสือวอิวรณหของพระคนัมภภีรหใหมตเพสือที่
เรภียนรถูเข้ กภีที่ยวกนับสอิที่งทภีจที่ ะเกอิดขขรน ไมตมภีสนักขข้อเดภียวของพระสนัญญาเหลตานภีรจะลข้มเหลวไป นอกจากนภีร
ไมตมภีนกกอินเหยสืที่อสนักตนัวเดภียวทภีที่ถถูกกลตาวถขงลตวงหนข้านภีรจะไมตมภีอาหารรนับประทานในวนันนนัรน สนัตวห
เหลตานภีรจะออิที่มหมภีพภีมนันแนตนอนหลนังสงครามแหตงอารมาเกดโดน พระเจข้าไดข้ทรงบนัญชามนันไวข้แลข้ว
ยอิงที่ กวตานนัรน พระวอิญญาณของพระองคหยงนั ทรงรวบรวมบรรดานกแหตงทข้องฟข้าใหข้มายนัง “การเลภีรยง
ของพระเจข้ายอิงที่ ใหญต” (วอิวรณห 19:17-18)
อสย 34:17

พระองคหทรงจนับสลากใหด้มนันแลด้ว พระหนัตถหของพระองคหไดด้ปนัน

สท่วนใหด้ดด้วยเชสือกวนัด มนันทนัลี้งหลายจะไดด้กรรมสอิทธอิธิ์เปห็นนอิตยห มนันจะอาศนัยอยยใท่ นนนันลี้ ทบกชนัซึ่วอายบ บทนภีร
ปอิดทข้ายดข้วยการหมายเหตรุวาต พระเจข้าไดข้ทรงสทารวจแผตนดอินเอโดมแลข้วเพสืที่อนกกอินเหยสืที่อเหลตานนัรน
มนันจะถถูกยกใหข้แกตพวกมนันเปป็นนอิตยหเพสือที่ ทภีที่จะอาศนัยอยถูใต นนนัรนในชตวงยรุคพนันปภี
*****

ภนำพรวมของออิสยนำหห 35: ขณะททชื่บทททชื่แลด้วใหด้รายละเอทยดเกทชื่ยวกตับความรกรด้างตลอดไป
เปป็นนอิตยห์ซงถึชื่ จะถมกทอินี้งไวด้ในเอโดมหลตังยทุคเจป็ดปท บทถตัดไปนทนี้นคาเสนอพระพรตว่างๆอตันแสนวอิเศษซถึชื่ง
จะมทแกว่แผว่นดอินออิสราเอลในยทุคพตันปท
อสย 35:1-2

ถอินซึ่ ทบรกนันดารและทกซึ่แหด้งแลด้งจะยอินดกเพสืซึ่อเขาทนัลี้งหลาย ทะเลทราย

จะเปรมปรกดอิธิ์และผลอิดอกอยท่างตด้นดอกกบหลาบ ขณะทภีที่เอโดมซขที่งอยถูทต างทอิศตะวนันออกจะอยถูใน
สภาพรกรข้างวตางเปลตาเหมสือนเดอิมหลนังยรุคเจป็ดปภี ออิสราเอลจะเบตงบานและงอกงาม บรอิบทตตอไปนภีรจะ
กลตาวชนัดเจนวตาจรุดสนใจหลนักตรงนภีรคอสื ออิสราเอล ทะเลทรายเหลตานนัรนจะเปรมปรภีดธ อิใหข้แกตออิสราเอลทภีที่
ถถูกไถตแลข้วในวนันนนัรนและผลอิดอกอยตางดอกกรุหลาบ ในศตวรรษทภีที่ยสภีที่ อิบ พวกยอิวทภีที่กลนับไปยนังแผตนดอิน
ของตนไดข้ททาเรสืที่องนภีรสทาเรป็จในระดนับเลป็กๆ กระนนัรนแผตนดอินออิสราเอล ณ เวลานภีรสตวนใหญตกมป็ ภี
ลนักษณะกนันดารและแหข้งแลข้ง อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อถขงยรุคพนันปภีเมสืที่อพระองคหผถูข้ทรงเปป็นจอมกษนัตรอิยหจะ
ครองราชยหในเยรถูซาเลป็ม แผตนดอินนนัรนจะเขภียวชอรุมต และเขภียวขจภี
2 มนันจะออกดอกอบดม และเปรมปรกดอิธิ์ดด้วยความชสืซึ่นบานและการรด้องเพลง สงท่าราศกของ
เลบานอนกห็จะประทานใหด้มนัน ทนัลี้งความโอท่อท่าตระการของคารเมลและชาโรน ทกซึ่เหลท่านกลี้จะเหห็นสงท่า
ราศกของพระเยโฮวาหห และความโอท่อท่าตระการของพระเจด้าของพวกเรา ในยรุคพนันปภี แผตนดอิน
ออิสราเอลจะ “ออกดอกอรุดม” ปนัจจรุบนัน มภีเพภียงภาพเลป็งถขงเรสืที่องนนัรนทภีที่นนนัที่ พสืรนทภีที่สตวนใหญตของแผตน
ดอินนนัรนมภีสภาพกขที่งแหข้งแลข้งและพสืรนทภีที่สตวนทอิศใตข้ของประเทศออิสราเอลในปนัจจรุบนันกป็เปป็นทะเลทราย
วลภีแรกอตานแบบตรงตนัวไดข้วาต ‘มนันจะออกดอกบนออกดอก’ หรสืออาจเปป็น ‘มนันจะออกดอกและ
ออกดอก’ เลบานอนทภีที่อยถูทต างทอิศเหนสือเปป็นเขตแดนทภีที่เขภียวชอรุมต มากกวตาพรข้อมกนับปตาใน
ประวนัตอิศาสตรหของมนัน ภถูเขาคารเมลและทภีที่ราบชาโรนเปป็นพสืรนทภีที่ตอิดชายฝนัที่งของออิสราเอลและไดข้รนับ
นทราฝนชายฝนัที่ง จขงเปป็นพสืรนทภีที่ขอบนอกทภีที่เขภียวชอรุมต ของออิสราเอลปนัจจรุบนนั อยตางไรกป็ตาม ในยรุคพนันปภี
แผตนดอินนนัรนทนัรงหมดจะเขภียวชอรุมต เชตนนนัรน แผตนดอินนนัรนทนัรงสอิรนจะเหป็นสงตาราศภีของพระเจข้าในวนันนนัรน!
พระพรของพระองคหทภีที่มแภี กตแผตนดอินนนัรนจะปรากฏชนัดเจน

อสย 35:3-4

จงหนบนกทาลนังของมสือทกซึ่อท่อน และกระททาหนัวเขท่าทกซึ่อท่อนใหด้มนัซึ่นคง

ความหมายตรงนภีรกคป็ สือ จงมภีกาท ลนังใจขขรน ผถูข้เขภียนหนนังสสือฮภีบรถูยกขข้อความจากขข้อนภีรในฮภีบรถู 12:12
พรข้อมกนับความคอิดเดภียวกนันเรสืที่องการกระตรุข้นและการหนรุนใจคนเหลตานนัรนทภีที่หมดกทาลนังใจ หนัวเขตาทภีที่
อตอนมภีความหมายตรงตนัววตา ขาสนันที่ หรสือเขตาอตอน มนันเปป็นภาพเปรภียบของการหมดกทาลนังใจ
4 จงกลท่าวกนับคนทกซึ่มกใจครด้ามกลนัววท่า "จงแขห็งแรงเถอะ อยท่ากลนัว ดยเถอิด พระเจด้าของทท่านทนัลี้ง
หลายจะเสดห็จมาดด้วยการแกด้แคด้น พระองคหจะเสดห็จมาและชท่วยทท่านใหด้รอด ดด้วยการตอบแทนของ
พระเจด้า" ขข้อความนภีรอาจมภีไปถขงพวกยอิวทภีที่ถถูกไถตแลข้วในชตวงวนันทข้ายๆของยรุคเจป็ดปภี พวกเขาไดข้เหป็น
กนับตาถขงการททาลายลข้างเหลตานนัรนของยรุคเจป็ดปภีทภีที่เกอิดแกตแผตนดอินของตนและชนชาตอิของตน แตต
กระนนัรนบนัดนภีร ผถูข้พยากรณหทตานนภีรหนรุนใจพวกเขาใหข้มภีกาท ลนังใจเขข้มแขป็งและไมตตข้องกลนัว เพราะเหตรุ
ใดนตะหรสือ เพราะวตาพระเจข้าของพวกเขาในพระภาคของพระเมสสอิยาหหของพวกเขากทาลนังจะเสดป็จ
มาถขงแลข้วเพสืที่อการแกข้แคข้นและการตอบแทนตตอบรรดาศนัตรถูของพวกเขา พระองคหจะทรงชตวยพวก
เขาใหข้พข้น เหป็นไดข้ชนัดวตาความคอิดตตอตข้านคนยอิวจะพรุงต ขขรนถขงขภีดสรุดตตอชาวยอิวในชตวงครขงที่ หลนังของยรุค
เจป็ดปภี กระนนัรนพระเมสสอิยาหห กษนัตรอิยหและพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของพวกเขากป็กาท ลนังจะเสดป็จมาถขงแลข้ว
เพสืที่อชตวยพวกเขาใหข้พข้นโดยสมบถูรณห
อสย 35:5-7

เมสือที่ พระเยซถูครอิสตหพระเมสสอิยาหหเสดป็จกลนับมา แลด้วนนัยนหตาของคน

ตาบอดจะเปอิดออก แลด้วหยของคนหยหนวกจะเบอิก แนตนอนวตานภีที่ถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรอิงแลข้วเพภียงเลป็ก
นข้อยในชตวงการรนับใชข้บนโลกนภีรขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเรา ดถู มนัทธอิว 9:27, 12:22, 20:30 และ
ยอหหน 9:1, 30 อยตางไรกป็ตาม ความหมายโดยนนัยทภีชที่ นัดเจนกป็คสือวตา นนัยนหตาของคนตาบอดททุกคนจะ
ถถูกเปอิดออกและคนหถูหนวกททุกคนจะไดข้ยนอิ ในวนันนนัรน มนันจะเปป็นวนันทภีที่ยอิงที่ ใหญตจรอิงๆ
นอกจากนภีร 6 แลด้วคนงท่อยจะกระโดดไดด้อยท่างกวาง และลอิลี้นของคนใบด้จะรด้องเพลง อภีกครนัรง
ทภีที่มภีการสทาเรป็จจรอิงแบบจทากนัดของคทาพยากรณหนร ภีในการรนับใชข้รอบแรกของพระเยซถู ดถู มนัทธอิว 15:30,
31; 21:14 และยอหหน 5:7-9 อยตางไรกป็ตาม ในวนันนนัรนจะไมตมภีคนพอิการอภีกตตอไป คนงตอยทรุกคนจะ
กระโดดและคนเหลตานนัรนทภีพที่ ถูดไมตไดข้จะรข้องเพลงดรุจนก

ไมตเพภียงเทตานนัรน เพราะนทลี้าจะพลบท่งขซลี้นมาในถอินซึ่ ทบรกนันดาร และลทาธารจะพลบท่งขซนลี้ ในทะเล
ทราย จะไมตเพภียงมภีสขรุ ภาพอนันสมบถูรณหแบบในวนันนนัรนเทตานนัรน แตตถที่นอิ ทรุรกนันดารและทะเลทราย
เหลตานนัรนของออิสราเอลจะมภีนร ทารดและเขภียวขจภีดวข้ ย นภีบที่ อกเปป็นนนัยวตาสภาพตตางๆทภีที่เหมสือนเอเดนจะ
มภีอยถูทต นัวที่ ไปในแผตนดอินออิสราเอลในวนันนนัรน นภีที่เปป็นภาพทภีที่ตรงขข้ามกนันอยตางสอิรนเชอิงกนับสภาพกขที่งแหข้ง
แลข้งแบบทะเลทรายซขที่งมภีอยถูทต วนั ที่ ไปในแผตนดอินนนัรนทรุกวนันนภีร
7 ดอินทกซึ่แตกระแหงจะกลายเปห็นสระนทลี้า และดอินทกซึ่กระหายจะกลายเปห็นนทลี้าพบ ในทกซึ่อาศนัยของ
มนังกรทกซึ่ทกซึ่แตท่ละตนัวอาศนัยนอนอยยท่จะมกหญด้าพรด้อมทนัลี้งตด้นอด้อและตด้นกกงอกขซลี้น ออิสราเอลตอนใตข้ใน
ปนัจจรุบนันมภีดอินทภีแที่ ตกระแหงและแทบเปป็นทะเลทราย ในวนันนนัรนมนันจะเปป็นเหมสือนโอเอซอิส ขณะทภีที่
ในปนัจจรุบนนั และตลอดสมนัยประวนัตอิศาสตรหพระคนัมภภีรห มภีการขาดแคลนนทร าอยถูเต รสือที่ ยๆ ในวนันนนัรนนทราพรุทภีที่
มภีนร ทาเยป็นฉทที่าจะมภีอยถูเต ตป็มไปหมด นอกจากนภีร ทภีอที่ าศนัยของพวกสนัตวหเลสืรอยคลานแหตงทะเลทราย (พวก
กอิรงกตาและงถู) จะถถูกเปลภีที่ยนเปป็นทรุตงหญข้าและแผตนดอินชรุตมนทรา
อสย 35:8-10

และจะมกทางหลวงทกซึ่นนัซึ่น และจะมกทางหนซซึ่ง และเขาจะเรกยกทางนนัลี้น

วท่า ทางแหท่งความบรอิสบทธอิธิ์ คนไมท่สะอาดจะไมท่ผท่านไปทางนนัลี้น แตท่จะเปห็นทางเพสืซึ่อพวกเขา แลด้วพวก
ทกซึ่เดอินทางแมด้คนโงท่กห็จะไมท่หลงในนนัลี้น ในตอนตข้นของยรุคพนันปภี ทางหลวงหลายสายจะถถูกกตอสรข้าง
ขขรนซขที่งนทาไปสถูตออิสราเอล พวกมนันจะถถูกเรภียกวตา “ทางแหตงความบรอิสรุทธอิธ” ทางหลวงเหลตานภีรเหป็นไดข้
ชนัดวตาจะมภีไวข้สทาหรนับการกลนับมาของพวกยอิวยนังแผตนดอินของพวกเขา พวกมนันจะเปป็นทางดตวนเพสืที่อทภีที่
จะนทาพวกยอิวทภีที่ถถูกไถตแลข้วทนัรงหมดทภีที่ถถูกกวาดตข้อนเปป็นเชลยกลนับมา วลภีสรุดทข้ายอาจแปลไดข้วาต ‘เหลตา
นนักเดอินทางทภีที่เดอินบนทางนนัรน แมข้เคยเปป็นคนโงตมากตอน (ตอนทภีพที่ วกเขาปฏอิเสธพระครอิสตห) จะไมต
พลนัดหลงไป’ ความหมายกป็คอสื วตา พวกยอิวทภีที่ถถูกไถตแลข้วจากทนัวที่ โลกจะกลนับมายนังแผตนดอินของพวก
เขาในวนันนนัรน แมข้วาต ครนัรงหนขงที่ พวกเขาเคยปฏอิเสธพระเมสสอิยาหหของตนอยตางโงตเขลา บนัดนภีรโดยความ
เชสืที่อในพระองคหแลข้ว พวกเขากป็กลนับมายนังแผตนดอินของตน พวกคนตตางชาตอิจะไมตไดข้รนับอนรุญาตใหข้
เดอินบนถนนสายนภีรเลย มนันมภีไวข้สทาหรนับพวกยอิวทภีที่ถถูกไถตแลข้วเทตานนัรน

9 จะไมท่มกสอิงโตทกซึ่นนัซึ่น หรสือจะไมท่มกสนัตวหรด้ายมาบนทางนนัลี้น จะหามนันทกซึ่นนัซึ่นไมท่พบ แตท่ผทด้ย กซึ่ไถท่ไวด้
แลด้วจะเดอินบนนนันลี้ ความหมายกป็คอสื วตา ในการกลนับมายนังแผตนดอินของพวกเขา พวกยอิวจะเดอินทาง
อยตางปลอดภนัยหายหตวง แมข้วาต เคยมภีการกลนับมาของพวกยอิวแบบไมตครบถข้วนยนังแผตนดอินของพวก
เขาตนัรงแตตตข้นศตวรรษทภีที่ยสภีที่ อิบ มนันกป็เปป็นตนัวแทนของยอิวสตวนนข้อยทภีที่อาศนัยอยถูใต นดอินแดนทภีพที่ วกเขาถถูก
กวาดตข้อนไปเปป็นเชลย นอกจากนภีร การกลนับมาครนัรงนนัรนกป็ไมตไดข้มาพรข้อมความเชสืที่อดข้วย อยตางไร
กป็ตาม ในชตวงยรุคเจป็ดปภี ออิสราเอลทนัรงหมดจะกลนับใจเชสืที่อพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของตนและเมสืที่อพระองคห
เสดป็จกลนับมา พระองคหกจป็ ะทรงททาใหข้พวกเขาทนัรงหมดสามารถกลนับมาอยตางปลอดภนัยไดข้
10 ผยทด้ กซึ่รนับการไถท่แลด้วของพระเยโฮวาหหจะกลนับ และจะมายนังศอิโยนดด้วยรด้องเพลง มกความ
ชสืซึ่นบานเปห็นนอิตยหบนศกรษะของเขาทนัลี้งหลาย เขาจะไดด้รนับความชสืซึ่นบานและความยอินดก ความโศก
เศรด้าและการถอนหายใจจะปลาตไปเสกย คทาทภีที่แปลวตา ไถท่ ransomed (พอวห์ ดอวห์) มนักถถูกแปลเปป็น
‘ทภีที่ถถูกไถต’ (redeemed) ออิสราเอลทภีที่ถถูกไถตแลข้วในวนันนนัรนจะมายนังเยรถูซาเลป็มและพระวอิหารยรุคพนันปภี
พรข้อมกนับรข้องเพลงและ “ความชสืนที่ บานเปป็นนอิตยหบนศภีรษะของเขาทนัรงหลาย” วลภีหลนังนภีรอาจหมายถขง
การเชอิดหนข้าชถูตาและสภีหนข้าทภีที่รตาเรอิง ความโศกเศรข้าและการถอนหายใจจะไมตรอคอยพวกยอิวอภีกตตอ
ไป ในวนันนนัรน พวกเขาจะรข้องเพลงสรรเสรอิญแดตพระผถูข้ชตวยใหข้รอด กษนัตรอิยหและพระผถูข้ไถตของพวก
เขา
ในการประยรุกตหใชข้แบบกวข้างกวตา ความจรอิงเดภียวกนันเหลตานภีรกใป็ ชข้ไดข้กบนั คนตตางชาตอิเหลตานนัรน
ทนัรงในตอนนภีรและตอนนนัรนทภีโที่ ดยความเชสืที่อไดข้หนันมาหาพระผถูข้ไถตแหตงออิสราเอลแลข้ว เราเองกป็ดข้วยจะ
ไปยนังเยรถูซาเลป็มพรข้อมกนับความชสืที่นชมยอินดภีและรข้องเพลงสรรเสรอิญถวายแดตพระผถูข้ชตวยใหข้รอดและ
องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเรา
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 36: บทถตัดไปนทพนี้ รรณนาถถึงการรทุกรานยมดาหห์โดยเซนนาเคอรอิบกษตัต
รอิยแห์ หว่งอตัสซทเรทย มทบตันทถึกเกทชื่ยวกตับหนถึงชื่ ในยอดแมว่ทตัพของเขา นตันชื่ คชอชายคนหนถึงชื่ นามวว่ารตับชาเคหห์

ซถึชื่งถมกสว่งไปยตังเยรมซาเลป็มเพชชื่อขว่มขมแว่ ละพยายามททจชื่ ะขว่มขวตัญเฮเซคทยาหห์ใหด้ยอมจคานนเสทย ตตังนี้ แตว่ขด้อ
2 จนถถึงทด้ายบทนทนี้ เนชนี้อความกป็แทบเปป็นอตันเดทยวกตันกตับเนชนี้อความของ 2 พงศห์กษตัตรอิยห์ 18:17-37
อสย 36:1

ตท่อมาในปกทกซึ่สบอิ สกซึ่แหท่งรนัชกาลกษนัตรอิยเห ฮเซคกยาหห เซนนาเคอรอิบกษนัต

รอิยหแหท่งอนัสซกเรกยไดด้ยกขซลี้นมาตท่อสยบด้ รรดานครทกซึ่มกปด้อมของยยดาหหและยซดไดด้ ในหลายบทกตอนหนข้า
นนัรนของออิสยาหหทภีที่นทามาถขงจรุดนภีร ภนัยครุกคามแหตงการรรุกรานโดยอนัสซภีเรภียกป็ถถูกกลตาวถขงซทราๆ ในหลาย
บทกตอนหนข้านภีร ออิสยาหหกลตาวชนัดเจนวตาพระเจข้าจะทรงใชข้คนอนัสซภีเรภียมาตตอสถูข้ยถูดาหห โดยทรง
อนรุญาตใหข้พวกเขาตภีสอนประชาชนทภีที่มนักกบฏ กลนับสนัตยหและบาปหนาของพระองคห การรรุกราน
นนัรนถถูกบนันทขกไวข้ตรงนภีร โดยไมตใชตคทาพยากรณหแตตเปป็นประวนัตอิศาสตรห
กษนัตรอิยหองคหนร นันในยถูดาหหคสือ เฮเซคภียาหหและเวลาขณะนนัรนคสือ ปภีทภีที่สอิบสภีที่แหตงรนัชกาลของเขา
เชสืที่อกนันวตานภีที่เปป็นประมาณปภี 710 กตอน ค.ศ. กษนัตรอิยหผถูข้กาข้ วรข้าวแหตงอนัสซภีเรภียคสือ เซนนาเคอรอิบ เขา
รรุกรานจากทอิศเหนสือและเรอิที่มยขดหลายเมสืองทภีอที่ ยถูรต อบนอกของยถูดาหห รวมถขงบรรดานครทภีที่มปภี ข้อม
(ปราการเขข้มแขป็ง) สต วนเดภียวของยถูดาหหทภีที่เขายนังไมตไดข้ยขดคสือ เยรถูซาเลป็ม
อสย 36:2-22

และกษนัตรอิยหแหท่งอนัสซกเรกยไดด้รนับสนังซึ่ ใหด้รบนั ชาเคหห ไปจากเมสืองลาคกช

ถซงกรบงเยรยซาเลห็ม เขด้าเฝด้ากษนัตรอิยเห ฮเซคกยาหห พรด้อมกนับกองทนัพใหญท่ และทท่านมายสืนอยยทท่ างราง
ระบายนทลี้าสระบนทกซึ่ถนนลานซนักฟอก 3 เอลกยาคอิมบบตรชายฮอิลคกยาหหกห็ออกมาหาทท่าน เอลกยาคอิม
เปห็นผยบด้ นัญชาการราชสทานนัก พรด้อมกนับเชบนาหหราชเลขา และโยอาหหบ บตรชายอาสาฟเจด้ากรม
สารบรรณ 4 และรนับชาเคหหพยดกนับเขาวท่า “จงทยลเฮเซคกยาหหวท่า ‘พระมหากษนัตรอิยห คสือกษนัตรอิยหแหท่ง
อนัสซกเรกย ตรนัสดนังนกลี้วท่า ทท่านวางใจในอะไร 5 ทท่านคอิดวท่า (แตท่เปห็นเพกยงแตท่ถด้อยคทาไรด้สาระ) “เรามก
ยบทธศาสตรหและแสนยานบภาพ” หรสือ เดกดี๋ยวนกลี้ทท่านวางใจในใคร ทท่านจซงไดด้กบฏตท่อเรา 6 ดยเถอิด ทท่าน
วางใจในไมด้เทด้าอด้อทกซึ่เดาะ คสืออกยอิปตห ซซซึ่งจะตทามสือของคนใดๆทกซึ่ใชด้ไมด้เทด้านนัลี้นยนัน ฟาโรหหกษนัตรอิยแห หท่ง
อกยอิปตหเปห็นเชท่นนนัลี้นตท่อทบกคนทกซึ่วางใจในเขา 7 แตท่ถด้าทท่านจะบอกเราวท่า “เราวางใจในพระเยโฮวาหห
พระเจด้าของเรา” กห็ปยชนกยสถานสย งและแทท่นบยชาของพระองคหนนัลี้นมอิใชท่หรสือทกซึ่เฮเซคกยาหหรสืลี้อทอิลี้งเสกย
แลด้ว พลางกลท่าวแกท่ยยดาหหและเยรยซาเลห็มวท่า “ทท่านทนัลี้งหลายจงนมนัสการทกซึ่หนด้าแทท่นบยชานกลี้” 8 ฉะนนัลี้น

บนัดนกลี้ มาเถอิด มาททาสนัญญากนันกนับกษนัตรอิยแห หท่งอนัสซกเรกยนายของขด้า เราจะใหด้มด้าสองพนันตนัวแกท่เจด้า ถด้า
ฝท่ายเจด้าหาคนทกซึ่ขกซึ่มด้าเหลท่านนัลี้นไดด้ 9 แลด้วอยท่างนนัลี้นเจด้าจะขนับไลท่นายกองแตท่เพกยงคนเดกยวในหมยท่
ขด้าราชการผยด้นอด้ ยทกซึ่สบ ดของนายของเราอยท่างไรไดด้ แตท่เจด้ายนังวางใจพซซึ่งอกยอิปตหเพสืซึ่อรถรบและเพสืซึ่อพล
มด้า 10 ยอิซึ่งกวท่านนันลี้ อกกทกซึ่เรามาตท่อสยด้แผท่นดอินนกเลี้ พสืซึ่อททาลายเสกย กห็ขซลี้นมาโดยปราศจากพระเยโฮวาหหหรสือ
พระเยโฮวาหหตรนัสแกท่ขาด้ วท่า “จงขซลี้นไปตท่อสยด้แผท่นดอินนกลี้และททาลายเสกย ”’” 11 แลด้วเอลกยาคอิม เชบนาหห
และโยอาหห เรกยนรนับชาเคหหวท่า “ขอทกเถอะ ขอพยดกนับผยด้รบนั ใชด้ของทท่านเปห็นภาษาอารนัมเถอิด เพราะเรา
เขด้าใจภาษานนันลี้ ขออยท่าพยดกนับเราเปห็นภาษาฮกบรยใหด้ประชาชนผยอด้ ยยบท่ นกทาแพงนนัลี้นไดด้ยนอิ เลย” 12 แตท่
รนับชาเคหหวท่า “นายของขด้าใชด้ใหด้เรามาพยดถด้อยคทาเหลท่านกลี้แกท่นายของเจด้าและแกท่เจด้า และไมท่ใหด้พยดกนับ
คนทกซึ่นนัซึ่งอยยบท่ นกทาแพง ผยทด้ กซึ่จะตด้องกอินขกลี้และกอินเยกยซึ่ วของเขาพรด้อมกนับเจด้าอยท่างนนัลี้นหรสือ ” 13 แลด้วรนับ
ชาเคหหไดด้ยสืนรด้องตะโกนเสกยงดนังเปห็นภาษาฮกบรย วาท่ “จงฟนังพระวจนะของพระมหากษนัตรอิยห คสือ
กษนัตรอิยแห หท่งอนัสซกเรกย 14 กษนัตรอิยตห รนัสดนังนกลี้วาท่ ‘อยท่าใหด้เฮเซคกยาหหลวงเจด้า เพราะเขาไมท่สามารถทกซึ่จะ
ชท่วยเจด้าใหด้พด้น 15 อยท่าใหด้เฮเซคกยาหหกระททาใหด้เจด้าวางใจในพระเยโฮวาหหโดยกลท่าววท่า “พระเยโฮ
วาหหจะทรงชท่วยเราใหด้พด้นแนท่ จะไมท่ทรงมอบเมสืองนกลี้ไวด้ในมสือของกษนัตรอิยแห หท่งอนัสซกเรกย”’ 16 อยท่า
ฟนังเฮเซคกยาหห เพราะกษนัตรอิยหแหท่งอนัสซกเรกยตรนัสดนังนกลี้วท่า ‘จงททาสนัญญาไมตรกกนับเราดด้วยของกทานนัล
และออกมาหาเรา แลด้วทบกคนจะไดด้กอินจากเถาองบท่นของตน และทบกคนจะกอินจากตด้นมะเดสืซึ่อของตน
และทบกคนจะดสืซึ่มนทลี้าจากทกซึ่ขนังนทลี้าของตน 17 จนเราจะมานทาเจด้าไปยนังแผท่นดอินทกซึ่เหมสือนแผท่นดอินของ
เจด้าเอง เปห็นแผท่นดอินทกซึ่มกขด้าวและนทลี้าองบท่น แผท่นดอินทกซึ่มกขนมปนังและสวนองบท่น 18 จงระวนังเกลสือกวท่าเฮ
เซคกยาหหจะนทาเจด้าผอิดไปโดยกลท่าววท่า “พระเยโฮวาหหจะทรงชท่วยเราทนัลี้งหลายใหด้พด้น” มกพระแหท่ง
บรรดาประชาชาตอิองคหใดเคยชท่วยแผท่นดอินของตนใหด้พด้นจากพระหนัตถหแหท่งกษนัตรอิยหของอนัสซกเรกยไดด้
หรสือ 19 พระของเมสืองฮามนัทและเมสืองอารปนัดอยยท่ทกซึ่ไหน พระของเมสืองเสฟารวาออิมอยยท่ทกซึ่ไหน เขา
ไดด้ชท่วยสะมาเรกยใหด้พนด้ จากมสือของเราหรสือ 20 พระองคหใดในบรรดาพระทนัลี้งหลายของประเทศ
เหลท่านกลี้ไดด้ชท่วยประเทศของตนใหด้พด้นจากมสือของเรา แลด้วพระเยโฮวาหหจะทรงชท่วยเยรย ซาเลห็มใหด้
พด้นจากมสือของเราหรสือ’” 21 แตท่เขาทนัลี้งหลายนอิซึ่งไมท่ตอบเขาสนักคทาเดกยว เพราะพระบนัญชาของ
กษนัตรอิยมห กวท่า “อยท่าตอบเขาเลย” 22 แลด้วเอลกยาคอิมบบตรชายฮอิลคกยาหห ผยบด้ ญ
นั ชาการราชสทานนัก และเช

บนาหหราชเลขา และโยอาหหบบตรชายอาสาฟ เจด้ากรมสารบรรณ ไดด้เขด้าเฝด้าเฮเซคกยาหหดด้วยเสสือลี้ ผด้าฉกก
ขาด และกราบทยลถด้อยคทาของรนับชาเคหห
ตนัรงแตตขอข้ 2 จนถขงทข้ายบทนภีร (ขข้อ 22) เนสืรอความกป็แทบเหมสือนกนันกนับเนสืรอความของ 2 พงศห
กษนัตรอิยห 18:17-37 ดนังนนัรน ดถูหมายเหตรุและความเหป็นตตางๆสทาหรนับเนสืรอหาสต วนนนัรนของพระคนัมภภีรห
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 37: บทถตัดไปนทขนี้ องออิสยาหห์บตันทถึกเกทชื่ยวกตับความหวาดกลตัวของเฮเซ
คทยาหห์เพราะคคาขมว่ของรตับชาเคหห์ ทมตของเซนนาเคอรอิบกษตัตรอิยห์อตัสซทเรทย เฮเซคทยาหห์จถึงสว่งพวกผมด้
สชชื่อสารไปหาออิสยาหห์เพชชื่อวอิงวอนอธอิษฐานตว่อพระเจด้าเพชชื่อประชาชาตอินตันี้น ผมด้พยากรณห์ทว่านนทนี้จงถึ แจด้งผมด้
สชชื่อสารเหลว่านตันี้นททชื่ถมกสว่งมาหาเขาวว่าพระเจด้าจะทรงชว่วยพวกเขาใหด้พด้น ขณะเดทยวกตัน รตับชาเคหห์กป็
กลตับไปหาเซนนาเคอรอิบ แตว่สว่งจดหมายฉบตับหนถึงชื่ ททชื่มทคคาพมดเยาะเยด้ยและขว่มขมกว่ ลตับมาหาเฮเซคท
ยาหห์ ดตังนตันนี้ เฮเซคทยาหห์จงถึ เอาจดหมายฉบตับนตันี้นไปกางออกตว่อพระพตักตรห์องคห์พระผมด้เปป็นเจด้าในพระ
วอิหารและเอว่ยหนถึงชื่ ในคคาอธอิษฐานททชื่ยอิชื่งใหญว่อตันรด้อนรนและเกอิดผลมากเทว่าททชื่มทบตันทถึกไวด้ในพระ
คตัมภทรห์ พระเจด้าทรงตอบผว่านทางออิสยาหห์โดยกลว่าววว่าพระองคห์จะทรงทคาลายคนอตัสซทเรทยและชว่วยยม
ดาหห์ใหด้พด้น บทนทปนี้ อิดทด้ายดด้วยบตันทถึกอตันยอิชื่งใหญว่เกทชื่ยวกตับการททชื่พระเจด้าทรงชว่วยเยรมซาเลป็มใหด้พด้น
ผว่านทางทมตสวรรคห์มรณาผมด้นตันี้นซถึชื่งสตังหารทหารอตัสซทเรทย 185,000 คนในคชนเดทยว
อสย 37:1-38

ตท่อมาเมสืซึ่อกษนัตรอิยหเฮเซคกยาหหทรงไดด้ยอิน พระองคหกห็ทรงฉกกฉลอง

พระองคหเสกย และทรงเอาผด้ากระสอบคลบมพระองคห และเสดห็จเขด้าในพระนอิเวศของพระเยโฮวาหห 2
และพระองคหทรงใชด้เอลกยาคอิม ผยบด้ นัญชาการราชสทานนัก และเชบนาหหราชเลขา และพวกปบโรหอิตใหญท่
คลบมตนัวดด้วยผด้ากระสอบ ไปหาออิสยาหหผด้พย ยากรณห บบตรชายของอามอส 3 เขาทนัลี้งหลายเรกยนทท่านวท่า
“เฮเซคกยาหหตรนัสดนังนกลี้วท่า ‘วนันนกเลี้ ปห็นวนันทบกขหใจ วนันถยกตอิเตกยนและหมอิซึ่นประมาท เดห็กกห็ถซงกทาหนด
คลอด แตท่ไมท่มกกทาลนังเบท่งใหด้คลอด 4 ชะรอยพระเยโฮวาหหพระเจด้าของทท่านคงจะสดนับถด้อยคทาของ
รนับชาเคหห ผยซด้ ซซึ่งกษนัตรอิยหแหท่งอนัสซกเรกยนายของเขาไดด้สนัซึ่งมาใหด้เยด้ยพระเจด้าผยด้ทรงพระชนมห และจะ
ทรงขนาบถด้อยคทาซซงซึ่ พระเยโฮวาหหพระเจด้าของทท่านไดด้ทรงสดนับ เพราะฉะนนัลี้นขอทท่านถวายคทา

อธอิษฐานเพสืซึ่อสท่วนชนทกซึ่เหลสืออยยท่นกลี้ ’” 5 ดนังนนัลี้นขด้าราชการของกษนัตรอิยหเฮเซคกยาหหมาถซงออิสยาหห 6 ออิส
ยาหหกบห็ อกเขาทนัลี้งหลายวท่า “จงทยลนายของทท่านเถอิดวท่า พระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้วท่า ‘อยท่ากลนัวเพราะ
ถด้อยคทาทกซึ่เจด้าไดด้ยอินนนัลี้น ซซซึ่งขด้าราชการของกษนัตรอิยหแหท่งอนัสซกเรกยไดด้กลท่าวหยาบชด้าตท่อเรา 7 ดยเถอิด เรา
จะบรรจบจอิตใจอยท่างหนซซึ่งในเขา เพสืซึ่อเขาจะไดด้ยอินขท่าวลสือ และกลนับไปยนังแผท่นดอินของเขา และเราจะ
ใหด้เขาลด้มลงดด้วยดาบในแผท่นดอินของเขาเอง’” 8 รนับชาเคหหไดด้กลนับไป และไดด้พบกษนัตรอิยแห หท่งอนัส
ซกเรกยสยรด้ บเมสืองลอิบนาหห เพราะเขาไดด้ยอินวท่ากษนัตรอิยอห อกจากลาคกชแลด้ว 9 พระองคหทรงไดด้ยอินเกกซึ่ยว
กนับทกรหะคาหหกษนัตรอิยหแหท่งเอธอิโอเปกยวท่า “เขาไดด้ออกมาสยด้รบกนับพระองคหแลด้ว ” และเมสืซึ่อพระองคห
ทรงสดนับแลด้วจซงสท่งผยด้สอสืซึ่ สารไปเฝด้าเฮเซคกยาหหท ยลวท่า 10 “เจด้าจงพยดกนับเฮเซคกยาหหกษนัตรอิยหแหท่งยยดาหห
ดนังนกลี้วท่า ‘อยท่าใหด้พระเจด้าของทท่านซซซึ่งทท่านวางใจนนัลี้นลวงทท่านวท่า “เยรย ซาเลห็มจะมอิไดด้ถยกมอบไวด้ในมสือ
ของกษนัตรอิยหแหท่งอนัสซกเรกย” 11 ดยเถอิด ทท่านไดด้ยอินแลด้ววท่า บรรดากษนัตรอิยหแหท่งอนัสซกเรกยไดด้กระททาอะไร
กนับแผท่นดอินทนัลี้งสอิลี้นบด้าง ททาลายเสกยหมดอยท่างสอิลี้นเชอิง สท่วนทท่านเองจะรนับการชท่วยใหด้พนด้ หรสือ 12
บรรดาพระของบรรดาประชาชาตอิไดด้ชท่วยเขาใหด้รอดพด้นหรสือ คสือประชาชาตอิซซซึ่งบรรพบบรบษของ
เราไดด้ททาลาย คสือโกซาน ฮาราน เรเซฟ และประชาชนของเอเดนซซซึ่งอยยใท่ นเทลอนัสสารห 13 กษนัตรอิยห
ของฮามนัท กษนัตรอิยขห องอารปนัด กษนัตรอิยขห องเมสืองเสฟารวาออิม เฮนาและออิฟวาหหอยยทท่ กซึ่ไหน’” 14 เฮ
เซคกยาหหทรงรนับจดหมายจากมสือผยด้สสืซึ่อสาร และทรงอท่าน และเฮเซคกยาหหไดด้ขซลี้นไปยนังพระนอิเวศของ
พระเยโฮวาหห และทรงคลกซึ่จดหมายนนัลี้นออกตท่อเบสืลี้องพระพนักตรหพระเยโฮวาหห 15 และเฮเซคกยาหห
ทรงอธอิษฐานตท่อพระเยโฮวาหหวท่า 16 “โอ ขด้าแตท่พระเยโฮวาหหจอมโยธา พระเจด้าแหท่งออิสราเอล
ผยด้ทรงประทนับระหวท่างพวกเครยบ พระองคหทรงเปห็นพระเจด้าแหท่งบรรดาราชอาณาจนักรของแผท่นดอิน
โลก พระองคหแตท่องคหเดกยว พระองคหไดด้ทรงสรด้างฟด้าสวรรคหและแผท่นดอินโลก 17 โอ ขด้าแตท่พระเยโฮ
วาหห ขอทรงเงกซึ่ยพระกรรณสดนับ โอ ขด้าแตท่พระเยโฮวาหห ขอทรงเบอิกพระเนตรทอดพระเนตร และ
ขอทรงสดนับบรรดาถด้อยคทาของเซนนาเคอรอิบ ซซซึ่งเขาไดด้ใชด้มาเยด้ยพระเจด้าผยด้ทรงพระชนมห 18 ขด้าแตท่
พระเยโฮวาหห เปห็นความจรอิงทกซึ่บรรดากษนัตรอิยหแหท่งอนัสซกเรกยไดด้กระททาใหด้ประเทศทนัลี้งสอิลี้นและแผท่นดอิน
ของเขานนัลี้นรด้างเปลท่า 19 และไดด้เหวกซึ่ยงพระของประชาชาตอินนัลี้นเขด้าไฟ เพราะเขามอิใชท่พระ เปห็นแตท่
ผลงานของมสือมนบษยห เปห็นไมด้และหอิน เพราะฉะนนัลี้นเขาจซงถยกททาลายเสกย 20 ฉะนนันลี้ บนัดนกลี้ โอ ขด้าแตท่

พระเยโฮวาหหพระเจด้าของขด้าพระองคหทนัลี้งหลาย ขอทรงชท่วยขด้าพระองคหใหด้พด้นมสือของเขา เพสืซึ่อราช
อาณาจนักรทนัลี้งสอิลี้นแหท่งแผท่นดอินโลกจะทราบวท่า พระองคหทรงเปห็นพระเยโฮวาหหแตท่พระองคหเดกยว”
21 แลด้วออิสยาหหบบตรชายของอามอสไดด้ใชด้ใหด้ไปเฝด้าเฮเซคกยาหหทยลวท่า “พระเยโฮวาหหพระเจด้าแหท่ง
ออิสราเอลตรนัสดนังนกลี้วท่า เพราะเจด้าไดด้อธอิษฐานตท่อเราเกกซึ่ยวกนับเซนนาเคอรอิบกษนัตรอิยหแหท่งอนัสซกเรกย 22
ตท่อไปนกลี้เปห็นพระวจนะซซงซึ่ พระเยโฮวาหหตรนัสเกกซึ่ยวกนับทท่านนนัลี้นวท่า ‘ธอิดาพรหมจารกแหท่งศอิโยนดยหมอิซึ่น
เจด้า และหนัวเราะเยาะเยด้ยเจด้า ธอิดาแหท่งเยรย ซาเลห็มสนัซึ่นศกรษะใสท่เจด้า 23 เจด้าเยด้ยและกลท่าวหยาบชด้าตท่อผยด้
ใด เจด้าขซลี้นเสกยงของเจด้าตท่อผยด้ใด และเบอิซึ่งตาของเจด้าอยท่างเยท่อหยอิซึ่งตท่อผยใด้ ด ตท่อองคหบรอิสบ ทธอิธิ์แหท่งออิสราเอ
ลนท่ะซอิ 24 เจด้าไดด้เยด้ยองคหพระผยเด้ ปห็นเจด้าดด้วยผยด้รบนั ใชด้ของเจด้า และเจด้าไดด้วท่า “ดด้วยรถรบเปห็นอนันมาก
ของขด้า ขด้าไดด้ขซลี้นทกซึ่สยงของภยเขา ถซงทกซึ่ไกลสบ ดของเลบานอน ขด้าจะโคท่นตด้นสนสกดารหทกซึ่สยงทกซึ่สบดของ
มนันลง ทนัลี้งตด้นสนสามใบทกซึ่ดกทกซึ่สบดของมนัน ขด้าจะเขด้าไปยนังทกซึ่ยอดลอิบทกซึ่สบดในชายแดนของมนัน ทกซึ่ปท่าไมด้
แหท่งคารเมล 25 ขด้าขบดบท่อและดสืซึ่มนทลี้า ขด้าไดด้เอาฝท่าเทด้าของขด้ากวาดธารนทลี้าทนัลี้งสอิลี้นของสถานทกซึ่ทกซึ่ถยก
ลด้อมโจมตกใหด้แหด้งไป” 26 เจด้าไมท่ไดด้ยอินหรสือวท่า เราไดด้จนัดไวด้นานแลด้ว เราไดด้กะแผนงานไวด้แตท่
ดซกดทาบรรพห ซซงซึ่ ณ บนัดนกลี้เราใหด้เปห็นไปแลด้ว คสือเจด้าจะททาเมสืองทกซึ่มกปด้อมใหด้พนังลงใหด้เปห็นกองสอิซึ่งปรนัก
หนักพนัง 27 สท่วนชาวเมสืองนนัลี้นมกอทานาจนด้อย เขาสะดบด้งกลนัวและอนับอาย เขาเหมสือนหญด้าทกซึ่ทท่งบ นา และ
เหมสือนหญด้าอท่อน เหมสือนหญด้าทกซึ่บนยอดหลนังคาเรสือน เหมสือนขด้าวเกรกยมไปกท่อนทกซึ่มนันจะงอกงาม
อยท่างนนัลี้น 28 แตท่เราไดด้รด้จย นักการทกซึ่เจด้านนัซึ่งลงกนับการออกไปและเขด้ามาของเจด้า และการเกรกลี้ยวกราด
ของเจด้าตท่อเรา 29 เพราะเจด้าไดด้เกรกลี้ยวกราดตท่อเรา และความจองหองของเจด้าไดด้มาเขด้าหยของเรา
ฉะนนันลี้ เราจะเอาขอของเราเกกซึ่ยวจมยกเจด้า และบนังเหกยนของเราใสท่รอิมฝกปากเจด้า และเราจะหนันเจด้า
กลนับไปตามทางซซซึ่งเจด้ามานนัลี้น 30 และนกซึ่จะเปห็นหมายสทาคนัญแกท่เจด้า คสือปกนกลี้เจด้าจะกอินสอิซึ่งทกซึ่งอกขซลี้นเอง
และในปกทกซึ่สองสอิซึ่งทกซึ่ผลอิจากเดอิม แลด้วในปกทกซึ่สาม จงหวท่าน และเกกยซึ่ ว และปลยกสวนองบท่นและกอินผล
ของมนัน 31 สท่วนทกซึ่รอดและเหลสือแหท่งวงศหวานของยยดาหหจะหยนัซึ่งรากลงไป และเกอิดผลขซลี้นบน 32
เพราะวท่าสท่วนคนทกซึ่เหลสือจะออกไปจากเยรย ซาเลห็ม และสท่วนทกซึ่รอดมาจะออกมาจากภยเขาศอิโยน
ความกระตสือรสือรด้นของพระเยโฮวาหหจอมโยธาจะกระททาการนกลี้’ 33 เพราะฉะนนัลี้นพระเยโฮวาหหจซง
ตรนัสเกกซึ่ยวกนับกษนัตรอิยหแหท่งอนัสซกเรกยดนังนกลี้วท่า ‘ทท่านจะไมท่เขด้าในนครนกลี้หรสือยอิงลยกธนยไปทกซึ่นนัซึ่น หรสือถสือโลท่

เขด้ามาขด้างหนด้านคร หรสือสรด้างเชอิงเทอินสยด้มนัน 34 ทท่านมาทางใด ทท่านจะตด้องกลนับไปทางนนัลี้น ทท่านจะ
ไมท่เขด้ามาในนครนกลี้ พระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้แหละ 35 เพราะเราจะปด้องกนันนครนกไลี้ วด้เพสืซึ่อใหด้รอด เพสืซึ่อ
เหห็นแกท่เราเอง และเหห็นแกท่ดาวอิดผยด้รบนั ใชด้ของเรา’” 36 ทยตสวรรคหของพระเยโฮวาหหจซงไดด้ออกไป
และไดด้ประหารคนในคท่ายแหท่งคนอนัสซกเรกยเสกยหนซงซึ่ แสนแปดหมสืซึ่นหด้าพนันคน และเมสืซึ่อคนลบกขซลี้นใน
เวลาเชด้ามสืด ดยเถอิด พวกเหลท่านนันลี้ เปห็นศพทนัลี้งนนัลี้น 37 แลด้วเซนนาเคอรอิบกษนัตรอิยหแหท่งอนัสซกเรกยกห็ไดด้ยก
ไปและกลนับบด้าน และอยยใท่ นนกนะเวหห 38 ตท่อมาขณะเมสืซึ่อทท่านนมนัสการในนอิเวศของพระนอิสโรกพระ
ของทท่าน อนัดรนัมเมเลคและชาเรเซอรห โอรสของทท่าน กห็ประหารทท่านเสกยดด้วยดาบ และหนกไปยนัง
แผท่นดอินอารหมกเนกย และเอสารฮนัดโดนโอรสของทท่านขซลี้นครอบครองแทนทท่าน
ออิสยาหห 37 แทบมภีเนสืรอหาเหมสือนกนันกนับ 2 พงศหกษนัตรอิยห 19 ตนัวเลขระบรุขข้อพระคนัมภภีรหกป็
เปลภีที่ยนไปเพภียงเลป็กนข้อยทภีขที่ ข้อ 15 ทภีที่ในบทนภีรขข้อ 15 คสือขข้อหนขที่งทภีแที่ ยกออกตตางหาก ใน 2 พงศหกษนัตรอิยห
19 ขข้อ 15 และ 16 ของบนันทขกของออิสยาหหถถูกเชสืที่อมเขข้าดข้วยกนันเปป็นขข้อ 15 เพราะวตาออิสยาหห 37 มภี
เนสืรอหาแทบเหมสือนกนันกนับ 2 พงศหกษนัตรอิยห 19 ดถูหมายเหตรุและความเหป็นตตางๆสทาหรนับเนสืรอหาสต วน
นนัรนของพระคนัมภภีรห
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 38: บทถตัดไปนทขนี้ องออิสยาหห์เปป็นประวตัตอิศาสตรห์เหมชอนเดอิมและไมว่ใชว่
คคาพยากรณห์ มทบตันทถึกเกทชื่ยวกตับความเจป็บปว่วยและการรตักษาใหด้หายอตันนว่าอตัศจรรยห์ของเฮเซคทยาหห์
สว่วนสทุดทด้ายของบทนทนี้นคาเสนอคคาอธอิษฐานแบบเพลงสดทุดทเพอิมชื่ เตอิมโดยเฮเซคทยาหห์เกทชื่ยวกตับวอิกฤตอินทนี้
ในชทวอิตของเขา บทนทนี้มทเนชนี้อหาสอดคลด้องกตับครถึงชื่ แรกของ 2 พงศห์กษตัตรอิยห์ 20
อสย 38:1

ในวนันเหลท่านนัลี้นเฮเซคกยาหหทรงประชวรใกลด้จะสอิลี้นพระชนมห และออิส

ยาหหผพด้ย ยากรณหบ บตรชายของอามอสเขด้ามาเฝด้าพระองคห และทยลพระองคหวท่า "พระเยโฮวาหหตรนัส
ดนังนกลี้วท่า จงจนัดการการบด้านการเมสืองของเจด้าใหด้เรกยบรด้อย เจด้าจะตด้องตาย เจด้าจะไมท่ฟสืลี้น " อภีกครนัรงทภีที่
เนสืรอความตรงนภีรมภีลนักษณะเปป็นประวนัตอิศาสตรหและไมตใชตคทาพยากรณห ทนัรงบนันทขกใน 2 พงศหกษนัตรอิยห 20
และตรงนภีรไมตไดข้บอกวตาความเจป็บปตวยนภีรของเฮเซคภียาหหคสืออะไร แตตเหป็นไดข้ชนัดวตามนันเปป็นระยะ

สรุดทข้าย ขข้อ 21 กลตาวถขงฝภีและมนันอาจเปป็นเนสืรองอกขนาดใหญตโตทภีที่เปป็นอนันตรายถขงชภีวอิต นอกเหนสือ
จากนนัรน ผถูข้พยากรณหออิสยาหหยนังปรากฏตนัวและแทนทภีที่จะปลอบใจกษนัตรอิยหผถูข้ดทาเนอินตามทางของ
พระเจข้าผถูข้นร ภี เขากลนับประกาศวตาพระเจข้าไดข้ตรนัสแลข้ววตาเฮเซคภียาหหจะตาย! ดนังนนัรน จงจนัดการกอิจธรุระ
ตตางๆของทตานใหข้เรภียบรข้อย
อสย 38:2-3

แลด้วเฮเซคกยาหหทรงหนันพระพนักตรหเขด้าขด้างฝา และอธอิษฐานตท่อพระ

เยโฮวาหห กทาแพง (ฝา) ทภีที่วาต นภีรอาจเปป็นกทาแพงหข้องนอนของเขาหรสือผถูข้เชภีที่ยวชาญเรสือที่ งยอิวเสนอแนะวตา
มนันอาจเปป็นกทาแพงพระวอิหารทภีที่อยถูใต กลข้เคภียง ไมตวาต กรณภีใด เฮเซคภียาหหกรป็ ะบายความในใจของตน
ในคทาอธอิษฐานตตอพระเจข้าดนังนภีร
3 วท่า "โอ ขด้าแตท่พระเยโฮวาหห ขด้าพระองคหขอวอิงวอนตท่อพระองคห ขอทรงระลซกวท่า ขด้า
พระองคหดทาเนอินอยยตท่ ท่อเบสืลี้องพระพนักตรหพระองคหดด้วยความจรอิงและดด้วยใจทกซึ่เพกยบพรด้อม และไดด้
กระททาสอิซึ่งทกซึ่ประเสรอิฐในสายพระเนตรของพระองคหมาอยท่างไร" และเฮเซคกยาหหทรงกนันแสงอยท่าง
ปวดรด้าว อภีกครนัรงทภีที่มบภี นันทขกเกภีที่ยวกนับคทาอธอิษฐานดข้วยใจรข้อนรนอยตางเอาจรอิงเอาจนังของผถูข้ชอบธรรม
คนหนขงที่ โปรดสนังเกตวตาเฮเซคภียาหหเตสือนพระเจข้าใหข้ระลขกถขงอรุปนอิสนัยอนันชอบธรรมของเขากตอน
เปป็นอนันดนับแรก เขาอยถูใต นฐานะทภีที่จะอธอิษฐานตตอพระเจข้าไดข้และเขากป็เตสือนพระเจข้าใหข้ระลขกถขงเรสืที่อง
นนัรน อนันทภีที่จรอิงนนันที่ คสือการแสดงออกถขงความเชสืที่อ
เขาเตสือนพระเจข้าใหข้ระลขกวตาเขาไดข้ (1) ดทาเนอินตตอพระพนักตรหพระองคหในความจรอิง (2) เขา
ไดข้ดทาเนอินตตอพระพนักตรหพระเจข้าดข้วยใจทภีที่เพภียบพรข้อม คทาทภีที่แปลวตา เพกยบพรด้อม (ชอวห์ เลม หรสือ ชา
เลม) มภีความหมายวตา ‘ทนัรงหมด’ หรสือ ‘ครบถข้วน’ ความหมายตรงนภีรกคป็ อสื การอรุทอิศตนัว เขาไดข้
แสวงหาองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าดข้วยสอิรนสรุดใจของตน ชภีวอิตของเขามภีจรุดประสงคหเดภียวเทตานนัรน – เพสืที่อ
ปรนนอิบนัตอิองคหพระผถูข้เปป็นเจข้า เฮเซคภียาหหจงข เตสือนพระเจข้าใหข้ระลขกถขงเรสืที่องนนัรนในคทาอธอิษฐานของตน
สรุดทข้าย (3) เขาเตสือนพระเจข้าใหข้ระลขกวตาเขาไดข้ททาสอิที่งทภีที่ดภีในสายพระเนตรของพระเจข้าอยตางเปป็น
กอิจวนัตรและเปป็นประจทา นภีหที่ มายถขงสอิที่งทภีที่ดภีทางศภีลธรรม คทาเหมสือนทภีที่สะทข้อนถขงความคอิดตรงนภีรอาจ
เปป็น ‘ถถูกตข้อง’ เขาเตสือนพระเจข้าใหข้ระลขกวตาเขาไดข้กระททาสอิที่งทภีที่ถถูกตข้องตตอพระพนักตรหพระองคห

ทภีที่บอกเปป็นนนัยกป็คอสื คทาทถูลขอการรนักษาใหข้หายและการชตวยใหข้พนข้ เหป็นไดข้ชนัดวตาคทาอธอิษฐาน
นภีรมภีลนักษณะเอาจรอิงเอาจนังและรข้อนรน ดถู ยากอบ 5:16 นอกจากนภีร เฮเซคภียาหหกเป็ ปป็นคนเทภีที่ยงธรรมตตอ
พระพนักตรหพระเจข้า (ดถู 2 พงศาวดาร 29:2) เขาจขงอยถูใต นฐานะทภีที่จะอธอิษฐานตตอพระเจข้าไดข้ นภีที่บอก
เปป็นนนัยถขงความเชสืที่อของเขาขณะทภีที่เขารข้องทถูลตตอพระเจข้าและเตสือนพระเจข้าใหข้ระลขกถขงคทาพยาน
ชภีวอิตของเขา การรข้องไหข้ของเขาเปอิดเผยเพอิที่มเตอิมถขงความรข้อนรนสรุดๆของคทาอธอิษฐานของเขา
พระเจข้าทรงสดนับฟนังคทาอธอิษฐานแบบนนัรน!
อสย 38:4-6

แลด้วพระวจนะของพระเยโฮวาหหมาถซงออิสยาหหวท่า พระเจข้าทรงไดข้

ความสนใจของกษนัตรอิยหผถูข้นร ภีผาต นทางผถูข้พยากรณหทตานนภีร คราวนภีรพระเจข้าทรงตอบคทาอธอิษฐานของเขา
ผตานทางผถูข้พยากรณหทตานนภีร บนันทขกใน 2 พงศหกษนัตรอิยห 20 บตงบอกวตาพระเจข้าตรนัสแกตออิสยาหหกตอนทภีที่เขา
ออกไปจากลานของกษนัตรอิยห เขาจขงหนันกลนับไปและนทาคทาตอบของพระเจข้าทภีที่มตภี ตอคทาอธอิษฐานของเฮ
เซคภียาหหมาใหข้แกตเฮเซคภียาหห
5 "จงไปบอกเฮเซคกยาหหวท่า พระเยโฮวาหหพระเจด้าของดาวอิดบรรพบบรบษของเจด้าตรนัสดนังนกลี้วท่า
เราไดด้ยอินคทาอธอิษฐานของเจด้าแลด้ว เราไดด้เหห็นนทลี้าตาของเจด้าแลด้ว ดยเถอิด เราจะเพอิซึ่มชกวอิตใหด้เจด้าอกกสอิบ
หด้าปก ใหข้เราสนังเกตรายละเอภียดวตาพระเจข้าทรงตอบกลนับอยตางไร พระองคหทรงประกาศพระองคหเอง
วตาเปป็น (1) พระเยโฮวาหห (องคหพระผถูข้เปป็นเจข้า) และ (2) พระเจข้าของดาวอิด ผถูข้เปป็นบรรพบรุรรุษของเฮ
เซคภียาหห นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาพระเจข้าทรงระลขกถขงพนันธสนัญญานนัรนทภีที่พระองคหไดข้ทรงกระททาไวข้กบนั ดา
วอิด บรรพบรุรรุษของเฮเซคภียาหหเกภีที่ยวกนับบรรดาผถูข้ทภีที่ครองบนัลลนังกหตตอจากเขา พระเจข้าทรงประกาศอภีก
วตาพระองคหทรงไดข้ยนอิ คทาอธอิษฐานของเฮเซคภียาหหแลข้ว ชตางเปป็นการใหข้ความมนันที่ ใจอนันเปภีที่ยมสรุข
พระเจข้าทรงสดนับฟนังคทาอธอิษฐานของคนชอบธรรม ดถู สรุภาษอิต 15:8, 29 และ 1 เปโตร 3:12
นอกจากนภีร พระเจข้าทรงสนังเกตเหป็นนทราตาของเฮเซคภียาหหดข้วย ดวงตาทภีที่อาบไปดข้วยนทราตาในการ
อธอิษฐานยตอมสะทข้อนใหข้เหป็นการอธอิษฐานทภีที่รข้อนรน พระเจข้าทรงพระทนัยอตอนเพราะสอิที่งนภีร ดนังนนัรน
พระเจข้าจขงทรงสนัญญาวตาจะเพอิที่มสอิบหข้าปภีเขข้ากนับชภีวอิตของเฮเซคภียาหห แทนทภีจที่ ะจข้องความตายแบบ
ซขที่งๆหนข้า บนัดนภีรกษนัตรอิยหผถูข้นร ภีมพภี ระสนัญญาของพระเจข้าสทาหรนับอภีกสอิบหข้าปภี

ยอิงที่ กวตานนัรน พระเจข้าทรงสนัญญาวตา 6 เราจะชท่วยเจด้าและเมสืองนกลี้ใหด้พด้นจากมสือของกษนัตรอิยแห หท่ง
อนัสซกเรกย และจะปด้องกนันเมสืองนกลี้ไวด้ เพราะบทนภีรตามหลนังสองบทกตอนหนข้า คนเลยมนักสนันนอิษฐานวตา
เหตรุการณหนร ภีเกอิดขขรนตตอจากความตายของทหารอนัสซภีเรภีย 185,000 นายนนัรน อยตางไรกป็ตาม ขข้อ 1
หมายเหตรุวาต ความเจป็บปตวยและคทาอธอิษฐานของเฮเซคภียาหหเกอิดขขรน “ในวนันเหลตานนัรน” เนสืรอความตรง
นภีรดถูเหมสือนจะบตงบอกวตาวอิกฤตอินร ภีมาในตอนกลางของการรรุกรานของอนัสซภีเรภียและกตอนพระเจข้าทรง
ททาลายกองทนัพอนัสซภีเรภียนนัรน ดนังนนัรน เฮเซคภียาหหจขงไดข้รบนั ขตาวดภีแบบสองชนัรน พระเจข้าจะไมตเพภียงรนักษา
เขาหายและประทานชภีวอิตใหข้เขาอภีกสอิบหข้าปภีเทตานนัรน แตตพระองคหจะทรงชตวยเยรถูซาเลป็มใหข้พข้นจาก
การครุกคามของกองทนัพอนัสซภีเรภียดข้วย มนันคงเปป็นวนันแหตงความชสืที่นชมยอินดภีเปป็นลข้นพข้นสทาหรนับเฮเซคภี
ยาหหซขที่งนทาไปสถูตอภีกความคอิดหนขงที่ อภีกทรรศนะหนขที่งอาจเปป็นไดข้วาต เหตรุการณหนร ภีเกอิดขขรนไมตนานหลนัง
จากการททาลายทหารอนัสซภีเรภีย 185,000 นายนนัรนและพระเจข้าทรงยสืนยนันตตอเฮเซคภียาหหอภีกครนัรงวตาคน
เหลตานนัรนจะไมตกลนับมาอภีกเลย
ททาไมพระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้เรสืที่องทนัรงหมดนภีรเกอิดขขรนตนัรงแตตแรก? อาจเปป็นไดข้วาต พระองคหทรง
มภีบรรดาบทเรภียนแหตงความเชสืที่อทภีที่จะสอนกษนัตรอิยหทภีที่ถถูกปนัญหารรุมเรข้าของพระองคห เราไมตเคยวางใจ
พระเจข้ามากไปกวตาในหข้วงลขกแหตงวอิกฤตอิ ทรุกสอิที่งตตางรต วมมสือกนันเพสืที่อใหข้เกอิดผลดภีแกตคนเหลตานนัรนทภีที่อยถูต
ในนทราพระทนัยของพระองคห พระเจข้าทรงใชข้ภยนั ครุกคามนนัรนของอนัสซภีเรภียและวอิกฤตอิดข้านสรุขภาพของเฮ
เซคภียาหหเพสืที่อเผยสงตาราศภีและฤทธอิธเดชของพระองคหใหข้คนทนัรงปวงไดข้เหป็น
อสย 38:7-8

นกซึ่จะเปห็นหมายสทาคนัญสทาหรนับพระองคหจากพระเยโฮวาหห ทกซึ่พระเย

โฮวาหหจะทรงกระททาสอิซึ่งนกลี้ตามทกซึ่พระองคหไดด้ทรงตรนัสไวด้ บนันทขกเรสือที่ งราวใน 2 พงศหกษนัตรอิยห 20 เปอิด
เผยวตาเฮเซคภียาหหขอหมายสทาคนัญอยตางหนขงที่ จากพระเจข้าในเรสืที่องนภีร ดถูหมายเหตรุตรงนนัรนไดข้ ตรงนภีรผถูข้
พยากรณหทตานนภีรเพภียงแตตบนันทขกคทาประกาศเรสืที่องหมายสทาคนัญนนัรนทภีที่พระเจข้าทรงสนัญญาไวข้ มนันจะ
รนับรองวตาพระสนัญญาของพระเจข้าจะเปป็นจรอิง
8 ดยเถอิด เราจะกระททาใหด้เงาทกซึ่ดวงอาทอิตยหทอดมาบนนาฬอิกาแดดของอาหนัสยด้อนกลนับมาสอิบ
ขนัลี้น" ดวงอาทอิตยหกห็ไดด้ยด้อนกลนับบนนาฬอิกาแดดสอิบขนัลี้น ตามขนันลี้ ทกซึ่ไดด้ตกไป เหป็นไดข้ชดนั วตา อาหนัสไดข้

สรข้างนาฬอิกาแดดอนันหนขงที่ ขขรนมา คทาทภีแที่ ปลวตา ขนัลี้น และ นาฬอิกา (มาหห์ อตัลออวห์) เปป็นคทาเดภียวกนัน มนัน
มภีความหมายตรงตนัวทภีสที่ รุดวตา ‘ขนัรน’ เชตนในขนัรนบนันได นภีที่ททาใหข้บางคนเสนอวตานาฬอิกาแดดทภีที่วาต นภีรอาจ
เปป็นบนันไดทภีที่ทอดยาวขขรนกทาแพงหนขงที่ ซขที่งบอกชนัวที่ โมงของวนัน นนันที่ อาจเปป็นไปไดข้ อยตางไรกป็ตาม
เครสือที่ งมสือเชตนนนัรนจะใชข้ไดข้ผลในตอนเชข้าหรสือตอนบตายเทตานนัรน
อาจเปป็นไดข้วาต คทาวตา ‘นาฬอิกาแดด’ นภีรเปป็นคทาแปลทภีที่ดภีทภีที่สรุดแลข้ว อยตางไรกป็ตาม สอิที่งสทาคนัญกวตากป็
คสือ การอนัศจรรยหนร นันทภีที่ดวงอาทอิตยหยข้อนกลนับสอิบขนัรน พระเจข้าทรงเคลสืที่อนเงาของดวงอาทอิตยหไปใน
ทอิศทางตรงกนันขข้ามวนันนนัรน สอิบขนัรนของเครสือที่ งบอกเวลานนัรนคสือเทตาไรกนันแนตกไป็ มตชนัดเจน สอิที่งทภีที่ชนัดเจน
กป็คสือวตา พระเจข้าทรงกระททาการอนัศจรรยหใหญตตตอหนข้าเฮเซคภียาหหเพสืที่อยสืนยนันพระสนัญญาตตางๆของ
พระองคหทภีที่ใหข้ไวข้กบนั เขา
อสย 38:9

บทนภีรเปลภีที่ยนอยตางฉนับพลนัน ณ จรุดนภีร บทประพนันธหของเฮเซคกยาหห

กษนัตรอิยแห หท่งยยดาหห หลนังจากทกซึ่พระองคหไดด้ทรงประชวรและทรงฟสืลี้นจากการประชวรของพระองคห
นนัลี้น มกวท่า ขณะทภีที่เนสืรอหากตอนหนข้านภีรเปป็นคทาพยากรณหหรสือประวนัตอิศาสตรหโดยออิสยาหห คราวนภีรเนสืรอหา
ตนัรงแตตตรงนภีรจนจบบทนภีร ซขงที่ เปป็นบทประพนันธหหนขงที่ โดยเฮเซคภียาหหถถูกใสต เขข้ามาในหนนังสสือออิสยาหห
ถถูกหมายเหตรุไวข้วาต “บทประพนันธหของเฮเซคภียาหห” สอิที่งทภีที่ถถูกบนันทขกไวข้นร ภีเปป็นคทาอธอิษฐานหรสือคทา
สารภาพหนขงที่ ของกษนัตรอิยหผถูข้นร ภี มนันไมตตตางจากเพลงสดรุดภีหลายบทของดาวอิด วาระทภีที่เขภียนถถูกระบรุไวข้
ชนัดเจนวตา เปป็นเวลาหลนังจากทภีที่พระเจข้าทรงรนักษาเขาใหข้หายแลข้ว
อสย 38:10-14

‘เพลงสดรุดภี’ บทนภีรของเฮเซคภียาหหเรอิที่มตข้นดข้วยคทาครทที่าครวญขณะทภีที่เขา

พอิจารณาลนักษณะเฉพาะตนัวทภีที่เปป็นระยะสรุดทข้ายของมะเรป็งของเขา ขด้าพเจด้าวท่า เมสืซึ่อชกวอิตของขด้าพเจด้า
มาถซงกลางคน ขด้าพเจด้าจะไปยนังประตยแดนคนตาย ขด้าพเจด้าตด้องถยกตนัดขาดจากปกทกซึ่เหลสืออยยขท่ อง
ขด้าพเจด้า กษนัตรอิยหผถูข้นร ภีทรุกขหใจเพราะสอิที่งทภีที่เขาคอิดวตาเปป็นความตายทภีมที่ าถขงไดข้ทรุกเมสืที่อ เขาจข้องมองลงไป
ในหลรุมศพของตนัวเอง
11 ขด้าพเจด้าวท่า ขด้าพเจด้าจะไมท่เหห็นพระเยโฮวาหห คสือพระเยโฮวาหห ในแผท่นดอินของคนเปห็น
ขด้าพเจด้าจะมองไมท่เหห็นมนบษยหอกก ทกซึ่ในหมยท่ชาวแผท่นดอินโลก ความหมายตรงนภีรอาจเปป็นไดข้วาต เขาไมต

สามารถไปยนังพระวอิหารเพสือที่ นมนัสการตตอพระพนักตรหพระเจข้าไดข้อภีกตตอไปแลข้ว เขาจะไมตไดข้กมข้ กราบ
ลงตตอหนข้าสงตาราศภีเชคอินาหหซขที่งถถูกซตอนอยถูหต ลนังมตานนนัรนอภีกตตอไปแลข้ว ยอิงที่ กวตานนัรน เขากทาลนังจะถถูก
ตนัดขาดจากมอิตรสหายและคนเหลตานนัรนผถูข้เปป็นทภีที่รนัก เขารถูวข้ าต เขากทาลนังจะไปจากแผตนดอินของคนเปป็น
แลข้ว
12 อายบของขด้าพเจด้ากห็ถยกพรากและถยกถอนออกไปจากขด้าพเจด้า อยท่างกนับเตห็นทหของผยด้เลกลี้ยง
แกะ ขด้าพเจด้าไดด้ตนัดชกวอิตของขด้าพเจด้าเหมสือนอยท่างคนทอผด้า พระองคหจะทรงตนัดขด้าพเจด้าดด้วยโรค
ตรอมใจ พระองคหจะทรงนทาขด้าพเจด้ามาถซงอวสานทนัลี้งวนันและคสืน ความคอิดตรงนภีรกคป็ สือวตา ชนัวที่ อายรุของ
เขาจบสอิรนลงแลข้ว ชภีวตอิ ของเขาซขที่งเหมสือนเตป็นทหของผถูข้เลภีรยงแกะคนหนขงที่ ทภีที่อยถูใต นทรุตงหญข้ากทาลนังจะถถูก
พนับเกป็บแลข้ว เหมสือนคนทอผข้าคนหนขงที่ ทภีที่ตนัดผข้ายาวขนาดหนขงที่ จากหถูกทอผข้าของตน ชภีวอิตของเขากป็
กทาลนังจะถถูกตนัดออกเชตนกนัน เทตาทภีที่เขาทราบ เขาจะตายดข้วยความตายทภีที่อข้อยออิที่ง นนันที่ คสือ คตอยๆเคลสืที่อน
ตนัวเขข้าหาความตาย การบอกใบข้หลายประการในบรอิบทนภีรกสป็ สืที่อถขง คนๆหนขงที่ ทภีที่ตายอยตางชข้าๆและ
เจป็บปวดรวดรข้าวดข้วยโรคมะเรป็ง
13 ขด้าพเจด้าไดด้คอิดจนรบท่งเชด้าวท่า พระองคหจะทรงหนักกระดยกทนัลี้งสอิลี้นของขด้าพเจด้าเหมสือนอยท่าง
สอิงโต พระองคหจะทรงนทาขด้าพเจด้ามาถซงอวสานทนัลี้งวนันและคสืน ขณะทภีที่เขานอนอยถูบต นเตภียงในหลาย
ชนัวที่ โมงอนันยาวนานไมตรจถูข้ บแหตงราตรภีกาล เฮเซคภียาหหกตป็ ร งนั ตาคอยวตาพอถขงตอนเชข้า ความตายจะ
เขมสือบเขาดรุจสอิงโตตนัวหนขที่ง เขาไมตคดอิ วตาตนัวเองจะอยถูพต ข้นรรุตงเชข้า
14 ขด้าพเจด้ารด้องอยท่างนกนางแอท่นหรสือนกกรอด ขด้าพเจด้าพอิลาปอยท่างนกเขา ตาของขด้าพเจด้า
เหนสืซึ่อยอท่อนดด้วยมองขซลี้นขด้างบน โอ ขด้าแตท่พระเยโฮวาหห ขด้าพระองคหถยกบกบบนังคนับ ขอพระองคหทรง
เปห็นผยด้ประกนันของขด้าพระองคห ดรุจเสภียงรข้องจอกแจกของพวกนกกตอนรรุตงสาง เขาอธอิษฐาน เหมสือน
กนับนกเขารข้องอยตางพอิลาปรทที่าไหข้ เฮเซคภียาหหกมป็ องไปยนังสวรรคหและรข้องออกมาวตา “โอ ขข้าแตตพระเย
โฮวาหห ขข้าพระองคหถถูกบภีบบนังคนับ ขอพระองคหทรงเปป็นผถูข้ประกนันของขข้าพระองคห” ปภีศาจแหตงโรคภนัย
และความตายจข้องตาเขาไมตกะพรอิบ ทภีที่พงขที่ เดภียวของเขากป็คสือ การรข้องทถูลตตอพระเจข้าใหข้ทรงเปป็นผถูข้

ประกนันเพสืที่อเขา และแนตทภีเดภียวพระกรนอิรนนั ดรหรบนั รองทตานอยถูต (พระราชบนัญญนัตอิ 33:27) ชตางเปป็นคทา
อธอิษฐานอนันเปภีที่ยมสรุขสทาหรนับวอิสรุทธอิชนผถูข้หนขที่งทภีที่ถถูกปนัญหารรุมเรข้า
อสย 38:15-20

นทราเสภียงของคทาอธอิษฐานอนันโศกเศรข้าของเขาคราวนภีรเปลภีที่ยนจากการ

ครทที่าครวญเปป็นการใครต ครวญถขงการทภีที่พระเจข้าทรงชตวยเขาใหข้พข้น แตท่ขด้าพเจด้าจะพยดอะไรไดด้ เพราะ
พระองคหตรนัสกนับขด้าพเจด้าแลด้ว และพระองคหเองไดด้ทรงกระททาเชท่นนนัลี้น ขด้าพเจด้ากห็จะดทาเนอินไปดด้วย
ความสงบเสงกยซึ่ มตลอดชกวอิตของขด้าพเจด้า เพราะความขมขสืซึ่นแหท่งจอิตใจของขด้าพเจด้า เหป็นไดข้ชดนั วตา
พอถขงตอนนภีรออิสยาหหไดข้ประกาศพระสนัญญาของพระเจข้าแลข้ววตาจะรนักษาเขาใหข้หาย การรนักษาเขา
ใหข้หายไมตไดข้เกอิดขขรนในทนันทภีเพราะวตาออิสยาหหไดข้บอกเขาวตาอภีกสามวนันเขาถขงจะไดข้ขร ขนไปยนังพระ
วอิหาร (2 พงศหกษนัตรอิยห 20:5) เหป็นไดข้ชดนั วตาเขากทาลนังนขกยข้อนถขงความคอิดของเขาในวนันเหลตานนัรน เฮเซ
คภียาหหจะกลตาวอะไรไดข้? พระเจข้าไดข้ตรนัสแลข้วและจะทรงกระททาตามนนัรน เขาจขงนขกยข้อนวตากตอนหนข้า
นนัรนไมตนานเขายนังคอิดวตาตนัวเองจะตายแลข้วในวนันถนัดไปและบนัดนภีรเขาไดข้รนับพระสนัญญาวตาจะมภีชภีวตอิ อยถูต
ตตอไปอภีกสอิบหข้าปภี เขาจขงจะดทาเนอินชภีวตอิ ตตอไปดข้วยความสงบเสงภียที่ ม โดยหวนรทาลขกถขงความขมขสืที่นทภีที่
เขาเคยประสบ
16 โอ ขด้าแตท่องคหพระผยด้เปห็นเจด้า มนบษยหดทารงชกพอยยท่ไดด้ดด้วยสอิซึ่งเหลท่านกลี้ และชกวอิตแหท่งวอิญญาณ
ของขด้าพระองคหกอห็ ยยท่ในบรรดาสอิซึ่งเหลท่านกลี้ พระองคหจะทรงใหด้ขด้าพระองคหหายดกและทรงททาใหด้ขด้า
พระองคหมกชกวอิต มนันเปป็นเพราะพระสนัญญาและพระวจนะของพระเจข้าทภีที่ททาใหข้เขาไดข้ตตออายรุชภีวอิต ยอิงที่
กวตานนัรน มนรุษยหทรงนั ปวงกป็มชภี ภีวอิตอยถูไต ดข้เพราะความกรรุณาของพระเจข้าเทตานนัรน ดนังนนัรน เขาจขงครรุตนคอิด
เกภีที่ยวกนับการทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาวตาจะททาใหข้เขาหายปตวยและมภีชภีวตอิ อยถูตต ตอไป
17 ดยเถอิด เพราะเหห็นแกท่สนันตอิภาพ ขด้าพระองคหจซงมกความขมขสืซึ่นมากยอิซึ่ง แตท่พระองคหทรงรนัก
ชกวอิตของขด้าพระองคหจซงไดด้ทรงชท่วยใหด้พด้นจากหลบมแหท่งความพอินาศ เพราะพระองคหทรงเหวกซึ่ยง
บาปทนัลี้งสอิลี้นของขด้าพระองคหไวด้เบสืลี้องพระปฤษฎางคหของพระองคห แมข้บนัดนภีรเขามภีสนันตอิสรุขแลข้ว เขากป็
เคยอยถูใต นความขมขสืที่นอนันมากยอิงที่ มนันเปป็นเพราะความรนักของพระเจข้าทภีที่ททาใหข้ชภีวอิตของเขาถถูกชตวยใหข้
พข้นจากความตายแลข้ว (คทาวตา “หลรุมแหตงความพอินาศ” ยตอมเปป็นภาพเปรภียบถขงความตายและหลรุม

ศพ) ดข้วยการบอกใบข้แบบกวภีถขงพระครุณของพระเจข้าซขที่งลบมลทอินบาป เฮเซคภียาหหเปรภียบความ
เมตตาของพระเจข้าวตาเปป็นเหมสือนกนับการเหวภีที่ยงบาปทนัรงหลายของเขาไวข้เบสืรองหลนังของพระองคห
ความหมายกป็คสือวตา พระเจข้าไมตทรงจดจทาความบาปของเราอภีกตตอไปทนันทภีทคภีที่ วามบาปนนัรนถถูกขจนัด
ไปแลข้ว สทาหรนับวอิสรุทธอิชนสมนัยพระคนัมภภีรเห ดอิม ความบาปถถูกปกคลรุมไวข้ สทาหรนับวอิสรุทธอิชนสมนัยพระ
คนัมภภีรหใหมต ความบาปถถูกขจนัดออกเสภียแลข้ว ในทะเลแหตงความหลงลสืมของพระเจข้า นนันที่ กป็ดภีพอแลข้ว
สทาหรนับผม จงสรรเสรอิญพระเจข้าเถอิด ความบาปทนัรงหลายของเราหมดสอิรนไปแลข้ว!
18 เพราะแดนคนตายสรรเสรอิญพระองคหไมท่ไดด้ ความมรณายกยท่องพระองคหไมท่ไดด้ บรรดา
คนทกซึ่ลงไปยนังปากแดนคนตายนนัลี้น จะหวนังในความจรอิงของพระองคหไมท่ไดด้ จากมรุมมองแบบมนรุษยห
ลข้วนๆ คนตายยตอมไมตสามารถสรรเสรอิญพระเจข้าไดข้ พวกเขาไมตมคภี วามหวนังในพระวจนะของ
พระเจข้า แนตนอนวตาสทาหรนับวอิสรุทธอิชนสมนัยพระคนัมภภีรให หมต การไมตอยถูใต นรต างกายนภีรคสือ การไดข้อยถูกต บนั
องคหพระผถูข้เปป็นเจข้า และแนตนอนวตาในสวรรคห เราจะสรรเสรอิญพระองคหแมข้ในตอนนนัรน ดนังนนัรน เฮเซคภี
ยาหหจขงกลตาวถขงหข้องทภีที่จนัดงานศพและสรุสาน ศพคนตายยตอมสรรเสรอิญพระเจข้าไมตไดข้
อยตางไรกป็ตาม 19 คนเปห็น คนเปห็น เขาจะสรรเสรอิญพระองคห อยท่างทกซึ่ขด้าพระองคหกระททาใน
วนันนกลี้ บอิดาจะไดด้สทาแดงความจรอิงของพระองคหแกท่ลยกของเขา เพราะวตาพระเจข้าไดข้ทรงไวข้ชภีวอิตเขา
แลข้ว เขาจขงตนัรงใจวตาจะสรรเสรอิญพระผถูข้ไถตของเขา คนเปป็นทรุกคนยตอมมภีโอกาสและหนข้าทภีที่นร นัน
นอกจากนภีร คนทภีที่เปป็นพตอทรุกคนควรสอนลถูกๆของตนในความจรอิงอนันยอิงที่ ใหญตขข้อนภีร
20 พระเยโฮวาหหไดด้ทรงชท่วยขด้าพเจด้าใหด้รอด เพราะฉะนนัลี้นขด้าพเจด้าทนัลี้งหลายจะรด้องเพลง
และเลท่นเครสืซึ่องสายของขด้าพเจด้า ตลอดวนันเวลาแหท่งชกวอิตของขด้าพเจด้าทนัลี้งหลายทกซึ่พระนอิเวศของพระ
เยโฮวาหห เพราะวตาพระเจข้าทรงเตรภียมพรข้อมแลข้วทภีที่จะชตวยเฮเซคภียาหหใหข้พข้น เขาจขงตนัรงใจวตาจะรข้อง
เพลงสรรเสรอิญถวายแดตพระเจข้าตลอดชนัวที่ ชภีวอิตทภีที่เหลสือของเขาทภีที่พระวอิหารของพระเจข้า (นตาสนใจทภีที่
วตาบทเพลงสรรเสรอิญตตางๆของเขาจะตข้องมภีเครสือที่ งดนตรภีตตางๆบรรเลงประกอบ)
อสย 38:21-22

สองขข้อสรุดทข้ายของบทนภีรบนันทขกรายละเอภียดอสืที่นๆเกภีที่ยวกนับวอิกฤตอิของ

เฮเซคภียาหห ฝท่ายออิสยาหหไดด้กลท่าววท่า "ใหด้เขาเอาขนมมะเดสืซึ่อมาแผท่นหนซซึ่ง และแปะไวด้ทกซึ่พระยอดเพสืซึ่อ

พระองคหจะฟสืลี้น" ออิสยาหหไดข้สนังที่ ใหข้ททายาพอกดข้วยมะเดสืที่อและถถูบนเนสืรองอกนนัรนของเฮเซคภียาหห นนันที่
ในตนัวมนันเองไมตไดข้สตงผลเปป็นการรนักษาใหข้หาย แตตเปป็นการสทาแดงทภีที่ปรากฏแกตตาของการกระททา
กอิจของพระเจข้า
ดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ใน 2 พงศหกษนัตรอิยห 20:8 22 เฮเซคกยาหหไดด้ตรนัสดด้วยวท่า "อะไรจะเปห็นหมาย
สทาคนัญวท่า ขด้าพเจด้าจะไดด้ขซลี้นไปยนังพระนอิเวศของพระเยโฮวาหห" ดถูความเหป็นตตางๆในขข้อนนัรน
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 39: มทบตันทถึกเกทชื่ยวกตับความโงว่เขลาของเฮเซคทยาหห์ในการเปอิดเผยคลตัง
ทรตัพยห์แหว่งพระราชวตังและอาณาจตักรของเขาแกว่คณะทมตของบาบอิโลน ออิสยาหห์ตคาหนอิเขาทตันทท
เพราะเรชชื่องนทนี้และบอกลว่วงหนด้าวว่าวตันนตันี้นกคาลตังจะมาเมชชื่อคนบาบอิโลนจะปลด้นความมตังชื่ คตังชื่ ไปจาก
อาณาจตักรนตันี้นและพาลมกหลานของเขาไปเปป็นเชลย บทนทนี้แทบมทเนชนี้อหาเหมชอนกตัน 2 พงศห์กษตัตรอิยห์
20:12-19
อสย 39:1-8

คราวนนันลี้ เมโรดนัคบาลาดนัน โอรสของบาลาดนัน กษนัตรอิยแห หท่งบาบอิ

โลน ทรงสท่งราชสารและเครสืซึ่องบรรณาการมายนังเฮเซคกยาหห เพราะพระองคหทรงไดด้ยอินวท่าเฮเซคก
ยาหหทรงประชวรและทรงหายประชวรแลด้ว 2 และเฮเซคกยาหหทรงเปรมปรกดอิธิ์เพราะเขาเหลท่านนัลี้น
และทรงพาเขาชมคลนังทรนัพยหของพระองคห ชมเงอิน ทองคทา และเครสืซึ่องเทศและนทลี้ามนันประเสรอิฐ
และคลนังพระแสงทนัลี้งสอิลี้นของพระองคห ทบกอยท่างซซซึ่งมกในทด้องพระคลนัง ไมท่มกสอิซึ่งใดทกซึ่ในพระราชวนัง
หรสือในราชอาณาจนักรทนัลี้งสอิลี้นของพระองคหซซซึ่งเฮเซคกยาหหมอิไดด้ทรงสทาแดงแกท่เขา 3 แลด้วออิสยาหหผด้ย
พยากรณหกห็เขด้าเฝด้ากษนัตรอิยหเฮเซคกยาหหและทยลพระองคหวท่า “คนเหลท่านกลี้ทยลอะไรบด้าง และเขามาแตท่
ไหนเขด้าเฝด้าพระองคห” เฮเซคกยาหหตรนัสวท่า “เขาไดด้มาหาเราจากเมสืองไกล จากบาบอิโลน” 4 ทท่านทยล
วท่า “เขาเหห็นอะไรในพระราชวนังของพระองคหบาด้ ง” และเฮเซคกยาหหตรนัสตอบวท่า “เขาเหห็นทบกอยท่าง
ในวนังของเรา ไมท่มกสอิซึ่งใดในพระคลนังของเราซซซึ่งเรามอิไดด้สทาแดงแกท่เขา” 5 แลด้วออิสยาหหทยลเฮเซคกยาหห
วท่า “ขอทรงฟนังพระวจนะของพระเยโฮวาหหจอมโยธา 6 ดยเถอิด วนันเวลากทาลนังยท่างเขด้ามา เมสืซึ่อสรรพ
สอิซึ่งทนัลี้งสอิลี้นในวนังของเจด้า และสอิงซึ่ ซซซึ่งบรรพบบรบษของเจด้าไดด้สะสมจนถซงทบกวนันนกลี้จะตด้องถยกเอาไปยนังบา

บอิโลน จะไมท่มกสอิซึ่งใดเหลสือเลย พระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้แหละ 7 และลยกบางคนซซงซึ่ ถสือกทาเนอิดจากเจด้า
ผยด้ซงซซึ่ เกอิดมาแกท่เจด้าจะถยกนทาเอาไป และเขาจะเปห็นขนันทกในวนังของกษนัตรอิยแห หท่งบาบอิโลน” 8 แลด้วเฮเซ
คกยาหหตรนัสกนับออิสยาหหวท่า “พระวจนะของพระเยโฮวาหหซซซึ่งทท่านกลท่าวนนัลี้นกห็ดอก ยยท่” เพราะพระองคห
ดทารอิวท่า “จะมกความอยยท่เยห็นเปห็นสบ ขและความจรอิงในวนันเวลาของเรานกลี้”
เพราะวตาบทนภีรแทบมภีเนสืรอหาเหมสือนกนับ 2 พงศหกษนัตรอิยห 20:12-19 ดถูหมายเหตรุและความเหป็น
ในขข้อพระคนัมภภีรตห อนนนัรน
เนชนี้อหาสว่วนแรกของหนตังสชอออิสยาหห์จบลงเพทยงเทว่านทนี้
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 40: พรด้อมกตับบทททชื่สทชื่สอิบนทนี้ หนตังสชอออิสยาหห์คราวนทนี้เปลทยชื่ นจทุดสนใจ
หลตักของมตันไปยตังชว่วงเวลาททชื่เลยพด้นการตทสอนของพระเจด้าโดยคนอตัสซทเรทยและคนบาบอิโลน
เนชนี้อหาสว่วนสทุดทด้ายของหนตังสชอเลว่มนทนี้มทเนชอนี้ หาเกทชื่ยวกตับการรตับใชด้ของออิสราเอลททชื่ถมกไถว่แลด้ว การ
เสดป็จมาของพระเมสสอิยาหห์ และการเปอิดเผยเพอิชื่มมากขถึนี้นเกทชื่ยวกตับยทุคพตันปท
ออิสยาหห์ 40 เรอิมชื่ ตด้นดด้วยนคนี้าเสทยงใหมว่ – การปลอบประโลมหรชอการใหด้กคาลตังใจสคาหรตับ
ออิสราเอล การรตับใชด้ของยอหห์นผมด้ใหด้รตับบตัพตอิศมาถมกกลว่าวถถึงลว่วงหนด้า จากนตันี้นผมด้พยากรณห์ทว่านนทนี้
กลว่าวตว่อไปถถึงการเปรทยบเททยบอตันยอดเยทยชื่ ม โดยเปรทยบเททยบความตรงขด้ามกตันระหวว่างความยอิงชื่
ใหญว่ของพระเจด้ากตับความอว่อนแอของมนทุษยห์ บทนทนี้ปอิดทด้ายดด้วยพระสตัญญาอตันสมงสว่งของออิสยาหห์
40:31
อสย 40:1-2

นทราเสภียงของหนนังสสือเลตมนภีรเปลภียที่ นไปอยตางมหาศาลตรงนภีร พระเจด้า

ของเจด้าตรนัสวท่า "จงเลด้าโลม จงเลด้าโลมชนชาตอิของเรา ขณะทภีที่สตวนแรกของหนนังสสือเลตมนภีรเปป็นคทา
พยากรณหเกภีที่ยวกนับการพอิพากษาทภีที่จะมา ไมตวาต จะโดยอนัสซภีเรภียหรสือในวนันแหตงพระเยโฮวาหหกตป็ าม
คราวนภีรขข้อความนภีรเปป็นคทาปลอบประโลมและการใหข้กาท ลนังใจสทาหรนับประชาชนของพระเจข้า นนันที่ คสือ
ออิสราเอล

2 จงพยดกนับเยรยซาเลห็มอยท่างเหห็นใจ และจงประกาศแกท่เมสืองนนัลี้นวท่า การสงครามของเธอสอิลี้น
สบ ดลงแลด้ว และความชนัซึ่วชด้าของเธอกห็อภนัยเสกยแลด้ว เพราะเธอไดด้รบนั โทษจากพระหนัตถหของพระเยโฮ
วาหหแลด้ว เปห็นสองเทท่าของความบาปผอิดของเธอ" นอิมอิตนภีรเปป็นเรสือที่ งของวนันแหตงพระเยโฮวาหหทรนังสอิรน
เพราะวตาในวนันนนัรน การสงครามของเยรถูซาเลป็มจะสอิรนสรุดลง (นนันที่ คสือ สทาเรป็จจรอิง) ในวนันนนัรน ความ
บาปของออิสราเอลจะไดข้รนับการอภนัยและเธอจะไดข้รนับการไถตโดยพระโลหอิตของพระเมษโปดก พอ
ยรุคเจป็ดปภีสรอินสรุดลง ออิสราเอลจะถถูกตภีสอนเปป็นสองเทตาของความบาปของเธอแลข้ว ความคอิดตรงนภีร
อาจเปป็นไดข้วาต พระเจข้าไดข้ทรงตภีสอนออิสราเอลมาหลายศตวรรษแลข้วและจะทรงตภีสอนอภีกครนัรงในยรุค
เจป็ดปภี หรสือนภีที่อาจเปป็นไดข้วาต การตภีสอนของพระเจข้าในชตวงยรุคเจป็ดปภีเปป็นสองเทตาของความบาปของ
พวกเขา ไมตวาต กรณภีใด เมสืที่อถขงวนันนนัรน การตภีสอนของพระเจข้าเพราะความบาปของพวกเขาจะสอิรนสรุด
ลงและบนัดนภีรเปป็นเวลาทภีที่ประชาชนของพระเจข้าจะมภีกาท ลนังใจแลข้ว
อสย 40:3-5

คราวนภีรผพถูข้ ยากรณหทตานนภีรเปลภีที่ยนไปยนังการประกาศเรสืที่องพระเมสสอิ

ยาหหผถูข้จะเสดป็จมา เสกยงผยด้รอด้ งในถอินซึ่ ทบรกนันดารวท่า "จงเตรกยมมรรคาแหท่งพระเยโฮวาหห จงททา
ทางหลวงสทาหรนับพระเจด้าของเราใหด้ตรงไปในทะเลทราย พระคนัมภภีรหใหมตกลตาวชนัดเจนวตาผถูข้ทภีที่ถถูก
พรรณนาถขงนภีรหาใชตใครอสืที่นนอกจากยอหหนผถูข้ใหข้รนับบนัพตอิศมา ดถู มนัทธอิว 3:3; มาระโก 1:3; ลถูกา 3:1,
5, 6 และยอหหน 1:23 ยอหหนททาสอิที่งทภีที่ถถูกหมายเหตรุไวข้ตรงนภีรเปบ๊ะๆ เขามาประกาศเรสืที่องการกลนับใจ
ใหมตเพราะวตาพระมหากษนัตรอิยหและอาณาจนักรของพระองคหกาท ลนังเขข้ามาใกลข้แลข้ว การกลนับใจใหมต
เชตนนนัรนจะเปป็นการเตรภียมพรข้อมสทาหรนับการมาถขงของพระเมสสอิยาหหจรอิงๆ นตาเศรข้าทภีที่ออิสราเอลไมต
สนใจเสภียงเรภียกนนัรน อาจมภีการสทาเรป็จจรอิงเพอิที่มเตอิมในพยานสองคนนนัรนของวอิวรณห 11 และการ
เทศนาของพวกเขาในยรุคเจป็ดปภี การสทาเรป็จจรอิงของพระคนัมภภีรหใหมตในตนัวยอหหนผรุข้ใหข้รนับบนัพตอิศมา
แสดงใหข้เหป็นอยตางชนัดเจนวตา มรรคา และ ทางหลวง นนัรนขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้ามภีความหมายฝตาย
วอิญญาณและไมตใชตถนนจรอิงๆ การททาทางหลวงสทาหรนับพระเจข้าของเราใหข้ตรงไปในทะเลทรายนตา
จะหมายถขงการเตรภียมพรข้อมฝตายวอิญญาณสทาหรนับการเสดป็จมาของพระองคห ทภีนที่ ตาสนใจยอิงที่ ขขรนกป็คอสื
วตา พระเมสสอิยาหหทรงถถูกเรภียกอยตางชนัดเจนวตาเปป็นพระเจข้า แนตทภีเดภียวพระเยซถูครอิสตหทรงเปป็นพระเจข้า

4 หบบเขาทบกแหท่งจะถยกยกขซนลี้ ภยเขาและเนอินทบกแหท่งจะใหด้ตทซึ่าลง ทางคดจะกลายเปห็นทาง
ตรง และทกซึ่ขรบขระจะกลายเปห็นทกซึ่ราบ อภีกครนัรงทภีที่การประยรุกตหใชข้ตรงนภีรยอต มหมายถขงการเสดป็จมาของ
พระเมสสอิยาหห แมข้วาต การรนับใชข้ของยอหหนเปป็นเรสือที่ งฝตายวอิญญาณทนัรงสอิรน ขข้อ 4 ตรงนภีรกอป็ าจหมายถขง
การเปลภีที่ยนแปลงตตางๆทภีที่เกอิดขขรนจรอิงทนัรงในและรอบๆกรรุงเยรถูซาเลป็มเมสืที่อพระครอิสตหเสดป็จกลนับมาครนัรง
ทภีที่สอง เศคารอิยาหห 14:10 กลตาวถขงการทภีที่แผตนดอินทตันี้งสอินี้นถถูกททาใหข้เปป็นทภีที่ราบเมสืที่อพระครอิสตหเสดป็จกลนับ
มา เอเสเคภียล 45 พรรณนาถขงทภีที่ราบขนาดหข้าสอิบตารางไมลหทภีที่พระวอิหารยรุคพนันปภีจะถถูกสรข้างขขรนบน
นนัรน ไมตวาต กรณภีใด จะมภีการเปลภีที่ยนแปลงตตางๆในดข้านภถูมปอิ ระเทศครนัรงใหญตในแผตนดอินออิสราเอลเมสือที่
พระครอิสตหเสดป็จกลนับมา ออิสยาหหบอกลตวงหนข้าวตานภีจที่ ะเปป็นการเตรภียมพรข้อมสทาหรนับการเสดป็จมาของ
พระมหากษนัตรอิยหองคหนร นัน อาจเปป็นไดข้วาต แผตนดอินไหวรรุนแรงทภีที่ถถูกพรรณนาถขงในวอิวรณห 16:18 และ
ทภีที่อสืที่นๆถถูกพระเจข้าใชข้เพสืที่อปรนับโครงสรข้างแผตนดอินนนัรนใหมตในการเตรภียมพรข้อมสทาหรนับการครอบ
ครองในยรุคพนันปภีของพระครอิสตห
5 และจะเผยสงท่าราศกของพระเยโฮวาหห และบรรดาเนสืลี้อหนนังจะไดด้เหห็นดด้วยกนัน เพราะ
พระโอษฐหของพระเยโฮวาหหตรนัสไวด้แลด้ว" ในวนันนนัรน สงตาราศภีของพระเมสสอิยาหหจะถถูกเผย นภีที่อาจ
หมายถขงการเสดป็จมาครนัรงทภีที่สองของพระครอิสตหตอนสอิรนยรุคเจป็ดปภี ทนัรงมนัทธอิว 24:30 และลถูกา 21:27
กลตาวถขงการทภีที่พระครอิสตหเสดป็จกลนับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศภีใหญตยอิงที่ ตอนสอิรนยรุคเจป็ดปภีกตอน
การเรอิที่มตข้นยรุคพนันปภีนอิดเดภียว นอกจากนภีร ประชากรทภีที่เหลสืออยถูขต องแผตนดอินโลกหลนังยรุคเจป็ดปภีจะเหป็น
พระมหากษนัตรอิยหองคหนร ภีในสงตาราศภีของพระองคหขณะทภีที่พระองคหทรงมข้าขข้ามฟข้าสวรรคหมา พระเจข้า
ไดข้ตรนัสเรสือที่ งนภีรผาต นผถูข้พยากรณหทตานนภีรแลข้ว มนันจะเกอิดขขรน นภีที่บอกเปป็นนนัยตรงนภีรดวข้ ยถขงทรรศนะทภีที่
ชนัดเจนเรสือที่ งการดลใจ แมข้วาต ออิสยาหหเปป็นผถูข้เขภียน เนสืรอความกป็กลตาวชนัดเจนอยตางยอิงที่ วตาพระโอษฐหของ
องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าไดข้ตรนัสไวข้แลข้ว แนตนอนวตาออิสยาหหเปป็นผถูข้บรอิสรุทธอิธคนหนขที่งในสมนัยโบราณซขที่งไดข้รนับ
การดลใจโดยพระวอิญญาณบรอิสรุทธอิธ
อสย 40:6-8

เสกยงหนซซึ่งรด้องวท่า "รด้องซอิ" และเขาวท่า "ขด้าจะรด้องวท่ากระไร" ‘เสภียง’

ทภีที่วาต นภีรเหป็นไดข้ชดนั วตาเปป็นพระสรุรเสภียงขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าเอง พระองคหทรงสนังที่ ออิสยาหหใหข้รข้องออก
ไป ออิสยาหหทถูลถามวตา “ขข้าพระองคหจะรข้องวตากระไร” พระเจข้าตรนัสตอบวตาขข้อความของเขาจะตข้อง

เปป็นดนังนภีร: บรรดาเนสืลี้อหนนังกห็เปห็นเสมสือนตด้นหญด้า และความงามทนัลี้งสอิลี้นของมนันกห็เปห็นเสมสือนดอกไมด้
แหท่งทบท่งนา หนัวขข้อหลนักอยตางหนขงที่ ซขที่งถถูกพบทนัวที่ พระคนัมภภีรหกคป็ สือ ความตรงขข้ามกนันระหวตางความ
อตอนแอของมนรุษยหกบนั ฤทธอิธเดชของพระเจข้า อนัครสาวกเปโตรยกขข้อความตอนนภีรใน 1 เปโตร 1:24
พระเยซถูเองกป็ทรงอข้างออิงถขงเรสืที่องเดภียวกนันนภีรในมนัทธอิว 6:30 และลถูกา 12:28 ดถูยากอบ 1:10-11 เชตน
กนัน ในตะวนันออกกลาง หญข้าและดอกไมข้ปตาจะงอกงามในฤดถูใบไมข้ผลอิ กระนนัร นความรข้อนทภีที่แผด
เผาของฤดถูรข้อนจะททาใหข้พวกมนันเหภีที่ยวแหข้งไป ขข้อพระคนัมภภีรหตรงนภีรเปรภียบมนรุษยชาตอิวาต เปป็นเหมสือน
กนับตข้นหญข้าทภีที่เหภีที่ยวแหข้งไปเชตนนนัรน มนรุษยชาตอิงอกเงยขขรนมาและหลนังจากใชข้ชภีวอิตไปเพภียงชนัวที่ ครถูต
สนัรนๆ เขากป็จากไป ชภีวอิตของเราเปป็นเหมสือนยามเดภียวในเวลากลางคสืน (เพลงสดรุดภี 90:4) เรางอกเงย
ขขรนมาดรุจตข้นหญข้าและจากนนัรนกป็เหภีที่ยวเฉาไป ดถู เพลงสดรุดภี 90:5-7 พระเจข้าทรงดทารงอยถูเต ปป็นนอิรนนั ดรห
เราอตอนแอและมภีชภีวอิตทภีที่จทากนัดเอามากๆ
7 ตด้นหญด้าเหกซึ่ยวแหด้งไป ดอกไมด้นนัลี้นกห็รท่วงโรยไป เพราะพระวอิญญาณของพระเยโฮวาหหเปท่า
มาถยกมนัน มนบษยหชาตอิเปห็นหญด้าแนท่ทกเดกยว เหมสือนกนับทภีที่ตข้นหญข้าและดอกไมข้ปตาของออิสราเอล
เหภีที่ยวแหข้งไปภายใตข้ดวงอาทอิตยหตะวนันออกกลาง มนรุษยชาตอิกจป็ ะเสสืที่อมสลายไปตตอหนข้าการ
พอิพากษาของพระเจข้าเชตนกนัน เราเปป็นเหมสือนตข้นหญข้าเมสืที่อเทภียบกนับฤทธานรุภาพอนันยอิงที่ ใหญตของ
พระองคห
นอกจากนภีร 8 ตด้นหญด้าเหกซึ่ยวแหด้งไป ดอกไมด้นนัลี้นกห็รวท่ งโรยไป แตท่พระวจนะของพระเจด้าของ
เราจะยนัซึ่งยสืนอยยเท่ ปห็นนอิตยห แมข้ตข้นหญข้าและมนรุษยชาตอิยอต มเสสืที่อมสลายไปในความหลงลสืมอยตาง
แนตนอน พระวจนะของพระเจข้ากป็จะยนังที่ ยสืนอยถูตต ลอดไป! นภีที่เปป็นหนขที่งในพระสนัญญาเหลตานนัรนทภีที่ยงอิที่
ใหญตในพระคนัมภภีรหเกภีที่ยวกนับการถถูกเกป็บรนักษาไวข้ของพระวจนะของพระเจข้า พระเจข้าไมตเพภียงทรง
ดลใจพระวจนะของพระองคหเทตานนัรน แตตพระองคหทรงพอิทนักษหรนักษามนันไวข้มาตลอดหลายศตวรรษ
แลข้วเชตนกนัน อนัครสาวกเปโตรยกขข้อความเดภียวกนันนภีรใน 1 เปโตร 1:24-25

ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ ความอตอนแออนันมภีขภีดจทากนัดของมนรุษยหเมสือที่ เทภียบกนับฤทธานรุภาพ
อนันไรข้ขภีดจทากนัดของพระเจข้า นอกจากนภีร มนรุษยชาตอิผาต นมาแลข้วกป็ผาต นไป แตตพระวจนะของพระเจข้า
คงอยถูตต ลอดไป มนันไมตเคยลข้มเหลวและจะไมตหายสาบสถูญไปเลย
อสย 40:9-11

เพราะความยอิงที่ ใหญตและความเปป็นนอิรนันดรหของพระเจข้าและพระ

วจนะของพระองคห ผถูพข้ ยากรณหทตานนภีรจงข สนังที่ ประชาชนของพระเจข้าใหข้ชสืที่นชมยอินดภี โอ ศอิโยนเออ๋ย ผยนด้ ทา
ขท่าวดก เจด้าจงขซลี้นไปบนภยเขาสย ง โอ เยรยซาเลห็มเออ๋ย ผยด้นทาขท่าวดก จงเปลท่งเสกยงของเจด้าดด้วยเตห็มกทาลนัง จง
เปลท่งเสกยงเถอิด อยท่ากลนัวเลย จงกลท่าวแกท่หนัวเมสืองแหท่งยยดาหหวท่า "ดยเถอิด นกซึ่พระเจด้าของเจด้า" คทาวตา
ขตาวดภี กป็เปป็นคทาทภีที่มคภี วามหมายเหมสือนกนับคทาวตา ขตาวประเสรอิฐ ศอิโยนเปป็นคทาทภีมที่ ภีความหมายกวข้างๆทภีที่
ใชข้เรภียกออิสราเอล และใชข้อยตางเฉพาะเจาะจงเพสืที่อหมายถขงเยรถูซาเลป็ม นครหลวงของออิสราเอล ใน
วนันนนัรนเมสืที่อพระเยซถูครอิสตหเสดป็จกลนับมา เหลตาผถูข้ประกาศขตาวประเสรอิฐหลนักๆจะเปป็นคนออิสราเอล
หลนังจากกลนับใจเชสืที่อแลข้วในชตวงยรุคเจป็ดปภี พวกเขาซขที่งอยถูใต นกลรุมต 144,000 คนนนัรนจะเปป็นผถูข้ประกาศ
ขตาวประเสรอิฐไปทนัวที่ โลก ประชาชนของพระเจข้าในวนันนนัรนถถูกสนังที่ ใหข้เปลตงเสภียงของตนเพสืที่อ
สรรเสรอิญพระผถูข้ชตวยใหข้รอดและกษนัตรอิยหของพวกเขา เมสือที่ พระเยซถูเสดป็จกลนับมา ออิสราเอลทภีที่ถถูกไถต
แลข้วจะประกาศแกตนครทนัรงหลายแหตงยถูดาหหวาต “ดถูเถอิด นภีพที่ ระเจข้าของเจข้า!” วนันนนัรนกทาลนังจะมาถขงใน
ไมตชข้าเมสือที่ พระเจข้าในตนัวตนของพระเมสสอิยาหหจะประทนับนนังที่ บนพระทภีที่นนังที่ ของพระองคหทภีที่เยรถูซาเลป็ม
10 ดยเถอิด องคหพระผยเด้ ปห็นเจด้าพระเจด้าจะเสดห็จมาดด้วยพระหนัตถหอนันเขด้มแขห็ง และพระกรของ
พระองคหจะครอบครองเพสืซึ่อพระองคห ดยเถอิด รางวนัลของพระองคหกห็อยยกท่ บนั พระองคห และพระราชกอิจ
ของพระองคหกห็อยยตท่ ท่อพระพนักตรหพระองคห บรอิบทกลตาวชนัดเจนถขงพระเมสสอิยาหห พระองคหจขงทรงถถูก
พรรณนาถขงโดยตรงวตาเปป็นองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าพระเจข้า ความเปป็นพระเจข้าของพระครอิสตหถถูกกลตาวถขง
อยตางชนัดเจน นอกจากนภีร เมสือที่ พระองคหเสดป็จกลนับมา มนันจะเปป็นในฤทธานรุภาพและพละกทาลนัง แมข้วาต
พระเยซถูเสดป็จมาครนัรงแรกในความถถูกดถูหมอิที่นและความนบนอบเชสืที่อฟนัง การเสดป็จมาครนัรงทภีที่สองของ
พระองคหจะเปป็นในฤทธานรุภาพและสงตาราศภีใหญตยงอิที่ นอกจากนภีร บทาเหนป็จของพระองคหจะอยถูกต บนั
พระองคหดข้วยเพสืที่อประทานใหข้แกตบรรดาผถูข้รนับใชข้ของพระองคหซขที่งไดข้ปรนนอิบนัตพอิ ระองคหอยตางสนัตยหซสืที่อ

ในชภีวอิตนภีร ดถู วอิวรณห 22:12 ยอิงที่ กวตานนัรน พระราชกอิจของการเปป็นกษนัตรอิยหเหนสือแผตนดอินโลกทนัรงสอิรนจะ
อยถูตต ตอพระพนักตรหพระองคหดข้วยรวมถขงการกตอสรข้างเยรถูซาเลป็มยรุคพนันปภีและพระวอิหารยรุคพนันปภี
ยอิงที่ กวตานนัรน 11 พระองคหจะทรงเลกลี้ยงฝยงแพะแกะของพระองคหอยท่างผยด้เลกลี้ยงแกะ พระองคหจะ
ทรงรวบรวมลยกแกะไวด้ในพระกรของพระองคห พระองคหจะทรงอบด้มไวด้ทกซึ่พระทรวง และทรงคท่อยๆ
นทาบรรดาทกซึ่มกลยกอท่อนไป พระเยซถูครอิสตหจะไมตเพภียงเสดป็จกลนับมาเพสืที่อปกครองและครองราชยหใน
ฐานะจอมกษนัตรอิยหเทตานนัรน แตตพระองคหจะทรงเปป็นผถูข้เลภีรยงแกตประชาชนของพระองคหดข้วย โดยทรง
ดถูแลพวกเขาอยตางอตอนโยนและตอบสนองความตข้องการทรุกดข้านของพวกเขา ในฝตายวอิญญาณแลข้ว
พระองคหทรงททาเชตนนนัรนอยตางแนตนอนกระทนังที่ ณ เวลานภีร ในฐานะพระผถูข้เลภีรยงใหญตทรุกวนันนภีร พระองคห
ทรงอยถูดต ข้วยเสมอฝตายวอิญญาณเพสืที่อตอบสนองความตข้องการตตางๆของประชาชนของพระองคห ใน
วนันนนัรนพระองคหจะทรงอยถูดต วข้ ยจรอิงๆเพสือที่ ททาสอิที่งเดภียวกนันนภีร ปนัจจรุบนัน พระองคหทรงอยถูหต ตางออกไปเพภียง
คทาอธอิษฐานเดภียวเทตานนัรน เมสือที่ ถขงตอนนนัรน เราจะเหป็นพระองคหอยตางทภีพที่ ระองคหทรงเปป็น
อสย 40:12-14

คราวนภีรผพถูข้ ยากรณหทตานนภีรนทาเสนอคทาถามทภีที่ยอิงที่ ใหญตหลายประการซขที่ง

ไมตตข้องการคทาตอบ (คทาถามทภีคที่ ทาตอบของมนันชนัดเจนอยถูแต ลข้ว) ผยใด้ ดไดด้เคยตวงนทลี้าทนัลี้งสอิลี้นดด้วยอบด้งมสือ
ของตน และวนัดฟด้าสวรรคหดด้วยคสืบเดกยว บรรจบผงคลกของแผท่นดอินโลกไวด้ในถนังเดกยว และชนัซึ่งภยเขาใน
ตาชนัซึ่งและชนัซึ่งเนอินดด้วยตราชย คทาตอบตตอคทาถามเหลตานภีรมเภี พภียงคทาตอบเดภียว พระเยโฮวาหหพระเจข้าทรง
เปป็นผถูข้ทภีที่ไดข้ตวงนทราแหตงมหาสมรุทรทนัรงหลายในพระหนัตถหของพระองคห พระองคหทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ไดข้วดนั ฟข้า
สวรรคหดวข้ ยไมข้วนัดของพระองคหเอง พระองคหทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ไดข้คทานวณเมป็ดผงคลภีบนพสืรนพอิภพโลก
พระองคหทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ไดข้ชนังที่ ภถูเขาและเนอินเขาทนัรงสอิรนแหตงแผตนดอินโลกบนตาชนังที่ ของพระองคห ฤทธานรุ
ภาพและอรุปนอิสนัยอนันไรข้ขภีดจทากนัดของพระเจข้าจขงปรากฏชนัดเจน ไมตมผภี ถูข้ใดเหมสือนพระองคห
คทาถามอภีกขข้อทภีที่ลขกซขรงถถูกถาม 13 ผยใด้ ดไดด้นทาทางพระวอิญญาณของพระเยโฮวาหห หรสือเปห็นทกซึ่
ปรซกษาของพระองคหไดด้สนัซึ่งสอนพระองคห คทาตอบตตอคทาถามเหลตานภีรกชป็ นัดเจนเหมสือนเดอิม ไมตมภีใคร
เคยสอนหรสือสนังที่ พระวอิญญาณขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้า พระองคหทรงเหนสือกวตาความเฉลภียวฉลาดของ

มนรุษยหทรงนั ปวงทภีที่เอามารวมกนันอยตางไรข้ขภีดจทากนัด ความเฉลภียวฉลาดของมนรุษยหเมสืที่อเทภียบกนับของ
พระองคหแลข้วกป็เปป็นเหมสือนศถูนยภาพ
เชตนเดภียวกนัน 14 พระองคหทรงปรซกษาผยใด้ ด ผยใด้ ดสนัซึ่งสอนพระองคห และผยใด้ ดสอนทางแหท่ง
ความยบตอิธรรมใหด้พระองคห และสอนความรยด้แกท่พระองคห และสทาแดงใหด้พระองคหเหห็นทางแหท่งความ
เขด้าใจ อภีกครนัรงทภีที่คทาตอบกป็ชนัดเจนเหมสือนเดอิม พระเจข้ามอิไดข้ทรงปรขกษากนับผถูข้ใดเลยในการททาการ
ตนัดสอินพระทนัยตตางๆอนันชอบธรรมของพระองคห ไมตมภีผถูข้ใดเคยใหข้การศขกษาพระองคหเลย ไมตมใภี คร
เคยสอนพระองคหเลย การทรงทราบทรุกสอิที่งและการทรงฤทธานรุภาพทนัรงสอิรนอนันไรข้ขภีดจทากนัดของ
พระเจข้าถถูกกลตาวถขงอยตางชนัดเจน ประเดป็นสทาคนัญในเรสือที่ งเหลตานภีรทร นังหมดกป็คสือ ความแตกตตางอนันไมต
อาจวนัดไดข้ระหวตางพระผถูข้สรข้างและสอิที่งทภีที่ถถูกสรข้าง แมข้วาต มนรุษยชาตอิจะยกยตองตนัวเองและคอิดวตาตนัวเอง
มภีปนัญญาและมภีอทานาจ เมสืที่อเทภียบกนับความยอิงที่ ใหญตอนันไรข้ขภีดจทากนัดของพระเจข้าแลข้ว เรากป็เหมสือนไมตมภี
คตาอะไรเลย
อสย 40:15-17

ภาพเปรภียบทภีลที่ ขกซขรงอภีกประการถถูกนทาเสนอ ดยเถอิด บรรดา

ประชาชาตอิกห็เหมสือนนทลี้าหยดหนซซึ่งจากถนัง และนนับวท่าเหมสือนผงบนตาชนัซึ่ง ดยเถอิด พระองคหทรงหยอิบ
เกาะทนัลี้งหลายขซลี้นมาเหมสือนสอิซึ่งเลห็กนด้อย ในขข้อกตอนหนข้า ผถูข้พยากรณหทตานนภีรไดข้แสดงใหข้เหป็นความ
ตรงขข้ามกนันระหวตางพระเจข้ากนับมนรุษยห คราวนภีรเขาขยายภาพการเปรภียบเทภียบนนัรนเปป็นประชาชาตอิ
ตตางๆของแผตนดอินโลกรวมกนันเมสืที่อเทภียบกนับพระเจข้า เมสืที่ออทานาจและแสนยานรุภาพทนัรงสอิรนของ
บรรดาประชาชาตอิของโลกทภีที่ถถูกเอามารวมกนัน พวกเขากป็เปป็นเหมสือนนทราหยดหนขงที่ ในถนังเมสือที่ เทภียบ
กนับพระเจข้า พวกเขาเปป็นเหมสือนผงเมป็ดหนขที่งบนตาชนังที่ ทภีที่มคภี าน – พวกเขาไมตมภีนร ทาหนนักอะไรเลย แวตน
แควข้นทนัรงหลาย (อาจเปป็นทวภีปตตางๆ) ของโลกเปป็นเหมสือนสอิที่งไรข้คตาตตอพระเจข้า อภีกครนัรงทภีที่ความยอิงที่
ใหญตและฤทธานรุภาพอนันไรข้ขภีดจทากนัดของพระเจข้าถถูกนทาเสนออยตางเนข้นยทรา มนันเปป็นความจรอิงในสมนัย
นนัรน มนันยนังเปป็นความจรอิงอยถูเต หมสือนเดอิมจนถขงวนันนภีร
เทตาทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับพระเจข้า 16 เลบานอนไมท่พอเปห็นฟสืน และสนัตวหปท่านนันลี้ กห็ไมท่พอเปห็นเครสืซึ่อง
เผาบยชา ไมข้ทรงนั หมดจากปตาแหตงเลบานอนและสนัตวหทรนังสอิรนในประชาชาตอินร นันยตอมไมตเพภียงพอทภีที่จะ

ททาเครสืที่องเผาบถูชาดภีๆสนักชอิรนตตอพระพนักตรหพระเจข้า พระองคหทรงยอิงที่ ใหญตเหลสือเกอินจนประชาชาตอิทรนัง
สอิรนเปป็นเหมสือนสอิที่งไรข้คตาตตอพระพนักตรหพระองคห
อนันทภีที่จรอิง 17 ตท่อพระพนักตรหพระองคหบรรดาประชาชาตอิทนัลี้งสอิลี้นกห็เหมสือนไมท่มกอะไรเลย
พระองคหทรงนนับวท่าเขานด้อยยอิงซึ่ กวท่าความวท่างเปลท่าและการไรด้ประโยชนหใดๆทนัลี้งสอิลี้น บรรดา
ประชาชาตอิทรนังสอิรนของทนัรงพอิภพโลกเปป็นเหมสือนความวตางเปลตาตตอพระพนักตรหพระเจข้า อนันทภีจที่ รอิงพวก
เขามภีคตานข้อยกวตาศถูนยหเมสือที่ เทภียบกนับพระองคห พวกเขาเปป็นความอนอิจจนัง – เปลสือกนอกทภีที่วาต งเปลตา
อสย 40:18-20

พระเจข้าจขงตรนัสถามวตา ทท่านจะเปรกยบพระเจด้าเหมสือนผยด้ใด หรสือ

เปรกยบพระองคหคลด้ายกนับอะไร เราจะเปรภียบพระเจข้าวตาทรงเปป็นเหมสือนกนับผถูข้ใดหรสือสอิที่งใดไดข้ คทา
ตอบกป็ชนัดเจนเหมสือนเดอิม ไมตมคภี วามคลข้ายคลขงหรสือภาพเปรภียบใดทภีที่แสดงใหข้เหป็นความยอิงที่ ใหญตของ
พระองคหไดข้เลย
กระนนัรนมนรุษยหทภีที่โงตเขลากป็ยนังพยายามททาเชตนนนัรนอยถูดต ภี 19 รย ปเคารพสลนักนท่ะหรสือ ชท่างเขาหลท่อ
มนันไวด้ ชท่างทองเอาทองคทาปอิดไวด้และหลท่อสรด้อยเงอินใหด้ ความหมายกป็คสือ ชตางฝภีมสือเทโลหะหลอมลง
ไปในแมตพมอิ พหเพสืที่อททารถูปเคารพอนันหนขที่ง จากนนัรนชตางทองกป็เอาทองคทาปอิดมนัน จากนนัรนเขากป็เพอิที่มสรข้อย
เงอินเขข้าไปอาจเพสือที่ เปป็นเครสือที่ งประดนับใหข้สวยงามหรสืออาจเพสือที่ พยรุงมนันไวข้เพสืที่อทภีมที่ นันจะไดข้ไมตลข้มลง
20 เขาผยทด้ กซึ่ยากจนจนเขาไมท่มกเครสืซึ่องบยชาเลยกห็เลสือกตด้นไมด้ทกซึ่จะไมท่ผบ เขาเสาะหาชท่างทกซึ่มกฝกมสือ
มาตกแตท่งใหด้เปห็นรย ปเคารพสลนักทกซึ่ไมท่หวนัซึ่นไหว คนอสืที่นๆทภีที่มฐภี านะยากจนกวตากป็เอาไมข้ทตอนหนขที่งมาส
ลนักเปป็นรถูปเคารพ ซขที่งมนังที่ คงพอทภีที่มนันจะไมข้ลข้มหนข้าคะมทา ชตางโงตเขลาเสภียจรอิง! ชตางเหลวไหลจรอิงๆ!
การเปรภียบพระเจข้าผถูข้ทรงสภาพนอิรนันดรหวาต เปป็นเหมสือนสอิที่งโงตเขลาเชตนนนัรนกป็เปป็นความชนัวที่ สอิรนดภี
กระนนัรนคนชนัวที่ ทภีที่มอภี ยถูทต วนั ที่ โลกกป็ททาแบบนนัรนมาตนัรงนานแลข้วจนไมตอาจจทาความไดข้
อสย 40:21-24

ตตอความโงตเขลาอนันตทที่าทรามเชตนนนัรน พระเจข้าทรงถามวตา ทท่านทนัลี้ง

หลายไมท่เคยรยด้หรสือ ทท่านไมท่เคยไดด้ยอินหรสือ ไมท่มกผ ด้ใย ดบอกทท่านตนัลี้งแตท่แรกแลด้วหรสือ ทท่านไมท่เขด้าใจ
ตนัลี้งแตท่รากฐานของแผท่นดอินโลกหรสือ พระเจข้าทรงถามมนรุษยชาตอิทภีที่มสืดบอดฝตายวอิญญาณวตาพวกเขา
ยนังไมตไดข้ยนอิ ความจรอิงหรสือ นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตามนรุษยหทรนังปวงเคยรถูคข้ วามจรอิงแลข้ว เรสือที่ งการ

เนรมอิตสรข้างไดข้ถถูกสต งตตอไปยนังประชาชาตอิทรนังปวงแลข้วไมตใชตแคตการถตายทอดแบบปากตตอปาก
เทตานนัรนแตตในพระวจนะของพระเจข้าทภีที่เปป็นลายลนักษณหอนักษรดข้วย ยอิงที่ กวตานนัรน ฟข้าสวรรคหกปป็ ระกาศ
สงตาราศภีของพระเจข้าและผสืนฟข้าประกาศพระหนัตถกอิจของพระองคห! การเปอิดเผยโดยทนัวที่ ไปของ
พระเจข้าถถูกเหป็นอยตางชนัดเจนแลข้วโดยคนทรุกชนัวที่ อายรุในสถานทภีที่ทรุกหนแหตง โอ มนรุษยหทภีที่โงตเขลาเอกย!
ทตานยนังไมตเคยสนังเกตความจรอิงของพระเจข้าทภีที่อยถูตต ตอหนข้าตตอตาทตานเลยหรสือ?
22 คสือพระองคหผปด้ย ระทนับเหนสือปรอิมณฑลของแผท่นดอินโลก และชาวแผท่นดอินโลกกห็เหมสือน
อยท่างตนัตั๊กแตน ผยทด้ รงขซงฟด้าสวรรคหเหมสือนขซงมท่าน และกางออกเหมสือนเตห็นทหทกซึ่อาศนัย พระเจข้าแหตง
สวรรคหคอสื พระองคหผถูข้ทรงปกครองกอิจการทนัรงหลายของมนรุษยห พระองคหทรงเปป็นผถูข้ทภีที่เปภีที่ยมดข้วยฤทธอิธ
เดชอนนันตหและทรงทราบทรุกสอิที่ง นตาสนใจทภีที่วาต รถูปทรงกลมของแผตนดอินโลกถถูกบอกเปป็นนนัยอยตาง
ชนัดเจน ไมตมทภี ภีที่ใดเลยในพระคนัมภภีรหทภีที่เคยสอนวตาโลกแบน พวกนนักศาสนศาสตรหทภีที่ตายไปแลข้วคอิด
เรสืที่องนนัรนขขรนมาเอง อภีกครนัรงทภีที่ความยอิงที่ ใหญตของพระเจข้าถถูกนทาเสนอ ประชากรของแผตนดอินโลกตตอ
พระพนักตรหพระองคหกเป็ ปป็นเหมสือนตนักจ แตนมากมายเหลสือเกอิน ตรงกนันขข้าม พระเจข้าแหตงฟข้าสวรรคหไดข้
ทรงขขงผสืนจนักรวาลดรุจคนขขงมตานหรสือกางเตป็นทหหลนังหนขงที่ เพสืที่อทภีที่จะตนัรงมนัน
ดนังทภีที่ผถูข้แตตงเพลงสดรุดภีไดข้รอข้ งบอกไวข้กตอนหนข้านนัรนแลข้ว “เมสืที่อขข้าพระองคหพจอิ ารณาดถูฟข้า
สวรรคหอนันเปป็นผลงานแหตงนอิรวพระหนัตถหของพระองคห ดวงจนันทรหและดวงดาวซขงที่ พระองคหไดข้ทรง
สถาปนาไวข้ มนรุษยหเปป็นผถูข้ใดเลตาซขที่งพระองคหทรงระลขกถขงเขา และบรุตรมนรุษยหเปป็นผถูข้ใดซขที่งพระองคห
ทรงเยภียที่ มเยภียนเขา” หนขที่งในขข้อลขกลนับทภีที่ยอิงที่ ใหญตตลอดกาลกป็คสือวตา ไฉนพระเจข้าผถูข้ทรงฤทธอิธอนนันตห
แหตงจนักรวาลทรงกข้มลงมาพอิจารณาคนบาปอยตางพวกเรา
พระองคหทรงเปป็น 23 ผยด้ทรงกระททาเจด้านายใหด้เปห็นเหมสือนเปลท่า และทรงกระททาใหด้ผคด้ย รอบ
ครองแผท่นดอินโลกเปห็นเหมสือนศยนยภาพ บรรดาคนทภีที่สถูงศนักดอิธและคนมภีอทานาจแหตงแผตนดอินโลกนภีรถถูก
ลดลงเหลสือศถูนยภาพโดยฤทธานรุภาพอนันไรข้ขภีดจทากนัดของพระองคห
24 พอปลยกเขาเหลท่านนัลี้นเสรห็จ พอหวท่านเสรห็จ พอทกซึ่รากหยนัซึ่งลง พระองคหกห็จะเปท่ามาบนเขา
เขากห็จะเหกซึ่ยวแหด้งไป และลมหมบนกห็จะพนัดพาเขาไปเหมสือนตอขด้าว บรรดาชนชนัรนสถูงและผถูข้มภีอทานาจ

แหตงโลกนภีรจะมาถขงความสอิรนสถูญตตอพระพนักตรหพระองคห ดข้วยลมแหตงฝภีพระโอษฐหของพระองคห
พระองคหจะทรงสนังหารคนชนัวที่ เมสือที่ อยถูตต ตอหนข้าลมหายใจของพระองคห พวกเขากป็จะเหภีที่ยวแหข้งไป ดรุจ
พายรุทอรหนาโดลถูกหนขที่ง พระองคหจะทรงกระจนัดกระจายพวกคนใหญตโตและผถูข้มภีอทานาจของโลกนภีร
ไปดรุจฟาง นนันที่ จะถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรอิงในทภีสที่ รุดอยตางแนตนอนในยรุคเจป็ดปภี แตตพระเจข้าทรงมภีวอิธภีจนัดการ
กนับพวกคนโอหนังเมสือที่ ใดกป็ไดข้ แมข้พวกเขาอาจเยข้ยหยนันใสต พระองคหตอนนภีร วนันนนัรนจะมาถขงในไมตชข้า
เมสืที่อพวกเขาตสืที่นขขรนในนรกเพสืที่อรนับโทษการพอิพากษาของพระเจข้า
อสย 40:25-26

พระเจข้าจขงตรนัสถามอภีกครนัรงวตา องคหบรอิสบทธอิธิ์ตรนัสวท่า "เจด้าจะเปรกยบ

เรากนับผยใด้ ดเลท่าซซซึ่งเราจะเหมสือนเขา" คทาถามนภีรถถูกกลตาวซทราจากขข้อ 18 คนทนัวที่ โลกไดข้กมข้ กราบลงตตอ
รถูปเคารพมานานแลข้ว นตาเศรข้าทภีที่แมข้แตตยถูดาหหกทป็ ทาตามไปกนับเขาดข้วย บางคนในยถูดาหหไดข้แสดง
พระเจข้าของตนวตาเปป็นรถูปเคารพสลนักทภีที่ไมตมภีชวภี อิต พถูดไมตไดข้ และไมตมภีฤทธอิธ พระเจข้าทรงตทาหนอิพวก
เขาเรสืที่องนภีร โปรดสนังเกตวตาพระองคหทรงเรภียกพระองคหเองวตาองคหบรอิสรุทธอิธ อยตางนข้อยหข้าสอิบครนัรง
พระเจข้าทรงเปรภียบพระองคหเองเชตนนนัรน แนตทภีเดภียว พระองคหทรงเปป็นผถูข้บรอิสรุทธอิธ!
แกตคนเหลตานนัรนในสมนัยนนัรนและในตอนนภีรทภีที่เปรภียบพระเจข้าวตาเปป็นเหมสือนรถูปเคารพอนันหนขงที่
พระองคหทรงสนังที่ วตา 26 จงแหงนหนด้าขซลี้นดยวท่า ผยใด้ ดสรด้างสอิซึ่งเหลท่านกลี้ พระองคหผทด้ย รงนทาบรอิวารออกมา
ตามจทานวน เรกยกชสือซึ่ มนันทนัลี้งหมดโดยอานบภาพอนันยอิซึ่งใหญท่ของพระองคห และเพราะพระองคหทรง
ฤทธอิธิ์เขด้มแขห็งจซงไมท่ขาดไปสนักดวงเดกยว มนรุษยชาตอิทภีที่บาปหนาถถูกเรภียกใหข้มองขขรนไปบนฟข้าสวรรคห
และพอิจารณาพระองคหผถูข้ทรงสรข้างสอิที่งเหลตานนัรน พระองคหไมตเพภียงทรงสรข้างฟข้าสวรรคหชรนันดวงดาว
เทตานนัรน แตตพระองคหยนังทรงตนัรงชสืที่อดวงดาวเหลตานนัรนดข้วย ดวงดาวสต วนใหญตในฟข้าสวรรคหไมตเคยลข้ม
เหลวเลย ดวงอาทอิตยหขร ขนทรุกเชข้า เชตนเดภียวกนับดวงจนันทรหทภีที่ขร ขนตามกทาหนดของมนัน มนรุษยหสรข้าง
ปฏอิทนอิ ของตนโดยออิงความคาดเดาไดข้ของการหมรุนเวภียนในฟข้าสวรรคห กระนนัร นพวกเขากป็ลสืม
พระเจข้าผถูข้ทรงสรข้างมนันทนัรงสอิรน
อสย 40:27-29

แมข้วาต จรุดสนใจหลนักของบทนภีรอยถูทต ภีที่ชาวโลกสต วนใหญต คราวนภีรผถูข้

พยากรณหทตานนภีรพรุงต เปข้าไปทภีที่ประชาชนทภีที่เลสือกสรรของพระองคหบข้าง โอ ยาโคบเออ๋ย ททาไมเจด้าจซงวท่า

โอ ออิสราเอลเออ๋ย ททาไมจซงพยดวท่า "ทางของขด้าพเจด้าปอิดบนังไวด้จากพระเยโฮวาหห และความยบตอิธรรม
อนันควรตกแกท่ขด้าพเจด้านนัลี้นกห็ผท่านพระเจด้าของขด้าพเจด้าไปเสกย" ขณะนนัรน อาณาจนักรฝตายเหนสือไดข้ถถูก
กวาดตข้อนไปเปป็นเชลยแลข้วเพราะความบาปของพวกเขา ยถูดาหหซขที่งเปป็นอาณาจนักรฝตายใตข้ก าท ลนัง
เผชอิญกนับการตภีสอนของพระเจข้าโดยอนัสซภีเรภีย หลายคนในออิสราเอลจขงไดข้ขอข้ สรรุปวตาความทรุกขห
ลทาบากตตางๆของตนถถูกซตอนไวข้จากพระเจข้า พระเจข้าทรงเมอินเฉยพวกเขาแลข้ว พวกเขาคอิดอยตางนนัรน
พวกเขากลตาวหาวตาพระเจข้าไมตทรงสนพระทนัยพวกเขาอภีกตตอไปแลข้ว พระเจข้าจขงทรงถามวตาพวกเขา
คอิดเรสือที่ งโงตๆเชตนนนัรนไดข้อยตางไร
ในการตอบกลนับไป พระองคหตรนัสถามอภีกครนัรงวตา 28 ทท่านไมท่เคยรยด้หรสือ ทท่านไมท่เคยไดด้ยอิน
หรสือ พระเยโฮวาหหทรงเปห็นพระเจด้าเนสืองนอิตยห คสือพระผยสด้ รด้างทกซึ่สบ ดปลายแผท่นดอินโลก พระองคหมอิไดด้
ทรงอท่อนเปลกลี้ย หรสือเหนห็ดเหนสืซึ่อย ความเขด้าพระทนัยของพระองคหกเห็ หลสือทกซึ่จะหยนัซึ่งรยด้ไดด้ การทภีที่ชาว
โลกทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิเมอินพระเจข้านนัรนเปป็นเรสืที่องหนขที่ง แตตบนัดนภีรพระเจข้าตรนัสถามออิสราเอลและยถูดาหห
วตา พวกเจข้ายนังไมตรถูข้จกนั พระเจข้าหรสือ พวกเจข้ายนังไมตเคยไดข้ยอินเกภีที่ยวกนับความยอิงที่ ใหญตของพระองคหหรสือ
พระองคหทรงเปป็นพระเจข้านอิรนันดรห คสือพระเยโฮวาหห พระองคหมไอิ ดข้เสดป็จจากไปไหนเลย พระองคห
ทรงอยถูเต ปป็นนอิรนันดรห พระองคหทรงเปป็นพระผถูข้สรข้างทภีที่สรุดปลายแผตนดอินโลก พระองคหไมตเคยอตอน
เปลภีรย (หมดแรง) พระองคหไมตเคยเหนป็ดเหนสืที่อย นอกจากนภีร ความเขข้าใจของพระองคหกไป็ มตอาจวนัดไดข้
แมข้ออิสราเอลและยถูดาหหถถูกพระเจข้าตภีสอนแลข้วเพราะความบาปของพวกเขา พระเจข้ากป็ทรงตตอวตา
พวกเขาทภีคที่ อิดเอาเองวตาพระองคหไมตสามารถหรสือไมตยอมชตวยพวกเขาใหข้พข้น พระองคหยงนั ทรงเปป็น
พระเจข้าของพวกเขาเหมสือนเดอิม
29 พระองคหทรงประทานกทาลนังแกท่คนอท่อนเปลกลี้ย และแกท่ผทด้ย กซึ่ไมท่มกกทาลนัง พระองคหทรงเพอิซึ่ม
แรง พระสนัญญาตรงนภีรเปป็นความจรอิงทภีที่เปป็นสากล พระเจข้าทรงเปป็นแชมเปภีร ยนของคนเหลตานนัรนทภีมที่ ภีใจ
ถตอมเสมอ แตตทภีที่เฉพาะเจาะจงยอิงที่ กวตานนัรนกป็คอสื สนักวนันหนขงที่ พระองคหจะทรงททาใหข้ออิสราเอลและยถูดาหห
กลนับมภีพละกทาลนังและความโดดเดตนอภีกครนัรง

อสย 40:30-31

ดข้วยการเกรอิที่นนทาเชตนนนัรน พระเจข้าตรนัสตตอไป (ผตานทางผถูข้พยากรณห

ทตานนภีร) ถขงหนขงที่ ในพระสนัญญาเหลตานนัรนทภีที่ยอิงที่ ใหญตทภีที่สรุดของพระคนัมภภีรหทรนังเลตม แมด้คนหนบท่มๆจะอท่อน
เปลกลี้ยและเหนห็ดเหนสืซึ่อย และชายฉกรรจหจะลด้มลงทกเดกยว แมข้แตตคนหนรุตมๆในวนัยฉกรรจหกอป็ ตอนเปลภีรย
เหนป็ดเหนสืที่อยและถขงขนัรนลข้มลงไดข้
31 แตท่เขาทนัลี้งหลายผยด้รอคอยพระเยโฮวาหหจะเสรอิมเรกซึ่ยวแรงใหมท่ เขาจะบอินขซนลี้ ดด้วยปกก
เหมสือนนกออินทรก เขาจะวอิซึ่งและไมท่เหนห็ดเหนสืซึ่อย เขาจะเดอินและไมท่อท่อนเปลกลี้ย เมสือที่ ประชาชนของ
พระเจข้าในสมนัยนนัรน (และสมนัยนภีรเชตนกนัน) จะรอคอยพระองคห พระองคหกทป็ รงสนัญญาวตาจะททาใหข้พวก
เขากลนับมภีพละกทาลนังดนังเดอิม คทาทภีที่แปลวตา รอคอย (คอวห วอวห) มภีความหมายวตา ‘วางใจองคหพระผถูข้
เปป็นเจข้า จากนนัรนกป็รอคอยใหข้พระองคหทรงกระททากอิจ’ นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงการพนักสงบและการพขที่งพา
พระองคห เมสือที่ เราวางใจพระองคห พนักสงบในพระองคห จากนนัรนกป็รอคอยพระองคห พระองคหจะทรง
ฟสืร นกทาลนังเราขขรนใหมต นนันที่ เปป็นความจรอิงในสมนัยนนัรน มนันเปป็นความจรอิงจนถขงวนันนภีร ดข้วยคารมคมคาย
แบบกวภี ผถูพข้ ยากรณหทตานนภีรหมายเหตรุวาต คนเหลตานนัรนทภีที่รอคอยองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าจะผงาดขขรนดรุจปภีก
ของนกออินทรภี พวกเขาจะถถูกเสรอิมกทาลนังใหข้วอิที่งไดข้และไมตเหนป็ดเหนสืที่อย และเดอินไดข้และไมตอตอนเปลภีรย
ความจรอิงอนันยอิงที่ ใหญตนร ภีกคป็ สือ จงวางใจพระองคห พขงที่ พาพระองคห จากนนัรนกป็รอคอยพระองคหใหข้กระททา
กอิจ เมสืที่อเราททาเชตนนนัรน พระองคหกทป็ รงสนัญญาแลข้ววตาจะเสรอิมกทาลนังเราขขรนใหมต แนตนอนวตาพระสนัญญา
ขข้อนภีรประยรุกตหใชข้กบนั พละกทาลนังฝตายวอิญญาณ แตตมนนั อาจประยรุกตหใชข้ไดข้กบนั พละกทาลนังฝตายอารมณห
พละกทาลนังฝตายสมอง และแมข้แตตพละกทาลนังฝตายรต างกายดข้วย การรอคอยพระองคหคสือ การวางใจ
พระองคหซขที่งกป็คสือความเชสืที่อ คนทนัรงหลายทภีที่วางใจในพระองคหกเป็ ปป็นสรุข!
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 41: บทนทนี้เปป็นคคาสตัชื่งเรทยกตตัวโดยตรงของพระเยโฮวาหห์ไปถถึง
ประชาชาตอิทตันี้งหลายแหว่งแผว่นดอินโลกใหด้รมด้วว่าพระองคห์ทรงเปป็นพระเจด้า พระองคห์ทรงเผชอิญหนด้ากตับ
การนตับถชอรมปเคารพของพวกเขา พระองคห์ทรงปลอบประโลมออิสราเอลดด้วยในการยชนยตันวว่า

พระองคห์ทรงเปป็นพระเจด้าของพวกเขาและวว่าพระองคห์จะทรงควคชื่าเหลว่าศตัตรมของพวกเขา รมปเคารพ
เหลว่านตันี้นของประชาชาตอิทตันี้งหลายจะมาถถึงความสมญเปลว่าอยว่างแนว่นอน
อสย 41:1

พระเจข้าตรนัสโดยตรงผตานทางผถูข้พยากรณหทตานนภีรแกตประชาชาตอิทรนัง

หลายแหตงแผตนดอินโลก โดยทรงเรภียกตนัวพวกเขาใหข้มาสถูตการพอิพากษา โอ เกาะทนัลี้งหลายเออ๋ย จงสงบ
ใจตท่อหนด้าเรา จงใหด้ชนชาตอิทนัลี้งหลายฟสืลี้นกทาลนังของเขาเสกยใหมท่ ใหด้เขาเขด้ามาใกลด้ แลด้วใหด้เขาพยด ใหด้
เราพากนันเขด้ามาใกลด้เพสืซึ่อการพอิพากษา คทาทภีที่แปลวตา เกาะทนัลี้งหลาย (ออิย)ห์ ยนังหมายถขงแวตนแควข้นตตางๆ
ดข้วยและขยายออกไปยนังประชาชาตอิทรนังหลายแหตงแผตนดอินโลก พวกเขาถถูกสนังที่ ใหข้เงภียบและมาเขข้า
เฝข้าตตอพระพนักตรหพระเจข้าผถูข้ทรงมหอิทธอิฤทธอิธ
อสย 41:2-5

ใครไดด้เรด้าใจใหด้คนชอบธรรมมาจากตะวนันออก ไดด้เรกยกทท่านใหด้

ตอิดตาม ไดด้มอบบรรดาประชาชาตอิตท่อหนด้าทท่าน และใหด้ทท่านครอบครองเหนสือกษนัตรอิยหทนัลี้งหลาย ไดด้
มอบพวกเขาไวด้แกท่ดาบของทท่านเหมสือนผงคลก และแกท่คนนั ธนยของทท่านเหมสือนตอขด้าวทกซึ่ถยกพนัดไป
คนชอบธรรมจากทอิศตะวนันออกทภีที่วาต นภีรอาจเปป็นอนับราฮนัม และมภีหมายเหตรุไวข้วาต พระเจข้าไดข้ประทาน
แผตนดอินนนัรนแกตเขาซขที่งบนัดนภีรถถูกเรภียกวตาออิสราเอล โดยทรงปราบประชาชาตอิเหลตานนัรนทภีที่เคยอาศนัยอยถูต
ในแผตนดอินนนัรน พระองคหผถูข้ทรงเรภียกอนับราฮนัมคสือ พระเจข้า พระองคหเองทรงเปป็นผถูข้ชตวยใหข้อนับราฮนัม
สามารถมภีชยนั ตตอประชาชาตอิเหลตานนัรนไดข้
3 ทท่านไลท่ตามพวกเขาและผท่านเขาไปอยท่างปลอดภนัย ตามทางทกซึ่เทด้าของทท่านไมท่เคยเหยกยบ
พระเจข้าทรงใหข้อนับราฮนัมเดอินทางผตานไปไดข้อยตางปลอดภนัยสถูตแผตนดอินพระสนัญญานนัรน
4 ผยใด้ ดไดด้ประกอบกอิจและกระททาเชท่นนกลี้ เรกยกบรรดาชนัวซึ่ อายบทนัลี้งหลายออกมาตนัลี้งแตท่เดอิม เรา
เองคสือพระเยโฮวาหหผด้เย ปห็นปฐม และกนับกาลอวสาน เราคสือผยนด้ นัลี้น พระองคหผถูข้ทรงกระททาสอิที่งเหลตานภีร
สทาเรป็จคสือ พระเยโฮวาหหพระเจข้า โปรดสนังเกตวตาพระเจข้าทรงพรรณนาถขงพระองคหเองวตาเปป็น “พระ
เยโฮวาหหผถูข้เปป็นปฐม และกนับกาลอวสาน” ตรงนภีรและในออิสยาหห 44:6 ดข้วย พระเยโฮวาหหทรงใหข้คทา
จทากนัดความพระองคหเองวตาเปป็นปฐมและอวสาน ความจรอิงขข้อนภีรแทบคลข้ายกนับทภีที่พระเยซถูครอิสตหทรง
พรรณนาถขงพระองคหเองในวอิวรณห 1:11, 17; 2: 2:8, 19; 22:13 นภีที่ไมตเพภียงบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจน

ถขงความเปป็นพระเจข้าของพระครอิสตหเทตานนัรน แตตบอกเปป็นนนัยดข้วยวตาพระเยโฮวาหหแหตงพระคนัมภภีรห
เดอิมทรงเปป็นองคหเดภียวกนันกนับพระเยซถูแหตงพระคนัมภภีรหใหมต การเปป็นปฐมและอวสานนนัรนไมตใชตใครกป็
เปป็นไดข้ พระองคหผถูข้เดภียวเทตานนัรนทรงอข้างความแตกตตางเชตนนภีรไดข้ ขข้อสรรุปกป็คอสื วตา พระเยซถูครอิสตหทรง
เปป็นพระเยโฮวาหห
พระเจข้าจขงทรงพรรณนาถขงปฏอิกอิรยอิ าของโลกทภีที่มภีตตอการถถูกเผชอิญหนข้าดข้วยความจรอิงขข้อนภีร 5
เกาะทนัลี้งหลายเหห็นแลด้วกห็เกรงกลนัว ปลายแผท่นดอินโลกกห็กลนัว เขาทนัลี้งหลายไดด้เขด้ามาใกลด้ แมข้วาต บาง
ประชาชาตอิตลอดหลายยรุคสมนัยเกรงกลนัวพระเจข้าอยตางแนตนอน สต วนใหญตแลข้วกป็ไมต การสทาเรป็จจรอิง
ในทภีที่สรุดของคทาตรนัสนภีรมภีลนักษณะเปป็นคทาพยากรณห โดยชภีรไปยนังตอนทภีที่พระเยซถูครอิสตหเสดป็จกลนับมาดข้วย
ฤทธานรุภาพและสงตาราศภีในยรุคพนันปภี ในวนันนนัรนประชาชาตอิทรนังปวงจะมาอยถูตต ตอพระพนักตรหพระองคห
ดข้วยความเกรงกลนัว
อสย 41:6-7

ถขงกระนนัรน ประชาชาตอิทรนังหลายทนัวที่ โลกในระหวตางนภีรกทป็ ทาใหข้ตนัวเอง

เสสืที่อมทรามลงดข้วยการนตาสะออิดสะเอภียนของการนนับถสือรถูปเคารพ ทบกคนชท่วยเพสืซึ่อนบด้านของตน
และทบกคนกลท่าวแกท่พกซึ่นอด้ งของตนวท่า "จงกลด้าเถอิด" การนนับถสือรถูปเคารพไดข้ลรุกลามไปทนัวที่ คนเกสือบ
ทรุกชนชาตอิและทรุกเผตาพนันธรุหตลอดหลายยรุคสมนัย แมข้แตตสที่ งอิ ทภีที่เรภียกกนันวตา ‘ออิทธอิพลแบบครอิสเตภียน’
ของพระศาสนจนักรโรมนันคาทอลอิกจรอิงๆแลข้วกป็คอสื ผถูข้สตงเสรอิมการนนับถสือรถูปเคารพดข้วยรถูปปนัรน
‘นนักบรุญตตางๆ’ อนันไมตรถูข้สร อินสรุดของมนัน
7 ชท่างไมด้กห็หนบนใจชท่างทอง ผยทด้ กซึ่ททาใหด้เรกยบดด้วยคด้อนกห็หนบนใจผยด้ทกซึ่ตกทนัซึ่งวท่า "พรด้อมแลด้ว
สทาหรนับการบนัดกรก" และเขากห็เอาตะปยตรซงไวด้เพสืซึ่อไมท่ใหด้หวนัซึ่นไหว บรรดาชตางฝภีมสือทนัวที่ โลกตลอด
หลายยรุคสมนัยไดข้สรรคหสรข้างรถูปเคารพนนับไมตถข้วนของตนดข้วยวนัสดรุราคาแพง เชตน ทองคทาและเงอิน
อสย 41:8-9

อยตางไรกป็ตาม พระเจข้าทรงมภีขข้อความหนขงที่ ทภีที่เปป็นคทาหนรุนใจแกต

ออิสราเอล แตท่เจด้า ออิสราเอล เปห็นผยด้รบนั ใชด้ของเรา ยาโคบผยด้ซงซซึ่ เราไดด้เลสือกไวด้ เชสืลี้อสายของอนับราฮนัม
สหายของเรา ความสนัมพนันธหอนันเปป็นเอกลนักษณหระหวตางพระเจข้ากนับออิสราเอลถถูกใหข้คทาจทากนัดความ
ออิสราเอล (1) เปป็นผถูข้รนับใชข้ของพระเจข้า นนันที่ เปป็นอภอิสอิทธหทภีที่ประชาชาตอิอสืที่นไมตมภี (2) ออิสราเอลไดข้รนับ

เลสือกโดยพระเจข้าใหข้พระองคหเอง หลนักคทาสอนเรสืที่องการทรงเลสือกถถูกสสืที่อตรงนภีร เราควรหมายเหตรุไวข้
วตาการทรงเลสือกมภีลนักษณะเปป็นกลรุตมมากกวตาเปป็นรายบรุคคล พระเจข้าทรงเลสือกชนชาตอิหนขที่งในยา
โคบ พวกยอิวจนถขงวนันนภีรเปป็นกลรุตมคนแหตงพนันธสนัญญานนัรนโดยกทาเนอิด ครอิสตจนักรเปป็นกลรุตมคนแหตง
พนันธสนัญญาใหมตกบนั พระเจข้าโดยกทาเนอิดฝว่ายวอิญญาณ (3) ออิสราเอล (และขยายรวมถขงครอิสตจนักร
ดข้วย) สสืบเชสืรอสายมาจากอนับราฮนัม สหายของพระเจข้า นภีที่เปป็นคทาหนรุนใจหนขที่งแกตออิสราเอล แมข้วาต
ประชาชาตอิอสืที่นๆทภีที่นบนั ถสือพระตตางดข้าวเผชอิญการพอิพากษาโดยพระเจข้า ออิสราเอลกป็ยนังเปป็นประชาชน
ทภีที่เลสือกสรรของพระเจข้าอยถูเต หมสือนเดอิม นภีที่เปป็นหนขงที่ ในสามแหตงในพระคนัมภภีรหทภีที่อนับราฮนัมไดข้ชสืที่อวตา
เปป็นสหายของพระเจข้า ดถู 2 พงศาวดาร 20:7 และยากอบ 2:23
ดนังนนัรนพระเจข้าจขงทรงเตสือนออิสราเอลใหข้ระลขกถขงพนันธสนัญญานนัรนทภีที่พระองคหทรงกระททาไวข้
กนับอนับราฮนัม ออิสอนัคและยาโคบ 9 เจด้าผยด้ซซซึ่งเรายซดไวด้จากทกซึ่สบ ดปลายแผท่นดอินโลก และเรกยกเจด้ามาจาก
พวกผยใด้ หญท่ของโลก กลท่าวแกท่เจด้าวท่า "เจด้าเปห็นผยด้รบนั ใชด้ของเรา เราไดด้เลสือกเจด้าและไมท่เหวกซึ่ยงเจด้าออก
ไป" พระเจข้าทรงเลสือกชนหมถูตหนขงที่ ในยาโคบ พระองคหทรงเรภียกอนับราฮนัมจากเมสืองเออรหของคนเคล
เดภีย พระองคหทรงเรภียกออิสราเอลใหข้ออกมาจากอภียอิปตห (แนตนอนวตาโยเซฟเปป็นหนขงที่ ในคนสทาคนัญของ
อภียอิปตห) ออิสราเอลไดข้รนับความแตกตตางและอภอิสอิทธอิธของการเปป็นประชาชนของพระองคหและผถูข้รนับ
ใชข้ของพระองคห พระเจข้าทรงเลสือกพวกเขาและพระองคหทรงกลตาวยทราพระสนัญญาของพระองคหทภีที่วาต
พระองคหจะไมตทรงเหวภีที่ยงพวกเขาออกไป เปาโลเตสือนเราใหข้ระลขกวตาพระเจข้าไมตเคยเหวภีที่ยง
ประชาชนของพระองคหออกไปเลย แมข้วาต พวกเขาไดข้หนันหลนังของตนใหข้พระองคหกตป็ าม ดถู โรม
11:1 นภีที่อาจมภีภาพเลป็งหนขงที่ ถขงครอิสตจนักรตรงนภีรดข้วยเมสืที่อพระเจข้าตรนัสถขงการทรงเรภียกประชาชนของ
พระองคหจากทภีที่สรุดปลายแผตนดอินโลก แมข้ครอิสตจนักรไมตใชตออิสราเอลและออิสราเอลไมตใชตครอิสตจนักร ค
รอิสตจนักรและออิสราเอลกป็เหมสือนกนันตรงทภีที่วาต พวกเขาทนัรงคถูตเปป็นประชาชนของพระเจข้า ดนังนนัรน ความ
มนันที่ คงของผถูข้เชสืที่อและความมนันที่ ใจเรสือที่ งความรอดจขงถถูกสสืที่อถขงตรงนภีรเชตนกนัน
อสย 41:10

หนขงที่ ในพระสนัญญาทภีที่ยอิงที่ ใหญตของพระคนัมภภีรหปรากฏตรงนภีรอนนั เปป็น

ผลมาจากพระสนัญญาทภีที่เปป็นพนันธสนัญญาของพระเจข้ากนับประชาชนของพระองคห มนันไมตเพภียงเปป็น
ของออิสราเอลเทตานนัรนแตตเปป็นของครอิสตจนักรดข้วย อยท่ากลนัวเลย เพราะเราอยยท่กบนั เจด้า อยท่าขยาด เพราะ

เราเปห็นพระเจด้าของเจด้า เราจะหนบนกทาลนังเจด้า เออ เราจะชท่วยเจด้า เออ เราจะชย เจด้าดด้วยมสือขวาแหท่ง
ความชอบธรรมของเรา
มภีอยตางนข้อยเจป็ดหนในพระคนัมภภีรหตลอดทนัรงเลตม พระเจข้าทรงสนัญญากนับประชาชนของ
พระองคหในหลายรถูปแบบแลข้ววตา “อยตากลนัวเลย เพราะเราอยถูกต บนั เจข้า” (ดถู ปฐมกาล 26:24, พระราช
บนัญญนัตอิ 31:6, 8; 1 พงศาวดาร 28:20; ออิสยาหห 43:5; และเยเรมภียห 46:28) ความจรอิงทภีที่หนรุนใจนภีรยนังมภี
อยถูจต นถขงวนันนภีร นนันที่ คสือ อยตากลนัวเลย เหตรุผลนตะหรสือ พระองคหทรงเปป็นพระเจข้าของเรา! พระองคหไดข้
ทรงสนัญญาแลข้ววตา (1) จะหนรุนกทาลนังเรา (2) จะชตวยเรา (3) และจะชถูเราไวข้ดข้วยพระหนัตถหขวาของ
พระองคห สนังเกตดข้วยวตาพระหนัตถหขวาของพระองคห – พระหนัตถหขาข้ งทภีที่ถถูกใชข้บตอยทภีที่สรุด – มภีลนักษณะ
เฉพาะตนัวคสือ ความชอบธรรม มนันใหข้คทาจทากนัดความเกภีที่ยวกนับอรุปนอิสนัยและความซสืที่อตรงของพระเจข้า!
ดนังนนัรนเพราะวตาพระองคหทรงเปป็นพระเจข้าของเราและทรงชอบธรรม และเพราะวตาพระองคหทรง
สนัญญาแลข้ววตาจะชตวยเหลสือเราในทรุกดข้าน เราจขงไมตตข้องกลนัวหรสือขยาด นนันที่ เปป็นความจรอิงในตอน
นนัรนสทาหรนับออิสราเอล มนันยนังเปป็นความจรอิงเหมสือนเดอิมสทาหรนับเหลตาครอิสเตภียนสมนัยพระคนัมภภีรให หมต
จนถขงวนันนภีร
อสย 41:11-13

ดยเถอิด บรรดาผยด้ทกซึ่ขนัดเคสืองกนับเจด้าจะตด้องไดด้ความอายและอดสย เขา

จะเปห็นความวท่างเปลท่า คนเหลท่านนัลี้นทกซึ่ฝสืนสยเด้ จด้าจะพอินาศไป พระเจข้าทรงรนับประกนันออิสราเอลเรสืที่อง
ชนัยชนะอนันเดป็ดขาด เพราะวตาพระองคหทรงเปป็นพละกทาลนังและความชตวยเหลสือของพวกเขา ไมตมภี
ศนัตรถูใดจะมภีชยนั ตตอพวกเขาไดข้ คทาพยากรณหตรงนภีรเหป็นไดข้ชดนั วตาพถูดถขงอวสานกาล อาณาจนักรฝตาย
เหนสือถถูกกวาดตข้อนไปเปป็นเชลยแลข้ว อนัสซภีเรภียเพอิงที่ ครุกคามยถูดาหหไปเมสืที่อเรป็วๆนภีร บาบอิโลนจะพอิชอิตใน
อภีกหนขที่งศตวรรษตตอมา โดยเรอิที่มตข้นการครอบครองของคนตตางชาตอิตตอเนสืที่องเรสืที่อยมาจนถขงศตวรรษ
ทภีที่แลข้ว การสทาเรป็จจรอิงในทภีที่สรุดของพระสนัญญานภีรเหป็นไดข้ชดนั วตาจะไมตเกอิดขขรนจนกวตาจะถขงยรุคพนันปภี
12 เจด้าจะแสวงหาพวกเขา แตท่เจด้าจะไมท่พบเขา คสือผยทด้ กซึ่ตท่อสยด้กบนั เจด้า ผยทด้ กซึ่ททาสงครามกนับเจด้าจะ
เปห็นความวท่างเปลท่าและเปห็นสอิซึ่งไรด้คท่า แมข้อาจมภีการสทาเรป็จจรอิงแบบจทากนัดของคทาพยากรณหนร ภีกบนั ความ
พอินาศของกองทนัพอนัสซภีเรภีย การสทาเรป็จจรอิงทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตาของพระสนัญญานภีรจะเกอิดขขรนหลนังยรุคเจป็ดปภี

ในวนันนนัรน ประชาชาตอิทรนังปวงจะยกมาตตอสถูข้เยรถูซาเลป็มเพสือที่ หาชตองทภีที่จะททาลายมนันเสภีย กระนนัรนเมสืที่อ
พระเยซถูครอิสตหเสดป็จกลนับมา กองทนัพเหลตานนัรนจะถถูกททาลายและออิสราเอลจะไดข้รนับการยกชถู
13 เพราะเราคสือพระเยโฮวาหหพระเจด้าของเจด้า จะยซดมสือขวาของเจด้าไวด้ คสือเราเองพยดกนับเจด้า
วท่า "อยท่ากลนัวเลย เราจะชท่วยเจด้า" เมสืที่อออิสราเอลเชสืที่อฟนังพระเจข้าของพวกเขาในยรุคกตอนๆ พระเจข้ากป็
ทรงชตวยเหลสือพวกเขาจรอิงๆ นอกจากนภีร พระองคหกทป็ รงททาเชตนนนัรนมาตลอดหลายศตวรรษ อยตางไร
กป็ตาม การสทาเรป็จจรอิงแบบเจาะจงของพระสนัญญานภีรจะเกอิดขขรนในชตวงยรุคเจป็ดปภีเมสือที่ พระเจข้าทรงเขข้า
แทรกแซงอยตางเหนสือธรรมชาตอิเพสืที่อปกปข้องและชตวยออิสราเอลใหข้พข้น
แมข้วาต พระสนัญญานภีรประยรุกตหใชข้โดยตรงกนับออิสราเอล มนันกป็เปป็นจรอิงในความหมายแบบ
กวข้างกวตาสทาหรนับครอิสตจนักรจนถขงวนันนภีรดวข้ ย พระเจข้าทรงสนัญญาแลข้ววตาจะชตวยเหลสือ เสรอิมกทาลนังและ
หนรุนใจประชาชนของพระองคหเมสืที่อพวกเขาเชสืที่อฟนังพระองคห
อสย 41:14-16

อภีกครนัรงทภีพที่ ระเจข้าทรงหนรุนใจออิสราเอลวตาอยตากลนัว พระเยโฮวาหห

ตรนัสวท่า "อยท่ากลนัวเลย เจด้าหนอนยาโคบ เจด้าคนออิสราเอล เราจะชท่วยเจด้า ผยด้ไถท่ของเจด้าคสือองคหบรอิสบ ทธอิธิ์
แหท่งออิสราเอล" เหป็นไดข้ชดนั วตาพระเจข้าทรงประสงคหทจภีที่ ะถตอมออิสราเอลลงเกรงวตาพวกเขาจะยกตนัว
เกอินขนาด เมสือที่ เปรภียบกนับฤทธานรุภาพอนันไรข้ขภีดจทากนัดของพระองคห ออิสราเอลกป็เปป็นเหมสือนหนอน
ตนัวหนขที่ง แมข้กระนนัรน พระเจข้ากป็ทรงหนรุนใจพวกเขาวตาอยตากลนัว พระองคหทรงสนัญญาอภีกครนัรงวตาจะ
ชตวยเหลสือพวกเขา นอกจากนภีร พระเจข้าทรงเรภียกพระองคหเองวตาพระผถูข้ไถตของพวกเขาและองคห
บรอิสรุทธอิธแหตงออิสราเอลเหมสือนเดอิม แนตทภีเดภียวพระผถูข้ไถตของเราทรงเปป็นผถูข้บรอิสรุทธอิธ! ทภีที่บอกเปป็นนนัยใน
การทรงไถตคสือ ความเมตตา พระครุณและความรนัก กระนนัรนในขณะเดภียวกนัน พระเจข้ากป็ทรงเตสือนเรา
ใหข้ระลขกวตาพระองคหทรงเปป็นผถูข้บรอิสรุทธอิธ ดนังนนัรน พระลนักษณะอนันชภีรชนัดทภีที่ยงอิที่ ใหญตสองประการของ
อรุปนอิสนัยของพระเจข้าจขงปรากฏใหข้เหป็น – ความบรอิสรุทธอิธและความรนัก
15 ดยเถอิด เราจะกระททาเจด้าใหด้เปห็นเลสืซึ่อนนวดขด้าวใหมท่ คม และมกฟนัน เจด้าจะนวดและบดภยเขา
และเจด้าจะททาเนอินเขาใหด้เหมสือนแกลบ แมข้วาต ออิสราเอลเปป็นเหมสือนหนอนตนัวหนขงที่ ของบรรดา
ประชาชาตอิมาตลอดหลายศตวรรษ ซขที่งไมตสทาคนัญ ถถูกขตมเหง และถถูกเหยภียบยทที่า วนันนนัรนกป็กาท ลนังจะมา

เมสืที่อพวกเขาจะกลายเปป็นประชาชาตอินครหลวงของโลก ขณะทภีที่ประชาชาตอิตตางๆทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิ
ไดข้เหยภียบยทที่าพวกเขา ในวนันแหตงพระเยโฮวาหห ออิสราเอลจะเปป็นมหาอทานาจทภีที่ครอบครองเหนสือ
ประชาชาตอิทรนังหลาย
16 เจด้าจะซนัดมนันและลมจะพนัดมนันไปเสกย และลมหมบนจะกระจายมนัน และเจด้าจะเปรมปรกดอิธิ์
ในพระเยโฮวาหห เจด้าจะอวดอด้างในองคหบรอิสบทธอิธิ์แหท่งออิสราเอล ตนัรงแตตสมนัยออิสยาหหจนถขงปนัจจรุบนัน ไมต
เคยมภีสมนัยใดเลยทภีที่อสอิ ราเอลมภีชนัยเหนสือประชาชาตอิอสืที่นๆในดข้านทหารหรสือดข้านอสืที่นๆ แมข้ว าต พวกเขา
เคยชนะศขกและสงครามตตางๆตตอบรรดาเพสืที่อนบข้านของพวกเขาอยตางแนตนอนตลอดหลายศตวรรษ
ทภีที่ผาต นมา การสทาเรป็จจรอิงอนันยอิงที่ ใหญตกวตาของคทาพยากรณหนร ภีกยป็ นังมาไมตถขง เมสือที่ พระครอิสตหเสดป็จกลนับมา
พระเจข้าอาจทรงอนรุญาตใหข้ออิสราเอลกทาราบประชาชาตอิเหลตานนัรนซขที่งจงเกลภียดจงชนังและมภีใจขมขสืที่น
ตตอพวกเขา นนันที่ อาจเปป็นประชาชาตอิออิสลามเหลตานนัรนของโลกปนัจจรุบนัน
อสย 41:17-20

เมสืซึ่อคนจนและคนขนัดสนแสวงนทลี้าและไมท่มก และลอิลี้นของเขากห็แหด้ง

ผากเพราะความกระหาย เราคสือพระเยโฮวาหหจะไดด้ยอินเขาเอง เรา พระเจด้าของออิสราเอล จะไมท่
ละทอิลี้งเขา ตลอดหลายศตวรรษ พระเจข้าทรงเลภีรยงดถูประชาชนของพระองคหเสมอ โดยเฉพาะคน
เหลตานนัรนทภีที่เชสืที่อฟนังและอรุทอิศตนัวแดตพระองคห อยตางไรกป็ตาม การสทาเรป็จจรอิงในทภีสที่ รุดของพระสนัญญานภีร
นตาจะเกอิดขขรนในยรุคพนันปภีเหมสือนเดอิม กระนนัรน พระสนัญญานภีรกยป็ นังเปป็นความจรอิงเหมสือนเดอิมในฐานะ
หลนักการหนขที่งจนถขงวนันนภีรสทาหรนับประชาชนของพระเจข้า พระองคหจะไมตทรงละทอิรงประชาชนของ
พระองคห
18 เราจะเปอิดแมท่นทลี้าบนทกซึ่สยงทนัลี้งหลาย และนทลี้าพบทกซึ่ทท่ามกลางหบบเขา เราจะททาถอิซึ่นทบรกนันดาร
ใหด้เปห็นสระนทลี้า และทกซึ่ดอินแหด้งเปห็นนทลี้าพบ บางคนคอิดวตาการเพาะปลถูกของแผตนดอินนนัรนโดยประเทศ
ออิสราเอลปนัจจรุบนันเปป็นการสทาเรป็จจรอิงอยตางหนขที่งของคทาพยากรณหนร ภี แนตทภีเดภียว พวกยอิวไดข้ททาใหข้หลาย
สต วนของแผตนดอินนนัรนเจรอิญงอกงามแลข้ว อยตางไรกป็ตาม การสทาเรป็จจรอิงในทภีที่สรุดกป็จะเกอิดขขรนในยรุค
พนันปภีเหมสือนเดอิม ออิสราเอลขณะนภีรและตลอดหลายพนันปภีกตอนหนข้านภีรเปป็นแผตนดอินทภีที่มลภี นักษณะกขที่ง

แหข้งแลข้ง และตข้องใชข้ความพยายามเพสืที่อทภีที่จะททาใหข้เกอิดผลอรุดม อยตางไรกป็ตาม วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อ
นทราจะมภีบรอิบรถู ณหในแผตนดอินนนัรน เรสือที่ งนนัรนยนังไมตถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรอิง
19 ในถอินซึ่ ทบรกนันดารเราจะปลยกตด้นสนสกดารห ตด้นกระถอินเทศ ตด้นนทลี้ามนันเขกยว และตด้น
มะกอกเทศ ในทะเลทรายเราจะวางตด้นสนสามใบ ทนัลี้งตด้นสนเขาและตด้นไมด้ทกซึ่เขกยวชะอบท่มตลอดปก
ดด้วยกนัน ในสมนัยพระคนัมภภีรห เชตนเดภียวกนับในสมนัยนภีร ดอินแดนตอนใตข้ของออิสราเอลถสือวตาเปป็นถอิที่น
ทรุรกนันดาร พสืรนทภีที่หลายสต วนของถอิที่นทรุรกนันดารยถูเดภียจนถขงวนันนภีรมภีลนักษณะรกรข้างวตางเปลตาพอๆกนับ
ทะเลทรายแหตงใดกป็ตามบนแผตนดอินโลก กระนนัรนวนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อแมข้แตตพรนสื ทภีที่กนนั ดารเหลตานนัรน
จะกลายเปป็นปตาพรข้อมกนับตข้นไมข้เหลตานนัรนทภีที่นตาปรารถนาทภีที่สรุด คทาทภีที่แปลเปป็น ทะเลทราย (อาราบาหห์)
หมายถขงทะเลทรายตอนใตข้เหลตานนัรนของออิสราเอล แมข้พวกยอิวปลถูกปตาในออิสราเอลไปแลข้วอยตาง
แนตนอนในศตวรรษทภีที่ยภีที่สอิบ มนันกป็ไมตไดข้ถถูกกระททาในเขตแดนอาราบาหห นนันที่ ยนังเปป็นทะเลทรายอยถูต
เหมสือนเดอิมจนถขงยามนภีร นอกจากนภีร เนสืรอความกป็กลตาวชนัดเจนวตาพระเยโฮวาหหพระเจข้าทรงเปป็นผถูข้ทภีที่จะ
ปลถูกปตาเหลตานนัรนในเขตแดนนภีร นภีกที่ ยป็ นังไมตไดข้เกอิดขขรนเหมสือนกนัน
20 เพสืซึ่อคนจะไดด้เหห็นและทราบ เขาจะใครท่ครวญและเขด้าใจดด้วยกนัน วท่าพระหนัตถหของพระเย
โฮวาหหไดด้ทรงกระททาการนกลี้ องคหบรอิสบทธอิธิ์แหท่งออิสราเอลไดด้สรด้างสอิซึ่งนกลี้ เมสืที่อวนันนนัรนมาถขง จะไมตมภี
คทาถามเลยวตาพระเยโฮวาหหพระเจข้า องคหบรอิสรุทธอิธแหตงออิสราเอลทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ไดข้อวยพรแผตนดอินของ
พวกเขาเชตนนนัรน พระองคหจะทรงเปอิดหนข้าตตางแหตงฟข้าสวรรคหดข้วยพระพรเหนสือประชาชนของ
พระองคหในวนันนนัรน
อสย 41:21-24

คราวนภีรจรุดสนใจหลนักวกกลนับมายนังประชาชาตอิเหลตานนัรนทภีที่นนับถสือรถูป

เคารพของแผตนดอินโลก พระเยโฮวาหหตรนัสวท่า "จงนทาขด้อคดกของเจด้าขซลี้นมา" กษนัตรอิยขห องยาโคบ
ตรนัสวท่า "จงนทาขด้อพอิสยจนหของเจด้ามา" (นภีที่เปป็นทภีที่เดภียวในพระคนัมภภีรทห ภีที่พระเจข้าทรงเรภียกพระองคหเอง
วตากษนัตรอิยหของยาโคบ) ความคอิดตรงนภีรททาใหข้เรานขกถขงขข้อ 1 ทภีที่พระเจข้าทรงเรภียกประชาชาตอิเหลตานนัรน
แหตงแผตนดอินโลกมาสถูตการพอิพากษา ตรงนภีรพระองคหทรงสนังที่ พวกเขาใหข้แสดงเหตรุวาต ททาไมพระองคห
ถขงไมตควรพบวตาพวกเขามภีความผอิด 22 ใหด้เขานทามา และแจด้งแกท่เราวท่าจะเกอิดอะไรขซลี้น จงแจด้งสอิซึ่งลท่วง

แลด้วใหด้เราทราบวท่ามกอะไรบด้าง เพสืซึ่อเราจะพอิจารณา เพสืซึ่อเราจะทราบถซงอวสานของสอิซึ่งเหลท่านนัลี้น หรสือ
จงเลท่าใหด้เราฟนังถซงสอิซึ่งทกซึ่จะบนังเกอิดมา อภีกครนัรงทภีที่พระเจข้าทรงสนังที่ บรรดาประชาชาตอิทภีที่นนับถสือพระ
ตตางดข้าวใหข้แสดงเหตรุทภีที่วาต ททาไมพระองคหถขงไมตควรพอิพากษาพวกเขา
23 จงแจด้งแกท่เราวท่าตท่อไปนกลี้อะไรจะเกอิดขซลี้น เพสืซึ่อเราจะรยด้วท่าเจด้าเปห็นพระ เออ จงททาดกหรสือจง
ททารด้าย เพสืซึ่อเราจะไดด้ขยาดและดยกนัน โดยตรนัสถขงรถูปเคารพของบรรดาประชาชาตอิ พระเจข้าทรง
ทข้าทายพวกเขาใหข้พยากรณหถงข เหตรุการณหตตางๆในอนาคต พระองคหทรงทข้าทายพวกเขาใหข้พอิสถูจนหวาต
พวกเขาเปป็นพระ พระองคหทรงเรภียกรข้องอยตางเหนป็บแนมใหข้พวกเขาแสดงสอิทธอิอทานาจและความ
สามารถของตน แนตนอนวตาพวกเขาททาไมตไดข้
ขข้อสรรุปนนัรนชนัดเจน 24 ดยเถอิด เจด้าไมท่มกคท่าอะไรเลยและการงานของเจด้ากห็สยญเปลท่า ผยทด้ กซึ่เลสือก
เจด้ากห็เปห็นทกซึ่นท่าสะออิดสะเอกยน รถูปเคารพทนัรงหลายไมตมภีคตาอะไรเลยและความสามารถตตางๆทภีคที่ นคอิด
วตาพวกมนันมภีกไป็ รข้คตา ใครกป็ตามทภีที่เลสือกรถูปเคารพอนันหนขงที่ กป็เปป็นทภีที่นตาสะออิดสะเอภียนตตอพระเจข้าองคห
แทข้จรอิง
อสย 41:25-26

เราไดด้เรด้าผยด้หนซซึ่งจากทอิศเหนสือและเขาจะมา จากทกซึ่ดวงอาทอิตยหขซลี้น

เขาจะเรกยกนามของเรา เขาจะเหยกยบผยด้ครอบครองเหมสือนเหยกยบปยนสอ เหมสือนชท่างหมด้อยทซึ่าดอิน
เหนกยว คทาพยากรณหนร ภีอาจมองลตวงหนข้าไปยนังไซรนัส กษนัตรอิยหเปอรหเซภีย เขามาจากทอิศเหนสือและทอิศ
ตะวนันออกและในเวลาอนันเหมาะสมทภีที่สรุดของพระองคหเขากป็เรภียกหาพระองคห ฤทธานรุภาพและ
สอิทธอิอทานาจอนันยอิงที่ ใหญตของเขาถถูกหมายเหตรุไวข้
26 ใครแจด้งไวด้ตนัลี้งแตท่เรอิซึ่มแรก เพสืซึ่อเราจะทราบ และลท่วงหนด้าเพสืซึ่อเราจะพยดวท่า "เขาชอบ
ธรรม" เออ ไมท่มกผด้ใย ดไดด้แจด้งใหด้ทราบ เออ ไมท่มกผด้ใย ดไดด้เลท่าใหด้ฟนัง เออ ไมท่มกผใด้ย ดไดด้ยอินถด้อยคทาของเจด้า
ความคอิดตรงนภีรอาจอข้างออิงยข้อนไปยนังคทาทข้าทายรถูปเคารพทนัรงหลายใหข้ททานายอนาคต ไมตมภีรถูปเคารพ
ใดเลยสามารถททาสอิที่งทภีที่พระเจข้าทรงกระททาแลข้ว ไมตมภีรปถู เคารพใดเลยไดข้ชสืที่อวตาเปป็นผถูข้ชอบธรรม ไมตมภี
รถูปเคารพใดเลยสามารถททาสอิที่งใดๆไดข้หรสือไดข้ยนอิ เสภียงของผถูข้อสืที่น นภีบที่ อกเปป็นนนัยดข้วยถขงคทาเตสือนหนขงที่

ถขงยถูดาหหทขภีที่ ณะนนัรนกทาลนังยรุงต เกภีที่ยวกนับการนนับถสือรถูปเคารพดนังทภีที่ออิสยาหหเขภียนไวข้ พระเจข้าจขงทรงใหข้คทา
เตสือนหนขที่งถขงการนนับถสือรถูปเคารพในตตางแดนและภายในยถูดาหหเองดข้วย
อสย 41:27-29

คนแรกจะกลท่าวแกท่ศอิโยนวท่า "ดยเถอิด ดยเขาทนัลี้งหลาย" และเราจะสท่ง

ผยด้นทาขท่าวดกใหด้แกท่เยรยซาเลห็ม คนแรกทภีที่วาต นภีรอาจหมายถขง ‘ผถูข้ตนข้ และผถูข้ปลาย’ – พระเยโฮวาหหพระเจข้า
คทาทข้าทายของพระองคหถขงยถูดาหหในศอิโยนและเยรถูซาเลป็มกป็คสือ จงดถูบรรดาปรุโรหอิตทภีที่นบนั ถสือพระ
ตตางดข้าวของรถูปเคารพเหลตานนัรน ตรงกนันขข้าม พระเจข้าทรงสนัญญาขตาวดภี
28 แตท่เมสืซึ่อเรามองกห็ไมท่มกใคร ไมท่มกทกซึ่ปรซกษาในหมยท่พวกคนเหลท่านกลี้ คสือผยด้ทกซึ่เมสืซึ่อเราถามกห็ไดด้ใหด้
คทาตอบ กระนนัรน จากคนนนับถสือรถูปเคารพเหลตานภีรและบรรดารถูปเคารพทภีที่ไมตมฤภี ทธอิธอะไรของพวกเขา
ไมตมภีสนักผถูข้เดภียวทภีที่สามารถตอบคทาทข้าทายของพระเจข้าใหข้ททานายอนาคตดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ขาข้ งบนไดข้
29 ดยเถอิด พระเหลท่านนัลี้นไรด้ประโยชนหทนัลี้งสอิลี้น บรรดากอิจการของมนันกห็เปห็นความวท่างเปลท่า รยป
เคารพหลท่อของมนันกห็เปห็นแตท่ลมและความยบงท่ เหยอิง บทนภีรปอิดทข้ายดข้วยการหมายเหตรุวาต คนนนับถสือรถูป
เคารพทนัรงปวงและประชาชาตอิเหลตานนัรนทภีที่ปลตอยตนัวไปกนับการนนับถสือรถูปเคารพเปป็นสอิที่งไรข้คตาและ
ความยรุงต เหยอิง พวกเขาแยตยงอิที่ กวตาสอิที่งไรข้ประโยชนห
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 42: บทถตัดไปนทมนี้ ท (1) คคาพรรณนาอตันงดงามเกทชื่ยวกตับพระครอิสตห์ใน
ฐานะผมด้รตับใชด้ของพระเจด้า (2) ออิสราเอลททชื่ไดด้กลตับสมว่สภาพเดอิมถวายสงว่าราศทแดว่พระเจด้า และ (3) คคา
เตชอนเรชชื่องการตทสอนททชื่จะมทตว่อออิสราเอลททชื่ไมว่ยอมกลตับใจใหมว่
อสย 42:1-4

จงดยผด้รย บนั ใชด้ของเรา ผยด้ซงซซึ่ เราเชอิดชย ผยเด้ ลสือกสรรของเรา ผยด้ซงซซึ่ ใจเราปกตอิ

ยอินดก เราไดด้เอาวอิญญาณของเราสวมทท่านไวด้แลด้ว ทท่านจะสท่งความยบตอิธรรมออกไปใหด้แกท่บรรดา
ประชาชาตอิ ดนังทภีที่เนสืรอความจะเผยใหข้เหป็น ผถูข้รนับใชข้ทวภีที่ าต นภีรหาใชตใครอสืนที่ นอกจากพระเมสสอิยาหหของ
พระเจข้า นนันที่ คสือ พระเยซถูครอิสตห มนัทธอิว 12:17-18 กลตาวเรสืที่องนภีรอยตางชนัดเจนสรุดๆ แมข้ทรงเปป็นจอม
กษนัตรอิยหและจอมเจข้านาย พระองคหกทป็ รงเปป็นผถูข้รบนั ใชข้ของพระเจข้า ใหข้เราสนังเกตวตาองคหพระผถูข้เปป็น

เจข้าของเราทรงถถูกเรภียกวตา “ผถูข้เลสือกสรร” ของพระเจข้าและผถูข้ซขที่ง “ใจเราปภีตอิยอินดภี” พระองคหทรงถถูก
เลสือกสรรโดยพระเจข้าแลข้วสทาหรนับภารกอิจแหตงการทรงไถตประชาชนของพระองคห ดนังนนัรน พระเจข้า
จขงทรงปภีตอิยอินดภีในพระองคห ดข้วยเหตรุนร ภี พระเจข้าจขงทรงแสดงความปภีตอิยนอิ ดภีของพระองคหในพระ
บรุตรอยตางชนัดเจนเมสืที่อพระองคหตรนัสวตา “ทตานผถูข้นร ภีเปป็นบรุตรทภีรที่ นักของเรา เราชอบใจทตานมาก” (มนัทธอิว
3:17)
วลภีทภีที่วาต พระเจข้าทรงเอาวอิญญาณของพระองคหสวมพระองคหไวข้แลข้วอาจหมายถขงการเจอิมพระ
เยซถูโดยพระวอิญญาณบรอิสรุทธอิธตอนทภีที่พระองคหทรงรนับบนัพตอิศมาดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในมนัทธอิว 3:16 แนต
ทภีเดภียวพระเยซถูครอิสตหจะทรงสต งการพอิพากษาไปใหข้แกตบรรดาคนตตางชาตอิสนักวนันหนขที่ง แนตนอนวตา
นนันที่ จะเกอิดขขรนทภีที่อารมาเกดโดน มนันจะถถูกททาใหข้สทาเรป็จทภีที่หรุบเขาเยโฮชาฟนัท ดถู โยเอล 3:2, 12 มนันจะ
ถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรอิงตลอดยรุคพนันปภีเมสือที่ พระองคหทรงปกครองบรรดาประชาชาตอิในความชอบธรรม
หนขที่งในคทาพยากรณหทภีที่ชนัดเจนทภีที่สรุดเกภีที่ยวกนับการรนับใชข้ทยภีที่ อิงที่ ใหญตกวตาขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราถถูก
กลตาวถขงตรงนภีร ทนัรงในการเสดป็จมาครนัรงแรกและครนัรงทภีที่สองของพระองคห
ความอตอนสรุภาพและความถตอมใจขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเรา โดยเฉพาะในการเสดป็จ
มาครนัรงแรกของพระองคหถถูกกลตาวถขงตรงนภีร 2 ทท่านจะไมท่รด้องหรสือเปลท่งเสกยงของทท่าน หรสือกระททา
ใหด้ไดด้ยอินเสกยงของทท่านตามถนน แมข้ทรงเปป็นอาจารยหสอนประชาชนอยตางแนตนอนในการรนับ
ใชข้บนโลกนภีรของพระองคห พระเยซถูกไป็ มตเคยเปป็นผถูข้ปลรุกปนัที่นฝถูงชนหรสือพยายามยรุยงใหข้เกอิดการกบฏ
3 ไมด้อด้อชทลี้าแลด้วทท่านจะไมท่หนัก และไสด้ตะเกกยงทกซึ่ลบกรอิบหรกซึ่อยยท่ทท่านจะไมท่ดนับ ทท่านจะสท่งความ
ยบตอิธรรมออกไปดด้วยความจรอิง ความอตอนโยนและความสรุภาพนอิที่มนวลขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของ
เรา โดยเฉพาะในการเสดป็จมาครนัรงแรกของพระองคหถถูกสสืที่อตรงนภีร ความรรุนแรงไมตมภีสตวนในอรุปนอิสนัย
ของพระองคหเลย แมข้แตตการหนักไมข้อข้อทภีที่ชร ทาแลข้วหรสือกอิที่งไมข้ทภีที่หนักแลข้วกป็ตาม องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเรา
จะไมตทรงปอิดกนัรนแสงสวตาง ไสข้ตะเกภียงทภีที่ลรุกรอิบหรภีอที่ ยถูหต มายถขงไสข้เทภียนทภีที่จวนจะดนับอยถูแต ลข้ว ความ
หมายตรงนภีรอาจเปป็นไดข้วาต พระเยซถูจะไมตทรงดนับความสวตางในรถูปแบบใดเลย อรุปนอิสนัยอนันอตอนโยน
ของพระองคหจะดทารงอยถูตต ตอไปจนกวตาจะถขงวนันนนัรนเมสือที่ พระองคหเสดป็จกลนับมาในการพอิพากษา เรา

ควรหมายเหตรุไวข้วาต มนัทธอิวยกคทาพถูดนภีรในมนัทธอิว 12:17-20 โดยประยรุกตหใชข้มนันกนับพระเยซถูโดยตรง
การเสดป็จมาครนัรงแรกและครนัรงทภีสที่ องของพระครอิสตหถถูกกลตาวถขงในคทาพยากรณหอนันเปภียที่ มสรุขนภีร
4 ทท่านจะไมท่ลด้มเหลวหรสือทด้อแทด้จนกวท่าทท่านจะสถาปนาความยบตอิธรรมไวด้ในโลก และเกาะ
ทนัลี้งหลายจะรอคอยพระราชบนัญญนัตอิของทท่าน การรนับใชข้ของพระเมสสอิยาหห (ในทนัรงการเสดป็จมาครนัรง
แรกและครนัรงทภีที่สองของพระองคห) ถถูกกลตาวถขงตรงนภีร พระองคหจะไมตลมข้ เหลวในภารกอิจของ
พระองคหเลยและพระองคหจะไมตทข้อพระทนัยเลยดข้วย ความคอิดตรงนภีรกคป็ อสื วตา พระองคหจะไมตทรงใหข้ผถูข้
ใดมาขวางขณะทภีที่แผนการของพระองคหถถูกททาใหข้สทาเรป็จ วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพระองคหจะทรง
สถาปนาความยรุตอิธรรมอนันชอบธรรมในแผตนดอินโลกทนัรงสอิรน นอกจากนภีร วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อ
เกาะทตันี้งหลาย (นนันที่ คสือ ประชาชาตอิทรนังหลาย) จะรอคอย (นนันที่ คสือ วางใจ) ในพระราชบนัญญนัตอิของ
พระองคห ในมนัทธอิว 12:21 ขข้อนภีรถถูกสรรุปยตอเปป็น “และพวกตตางชาตอิจะวางใจในนามของทตาน” การ
รนับใชข้และพระราชกอิจอนันยอิงที่ ใหญตกวตาของพระเมสสอิยาหหจขงถถูกนทาเสนอในสภีที่ขข้อแรกนภีรของออิสยาหห
42
อสย 42:5-7

พระเจด้า คสือ พระเยโฮวาหหผด้ทย รงสรด้างฟด้าสวรรคหและทรงขซงมนัน

ผยด้ทรงแผท่แผท่นดอินโลกและสอิงซึ่ ทกซึ่บนังเกอิดจากโลกออกไป ผยทด้ รงประทานลมหายใจแกท่ประชาชนทกบซึ่ น
โลก และจอิตวอิญญาณแกท่ผดด้ย ทาเนอินอยยบท่ นโลก ตรนัสดนังนกลี้วท่า ในการเตรภียมพรข้อมทภีที่จะใหข้พระสนัญญาทภีที่
สทาคนัญๆแกตพระเมสสอิยาหหของพระองคห พระเจข้าทรงเตสือนเราใหข้ระลขกกตอนวตาพระองคหทรงเปป็นผถูข้
ใด พระองคหทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ไดข้ (1) สรข้างฟข้าสวรรคหและแผตนดอินโลกและสอิที่งทนัรงปวงทภีที่อยถูใต นนนัรน
พระองคหทรงเปป็น (2) ผถูข้ประทานชภีวตอิ แกตบรรดาผถูข้ทภีที่อาศนัยอยถูใต นแผตนดอินโลกเชตนกนัน พระองคหทรง
เปป็นพระผถูข้สรข้างทภีที่ยอิงที่ ใหญตของเรา
6 "เราคสือพระเยโฮวาหห เราไดด้เรกยกเจด้ามาดด้วยความชอบธรรม เราจะยซดมสือเจด้าและจะ
รนักษาเจด้าไวด้ เราจะใหด้เจด้าเปห็นตนัวพนันธสนัญญาของมนบษยชาตอิ เปห็นความสวท่างแกท่บรรดาประชาชาตอิ
พระเจข้าจขงทรงประกาศวตาพระองคหทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ไดข้สตงพระเมสสอิยาหหของพระองคหออกไปในความ
ชอบธรรม นอกจากนภีร เพสือที่ เปป็นคทาหนรุนใจแกตพระบรุตรของพระองคหในการทรงเปป็นมนรุษยหของ

พระองคหบนแผตนดอินโลกนภีร พระองคหจขงทรงสนัญญาวตาจะชตวยเหลสือพระองคห พระเยซถูครอิสตหจะทรง
กลายเปป็นตนัวตนของพนันธสนัญญาใหมตสทาหรนับคนทนัรงหลาย แนตทภีเดภียว พระโลหอิตของพระองคหจะ
กลายเปป็นสนัญลนักษณหแหตงพนันธสนัญญาใหมตทภีที่พระเจข้าจะทรงกระททากนับมนรุษยชาตอิ นอกจากนภีร องคห
พระผถูข้เปป็นเจข้าของเราจะทรงกลายเปป็นความสวตางแกตโลกทภีมที่ สืดมอิดดข้วย ดถู ยอหหน 8:12, 9:5
7 เพสืซึ่อเบอิกตาคนทกซึ่ตาบอด เพสืซึ่อนทาผยถด้ ยกจทาจองออกมาจากคบก นทาผยด้ทกซึ่นนัซึ่งในความมสืดออกมา
จากเรสือนจทา ในการรนับใชข้บนโลกนภีรขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเรา แนตนอนวตาพระองคหประทาน
การมองเหป็นใหข้แกตคนตาบอด อยตางไรกป็ตาม ความจรอิงอนันยอิงที่ ใหญตกวตาตรงนภีรยอต มเปป็นเรสืที่องฝตาย
วอิญญาณ ตนัรงแตตสมนัยนนัรนมาจนบนัดนภีรพระองคหไดข้ประทานการมองเหป็นฝตายวอิญญาณแกตคนเหลตานนัรนทภีที่
ถถูกททาใหข้ตาบอดไปโดยความบาปและพญามาร จากเรสือนจทาแหตงความบาป พระองคหไดข้ทรงไถต
คนเหลตานนัรนทภีที่ถถูกจองจทาโดยโซตตรวนแหตงความบาปแลข้ว แนตทภีเดภียว พระองคหทรงเปป็นความสวตาง
ของโลกและพระผถูข้ไถตของคนทนัรงปวงทภีที่จะวางใจพระองคห
อสย 42:8-9

เราคสือเยโฮวาหห นนันซึ่ เปห็นนามของเรา สงท่าราศกของเรา เรามอิไดด้ใหด้แกท่

ผยด้อนสืซึ่ หรสือใหด้คทาทกซึ่สรรเสรอิญเราแกท่รยปแกะสลนัก เยโฮวาหหคสือพระนามของพระองคห สงตาราศภีของ
พระองคหจะไมตถถูกแบตงปนันกนับผถูข้อสืที่นเลย และไมตถถูกแบตงปนันกนับพวกพระตตางดข้าวอยตางแนตนอน จรุด
สนใจตรงนภีรเปลภีที่ยนกลนับมายนังออิสราเอลและสภาพฝตายวอิญญาณของเธอ
พระเจข้าทรงประกาศแกตออิสราเอลวตา 9 ดยเถอิด สอิซึ่งลท่วงแลด้วนนันลี้ กห็สทาเรห็จแลด้ว และเรากห็แจด้งสอิซึ่ง
ใหมท่ๆ กท่อนทกซึ่สอิซึ่งเหลท่านนัลี้นจะเกอิดขซลี้นเรากห็ไดด้เลท่าใหด้ฟนังแลด้ว" ความหมายกป็คอสื วตา สอิที่งเหลตานนัรนในอดภีต
ไดข้เกอิดขขรนจรอิงแลข้ว สอิที่งทภีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาไวข้กบนั อนับราฮนัมกทาลนังอยถูใต นขนัรนตอนของการถถูกททาใหข้
สทาเรป็จจรอิง กระนนัรนมภีความจรอิงใหมตทภีที่ออิสราเอลตข้องเรภียนรถูข้ พระเจข้าทรงสนัญญาวตาจะบอกออิสราเอล
ลตวงหนข้าถขงสอิที่งตตางๆทภีจที่ ะเกอิดขขรนซขที่งเกภีที่ยวขข้องกนับพวกเขา
อสย 42:10-12

ดนังนนัรนออิสราเอลจขงถถูกสนังที่ ใหข้ถวายสงตาราศภีแดตพระเจข้าของพวกเขา

จงรด้องเพลงบทใหมท่ถวายพระเยโฮวาหห จงสรรเสรอิญพระองคหจากปลายแผท่นดอินโลก ทนัลี้งผยด้ทกซึ่ลงไป
ยนังทะเล และบรรดาสอิงซึ่ ทกซึ่อยยท่ในนนันลี้ ทนัลี้งเกาะทนัลี้งหลายและชาวถอิซึ่นนนันลี้ ภาพทภีที่สสืที่อนภีรยอต มมองลตวงหนข้า

ไปยนังสมนัยทภีที่ออิสราเอลไดข้หนันมาหาพระครอิสตหในทภีสที่ รุดในชตวงยรุคเจป็ดปภี พวกเขาจขงถถูกสนังที่ ใหข้รข้องเพลง
บทใหมว่ บทเพลงนนัรนยตอมจะเปป็นเพลงสรรเสรอิญแดตพระเยซถูครอิสตหผถูข้เปป็นพระผถูข้ไถต องคหพระผถูข้เปป็น
เจข้าและกษนัตรอิยหของพวกเขา อนันทภีที่จรอิงทนัวที่ ทนัรงแผตนดอินโลกในวนันนนัรนถถูกกทาชนับใหข้สรรเสรอิญพระผถูข้
ชตวยใหข้รอดของพวกเขาเชตนนนัรน
11 จงใหด้ถอิซึ่นทบรกนันดารและหนัวเมสืองในนนัลี้นเปลท่งเสกยง ทนัลี้งชนบททกซึ่เคดารหอาศนัยอยยท่ จงใหด้ชาว
ศอิลารด้องเพลง ใหด้เขาโหท่รด้องมาจากยอดภยเขา แมข้แตตประชาชาตอิอาหรนับทนัรงหลายกป็ถถูกกทาชนับใหข้รข้อง
เพลงสรรเสรอิญแดตพระเยซถูครอิสตหในวนันนนัรน พระองคหจะทรงเปป็นกษนัตรอิยหเหนสือแผตนดอินโลกทนัรงสอิรน
ในตอนนนัรน
12 จงใหด้เขาถวายสงท่าราศกแดท่พระเยโฮวาหห และถวายสรรเสรอิญพระองคหในเกาะทนัลี้งหลาย
ประชาชาตอิทรนังปวงถถูกสนังที่ ใหข้ถวายสงตาราศภีแดตพระเยซถูครอิสตหในวนันนนัรน อภีกครนัรงทภีที่คทาวตา เกาะทตันี้งหลาย
หมายถขงประชาชาตอิทรนังหลาย เมสืที่อพระครอิสตหเสดป็จกลนับมา ประชาชาตอิทรนังปวงของโลกจะรต วม
สรรเสรอิญพระองคหในยรุคพนันปภี
อสย 42:13-17

คราวนภีรจรุดสนใจหนันไปยนังการตภีสอนของพระเจข้าทภีที่มภีตตอออิสราเอล

(นนันที่ คสือ ยถูดาหห) ทภีที่นบนั ถสือรถูปเคารพบข้าง พระเยโฮวาหหจะเสดห็จออกไปอยท่างคนแกลด้วกลด้า พระองคห
จะทรงเรด้าความหซงหวงของพระองคหขซลี้นอยท่างนนักรบ พระองคหจะทรงรด้อง พระองคหจะทรงโหท่ดนัง
พระองคหจะทรงมกชนัยตท่อศนัตรย ของพระองคห14 เราไดด้นอิซึ่งอยยท่นานแลด้ว เราเงกยบอยยท่และรนัลี้งตนเองไวด้
บนัดนกเลี้ ราจะรด้องออกมาเหมสือนผยด้หญอิงกทาลนังคลอดบบตร เราจะสนังหารผลาญและททาลายสอินลี้ ทนันทก แมข้
ไดข้ยนับยนัรงการพอิพากษาของพระองคหไวข้แลข้ว บนัดนภีร ดรุจหญอิงคนหนขที่งทภีเที่ จป็บทข้องใกลข้คลอด พระองคหกป็
กทาลนังจะทรงรข้องออกมาแลข้ว พระพอิโรธของพระองคหมตภี ตอการนนับถสือรถูปเคารพในทตามกลาง
ประชาชนของพระองคห
15 เราจะทอิลี้งภยเขาและเนอินใหด้รด้าง และใหด้บรรดาพสืชผนักบนนนันลี้ แหด้งไป เราจะใหด้แมท่นทลี้ากลาย
เปห็นเกาะ และจะใหด้สระแหด้งไป พระเจข้าทรงเตสือนถขงขอบเขตแหตงการพอิพากษาทภีที่จะมาของ
พระองคห มนันจะถขงขนัรนหายนะ

แมข้พระเจข้าจะทรงพอิพากษาประชาชนของพระองคห จรุดประสงคหนรนันกป็คสือ เพสืที่อหนันพวกเขา
ใหข้มาถขงความจรอิง 16 เราจะจยงคนตาบอดไปในทางทกซึ่เขาทนัลี้งหลายไมท่รด้จย นัก เราจะนทาเขาไปในทาง
ทนัลี้งหลายทกซึ่เขาไมท่รด้จย นัก เราจะใหด้ความมสืดขด้างหนด้าเขากลนับเปห็นสวท่าง สอิงซึ่ ทกซึ่คดใหด้ตรง สอิซึ่งเหลท่านกลี้เปห็น
สอิซึ่งทกซึ่เราจะกระททาแกท่พวกเขา และเราจะไมท่ละทอิลี้งพวกเขา คนตาบอดทภีวที่ าต นภีรอาจหมายถขงออิสราเอล
เมสืที่อถขงคราวเหมาะสม พระเจข้าจะทรงเปอิดตาของพวกเขาใหข้เหป็นความจรอิง พระองคหจะทรงนทาทาง
พวกเขาจากทางคดทนัรงหลายไปสถูตทางตรง นอกจากนภีร พระองคหทรงสนัญญาอภีกครนัรงวตาจะไมตละทอิรง
ประชาชนแหตงพนันธสนัญญาของพระองคห
17 เขาทนัลี้งหลายจะหนันกลนับ และจะตด้องขายหนด้าอยท่างทกซึ่สบด คสือผยด้ทกซึ่วางใจในรย ปแกะสลนัก ผยทด้ กซึ่
กลท่าวแกท่รยปเคารพหลท่อวท่า "ทท่านเปห็นพระของเรา" พระเจข้าตรนัสบอกลตวงหนข้าวตาวนันนนัรนกทาลนังจะมา
เมสืที่อออิสราเอลจะอนับอายทภีที่ตนไดข้วางใจในบรรดารถูปเคารพสลนัก วนันนนัร นกทาลนังจะมาเมสืที่อพวกเขาจะ
กลนับใจจากการททาแบบนนัรน
อสย 42:18-20

ออิสราเอลทภีที่ตาบอดและหถูหนวกฝตายวอิญญาณถถูกเรภียกใหข้ฟนังและ

มอง ทท่านผยด้หยหนวกเออ๋ย ฟนังซอิ และทท่านผยด้ตาบอดเออ๋ย มองซอิ เพสืซึ่อทท่านจะเหห็นไดด้ 19 ใครเปห็นคน
ตาบอด กห็ผด้รย บนั ใชด้ของเรานท่ะซอิ หรสือใครหยหนวกอยท่างกนับทยตของเราทกซึ่เราใชด้ไป ใครตาบอดอยท่างผยด้ทกซึ่
สมบยรณหแลด้ว หรสือตาบอดอยท่างผยด้รบนั ใชด้ของพระเยโฮวาหห เหป็นไดข้ชดนั วตาผถูข้รนับใชข้ของพระเจข้าตรงนภีร
คสือออิสราเอล พวกเขาไดข้กลายเปป็นคนตาบอดและหถูหนวกตตอสอิที่งตตางๆทภีที่เปป็นฝตายวอิญญาณเสภียแลข้ว
แมข้พวกเขาคอิดวตาตนัวเองเปป็นคนทภีที่สมบถูรณหแบบ พวกเขากป็ตาบอดและหถูหนวกตตอความจรอิง
ในลนักษณะทภีที่ชวนใหข้นขกถขงออิสยาหห 6:9-10 พระเจข้าทรงเลตาซทราเรสืที่องคทาสาปแชตงฝตายวอิญญาณ
นนัรนทภีที่ตกอยถูบต นประชาชนของพระองคห 20 เจด้าเหห็นหลายอยท่าง แตท่มอิไดด้สนังเกต หยของเขาเปอิดแลด้ว
แตท่เขามอิไดด้ยอิน
อสย 42:21-22

เพราะเหห็นแกท่ความชอบธรรมของพระองคห พระเยโฮวาหหทรงพอ

พระทนัย ทกซึ่จะเชอิดชย พระราชบนัญญนัตอิและกระททาใหด้พระราชบนัญญนัตอินนัลี้นมกเกกยรตอิ ตรงขข้ามกนับความ
มสืดบอดฝตายวอิญญาณของออิสราเอล พระเจข้าทรงพอพระทนัยเปป็นอยตางมากกนับความชอบธรรมของ

พระเมสสอิยาหหของพระองคห พระองคหจะทรงเปป็นผถูข้ทภีที่เชอิดชถูพระวจนะของพระเจข้า โดยยกชถูในฐานะ
สอิที่งทภีที่มเภี กภียรตอิ
ความคอิดตรงนภีรวกกลนับไปยนังสภาพฝตายวอิญญาณอนันนตาเศรข้าของออิสราเอล 22 แตท่นกซึ่เปห็น
ชนชาตอิทกซึ่ถยกขโมยและถยกปลด้น เขาทบกคนตอิดอยยใท่ นรยและซท่อนอยยใท่ นคบก เขาตกเปห็นเหยสืซึ่อซซซึ่งไมท่มกผด้ย
ใดชท่วยใหด้พนด้ เปห็นของรอิบซซงซึ่ ไมท่มกผด้ใย ดพยดวท่า "คสืนซอิ" เพราะความไมตซสืที่อสนัตยหของพวกเขาทภีที่มภีตตอ
พระเจข้าของพวกเขาและการนนับถสือรถูปเคารพของพวกเขาอยตางเปอิดเผย ออิสราเอลจขงตกตทที่าสรุดๆ
พวกเขาเปป็นเหมสือนคนเหลตานนัรนทภีที่ถถูกปลข้นและถถูกบนังคนับใหข้ไปซตอนตนัวอยถูใต นถทรา พวกเขาเปป็น
เหมสือนนนักโทษและเหยสืที่อทภีที่ไมตมใภี ครสนใจ ไมตมภีใครยอมชตวยเหลสือพวกเขาและไมตมภีใครแนะนทา
การกลนับคสืนสถูตสภาพเดอิมแกตพวกเขา
อสย 42:23-25

ผยใด้ ดในพวกเจด้าจะเงกซึ่ยหยฟนังในเรสืซึ่องนกลี้ ทกซึ่จะมบท่งหนด้าตนัลี้งใจฟนังใน

อนาคต พระเจข้าจขงทรงเผชอิญหนข้าออิสราเอลเพราะความหถูตขงฝตายวอิญญาณของพวกเขา ใครในพวก
เขาจะยอมฟนัง ใครจะใสต ใจฟนังบข้าง
24 ใครมอบยาโคบใหด้แกท่ผด้รย บอิ และออิสราเอลใหด้แกท่ผปด้ย ลด้น ไมท่ใชท่พระเยโฮวาหหหรสือ ผยซด้ ซซึ่งเรา
ไดด้ททาบาปตท่อ ซซซึ่งเขาไมท่ยอมดทาเนอินในทางของพระองคห และซซงซึ่ เขามอิไดด้เชสืซึ่อฟนังพระราชบนัญญนัตอิ
ของพระองคห เกลสือกวตาจะมภีคทาถามวตาผถูข้ใดเปป็นตนัวการในการตภีสอนออิสราเอล พระเจข้าตรนัสชนัดเจน
วตาพระองคหเองทรงเปป็นผถูข้กระททาเชตนนนัรน ออิสราเอลคสือผถูข้ทภีที่ไดข้ททาบาปตตอพระองคหและเมอินเฉยทางทนัรง
หลายของพระองคหและไมตเชสืที่อฟนังพระราชบนัญญนัตอิของพระองคห ดนังนนัรนพระเจข้าจขงทรงพอิพากษาพวก
เขาแลข้ว
25 ฉะนนัลี้นพระองคหจซงทรงหลนัซึ่งความโกรธจนัดลงมาบนเขา และหลนัซึ่งอานบภาพของสงคราม
ททาใหด้เขาตอิดเพลอิงอยยท่โดยรอบ แตท่เขาไมท่รด้ย มนันไหมด้เขา แตท่เขามอิไดด้เอาใจใสท่ แมข้พระเจข้าไดข้ทรงตภีสอน
ประชาชนของพระองคหแลข้วอยตางรรุนแรงและตรนัสชนัดเจนวตาททาไมพวกเขาถขงถถูกพอิพากษา นตาแปลก
ทภีที่วาต พวกเขามอิไดข้จทาใสต ใจ ดข้วยคทาพถูดเสภียดสภีอนันนตาเศรข้า ผถูข้พยากรณหทตานนภีรปอิดทข้ายบทนภีรโดย
หมายเหตรุวาต ออิสราเอลยนังเพอิกเฉยตตอไปวตาททาไมพวกเขาถขงเผชอิญความทรุกขหลทาบากเชตนนภีร

*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 43: ในบทนทอนี้ งคห์พระผมด้เปป็นเจด้าทรงปลอบประโลมประชาชนของ
พระองคห์เองในความททุกขห์ยากตว่างๆของพวกเขาดด้วยพระสตัญญาอตันประเสรอิฐหลายประการ
พระองคห์ทรงประกาศความเปป็นพระเจด้าของพระองคห์ตว่อสมด้กตับบรรดารมปเคารพของประชาชาตอิทตันี้ง
หลาย พระองคห์ทรงสตัญญาเรชชื่องการทรงไถว่อนตั ยอิชื่งใหญว่ และแมด้แตว่การยกโทษบาป บทนทนี้ปดอิ ทด้าย
ดด้วยคคาทคานายเรชอชื่ งการถมกทคาลายของพระวอิหารเพชอชื่ เปป็นการตทสอนเพราะความบาปของพวกเขา
อสย 43:1

บทนภีรขร ขนตข้นดข้วยการปลอบประโลมใจของพระเจข้าซขที่งใหข้ความ

มนันที่ ใจอนันยอิงที่ ใหญต บนัดนกลี้ พระเยโฮวาหหผด้ไย ดด้สรด้างทท่าน โอ ยาโคบ พระองคหผได้ย ดด้ทรงปนัลี้นทท่าน โอ
ออิสราเอล ตรนัสดนังนกลี้วท่า "อยท่ากลนัวเลย เพราะเราไดด้ไถท่เจด้าแลด้ว เราไดด้เรกยกเจด้าตามชสืซึ่อ เจด้าเปห็นของเรา
ความจรอิงทภีที่สทาคนัญๆหลายประการถถูกพบเหป็นในขข้อเดภียวนภีร ประการแรก พระเจข้าทรงประกาศ
พระองคหเองวตาเปป็นพระผถูข้สรข้าง พระองคหทรงสรข้างไมตเพภียงฟข้าสวรรคหและแผตนดอินโลกเทตานนัรน แตต
สอิที่งทนัรงปวงทภีที่อาศนัยอยถูบต นนนัรนดข้วย นนันที่ รวมถขงออิสราเอลดข้วย คทาทภีที่แปลเปป็น สรด้าง (บอวห์ รอวห์) มภีความ
หมายวตา สรข้างจากความวตางเปลตา พระเจข้าทรงททาเชตนนนัรนจรอิงในสนัปดาหหแหตงการเนรมอิตสรข้างนนัรน
แตตจากนนัรนพระองคหทรงเตสือนออิสราเอลใหข้ระลขกถขง “พระองคหผถูข้ไดข้ทรงปนัรนทตาน” คทาทภีที่แปลเปป็น ปนัลี้น
(ยอวห์ ซารห์) มภีความหมายในเชอิงวตา 'ททาใหข้เปป็นรถูปรต าง' หรสือ 'ปนัรนแตตง' ในบรอิบทนภีร ความหมายอาจ
เปป็นไดข้วาต พระเจข้าทรงปนัรนออิสราเอลใหข้กลายเปป็นประชาชาตอิหนขที่ง
จากนนัรนพระเจข้าทรงใหข้ความมนันที่ ใจพวกเขาโดยการประกาศวตา “อยตากลนัวเลย” คทาประกาศ
อนันเปภีที่ยมสรุขนภีรถถูกพบไดข้หลายสอิบครนัรงในพระคนัมภภีรห ยอิงที่ กวตานนัรนพระเจข้าประทานเหตรุผลวตาททาไม
ประชาชนของพระองคหถขงไมตตข้องกลนัว
พระองคหทรงใหข้เหตรุผลสามประการ (1) “เราไดข้ไถตเจข้าแลข้ว” บรอิบทเหป็นไดข้ชนัดวตาหมายถขง
ออิสราเอล พระเจข้าทรงไถตพวกเขาแลข้วจากการเปป็นทาสของอภียอิปตห อยตางไรกป็ตาม ไมตมคภี ทาถามเลยวตา
พระครอิสตหไดข้ทรงไถตพวกเราซขที่งเปป็นของครอิสตจนักรสมนัยพระคนัมภภีรหใหมตแลข้วเชตนกนัน พระองคหไดข้
ทรงซสืรอเราแลข้วดข้วยพระโลหอิตอนันมภีคตาประเสรอิฐของพระองคห (1 เปโตร 1:18-19) จากนนัรนพระเยโฮ

วาหหทรงหมายเหตรุวาต (2) “เราไดข้เรภียกเจข้าตามชสืที่อ” ชตางเปป็นความคอิดอนันเปภีที่ยมสรุข พระเจข้าแหตง
จนักรวาลนภีรทรงทราบชสืที่อของฉนัน นอกจากนภีรพระองคหไดข้ทรงเรภียกฉนันใหข้มาหาพระองคหดข้วย ดถู
มนัทธอิว 11:28 สรุดทข้ายพระองคหทรงใหข้ความมนันที่ ใจนภีร (3) “เจข้าเปป็นของเรา” เราเปป็นของพระองคห
พระองคหทรงไถตเราใหข้เปป็นของพระองคหแลข้ว
แมข้คนทภีที่มกนั กบฏอาจไมตชอบความคอิดทภีที่วาต ตนถถูกเปป็นเจข้าของโดยผถูข้อสืที่น บรอิบททภีที่ใหญตกวตากป็
คสือ อยตากลนัวความมสืดแหตงหรุบเหวทภีที่รออยถูเต บสืรองหนข้า เราเปป็นของพระองคห พระองคหจะทรงดถูแลคน
ของพระองคหเอง
อสย 43:2

พระเยโฮวาหหจขงทรงเสรอิมพระสนัญญาอนันประเสรอิฐอภีกชรุดเขข้าไวข้

ดข้วย เมสืซึ่อเจด้าลบยขด้ามนทลี้า เราจะอยยท่กนับเจด้า เมสืซึ่อขด้ามแมท่นทลี้า นทลี้าจะไมท่ทท่วมเจด้า เมสืซึ่อเจด้าลบยไฟ เจด้าจะไมท่
ไหมด้และเปลวเพลอิงจะไมท่เผาผลาญเจด้า ไมตมภีคทาถามเลยวตาพระเจข้าทรงพาออิสราเอลขข้ามทะเลแดง
และขข้ามแมตนร ทาจอรหแดน อยตางไรกป็ตาม ความคอิดตรงนภีรดถูเหมสือนจะเปป็นภาพเปรภียบถขงวอิกฤตอิตตางๆ
แหตงชภีวอิตมากกวตา ไมตวาต จะเปป็นออิสราเอลในสมนัยนนัรนหรสือครอิสตจนักรสมนัยพระคนัมภภีรหใหมตในตอนนภีร
พระเจข้ากป็ทรงสนัญญาแลข้ววตาเมสืที่อประชาชนของพระองคหลรุยขข้ามนทราลขกในชภีวอิต พระองคหจะทรงอยถูต
กนับพวกเขาดข้วย
ในลนักษณะคลข้ายๆกนัน พระเจข้าทรงสนัญญาวตาพระองคหจะทรงปกปข้องประชาชนของ
พระองคหจากชตวงเวลาแหตงการพอิพากษาอนันเปป็นไฟรข้อนแรง อาจเปป็นไดข้วาต ชนัดรนัค เมชาคและ
เอเบดเนโกอข้างพระสนัญญานภีรตอนทภีที่พวกเขาเผชอิญกนับเตาไฟอนันรข้อนแรงนนัรนของเนบถูคนัดเนสซารห
พวกเขามภีชภีวอิตอยถูใต นสมนัยหลนังจากหนนังสสือออิสยาหหถถูกเขภียนขขรนแลข้ว และพวกเขานตาจะทราบถขงพระ
สนัญญานภีรอยตางไมตตข้องสงสนัย พระสนัญญานภีรยงนั คงอยถูจต นถขงทรุกวนันนภีร พระเจข้าจะทรงดถูแลประชาชน
ของพระองคห
อสย 43:3-4

เพราะเราเปห็นพระเยโฮวาหหพระเจด้าของเจด้า องคหบรอิสบทธอิธิ์แหท่ง

ออิสราเอล ผยชด้ วท่ ยใหด้รอดของเจด้า เราใหด้อยก อิปตหเปห็นคท่าไถท่ของเจด้า ใหด้เอธอิโอเปกยและเส-บาเพสืซึ่อแลกกนับ
เจด้า ผถูข้รนับประกนันพระสนัญญาเหลตานภีรถถูกเปอิดเผย ใหข้เราสนังเกตชสืที่อเรภียกทนัรงสามของพระองคห พระเจข้า

ทรงระบรุพระองคหเองวตาเปป็น (1) พระเยโฮวาหห (พระเยซถูในพระคนัมภภีรหใหมต) (2) พระองคหยนังทรง
เปป็น “องคหบรอิสรุทธอิธแหตงออิสราเอล” ดข้วย ในพระคนัมภภีรหตลอดทนัรงเลตม พระเจข้าทรงถถูกระบรุวาต เปป็นองคห
บรอิสรุทธอิธมากกวตาหข้าสอิบครนัรง ไมตมภีคทาถามเลยวตาพระลนักษณะหลนักของพระเจข้าคสือ ความบรอิสรุทธอิธ
พระองคหทรงบรอิสรุทธอิธอยตางไรข้ขภีดจทากนัดและทรงปราศจากความบาป ยอิงที่ กวตานนัรน (3) พระองคหทรง
เปป็น “ผถูข้ชตวยใหข้รอด” ของเรา นนันที่ เปป็นความจรอิงสทาหรนับออิสราเอล มนันเปป็นความจรอิงสทาหรนับครอิสต
จนักรสมนัยพระคนัมภภีรหใหมต พระองคหเองทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ไดข้ชตวยเราใหข้รอดจากความบาปของเราแลข้ว
แนตนอนวตาเนสืรอความตรงนภีรถถูกกลตาวแกตออิสราเอลโดยตรงและพระเจข้าทรงเตสือนพวกเขาใหข้
ระลขกวตา พระองคหทรงเสภียสละคนอภียอิปตหแทนคนออิสราเอล พระองคหทรงททาลายลถูกหนัวปภีแหตงอภียอิปตห
และชตวยออิสราเอลบรุตรหนัวปภีของพระองคหใหข้รอด เชตนเดภียวกนัน ประชาชาตอิอสืที่นๆถถูกเสภียสละในศขก
สงครามเพสืที่อการพอิทนักษหรนักษาออิสราเอล ดถู 2 พงศาวดาร 14:9-13
4 เพราะวท่าเจด้าประเสรอิฐในสายตาของเรา เจด้าไดด้รนับเกกยรตอิและเรารนักเจด้า เราจซงใหด้คนเพสืซึ่อ
แลกกนับเจด้า และใหด้ชนชาตอิทนัลี้งหลายเพสืซึ่อแลกกนับชกวอิตของเจด้า ชตางเปป็นความคอิดอนันเปภียที่ มสรุข
ประชาชนของพระเจข้ามภีคตาประเสรอิฐในสายพระเนตรของพระองคห เพราะวตาพระองคหทรงไถตเรา
แลข้ว เราจขงไดข้รบนั เกภียรตอิตตอพระพนักตรหพระองคห จากนนัรนพระสนัญญาของพระองคหกคป็ สือ “เรารนักเจข้า”
นนันที่ เปป็นความจรอิงสทาหรนับออิสราเอล มนันเปป็นความจรอิงอยตางแนตนอนสทาหรนับครอิสตจนักร พระองคห
ทรงรนักเรา ชตางเปป็นเหตรุอนันสมควรสทาหรนับการหนรุนใจและการสรรเสรอิญ ประชาชาตอิอสืที่นๆลข้มลง
ตตอหนข้าออิสราเอลเพราะวตาพระเจข้าทรงสนัญญาแลข้ววตาจะพอิทนักษหรนักษาออิสราเอล ในความหมายรอง
ลงมา ความจรอิงนนัรนกป็ยนังมภีอยถูสต ทาหรนับครอิสตจนักร การสทาเรป็จจรอิงในทภีสที่ รุดสทาหรนับทนัรงครอิสตจนักรและ
ออิสราเอลจะเกอิดขขรนในชตวงวนันแหตงพระเยโฮวาหห
อสย 43:5-7

อยท่ากลนัวเลย เพราะเราอยยท่กนับเจด้า เราจะนทาเชสืลี้อสายของเจด้ามาจาก

ตะวนันออก และเราจะรวบรวมเจด้ามาจากตะวนันตก อภีกครนัรงทภีกที่ ารใหข้คทามนันที่ อนันเปภีที่ยมสรุข “อยตากลนัว
เลย” ถถูกนทาเสนอ เหตรุผลอภีกประการสทาหรนับเรสืที่องนนัรนกป็คสือพระสนัญญาทภีที่วาต “เพราะเราอยถูกต บนั เจข้า”
ในประมาณสอิบหกแหตงในพระคนัมภภีรห พระเจข้าทรงสนัญญาเรสืที่องนภีรแลข้ว จากนนัรนความคอิดตรงนภีร

เปลภีที่ยนไปกลตาวถขงการกลนับคสืนสถูตสภาพเดอิมในอนาคตของออิสราเอล แมข้ถถูกกระจนัดกระจายไปยนังลม
ทนัรงสภีที่ทอิศแลข้ว วนันนนัรนจะมาเมสืที่อพระเจข้าจะทรงใหข้ออิสราเอลกลนับคสืนสถูตแผตนดอินของพวกเขาโดย
สมบถูรณห
6 เราจะพยดกนับทอิศเหนสือวท่า `ปลท่อยเถอิด' และกนับทอิศใตด้วท่า `อยท่ายซดไวด้' จงนทาบรรดาบบตรชาย
ของเรามาแตท่ไกล และเหลท่าธอิดาของเราจากปลายแผท่นดอินโลก แมข้มภภี าพใหข้ชมกตอนลตวงหนข้าของ
พระสนัญญานภีรอยตางแนตนอนในศตวรรษทภีที่ยภีที่สอิบและศตวรรษทภีที่ยภีที่สอิบเอป็ด การถถูกรวบรวมกลนับเขข้ามา
ในทภีที่สรุดของออิสราเอลจะไมตเกอิดขขรนจนกวตาจะถขงวนันแหตงพระเยโฮวาหห
ในวนันนนัรน 7 คสือทบกคนทกซึ่เขาเรกยกตามนามของเรา จะถถูกรวบรวมกลนับเขข้ามายนังแผตนดอินทภีที่
พระเจข้าทรงสนัญญากนับพวกเขาแลข้ว เมสืที่อกลตาวถขงออิสราเอล พระเจข้าทรงสนัญญาวตา เพราะเราไดด้สรด้าง
เขาเพสืซึ่อสงท่าราศกของเรา เราไดด้ปนัลี้นเขา เออ เราไดด้สรด้างเขาไวด้ " เราเหป็นพระราชกอิจในการทรงสรข้าง
ของพระเจข้าอภีกครนัรง นอกจากนภีร จรุดประสงคหแหตงการทรงสรข้างของพระเจข้ากป็ปรากฏชนัดเจน เราถถูก
สรข้างขขรนเพสืที่อสงตาราศภีของพระองคห
อสย 43:8-9

จงนทาประชาชาตอิทนัลี้งหลายผยด้ตาบอดแตท่ยนังมกตา ผยด้ทกซึ่หยหนวกแตท่เขายนัง

มกหย ออกมา 9 ใหด้บรรดาประชาชาตอิประชบมพรด้อมกนัน และใหด้ชนชาตอิทนัลี้งหลายชบมนบมกนัน ชนชาตอิ
ทนัรงปวงถถูกเรภียกตนัว ซขงที่ รวมถขงแมข้แตตคนเหลตานนัรนทภีมที่ ภีอาการบกพรต องตตางๆดข้วย พวกเขาถถูกเรภียกใหข้
เปป็นพยานถขงความดภีงามของพระเจข้าทภีที่มภีตตอประชาชนของพระองคห ในทท่ามกลางเขามกผด้ทย กซึ่แจด้ง
อยท่างนกลี้ไดด้ และเลท่าสอิซึ่งลท่วงแลด้วใหด้เราฟนังไดด้ ใหด้เขาทนัลี้งหลายนทาพยานของเขามาพอิสย จนหตนัวเขา และใหด้
เขาไดด้ยอินและกลท่าววท่า "จรอิงแลด้ว" ขข้อตตอไปนภีรจะบตงบอกวตาไมตมปภี ระชาชาตอิใดสามารถเปป็นพยาน
อยตางเตป็มทภีที่ถงข ความเปป็นนอิรนนั ดรหและความเปป็นหนขที่งเดภียวของพระเจข้าไดข้มากไปกวตาออิสราเอล จาก
คนทนัรงปวง พวกเขามภีประสบการณหแลข้วเกภีที่ยวกนับความรถูเข้ รสืที่องพระเจข้า
อสย 43:10-11

พระเยโฮวาหหตรนัสวท่า "เจด้าทนัลี้งหลายเปห็นพยานของเรา และเปห็นผยด้รบนั

ใชด้ของเราซซซึ่งเราไดด้เลสือกไวด้แลด้ว เพสืซึ่อเจด้าจะรยด้จนักและเชสืซึ่อถสือเรา และเขด้าใจวท่าเราเปห็นผยด้นนนัลี้ แหละ กท่อน
หนด้าเรา ไมท่มกพระเจด้าใดถยกปนัลี้นขซนลี้ และภายหลนังเรากห็จะไมท่มก ประชาชนของพระเจข้าซขที่งไดข้รถูข้จนัก

พระพรและความรอดของพระเจข้าแลข้วคสือ พยานหลนักในเรสืที่องความยอิงที่ ใหญตของพระเจข้า นนันที่ เปป็น
จรอิงสทาหรนับออิสราเอล และยนังเปป็นจรอิงอยถูเต หมสือนเดอิมสทาหรนับครอิสตจนักร พวกเขาและเราดข้วยคสือผถูข้รนับ
ใชข้ของพระองคหและพยานของพระองคห
พระองคหทรงเลสือกเราแลข้ว (ทนัรงออิสราเอลและครอิสตจนักร) เพสือที่ ทภีที่วาต เราจะไดข้รจถูข้ นักพระองคห
และเชสืที่อในพระองคห กลตาวอยตางเจาะจงแลข้ว พระเจข้าทรงเรภียกเราแลข้วเพสืที่อทภีที่จะเขข้าใจวตาพระองคห
ทรงเปป็นพระเจข้าองคหเดภียว ไมตเคยมภีพระเจข้าองคหอนสืที่ เลยและจะไมตมภีเลยดข้วย พระองคหทรงสภาพนอิรนนั
ดรหและทรงเปป็นพระเจข้าเทภีที่ยงแทข้องคหเดภียว เราจขงถถูกเรภียกใหข้เปป็นพยานเกภีที่ยวกนับพระองคห
11 เรา เราคสือพระเยโฮวาหห และนอกจากเราไมท่มกพระผยด้ชท่วยใหด้รอด นอกจากพระเยโฮวาหห
พระเจข้าแลข้ว ไมตมภีพระผถูข้ชตวยใหข้รอดองคหอสืที่นเลย พระองคหทรงเปป็นพระผถูข้ชตวยใหข้รอดองคหเดภียว
เทตานนัรนของมนรุษยห และดนังนนัรนเราจขงถถูกเรภียกใหข้เปป็นพยานถขงเรสืที่องนภีร
อสย 43:12-13

เมสืซึ่อไมท่มกพระอสืซึ่นในหมยท่พวกเจด้า เราแจด้งใหด้ทราบและชท่วยใหด้รอด

และพอิสยจนหใหด้เหห็น ฉะนนันลี้ เจด้าทนัลี้งหลายเปห็นพยานของเราวท่าเราเปห็นพระเจด้า " พระเยโฮวาหหตรนัส
ดนังนกลี้แหละ พระเยโฮวาหหพระเจข้าทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ชตวยออิสราเอลใหข้พข้นจากอภียอิปตหและจากความทรุกขห
ยากตตางๆนานาตลอดหลายศตวรรษ พระองคหทรงประกาศเรสืที่องนนัรนแกตประชาชนของพระองคห
แลข้วและทรงสทาแดงใหข้พวกเขาเหป็นแลข้ววตารถูปเคารพทนัรงหลายเปป็นสอิที่งไรข้คตาตตอพระพนักตรหพระองคห
พวกเขาเปป็นประจนักษหพยานถขงเรสืที่องนภีร ดนังนนัรน ประชาชนของพระเจข้าจนถขงวนันนภีรจขงมภีหนข้าทภีที่ในการ
เปป็นพยานถขงความจรอิงเกภีที่ยวกนับพระเจข้า นนันที่ เปป็นจรอิงสทาหรนับออิสราเอลและมนันยนังเปป็นจรอิงอยถูเต หมสือน
เดอิมจนถขงวนันนภีร
13 "เออ ตนัลี้งแตท่เดอิมเรากห็เปห็นพระองคหนนัลี้นอยยท่ ไมท่มกผด้ใย ดชท่วยใหด้พนด้ จากมสือของเราไดด้ เราจะ
ประกอบกอิจใดๆ ใครจะขนัดขวางกอิจการนนัลี้นไดด้" กตอนมภีวนันและเวลาขขรนมา พระเจข้ากป็ทรงประกาศ
แลข้ววตา “เราคสือผถูข้นร นัน” ตนัรงแตตวนนั นนัรนมาจนบนัดนภีร ไมตเคยมภีผถูข้ใดเลยทภีที่สามารถชตวยใหข้พข้นจากการ
พอิพากษาของพระองคหไดข้ เมสือที่ พระองคหกระททากอิจ ใครจะขนัดขวางพระองคหไดข้ คทาตอบนนัรนชนัดเจน
อยถูแต ลข้ว

อสย 43:14-15

พระเยโฮวาหหผด้ไย ถท่ของเจด้า องคหบรอิสบ ทธอิธิ์ของออิสราเอลตรนัสดนังนกลี้วาท่

"เพสืซึ่อเหห็นแกท่เจด้า เราจะสท่งไปยนังบาบอิโลน และเราจะนทาบรรดาขบนนางของเขาลงมา คสือพวกเคลเดกย
ในกทาปนันซึ่ ทกซึ่เขาทนัลี้งหลายเคยโหท่รด้อง อภีกครนัรงทภีที่พระเจข้าทรงเรภียกพระองคหเองในลนักษณะสามประการ
พระองคหทรงระบรุพระองคหเองวตาเปป็น (1) พระเยโฮวาหห (2) พระผถูข้ไถตของเรา และ (3) องคหบรอิสรุทธอิธ
ของออิสราเอล ทภีที่บอกเปป็นนนัยในสามชสืที่อนภีรคอสื การทรงสภาพนอิรนันดรหและฤทธอิธเดชของพระองคห
ความรอดของพระองคหและความบรอิสรุทธอิธของพระองคห แมข้ภยนั ครุกคามเมสือที่ เรป็วนภีรทภีที่ยถูดาหหตข้องกนังวล
คสือ อนัสซภีเรภีย คราวนภีรพระเจข้าทรงมองพข้นการรรุกรานของอนัสซภีเรภียไปยนังการกวาดตข้อนไปเปป็นเชลย
ยนังบาบอิโลนซขที่งจะเกอิดขขรนอภีกหนขที่งรข้อยปภีตตอมา กระนนัรน มภีบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถขงการถถูกควทที่าใน
ทภีที่สรุดของบาบอิโลน
เหตรุผลสทาหรนับชนัยชนะอนันเดป็ดขาดเชตนนนัรนกป็คสือวตา 15 เราคสือพระเยโฮวาหห องคหบรอิสบทธอิธิ์ของ
เจด้า เปห็นผยด้สรด้างของออิสราเอล เปห็นกษนัตรอิยขห องเจด้า " สอิทธอิอทานาจระดนับทภีที่สภีที่ถถูกเพอิที่มเขข้ามา เพอิมที่ เขข้ากนับ
ชสืที่อเรภียกทนัรงสามกตอนหนข้านภีรของพระเจข้า ตรงนภีรพระองคหทรงเรภียกพระองคหเองวตากษนัตรอิยห การสทาเรป็จ
จรอิงในทภีที่สรุดของคทาตรนัสนภีรจะเปป็นตอนทภีพที่ ระเยโฮวาหหพระเจข้า ในตนัวตนของพระเยซถูครอิสตห ประทนับ
นนังที่ บนพระทภีที่นนังที่ ของพระองคหในยรุคพนันปภี ในปนัจจรุบนนั พระองคหทรงเปป็นกษนัตรอิยหทภีที่ยงนั ไมตไดข้เสดป็จมา
ประทนับของเรา เมสืที่อถขงตอนนนัรน พระองคหจะทรงอยถูทต ตามกลางเรา
อสย 43:16-18

พระเยโฮวาหห ผยด้ทรงสรด้างทางในทะเล สรด้างวอิถกในนทลี้าทกซึ่มก

อานบภาพ 17 ผยทด้ รงนทารถรบและมด้า กองทนัพ และอานบภาพออกมา เขาทนัลี้งหลายนอนลงดด้วยกนันและ
ลบกขซนลี้ ไมท่ไดด้ เขาทนัลี้งหลายสย ญไปและดนับเสกยเหมสือนไสด้ตะเกกยง ตรนัสดนังนกลี้วท่า ในฐานะเปป็นคทาเกรอิที่น
นทาอนันไพเราะสถูตคทาประกาศตตอไป พระเจข้าทรงเตสือนออิสราเอลใหข้ระลขกวตาพระองคหไดข้ทรงสรข้างทาง
หนขที่งไวข้สทาหรนับพวกเขาแลข้วในทะเลแดง แมข้กองทนัพอภียปอิ ตหไลตตามพวกเขา คนเหลตานนัรนกป็ถถูกททาลาย
และไมตลรุกขขรนอภีกเลย คนเหลตานนัรนถถูกดนับไปแลข้วดรุจไสข้ตะเกภียง (ไสข้เทภียน) พระเจข้าจขงทรงเตสือนพวก
เขาใหข้ระลขกวตา 18 "อยท่าจดจทาสอิซึ่งลท่วงแลด้วนนัลี้น อยท่าพอิเคราะหหสงอิซึ่ เกท่ากท่อน

อสย 43:19-21

เมสือที่ พอิจารณาสอิที่งทนัรงปวงทภีที่พระองคหไดข้ทรงกระททาเพสืที่อประชาชน

ของพระองคหแลข้วในสมนัยอดภีต คราวนภีรพระเจข้าทรงประกาศวตา ดยเถอิด เราจะกระททาสอิซึ่งใหมท่ บนัดนกลี้จะ
งอกขซลี้นมาแลด้ว เจด้าจะไมท่เหห็นหรสือ เราจะททาทางในถอิซึ่นทบรกนันดารและแมท่นทลี้าในทกซึ่แหด้งแลด้ง วนันนนัรน
กทาลนังจะมาเมสืที่อแผตนดอินออิสราเอลจะถถูกพนัฒนาดข้วยบรรดานทราทภีที่ใหข้ชภีวอิตในทะเลทรายทนัรงหลายของ
แผตนดอินนนัรน วนันนนัรนจะเปป็นตอนทภีพที่ ระเยซถูเสดป็จกลนับมาเพสืที่อปกครองและครองราชยห
20 สนัตวหปท่าในทบท่งจะใหด้เกกยรตอิเรา คสือมนังกรและนกเคด้าแมว เพราะเราใหด้นทลี้าในถอิซึ่นทบรกนันดาร
ใหด้แมท่นทลี้าในทกซึ่แหด้งแลด้ง เพสืซึ่อใหด้นทลี้าดสืซึ่มแกท่ชนชาตอิผด้เย ลสือกสรรของเรา คทาพถูดเสภียดสภีกถป็ ถูกนทาเสนอเชตน
กนัน บรรดาสนัตวหปตาแหตงแผตนดอินโลกยตอมใหข้เกภียรตอิพระผถูข้สรข้างของพวกมนัน แมข้แตตสนัตวหเลสืรอยคลาน
และบรรดานกทภีที่ไมตสะอาด เชตน นกเคข้าแมว กป็สรรเสรอิญพระผถูข้สรข้างของพวกมนัน พระเจข้าทรง
จนัดหานทราใหข้พวกมนันดสืมที่ นทราเดภียวกนันนนัรนกป็มภีใหข้แกตออิสราเอลเชตนกนัน
พระเจข้าทรงกทาหนดไวข้แลข้ววตา 21 คสือชนชาตอิทกซึ่เราปนัลี้นเพสืซึ่อเราเอง เพสืซึ่อเขาจะถวายสรรเสรอิญ
เรา พระเจข้าทรงสรข้างออิสราเอลขขรนมาแลข้ว ทรงไถตพวกเขาแลข้ว และเลภีรยงดถูพวกเขา แนตนอนวตาพวก
เขาจะสรรเสรอิญพระองคห
อสย 43:22-24

ทนัรงๆทภีพที่ ระเจข้าทรงททาสอิที่งเหลตานนัรนเพสือที่ ประชาชนของพระองคหแลข้ว

พระองคหกทป็ รงครทที่าครวญวตาพวกเขาไมตแยแสพระองคห โอ ยาโคบเออ๋ย ถซงกระนนันลี้ กห็ไมท่ใชท่เราทกซึ่เจด้า
เรกยกหา โอ ออิสราเอลเออ๋ย เจด้าเหนห็ดเหนสืซึ่อยเราแลด้ว ออิสราเอลไมตเพภียงไมตขอบพระครุณและสรรเสรอิญ
พระเจข้าของพวกเขาเทตานนัรน แตตพวกเขาถขงขนาดเหนสืที่อยหนตายพระองคหดข้วยซทรา
23 เจด้ามอิไดด้นทาแพะแกะของเจด้ามาเปห็นเครสืซึ่องเผาบยชาแกท่เรา หรสือใหด้เกรกยรตอิเราดด้วยเครสืซึ่อง
สนักการบยชาของเจด้า บรรดาลถูกแพะและลถูกแกะซขที่งตามพระราชบนัญญนัตอิแลข้วควรถถูกนทามาถวายเปป็น
เครสือที่ งเผาบถูชาในแตตละวนัน (เชข้าและเยป็น) กป็ไมตมภีมา ออิสราเอลเรอิที่มหยตอนยานและละเลยในการถวาย
เกภียรตอิพระเจข้าของตนดข้วยเครสือที่ งสนักการบถูชาเหลตานนัรนทภีที่ถถูกกทาหนดไวข้ เรามอิไดด้ใหด้เปห็นภาระแกท่เจด้า
ดด้วยเรสืซึ่องเครสืซึ่องบยชา หรสือใหด้เจด้าเหนห็ดเหนสืซึ่อยดด้วยเรสืซึ่องกทายาน คทาทภีที่แปลเปป็น เครสืซึ่องบยชา (มอิน คอวห์)
หมายถขงเครสืที่องธนัญญบถูชาซขที่งเปป็นของถวายดข้วยใจสมนัคร นอกจากนนัร น จากเครสือที่ งบถูชาหลายอยตางทภีที่

มภีระบรุไวข้ในหนนังสสือเลวภีนอิตอิ พวกมนันกป็ไมตไดข้เปป็นภาระหนนักหรสือเกอินกวตาพวกเขาจะมภีปนัญญาจตาย
ไหว ความหมายกป็คสือวตา พระเจข้ามอิไดข้ทรงบภีบบนังคนับประชาชนของพระองคห
ยอิงที่ กวตานนัรน พระเจข้าทรงทนักทข้วงวตา 24 เจด้ามอิไดด้เอาเงอินซสืลี้ออด้อยใหด้เรา หรสือใหด้เราพอใจดด้วยไข
มนันของเครสืซึ่องสนักการบยชาของเจด้า แตท่เจด้าไดด้ใหด้เราเปห็นภาระดด้วยเรสืซึ่องบาปของเจด้า เจด้าใหด้เรา
เหนห็ดเหนสืซึ่อยดด้วยเรสืซึ่องความชนัซึ่วชด้าของเจด้า พวกเขาดถูหมอิที่นพระเจข้าโดยการไมตถวายเครสือที่ งหอมทภีที่มภี
กทาหนดไวข้ในพระราชบนัญญนัตอิ (นนันที่ คสือ “อข้อย”) พวกเขาไมตยอมถวายของดภีทภีที่สรุด (นนันที่ คสือ ไขมนันของ
เครสือที่ งสนักการบถูชาของพวกเขา) แดตพระเจข้า ตรงกนันขข้าม พวกเขากลนับบนังคนับพระเจข้าใหข้จนัดการกนับ
ความบาปของพวกเขาซขที่งมภีมากมาย พระองคหทรงเหนป็ดเหนสืที่อยกนับความบาปของพวกเขา
อสย 43:25-26

เรา เราคสือพระองคหนนัลี้นผยด้ลบลด้างความละเมอิดของเจด้าดด้วยเหห็นแกท่เรา

เอง และเราจะไมท่จดจทาบรรดาบาปของเจด้าไวด้ ทนัรงๆทภีที่ออิสราเอลเปป็นชนชาตอิทภีที่หนัวแขป็ง พระเจข้ากป็ทรง
เปป็นผถูข้ทภีที่ลบลข้างความละเมอิดตตางๆของพวกเขาตตอไป ดถู ออิสยาหห 44:22 เชตนกนัน ดาวอิดกป็อธอิษฐานขอ
ใหข้พระเจข้าทรงลบลข้างการละเมอิดของเขาออกไปเชตนกนันในเพลงสดรุดภี 51:1 คทาทภีแที่ ปลเปป็น ลบลด้าง
(มอวห์คอวห์) มภีความหมายดข้วยวตา 'เชป็ดออก' หรสือ 'ลบทอิรง' นอกจากนภีร การทภีที่พระองคหทรงเอาความ
บาปของพวกเขาออกไปสรุดทข้ายแลข้วกป็เพสืที่อเหป็นแกตพระองคหเอง เมสือที่ พระเจข้าทรงเปภีที่ยมดข้วยพระ
เมตตาในการขจนัดความบาปของเรา มนันกป็นทาสงตาราศภีมาสถูตพระนามของพระองคห ยอิงที่ กวตานนัรน
พระองคหทรงสนัญญาวตาจะไมตจดจทาความบาปทนัรงหลายของพวกเราเลย ดถู ฮภีบรถู 8:12 และ 10:17 ใน
ทะเลแหตงความหลงลสืมของพระเจข้า นนันที่ กป็ดภีพอแลข้วสทาหรนับขข้าพเจข้า จงสรรเสรอิญพระเจข้า ความบาป
ทนัรงหลายของขข้าพเจข้าถถูกลบลข้างเสภียแลข้ว
เพราะเหตรุความดภีงามของพระเจข้าทภีที่มภีตตอประชาชนของพระองคหอยถูตต ตอไป พระองคหจงข ทรง
วอิงวอนวตา 26 จงฟสืลี้นความใหด้เราฟนัง ใหด้เรามาโตด้ดด้วยกนัน เจด้าจงใหด้การมา เพสืซึ่อจะพอิสย จนหวท่าเจด้าถยก คทา
วอิงวอนของพระเจข้าทภีที่มภีตตอประชาชนของพระองคหนร นันเขข้าใจงตาย จงจดจทาสอิที่งทนัรงปวงทภีที่เราไดข้กระททา
เพสืที่อพวกเจข้าแลข้ว! นภีที่เทตากนับพระองคหตรนัสวตา “มาเถอิดและใหข้เราสถูข้ความกนัน” ใหข้เรานนังที่ ลงและครุย

เกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีรกนนั พระองคหทรงสนังที่ ออิสราเอลใหข้นทาเสนอคดภีของพวกเขาเพสืที่อทภีพที่ วกเขาจะไดข้พอิสถูจนห
ตนัววตาเปป็นฝตายถถูกจากความผอิดพลาดของพวกเขา
อสย 43:27-28

บทนภีรปดอิ ทข้ายดข้วยขข้อสรรุปอนันนตาเศรข้าบอิดาเดอิมของเจด้าททาบาป และผยด้

สอนทนัลี้งหลายของเจด้าไดด้ละเมอิดตท่อเรา ตนัรงแตตสมนัยแรกเรอิที่มของพวกเขาจนถขงสมนัยของออิสยาหห
บรรดาผถูข้นทาของออิสราเอลไดข้ละเมอิดตตอพระเจข้า
28 ฉะนนัลี้น เราจซงถอดเจด้านายแหท่งสถานบรอิสบทธอิธิ์เสกย เรามอบยาโคบใหด้ถยกสาปแชท่ง และ
ออิสราเอลใหด้แกท่การกลท่าวหยาบชด้า" แนตนอนวตาพระเจข้าไดข้ทรงตภีสอนประชาชนของพระองคหเองมา
ตลอดหลายศตวรรษ นภีบที่ อกเปป็นนนัยวตามนันจะเกอิดขขรนอภีก นภีที่อาจสสืที่อถขงการถถูกกวาดตข้อนไปเปป็นเชลย
ยนังบาบอิโลนซขที่งใกลข้เขข้ามา แมข้พระเจข้าทรงดภีตตอประชาชนของพระองคห พวกเขากป็เมอินพระองคหตตอ
ไป ดนังนนัรนพวกเขาจขงจะเผชอิญกนับชตวงเวลาอนันขมขสืนที่ กระนนัรนบทตตอไปจะหยอิบยสืที่นคทาวอิงวอนอภีก
ประการจากพระเจข้าสทาหรนับการคสืนดภีกนนั
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 44: ในบทถตัดไปนทนี้ พระเจด้าผว่านทางผมด้พยากรณห์ทว่านนทนี้ทรงเปรทยบ
เททยบการตรงขด้ามกตันระหวว่างพระองคห์เองกตับความโงว่เขลาของการนตับถชอรมปเคารพ บทนทนี้ปอิดทด้าย
ดด้วยคคาพยากรณห์เบชนี้องตด้นเกทชื่ยวกตับไซรตัสและการอนทุญาตของเขาใหด้สรด้างพระวอิหารขถึนี้นใหมว่
อสย 44:1-2

ผถูข้พดถู ตรงนภีรเหป็นไดข้ชนัดวตาคสือ พระเยโฮวาหหพระเจข้า "โอ ยาโคบผยด้รบนั

ใชด้ของเรา ออิสราเอลผยซด้ ซซึ่งเราเลสือกสรรไวด้ จงฟนังซอิ " อภีกครนัรงทภีพที่ ระเจข้าทรงเรภียกออิสราเอล (นนันที่ คสือ ยา
โคบ) วตาผถูข้รนับใชข้ของพระองคห ภาพประกอบหนขที่งทภีที่อมตะของการทรงเลสือกของพระเจข้ากป็ถถูกสสืที่อ
ตรงนภีรดข้วย พระเจข้าทรงเรภียก (นนันที่ คสือ ทรงเลสือกสรร) ชนหมถูตหนขที่งในยาโคบ จนถขงวนันนภีรพวกยอิวคสือ
ประชาชนทภีที่ถถูกเลสือกสรรของพระเจข้า เชตนเดภียวกนัน ในพนันธสนัญญาใหมตนร นนั พระเจข้าไดข้ทรงเลสือก
ชนหมถูตหนขที่งในพระครอิสตหแลข้ว - ครอิสตจนักร

2 พระเยโฮวาหหผด้ทย รงสรด้างเจด้า ผยทด้ รงปนัลี้นเจด้าตนัลี้งแตท่ในครรภหและจะชท่วยเจด้า ตรนัสดนังนกลี้วท่า "โอ
ยาโคบผยด้รบนั ใชด้ของเรา เยชยรยน ผยซด้ ซซึ่งเราเลสือกสรรไวด้ อยท่ากลนัวเลย พระราชกอิจในการทรงสรข้างของ
พระเจข้ากป็ถถูกกลตาวถขงเชตนกนัน พระองคห (1) ทรงสรข้างเราทรุกคนโดยรวมในอาดนัม กระนนัรน (2)
พระองคหทรงสรข้างเราแตตละคนในครรภหมารดาของเรา เพราะวตาพระองคหทรงเปป็นพระผถูข้สรข้างและ
ผถูข้ทรงปนัรนเราขขรนมา พระองคหจงข จะเปป็นผถูข้ชตวยของเราดข้วย ชตางเปป็นความคอิดอนันเปภีที่ยมสรุข ความจรอิงนภีร
ยนังมภีอยถูเต หมสือนเดอิมสทาหรนับออิสราเอลและครอิสตจนักร ดนังนนัรนขข้อสรรุปกป็คสือ “โอ ยาโคบผถูข้รนับใชข้ของเรา
อยตากลนัวเลย” พระองคหผถูข้ไดข้ทรงสรข้างเราและทรงสนัญญาแลข้ววตาจะชตวยเหลสือเราจขงจะดถูแลเรา คทาวตา
เยชมรนทุ มภีความหมายวตา 'ผถูข้ชอบธรรม' และเปป็นชสืที่อเชอิงสนัญลนักษณหอยตางหนขงที่ ของออิสราเอลซขที่ง
พรรณนาถขงอรุปนอิสนัยอรุดมคตอิของเธอ อภีกครนัรงทภีที่พระเจข้าทรงเตสือนประชาชนของพระองคหใหข้ระลขก
วตาพระองคหทรงเลสือกพวกเขาแลข้ว
อสย 44:3-5

เพราะเราจะเทนทลี้าลงบนผยด้ทกซึ่กระหาย และลทาธารลงบนดอินแหด้ง เรา

จะเทวอิญญาณของเราเหนสือเชสืลี้อสายของเจด้า และพรของเราเหนสือลยกหลานของเจด้า พระสนัญญานภีร
กลตาวถขงการอวยพร ทนัรงดข้านวนัตถรุและดข้านจอิตวอิญญาณ นทราทภีที่ถถูกเทลงบนผถูข้ทภีที่กระหายคสือพระพรอยตาง
หนขที่ง นทราทภีที่อยถูบต นผสืนดอินทภีที่แหข้งผากกป็ททาใหข้มนันอรุดมสมบถูรณห ดนังนนัรนพระเจข้าทรงสนัญญาวตาจะเทพระ
วอิญญาณของพระองคหเหนสือประชาชนของพระองคหและคนรรุตนตตอๆไปของพวกเขา การเทพระ
วอิญญาณลงมาจรอิงๆแลข้วเปป็นคทาเรภียกในพระคนัมภภีรหเดอิมทภีที่หมายถขงการประกอบดข้วยพระวอิญญาณ
บรอิสรุทธอิธในพระคนัมภภีรหใหมต การสทาเรป็จจรอิงเบสืรองตข้นของคทาพยากรณหนร ภีเกอิดขขรนในวนันเพป็นเทคอสตหนร นัน
ดถู โยเอล 2:28-29 และกอิจการ 2:16 การสทาเรป็จจรอิงในทข้ายทภีที่สรุดจะเปป็นการเทพระวอิญญาณของ
พระเจข้าลงเหนสือประชาชนของพระองคหในชตวงยรุคพนันปภี
4 เขาทนัลี้งหลายจะงอกขซลี้นมาทท่ามกลางหญด้า เหมสือนตด้นหลอิวขด้างลทาธารนทลี้าไหล เขาทตังนี้ หลาย
ทภีที่วาต นภีรคสือ คนเหลตานนัรนทภีที่พระเจข้าทรงเทพระวอิญญาณของพระองคหลงมาเหนสือเขา ตข้นหลอิวขข้าง
ลทาธารยตอมเจรอิญงอกงามและเตอิบโตขขรนอยตางรวดเรป็ว ความหมายทภีที่ยอิงที่ ใหญตกคป็ สือวตา เมสืที่อพระ
วอิญญาณของพระเจข้าถถูกเทลงเหนสือประชาชนของพระองคห พวกเขาจะไดข้รนับการอวยพรอยตางอรุดม

สอิที่งนนัรนเกอิดขขรนในระดนับหนขที่งทภีที่จทากนัดในยรุคสมนัยนภีร ในวนันแหตงพระเยโฮวาหหพระพรนนัรนจะมภีอยถูทต นัวที่
ทนัรงหมด
5 ผยนด้ กลี้จะวท่า `ขด้าเปห็นของพระเยโฮวาหห' และอกกผยหด้ นซซึ่งจะเรกยกชสืซึ่อตนเองดด้วยนามของยา
โคบ และอกกผยด้หนซงซึ่ จะเขกยนไวด้บนมสือของตนวท่า `ของพระเยโฮวาหห' และขนานนามสกบลของตน
ดด้วยนามของออิสราเอล" ในยรุคพนันปภีเมสืที่อพระวอิญญาณของพระเจข้าถถูกเทลงเหนสือประชาชนของ
พระองคห จะไมตมภีใครเหนภียมอายหรสือละอายทภีที่จะประกาศตนัววตาเปป็นประชาชนของพระเจข้า และ
การเปป็นยอิวจะไมตเปป็นเหตรุใหข้เกอิดความจงเกลภียดจงชนังยอิวในวนันนนัรนเลยดข้วย ความคอิดเรสือที่ งการเขภียน
ไวข้บนมสือของตนวตาเปป็นของพระเยโฮวาหห กป็เปรภียบไดข้กบนั การยกมสือขวาของตนขขรนและใหข้คทาสนัตยห
ปฏอิญาณอยตางจรอิงจนัง ในวนันนนัรนจะไมตมภีใครละอายทภีที่ตนเปป็นยอิวหรสือทภีที่ตนเปป็นประชาชนของพระเจข้า
เลย
อสย 44:6-8

พระเยโฮวาหห พระบรมมหากษนัตรอิยหแหท่งออิสราเอล และผยด้ไถท่ของเขา

พระเยโฮวาหหจอมโยธา ตรนัสดนังนกลี้วท่า "เราเปห็นผยตด้ ด้นและเราเปห็นผยด้ปลาย ตรงนภีรพระเจข้าทรงพรรณนา
ถขงพระองคหเองวตามภีลนักษณะสองประการ (1) พระองคหทรงเปป็นพระบรมมหากษนัตรอิยหแหตงออิสราเอล
กระนนัรนในขณะเดภียวกนัน (2) พระองคหกทป็ รงเปป็นพระผถูข้ไถตของออิสราเอลดข้วย สองชสืที่อเรภียกนภีรเปป็นชสือที่
ทภีที่อยถูเต คภียงขข้างกนัน อภีกครนัรงทภีคที่ วามเปป็นนอิรนันดรหของพระเจข้าถถูกนทาเสนอในการทภีที่พระองคหทรงเปป็นผถูข้
ตข้นและผถูข้ปลาย พระองคหทรงดทารงอยถูมต าตนัรงแตตกาลนอิรนนั ดรห (อดภีต) ไปจนถขงกาลนอิรนันดรห (อนาคต)
พระองคหไมตทรงมภีจรุดเรอิที่มตข้นและพระองคหจะไมตทรงมภีจรุดจบ พระเจข้าของเราทรงอยถูเต ปป็นนอิรนนั ดรห นภีที่
เปป็นครนัรงทภีที่สองของสามครนัรงทภีที่พระเจข้าทรงเรภียกพระองคหเองเชตนนนัรนในหนนังสสือออิสยาหห ดถู ออิสยาหห
41:4 และ 48:12 และวอิวรณห 1:17, 2:8, 2:19 และ 22:13 ในออิสยาหห พระเยโฮวาหหพระเจข้าทรงถถูก
พรรณนาวตาเปป็นผถูข้ตข้นและผถูข้ปลาย ในวอิวรณห พระเยซถูครอิสตหทรงถถูกพรรณนาวตาเปป็นผถูข้ตข้นและผถูข้ปลาย
พระเยโฮวาหหและพระเยซถูจงข ทรงเปป็นองคหเดภียวกนันอยตางเหป็นไดข้ชดนั
นอกจากเราแลด้วไมท่มกพระเจด้า แนวคอิดเรสืที่องเอกเทวนอิยมเปป็นมากกวตาปรนัชญาทางศาสนาทภีที่
เปป็นเรสืที่องนามธรรม มนันคสือความเปป็นจรอิง ไมตมภีพระเจข้าองคหอสืที่นนอกจากพระเยโฮวาหหพระเจข้า

นอกจากพระองคหแลข้ว ไมตมพภี ระเจข้าองคหอสืที่นเลย โลกเตป็มไปดข้วยพระปลอมมากมาย แตตพวกมนัน
เปป็นของปลอมและมภีตนัวตนแคตในความคอิดอนันมสืดบอดของคนทนัรงหลายทภีที่ยนังไมตถถูกสรข้างใหมต
พระเจข้าตรนัสตตอไปวตา 7 ใครเหมสือนเราจะปท่าวรด้องไดด้ ใหด้เขาแจด้งใหด้ทราบ และใหด้เขาลทาดนับ
เรสืซึ่องตท่อหนด้าเราตนัลี้งแตท่เราไดด้สถาปนาประชาชนโบราณ และใหด้เขาบอกแกท่เขาทนัลี้งหลายถซงสอิงซึ่ ตท่างๆ
ทกซึ่จะเปห็นมาและอะไรจะเกอิดขซลี้นนนัลี้น เพราะเหตรุ (1) สงตาราศภีอนันเปป็นเอกลนักษณหของพระเจข้าและ (2)
ประชาชาตอินร นันทภีที่พระองคหไดข้ทรงเรภียกใหข้เปป็นพยานของพระองคห (ออิสราเอล) พระองคหจขงตรนัสถาม
วตา 'ใครจะประกาศความจรอิงและความรถูขข้ องเรา' ถข้าออิสราเอลไมตยอมททา ใครจะททา บรอิบททภีที่ตามมา
จะเผยใหข้เหป็นวตาแมข้แตตออิสราเอลกป็กาท ลนังถถูกชนักจถูงใหข้เขข้าสถูตความชนัวที่ ชข้าของการนนับถสือรถูปเคารพ
พระองคหจงข ทรงโตข้แยข้งวตา ถข้าออิสราเอลไมตยอมเปป็นพยานถขงเรา ใครลตะจะเปป็น ถข้าออิสราเอลไมตยอม
เปป็นโฆษกผถูข้ประกาศเกภีที่ยวกนับเหตรุการณหตตางๆทภีที่จะเกอิดขขรนซขที่งพระเจข้าไดข้ทรงเปอิดเผยแกตพวกเขาแลข้ว
ใครจะททาลตะ คทาตอบนนัรนชนัดเจนอยถูแต ลข้ว
ดนังนนัรนพระเจข้าจขงตรนัสตตอไปวตา 8 อยท่ากลนัวเลย และอยท่าขามเลย เรามอิไดด้เลท่าใหด้เจด้าฟนังตนัลี้งแตท่
ดซกดทาบรรพหและแจด้งใหด้ทราบแลด้วหรสือ และเจด้าเปห็นพยานทนัลี้งหลายของเรา มกพระเจด้านอกเหนสือเรา
หรสือ เออ ไมท่มกพระเจด้า เราไมท่รด้จย นักเลย" บตอยครนัรงทภีที่เราเกอิดความกลนัวในการเปป็นกระบอกเสภียงเพสืที่อ
พระเจข้าในโลกทภีที่ตรนังตนัวเปป็นศนัตรถู พวกยอิวในสมนัยของออิสยาหหเผชอิญกนับความเปป็นปฏอิปนักษหแบบเดภียว
กนับเหลตาผถูข้นทาวอิญญาณในสมนัยปนัจจรุบนัน ชาวโลกไมตอยากไดข้ยอินและมนักขตมขวนัญครอิสเตภียนทนัรงหลายทภีที่
ชอบเปป็นพยาน พระเจข้าจขงตรนัสแกตคนเหลตานนัรนวตา “อยตากลนัวเลย และอยตาขามเลย” พระองคหทรง
เตสือนออิสราเอลใหข้ระลขกตตอไปวตาพระองคหไดข้ทรงแตตงตนัรงพวกเขาใหข้เปป็นพยานของพระองคหมา
ตนัรงแตตอดภีตกาลแลข้ว อภีกครนัรงทภีที่พระองคหทรงเตสือนพวกเขาใหข้ระลขกวตาไมตมพภี ระเจข้าองคหอนสืที่ เลย
พระองคหทรงเปป็นพระเจข้าองคหเดภียวเทตานนัรน ไมตมภีองคหอสืที่นเลย
อสย 44:9-11

หลนังจากไดข้ปถูพรสืนของบทนทากตอนหนข้านภีรแลข้ว คราวนภีรพระเยโฮวาหห

ทรงพรรณนาถขงความโงตเขลาของคนเหลตานนัรนทภีที่นนับถสือรถูปเคารพ บรรดาผยด้ทกซึ่ททารย ปเคารพสลนักตท่าง
กห็ไรด้ประโยชนหใดๆทนัลี้งสอิลี้น และสอิงซึ่ ทกซึ่เขาปกตอิยอินดกนนัลี้นกห็ไมท่เปห็นประโยชนห เขาเปห็นพยานของเขาเอง

พยานเหลท่านนัลี้นทนัลี้งไมท่เหห็นและไมท่รด้ย เพสืซึ่อเขาจะตด้องอนับอาย แนตนอนวตารถูปแกะสลนักทนัรงหลายคสือรถูป
เคารพ ประเดป็นของพระเจข้ากป็คสือวตา ทรุกคนทภีที่ททาพวกมนันขขรนมาลข้วนไรข้ประโยชนห พวกเขาเปป็นคนโงต
การประดนับประดาตตางๆทภีที่กระททาใหข้รถูปเคารพ (นนันที่ คสือ สอิที่งทภีที่เขาปภีตอิยอินดภีนร นัน” - ทองคทาและเงอินของ
มนันทภีที่ปอิดไวข้และสอิที่งประดนับตกแตตงอสืนที่ ๆ – ลข้วนไรข้คตา ความไรข้ซงขที่ อทานาจและความเปลตาประโยชนห
ของรถูปเคารพตตางๆกป็เปป็นพยานของพวกมนันเอง พวกมนันมองไมตเหป็นและพวกมนันไมตมภีสตอิ
สนัมปชนัญญะใดๆทภีที่จะเขข้าใจสอิที่งใดเลย พวกมนันแยตยอิงที่ กวตาสอิที่งไรข้คตา คนเหลตานนัรนทภีที่ททาพวกมนันขขรนมา
ควรละอายใจ
10 ใครเลท่าปนัลี้นพระหรสือหลท่อรย ปเคารพสลนักซซซึ่งไมท่เปห็นประโยชนหอะไรเลย พระเจข้าตรนัสถาม
วตา ใครเลตาทภีที่ททารถูปเคารพไรข้คตาเหลตานนัรนขขรนมาซขที่งไมตเปป็นประโยชนหอนันใดเลย พวกเขาควรรถูสข้ ขก
ละอายใจบข้าง!
11 ดยเถอิด เพสืซึ่อนทนัลี้งสอิลี้นของเขาจะตด้องอนับอาย และชท่างฝกมสือนนัลี้นกห็เปห็นแตท่มนบษยห ใหด้เขา
ชบมนบมกนันทนัลี้งหมด ใหด้เขายสืนขซลี้น เขาจะสยดสยอง เขาจะรนับความอนับอายดด้วยกนัน ใหข้สมาคมคนททา
รถูปเคารพทนัรงหมดมารวมตนัวกนันและอนับอายกนับงานฝภีมสืออนันเลวทรามของพวกเขา
อสย 44:12-17

พระเจข้าจขงพรรณนาถขงความโงตเขลาของคนเหลตานนัรนทภีที่ททารถูปเคารพ

ตตางๆ ชท่างเหลห็กใชด้คมก ททางานอยยท่เหนสือกด้อนถท่าน และใชด้คด้อนทบบมนันดด้วยแขนทกซึ่แขห็งแรงของเขา เออ
เขาหอิวและกทาลนังของเขาอท่อนลง เขาไมท่ไดด้ดสืซึ่มนทลี้าเลย และอท่อนเปลกลี้ย ชตางเหลป็กคนหนขงที่ ททารถูปจทาลอง
โลหะนนัรนขขรนมาดข้วยกทาลนังแขนของเขา เขาททางานยาวไปจนถขงเทภียที่ งเพสืที่อทภีที่จะสรข้างรถูปเคารพหนขที่ง
ขขรนมา
13 ชท่างไมด้ขซงเชสือกวนัด เขาเอาดอินสอขกดไวด้ เขาแตท่งมนันดด้วยกบ และขกดไวด้ดด้วยวงเวกยน เขา
แตท่งรย ปนนัลี้นใหด้เปห็นรยปคน ตามความงามของคน ใหด้อยยใท่ นเรสือน เชตนเดภียวกนัน ชตางไมข้คนหนขงที่ สลนัก
เสลาไมข้ชรอินหนขที่งใหข้กลายเปป็นรถูปทรงของคนๆหนขงที่ โดยททามนันเปป็นรถูปเคารพไมข้อนันหนขงที่ สทาหรนับ
บข้านของเขา

14 เขาตนัดตด้นสนสกดารหลง เขาเลสือกตด้นสนจกนและตด้นโออ๊ก และปลท่อยใหด้มนันงอกขซลี้นอยท่าง
แขห็งแรงทท่ามกลางตด้นไมด้ในปท่า เขาปลยกตด้นแอชและฝนกห็เลกลี้ยงมนัน ชตางไมข้คนเดภียวกนันนนัรนตนัดตข้นสน
ซภีดารห ตข้นสนจภีนและตข้นโอบ๊กลงเพสือที่ จรุดประสงคหอสืที่นๆ เขาถขงขนาดปลถูกตข้นไมข้อ ตอนๆไวข้สทาหรนับใชข้
งานในอนาคตดข้วย
15 แลด้วมนบษยหจะเอาไปเผาเสกย เขาเอามนันมาสท่วนหนซซึ่งและใหด้อบอบท่นตนัวเขา เออ เขากท่อไฟ
และปอิลี้งขนมปนัง และเขาเอามาททาพระองคหหนซซึ่งและนมนัสการมนันดด้วย เออ เขาททาเปห็นรย ปแกะสลนัก
และกราบรยปนนัลี้น จากไมข้ชรอินเดภียวกนันนนัรน มนรุษยหเอาบางสต วนไปเผาเพสืที่อใหข้ความรข้อน บางสต วนของ
ไมข้นร นนั ถถูกใชข้เปป็นฟสืนสทาหรนับเตาอบ และจากไมข้ทภีที่ไรข้ชภีวอิตชอิรนเดภียวกนันนภีร บางสต วนของมนันถถูกททาขขรน
เปป็น 'พระ' องคหหนขงที่ จากนนัรนคนโงตทร นังหลายกป็บถูชาทตอนไมข้นร แภี ละกข้มกราบมนัน
16 เขาเผาในกองไฟครซซึ่งหนซซึ่ง บนครซซึ่งนกลี้เขาไดด้กอินเนสืลี้อ เขายท่างเนสืลี้อและกอินออิซึ่ม และเขาอบอบท่น
ตนัวของเขาดด้วย แลด้ววท่า "อด้าฮา ขด้าอบท่นจนัง ขด้าเหห็นไฟแลด้ว " จากไมข้ชรนอิ เดภียวกนันนนัรน คนกป็ไดข้เชสืรอเพลอิง
สทาหรนับหรุงหาอาหารและใหข้ความรข้อน 17 และทกซึ่เหลสือนนัลี้นเขาททาเปห็นพระองคหหนซซึ่ง เปห็นรย ปเคารพ
สลนักของเขา และกราบลงนมนัสการรย ปนนันลี้ และอธอิษฐานตท่อรย ปนนัลี้นและวท่า "ขอทรงชท่วยขด้าพระองคห
ใหด้พด้น เพราะพระองคหเปห็นพระของขด้าพระองคห" โดยใชข้ไมข้ชรอินเดภียวกนันนนัรน ชตางฝภีมสือทภีที่โงตเขลากป็
แปลงมนันเปป็นรถูปเคารพอนันหนขที่งและเรภียกมนันวตาพระของเขา เขากข้มกราบลงตตอมนันอยตางโงตเขลา
บถูชามนันและอธอิษฐานตตอมนัน และรข้องขอการชตวยใหข้พนข้ จากมนัน และบรรดาคนไหวข้รถูปเคารพทนัวที่
โลกกป็ททาเชตนนนัรนมาตนัรงแตตสมนัยไหนแลข้วกป็ไมตรถูข้
อสย 44:18-20

เขาทนัลี้งหลายไมท่รด้ย หรสือเขาทนัลี้งหลายไมท่เขด้าใจ เพราะตาของเขาถยกปอิด

เขาจซงเหห็นอะไรไมท่ไดด้ และจอิตใจของเขาเลท่ากห็ถยกปอิด เขาจซงเขด้าใจไมท่ไดด้ เพราะออิสราเอลไดข้ททาใจ
ของตนใหข้แขป็งกระดข้างตตอพระเจข้าของตนและกบฏตตอพระองคห พระองคหจขงทรงยอมใหข้คทาสาป
แชตงแหตงความมสืดฝตายวอิญญาณตกอยถูเต หนสือพวกเขา พวกเขามองแตตกไป็ มตเหป็น พวกเขาไดข้ยนอิ แตตกไป็ มต
เขข้าใจ พวกเขากลายเปป็นคนตาบอดฝตายวอิญญาณไปเสภียแลข้ว

19 ไมท่มกใครพอินจอิ พอิเคราะหหในใจของตนเลย และไมท่มกความรยด้หรสือความเขด้าใจ ทกซึ่จะกลท่าววท่า
"ขด้าไดด้เผามนันเสกยสท่วนหนซซึ่งในกองไฟ และขด้ากห็เอาถท่านมนันมาปอิลี้งขนมปนัง ขด้ายท่างเนสืลี้อกอินแลด้ว และ
ควรหรสือทกซึ่ขด้าจะททาสท่วนทกซึ่เหลสือใหด้เปห็นสอิซึ่งนท่าเกลกยดนท่าชนัง ควรหรสือทกซึ่ขด้าจะกราบลงตท่อทท่อนไมด้ทท่อน
หนซซึ่ง" ตลอดเวลาขณะททารถูปเคารพตตางๆทภีเที่ ปป็นใบข้และไมตมภีฤทธอิธของพวกเขา ไมตมใภี ครเลยในพวก
เขาฉรุกคอิดพอิจารณาวตาจากทตอนไมข้เดภียวกนันทภีที่พวกเขาเผาเปป็นเชสืรอเพลอิง พวกเขากป็ททา 'พระ' ของตน
ขขรนมาเพสืที่อกราบไหวข้ ความโงตเขลาและความงภีเที่ งตาจขงปรากฏชนัดเจน กระนนัรนนนันที่ กป็เปป็นการนตา
สะออิดสะเอภียนทภีที่ออิสราเอลไดข้ตกตทที่าลงไปกระททา ความบาปของพวกเขาไมตเพภียงเปป็นสอิที่งชนัวที่ ชข้า
เทตานนัรน แตตมนนั ยนังเปป็นเรสืที่องโงตเขลาดข้วย ในการสรข้างรถูปเคารพตตางๆอนันนตาสะออิดสะเอภียน ออิสราเอล
ไดข้กระททาใหข้ตนัวเองเปป็นคนโงตสร นอิ ดภี สอิที่งทภีที่นตาตกใจยอิงที่ กวตากป็คสือวตาพวกเขามภีความรถูเข้ กภีที่ยวกนับพระเจข้า
ทภีที่แทข้จรอิง
20 เขากอินขกลี้เถด้า ใจทกซึ่หลอกลวงนทาเขาใหด้เจอิซึ่น เขาชท่วยจอิตใจตนัวเขาเองใหด้พด้นหรสือพยดวท่า
"ไมท่มกความมบสาอยยท่ในมสือขด้างขวาของขด้าหรสือ " กห็ไมท่ไดด้ ในเมสืที่อออิสราเอลจะกอินเลภีรยงรสืที่นเรอิงในงาน
เลภีรยงแหตงความอรุดมสมบถูรณหของพระเจข้ากป็ไดข้ พวกเขากลนับลดตนัวลงไปกอินขภีรเถข้าฝตายวอิญญาณ พวก
เขาถถูกหลอกลวงและใจทภีที่ถถูกหลอกลวงของพวกเขาไดข้นทาพวกเขาใหข้หลงเจอิที่นไปสถูตทตอนเหลป็กหรสือ
ทตอนไมข้ทภีที่ไมตมภีชภีวอิตซขงที่ ชตวยอะไรไมตไดข้หรสือแยกแยะถถูกผอิดอะไรไมตไดข้เลยดข้วยซทรา การหลอกตนัวเอง
อนันชนัวที่ รข้ายของพวกเขาไดข้ททาใหข้พวกเขาเหอินหตางไปจากพระเจข้าทภีที่แทข้จรอิง
อสย 44:21-22

จากนนัรนพระเจข้าทรงรข้องออกมาวตา โอ ยาโคบและออิสราเอลเออ๋ย จง

จทาสอิซึ่งเหลท่านกลี้ เพราะเจด้าเปห็นผยด้รนับใชด้ของเรา เราไดด้ปนัลี้นเจด้า เจด้าเปห็นผยด้รนับใชด้ของเรา โอ ออิสราเอลเออ๋ย
เราจะไมท่ลสืมเจด้า เสภียงรข้องของพระเจข้าทภีที่รข้องบอกออิสราเอลกป็คสือ จงจดจทาวตาพวกเขาเปป็นผถูข้รนับใชข้ของ
พระองคห พระองคหทรงสรข้างพวกเขาขขรนมา พวกเขาเปป็นของพระองคห แมข้พวกเขาไดข้หนันหลนังใหข้
พระองคห พระองคหกจป็ ะไมตทรงลสืมพวกเขาเลย ชตางเปป็นภาพทภีที่ตรงขข้ามกนันจรอิงๆ แมข้ออิสราเอลไดข้
หลงลสืมพระเจข้าของตน พระองคหกจป็ ะไมตมวภี นันลสืมพวกเขาเลย

22 เราไดด้ลบลด้างการละเมอิดของเจด้าเสกยเหมสือนเมฆทซบ และลบลด้างบาปของเจด้าเหมสือนเมฆ
จงกลนับมาหาเรา เพราะเราไดด้ไถท่เจด้าแลด้ว เชตนเดภียวกนับในออิสยาหห 43:25 พระเจข้าทรงเตสือนออิสราเอล
ใหข้ระลขกวตาพระองคหเองและพระองคหผถูข้เดภียวเทตานนัรนทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ไดข้ลบลข้างการละเมอิดของพวกเขา
เสภียแลข้ว แมข้ความบาปของพวกเขาเปป็นเหมสือนเมฆทขบตตอพระพนักตรหพระเจข้า พระองคหกทป็ รง
ลบลข้างความบาปของพวกเขาในอดภีตกาลเสภียแลข้วอยตางทรงเปภีที่ยมพระกรรุณา ความเมตตาและ
ความสนัตยหซสืที่อของพระเจข้าจขงปรากฏชนัดเจน พระองคหจขงทรงวอิงวอนออิสราเอลวตา “จงกลนับมาหาเรา
เพราะเราไดข้ไถตเจข้าแลข้ว” แมข้อสอิ ราเอลไดข้กบฏตตอพระเจข้าของตน พระเจข้าผถูข้ทรงอดทนนานกป็ทรง
ขอรข้องพวกเขาใหข้กลนับมา แมข้พวกเขาลสืมไปแลข้ววตาพระเจข้าทรงไถตพวกเขาแลข้วในยรุคสมนัยเกตากตอน
พระองคหกไป็ มตทรงลสืมเลย
อสย 44:23

บรรดาสอิที่งทรงสรข้างเองจขงถถูกเรภียกใหข้สรรเสรอิญพระเจข้าเพราะความ

สนัตยหซสืที่อของพระองคหทภีที่มตภี ตอประชาชนของพระองคห โอ ฟด้าสวรรคหเออ๋ย จงรด้องเพลงเพราะพระเยโฮ
วาหหทรงกระททาการนกลี้ หด้วงลซกของแผท่นดอินโลกเออ๋ย จงโหท่รด้อง ภยเขาเออ๋ย จงรด้องเปห็นเพลงออกมา โอ
ปท่าไมด้เออ๋ย และตด้นไมด้ทบกตด้นในนนัลี้นดด้วย เพราะวท่าพระเยโฮวาหหทรงไถท่ยาโคบ และจะทรงรนับเกกยรตอิ
ในออิสราเอล สอิที่งทรงสรข้างตตางๆทภีที่เหลสือทราบถขงความสนัตยหซสืที่อของพระเจข้าทภีที่มภีตตอประชาชนของ
พระองคห ภาพรวมใหญตของการทภีที่พระเจข้าทรงไถตประชาชนของพระองคหตลอดหลายยรุคสมนัยอาจ
ถถูกสสืที่อตรงนภีร
อสย 44:24-26

เพราะออิสราเอลไดข้ลสืมพระเจข้าของตนเสภียแลข้ว พระเจข้าจขงทรงเตสือน

ความจทาพวกเขา พระเยโฮวาหหผด้ไย ถท่ของเจด้า ผยด้ปนนัลี้ เจด้าตนัลี้งแตท่ในครรภห ตรนัสดนังนกลี้วท่า "เราคสือพระเยโฮ
วาหห ผยทด้ รงสรด้างสอิซึ่งสารพนัด ผยด้ทรงขซงฟด้าสวรรคหแตท่ลทาพนัง ผยด้ทรงกางแผท่นดอินโลกดด้วยตนัวเราเอง กตอน
อสืที่นเลย พระเจข้าทรงเตสือนออิสราเอลใหข้ระลขกวตาพระองคหยนังทรงเปป็นพระผถูข้สรข้างของพวกเขาอยถู ต
เหมสือนเดอิม และพระองคหคสือผถูข้ทภีที่ไดข้สรข้างพวกเขาขขรนในครรภหมารดา ยอิงที่ กวตานนัรน พระองคหยนังทรง
เปป็นพระผถูข้สรข้างสรรพสอิที่งทนัรงปวงดข้วย ซขที่งรวมถขงฟข้าสวรรคหและแผตนดอินโลก

พระเยโฮวาหหพระเจข้าทรงเปป็น 25 ผยด้กระททาใหด้ลางของคนมบสาไมท่ขลนัง และกระททาพวกโหร
ใหด้บาด้ ๆบอๆ ผยหด้ นันคนฉลาดใหด้กลนับหลนัง และกระททาใหด้ความรยด้ของเขาเขลาไป พระเจข้าทรงเปป็นผถูข้
ททาลายความโงตเขลาของศาสตรหลร ภีลนับไมตวาต จะเปป็นพวกปรุโรหอิตทภีที่นบนั ถสือรถูปเคารพของคนนนับถสือ
พระตตางดข้าวหรสือบรรดาคนทภีที่อข้างตนัววตามภีปนัญญาของโลก พระเจข้าทรงหนัวเราะเยาะพวกเขา
พระเจข้าองคหเดภียวกนันนภีรเองทรงเปป็น 26 ผยด้รบนั รองถด้อยคทาของผยรด้ นับใชด้ของพระองคห และใหด้
สนัมฤทธอิธิ์ผลตามแผนงานแหท่งทยตของพระองคห ผยกด้ ลท่าวถซงเยรย ซาเลห็มวท่า `จะมกคนอาศนัยอยยท่' และถซง
หนัวเมสืองยยดาหหวท่า `จะมกคนมาสรด้างขซนลี้ และเราจะยกสอิงซึ่ สลนักหนักพนังของมนันขซนลี้ ' พระเจข้าองคห
เดภียวกนันนภีรผถูข้ทรงสรข้างสอิที่งสารพนัดและททาลายแผนงานของคนชนัวที่ คสือพระเจข้าองคหเดภียวกนันผถูข้จะทรง
รนักษาคทาตรนัสของพระองคหในการททาใหข้เยรถูซาเลป็มและยถูดาหหกลนับสถูตสภาพเดอิม นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงการ
ถถูกททาลายและการถถูกกวาดตข้อนไปเปป็นเชลยของยถูดาหหซขที่งจะเกอิดขขรนในอนาคต กระนนัรนพระเจข้ากป็
ทรงสนัญญาวตาจะททาใหข้พวกเขากลนับสถูตสภาพเดอิมทตามกลางการพอิพากษานนัรน
อสย 44:27-28

พระเจข้าองคหเดภียวกนันนภีรเองทรงเปป็นผยกด้ ลท่าวแกท่ทกซึ่ลซกวท่า `จงแหด้งเสกย

เราจะใหด้แมท่นทลี้าของเจด้าแหด้ง' เนสืรอความทภีที่ตามมาชตวยใหข้เราเขข้าใจ บรอิบทตรงนภีรหนันไปกลตาวถขงการ
ททาใหข้กลนับจากการเปป็นเชลยในอนาคตของยถูดาหหโดยไซรนัสจากบาบอิโลน ขข้อความตรงนภีร อาจมภี
ความหมายเชอิงอรุปไมยซขที่งหมายถขงความลตมจมของบาบอิโลนโดยฤทธอิธเดชของพระเจข้า บาบอิโลนตนัรง
อยถูรต ะหวตางแมตนร ทาไทกรอิสกนับแมตนร ทายถูเฟรตอิส การททาใหข้แมตนร ทาแหข้งอาจเปป็นภาพเปรภียบถขงการลตม
สลายของบาบอิโลนซขที่งจะเปป็นผถูข้พอิชอิตยถูดาหห
กลตาวอยตางเจาะจงยอิงที่ ขขรน พระเจข้าองคหเดภียวกนันนภีรเองทรงเปป็น 28 ผยด้กลท่าวถซงไซรนัสวท่า `เขา
เปห็นเมษบาลของเรา และเขาจะใหด้ความมบท่งหมายทนัลี้งสอิลี้นของเราสทาเรห็จ ' กลท่าวถซงเยรย ซาเลห็มวท่า `จะมก
คนมาสรด้างเจด้าขซลี้น' และถซงพระวอิหารวท่า `จะวางรากฐานของเจด้า'" ตอนนนัรนไซรนัสยนังไมตเกอิดเลย
ดข้วยซทรา กระนนัรนพระเจข้ากป็จะทรงยกชถูกษนัตรอิยหเปอรหเซภียผถูข้นร ภีในประมาณอภีก 175 ปภีตตอมา เปอรหเซภีย
พอิชอิตบาบอิโลนแลข้วในชตวงปภีหลนังๆของดาเนภียลและไซรนัสกป็กลายเปป็นกษนัตรอิยหของมนันในประมาณปภี
536 กตอน ค.ศ. ในปภีแรกแหตงการครอบครองของเขา เขากป็ตร งนั ใจทภีที่จะอนรุญาตใหข้พวกยอิวกลนับไป

สรข้างพระวอิหารของพวกเขาขขรนใหมตทภีที่กรรุงเยรถูซาเลป็ม ดถู เอสรา 1:1 กระนนัรนในสมนัยของออิสยาหห ซขที่ง
เปป็นเวลา 175 ปภีกตอนหนข้านนัรน พระเจข้ากป็ทรงบอกลตวงหนข้าวตากษนัตรอิยหตตางชาตอิองคหนร ภีจะบนัญชาใหข้
สรข้างพระวอิหารของพวกยอิวขขรนใหมตสนักวนันหนขงที่
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 45: บทนทขนี้ ถึนี้นตด้นดด้วยคคาพยากรณห์เพอิมชื่ เตอิมเกทชื่ยวกตับไซรตัส จากนตันี้นจทุด
สนใจหลตักกป็หตันไปยตังออิสราเอลและสงว่าราศทของพระเยโฮวาหห์พระเจด้า โดยเตชอนพวกเขาใหด้ระลถึก
ถถึงสอิชื่งทตังนี้ ปวงททชื่พระเจด้าไดด้ทรงกระทคา ตลอดทตันี้งบทนทนี้ พระเจด้าทรงเตชอนออิสราเอลใหด้ระลถึกวว่า
พระองคห์ทรงสรด้างสอิชื่งทตังนี้ ปวงซถึงชื่ รวมถถึงออิสราเอลดด้วย พระองคห์จถึงทรงประกาศใหด้ทตัชื่วทตันี้งพอิภพหตัน
มาหาพระองคห์
อสย 45:1-3

พระเยโฮวาหหตรนัสกนับผยด้ทกซึ่พระองคหทรงเจอิมไวด้คสือไซรนัส ผยซด้ ซซึ่งเราไดด้

จนับมสือขวาไวด้ เพสืซึ่อปราบหลายประชาชาตอิใหด้อยยขท่ ด้างหนด้าทท่าน และใหด้ปลดรนัดประคดจากบนันลี้ เอว
ของบรรดากษนัตรอิยห ใหด้เปอิดประตยทนัลี้งสองทกซึ่อยยท่ขด้างหนด้าทท่านและมอิใหด้ประตยเมสืองปอิด ดนังนกลี้วท่า
ประมาณ 175 ปภีกตอนไซรนัสนนังที่ บนบนัลลนังกหของเขา พระเจข้าทรงบอกลตวงหนข้าวตาพระองคหจะทรง
ชตวยเขา กษนัตรอิยหเปอรหเซภียผถูข้นร ภีถถูกเรภียกวตา ผถูข้ถถูกเจอิมของพระเจข้า ความหมายกป็คสือวตาพระองคหไดข้ทรง
เลสือกเขาและแตตงตนัรงเขาใหข้กระททาตามนทราพระทนัยของพระองคห ไมตมภีคทาถามเลยวตาไซรนัสถถูกแจข้งใหข้
ทราบถขงบททภีที่ 45 ของออิสยาหหตอนทภีที่เขาขขรนครองราชยห พระเจข้าจขงทรงใชข้กษนัตรอิยหเปอรหเซภียผถูข้นร ภีเพสืที่อ
อนรุญาตใหข้เศรรุบบาเบลและพวกยอิวและคนรนับใชข้ประมาณ 50,000 คนกลนับไปยนังเยรถูซาเลป็มเพสืที่อ
สรข้างพระวอิหารของพวกเขาขขรนใหมตไดข้ พระเจข้าจขงทรงสนัญญาตตอไซรนัสลตวงหนข้าวตาพระองคหจะทรง
ชตวยเขาและปราบบรรดาประชาชาตอิทภีที่เปป็นศนัตรถูเพสืที่อเขา พระเจข้าจะทรงควทที่าเหลตากษนัตรอิยหทภีที่เปป็นศนัตรถู
เพสืที่อเขาและเปอิดประตถูทภีที่ถถูกใสต กลอนไวข้เพสืที่อเขา กลตาวสนัรนๆกป็คสือ พระเจข้าทรงสนัญญาวตาจะอวยพรไซ
รนัส
ยอิงที่ กวตานนัรน พระเจข้าทรงสนัญญาตตอไซรนัสวตา 2 "เราจะไปขด้างหนด้าเจด้า และปราบทกซึ่คดใหด้เปห็น
ทกซึ่ตรง เราจะพนังประตยทองสนัมฤทธอิธิ์ใหด้เปห็นชอิลี้นๆ และตนัดลยกกรงเหลห็กใหด้ขาด พระเจข้าทรงสนัญญาวตา

จะชตวยไซรนัสสถูข้ศขกตตางๆของเขาและจะประทานชนัยชนะแกตเขา เหป็นไดข้ชดนั วตาไซรนัสทราบถขงเรสือที่ งนภีร
ดถู เอสรา 1:2
นอกจากนภีร พระเจข้าทรงสนัญญากนับไซรนัสวตา 3 เราจะใหด้ทรนัพยหสมบนัตอิแหท่งความมสืดแกท่เจด้า
และขบมทรนัพยหในทกซึ่ลกลี้ลนับ เพสืซึ่อเจด้าจะไดด้รด้วย ท่า คสือเรา พระเยโฮวาหห พระเจด้าแหท่งออิสราเอล ซซงซึ่ เรกยกเจด้า
ตามชสืซึ่อของเจด้า ประเพณภีของยอิวเชสืที่อวตาตอนทภีที่เนบถูคนัดเนสซารหกาท ลนังจะตาย เขาตนัรงใจวตาจะหวงความ
มนังที่ คนังที่ มหาศาลของตนไวข้จากเอวอิลเมโรดนัคผถูข้สสืบทอดราชบนัลลนังกหตตอจากเขา ดนังนนัรนเนบถูคดนั เนสซารห
จขงสนังที่ ใหข้คนเอาทรนัพยหสมบนัตอิมหาศาลของเขาใสต ลงในภาชนะทองเหลสืองหลายชอิรนและฝนังในแมตนร ทา
ยถูเฟรตอิส ซขที่งถถูกปอิดซตอนไวข้จากผถูข้สสืบราชบนัลลนังกหตตอจากเขา ประเพณภีของรนับบภีประกาศวตาเมสืที่อถขง
เวลาทภีที่ไซรนัสจะสนังที่ ใหข้สรข้างพระวอิหารขขรนใหมต พระเจข้ากป็ทรงเปอิดเผยแกตเขาวตาทรนัพยหสมบนัตขอิ องเนบถู
คนัดเนสซารหถถูกซตอนไวข้ทภีที่ไหน ในการททาเชตนนนัรน พระเจข้าทรงยสืนยนันแกตไซรนัสวตาพระองคหทรงเปป็น
พระเจข้าแหตงออิสราเอล
อสย 45:4

เหตรุผลทภีที่พระเจข้าทรงกระททากอิจในและผตานทางไซรนัสถถูกกลตาว

ชนัดเจน เพสืซึ่อเหห็นแกท่ยาโคบผยรด้ นับใชด้ของเรา และออิสราเอลผยด้เลสือกสรรของเรา เราจซงเรกยกเจด้าตามชสืซึ่อ
ของเจด้า เราใหด้นามสกบลเจด้า ทนัลี้งๆทกซึ่เจด้าไมท่รด้จย นักเรา จรุดประสงคหของพระเจข้ากป็คสือ เพสืที่อแสดงความสนัตยห
ซสืที่อตตอออิสราเอลประชาชนแหตงพนันธสนัญญาของพระองคหตตอไป แมข้เหป็นไดข้ชนัดวตาไซรนัสไมตไดข้เปป็นผถูข้
เชสืที่อคนหนขงที่ ในพระเยโฮวาหหพระเจข้า พระเจข้ากป็ทรงสทาแดงฤทธานรุภาพของพระองคหแกตกษนัตรอิยหตตาง
ชาตอิผถูข้นร ภีเพสืที่อจรุดประสงคหตตางๆของพระองคหเอง มนันนตาจะเปป็นเรสืที่องนตาประทนับใจตตอไซรนัสทภีที่ชสืที่อของ
เขาปรากฏในคทาพยากรณหของพวกยอิว 175 ปภีกตอนเขากลายเปป็นกษนัตรอิยหแหตงเปอรหเซภีย พระเจข้าเอง
ทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ไดข้เลสืที่อนยศเขาและพระเจข้าทรงอยากใหข้เขาทราบเรสืที่องนภีร
อสย 45:5-8

นานมาแลข้วกตอนไซรนัสเกอิด พระเจข้าทรงจนัดเตรภียมบทเรภียนหนขที่ง

เกภีที่ยวกนับวตาพระองคหทรงเปป็นผถูข้ใดไวข้ในคทาพยากรณหของออิสยาหหแลข้ว เราเปห็นพระเยโฮวาหห และไมท่มก
อสืซึ่นใดอกก นอกจากเราไมท่มกพระเจด้า เราคาดเอวเจด้า แมด้เจด้าไมท่รด้จย นักเรา ไมตมภีพระเจข้าองคหอสืที่นนอกจาก

พระเยโฮวาหหพระเจข้า พระองคหทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ไดข้คาดเอวไซรนัสดข้วยพละกทาลนัง แมข้วาต ในขณะนนัรนไซ
รนัสไมตรถูข้จนักพระองคหกตป็ าม
6 เพสืซึ่อคนจะไดด้รด้ตย นัลี้งแตท่ทกซึ่ตะวนันขซลี้น และจากทกซึ่ตะวนันตก วท่าไมท่มกใครนอกจากเรา เราเปห็นพระ
เยโฮวาหห และไมท่มกอสืซึ่นใดอกก พระเจข้ากทาลนังจะกระททากอิจผตานทางไซรนัสเพสืที่อทภีที่วาต คนทนัรงหลายตนัรงแตตทอิศ
ตะวนันออกจนถขงทอิศตะวนันตกจะไดข้ทราบวตาไมตมพภี ระเจข้าองคหอสืที่นนอกจากพระเยโฮวาหห ทอิศตะวนัน
ออกและทอิศตะวนันตกในทภีที่นร ภีอาจหมายถขงจนักรวรรดอิเปอรหเซภีย ยถูดาหหอยถูทต างทอิศตะวนันตกของมนัน
ขณะทภีที่บาบอิโลนและนครสทาคนัญอสืที่นๆของจนักรวรรดอินรนันอยถูทต างทอิศตะวนันออก พระเจข้ากทาลนังจะ
สทาแดงใหข้มหาอทานาจของสมนัยนนัรนทราบวตาไมตมภีพระเจข้าองคหอนสืที่ นอกจากพระองคห
7 เราปนัลี้นความสวท่างและสรด้างความมสืด เราททาสนันตอิภาพและสรด้างวอิบนัตอิ เราคสือพระเยโฮวาหห
ผยด้กระททาสอิซึ่งเหลท่านกลี้ทนัลี้งสอิลี้น พระเยโฮวาหหทรงเปป็นผถูข้ทภีที่สรข้างกลางวนันและกลางคสืน พระองคหทรงเปป็น
พระผถูข้สรข้างของสอิที่งทนัรงปวง นอกจากนภีร พระองคหยนังทรงเปป็นผถูข้สรข้างสนันตอิภาพและวอิบนัตอิดวข้ ย คทาหลนังนภีร
(ราหห์) อาจหมายถขงความยรุงต ยากและความทรุกขหลทาบาก รวมถขงสอิที่งทภีที่ผอิดในดข้านศภีลธรรมดข้วย
พระเจข้าไมตเคยเปป็นผถูข้สรข้างสอิที่งทภีที่ชนัวที่ รข้ายในดข้านศภีลธรรมเลย อยตางไรกป็ตาม มนันยนังเปป็นสอิทธอิธของ
พระองคหเหมสือนเดอิมทภีที่จะนทาความทรุกขหลทาบากมาใหข้ตามทภีที่พระองคหทรงประสงคห สอิที่ งทนัรงปวงอยถูใต น
อทานาจของพระองคห
พระเจข้าจขงทรงเรภียกฟข้าสวรรคหใหข้เปป็นพยาน 8 ฟด้าสวรรคหเออ๋ย จงโปรยฝนมาจากเบสืลี้องบน
และใหด้ทด้องฟด้าหลนัซึ่งความชอบธรรมลงมา ใหด้แผท่นดอินโลกเปอิดออก เพสืซึ่อความรอดจะไดด้งอกขซลี้นมา
และยนังความชอบธรรมใหด้พลบท่งขซลี้นมาดด้วย เรา คสือพระเยโฮวาหหไดด้สรด้างมนัน "
ทภีที่นตาสนใจกป็คสือ การทรงเรภียกใหข้ฟข้าสวรรคหโปรยความชอบธรรมลงมา แนตทภีเดภียวฟข้า
สวรรคหประกาศสงตาราศภีของพระเจข้า (เพลงสดรุดภี 19:1) ทนัรงเพลงสดรุดภี 50:6 และ 97:6 กลตาววตาฟข้า
สวรรคหประกาศความชอบธรรมของพระองคห ความยรุตอิธรรมและความชอบธรรมมภีแหลตงทภีมที่ าของ
มนันในสวรรคห และพระเจข้าอาจทรงเรภียกเชอิงอรุปไมยใหข้ฟข้าสวรรคหโปรยสอิที่ งเหลตานนัรนลงมา ใน
ลนักษณะคลข้ายๆกนัน พระเจข้าทรงเรภียกแผตนดอินโลกเองใหข้นทาความรอดออกมาและใหข้ความชอบ

ธรรมพลรุตงขขรนมาจากแผตนดอินโลก ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา พระเจข้าไมตเพภียงทรงสรข้างฟข้า
สวรรคหและแผตนดอินโลกเทตานนัรน แตตพระองคหทรงเปป็นผถูข้รอิเรอิที่มความจรอิงฝตายศภีลธรรมและฝตาย
วอิญญาณทนัรงปวงดข้วย – ความชอบธรรม พระองคหทรงเปป็นผถูข้สรข้างสรรพสอิที่งทนัรงปวง ทนัรงทภีที่เปป็นวนัตถรุ
และวอิญญาณ บทเรภียนนภีรมไภี วข้สทาหรนับไซรนัสและคนอสืนที่ ๆทนัรงปวงทภีที่ยอมอตาน
อสย 45:9-10

เมสืที่อเหป็นอยตางนภีรแลข้ว คทาเตสือนสองประการจขงถถูกกลตาวแกตคนทนัรงปวง

ทภีที่ขนสื สถูข้พระเจข้าผถูข้ยอิงที่ ใหญตองคหนร ภี วอิบนัตอิแกท่ผด้ทย กซึ่ขสืนสยกด้ นับผยด้สรด้างของเขา จงใหด้หมด้อดอินสยด้กนับบรรดาชท่าง
ปนัลี้นหมด้อแหท่งแผท่นดอินโลก ดอินเหนกยวจะพยดกนับผยทด้ กซึ่ปนัลี้นมนันหรสือวท่า "ทท่านกทาลนังททาอะไร" หรสือผลงาน
ของทท่านจะวท่า "ทท่านไรด้มสือ" ชตางเปป็นเรสือที่ งโงตเขลาทภีที่จะทข้าทายพระผถูข้สรข้างของตน หมข้อดอินในทภีที่นร ภี
หมายถขง เศษหมข้อแตก นภีที่เทตากนับพระเจข้าตรนัสวตา 'จงใหข้สที่ อิงตทที่าตข้อยเหลตานนัรนสถูข้กนนั เอง' แตตชตางเปป็น
เรสืที่องโงตเขลาทภีที่คนๆหนขที่งจะสถูข้กบนั พระผถูข้สรข้างของตน มนันเปป็นเหมสือนกนับดอินเหนภียวกข้อนหนขที่งทภีที่
ทข้าทายชตางปนัรนหมข้อและกลตาวหาเขาวตาไมตมภีอทานาจหรสือความสามารถทภีจที่ ะปนัรนมนัน ชตางโงตสร นอิ ดภี
กระนนัรนมนรุษยหกทป็ ทาเชตนนนัรนตตอพระเจข้ามาตลอดหลายยรุคสมนัย
ในลนักษณะคลข้ายๆกนัน พระเจข้าทรงประกาศวอิบนัตอิอภีกประการ 10 วอิบนัตอิแกท่ผด้ทย กซึ่พยดกนับบอิดาวท่า
"ทท่านใหด้เกอิดอะไร" หรสือกนับผยด้หญอิงวท่า "เธอคลอดอะไร" ชตางเปป็นเรสืที่องโงตเขลาทภีที่เดป็กคนหนขที่งจะถาม
พตอแมตของตนวตาททาไมพตอกนับแมตถงข ใหข้ฉนันเกอิดมาในโลก กระนนัรนออิสราเอลกป็ททาแบบเดภียวกนันตตอ
พระเจข้าของพวกเขา
อสย 45:11-13

พระเยโฮวาหห องคหบรอิสบทธอิธิ์แหท่งออิสราเอล ผยสด้ รด้างของเขาตรนัสดนังนกลี้

วท่า "เจด้าถามเราถซงสอิซึ่งทกซึ่จะเกอิดมกมาถซงลยกหลานของเรา และถซงการงานแหท่งมสือของเรา เจด้าสนัซึ่งเรา
เชกยว พระเจข้าทรงพรรณนาถขงพระองคหเองในลนักษณะสามประการ: (1) พระเยโฮวาหห (2) องคห
บรอิสรุทธอิธแหตงออิสราเอล (3) และผถูข้สรข้างของออิสราเอล อภีกครนัรงทภีคที่ วามบรอิสรุทธอิธของพระเจข้าและพระ
ราชกอิจในการทรงสรข้างของพระองคหถถูกกลตาวถขง นภียที่ นังเปป็นคทาตรนัสแกตไซรนัสเหมสือนเดอิม พระเจข้าทรง
ทข้าทายเขาใหข้ถามเกภีที่ยวกนับลถูกหลานของพระองคห (นนันที่ คสือ ออิสราเอล) 'จงถามเกภีที่ยวกนับสอิที่งทภีที่เราไดข้
กระททาแลข้ว'

คทาตอบตตอคทาทข้าทายนภีรกคป็ สือ 12 เราสรด้างแผท่นดอินโลก และเนรมอิตมนบษยหบนนนันลี้ เราเอง มสือ
ของเราขซงฟด้าสวรรคห และเราบนัญชาบรอิวารทนัลี้งสอิลี้นของมนัน พระเยโฮวาหหพระเจข้าทรงเปป็นผถูข้ทรง
สรข้างไมตเพภียงแผตนดอินโลกเองเทตานนัรนแตตมนรุษยหดวข้ ย พระองคหคสือผถูข้ทภีที่ทรงสรข้างฟข้าสวรรคหและ
ดวงดาวตตางๆทภีที่อยถูบต นนนัรน
13 ดด้วยความชอบธรรมเราไดด้เรด้าทท่าน และเราจะกระททาทางทนัลี้งสอิลี้นของทท่านใหด้ตรง ทท่าน
จะสรด้างนครของเรา และใหด้พวกเชลยของเราเปห็นออิสระ ไมท่ใชท่เพสืซึ่อสอินจด้างหรสือเพสืซึ่อสอินบน" พระเย
โฮวาหหจอมโยธาตรนัสดนังนกลี้แหละ พระเจข้าทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ยกชถูไซรนัสขขรนเปป็นกษนัตรอิยหแหตงเปอรหเซภีย
พระเจข้าทรงเปป็นผถูข้ทภีที่กระททาทางของกษนัตรอิยหตตางชาตอิคนนภีรใหข้ตรง พระเจข้าจะทรงดลใจกษนัตรอิยผห ถูข้นร ภี
ใหข้อนรุญาตใหข้สรข้างพระวอิหารขขรนใหมตและสรข้างกรรุงเยรถูซาเลป็มขขรนใหมตดข้วย เขาจะปลตอยใหข้พวกยอิว
กลรุตมแรกกลนับมายนังแผตนดอินของตน นอกจากนภีร ไซรนัสจะไมตเรภียกรข้องเงอินหรสือคตาไถตอะไรเลย
สทาหรนับการอนรุญาตของเขาใหข้พวกเขาไดข้กลนับไป พระเจข้าทรงเปป็นผถูข้ทภีที่จนัดเตรภียมเหตรุการณหอนันนตา
ทขที่งเหลตานภีรใหข้เปป็นไปเชตนนนัรน
อสย 45:14

พระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้วท่า "ผลแรงงานของอกยอิปตหและสอินคด้ากทาไร

ของเอธอิโอเปกย และคนเส-บา คนรท่างสย งจะมาหาเจด้าและจะเปห็นของเจด้า เขาจะตอิดตามเจด้า เขาจะ
ตอิดตรวนมาหาและกราบไหวด้เจด้า เขาจะวอิงวอนเจด้าวท่า `พระเจด้าอยยท่กนับทท่านแนท่ และไมท่มกอสืซึ่นใดอกก
ไมท่มกพระเจด้าอสืซึ่น'" เมสืที่อไซรนัสปฏอิบนัตอิดข้วยความกรรุณาตตอเอสราและพวกยอิวในอาณาจนักรของเขา
พระเจข้ากป็จะทรงกระททาใหข้ประชาชาตอิอสืที่นๆ เชตน อภียอิปตห เอธอิโอเปภีย และเชบา (คนเสบา) มานบน
อบตตอกษนัตรอิยหเปอรหเซภียผถูข้นร ภี พวกเขาจะมาหาเขาโดยหมายเหตรุวาต พระเจข้าแหตงสวรรคหทรงสถอิตอยถูต
กนับเขาอยตางแนตนอน
อสย 45:15 -16

แทด้จรอิงพระองคหทรงเปห็นพระเจด้าผยด้ทรงซท่อนพระองคห โอ ขด้าแตท่

พระเจด้าแหท่งออิสราเอล พระผยด้ชวท่ ยใหด้รอด ในสมนัยพระคนัมภภีรหเดอิม พระเจข้าทรงเปอิดเผยพระองคหเอง
แกตออิสราเอลเทตานนัรน และจะวตาไปแลข้วกป็ทรงซตอนพระองคหเองไวข้จากประชาชาตอิอสืที่นๆ กระนนัรนผถูข้

พยากรณหทตานนภีรกสป็ รรเสรอิญพระเยโฮวาหหทภีที่ทรงเปป็นพระเจข้าของพวกเขาและพระผถูข้ชตวยใหข้รอด
ของพวกเขา
16 เขาทบกคนตด้องอนับอายและขายหนด้า ผยสด้ รด้างรย ปเคารพกห็อดสย ไปดด้วยกนัน อภีกครนัรงทภีที่คทาเตสือน
ใหข้ระวนังการนนับถสือรถูปเคารพถถูกใหข้ไวข้ ขข้อความนภีรอาจมภีไวข้เพสืที่อประโยชนหของไซรนัส
อสย 45:17

แมข้ความสนับสนของการนนับถสือรถูปเคารพมภีอยถูมต ากมายอยตาง

แนตนอน พระเจข้ากป็ทรงสนัญญาวตา แตท่ออิสราเอลนนัลี้นพระเยโฮวาหหทรงชท่วยใหด้รอดดด้วยความรอด
เนสืองนอิตยห เจด้าจะไมท่ตด้องอนับอายหรสือขายหนด้าตลอดไปเปห็นนอิตยห ความรอดเปป็นขององคหพระผถูข้เปป็น
เจข้า จบ! พระองคหทรงเปป็นผถูข้ทภีที่จะชตวยออิสราเอลใหข้พข้นและทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ชตวยคนเหลตานนัรนทภีที่วางใจ
พระองคหใหข้รอดจนถขงวนันนภีร นอกจากนภีร ความรอดของพระองคหกคป็ งอยถูตต ลอดไป มนันอยถูเต ปป็นนอิตยห
ไมตมภีผถูข้ใดทภีที่วางใจพระเจข้าในเรสืที่องความรอดจะอนับอายหรสือขายหนข้าเลยทภีที่ไดข้ททาเชตนนนัรน
วลภีหลนัง “ตลอดไปเปป็นนอิตยห” จรอิงๆแลข้วมภีความหมายวตา ‘ตลอดไปและตลอดไป’ ความ
รอดของพระเจข้าอยถูเต ปป็นนอิรนันดรห นนันที่ เปป็นความจรอิงในสมนัยนนัรน มนันเปป็นความจรอิงในตอนนภีร พระเจข้า
ไมตไดข้ประทานความรอดแกตเราจากนนัรนกป็ฉวยมนันกลนับไปเมสืที่อเราลข้มเหลว ความรอดคงอยถูเต สมอมา
และจะคงอยถูตต ลอดไปในองคหพระผถูข้เปป็นเจข้า! ไมตมภีผถูข้ใดจะละอายทภีที่ไดข้วางใจพระองคหเลย
อสย 45:18-19

เพราะพระเยโฮวาหห ผยด้ทรงสรด้างฟด้าสวรรคห พระเจด้าเองทรงปนัลี้น

แผท่นดอินโลกและททามนันไวด้ พระองคหทรงสถาปนามนันไวด้ พระองคหมอิไดด้ทรงสรด้างมนันไวด้ใหด้ยท่งบ เหยอิง
พระองคหทรงปนัลี้นมนันไวด้ใหด้มกคนอาศนัย ตรนัสดนังนกลี้วาท่ "เราคสือพระเยโฮวาหห และไมท่มกอสืซึ่นใดอกก อภีกครนัรง
ทภีที่พระเจข้าตรนัสชนัดเจนวตาพระองคหทรงเปป็นผถูข้สรข้างฟข้าสวรรคหและแผตนดอินโลก แนตนอนวตานภีที่มภีไวข้เพสืที่อ
ประโยชนหของไซรนัสและออิสราเอลทภีที่กลนับสนัตยห จรุดประสงคหของพระเจข้าในการทรงสรข้างแผตนดอิน
โลกกป็คสือ เพสือที่ ใหข้มนรุษยหไดข้อยถูอต าศนัย พระองคหทรงเปป็นพระเจข้าองคหเดภียวเทตานนัรนและไมตมภีพระอสืที่นเลย
19 เรามอิไดด้พยดในทกซึ่ลกลี้ลนับ ในทกซึ่มสืดแหท่งแผท่นดอินโลก เรามอิไดด้กลท่าวแกท่เชสืลี้อสายของยาโคบวท่า
`จงแสวงเราในทกซึ่ยท่งบ เหยอิง ' จรุดประสงคหตตางๆของพระเจข้าไมตไดข้เปป็นความลนับ พระองคหไดข้ทรง

สทาแดงนทราพระทนัยของพระองคหแลข้ว ยอิงที่ กวตานนัรนพระองคหไมตเคยสอนออิสราเอลใหข้แสวงหาพระองคห
อยตางเปลตาประโยชนหเลย พวกยอิวทภีที่กลนับสนัตยหอาจคอิดเชตนนนัรน แตตมนันไมตใชตเลย
ตรงกนันขข้าม เราคสือพระเยโฮวาหหพยดความชอบธรรม เราแจด้งสอิซึ่งทกซึ่ถยกตด้องใหด้ทราบ พระ
ประสงคหและนทราพระทนัยของพระเจข้ามภีรากฐานอยถูใต นความชอบธรรม พระวจนะของพระองคหทภีที่มภี
แกตออิสราเอลและแกตมนรุษยชาตอิโดยทนัวที่ ไปลข้วนชอบธรรมทนัรงสอิรน บทเรภียนหนขงที่ ทภีที่ใหข้เราจนัดระเบภียบ
ชภีวอิตของเราเชตนนนัรนกป็มภีแฝงอยถูใต นนภีร
อสย 45:20-21

จงชบมนบม และมา มาใหด้ใกลด้กนนั เขด้า คสือเจด้าทนัลี้งหลายผยด้รอดพด้นแหท่ง

บรรดาประชาชาตอิ เขาทนัลี้งหลายไมท่มกความรยด้ คสือผยด้ทกซึ่ยกรย ปเคารพสลนักไมด้ของเขาไป และอธอิษฐาน
ตท่อพระซซซึ่งชท่วยเขาใหด้รอดไมท่ไดด้ คนเหลตานนัรน “ผถูข้รอดพข้นแหตงบรรดาประชาชาตอิ” อาจหมายถขงคน
ทภีที่เหลสืออยถูขต องออิสราเอลทภีที่อภีกไมตนานจะเปป็นผถูข้ลร ภีภนัยในบาบอิโลน พระเจข้าจขงทรงเรภียกพวกเขาใหข้กลนับ
มายนังแผตนดอินของพวกเขาภายใตข้เอสรา พวกเขาอยถูใต นแผตนดอินแหตงการนนับถสือรถูปเคารพ (บาบอิโลน
และเปอรหเซภีย) ออิสราเอลไปยรุงต กนับการนนับถสือรถูปเคารพแลข้ว บนัดนภีรพวกเขาเปป็นผถูข้ลร ภีภนัยในดอินแดนตตาง
ประเทศทนัรงหลายซขที่งอรุดมไปดข้วยการนนับถสือรถูปเคารพ
เพราะการถถูกกวาดตข้อนไปเปป็นเชลยยนังบาบอิโลนกทาลนังใกลข้เขข้ามา พระเจข้าจขงทรงทข้าทายคน
เหลตานนัรนในออิสราเอลทภีที่ชสืที่นชอบรถูปเคารพทนัรงหลายวตา 21 จงแจด้งเรสืซึ่องและนทาเขด้ามาใกลด้ เออ ใหด้เขา
ทนัลี้งหลายปรซกษาหารสือกนัน ใครเลท่าสอิซึ่งนกลี้ใหด้ฟนังนมนานแลด้ว ใครแจด้งใหด้ทราบมาตนัลี้งแตท่เกท่ากท่อน ไมท่ใชท่
เราหรสือ คสือพระเยโฮวาหห นอกจากเราไมท่มกพระเจด้าอสืซึ่นเลย พระเจด้าผยชด้ อบธรรมและพระผยด้ชวท่ ยใหด้
รอด ไมท่มกอสืซึ่นใดนอกเหนสือเรา จงใหข้คนเหลตานนัรนทภีที่เมอินพระเจข้าของตนเพสืที่อไปยรุงต เกภีที่ยวกนับรถูปเคารพ
ตตางๆประชรุมปรขกษากนัน รถูปเคารพทนัรงหลายของพวกทตานเปป็นพระผถูข้สรข้างของพวกทตานหรสือ ตรง
กนันขข้าม พระเยโฮวาหหทรงเปป็นพระเจข้าแตตองคหเดภียวเทตานนัรน พระองคหทรงเปป็นผถูข้ชอบธรรมและพระ
ผถูข้ชตวยใหข้รอด ไมตมภีพระเจข้าองคหอนสืที่ เลย!
อสย 45:22-23

พรข้อมกนันนนัรน พระเจข้าทรงรข้องบอกประชาชาตอิทรนังปวงวตา มวล

มนบษยหทนัซึ่วแผท่นดอินโลกเออ๋ย จงหนันมาหาเราและรนับการชท่วยใหด้รอด เพราะเราเปห็นพระเจด้า และไมท่มก

อสืซึ่นใดอกก ความเรภียบงตายของความรอดปรากฏตรงนภีร เหมสือนกนับทภีที่คนเหลตานนัรนทภีที่ถถูกงถูกดนั ในหนนังสสือ
กนันดารวอิถภีแคตตข้องมองไปทภีที่งทถู องสนัมฤทธอิธนนัรนโดยความเชสืที่อ ประชาชาตอิทรนังปวงกป็แคตตข้องมองไปยนัง
พระองคหผถูข้ทรงถถูกพอิพากษาเพราะความบาปของเราเชตนกนัน ไมข้กางเขนของพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของ
เราถถูกสสืที่ออยตางแนตนอน พระราชกอิจของพระครอิสตหถถูกสสืที่อตรงนภีร จนถขงวนันนภีร คนบาปทนัรงหลายแคต
ตข้องมองไปยนังพระองคหโดยความเชสืที่อเพสือที่ ทภีที่จะไดข้รนับความรอด แนตทภีเดภียว พระองคหทรงเปป็น
พระเจข้าและไมตมอภี งคหอสืที่นเลย!
23 เราไดด้ปฏอิญาณโดยตนัวเราเอง ถด้อยคทาไดด้ออกไปจากปากของเราดด้วยความชอบธรรมซซซึ่ง
จะไมท่กลนับวท่า `หนัวเขท่าทบกหนัวเขท่าจะตด้องคบกกราบลงตท่อเรา และลอิลี้นทบกลอิลี้นจะตด้องปฏอิญาณตท่อเรา'
พระเจข้าทรงปฏอิญาณโดยความสนัตยหสรุจรอิตของพระองคหเอง พระองคหไดข้ประทานพระวจนะของ
พระองคหแลข้วในความชอบธรรม มนันจะไมตยข้อนกลนับมาอยตางเปลตาประโยชนห วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อ
หนัวเขตาทรุกหนัวเขตาจะครุกกราบลงและลอิรนทรุกลอิรนจะรนับสารภาพวตาพระเยซถูครอิสตหทรงเปป็นองคหพระผถูข้
เปป็นเจข้าเพสืที่อถวายเกภียรตอิแดตพระบอิดา นอกจากนภีร ในบรอิบททภีที่อยถูตต อิดกนันนภีร ความคอิดกป็ชนัดเจนวตาวนันนนัรน
กทาลนังจะมาเมสืที่อลอินร ทรุกลอินร จะรนับสารภาพวตาพระเยโฮวาหหทรงเปป็น “พระเจข้าและไมตมภีอสืที่นใดอภีก” วนัน
นนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อการนนับถสือรถูปเคารพจะถถูกกทาจนัดใหข้สร อินไป วนันนนัรนคสือตอนทภีอที่ งคหพระผถูข้เปป็น
เจข้าของเราเสดป็จกลนับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศภีใหญตยอิงที่ มนันจะเปป็นวนันทภีที่ยอิงที่ ใหญตจรอิงๆ! อนัคร
สาวกเปาโลยกคทาพถูดจากเนสืรอหาสต วนนภีรในทนัรงโรม 14:11 และฟภีลอิปปภี 2:10
อสย 45:24-25

ในวนันนนัรน แนท่นอนผยหด้ นซซึ่งจะพยดวท่า `ในพระเยโฮวาหหขด้ามกความ

ชอบธรรมและอานบภาพ' มนบษยหทนัลี้งหลายจะมาหาพระองคห บรรดาผยด้ทกซึ่แคด้นเคสืองตท่อพระองคหจะ
อนับอายขายหนด้า ในพระครอิสตหคสือความชอบธรรมและพละกทาลนังของเรา มนรุษยหทรนังปวงจะมาหา
พระองคหสนักวนันหนขงที่ นอกจากนภีร ในวนันนนัรน ศนัตรถูทรงนั ปวงของพระองคหจะเซป็งทภีที่ตนเคยโกรธเคสือง
พระองคห คทาพยากรณหตรงนภีรเหป็นไดข้ชนัดวตาเปลภีที่ยนไปกลตาวถขงพระเมสสอิยาหห
25 เชสืลี้อสายทนัลี้งสอิลี้นของออิสราเอลจะชอบธรรมและสดบดกภยมอิใจในพระเยโฮวาหห" วนันนนัรน
กทาลนังจะมาเมสืที่อประชาชาตอิออิสราเอลทนัรงสอิรนจะถถูกททาใหข้เปป็นผถูข้ชอบธรรมโดยพระเมสสอิยาหหของ

พวกเขา เปาโลกลตาวถขงเรสืที่องนภีรในโรม 11:26 พระเจข้าผตานทางผถูข้พยากรณหทตานนภีรจขงบอกลตวงหนข้าถขง
วนันแหตงการกลนับใจรนับเชสืที่อพระครอิสตหของคนออิสราเอล
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 46: ในบทททชื่ 44 ความโงว่เขลาของการนตับถชอรมปเคารพถมกกลว่าวถถึง
ไปเยอะแลด้ว หตัวขด้อหลตักนตันี้นถมกกลว่าวถถึงตว่อไปในบทนทนี้ ออิสราเอลถมกเตชอนสตอิใหด้ระลถึกถถึงฤทธอิธ เดช
ของพระเจด้าและความไรด้ซถึชื่งฤทธอิธของบรรดารมปเคารพ อยว่างไรกป็ตาม บรอิบทตรงนทนี้กป็คชอ ความไรด้
ซถึชื่งฤทธอิธเดชของรมปเคารพเหลว่านตันี้นของบาบอิโลนททชื่จะขตัดขวางมอิใหด้พวกเขาไดด้รตับความพว่ายแพด้โดย
ไซรตัสและคนเปอรห์เซทย
อสย 46:1-2

"พระเบลกห็เลสืซึ่อนลง พระเนโบกห็ทรบดลง ปฏอิมากรของพระนกอลี้ ยยบท่ น

สนัตวหและวนัว สอิซึ่งเหลท่านกลี้ทกซึ่เจด้าหามอยยท่กห็มาบรรทบกเปห็นภาระบนหลนังสนัตวหทกซึ่เหนห็ดเหนสืซึ่อย เบลและเน
โบคสือพระของคนบาบอิโลน เชสืที่อกนันวตา เบล คสือชสืที่อเรภียกภาษาบาบอิโลนของ บาอตัล วลภีทภีที่กลตาววตา
พวกมนันทรรุดลงกป็หมายถขงความพอินาศของพวกมนัน เหป็นไดข้ชนัดวตานภีที่หมายถขงรถูปเคารพเหลตานภีรซขที่ง
หลนังจากถถูกหนักออกเปป็นทตอนๆแลข้ว กป็ถถูกบรรทรุกบนหลนังสนัตวหและขนกลนับไปเปป็นของปลข้นยนัง
เปอรหเซภีย
2 มนันทรบดลงและมนันเลสืซึ่อนลงดด้วยกนัน มนันชท่วยปด้องกนันภาระนนัลี้นไมท่ไดด้ มนันเองกห็ตกไปเปห็น
เชลย ‘พระ’ เหลตานภีรซขที่งคนเคยเชสืที่อวตามภีฤทธอิธอทานาจกป็ถถูกพนังลงและททาใหข้แตกเสภีย เรสืที่องเสภียดสภีกคป็ อสื วตา
พวกมนันไมตอาจขนัดขวางความพตายแพข้ของบาบอิโลนไดข้และ “(พวก) มนันเองกป็ตกไปเปป็นเชลย”
อสย 46:3-4

โอ วงศหวานของยาโคบเออ๋ย จงฟนังเรา คสือบรรดาคนทกซึ่เหลสืออยยท่ใน

วงศหวานของออิสราเอล ผยด้ซงซซึ่ เราอบด้มมาตนัลี้งแตท่กทาเนอิด ชยมาตนัลี้งแตท่ในครรภห พระเจข้าตรนัสสนังที่ ออิสราเอลใหข้
ฟนัง พระองคหทรงเตสือนพวกเขาใหข้ระลขกวตาพระองคหเองทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ไดข้ใหข้กาท เนอิดพวกเขาในฐานะ
ประชาชาตอิหนขที่ง 4 จนกระทนัซึ่งเจด้าแกท่ เรากห็คอสื พระองคหนนัลี้น เราจะอบด้มเจด้าจนเจด้าถซงผมหงอก เราไดด้
สรด้าง เราจะชย ไวด้ เราจะอบด้มและเราจะชท่วยใหด้พด้น พระเจข้าองคหเดภียวกนันนภีรผถูข้ทรงใหข้กาท เนอิดออิสราเอล
ทรงสนัญญาดข้วยวตาจะดถูแลพวกเขาและชตวยพวกเขาใหข้พข้น ทรงใชข้ภาพเปรภียบของการเกอิดไปจนถขง

วนัยชรา พระเจข้าทรงสนัญญาวตาจะสนัตยหซสืที่อตตอประชาชนทภีที่ถถูกเลสือกสรรของพระองคหตลอดสมนัย
ประวนัตอิศาสตรหของพวกเขา
อสย 46:5

เจด้าจะเทกยบเราและททาเราใหด้เทท่ากนับผยใด้ ด และเปรกยบเรา วท่าเรา

เหมสือนกนัน พระเจข้าจขงทรงทข้าทายออิสราเอลวตาพวกเขาจะเปรภียบพระองคหวาต เปป็นเหมสือนผถูข้ใด
พระองคหทรงเทตาเทภียมกนับผถูข้ใด ใครเปป็นเหมสือนพระองคห คทาตอบนนัรนชนัดเจนอยถูแต ลข้ว ไมตมภีเลย!
อสย 46:6-7

บรรดาผยด้ทกซึ่โกยทองคทาออกจากไถด้และชนัซึ่งเงอินในตาชนัซึ่ง จด้างชท่างทอง

คนหนซซึ่ง และเขากห็ททาใหด้เปห็นพระ แลด้วเขาทนัลี้งหลายกห็กราบลง เออ นมนัสการเลย 7 เขาทนัลี้งหลายเอา
รย ปนนันลี้ ใสท่บท่า เขาหามไป เขาตนัลี้งไวด้ประจทาทกซึ่ รย ปนนันลี้ กห็อยยท่ทกซึ่นนนัซึ่ รย ปนนันลี้ ไปจากทกซึ่ไมท่ไดด้ แมด้ผใด้ย ดจะมา
รด้องขอ รยปนนัลี้นกห็ไมท่ตอบ หรสือชท่วยเขาใหด้รอดจากความยากลทาบากของเขาไดด้ อภีกครนัรงทภีที่ความโงต
เขลาและความงภีเที่ งตาของการนนับถสือรถูปเคารพถถูกนทาเสนอ บรรดาคนนนับถสือรถูปเคารพจข้างชตางทอง
คนหนขงที่ ซขที่งททารถูปเคารพขขรนมารถูปหนขงที่ จากนนัรนคนนนับถสือรถูปเคารพทภีที่โงตเขลาเหลตานภีรกกป็ ราบไหวข้
โลหะชอิรนนภีรทนันทภี พวกเขาเรอิที่มอธอิษฐานตตอมนันใหข้ชตวยเหลสือพวกเขา กระนนัรน วนัตถรุทภีที่ไมตมภีชวภี อิตกป็ชตวย
ใครใหข้พข้นไมตไดข้เลย
อสย 46:8-9

จทาขด้อนกลี้ไวด้และจงเปห็นลยกผยด้ชายแทด้ โอ เจด้าผยด้ละเมอิดทนัลี้งหลาย จงนซก

ไวด้ในใจ พระเจข้าจขงทรงทข้าทายประชาชนของพระองคหเองใหข้ระลขกและททาตนัวเปป็นลถูกผถูข้ชายและ
ไมตใชตคนโงตทภีที่ททาตนัวเปป็นเดป็กๆ พระองคหทรงทข้าทายออิสราเอลใหข้ระลขกถขงพระบนัญชาตตางๆของ
พระเจข้าทภีที่สนังที่ หข้ามการนนับถสือรถูปเคารพ
9 จงจทาสอิซึ่งลท่วงแลด้วในสมนัยกท่อนไวด้ เพราะเราเปห็นพระเจด้า และไมท่มกอสืซึ่นใดอกก เราเปห็นพระเจด้า
และไมท่มกอสืซึ่นใดเหมสือนเรา ออิสราเอลถถูกทข้าทายใหข้จดจทาสมนัยแรกๆของประชาชาตอิของพวกเขาตอน
ทภีที่พระเจข้าทรงสนังที่ หข้ามการนนับถสือรถูปเคารพ ใหข้จดจทาความเปป็นหนขงที่ เดภียวของพระเจข้า และจดจทาวตา
ไมตมภีผถูข้ใดทภีที่เปรภียบเหมสือนพระองคห เหป็นไดข้ชนัดวตาในสมนัยของออิสยาหห หนขที่งในความบาปทภีที่ออิสราเอล
มนักททาผอิดบตอยๆคสือ การนนับถสือรถูปเคารพ พระเจข้าทรงตทาหนอิพวกเขาเรสืที่องนนัรน

อสย 46:10-11

พระเจข้าทรงพรรณนาถขงพระองคหเองตตอไปในการทรงเรภียก

ออิสราเอลใหข้จดจทาพระองคห ผยแด้ จด้งตอนจบใหด้ทราบตนัลี้งแตท่เรอิซึ่มตด้น และแจด้งถซงสอิซึ่งทกซึ่ยนังไมท่ไดด้ททาเลยใหด้
ทราบตนัลี้งแตท่กาลโบราณ กลท่าววท่า `แผนงานของเราจะยนัซึ่งยสืน และเราจะกระททาใหด้ความประสงคห
ของเราสทาเรห็จทนัลี้งสอิลี้น' พระเยโฮวาหหพระเจข้าทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ทราบสมนัยแรกๆของออิสราเอลจนถขงวนัน
นนัรน พระองคหทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ทราบวตาสอิที่งใดจะถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรอิง ยอิงที่ กวตานนัรน พระเยโฮวาหหพระเจข้า
ทรงเปป็นผถูข้ทภีที่คทาปรขกษาของพระองคหจะยนังที่ ยสืนและเปป็นผถูข้ทภีที่จะททาใหข้พระประสงคหตตางๆของพระองคห
เองสทาเรป็จ
11 เรกยกเหยกซึ่ยวมาจากตะวนันออก คสือเรกยกชายทกซึ่ททาตามแผนงานของเราจากเมสืองไกล เออ
เราพยดแลด้ว และเราจะใหด้เปห็นไป เรามบท่งแลด้ว และเราจะกระททาดด้วย ตรงนภีรพระเจข้าทรงเปรภียบไซรนัส
วตาเปป็นเหมสือนกนับนกลตาเหยสืที่อตนัวหนขที่งซขที่งมาจากทอิศตะวนันออก (นนันที่ คสือ เปอรหเซภีย) ในบรอิบททภีที่ใหญต
กวตาของบทกตอนหนข้า อภีกครนัรงทภีที่นภีที่เปป็นคทาพยากรณหอภีกเรสือที่ งเกภีที่ยวกนับการทภีที่พระเจข้าจะทรงยกชถูไซรนัส
ขขรนเพสืที่อควทที่าบาบอิโลน การสทาเรป็จจรอิงของคทาพยากรณหนร ภีจะเปป็นการททาใหข้แผนการของพระเจข้าสทาเรป็จ
อสย 46:12-13

พระเจข้าจขงทรงสนังที่ ออิสราเอลใหข้ตรนังใจฟนังใหข้ดภี เจด้าผยด้จอิตใจดสืลี้อดซง เจด้าผยด้

หท่างไกลจากความชอบธรรม จงฟนังเราซอิ คทาวตา ใจดชอนี้ ดถึง มภีความหมายวตา การมภีใจทภีที่ดรสือรนัรนหรสือดสืรอ
ดข้าน เหป็นไดข้ชดนั วตานภีที่หมายถขงยถูดาหหผถูข้ซขที่งในตอนนนัรนอยถูหต ตางไกลจากความชอบธรรมแลข้ว แมข้เฮเซคภี
ยาหหกษนัตรอิยหของพวกเขาเปป็นชายคนหนขที่งทภีดที่ ทาเนอินตามแบบพระเจข้า ประชาชาตอินรนั นทนัรงหมดกป็ไมตใชต
13 เราจะนทาความชอบธรรมของเรามาใกลด้ มนันจะไมท่ไกลเลย และความรอดของเราจะไมท่
รอชด้า เราจะใสท่ความรอดทกซึ่ศอิโยนเพสืซึ่อออิสราเอล สงท่าราศกของเรา" แมข้ยถูดาหหตกอยถูใต นสภาพทภีที่กลนับ
สนัตยห พระเจข้ากป็ทรงบอกลตวงหนข้าวตาพระองคหจะทรงชตวยยถูดาหหใหข้พนข้ ในความชอบธรรม บทถนัดไป
กลตาวถขงการพอิพากษาของพระเจข้าทภีที่มภีตตอบาบอิโลนและนนันที่ อาจเปป็นประเดป็นทภีที่ถถูกกลตาวถขงตรงนภีร แมข้
พระเจข้าจะทรงตภีสอนยถูดาหหเพราะการนนับถสือรถูปเคารพของพวกเขา พระองคหกจป็ ะทรงชตวยพวกเขา
ใหข้พข้นและททาใหข้ศอิโยน (นนันที่ คสือ เยรถูซาเลป็ม) กลนับสถูตสภาพเดอิม พระองคหทรงเตสือนพวกเขาใหข้ระลขก
วตาออิสราเอลจะยนังอยถูเต หมสือนเดอิมเพสืที่อสงตาราศภีของพระองคห นอกจากนภีร อาจมภีการบอกใบข้ถขงความ

รอดอนันยอิงที่ ใหญตกวตาของพระเจข้าดข้วยเพราะวตาเยรถูซาเลป็ม (นนันที่ คสือ ศอิโยน) คสือทภีที่ๆความรอดในทภีที่สรุด
ของพระเจข้าถถูกททาใหข้เปป็นไปไดข้เมสืที่อพระเยซถูทรงสอิรนพระชนมหบนไมข้กางเขนนนัรนและทรงฟสืร นคสืน
พระชนมหอภีก
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 47: บทนทพนี้ รรณนาถถึงความพอินาศททชื่จะมาของบาบอิโลน ของคนเคล
เดทยและสาเหตทุตว่างๆของมตัน
อสย 47:1-3

โอ ธอิดาพรหมจารกแหท่งบาบอิโลนเออ๋ย จงลงมานนัซึ่งในผงคลก โอ ธอิดา

แหท่งชาวเคลเดกยเออ๋ย จงนนัซึ่งลงบนพสืนลี้ ดอิน ไมท่มกบนัลลนังกห เพราะเขาจะไมท่เรกยกเจด้าอกกวท่า แมท่เนสืลี้ออท่อนแมท่
เนสืลี้อละเอกยด ความพอินาศทภีที่จะมาของบาบอิโลนถถูกบอกลตวงหนข้า พวกผถูข้หญอิงสถูงศนักดอิธของบาบอิโลน
ถถูกใชข้เปป็นภาพเปรภียบถขงความตกตทที่าทภีที่จะมา พวกเขาซขที่งเคยชอินกนับชภีวตอิ อนันสรุขสบายของการเปป็น
ชนชนัรนสถูงในบาบอิโลนในไมตชข้าจะนนังที่ ในผงคลภี จะไมตมภีเครสือที่ งเรสือนอนันหรถูหรา (นนันที่ คสือ บนัลลนังกห) ใหข้
พวกเขาไดข้นนังที่ อภีกตตอไป พวกชนชนัรนสถูงแหตงบาบอิโลนในไมตชข้าจะถถูกบนังคนับใหข้ตข้องใชข้ชวภี อิตอยตางชาว
บข้านธรรมดาๆ การถถูกพอิชตอิ และความรกรข้างวตางเปลตารอคอยราชอินแภี หตงประชาชาตอิทรนังหลายผถูข้ตร นัง
ตนัวเองขขรนนภีร
2 จนับโมท่เขด้า โมท่แปด้งซก เอาผด้าคลบมหนด้าของเจด้าออกเสกย ถอดเสสือลี้ คลบมของเจด้าเสกย ไมท่ตด้อง
คลบมขาของเจด้า ลบยนทลี้าไป ภาพเปรภียบของพวกผถูข้หญอิงแหตงอาณาจนักรนนัรนทภีที่ถถูกททาใหข้ยากจนลงและ
เปป็นทาสถถูกกลตาวถขงตตอไป ซขงที่ บตงบอกถขงความยากลทาบากทภีที่รอคอยบาบอิโลนอยถู ต นครนนัรนซขที่งเคย
แตตงตนัวงดงามในฐานะชนชนัรนสถูงแหตงประชาชาตอิทรนังหลายในไมตชข้าจะถถูกบนังคนับใหข้ททางานตทที่าตข้อย
อยตางโมตแปข้งดรุจหญอิงรนับใชข้ธรรมดาๆคนหนขที่ง แมข้วาต สตรภีชนชนัรนสถูงในสมนัยนนัรนมภีทรงผมทภีที่สวยงาม
ในวนันนนัรนผมของพวกนางจะถถูกปลตอยลงไมตเปป็นทรง เหมสือนกนับทภีที่มนนั ไมตงามทภีที่สรุภาพสตรภีคนหนขงที่
จะถลกกระโปรงขขรนเพสืที่อลรุยขข้ามลทาธาร บาบอิโลนกป็จะถถูกททาใหข้ตทที่าลงเชตนนนัรน นอกจากนภีร มภีการใหข้
คทาจทากนัดความอยตางชนัดเจนดข้วยถขงความไมตสรุภาพเรภียบรข้อยในการเผยตข้นขาของผถูข้หญอิงคนหนขงที่

3 เจด้าจะตด้องถยกเปลสือยและเขาจะเหห็นความอายของเจด้า เราจะททาการแกด้แคด้น และเราจะไมท่
พบเจด้าอยท่างมนบษยห แมข้ความคอิดใหญตกวตาคสือ ภาพเปรภียบของความรกรข้างวตางเปลตาทภีที่ใกลข้เขข้ามาของ
บาบอิโลน การประยรุกตหใชข้โดยตรงกป็อาจถถูกสสืที่อตรงนภีรดข้วย เมสือที่ คนมภีเดภียและคนเปอรหเซภียเอาชนะบา
บอิโลนไดข้สนักวนันหนขที่ง แนตนอนวตาพวกผถูข้หญอิงแหตงอาณาจนักรนนัรนจะถถูกบนังคนับใหข้ททาตนัวไมตสรุภาพ
เรภียบรข้อยเพราะความรรุนแรงของสงคราม พระเจข้าทรงเตสือนวตาการพอิพากษานภีรเปป็นมาจากพระองคห
และพระองคหจะไมตปฏอิบตนั อิกบนั พวกเขาอยตางกรรุณาเลย “เราจะไมตพบเจข้าอยตางมนรุษยห” ความคอิดอนัน
หลนังนภีรกคป็ สือวตา บาบอิโลนจะไมตถถูกปฏอิบนัตอิตตออยตางมภีมนรุษยธรรมเลย
อสย 47:4-7

พระผยได้ ถท่ของเรา พระนามของพระองคหคอสื พระเยโฮวาหหจอม

โยธา ทรงเปห็นองคหบรอิสบทธอิธิ์ของออิสราเอล เรสือที่ งนภีรคตอยๆชนัดเจนยอิงที่ ขขรน พระองคหผถูข้อยถูเต บสืรองหลนังการ
พอิพากษาทภีที่จะมานภีรคสือ พระเยโฮวาหหพระเจข้า นอกจากนภีร เหป็นไดข้ชนัดวตาพอถขงตอนจบแลข้ว พระองคห
จะทรงไถตยดถู าหห ใหข้เราสนังเกตอภีกครนัรงวตาพระเจข้าทรงถถูกพรรณนาวตาเปป็น (1) องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าจอม
โยธาและ (2) องคหบรอิสรุทธอิธของออิสราเอล พระเจข้าตรนัสถขงพระองคหเองวตาเปป็นองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าจอม
โยธาใน 235 แหตงในพระคนัมภภีรหเดอิม พระองคหทรงเรภียกพระองคหเองวตาเปป็นองคหบรอิสรุทธอิธของ
ออิสราเอล 31 ครนัรง
หลนังจากตรนัสเชตนนนัรนแลข้ว พระเจข้ากป็ทรงใหข้คทาเตสือนของพระองคหแกตบาบอิโลนตตอไป 5 โอ
ธอิดาแหท่งชาวเคลเดกยเออ๋ย นนังซึ่ เงกยบๆ และจงเขด้าไปในความมสืด เพราะเขาจะไมท่เรกยกเจด้าอกกวท่า
นางพญาแหท่งราชอาณาจนักรทนัลี้งหลาย บาบอิโลนไดข้ตกแตตงตนัวเองเปป็นราชอินแภี หตงประชาชาตอิทรนัง
หลาย ยอิงที่ กวตานนัรน วอิวรณห 17 กลตาวถขงบาบอิโลนวตาเปป็นหญอิงแพศยาคนสทาคนัญ ซขที่งขายตนัวเพสืที่อผลกทาไร
ทตามกลางประชาชาตอิทรนังหลาย อยตางไรกป็ตาม พระเจข้าทรงเตสือนวตาวนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อนครนภีรทภีที่
ประพฤตอิผอิดศภีลธรรมฝตายวอิญญาณ (และฝตายรต างกายดข้วยอยตางแนตนอน) จะถถูกททาใหข้ตกตทที่าลง
ประเดป็นตรงนภีรถถูกนอิยามอยตางชนัดเจน 6 เรากรอิลี้วตท่อชนชาตอิของเรา เราททาใหด้มรดกของเรา
เปห็นมลทอิน เรามอบเขาไวด้ในมสือของเจด้า เจด้ามอิไดด้แสดงความกรบณาตท่อเขา เจด้าวางแอกอยท่างหนนักไวด้
บนบท่าของคนชรา เรสือที่ งราวทภีที่ใหญตโตกวตากป็คสือวตา พระเจข้าไดข้ทรงตภีสอนประชาชนของพระองคห

คสือยถูดาหห เพราะความบาปของพวกเขา พระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้บาบอิโลนพอิชอิตและกวาดตข้อนพวก
เขาไปเปป็นเชลย กระนนัรนบาบอิโลนกป็ททาเชตนนนัรนอยตางโอหนังและทารรุณ บาบอิโลนไมตไดข้แสดงความ
เมตตาตตอพวกเขาเลย ดนังนนัรนพระเจข้าจะทรงเรภียกเอาการตอบแทนจากพวกเขา
ความโอหนังของบาบอิโลนถถูกเปอิดเผยเพอิที่มเตอิม 7 เจด้าวท่า "ขด้าจะเปห็นนางพญาเปห็นนอิตยห" เจด้า
จซงมอิไดด้เอาเรสืซึ่องเหลท่านกลี้เปห็นทกซึ่สอนใจ หรสือจดจทาบนัลี้นปลายของเรสืซึ่องเหลท่านกลี้ไวด้ ความเยตอหยอิงที่ แหตงใจ
ของพวกเขาไดข้หลอกลวงพวกเขา บาบอิโลนคอิดวตาจะอยถูตต ตอไปในความโอหนังของนาง อยตางไร
กป็ตาม นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาพวกผถูข้นทาของบาบอิโลนเขข้าใจวตาพระเยโฮวาหหพระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้พวก
เขากวาดตข้อนยถูดาหหไปเปป็นเชลย กระนนัรนบาบอิโลนกป็เพอิกเฉยความรถูข้นร นันและไมตเบามสือเลยในการ
จนัดการกนับยถูเดภียทภีที่ตกเปป็นเชลย ผตานทางดาเนภียล พระเจข้าทรงเปอิดเผยแกตพวกผถูข้นทาแหตงบาบอิโลนถขง
ภาพรวมใหญตแหตงการจนัดเตรภียมของพระเจข้า พระประสงคหของพระเจข้า และการทภีที่พระเจข้าจะทรง
สถาปนาอาณาจนักรของพระองคหสนักวนันหนขที่ง กระนนัรนพวกผถูข้ปกครองแหตงบาบอิโลนกป็เพอิกเฉยความรถูข้
นนัรนเกภีที่ยวกนับจรุดจบของพวกเขา ดนังนนัรนพระเจข้าจะทรงจนัดการกนับพวกเขาอยตางรรุนแรง
อสย 47:8-9

ฉะนนันลี้ เจด้าผยด้รนักความเพลอิดเพลอิน จงฟนังเรสืซึ่องนกลี้ คสือผยนด้ นัซึ่งอยท่างไรด้

กนังวล ผยคด้ อิดในใจของตนวท่า "ขด้านกซึ่แหละ และไมท่มกผด้ใย ดอสืซึ่นอกก ขด้าจะไมท่นนัซึ่งอยยท่เปห็นแมท่มท่าย หรสือรยด้จนักทกซึ่
จะพรากจากลยก" อภีกครนัรงทภีที่ความเยตอหยอิงที่ และสภาพอนันประมาทฝตายวอิญญาณของบาบอิโลนถถูกเปอิด
เผย บาบอิโลนคสือนครหนขที่งซขที่งปลตอยตนัวไปกนับความเพลอิดเพลอินฝตายเนสืรอหนนัง พวกเขาคอิดวตาตนัวเอง
ไมตมภีวนันพตาย นครนภีรคอิดอยตางโงตเขลาและอยตางโอหนังวตาตนจะไมตมวภี นันขาดผถูข้นทาเลยและจะไมตสถูญเสภีย
ลถูกๆของตนใหข้แกตสงครามดข้วย อยตางไรกป็ตาม พระเจข้าทรงมภีขข้อความหนขที่งสทาหรนับพวกเขา
9 ทนัลี้งสองเรสืซึ่องนกลี้จะมาถซงเจด้าในขณะเดกยวกนันในวนันเดกยว คสือความทกซึ่ตด้องพรากจากลยกและ
ความทกซึ่เปห็นแมท่มท่าย จะมาถซงเจด้าอยท่างเตห็มขนาดทนัลี้งทกซึ่มกวอิทยาคมเปห็นอนันมาก และอานบภาพใหญท่ยงอิซึ่
ในเวทมนตรหของเจด้า วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อบาบอิโลนจะเปป็นเหมสือนหญอิงมตายคนหนขที่งซขที่งสถูญเสภีย
สามภีของตนไปแลข้ว นภีที่อาจหมายถขงตอนทภีที่คนมภีเดภียและคนเปอรหเซภียรรุกรานบาบอิโลนและฆตาเบลชนัส
ซารหเสภีย ดถู ดาเนภียล 5:30-31 คสืนเดภียวกนันนนัรน ทหารบาบอิโลนจทานวนมหาศาลจะถถูกสนังหาร ในคสืน

นนัรนบาบอิโลนจะกลายเปป็นหญอิงมตายทภีที่ปราศจากกษนัตรอิยหและสถูญเสภียบรุตรชายหลายคนของนางใน
การสถูข้รบ นอกจากความโอหนังและการททาผอิดศภีลธรรมแลข้ว บาบอิโลนยนังขขรนชสืที่อในเรสือที่ งการใชข้
ศาสตรหเรข้นลนับตตางๆดข้วย ดถู ดาเนภียล 2:2 สทาหรนับเรสืที่องเหลตานภีรทรงนั หมดพระเจข้าตรนัสบอกลตวงหนข้าวตา
พระองคหจะทรงททาใหข้บาบอิโลนถถูกพอิชตอิ โดยเหลตาศนัตรถูของนาง นนันที่ คสือ คนมภีเดภียและคนเปอรหเซภีย
ยอิงที่ กวตานนัรนบรรดาผถูข้นทาแหตงบาบอิโลนยตอมทราบดภีถขงคทาพยากรณหนร ภี แตตเลสือกทภีที่จะเพอิกเฉยมนันเสภีย
อสย 47:10-11

พระเจข้าทรงเตสือนเพอิมที่ เตอิมอภีกวตา ดด้วยวท่าเจด้ารยด้สซกมนัซึ่นอยยใท่ นความชนัซึ่ว

ของเจด้า เจด้าวท่า "ไมท่มกผด้ใย ดเหห็นขด้า " สตอิปนัญญาของเจด้าและความรยด้ของเจด้าททาใหด้เจด้าเจอิซึ่นไป และเจด้าจซง
วท่าในใจของเจด้าวท่า "ขด้านกซึ่แหละ และไมท่มกผด้ใย ดอสืนซึ่ อกก " บาบอิโลนไดข้เรอิที่มวางใจในอรุบายชนัวที่ รข้ายตตางๆ
ของตนัวเอง – อทานาจ ความมนังที่ คนังที่ และสตอิปนัญญา (ทภีที่คอิดวตามภี) ของนางเอง นางคอิดอยตางโงตเขลาวตา
ไมตมภีใครทราบเกภีที่ยวกนับนโยบายและเปข้าหมายลนับตตางๆของนาง กระนนัรนการหลอกลวงของนางคสือ
การหลอกตนัวเอง บาบอิโลนคอิดวตาตนัวนางเองไมตมภีวนนั พตายจขงมภีใจโอหนัง
11 ฉะนนัลี้นความชนัวซึ่ รด้ายจะมาเหนสือเจด้า ซซงซึ่ เจด้าจะไมท่รด้วย ท่ามนันขซลี้นมาจากไหน ความเลวรด้ายจะ
ตกใสท่เจด้า ซซงซึ่ เจด้าจะไมท่สามารถถอดถอนไดด้ และความพอินาศจะมาถซงเจด้าทนันทกทนันใด ซซงซึ่ เจด้าไมท่รด้ย
เรสืซึ่องเลย ดข้วยคทาพถูดทภีคที่ มคายสามประโยค พระเจข้าผตานทางผถูข้พยากรณหทตานนภีรทรงบอกลตวงหนข้า
วตาการพอิพากษารอคอยพวกเขาอยถูต (1) ความทรุกขหลทาบากจะบนังเกอิดแกตพวกเขาและพวกเขาจะไมตรถูข้
วตามนันมาจากไหน แนตนอนวตานนันที่ เกอิดขขรนในคสืนนนัรนเมสืที่อคนมภีเดภียและคนเปอรหเซภียบรุกเขข้ามาในนคร
แหตงบาบอิโลนตามทภีที่บนันทขกไวข้ในดาเนภียล 5:30-31 (2) การโจมตภีนร นนั จะรรุนแรงเสภียจนพวกเขาไมต
สามารถเลสืที่อนมนันออกไปไดข้ และ (3) บาบอิโลนจะถถูกททาลายในฐานะจนักรวรรดอิหนขที่งในคสืนเดภียว
จนถขงขนาดทภีที่วาต ไมตมภีใครจะเขข้าใจเรสืที่องนภีร
อสย 47:12-13

พระเจข้าจขงทรงเหนป็บแนมพวกโหราจารยหและบรรดาผถูข้ใชข้ศาสตรห

เรข้นลนับแหตงบาบอิโลน จงตนัลี้งมนัซึ่นอยยท่ในเวทมนตรหของเจด้า และวอิทยาคมเปห็นอนันมากของเจด้า ซซงซึ่ เจด้าททา
มาหนนักนนักหนาตนัลี้งแตท่สาวๆ ชะรอยมนันจะเปห็นประโยชนหแกท่เจด้าไดด้ ชะรอยเจด้าจะมกชนัย นภีที่เทตากนับวตา
พระเจข้าทรงทข้าทายคนบาบอิโลนใหข้แสวงหาเวทมนตรหซขที่งเปป็นศาสตรหเรข้นลนับตตางๆของตนและ

วอิทยาคมของตนเพสืที่อทภีจที่ ะชตวยเหลสือพวกเขา นภีที่เทตากนับพระองคหตรนัสถามวตา ‘ดถูซอิวาต พวกมนันจะชตวย
พวกเจข้าใหข้มภีชยนั ในวนันนนัรนไดข้ไหม’
พระเจข้าทรงเยาะเยข้ยพวกเขาตตอไปอภีกวตา 13 เจด้าเหนห็ดเหนสืซึ่อยกนับทกซึ่ปรซกษาเปห็นอนันมากของ
เจด้า ใหด้เขาลบกขซลี้นออกมาและชท่วยเจด้าใหด้รอด คสือบรรดาผยด้ทกซึ่แบท่งฟด้าสวรรคหและเพท่งดยดวงดาว ผยซด้ งซซึ่
ททานายใหด้เจด้าในวนันขซลี้นคทซึ่าวท่า จะเกอิดอะไรขซลี้นแกท่เจด้า แมข้แตตคนบาบอิโลนจทานวนมากกป็เอสือมระอากนับ
ออิทธอิพลของศาสตรหเรข้นลนับซขที่งมภีอยถูทต วนั ที่ ไปในแผตนดอินของตน พระเจข้าจขงทรงทข้าทายพวกเขาอภีกครนัรง
ใหข้หนันไปหา “บรรดาผถูข้ทภีที่แบตงฟข้าสวรรคหและเพตงดถูดวงดาว ผถูข้ซขที่งททานายใหข้เจข้าในแตตละเดสือน” เพสืที่อทภีที่
จะยสืนขขรนและชตวยพวกเขาใหข้พข้นจากสอิที่งทภีที่กาท ลนังจะมานนัรน ความไรข้สมรรถภาพของพวกเขาจะถถูก
เปอิดเผยในวนันนนัรน
อสย 47:14-15

ดยเถอิด เขาจะเปห็นเหมสือนตอขด้าว ไฟจะเผาผลาญเขา เขาจะชท่วยตนัว

เขาเองใหด้พด้นจากกทาลนังของเปลวเพลอิงไมท่ไดด้ นกซึ่ไมท่ใชท่ถท่านทกซึ่จะใหด้ใครอบท่น ไมท่ใชท่ไฟทกซึ่จะใหด้ใครผอิง ใน
วนันนนัรนเมสืที่อพระเจข้าจะทรงพอิพากษาบาบอิโลน พวกโหรและผถูข้ใชข้ศาสตรหเรข้นลนับของพวกเขาจะถถูก
ททาลายดรุจตอขข้าวทภีที่อยถูหต นข้าเปลวเพลอิง พวกเขาจะถถูกททาลายอยตางยตอยยนับจนถขงขนาดทภีที่วาต พวกเขา
จะไมตเปป็นเหมสือนถตานทภีที่ใหข้ความอบอรุตนดข้วยซทรา
15 บรรดาทกซึ่เจด้าททางานดด้วยกนันนนัลี้นจะเปห็นเชท่นนกแลี้ กท่เจด้า ผยซด้ ซซึ่งคด้ามากนับเจด้าตนัลี้งแตท่สาวๆ เขาตท่าง
จะพเนจรไปมาในทางของเขาเอง ไมท่มกผด้ใย ดจะชท่วยเจด้าใหด้รอดไดด้ ไมตใชตแคตพวกโหรของบาบอิโลน
จะถถูกททาลายเทตานนัรน แตตพวกพตอคข้าทภีที่เจรอิญกนับพวกเขากป็จะถถูกททาลายดข้วย พวกเขาจะหนภีไปยนังทภีๆที่
พวกเขาไดข้จากมา เศรษฐกอิจแบบผถูข้บรอิโภคของสมนัยนนัรนจะถถูกททาลาย
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 48: คราวนทจนี้ ทุดสนใจหลตักวกกลตับมายตังออิสราเอล (นตัชื่นคชอ ยมดาหห์)
พระเจด้าทรงเรทยกประชาชนททมชื่ ตักกบฏของพระองคห์อทกครตังนี้ ใหด้กลตับมาดด้วยการกลตับใจใหมว่ หาก
พวกเขายอมกลตับมา พระองคห์กป็ทรงสตัญญาวว่าจะประทานสตันตอิสทุขแกว่พวกเขา กระนตันี้นพวกเขากป็ไมว่
ยอมกลตับมา

อสย 48:1-2

ฟนังขด้อนกลี้ซอิ โอ วงศหวานของยาโคบเออ๋ย ผยด้ซงซซึ่ เขาเรกยกดด้วยนามของ

ออิสราเอล และผยด้ซงซซึ่ ออกมาจากนทลี้าทนัลี้งหลายของยยดาหห ผยด้ซงซซึ่ ปฏอิญาณในพระนามของพระเยโฮวาหห
และกลท่าวถซงพระเจด้าของออิสราเอล แตท่มอิใชท่ดด้วยสนัจจะและความชอบธรรม ความหนข้าซสืที่อใจคดของ
ออิสราเอล (นนันที่ คสือ ยถูดาหห) ถถูกประจนันหนข้าโดยพระเจข้า พวกเขาดภีแตตพถูด แตตไมตททาตามทภีที่พถูด พวกเขา
รข้องออกพระนามขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้า แตต “มอิใชตดข้วยสนัจจะและความชอบธรรม” ยถูดาหหมภีรถูป
แบบของการเปป็นอยตางพระเจข้า แตตพวกเขาปฏอิเสธความจรอิงและฤทธอิธเดชของมนัน พวกเขามภีรปถู
แบบของศาสนา แตตพวกเขาอยถูหต ตางไกลจากพระเจข้า
พวกเขารถูภข้ าษานนัรน 2 เพราะเขาขนานนามของเขาเองตามนครบรอิสบทธอิธิ์ และพซงซึ่ อาศนัย
พระเจด้าของออิสราเอล พระนามของพระองคหวท่าพระเยโฮวาหหจอมโยธา พวกเขารนับใชข้พระเจข้าแตต
ปาก พวกเขาอข้างวตาวางใจในพระองคห กระนนัรนความซสืที่อสนัตยหของพวกเขาตตอพระเจข้าในความเปป็น
จรอิงแลข้วกป็วาต งเปลตา
อสย 48:3-5

"สอิซึ่งลท่วงแลด้วเราไดด้แจด้งใหด้ทราบแตท่เกท่ากท่อน เออ มนันไปจากปาก

ของเรา และเราไดด้เลท่าใหด้ฟนังทนัซึ่วแลด้ว ในทนันใดนนันลี้ เรากห็ไดด้กระททาและกห็เปห็นไปตามนนัลี้น พระเจข้าทรง
เผยทางทนัรงหลายของพระองคหแกตบรรพบรุรษรุ ของพวกเขาแลข้ว พระองคหทรงททาใหข้แนตใจวตาการชตวย
ใหข้พข้นอนันยอิงที่ ใหญตของพระองคหทมภีที่ ภีตตอออิสราเอลในหลายศตวรรษกตอนหนข้านนัรนเปป็นทภีที่ประจนักษห
กระนนัรนพระเจข้ากป็ทรงทราบสภาพฝตายวอิญญาณของออิสราเอล 4 เพราะเรารยด้อยยท่วท่าเจด้าดสืลี้อดด้าน
และคอของเจด้ากห็คสือเอห็นเหลห็ก และหนด้าผากของเจด้าเปห็นทองสนัมฤทธอิธิ์ ยถูดาหหคอแขป็ง เยตอหยอิงที่ และดสืรอ
รนัรนตตอพระพนักตรหพระเจข้าของเธอ
5 เรากห็แจด้งเรสืซึ่องเหลท่านนัลี้นแกท่เจด้าใหด้ทราบตนัลี้งแตท่เกท่ากท่อน กท่อนทกซึ่มนันจะเกอิดขซลี้นเรากห็ไดด้วท่าใหด้เจด้า
ฟนังแลด้ว เกรงเจด้าจะวท่า `รยปเคารพของขด้ากระททาเอง รยปเคารพสลนักและรย ปเคารพหลท่อของขด้า
บนัญชามนันมา' ตลอดหลายศตวรรษ พระเจข้าไดข้ทรงบอกออิสราเอลลตวงหนข้าแลข้วถขงเหตรุการณหตตางๆ
ทภีที่จะเกอิดขขรนเกรงวตาพวกเขาจะคอิดวตารถูปเคารพทนัรงหลายของตนไดข้กระททาสอิที่งเหลตานนัรน เครสือที่ งหมาย
ของผถูข้พยากรณหของพระเจข้ากป็คสือวตา คทาพยากรณหตตางๆของเขากลายเปป็นจรอิง แนตนอนวตามนันเปป็นเชตน

นนัรนเมสือที่ พระเจข้าผตานทางเหลตาผถูข้พยากรณหของพระองคหไดข้ตรนัสลตวงหนข้าถขงสอิที่งตตางๆทภีที่จะเกอิดขขรน
ออิสราเอลจขงไมตมขภี ข้อแกข้ตนัวเลย
อสย 48:6-8

พระเจข้าทรงสถูข้คดภีของพระองคหกบนั ออิสราเอลตตอไป เจด้าไดด้ยอินแลด้ว จง

คอยดยสงอิซึ่ ทนัลี้งปวงนกลี้ และเจด้าจะไมท่แจด้งใหด้ทราบหรสือ พวกเจข้าไดข้ยนอิ สอิที่งเหลตานภีรทร นังหมดแลข้ว – การทภีที่
พวกมนันถถูกบอกลตวงหนข้าแลข้วกตอนพวกมนันเกอิดขขรนและการทภีที่พวกมนันเกอิดขขรนตามทภีที่พวกมนันถถูกบอก
ลตวงหนข้าไวข้เปบ๊ะๆ ตนัลี้งแตท่เวลานกลี้ไปเราเลท่าสอิซึ่งใหมท่ใหด้เจด้าฟนัง เปห็นสอิซึ่งทกซึ่ปอิดซท่อนไวด้ซซซึ่งเจด้าไมท่รด้ย นภีที่อาจ
เปป็นการเปอิดเผยใหมตถขงสอิที่งทภีจที่ ะเกอิดขขรนกนับบาบอิโลน พระเจข้าทรงเปอิดเผยความจรอิงของพระองคหแกตยถู
ดาหหทภีที่มนักกบฏแลข้วแมข้พวกเขามภีสภาพทภีที่กลนับสนัตยหกตป็ าม
7 เปห็นสอิซึ่งทกซึ่สรด้างขซนลี้ ใหมท่ ไมท่ใชท่ตนัลี้งแตท่เกท่ากท่อน กท่อนวนันนกลี้เจด้าไมท่เคยไดด้ยอินถซง เกรงเจด้าจะพยด
วท่า `ดยเถอิด เรารยด้แลด้ว ' ความคอิดตรงนภีรอาจเปป็นการทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงกทาหนดการพอิพากษาตตอสถูข้บาบอิ
โลนแลข้วกตอนทภีที่มนนั เกอิดขขรนเสภียอภีก นอกจากนภีรพระเจข้าทรงทราบถขงสอิที่งเหลตานภีรมาตนัรงนานแลข้วกตอน
หนข้านนัรน ยถูดาหหไมตอาจอข้างไดข้วาต ตนทราบอยถูกต ตอนแลข้วเกภีที่ยวกนับการพอิพากษาทภีที่จะมานนัรนของพระเจข้า
ซขที่งมภีตตอบาบอิโลน
8 เออ เจด้าไมท่เคยไดด้ยอิน เออ เจด้าไมท่เคยรยด้ เออ ตนัลี้งแตท่เวลานนัลี้นหยของเจด้ายนังไมท่เปอิด เพราะเรารยด้
วท่าเจด้าจะประพฤตอิอยท่างทรยศหนนัก และรยด้วาท่ ตนัลี้งแตท่กทาเนอิดเขาเรกยกเจด้าวท่า ผยลด้ ะเมอิด แมข้หลนังจากทภีที่
พระเจข้าทรงเปอิดเผยแลข้ววตาจะเกอิดอะไรขขรนในสต วนของอนาคตของพวกเขา ใจของพวกเขากป็มสืด
บอดเสภียจนพวกเขาไมตอาจเขข้าใจไดข้ ยอิงที่ กวตานนัรน พระเจข้าทรงทราบวตายถูดาหหจะไมตสนัตยหซสืที่อแมข้ในยาม
ทภีที่พวกเขารถูข้วาต จะเกอิดอะไรขขรนกป็ตาม ไมตตตางจากเพสืที่อนบข้านของพวกเขาทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิ ยถูดาหหเปป็น
“ผถูข้ละเมอิด” ตนัรงแตตในครรภห นภีที่อาจหมายถขงการทภีที่ยาโคบเปป็นผถูข้หลอกลวงมาตนัรงแตตเกอิด อยตางไรกป็ตาม
ความจรอิงทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา มนรุษยชาตอิทรนังปวงเกอิดมาเปป็นคนบาป ยถูดาหหไมตใชตขข้อยกเวข้น
อสย 48:9-11

เพราะเหห็นแกท่นามของเรา เราจะหนท่วงเหนกซึ่ยวความกรอิลี้วของเราไวด้

เพราะเหห็นแกท่ความสรรเสรอิญของเรา เราจะระงนับไวด้เพสืซึ่อเจด้า เพสืซึ่อเราจะมอิไดด้ตนัดเจด้าออกไปเสกย มนัน
เปป็นเพราะพระประสงคหของพระเจข้าเทตานนัรนทภีพที่ ระองคหมอิไดข้ทรงททาลายยถูดาหหเสภีย พระองคหทรง

กระททาพนันธสนัญญาหนขที่งไวข้กบนั อนับราฮนัม ออิสอนัคและยาโคบ พระองคหจะทรงปกปข้องความสนัตยห
สรุจรอิตแหตงคทาตรนัสของพระองคหทภีที่ใหข้ไวข้แกตพวกเขา คทาพยานแหตงพระนามของพระองคหถถูกเดอิมพนัน
ไวข้อยถูต เพสืที่อทภีที่จะยนังมภีชนหมถูตหนขงที่ ไวข้สรรเสรอิญพระนามของพระองคหอยถูเต หมสือนเดอิม พระเจข้าจขงทรง
ตนัรงพระทนัยวตาจะเวข้นเสภียจากการททาลายยถูดาหห
10 ดยเถอิด เราไดด้ถลบงเจด้าแลด้ว แตท่ไมท่ใชท่ดด้วยเงอิน เราไดด้เลสือกสรรเจด้าในเตาของความทบกขหใจ
ความหมายกป็คสือวตาพระเจข้าไดข้ทรงพยายามทภีจที่ ะถลรุงออิสราเอลและยถูดาหห แตตมอิใชตดข้วยเงอิน พระเจข้า
มอิไดข้พยายามทภีจที่ ะชทาระประชาชนของพระองคหใหข้บรอิสรุทธอิธผตานทางวอิธภีตตางๆของโลก แทนทภีที่จะททา
อยตางนนัรน พระองคหไดข้ทรงเลสือกประชาชนของพระองคหใน “เตาของความทรุกขหใจ” พระเจข้าไดข้ทรง
อนรุญาตใหข้ออิสราเอลผตานเขข้าในการทดสอบอนันรข้อนแรงตตางๆ สตวนหนขที่งกป็เพสืที่อชทาระพวกเขาใหข้
บรอิสรุทธอิธจากการละเมอิดตตางๆของพวกเขา นตาเศรข้าทภีที่แมข้แตตจนทรุกวนันนภีร เรามนักเรภียนรถูข้เกภีที่ยวกนับการ
มอบถวายหลนังจากเผชอิญกนับความทรุกขหใจแลข้วเทตานนัรน ดนังนนัรนพระเจข้าจขงทรงชทาระประชาชนของ
พระองคหใหข้บรอิสรุทธอิธ (จนทรุกวนันนภีร) ผตานทางชตวงเวลาทภีที่ยากลทาบากตตางๆ
กระนนัรน พระประสงคหทภีที่สงถู สต งยอิงที่ กวตากป็ถถูกสสืที่อตรงนภีร 11 เราจะกระททาเชท่นนนัลี้นเพราะเหห็นแกท่
เราเอง เพราะเหห็นแกท่เราเอง เพราะวท่านามของเราจะถยกเหยกยดหยามอยท่างไรไดด้ สงท่าราศกของเรา
เราจะไมท่ใหด้ใครอสืซึ่น มนันเปป็นเพราะพระประสงคหตตางๆของพระเจข้าเองในการรนักษาพนันธสนัญญาของ
พระองคหกบนั ออิสราเอล พระองคหจงข จะไมตตนัดพวกเขาออกเสภียทนัรงหมดในฐานะชนหมถูตหนขงที่ เหลสืออยถูต
แตตยถูดาหหเทตานนัรน ผตานเตาไฟแหตงความทรุกขหใจ พระองคหจะทรงชทาระพวกเขาใหข้บรอิสรุทธอิธเพสืที่อทภีวที่ าต
พระนามของพระองคหจะไดข้ไมตถถูกหมอิที่นประมาท ความสนัตยหสรุจรอิตของพระเจข้าตกเปป็นเดอิมพนัน
พระองคหทรงสนัญญาแลข้ววตาจะพอิทนักษหรนักษาเชสืรอสายหนขที่งไวข้ในยาโคบ พระองคหจะทรงททาตามนนัรน
นอกจากนภีร พระเจข้าจะไมตยอมแบตงสงตาราศภีของพระองคหกบนั ใครอสืที่นดข้วย – รถูปเคารพทนัรงหลายหรสือทภีที่
ไมตใชตกตป็ าม
อสย 48:12-13

ฟนังเราซอิ โอ ยาโคบเออ๋ย และออิสราเอล ผยด้ซงซซึ่ เราเรกยก เราคสือพระองคห

ทกเดกยว เราเปห็นตด้นและเราเปห็นปลายดด้วย อภีกครนัรงทภีที่พระเจข้าทรงเรภียกประชาชนของพระองคหใหข้ฟนัง

พระองคห จงสนังเกตวตาพระองคหทรงเรภียกออิสราเอลวตาเปป็นผมด้ถมกเรทยกของพระองคห พระเจข้าทรงเรภียก
ชนหมถูตหนขที่งออกมาสถูตพระนามของพระองคหในยาโคบ พระองคหทรงททาเชตนนนัรนดข้วยในพระครอิสตห
อภีกครนัรงทภีที่พระองคหทรงพรรณนาถขงพระองคหเองวตาเปป็นตข้นและเปป็นปลาย ดถู ออิสยาหห 41:4, 44:6,
วอิวรณห 1:11, 17, 2:19 และ 22:13
13 เออ มสือของเราไดด้วางรากฐานแผท่นดอินโลก และมสือขวาของเราไดด้กางฟด้าสวรรคหออก
เมสืซึ่อเราเรกยกมนัน มนันกห็ออกมาอยยท่ดวด้ ยกนัน ดข้วยคารมคมคายแบบกวภี พระเจข้าทรงเตสือนออิสราเอลใหข้
ระลขกวตาพระองคหไดข้ทรงสรข้างฟข้าสวรรคหและแผตนดอินโลก แมข้แตตพวกมนันยนังตนัรงใจฟนังเมสือที่ พระองคห
ตรนัส
อสย 48:14-15

เจด้าทนัลี้งปวง จงชบมนบมกนันและคอยฟนัง ผยด้ใดในทท่ามกลางพวกนนัลี้นไดด้

ประกาศสอิงซึ่ เหลท่านกลี้ พระเยโฮวาหหทรงรนักทท่าน ยถูดาหหจขงถถูกเรภียกใหข้มายนังการประชรุมศนักดอิธสอิทธอิธเพสืที่อ
ฟนังคทาทข้าทายของพระเจข้า – ใครในพวกเจข้าไดข้ประกาศสอิที่งเหลตานภีรทร นังสอิรน คทาตอบนนัรนชนัดเจนอยถูแต ลข้ว
แนตนอนวตายถูดาหหททาไมตไดข้ อนันทภีที่จรอิง พระเจข้าตรนัสชนัดเจนวตาพระองคหทรงรนักประชาชนของพระองคห
ชตางเปป็นความคอิดอนันเปภีที่ยมสรุข!
ยอิงที่ กวตานนัรน พระเจข้าทรงสนัญญาวตาพระองคหจะทรงกระททาตามพระทนัยของพระองคหตท่อบาบอิ
โลน และพระกรของพระองคหจะตท่อสยด้กบนั ชาวเคลเดกย วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพระองคหจะทรง
พอิพากษาบาบอิโลน
15 เรา นกเซึ่ ราเองไดด้พยด เออ เราไดด้เรกยกทท่าน เราไดด้นทาทท่านมา และทท่านจะจทาเรอิญในทางของ
ทท่าน แมข้เนสืรอความตรงนภีรไมตระบรุเจาะจง ผถูข้ทภีที่ถถูกกลตาวถขงนภีรกนป็ ตาจะเปป็นไซรนัส พระเจข้าทรงบอกลตวง
หนข้าแลข้วถขงชนัยชนะของเขาเหนสือบาบอิโลนในออิสยาหห 45-47 พระเจข้าจขงจะทรงททาใหข้กษนัตรอิยหผถูข้นร ภี
เจรอิญขขรนเพสืที่อททาใหข้พระประสงคหตตางๆของพระองคหสทาเรป็จ นนันที่ ยตอมรวมถขงการอนรุญาตใหข้พวกยอิว
กลนับไปยนังแผตนดอินของพวกเขาสนักวนันหนขงที่ และสรข้างพระวอิหารของพวกเขาขขรนใหมตดวข้ ย ดถู ออิสยาหห
44:28- 45:1-4

อสย 48:16-17

จงเขด้ามาใกลด้เรา ฟนังเรสืซึ่องนกลี้ ตนัลี้งแตท่เรอิซึ่มตด้นเรามอิไดด้พยดในทกซึ่ลกลี้ลนับ

ตนัลี้งแตท่มนันเกอิดมา เรากห็ไดด้อยยท่ทกซึ่นนัซึ่นแลด้ว " และบนัดนกลี้ องคหพระผยด้เปห็นเจด้าพระเจด้าและพระวอิญญาณของ
พระองคหไดด้ทรงใชด้ขด้าพเจด้ามา พระเจข้าทรงเรภียกยถูดาหหอภีกครนัรงใหข้ฟนังคทาตรนัสของพระองคห ยอิงที่ กวตานนัรน
พระเจข้ามอิไดข้ตรนัสอยตางลนับๆ พระองคหไดข้ทรงสทาแดงอยตางชนัดเจนแลข้วแกตประชาชนของพระองคห
เกภีที่ยวกนับคทาบนัญชาตตางๆ พระประสงคหตตางๆและคทาพยากรณหตตางๆของพระองคห โปรดสนังเกตคทา
บรรยายลนักษณะสามประการทภีที่พระเจข้าทรงกลตาวถขงพระองคหเองตรงนภีร จากเนสืรอความกตอนหนข้า
และทภีที่ตามมา (ขข้อ 14 และ 17) เหป็นไดข้ชนัดวตาพระองคหผถูข้กาท ลนังตรนัสอยถูนต ร ภีคสือ (1) พระเยโฮวาหหพระเจข้า
จากนนัรนพระองคหยงนั ทรงถถูกเรภียกวตาเปป็น (2) องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าพระเจข้า สรุดทข้ายมภีการกลตาวถขง (3)
พระวอิญญาณของพระองคหในการสต งพระเมสสอิยาหห (พระเยโฮวาหห) มา มภีการกลตาวถขงพระเจข้า
ผถูข้ทรงมภีสามพระภาคอยตางชนัดเจนตรงนภีร หนขที่งในขข้อบตงชภีรทภีที่ชนัดเจนทภีที่สรุดของตรภีเอกานรุภาพทภีที่ถถูกพบ
ไดข้ในขข้อพระคนัมภภีรหเดภียวกป็อยถูตต รงนภีร นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงพระบอิดา พระบรุตรและพระวอิญญาณบรอิสรุทธอิธ
ดข้วยการเกรอิที่นนทาอนันลขกซขรงนนัรน พระเจข้าจขงทรงประกาศวตา 17 พระเยโฮวาหห ผยได้ ถท่ของเจด้า
องคหบรอิสบทธอิธิ์ของออิสราเอล ตรนัสดนังนกลี้วท่า "เราคสือพระเยโฮวาหหพระเจด้าของเจด้า ผยสด้ นัซึ่งสอนเจด้าเพสืซึ่อ
ประโยชนหของเจด้า ผยด้นทาเจด้าในทางทกซึ่ควรเจด้าจะไป โปรดสนังเกตอภีกครนัรงถขงการระบรุรถูปพรรณสาม
ประการของพระเจข้า พระองคหทรงพรรณนาถขงพระองคหเองวตาเปป็น (1) พระผถูข้ไถตของพวกเขา (2)
องคหบรอิสรุทธอิธของออิสราเอล และ (3) องคหพระผถูข้เปป็นเจข้า (เยโฮวาหห) พระเจข้าของพวกเขา พระองคห
เองทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ไดข้สอนพวกเขา ยอิงที่ กวตานนัรน คทาสนังที่ สอนของพระเจข้ากป็มภีประโยชนหในทรุกดข้านของ
ชภีวอิต พระองคหเองทรงเปป็นผถูข้ใหข้คทาชภีรแนะจากพระเจข้าสทาหรนับออิสราเอลประชาชนของพระองคห พวก
เขามภีสอิทธอิพอิเศษจรอิงๆ เราจะปฏอิเสธคทาปรขกษาของพระองคหไดข้อยตางไร กระนนัรนมนรุษยหจนทรุกวนันนภีรกป็
ททาแบบนนัรนจรอิงๆ
อสย 48:18-19

โอ ถด้าเจด้าไดด้เชสืซึ่อฟนังบนัญญนัตอิของเราแลด้ว ความสบ ขสมบยรณหของเจด้า

จะเปห็นเหมสือนแมท่นทลี้า และความชอบธรรมของเจด้าจะเปห็นเหมสือนคลสืซึ่นทะเล หนขงที่ ในคทาพถูดทภีที่ทที่อิม
แทงจอิตใจมากทภีที่สรุดในพระคนัมภภีรหถถูกพบตรงนภีร ถข้าออิสราเอลไดข้เชสืที่อฟนังพระเจข้าของตน พระองคหกคป็ ง
อวยพรพวกเขาดข้วยสนันตอิสรุขไปแลข้ว หนขที่งในผลลนัพธหทนัวที่ ไปตตางๆของการเชสืที่อฟนังพระเจข้าคสือ

สนันตอิสรุข – สนันตอิสรุขในใจและสนันตอิสรุขกนับคนเหลตานนัรนทภีที่อยถูรต อบตนัวเรา ภาพเปรภียบของแมตนร ทาสาย
หนขที่งกป็เหมาะสม ทะเลตตางๆมนักถถูกซนัดไปมาดข้วยคลสืที่น แตตแมตนร ทาทนัรงหลายไหลอยตางเงภียบเชภียบและ
อยตางราบรสืที่นไปยนังทะเล แมข้พายรุตตางๆอาจโหมกระหนทที่าอยถูเต บสืรองบน แมตนร ทาสายหนขที่งกป็ยอต มไหลไป
ตามทางของมนันอยตางเงภียบสงบ
19 เชสืลี้อสายของเจด้าจะเปห็นเหมสือนทรายเชท่นกนัน และลยกหลานจากบนันลี้ เอวของเจด้าเหมสือน
เมห็ดทราย ชสือซึ่ ของเขาจะไมท่ถยกตนัดออกเลย หรสือถยกททาลายเสกยจากหนด้าเรา" ถข้าออิสราเอลไดข้เชสืที่อฟนัง
พระเจข้าของเธอในตอนนนัรน พระองคหกคป็ งอวยพรลถูกหลานของเธอไปแลข้ว พวกเขากป็คงเปป็น
เหมสือนทรายบนชายหาดไปแลข้ว ชสืที่อของออิสราเอลกป็คงไมตถถูกตนัดออกในฐานะประชาชาตอิหนขที่งทภีที่มภี
อธอิปไตยซขที่งมนันถถูกตนัดออกเชตนนนัรนมาตนัรงแตตสมนัยของดาเนภียลจนถขงปภี 1948 ความเชสืที่อฟนังเปป็นหนขงที่
ในชตองทางสทาคนัญทภีที่พระเจข้าจะทรงอวยพรประชาชนของพระองคหผาต นชตองทางนนัรน
อสย 48:20-21

จงไปเสกยจากบาบอิโลน จงหนกออกจากคนเคลเดกย จงประกาศขด้อนกลี้

ดด้วยเสกยงรด้องเพลง จงเลท่าใหด้ฟนัง จงสท่งออกไปถซงสบ ดปลายแผท่นดอินโลกวท่า "พระเยโฮวาหหทรงไถท่ยา
โคบผยด้รบนั ใชด้ของพระองคหแลด้ว " ความคอิดตรงนภีรดถูเหมสือนจะเปป็นตอนทภีไที่ ซรนัสและจากนนัรนกป็อารทา
เซอรหซภีสอนรุญาตใหข้พวกยอิวกลนับไปยนังแผตนดอินของตนไดข้ คทาบนัญชานภีรมภีไปถขงพวกยอิวในบาบอิโลน
คนสตวนใหญตเรอิที่มสรุขสบายในการกระจนัดกระจายไปของตนแลข้วและไมตอยากกลนับไป แตตจรุด
ประสงคหของพระเจข้ากป็คสือ ใหข้พวกเขากลนับไป นอกจากนภีร พวกเขาตข้องสรรเสรอิญพระเจข้าดข้วยใน
การททาเชตนนนัรน โดยหมายเหตรุวาต องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าไดข้ทรงไถตพวกเขาแลข้วจากการถถูกกวาดตข้อนไป
เปป็นเชลยของพวกเขา
21 เมสืซึ่อพระองคหทรงนทาเขาทนัลี้งหลายไปทางทะเลทราย เขากห็มอิไดด้กระหาย พระองคหทรง
กระททาใหด้นทลี้าไหลจากศอิลาเพสืซึ่อเขา พระองคหทรงผท่าหอินและนทลี้ากห็ทะลนักออกมา ความคอิดตรงนภีรกคป็ สือวตา
เหมสือนกนับทภีพที่ ระเจข้าทรงเลภีรยงดถูประชาชนของพระองคหอยตางเตป็มทภีที่ตอนทภีพที่ ระองคหทรงนทาพวกเขา
ออกมาจากอภียอิปตห พระองคหกจป็ ะทรงเลภีรยงดถูเมสือที่ ถขงเวลาทภีที่จะกลนับไปยนังกรรุงเยรถูซาเลป็ม

อสย 48:22

บทนภีรปอิดทข้ายดข้วยคทาสรุภาษอิตหนขที่งทภีที่เปป็นความจรอิง พระเยโฮวาหห

ตรนัสวท่า "ไมท่มกสนันตอิสบขแกท่คนชนัซึ่ว" สทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนอินชภีวอิตดข้วยความเชสืที่อฟนังและความ
ชอบธรรม (ออิสยาหห 32:17) มภีพระสนัญญาของพระเจข้าในเรสืที่องสนันตอิสรุข อยตางไรกป็ตาม สทาหรนับคน
ชนัวที่ พระสนัญญานนัรนกป็ตรงกนันขข้าม – ไมตมสภี นันตอิสรุข นนันที่ เปป็นความจรอิงในสมนัยนนัรน มนันเปป็นความจรอิงใน
ปนัจจรุบนัน
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 49: บทถตัดไปนทเนี้ ปป็นคคาเทศนาอตันยอดเยทยชื่ มโดยพระเยโฮวาหห์ใหด้คน
ทตันี้งปวงไดด้ยนอิ ถถึงการททชื่พระองคห์ทรงเลชอกออิสราเอลและจะทรงชว่วยพวกเขาใหด้พนด้ นอกจากนทนี้
พระเจด้าทรงสตัญญาวว่าจะพอิพากษาคนเหลว่านตันี้นททชื่บทบบตังคตับประชาชนของพระองคห์ ความจรอิงอตันยอิชื่ง
ใหญว่กป็คชอวว่า พระเจด้าจะทรงทคาใหด้พระสตัญญาตว่างๆททเชื่ ปป็นพตันธสตัญญาของพระองคห์กตับออิสราเอล
สคาเรป็จและจะทรงยกชมพวกเขาในฐานะประชาชาตอิหนถึชื่งในวตันแหว่งพระเยโฮวาหห์
อสย 49:1-3

โอ เกาะทนัลี้งหลายเออ๋ย จงฟนังขด้าพเจด้า เจด้าชนชาตอิทนัลี้งหลายแตท่ไกลเออ๋ย

จงฟนัง พระเยโฮวาหหทรงเรกยกขด้าพเจด้าตนัลี้งแตท่ในครรภห พระองคหทรงกลท่าวถซงชสืซึ่อขด้าพเจด้าตนัลี้งแตท่อยยท่ใน
ทด้องมารดาขด้าพเจด้า แมข้ผถูข้พดถู ตรงนภีรคสือพระเจข้าเอง พระองคหกกป็ าท ลนังพถูดแทนออิสราเอล ดข้วยคารม
คมคายแบบกวภี พระเจข้าทรงพรรณนาถขงการทภีพที่ ระองคหทรงเรภียกและทรงปนัร นออิสราเอลใหข้กลาย
เปป็นประชาชนของพระองคหเอง ประชาชาตอิทรนังปวงถถูกเรภียกใหข้เปป็นพยานถขงเรสือที่ งนภีร
2 พระองคหทรงททาปากของขด้าพเจด้าเหมสือนดาบคม พระองคหทรงซท่อนขด้าพเจด้าไวด้ในรท่ม
พระหนัตถหของพระองคห พระองคหทรงททาขด้าพเจด้าใหด้เปห็นลยกศรขนัดมนัน พระองคหทรงซท่อนขด้าพเจด้าไวด้
เสกยในแลท่งของพระองคห บรอิบทในทนันทภีคอสื ออิสราเอล แตตอาจมภีภาพเลป็งถขงพระบรุตรของออิสราเอล
ดข้วย – พระเยซถูครอิสตห แนตทภีเดภียว คทาตรนัสขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราเปป็นเหมสือนดาบคมเลตมหนขที่ง
หรสือลถูกศรขนัดมนันของลถูกธนถูดอกหนขที่งในแลตงของพระวจนะของพระเจข้าทภีที่เปป็นลายลนักษณหอนักษร
3 และพระองคหตรนัสกนับขด้าพเจด้าวท่า "เจด้าเปห็นผยด้รบนั ใชด้ของเรา โอ ออิสราเอล ซซซึ่งเราจะไดด้รนับ
เกกยรตอิในเจด้า" แมข้มภภี าพเลป็งทภีที่ชดนั เจนถขงองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราในขข้อทภีที่แลข้ว บรอิบทโดยตรงกป็เหป็น

ไดข้ชนัดวตากลตาวถขงออิสราเอล พระเจข้าทรงเลสือกออิสราเอลเพสืที่อทภีที่จะนทาสงตาราศภีมาสถูตพระองคห พระองคห
ทรงททาเชตนนนัรนดข้วยในครอิสตจนักร – เพสืที่อนทาสงตาราศภีมาสถูตองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าและพระผถูข้ชตวยใหข้รอด
ของเรา ความคอิดทภีที่สทาคนัญทภีที่สรุดกป็คสือวตา พระเจข้าทรงเรภียกออิสราเอลเพสืที่อเปป็นผถูข้รนับใชข้ของพระองคห เพสืที่อ
เปป็นพยานของพระองคห และเพสืที่อถวายสงตาราศภีแดตพระองคห
อสย 49:4-5

แตท่ขด้าพเจด้าวท่า "ขด้าพเจด้าไดด้ททางานเปลท่าดาย ขด้าพเจด้าเปลสืองแรงของ

ขด้าพเจด้าเปลท่าๆ อนอิจจนัง แตท่แนท่ละ ความยบตอิธรรมอนันควรตกแกท่ขาด้ พเจด้าอยยท่กนับพระเยโฮวาหห และงาน
ของขด้าพเจด้าอยยท่กบนั พระเจด้าของขด้าพเจด้า " เหป็นไดข้ชดนั วตาผถูข้ทภีที่ตอบกลนับตรงนภีรคสือ ออิสราเอล อยตางไร
กป็ตามอาจมภีภาพเลป็งถขงพระเมสสอิยาหหในฉากหลนังดข้วยอยตางไมตตข้องสงสนัย พระเจข้าทรงครทที่าครวญทภีที่
ความพยายามตตางๆของพระองคหทภีที่มตภี ตอออิสราเอลดถูเหมสือนเปลตาประโยชนห ความคอิดนนัรนพนัฒนา
อยตางเตป็มเปภียที่ มมากขขรนในขข้อถนัดไป
5 และบนัดนกพลี้ ระเยโฮวาหห ผยทด้ รงปนัลี้นขด้าพเจด้าตนัลี้งแตท่ในครรภหใหด้เปห็นผยรด้ นับใชด้ของพระองคห เพสืซึ่อ
จะนทายาโคบกลนับมาหาพระองคหอกก ตรนัสวท่า "ถซงแมด้ออิสราเอลจะไมท่ถยกรวบรวมเขด้ามา ขด้าพเจด้ากห็ยนัง
ไดด้รนับเกกยรตอิในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหห และพระเจด้าของขด้าพเจด้าจะทรงเปห็นกทาลนังของ
ขด้าพเจด้า" แมข้ ผมด้รตับใชด้ของพระเยโฮวาหหคสือ ออิสราเอลในหลายขข้อแรกของบทนภีรอยตางเหป็นไดข้ชนัด
ตรงนภีรผถูข้รนับใชข้ผถูข้นร ภีกคป็ สือ พระครอิสตห สต วนหนขงที่ ของการรนับใชข้ขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราในตอน
นนัรนและในอนาคตคสือ การนทาออิสราเอลกลนับมาหาพระเจข้าของพวกเขา พระเยซถูทรงไดข้รนับเกภียรตอิใน
สายพระเนตรของพระบอิดาในสวรรคหของพระองคห ดถู มนัทธอิว 3:17 และ 17:5 แนตทภีเดภียวการรนับใชข้
ขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราในการเสดป็จมาครนัรงแรกของพระองคหเปป็นมาโดยกทาลนังของพระบอิดา
ในสวรรคหของพระองคห มนันอาจเปป็นเชตนนนัรนดข้วยในการเสดป็จกลนับมาของพระองคห
อสย 49:6-7

พระองคหตรนัสวท่า "ซซซึ่งเจด้าจะเปห็นผยด้รนับใชด้ของเรา เพสืซึ่อจะยกบรรดา

ตระกยลของยาโคบขซนลี้ เพสืซึ่อจะใหด้ออิสราเอลทกซึ่เหลสืออยยท่กลนับสยสท่ ภาพดกนนนัลี้ ดยเปห็นการเลห็กนด้อยเกอินไป
เราจะมอบใหด้เจด้าเปห็นความสวท่างแกท่บรรดาประชาชาตอิ เพสืซึ่อความรอดของเราจะถซงทกซึ่สบ ดปลายแผท่น
ดอินโลกทางเจด้า" เหป็นไดข้ชนัดวตาผถูข้พถูดคสือ พระเจข้าพระบอิดาเหมสือนเดอิม ผถูข้รนับใชข้ทภีที่ถถูกกลตาวถขงนภีรคสือ พระ

เยซถูครอิสตห สต วนหนขงที่ ของการรนับใชข้ของพระองคหคสือ นทาออิสราเอลกลนับมาหาพระเจข้าของพวกเขา
และเหป็นพวกเขากลนับคสืนสถูตพระเจข้าของพวกเขา อยตางไรกป็ตาม ขอบเขตของการรนับใชข้ขององคหพระ
ผถูข้เปป็นเจข้าของเรากป็ถถูกขยายใหข้กวข้างขขรนเมสือที่ พระเจข้าพระบอิดาทรงบอกลตวงหนข้าวตาการรนับใชข้ของพระ
เยซถูจะเปป็นดรุจความสวตางแกตคนตตางชาตอิ นอกจากนภีร พระองคหจะทรงหยอิบยสืนที่ ความรอดไปจนถขง
ทภีที่สรุดปลายแผตนดอินโลก จรุดสนใจหลนักของคทาพยากรณหนร ภีเหป็นไดข้ชนัดวตากลตาวถขงพระเยซถูครอิสตห
7 พระเยโฮวาหห ผยด้ไถท่ของออิสราเอลและองคหบรอิสบ ทธอิธิ์ ตรนัสแกท่ผด้ทย กซึ่คนดยหมอิซึ่นและแกท่ผด้ทย กซึ่
ประชาชาตอิรนังเกกยจ ผยด้เปห็นผยรด้ บนั ใชด้ของผยด้ครอบครองทนัลี้งหลาย ดนังนกลี้วท่า "กษนัตรอิยทห นัลี้งหลายจะทอด
พระเนตรและทรงลบกยสืน บรรดาเจด้านายจะกราบลง เพราะเหตบพระเยโฮวาหหผด้สย นัตยหซอสืซึ่ องคห
บรอิสบทธอิธิ์ของออิสราเอล จะทรงเลสือกสรรเจด้า" เหป็นไดข้ชนัดวตาผถูข้พถูดคสือพระเจข้าพระบอิดาผถูข้ทรงเรภียก
พระองคหเองวตาพระเยโฮวาหห (“the LORD”) และ “ผถูข้ไถตของออิสราเอล” อยตางไรกป็ตาม บรุคคลทภีที่สอง
กป็ถถูกรวมอยถูกต บนั พระองคหดข้วย - “องคหบรอิสรุทธอิธของพระองคห” เหป็นไดข้ชดนั วตานนันที่ คสือพระเยซถูครอิสตห องคห
พระผถูข้เปป็นเจข้าของเราทรงเปป็น “ผถูข้ทภีที่คนดถูหมอิที่นและแกตผถูข้ทภีที่ประชาชาตอิรนังเกภียจ” เพราะวตาพระองคห
ทรงถถูกดถูหมอิที่นและถถูกปฏอิเสธโดยคนทนัรงหลาย โดยเฉพาะโดยคนออิสราเอล
พระเจข้าและพระบรุตรของพระองคหจขงทรงออกขข้อความหนขงที่ ไปถขงออิสราเอล แมข้พวกเขาจะ
กลายเปป็นผถูข้รนับใชข้คนหนขงที่ ไปยนังประชาชาตอิอสืที่นๆ โดยปกครองเหนสือคนเหลตานนัรน วนันนนัรนกป็กาท ลนังจะ
มาเมสืที่อ “กษนัตรอิยหทรนังหลายจะทอดพระเนตรและทรงลรุกยสืน บรรดาเจข้านายจะกราบลง” ความคอิด
ตรงนภีรมองลตวงหนข้าไปยนังวนันนนัรนเมสืที่อพระเยซถูครอิสตหทรงปกครองและครองราชยห เหตรุผลทภีที่คนตตาง
ชาตอิทนัวที่ โลกจะนบนอบเชสืที่อฟนังเชตนนนัรนกป็คสือ “เพราะเหตรุพระเยโฮวาหหผถูข้สนัตยหซสืที่อ องคหบรอิสรุทธอิธของ
ออิสราเอล” ยอิงที่ กวตานนัรน พระเจข้าทรงใหข้ความมนันที่ ใจออิสราเอลวตาพระองคหทรงเลสือกพวกเขาเปป็น
ประชาชนของพระองคหแลข้ว ความคอิดทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา พระเจข้าทรงเลสือกออิสราเอลใหข้เปป็น
ประชาชนของพระองคหแลข้ว แมข้พวกเขาจะปฏอิเสธพระเมสสอิยาหหของตน วนันนนัรนกป็กาท ลนังจะมาเมสืที่อ
พระองคหจะทรงปกครองและครองราชยหและประชาชาตอิทรนังปวงจะกข้มกราบลงตตอพระพนักตรห
พระองคห

อสย 49:8

พระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้วท่า "ในเวลาอนันชอบ เราไดด้ฟนังเจด้า ในวนัน

แหท่งความรอด เราไดด้ชท่วยเจด้า เราจะรนักษาเจด้าไวด้ และมอบใหด้เจด้าเปห็นพนันธสนัญญาของมนบษยชาตอิ
เพสืซึ่อสถาปนาแผท่นดอิน เพสืซึ่อเปห็นเหตบใหด้ไดด้รนับมรดกทกซึ่รด้างเปลท่านนัลี้น
พระเยโฮวาหหทรงมภีคทาประกาศหนขที่งแกตพระเมสสอิยาหหของพระองคหอภีกครนัรง (นภีที่เปป็นครนัรงทภีที่
สองในบทนภีรทวภีที่ ลภีเกรอิที่นนทา “พระเยโฮวาหห์ตรตัสดตังนทนี้วาว่ ” ถถูกพบ) แมข้เนสืรอหากตอนหนข้ากลตาวถขงพระ
สนัญญาของพระเยโฮวาหหทภีที่มภีตตอพระบรุตรของพระองคห ตรงนภีรความคอิดดถูเหมสือนวกกลนับไปยนังพระ
สนัญญาของพระองคหทภีที่มภีตตอออิสราเอล ความคอิดตรงนภีรกคป็ สือวตา พระเจข้าไดข้ทรงสดนับฟนังพวกเขาในเวลา
อนันเหมาะสม และในวนันแหตงการชตวยใหข้พข้น พระเจข้ากป็จะทรงชตวยพวกเขา พระองคหทรงสนัญญา
แลข้ววตาจะพอิทนักษหรนักษาประชาชนของพระองคห ออิสราเอลยนังเปป็นประชาชนแหตงพนันธสนัญญาของ
พระเจข้าอยถูเต หมสือนเดอิมและพระเจข้ากป็ทรงรนับรองเรสืที่องนนัรนอภีกตรงนภีร วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อออิสราเอล
จะเปป็นประชาชาตอินครหลวงแหตงแผตนดอินโลกและจะไดข้รนับมรดกแมข้กระทนังที่ สอิที่งทภีที่จนถขงบนัดนภีรถถูก
มองวตารกรข้างวตางเปลตา อนัครสาวกเปาโลใชข้ขข้อนภีรเปป็นรากฐานหนขที่งสทาหรนับ 2 โครอินธห 6:2
อสย 49:9-12

เพสืซึ่อเจด้าจะกลท่าวแกท่ผด้ถย ยกจทาจองวท่า `ออกไปเถอิด' ตท่อบรรดาผยด้ทกซึ่อยยใท่ น

ความมสืดวท่า `จงปรากฏตนัว' เขาทนัลี้งหลายจะเลกลี้ยงชกวอิตตามทาง และตามทกซึ่สยงทนัลี้งหลายจะเปห็นทกซึ่
หากอินของเขา ความคอิดตรงนภีรอาจหมายถขงคนเหลตานนัรนทภีที่เปป็นเชสืรอสายของออิสราเอลซขที่งซตอนตนัวอยถูต
ในฐานะนนักโทษทภีที่กระจายไปยนังสภีที่ทอิศของแผตนดอินโลก ขข้อความสทาหรนับพวกเขาเมสืที่อพระครอิสตห
เสดป็จกลนับมากป็คสือ “จงปรากฏตนัว” ในยรุคเจป็ดปภี ความคอิดตตอตข้านยอิวจะพรุงต ขขรนถขงขภีดสรุดในการขตมเหง
คนยอิวทนัวที่ โลก อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อพระครอิสตหเสดป็จกลนับมา พวกยอิวทภีที่ปอิดบนังตนัวตนของตนกป็ถถูกเรภียก
ใหข้แสดงตนัว ในวนันนนัรนพวกเขาจะหากอินดรุจฝถูงแกะในทรุตงหญข้าอนันดภีทภีที่สรุด
ในวนันนนัรน 10 เขาทนัลี้งหลายจะไมท่หอิวหรสือกระหาย ความรด้อนหรสือดวงอาทอิตยหจะไมท่ททาลาย
เขา เพราะพระองคหซงซซึ่ เมตตาเขาจะทรงนทาเขาไป และจะนทาเขาไปตามนทลี้าพบ เหป็นไดข้ชนัดวตาบรอิบท
กลตาวถขงออิสราเอลในวนันแหตงพระเยโฮวาหห นภีคที่ วามสอดคลข้องอยตางชนัดเจนกนับวอิวรณห 7:16 ดข้วย

ความคอิดทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา พระเจข้าจะทรงดถูแลประชาชนทภีที่ถถูกปนัญหารรุมเรข้าของพระองคห นนันที่
คสือ ออิสราเอล เปป็นพอิเศษในวนันแหตงพระเยโฮวาหห
ในวนันนนัรน พระเจข้าทรงสนัญญาวตา 11 เราจะททาภยเขาของเราทนัลี้งหมดเปห็นทางเดอิน และ
ทางหลวงของเราจะสย ง ความคอิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับของออิสยาหห 40:4 อยตางใกลข้ชอิด เมสือที่ พระ
ครอิสตหเสดป็จกลนับมา สภาพภถูมอิประเทศของออิสราเอลจะถถูกเปลภีที่ยนแปลงเพสืที่อทภีที่ประชาชนของ
พระเจข้าจะเดอินทางมายนังเยรถูซาเลป็มไดข้อยตางเสรภี อาจมภีความคอิดฝตายวอิญญาณตรงนภีรดข้วยวตาในวนันนนัรน
การเขข้าหาพระเจข้าจะเปป็นไปอยตางเสรภีในพระครอิสตห
12 ดยเถอิด พวกเหลท่านกลี้จะมาจากเมสืองไกล และดยเถอิด บด้างมาจากเหนสือและจากตะวนันตก
และบด้างมาจากแผท่นดอินสเวเน" เมสืที่อพระครอิสตหเสดป็จกลนับมา พวกยอิวทภีกที่ ระจนัดกระจายอยถูทต วนั ที่ โลกใน
การถถูกกวาดตข้อนไปเปป็นเชลย จะกลนับมายนังแผตนดอินของตน แผตนดอินสอินอิมซขที่งอาจหมายถขงดอิน
แดนตะวนันออกไกล ในความทภีที่กวข้างกวตากป็หมายถขงทภีที่สรุดปลายแผตนดอินโลก พวกยอิวทภีที่
กระจนัดกระจายไปยนังสถานทภีที่ไกลๆหลายแหตง เชตน อเมรอิกา จะกลนับมาในวนันนนัรน
อสย 49:13

พระเจข้าจขงตรนัสสนังที่ วตา โอ ฟด้าสวรรคหเออ๋ย จงรด้องเพลง โอ แผท่นดอิน

โลกเออ๋ย จงลอิงโลดเถอิด โอ ภยเขาเออ๋ย จงเปรมปรกดอิธิ์รด้องเพลง เพราะพระเยโฮวาหหไดด้ทรงเลด้าโลม
ชนชาตอิของพระองคหแลด้ว และจะทรงเมตตาแกท่คนของพระองคห ผยทด้ กซึ่ถยกขท่มใจ ฟข้าสวรรคหและแผตน
ดอินโลกถถูกกทาชนับใหข้เปลตงเสภียงรข้องเพลงเพราะวตาพระเจข้าไดข้ทรงอวยพรประชาชนของพระองคหใน
แผตนดอินของพวกเขาแลข้ว ความคอิดนภีรสสืที่อถขงออิสราเอลอยตางชนัดเจนในยรุคพนันปภี สอิที่งทรงสรข้างทนัรงปวง
ถถูกเรภียกใหข้ถวายสงตาราศภีแดตพระเจข้าเพราะความสนัตยหซสืที่อของพระองคหทมภีที่ ภีตตอประชาชนของ
พระองคห
อสย 49:14-17

แตท่ศอิโยนกลท่าววท่า "พระเยโฮวาหหไดด้ทรงละทอิลี้งขด้าพเจด้าแลด้ว องคห

พระผยเด้ ปห็นเจด้าของขด้าพเจด้าทรงลสืมขด้าพเจด้าเสกยแลด้ว " ในการตภีสอนและความทรุกขหยากลทาบากทนัรงสอิรน
ทภีที่ออิสราเอลทนทรุกขหเพราะความบาปของพวกเขา บางคนในพวกเขาสรรุปวตาพระเจข้าทรงทอดทอิรง
พวกเขาเสภียแลข้วและทรงลสืมพวกเขาเสภียแลข้ว

พระเจข้าจขงทรงตอบกลนับไปวตา 15 ผยด้หญอิงจะลสืมบบตรทกซึ่ยนังกอินนมของนาง และจะไมท่เมตตา
บบตรชายจากครรภหของนางไดด้หรสือ "แมด้วท่าคนเหลท่านกลี้ยนังลสืมไดด้ กระนนัลี้นเรากห็จะไมท่ลสืมเจด้า พระเจข้า
ทรงใชข้ภาพเปรภียบของแมตคนหนขที่งทภีจที่ ะไมตมวภี นันลสืมลถูกชายของตนเลย เหมสือนกนับทภีที่มารดาคนหนขงที่
จะไมตมวภี นันลสืมเลสือดเนสืรอเชสืรอไขของตน พระเจข้ากป็ทรงสนัญญาวตาพระองคหจะไมตมวภี นันลสืมประชาชน
ของพระองคหเดป็ดขาด
16 ดยเถอิด เราไดด้สลนักเจด้าไวด้บนฝท่ามสือของเรา กทาแพงเมสืองของเจด้าอยยท่ตท่อหนด้าเราเสมอ
พระเจข้าทรงบอกออิสราเอลวตาพระองคหทรงสลนักชสืที่อของเขาไวข้บนฝตาพระหนัตถหของพระองคหแลข้ว
ความหมายของ “กทาแพงเมสืองของเจข้า” อาจหมายถขงทภีที่อยถูอต าศนัยเหลตานนัรนของออิสราเอล พวกมนันอยถูต
ในความคอิดของพระเจข้าเสมอ ความคอิดทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา พระเจข้ามอิไดข้ทรงลสืมและจะไมตมวภี นันลสืม
ประชาชนของพระองคหเดป็ดขาด พวกเขาอยถูใต นพระดทารอิของพระองคหเสมอ
17 ลยกหลานของเจด้ากห็จะเรท่งรกบ ผยด้ททาลายเจด้าและบรรดาผยด้ทกซึ่ททาใหด้เจด้าถยกทอิลี้งรด้างกห็จะออกไป
จากเจด้า ความคอิดตรงนภีรอาจเปป็นไดข้วาต บรุตรชายเหลตานนัรนของออิสราเอลจะเรต งรภีบทภีจที่ ะขนับไลตพวกผถูข้
ททาลายของออิสราเอลออกไปเสภีย การสทาเรป็จจรอิงของคทาพยากรณหนร ภีจะเกอิดขขรนในวนันแหตงพระเยโฮ
วาหหเมสืที่อพระเยซถูครอิสตหประทานความชตวยเหลสือแกตออิสราเอลในชตวงวนันทข้ายๆอนันมสืดมอิดของยรุคเจป็ด
ปภี
อสย 49:18-21

จงเงยหนด้าเงยตาขซลี้นดยรอบๆ เขาทนัลี้งหลายชบมนบมกนัน เขาทนัลี้งหลายมา

หาเจด้า" พระเยโฮวาหหตรนัสวท่า "เรามกชกวอิตอยยท่ตราบใด เจด้าจะสวมเขาทนัลี้งหลายไวด้หมดอยท่างเครสืซึ่อง
อาภรณห เจด้าจะผยกเขาไวด้อยท่างเจด้าสาวประดนับอาภรณห ความคอิดตรงนภีรอาจหมายถขงออิสราเอลในวนัน
แหตงพระเยโฮวาหห ในยรุคพนันปภี ประชาชาตอิทรนังหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิซขที่งอยถูรต อบตนัวพวกเขาจะ
จนัดหาเสสืรอผข้าและเครสืที่องประดนับชนัรนดภีทภีที่สรุดใหข้แกตพวกยอิว
19 เพราะวท่าทกซึ่ทกซึ่ถยกทอิลี้งไวด้เสกยเปลท่าและทกซึ่รกรด้างของเจด้า และแผท่นดอินทกซึ่ถยกททาลายของเจด้าจะ
แคบเกอินไปดด้วยเหตบมกชาวเมสืองอยยท่กนันมาก และคนทนัลี้งหลายทกซึ่กลสืนเจด้าจะอยยท่หท่างไกล ในวนันนนัรน
แผตนดอินของพวกเขาจะเรอิที่มมภีขนาดเลป็กเกอินไปสทาหรนับพวกเขา ออิสราเอลในตอนนนัรนจะเจรอิญ

รรุตงเรสืองและไหลบตา นอกจากนภีร ประชาชาตอิเหลตานนัรนซขที่งเคยเปป็นศนัตรถูของพวกเขาและไดข้หาชตองทภีที่
จะกลสืนพวกเขากป็จะพตายแพข้ตลอดไป
20 เดห็กทกซึ่เกอิดแกท่เจด้าหลนังจากลยกเสกยไปแลด้ว จะพยดทกซึ่หยของเจด้าอกกวท่า `ทกซึ่นกลี้แคบเกอินสทาหรนับฉนัน
แลด้ว จงหาทกซึ่ใหด้ฉนันอยยท่' เหมสือนกนับในสมนัยโยชถูวาตอนทภีที่เขาแบตงแผตนดอินนนัรนออกเปป็นสต วนๆ และอนัค
สาหห (บรุตรสาวของคาเลบ) ขอทภีที่ดนอิ เพอิที่ม (ผถูข้วอินจอิ ฉนัย 1:13-15) ในวนันแหตงพระเยโฮวาหห ออิสราเอลกป็
จะเตอิบโตและเจรอิญรรุตงเรสืองจนถขงขนาดทภีที่วาต พวกเขาจะขอทภีที่เพอิที่มจากพระเมสสอิยาหหของพวกเขา
21 แลด้วเจด้าจะกลท่าวในใจของเจด้าวท่า `ใครหนอไดด้ใหด้กทาเนอิดคนเหลท่านกลี้แกท่ขด้าพเจด้า เพราะ
ขด้าพเจด้าสย ญเสกยลยกๆไปแลด้ว และขด้าพเจด้ากห็โดดเดกซึ่ยว ถยกกวาดไปเปห็นเชลยและยด้ายไปโนท่นมานกซึ่ แตท่
ใครหนอชบบเลกลี้ยงคนเหลท่านกลี้ ดยเถอิด ขด้าพเจด้าถยกทอิลี้งอยยท่ตามลทาพนัง แลด้วคนเหลท่านกลี้มาจากไหนกนัน '" ใน
วนันนนัรน ออิสราเอลจะอนัศจรรยหใจกนับการทภีที่พวกเขาไดข้รนับพระพร แมข้พวกเขาเคยถถูกททาใหข้เจป็บชทราอยตาง
หนนักในการกระจนัดกระจายไปของตน พวกเขาจะอนัศจรรยหใจเปป็นทภีที่สรุดทภีที่ตนไดข้ทวภีจทานวนเพอิ มที่ ขขรน
ความคอิดทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตาในเรสือที่ งนภีรทรงนั หมดกป็คสือวตา เมสืที่อพระครอิสตหเสดป็จกลนับมา ออิสราเอลจะ
งอกเงยและไดข้รบนั การอวยพรจากพระเจข้า แมข้พวกเขาถถูกขตมเหงโดยเหลตาศนัตรถูของพวกเขามา
ตลอดหลายศตวรรษ ในวนันแหตงพระเยโฮวาหห พวกเขาจะทขที่งกนับการทภีที่พระเจข้าจะทรงอวยพรพวก
เขา
อสย 49:22-23

องคหพระผยเด้ ปห็นเจด้าพระเจด้าตรนัสดนังนกลี้วท่า "ดยเถอิด เราจะยกมสือของเรา

กวนักบรรดาประชาชาตอิ และยกสนัญญาณของเราตท่อชนชาตอิทนัลี้งหลาย และเขาทนัลี้งหลายจะอบด้มบรรดา
บบตรชายของเจด้ามา และบรรดาบบตรสาวของเจด้านนัลี้น เขาจะใสท่บท่าแบกมา เมสืที่อพระครอิสตหเสดป็จกลนับ
มา ประชาชาตอิทรนังหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิของแผตนดอินโลกจะชตวยเหลสือพวกยอิวทนัวที่ โลกในการกลนับ
ไปยนังแผตนดอินของพวกเขา พวกเขาจะปฏอิเสธตตอคนยอิวเหมสือนเปป็นวภีรบรุรรุษและวภีรสตรภี
23 บรรดากษนัตรอิยจห ะเปห็นพท่อเลกลี้ยงของเจด้า และพระราชอินกทนัลี้งหลายจะเปห็นแมท่เลกลี้ยงของเจด้า
เขาเหลท่านนัลี้นจะกด้มหนด้าลงถซงดอินกราบเจด้า เขาจะเลกยผงคลกทกซึ่เทด้าของเจด้า แลด้วเจด้าจะรยด้วท่าเราคสือพระ
เยโฮวาหห เมสืที่อวนันนนัรนมาถขง บรรดาผถูข้นทาของประชาชาตอิทรนังหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิจะชตวยเหลสือ

ออิสราเอลเหมสือนนางพยาบาลประคบประหงมดถูแลเดป็กทารก ประชาชาตอิทรนังหลายทภีที่เปป็นคนตตาง
ชาตอิและเหลตาผถูข้นทาของพวกเขาในวนันนนัรนจะกข้มกราบนบนอบตตอออิสราเอล ดข้วยเหตรุนร ภี ออิสราเอลจะ
ทราบอยตางปราศจากคทาถามเลยวตาพระเจข้าของพวกเขาทรงสนัตยหซสืที่อตตอพวกเขาอยถูเต หมสือนเดอิม
นอกจากนภีร ผยทด้ กซึ่รอคอยเราจะไมท่ประสบความอาย" ชตางเปป็นความจรอิงอนันลขกซขรง ไมตมภีผถูข้ใดทภีที่
รอคอยองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าจะอนับอาย สนับสนหรสือขายหนข้าเลย เหมสือนทภีที่ผถูข้พยากรณหทตานนภีรเขภียนไวข้ใน
ออิสยาหห 30:18 บรรดาผยทด้ กซึ่คอยทท่าพระองคหจะไดด้รนับพระพร ความจรอิงนนัรนยนังคงอยถูเต หมสือนเดอิมจนถขง
วนันนภีร
อสย 49:24-26

จะเอาเหยสืซึ่อไปจากผยด้มกกทาลนัง หรสือจะชท่วยเชลยของผยชด้ อบธรรมใหด้

พด้นไดด้หรสือ คทาถามนภีรไมตตข้องการคทาตอบ – คทาตอบถถูกบอกเปป็นนนัยอยถูแต ลข้ว เหยสือที่ ยตอมไมตถถูกเอาไป
จากผถูข้มภีกาท ลนัง และเชลยยตอมไมตถถูกชตวยใหข้พนข้ หลนังจากถถูกจนับไปแลข้วอยตางชอบดข้วยกฎหมาย
25 แนท่นอนละ พระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้วท่า "แมด้เชลยของผยด้มกกทาลนังกห็จะตด้องเอาไป และเหยสืซึ่อ
ของผยด้นาท่ กลนัวกห็ตด้องชท่วยใหด้พด้น เพราะเราจะตท่อสยด้กนับผยทด้ กซึ่ตท่อสยด้เจด้า และจะชท่วยบบตรของเจด้าใหด้รอด
แมข้ปกตอิแลข้วพวกเชลยไมตเคยถถูกปลตอยตนัว พระเจข้ากป็ทรงสนัญญาวตาพระองคหจะทรงตตอสถูข้เพสืที่อ
ออิสราเอลและททาใหข้พวกเขาถถูกชตวยใหข้พข้นในเวลาอนันสมบถูรณหแบบของพระองคห พระองคหทรง
สนัญญาวตาจะชตวยลถูกหลานของพวกเขาใหข้พนข้ นนันที่ จะเกอิดขขรนจรอิงทนัรงหมดในวนันแหตงพระเยโฮวาหห
ในวนันนนัรนพระเจข้าทรงสนัญญาวตา 26 เราจะใหด้ผด้บย บก บนังคนับเจด้ากอินเนสืลี้อของตนเอง และเขาจะ
เมาโลหอิตของเขาเองเหมสือนเมาเหลด้าองบท่น เมสือที่ พระครอิสตหเสดป็จกลนับมาทภีที่อารมาเกดโดน บรรดา
ศนัตรถูของออิสราเอลจะถถูกผลาญโดยลมแหตงรอิมฝภีพระโอษฐหของพระองคห พวกเขาจะถถูกททาลายจน
สอิรนซาก
แลด้วเนสืลี้อหนนังทนัลี้งปวงจะทราบวท่า เราคสือพระเยโฮวาหห เปห็นพระผยชด้ ท่วยใหด้รอดของเจด้า และ
พระผยได้ ถท่ของเจด้า องคหอานบภาพของยาโคบ" วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อมนรุษยชาตอิทรนังปวงจะทราบดข้วย
กนันทนัรงหมดวตาพระเยโฮวาหหพระเจข้าทรงเปป็นพระผถูข้ชตวยใหข้รอดและพระผถูข้ไถตของออิสราเอล จะไมตมภี
คทาถามในวนันนนัรนเลยวตาพระองคหทรงเปป็น “องคหอานรุภาพของยาโคบ”

ความจรอิงอนันยอิงที่ ใหญตกวตาในเนสืรอหากตอนหนข้ากป็คสือวตา พระเจข้าในความสนัตยหซสืที่อของพระองคห
จะทรงททาใหข้พนันธสนัญญาของพระองคหทภีที่ททาไวข้กบนั ประชาชนของพระองคหสทาเรป็จ พระเจข้ามอิไดข้ทรง
สลนัดทอิรงประชาชนของพระองคห พระองคหมอิไดข้ทรงลสืมพระสนัญญาของพระองคหทภีที่ใหข้ไวข้แกตพวกเขา
พระองคหจะทรงททาใหข้พวกเขากลนับสถูตสภาพเดอิมและททาใหข้พวกเขาเจรอิญขขรนสนักวนันหนขงที่ วนันนนัรนคสือ
ตอนทภีพที่ ระเยซถูครอิสตหเสดป็จกลนับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศภีใหญตยอิงที่ พระองคหทรงรนักษาคทาตรนัส
ของพระองคหเสมอ!
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 50: บทนทมนี้ ทเนชนี้อหาทคานองเดทยวกตับบทททชื่แลด้ว พระเจด้าจะทรงทคาใหด้
พตันธสตัญญาของพระองคห์ททชื่ทรงทคาไวด้กตับออิสราเอลสคาเรป็จ ออิสราเอลตอบกลตับพระเจด้าของพวกเขา
ในบทนทนี้ ผว่านทางคคาพยากรณห์ มทการบอกลว่วงหนด้าไวด้วว่าออิสราเอลจะเปป็นพยานรตับรองวว่าพระเจด้า
ทรงไถว่พวกเขาแลด้วและทคาใหด้พวกเขากลตับสมว่สภาพเดอิมแลด้ว และมทการนคาเสนอภาพอตันงดงามของ
องคห์พระผมด้เปป็นเจด้าของเราและการรตับใชด้บนโลกนทขนี้ องพระองคห์ดวด้ ย
อสย 50:1-3

พระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้วท่า "หนนังสสือหยท่าของแมท่เจด้า ผยซด้ งซซึ่ เราไดด้ไลท่

ไปเสกยนนันลี้ อยยท่ทกซึ่ไหนเลท่า หรสือเจด้าหนกลี้ของเราคนไหนเลท่าทกซึ่เราไดด้ขายตนัวเจด้าไป พระเจข้าผตานทางผถูข้
พยากรณหทตานนภีรรข้องกลตาวแกตออิสราเอล โดยทรงขอใหข้พวกเขาแสดงบนันทขกทภีที่วาต พระองคหเคยทรง
หยตาพวกเขา ออิสราเอลเอามนันมาแสดงไมตไดข้เพราะวตาพระองคหไมตเคยหยตาพวกเขาเลย ในททานอง
เดภียวกนัน พระองคหทรงทข้าทายพวกเขาใหข้แสดงบนันทขกทภีที่วาต พระองคหเคยขายพวกเขาใหข้เปป็นทาส อภีก
ครนัรงทภีที่ออิสราเอลเอามนันมาแสดงไมตไดข้เพราะวตาพระเจข้าไมตเคยขายประชาชนของพระองคหเลย พวก
เขายนังเปป็นของพระองคหเหมสือนเดอิมจนถขงวนันนภีร
ความจรอิงกป็คสือ ดยเถอิด เพราะความชนัซึ่วชด้าของเจด้า เจด้าจซงถยกขาย และเพราะความละเมอิดของ
เจด้า แมท่ของเจด้าจซงถยกไลท่ไป ออิสราเอลจนถขงวนันนภีรผจญความทรุกขหยากเพราะความบาปของพวกเขา
เอง พวกเขาโทษใครไมตไดข้นอกจากตนัวเองสทาหรนับความทรุกขหลทาบากทภีที่พวกเขาเผชอิญ

พระเจข้าทรงทข้าทายออิสราเอลดข้วยคทาถามหลายประการ 2 ททาไมนะ เมสืซึ่อเรามาจซงไมท่มกใคร
เลย เมสืซึ่อเรารด้องเรกยกจซงไมท่มกใครตอบ มสือของเราสนัลี้น ไถท่ไมท่ไดด้หรสือ และเราไมท่มกกทาลนังทกซึ่จะชท่วยใหด้
พด้นหรสือ พระเจข้าตรนัสถามวตาไฉนเมสืที่อพระองคหมาเสาะแสวงหาออิสราเอล จขงไมตมภีใครตอบ นภีที่บอก
เปป็นนนัยวตาออิสราเอลไดข้เมอินพระเจข้าของพวกเขา แลข้วพระเจข้ากป็ตรนัสถามวตาเปป็นเพราะพระองคหไมตมภี
ฤทธอิธเดชทภีที่จะชตวยพวกเขาใหข้พข้นหรสือ คทาตอบตตอคทาถามนนัรนกป็ชนัดเจน ปนัญหาไมตไดข้อยถูทต พภีที่ ระเจข้า แตต
อยถูทต ภีที่ออิสราเอล
พระเจข้าจขงทรงเตสือนออิสราเอลใหข้ระลขกวตา ดยเถอิด เราใหด้นทลี้าทะเลแหด้งดด้วยการขนาบของเรา
เรากระททาใหด้แมท่นทลี้าเปห็นถอิซึ่นทบรกนันดาร ปลาของแมท่นทลี้านนันลี้ กห็เหมห็นเพราะขาดนทลี้า และตายเพราะ
กระหาย 3 เราหท่มฟด้าสวรรคหไวด้ดด้วยความดทามสืด และเอาผด้ากระสอบมาคลบม" เกรงวตาพวกเขาลสืม
ไปเสภียแลข้ว พระเจข้าจขงทรงเตสือนออิสราเอลใหข้ระลขกวตาโดยฤทธอิธเดชของพระองคหๆไดข้ทรงททาใหข้
ทะเลแดงแหข้งและทรงหข้ามแมตนร ทาจอรหแดนไมตใหข้ไหล มนันเปป็นมาโดยฤทธอิธเดชของพระองคหทภีที่
พระองคหทรงททาใหข้ฟข้าสวรรคหมสืดไปเหมสือนอยตางทภีที่พระองคหทรงกระททาในอภียอิปตห (อพยพ 10:1223)
จากนนัรนพระเจข้าทรงทข้าทายออิสราเอลใหข้แสดงใหข้เหป็นวตาพระองคหทรงละทอิรงพวกเขาอยตางไร
หรสือทรงชตวยพวกเขาใหข้รอดพข้นไมตไดข้ คทาตอบตตอขข้อกลตาวหาเหลตานภีรกชป็ นัดเจน ออิสราเอลเองคสือผถูข้ทภีที่
ไดข้หนันหลนังของตนใหข้พระเจข้าของตนและไมตใชตในทางกลนับกนัน
อสย 50:4-5

องคหพระผยเด้ ปห็นเจด้าพระเจด้าไดด้ประทานใหด้ขด้าพเจด้ามกลอิลี้นของบรรดาผยด้

ทกซึ่พระองคหทรงสอน เพสืซึ่อขด้าพเจด้าจะไดด้รด้ทย กซึ่จะคทลี้าชย ผทด้ย กซึ่เหนห็ดเหนสืซึ่อยไวด้ดด้วยถด้อยคทา ทบกๆเชด้าพระองคห
ทรงปลบก ทรงปลบกหยของขด้าพเจด้าเพสืซึ่อใหด้ฟนังอยท่างผยด้ทกซึ่พระองคหทรงสอน จรุดสนใจวกกลนับมาทภีที่ตนัว
พระเมสสอิยาหหเอง ดถูเหมสือนวตาตรงนภีรพระองคหตรนัสแทนออิสราเอลทภีที่ถถูกไถตแลข้ว พระเจข้าประทานลอินร
ของผถูข้ทภีที่เรภียนรถูแข้ ลข้วแกตพระเยซถูจรอิงๆ พระองคหทรงทราบวอิธภีตรนัสคทาพถูดทภีปที่ ลอบประโลมจรอิงๆ
พระองคหไดข้เปอิดหถูของพระองคหเพสืที่อฟนังความเขข้าใจ ออิสราเอลทภีที่ถถูกไถตแลข้วจะไดข้รนับการอวยพรเชตน

นนัรนสนักวนันหนขที่งเหมสือนอยตางทภีพที่ ระบรุตรผถูข้ยอิงที่ ใหญตทสภีที่ รุดของพวกเขา นนันที่ คสือ พระเยซถูครอิสตหไดข้รนับการ
อวยพรเชตนนนัรนจากพระเจข้าแลข้ว
5 องคหพระผยเด้ ปห็นเจด้าพระเจด้าไดด้ทรงเบอิกหยขด้าพเจด้า และขด้าพเจด้ากห็ไมท่ดสืลี้อดนัน ขด้าพเจด้าไมท่หนัน
กลนับ จรุดสนใจยนังอยถูทต พภีที่ ระเมสสอิยาหหเหมสือนเดอิม กระนนัรนออิสราเอลทภีที่ถถูกไถตแลข้วในวนันแหตงพระเยโฮ
วาหหกอป็ าจถถูกสสืที่อตรงนภีรดข้วย องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเรามอิไดข้ทรงดสืรอดขงและมอิไดข้ทรงหนันไปจากนทรา
พระทนัยของพระบอิดาในสวรรคหของพระองคห ในสวนนนัรนพระองคหทรงรข้องออกมาวตา “อยตาใหข้เปป็น
ไปตามใจขข้าพระองคห แตตใหข้เปป็นไปตามพระทนัยของพระองคหเถอิด” (ลถูกา 22:42)
อสย 50:6-7

ไมตมภีคทาถามเลยวตาองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราทรงถถูกกลตาวถขงตรงนภีร

ขด้าพเจด้าหนันหลนังใหด้แกท่ผด้ทย กซึ่โบยตกขด้าพเจด้า และหนันแกด้มใหด้แกท่คนทกซึ่ดซงเคราขด้าพเจด้าออก ขด้าพเจด้าไมท่หนก
หนด้าจากความอายแกท่การถท่มนทลี้าลายรด การสทาเรป็จจรอิงของคทาพยากรณหนร ภีถถูกพบในมนัทธอิว 27:26,
มาระโก 14:65, ยอหหน 18:22 และมนัทธอิว 26:67 ดข้วยความถถูกตข้องแมตนยทาอนันนตากลนัว ผถูข้พยากรณห
ทตานนภีรบอกลตวงหนข้าถขงการกระททายทที่ายภีอนันทารรุณทภีที่องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราทรงยอมทนเพสือที่ เรา
ขณะทภีที่พระองคหทรงเตรภียมตนัวทภีที่จะถถูกตรขงกางเขนเพสือที่ เรา
7 เพราะวท่าองคหพระผยด้เปห็นเจด้าพระเจด้าจะทรงชท่วยขด้าพเจด้า เพราะฉะนนันลี้ ขด้าพเจด้าจซงจะไมท่
ขายหนด้า ความคอิดของพระครอิสตหขณะทภีที่พระองคหทรงเตรภียมใจรนับความทรุกขหทรมานถถูกกลตาวถขง
ตรงนภีร แมข้พระองคหทรงทราบดภีถขงความทรุกขหทรมานอนันนตากลนัวนนัรนซขที่งรอคอยพระองคหอยถูต พระองคห
กป็ทรงทราบดข้วยวตาพระบอิดาในสวรรคหของพระองคหจะทรงชตวยพระองคห ความคอิดตรงนภีรมองลตวง
หนข้าไปยนังโมงยามอนันมสืดมอิดทภีที่สวนเกทเสมนภีขณะทภีพที่ ระเยซถูทรงเตรภียมใจรอรนับสอิที่ งทภีจที่ ะเกอิดขขรนกนับ
พระองคห เพราะพระองคหทรงทราบวตาพระเจข้าจะทรงเปป็นความชตวยเหลสือของพระองคห พระองคหจขง
ไมตขายหนข้า พระองคหทรงทราบวตาพระเจข้าจะทรงชตวยพระองคหใหข้พนข้
เพราะฉะนนัลี้นขด้าพเจด้าจซงตนัลี้งหนด้าของขด้าพเจด้าอยท่างหอินเหลห็กไฟ และขด้าพเจด้าทราบวท่า
ขด้าพเจด้าจะไมท่ไดด้อาย นภีที่อาจถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรอิงในลถูกา 9:51 ในขข้อนนัรนพระเยซถูเสดป็จไปจากแควข้น
กาลอิลภีเปป็นครนัรงสรุดทข้าย โดยมรุตงหนข้าตรงสถูตเยรถูซาเลป็ม และทรงทราบวตาอะไรรอคอยพระองคหอยถูทต ภีที่นนันที่

ความคอิดทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตากป็คสือ ความมรุตงมนันที่ แบบไมตลดละ พระองคหไดข้เสดป็จมาเพสือที่ ทภีที่จะททาใหข้นร ทา
พระทนัยของพระบอิดาสทาเรป็จและไมตมภีอะไรจะหยรุดยนัรงพระองคหไดข้ แมข้ถถูกทดลองอยตางหนนักในสวน
นนัรน พระองคหกทป็ รงตนัรงพระทนัยทภีที่จะททางานนนัรนทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงใชข้พระองคหใหข้มากระททาใหข้สทาเรป็จ
ดข้วยเหตรุนร ภี พระองคหจขงทรงทราบวตาพระองคหจะไมตละอายเมสืที่อการทดสอบอนันแสนสาหนัสนภีรสร นอิ สรุด
ลง
อสย 50:8-9

ในบรอิบทเดภียวกนันนภีร มภีคทาพยากรณหตตอไปเกภีที่ยวกนับพระดทารของพระ

ครอิสต พระองคหผทด้ย รงแกด้แทนขด้าพเจด้ากห็อยยท่ใกลด้ ใครจะสยด้คดกกบนั ขด้าพเจด้า กห็ใหด้เรายสืนอยยท่ดด้วยกนัน ใคร
เปห็นปฏอิปนักษหของขด้าพเจด้า กห็ใหด้เขามาใกลด้ขาด้ พเจด้า แมข้องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราทรงทราบวตา
พระองคหทรงเผชอิญกนับการทดสอบทภีที่แสนสาหนัสทภีที่สรุดเทตาทภีที่เคยมภีมา พระองคหกทป็ รงทราบวตาผถูข้ใดจะ
ทรงนนับวตาพระองคหเปป็นผถูข้ชอบธรรม – พระบอิดาในสวรรคหของพระองคห ดนังนนัรนพระองคหจขงถาม
อยตางมนันที่ ใจวตาใครจะตข้านทานพระองคหไดข้ แมข้แตตความเกรภีรยวกราดของซาตานกป็ไมตอาจตข้านทาน
องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราไดข้ในวนันนนัรน
9 ดยเถอิด องคหพระผยด้เปห็นเจด้าพระเจด้าจะทรงชท่วยขด้าพเจด้า ใครจะกลท่าวโทษขด้าพเจด้าวท่ามกความ
ผอิด ดยเถอิด บรรดาเขาทบกคนจะรท่อยหรอไปเหมสือนอยท่างเสสืลี้อผด้า ตนัวมอดจะกอินเขาเหลท่านนัลี้นเสกย
เพราะวตาพระเจข้าทรงเปป็นความชตวยเหลสือของพระองคห องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราจขงทรงทราบวตา
ไมตมภีผถูข้ใดสามารถปรนับโทษพระองคหไดข้ - ไมตแมข้แตตซาตาน บรรดาคถูตอรอิของพระองคหจะพอินาศไป
เหมสือนเสสืรอผข้าเกตาทภีที่ตนัวมอดกอินเสภีย
อสย 50:10-11

ดนังนนัรนพระเจข้าผตานทางผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข ตรนัสคทาทข้าทายหนขที่ง ใคร

บด้างในพวกเจด้าเกรงกลนัวพระเยโฮวาหห และเชสือซึ่ ฟนังเสกยงของผยด้รบนั ใชด้ของพระองคห ผยด้ดทาเนอินในความ
มสืด และไมท่มกความสวท่าง จงใหด้เขาวางใจในพระนามพระเยโฮวาหห และพซซึ่งอาศนัยพระเจด้าของเขา
เหมสือนกนับทภีพที่ ระเจข้าทรงชตวยผถูข้รนับใชข้ของพระองคห (พระเยซถูครอิสตห) ใหข้พนข้ ในทภีที่สรุด พระองคหกจป็ ะ
ทรงชตวยคนเหลตานนัรนทภีที่เกรงกลนัวพระองคหและเชสืที่อฟนังพระองคหใหข้พนข้ เชตนกนัน แมข้พวกเขาอาจเผชอิญ

ความมสืดแหตงความทรุกขหลทาบากและความทข้อใจ แตตถข้าพวกเขายอมวางใจพระเจข้าของตนอยตาง
สรุดจอิตสรุดใจ พระองคหกทป็ รงสนัญญาวตาจะชตวยใหข้พข้น
สต วนเหลตาศนัตรถูของพระเจข้าและประชาชนของพระองคห คทาเตสือนนภีรกถป็ ถูกใหข้แกตพวกเขา 11
ดยเถอิด เจด้าทนัลี้งสอิลี้นผยด้กท่อไฟ ผยเด้ อาดบด้นไฟคาดตนัวเจด้าไวด้ จงเดอินดด้วยแสงไฟของเจด้า และดด้วยแสงดบด้นไฟ
ซซซึ่งเจด้าไดด้กท่อ เจด้าจะไดด้รนับอยท่างนกลี้จากมสือของเรา คสือเจด้าจะตด้องนอนลงดด้วยความเศรด้าโศก สทาหรนับ
คนเหลตานนัรนทภีคที่ อยหาชตองทภีที่จะจรุดไฟแหตงความเปป็นศนัตรถูตตอสถูข้ประชาชนของพระเจข้า พระเจข้ากป็ทรง
เตสือนวตาไฟนนัรนจะยข้อนกลนับมาหาพวกเขาเอง พวกเขาจะเผชอิญความเศรข้าโศกใหญตโต
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 51: พระเจด้าตรตัสผว่านผมด้พยากรณห์ทว่านนทนี้ดด้วยขด้อความหนถึงชื่ ททชื่เปป็นคคา
หนทุนใจและคคาเตชอนสคาหรตับออิสราเอล ประชาชนของพระเจด้าจะไดด้รตับการชว่วยใหด้พด้น ถด้าพวกเขา
เมอินเฉยพระสทุรเสทยงของพระองคห์ พวกเขากป็จะถมกพอิพากษา
อสย 51:1-2

"จงฟนังเราซก เจด้าทนัลี้งหลายผยด้ตอิดตามความชอบธรรม เจด้าผยด้แสวงหา

พระเยโฮวาหห จงมองดยหอินซซซึ่งไดด้ทรงสกนัดตนัวเจด้ามา และจงมองดยบท่อหอินซซซึ่งทรงขบดเอาตนัวเจด้าทนัลี้ง
หลายมา พระเจข้าตรนัสแกตประชาชนของพระองคหโดยตรงผตานทางผถูข้พยากรณหทตานนภีร กลตาวอยตาง
เจาะจงยอิงที่ ขขรน ขข้อความตตอไปนภีรกถป็ ถูกกลตาวแกตคนทนัรงหลายทภีที่ตอิดตามความชอบธรรมและทภีที่แสวงหา
พระเยโฮวาหห เหป็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าทรงมภีถข้อยคทาทภีที่หนรุนใจสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีจที่ รอิงจนังเกภีที่ยวกนับ
ความชอบธรรมและการแสวงหาพระพนักตรหของพระองคห พระองคหจงข สนังที่ คนเหลตานภีรวาต จงมองดย
หอินซซซึ่งไดด้ทรงสกนัดตนัวเจด้ามา และจงมองดยบท่อหอินซซซึ่งทรงขบดเอาตนัวเจด้าทนัลี้งหลายมา ความคอิดนภีรกตป็ รง
ไปตรงมา – จงมองดถูรากเหงข้าของพวกเจข้าและทภีที่ๆพวกเจข้าจากมา ขข้อถนัดไปกป็เจาะจงมากยอิงที่ ขขรน
2 จงมองอนับราฮนัมบรรพบบรบษของเจด้าทนัลี้งหลาย และดยซาราหหผด้คย ลอดเจด้า เพราะเมสืซึ่อมกเขาอยยท่
แตท่คนเดกยว เราไดด้รด้องเรกยกเขา และเราอวยพรเขา และกระททาใหด้เปห็นคนมากมาย พระเจข้าทรง
เรภียกอนับราฮนัมออกมาจากเมสืองเออรหของคนเคลเดภียจรอิงๆ มนันเปป็นตนัวอยตางหนขที่งทภีที่แสดงถขงพระครุณ

ของพระเจข้า กระนนัรนในอนับราฮนัม (และซาราหหดข้วยในระดนับทภีที่นข้อยกวตา) จขงมภีบทเรภียนสทาคนัญๆเกภีที่ยว
กนับความเชสืที่อ ความเชสืที่อฟนังและความชอบธรรม อนับราฮนัมเชสืที่อฟนังพระเจข้าตลอดทนัรงชภีวตอิ ของเขา อนับ
ราฮนัมเชสืที่อพระเจข้าในสภาพการณหแวดลข้อมทภีที่ยากลทาบากทภีที่สรุด ชภีวตอิ ของเขามภีลนักษณะเฉพาะตนัวเปป็น
ความชอบธรรม ดนังนนัรนพระเจข้าจขงทรงอวยพรเขาและททาใหข้เขาเจรอิญขขรน ดถู ปฐมกาล 22:16-18
และ 24:1
อสย 51:3

ประเดป็นทภีที่พระเจข้ากทาลนังพยายามสสืที่อแกตออิสราเอลกป็มภีเพภียงหนขที่งเดภียว

เพราะวท่าพระเยโฮวาหหจะทรงเลด้าโลมศอิโยน พระองคหจะทรงเลด้าโลมทกซึ่ทอิลี้งรด้างทนัลี้งสอิลี้นของเธอ และ
จะททาถอิซึ่นทบรกนันดารของเธอเหมสือนสวนเอเดน และทะเลทรายของเธอเหมสือนอบทยานของพระเย
โฮวาหห จะพบความชสืนซึ่ บานและความยอินดกในเธอ ทนัลี้งการโมทนาและเสกยงเพลง ขข้อความจาก
พระเจข้าถขงบรรดาคนชอบธรรมในออิสราเอลกป็หวานหถู วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพระเจข้าจะทรงเปอิด
หนข้าตตางแหตงสวรรคหดข้วยการอวยพรบนแผตนดอินออิสราเอล เธอจะเปป็นเหมสือนสวนเอเดน พระพร
ทรุกประการแหตงความเจรอิญรรุตงเรสืองจะถถูกพบทภีที่นนันที่ – ความชสืที่นบาน ความยอินดภี การโมทนาพระครุณ
และการรข้องเพลง เวลาทภีที่คทาพยากรณหนร ภีจะสทาเรป็จจรอิงยตอมมองลตวงหนข้าไปยนังวนันแหตงพระเยโฮวาหห
เมสืที่อพระเยซถูครอิสตหเสดป็จกลนับมาแลข้วเพสือที่ ปกครองและครองราชยหในยรุคพนันปภี
อสย 51:4-5

พระเจข้าทรงมภีขตาวดภีเพอิมที่ อภีกสทาหรนับประชาชนของพระองค ชนชาตอิ

ของเราเออ๋ย จงฟนังเสกยงของเรา โอ ชาตอิของเราเออ๋ย จงเงกซึ่ยหยฟนังเรา เพราะราชบนัญญนัตอิจะออกไปจาก
เรา และความยบตอิธรรมจะออกไปเปห็นความสวท่างของชนชาตอิทนัลี้งหลาย ใหข้เราสนังเกตวตาพระเจข้าทรง
กลตาวถขงออิสราเอลสองครนัรงวตาเปป็นประชาชนของพระองคห์ พวกเขาเปป็นของพระองคห! พระองคหจะ
ทรงจนัดเตรภียมราชบนัญญนัตอิหนขที่งไวข้สทาหรนับการพอิพากษา (นนันที่ คสือ ความยรุตอิธรรม) ของพวกเขาเพสืที่อ
เปป็นความสวตางสทาหรนับประชาชาตอินร นัน มนันจะพทานนักบนพวกเขาดนังที่ สนันตอิภาพ
5 ความชอบธรรมของเราใกลด้เขด้ามาแลด้ว และความรอดของเราไดด้ออกไปแลด้ว แขนของ
เราจะพอิพากษาชนชาตอิทนัลี้งหลาย เกาะทนัลี้งหลายจะรอคอยเรา และเขาจะหวนังคอยแขนของเรา
ความคอิดเบสืรองตข้นนภีรอาจเปป็น 'ผมด้ชอบธรรมของเราใกลข้เขข้ามาแลข้ว' การพอิพากษาโดยพระกรขององคห

พระผถูข้เปป็นเจข้าเหป็นไดข้ชนัดวตามภีตตอประชาชาตอิทรนังหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิ ความคอิดในคทาทภีที่แปลเปป็น
เกาะทตันี้งหลาย กป็คสือ 'แวตนแควข้นตตางๆ' หรสือแมข้แตต 'ประชาชาตอิตตางๆ' อยตางไรกป็ตาม วนันนนัรนกทาลนังจะ
มาหลนังจากพระครอิสตหเสดป็จกลนับมา เมสืที่อแมข้แตตประชาชาตอิทรนังหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิของโลกจะรอ
คอยองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าและวางใจในความชตวยเหลสือของพระองคห
อสย 51:6-8

จงแหงนตาดยฟด้าสวรรคห และมองดยโลกเบสืลี้องลท่าง เพราะวท่าฟด้า

สวรรคหจะสย ญสอินลี้ ไปเหมสือนควนัน และแผท่นดอินโลกจะรท่อยหรอไปเหมสือนอยท่างเสสืลี้อผด้า และเขาทนัลี้ง
หลายผยอด้ าศนัยอยยใท่ นนนันลี้ จะตายไปเหมสือนกนัน แตท่ความรอดของเราจะอยยท่เปห็นนอิตยห และความชอบ
ธรรมของเราจะไมท่สอิลี้นสบ ดเลย นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงคทาพยากรณหตอนทภีฟที่ ข้าสวรรคหและแผตนดอินโลกจะ
สถูญสลายและละลายไปดข้วยความรข้อนยอิงที่ (2 เปโตร 3:12) อยตางไรกป็ตาม ความรอดและการถถูก
ชตวยใหข้พข้นของประชาชนของพระเจข้ากป็ดทารงอยถูถต าวร เมสืที่อพระเจข้าทรงชตวยเราใหข้รอด มนันกป็คงอยถูต
ตลอดไป พระองคหทรงรนักษาคทาสนัญญาตตางๆของพระองคห ความรอดของเรามนันที่ คงไมตหลรุดหายชนัวที่
นอิรนนั ดรห ไมตวาต จะเปป็นพระสนัญญาทภีที่เปป็นพนันธสนัญญาของพระเจข้าทภีที่ใหข้ไวข้แกตออิสราเอลหรสือความรอด
สต วนบรุคคลทภีที่มอภี ยถูใต นพระครอิสตห ทนัรงสองสอิที่งกป็ดทารงอยถูชต วนัที่ นอิรนนั ดรห ยอิงที่ กวตานนัรน ความชอบธรรมของ
พระเจข้ากป็ดทารงอยถูถต าวร มนันคงอยถูตต ลอดไป
7 จงฟนังเรา เจด้าทนัลี้งหลายผยด้รด้ถย งซ ความชอบธรรม ชนชาตอิซซซึ่งราชบนัญญนัตอิของเราอยยท่ในใจ อยท่า
กลนัวการตทาหนอิของมนบษยห และอยท่าวอิตกตท่อการกลท่าวหยาบชด้าของเขา เหป็นไดข้ชนัดวตาคทาประกาศนภีรมภี
ไปถขงออิสราเอล ประชาชนของพระเจข้า พวกเขาคสือผถูข้ทภีที่มรภี าชบนัญญนัตอิของพระเจข้าอยถู ใต นใจของตน
ออิสราเอลคสือผถูข้ทภีที่รจถูข้ นักความชอบธรรมของพระเจข้า สาระสทาคนัญของขข้อความของพระเจข้าถขงพวกเขา
กป็คสือ อยตากลนัวเลย แมข้เหลตาคนชนัวที่ ขตมขถูตบตอยๆ ขข้อความของพระเจข้ากป็เรภียบงตาย - “อยตากลนัวเลย”
8 เพราะวท่าตนัวมอดจะกอินเขาเหมสือนกอินเสสืลี้อผด้า และตนัวหนอนจะกอินเขาเหมสือนกอินขนแกะ
แตท่ความชอบธรรมของเราจะอยยท่เปห็นนอิตยห และความรอดของเราจะอยยท่ตลอดทบกชนัซึ่วอายบ วนันนนัรนจะ
มาถขงในไมตชข้าเมสืที่อเหลตาคนชนัวที่ จะประสบความพอินาศ เหมสือนตนัวมอดกนัดกอินเสสืรอผข้าทภีที่ททาดข้วยขนสนัตวห
อยตางไรกป็ตาม พระเจข้าทรงมภีเรสือที่ งสทาคนัญสองเรสือที่ งทภีจที่ ะประกาศ: (1) ความชอบธรรมของพระองคห

ดทารงอยถูชต นัวที่ นอิรนันดรห และ (2) ความรอดของพระองคหคงอยถูตต ลอดไป มนันจะคงอยถูตต ตอไปตลอดทรุกชนัวที่
อายรุ พระสนัญญาเหลตานนัรนของพระเจข้าไมตมวภี นันหมดอายรุ คทาสนัญญาของพระองคหทภีที่จะชตวยใหข้รอดคง
อยถูตต ลอดไป อภีกครนัรงทภีที่ความรอดนอิรนันดรหและความมนันที่ คงปลอดภนัยของประชาชนของพระเจข้าถถูก
กลตาวถขง
อสย 51:9-10

โอ ขด้าแตท่พระกรของพระเยโฮวาหห จงตสืซึ่นเถอิด ตสืซึ่นเถอิด จงสวมกทาลนัง

จงตสืซึ่นอยท่างสมนัยโบราณในชนัวซึ่ อายบนานมาแลด้ว ทท่านไมท่ใชท่หรสือทกซึ่ฟนันราหนับ และททาใหด้พญานาคไดด้รบนั
บาดเจห็บ ผถูข้พยากรณหทตานนภีรซขที่งกลตาวแทนคนออิสราเอลรข้องขอใหข้พละกทาลนังแหตงพระกรขององคห
พระผถูข้เปป็นเจข้าตสืที่นขขรนเพสืที่อชตวยพวกเขาใหข้พข้น เหมสือนกนับทภีที่พระเจข้าทรงชตวยประชาชนของพระองคห
ใหข้พข้นมาแลข้วในสมนัยเกตากตอน ผถูพข้ ยากรณหทตานนภีรกรป็ ข้องขอการชตวยใหข้พข้นของพระองคหอภีกครนัรง รา
หนับเปป็นอภีกชสืที่อหนขที่งของอภียอิปตห พญานาคในบรอิบทนภีรอาจหมายถขง ฟาโรหหแหตงอภียอิปตหในสมนัยของ
การอพยพ คทาทภีแที่ ปลเปป็น พญานาค (ทานนอิยมห์) หมายถขง สนัตวหประหลาดในทะเลหรสือแมตนร ทาชนอิด
หนขที่ง ในบรอิบทของแมตนร ทาไนลห นภีอที่ าจหมายถขงเหลตาจระเขข้ของมนันซขที่งอาจอข้างออิงถขงพวกผถูข้ปกครอง
ของอภียอิปตห ความคอิดทภีที่ใหญตกวตากป็คสือ การขอพระเจข้าใหข้ทรงตสืนที่ ขขรนเพสืที่อชตวยประชาชนของพระองคห
เหมสือนทภีพที่ ระองคหทรงกระททาแลข้วในอดภีต
10 ทท่านไมท่ใชท่หรสือทกซึ่ททาใหด้ทะเลแหด้งไป คสือนทลี้าของมหาสมบทรใหญท่ดด้วย ซซซึ่งททาทกซึ่ลซกของ
ทะเลใหด้เปห็นหนทาง เพสืซึ่อใหด้ผทด้ย กซึ่ไดด้ไถท่ไวด้แลด้วเดอินผท่านไป นภีที่อาข้ งออิงถขงสมนัยอพยพอยตางชนัดเจนตอนทภีที่
พระเจข้าทรงแยกทะเลแดง ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจขงรข้องขอพระเจข้าใหข้ทรงชตวยประชาชนของพระองคห
ใหข้พข้นอภีกครนัรง
อสย 51:11

ฉะนนันลี้ ผยด้ทกซึ่ไถท่ไวด้แลด้วของพระเยโฮวาหหจะกลนับ และรด้องเพลงมาศอิ

โยน ความชสืซึ่นบานเปห็นนอิตยหจะอยยบท่ นศกรษะของเขา เขาจะไดด้รนับความชสืนซึ่ บานและความยอินดก
ความโศกเศรด้าและการไวด้ทบกขหจะหนกไปเสกย ภาพของการถถูกกวาดตข้อนไปเปป็นเชลยปรากฏตรงนภีร
กระนนัรนพระสนัญญาอนันมหนัศจรรยหกคป็ สือวตา เหลตาผถูข้ทภีที่ถถูกไถตไวข้ขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าจะกลนับมายนังแผตน
ดอินของพวกเขาสนักวนันหนขที่ง การสทาเรป็จจรอิงของเรสือที่ งนภีรจะเกอิดขขรนในทภีที่สรุดในยรุคพนันปภี ในวนันนนัรน

ออิสราเอลจะกลนับมายนังแผตนดอินของตนดข้วยการรข้องเพลง ความชสืนที่ บานและความยอินดภี ความโศก
เศรข้าและการไวข้ทรุกขหจะเปป็นเรสืที่องในอดภีตในวนันนนัรน มนันจะเปป็นวนันทภีที่ยอิงที่ ใหญตจรอิงๆสทาหรนับออิสราเอล!
อสย 51:12-13

เรา คสือเราเอง ผยด้เลด้าโลมเจด้า แนตทภีเดภียว พระเจข้าทรงเปป็นพระเจข้าแหตง

การปลอบประโลมใจทรุกอยตาง (2 โครอินธห 1:3) พระองคหทรงเปป็นผถูข้ใหข้กาท ลนังใจทภีที่ยอิงที่ ใหญตของ
ประชาชนของพระองคห นนันที่ เปป็นจรอิงอยถูเต หมสือนเดอิมสทาหรนับออิสราเอลและครอิสตจนักรสมนัยพระคนัมภภีรห
ใหมต
พระเจข้าผตานทางผถูข้พยากรณหทตานนภีรจขงถามคทาถามชรุดหนขงที่ แกตออิสราเอลและความสนัมพนันธห
ของพวกเขาทภีที่มตภี ตอพระองคห เจด้าเปห็นผยด้ใดเลท่าทกซึ่กลนัวมนบษยหผซด้ย ซซึ่งตด้องตาย คสือกลนัวบบตรของมนบษยหซงซซึ่
ถยกททาใหด้เหมสือนหญด้า เมสืที่อเลป็งเหป็นถขงคทาสนัญญาเรสืที่องการชตวยใหข้พนข้ ของพระเจข้า (นภีที่ยงนั ไมตกลตาวถขง
ประวนัตอิอนันยาวนานของการชตวยใหข้พข้นครนัรงตตางๆในอดภีต) ททาไมประชาชนของพระเจข้าถขงตข้องกลนัว
การครุกคามของเหลตาคนชนัวที่ คทาตอบนนัรนชนัดเจนอยถูแต ลข้ว
นอกจากนภีร พระองคหตรนัสถามตตอไปอภีกวตา 13 และทกซึ่ไดด้ลสืมพระเยโฮวาหหผด้สย รด้างของตนเสกย
ผยด้ทรงขซงฟด้าสวรรคหและวางรากฐานของแผท่นดอินโลก และทกซึ่กลนัวอยยเท่ รสืซึ่อยไปตลอดวนัน เพราะความ
เกรกลี้ยวกราดของผยด้บบก บนังคนับ เมสืซึ่อเขาตนัลี้งตนัวเขาทกซึ่จะททาลาย และความเกรกลี้ยวกราดของผยบด้ บก บนังคนับอยยท่
ทกซึ่ไหนเลท่า ททาไมประชาชนของพระเจข้าถขงลสืมพระเจข้าของตนและพระผถูข้สรข้างของตน พระองคหทรง
เปป็นพระผถูข้สรข้างสรรพสอิที่งทนัรงปวง แลข้วททาไมเราถขงตข้องกลนัวคนชนัวที่ และผถูข้ขตมเหง พระผถูข้ไถตของเราจะ
ไมตชตวยเราใหข้พนข้ หรสือ พระองคหมอิไดข้ทรงททาเชตนนนัรนมาตลอดหลายยรุคสมนัยแลข้วหรสือ พระองคหมไอิ ดข้
ทรงสนัญญาวตาจะททาเชตนนนัรนในตอนนภีรดวข้ ยหรสือ ความคอิดทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา เรามภีพระผถูข้ไถตผถูข้ทรง
ฤทธอิธ พระเยโฮวาหหพระเจข้าคสือพระนามของพระองคห พระองคหทรงชตวยออิสราเอลใหข้พข้นแลข้วและ
พระองคหจะทรงชตวยครอิสตจนักรใหข้พนข้ ตามนทราพระทนัยอนันสมบถูรณหแบบของพระองคห
อสย 51:14-16

ผยใด้ ดทกซึ่เปห็นเชลยเรท่งรกบเพสืซึ่อจะไดด้รนับการปลดปลท่อย เพสืซึ่อเขาจะไมท่

ตายในหลบม ทนัลี้งอาหารของเขาจะไมท่ขาด ความคอิดตรงนภีรอาจมองลตวงหนข้าไปยนังการถถูกกวาดตข้อน

ไปเปป็นเชลยยนังบาบอิโลนและการกระจนัดกระจายไปเมสืที่อออิสราเอลซขที่งถถูกเนรเทศไปนนัร นโหยหาทภีที่จะ
กลนับไปยนังแผตนดอินของตน
15 เพราะเราคสือพระเยโฮวาหหพระเจด้าของเจด้า ผยด้แบท่งแยกทะเลและคลสืซึ่นกห็คะนอง พระนาม
ของพระองคหคอสื พระเยโฮวาหหจอมโยธา พระผถูข้ชตวยใหข้พนข้ ของพวกยอิวจากการตกเปป็นเชลยของ
พวกเขาหาใชตใครอสืที่นนอกจาก “พระเยโฮวาหหพระเจข้าของเจข้า” แมข้พระเจข้าจะทรงตภีสอนออิสราเอล
โดยการเนรเทศพวกเขาไปเสภีย กระนนัรนพระองคหกทป็ รงเปป็นผถูข้ทภีที่จะชตวยพวกเขาใหข้พข้น เหมสือนกนับทภีที่
พระองคหทรงชตวยพวกเขาใหข้พนข้ จากอภียอิปตหมาแลข้ว พระองคหกจป็ ะทรงชตวยพวกเขาใหข้พนข้ จากการตก
เปป็นเชลยตตางๆของพวกเขาเชตนกนัน
16 และเราไดด้ใสท่ถอด้ ยคทาของเราในปากของเจด้า และซท่อนเจด้าไวด้ในรท่มมสือของเรา ซซซึ่งตนัลี้งฟด้า
สวรรคห และวางรากฐานของแผท่นดอินโลก และกลท่าวแกท่ศอิโยนวท่า `เจด้าเปห็นชนชาตอิของเรา'" พระเจข้า
ทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ประทานพระวจนะของพระองคหแกตออิสราเอล ดนังทภีที่เปาโลเขภียนไวข้ในอภีกหลายรข้อยปภีตตอ
มา “พวกยอิวไดข้เปป็นผถูข้รนับมอบใหข้รนักษาพระดทารนัสของพระเจข้า” (โรม 3:2) พระองคหทรงใสต ถข้อยคทา
ของพระองคหไวข้ในปากของพวกเขา ดถู ออิสยาหห 59:21 นภีที่บอกเปป็นนนัยไมตเพภียงการดลใจของพระ
คนัมภภีรหเทตานนัรน แตตวาต มนันเปป็นการดลใจดข้านถข้อยคทาดข้วย พระเจข้าองคหเดภียวกนันนภีรทรงปกปข้อง
ประชาชนของพระองคหมาตลอด ภาพเปรภียบกป็คสือสนัตวหตนัวเลป็กๆตนัวหนขที่งทภีที่ชตวยเหลสือตนัวเองไมตไดข้
เชตน ลถูกไกต ซขที่งถถูกปกปข้องในรต มเงาของมสือคนเรา พระเจข้าทรงสถาปนาฟข้าสวรรคหและแผตนดอินโลก
ไวข้เพสือที่ ประโยชนหสรุขของประชาชนของพระองคห ดนังนนัรนพระองคหจขงสนังที่ ผถูพข้ ยากรณหทตานนภีรใหข้กลตาว
แกตศอิโยนวตา “เจข้าเปป็นชนชาตอิของเรา” แมข้ศโอิ ยนคสือภถูเขาลถูกหนขที่งในเยรถูซาเลป็ม ชสืที่อนภีรกกป็ ลายเปป็นคทา
เรภียกหนขที่งสทาหรนับออิสราเอล และขยายออกไปถขงประชาชนของพระเจข้าโดยรวมดข้วย
อสย 51:17-18

โอ เยรยซาเลห็มเออ๋ย จงปลบกตนัวเอง จงปลบกตนัวเอง จงยสืนขซลี้นเถอิด เจด้าผยด้

ไดด้ดสืซึ่มจากพระหนัตถหของพระเยโฮวาหห ซซซึ่งถด้วยแหท่งพระพอิโรธของพระองคห ผยด้ไดด้ดสืซึ่มถซงตะกอน ซซซึ่ง
ถด้วยแหท่งความโซเซ และดยดมนันออก เยรถูซาเลป็ม (และขยายออกไปถขงยถูดาหหดข้วย) เผชอิญกนับ

พระหนัตถหอนันตภีสอนของพระเจข้าแลข้วผตานทางคนอนัสซภีเรภีย ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจขงเตสือนยถูดาหหใหข้ตสืที่นขขรน
การพอิพากษาอนันเลวรข้ายยอิงที่ กวตากทาลนังจะมาหากพวกเขาไมตกลนับใจใหมต
18 ในบรรดาบบตรชายทกซึ่นางคลอดมากห็ไมท่มกผด้ใย ดนทานาง ในบรรดาบบตรชายทกซึ่นางชบบเลกลี้ยง
มากห็ไมท่มกใครจยงมสือนาง เหมสือนกนับทภีที่คนเมาคนหนขงที่ โซเซไปมาบนถนนโดยไมตมภีใครชตวยเหลสือเขา
ยถูดาหหกจป็ ะเผชอิญกนับการพอิพากษาของพระเจข้าทภีที่เลวรข้ายยอิงที่ กวตา มนันรอคอยพวกเขาอยถูต
อสย 51:19-20

สองสอิซึ่งนกลี้ไดด้มาถซงเจด้า ผยใด้ ดเลท่าจะเศรด้าโศกเสกยใจเพสืซึ่อเจด้า ไดด้แกท่การ

ลด้างผลาญและการททาลาย การกนันดารอาหารและดาบ เราจะใหด้ใครไปปลอบประโลมเจด้าดกหนอ
ความรกรข้างวตางเปลตาและความพอินาศรอคอยยถูดาหหอยถูต - การกนันดารอาหารและดาบ ใครจะเสภียใจ
เพสืที่อพวกเขา ใครจะหาทางทภีที่จะใหข้กาท ลนังใจพวกเขา คทาตอบนนัรนชนัดเจนอยถูแต ลข้ว – ไมตมภีใครเลย พวก
เขาไดข้รนับคทาเตสือนแลข้ว
20 บบตรชายของเจด้าสลบไปแลด้ว เขานอนอยยทท่ กซึ่ท บกหนัวถนนเหมสือนวนัวปท่าตนัวผยด้ตอิดขท่าย เขาทนัลี้ง
หลายโชกโชนดด้วยพระพอิโรธของพระเยโฮวาหห และการขนาบของพระเจด้าของเจด้า นภีที่เปป็นภาพของ
วอิกฤตอิทภีที่ใกลข้เขข้ามา เยรถูซาเลป็มเปป็นนครหนขงที่ ทภีที่ตรนังอยถูบต นเนอินเขาหลายลถูกเสมอมา นภีที่เปป็นภาพของ
พวกคนหนรุตมแหตงยถูดาหหทภีที่นอนพตายแพข้อยถูบต นถนนสายตตางๆบนยอดเนอินเขาเหลตานนัรนของนครนนัรน
สาเหตรุกคป็ สือความเกรภีรยวกราดแหตงการพอิพากษาของพระเจข้าทภีที่มภีตตอพวกเขา จรุดสนใจหลนักอาจมอง
ลตวงหนข้าไปยนังการรรุกรานครนัรงตตางๆของบาบอิโลนทภีที่กระททาตตอยถูดาหห
อสย 51:21-23

ฉะนนันลี้ เจด้าผยด้ถยกขท่มใจ ผยซด้ ซซึ่งมซนเมาแตท่มอิใชท่ดด้วยเหลด้าองบท่น จงฟนังขด้อนกลี้

เถอิด ยถูดาหหและเยรถูซาเลป็มไดข้รนับคทาเตสือนอยตางรรุนแรง ความมขนเมาของพวกเขาคสือ การตภีสอนอนัน
เตป็มไปดข้วยพอิษรข้ายของพระเจข้า กระนนัรน ยนังมภีความหวนังทตามกลางคทาเตสือนอนันมสืดมนนนัรน 22 องคห
พระผยเด้ ปห็นเจด้าของเจด้า พระเยโฮวาหหพระเจด้าของเจด้า ผยด้ทรงสยด้คดกแหท่งชนชาตอิของพระองคห ตรนัส
ดนังนกลี้วท่า "ดยเถอิด เราไดด้เอาถด้วยแหท่งความโซเซมาจากมสือของเจด้า แลด้วตะกอนในถด้วยแหท่งความ
พอิโรธของเรา เจด้าจะไมท่ตด้องดสืซึ่มอกก แมข้พระเจข้าทรงเตสือนเรสืที่องการตภีสอนทภีที่ใกลข้เขข้ามา พระองคหเองกป็
ทรงเปป็นผถูข้ทภีที่จะสถูข้คดภีของพวกเขา พระองคหตรนัสลตวงหนข้าถขงวนันนนัรนเมสืที่อพระองคหจะทรงเอาการ

พอิพากษาทภีที่เปป็นการตภีสอนของพระองคหไปเสภีย การพอิพากษาของพระองคหถถูกเปรภียบวตาเปป็นเหมสือน
ตะกอน (กากทภีที่เหลสือในกข้นขวดเหลข้าองรุตน) ซขที่งมภีรสขม กระนนัรนวนันนนัรนกป็กาท ลนังจะมาเมสืที่อออิสราเอลจะ
ไมตถถูกพระเจข้าตภีสอนอภีกตตอไป
ตรงกนันขข้าม วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสือที่ พระเจข้าจะทรงจนัดการกนับเหลตาศนัตรถูของยถูดาหห 23 แตท่เรา
จะใสท่มนันไวด้ในมสือของผยด้ทรมานเจด้า ผยได้ ดด้พ ยดกนับจอิตใจเจด้าวท่า `กด้มลง เราจะไดด้ขด้ามไป' และเจด้าไดด้
กระททาใหด้หลนังของเจด้าเหมสือนพสืลี้นดอิน และเหมสือนถนนเพสืซึ่อใหด้เขาขด้ามไป" เมสือที่ ถขงเวลาอนันเหมาะ
สม ถข้วยแหตงความเกรภีรยวกราดของพระเจข้าจะถถูกเทลงเหนสือคนบาบอิโลนผถูข้ซขที่งจะถถูกพระเจข้า
พอิพากษาอยตางรรุนแรงเพราะความโหดรข้ายทารรุณของพวกเขาทภีที่กระททาตตอประชาชนของพระองคห
เพราะวตาบาบอิโลนททาใหข้พวกยอิวเจป็บชทราอยตางทารรุณ พระเจข้าจขงจะทรงจนัดการกนับพวกเขาอยตาง
รรุนแรง
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 52: บทตว่อไปนทนี้เปป็นนอิมตอิ หนถึชื่งเกทชื่ยวกตับเยรมซาเลป็มในยทุคพตันปท มตันเปป็น
คคาพยากรณห์หนถึงชื่ เกทชื่ยวกตับการชชชื่นชมยอินดทและชตัยชนะ และยตังเปป็นบทนคาสมว่บทอตันลถึกซถึนี้งททชื่จะตามมา
ดด้วย ในตอนทด้ายของออิสยาหห์ 52 พระเมสสอิยาหห์ผมด้ทรงทนททุกขห์ทรมาน - ผมด้รตับใชด้ของพระองคห์ - ถมก
แนะนคาใหด้รมด้จตัก
อสย 52:1-3

โอ ศอิโยนเออ๋ย ตสืซึ่นเถอิด ตสืซึ่นเถอิด จงสวมกทาลนังของเจด้า โอ เยรยซาเลห็ม

กรบงบรอิสบทธอิธิ์เออ๋ย จงสวมเสสืลี้อผด้างามของเจด้า เพราะผยด้ทกซึ่ไมท่เขด้าสบ หนนัตและผยด้ไมท่สะอาดจะไมท่เขด้ามาใน
เจด้าอกกเลย เยรถูซาเลป็มถถูกเรภียกใหข้ตสืที่นขขรนจากความเซสืที่องซขมฝตายวอิญญาณของมนัน มนันถถูกเรภียกใหข้คาด
เอวของมนันดข้วยพละกทาลนังและแตตงตนัวดข้วยเสสืรอผข้าชอิรนงามทภีที่สรุดของมนัน บรอิบททภีที่ตามมาจะกลตาว
ชนัดเจนวตาชตวงเวลาทภีที่เรสือที่ งนภีรจะสทาเรป็จจรอิงคสือในยรุคพนันปภี - อาณาจนักรของพระเจข้า เยรถูซาเลป็มถถูกเรภียก
วตา “กรรุงบรอิสรุทธอิธ” (นภีที่เปป็นหนขงที่ ในเกข้าครนัรงทภีเที่ ยรถูซาเลป็มถถูกพรรณนาถขงเชตนนนัรนในพระคนัมภภีรห)
วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อเยรถูซาเลป็มจะไมตถถูกเหยภียบยทที่าใตข้ฝตาเทข้าโดยพวกคนตตางชาตอิทมภีที่ า
รรุกรานอภีกเลย จนถขงขณะนภีร พสืรนทภีหที่ ลายสต วนของเยรถูซาเลป็มถถูกอาศนัยอยถูโต ดยพวกคนตตางชาตอิทภีที่ไมต

เขข้าสรุหนนัต แตตวนนั นนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อเฉพาะคนทภีที่ดทาเนอินตามทางของพระเจข้าและถถูกสรข้างใหมตแลข้ว
เทตานนัรนจะอาศนัยอยถูใต นนครบรอิสรุทธอิธนนัรน
2 โอ เยรย ซาเลห็มเออ๋ย จงสลนัดตนัวจากผงคลก จงลบกขซนลี้ และนนัซึ่งลง โอ ธอิดาแหท่งศอิโยนทกซึ่เปห็น
เชลยเออ๋ย จงแกด้พนันธนะออกจากคอของเจด้า ยถูดาหห (และเยรถูซาเลป็มในเชอิงสนัญลนักษณห) เคยถถูกททาใหข้
เปป็นทาสโดยคนบาบอิโลน พวกเขาอาจเคยถถูกใสต โซตลตามคอ (อาจเปป็นตอนทภีที่ถถูกพาเดอินไปยนังบาบอิ
โลน) พวกเขาเคยถถูกบนังคนับใหข้นนังที่ ในผงคลภีดอินในฐานะเชลย กระนนัรนพระเจข้าผตานทางผถูข้พยากรณห
ทตานนภีรกทป็ รงพรรณนาถขงวนันนนัรนทภีพที่ ระองคหจะทรงเหวภีที่ยงการตกเปป็นเชลยทนัรงสอิรนไปเสภียใหข้พนข้
3 เพราะพระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้วท่า "เจด้าถยกขายเปลท่าๆ และเจด้าจะถยกไถท่โดยไมท่ใชด้เงอิน" ยถู
ดาหหถถูกขายใหข้เปป็นทาสแหตงการตกไปเปป็นเชลยยนังบาบอิโลน อยตางไรกป็ตาม ราคาของพวกเขากป็คสือ
ศถูนยห ความหมายกป็คสือวตาพวกเขากลายเปป็นคนไมตมภีคตาเลย อยตางไรกป็ตาม ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ
วตาพวกเขาจะถถูกไถตโดยไมตใชข้เงอินเชตนกนัน แมข้อาจมภีการสทาเรป็จจรอิงในแบบจทากนัดในการกลนับจากการ
เปป็นเชลยซขที่งเรอิที่มตข้นโดยเอสราและเนหะมภียห การไถตทภีที่ยงอิที่ ใหญตกวตาของออิสราเอลจะเกอิดขขรนในวนัน
แหตงพระเยโฮวาหห แนตทภีเดภียว การไถตของพวกเขา (และของเรา) เปป็นมาโดยพระโลหอิตอนัน
ประเสรอิฐของพระครอิสตห (มอิใชตดข้วยเงอินหรสือทองคทา นนันที่ คสือ เงอิน) วนันนนัรนยนังมาไมตถขงสทาหรนับพวกยอิว
อยตางไรกป็ตาม ผถูข้พยากรณหทตานนภีรกบป็ อกลตวงหนข้าถขงการมาของมนัน
อสย 52:4-6

ประวนัตอิศาสตรหของออิสราเอลถถูกเลตายข้อนสนัรนๆจนถขงขณะนนัรน เพราะ

องคหพระผยเด้ ปห็นเจด้าพระเจด้าตรนัสดนังนกลี้วท่า "แตท่กท่อนนนัลี้นชนชาตอิของเราลงไปสยท่อกยอิปตหเพสืซึ่ออาศนัยอยยทท่ กซึ่
นนัซึ่น และชาวอนัสซกเรกยบกบบนังคนับเขาโดยปราศจากสาเหตบ" พระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้ออิสราเอลถถูก
อภียอิปตหตภีสอน เมสือที่ ไมตนานมานภีร พวกเขากป็ถถูกตภีสอนโดยอนัสซภีเรภีย
5 พระเยโฮวาหหตรนัสวท่า "ฉะนนันลี้ บนัดนกลี้เรามกอะไรอยยท่ทกซึ่นกซึ่ ดด้วยวท่าชนชาตอิของเราถยกนทาเอาไป
เสกยเปลท่าๆ" พระเยโฮวาหหตรนัสวท่า "ผยคด้ รอบครองของเขาททาใหด้เขารด้อง และเขากลท่าวหยาบหยาม
ตท่อนามของเราทบกวนันตลอดไป ความเปป็นไปไดข้ของการตกไปเปป็นเชลยยนังบาบอิโลนถถูกนทาเสนอ
แมข้บางคนกลนับมาในสมนัยของเอสรา เนหะมภียห และอภีกหลายศตวรรษตตอมา พวกยอิวสต วนใหญตใน

โลกจนถขงวนันนภีรกยป็ งนั กระจนัดกระจายไปอยถูแต ละไมตไดข้อยถูใต นแผตนดอินของตน แมข้พวกเขาเจรอิญขขรนใน
อเมรอิกาในชตวงหลนังๆ ยอิวสต วนใหญตกยป็ นังถถูกขตมเหงอยตางหนนักในทภีที่อสืที่นๆ ลองดถูการฆตาลข้างเผตาพนันธรุห
ของสงครามโลกครนัรงทภีที่สองกป็ไดข้ พระนามของพระเจข้าแหตงออิสราเอลถถูกหมอิที่นประมาทโดยบรรดา
ผถูข้ทภีที่ขตมเหงพวกยอิวซขที่งเปป็นคนตตางชาตอิทภีที่ชนัวที่ ชข้า
6 เหตบฉะนนัลี้นชนชาตอิของเราจะรยด้จนักนามของเรา เพราะฉะนนัลี้นในวนันนนันลี้ เขาจะรยด้วท่า คสือเรานกซึ่
แหละผยด้พยด ดยเถอิด คสือเราเอง" แมข้พวกยอิวสต วนใหญต (จนถขงวนันนภีร) ไมตไดข้เปป็นแมข้แตตผถูข้เครต งครนัด
ศาสนายอิวแบบรนับบภี วนันนนัรนกป็กาท ลนังจะมาเมสืที่อพวกเขาจะรถูจข้ นักพระนามของพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของ
พวกเขา พวกเขาจะเรอิที่มรถูข้จนักพระเมสสอิยาหหของตน คสือ พระเยซถูครอิสตห พวกเขาจะเรอิที่มเขข้าใจอยตาง
ถตองแทข้ถขงความรอดทภีที่มอภี ยถูใต นพระครอิสตห
อสย 52:7-8

บรอิบทของขตาวประเสรอิฐของพระครอิสตหถถูกนทาเสนออยตางชนัดเจน

ตรงนภีร เทด้าของผยด้ประกาศขท่าวประเสรอิฐมา กห็งามสนักเทท่าใดทกซึ่บนภยเขา ผยด้โฆษณาสนันตอิภาพ ผยด้
ประกาศขท่าวประเสรอิฐแหท่งสอิซึ่งอนันประเสรอิฐ ผยโด้ ฆษณาความรอด ผยกด้ ลท่าวแกท่ศอิโยนวท่า "พระเจด้าของ
เจด้าทรงครอบครอง" อนัครสาวกเปาโลยกขข้อนภีรในโรม 10:15 ในบรอิบทของขตาวประเสรอิฐของพระ
ครอิสตห การประยรุกตหใชข้จรอิงๆกป็คสือในวนันแหตงพระเยโฮวาหห – อาจเปป็นในยรุคเจป็ดปภี และในยรุคพนันปภี
อยตางแนตนอน ในชตวงยรุคเจป็ดปภี นนักเทศนหยอิวหนรุตม 144,000 คนจะกระจายออกไปทนัวที่ โลกรวมถขงบน
ภถูเขาตตางๆของออิสราเอลดข้วยเพสือที่ ประกาศขตาวประเสรอิฐของพระเยซถูครอิสตห – แกตพวกยอิวกตอนและ
แกตคนตตางชาตอิดข้วย ในออิสราเอล พวกเขาจะประกาศวตาพระเจข้าของพวกเขาทรงครอบครองในตนัว
ตนของพระเยซถูครอิสตห ความเปป็นพระเจข้าของพระครอิสตหปรากฏชนัดเจน ในวนันนนัรน ออิสราเอลจะมอง
ดถูพระองคหผถูข้ทภีที่พวกเขาไดข้แทงและจะรข้องออกมาเหมสือนอยตางทภีที่โธมนัสไดข้กระททา “องคหพระผถูข้เปป็น
เจข้าของขข้าพระองคห และพระเจข้าของขข้าพระองคห”
8 พวกยามของเจด้าจะเปลท่งเสกยง เขาจะรด้องเพลงกนัน เพราะเขาจะไดด้เหห็นกนับตาอยท่างชนัด
เมสืซึ่อพระเยโฮวาหหจะทรงนทาศอิโยนกลนับมา ในวนันนนัรน พวกยอิวจะไมตเพภียงหนันมาหาพระครอิสตหเทตานนัรน
แตตจะเหป็นพระองคหหนข้าตตอหนข้าดข้วย ในวนันนนัรน พระองคหจะทรงททาใหข้ศอิโยน (นนันที่ คสือ ออิสราเอลและ

เยรถูซาเลป็ม) กลนับคสืนสถูตสงตาราศภีทภีที่ถถูกบอกลตวงหนข้าไวข้ของมนัน พวกยอิวทนัวที่ โลกจะรข้องเพลงถวายแดต
พระเมสสอิยาหหและพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของตน นนันที่ คสือ พระเยซถูครอิสตห มนันจะเปป็นวนันอนันเปภีที่ยมสรุขจรอิ
งๆ
อสย 52:9-10

เจด้าคสือทกซึ่ทอิลี้งรด้างแหท่งเยรย ซาเลห็มเออ๋ย จงเปลท่งเสกยงรด้องเพลงดด้วยกนัน

เพราะพระเยโฮวาหหไดด้ทรงเลด้าโลมชนชาตอิของพระองคห พระองคหไดด้ทรงไถท่เยรย ซาเลห็มแลด้ว ขณะทภีที่
คทาพยากรณหนร ภีมองลตวงหนข้าไปยนังวนันนนัรนเมสืที่อพระเยซถูครอิสตหเสดป็จกลนับมาแลข้วในฤทธานรุภาพและ
สงตาราศภีใหญตยอิงที่ และออิสราเอลถถูกไถตในระดนับประชาชาตอิ ประชาชนของพระเจข้ากป็ถถูกเรภียกใหข้
ชสืที่นชมยอินดภีและรข้องเพลงสรรเสรอิญถวายแดตพระเจข้าของตน ในวนันนนัรน พระเจข้าจะทรงปลอบ
ประโลมประชาชนของพระองคหและทรงไถตเยรถูซาเลป็มทนัรงหมด
10 พระเยโฮวาหหทรงเปลสือยพระกรอนันบรอิสบทธอิธิ์ของพระองคหทท่ามกลางสายตาของบรรดา
ประชาชาตอิ และทกซึ่สบดปลายแผท่นดอินโลกทนัลี้งสอิลี้นจะเหห็นความรอดของพระเจด้าของเรา ในวนันนนัรนเมสือที่
พระเยซถูครอิสตหเสดป็จกลนับมาทภีที่อารมาเกดโดน โดยชตวยออิสราเอลใหข้พข้นจากเหลตาศนัตรถูของพวกเขา
ประชาชาตอิทรนังปวงจะเหป็นการชตวยใหข้พข้นของพระเจข้าเพสืที่อออิสราเอล ผถูข้พยากรณหทตานนภีรใชข้ภาพ
เปรภียบถขงพระกรขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้า นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงฤทธานรุภาพอนันยอิงที่ ใหญตของพระกรอนัน
ทรงฤทธอิธของพระเจข้าขณะทภีที่พระองคหทรงถลกแขนเสสืรอขขรนเพสือที่ ลงมสือ ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ
ฤทธอิธเดชอนันยอิงที่ ใหญตของพระเจข้าเพสืที่อออิสราเอลในวนันแหตงพระเยโฮวาหห ประชาชาตอิทรนังปวงจะเหป็น
วตาพระองคหทรงชตวยออิสราเอลใหข้พข้นอยตางไร
อสย 52:11-12

เจด้าทนัลี้งหลายผยด้ถสือเครสืซึ่องภาชนะของพระเยโฮวาหห ไปซก จงไป ออก

ไปจากทกซึ่โนท่น อยท่าแตะตด้องสอิซึ่งซซซึ่งไมท่สะอาด จงออกไปจากทท่ามกลางเธอ จงชทาระตนัวของเจด้าใหด้
บรอิสบทธอิธิ์ แมข้ไมตชนัดเจน ความคอิดตรงนภีรกอป็ าจสอดคลข้องกนับของวอิวรณห 18:4 และเยเรมภียห 51:45 ทภีที่
พระเจข้าทรงเรภียกประชาชนของพระองคหใหข้ออกมาจากบาบอิโลน (นนันที่ คสือ โลก) การทรงเรภียกนภีรกป็
คสือ ใหข้พวกยอิวทภีที่กระจนัดกระจายไปนนัรนออกมาจากทภีที่แหตงใดกป็ตามทภีที่พวกเขากทาลนังอาศนัยอยถูแต ละกลนับ
มายนังแผตนดอินออิสราเอล การสทาเรป็จจรอิงของเรสืที่องนภีรนตาจะเกอิดขขรนในวนันแรกๆของยรุคพนันปภีเมสืที่อพวกยอิว

ทภีที่ยนังกระจนัดกระจายไปทนัวที่ โลกอยถูนต ร นันถถูกเรภียกใหข้กลนับมายนังแผตนดอินของตน คนเหลตานนัรนโดยเฉพาะ
ทภีที่เปป็นเชสืรอสายของเลวภีถถูกสนังที่ ใหข้เปป็นคนสะอาด (นนันที่ คสือ ปราศจากความบาป) หลนังจากนนัรนไมตนาน
พวกเขาจะถถูกจข้างอภีกครนัรงใหข้ททาหนข้าทภีที่ปรนนอิบนัตอิในพระวอิหารยรุคพนันปภี
ในวนันแหตงการรวบรวมกลนับมาอภีกเปป็นครนัรงสรุดทข้ายของออิสราเอล พระเจข้าทรงบอกลตวง
หนข้าวตาพวกเขา 12 จะไมท่ตด้องรกบออกไป และเจด้าจะไมท่ตด้องหลบหนกไป เพราะพระเยโฮวาหหจะ
เสดห็จนทาหนด้าเจด้า และพระเจด้าแหท่งออิสราเอลจะทรงระวนังหลนังเจด้า พวกยอิวทภีที่กลนับมายนังแผตนดอินของ
ตนในยรุคพนันปภีจะไมตถถูกรนังแกหรสือถถูกรนังควาญ พวกเขาจะไมตถถูกบนังคนับใหข้หนภี ตรงกนันขข้าม องคหพระ
ผถูข้เปป็นเจข้าจะทรงจนัดเตรภียมทนัรงกองหนข้าและกองหลนัง (นนันที่ คสือ ระวนังหลนัง) ใหข้พวกเขา ความคอิดทภีที่
สทาคนัญกวตากป็คสือวตาพวกยอิวในวนันนนัรนจะมภีการอวยพรและการปกปข้องของพระเจข้าอยถูบต นพวกเขา
ขณะทภีที่พวกเขากลนับไปยนังแผตนดอินของตน
อสย 52:13

จรุดสนใจหลนักของคทาพยากรณหนร ภีหนันไปกลตาวถขงพระเมสสอิยาหหบข้าง

ดยเถอิด ผยรด้ นับใชด้ของเราจะททาอยท่างมกสตอิปนัญญา ทท่านจะสย งเดท่นและเปห็นทกซึ่เทอิดทยน และทท่านจะสย งนนัก
พระเมสสอิยาหหของพระเจข้าตรงนภีรถถูกเรภียกวตาเปป็นผถูข้รนับใชข้ของพระองคห การรนับใชข้ของพระองคหจะ
ประกอบดข้วยสตอิปนัญญา พระองคหจะทรงมภีสตอิปนัญญาและความเขข้าใจในการครอบครองของ
พระองคห นอกจากนภีร ในกาลอนันเหมาะสมพระองคหจะทรงถถูกเทอิดทถูนในฐานะกษนัตรอิยหทภีที่ปกครอง
เหนสือทนัรงพอิภพโลก พระองคหจะเปป็นองคหผถูข้สถูงสรุด
อสย 52:14

สอิที่งทภีที่ททาใหข้พวกยอิวจทานวนมากสนับสนกป็คสือการทภีที่พระเมสสอิยาหหของ

พวกเขาจะทนทรุกขหและถถูกทรมานอยตางทารรุณ กระนนัรน ออิสยาหหกพป็ รรณนาภาพทภีถที่ ถูกตข้องอยตางนตา
ทขที่งของพระเยซถูในการเสดป็จมาครนัรงแรกของพระองคหขณะทภีที่พระองคหเสดป็จไปยนังไมข้กางเขนนนัรน
ดด้วยคนเปห็นอนันมากตะลซงเพราะทท่านฉนันใด หนด้าตาของทท่านเสกยโฉมมากกวท่ามนบษยหคนใด และรย ป
รท่างของทท่านกห็เสกยโฉมมากกวท่าบบตรทนัลี้งหลายของมนบษยหคนใด แมข้เปป็นคทาพยากรณหหนขงที่ ผถูข้พยากรณห
ทตานนภีรกเป็ ขภียนในรถูปอดภีตกาล ความคอิดตรงนภีรอาจหมายถขงออิสราเอลทภีที่มองยข้อนกลนับไปในชตวงวนัน
แหตงพระเยโฮวาหหทภีที่พระองคหผถูข้ซขที่งพวกเขาไดข้แทง เมสือที่ พวกเขาตระหนนักวตาพวกเขาไดข้ททาอะไรตตอ

พระเมสสอิยาหหของตน พวกเขากป็จะตกตะลซง คทาทภีแที่ ปลเชตนนนัรน (ชอวห์เมม) มภีความหมายดข้วยวตา
‘ตกใจกลนัว’ ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจขงพรรณนาตตอไปถขงการถถูกทรมานอนันนตากลนัวทภีที่พระเยซถูทรงยอม
ทนในหลายชนัวที่ โมงนนัรนกตอนการถถูกตรขงกางเขนของพระองคห พระองคหทรงถถูกทรุบตภีอยตางทารรุณจน
พระองคหไมตดถูเหมสือนมนรุษยหอภีกตตอไป บนันทขกขตาวประเสรอิฐทนัรงสภีที่เลตมนนัรนบนันทขกวตาพระพนักตรหของ
พระองคหถถูกทรุบตภีดข้วยกทาปนัรนและไมข้ตะบอง
แสข้ของโรมซขที่งถถูกหวดลงบนแผตนหลนังของพระองคหกทป็ รอิงรอยยาวไวข้เหมสือนเนสืรอ
แฮมเบอรหเกอรหดอิบ แผลบวมและแผลฟกชทราดทาเขภียวจากการทรมานนนัรนทภีที่กระททาตตอพระองคหททาใหข้
พระองคหดถูไมตเหมสือนมนรุษยหเลย พระองคหทรงถถูกซข้อมอยตางหนนักอาจมากกวตาทภีที่มนรุษยหคนใดเคย
โดน
อสย 52:15

ทท่านกห็จะกระททาใหด้บรรดาประชาชาตอิเปห็นอนันมากตกตะลซงฉนันนนันลี้

บรรดากษนัตรอิยกห ห็จะปอิดพระโอษฐหเพราะทท่านนนัลี้น เพราะเขาทนัลี้งหลายจะเหห็นสอิซึ่งทกซึ่ไมท่มกใครบอกเขา
และเขาจะพอิจารณาถซงสอิซึ่งซซซึ่งเขาไมท่เคยไดด้ยอิน แมข้การแปลคทาวตา นอวห์ซอวห์ แบบดนัรงเดอิมคสือ
‘ประพรม’ ในโครงสรข้างฮอิฟอิล (ซขที่งมนันเปป็นตรงนภีร) มนันกป็มคภี วามหมายไดข้ดข้วยวตา ‘ททาใหข้ตกตะลขง’
นนันที่ อาจใชตความหมายตรงนภีรมากกวตา (บางคนพยายามใสตความหมายของการใหข้บนัพตอิศมาทารก
โดยการประพรมนทราเขข้ามาในขข้อนภีร กระนนัรนนนันที่ กป็หตางไกลจากทนัรงบรอิบทและหลนักศาสนศาสตรหของ
พระคนัมภภีรห)
ความคอิดตรงนภีรอาจหมายความวตาพระเมสสอิยาหหผถูข้ทรงทนทรุกขหทรมานซขที่งถถูกพรรณนาถขง
ในขข้อกตอนหนข้าและขข้อตตอๆไปจะททาใหข้บรรดากษนัตรอิยขห องประชาชาตอิตตางๆตกตะลขงโดยททาใหข้
พวกเขาหรุบปากดข้วยความอนัศจรรยหใจ เมสืที่อพระเยซถูครอิสตหเสดป็จกลนับมาเพสืที่อปกครองและครอบ
ครอง บรรดากษนัตรอิยห (นนันที่ คสือ เหลตาผถูข้นทา) ของประชาชาตอิตตางๆจะตกตะลขง พวกผถูข้ปกครองของ
โลกนภีรสตวนใหญตแลข้วกป็ไมตรเถูข้ ลยวตาสนักวนันหนขงที่ พระเยซถูครอิสตหจะเสดป็จกลนับมาในฤทธานรุภาพและสงตา
ราศภีใหญตยอิงที่ เพสือที่ ปกครองและครอบครอง แนตทภีเดภียวในวนันนนัรน พวกเขาจะเหป็นประจนักษหกบนั ตาตนัว
เองและไดข้ยอินกนับหถูตนัวเองถขงสอิที่งทภีพที่ วกเขาตนัรงใจและเตป็มใจเพอิกเฉย – ชนัยชนะของพระครอิสตหเหนสือ

ประชาชาตอิตตางๆทภีที่จนับมสือกนันของโลกเมสืที่อพระองคหเสดป็จกลนับมาเพสือที่ กรุมบนังเหภียนการปกครองโลก
เมสืที่อสอิรนยรุคเจป็ดปภี
ดนังนนัรน ในหลายขข้อทข้ายๆนภีรของออิสยาหห 52 ทนัรงการทนทรุกขหทรมานและสงตาราศภีของพระ
เยซถูครอิสตห พระเมสสอิยาหหของพระเจข้าถถูกนทาเสนอ นภีที่จงข เปป็นบทนทาสถูตบททภีที่ 53 อนันยอิงที่ ใหญตของออิส
ยาหหทภีที่จะตามมา
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 53: บางททคคาพยากรณห์ททชื่ยงอิชื่ ใหญว่ททชื่สทุดเกทชื่ยวกตับพระเมสสอิยาหห์ของพระ
คตัมภทรทห์ ตันี้งเลว่มกป็อยมว่ตรงนทนี้แลด้ว หนถึงชื่ ในคคาพรรณนาททชื่เหป็นภาพชตัดเจนททชื่สทุดของพระเยซมครอิสตห์บนไมด้
กางเขนนตันนี้ ถมกนคาเสนอ โดยนคาเสนอรายละเอทยดตว่างๆททชื่ไมว่พบแมด้แตว่ในคคาพรรณนาของพระ
คตัมภทรห์ใหมว่เกทชื่ยวกตับการถมกตรถึงกางเขนของพระองคห์ นว่าแปลกททชื่วาว่ เนชนี้อหาสว่วนใหญว่ของบทนทถนี้ มก
นคาเสนอในคคากรอิยารมปสมบมรณห์กาลหรชออดทตกาล ซถึชื่งบว่งบอกวว่าเหตทุการณห์เหลว่านตันี้นททชื่ถมกพรรณนา
ไดด้เกอิดขถึนี้นไปแลด้ว คคาสรรพนามพหมพจนห์บทุรทุษททชื่หนถึงชื่ พวกเราหรชอของเรากป็ถมกพบอยมว่ทวตัชื่ บทนทนี้เชว่น
กตัน นทชื่จงถึ อาจหมายถถึงพวกคนออิสราเอล ดตังนตันนี้ ภาพเหตทุการณห์ททชื่เกอิดขถึนี้นในททสชื่ ทุดกป็คชอ ภาพของ
ออิสราเอลททชื่ถมกไถว่แลด้วซถึชื่งมองยด้อนกลตับมาในชว่วงวตันแหว่งพระเยโฮวาหห์ดด้วยความสคานถึกผอิดททชื่ตนไดด้
ปฏอิเสธพระเมสสอิยาหห์ของตน
อสย 53:1

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรขร ขนตข้นบทสทาคนัญนภีรโดยการถามวตา ใครเลท่าไดด้เชสืซึ่อ

สอิซึ่งทกซึ่เขาไดด้ยอินจากเราทนัลี้งหลาย พระกรของพระเยโฮวาหหไดด้ทรงสทาแดงแกท่ผด้ใย ด สองคทาถามถถูกถาม
(1) “ใครเลตาไดข้เชสืที่อสอิที่งทภีเที่ ขาไดข้ยอินจากเราทนัรงหลาย” จากวนันนนัรนมาจนถขงวนันนภีร ยอิวเหลตานนัรนทภียที่ อม
แมข้แตตสทารวจบทอนันเปภียที่ มสรุขนภีรกพป็ ยายามทภีที่จะเขข้าใจวตาพระเมสสอิยาหหของตนจะทนทรุกขหทรมานไดข้
อยตางไร นนันที่ เปป็นจรอิงอยตางแนตนอนในสมนัยของพระเยซถู มนันเปป็นจรอิงอยตางแนตนอนทตามกลางพวกยอิว
ในขณะนภีรดข้วย ตรงกนันขข้าม พวกยอิวสต วนใหญตและแมข้แตตพวกรนับบภีของพวกเขาในปนัจจรุบนันกป็เมอินเฉย
ออิสยาหห 53 พวกเขาแคตไมตเชสืที่อมนันเฉยๆ! และดนังนนัรน ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข ถามวตา “ใครเลตาไดข้เชสืที่อสอิที่ง
ทภีที่เขาไดข้ยนอิ จากเราทนัรงหลาย”

(2) พระกรของพระเยโฮวาหหไดด้ทรงสทาแดงแกท่ผด้ใย ด อภีกครนัรงทภีพที่ ระเจข้าทรงถถูกกลตาวถขง
ราวกนับวตาพระองคหทรงมภีรตางกายแบบมนรุษยห – ทรงมภีแขน อยตางไรกป็ตาม ภาพเปรภียบนภีรกกป็ ลตาวถขง
ฤทธอิธเดชของพระเจข้า ความคอิดทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตากป็คสือ ‘ฤทธอิธเดชของพระเจข้าไดข้ถถูกสทาแดงแกตผถูข้ใด’
เพราะวตาบรอิบทของทนัรงบทนภีรกลตาวถขงพระครอิสตหอยตางชนัดเจน ฤทธอิธเดชของพระเจข้าทภีที่นทาไปสถูตความ
รอดจขงนตาจะเปป็นสอิที่งทภีที่ถถูกกลตาวถขงตรงนภีร ตามประวนัตอิศาสตรหแลข้ว พระกรขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าถถูก
สทาแดงแกตและเพสืที่อออิสราเอล พวกเขาเปป็นผถูข้ไดข้รนับประโยชนหหลนักจากมนัน คทาทภีที่แปลเปป็น สทาแดง (กา
ลาหห์) อยถูใต นรถูปสมบถูรณหกาล – ‘พระกรของพระเยโฮวาหหไดด้ทรงสทาแดงแกตผถูข้ใด’ ปราศจากคทาถาม
เลยวตา มนันไดข้ถถูกสทาแดงแกตพวกยอิวกตอนและจากนนัรนกป็แกตครอิสตจนักรในภายหลนัง
เมสืที่อเชสืที่อมสองวลภีเกรอิที่นนทานนัรนเขข้าดข้วยกนัน ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจขงถามวตา ‘ฤทธอิธเดชของพระเจข้า
ในการเชสืที่อขตาวประเสรอิฐไดข้ถถูกสทาแดงแกตผถูข้ใดแลข้ว’ ออิสราเอลในสมนัยของพระเยซถูสตวนแลข้วกป็
ปฏอิเสธทนัรงพระองคหและขตาวประเสรอิฐแหตงพระครุณของพระเจข้า พวกเขายนังททาเชตนนนัรนตตอไปจนถขง
ชนัวที่ โมงนภีร อยตางไรกป็ตาม วนันนนัรนกทาลนังจะมาในชตวงวนันแหตงพระเยโฮวาหหเมสืที่อออิสราเอลจะหนันมาหา
พระเมสสอิยาหหผถูข้ทรงทนทรุกขหทรมานและถถูกปฏอิเสธของพวกเขา ในวนันนนัรนคทาถามทนัรงสองนภีรอาจถถูก
ถามแกตพวกยอิว บางทภีโดยผถูข้พยากรณหทรนังสองนนัรนหรสือนนักเทศนหยวอิ หนรุตม 144,000 คนนนัรน ขข้อความ
แหตงความรอดโดยทางพระเยซถูครอิสตหมภีไปถขงพวกยอิวกตอนเสมอจากนนัรนกป็ไปถขงพวกคนตตางชาตอิ ดนัง
นนัรน ผถูข้พยากรณหทตานนภีรและคนเหลตานนัรนทภีปที่ ระกาศขตาวประเสรอิฐแกตพวกยอิวจขงถามไดข้อยตางถถูกตข้องวตา
พระกรของพระเยโฮวาหหไดข้ทรงสทาแดงแกตผถูข้ใด มนันถถูกสทาแดงแกตประชาชนของพระองคหแลข้ว
อสย 53:2

คราวนภีรจรุดสนใจหลนักวกมาหาพระเมสสอิยาหหโดยตรงในการเสดป็จ

มาครนัรงแรกของพระองคห เพราะทท่านจะเจรอิญขซลี้นตท่อพระพนักตรหพระองคหอยท่างตด้นไมด้อท่อน และ
เหมสือนรากแตกหนท่อมาจากพสืลี้นดอินแหด้ง ทท่านไมท่มกรยปรท่างหรสือความสวยงาม พระเยซถูครอิสตหในการ
เสดป็จมาครนัรงแรกของพระองคหทรงมาแบบลนับๆ พระองคหมอิไดข้เสดป็จมาถขงอยตางกษนัตรอิยหผถูข้พอิชตอิ การ
ปรากฏตนัวของพระองคหบนโลกนภีรเปป็นเหมสือนตข้นไมข้ออต น – ไมตมภีการเสแสรข้งและถตอมตน พระเยซถู
ทรงเตป็มพระทนัยวางความเปป็นกษนัตรอิยหของพระองคหไวข้ตตางหากและเสดป็จมาเปป็นทารกนข้อยในราง
หญข้าทภีที่ตทที่าตข้อย พระองคหทรงเตอิบโตขขรนตตอพระพนักตรหพระเจข้าดรุจเดป็กนข้อยทภีที่อตอนสรุภาพ

ยอิงที่ กวตานนัรน พระองคหไดข้เสดป็จมาเหมสือน “รากแตกหนตอมาจากพสืรนดอินแหข้ง” รากปกตอิแลข้ว
ยตอมไมตแตกหนตอมาจากพสืรนดอินแหข้ง ออิสราเอลในสมนัยพระเยซถูมภีลนักษณะแหข้งแลข้งฝตายวอิญญาณ
พวกเขามภีสภาพทางของพระเจข้าภายนอก แตตฤทธอิธของทางนนัรนเขาปฏอิเสธเสภีย เมสืที่อยอหหนมา
ประกาศเรสืที่องการกลนับใจใหมตกตอนจากนนัรนพระเยซถูกทป็ รงประกาศดข้วย คนออิสราเอลสต วนใหญตกไป็ มต
สนใจ พวกเขาเปป็นทะเลทรายฝตายวอิญญาณ
ยอิงที่ กวตานนัรน พระองคห “ไมตมภีรปถู รต างหรสือความสวยงาม” คทาทภีที่แปลเปป็น ความสวยงาม
(ฮอวห์ดอวรห์) ปกตอิแลข้วมนักแปลเปป็น ‘สงตาราศภี’ หรสือ ‘ความโอตอตาตระการ’ ความคอิดตรงนภีรอาจ
หมายความวตาในการเสดป็จมาครนัรงแรกของพระเยซถู พระองคหไมตทรงมภีรถูปแบบของความโอตอาต
ตระการหรสือสงตาราศภีของมนันเลย พระองคหมไอิ ดข้เสดป็จมาพรข้อมกนับรถูปลนักษณหภายนอกของกษนัตรอิยห
องคหหนขที่ง พระองคหมอิไดข้เสดป็จมาพรข้อมกนับความสงตาผตาเผยและพอิธภีรภีตองของบรุคคลผถูข้หนขที่งทภีที่สามารถ
ลข้มลข้างความเปป็นเผดป็จการของโรมไดข้ พระองคหกลนับถตอมพระองคหลงและทรงรนับสภาพของผถูข้รนับ
ใชข้คนหนขงที่ และทรงมภีรถูปรต างหนข้าตาเหมสือนผถูข้ชายธรรมดาๆคนหนขที่ง
และเมสืซึ่อเราทนัลี้งหลายจะมองทท่าน ไมท่มกความงามทกซึ่เราจะพซงปรารถนาทท่าน คทาทภีที่แปลเปป็น
ความงาม (มารห์เอหห์) มภีความหมายขนัรนพสืรนฐานทภีที่สรุดวตา ‘รถูปลนักษณหภายนอก’ นภีไที่ มตไดข้หมายความวตา
พระเยซถูทรงเปป็นคนไมตหลตอหรสือมภีหนข้าตาบข้านๆ แตตความหมายกป็คสือวตา เมสืที่อพระองคหทรงดทาเนอิน
บนแผตนดอินออิสราเอลในการรนับใชข้ครนัรงแรกของพระองคห พระองคหมอิไดข้ทรงนทาเสนอตนัวเองในฐานะ
ราชาหรสือในฐานะกษนัตรอิยหองคหหนขที่งง พระองคหมไอิ ดข้ทรงมภีรปถู ลนักษณหภายนอกของความเปป็นกษนัตรอิยห
เลย ขณะนนัรนออิสราเอลกทาลนังมองหาเครสืที่องประดนับทภีที่ปรากฏชนัดภายนอกของพระเมสสอิยาหหผถูข้พอิชอิต
พระเยซถูเสดป็จมาพรข้อมกนับครุณธรรมและอรุปนอิสนัยแบบพระเจข้าทนัรงสอิรนของผถูข้ทภีที่พระองคหทรงเปป็นจรอิงๆ
พระองคหแคตมอิไดข้เสดป็จมาถขงพรข้อมกนับความสงตาผตาเผยและเสสืรอผข้าอาภรณหอนันหรถูหราของกษนัตรอิยห
องคหหนขที่ง ดนังนนัรนออิสราเอลจขงไมตสนใจในพระองคห
อสย 53:3

ทภีที่แยตยงอิที่ ไปกวตานนัรนกป็คสือ การทภีพที่ วกเขาปฏอิเสธพระองคหอยตางสอิรนเชอิง

ทท่านไดด้ถยกมนบษยหดยหมอิซึ่นและทอดทอิลี้ง เปห็นคนทกซึ่รบนั ความเศรด้าโศกและคบด้นเคยกนับความระทมทบกขห

และดนังผยด้หนซซึ่งซซซึ่งคนทนมองดยไมท่ไดด้ ทท่านถยกดยหมอิซึ่น และเราทนัลี้งหลายไมท่ไดด้นนับถสือทท่าน คทากรอิยาใน
ขข้อ 2 เปป็นรถูปอนาคตกาล ตรงนภีรมนันอยถูใต นรถูปปนัจจรุบนันกาล พวกยอิวตนัรงแตตสมนัยของพระเยซถูจนถขง
ปนัจจรุบนันมภีความรถูข้สขกแบบเดภียวกนันตตอพระองคห พวกเขาไดข้ดถูหมอิที่นพระองคหและปฏอิเสธพระองคหมา
โดยตลอด ดถู ยอหหน 1:11 แมข้แตตพวกโรมกป็ถตมนทราลายรดพระองคห มภีการกระททาไมตกภีที่อยตางทภีที่แสดง
ถขงความดถูหมอิที่นเหยภียดหยามมากไปกวตาการถตมนทราลายรดผถูข้อสืที่น
ตลอดการรนับใชข้ขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเรา พระองคหทรงเปป็น “คนทภีที่รนับความเศรข้าโศก
และครุข้นเคยกนับความระทมทรุกขห” การทภีที่พระองคหทรงถถูกปฏอิเสธโดยประชาชนของพระองคหเองคง
เปป็นแหลตงทภีมที่ าของความเศรข้าโศกสทาหรนับพระเยซถู การเผชอิญหนข้ากนับความนตาเกลภียดนตาชนังของ
ความบาปตลอดชภีวอิตของพระองคหคงททาใหข้พระองคหหนนักพระทนัยยอิงที่ นนัก การทภีที่ทรงรถูวข้ าต แมข้แตตหลนัง
จากทภีที่พระองคหไดข้ทรงหลนังที่ พระโลหอิตอนันประเสรอิฐของพระองคหเพสือที่ ทภีที่วาต คนทนัรงหลายจะไดข้มภีชวภี อิต –
และทรงถถูกปฏอิเสธอยถูดต ภี – คงททาใหข้พระองคหระทมทรุกขหยอิงที่ นนัก พระทนัยทภีที่โศกเศรข้าของพระองคห
ปรากฏชนัดในมนัทธอิว 23:37 เมสืที่อพระองคหทรงทอดพระเนตรไปเหนสือกรรุงเยรถูซาเลป็มและทรงรข้อง
ออกมาวตา “โอ เยรถูซาเลป็มๆ ทภีไที่ ดข้ฆตาบรรดาศาสดาพยากรณห และเอาหอินขวข้างผถูข้ทภีที่ไดข้รนับใชข้มาหาเจข้า
ถขงตาย เราใครต จะรวบรวมลถูกของเจข้าไวข้เนสืองๆ เหมสือนแมตไกตกกลถูกอยถูใต ตข้ปภีกของมนัน แตตเจข้าไมตยอม
เลยหนอ”
แนตนอนวตาความเศรข้าโศกทภีที่สรุดของพระองคหคสือตอนทภีที่พระองคหผถูข้ทรงไมตมบภี าปทรงกลาย
เปป็นความบาปบนไมข้กางเขนนนัรนเพราะเหป็นแกตเราและพระบอิดาในสวรรคหผถูข้เปป็นทภีที่รนักของพระองคห
ทรงหนันหลนังใหข้พระองคห ในโมงยามอนันขมขสืนที่ นนัรน พระองคหทรงรข้องออกมาวตา “พระเจข้าของขข้า
พระองคห พระเจข้าของขข้าพระองคห ไฉนพระองคหทรงทอดทอิรงขข้าพระองคหเสภีย” บตายวนันชภีรชะตานนัรน
พระองคหทรงสอิรนพระชนมหพรข้อมกนับพระทนัยทภีที่แตกสลาย ดถู เพลงสดรุดภี 69:20
ออิสราเอลในตอนนนัรนและตอนนภีรไดข้หนันหนด้าของเราไปเสกยจากพระองคห ประชาชนของ
พระองคหเอง นนันที่ คสือพวกยอิว ไมตอยากเกภีที่ยวขข้องอะไรกนับพระองคหตรนังแตตสมนัยทภีที่พระองคหทรงดทาเนอิน
บนแผตนดอินโลกนภีรจนถขงโมงปนัจจรุบนันนภีร

โปรดสนังเกตวตารถูปกาลของคทากรอิยาเปลภีที่ยนอภีกครนัรง ในขข้อความสต วนหลนังของขข้อ 3 ผถูข้
พยากรณหทตานนภีรเขภียนวตา “ทตานถถูกดถูหมอิที่น และเราทนัรงหลายไมตไดข้นนับถสือทตาน” คราวนภีรภาพทภีที่ปรากฏ
กลายเปป็นรถูปอดภีตกาลแลข้ว ฉากเหตรุการณหทภีที่นตาจะใชตกคป็ สือ ภาพของออิสราเอลทภีที่ถถูกไถตแลข้วในวนันแหตง
พระเยโฮวาหห (นนันที่ คสือ ยรุคเจป็ดปภีและยรุคพนันปภี) เมสือที่ พวกเขามองยข้อนกลนับไปยนังการทภีที่พวกเขาไดข้
ปฏอิเสธพระเมสสอิยาหหและพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของตนอยตางนตาเศรข้า พวกเขาทราบดภีวาต พระองคหทรง
ถถูกดถูหมอิที่นเพราะวตาพวกเขามภีความผอิดในเรสือที่ งเดภียวกนันนภีร ในวนันนนัรน ออิสราเอลจะยอมรนับดข้วยใจ
ชอกชทราวตาตนมอิไดข้นนับถสือพระองคห
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อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อผข้าคลรุมหนข้าแหตงความมสืดบอดฝตายวอิญญาณถถูก

เอาออกไปจากออิสราเอลในชตวงปภีแรกๆของวนันแหตงพระเยโฮวาหห พวกยอิวจะยอมรนับอยตางเปอิดอก
วตา แนท่ทกเดกยวทท่านไดด้แบกความระทมทบกขหของเราทนัลี้งหลาย และหอบความเศรด้าโศกของเราไป
กระนนัลี้นเราทนัลี้งหลายกห็ยนังถสือวท่าทท่านถยกตก คสือพระเจด้าทรงโบยตกและขท่มใจ แนตทภีเดภียว องคหพระผถูข้เปป็น
เจข้าผถูข้เปป็นทภีที่รนักของเราทรงแบกความระทมทรุกขหและความเศรข้าโศกแหตงความบาปของเราไป คทาทภีที่
แปลเปป็น ความระทมทบกขห (โคลอท) มภีความหมายพสืรนๆวตา ‘โรคภนัย’ หรสือ ‘ความเจป็บปตวย’ คทาทภีแที่ ปล
เปป็น ความเศรด้าโศก (มตัคโอเบ) มภีความหมายวตา ‘ความเจป็บปวด’ หรสือ ‘ความเศรข้าโศกของความ
เจป็บปวด’ แนตทภีเดภียว องคหพระผถูข้เปป็นเจข้า “ทรงวางความชนัวที่ ชข้าของเราทรุกคนลงบนพระองคห” ทภีที่นตา
สนใจกป็คสือ ความหมายโดยนนัยของการเชสืที่อมโยงกนันระหวตางความระทมทรุกขหกบนั ความเศรข้าโศก
และโรคภนัยกนับความเจป็บปวด จรุดทภีที่เชสืที่อมโยงกนันคสือ ความบาป ความบาปไมตเพภียงนทามาซขที่งความ
ระทมทรุกขหและความเศรข้าโศกเทตานนัรน แตตนทามาซขที่งโรคภนัยและความเจป็บปวดดข้วย พระเยซถูทรงแบก
รนับมนันทนัรงหมดบนไมข้กางเขนนนัรน ความบาปของเราททาใหข้พระองคหตข้องแบกรนับความระทมทรุกขห
ความเศรข้าโศกและความเจป็บปวด
กระนนัรนเมสืที่อออิสราเอลมองดถูพระองคหถถูกตรขงบนไมข้กางเขนนนัรนในวนันชภีรชะตานนัรน พวกเขากป็
ถสือวตาพระองคห “ถถูกตภี คสือพระเจข้าทรงโบยตภีและขตมใจ” เหมสือนกนับทภีที่สหายไมตเอาถตานทนัรงสามคน
ของโยบคอิดวตาความทรุกขหทรมานของเขาเกอิดจากความบาปและความลข้มเหลวตตางๆของเขาเอง
ออิสราเอลกป็ถสือวตาพระเยซถูบนไมข้กางเขนนนัรนทรงทนทรุกขหเพราะความโงตเขลาของพระองคหเองเชตน

กนัน พวกเขาถขงขนาดคอิดวตาพระเจข้ากทาลนังพอิพากษาพระองคหเพราะความบาปของพระองคหเองดข้วยซทรา
พวกเขาชตางคอิดผอิดเหลสือเกอิน กระนนัรนในวนันแหตงพระเยโฮวาหห พวกเขาจะตสืที่นขขรนสถูตความผอิดพลาด
อนันเลวรข้ายนนัรนทภีที่เหลตาบรรพบรุรรุษของเขาไดข้กระททาในการปฏอิเสธพระเยซถูเชตนนนัรน ดถู เอเสเคภียล
36:31
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แตท่ทท่านถยกบาดเจห็บเพราะความละเมอิดของเราทนัลี้งหลาย ทท่านฟกชทลี้า

เพราะความชนัซึ่วชด้าของเรา การตกสอนอนันททาใหด้เราทนัลี้งหลายปลอดภนัยนนัลี้นตกแกท่ทท่าน ทกซึ่ตด้องฟกชทลี้านนันลี้
กห็ใหด้เราหายดก สนักวนันหนขที่ง พวกยอิวทนัวที่ โลกจะรนับรถูวข้ าต พระเมสสอิยาหหของพวกเขาไดข้รนับบาดแผล
เพราะการละเมอิดของพวกเขาในเทศกาลปนัสกานนัรนเมสืที่อนานมาแลข้ว พวกเขาจะตระหนนักวตา
พระองคหทรงถถูกททาใหข้ฟกชทราเพราะความชนัวที่ ชข้าของพวกเขา พวกเขาจะเขข้าใจวตาการตภีสอนแหตง
สนันตอิสรุขของพวกเขาตกบนพระองคหและวตาดข้วยรอยเฆภีที่ยนของพระองคห พวกเขาจขงถถูกรนักษาใหข้
หายไดข้ จงสรรเสรอิญพระเจข้า ครอิสตจนักรซขที่งเปป็นคนตตางชาตอิในพระครอิสตหไดข้เขข้าใจแลข้ววตาพระเยซถู
ทรงททาอะไรเพสือที่ พวกเขาบนไมข้กางเขนนนัรน การเสภียดสภีอนนั ทอิที่มแทงของเรสือที่ งนภีรทร นังหมดกป็คอสื วตา ชน
หมถูตหนขงที่ ซขที่งไมตใชตประชาชนของพระเจข้าไดข้ตระหนนักถขงเรสือที่ งนภีรมาสองพนันปภีแลข้วกตอนทภีพที่ วกยอิวจะ
ตระหนนักเสภียอภีก
วนันชภีรชะตานนัรนเมสืที่อนานมาแลข้ว องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าผถูข้แสนวอิเศษของเราทรงไดข้รนับบาดแผล
เพราะการละเมอิดตตางๆของเราจรอิงๆ พระองคหทรงถถูกทรุบตภี ถถูกททาใหข้ฟกชทรา และถถูกททาใหข้เปป็นแผล
เพราะความบาปของเรา การสอิรนพระชนมหของพระองคหคสือ การรนับโทษแทนอนันยอิงที่ ใหญตเพสืที่อเราซขที่ง
ททาใหข้เกอิดการคสืนดภีกนนั เพราะวตาพระองคหทรงไดข้รบนั บาดแผลจรอิงๆในการถถูกเฆภีที่ยน เราในวนันนภีร จงข
ถถูกรนักษาใหข้หายฝตายวอิญญาณ การสอิรนพระชนมหเพสือที่ รนับโทษแทนเราของพระครอิสตหถถูกแสดงใหข้เหป็น
ภาพชนัดเจนตรงนภีรมากกวตาทภีที่ใดในพระคนัมภภีรห เราเขข้าใจความจรอิงอนันเปภีที่ยมสรุขนภีรแลข้ว วนันนนัรนกทาลนังจะ
มาเมสืที่อพวกยอิวจะเขข้าใจมนันเชตนกนัน
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กลตาวแทนชนชาตอิของเขาเอง ผถูพข้ ยากรณหทตานนภีรยอมรนับอยตางเปอิด

เผยวตา เราทบกคนไดด้เจอิซึ่นไปเหมสือนแกะ เราทบกคนตท่างไดด้หนันไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮ

วาหหทรงวางลงบนทท่านซซซึ่งความชนัซึ่วชด้าของเราทบกคน พวกยอิวและคนตตางชาตอิเปป็นเหมสือนแกะทภีที่
หลงเจอิที่นไปเหมสือนๆกนัน เราไดข้เดอินหลงไปจากพระเจข้าทนัรงในความไมตรตถูข้ นัวและการกบฏอยตางจงใจ
ลนักษณะเฉพาะตนัวทภีที่บาปหนาและดสืรอรนัรนของใจมนรุษยหปรากฏชนัดเจนในการทภีที่วาต “เราทรุกคนตตางไดข้
หนันไปตามทางของตนเอง” สอิที่งทภีที่ตรงขข้ามกนับการกลนับใจใหมตปรากฏชนัดตรงนภีร มนรุษยชาตอิในฐานะ
เผตาพนันธรุหหนขที่ง (และเปป็นรายบรุคคลดข้วย) ไดข้กบฏตตอพระเจข้าอยตางจงใจ เราไดข้หนันไปททาตามใจชอบ
ตนเอง เราตตางหนันหลนังของตนใหข้พระเจข้า เราไลตตามความสนใจและเปข้าหมายตตางๆของตนัวเอง
อยตางจงใจ ในฐานะผถูข้รนับใชข้ทภีที่มกนั กบฏ เราเชอิดหนข้าใสต พระเจข้าผถูข้เปภีที่ยมดข้วยพระกรรุณาของเรา
แมข้ใจของเราเตป็มไปดข้วยการกบฏและความบาปแบบจงใจ พระเจข้าดข้วยพระเมตตาและ
พระครุณกป็ทรงวางภาระอนันนตาเกลภียดแหตงความบาปของเราลงบนพระบรุตรผถูข้ทนทรุกขหของพระองคห
ขณะทภีที่พระองคหทรงถถูกตรขงบนไมข้กางเขนนนัรนในวนันชภีรชะตานนัรน ความบาปทนัรงหมดของเราถถูกนนับวตา
เปป็นของพระองคหวนนั นนัรน ความบาปโดยรวมของผถูข้ชายและผถูข้หญอิงทรุกคนทภีที่เคยมภีชภีวอิตอยถูถต ถูกวางเปป็น
ภาระหนนักลงบนหลนังขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราผถูข้ทรงปราศจากบาปในตอนบตายอนันมสืดมอิดนนัรน
แนตทภีเดภียว พระองคหผถูข้ทรงไมตมภีบาปทรงกลายเปป็นความบาปเพราะเหป็นแกตเรา แตตมนนั เปป็นเชตนนนัรน
เพสืที่อทภีวที่ าต เราจะถถูกททาใหข้เปป็นความชอบธรรมของพระเจข้าในพระองคห
ในชนัวที่ โมงนนัรนเองทภีที่ดวงอาทอิตยหถถูกททาใหข้มสืดไปและแผตนดอินไหวสนันที่ สะเทสือน เมสืที่อพระเจข้า
ทรงนนับเอาความชนัวที่ ชข้าของเราทรุกคนใหข้ตกเปป็นของพระองคห พระองคหกไป็ มตอาจมองดถูพระบรุตรผถูข้
เปป็นทภีที่รนักของพระองคหไดข้อภีกตตอไป พระองคหผถูข้ทรงไมตมภีบาปทรงกลายเปป็นความบาปเพราะเหป็นแกต
เรา ในโมงอนันมสืดมอิดนนัรน เมสืที่อทรงดถูออกในทนันทภีวาต พระพนักตรหพระบอิดาของพระองคหเบสือนหนภีไป
จากพระองคหแลข้ว พระเยซถูกทป็ รงรข้องออกมาวตา “พระเจข้าของขข้าพระองคห พระเจข้าของขข้าพระองคห
ไฉนพระองคหทรงทอดทอิงร ขข้าพระองคหเสภีย” พระบอิดาทรงมภี “พระเนตรบรอิสรุทธอิธเกอินทภีที่จะทอด
พระเนตรการชนัวที่ ” และไมตอาจทอดพระเนตรดถูความชนัวที่ ชข้าไดข้ (ฮาบากรุก 1:13) วนันนนัรนพระเยซถูมอิไดข้
สอิรนพระชนมหพรข้อมกนับความบาปของเราเทตานนัรน แตตเพราะความบาปของเราดข้วย จงสรรเสรอิญ
พระเจข้า!
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พระวอิญญาณบรอิสรุทธอิธทรงดลใจผถูข้พยากรณหทตานนภีรใหข้เหป็นลตวงหนข้า

ถขงพระราชกอิจของพระครอิสตหเพอิที่มเตอิม ทท่านถยกบกบบนังคนับและทท่านถยกขท่มใจ ถซงกระนนัลี้นทท่านกห็ไมท่
ปรอิปาก เหมสือนลยกแกะทกซึ่ถยกนทาไปฆท่า และเหมสือนแกะทกซึ่เปห็นใบด้อยยท่หนด้าผยด้ตนัดขนของมนันฉนันใด ทท่าน
กห็ไมท่ปรอิปากของทท่านเลยฉนันนนันลี้ ขณะทภีที่องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราทรงถถูกปฏอิบนัตอิอยตางทารรุณและ
ทรงถถูกทรุบตภีและถถูกเยาะเยข้ย พระองคหกไป็ มตทรงโตข้ตอบเลย ดถู 1 เปโตร 2:23 แนตทภีเดภียว องคหพระผถูข้
เปป็นเจข้าผถูข้เปป็นทภีที่รนักของเรา พระผถูข้เลภีรยงใหญต ทรงถถูกพาไปดรุจลถูกแกะตนัวหนขที่งทภีที่จะถถูกนทาไปฆตา ชตาง
เปป็นการเสภียดสภีอนันลขกซขรง แกะทภีที่เจอกนับผถูข้ตนัดขนปกตอิแลข้วกป็สตงเสภียงรข้อง กระนนัรนพระเยซถูกไป็ มตทรง
บตนหรสือขตมขถูตคนเหลตานนัรนทภีทที่ ทารข้ายพระองคหเลย ขณะทภีที่พระองคหทรงถถูกไตตสวนและถถูกซข้อม ใน
ศนักดอิธศรภีแบบพระเจข้า ถข้อยคทาของพระองคหกนป็ ข้อยสรุดๆ ดถู มนัทธอิว 26:62-63, 27:12-14; มาระโก 15:35; ลถูกา 23:9 และยอหหน 19:9
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ทท่านถยกนทาไปจากคบกและทท่านไมท่ไดด้รนับความยบตอิธรรมเสกยเลย วลภีนร ภี

อาจอตานแบบตรงตนัวไดข้วาต ‘ทตานถถูกพาไปจากการหนตวงเหนภียที่ วและจากความยรุตอิธรรม’ หลนังทรง
ถถูกจนับกรุมทภีที่สวนเกทเสมนภีและจากนนัรนกป็ถถูกพาตนัวไปหามหาปรุโรหอิต (ยอหหน 18:12) พระเยซถูกทป็ รง
ถถูกครุมตนัวไวข้ตตอหนข้าพวกคนสทาคนัญๆของพวกยอิวกตอนไปปรากฏตนัวตตอหนข้าปภีลาต จากนนัรนพระองคห
กป็ทรงถถูกพาจากการครุมตนัวนนัรนไปยนังกลโกธา ยอิงที่ กวตานนัรน ผตานเหตรุการณหเหลตานภีรทร นังหมด พระองคหกป็
มอิไดข้รนับความยรุตอิธรรมเลย คทาพถูดนภีรซขที่งถถูกยกไปในกอิจการ 8:33 อตานวตา “ในคราวทภีที่ทตานถถูกเหยภียด
ลงนนัรน ทตานไมตไดข้รนับความยรุตอิธรรมเสภียเลย” พระเยซถูไมตไดข้รนับแมข้แตตความยรุตอิธรรมแบบธรรมดา
ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข ถามวตา และผยใด้ ดเลท่าจะประกาศเกกซึ่ยวกนับพงศหพนันธบหของทท่าน พระองคห
ไมตเหลสือชนรรุตนหลนังไวข้เลย พระองคหไมตทรงมภีบรุตรฝตายรต างกาย แตตแมข้วาต พระเยซถูไมตทรงมภีลถูกหลาน
ทภีที่เกอิดจากพระองคหเอง ในฝตายวอิญญาณพระองคหกทป็ รงมภีลถูกหลานจทานวนมหาศาลซขที่งไมตมใภี ครนนับ
ไหวอยตางแนตนอน
แนตทภีเดภียว พระเมสสอิยาหหทรงถถูกประหารชภีวอิต – ถยกตนัดออกไปจากแผท่นดอินของคนเปห็น
ตด้องถยกตกเพราะการละเมอิดของชนชาตอิของเรา การสอิรนพระชนมหแทนขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของ

เราถถูกกลตาวถขงชนัดเจนอภีกครนัรง มนันเปป็นเพราะความบาปของประชาชนของพระองคหเอง (พวกยอิว
กตอน จากนนัรนกป็พวกคนตตางชาตอิ) ทภีพที่ ระองคหทรงถถูกตภีเชตนนนัรน พระองคหทรงสอิรนพระชนมหแทนเรา
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รายละเอภียดเพอิมที่ เตอิมของการสอิรนพระชนมหขององคหพระผถูข้เปป็น

เจข้าของเราถถูกนทาเสนอมากกวตา 700 ปภีกตอนมนันเกอิดขขรนจรอิง และเขาจนัดหลบมศพของทท่านไวด้กนับคน
ชนัซึ่ว ในความตายของทท่านเขาจนัดไวด้กนับเศรษฐก พระเยซถูทรงสอิรนพระชนมหตรงกลางระหวตาง
อาชญากรสองคนทภีที่มคภี วามผอิด พวกเขาถถูกประหารชภีวอิตเคภียงขข้างกนันและถถูกฝนังในวนันเดภียวกนันนนัรน
กระนนัรนการฝนังพระศพของพระองคหกอป็ ยถูใต นอรุโมงคหฝนังศพของเศรษฐภีคนหนขงที่ – ของโยเซฟชาว
บข้านอารอิมาเธภีย แมข้แตตสถานทภีที่ฝนังศพขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเรากป็เปป็นการททาใหข้คทาพยากรณห
สทาเรป็จ อรุโมงคหนร นันซขที่งถถูกสกนัดดข้วยมสือทภีพที่ ระเยซถูทรงถถูกฝนังไวข้ในนนัรนเหป็นไดข้ชดนั วตาเปป็นอรุโมงคหฝนังศพทภีที่
ถถูกททาขขรนเพสืที่อชายมนังที่ มภีคนหนขงที่
กระนนัรนองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเรากป็ทรงทนทรุกขหสที่ อิงเหลตานภีรทร นังหมด แมด้วท่าทท่านมอิไดด้กระททา
การทารบณประการใดเลย และไมท่มกการหลอกลวงในปากของทท่าน แมข้พระเยซถูทรงทนทรุกขหและ
ทรงสอิรนพระชนมหในฐานะอาชญากรธรรมดาๆคนหนขงที่ พระวอิญญาณบรอิสรุทธอิธกปป็ ระกาศชนัดเจน
ผตานผถูข้พยากรณหทตานนภีรถขงความปราศจากบาปของพระองคห พระองคหไมตทรงรถูข้จนักความบาปและไมต
เคยททาบาปอะไรเลย – สนักครนัรงเดภียว ในวนันแหตงพระเยโฮวาหห ออิสราเอลทภีที่เพอิที่งถถูกไถตใหมตๆจะ
อนัศจรรยหใจเกภีที่ยวกนับความเขข้าใจใหมตนร ขภี องพวกเขา
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แตท่กห็ยนังเปห็นนทลี้าพระทนัยของพระเยโฮวาหหทกซึ่จะใหด้ทท่านฟกชทลี้าดด้วย

ความระทมทบกขห เกรงวตาจะมภีคทาถามใดๆ ผถูข้พยากรณหทไภีที่ ดข้รนับการดลใจทตานนภีรกกป็ ลตาวชนัดเจนวตา
พระเจข้าพระบอิดาทรงพอพระทนัยกนับสอิที่งทภีพที่ ระบรุตรผถูข้เปป็นทภีที่รนักของพระอคหทรงยอมทน อนันทภีจที่ รอิง
พระเจข้าเองทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ททาใหข้พระองคหตข้องเจอกนับความระทมทรุกขหเชตนนนัรน เหตรุผลกป็คสือวตาในการ
ททาเชตนนนัรน พระเยซถูทรงททาใหข้แผนการอนันยอิงที่ ใหญตของพระเจข้าในการไถตมนรุษยชาตอิทรนังปวงสทาเรป็จ
พระเยซถูทรงเตป็มพระทนัยทภีที่จะกลายเปป็นเครสืที่องบถูชาไถตบาปเพสืที่อมนรุษยชาตอิทรนังปวง

นอกจากนภีร ผถูข้พยากรณหทตานนภีรหมายเหตรุถขงการทภีที่พระเยซถูทรงกลายเปป็นเครสือที่ งบถูชาไถตบาป
เพสืที่อเรา เมสืซึ่อพระองคหทรงกระททาใหด้วอิญญาณของทท่านเปห็นเครสืซึ่องบยชาไถท่บาป พระครอิสตหทรงกลาย
เปป็นเครสือที่ งบถูชาไถตบาปของเราเมสืที่อพระองคหทรงทนทรุกขห ทรงหลนังที่ พระโลหอิตและทรงสอิรนพระชนมห
บนไมข้กางเขนนนัรน ดถู ฮภีบรถู 9:14, 26; 10:10
กระนนัรน พระเจข้ากป็ทรงทราบวตามภีอะไรรอคอยอยถูเต บสืรองหนข้า ทท่านจะเหห็นเชสืลี้อสายของทท่าน
ทท่านจะยสืดวนันทนัลี้งหลายของทท่าน นทลี้าพระทนัยของพระเยโฮวาหหจะเจรอิญขซลี้นในมสือของทท่าน พระเจข้า
ทรงรถูจข้ นักมวลชนจทานวนมหาศาลนนัรน ซขที่งไมตมผภี ถูข้ใดนนับไหว จากคนเหลตานนัรนทภีที่จะกลายเปป็นเชสืรอสาย
ฝตายวอิญญาณของพระบรุตรผถูข้ทรงถถูกตรขงทภีที่กางเขนของพระองคห พระเจข้าจะทรงยสืดวนันทนัร งหลายของ
พระองคหดข้วย นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงการฟสืร นคสืนพระชนมหของพระเยซถูและชภีวอิตอนันไมตรถูข้สรนอิ สรุดหลนังจาก
นนัรนของพระองคห ดถู เพลงสดรุดภี 89:29, 36 และฮภีบรถู 7:16 ความเปป็นนอิรนนั ดรหขององคหพระผถูข้เปป็น
เจข้าของเราถถูกสสืที่อชนัดเจนตรงนภีร แมข้จะมภีการสอิรนพระชนมหและการถถูกฝนังไวข้ของพระองคหกตป็ าม ใน
พระราชกอิจทภีที่สทาเรป็จแลข้วของพระองคหบนไมข้กางเขนนนัรน พระเยซถูทรงททาใหข้ความพอพระทนัยของ
องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าสทาเรป็จ แผนการนอิรนันดรหของพระเจข้าเรสืที่องความรอดคสือจรุดประสงคหของพระองคห
ในพระราชกอิจของพระครอิสตหบนไมข้กางเขนขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเรา แผนการนนัรนของ
พระเจข้ากป็ถถูกททาใหข้เจรอิญขขรน มนันกลายเปป็นมภีผลเตป็มทภีที่ พระเจข้าทรงอวยพรมนันนนับแตตนร นันเปป็นตข้นมา
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ผถูข้พยากรณหทตานนภีรบอกลตวงหนข้าตตอไปวตาพระเจข้าพระบอิดาจะทรงมภี

ปฏอิกอิรยอิ าอยตางไรตตอการทนทรุกขหของพระเยซถูเพสืที่อเรา ทท่านจะเหห็นความทบกขหลทาบากแหท่งจอิต
วอิญญาณของทท่าน และจะพอใจ เมสือที่ พระเจข้าพระบอิดาทอดพระเนตรลงมาจากสวรรคหและเหป็นการ
ทนทรุกขหของพระเยซถูเพสืที่อเรา พระองคหกทป็ รงพอพระทนัย นภีบที่ อกใบข้ถขงพระราชกอิจแหตงการลบลข้าง
พระอาชญาของพระครอิสตห ดถู โรม 3:25 และ 1 ยอหหน 2:2 คทาวตา การลบลด้างพระอาชญา
(propitiation) มภีความหมายวตา ‘ความพขงพอใจโดยเครสืที่องสนักการบถูชาหนขที่ง’ พระเจข้าทรงถถูกลบลข้าง
พระอาชญา (นนันที่ คสือ ทรงพอพระทนัย) โดยเครสือที่ งบถูชาไถตบาปของพระเยซถูบนไมข้กางเขนนนัรน พระ
เยซถูทรงชทาระเตป็มราคาแลข้ว พระเจข้าทรงยอมรนับเครสือที่ งสนักการบถูชาอนันปราศจากบาปของพระองคห
เพสืที่อเผตาพนันธรุหมนรุษยหทภีที่บาปหนา

โดยความรยขด้ องทท่าน ผยรด้ บนั ใชด้อนนั ชอบธรรมของเราจะกระททาใหด้คนเปห็นอนันมากนนับไดด้วท่า
เปห็นคนชอบธรรม ในหลายยรุคสมนัยตตอๆมา ความรถูข้เกภีที่ยวกนับขตาวประเสรอิฐของพระครอิสตหไดข้ททาใหข้
มวลชนมหาศาลกลายเปป็นคนชอบธรรมไดข้ หนขงที่ ในคทาพยากรณหทภีที่ชนัดเจนทภีที่สรุดเกภีที่ยวกนับพระราชกอิจ
ในการททาใหข้คนเปป็นคนชอบธรรมของพระครอิสตหจขงถถูกนทาเสนอ ยอิงที่ กวตานนัรน หลนักเกณฑหของการ
ททาใหข้เราเปป็นคนชอบธรรมมกป็ถถูกบอกลตวงหนข้าดข้วย: เพราะทท่านจะแบกบรรดาความชนัซึ่วชด้าของเขา
ทนัลี้งหลาย พระเยซถูทรงแบกรนับความบาปของเราในพระกายของพระองคหเองบนไมข้กางเขนนนัรน
เพราะเหตรุนร ภีเอง เราจขงถถูกนนับไดข้วาต เปป็นคนชอบธรรม ดถู โรม 3-4
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เพราะการทนทรุกขหแทนเราขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเรา พระเจข้า

จขงทรงสนัญญาวตา ฉะนกเลี้ ราจะแบท่งสท่วนหนซซึ่งใหด้ทท่านกนับผยด้ยงอิซึ่ ใหญท่ และทท่านจะแบท่งรางวนัลกนับคนแขห็ง
แรง
ตนัรงแตตพระเยซถูทรงสอิรนพระชนมหบนไมข้กางเขนนนัรนและทรงฟสืร นขขรนอภีก พระนามของ
พระองคหกถป็ ถูกยกยตองทนัวที่ ทรุกหนทรุกแหตง นอกจากนภีร วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสือที่ ทรุกหนัวเขตาจะครุกกราบลง
และทรุกลอิรนจะกลตาวยอมรนับวตาพระเยซถูครอิสตหทรงเปป็นองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของสรรพสอิที่งทนัรงปวง ใน
ฐานะกษนัตรอิยหผถูข้พอิชอิตในการเสดป็จกลนับมาของพระองคห พระองคหจะทรงแบตงของรอิบของประชาชาตอิ
ตตางๆแกตประชาชนของพระองคห
การทภีที่พระเจข้าทรงยกยตองเชอิดชถูพระองคหกเป็ ปป็น เพราะทท่านเทจอิตวอิญญาณของทท่านถซงความ
มรณะ และถยกนนับเขด้ากนับบรรดาผยลด้ ะเมอิด ทท่านกห็แบกบาปของคนเปห็นอนันมาก และททาการอด้อนวอน
เพสืซึ่อผยด้ละเมอิด เพราะสอิที่งทภีพที่ ระเยซถูไดข้ทรงกระททาเพสืที่อเรา “พระเจข้าจขงไดข้ทรงยกพระองคหขรขนอยตางสถูง
ทภีที่สรุดดข้วย และไดข้ทรงประทานพระนามเหนสือนามทนัรงปวงใหข้แกตพระองคห” (ฟภีลอิปปภี 2:9) พระองคห
(1) ทรงเทจอิตวอิญญาณของพระองคหถขงความมรณา ดถู เพลงสดรุดภี 22:14 อารมณหและความรข้อนรน
แหตงความกรรุณาขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราทภีที่มภีตตอเราจขงปรากฏชนัดเจน (2) ดนังทภีที่ถถูกททาใหข้สทาเรป็จ
แลข้วบนเนอินเขากลโกธานนัรน พระองคหทรงถถูกนนับเขข้ากนับบรรดาผถูข้ละเมอิด (3) วนันชภีรชะตานนัรน
พระองคหทรงแบกรนับความบาปของคนทนัรงปวง (4) กระทนังที่ ทตามกลางความทรุกขหทรมานของ

พระองคห พระองคหกทป็ รงททาการอข้อนวอนเผสืที่อคนเหลตานนัรนทภีที่ไดข้ทรุบตภีพระองคหอยตางทารรุณ ดถู ลถูกา
23:24
บททภีที่ 53 ของออิสยาหหจขงจบลงดข้วยประการฉะนภีร ไมตมภีคทาถามเลยวตามนันเปป็นหนขงที่ ในคทา
พยากรณหอนนั ยอิงที่ ใหญตทภีที่สรุดเกภีที่ยวกนับพระราชกอิจรนับโทษแทนเราทภีที่ไมข้กางเขนนนัรนขององคหพระผถูข้เปป็น
เจข้าของเรา สอิที่งทภีที่นตาทขงที่ มากยอิงที่ ขขรนไปอภีกกป็คสือวตามนันถถูกเขภียนขขรนมากกวตา 700 ปภีกตอนพระเยซถูทรง
ททาใหข้รายละเอภียดเหลตานภีรสทาเรป็จจรอิงทภีที่กลโกธา
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 54: ความสตัมพตันธห์ททชื่สคาคตัญอทกประการระหวว่างออิสราเอลกตับพระเย
โฮวาหห์ถมกแนะนคาใหด้รมด้จตัก – ออิสราเอลในฐานะภรรยาของพระเยโฮวาหห์ หตัวขด้อหลตักของบทนทคนี้ ชอ
การกลตับคชนสมว่สภาพเดอิมของออิสราเอลสมว่สามทผมด้ยอิชื่งใหญว่ของเธอ นตัชื่นคชอ พระเยโฮวาหห์พระเจด้า คคา
พยากรณห์ตรงนทมนี้ องลว่วงหนด้าไปยตังออิสราเอลททชื่ถมกไถว่แลด้วซถึชื่งถมกพากลตับคชนสมว่แผว่นดอินของพวกเขา
ในวตันแหว่งพระเยโฮวาหห์
อสย 54:1

"จงรด้องเพลงเถอิด โอ หญอิงหมนันเออ๋ย ผยได้ มท่คลอดบบตร จงเปลท่งเสกยง

รด้องเพลงและรด้องเสกยงดนัง เจด้าผยด้ไมท่ไดด้เจห็บครรภห ดด้วยวท่าบบตรของผยด้อยยอท่ ยท่างโดดเดกซึ่ยวกห็ยงนั จะมก
มากกวท่าบบตรของภรรยาทกซึ่ไดด้แตท่งงาน" พระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้ ดข้วยทตวงททานองอนันคมคาย ผถูข้
พยากรณหทตานนภีรรข้องบอกออิสราเอลใหข้รข้องเพลงดข้วยความชสืที่นบาน ออิสราเอลถถูกเปรภียบวตาเปป็น
เหมสือนหญอิงคนหนขงที่ ทภีที่ไมตมภีบรุตร กระนนัรนวนันนนัรนกป็กาท ลนังจะมาเมสืที่อนางจะมภีลถูกเยอะแยะไปหมด
อรุปไมยนภีรกลตาวถขงออิสราเอลซขที่งถถูกตภีสอนกตอนในการตกเปป็นเชลยของตน จากนนัรนกป็ไดข้กลนับมาและ
ไดข้รนับพระพรในแผตนดอินของนางในวนันแหตงพระเยโฮวาหห
อสย 54:2-3

"จงขยายสถานทกซึ่แหท่งเตห็นทหของเจด้า และใหด้เขาขซงมท่านของทกซึ่อาศนัย

ของเจด้าออก อยท่าหนท่วงไวด้ ตท่อเชสือกของเจด้าใหด้ยาว และเสรอิมกทาลนังหลนักหมบดของเจด้า ภาพเปรภียบนภีร
กลตาวถขงคนเรต รตอนในตะวนันออกกลางคนหนขงที่ กนับเตป็นทหของเขา เชตน อนับราฮนัม เปป็นตข้น ออิสราเอล
ถถูกเปรภียบวตาเปป็นเหมสือนคนๆหนขที่งทภีอที่ าศนัยอยถูใต นเตป็นทหแบบนนัรน วนันนนัรนจะมาเมสืที่อเตป็นทหนร นันจะตข้องถถูก

ขยายใหข้มขภี นาดใหญตยงอิที่ ขขรน เชสือกทภีที่พยรุงเตป็นทหนร นันจะตข้องถถูกตตอใหข้ยาวและหมรุดเตป็นทหนร นันจะตข้องถถูก
เสรอิมกทาลนัง สนักวนันหนขที่งออิสราเอลจะเขข้าสถูตโปรแกรมขยายขนาดครนัรงสทาคนัญ
3 เพราะเจด้าจะกระจายออกไปทางขวาและทางซด้าย และเชสืลี้อสายของเจด้าจะไดด้พวกตท่าง
ชาตอิเปห็นมรดก และจะกระททาใหด้หนัวเมสืองทกซึ่รกรด้างมกคนอาศนัยอยยท่ วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อออิสราเอลจะ
ขยายออกไปทรุกดข้าน การรวมนครตตางๆของคนตตางชาตอิเขข้าไวข้ดข้วยกป็มภีลนักษณะตรงตามตนัวอนักษร
และฝตายวอิญญาณ ในยรุคพนันปภีออิสราเอลจะผนวกพสืรนทภีที่ตตางๆซขงที่ แตตเดอิมเปป็นของคนตตางชาตอิเขข้าไวข้ใน
อาณาเขตใหมตของมนันทภีที่ใหญตโตกวตาเดอิมอยตางแนตนอน อยตางไรกป็ตาม ตรงนภีรมภีการกลตาวถขงการรวม
คนตตางชาตอิเขข้าไวข้ในอาณาจนักรทภีที่จะมานนัรนในพระครอิสตหอยตางไมตตข้องสงสนัย เมสือที่ ขตาวประเสรอิฐถถูก
ประกาศไปทนัวที่ โลก (ของคนตตางชาตอิ) คนตตางชาตอิจทานวนมหาศาลบนัดนภีรกอป็ ยถูใต นพระกายของพระ
ครอิสตหและจะไดข้รนับอาณาจนักรนนัรนเปป็นมรดกเชตนกนัน
อสย 54:4

อยท่ากลนัวเลย เพราะเจด้าจะไมท่ตด้องอนับอาย อยท่าอดสย เลย เพราะเจด้าจะ

ไมท่ตด้องละอาย เพราะเจด้าจะลสืมความอายในวนัยสาวของเจด้า และเจด้าจะไมท่จทาทกซึ่เขาตอิความเปห็นมท่าย
ของเจด้าอกก หนขที่งในวลภี อยว่ากลตัวเลย ซขที่งมภีอยถูมต ากมายปรากฏอภีกครนัรง ออิสราเอลไดข้รนับการปลอบโยน
วตาอยตากลนัวเลย เพราะวตาพระเจข้าทรงสนัญญาแลข้ววตาจะอวยพรพวกเขา พวกเขาไมตตข้องอนับอายหรสือ
อดสถูเพราะความบาป (ความอาย) ในอดภีตของพวกเขาอภีกตตอไปเลย ความอายนนัรนอาจเปป็นการ
นนับถสือรถูปเคารพและการกบฏของพวกเขาทภีที่กระททาตตอพระเจข้าของพวกเขา วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อ
ออิสราเอลจะลสืมความอายนนัรนเสภีย พวกเขาไดข้ตนัดตนัวเองออกจากพระเจข้าของตนเหมสือนหญอิงคน
หนขที่งทภีที่เปป็นมตาย ซขงที่ ถถูกตนัดออกเสภียจากสามภีของตน กระนนัรนวนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพวกเขาจะไมต
ประสบความยากลทาบากเชตนนนัรนอภีกหรสือแมข้แตตจดจทาเรสือที่ งนนัรนอภีก วนันนนัรนคสือตอนทภีที่พระเมสสอิยาหห
และพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของพวกเขาเสดป็จกลนับมาและทรงฟสืร นฟถูอสอิ ราเอลใหข้กลนับเปป็นราชอินภีแหตง
ประชาชาตอิตตางๆอภีกครนัรง
อสย 54:5-6

เพราะผยสด้ รด้างเจด้าเปห็นสามกของเจด้า พระนามของพระองคหคสือพระเย

โฮวาหหจอมโยธา และองคหบรอิสบทธอิธิ์ของออิสราเอลเปห็นผยได้ ถท่ของเจด้า เขาจะเรกยกพระองคหวท่าพระเจด้า

ของสากลโลก ตรงนภีรพระเจข้าทรงเปรภียบออิสราเอลวตาเปป็นเหมสือนภรรยาของพระองคห แมข้นาง
นอกใจพระองคห วนันนนัรนกป็กาท ลนังจะมาเมสืที่อพระองคหในความสนัตยหซสืที่อและความเมตตาจะทรงใหข้นาง
กลนับคสืนสถูตพระองคหเอง ความคอิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับเรสืที่องของโฮเชยาและนางโกเมอรห ดถู โฮเชยา 2
พระเยโฮวาหหพระเจข้าทรงเปป็นพระผถูข้เนรมอิตและพระผถูข้สรข้างของออิสราเอลอยตางแนตนอน พระองคห
ทรงเปป็นเหมสือนสามภีตตอนางดข้วย แมข้ครอิสตจนักรคชอเจข้าสาวของพระครอิสตห ออิสราเอลกป็ถมกเปรทยบวว่า
เปป็นเหมชอนภรรยาของพระเยโฮวาหห ความเหมสือนกนันนนัรนกป็เปป็นเพภียงเทตานนัรน – คทาเปรภียบเปรยหนขงที่
ดรุจสามภีผถูข้สนัตยหซสืที่อและเปภีที่ยมดข้วยความเมตตาคนหนขงที่ พระเจข้าจะทรงรนับประชาชนทภีที่หลงเจอิที่นและ
นอกใจของพระองคหกลนับคสืนมาสนักวนันหนขที่ง – ออิสราเอล โปรดสนังเกตวตาพระเจข้าทรงเรภียกพระองคห
เองวตา (1) “พระเยโฮวาหหจอมโยธา” (2) “ผถูข้ไถตของเจข้า” (3) “องคหบรอิสรุทธอิธของออิสราเอล” และ (4)
“พระเจข้าของสากลโลก”
6 เพราะพระเยโฮวาหหไดด้ทรงเรกยกเจด้า ดนังภรรยาผยด้ถยกละทอิลี้งและโทมนนัสในใจ เหมสือน
ภรรยาสาวเมสืซึ่อนางถยกทอิลี้ง" พระเจด้าของเจด้าตรนัสดนังนกลี้ ตลอดประวนัตอิศาสตรหอนันยาวนานของ
ออิสราเอล พวกเขาไดข้หนันหลนังใหข้พระเจข้าของตนและพระเจข้าทรงทอดทอิรงพวกเขาในระดนับหนขงที่
พระองคหไดข้ตภีสอนพวกเขาและทรงเอาพวกเขาออกไปจากแผตนดอินของพวกเขาในทภีที่สรุด แตตวนันนนัรน
กทาลนังจะมาเมสืที่อออิสราเอลจะถถูกพากลนับสถูตสภาพเดอิม แมข้นางไดข้เปป็นเหมสืออนหญอิงคนหนขที่งทภีที่ถถูกทอด
ทอิรงและโทมนนัสในใจกป็ตาม ออิสราเอลในความหมายเชอิงอรุปไมยเปป็นภรรยาของพระเยโฮวาหหในวนัย
สาวของนาง (นนันที่ คสือ ในชตวงตข้นๆของประวนัตอิศาสตรหของนาง) ตลอดหลายศตวรรษ ออิสราเอลเปป็น
ภรรยาทภีที่ไมตสนัตยหซสืที่อตตอสามภีของตนอยตางแนตนอน นางจขงถถูกปฏอิเสธ (นนันที่ คสือ ถถูกทอิรง) โดยพระเจข้า
ของนาง ทนัรงๆทภีที่เปป็นอยตางนนัรน พระเจข้าจะทรงเรภียกนางใหข้กลนับมาหาพระองคหเองสนักวนันหนขงที่ เหมสือน
กนับทภีที่เรสืที่องราวอรุปไมยของโฮเชยากนับนางโกเมอรหบรรยายใหข้เหป็นภาพชนัดเจนดนังนนัรน
อสย 54:7-8

"เราไดด้ละทอิลี้งเจด้าอยยท่หนท่อยเดกยว แตท่เราจะรวบรวมเจด้าดด้วยความ

เมตตายอิซึ่ง อรุปไมยนภีรถถูกแสดงใหข้เหป็นชนัดเจนยอิงที่ ขขรน ตลอดหลายศตวรรษ พระเจข้าไดข้ทรงทอดทอิรง
ออิสราเอลเสภียแลข้ว พระองคหทรงอนรุญาตใหข้พวกเขาถถูกตภีสอนดข้วยการกระจนัดกระจายไปซขงที่ สสืบ
เนสืที่องตตอมาจนถขงทรุกวนันนภีร กระนนัรนสทาหรนับพระองคหผถูข้ทภีที่หนขงที่ พนันปภีกเป็ ทตากนับหนขที่งวนัน มนันกป็เปป็นเพภียง

ชนัวที่ ประเดภีจยวเดภียวเทตานนัรน วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพระเจข้าในพระเมตตาใหญตยงอิที่ จะทรงรวบรวม
ออิสราเอลกลนับมายนังแผตนดอินทภีที่ทรงสนัญญาไวข้ของนาง ภาพฉายใหข้ชมลตวงหนข้าของเรสืที่องนนัรนไดข้เกอิด
ขขรนแลข้วในศตวรรษทภีที่ยภีที่สอิบเมสือที่ พวกยอิว โดยเฉพาะหลนังสงครามโลกครนัรงทภีที่สองไดข้เรอิที่มกลนับมายนัง
แผตนดอินของพวกเขาแลข้ว แตตการสทาเรป็จจรอิงทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตาของพระสนัญญาขข้อนภีรยนังมาไมตถขง เมสืที่อพระ
เยซถูครอิสตห พระเมสสอิยาหหของออิสราเอลเสดป็จกลนับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศภีใหญตยอิงที่
ออิสราเอลจะถถูกพากลนับคสืนสถูตแผตนดอินของพวกเขาทนัรงหมด พวกเขาจะถถูกเลสืที่อนยศใหข้เปป็น
ประชาชาตอินครหลวงของแผตนดอินโลก พวกเขาจะถถูกพากลนับมามภีสามนัคคภีธรรมโดยสมบถูรณหกบนั
พระเจข้าดรุจหญอิงคนหนขงที่ ทภีที่กลนับมาใชข้ชภีวอิตคถูตกบนั สามภีของตนอภีกครนัรง
8 เราไดด้ซท่อนหนด้าของเราจากเจด้า ดด้วยความพอิโรธอนันทท่วมทด้นอยยท่ครยท่หนซซึ่ง แตท่ดด้วยความ
กรบณานอิรนันดรห เราจะมกความเมตตาตท่อเจด้า" พระเยโฮวาหหพระผยด้ไถท่เจด้าตรนัสดนังนกลี้ ครอิสตจนักรจะไมต
ผตานเขข้าไปในยรุคเจป็ดปภีนร นัน แตตออิสราเอลจะเขข้าไป วนันแหตงพระพอิโรธนนัรนสต วนหนขงที่ แลข้วจะมาเพสืที่อหนัน
ออิสราเอลกลนับคสืนสถูตพระเจข้าของนางในความชอบธรรมและในความจรอิง ในวนันนนัรนพวกเขาจะ
ตระหนนักวตาพระเยซถูครอิสตหคสือ พระเมสสอิยาหหและพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของพวกเขา เมสืที่อมองยข้อนกลนับ
ไปจากยรุคพนันปภี วนันแหตงความทรุกขหลทาบากเหลตานนัรนจะเปป็นเหมสือนชนัวที่ ครถูตเดภียว ในวนันนนัรนพระเจข้าใน
ความกรรุณานอิรนันดรหจะทรงมภีพระเมตตาตตอออิสราเอลประชาชนทภีที่ไมตสนัตยหซสืที่อของพระองคห อภีกครนัรงทภีที่
พระเจข้าทรงเรภียกพระองคหเองวตาพระผถูข้ไถตของออิสราเอล การสทาเรป็จจรอิงในทภีที่สรุดของเรสืที่องนนัรนจะเกอิด
ขขรนในชตวงวนันแหตงพระเยโฮวาหหเมสืที่อ (1) พระเยซถูครอิสตหทรงเปป็นพระผถูข้ไถตของออิสราเอลในฝตาย
วอิญญาณ และ (2) เมสือที่ ออิสราเอลในฐานะประชาชาตอิหนขที่งถถูกพากลนับคสืนสถูตแผตนดอินของพวกเขาโดย
พระเจข้าเอง
อสย 54:9-10

"สทาหรนับเราเรสืซึ่องนกลี้เหมสือนนทลี้าของโนอาหห เพราะเราไดด้ปฏอิญาณวท่า

นทลี้าของโนอาหหจะไมท่ทท่วมแผท่นดอินโลกอกกเลยฉนันใด เราจซงไดด้ปฏอิญาณวท่า เราจะไมท่โกรธเจด้า และจะ
ไมท่ขนาบเจด้าฉนันนนันลี้ พระเจข้าผตานทางผถูข้พยากรณหทตานนภีรคราวนภีรทรงระลขกถขงพระสนัญญาของ
พระองคหทภีที่เปป็นพนันธสนัญญาตตอโนอาหห ในปฐมกาล 9:9-17 พระเจข้าทรงสนัญญาวตาพระองคหจะไมต
ทรงททาลายแผตนดอินโลกดข้วยนทราอภีกเลย ในททานองเดภียวกนัน พระเจข้าคราวนภีรทรงสนัญญาออิสราเอลวตา

พระองคหจะไมตทรงโกรธพวกเขาอภีกเลย บรอิบทของพระสนัญญานภีรอยถูใต นวนันแหตงพระเยโฮวาหหหลนัง
จากทภีที่พระเจข้าทรงททาใหข้ออิสราเอลกลนับสถูตสภาพเดอิมและไถตออิสราเอลแลข้ว พระองคหไมตจทาเปป็นตข้องตภี
สอนออิสราเอลอภีกตตอไปเลย
10 เพราะภยเขาจะพรากจากไป และเนอินจะคลอนแคลน แตท่ความกรบณาของเราจะไมท่พราก
ไปจากเจด้า และพนันธสนัญญาแหท่งสนันตอิภาพของเราจะไมท่คลอนแคลนไป" พระเยโฮวาหหผด้มย กความ
เมตตาตท่อเจด้าตรนัสดนังนกลี้ แมข้ภเถู ขาทนัรงหลายถถูกเคลสืที่อนออกไป พระเจข้ากป็ทรงสนัญญาออิสราเอลวตาวนันนนัรน
กทาลนังจะมาเมสืที่อความเมตตาของพระองคหจะไมตพรากไปจากพวกเขาอภีกเลย ในวนันนนัรนพนันธสนัญญา
ของพระองคหทภีที่ททาไวข้กบนั พวกเขาจะไมตคลอนแคลนอภีกเลย พระเจข้าจะทรงสทาแดงความเมตตาตตอ
ออิสราเอล ภาพทภีที่ปรากฏนภีรยนังเปป็นของวนันแหตงพระเยโฮวาหหเหมสือนเดอิม พระเจข้าจะทรงททาใหข้
ออิสราเอลกลนับสถูตสภาพเดอิมในความเมตตาและทรงสทาแดงความกรรุณาตตอพวกเขาตลอดไปเปป็น
นอิตยห
อสย 54:11-12

"โอ เจด้าผยด้ถยกขท่มใจ ถยกพายบพนัดพา และขาดการเลด้าโลม ดยเถอิด เราจะ

วางศอิลาของเจด้าไวด้ในพลวง และวางรากฐานของเจด้าไวด้ดด้วยไพทยรยห ขข้อความนภีรยนังมภีไปถขงออิสราเอล
ตตอไป ตลอดหลายศตวรรษ พวกเขาถถูกขตมใจ ถถูกพนัดพาไปโนตนมานภีที่ และไมตไดข้รนับการปลอบ
ประโลมอยตางแนตนอน (แนตนอนวตานภีที่เปป็นเพราะความบาปของพวกเขา) อยตางไรกป็ตาม วนันนนัรน
กทาลนังจะมาเมสืที่อออิสราเอลจะถถูกททาใหข้ใหญตโต วลภีทภีที่กลตาวถขงกข้อนหอินตตางๆทภีถที่ ถูกวางพรข้อมกนับสภีสนัน
สวยงามและแมข้แตตไพทถูรยหกหป็ มายถขงหอินรากฐานทภีที่มรภี าคาแพง หอินเหลตานภีรเปป็นวนัสดรุสทาหรนับ
กตอสรข้างพระราชวนังตตางๆ ในออิสราเอลจนถขงวนันนภีรวนัสดรุกตอสรข้างขนัรนพสืรนฐานคสือ หอินกตอ ขข้ออข้างออิง
ตรงนภีรกกป็ ลตาวถขงออิสราเอลซขที่งจะถถูกสรข้างขขรนใหมตดนังที่ เพสืที่อกษนัตรอิยห วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อนครตตางๆ
ของออิสราเอลจะถถูกสรข้างขขรนดข้วยวนัสดรุและการออกแบบตตางๆทภีมที่ ภีราคาแพงทภีที่สรุด
12 เราจะททาหนด้าตท่างของเจด้าดด้วยโมรา และประตยเมสืองของเจด้าดด้วยพลอยสกแดงเขด้ม และ
ชายแดนทนัลี้งสอิลี้นของเจด้าดด้วยเพชรนอิลจอินดา การสรข้างออิสราเอลขขรนใหมตในวนันนนัรนจะเปป็นความงาม
อนันนตาตสืที่นตา การประดนับประดาดข้านสถาปนัตยกรรมของอาคารตตางๆของพวกเขาจะใชข้อนัญมณภี

ตตางๆ ความคอิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับอนันของกรรุงเยรถูซาเลป็มใหมต ซขที่งถถูกพรรณนาไวข้ในวอิวรณห 21
อยตางไรกป็ตาม บรอิบทตรงนภีรกกป็ ลตาวถขงออิสราเอลทภีที่ถถูกททาใหข้กลนับคสืนสถูตสภาพเดอิมในยรุคพนันปภี
อสย 54:13-14

บบตรทนัลี้งสอิลี้นของเจด้านนัลี้นจะเรกยนรยด้จากพระเยโฮวาหห และบบตรของ

เจด้าจะมกความปลอดภนัยอยท่างยอิซึ่ง ในวนันนนัรน จะไมตเพภียงมภีพระพรดข้านวนัตถรุใหญตยอิงที่ สทาหรนับออิสราเอล
เทตานนัรน แตตพระพรตตางๆฝตายวอิญญาณกป็จะมหาศาลเชตนกนัน บรุตรทตันี้งสอินี้นของออิสราเอลจะถถูกสอน
เกภีที่ยวกนับองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าในวนันนนัรน นอกจากนภีร จะมภีสนันตอิภาพใหญตยอิงที่ ในแผตนดอินนนัรนในวนันนนัรน
ดข้วยอนันเปป็นผลทภีที่ตามมา
14 เจด้าจะไดด้รนับสถาปนาไวด้ในความชอบธรรม เจด้าจะหท่างไกลจากการบกบบนังคนับเพราะเจด้า
จะไมท่ตด้องกลนัว และหท่างจากความสยดสยองเพราะมนันจะไมท่มาใกลด้เจด้า ความชอบธรรมจะเปป็น
ลนักษณะเฉพาะตนัวทภีที่มภีอยถูทต นัวที่ ไปของแผตนดอินนนัรนในวนันนนัรน ดข้วยเหตรุนร ภีเอง ประชาชาตอิตตางๆทภีที่กาข้ วรข้าว
จะไมตไดข้รบนั อนรุญาตใหข้รบกวนออิสราเอลอภีกตตอไป จะไมตมคภี วามกลนัวสงครามหรสือการโจมตภีเลยใน
วนันนนัรน
อสย 54:15-17

ดยเถอิด พวกเขาจะปลบกปนันซึ่ ใหด้เกอิดการแกท่งแยท่งเปห็นแนท่ แตท่กห็มอิใชท่

เพราะมาจากเรา ผยใด้ ดปลบกปนันซึ่ ใหด้เกอิดการแกท่งแยท่งกนับเจด้า ผยด้นนนัลี้ จะลด้มลงเพราะเจด้า ในหลายศตวรรษ
กตอนหนข้านนัรน พระเจข้าทรงยกชถูประชาชาตอิตตางๆทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิเพสืที่อตภีสอนออิสราเอล (เชตน อนัส
ซภีเรภียและบาบอิโลน) อยตางไรกป็ตาม ในวนันแหตงพระเยโฮวาหห นนันที่ จะไมตเกอิดขขรนอภีกเลย กรณภีสมมตอิ
ถถูกเสนอในการทภีที่วาต ถข้าประชาชาตอิใดหาโอกาสทภีที่จะโจมตภีออิสราเอล พระเจข้าจะทรงททาใหข้
ประชาชาตอินร นันลข้มลง นนันที่ จะไมตเกอิดขขรนเลยในยรุคพนันปภี กระนนัรนพระเจข้ากป็ตรนัสชนัดเจนวตาหากแมข้นมนัน
เกอิดขขรนจรอิง พระองคหกจป็ ะทรงปกปข้องออิสราเอล
16 ดยเถอิด เราไดด้สรด้างชท่างเหลห็กผยด้เปท่าไฟถท่าน และททาใหด้เกอิดอาวบธเหมาะกนับงานของมนัน เรา
ไดด้สรด้างผยผด้ ลาญเพสืซึ่อททาลายดด้วย ภาพประกอบของชตางตภีเหลป็กคนหนขที่งทภีที่สรข้างเครสือที่ งมสือหรสืออาวรุธ
ชอิรนหนขงที่ ขขรนถถูกพรรณนาไวข้ ตลอดหลายศตวรรษ พระเจข้าไดข้ทรงยกชถูประชาชาตอิตตางๆทภีที่กาข้ วรข้าว
(นนันที่ คสือ ผถูข้ผลาญ) เพสือที่ ตภีสอนประชาชาตอิอสืที่นๆทภีที่บาปหนา อยตางไรกป็ตาม ในวนันแหตงพระเยโฮวาหห

นนันที่ จะไมตเกอิดขขรนกนับออิสราเอลอภีกเลย 17 ไมท่มกอาวบธใดทกซึ่สรด้างเพสืซึ่อตท่อสยด้เจด้าจะจทาเรอิญไดด้ และเจด้าจะ
ปรนับโทษลอิลี้นทบกลอิลี้นทกซึ่ลบกขซลี้นตท่อสยเด้ จด้าในการพอิพากษา นกซึ่เปห็นมรดกของบรรดาผยด้รบนั ใชด้ของพระเยโฮ
วาหห และความชอบธรรมของเขามาจากเรา" พระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้ วนันนนัรนกทาลนังจะมา (ยรุคพนันปภี)
เมสืที่อไมตมภีประชาชาตอิใดจะโจมตภีออิสราเอลเลย จะไมตมแภี มข้แตตคทาขตมขถูตของเรสืที่องดนังกลตาว (และเจด้าจะ
ปรนับโทษลอิลี้นทบกลอิลี้นทกซึ่ลบกขซลี้นตท่อสยเด้ จด้าในการพอิพากษา) นภีจที่ ะเปป็นมรดกของประชาชนของพระเจข้าใน
วนันนนัรน ยอิงที่ กวตานนัรน ความชอบธรรมของพวกเขาจะเปป็นมาจากพระเจข้า
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 55: บทอตันยอิชื่งใหญว่นมทนี้ ทลตักษณะเปป็นคคาเทศนาหนถึชื่งมากกวว่าเปป็นคคา
พยากรณห์หนถึงชื่ พระเจด้าผว่านทางผมด้พยากรณห์ทว่านนทนี้ทรงเตชอนสตอิประชาชนของพระองคห์ใหด้เขด้ามา
ใกลด้พระองคห์ ดด้วยความรด้อนรนอตันคมคาย พระเจด้าทรงยชนยตันความสตัตยห์ซชชื่อแหว่งพระวจนะของ
พระองคห์ บทนทปนี้ อิดทด้ายดด้วยคคาพยากรณห์เพอิมชื่ เตอิมเกทชื่ยวกตับพระพรเหลว่านตันี้นแหว่งยทุคพตันปท โดยเฉพาะ
อยว่างยอิงชื่ สคาหรตับออิสราเอล
อสย 55:1-2

"โอ เชอิญทบกคนทกซึ่กระหายจงมาถซงนทลี้า และผยทด้ กซึ่ไมท่มกเงอินมาซสืลี้อกอิน

เถอิด มาซสืลี้อนทลี้าองบท่นและนทลี้านมเถอิด โดยไมท่ตด้องเสกยเงอินเสกยคท่า คทาเชอิญชวนถถูกกลตาวแกตคนทนัรงปวงทภีที่
กระหายและหอิวฝตายวอิญญาณ ภาพเปรภียบนภีรคอสื ความกระหายและความหอิวฝตายรต างกาย อยตางไร
กป็ตาม การประยรุกตหใชข้กกป็ ลตาวชนัดเจนถขงความจรอิงฝตายวอิญญาณ นทราทภีวที่ าต นภีรยอต มหมายถขงนทราแหตงชภีวอิต
พระเยซถูตรนัสวตา “เราเปป็นอนัลฟาและโอเมกา เปป็นปฐมและอวสาน ผถูข้ใดกระหาย เราจะใหข้ผถูข้นร นันดสืที่ม
จากบตอนทราพรุแหตงชภีวอิตโดยไมตตข้องเสภียอะไรเลย” (วอิวรณห 21:6) ในยอหหน 7:38 พระเยซถูตรนัสวตา “ผถูข้ทภีที่
เชสืที่อในเรา ตามทภีพที่ ระคนัมภภีรไห ดข้กลตาวไวข้แลข้ววตา `แมตนร ทาทภีที่มนภี ร ทาประกอบดข้วยชภีวอิตจะไหลออกมาจาก
ภายในผถูข้นร นนั ” อภีกครนัรงในยอหหน 4:14 พระเยซถูตรนัสวตา “แตตผถูข้ใดทภีที่ดมสืที่ นทราซขที่งเราจะใหข้แกตเขานนัรนจะไมต
กระหายอภีกเลย แตตนร ทาซขที่งเราจะใหข้เขานนัรนจะบนังเกอิดเปป็นบตอนทราพรุในตนัวเขาพลรุงต ขขรนถขงชภีวอิตนอิรนันดรห”
นอกจากนภีรพระองคหตรนัสดข้วยวตา “เราเปป็นอาหารแหตงชภีวตอิ ผถูข้ทภีที่มาหาเราจะไมตหอิวอภีก และผถูข้ทภีที่เชสืที่อใน
เราจะไมตกระหายอภีกเลย”

สอิที่งทภีที่มคภี ตาประเสรอิฐมากกวตาอภีกกป็คสือวตานทราทภีที่ประกอบดข้วยชภีวอิตและอาหารแหตงชภีวอิตนภีรมภีใหข้
ฟรภีๆแกตคนทนัรงปวงทภีที่จะรนับมนัน มนันไมตตข้องเสภียเงอินและเสภียคตาใดๆเลย พระเยซถูทรงซสืรอมนันแลข้วดข้วย
พระโลหอิตอนันประเสรอิฐของพระองคห
2 ททาไมเจด้าจซงใชด้เงอินของเจด้าเพสืซึ่อของซซซึ่งไมท่ใชท่อาหาร และใชด้ผลแรงงานซสืลี้อสอิซึ่งซซงซึ่ มอิใหด้ออิซึ่มใจ
จงเอาใจใสท่ฟนังเรา และรนับประทานของดก และใหด้จอิตใจปกตอิยอินดกในไขมนัน พระเจข้าผตานทางผถูข้
พยากรณหทตานนภีรจขงตรนัสถามวตาททาไมพวกเขาใชข้จตายเงอินทภีที่หามาไดข้ยากนนักหนาไปกนับสอิที่งทภีที่บตอยครนัรง
ไมตททาใหข้อที่อิมใจ ตรงกนันขข้าม พระเจข้าทรงเชอิญชวนประชาชนของพระองคหใหข้ตรนังใจฟนังพระองคหใหข้
ดภีๆและพวกเขาจะพบสอิที่งทภีที่บทารรุงจอิตวอิญญาณซขที่งททาใหข้ออิที่มอยตางสมบถูรณห วลภีทภีที่กลตาวถขง ไขมตัน หมาย
ถขงความอรุดมสมบถูรณหของอาหาร ความคอิดตรงนภีรจขงหมายถขงอาหารชนัรนดภีทภีที่สรุดเทตาทภีที่จะหาไดข้ ใน
การตนัรงใจฟนังพระเจข้าของพวกเขา พระองคหจะทรงอวยพรพวกเขาอยตางบรอิบรถู ณห
เรสืที่องนภีรถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรอิงแลข้วในพระครอิสตห เพราะวตาในพระองคหมภีนร ทาและอาหารแหตงชภีวตอิ
อาหารนนัรนทภีพที่ ระเยซถูประทานใหข้กบป็ ทารรุงจอิตวอิญญาณและททาใหข้ออิที่มบรอิบรถู ณห ยอิงที่ กวตานนัรน สอิที่งบทารรุงทภีที่
องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราทรงหยอิบยสืนที่ ใหข้นรนันกป็ถถูกหยอิบยสืนที่ ใหข้แกตเราฟรภีๆ อยตางไรกป็ตาม คทาเตสือนอนัน
เฉพาะเจาะจงนภีรอาจมภีไปถขงออิสราเอลในชตวงวนันทข้ายๆของยรุคเจป็ดปภี ในวนันนนัรน พวกเขาจะถถูกเรภียก
ใหข้กลนับมาหาพระเจข้าของตนและมาหาพระเมสสอิยาหหของพวกเขา ในวนันนนัรนพระองคหจะประทาน
นทราและอาหารแหตงชภีวอิตแกตพวกเขาเมสืที่อพวกเขาตนัรงใจฟนังคทาเชอิญอนันเปภีที่ยมดข้วยพระเมตตาของพระเจข้า
ใหข้มาหาพระครอิสตห
อสย 55:3-4

เกรงวตาจะมภีคทาถามใดๆวตาการประยรุกตหใชข้หลนักของคทาเชอิญนภีรคอสื ใชข้

กนับออิสราเอล ขข้อความตตอไปนภีรกทป็ ทาใหข้เรสืที่องนนัรนชนัดเจน เอกยงหยของเจด้า และมาหาเรา จงฟนัง เพสืซึ่อจอิต
วอิญญาณของเจด้าจะมกชกวอิต และเราจะททาพนันธสนัญญานอิรนันดรหกบนั เจด้า คสือความเมตตาอนันแนท่นอน
ของเราตท่อดาวอิด คทาเชอิญชวนใหข้มาและฟนังพระวจนะของพระเจข้าถถูกหยอิบยสืที่นใหข้อภีกครนัรง พระ
สนัญญานภีรกคป็ สือ ชภีวอิต (นอิรนันดรห) สทาหรนับจอิตวอิญญาณ ในบรอิบทอนันเฉพาะเจาะจงนภีร พระเจข้าทรงสนัญญา
วตาพระองคหจะทรงททาพนันธสนัญญาหนขที่งกนับพวกเขา “คสือความเมตตาอนันแนตนอนของเราตตอดาวอิด”

ความเมตตาของดาวอิดอาจหมายถขง พนันธสนัญญาอนันแนตนอนนนัรนทภีที่พระเจข้าทรงกระททากนับดาวอิด ดถู 2
ซามถูเอล 7:8 และเพลงสดรุดภี 89:28 พระเจข้าไดข้ทรงกระททาพนันธสนัญญาหนขที่งกนับออิสราเอลแลข้วใน
อพยพ 24:8 นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาพระเจข้าจะทรงททาพนันธสนัญญาใหมตกบนั ออิสราเอล – พนันธสนัญญานอิรนัน
ดรห ไมตวาต นภีที่หมายถขงพนันธสนัญญาใหมตนร นันทภีที่ทรงสนัญญาไวข้กบนั ออิสราเอลในเยเรมภียห 31:31 หรสือเปป็น
พนันธสนัญญาใหมตแกะกลตองทภีที่จะทรงกระททาในตอนตข้นของยรุคพนันปภีกไป็ มตชนัดเจน ไมตวาต กรณภีใด วนัน
นนัรนจะมาสทาหรนับออิสราเอลซขที่งพระเจข้าจะทรงททา (หรสือยสืนยนันอภีกครนัรง) พนันธสนัญญาใหมตกบนั พวกเขา
มนันจะมภีพรสืนฐานอยถูบต นความเมตตาอนันแนตนอนนนัรนทภีที่พระองคหไดข้ทรงสนัญญาไวข้ตตอดาวอิด
4 ดยเถอิด เรากระททาใหด้ทท่านเปห็นพยานตท่อชนชาตอิทนัลี้งหลาย เปห็นหนัวหนด้าและเปห็นผยบด้ นัญชาการ
เพสืซึ่อชนชาตอิทนัลี้งปวง พระเจข้าประทานดาวอิดใหข้เปป็นกษนัตรอิยขห องพวกเขา เขาเปป็นพยานทภีที่แสนวอิเศษ
ในเรสืที่องตตางๆเกภีที่ยวกนับพระเจข้าแกตประชาชนของเขา เขาเปป็นผถูข้นทาและผถูข้บนัญชาการของพวกเขา ใน
ททานองเดภียวกนัน กษนัตรอิยหองคหใหมตกาท ลนังจะเสดป็จมาผถูข้ซขที่งจะทรงปกครองเหนสือออิสราเอล พระนาม
ของพระองคหคสือ พระเยซถูครอิสตห
อสย 55:5

ในวนันนนัรน ดยเถอิด เจด้าจะรด้องเรกยกประชาชาตอิซซซึ่งเจด้าไมท่รด้จย นัก และ

ประชาชาตอิซซซึ่งไมท่รด้จย นักเจด้าจะวอิซึ่งมาหาเจด้าเหตบดด้วยพระเยโฮวาหหพระเจด้าของเจด้า และเพราะองคห
บรอิสบทธอิธิ์แหท่งออิสราเอล เพราะพระองคหทรงใหด้เจด้าไดด้รนับเกกยรตอิ การสทาเรป็จจรอิงของคทาพยากรณหนร ภี
กทาลนังเกอิดขขรนแลข้ว คนตตางชาตอิทรงนั หลายทนัวที่ โลกในพระครอิสตหมคภี วามเหป็นอกเหป็นใจตตอออิสราเอล
กระทนังที่ ในยามนภีรกตป็ าม อยตางไรกป็ตาม การสทาเรป็จจรอิงในทภีที่สรุดของคทาพยากรณหนร ภีกจป็ ะเกอิดขขรนในยรุค
พนันปภี ในวนันนนัรน ประชาชาตอิทรนังปวงทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิจะเรภียกออิสราเอลวตาผถูข้ทภีที่ไดข้รนับพระพร ดถู มาลา
คภี 3:12 ในวนันนนัรน ประชาชาตอิทรนังปวงจะวอิที่งมาหาออิสราเอลในฐานะประชาชาตอิราชอินภีแหตงแผตนดอิน
โลก เหตรุผลกป็คสือวตา องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าพระเจข้า องคหบรอิสรุทธอิธแหตงออิสราเอล จะทรงใหข้ออิสราเอลไดข้
รนับเกภียรตอิในวนันนนัรน
อสย 55:6-7

ดนังนนัรน คทาเชอิญนภีรจขงถถูกกลตาวออกมา จงแสวงหาพระเยโฮวาหห เมสืซึ่อ

จะพบพระองคหไดด้ จงทยลพระองคห ขณะพระองคหทรงอยยท่ใกลด้ แมข้มภีการประยรุกตหใชข้หลายแบบของ

คทาเตสือนนภีรจนถขงชนัวที่ โมงนภีรอยตางแนตนอน การประยรุกตหใชข้โดยตรงกป็ใชข้กบนั ออิสราเอลในชตวงวนันแหตง
พระเยโฮวาหห วนันแหตงพระครุณทภีที่เรามภีชภีวอิตอยถูนต ร ภีไมตไดข้มภีอยตางไมตจทากนัด วนันนนัรนจะสอิรนสรุดลงเมสืที่อถขงการ
รนับขขรน อยตางไรกป็ตาม การประยรุกตหใชข้ตามบรอิบทนภีรกหป็ มายถขงออิสราเอลในชตวงปภีทข้ายๆของยรุคเจป็ดปภี
ผถูข้พยากรณหทตานนภีรรข้องบอกพวกเขาใหข้แสวงหาองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าขณะทภีที่พระองคหยนังทรงถถูกหาพบ
ไดข้ จงรข้องทถูลพระองคหขณะทภีที่พระองคหทรงอยถูใต กลข้ นภีอที่ าจเปป็นสต วนหนขงที่ ของขข้อความนนัรนของพยาน
144,000 คนนนัรนขณะทภีที่พวกเขากระจายตนัวออกไปทนัวที่ แผตนดอินโลกเพสืที่อประกาศพระครอิสตหใน
ชนัวที่ โมงอนันมสืดมอิดเหลตานนัรน บรอิบททภีที่ใหญตกวตาของคทาพยากรณหในเรสือที่ งนภีรยงนั บตงบอกดข้วยวตาไมตใชตพวก
ยอิวทรุกคนจะไดข้รนับความรอดในวนันนนัรน บางคนจะเมอินขตาวประเสรอิฐแหตงพระครุณทภีที่ถถูกเสนอแกตพวก
เขา
7 ใหด้คนชนัวซึ่ ละทอิลี้งทางของเขา และคนไมท่ชอบธรรมสละความคอิดของเขา ใหด้เขากลนับยนัง
พระเยโฮวาหห เพสืซึ่อพระองคหจะทรงเมตตาเขา และยนังพระเจด้าของเรา เพราะพระองคหจะทรงอภนัย
อยท่างลด้นเหลสือ คนชนัวที่ ทนัรงหลาย นนันที่ คสือ คนตตางชาตอิในตอนนภีรและพวกยอิวในตอนนนัรนถถูกเรภียกใหข้
กลนับใจใหมต ดถู สรุภาษอิต 28:13 แนตนอนวตามภีการประยรุกตหใชข้ขข้อเสนออนันเปภีที่ยมสรุขนภีร ณ เวลานภีร
บรรดาคนชนัวที่ และคนอธรรมยนังมภีคทาเชอิญใหข้กลนับมาหาพระเจข้าอยถู ต อยตางไรกป็ตาม การสทาเรป็จจรอิงใน
ทภีที่สรุดของคทาเชอิญชวนอนันยอิงที่ ใหญตนร ภีกอป็ าจมภีไปถขงพวกยอิวในชตวงยรุคเจป็ดปภีดงนั ทภีที่หมายเหตรุไวข้ขข้างบน
ขตาวอนันแสนวอิเศษกป็คสือวตาเมสืที่อคนบาปทนัรงหลายหนันกลนับมาหาพระเจข้าของตนจรอิงๆดข้วยการกลนับใจ
ใหมตและความเชสืที่อ พระองคหกป็ “จะทรงเมตตาเขา” และ “จะทรงอภนัยอยตางลข้นเหลสือ” นภีเที่ ปป็นจรอิง ณ
เวลานภีรและจะเปป็นจรอิงในวนันนนัรน
อสย 55:8-9

เพราะความคอิดของเราไมท่เปห็นความคอิดของเจด้า ทนัลี้งทางของเจด้าไมท่

เปห็นวอิถขก องเรา" พระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้ ทางทนัรงหลายของพระเจข้ายตอมสถูงกวตาทางทนัรงหลายของเรา
อยตางไรข้ขภีดจทากนัด พระองคหมอิไดข้ทรงคอิดเหมสือนอยตางทภีเที่ ราคอิด พระองคหทรงสถูงกวตาอยตางไรข้ขภีดจทากนัด
9 "เพราะฟด้าสวรรคหสยงกวท่าแผท่นดอินโลกฉนันใด วอิถกของเราสย งกวท่าทางของเจด้า และความคอิดของเรา
กห็สยงกวท่าความคอิดของเจด้าฉนันนนัลี้น การเปรภียบเทภียบนภีรสมบถูรณห เหมสือนกนับทภีที่ฟข้าสวรรคหยอต มอยถูสต งถู กวตา
แผตนดอินโลก ทางทนัรงหลายของพระเจข้ากป็ยอต มสถูงกวตาทางทนัรงหลายของเราเชตนกนัน พระองคหทรงอยถูต

คนละมอิตอิกบนั เรา พระองคหจะทรงอภนัยอยตางลข้นเหลสือแกตคนเหลตานนัรนทภีที่หนันมาหาพระองคหดวข้ ยการก
ลนับใจใหมตและความเชสืที่อ ความเมตตาของพระองคหจขงอยถูสต ถูงกวตาความเมตตาทภีที่เราครุนข้ เคยอยตางไรข้
ขภีดจทากนัด
อสย 55:10-11

ฟข้าสวรรคหยอต มอยถูสต ถูงกวตาแผตนดอินโลกฉนันใด พระเจข้ากป็ทรงททาใหข้

พระวจนะของพระองคหสทาเรป็จฉนันนนัรน เพราะฝนและหอิมะลงมาจากฟด้าสวรรคห และไมท่กลนับทกซึ่นนัซึ่น
เวด้นแตท่รดแผท่นดอินโลก กระททาใหด้มนันบนังเกอิดผลและแตกหนท่อ อทานวยเมลห็ดแกท่ผด้หย วท่านและอาหารแกท่
ผยด้กนอิ ฉนันใด เหมสือนกนับทภีฟที่ ข้าสวรรคห (ซขที่งอยถูสต ถูงกวตาแผตนดอินโลก) รดนทราแผตนดอินโลกดข้วยนทราฝนทภีที่ชตรุม
ฉทที่าของมนัน โดยนทามาซขที่งความชรุตมชสืรนทภีที่ใหข้ชวภี อิต 11 คทาของเราซซซึ่งออกไปจากปากของเราจะไมท่กลนับ
มาสยท่เราเปลท่า แตท่จะสนัมฤทธอิธิ์ผลซซงซึ่ เรามบท่งหมายไวด้ และใหด้สอิซึ่งซซงซึ่ เราใชด้ไปททานนัลี้นจทาเรอิญขซลี้นฉนันนนันลี้
เหมสือนกนับทภีที่นร ทาฝนจากฟข้าสวรรคหใหข้ชภีวอิตแกตแผตนดอินโลกทภีที่อยถูเต บสืรองลตาง พระวจนะของพระเจข้ากป็จะ
ททาเชตนนนัรนดข้วยในใจมนรุษยห เหมสือนกนับทภีที่นร ทาฝนททาใหข้ดอินนรุตมและใหข้ความชรุตมชสืรนซขงที่ ใหข้ชภีวอิต พระเจข้า
กป็ทรงใชข้พระวจนะของพระองคหมาเพสืที่อนทามาซขที่งชภีวอิตฝตายวอิญญาณในคนทนัรงหลายเชตนกนัน มนันเปป็น
สต วนหนขงที่ ของความเมตตาอนันยอิงที่ ใหญตของพระองคห มนันคสือนทราแหตงชภีวอิตทภีที่ถถูกเสนอใหข้ฟรภีๆ และ
เหมสือนกนับทภีที่นร ทาฝนนทาความเขภียวชอรุมต แหตงชภีวอิตมาสถูตดอินทภีที่แหข้งผาก พระวจนะของพระเจข้ากป็นทาชภีวอิต
ฝตายวอิญญาณมาสถูตใจดวงหนขที่งทภีที่หวอิ กระหายเชตนกนัน มนันบรรลรุผลตามทภีพที่ ระเจข้าทรงหมายพระทนัยไวข้
และมนันททาใหข้สที่ อิงซขที่งพระองคหทรงใชข้ไปททานนัรนจทาเรอิญขขรน นทราของพระเจข้า (นนันที่ คสือ พระวจนะของ
พระองคห) มภีใหข้ฟรภีๆและใหข้ชภีวอิต มนันททาใหข้นร ทาพระทนัยของพระองคหสทาเรป็จบนแผตนดอินโลก
อสย 55:12-13

จรุดสนใจหลนักวกกลนับมาทภีที่ออิสราเอลในแผตนดอินของพวกเขาในยรุค

พนันปภี เพราะเจด้าจะออกไปดด้วยความชสืซึ่นบาน และถยกนทาไปดด้วยสนันตอิภาพ ภยเขาและเนอินเขาจะเปลท่ง
เสกยงรด้องเพลงขด้างหนด้าเจด้า และตด้นไมด้ทนัลี้งสอิลี้นในทด้องทบท่งจะตบมสือของมนัน ในวนันนนัรนออิสราเอลจะ
ชสืที่นบาน พวกเขาจะอาศนัยอยถูใต นความสนันตอิ แมข้แตตภเถู ขาและปตาทนัรงหลายของแผตนดอินนนัรน หากพวก
มนันททาไดข้ กป็จะเปลตงเสภียงดข้วยความชสืที่นบาน คทากลตาวอนันหลนังนภีรอาจเปป็นคทาพถูดเปรภียบเปรยถขงความ
อรุดมสมบถูรณหยอิงที่ ของแผตนดอินนนัรน แผตนดอินนนัรนจะออกผลอิตผลมหาศาลเมสืที่อหตาฝนแหตงพระพรเทลง
มาจากสวรรคหเบสืรองบน

13 แทนตด้นหนามใหญท่ ตด้นสนสามใบจะงอกขซลี้น แทนตด้นหนามยท่อย ตด้นนทลี้ามนันเขกยวจะ
งอกขซลี้นและแดท่พระเยโฮวาหห มนันจะเปห็นชสืซึ่อ เพสืซึ่อเปห็นหมายสทาคนัญนอิรนนั ดรห ซซงซึ่ จะไมท่ถยกตนัดออกเลย"
ในออิสราเอลในวนันนนัรน พสืชพรรณแหตงแผตนดอินทะเลทรายจะไมตถถูกพบเลย – หนามใหญตและหนาม
ยตอย ตรงกนันขข้าม ตข้นสนสามใบและตข้นนทรามนันเขภียวทภีที่สวยงามและนตาปรารถนาจะมภีอยตางบรอิบรถู ณห
สอิที่งเหลตานภีรจะเปป็นหมายสทาคนัญหนขที่งจากพระเยโฮวาหหแกตออิสราเอลซขที่งจะคงอยถูตต ตอไปเปป็นนอิตยห
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 56: เนชนี้อหาอตันประกอบดด้วยสทชื่บทเรอิมชื่ ตด้นตรงนทพนี้ รด้อมกตับคคาสตัชื่งสอน
ตว่างๆดด้านจรอิยธรรมสคาหรตับประชาชนของพระเจด้าในสมตัยนตันี้นและตว่อเนชชื่องเรชชื่อยมา นทชื่ถมกแทรก
ดด้วยคคาเตชอนตว่อสมด้พวกผมด้นคาฝว่ายวอิญญาณของสมตัยนตันนี้
อสย 56:1-2

พระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้วท่า "จงรนักษาความยบตอิธรรมไวด้ และกระททา

ความเทกซึ่ยงธรรม เพราะความรอดของเราใกลด้จะมา และความชอบธรรมของเราจะเผยออก คทา
กทาชนับสองประการตนัรงแตตสมนัยนนัรนมาจนสมนัยนภีรถถูกกลตาว (1) “จงรนักษาความยรุตอิธรรมไวข้” ความ
หมายกป็คสือ จงปฏอิบนัตอิอยตางยรุตอิธรรมหรสืออยตางสรุจรอิต จากนนัรนจง (2) “กระททาความเทภีที่ยงธรรม” ความ
หมายกป็คสือ จงททาสอิที่งทภีที่ถถูกตข้อง
คทาทภีที่แปลวตา ความเทกซึ่ยงธรรม (เซดาคาหห์) เปป็นคทาฮภีบรถูพรสืนๆทภีที่หมายถขงความชอบธรรม
ออิสราเอลในสมนัยนนัรนถถูกเรภียกใหข้กระททาอยตางยรุตอิธรรมและอยตางชอบธรรมเพราะวว่าความรอดและ
ความชอบธรรมของพระเจข้ากทาลนังจะถถูกเผยออกอยถูแต ลข้ว ความรอดและความชอบธรรมนนัรนจะมา
ในตนัวตนของพระเมสสอิยาหห พระเยซถูครอิสตห แนตทภีเดภียวความรอดมภีอยถูใต นพระครอิสตห ความชอบ
ธรรมของพระเจข้ากป็มภีอยถูใต นพระองคหเชตนกนัน นภีถที่ ถูกททาใหข้มภีไดข้ในพระราชกอิจทภีที่สทาเรป็จแลข้วของพระ
เยซถูครอิสตหบนไมข้กางเขนนนัรน
ออิสราเอลในสมนัยนนัรนอาจไมตเขข้าใจเรสืที่องนนัรนดภี อยตางไรกป็ตาม พวกเขากป็ถถูกเรภียกใหข้กระททา
อยตางยรุตอิธรรมเพสือที่ เตรภียมพรข้อมสทาหรนับการเสดป็จมาถขงของพระมหากษนัตรอิยหของพวกเขา พวกเขา

ไมตททาเชตนนนัรน เจป็ดรข้อยปภีตตอมา ยอหหนผถูข้ใหข้รนับบนัพตอิศมาถถูกสต งมาประกาศเรสืที่องการกลนับใจใหมต
เพราะวตาออิสราเอลไมตไดข้เตรภียมตนัวใหข้พรข้อมสทาหรนับพระเมสสอิยาหหของตน
2 ความสบ ขยท่อมมกแกท่ผด้กย ระททาเชท่นนกลี้ และแกท่บ บตรของมนบษยหผด้ยย ดซ ไวด้มนัซึ่น ผยด้รกนั ษาวนันสะบาโต
ไมท่เหยกยดหยามวนันนนันลี้ และระวนังมสือของเขาจากการกระททาชนัซึ่วรด้ายใดๆ" คนเหลตานนัรนทภีที่จนัดเตรภียม
ชภีวอิตของตนเพสือที่ เตรภียมพรข้อมสทาหรนับการเสดป็จมาถขงของพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของตนกป็จะเปป็นสรุข
กลตาวอยตางเจาะจงกป็คสือ พวกยอิวซขงที่ ยนังอยถูใต นยรุคพระบนัญญนัตอิจะเปป็นสรุขเมสือที่ พวกเขาถสือวนันสะบาโต
และหลภีกหนภีจากความชนัวที่ รข้ายในรถูปแบบใดๆกป็ตาม หลนักการอนันยอิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา พระเจข้าทรง
สนัญญาวตาจะอวยพรคนเหลตานนัรนทภีที่ (1) กระททาสอิที่งทภีที่ถถูกตข้องตตอพระพนักตรหพระองคหและ (2) ดทาเนอิน
ชภีวอิตในความเชสืที่อฟนังตตอพระองคห
อสย 56:3-7

อยท่าใหด้บบตรชายของคนตท่างชาตอิผเด้ย ขด้าจารกตถสือพระเยโฮวาหหกลท่าว

วท่า "พระเยโฮวาหหไดด้ทรงแยกขด้าแนท่จากชนชาตอิของพระองคห" และอยท่าใหด้ขนนั ทกพยดวท่า "ดยเถอิด ขด้า
เปห็นตด้นไมด้แหด้ง" นภีที่กลตาวถขงพวกคนตตางชาตอิทภีที่กลายเปป็นยอิวอยตางเตป็มใจ – พวกเขข้าจารภีตแหตงทางนนัรน
วลภีทภีที่กลตาวถขงพวกขตันทท ตรงนภีรอาจไมตไดข้หมายถขงพวกผถูข้ชายทภีที่ถถูกผตาตนัดใหข้เปป็นหมนัน (แมข้อาจเปป็น
เชตนนนัรนจรอิงกป็ตาม) มากเทตากนับพวกผถูข้ชายทภีที่มอิไดข้ใหข้กาท เนอิดบรุตร พวกเขาถถูกเหยภียดหยามและถถูก
ถสือวตาเปป็นชนชนัรนตทที่าสรุดในยถูดาหห คนทนัรงสองพวกตรงนภีรถถูกหนรุนใจมอิใหข้เวทนาตนัวเองเกภีที่ยวกนับปนัญหา
ตตางๆของตน
4 เพราะพระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้วท่า "เรสืซึ่องขนันทกทนัลี้งหลายผยด้รนักษาวนันสะบาโตของเรา ผยเด้ ลสือก
บรรดาสอิซึ่งทกซึ่พอใจเรา และยซดพนันธสนัญญาของเราไวด้มนัซึ่น 5 ภายในนอิเวศของเราและภายในกทาแพง
ของเรา เราจะใหด้สถานทกซึ่และชสืซึ่อแกท่เขาเหลท่านนัลี้น ทกซึ่ดกกวท่าบบตรชายและบบตรสาว เราจะใหด้ชสืซึ่อนอิรนันดรห
แกท่เขาทนัลี้งหลายซซซึ่งจะไมท่ตนัดออกเลย พระเจข้าทรงมภีขตาวประกาศทภีที่ใหข้กาท ลนังใจสทาหรนับคนเหลตานภีร
สทาหรนับขนันทภีเหลตานนัรน (คนทนัรงหลายทภีที่ไมตมภีบรุตร) ทภีที่เชสืที่อฟนังพระองคห พระองคหกทป็ รงสนัญญาพระพร
พอิเศษ พวกเขาถถูกสนัญญาบทาเหนป็จพอิเศษตตางๆในสวรรคหสนักวนันหนขงที่ อาจมภีความสนัมพนันธหกนนั ระหวตาง
ขข้อความตรงนภีรกบนั มนัทธอิว 19:12 ซขที่งไปดถูไดข้ ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือพระพรนนัรน ทนัรงตอนนภีรและ

ตลอดไปเปป็นนอิตยห ถถูกสนัญญาไวข้สทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่เชสืที่อฟนังพระเจข้า โดยเฉพาะในสภาพการณห
แวดลข้อมตตางๆทภียที่ ากลทาบาก
6 และบรรดาบบตรชายของคนตท่างชาตอิผด้เย ขด้าจารกตถสือพระเยโฮวาหห ปรนนอิบนัตอิพระองคหและ
รนักพระนามของพระเยโฮวาหห และเปห็นผยด้รบนั ใชด้ของพระองคห ทบกคนผยด้รกนั ษาวนันสะบาโต และมอิไดด้
เหยกยดหยาม และยซดพนันธสนัญญาของเรามนัซึ่นไวด้ 7 คนเหลท่านกลี้เราจะนทามายนังภยเขาบรอิสบทธอิธิ์ของเรา
และกระททาใหด้เขาชสืซึ่นบานอยยใท่ นนอิเวศอธอิษฐานของเรา เครสืซึ่องเผาบยชาของเขาและเครสืซึ่องสนักการ
บยชาของเขา จะเปห็นทกซึ่โปรดปรานบนแทท่นบยชาของเรา เพราะนอิเวศของเราเขาจะเรกยกวท่าเปห็นนอิเวศ
อธอิษฐาน สทาหรนับบรรดาชนชาตอิทนัลี้งหลาย" ในลนักษณะทภีที่คลข้ายกนันกนับขนันทภีทภีที่เชสืที่อฟนังเหลตานนัรนขข้าง
บน พระเจข้าทรงสนัญญาพระพรพอิเศษตตางๆสทาหรนับบรรดาคนเขข้าจารภีตทนัรงหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิ
ซขที่งเชสืที่อฟนังคทาบนัญชาตตางๆของพระเจข้า พวกเขาจะมภีสอิทธอิพเอิ ศษตตางๆทนัรงในชภีวตอิ นภีรและในสวรรคห
ภาพทภีเที่ หป็นอาจมองลตวงหนข้าไปยนังยรุคพนันปภีเมสือที่ ผถูข้เชสืที่อทนัรงหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิจะมภีสอิทธอิพอิเศษตตางๆ
และพระพรตตางๆอยตางเตป็มทภีที่รตวมไปกนับออิสราเอล
ชายทนัรงสองประเภทนภีร – พวกขนันทภีและพวกเขข้าจารภีตซขที่งเปป็นคนตตางชาตอิ – ถถูกมองวตาเปป็น
ชนชนัรนตทที่ากวตาแมข้ไมตตทที่าทภีที่สรุดในออิสราเอล กระนนัรนเพราะคนเหลตานภีรไดข้เชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้า
มากยอิงที่ กวตาคนออิสราเอลทภีที่เหลสือเสภียอภีก พระเจข้าจขงทรงสนัญญาวตาจะอวยพรพวกเขาเปป็นพอิเศษทนัรงใน
ชภีวอิตนภีรและอาณาจนักรของพระเจข้าทภีที่จะมานนัรน
โปรดสนังเกตวลภีสรุดทข้ายของขข้อ 7 ดข้วย: “เพราะนอิเวศของเราเขาจะเรภียกวตาเปป็นนอิเวศ
อธอิษฐาน สทาหรนับบรรดาชนชาตอิทรนังหลาย” พระเยซถูทรงยกคทาพถูดนภีรในมนัทธอิว 21:13 และในมาระ
โก 11:17 และลถูกา 19:46 พวกยอิวจนทรุกวนันนภีรยนังไมตเปอิดรนับตตอแนวคอิดทภีที่วาต พระวอิหารของพวกเขา
ควรเปอิดออกตตอคนตตางชาตอิทรงนั หลาย กระนนัรนเมสือที่ พระเยซถูเสดป็จกลนับมา พระวอิหารทภีที่กรรุงเยรถูซาเลป็ม
กป็จะเปป็นนอิเวศอธอิษฐานสทาหรนับคนทนัรงปวงจรอิงๆ
อสย 56:8

องคหพระผยเด้ ปห็นเจด้าพระเจด้าผยด้ทรงรวบรวมออิสราเอลทกซึ่

กระจนัดกระจาย ตรนัสวท่า "เราจะรวบรวมคนอสืซึ่นมาไวด้กนับเขา นอกจากคนเหลท่านนัลี้นทกซึ่ไดด้รวบรวมไวด้

แลด้ว" พวกทภีที่กระจนัดกระจายไป (พวกทภีที่ถถูกขนับออกไป) ทภีที่วาต นภีรอาจหมายถขงพวกขนันทภีและพวกเขข้า
จารภีตทภีที่ถถูกกลตาวถขงขข้างบน พระเจข้าทรงสนัญญาวตาจะรวบรวมพวกเขาเขข้ามาแมข้วาต พวกเขาถถูก
รนังเกภียจโดยพวกคนออิสราเอลทภีที่เหลสือกป็ตาม อยตางไรกป็ตาม พระเจข้าทรงสนัญญาดข้วยวตาพระองคหจะ
“รวบรวมคนอสืที่นมาไวข้กบนั เขา นอกจากคนเหลตานนัรนทภีที่ไดข้รวบรวมไวข้แลข้ว” นภีที่อาจเปป็นคทาพยากรณห
แฝงทภีที่กลตาวถขงครอิสตจนักรทภีที่จะมานนัรนซขที่งจะประกอบดข้วยคนตตางชาตอิเปป็นสต วนใหญต ออิสราเอลกป็ไมต
เคยมองครอิสตจนักรอยตางกรรุณาเหมสือนกนัน กระนนัรนพระเจข้ากป็ทรงกระททากอิจผตานทางราคภีของแผตนดอิน
โลกมาตลอดหลายยรุคหลายสมนัย ดถู 1 โครอินธห 4:13
อสย 56:9-12

นทราเสภียงของบทนภีรเปลภีที่ยนอยตางหนข้ามสือเปป็นหลนังมสือตรงนภีร ขณะทภีที่
เนสืรอหากตอนหนข้าเปป็นคทาหนรุนใจสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่เชสืที่อฟนังและสนัตยหซสืที่อตตอพระเจข้าของตน (แมข้
มอิไดข้รนับการนนับถสือจากคนออิสราเอลกป็ตาม) คราวนภีรนร ทาเสภียงตรงนภีรกกป็ ลตาวถขงการพอิพากษาทภีที่มภีตตอพวก
ชนชนัรนสถูงของออิสราเอล เจด้า บรรดาสนัตวหปาท่ ทบท่ง มากอินซอิ ทนัลี้งเจด้าบรรดาสนัตวหในปท่า แมข้บางคนไดข้
พยายามทภีที่จะประยรุกตหใชข้ขข้อนภีรกบนั พวกนกทภีที่เกป็บกวาดซากศพหลนังยรุคเจป็ดปภี บรอิบทกป็ไมตไดข้กลตาวถขง
ชตวงเวลานนัรน แตตนดภีที่ ถูเหมสือนจะกลตาวถขงการพอิพากษาทภีที่จะเกอิดขขรนแกตพวกคนเยตอหยอิงที่ และคนโอหนัง
แหตงออิสราเอล พวกเขาไมตสนัตยหซสืที่อตตอสอิที่งตตางๆของพระเจข้าและดถูหมอิที่นคนเหลตานนัรนทภีที่มภีสถานะตทที่า
กวตา – พวกขนันทภีและพวกเขข้าจารภีตทภีที่ถถูกกลตาวถขงขข้างบน
เหยสืที่อของนกเหลตานนัรนถถูกหมายเหตรุไวข้ 10 ยามของเขาตาบอด เขาทนัลี้งปวงไรด้ความรยด้ เขาทนัลี้ง
ปวงเปห็นสบ นขนั ใบด้ เขาเหท่าไมท่ไดด้ ไดด้แตท่หลนับ ไดด้แตท่นอน รนักแตท่งท่วง ยามทภีที่วาต นภีรอาจเปป็นพวกผถูข้นทาของ
ออิสราเอล ในสมนัยของพระเยซถู พระองคหทรงเรภียกพวกธรรมาจารยหและพวกฟารอิสภีว าต “ผถูนข้ ทาตาบอด
นทาทางคนตาบอด” (มนัทธอิว 15:14) ยามทภีที่ตาบอดกป็เปป็นคทากลตาวทภีที่ขนัดแยข้งกนันเอง กระนนัรนพวกผถูข้นทา
ฝตายวอิญญาณของออิสราเอลกป็ตาบอดฝตายวอิญญาณ พวกเขาไมตรวถูข้ าต ตนกทาลนังพถูดเรสืที่องอะไรอยถูต – โฉด
เขลา สรุนขนั เฝข้ายามทภีที่เหตาไมตไดข้ แตตเปป็นใบข้ กป็แทบไมตมคภี ตาเลย สรุนขนั เฝข้ายามทภีที่ขร ภีเกภียจซขที่งนอนหลนับ
แทนทภีที่จะเฝข้ายามกป็เปป็นเชตนนนัรน พวกผถูข้นทาฝตายวอิญญาณของยถูดาหหกเป็ ปป็นเชตนนนัรน มนันเปป็นจรอิงในสมนัย
ของออิสยาหห มนันเปป็นจรอิงในสมนัยของพระเยซถู มนันยนังเปป็นจรอิงอยถูเต หมสือนเดอิมในวนันนภีร

ยอิงที่ กวตานนัรน พระเจข้าทรงเตสือนวตา 11 เออ เขาเปห็นสบ นขนั ตะกละซซงซึ่ ไมท่รด้จย นักออิซึ่ม เขาเปห็นผยด้เลกลี้ยง
แกะทกซึ่เขด้าใจไมท่ไดด้ เขาทบกคนกลนับไปตามทางเขาเอง ตท่างกห็หากทาไรใสท่ตนเอง ไมท่เวด้นสนักคน พวก
ผถูข้นทาฝตายวอิญญาณของออิสราเอลเปป็นเหมสือนสรุนขนั ทภีที่สนใจแตตความออิที่มทข้องของตนัวเอง พวกเขาเปป็น
เหมสือนคนเลภีรยงแกะทภีที่ไมตสนใจฝถูงแกะของตนเลย แตตสนใจเฉพาะผลประโยชนหของตนัวเองจากเขต
ของตน
นอกจากนภีร พวกเขายนังเปป็นคนเสสืที่อมทรามเสภียทนัรงสอิรน 12 เขาทนัลี้งหลายวท่า "มาเถอิด ใหด้เราเอา
เหลด้าองบท่น ใหด้เราเตอิมเมรนัยใหด้เตห็มตนัวเรา และพรบท่งนกลี้กห็จะเหมสือนวนันนกลี้ใหญท่โตเกอินขนาด" ‘พวก
นนักบวช’ ของสมนัยนนัรนเปป็นคนเสสืที่อมทราม มนันยนังเปป็นจรอิงเหมสือนเดอิมในสมนัยของพระเยซรุ พวกเขามภี
ความผอิดในเรสืที่องการเมาเหลข้าพอๆกนับชาวโลกทภีที่อยถูรต อบตนัวพวกเขา นตาเศรข้าทภีพที่ วกนนักบวชทภีมที่ ภี
แนวคอิดเสรภีและละทอิรงความจรอิงจนถขงวนันนภีรกไป็ มตแตกตตางมากนนัก
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 57: คคากลว่าวโทษททมชื่ ทตว่อพวกผมด้นคาททชื่ฉด้อฉลของยมดาหห์ซถึชื่งถมกเรอิมชื่ ตด้นใน
บทททชื่แลด้วดคาเนอินตว่อไป กระนตันี้นในทว่ามกลางความมชดหมว่นนทนี้ ยตังมทแสงเรชองรองแหว่งพระสตัญญา
สคาหรตับบรรดาผมด้ททชื่ดคาเนอินตามทางของพระเจด้า
อสย 57:1-2

คนชอบธรรมพอินาศ และไมท่มกใครเอาใจใสท่ บรรยากาศดข้านศภีล

ธรรมและจอิตวอิญญาณในยถูดาหหไดข้เสสืที่อมโทรมลงจนถขงขนาดทภีที่วาต ไมตมภีใครสนเมสือที่ คนชอบธรรมคน
หนขที่งพอินาศ จากนนัรนความจรอิงประการหนขที่งซขงที่ ผอิดปกตอิธรรมดาถถูกนทาเสนอ คนทกซึ่มกใจเมตตาถยกเอา
ไปเสกย ไมท่มกใครพอิจารณาวท่าคนชอบธรรมถยกเอาไปเสกยจากความชนัซึ่วรด้ายทกซึ่จะมา ความคอิดตรงนภีร
อาจเปป็นไดข้วาต ในวนันอนันมสืดมอิดเหลตานนัรน พระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้คนดภีและคนใจเมตตาตาย เพสืที่อทภีที่
พวกเขาจะไมตตข้องเจอกนับการพอิพากษาทภีที่จะมานนัรน การกวาดตข้อนไปเปป็นเชลยยนังบาบอิโลนกทาลนังเขข้า
มาใกลข้พรข้อมกนับความสยดสยองของสงครามและการททาใหข้พาต ยแพข้ของมนัน แมข้ไมตกภีที่คนในยถูดาหห
สนใจวตาคนชอบธรรมพอินาศ พระเจข้ากป็กาท ลนังพาบางคนไปสวรรคหในตอนนนัรนเพสือที่ ทภีที่พวกเขาจะไมต
ตข้องเจอกนับวนันอนันเลวรข้ายเหลตานนัรนทภีที่ใกลข้เขข้ามา

สทาหรนับคนชอบธรรม พระเจข้าทรงสนัญญาวตา 2 เขาจะเขด้าไปในสนันตอิภาพ ผยด้ดทาเนอินในความ
เทกซึ่ยงธรรมของเขา กห็จะพนักอยยบท่ นทกซึ่นอนของเขา มภีบทาเหนป็จสทาหรนับคนชอบธรรม – อาจในชภีวอิตนภีร
และในสวรรคหทภีที่จะมาอยตางแนตนอน (ดถู เพลงสดรุดภี 58:11)
อสย 57:3-7

พระเจข้าทรงตทาหนอิพวกคนนนับถสือรถูปเคารพในยถูดาหห แตท่เจด้าทนัลี้ง

หลาย บรรดาบบตรชายของแมท่มด เชสือลี้ สายของคนลท่วงประเวณกและหญอิงแพศยา จงเขด้ามาใกลด้ทกซึ่นกซึ่
บรอิบททภีที่ตามมาจะกลตาวชนัดเจนวตาพระเจข้ากทาลนังตรนัสแกตคนเหลตานนัรนในยถูดาหหทภีที่นนับถสือรถูปเคารพ ตรง
นภีรพระองคหทรงเชสืที่อมโยงการนตาสะออิดสะเอภียนเชตนนนัรนกนับความบาปอสืที่นๆ – ศาสตรหเรข้นลนับและการ
เลตนชถูข้ ทภีที่เหป็นไดข้ชดนั กป็คสือ ความหมายโดยนนัยทภีที่วาต คนเหลตานนัรนทภีที่นนับถสือรถูปเคารพกป็ททาการเลตนชถูข้หรสือ
ใชข้เวทมนตรหเชตนกนัน นอกจากนภีร บรุตรของคนบาปเหลตานนัรนกป็มภีแนวโนข้มทภีที่จะปฏอิเสธความจรอิงของ
พระเจข้าพอๆกนัน นนันที่ เปป็นจรอิงในตอนนนัรน มนันกป็เปป็นจรอิงในวนันนภีรเชตนกนัน
4 เจด้าทนัลี้งหลายพยดเยด้ยหยนันใคร เจด้าอด้าปากเยด้ยแลบลอิลี้นหลอกผยใด้ ด เจด้าเปห็นลยกแหท่งการละเมอิด
เปห็นเชสืลี้อสายแหท่งความมบสามอิใชท่หรสือ นภีที่หมายถขงการพถูดจาอวดดภีและคทาพถูดเยาะเยข้ยของพวกคน
นนับถสือรถูปเคารพ พวกเขาเยาะเยข้ยความจรอิงของพระเจข้าอยตางเปอิดเผย ดนังนนัรน พระเจข้าจขงกลตาวโทษ
พวกเขาวตาเปป็น “ลถูกแหตงการละเมอิด” มนันไมตไดข้เปลภีที่ยนแปลงไปมากนนักในหลายศตวรรษตตอมา
คนนนับถสือรถูปเคารพทภีที่ชนัวที่ รข้ายเหลตานภีรถถูกพระเจข้ากลตาวโทษเพอิที่มเตอิมอภีกวตา 5 คสือเจด้าผยด้รด้อนเรท่า
ดด้วยรยปเคารพภายใตด้ตด้นไมด้เขกยวทบกตด้น ผยฆด้ ท่าลยกของเจด้าในหบบเขาใตด้ซอกหอิน ความนตา
สะออิดสะเอภียนของการนนับถสือรถูปเคารพในยถูดาหหถถูกพรรณนาเพอิมที่ เตอิม คทาทภีที่แปลเปป็น รด้อนเรท่า (คอวห์
มาม) ในบรอิบทนภีรอาจหมายถขง การถถูกปลรุกเรข้าทางเพศ การนนับถสือพระบาอนัลและรถูปแบบอสืที่นๆของ
การนนับถสือรถูปเคารพทภีที่เปป็นพระตตางดข้าวเกภีที่ยวขข้องโดยตรงกนับการลามกและการกระตรุข้นกทาหนนัด
อยตางเปอิดเผย ซขที่งรวมถขงการขายบรอิการทางเพศในพอิธภีกรรมดข้วย ยอิงที่ กวตานนัรน การบถูชารถูปเคารพแบ
บอสืที่นๆ เชตน การบถูชาพระโมเลค ยนังเกภีที่ยวขข้องกนับการบถูชายนัญเดป็กๆทภีที่ไรข้เดภียงสาในหรุบเขาตตางๆดข้วย
การนนับถสือรถูปเคารพรถูปแบบอสืที่นๆในยถูดาหหเกภีที่ยวขข้องกนับการเทเครสือที่ งดสืมที่ บถูชาในลทาธาร
ตตางๆดข้วย 6 สวนของเจด้าอยยท่ทท่ามกลางหอินเกลกลี้ยงเกลาแหท่งลทาธาร มนัน มนันเปห็นสท่วนของเจด้า เจด้าไดด้เท

เครสืซึ่องดสืซึ่มบยชาและถวายธนัญญบยชาใหด้แกท่มนัน เราจะรนับการเลด้าโลมในเรสืซึ่องสอิซึ่งเหลท่านกลี้หรสือ พวกเขาไมต
เพภียงททาใหข้นร ทาของตนเสภียไปในฝตายวอิญญาณเทตานนัรน ในการททาเชตนนนัรน พวกเขากป็ททาใหข้นร ทาทภีที่ดสืที่มกอิน
เสภียไปจรอิงๆดข้วย การนนับถสือรถูปเคารพมภีอยถูทต นัวที่ ไปในทรุกหยตอมหญข้าของยถูดาหหในสมนัยนนัรน
กระนนัรนคนอสืที่นๆ 7 บนภยเขาสย งเดท่น เจด้าไดด้ตนัลี้งทกซึ่นอนของเจด้าไวด้ และทกซึ่นนัซึ่นเจด้าไปถวายเครสืซึ่อง
สนักการบยชา หากหรุบเขาและลทาธารตตางๆยนังไมตพอ คนอสืนที่ ๆกป็ปภีนขขรนไปบนเนอินเขาสถูงๆแหตงยถูดาหห
เพสืที่อถวายเครสืที่องสนักการบถูชาแกตรถูปเคารพตตางๆของตน การนนับถสือรถูปเคารพแทรกซขมไปทนัวที่ แผตนดอิน
ยถูดาหหในศตวรรษสรุดทข้ายของการมภีตนัวตนอยถูขต องมนัน นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงการททาผอิดศภีลธรรมเพอิที่มเตอิม
แมข้กระทนังที่ บนยอดเขาเหลตานนัรน
อสย 57:8-12

พระเจข้าทรงกลตาวโทษยถูดาหหตตอไป เจด้าไดด้ตนัลี้งอนบสาวรกยขห องเจด้าไวด้

หลนังประตยและเสาประตย เจด้าจซงเปอิดผด้าคลบมทกซึ่นอนของเจด้า เจด้าขซลี้นไปบนนนันลี้ เจด้าททาใหด้มนันกวด้าง และ
เจด้าตกลงกนับมนันเพสืซึ่อเจด้าเอง เจด้ารนักทกซึ่นอนของมนัน และเจด้าไดด้มองดยการเปลสือย นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงการ
นนับถสือรถูปเคารพฝตายวอิญญาณของยถูดาหห ทภีถที่ ถูกพรรณนาตรงนภีรมอิใชตแคตการนนับถสือรถูปเคารพเพอิมที่ เตอิม
ในหข้องนอนของคนๆหนขที่งเทตานนัรน แตตการเลตนชถูข้ดข้วย ดรุจภรรยาผถูข้นอกใจคนหนขที่ง ยถูดาหหไดข้เลตนชถูข้ตตอ
พระเจข้า นางไดข้รตวมหลนับนอนกนับการนนับถสือรถูปเคารพ
9 เจด้าเดอินทางไปหากษนัตรอิยหพรด้อมกนับนทลี้ามนัน และทวกนทลี้าหอมของเจด้า เจด้าไดด้สท่งทยตของเจด้า
ไปไกล แมด้ใหด้ลงไปจนถซงนรก การประพฤตอิตนัวขนัดแยข้งกนันเองของยถูดาหหถถูกหมายเหตรุเพอิที่มเตอิม
เหมสือนทภีที่หญอิงเลตนชถูข้คนหนขที่งจะใชข้นร ทาหอมเพสือที่ ลตอลวงชถูรข้ นักของตน ยถูดาหหกแป็ สวงหาการนนับถสือรถูป
เคารพเพอิที่มเตอิมเชตนกนัน กระนนัรนในขณะเดภียวกนัน พวกเขากป็สตงเงอินสนนับสนรุน ‘พวกมอิชชนันนารภี’ ยอิว
เพสืที่อเสาะแสวงหาบรรดาคนทภีที่เขข้าจารภีตใหข้นนับถสือศาสนายอิว ยถูดาหหไมตเพภียงเปป็นภาพของการขนัดแยข้ง
กนันเองเทตานนัรน แตตนางททาตนัวตทที่าลงอยตางสรุดๆโดยการเลตนชถูข้ฝตายวอิญญาณของนางดข้วย อภีกทรรศนะ
หนขที่งกป็คสือวตา ยถูดาหหถขงขนาดสต งผถูข้สสืที่อสารตตางๆออกไปเพสือที่ เสาะแสวงหาการนนับถสือรถูปเคารพรถูปแบ
บอสืที่นๆทภีที่ตนจะนทามาปฏอิบนัตอิไดข้

10 เจด้าเหนห็ดเหนสืซึ่อยเพราะระยะทางไกลของเจด้า ความบาปเปป็นเรสืที่องนตาเหนป็ดเหนสืที่อยเสมอ
ในไมตชาข้ ยถูดาหหกคป็ ข้นพบวตาการนนับถสือรถูปเคารพของนางไมตไดข้นทามาซขที่งความปภีตอิยนอิ ดภีหรสือสนันตอิสรุข
เลย แตท่เจด้ามอิไดด้พยดวท่า "หมดหวนัง" เจด้าประสบชกวอิตแหท่งมสือของเจด้า และเจด้าจซงมอิไดด้โศกเศรด้า แมข้
เหนป็ดเหนสืที่อยกนับความนตาสะออิดสะเอภียนของการนนับถสือรถูปเคารพ ยถูดาหหกไป็ มตเคยรนับสารภาพวตาไมตมภี
ความหวนังในรถูปเคารพตตางๆของพวกเขาเลย ยถูดาหหยนังยขดตอิดอยตางดสืรอรนัรนกนับความเชสืที่อทภีที่วาต พวกเขา
ไดข้พบชภีวอิตฝตายวอิญญาณทภีที่แทข้จรอิงแลข้วในรถูปเคารพตตางๆของพวกเขา – รถูปเคารพทภีที่ถถูกททาขขรนดข้วย
มสือของพวกเขาเอง ดนังนนัรนพวกเขาจขงไมตยอมกลนับใจใหมต พวกเขาไมตเปป็นทรุกขหโศกเพราะความ
บาปของตน
11 เจด้าครนัซึ่นครด้ามและกลนัวใคร เจด้าจซงไดด้มบสาอยยท่นนัซึ่นเองและไมท่นซกถซงเรา และไมท่เอาใจใสท่เรา
สนักนอิด พระเจข้าตรนัสถามยถูดาหหวาต พวกเขากลนัวใครจนถขงขนาดทภีที่พวกเขาโกหกวตาตนไมตมสภี ต วน
เกภีที่ยวขข้องอนันใดเลยกนับพระเยโฮวาหห พระองคหตรนัสถามวตาททาไมพวกเขาถขงลสืมพระองคหเสภียแลข้ว
จากนนัรนพระเจข้ากป็ตรนัสถามวตา เรามอิไดด้ระงนับปากอยยท่เปห็นเวลานานแลด้วดอกหรสือ อยท่างนนัลี้นซกเจด้าจซงไมท่
ยทาเกรงเรา เพราะวตาจนถขงขณะนนัรนพระเจข้ามอิไดข้ทรงหนันพระพอิโรธของพระองคหตตอสถูข้ยดถู าหห พวกเขา
จขงไมตยทาเกรงพระองคห นภีที่บอกเปป็นนนัยวตามนันกทาลนังจะเปลภีที่ยนไปแลข้ว พระพอิโรธของพระองคหกาท ลนังจะ
มาและพวกเขาจะไดข้รนับบทเรภียนอนันแสนเจป็บปวดเพสือที่ ทภีที่จะยทาเกรงพระองคห
12 เราจะบอกถซงความชอบธรรมและการกระททาของเจด้า แตท่มนันกห็จะไมท่เปห็นประโยชนหแกท่
เจด้า วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพระเจข้าจะประกาศถขงความชอบธรรมทนัรงสอิรนของยถูดาหหและมนันจะไมต
เปป็นประโยชนหอนันใดเลย ในวนันแหตงการพอิพากษาทภีที่จะมานนัรน ความชอบธรรมทภีที่ยถูดาหหอข้างวตามภีนร นนั
จะไมตเปป็นประโยชนหอนนั ใดแกตพวกเขาเลย การเสภียดสภีกคป็ สือวตาพวกยอิวในขณะนนัรนและจนถขงทรุกวนันนภีร
ชอบพถูดในแงตของความชอบธรรม พวกเขาคอิดวตาตนัวเองเปป็นคนชอบธรรมของแผตนดอินโลก
กระนนัรนพระเจข้ากป็ตรนัสวตาความชอบธรรมทภีพที่ วกเขาคอิดวตามภีนร นนั จะไมตเปป็นประโยชนหอนันใดแกตพวก
เขาเลย พวกเขามภีความผอิดจทาเพาะพระพนักตรหพระองคห นนันที่ เปป็นจรอิงในขณะนนัรน มนันยนังเปป็นจรอิงอยถูต
เหมสือนเดอิมจนถขงวนันนภีรสทาหรนับยอิวและตตางชาตอิเหมสือนๆกนัน
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เมสืซึ่อเจด้ารด้องออกมากห็ใหด้สอิซึ่งทกซึ่เจด้าสะสมไวด้ชท่วยเจด้าใหด้พด้นซก แตท่ลมจะ

พนัดมนันไปเสกยหมด เพกยงลมหายใจจะหอบมนันออกไป พระเจข้าทรงบอกลตวงหนข้าถขงวนันนนัรนเมสือที่ ยถู
ดาหหจะรข้องขอความชตวยเหลสือ พระองคหเสนอแนะใหข้พวกเขารข้องทถูลตตอบรรดารถูปเคารพทภีที่พวก
เขาสะสมไวข้ อยตางไรกป็ตาม ในวนันนนัรนแมข้แตตลมกป็จะพนัดรถูปเคารพทภีที่ไมตมภีฤทธอิธเหลตานนัรนไปเสภีย พวก
มนันจะพอิสถูจนหตนัวเองวตาชตวยอะไรไมตไดข้เลย – ขยะทภีที่เปลตาประโยชนห แตท่ผด้ทย กซึ่วางใจในเราจะไดด้แผท่น
ดอินนนัลี้นเปห็นกรรมสอิทธอิธิ์ และจะไดด้ภยเขาบรอิสบทธอิธิ์ของเราเปห็นมรดก ตรงกนันขข้าม คนเหลตานนัรนทภีวที่ างใจ
องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าจะพบการชตวยใหข้พข้นของพระองคห วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อคนเหลตานนัรนจะถถูก
ททาใหข้เปป็นขขรนจากตายเพสืที่อทภีที่จะไดข้แผตนดอินออิสราเอลเปป็นกรรมสอิทธอิธและจะพบมรดกหนขที่งทภีที่
เยรถูซาเลป็ม นภีบที่ อกเปป็นนนัยวตาคนเหลตานนัรนคสือคนชอบธรรมทภีที่แทข้จรอิง เพราะวตาความชอบธรรมของ
พระเจข้าเปป็นมาโดยความเชสืที่อ – ความเชสืที่อในพระเยซถูครอิสตห พระเมสสอิยาหหของพระเจข้า
14 และจะมกเสกยงวท่า "พยนดอิน พยนดอินขซลี้น และจงเตรกยมทาง รสืลี้อถอนอบปสรรคเสกยจากทาง
ของชนชาตอิของเรา" ในวนันนนัรนเมสือที่ พระเจข้าจะประทานบทาเหนป็จแกตพวกยอิวทภีที่เปป็นคนชอบธรรมใน
แผตนดอินของพวกเขา (หลนังจากพวกเขาถถูกททาใหข้เปป็นขขรนจากตายแลข้ว) พวกเขากป็จะถถูกททาใหข้เจรอิญ
ขขรน หอินสะดรุดทนัรงหลายจะถถูกเอาออกไปเสภียและหนทางมาสถูตกรรุงเยรถูซาเลป็มกป็จะถถูกททาใหข้เปป็น
เหมสือนซถูเปอรหไฮเวยห จรุดสนใจหลนักกป็คสือ การเรอิที่มตข้นของยรุคพนันปภีเมสือที่ พวกยอิวทภีที่ถถูกไถตแลข้วและถถูก
ททาใหข้เปป็นขขรนจากตายแลข้วในแผตนดอินของพวกเขาจะมภีพระพรเตป็มเปภีที่ยมของพระเจข้าอยถูบต นตนัวพวก
เขา
อสย 57:15-16

องคหผสด้ย ย งเดท่น คสือผยอด้ ยยใท่ นนอิรนนั ดรหกาล ผยด้ทรงพระนามวท่าบรอิสบ ทธอิธิ์

ตรนัสดนังนกลี้วท่า "เราอยยใท่ นทกซึ่ทกซึ่สย งและบรอิสบทธอิธิ์ และอยยกท่ นับผยด้ทกซึ่มกจอิตใจสทานซกผอิดและถท่อม เพสืซึ่อจะรสืลี้อฟสืลี้น
จอิตใจของผยด้ใจถท่อม และรสืลี้อฟสืลี้นใจของผยด้สทานซกผอิด จรุดสนใจหลนักยนังอยถูทต คภีที่ นเหลตานนัรนทภีที่เปป็นคนชอบ
ธรรมอยตางแทข้จรอิงในยถูดาหหตตอไป แตตกตอนอสืที่นขอใหข้เราสนังเกตวตาพระเจข้าทรงพรรณนาถขงพระองคห
เองอยตางไร พระองคหทรงกลตาวถขงพระองคหเองวตา (1) องคห์ผมด้สมง (2) เดว่น (3) ผถูข้อยมใว่ นนอิรนตั ดรห์กาล
และ (4) ผถูข้ทรงพระนามวว่าบรอิสทุทธอิธ ความหมายโดยนนัยตตางๆของความจรอิงแตตละประการเหลตานภีรกป็
ลขกซขรงจรอิงๆ

อยตางไรกป็ตาม พระองคหผถูข้ทรงอยถูสต ถูงและทรงมหอิทธอิฤทธอิธกป็ทรงสนัญญาวตาจะอยถูกต บนั คนเหลตา
นนัรนทภีมที่ ภีจอิตใจสทานขกผอิดและถตอมลง แนตทภีเดภียววนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสือที่ คนใจถตอมจะถถูกยกชถู แมข้
ประชาชนของพระเจข้ามนักเปป็นคนฐานะตทที่าตข้อยและมภีจอิตใจถตอมในชภีวอิตนภีร วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อ
พวกเขาจะถถูกยกชถูเพสืที่ออาศนัยอยถูกต บนั พระครอิสตห ในวนันนนัรน พระเจข้าจะทรงรสืรอฟสืร นใจและจอิตวอิญญาณ
ของบรรดาผถูข้รนับใชข้ทภีที่ถตอมใจของพระองคห การสทาเรป็จจรอิงในทภีที่สรุดของเรสืที่องนภีรจะเกอิดขขรนในยรุคพนันปภี
สทาหรนับทนัรงพวกยอิวและคนตตางชาตอิทภีที่ถถูกไถตแลข้ว
16 เพราะเราจะไมท่ตท่อสยด้แยด้งอยยเท่ ปห็นนอิตยห หรสือโกรธอยยเท่ สมอ พระเจข้าทรงสนัญญาวตาพระองคห
จะไมตทรงตตอสถูข้กบนั ประชาชนทภีที่ดรสือดขงของพระองคหเสมอไป วนันแหตงการไถตของพระองคหกาท ลนังใกลข้
เขข้ามา วลภีสรุดทข้าย เพราะจอิตวอิญญาณจะอท่อนลงตท่อหนด้าเรา คสือบรรดาจอิตวอิญญาณทกซึ่เราไดด้สรด้างแลด้ว
อาจแปลไดข้วาต ‘แมด้จอิตวอิญญาณจะอตอนลงตตอหนข้าเรา คสือบรรดาจอิตวอิญญาณทภีที่เราไดข้สรข้างแลข้ว’
ความหมายกป็คสือวตา แมข้จอิตวอิญญาณของประชาชนของพระองคหอาจลข้มเหลว พระเจข้ากป็จะไมตตตอสถูข้
กนับพวกเขาเสมอไป แมข้การพอิพากษาเพราะความบาปกทาลนังใกลข้เขข้ามา วนันทนัรงหลายทภีที่ดภีกวตากป็จะตาม
มาหลนังจากนนัรนเปป็นตข้นไป การสทาเรป็จจรอิงในทภีที่สรุดจะเกอิดขขรนในยรุคพนันปภีและหลนังจากนนัรนเปป็นตข้นไป
อสย 57:17-18

ทนัรงการพอิพากษาและพระเมตตาของพระเจข้าทภีที่มภีตตอยถูดาหหปรากฏใหข้

เหป็นในสองขข้อตตอไปนภีร เราโกรธเพราะความชนัวซึ่ ชด้าแหท่งความโลภของเขา เราตกเขา เราซท่อนตนัวและ
โกรธ แตท่เขายนังหนันกลนับเดอินตามชอบใจของเขาอยยท่ กลตาวโดยสรรุปกป็คสือ พระเจข้าทรงสรรุปยตอการ
พอิพากษาของพระองคหทภีที่มภีตตอยถูดาหห ความบาปของพวกเขาไดข้ยนัวที่ ยรุพระพอิโธรของพระเจข้า กระนนัรน
วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพระเจข้าจะตรนัสวตา 18 เราไดด้เหห็นวอิธกการของเขาแลด้ว แตท่เราจะรนักษาเขาใหด้
หาย เราจะนทาเขา และสนองเขากนับผยได้ วด้ท บกขหใหด้เขาดด้วยการเลด้าโลม" แมข้ถถูกพระเจข้าตภีสอนอยตาง
หนนัก วนันนนัรนกป็กาท ลนังจะมาเมสืที่อพระเจข้าจะทรงเสรป็จสอิรนการพอิพากษาประชาชนของพระองคห เมสืที่อวนัน
นนัรนมาถขง พระองคหจะทรงรนักษายถูดาหหและออิสราเอลใหข้หายและทรงคสืนพระพรทนัรงปวงใหข้แกตพวก
เขา แนตนอนวตาอยตางหลนังนภีรจะเกอิดขขรนในยรุคพนันปภี

อสย 57:19-21

ในลทาดนับแบบยข้อนกลนับ พระเจข้าตรนัสซทราทางเลสือกสองประการนนัรน

ทภีที่มภีใหข้แกตประชาชนของพระองคห พระเยโฮวาหหตรนัสวท่า "เราสรด้างผลของรอิมฝกปาก สนันตอิภาพ
สนันตอิภาพแกท่คนไกลและคนใกลด้ และเราจะรนักษาเขาใหด้หาย" พระเจข้าทรงเปป็นพระผถูข้สรข้างรอิมฝภีปาก
ทนัรงปวงและของประทานในดข้านการพถูดซขที่งมาจากรอิมฝภีปากนนัรนๆ ดนังนนัรน พอเตสือนเราใหข้ระลขกถขง
เรสืที่องนนัรนแลข้ว พระองคหกทป็ รงเสนอสนันตอิภาพแกตคนทนัรงปวงทนัรงทภีที่อยถูไต กลและอยถูใต กลข้ รวมถขงการ
รนักษาใหข้หายอยตางสมบถูรณหในฝตายวอิญญาณและรต างกายดข้วย คนเหลตานนัรนทภีที่ยอมมาหาองคหพระผถูข้
เปป็นเจข้าจะพบสนันตอิสรุขกนับพระเจข้า สนันตอิสรุขของพระเจข้า และการรนักษาใหข้หายฝตายวอิญญาณซขที่งมภีอยถู ต
ภายใน
20 แตท่คนชนัวซึ่ นนัลี้นเหมสือนทะเลทกซึ่กทาเรอิบ เพราะมนันนอิซึ่งอยยไท่ มท่ไดด้ และนทลี้าของมนันกห็กวนตมและ
เลนขซลี้นมา คนชนัวที่ กป็อยถูใต นสภาพทภีที่ตรงกนันขข้ามเลย พวกเขาไมตรจถูข้ นักสนันตอิสรุข พวกเขาอาจพบความ
สนรุกสนาน ชสืที่อเสภียงและเงอินทอง แตตพวกเขาไมตมภีสนันตอิสขรุ ตรงกนันขข้ามพวกเขาเปป็นเหมสือนทะเลทภีที่
ถถูกพายรุซนัดไปมาขณะทภีที่มนนั ซนัดคลสืนที่ เขข้าหาชายหาดอยตางตตอเนสืที่อง ทะเลทภีที่ถถูกพายรุซนัดเปป็นภาพทภีที่ตรง
ขข้ามกนับสนันตอิสรุข เมสืที่อคลสืที่นซนัดเขข้าใกลข้ชายฝนัที่ง มนันกป็กวนตมและเลนขขรนมาจนททาใหข้นร ทาขรุตนและ
สกปรก นทราทภีที่ควรจะใสสะอาดและมภีสภีฟข้ากป็จะสกปรก ขรุตนและเปป็นสภีนร ทาตาลในระหวตางและหลนัง
จากเกอิดพายรุ เหลตาคนชนัวที่ ทภีที่หนนั หลนังของตนใหข้พระเจข้ากป็เปป็นเชตนนนัรน พวกเขาเปป็นเหมสือนทะเลทภีที่ถถูก
ลมซนัดไปมาซขที่งไมตมคภี วามสงบเลย
แนตนอนวตา 21 พระเจด้าของขด้าพเจด้าตรนัสวท่า "ไมท่มกสนันตอิสบขแกท่คนชนัวซึ่ " สอิที่งหนขงที่ ทภีคที่ นบาปทนัรง
หลายไมตมกภี คป็ สือ สนันตอิสขรุ แหตงใจ ยอิงที่ สนันตอิสขรุ กนับพระเจข้ายอิงที่ ไมตมภีเขข้าไปใหญต สนันตอิสรุขอยถูรต ต วมกนับคน
ชนัวที่ ไมตไดข้เลย ทนันทภีทภีที่ความดขงดถูดใจของความบาปเรอิที่มมนัวหมองและความนตาตสืที่นเตข้นของมนันเรอิที่มนตา
เบสืที่อ คนชนัวที่ กป็ถถูกทอิรงไวข้โดยปราศจากสนันตอิสรุข แมข้เปป็นจรอิงในขณะนนัรน มนันกป็อาจจรอิงยอิงที่ กวตาเดอิมเสภีย
อภีกในวนันนภีร
*****

ภนำพรวมของออิสยนำหห 58: ผมด้พยากรณห์ทว่านนทนี้รด้องบอกยมดาหห์ใหด้กลตับใจใหมว่ตว่อไป ความบา
ปอชชื่นๆของพวกเขาถมกกลว่าวถถึง
อสย 58:1

"จงรด้องดนังๆ อยท่าออมไวด้ จงเปลท่งเสกยงของเจด้าเหมสือนเปท่าแตร จง

แจด้งแกท่ชนชาตอิของเราใหด้ทราบถซงเรสืซึ่องการละเมอิดของเขา แกท่วงศหวานของยาโคบเรสืซึ่องบาปของเขา
พระเจข้าทรงเรภียกออิสยาหหใหข้เทศนาตตอสถูข้ความบาปตตางๆของประชาชนของพระองคห ตนัวผถูข้เขภียนเอง
เคยไดข้ยอิน ‘พวกนนักเทศนหแบบ๊พตอิสทภีที่เนข้นหลนักขข้อเชสืที่อเดอิม’ ตทาหนอินกนั เทศนหคนอสืนที่ ๆทภีที่ ‘เจข้าอารมณห’
และเทศนาเสภียงดนัง กระนนัรนพระเจข้ากป็ทรงเรภียกออิสยาหหใหข้เปลตงเสภียงของตนเหมสือนแตรและรข้อง
ดนังๆ การเทศนาตตอสถูข้ความบาปควรมภีเสภียงดนัง เหป็นไดข้ชนัดวตาความบาปนนัรนมภีอยถูทต นัวที่ ไปในยถูดาหห
พระเจข้าทรงเรภียกออิสยาหหใหข้เทศนาตตอสถูข้มนัน
อสย 58:2-3

แตท่เขายนังแสวงเราทบกวนันและปกตอิยอินดกทกซึ่จะรยด้จนักทางของเรา เหมสือน

กนับวท่าเขาเปห็นประชาชาตอิทกซึ่ไดด้ททาความชอบธรรม และมอิไดด้ละทอิลี้งกฎแหท่งพระเจด้าของเขา เขากห็ขอ
ขด้อกฎอนันเทกซึ่ยงธรรมจากเรา เขาทนัลี้งหลายกห็ปกตอิยอินดกทกซึ่จะเขด้ามาใกลด้พระเจด้า พระเจข้าทรงตตอวตายถูดาหห
ในเรสืที่องการเสแสรข้งแหตงศาสนาของพวกเขา พวกเขาททาทภีวาต แสวงหาพระเจข้าทรุกวนันในการ
นมนัสการทภีพที่ ระวอิหารตามทภีมที่ ภีกาท หนดไวข้ พวกเขาแสรข้งวตาปภีตอิยอินดภีในทางทนัรงหลายของพระเจข้า
โปรดสนังเกตวตาพวกเขาไดด้ทคา (รถูปอดภีตกาล) ความชอบธรรม ยถูดาหหถนนัดในการประดนับประดา
ภายนอกของการเครต งในธรรมแบบจอมปลอม กระนนัรนใจของพวกเขากป็อยถูหต ตางไกลจากพระเจข้า
พวกเขาจขงถามวตา 3 `ททาไมขด้าพระองคหทนัลี้งหลายไดด้อดอาหาร และพระองคหมอิไดด้ทอด
พระเนตร ททาไมขด้าพระองคหทนัลี้งหลายไดด้ถท่อมตนัวลง และพระองคหมอิไดด้ทรงสนพระทนัย ' ดยเถอิด ในวนัน
ทกซึ่เจด้าอดอาหาร เจด้าททาตามใจของเจด้า และบกบบนังคนับคนงานของเจด้าทนัลี้งหมด บางคนในยถูดาหหจขง
ถามวตาททาไมพระเจข้าถขงไมตแยแสการอดอาหารและการ ‘ถตอมตนัวลง’ แบบภายนอกของพวกเขา
พวกเขาททาเปป็นวตาแสวงหาพระเจข้า แตตพระองคหทรงเมอินพวกเขาเสภีย เหตรุผลถถูกพบในขข้อ 1 – ความ
บาปของพวกเขา!

อสย 58:4

ดยเถอิด เจด้าอดอาหารเพกยงเพสืซึ่อวอิวาทและตท่อสยด้ และเพสืซึ่อตท่อยดด้วยหมนัด

ชนัซึ่วรด้าย การอดอาหารอยท่างของเจด้าในวนันนกลี้จะไมท่กระททาใหด้เสกยงของเจด้าไดด้ยอินไปถซงทกซึ่สย ง พระเจข้า
ทรงตตอวตายถูดาหหเรสืที่องความหนข้าซสืที่อใจคดของพวกเขา พวกเขาอดอาหาร โดยพยายามแสดงใหข้เหป็น
วตาตนเครต งในธรรมแตตภายนอกขณะทภีที่พวกเขายนังวอิวาทและตตอสถูข้ในทตามกลางพวกเขากนันเองอยถูต
พระองคหทรงสนังที่ พวกเขาใหข้หยรุดการหนข้าซสืที่อใจคดเชตนนนัรนเสภีย การอธอิษฐานเชตนนนัรนยตอมไมตไดข้รนับ
การตข้อนรนับในสวรรคห
อสย 58:5-7

อยท่างนกลี้หรสือเปห็นการอดอาหารทกซึ่เราเลสือก คสือวนันทกซึ่คนขท่มตนัว การกด้ม

ศกรษะของเขาลงเหมสือนอด้อเลห็ก และปยผาด้ กระสอบและขกเลี้ ถด้ารองใตด้เขา อยท่างนกลี้หรสือเจด้าจะเรกยกการ
อยท่างนกลี้วท่าการอดอาหาร และเปห็นวนันทกซึ่พระเยโฮวาหหโปรดปรานอยท่างนนัลี้นหรสือ ตรงกนันขข้าม ขข้อ
กทาหนดของพระเจข้าสทาหรนับการอดอาหารและการอธอิษฐานกป็คสือ ทภีคที่ นๆหนขงที่ จะ “ขตมตนัว” การ
อธอิษฐานและการอดอาหารทภีที่แทข้จรอิงเปป็นชตวงเวลาหนขที่งสทาหรนับการทภีคที่ นๆหนขงที่ ถตอมตนัวลงตตอพระ
พนักตรหพระเจข้า แมข้วาต นภีที่คสือสอิที่งทภีที่พระเจข้าทรงประสงคห เหป็นไดข้ชนัดวตามนันไมตใชตสที่ งอิ ทภีที่ยดถู าหหคอิดไวข้ในใจ
ดนังนนัรนพระเจข้าจขงตรนัสถามวตาการอธอิษฐานและการอดอาหารแบบของพระองคหเปป็นสอิที่งทภีที่พวกเขารนับ
ไดข้หรสือไมต มภีการบอกเปป็นนนัยวตาพวกเขารนับไมตไดข้ ยถูดาหหสนใจในการหนข้าซสืที่อใจคดแบบเสแสรข้ง
มากกวตาการถตอมตนัวลงอยตางแทข้จรอิงตตอพระพนักตรหพระเจข้า
ตรงกนันขข้าม พระเจข้าทรงเตสือนยถูดาหหใหข้ระลขกวตา 6 การอดอาหารอยท่างนกลี้ไมท่ใชท่หรสือทกซึ่เรา
ตด้องการ คสือการแกด้พนนั ธนะของความชนัซึ่ว การปลดเปลสืลี้องภาระหนนัก และการปลท่อยใหด้ผด้ถย ยกบกบ
บนังคนับเปห็นออิสระ และการหนักแอกเสกยทบกอนัน สอิที่งทภีพที่ ระเจข้าทรงสนพระทนัยกป็คสือ ทภียที่ ถูดาหหจะมภีสตวนใน
การกลนับใจใหมตอยตางแทข้จรอิง – ทภีที่จะผตอนปรนการปฏอิบนัตอิอนันอยรุตอิธรรมทภีที่กระททาตตอพวกคนรนับใชข้
และการบภีบบนังคนับทภีที่กระททาตตอคนเหลตานนัรนทภีที่เปป็นหนภีร ถข้าการอธอิษฐานและการอดอาหารของพวก
เขาจะเปป็นทภีที่พอพระทนัยตตอพระเจข้า ยถูดาหหกตป็ ข้องเปลภีที่ยนวอิถภีทางตตางๆของตน – ทภีจที่ ะหนักแอกแหตงวอิธภี
ปฏอิบนัตอิตตางๆอนันบาปหนาซขที่งพวกเขาครุข้นเคยเหลสือเกอิน

พระเจข้าทรงเตสือนยถูดาหหใหข้ระลขกอภีกวตา 7 ไมท่ใชท่การทกซึ่จะปนันอาหารของเจด้าใหด้กนับผยหด้ อิว และ
นทาคนยากจนไรด้บด้านเขด้ามาในบด้านของเจด้า เมสืซึ่อเจด้าเหห็นคนเปลสือยกายกห็คลบมกายเขาไวด้ และไมท่ซท่อน
ตนัวของเจด้าจากญาตอิของเจด้าเอง ดอกหรสือ การเครต งครนัดในทางของพระเจข้าและการกลนับใจใหมต
ทภีที่แทข้จรอิงคสือการสทาแดงความกรรุณาตตอคนเหลตานนัรนทภีที่ขดนั สน นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาคนมากมายในยถูดาหห
ปฏอิบนัตอิอยตางทารรุณและอยตางอยรุตอิธรรมตตอเหลตาคนรนับใชข้และลถูกหนภีรของพวกเขา มภีบอกเปป็นนนัยวตา
การปฏอิบนัตอิอยตางทารรุณนภีรยนังมภีไปถขงแมข้แตตบรรดาญาตอิสนอิทดข้วย
ความจรอิงอนันยอิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตาทางของพระเจข้าและการเครต งในธรรมทภีที่แทข้จรอิงเกภีที่ยวขข้อง
กนับการกลนับใจใหมต การปฏอิบนัตอิอยตางยรุตอิธรรมตตอผถูข้อสืที่น และการสทาแดงความกรรุณาตตอคนเหลตานนัรนทภีที่
ขนัดสน ยถูดาหหเตป็มใจทภีที่จะททาการเสแสรข้งวตาตนเครต งในธรรม แตตพวกเขาไมตททาสอิที่งอสืที่นๆทภีที่เหลสือเลย
สนักอยตางเดภียว พวกเขาเปป็นคนหนข้าซสืที่อใจคด พระเจข้าจขงทรงกทาชนับออิสยาหหใหข้รข้องดนังๆตตอสถูคข้ วาม
บาปของพวกเขา
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เมสืที่อยถูดาหหพรข้อมทภีที่จะถตอมใจลงอยตางแทข้จรอิงตตอพระพนักตรหพระเจข้า

เพสืที่อปฏอิบนัตอิอยตางเมตตาและอยตางยรุตอิธรรมตตอคนเหลตานนัรนทภีที่ขนัดสน พระเจข้ากป็ทรงสนัญญาวตา แลด้ว
ความสวท่างของเจด้าจะพบท่งออกมาอยท่างอรบณ และแผลของเจด้าจะเรกยกเนสืลี้อขซนลี้ มาอยท่างรวดเรห็ว ความ
ชอบธรรมของเจด้าจะเดอินนทาหนด้าเจด้า และสงท่าราศกของพระเยโฮวาหหจะระวนังหลนังเจด้า ดข้วยคารม
คมคายแบบกวภี พระเจข้าทรงสนัญญาวตาเมสืที่อการกลนับใจใหมต ความเมตตา และความชอบธรรมเชตน
นนัรนกตอตนัวขขรน เมชอชื่ นตันี้นพระเจข้ากป็จะทรงแผตการอวยพรของพระองคหลงบนพวกเขาดรุจแสงจข้ายามเชข้า
เมสืที่อนนัรนพระองคหจะประทานสรุขภาพและความเจรอิญใหข้แกตพวกเขา เมสือที่ พวกเขายอมกลนับใจใหมต
เชตนนนัรน เมชชื่อนตันนี้ ความชอบธรรมของพวกเขากป็จะนทาหนข้าพวกเขาไปดรุจผถูข้พทอิ นักษหดข้านหนข้า และจาก
นนัรนสงท่าราศกของพระเยโฮวาหหจะระวนังหลนังเจด้า
คทาทภีที่แปลเปป็น ระวนังหลนัง (ออวห์ซาฟ) มภีความหมายวตา ‘ผถูพข้ อิทนักษหดข้านหลนัง’ ในบรอิบทนภีร ความ
คอิดทภีที่ยงอิที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา เมสืที่อยถูดาหหจะดทาเนอินอยตางยรุตอิธรรมตตอพระพนักตรหพระเจข้า เมสือที่ นนัรนความชอบ
ธรรมของพวกเขากป็จะนทาหนข้าพวกเขาไปเหมสือนเปป็นหนตวยระวนังหนข้าและพระเจข้าจะทรงเปป็นผถูข้

พอิทนักษหดข้านหลนังของพวกเขา นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงการททาใหข้เจรอิญขขรนและการปกปข้องครุข้มครองโดย
พระเจข้า
นอกจากนภีร 9 แลด้วเจด้าจะทยล และพระเยโฮวาหหจะทรงตอบ เจด้าจะรด้องทยล และพระองคหจะ
ตรนัสวท่า `เราอยยนท่ กซึ่ ' ถด้าเจด้าจะเอาออกไปจากทท่ามกลางเจด้าเสกย ซซงซึ่ แอก ซซงซึ่ การชกลี้หนด้า และซซงซึ่ การพยด
อยท่างไรด้สาระ เมสือที่ การดทาเนอินตามแบบพระเจข้าทภีที่แทข้จรอิง การดทาเนอินชภีวตอิ อนันชอบธรรม และความ
เมตตาถถูกนทาไปปฏอิบนัตอิ แลด้วพระเจข้าทรงสนัญญาวตาพระองคหจะทรงสดนับฟนังคทาอธอิษฐานของ
ประชาชนของพระองคห เมสือที่ พวกเขาเอาแอกแหตงการบภีบบนังคนับออกไปเสภียจากคนเหลตานนัรนทภีอที่ ยถูใต ตข้
พวกเขา เมสืที่อพวกเขาหยรุดชภีรนรอิวอยตางเปป็นศนัตรถูและเลอิกพถูดจาอยตางคนหนข้าซสืที่อใจคด แลด้วพระเจข้าจะ
ทรงสดนับฟนังคทาอธอิษฐานของพวกเขา กลตาวโดยสรรุปกป็คสือ เมสืที่อยถูดาหหเรอิที่มเทภีที่ยงธรรมในการดทาเนอิน
ชภีวอิตของตน แลด้วพระเจข้าทรงสนัญญาวตาจะฟนังคทาอธอิษฐานของพวกเขา ดถู เพลงสดรุดภี 34:15, สรุภาษอิต
15:8 และ 1 เปโตร 3:12
อสย 58:10-12

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรเสนอขข้อเสนอ ถด้า/แลด้ว อภีกชรุด ถด้าเจด้าทบท่มเทชกวอิต

ของเจด้าแกท่คนหอิว และใหด้ผด้ถย ยกขท่มใจไดด้ออิซึ่มใจ แลด้วความสวท่างของเจด้าจะโผลท่ขซลี้นในความมสืด และ
ความมสืดคลบด้มของเจด้าจะเปห็นเหมสือนเทกซึ่ยงวนัน เมสือที่ ยถูดาหหจะแสดงความกรรุณาและความเมตตาตตอ
คนเหลตานนัรนทภีที่เดสือดรข้อนซขงที่ อยถูรต อบตนัวพวกเขา แลด้วพระเจข้าจะประทานความสวตางใหข้แกตพวกเขา
ในความมสืด (คทาทภีแที่ ปลวตา ความมสืดคลบด้ม (โคเชค) ปกตอิแลข้วถถูกแปลเปป็น ‘ความมสืด’) พระองคหจะ
ประทานความสวตางแหตงเทภียที่ งวนันแกตพวกเขาในชตวงเวลาแหตงความมสืด ความหมตนมนัว และความ
สอิรนหวนัง แตตพระสนัญญานภีรมภีเงสืที่อนไขอยถูบต นการดทาเนอินชภีวตอิ อนันเทภีที่ยงธรรมอยตางแทข้จรอิง
ยอิงที่ กวตานนัรน 11 และพระเยโฮวาหหจะนทาเจด้าอยยท่เปห็นนอิตยห และใหด้จอิตใจเจด้าออิซึ่มในฤดยแลด้ง และ
กระททาใหด้กระดยกของเจด้าอด้วนพก และเจด้าจะเปห็นเหมสือนสวนทกซึ่มกนทลี้ารด เหมสือนนทลี้าพบ ทกซึ่นทลี้าของมนันไมท่
ขาด เมสือที่ ประชาชนของพระเจข้าจะหนันเสภียจากการเสแสรข้งแบบคนหนข้าซสืที่อใจคดและการเครต งใน
ธรรมแบบจอมปลอมมาสถูตการดทาเนอินตามแบบพระเจข้าทภีที่แทข้จรอิง ความเมตตาและความชอบธรรม
แลด้วพระเจข้าทรงสนัญญาวตาจะนทาทางพวกเขา จะททาใหข้พวกเขาออิที่ม (แมข้ในยามทภีคที่ นอสืที่นๆทนทรุกขหกบนั

ภนัยแลข้งกป็ตาม) และจะททาใหข้พวกเขาเจรอิญขขรน ความหมายของการททาใหข้กระดถูกอข้วนพภีเปป็นคทาพถูด
เปรภียบเทภียบแบบตะวนันออกกลางทภีที่หมายถขงการถถูกททาใหข้เจรอิญขขรน ภาพเปรภียบเพอิมที่ เตอิมของการ
อวยพรทภีที่ถถูกหมายเหตรุไวข้คสือ ภาพของสวนทภีมที่ ภีนร ทารดและนทราพรุทภีที่ไมตเคยเหสือดแหข้ง การอวยพรเชตน
นนัรนถถูกสนัญญาแกตคนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนอินชภีวอิตอยตางเทภียที่ งธรรม
12 และพวกเจด้าจะไดด้สรด้างสอิซึ่งสลนักหนักพนังโบราณขซลี้นใหมท่ เจด้าจะไดด้ซท่อมเสรอิมรากฐานของ
คนหลายชนัซึ่วอายบมาแลด้วขซลี้น เจด้าจะไดด้ชสืซึ่อวท่า `เปห็นผยด้ซท่อมกทาแพงทกซึ่พนัง ผยด้ซอท่ มแซมถนนใหด้คสืนคงเพสืซึ่อ
จะไดด้อาศนัยอยยท่' เมสืที่อยถูดาหหสทาแดงการดทาเนอินตามแบบพระเจข้าและความเทภีที่ยงธรรมทภีที่แทข้จรอิง แลข้ว
แผตนดอินของพวกเขาจะไดข้รนับการอวยพรดข้วยความจทาเรอิญ นครตตางๆของพวกเขาทภีที่พนังลงจะถถูก
บถูรณะและถถูกสรข้างขขรนใหมต พวกเขาจะมภีชสืที่อเสภียงในการฟสืร นฟถูสต ถูสภาพเดอิมของตน กอิตตอิศนัพทหและ
ชสืที่อเสภียงจะถถูกเพอิที่มเขข้ากนับพระพรเหลตานนัรนทภีพที่ ระเจข้าจะทรงนทามาสถูตประชาชนของพระองคห ถด้าการก
ลนับใจใหมตทภีที่แทข้จรอิงและการดทาเนอินตามแบบพระเจข้าถถูกนทากลนับคสืนมาสถูตแผตนดอินของพวกเขา
อสย 58:13-14

เงสืที่อนไขสรุดทข้ายสทาหรนับการอวยพรของพระเจข้าถถูกประกาศใหข้

ทราบ ถด้าเจด้าหยบดเหยกยบยทซึ่าวนันสะบาโต คสือจากการททาตามใจของเจด้าในวนันบรอิสบ ทธอิธิ์ของเรา และ
เรกยกสะบาโตวท่า วนันปกตอิยอินดก และเรกยกวนันบรอิสบทธอิธิ์ของพระเยโฮวาหหวท่า วนันมกเกกยรตอิ ถด้าเจด้าใหด้เกกยรตอิ
มนัน ไมท่ไปตามทางของเจด้าเอง หรสือททาตามใจของเจด้า หรสือพยดถด้อยคทาของเจด้าเอง ถข้ายถูดาหหจะหนัน
กลนับมาสถูตการใหข้เกภียรตอิวนันสะบาโต พระเจข้ากป็ทรงสนัญญาวตาจะอวยพรเพอิมที่ เตอิม ในสมนัยนนัรนเชตนเดภียว
กนับทภีที่เปป็นในปนัจจรุบนนั ผถูข้คนเพอิกเฉยวนันทภีพที่ ระเจข้าทรงแยกไวข้ตตางหากในแตตละสนัปดาหห มนันคสือวนันสะ
บาโตในขณะนนัรนและวนันขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าในปนัจจรุบนัน อยตางไรกป็ตาม แมข้แตตประชาชนของ
พระเจข้ากป็มนักมองวตาวนันนภีรเปป็นวนันสนรุกสนานและวนันแหตงการละเลตนแทนทภีจที่ ะเปป็นวนันขององคหพระผถูข้
เปป็นเจข้า – วนันหนขที่งสทาหรนับสนันทนาการ งานพอิเศษ หรสือความสนรุกสนานรสืนที่ เรอิง กระนนัร นพระเจข้าแมข้
กระทนังที่ ในปนัจจรุบนันกป็ทรงปรารถนาใหข้วนันหนขงที่ จากเจป็ดวนันถถูกแยกไวข้ตตางหากสทาหรนับการหยรุดพนัก
และการนมนัสการ – วนันหนขที่งเพสือที่ ถวายเกภียรตอิองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าแทนทภีที่จะเปป็นการททาตามวอิถภีทาง
ตตางๆของเราเองและความเพลอิดเพลอินของเราเอง

เมสืที่อประชาชนของพระเจข้า (ในตอนนนัรนและในปนัจจรุบนนั ) จะถวายเกภียรตอิองคหพระผถูข้เปป็นเจข้า
เชตนนนัรน พระองคหกทป็ รงสนัญญาวตา 14 แลด้วเจด้าจะไดด้ความปกตอิยอินดกในพระเยโฮวาหห และเราจะใหด้เจด้า
ขซลี้นขกซึ่อยยบท่ นทกซึ่สย งของแผท่นดอินโลก และเราจะเลกลี้ยงเจด้าดด้วยมรดกของยาโคบบอิดาของเจด้า เพราะ
โอษฐหของพระเยโฮวาหหไดด้ตรนัสแลด้ว" เมสือที่ ประชาชนของพระเจข้าจะใหข้เกภียรตอิวนันหนขงที่ จากเจป็ดวนัน
(วนันสะบาโตของพระคนัมภภีรหเดอิมหรสือวนันขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของพระคนัมภภีรให หมต) พระเจข้ากป็ทรง
สนัญญาวตาพระองคหจะทรงอวยพรพวกเขาเพอิที่มมากขขรนอภีก การอวยพรถถูกปฏอิญาณโดยพระเจข้าโดย
ออิงความสรุจรอิตแหตงคทาตรนัสของพระองคห เมสืที่อเราใหข้เกภียรตอิวนนั ขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้า พระเจข้ากป็ทรง
สนัญญาวตาจะอวยพรเรา
แมข้การถสือวนันสะบาโตเปป็นสต วนหนขงที่ ของพระราชบนัญญนัตขอิ องโมเสส หลนักการอนันยอิงที่ ใหญต
กวตาของวนันหนขงที่ ทภีที่แยกออกจากเจป็ดวนันกป็มมภี ากตอนสมนัยพระราชบนัญญนัตขอิ องโมเสสและเปป็นหลนัก
การหนขที่งทภีที่ดทารงอยถูชต วนัที่ นอิรนนั ดรห พระบนัญชานนัรนถถูกออกในสวนแหตงเอเดนและดทารงอยถูเต รสืที่อยมาจนถขง
ทรุกวนันนภีร ดถู ปฐมกาล 2:3
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 59: สภาพททชื่กลตับสตัตยห์ของยมดาหห์ในสมตัยของออิสยาหห์ถมกกลว่าวถถึงเพอิมชื่
เตอิม ตอนจบของบทนทมนี้ องลว่วงหนด้าไปยตังการเสดป็จมาของพระเมสสอิยาหห์ยงตั ออิสราเอลและ
อาณาจตักรของพระองคห์
อสย 59:1-2

บรอิบทยนังเปป็นอนันเดภียวกนับของบททภีแที่ ลข้วเมสืที่อพระเจข้าทรงวอิงวอนยถู

ดาหหใหข้กลนับใจเสภียใหมตจากการดทาเนอินชภีวอิตอนันบาปหนาของพววกเขา พรข้อมกนับเงสืที่อนไขเหลตานนัรน
ทภีที่ยนังมภีผลอยถูต ผถูพข้ ยากรณหทตานนภีรรข้องออกมาวตา ดยเถอิด พระหนัตถหของพระเยโฮวาหหมอิไดด้สนัลี้นลง ทกซึ่จะ
ชท่วยใหด้รอดไมท่ไดด้ หรสือพระกรรณตซง ซซซึ่งจะไมท่ทรงไดด้ยอิน ปนัญหาของคทาอธอิษฐานทภีที่ไมตไดข้รนับคทาตอบ
ไมตไดข้เปป็นความผอิดของพระเจข้า ไมตมภีความอตอนแอหรสือขข้อบกพรต องในสตวนของพระองคหเลย
ตรงกนันขข้าม 2 แตท่วท่าความชนัซึ่วชด้าของเจด้าทนัลี้งหลายไดด้กระททาใหด้เกอิดการแยกระหวท่างเจด้ากนับ
พระเจด้าของเจด้า และบาปของเจด้าทนัลี้งหลายไดด้บนังพระพนักตรหของพระองคหเสกยจากเจด้า พระองคหจซง

มอิไดด้ยอิน ความบาปแยกเราออกจากพระเจข้า เมสือที่ ความบาปยนังไมตถถูกสารภาพและยนังไมตถถูกกลนับใจ
ใหมตในใจของเรา พระเจข้ากป็จะไมตฟนัง ความบาปจขงเปป็นอรุปสรรคใหญตตตอคทาอธอิษฐานทภีที่ไดข้รนับคทา
ตอบ อาจมภีความบาปหลายอยตางทภีที่เรากระททา แตตสทาหรนับครอิสเตภียนทนัรงหลายทภีที่บนังเกอิดใหมตแลข้ว บตอย
ครนัรงความบาปคสือสอิที่งทภีที่เรามอิไดข้กระททา – การไมตกระททาสอิที่งทภีที่เราควรกระททา ไมตวาต กรณภีใด ความบาป
ในชภีวอิตของเรากป็ททาใหข้พระเจข้าหนันพระกรรณของพระองคหไปเสภียจากคทาอธอิษฐานของเรา ดถู เพลง
สดรุดภี 66:18, เศคารอิยาหห 7:11-13 และสรุภาษอิต 28:9
อสย 59:3-7

ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจงข เรอิที่มรต ายยาวความบาปตตางๆของยถูดาหห เพราะ

มสือของเจด้ามลทอินดด้วยโลหอิต และนอิวลี้ มสือของเจด้าดด้วยความชนัซึ่วชด้า รอิมฝกปากของเจด้าไดด้พยดคทาเทห็จ ลอิลี้น
ของเจด้าพซมพทาความอธรรม ทตามกลางพวกเขามภีคนเหลตานนัรนทภีมที่ ภีความผอิดในเรสืที่องความทารรุณและ
การททาใหข้โลหอิตตก คนอสืที่นๆซขที่งแมข้ไมตมภีความผอิดในเรสืที่องการททาใหข้โลหอิตตก กป็มคภี วามผอิดในเรสือที่ ง
ความบาปตตางๆทภีที่รนรุ แรงนข้อยกวตาซขที่งกระททาดข้วยนอิรวของพวกเขา – อาจเปป็นการยนักยอก การฉข้อโกง
และความไมตซสืที่อสนัตยหโดยรวม การหลอกลวงและความบาปทรุกรถูปแบบทภีที่กระททาดข้วยคทาพถูดเปป็นสอิที่ ง
ทภีที่แพรต หลายในแผตนดอินนนัรน ไมตวาต จะเปป็นคทาพถูดโกหกหรสือคทาหยาบคายตตางๆ ความบาปของรอิม
ฝภีปากกป็มภีอยถูทต นัวที่ ไปในยถูดาหห
4 ไมท่มกผด้ใย ดฟด้องอยท่างยบตอิธรรม ไมท่มกผด้ใย ดขซนลี้ ศาลอยท่างสนัตยหจรอิง เขาทนัลี้งหลายวางใจอยยท่กนับสอิงซึ่
ทกซึ่ไมท่เปห็นสาระ เขาพยดเทห็จ เขาตนัลี้งครรภหความชนัซึ่วและคลอดความชนัซึ่วชด้า ไมตมคภี วามสนใจในเรสืที่อง
ความยรุตอิธรรมหรสือความจรอิงในแผตนดอินนนัรนเลย พวกเขาวางใจในสอิที่งไรข้สาระ ตรงกนันขข้าม คทา
โกหกตตางๆ การประทรุษรข้าย และแมข้แตตความบาปมากยอิงที่ กวตาเดอิมกป็เปป็นเรสืที่องปกตอิธรรมดา
วนัฒนธรรมของแผตนดอินนนัรนชรุตมโชกไปดข้วยความชนัวที่
5 เขาฟนักไขท่งยทนับทาง เขาทอใยแมงมบม เขาผยด้กนอิ ไขท่นนัลี้นกห็ตาย แมด้ไขท่ล ยกใดถยกทบบ งยรด้ายกห็เปห็น
ตนัวขซลี้นมา เหมสือนกนับทภีที่งถูพษอิ ออกไขตเตป็มรนังซขที่งเตป็มไปดข้วยงถูพอิษตนัวนข้อยๆ ยถูดาหหกฟป็ นักความชนัวที่ รข้ายทรุก
รถูปแบบเปป็นตนัวเชตนกนัน การกอินไขตทภีที่มภีลถูกงถูพอิษอยถูขต ข้างในกป็เทตากนับเปป็นการกอินงถูเหตาตนัวเลป็กๆหรสืองถูพอิษ
อสืที่นๆเชตนนนัรน แมข้แตตลถูกงถูพอิษตนัวหนขงที่ กป็มภีพอิษมากพอทภีจที่ ะฆตาคนทภีที่กอินมนันเขข้าไปไดข้ ความคอิดทภีที่ยอิงที่ ใหญต

กวตากป็สสืที่อถขงความชนัวที่ และพอิษรข้ายไมตรถูข้สรนอิ สรุดซขที่งมภีอยถูดต กดสืที่นในยถูดาหหสมนัยนนัรน ความบาปททาใหข้เกอิด
สภาพแวดลข้อมทภีที่เนตาเสภียและเตป็มไปดข้วยพอิษรข้าย
ดนังนนัรน 6 ใยของมนันจะใชด้เปห็นเสสืลี้อผด้าไมท่ไดด้ คนจะเอาสอิซึ่งทกซึ่มนันททามาคลบมตนัวไมท่ไดด้ กอิจการ
ของมนันเปห็นการชนัวซึ่ ชด้า และการกระททาอนันทารบณกห็อยยใท่ นมสือของเขา แมข้ใยแหตงการหลอกลวงถถูกถนัก
ทอขขรนเพสืที่อปกปอิดความบาปอสืที่นๆ ใยดนังกลตาวกป็ไมตเคยปกปอิดอะไรไดข้เลย พวกมนันไมตเคยปกปอิด
ความบาปของคนๆหนขงที่ เลย สอิที่งเหลตานภีรคอสื สภาพทภีที่เกอิดขขรนในยถูดาหหสมนัยนนัรน ความบาปและความ
ทารรุณมภีอยถูทต นัวที่ ไป
7 เทด้าของเขาวอิซึ่งไปหาความชนัซึ่ว และเขาเรท่งไปหลนัซึ่งโลหอิตไรด้ความผอิดใหด้ถซงตาย ความคอิด
ของเขาเปห็นความคอิดชนัวซึ่ ชด้า การลด้างผลาญและการททาลายอยยใท่ นหนทางของเขา ความทารรุณและ
การททาใหข้โลหอิตตกเปป็นเรสืที่องปกตอิธรรมดาในสมนัยนนัรน แมข้แตตความคอิดของคนสต วนใหญตกเป็ ปป็นเรสืที่อง
ของการตอบโตข้เอาคสืนและความชนัวที่ ความบาปจขงกลายเปป็นวงจรอรุบาทวหของการแกข้เผป็ดกนันและ
กนัน
อสย 59:8-11

ผลอนันขมขสืที่นของความบาปเชตนนนัรนจขงเปป็นผลลนัพธหทภีที่ตามมา เขา

ไมท่รด้จย นักทางแหท่งสนันตอิสบ ข ไมท่มกความยบตอิธรรมในวอิถขก องเขา เขาไดด้ททาใหด้ถนนของเขาคดโคด้ง ผยด้ใดทกซึ่
เดอินในนนันลี้ จะไมท่รด้จย นักสนันตอิสบ ข ความบาปยตอมทอิรงความปนัที่นปตวนไวข้ขข้างหลนัง สอิที่งทภีที่ตรงขข้ามกนับความ
บาปคสือ สนันตอิสขรุ ทนัรงสองสอิที่งไมตอยถูรต ต วมกนันและอยถูรต ต วมกนันไมตไดข้ ไมตมภีความยรุตอิธรรมสทาหรนับคน
เหลตานนัรนทภีที่ชภีวอิตของเขามภีความบาปเปป็นลนักษณะเฉพาะตนัว พวกเขาพบแตตวอิถภีทางคดเคภีรยวตตางๆ
ผลลนัพธหกคป็ สือ ไมตมภีสนันตอิสรุข – ไมตมภีสนันตอิสรุขภายในและไมตมสภี นันตอิสรุขกนับผถูข้อสืที่น
9 เพราะฉะนนัลี้นความยบตอิธรรมจซงอยยท่หท่างจากเราทนัลี้งหลาย และความเทกซึ่ยงธรรมตามเรา
ไมท่ทนัน เราทนัลี้งหลายคอยทท่าความสวท่างและ ดยเถอิด ความมสืด คอยทท่าความสบ กใส แตท่เราดทาเนอินใน
ความมสืดคลบด้ม การพอิพากษาทภีที่ถถูกกลตาวถขงนภีรอาจหมายถขงความยรุตอิธรรม คทาทภีที่แปลเปป็นความ
ยบตอิธรรม (เซดออวห์คอวห์) เปป็นคทาฮภีบรถูพรสืนฐานทภีที่หมายถขง ‘ความชอบธรรม’ ความบาปแพรต พนนั ธรุห
เปป็นความอยรุตอิธรรมและความไมตชอบธรรมมากกวตาเดอิม มนันกตอใหข้เกอิดความมสืดและความ

คลรุมเครสือ นรกจะเปป็นสถานทภีที่ๆนตากลนัวจรอิงๆเพภียงเพราะการกระจรุกตนัวกนันของความบาปและคน
บาปทนัรงหลายในสถานทภีที่แหตงนนัรน นนันที่ ในตนัวมนันเองกป็จะททาใหข้มนันเปป็นสถานทภีที่แหตงความทรุกขหเวทนา
ชนัวที่ นอิจนอิรนนั ดรห ความบาปนทามาแตตความมสืดคลรุมข้ และความยากลทาบาก
10 เราทนัลี้งหลายคลทาหากทาแพงเหมสือนคนตาบอด เราคลทาหาราวกนับวท่าเราไมท่มกลยกตา เรา
สะดบดในเวลาเทกซึ่ยงเหมสือนในเวลากลางคสืน เราอยยท่ในทกซึ่โดดเดกซึ่ยวเหมสือนคนตาย เมสืที่อความบาปแพรต
หลาย ความมสืดบอดฝตายวอิญญาณกป็เขข้ามา ยถูดาหหคลทาเปะปะไปมาเหมสือนคนตาบอดเพราะความ
บาปของพวกเขาเอง พวกเขาสะดรุดไปตลอดชภีวอิตเหมสือนคนตาบอดคนหนขที่งอาจสะดรุดในเวลา
เทภีที่ยงวนัน สรุดทข้ายพวกเขากป็สะดรุดเขข้าไปในความรกรข้างวตางเปลตาเพราะความมสืดบอดซขที่งเกอิดจาก
ความบาปของพวกเขา แนตทภีเดภียวความบาปททาใหข้คนตาบอด เจป็บปวดและถถูกจองจทา
11 เราทบกคนครางเหมสือนหมก และพอิลาปเหมสือนนกเขา และมองหาความยบตอิธรรม แตท่ไมท่มก
เลย หาความรอด แตท่กห็อยยท่ไกลจากเรา นภีที่เปป็นภาพของลถูกหมภีตนัวหนขที่งทภีรที่ ข้องครางในยามทภีที่มนนั
ประสบความลทาบาก เสภียงรข้องของพวกเขาเปป็นเหมสือนเสภียงนกเขาทภีที่รข้องพอิลาปอยตางโหยไหข้ นภีที่
บอกเปป็นนนัยถขงความโศกเศรข้าและความทรุกขหใจซขที่งมาจากความบาป พวกเขามองหาความยรุตอิธรรม
และการชตวยใหข้พนข้ แตตมนนั กป็อยถูหต ตางไกลออกไป ดนังนนัรนความบาปจขงนทามาแตตความทรุกขหลทาบากและ
ความปวดรข้าวใจ แมข้สภาพการณหแวดลข้อมเปลภีที่ยนแปลง หลนักการนนัรนกป็ไมตเคยเปลภีที่ยนแปลง ความ
บาปในวนันนภีรจะนทามาแตตความทรุกขหลทาบากเหมสือนกนับทภีที่มนันเปป็นในสมนัยนนัรน
อสย 59:12-14

เพราะการละเมอิดของขด้าพระองคหทนัลี้งหลายทวกขซลี้นตท่อพระพนักตรห

พระองคห และบาปของขด้าพระองคหกห็ปรนักปรทาขด้าพระองคห เพราะการละเมอิดของขด้าพระองคหอยยกท่ บนั
ขด้าพระองคห สท่วนความชนัซึ่วชด้าของขด้าพระองคห ขด้าพระองคหกห็รด้จย นัก นอกเหนสือจากความทรุกขหลทาบาก
ทนัรงสอิรนทภีถที่ ถูกพรรณนาไวข้ขข้างบนแลข้ว ความบาปของประชาชนของพระเจข้ากป็ถถูกบนันทขกไวข้แลข้วตตอ
พระพนักตรหพระเจข้า พระองคหทรงทราบมนันทนัรงหมดและความบาปของเรากป็จะเปป็นพยานปรนักปรทา
เราสนักวนันหนขงที่ ทภีที่การพอิพากษา ยอิงที่ กวตานนัรน คนบาปทนัรงหลายกป็ทราบถขงความผอิดของตนดภี

13 คสือการละเมอิด การปฏอิเสธพระเยโฮวาหห การหนันไปจากการตอิดตามพระเจด้าของเรา การ
พยดทกซึ่เปห็นการบกบบนังคนับและการกบฏ การกท่อและการกลท่าวคทาเทห็จจากใจ ลขกๆลงไป ยถูดาหหรถูข้วาต ตน
ไดข้ละเมอิดและโกหกตตอพระเจข้าของตน พวกเขารถูข้วาต ตนเองเปป็นคนทภีที่กลนับสนัตยห นอกจากนภีร พวกเขา
กป็ถถูกตนัดสอินวตามภีความผอิดในเรสืที่องความบาป การกบฏและใจชนัวที่ ของตน พวกเขารถูวข้ าต ตนมภีความผอิด
ตตอพระพนักตรหพระเจข้า
14 ความยบตอิธรรมกห็หนันกลนับ และความเทกซึ่ยงธรรมกห็ยสืนอยยแท่ ตท่ไกล เพราะความจรอิงลด้มลงทกซึ่
ถนนเสกยแลด้ว และความเทกซึ่ยงตรงเขด้าไปไมท่ไดด้ ความยรุตอิธรรมและความชอบธรรมอยถูหต ตางไกลจาก
พวกเขา ความจรอิงกป็เปป็นผถูข้หนขที่งทภีที่ไดข้รนับบาดเจป็บ เชตนเดภียวกนับความเทกซึ่ยงตรง – ความเทภีที่ยงธรรม
อสย 59:15-16

จรุดสนใจหลนักของบทนภีรคราวนภีรเปลภีที่ยนจากความมสืดสนอิทฝตาย

วอิญญาณและฝตายศภีลธรรมของยถูดาหหเปป็นการปรากฏตนัวของพระผถูข้พพอิ ากษาและพระผถูข้ไถตผถูข้ยอิงที่ ใหญต
ของพวกเขา เออ สนัจจะขาดอยยท่ และผยใด้ ดทกซึ่พรากจากความชนัซึ่วกห็ททาตนัวใหด้เปห็นเหยสืซึ่อ พระเยโฮวาหห
ทรงเหห็น แลด้วไมท่เปห็นทกซึ่พอพระทนัยพระองคหทกซึ่ไมท่มกความยบตอิธรรม การขาดความจรอิงและความชอบ
ธรรมในยถูดาหหกรป็ รุนแรงจนถขงขนาดทภีวที่ าต การแทรกแซงของพระเจข้าเทตานนัรนจะบรรเทามนันไดข้
พระเจข้าทรงเหป็นความชนัวที่ ของประชาชนของพระองคหและไมตทรงพอพระทนัยกนับมนัน ดนังนนัรน
พระองคหจงข เตรภียมพรข้อมทภีที่จะเขข้าแทรกแซง
16 พระองคหทรงเหห็นวท่าไมท่มกคนใดเลย ทรงประหลาดพระทนัยวท่าไมท่มกใครอด้อนวอนเผสือซึ่
เพราะฉะนนัลี้นพระกรของพระองคหเองกห็นทาความรอดมาสยพท่ ระองคห และความชอบธรรมของ
พระองคหชยพระองคหไวด้ เหป็นไดข้ชนัดตตอพระเจข้าวตาไมตมใภี ครสามารถเปลภีที่ยนแปลงวอิถภีของเหตรุการณห
ตตางๆในยถูดาหหไดข้เลย ไมตมภีใครทภีที่สามารถเขข้าแทรกแซงและเปลภีที่ยนแปลงสอิที่งตตางๆไดข้ ดนังนนัรนพระเจข้า
จขงทรงหมายมนันที่ พระทนัยทภีที่จะเขข้าแทรกแซงดข้วยพระองคหเองและนทาการชตวยใหข้พนข้ มาสถูตประชาชนทภีที่
ปตวยดข้วยโรคบาปของพระองคห ความชอบธรรมของพระองคหครท าชถูพระองคหใหข้ปฏอิบนัตอิดวข้ ยความ
เมตตา แมข้ยถูดาหหไมตสมควรไดข้รนับความกรรุณาของพระเจข้าอยตางแนตนอน กระนนัรนในความเมตตา
ของพระองคห แผนการอนันยอิงที่ ใหญตของพระองคหในเรสือที่ งความรอดกป็เรอิที่มปรากฏใหข้เหป็น

อสย 59:17-19

พระองคหทรงสวมความชอบธรรมเปห็นทนับทรวง และพระมาลา

แหท่งความรอดอยยท่เหนสือพระเศกยรของพระองคห พระองคหทรงสวมฉลองพระองคหแหท่งการแกด้แคด้น
เปห็นของคลบมพระกาย และเอาความกระตสือรสือรด้นหท่มพระองคห นภีที่เปป็นภาพของพระเจข้าซขที่งสวม
ยรุทธภนัณฑหดรุจทหารคนหนขที่งเตรภียมพรข้อมเขข้าสถูข้รบ แนตนอนวตานภีที่เปป็นคทาพถูดเปรภียบเปรยและการใชข้คทา
พถูดเปรภียบเปรยใหข้พระเจข้ามภีลนักษณะเหมสือนมนรุษยห โดยใหข้ภาพประกอบแบบมนรุษยหทคภีที่ นทนัรงหลาย
จะเขข้าใจไดข้ (อาจเปป็นไดข้วาต นภีที่เปป็นทภีที่มาของคทาพรรณนาของเปาโลเกภีที่ยวกนับยรุทธภนัณฑหของครอิสเตภียน
ซขที่งถถูกพบในเอเฟซนัส 6:14, 17 – ทนับทรวงแหตงความชอบธรรมและหมวกเหลป็กแหตงความรอด)
ความคอิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาพระเจข้าจะทรงเตรภียมพรข้อมทภีที่จะเขข้าแทรกแซงโดยแกข้แคข้นประชาชน
ทภีที่บาปหนาของพระองคหกตอนเปป็นอนันดนับแรก
18 พระองคหจะทรงชทาระใหด้ตามการกระททาของเขา คสือพระพอิโรธแกท่ปรปนักษหของพระองคห
และสอิซึ่งสนองแกท่ศนัตรย ของพระองคห พระองคหจะทรงมอบการสนองแกท่เกาะทนัลี้งหลาย พระเจข้ากทาลนัง
เตรภียมพรข้อมทภีที่จะตอบแทนแกตยถูดาหหซขที่งคตาตอบแทนแหตงความบาปของพวกเขา นอกจากนภีร การ
พอิพากษาของพระองคหกจป็ ะขยายออกไปยนังประชาชาตอิทรนังหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิทภีที่ชวนั ที่ รข้ายเชตนกนัน
(คทาทภีแที่ ปลเปป็น เกาะทนัลี้งหลาย (ออิยห์ อท) มภีความหมายไดข้ดข้วยวตา ‘แวตนแควข้นตตางๆ’ และขยายรวมถขง
‘ประชาชาตอิตตางๆ’ ดข้วย) ในกรณภีของยถูดาหห การพอิพากษาของพระเจข้าจะตกลงมาในรถูปของการก
วาดตข้อนไปเปป็นเชลยยนังบาบอิโลนในอภีกไมตถขงหนขงที่ รข้อยปภีตตอมา มนันจะขยายออกไปไกลกวตาเดอิมใน
การพอิพากษาออิสราเอลโดยพวกโรมหลนังการสอิรนพระชนมหของพระเยซถู การพอิพากษานนัรนสสืบเนสืที่อง
ตตอมาจนถขงวนันนภีรในการกระจนัดกระจายไปของพวกยอิว
กระนนัรน ทตามกลางการพอิพากษาอนันรข้ายแรงของงพระเจข้าทภีที่มภีตตอประชาชนของพระองคห
ความเมตตาของพระองคหกจป็ ะมา 19 เขาจซงจะยทาเกรงพระนามพระเยโฮวาหหจากตะวนันตก และ
สงท่าราศกของพระองคหจากทกซึ่ตะวนันขซลี้น เมสืซึ่อศนัตรย มาอยท่างแมท่นทลี้าเชกซึ่ยว พระวอิญญาณของพระเยโฮวาหห
จะยกธงขซลี้นสยมด้ นัน วนันนนัรนจะมาเมสืที่อแมข้แตตยวอิ เหลตานนัรนทภีที่กระจนัดกระจายไปตนัรงแตตทอิศตะวนันออกไป
จนถขงทอิศตะวนันตกทนัวที่ แผตนดอินโลกจะยทาเกรงพระองคห การสทาเรป็จจรอิงในทภีที่สรุดของคทาพยากรณหนร ภีจะ
เกอิดขขรนอยตางแนตนอนในยรุคเจป็ดปภี แมข้กองทนัพตตางๆของซาตานและปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตหจะยกมา

ตตอสถูข้พวกยอิวดรุจนทราทตวม เมสือที่ นนัรน “พระวอิญญาณของพระเยโฮวาหหจะยกธงขขรนสถูข้มนนั ” (ดถู วอิวรณห
12:15-16) การพอิพากษาของพระเจข้าทภีที่มภีตตอประชาชาตอิยอิวยนังดทาเนอินตตอมาจนถขงวนันนภีร กระนนัรนวนัน
นนัรนกป็กาท ลนังจะมาเมสืที่อพระองคหจะทรงลรุกขขรนดข้วยความเมตตาเพสืที่อปกปข้องประชาชนทภีที่ถถูกปนัญหารรุม
เรข้าของพระองคหในชตวงเวลาแหตงความทรุกขหใจของยาโคบ
ในคทาพยากรณหทภีที่นตาทขที่งนภีร การพอิพากษาของพระเจข้าทภีที่มภีตตอพวกยอิว ตนัรงแตตสมนัยของออิสยาหห
เรสืที่อยมาจนถขงยรุคเจป็ดปภี กป็ปรากฏใหข้เหป็น กระนนัรนในชตวงวนันทข้ายๆของมนัน พระองคหจะทรงเขข้า
แทรกแซงดข้วยความเมตตาและการชตวยพวกเขาใหข้พข้น
อสย 59:20-21

ในวนันนนัรน พระเยโฮวาหหตรนัสวท่า "และพระผยได้ ถท่จะเสดห็จมายนังศอิโยน

มายนังบรรดาผยด้อยยใท่ นยาโคบผยหด้ นันจากการละเมอิด " แนตนอนวตาพระผถูข้ไถตทภีที่วาต นภีรหาใชตใครอสืที่นนอกจาก
พระเมสสอิยาหหผถูข้นร นัน นนันที่ คสือ พระเยซถูครอิสตห ในชตวงเวลาแหตงความทรุกขหใจของยาโคบในยรุคเจป็ดปภี
พระเยซถูครอิสตหจะทรงเปลตงเสภียงคทารามออกมาจากสวรรคหเพสือที่ ปกปข้องประชาชนของพระองคหทภีที่
การสถูข้รบแหตงอารมาเกดโดน ในวนันนนัรน พระองคหจะทรงชตวยประชาชนของพระองคหใหข้รอดจาก
สอิที่งทภีที่อาจกลายเปป็นความพอินาศอยตางแนตนอน พระสนัญญานภีรมภีใหข้เปป็นพอิเศษแกตคนเหลตานนัรน “ผถูข้อยถูใต น
ยาโคบผถูข้หนันจากการละเมอิด”
เมสืที่อวนันนนัรนมาถขง พระเจข้ากป็ทรงใหข้พระสนัญญานภีร 21 พระเยโฮวาหหตรนัสวท่า "และฝท่ายเรา นกซึ่
เปห็นพนันธสนัญญาของเรากนับเขาทนัลี้งหลาย คสือวอิญญาณของเราซซซึ่งอยยท่เหนสือเจด้า และคทาของเราซซซึ่งเรา
ใสท่ไวด้ในปากของเจด้าจะไมท่พรากไปจากปากของเจด้า หรสือจากปากเชสืลี้อสายของเจด้า หรสือจากปากของ
เชสืลี้อสายแหท่งเชสืลี้อสายของเจด้า ตนัลี้งแตท่เวลานกลี้ไปจนกาลนอิรนันดรห" พระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้ วนันนนัรนกทาลนัง
จะมา (นนันที่ คสือ ในยรุคพนันปภี) เมสืที่อถข้อยคทาตตางๆของพระเจข้าจะอยถูใต นปากประชาชนของพระองคหและ
ลถูกหลานของพวกเขา พระวจนะของพระองคหจะอยถูใต นปากของพวกเขาตลอดไป วนันนนัรนในยรุค
พนันปภียนังมาไมตถขง แตตมนันกป็จะมาอยถูดต ภี ในวนันนนัรน พระวอิญญาณของพระองคหจะสถอิตอยถูบต นประชาชน
ของพระองคหและถข้อยคทาตตางๆของพระองคหจะอยถูบต นลอิรนของพวกเขาตลอดไป
*****

ภนำพรวมของออิสยนำหห 60: จทุดสนใจหลตักของบทททชื่แสนวอิเศษนทนี้คชอการครอบครองในยทุค
พตันปทของพระเยซมครอิสตห์ กลว่าวอยว่างเจาะจงกป็คชอ พระพรตว่างๆและสงว่าราศทตว่างๆของออิสราเอลใน
วตันนตันนี้ ถมกจาระไน
อสย 60:1-3

"จงลบกขซลี้น ฉายแสง เพราะวท่าความสวท่างของเจด้ามาแลด้ว และสงท่า

ราศกของพระเยโฮวาหหขนซลี้ มาเหนสือเจด้า ความคอิดในตอนตข้นจรอิงๆแลข้วกป็คสือ ‘จงตสืที่นขขรนอยตางสดใส’
ความสวตางแหตงออิสราเอล นนันที่ คสือ พระเมสสอิยาหหของนาง ไดข้เสดป็จมาแลข้วเหมสือนรรุตงอรรุณยามเชข้า
ดรุจดวงอาทอิตยหขร ขนพระเมสสอิยาหห นนันที่ คสือพระเยซถูครอิสตหจะทรงผงาดขขรนเหนสือออิสราเอลดรุจดวง
อาทอิตยหฉายแสงแตตละเชข้า ออิสราเอลจขงถถูกเรภียกใหข้ตสืที่นขขรนฝตายวอิญญาณและลข้างการนอนหลนับฝตาย
วอิญญาณไปเสภียจากดวงตาของตน
2 เพราะวท่า ดยเถอิด ความมสืดจะคลบมแผท่นดอินโลก และความมสืดทซบจะคลบมชนชาตอิทนัลี้งหลาย
แตท่พระเยโฮวาหหจะทรงขซลี้นมาเหนสือเจด้า และเขาจะเหห็นสงท่าราศกของพระองคหเหนสือเจด้า แนตทภีเดภียว
ความมสืดฝตายวอิญญาณไดข้ปกคลรุมแผตนดอินโลกมาตลอดหลายรข้อยปภีและโดยเฉพาะในชตวงยรุคเจป็ดปภี
กตอนการเสดป็จกลนับมาของพระครอิสตหเพภียงนอิดเดภียว ในวนันนนัรนมนันจะมสืดมอิดทภีที่สรุดกตอนรรุตงสาง
กระนนัรน ในวนันนนัรนองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าจะทรงขขรนเหมสือนดวงอาทอิตยหมาเหนสือประชาชนของพระองคห
ในตนัวตนของพระเมสสอิยาหหของพระองคห นนันที่ คสือ พระเยซถูครอิสตห ในวนันนนัรนสงตาราศภีของพระเจข้าจะ
ปรากฏชนัดเจนเหนสือออิสราเอลเมสืที่อพระมหากษนัตรอิยหของนางทรงปกครองจากศอิโยน
3 และบรรดาประชาชาตอิจะมายนังความสวท่างของเจด้า และกษนัตรอิยทห นัลี้งหลายยนังความสบ กใส
แหท่งการขซลี้นของเจด้า ในวนันนนัรน ประชาชาตอิทรนังหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิของโลกจะแหตกนนั มายนัง
เยรถูซาเลป็มเพสืที่อนมนัสการพระมหากษนัตรอิยหองคหนร นันผถูข้ทรงเปป็นความสวตางของโลก อนันทภีจที่ รอิง บรรดา
กษนัตรอิยหและผถูข้นทาของประชาชาตอิตตางๆจะมาแสดงความจงรนักภนักดภีตตอพระองคหผถูข้ทรงเปป็นจอม
กษนัตรอิยหในวนันนนัรน
อสย 60:4-5

จงเงยตาของเจด้ามองใหด้รอบและดย เขาทนัลี้งปวงมาอยยท่ดด้วยกนัน เขาทนัลี้ง

หลายมาหาเจด้า บบตรชายทนัลี้งหลายของเจด้าจะมาจากทกซึ่ไกล และบบตรสาวทนัลี้งหลายของเจด้าจะรนับการ

เลกลี้ยงจากเจด้า ในอาณาจนักรของพระเจข้า (นนันที่ คสือ ยรุคพนันปภี) ออิสราเอลจะกลายเปป็นประชาชาตอิ
นครหลวงของแผตนดอินโลก ประชาชาตอิตตางๆทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิจะไมตเพภียงมองออิสราเอลดข้วยความ
สะพรขงและความเคารพเทตานนัรน แตตการรวบรวมออิสราเอลเปป็นครนัรงสรุดทข้ายกลนับมาสถูตแผตนดอินของ
พวกเขายนังถถูกบอกลตวงหนข้าอภีกครนัรงดข้วย บรุตรชายและบรุตรสาวทนัรงหลายจากทภีที่ไกลยตอมหมายถขงคน
กลรุตมสรุดทข้ายทภีมที่ าจากการกระจนัดกระจายไป พวกเขาจะกลนับมาทรุกคนในวนันนนัร น
5 แลด้วเจด้าจะเหห็นและโชตอิชท่วงดด้วยกนัน ใจของเจด้าจะเกรงกลนัวและใจกวด้างขซลี้น เพราะความ
อบดมสมบยรณหของทะเลจะหนันมาหาเจด้า ความมนัซึ่งคนัซึ่งของบรรดาประชาชาตอิจะมายนังเจด้า ความหมาย
อาจเปป็นไดข้วาต ในอาณาจนักรของพระเจข้าทภีที่จะมานนัรน (นนันที่ คสือ ยรุคพนันปภี) ออิสราเอลจะเหป็นดข้วยความ
ตะลขงวตาประชาชาตอิตตางๆแหตงแผตนดอินโลกจะมานบนอบตตอพวกเขา วลภีทภีที่กลตาวถขงทะเลอาจหมาย
ถขงมวลมนรุษยหอนนั ลข้นหลาม ความคอิดทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา ความเคารพและแมข้แตตความมนังที่ คนังที่ ของ
โลกจะมภีแกตออิสราเอลในวนันนนัรน
อสย 60:6-8

มวลอยฐจะมาหด้อมลด้อมเจด้า อยฐหนบท่มจากมกเดกยนและเอฟาหห บรรดา

เหลท่านนัลี้นจากเชบาจะมา เขาจะนทาทองคทาและกทายาน และจะบอกขท่าวดกถซงกอิจการอนันนท่าสรรเสรอิญ
ของพระเยโฮวาหห ความคอิดตรงนภีรกคป็ สือวตา ความมนังที่ คนังที่ ของประชาชาตอิเพสืที่อนบข้านทนัรงหลายจะหลนังที่
ไหลมายนังออิสราเอลในอาณาจนักรนนัรน นอกจากนภีร ประชาชาตอิเหลตานภีรทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิจะสรรเสรอิญ
องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าทนัรงในออิสราเอลและขณะทภีที่พวกเขากลนับไปยนังประชาชาตอิบข้านเกอิดของตนดข้วย
7 ฝยงแพะแกะทนัลี้งสอิลี้นแหท่งเคดารหจะรวมมาหาเจด้า แกะผยด้ของเนบาโยทจะปรนนอิบนัตอิเจด้า มนัน
จะขซลี้นไปบนแทท่นบยชาของเราอยท่างเปห็นทกซึ่โปรดปราน และเราจะใหด้นอิเวศแหท่งสงท่าราศกของเราไดด้รนับ
สงท่าราศก เคดารหและเนบาโยทเปป็นบรุตรชายของออิชมาเอลและขยายรวมถขงชนอาหรนับตตางๆใน
ปนัจจรุบนันดข้วย ความคอิดทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตาในอาณาจนักรของพระเจข้านนัรน แมข้แตตประชาชาตอิอาหรนับ
ทนัรงหลายทภีที่อยถูใต กลข้เคภียงกป็จะจนัดหาสนัตวหตตางๆมาเปป็นเครสือที่ งสนักการบถูชาในพระวอิหารยรุคพนันปภีทภีที่
เยรถูซาเลป็ม พระเจข้าจะทรงรนับเครสืที่องสนักการบถูชาเหลตานนัรนและในการททาเชตนนนัรนกป็จะทรงนทาสงตาราศภี
เพอิมที่ เตอิมมาสถูตพระวอิหารของพระองคหดข้วย

ในททานองเดภียวกนัน คทาถามนภีรจขงถถูกถามขขรนมาวตา 8 เหลท่านกลี้เปห็นใครนะทกซึ่บนอิ มาเหมสือนเมฆ
และเหมสือนนกเขาไปยนังหนด้าตท่างของมนัน ความคอิดตรงนภีรอาจเปป็นบทสรรุปของความคอิดขข้างบน ใน
วนันนนัรน ออิสราเอลจะอนัศจรรยหใจกนับบรรดามอิตรสหายของนางทภีแที่ หตกนนั มาหานางดรุจฝถูงนกเขา
บรรดาประชาชาตอิทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิในวนันนนัรนจะแหตกนนั มายนังออิสราเอลในสนันตอิภาพและมอิตรภาพ
ดรุจฝถูงนกเขา
อสย 60:9-10

แนท่นอนเกาะทนัลี้งหลายจะรอคอยเรา กทาปนัซึ่นแหท่งทารชอิชกท่อน เพสืซึ่อนทา

บบตรชายของเจด้ามาแตท่ไกล นทาเงอินและทองคทาของเขามาดด้วย เพสืซึ่อพระนามแหท่งพระเยโฮวาหห
พระเจด้าของเจด้า และเพสืซึ่อองคหบรอิสบทธอิธิ์แหท่งออิสราเอล เพราะพระองคหไดด้ทรงกระททาใหด้เจด้าไดด้รนับสงท่า
ราศก คทาทภีแที่ ปลเปป็น เกาะทนัลี้งหลาย (ออิยห์ อท) มภีความหมายตรงตนัวเหมสือนเดอิมวตาเกาะตตางๆหรสือชายฝนัที่ง
ตตางๆและหมายรวมถขงแวตนแควข้นตตางๆดข้วย มนันเปป็นสทานวนหนขงที่ ทภีที่หมายถขงประชาชาตอิทรนังหลาย
(ทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิ) ทารชอิชเปป็นเมสืองทตาทภีที่อยถูหต ตางไกลซขที่งขขรนชสืที่อในสมนัยโบราณในเรสือที่ งการพาณอิชยห
ของมนัน ความคอิดทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตาประชาชาตอิทรนังหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิของโลกจะชตวยขนสต ง
พวกยอิวทภีที่กระจนัดกระจายไปกลนับมายนังแผตนดอินออิสราเอลในตอนตข้นของยรุคพนันปภี จากนนัรนพวกเขา
จะนทาความมนังที่ คนังที่ มาดข้วย “เพสืที่อพระนามแหตงพระเยโฮวาหหพระเจข้าของเจข้า และเพสืที่อองคหบรอิสรุทธอิธ
แหตงออิสราเอล เพราะพระองคหไดข้ทรงกระททาใหข้เจข้าไดข้รนับสงตาราศภี” คนทนัรงโลกจะมาแสดงความ
จงรนักภนักดภีตตอออิสราเอลในอาณาจนักรของพระเจข้าทภีที่จะมานนัรน
นอกจากนภีร 10 เหลท่าบบตรชายของคนตท่างดด้าวจะสรด้างกทาแพงของเจด้าขซลี้น และกษนัตรอิยขห อง
เขาจะปรนนอิบตนั อิเจด้า ในอาณาจนักรทภีที่จะมานนัรน (นนันที่ คสือ ยรุคพนันปภี) คนตตางชาตอิจะชตวยในการสรข้าง
เยรถูซาเลป็มยรุคพนันปภีขร ขนมาใหมต บรรดาผถูข้นทาของประชาชาตอิทรนังหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิจะกลายเปป็น
ขข้ารนับใชข้สทาหรนับรนัฐออิสราเอลในวนันนนัรน
เพราะดด้วยความพอิโรธของเรา เราเฆกซึ่ยนเจด้า แตท่ดด้วยความโปรดปรานของเรา เราไดด้กรบณา
เจด้า ในตอนกลางของคทาพยากรณหอนันยอิงที่ ใหญตนร ภี พระเจข้าทรงหยรุดชนัวที่ ครถูตเพสือที่ เตสือนออิสราเอลใหข้ระลขก

วตาดข้วยความพอิโรธพระองคหไดข้ทรงเฆภีที่ยนพวกเขาในชตวงยรุคเจป็ดปภีนร นัน อยตางไรกป็ตาม ดข้วยความ
โปรดปรานและความเมตตา พระองคหกจป็ ะทรงอวยพรพวกเขาอยตางบรอิบรถู ณหในยรุคพนันปภี
อสย 60:11-14

คทาพรรณนาเกภีที่ยวกนับการอวยพรออิสราเอลในวนันนนัรนดทาเนอินตตอไป

ประตยเมสืองของเจด้าจซงจะเปอิดอยยท่เสมอ ทนัลี้งกลางวนันและกลางคสืนมนันจะไมท่ปอิด เพสืซึ่อคนจะนทาความ
มนัซึ่งคนัซึ่งของบรรดาประชาชาตอิมาใหด้เจด้า พรด้อมดด้วยกษนัตรอิยหทนัลี้งหลาย ในสมนัยโบราณ ประตถูนครถถูก
ปอิดตอนกลางคสืนเพสือที่ ความปลอดภนัย ในอาณาจนักรทภีที่จะมานนัรน จะไมตมภีความจทาเปป็นทภีที่ประตถูบข้าน
หรสือประตถูเมสืองจะถถูกใสต กลอนเลย บรรดาประชาชาตอิทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิซขที่งมภีความประสงคหดภีตตอ
ออิสราเอลจะหลนังที่ ไหลเขข้ามาในประเทศนนัรนทนัรงกลางวนันและกลางคสืน คทาทภีที่แปลเปป็น ความมนัซึ่งคนัซึ่ง
(คาหห์ ยอิล) อาจหมายถขงกองทนัพทหาร แตตแปลไดข้ดวข้ ยวตา ‘พละกทาลนัง’ นนันที่ อาจเปป็นความหมายตรงนภีร
พละกทาลนังของประชาชาตอิทรนังหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิจะถถูกเสรอิมเขข้ากนับออิสราเอล
12 เพราะวท่าประชาชาตอิและราชอาณาจนักรทกซึ่จะไมท่ปรนนอิบนัตอิเจด้าจะพอินาศ เออ บรรดา
ประชาชาตอิเหลท่านนัลี้นจะถยกทอิลี้งรด้างอยท่างสอิลี้นเชอิง ตรงกนันขข้าม ประชาชาตอิทรนังหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิ
ซขที่งไมตยอมปรนนอิบนัตอิออิสราเอลจะพอินาศ พระเจข้าจะไมตทรงอวยพรพวกเขา
13 สงท่าราศกแหท่งเลบานอนจะมายนังเจด้า คสือตด้นสนสามใบ ตด้นสนเขาและตด้นไมด้ทกซึ่เขกยวชะอบท่ม
ตลอดปกดด้วยกนัน เพสืซึ่อจะกระททาใหด้ทกซึ่แหท่งสถานบรอิสบทธอิธิ์ของเรางดงาม และเราจะกระททาใหด้ทกซึ่แหท่ง
เทด้าของเรารบท่งโรจนห ปตาทนัรงหลายแหตงเลบานอนทภีอที่ ยถูทต างทอิศเหนสือจะจนัดหาผลอิตภนัณฑหไมข้ทรุกชนอิดใหข้
แกตออิสราเอลซขที่งตข้องใชข้ในการประดนับประดาพระวอิหารยรุคพนันปภี งานไมข้และไมข้ซรุงสทาเรป็จของพวก
มนันจะททาใหข้ขอบเขตของพระวอิหารงดงามเพสืที่อทภีที่พระเมสสอิยาหหจะเสดป็จดทาเนอินในนนัรนไดข้
14 บบตรชายของคนเหลท่านนัลี้นทกซึ่ไดด้บกบบนังคนับเจด้าจะมาโคด้งลงตท่อเจด้า และบรรดาผยด้ทกซึ่ดยหมอิซึ่น
เจด้าจะกราบลงทกซึ่ฝท่าเทด้าของเจด้า เขาทนัลี้งหลายจะเรกยกเจด้าวท่า `เปห็นพระนครของพระเยโฮวาหห ศอิโยน
แหท่งองคหบรอิสบทธอิธิ์ของออิสราเอล' ในอาณาจนักรทภีจที่ ะมานนัรน ประชาชาตอิทรนังหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิซขที่ง
เคยบภีบบนังคนับคนยอิวอยตางรรุนแรงหรสือเคยเปป็นศนัตรถูตตอรนัฐออิสราเอลจะมานบนอบตตอพวกเขา บางทภี
ประชาชาตอิอาหรนับบางพวกทภีที่ตตอตข้านยอิวอยตางหนนัก และพวกลถูกหลานของพวกนาซภีดข้วย ในวนันนนัรน

จะมากข้มกราบลงตตอหนข้าออิสราเอลและยอมรนับวตาเยรถูซาเลป็มคสือนครขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าผถูข้ทรง
เปป็นองคหบรอิสรุทธอิธ แมข้แตตเหลตาศนัตรถูในอดภีตของออิสราเอลกป็จะเคารพยทาเกรงพวกเขาในวนันนนัรน
อสย 60:15-16

ในเมสืซึ่อเจด้าไดด้ถยกละทอิลี้งและเปห็นทกซึ่เกลกยดชนัง และไมท่มกใครผท่านเจด้ามา

เลย เราจะกระททาใหด้เจด้าโอท่อท่าตระการเปห็นนอิตยห เปห็นความชสืซึ่นบานทบกชนัซึ่วอายบ แนตนอนวตาเคยมภีหลาย
ครนัรงตลอดหลายรข้อยปภีทภีที่ปาเลสไตนหถถูกหลภีกเลภีที่ยงโดยคนทนัรงปวง แมข้วาต มนันเปป็นเสข้นทางธรรมชาตอิ
สายหนขที่งระหวตางตะวนันออกและตะวนันตกกป็ตาม แมข้พวกยอิวเคยถถูกเกลภียดชนังโดยคนมากมาย วนัน
นนัรนกป็กาท ลนังจะมาเมสืที่อพวกเขาจะเปป็นความชสืนที่ บานของประชาชาตอิตตางๆ
16 เจด้าจะไดด้ดยดนทลี้านมของบรรดาประชาชาตอิ เจด้าจะไดด้ดยดนมของบรรดากษนัตรอิยห ความคอิด
ตรงนภีรกคป็ สือวตาประชาชาตอิยอิวในวนันนนัรนจะไดข้รนับประโยชนหจากความเจรอิญรรุตงเรสืองของประชาชาตอิทรนัง
หลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิ แมข้แตตบรรดากษนัตรอิยหและผถูข้นทาประเทศทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิกจป็ ะมภีความกรรุณา
ตตอออิสราเอล และเจด้าจะรยด้วท่า เราพระเยโฮวาหห เปห็นพระผยชด้ ท่วยใหด้รอดของเจด้า และพระผยด้ไถท่ของเจด้า
องคหอานบภาพของยาโคบ เมสือที่ วนันแหตงพระเยโฮวาหหมาถขงในยรุคพนันปภี จะไมตมภีคทาถามในหนัว
ออิสราเอลเลยวตาพระเยโฮวาหหทรงเปป็นพระเจข้า โปรดสนังเกตวตาพระองคหทรงพรรณนาถขงพระองคห
เองในสามประการ: (1) พระผถูข้ชตวยใหข้รอดของเจข้า (2) พระผถูข้ไถตของเจข้า และ (3) องคหอานรุภาพ
ของยาโคบ
อสย 60:17-18

แทนทองสนัมฤทธอิธิ์ เราจะนทามาซซซึ่งทองคทา และแทนเหลห็ก เราจะนทา

มาซซซึ่งเงอิน แทนไมด้ ทองสนัมฤทธอิธิ์ แทนหอิน เหลห็ก เราจะกระททาใหด้สนันตอิภาพเปห็นผยด้ครอบครองของ
เจด้า และความชอบธรรมเปห็นนายงานของเจด้า ในอาณาจนักรทภีที่จะมานนัรน พระเจข้าจะทรงททาใหข้
ออิสราเอลเจรอิญขขรน พระองคหจะประทานทองคทาแทนทองเหลสืองและเงอินแทนเหลป็กแกตพวกเขา
แทนไมข้พระองคหจะประทานทองเหลสืองแกตพวกเขาและพระองคหจะประทานเหลป็กแทนกข้อนหอิน
ความจรอิงอนันเรภียบงตายกป็คสือวตาพระเจข้าจะทรงอวยพรออิสราเอลในทรุกๆดข้าน บรรดาผถูข้ครอบครอง
แหตงแผตนดอินนนัรนจะเขข้ารนับตทาแหนตงในสนันตอิภาพ และคนเหลตานนัรนทภีที่ใครเปป็นหนภีรไวข้ เหลตาลถูกหนภีรจะ
ถถูกปฏอิบนัตอิอยตางยรุตอิธรรม

18 ในแผท่นดอินของเจด้าเขาจะไมท่ไดด้ยอินถซงความทารบณอกก ในเขตแดนของเจด้า ถซงการลด้าง
ผลาญหรสือการททาลาย แตท่เจด้าจะเรกยกกทาแพงของเจด้าวท่า `ความรอด' และประตยเมสืองของเจด้าวท่า
`ความสรรเสรอิญ' จะไมตมภีความรรุนแรงในรถูปแบบใดๆอภีกเลย ไมตวาต จะเปป็นอาชญากรรม สงคราม
หรสือการกตอการรข้ายในออิสราเอล ตรงกนันขข้าม กทาแพงและประตถูเมสืองของเยรถูซาเลป็มจะถถูกเรภียกวตา
ความรอดและความสรรเสรอิญ พวกมนันจะถถูกเรภียกเชตนนนัรนเพราะพระองคหผถูข้ทรงเปป็นความรอดและ
ความสรรเสรอิญ
อสย 60:19-20

ดวงอาทอิตยหจะไมท่เปห็นความสวท่างของเจด้าในกลางวนันอกก หรสือดวง

จนันทรหจะไมท่ใหด้แสงแกท่เจด้าในกลางคสืนเพสืซึ่อเปห็นความสบ กใส แตท่พระเยโฮวาหหจะทรงเปห็นความสวท่าง
เปห็นนอิตยหของเจด้า และพระเจด้าของเจด้าจะเปห็นสงท่าราศกของเจด้า ความคอิดตรงนภีรอาจมองเลยยรุคพนันปภี
เขข้าไปในอาณาจนักรนอิรนนั ดรหนร นันเมสืที่อพระเมษโปดกทรงเปป็นความสวตางของอาณาจนักรนนัรน ดถู วอิวรณห
21:23 และ 22:5 ในวนันนนัรน สงตาราศภีของพระเจข้าจะเปป็นความสวตางของโลก
20 ดวงอาทอิตยหของเจด้าจะไมท่ตกอกก หรสือดวงจนันทรหของเจด้าจะไมท่มกขด้างแรม เพราะพระเย
โฮวาหหจะทรงเปห็นความสวท่างนอิรนันดรหของเจด้า และวนันทกซึ่เจด้าไวด้ทบกขหจะหมดสอิลี้นไป ความคอิดตรงนภีร
ชวนใหข้นกข ถขงอาณาจนักรนอิรนันดรหนร นันอภีกแลข้วเมสืที่อดวงอาทอิตยหและดวงจนันทรหจะไมตเปป็นแหลตงทภีมที่ า
หลนักๆของแสงสวตางอภีกตตอไป ตรงกนันขข้าม องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าเอง นนันที่ คสือ พระเมษโปดกของ
พระเจข้าจะทรงเปป็นความสวตางของโลก ในวนันนนัรน การไวข้ทรุกขหในออิสราเอลจะกลายเปป็นเรสืที่องหนขที่ง
ในอดภีต
อสย 60:21-22

ชนชาตอิของเจด้าจะชอบธรรมทนัลี้งสอิลี้น เขาจะไดด้แผท่นดอินนนันลี้ เปห็น

กรรมสอิทธอิธิ์เปห็นนอิตยห หนท่อทกซึ่เราปลยก และผลงานแหท่งมสือของเรานนัลี้น เพสืซึ่อเราจะรนับสงท่าราศก ใน
อาณาจนักรของพระเจข้าทภีที่จะมานนัรน ความชอบธรรมจะมภีชนัย คนทนัรงปวงทภีที่เขข้าในอาณาจนักรนนัรนจะ
ชอบธรรมในพระครอิสตหและพระองคหจะทรงปกครองและครอบครองในความชอบธรรม นนั นที่ จะ
เปป็นจรอิงเปป็นพอิเศษสทาหรนับออิสราเอลในวนันนนัรน ดนังนนัรนพวกเขาจะไดข้รนับแผตนดอินนนัรนทภีที่ทรงสนัญญา

พวกเขาไวข้มานานเปป็นมรดกตลอดไปเปป็นนอิตยห พวกเขาจะถถูกหมายเหตรุวาต เปป็นหนตอของพระเจข้า
และผลงานแหตงพระหนัตถหของพระองคหเพสืที่อทภีวที่ าต พระองคหจะทรงไดข้รนับสงตาราศภี
22 ผยด้เลห็กนด้อยทกซึ่สบ ดจะเปห็นพนันๆ และผยนด้ อิดทกซึ่สบ ดจะเปห็นประชาชาตอิอนันมกอานบภาพ เราคสือพระ
เยโฮวาหห ถซงเวลาเรากห็จะเรท่ง" ประวนัตอิศาสตรหทรนังสอิรนของออิสราเอลถถูกสรรุปไดข้เปป็นคทาสรุภาษอิตหนขที่ง
พวกเขาซขที่งเคยเปป็นผถูข้เลป็กนข้อยไดข้กลายเปป็นผถูข้ยอิงที่ ใหญต – โดยเฉพาะเมสืที่อวนันแหตงพระเยโฮวาหหมาถขง
แตตความจรอิงอนันยอิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตา องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าเองทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ททาใหข้เรสืที่องนภีรสทาเรป็จ
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 61: คคาพยากรณห์เรชชื่องออิสราเอลในยทุคพตันปทมตท ว่อไป แตว่คราวนทจนี้ ทุด
สนใจหลตักอยมว่ทพทชื่ ระเมสสอิยาหห์และการกระทคากอิจอตันแสนวอิเศษของพระองคห์ทว่ามกลางพวกเขา
อสย 61:1-3

"พระวอิญญาณแหท่งองคหพระผยเด้ ปห็นเจด้าพระเจด้าสถอิตอยยท่บนขด้าพเจด้า

เพราะวท่าพระเยโฮวาหหไดด้ทรงเจอิมตนัลี้งขด้าพเจด้าไวด้ใหด้ประกาศขท่าวประเสรอิฐมายนังผยด้ทกซึ่ถท่อมใจ พระองคห
ไดด้ทรงใชด้ขด้าพเจด้าใหด้รนักษาคนทกซึ่ชอกชทลี้าระกทาใจ ใหด้รด้องประกาศออิสรภาพแกท่บรรดาเชลย และบอก
การเปอิดเรสือนจทาออกใหด้แกท่ผทด้ย กซึ่ถยกจทาจอง คราวนภีรจรุดสนใจหลนักซถูมเขข้าไปทภีที่พระเมสสอิยาหหและพระ
ราชกอิจของพระองคห ขด้าพเจด้าทภีที่วาต นภีรเหป็นไดข้ชดนั วตาคสือ พระเยซถูครอิสตห เมสือที่ พระเยซถูทรงเรอิที่มพระราชกอิจ
บนโลกนภีรของพระองคหในเมสืองนาซาเรป็ธ พระองคหกทป็ รงยสืนในธรรมศาลาทภีที่นนันที่ วนันสะบาโตหนขที่ง
และอตานจากขข้อความตอนนภีรในหนนังสสือออิสยาหหโดยประยรุกตหใชข้มนันกนับพระองคหเอง ดถู ลถูกา 4:14-21
(และมนัทธอิว 4:12-16 และมาระโก 1:16) ความจรอิงตรงนภีรกคป็ สือวตาพระวอิญญาณบรอิสรุทธอิธของพระเจข้า
สถอิตอยถูบต นพระองคห การเสดป็จมาของพระวอิญญาณบรอิสรุทธอิธบนคนๆหนขที่งเปป็นคทาเรภียกหนขที่งในพระ
คนัมภภีรหซงขที่ เปรภียบไดข้กบนั คทาเรภียกของพระคนัมภภีรหใหมตของการประกอบ (เตป็มลข้น) ดข้วยพระวอิญญาณ
ในแบบเดภียวกนัน พระเยซถูทรงกลตาวถขงการถถูกเจอิมเพสือที่ ประกาศขตาวประเสรอิฐ การเจอิมดข้วยพระ
วอิญญาณของพระคนัมภภีรหเดอิมเปรภียบไดข้อภีกครนัรงกนับการเตป็มลข้นดข้วยพระวอิญญาณของพระคนัมภภีรหใหมต
เมสืที่อพระเยซถูทรงเรอิที่มการรนับใชข้ของพระองคหบนโลกนภีร มนันกป็อยถูใต นการเตป็มลข้นและฤทธอิธเดชของพระ

วอิญญาณบรอิสรุทธอิธ ฤทธอิธเดชเดภียวกนันนนัรนกป็มภีใหข้อยตางมหนันตหแกตผถูข้เชสืที่อทรุกคนเมสืที่อพวกเขายอมนบนอบ
ตตอพระวอิญญาณของพระเจข้า
ขณะทภีที่พระเยซถูทรงประยรุกตหใชข้ขข้อความตอนนภีรกบนั พระองคหเอง พระองคหกทป็ รงหมายเหตรุวาต
พระเจข้าไดข้ทรงใชข้พระองคหมาเพสืที่อ (1) “ประกาศขตาวประเสรอิฐมายนังผถูข้ทภีที่ถตอมใจ” คทาทภีที่แปลเปป็น ถท่อม
ใจ ตรงนภีร (ออวห์ นอวห์ฟ) มภีความหมายวตาตทที่าตข้อยหรสือถตอมตน ในลถูกา 4:18 คทานภีรถถูกแปลเปป็น คน
ยากจน ความหมายอาจเปป็น คนยากจนในจอิตวอิญญาณ – คนทภีมที่ ภีใจถตอม ประเดป็นกป็คสือวตาพระเยซถู
มอิไดข้เสดป็จมาหาพวกชนชนัรนสถูงทางศาสนาทภีที่คอิดวตาตนัวเองชอบธรรมและหยอิงที่ ยโสในสมนัยนนัรน ตรง
กนันขข้าม พระองคหเสดป็จมาประกาศขตาวประเสรอิฐแกตคนธรรมดาสามนัญในสมนัยนนัรน ยอิงที่ กวตานนัรน
พระองคหเสดป็จมาเพสืที่อ (2) “รนักษาคนทภีที่ชอกชทราระกทาใจ” ในพระครอิสตหมภีการรนักษาใหข้หายสทาหรนับใจ
ทภีที่แตกสลาย พระองคหยงนั เสดป็จมาเพสืที่อ (3) “รข้องประกาศออิสรภาพแกตบรรดาเชลย และบอกการเปอิด
เรสือนจทาออกใหข้แกตผถูข้ทภีที่ถถูกจองจทา”
ความคอิดตรงนภีรอาจเปป็นไดข้วาต ในพระครอิสตหมภีเสรภีภาพจากพนันธนาการของความบาปและ
พญามาร นตาสนใจทภีวที่ าต บนันทขกของลถูกา ณ จรุดนภีรอตานวตา “ใหข้รอข้ งประกาศออิสรภาพแกตบรรดาเชลย
ใหข้ประกาศแกตคนตาบอดวตาจะไดข้เหป็นอภีก ใหข้ปลตอยผถูข้ฟกชทราเปป็นออิสระ” (ลถูกา 4:18) ความคอิดทภีที่ยอิงที่
ใหญตกวตาตรงนภีรกคป็ อสื คนเหลตานนัรนทภีที่ถถูกททาใหข้ตาบอด ถถูกจองจทาและถถูกททาใหข้ฟกชทราโดยความบาป
องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราทรงจนัดเตรภียมการชตวยใหข้พนข้ จากสอิที่งเหลตานนัรนทนัรงหมด
2 เพสืซึ่อประกาศปกแหท่งความโปรดปรานของพระเยโฮวาหห ตอนทภีพที่ ระเยซถูทรงเรอิที่มตข้นการ
รนับใชข้ของพระองคหบนโลกนภีร มนันเปป็นเวลาทภีที่พระเจข้าทรงเลสือกสรรไวข้แลข้ว มนันเปป็นเวลาทภีที่พระเจข้า
ทรงโปรดปรานใหข้ออิสราเอลกลนับใจใหมต เหมสือนทภีที่เปาโลเขภียนไวข้ “ดถูเถอิด บนัดนภีรเปป็นเวลาอนันชอบ
ดถูเถอิด บนัดนภีรเปป็นวนันแหตงความรอด” (2 โครอินธห 6:2) พระเยซถูเสดป็จมาและเสนอขตาวประเสรอิฐแหตง
อาณาจนักรนนัรนแกตออิสราเอลเมสืที่อเวลาครบสมบถูรณหและในเวลาอนันโปรดปรานของพระเจข้า พวกเขา
เมอินขข้อเสนอนนัรนเสภียหรสือไมตกปป็ ฏอิเสธมนันไปเลย ทภีที่สทาคนัญยอิงที่ กวตากป็คสือวตาเมสืที่อพระเยซถูทรงยสืนในธรรม
ศาลานนัรนของเมสืองนาซาเรป็ธและอตานขข้อความตอนนภีรของออิสยาหห พระองคหกทป็ รงหยรุด ณ จรุดนภีร

พระองคหมไอิ ดข้อตานตตอ นภีที่เปป็นขข้อเสนอของพระเจข้าแกตออิสราเอล ไมตใชตแคตเรสือที่ งความรอดฝตายวอิญญาณ
เทตานนัรน แตตเปป็นการชตวยใหข้พนข้ ระดนับประชาชาตอิผาต นทางพระเมสสอิยาหหของพวกเขาดข้วย พระองคห
ไดข้เสดป็จมายนังพวกของพระองคห และพวกของพระองคหนรนันหาไดข้ตข้อนรนับพระองคหไมต
ดนังนนัรน ผถูข้พยากรณหทตานนภีรจขงกลตาวตตอไปวตา (4) และวนันแหท่งการแกด้แคด้นของพระเจด้าของเรา
เพสืซึ่อเลด้าโลมบรรดาผยด้ทกซึ่ไวด้ท กบ ขห ความคอิดตรงนภีรกระโดดขข้ามยรุคครอิสตจนักรไปยนังออิสราเอลในยรุคเจป็ดปภี
หลนังจากไดข้ปฏอิเสธขตาวประเสรอิฐแหตงอาณาจนักรนนัรนและพระมหากษนัตรอิยหองคหนร นันเอง ออิสราเอลจขง
จะเจอกนับวนันแหตงการแกข้แคข้นของพระเจข้าของเรา พระเยซถูมอิไดข้อตานขข้อความตอนนภีร มนันไมตไดข้
ประยรุกตหใชข้กบนั การเสดป็จมาครนัรงแรกของพระองคห ตรงกนันขข้าม มนันมองลตวงหนข้าไปยนังยรุคเจป็ดปภี
กระนนัรน ทตามกลางชตวงเวลาแหตงความทรุกขหใจของยาโคบนนัรน มภีพระสนัญญาเรสืที่อง “การปลอบ
ประโลม” สทาหรนับ “บรรดาผถูข้ทภีที่ไวข้ทรุกขห” แมข้พระเจข้าจะทรงตภีสอนออิสราเอลในวนันนนัร น พระองคหกจป็ ะ
ทรงอยถูทต ภีที่นนนัที่ เพสืที่อปลอบประโลมพวกเขาในความทรุกขหโศกของพวกเขา ความเมตตาของพระเจข้า
ของเรากป็ยอิงที่ ใหญตจรอิงๆ!
3 เพสืซึ่อจนัดใหด้บรรดาผยด้ทกซึ่ไวด้ท บกขหในศอิโยน เพสืซึ่อประทานความสวยงามแทนขกลี้เถด้าใหด้เขา นทลี้ามนัน
แหท่งความยอินดกแทนการไวด้ทบกขห ผด้าหท่มแหท่งการสรรเสรอิญแทนจอิตใจทกซึ่ทด้อถอย เพสืซึ่อคนจะเรกยกเขา
วท่าตด้นไมด้แหท่งความชอบธรรม ทกซึ่ซซซึ่งพระเยโฮวาหหทรงปลยกไวด้ เพสืซึ่อพระองคหจะทรงไดด้รนับสงท่าราศก
คราวนภีรความคอิดตรงนภีรกมป็ องเลยยรุคเจป็ดปภีไปยนังยรุคพนันปภี แมข้ออิสราเอลจะถถูกตภีสอนอยตางหนนักในชตวง
ยรุคเจป็ดปภี พระเจข้ากป็ทรงมภีพระพรวอิเศษตตางๆสทาหรนับพวกเขาในภายหลนัง พระองคหจะประทานสอิที่ง
เหลตานภีรแกตพวกเขา (1) “ความสวยงามแทนขภีรเถข้า”, (2) “นทรามนันแหตงความยอินดภีแทนการไวข้ทรุกขห”
และ (3) “ผข้าหตมแหตงการสรรเสรอิญแทนจอิตใจทภีทที่ ข้อถอย” ขณะทภีที่ออิสราเอลเคยเปป็นเหมสือนอยถูทต งภีที่ าน
ศพ ในวนันนนัรนพระเจข้าจะประทานแกตพวกเขาราวกนับวตาพวกเขาอยถูทต ภีที่งานวอิวาหห เปข้าหมายทภีที่ยอิงที่ ใหญต
กวตากป็คสือ “เพสืที่อคนจะเรภียกเขาวตาตข้นไมข้แหตงความชอบธรรม ทภีที่ซงขที่ พระเยโฮวาหหทรงปลถูกไวข้ เพสือที่
พระองคหจะทรงไดข้รนับสงตาราศภี” ในโลกแหตงพสืชพรรณ ไมตมอภี ะไรทภีที่มคภี ตามากไปกวตาตข้นไมข้ตข้นหนขงที่
ตด้นไมด้แหว่งความชอบธรรมสสืที่อถขงพละกทาลนัง ความสนัตยหสรุจรอิตและความเทภีที่ยงธรรม ออิสราเอลใน
อาณาจนักรทภีที่จะมานนัรนจะมภีลนักษณะเดตนเปป็นความชอบธรรม นอกจากนภีร มนันจะปรากฏชนัดเจนในวนัน

นนัรนวตาพวกเขาถถูกปลถูกเชตนนนัรนโดยองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าและพระองคหจะทรงไดข้รบนั สงตาราศภีโดยการนนัรน
ทนัรงหมดนภีรเปป็นผลลนัพธหของการรนับใชข้ของพระเมสสอิยาหห – พระเยซถูครอิสตห
อสย 61:4-6

ในวนันนนัรน เขาทนัลี้งหลายจะสรด้างทกซึ่ทกซึ่ถยกทอิลี้งไวด้เสกยเปลท่าแตท่โบราณขซลี้น

ใหมท่ เขาจะกท่อซากปรนักหนักพนังแตท่กท่อนขซลี้นมาอกก เขาจะซท่อมหนัวเมสืองทกซึ่ถยกทอิลี้งไวด้เสกยเปลท่านนัลี้น คสือทกซึ่ทกซึ่
รกรด้างมาหลายชนัซึ่วอายบคนแลด้ว ในยรุคพนันปภี ออิสราเอลจะสรข้างนครตตางๆขขรนใหมตซงขที่ เคยเปป็นซาก
ปรนักหนักพนัง นครตตางๆทภีที่ถถูกททาลายโดยสงครามหรสือการปลตอยปละละเลยจะถถูกสรข้างขขรนใหมต
แมข้แตตนครเหลตานนัรนทภีที่เปป็นซากปรนักหนักพนังมาตนัรงแตตสมนัยโบราณ
5 คนตท่างถอิซึ่นจะยสืนเลกยลี้ งฝยงแพะแกะของเจด้าทนัลี้งหลาย บบตรชายทนัลี้งหลายของคนตท่างดด้าวจะ
เปห็นคนไถนาและคนแตท่งเถาองบท่นของเจด้า ในอาณาจนักรของพระเจข้าทภีที่จะมานนัรน คนตตางดข้าว (นนันที่ คสือ
คนตตางชาตอิ) จะดถูแลฝถูงแกะและพสืชผลของออิสราเอล นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาคนตตางชาตอิจะเปป็นคนรนับใชข้
ของพวกยอิวในวนันนนัรน
6 แตท่เจด้าทนัลี้งหลายจะไดด้ชสืซึ่อวท่า ปบโรหอิตของพระเยโฮวาหห คนจะเรกยกเจด้าทนัลี้งหลายวท่า เปห็นผยด้
ปรนนอิบนัตอิของพระเจด้าของเรา เจด้าทนัลี้งหลายจะไดด้รนับประทานความมนัซึ่งคนัซึ่งของบรรดาประชาชาตอิ
และเจด้าจะอวดในสงท่าราศกของเขาทนัลี้งหลาย ในยรุคพนันปภี ออิสราเอลจะถถูกมองอยตางรวมๆวตาเปป็น
ปรุโรหอิตของพระเจข้า พวกเขาจะถถูกพอิจารณาวตาเปป็นผถูข้ปรนนอิบนัตขอิ องพระเจข้าในฐานะประชาชาตอิ
หนขที่ง ดนังนนัรนพวกเขาจะไดข้รนับความมนังที่ คนังที่ ของประชาชาตอิทรนังหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิและออิที่มเอมใน
ความอบอรุตนของคทาสรรเสรอิญของประชาชาตอิอสืที่นๆ ออิสราเอลจะเปป็นประชาชาตอินครหลวงของ
โลกอยตางแทข้จรอิงในวนันนนัรน
อสย 61:7-9

แทนความอายของเจด้าทนัลี้งหลาย เจด้าจะไดด้สท่วนสองสท่วน แทนความ

อดสย เขาทนัลี้งหลายจะเปรมปรกดอิธิ์ในสท่วนของเขา เพราะฉะนนัลี้นในแผท่นดอินของเขาทนัลี้งหลาย เขาจะไดด้
สองสท่วนเปห็นกรรมสอิทธอิธิ์ ความชสืซึ่นบานเปห็นนอิตยหจะเปห็นของเขา ขณะทภีที่พวกยอิวมภีความทรุกขหลทาบาก
เปป็นสองเทตาและความอนับอายมาตลอดหลายศตวรรษแลข้ว ในวนันนนัรนพวกเขาจะไดข้รนับเกภียรตอิเปป็น
สองเทตา พวกเขาจะชสืที่นชมยอินดภีในการอวยพรสองเทตาของพระเจข้าทภีที่มภีแกตพวกเขา

8 เพราะเราคสือพระเยโฮวาหหรนักความยบตอิธรรม เราเกลกยดการขโมยเพสืซึ่อไดด้เครสืซึ่องเผาบยชา
เราจะนทากอิจการของเขาดด้วยความจรอิง และเราจะกระททาพนันธสนัญญานอิรนนั ดรหกนับเขา เพราะวตา
พระเจข้าทรงเปป็นพระเจข้าแหตงความยรุตอิธรรมและทรงรนักการพอิพากษา (นนันที่ คสือ ความยรุตอิธรรม)
พระองคหจงข จะปฏอิบนัตอิตตอประชาชนของพระองคหในความจรอิง พระองคหทรงสนัญญาตตอไปอภีกวตาจะ
กระททาพนันธสนัญญานอิรนันดรหกบนั ออิสราเอล ความคอิดตรงนภีรอาจเปป็นไดข้วาต พระองคหทรงรสืรอฟสืร นพนันธ
สนัญญานอิรนนั ดรหแหตงพระครุณของพระองคหกบนั ออิสราเอล (ในบรอิบทนนัรน พระเจข้าทรงออกความเหป็นวตา
พระองคหทรงเกลภียดชนังเครสือที่ งสนักการบถูชาทนัรงหลายทภีที่อยรุตอิธรรมหรสือฉข้อฉลซขที่งเหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นเรสืที่อง
ทภีที่ปกตอิธรรมดาในสมนัยของออิสยาหห เหป็นไดข้ชนัดวตา บางคนขโมยสนัตวหตตางๆมาเพสือที่ ถวายพวกมนันเปป็น
เครสือที่ งเผาบถูชาทภีที่พระวอิหาร พระเจข้าทรงเกลภียดชนังการททาเชตนนนัรน นอกจากนภีร นภีที่จะไมตเกอิดขขรนในชตวง
ยรุคพนันปภี)
ในวนันนนัรน 9 เชสืลี้อสายของเขาทนัลี้งหลายจะเปห็นทกซึ่รด้จย นักกนันทท่ามกลางบรรดาประชาชาตอิ และลยก
หลานของเขาในทท่ามกลางชนชาตอิทนัลี้งหลาย ทบกคนทกซึ่ไดด้เหห็นเขาจะจทาเขาไดด้ วท่าเขาเปห็นเชสืลี้อสายซซซึ่ง
พระเยโฮวาหหทรงอทานวยพระพร" ลถูกหลานของประชาชนของพระเจข้าจะเปป็นทภีที่รถูข้จนักแกตคนทนัรง
ปวง พฤตอิกรรมและการวางตนัวอนันชอบธรรมของพวกเขาจะแสดงใหข้เหป็นวตาพวกเขาเปป็นของ
พระเจข้าและไดข้รนับการอวยพรจากพระองคห จะไมตมคภี นหนรุตมสาวทภีที่มกนั กบฏในออิสราเอลในวนันนนัรน
อสย 61:10-11

ขด้าพเจด้าจะเปรมปรกดอิธิ์อยท่างยอิซึ่งในพระเยโฮวาหห จอิตใจของขด้าพเจด้าจะ

ลอิงโลดในพระเจด้าของขด้าพเจด้า เพราะพระองคหไดด้ทรงสวมขด้าพเจด้าดด้วยเสสืลี้อผด้าแหท่งความรอด
พระองคหทรงคลบมขด้าพเจด้าดด้วยเสสืลี้อแหท่งความชอบธรรม อยท่างเจด้าบท่าวประดนับตนัวดด้วยเครสืซึ่อง
ประดนับ และอยท่างเจด้าสาวตกแตท่งตนัวดด้วยเพชรนอิลจอินดา ผถูข้พถูดตรงนภีรนตาจะเปป็นคนออิสราเอลทภีที่ถถูกไถต
แลข้วในยรุคพนันปภี (จะวตาไปแลข้ว นภีที่กใป็ ชข้ไดข้กบนั ประชาชนทนัรงปวงของพระเจข้าแหตงทรุกยรุคสมนัย) บรรดา
ผถูข้ทภีที่ถถูกไถตขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าจขงจะชสืที่นชมยอินดภีอยตางมากในองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าในวนันนนัรน พวกเขา
จะใหข้การวตาพระเจข้าไดข้ทรงสวมพวกเขาดข้วยเสสืรอผข้าแหตงความรอด กลตาวอยตางเจาะจงกป็คสือ
พระองคหไดข้ประทานเสสืรอคลรุมแหตงความชอบธรรมของพระเยซถูครอิสตหแกตประชาชนของพระองคห
แลข้ว ประชาชนของพระเจข้าไดข้ถถูกประดนับประดาฝตายวอิญญาณแลข้วเหมสือนกนับทภีที่เจข้าสาวหรสือเจข้าบตาว

จะแตตงตนัวสทาหรนับงานวอิวาหหของตน อาจมภีการอข้างออิงแบบแฝงๆถขงครอิสตจนักรและงานสมรสของ
มนันกนับพระเมษโปดก ดถู วอิวรณห 19:7-8 และ 21:2 อยตางไรกป็ตาม ภาพอนันแสนวอิเศษจรอิงๆของความ
รอดของเรากป็ถถูกพรรณนาตรงนภีร มนันเปป็นเหมสือนเครสืที่องแตตงกายหนขที่งทภีที่เราสวมใสต พรข้อมดข้วยความ
ชอบธรรมของพระเยซถูครอิสตห ในวนันนนัรน ออิสราเอลจะชสืที่นชมยอินดภีในความรอดของพวกเขาเชตนกนัน
11 เพราะแผท่นดอินโลกไดด้เกอิดหนท่อของมนัน และสวนททาใหด้สอิซึ่งทกซึ่หวท่านในนนันลี้ งอกขซลี้นมา
ฉนันใด องคหพระผยด้เปห็นเจด้าพระเจด้าจะทรงททาใหด้ความชอบธรรมและความสรรเสรอิญงอกขซนลี้ มาตท่อ
หนด้าบรรดาประชาชาตอิฉนันนนันลี้ เหมสือนกนับทภีที่สวนหนขที่งททาใหข้พสืชผลทภีที่ถถูกหวตานในนนัรนงอกขขรนมาเตป็ม
แถว ความชอบธรรมกป็จะงอกขขรนมาจากองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าไปถขงประชาชาตอิทรนังปวงในวนันนนัรนเชตน
กนัน
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 62: การกลตับสมว่สภาพเดอิมและพระพรตว่างๆของออิสราเอลใน
อาณาจตักรของพระเจด้าถมกสาธยายเพอิชื่มเตอิม
อสย 62:1-2

เพสืซึ่อเหห็นแกท่ศอิโยน ขด้าพเจด้าจะไมท่ระงนับเสกยง และเพสืซึ่อเหห็นแกท่

เยรย ซาเลห็ม ขด้าพเจด้าจะไมท่นอิซึ่งเฉยอยยท่ จนกวท่าความชอบธรรมของกรบงนกลี้จะออกไปอยท่างความสบ กใส
และความรอดของกรบงนกลี้อยท่างคบเพลอิงทกซึ่ลบกอยยท่ ผถูข้พดถู ตรงนภีรไมตชนัดเจนแตตดถูเหมสือนวตาจะเปป็นมากกวตา
ผถูข้พยากรณหทตานนภีร นภีที่อาจเปป็นพระเมสสอิยาหหเอง ประเดป็นทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตากป็คสือในชตวงยรุคพนันปภี พระเยซถู
ครอิสตหจะไมตทรงนอิที่งเฉยจนกวตาความชอบธรรมและความรอดของออิสราเอลเปป็นทภีที่ประจนักษหแกตคน
ทนัรงปวงดรุจดวงสวตางจข้าดวงหนขที่งในความมสืด
2 บรรดาประชาชาตอิจะเหห็นความชอบธรรมของเจด้า และกษนัตรอิยทห นัลี้งหลายจะเหห็นสงท่าราศก
ของเจด้า และเขาจะเรกยกเจด้าดด้วยชสือซึ่ ใหมท่ ซซงซึ่ พระโอษฐหของพระเยโฮวาหหจะประทาน ในอาณาจนักร
ของพระเจข้าทภีที่จะมานนัรน ประชาชาตอิทรนังปวงจะเหป็นความชอบธรรมและสงตาราศภีแหตงออิสราเอล ชสืที่อ
ใหมตนร นนั ทภีที่พวกเขาจะถถูกเรภียกไมตไดข้ถถูกกลตาวถขง บางคนคาดเดาวตาคสือ เยโฮวาหห์ซอิดเคนม ซขที่ง
หมายความวตา ‘พระเยโฮวาหหทรงชอบธรรม’ อยตางไรกป็ตาม อาจเปป็นไดข้วาต ชสืที่อใหมตนร นันทภีพที่ ระเจข้า

ประทานใหข้แกตออิสราเอลเชสืที่อมโยงกนับพระนามของพระเยซถูหรสือพระครอิสตห อาจเปป็นไดข้วาต ‘พระ
ครอิสตหทรงเปป็นความชอบธรรมของเรา’
อสย 62:3-5

เจด้าจะเปห็นมงกบฎแหท่งสงท่าราศกในพระหนัตถหของพระเยโฮวาหห และ

เปห็นราชมงกบฎในพระหนัตถหแหท่งพระเจด้าของเจด้า ประชาชนของพระเจข้าในวนันนนัรนจะเปป็นเหมสือน
มงกรุฎอนันเปภีที่ยมดข้วยสงตาราศภี – ราชมงกรุฎ – ในพระหนัตถหของพระเจข้า ความคอิดกป็คอสื สงตาราศภีซขที่งจะ
ปรากฏชนัดเจนสทาหรนับออิสราเอล
4 เขาจะไมท่ขนานนามเจด้าอกกวท่า "ถยกทอดทอิลี้ง" และเขาจะไมท่เรกยกแผท่นดอินของเจด้าอกกวท่า
"ซซซึ่งรด้างเปลท่า" แตท่เขาจะเรกยกเจด้าวท่า "เฮฟซกบาหห" และเรกยกแผท่นดอินของเจด้าวท่า "บอิวลาหห" เพราะ
พระเยโฮวาหหทรงปกตอิยอินดกในเจด้า และแผท่นดอินของเจด้าจะแตท่งงาน ออิสราเอลจะไมตถถูกมองวตาเปป็นผถูข้
ถถูกทอดทอิรงหรสือรข้างเปลตาอภีกตตอไป ตรงกนันขข้าม พวกเขาจะถถูกเรภียกวตา เฮฟซทบาหห์ ซขที่งหมายความวตา
‘ความปภีตอิยนอิ ดภีของเราอยถูใต นนาง’ แผว่นดอินของออิสราเอลจะถถูกเรภียกวตา บอิวลาหห์ ซขที่งหมายความวต
า ‘แตตงงาน’ ความคอิดตรงนภีรแตกตตางจากหญอิงมตายทภีที่ยากจนและบตงบอกถขงความเจรอิญรรุตงเรสือง
พระเจข้าจะทรงปภีตยอิ อินดภีในออิสราเอลในวนันนนัรนและจะทรงอวยพรพวกเขาอยตางบรอิบรถู ณห
5 เพราะชายหนบท่มแตท่งงานกนับหญอิงพรหมจารกฉนันใด บบตรชายทนัลี้งหลายของเจด้าจะแตท่งกนับ
เจด้าฉนันนนัลี้น และเจด้าบท่าวเปรมปรกดอิธิ์เพราะเจด้าสาวฉนันใด พระเจด้าของเจด้าจะเปรมปรกดอิธิ์เพราะเจด้าฉนัน
นนัลี้น ความหวานชสืที่นของคถูตบตาวสาวทภีที่ฉลองฮนันนภีมนถู และใชข้ชภีวอิตคถูตหลนังจากนนัรนเปป็นภาพเปรภียบตรงนภีร
ในวนันนนัรนพระเจข้าจะทรงปภีตอิยอินดภีเพราะออิสราเอลเหมสือนสามภีหมาดๆชสืที่นชมยอินดภีในภรรยาสาวผถูข้
อตอนหวานบรอิสรุทธอิธของตน
อสย 62:6-7

โอ เยรยซาเลห็มเออ๋ย บนกทาแพงของเจด้า เราไดด้วางยามไวด้ ตลอดกลาง

วนันและตลอดกลางคสืนเขาทนัลี้งหลายจะไมท่ระงนับเสกยงเลย เจด้าทนัลี้งหลายผยด้ทกซึ่กลท่าวถซงพระเยโฮวาหห ไมท่
ตด้องระงนับเสกยง 7 และอยท่าใหด้พระองคหหยบดพนักจนกวท่าพระองคหจะสถาปนาและกระททากรบง
เยรย ซาเลห็มใหด้เปห็นทกซึ่สรรเสรอิญในแผท่นดอินโลก ความคอิดตรงนภีรกคป็ สือวตาในวนันนนัรนพระเจข้าจะทรงเปป็น
ยามผถูข้หนขที่งเพสือที่ เยรถูซาเลป็ม พระองคหจะทรงเปป็นการปกปข้องครุข้มครองของพวกเขา พระองคหจะไมต

ทรงเงภียบเสภียงหากเกอิดความยรุงต ยากขขรนมา (ความคอิดอยตางหลนังนภีรเปป็นเชอิงสมมตอิอยตางสอิรนเชอิง ซขที่ง
แสดงใหข้เหป็นภาพวตาพระเจข้าจะทรงดถูแลประชาชนของพระองคห) ดนังนนัรน ประชาชนของพระเจข้าใน
วนันนนัรนจขงถถูกเรภียกมอิใหข้เงภียบเสภียงเลยในการสรรเสรอิญของพวกเขาถวายแดตพระเจข้า
อสย 62:8-9

พระเยโฮวาหหทรงปฏอิญาณดด้วยพระหนัตถหขวาของพระองคห และ

ดด้วยพระกรอานบภาพของพระองคหวท่า "แนท่นอนเราจะไมท่ใหด้ขด้าวของเจด้าเปห็นอาหารของศนัตรย ของ
เจด้าอกก และบรรดาบบตรชายของคนตท่างดด้าวจะไมท่ดสืซึ่มนทลี้าองบท่นของเจด้า ซซซึ่งเจด้าตรากตรทาไดด้มานนัลี้น
9 แตท่ผใด้ย ดทกซึ่เกกซึ่ยวเกห็บไวด้จะไดด้กอินและสรรเสรอิญพระเยโฮวาหห และบรรดาผยทด้ กซึ่เกห็บรวบรวมจะไดด้ดสืซึ่ม
ในลานสถานอนันบรอิสบทธอิธิ์ของเรา" ในอาณาจนักรทภีที่จะมานนัรน คนอสืนที่ จะไมตมาปลข้นหรสือขโมยพสืชผล
ของประชาชนของพระเจข้าอภีกเลย ตรงกนันขข้าม ออิสราเอลจะชสืที่นชมยอินดภีกบนั ผลแหตงการลงแรงของ
ตนในความบรอิสรุทธอิธแดตพระเจข้าของตน นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงสนันตอิภาพใหญตยอิงที่ และความเจรอิญรรุตงเรสือง
ในวนันนนัรน
อสย 62:10-12

จงไป จงไปทางประตยเมสือง จนัดเตรกยมทางไวด้ใหด้ชนชาตอินกลี้ จงพยน

จงพยนทางหลวงขซลี้น จงเกห็บกวาดหอินเสกยใหด้หมด จงยกสนัญญาณไวด้เหนสือชนชาตอิทนัลี้งหลาย ใน
ลนักษณะทภีที่คลข้ายกนันกนับออิสยาหห 40:3-4 ทางหลวงสายหนขงที่ ทภีที่มรุตงตรงสถูตเยรถูซาเลป็มถถูกบนัญชาเพสืที่อทภีที่วาต
ประชาชนของพระเจข้าจะไดข้เดอินทางบนนนัรนโดยไมตถถูกขนัดขวาง ความหมายของสตัญญาณ อาจสสืที่อ
ถขง ‘ปข้ายสนัญญาณ’ เชตน ปข้ายสนัญญาณตตางๆบนทางหลวง ความคอิดทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตากป็คสือการเตรภียม
พรข้อมสทาหรนับการเสดป็จมาของพระเมสสอิยาหหยนังออิสราเอล ออิสราเอลถถูกบนัญชาใหข้เตรภียมพรข้อม
สทาหรนับการเสดป็จมาถขงของพระองคห
11 ดยเถอิด พระเยโฮวาหหไดด้ทรงรด้องประกาศใหด้ไดด้ยอินถซงปลายแผท่นดอินโลกวท่า "จงกลท่าวแกท่
ธอิดาของศอิโยนวท่า `ดยเถอิด ความรอดของเจด้ามา ดยเถอิด รางวนัลของพระองคหกห็อยยกท่ นับพระองคห และ
พระราชกอิจของพระองคหกห็อยยท่ตท่อพระพนักตรหของพระองคห '" คทาปตาวประกาศของพระเจข้าในตอน
ตข้นของยรุคพนันปภีมไภี ปถขงพวกยอิวทภีที่กระจนัดกระจายไปทนัวที่ โลก คทาประกาศนภีรกคป็ สือวตาความรอดของ
พวกเขาในตนัวตนของพระเมสสอิยาหหของพวกเขาไดข้มาถขงแลข้ว นอกจากนภีร บทาเหนป็จของพระองคหกป็

อยถูกต บนั พระองคห ดถู วอิวรณห 22:12 พระองคหจะประทานบทาเหนป็จแกตประชาชนของพระองคหตามการ
งานของพวกเขาทภีที่ททาเพสืที่อพระองคหหลนังจากไดข้รนับความรอดแลข้ว
12 และคนจะเรกยกเขาทนัลี้งหลายวท่า "ประชาชนบรอิสบทธอิธิ์ ผยด้รบนั ไถท่ไวด้แลด้วของพระเยโฮวาหห "
และเขาจะเรกยกเจด้าวท่า "หามาไดด้ เมสืองทกซึ่มอิไดด้ถยกทอดทอิลี้ง" ในวนันนนัรนพวกยอิวจะมภีชอสืที่ เสภียงขจรขจาย
ไปทนัวที่ โลกในฐานะผถูข้ถถูกไถตแลข้วขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้า พวกเขาจะไมตถถูกมองวตาเปป็นผถูข้ถถูกทอดทอิรงไป
ทนัวที่ โลกและแผตนดอินของพวกเขาถถูกทอดทอิรงอภีกตตอไป แตตสที่ งอิ ทภีที่ตรงกนันขข้ามจะเปป็นจรอิง พวกยอิวทภีที่ถถูก
ไถตแลข้วจะถถูกเสาะแสวงหาและถถูกเชอิดชถู แนตนอนวตาสาเหตรุของสอิที่งเหลตานภีรทรงนั หมดกป็คสือวตาพระผถูข้ไถต
ของพวกเขาไดข้ทรงชตวยพวกเขาใหข้รอดแลข้ว
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 63: ออิสยาหห์ 63 นคาเสนอรายละเอทยดเพอิมชื่ เตอิมเกทชื่ยวกตับบทสรทุปอตันนว่า
ตชชื่นเตด้นของยทุคเจป็ดปท จากนตันี้นความคอิดกป็วกกลตับมายตังออิสราเอลในวตันแหว่งพระเยโฮวาหห์
อสย 63:1

นกซึ่ใครหนอทกซึ่มาจากเมสืองเอโดม สวมเสสืลี้อผด้ายด้อมสกจากเมสืองโบส

ราหห พระองคหผด้ซย งซซึ่ โอท่อท่าในเครสืซึ่องทรงของพระองคห เสดห็จมาดด้วยกทาลนังยอิซึ่งใหญท่ของพระองคห "นกซึ่เรา
เองรด้องประกาศในความชอบธรรมและมกอานบภาพทกซึ่จะชท่วยใหด้รอด" บรอิบททภีที่ตามมานภีรเปอิดเผยฉาก
หลนังของคทาประกาศนภีร โบสราหหคอสื เมสืองหนขงที่ ในเอโดม (หรสือโมอนับ) ในภถูมอิศาสตรหสมนัยใหมต มนัน
ตนัรงอยถูใต นจอรหแดนตอนใตข้ ทางเหนสือของเอลนัท คทาถามนภีรจงข ถถูกถามขขรนมาวตา “นภีที่ใครหนอทภีที่มาจาก
เมสืองเอโดม สวมเสสืรอผข้ายข้อมสภีจากเมสืองโบสราหห” บรอิบททภีที่ตามมาจะแสดงใหข้เหป็นชนัดเจนวตา
พระองคหผถูข้จะเสดป็จมาจากโบสราหหพรข้อมกนับเสสืรอผข้ายข้อมสภี (นนันที่ คสือ สภีแดง) หาใชตใครอสืที่นนอกจาก
พระเยซถูครอิสตหในการสถูข้รบแหตงอารมาเกดโดน พระองคหเองทรงเปป็นผถูข้ซขที่งโอตอตาในเครสืที่องทรงของ
พระองคหและเสดป็จมาดข้วยกทาลนังยอิงที่ ใหญตของพระองคห พระองคหเองและพระองคหเพภียงผถูข้เดภียวเทตานนัรน
ทภีที่ทรงเปป็นผถูข้ตรนัสในความชอบธรรมเทตานนัรนและทรงมภีอานรุภาพทภีที่จะชตวยใหข้รอด
ปรอิศนานภีรถถูกไขในการเขข้าใจวตาการสถูข้รบแหตงอารมาเกดโดนมภีขนาดใหญตกวตาทภีรที่ าบเอสดรา
เอโลนซขที่งอยถูใต นหรุบเขายอิสเรเอลมากนนัก โดยขยายออกไปทางทอิศตะวนันออกเฉภียงใตข้จากเมกอิดโด

ในออิสราเอลตอนเหนสือและตอนกลาง วอิวรณห 14:20 บตงบอกวตาการสถูข้รบแหตงอารมาเกดโดนจะ
ขยายออกไปเปป็นระยะทางถขง 1,600 เฟอรหลอง (สามรข้อยกอิโลเมตร) ขขรนอยถูกต บนั วตาเฟอรหลองหนขงที่ คอิด
เปป็นระยะทางเทตาไร การวนัดนนัรนกป็แปลงเปป็นระยะทางไดข้ระหวตาง 175 กนับ 200 ไมลห หากเราเอาวง
เวภียนมากางบนแผนทภีที่อนันหนขงที่ โดยเรอิที่มจากเมกอิดโดทางทอิศตะวนันตกเฉภียงเหนสือโดยใหข้เยรถูซาเลป็มอยถู ต
ตรงกลาง และโบสราหหอยถูทต างทอิศตะวนันออกเฉภียงใตข้ เรากป็จะไดข้ระยะทางประมาณ 1,600 เฟอรห
ลอง เหป็นไดข้ชนัดวตาการสถูข้รบแหตงอารมาเกดโดนจะครอบคลรุมดอินแดนออิสราเอลทนัรงหมด โดยมภีการสถูข้
รบยตอยๆในหรุบเขายอิสเรเอลซขที่งอยถูตต อิดกนับเมกอิดโด ในเยรถูซาเลป็ม และในประเทศจอรหแดน (นนันที่ คสือ
เอโดม) กองทนัพตตางๆของประชาชาตอิทรนังหลายทภีที่จนับมสือกนันและปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตหจะกระจาย
กทาลนังไปทนัวที่ ภถูมอิภาคนภีรอยตางเหป็นไดข้ชดนั พระเยซถูจะทรงสนังหารพวกเขาดข้วยลมแหตงพระโอษฐหของ
พระองคหเมสืที่อพระองคหเสดป็จกลนับมา โดยททาการแกข้แคข้นตตอพวกเขา
อสย 63:2-4

ททาไมเครสืซึ่องทรงของพระองคหจซงสกแดง และเสสืลี้อผด้าของพระองคห

เหมสือนกนับของคนทกซึ่ยทซึ่าในบท่อยทซึ่าองบท่น เหป็นไดข้ชดนั วตานภีที่เปป็นคทาพยากรณหถขงพระเยซถูครอิสตหตอนทภีที่
พระองคหเสดป็จกลนับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศภีใหญตยอิงที่ ในวอิวรณห 19:13 พระเยซถู (ในวนันนนัรน)
ทรงถถูกพรรณนาวตา “ทรงฉลองพระองคหทภีที่จรุตมเลสือด และพระนามทภีที่เรภียกพระองคหนร นันคสือ "พระวา
ทะของพระเจข้า"” นอกจากนภีร การเสดป็จกลนับมาของพระครอิสตห ณ อารมาเกดโดนกป็ถถูกพรรณนาถขง
ในวอิวรณห 14:18-20 โดยใชข้คทาพถูดเกภีที่ยวกนับบตอยทที่าองรุตนแหตงพระพอิโรธของพระเจข้า ภาพเปรภียบนนัรนถถูก
พบอยตางชนัดเจนตรงนภีร
พระเยซถูทรงตอบกลนับคทาถามนนัรนในขข้อ 2 วตา 3 "เราไดด้ยทซึ่าบท่อองบท่นแตท่ลทาพนัง และไมท่มกใคร
จากชนชาตอิทนัลี้งหลายอยยกท่ นับเราเลย เราจะยทซึ่ามนันดด้วยความโกรธของเรา เราเหยกยบมนันดด้วยความ
พอิโรธของเรา โลหอิตของเขาจะพรมอยยบท่ นเสสืลี้อผด้าของเรา และเราจะททาใหด้เสสืลี้อผด้าของเราเปสืลี้อนหมด
เสสืรอผข้าของพระองคหซขที่งเปสืร อนเลสือดเหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นผลมาจากการสถูข้รบเหลตานนัรนทภีที่พระองคหทรง
สนังหารเหลตาคนชนัวที่ ดข้วยลมแหตงพระโอษฐหของพระองคห (โลหอิตทภีที่อยถูบต นเสสืรอผข้าของพระองคหอาจ
เปป็นพระโลหอิตอนันประเสรอิฐของพระองคหเองดข้วย) แมข้ววอิ รณห 19:14 กลตาวถขงหมถูตกองทนัพแหตง
สวรรคหทภีที่กลนับมาพรข้อมกนับพระองคหในวนันนนัรน ขข้อความตรงนภีรกกป็ ลตาวชนัดเจนวตาการสถูข้รบครนัรงนภีรเปป็น

ของพระองคหและของพระองคหแตตเพภียงผถูข้เดภียว พระองคหเสดป็จกลนับมาเพสือที่ ยทที่าเหลตาศนัตรถูของพระองคห
ดข้วยความโกรธของพระองคหและเหยภียบพวกเขาดข้วยความพอิโรธของพระองคห พระองคหเสดป็จกลนับ
มา “ในเปลวเพลอิงจะลงโทษสนองคนเหลตานนัรนทภีที่ไมตรจถูข้ นักพระเจข้า และแกตคนทภีที่ไมตเชสืที่อฟนังขตาว
ประเสรอิฐของพระเยซถูครอิสตหองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเรา คนเหลตานนัรนจะไดข้รบนั โทษอนันเปป็นความ
พอินาศนอิรนันดรห พข้นไปจากพระพนักตรหองคหพระผถูข้เปป็นเจข้า และจากสงตาราศภีแหตงพระอานรุภาพของ
พระองคห” (2 เธสะโลนอิกา 1:8-9)
ในบรอิบทนนัรน ผถูข้พยากรณหทตานนภีรบนันทขกวตา 4 เพราะวนันแกด้แคด้นอยยใท่ นใจของเรา และปกแหท่ง
การไถท่ของเราไดด้มาถซง เมสืที่อพระเยซถูครอิสตหเสดป็จกลนับมา มนันจะเปป็นทนัรงวนันแหตงการแกข้แคข้นและปภีทภีที่
ประชาชนของพระองคห นนันที่ คสือ พวกยอิว ถถูกไถตอยตางครบถข้วน
อสย 63:5-6

เรามอง แตท่ไมท่มกผด้ใย ดชท่วยเหลสือ เราประหลาดใจวท่าไมท่มกผด้ชย ย ไวด้ เพราะ

ฉะนนันลี้ แขนของเราเองจซงนทาความรอดมาใหด้เรา และความพอิโรธของเรา ชย เราไวด้ พระราชกอิจของ
พระเยซถูถถูกกระททาโดยพระองคหผถูข้เดภียวมาตลอด พระองคหทรงเปป็นผถูข้ทภีที่เนรมอิตสรข้างฟข้าสวรรคหและ
แผตนดอินโลกและไมตใชตคณะทถูตสวรรคหเปป็นผถูข้สรข้าง พระองคหทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ไดข้หลนังที่ พระโลหอิตอนันมภีคตา
ประเสรอิฐของพระองคหและกระททาใหข้เกอิดความรอด และพระองคหจะทรงเปป็นผถูข้ทภีที่สนังหารเหลตาคน
ชนัวที่ ทภีที่อารมาเกดโดน ความคอิดตรงนภีรอาจเปป็นไดข้วาต ไมตมภีผถูข้ใดทภีที่จะชตวยเหลสือเหลตาคนชนัวที่ ในวนันนนัรน
พระเยซถูครอิสตหผถูข้ทรงเปป็นจอมกษนัตรอิยหทรงเปป็นผถูข้นทาความรอดมา ใหข้เราสนังเกตการกลตาวถขงพระกร
(แขน) ขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าอภีกครนัรง มนันเปภีที่ยมดข้วยฤทธานรุภาพเอนกอนนันตห ความรข้อนรนของ
พระองคหเพสืที่อประชาชนของพระองคหคสือแรงผลนักดนันเดภียวทภีที่กระตรุข้นพระองคหใหข้ทรงชตวยพวกเขาใหข้
พข้นจากเหลตาคนชนัวที่ ในวนันนนัรน
ดนังนนัรน พระเยซถูทรงปฏอิญาณวตา 6 เราจะยทซึ่าชนชาตอิทนัลี้งหลายลงดด้วยความโกรธของเรา เรา
ททาใหด้เขาเมาดด้วยความพอิโรธของเรา และเราจะททาใหด้กทาลนังของเขาถดถอยลงบนแผท่นดอินโลก" เมสืที่อ
พระเยซถูครอิสตหทรงยทที่าบตอยทที่าองรุตนแหตงพระพอิโรธของพระเจข้าในวนันนนัรน พระองคหจะทรงเหยภียบยทที่า
บรรดากองทนัพของปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตหและประชาชาตอิเหลตานนัรนทภีที่จนับมสือกนัน ถข้วยทภีที่พระองคหจะ

ทรงททาใหข้พวกเขาเมานนัรนยตอมเปป็นเหลข้าองรุตนแหตงความเกรภีรยวกราดแหตงพระพอิโรธของพระเจข้า ทภีมที่ ภี
พรรณนาไวข้ในขข้อความกตอนหนข้านภีรคสือ หนขงที่ ในภาพเหลตานนัรนทภีชที่ นัดเจนทภีที่สรุดของการเสดป็จกลนับมา
ของพระครอิสตห ณ อารมาเกดโดนในพระคนัมภภีรหเดอิม พระองคหเสดป็จกลนับมาเพสืที่อททาลายปฏอิปนักษหต ตอ
พระครอิสตห (และกองทนัพตตางๆของมนัน) และเพสืที่อชตวยพวกยอิวประชาชนของพระองคหใหข้พข้น
อสย 63:7-9

หนัวขข้อหลนักของบทนภีรเปลภีที่ยนจากหนข้ามสือเปป็นหลนังมสือตรงนภีร คราวนภีร

ผถูข้พถูดคสือ ออิสราเอลทภีที่ถถูกไถตแลข้วในวนันแหตงพระเยโฮวาหห ขด้าพเจด้าจะกลท่าวถซงความเมตตาแหท่งพระ
เยโฮวาหห และการสรรเสรอิญของพระเยโฮวาหห ตามบรรดาซซซึ่งพระเยโฮวาหหประทานแกท่พวกเรา
และความดกยอิซึ่งใหญท่ตท่อวงศหวานของออิสราเอล ซซงซึ่ พระองคหทรงอนบมนัตอิใหด้ตามพระกรบณาของ
พระองคห ตามความเมตตาอนันอบดมสมบยรณหของพระองคห
เมสืที่อออิสราเอลถถูกไถตแลข้ว ทนัรงฝตายวอิญญาณและฝตายรต างกาย โดยพระเยซถูครอิสตหในชตวงวนัน
ทข้ายๆของยรุคเจป็ดปภี พวกเขากป็ชสืที่นชมยอินดภีในพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของตน ในวนันนนัรน ออิสราเอลทภีที่ถถูกไถต
แลข้วจะรข้องเพลงสรรเสรอิญถวายแดตพระเยซถูครอิสตหเพราะความเมตตาของพระองคหทมภีที่ ภีแกตพวกเขา
พระองคหทรงชตวยพวกเขาใหข้พนข้ จากการบภีบบนังคนับอนันขมขสืนที่ ของปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตหและความ
เกลภียดชนังของประชาชาตอิทรนังหหลาย ทภีที่สทาคนัญยอิงที่ กวตานนัรน ในวนันอนันมสืดมอิดเหลตานนัรนของยรุคเจป็ดปภี
พวกเขาไดข้หนนั มาหาพระองคหในฐานะองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าและพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของพวกเขา พวก
เขาจขงสรรเสรอิญพระนามของพระองคห
8 เพราะพระองคหตรนัสวท่า "แนท่ทกเดกยวเขาเปห็นชนชาตอิของเรา บบตรผยด้จะไมท่พยดมบสา" และ
พระองคหไดด้เปห็นพระผยชด้ ท่วยใหด้รอดของเขา คราวนภีรหวนั ขข้อหลนักเปลภีที่ยนเปป็นพระเมสสอิยาหหขณะทภีที่
พระองคหทรงรนับรองวตาออิสราเอลเปป็นประชาชนของพระองคห ความเหป็นทภีที่วาต พวกเขาไมตมสรุ าอาจ
หมายถขงพวกออิสราเอลทภีที่ถถูกไถตแลข้ว ในวนันนนัรน พระองคหทรงกลายเปป็นพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของพวก
เขาในทรุกดข้านและทรงททาใหข้พวกเขาเปป็นคนบรอิสรุทธอิธ
9 พระองคหทรงทบกขหพระทนัยในความทบกขหใจทนัลี้งสอิลี้นของเขา และทยตสวรรคหทกซึ่อยยท่ตท่อพระ
พนักตรหพระองคหชวท่ ยเขาทนัลี้งหลายใหด้รอด พระองคหทรงไถท่เขาดด้วยความรนักของพระองคห และดด้วย

ความสงสารของพระองคห พระองคหทรงยกเขาขซนลี้ และหอบเขาไปตลอดกาลกท่อน ความเหป็นอก
เหป็นใจขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราปรากฏใหข้เหป็น พระองคหทรงเหป็นใจในความอตอนแอตตางๆ
ของเรา (ฮภีบรถู 4:15) เมสืที่อออิสราเอลถถูกททาใหข้เจป็บชทรา องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเรากป็ทรงรถูข้สขกเจป็บชทราดข้วย
แตตพระองคหทรงชตวยพวกเขาใหข้รอดโดยการสถอิตอยถูดต วข้ ยของพระองคห “ทถูตสวรรคหทภีที่อยถูตต ตอพระ
พนักตรหพระองคห” อาจหมายถขงพระเมสสอิยาหหเอง เหตรุจถูงใจของพระองคหในการไถตออิสราเอลคสือ
ความรนักและความสงสารของพระองคหทภีที่มภีใหข้พวกเขา ดนังนนัรนตลอดหลายศตวรรษ พระองคหจขงทรง
แบกพวกเขาและทรงอรุข้มพวกเขาไวข้เหมสือนพตอแมตอมรุข้ ลถูกของตน
อสย 63:10-14

จรุดสนใจหลนักตอนนภีรวกกลนับมายนังประวนัตอิศาสตรหอนันบาปหนาของ

ออิสราเอล แตท่เขาทนัลี้งหลายไดด้กบฏ และททาใหด้พระวอิญญาณบรอิสบทธอิธิ์ของพระองคหเสกยพระทนัย ฉะนนันลี้
พระองคหจซงทรงหนันเปห็นศนัตรย ของเขาทนัลี้งหลาย และพระองคหทรงตท่อสยด้กนับเขาทนัลี้งหลายเอง แมข้องคห
พระผถูข้เปป็นเจข้าของเราทรงแสดงความรนักและความสงสารตตอประชาชนของพระองคหมาตลอด
หลายศตวรรษ พวกเขากป็ยนังกบฏตตอพระองคห พวกเขาททาใหข้พระวอิญญาณของพระเจข้าขนัดเคสืองและ
เสภียพระทนัย ดนังทภีพที่ ระคนัมภภีรหเดอิมบนันทขกไวข้หลายแหตง พระเจข้าจขงทรงตตอสถูข้กบนั ประชาชนของ
พระองคหเองในการตภีสอนพวกเขา การกวาดตข้อนไปเปป็นเชลยยนังอนัสซภีเรภียและบาบอิโลนคสือตนัวอยตาง
หลนักๆของการตภีสอนนนัรน
ดถูเหมสือนวตาหนัวขข้อหลนักตรงนภีรเปลภีที่ยนจากพระเยโฮวาหหพระเจข้าเปป็นออิสราเอล 11 แลด้ว
พระองคหทรงระลซกถซงสมนัยเกท่ากท่อน ถซงโมเสส ถซงชนชาตอิของพระองคหวท่า "พระองคหผทด้ย รงนทาเขา
ทนัลี้งหลายขซลี้นมาจากทะเลพรด้อมกนับผยด้เลกลี้ยงแพะแกะของพระองคหอยยทท่ กซึ่ไหน พระองคหทรงอยยท่ทกซึ่ไหน
ผยด้ซงซซึ่ บรรจบพระวอิญญาณบรอิสบทธอิธิ์ของพระองคหทท่ามกลางเขา ภาพเหตรุการณหตรงนภีรอาจเปป็นออิสราเอล
ในชตวงยรุคเจป็ดปภีซขที่งเรอิที่มตสืที่นขขรนฝตายวอิญญาณมาสถูตพระเจข้าของพวกเขา ในวนันนนัรนพวกเขาจะถามวตา
พระเจข้าผถูข้ทรงชตวยบรรพบรุรรุษของงเราใหข้พข้นในอภียอิปตหทรงอยถูทต ภีที่ไหน พระองคหผถูข้ประทานพระ
วอิญญาณบรอิสรุทธอิธของพระองคหแกตออิสราเอลทรงอยถูทต ภีที่ไหน

พระองคหทรงอยถูทต ภีที่ไหน 12 ผยด้นทาเขาทนัลี้งหลายทางมสือขวาของโมเสสดด้วยพระกรอนันรบท่งโรจนห
ของพระองคห ผยแด้ ยกนทลี้าออกตท่อหนด้าเขาทนัลี้งหลาย เพสืซึ่อสรด้างพระนามนอิรนันดรหใหด้พระองคหเอง เมสืที่อ
พระเจข้าทรงไดข้รนับความสนใจจากออิสราเอลในชตวงวนันทข้ายๆของยรุคเจป็ดปภี ออิสราเอลกป็เรอิที่มถามวตา
พระเจข้าของพวกเขาผถูข้ทรงชตวยพวกเขาในสมนัยอดภีตทรงอยถูทต ภีที่ไหน
พระเจข้าองคหนร นันทรงอยถูทต ภีที่ไหน 13 ผยด้ไดด้นทาเขาทนัลี้งหลายขด้ามทะเลนนัลี้นเหมสือนมด้าในถอิซึ่น
ทบรกนันดาร เพสืซึ่อเขาทนัลี้งหลายจะมอิไดด้สะดบด ในวนันนนัรน ออิสราเอลจะเรอิที่มเสาะแสวงหาพระเจข้าของตน
จากกข้นบขรงหนัวใจของตนเปป็นครนัรงแรกในรอบหลายยรุคสมนัย
ในวนันนนัรน พวกเขาจะแสวงหาพระองคห 14 อยท่างสนัตวหเลกลี้ยงไปยนังหบบเขาฉนันใด กระทนังที่ ใน
สมนัยอดภีตเมสือที่ พระวอิญญาณของพระเยโฮวาหหประทานใหด้เขาหยบดพนักฉนันนนัลี้น" ฉนันนนัลี้นพระองคหจซง
ทรงนทาชนชาตอิของพระองคห เพสืซึ่อจะสรด้างพระนามอนันรบท่งโรจนหแดท่พระองคหเอง ในวนันแหตงพระเย
โฮวาหห ออิสราเอลจะนขกยข้อนถขงวนันเหลตานนัรนเมสืที่อพระเจข้าทรงอวยพรพวกเขาดข้วยพระวอิญญาณของ
พระองคหในการประทานการหยรุดพนักแกตพวกเขา ในวนันนนัรน พระเจข้าจะทรงนทาประชาชนของ
พระองคหอภีกครนัรงและพระนามของพระองคหจะไดข้รนับสงตาราศภี ความไมตมภีชวภี อิตของศาสนายอิวแบ
บรนับบภีจะเปป็นเรสืที่องหนขที่งในอดภีต หลนังจากหลายพนันปภีของการตอิดตามการงานตตางๆทภีที่ตายแลข้วของ
ศาสนายอิวแบบรนับบภี (นนันที่ คสือ แบบคนฟารอิสภี) ออิสราเอลจะแสวงหาพระเจข้าของตนอภีกครนัรงดข้วยจอิต
วอิญญาณและความจรอิง ในวนันนนัรนพระเจข้าจะทรงไดข้รนับสงตาราศภี
อสย 63:15-16

คราวนภีรบทนภีรเปลภีที่ยนไปกลตาวถขงคทาอธอิษฐานของออิสราเอลในวนันนนัรน

ออิสยาหหจขงเขภียนเชอิงเปป็นคทาพยากรณหไวข้วาต ขอทอดพระเนตรลงมาจากฟด้าสวรรคห และทรงเพท่งดยจาก
สถานบรอิสบทธอิธิ์และรบท่งโรจนหของพระองคห ความกระตสือรสือรด้นและอานบภาพของพระองคหอยยทท่ กซึ่ไหน
พระทนัยกรบณาและพระเมตตาของพระองคหตท่อขด้าพระองคหอยยท่ทกซึ่ไหน ไดด้ถยกยซดไวด้แลด้วหรสือ ในชตวง
วนันทข้ายๆของยรุคเจป็ดปภี คทาอธอิษฐานของออิสราเอลเหป็นไดข้ชนัดวตาจะเปป็นการขอใหข้พระเจข้าทรงระลขก
ถขงประชาชนของพระองคห พวกเขารข้องทถูลพระองคหอยตางมภีสทานวนโวหารใหข้ทรงมองลงมาจาก
สวรรคห (สถานทภีที่แหตงความบรอิสรุทธอิธและสงตาราศภีของพระเจข้า) ในการททาเชตนนนัรน พวกเขาจขงถามวตา

ความรข้อนรนและพละกทาลนังทภีที่เคยมภีแตตกตอนขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าเพสืที่อทภีที่จะปกปข้องประชาชนของ
พระองคหอยถูทต ภีที่ไหน พระทนัยกรรุณาและพระเมตตาของพระเจข้าทภีที่แตตกตอนเคยมภีแกตออิสราเอลอยถูทต ไภีที่ หน
16 แนท่นอนพระองคหทรงเปห็นพระบอิดาของขด้าพระองคหทนัลี้งหลาย แมด้อนับราฮนัมมอิไดด้รด้จย นักขด้า
พระองคห และออิสราเอลหาจทาขด้าพระองคหไดด้ไมท่ โอ ขด้าแตท่พระเยโฮวาหห พระองคหทรงเปห็นพระบอิดา
และพระผยได้ ถท่ของขด้าพระองคหทนัลี้งหลาย พระนามของพระองคหดทารงอยยท่ตนัลี้งแตท่นอิรนนั ดรหกาล ในชตวง
วนันทข้ายๆของยรุคเจป็ดปภี ออิสราเอลจะรข้องทถูตตอพระเจข้าวตาพระองคหทรงเปป็นพระบอิดาของพวกเขา
แมข้วาต อนับราฮนัมและยาโคบไมตรถูข้อะไรเลยเกภีที่ยวกนับพวกเขากป็ตาม เปป็นครนัรงแรกในรอบหลายศตวรรษ
ทภีที่พวกเขาจะรข้องทถูลตตอพระเจข้าในความจรอิงเกภีที่ยวกนับพระผถูข้ไถตของพวกเขา พวกเขาจะกลตาวยอมรนับ
พระลนักษณะอนันเปป็นนอิรนันดรหแหตงพระนามของพระองคห
อสย 63:17

โอ ขด้าแตท่พระเยโฮวาหห ไฉนพระองคหทรงกระททาใหด้ขด้าพระองคหทนัลี้ง

หลายผอิดไปจากพระมรรคาของพระองคห และกระททาใจของขด้าพระองคหใหด้แขห็งกระดด้างจนขด้า
พระองคหไมท่ยทาเกรงพระองคห ขอพระองคหทรงกลนับมาเพสืซึ่อเหห็นแกท่บรรดาผยรด้ นับใชด้ของพระองคหคสือ
ตระกยลทนัลี้งหลายอนันเปห็นมรดกของพระองคห นภีที่เปป็นเสภียงของพวกยอิวทภีที่ดทาเนอินตามแบบพระเจข้า
กระนนัรนกป็รถูข้สขกยรุงต ยากใจในชตวงครขงที่ หลนังของยรุคเจป็ดปภี คทาทภีที่แปลเปป็น กระททาใหด้ขด้าพระองคหททนัลี้ง
หลายผอิดไป (ทอวห์ออวห์) อยถูใต นโครงสรข้างฮอิฟอิลและมภีความหมายวตา ‘เดอินหลงไป’ ซขที่งนตาจะใชตความ
หมายตรงนภีร พวกเขารข้องทถูลตตอพระเจข้าและถามวตาททาไมพระองคหถขงทรงททาใหข้พวกเขาเดอินหลงไป
และทรงอนรุญาตใหข้พวกเขาททาใจของตนใหข้แขป็งกระดข้างตตอพระองคห แตตพวกเขากป็ทถูลขอใหข้
พระเจข้าทรงกลนับมาปกปข้องพวกเขาเพราะวตาพวกเขาเปป็นผถูข้รนับใชข้ของพระองคหและเปป็นตระกถูล
เหลตานนัรนแหตงมรดกของพระองคห ทภีที่ถถูกบนันทขกไวข้ตรงนภีรคสือ คทาทถูลขออนันโศกเศรข้าของออิสราเอลทภีที่
กลนับใจใหมตแลข้วเมสือที่ พวกเขามอบใจทภีที่แขป็งกระดข้างมานานของตนใหข้แกตพระผถูข้ชตวยใหข้รอดของ
พวกเขาในชตวงยรุคเจป็ดปภี
อสย 63:18-19

ชนชาตอิแหท่งความบรอิสบทธอิธิ์ของพระองคหไดด้อาศนัยอยยท่ทกซึ่นนัซึ่นแคท่

ประเดกดี๋ยวหนซซึ่ง ปฏอิปนักษหของขด้าพระองคหทนัลี้งหลายไดด้เหยกยบยทซึ่าสถานบรอิสบ ทธอิธิ์ของพระองคหลง ความ

คอิดตรงนภีรอาจหมายถขงออิสราเอลในชตวงยรุคเจป็ดปภีทภีที่นขกยข้อนถขงการทภีที่พวกเขากลนับมาอยถูใต นแผตนดอิน
ของตนไดข้ไมตทนนั ไร พวกคนตตางชาตอิทภีที่มภีใจขมขสืนที่ ภายใตข้การนทาของปฏอิปกนั ษหตตอพระครอิสตหกมป็ า
เหยภียบยทที่าเยรถูซาเลป็มและพระวอิหารทภีที่ถถูกสรข้างขขรนใหมตในชตวงยรุคเจป็ดปภี (บางคนไดข้ประยรุกตหใชข้
ขข้อความตอนนภีรกบนั การรรุกรานเหลตานนัรนของบาบอิโลนและแมข้แตตการททาลายเยรถูซาเลป็มโดยฝภีมสือพวก
โรมดข้วยซทรา อยตางไรกป็ตาม บรอิบทกป็กลตาวชนัดเจนถขงวนันแหตงพระเยโฮวาหห)
19 ขด้าพระองคหทนัลี้งหลายเปห็นของพระองคห พระองคหไมท่เคยปกครองพวกเขาเลย เขาไมท่ไดด้
เรกยกพวกเขาโดยพระนามของพระองคห ในวนันนนัรน ออิสราเอลจะเตสือนพระเจข้าใหข้ทรงระลขกวตาพวก
เขาเปป็นประชาชนของพระองคหและวตาพระองคหไมตเคยปกครองเหนสือประชาชาตอิเหลตานนัรนทภีที่เปป็นคน
ตตางชาตอิทภีที่ไมตนบนั ถสือพระเจข้าซขที่งโจมตภีพวกเขาเลย แนตนอนวตาผถูข้ทภีที่เปป็นหนัวโจกในการโจมตภีออิสราเอล
ในวนันนนัรนจะเปป็นประชาชาตอิอาหรนับเหลตานนัรนทภีที่นนับถสือศาสนาออิสลามและมภีใจคอิดรข้าย แนตนอนวตา
พวกเขาไมตเคยเรภียกตนัวเองดข้วยพระนามของพระเจข้าแหตงออิสราเอลเลย
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 64: ความคอิดททชื่ถมกพตัฒนาในบทททชื่แลด้วดคาเนอินตว่อไป ออิสราเอลททชื่ถมก
ไถว่แลด้วในชว่วงวตันทด้ายๆของยทุคเจป็ดปทรอด้ งขอการชว่วยใหด้พนด้ ตว่อพระเจด้าของตน
อสย 64:1-3

โอ ถด้าหากวท่าพระองคหจะทรงแหวกฟด้าสวรรคหเสดห็จลงมาไดด้หนอ

เพสืซึ่อภยเขาจะไหลลงมาตท่อพระพนักตรหพระองคห ดถูเหมสือนวตาออิสราเอลทภีที่ถถูกไถตแลข้วในชตวงวนันทข้ายๆ
ของยรุคเจป็ดปภีจะรข้องทถูลตตอพระเจข้าใหข้ทรงแหวกฟข้าสวรรคหและเสดป็จลงมาดข้วยฤทธานรุภาพในแบบ
ทภีที่วาต ภถูเขาทนัรงหลายละลายไปตตอพระพนักตรหพระองคห คทาพถูดหลนังนภีรเปป็นคทาพถูดเปรภียบเทภียบทภีถที่ ถูกพบ
หลายแหตงในพระคนัมภภีรหเดอิม ดถู ผถูข้วนอิ อิจฉนัย 5:5, ออิสยาหห 34:3, อาโมส 9:13 และนาฮถูม 1:5 คทา
อธอิษฐานนนัรนจะไดข้รนับคทาตอบเมสือที่ พระเยซถูครอิสตหเสดป็จกลนับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศภีใหญตยงอิที่
โดยทรงแหวกภถูเขามะกอกเทศออกเปป็นสองสต วนเมสืที่อพระองคหทรงลงมาทภีที่นนันที่ ดถู เศคารอิยาหห 14:4
2 ดนังเมสืซึ่อไฟทกซึ่ททาใหด้ละลายไหมด้อยยท่ และไฟกระททาใหด้นทลี้าเดสือด เพสืซึ่อใหด้พระนามของพระองคห
เปห็นทกซึ่รด้จย นักแกท่ปฏอิปนักษหของพระองคห เพสืซึ่อบรรดาประชาชาตอิจะสะเทสือนตท่อพระพนักตรหพระองคห

ความคอิดทภีที่ถถูกเรอิที่มในขข้อทภีที่แลข้วดทาเนอินตตอไป ออิสราเอลในวนันนนัรนจะอธอิษฐานขอใหข้พระเจข้าของตน
เสดป็จมาในเปลวเพลอิงเพสืที่อสนองโทษเหลตาศนัตรถูของพระองคห แนตทภีเดภียว ประชาชาตอิตตางๆทภีที่มใภี จคอิด
รข้ายตตอออิสราเอลในวนันนนัรนจะตนัวสนันที่ ตตอพระพนักตรหพระองคหผถูข้ทรงเปป็นจอมกษนัตรอิยห ดถู 2 เธสะโลนอิกา
1:8-9 และวอิวรณห 19:11-15 พระเจข้าจะทรงตอบคทาอธอิษฐานของประชาชนของพระองคหเมสืที่อพระ
เยซถูเสดป็จกลนับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศภีใหญตยอิงที่
3 เมสืซึ่อพระองคหทรงกระททาสอิซึ่งนท่ากลนัวทกซึ่พวกขด้าพระองคหคาดไมท่ถซง พระองคหเสดห็จลงมา
ภยเขากห็เคลสืซึ่อนทกซึ่ลงมาตท่อพระพนักตรหพระองคห ในวนันนนัรน องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราจะทรงกระททา
หลายสอิที่งทภีที่นตาสะพรขงกลนัวซขที่งออิสราเอลจะไมตเตรภียมใจไวข้มากตอนเลย ลนักษณะภถูมอิประเทศของแผตน
ดอินออิสราเอลจะถถูกเปลภีที่ยนแปลงไปอยตางรรุนแรงเมสือที่ พระเยซถูเสดป็จกลนับมา ดถู ออิสยาหห 40:4 และเศคา
รอิยาหห 14:10
อสย 64:4-5

โอ ขด้าแตท่พระเจด้า ตนัลี้งแตท่เรอิซึ่มแรกของโลก ไมท่มกผด้ใย ดไดด้ยอิน หรสือทราบ

ดด้วยหย หรสือตาไดด้เหห็น สอิซึ่งทนัลี้งหลายซซซึ่งพระองคหทรงเตรกยมไวด้เพสืซึ่อบรรดาผยด้ทกซึ่รอคอยพระองคห นอก
เหนสือพระองคห ชตางเปป็นความคอิดอนันเปภียที่ มสรุข! เหมสือนกนับทภีที่ออิสราเอลทภีที่ถถูกไถตไวข้ไมตอาจคาดคอิดมา
กตอนถขงสอิที่งมหนัศจรรยหเหลตานนัรนทภีที่พระเมสสอิยาหหของพวกเขาจะทรงกระททาเมสืที่อพระองคหเสดป็จกลนับ
มา บรรดาผถูข้ทภีที่ถถูกไถตแลข้วของทรุกยรุคสมนัยกป็ไมตอาจมองเหป็นสงตาราศภีเหลตานนัรนทภีที่รอคอยประชาชนของ
พระเจข้าอยถูต เราไมตอาจจอินตนาการออกวตาอาณาจนักรยรุคพนันปภีอนันแสนวอิเศษจะเปป็นอยตางไร ยอิงที่ สวรรคห
เองยอิงที่ ไมตตข้องพถูดถขง เราไมตเคยไดข้ยอินหรสือเหป็นสอิที่งทภีที่พระเจข้าทรงจนัดเตรภียมไวข้สทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่
ไดข้ปรนนอิบนัตอิพระองคหอยตางสนัตยหซสืที่อ อนัครสาวกเปาโลยกขข้อความนภีรใน 1 โครอินธห 2:9 พระพรหลาย
ประการถถูกสนัญญาไวข้สทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีรที่ อคอยองคหพระผถูข้เปป็นเจข้า ดถู เพลงสดรุดภี 27:14, 37:7
และออิสยาหห 40:31
ออิสราเอลในวนันนนัรนจะนขกยข้อนวตา 5 พระองคหทรงพบเขาทกซึ่ชสืซึ่นบานและกระททาความชอบ
ธรรม บรรดาผยทด้ กซึ่จทาพระองคหไดด้ในวอิธกการของพระองคห ดยเถอิด พระองคหทรงกรอิลี้ว เพราะขด้าพระองคห
ทนัลี้งหลายททาบาปแลด้ว ขด้าพระองคหทนัลี้งหลายยนังอยยท่ในบาปเปห็นเวลานาน และขด้าพระองคหทนัลี้งหลายจะ

รอด พระเจข้าจะทรงพบและอวยพรคนเหลตานนัรนทภีที่ชนสืที่ ชมยอินดภีในความชอบธรรมและกระททาความ
ชอบธรรมในวนันนนัรน ความหมายกป็คสือวตาพระเจข้าจะทรงมภีพระพรพอิเศษสทาหรนับคนเหลตานภีร แมข้
พระเจข้าทรงกรอิรวกนับออิสราเอลเพราะใจทภีที่แขป็งกระดข้างของพวกเขาตลอดหลายศตวรรษ ในวนันนนัรน
พวกเขาจะสารภาพความบาปของตนตตอพระองคห ในวนันนนัรนออิสราเอลจะสารภาพวตาในการ
ปรนนอิบนัตอิพระองคห มภีการดทารงอยถูตต ตอไปชนัวที่ นอิรนันดรห ออิสราเอลจะเรอิที่มรถูวข้ าต พระเมสสอิยาหหของพวกเขา
จะทรงชตวยพวกเขาใหข้รอด
อสย 64:6-7

ในคทาสารภาพทภีที่จรอิงใจทภีที่สรุดอยตางหนขงที่ ออิสราเอลยอมรนับตตอพระเจข้า

ของพวกเขาในวนันนนัรนวตา ขด้าพระองคหทบกคนไดด้กลายเปห็นเหมสือนสอิงซึ่ ทกซึ่ไมท่สะอาด และการกระททาอนัน
ชอบธรรมของขด้าพระองคหทนัลี้งสอิลี้นเหมสือนเสสืลี้อผด้าทกซึ่สกปรก ขด้าพระองคหทบกคนเหกซึ่ยวลงอยท่างใบไมด้
และความชนัซึ่วชด้าของขด้าพระองคหทนัลี้งหลายไดด้พนัดพาขด้าพระองคหไปเหมสือนลม ในการหนันมาหา
พระเจข้าของพวกเขาในวนันทข้ายๆของยรุคเจป็ดปภี ออิสราเอลจะถตอมตนัวลงตตอพระพนักตรหพระเจข้า พวก
เขาจะสารภาพความบาปของตน โดยรนับรถูคข้ วามชนัวที่ ของตน นภีที่เปป็นครนัรงแรกในประวนัตอิศาสตรหอนัน
ยาวนานของพวกเขา ออิสราเอลจะยอมรนับอยตางเปอิดเผยและพรข้อมใจกนันวตาพวกเขาเปป็นคนไมต
สะอาดตตอพระพนักตรหพระเจข้า ความชอบธรรมทนัรงสอิรนทภีพที่ วกเขาอข้างวตามภีจะถถูกมองวตาเปป็นเหมสือน
เศษผข้าทภีที่สกปรก ความคอิดตรงนภีรมคภี วามหมายตรงตนัววตาผข้าอนามนัยทภีที่เปรอะเปสืร อน ความคอิดดนังกลตาว
กป็นตาสะออิดสะเอภียน กระนนัรนออิสราเอลกป็จะยอมรนับในทภีที่สรุดถขงสภาพอนันบาปหนานตาสะออิดสะเอภียน
ของตนตตอพระพนักตรหพระเจข้าของตน
วลภีทภีที่กลตาวถขงการกระททาอนันชอบธรรมทนัรงสอิรนของพวกเขาอาจหมายถขงสตวนตตอเตอิมของรนับ
บภี 613 ขข้อทภีที่ถถูกเพอิที่มเขข้ากนับพระราชบนัญญนัตอิของโมเสสซขที่งพวกยอิวทภีที่เครต งครนัดกระทนังที่ ในสมนัยนภีรคอิดวตา
หากถถูกถสือรนักษาไวข้กจป็ ะกตอใหข้เกอิดความชอบธรรม เมสือที่ ตระหนนักถขงสภาพอนันบาปหนาของตนตตอ
พระพนักตรหพระเมสสอิยาหหผถูข้จะเสดป็จมาของพวกเขา ออิสราเอลกป็รนับรถูข้วาต พวกเขาเปป็นเหมสือนใบไมข้ทภีที่
เหภีที่ยวแหข้งซขที่งถถูกลมพนัดไป ความหมายตรงนภีรกคป็ สือการเปป็นคนไรข้คตา เราไดข้เหป็นตรงนภีรถขงการฟข้องใจ
เรสืที่องความบาปและการกลนับใจใหมตของออิสราเอลในวนันทภีที่พวกเขาหนันมาหาพระเมสสอิยาหหของตน

แนตทภีเดภียว คนบาปเปป็นเหมสือนสอิที่งไมตสะอาดตตอพระพนักตรหพระเจข้าผถูข้บรอิสรุทธอิธ ชภีวอิตทภีที่แปดเปสืร อนความ
บาปของเราไมตไดข้มคภี ตาตตอพระเจข้ามากไปกวตาใบไมข้ทภีที่เหภีที่ยวแหข้งใบหนขงที่ ทภีที่ถถูกลมพนัดไป
ออิสราเอลในวนันนนัรนจะอธอิษฐานตตอไปวตา 7 ไมท่มกผด้ใย ดรด้องทยลตท่อพระนามของพระองคห ทกซึ่เรด้า
ตนเองใหด้ยซดพระองคหไวด้ เพราะพระองคหทรงซท่อนพระพนักตรหของพระองคหจากขด้าพระองคหทนัลี้ง
หลาย และไดด้ผลาญขด้าพระองคหทนัลี้งหลายเพราะเหตบความชนัซึ่วชด้าของขด้าพระองคห ออิสราเอลทภีที่กลนับใจ
ใหมตจะยอมรนับอยตางเปอิดอกวตาพวกเขา ในฐานะหมถูตชนหนขที่ง มอิไดข้รอข้ งเรภียกพระนามขององคหพระผถูข้
เปป็นเจข้าในความจรอิง ไมตมภีใครยขดพระองคหไวข้เลย พวกเขายอมรนับเรสืที่องความวตางเปลตาของศาสนายอิว
แบบรนับบภีทภีที่เนข้นการงานตตางๆทภีที่ตายแลข้วซขที่งยขดพวกยอิวไวข้แนตนมานานหลายศตวรรษเหลสือเกอิน มนัน
เปป็นเชตนนนัรนในสมนัยของพระเยซถู มนันยนังเปป็นเชตนนนัรนเรสือที่ ยมาจนถขงวนันนภีรและจะเปป็นเชตนนภีรตตอไป
จนกวตาพระเจข้าทรงเอาผข้าคลรุมหนข้าแหตงความมสืดบอดฝตายวอิญญาณออกไปจากออิสราเอลในชตวงยรุค
เจป็ดปภี ในวนันนนัรน ออิสราเอลจะยอมรนับอยตางเปอิดอกวตาพระเจข้าไดข้ทรงซตอนพระพนักตรหของพระองคหไวข้
จากพวกเขาและทรงผลาญพวกเขามาตลอดหลายศตวรรษเพราะความบาปของพวกเขา
อสย 64:8-9

ในวนันนนัรน ออิสราเอลจะอธอิษฐานตตอไปวตา โอ ขด้าแตท่พระเยโฮวาหห

แตท่บนัดนกลี้พระองคหยนังทรงเปห็นพระบอิดาของขด้าพระองคห ขด้าพระองคหทนัลี้งหลายเปห็นดอินเหนกยว และ
พระองคหทรงเปห็นชท่างปนัลี้น ขด้าพระองคหทกบ คนเปห็นผลพระหนัตถกอิจของพระองคห พระเจข้าผตานทางผถูข้
พยากรณหหลายทตานทรงเปรภียบพระองคหเองวตาเปป็นเหมสือนชตางปนัรนหมข้อและออิสราเอลเปป็นเหมสือน
ดอินเหนภียว กระนนัรน ตลอดหลายศตวรรษ ออิสราเอลกป็ขนัดขสืนนทราพระทนัยของพระองคห ดถู ออิสยาหห
29:16, เยเรมภียห 18:4-6 และโรม 9:21 อยตางไรกป็ตาม ในชตวงครขงที่ หลนังของยรุคเจป็ดปภี พวกเขาจะยอม
จทานนตนัวเองตตอพระผถูข้สรข้างของพวกเขาและพระเจข้าของพวกเขา ในวนันนนัรนออิสราเอลทภีที่ถถูกไถตแลข้ว
จะนบนอบเชสืที่อฟนังตตอพระเจข้าของตนอยตางสรุดจอิตสรุดใจ
พวกเขาจขงจะวอิงวอนวตา 9 โอ ขด้าแตท่พระเยโฮวาหห ขออยท่าทรงกรอิลี้วนนัก และขออยท่าทรงจดจทา
ความชนัซึ่วชด้าไวด้เปห็นนอิตยห ดยเถอิด ขอทรงพอิเคราะหห ขด้าพระองคหทนัลี้งสอิลี้นเปห็นชนชาตอิของพระองคห เมสืที่อ
ระลขกถขงประวนัตอิศาสตรหอนันยาวนานของพวกเขาซขที่งเปป็นการกบฏและการมภีใจแขป็งกระดข้างตตอ

พระเจข้า ในวนันทภีที่จะมานนัรน ออิสราเอลจะวอิงวอนตตอพระเจข้ามอิใหข้ทรงจดจทาความบาปของพวกเขาอภีก
ตตอไป พวกเขาจะสารภาพอยตางเปอิดเผยวตาตนนบนอบตตอพระเจข้า
อสย 64:10-11

หนัวเมสืองบรอิสบทธอิธิ์ของพระองคหกลายเปห็นถอินซึ่ ทบรกนันดาร ศอิโยนไดด้

กลายเปห็นถอิซึ่นทบรกนันดาร เยรย ซาเลห็มเปห็นทกซึ่รกรด้าง อาจมภีการสทาเรป็จจรอิงแบบคถูตตรงนภีร ผถูข้พยากรณหทตานนภีร
อาจมองลตวงหนข้าไปยนังการถถูกททาลายของยถูดาหหและเยรถูซาเลป็มโดยคนบาบอิโลน กระนนัร นบรอิบททภีที่
ใหญตกวตากป็มภีลนักษณะเปป็นอวสานกาล ในชตวงยรุคเจป็ดปภี เมสืที่อออิสราเอลถถูกรรุกรานโดยกองทนัพทภีที่คดอิ รข้าย
เหลตานนัรนของปฏอิปนักษหตตอพระครอิสตห นครตตางๆของพวกเขาและแมข้แตตกรรุงเยรถูซาเลป็มกป็จะถถูกททาลาย
11 นอิเวศอนันบรอิสบทธอิธิ์และงามของขด้าพระองคหทนัลี้งหลาย ทกซึ่ซซซึ่งบรรพบบรบษของขด้าพระองคห
สรรเสรอิญพระองคหถยกไฟเผาเสกยแลด้ว และสอิซึ่งอนันนท่าปรารถนาของขด้าพระองคหทนัลี้งสอิลี้นไดด้ถยกทอิลี้งรด้าง
ไมตมภีคทาถามเลยวตาคนบาบอิโลนททาลายพระวอิหารของซาโลมอนและวตาพวกโรมเผาพระวอิหารทภีที่ถถูก
สรข้างขขรนใหมต อยตางไรกป็ตาม บรอิบทกป็กลตาวถขงตอนสอิรนยรุคเจป็ดปภีเหมสือนเดอิม ไมตมภีคทาถามเลยวตาพระ
วอิหารในยรุคเจป็ดปภีจะถถูกสรข้างขขรน เหป็นไดข้ชดนั วตากตอนสอิรนยรุคเจป็ดปภีนร นัน มนันจะถถูกททาลายพรข้อมกนับ
สมบนัตอิทางวนัฒนธรรมอสืที่นๆของพวกยอิวทภีที่เยรถูซาเลป็ม
อสย 64:12

บทนภีรปอิดทข้ายดข้วยคทาวอิงวอนสรุดทข้ายของชนสตวนทภีที่เหลสือซขที่งถถูกไถตใน

วนันนนัรนทภีที่ขอใหข้พระเจข้าทรงเขข้าแทรกแซงและชตวยพวกเขาใหข้พนข้ โอ ขด้าแตท่พระเยโฮวาหห เปห็นอยท่าง
นกลี้แลด้ว พระองคหยนังจะทรงยนับยนังลี้ พระองคหไวด้หรสือ พระองคหจะทรงเงกยบอยยท่และขท่มใจพวกขด้า
พระองคหอยท่างถซงขนาดหรสือ คทาวอิงวอนของบรรดาผถูข้ทภีที่ถถูกไถตแลข้วในวนันนนัรนกป็คสือ ทภีพที่ ระเจข้าจะทรง
หยรุดการรกรข้างวตางเปลตาเหลตานนัรนทภีที่กาท ลนังเกอิดขขรนในนครและแผตนดอินอนันเปป็นทภีที่รนักของพวกเขา
พระองคหจะทรงกระททาเชตนนนัรนจรอิงๆ!
*****
ภนำพรวมของออิสยนำหห 65: ในบทททแชื่ ลด้ว ออิสราเอลผว่านทางผมด้พยากรณห์ทว่านนทนี้รด้องทมลตว่อ
พระเจด้าหลตังจากททชื่พวกเขากลตับใจเชชชื่อในชว่วงวตันแหว่งพระเยโฮวาหห์ ในบทนทนี้เราพบคคาตอบของ
พระเจด้าททชื่มตท ว่อคคาอธอิษฐานของพวกเขา พระเจด้าทรงเลว่ายด้อนวว่าตลอดหลายศตวรรษททชื่ผว่านมา คน

ตว่างชาตอิไดด้หตันมาหาพระองคห์ในพระครอิสตห์ขณะททชื่ออิสราเอลไมว่หตันมา อยว่างไรกป็ตาม บทนทปนี้ อิดทด้าย
ดด้วยพระสตัญญาของพระเจด้าเรชชื่องฟด้าสวรรคห์ใหมว่และแผว่นดอินโลกใหมว่ในอาณาจตักรนอิรตันดรห์นตันี้น
อสย 65:1

"คนเหลท่านนัลี้นทกซึ่มอิไดด้ขอพบเรา แสวงหาเรา คนเหลท่านนัลี้นทกซึ่มอิไดด้

แสวงหาเราไดด้พบเรา เราวท่า `เราอยยท่ทกซึ่นกซึ่ เราอยยทท่ กซึ่นกซึ่ ' ตท่อประชาชาตอิทกซึ่เขาไมท่ไดด้เรกยกโดยนามของเรา
เหป็นไดข้ชนัดวตาผถูข้พถูดคสือ พระเจข้าเอง ตลอดหลายศตวรรษแหตงยรุคสมนัยครอิสเตภียน คนตตางชาตอิไดข้หนันมา
หาพระเจข้าโดยทางพระครอิสตห พวกเขาไดข้เสาะแสวงหาและพบพระเจข้าแมข้พวกเขาไมตใชต
ประชาชนทภีที่เลสือกสรรของพระเจข้ากป็ตาม อนัครสาวกเปาโลกลตาวเรสืที่องนภีรชนัดเจนเมสือที่ เขายกขข้อความ
ตอนนภีรในโรม 10:20 โดยประยรุกตหใชข้กบนั ผถูข้เชสืที่อทนัรงหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิ ชนตตางชาตอิทร นังหลายมอิไดข้
เสาะแสวงหาพระเจข้ามาตลอดหลายศตวรรษ กระนนัรนในพระครอิสตหพวกเขากป็พบพระเจข้าแลข้วขณะ
ทภีที่พวกยอิวยนังไมตไดข้พบ คนตตางชาตอิไมตเคยถถูกเรภียกวตาเปป็นประชาชนของพระเจข้า แตตในพระครอิสตห
พวกเขากป็ถถูกเรภียกเชตนนนัรน นภีที่ตรงขข้ามกนับออิสราเอลผถูข้ซขที่งเปป็นประชาชนของพระเจข้าแตตกยป็ นังเปป็นผถูข้ทภีที่ไดข้
ปฏอิเสธพระครอิสตห ดถู 1 เปโตร 2:10 ดข้วย
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จากนนัรนพระเจข้าทรงระลขกถขงการทภีที่พระองคหไดข้เสาะแสวงหา

ออิสราเอล เรายสืนซึ่ มสือของเราออกตลอดวนันตท่อชนชาตอิทกซึ่มนักกบฏ ผยดด้ ทาเนอินในทางทกซึ่ไมท่ดก ตอิดตาม
อบบายของตนเอง ชนชาตอิทภีที่มนักกบฏนภีรหาใชตใครอสืนที่ นอกจากออิสราเอล ความคอิดทภีวที่ าต พระเจข้าทรงยสืนที่
พระหนัตถหออกกป็เปป็นการกระททาทภีที่สสืที่อถขงการตข้อนรนับ แตตออิสราเอลกป็ยนังจงใจททาตามใจชอบตนัวเอง
อยถูดต ภี อนัครสาวกเปาโลอข้างออิงถขงคทาพถูดตอนนภีรในโรม 10:21
3 ชนชาตอิทกซึ่ยนัซึ่วเยด้าเราใหด้กรอิลี้วตท่อหนด้าอยยเท่ สมอ ททาการสนักการบยชาตามสวน และเผาเครสืซึ่อง
หอมอยยบท่ นกองออิฐ ทนัรงๆทภีพที่ ระเจข้าทรงเชสืรอเชอิญใหข้กลนับมาอยตางกรรุณา ออิสราเอลกป็สาละวนอยถูกต บนั
การถวายเครสือที่ งสนักการบถูชาแกตรถูปเคารพตตางๆ พวกเขาททาเชตนนนัรนในสวนหลนังบข้านของตนซขที่งเปป็น
ทภีที่ๆพวกเขาไดข้สรข้างแทตนบถูชาเลป็กๆขขรนจากกองออิฐ ทภีที่นนันที่ พวกเขาเผาเครสืที่องหอมถวายแกตบรรดา
พระตตางดข้าวของตน

4 ผยยด้ นังคงอยยทท่ ท่ามกลางอบโมงคหฝนังศพ และคด้างคสืนในโบราณสถาน ผยกด้ อินเนสืลี้อหมย และใน
ภาชนะของเขามกแกงซซซึ่งททาดด้วยเนสืลี้อทกซึ่นท่าสะออิดสะเอกยน บางคนในออิสราเอลไดข้เสสืที่อมทรามลงไปสถูต
การเปป็นหมอผภี พวกเขาคข้างคสืนในสรุสานตตางๆเพสือที่ พยายามทภีจที่ ะปรขกษากนับพวกคนตายหรสือตอิดตตอ
สสืที่อสารกนับวอิญญาณของคนทภีที่ตายไปแลข้ว พวกเขายนังกอินเนสืรอหมถูและนทราแกงทภีที่ททาดข้วยเนสืรอหมถูอภีกดข้วย
แนตนอนวตานภีที่เปป็นเรสือที่ งตข้องหข้ามในพระราชบนัญญนัตอิของโมเสส
5 ผยกด้ ลท่าววท่า `ออกไปหท่างๆ อยท่าเขด้ามาใกลด้ เพราะขด้าบรอิสบทธอิธิ์กวท่าเจด้า' เหลท่านกลี้เปห็นควนันอยยใท่ น
จมยกของเรา เปห็นไฟซซงซึ่ ไหมด้อยยท่วนันยนังคทซึ่า ดถูเหมสือนวตาพวกคนนนับถสือรถูปเคารพและผถูข้ละเมอิดพระราช
บนัญญนัตอิทภีที่เปป็นยอิวเหลตานภีรยนังมภีหนข้ามากลตาวแกตคนอสืที่นวตาตนเปป็นผถูข้บรอิสรุทธอิธกวตาพวกเขา คนเหลตานภีรจขง
เปป็นคนหนข้าซสืที่อใจคดทภีที่หยอิงที่ ยโส และพระเจข้าตรนัสวตาพวกเขาเปป็นกลอิที่นเหมป็นในรถูพระนาสอิกของ
พระองคห ความหมายกป็คสือไฟกองขยะทภีที่ครุกรรุตนอยถูตต ลอดทนัรงวนันพรข้อมกนับกลอิที่นเหมป็นแสบจมถูก
ออิสราเอลไดข้กลายเปป็นเหมสือนกลอิที่นเหมป็นนนัรนตตอพระเจข้าตตอพระพนักตรหพระองคห
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ดยเถอิด มกเขกยนไวด้ตท่อหนด้าเราวท่า `เราจะไมท่นอิซึ่งเฉย แตท่เราจะตอบ

สนอง เออ เราจะตอบสนองไวด้ในอกของเขา พระเจข้าทรงมภีขตาวทภีที่จะประกาศ พระองคหทรงมภี
บนันทขกครบถข้วนเกภีที่ยวกนับความบาปเหลตานนัรนของออิสราเอล พระองคหจะไมตทรงนอิที่งเฉยตตอไปแลข้ว
เกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีร แตตพระองคหทรงตนัรงพระทนัยทภีที่จะตอบสนองความบาปของพวกเขาลงบนพวกเขา
การพอิพากษากทาลนังจะมา
7 ทนัลี้งความชนัซึ่วชด้าของเจด้าและความชนัซึ่วชด้าของบรรพบบรบษของเจด้าทนัลี้งหลายรวมกนันดด้วย'"
พระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้วท่า "เขาไดด้เผาเครสืซึ่องหอมบนภยเขา และกลท่าวหยาบชด้าตท่อเราบนเนอิน เราจซง
จะตวงกอิจการเกท่าเขด้าไปในอกของเขา" พระเจข้าทรงจทาไดข้ดภีถขงการนนับถสือรถูปเคารพของออิสราเอล
และมนันไดข้เกอิดขขรนตตอเนสืที่องมาเปป็นเวลานานแลข้ว พวกเขาไดข้หมอิที่นประมาทพระนามของพระองคห
โดยการถวายเครสือที่ งสนักการบถูชาแกตรถูปเคารพตตางๆบนยอดภถูเขาทนัรงหลาย พระองคหจงข จะทรง
ตอบแทนพวกเขาในการพอิพากษาตามความบาปของพวกเขา
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พระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้วท่า "นทลี้าองบท่นใหมท่หาไดด้จากพวงองบท่นและเขา

กลท่าววท่า `อยท่าททาลายมนันเสกย เพราะมกพระพรอยยใท่ นนนันลี้ ' ฉนันใด เรากห็จะกระททาดด้วยเหห็นแกท่ผด้รย บนั ใชด้
ของเรา และไมท่ททาลายเขาหมดทกเดกยวฉนันนนัลี้น พระเจข้าทรงใชข้ภาพเปรภียบของสวนองรุตนหนขงที่ ตตอไป
ผถูข้ดถูแลเถาองรุตนขอรข้องมอิใหข้ททาลายพสืชผลทนัรงหมดเพราะวตายนังมภีองรุตนดภีๆเหลสืออยถูบต ข้างและเอาไปททานทรา
องรุตนดภีๆไดข้ ในททานองเดภียวกนัน พระเจข้าทรงสนัญญาวตาพระองคหจะไมตทรงททาลายออิสราเอลเสภีย
ทนัรงหมด แตตจะทรงเหลสือชนสต วนหนขงที่ ไวข้บข้าง
9 เราจะนทาเชสืลี้อสายออกมาจากยาโคบ และผยด้รบนั มรดกภยเขาทนัลี้งหลายของเราจากยยดาหห ผยด้
เลสือกสรรของเราจะไดด้รนับมนันเปห็นมรดก และบรรดาผยด้รบนั ใชด้ของเราจะอาศนัยอยยท่ทกซึ่นนัซึ่น พระเจข้าทรง
สนัญญาวตาจะไมตเพภียงสงวนชนกลรุตมหนขงที่ ไวข้ในออิสราเอลเทตานนัรน แตตจะทรงสถาปนาพวกเขาขขรนใหมต
ในแผตนดอินของพวกเขาดข้วย นภีที่จะเกอิดขขรนเมสือที่ ออิสราเอลจะถถูกฟสืร นฟถูและอวยพรในแผตนดอินนนัรน การ
สทาเรป็จจรอิงในทภีที่สรุดของเรสืที่องนนัรนจะไมตเกอิดขขรนจนกวตาจะถขงยรุคพนันปภี อาจมภีภาพเลป็งหนขงที่ ตรงนภีรเกภีที่ยว
กนับพระครอิสตหในฐานะเชสืรอสายทภีที่ออกมาจากยาโคบและผถูข้เลสือกสรรของพระเจข้า
กลตาวอยตางเจาะจงกป็คสือ 10 ชาโรนจะเปห็นลานหญด้าสทาหรนับฝยงแพะแกะ และหบบเขาอาโครห
จะเปห็นทกซึ่ใหด้ฝยงวนัวนอน เพสืซึ่อชนชาตอิของเราทกซึ่ไดด้แสวงเรา พระเจข้าทรงบอกลตวงหนข้าวตาบรรดาทภีรที่ าบ
ชายฝนัที่งของชาโรน (เขตแดนตอนใตข้ของเทลอาวภีฟในปนัจจรุบนัน) จะกลายเปป็นสถานทภีที่สทาหรนับฝถูง
แพะแกะทภีที่จะเจรอิญเตอิบโตในออิสราเอล หรุบเขาอาโครหมภีความหมายตรงตนัววตาหรุบเขานนัรนทภีที่อาคาน
ถถูกหอินขวข้างจนตาย ดถู โยชถูวา 7:26 มนันจะอยถูใต นพสืรนทภีที่สตวนตะวนันออกของออิสราเอลและบางคนคอิด
วตามนันหมายถขงหรุบเขาเหลตานนัรนทภีที่อยถูใต กลข้เยรถูซาเลป็ม ความคอิดตรงนภีรกคป็ สือวตาหรุบเขาอาโครหคสือสถานทภีที่
หนขที่งแหตงความทรุกขหลทาบาก แตตวนนั นนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อมนันจะกลายเปป็นสถานทภีที่หนขที่งอนันสงบสรุขทภีที่ฝถูง
แพะแกะจะนอนพนักไดข้ กลตาวอยตางเจาะจงกป็คสือ มนันมภีไวข้สทาหรนับประชาชนของพระเจข้า (นนันที่ คสือ
พวกยอิว) ทภีที่ไดข้แสวงหาพระองคห ความคอิดทภีที่ยอิงที่ ใหญตกวตากป็คสือวตาพระเจข้าจะทรงใหข้แผตนดอินออิสราเอล
กลนับคสืนสถูตความสงบสรุขและความเจรอิญรรุตงเรสืองสนักวนันหนขงที่ สทาหรนับยอิวเหลตานนัรนทภีที่หนนั มาหาพระองคห
และแสวงหาพระองคห อภีกครนัรงทภีที่เรสืที่องนนัรนจะเกอิดขขรนจรอิงในทภีที่สรุดในชตวงยรุคพนันปภี
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แตท่เจด้าทนัลี้งหลายจะทอดทอิลี้งพระเยโฮวาหห ผยลด้ สืมภยเขาบรอิสบทธอิธิ์ของเรา

ผยด้จนัดสทารนับไวด้ใหด้แกท่พระโชค และจนัดหาเครสืซึ่องดสืซึ่มบยชาใหด้แกท่พระเคราะหห นตาเศรข้าทภีที่ออิสราเอลในสมนัย
ของออิสยาหหคสือ คนเหลตานนัรนทภีที่ทอดทอิรงพระเจข้าของตน พวกเขาไดข้เมอินเฉยพระวอิหารทภีที่เยรถูซาเลป็ม
ตรงกนันขข้าม พวกเขากลนับหนันไปปรนนอิบนัตอิรถูปเคารพตตางๆและจนัดสทารนับเครสืที่องสนักการบถูชาตตางๆแกต
บรรดาพระตตางดข้าว
พระเจข้าจขงทรงเตสือนวตา 12 เพราะฉะนนันลี้ เราจะนนับรวมเจด้าทนัลี้งหลายไวด้กนับดาบ และเจด้าทบก
คนจะตด้องหมอบลงตท่อการสนังหาร การพอิพากษากทาลนังจะมาสทาหรนับบรรดาผถูข้นนับถสือรถูปเคารพแหตง
ออิสราเอล การกวาดตข้อนไปเปป็นเชลยยนังบาบอิโลน ซขที่งตามมาดข้วยการเขตนฆตาพวกยอิวโดยคนตตาง
ชาตอิตลอดหลายศตวรรษกทาลนังรอคอยคนเหลตานภีรอยถูต เพราะเมสืซึ่อเราเรกยก เจด้าไมท่ตอบ เมสืซึ่อเราพยด เจด้า
ไมท่ฟนัง แตท่ไดด้กระททาชนัซึ่วในสายตาของเรา และเลสือกสอิงซึ่ ทกซึ่เราไมท่ปกตอิยอินดกดด้วย" ออิสราเอลไดข้เมอิน
พระเจข้าของตนเสภียแลข้ว พวกเขาหนันหลนังของตนใหข้แกตพระองคหเพสืที่อยนัวที่ ยรุพระองคหโดยวอิธภีปฏอิบนัตอิ
ตตางๆอนันบาปหนาของตน
13 เพราะฉะนนัลี้นองคหพระผยด้เปห็นเจด้าพระเจด้าจซงตรนัสดนังนกลี้วท่า "ดยเถอิด ผยรด้ นับใชด้ทนัลี้งหลายของเรา
จะไดด้รนับประทาน แตท่เจด้าทนัลี้งหลายจะหอิว ดยเถอิด ผยรด้ บนั ใชด้ของเราจะไดด้ดสืซึ่ม แตท่เจด้าจะกระหาย ดยเถอิด
ผยด้รบนั ใชด้ของเราจะเปรมปรกดอิธิ์ แตท่เจด้าจะไดด้อาย พระเจข้าตรนัสลตวงหนข้าถขงวนันนนัรนเมสือที่ คนเหลตานนัรนทภีที่
ปรนนอิบนัตอิพระองคหจะไดข้รนับความจทาเรอิญและคนเหลตานนัรนทภีที่ทอดทอิรงพระองคหจะถถูกพอิพากษา การ
ประยรุกตหใชข้ตรงนภีรไมตชนัดเจน อยตางไรกป็ตาม มนันอาจหมายถขงการทภีผที่ ถูข้เชสืที่อทนัรงหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิ
(ในพระครอิสตห) จะถถูกททาใหข้จทาเรอิญขขรนและไดข้รนับพระพรสนักวนันหนขที่งขณะทภีที่ออิสราเอลทภีที่มกนั กบฏไดข้
รนับความทรุกขหทรมานและถถูกพระเจข้าตภีสอน มนันเปป็นเชตนนนัรนจรอิงๆมาตลอดสองพนันปภีหลนังนภีร บทนภีร
ขขรนตข้นดข้วยการทภีพที่ ระเจข้าตรนัสลตวงหนข้าถขงผถูข้เชสืที่อทนัรงหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิ พวกเขาอาจเปป็นการ
ประยรุกตหใชข้ตรงนภีร พระเจข้าทรงอวยพรครอิสตจนักรแลข้วขณะทภีที่ออิสราเอลถถูกตภีสอนแลข้ว
อสย 65:14-16

ดยเถอิด ผยรด้ นับใชด้ของเราจะรด้องเพลงเพราะใจยอินดก แตท่เจด้าทนัลี้งหลายจะ

รด้องออกมาเพราะเสกยใจ และจะครวญครางเพราะจอิตระทม ความคอิดทภีที่ถถูกเรอิที่มตข้นขข้างบนดทาเนอิน

ตตอไป พระเจข้าตรนัสลตวงหนข้าถขงวนันนนัรนเมสืที่อเหลตาผถูข้รนับใชข้ (ทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิ) ของพระองคหจะรข้อง
เพลงดข้วยความชสืที่นบานขณะทภีที่ออิสราเอลรข้องออกมาดข้วยความโศกเศรข้าในการถถูกตภีสอนของตน
ศตวรรษทภีที่ยภีที่สอิบยตอมจะเปป็นภาพประกอบหนขที่งของเรสือที่ งนนัรนอยตางแนตนอนเพราะวตาครอิสตจนักรทนัรง
หลายทภีที่เชสืที่อพระคนัมภภีรหไดข้ผลอิดอกออกผลทนัวที่ โลกพรข้อมกนับบทเพลงสรรเสรอิญตตางๆถวายแดต
พระเจข้าขณะทภีที่ออิสราเอลทนทรุกขหเพราะการฆตาลข้างเผตาพนันธรุห (the Holocaust)
15 เจด้าทนัลี้งหลายจะทอิลี้งชสืซึ่อของเจด้าไวด้แกท่ผด้เย ลสือกสรรของเราเพสืซึ่อใชด้แชท่ง และองคหพระผยเด้ ปห็นเจด้า
พระเจด้าจะทรงสนังหารเจด้า แตท่จะทรงเรกยกชสืซึ่อผยด้รบนั ใชด้ของพระองคหดด้วยชสืซึ่ออสืนซึ่ ชสืที่อ ยอิว จะกลายเปป็น
คทาแชตงและลนัทธอิตตอตข้านยอิวจะมภีชนัย ผมด้เลชอกสรรทภีวที่ าต นภีรอาจหมายถขงออิสราเอลในฐานะประชาชนทภีที่
ถถูกเลสือกสรรของพระเจข้า ตลอดหลายศตวรรษนนับตนัรงแตตสมนัยพระครอิสตหเปป็นตข้นมา พวกยอิวเปป็น
ชนชาตอิหนขที่งทภีที่ถถูกขตมเหงอยตางแนตนอน พวกเขาเผชอิญกนับการเขตนฆตาอนันนตากลนัวมาตลอดสมนัยยรุค
กลาง ตนัรงแตตการสนังหารหมถูตในศตวรรษทภีที่ 19 ในยรุโรปจนถขงความสยดสยองของการฆตาลข้างเผตา
พนันธรุห (the Holocaust) เนสืรอความตรงนภีรกลตาวชนัดเจนวตาการพอิพากษาดนังกลตาวเปป็นมาโดยพระหนัตถห
ของพระเจข้า ดถู เยเรมภียห 24:9 เชตนกนัน อภีกชสืที่อหนขงที่ ทภีที่เหลตาผถูข้รนับใชข้ของพระเจข้าจะใชข้เรภียกตนัวเองคสือ
ครอิสเตทยน อยตางไมตตข้องสงสนัย วนันนนัรนจะมาเมสือที่ คนตตางชาตอิทวนั ที่ โลกจะปรนนอิบนัตพอิ ระเจข้าภายใตข้ธง
สนัญญาณของพระเยซถูครอิสตห
16 ดนังนนัลี้น ผยใด้ ดทกซึ่ขอพรใหด้ตนเองในแผท่นดอินโลก จะขอพรใหด้ตนเองในพระนามพระเจด้า
แหท่งสนัจจะ และผยใด้ ดทกซึ่ปฏอิญาณในแผท่นดอินโลก จะปฏอิญาณในนามพระเจด้าแหท่งสนัจจะ เพราะความ
ลทาบากเกท่าแกท่นนัลี้นกห็ลมสื เสกยแลด้ว และซท่อนเสกยจากตาของเรา คนทนัรงหลายทภีที่ปรนนอิบนัตพอิ ระเจข้าโดย
พระนามของพระเยซถูครอิสตหจะถวายสาธรุการแดตพระเจข้าดข้วยจอิตวอิญญาณและความจรอิงและจะ
ยอมรนับวตาพระองคหทรงเปป็นพระเจข้าแหตงความจรอิง ในหลายศตวรรษหลนังสมนัยพระครอิสตห ผถูข้เชสืที่อทนัรง
หลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิทนัวที่ โลกไดข้ปฏอิญาณโดยพระเจข้าแหตงความจรอิงและมอิใชตโดยพระตตางดข้าวทนัรง
หลายทภีที่ออิสราเอลไดข้ลดตนัวลงไปปฏอิญาณนนัรน ผถูข้เชสืที่อทนัรงหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิจะหนันจากการนนับถสือ
รถูปเคารพในอดภีตของตนและลสืมมนันไปเสภียเมสือที่ พวกเขาหนันมาหาพระครอิสตห พระเจข้าจขงจะหนันไป
เสภียจากการพอิพากษาของพระองคหทมภีที่ ภีตตอพวกเขา นนันที่ ถถูกททาใหข้สทาเรป็จแลข้วเมสืที่อครอิสเตภียนทนัรงหลายทภีที่

เปป็นคนตตางชาตอิตลอดหลายศตวรรษไดข้หนันจากการนนับถสือรถูปเคารพของตนเพสือที่ ปรนนอิบนัตอิพระเจข้า
ผถูข้ทรงพระชนมหและแทข้จรอิงในพระครอิสตห แนตนอนวตาการสทาเรป็จจรอิงในทภีที่สรุดของเรสืที่องนภีรจะเกอิดขขรน
ในยรุคพนันปภี
อสย 65:17-19

จรุดสนใจหลนักคราวนภีรกระโดดขข้ามยรุคครอิสตจนักรและเลยยรุคพนันปภี

ไปยนังอาณาจนักรนอิรนันดรหนร นัน เพราะ ดยเถอิด เราจะสรด้างฟด้าสวรรคหใหมท่และแผท่นดอินโลกใหมท่ เพราะ
สอิซึ่งเกท่ากท่อนนนันลี้ จะไมท่จทากนันหรสือนซกไดด้อกก หลนังจากยรุคพนันปภี พระเจข้าจะทรงททาลายฟข้าสวรรคหและ
แผตนดอินโลกในปนัจจรุบนันดข้วยความรข้อนอนันแรงกลข้า (ดถู 2 เปโตร 3:10-13) และเนรมอิตสรข้างฟข้า
สวรรคหใหมตและแผตนดอินโลกใหมต ดถู วอิวรณห 21:1-4 เชตนกนัน นอกจากนภีรในวนันนนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตาจะ
ไมตมภีการระลขกถขงความบาปและความเศรข้าโศกทนัรงสอิรนทภีคที่ วามบาปนทามาอภีกตตอไป (วอิวรณห 21:4)
18 แตท่จงชสืซึ่นบานและเปรมปรกดอิธิ์เปห็นนอิตยหในสอิซึ่งซซซึ่งเราสรด้างขซลี้น เพราะ ดยเถอิด เราสรด้าง
เยรย ซาเลห็มใหด้เปห็นทกซึ่เปรมปรกดอิธิ์ และชนชาตอิของเมสืองนนัลี้นใหด้เปห็นความชสืซึ่นบาน ในวนันนนัรน จะมภีการ
ชสืที่นบานและความชสืที่นชมยอินดภีในการเนรมอิตสรข้างใหมตของพระเจข้า มนันจะไมตไดข้รนับผลกระทบจาก
การททาลายของความบาปอภีกตตอไป นอกจากนภีร เยรถูซาเลป็มใหมตจะเปป็นสถานทภีที่แหตงการชสืที่นชมยอินดภี
และไมตใชตการพอิพากษาซขที่งมนันตข้องทนทรุกขหบตอยเหลสือเกอินมาตลอดหลายยรุคสมนัย ดถู วอิวรณห 21-22
มนันจะเปป็นนครนอิรนันดรหของพระเจข้า มนันจะเปป็นวนันทภีที่ยอิงที่ ใหญตจรอิงๆ! มนันจะเปป็นนครหลวงแหตง
สวรรคหตลอดไป
19 เราจะเปรมปรกดอิธิ์ดด้วยเยรยซาเลห็มและชสืซึ่นบานดด้วยชนชาตอิของเรา จะไมท่ไดด้ยอินเสกยง
รด้องไหด้ในเมสืองนนัลี้นอกก และเสกยงครวญคราง วนันนนัรนจะมาเมสืที่อพระเจข้าจะทรงชสืที่นชมยอินดภีเพราะ
เยรถูซาเลป็ม พระองคหทรงโศกพระทนัยเพราะมนันมาแลข้วอยตางแนตนอน แมข้แตตพระเยซถูกทป็ รงพระ
กนันแสงเพราะเยรถูซาเลป็ม ดถู มนัทธอิว 23:37 การพอิพากษาของพระเจข้าจะไมตตกลงบนนครบรอิสรุทธอิธนภีร
อภีกเลย ในฟข้าสวรรคหใหมตและแผตนดอินโลกใหมตนร นัน และโดยเฉพาะในเยรถูซาเลป็มใหมต จะไมตมภีการ
ไดข้ยอินเสภียงรทที่าไหข้หรสือเสภียงรข้องไหข้อภีกเลย

อสย 65:20

ในนนันลี้ จะไมท่มกทารกทกซึ่มกชกวอิตเพกยงสองสามวนัน หรสือคนแกท่ทกซึ่มกอายบ

ไมท่ครบกทาหนด ความคอิดกป็คสือวตาในเยรถูซาเลป็มใหมตนร นนั จะไมตมภีการเสภียชภีวอิตของเดป็กทารกอภีกตตอไป
ซขที่งเปป็นสาเหตรุหนขที่งทภีที่ททาใหข้เกอิดความโศกเศรข้ายอิงที่ นนัก จะไมตมภีการเสภียชภีวอิตกตอนวนัยอนันควรอภีกตตอไป
ดนังทภีที่ปรากฏชนัดเจนในวอิวรณห 21:23-22:2 จะมภีประชาชาตอิตตางๆ ‘ทภีที่เปป็นมนรุษยห’ ในแผตนดอินโลกใหมต
ดถูเหมสือนวตาคนเหลตานภีรเปป็นพวกทภีที่นอกเหนสือจากครอิสตจนักรทภีที่ถถูกไถตแลข้วและถถูกททาใหข้เปป็นขขรนแลข้ว
ในรต างกายทภีที่ไดข้รนับสงตาราศภีแลข้วของเรา และไมตรวมถขงออิสราเอลทภีที่ถถูกไถตแลข้ว ถถูกททาใหข้เปป็นขขรนแลข้ว
และไดข้รนับสงตาราศภีแลข้ว จะมภีการคลอดบรุตรและชภีวอิตมนรุษยหปกตอินอกเหนสือจากครอิสตจนักรทภีที่ถถูก
ททาใหข้เปป็นขขรนแลข้ว สทาหรนับผถูข้ทภีที่ถถูกไถตแลข้วจะไมตมกภี ารเสภียชภีวอิตอภีกตตอไป ความคอิดตรงนภีรดถูเหมสือนจะ
เปลภีที่ยนไปกลตาวถขงยรุคพนันปภี
เพราะเดห็กจะมกอายบหนซซึ่งรด้อยปกจซงตาย และคนบาปทกซึ่มกอายบเพกยงหนซซึ่งรด้อยปกจะเปห็นทกซึ่แชท่ง สอิที่ง
ทภีที่ถถูกกลตาวถขงตรงนภีรอาจเปป็นชภีวอิตในชตวงยรุคพนันปภีกตอนถขงฟข้าสวรรคหใหมตและแผตนดอินโลกใหมต (มอิ
ฉะนนัรนจะมภีการเสภียชภีวตอิ ในแผตนดอินโลกใหมตซขที่งวอิวรณห 21:4 ปฏอิเสธ) ความคอิดตรงนภีรอาจเปป็นไดข้วาต
วนัยหนรุตมสาวจะยสืดยาวถขงหนขที่งรข้อยปภีเหมสือนกนับทภีมที่ นันเคยเปป็นจรอิงๆไมตนานนนักหลนังจากการเนรมอิต
สรข้าง คทาทภีที่แปลเปป็น เดห็ก (นาหห์อารห์) อาจหมายถขงชายหนรุตมคนหนขงที่ กป็ไดข้ซขที่งอาจเปป็นความหมายตรง
นภีร ในชตวงยรุคพนันปภี คนหนขที่งคนใดทภีที่ถถูกพบวตาใชข้ชภีวอิตในความบาปจะถถูกแชตงสาป อาจถขงขนัรนเสภีย
ชภีวอิต ประเดป็นกป็คสือวตา คนจะไมตทนตตอความบาปเลยในวนันนนัรน แมข้พวกเขามภีชภีวอิตถขงหนขงที่ รข้อยปภี
กป็ตาม
อสย 65:21-23

ในยรุคพนันปภี ออิสราเอลจะสรด้างบด้านและเขด้าอาศนัยอยยใท่ นนนัลี้น เขาจะ

ปลยกสวนองบท่นและกอินผลของมนัน วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพระเจข้าจะทรงอวยพรประชาชาตอิ
ออิสราเอลอยตางมหาศาล นอกจากนภีร 22 เขาจะไมท่สรด้างและคนอสืซึ่นเขด้าอาศนัยอยยท่ เขาจะไมท่ปลยกและ
คนอสืนซึ่ กอิน ออิสราเอลจะไมตตข้องเปป็นกนังวลเกภีที่ยวกนับแผตนดอินของตนอภีกตตอไปวตาจะถถูกรรุกรานและ
ทรนัพยหสที่ อิงของๆตนถถูกยขดไป นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงสนันตอิภาพโดยสมบถูรณหในวนันนนัร น

เพราะอายบชนชาตอิของเราจะเปห็นเหมสือนอายบของตด้นไมด้ และผยด้เลสือกสรรของเราจะใชด้ผล
งานนทลี้ามสือของเขานาน เหมสือนกนับทภีที่ตข้นไมข้มากมายอายรุยสืนยาวหลายรข้อยปภี ออิสราเอลกป็จะเปป็นเชตน
นนัรนดข้วย นภีที่บอกเปป็นนนัยถขงอายรุยนสื ยาวทภีพที่ ระเจข้าจะประทานใหข้ในวนันนนัร น พวกเขาจะยอินดภีกบนั การ
ตรากตรทาของตน – ในสนันตอิสรุขและความเจรอิญรรุตงเรสือง
23 เขาทนัลี้งหลายจะไมท่ททางานโดยเปลท่าประโยชนห หรสือคลอดบบตรเพสืซึ่อความสยดสยอง
เพราะเขาเปห็นเชสืลี้อสายของผยด้ทกซึ่ไดด้รนับพรของพระเยโฮวาหห กนับลยกๆของเขาดด้วย เมสือที่ พระครอิสตหเสดป็จ
กลนับมาและสถาปนาออิสราเอลในแผตนดอินของพวกเขา พวกเขาจะเจรอิญขขรนอยตางมหาศาลดข้วยการ
อวยพรของพระเจข้าทภีที่อยถูเต หนสือพวกเขาและลถูกหลานของพวกเขา
อสย 65:24

และตท่อมา กท่อนทกซึ่เขารด้องเรกยก เราจะตอบ ขณะทกซึ่เขายนังพยดอยยท่ เรา

จะฟนัง ในวนันนนัรน ประชาชนของพระเจข้าคาดหวนังไดข้วาต คทาอธอิษฐานของตนจะไดข้รนับคทาตอบทนันทภี
อนันทภีที่จรอิงพระเจข้าทรงสนัญญาวตาจะตอบกตอนทภีพที่ วกเขาขอหรสือขณะทภีที่พวกเขายนังอธอิษฐานอยถูดต ข้วยซทรา
มนันจะเปป็นวนันอนันยอิงที่ ใหญตจรอิงๆ
อสย 65:25

สบ นขนั ปท่าและลยกแกะจะหากอินอยยดท่ ด้วยกนัน สอิงโตจะกอินฟางเหมสือนวนัว

และผงคลกจะเปห็นอาหารของงย มนันทนัลี้งหลายจะไมท่ททาอนันตรายหรสือททาลายทนัซึ่วภยเขาบรอิสบทธอิธิ์ของเรา"
พระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้ สภาวะตตางๆของสอิที่งเนรมอิตสรข้างเหป็นไดข้ชนัดวตาจะกลนับไปสถูตสภาพตตางๆทภีที่
เหมสือนสวนแหตงเอเดน สนัตวหตตางๆทภีที่กอินเนสืรอจะกลายเปป็นสนัตวหกอินพสืช สรุนขนั ปตาหรสือสอิงโตจะไมตกอิน
ลถูกแกะอภีกตตอไป พวกมนันจะหากอินดข้วยกนันอยตางสามนัคคภีและสนันตอิ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาพวกสนัตวหนนักลตา
จะไมตมอภี ยถูใต นอาณาจนักรทภีที่จะมานนัรนของพระเจข้า แมข้แตตงถูกจป็ ะเลอิกกอินสนัตวหอสืที่นเปป็นเหยสืที่อ พวกมนันจะ
หากอินจากผงคลภีดอิน จะไมตมภีสนัตวหใดททาอนันตรายสนัตวหอสืที่นทภีที่เยรถูซาเลป็ม เนสืรอความทภีที่ใหญตกวตาบอกเปป็น
นนัยวตาสภาวะเหลตานภีรจะเกอิดขขรนทนัวที่ โลก แผตนดอินโลกจะถถูกแปลงสภาพใหข้กลายเปป็นอรุทยานสวรรคห
แบบสวนเอเดนในวนันนนัรน
*****

ภนำพรวมของออิสยนำหห 66: บทปอิดทด้ายนทขนี้ องออิสยาหห์มทเนชนี้อหาคลด้ายๆกตับบทกว่อนหนด้า
พระเจด้าตรตัสลว่วงหนด้าถถึงการพอิพากษาททชื่มทตว่อออิสราเอลอตันเปทชื่ยมดด้วยรมปเคารพขณะททชื่ทรงสตัญญา
พระพรใหญว่ยงอิชื่ สคาหรตับคนเหลว่านตันี้นททชื่เชชชื่อและเชชชื่อฟตัง มทคคาพยากรณห์หนถึงชื่ ททชื่ชตัดเจนเกทชื่ยวกตับการเสดป็จ
มาของพระครอิสตห์ในทตันี้งการเสดป็จมาครตังนี้ แรกและครตังนี้ ททชื่สองของพระองคห์ จากนตันี้นบทนทนี้ ซถึชื่งเหมชอน
กตับบทกว่อนหนด้า กป็กลว่าวลว่วงหนด้าถถึงพระพรตว่างๆเพอิมชื่ เตอิมในอาณาจตักรททชื่จะมานตันนี้ ของพระเจด้า มท
การกลว่าวถถึงเพอิมชื่ เตอิมเกทชื่ยวกตับฟด้าสวรรคห์ใหมว่และแผว่นดอินโลกใหมว่
อสย 66:1-2

พระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้วท่า "สวรรคหเปห็นบนัลลนังกหของเรา และแผท่น

ดอินโลกเปห็นแทท่นวางเทด้าของเรา นอิเวศซซซึ่งเจด้าจะสรด้างใหด้เรานนัลี้นจะอยยท่ทกซึ่ไหนเลท่า และทกซึ่พทานนักของเรา
อยยท่ทกซึ่ไหน ดข้วยการอารนัมภบทอนันโอตอตาตระการ พระเจข้าทรงเตสือนออิสราเอลใหข้ระลขกวตาสวรรคหคสือ
บนัลลนังกหของพระองคหและแผตนดอินโลกคสือแทตนวางพระบาทของพระองคห เรสือนแบบไหนจะถถูก
สรข้างไดข้สทาหรนับพระเจข้าผถูข้ทรงฤทธานรุภาพทนัรงสอิรนและทรงสถอิตอยถูทต รุกแหตงหน คทาตอบนนัรนชนัดเจนอยถูต
แลข้ว ความยอิงที่ ใหญตของพระองคหอยถูเต หนสือสรรพสอิที่งทนัรงปวง ความโอตอตาตระการของพระองคหนร นันอยถูต
สถูงทภีที่สรุด นตาสนใจทภีที่วาต สเทเฟนยกขข้อความตอนนภีรในกอิจการ 7:48-50
2 สอิงซึ่ เหลท่านกลี้มสือของเราไดด้กระททาทนัลี้งสอิลี้น บรรดาสอิซึ่งเหลท่านนัลี้นจซงเปห็นขซลี้นมา" พระเยโฮวาหห
ตรนัสดนังนกลี้ พระเจข้าไมตเพภียงสถอิตในฟข้าสวรรคหเทตานนัรน แตตอนันทภีจที่ รอิงพระองคหทรงเปป็นผถูข้เนรมอิตสรข้างสอิที่ง
เหลตานนัรนทนัรงสอิรนดข้วย ความยอิงที่ ใหญตของพระองคหไมตอาจพรรณนาไดข้เลย
"แตท่คนนกลี้ตท่างหากทกซึ่เราจะมอง คสือเขาผยด้ทกซึ่ถอท่ มและสทานซกผอิดในใจ และตนัวสนันซึ่ เพราะคทาของ
เรา ทนัรงๆทภีที่ความยอิงที่ ใหญตของพระองคหไรข้ทภีที่สรอินสรุด กระนนัรนพระเจข้ากป็ทรงเหป็นแกตคนเหลตานนัรนทภีมที่ ภีใจ
ถตอมและตนัวสนันที่ เพราะพระวจนะของพระองคห ความคอิดอนันหลนังนภีรบอกเปป็นนนัยไมตเพภียงความยทาเกรง
องคหพระผถูข้เปป็นเจข้าเทตานนัรน แตตความเชสืที่อฟนังทภีที่มตภี ตอพระวจนะของพระองคหดข้วย ความคอิดอนันยอิงที่ ใหญต
กวตากป็คสือวตา พระเจข้าผถูข้ทรงไรข้ขภีดจทากนัด ทรงฤทธานรุภาพทนัรงสอิรนและทรงสถอิตอยถูทต รุกหนแหตงทรงเหป็น
แกตคนตทที่าตข้อยทนัรงหลายทภีที่มภีใจถตอม ทภีที่ยทาเกรงพระองคหและทภีที่เชสืที่อฟนังพระวจนะของพระองคห

อสย 66:3-4

พรข้อมกนับฉากหลนังทภีที่โอตอตาตระการนนัรน คราวนภีรพระเจข้าทรงประจนัน

หนข้าออิสราเอลดข้วยทนัศนคตอิตตางๆทภีที่ชวนั ที่ ชข้าของพวกเขา เขาผยฆด้ ท่าวนัวราวกนับเขาฆท่าคน เขาผยถด้ วายลยก
แกะเปห็นเครสืซึ่องบยชาราวกนับเขาตนัดคอสบ นขนั เขาผยถด้ วายเครสือซึ่ งบยชาราวกนับเขาถวายเลสือดหมย เขาผยด้เผา
เครสืซึ่องหอมราวกนับเขาสาธบการรย ปเคารพ คนเหลท่านกลี้ตท่างกห็เลสือกทางของเขาเอง และจอิตใจของเขา
ปกตอิยอินดกอยยท่ในสอิซึ่งนท่าสะออิดสะเอกยนของเขา สภาวะตตางๆในสมนัยของออิสยาหหในออิสราเอลกป็เลวรข้าย
จนถขงขนาดทภีที่วาต การฆตาคนๆหนขที่งไมตแตกตตางอะไรจากการฆตาวนัวผถูข้ตนัวหนขงที่ การถวายลถูกแกะตนัว
หนขที่งเปป็นเครสืที่องสนักการบถูชากป็ไมตไดข้นตานนับถสือมากไปกวตาการถวายสรุนขนั ตนัวหนขที่ง สมนัยนนัรนมภีการดถู
หมอิที่นสอิที่งตตางๆของพระเจข้าจนถขงขนาดทภีที่วาต บางคนไมตสนวตาตนถวายสอิที่งนตาสะออิดสะเอภียนอยตาง
เลสือดหมถูเปป็นเครสือที่ งสนักการบถูชาหรสือไมต เครสือที่ งหอมถถูกเผาถวายรถูปเคารพตตางๆ มภีการดถูหมอิที่นพระ
ราชบนัญญนัตอิของพระเจข้าอยตางสอิรนเชอิง พวกเขาปภีตอิยอินดภีในความวอิปรอิตและความนตาสะออิดสะเอภียน
พวกเขาไดข้เลชอกสอิที่งนตาสะออิดสะเอภียนตตางๆของตนเอง
ดนังนนัรนพระเจข้าทรงเตสือนวตา 4 เรากห็จะเลสือกการหลอกหลอนมาใหด้เขาดด้วย และนทาสอิซึ่งทกซึ่เขา
กลนัวมาถซงเขา คทาทภีแที่ ปลเปป็น การหลอกหลอน (ทาอาลมวห์ล) มภีความหมายดข้วยวตา ‘สอิที่งรบกวนจอิตใจ
ตตางๆ’ ซขที่งนตาจะใชตความหมายตรงนภีร ออิสราเอลไดข้เลสือกสอิที่งนตาสะออิดสะเอภียนตตางๆของตน พระเจข้า
จะทรงเลสือกการพอิพากษาของพวกเขา เพราะเมสืซึ่อเราไดด้เรกยก ไมท่มกผด้ใย ดตอบ เมสืซึ่อเราพยด เขาไมท่ฟนัง
แตท่เขาไดด้กระททาชนัซึ่วตท่อหนด้าตท่อตาของเรา และเลสือกสอิงซึ่ ทกซึ่เราไมท่ปกตอิยอินดกดด้วย" เมสืที่อพระเจข้าทรงเรภียก
ออิสราเอลผตานทางผถูข้พยากรณหตตางๆและผตานทางพระวจนะทภีที่เปป็นลายลนักษณหอนักษรของพระองคห
พวกเขากป็เมอินมนันเสภียอยตางสอิรนเชอิง ความบาปของออิสราเอลเปป็นสาเหตรุของการพอิพากษาแบบตภีสอน
ของพระเจข้า พวกเขาโทษใครไมตไดข้นอกจากตนัวเอง
อสย 66:5-6

เจด้าผยด้ตนัวสนัซึ่นเพราะพระวจนะของพระองคห จงฟนังพระวจนะของ

พระเยโฮวาหห "พกซึ่นด้องของเจด้าผยด้ซซซึ่งเกลกยดชนังเจด้า และเหวกซึ่ยงเจด้าออกไปเพราะเหห็นแกท่นามของเรา
ไดด้พยดวท่า `ขอพระเยโฮวาหหทรงรนับเกกยรตอิ' แตท่พระองคหจะไดด้ปรากฏและเปห็นความชสืนซึ่ บานของเจด้า
และเขาเหลท่านนัลี้นแหละจะตด้องไดด้รนับความอาย อยตางไรกป็ตาม สตวนคนเหลตานนัรนในออิสราเอลทภีที่ยนัง
ยทาเกรงองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าอยถูต พระเจข้ากป็ทรงสนัญญาวตาจะอวยพร แมข้ชนสต วนทภีที่เหลสือซขที่งดทาเนอินตาม

แบบพระเจข้าถถูกขตมเหงโดยพวกยอิวทภีที่หนข้าซสืที่อใจคด พระเจข้ากป็จะทรงเปป็นความชสืที่นบานของพวกเขา
วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อคนเหลตานนัรนทภีที่อวดในองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าจะมภีชนัย วนันนนัรนจะเปป็นตอนทภีที่พระเยซถู
ครอิสตหเสดป็จกลนับมา
6 เสกยงอซงคะนซงจากในเมสือง เสกยงจากพระวอิหาร พระสบ รเสกยงของพระเยโฮวาหหกทาลนัง
ใหด้การตอบแทนตท่อศนัตรย ของพระองคห สอิทธอิอทานาจของพระเจข้าแหตงสวรรคหสนัญญาความชตวยเหลสือ
ดนังกลตาวแกตผถูข้ทภีที่ดทาเนอินตามแบบพระเจข้าและพระองคหทรงสนัญญาการตอบแทนตตอเหลตาศนัตรถูของ
พระองคห
อสย 66:7-9

กท่อนทกซึ่นางจะปวดครรภห นางกห็คลอดบบตร กท่อนทกซึ่ความเจห็บปวดจะ

มาถซงนาง นางกห็ใหด้กทาเนอิดบบตรชายคนหนซซึ่ง คราวนภีรจรุดสนใจหลนักหนันไปทภีที่ออิสราเอลและการ
ประสถูตอิของพระเมสสอิยาหหของนาง ในการคลอดบรุตรแบบปกตอิ หญอิงคนหนขงที่ ยตอมเจป็บทข้อง (นนันที่
คสือ ปวดครรภห) อยตางไรกป็ตาม ในกรณภีของออิสราเอล นางใหข้กาท เนอิดพระเมสสอิยาหหของตนกตอนทภีที่
นางเจป็บทข้องใกลข้คลอด (นนันที่ คสือ ปวดครรภห) แนตนอนวตานภีที่หมายถขงการเสดป็จมาครนัรงแรกของพระ
เยซถูครอิสตห ดถู วอิวรณห 12:1-2, 5 เชตนกนัน
8 ใครเคยไดด้ยนอิ สอิซึ่งอยท่างนกลี้บด้าง ใครเคยไดด้เหห็นสอิซึ่งอยท่างนกบลี้ ด้าง ไมตมภีใครเคยไดข้ยนอิ วตาเดป็กคน
หนขที่งถถูกคลอดออกมากตอนการปวดครรภห แผท่นดอินจะใหด้งอกขซนลี้ ในวนันเดกยวหรสือ ประชาชาตอิจะ
คลอดมาในครยท่เดกยวหรสือ ความคอิดตรงนภีรมองลตวงหนข้าไปยนังการเบตงบานของอาณาจนักรของพระเจข้า
เมสืที่อพระครอิสตหเสดป็จกลนับมาเปป็นครนัรงทภีสที่ อง ในวนันนนัรน ออิสราเอลจะถถูกสถาปนาขขรนใหมตหมดใหข้เปป็น
ประชาชาตอินครหลวงแหตงแผตนดอินโลก – ในวนันเดภียว
เพราะพอศอิโยนปวดครรภห เธอกห็คลอดบบตรทนัลี้งหลายของเธอ อนันทภีที่จรอิงออิสราเอลจะ ‘ปวด
ครรภห’ พวกเขาจะเจป็บทข้องใกลข้คลอดในชตวงยรุคเจป็ดปภี และจากนนัรน ราวกนับในวนันเดภียว พระเมสสอิ
ยาหหของนาง นนันที่ คสือ พระเยซถูครอิสตหจะเสดป็จกลนับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศภีใหญตยอิงที่ เพสือที่ ใหข้
กทาเนอิดลถูกๆของนางในอาณาจนักรของพระเจข้า ดถู วอิวรณห 12:1, 2, 5 อภีกเหมสือนเดอิม โปรดสนังเกตวตา

หลนังจากการปวดครรภหนร ภีแลข้ว บทุตรทตังนี้ หลาย (พหถูพจนห) จขงถถูกคลอดออกมา กตอนการปวดครรภห
ออิสราเอลไดข้ใหข้กาท เนอิด พระบทุตร (เอกพจนห) ของนางแลข้ว
พระเจข้าจขงตรนัสถามวตา 9 เราจะนทามาถซงกทาหนดคลอด แลด้วจะไมท่ใหด้คลอดหรสือ" พระเยโฮ
วาหหตรนัสดนังนกลี้ "เราผยเด้ ปห็นเหตบใหด้คลอด จะปอิดครรภหหรสือ" พระเจด้าของทท่านตรนัสดนังนกลี้ พระเจข้าทรง
ใหข้มาถขงกทาหนดคลอดแลข้วและจะไมตทรงใหข้คลอดหรสือ คทาตอบนนัรนชนัดเจนอยถูแต ลข้ว วนันนนัรนกทาลนังจะ
มาเมสืที่อออิสราเอลจะไมตเพภียงตนัรงครรภหเทตานนัรน (พระเยซถูบรุตรชายของนาง) แตตพระเจข้าจะทรงใหข้พระ
บรุตรองคหนร นันออกมาไมตเพภียงในการเสดป็จมาครนัรงแรกของพระองคหเทตานนัรน แตตในการเสดป็จมาครนัรงทภีที่
สองของพระองคหดข้วย
อสย 66:10-11

จงเปรมปรกดอิธิ์กนับเยรย ซาเลห็มและยอินดกกนับเธอ นะบรรดาเจด้าทกซึ่รนักเธอ

จงเปรมปรกดอิธิ์กนับเธอดด้วยความชสืซึ่นบาน นะบรรดาเจด้าทกซึ่ไวด้ทบกขหเพสืซึ่อเธอ คนทนัรงปวงทภีที่รกนั เยรถูซาเลป็ม –
พวกยอิวทภีที่ถถูกไถตแลข้วตลอดจนคนตตางชาตอิทภีที่ถถูกไถตแลข้ว – ถถูกเรภียกใหข้ชสืที่นชมยอินดภีกบนั เยรถูซาเลป็มกนับ
การเสดป็จมาของพระบรุตรผถูข้ยอิงที่ ใหญตของนาง คนเหลตานนัรนทภีที่ไดข้ไวข้ทรุกขหเพราะการพอิพากษาของ
เยรถูซาเลป็มในอดภีตจะชสืที่นชมยอินดภีในวนันนนัรนไดข้
11 เพสืซึ่อเจด้าจะไดด้ดยดและออิซึ่มใจดด้วยอกอนันประเลด้าประโลมของเธอ เพสืซึ่อเจด้าจะไดด้ดสืซึ่มใหด้
เกลกลี้ยง ดด้วยความปกตอิยอินดก จากสงท่าราศกอนันอบดมของเธอ ภาพเปรภียบตรงนภีรเปป็นของแมตลถูกอตอนคน
หนขที่งและพระพรตตางๆแหตงนทรานมทภีที่ใหข้ชภีวอิตของนาง การประยรุกตหใชข้กเป็ กภีที่ยวขข้องกนับวนันนนัรนหลนังจาก
ทภีที่พระเยซถูเสดป็จกลนับมา คนทนัรงปวงทภีที่ชนสืที่ ชมยอินดภีเพราะเยรถูซาเลป็มถถูกเรภียกใหข้มาสถูตพระพรเหลตานนัรนทภีที่
จะมภีใหข้จากนาง เหมสือนกนับทภีที่นร ทานมของมารดาคนหนขงที่ เปป็นพระพรแกตทารกนข้อย ในวนันนนัรน บรรดา
ผถูข้ทภีที่ถถูกไถตไวข้ขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าจะเปรมปรภีดธ อิในความอรุดมสมบถูรณหแหตงสงตาราศภีของเยรถูซาเลป็ม
ยรุคพนันปภีนร นัน
อสย 66:12-13

เพราะพระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้วท่า "ดยเถอิด เราจะนทาสนันตอิภาพมาถซง

เธออยท่างกนับแมท่นทลี้า และสงท่าราศกของบรรดาประชาชาตอิ เหมสือนลทานทลี้าทกซึ่กทาลนังลด้น และเจด้าทนัลี้งหลาย
จะไดด้ดยด เธอจะอบด้มเจด้าไวด้ทกซึ่บนัลี้นเอวของเธอ และเขยท่าขซนลี้ ลงทกซึ่เขท่าของเธอ 13 ดนัซึ่งผยทด้ กซึ่มารดาของตน

เลด้าโลม เราจะเลด้าโลมเจด้าเชท่นนนัลี้น และเจด้าจะรนับการเลด้าโลมในเยรย ซาเลห็ม วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อ
เยรถูซาเลป็มจะรสืนที่ เรอิงกนับสนันตอิภาพดรุจแมตนร ทา ทะเลตตางๆมนักถถูกรบกวนดข้วยคลสืที่นทภีที่ลมซนัด แตตแมตนร ทาสาย
หนขที่งยตอมไหลอยตางเงภียบสงบไปยนังปลายทางของมนันไมตวาต สภาพอากาศขข้างบนจะเปป็นอยตางไร
กป็ตาม หลนังจากทภีที่พระเยซถูเสดป็จกลนับมาแลข้ว ประชาชาตอิทรนังหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิจะหลนังที่ ไหล
มายนังเยรถูซาเลป็มในสนันตอิภาพและการสรรเสรอิญ ออิสราเอลในวนันนนัรนจะเปป็นเหมสือนเดป็กทภีที่รตาเรอิงคน
หนขที่งบนหนัวเขตามารดาของเธอ เหมสือนกนับทภีมที่ ารดาคนหนขงที่ จะปลอบโยนลถูกนข้อยของตน พระเจข้ากป็
จะทรงปลอบประโลมประชาชนของพระองคหในวนันนนัรนเชตนกนัน ดถู ออิสยาหห 40:1
อสย 66:14-16

เมสืซึ่อเจด้าเหห็นอยท่างนกลี้ ใจของเจด้าจะเปรมปรกดอิธิ์ กระดยกของเจด้าจะ

กระชบท่มกระชวยอยท่างผนักหญด้า และเขาจะรยด้กนันวท่าหนัตถหของพระเยโฮวาหหอยยกท่ นับผยรด้ นับใชด้ของพระองคห
และความพอิโรธตท่อสยศด้ นัตรย ของพระองคห วนันแหตงพระเยโฮวาหหจะเปป็นชตวงเวลาแหตงพระพรใหญตยอิงที่
สทาหรนับบรรดาผถูข้ทภีที่ถถูกไถตแลข้วและแหตงการพอิพากษาใหญตยอิงที่ ตตอสถูข้เหลตาคนชนัวที่ ออิสราเอลจะถถูกยกใหข้
สถูงขขรนในแบบทภีที่ไมตมภีประชาชาตอิใดเคยถถูกยกมากตอนใหข้เปป็นประชาชาตอินครหลวงแหตงแผตนดอิน
โลก อยตางไรกป็ตาม เมสือที่ พระเยซถูเสดป็จกลนับมา ณ การสถูรข้ บแหตงอารมาเกดโดน พระพอิโรธของ
พระเจข้ากป็จะสทาเรป็จตตอเหลตาประชาชาตอิทภีที่ชนัวที่ แหตงแผตนดอินโลก
15 เพราะ ดยเถอิด พระเยโฮวาหหจะเสดห็จมาดด้วยไฟ และรถรบของพระองคหเหมสือนลมหมบน
เพสืซึ่อสนองเขาดด้วยความกรอิลี้วของพระองคหอยท่างเกรกลี้ยวกราด และดด้วยการขนาบของพระองคห
พรด้อมดด้วยเปลวเพลอิง เมสือที่ พระครอิสตหเสดป็จกลนับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศภีใหญตยอิงที่ พระองคห
จะเสดป็จมาในเปลวเพลอิง จะลงโทษสนองคนเหลตานนัรนทภีที่ไมตรถูข้จนักพระเจข้า และแกตคนทภีที่ไมตเชสืที่อฟนังขตาว
ประเสรอิฐของพระเยซถูครอิสตหองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเรา ดถู 2 เธสะโลนอิกา 1:7-8 และวอิวรณห 19:11 นภีที่
อข้างออิงชนัดเจนถขงการสถูข้รบแหตงอารมาเกดโดน
16 เพราะพระเยโฮวาหหจะทรงกระททาการพอิพากษาดด้วยไฟ และดด้วยพระแสงของ
พระองคหเหนสือเนสืลี้อหนนังทนัลี้งสอิลี้น และผยด้ทกซึ่พระเยโฮวาหหทรงสนังหารเสกยจะมกมากมาย ในวนันนนัรน
พระเจข้าจะทรงจนัดการกนับประชาชาตอิทภีที่ชนัวที่ เหลตานนัรนของแผตนดอินโลกดข้วยทนัรงพระแสงแหตง

พระโอษฐหของพระองคห (วอิวรณห 19:15) และในเปลวเพลอิง (2 เธสะโลนอิกา 1:7-8) ยอดผถูข้เสภียชภีวอิต
จะสถูงจนนตาตกใจเมสืที่ออารมาเกดโดนสอิรนสรุดลง ดถู วอิวรณห 14:20
อสย 66:17-18

คนทนัลี้งหลายทกซึ่กระททาตนัวใหด้บรอิสบทธอิธิ์และชทาระตนัวใหด้บรอิสบทธอิธิ์ อยยท่ขาด้ ง

หลนังตด้นไมด้ตด้นหนซซึ่งทท่ามกลางสวน ทกซึ่กทาลนังกอินเนสืลี้อหมยและสอิซึ่งทกซึ่นท่าสะออิดสะเอกยน และหนย จะถยกเผา
ผลาญเสกยดด้วยกนัน" พระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้ มภีการอข้างออิงชนัดเจนถขงการปฏอิบนัตอิทภีที่นตาสะออิดสะเอภียน
ของพวกคนนนับถสือรถูปเคารพในสมนัยของออิสยาหห เหป็นไดข้ชนัดวตาพวกเขารนับประทานเนสืรอหมถูและ
สนัตวหมลทอินอสืที่นๆในความเปป็นสต วนตนัวแหตงสวนตตางๆของตน กระนนัรน เมสืที่อพระครอิสตหเสดป็จกลนับมา
จะมภีคนชนัวที่ อสืนที่ ๆพรข้อมกนับวอิธภีปฏอิบนัตอิทภีที่นตาสะออิดสะเอภียนอสืที่นๆซขงที่ จะถถูกผลาญดข้วยลมแหตงรอิมฝภี
พระโอษฐหของพระองคห ดถู ออิสยาหห 11:4
18 "เพราะเราทราบการงานของเขาและความคอิดของเขา และเราจะมารวบรวมบรรดา
ประชาชาตอิและภาษาทนัลี้งสอิลี้น และเขาจะมาเหห็นสงท่าราศกของเรา พระเจข้าทรงทราบดภีถขงความคอิดและ
ความมรุตงหมายตตางๆของเหลตาคนชนัวที่ พระองคหทรงทราบในขณะนนัรน พระองคหทรงทราบในตอนนภีร
ดข้วย พระองคหจะทรงทราบเมสืที่อพระครอิสตหเสดป็จกลนับมา ดนังนนัรนพระองคหจะทรงรวบรวมประชาชาตอิ
ทนัรงปวงเขข้าดข้วยกนันใหข้มายนังอารมาเกดโดนเพสืที่อทภีจที่ ะเหป็นสงตาราศภีแหตงพระครอิสตหของพระองคหเมสืที่อ
พระองคหเสดป็จกลนับมาในหมถูตเมฆแหตงสวรรคหดวข้ ยฤทธานรุภาพและสงตาราศภีใหญตยอิงที่
อสย 66:19-21

และเราจะตนัลี้งหมายสทาคนัญไวด้ทท่ามกลางเขา และเราจะสท่งผยรด้ อดพด้น

จากพวกเขานนัลี้นไปยนังบรรดาประชาชาตอิ ยนังทารชอิช ปยลและลยด ผยด้โกท่งธนย ยนังทยบนัลและยาวาน ยนัง
เกาะทนัลี้งหลายทกซึ่ไกลออกไป ทกซึ่เขายนังไมท่ไดด้ยอินชสืซึ่อเสกยงของเราและเหห็นสงท่าราศกของเรา และเขาจะ
ประกาศสงท่าราศกของเราทท่ามกลางบรรดาประชาชาตอิ ความคอิดตรงนภีรอาจมองลตวงหนข้าไปยนังการ
รนับใชข้ของนนักเทศนหยวอิ หนรุตมทภีที่ถถูกไถตแลข้ว 144,000 คนนนัรนในชตวงยรุคเจป็ดปภี พวกเขาจะถถูกสต งไปยนังสรุด
ปลายแผตนดอินโลก – ประชาชาตอิทรนังหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตอิ – โดยประกาศขตาวสารเรสืที่องพระครอิสตห
แกตพวกยอิวและคนตตางชาตอิในชตวงยรุคเจป็ดปภี

ในวนันนนัรน (และอาจดข้วยความชตวยเหลสือของ 144,000 คนนนัรน) 20 เขาจะนทาพกซึ่นด้องทนัลี้งสอิลี้น
ของเจด้าทนัลี้งหลายจากบรรดาประชาชาตอิทนัลี้งสอิลี้นเปห็นเครสืซึ่องถวายบยชาพระเยโฮวาหห มาดด้วยมด้า ดด้วย
รถรบ ดด้วยเกวกยนประทบน ดด้วยลท่อและดด้วยอยฐโหนกเดกยว ยนังเยรย ซาเลห็มภยเขาบรอิสบทธอิธิ์ของเรา"
พระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้ "เชท่นเดกยวกนับคนออิสราเอลนทาธนัญญบยชาใสท่ภาชนะสะอาดมายนังพระนอิเวศ
ของพระเยโฮวาหห เมสือที่ ยรุคพนันปภีเรอิที่มตข้นขขรน พวกยอิวทนัวที่ โลกจะถถูกรวบรวมกลนับมายนังแผตนดอินของตน
และมายนังเยรถูซาเลป็มบนยานพาหนะทรุกรถูปแบบเทตาทภีที่จะหาไดข้ พวกเขาจะกลนับมาดข้วยความเชสืที่อเพสือที่
นมนัสการพระผถูข้ชตวยใหข้รอดและพระมหากษนัตรอิยหของพวกเขาทภีพที่ ระวอิหารยรุคพนันปภีซขที่งถถูกสรข้างขขรน
ใหมตนร นนั
21 และเราจะเอาเขาบางคนเปห็นปบโรหอิตและเปห็นพวกเลวก" พระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้ เอเสเคภี
ยล 40-46 กลตาวชนัดเจนวตาจะมภีพระวอิหารยรุคพนันปภีซขที่งถถูกสรข้างขขรนใหมตและจะมภีการรสืรอฟสืร นระบบของ
คนเลวภีและปรุโรหอิตขขรนใหมต ออิสยาหหกลตาวถขงเรสืที่องนภีรแบบผตานๆขณะทภีที่เอเสเคภียลใหข้รายละเอภียด
มากมายเกภีที่ยวกนับมนัน
อสย 66:22

"เพราะฟด้าสวรรคหใหมท่และแผท่นดอินโลกใหมท่ซซซึ่งเราจะสรด้าง จะยนัง

อยยท่ตท่อหนด้าเราฉนันใด" พระเยโฮวาหหตรนัสดนังนกลี้ "เชสืลี้อสายของเจด้าและชสืซึ่อของเจด้าจะยนังอยยท่ฉนันนนันลี้ "
พระเจข้าผตานทางผถูข้พยากรณหทตานนภีรตรนัสถขงฟข้าสวรคหใหมตและแผตนดอินโลกใหมตทภีที่จะมานนัรนเหมสือน
เปป็นภาพเปรภียบหนขที่งของการทภีที่ออิสราเอลจะเบตงบานจนกลายเปป็นประชาชาตอินอิรนันดรห ฟข้าสวรรคห
ใหมตและแผตนดอินโลกใหมตจะคงอยถูตต ลอดไปฉนันใด ออิสราเอลทภีที่ถถูกไถตแลข้วกป็จะเปป็นเชตนนนัรนดข้วย
พวกเขาจะคงอยถูเต รสือที่ ยไปตราบจนชนัวที่ นอิรนันดรห
อสย 66:23-24

พระเยโฮวาหหตรนัสวท่า "และตท่อมาทบกวนันขซนลี้ คทซึ่า และทบกวนันสะบาโต

เนสืลี้อหนนังทนัลี้งสอิลี้นจะมานมนัสการตท่อหนด้าเรา ในอาณาจนักรทภีจที่ ะมานนัรนของพระเจข้า (นนันที่ คสือ ยรุคพนันปภี)
จะมภีการประชรุมนมนัสการตามกทาหนดทภีที่พระวอิหารในเยรถูซาเลป็ม นอกจากนภีร ไมตใชตแคตออิสราเอล
เทตานนัรนทภีที่จะมานมนัสการองคหพระผถูข้เปป็นเจข้า แตตประชาชาตอิทรนังปวงกป็จะมาดข้วย ประชาชาตอิทรนังปวงจะ
มานมนัสการพระเจข้า พระผถูข้ชตวยใหข้รอด และพระมหากษนัตรอิยหผถูข้ยอิงที่ ใหญตของพวกเขา

24 และเขาจะออกไปมองดยซากศพของคนทกซึ่ไดด้ละเมอิดตท่อเรา เพราะวท่าหนอนของคนเหลท่า
นกลี้จะไมท่ตายไป ไฟของเขาจะไมท่ดนับ และเขาจะเปห็นทกซึ่นท่าสะออิดสะเอกยนตท่อเนสืลี้อหนนังทนัลี้งสอิลี้น " เหป็นไดข้
ชนัดวตาจะมภี ‘อนรุสรณหสงคราม’ ของคนชนัวที่ เหลตานนัรนทภีที่ตตอสถูข้พระครอิสตหในชตวงยรุคพนันปภี นภีที่อาจตตอเนสืที่อง
เขข้าไปในอาณาจนักรนอิรนนั ดรหนร นันดข้วยซทรา พระเจข้าจะทรงเกป็บเครสือที่ งเตสือนใจหนขงที่ ไวข้เพสือที่ เตสือนใจวตาคน
เหลตานนัรนทภีที่กบฏตตอพระองคหถถูกพอิพากษาอยตางสาสมอยตางไร

