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อิสยาหเปนผูเผยพระวจนะงานของเขาคือบอกผูคนใน
 สิ่งที่พระเจาไดตรัสไว

อุสซียาห

โยธาม

อาหัส

เฮเซคียาห



อุสซียาห

โยธาม

อาหัส

เฮเซคียาห

ผูคนไมอยากฟงพระวจนะของพระเจาแตอิสยาหก็ไมเคยยอมแพ

เขายังคงเทศนาตอไปถึงชวงการปกครองของ 

พระราชา 4 องค



กษัตริยอุสซียาหปกครองคินแดนยูดาหในนครเยรูซาเล็ม

ชวงแรกๆพระเจาไดอวยพร อุสซียาหเพราะวาเขาไดทําสิ่งท
 

ี่

ถูกตองในสายตาของพระเจาแตเขากลับกลายเปนคนยิ่งยโสและ
 ไมเชื่อฟงพระเจาอีกตอไป ในที่สุดอุสซียาหเปน

โรคเรื้อนและตองอยูคนเดียวจนกระทั่งตาย



กษัตริยอุสซียาหปกครองไดประมาณ หา ปหลังจากที่เขาตายไปลูกชาย
 ของเขาชื่อโยธามก็ขึ้นครองราชทแทน เขาปกครองได สิบเจ็ดป 

พระเจาไดอวยพรโยธามเพราะวาเขาทําตามในสิ่งที่

พระเจาตรัสผานอิสยาหและเขาเชื่อฟงพระเจาผาน

ผูเผยพระวจนะคนอื่น



บุตรชายของกษัตริยโยธามชื่อ อาหัสเขาเริ่มปกครองเมื่อเขามีอายุได 

ยี่สิบป เขาปกครองเยรูซาเร็มได สิบหกป อาหัสไมสนใจพระเจา เขา

นมัสการรูปเคารพและพระเจาเทียมเท็จและเขานําคนของพระเจา



มากมายไปนมัสการรูปเคารพและพระเจาเทียมเท็จ 
ไมเที่ยงแทเหลานั้น ถึงแมวาอิสยาหจะ

ตักเตือนเขา อาหัสก็ไมสนใจฟงคําตักเตอืนนั้น 

เขาตายเมื่อเขามีอายุไดเพียง 

สามสิบหาป

เทานั้น



พระเจาไดอวยพรกษัตริยคนตอไปเพราะเขา

ไดเคลื่อนยายรูปปนพระเจาเทียมเท็จ

เหลานั้นและอธิษฐานตพระเจาเที่ยงแทเมื่อมี

ศัตรูมาตอสูกับ ยูดาห เฮเศคียาห ก็รูวากองทัพ

ของเขาออนแอเกินไปที่จะสามารถชนะได 

เขาไดขอรองอิสยาหชวยอธิษฐานสําหรับการ

ชวยเหลือของพระเจา



อิสยาหสงสารไปยังกษัตริยเฮเศคียาหวา” นี่คือสิ่งที่พระเจาไดตรัส จงอยา
 กลัวศัตรู...เราจะทําใหพวกเขาพายแพ”หลังจากนั้นไมนานพระเจาก็ทําให

กองทหารของศัตรูจากไปโดยไมมีการตอสูใดๆ



ถึงแมวาผูคนรอบขาง

ของอิสยาหจะไม

นึกถึงพระเจา 

แตเขานึกถึงพระเจา

ตลอดเวลา 



วันหนึ่งเขาเห็นนิมิตซึ่ง

เหมือนกับความฝนแต

ขณะนั้นเขาไมไดหลับใน

นิมิตนั้นอิสยาหเห็นพระเจา

เต็มไปดวยพระสิริ

งดงามและบริสุทธิ์



ในนิมิตพระเจาถามอิสยาหวา “เราจะ

ใชผูใดไป และผูใดจะไปแทนเรา”อิส

ตอบพระเจาวา “ขาพระองคอยูที่นี่

พระเจาขาขอทรงใชขาพระองคไปเถิด”

เขาปรารถนาที่จะทําทุกอยางที่พระเจา

สั่งใหเขาทํา



อิสยาหคิดวาพระเจาจะสงเขาไปในดินแดนแสนไกลจากผูคน 

แตไมใชเลยพระเจาไมทําอยางนั้น พระองคใชอิสยาหไปเทศนา
 ตอคนของเขาและในประเทศของเขา อิสยาหจะตองบอกคน

 เหลานั้นวาพระเจาโกรธตอความบาปของพวกเขา 



มีอีกอยางหนึ่งที่อิสยาหจะตองไปบอกกับผูคน เปนสิ่งที่สวยงามเกี่ยวกับ
 คนหนึ่ง ที่กําลังจะมาเกิดเพื่อจะมาไถพวกเขาจากความบาปและชวยเขา
 จากมารราย



คนยิวเรียกคนนี้วา “พระเมสสิยาห”ถึงแมวาพวกเขาตั้งตาคอยพระเจา
 เพื่อจะสงพระเมสสิยาหมา แตผูคนก็ใชชีวิตราวกับวาพระองคจะไมเสด็จ

 กลับมา



ทุกอยางที่อิสยาหไดพูด

ถูกเขยีนในหนังสือเลม

หนึ่ง ถึงแมวา

หนังสือเลมนี้ถูกเขียนกวา

รอยปกอนที่พวกเขาจะ

เกิดแตทุกอยางที่อิสยาห

ไดพูดเกียวกับ

พระเมสสิยาหก็จะ
 เกิดขึ้น จริงๆ



อิสยาหบอกวา พระเจาจะใหหมายสําคัญคือ 

พระองคตรัสวา”หญิงพรหมจารีจะ

ตั้งครรภและคลอดบุตรชาย

และเขาจะเรียกทานวา 

อิมมานูเอล”ผูคนรูวาอิสยาห

กําพูดเกี่ยวกับพระเมสสิยาห

ของพระเจาเพราะวาหญิง

พรหมจารีไมสามารถ

ตั้งครรภไดและชื่อ 

อิมมานูเอลหมายความวา

 พระเจาทรงอยูกับเรา



“ดวยวามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มี

บุตรชายคนหนึ่งที่ประทานแกเราและ

การปกครองจะอยูบนบาของเขาและเขา

จะไดรับการขนานนามวาที่ปรึกษา

มหัศจรรย
 

 พระเจาผูทรงฤทธิ์

พระบิดานิรันดร องคสันติราช”อิสยาหก็มั่นใจวา

พระสัญญาของพระเจาจะเกิดขึ้นจริง

เขาพูดราวกับวาเหตุการณนี้ไดเกิดขึ้นแลว 

สิ่งนี้เรียกวา การเผยพระวจนะ



อิสยาหบอกวาพระเมสสิยาหจะทรงยิ่งใหญและจะกระทําสิ่งที่ยิ่งใหญ
 



เชนกัน พระเจาบอกอิสยาหใหบอกผูคนวาพระเมสสิยาหจะถูกทรมาน
 จนกระทั่งสิ้นสมหายใจ อิสยาหอาจจะสงสัยวา พระเมสสิยาหทรงยิ่งใหญ

 


และเต็มไปดวยฤทธิ์เดช แตทําไมทรง

ออนแอและบาดเจ็บในเวลาเดียวกัน 

แตเขาก็ไมไดโตเถยีงพระเจาเขาไดทบทวน

ในสิ่งที่พระเจาบอกเขาใหพูดเทานั้น 

พระเจาอยากใหเขาแนใจวา

การเผยพระวจนะของเขาถูกตอง



พระเมสสิยาหกําลังจะมา ไมเพียงแตเพื่อคนยิวเทานั้น พระเจาบอก

อิสยาหวาพระเมสสิยาหจะเปน”แสงสวางของคนตางชาติ”คนตางชาติคือ
 ทุกคนในโลกนี้ที่ไมใชคนยิว พระเจารักทุกๆคนและพระเมสสิยาหของ

 พระองคจะมาเพื่ออวยพรทุกคนและจะนําความรอดมาใหในวันสุดทาย
 ของโลกนี้



อิสยาหมองเห็นอนาคต 

 เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,
 

ถูกพบใน

อิสยาห 1, 6, 7, 9, 53

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



27 60



เรื่องราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาที่แสนดี พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจา

 ตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกสิ่งไมดีนั้นวา ความบาป ผลของความบาป

 คือ ความตาย, แตพระเจารักเราอยางมาก พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ชื่อวา 

พระเยซู เพื่อมาตายบนไมกางเขน เพื่อมารับผลบาปแทนเราทกุคน หลงัจากที่พระเยซู ตายแลวก็ 

กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเชื่อในพระเยซูดวยใจ และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปาก

 เพื่อขอการยกโทษบาปที่ไดทํามาทั้งหมด พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิต

 อยูในตัวเรา และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป

ถาเราเชื่อในความจริงนี้ ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปนี้

พระเยซูที่รัก ผม/ดิฉัน เชื่อวา พระเยซูเปนพระเจา และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกนี้เพื่อมมาตาย

 แทนบาปของ ผม/ดิฉัน และตอนนี้พระองคก็ยังมีชีวิตอยู ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต ของ ผม/

 ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปทั้งหมดของ ผม/ดิฉัน เพื่อพี่วาจะไดมีชีวิตใหตอนนี้ และวนั

 หนึ่ง ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ที่จะเชื่อฟง พระองค 

และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24

