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บทที่ 20 
การศึกษาคําพยากรณในพระคัมภีร 

 
วัตถุประสงค 

เมื่อจบบทนี้แลวคุณจะสามารถทาํดังตอไปนี ้
-  ใหเหตุผล 3 ประการวาทําไมจึงจําเปนทีจ่ะตองศึกษาคําพยากรณในพระคัมภีร 
-  รูจักแหลงทีม่าของคําพยากรณในพระคมัภีร 
-  ใหคําจํากัดความของคาํวา “คําพยากรณ” ในพระคัมภีร 
-  บอกวิธี 2 วธิี ซึ่งพระเจาใหคําพยากรณในพระคัมภีร 
-  รูความแตกตางของคําพยากรณจริงและคําพยากรณเท็จ 
-  รูจุดประสงค 3 ประการของคําพยากรณ 
- รูกุญแจ 5 ประการไปสูความเขาใจคําพยากรณในพระคัมภีร 
 

ขอพระคัมภีรที่สําคัญ 
“พระเจาตรัสกับเขาวา   “นี่เปนถอยคําของเราซ่ึงเราไดบอกไวแกทานทัง้หลาย เมื่อ 

เราอยูกับทานวา บรรดาท่ีเขยีนไวในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสและในหมวดผูเผยพระ
วจนะ และในหมวดสดุดีกลาวถึงเรานัน้ จําเปนจะตองสําเร็จ””   ลูกา 24:44 

 
คํานํา 

ตามที่คุณไดเรียนมาแลวในหลักสูตรนีว้า มหีนงัสือหลายเลมในพระวจนะของพระเจา ซึ่งเรียกวา 
หนงัสือคําพยากรณ 

บทนี้จะเสนอแนวทางพืน้ฐาน เพื่อศึกษาและเขาใจคําพยากรณในพระคัมภีร 
 

หนังสือแหงคําพยากรณ 
ถอยคําของพระเจาที่เขียนไวคือ พระคัมภีรอันบริสุทธิ ์ มีความแตกตางจากหนงัสอืศักดิ์สิทธิ์ของ

ศาสนาอืน่ ๆ หลายประการ มีความแตกตางที่สําคัญประการหนึ่งคอื ความจริงทีว่าหนงัสือศักดิ์สิทธิ์ของ
ศาสนาอืน่ ๆ ไมไดบรรจุคําพยากรณไว 

คําพยากรณทีม่ีในพระคัมภีรสวนใหญซึง่ไดสําเร็จแลว เปนคําพยานที่สําคัญแสดงใหเห็นวาไดรับ
การดลใจจากพระเจา 
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คําจํากัดความของคําพยากรณ 
คําวา “คําพยากรณ” หมายถึง “การพูดลวงหนา” 
คําพยากรณของพระคัมภีรรวมถงึการ “พูดลวงหนา”  3 ชนิดคือ  
1.  ขอความจากการดลใจจากพระเจา 
2.  คําทํานายเหตุการณในอนาคต ซึง่เปนแผนการนิรันดรของพระเจา 
3.  การแปลความหมายสําหรับมนษุยในเรื่องที่เกีย่วกบัการกระทําของพระเจา 

ผูพยากรณ 
พระเจาทรงประทานภาระกจิแกผูพยากรณแตละคนในพระคัมภีร เพื่อใหกระทําบทบาทเฉพาะ

อยางในแผนการของพระองคใหสําเร็จ 
ในฐานะผูแปลความหมาย เขาเหลานี้อธบิายการกระทาํของพระเจาใหมนษุยเขาใจได 
ในฐานะผูประกาศ (โฆษณา) เขาเปนเสียงแหงความจริงของพระเจา เขากลาวขอความแหง

ความหวงัและการดลใจ 
ในฐานะผูพยากรณ เขาทํานายเหตุการณในอนาคตซึ่งเปนแผนการของพระเจา โดยผานการ

เปดเผยที่ใหแกเขาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์
การพยากรณของผูพยากรณในพระคัมภีรอยูเหนืออํานาจความสามารถของมนษุย มีรายละเอยีด

เพียงพอที่จะไมใหมีการเดาหรือคิดเอาเองมากเกินไป 

วิธีการพยากรณ 
มีวิธี 2 ประการซึ่งพระเจาตรัสแกมนุษยโดยผานทางผูพยากรณคือ 

โดยทางคําพูด 
วิธีที่ใชบอยทีสุ่ดคือ ทางคําพูด  พระเจาจะบอกผูพยากรณใหรูคําที่จะพูด 
ตัวอยางเชน พระเจาตรัสแกผูพยากรณเยเรมียใน เยเรมีย 1:7 วา “แตพระเจาตรสักับขาพเจาวา 

“อยาวาเจาเปนแตเด็ก เพราะเจาตองไปหาทกุที่เราใชใหเจาไป และเราบญัชาเจาอยางไรบาง เจา
ตองพูด”” 

ตลอดหนังสือเยเรมีย คําตรัสของพระเจาตอเขาคือ 
“จงไปประกาศกรอกหูของกรุงเยรูซาเล็มวา พระเจาตรัสดังนีว้า   “เรายังจาํการจงรกั 

ภักดีในวัยสาวของเจาได ความรักของเจาเมื่อเจาเปนสาวเจาตามเรามาในถิ่นทุรกันดาร ใน
ดินแดนที่ไมไดหวานพืชอะไร””       เยเรมีย 2:2 

 
เยเรมียกลาวถอยคําทีพ่ระเจาบอกใหเขาพดู 
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โดยคําพยากรณที่เปนการกระทํา 
นอกจากคําพยากรณทีเ่ปนคําพูดแลว พระเจาทรงใชวิธีอ่ืนเพือ่เปดเผยขอความของพระองคแก

มนุษย พระองคใหผูพยากรณแสดงทาทางกิริยาเพื่อเสนอขอความ 
ตัวอยางเชน พระเจาบอกเยเรมียวา 
“พระเจาตรัสกับขาพเจาดังนี้ จงทําสายรัดแอกสําหรบัตัวเจา จงสวมคอเจา”     

เยเรมีย 27:3 
แอกนี้เปนคาํพยากรณที่มองเหน็ได แสดงถึงแอกที่เปนภาระบนประชาชนเพราะบาปของเขา เยเร

มียแสดงทาทางเปนการสื่อขอความจากพระเจา 
 

แหลงที่มาของคําพยากรณ 
แหลงที่มาของคําพยากรณ คือ พระเจาผูทรงเปดเผยการสื่อสารของพระองคแกมนุษยโดยทางพระ

วิญญาณบริสุทธิ ์
“เพราะวาคําของผูเผยพระวจนะนัน้ ไมไดมาจากความคิดจิตใจของมนุษย แต 

มนุษยไดกลาวคําซ่ึงมาจากพระเจา ตามที่พระวิญญาณบรสิุทธิไ์ดทรงดลใจเขา”    

2 เปโตร 1:21 

 

“พระเจาไดทรงสําแดงสิ่งเหลานัน้โดยทางพระวิญญาณ เพราะวาพระวิญญาณทรง 

หยั่งรูทกุสิ่ง แมเปนความล้ําลึกของพระเจา”      1 โครินธ 2:10 
พระเจาสามารถตรัสอยางถกูตองเกี่ยวกับอนาคต เพราะวา 
“องคพระผูเปนเจา ผูทรงแจงเหตุการณเหลานี้ใหทราบแตโบราณกาลไดตรสัไว 

แลว”              กิจการ 15:18 

 

”จงจําสิ่งลวงแลวในสมยักอนไว   เพราะเราเปนพระเจา   และไมมีอ่ืนใดอีก เราเปน 

พระเจาและไมมีอ่ืนใดเหมือนเรา ผูแจงตอนจบใหทราบตั้งแตเริ่มตน และแจงถึงสิ่งที่ยัง
ไมไดทําเลยใหทราบตั้งแตกาลโบราณกลาววา แผนงานของเราจะยั่งยืน และเราจะกระทาํ
ใหความประสงคของเราสําเรจ็ทั้งสิ้น”      อิสยาห 46:9-10 

 
พระเจาทรงแตงตั้งผูพยากรณที่แทจริง 
“พระเยโฮวาหพระเจาของทานจะโปรดใหผูเผยพระวจนะอยางขาพเจานี้เกดิขึ้นใน 

หมูพวกทาน จากพี่นองของทาน ทานทั้งหลายจงเชื่อฟงเขา”   เฉลยธรรมบัญญัติ  18:15 
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พระเจาเปดเผยแผนการในอนาคตของพระองคแกผูพยากรณ 
“แทจริงพระเจามิไดทรงกระทําอะไรเลย โดยมไิดเปดเผยความลีล้ับใหแกผูรบัใช 

ของพระองคคือ ผูเผยพระวจนะ”       อาโมส 3:7 

ผูพยากรณเท็จ 
ซาตานเลียนแบบผูพยากรณที่แทจริงโดยการทํานายเทจ็ดวยวิธหีมอด ู แมมดและนกัดูดวง วิธีนี้ไม

ไดมาจากพระเจา 
ผูพยากรณกลาววา 
“ไมมีนักปราชญหรือหมอดู หรือโหร หรือหมอดูฤกษยามสําแดงความลบัลกึซ่ึงพระ 

ราชาไตถามแดพระองคได แตมีพระเจาองคหนึ่งในฟาสวรรคผูทรงเผยความลึกลับ
ทั้งหลาย และพระองคทรงใหพระราชาเนบูคัดเนสซารรูถึงสิ่งซ่ึงจะบังเกิดขึน้ในวาระ
ภายหลังพระสุบินของพระองค และนิมิตที่ผุดขึ้นในพระเศียรของพระองคบนพระแทนนั้น
เปนดังนี้พระเจาขา”           ดาเนียล 
2:27-28 

ผูพยากรณที่แทจริงจะทาํใหความสนใจทัง้หมดไปสูพระเยซูคริสต 
“ดูกอนพี่นองทั้งหลาย ขาพเจาอยากใหทานเขาใจเรื่องของประทานฝายพระ 

วิญญาณนั้น 

ทานรูแลววา แตกอนทานยังเปนคนตางศาสนาอยูนัน้ ทานถูกชกันําใหหลงไปนับ 

ถือรูปเคารพ ซ่ึงพูดไมได ไมวาทานถกูนําไปอยางไร 

เหตุฉะนั้นขาพเจาจึงบอกทานทั้งหลายใหทราบวา ไมมีผูใดซ่ึงพดูโดยพระวญิญาณ 

ของพระเจา จะพูดวา “ขอใหพระเยซูถูกแชง” และไมมีผูใดอาจพูดวา “พระเยซูเปนองคพระ
ผูเปนเจา”  นอกจากผูทีพ่ดูโดยพระวญิญาณบริสทุธิ”์      1 โครินธ  12:1-3 

พระคัมภีรเตือนเกี่ยวกับผูพยากรณเท็จ (มัทธวิ 24:11, 24,  มาระโก 13:22) บุคคลที่เรียกวา ผู
พยากรณเท็จจะเปนที่รูกนัชดัเจนในวันสุดทายของโลก  (วิวรณ 13:11-17, 16:13,  19:20,  20:10) 

พระคัมภีรเปดเผยหลายวธิีทีจ่ะรูกันแนชัดถึงผูพยากรณเท็จ 
-  เขาสอนเรื่องการกระทาํผดิทางเพศและอิสรภาพทางเพศ   (2 เปโตร 2-13) 
-  เขาพยายามนําคนใหหางจากการเชื่อฟงพระคําของพระเจา   (เฉลยธรรมบัญญัติ 13:1-5) 
-  เขากลาวอางอิงสิง่ผิดๆ   (มัทธวิ 24:23-24) 
-  เขาหลอกลวงคนดวยหมายสําคัญอัศจรรย  (มัทธิว 24:11, 24) 
-  เขาไมไดพยากรณใหเปนไปตามสัดสวนของความเชื่อ (ในความสมัพนัธทีถู่กตองกบัพระคําของ 
   พระเจา   โรม 12:6) 
-  ผูพยากรณเท็จไมมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชวีิตของเขา  (มัทธวิ 7:15-16, กาลาเทีย  



การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค บทที่ 20 -190- 

    5:22-23) 
-  ส่ิงที่เขาพยากรณไมเกิดขึ้นจริง   (เฉลยธรรมบัญญัติ 18:20-22) 
 

จุดประสงคของการพยากรณ 
พระคัมภีรเปดเผยจุดประสงคพิเศษสําหรับพระเจาที่จะพูดกับมนุษยโดยทางคําพยากรณ 

เพื่อพิสูจนถอยคําของพระเจาวาเปนจริง 
คําพยากรณทีสํ่าเร็จแลวพิสูจนวา ถอยคําของพระเจาเปนจริง 
ในอิสยาห 41:21-23  พระเจาทาทายบรรดาพระของชาตติาง ๆ ในการพิสูจนโดยทาํนายเหตุการณ

อนาคตถาเขามีอํานาจ แตพระพวกนี้ไมสามารถทาํไดเพราะเขาเปนพระเท็จ 
“พระเจาตรัสวา จงนาํขอคดีของเจาขึ้นมา กษัตริยของยาโคบตรสัวา จงนําขอพิสูจน 

ของเจามา 

ใหเขานาํมาและแจงแกเราวา จะเกิดอะไรขึ้น จงแจงสิ่งลวงแลวใหเราทราบวามี 

อะไรบาง เพื่อเราจะพิจารณา เพื่อเราจะทราบถงึอวสานของสิ่งเหลานัน้ หรือจงเลาใหเรา
ฟงถึงสิง่ที่เราจะบังเกิดมา  

จงแจงแกเราวาตอไปนี้อะไรจะเกิดขึ้น เพื่อเราจะรูวาเจาเปนพระ เออ จงทาํดีหรือ 

จงทํารายเพือ่เราจะไดขยาดและดูกัน”       อิสยาห 41:21-23 

เพื่อยืนยันผูนําขาวสารของพระเจา 
คําพยากรณยนืยนัการเปนผูนําขาวสารที่แทจริงของพระเจา 
“สวนผูเผยพระวจนะผูเผยวาจะมีสนัติภาพ เมื่อเปนจริงตามถอยคําของผูเผยพระ 

วจนะนัน้ จึงรูกันวาพระเจาทรงใชผูเผยพระวจนะนัน้จริง”     เยเรมยี 28:9 

เพื่อสั่งสอนผูเช่ือ 
ผูเชื่อจะตองรับคําสั่งสอนจากคําพยากรณและใหความสนใจและเรยีนรูจากคําพยากรณนัน้  
”และเรามีคําพยากรณที่แนนอนยิ่งกวานั้นอีก จะเปนการดีถาทานทั้งหลายจะถือ 

ตามคํานั้น เพราะคํานั้นเปนเสมือนแสงประทปีทีส่องสวางในที่มืด  จนกวาแสงอรุณจะขึ้น
และดาวประจํารุงจะผุดขึน้ในใจของทานทั้งหลาย”     2 เปโตร 1:19 

ความสําคัญของการศึกษาคําพยากรณ 
มีเหตุผลสําคญั 4 ประการวา เหตุใดจึงจําเปนตองศึกษาคําพยากรณในพระคัมภีร 
1.  พระคัมภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจาและเปนประโยชนสําหรับการศกึษา 

“เพื่อคนของพระเจาจะพรักพรอมทีจ่ะกระทําการดีทุกอยาง”    2 ทิโมธ ี3:17 
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2.   คําพยากรณเสนอแงมุมทีเ่หมาะสมของเหตุการณในอดีต ปจจุบันและอนาคตซึง่อยูใน
แผนการของพระเจา 

“จงเขียนเหตกุารณซ่ึงเจาไดเห็นและเหตุการณที่กาํลังเปนอยูขณะนี้ กับทั้งเหตุการณ
ซ่ึงจะเกิดขึ้นภายหนาดวย”       ววิรณ 1:19 

3.   การเขาใจแผนการในอนาคตของพระเจาชวยปองกันเราจากการหลอกลวงของซาตาน “ใน
เวลานั้นถาผูใดจะบอกพวกทานวา “แนะ พระคริสตอยูที่นี”่ หรือ “อยูที่โนน”  อยาไดเชื่อเลย 

“ดวยวาจะมพีระคริสตเทยีมเท็จและผูทํานานเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้น ทําหมาย 

สําคัญอันใหญและการมหัศจรรยลอลวงแมผูที่พระเจาทรงเลอืกสรรใหหลง ถาเปนได  ดู
เถิด เราไดกลาวเตือนทานทั้งหลายไวกอนแลว 

เหตุฉะนั้นถาใครจะบอกทานทั้งหลายวา “ทานผูนั้นอยูในถิ่นทุรกันดาร” ก็จงอยา 

ออกไป หรือจะวา “อยูที่หองใน”  ก็จงอยาเชื่อ”      มัทธวิ 24:23-26 
แผนการของพระเจาไดถูกมอบแกเรากอนที่จะเกิดเหตุการณข้ึนเพื่อเราจะไมถกูหลอกลวงโดย

ซาตาน 
4.   มีคําอวยพรพิเศษใหแกผูที่ศึกษาคําพยากรณในพระคัมภีร 
“ขอความสุขจงมีแกบรรดาผูอานและผูฟงคําพยากรณเหลานี ้และถือรักษาขอความ 

ที่เขียนไวในคําพยากรณนี้ เพราะวาเวลานั้นใกลเขามาแลว”    ววิรณ 1:3 
 

เขามาสูการศึกษาคําพยากรณในพระคัมภีร 
คําพยากรณในพระคัมภีรเปนสวนหนึ่งของ “อาหารเนือ้”  แหงพระวจนะของพระเจา ซึ่งเราได

กลาวถึงไปกอนหนานี้แลว ซึ่งเปนสิ่งที่ยากแกการเขาใจกวา “อาหารนม” ของพระวจนะ ซึ่งเสนอความคิด
พื้นฐานของความเชื่อคริสเตียน “อาหารเนื้อ” ของพระคัมภีรเปนสิ่งสาํคัญ  คุณจะรูจักศึกษาและเขาใจ  ถา
คุณเขาหาอยางเหมาะสม 

ถาคุณเปนผูเชือ่ใหมและไมมพีื้นฐานความรูในพระคัมภีร คุณควรศึกษาสวนอืน่ของพระวจนะ
กอนทีจ่ะพยายามศึกษาหนงัสือคําพยากรณ 

จงศึกษาพระกิตติคุณ กิจการของอัครทูตและจดหมายของพันธสัญญาใหม ศึกษากวนีิพนธ พระ
บัญญัติและสวนที่วาดวยประวัติศาสตรในพันธสัญญาเดมิ  ขณะที่ศึกษาใหใชส่ิงที่คุณไดเรียนในหลักสูตร
นี้เกี่ยวกับการศึกษาหนงัสือเปนเลม บท ยอหนา ขอพระคัมภีรและการศึกษาคํา 

หลังจากคุณมคีวามรูพืน้ฐานเกี่ยวกับส่ิงเหลานี้แลว จึงเริ่มตนศึกษาหนงัสือคําพยากรณในพระ
คัมภีร นักวชิาการพระคัมภีรใหญ ๆ หลายคนยังโตเถยีงกนัเปนป ๆ ถึงความหมายของคาํพยากรณบาง
ตอนในพระคมัภีร 
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คําพยากรณในพระคัมภีร 
เพื่อเปนการทบทวน  หนังสอืคําพยากรณในพระคัมภีรมีดังนี ้

พันธสัญญาเดิม  อิสยาห    โอบาดีย 
    เยเรมีย    โยนาห 
    บทเพลงคร่ําครวญ  มีคาห 
    เอเสเคียล   นาฮูม 
    ดาเนียล    ฮาบากกุ 
    โฮเชยา    เศฟนยาห 
    โยเอล    ฮักกัย 
    อาโมส    เศคาริยาห 
        มาลาค ี
พันธสัญญาใหม  วิวรณ 

นอกเหนือจากหนงัสือคําพยากรณเหลานี ้ ยังมีบทอีกหลายบทและขอพระคัมภีรเกี่ยวกับคํา
พยากรณ ซึ่งกระจัดกระจายไปตลอดทั่วพระวจนะของพระเจา 

คําพยากรณคร้ังแรกที่บันทึกในพระคัมภีรอยูในหนงัสือปฐมกาล 
“เราจะใหเจากับหญิงนี้เปนศัตรูกัน ทั้งพงศพันธุของเจาและพงศพันธุของเขาดวย  

พงศพันธุของหญิงจะทาํใหหัวของเจาแหลก และเจาจะทาํใหสนเทาของเขาฟกช้าํ”    

ปฐมกาล 3:15 
ขอพระคัมภีรนี้พยากรณถงึการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต ผูซึ่งโดยการสิ้นพระชนมของ

พระองค เพื่อบาปของมนุษยจะเหยียบหัวของศัตรูคือ ซาตาน 
เปนไปไมไดทีจ่ะกลาวถงึคําพยากรณทั้งหมดของพระวจนะลงไปในคูมอืนี้ เราเพยีงแตตองการให

คุณรูวามีคําพยากรณมากมายตลอดพระคัมภีรทั้งเลม คําพยากรณไมใชเพียงแตอยูในหนงัสือแหงคํา
พยากรณเทานั้น 

โดยการศึกษาและประสบการณ คุณจะสามารถแยกแยะหัวขอคําพยากรณซึ่งมอียูตลอดทั่วพระ
คัมภีรทั้งเลม 

ความเขาใจคําพยากรณ 
บางคนรูสึกงนุงงเมื่อพยายามศึกษาคาํพยากรณในพระคัมภีร โดยที่คําพยากรณยากกวาสวนอื่น ๆ 

ในระคัมภีร เขาสงสัยวาพระเจาทรงตั้งพระทัยจะใหมนุษยเขาใจคําพยากรณจริงหรือ 
เปนไปไดที่จะเขาใจคําพยากรณของพระคัมภีร พระเจาตองการใหดาเนียลเขาใจคาํพยากรณมาก

จนกระทั่งพระองคสงทูตสวรรคมาอธิบายแกเขา ทูตสวรรคกลาววา 
“ทานไดมาและกลาวแกขาพเจาวา “โอ ดาเนียล ขาพเจาออกมา ณ บัดนี้  เพือ่จะให 
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ปญญาและความเขาใจแกทาน””        ดาเนียล 9:22 
พระเยซูเองกท็รงใชเวลาอธบิายคําพยากรณในพันธสญัญาเดิมแกอัครสาวกของพระองค 
“พระองคตรัสแกเขาวา “นี่เปนถอยคําของเราซ่ึงเราไดบอกไวแกทานทัง้หลายเมื่อ 

เรายังอยูกับทานวา บรรดาคําที่เขยีนไวในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสและในหมวดผูเผย
พระวจนะ และในหมวดสดุดีกลาวถึงเรานั้น จําเปนตองสําเรจ็””    ลูกา 24:44 

เมื่ออัครสาวกถามพระเยซูเกี่ยวกบัเวลาสิน้โลก พระเยซูทรงใหหมายสาํคัญคําพยากรณหลาย
ประการที่เขาตองเฝาระวงั พระองคตองการใหเขาเขาใจเหตุการณในอนาคต พระเยซูกลาววา :   

“เชนนั้นแหละ เมื่อทานทัง้หลายเห็นบรรดาสิง่เหลานั้น ก็ใหรูวาพระองคเสด็จมา 

ใกลจะถึงประตูแลว”         มัทธิว 24:33 
ในบทนําของหนงัสือววิรณ ซึ่งเปนหนังสือที่บางคนเหน็วายากแกการเขาใจก็ยงัเปนที่ชัดเจนวา 

พระองคตองการใหคนของพระองคเขาใจคําพยากรณ 
“วิวรณของพระเยซูคริสตซ่ึงพระเจาไดทรงประทานแกพระองค เพื่อชี้แจงใหผูรับใช 

ทั้งหลายของพระองครูวาอะไรจะตองอุบัติขึ้นในไมชา  และพระองคไดทรงใชทูตสวรรคไป
สําแดงแกยอหนผูรับใชของพระองค”        ววิรณ  1:1 ก 

กุญแจไปสูความเขาใจ 
มีกุญแจพืน้ฐานที่จะชวยใหคุณเขาใจและแปลความหมายของคําพยากรณไดอยางเหมาะสม 
ประการที่หนึง่  :   ใจความพื้นฐานของคําพยากรณ 
พระเยซูคริสตทรงเปนใจความพืน้ฐานของคําพยากรณพระคัมภีร 
มีใจความรองลงมาอกีหลายประการของคําพยากรณพระคัมภีร ตัวอยางเชน มีคําพยากรณ

เกี่ยวกับการทีพ่ระเจาทรงพพิากษาชนชาติที่ชั่วราย 
แตใจความสําคัญของคําพยากรณทัง้หมดในพระคัมภีรคือ คําพยากรณเหลานั้นมีความสมัพนัธ

กับพระเยซูและจุดประสงคของพระเจาเกีย่วกับพระองค 
“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความล้ําลกึในพระทัยของพระองคตามเจตนารมณของ 

พระองคซ่ึงพระองคทรงดําริในพระครสิต 

ประสงควาเมื่อเวลากําหนดครบบริบูรณแลว พระองคจะทรงรวบรวมทุกสิ่งที่อยูใน 

สวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต”      เอเฟซัส 1:9-10 
คําพยากรณทัง้หมดในพระคัมภีร แมวาจะเปนใจความรองลงมาเชนการพิพากษาชนชาติตาง ๆ 

ตางก็สัมพนัธกับแผนการทัง้หมดของพระเจา แผนการนี้ก็คือการนํามนุษยชาตทิุกคนเขามาสูความสัมพันธ
ที่ถูกตองกับพระเจาโดยทางพระเยซูคริสต  จุดประสงคก็เพื่อ “รวบรวมทุกสิ่งใหอยูในพระคริสต” 

พระคัมภีรกลาววา “วิญญาณ” หรือใจความของคําพยากรณของพระคัมภีรคือ พระเยซ ู
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“แลวขาพเจาไดทรุดตัวลงแทบเทาของทานเพื่อจะนมัสการทาน แตทานไดกลาวแก 

ขาพเจาวา"อยาเลย ขาพเจาเปนเพือ่นผูรับใชเหมือนกับทาน และพวกพี่นองของทานที่
ยึดถือคําพยานของพระเยซูจงนมสัการพระเจาเถิด"เพราะวาคําพยานกลาวถงึพระเยซูนั้น
เปนหัวใจของการเผยพระวจนะ”          ววิรณ 19:10 

เมื่อคุณศึกษาคําพยากรณพระคัมภีร จงพจิารณาในแงของคําถามนีว้า “คําพยากรณนี้สัมพนัธกบั
พระเยซูคริสต (วิญญาณของคําพยากรณ)  และแผนการทั้งหมดของพระเจาทีเ่กี่ยวกบัพระองคอยางไร 

ประการที่สอง  :  พระคัมภีรแปลความหมายในตวัเอง 
กุญแจอีกประการหนึ่งที่จะเขาใจก็คือ การสํานกึวาบอยครั้งทีพ่ระคัมภีรอธิบายคําพยากรณใน

ตัวเอง 
ตัวอยางก็ใหอานดาเนียล บทที ่2  ตรงนี้กษัตริยองคหนึง่ชื่อ เนบูคัดเนสซารมีความฝนจากพระเจา 

เมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาไมสามารถจําความฝนได เขาเรียกนักดาราศาสตรและนักแสดงกล และแปล
ความหมายของความฝน แตพวกเขาไมสามารถทําได 

ตอมาพระเจาใชผูพยากรณดาเนียลใหบอกกษัตริยวา เขาฝนอะไรและแปลความหมายใหพระองค 
ดาเนียลพยากรณความฝน ในขอ 31-35  การแปลความหมายความฝนใหไวในขอ 36-45 

นี่เปนตวัอยางที่ดีถึงการที่ขอความหลายๆ ตอนในพระคมัภีรแปลความหมายคําพยากรณในตัวเอง 
พันธสัญญาใหมแปลความหมายหรืออธบิายคําพยากรณหลายประการในพันธสญัญาเดิม คํา

พยากรณสวนใหญของพนัธสัญญาเดิมไดสําเร็จลงเรียบรอยแลวในพนัธสัญญาใหม 
ตัวอยางเชน เปรียบเทียบคาํพยากรณในคาํพนัธสัญญาเดิมและการสําเร็จลงในพันธสัญญาใหม 
“คือเราทั้งหลายที่พระองคไดทรงเรียกมาแลว มิใชจากยวิพวกเดียว แตจากพวกตาง 

ชาติดวย  

ดังที่พระองคตรัสไวในพระคัมภีรโฮเชยาวา    เราจะเรียกเขาเหลานั้นวาเปนชนชาติ 

ของเรา ซ่ึงเมื่อกอนเขาหาไดเปนชนชาติของเราไม และจะเรยีกเขาวาเปนที่รักซ่ึงเมื่อกอน
เขาหาไดเปนที่รักไม 

และในสถานที่ซ่ึงทรงกลาวแกเขาวา “เจาทั้งหลายไมใชชนชาติของเรา”  ในทีน่ั้นเอง 

เขาจะไดชื่อวาเปนบุตรของพระเจาผูทรงพระชนมอยู”     โรม 29:24-26 
คําพยากรณทีสํ่าเร็จลงในพนัธสัญญาใหมรวมทัง้คําพยากรณในพันธสัญญาเดิม เกี่ยวของกับการ

เสด็จกลับมาของพระมาซีฮาห พระเยซูคริสต 
ประการที่สาม  :  กฎของการอางอิงสองความหมาย (The Rule of Double Reference) 
กุญแจอีกประการหนึ่งในการเขาใจคําพยากรณของพระคัมภีร เรียกวา “กฎของการอางองิสอง

ความหมาย” 
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กฎสําหรับแปลความหมายคําพยากรณนี ้ กลาววาคําพยากรณที่สําเร็จผลทันทีนัน้เปนวิธีของการ
สอนความจริงที่ลึกกวาหรือเปนการพยากรณเหตุการณทีจ่ะสําเร็จลงในอนาคตที่ไกลกวานัน้ 

หลายครัง้ที่มคํีาพยากรณในพระคัมภีรและสําเร็จลงทนัท ี แตคําพยากรณเดียวกนันี้ไมไดใชเฉพาะ
กับเหตุการณซึ่งสําเร็จลงทนัทีเทานัน้ แตสําหรับการที่จะสําเร็จลงเปนครั้งที่สองในอนาคตตอไปดวย 

ตัวอยางเชน มีคําพยากรณใน เอเสเคียล 28:1-19 ซึ่งกลาวแกเอธบัล ซึ่งเปนกษัตริยของเมืองไทระ  
เปนกษัตริยทีดุ่ราย  เปนแบบของผูที่ตอตานพระคริสตซึ่งจะมีข้ึนในระหวางยุคสิน้โลก 

โดยการกลาววา เอธบัล เปน “แบบ” เราหมายถงึวา เขาเปนตัวอยางของผูตอตานพระคริสตซึ่งจะ
มาในอนาคต (คุณจะเรียนมากขึ้นเกี่ยวกับ “แบบ” ในบทตอไป) 

เมื่อพระเจาตรัสในคําพยากรณผานเอเสเคยีล มันก็สําเรจ็ลงในเวลาอนัใกลในชวีิตของเอธบัล แตมี
เหตุการณในอนาคตซึ่งยังไมสําเร็จลง ซึ่งคําพยากรณเดียวกนันี้ใชกบัผูปกครองประเทศในยุคสดุทายซึง่ดุ
ราย เรียกวา เปนผูตอตานพระคริสต 

ขณะที่คุณศึกษาคําพยากรณพระคัมภีร จงจํากฎแหงการอางองิสองความหมายไว ถามคําถาม 2 
คําถามกับตัวเองดังนี ้

1.  คําพยากรณนี้หมายถึงอะไรในชวงเวลาที่มกีารพยากรณและใหแกใคร 
2.  มีการอางอิงสองความหมายในคําพยากรณนีห้รือไม 
การถามคําถามเหลานี้จะชวยใหคุณแปลความหมายคําพยากรณไดเต็มที่ของความหมายนัน้ ๆ 
ประการที่สี ่ :  ภาพของคําพยากรณ 
ผูพยากรณอธบิายเหตุการณในอนาคตราวกับวาเปนการตอเนื่องและเหตุการณเกดิขึ้นทันทนีั้น 
ตัวอยางเชน อิสยาหพยากรณวา 
“พระวิญญาณแหงพระเจาทรงอยูเหนอืขาพเจา เพราะวาพระเจาไดทรงเจิมขาพเจา 

ไว เพื่อนําขาวดีมายงัผูที่ทกุขใจ   พระองคทรงใชขาพเจามาใหเลาโลมคนที่ชอกช้ําระกําใจ 
และรองประกาศอสิรภาพ แกบรรดาเชลยและบอกการเปดเรอืนจําออกใหแกผูที่ถูกจาํจอง 

เพื่อประกาศปแหงความโปรดปรานของพระเจา และวันแหงการแกแคนของพระ 

เจาของเรา เพื่อเลาโลมบรรดาผูที่ไวทกุข 

เพื่อจัดใหบรรดาผูที่ไวทุกขในศโิยน   เพื่อประทานมาลัยแทนขีเ้ถาใหเขา  น้ํามันแหง 

ความยินดีแทนการไวทกุข ผาหมแหงการสรรเสริญแทนจิตใจที่ทอถอย เพือ่คนจะเรียกเขา
วาตนกอหลวงแหงความชอบธรรมทีซ่ึ่งพระเจาทรงปลกูไวเพือ่พระองคจะทรงสาํแดงพระ
สิริของพระองค”         อิสยาห 61:1-3 

พระเยซทูรงอานจากอิสยาหตอนนี้ใน ลูกา 4:17-20  เมื่อทรงอานขอความนี้ พระองคทรงหยุดตรง
ขอความทีว่า “เพื่อประกาศปแหงการโปรดปรานของพระเจา” แลวพระองคก็ปดหนงัสือแลวกลาววาพระ
คัมภีรตอนนี้สําเร็จลงแลวในวันนี ้
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ดวยขอความนี ้พระองคทรงหมายความวาพระองคคือ ความสาํเร็จของคําพยากรณ พระองคเปนผู
ซึ่งพระวิญญาณของพระเจาทรงอยูบนพระองคเพื่อประกาศขาวด ีปลอบผูที่ใจฟกซ้ํา ประกาศอิสรภาพและ
เปดประตูเรือนจํา 

แตส่ิงสําคัญกคื็อวา พระเยซูทรงหยุดอานที่ขอความวา เพื่อประกาศปแหงการโปรดปรานของพระ
เจา พระองคไมไดอานสวนที่วา “วันแหงการแกแคน” 

ถาพระองคอานตอไปและอธิบายวา พระองคทําขอความนี้ใหสําเร็จในขณะนัน้แลว พระวจนะของ
พระองคก็จะไมเปนความจรงิ เพราะวาวันแหงการแกแคนของพระเจายังมาไมถึง 

ชวงเวลาถึง 2000 ป ไดผานไปตั้งแตพระคริสตไดอานขอความนี้ วนัแหงการแกแคนของพระเจาก็
ยังไมมาถึง 

ภาพของคําพยากรณบันทึกเหตุการณราวกับวาจะเกิดขึน้ทนัท ี โดยการเปดเผยของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ อิสยาหเห็นแผนการทั้งหมดของพระเจา เขาเห็นพระเยซูเสด็จมาเทศนา ปลอบโยน ประกาศ
อิสรภาพ เปดประตูคุก ประกาศปแหงการโปรดปรานของพระเจา และนําเอาการแกแคนของพระเจามา 

อิสยาหมองเหน็เหตุการณเหมือนกับเราเหน็แนวภูเขาที่อยูไกล ๆ  หุบเขาที่อยูระหวางภูเขานั้นเรา
จะไมเหน็ นอกจากวาเราจะปนขึ้นไปอยูบนยอดของแนวเขาที่ใกลที่สุด 

ภาพของคําพยากรณเปดเผยแผนการทั้งหมดของพระเจาจากการมองไกล บางครั้งเหตุการณ
เกิดขึ้นเหมือนกับวามันเกิดขึ้นตามมาทันท ี แตขณะทีคํ่าพยากรณสําเร็จลงจะมีชวงของเวลาซึง่อธิบายไว
โดยคําพยากรณของอิสยาห พระเยซูยงัไมทําใหสําเร็จเกีย่วกับวันแหงการแกแคน 

ประการที่หา  :  เงื่อนไขของคําพยากรณ 
คําพยากรณสวนใหญมีเงื่อนไขอยู หมายความวาในคาํพยากรณพระเจาตรัสวา พระองคจะทําบาง

ส่ิงขึ้นอยูกับการตอบสนองของมนษุย 
ถามนุษยไมฟงขาวสารของพระเจาจะมีบางอยางเกิดขึ้น 
ถามนุษยฟงขาวสารของพระเจาและตอบสนองอยางเหมาะสม จะมีอยางอืน่เกิดขึน้ 
พระเจาตรัสวา 
“ถาเวลาใดกต็าม เราประกาศเกี่ยวกับประชาชาติหนึ่งหรือราชอาณาจักรหนึง่วาเรา 

จะถอนและพังและทําลายมันเสยี  

 และถาประชาชาตินัน้ซ่ึงเราไดลั่นวาจาไวเกี่ยวของ ดวยหนัเสยีจากความชัว่ของตน  

เราก็จกักลับใจจากโทษซึง่เราไดต้ังใจจะกระทาํแกชาตินั้นเสีย  

และถาเวลาใดก็ตามเราไดประกาศเกีย่วกับประชาชาติหนึ่งหรอืราชอาณาจกัรหนึ่ง 

วาเราจะสรางขึ้นและปลกูฝงไว  

และชาตินัน้ไดกระทําชัว่ในสายตาของเราไมฟงเสียงของเรา เราก็จะกลับใจจาก 

ความดีซ่ึงเราต้ังใจจะกระทํากับชาตินัน้เสีย”        เยเรมยี 18:7-10 
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ในคําพยากรณสวนใหญ คุณตองศึกษาตอไปเพื่อคนหาการสนองตอบของมนุษยตอคําพยากรณ
นั้น คําพยากรณมีเงื่อนไขอยูที่การตอบสนองของมนุษย 

ตัวอยางที่ดีของหลักการนี้ใหอานหนงัสือโยนาห ผูพยากรณโยนาหเปดเผยวา พระเจาจะทาํลายนี
นะเวหภายใน 3 วัน  ถาเขาไมสํานกึบาป 

การทาํลายไมมาถงึ เหตุผลคือ นีนะเวห ตอบสนองอยางเหมาะสมตอขอความของพระเจา และ
สํานึกความผดิบาปของเขา 

คําพยากรณในพันธสัญญาเดิม 
คําพยากรณในพนัธสัญญาเดิมมีศูนยกลางอยูที ่
1.  คําพยากรณตอชาวอิสราเอลซึ่งเปนชาติที่พระเจาใหเกิดขึ้น    เพื่อเปดเผยพระองคเองตอโลก 

ระหวางเวลานี้ เมื่ออิสราเอลถูกแบงออกเปน 2 ราชอาณาจักร  คําพยากรณนี้ใชโดยตรงกับอิสราเอลและ 
ยูดาห ตัวอยางของคําพยากรณซึ่งมีตออิสราเอล คือ หนงัสือโฮเชยา ตัวอยางของคําพยากรณซึ่งมตีอยูดาห
คือ หนงัสือโยเอล 

2.  คําพยากรณที่มีตอชนชาติที่อยูรอบ ๆ ชาวอิสราเอล ตัวอยางเชน คําพยากรณทีใ่หเกี่ยวกับบาบิ
โลน อียิปต ไทระ เอโดม ตัวอยางคือ คําพยากรณของโอบาดียทีม่ีตอชาวเอโดม 

3.  คําพยากรณเกี่ยวกับพระมาซฮีาหที่จะมาถงึ คือพระเยซูคริสตไมไดบรรจุไวในหนังสือเลมใด
โดยเฉพาะ แตมีกระจัดกระจายไปทัว่คําพยากรณในพันธสัญญาเดิม ตัวอยางที่ดีคือ อิสยาห 7:14 

4.  คําพยากรณเกี่ยวกับโลกทั้งหมด จุดหมายปลายทางของโลก เหตุการณอนาคตและวันสุดทาย
ของโลกและเวลาเทาที่รู หนังสือดาเนียลเปนตัวอยางที่ดีของคําพยากรณชนิดนี ้

 
ตารางตอไปนีย้อเนื้อหาทั่ว ๆ ไป ของหนงัสือคําพยากรณในพนัธสัญญาเดิม ขณะที่ใชตารางนี้ 

อยาลืมกฎของการอางองิสองความหมาย แมวาคําพยากรณจะมโีดยตรงตอชาติบางชาติและสําเร็จลงใน
อนาคตอันใกล คําพยากรณหลายประการพูดถึงเหตุการณที่ยิง่ใหญกวานัน้ในอนาคตที่อยูไกล 

ผูพยากรณในพันธสัญญาเดิม 
 

ผูพยากรณ ขอความ ระยะเวลา 
โยนาห 
นาฮูม 

พระเจารักคนตางชาต ิ
มีตอนีนะเวหถึงความทารณุของพวกเขา 

อัสซีเรีย กอนการเปนเชลย 
(577-650 B.C.) 

โอบาดีย มีตอเอโดมสําหรับการทรยศของเขา ตอเอโดมกอนการเปนเชลย 
(800 B.C.) 

โฮเชยา 
อาโมส 

ความรักของพระเจาทีม่ีตออิสราเอลที่เลนชู 
คนของพระเจาพรอมสําหรบัการพพิากษา 

ตออิสราเอลกอนการเปนเชลย  
(750 B.C.) 
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อิสยาห 
เยเรมีย 
บทเพลงคร่ําครวญ 

พระมาซฮีาหกําลังมา 
การพพิากษาเดี๋ยวนี ้สงาราศีกําลังตามมา 

 
 

โยเอล การพพิากษาจะมาเหมือนโรคระบาด ตอยูดาหกอนการเปนเชลย (800-
606 B.C.) 

มีคาห ชนชาติของพระเจาถกูทดลอง  
ฮาบากกุ คนชอบธรรมดํารงชีวิตโดยความเชื่อ  
เศฟนยาห วันของพระเจากําลงัมา  
เอเสเคียล พระเจายังไมเสร็จงานกับอิสราเอล ตอยูดาหระหวางการเปนเชลย 

(606-536 B.C.) 
ดาเนียล พระหัตถของพระเจาในเหตุการณของโลก  
ฮักกัย อันตรายของการมีใจครึ่งเดียว ตอยูดาหภายหลังการเปนเชลย 

(536-400 B.C.) 
เศคาริยาห สงาราศีของพระมาซีฮาห  
มาลาค ี อันตรายของใจที่แข็งกระดาง  

คําพยากรณในพันธสัญญาใหม 
มีคําพยากรณมากมายกระจดักระจายอยูทัว่ไปในพนัธสญัญาใหม สวนใหญจะเกีย่วของกับ

เหตุการณในอนาคตซึ่งจะเกดิกอนสิ้นยุคโลก ตัวอยางเชน อานคําพยากรณของพระเยซูที่ใหไวในมทัธิว บท
ที่ 24 

อยางไรก็ตามมีหนงัสือเลมเดียวทีพู่ดถึงคาํพยากรณทัง้เลมในพนัธสัญญาใหม นั่นคือ หนงัสือ
วิวรณ 

ยอหน อัครสาวกของพระเยซู ไดรับการเปดเผยจากพระเจาโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปน
วิวรณของพระเยซูคริสต 

“วิวรณของพระเยซูคริสต ซ่ึงพระเจาไดทรงประทานแกพระองค เพื่อชี้แจงใหผูรับใช 

ทั้งหลายของพระองครูวาอะไรจะตองอุบัติขึ้นในไมชา และพระองคไดทรงใชทูตสวรรคไป
สําแดงแกยอหนผูรับใชของพระองค”        ววิรณ 1:1 ก. 

ยอหนถูกสัง่ให 
“จงเขียนเหตกุารณซ่ึงเจาไดเห็นและเหตุการณที่กาํลังเปนอยูขณะนี้ กับทั้งเหตุการณ 

ซ่ึงจะเกิดขึ้นในภายหนาดวย”        ววิรณ 1:19 
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หนงัสือดาเนียลควรศึกษาคูกับหนังสือวิวรณ หนงัสือทั้ง 2 เลมนี้มีความสัมพนัธกนัและขยายซึง่กนั
และกัน 

มีการแปลหลายอยางตอคําพยากรณในหนังสือวิวรณ การแปลความหมายสวนใหญเหลานี้มักจะ
กลาวถึงเวลาที่แนนอนของเหตุการณนัน้ ๆ หรือรายละเอียดเฉพาะของเหตุการณนัน้ ๆ 

อยางไรก็ตามเปนสิ่งสาํคัญทีจ่ะตองมีความเขาใจทัว่ ๆ ไปถึงสิ่งทีพ่ระคัมภีรกลาววาจะเกิดขึ้น 
โครงสรางดังตอไปนี้ใหความเขาใจถึงเหตุการณสําคัญ ๆ 

 
เหตุการณสําคัญในอนาคต 

พระคัมภีรสอนวา พระเยซูจะเสด็จกลับมาสูโลกเพื่อผูเชือ่ ยอหน 14:2-3 
การรับขึ้นไป  1 เธสะโลนิกา 4:13-18  ใหรายละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระ

คริสตเพื่อผูเชื่อ การเสด็จกลบัมานีเ้รียกวา การรับข้ึนไป 
1.  พระคริสตเองจะเสด็จกลบัมา ขอ 16 
2.  ผูเชื่อที่ถกูฝงไวแลว จะฟนจากความตาย   ขอ 16 
3.  จะมีการปติยินดี ซึ่งหมายถึง “กิริยาอาการของการรับบุคคลหนึง่จากทีห่นึ่งไปอกีทีห่นึง่” ผูเชื่อที่

ยังมีชวีิตอยูจะถูกรับจากโลกไปพบพระเยซ ูขอ 17 
4.  จะมีการพบปะกนัระหวางผูเชื่อซึ่งไดตายไปกอน ผูเชื่อที่มีชวีิตอยูในเวลาของการเสด็จกลับมา

ของพระคริสตและพระเยซูคริสตองคเจานาย  ขอ 17 
กลียุค 
พระคัมภีรกลาวถงึเวลาอันทารุณบนโลกซึ่งเรียกวา กลยีุค 
1.  กลียุค จะมีระยะเวลา 42 เดือน หรือ 1,260 วัน  (ดาเนยีล 9:24-27) 
2.  จะเปนเวลาที่ยากลาํบาก มีการยากลําบากหลายครั้งในโลก แต 3 ส่ิงที่ทาํใหกลียุคแตกตาง

จากเวลาอืน่ ๆ คือ  
 ก. ประการแรก  จะมีการยากลําบากทัว่โลก ไมใชเฉพาะทองถิน่ใด (วิวรณ 3:10) 
 ข. ประการที่สอง คนจะรูสึกไดวาการสิน้สดุของโลกกําลงัใกลเขามา (วิวรณ 6:16) 
 ค. ประการที่สาม ความยากลําบากจะมีมากกวาเทาที่เคยพบประสบมา  
     (มัทธิว 24:4-14) 
3.  คําอธิบายเกี่ยวกับความทุกขยาก : มีการพพิากษาลําดับตางๆ ของพระเจาบนโลกระหวางการ

ทนทุกข  ส่ิงเหลานี้อธิบายไวใน ววิรณบทที ่6, 8-9, และ 16 และมัทธวิ 24:4-14 
4.  เหตุผลสําหรับความทุกขยาก : ความอํามหิตใจรายของคนจะถกูพิพากษา ซาตานจะถูกปราบ

และพระเยซูไดรับการยอมรับวาเปนเจานายของทุกผูทกุนาม นี่เปนการทําใหแผนการของพระเจาทีพู่ดถงึ
ยุคตาง ๆ ใน เอเฟซัส 1:8-9 สําเร็จลง 
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เวลาแหงการรับขึ้นไป 
บางคนเชื่อวาการรับข้ึนไปจะเกิดขึ้นกอนกลียุค และผูเชื่อจะไมตองประสบกับเวลาแหงความ

ลําเค็ญบนโลก 
บางคนเชื่อวา การรับข้ึนไปจะเกิดขึ้นระหวางกลางตลอดระยะเวลานี้ บางคนเชื่อวาการรับข้ึนไปจะ

เกิดที่ตอนปลายของกลยีุค 
การแปลความหมายทีธ่รรมดาที่สุดก็คือ การรับข้ึนไปของผูเชื่อจะเกิดขึ้นกอนทีกลยีุคจะเริ่ม 
ความเห็นที่แตกตางกนัในดานเวลาของการรับผูเชื่อข้ึนไปนั้นมีเหตุมาจากการแปลความหมาย

หลายประการของคําพยากรณที่ใหไวในววิรณและหนังสอือ่ืน ๆ ของพระคัมภีร 
ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ การที่รูวาคุณเปนผูเชือ่ที่แทจริงและพรอมที่จะไปกับพระเยซูในวันแหงการรับ

ข้ึนไป 
ยุคพันป 
ยุคพันปเปนระยะเวลา 1,000 ป หลงัจากกลียุค ซึ่งเปนเวลาทีพ่ระเยซูจะครองโลกดวยความชอบ

ธรรม (เศคาริยาห 14:9  ดาเนียล  7:14 ) เมืองเยรูซาเลม็จะเปนศูนยกลางของการปกครอง (อิสยาห 2:3) 
ระยะเวลานี้จะสิ้นสุดลงเมื่อซาตานกอการกบฎครั้งสุดทายตอสูพระเจา (วิวรณ 20:7-9) พระเจาจะ

สงไฟจากสวรรคและทําใหการตอสูส้ินสุดลง ซาตานจะถูกทิง้ลงไปในบึงไฟเปนนิรันดร (วิวรณ 20:10) 
การพพิากษา 
ส่ิงที่ถูกสรางทั้งหมดจะถูกพระเจาพิพากษา  ซึ่งเปนที่รูจักกันวาเปนเวลาแหงการพิพากษาชั่ว- 

นิรันดร 
ผูที่ส้ินชวีิตและเปนผูไมเชื่อจะฟนขึ้นมาพบกับการพิพากษา เพราะเขาไมไดสํานกึจากบาปและ

ตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด เขาจะถูกกาํหนดใหอยูในนรกเปนนิตย (วิวรณ 20:12-15) 
ผูเชื่อที่แทจริง ผูที่สํานึกจากบาปและยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดจะมีชีวติอยูในสวรรคตอ

หนาพระเจาเปนนิตย  (วิวรณ 21) 
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ชื่อ      

บททดสอบตนเอง บทที่ 20 
1. เขียนขอพระคมัภีรสําคัญจากความทรงจาํ 
             
2. จงเขียนจุดประสงค 3 ประการของคําพยากรณในพระคมัภีร 

           
            

3. จงใหเหตุผล 4 ประการวาเหตุไรจําเปนตองศึกษาคําพยากรณ 
           
           
            

4. จงใหกุญแจ 5 ประการในการเขาใจคําพยากรณพระคัมภีร 
           
           
           
            

5. ใครเปนแหลงของคําพยากรณในพระคัมภีร 
             
6. ใหคําจํากัดความคําวา “คําพยากรณ” 
            

            
7. จงแยกแยะการ “พูดออกมา” 3 ชนิด ทีม่ีอยูในคําพยากรณของพระคัมภีร 

           
            

8. มีวิธี 2 ประการอะไรบางทีพ่ระเจาทรงใชในพระคัมภีรเพือ่ใหขอความคาํพยากรณแกมนุษย 
       และ        
9. เราพบคําพยากรณคร้ังแรกที่ใดในพระคัมภีร 
             
10. พระคัมภีรใหวธิีหลายวิธเีพื่อใหรูจักผูพยากรณเท็จ จงใหวิธีมา 3 วิธ ี
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 20 
1. “พระเจาตรัสกบัเขาวา “นีเ่ปนถอยคาํของเราซึ่งเราไดบอกไวแกทานทัง้หลายเมื่อเราอยูกับทานวา 

บรรดาที่เขียนไวในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสและในหมวดผูเผยพระวจนะและในหมวดสดุดี
กลาวถึงเรานัน้ จาํเปนจะตองสําเร็จ””  ลูกา 24:44 

2. เพื่อพิสูจนถอยคําพระเจาวาเปนจริง 
 เพื่อยนืยนัผูนาํขาวสารของพระเจา 
 เพื่อส่ังสอนผูเชื่อ 
3. ก. พระคัมภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจาและมปีระโยชนตอการศึกษา 
 ข. คําพยากรณเสนอภาพมมุตางๆ ที่เหมาะสมของเหตกุารณในอดีต ปจจุบันและอนาคต ซึง่อยูใน    

    แผนการของพระเจา 
 ค. การเขาใจแผนการในอนาคตของพระเจาชวยปองกนัการลอลวงของมาร 
 ง. มีพระพรพิเศษใหแกผูที่ศึกษาคําพยากรณ 
4. รูวาพระเยซูทรงเปนใจความพื้นฐานของคําพยากรณ 
 รูวาในหลายกรณีพระคัมภีรมีคําแปลในตวัเอง 
 เขาใจกฎของการอางอิงทวคูีณ 
 เขาใจภาพของคําพยากรณ 
 รูวาคําพยากรณมีเงื่อนไขอยู 
5. พระเจา 
6. คําพยากรณหมายถงึการพูดออกมาภายใตการดลใจของพระเจา 
7. ขอความของการดลใจจากพระเจา 
 ทํานายเหตุการณในอนาคตที่อยูในแผนการของพระเจา 
 การแปลความหมายแกมนุษยถึงการกระทาํของพระเจา 
8. คําพยากรณทีเ่ปนคําพูดและเปนการกระทํา 
9. ปฐมกาล 3:15 คําสัญญาถงึพระมาซีฮาห 
10. ดูวิธีการเหลานั้นที่เรียนมาแลวในบทนี ้ในหนา..... 
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป 
1. ใหประยุกตใชส่ิงที่ไดเรียนมาแลวในบทนี ้แลวมาศึกษาหนงัสือแหงคําพยากรณเหลานี ้

ในพนัธสัญญาเดิม  
    อิสยาห   โอบาดีย 
    เยเรมีย   โยนาห 
    บทเพลงคร่ําครวญ มีคาห 
    เอเสเคียล  นาฮูม 
    ดาเนียล   ฮาบากกุ 
    โฮเชยา   เศฟนยาห 
    โยเอล   ฮักกัย 
    อาโมส   เศคาริยาห 
       มาลาค ี

ในพนัธสัญญาใหม วิวรณ 
  

กฎที่วาดวยเรื่องโอกาสที่จะเปนไปได 
ถาคุณมีประสบการณในดานการคํานวณเลขคณิตแลว คุณจะใหความสนใจในเรือ่งกฎทีว่าดวย

เร่ืองโอกาสที่จะเปนไปได เพราะวามันมีสวนเกี่ยวของกบัการพยากรณในพระคัมภีร 
ยกตัวอยางเชน เมื่อเราพูดวา ฝนจะตกในวันพฤหัสฯ ฉะนั้นมีปจจัยเพียง 2 ปจจัยเทานั้นเองคือวา 

ฝนจะตกหรือฝนจะไมตก ซึง่โอกาสที่จะพยากรณไดถูกตองมี 1 จาก 2 เทานัน้ แตหากเราไดพยากรณวาใน
วันพฤหัสจะมโีอกาสฝนตกในทางตอนเหนอืของประเทศ เนื่องจากกําลังลมพัดแรง ในกรณีนี้การพยากรณ
ไดมีปจจัยเพิ่มข้ึนเปน 4 ปจจัยดวยกนัคือ ฝน วันพฤหสัฯ ทางตอนเหนือของประเทศ และกาํลังลมพัดแรง 
ฉะนั้นสูตรในการคํานวณโอกาสจะเปนดังนี้คือ 

1/2x1/2x1/2x1/2 =1/16 จงึแสดงใหเห็นวาโอกาสที่จะเปนไปตามคําพยากรณมีโอกาสถูกตอง
เพียง 1 ใน 16 เทานัน้ 

ในการพยากรณในพระคัมภีรไดมีการใหรายละเอียดมากมายซึง่หากพจิารณาจากกฎที่วาดวยเรื่อง
โอกาสที่จะเปนไปไดแลว ดูเหมือนมันจะเปนสิ่งที่เปนไปไมไดเลย หากการพยากรณนั้นไมไดมาจากการดล
ใจจากพระเจา ยกตัวอยาง  คําพยากรณเร่ืองพระมาซีฮาห ซึง่มีถงึ 333 เร่ืองดวยกนั เมื่อนาํมาใชสูตร
คํานวนจากกฎที่วาดวยเรื่องโอกาสที่จะเปนไปไดโดยใช 1/2x333 เทา 

 
ผลลัพธจะเปนดังนี้คือ              1   
         840,000,000,000,000,000 



การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค บทที่ 20 -204- 

ดังนี้จะเหน็ไดวาคําพยากรณเกี่ยวกับพระเยซูจะมีโอกาสถูกตองไดเพียง 1 จาก 
840,000,000,000,000,000  เทานัน้ ซึง่มีเพียงพระเจาเทานั้นที่เปนผูใหคําพยากรณนี ้

 

หนาที่และของประทานของคําพยากรณ 
พระเจาตรัสผานคําพยากรณในพระคัมภีรมายังประชากรของพระองค พระองคใชผูพยากรณใน 

คริสตจักรใหพดูกับประชากรของพระองค 
“และพระเจาไดทรงต้ังบางคนไวในครสิตจักร คือหนึ่งอัครทูต สองผูเผยพระวจนะ  

สามครูบาอาจารย แลวตอจากนั้นก็มผูีกระทําการอันเปนอิทธฤิทธิ์ ผูรักษาโรค ผูอุปการะ  

ผูครอบครอง และผูรูภาษาแปลก ๆ”        1 โครินธ 12:28 

 
ขอความที่ผูพยากรณในสมยัปจจุบันกลาวนัน้ไมไดเปนสวนหนึง่ของพระวจนะที่เขยีนไวแลว 

ขอความของเขาไดใหไวเพื่อเปนการยืนยันพระวจนะที่เขยีนไวแลว ส่ิงที่เขาพูดจะตองนํามาตัดสินความ
ถูกตองที่เกี่ยวของกับพระคมัภีร 

ในการศึกษาตอไปถึงของประทานคําพยากรณที่ปฏิบัติในคริสตจักรปจจุบัน ใหศึกษาในหลักสูตร
ที่วาดวย “งานรับใชของพระวิญญาณบรสุิทธิ”์  หลักสตูรนี้เสนอคําสอนที่สมบูรณในเรื่องของประทานฝาย
พระวิญญาณ และมีขออางองิถึงผูพยากรณทั้งหมดในพระคัมภีรสําหรับศึกษาตอไป 
 

 
  
 


