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บทที่ 30
โยเอล

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือโยเอล
-  บอกวาหนังสือน้ีเขียนถึงใคร
-  บอกจุดประสงคของหนังสือโยเอล
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
-  บอกถึงหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือโยเอล

คํ านํ า

ผูเขียน โยเอล
เขียนถึงใคร ถึงยูดาห
จุดประสงค เพ่ือเตือนยูดาหถึงความบาปของเขาและการที่เขาจํ าเปนตองสํ านึกผิด และบอกเขาถึง

แผนการในอนาคตของพระเจาสํ าหรับชนชาติน้ี การพิพากษาครั้งแรก (1:1-2:17)  จะนํ าหนา
การพิพากษาที่ยิ่งใหญที่จะตามมา  (2:18-3:21)

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ตอมาภายหลังจะเปนอยางน้ีคือ เราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือ

มนษุยทัง้ปวง บุตรชายบุตรหญิงของเจาทั้งหลายจะเผยพระวจนะ  คนชราของ
เจาจะฝน และคนหนุมของเจาจะเห็นนิมิต

ในกาลครั้งน้ันเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือกระทั่งคนใชชาย
และหญิง” โยเอล 2:28-29

หลกัการของชีวิตและการรับใช แมวาในทามกลางการพิพากษาเพื่อแกไขความผิด แผนการของพระ
เจาในอนาคตก็ยังนํ าพระพรมาสูประชากรของพระองค

บุคคลสํ าคัญ โยเอล

โครงราง
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I. ผูเผยพระวจนะเสนอตนเอง  1:1
II. ชนิดของ “วันแหงองคพระผูเปนเจา”  1:2-20

A. ตัก๊แตนระบาด  1:2-7
B. หนุนใจใหคนกลับใจ  1:8-20

1. คนอาวุโส    1:2
2. คนแกและหนุม  1:2-3
3. คนขี้เมา  1:5-7
4. ชนชาติทั้งหมด  1:8-12
5. ปุโรหิต  (ผูรับใช)  1:9
6. ชาวนา  :  คนงาน  1:10-12

C. การกระตุนใหกลับใจ  :  1:13-14
D. “วันของพระยะโฮวาห”  คํ าอธิษฐานขอความกรุณา  1:15-20 จํ าไววาเราตอง.....

1. ฟง  1:1
2. ตืน่ตัว   1:5
3. ครํ่ าครวญ  1:8
4. ละอาย  1:11
5. คาดเอวดวยผากระสอบ  1:13
6. ถวายบูชาดวยการถืออด  1:4
7. เรียกรองที่ประชุมใหกลับใจ  1:15
8. รองตอพระเจา  1:14, 19

III. “วันแหงองคพระผูเปนเจา”  2:1-32
A. กองทัพรุกมาทางเหนือ
B. กองทัพของพระเจาที่อารมาเกโดน  2:11
C. ผูที่เหลืออยูกลับใจ  2:12-17

1. ฉกีหัวใจ  ไมใชฉีกเสื้อผา  2:12-14
2. กลับใจอยางแทจริงและอธิษฐานอยางจริงจัง   2:15-17

D. การตอบสนองของพระเจาตอผูที่เหลืออยู  2:18-29
1. การกลับใจ  2:18
2. การกลับสูสภาพดี  2:19-27
3. การเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์  2:28-29
4. การพิพากษาคนชั่วราย  2:20, 30-31
5. คนที่ชั่วรายหนีในสิโยน  2:32

E. หมายสํ าคัญนํ าหนา “วันแหงองคพระผูเปนเจา”  2:30-32
IV. การพิพากษาชนชาติ  3:1-16

A. อิสราเอลคืนสูสภาพดี  3:1
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B. ชนชาติตางๆ ถูกพิพากษา  3:2-3
C. ชาวฟนิเซียและชาวฟลสิเตียถูกพิพากษาโดยเฉพาะ  3:4-8
D. ชาติตางๆ ถูกทาทายมาสูสงครามและการพิพากษา  3:9-16

V. คํ าพยากรณแหงการอวยพรราชอาณาจักร  3:17-21
A. เยรูซาเล็ม  3:17
B. ความเจริญรุงเรืองของยูดาห   3:18
C. อียิปตและเอโดมรางเปลา  3:19
D. อธบิายการที่เยรูซาเล็มถูกยกขึ้น  3:20-21

ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 30

1. ใครคือผูเขียนหนังสือโยเอล
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2. จงบอกถึงจุดประสงคของหนังสือโยเอล

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือโยเอลเขียนถึงใคร
                                                                                                                         

4. จงบอกถึงหลักการของชีวิตและงานรับใชของหนังสือโยเอล
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 30

1. โยเอล
2. เพ่ือเตือนยูดาหใหรูถึงบาปของเขาและความจํ าเปนที่เขาตองสํ านึกผิดและบอกถึงแผนการใน

อนาคตของพระเจาสํ าหรับชนชาติน้ี
3. ถึงยูดาห
4. แมวาในทามกลางการพิพากษาเพื่อแกไขความผิด  พระเจาทรงวางแผนที่จะอวยพรอนาคตแก
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ประชากรของพระองค
5. “ตอมาภายหลังจะเปนอยางนี้คือ เราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือมนุษยทั้งปวง

บตุรชายบุตรหญิงของเจาทั้งหลายจะเผยพระวจนะ  คนชราของเจาจะฝน และคนหนุมของเจา
จะเห็นนิมิต

ในกาลครั้งน้ันเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือกระทั่งคนใชชายและหญิง”
โยเอล 2:28-29

เพื่อศึกษาตอไป

1. โยเอลเปนผูพยากรณคนแรกที่ใชวลีวา “วันแหงองคพระผูเปนเจา”  คํ านี้อธิบายถึงกลียุค 7 ป
ซ่ึงจะมีขึ้นบนโลกนี้ในเวลาของการพิพากษาครั้งสุดทายจงอานเกี่ยวกับ       “วันแหงองคพระผู
เปนเจา”
ในโยเอล  1:15, 2:1, 11, 31 และ 3:14

2. ตอไปน้ีเปนการสรุปสภาพการของยูดาหตามที่โยเอลอธิบายไวคือ
-  ถูกศัตรูทํ าลาย  1:4, 6-7
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-  เถาองุนใหมถูกตัดทิ้งไป  1:6, 10
    (พระเยซูทรงเปนเถาองุน ประชากรถูกตัดขาดจากเถาองุน ซ่ึงเปนแหลงของชีวิต)
-  การเก็บเกี่ยวถูกทํ าลาย  1:11-12
-  ละทิ้งความรักครั้งแรก  1:8
-  การถวายบูชาถูกตัดขาด  1:9
-  ผูรับใชโศกเศราครํ่ าครวญ  1:9
-  ความปติยินดีหายไป  1:12, 16
-  หิวโหยฝายวิญญาณ  1:17-20

3. ตอไปน้ีคือการรักษาเยียวยาที่พระเจาประทานแกโยเอล
-  การกลับใจ  2:12-13
-  รับรูเรื่องพระเจา  2:26
-  ความสัมพันธ  (มารูจักพระเจา)  2:27
-  ยํ าเกรงพระเจา  2:27 (เราคือพระเจา ไมมีอ่ืนใดอีก)

4. ถายูดาหกลับใจ  น่ีคือสิ่งที่จะเกิดขึ้น
-  กลับสูสภาพดี  2:25
-  การฟนฟูและความสดชื่น  2:23
-  การเปดเผย  2:28-31
-  การไถ  (ความรอดและการปลดปลอย)  2:32


