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ส่ วนที่ 1
การไขข้ อความลํา้ ลึก
คํานํา
คริ สตจักรแห่งพันธสัญญาใหม่แทนที่อิสราเอลใช่หรื อไม่ ทัง้ นี ้ หมายถึงในแง่ที่ สัญญาในพระคัมภีร์เก่าที่ประทานแก่
อิสราเอลจะสําเร็จในคริสตจักรใช่หรื อไม่
โดยผิวเผิน คําถามนี ้ดูเหมือนจะไม่มีความสําคัญอะไรเมื่อเทียบกับการโต้ เถียงกันในเรื่ องความเชื่อที่สําคัญอื่นๆ อย่างไร
ก็ตาม เมื่อศึกษาคําถามนีอ้ ย่างใกล้ ชิดในเรื่ องแผนการของพระเจ้ าเกี่ยวกับการไถ่โลกนีก้ ลับคืนสู่พระองค์เองแล้ ว หัวข้ อนีจ้ ึงมี
ความสําคัญอย่างที่สดุ รากฐานสําคัญของแผนการของพระเจ้ าในการตัง้ ราชอาณาจักรขึน้ ใหม่ในกาลสุดท้ ายขึน้ อย่ ูกับพระ
สัญญาที่ยังไม่ สาํ เร็จในพระคัมภีร์เก่ า
พระเจ้ าได้ ทรงกําหนดสถานะของคริ สตจักรและอิสราเอลในกาลสุดท้ ายไว้ แล้ วทังในพระคั
้
มภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่
ดังนัน้ เราจะต้ องแปลความหมายเกี่ยวกับแผนการสุดท้ ายในการไถ่บาปของพระเจ้ าอย่างถูกต้ อง
ในการที่จะเข้ าใจเกี่ยวกับสถานะที่เกี่ยวข้ องกันของอิสราเอล คริ สตจักร และแผ่นดินโลกได้ อย่างแท้ จริ งนัน้ เราไม่อาจ
ศึกษาพระวจนะของพระเจ้ าเพียงแต่ผิวเผินได้ เนื่องจากข้ อพระคัมภีร์เกี่ยวกับคําพยากรณ์จํานวนมากกําลังจะสําเร็ จในโลกนี ้ เรา
จึงต้ องใช้ เวลาในการศึกษาแผนการของพระเจ้ าสําหรับอนาคตอย่างละเอียด
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บทนํา
หนังสือ 2เปโตร เขียนไว้ ว่า “และเรามีคําพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านันอี
้ ก จะเป็ นการดีถ้าท่ านทัง้ หลายจะถือตามคํา
นัน้ เพราะคํานันเป็
้ นเสมือนแสงประทีปที่สอ่ งสว่างในที่มืด จนกว่าแสงอรุ ณจะขึ ้น...” เมื่อพิจารณาถึงคําเตือนของอัครสาวกเปโตร
แล้ ว เราจึงพยายามค้ นหาความลับของพระเจ้ าซึ่งในเวลานี ้ได้ แสดงออกมาแล้ วทางงานเขียนของเหล่าอัครสาวกและผู้เผยพระ
วจนะที่บริ สทุ ธิ์ของพระเจ้ า งานเขียนอันได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า แม้ ว่าเราทุกคนจะอ่านพระคัมภีร์เล่มเดียวกัน แต่ก็มีการแปล
ข้ อความในพระคัมภีร์เกี่ยวกับชาติอิสราเอล คริสตจักร และแผ่นดินโลก แตกต่างกันเป็ นอย่างมาก
หน้ าที่ที่สําคัญที่สดุ ของผู้ที่อ่านพระวจนะของพระเจ้ าทุกคนคือ เข้ าใจสิ่งที่แตกต่างกันอย่างถูกต้ อง คําพยากรณ์ในพระ
้ ความแตกต่างกันเป็ นอย่างมาก
คัมภีร์หลายคําพยากรณ์ อาจจะดูเหมือนๆ กัน แต่การสําเร็ จครบถ้ วนของคําพยากรณ์ เหล่านันมี
การไม่เข้ าใจความจริ งของพระเจ้ าอย่างถูกต้ องและไม่ใช้ ความจริ งเหล่านี ้กับบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลอย่างเหมาะสมอาจก่อให้ เกิด
การแบ่งแยกและความสับสนขึ ้นในกายของพระคริสต์ได้
โดยทั่ว ไป มี ก ารแปลความหมายว่ า สัญ ญาต่ า งๆ ในพระคัม ภี ร์ เ ก่ า เกี่ ย วโยงกับ คริ ส ตจัก ร เพราะคริ ส ตจัก รเป็ น
“อิสราเอลทางฝ่ ายวิญญาณ” และเข้ ามาแทนที่ชนชาติอิสราเอลที่แท้ จริ งซึ่งได้ รับพระสัญญาเหล่านันตามพระประสงค์
้
ของพระ
เจ้ า
คําสอนที่ชัดเจนอย่ างน้ อยสองประการได้ เกิดขึน้ จากแนวความคิดนี ้
1. เนื่ องจากพระสัญญาเป็ นสัญญาทางฝ่ ายวิญญาณและไม่ ได้ มีความหมายตามตัว ข่าวประเสริ ฐจะมีชัยในที่สุดเมื่อ
คริ สตศาสนาขยายออกไปเพื่อที่ทงโลกจะมาเชื
ั้
่อพระเจ้ าในที่สุด ซึ่งจะนําให้ องค์ พระผ้ ูเป็ นเจ้ ากลับมาปกครองในเวลา
การครอบครองทางฝ่ ายวิญญาณเป็ นเวลานาน
2. เนื่องจากพระสัญญาเป็ นสัญญาทางฝ่ ายวิญญาณและไม่ ได้ มีความหมายตามตัว คริ สตจักรซึ่งเป็ นผู้รับการอวยพรใน
การตังราชอาณาจั
้
กรอิสราเอลขึ ้นใหม่จะได้ รับการฟื ้ นฟทีู ่ ย่ งิ ใหญ่ ในเวลาสุดท้ ายก่ อนที่จะได้ ทรงรั บขึน้ ไป อันจะทําให้
ยุคนีส้ นิ ้ สุดลง
อย่ างไรก็ตาม ยังมีการแปลข้ อพระคัมภีร์ท่ ีกล่ าวถึงเหตุการณ์ เหล่ านี ใ้ นอีกแบบหนึ่ง ซึ่งอาจกล่ าวโดยย่ อได้
ดังนี ้
คําพยากรณ์ ในพระคัมภีร์เก่าจะสําเร็ จตามความหมายของคําที่เขียนไว้ ยกเว้ นในที่ซึ่งเป็ นอุปมาอย่างเห็นได้ ชัด พระ
สัญญาต่างๆ ที่ประทานแก่อิสราเอลจะสําเร็จในอิสราเอล ไม่ใช่ในคริสตจักร
เมื่อคําพยากรณ์ในพระคัมภีร์เก่าเหล่านี ้ไม่ ใช่ สาํ หรั บคริ สตจักรแล้ ว จะเห็นว่ าพระคัมภีร์ใหม่ ไม่ มีการพยากรณ์ ว่า
คริ สตศาสนาจะขยายออกไปทั่วโลก แต่ ในทางตรงกันข้ าม มีการพยากรณ์ ว่าจะมีความชั่วร้ ายเกิดขึน้ ในกายที่อ้างใน
พระนามของพระคริสต์ อันจะนําไปส่ ูการพิพากษา อย่างไรก็ดี ในความมืดมนนี ้ การเสด็จมาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าเพื่อธรรมิก
ชนของพระองค์ส่องแสงเป็ นความหวังที่สว่างอยู่สําหรับใจของผู้ที่เชื่อ การเสด็จมานี ้ไม่ใช่ในเวลาสิ ้นยุค แต่เป็ นจุดเริ่ มต้ นของการ
พิพากษาที่รอคอยโลกนี อ้ ยู่ และของการครอบครองของพระคริ สต์ร่วมกับธรรมิกชนของพระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จมาเพื่อรับ
คริ สตจักรไป ธรรมิกชนที่ยงั เป็ นอยู่จะได้ รับขึ ้นไปพบกับองค์พระผู้เป็ นเจ้ าเจ้ าในอากาศ และในเวลาเดียวกัน จะมี “การฟื ้ นจาก
ความตายครั้งแรก” (บางส่วน) เมื่อคนทังปวงในพระคริ
้
สต์ที่ตายไปแล้ วจะเป็ นขึ ้นมา จากนัน้ จะเกิดความลําบากที่จะนําไปสู่ “วัน
ขององค์ พระผู้เป็ นเจ้า” เมื่ออิสราเอลจะได้ กลับคืนมา คําพยากรณ์ ในพระคัมภีร์เก่าจะสําเร็ จ ซาตานจะถูกคุมขัง และอาณาจักร
ของพระคริ สต์จะได้ ก่อตังขึ
้ ้นบนโลก เมื่อเวลาครอบครองนันล่
้ วงไปแล้ ว ซาตานจะถูกปล่อยออกมา ชาติต่างๆ จะกบฏ โลกจะถูก
เผาผลาญ และ “คนอืน่ ๆ ทีต่ ายแล้ว” จะเป็ นขึ ้นมาและถูกพิพากษา [ที บี เบนส์]
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การแปลความแบบไหนถกต้
ู อง
เราไม่อาจมองข้ ามความสําคัญที่แท้ จริ งของคําถามนีไ้ ด้ เพราะมีความแตกต่างถูกผิดเป็ นอย่างมากระหว่างการแปล
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ ้นในสองแบบนี ้
หากว่าพระวจนะของพระเจ้ าสอนว่า คริ สตจักรจะจบลงเหมือนเช่นอิสราเอล นัน่ คือ ไม่สามารถที่จะกระทําตามนํ ้าพระทั
้ ้นใหม่ที่ยิ่งใหญ่ การเทศนาเกี่ยวกับชัยชนะของคริ สตจักรในกาล
ของพระองค์บนโลกนี ้ได้ แทนที่จะจบลงด้ วยการฟื น้ ฟูเพื่อการตังขึ
สุดท้ ายก็เป็ นความหวังลมๆ แล้ งๆ เป็ นคํากล่าวที่หลอกลวงว่า “สงบสุขและปลอดภัยแล้ ว” เมื่อ “ความพินาศจะมาถึงทันที” ผู้ที่เชื่อ
เสียงร้ องที่ลอ่ ลวงนี ้จะทําให้ ตนเองพัวพันอยูก่ บั การงานของโลกที่บ้าเงินซึง่ พระเจ้ าจะทรงพิพากษา และจะพินาศไปพร้ อมกับผู้ที่ไม่
เชื่อว่าพระเจ้ าจะเสด็จกลับมาในเร็ ววันนี ้ คนเหล่านันจะสํ
้
าเร็ จตามคําพยากรณ์ เกี่ยวกับเลาดีเซียที่ว่า “เราเป็ นคนมัง่ มีได้ ทรัพย์
้ ที่เขาควรจะครํ่ าครวญว่าเรา “เป็ นคนแร้ นแค้ นเข็ญใจ เป็ นคนขัดสน เป็ นคนตาบอด
สมบัติมาก และเราไม่ต้องการสิ่งใดเลย” ทังๆ
และเปลือยกายอยู”่
งานเขียนนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อค้ นหาสิง่ ที่ “พระคัมภีร์ว่า” เกี่ยวกับคําพยากรณ์ในพระคัมภีร์เก่าที่ยงั ไม่สําเร็จ คําพยากรณ์
เหล่านี ้จะสําเร็จในคริ สตจักรหรื อไม่ หรื อจะสําเร็จในอิสราเอลที่ได้ กลับคืนสูส่ ภาพเดิม
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บทที่ 1
การไขข้ อความลํา้ ลึกของพระคัมภีร์
พระคัมภีร์กล่าวถึงข้ อความลํ ้าลึกที่ได้ เผยออกแต่ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั ไว้ หลายข้ อความด้ วยกัน ข้ อความลํ ้าลึกเหล่านี ้ไม่ใช่เพื่อทุก
จะรู้ได้ ผู้ที่จะรู้และเข้ าใจความจริ งที่ซ่อนไว้ ได้ นนคื
ั ้ อ ผู้ที่มีใจและความเข้ าใจอันเกิดจากฤทธิ์เดชการไถ่จากบาปของพระวิญญาณ
บริสทุ ธิ์เท่านัน้ มนุษย์ที่อยู่ฝ่ายเนื ้อหนังและอยู่ในความบาปไม่อาจเข้ าใจความจริ งแห่งพระวจนะของพระเจ้ าได้ อัครสาวกเปาโลก
ล่าวว่า “แต่เรากล่าวถึงเรื่ องพระปั ญญาของพระเจ้ าซึง่ เป็ นข้ อลับลึก คือพระปั ญญาซึง่ ทรงซ่อนไว้ นนั ้ และซึง่ พระเจ้ าได้ ทรงกําหนด
ไว้ ก่อนปฐมกาล เพื่ อให้ เราถือศักดิ์ศรี ของเรา...พระเจ้ าได้ ทรงสําแดงสิ่งเหล่ านั น้ แก่ เราทางพระวิญญาณ เพราะว่าพระ
วิญญาณทรงหยัง่ รู้ ทกุ สิ่งแม้ เป็ นความลํ ้าลึกของพระเจ้ า...แต่ มนุษย์ ธรรมดาจะรั บสิ่งเหล่ านัน้ ซึ่งเป็ นของพระวิญญาณแห่ ง
พระเจ้ าไม่ ได้ เพราะเขาเห็นว่ าเป็ นสิ่งโง่ เขลา และเขาไม่ สามารถเข้ าใจได้ เพราะว่ าจะเข้ าใจสิ่งเหล่ านัน้ ได้ ก็ต้องสังเกต
ด้ วยวิญญาณ” (1โครินธ์ 2:7, 10, 14)
จากประสบการณ์ส่วนตัวของดาเนียล เราได้ ทราบเกี่ยวกับลูกกุญแจฝ่ ายวิญญาณที่จะช่วยให้ มนุษย์ที่ต้องตายสามารถ
ไขข้ อความลํ ้าลึกของพระเจ้ าที่ซอ่ นไว้ จากยุคอื่นๆ ได้
ดาเนียลไม่ได้ ยินและไม่เข้ าใจความลับลึกของพระเจ้ าเพราะเขาเป็ นชาวอิสราเอล ในช่วงเวลาการเป็ นเชลยในบาบิโลน
70 ปี มีชาวอิสราเอลพลไพร่ ของพระเจ้ าอยู่นบั พันๆ คน แต่มีเพียงดาเนียลเท่านันที
้ ่มีลกู กุญแจไขความลับลึกที่ทรงซ่อนไว้ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อยุคนัน้ ดาเนียลได้ รับเกียรตินี ้ได้ อย่างไร ข้ อพระคัมภีร์ให้ คําตอบที่ชัดเจนแก่เรา คือ ดาเนียลเป็ นผู้ที่อธิ ษฐาน การ
อธิษฐานของเขาสัมผัสพระเจ้ าแห่งฟ้าสวรรค์ให้ ทรงส่งทูตกาเบรี ยลมาในโอกาสต่างๆ 3 ครัง้ ด้ วยกันเพื่อที่จะให้ คําตอบแก่คํา
อธิษฐานของเขาและให้ การรับรองว่าดาเนียลเป็ นผู้ที่พระเจ้ าทรงรักยิ่ง เมื่อดาเนียลทูลขอสติปัญญา ทูตกาเบรี ยลมาในครัง้ แรก
พร้ อมกับคําตอบต่อคําอธิษฐานของเขา ดาเนียลกล่าวว่า “ท่านได้ มาและกล่าวแก่ข้าพเจ้ า ‘โอ ดาเนียล ข้ าพเจ้ าออกมา ณ บัดนี ้
เพื่อจะให้ ปัญญาและความเข้ าใจแก่ท่าน ในตอนต้ นแห่งคําวิงวอนของท่านก็มีคําหนึ่งออกไป ข้ าพเจ้ าจึงมาบอกให้ ท่านทราบ
เพราะท่ านเป็ นผ้ ูท่ ที รงรั กมาก เพราะฉะนันจงพิ
้ จารณาคํานันและเข้
้
าใจนิมิตนัน”
้ (ดาเนียล 9:22-23) และในดาเนียล 10:11 ทูต
กาเบรี ยลปรากฏเป็ นครัง้ ที่สอง “โอ ดาเนียล บุรุษผ้ ูเป็ นที่รักอย่ างยิ่ง” และดาเนียล 10:19 กาเบรี ยลปรากฏเป็ นครัง้ ที่สามด้ วยคํา
กล่าวเดียวกันว่า “โอ บุรุษผ้ ูเป็ นที่รักอย่ างยิ่ง อย่ ากลัวเลย”
ดาเนียลไม่ ได้ เป็ นผ้ ูท่ ีพระเจ้ าทรงรั กยิ่งอย่ างไม่ มีเหตุผล เรื่ องราวชีวิตของดาเนียลพิสจู น์ให้ เห็นอย่างไม่ต้องสงสัย
เลยว่า เขาเป็ นผ้ ูท่ ีรักพระเจ้ าและแสดงความรักของเขาต่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ า การที่เขาอธิษฐานเป็ นประจําทุกวัน วันละสามครัง้
เป็ นอย่างน้ อย ไม่ใช่เพื่อการโอ้ อวดหรื อเป็ นพิธีกรรม แต่เป็ นการนมัสการพระเจ้ าโดยตังใจอย่
้
างแท้ จริ งด้ วยวิญญาณที่สํานึกผิด
ถ่อมลง และเชื่ อฟั ง ดาเนียลเกลียดชังสิ่งที่พระเจ้ าทรงเกลียดชัง และรั กสิ่งที่พระเจ้ าทรงรั ก เขาจริ งจังเมื่อยืนหยัดต่อสู้
ความผิดบาป ชีวิตของเขาไม่ใช่การแสดงออกเพียงภายนอกเท่านัน้ แต่เขามีความรักภายในสําหรับพระเจ้ าและมีความเต็มใจที่จะ
ให้ ชีวิตของตนเองเพื่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ า พระเจ้ าของเขา คนประเภทนีเ้ องที่พระเจ้ าทรงเลือกเพื่อเปิ ดเผยความลึกลับของ
พระองค์ ให้ เขาได้ รู้
ในพระคัมภีร์ใหม่ พระเยซูทรงอธิบายเกี่ยวกับเรื่ องนี ้เพิ่มเติมด้ วยถ้ อยคําที่เข้ าใจได้ ง่ายดังนี ้ “ผ้ ูใดที่มีบัญญัติของเรา
และประพฤติตามบัญญัตนิ ัน้ ผ้ ูนัน้ แหละเป็ นผ้ ูท่ รี ั กเรา และผ้ ูท่ รี ั กเรานัน้ พระบิดาของเราจะทรงรั กเขา และเราจะรั กเขา
และจะสําแดงตัวให้ ปรากฏแก่ เขา” (ยอห์น 14:21)
ข้ อเท็จจริ งที่ชัดเจนคือ พระเจ้ าจะทรงสําแดงพระองค์ ให้ ปรากฏต่ อผ้ ูท่ ีรักพระองค์ มากพอที่จะประพฤติตาม
บัญญัตขิ องพระองค์ ความรักนี ้บวกกับใจที่แสวงหาพระเจ้ าในการอธิษฐานเป็ นลูกกุญแจที่เปิ ดประตูไปสูค่ วามลึกลับที่ซ่อนไว้ ใน
พระเจ้ าอย่างแท้ จริง
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พระเจ้ าไม่ทรงประสงค์ให้ บตุ รของพระองค์เป็ นผู้ที่ไม่ทราบนํ ้าพระทัยของพระองค์สําหรับยุคนี ้ พระเจ้ าไม่ทรงประทานพร
ดํารั สแก่ผ้ ูเผยพระวจนะและอัครสาวกเพื่อซ่อนพระดํารัสนัน้ จากผู้ที่พระองค์ทรงเลือก แต่ผ้ ทู ี่ขีเ้ กียจหรื อไม่ใส่ใจจะไม่อาจเข้ า
ใจความลึกลับแห่งพระวจนะของพระเจ้ าได้ อายุ การศึกษา สถานภาพ ของประทานหรื ออาชีพการงานไม่อาจแทนที่ความจําเป็ น
ในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้ าอย่างถูกต้ องและขยันหมัน่ เพียรได้
พระคัมภีร์แบ่งออกเป็ นส่วนๆ ผู้รอบรู้ในเรื่ องพระคัมภีร์ที่เก่งที่สดุ ในโลกจะเสียเวลาไปเปล่าๆ หากศึกษาพระคัมภีร์โดยไม่
“ใช้ พระวจนะแห่ งความจริงอย่ างถกต้
ู อง”
ในปั จจุบนั นี ้ ผู้ที่อยู่ฝ่ายเนือ้ หนังและอยู่ในความบาปมีสโมสรทางสังคมที่มีสญ
ั ลักษณ์ และรหัสลับที่ต้องท่องจําไว้ แต่
ความลับเหล่านี ้มีแค่ที่ประตูของสโมสรเท่านัน้ ผู้ที่แสดงสัญลักษณ์และท่องรหัสลับของสโมสรได้ ก็ไม่มีอะไรที่คาดหวังที่จะได้ เจอ
อีกต่อไป เพราะเขารู้ทกุ อย่างแล้ ว
แต่ความลึกลับที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้ าไม่ได้ เป็ นเช่นนัน้ ผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณจะพบว่าพระคัมภีร์เป็ นหนังสือแห่ง
ความลํ ้าลึกและแม้ วา่ จะอ่านพระคัมภีร์เป็ นหมื่นๆ ครัง้ ก็จะมีความรู้ ของพระเจ้ าที่อยูล่ กึ จนไม่อาจจะที่หยัง่ ได้ อยูเ่ สมอ พระวจน
ของพระเจ้ าเป็ นหนังสือที่มีชีวิตสัน่ รัวด้ วยความมัง่ คัง่ ที่ไม่อาจหยัง่ ได้ ความมัง่ คัง่ อันเป็ นสิ่งที่ผ้ ทู ี่ตาบอดเนื่องจากบาปไม่อาจรู้ จกั
แต่เปิ ดเผยให้ แก่ผ้ ทู ี่รักและเชื่อฟั งองค์พระผู้เป็ นเจ้ า โดยไม่ต้องเสียอะไรเลย
พระเจ้ าทรงเลือกให้ กษัตริ ย์เนบูคดั เนสซาร์ ผู้ปกครองอาณาจักรบาบิโลนที่ยิ่งใหญ่ ได้ รับการเปิ ดเผยที่สําคัญเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่เรี ยกว่า “เวลากํ าหนดของคนต่างชาติ ” กษัตริ ย์ทอดพระเนตรเห็นปฏิมากรขนาดใหญ่ในพระสุบิน ปฏิมากรนี ้เป็ นภาพ
การพยากรณ์ เกี่ยวกับการปกครองโลกของชาวต่างชาติตงแต่
ั ้ เวลาของเนบูคดั เนสซาร์ จนถึงการเสด็จมาครัง้ ที่สองของพระเยซู
้
เมื่อตื่นบรรทม พระองค์เป็ นผู้ที่อยู่ฝ่าย
คริสต์ แม้ วา่ กษัตริย์เนบูคดั เนสซาร์ ทรงพระสุบนิ พระองค์ไม่ทรงเข้ าใจและจําภาพทังหมดได้
เนื ้อหนังและต้ องหาผู้ที่อยูฝ่ ่ ายวิญญาณที่สามารถทูลพระเจ้ าแห่งฟ้าสวรรค์เพื่อที่จะค้ นหาความหมายของพระสุบินได้
หลังจากพวกนักวิทยาคมและพวกโหรไม่สามารถแก้ พระสุบินได้ พระราชาจึงทรงให้ ดาเนียล ชายหนุ่มชาวอิสราเอล แก้
พระสุบินนัน้ บัญชาของเนบูคดั เนสซาร์ ที่รับสัง่ แก่ดาเนียลเป็ นสิ่งที่น่ากลัวมาก เขาจะต้ องแก้ พระสุบินให้ ได้ มิฉะนัน้ จะต้ องตาย
ดาเนียลจึงบอกให้ เพื่อนของเขาร่ วมอธิษฐานอย่างจริ งจังในเรื่ องความเป็ นความตายนี ้ในทันที เขาได้ ร้องเรี ยกหาพระเจ้ าแห่งฟ้า
สวรรค์ให้ ทรงเปิ ดเผยความฝั นที่ไม่มีใครทราบ รวมทัง้ ความลึกลับของความฝั นนัน้ ในนิมิตเวลากลางดึก พระเจ้ าสดับฟั งคํ า
อธิษฐานของดาเนียลและทรงเผยความลึกลับเกี่ยวกับปฏิมากรที่พระราชาทอดพระเนตรเห็นนัน้ ขอบคุณพระเจ้ าที่ดาเนียลเป็ นผู้ที่
อธิษฐาน การแก้ ความฝั นนี ้ไขประตูแห่งการพยากรณ์ที่เปิ ดเผยเรื่ อง “เวลากําหนดของคนต่างชาติ ” ซึง่ จะกล่าวถึงต่อไปในหนังสือ
เล่มนี ้
ดาเนียลไม่ใช่คนของพระเจ้ าคนแรกหรื อคนสุดท้ ายที่ได้ เข้ าสู่สถานที่อนั ลึกลับแห่งสติปัญญาของพระองค์ แต่ดาเนียล
เป็ นผู้ที่ทําให้ เราได้ ทราบว่า พระเจ้ าทรงพอพระทัยที่จะเปิ ดเผยข้ อลํา้ ลึกและความลีล้ ับแห่ งยุคต่ างๆ ที่ทรงซ่ อนไว้ ให้ แก่ ผู
ที่เชื่อฟั งพระองค์
มีหลายสิ่งเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้ าทัง้ ในอดีตและในอนาคตที่ไม่เกี่ยวข้ องกับเรา และในชีวิตนี ข้ องเรา เราก็ไม่
จําเป็ นต้ องรู้ แต่พระเจ้ าไม่ทรงขัดขวางให้ ธรรมิกชนของพระองค์ร้ ู ความจริ งหรื อความลี ้ลับใดๆ ที่มีผลต่อชีวิตในปั จจุบนั หรื อใน
อนาคตของเรา พระวจนะของพระเจ้ าเกี่ยวกับความลี ้ลับของพระองค์มีเขียนไว้ ว่า “แท้ จริ งพระเจ้ ามิได้ ทรงกระทําอะไรเลย
โดยมิได้ เปิ ดเผยความลีล้ ับให้ แก่ ผู้รับใช้ ของพระองค์ คือผ้ ูเผยพระวจนะ” (อาโมส 3:7)
พระเจ้ าจะไม่ทรงเปลี่ยนแผนการของพระองค์เมื่อเวลาผ่านไป พระองค์ทรงเผยความลี ้ลับสําหรับยุคนี ้ให้ แก่ผ้ เู ผยพระ
วจนะอย่างสมบูรณ์ ธรรมิกชนของพระเจ้ าที่ประกอบไปด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ มีหน้ าที่ค้นหาข้ อพระคัมภีร์ ใช้ พระวจนะแห่ง
ความจริงอย่างถูกต้ อง ไม่เดินในความมืด แต่ดําเนินในความสว่างแห่งพระวจนะของพระเจ้ าที่ทรงเผยออกแล้ ว
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การแบ่ งชนชาติตามพระคัมภีร์
(1โครินธ์ 10:32)
พระคัมภีร์กล่าวถึงมนุษย์สามกลุม่ ที่อยู่บนโลก ได้ แก่ ชาวยิว ชาวต่ างชาติ และคริ สตจักร เมื่อพระเจ้ าทรงทําการเพื่อ
ช่วยเหลือเรา พระองค์ทรงแยกมนุษย์ออกเป็ นกลุ่มๆ ดังกล่าว หากไม่ ตระหนักว่ าพระเจ้ าทรงแยกมนุษย์ ออกเช่ นนัน้ ในที่ซ่ ึง
บริบทกําหนดไว้ อย่ างชัดเจน จะก่ อให้ เกิดข้ อผิดพลาดที่ร้ายแรงในการแปลความหมายพระคัมภีร์ บทสรุปสันๆ
้ เกี่ยวกับ
การแบ่งชนชาติออกเป็ นสามประเภทด้ านล่างนี ้จะช่วยให้ เข้ าใจสิง่ ที่เราจะศึกษากันต่อไปในภายหลังได้
ชาวยิว
ชาวยิวสืบเชื ้อสายมาจากเชมผ่านทางอับราฮัม เนื ้อหาส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์เก่าเกี่ยวข้ องกับการแยกชาวยิวออกเป็ น
ชาติที่ได้ รับการเรี ยกและเลือกจากพระเจ้ า พันธสัญญาที่พระเจ้ าทรงทํากับอิสราเอลไม่เพียงแต่แยกชาวยิวออกจากมวลมนุษย์อื่นๆ
ั้
่เกี่ยวข้ องกับการกลับคืนสูส่ ภาพเดิมของชาติอิสราเอลด้ วย
เท่านัน้ แต่ยงั เป็ นส่วนสําคัญของคําพยากรณ์ทงหมดที
อิสราเอลเป็ นชนชาติบนโลกที่พระเจ้ าทรงเลือก พระเจ้ าประทานสัญญาพิเศษและพันธสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขแก่มนุษย์
กลุ่มนี ้ซึง่ จะมีผลไปจนถึงเวลาสิ ้นยุคนี ้ เปาโลกล่าวว่า “เพราะถ้ าเป็ นประโยชน์ข้าพเจ้ าปรารถนาจะให้ ข้าพเจ้ าเองถูกสาป และถูก
ตัดขาดจากพระคริ สต์ เพราะเห็นแก่พี่น้องของข้ าพเจ้ า คือญาติของข้ าพเจ้ าตามเชื ้อชาติ พวกเขาเป็ นคนอิสราเอล ได้ รับการทรง
ให้ เป็ นบุตรของพระเจ้ าและพระสิริของพระเจ้ าปรากฏแก่ เขา และเขาได้ รับบรรดาพันธสัญญา และการทรงประทาน
้ ครปี ตาก็เป็ นของเขาด้ วย และพระคริ สต์ก็ได้ ทรงถือกําเนิดเป็ น
ธรรมบัญญัติ และพิธีนมัสการพระเจ้ าและพระสัญญา ทังอั
มนุษย์ในเชื ้อชาติของเขา สาธุการแด่พระเจ้ าผู้เป็ นใหญ่เหนือสารพัดเป็ นนิตย์ อาเมน” (โรม 9:3-5)
ชาวต่ างชาติ
ชาวต่างชาติเป็ นลูกหลานของยาเฟท นอกจากคําว่า “ชาวต่างชาติ ” แล้ ว อาจเรี ยกว่า “คนต่างชาติ ” หรื อ “บรรดา
ประชาชาติ ”
พระคัมภีร์เก่ากล่าวถึงประชาชาติเหล่านี ้เมื่อมีความเกี่ยวข้ องกับชาติอิสราเอลทางใดทางหนึง่ เท่านัน้
ชาวต่างชาติไม่ได้ รับสัญญาว่าชาติของตนจะได้ รับการอวยพรเหมือนเช่นสัญญาที่อิสราเอลได้ รับ แต่มีความหวังในความ
รอดทางพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ไหลออกมา
“เหตุฉะนัน้ ท่านจงระลึกว่า เมื่อก่อนท่านเคยเป็ นคนต่างชาติตามเนื ้อหนัง และพวกที่รับพิธีเข้ าสุหนัตซึ่งกระทําแก่เนื ้อ
้ านทังหลายเป็
้
นคนอยู่นอกพระคริ สต์ ขาดจากการเป็ น
หนังด้ วยมือ เคยเรี ยกท่านว่า เป็ นพวกที่มิได้ เข้ าสุหนัต จงระลึกว่า ครัง้ นันท่
พลเมืองอิสราเอล และไม่ มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึ่งทรงสัญญาไว้ นัน้ ไม่ มีท่ ีหวัง และอย่ ูในโลกปราศจากพระเจ้ า”
(เอเฟซัส 2:11, 12)
คริสตจักร
้
าง
คริสตจักรคือ กายของผู้ที่เชื่อพันธสัญญาใหม่ซงึ่ ได้ บงั เกิดใหม่ เป็ นสิ่งที่ทรงสร้ างขึ ้นใหม่โดยไม่มีกําแพงกันกลางระหว่
ชาวยิวและชาวต่างชาติ ดังนัน้ คริ สตจักรจึงไม่ใช่ทงยิ
ั ้ วและต่างชาติ คริ สตจักรมีความแตกต่างและแยกออกจากอิสราเอลในด้ าน
การทรงเรี ยกและภารกิจ การก่อตังคริ
้ สตจักรและสัญญาต่อคริ สตจักรไม่ได้ ทําให้ พระสัญญาเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สภาพเดิมของ
ชาติยิวในอนาคตนันเป็
้ นโมฆะไป โดยอัครสาวกเปาโลได้ บนั ทึกเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ไว้ ในโรม 11:25-27
พระเจ้ าประทานสัญญาที่ยิ่งใหญ่ให้ แก่คริ สตจักรเองด้ วย “ด้ วยเห็นแล้ วว่ า ฤทธิ์ เดชของพระองค์ ได้ ให้ ส่ งิ สารพัดแก่
เรา ที่จะให้ มีชีวติ และมีธรรมโดยร้ ู จักพระองค์ ผ้ ูได้ ทรงเรี ยกเราด้ วยพระสิริและความลํา้ เลิศของพระองค์ พระองค์ จงึ ได
ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริ ฐและใหญ่ ย่ ิงแก่ เรา เพื่อว่ าด้ วยเหตุเหล่ านี ้ ท่ านทัง้ หลายจะพ้ นจากความเสื่อม
โทรม ที่มีอย่ ูในโลกนีเ้ พราะตัณหา และจะได้ รับส่ วนในสภาพของพระองค์ ” (2เปโตร 1:3, 4)
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ตารางด้ านล่ างแสดงการเปรี ยบเทียบสถานะของชาวยิว ชาวต่ างชาติ และคริสตจักรโดยย่ อ
ชาวยิว
โรม 9:4-5
ยอห์น 4:22
โรม 3:1, 2

ชาวต่ างชาติ
เอเฟซัส 2:11, 12
เอเฟซัส 4:17, 19
มาระโก 7:27, 28

คริสตจักร
เอเฟซัส 1:22, 23
เอเฟซัส 5:29-33
1เปโตร 2:9

“การเปรี ยบเทียบสิ่งที่กล่าวไว้ ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับอิสราเอลและคริ สตจักรแสดงให้ เห็นว่าทัง้ อิสราเอลและคริ สตจักร
มีความแตกต่ างกันในเรื่ องจุดเริ่ มต้ น การทรงเรี ยก พระสัญญา การนมัสการ หลักการปฏิบัติและจุดหมายในอนาคต”
[C.I Scofield]
สรุ ปพระคัมภีร์เกี่ยวกับการช่ วยเหลือของพระเจ้ าต่ อชาวยิว
ชาวต่ างชาติ และคริสตจักร
ปฐมกาล 1:2 ถึง 11:9 เกี่ยวกับชนชาติที่รวมกันเป็ นหนึง่ เดียวและมีภาษาเดียว
ปฐมกาล 11:10 ถึง ยอห์ น 21:25 เกี่ยวกับชาวยิวเป็ นสําคัญ มีการกล่าวถึงชาวต่างชาติเมื่อคนเหล่านันมี
้ ส่วนเกี่ยวข้ องกับ
ชาวยิวเท่านัน้
หนั งสือกิจการ เป็ นหนังสือแห่งการเปลี่ยนแปลง ทังชาวยิ
้
วและชาวต่างชาติประกอบกันขึน้ เป็ นคริ สตจักร ท้ ายหนังสือกิจการ
ชาวต่างชาติกลายเป็ นจุดศูนย์กลางในฐานะกายส่วนใหญ่ของคริสตจักร
จดหมายฉบับต่ างๆ คริสตจักรเป็ นจุดสนใจ และพระเจ้ าไม่ทรงข้ องเกี่ยวกับชาวเป็ นการชัว่ คราว
วิวรณ์ ชาวยิวกลับมาเป็ นจุดสนใจอีกครัง้ และมีการกล่าวถึงชาวต่างชาติเป็ นเพียงครัง้ คราว
ในบทต่อ ๆ ไป เราจะศึก ษาการช่ ว ยเหลื อ ของพระเจ้ า ต่อ ชาวยิ ว ชาวต่า งชาติ และคริ ส ตจัก รโดยละเอี ย ด ในเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ของคนเหล่านี ้กับพระเจ้ า ความสัมพันธ์ระหว่างกัน และความสัมพันธ์กบั แผนการของพระเจ้ าเพื่อการช่วยให้ โลกพ้ น
บาป
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บทที่ 2
ใครอย่ ูในคริสตจักร
ความลึกลับที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ซ่อนไว้ ในพระวจนะของพระเจ้ าคือข้ อความอันลํ ้าลึกเกี่ยวกับคริสตจักร ซึง่ ปิ ดซ่อนไว
ตังแต่
้ เดิมสร้ างโลกจากผู้เผยพระวจนะแห่งพระคัมภีร์เก่า พระเจ้ าได้ ทรงสําแดงข้ อความลํ ้าลึกนี ้แก่อคั รสาวกเปาโลและเขาเรี ย
้ า “ข่ าวประเสริฐที่ข้าพเจ้ าประกาศ” “เพราะเหตุนี ้ข้ าพเจ้ าเปาโล ผู้ที่ถกู จําจองเพราะเห็นแก่พระเยซูคริ สต์เพื่อท่าน
ข้ อความนันว่
ซึ่งเป็ นคนต่างชาติ ถ้ าแม้ ท่านทัง้ หลายได้ ยินถึงพระคุณของพระเจ้ าอันเป็ นพันธกิจ ซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้ า เพื่อท่าน
ทังหลายแล้
้
ว และร้ ู ว่าพระองค์ ได้ ทรงสําแดงให้ ข้าพเจ้ าร้ ู ข้อลํา้ ลึก ตามที่ข้าพเจ้ าได้ เขียนไว้ แล้ วอย่างย่อๆ และโดยคําเหล่านัน้
เมื่อท่านอ่านแล้ ว ท่านก็ร้ ูถึงความเข้ าใจของข้ าพเจ้ าในเรื่ องความลํ ้าลึกของพระคริ สต์ ซึ่งในสมัยก่ อนพระองค์ ไม่ ได้ ทรงโปรด
สําแดงแก่ มนุษย์ เหมือนอย่ างบัดนี ้ ซึ่งทรงโปรดเผยแก่ พวกอัครทตผ้
ู ูบริ สุทธิ์ และพวกผ้ ูเผยพระวจนะโดยพระวิญญาณ
นี่ คือคนต่ างชาติได้ เป็ นผ้ ูรับมรดกร่ วมกัน และเป็ นอวัยวะของกายอันเดียวกัน และมีส่วนได้ รับคําสัญญาในพระเยซู
คริ สต์ โดยข่ าวประเสริ ฐนัน้ ข้ าพเจ้ าได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นพันธกรแห่งข่าวประเสริ ฐ ตามพระคุณซึ่งเป็ นของประทานจากพระ
เจ้ า ซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้ าโดยฤทธิ์ เดชของพระองค์ ทรงโปรดประทานพระคุณนี ้แก่ข้าพเจ้ า ผู้เป็ นคนเล็กน้ อยกว่าคน
้
ทรงให้ ข้าพเจ้ าประกาศแก่คนต่างชาติ ถึงความไพบูลย์ของพระคริ สต์อนั หาที่สดุ มิได้ และ
เล็กน้ อยที่สดุ ในพวกธรรมิกชนทังหมด
ทําให้ คนทัง้ ปวงเห็นแผนงานแห่ งความลํา้ ลึก ซึ่งตัง้ แต่ แรกสร้ างโลกทรงปิ ดบังไว้ ท่ีพระเจ้ าผ้ ูทรงสร้ างสารพัดทัง้ ปวง”
(เอเฟซัส 3:1-9) ในข้ อพระคัมภีร์ข้างต้ น อัครสาวกเปาโลเขียนไว้ อย่างชัดเจนแล้ วว่า คริสตจักรเป็ นงานใหม่ของพระเจ้ า
คริ สตจักรเป็ นสิ่งที่ทรงสร้ างขึ ้นใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจากทุกสิ่งที่เคยมีมาก่อน มีจดุ เริ่ มต้ นที่พิเศษ มีข้อความของตนเอง มี
สัญญาของตนเอง และมีตําแหน่งของตนเองในระบบของพระเจ้ า
พระคัมภีร์เก่าได้ กล่าวถึงการอวยพรที่จะเกิดแก่ชาวต่างชาติในช่วงเวลาการครอบครองหนึ่งพันปี (อิสยาห์ 2:1-4; 61:56) แต่ไม่เคยกล่าวว่าชาวยิวและชาวต่างชาติจะได้ ร่วมอย่างเท่าเทียมกันในกายเดียวกัน ดังนัน้ การรวมชาวยิวและชาวต่างชาติไว้
ในกายเดียวกันจึงเป็ นข้ อลํ ้าลึกที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีอยูใ่ นงานเขียนแห่งพันธสัญญาเก่า
คริสตจักรเป็ นระบบที่มีชีวติ
คริ สตจักรไม่ใช่องค์การ แต่เป็ นระบบที่มีชีวิต เป็ นร่ างกายที่มีชีวิตอันประกอบไปด้ วยชาวยิว ชาวต่างชาติ ทังที
้ ่เป็ นทาส
และเป็ นไท โดยเสมอภาคกัน
วิธีเดียวที่จะเข้ าในคริ สตจักรได้ คือ “เพราะว่าถึงเราจะเป็ นพวกยิว หรื อพวกกรี ก [ต่างชาติ] เป็ นทาสหรื อมิใช่ทาสก็ตาม
เราทังหลายได้
้
รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์ เดียว (พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์) เข้ าเป็ นกายเดียวกัน…” (1โคริ นธ์ 12:13)
คริ สตจักรไม่อาจมีอยู่ก่อนวันเพ็นเทคอสต์ได้ เพราะการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ นนั ้ ยังไม่ได้ ประทานให้ พระเยซูตรัส
เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ไว้ อย่างชัดเจนในยอห์น 7:37-39 “ในวันสุดท้ ายของงานเทศกาลซึง่ เป็ นวันใหญ่นนั ้ พระเยซูทรงยืนและประกาศว่า
‘ถ้ าผู้ใดกระหาย ผู้นนจงมาหาเราและดื
ั้
่ม ผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคําเขียนไว้ แล้ วว่า “แม่นํ ้าที่มีนํ ้าธารงชี
ํ วิต จะไหลออกมาจากภาย
ผู้นน“
ั ้ ’ สิ่งที่พระเยซูตรัสนันหมายถึ
้
งพระวิญญาณ ซึ่งผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้ รับ เหตุว่ายังไม่ ได้ ประทานพระวิญญาณให้
เพราะพระเยซูยงั มิได้ ประสบเกียรติกิจ”
คริ สตจักรได้ ทรงสร้ างไว้ บนศิลาซึ่งคือพระเยซูคริ สต์ พระองค์ทรงเป็ นศิลามุมเอก พระเยซูคริ สต์ผ้ ทู รงสภาพเป็ นมนุษย์
ทรงเป็ นหินที่ทําให้ คนหกล้ มต่อผู้ที่ไม่เชื่อ แต่ทรงเป็ นศิลามุมเอกต่อผู้ที่เชื่อ
ด้ วยการวายพระชนม์ การฝั งและการฟื น้ คืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เราจึงได้ รับความรอด และคริสตจักรจึงเกิดขึ ้น
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“พลังแห่ งความตายจะมีชัยต่ อคริสตจักรนัน้ หามิได้ ”
เมื่ออาดัมและเอวาทําความบาป ความตายที่น่ากลัวจึงเกิดขึ ้นในโลก ไม่มีใครอยากจะยอมรับในเรื่ องนี ้ แต่ในช่วงชีวิต
ตังแต่
้ วยั เด็กจนถึงวัยชรา ความกลัวตายเป็ นสิ่งที่หลอกหลอนผู้ที่ไม่ได้ บงั เกิดใหม่ทกุ คนที่เกิดมาในโลกแห่งความบาปนี ้อย่างไม่
หยุดหย่อน แม้ ในช่วงเวลาแห่งความเพลิดเพลินและเบิกบานใจในชีวิต มีเสียงภายในร้ องว่า “ชีวิตมีเท่านี ้เองหรื อ จะต้ องมีอะไร
มากกว่านี ้อย่างแน่นอน”
ก่อนที่พระเยซูคริ สต์ จะเสด็จมา ความหวังของธรรมิกชนแห่งพันธสัญญาเก่าไม่ใช่บ้านในสวรรค์ เพราะเขาไม่ได้ รับ
สัญญาในเรื่ องนัน้ เขารู้ เพียงว่าความตายรอคอยอยู่ และเขาจะลงไปยังแดนมรณา อันเป็ นสถานที่อยู่ของผู้ตาย เพื่อไปอยู่กับ
บรรพบุรุษของเขา อย่างไรก็ดี ด้ วยความรู้ เกี่ยวกับการฟื น้ ขึ ้นใหม่ เขาจึงได้ รับการปลอบโยนและมีความหวัง แต่ก็เป็ นความหวังที่
ถูกปกคลุมไปด้ วยความไม่แน่ใจว่าเขาจะได้ ไปสวรรค์หรื อไม่
ขอบคุณพระเจ้ า สําหรั บความรอดแห่ง พันธสัญญาใหม่ ด้ วยความรั กและเมตตา พระเจ้ า ผู้ท รงมหิท ธิ ฤทธิ์ ทรงถ่อ ม
พระองค์ลงมาบังเกิดเป็ นเนื ้อหนังเพื่อความรอดของเรา ข้ อความอันสมบูรณ์ของคริ สตจักรคือว่า พระเยซูคริ สต์วายพระชนม์เพื่อที่
เราจะหลีกหนีจากเขีย้ วแห่งความตายและแดนคนตาย และได้ รอดพ้ นเข้ าสู่ชีวิตนิรันดร์ “เพราะว่าพระเจ้ าทรงรักโลก จนได้ ทรง
ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนันจะไม่
้
พินาศ แต่ มีชีวิตนิรันดร์ ” (ยอห์น 3:16) พลังแห่ง
ความตายจะไม่มีชยั ต่อคริสตจักรของพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์อยู่
พระเยซูคริ สต์ไม่ได้ เสด็จมายังโลกเหมือนเช่นผู้เผยพระวจนะแห่งพระคัมภีร์เก่าก่อนหน้ าพระองค์ ข้ อความของพระองค์
ไม่ใช่ด้วยถ้ อยคําเท่านัน้ แต่พระองค์เสด็จมาเพื่อนําเหล็กไนแห่งความตายออกไปด้ วยพระองค์เอง พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความ
จริ งแก่ท่านทังหลายว่
้
า ถ้ าผู้ใดฟั งคําของเราและวางใจในพระองค์ผ้ ทู รงใช้ เรามา ผ้ ูนัน้ ก็มีชีวิตนิรันดร์ และไม่ ถูกพิพากษา แต่
ได้ ผ่านพ้ นความตายไปส่ ูชีวิตแล้ ว…เพราะนี่แหละเป็ นพระประสงค์ของพระบิดาของเรา ที่จะให้ ทกุ คนที่เห็นพระบุตรและวางใจ
ในพระบุตรได้ มีชีวติ นิรันดร์ และเราจะให้ ผู้นัน้ ฟื ้ นขึน้ มาในวันสุดท้ าย” (ยอห์น 5:24; 6:40)
ทุกคนที่ “วางใจในเราตามที่มีคําเขียนไว้ ” จะได้ รับสัญญาในการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์และการบังเกิดใหม่
การบังเกิดใหม่ไม่เพียงแต่ช่วยให้ รอดจากบาปเท่านัน้ แต่ยงั ให้ ผ้ เู ชื่อที่บงั เกิดใหม่ทกุ คนได้ รับฤทธิ์อํานาจแห่งชีวิตนิรันดร์ อีกด้ วย
ทังนี
้ ้ ไม่ใช่สิ่งที่เราหวังให้ เกิดขึ ้นในอนาคต แต่เป็ นสิ่งที่เป็ นจริ งในปั จจุบนั “ท่ านที่รักทัง้ หลาย บัดนีเ้ ราทัง้ หลายเป็ นบุตรของ
พระเจ้ า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื ้องหน้ านันเราจะเป็
้
นอย่างไร แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนัน้ เราทังหลายจะเป็
้
น
เหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็ นอยู่นนั ้ และทุกคนที่มีความหวังอย่างนี ้ ก็ชําระตนให้ บริ สทุ ธิ์
ดังที่พระองค์ทรงบริสทุ ธิ์” (1ยอห์น 3:2-3)
ผู้เชื่อที่บงั เกิดใหม่ไม่ได้ บงั เกิดเข้ าในองค์การคริ สตจักร แต่บังเกิดเข้ าในร่ างกายคริ สตจักรซึ่งเป็ นระบบที่มีชีวิตที่มี
ศีรษะคือพระเยซคริ
้
(พระเยซคริ
ู สต์ “...และได้ ทรงตังพระองค์
ู สต์ ) ไว้ เป็ นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริ สตจักร ซึง่ เป็ นพระกาย
ของพระองค์ คือซึง่ เต็มบริ บรู ณ์ด้วยพระองค์ ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่งหน” (เอเฟซัส 1:22-23) “พระองค์ทรงเป็ นศีรษะของกาย
คือคริสตจักร พระองค์ทรงเป็ นปฐม เป็ นผ้ ูแรกที่ทรงเป็ นขึน้ มาจากความตาย เพื่อพระองค์จะได้ ทรงเป็ นเอกในสรรพสิ่งทังปวง”
้
(โคโลสี 1:18) “ฝ่ ายท่านทังหลายเป็
้
นกายของพระคริสต์ และต่างก็เป็ นอวัยวะของพระกายนัน”
้ (1โครินธ์ 12:27)
มนุษย์ทกุ คนมีร่างกายที่ปรากฏต่อโลกนี ้ กริ ยาไม่ว่าดีหรื อแย่และความประพฤติของเราที่สมั พันธ์ กบั กฎระเบียบสังคม
แสดงให้ ผ้ อู ื่นที่เราพบปะด้ วยทราบว่าเราเป็ นคนอย่างไร ในทํานองเดียวกัน สมาชิกของคริ สตจักรที่แท้ จริ งผู้ซึ่งได้ บงั เกิดใหม่ก็เป็ น
อวัยวะของพระกายของพระเยซูคริ สต์ โดยพระกายของพระคริ สต์มีวตั ถุประสงค์คือ แสดงลักษณะขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าและพระ
ผู้ช่วยให้ รอดของเราให้ โลกนี ้ได้ เห็น วิธีเดียวที่โลกนี ้จะสามารถเห็นพระเยซูคริ สต์ได้ คือทางพระกายของพระองค์ ซึ่งคือคริ สตจักร
ด้ วยเหตุนนั ้ พระคัมภีร์จงึ สัง่ ให้ คริสตจักรใช้ ชีวิตที่ตอ่ สู้และเอาชนะบาป คริสตจักรเป็ นร่างกายที่ได้ ทรงเรี ยกออกมาเพื่อใช้ ชีวิตอย่าง
ถูกต้ อง ดําเนินอย่างถูกต้ องและปฏิบตั ิอย่างถูกต้ องในโลกปั จจุบนั นี ้ เป็ นร่ ายกายบนพื ้นโลกที่นงั่ อยู่ในสวรรคสถานโดยพระเยซู
คริ สต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา
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ใครเป็ นส่ วนหนึ่งของคริสตจักร
คริ สตจักรบนโลกเริ่ มต้ นขึ ้นในวันเพ็นเทคอสต์ (กิจการ 2) และจะสมบูรณ์เมื่อได้ ทรงรับขึ ้นไปสู่สวรรค์ นัน่ คือได้ รับขึ ้นไป
กับพระเจ้ า (1เธสะโลนิกา 4:14-17) ดังนัน้ ผู้ที่บงั เกิดใหม่ในระหว่างสองเหตุการณ์ นี ้ (วันเพ็นเทคอสต์และการทรงรับขึน้ ไป)
เท่านันที
้ ่เป็ นส่วนหนึ่งของพระกายอันบริ สทุ ธิ์ที่ยิ่งใหญ่นี ้ พระเจ้ าทรงกําหนดให้ กายนี ้ (ผู้ที่บงั เกิดใหม่) เป็ นผู้ที่จะพิพากษาบรรดา
ทูตสวรรค์ที่หลงไป
การทรงรับคริ สตจักรขึ ้นไปไม่ได้ ทําให้ ธรรมิกชนแห่งพันธสัญญาเก่าที่เสียชีวิตก่อนหน้ ายุคคริ สตจักรไม่ได้ รับความรอด
แต่พวกเขาไม่ได้ อยูใ่ นคริสตจักร พวกเขามีความรอดที่แตกต่างไปจากคริ สตจักรมากนัก เพราะเขาจะยืนขึ ้นในส่วนที่กําหนดให้ เขา
ในวันพิพากษา
คริสตจักรซึง่ เป็ นเจ้ าสาวของพระคริสต์จะยืนอยูเ่ พียงลําพังที่ข้างเจ้ าบ่าวในงานมงคลสมรสของพระเมษโปดก แน่นอนว่า
คนอื่นๆ จะเป็ นแขกที่ได้ รับการเรี ยกมาเป็ นพยานในงานสมรสในพระสิรินี ้ อิสราเอลในพระคัมภีร์เก่าจะเป็ นแขกส่วนหนึ่ง ผู้ซงึ่ ได้ รับ
เชิญในฐานะญาติของเจ้ าบ่าว บางคน เช่น ยอห์นผู้ให้ บพั ติศมาจะมาในฐานะ “สหายของเจ้ าบ่าว” แต่จะมีเจ้ าสาวที่บริ สทุ ธิ์ขาว
สะอาดเพียงหนึง่ เดียวเท่านัน้ และเจ้ าสาวนี ้ก็คือคริสตจักรที่ประกอบขึ ้นจากผู้ที่ได้ เตรี ยมตนเองให้ พร้ อม
พระเยซูทรงสอนข้ อความที่จะต้ องมีการประกาศออกไปเพื่อช่วยโลกที่กําลังจะตายให้ ได้ รอด พระองค์ทรงสอนด้ วยพระ
ดํารัสที่ง่ายและชัดเจนว่า “...มีคําเขียนไว้ อย่างนันว่
้ า พระคริสต์จะต้ องทรงทนทุกข์ทรมาน และทรงเป็ นขึ ้นมาจากความตายในวันที่
สาม และจะต้ อ งประกาศทั่ว ทุ ก ประชาชาติใ นพระนามของพระองค์ ให้ เ ขากลั บใจใหม่ รั บ การยกบาป ตัง้ ต้ น ที่ กรุ ง
เยรูซาเล็ม ท่านทังหลายเป็
้
นพยานด้ วยข้ อความเหล่านัน้ และดูเถิด เราจะส่ งซึ่งพระบิดาของเราทรงสัญญานัน้ มาเหนือท่ าน
ทัง้ หลาย แต่ ท่านทัง้ หลายจงคอยอย่ ูในกรุ งจนกว่ าท่ านจะได้ ประกอบด้ วยฤทธิ์ เดชที่มาจากเบือ้ งบน” (ลูกา 24:46-49)
ประสบการณ์ บงั เกิดใหม่ต้องเป็ นไปตามคําสัง่ ของพระเยซู (ยอห์น 3:5) พระเยซูตรัสแก่นิโคเดมัสว่า “...’เราบอกความ
จริ งแก่ท่านว่า ถ้ าผู้ใดไม่ได้ บงั เกิดใหม่ ผู้นนจะเห็
ั้
นแผ่นดินของพระเจ้ าไม่ได้ ’ นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่า ‘คนชราแล้ วจะบังเกิดใหม่
อย่างไรได้ จะเข้ าในครรภ์ มารดาครั ง้ ที่สองและบังเกิดใหม่ได้ หรื อ‘ พระเยซูตรัสว่า ‘เราบอกความจริ งแก่ท่านว่า ถ้ าผ้ ูใดไม่ ได้
บังเกิดใหม่ จากนํา้ และพระวิญญาณ ผ้ ูนัน้ จะเข้ าในแผ่ นดินของพระเจ้ าไม่ ได้ ซึ่งบังเกิดจากเนื ้อหนังก็เป็ นเนื ้อหนัง และซึ่ง
บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็ นวิญญาณ อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าท่ านทัง้ หลายต้ องบังเกิดใหม่ ” (ยอห์น 3:3-7)
ประสบการณ์การบังเกิดใหม่จะต้ องเป็ นเหมือนที่พระเยซูตรัสสัง่ เท่านัน้ พระเจ้ าจะไม่ทรงยอมรับวิธีทดแทนแผนการแห่ง
ความรอดของพระองค์ที่มนุษย์สร้ างขึ ้นมา ผู้ที่ยอมรับแผนการแห่งความรอดแบบทดแทนจะมีความรู้สกึ ปลอดภัยที่ไม่ถกู ต้ อง เขา
จะอ้ างว่าได้ บงั เกิดใหม่ แต่กลับไม่มีประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตและฤทธิ์เดชอํานาจของพระเจ้ าเพื่อเอาชนะโลกนี ้ ไม่มีใครเรี ยกพระ
เยซูว่า “พระองค์เจ้ าข้ า” ได้ โดยใช้ ชีวิตที่ไม่เชื่อฟั งคําสัง่ ของพระองค์ พระเยซูตรัสเกี่ยวกับผู้ที่บอกว่ารักพระองค์แต่ไม่ปฏิบตั ิตาม
พระองค์ไว้ ว่า “เหตุไฉนท่านทังหลายจึ
้
งเรี ยกเราว่า ‘พระองค์เจ้ าข้ า พระองค์เจ้ าข้ า’ แต่ไม่กระทําตามที่เราบอกนัน”
้ (ลูกา 6:46)
“ถ้ าท่ านทัง้ หลายรั กเรา ท่ านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา...ผู้ใดที่มีบญ
ั ญัติของเรา และประพฤติตามบัญญัตินนั ้ ผู้นนั ้
แหละเป็ นผู้ที่รักเรา และผู้ที่รักเรานัน้ พระบิดาของเราจะทรงรักเขา และเราจะรักเขา และจะสําแดงตัวให้ ปรากฏแก่เขา” (ยอห์น
14:15, 21)
การไม่ปฏิบตั ิตามนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าที่ทรงตรัสไว้ นั ้นเป็ นความผิดที่น่าเศร้ า บางคนมีความรู้ สกึ ปลอดภัยที่ไม่ถกู ต้ อง
โดยอ้ างว่าความรักของพระเจ้ าเป็ นที่พกั พิงสําหรับชีวิตที่ไม่ได้ รับการชําระให้ บริ สทุ ธิ์ของตน แต่ใจที่ไม่เชื่อฟั งและไม่ยอมจํานนต่อ
พระเยซูคริ สตเจ้ าอย่างแท้ จริ งจะไม่มีที่พกั พิงใดๆ บุคคลหนึ่งอาจกล่าวว่า “ผมรู้จกั พระเจ้ าผู้เป็ นผู้ช่วยให้ รอดของผม” แต่ถ้าเขาไม่
ปฏิบตั ิตามบัญญัติของพระเจ้ า พระคัมภีร์กล่าวถึงสภาพที่แท้ จริ งของเขาว่า “เราจะมัน่ ใจได้ ว่าเราคุ้นกับพระองค์โดยข้ อนี ้ คือถ้ า
เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ คนใดที่กล่ าวว่ า ‘ข้ าพเจ้ าคุ้นกับพระองค์ ’ แต่ มิได้ ประพฤติตามพระบัญญัติของ
พระองค์ คนนัน้ เป็ นคนพดมุ
ู สาและความจริงไม่ ได้ อย่ ูในคนนัน้ เลย” (1ยอห์น 2:3-4)
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หลักฐานสําคัญที่จะแสดงว่าบุคคลหนึ่งเป็ นผู้เชื่อที่แท้ จริ งคือ การเปลี่ยนแปลงที่แสดงออกในชี วิตของเขาที่ทําให้ เขา
ดําเนินชีวิตใหม่ “แต่ผ้ ใู ดที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ ความรักของพระเจ้ าก็ถึงความบริ บูรณ์ ในคนนันแล้
้ วอย่างแน่แท้
้
งรู้ ว่าเราอยู่ในพระองค์ ผ้ ูใดกล่ าวว่ าตนอย่ ูในพระองค์ ผู้นัน้ ก็ควรดําเนินตามทางที่
ด้ วยอาการอย่างนีแ้ หละเราทังหลายจึ
พระองค์ ทรงดําเนินนัน้ ” (1ยอห์น 2:5-6)
เราจะบังเกิดใหม่ เข้ าส่ ูพระกายของพระคริสต์ ได้ อย่ างไร
ถึงแม้ ว่านักศาสนศาสตร์ สมัยใหม่จะไม่คิดเช่นนี ้ แต่หนทางที่นําไปสู่ชีวิตนิรันดร์ มีเพียงเส้ นทางเดียวเท่านัน้ ไม่ใช่หลาย
เส้ นทาง พระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกนี ้และทรงให้ โลหิตของพระองค์เพื่อช่วยโลกนี ้ให้ รอด ไม่ยกเว้ นคนหนึ่งคนใด พระคัมภีร์กล่าว
้
ยไว้
ไว้ วา่ “องค์พระผู้เป็ นเจ้ าไม่ได้ ทรงเฉื่อยช้ าในเรื่ องพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดนัน้ แต่พระองค์ได้ ทรงอดกลันพระทั
เพราะเห็นแก่ท่านทังหลายมาช้
้
านาน พระองค์ไม่ ทรงประสงค์ ท่ ีจะให้ ผู้หนึ่งผ้ ูใดพินาศเลย แต่ ทรงปรารถนาที่จะให้ คนทัง้
ปวงกลับใจเสียใหม่ ” (2เปโตร 3:9) แต่พระเยซูทรงทราบว่ามนุษย์สว่ นใหญ่จะไม่ต้องการยอมรับให้ พระองค์เป็ นเจ้ านายเหนือ
ชีวิตของพวกเขา
พระเยซูทรงเตือนผู้ที่จะรอดทุกคนในเรื่ องความหลอกลวงของความรํ่ ารวย พระองค์ยงั ตรัสต่อไปอีกว่า “...เราบอกความ
้
จริ งแก่ท่านทังหลายว่
้
าคนมัง่ มีจะเข้ าในแผ่นดินสวรรค์ก็ยาก...เมื่อสาวกได้ ยินก็ประหลาดใจมาก จึงทูลว่า ‘ถ้ าอย่างนันใครจะรอด
ได้ ’ “ (มัทธิว 19:23, 25)
คําตอบของคําถาม “ถ้ าอย่างนันใครจะรอดได้
้
” คือ “ผู้ใดมีใจปรารถนา ก็ให้ ผ้ นู นมา”
ั้
แต่ผ้ ทู ี่จะมาจะต้ องมาตามเงื่อนไข
้
ของพระเจ้ า ไม่มีใครจะต่อรองกับพระเจ้ าได้ เกี่ยวกับเงื่อนไขในการได้ รับความรอด คนบาปจะต้ องเต็มใจที่จะละทิ ้งโลกทังหมด
แบกกางเขนของตนและตามพระเยซูคริ สต์ พระเยซูตรัสว่า “จงเข้ าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่ และทางกว้ างซึง่ นําไปถึง
ความพินาศและคนที่เข้ าไปทางนันมี
้ มาก เพราะว่าประตูซงึ่ นําไปถึงชีวิตนันก็
้ คบั และทางก็แคบ ผู้ที่หาพบก็มีน้อย” (มัทธิว 7:13,
14) พระองค์ตรัสแก่ผ้ ทู ี่อ้างว่ามีความรอดแต่ไม่ยอมเสียอะไรไปว่า “เราบอกความจริ งแก่ท่านว่า ผ้ ูท่ ีมิได้ เข้ าไปในคอกแกะทาง
ประตู แต่ ปีนเข้ าไปทางอื่นนัน้ เป็ นขโมยและโจร” (ยอห์น 10:1) “มีคนหนึ่งทูลถามพระองค์ว่า ‘พระองค์เจ้ าข้ า คนที่รอดนัน้
้
า ‘ท่านทังหลายจงเพี
้
ยรเข้ าไปทางประตูคบั แคบ เพราะเราบอกท่ านทัง้ หลายว่ า คนเป็ น
น้ อยหรื อ’ พระองค์ตรัสแก่เขาทังหลายว่
อันมากจะพยายามเข้ าไป แต่ จะเข้ าไม่ ได้ เมื่อเจ้ าบ้ านลุกขึ ้นปิ ดประตูแล้ ว และท่านทังหลายยื
้
นอยู่ภายนอกเคาะที่ประตูว่า
้ าน
“นายเจ้ าข้ า ขอเปิ ดให้ ข้าพเจ้ าเถิด” และเจ้ าบ้ านนัน้ จะตอบท่ านทัง้ หลายว่ า “เราไม่ รู้ จักเจ้ าว่ ามาจากไหน” ขณะนันท่
ทังหลายจะว่
้
า “ข้ าพเจ้ าได้ กินได้ ดื่มกับท่าน และท่านได้ สงั่ สอนที่ถนนของพวกข้ าพเจ้ า” เจ้ าบ้ านนันจะว่
้ า ”เราไม่ รู้ จักเจ้ าว่ ามา
จากไหน เจ้ าผ้ ูกระทําความชั่ว จงไปเสียให้ พ้นหน้ าเรา” เมื่อท่านทังหลายจะเห็
้
นอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ และบรรดาผู้เผยพระ
วจนะในแผ่นดินของพระเจ้ า แต่ตวั ท่านเองถูกขับไล่ไสส่งออกไปภายนอกที่นนั่ จะมีการร้ องไห้ ขบเขี ้ยวเคี ้ยวฟั น” (ลูกา 13:23-28)
“มีองค์พระผู้เป็ นเจ้ าองค์เดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว” อัครสาวกเปาโลกล่ าวไว้ ชัดเจนเกี่ยวกับแผนการ
เดียวที่จะรั บประกันว่ าผ้ ูท่ ีเชื่อจะได้ รับความรอด หากปฏิบัตอิ ย่ างถกต้
ู อง นั่นคือ “ฝ่ ายเปโตรจึงกล่ าวแก่ เขาว่ า ‘จงกลับ
ใจใหม่ และรั บบัพติศมาในพระนามแห่ งพระเยซคริ
ู สต์ สิน้ ทุกคน เพื่อพระเจ้ าจะทรงยกความผิดบาปของท่ านเสีย แล้ ว
ท่ านจะได้ รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้ วยว่ าพระสัญญานัน้ ตกแก่ ท่านทัง้ หลายกับลกหลานของท่
านด้ วยและ
ู
แก่ คนทัง้ หลายที่อย่ ูไกล คือทุกคนที่องค์ พระผ้ ูเป็ นเจ้ าพระเจ้ าของเราทรงเรี ยกมาเฝ้าพระองค์ ” (กิจการ 2:38, 39)
ผู้เชื่อที่บงั เกิดใหม่ในพระกายของพระเยซูคริ สต์ อันเป็ นกายที่มีชีวิตอยู่ มีหน้ าที่ดําเนินชีวิตให้ ถกู ต้ องตามพระคัมภีร์ โดย
ปฏิบตั ิตามนํ ้าพระทัยของพระเยซูคริสต์ผ้ ซู งึ่ เป็ นศีรษะของพระกายทุกประการ ธรรมิกชนของพระเจ้ าได้ รับคําสัง่ ว่า “จงเอาตัวรอด
จากชาติพนั ธุ์ที่คดโกงนี ้เถิด” และ “จงอุตส่าห์ประพฤติ เพื่อให้ ได้ ความรอด ด้ วยความเกรงกลัวและตัวสัน่ ”
ั ้ อ ความเต็มใจในการ
ข้ อพิสจู น์สําคัญประการแรกว่าผู้เชื่อมีความรักที่แท้ จริงต่อพระเจ้ าและความรอดของตนหรื อไม่นนคื
เปลี่ยนแปลงการเป็ นพลเมือง จากการรักโลกนี ้ไปเป็ นการรักโลกหน้ า “อย่ารักโลกหรื อสิง่ ของในโลก ถ้ าผู้ใดรักโลก ความรักต่อพระ
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บิดาไม่ได้ อยู่ในผู้นนั ้ เพราะว่าสารพัดซึง่ มีอยู่ในโลก คือตัณหาของเนื ้อหนังและตัณหาของตา และความทะนงในลาภยศไม่ได้ เกิด
มาจากพระบิดา แต่เกิดมาจากโลก และโลกกับสิง่ ที่ยวั่ ยวนของโลกกําลังล่วงไป แต่ผ้ ทู ี่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้ าจะดํารงอยู่
้
ถีของโลก ตามเจ้ าแห่งย่านอากาศ คือวิญญาณที่
เป็ นนิตย์” (1ยอห์น 2:15-17) “ครัง้ เมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนันตามวิ
ครอบครองอยู่ในคนทังหลายที
้
่ไม่เชื่อฟั ง เมื่อก่อนเราทังปวงเคยประพฤติ
้
เป็ นพรรคพวกกับคนเหล่านัน้ ที่ประพฤติตามตัณหาของ
เนื ้อหนัง คือกระทําตามความปรารถนาของเนื ้อหนังและความคิดในใจ ตามสันดานเราจึงเป็ นคนควรแก่พระอาชญาเหมือนอย่าง
คนอื่น แต่พระเจ้ าผู้ทรงเปี่ ยมด้ วยพระกรุณา เพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวง ซึง่ พระองค์ทรงรักเรานัน้ ถึงแม้ ว่าเมื่อเราตายไปแล้ ว
ในการบาป พระองค์ยงั ทรงกระทําให้ เรามีชีวิตอยู่กบั พระคริ สต์ (ซึง่ ท่านทังหลายรอดนั
้
นก็
้ รอดโดยพระคุณ) และพระองค์ทรงให้ เรา
เป็ นขึ ้นมากับพระองค์ และทรงโปรดให้ เรานัง่ ในสวรรคสถานกับพระเยซูคริ สต์...เหตุฉะนัน้ ท่ านจึงไม่ ใช่ คนต่ างด้ าวต่ างแดนอีก
ต่ อไป แต่ ว่าเป็ นพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชน และเป็ นครอบครั วของพระเจ้ า...และในพระองค์ นัน้ ท่ านก็มีกําลังจะ
ถกก่
ู อขึน้ ให้ เป็ นที่สถิตของพระเจ้ าในฝ่ ายพระวิญญาณด้ วย” (เอฟซัส 2:2-6, 19, 22)
ผู้ที่รักพระเจ้ ามีความหวังที่ยิ่งใหญ่ว่าวันหนึ่งเขาจะ “เห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็ นอยู่นนั ้ และทุกคนที่มีความหวัง
อย่างนี ้ ก็ชาํ ระตนให้ บริสุทธิ์ดงั ที่พระองค์ทรงบริสทุ ธิ์” (1ยอห์น 3:2ข-3)
ภารกิจของคริสตจักร
พวกอัครสาวกไม่ทราบแผนการของพระเจ้ าในการก่อตัง้ คริ สตจักรของพระองค์ขึน้ ข้ อลํ ้าลึกเกี่ยวกับการที่ชาวยิวแล
ชาวต่างชาติได้ กลายเป็ นหนึ่งเดี ยวในพระกายของคริ สตจักรเป็ นเรื่ องใหม่สําหรั บพวกเขา ดังนัน้ เมื่อเปโตรถูกส่งออกไปยัง
ชาวต่างชาติ และพวกเขารับข้ อความกิจการ 2:38 และได้ บงั เกิดเข้ าสูค่ ริ สตจักร (กิจการ 10:34-48) การโต้ เถียงกันจึงเกิดขึ ้นใน
กลุม่ ผู้นําของคริ สตจักร
ปั ญหานี ้มีความรุ นแรงขึ ้นเรื่ อยๆ เมื่อชาวต่างชาติจํานวนมากขึ ้นเริ่ มหลัง่ ไหลเข้ ามาในคริ สตจักรจากการรับใช้ ของอัคร
สาวกเปาโลและผู้ทําการร่ วมกันกับเขา การโต้ เถียงกันมีความรุ นแรงมากขึน้ จนอัครสาวกเปาโลว่ากล่าวอัครสาวกเปโตรอย่าง
เปิ ดเผยว่าเขาก่อให้ เกิดการแบ่งแยกกันในหมู่พี่น้อง “แต่เมื่อเคฟาสมาถึงอันทิโอกแล้ ว ข้ าพเจ้ าก็ได้ คดั ค้ านท่านซึง่ ๆ หน้ าเพราะว่า
ท่านทําผิดแน่ ด้ วยว่าก่อนที่คนของยากอบมาถึงนัน้ ท่านได้ กินอยู่ด้วยกันกับคนต่างชาติ แต่พอคนพวกนัน้ มาถึง ท่านก็ปลีกตัว
ออกไปอยูเ่ สียต่างหาก เพราะกลัวพวกที่ถือพิธีเข้ าสุหนัต และพวกยิวคนอื่นๆ ก็ได้ แสร้ งทําตามท่าน แม้ แต่บารนาบัสก็หลงแสร้ งทํา
้ วย แต่เมื่อข้ าพเจ้ าเห็นว่า เขาไม่ได้ ประพฤติตรงตามความจริ งของข่าวประเสริ ฐนัน้ ข้ าพเจ้ าจึงว่าแก่เคฟาสต่อ
ตามคนเหล่านันไปด้
หน้ าคนทัง้ ปวงว่า ‘ถ้ าท่านเองซึ่งเป็ นพวกยิว ประพฤติตามอย่างคนต่างชาติ ไม่ใช่ตามอย่างพวกยิว เหตุไฉนท่านจึงบังคับคน
ต่างชาติให้ ประพฤติตามอย่างพวกยิวเล่า’ “ (กาลาเทีย 2:11-14)
การโต้ เถียงและแบ่งแยกกันมีเหตุเนื่องมาจากการเข้ าสุหนัต พี่น้องชาวยิวสอนว่าชาวต่างชาติไม่อาจได้ รับความรอดหาก
ไม่เข้ าสุหนัต ในการแก้ ไขปั ญหานี ้ มีการเรี ยกประชุมสภาอัครสาวกในกรุ งเยรู ซาเล็ม สภานี ไ้ ด้ กําหนดภารกิจที่แท้ จริ งของ
คริสตจักรบนโลกนีใ้ นครั ง้ นัน้ เป็ นครั ง้ สุดท้ าย
บันทึกเกี่ยวกับการประชุมนี ้มีอยูใ่ นกิจการบทที่ 15 คําตัดสินอย่างเป็ นเอกฉันท์ในการประชุมอัครสาวกนี ้ทําให้ เราทราบ
้
ขอฟั ง
ภารกิจที่สมบรณ์
ู ของคริ สตจักรในนํา้ พระทัยของพระเจ้ า “ครัน้ จบแล้ วและนิ่งอยู่ยากอบจึงกล่าวว่า ‘พี่น้องทังหลาย
ข้ าพเจ้ า สิเมโอนได้ บอกแล้ วว่า พระเจ้ าได้ ทรงเยี่ยมเยียนคนต่างชาติครัง้ แรก เพื่อจะทรงเลือกชนกลุม่ หนึ่งออกจากเขาทังหลายให้
้
เป็ นของพระองค์ คําของผู้เผยพระวจนะก็สอดคล้ องกับเรื่ องนี ้ ดังที่ได้ เขี ยนไว้ แล้ วว่า “ภายหลังเราจะกลับมา และเราจะสร้ าง
พลับพลาของดาวิดซึง่ พังลงแล้ วขึ ้นใหม่ ที่ร้างหักพังนันเราจะก่
้
อขึ ้นอีก และจะตังขึ
้ ้นใหม่ เพื่อคนอื่นๆ จะได้ แสวงหาองค์พระผู้เป็ น
เจ้ า คือบรรดาคนต่างชาติซงึ่ เราจองไว้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าผู้ทรงแจ้ งเหตุการณ์เหล่านี ้ให้ ทราบแต่โบราณกาลได้ ตรัสไว้ แล้ ว” “(กิจการ
15:13-18)
ตามพระวจนะของพระเจ้ า สิง่ นี ้จึงเป็ นแผนการของพระเจ้ าสําหรับคริสตจักร เป็ นภารกิจที่เราจะทําให้ สําเร็จ
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1. พระเจ้ าทรงไม่ข้องเกี่ยวกับอิสราเอลในขณะที่ทรงนําชาวต่างชาติมาให้ เป็ นของพระองค์ “พี่น้องทังหลาย
้
ข้ าพเจ้ าเกรงว่าท่าน
จะอวดรู้ จึงอยากให้ ท่านเข้ าใจข้ อความอันลํ ้าลึกนี ้ คือเรื่ องที่บางคนในพวกอิสราเอลมีใจแข็งกระด้ างไป จนทําให้ พวก
ต่ างชาติได้ เข้ ามาครบจํานวน” (โรม 11:25)
พระเจ้ าทรงกําหนดเวลาที่เรี ยกว่าเวลา “พวกต่างชาติได้ เข้ ามาครบจํานวน” เมื่อกําหนดเวลานันสํ
้ าเร็ จ งานของพระเจ้ าใน
คริสตจักรจะสมบูรณ์ พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาและรับคริสตจักรของพระองค์ออกไปจากโลก
2. หลังจากนี ้ (การทรงรั บคริ สตจักรขึน้ ไป) พระเจ้ าจะเสด็จกลับมาและตัง้ แผ่นดินของดาวิดขึน้ ใหม่ในอิสราเอล (สร้ าง
พลับพลาของดาวิดขึ ้นใหม่) “และเมื่อเป็ นดังนัน้ พวกอิสราเอลทังปวงก็
้
จะได้ รับความรอด ตามที่มีคําเขียนไว้ ในพระคัมภีร์ว่า
พระผ้ ูช่วยให้ รอดจะเสด็จมาจากเมืองศิโยน และจะทรงกําจัดอธรรมให้ สูญสิน้ ไปจากยาโคบ และนี่ แหละจะเป็ น
พันธสัญญาของเรากับเขาทัง้ หลาย เมื่อเรายกโทษบาปของเขา” (โรม 11:26, 27) พระเยซูคริ สต์จะปกครองบนบัลลังก์
ข อ ง ด า วิ ด
ใ น ฐ า น ะ จ อ ม ก ษั ต ริ ย์ แ ล ะ จ อ ม
เจ้ านาย ในเวลานี ้ อิสราเอลทังหมด
้
(ส่วนที่เหลือจากเวลาแห่งความทุกขเวทนา) จะได้ รับความรอดและชาติ
อิสราเอลจะเป็ นหัวของประชาชาติทงหลาย
ั้
ความรอดแห่งแผ่นดินสวรรค์หรื อการปกครองของพระเจ้ าบนโลกนี ้จะเปิ ดให้ แก่
ชาวต่างชาติที่เหลืออยูบ่ นโลกในเวลานัน้ พระเจ้ าจะประทานความรอดให้ แก่ผ้ ทู ี่มากรุงเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการพระเยซูคริ สต์ผ้ ู
ทรงเป็ นเจ้ านายและกษัตริย์ของเขา
วาระสุดท้ ายของคริสตจักร
ตามข้ อพระคัมภีร์ เมื่อยุคคริสตจักรกําลังจะสิ ้นสุดลง คริ สตจักรที่มีชีวิตและมีชยั ชนะจะรอการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็ น
เจ้ า ไม่ มีข้อพระคัมภีร์ใดที่ระบุจาํ นวนของผ้ ูท่ จี ะมีชีวติ อย่ ูในเวลานัน้ แต่เรารู้วา่ พระเจ้ าทรงมีกลุ่มคนขนาดใหญ่ ท่ ีมีความ
สัตย์ ซ่ ือจนถึงความตาย และรอคอยเสียงแตรเพื่อที่จะเป็ นขึน้ มาจากความตายเพื่อพบกับพระองค์ กลางอากาศ
ตามข้ อพระคัมภีร์ คริ สตจักรจะไม่อาจทําให้ ทงโลกมาเชื
ั้
่อพระเจ้ าได้ แต่ยคุ นี ้จะเป็ นเหมือนเช่นยุคอื่นๆ ก่อนหน้ านัน้ นัน่
คือ จะจบลงด้ วยการพิพากษา
ข้ อพระคัมภีร์กล่าวถึงคริ สตจักรในเวลาสุดท้ ายไว้ อย่างชัดเจนว่า “จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริ สตจักรที่เมืองเลาดีเซีย ว่า
‘พระองค์ผ้ ทู รงเป็ นพระอาเมน ทรงเป็ นพยานที่ซื่อสัตย์และสัตย์จริ ง และทรงเป็ นปฐมเหตุแห่งสิ่งสารพัด ซึ่งพระเจ้ าทรงสร้ าง ได้
ตรัสดังนี ้ว่า “เรารู้ จกั แนวการกระทําของเจ้ า เจ้ าไม่เย็นไม่ร้อน เราใคร่ให้ เจ้ าเย็นหรื อร้ อน เพราะเหตุที่เจ้ าเป็ นแต่อ่นุ ๆ ไม่เย็นและไม่
ร้ อน เราจะคายเจ้ าออกจากปากของเรา เพราะเจ้ าพูดว่า ‘เราเป็ นคนมัง่ มีได้ ทรัพย์สมบัติมาก และเราไม่ต้องการสิ่งใดเลย’ เจ้ าไม่ร้ ู
ว่าเจ้ าเป็ นคนแร้ นแค้ นเข็ญใจ เป็ นคนขัดสน เป็ นคนตาบอด และเปลือยกายอยู่ เราเตือนสติเจ้ าให้ ซื ้อทองคําที่ปลอมให้ บริ สทุ ธิ์แล้ ว
จากเรา เพื่อเจ้ าจะได้ เป็ นคนมัง่ มี และให้ เจ้ าซื ้อเสื ้อผ้ าสีขาว เพื่อนุ่มห่มให้ พ้นจากความอับอายที่เจ้ าต้ องเปลือยกายอยู่และซื ้อยา
ทาตาของเจ้ า เพื่อเจ้ าจะได้ แลเห็น เรารักผู้ใดเราก็ตกั เตือนและตีสอนผู้นนั ้ เหตุฉะนันจงมี
้ ความกระตือรื อร้ น และกลับใจเสียใหม่”
(วิวรณ์ 3:14-19)
เราไม่อาจมองข้ ามพระวจนะของพระเจ้ าเพราะต้ องการที่จะให้ มีการฟื น้ ฟูทวั่ โลกได้ ข้ อพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระกายแห่ง
พันธสัญญาใหม่แสดงให้ เห็นว่าคริสตจักรจะหันไปจากความจริงในเวลาก่อนที่จะเกิดความทุกขเวทนา
เจ ดี เพ็นเทคอสต์ (J.D. Pentecost) กล่าวถึงการปฏิเสธความจริ งตามพระคัมภีร์ 9 ประการ ซึ่งจะเป็ นสภาพภายใน
คริสตจักรเพียงแต่ในนามในเวลาสิ ้นยุค
1. การปฏิเสธ “องค์พระเจ้ าแห่งฟ้าสวรรค์” (ลูกา 17:26; 2ทิโมธี 3:4-5)
2. การปฏิเสธ “พระเยซูคริสต์ทรงเป็ นพระเจ้ า” (2เปโตร 2:1, 6; 1ยอห์น 2:18; 4:3)
3. การปฏิเสธ “การทรงรับคริ สตจักรขึ ้นไป” (2เปโตร 3:3-4)
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

การปฏิเสธ “ความเชื่อ” (1ทิโมธี 4:1,2; ยูดา 3)
การปฏิเสธ “คําสัง่ สอน” (2ทิโมธี 4:3, 4; ทิตสั 2)
การปฏิเสธ “ชีวิตที่แยกออก” (2ทิโมธี 3:1-7)
การปฏิเสธ “เสรี ภาพในพระเยซูคริสต์” (1ทิโมธี 4:3, 4)
การปฏิเสธ “การใช้ ชีวิตที่บริสทุ ธิ์” (2ทิโมธี 3:1-8; ยูดา 18)
การปฏิเสธ “อํานาจการปกครองตามพระคัมภีร์” (2ทิโมธี 3:4)
เราจะโต้ เถียงกับพระเจ้ าและไม่ยอมรับสิง่ ที่พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับวาระสุดท้ ายของคริสตจักรหรื อ
เราจะกล่าวถึงเรื่ องวาระสุดท้ ายของคริสตจักรเพิ่มเติมในบทเรี ยนเรื่ องสัญญาแห่งพันธสัญญาเก่าที่ยงั ไม่สําเร็จ
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ส่ วนที่ 2
การเสด็จมาขององค์ พระผ้ ูเป็ นเจ้ า
คํานํา
หลังจากที่เข้ าใจอย่างถูกต้ องแล้ วว่าใครอยูใ่ นคริสตจักร และภารกิจของคริ สตจักรจนกว่าจะถึงเวลาที่ทรงรับคริ สตจักรขึ ้น
ไปคืออะไร ตอนนี ้เราจะศึกษาเรื่ องการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า
การเสด็จมาของพระเจ้ าในสองเหตุการณ์แสดงให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการช่วยเหลือโลกนี ้ของพระเจ้ า
เหตุการณ์ แรก คือ การเสด็จมาขององค์ พระผ้ ูเป็ นเจ้ าเพื่อธรรมิกชนของพระองค์ เหตุการณ์นี ้เป็ นความหวังใจอันให้ มีสขุ
ของคริ สตจักรที่ทําให้ ภารกิจบนโลกของกายผู้ที่เชื่อนี ้สําเร็ จ นอกจากนี ้ ยังทําให้ พระประสงค์ของพระเจ้ าในคริ สตจักร ซึง่ คือ การ
เลือกชนกลุ่มหนึ่งให้ เป็ นของพระองค์ สําเร็จอีกด้ วย
เหตุการณ์ ท่ ีสอง คือ การเสด็จมาขององค์ พระผ้ ูเป็ นเจ้ าพร้ อมกับธรรมิกชนของพระองค์ เวลานี ้จะเป็ นเวลาที่ประเสริ ฐยิ่ง
กว่าสําหรับคริ สตจักร เมื่อธรรมิกชนจะกลับมายังโลกนี ้ในกายวิญญาณที่ประกอบด้ วยสง่าราศีเพื่อปกครองและครอบครองร่วมกับ
องค์พระผู้เป็ นเจ้ า

19

บทที่ 3
การเสด็จมาขององค์ พระผ้ ูเป็ นเจ้ าในสองเหตุการณ์
ที บี เบนส์
การเสด็จมาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ ายังโลกนี ้ไม่ใช่เหตุการณ์เดียว ด้ วยเหตุนี ้ จึงก่อให้ เกิดความสับสนเป็ นอย่างมากในกลุม่
ชาวยิวและเหล่าสาวก และยังคงทําให้ หลายคนในคริ สตจักรทุกวันนี ้สับสน ข้ อพระคัมภีร์เก่ากล่าวไว้ มากมายเกี่ยวกับการเสด็จมา
ของพระเมสสิยาห์ในฤทธานุภาพและพระสิริเป็ นอันมาก แต่ชาวยิวไม่ได้ ตระหนักว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิยาห์ของพวกเขาเมื่อ
ครัง้ ที่พระเยซูทรงปรากฏเป็ นครัง้ แรก พวกเขาสนใจในเรื่ องการครอบครองด้ วยสง่ าราศีที่มีการพยากรณ์ไว้ จนมองข้ ามการเสด็จ
มาด้ วยความอ่ อนแอและการถ่ อมใจอย่างสิ ้นเชิง แม้ วา่ หลายครัง้ คําพยากรณ์เหล่านี ้อยูใ่ นข้ อพระคัมภีร์เดียวกันก็ตาม
ในหนังสือพระกิตติคณ
ุ เล่มต่างๆ เมื่อพระเยซูตรัสแก่เหล่าสาวก พระองค์มกั จะตรัสเรื่ องการเสด็จมาของพระองค์ในฤทธา
นุภาพและพระสิริ เมื่อเหล่าสาวกถามพระองค์ในมัทธิว 24:3 ว่า “สิ่งไรเป็ นหมายสําคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา” พวกเขาถามถึง
ความหวังของชนชาติอิสราเอล นัน่ คือ การเสด็จมาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าในครัง้ ที่สองเพื่อปกครองและครอบครองในฤทธนานุภาพ
และพระสิริเป็ นอันมาก
เหล่าสาวกมีความหวังเป็ นอย่างยิ่งที่จะให้ มีการตังแผ่
้ นดินของพระเมสสิยาห์บนโลกนี ้ ในกิจการ 1:6 เมื่อพระเยซูกําลัง
้
กรขึ ้นใหม่ให้ แก่ชนอิสราเอลในครัง้ นี ้
จะเสด็จขึ ้นสู่สวรรค์ พวกเขาถามพระองค์ว่า “พระองค์เจ้ าข้ า พระองค์จะทรงตังราชอาณาจั
หรื อ” ในขณะที่พระเยซูเสด็จขึ ้นสูส่ วรรค์ ทูตสวรรค์สององค์กล่าวว่า “พระเยซูองค์นี ้ซึง่ ทรงรับขึ ้นไปจากท่านขึ ้นไปยังสวรรค์นนั ้ จะ
้
เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นน”
ั ้ ในครัง้ นี ้ ก็เป็ นการกล่าวถึงการเสด็จกลับมาของพระ
เสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทังหลายได้
เจ้ ายังโลกในฤทธานุภาพและพระสิริ
“แต่ ในจดหมายฉบับต่ างๆ มีข้อเท็จจริงอีกอย่ างหนึ่ง ซึ่งเป็ น “ข้ อลํา้ ลึก” ที่ทรงซ่ อนไว้ จากผ้ ูเผยพระวจนะแห่ ง
พระคัมภีร์เก่ า และมีแต่ พระเยซเท่
่ องนี ้ ส่วนหนึ่งของข้ อลํ ้าลึกนี ้คือการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็ นเจ้
ู านัน้ ที่ทรงพดเปรยในเรื
ู
แบ่งออกเป็ นสองเหตุการณ์ ผู้เผยพระวจนะโดยส่วนใหญ่พยากรณ์ เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์เพียงลําพัง แต่มีผ้ เู ผย
พระวจนะคนหนึ่งประกาศว่า “แลพระยะโฮวาพระเจ้ าของเราพระองค์จะเสด็จมากับด้ วยพวกบริ สทุ ธิ์” (เศคาริ ยาห์ 14:5) ในที่นี ้
หรื อที่อื่นๆ ในพระคัมภีร์เก่า ไม่ได้ ระบุว่าพวกบริ สทุ ธิ์เหล่านี ้คือใคร อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ใหม่แสดงให้ เห็นว่าในการปรากฏใน
สง่าราศีนี ้ พระคริสต์จะเสด็จมาพร้ อมกับธรรมิกชนของพระองค์ และธรรมิกชนเหล่านี ้คือผู้เชื่อที่อยู่ในกายวิญญาณที่ประกอบด้ วย
สง่าราศีและเหมือนกับองค์พระผู้เป็ นเจ้ าผู้ทรงฟื น้ จากความตาย ถึงกระนัน้ ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาเพื่อครอบครองโลก ธรรมิก
ชนจะต้ องได้ รับขึ ้นสูส่ วรรค์ก่อน ตามจดหมายฉบับต่างๆ แสดงให้ เห็นว่าการเสด็จมาขององค์ พระผ้ ูเป็ นเจ้ าในครั ง้ แรกจะนําผ้ ู
ที่เชื่อไปกับพระองค์ และในครั ้งที่สอง พระองค์ จะเสด็จกลับมายังโลกพร้ อมกับพวกเขาเหล่ านั น้ เมื่อองค์พระผู้เป็ น
เจ้ าของเราทรงอยู่บนโลกนี ้นัน้ ยังไม่ถึงเวลาสําแดงข้ อลํ ้าลึกนี ้ พระองค์จงึ กล่าวถึงการเสด็จมาของพระองค์แบบทัว่ ไปโดยไม่แย
ความแตกต่างระหว่างสองเหตุการณ์ ดังนัน้ เราจะเข้ าใจคําสอนของพระองค์เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ได้ อย่างสมบูรณ์ จากจดหมายฉบับ
ต่างๆ เท่านัน้ ซึง่ ทําให้ เราเห็นความสมบูรณ์แบบของพระเจ้ าได้ อย่างชัดเจน”
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เหตุการณ์ ท่ ี 1
การเสด็จมาขององค์ พระผ้ ูเป็ นเจ้ าเพื่อธรรมิกชนของพระองค์
ในพระกิตติคุณสามเล่มแรก มีการอ้ างถึงการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าทังสองส่
้
วนแต่ผสมผสานกันจนลําดับของ
เหตุการณ์ไม่ชดั เจน
ในพระกิตติคุณเล่มที่สี่ การเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าเพื่อธรรมิกชนของพระองค์ถือเป็ นความหวังของเหล่า
สาวก ในคืนที่พระเยซูถกู ทรยศ พระองค์ตรัสว่า “อย่าให้ ใจท่านทังหลายวิ
้
ตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้ า จงวางใจในเราด้ วย ในพระ
้
เมื่อเราไป
นิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็ นอันมาก ถ้ าไม่มีเราคงได้ บอกท่านแล้ ว เพราะเราไปจัดเตรี ยมที่ไว้ สําหรับท่านทังหลาย
จัดเตรี ยมที่ไว้ สําหรับท่านแล้ ว เราจะกลับมาอีกรั บท่ านไปอย่ ูกับเรา เพื่อว่ าเราอย่ ูท่ ีไหนท่ านทัง้ หลายจะได้ อย่ ูท่ ีน่ ันด้ วย”
(ยอห์น 14:1-3) พระองค์ตรัสถ้ อยคําเหล่านี ้เพื่อปลอบโยนเหล่าสาวกเมื่อพระองค์จะจากไป พระองค์ตรัสแก่เขาว่าเมื่อพระองค์ไม่
อยู่ พระองค์จะทรงเตรี ยมสถานที่ให้ พวกเขาและจะกลับมาในไม่ช้าเพื่อรับพวกเขาไปอยูก่ บั พระองค์
มักจะมีผ้ ใู ช้ ข้อความนี ้เพื่ออ้ างถึงสถานที่อยู่ของผู้ที่เชื่อหลังจากตายแล้ ว อย่างไรก็ดี เมื่อดูจากข้ อพระคัมภีร์อื่นๆ แล้ ว
การแปลความเช่นนันไม่
้ มีเหตุผลอันสมควร เพราะเหล่าสาวกทราบเกี่ยวกับการฟื น้ จากความตายและทราบว่าวิญญาณจะแยก
ออกจากร่างและอยูใ่ นความสุข เหมือนเช่น ลาซารัส หรื ออยูใ่ นความทรมาน เหมือนเช่น เศรษฐี ดังนัน้ หากว่าพระเยซูเพียงแต่ตรัส
แก่เขาว่าหลังจากตายไป วิญญาณของเขาจะได้ ไปอยู่กบั พระองค์ในเมืองบรมสุขเกษม พระองค์ก็ได้ ตรัสแก่เขาในสิ่งที่เขารู้ อยู่แล้ ว
ยิ่งกว่านัน้ ในเรื่ องเกี่ยวกับความตาย มีคํากล่าวว่าผู้เชื่อจะไปอยู่กับพระเยซู ไม่ใช่พระเยซูจะเสด็จมาเพื่อผู้ที่เชื่อ ความหวังที่
ประทานแก่เหล่าสาวกไม่ ใช่ เพื่อการเข้ าส่ ูสภาพที่ไม่ สมบรณ์
ู เช่น การที่วิญญาณจะมีอยู่ แม้ ว่าจะอยู่ในเมืองบรมสุขเกษมก็
ตาม ข้ อความนี ้หมายถึงการครบถ้ วน นัน่ คือ การรวมกันที่สมบูรณ์อนั จะเกิดขึ ้น “เมื่อสิ่งซึง่ เน่าเปื่ อยนี ้ จะสวมซึ่งไม่เน่าเปื่ อย และ
สภาพมตะนี ้จะสวมสภาพอมตะ” เท่านัน้ ความตายไม่ใช่ความหวังของผู้ที่เชื่อ แต่การไถ่ร่างกายนี ้เป็ นความหวังของผู้ที่เชื่อ “ถ้ า
้ ่เป็ นนิตย์ในสวรรค์” เรา
เรื อนดินคือกายของเรานี ้จะพังทําลายเสีย” เราก็ยงั มีหวังใน “ที่อาศัย...ที่มิได้ สร้ างด้ วยมือมนุษย์ และตังอยู
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า เปาโลเต็มใจที่จะ “อยู่กบั องค์พระผู้เป็ นเจ้ ามากกว่าอยู่ในร่ างกายนี ้” แต่ความปรารถนาของเขาคือ “มิใช่เพราะ
ปรารถนาที่จะอยู่ตวั เปล่า แต่ปรารถนาจะสวมกายใหม่นนั ้ เพื่อว่าร่ างกายของเราซึ่งจะต้ องตายนันจะได้
้
ถกู ชีวิตอมตะกลืนเสีย”
(2โคริ นธ์ 5:1-9) สภาพที่สมบูรณ์นี ้เป็ นความหวังของคริ สเตียนอย่างแท้ จริ ง และเมื่อตรัสเพื่อปลอบโยนเหล่าสาวก ด้ วยสัญญาว่า
จะเสด็จกลับมาและรับพวกเขาไปกับพระองค์ พระองค์ทรงหมายถึงการสําเร็จของความหวังนี ้
ดังนัน้ ข้ อความนี ้จึงสอนเราว่า การเสด็จกลับมาของพระเยซูเพื่อธรรมิกชนของพระองค์ ไม่ใช่เมื่อตายหรื อเมื่อสิ ้นโลก แต่
ในเวลาที่แน่นอนซึง่ ไม่ทรงเผยออก เมื่อทุกคนจะได้ อยูใ่ นสถานที่ที่พระองค์ได้ เสด็จไปเพื่อจัดเตรี ยมสําหรับพวกเขา
เราจะต้ องศึกษาว่าพระดํารัสขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรามีผลกระทบต่อจิตใจของเหล่าสาวกอย่างไรบ้ าง เพราะในเวลา
ความเข้ าใจเพียงแค่นี ้ จริ งอยู่ว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสถึงการเสด็จมาของพระองค์ในคําพยากรณ์ อื่นๆ แต่คําพยากรณ์
นันเขามี
้
เหล่านี ไ้ ม่ชัดเจน ในเรื่ อง การเสด็จมาขององค์ พระผ้ ูเป็ นเจ้ าเพื่อธรรมิกชนของพระองค์ ต่างไปจากการเสด็จมาของ
พระองค์ ในฤทธานุภาพและพระสิริ และการเสด็จมาเพื่อธรรมิกชนจะมีขึน้ ก่ อนการเสด็จมาในฤทธนานุภาพและพระ
สิริ ในที่อื่นๆ พระเยซูทรงให้ ความหวังในการเสด็จกลับมา โดยไม่ได้ ตรัสว่าจะต้ องมีอะไรเกิดขึ ้นก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาได้ ดังนัน้
จึงมีการกล่าวถึงความหวังอย่างชัดเจน และอาจมีการแปลความที่ผิดพลาดได้ เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ การบอกว่าความหวังที่กล่าวไว้
ชัดเจนและแน่นอนเป็ นความผิดพลาด และว่าการสรุปถ้ อยคําที่มาจากพระเจ้ าพระองค์เองเป็ นการสรุปที่พระองค์ไม่ทรงต้ องการให้
เหล่าสาวกเข้ าใจเป็ นสิ่งที่ร้ายแรง ด้ วยสติปัญญาของพระเจ้ า พระองค์ทรงเห็นเหมาะสมที่จะปกบิดเวลานัน้ และด้ วยพระเมตตา
พระองค์ทรงเห็นเหมาะสมที่จะให้ เหตุการณ์ นัน้ ล่าช้ าไป แต่พระประสงค์ของพระองค์คือ เพื่อให้ การเสด็จมาของพระองค์ เป็ น
ความหวังที่มีอยูต่ ลอดและมีคา่ สําหรับวิญญาณของผู้ที่เป็ นของพระองค์
ในจดหมายฉบับต่ างๆ พระวิญญาณได้ ทรงเปิ ดเผยให้ เห็น “บรรดาการซึง่ พระเยซูได้ ทรงตังต้
้ นกระทําและสัง่ สอน” ซึ่ง
เป็ น “ข้ อลํา้ ลึก” เกี่ยวกับการเสด็จมาเพื่อธรรมิกชนที่ซ่อนไว้ ในพระดํารั สของพระเจ้ าจนถึงเวลานีไ้ ด้ เปิ ดเผยออกอย่ าง
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ชัดเจนเป็ นครั ง้ แรก จดหมายฉบับแรกสุดคือจดหมายฉบับแรกที่เขียนไปยังชาวเธสะโลนิกา เปาโลได้ ใช้ เวลาสามหรื อสี่สปั ดาห์
แรกในเธสะโลนิกา เพราะ “ท่านได้ อ้างข้ อความในพระคัมภีร์โต้ ตอบกับเขาได้ สามวันสะบาโต” เท่านัน้ (กิจการ 17:2) และคําสัง่
้ นัน้ และจากจดหมายฉบับแรกไม่นานหลังจากนัน้ ดังนัน้ จึงน่าสนใจที่จะ
สอนทังหมดที
้
่ให้ แก่ผ้ ทู ี่เชื่อเกิดขึ ้นจากระยะเวลาช่วงสันๆ
ศึกษาความจริ งที่พวกเขาได้ รับ และสังเกตผลกระทบของความจริ งนัน้ โดยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ได้ ทรงให้ ข้อมูลในเรื่ องนี ้อย่าง
สมบูรณ์ อัครสาวกมีความยินดีใน “ความเชื่อของท่านที่แสดงออกเป็ นการกระทํา และความรักที่ท่านเต็มใจทํางานหนัก และความ
พากเพียรซึง่ เกิดจากความหวังในพระเยซูคริสตเจ้ าของเรา” พวกเขา “เป็ นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อแล้ ว” ไม่เพียงแต่ในมาซิโดเนียและ
และหันมาหาพระเจ้ าเพื่อรับใช้
อาคายาเท่านัน้ แต่ในทุกที่ ทุกคนเข้ าใจว่าชาวเธสะโลนิกาที่เชื่อพระเจ้ าเหล่านี ้ได้ “ละทิง้ รปเคารพ
ู
พระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเที่ยงแท้ และรอคอยพระบุตรของพระเจ้ าจากสวรรค์ ” (1เธสะโลนิกา 1:9, 10) ทังสองประการนี
้
้
เป็ นลักษณะของคริ สตจักรเธสะโลนิกา เราจะกล่าวได้ ไหมว่าพวกเขาเป็ นตัวอย่างลักษณะของคริ สเตียนในปั จจุบนั อาจจะตอบว่า
ผู้เชื่อทุกคนคาดหวังว่าพระเยซูจะเสด็จมาจากสวรรค์และพระองค์จะเสด็จมาอย่างไม่ต้องสงสัย แต่เมื่อมองดูคริ สเตียนสมัยใหม่
แล้ ว จะไม่เห็นว่าพวกเขาไม่ถือเรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องสําคัญ การแสดงออกนัน้ แสดงให้ เห็นส่วนที่เหลือของจดหมายที่ได้ แสดงไว้ อย่าง
ชัดเจน ในกลุ่มชาวเธสะโลนิกานี ้ ความหวังไม่ได้ เป็ นเพียงการคาดหวังที่ห่างไกลว่าพระเจ้ าจะเสด็จกลับมาเมื่อสิ ้นโลก แต่ เป็ น
ความหวังที่จะเกิดขึน้ ในไม่ ช้า ซึ่งส่งผลต่อความคิด ความรู้ สกึ การใช้ ชีวิตของพวกเขา ความหวังที่ชัดเจนและมีอาํ นาจมาก
จนดึงดดความสนใจของ
“คนที่เชื่อแล้ วในแคว้ นมาซิโดเนียและแคว้ นอาคายา”
ู
ทังนี
้ ้ ไม่ใช่ความเข้ าใจผิดอันเกิดจากความรู้ ที่ไม่สมบูรณ์ อัครสาวกเปาโลบันทึกเกี่ยวกับการรอคอยของพวกเขา
นอกเหนือไปจากการหันมาหาพระเจ้ า ว่ าเป็ นคําพยานที่ชัดเจน ในบทที่สี่ เปาโลกล่าวถึงการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า
ไว้ เช่นนี ้ “ในข้ อนี ้เราขอบอกให้ ท่านทราบ ตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าว่า เราผู้ยงั เป็ นอยู่และคอยองค์พระผู้เป็ นเจ้ าเสด็จ
มา จะล่วงหน้ าไปก่อนคนเหล่านันที
้ ่ล่วงหลับไปแล้ วก็หาไม่ ด้ วยว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดํารัสสัง่ ด้ วย
้
สต์ที่ตายแล้ วจะเป็ นขึ ้นมาก่อน หลังจากนันเรา
้
สําเนียงเรี ยกของเทพบดีและด้ วยเสียงแตรของพระเจ้ า และคนทังปวงในพระคริ
ทัง้ หลายซึง่ ยังเป็ นอยู่ จะถูกรับขึ ้นไปในเมฆพร้ อมกับคนเหล่านัน้ และจะได้ พบองค์พระผู้เป็ นเจ้ าในฟ้าอากาศ อย่างนันแหละ
้
เราก็
้
นด้ วยถ้ อยคําเหล่านี ้เถิด” (1เธสะโลนิกา 4:15-18) พระเยซูตรัสแก่
จะอยู่กบั องค์พระผู้เป็ นเจ้ าเป็ นนิตย์ เหตุฉะนันจงปลอบใจกั
เหล่าสาวกว่า พวกเขาจะต้ องรอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ตรัสว่าผู้เชื่อที่ยงเป็
ั นอยู่อาจจะอยู่ถึงเวลา
้ ่ลว่ งหลับไปแล้ ว” คําว่า “เรา” ที่ใช้ ในที่นี ้มีความสําคัญอย่างไร ใน
นัน้ พระองค์เทียบ “เราทังหลายซึ
้
ง่ ยังเป็ นอยู่” กับ “คนเหล่านันที
ที่นี ้ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ไม่ได้ เปิ ดเผยเวลาในการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ แต่ถึงจะไม่มีเวลาที่แน่นอนไว้ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
ทรงประทานความหวังที่พระองค์จะเสด็จกลับมาในไม่ช้าซึง่ พระเจ้ าทรงให้ ผ้ ทู ี่เชื่อยึดมัน่ เอาไว้ หากพระองค์ไม่ประสงค์ให้ พวกเขา
รอคอยการเสด็จมาของพระองค์ในช่วงชีวิตของพวกเขา การใช้ สรรพนามบุรุษที่หนึง่ จะไม่เ
พียงแต่ไร้ ความหมายเท่านัน้ แต่
ยังเป็ นข้ อผิดพลาดอีกด้ วย
เปรี ยบเทียบถ้ อยคํานี ้กับพระดํารัสของพระผู้เป็ นเจ้ าของเรา พระเยซูตรัสว่า “เราจะกลับมาอีก” เปาโลกล่าวว่า “องค์พระ
ผู้เป็ นเจ้ าจะเสด็จมาจากสวรรค์” พระเยซูตรัสว่า “รับท่านไปอยู่กบั เรา” เปาโลกล่าวว่า ผู้เชื่อที่ยงั เป็ นอยู่ “จะถูกรับขึ ้นไปในเมฆ...
และจะได้ พบองค์พระผู้เป็ นเจ้ าในฟ้าอากาศ” พระเยซูทรงสัญญาเพื่อที่ใจของเหล่าสาวกจะไม่กงั วล เปาโลตักเตือนผู้เชื่อที่โศกเศร้ า
ว่า “จงปลอบใจกันด้ วยถ้ อยคําเหล่านี ้เถิด” ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเมื่อเทียบข้ อความเหล่านี ้แล้ ว จะเห็นว่าหมายถึงเหตุการณ์เดียวกัน
และเหตุการณ์นนคื
ั ้ ออะไร ไม่ใช่เวลาสิ ้นโลก เพราะเวลาสิ ้นโลกจะเกิดขึ ้นในช่วงชีวิตของคนรุ่นที่อยูบ่ นโลก ไม่ใช่ความตาย เพราะผู้
มียงั เป็ นอยูจ่ ะได้ รับขึ ้นไปโดยไม่ได้ พบกับความตาย จึงไม่อาจเป็ นอย่างอื่นไปได้ นอกจากการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าเพื่อรับ
คนของพระองค์ ตามพระสัญญาแห่งพระคุณที่พระองค์ประทานให้ แก่เหล่าสาวกก่อนที่จะเสด็จจากไป
ถ้ อยคําที่อคั รสาวกเปาโลกล่าวแก่คริ สตจักรโคริ นธ์มีความคล้ ายคลึงกัน และมีความหนักแน่นกว่าในหลายแห่ง เปาโลก
ล่าวว่า “ดูก่อนท่านทังหลาย
้
ข้ าพเจ้ ามีความลํ ้าลึกที่จะบอกแก่ทา่ น คือว่าเราจะไม่ลว่ งหลับหมดทุกคน แต่เราจะถูกเปลี่ยนแปล
ใหม่หมด ในชัว่ ขณะเดียว ในพริบตาเดียว เมื่อเป่ าแตรครัง้ สุดท้ าย เพราะว่าจะมีเสียงแตร และคนที่ตายแล้ วจะเป็ นขึ ้นมาปราศจาก
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เน่าเปื่ อย แล้ วเราทังหลายจะถู
้
กเปลี่ยนแปลงใหม่” (1โคริ นธ์ 15:51, 52) ในที่นี ้ เปาโลได้ บอกแก่เราอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใน
จดหมายถึงเธสะโลนิกานัน้ เราจะสรุ ปได้ อย่างมัน่ ใจว่า ผู้ที่ยงั เป็ นอยู่เมื่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ าเสด็จมาเพื่อธรรมิกชนของพระองค์นนั ้
จะไม่ตาย แต่จะได้ ถกู เปลี่ยนแปลง แต่การเสด็จมานี ้ไม่ใช่ในเวลาสิ ้นโลกหรื อ ให้ เรามาดูข้อพระคัมภีร์อย่างใกล้ ชิด ในที่นี ้ไม่มีการ
กล่าวถึงการฟื น้ ขึ ้นมาของผู้ที่ไม่เชื่อ ดังนัน้ คนสองกลุม่ ในที่นี ้คือ ผู้เชื่อที่จะยังเป็ นอยูใ่ นเวลาที่เหตุการณ์นี ้เกิดขึ ้นและผู้เชื่อที่ตายไป
แล้ ว อัครสาวกเปาโลถือว่าตนเองและคนอื่นๆ ที่เขาได้ เขียนไปถึงนันอยู
้ ่ในกลุม่ ใด ไม่ใช่กบั ผู้ที่ตายแล้ ว แต่ผ้ ทู ี่ยงั เป็ นอยู่ หากเขาจะ
้
่ในหลุมฝั งศพ เขาคงจะกล่าวว่า “เมื่อเป่ าแตร และเราจะเป็ นขึ ้นจากเน่าเปื่ อย และผู้ที่เป็ นอยู่
พูดว่าทังตั
้ วเขาและคนอื่นๆ นันจะอยู
จะถูกเปลี่ยนแปลง” ดังนัน้ การสัง่ สอนในปั จจุบนั ที่ไม่ถกู ต้ องกล่าวเช่นนัน้ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ตรัสในสิ่งที่ตรงกันข้ าม โดยจัด
กลุ่มคนในปั จจุบนั เป็ นผู้ที่จะยังเป็ นอยู่ในเวลาที่พระเจ้ าเสด็จมา เปาโลใช้ ถ้อยคําเหล่ านีเ้ พื่อความหวังของการเสด็จมาของ
องค์ พระผ้ ูเป็ นเจ้ าจะคงอย่ ใู นใจของผ้ ูท่ เี ชื่ออย่ ูเสมอ
เราได้ ศกึ ษาคําสอนในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าเพื่อธรรมิกชนที่ยงั เป็ นอยู่กนั แล้ ว ถ้ อยคํา
ที่เขียนไว้ มีความชัดเจน โดยชี ้ให้ เห็นความหวังใจที่จะเกิดขึ ้นในไม่ช้า และแม้ จะไม่มีการระบุวนั เอาไว้ แต่ก็กล่าวว่าเหตุการณ์นี ้เป็ น
สิ่งที่ผ้ เู ชื่อควรจะรอคอยอยู่อย่างแน่วแน่ พระเจ้ าไม่ทรงกล่าวซํ ้าและไม่มีที่ใดที่กล่าวคําสัง่ สอนนี ้ไว้ ครบถ้ วนอีก แต่จดหมายฉบั
ต่างๆ ได้ พาดพิงถึงเหตุการณ์นี ้หลายครัง้ และเราสามารถรวบรวมความจริ งที่มีค่าเหล่านี ้ได้ การอ้ างอิงถึงเหตุการณ์นี ้แสดงให้ เห็น
ว่าคริ สเตียนในยุคแรกมีความคุ้นเคยกับความหวังนี ้เป็ นอย่างมาก เป็ นสิ่งที่อยู่ในความคิดและใจของพวกเขา และเราควรจะศึกษา
เกี่ยวกับความคิดเห็นของสาวกเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเยซู ความคาดหวังว่าองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าจะเสด็จกลับมาในไม่ช้า
มักจะใช้ เป็ นสิ่งกระตุ้นเพื่อการเตือนสติ การประมาณตนและความมีธรรมในการดําเนินชีวิต ดังนัน้ หลังจากตักเตือนในหลาย
โอกาส อัครสาวกเปาโลจึงเขียนไว้ ว่า “นอกจากนี ้ท่านควรจะรู้ กาลสมัยว่า บัดนี ้เป็ นเวลาที่เราควรจะตื่นจากหลับแล้ ว เพราะว่ า
เวลาที่เราจะรอดนัน้ ใกล้ กว่ าเวลาที่เราได้ เริ่มเชื่อนัน้ กลางคืนล่วงไปมากแล้ ว และรุ่งเช้ าก็ใกล้ เข้ ามา เราจงเลิกการกระทําของ
ความมืด และจงสวมเครื่ องอาวุธของความสว่าง” (โรม 13:11, 12) คําว่า “รอด” ในที่นี ้คือ สิ่งที่ใกล้ เข้ ามา และคําถามคือว่า “รอด”
หมายถึงอะไร คําตอบไม่ใช่การหันจากความบาปหรื อการให้ อภัยความบาป เพราะสิง่ เหล่านี ้ไม่ใช่ความหวัง แต่เป็ นส่วนที่เรามีแล้ ว
ผู้ที่เชื่อ “ในพระคริ สต์” จะไม่ได้ ถกู กล่าวโทษหรื อตัดออกอยู่ต่างหากจากพระเจ้ า ไม่ใช่ความตาย เพราะอย่างน้ อยที่สดุ ไม่มีการ
อธิบายถึงความตายในที่อื่นๆ เหมือนเช่นนี ้ ไม่ใช่เวลาสิ ้นโลกเพราะชาวโรมทราบอยูแ่ ล้ วว่าเป็ นเหตุการณ์ที่ยงั อยูอ่ ีกไกล
ดังนันแล้
้ ว “รอด” ในที่นี ้หมายถึงอะไร ในหนังสือฮีบรู “ความรอด” มีความเกี่ยวข้ องกับการเสด็จมาของพระเจ้ า
“เป็ นครั ง้ ที่สอง” ในการเสด็จมาครัง้ แรก พระองค์ทรงนําความผิดบาปออกไป พระองค์จะ “ปรากฏเป็ นครัง้ ที่สอง” ไม่ใช่แก่โลกนี ้
แต่แก่ “บรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ ได้ รับความรอด” ผู้ที่เชื่อทุกคนรอคอยพระเยซู และข้ าพเจ้ าไม่สงสัยเลยว่าทุก
คนในที่นี ้ก็รวมอยูใ่ นนันด้
้ วย “ความรอด” จึงเกิดขึน้ ในการเสด็จมาเป็ นครั ง้ ที่สอง
้ นสิ่งที่จะเกิดขึน้ เพราะการเสด็จมาของพระเยซู
ในหนังสือฮีบรู ได้ กล่าวว่า “ความรอด” ที่ใกล้ จะมาถึงแล้ วนันเป็
เพื่อธรรมิกชนของพระองค์ ดังนันจึ
้ งอาจมีคําถามว่า แล้ วเช่นนันหนั
้ งสือโรมกล่าวไว้ ว่าอย่างไร ขอให้ เราดูข้อความนี ้ “และไม่ใช่
้
วย ผู้ได้ รับพระวิญญาณเป็ นผลแรก ตัวเราเองก็ยงั ครํ่ าครวญคอยการที่พระเจ้ าทรงให้ เป็ นบุตร คือที่จ
เท่านัน้ แต่เราทังหลายเองด้
ทรงให้ กายของเราทังหลายรอดตาย
้
เหตุว่าเราทัง้ หลายรอดแม้ เป็ นเพียงความหวังใจ แต่ความหวังใจในสิ่งที่เราเห็นได้ หาเป็ น
ความหวังใจไม่ ด้ วยว่าใครเล่าจะยังหวังในสิ่งที่เขาเห็น” (โรม 8:23, 24) คําว่า “รอด” ในที่นี ้ไม่ใช่แค่ความปลอดภัยหรื ออิสระจาก
การปรับโทษ ซึง่ ผู้ที่เชื่อได้ รับแล้ ว แต่เป็ นความหวังที่เขารอคอยและครํ่ าครวญถึง แม้ วา่ จะมี “ผลแรกแห่งพระวิญญาณ” แล้ วก็ตาม
ความหวังนี ้ไม่ใช่ความตายของร่างกายหรื อวิญญาณจะได้ ไปอยู่กบั พระเยซู แต่คือ “การที่พระเจ้ าทรงให้ เป็ นบุตร คือที่จะทรง
ให้ กายของเราทัง้ หลายรอดตาย” ผู้ที่เชื่อเป็ นผู้ที่ “ได้ ทรงตังไว้
้ ให้ เป็ นตามลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์” (โรม
องเรี ยกว่า ‘อับบา’ คือพระบิดา” แต่กายยังไม่ได้
8:29) พวกเขา “ได้ รับพระวิญญาณผู้ทรงให้ เป็ นบุตรของพระเจ้ า ให้ เราทังหลายร้
้
เปลี่ยนเป็ นตามพระฉายของพระคริ สต์ และงานในการรับเป็ นบุตรยังไม่สมบูรณ์จนกว่ากายนี ้จะได้ รอด ดังนันนี
้ ่คือสิ่งที่เรารอคอย
เป็ น “ความรอด” ที่เราหวังไว้ การที่“กายของเราทังหลายรอดตาย”
้
คือสิ่งที่พระคริ สต์จะทําให้ เกิดขึ ้นเมื่อพระองค์เสด็จมาเพื่อ
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ธรรมิกชนของพระองค์ เมื่อผู้เชื่อที่ยงั เป็ นอยู่ “จะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมด ในชัว่ ขณะเดียว ในพริ บตาเดียว” หรื อดังที่กล่าวไว้ ใน 1
เธสะโลนิกาว่า “เราทังหลายซึ
้
ง่ ยังเป็ นอยู่ จะถูกรับขึ ้นไปในเมฆพร้ อมกับคนเหล่านัน้ และจะได้ พบองค์พระผู้เป็ นเจ้ าในฟ้าอากาศ”
ดังนัน้ คําว่า “รอด” ในหนังสือโรมเหมือนเช่นในหนังสือฮีบรู คือการเปลี่ยนแปลงในผ้ ูท่ ีเชื่อเมื่อพระเยซเสด็
ู จกลับมารั บเขา
ไปจากโลกนี ้ แล้ วมีการกล่าวถึง คําว่า “รอด” นี ้อย่างไร เป็ นความหวังที่อยู่ไกลซึง่ จะเกิดขึ ้นในระยะเวลาอันยาวนานหลังจากนี ้
หรื อ ไม่ใช่ แต่เป็ นความหวังที่มีชีวิตอยู่อนั จะเกิดขึ ้นในเวลาใดก็ได้ และในอนาคตอันใกล้ ซงึ่ คริ สเตียนจะต้ องเฝ้าระวังและเตือนสติ
กันและกัน ทังนี
้ ้ แน่นอนว่าเป็ นสิง่ ที่จะเกิดขึ ้นในเวลาอันใกล้ เพราะในความคิดของพระเจ้ า หนึ่งวันเหมือนหนึ่งพันปี และหนึ่งพันปี
ก็เป็ นเหมือนหนึ่งวัน เวลาและฤดูกาลอยู่ในอํานาจของพระองค์ และหน้ าที่ของผู้ที่เชื่อไม่ใช่การคํานวณเวลาแต่จะต้ องรอคอยการ
เสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า ด้ วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้ า พระองค์อาจเลื่อนวันเวลาออกไป แต่สําหรับคริ สตจักร
แล้ ว ความหวังควรจะเป็ นสิง่ ที่อยูใ่ นเวลานี ้เสมอ
เพราะความหวังนี ้เป็ นสิ่งที่อาจเกิดขึ ้นได้ ในทันที จึงเป็ นเหตุในการเตือนไม่ให้ หมกมุ่นกับสิ่งของของโลกนี ้ คนทังหลายได้
้
้
องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงอยู่ใกล้ แล้ ว” (ฟี ลิปปี
รับคําตักเตือนว่า “จงให้ จิตใจที่อ่อนสุภาพ (ยอมจํานน) ของท่านประจักษ์ แก่คนทังปวง
4:5) การพยากรณ์ถึงการที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะเสด็จกลับมาในไม่ช้ามีไว้ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของตนและตรวจสอบตนเอง เพราะ
ไม่ใช่การตักเตือนให้ ยอมจํานนโดยทัว่ ไป แต่เป็ นการตักเตือนตามความจริ งที่ว่าพระเจ้ าทรงอยู่ใกล้ แล้ ว สําหรับผู้เชื่อชาวฟี ลิปปี
แล้ ว ความหวังนี ้เป็ นความหวังที่มีอยูจ่ ริง
จดหมายที่เขียนถึงทิตัสก็มีความคล้ ายคลึงกัน คือ “เพราะว่าพระคุณของพระเจ้ าซึ่งทรงนํ าคนทัง้ ปวงให้ ถึงที่รอดมา
ปรากฏแล้ ว สอนเราให้ ร้ ูว่าควรจะละทิ ้งความอธรรมและโลกียตัณหา และประกอบชีวิตอย่างมีสติสมั ปชัญญะอย่างยุตติธรรมและ
อย่างธรรมในปั จจุบนั ให้ คอยท่ารับความหวังใจอันให้ มีสขุ และการสําแดงสง่าราศีของพระเจ้ าใหญ่ยิ่ง คือพระเยซูคริ สต์เจ้ าผู้ช่วย
ให้ รอดของเรานัน”
้ (ทิตสั 2:11-13) สองสิ่งที่ต้องรอคอยคือ “ความหวังใจอันให้ มีสขุ ” และ “การสําแดงสง่าราศีของพระเจ้ าใหญ่ยิ่ง
คือ พระเยซูคริสต์เจ้ าผู้ช่วยให้ รอดของเรา”
ในเครื่ องหมายคําพูดข้ างต้ น เราได้ เห็นว่า มีการใช้ “ความหวังใจอันให้ มีสขุ นี ้” อยู่เสมอเพื่อให้ เกิดความบริสุทธิ์ และ
ความชอบธรรมในการดํา เนิ น ชี วิ ต ของบุ ค คล นอกจากนี ้ ยั ง ใช้ เ พื่ อ ให้ เ กิด ความมั่ น คงในความเชื่ อ ในพวกผ้ ู รั บ ใช้
ความหวังใจนีเ้ ป็ นรั ว้ ที่พระเจ้ าทรงประทานไว้ เพื่อป้องกันไม่ ให้ เกิดความชั่วขึน้ ภายในคริ สตจักร รวมทัง้ ป้องกันความ
ชั่วของโลกโดยรอบอีกด้ วย ความเสื่อมเสียและความชัว่ ร้ ายที่น่ากลัวปรากฏอยู่ในธิยาทิรา และพระเจ้ าทรงเตือนว่าจะลงโทษ
แต่ในความล้ มเหลวนัน้ มีผ้ ทู ี่สตั ย์ซื่อ ซึง่ พระเจ้ าทรงเรี ยกว่า “สําหรับพวกเจ้ าที่เหลืออยู่ที่เมืองธิยาทิรา ผู้ไม่ถือคําสอนนี ้และไม่ร้ ู จกั
สิง่ ที่เขาเรี ยกว่า ความลํ ้าลึกของซาตานนั ้น เราขอบอกว่าเราจะไม่มอบภาระอื่นให้ เจ้ า แต่สงิ่ ที่เจ้ ามีอยูแ่ ล้ วนั ้น จงยึดไว้ ให้ มนั่ จนกว่
เราจะมา” (วิวรณ์ 2:24, 25) คริสตจักรที่เมืองฟี ลาเดลเฟี ยมีความอ่อนแอ แต่ยงั คงอยูใ่ นความจริงแม้ จะมีการต่อสู้ขดั ขวาง พระเจ้ า
ทรงเขียนไปยังคริ สตจักรนันว่
้ า “เราจะมาในเร็วๆ นี ้ จงยึดมัน่ ในสิ่งที่เจ้ ามี เพื่อไม่ให้ ผ้ ใู ดชิงเอามงกุฎของเจ้ าไปได้ ” (วิวรณ์ 3:11)
รอบๆ นันมี
้ ความอ่อนแอและความชัว่ แต่ผ้ ทู ี่สตั ย์ซื่อได้ รับคําให้ “ยึดมัน่ ” สิง่ ที่เขามี แต่จะต้ องยึดมัน่ จนถึงเมื่อใด ในที่หนึ่ง กล่าวว่า
“จนกว่ าเราจะมา” ในอีกที่หนึง่ ได้ ให้ ความหวังไว้ ว่า “เราจะมาในเร็วๆ นี ้”
หมายสําคัญของกาลสุดท้ าย
้ ้ เราขอเตือนผู้เชื่อที่ไม่เห็นว่าการเสด็จมานี ้เป็ น
แต่การเสด็จมาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ ายังมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง ทังนี
เรื่ องจริ งจัง หมายสําคัญของกาลสุดท้ ายนันคื
้ อการดูถกู และล้ อเลียนคําสัง่ สอนนี ้ “จงรู้ ข้อนี ้ก่อนคือ ในกาลสุดท้ ายคนที่ชอบเยาะ
เย้ ยจะเกิดขึ ้น และประพฤติตามใจปรารถนาของตน และจะถามว่า ‘คําที่ทรงสัญญาไว้ วา่ พระองค์จะเสด็จมานันอยู
้ ่ที่ไหน เพราะว่า
ตังแต่
้ บรรพบุรุษหลับล่วงไปแล้ ว สิ่งทังปวงก็
้
เป็ นอยู่เหมือนเป็ นอยู่ตงแต่
ั ้ เดิมทรงสร้ างโลก’ เพราะว่าเขาแกล้ งลืมข้ อนี ้เสีย คือโดย
พระวจนะของพระเจ้ า ฟ้าสวรรค์ได้ อบุ ตั ิขึ ้นตังแต่
้ โบราณ และแผ่นดินโลกจึงได้ เกิดขึ ้นจากนํ ้าและมีนํ ้าล้ อมรอบทุกด้ าน ด้ วยนํ ้านัน้
ชาวโลกที่มีอยู่ในขณะนัน้ ก็ได้ ถกู ทําลายให้ พินาศไปเพราะนํ ้าท่วม และโดยพระวจนะเดียวกันนั ้นเอง ท้ องฟ้ าและแผ่นดินโลกที่ม
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อยู่ในปั จจุบนั นี ้ ก็มีไว้ สําหรับให้ ไฟเผาผลาญคือเก็บไว้ จนกว่าจะถึงวันทรงพิพาษาและวันพินาศแห่งบรรดาทุรชน แต่ดกู ่อนพวกที่
รัก อย่าลืมความจริงข้ อนี ้เสีย คือวันเดียวของพระเจ้ าเป็ นเหมือนกับพันปี และพันปี ก็เป็ นเหมือนกับวันเดียว องค์พระผู้เป็ นเจ้ าไม่ได้
ทรงเฉื่อยช้ าในเรื่ องพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดนัน้ แต่พระองค์ได้ ทรงอดกลันพระทั
้
ยไว้ เพราะเห็นแก่ท่านทังหลาย
้
มาช้ านาน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ ผ้ หู นึง่ ผู้ใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้ คนทังปวงกลั
้
บใจเสียใหม่ แต่ว่าวันขององค์
พระผู้เป็ นเจ้ านัน้ จะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่องมา และในวันนัน้ ท้ องฟ้าจะล่วงเสียไปด้ วยเสียงที่ดงั กึกก้ อง และโลกธาตุจะ
สลายไปด้ วยไฟ และแผ่นดินโลกกับสิง่ สารพัดที่มีอยูใ่ นโลกนัน้ จะต้ องไหม้ เสียสิ ้น” (2เปโตร 3:3-10)
หากการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าเป็ นความหวังใจอันให้ มีสขุ ของผู้ที่เชื่อ สําหรับผู้ที่อ้างตนว่าเป็ นคริ สเตียน ก็เป็ นจุด
สิ ้นหวัง เป็ นการปิ ดประตูแห่งพระคุณ เก็บคนเหล่านันไว้
้ เพื่อนําไปสูว่ นั ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าเมื่อพระองค์เสด็จมาเพื่อ “จะลงโทษ
สนองคนเหล่านันที
้ ่ไม่ร้ ู จกั พระเจ้ า” และในเวลาที่มืดมนยิ่งขึ ้นเมื่อวันนันจะจบลงในการโกลาหลของโลกและการตั
้
ดสินที่พระที่นงั่
ใหญ่สีขาว อัครสาวกเปโตรกล่าวถึงผู้ที่อ้างตนว่าเป็ นคริ สเตียนโดยพยากรณ์ว่า ในกาลสุดท้ าย การเสด็จมาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า
้
ความสนใจโลกรอบๆ ประกาศว่าทุกสิ่งเป็ นที่เจริ ญขึ ้น และไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง อนิจจา
จะเป็ นสิ่งที่ถกู ดูถกู คนทังหลายจะให้
้
พวกเขา “แกล้ งลืมข้ อนี ้เสีย” เหมือนเช่นเวลาก่อนที่นํ ้าจะท่วม การดูถกู ป้องกันไม่ให้ นํ ้าท่วมกวาดเอาผู้เยาะเย้ ยไปหรื อ เช่นนันแล้
การดูถกู จะไม่หยุดพระเจ้ าในการพิพากษาโลกที่มนุษย์ไว้ วางใจ ทังนี
้ ้ อาจจะดูเหมือนว่าเป็ นความล่าช้ าที่ยาวนาน เพราะเวลาของ
พระเจ้ าไม่เหมือนมนุษย์ แต่พระเจ้ าไม่ได้ ลืมสัญญาของพระองค์ หากพระองค์ให้ การนัน้ สําเร็ จอย่างล่าช้ า ก็เพื่อที่ผ้ ทู ี่เกลียดชัง
พระคุณของพระองค์จะได้ ถกู รวบรวม ไม่ใช่เพื่อให้ คนหนึง่ คนใดพินาศ แต่ให้ ทกุ คนได้ กลับใจใหม่ เมื่อเวลานันมาถึ
้
ง พระสัญญาจะ
สําเร็จ และวันน่าสยดสยองของพระเจ้ าจะมาถึงเหมือนกับขโมยในเวลากลางคืน เพื่อทําลายผู้ที่ถกู ทิ ้งไว้ เบื ้องหลัง
การดูถกู นี ้เป็ นสิง่ ที่เราเห็นอยูร่ อบตัวไม่ใช่หรื อ แต่น่าเศร้ ายิ่งกว่าที่เห็นบุตรที่แท้ จริงของพระเจ้ าหลายคนเพิ่มการดูถกู และ
ไม่เชื่อ ด้ วยระบบปกครองคริ สตจักรของตน ความคิดและแบบแผนการประพฤติของโลกนี ้ โดยถามคําถามที่ว่า สัญญาเกี่ยวกับ
้
การเสด็จกลับมาของพระเจ้ าอยูท่ ี่ไหน ด้ วยความไม่เชื่อ หรื อไม่ใส่ใจในคําถามนันเลย
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เหตุการณ์ ท่ ี 2
การเสด็จมาขององค์ พระผ้ ูเป็ นเจ้ าพร้ อมกับธรรมิกชนของพระองค์
ข้ อความที่อ้างถึงในการศึกษาก่อนหน้ านีเ้ ป็ นการบรรยายถึงเหตุการณ์ แรก (การที่พระเยซูเสด็จมาเพื่อธรรมิกชนของ
พระองค์) เท่านัน้ เหตุการณ์ ที่สอง ซึ่งคือ การที่พระเยซูเสด็จกลับมาพร้ อมกับธรรมิกชนของพระองค์ เป็ นสิ่งที่มีการกล่าวถึง
บ่อยครัง้ ว่า “การปรากฏ” “การสําแดง” หรื อ “การปรากฏชัดเจน” ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า และเป็ นคําสัง่ สอนที่มีการกล่าวถึงไม่แต่
เฉพาะในพระคัมภีร์ใหม่เหมือนเช่นการเสด็จมาในเหตุการณ์แรก ในทางกลับกัน เราจะเห็นต่อไปว่า การเสด็จกลับมายังโลกนี ้ของ
พระเยซูในฤทธานุภาพและพระสิริเป็ นใจความสําคัญที่สดุ อย่างในคําสัง่ สอนในพระคัมภีร์เก่า และในพระคัมภีร์ใหม่ มีการกล่าว
เพิ่มเติมว่า เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา พระองค์จะเสด็จมาพร้ อมกับผู้ที่ทรงรับขึ ้นไปพบกับพระองค์กลางอากาศในเวลาก่อนหน้ านัน้
พระเจ้ าจะต้ องเสด็จกลับมาเพื่อธรรมิกชนของพระองค์ก่อนที่จะพวกเขาจะกลับมาพร้ อมกับพระองค์ในสง่าราศี ข้ าพเจ้ าต้ องการ
แสดงให้ เห็นว่า ไม่ว่าการเสด็จมานี ้จะเกิดขึ ้นเมื่อไรและอย่างไร ธรรมิกชนจะได้ ปรากฏกับพระองค์ ดังนัน้ จึงพิสจู น์ว่า พวกเขา
จะต้ องได้ รับขึน้ ไปส่ ูสวรรค์ ในเวลาก่ อนหน้ านัน้ ก่ อน
ในสดุดีบทที่สอง มีการกล่าวถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซู บรรดาประชาชาติคิดกบฏ ชนชาติทงหลายปองร้
ั้
ายกัน
กษัตริ ย์และผู้ปกครองแห่งแผ่นดินโลกปรึกษากันต่อสู้พระเจ้ าและผู้รับการเจิมของพระองค์ ในเวลานัน้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะตรัสกับ
พวกเขาด้ วยพระพิโรธ แม้ ว่าเขาจะมีความเกรี ย้ วกราดกัน พระองค์ตรัสว่า พระองค์ทรงตังกษั
้ ตริ ย์ของพระองค์ไว้ บนศิโยน ภูเขา
ศักดิ์สทิ ธิ์ของพระองค์ พระคริ สต์ตรัสว่า “พระองค์ (พระเยโฮวาห์) รับสัง่ กับข้ าพเจ้ าว่า ‘เจ้ าเป็ นบุตรของเรา วันนี ้เราได้ ให้ กําเนิดแก่
เจ้ าแล้ ว จงขอจากเราเถิด และเราจะมอบบรรดาประชาชาติ (ชาวต่างชาติ) ให้ เป็ นมรดกของเจ้ า ตลอดทังแผ่
้ นดินโลกให้ เป็ น
กรรมสิทธิ์ของเจ้ า เจ้ าจะตีเขาให้ แตกด้ วยกระบองเหล็ก และฟาดให้ แหลกเป็ นชิ ้นๆ ดุจภาชนะของช่างปั น้ หม้ อ’ ” (สดุดี 2:7-9)
้ านาจของพระคริ สต์บนโลกนี ้ด้ วยฤทธานุภาพและการพิพาษาลงโทษ
ข้ อความนี ้แสดงให้ เห็นว่า พระเจ้ าทรงมีพระประสงค์ที่จะตังอํ
ไม่มีถ้อยคําใดที่จะแสดงให้ เห็นการตังอาณาจั
้
กรอย่างมีอํานาจและใช้ กําลังได้ ดีไปกว่านี ้
แต่เราไม่ต้องเดาว่าการพยากรณ์ในสดุดีนี ้จะสําเร็ จได้ อย่างไร เพราะมีการบรรยายเกี่ยวกับเวลาสําเร็ จของการนี ้ไว้ แล้ ว
“แล้ วข้ าพเจ้ าก็ได้ เห็นสวรรค์เปิ ดออก และดูเถิด มีม้าขาวตัวหนึ่ง พระองค์ผ้ ทู รงม้ านันมี
้ พระนามว่า ‘สัตย์ซื่อและสัตย์จริ ง’ พระองค์
พิพากษาและทรงกระทําสงครามด้ วยความเป็ นธรรม พระเนตรของพระองค์ดจุ เปลวไฟ และบนพระเศียรของพระองค์มีมงกุฎหลาย
อัน และพระองค์ทรงมีพระนามจารึ กไว้ ซึ่งไม่มีผ้ ใู ดรู้ จกั เลย นอกจากพระองค์เอง พระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่จ่มุ เลือด และพระ
นามที่เรี ยกพระองค์นนคื
ั ้ อ ’พระวาทะของพระเจ้ า’ เหล่าพลโยธาในสวรรค์สวมอาภรณ์ผ้าป่ านเนื ้อละเอียดขาวบริ สทุ ธิ์ ได้ นงั่ บน
หลังม้ าขาวตามเสด็จพระองค์ไป มีพระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ ทรงฟั นฟาดบรรดานานา
ประชาชาติ ด้ วยพระแสงนัน้ และพระองค์จะทรงครอบครองเขาด้ วยคทาเหล็ก พระองค์จะทรงเหยียบบ่อยํ ้าองุ่นแห่งพระพิโรธอั
เฉียบขาดของพระเจ้ า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด” (วิวรณ์ 19:11-15) หลังจากนัน้ ข้ อความนี ้ยังได้ บรรยายเกี่ยวกับการรวบรวม
กองทัพของสัตย์ร้ายและผู้เผยพระวจนะปลอม การจับกุมและวาระอันเลวร้ ายของผู้นําทังสองนั
้
น้ และการทําลายผู้ติดตามของมัน
การจับซาตานไว้ ในที่คมุ ขังและการครอบครองของพระเยซูร่วมกับธรรมิกชนของพระองค์เป็ นเวลาหนึ่งพันปี “พระองค์” ในที่นี ้
้
กรที่แข็งแกร่ง
หมายถึงพระคริ สต์ และงานที่พระองค์กระทําให้ สําเร็จคือ งานเดียวกับที่พยากรณ์ไว้ ในสดุดีบทที่สอง การตังอาณาจั
ของพระคริ สต์และการพิพากษาทําลายศัตรู ของพระองค์จะเกิดขึน้ อย่างน้ อยหนึ่งพันปี ก่อนที่กาลสุดท้ ายจะมาถึง ในเวลานัน้
พระองค์จะเสด็จมายังโลกด้ วยฤทธานุภาพและพระสิริเพื่อกระทําการพิพากษาของพระเจ้ า และครอบครองโลกด้ วยความชอบ
ธรรม
อย่างไรก็ดี มีลกั ษณะเด่นในการบรรยายเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระองค์ซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในข้ อความในสดุดี ใน
วิวรณ์ กล่าวว่าเหล่าพลโยธาในสวรรค์จะตามพระองค์มา จึงเกิดคําถามขึ ้นว่า “เหล่าพลโยธาในสวรรค์นี ้คืออะไร และประกอบไป
ด้ วยใครบ้ าง” หากดูย้อนกลับไปเล็กน้ อยในบทเดียวกัน ท่านจะพบสิ่งที่ทําให้ เข้ าใจในเรื่ องนี ้ “...เสียงฝูงชนเป็ นอันมาก ดุจเสียงนํ ้
มากหลาย และดุจเสียงฟ้าร้ องสนัน่ ว่า ‘อาเลลูยา เพราะว่าพระเจ้ าของเราผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดทรงครอบครองอยู่” (วิวรณ์ 19:6)
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แต่บทเพลงแห่งความยินดีและการขอบคุณไม่ได้ หยุดอยู่ตรงนี ้ เสียงนี ้ได้ สรรเสริ ญพระเจ้ าต่อไปว่า “...ถึงเวลามงคลสมรสของพระ
เมษโปดกแล้ ว และเจ้ าสาวของพระองค์ได้ เตรี ยมพร้ อมแล้ ว’ ทรงโปรดให้ เจ้ าสาวสวมผ้ าป่ านเนื ้อละเอียดใสบริ สทุ ธิ์ เพราะผ้ าป่ าน
เนื ้อดีนนได้
ั ้ แก่ การประพฤติอนั ชอบธรรมของพวกธรรมิกชน” (ข้ อที่ 7, 8) และเจ้ าสาวของพระเมษโปดกนี ้ก็คือ คริ สตจักรซึง่ ปรากฏ
อยูใ่ นสวรรค์ก่อนหน้ าที่พระคริสต์จะปรากฏในทันทีเพื่อพิพากษาโลกนี ้ แต่คริสตจักรไม่เพียงแต่อยูใ่ นสวรรค์เท่านัน้ แต่ยงั ได้ สวมผ้ า
้ ้ ไม่ใช่ความบังเอิญ ผ้ าป่ านเนื ้อดีมี
ป่ านเนื ้อดีซึ่งเป็ นเสื ้อผ้ าแบบเดียวกับที่พลโยธาแห่งสวรรค์ที่จะตามพระเยซูมาได้ สวมใส่ ทังนี
ความหมายพิเศษ ผ้ าป่ านเนื ้อดีคือความชอบธรรมของธรรมิกชน ดังนัน้ ผู้ที่จะออกมาจากสวรรค์พร้ อมกับพระเยซูก็มีเครื่ องแต่ง
กายที่มีการกล่าวไว้ ก่อนหน้ านี ้ว่าเป็ นสัญลักษณ์แห่งความชอบธรรมของธรรมิกชน และแน่นอนว่า ไม่มีใครสามารถสวมใส่เสื ้อผ้ า
เช่นนันได้
้ นอกจากธรรมิกชน ดังนัน้ เหล่าพลโยธาของสวรรค์ที่ติดตามพระเยซูมาก็คือธรรมิกชนที่จะต้ องได้ รับการทรงรับขึ ้นไปกับ
พระองค์ในสวรรค์ก่อนหน้ านัน้
ทังนี
้ ้ ในอีกข้ อความหนึง่ เขียนไว้ เกี่ยวกับอํานาจที่รวมกับสัตว์ร้ายเพื่อต่อสู้พระคริ สต์ นัน่ คือ กษัตริ ย์แห่งโลกผู้ “ปรึกษากัน
ต่อสู้พระเจ้ าและผู้รับการเจิมของพระองค์” ผู้เขียนยังได้ เขียนเพิ่มอีกว่า “กษัตริ ย์เหล่านี ้จะกระทําสงครามกับพระเมษโปดก และ
พระเมษโปดกจะทรงมีชยั ชนะ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นจอมเจ้ านายและทรงเป็ นจอมกษัตริ ย์ และผู้ที่อยู่กบั พระองค์นนั ้ เป็ นผู้ที่
พระองค์ได้ ทรงเรี ยกและทรงเลือกไว้ และเป็ นผู้ที่ซื่อสัตย์ก็จะมีชยั ด้ วย” (วิวรณ์ 17:14) ทูตสวรรค์เป็ นผู้ซื่อสัตย์ และในข้ อความหนึ่ง
เขียนไว้ ว่าเป็ นผู้ “ทรงเลือกไว้ ” แต่เราไม่เคยได้ ยินว่าทูตสวรรค์เป็ นผู้ “ทรงเรี ยกไว้ ” ทังนี
้ ้ เพราะ “การทรงเรี ยก” เป็ นลักษณะพิเศษ
เฉพาะผู้ที่เชื่อ พวกเขาเป็ นผู้ที่ “ทรงเรี ยกให้ เป็ นธรรมิกชน” หรื อเป็ นธรรมิกชนโดยการทรงเรี ยก (โรม 1:7; 1โคริ นธ์ 1:2) พวกเขาเป็ น
ผู้ที่ “พระองค์ได้ ทรงเรี ยกไว้ ผ้ ซู งึ่ เป็ นที่รักในพระเจ้ าพระบิดา และผู้ซงึ่ ทรงคุ้มครองรักษาไว้ เพื่อพระเยซูคริ สต์” (ยูดา 2) พวกเขาเป็ น
้ นนั ้ พระองค์ได้ ทรงเรี ยกมา
ผู้ที่ “พระองค์ได้ ทรงเรี ยกตามพระประสงค์ของพระองค์ (ของพระเจ้ า)” เพราะ “ผู้ที่พระองค์ได้ ทรงตังไว้
ด้ วย” (โรม 8:28-30) และข้ อความอื่นๆ ที่เป็ นที่ร้ ู จกั กันดี ผู้ที่จะมากับพระคริ สต์ในชัยชนะเหนือสัตว์ร้ายและผู้เผยพระวจนะปลอม
พลโยธาแห่งสวรรค์ที่จะมาพร้ อมกับพระองค์ ไม่ใช่ทตู สวรรค์ แต่เป็ นธรรมิกชน ผู้เชื่อที่ได้ รับการทรงเรี ยกโดยพระคุณของพระเจ้ า
และก่อนเวลานันได้
้ รับขึ ้นไปอยูก่ บั “องค์พระผู้เป็ นเจ้ าเป็ นนิตย์”
อย่างไรก็ตาม ยังมีหลักฐานเชื่อมโยงอีกประการหนึ่ง สิ่งที่เราเห็นว่าธรรมิกชนกระทําในบทที่เราเพิ่งจะศึกษาไปคือสิ่ง
เดียวกับที่มีการสัญญาไว้ ในตอนต้ นของหนังสือแห่งการพยากรณ์ เล่มนี ้ เมื่อพระคริ สต์ตรัสแก่คริ สตจักรที่เมืองธิยาทิรา พระองค์
ตรัสว่า “ผู้ใดมีชยั ชนะและดํารงรักษากิจการของเราไว้ จนถึงที่สดุ เราจะให้ ผ้ นู นมี
ั ้ อํานาจครอบครองบรรดาประชาชาติ และผู้นนจะ
ั้
้
วยกระบองเหล็ก เหมือนกับเมื่อหม้ อดินของช่างหม้ อที่แตกออกเป็ นเสี่ยงๆ ตามที่เราได้ รับอํานาจจาก
บังคับบัญชาคนทังหลายด้
พระบิดาของเรา” (วิวรณ์ 2:26, 27) ดังนัน้ ผู้ที่มีชยั ชนะ ซึง่ คือผู้ที่เชื่ออย่างแท้ จริ ง จะได้ ร่วมกับพระคริ สต์ในการพิพากษาชาติต่างๆ
ตามที่พยากรณ์ไว้ ในสดุดีบทที่สอง เหล่าพลโยธาในสวรรค์จะสวมใส่เสื ้อผ้ าอันแสดงถึงความชอบธรรมของธรรมิกชน ผู้ซงึ่ จะได้ รับ
ขึ ้นไปในสวรรค์ในเวลาก่อนหน้ านัน้ ดังนัน้ ผู้ที่เชื่อจะได้ รับขึ ้นไปสวรรค์ก่อนที่พระคริ สต์จะเสด็จมาครอบครอง และเมื่อพระองค์
เสด็จมา พวกเขาจะมาพร้ อมกับพระองค์ และมาในพระสิริของพระองค์
จดหมายของยูดากล่าวถึงคําพยากรณ์ ที่เอโนค ซึ่งเป็ นคนชัว่ อายุที่เจ็ดนับจากอาดัมได้ กล่าวไว้ ว่า “...นี่แน่ะ องค์พระผู้
้
(ยูดา 14, 15) โดยเหตุการณ์
เป็ นเจ้ าได้ เสด็จมาพร้ อมกับผู้บริ สทุ ธิ์ของพระองค์เป็ นหมื่นๆ เพื่อทรงพิพากษาปรับโทษคนทังปวง…”
นี ้อาจหมายถึงเหตุการณ์ สองเหตุการณ์ ในพระคัมภีร์ เหตุการณ์ หนึ่ง คือ การตัดสินที่พระที่นงั่ ใหญ่สีขาวเมื่อสิ ้นโลก ซึ่งไม่มีการ
กล่าวว่าธรรมิกชนจะอยู่ในที่นนด้
ั ้ วย อีกเหตุการณ์หนึ่ง คือ การเสด็จมาของพระคริ สต์เพื่อครอบครองบนโลกนี ้ เราได้ เห็นแล้ วว่า
ธรรมิกชนซึ่งเป็ นเหล่าพลโยธาในสวรรค์จะมาพร้ อมกับพระองค์ ปรากฏเหมือนเช่นพระองค์ และเป็ นผู้ที่จะร่ วมพิพากษาศัตรู ของ
พระองค์
ในจดหมายอีกฉบับหนึ่ง เปาโลกล่าวว่า “เพราะว่าท่านได้ ตายแล้ ว และชีวิตของท่านซ่อนไว้ กบั พระคริ สต์ในพระเจ้ า เมื่อ
พระคริ สต์ผ้ เู ป็ นชีวิตของเราทังหลายจะทรงปรากฏ
้
ขณะนันท่
้ านทังหลายก็
้
จะปรากฏด้ วยกันกับพระองค์ในสง่าราศีด้วย” (โคโลสี
3:4) และยอห์นเขียนไว้ ด้วยนํ ้าเสียงเดียวกันว่า “...ยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื ้องหน้ านันเราจะเป็
้
นอย่างไร แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะ
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เสด็จมาปรากฏนัน้ เราทังหลายจะเป็
้
นเหมือนพระองค์...” (1ยอห์น 3:2) เหตุการณ์นี ้ไม่อาจหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ ้นในสวรรค์เพราะเรา
จะกล่าวถึงการปรากฏของพระคริ สต์ในสวรรค์เป็ นอนาคตได้ อย่างไร แล้ วใช่เมื่อสิ ้นโลกหรื อไม่ ไม่มีข้อพระคัมภีร์ใดที่แสดงให้ เห็น
ว่าผู้ที่เชื่อจะปรากฏพร้ อมกับพระคริ สต์ในเวลานัน้ แต่มีข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวว่าพระคริ สต์จะปรากฏเพื่อช่วยสิ่งที่ทรงสร้ างให้ รอด
เป็ นเวลาอย่างน้ อยหนึ่งพันปี ก่อนที่เวลาสิ ้นโลกจะมาถึง และมีข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวว่าเมื่อพระองค์จะปรากฏ ผู้ที่เชื่อจะปรากฏใน
สง่าราศีด้วย ดังนัน้ เราควรจะเชื่ออํานาจแห่งพระวจนะของพระเจ้ า และยอมรับการแปลความตามพระคัมภีร์ ไม่ใช่ปรับเปลี่ยนให้
ตรงกับความคิดของเราเอง การปฏิบตั ิตามความจริ งของพระเจ้ าเป็ นสิ่งที่ง่ายที่สดุ ถ้ าปล่อยให้ ความจริ งคงเป็ นความจริ ง แต่จะ
และประเพณีของมนุษย์
เป็ นสิง่ ที่ยากที่สดุ หากปรับเปลี่ยนความจริงนันตามศาสนศาสตร์
้
ตอนนี ้ เราจะเห็นว่าพระเยซูจะเสด็จมาครอบครองก่อนเวลาสิ ้นโลกจะมาถึง และเมื่อพระองค์เสด็จมา ธรรมิกชนของ
พระองค์ ซึง่ คือคริสตจักร จะมาพร้ อมกับพระองค์ ดังนัน้ แม้ วา่ ความหวังที่จะเกิดขึ ้นในเร็วๆ นี ้ของผู้ที่เชื่อคือ การที่พระเยซูเสด็จมา
เพื่อธรรมิกชนของพระองค์ แต่ยงั มีความหวังอีกประการหนึ่งที่มีการกล่าวถึงอยู่บ่อยครัง้ นัน่ คือ การที่พระเยซูเสด็จมาพร้ อมกับ
ธรรมิกชนของพระองค์ ทังนี
้ ้ มักจะเรี ยกเหตุการณ์ แรกว่า “การเสด็จมา” ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า และเหตุการณ์ ที่สองว่า “การ
สําแดง” “การปรากฏชัดเจน” หรื อ “การปรากฏ” ของพระองค์
เพราะการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าในครัง้ ที่สองจะเกิดขึ ้นก่อนเวลาสิ ้นโลก การทรงรับคริ สตจักรขึ ้นไปซึง่ จะต้ องเกิด
ก่อนหน้ าการเสด็จมาเป็ นครัง้ ที่สองนันก็
้ จะต้ องเกิดขึ ้นก่อนเวลาสิ ้นโลกเช่นกัน ดังนัน้ ด้ วยหลักฐานที่เราได้ รวบรวมจากแหล่งต่างๆ
แสดงให้ เห็นว่าไม่มีอุปสรรคขัดขวางระหว่างผู้ที่เชื่อและความสมบูรณ์ ของความหวังที่พวกเขาได้ รับคําสัง่ ให้ รอคอยอยู่ ดังนัน้
แทนที่จะรอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้ป็นเจ้ าเหมือนเช่นเป็ นสิ่งที่ยงั อีกยาวไกลและมีเหตุการณ์อื่นๆ ในระหว่างนัน้ เรา
จะต้ องรอคอยอยูเ่ สมอ
แต่สิ่งที่จะเกิดขึ ้นในระหว่างการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าทังสองครั
้
ง้ คืออะไร และใครเป็ นพวกมนุษย์ธรรมดาที่จะ
ครอบครองกับองค์พระผู้เป็ นเจ้ าบนโลกนี ้ ชาวยิวจะได้ รับสัญญาแห่งพันธสัญญาเก่าตามที่เขียนไว้ หรื อไม่
ตอนนี ้ เราจะศึกษาเกี่ยวกับความหวังของอิสราเอล และความหวังของสิง่ ที่ทรงสร้ าง เพื่อหาคําตอบของเรา
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ส่ วนที่ 3
ข้ อลํา้ ลึกเกี่ยวกับชาวยิว
คํานํา
ชาวยิวเป็ นกายของผู้ที่พระเจ้ าทรงเลือกจากประชาชาติทงหลายที
ั้
่อยู่บนพื ้นโลก ให้ เป็ นชนชาติในกรรมสิทธิ์ของพระองค์
“เพราะท่านทังหลายเป็
้
นชนชาติบริ สทุ ธิ์แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้ าของท่าน และพระเยโฮวาห์ทรงเลือกจากประชาชาติทงหลายที
ั้
่อยู่
บนพื ้นโลก ให้ เป็ นชนชาติในกรรมสิทธิ์ของพระองค์” (เฉลยธรรมบัญญัติ 14:2) อิสราเอลได้ ยงั รับคําสัง่ จากพระเจ้ าในแฉลยธรรม
บัญญัติ 6:4-7 “โอ คนอิสราเอล จงฟั งเถิดพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของเราทังหลายเป็
้
นพระเจ้ าเดียว พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระ
เจ้ าของท่านด้ วยสุดจิตสุดใจและสิ ้นสุดกําลังของท่าน และจงให้ ถ้อยคําที่ข้าพเจ้ าบัญชาพวกท่านในวันนี ้อยู่ในใจของท่าน และพวก
ท่านจงอุตส่าห์สอนถ้ อยคําเหล่านันแก่
้ บตุ รหลานของท่าน เมื่อท่านนัง่ อยู่ในเรื อน เดินอยู่ตามทาง และนอนลงหรื อลุกขึ ้น จงพูดถึง
ถ้ อยคํานัน”
้ และในอิสยาห์ 43:10, 11 “พระเจ้ าตรัสว่า เจ้ าทัง้ หลายเป็ นพยานของเรา และเป็ นผ้ ูรับใช้ ของเราซึ่งเราได้ เลือก
ไว้ แล้ ว เพื่อเจ้ าจะร้ ู จักและเชื่อถือเรา และเข้ าใจว่ าเราเป็ นผ้ ูนัน้ แหละ ก่ อนหน้ าเรา ไม่ มีพระใดถกปั
ู ้นขึน้ และภายหลัง
เราก็จะไม่ มี เรา เราคือพระเจ้ า และนอกจากเราไม่ มีพระเจ้ าผ้ ูช่วยให้ รอด”
ั้
้ วา่ มีพระเจ้ าองค์ เดียว และพระองค์ทรง
ดังนัน้ อิสราเอลจึงได้ ทรงเลือก แยกออก สอนและรับคําสัง่ เพื่อให้ มนุษย์ทงปวงรู
เป็ นพระเจ้ าที่บริสทุ ธิ์ผ้ ซู งึ่ แสวงหาชนชาติที่บริสทุ ธิ์ที่จะปรนนิบตั ิพระองค์
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บทที่ 4
อิสราเอล – ชาวยิว
อิสราเอลเป็ นชนชาติหนึ่ง และไม่มีชนชาติอื่นใดในโลกทุกวันนี ้ที่สามารถสืบประวัติย้อนหลังกลับไปได้ มากเท่ากับชาติ
อิสราเอล แม้ ว่าอิสราเอลจะถูกทําให้ พ่ายแพ้ ถูกเหยียบยํ่าลง และกระจัดกระจายไปทัว่ โลก แต่อิสราเอลยังไม่ได้ หายไป ไม่มีชาติใ
ที่กระทําการที่ยิ่งใหญ่ อันเป็ นที่จดจํ าเหมือนเช่นอิสราเอล การที่พระเจ้ าทรงสถิตอยู่กับชนชาตินีแ้ ละทรงทําหมายสําคัญ การ
อัศจรรย์ และช่วยให้ รอด ได้ พิสจู น์แล้ วว่าพวกเขาเป็ นชนชาติที่พระเจ้ าทรงเลือก
ทําไมอิสราเอลจึงได้ รับการรักษาไว้ ในท่ ามกลางชนชาติต่างๆ
ผู้ที่ทราบเกี่ยวกับการข่มเหง การถูกขับออกจากแผ่นดินของตน และการกระจัดกระจายกันไปของอิสราเอลในอดีตอาจ
สงสัยว่าทําไมอิสราเอลจึงได้ รับการรักษาไว้ เป็ นชาติที่แข็งแกร่ งในทุกวันนี ้ ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็ นผู้ที่พระเจ้ าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรง
เลือกและรักหรอกหรื อ พวกเขาคงอยู่เพราะพระเจ้ าไม่ ทรงละทิง้ พวกเขาอย่ างแท้ จริ ง อิสราเอลในสมัยอิสยาห์ผ้ พู ยากรณ์ ได้
กล่าวหาว่าพระเจ้ าละทิ ้งพวกเขาอย่างแท้ จริ ง แต่คําตอบของพระองค์คือ “พระเจ้ าตรัสดังนี ้ว่า ‘หนังสือหย่ าของแม่ เจ้ าซึ่งเราได้
ใช้ ไล่ นางไปเสียนัน้ อย่ ูท่ ไี หนเล่ า หรื อเจ้ าหนี ้ของเราคนไหนเล่าที่เราได้ ขายตัวเจ้ าไป ดูเถิด เพราะความบาปชั่วของเจ้ า เจ้ าจึง
ถกขาย
และเพราะความทรยศของเจ้ า แม่ของเจ้ าจึงถูกไล่ไป” (อิสยาห์ 50:1) อิสราเอลละทิ ้งพระเจ้ าไป และความผิดบาปของเขา
ู
เองเป็ นเหตุให้ เขาขาดไปจากพระองค์ แม้ ว่าในเวลานี ้ พวกเขาจะใช้ ชีวิตโดยไม่มีความเข้ าใจ แต่พระเจ้ าไม่ได้ ทรงทอดทิ ้งพวกเขา
ไปอย่างแท้ จริง
ความรักของพระเจ้ าขยายออกไปสูอ่ ิสราเอลมากเพียงใด พระองค์ทรงสัญญาพวกเขาว่า “เราได้ รักเจ้ าด้ วยความรั กนิ
รั นดร์ เพราะฉะนันเราจึ
้
งมีความรักมัน่ คงต่อเจ้ าสืบไป เราจะสร้ างเจ้ าอีก และเจ้ าจะถูกสร้ างใหม่นะ อิสราเอลพรหมจารี เจ้ าจะ
ตกแต่งตัวเจ้ าด้ วยรํ ามะนาอีก และจะออกไปเต้ นรํ ากับผู้ที่สนุกสนานกัน” (เยเรมีย์ 31:3, 4) พระเจ้ าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะไม่ทรงละทิ ้ง
อิสราเอลอย่างแท้ จริง พระเจ้ าได้ ทรงสัญญาไว้ แล้ วว่า “เราได้ รักเจ้ าด้ วยความรั กนิรันดร์ ”
ทําไมชนชาติอสิ ราเอลเป็ นพวกที่สาํ คัญพิเศษต่ อพระเจ้ า
ประการแรก ชนชาติยิวได้ รับการเลี ้ยงดูเพื่อประกาศและสอนว่ามีพระเจ้ าองค์เดียว ในสมัยของอับราฮัม ชนชาติต่างๆ บนโลกมัว
เมาอยู่กบั การบูชารูปเคารพ ถือเจ้ าในทุกอย่าง และเชื่อพระเจ้ าหลายองค์ เป็ นเวลา 2000 ปี (1921 ก่ อนคริ สตกาลถึงคริ สต
ศักราช 30) ไม่ มีชนชาติอ่ ืนใดนอกจากชาวยิวที่เชื่อในพระเจ้ าที่เที่ยงแท้ และทรงพระชนม์ อย่ ูเพียงองค์ เดียว หรื อสอน
ั้
ไม่ มีชนชาวต่ างชาติใดๆ ที่
ว่ าพระเจ้ ามีองค์ เดียว ชาวยิวเป็ นผู้สอน “การเชื่อว่ามีพระเจ้ าองค์เดียว” ให้ แก่ชนชาติทงหลาย
ชาวยิวไม่ ได้ เข้ าไปข้ องเกี่ยวแล้ วจะกลายเป็ นผ้ ูท่ เี ชื่อพระเจ้ าองค์ เดียวได้
ประการที่สอง ชนชาติยิวได้ รับการเลี ้ยงดูเพื่อเป็ นผู้เขียน ผู้รักษา และผู้ส่งต่อข้ อพระคัมภีร์ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ พวกเขาได้ รับ “พระดํารัส
สัญญาของพระเจ้ า” “ถ้ าเช่นนันพวกยิ
้
วจะได้ เปรี ยบคนอื่นอย่างไร และการเข้ าสุหนัตนันจะมี
้
ประโยชน์อะไร มีประโยชน์มากในทุก
สถาน เป็ นต้ นว่าพวกยิวได้ เป็ นผู้รับมอบให้ รักษาพระดํารัสสัญญาของพระเจ้ า” (โรม 3:1, 2)
ตัวหนังสือในทุกหน้ าและทุกเล่ มของพระคัมภีร์เขียนโดยชาวยิว ชาวยิวดูแลรักษาข้ อพระคัมภีร์ไว้ เป็ นอย่างดีและ
รักษาไม่ให้ มีการเปลี่ยนแปลง และหากไม่มีชาวยิวแล้ ว ข้ อพระคัมภีร์ก็คงจะสูญหายไปนานแล้ ว
ประการที่สาม ชนชาติยิวได้ รับการเลี ้ยงดูเพื่อที่พระเจ้ าจะทรงประทานพระผู้ช่วยให้ รอดแก่โลกนี ้ผ่านทางพวกเขา การอัศจรรย์ที่
ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของโลกนี ้คือ ข้ อลํ ้าลึกเกี่ยวกับการมาเกิดเป็ นมนุษย์ “คือพระเจ้ าผู้สถิตในองค์พระคริ สต์ทรงกระทําให้ โลกนี ้คืนดีกนั
กับพระองค์”
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ประการที่ส่ ี ชนชาติยิวได้ รับการเลี ้ยงดูเพื่อที่เขาจะรักษาประชากรของโลกนี ้ไม่ให้ เสื่อมเสีย (เน่าเปื่ อย) ทางศีลธรรม นายลาร์ คินก
ล่าวไว้ วา่ “เมื่อพระเยซูตรัสว่า ‘ความรอดนันมาจากพวกยิ
้
ว’ ยอห์น 4:22 พระองค์ทรงหมายความว่า พระผู้ช่วยให้ รอดของโลกนี ้จะ
้ อ หรื อพระองค์ทรงหมายความว่าชนชาติยิวจะเป็ นเครื่ องมือป้องกันความเสื่อมเสียทาง
มาจากชาติยิว ซึ่งคือพระเยซู เท่านันหรื
ศีลธรรมของโลกนี ้เมื่อพระองค์ตรัสว่า ‘ท่านทังหลายเป็
้
นเกลือแห่งโลก’ และหมายความว่าหากชนชาติยิวสญพั
ู นธุ์ไป พระเจ้ าจะ
ทรงทําลายมวลมนุษย์จากโลกนี ้ เหมือนที่พระองค์ทรงทําลายคนสมัยก่อนนํ ้าท่วมเมื่อโนอาห์และครอบครัวของอยูใ่ นนาวาอย่า
ปลอดภัย หรื อเมื่อพระองค์ทรงทําลาย ‘หัวเมืองในลุม่ นํ ้า’ ซึง่ คือโซโดม และโกโมราห์เมื่อโลทได้ หลบหนีออกมาได้ เช่นนันหรื
้ อ
เมื่อศึกษาข้ อความของเปโตรอย่างละเอียด ตามที่ยากอบได้ กล่าวไว้ ที่ประชุมสภาคริ สตจักรแรก (กิจการ 15:13-18) และ
ถ้ อยคําที่เปาโลกล่าวไว้ ในจดหมายถึงโรม (โรม 11:1-5, 11, 12, 15, 17, 23, 27) แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าพระเยซูทรง
หมายความตามความหมายอย่างหลังนัน้
นัน่ คือ ความรอดของชาติต่างๆ ทังทางวิ
้
ญญาณและทางร่ายกาย และการรักษามนุษยชาติไว้ บนโลกขึ ้นอยู่กบั การรักษา
และคงชนชาติยิวไว้
ู เสียรสชาติของตนไป เหมือนกับที่เกลือ
สภาพที่เสื่อมทรามของโลกในปั จจุบนั เป็ นผลมาจากข้ อเท็จจริ งที่ว่า ชาวยิวได้ สญ
เสียความเค็ม แต่จนกว่าชาวยิวจะได้ รสชาติของตนกลับคืนมา การเสื่อมทรามจะคงดําเนินต่อไปจนกระทัง่ ถึงเวลาที่กลิ่นของความ
เน่าเปื่ อยของชนชาติตา่ งๆ ของโลกที่ผพุ งั ลงจะร้ องเรี ยกให้ พระเจ้ าเข้ าแทรกแซงและเกลือจะมีรสชาติโดยการหันกลับมาของชาวยิว
และชนชาติยิวจะกลับคืนสูส่ ถานะเดิมในหมูป่ ระชาชาติตา่ งๆ ในโลกอีกครัง้ ” (Larkin)
พระเจ้ าได้ ทรงกําหนดให้ อิสราเอลเป็ นชนชาติบริ สทุ ธิ์ที่จะปกครองชนชาติต่างๆ ของโลกนี ้ภายใต้ การปกครองของพระ
เยซูคริ สต์ผ้ ซู ึ่งประทับอยู่ที่บลั ลังก์ของดาวิด ทังนี
้ ้ ไม่ได้ หมายความว่าอิสราเอลเป็ นที่ชอบพระทัยของพระเจ้ าในความหมายทาง
ฝ่ ายวิญญาณ อย่างไรก็ดี ชาติอิสราเอลยังคงเป็ นชนชาติของพระเจ้ าและพวกเขายังมีงานที่จะต้ องทําให้ กบั พระองค์ในปลายยุคนี ้
งานนี ้ไม่อาจเกิดขึ ้นได้ จนกว่าจะถึงเวลาที่ “พวกต่างชาติได้ เข้ ามาครบจํานวน” ซึง่ คือ การทรงรับคริสตจักรขึ ้นไป
ประวัตศิ าสตร์ ของชาติอสิ ราเอล
การทรงเรี ยกของอิสราเอล
“พระเจ้ าตรัสแก่อบั รามว่า ‘เจ้ าจงออกจากเมือง จากญาติพี่น้อง จากบ้ านบิดาของเจ้ า ไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้ เจ้ ารู้
เราจะให้ เจ้ าเป็ นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้ า จะให้ เจ้ ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไป แล้ วเจ้ าจะช่วยให้ ผ้ อู ื่นได้ รับพร เราจะ
อํานวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้ า เราจะสาปคนที่แช่งเจ้ า บรรดาเผ่าพันธุ์ทวั่ โลกจะได้ รับพรเพราะเจ้ า’ “ (ปฐมกาล 12:1-3)
พระเจ้ าทรงเรี ยกอับราฮัมออกจากเมืองเออร์ แคว้ นเคลเดียเพื่อครอบครองดินแดนที่ทรงสัญญาว่าจะให้ แก่ลกู หลานของ
เขา พระองค์ทรงยืนยันเกี่ยวกับสัญญานี ้อีกครัง้ เมื่อทรงกระทําพันธสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขและไม่เปลี่ยนแปลง การอวยพรที่ยิ่งใหญ่
ของพันธสัญญานันมี
้ ผลถึงทุกวันนี ้
พันธสัญญานี ้มีสญ
ั ญาที่สําคัญ 3 ประการด้ วยกัน ได้ แก่ แผ่ นดิน พงศ์ พันธุ์ การอวยพร

พันธสัญญาของพระเจ้ าต่ ออับราฮัม
แผ่นดิน
พงศ์พนั ธุ์
พันธสัญญาเกี่ยวกับ
แผ่ นดินปาเลสไตน์
การครอบครองชัว่ นิรันดร์

พันธสัญญาต่ อดาวิด
พงศ์พนั ธุ์ของดาวิดจะ
ครอบครองอยู่เสมอ

การอวยพร

พันธสัญญาใหม่
สําหรับอิสราเอล
พระพรฝนชุ
กปลายฤดู
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1. แผ่ นดิน
พระเจ้ าทรงสัญญาว่า อับราฮัมและลูกหลานของเขาจะได้ ครอบครองแผ่นดินคานาอันชั่วนิรัน ดร์ โดยเขตแดนของ
ดินแดนแห่งพันธสัญญานี ้มีกําหนดที่แน่นอน (ปฐมกาล 15:18; 17:8)
2. พงศ์ พันธุ์
พระเจ้ าทรงสัญญาว่า อับราฮัมจะมีลกู หลานมากมาย ทังในทางฝ่
้
ายธรรมชาติและฝ่ ายวิญญาณ พงศ์ พันธุ์ทางฝ่ าย
ธรรมชาติคือชนชาติอสิ ราเอล และจากชนชาตินนั ้ จะมีกษัตริย์และอาณาจักรนิรันดร์ (สดุดี 89:3-4)
3. การอวยพร
ชนชาติอิสราเอลจะได้ รับพรด้ วยพระพรทางฝ่ ายวิญญาณผ่านทางสัญญาในพันธสัญญาใหม่ นัน่ คือ การเทพระวิญญาณ
้
เชื่อ (โยเอล 2:28-32; กิจการ 15:14-17; โรม 11:26-31)
บริสทุ ธิ์แบบฝนชุกปลายฤดูครัง้ สุดท้ ายให้ แก่ชาวอิสราเอลทังหมดได้
ประวัตศิ าสตร์ ของชาวยิว
อับราฮัมฟั งเสียงเรี ยกของพระเจ้ า และย้ ายออกจากเออร์ แคว้ นเคลเดียไปยังแผ่นดินคานาอัน ในเวลาอันควร พระเจ้ า
ทรงประทานพรในพันธสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขที่ทรงสัญญาแก่อบั ราฮัมนันให้
้ แก่อิสอัค ลูกชายของเขา (ปฐมกาล 26:1-4) ในขณะที่
อิสอัคอยู่ในวัยชรา เขาอวยพรยาโคบลูกชายคนเล็ก โดยให้ สิทธิ์ บุตรหัวปี แก่เขา ในปฐมกาล 28:10-15 พระเจ้ าทรงปรากฏแก่
ยาโคบและยืนยันคําสัญญาในพันธสัญญาของอับราฮัม โดยประทานสัญญาเหล่านี ้แก่ยาโคบ
ยาโคบกลายเป็ นอิสราเอล และลูกชาย 12 คนของเขาก่อขึ ้นเป็ นชาติอิสราเอล
คนของอิสราเอลเพิ่มขึ ้นเป็ น 70 คน ในขณะที่ออกจากดินแดนคานาอันเมื่อเกิดกันดารอาหาร และย้ ายไปอียิปต์ที่เมืองโก
เชน
สี่ร้อยปี ต่อมา อิสราเอลเป็ นทาสของชาวอียิปต์ ในขณะที่นายงานเริ่ มเฆี่ยนตีพวกเขาอย่างไร้ เมตตา พวกเขาร้ องเรี ยกต่อ
พระเจ้ าและพระองค์ทรงสดับฟั งเสียงร้ องของเขา
้
นทาส และชาวอิสราเอลทังหมดออกจากแผ่
้
นดินอียิปต์เพื่อกลับสูค่ านาอัน ดินแดน
โมเสสนําคนทังหลายออกจากการเป็
แห่งพันธสัญญา
ก่อนที่โมเสสจะขึ ้นไปยังยอดเขาซีนาย พระเจ้ าตรัสเกี่ยวกับพระประสงค์ที่ทรงมีในอิสราเอล พลไพร่ของพระองค์ ว่า “เจ้ า
ทังหลายจะเป็
้
นอาณาจักรปุโรหิต และเป็ นชนชาติบริสทุ ธิ์สําหรับเรา...” (อพยพ 19:6)
“หากชาติอิสราเอลมีความสัตย์ซื่อและเชื่อฟั ง พระเจ้ าทรงสัญญาว่าเขาจะมีความยิ่งใหญ่ ความรํ่ ารวยและอํานาจบนโลก
แต่หากไม่สตั ย์ซื่อและไม่เชื่อฟั งเขาจะกระจัดกระจายไปท่ามกลางชนชาติทงหลาย
ั้
ตังแต่
้ ที่สดุ ปลายโลกข้ างหนึ่งไปถึงอีกข้ างหนึ่ง
(เฉลยธรรมบัญญัติ 28:64) แต่กระนัน้ คําสัญญาเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์จะเป็ นการอวยพรแก่ ‘พงศ์พนั ธุ์ของมนุษย์โลก’ ”
(Scofield)
โมเสสลงมาจากภูเขาพร้ อมกับแผ่นศิลา หากพวกเขาเชื่อฟั งบทบัญญัติศกั ดิ์สิทธิ์ที่โมเสสได้ นํามาสู่อิสราเอล อิสราเอลก็
จะเป็ นชนชาติในกรรมสิทธิ์ของพระเจ้ า
ในหนังสือเลวีนิติ มีคําว่า บริ สทุ ธิ์และความบริ สทุ ธิ์ ปรากฏอยู่ 90 ครัง้ ในหนังสือเล่มนี ้เอง ที่อิสราเอลได้ รับคําสัง่ พิเศษ
้
และถี่ถ้วนเกี่ยวกับวิธีการใช้ ชีวิตที่จะเป็ นที่พอพระทัยต่อพระเจ้ า คําสัง่ สําคัญคือ “จงกล่าวแก่ชมุ นุมชนอิสราเอลว่า เจ้ าทังหลาย
ต้ องบริ สทุ ธิ์ เพราะเราพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของเจ้ าเป็ นผู้บริสทุ ธิ์” (เลวีนิติ 19:2)
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ทุกสิ่งในหนังสือเลวีนิติมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เกิดความบริ สทุ ธิ์ ในใจและชีวิตของอิสราเอล ซึ่งเป็ นพลไพร่ ของพระเจ้ า
บทบัญญัติของพระเจ้ าและพิธีกรรมต่างๆ ทรงประทานไว้ เพื่อให้ อิสราเอลทราบความหมายของความบริ สทุ ธิ์ขององค์พระผู้เป็ น
เจ้ าของเขา ทังนี
้ ้ พระเจ้ าทรงมีพระประสงค์คือ ทําให้ อิสราเอลเป็ น “ชนชาติบริ สทุ ธิ์”
เพราะชาวอิสราเอลไม่เชื่อฟั งในขณะเดินทางอยูใ่ นถิ่นทุรกันดารจากอียิปต์ไปยังแผ่นดินคานาอัน พวกเขาจึงต้ องเดินทาง
อยู่ 40 ปี เผชิญความโศกเศร้ าและความตาย ก่อนที่โยชูวาจะนําพวกเขาเข้ าสูด่ ินแดนแห่งพันธสัญญาในที่สดุ
ช่ วงเวลาของผ้ ูวนิ ิจฉัย
ผู้วินิจฉัยปกครองอิสราเอลเป็ นเวลา 450 ปี การปกครองนันเป็
้ นการปกครองของพระเจ้ าเพราะพระองค์ทรงเลือกผู้ที่
พระองค์ประสงค์จะให้ วินิจฉัยพลไพร่ ของพระองค์ ในช่วงเวลานี ้ อิสราเอลไม่สามารถที่จะปฏิบตั ิตามนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าได้
พระองค์ทรงสัง่ ให้ พวกเขาไล่ผ้ อู าศัยในแผ่นดินออกไป แต่เขากลับไปสมาคมกับคนเหล่านัน้ และนําหญิงชาวต่างชาติมาเป็ นภรรยา
ของตน ด้ วยเหตุนี ้ เขาจึงกลายเป็ นผู้นมัสการรูปเคารพในที่สดุ
ช่วงเวลานี ้เป็ นเวลาที่มืดมน เวลาแห่งความพ่ายแพ้ และเป็ นทาส
ช่ วงเวลาของกษัตริย์
ซามูเอลซึง่ เป็ นผู้วินิจฉัยคนสุดท้ ายในอิสราเอล ได้ เตือนพลไพร่เกี่ยวกับสิง่ ที่กษัตริ ย์จะทําแก่พวกเขา แต่พวกเขาไม่เชื่อฟั ง
ซาอูลได้ รับการทรงเลือกอย่างเหมาะสมและได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นกษัตริ ย์องค์แรก หลังจากซาอูล ดาวิดขึ ้นเป็ นกษัตริ ย์ และหลังจาก
นันก็
้ เป็ นซาโลมอน โอรสของดาวิด กษัตริย์แต่ละองค์นนครอบครองเป็
ั้
นเวลาสี่สบิ ปี ติดต่อกัน
ซาโลมอนครอบครองด้ วยสันติสขุ และความมัง่ คัง่ แต่กษัตริ ย์ซาโลมอนไม่เชื่อฟั งข้ อพระคัมภีร์ในเรื่ องชีวิตส่วนตัวของ
พระองค์ ความผิดบาปที่ร้ายแรงที่ทรงกระทําคือ การแต่งงานกับบรรดาหญิงต่างชาติซงึ่ นําการนมัสการรูปเคารพเข้ ามาในแผ่นดิน
อิสราเอล ในวัยชรา ซาโลมอนปล่อยให้ พระทัยของพระองค์ทําตามภรรยาผู้บชู ารูปเคารพเหล่านัน้ ความสําเร็ จที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของ
กษัตริ ย์ซาโลมอนคือ การสร้ างวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม
เมื่อซาโลมอนสิน้ พระชนม์ เรโหโบอัม ราชโอรสได้ ขึน้ ครองราชย์แทน แต่เพราะคําปรึ กษาที่โง่เขลา เรโหโบอัมทําให้
แผ่นดินแยกออก โดยมี 10 เผ่า อันก่อเป็ นแผ่นดินอิสราเอลตอนเหนือ มีสะมาเรี ยเป็ นเมืองหลวง ในขณะที่พระองค์ทรงครอบครอง
เยรูซาเล็มเหนือเผ่าเบนยามินและยูดาห์
ราชอาณาจักรอิสราเอลตอนเหนือกลายเป็ นผู้บูชารู ปเคารพ และกษัตริ ย์ที่ชวั่ ร้ ายนําชนชาติไปสู่จุดจบในปี 721 ก่อน
คริสตกาล เมื่ออัสซีเรี ยจับคน 10 เผ่าไปเป็ นเชลย และให้ เขากระจัดกระจายกันไปในเมืองต่างๆ
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ชนชาติยดู าห์ไม่ได้ หนั ไปจาการนมัสการพระเยโฮวาห์อย่างแท้ จริ ง กษัตริย์ของยูดาห์มีทงแย่
ั ้ มากและดีมาก แต่เพราะการ
หันหลังไปจากพระเจ้ าอยูเ่ สมอ ยูดาห์จงึ ถูกกษัตริย์เนบูคดั เนสซาร์ จบั ไปเป็ นเชลยในบาบิโลนในปี 606 ก่อน คริสตกาล
ด้ วยเหตุนี ้ ช่วงเวลาของกษัตริ ย์จึงสิ ้นสุดลง และอิสราเอลไม่มีกษัตริ ย์อีกจนถึงทุกวันนี ้ ในเวลาเดียวกับที่ช่วงเวลาของ
กษัตริ ย์สิ ้นสุดลง “เวลากําหนดของคนต่างชาติ ” ก็เริ่ มต้ นขึ ้น เพราะการปกครองโลกนี ้อยู่ภายใต้ อํานาจของชนชาวต่างชาติอย่าง
แท้ จริง
เจ็ดสิบปี ในการเป็ นเชลยที่บาบิโลน
เยเรมีย์ได้ พยากรณ์เกี่ยวกับระยะเวลาที่ยดู าห์จะเป็ นเชลยไว้ ในเยเรมีย์ 25:11 “แผ่นดินนี ้ทังสิ
้ ้นจะเป็ นที่เริ ศร้ างและทิ ้งร้ าง
และบรรดาประชาชาติเหล่านี ้จะปรนนิบตั ิกษัตริย์กรุงบาบิโลนอยูเ่ จ็ดสิบปี ”
การอยู่ในบาบิโลนเป็ นประสบกาณ์ที่เลวร้ ายสําหรับผู้ที่รักการนมัสการในวิหารในเยรูซาเล็ม ชาวยิวมีชื่อเสียงในการร้ อง
เพลงนมัสการ เมื่อชาวบาบิโลนที่จบั ตัวเขาไปขอให้ เขาร้ องเพลง เขาตอบว่า “ณ ริ มฝั่ งลํานํ ้าแห่งบาบิโลนเรานัง่ ลง เมื่อได้ ระลึกถึงศ
โยนเราก็รํ่าไห้ เราแขวนพิณเขาคูข่ องเราไว้ ที่ต้นไค้ เพราะที่นนั่ ผู้ที่นําไปเป็ นเชลยต้ องการให้ เราร้ องเพลง และผู้ที่มดั พาเรา ต้ องกา
ให้ สนุกสนาน เขาว่า ‘จงร้ องเพลงศิโยนสักบทหนึ่งให้ เราฟั ง’ เราจะร้ องเพลงของพระเจ้ าได้ อย่ างไรที่ในแผ่ นดินต่ างด้ าว”
(สดุดี 137:1-4)
คนสําคัญในหมู่เชลยนี ้คือ ดาเนียลและเอเสเคียล คําพยากรณ์ของดาเนียลเกี่ยวกับ “เวลากํ าหนดของคนต่างชาติ ” และ
เวลา 70 สัปตะที่อิสราเอลจะหลงไปและได้ ตงขึ
ั ้ ้นใหม่ เป็ นสิง่ ไขข้ อลํ ้าลึกเกี่ยวกับหนังสือวิวรณ์
้ ้ กลุม่ แรกมี
เยเรมีย์ได้ พยากรณ์ไว้ วา่ เมื่อสิ ้นสุด 70 ปี ในการเป็ นเชลย ชาวอิสราเอลที่เหลืออยู่จะเริ่ มกลับสูเ่ ยรูซาเล็ม ทังนี
กว่า 40,000 คน มีผ้ นู ําคือ เศรุบบาเบล ตามด้ วยอีกกลุม่ หนึง่ นําโดยเอสรา และกลุม่ สุดท้ ายนําโดยเนหะมีย์
พระวิหารและกําแพงเมืองเยรู ซาเล็มได้ รับการสร้ างขึน้ ใหม่ แต่อิสราเอลไม่เคยกู้ความยิ่งใหญ่ในหมู่ประชาชาติต่างๆ
กลับคืนมาได้ หลายปี ต่อมา พวกเขาไม่มีกษัตริ ย์และใช้ ชีวิตอยูภ่ ายใต้ การปกครองของชาติที่เอาชนะเขาได้ เป็ นส่วนใหญ่
อิสราเอลล่องลอยออกไปทางฝ่ ายวิญญาณจากการนมัสการพระเจ้ าที่แท้ จริ งพระองค์เดียว พระวิญญาณของพระเจ้ าได้
ละไปจากพระวิหาร และในที่สดุ ไม่มีผ้ เู ผยพระวจนะและไม่มีพระดํารัสมาจากพระเจ้ าเลย เป็ นเวลา 400 ปี จนกระทัง่ ยอห์นผู้ให้ บพั
ติศมาก้ าวออกจากถิ่นทุรกันดารและประกาศข้ อความว่า “จงกลับใจใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้ แล้ ว” พระเยซูคริ สตเจ้ า
กําลังจะให้ พระองค์เองแก่อิสราเอล ในฐานะพระเมสสิยาห์และพระมหากษัตริย์เนืองนิตย์
การปฏิเสธพระเยซูคริสต์
วันที่ควรจะเป็ นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ สําหรับชาติอิสราเอลคือวันที่ยอห์นผู้ให้ บพั ติศมากล่าวว่า “จงดพระเมษโปดกของ
ู
พระเจ้ า ผ้ ูทรงรั บความผิดบาปของโลกไปเสีย” เมื่อเขาเห็นพระเยซูคริสต์เสด็จมา
การรับใช้ ของพระเยซูเริ่ มต้ นขึ ้นด้ วยการประกาศเช่นนัน้ และการที่พระองค์ได้ รับบัพติศมาในนํ ้าโดยยอห์นผู้ให้ บพั ติศมา
พระองค์มิได้ เทศนาแก่ชาวต่างชาติ แต่พระองค์ทรงเสด็จมายังคนของพระองค์ในฐานะพระเมสสิยาห์ของพวกเขา “พระองค์ได้
เสด็จมายังบ้ านเมืองของพระองค์ และชาวบ้ านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ ต้อนรับพระองค์” การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์และ
อํ า นาจในการเทศนาส่ง ผลกระทบอย่า งมากต่อ คนเก็บ ภาษี แ ละคนบาป แต่ผ้ ูนํ า ทางศาสนาไม่ ต้อ งการละทิ ง้ ประเพณี ข อง
บรรพบุรุษเพื่อให้ ตนเองได้ รอด
พวกสะดูสีและฟาริสียอมที่จะเรี ยกพระเยซูวา่ เป็ นคนดีหรื อผู้เผยพระวจนะ แต่ไม่สามารถและจะไม่ยอมรับว่าพระองค์คือ
พระเมสสิยาห์
เหตุการณ์สําคัญที่แสดงความเกลียดชังที่พวกเขามีต่อพระเยซู และบันทึกเกี่ยวกับการที่อิสราเอลเริ่ มต้ นละทิ ้งพระเจ้ ามี
ั้
อยู่ในมัทธิว 12:22-32 ในตอนนี ้ พวกฟาริ สีกล่าวเกี่ยวกับพระเยซูว่า “ผู้นี ้ขับผีออกได้ ก็เพราะใช้ อํานาจเบเอลเซบูลผู้เป็ นนายผีนน”
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ในทันใดนัน้ พระเยซูหนั การรับใช้ ของพระองค์ไปจากชาวยิว พระองค์ทรงเตือนผู้คนในเวลานันเกี
้ ่ยวกับความผิดบาปที่ไม่อาจให้
อภัยได้ “เพราะฉะนันเราบอกท่
้
านทังหลายว่
้
า ความผิดบาปและคําหมิ่นประมาททุกอย่างจะโปรดยกให้ มนุษย์ได้ เว้ นแต่คําหมิ่น
ั ้ แต่ผ้ ใู ดจะกล่าวร้ าย
ประมาทพระวิญญาณบริสทุ ธิ์จะทรงโปรดยกให้ มนุษย์ไม่ได้ ผู้ใดจะกล่าวร้ ายบุตรมนุษย์ จะโปรดยกให้ ผ้ นู นได้
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ จะทรงโปรดยกให้ ผ้ นู นไม่
ั ้ ได้ ทังยุ
้ คนี ้ยุคหน้ า” (มัทธิว 12:31, 32) อิสราเอลกําลังจะหันไปจากพระหัตถ์และ
การทรงเรี ยกของพระเจ้ าอย่างสิ ้นเชิง ไม่ถึงสองปี หลังจากนัน้ พระเยซูทรงยืนมองดูเมืองเยรู ซาเล็มและทรงกันแสงแก่กรุงนัน้ “ครัน้
พระองค์เสด็จมาใกล้ เห็นกรุ งแล้ ว ก็กนั แสงสงสารกรุ งนัน้ ว่า ‘โอ อยากให้ เจ้ า คือเจ้ าเองรู้ ในกาลวันนี ้ว่า สิ่งอะไรจะให้ สนั ติสขุ แต่
เดี๋ยวนี ้สิง่ นันบั
้ งซ่อนไว้ จากตาของเจ้ าแล้ ว ด้ วยว่าเวลาจะมาถึงเจ้ า เมื่อศัตรูของเจ้ าจะก่อเชิงเทินต่อสู้เจ้ า และล้ อมขังเจ้ าไว้ ทกุ ด้ าน
้
าซึ่งอยู่ในเจ้ าและเขาจะไม่ปล่อยให้ ศิลาซ้ อนทับกันไว้ ภายในเจ้ าเลย
แล้ วจะเหวี่ยงเจ้ าลงให้ ราบบนพื ้นดิน กับทังลู
้ กทังหลายของเจ้
เพราะเจ้ าไม่ได้ ร้ ูเวลาที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมเจ้ า’ “ (ลูกา 19:41-44)
ก้ าวสุดท้ ายและร้ ายแรงในการละทิง้ พระเจ้ าของอิสราเอล เมื่อพวกเขากล่ าวว่ า “ให้ ตรึ ง [พระเยซู] เสียที่
กางเขนเถิด” เมื่อปิ ลาตกล่าวว่า “ ‘เราไม่มีผิดด้ วยเรื่ องความตายของคนนี ้ เจ้ ารับธุระเอาเองเถิด’ บรรดาหม่ ูชนเรี ยนว่ า ‘ให้
ความผิดด้ วยเรื่ องความตายของเขาตกอย่ ูแก่ เรา ทัง้ บุตรของเราด้ วย’ “ (มัทธิว 27:24ข-25) ข้ อพระคัมภีร์นี ้ได้ สําเร็จและ
ยังคงสําเร็ จอยู่อิสราเอลต้ องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตรึงพระเยซูคริ สต์ไว้ ที่ไม้ กางเขนและเหตุการณ์อื่นๆ ที่ตามมา ลาร์ คินก
ล่าวถึงบันทึกการปรับโทษจากเหตุการณ์ครัง้ นี ้ว่า
“ในปี ค.ศ. 50 ชาวยิว 30,000 คนถูกฆ่าในเยรูซาเล็มในการต่อสู้กบั ชาวโรม แต่ความทนทุกข์ที่เลวร้ ายที่สดุ เริ่ มต้ นในปี
ค.ศ. 66 ภายใต้ การปกครองของ เกซิอสั ฟลอรัส (Gessius Florus) ผู้ปกครองชาวโรมซึง่ ปกครองยูเดียอยู่ในขณะนัน้ การข่มเหง
ของเขานําไปสูจ่ ลาจลที่แพร่ กระจายออกไป เนโร (Nero) ส่งเวสเพเซียน (Vespasian) ไปพร้ อมกับไททัส (Titus) ลูกชายของเขา
พร้ อมกองทัพ 60,000 คน ที่กาลิลีตอนบน เขาได้ ไปพบกับโจซีฟัส (Josephus) นายพลที่มีชื่อเสียงของชาติเอสโมเนียน
(Asmonean) และนักประวัติศาสตร์ ที่มีชื่อเสียง ผู้ซงึ่ ยึดที่มนั่ ที่โจทาพาทา (Jotapata) แต่ในที่สดุ ถูกยึดอํานาจหลังจากถูกล้ อมเป็ น
เวลา 47 วัน โดยสูญเสียคนไปกว่า 40,000 คน หลังจากนัน้ จึงมีการปราบปรามชาวกาลิลี คนนับพันเสียชีวิตไปในสงคราม ยูเดีย
และเยรู ซาเล็มรอดพ้ นมาได้ เพราะเวสเพเซียนถูกเรี ยกกลับไปโรมเพราะเนโรเสียชีวิต เมื่อเวสเพเซียนขึ ้นเป็ นผู้ปกครอง เขาได้ ส่ง
ไททัส บุตรชาย ไปเพื่อปราบปรามปาเลสไตน์และยึดครองเยรูซาเล็ม
ในเดือนเมษายน ค.ศ. 70 กองทัพโรมันจํานวน 100,000 คน เดินทัพไปสู้กบั เยรู ซาเล็ม ซึง่ ไม่ได้ เตรี ยมรับการบุกล้ อม
พวกยิวที่มีความเห็นขัดแย้ งกันโต้ เถียงกันเพื่อครองเมือง เยรู ซาเล็มมีกําแพงสามชัน้ ป้อม 90 แห่ง การล้ อมเมืองใช้ เวลานาน 4
เดือน เครื่ องยิ่งกระสุนและเชือกที่แข็งแรงขว้ างหินก้ อนโตใส่กําแพงขนาดใหญ่ ภายในเมือง เกิดกันดารอาหาร ภรรยาแย่งอาหาร
จากสามี ลูกแย่งอาหารจากพ่อแม่ แม่แย่งอาหารจากทารกของตน และแม่บางคนไม่คํานึงถึงความเป็ นแม่ ฆ่าและกินลูกของตน
เป็ นอาหาร หลายคนหนีไปจากเมืองและพบกับชะตากรรมที่เลวร้ ายกว่า เพราะถูกไททัสจับได้ และตรึงไว้ ที่ไม้ กางเขนนอกเมืองเพื่อ
เป็ นการเตือน สภาพของชาวเมืองเลวร้ ายมากจนไททัสเรี ยกพระเจ้ าให้ ทรงเป็ นพยานว่าเขาไม่มีสว่ นรับผิดชอบในเรื่ องนี ้
ในที่สดุ ในวันที่ 5 สิงหาคม ปี ค.ศ. 70 หอคอยแอนโทเนียถูกยึด ชาวโรมปี นเข้ าไปในพระวิหาร และแม้ ไททัสจะได้ สงั่
ทหารของตนไม่ให้ ย่งุ กับพระวิหารที่สวยงาม เพราะถือเป็ นสิ่งอัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลก แม้ แต่โรมก็คิดเช่นนัน้ แต่ทหารคนหนึ่งได้
โยนคบไฟผ่านประตูเข้ าไป และในเพลิงไหม้ นนั ้ วิหารที่เฮโรดสร้ างขึ ้นก็ถกู ทําลาย เหลือทิ ้งไว้ เพียงแต่หินที่เป็ นฐานนัน้
โจซีฟัสกล่าวว่า คนมากกว่า 1,000,000 คนเสียชีวิตในการล้ อมนัน้ 97,000 รอดชีวิตแต่ตกเป็ นเชลย ในจํานวนนัน้ ชาย
หนุ่มที่หน้ าตาดีจะถูกนําไปโรมเพื่อเป็ นเกียรติแด่ผ้ พู ิชิต ซึง่ ทําให้ การพยากรณ์ของดาเนียลสําเร็จคือ “ประชาชนของประมุขผู้หนึ่งที่
จะมานัน้ จะทําลายกรุง และสถานศักดิ์สทิ ธิ์เสีย” (ดาเนียล 9:26)
การทําลายกรุ งเยรูซาเล็มของไททัสทําให้ ชาวยิวกระจัดกระจายออกไปไกล แต่ยงั ไม่ได้ สิ ้นสุดลงแค่นนั ้ หกสิบห้ าปี ต่อมา
ในปี ค.ศ. 135 ชาวยิวได้ ฟืน้ คืนจากการต่อสู้นนเพื
ั ้ ่อต่อสู้กบั อํานาจของโรม ในเวลานันเอง
้ เฮเดรี ยน (Hadrian) ทําให้ ชาวอิสราเอล
กระจัดกระจายไปอย่างแท้ จริ ง ในสงครามที่กินเวลา 3 ปี ครึ่ง เขาได้ ทําลายปาเลสไตน์ ฆ่า 580,000 คน หํ ้าหัน่ ศิโยน ด้ วยเหตุนี ้ คํ
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พยากรณ์ มีคาห์ 3:12 ที่กล่าวไว้ 885 ปี ก่อนหน้ านันจึ
้ งสําเร็จลง และทําให้ อิสราเอลไม่สามารถแม้ แต่จะเข้ าถึงไอเลีย แคบพิทอลิ
นา (Aelia Capitolina) เมืองโรมันใหม่ที่ตงขึ
ั ้ ้นบนที่ตงเมื
ั ้ องเยรู ซาเล็ม มิฉะนันจะต้
้
องรับโทษถึงตาย ตังแต่
้ เวลานันมา
้ มีชาวยิว
เหลืออยูเ่ พียงเล็กน้ อยในปาเลสไตน์
ตังแต่
้ การล้ มล้ างเยรู ซาเล็มและการทําลายวิหารของเฮโรด อิสราเอลทนทุกข์และถูกขับไล่จากชาติหนึ่งไปยังชาติหนึ่งทัว่
โลก การครอบครองความมัง่ คัง่ ทางโลกของชาวยิวกลายเป็ นการแช่งสาปสําหรับพวกเขา”
สภาพปั จจุบันของอิสราเอล
ในปั จจุบัน มี ช าวอิ สราเอลที่เ หลือ เพี ยงเล็กน้ อยเท่า นัน้ ที่กลับ สู่แ ผ่นดิน ของตน สามารถเข้ า ถึงและมี อํ านาจในกรุ ง
เยรูซาเล็ม แต่ที่ตงวิ
ั ้ หารอันเป็ นที่ต้องการนันอยู
้ ใ่ นมือของชาวมุสลิม
ั้
แต่เยรูซาเล็มไม่เคยมี
แม้ วา่ อิสราเอลทุกวันนี ้เกือบจะควบคุมดินแดนที่ทรงสัญญาในพันธสัญญาของอับราฮัมได้ ทงหมด
ความสงบสุข มีสงครามเกิดขึ ้นในแผ่นดินเสมอ และความตายย่างกรายเข้ ามาในเวลากลางวันและกลางคืน อะไรทําให้ อิสราเอล
อยูไ่ ด้ ในเวลาที่รอบข้ างพวกเขามีแต่ความสิ ้นหวัง
ชนชาติอสิ ราเอลมีความหวัง
้ อิสราเอลไม่มี
ความหวังของชาติอิสราเอลอยู่ที่สญ
ั ญาตามพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ สองพันปี ผ่านไปนับตังแต่
ส่วนร่วมในสิ่งของของพระเจ้ าที่เขารัก แต่ชาวยิวที่เคร่ งครัด ผู้ซงึ่ รอคอยพระเมสสิยาห์และผู้ช่วยให้ รอดของพวกเขายังคงครํ่ าครว
ที่กําแพงวิหารของเฮโรด ความหวังนีเ้ ป็ นความหวังที่มีเหตุผลหรื อไม่
ผู้ที่หาความหมายทางฝ่ ายวิญญาณจากข้ อพระคัมภีร์และคิดว่าคริ สตจักรคืออิสราเอลจะตอบว่า “ไม่” แต่พระวจนะของ
พระเจ้ ามีความหวังที่แน่นอนสําหรับการตังราชอาณาจั
้
กรอิสราเอลขึน้ ใหม่ โดยมีพระเมสสิยาห์เป็ นกษัตริ ย์ครอบครอง ทังชาติ
้
อิสราเอลและชนชาติอื่นๆ ทุกชาติ บางคนสอนว่าคริ สตจักรเข้ าแทนที่อิสราเอลและอิสราเอลไม่อยู่ในแผนการในอนาคตของพระ
เจ้ าอีกต่อไป
แต่พระคัมภีร์ไม่ได้ ตดั เรื่ องนีอ้ อกไป การเปรี ยบเทียบสิ่งที่กล่าวไว้ ในข้ อพระคัมภีร์เกี่ยวกับอิสราเอลและคริ สตจักรจะ
แสดงให้ เห็นจุดเริ่ มต้ น การทรงเรี ยก พระสัญญา การนมัสการ หลักการปฏิบตั ิ และจุดหมายในอนาคตที่มีความแตกต่างกัน

36

ความแตกต่ างในการทรงเรี ยก
อิสราเอล
คริสตจักร
การทรงเรี ยกให้ รับมรดกบนโลก
การทรงเรี ยกให้ รับมรดกในสวรรค์
ปฐมกาล 12:1
ฮีบรู 3:1
“พระเจ้ าตรั สแก่ อับรามว่า ‘เจ้ า จงออก “เหตุฉะนัน้ ดูก่อนท่านพี่น้องธรรมิกชน
จากเมือง จากญาติพี่น้อง จากบ้ านบิดา ผู้ตอบสนองด้ วยกันกับเราในการที่พระ
ของเจ้ า ไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้ เจ้ าทรงเรี ยก [ให้ รับมรดกในสวรรค์] จง
เจ้ ารู้”
นึกถึงอัครทูตและมหาปุโรหิตผู้ซงึ่ เราเชื่อ
และรับนัน้ คือพระเยซู”
เฉลยธรรมบัญญัติ 8:7-9
“เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของท่านจะ ฟี ลิปปี 3:20
ทรงพาท่านเข้ าไปในแผ่ นดินที่ดี เป็ น “แต่ บ้ า นเมื อ งของเรานัน้ อย่ ู ท่ ี ส วรรค์
แผ่ นดินที่ มี ธารนํ า้ นํ า้ พุ และนํ ้าบาด เรารอคอยผู้ช่วยให้ ร อด ซึ่งจะเสด็จมา
ไหลออกมากลางหุบ เขาและเนิ น เขา จากสวรรค์คือพระเยซูคริสตเจ้ า”
แผ่ น ดิ น ที่ มี ข้ า วสาลี แ ละข้ า วบารลี
เถาองุ่ น มะเดื่ อ ต้ นทั บ ทิ ม เป็ น 1เปโตร 1:4
แผ่นดินที่มีต้นมะกอกเทศและนํ ้าผึ ้ง เป็ “และเพื่ อ ให้ ไ ด้ รับมรดกซึ่ง ไม่ร้ ู เปื่ อยเน่ า
แผ่ น ดิ น ที่ ท่ า นจะรั บ ประทานอาหาร ปราศจากมลทิ น และไม่ ร่ ว งโรยซึ่ ง ได้
อย่ า งอุด ม ซึ่ง ท่ า นจะไม่ข าดสิ่ง ใดเลย เตรี ยมไว้ ในสวรรค์ เพื่อท่านทังหลาย”
้
เป็ นแผ่ นดินที่ศิลาเป็ นเหล็ก และท่าน
จะขุดทองแดงได้ จากภูเขา”
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ความแตกต่ างในการทรงเรี ยก
อิสราเอล
คริสตจักร
ทรั พย์ สมบัตบิ นโลก
ยากจนบนโลก
ปฐมกาล 24:34, 35
1โครินธ์ 4:11
“เขาจึงพูดว่า ‘ข้ าพเจ้ าเป็ นคนใช้ ของอับ “จนขณะนี เ้ ราก็ ยั ง หิ ว กระหาย ขาด
ราฮัม พระเจ้ าทรงอํานวยพระพรแก่นาย เครื่ อ งนุ่ง ห่ ม ถูก โบยตี และไม่ มี บ้ า น
ข้ าพเจ้ าอย่ า งมากมายท่ านก็ เ จริ ญ อย่ ู”
พระองค์ ทรงประทานฝงแพะแกะ
ู
และฝงโค
เงิ น และทอง คนใช้ ชาย มาระโก 10:23
ู
หญิง อูฐและลา”
“พระเยซู จึ ง ทอดพระเนตรรอบๆ แล้ ว
ตรัสแก่เหล่าสาวกว่า ‘คนมั่งมีจะเข้ าใน
แผ่ นดินของพระเจ้ าก็ยากจริงหนา’ “
ยากอบ 2:5
“พี่น้องที่รักของข้ าพเจ้ า จงฟั งเถิด พระ
เจ้ าได้ ทรงเลือกคนยากจนในโลกนี ้
ให้ เป็ นคนมั่งมีในความเชื่อ และให้ เป็ น
ผู้ รั บ มรดกแผ่ น ดิ น ซึ่ ง พระองค์ ท รง
สัญญาไว้ แก่ผ้ ทู ี่พระองค์มิใช่หรื อ”
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ความแตกต่ างในการทรงเรี ยก
อิสราเอล
คริสตจักร
ทรั พย์ สมบัตบิ นโลก
ยากจนบนโลก
สง่ าราศีและชัยชนะ

ถกเหยี
ยบยํ่าและข่ มเหงชนะ
ู

เฉลยธรรมบัญญัติ 28:7
“พระเจ้ า จะทรงกระทํ า ให้ ศัต รู ผ้ ูลุก ขึ น้
ต่อสู้ท่านพ่ายแพ้ แก่ท่าน เขาจะออกมา
ต่ อ สู้ท่ า นทางหนึ่ ง และหนี จ ากท่ า น
เจ็ดทาง”

ยอห์น 16:2
“เขาจะอเปหิท่านเสียจากธรรมศาลา
แท้ จ ริ ง วัน หนึ่ ง ทุ ก คนที่ ป ระหารชี วิ ต
ของท่ าน จะคิดว่ าเขาทําการนัน้ เป็ น
การปฏิบัตพ
ิ ระเจ้ า”

เฉลยธรรมบัญญัติ 28:13
“ถ้ าท่านเชื่อฟั งพระบัญญัติของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้ าของท่าน ซึ่งข้ าพเจ้ าบัญชา
ท่านในวันนี ้ และระวังที่ จะกระทํา ตาม
พระเจ้ าจะทรงกระทํ า ให้ ท่ า นเป็ นหัว
ไม่ใช่เป็ นหาง กระทําให้ สงู ขึน้ ทางเดียว
มิใช่ให้ ตํ่าลง”

มัทธิว 18:4
“เหตุฉะนัน้ ถ้ าผู้ใดถ่อมจิตใจลง เหมือน
เด็กเล็กคนนี ้ ผู้นนจะเป็
ั้
นใหญ่ในแผ่นดิน
สวรรค์”
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แม้ ว่าอิสราเอลจะเป็ นพลไพร่ บนโลกของพระเจ้ า ไม่ได้ หมายความว่าผู้ที่เชื่อฟั งพระบัญญัติก่อนหน้ าที่จะมีการกระจัด
กระจายกันไปนี ้จะไม่ได้ อยู่ในสวรรค์ แต่พวกเขาจะยืนอยู่ในที่ อันต่างจากคริ สตจักร พระเจ้ าตรัสว่าคําพยากรณ์ที่ดาเนียลได้ เขียน
ไว้ นัน้ ไม่ใช่เพื่อให้ เขาได้ ร้ ู แต่สําหรับคนอื่น “แต่เจ้ าจงไปจนวาระที่สดุ เถิด และเจ้ าจะได้ หยุดพักสงบ และจะยืนขึน้ ในส่ วนที่
กําหนดให้ เจ้ า เมื่อสิ ้นสุดวันทังหลายนั
้
น”
้ (ดาเนียล 12:13)
อิสราเอลเชื่อฟั งพระเจ้ าเพื่อได้ รับรางวัลบนโลกนี ้ คริ สตจักรใช้ ชีวิตเพื่อพระเจ้ าด้ วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ อัน
เป็ นสิง่ รับประกันว่าจะได้ รับรางวัลในสวรรค์ซงึ่ รอการเรี ยกไปสูส่ ง่าราศี โลกนี ้ไม่ใช่บ้านของคริสตจักร
้
บงั เกิดใหม่ด้วยการเชื่อฟั งข้ อความที่อคั รสาวกเปโตรเทศนา
ตังแต่
้ วนั เพ็นเทคอสต์ตลอดทังหนั
้ งสือกิจการ คนทังหลายได้
ในวันที่ยิ่งใหญ่นนั ้
“ฝ่ ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า ‘จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริ สต์สิ ้นทุกคน เพื่อพระเจ้ าจะทรง
้
ท่านทังหลายกั
้
บ
ยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้ วท่านจะได้ รับพระราชทานพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ด้ วยว่าพระสัญญานันตกแก่
ลูกหลานของท่านด้ วย และแก่คนทังหลายที
้
่อยูไ่ กล คือทุกคนที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าพระเจ้ าของเราทรงเรี ยกมาเฝ้าพระองค์‘ ” (กิจการ
2:38, 39)
นัน่ เป็ นข้ อความที่ให้ ความรอดตามพระคัมภีร์ที่แท้ จริงในทุกวันนี ้ และทําให้ ชาวยิวและชาวต่างชาติอยูใ่ นคริสตจักร
ในคริ สตจักร ไม่มีความแตกต่างระหว่างชาวยิวและชาวต่างชาติ “เพราะว่าถึงเราจะเป็ นพวกยิว หรื อพวกกรี ก เป็ นทาส
หรื อมิใช่ทาสก็ตาม เราทังหลายได้
้
รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้ าเป็ นกายเดียวกัน และพระวิญญาณองค์เดียวนัน้
ซาบซ่านอยู”่ (1โครินธ์ 12:13)
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ความแตกต่ างในการปฏิบัติ
ทังอิ
้ สราเอลและคริ สตจักรได้ รับการเรี ยกให้ ใช้ ชีวิตที่บริ สทุ ธิ์ แต่ในวิธีการใช้ ชีวิตบริ สทุ ธิ์นนั ้ มีความแตกต่างกันเป็ นอย่าง
มาก เห็นได้ ชดั ว่าอิสราเอลได้ รับมอบหมายให้ กําจัดความบาปไปจากแผ่นดินของตนด้ วยการใช้ ดาบ แต่คริ สตจักรจะต้ องไม่ทํา
อย่างนัน้
ความแตกต่ างในการปฏิบัติ
อิสราเอล
เฉลยธรรมบัญญัติ 7:1, 2
“เมื่ อ พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น
ทัง้ หลายจะทรงพาท่า นเข้ า ในแผ่น ดิน
ซึ่ง ท่ า นทัง้ หลายกํ า ลัง จะเข้ า ยึด ครอง
และกวาดไล่ป ระชาชาติ ห ลายชาติ ใ ห้
ออกไปพ้ นท่าน คือ คนฮิตไทต์ คนเกอร์
กาชี คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริ ส
ซี คนฮี ไ วต์ และคนเยบุ ส เป็ นเจ็ ด
ประชาชาติ ซึ่งใหญ่ โตกว่าและมีกําลัง
มากกว่าท่าน และเมื่อพระเยโฮวาห์พระ
เจ้ าของท่านจะทรงมอบเขาทังหลายไว้
้
ในมือของท่านและท่านจะตีเขาให้ พ่าย
แพ้ ไปนัน้ พวกท่านต้ องทําลายเขาให้ สิ ้น
ทีเดียว อย่าได้ กระทําพันธสัญญาใดๆ
กับเขาเลย และอย่ามี ความเมตตาต่อ
เขาด้ วย”

คริสตจักร

มัทธิว 5:44
“ฝ่ ายเราบอกท่านว่า จงรักศัตรู และอวย
พรแก่ ผ้ ูที่ แ ช่ ง ด่ า ท่ า น จงทํ า คุณ แก่ ผ้ ูที่
เกลียดชังท่าน และจงขอพร [อธิ ษฐาน]
ให้ แก่ผ้ ทู ี่ประทุษร้ ายเคี่ยวเข็ญท่าน”
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ความแตกต่ างในการนมัสการ
อิสราเอลมีสถานที่นมัสการเพียงแห่งเดียว และจะกระทําได้ ในระยะไกลเท่านัน้ เพราะมีเพียงปุโรหิตที่จะเข้ าไปได้
คริ สตจักรนมัสการที่ใดก็ได้ เมื่อมีสองหรื อสามคนร่วมกัน ด้ วยความกล้ าหาญ เราจึงเข้ าอยู่ต่อหน้ าพระพักตร์ ของพระเจ้ า
โดยการสรรเสริญและขอบพระคุณ
ความแตกต่ างในการนมัสการ
อิสราเอล
คริสตจักร
เลวีนิติ 17:8, 9
มัทธิว 18:20
“และเจ้ าจงกล่ า วแก่ เ ขาว่ า วงศ์ ว าน “ด้ วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนๆ
อิสราเอลคนใดหรื อคนต่างด้ าวคนใดผู้ ในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่
อาศัย อยู่ใ นหมู่พ วกเขา ผู้ถวายเครื่ อ ง นัน่ ”
เผาบูชาหรื อเครื่ องสัตวบูชา และมิได้ นํา
เครื่ องสัตวบูชานัน้ มาที่ประตูเต็นท์ นัด
พบเพื่อถวายแด่พระเจ้ า ก็ให้ อเปหิชาย
ั ้ ยจากชนชาติของตน”
ผู้นนเสี
ฮีบรู 10:19, 20
ลูกา 1:10
“เหตุฉ ะนัน้ พี่ น้ อ งทัง้ หลาย เมื่ อ เรามี ใ จ
“ส่ ว นบรรดาประชาชนก็ อ ธิ ษ ฐานอยู่ กล้ าที่จะเข้ าไปสู่สถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระ
โลหิตของพระเยซู ตามทางใหม่และเป็ น
ภายนอก ในเวลาเผาเครื่ องหอมนัน”
้
ทางที่มีชีวิต ซึ่งพระองค์ได้ ทรงเปิ ดออก
ให้ เราผ่านเข้ าไปทางม่านนัน้ คือทางพระ
กายของพระองค์”

42

ความแตกต่ างในการนมัสการ
อิสราเอล
คริสตจักร
กันดารวิถี 3:10
1เปโตร 2:5
“เจ้ าจงแต่ ง ตั ง้ อาโรนและบุ ต รชาย “และท่านทังหลายก็
้
เสมือนศิลาที่มีชีวิต
ทังหลายของอาโรน
้
ให้ ปฏิบตั ิงานตาม ที่ กํ า ลั ง ก่ อ ขึ น้ เป็ นพระนิ เ วศฝ่ ายพระ
ตําแหน่งปุโรหิต แต่คนอื่นที่เข้ ามาใกล้ วิญญาณ เป็ นปุโรหิตบริ สทุ ธิ์ เพื่อถวาย
สักการบูชาฝ่ ายวิญญาณ ที่ชอบพระทัย
จะต้ องถูกลงโทษถึงตาย”
ของพระเจ้ าโดยทางพระเยซูคริสต์”

ความแตกต่ างในคําพยากรณ์ ท่ จี ะเกิดขึน้ ในอนาคต
คริสตจักรได้ รับคําสัญญาว่าจะได้ รับไปจากโลกนี ้ขึ ้นไปสูส่ วรรค์ อิสราเอลจะได้ กลับคืนสูส่ ภาพเดิม และรับพรอันยิ่งใหญ่
บนโลกหลังจากพระเจ้ าทรงรับคริสตจักรขึ ้นไปแล้ ว
คริสตจักร
้
เมื่อ
“ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็ นอันมาก ถ้ าไม่มีเราคงได้ บอกท่านแล้ ว เพราะเราไปจัดเตรี ยมที่ไว้ สําหรับท่านทังหลาย
เราไปจัดเตรี ยมที่ไว้ สําหรับท่านแล้ ว เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทังหลายจะได้
้
อยู่ที่นั่นด้ วย”
(ยอห์น 14:2, 3)
“เพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ ้นพระชนม์ และทรงคืนพระชนม์แล้ ว โดยพระเยซูนนั ้ พระเจ้ าจะทรงนําบรรดาคนที่ลว่ งหลับไป
แล้ วนัน้ มากับพระองค์ ในข้ อนี ้เราขอบอกให้ ท่านทราบ ตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าว่า เราผู้ยงั เป็ นอยู่และคอยองค์พระผู้
้ ่ล่วงหลับไปแล้ วก็หาไม่ ด้ วยว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระ
เป็ นเจ้ าเสด็จมา จะล่วงหน้ าไปก่อนคนเหล่านันที
ดํารัสสัง่ ด้ วยสําเนียงเรี ยกของเทพบดีและด้ วยเสียงแตรของพระเจ้ า และคนทัง้ ปวงในพระคริ สต์ ที่ตายแล้ วจะเป็ นขึน้ มาก่อน
้
่งยังเป็ นอยู่ จะถูกรับขึน้ ไปในเมฆพร้ อมกับคนเหล่านัน้ และจะได้ พบองค์พระผู้เป็ นเจ้ าในฟ้าอากาศ
หลังจากนัน้ เราทังหลายซึ
อย่างนันแหละ
้
เราก็จะอยูก่ บั องค์พระผู้เป็ นเจ้ าเป็ นนิตย์” (1เธสะโลนิกา 4:14-17)
“แต่บ้านเมืองของเรานัน้ อยู่ที่ สวรรค์ เรารอคอยผู้ช่วยให้ รอด ซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์ คือพระเยซูคริ สตเจ้ า พระองค์ จะทรง
เปลี่ยนแปลงกายอันตํ่าต้ อยของเรา ให้ เหมือนพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์ ด้ วยฤทธานุภาพซึง่ ทําให้ พระองค์ปราบสิง่ สารพั
ลงใต้ อํานาจของพระองค์” (ฟี ลิปปี 3:20, 21)
้
นอย่างไร แต่เรารู้ ว่าเมื่อ
“ท่านที่รักทังหลาย
้
บัดนี ้เราทังหลายเป็
้
นบุตรของพระเจ้ า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื ้องหน้ านันเราจะเป็
พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนัน้ เราทังหลายจะเป็
้
นเหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็ นอยู่นนั ้ ”
(1ยอห์น 3:2)
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“ ‘...ขอให้ เราทังหลายร่
้
าเริ งยินดีและเต้ นโลดถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะถึงเวลามงคลสมรสของพระเมษโปดกแล้ ว และ
เจ้ าสาวของพระองค์ได้ เตรี ยมพร้ อมแล้ ว’ ทรงโปรดให้ เจ้ าสาวสวมผ้ าป่ านเนื ้อละเอียดใสบริ สทุ ธิ์ เพราะผ้ าป่ านเนื ้อดีนนได้
ั ้ แก่ การ
ประพฤติอนั ชอบธรรมของพวกธรรมิกชน” (วิวรณ์ 19:7-9)
“ผู้ใดที่ได้ มีส่วนในการฟื น้ จากความตายครัง้ แรกก็เป็ นสุขและบริ สทุ ธิ์ ความตายครัง้ ที่สองจะไม่มีอํานาจเหนือคนเหล่านัน้ แต่เขา
จะเป็ นปุโรหิตของพระเจ้ าและของพระคริสต์ และจะครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอดเวลาพันปี ” (วิวรณ์ 20:6)
อิสราเอล
้
2. และคลอดบุตรชาย 3. จงตังชื
้ ่อบุตรนันว่
้ าเยซู
ในลูกา 1:31-33 มาเรี ยได้ รับสัญญาเจ็ดอย่าง ได้ แก่ 1. เธอจะตังครรภ์
4. บุตรนันจะเป็
้
นใหญ่ 5. และจะทรงเรี ยกว่าเป็ นบุตรของพระเจ้ าสูงสุด 6. พระเจ้ าจะทรงประทานพระที่นงั่ ของดาวิด บรรพบุรุษ
ของท่านให้ แก่ท่าน (ยังไม่สําเร็จ) 7. และแผ่นดินของท่านจะไม่ร้ ูจกั สิ ้นสุดเลย (เริ่ มต้ นในยุคการครอบครองแผ่นดิน) คําสัญญาห้ า
อย่างสําเร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ใครจะมีสิทธิ์เปลี่ยนกฎในการแปลคําพยากรณ์เพื่อที่จะกล่าวว่าสัญญาสองอย่างสุดท้ ายจะไม่สําเร็ จได้
เมื่อข้ อพระคัมภีร์กล่าวไว้ วา่ คําสัญญาเหล่านี ้จะสําเร็จ
“สิเมโอนได้ บอกแล้ วว่ า พระเจ้ าได้ ทรงเยี่ยมเยียนคนต่ างชาติครั ง้ แรก เพื่อจะทรงเลือกชนกลุม่ หนึ่งออกจากเขาทังหลายให้
้
เป็ นของพระองค์ คําของผู้เผยพระวจนะก็สอดคล้ องกับเรื่ องนี ้ ดังที่ได้ เขียนไว้ แล้ วว่า ‘ภายหลังเราจะกลับมา และเราจะสร้ าง
้
อขึ ้นอีกและจะตังขึ
้ ้นใหม่“ (กิจการ 15:14-16)
พลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้ วขึน้ ใหม่ ที่ร้างหักพังนันเราจะก่
“เมื่อเป็ นเช่ นนีแ้ ล้ ว ข้ าพเจ้ าจึงถามว่ า ‘พระเจ้ าทรงทอดทิง้ ชนชาติของพระองค์ แล้ วหรื อ” หามิได้ ข้าพเจ้ าเองก็เป็ นชนชาติ
อิสราเอล เป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม เป็ นเผ่าเบนยามิน...ข้ าพเจ้ าจึงถามว่า พวกอิสราเอลสะดุดจนหกล้ มทีเดียวหรื อ หามิได้ แต่
การที่เขาละเมิดนัน้ เป็ นเหตุให้ ความรอดแผ่มาถึงพวกต่างชาติ เพื่อจะให้ พวกอิสราเอลมีใจมานะขึ ้น...เพราะว่าถ้ าพระเจ้ าทรงตัด
ท่านออกจากต้ นมะกอกเทศป่ า ซึง่ เป็ นต้ นไม้ ป่าตามธรรมชาติ และทรงนํามาต่อกิ่งกับต้ นมะกอกพันธุ์ดี ซึง่ ผิดธรรมชาติของมันแล้ ว
้
ข้ าพเจ้ าเกรงว่า
การที่จะเอากิ่งเหล่านัน้ ซึ่งเป็ นกิ่งเดิมมาต่อกิ่งเข้ ากับต้ นของมันเอง ก็จะง่ายยิ่งกว่านันเป็
้ นไหนๆ พี่น้องทังหลาย
ท่านจะอวดรู้ จึงอยากให้ ท่านเข้ าใจข้ อความอันลํ ้าลึกนี ้ คือเรื่ องที่บางคนในพวกอิสราเอลมีใจแข็งกระด้ างไป จนทําให้ พวก
ต่ างชาติได้ เข้ ามาครบจํานวน และเมื่อเป็ นดังนัน้ พวกอิสราเอลทัง้ ปวงก็จะได้ รับความรอด ตามที่มีคําเขียนไว้ ในพระ
คัมภีร์ว่า พระผ้ ูช่วยให้ รอดจะเสด็จมาจากเมืองศิโยน และจะทรงกําจัดอธรรมให้ สูญสิน้ ไปจากยาโคบ” (โรม 11:1, 11,
24-26)
“ในวันนัน้ องค์ พระผ้ ูเป็ นเจ้ าจะทรงยื่นพระหัตถ์ ของพระองค์ ออกไปเป็ นครั ง้ ที่สองเพื่อจะได้ ส่วนชนชาติของพระองค์ ท่ ี
เหลืออย่ ูคืนมา เป็ นคนเหลือจากอัสซีเรี ย จากอียิปต์ จากปั ทโรส จากเอธิโอเปี ย จากเอลาม จากชินาร์ จากฮามัท และแผ่นดิน
ชายทะเล พระองค์จะทรงยกเครื่ องหมายนันขึ
้ ้นให้ แก่บรรดาประชาชาติ และจะชุมนุมอิสราเอลที่พลัดพรากและรวบรวมยูดาห์ที่
กระจัดกระจายจากสี่มมุ แห่งแผ่นดินโลก” (อิสยาห์ 11:11, 12)
“ดเถิ
ู ด เราจะรวบรวมเขามาจากประเทศทัง้ ปวง ซึ่งเราได้ ขับไล่ เขาให้ ไปอย่ ู ด้ วยความกริ ว้ ด้ วยความพิโรธ และความ
ขึง้ โกรธของเรานั น้ เราจะนํ าเขาทัง้ หลายกลับมายัง ที่ นี ้ และจะกระทํ าให้ เขาอาศัย อยู่อ ย่างปลอดภัย เขาทัง้ หลายจะเป็ น
ประชากรของเรา และเราจะเป็ นพระเจ้ าของเขา” (เยเรมีย์ 32:37, 38)
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“โอ บุตรี แห่งศิโยนเอ๋ย จงร้ องเพลงเสียงดัง โอ อิสราเอลเอ๋ย จงโห่ร้องเถิด จงเปรมปรี ดิ์และลิงโลดด้ วยเต็มใจของเจ้ าเถิดนะ บุตรี
แห่งเยรู ซาเล็ม พระเจ้ าทรงล้ มเลิกการพิพากษาลงโทษเจ้ าแล้ ว พระองค์ทรงขับไล่ศตั รู ของเจ้ าออกไปแล้ ว พระองค์ทรงขับไล่ศตั รู
ของเจ้ าออกไปแล้ ว กษัตริ ย์แห่งอิสราเอลคือพระเจ้ าทรงอยูท่ า่ มกลางเจ้ า เจ้ าจะไม่กลัวภัยพิบตั ิอีกต่อไป” (เศฟั นยาห์ 3:14, 15)
“พระเจ้ าตรัสว่า ดูเถิด วันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะเพาะอังกูรชอบธรรมให้ ดาวิด และท่านจะทรงครอบครองเป็ นกษัตริ ย์และกระทํา
กิจอย่างเฉลียวฉลาด และจะทรงประทานความยุติธรรมและความชอบธรรมในแผ่นดินนัน้ ในสมัยของท่านยูดาห์จะรอดได้ และ
อิสราเอลจะอาศัยอยูอ่ ย่างมัน่ คง และนี่จะเป็ นนามซึง่ เราจะเรี ยกท่าน คือ ‘พระเจ้ าเป็ นความชอบธรรมของเรา’ “(เยเรมีย์ 23:5,
6)
อาจกล่ าวได้ ว่า การทําให้ คริ สตจักรเป็ นแบบชาวยิวเป็ นสิ่งขัดขวางมากกว่ าเป็ นประโยชน์ บิดเบือนภารกิจของ
คริ สตจักร และทําลายฝ่ ายวิญญาณของคริ สตจักรมากกว่าสาเหตุอื่นๆ รวมกัน แทนที่คริ สตจักรจะแยกตัว ยอมรับการข่มเหง การ
ถูกโลกเกลียดชัง ความยากจนและการไม่ต่อสู้ แต่ กลับใช้ ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับชาวยิวเพื่อลดความสําคัญของพระประสงค์
ลงเพื่อปฏิบัตติ ามประเพณีของโลก ครอบครองทรั พย์ สมบัติ ดําเนินตามพิธีกรรมและสร้ างโบสถ์ ท่ สี วยงาม
เยรู ซาเล็มถูกชาวต่างชาติเหยียบยํ่าในเวลาหลายปี นี ้ บัลลังก์ของเยรูซาเล็มว่างและการปกครองก็ไม่เข้ มแข็งอย่างแท้ จริง
แต่ชนชาตินี ้มีพระสัญญาที่จะได้ กลับคืนสูส่ ภาพเดิม
การให้ ชาวยิวคืนส่ ูสภาพเดิมในอนาคต
พระคัมภีร์เก่ากล่าวถึงสัญญาในการให้ ชาติอิสราเอลคืนสูส่ ภาพเดิมไว้ มากมาย “เราจะให้ อิสราเอลประชากรของเรากลับ
สู่สภาพเดิม เขาจะสร้ างเมืองที่พงั นันขึ
้ ้นใหม่ และเข้ าอาศัยอยู่ เขาจะปลูกสวนองุ่นและดื่มเหล้ าองุ่นของสวนนัน้ เขาจะทําสวน
ผลไม้ และรับประทานผลของมัน เราจะปลูกเขาไว้ ในแผ่นดินของเขา เขาจะไม่ถกู ถอนออกไปจากแผ่นดินซึง่ เราได้ มอบให้ แก่เขา อีก
เลย’ พระเยโฮวาห์พระเจ้ าของเจ้ าตรัสดังนี ้แหละ” (อาโมส 9:14, 15)
“พระเจ้ าตรัสว่า ยาโคบผู้รับใช้ ของเราเอ๋ย อย่ากลัวเลย อิสราเอลเอ๋ย อย่าครั่นคร้ าม เพราะนี่แน่ะ เราจะช่วยเจ้ าจากที่
ไกลให้ รอด ทังลู
้ กหลานของเจ้ าจากแผ่นดินที่เขาไปเป็ นเชลย ยาโคบจะกลับมา และมีความสงบและความสบาย และจะไม่มีผ้ ใู ด
กระทําให้ เขากลัว พระเจ้ าตรัสว่า เพราะเราอยูก่ บั เจ้ าเพื่อช่วยเจ้ าให้ รอด เราจะกระทําให้ บรรดาประชาชาติทงสิ
ั ้ ้นถึงอวสาน คือผู้ซงึ่
เราได้ กระจายเจ้ าให้ ไปอยูท่ า่ มกลางเขานัน้ แต่สว่ นเจ้ าเราจะไม่กระทําให้ ถงึ อวสาน เราจะตีสอนเจ้ าตามขนาด และด้ วยประการใด
ก็ตามเราจะไม่ปล่อยเจ้ าโดยไม่ลงโทษ” (เยเรมีย์ 30:10, 11)
บางคนเข้ าใจว่า การกลับสูส่ ภาพเดิมนี ้คือเมื่ออิสราเอลกลับจากการเป็ นเชลยเป็ นเวลา 70 ปี ในบาบิโลน แต่ น่ ันเป็ นการ
กลับส่ ูสภาพเดิมครั งแรกเท่
้
านัน้ ให้ สงั เกตว่าพระคัมภีร์กล่าวถึงการกลับส่ ูสภาพเดิมเป็ นครั ง้ ที่สอง “ในวันนัน้ องค์พระผู้เป็ น
เจ้ าจะทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกไปเป็ นครั ง้ ที่สองเพื่อจะได้ ส่วนชนชาติของพระองค์ที่เหลืออยู่คืนมา เป็ นคนเหลือจากอัส
ซีเรี ย จากอียิปต์ จากปั ทโรส จากเอธิโอเปี ย จากเอลาม จากซินาร์ จากฮามัท และแผ่นดินชายทะเล” (อิสยาห์ 11:11)
การนําอิสราเอลกลับสู่ดินแดนนี ้จะไม่ใช่เพียงแต่จากแผ่นดินทางตะวันออกเท่านัน้ แต่ให้ สงั เกตข้ อพระคัมภีร์กล่าวว่า
จากบรรดาประเทศซึ่งพระองค์ได้ ทรงขับไล่เขาให้ ไปอยู่นนั ้ “พระเจ้ าตรัสว่า เพราะฉะนัน้ ดูเถิด วันเดือนจะมาถึง เมื่อไม่มีใคร
กล่าวต่อไปอีกว่า ‘พระเจ้ าผู้ทรงนําประชาชนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉนั ใด’ แต่จะพูดว่า ‘พระเจ้ าผู้
ทรงนําประชาชนอิสราเอลออกมาจากแดนเหนือและออกมาจากบรรดาประเทศ ซึ่งพระองค์ได้ ทรงขับไล่เขาให้ ไปอยู่นนั ้ ทรงพระ
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ชนม์อยู่ฉนั ใด’ เพราะเราจะนําเขาทังหลายกลั
้
บมาสูแ่ ผ่นดินของเขาเอง ซึง่ เราได้ ยกให้ บรรพบุรุษของเขาแล้ วนัน”
้ (เยเรมีย์ 16: 14,
15) “เราจะตังตาของเราดู
้
เขาเพื่อจะกระทําความดี และเราจะพาเขาทังหลายกลั
้
บมายังแผ่นดินนี ้อีก เราจะสร้ างเขาทังหลายขึ
้
้น
และจะไม่รือ้ ลง เราจะปลูกฝั งเขาและไม่ถอนเขาเสีย” (เยเรมีย์ 24:6) “อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กบั เจ้ า เราจะนําเผ่าพันธุ์ของเจ้ า
มาจากตะวันออก และเราจะรวบรวมเจ้ ามาจากตะวันตก เราจะพูดกับทิศเหนือว่า ปล่อยเถิด และกับทิศใต้ ว่า อย่ายึดไว้ จงนํา
บรรดาบุตรชายของเรามาแต่ไกล และเหล่าธิดาของเราจากปลายแผ่นดินโลก คือทุกคนที่เขาเรี ยกตามชื่อของเรา คือผู้ที่เราได้ สร้ าง
เพื่อพระสิริของเรา ผู้ที่เราได้ ปัน้ และได้ กระทําไว้ ” (อิสยาห์ 43:5-7)
การนําอิสราเอลกลับคืนมานี ้จะไม่ใช่เพียงชัว่ คราว แต่ครัง้ นี ้ อิสราเอลจะเป็ นชาติของพระเจ้ าไปชัว่ นิตย์นิรันดร์ “พระเจ้ าผู้
ทรงให้ ดวงอาทิตย์เป็ นสว่าง กลางวัน และทรงให้ ระเบียบตายตัวของดวงจันทร์ และทรงให้ บรรดาดวงดาวเป็ นสว่างกลางคืน ผู้ทรง
กวนทะเลให้ คลื่นกําเริ บ พระนามของพระองค์ คือพระเจ้ าจอมโยธา ตรัสดังนี ้ว่า ถ้ าระเบียบตายตัวนีต้ ้ องพรากไปจากต่ อหน้ า
เรา แล้ วเชือ้ สายของอิสราเอลก็จะต้ องหยุดยัง้ จากการเป็ นประชาชาติหนึ่งต่ อหน้ าเราเป็ นนิตย์ ’ พระเจ้ าตรัสดังนี ้แหละ”
(เยเรมีย์ 31:35, 36)
อิสราเอลจะได้ กลับส่ ูสภาพเดิมเมื่อไร
คําพยากรณ์ของพระเยซูทําให้ เราทราบคําตอบของคําถามนี ้ “เขาจะล้ มลงด้ วยคมดาบและต้ องถูกกวาดเอาไป เป็ นเชลย
ทัว่ ทุกประชาชาติ และคนต่างชาติจะเหยียบยํ่ากรุงเยรูซาเล็ม จนกว่าเวลากําหนดของคนต่างชาตินั ้นจะครบถ้ วน” (ลูกา 21:24)
อัครสาวกเปาโลกล่าวไว้ เพิ่มเติมว่า “พี่น้องทังหลาย
้
ข้ าพเจ้ าเกรงว่าท่านจะอวดรู้ จึงอยากให้ ท่านเข้ าใจข้ อความอันลํ ้าลึกนี ้ คือเรื่ อ
ที่บางคนในพวกอิสราเอลมีใจแข็งกระด้ างไป จนทําให้ พวกต่างชาติได้ เข้ ามาครบจํานวน” (โรม 11:25)
“[เวลาที่] พวกต่างชาติได้ เข้ ามาครบจํานวน” เป็ นความสมบูรณ์ ของงานของพระเจ้ าในการนําชนกลุ่มหนึ่งออกจาก
ชาวต่างชาติให้ เป็ นของพระองค์ คริ สตจักรซึง่ ได้ รับการทรงเรี ยกนี ้จะได้ รับขึ ้นไป เมื่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเราจะหันกลับมาหาชน
ชาติอิสราเอลของพระองค์
้
า ตังแต่
้ นี ้ต่อไปเจ้ า
องค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ทรงเตือนอิสราเอลในเวลาที่พระองค์ถกู ปฏิเสธไว้ ว่า “ด้ วยเราว่าแก่เจ้ าทังหลายว่
จะไม่เห็นเราอีก กว่าเจ้ าจะออกปากกล่าวว่า ‘ขอให้ ท่านผ้ ูเสด็จมาในพระนามขององค์ พระผ้ ูเป็ นเจ้ าทรงพระเจริญ’ ” (มัทธิว
23:39)
การรวบรวมชาวอิสราเอลอีกครั ง้
แม้ วา่ อิสราเอลจะเป็ นชาติแล้ วในเวลานี ้ แต่มีเพียงชาวยิวเพียงเล็กน้ อยเท่านันที
้ ่กลับคืนสูแ่ ผ่นดิน การรวมชาติขึ ้นอีกครัง้
จะต้ อ งเกิ ด ขึ น้ ก่ อ นที่ อ งค์ พ ระผู้เ ป็ นเจ้ า จะกลับ มาในพระกายเป็ นครั ง้ ที่ ส อง “เพราะว่ า เราจะเอาเจ้ า ออกมาจากท่า มกลาง
ประชาชาติและรวบรวมเจ้ ามาจากทุกประเทศ และนําเจ้ าเข้ ามาในแผ่นดินของเจ้ าเอง เราจะเอานํา้ สะอาดพรมเจ้ า และเจ้ าจ
สะอาดพ้ นจากมลทินทัง้ หลายของเจ้ า และเราจะชําระเจ้ าจากรู ปเคารพทังหลายของเจ้
้
า เราจะให้ ใจใหม่ แก่ เจ้ าและเราจะ
บรรจุจิตวิญญาณใหม่ ไว้ ในเจ้ า เราจะนําใจหินออกไปเสียจากเนือ้ ของเจ้ า และให้ ใจเนือ้ แก่ เจ้ า และเราจะใส่ วิญญาณ
ของเราภายในเจ้ า และกระทําให้ เจ้ าดําเนินตามกฎเกณฑ์ ของเรา และให้ รักษากฎหมายของเราและกระทําตาม” (เอเส
เคียล 36:24-27)
อย่างไรก็ตาม มีสิ่งที่น่ากลัวรอคอยอิสราเอลอยู่ เพราะอิสราเอลไม่เคยสารภาพความผิดหรื อร้ องเรี ยกขอการให้ อภัยใน
การตรึงองค์พระผู้เป็ นเจ้ าแห่งพระสิริไว้ ที่ไม้ กางเขน
อิสราเอลจะยังคงถูกพิพากษาเพราะการละเมิดและความบาปที่ร้ายแรง การพิพากษานี ้จะทําให้ อิสราเอลต้ องคุกเข่ากลับ
ใจใหม่ “เราจะนําเจ้ าออกมาจากชนชาติทงหลาย
ั้
และรวบรวมเจ้ าออกมาจากประเทศทังปวง
้
ซึง่ เจ้ าต้ องกระจัดกระจายกันไปอยู่
นัน้ ด้ วยมือที่มีฤทธิ์และด้ วยแขนที่เหยียดออกและด้ วยความพิโรธที่เทลงมา และเราจะนําเจ้ าเข้ าไปในถิ่นทุรกันดารแห่งชนชาติ
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ทังหลาย
้
และที่นนั่ เราจะเข้ าสู่การพิพากษากับเจ้ า หน้ าต่อหน้ า เราเข้ าสู่การพิพากษากับบรรพบุรุษของเจ้ าในถิ่นทุรกันดารแห่ง
แผ่นดินอียิปต์อย่างไร พระเจ้ าตรัสว่า เราจะเข้ าสูก่ ารพิพากษากับเจ้ าอย่างนัน้ เราจะนับเจ้ าโดยให้ ลอดไปใต้ คทา และเราจะให้
เจ้ าเข้ าพันธสัญญา เราจะชําระพวกกบฏเสียจากท่ ามกลางเจ้ า ทัง้ ผ้ ูทรยศต่ อเรา เราจะนําเขาออกจากแผ่นดินที่เขาไปอาศัย
อยู่นนั ้ แต่เขาจะไม่ได้ เข้ าไปในแผ่นดินอิสราเอล แล้ วเจ้ าจะทราบว่า เราคือพระเจ้ า” (เอเสเคียล 20:34-38) “เพราะฉะนันพระเจ้
้
า
้ ้นแล้ ว เพราะฉะนันดู
้ เถิด เราจะรวบรวมเจ้ าไว้ ท่ามกลางเยรู ซาเล็ม อย่างที่คนเขา
ตรัสดังนีว้ ่าเพราะว่าเจ้ าเป็ นขี ้โลหะไปเสียทังสิ
รวบรวมเงิน ทองสัมฤทธิ์ และเหล็กและตะกัว่ และดีบกุ ไว้ ในเตาหลอม เพื่อเอาไฟพ่นรดให้ มนั ละลาย ดังนัน้ เราจะรวบรวมเจ้ า
ด้ วยความกริ ว้ และด้ วยความพิโรธของเรา และเราจะใส่ เจ้ ารวมไว้ ให้ เจ้ าละลาย เราจะรวบรวมเจ้ า และเอาเพลิงแห่งความ
พิโรธของเราพ่นเจ้ าและเจ้ าจะละลายอยู่ท่ามกลางนัน้ เงินละลายอยู่ในเตาหลอมฉันใด เจ้ าทังหลายจะละลายอยู
้
่ท่ามกลางเพลิง
ฉันนันและเจ้
้
าจะทราบว่ า เราคือพระเจ้ าได้ ระบายความกริ ว้ ของเราออกเหนือเจ้ า” (เอเสเคียล 22:19-22) “พระเจ้ าจอม
โยธาตรัสว่า ‘ดูเถิด เราส่งทูตของเราไปเพื่อตระเตรี ยมหนทางไว้ ข้างหน้ าเรา และพระเจ้ าผู้ซึ่งเจ้ าแสวงหานัน้ จะเสด็จมายังพระ
วิหารของพระองค์อย่างกะทันหัน ทูตแห่งพันธสัญญาผู้ซงึ่ เจ้ าพอใจนัน้ ดูเถิด ท่านกําลังมาแล้ ว แต่ใครจะทนอยู่ได้ ในวันที่ท่านมา
และใครจะยืนมัน่ อยู่ได้ เมื่อท่านปรากฏตัว “เพราะว่าท่านเป็ นประดุจไฟถลุงแร่ และประดุจสบู่ของช่างซักฟอก ท่านจะนัง่ ลงอย่าง
ช่างหลอมและช่างถลุงเงิน และท่านจะชําระบุตรหลานของเลวีให้ บริสทุ ธิ์ และถลุงเขาอย่างถลุงทองคําและถลุงเงินจนกว่าเขาจะนํา
เ ค รื่ อ ง บู ช า อั น ถู ก ต้ อ ง ถ ว า ย แ ด่ พ ร ะ เ จ้ า ”
(ม า ล า คี 3:1-3)
เวลาทุกข์ ใจของยาโคบ – ความทุกขเวทนา
ชาวยิวได้ ผา่ นพ้ นการข่มเหงที่รุนแรงที่สดุ ในประวัติศาสตร์ ของพวกเขา แต่ไม่มีสงิ่ ใดอาจเปรี ยบได้ กบั วันเวลาอันเลวร้ ายที่
จะเกิดขึ ้นใน “ความทุกขเวทนา” “ต่อไปนี ้เป็ นพระวจนะซึง่ พระเจ้ าตรัส เกี่ยวกับอิสราเอลและยูดาห์ว่า ‘พระเจ้ าตรัสดังนี ้ว่า เราได้
ยินเสียงร้ องเพราะความกลัวตัวสัน่ ความสยดสยองและความไร้ ศานติภาพ จงถามเถิดและดูว่า ผู้ชายจะคลอดบุตรได้ หรื อ ทําไม
เราจึงเห็นนผูชายทุกคนเอามืดกดไว้ ที่เอวเหมือนผู้หญิ งจะคลอดบุตร ทําไมหน้ าตาทุกคนจึงซีดไป อนิจจาเอ๋ย วันนัน้ ใหญ่ โต
้
” (เยเรมีย์ 30:4-7)
เหลือเกิน ไม่มีวนั ใดเหมือนเป็ นเวลาทุกข์ใจของยาโคบ แต่เขาก็ยงั จะรอดวันนันไปได้
อาโมสได้ บรรยายเกี่ยวกับความเลวร้ ายของเวลาเหล่านันว่
้ า “เพราะฉะนัน้ พระเจ้ าจอมโยธา พระเจ้ าตรัสดังนี ้ว่า ‘ตาม
ลานเมืองจะมีการรํ่ าไห้ และตามถนนหนทางจะมีคนพูดว่า “อนิจจาเอ๋ย อนิจจาเอ๋ย เขาจะร้ องเรี ยกชานาให้ ไว้ ทุกข์ และให้ ผ้ ู
ชํานาญเพลงโศกร้ องโอดครวญ ในสวนองุ่นทังสิ
้ ้นจะมีการรํ่ าไห้ เพราะเราจะผ่านไปท่ามกลางเจ้ า” พระเจ้ าตรัสดังนี ้แหละ วิบตั ิแก่
เจ้ าผู้ปรารถนาวันแห่งพระเจ้ า วันแห่งพระเจ้ าจะเป็ นประโยชน์อะไรแก่เจ้ าเล่า วันนันเป็
้ นความมืด ไม่ใช่เป็ นความสว่างอย่างกับคน
หนีสงิ ห์ ไปปะหมี หรื อเหมือนคนเข้ าไปในเรื อน เอามือเท้ าฝาผนังและงูก็กดั เอา วันแห่งพระเจ้ าเป็ นความมืด ไม่ใช่ความสว่าง เป็ น
ความมืดคลุ้ม ไม่มีความแจ่มใสเลย” (อาโมส 5:16-20 และดูวิวรณ์ 6)
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การฟื ้ นฟฝนชุ
ู กปลายฤดู
ผลลัพธ์สดุ ท้ ายของเวลาทุกข์ใจที่ร้ายแรงนี ้คือ การที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าเสด็จกลับมายังโลกและชนชาติอิสราเอลทุกคน
รั บเชื่อพระเยซู “แต่พอสิ ้นความทุกข์ลําบากแห่งวันเหล่านันแล้
้ ว ดวงอาทิตย์จะมืดไป และดวงจันทร์ จะไม่ส่องแสง ดวงดาวทัง้
ปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาสิง่ ที่มีอํานาจในท้ องฟ้าจะสะเทือนสะท้ าน เมื่อนันนิ
้ มิตแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ ้นในท้ องฟ้า มนุษย์
ทุกชาติทวั่ โลกจะตีอกร้ องไห้ แล้ วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้ องฟ้า ทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็ นอันมาก พระองค์ทรง
ใช้ เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ มาด้ วยเสียงแตรอันดังยิ่งนัก ให้ รวบรวมคนทังปวงที
้
่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้ แล้ ว ทังสี
้ ่ทิศนัน้ ตังแต่
้
ที่สดุ ฟ้าข้ างนี ้จนถึงที่สดุ ฟ้าข้ างโน้ น” (มัทธิว 24:29-31) “และเราจะเทวิญญาณแห่งความเมตตาเอ็นดูและการวิงวอนบนราชวงศ์
้ ่อเขาทังหลายมองดู
้
เรา ผู้ซึ่งเขาเองได้ แทง เขาจะไว้ ทกุ ข์เพื่อท่าน เหมือนคนไว้ ทกุ ข์เพื่อบุตรคน
ดาวิดและชาวเยรู ซาเล็ม ดังนันเมื
เดียวของตน และร้ องไห้ อย่างขมขื่นเพื่อท่าน เหมือนอย่างคนร้ องไห้ เพื่อบุตรหัวปี ของตน” (เศคาริ ยาห์ 12:10) และเศคาริ ยาห์
14:1-11
้
นเมื่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงวางพระบาทของพระองค์บนภูเขาที่พระองค์เสด็จขึ ้นสูส่ วรรค์
วันที่ยิ่งใหญ่ของวันทังหมดจะเป็
“ในวันนัน้ พระบาทของพระองค์จะยืนอยู่ที่ภเู ขามะกอกเทศ ซึ่งอยู่หน้ าเมืองเยรูซาเล็มด้ านตะวันออก และภูเขามะกอกเทศนันจะ
้
แยกออกเป็ นสองส่วน จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก โดยมีหบุ เขากว้ างมากคัน่ อยู่ ภูเขากึง่ หนึง่ จึงจะถอยไปทางเหนือ และอีกกึ่ง
หนึง่ จะถอยไปทางใต้ ” (เศคาริยาห์ 14:4) และเศคาริยาห์ 12:10
พระคัมภีร์บอกเราเกี่ยวกับการฟื น้ ฟูที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ที่จะเกิดขึ ้นเมื่อชาติอิสราเอลที่ได้ ประกอบด้ วยพระวิญญาณได้ เกิดใหม่
ในวันหนึง่ อิสยาห์ 66:8 และโรม 11:26
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ส่ วนที่ 4
พระสัญญาที่ยังไม่ สาํ เร็จ
คํานํา
ข้ อพระคัมภีร์สอนไว้ อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการนําสิ่งที่หลงหายไปเพราะการละเมิดของมนุษย์เดิมคืออาดัมกลับมา การนํา
กลับมานี ้เป็ นส่วนหนึ่งของความหวังในอนาคตของคริ สตจักร ความหวังของอิสราเอล และการสําเร็ จของการช่วยสิ่งที่ทรงสร้ างทัง้
ปวงให้ รอด
้
่ชอบธรรมและการครอบครอง
ผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เก่ากล่าวถึงคําสัญญามากมายเกี่ยวกับการตังการปกครองที
ด้ วยสันติสขุ บนโลกนี ้
แต่ผ้ ทู ี่จะได้ รับคําสัญญาเหล่านี ้คือใคร และผู้ที่จะมีสว่ นในการนําโลกนี ้กลับสูอ่ าณาจักรแห่งสันติสขุ และความชอบธรรม
คือใคร
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บทที่ 5
พระสัญญาเกี่ยวกับโลก
ที บี เบนส์
ในพระคัมภีร์ มีความหวังอยูส่ องประเภท
(1) ความหวังของผ้ ูท่ เี ชื่อ คือ การที่กายได้ รอดตาย
(2) ความหวังของสิ่งที่ทรงสร้ างขึน้ คือ การรอด “จากอํานาจแห่ งความเสื่อมสลาย และจะเข้ าในเสรี ภาพและ
ศักดิ์ ศรี [สง่ าราศี] แห่ งบุตรทัง้ หลายของพระเจ้ า”
ความหวังประการหลังเป็ นหัวข้ อที่สําคัญของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เก่า เพราะจะเกิดขึ ้นเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา
พร้ อมกับธรรมิกชนของพระองค์เพื่อทําการพิพากษาคนอธรรมและตังบั
้ ลลังก์ของพระองค์ในความชอบธรรม
พระคัมภีร์ทุกข้ อเป็ นประวัตศิ าสตร์ ของมนุษย์ สองคน ซึง่ ได้ อธิบายไว้ ดงั นี ้
(1) “มนุษย์ เดิมนัน้ กําเนิดมาจากดินและเป็ นมนุษย์ ดนิ …”
(2) “มนุษย์ ท่ สี องเสด็จมาจากสวรรค์ ”
พระคัมภีร์ใหม่ เปิ ดเผยลักษณะและงานที่มาจากสวรรค์ ของ “มนุษย์ ท่ ีสอง” พระคัมภีร์เก่ ามีเนือ้ หาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ ของมนุษย์ สองคนนีก้ ับโลก โดยบันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของมนุษย์เดิมที่ทรงสร้ างขึ ้นโดยปราศจากมลทิน ผู้
ซึง่ ล้ มเหลวเพราะอํานาจของความบาป และแสดงให้ เห็นอยู่เสมอว่าความประพฤติปฏิบตั ิแย่ลงเรื่ อยๆ ในการหลงและตัดออกจาก
พระเจ้ าของเขา พระคัมภีร์พยากรณ์ เกี่ยวกับชัยชนะของมนุษย์ที่สอง ผู้ซึ่งจะกู้ความเสียหายที่เกิดขึน้ จากมนุษย์เดิม และจะให้
เกียรติแก่พระเจ้ าในเหตุการณ์ ที่ความบาปทําให้ เสื่อมเกียรติ เราเห็นลักษณะและขอบเขตของความเสียหาย และความล้ มเหลว
ของมนุ ษย์ เดิมในทุกสถานะที่พระเจ้ าทรงวางเขาไว้ เรายังเห็นวิธีที่มนุษย์ที่สองจะนําส่วนที่แตกหักมาและนําไปสู่ความ
สมบูรณ์ตามพระประสงค์ของพระเจ้ า
สิ่งเหลานี ้ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนในสัญญาถึงพระพรที่ทรงประทานแก่มนุษย์บนโลก สัญญาเหล่านี ้ยังไม่ได้ สําเร็ จอย่าง
สมบูรณ์ แม้ ว่าคําสัญญาบางประการจะสําเร็ จทางฝ่ ายวิญญาณไปบ้ างบางส่วนก็ตาม แต่คําสัญญาทุกประการยังคงรอให้ สําเร็ จ
อย่างแท้ จริ งใน “การสําแดง” ของมนุษย์ที่สอง องค์พระผู้เป็ นเจ้ าจากสวรรค์ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามคําพยากรณ์ตามพระคัมภีร์ใหม่ ซึง่ มี
ลักษณะสําคัญดังต่อไปนี ้
ประการแรก – พงศ์พนั ธุ์ของหญิงจะทําให้ หวั ของงูแหลก
ประการที่สอง – ในพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม ทุกชาติบนโลกจะได้ รับการอวยพร
ประการที่สาม – พงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัมจะครองดินแดนคานาอันและเป็ นหัวของประชาชาติ
ประการที่ส่ ี – พงศ์พนั ธุ์ของดาวิดจะครอบครองโลก และอาณาจักรของพระองค์จะอยูเ่ ป็ นนิตย์
มนุษย์ถูกสร้ างขึ ้นมาโดยปราศจากมลทิน การอยู่ในสภาพปราศจากมลทินคือ การพึ่งพาพระเจ้ า เชื่อฟั งพระองค์และ
สื่อสารกับพระองค์ การปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บและความตาย รวมทังการเป็
้
นผู้ปกครองสิ่งที่พระเจ้ าทรงสร้ างและอวยพรและ
ประกาศว่าเป็ นสิ่งที่ดี แต่ซาตานซึง่ ชักชวนให้ มนุษย์ทําตามความต้ องการของตนเองและไม่เชื่อฟั ง ได้ นําความผิดบาปเข้ ามา และ
ทุกอย่างก็ถกู ทําลาย มนุษย์ไม่พงึ่ พาในพระเจ้ าและมีใจชัว่ ที่ไม่เชื่อฟั ง เขาเปลี่ยนจากเชื่อฟั งพระเจ้ าเป็ นเชื่อฟั งซาตาน เปลี่ยนการ
สื่อสารกับพระเจ้ าเป็ นแยกตัวและต้ องการที่จะซ่อนตัวจากพระองค์ มนุษย์กลายเป็ นเหยื่อของโรคภัยไข้ เจ็บและความตาย พื ้นโลก
้ เวลานันมา
้ “บรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสร้ างนันกํ
้ าลังครํ่ าครวญ และผจญความทุกข์ยากด้ วยกันมาจนทุ
ถูกแช่งสาปเพราะมนุษย์ ตังแต่
วันนี ้” แต่แม้ ว่ามนุษย์เดิมจะถูกทําลาย พระเจ้ าตรัสเกี่ยวกับผ้ ูท่ ีเป็ น “พงศ์ พันธุ์ของหญิง” ที่ได้ รับพระสัญญาแรกสุด ซาตาน
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เอาชนะอาดัม แต่พงศ์พนั ธุ์ของหญิงจะเอาชนะซาตานนัน้ และแม้ ว่าพระองค์เองจะบาดเจ็บในการต่อสู้ ก็จะทําให้ หวั ของผู้ทําลาย
แหลกไป
มีสองสิ่งที่เห็นได้ ชดั สิ่งแรก ในคําแช่ งสาปที่มีแก่ อาดัม ไม่ มีการกล่ าวถึงสิ่งอื่นใดนอกจากความตาย การอวยพร
ั้
ในโลกในฐานะผู้นําและปกครองโลก และคําแช่ งสาปเพียงแต่ ลบล้ างการอวยพรบนโลกนัน้
ของพระเจ้ าแก่มนุษย์ได้ ตงเขาไว้
ทังนี
้ ้ ถือเป็ นสิ่งสําคัญในการนิยามขอบเขตของความจริ งแห่งพันธสัญญาเก่า จากพระคัมภีร์ใหม่ เราทราบว่าหลังจากความตาย
จะมีการพิพากษา บรรพบุรุษมีความปรารถนาที่จะอยู่ใน “เมืองที่ประเสริ ฐกว่านัน้ คือเมืองสวรรค์” ซึง่ พระคัมภีร์เก่าไม่ได้ กล่าวถึง
ด้ วยเหตุนี ้ เห็นได้ ชดั ว่าขอบเขตของพระคัมภีร์เก่ าเป็ นเพียงพระประสงค์ ของพระเจ้ าเกี่ยวกับโลก แม้ ว่าพระคัมภีร์เก่าไม่ได้
กล่าวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ หลังความตาย ไม่ได้ หมายความว่าไม่มีใครทราบอะไรเลย เพียงแต่ว่าความจริ งประเภทนีอ้ ยู่นอกเหนือ
ขอบเขตที่เหมาะสม และไม่ควรศึกษาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ หลังความตายจากพระวจนะของพระเจ้ าในส่วนนี ้ สิ่งที่สอง คือ ไม่ มี
สัญญาเกี่ ยวกับการถอนหรื อแบ่ งเบาคําสาป ไม่ มีคําแนะนําให้ มนุ ษย์ เดิมว่ าจะแก้ ไขจิตใจหรื อวิญญาณให้ ดีขึน้ ได้
อย่ างไร พระเจ้ าทรงประทานสัญญา ซึง่ เป็ นสัญญาที่มีมนุษย์อีกผู้หนึง่ คือ พงศ์พนั ธุ์ของหญิง เป็ นสําคัญ มนุษย์เดิมถูกไล่ออกจาก
สวน กันออกจากต้ นไม้ แห่งชีวิต ไร้ อํานาจอยูใ่ นกํามือของผู้มีชยั ชนะแก่เขา โรคภัยไข้ เจ็บ ความตาย บรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสร้ างที่ครํ่
ครวญและการแยกออกจากพระเจ้ าทางฝ่ ายวิญญาณยังคงมีอยู่ อันเป็ นสิ่งแสดงให้ เห็นความเป็ นทาสและหลักฐานในความ
ล้ มเหลวของเขา แต่ชัยชนะที่แท้ จริ งทรงสัญญาไว้ แก่ มนุ ษย์ ท่ ีสอง พระองค์ เท่านัน้ ที่จะสามารถนํ าศัตรู ของพระเจ้ าและผู้
ทําลายมนุษย์ออกไปจากการครอบครองและเหยียบยํ่าลงในดินได้
จากแหล่งนํ ้าพุสองแหล่ง (อาดัมที่ล้มเหลวและพงศ์ พันธุ์ของหญิง) มีนํ ้าไหลออกมาสองสาย สายหนึง่ มีแต่ความตาย
อีกสายเต็มไปด้ วยสัญญาแห่งการอวยพร กว้ างและลึกลงไปในสง่าราศีที่เต็มเปี่ ยม ประวัตศิ าสตร์ ของมนุษย์ ท่ ีล้มเหลว สายนํ ้
แรก ดํารงอยูใ่ นความบาปมากขึ ้นจนถึงการปฏิเสธพระคริ สต์และรับผู้เป็ นปฏิปักษ์ กบั พระคริ สต์ สายนํา้ ที่สองแห่ งพระประสงค
ของพระเจ้ า ไหลไปโดยไม่หยุด และยิ่งมนุษย์ทําความบาปมากเท่าไร เรายิ่งเห็นความพระเมตตาของพระเจ้ ามากยิ่งขึ ้น มนุษย์ที่
อยู่เพียงลําพังเลวร้ ายมากขึ ้นเรื่ อยๆ วิทยาศาสตร์ และศิลปะเจริ ญขึ ้น เมืองต่างๆ ถูกสร้ างขึ ้น ความมัง่ คัง่ เพิ่มพูนขึ ้น แต่โลกเสื่อม
ทรามและเต็มไปด้ วยความรุนแรง และพระเจ้ าตรัสว่า “เราจะกวาดล้ างมนุษย์ที่เราได้ สร้ างมานี ้ไปเสียจากแผ่นดิน” นํ ้าท่วมจึงเกิดขึ ้
“ชาวโลกที่มีอยู่ในขณะนัน”
้ จึงพินาศไป และโนอาห์ออกมาสูโ่ ลกที่สะอาดจากความเสื่อมทรามของมนุษย์ แต่ลกั ษณะของมนุษย์
ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
ตอนนี ้ พระเจ้ าทรงมอบอํานาจในการปกครองให้ แก่มนุษย์ โดยกําหนดว่า “ผู้ใดฆ่ามนุษย์ให้ โลหิตไหล มนุษย์จะฆ่าผู้นนั ้
ให้ โลหิตไหลเหมือนกัน” (ปฐมกาล 9:6) ดังนัน้ มนุษย์จึงอยู่บนโลกที่เปลี่ยนแปลงใหม่ซึ่งมีกฎระเบียบบ้ านเมืองมาจากพระเจ้ า
โดยตรง อย่างไรก็ดี ทังหมดนี
้
้ไม่มีประโยชน์ แทนที่โนอาห์จะปกครองโลกได้ เขาไม่สามารถแม้ แต่จะปกครองตนเองได้ มนุษย์ใช้
การปกครองเพื่อการยกตนเองสูงขึ ้นอย่างไร้ ธรรม และเกิดเป็ นความวุ่นวายที่บาเบล ก่อนหน้ าสมัยของอับราฮัม การนมัสการพระ
เจ้ าถูกละเลยไปบูชาผีมาร โยชูวากล่าวว่า “ในกาลดึกดําบรรพ์ บรรพบุรุษของเจ้ าอยู่ฟากตะวันออกของแม่นํ ้ายูเฟรติส คือเทราห์
บิดาของอับราฮัมและของนาโฮร์ และเขาปรนนิบตั ิพระอื่น” (โยชูวา 24:2) และเมื่อศึกษาในที่อื่น เราจะเห็นว่าพระอื่นเหล่านี ้คือผี
มาร โมเสสกล่าวไว้ ในเพลงของเขาว่า “เขาทังหลายได้
้
บชู าแก่ผีปีศาจ ซึง่ หาเป็ นพระเจ้ าไม่” (เฉลยธรรมบัญญัติ 32:17) และ “ท่าน
ฆ่าบุตรชายและบุตรหญิงของท่านถวายเป็ นเครื่ องสักการบูชาแก่ปีศาจ” (สดุดี 106:37)นอกจากนี ้ อัครสาวกเปาโลยังเขียนไว้ ว่า
“เครื่ องบูชาที่พวกต่างชาติถวายนัน้ เขาถวายบูชาแก่พวกปี ศาจ” (1โครินธ์ 10:20)
แต่ความชัว่ ร้ ายที่เพิ่มขึ ้นของมนุษย์มีประโยชน์เพียงเพื่อแสดงให้ เห็นวิถีทางอันไม่มีขอบเขตของพระเจ้ าได้ เด่นชัดยิ่งขึ ้น
เท่านัน้ พระองค์ทรงเรี ยกอับราฮัมจากท่ามกลางรูปเคารพนี ้ นําเขาไปยังดินแดนห่างไกล และประทานพระสัญญาที่ยังมาไม่ ถึง
แต่ มีความเกี่ยวข้ องกันอย่ างใกล้ ชิดสองประการให้ แก่ เขาและพงศ์ พันธุ์ของเขา คําสัญญาหนึ่งมักจะมีกล่าวซํ ้าอยูบ่ อ่ ยๆ
และกล่าวถึงในหลายลักษณะ โดยมีการกล่าวถึงเป็ นครัง้ แรกว่า “บรรดาเผ่ าพันธุ์ท่ ัวโลกจะได้ พรเพราะเจ้ า” (ปฐมกาล 12:3)
ทังนี
้ ้ ทรงกล่าวซํ ้าอีกเกือบจะเหมือนกันทุกประการในปฐมกาล 18:18 แต่หลังจากนันมา
้ หลังจากที่เขาแสดงความเชื่อฟั งโดยการ
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ถวายอิสอัค สัญญามีลกั ษณะแตกต่างไป “ประชาชาติทงหลายทั
ั้
ว่ โลกจะได้ พระเพราะเชื ้อสายของเจ้ า” (ปฐมกาล 22:18) ในแบบ
สุดท้ ายนี ้ เป็ นการยืนยันแก่อิสอัค (ปฐมกาล 26:4) และทรงกล่าวแก่ยาโคบว่า “บรรดาพงศ์ พันธุ์ของมนุษย์ โลกจะได้ รับพระ
เพราะเจ้ าและเพราะเชือ้ สายของเจ้ า” (ปฐมกาล 28:14) ในที่นี ้ แม้ ว่าพระเจ้ าได้ ตรัสว่าการอวยพรจะอยู่ในอับราฮัม แต่เห็นได้
้
ชัดว่า ผู้ที่อยู่ในพระทัยของพระเจ้ าคือ พงศ์ พันธุ์ของอับราฮัม ไม่ ใช่ ตัวเขาเอง อับราฮัมเป็ นเพียงรากของพระพรเท่านันเพราะ
เขาเป็ นบิดาแห่งพงศ์พนั ธุ์ที่ทรงสัญญาไว้ ทังนี
้ ้ เห็นได้ ชดั จากการอ้ างอิงถึงคําสัญญานี ้ในพระคัมภีร์ใหม่ เปาโลเขียนว่า “บรรดา
ั้
เหมือนอย่างกับว่าแก่คน
พระสัญญาที่ได้ ประทานไว้ แก่อบั ราฮัมและพงศ์ พันธุ์ของท่ านนัน้ มิได้ ตรัสว่า และแก่พงศ์พนั ธุ์ทงหลาย
มากคน แต่เหมือนกับว่าแก่คนผู้เดียวคือ แก่ พงศ์ พันธุ์ของท่ าน ซึ่งเป็ นพระคริสต์ ” (กาลาเทีย 3:16)ทังนี
้ ้ เป็ นการอ้ างอิงถึงพระ
พงศ์ พันธุ์ท่ ีกล่ าวถึงในข้ อพระคัมภีร์เหล่ านีจ้ ึงไม่ ใช่ ชาติอิสราเอล แต่ เป็ นพระคริสต์ ดังนัน้ พระสัญญาจึง
สัญญาทังหมด
้
ไม่ ได้ อย่ ูในมนุ ษย์ เดิม แต่ ในมนุ ษย์ ท่ ีสอง พงศ์ พันธุ์เดียวกับของหญิง ผู้ซึ่งจะทําให้ หวั ของงูแหลกไปตามพระสัญญาก่อน
หน้ านัน้
อย่ างไรก็ตาม มีคําสัญญาอีกประการหนึ่งที่ประทานแก่ อับราฮัม “เราจะให้ เจ้ าเป็ นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่
เจ้ า จะให้ เจ้ ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไปแล้ วเจ้ าจะช่วยให้ ผ้ อู ื่นได้ รับพร เราจะอํานวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้ า เราจะสาปคนที่แช่ง
เจ้ า บรรดาเผ่าพันธุ์ทวั่ โลกจะได้ พรเพราะเจ้ า” (ปฐมกาล 12:2, 3) จากนัน้ มีอีกสัญญาหนึ่งว่า “ดินแดนนีเ้ ราจะยกให้ พงศ์ พันธุ์
้ เจ้ าอยู่นี ้ไปทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศ
ของเจ้ า” แม้ กระนัน้ ในภายหลัง พระเยโฮวาห์ตรัสแก่เขาว่า “เจ้ าจงเงยหน้ าแลดูสถานที่ ตังแต่
ตะวันออก ทิศตะวันตก ดินแดนทัง้ หมดที่เจ้ าแลเห็นนีเ้ ราจะยกให้ เจ้ าและพงศ์ พันธุ์ของเจ้ าต่ อไปเป็ นนิตย์ ” (ปฐมกาล
้ แม่นํ ้าอียิปต์ไปถึ
13:14, 15) พระองค์ตรัสถึงขอบเขตของดินแดนในภายหลังว่า “เรามอบดินแดนนี ้ให้ เชื ้อสายของเจ้ าแล้ ว ตังแต่
แม่นํ ้าใหญ่ คือแม่นํ ้ายูเฟรติส” (ปฐมกาล 15:18) และทรงรับรองว่าเขาจะได้ มีกรรมสิทธิ์นิรันดร์ ในดินแดนนัน้ “เราจะให้ ดนิ แดนที่
เจ้ าอาศัยอย่ ูนี ้ คือแผ่ นดินคานาอันทัง้ สิน้ แก่ เจ้ าและแก่ เชือ้ สายของเจ้ าที่จะสืบมา ให้ เป็ นกรรมสิทธิ์ นิรันดร์ ” (ปฐมกาล
17:8) นอกจากนี ้ พระองค์ทรงสัญญาว่าพวกเขาจะมีความเป็ นใหญ่เหนือชาติอื่นๆ “เราจะอวยพรเจ้ าแน่ เราจะทวีเชื ้อสายของเจ้ า
าเป็ นกรรมสิทธิ์ ”
ให้ มากขึ ้น ดังดวงดาวในท้ องฟ้า และดังเม็ดทรายบนฝั่ งทะเล เชือ้ สายของเจ้ าจะได้ ประตเมื
ู องศัตรของเจ้
ู
(ปฐมกาล 22:17) อิสอัคได้ รับการยืนยันในสัญญานี ้อีกครัง้ โดยสิ่งที่จะได้ นนยั
ั ้ งคงเหมือนเดิม (ปฐมกาล 26:3, 4) แต่ในพรที่บิดา
บใช้ เจ้ า ขอให้ ประชาชาติกราบไหว้ เจ้ า
ของยาโคบ [อิสอัค] ให้ แก่เขา [ยาโคบ] เราเห็นสิ่งที่เพิ่มเข้ ามา “ขอให้ ชนชาติทงหลายรั
ั้
ขอให้ เป็ นเจ้ าเหนือพี่น้อง และบุตรชายมารดาของเจ้ ากราบไหว้ เจ้ า ผู้ใดแช่งสาปเจ้ าก็ขอให้ ผ้ นู นถู
ั ้ กสาป และผู้ใดอวยพรเจ้ าก็ขอให้
ผู้นนได้
ั ้ รับพร” (ปฐมกาล 27:29) และยาโคบได้ รับสัญญาเดียวกันนี ้อีกที่เบธเอล (28:13, 14) และอีกครัง้ หลังจากกลับสูแ่ ผ่นดิน
(35:11, 12) ในนิมิตของบาลาอัม สัญญานี ้ได้ รับการยืนยันอีกครัง้ “ยาโคบเอ๋ย เต็นท์ของท่านช่างงามเหลือเกิน อิสราเอลเอ๋ย ค่าย
ของท่านก็งาม เหมือนหุบเขาที่ยืดไปไกลเหมือนสวนซึง่ อยูข่ ้ างแม่นํ ้า เหมือนต้ นกฤษณาซึง่ พระเจ้ าทรงปลูกไว้ เหมือนต้ นสนสีดาร์ ที
อยูข่ ้ างลํานํ ้า นํ ้าจะไหลออกจากถังของเขาและพงศ์พนั ธุ์ของเขาจะมีอยูต่ ามลําํ ้ นาเป็ นอันมาก กษัตริย์ของเขาจะสงกว่
ู ากษัตริย์
อากัก ราชอาณาจักรของเขาจะรุ่ งเรื อง พระเจ้ าผู้ทรงนําเขาออกมาจากอียิปต์ทรงเป็ นเสมือนเขาวัวกระทิงเพื่อเขา เขาจะกิน
ประชาชาติซึ่งเป็ นศัตรู เสียและหักกระดูกของศัตรู เป็ นท่อนๆ และแทงเขาทังหลายทะลุ
้
ด้วยลูกศร เขาหมอบลงและนอนลงอย่าง
สิงห์ตวั ผู้ เขาเหมือนนางสิงห์ ใครเล่าจะมาปลุกให้ เขาลุกขึ ้น ผู้ใดที่อวยพรแก่ท่านขอให้ เขาได้ รับพร ผู้ใดที่แช่งท่าน ขอให้ เขาได้
รับคําแช่ง” (กันดารวิถี 24:5-9)
เห็นได้ ชดั จากถ้ อยคําที่กล่าวแก่อบั ราฮัม อิสอัค และยาโคบว่า พงศ์ พันธุ์ท่ ีกล่ าวถึงในสัญญาเหล่ านีไ้ ม่ ใช่ พระคริสต์
แต่ เป็ นมวลชนดังเม็ดทรายบนฝั่ งทะเล และถ้ อยคําที่พระวิญญาณของพระเจ้ าประทานแก่ปากของบาลาอัมแสดงว่ามวลชนนี ้
คือชนชาติอิสราเอล ทังนี
้ ้ อาจดูเหมือนว่าแตกต่างจากสิ่งที่ข้าพเจ้ ากล่าวไปก่อนหน้ านี ้ว่า สัญญาทังหมดเกี
้
่ยวข้ องกับพระคริ สต์
และการอวยพรทังหมดมาสู
้
่โลกนีผ้ ่านทางพระองค์ อย่างไรก็ตาม ข้ าพเจ้ าจะแสดงให้ เห็นว่าความขัดแย้ งกันเป็ นเพียงภายนอก
เท่านัน้ และสัญญาเหล่ านีย้ ังไม่ สาํ เร็จ แต่ ล้มเหลวเพราะความบาปและความเสื่อมทรามของมนุษย์ เดิม และยังจะสําเร็จ
เมื่อมนุษย์ ท่ สี องปรากฏ และสําเร็จด้ วยพระราชกิจของพระองค์เท่ านัน้
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เมื่อเปรี ยบเทียบคําสัญญาต่างๆ กับประวัติศาสตร์ ของอิสราเอล จะเห็นชัดเจนว่า สัญญาสําเร็ จเพียงส่ วนหนึ่งและ
สัญญาส่ วนนัน้ ก็ยังไม่ สําเร็ จสมบรณ์
้ ้น
ู ในตอนแรก พระเจ้ าทรงประทานสัญญาเหล่านี ้แก่บรรพบุรุษโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทังสิ
แต่ชาวอิสราเอลไม่ได้ ครองแผ่นดินคานาอันโดยไม่มีเงื่อน เงื่อนไขที่จะทําให้ พวกเขาเข้ าไปได้ คือ “ถ้ าเจ้ าทัง้ หลายดําเนินตาม
กฎเกณฑ์ของเรา และรักษาบัญญัติของเรา และกระทําตาม เราจะประทานฝนตามฤดูแก่เจ้ า” และการอวยพรตามสัญญาอื่นๆ
“และเราจะคิดถึงเจ้ า จะกระทําให้ เจ้ ามีพงศ์พนั ธุ์มากยิ่งขึ ้นและดํารงพันธสัญญาซึง่ มีไว้ กบั เจ้ า” (เลวีนิติ 26:3-9) “ถ้ าเจ้ ามิได้ เชื่อฟั ง
เรา และจะไม่กระทําตามบัญญัติทงหมดเหล่
ั้
านี ้...และเราจะให้ แผ่นดินของเจ้ าร้ างแล้ ง จนศัตรูของเจ้ าผู้จะมาอาศัยอยู่ในนันแปลก
้
ใจ และเราจะให้ พวกเจ้ ากระจัดกระจายไปอยูใ่ นบรรดาประชาชาติ และเราจะให้ ดาบออกจากฝั กไล่ตามเจ้ า และแผ่นดินของเจ้ าจะ
เริ ศร้ าง และเมืองของเจ้ าจะว่างเปล่า” (ข้ อ 14-33) และมีการกล่าวถึงสิ่งเดียวกันนี ้ด้ วยถ้ อยคําหนักแน่นขึ ้นในเฉลยธรรมบัญญัติ
28 ดังนัน้ ชาวอิสราเอลจึงครอบครองดินแดนโดยมีเงื่อนไข และของประทานที่มีเงื่อนไขไม่ ใช่ การสําเร็ จของสัญญาที่
ไม่ มีเงื่อนไข เปาโลกล่าวไว้ ชดั เจนว่า “ธรรมบัญญัติซงึ่ มาภายหลังถึงสี่ร้อยสามสิบปี จะทําลายพันธสัญญาซึง่ พระเจ้ าได้ ทรงตังไว้
้
เมื่อก่อนนันให้
้ เป็ นโมฆะไม่ได้ เพราะว่ าถ้ าได้ รับมรดกโดยธรรมบัญญัติ ก็ไม่ ใช่ ได้ โดยพระสัญญาอีกต่ อไป แต่ พระเจ้ าทรง
โปรดประทานมรดกนัน้ ให้ แก่ อับราฮัมโดยพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:17, 18)
นอกจากระยะเวลาสันๆ
้ ในช่วงหลังของการปกครองของดาวิดและช่วงต้ นของการปกครองของซาโลมอนแล้ ว อิสราเอล
ไม่ได้ ครอบครองประตูเมืองศัตรู หรื อชาติอื่นไม่ได้ พรหรื อถูกแช่งสาปเพราะเขาอวยพรหรื อแช่งสาปอิสราเอล แต่เหตุการณ์ในอดีต
ของอิสราเอลกลับเป็ นความล้ มเหลว การเป็ นทาส การพ่ายแพ้ และจบลงด้ วยการถูกล้ มล้ างและถูกจับไปเป็ นเชลย
นอกจากนี ้ ขอบเขตของดินแดนที่อิสราเอลครอบครองไม่ได้ ขยายออกไป “จากแม่นํ ้าอียิปต์ไปถึงแม่นํ ้าใหญ่ คือแม่นํ ้ายู
ติส” แต่กลับเป็ นเพียงเศษเสี ้ยวของดินแดนนี ้ และแม้ แต่ภายในส่วนเพียงเล็กน้ อยที่เขาอ้ างเป็ นเจ้ าของ ส่วนใหญ่แล้ วก็อยู่ในมือ
ของศัตรู
พระเจ้ า ทรงประทานดิน แดนแก่ พ งศ์ พั น ธุ์ ข องอั บ ราฮั ม “เป็ นกรรมสิท ธิ์ นิ รั น ดร์ ” แต่ไ ม่ ใ ช่ ก รณี ที่ อิ ส ราเอล
ครอบครองคานาอันอย่างแน่นอน พระเจ้ าได้ ทรงลืมพระสัญญาของพระองค์ หรื อ หรื อว่ าเราจะนึกเอาว่ าพระสัญญาไม่ ใช่
สําหรั บอิสราเอล ไม่ใช่เช่นนันเลย
้
เราพบว่าในคําพยากรณ์เดียวกันกับที่พระเจ้ าตรัสถึงการครอบครองอย่างมีเงื่อนไขและการที่
อิสราเอลจะถูกขับออกไปหากไม่เชื่อฟั ง พระองค์ได้ ชี ้ไปยังเวลาเมื่อพระสัญญาที่ประทานแก่อบั ราฮัมจะได้ สําเร็จอย่างแท้ จริ ง “ถึง
เพียงนันก็
้ ดีเมื่อเขาทังหลายอยู
้
ใ่ นแผ่นดินศัตรูของเขา เราจะไม่เบื่อหน่ายเขา เราจะไม่เกลียดชังเขาถึงกับจะทําลายเขาเสียให้ หมด
ทีเดียว และทําลายพันธสัญญาซึง่ มีกบั เขาเสียเพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของเขา” (เลวีนิติ 26:44) พระองค์ยงั ได้ ตรัสอีกว่า
“เราจึงจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อยาโคบ และเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราซึง่ มีต่ออิสอัค และพันธสัญญาของเรา
ต่ออับราฮัม และเราจะระลึกถึงแผ่นดินนัน”
้ (ข้ อ 42) และเป็ นเวลานานหลังจากนัน้ มีการยืนยันอีกครัง้ ว่าพันธสัญญาเป็ นสัญญานิ
รันดร์ “พระองค์ทรงจดจําพันธสัญญาของพระองค์อยู่เป็ นนิตย์ คือพระวจนะที่พระองค์ทรงพระบัญชาไว้ ตลอดชัว่ หนึ่งพันชาติพนั ธุ์
คือพันธสัญญาซึ่งพระองค์ ทรงกระทําไว้ กับอับราฮัม พระสัญญาซึ่งทรงปฏิญาณไว้ กับอิสอัค ซึ่งพระองค์ ทรงยืนยันอีก
กับยาโคบให้ เป็ นกฎเกณฑ์ แก่ อิสราเอล ให้ เป็ นพันธสัญญานิรันดร์ ว่า ‘เราจะให้ แผ่ นดินคานาอันแก่ เจ้ า’ เป็ นส่วนมรดก
ของเจ้ าทังหลาย”
้
(สดุดี 105:8-11) ดังนัน้ การครอบครองดินแดนอย่างมีเงื่อนไขและเป็ นการชัว่ คราวไม่ใช่การสําเร็ จของพันธ
สัญญาที่ทรงกระทําไว้ กบั บรรพบุรุษ
เราเห็นว่า อิเสราอลไม่ เคยได้ สัญญานัน้ การสําเร็ จเป็ นบางส่วนได้ เกิดขึน้ อย่างไม่ต้องสงสัย และเราจะพบว่า การ
า
กระทําเช่นนัน้ [การสําเร็จเป็ นบางส่วน] เป็ นวิธีการปกติของพระเจ้ า เมื่อพระเจ้ าประทานพระสัญญา มนุษย์ เดิมถกทดลองว่
ู
จะสามารถรั บสัญญานั น้ ได้ หรื อไม่ ทัง้ นี ้ เป็ นการสําเร็ จบางส่ วน และผลลัพธ์ คือ เพื่อพิสูจน์ ว่าผ้ ูท่ ีอย่ ูฝ่ายเนื อ้ หนั งไม่
สามารถรั บพระพรใดๆ จากพระหัตถ์ ของพระเจ้ าได้ อย่างไรก็ตาม เหตุนีไ้ ม่ ได้ ทําให้ พระเจ้ าเปลี่ยนพระประสงค์ ของ
พระองค์ หรื อทําให้ สัญญาคงไม่ สาํ เร็ จ พระองค์ ยังทรงมีคําสัญญาที่จะสําเร็จต่ อไปในมนุษย์ ท่ ีสอง ผู้ซงึ่ อยู่ทางพระหัตถ์
ขวาของพระองค์ ที่พระองค์จะนํามาในเวลาของพระองค์เองเพื่อรับทุกสิ่งที่มนุษย์เดิมไม่สามารถรับได้ และทําสิ่งที่มนุษย์เดิมไม่
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สามารถทําให้ สําเร็จนันสํ
้ าเร็จได้ หลังจากนี ้ไป เราจะศึกษาข้ อพระคัมภีร์ที่เป็ นหลักฐานแสดงให้ เห็นว่าการอวยพรและสง่าราศีของ
ชาติอิสราเอลจะสําเร็จในการครอบครองของพระคริ สต์ รวมถึงลักษณะของการครอบครองนันด้
้ วย ในเวลาต่อมา พระเจ้ าทรงเรี ยก
ผู้นําของอิสราเอลว่า ผู้ที่ตามชอบพระทัยของพระองค์ และพระองค์ทรงประทานสัญญาสําคัญสี่ประการสุดท้ ายตามที่ได้ ระบุ
ข้ างต้ น ข้ อความที่กล่าวถึงสัญญานี ้มีความเด่นชัด “พระเจ้ าจอมโยธาตรัสดังนี ้ว่า เราเอาเจ้ ามาจากทุ่งหญ้ า จากการตามฝูงแพะ
แกะเพื่อให้ เจ้ าเป็ นเจ้ าเหนืออิสราเอลประชากรของเรา เราได้ อยู่กบั เจ้ าไม่ว่าเจ้ าไปที่ไหน และได้ กําจัดศัตรู ของเจ้ าให้ พ้นหน้ าเจ้ า
และเราจะกระทําให้ เจ้ ามีชื่อเสียงใหญ่โต อย่างกับชื่อเสียงของผู้ใหญ่ในโลก และเราจะกําหนดที่หนึ่งให้ อิสราเอลประชากรของเรา
และเราจะปลูกฝั งเขาไว้ เพื่อเขาทังหลายจะได้
้
อยู่ในที่ของเขาเอง และไม่ต้องถูกกวนใจอีก และคนชัว่ จะไม่ข่มเหงเขาอีกดังแต่ก่อน
มา ตังแต่
้ สมัยเมื่อเราตังผู
้ ้ วินิจฉัยเหนืออิสราเอล ประชากรของเรา และเราจะให้ เจ้ าพ้ นจากการรบศึกรอบด้ าน ยิ่งกว่านันอี
้ ก พระ
เจ้ าตรัสแก่เจ้ าว่า พระเจ้ าจะทรงให้ เจ้ ามีราชวงศ์ เมื่อวันของเจ้ าครบแล้ ว และเจ้ านอนพักอย่ ูกับบรรพบุรุษของเจ้ า เราจะ
ให้ บุตรชายคนหนึ่งของเจ้ าเกิดขึน้ สืบต่ อจากเจ้ าผ้ ูซ่ ึงเกิดมาจากตัวเจ้ าเองและเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขา เขาจะ
เป็ นผู้สร้ างนิเวศเพื่อนามของเราและเราจะสถาปนาบัลลังก์ แห่ งราชอาณาจักรของเขาให้ อย่ ูเป็ นนิตย์ เราจะเป็ นบิดาของ
ั้
เขา และเขาจะเป็ นบุตรของเรา ถ้ าเขากระทําผิดเราจะตีสอนเขาด้ วยไม้ เรี ยวของมนุษย์ ด้ วยการเฆี่ยนแห่งบุตรมนุษย์ทงหลาย
แต่ความรักมัน่ คงของเราจะไม่พรากไปจากเขาเสีย ดังที่เราพรากไปจากซาอูล ซึ่งเราได้ ถอดเสียให้ พ้นหน้ าเจ้ า ราชวงศ์ ของเจ้ า
เป็ นนิตย์ ” (2ซา
และอาณาจักรของเจ้ าจะดํารงอย่ ูต่อหน้ าเจ้ าอย่ างมั่นคงเป็ นนิตย์ และบัลลังก์ ของเจ้ าจะถกสถาปนาไว้
ู
มูเอล 7:8-16)
สัญญานีม้ ีความหมายสองชัน้ สัญญานี ้บางส่วนอ้ างถึงการครองราชย์ของผู้สืบต่อจากดาวิด ผู้ซึ่งกระทําผิดและถูกตี
สอนด้ วยไม้ เรี ยวของมนุษย์ แต่จะเห็นได้ ว่าคําพยากรณ์นนสํ
ั ้ าเร็จในกษัตริ ย์ดาวิดละพงศ์พนั ธุ์ของเขาเพียงเล็กน้ อย และยังไม่มีสิ่ง
ใดเกิดขึ ้นที่เหมือนกับการปกครองชัว่ นิรันดร์ เหมือนเช่นที่บรรยายไว้ ในที่นี ้ ไม่ต้องสงสัยว่า การสําเร็ จนีจ้ ะอย่ ูใน “มนุษย์ ท่ ีสอง”
โดยหนังสือฮีบรู กล่าวเอาไว้ อย่างชัดแจ้ งว่า “เราจะเป็ นบิดาของท่าน และท่านจะเป็ นบุตรของเรา” เพื่ออ้ างถึงพระคริ สต์ และ
ถ้ อยคําของเปโตรในวันเพ็นเทคอสต์แสดงให้ เห็นว่าดาวิดเข้ าใจความหมายของข้ อความเช่นนัน้ เพราะเขากล่าวถึงดาวิดว่า “ท่าน
เป็ นผู้เผยพระวจนะ และทราบว่าพระเจ้ าตรัสสัญญาไว้ แก่ท่านด้ วยพระปฏิญาณว่า พระองค์ จะทรงประทานผ้ ู หนึ่งในวงศ์
ตระกลของท่
านให้ ประทับบนพระที่น่ ังของท่ าน” (กิจการ 2:30) อย่างไรก็ตาม คําพยากรณ์ เปิ ดเผยสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้ องกับ
ู
สัญญาแก่อบั ราฮัมที่เราเพิ่งศึกษากันไป แม้ ว่าคําพยากรณ์นี ้จะกล่าวออกมาในเวลาที่อิสราเอลเป็ นชาติที่รุ่งโรจน์ แต่พระเจ้ าตรัส
เกี่ยวกับการก่อตังพวกเขาในสั
้
นติสขุ และความปลอดภัยที่ยงั คงเป็ นอนาคต “เราจะกําหนดที่หนึง่ ในอิสราเอลประชากรของเรา และ
เราจะปลูกฝั งเขาไว้ เพื่อเขาทังหลายจะได้
้
อยู่ในที่ของเขาเองและไม่ต้องถูกกวนใจอีก และคนชัว่ จะไม่ข่มเหงเขาอีกดังแต่ก่อนมา”
และพระองค์ยงั เชื่อมโยงการครอบครองนี ้กับการครองราชย์ของบุตรดาวิด ผู้ซงึ่ พระองค์ตรัสถึงว่า “เราจะสถาปนาราชบัลลังก์ของ
เจ้ าเหนืออิสราเอลเป็ นนิตย์” ในคําพยากรณ์ที่มีความคล้ ายคลึงกับคํายากรณ์ข้างต้ น อาณาจักรของพงศ์พนั ธ์ของดาวิดนี ้มีความ
เชื่อมโยงกับการอวยพรเผ่าพันธุ์โลกทัง้ หมด ตามที่ทรงสัญญาผ่านทางพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม ในความรุ่ งโรจน์ของอาณาจักร
ภายใต้ ซาโลมอน บุตรของดาวิด เราเห็นว่า “ขอนามของท่านดํารงอยู่เป็ นนิตย์ ชื่อเสียงของท่านยัง่ ยืนอย่างดวงอาทิตย์ ให้ คนอวย
พรกันเองโดยใช้ ชื่อท่าน ประชาชาติทงั ้ ปวงเรี ยกท่ านว่ าผ้ ูได้ รับพระพร” (สดุดี 72:17)
ดังนัน้ เราพบว่ า สัญญาสองประการแก่ อับราฮัมและสัญญาแก่ ดาวิดมีความเชื่อมโยงกัน สัญญาทัง้ หมดรอที่
จะสําเร็ จในมนุ ษย์ ท่ ีสองผ้ ูท่ ีจะรั บพระประสงค์ ของพระเจ้ าในการอวยพรบนโลก และดําเนินตามพระประสงค์นนเพื
ั ้ ่อสง่า
ราศีของพระองค์ มนุ ษย์ เดิมไม่ อาจทําตามพระประสงค์ ของพระเจ้ าได้ แต่มนุษย์ที่สองจะทําให้ หวั ของผู้หลอกหลวงโลกนี ้
แหลกไป ในพระองค์ ทุก ชาติบนโลกจะได้ รับ พร พระองค์ จ ะช่ว ยให้ อิสราเอลรอดพ้ น จากมื อ ของศัตรู เพื่ อ รั บ ใช้ พ ระองค์ โ ดย
ปราศจากความกลัว พระองค์ ทรงเป็ นผู้ที่จะครอบครองจากทะเลถึงทะเล และอาณาจักรของพระองค์จะเป็ นนิรันดร์ พระองค์
เท่านันทรงเป็
้
นเหมือนเช่นทูตสวรรค์มากมายประกาศว่า “ผู้ที่สมควรได้ รับฤทธิ์เดช ทรัพย์สมบัติ ปั ญญา อานุภาพ เกียรติ พระสิริ
และคําสดุดี”
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บทที่ 6
ใครจะได้ รับสัญญาที่ยังไม่ สาํ เร็จในพระคัมภีร์เก่ า
ที บี เบนส์
คําถามจึงเกิดขึน้ ว่า สัญญาเหล่านีจ้ ะสําเร็ จเมื่อไรและอย่างไร เป็ นที่เห็นพ้ องกันว่า สัญญาเหล่านีย้ งั ไม่สําเร็ จ แต่จะ
สําเร็ จโดยการปรากฏของพระคริ สต์และพระราชกิจของพระองค์ แต่การเห็นพ้ องกันจบลงตรงนัน้ ผู้แปลความบางคนกล่าวว่า
สัญญาเกี่ยวกับการครอบครองแผ่นดินได้ สําเร็จแล้ ว และว่าสัญญาอื่นๆ สําเร็จแล้ วในทันทีที่พระคริ สต์เสด็จมาในครัง้ แรก หรื อจะ
สําเร็ จก่อนที่พระองค์ จะเสด็จกลับมาอีกครั ง้ เราได้ เห็นกันไปแล้ วว่าความเห็นแรกนัน้ ไม่ถูกต้ อง แล้ วมีอะไรทําให้ เราคิดว่ า
สัญญาของอิสราเอลจะสําเร็จในคริสตจักร
การแปลความว่าเหตุที่ทําให้ สญ
ั ญาทังหมดสํ
้
าเร็จคือ การเสด็จมาในครัง้ แรกของพระคริ สต์ ขึ ้นอยู่กบั ข้ อสันนิษฐานสอง
ประการ คือ
(1) คริสตจักรเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม อันเป็ นพงศ์พนั ธุ์เดียวกับที่ได้ รับสัญญานัน้
(2) การปกครองของพงศ์พนั ธุ์ของดาวิด การอวยพรชาติตา่ งๆ และการทําให้ หวั ของงูแหลก จะสําเร็จโดยการนําคนทังโลกมา
้
เชื่อพระเยซูคริ สต์
การแปลแบบแรกคือ คริ สตจักรเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัมที่ได้ รับสัญญา การที่ผ้ ทู ี่เชื่อเป็ นลูกหลานฝ่ ายวิญญาณของ
อับราฮัมไม่ใช่ข้อถกเถี ยงกัน แต่คําถามคือว่ า คําสัญญาต่ ออับราฮัมซึ่งส่ งต่ อไปยังชนชาติอิสราเอลนั น้ จะส่ งต่ อมาถึง
คริ สตจักรหรื อไม่ ในสัญญาหนึ่ งที่ประทานแก่ อับราฮัม พงศ์ พันธุ์ หมายถึงพระคริ สต์ พระองค์ เอง ในอีกสัญญาหนึ่ ง
หมายถึงมวลชนอันไม่ อาจนับได้ พระเจ้ าทรงสัญญาว่าพงศ์พนั ธุ์ที่นบั ไม่ถ้วนนี ้จะได้ แผ่นดินหนึ่งตลอดชัว่ นิตย์นิรันดร์ และมี
อํานาจเหนือชาติอ่ืนในโลก แล้ วสัญญานี จ้ ะถือเป็ นของคริ สตจักรได้ อย่ างไร เนื่องจากอิสราเอลยังไม่ได้ ตามสัญญานีแ้ ละ
สัญญานี ้ไม่ได้ เป็ นของคริ สตจักร สัญญาจึงจะต้ องสําเร็ จนอกคริ สตจักร นัน่ คือ คริ สตจักรไม่ได้ กนั อิสราเอลออกไป หรื อแย่งพระ
สัญญาในการอวยพรและสง่าราศีของชาติอิสราเอลมา
การพิสูจน์ ข้างต้ นเพียงอย่ างเดียวแสดงให้ เห็นแล้ วว่ าสัญญาต่ างๆ ต่ ออิสราเอลนัน้ ไม่ ได้ ส่งต่ อมายังคริสตจักร
ดังนัน้ ถ้ าคริสตจักรไม่ ได้ รวมอย่ ูในสัญญาที่ยังไม่ สาํ เร็จทัง้ หมด ความคิดเห็นธรรมดาทั่วไปก็ไม่ ถูกต้ อง อย่างไรก็ตาม ใน
การชี ้แจงข้ อข้ องใจของบางคน เราจะศึกษาข้ อความต่างๆ ที่ทําให้ เกิดการแปลความนี ้ โรม 4:11-17 กล่าวว่าอับราฮัม “ได้ เข้ า
สุหนัตเป็ นเครื่ องหมายสําคัญ เป็ นตราแห่งความชอบธรรม ซึ่งเกิดโดยความเชื่อที่ท่านได้ มีอยู่เมื่อท่านยังไม่ได้ เข้ าสุหนัต เพื่อท่าน
จะได้ เป็ นบิดาของคนทังปวงที
้
่เชื่อ ทังที
้ ่เมื่อเขายังไม่ได้ เข้ าสุหนัตและพระเจ้ าทรงถือว่าเขาเป็ นผู้ชอบธรรมด้ วย และเพื่อท่านจะเป็ น
้
ซึง่ ท่าน
บิดาของคนเหล่านันที
้ ่เข้ าสุหนัต ที่มิได้ เพียงแต่เข้ าสุหนัตเท่านัน้ แต่มีความเชื่อตามแบบของอับราฮัมบิดาของเราทังหลาย
มีอยู่เมื่อท่านยังไม่ได้ เข้ าสุหนัต เพราะว่ าพระสัญญาที่ประทานแก่ อับราฮัมและผ้ ูสืบเชือ้ สายของท่ านที่ว่า จะได้ ทัง้ พิภพ
้ ่ถือตามธรรม
เป็ นมรดกนั น้ ไม่ ได้ มีมาโดยพระบัญญัติ แต่ มีมาโดยความชอบธรรมที่เกิดจากความเชื่อ ถ้ าเขาเหล่านันที
บัญญัติจะเป็ นทายาท ความเชื่อก็ไม่มีประโยชน์อะไร และพระสัญญาก็เป็ นอันไร้ ประโยชน์ เพราะธรรมบัญญัติเป็ นเหตุให้ มีการลง
้ งขึ ้นอยู่กบั ความเชื่อ
พระอาชญา แต่ที่ใดไม่มีธรรมบัญญัติ ที่นนก็
ั ้ ไม่มีการละเมิดธรรมบัญญัติ ด้ วยเหตุนี ้เอง การที่ได้ รับมรดกนันจึ
เพื่อจะได้ เป็ นตามพระคุณ เพื่อพระสัญญานัน้ จะเป็ นที่ไว้ วางใจแก่ผ้ ูสืบเชื อ้ สายของท่านทุกคน มิใช่แก่ผ้ สู ืบเชือ้ สายที่ถือธรรม
บัญญัติพวกเดียว แต่แก่บรรดาคนที่มีความเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัมผู้เป็ นบิดาของพวกเรา ตามที่มีคําเขียนไว้ ในพระคัมภีร์ว่า เรา
ได้ ให้ เจ้ าเป็ นบิดาของมวลประชาชาติ…”
สัญญานีไ้ ม่ ใช่ สัญญาเกี่ยวกับดินแดน แต่เป็ นบทสรุปเกี่ยวกับสัญญาของพระเจ้ าที่ประกาศพระประสงค์ของพระองค์
ในการให้ อบั ราฮัมเป็ นรากของการอวยพร ดังนันผู
้ ้ ที่เชื่อจึงเป็ นลูกหลานของอับราฮัมในการปฏิบตั ิ เพราะอับราฮัมเป็ นบิดาของผู้ที่
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เชื่อดี ข้ อพระคัมภีร์ข้างต้ นนี ้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของอับราฮัมกับผู้เชื่อเพียงเท่านี ้ ผู้ที่เชื่อจะได้ รับโลกเป็ นมรดกร่ วมกับพระคริ สต์
และสัญญาแก่อบั ราฮัมจะต่างออกไปและขยายออกไปในพระคุณของพระเจ้ าเพื่อเขาจะมีส่วนในคําสัญญานันด้
้ วย ข้ อพระคัมภีร์
ข้ างต้ นกล่าวถึงสัญญาต่างๆ ไว้ เช่นกัน แต่กระนัน้ สัญญาที่เจาะจงแก่ลกู หลานของอับราฮัมไม่ได้ สง่ ไปยังคริ สตจักร และไม่ใช่เพื่อ
คริ สตจักรเลย พงศ์ พันธุ์ที่ แท้ จริ งไม่อาจถูกพงศ์ พันธุ์ทางวิญญาณกันออกไปได้ สัญ ญานัน้ ไม่ใ ช่แ ก่ผ้ ูสืบเชื อ้ สาย “ที่ ถือธรรม
บัญญัติ” พวกเดียว แต่แก่บรรดาคน “ที่มีความเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัม” [คริ สตจักรมีส่วนร่ วมในพระสัญญา แต่ไม่ได้ สญ
ั ญา
(ของอิสราเอล) นันมาเป็
้
นของตน]
้
่เชื่อนัน่ แหละเป็ นบุตรของอับราฮัม” ในข้ อ 27-29 เราทราบว่า “เพราะเหตุว่าคน
ในกาลาเทีย 3:7 เราทราบว่า “ฉะนันคนที
ที่รับบัพติศมาเข้ าร่วมในพระคริสต์แล้ ว ก็จะสวมชีวิตพระคริ สต์ จะไม่เป็ นยิวหรื อกรี ก จะไม่เป็ นทาสหรื อไท จะไม่เป็ นชายหรื อหญิง
เพราะว่าท่านเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันโดยพระเยซูคริ สต์ และถ้ าท่านเป็ นของพระคริ สต์แล้ วท่านก็เป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม คือเป็ น
ผู้รับมรดกตามพระสัญญา” สัญญานี ้คือการอวยพรชนทุกชาติในพงศ์ พันธุ์ นั่นคือ ในพระคริ สต์ ในสัญญานี ้ ผู้ที่เชื่อเป็ นผู้รับ
มรดกร่วมกับพระคริ สต์ บทนี ้ไม่ได้ กล่าวถึงสัญญาที่ประทานแก่พงศ์พนั ธุ์อนั มากกมาย และไม่ได้ แสดงว่าคริ สตจักรนําสัญญานี ้ไป
จากอิสราเอลอย่างแน่นอน
แต่เขียนไว้ ว่า “เพราะว่ายิวแท้ มิใช่คนที่เป็ นยิวแต่ภายนอกเท่านัน้ และการเข้ าสุหนัตแท้ ก็ไม่ใช่การเข้ าสุหนัตซึง่ ปรากฏที่
เนื ้อหนังเท่านัน้ คนที่เป็ นยิวแท้ คือ คนที่เป็ นยิวภายใน และการเข้ าสุหนัตแท้ นนเป็
ั ้ นเรื่ องของจิตใจ” (โรม 2:28, 29) และ
“เพราะว่าเราทังหลายเป็
้
นพวกถือพิธีเข้ าสุหนัตแท้ เป็ นผู้นมัสการพระเจ้ าด้ วยจิตวิญญาณ และอวดพระเยซูคริ สต์ และไม่ได้ ไว้ ใจ
ในเนื ้อหนัง” (ฟี ลิปปี 3:3) และ “สันติสขุ และพระกรุ ณาคุณจงมีแก่ทกุ คนที่ประพฤติตามกฎนี ้ คือแก่ชนอิสราเอลของพระเจ้ า”
(กาลาเทีย 6:16) อาจมีผ้ ถู ามว่า ข้ อความนีไ้ ม่ ได้ แสดงให้ เห็นว่ าคริสเตียนได้ กลายเป็ นอิสราเอลที่แท้ จริงและเป็ นผ้ ูท่ ีเข้ า
สุหนั ตที่แท้ จริ งหรื อ อย่างไรก็ตาม ข้ อความแรกนี ไ้ ม่ ได้ เขียนเกี่ยวกับคริ สเตียนเลย แต่เกี่ยวกับคนต่างชาติที่ปฏิบตั ิตาม
บทบัญญัติ ซึง่ ต่างจากชาวยิวที่ไม่ปฏิบตั ิตาม ข้ อความที่สองเพียงแต่ เตือนผ้ ูท่ ีเชื่อไม่ ให้ กลับไปหาสัญลักษณ์ ที่เป็ นเพียงแบบ
เท่านัน้ ในข้ อความที่สาม การกล่ าวว่ า “ชนอิสราเอลของพระเจ้ า” เป็ นการกล่ าวเปรี ยบเทียบถึงผ้ ูท่ ีได้ อย่ ูในที่ของ
อิสราเอลดังผ้ ูท่ ีชอบพระทัยพระเจ้ าเป็ นพิเศษ หากไม่จํากัดอยู่ที่ “พวกที่เหลืออยู่ตามที่พระเจ้ าได้ ทรงเลือกไว้ โดยพระคุณ” ซึง่
คือส่วนเล็กน้ อยของชาติที่เชื่อในพระเยซูในขณะที่คนนอกนันไม่
้ มีความเข้ าใจ (โรม 11:5-7)
ข้ อความเหล่านี ้ทุกข้ อความแสดงว่า ผู้ท่ีเชื่อเป็ นบุตรทางฝ่ ายวิญญาณของอับราฮัม ในพระคริ สต์พวกเขาเป็ นผู้รับมรดก
ในสัญญาต่างๆ พวกเขามีสิ่งที่มีสญ
ั ลักษณ์คือการเข้ าสุหนัตภายนอก และในเวลานี ้ พวกเขามีความสําคัญกว่าชนชาติอิสราเอล
แต่ไม่ มีข้อความใดเลยที่กล่ าวว่ าคริ สตจักรได้ รับช่ วงสัญญาเฉพาะสําหรั บอิสราเอล ในทางกลับกัน กลับปฏิเสธอย่ าง
เห็นได้ ชัด โดยกล่ าวว่ าสัญญาเป็ นสัญญาแก่ ผู้สืบเชือ้ สาย “ที่ถือธรรมบัญญัต”ิ ในทํานองเดียวกัน แม้ ว่าอัครสาวกเปาโลจะ
เปิ ดเผยพระดํารัสของพระเจ้ าเกี่ยวกับการละอิสราเอลไปชัว่ เวลาหนึ่ง แต่ก็ประกาศว่าชาวอิสราเอลจะ “ได้ รับการทรงให้ เป็ นบุตร
ของพระเจ้ า และพระสิริของพระเจ้ าปรากฏแก่เขา และเขาได้ รับบรรดาพันธสัญญา และการทรงประทานธรรมบัญญัติ และพิธี
นมัสการพระเจ้ าและพระสัญญา” (โรม 9:4)
การแปลแบบที่สองคือ การปกครองของพงศ์พนั ธุ์ของดาวิด การอวยพรชาติต่างๆ ทัว่ โลก และการทําให้ หวั ของงูแหลก
ไป จะสําเร็จโดยการนําคนทังโลกมาเชื
้
่อพระเยซูคริสต์
ไม่มีใครปฏิเสธพระพรอันมากมายที่ไหลออกไปยังประเทศต่างๆ บนโลกอันมาจากคริ สตศาสนาอย่างแน่นอน ผู้ที่เชื่อ
ได้ รับส่วนในพระพรอย่างมากมายจน เราอาจคิดไปว่าการอวยพรเหล่านีท้ ําให้ สญ
ั ญาต่างๆ สําเร็ จแล้ ว แต่พระคัมภีร์ไม่ได้ สอน
เช่นนัน้ เมื่อกล่าวถึงอิสราเอลและการปฏิเสธของพวกเขาในขณะนี ้ พระคัมภีร์กล่าวว่า “แต่ถ้าการที่พวกอิสราเอลละเมิดนันเป็
้ น
เหตุให้ ทงโลกบริ
ั้
บรู ณ์ และถ้ าการพ่ายแพ้ ของเขาเป็ นเหตุให้ คนต่างชาติบริ บรู ณ์ หากได้ เขามาเพิ่มเข้ าด้ วย จะดีย่ งิ กว่ านัน้ อีก
มากหนอ” (โรม 11:12) ขนาดของการอวยพรที่สมบรณ์
ู ของโลกนีจ้ ึงเกิดขึน้ ได้ ด้วย “การเพิ่มเข้ ามา” ของอิสราเอล
เท่ านั น้ แต่อาจมีคําถามว่า ไม่ ได้ แปลว่ าต้ องเปลี่ยนชาวยิวมาเป็ นคริ สเตียนหรื อ พระวจนะของพระเจ้ าไม่ ได้ กล่ าวไว้
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เช่ นนัน้ และการถกเถียงอันเกิดจากคําถามนี ้นําไปสู่บทสรุ ปที่ตรงกันข้ าม ประการแรก มีคํากล่าวว่า “ในเรื่ องข่ าวประเสริ ฐนัน้
เขาเหล่ านัน้ ก็เป็ นศัตรของพระเจ้
า เพื่อประโยชน์ ของพวกท่ าน แต่ ถ้าว่ าตามที่ได้ ทรงเลือกไว้ เขาทัง้ หลายก็เป็ นที่รัก
ู
เนื่องจากบรรพบุรุษของเขา” ดังนัน้ หากว่าชาวอิสราเอลเข้ ามาในการอวยพรเดียวกันในวิถีทางเดียวกันกับคนต่างชาติ (ทาง
คริ สตจักร) แล้ วอะไรคือความแตกต่ าง ในกรณีนี ้ ชาวต่างชาติได้ ประโยชน์อะไรจากชาวยิวที่เป็ นศัตรูในเรื่ องข่าวประเสริ ฐ หรื อ
การเลือก “เนื่ องจากบรรพบุรุษของเขา” หายไปไหนหากพวกยิวเพียงแต่ได้ รับส่วนเช่นเดียวกับผู้ที่ไม่ได้ สืบเชื อ้ สายมาจาก
บรรพบุรุษของพวกเขา ประการที่สอง ชาวต่ างชาติได้ รับคําเตือนว่ า เขาอาจจะถกตั
ู ดออก และคําเตือนนีก้ ลายเป็ นความ
แน่ นอนที่น่าเศร้ าเมื่อเราพบว่ าเขาจะมีสทิ ธิ์ พเิ ศษนีไ้ ด้ โดยขึน้ อย่ ูกับการเชื่อฟั งพระกิตติคุณ ซึ่งเขาล้ มเหลวอย่ างสิน้ เชิง
เพราะพระพรที่เขาได้ รับคือ “ถ้ าว่าท่านจะดํารงอยูใ่ นพระเมตตานันต่
้ อไป มิฉะนันก็
้ จะทรงตัดท่านออกเสียด้ วย” แต่ประการที่สาม
การกันอิสราเอล “จนทําให้ พวกต่ างชาติได้ เข้ ามาครบจํานวน” แสดงให้ เห็นว่ าเวลาในการอวยพรชาวต่ างชาติจะสิน้ สุด
ลง และการอวยพรชาวยิวไม่ อาจเกิดขึน้ ในเวลาเดียวกับชาวต่ างชาติได้ อีกนัยหนึ่งคือ การอวยพรเหล่ านีม้ ีลักษณะที่ไม่
อาจมีอย่ ูพร้ อมกันได้ ประการที่ส่ ี บทนีช้ ีแ้ จงอย่ างมีเหตุผลเกี่ยวกับ ความสมบรณ์
ู ของชาวต่ างชาติ และการรั บชาวยิวก
ลับมา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการปกครองที่ย่ ิงใหญ่ โดย “พระผ้ ูช่วยให้ รอด” ผ้ ูซ่ ึงออกมาจากศิโยนและ “กําจัด
อธรรมให้ สูญสิน้ ไปจากยาโคบ” (ข้ อ 26) ทัง้ นี ้ ไม่ ได้ หมายความว่ าชาติอิสราเอลจะกลายมาเป็ นคริสเตียน ดังนัน้ แทนที่
จะทําให้ เกิดการปกครองของพงศ์พนั ธุ์ของดาวิดและการอวยพรที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ ้นสําหรับชาวต่างชาติ โดยการนําทังโลกมาเชื
้
่อพระ
เยซูตามการแปลแบบนี ้ การปกครองและการอวยพรดังกล่าวจะเริ่ มต้ นหลังจากคริ สตจักรได้ ทรงรับไปแล้ ว และชาติอิสราเอลได้
กลับคืนสูส่ ภาพเดิมเท่านัน้
อย่างไรก็ตาม หากการแปลความแบบนี ้ถูกต้ อง นัน่ คือ ถ้ าสัญญาและคําพยากรณ์ ทงหมดในพั
ั้
นธสัญญาเก่าสําเร็ จใน
คริ สตศาสนา ทําไมพระคัมภีร์ใหม่ จึงไม่ ได้ กล่ าวถึงเรื่ องนี ้ ทําไมผ้ ู เขียนที่ได้ รับการดลใจจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้
เปิ ดเผยความจริงเกี่ยวกับคริสตศาสนาจึงเกือบจะไม่ กล่ าวถึงเรื่ องนัน้ เลย คําพยากรณ์ของอิสยาห์เต็มไปด้ วยการพยากรณ์
เกี่ยวกับการที่พระเจ้ าจะทรงยกภูเขาของพระองค์ขึ ้นเหนือบรรดาเนินเขา การตีดาบให้ เป็ นผาลไถนา ความรู้ เรื่ องของพระเจ้ าจะ
เต็มโลกนี ้ดัง่ นํ ้าปกคลุมทะเล ผ้ ูเทศนาหลายคนอ้ างคําพยากรณ์ เหล่ านีว้ ่ าจะสําเร็จเมื่อพระกิตติคุณได้ ชัยชนะ พระเยซทรง
ู
สอนเช่ นนั น้ หรื อ เปาโลสอนเช่ นนั น้ หรื อ ทําไมจึงไม่ ได้ สอนเช่ นนั น้ เปาโลมีความสามารถที่จะเข้ าใจคําพยากรณ์ ใน
พระคัมภีร์เก่ าน้ อยกว่ าผ้ ูเทศนาเหล่ านีห้ รื อ ทําไมถ้ อยคําของเขาจึงแตกต่ างจากพวกผ้ ูเทศนาเหล่ านี ้ เปาโลไม่ได้ เขียนถึง
ความคิ ด ที่ ช วนให้ เ ชื่ อ นี เ้ ป็ นเพราะว่ าพระวิ ญ ญาณได้ ส อนเขาว่ า คํ า พยากรณ์ ในพั น ธสั ญ ญาเก่ า จะไม่ สํ า เร็ จ ใน
คริสตศาสนา แต่ จะสําเร็จในวิธีท่ ตี ่ างออกไป
้ ่ขดั แย้ งกับการแปลความแบบนี ้ แต่พระคัมภีร์ใหม่
อย่างไรก็ดี ไม่ใช่เพียงเพราะพระคัมภีร์ไม่ได้ กล่าวถึงเรื่ องนี ้เท่านันที
แสดงหลักฐานที่ชดั เจนที่สดุ ว่าคริสตศาสนาจะไม่ขยายไปทัว่ โลกและนํามาซึง่ พระพรสุดท้ ายตามคําพยากรณ์ในพระคัมภีร์เก่า แต่
จะมีประวัติศาสตร์ ที่แตกต่างอันน่าเศร้ า [การทรยศตามกล่าวถึงใน 2เธสะโลนิกา 2:3] เราได้ ศกึ ษาข้ อความที่ชาวต่างชาติได้ ทราบ
เกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้ าที่จะขยายออกไปยังเขาแล้ ว “ถ้ าว่าท่านจะดํารงอยู่ในพระเมตตานันต่
้ อไป มิฉะนันก็
้ จะทรงตัดท่าน
ออกเสียด้ วย” (โรม 11:22) ดังนัน้ ชาวต่างชาติจึงอยู่ในตําแหน่งความรับผิดชอบและการทดลองเหมือนเช่นชาวยิวในอดีต แล้ ว
ชาวต่างชาติมีความสัตย์ซื่อในความไว้ วางใจที่ทรงประทานไว้ ในมือของเขามากกว่าชาวยิวหรื อไม่ กายชาวต่างชาตินนดํ
ั ้ ารงอยู่ใน
พระคุณของพระเจ้ าหรื อไม่ หากไม่แล้ ว พวกเขาจะต้ องถูกตัดออกเสีย และหากว่าพระเจ้ ามีพระประสงค์ที่จะปลูกพวกเขาอย่าง
ั ญาว่าจะปลูกอิสราเอล แล้ วพระองค์จะตรัสว่าพวกเขาจะถูกตัดออกหรื อ ดังนัน้ ข้ อความนี ้จึง
มัน่ คงเหมือนเช่นที่พระองค์ได้ สญ
ไม่ได้ กล่าวถึงการที่คริสตศาสนาจะขยายออกไปทัว่ โลก แต่ประกาศว่า คริ สตศาสนาจะหยุดลง และพระประสงค์ในการอวยพรโลก
นี ้จะสําเร็จด้ วยวิธีอื่น
นอกจากนี ้ ยังมีข้อความเกี่ยวกับอนาคตของคริ สตศาสนาที่เป็ นแต่พียงในนาม เปาโลเตือนผู้ปกครองชาวเอเฟซัสว่า
“ข้ าพเจ้ าทราบอยูว่ า่ เมื่อข้ าพเจ้ าไปแล้ วจะมีสนุ ขั ป่ าอันร้ ายเข้ ามาในหมู่พวกท่าน และจะไม่ละเว้ นฝูงแกะไว้ เลย จะมีบางคนในหมู่
ั ้ าวถึง
พวกท่านเองกล่าวผันแปรความจริ ง เพื่อจะชักชวนพวกสาวกให้ หลงตามเขาไป” (กิจการ 20:29, 30) ข้ อพระคัมภีร์นนกล่
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จุดเริ่ มต้ น ต่อไปเราจะดูผลลัพธ์ของจุดเริ่ มนัน้ “พระวิญญาณได้ ตรัสไว้ อย่างชัดแจ้ งว่าต่อไปภายหน้ าจะมีบางละทิ ้งความเชื่อโดย
หันไปเชื่อฟั งวิญญาณที่ลอ่ ลวง และฟั งคําสอนของพวกผีปีศาจ” (1ทิโมธี 4:1) เหล่านี ้คือ “กาลภายหน้ า” ของโลกคริ สตศาสนา
ตามที่อคั รสาวกได้ พยากรณ์ไว้ ตอนนี ้ มาดู “กาลภายหน้ า” ที่ผ้ เู ผยพระวจนะชาวฮีบรูกล่าวถึงกัน “ภายหลังพงศ์พนั ธุ์อิสราเอลจะ
กลับมา และแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของเขา และแสวงหาดาวิดกษัตริ ย์ของเขาทังหลาย
้
และในกาลต่อไปเขาจะมีความยํา
เกรงต่อพระเจ้ า และแสวงความดีของพระองค์” (โฮเชยา 3:5) สาวกและผู้พยากรณ์ เขียนเกี่ยวกับเรื่ องเดียวกันใช่หรื อไม่ ไม่ใช่
ดังนันแล้
้ ว คําพยากรณ์ในพระคัมภีร์เก่าจึงจะไม่สมบูรณ์ในคริสตจักรและคริสตศาสนา
อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี ้เป็ นเพียง “กาลภายหน้ า” แต่พระวิญญาณให้ เราเห็นภาพที่ชดั เจนยิ่งขึ ้นเกี่ยวกับ “กาลสุดท้ าย”
หรื อไม่ เปาโลกล่าวว่า “แต่จงเข้ าใจข้ อนี ้ คือว่าในสมัยจะสิ ้นยุคนัน้ จะเกิดเหตุการณ์กลียคุ เพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตวั เห็นแก่เงิน
้ ง่ ใจ ดุร้าย
เย่อหยิ่ง ยโส ชอบด่าว่า ไม่เชื่อฟั งคําบิดามารดา อกตัญญู ไร้ ศีลธรรม ไร้ มนุษยธรรม ไม่ให้ อภัยกัน ใส่ร้ายกัน ไม่ยบั ยังชั
เกลียดชังความดี ทรยศ มุทะลุ หัวสูง รักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้ า ถือศาสนาแต่เปลือกนอกส่วนแก่นแท้ ของศาสนาเขาไม่
ยอมรับ คนเช่นนันท่
้ านอย่าคบ” (2ทิโมธี 3:1-5) เปโตรกล่าวเกี่ยวกับผู้สอนผิด “ซึง่ จะลอบเอามิจฉาลัทธิอนั จะให้ ถึงความพินาศเข้ า
มาเสี ้ยมสอน จนถึงกับปฏิเสธองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าผู้ได้ ทรงไถ่เขาไว้ ...และด้ วยใจโลภ เขาจะกล่าวตลบตะแลงค้ ากํ าไรจากท่าน
ทังหลาย”
้
(2เปโตร 2:1-3) จากนัน้ จะดีขึ ้นใช่หรื อไม่ ตรงกันข้ ามโดยสิ ้นเชิง “จงรู้ข้อนี ้ก่อนคือ ในกาลสุดท้ าย คนที่ชอบเยาะเย้ ยจะ
เกิดขึ ้น และประพฤติตามใจปรารถนาของตน และจะถามว่า ‘คําที่ทรงสัญญาไว้ ว่าพระองค์จะเสด็จมานันอยู
้ ่ที่ไหน…’ ” (2เปโตร
3:3, 4) ยูดาเตือนผู้ที่เชื่อว่า “ท่านจักต้ องระลึกถึงคําพยากรณ์ของเหล่าอัครทูตของพระเยซูคริ สตเจ้ าของเราที่ได้ กล่าวไว้ คือว่าพวก
อัครทูตนันได้
้ บอกท่านทังหลายว่
้
า ‘ในสมัยสุดท้ ายจะมีคนเย้ ยหยันบังเกิดขึ ้น ที่จะประพฤติตามตัณหาอันชัว่ ของตัว‘ คนเหล่ านี ้
คือคนที่แยกออกเป็ นก๊ กๆ และประพฤติตัวตามโลกียวิสัย และปราศจากพระวิญญาณ” (ยูดา 17-19)
ยังมีอีกหัวข้ อหนึ่งที่จะต้ องกล่าวถึง เราได้ เห็นว่าความหวังของผู้ที่เชื่อตามข้ อพระคัมภีร์คือ การที่พระคริ สต์เสด็จมาเพื่อ
รับคริ สตจักรไปยังพระองค์เอง ข้ าพเจ้ าคงไม่ต้องกล่าวยํ ้าอีกว่า ความหวังที่จะเกิดขึ ้นนี ้ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนโลกให้ มาเชื่อใ
คริ สตศาสนา ในตอนนี ้ ข้ าพเจ้ าอ้ างถึงเรื่ องนี ้เพียงเพื่อแสดงว่าพระวจนะของพระเจ้ ามีความสอดคล้ องในตัวเอง และขัดแย้ งกับ
หลักเกณฑ์ความเชื่ออื่นและการแปลความที่แปลกันทัว่ ไปของโลกคริ สตศาสนาที่เสื่อมทราม อย่างไร เมื่อไม่ร้ ูข้อลํ ้าลึกเกี่ยวกับพร
ราชกิจของพระเจ้ า โลกคริ สตศาสนาจึงกลายเป็ นผู้ฉลาดในความคิดของตนเอง แทนที่จะมีความเกรงกลัว กลับหยิ่งยโส โอ้ อวด
้ ่เป็ นกิ่งเดิม พระองค์ก็จะไม่ทรงงดโทษ
ตนเองและหัวเราะเยาะคําเตือนที่สําคัญ “เพราะว่าเมื่อพระองค์มิได้ ทรงงดโทษกิ่งเหล่านันที
ท่านเหมือนกัน” (โรม 11:20-25) แล้ วผลลัพธ์คืออะไร แทนที่จะรั บพระพรจากสวรรค์ โลกคริสตศาสนากลับแย่ งชิงการอวย
พรฝ่ ายโลกของชาวยิวมา เปลี่ยนความหมายคําพยากรณ์ ให้ เป็ นของคริสตจักร (ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้ า) และยังได้
ลืมไปว่า ถ้ าเขาไม่ดําเนินต่อไปในพระเมตตาของพระเจ้ า ก็จะถูกตัดออกไป ศาสนายิวมีความเชื่อมัน่ ในพระสัญญา ไม่สามารถ
เห็นหมายสําคัญของเวลาและทําการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อันนําไปสูห่ ายนะที่เขาไม่ทราบว่าจะเกิดขึ ้น ภาพเหล่านี ้สัมผัสพระเยซูจน
พระองค์กนั แสง พระองค์ทรงคิดอย่างไรเมื่อทอดพระเนตรดูโลกคริ สตศาสนาที่มีความเชื่อมัน่ และตาบอดมากพอๆ กัน และเป็ นผู้
ซึง่ โอ้ อวดตนเองในความปลอดภัยที่ไม่จริง และไม่เข้ าใจการพิพากษาอันเลวร้ ายที่เขาวิ่งเข้ าไปหาอย่างไม่ยงคิ
ั้ ด
ในเวลานี ้ ให้ เราย้ อนกลับไปดสิู ่ งที่เราได้ พบว่ าเป็ นหลักฐานในพระคัมภีร์เกี่ยวกับคําถามที่ว่า คําสัญญาแห่ ง
พันธสัญญาเก่ าจะสําเร็ จในคริ สตศาสนาหรื อไม่ เราได้ เห็นว่า แม้ ว่าโดยพระคุณของพระเจ้ า ผู้ที่เชื่อจะได้ นําเข้ าสู่วงจรของ
พงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัมและได้ เป็ นผู้มีสว่ นในคําสัญญา แต่ยงั มีพงศ์พนั ธุ์อีกประเภทหนึ่ง นัน่ คือ พงศ์พนั ธุ์ทางธรรมชาติ ที่ยงั คงเป็ น
เจ้ าของคําสัญญาเหล่านี ้ พระพรแก่ชาวต่างชาติไม่อาจสําเร็จได้ จนกว่าชาติอิสราเอลในเนื ้อหนังจะได้ รับพรในส่วนของเขาก่อน ไม่
มีรากฐานของการเชื่อว่ามนุษย์ทงปวงจะมาเชื
ั้
่อด้ วยการเทศนาพระกิตติคณ
ุ แต่หลักฐานสําคัญที่สดุ แสดงให้ เห็นสิ่งที่ตรงกันข้ าม
และความหวังในการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าไม่สอดคล้ องกับความคาดหวังทัว่ ไปนี ้ ดังนัน้ เราจะต้ องแสวงหาสิ่งที่ข้อพระ
คัมภีร์ให้ ไว้ ในเรื่ องวิธีที่พระสัญญาในการอวยพรทางโลกเหล่านี ้จะสําเร็จได้
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ส่ วนที่ 5

พระสัญญาที่สาํ เร็จแล้ วทัง้ หมด
คํานํา
ทุกสิง่ ที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงสัญญาหรื อมุ่งหมายไว้ ในแผนการสําหรับแผ่นดินโลกของพระองค์จะสําเร็ จ พระองค์ตรัสไว้
ว่า “เราคือพระเจ้ าไม่มีผนั แปร” (มาลาคี 3:6)
พระเยซูคริ สต์ มนุ ษย์ ท่ ีสอง องค์พระผู้เป็ นเจ้ าจากสวรรค์จะเสด็จมาเป็ นครัง้ ที่สองเพื่อทําให้ พระสัญญาเกี่ยวกับพระ
ประสงค์ของพระองค์ในโลกนี ้สําเร็จทุกประการ
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บทที่ 7
พระประสงค์ ของพระเจ้ าในโลก
พระเจ้ าทรงมีพระประสงค์ที่ชดั เจนเกี่ยวกับโลก ในการที่พระประสงค์จะสําเร็จได้ นนั ้ มนุษย์ที่สองซึง่ คือองค์พระผู้เป็ นเจ้ า
จากสวรรค์จะต้ องปรากฏ แต่มนุษย์ที่สองถูกปฏิเสธ พลไพร่ บนโลกของพระองค์กระจัดกระจายไป และสิ่งใหม่จึงเกิดขึ ้น แต่ก็ไม่
้ ่งที่เหลืออยู่คือ พระเจ้ าจะทรงเรี ยกชนชาติอิสราเอลอีก
สามารถดําเนินตามวัตถุประสงค์และสัญญาทางโลกของพระเจ้ าได้ ดังนันสิ
ครัง้ และนําผู้ปกครอง ผู้ซงึ่ เป็ นส่วนสําคัญของพระสัญญาเหล่านี ้ กลับคืนมา
เรายังเห็นว่า แทนที่จะนําทังโลกมาเชื
้
่อพระเยซูเจ้ าหรื อจะอยู่จนถึงสิ ้นโลก คริ สตศาสนาจะทําได้ สําเร็ จบ้ างเป็ นบางส่วน
เท่านัน้ และยุคคริ สตจักรจะมีอยู่เพียงชัว่ คราวเท่านัน้ อันทําให้ มีโอกาสและเวลาพอที่พระเจ้ าจะทรงทําตามพระประสงค์บนโลก
หลังจากคริสตจักรที่ได้ ทรงรับขึ ้นไปแล้ ว
งานเขียนในพระคัมภีร์เก่าแสดงให้ เห็นว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะเสด็จกลับมาในฐานะผู้ปกครองที่ได้ รับการทรงเจิม เพื่อตัง้
อาณาจักรของพระองค์บนโลก และทําการพิพากษาศัตรูของพระองค์ โดยมีอิสราเอลเป็ นพลไพร่ที่พระองค์ทรงเลือก และเยรูซาเล็ม
เป็ นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์
ั้
พระคัมภีร์
อิสราเอลที่กลับใจใหม่จะได้ รับความรอดและได้ รับพระพร สันติสขุ และความรุ่งเรื องจะไหลไปยังมนุษย์ทงปวง
ใหม่ยืนยันการแปลความตามตัวหนังสือของคําพยากรณ์แห่งพันธสัญญา
อาณาจักรของพระคริสต์เป็ นอาณาจักรบนโลก และตังขึ
้ ้นมาโดยการพิพากษา โดยองค์พระผู้เป็ นเจ้ าเมื่อเสด็จกลับมายัง
ั ้ ้นโดยพระคุณ
โลกนี ้ในพระสิริ ไม่ใช่ตงขึ
ในสัญญาแก่ดาวิด พระเจ้ าตรัสว่า “และเราจะกําหนดที่หนึ่งให้ อิสราเอลประชากรของเรา และเราจะปลูกฝั งเขาไว้ เพื่อ
เขาทังหลายจะได้
้
อยู่ในที่ของเขาเองและไม่ต้องถูกกวนใจอีก และคนชัว่ จะไม่ข่มเหงเขาอีกตังแต่
้ ก่อนมา” และ “ราชวงศ์ของเจ้ า
และอาณาจักรของเจ้ าจะดํารงอยู่ต่อหน้ าเจ้ าอย่างมัน่ คงเป็ นนิตย์ และบัลลังก์ของเจ้ าจะถูกสถาปนาไว้ เป็ นนิตย์” (2ซามูเอล 7:10,
16) สัญญานี ้ยังไม่สําเร็ จแก่อิสราเอล และคําถามคือ สัญญาจะสําเร็จตามตัวอักษรนัน้ ในอิสราเอล หรื อจะสําเร็ จในทาง
ฝ่ ายวิญญาณในคริ สตจักร ไม่มีสิ่งใดในคําพยากรณ์ที่จะชี ้ไปยังคริ สตจักร หรื อคริ สตจักรชี ้ไปยังคําพยากรณ์ นี ้ หากแปลความ
โดยปกติแล้ ว สัญญาคือ พระคริ สต์จะได้ รับอํานาจบนโลกนี ้ซึ่งมีดาวิดเป็ นแบบที่ไม่สมบูรณ์ บัลลังก์ของพระองค์จะอยู่ตลอดไป
และภายใต้ อํานาจของพระองค์ ความปลอดภัยและการอวยพรของอิสราเอลจะเริ่มต้ นขึ ้นอย่างแท้ จริ ง
ความหวังนี ้มีอยูท่ วั่ ไปในงานเขียนของดาวิดเอง ในสดุดี 2 ดาวิดได้ บรรยายเกี่ยวกับพระเยโฮวาห์เมื่อกล่าวว่าพระองค์ได้
รับชาวต่างชาติเป็ นมรดก
ตังกษั
้ ตริ ย์ของพระองค์ไว้ บนศิโยน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พระองค์ทรงสัญญาว่ากษัตริ ย์นนจะได้
ั้
และได้ ครอบครองโลกนี ้ โดยเพิ่มเติมว่า “เจ้ าจะตีเขาให้ แตกด้ วยกระบอกเหล็กและฟาดให้ แหลกเป็ นชิ ้นๆ ดุจภาชนะของช่างปั น้
หม้ อ” สดุดีแสดงให้ เห็นว่าพระคริ สต์ทรงได้ รับอาณาจักรที่มีศนู ย์กลางคือศิโยน โดยมีขอบเขตคือชาติทงปวงในโลก
ั้
และจุดเริ่ มต้ น
คือการพิพากษากษัตริ ย์ ผู้ปกครองและคนทัง้ หลายที่กบฏต่อพระองค์ แล้ วสิ่งนี ส้ อดคล้ องกับการเทศนาพระกิตติคุณอย่างไร
เหมาะสมกับลักษณะของคริ สตจักรอย่างไร ในทางตรงกันข้ าม กลับคล้ องจองกับพระประสงค์เกี่ยวกับการปกครองโลกนี ้ของพระ
คริ สต์
าวด้ วยนํ ้าเสียงเช่นเดียวกันว่า “ด้ วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบตุ รชายคนหนึ่งประทานมาให้
ผู้พยากรณ์ ทงหลายกล่
ั้
เรา และการปกครองจะอยูท่ ี่บา่ ของท่าน และท่านจะเรี ยกนามของท่านว่า ‘ที่ปรึกษา มหัศจรรย์ พระเจ้ าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิ
รันดร์ องค์สนั ติราช’ เพื่อการปกครองของท่านจะเพิ่มพูนยิ่งขึน้ และสันติภาพจะไม่มีที่สิ ้นสุด เหนือพระที่นงั่ ของดาวิด และเหนือ
ราชอาณาจักรของพระองค์ที่จะสถาปนาไว้ และเชิดชูไว้ ด้ วยความยุติธรรมและด้ วยความชอบธรรมตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไปจนนิรันดร์
กาล” (อิสราเอล 9:6, 7) หากจะเข้ าใจว่าอาณาจักรนี ้เกี่ยวข้ องกับคริ สตจักร ก็เป็ นเพียงการหาความหมายทางฝ่ ายวิญญาณ
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(ในขณะที่ข้อความไม่ได้ มีความหมายเช่นนัน)
้ และเป็ นการขัดแย้ งกับข้ อความเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ในที่อื่นๆ หากเข้ าใจว่าเป็ นอาณาจักร
ตามความหมายที่เขียนไว้ ก็จะสอดคล้ องกับการสอนทังหมดในพระวจนะของพระเจ้
้
า
้ กษณะของอาณาจักรและวิธีก่อตัง้ ตามที่
ดังนัน้ คําพยากรณ์ ทงหมดในพระคั
ั้
มภีร์เก่าอ้ างถึงพระคริ สต์ใช่หรื อไม่ ทังลั
บรรยายไว้ ในข้ อความเหล่านี ้ มีความแตกต่างไปจากสิ่งที่เห็นหรื อพยากรณ์ไว้ เกี่ยวกับคริ สตศาสนา แต่มีความสอดคล้ องอย่างยิ่ง
กับสัญญาถึงพระพรบนโลกที่ประทานแก่พงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัมและดาวิด และด้ วยพระประสงค์ในการปกครองโลกอย่างชอบธรรม
เป็ นการฉลาดและสมควรกว่าหรื อไม่ที่จะยอมรับตามพระคัมภีร์ ยอมรับความหมายตามที่พระเจ้ าทรงประทานไว้ หรื อจะพยายาม
บิดเบือนความหมายให้ สอดคล้ องกับสิ่งที่ไม่เพียงแต่แตกต่างเท่านัน้ แต่ยงั ขัดแย้ งกับลักษณะและหัวข้ ออีกด้ วย ในการกระทํา
เช่นนี ้ เป็ นการทําลายความหวังของอิสราเอลและทําให้ ความหวังของคริ สตจักรคลุมเครื อ แต่หากยอมรับคําพยากรณ์เหล่านี ้ด้ วย
ความเชื่อ จะทําให้ พระประสงค์บนโลกที่จะต้ องสําเร็ จ ส่องแสงออกมาในความรุ่ งโรจน์ในส่วนของคริ สตจักร และแสดงให้ อย่าง
ชัดเจนว่าพระคริ สต์เป็ นเอกในทุกสิง่
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บทที่ 8
สัญญาในพระคัมภีร์เก่ าและวัตถุประสงค์ ในโลก
ที บี เบนส์
สัญญาต่างๆ ในพระคัมภีร์เก่าเป็ นสัญญาฝ่ ายโลก การสําเร็จอยูใ่ นมนุษย์ที่สอง ไม่ใช่ในคริ สตศาสนาซึง่ มีมรดกในสวรรค์
ไม่ใช่ในโลก อย่างไรก็ตาม โลกเป็ นขอบเขตเดิมของมนุษย์ พระเจ้ าทรงสร้ างเขาขึ ้นมาเพื่อโลกนัน้ และพระเจ้ าไม่ได้ ทรงทอดทิ ้งโลก
ั้
่ทรงตังขึ
้ ้นสําเร็ จลุล่วง ให้ เราศึกษาจากพระ
ให้ อยู่ในการครอบครองของความบาปและซาตาน แต่จะทรงให้ พระประสงค์ทงหมดที
คัมภีร์วา่ แผนการของพระเจ้ าสําหรับโลกนี ้และมนุษย์ที่ทรงตังให้
้ อยูใ่ นโลกนันคื
้ ออะไร
ในโลกก่อนที่จะเกิดนํ ้าท่วม มนุษย์ทําตามใจของตนเอง ผู้ฆา่ คนจะถูกพระเจ้ าลงโทษ แต่ไม่มีระบบการเมืองเพื่อที่มนุษย
ด้ วยกันจะลงโทษผู้กระทําผิด หลังจากนํ ้าท่วม พระเจ้ าทรงประทานอํานาจในการปกครองให้ แก่มนุษย์ และโนอาห์ได้ รับคําสัง่ ให้ ทํ
การพิพากษาผู้ฆา่ คนให้ ถงึ แก่ความตาย ด้ วยเหตุนี ้ การปกครองพลเมืองจากพระเจ้ าโดยตรงจึงถือกําเนิดขึ ้น ที่บาเบล พระเจ้ าทรง
แบ่งมนุษย์ออกเป็ นหลายชาติ ชาติต่างๆ นันจึ
้ งเกิดขึ ้นเป็ นเครื่ องมือในพระหัตถ์ของพระเจ้ าเพื่อตรวจสอบความหยิ่งยโสและการ
อวดตน มิฉะนันแล้
้ วก็จะมีอะไรขัดขวางความบาปได้ (ปฐมกาล 9:6) แต่ในความคิดของพระเจ้ า ที่เผยออกในภายหลัง “เมื่อผู้
้
ทงหลาย
ั้
ตาม
สูงสุดประทานมรดกแก่บรรดาประชาชาติ เมื่อพระองค์ทรงแยกพงศ์พนั ธุ์ของมนุษย์ พระองค์ทรงกันเขตของชนชาติ
จํานวนคนอิสราเอล เพราะว่ าส่ วนของพระเจ้ าคือ ประชากรของพระองค์ ยาโคบเป็ นส่ วนมรดกของพระองค์ เอง” (เฉลย
ธรรมบัญญัติ 32:8, 9) ด้ วยเหตุนี ้ ก่อนที่อบั ราฮัมจะเกิดมา พระเจ้ าทรงคํานึงถึงคนเหล่านี ้ในความคิดของพระองค์แล้ ว ในเวลา
ต่อมา พระเจ้ าทรงมอบดินแดนที่พวกเขาจะได้ ครอบครอง “เป็ นกรรมสิทธิ์นิรันดร์ ตังแต่
้ แม่นํ ้ายูเฟรติสถึงแม่นํ ้าอียิปต์ ในที่นนั ้ พวก
เขาจะได้ “ครอบครองประตูเมืองศัตรู” ผู้ที่อวยพรเขาจะได้ รับพร ผู้ที่แช่งเขาจะถูกสาปแช่ง แผนการของพระเจ้ าในการปกครองโลก
(แม้ ในเวลานันจะยั
้ งไม่ได้ เผยออก) คือเพื่อยกชนชาติหนึง่ ขึ ้นเป็ นผู้พิพากษาที่ชอบธรรมของพระองค์
แผนการนี จ้ ะดําเนินอย่างสมบูรณ์ ภายใต้ มนุษย์ที่สอง ทังนี
้ ้ พระเจ้ าได้ มอบแผนการนีบ้ างส่วนแก่มนุษย์เดิม ซึ่งเพียง
พอที่จะพิสจู น์ให้ เห็นว่าเขาไม่สามารถกระทําตามพระประสงค์ของพระเจ้ าได้ อิสราเอลเข้ าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา เขาได้ รับ
มอบหมายให้ ทําการพิพากษาอันชอบธรรมของพระเจ้ าต่อชาวคานาอัน เพื่อรักษาบทบัญญัติของพระองค์และเพื่อเป็ นหนึ่งใน
บรรดาประชาชาติ ในแง่นี ้ ชาวอิสราเอลจึงเป็ นเครื่ องมือของพระเจ้ าในการปกครองโลกอย่างชอบธรรม หากพวกเขาต้ องทําลาย
ชาวคานาอัน ก็จะเป็ นผู้ทําการพิพากษาที่ยตุ ิธรรมของพระเจ้ า หากในบทบัญญัติของพวกเขา พวกเขาต้ องให้ “ชีวิตแทนชีวิต ตา
แทนตา ฟั นแทนฟั น มือแทนมือ เท้ าแทนเท้ า รอยไหม้ แทนรอยไหม้ แผลแทนแผล รอยชํ ้าแทนรอยชํ ้า” (อพยพ 21:23-25) เขาก็เป็ น
ผู้ดําเนินการตามความชอบธรรมในการปกครองของพระเจ้ า หากศัตรูของพวกเขาจะหนีไปจากเขา และเขาจะต้ องเป็ นหัวและไม่ใช่
หาง จะเป็ นเพราะเขาเป็ นเครื่ องมือของพระเจ้ าในการรักษาอํานาจของพระองค์บนโลก คริ สเตียนที่มีความเข้ าใจจะเห็นว่าความ
รับผิดชอบที่ทรงมอบแก่อิสราเอลนี ้มีความแตกต่างจากตําแหน่งที่ผ้ ทู ี่เชื่ออยู่ในเวลานี ้อย่างสิ ้นเชิง เป็ นเพราะว่าโลกมีความรู้ความ
เข้ าใจมากขึน้ อย่างนันหรื
้ อ ขอให้ เราถามคําถามหนึ่งคือ พระเจ้ าทรงได้ รับความร้ ู หรื อ พระองค์ ได้ ทรงพบว่ าสิ่งที่ครั ง้ หนึ่ง
้ นสิ่งที่น่า
พระองค์ เคยคิดว่ าถกต้
ู องจริ งๆ แล้ วเป็ นสิ่งที่ผิด และดังนัน้ จึงทิง้ สิ่งเหล่ านีไ้ ปหรื อ การแม้ แต่จะถามเช่นนันเป็
ตกใจ อย่างนัน้ แล้ ว ความแตกต่างคืออะไร หากตาเปิ ดออก ก็จะเห็นได้ อย่างชัดเจน ชาวอิสราเอลเป็ นผ้ ู ปรนนิบัติในการ
ปกครองที่ชอบธรรมของพระเจ้ าบนโลก คริ สเตียนเป็ นผ้ ูแทนในพระคุณของพระเจ้ าบนโลก ประชากรของพระเจ้ าได้ รับ
้
ย
การทรงเรี ยกเพื่อแสดงให้ เห็นหลักการในการปฏิบตั ิราชกิจของพระองค์ ในเวลานี ้ พระองค์ทรงกระทําการด้ วยความอดกลันพระทั
และความอดทนของพระองค์ และประชากรของพระองค์จะต้ องแสดงความอดกลันใจและความอดทนด้
้
วย ในการที่พระเจ้ าทรง
ช่วยเหลือชาติต่างๆ ผ่านทางอิสราเอล พระองค์ ทรงกระทํา การด้ วยความชอบธรรมและการพิพากษา และประชากรซึ่งเป็ น
เครื่ องมือของพระองค์จะต้ องดําเนินการตามความชอบธรรมและการพิพากษาด้ วย
อย่างไรก็ตาม พวกเขาทําไม่สําเร็จ ด้ วยความล้ มเหลวนัน้ แผนการของพระเจ้ าอีกส่วนหนึ่งจึงเกิดขึ ้น เพราะอิสราเอลต้ อง
เป็ นเครื่ องมือของพระเจ้ าในการรักษาความชอบธรรมในบรรดาประชาชาติ จึงต้ องมีผ้ ูหนึ่งที่สามารถรักษาความชอบธรรมใน
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อิสราเอลได้ ดังนัน้ จึงมีการแต่งตังกษั
้ ตริ ย์ขึ ้น และพงศ์พนั ธุ์ของดาวิดได้ รับสัญญาถึงอาณาจักรนิรันดร์ แต่กระนัน้ สัญญาที่ทรง
มอบไว้ แก่มนุษย์เดิมแสดงให้ เห็นว่าเขาไม่สามารถรับพระพรหรื อปฎิบตั ิตามพระประสงค์ของพระเจ้ าได้ และสัญญานี ้จะไม่สําเร็จ
จนกว่ามนุษย์ที่สองซึง่ คือพงศ์พนั ธุ์ที่แท้ จริ งของดาวิดจะปรากฏ
พระประสงค์ของพระเจ้ าในการปกครองบนโลกคือ ประชากรบนโลกที่มีความชอบธรรมภายใต้ กษัตริ ย์บนโลกผู้ชอบธรรม
จะปกครองชนชาติทงหลายบนโลก
ั้
ทังหมดนี
้
้ได้ ทรงมอบหมายแก่มนุษย์เดิม แต่เขาก็ไม่สามารถทําให้ สําเร็ จได้ เลย พงศ์พนั ธุ์ของ
ดาวิดในเนื ้อหนัง พงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัมในเนื ้อหนัง มวลมนุษย์ทงปวง
ั้
ได้ พิสจู น์ให้ เห็นว่าเขาไม่เหมาะสมที่จะเข้ าสูแ่ ละดําเนินการ
ตามความคิ ดของพระเจ้ า ชาวอิ สราเอล “มิได้ ทํ าลายชนชาติทัง้ หลาย ตามที่ พ ระเจ้ าทรงบัญ ชาท่านไว้ แต่ท่านได้ ปะปนกับ
ประชาชาติเหล่านัน้ และหัดทําอย่างที่เขาทํากัน ท่านปรนนิบตั ิรูปเคารพของเขา ซึง่ กลายเป็ นบ่วงสําหรับท่าน” (สดุดี 106:34-36)
ลูกหลานของดาวิดไม่ได้ ดําเนินการปกครองอย่างชอบธรรมในอิสราเอล อาณาจักรจึงถูกแยกออก และกลายเป็ นเหยื่อแทนที่จะ
เป็ นหัวของประชาชาติที่อยู่รอบๆ แทนที่จะรักษาพระสิริของพระเจ้ าไว้ ในโลก พวกเขากลับทําให้ พระนามของพระองค์ถกู ดูหมิ่น
ท่ามกลางคนต่างชาติ ทุกสิ่งจึงเสียหายและเกิดความสับสนขึน้ และหลังจากเป็ นศัตรู ของพระเจ้ าและพระองค์ทรงอดทนเป็ น
เวลานาน ชาวอิสราเอลถูกทิ ้งไปในที่สดุ พวกเขาถูกชาวอัสซีเรี ยจับไปเป็ นเชลย และยูดาห์ถกู ชาวบาบิโลนจับไป อํานาจในการ
ปกครองบนโลกที่บรรดากษัตริ ย์แห่งยูดาห์ใช้ อย่างไม่ถกู ต้ องและทําให้ เสื่อมเสียม ถูกโอนไปยังเนบูคดั เนสซาร์ และตังแต่
้ นนมา
ั้
อํานาจนันคงอยู
้
ใ่ นมือของชาวต่างชาติ
ประวัติศาสตร์ ของอิสราเอลจบลงแค่ นี ้ จนกว่ า “เวลากําหนดของคนต่ างชาติ” จะสิน้ สุดลง และพระหัตถ์ ของ
มนุษย์ ท่ ีสองจะนําอํานาจกลับไปส่ ูชนชาติท่ ีพระเจ้ าทรงเลือกอีกครั ง้ พระองค์ผ้ ทู รงเป็ นพงศ์พนั ธุ์ที่แท้ จริ งของอับราฮัมและ
ดาวิด ผู้ซึ่งสมควรและสามารถที่จะดําเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้ าในโลกได้ แต่ประวัติศาสตร์ ของยูดาห์ไม่ได้ จบลงแค่นนั ้
หลังจากถูกจับไปเป็ นเวลาเจ็ดสิบปี พวกเขาถูกนํากลับมาสู่แผ่นดินของตน โดยเหลือจํานวนคนเพียงเล็กน้ อยและมีความอ่อนแอ
และตังแต่
้ นนมาอยู
ั้
่ใต้ การปกครองของชาติอื่นเสมอ แล้ วอย่างนัน้ อะไรคือพระประสงค์ของพระเจ้ าในการนําผู้ที่เหลือที่อ่อนแอนี ้
กลับสู่แผ่นดินของเขา พระองค์จะทรงทดสอบมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวยิว ด้ วยการทดสอบอีกอย่างหนึ่ง มนุษย์เดิมได้ รับ
มอบหมายให้ ดําเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้ า แต่ทําไม่สําเร็ จ พระเจ้ าจึงนํามนุษย์ ท่ ีสองมา และพระองค์จะทรงปรากฏใน
พระคุณแก่ชนชาติที่ทรงเลือก รวมทังมนุ
้ ษย์ทงปวง
ั้
เพื่อเขาจะยอมรับหรื อปฏิเสธพระองค์ ผลลัพธ์ก็เป็ นที่ร้ ูกนั เป็ นอย่างดี พระองค์
ผู้ทรงเป็ นส่วนสําคัญของพระประสงค์ทงหมด
ั้
ผู้ทรงสร้ างโลก องค์พระผู้เป็ นเจ้ าที่ชอบธรรมของชาวต่างชาติ และพระเมสสิยาห์
ตามการพยากรณ์ ของชาวยิว ทรงปรากฏบนโลกโดยพระเจ้ าทรงยืนยันว่าพระองค์ เป็ นบุตรที่ รัก แต่โลกได้ ตรึ งพระองค์ ไว้ บน
กางเขนระหว่างโจรสองคน “พระองค์ทรงอยูใ่ นโลก ซึง่ พระเจ้ าทรงสร้ างขึ ้นมาทางพระองค์ แต่โลกหาได้ ร้ ูจกั พระองค์ไม่ พระองค์ได้
เสด็จมายังบ้ านเมืองของพระองค์ และชาวบ้ านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ ต้อนรับพระองค์” (ยอห์น 1:10, 11) ความโง่เขลาของ
โลกนี ้เป็ นสิ่งน่าอดสูเพียงพอแล้ ว แต่ความผิดของชาวยิวนันร้
้ ายแรงยิ่งกว่า ชนชาติยิวถูกตัดออกจากตําแหน่งของตนถึงหกร้ อยปี
แล้ วเพราะการกบฏต่อพระเจ้ า แล้ วพวกเขาก็ได้ เพิ่มความผิดด้ วยการฆ่าบุตรของพระเจ้ า และความโง่เขลาในการปฏิเสธพระองค์ผ้ ู
ั ญาและพระพรทังหมดสํ
้
าเร็จเข้ าไปอีก แต่กระนัน้ พระเจ้ ายังทรงมีพระเมตตา และในวันเพ็นเทคอสต์ ทรงแสดงพระ
ที่จะทําให้ สญ
เมตตาของพระองค์โดยประทานพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ แต่ชนชาติยงั คงหูหนวกต่อเสียงของพระองค์ เหมือนเช่นที่หหู นวกต่อเสียง
ของพระเมสสิยาห์ และการพิพากษาที่ร้ายแรงก็เป็ นผลอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
แม้ วา่ พระเจ้ าจะเผยให้ เห็นแผนการของพระองค์ในการปกครองโลก แต่แผนการก็จะไม่บรรลุลว่ ง ประชากรซึง่ จะต้ องเป็ น
เครื่ องมือได้ ถกู แยกออก บางส่วนสูญหายไปในท่ามกลางประชาชาติเพราะการบูชารู ปเคารพ และบางส่วนแม้ จะไม่สญ
ู หายไป แต่
ก็กระจัดกระจายไปเพราะการปฏิเสธพระเมสสิยาห์ ผู้ปกครองที่ชอบธรรม ผู้ได้ มาปรากฏแต่ถูกปฏิเสธและตรึ งไว้ ที่ไม้ กางเขน
เช่นนันแล้
้ ว พระประสงค์ของพระเจ้ าล้ มเหลวหรื อ ชาวยิวไม่ได้ ดําเนินการตามพระประสงค์นนก่
ั ้ อนที่จะกระจัดกระจายไปและถูก
จับไปเป็ นเชลย ชาวต่างชาติไม่อาจดําเนินการตามพระประสงค์นนได้
ั ้ เพราะแทนที่จะพระสัญญาแก่อบั ราฮัมและดาวิดจะสมบูรณ์
จะเป็ นการขัดแย้ งกับพระสัญญาเหล่านัน้ คริ สตจักรมีภารกิจที่แตกต่างกันไปโดยสิ ้นเชิงเพราะอยู่ฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่ฝ่ายโลก
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คริ สตจักรจึงไม่อาจทําให้ พระประสงค์นี ้สําเร็จได้ แล้ วอะไรจะเกิดขึ ้น พระประสงค์ของพระเจ้ าเกี่ยวกับโลกนี ้และมนุษย์บนโลกจะ
ไม่อาจสําเร็ จได้ หรื อจะสําเร็ จโดยการนํายูดาห์และอิสราเอลกลับสู่สภาพเดิมเพื่อเป็ นศูนย์กลางการปกครอง และโดยการตัง้
ั้
ผู้ที่เชื่ออาจสงสัยว่าคําตอบใดถูกต้ อง เราจะพิสจู น์ให้ เห็นว่า พระ
อาณาจักรของพระคริ สต์ผ้ ทู รงปกครองกษัตริ ย์ทงหลายบนโลก
เจ้ าทรงทราบสิ่งที่เกิดขึน้ หลังจากความล้ มเหลวนี ้ และแม้ กระนัน้ พระประสงค์ของพระองค์ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง พระองค์ได้
พยากรณ์เกี่ยวกับการสําเร็จของแผนการนี ้ด้ วยอํานาจของพระองค์เอง และแผนการนี ้จะสําเร็จเมื่อมนุษย์ชวั่ ร้ ายและโง่เขลามาถึง
ขีดสุด และผู้ที่พระเจ้ าทรงเลือกต้ องทนทุกข์ถงึ ขีดสุด
ในการถามว่าพระเจ้ าจะทรงทําสิ่งที่พระองค์ ได้ ตรั สไว้ หรื อไม่เป็ นการไม่เชื่อที่ร้ายแรงที่สุด มี สิ่งใดบ้ างที่ยากสําหรั บ
พระองค์ บางเรื่ องเป็ นไปไม่ได้ สําหรับมนุษย์ แต่ทกุ สิ่งเป็ นไปได้ สําหรับพระเจ้ า ทําไมการดําเนินการตามพระประสงค์ ของพระ
เจ้ าจึงมีความล่ าช้ า เป็ นเพราะว่ า พระเจ้ าจะทรงทดสอบมนุษย์ เดิมและแสวงหาสิ่งที่ดีในตัวเขา จนกว่ ามนุษย์ ทีสองจะ
ปรากฏ แต่ เมื่อมนุษย์ ท่ ีสองปรากฏ ทําไมแผนการจึงไม่ สาํ เร็จสมบรณ์
ู ในทันที สําหรับผู้ที่ถามคําถามนี ้ ข้ าพเจ้ าจะถามว่า
หากไปเช่นนันแล้
้ ว ท่านจะอยู่ที่ไหน หากพระคริ สต์ไม่ได้ ถกู ปฏิเสธ ท่านจะอยู่ในฐานะอย่างไรต่อพระพักตร์ พระเจ้ า หรื อหากชาว
อิสราเอลยอมรับการเป็ นพยานของพระวิญญาณหลังจากการฟื น้ คืนพระชนม์ของพระเยซู และพระองค์ได้ เสด็จมาจากสวรรค์เพื่อ
ตังอาณาจั
้
กรชาวยิวขึ ้นใหม่ คริ สตจักรจะอยู่ที่ไหนกัน แล้ วช่วงเวลาที่วิเศษที่เรามีชีวิตอยู่นี ้จะเป็ นอย่างไรเมื่อพระเจ้ าทรงรวบรวม
คนของพระองค์ส่พู ระคริ สต์ที่ถกู ปฏิเสธ และการเปิ ดเผยสติปัญญาอันมากหลายของพระองค์ในสวรรคสถานโดยคริ สตจักร การ
ล่าช้ านี ้เป็ นเพราะพระคุณของพระเจ้ าและสติปัญญาของพระองค์ และแน่นอนว่า ในยุคนี ้ เราซึง่ เป็ นผู้ที่พระเจ้ าทรงรักมากที่สดุ ได้
เห็นสิง่ อันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ าทรงกระทําแก่ชนชาติอิสราเอล
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บทที่ 9
การนําอิสราเอลกลับคืนส่ ูดนิ แดนแห่ งพันธสัญญา
ที บี เบนส์
ข้ อความที่อ้างถึงในบทที่แล้ วพิสจู น์ให้ เห็นว่าพระคริ สต์จะเสด็จกลับมาเพื่อครอบครองในความชอบธรรม โดยพิพากษา
ศัตรู ของพระองค์ และตังบั
้ ลลังก์ของพระองค์ในศิโยน แต่ข้อความแรกที่เราศึกษาแสดงให้ เห็นว่า ในการครอบครองชัว่ นิตย์นิรันดร์
และมีสง่าราศีของพงศ์พนั ธุ์ของดาวิดนี ้ พระเจ้ าจะทรงปลูกชนชาติอิสราเอลอย่างมัน่ คง “ในที่ของเขาเอง” ที่ซงึ่ ลูกหลานของคนชัว่
จะไม่ข่มเหงเขาอีกต่อไป ขอให้ เราศึกษาการสอนของพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ เราจะเห็นว่าพระคัมภีร์ยืนยันการแปลข้ อความที่
เกี่ยวกับการครองราชย์ของพระเมสสิยาห์ตามตัวอักษร
“เราจะตังพั
้ นธสัญญาของเราไว้ ระหว่างเรากับเจ้ า และเชือ้ สายของเจ้ าที่สืบมาตลอดชั่วชาติพนั ธุ์ของเขาให้ เป็ นพันธ
้ ้น
สัญญานิรันดร์ คือเป็ นพระเจ้ าแก่เจ้ า และแก่เชื ้อสายของเจ้ าที่สืบมา เราจะให้ ดินแดนที่เจ้ าอาศัยอยู่นี ้ คือแผ่นดินคานาอันทังสิ
แก่เจ้ าและแก่เชื ้อสายของเจ้ าที่จะสืบมา ให้ เป็ นกรรมสิทธิ์นิรันดร์ และเราจะเป็ นพระเจ้ าของเขา” (ปฐมกาล 17:7, 8) แต่เมื่อชาว
อิสราเอลเข้ าสู่ดินแดนนัน้ ไม่ใช่เพราะพันธสัญญานี ้ แต่ ด้วยพันธสัญญาอีกอย่ างหนึ่ง นั่นคือ เขาจะได้ ครอบครองโดยการ
เชื่อฟั ง ไม่ ใช่ การขึน้ อย่ ูกับสัญญาที่ไม่ มีเงื่อนไขของพระเจ้ า ทังนี
้ ้ ไม่ใช่การสําเร็ จของพันธสัญญาของพระเจ้ ากับอับราฮัม
และเราจะเห็นว่า พระเจ้ าทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์กบั บรรพบุรุษเป็ นอย่างมากแม้ ว่าจะทรงพยากรณ์ ถึงความล้ มเหลว
และการกระจัดกระจายของชนชาติภายใต้ พนั ธสัญญาที่กระทําขึ ้นที่ภเู ขาซีนาย
เลวีนิติ 26 แสดงให้ เห็นผลของการไม่เชื่อฟั งของอิสราเอล โดยกล่าวถึงประวัติศาสตร์ ที่น่าเศร้ าทังหมดจนกระทั
้
ง่ พวกเขา
“จะล้ มตายท่ามกลางบรรดาประชาชาติ“ แต่ก็ได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการกระจัดกระจายนัน้ หากพวกเขาจะสารภาพความบาปของ
้ ตใจอันนอกรี ตของเขาถ่อมลงแล้ ว และเขาได้ แก้ ไขในเรื่ องกรรมบาปของเขาแล้ ว เราจึงจะระลึกถึงพันธสัญญา
ตน “ถ้ าเมื่อนันจิ
ของเรา” พันธสัญญาใด พันธสัญญาของเราที่ภเู ขาซีนายหรื อ ไม่ ใช่ แต่ เป็ น “พันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อยาโคบ และเราจะ
ระลึกถึงพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่ออิสอัค และพันธสัญญาของเราต่ ออับราฮัมและเราจะระลึกถึงแผ่ นดินนัน้ ” แล้ วอย่าง
นัน้ การกลับคืนสูแ่ ผ่นดินแห่งพันธสัญญาจะเป็ นไปตามพันธสัญญาที่ทรงกระทําแก่บรรพบุรุษซึง่ ยังไม่สําเร็จ แต่อาจจะคัดค้ านว่า
้ นเวลานาน ในพระ
แม้ แต่การกลับคืนสู่แผ่นดินก็มีเงื่อนไขคือการกลับใจใหม่ของชาติอิสราเอล ซึ่งเป็ นความจริ ง แต่หลังจากนันเป็
สัญญาต่อดาวิด พระเจ้ าทรงประกาศว่า พระองค์จะทรงปลูกชาตินนั ้ ทังนี
้ ้ หมายความถึงการทําการในส่วนของพระเจ้ าเพื่อที่
เงื่อนไขนันจะสํ
้ าเร็จ เราจะเห็นว่ า พระเจ้ าทรงสัญญาที่จะนําชาติอสิ ราเอลกล◌ับส่ ูสภาพเดิมและอวยพรแก่ พวกเขา
ในเฉลยธรรมบัญญัติ 30 กล่าวว่า การกลับใจใหม่ ของอิสราเอลไม่ เพียงแต่ เป็ นเงื่อนไขของการกลับส่ ูสภาพเดิม
เท่ านัน้ แต่ เป็ นข้ อเท็จจริ งด้ วย “เมื่อบรรดาเหตุการณ์เหล่านี ้ คือพระพรและคําสาปแช่งซึ่งข้ าพเจ้ ากล่าวไว้ ต่อหน้ าท่านมาถึง
ท่านทังหลายแล้
้
ว และท่านทังหลายระลึ
้
กขึ ้นได้ ในเมื่อท่านทังหลายอยู
้
่ท่ามกลางประชาชาติ ซึง่ พระเยโฮวาห์พระเจ้ าของท่านทรง
ขับไล่ท่านไปนัน้ และท่านก็หนั กลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของท่าน ทังตั
้ วท่านและลูกหลานของท่าน และเชื่อฟั งพระสุรเสียง
ของพระองค์ ในทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งข้ าพเจ้ าได้ บัญชาท่านในวันนีด้ ้ วยสุดจิตสุดใจของท่าน แล้ วพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ าน
ทัง้ หลายจะทรงให้ ท่านคืนส่ ูสภาพเดิม และทรงพระกรุ ณาต่ อท่ าน และจะรวบรวมพวกท่ านทัง้ หลายอีกจากชนชาติ
ทัง้ หลายซึ่งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ าน ทรงให้ ท่านทัง้ หลายกระจายไปอย่ ูนัน้ ....แล้ วพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านจะ
ท ร ง ตั ด ใ จ ข อ ง ท่ า น แ ล ะ ใ จ ข อ ง บุ ต ร ห ล า น ข อ ง ว ท่ า น เ พื่ อ ท่ า น จ ะ ไ ด้ รั ก พ ร ะ เ ย
โฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านด้ วยสุดจิตสุดใจของท่ าน เพื่อท่ านทัง้ หลายจะมีชีวติ อย่ ูได้ และพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของท่านจะทรง
ให้ คําสาปแช่งเหล่านี ต้ กอยู่บนข้ าศึกและศัตรู ผ้ ูข่มเหงท่านทัง้ หาย และท่านทัง้ หลายจะฟั งเสียงของพระเจ้ าอีกและรักษาพระ
บัญญัติทงสิ
ั ้ ้นของพระองค์ ซึง่ ข้ าพเจ้ าบัญชาท่านทังหลายในวั
้
นนี ้ พระเยโฮวาห์พระเจ้ าของท่านจะทรงกระทําให้ ท่านจําเริ ญมัง่ คัง่
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อย่างยิ่ง ในกิจการที่มือท่านกระทํา ในพงศ์พันธุ์ของตัวท่านเอง และในผลแห่งฝูงสัตว์ ของท่าน และในผลแห่งพืน้ ดินของท่าน
เพราะพระเจ้ าจะทรงพอพระทัยที่จะให้ ทา่ นจําเริญมัง่ คัง่ ดังที่พระองค์ทรงปลื ้มปี ติในบรรพบุรุษของท่าน” (ข้ อ 1-9)
ถ้ อยคําเหล่านี ้กล่าวแก่ชนชาติอิสราเอล และจะสําเร็ จแก่ชนชาติอิสราเอลเท่านัน้ ผู้ที่ถกู ขับไล่ที่จะได้ นํากลับมา มีใจที่
ได้ รับสุหนัตและได้ รับความยินดีโดยองค์พระผู้เป็ นเจ้ าอีกครัง้ ชัว่ นิตย์นิรันดร์ (ข้ อ 6-9) สิ่งนัน้ เป็ นการกระทําที่ยังไม่ สาํ เร็จของ
พระเจ้ าเพื่ออิสราเอล พระองค์ทรงถอนตัวหรื อว่า ในทางตรงกันข้ าม พรองค์ตรัสยํ ้าและยืนยันสัญญาเหล่านี ้หลายครัง้ หลา
คราว
การสําเร็ จของสัญญานี ้เป็ นจุดมุ่งหมายในการอธิษฐานของอิสราเอล แหล่งความหวังของพวกเขา และรากฐานของการ
สรรเสริ ญ หนังสือสดุดีทงเล่
ั ้ มเป็ นเสียงของส่วนที่เหลือของอิสราเอลที่ชอบธรรม พวกเขาสารภาพความบาป วิงวอน ติเตียน ยินดี
ทังนี
้ ้ ถ้ อยคําเหล่ านัน้ ไม่ สอดคล้ องกับถ้ อยคําที่พระวิญญาณจะนําในการอธิษฐานและการสรรเสริ ญของคริ สตจักร แต่
สอดคล้ องเป็ นอย่างมากกับข้ อความอื่นๆ เกี่ยวกับพระประสงค์ของพระเจ้ าในประชากรที่ถกู ละทิ ้ง แต่ไม่ถกู ลืม ตาบอดแต่ยงั คง
เป็ นที่ทรงเลือก
ผู้เผยพระวจนะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการนําอิสราเอลกลับสูส่ ภาพเดิมนี ้ โดยเชื่อมโยงเวลาการอวยพรเข้ ากับการ
ครอบครองของพระคริ สต์ “ในวันนัน้ รากแห่งเจสซี ซึ่งตัง้ ขึน้ เป็ นเครื่ องหมายแก่ชนชาติทงั ้ หลาย จะเป็ นที่แสวงหาของบรรดา
ประชาชาติ และที่พํานักของท่านจะรุ่งโรจน์ ในวันนัน้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะทรงยื่นพระหัตถ์ ของพระองค์ ออกไปเป็ นครั ง้ ที่สอง
เพื่อจะได้ ส่วนชนชาติของพระองค์ ท่ ีเหลืออย่ ูคืนมา เป็ นคนเหลือจากอัสซีเรี ย จากอียิปต์ จากปั ทโรส จากเอธิโอเปี ย จากเอ
ลาม จากชินาร์ จากฮามัท และแผ่นดินชายทะเล พระองค์จะทรงยกเครื่ องหมายนัน้ ขึน้ ให้ แก่บรรดาประชาชาติ และจะชุมนุม
อิสราเอลที่พลัดพราก และรวบรวมยูดาห์ที่กระจัดกระจายจากสี่มมุ แห่งแผ่นดินโลก ความริ ษยาของเอฟราอิมจะพรากไป และ
้
บรรดาผู้ที่รบกวนยูดาห์จะถูกตัดออกไป เอฟราอิมจะไม่ริษยายูดาห์ และยูดาห์จะไม่รบกวนเอฟราอิม แต่เขาทังหลายจะโฉบลง
เหนือไหล่เขาของคนฟี ลิสเตียทางตะวันตก และเขาจะร่วมกันปล้ นประชาชนทางตะวันออก เขาจะยื่นมือออกต่อสู้เอโดมและโมอับ
และคนอับโมนจะเชื่อฟั งเขาทังหลาย”
้
(อิสยาห์ 11:10-14) คําพยากรณ์นี ้ยังไม่สําเร็ จในประวัติศาสตร์ อิสราเอล และการนําคํา
พยากรณ์ นี ้มาใช้ กับคริ สตจักรเป็ นการไม่ถูกต้ อง อย่างไรก็ดี เมื่อใช้ เพื่อหมายถึงอนาคตของอิสราเอล เราจะเห็นการสําเร็ จของ
สัญญาและคําพยากรณ์ ดงั กล่าว “รากของเจสซี” นัน่ คือ ตําแหน่งของพระเมสสิยาห์ที่ชาวยิวรู้ จกั จะปรากฏและเมื่อพระองค์
ปรากฏแล้ ว ส่วนที่เหลือที่ทรงรักษาไว้ หลังจากการทิ ้งร้ างจะรวบรวมกลับสู่เยรูซาเล็มและปาเลสไตน์ การแบ่งชนชาติอนั เนื่องจาก
การบูชารู ปเคารพจะได้ รับการรักษาให้ หาย และชาติเพื่อนบ้ านที่ข่มเหงและเกลียดชังพวกเขาจะถูกล้ มล้ าง เราได้ เห็นมาตลอดว่า
แม้ ว่ามนุษย์เดิมจะล้ มเหลว แต่พระพรที่ทรงสัญญาแก่อิสราเอลจะสําเร็ จโดยการเสด็จมาของมนุษย์ที่สอง พงศ์พนั ธุ์ที่แท้ จริ งของ
ดาวิด และในขณะนี ้ เราจะศึกษาว่าการปรากฏพระองค์จะทําให้ พระสัญญาในอดีตเกี่ยวกับคนเหล่านี ้สําหรับในทันที
แต่เรายังได้ เห็นว่าการนําอิสราเอลกลับส่ ูสภาพเดิมจะเกิดขึน้ พร้ อมกับการที่ชาวอิสราเอลกลับใจใหม่ องค์พระผู้
เป็ นเจ้ าตรัสเกี่ยวกับสถานะของคนเหล่านี ้เมื่อทรงรวบรวมกลับมา “ฉะนัน้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ า คือพระเจ้ าจอมโยธา ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
ของอิสราเอลตรัสว่า ‘ดูเถิด เราจะระบายความโกรธของเราเหนือศัตรูของเรา และแก้ แค้ นข้ าศึกของเราเสียเอง เราจะหันมือของเรา
มาสู้เจ้ า และจะถลุงไล่ขี ้แร่ของเจ้ าออกเสียอย่างกับล้ างด้ วยนํ ้าด่าง และเอาของเจือปนของเจ้ าออกให้ หมด และเราจะคืนผู้พิพากษ
ของเจ้ าให้ ดงั เดิม และคืนที่ปรึกษาของเจ้ าอย่างกับตอนแรก ภายหลัง เขาจะเรี ยกเจ้ าว่านครแห่งความชอบธรรม นครซื่อสัตย์” (อิส
ยาห์ 1:24-26) เราเห็นว่าการตัดสินของพระเจ้ าจะเกิดขึ ้นแก่คนเหล่านัน้ ส่วนที่ไม่ดีของชนชาติจะถูกนําออกไป และส่วนที่เหลือจะ
ได้ เรี ยนรู้ ความชอบธรรม และเยรู ซาเล็มจะกลายเป็ นสิ่งที่พระเจ้ าทรงพระประสงค์ให้ เป็ น นัน่ คือ ศูนย์กลางในการปกครองที่ชอบ
ธรรมบนโลก หากเข้ าใจความหมายฝ่ ายเนือ้ หนังในส่วนนี ้ จะชัดเจนว่าการแปลความให้ เป็ นทางฝ่ ายวิญญาณที่มกั จะใช้ กับคํา
พยากรณ์ของอิสยาห์นนไม่
ั ้ ถกู ต้ อง หากเป็ นเช่นนันแล้
้ ว ก็ควรเข้ าใจตามนัน้ ประการแรก คําพยากรณ์ที่สญ
ั ญานี ้ปรากฏอยู่ได้ กล่าว
ไว้ อย่างชัดเจนว่า “เกี่ยวข้ องกับยูดาห์และเยรูซาเล็ม” ประการต่อมา ทุกคนยอมรับว่าวิบตั ิและการตัดสินที่กล่าวถึงในบทเดียวกันนี ้
หมายถึงยูดาห์และเยรู ซาเล็มที่แท้ จริ ง เช่นนันแล้
้ ว เราจะกล่าวได้ อย่างไรว่าพระสัญญาต่างๆ ที่ตามมาและมีความเกี่ยวข้ องกัน
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อย่างใกล้ ชิดหมายถึงยูดาห์และเยรูซาเล็มในเชิงเปรี ยบเทียบ ตําแหน่งที่พระเจ้ าทรงใช้ ในที่นี ้คือตําแหน่งที่พระองค์กําหนดขึ ้นเป็ น
พิเศษเพื่อพระองค์เองซึ่งอิสราเอลนันรู
้ ้ จกั ไม่ใช่ตําแหน่งของพระองค์ต่อคริ สตจักร ประการสุดท้ าย ผู้วินิจฉัยและที่ปรึกษาที่ชอบ
ธรรมจะเกี่ยวข้ องกับคริ สตจักร ได้ อย่างไร ในทางกลับกัน ความไม่ชอบธรรมของคนเหล่านี ้เป็ นความผิดที่ร้ายแรงอย่างหนึ่งในการ
ตัดสินเยรูซาเล็ม ในขณะที่ความบริ สทุ ธิ์เป็ นสภาพที่จําเป็ นต่อการดําเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้ าในการปกครองบนโลก ซึง่ มี
ศูนย์กลางคือเยรูซาเล็ม
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บทที่ 10
การกลับคืนส่ ูสภาพเดิมของอิสราเอลโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์
ยอห์นผู้ให้ บพั ติศมาออกมาจากถิ่นทุรกันดารและเทศนาด้ วยฤทธิ์ เดชการทรงเจิมของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เขาเทศนา
ข้ อความเกี่ยวกับการกลับใจใหม่ให้ แก่ชาติอิสราเอลที่มีใจเฉยเมยและหันไปจากพระเจ้ า ข้ อความของเขาคือ “จงกระทํามรรคาของ
องค์พระผู้เป็ นเจ้ าให้ ตรงไป” เสียงประกาศของเขาว่า “จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้ แล้ ว” (มัทธิว 3:2) ยอห์น
หมายความว่าอย่างไร เขาหมายความว่า จงเตรี ยมใจของท่านเพื่อรับกษัตริ ย์ของท่านเพราะแผ่นดินสวรรค์กําลังจะมาถึงโลกนี ้แล้ ว
น่าเศร้ าที่ชาวยิวไม่ได้ กลับใจใหม่ และไม่ได้ รับกษัตริ ย์ของเขา แต่เขากลับฆ่าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าแห่งพระสิริ และกล่าวว่า
“ให้ ความผิดด้ วยเรื่ องความตายของเขาตกอยูแ่ ก่เขา” กษัตริย์และอาณาจักรไม่อาจตังขึ
้ ้นมาได้ เพราะชนชาติที่พระเจ้ าทรงเลือกทํา
ให้ ใจของเขาแข็งกระด้ างไป แข็งคอ และไม่กลับใจจากการกระทําอันชัว่ ร้ าย ด้ วยเขาไม่กลับใจใหม่ พระเยซูตรัสแก่เขาในภายหลัง
ว่า “ตังแต่
้ นี ้ต่อไปเจ้ าจะไม่เห็นเราอีก กว่าเจ้ าจะออกปากกล่าวว่า ‘ขอให้ ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงพระ
เจริญ’ “ (มัทธิว 23:38, 39) แผ่นดินอันชอบธรรมของพระเจ้ าไม่อาจปรากฏบนโลกได้ หากไม่มีชนชาติที่ชอบธรรมและได้ ชําระแล้ ว
้
กรของพระองค์ อิสราเอลล้ มเหลวและปฏิเสธกษัตริ ย์ของตน เขาจึงถูกชน
ที่จะก่อตังขึ
้ ้นก่อนที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะก่อตังอาณาจั
ชาติต่างๆ เกลียดชัง ข่มเหง และฆ่าตายเป็ นเวลาเกือบ 2000 ปี แล้ ว ทังยั
้ งไม่ได้ ข้องเกี่ยวกับพระเจ้ าแห่งฟ้าสวรรค์อีกด้ วย ใน
้ อัครสาวกเปโตรก
วันเพ็นเทคอสต์ อิสราเอลมีโอกาสกลับใจใหม่เมื่อพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ได้ เทลงมาบนคน 120 คนในห้ องชันบน
ล่าวไว้ ชัดเจนว่า การเทพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์นีเ้ ป็ นสัญญาแห่งพระเมตตาต่ออิสราเอลเ เมื่ออ้ างถึงข้ อพระคัมภีร์โยเอล 2:28-31
บุตรชายบุตรหญิงของเจ้ าทังหลายจะเผย
้
“ต่อมาภายหลังจะเป็ นอย่างนี ้ คือเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทงปวง
ั้
พระวจนะ คนชราของเจ้ าจะฝั น และคนหนุ่มของเจ้ าจะเห็นนิมิต ในกาลครัง้ นัน้ เราจะเทพระวิญญาณขอเรา มาเหนือกระทัง่ คนใช้
ชายหญิง เราจะสําแดงลางอัศจรรย์ในท้ องฟ้าและบนดิน เป็ นเลือดและไฟและลําควัน ดวงอาทิตย์จะกลายเป็ นความมืด ดวงจันทร์
เป็ นเลือด ก่อนวันใหญ่ยิ่งและน่าสยดสยองของพระเจ้ ามาถึง” ขอให้ สงั เกตว่า เปโตรไม่ได้ กล่าวว่า การเทพระวิญญาณเป็ นการ
สําเร็ จของคําพยากรณ์ แห่งพันธสัญญาเก่า แต่เขากล่าวว่า “แต่เหตุการณ์ นีเ้ กิดขึน้ ตามคําซึ่งโยเอลผู้เผยพระวจนะได้ กล่าวไว้ ”
(กิจการ 2:16) คําพยากรณ์ในพระคัมภีร์เก่าที่กล่าวถึงอิสราเอลนี ้สําเร็ จเป็ นบางส่วนเมื่อพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เทลงบนชาวยิวใน
เยรู ซาเล็มในวันเพ็นเทคอสต์ แต่ชนชาติอิสราเอลไม่ถ่อมใจลง และไม่กลับใจจากการกระทําอันไม่ชอบธรรมของตน พวกเขาไม่
ยอมรับพระเมตตาของพระเจ้ าที่ทรงประทานแก่เขาและตาของเขาก็บอดไป [ขาดความเข้ าใจทางฝ่ ายวิญญาณ] ดังนัน้ บรรดาอัคร
สาวกจึงหันไปหาชาวต่างชาติ และชาวต่างชาติก็ได้ รับข้ อความเกี่ยวกับการบังเกิดใหม่และการรอดจากความผิดบาป คริ สตจักร
กลายเป็ นศูนย์กลางของพระราชกิจของพระเจ้ าบนโลก
หมายเหตุ พระเจ้ าทรงต่อคริ สตจักรเข้ ากับพระสัญญาแห่งพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เมื่อทรงให้ คําพยากรณ์โยเอล 2:28-31
ได้ สําเร็ จเป็ นบางส่วน แต่ไม่ใช่การสําเร็ จครบถ้ วนของคําพยากรณ์ คําพยากรณ์ นี ้จะสําเร็ จสมบูรณ์ เมื่ออิสราเอลกลับใจใหม่ใน
“เวลาทุกข์ใจของยาโคบ” (ความทุกขเวทนา) ให้ สงั เกตว่า องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงกําหนดหมายสําคัญของเวลาที่คําพยากรณ์นี ้จะ
สําเร็ จเอาไว้ อย่างชัดเจน “เราจะสําแดงลางอัศจรรย์ในท้ องฟ้าและบนดิน เป็ นเลือดและไฟและลําควัน ดวงอาทิตย์จะกลายเป็ น
ความมืด ดวงจันทร์ เป็ นเลือด ก่อนวันใหญ่ยิ่งและน่าสยดสยองของพระเจ้ ามาถึง” (โยเอล 2:30, 31) “วันใหญ่ยิ่งและน่าสยดสยอง
ของพระเจ้ า” ไม่ใช่วนั เพ็นเทคอสต์ หรื อวันอื่นๆ ในอดีต แต่เป็ นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต อิสยาห์กล่าวถึงเหตุการณ์นี ้ไว้ ว่า
“ดูเถิด วันของพระเจ้ าจะมา ดุร้ายด้ วยความพิโรธและความโกรธอันเกรี ย้ วกราด ที่จะกระทําให้ แผ่นดินโลกเป็ นที่ร้างเปล่า และเพื่อ
จะทําลายคนบาปของโลกเสียจากโลก เพราะดวงดาวแห่งฟ้าสวรรค์ และหมู่ดาวในนัน้ จะไม่ทอแสงของมัน ดวงอาทิตย์ ก็จะมืด
เมื่อเวลาขึน้ และดวงจันทร์ จะไม่ ส่องแสงของมัน เราจะลงโทษโลกเพราะความชัว่ ร้ าย และคนอธรรมเพราะความบาปผิดของ
เขา เราจะกระทําให้ ความเย่อหยิ่งของคนจองหองสิ ้นสุด และปราบความยโสของคนโหดร้ าย...เพราะฉะนัน้ เราจะกระทําให้ ฟ้า
สวรรค์สนั่ สะเทือน และแผ่นดินโลกจะสะท้ านพลัดจากที่ของมัน โดยพระพิโรธของพระเจ้ าจอมโยธา ในวันแห่งความโกรธอันเกรี ย้ ว
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กราดของพระองค์” (อิสยาห์ 13:9-11, 13) ความทุกขเวทนาเป็ นการตัดสินที่ลา่ ช้ าแก่อิสราเอลเพราะการละเมิดในการปฏิเสธพระ
เยซูคริ สตเจ้ าในฐานะพระเมสสิยาห์ของตน แต่พระคัมภีร์กล่าวว่าอิสราเอลส่วนที่เหลือจะได้ รับความรอดในวันแห่งความเกรี ย้ ว
กราดนี ้
ั ้ ้น ซึ่งเข้ ามาต่อสู้
ผู้เผยพระวจนะเศคาริ ยาห์กล่าวเกี่ยวกับวันนันไว้
้ ว่า “ในวันนัน้ เราจะแสวงที่จะทําลายประชาชาติทงสิ
เยรูซาเล็ม และเราจะเทวิญญาณแห่ งความเมตตาเอ็นดและการวิ
งวอนบนราชวงศ์ ดาวิดและชาวเยรซาเล็
ม” (เศคาริ ยาห์
ู
ู
12:9, 10ก) ในเวลานัน้ อิสราเอลจะตระหนักถึงความผิดบาปของตนและครํ่ าครวญด้ วยความเจ็บปวดเมื่อตระหนักถึงความผิดขอ
ตนในการตรึ งพระเมสสิยาห์ไว้ ที่ไม้ กางเขน “และถ้ าผู้ใดจะถามเขาว่า ‘ทําไมท่านมีแผลเป็ นที่หลัง’ เขาจะตอบว่า ‘ข้ าพเจ้ าได้
แผลเป็ นนันในเรื
้
อนของพวกเพื่อนของข้ าพเจ้ า’ “ (เศคาริ ยาห์ 13:6) “เขาจะไว้ ทกุ ข์เพื่อท่าน เหมือนคนไว้ ทกุ ข์เพื่อบุตรคนเดียว
ของตน และร้ องไห้ อย่างขมขื่นเพื่อนท่าน เหมือนอย่างคนร้ องไห้ เพื่อบุตรหัวปี ของตน” (เศคาริยาห์ 12:10ข)
ในเอเสเคียลบทที่ 37 ผู้เผยพระวจนะเล่าถึงนิมิตเกี่ยวกับ “หว่างเขากระดูกแห้ ง” ซึง่ กล่าวถึงการนําชาติอิสราเอลมาเชื่อ
ครัง้ ใหญ่ หลายคนเปลี่ยนความหมายในการนําอิสราเอลกลับสู่สภาพเดิมนี ้ให้ เป็ นสัญญาเกี่ยวกับคริ สตจักรในกาลสุดท้ าย แต่เอ
เสเคียลบอกเราเกี่ยวกับสิ่งที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสไว้ ว่า “แล้ วพระองค์ตรัสกับข้ าพเจ้ าว่า ‘บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย กระดกเหล่
านีค้ ือ
ู
ง และความหวังของเราก็สิน้ ไป เราถูกทําลาย
พงศ์ พันธุ์อิสราเอลทัง้ สิน้ ดูเถิด เขาทัง้ หลายกล่ าวว่ า ‘กระดกของเราแห้
ู
เสียหมดจดทีเดียว’ เพราะฉะนัน้ จงเผยพระวจนะและกล่าวแก่เขาว่า พระเจ้ าตรัสดังนี ้ว่า ‘ดูเถิด โอประชากรของเราเอ๋ย เราจะเปิ ด
หลุมฝั งศพของเจ้ า และยกเจ้ าออกมาจากหลุมฝั งศพของเจ้ า และจะนําเจ้ ากลับมายังแผ่นดินอิสราเอล โอประชากรของเราเอ๋ย เจ้ า
จะทราบว่าเราคือพระเจ้ า ในเมื่อเราเปิ ดหลุมศพของเจ้ า และเราจะบรรจุวิญญาณของเราไว้ ในเจ้ า และเจ้ าจะมีชีวิต และเราจะวาง
เจ้ าไว้ ในแผ่นดินของเจ้ า แล้ วเจ้ าจะทราบว่าเราคือพระเจ้ าได้ ลนั่ วาจาแล้ ว และเราได้ กระทํา พระเจ้ าตรัสดังนี ้แหละ’ “ (เอเสเคียล
37:11-14) และในเอเสเคียล 36:24-30 เขียนไว้ วา่ “เพราะว่าเราจะเอาเจ้ าออกมาจากท่ามกลางประชาชาติและรวบรวมเจ้ ามาจาก
ทุกประเทศ และนําเจ้ าเข้ ามาในแผ่นดินของเจ้ าเอง เราจะเอานํา้ สะอาดพรมเจ้ า และเจ้ าจะสะอาดพ้ นจากมลทินทัง้ หลา
ของเจ้ า และเราจะชําระเจ้ าจากรปเคารพทั
ง้ หลายของเจ้ า เราจะให้ ใจใหม่ แก่ เจ้ าและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ ไว้ ใน
ู
เจ้ า เราจะนําใจหินออกไปเสียจากเนื อ้ ของเจ้ า และให้ ใจเนื อ้ แก่ เจ้ า และเราจะใส่ วิญญาณของเราภายในเจ้ า และ
กระทําให้ เจ้ าดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และให้ รักษากฎหมายของเราและกระทําตาม เจ้ าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งเราให้ แก่
บรรพบุรุษของเจ้ า และเจ้ าจะเป็ นประชากรของเราและเราจะเป็ นพระเจ้ าของเจ้ า เราจะช่วยกู้เจ้ าให้ พ้นมลทินทังหลายของเจ้
้
า และ
เราจะเรี ยกข้ าวมา และกระทําให้ อดุ มสมบูรณ์ และจะไม่ให้ เจ้ าเกิดความอดอยากเลย เราจะกระทําให้ ผลของต้ นไม้ และไร่นาอุดม
สมบูรณ์ เพื่อเจ้ จะไม่ต้องทนรับความอับอายขายหน้ าเพราะความอดอยากท่ามกลางประชาชาติอีกเลย” โดยมีการกล่าวถึงสัญญา
ที่ยิ่งใหญ่นี ้อีกครัง้ ในเอเสเคียล 11:17-21
้
ถ้ อยคําของผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์เกี่ยวกับอิสราเอลคือ “เราจะให้ จิตใจแก่เขาที่จะรู้จกั ว่าเราคือพระเจ้ า และเขาทังหลาย
จะเป็ นประชากรของเรา และเราจะเป็ นพระเจ้ าของเขา เพราะเขาทัง้ หลายจะกลับมาหาเราด้ วยความเต็มใจ” (เยเรมีย์ 24:7)
คําพยานสุดท้ ายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในใจของอิสราเอลโดยการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์คือ “เพราะเราจะ
เทนํ ้าลงบนแผ่นดินที่กระหายและลําธารลงบนดินแห้ ง เราจะเทวิญญาณของเราเหนือเชือ้ สายของเจ้ า และพรของเราเหนือ
ลกหลานของเจ้
า” (อิสยาห์ 44:3) คริสตจักรได้ รับพระพรที่อิสราเอลไม่ยอมรับเมื่อปฏิเสธพระเยซูคริ สต์ อย่างไรก็ตาม เป็ นการไม่
ู
ถูกต้ องที่จะนําสัญญาแห่งพันธสัญญาเก่าเกี่ยวกับการนําอิสราเอลกลับคืนทางฝ่ ายวิญญาณในกาลสุดท้ ายมาเปลี่ยนเป็ นสัญญา
ของคริ สตจักร เพราะไม่มีข้อพระคัมภีร์ใดทังในพระคั
้
มภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่ที่กล่าวไว้ เช่นนัน้
การฟื น้ ฟูของคริ สตจักรโดยถือเอาตามสัญญาอย่างไม่ถกู ต้ องจะเกิดขึ ้นตามความเชื่อที่มนุษย์สร้ างขึ ้น อันเป็ นความเชื่อ
ตามใจเนื ้อหนัง อัครสาวกเปโตรเตือนเราเกี่ยวกับผู้สอนเหล่านี ้ว่า “เขาสละทิ ้งทางชอบ หลงไปในทางผิด ดําเนินตามทางของบาลา
อัม” ทางของบาลาอัมคือทางของเงินทอง ความเป็ นที่นิยมและการสรรเสริ ญ เปโตรยังได้ กล่าวต่อไปอีกว่า “เขาสัญญาว่าจะให้ คน
เหล่านันพ้
้ นจากการเป็ นทาส แต่ตวั เขาเองยังเป็ นทาสของความเสื่อมทราม” (2เปโตร 2:15, 19) พวกเขารับใช้ พระเจ้ าเพื่อของที่
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เน่าเปื่ อยในชีวิตนี ้มากกว่าของแห่งสวรรค์ “ถือศาสนาแต่เปลือกนอก ส่วนแก่นแท้ ของศาสนาเขาไม่ยอมรับ คนเช่นนันท่
้ านอย่าคบ”
(2ทิโมธี 3:5)
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ส่ วนที่ 6
ข้ อสรุ ปเกี่ยวกับพระประสงค์ ในโลก
บทที่ 11
พระประสงค์ ท่ สี าํ เร็จแล้ ว
เราได้ เห็นแล้ วว่า แม้ ว่าจะมีการใช้ กนั อย่างผิดๆ แต่คําพยากรณ์ในพระคัมภีร์เก่าไม่ได้ สําเร็ จอย่างถูกต้ องหรื อสมบูรณ์ใน
คริ สตจักร หลังจากคริ สตจักรได้ ทรงรับขึน้ ไปและยุคคริ สตจักรสิ ้นสุดลง พระเจ้ าจะทรงช่วยเหลือโลกนีอ้ ีกครัง้ ชาวยิวผู้ซึ่งเป็ น
“ศัตรู ” ในเรื่ องพระกิตติคณ
ุ อยู่ในเวลานี ้ จะได้ ทรงรวบรวมขึ ้นใหม่ ตามการทรงเลือกให้ เป็ น “ที่รัก เนื่องจากบรรพบุรุษของเขา”
นอกจากนี ้ ของประทานและการทรงเรี ยกของพระเจ้ าจะแสดงให้ เห็นว่าพระเจ้ าไม่ทรงกลับพระทัย จากนัน้ สัญญาของพระเจ้ าใน
การอวยพรแก่โลกนี ้จะสําเร็ จ ไม่ใช่ในมนุษย์เดิม แต่ในมนุษย์ที่สอง พงศ์พนั ธุ์ของหญิงจะทําให้ หวั ของงูแหลก พงศ์พนั ธุ์ “เดียว”
ของอับราฮัมจะมาเพื่อให้ เผ่าพันธุ์ทั่วโลกได้ พร พงศ์พันธุ์อนั มากมายเหมือนเช่นทรายบนฝั่ งทะเล จะได้ รับมรดกแผ่นดินที่ทรง
สัญญา “ให้ เป็ นกรรมสิทธิ์นิรันดร์ ” และจะอยู่ในตําแหน่งที่ทรงกําหนด นัน่ คือ หัวของบรรดาประชาชาติ และพงศ์พนั ธุ์ของดาวิดจะ
ได้ ตงขึ
ั ้ ้นบนบัลลังก์แห่งแผ่นดินของพระองค์ตลอดชัว่ นิรันดร์
หัวข้ อนี ้เป็ นหัวข้ อกว้ าง จึงต้ องศึกษาอย่างละเอียดเพื่อที่จะเข้ าใจวิธีของพระเจ้ า เราควรจะมองย้ อนกลับไป และสรุ ปโดย
ย่อ
มนุษย์ที่ดําเนินตามเนื ้อหนังล้ มเหลวในทุกตําแหน่งที่พระเจ้ าทรงวางเขาไว้ เขาหลงไปภายใต้ อํานาจของซาตานและไม่มี
พงศ์พนั ธุ์ใดของหญิงที่จะลุกขึ ้นมาเพื่อทําให้ ผ้ ทู ี่นําเขาไปสู่ความหายนะแหลกไปได้ เขาทําให้ โลกนี ้เต็มไปด้ วยความเสื่อมทราม
และความรุนแรง พระเจ้ าจึงเสียพระทัยที่ทรงสร้ างมนุษย์และทรงทําลาย “ชาวโลกที่มีอยู่ในขณะนัน”
้ ด้ วยนํ ้าท่วม มนุษย์ล้มเหลวใ
การปกครอง จนกระทัง่ พระเจ้ าทรงทําให้ แผนการของมนุษย์ในการยกตนเองขึ ้นที่บาเบลยุ่งเหยิงไป เมื่อได้ รับการเรี ยกออกเป็ นชน
ชาติและได้ รับบทบัญญัติของพระเจ้ า มนุษย์ล้มเหลวอีกครัง้ เหมือนเช่นครัง้ ก่อน โดยละเมิดบทบัญญัติก่อนที่บทบัญญัติจะมาถึง
พวกเขาเสียด้ วยซํ ้า ชนชาติอิสราเอลต้ องดําเนินการพิพากษาของพระเจ้ า และกษัตริย์ของชนชาตินั ้นจะต้ องดําเนินตามความชอ
ธรรมของพระเจ้ า แต่กลับกลายเป็ นความล้ มเหลว การไม่เชื่อฟั งและความเสียหาย ชนชาติอิสราเอลเลวร้ ายเหมือนเช่นบรรดา
ประชาชาติที่ห้อมล้ อมพวกเขา และลูกหลานของดาวิดเป็ นผู้ที่ทําการชัว่ แทนที่จะเป็ นผู้ปกครองที่ชอบธรรมของพลไพร่
ดังนัน้ พระเจ้ าทรงทดลองมนุษย์เดิมอย่างเต็มที่ว่าเขาสามารถทําให้ พระประสงค์ในการปกครองของพระเจ้ าสําเร็ จได้
หรื อไม่ แม้ ในตระกูลที่ทรงสัญญาไว้ พงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัมและดาวิดล้ มเหลวอย่างร้ ายแรงพอๆ กับคนอื่นๆ มนุ ษย์ ในเนือ้ หนัง
ไม่ ว่าจะอย่ ูในตระกลของผ้
ู
ูท่ ีได้ รับคําสัญญาหรื อไม่ ไม่ สามารถทําให้ พระประสงค์ ของพระเจ้ าสําเร็ จหรื อนําสัญญาใน
พระพรของพระเจ้ ามายังโลกนีไ้ ด้ ดังนัน้ พระเจ้ าจึงทรงไม่ข้องเกี่ยวกับมนุษย์และแผนการในการปกครองบนโลกของพระเจ้ าจึง
เลื่อนออกไปจนกว่ามนุษย์ที่สอง ผู้ซึ่งรวบรวมพระสัญญาทังหมดไว้
้
ในพระองค์เองและผู้ที่ควรค่าและสามารถบริ หารการปกครอง
้ วนใหญ่ ซึง่ คือ สิบเผ่า
อันชอบธรรมของพระเจ้ าบนโลกนี ้ได้ จะปรากฏขึ ้น ประการแรก ชนชาติที่ทรงเลือกได้ ถกู แบ่งออก จากนันส่
จากสิบสองเผ่า ถูกจับไปเป็ นเฉลย ซึง่ เขาเหล่านันไม่
้ เคยได้ กลับมา และท้ ายที่สดุ เผ่าที่เหลือสองเผ่า ซึง่ เป็ นพงศ์พนั ธุ์ของดาวิด ถูก
จับไปบาบิโลน
ชาวยิวจะไม่มีอิทธิพลในการปกครองบนโลกจนกว่ามนุษย์ที่สองจะปรากฏ ในเวลาที่พระเจ้ าทรงไม่ข้องเกี่ยวกับชาวยิว
นัน“เวลากํ
้
าหนดของคนต่างชาติ ” (ช่วงเวลาที่อํานาจการครอบครองบนโลกได้ มอบไว้ แก่ชาวต่างชาติ แทนที่จะเป็ นอิสราเอล) จึง
เกิดขึ ้น “เวลากําหนดของคนต่างชาติ” เหล่านี ้เริ่มต้ นด้ วยอาณาจักรบาบิโลน ศีรษะทองคําในพระสุบินพยากรณ์ของเนบูคดั เนสซาร์
ตามด้ วยอาณาจักรมีเดียและเปอร์ เซีย ซึง่ มีสญ
ั ลักษณ์คือ อกและแขนเงิน จากนัน้ อาณาจักรกรี ก มีสญ
ั ลักษณ์คือ ท้ องโคนขาทอง
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สัมฤทธิ์ และอาณาจักรโรมที่แข็งแกร่งและอยูย่ ืนนานยิ่งขึ ้น มีสญ
ั ลักษณ์คือ ขาเหล็ก หลังจากนัน้ “เวลากําหนดของคนต่างชาติ” มี
ลักษณะที่เปลี่ยนไป เหล็กปนกับดิน หรื อการปกครองที่แบ่งออกในท่ามกลางแผ่นดินต่างๆ ที่มีกําเนิดและลักษณะที่ต่างๆ กัน
แม้ วา่ ทังหมดจะเชื
้
่อมโยงกับอาณาจักรโรมที่ถกู แยกออกก็ตาม นิมิตอีกอย่างหนึ่งแสดงให้ เราเห็นว่า ในขันสุ
้ ดท้ ายนี ้ อาณาจักรโรม
จะฟื น้ ขึน้ ใหม่ในรู ปแบบรัฐบาลกลางที่อยู่ภายใต้ การปกครองของผู้หนึ่งที่มีกําลังพิเศษจากซาตาน เมื่อถึงขัน้ นี ้ พระเจ้ าจะทรง
ตัดสินลงโทษ ก้ อนหินถูกตัดออกไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์ที่ตกอยูใ่ นอํานาจชาวต่างชาติ และทําให้ พวกเขาแตกเป็ นชิ ้นๆ หลังจากเติบโต
เป็ นภูเขาซึ่งอยู่เต็มโลก หรื อดังที่ดาเนียลแปลความว่า “และในสมัยของพระราชาเหล่านัน้ พระเจ้ าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนา
ราชอาณาจัก รหนึ่ ง ซึ่ง ไม่ มี วัน ทํ า ลายเสี ย ได้ หรื อ ราชอํ า นาจนัน้ จะไม่ ต กไปแก่ ช นชาติ อื่ น ราชอาณาจัก รนัน้ จะกระทํ า ให้
ราชอาณาจักรเหล่านี ้แตกเป็ นชิ ้นๆ ถึงอวสาน และราชอาณาจักรนันจะตั
้ งมั
้ น่ อยู่เป็ นนิตย์” (ดาเนียล 2:44) นัน่ เป็ นประวัติศาสตร์ ที่
ตามรอยตามการพยากรณ์เกี่ยวกับ “เวลากําหนดของคนต่างชาติ” ซึง่ ยังไม่สมบูรณ์
ในเวลานัน้ ชาวยิว นั่นคือ สองเผ่าที่ก่อขึน้ เป็ นอาณาจักรยูดาห์ เป็ นเชลยครบกําหนดเจ็บสิบปี สําเร็ จตามที่ผ้ ูเผยพระ
้ ้นขึ ้นแทน
วจนะเยเรมีย์ได้ พยากรณ์ไว้ เมื่อสิ ้นสุดเวลาเจ็ดสิบปี นัน้ นัน่ คือ อาณาจักรบาบิโลนถูกทําลายลงไปและเปอร์ เซียก่อตังขึ
ไซรัสออกกฤษฎีกาอนุญาตให้ ชาวยิวที่ถกู จับเป็ นเชลยกลับไปยังเยรู ซาเล็มได้ ด้ วยเหตุนี ้ คนกลุ่มเล็กซึ่งไม่มีอํานาจหรื อตําแหน่ง
ทางการเมื อ ง จึง ได้ กลับ ไปยัง เมื อ งที่ ถูก ทํ า ลาย และพวกเขาได้ สร้ างพระวิ ห ารขึ น้ ใหม่ ในเวลาเกื อ บหนึ่ง ร้ อยปี หลัง จากนัน้
ชาวต่างชาติก็มีอํานาจออก “คําสัง่ ให้ ก้ กู รุงเยรูซาเล็มและให้ สร้ างขึ ้นใหม่” “คําสัง่ ” นี ้เป็ นจุดเริ่ มต้ นของเวลาเจ็ดสิบสัปดาห์ในคํา
พยากรณ์ ของดาเนียล ซึ่งถูกแบ่งออกเป็ นสามส่วนคือ เจ็ดสัปดาห์ หกสิบสองสัปดาห์ และหนึ่งสัปดาห์ ในเวลาส่วนแรก (เจ็ด
สัปดาห์) เมืองถูกสร้ างขึ ้นใหม่ ส่วนที่สอง (หกสิบสองสัปดาห์) ครอบคลุมตังแต่
้ สร้ างเมืองเสร็ จจนถึงการปฏิเสธพระเมสสิยาห์ ส่วน
้ “เวลากําหนดของคนต่างชาติ” จนจบสิ ้น “.ให้ เสร็จสิ ้นการทรยศ” ของชาวยิว และนํา
ที่สาม (หนึ่งสัปดาห์ที่ยงั ไม่สําเร็ จ) เริ่ มตังแต่
“ความชอบธรรมนิรันดร์ ” เข้ ามา เขาจะไม่ถกู ทิ ้งอีกต่อไปและอาณาจักรของพระเมสสิยาห์จะตังขึ
้ ้น
ดังที่เราเห็นมาแล้ วว่า ชาวยิวจะไม่มีสว่ นในการปกครองจนกว่าพระเมสสิยาห์จะเสด็จมา ในระหว่างนัน้ พระองค์ได้ เสด็จ
มา โดยมีผ้ ปู ระกาศคือยอห์นผู้ให้ บพั ติศมา และชาติอิสราเอลจะได้ รับแผ่นดินหากกลับใจใหม่ แต่ มนุษย์ ในเนือ้ หนังไม่ สามารถ
กลับใจใหม่ รั บพระเมสสิยาห์ หรื อรั บพระพรผ่ านทางพระองค์ ผ้ ูซ่ งึ เป็ นกษัตริย์ เหมือนเช่ นไม่ สามารถดําเนินตามพระ
ประสงค์ ของพระเจ้ าด้ วยกําลังของตนเองได้ เมื่อพระเจ้ าปรากฏเป็ นเนื ้อหนังนัน้ แสดงให้ เห็นการเป็ นศัตรูที่อยู่ในใจของมนุษย์
ได้ มากยิ่งขึ ้น แทนที่ชาวยิวจะรับพระองค์ในฐานะกษัตริ ย์ผ้ ไู ด้ รับการเจิม พวกเขากลับตรึ งพระองค์ไว้ ระหว่างโจรสองคน ผลของ
การปฏิเสธนี ้มีสองส่วน ตามพระดํารัสที่แน่นอนและความรู้ ล่วงหน้ าของพระเจ้ า โลหิตที่พวกเขาทําให้ ไหลมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ น
วิธีที่พระองค์จะให้ ทกุ สิ่งได้ คืนดีกบั พระองค์อย่างชอบธรรม พระองค์สามารถชําระล้ างความบาปและวางรากของพระพรที่แท้ จริ ง
ทังหมดให้
้
แก่ทงชาวยิ
ั้
วและชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ผลของการทําผิดที่เกิดขึ ้นต่อชาวยิวในทันที คือ บ้ านเมืองของเขาถูกทิ ้งไว้
ร้ างเปล่าจนกว่าเขาจะออกปากกล่าวว่า “ขอให้ ทา่ นผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงพระเจริ ญ“ แทนที่อาณาจักรจะ
ั ้ ้นตามคําพยากรณ์ นัน่ คือ ชาวยิวจะเป็ นหัวของบรรดาประชาชาติ แต่กลับกลายเป็ นคริ สตจักรซึ่งได้ เกี่ยวข้ องกับพระคริ สต์
ได้ ตงขึ
ในสวรรค์ และในคริสตจักรนัน้ ชาวต่างชาติก็เป็ นผู้ที่ชอบพระทัยของพระองค์เป็ นพิเศษจนกว่าจะถึงเวลาที่อิสราเอลกลับใจใหม่
หลังจากพระคริสต์ ฟื้นขึน้ จากความตาย ชาวยิวได้ รับการเรี ยกให้ กลับใจใหม่ และรับแผ่นดินในพระสิริ เมื่อพวก
เขาปฏิเสธ แผ่ นดินจึงตัง้ อย่ ูโดยมีลักษณะที่ลาํ ้ ลึก นั่นคือ กิ่งธรรมชาติถูกตัดออกจากต้ นมะกอก และ “ต้ นมะกอกเทศ”
หรื อชาวต่ างชาติได้ เข้ ามา แน่นอนว่า มี “พวกที่เหลืออยูต่ ามที่พระเจ้ าได้ ทรงเลือกไว้ โดยพระคุณ” แม้ จากอิสราเอลที่ตาบอดเป็ น
บางส่วน แต่ชนชาติโดยรวมถูกตัดทิ ้ง ในขณะที่ชาวต่างชาติมีความสําคัญต่อพระเจ้ าเป็ นระยะเวลาหนึง่
เมื่อชาวยิวหมดอํานาจทางการปกครอง “เวลากําหนดของคนต่ างชาติ” จึงเริ่ มต้ นขึน้ และเมื่อชาวยิวไม่ ได้
ดํารงอย่ ูในทางความเชื่อ “ชาวต่ างชาติจงึ ได้ เข้ ามา” และแม้ วา่ เขาจะไม่ได้ เป็ นศูนย์กลางในการปกครองบนโลกของพระเจ้ ามา
นานแล้ ว แต่ในเวลานัน้ เอง ชาวอิสราเอลได้ กลายเป็ น “โลอัมมี” อย่างแท้ จริ งเพราะเขา มิใช่ ประชากรของเรา ในระหว่างที่
ชาวต่างชาติได้ เข้ ามานี ้ พระประสงค์ในการอวยพรบนโลกจึงหยุดลงชัว่ คราว การพยากรณ์หยุดลงหลังจากสัปดาห์ที่หกสิบเก้ าเมื่อ
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พระเมสสิยาห์ถกู ปฏิเสธ และจะไม่มีการพยากรณ์อีกจนกว่ าหลังจาก “พวกต่ างชาติได้ เข้ ามาครบจํานวน” และพระเจ้ าจะทรง
ดําเนินการตามพระประสงค์ในโลกอีกครัง้
ในระหว่างนัน้ ชาวต่ างชาติท่ ี ทรงนํ าเข้ าส่ ู สิท ธิพิเศษและความรั บผิด ชอบต่ อพระเจ้ า โดยทางพระคริ สต์ ก็
ล้ มเหลวอย่ างเด่ นชัดเหมือนเช่ นชาวยิวล้ มเหลวภายใต้ บทบัญญัติ ส่วนใหญ่ไม่เคยยอมรับพระคริ สต์แม้ เพียงในพระนาม
โลกคริ สตจักรนัน่ คือโลกส่วนที่ยอมรับพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้ าเพียงในนาม ได้ กลายเป็ นชนกลุ่มใหญ่ที่มีเชื ้อและเสื่อมทรามจนถึง
ที่สดุ กลุม่ ผู้เชื่อที่แท้ จริ งเพียงเล็กน้ อยไม่กล่าวคําพยาน แต่กลับแตกแยกออกเป็ นกลุม่ ๆ ที่ขดั แย้ งกันนับร้ อยกลุม่ โดยส่วนใหญ่ทิ ้ง
“ความหวังใจอันให้ มีสขุ ” ในการที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะเสด็จกลับมาเพื่อธรรมิกชนของพระองค์ ดังนัน้ เขาจึงแทบจะไม่แตกต่าง
จากโลกรอบๆ ตัวไม่ว่าจะเป็ นในด้ านวัตถุประสงค์ การแสวงหาและลักษณะการดําเนินชีวิตของเขา อย่างไรก็ดี แม้ ว่าองค์พระผู้
เป็ นเจ้ าจะทรง “อดกลันพระทั
้
ยไว้ เพราะเห็นแก่ท่านทัง้ หลายมาช้ านาน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ ที่จะให้ ผ้ หู นึ่งผู้ใดพินาศเลย“
พระองค์ “ไม่ได้ ทรงเฉื่อยช้ าในเรื่ องพระสัญญาของพระองค์“ และอีกไม่นาน ”จะมีเสียงแตร และคนที่ตายแล้ ว (ผู้เชื่อที่ตายแล้ ว) จะ
เป็ นขึ ้นมาปราศจากเน่าเปื่ อย แล้ วเราทังหลาย
้
(ผู้เชื่อที่เป็ นอยู่) จะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่“นี่เป็ นความหวังที่จะมีอยู่ แต่เราไม่ร้ ู ว่า
เมื่อไรจะเกิดขึ ้น เมื่อ “พระเจ้ าเสด็จมา” เพื่อธรรมิกชนของพระองค์ โลกคริ สเตียนอันเป็ นกิ่งที่เหลือซึง่ ต่อไว้ กบั ต้ นมะกอกและไม่
สามารถคงอยู่ในพระกรุณาของพระเจ้ าได้ อีกต่อไป จะถูกตัดออก เมื่อ “พวกต่างชาติได้ เข้ ามาครบจํานวน“ พระเจ้ าจะทรงตัดสินผู้
อ้ างตนอย่างไม่ถูกต้ องซึ่งจะถูกทิ ้งไว้ เบือ้ งหลังในการพิพากษาอันชอบธรรม การไม่ เข้ าใจจะเกิดแก่ พวกเขา “...เพราะเขา
ทัง้ หลายไม่ ได้ รักความจริ งเพื่อจะรอดได้ เพราะเหตุนี ้พระเจ้ าจึงทรงใช้ ความลุ่มหลงมาครอบงําเขา ให้ เขาเชื่อสิ่งที่เท็จ เพื่อ
คนที่ไม่เชื่อความจริง แต่ยินดีในการอธรรมจะได้ ถกู พิพากษาลงโทษสิ ้นทุกคน” (2เธสะโลนิกา 2:10-12)
เมื่อพระเจ้ าทรงรั บคริ สตจักรขึน้ ไป และชาวต่างชาติซึ่งเป็ นกิ่งมะกอกที่ต่อไว้ ผิดธรรมชาติ จะถูกตัดออกไป กิ่ งตาม
ธรรมชาติจะ “ได้ รับการต่อกิ่งเข้ าไปใหม่ เพราะว่าถ้ าพระเจ้ าทรงฤทธิ์อาจที่จะทรงให้ เขาต่อกิ่งเข้ าอีกได้ “ เมื่อยุคคริ สตจักรสิ ้นสุดลง
เวลาของชาวยิวจะเริ่ มต้ นอีกครัง้ และสัปดาห์ที่ไม่สําเร็ จตามคําพยากรณ์ ของดาเนียลก็จะสําเร็ จ ในสัปดาห์นี ้ จะมีการพิพากษา
ก่อน “วันขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า” หรื อเมสสิยาห์จะได้ ตงอาณาจั
ั้
กรของพระองค์ การพิพากษาเหล่านีอ้ าจแบ่งได้ อย่างกว้ างๆ
ออกเป็ นสี่ประเภท
ประเภทแรก ชาวยิวและชาวอิสราเอลที่เหลือจะได้ กลับคืนสู่สภาพเดิม แต่จะต้ องหลังจากความทุกขเวทนาอันน่ากลัว
แล้ วเท่านัน้ ในเวลานัน้ จะมีเพียงส่วนเดียวที่รอดพ้ นมาได้ ชาวยิวที่ปฏิเสธพระคริ สต์จะรับผู้เป็ นปฏิปักษ์ กบั พระคริ สต์และจะเข้ า
พวกกับ “ประมุขผู้หนึ่งที่จะมา“ อันเป็ น “สิ่งอันสะอิดสะเอียนซึ่งกระทําให้ เกิดความวิบตั ิ” ซึง่ ตังอยู
้ ่ในสถานบริ สทุ ธิ์ ผู้เชื่อส่วนที่
เหลือที่ไม่ยอมมีสว่ นในความชัว่ ร้ ายและการละเมิดเหล่านี ้จะถูกข่มเหงอย่างเลวร้ ายและไม่ลดละ หลายคนจะถูกฆ่าและที่เหลือจะ
ถูกเนรเทศไป เวลานันจะเป็
้
นเวลาทุกขเวทนาที่ไม่มีการบอกกล่าว เพื่อที่แม้ จะเป็ นช่วงเวลาที่สนั ้ แต่จะไม่มีเนือ้ หนังใดที่รอดได้
ั ้ วยพระ
จากนัน้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าพระองค์เองจะปรากฏในฤทธานุภาพและพระสิริเป็ นอันมาก จะทรงทําลายผู้ติดตามปฏิปักษ์ นนด้
แสงที่ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ จะทรงแก้ แค้ นปฏิปักษ์ และศัตรูของพระองค์ ชาติอิสราเอลจะเป็ น “ประดุจไฟถลุงแร่และ
ประดุจสบู่ของช่างซักฟอก“ ผู้ที่ “ทนอยู่ได้ ในวันที่ท่านมา“ เป็ นส่วนที่เหลือที่ได้ รับการชําระ ซึง่ “มาจากความทุกขเวทนาครัง้ ใหญ่“
พวกเขา “ได้ ชําระล้ างเสื ้อผ้ าของเขาในพระโลหิตของพระเมษโปดกจนเสื ้อผ้ านันขาวสะอาด”
้
จะเป็ นผู้บริ สทุ ธิ์ ส่วนที่เลวถูกล้ าง
ออกไป พระเจ้ าจะทรงคืนผู้พิพากษาของเขาให้ ดงั เดิม และคืนที่ปรึกษาของเจ้ าอย่างกับตอนแรก คนทังหลายจะเรี
้
ยกเยรูซาเล็มว่า
“นครแห่งความชอบธรรม นครซื่อสัตย์” ด้ วยเหตุนี ้ ศิโยน “จะรับการไถ่ด้วยความยุติธรรมและบรรดาคนในนครที่กลับใจจะรับการ
ไถ่ด้วยความชอบธรรม” ในขณะที่ “พวกกบฏและพวกคนบาปจะถูกทําลายด้ วยกัน และบรรดาคนเหล่านันที
้ ่ละทิ ้งพระเจ้ าจะถูก
ล้ างผลาญ” ชาวอิสราเอลที่เหลือนันจะทรงนํ
้
ากลับมา และได้ อาศัยอยูใ่ นแผ่นดิน
ประเภทที่สอง นอกจากการพิพากษาที่ชําระล้ างข้ างต้ นแล้ ว จะมีการปกครองและการตอบแทนอันชอบธรรมที่เก็บไว้
สําหรับเวลาที่น่ากลัวนี ้ พระเจ้ าจะทรงทรงตัดสินศาสนาที่เริ่ มต้ นจากบาบิโลน โดยเฉพาะโลกคริ สเตียนที่เสื่อมทราม โลหิตที่ไหล
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และความผิดที่กระทําในพระนามของพระคริสต์จะถูกแก้ แค้ นอย่างชอบธรรม สัตว์ร้ายและผู้ที่อยู่ฝ่ายมันซึง่ ยังคงเชื่อการหลอกลวง
จะเกลียดชังหญิงโสเภณีและทิ ้งเธอไว้ อํานาจที่สนับสนุนเธอจะย้ อนกลับมาหาเธอเอง และถ้ วยของเธอจะเต็มเป็ นสองเท่า
ประเภทที่สาม การล่มของบาบิโลนแสดงให้ เห็นวาระของผู้อ้างตัวว่าเป็ นของพระคริ สต์อย่างไร้ วิญญาณ และองค์การ
ทางศาสนาที่ไร้ ชี วิตซึ่งคงอยู่เมื่อผู้เชื่อที่แท้ จริ งได้ ทรงนําออกไปสู่นิเวศของพระบิดา แต่ใครเป็ นผู้ทําลายระบบที่เสื่อมทรามนี ้
คําตอบคือ สัตว์ร้ายและพวกของมัน นัน่ คือ โดยประมุขที่ชว่ั ร้ ายของอํานาจชาวต่างชาติ ซึง่ มีความหยิ่งและการหมิ่นประมาทอันจะ
นํามาซึง่ แสงแห่งความเกรี ย้ วกราดของพระเจ้ าในที่สดุ หัวหน้ าของกษัตริ ย์บนโลก ผู้ซงึ่ จะ “ปรึกษากันต่อสู้พระเจ้ าและผู้รับการเจิม
ของพระองค์“ ศาสนาของคนต่างชาติที่มีอํานาจในโลกจะอยู่ในประเภทที่สามในการพิพากษาสัปดาห์สดุ ท้ าย การร่วมมือกันซึง่ นํา
โดยประมุขนี ้และได้ อํานาจจากซาตาน จะทําพันธมิตรร่วมกับชาวยิวจํานวนมากและพระคริสต์ปลอมของเขา และจะรวบรวมกําลัง
กันเพื่อต่อสู้ เมื่อพระคริ สต์จะปรากฏในพระสิริของพระองค์ ตามมาด้ วยพลโยธาแห่งสวรรค์ จะทรงนําสัตว์ร้ายและผู้เผยพระวจนะ
ปลอมทิ ้งลงในบึงไฟทังเป็
้ น หลังจากนัน้ จะทรงทําลายผู้ติดตามของมันด้ วยพระแสงที่ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ เมื่อนัน้
“เวลากําหนดของคนต่างชาติ ” (ระยะเวลาที่อํานาจการปกครองอยู่ในมือของชาวต่างชาติเพราะความล้ มเหลวของอิสราเอล) จะ
สิ ้นสุดลง
ประเภทที่ส่ ี ยังมีการพิพากษาอีกประเภทหนึ่ง ชาวต่างชาติที่ทําการปกครองเป็ นลําดับต่อๆ กันมาโดยการมอบหมาย
จากพระเจ้ า ไม่ได้ รวมอยูใ่ นกายของคนทังหมดบนโลก
้
อํานาจปกครองนี ้ส่งต่อจากบาบิโลนสูเ่ ปอร์ เซีย จากเปอร์ เซียสูก่ รี ก จากกรี ก
สูโ่ รม และในท้ ายที่สดุ สูก่ ษัตริย์ที่ชวั่ ร้ ายซึง่ อยูใ่ นช่วงเวลาที่เราเพิ่งจะกล่าวไป แต่การร่วมมือกันระหว่างชาวยิวกับอาณาจักรโรมจะ
มุ่งไปต่อสู้กบั อํานาจซึ่งในเวลานันข่
้ มขู่ที่จะทําลายเยรู ซาเล็ม อํานาจที่พระเจ้ าทรงใช้ นี ้เป็ นเหมือนกับอัสซีเรี ยในอดีตที่ทรงใช้ เพื่อ
เฆี่ยนชาวยิวที่ไม่สตั ย์ซื่อ เมื่อเวลาการพิพากษามาถึง อํานาจนี ้ก็จะถูกพิพากษาเช่นกัน เมื่อครึ่งเมืองถูกนําออกไปแล้ ว พระคริ สต์
จะปรากฏเพื่อช่วยให้ รอด ผู้ที่ล้อมอยูจ่ ะถูกตัดออกและส่วนที่เหลือจะได้ รับความรอด
การพิพากษาเบื ้องต้ นจะสิ ้นสุดลง ชาติที่ได้ รับการชําระล้ าง บาบิโลนถูกเผาผลาญ อาณาจักรต่างชาติภายใต้ ซาตานล่ม
สลาย และศัตรูผ้ ซู งึ่ แสวงหาเพื่อทําลายเยรูซาเล็มจะกระจัดกระจายไป แผ่นดินของพระคริสต์จะตังขึ
้ ้นบนโลก ธรรมิกชนผู้ได้ รับการ
ชําระล้ าง [กลับใจใหม่] ในความทุกขเวทนาจะปกครองภายใต้ พระองค์ ศัตรู ที่สําคัญจะใช้ ประโยชน์จากการตังประชากรไว้
้
ใน
แผ่นดินอย่างสงบและถือเอาพวกเขาเป็ นเหยื่อ มันจะลุกขึ ้นมาต่อสู้กบั พวกเขา ศัตรูนี ้คือ โกก ที่มีเขียนไว้ ว่ามาจาก ”แผ่นดินมาโกก
เจ้ าองค์สําคัญของเมเชคและทูบลั “ หรื อ “เจ้ าแห่งโรช เมเชคและทูบลั “ อย่างไรก็ดี การบุกรุกนี ้นําไปสูก่ ารล่มสลายที่น่ากลัว (เอเส
เคียล 38 และ 39) ชาวต่างชาติที่เหลือจะแบ่งออกเป็ นกลุม่ ๆ และได้ รับรางวัลหรื อลงโทษตามการปฏิบตั ิของพวกเขาต่อ “พวกพี่
น้ องของเรานี ้“ นัน่ คือ ธรรมิกชนที่เหลือจํานวนน้ อยซึ่งถูกข่มเหงและลดลงไปเพราะการข่มเหงของสัตว์ร้ายและผู้เผยพระวจนะ
ปลอม แต่ลกั ษณะที่สําคัญคือ พระดํารัสของพระเจ้ าจะสําเร็ จเมื่อมนุษย์ที่สองปรากฏ พระองค์ทรงเป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้ าจาก
สวรรค์ ผู้ซึ่งสมควรได้ รับอาณาจักร และทรงครอบครองเพื่อสง่าราศีของพระเจ้ าหรื อเพื่ออวยพรมนุษย์ ซาตานจะถูกทิ ้งลงบาดาล
ในขณะที่เจ้ าสาว ภรรยาของพระเมษโปดก ที่ปรากฏเป็ นแบบอย่างคือเยรูซาเล็มใหม่ จะครอบครองร่วมกับพระคริ สต์เป็ นเวลาหนึ่ง
พันปี
เป็ นสิ่งที่สําคัญที่จะศึกษาเกี่ยวกับความเกลียดชังที่ไม่อาจรักษาได้ ของใจมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้ า การปกครองที่ชอบธรรม
และมีสขุ ของพระคริ สต์เป็ นเวลาหนึ่งพันปี จะไม่พอเพียงที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของมนุษย์ ซาตานจะถูกปล่อยจากที่ขมุ ขังของ
มัน หลัง จากบรรดาประชาชาติกบฏ แต่เพี ยงเพื่ อ ถูก ทํ าลายด้ ว ยไฟที่ เ ผาผลาญจากสวรรค์ การต่อ สู้สุดท้ ายในปลายยุคการ
ครอบครองเป็ นจุดจบของโลกนี ้ โลกนี ้จะถูกเผา สิง่ ต่างๆ ละลายไปด้ วยความร้ อน และไม่มีอยู่อีกต่อไป จากนัน้ ผู้ที่ตายซึง่ ไม่มีสว่ น
ในการฟื น้ จากความตายครัง้ แรก จะเป็ นขึ ้น ถูกพิพากษาตามการกระทําของตน และถูกทิ ้งลงในบึงไฟ ซาตาน ความตายและแดน
มรณาจะถูกทําลายลงเช่นเดียวกัน และในเวลานี ้ ศัตรู สดุ ท้ ายถูกทําให้ หายสิ ้นไป งานในการกลับคืนดีอนั เกิดจากพระโลหิตที่
กางเขนก็สําเร็ จสมบูรณ์ ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่ถกู สร้ างขึ ้น ในที่นนั ้ ความชอบธรรมจะครอบครองอยู่เหมือนเช่นในเวลา
หนึง่ พันปี แต่คงจะอยู่ตลอดไป พระคริ สต์ผ้ ทู รงปกครอง “จนกว่าพระองค์จะได้ ทรงปราบศัตรูทงสิ
ั ้ ้นให้ อยู่ใต้ พระบาทของพระองค์“
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ทรงมอบแผ่นดิน และพระเจ้ า ผู้ทรงเป็ นเอกเป็ นใหญ่ในสิ่งสารพัดทังปวง
้
และในเวลานี ้ไม่ได้ ห่างเหินเพราะความผิดของมนุษย์อีก
ต่อไป จะทรงอาศัยอยูก่ บั มนุษย์
อนาคตของโลกปรากฏอยู่ในพระวจนะของพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ อยู่ สิ่งเหล่านี ค้ ือสิ่งที่ คริ สเตียนมองหาอยู่หรื อ ใน
ท่ามกลางความก้ าวหน้ าสมัยใหม่ ความพยายามในการพัฒนาและการศึกษา การโอ้ อวดเกี่ยวกับอนาคตที่สดใสสําหรับโลก คริ ส
เตียนจะเข้ าใจว่าการพิพากษาของพระเจ้ ากําลังจะเกิดขึ ้นหรื อไม่ ในความมัวเมาของงานเลี ้ยงแห่งโลกนี ้ พวกเขาจะใส่ใจนิ ้วมือที่
เขียนข้ อความ “เมเน เมเน เทเคล ฟารสิน” หรื อไม่ หรื อพวกเขาไม่สามารถเห็นคําเตือนที่พระเจ้ าทรงให้ พวกเขาสนับสนุน
ความหวังที่ผิดๆ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่เขาควรจะต่อต้ าน ทังยั
้ งล่องลอยไปกับกระแสของความก้ าวหน้ าสมัยใหม่ โดยไม่ร้ ูว่าสิ่งนี ้จะนําเขาไปสู่
ความพินาศและเสียงแห่งการพิพากษาใกล้ เข้ ามา ในไม่ช้า ซึง่ เราไม่ร้ ูว่าจะเร็วแค่ไหน เสียงแตรจะดังขึ ้น เสียงเรี ยกจะดังขึ ้น และผู้
เชื่อที่แท้ จริ งทังหมดจะ
้
“อยู่กบั องค์พระผู้เป็ นเจ้ าเป็ นนิตย์ “ แล้ วในเวลานัน้ ความก้ าวหน้ าสมัยใหม่จะเป็ นอย่างไร ผลลัพธ์ ของ
องค์การและความร่ วมมือเพื่อสร้ างสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวว่าเป็ นศัตรู ของพระเจ้ าคืออะไร คําตอบคือ การปฏิเสธและตรึงองค์พระผู้
เป็ นเจ้ าที่ชอบธรรม จะเป็ นอย่างไร องค์การศาสนาที่ไม่มีผ้ ทู ี่เชื่อจะเป็ นเพียงศพเน่า น่าเกลียดชังต่อบรรดาประชาชาติ และจะถูก
เผาไหม้ เป็ นเถ้ าถ่าน โลกคริ สตจักรเชื่อในความก้ าวหน้ าต่างๆ นัน้ แต่พระเจ้ าจะปล่อยให้ “ความลุ่มหลงมาครอบงําเขา ให้ เขาเชื่อ
สิ่งที่เท็จ“ เรามีความคิดของพระเจ้ าเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ ้นหรื อไม่ เรา “สนใจวัตถุทางโลก” เหมือนเช่นผู้ที่ “ปลายทางของคน
เหล่านันคื
้ อความพินาศ“ เกลียดชังคําเตือนในพระคัมภีร์และพยายามแก้ ไขสิ่งที่พระเจ้ าตรัสว่าเกินจะเยียวยาหรื อ เราไม่หวังใน
มนุษย์เดิมและเข้ าข้ างพระองค์ ผ้ ทู ี่โลกนี ไ้ ด้ ปฏิเสธหรื อไม่ เรารอคอยร่ วมกับพระองค์ให้ ถึงเวลาที่การแก้ ไขที่แท้ จริ งของโลกจะ
เกิดขึ ้นได้ โดยมนุษย์ที่สอง ผู้ทรงเป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้ าจากสวรรค์หรื อเปล่า
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