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ส่วนที่ 1 
การไขข้อความลํา้ลึก 

 
คาํนํา 

 คริสตจักรแห่งพันธสญัญาใหม่แทนท่ีอิสราเอลใช่หรือไม่ ทัง้นี ้หมายถึงในแง่ท่ี สญัญาในพระคัมภีร์เก่าท่ีประทานแก่

อิสราเอลจะสําเร็จในคริสตจกัรใช่หรือไม ่

 โดยผิวเผิน คําถามนีด้เูหมือนจะไม่มีความสําคญัอะไรเม่ือเทียบกบัการโต้เถียงกนัในเร่ืองความเช่ือท่ีสําคญัอ่ืนๆ อย่างไร

ก็ตาม เม่ือศึกษาคําถามนีอ้ย่างใกล้ชิดในเร่ืองแผนการของพระเจ้าเก่ียวกับการไถ่โลกนีก้ลบัคืนสู่พระองค์เองแล้ว หวัข้อนีจ้ึงมี

ความสําคญัอย่างท่ีสดุ รากฐานสําคัญของแผนการของพระเจ้าในการตัง้ราชอาณาจักรขึน้ใหม่ในกาลสุดท้ายขึน้อย่กับพระู
สัญญาที่ยังไม่สาํเร็จในพระคัมภีร์เก่า 
 พระเจ้าได้ทรงกําหนดสถานะของคริสตจกัรและอิสราเอลในกาลสดุท้ายไว้แล้วทัง้ในพระคมัภีร์เก่าและพระคมัภีร์ใหม ่

ดงันัน้ เราจะต้องแปลความหมายเก่ียวกบัแผนการสดุท้ายในการไถ่บาปของพระเจ้าอยา่งถกูต้อง 

 ในการท่ีจะเข้าใจเก่ียวกบัสถานะท่ีเก่ียวข้องกนัของอิสราเอล คริสตจกัร และแผ่นดินโลกได้อย่างแท้จริงนัน้ เราไม่อาจ

ศกึษาพระวจนะของพระเจ้าเพียงแต่ผิวเผินได้ เน่ืองจากข้อพระคมัภีร์เก่ียวกบัคําพยากรณ์จํานวนมากกําลงัจะสําเร็จในโลกนี ้เรา

จงึต้องใช้เวลาในการศกึษาแผนการของพระเจ้าสําหรับอนาคตอยา่งละเอียด 
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บทนํา 
 หนงัสือ 2เปโตร เขียนไว้ว่า “และเรามีคําพยากรณ์ท่ีแน่นอนยิ่งกว่านัน้อีก จะเป็นการดีถ้าท่านทัง้หลายจะถือตามคํา

นัน้ เพราะคํานัน้เป็นเสมือนแสงประทีปท่ีสอ่งสว่างในท่ีมืด จนกว่าแสงอรุณจะขึน้...” เม่ือพิจารณาถึงคําเตือนของอคัรสาวกเปโตร

แล้ว เราจึงพยายามค้นหาความลบัของพระเจ้าซึ่งในเวลานีไ้ด้แสดงออกมาแล้วทางงานเขียนของเหล่าอคัรสาวกและผู้ เผยพระ

วจนะท่ีบริสทุธิของพระเจ้า งานเขียนอนัได้รับการดลใจจากพระเจ้า แม้ว่าเราทกุคนจะอ่านพระคมัภีร์เล่มเดียวกนั แต่ก็มีการแปล์

ข้อความในพระคมัภีร์เก่ียวกบัชาติอิสราเอล คริสตจกัร และแผน่ดินโลก แตกตา่งกนัเป็นอยา่งมาก 

 หน้าท่ีท่ีสําคญัท่ีสดุของผู้ ท่ีอ่านพระวจนะของพระเจ้าทกุคนคือ เข้าใจสิ่งท่ีแตกต่างกนัอย่างถกูต้อง คําพยากรณ์ในพระ

คมัภีร์หลายคําพยากรณ์อาจจะดเูหมือนๆ กนั แต่การสําเร็จครบถ้วนของคําพยากรณ์เหล่านัน้มีความแตกต่างกนัเป็นอย่างมาก 

การไม่เข้าใจความจริงของพระเจ้าอย่างถกูต้องและไม่ใช้ความจริงเหล่านีก้บับคุคลหรือกลุ่มบคุคลอย่างเหมาะสมอาจก่อให้เกิด

การแบง่แยกและความสบัสนขึน้ในกายของพระคริสต์ได้ 

 โดยทั่วไป มีการแปลความหมายว่า สัญญาต่างๆ ในพระคัมภีร์เก่าเก่ียวโยงกับคริสตจักร เพราะคริสตจักรเป็น 

“อิสราเอลทางฝ่ายวิญญาณ” และเข้ามาแทนท่ีชนชาติอิสราเอลท่ีแท้จริงซึ่งได้รับพระสญัญาเหล่านัน้ตามพระประสงค์ของพระ

เจ้า 

 
คาํสอนที่ชัดเจนอย่างน้อยสองประการได้เกดิขึน้จากแนวความคดินี ้

1. เน่ืองจากพระสัญญาเป็นสัญญาทางฝ่ายวิญญาณและไม่ได้มีความหมายตามตัว ข่าวประเสริฐจะมีชัยในท่ีสุดเม่ือ

คริสตศาสนาขยายออกไปเพ่ือท่ีทัง้โลกจะมาเช่ือพระเจ้าในที่สุด ซึ่งจะนําให้องค์พระผ้เป็นเจ้ากลับมาปกครองในเวลาู
การครอบครองทางฝ่ายวญิญาณเป็นเวลานาน 

2. เน่ืองจากพระสัญญาเป็นสัญญาทางฝ่ายวิญญาณและไม่ได้มีความหมายตามตัว คริสตจกัรซึ่งเป็นผู้ รับการอวยพรใน

การตัง้ราชอาณาจกัรอิสราเอลขึน้ใหม่จะได้รับการฟ้ืนฟที่ยิ่งใหญ่ในเวลาสุดท้ายก่อนที่จะได้ทรงรับขึน้ไป อันจะทาํใหู้
ยุคนีส้ิน้สุดลง 

 
 อย่างไรก็ตาม ยังมีการแปลข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านีใ้นอีกแบบหน่ึง ซึ่งอาจกล่าวโดยย่อได้
ดังนี ้
 คําพยากรณ์ในพระคมัภีร์เก่าจะสําเร็จตามความหมายของคําท่ีเขียนไว้ ยกเว้นในท่ีซึ่งเป็นอุปมาอย่างเห็นได้ชัด พระ

สญัญาตา่งๆ ท่ีประทานแก่อิสราเอลจะสําเร็จในอิสราเอล ไมใ่ช่ในคริสตจกัร 

 เม่ือคําพยากรณ์ในพระคมัภีร์เก่าเหล่านีไ้ม่ใช่สาํหรับคริสตจักรแล้ว จะเห็นว่าพระคัมภีร์ใหม่ไม่มีการพยากรณ์ว่า
คริสตศาสนาจะขยายออกไปทั่วโลก แต่ในทางตรงกันข้าม มีการพยากรณ์ว่าจะมีความช่ัวร้ายเกิดขึน้ในกายที่ อ้างใน
พระนามของพระคริสต์ อันจะนําไปส่การพพิากษา ู อยา่งไรก็ดี ในความมืดมนนี ้การเสด็จมาขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเพ่ือธรรมิก

ชนของพระองค์ส่องแสงเป็นความหวงัท่ีสว่างอยู่สําหรับใจของผู้ ท่ีเช่ือ การเสด็จมานีไ้ม่ใช่ในเวลาสิน้ยคุ แต่เป็นจดุเร่ิมต้นของการ

พิพากษาท่ีรอคอยโลกนีอ้ยู่ และของการครอบครองของพระคริสต์ร่วมกับธรรมิกชนของพระองค์ เม่ือพระองค์เสด็จมาเพ่ือรับ

คริสตจกัรไป ธรรมิกชนท่ียงัเป็นอยู่จะได้รับขึน้ไปพบกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้าเจ้าในอากาศ และในเวลาเดียวกนั จะมี “การฟ้ืนจาก

ความตายครั้งแรก” (บางสว่น) เม่ือคนทัง้ปวงในพระคริสต์ท่ีตายไปแล้วจะเป็นขึน้มา จากนัน้ จะเกิดความลําบากท่ีจะนําไปสู ่“วนั

ขององค์พระผเ้ป็นเจ้าู ” เม่ืออิสราเอลจะได้กลบัคืนมา คําพยากรณ์ในพระคมัภีร์เก่าจะสําเร็จ ซาตานจะถกูคมุขงั และอาณาจกัร

ของพระคริสต์จะได้ก่อตัง้ขึน้บนโลก เม่ือเวลาครอบครองนัน้ล่วงไปแล้ว ซาตานจะถกูปล่อยออกมา ชาติต่างๆ จะกบฏ โลกจะถกู

เผาผลาญ และ “คนอืน่ๆ ทีต่ายแลว้” จะเป็นขึน้มาและถกูพิพากษา [ที บี เบนส์] 
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การแปลความแบบไหนถกต้องู  
 เราไม่อาจมองข้ามความสําคญัท่ีแท้จริงของคําถามนีไ้ด้ เพราะมีความแตกต่างถูกผิดเป็นอย่างมากระหว่างการแปล

เหตกุารณ์ท่ีจะเกิดขึน้ในสองแบบนี ้

 หากว่าพระวจนะของพระเจ้าสอนว่า คริสตจกัรจะจบลงเหมือนเช่นอิสราเอล นัน่คือ ไม่สามารถท่ีจะกระทําตามนํา้พระทั

ของพระองค์บนโลกนีไ้ด้ แทนท่ีจะจบลงด้วยการฟืน้ฟเูพ่ือการตัง้ขึน้ใหม่ท่ีย่ิงใหญ่ การเทศนาเก่ียวกบัชยัชนะของคริสตจกัรในกาล

สดุท้ายก็เป็นความหวงัลมๆ แล้งๆ เป็นคํากลา่วท่ีหลอกลวงวา่ “สงบสขุและปลอดภยัแล้ว” เม่ือ “ความพินาศจะมาถึงทนัที” ผู้ ท่ีเช่ือ

เสียงร้องท่ีลอ่ลวงนีจ้ะทําให้ตนเองพวัพนัอยูก่บัการงานของโลกท่ีบ้าเงินซึง่พระเจ้าจะทรงพิพากษา และจะพินาศไปพร้อมกบัผู้ ท่ีไม่

เช่ือว่าพระเจ้าจะเสด็จกลบัมาในเร็ววนันี ้คนเหล่านัน้จะสําเร็จตามคําพยากรณ์เก่ียวกบัเลาดีเซียท่ีว่า “เราเป็นคนมัง่มีได้ทรัพย์

สมบติัมาก และเราไม่ต้องการสิ่งใดเลย” ทัง้ๆ ท่ีเขาควรจะคร่ําครวญวา่เรา “เป็นคนแร้นแค้นเข็ญใจ เป็นคนขดัสน เป็นคนตาบอด 

และเปลือยกายอยู”่ 

 งานเขียนนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือค้นหาสิง่ท่ี “พระคมัภีร์ว่า” เก่ียวกบัคําพยากรณ์ในพระคมัภีร์เก่าท่ียงัไม่สําเร็จ คําพยากรณ์

เหลา่นีจ้ะสําเร็จในคริสตจกัรหรือไม ่หรือจะสําเร็จในอิสราเอลท่ีได้กลบัคืนสูส่ภาพเดิม 
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บทที่ 1 
การไขข้อความลํา้ลึกของพระคัมภร์ี 

 

 พระคมัภีร์กลา่วถงึข้อความลํา้ลกึท่ีได้เผยออกแตไ่มเ่ป็นท่ีรู้จกัไว้หลายข้อความด้วยกนั ข้อความลํา้ลกึเหลา่นีไ้มใ่ช่เพื่อทกุ

จะรู้ได้ ผู้ ท่ีจะรู้และเข้าใจความจริงท่ีซ่อนไว้ได้นัน้คือ ผู้ ท่ีมีใจและความเข้าใจอนัเกิดจากฤทธิเดชการไถ่จากบาปของพระวิญญาณ์

บริสทุธิเท่านัน้ มนษุย์ท่ีอยู่ฝ่ายเนือ้หนงัและอยู่ในความบาปไม่อาจเข้าใจความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าได้ อคัรสาวกเปาโลก์

ลา่ววา่ “แตเ่รากลา่วถงึเร่ืองพระปัญญาของพระเจ้าซึง่เป็นข้อลบัลกึ คือพระปัญญาซึง่ทรงซ่อนไว้นัน้ และซึง่พระเจ้าได้ทรงกําหนด

ไว้ก่อนปฐมกาล เพ่ือให้เราถือศักดิศรีของเรา์ ...พระเจ้าได้ทรงสําแดงสิ่งเหล่านัน้แก่เราทางพระวิญญาณ เพราะว่าพระ

วิญญาณทรงหยัง่รู้ทกุสิ่งแม้เป็นความลํา้ลกึของพระเจ้า...แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านัน้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่ง
พระเจ้าไม่ได้เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านัน้ได้ก็ต้องสังเกต
ด้วยวญิญาณ” (1โครินธ์ 2:7, 10, 14) 

 จากประสบการณ์ส่วนตวัของดาเนียล เราได้ทราบเก่ียวกบัลกูกญุแจฝ่ายวิญญาณท่ีจะช่วยให้มนษุย์ท่ีต้องตายสามารถ

ไขข้อความลํา้ลกึของพระเจ้าท่ีซอ่นไว้จากยคุอ่ืนๆ ได้ 

 ดาเนียลไม่ได้ยินและไม่เข้าใจความลบัลกึของพระเจ้าเพราะเขาเป็นชาวอิสราเอล ในช่วงเวลาการเป็นเชลยในบาบิโลน 

70 ปี มีชาวอิสราเอลพลไพร่ของพระเจ้าอยู่นบัพนัๆ คน แต่มีเพียงดาเนียลเท่านัน้ท่ีมีลกูกุญแจไขความลบัลึกท่ีทรงซ่อนไว้ซึ่งมี

ผลกระทบต่อยุคนัน้ ดาเนียลได้รับเกียรตินีไ้ด้อย่างไร ข้อพระคมัภีร์ให้คําตอบท่ีชัดเจนแก่เรา คือ ดาเนียลเป็นผู้ ท่ีอธิษฐาน การ

อธิษฐานของเขาสมัผสัพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ให้ทรงส่งทตูกาเบรียลมาในโอกาสต่างๆ 3 ครัง้ด้วยกนัเพ่ือท่ีจะให้คําตอบแก่คํา

อธิษฐานของเขาและให้การรับรองว่าดาเนียลเป็นผู้ ท่ีพระเจ้าทรงรักย่ิง เม่ือดาเนียลทลูขอสติปัญญา ทตูกาเบรียลมาในครัง้แรก

พร้อมกบัคําตอบต่อคําอธิษฐานของเขา ดาเนียลกล่าวว่า “ท่านได้มาและกล่าวแก่ข้าพเจ้า ‘โอ ดาเนียล ข้าพเจ้าออกมา ณ บดันี ้

เพ่ือจะให้ปัญญาและความเข้าใจแก่ท่าน ในตอนต้นแห่งคําวิงวอนของท่านก็มีคําหนึ่งออกไป ข้าพเจ้าจึงมาบอกให้ท่านทราบ 

เพราะท่านเป็นผ้ที่ทรงรักมากู  เพราะฉะนัน้จงพิจารณาคํานัน้และเข้าใจนิมิตนัน้” (ดาเนียล 9:22-23) และในดาเนียล 10:11 ทตู

กาเบรียลปรากฏเป็นครัง้ท่ีสอง “โอ ดาเนียล บรุุษผ้เป็นที่รักอย่างยิ่งู ” และดาเนียล 10:19 กาเบรียลปรากฏเป็นครัง้ท่ีสามด้วยคํา

กลา่วเดียวกนัวา่ “โอ บรุุษผ้เป็นที่รักอย่างยิ่งู  อย่ากลัวเลย” 

 ดาเนียลไม่ได้เป็นผ้ที่พระเจ้าทรงรักยิ่งอย่างไม่มีเหตุผลู  เร่ืองราวชีวิตของดาเนียลพิสจูน์ให้เห็นอย่างไม่ต้องสงสยั

เลยว่า เขาเป็นผ้ที่ รักพระเจ้าู และแสดงความรักของเขาต่อองค์พระผู้ เป็นเจ้า การท่ีเขาอธิษฐานเป็นประจําทกุวนั วนัละสามครัง้

เป็นอย่างน้อย ไม่ใช่เพ่ือการโอ้อวดหรือเป็นพิธีกรรม แต่เป็นการนมสัการพระเจ้าโดยตัง้ใจอย่างแท้จริงด้วยวิญญาณท่ีสํานึกผิด 

ถ่อมลง และเช่ือฟัง ดาเนียลเกลียดชังสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชัง และรักสิ่งที่พระเจ้าทรงรัก เขาจริงจังเม่ือยืนหยัดต่อสู้

ความผิดบาป ชีวิตของเขาไมใ่ช่การแสดงออกเพียงภายนอกเท่านัน้ แต่เขามีความรักภายในสําหรับพระเจ้าและมีความเต็มใจท่ีจะ

ให้ชีวิตของตนเองเพ่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้า พระเจ้าของเขา คนประเภทนีเ้องที่พระเจ้าทรงเลือกเพ่ือเปิดเผยความลึกลับของ
พระองค์ให้เขาได้รู้ 
 ในพระคมัภีร์ใหม่ พระเยซูทรงอธิบายเก่ียวกบัเร่ืองนีเ้พิ่มเติมด้วยถ้อยคําท่ีเข้าใจได้ง่ายดงันี ้“ผ้ใดที่ มีบัญญัติของเรา ู
และประพฤตติามบัญญัตนัิน้ ผ้นัน้แหละเป็นผ้ที่รักเรา และผ้ที่รักเรานัน้พระบดิาของเราจะทรงรัู ู ู กเขา และเราจะรักเขา 
และจะสาํแดงตัวให้ปรากฏแก่เขา” (ยอห์น 14:21) 

 ข้อเท็จจริงท่ีชัดเจนคือ พระเจ้าจะทรงสําแดงพระองค์ให้ปรากฏต่อผ้ที่ รักพระองค์มากพอที่จะประพฤติตามู

บัญญัตขิองพระองค์ ความรักนีบ้วกกบัใจท่ีแสวงหาพระเจ้าในการอธิษฐานเป็นลกูกญุแจท่ีเปิดประตไูปสูค่วามลกึลบัท่ีซ่อนไว้ใน

พระเจ้าอยา่งแท้จริง 
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 พระเจ้าไมท่รงประสงค์ให้บตุรของพระองค์เป็นผู้ ท่ีไม่ทราบนํา้พระทยัของพระองค์สําหรับยคุนี ้พระเจ้าไมท่รงประทานพร

ดํารัสแก่ผู้ เผยพระวจนะและอัครสาวกเพ่ือซ่อนพระดํารัสนัน้จากผู้ ท่ีพระองค์ทรงเลือก แต่ผู้ ท่ีขีเ้กียจหรือไม่ใส่ใจจะไม่อาจเข้า

ใจความลกึลบัแห่งพระวจนะของพระเจ้าได้ อาย ุการศกึษา สถานภาพ ของประทานหรืออาชีพการงานไม่อาจแทนท่ีความจําเป็น

ในการศกึษาพระวจนะของพระเจ้าอยา่งถกูต้องและขยนัหมัน่เพียรได้ 

 พระคมัภีร์แบง่ออกเป็นสว่นๆ ผู้รอบรู้ในเร่ืองพระคมัภีร์ท่ีเก่งท่ีสดุในโลกจะเสียเวลาไปเปลา่ๆ หากศกึษาพระคมัภีร์โดยไม ่

“ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถกต้องู ” 

 ในปัจจุบนันี ้ผู้ ท่ีอยู่ฝ่ายเนือ้หนังและอยู่ในความบาปมีสโมสรทางสงัคมท่ีมีสญัลกัษณ์และรหสัลบัท่ีต้องท่องจําไว้ แต่

ความลบัเหล่านีมี้แค่ท่ีประตขูองสโมสรเท่านัน้ ผู้ ท่ีแสดงสญัลกัษณ์และท่องรหสัลบัของสโมสรได้ ก็ไม่มีอะไรท่ีคาดหวงัท่ีจะได้เจอ

อีกตอ่ไป เพราะเขารู้ทกุอยา่งแล้ว 

 แต่ความลึกลบัท่ีอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้เป็นเช่นนัน้ ผู้ ท่ีอยู่ฝ่ายวิญญาณจะพบว่าพระคมัภีร์เป็นหนงัสือแห่ง

ความลํา้ลกึและแม้วา่จะอา่นพระคมัภีร์เป็นหมื่นๆ ครัง้ ก็จะมีความรู้ของพระเจ้าที่อยูล่กึจนไมอ่าจจะที่หยัง่ได้อยูเ่สมอ พระวจน

ของพระเจ้าเป็นหนงัสือท่ีมีชีวิตสัน่รัวด้วยความมัง่คัง่ท่ีไม่อาจหยัง่ได้ ความมัง่คัง่อนัเป็นสิ่งท่ีผู้ ท่ีตาบอดเน่ืองจากบาปไม่อาจรู้จกั 

แตเ่ปิดเผยให้แก่ผู้ ท่ีรักและเช่ือฟังองค์พระผู้ เป็นเจ้า โดยไมต้่องเสียอะไรเลย 

 พระเจ้าทรงเลือกให้กษัตริย์เนบูคดัเนสซาร์ ผู้ปกครองอาณาจกัรบาบิโลนท่ีย่ิงใหญ่ ได้รับการเปิดเผยท่ีสําคญัเก่ียวกับ

ระยะเวลาท่ีเรียกว่า “เวลากําหนดของคนต่างชาติ” กษัตริย์ทอดพระเนตรเห็นปฏิมากรขนาดใหญ่ในพระสบุิน ปฏิมากรนีเ้ป็นภาพ

การพยากรณ์เก่ียวกับการปกครองโลกของชาวต่างชาติตัง้แต่เวลาของเนบูคดัเนสซาร์จนถึงการเสด็จมาครัง้ท่ีสองของพระเยซู

คริสต์ แม้วา่กษัตริย์เนบคูดัเนสซาร์ทรงพระสบุนิ พระองค์ไมท่รงเข้าใจและจําภาพทัง้หมดได้เม่ือต่ืนบรรทม พระองค์เป็นผู้ ท่ีอยู่ฝ่าย

เนือ้หนงัและต้องหาผู้ ท่ีอยูฝ่่ายวิญญาณท่ีสามารถทลูพระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์เพ่ือท่ีจะค้นหาความหมายของพระสบุินได้ 

 หลงัจากพวกนกัวิทยาคมและพวกโหรไม่สามารถแก้พระสบุินได้ พระราชาจึงทรงให้ดาเนียล ชายหนุ่มชาวอิสราเอล แก้

พระสบุินนัน้ บญัชาของเนบูคดัเนสซาร์ท่ีรับสัง่แก่ดาเนียลเป็นสิ่งท่ีน่ากลวัมาก เขาจะต้องแก้พระสบุินให้ได้มิฉะนัน้จะต้องตาย 

ดาเนียลจึงบอกให้เพ่ือนของเขาร่วมอธิษฐานอย่างจริงจงัในเร่ืองความเป็นความตายนีใ้นทนัที เขาได้ร้องเรียกหาพระเจ้าแห่งฟ้า

สวรรค์ให้ทรงเปิดเผยความฝันท่ีไม่มีใครทราบ รวมทัง้ความลึกลับของความฝันนัน้ ในนิมิตเวลากลางดึก พระเจ้าสดับฟังคํา

อธิษฐานของดาเนียลและทรงเผยความลกึลบัเก่ียวกบัปฏิมากรท่ีพระราชาทอดพระเนตรเห็นนัน้ ขอบคณุพระเจ้าท่ีดาเนียลเป็นผู้ ท่ี

อธิษฐาน การแก้ความฝันนีไ้ขประตแูห่งการพยากรณ์ท่ีเปิดเผยเร่ือง “เวลากําหนดของคนต่างชาติ” ซึง่จะกลา่วถึงต่อไปในหนงัสือ

เลม่นี ้

 ดาเนียลไม่ใช่คนของพระเจ้าคนแรกหรือคนสดุท้ายท่ีได้เข้าสู่สถานท่ีอนัลึกลบัแห่งสติปัญญาของพระองค์ แต่ดาเนียล

เป็นผู้ ท่ีทําให้เราได้ทราบวา่ พระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะเปิดเผยข้อลํา้ลกึและความลีลั้บแห่งยุคต่างๆ ที่ทรงซ่อนไว้ให้แก่ผู
ที่เช่ือฟังพระองค์ 
 มีหลายสิ่งเก่ียวกับพระวจนะของพระเจ้าทัง้ในอดีตและในอนาคตท่ีไม่เก่ียวข้องกับเรา และในชีวิตนีข้องเรา เราก็ไม่

จําเป็นต้องรู้ แต่พระเจ้าไม่ทรงขดัขวางให้ธรรมิกชนของพระองค์รู้ความจริงหรือความลีล้บัใดๆ ท่ีมีผลต่อชีวิตในปัจจุบนัหรือใน

อนาคตของเรา พระวจนะของพระเจ้าเก่ียวกับความลีล้บัของพระองค์มีเขียนไว้ว่า “แท้จริงพระเจ้ามิได้ทรงกระทําอะไรเลย 

โดยมไิด้เปิดเผยความลีลั้บให้แก่ผ้รับใช้ของพระองค์ คือผ้เผยพระวจนะู ู ” (อาโมส 3:7) 

 พระเจ้าจะไม่ทรงเปล่ียนแผนการของพระองค์เม่ือเวลาผ่านไป พระองค์ทรงเผยความลีล้บัสําหรับยุคนีใ้ห้แก่ผู้ เผยพระ

วจนะอย่างสมบูรณ์ ธรรมิกชนของพระเจ้าท่ีประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสทุธิมีหน้าท่ีค้นหาข้อพระคมัภีร์ ใช้พระวจนะแห่ง์

ความจริงอยา่งถกูต้อง ไมเ่ดินในความมืด แตดํ่าเนินในความสวา่งแหง่พระวจนะของพระเจ้าท่ีทรงเผยออกแล้ว 
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การแบ่งชนชาตติามพระคัมภีร์ 
(1โครินธ์ 10:32) 

 พระคมัภีร์กล่าวถึงมนษุย์สามกลุม่ท่ีอยู่บนโลก ได้แก่ ชาวยิว ชาวต่างชาติ และคริสตจักร เม่ือพระเจ้าทรงทําการเพ่ือ

ช่วยเหลือเรา พระองค์ทรงแยกมนษุย์ออกเป็นกลุ่มๆ ดงักลา่ว หากไม่ตระหนักว่าพระเจ้าทรงแยกมนุษย์ออกเช่นนัน้ในที่ซึ่ง

บริบทกาํหนดไว้อย่างชัดเจน จะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงในการแปลความหมายพระคัมภีร์ บทสรุปสัน้ๆ เก่ียวกบั

การแบง่ชนชาติออกเป็นสามประเภทด้านลา่งนีจ้ะช่วยให้เข้าใจสิง่ท่ีเราจะศกึษากนัตอ่ไปในภายหลงัได้ 

 
ชาวยวิ 

 ชาวยิวสืบเชือ้สายมาจากเชมผ่านทางอบัราฮมั เนือ้หาส่วนใหญ่ในพระคมัภีร์เก่าเก่ียวข้องกบัการแยกชาวยิวออกเป็น

ชาติท่ีได้รับการเรียกและเลือกจากพระเจ้า พนัธสญัญาท่ีพระเจ้าทรงทํากบัอิสราเอลไมเ่พียงแตแ่ยกชาวยิวออกจากมวลมนษุย์อ่ืนๆ 

เทา่นัน้ แตย่งัเป็นสว่นสําคญัของคําพยากรณ์ทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการกลบัคืนสูส่ภาพเดิมของชาติอิสราเอลด้วย 

 อิสราเอลเป็นชนชาติบนโลกท่ีพระเจ้าทรงเลือก พระเจ้าประทานสญัญาพิเศษและพนัธสญัญาท่ีไม่มีเง่ือนไขแก่มนษุย์

กลุ่มนีซ้ึง่จะมีผลไปจนถึงเวลาสิน้ยคุนี ้เปาโลกลา่วว่า “เพราะถ้าเป็นประโยชน์ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ข้าพเจ้าเองถกูสาป และถกู

ตดัขาดจากพระคริสต์ เพราะเห็นแก่พ่ีน้องของข้าพเจ้า คือญาติของข้าพเจ้าตามเชือ้ชาติ พวกเขาเป็นคนอิสราเอล ได้รับการทรง
ให้เป็นบุตรของพระเจ้าและพระสิริของพระเจ้าปรากฏแก่เขา และเขาได้รับบรรดาพันธสัญญา และการทรงประทาน
ธรรมบัญญัติ และพิธีนมัสการพระเจ้าและพระสัญญา ทัง้อคัรปีตาก็เป็นของเขาด้วย และพระคริสต์ก็ได้ทรงถือกําเนิดเป็น

มนษุย์ในเชือ้ชาติของเขา สาธุการแดพ่ระเจ้าผู้ เป็นใหญ่เหนือสารพดัเป็นนิตย์ อาเมน” (โรม 9:3-5) 

 
ชาวต่างชาต ิ

 ชาวต่างชาติเป็นลกูหลานของยาเฟท นอกจากคําว่า “ชาวต่างชาติ” แล้ว อาจเรียกว่า “คนต่างชาติ” หรือ “บรรดา

ประชาชาติ” 

 พระคมัภีร์เก่ากลา่วถงึประชาชาติเหลา่นีเ้ม่ือมีความเก่ียวข้องกบัชาติอิสราเอลทางใดทางหนึง่เทา่นัน้ 

 ชาวตา่งชาติไมไ่ด้รับสญัญาวา่ชาติของตนจะได้รับการอวยพรเหมือนเช่นสญัญาท่ีอิสราเอลได้รับ แต่มีความหวงัในความ

รอดทางพระโลหิตของพระเยซคูริสต์ท่ีไหลออกมา 

 “เหตฉุะนัน้ ท่านจงระลึกว่า เม่ือก่อนท่านเคยเป็นคนต่างชาติตามเนือ้หนงั และพวกท่ีรับพิธีเข้าสหุนตัซึ่งกระทําแก่เนือ้

หนงัด้วยมือ เคยเรียกท่านว่า เป็นพวกท่ีมิได้เข้าสหุนตั จงระลกึว่า ครัง้นัน้ท่านทัง้หลายเป็นคนอยู่นอกพระคริสต์ ขาดจากการเป็น

พลเมืองอิสราเอล และไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึ่งทรงสัญญาไว้นัน้ ไม่มีที่หวัง และอย่ในโลกปรู าศจากพระเจ้า” 

(เอเฟซสั 2:11, 12) 

 
คริสตจักร 

คริสตจกัรคือ กายของผู้ ท่ีเช่ือพนัธสญัญาใหม่ซึง่ได้บงัเกิดใหม่ เป็นสิ่งท่ีทรงสร้างขึน้ใหม่โดยไม่มีกําแพงกัน้กลางระหว่าง

ชาวยิวและชาวต่างชาติ ดงันัน้ คริสตจกัรจึงไม่ใช่ทัง้ยิวและต่างชาติ คริสตจกัรมีความแตกต่างและแยกออกจากอิสราเอลในด้าน

การทรงเรียกและภารกิจ การก่อตัง้คริสตจกัรและสญัญาต่อคริสตจกัรไม่ได้ทําให้พระสญัญาเก่ียวกบัการกลบัคืนสู่สภาพเดิมของ

ชาติยิวในอนาคตนัน้เป็นโมฆะไป โดยอคัรสาวกเปาโลได้บนัทกึเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้ในโรม 11:25-27 

พระเจ้าประทานสญัญาท่ีย่ิงใหญ่ให้แก่คริสตจกัรเองด้วย “ด้วยเหน็แล้วว่า ฤทธิเดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่์

เรา ที่จะให้มีชีวติและมีธรรมโดยร้จักพระองค์ ผ้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสริิและความลํา้เลศิของพระองค์ พระองค์จงึไดู ู
ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เรา เพ่ือว่าด้วยเหตุเหล่านี ้ท่านทัง้หลายจะพ้นจากความเส่ือม
โทรม ที่มีอย่ในโลกนีเ้พราะตัณหา และจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์ู ” (2เปโตร 1:3, 4) 
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ตารางด้านล่างแสดงการเปรียบเทียบสถานะของชาวยวิ ชาวต่างชาต ิและคริสตจักรโดยย่อ 
 

ชาวยวิ ชาวต่างชาต ิ คริสตจักร 

โรม 9:4-5 

ยอห์น 4:22 

โรม 3:1, 2 

เอเฟซสั 2:11, 12 

เอเฟซสั 4:17, 19 

มาระโก 7:27, 28 

เอเฟซสั 1:22, 23 

เอเฟซสั 5:29-33 

1เปโตร 2:9 

 

 “การเปรียบเทียบสิ่งท่ีกลา่วไว้ในพระคมัภีร์เก่ียวกบัอิสราเอลและคริสตจกัรแสดงให้เห็นว่าทัง้อิสราเอลและคริสตจักร

มีความแตกต่างกันในเร่ืองจุดเร่ิมต้น การทรงเรียก พระสัญญา การนมัสการ หลักการปฏิบัติและจุดหมายในอนาคต” 

[C.I Scofield] 

 
สรุปพระคัมภีร์เก่ียวกับการช่วยเหลือของพระเจ้าต่อชาวยวิ  

ชาวต่างชาต ิและคริสตจักร 
ปฐมกาล 1:2 ถงึ 11:9 เก่ียวกบัชนชาติท่ีรวมกนัเป็นหนึง่เดียวและมีภาษาเดียว 

ปฐมกาล 11:10 ถึง ยอห์น 21:25 เก่ียวกบัชาวยิวเป็นสําคญั มีการกล่าวถึงชาวต่างชาติเม่ือคนเหล่านัน้มีส่วนเก่ียวข้องกบั

ชาวยิวเทา่นัน้ 

หนังสือกิจการ เป็นหนงัสือแห่งการเปล่ียนแปลง ทัง้ชาวยิวและชาวต่างชาติประกอบกันขึน้เป็นคริสตจกัร ท้ายหนงัสือกิจการ 

ชาวตา่งชาติกลายเป็นจดุศนูย์กลางในฐานะกายสว่นใหญ่ของคริสตจกัร 

จดหมายฉบับต่างๆ คริสตจกัรเป็นจดุสนใจ และพระเจ้าไมท่รงข้องเก่ียวกบัชาวเป็นการชัว่คราว 

ววิรณ์ ชาวยิวกลบัมาเป็นจดุสนใจอีกครัง้ และมีการกลา่วถงึชาวตา่งชาติเป็นเพียงครัง้คราว 

 ในบทต่อๆ ไป เราจะศึกษาการช่วยเหลือของพระเจ้าต่อชาวยิว ชาวต่างชาติ และคริสตจักรโดยละเอียด ในเร่ือง

ความสมัพนัธ์ของคนเหลา่นีก้บัพระเจ้า ความสมัพนัธ์ระหว่างกนั และความสมัพนัธ์กบัแผนการของพระเจ้าเพ่ือการช่วยให้โลกพ้น

บาป 
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บทที่ 2 
ใครอย่ในคริสตจักรู  

 

 ความลึกลบัท่ีสําคญัอย่างหนึ่งท่ีซ่อนไว้ในพระวจนะของพระเจ้าคือข้อความอนัลํา้ลกึเกี่ยวกบัคริสตจกัร ซึง่ปิดซอ่นไว

ตัง้แต่เดิมสร้างโลกจากผู้ เผยพระวจนะแห่งพระคมัภีร์เก่า พระเจ้าได้ทรงสําแดงข้อความลํา้ลกึนีแ้ก่อคัรสาวกเปาโลและเขาเรีย

ข้อความนัน้ว่า “ข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศ” “เพราะเหตนีุข้้าพเจ้าเปาโล ผู้ ท่ีถกูจําจองเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์เพ่ือท่าน

ซึ่งเป็นคนต่างชาติ ถ้าแม้ท่านทัง้หลายได้ยินถึงพระคุณของพระเจ้าอันเป็นพันธกิจ ซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้า เพ่ือท่าน

ทัง้หลายแล้ว และร้ว่าพระองค์ได้ทรงสาํแดงให้ข้าพเจ้าร้ข้อลํา้ลกึู ู  ตามท่ีข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้วอย่างย่อๆ และโดยคําเหลา่นัน้ 

เม่ือท่านอ่านแล้ว ท่านก็รู้ถึงความเข้าใจของข้าพเจ้าในเร่ืองความลํา้ลกึของพระคริสต์ ซึ่งในสมัยก่อนพระองค์ไม่ได้ทรงโปรด
สาํแดงแก่มนุษย์เหมือนอย่างบัดนี ้ซึ่งทรงโปรดเผยแก่พวกอัครทตผ้บริสุทธิและพวกผ้เผยพระวจนะโดยพระวิญญาณ ู ู ู์
น่ีคือคนต่างชาติได้เป็นผ้รับมรดกร่วมกัน และเป็นอวัยวะของกาู ยอันเดียวกัน และมีส่วนได้รับคําสัญญาในพระเยซู
คริสต์โดยข่าวประเสริฐนัน้ ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นพนัธกรแห่งข่าวประเสริฐ ตามพระคณุซึ่งเป็นของประทานจากพระ

เจ้า ซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าโดยฤทธิเดชของพระองค์ ทรงโปรดประทานพระคุณนีแ้ก่ข้าพเจ้า ผู้ เป็นคนเ์ ล็กน้อยกว่าคน

เลก็น้อยท่ีสดุในพวกธรรมิกชนทัง้หมด ทรงให้ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติ ถึงความไพบลูย์ของพระคริสต์อนัหาท่ีสดุมิได้ และ

ทาํให้คนทัง้ปวงเห็นแผนงานแห่งความลํา้ลกึ ซึ่งตัง้แต่แรกสร้างโลกทรงปิดบังไว้ที่พระเจ้าผ้ทรงสร้างสารพัดทัง้ปวงู ” 

(เอเฟซสั 3:1-9) ในข้อพระคมัภีร์ข้างต้น อคัรสาวกเปาโลเขียนไว้อยา่งชดัเจนแล้ววา่ คริสตจกัรเป็นงานใหมข่องพระเจ้า 

 คริสตจกัรเป็นสิ่งท่ีทรงสร้างขึน้ใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจากทกุสิ่งท่ีเคยมีมาก่อน มีจดุเร่ิมต้นท่ีพิเศษ มีข้อความของตนเอง มี

สญัญาของตนเอง และมีตําแหน่งของตนเองในระบบของพระเจ้า 

 พระคมัภีร์เก่าได้กลา่วถึงการอวยพรท่ีจะเกิดแก่ชาวต่างชาติในช่วงเวลาการครอบครองหนึ่งพนัปี (อิสยาห์ 2:1-4; 61:5-

6) แต่ไม่เคยกลา่วว่าชาวยิวและชาวต่างชาติจะได้ร่วมอย่างเท่าเทียมกนัในกายเดียวกนั ดงันัน้ การรวมชาวยิวและชาวต่างชาติไว้

ในกายเดียวกนัจงึเป็นข้อลํา้ลกึท่ีย่ิงใหญ่ท่ีไมมี่อยูใ่นงานเขียนแหง่พนัธสญัญาเก่า 

 
คริสตจักรเป็นระบบที่มีชีวติ 

 คริสตจกัรไม่ใช่องค์การ แต่เป็นระบบท่ีมีชีวิต เป็นร่างกายท่ีมีชีวิตอนัประกอบไปด้วยชาวยิว ชาวต่างชาติ ทัง้ท่ีเป็นทาส

และเป็นไท โดยเสมอภาคกนั 

 วิธีเดียวท่ีจะเข้าในคริสตจกัรได้คือ “เพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิว หรือพวกกรีก [ต่างชาติ] เป็นทาสหรือมิใช่ทาสก็ตาม 

เราทัง้หลายได้รับบพัติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียว (พระวิญญาณบริสทุธ์ิ) เข้าเป็นกายเดียวกัน…” (1โครินธ์ 12:13) 

คริสตจักรไม่อาจมีอยู่ก่อนวนัเพ็นเทคอสต์ได้เพราะการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธินัน้ยงัไม่ได้ประทานให้ พระเยซูตรัส์

เก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้อย่างชดัเจนในยอห์น 7:37-39 “ในวนัสดุท้ายของงานเทศกาลซึง่เป็นวนัใหญ่นัน้ พระเยซูทรงยืนและประกาศว่า 

‘ถ้าผู้ใดกระหาย ผู้นัน้จงมาหาเราและด่ืม ผู้ ท่ีวางใจในเราตามท่ีมีคําเขียนไว้แล้วว่า “แม่นํา้ที่มีนํา้ธ ํารงชีวิต จะไหลออกมาจากภาย

ผู้นัน้“ ’ สิ่งท่ีพระเยซูตรัสนัน้หมายถึงพระวิญญาณ ซึ่งผู้ ท่ีวางใจในพระองค์จะได้รับ เหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณให้ 

เพราะพระเยซยูงัมิได้ประสบเกียรติกิจ” 

 คริสตจกัรได้ทรงสร้างไว้บนศิลาซึ่งคือพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นศิลามมุเอก พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนษุย์

ทรงเป็นหินท่ีทําให้คนหกล้มตอ่ผู้ ท่ีไมเ่ช่ือ แตท่รงเป็นศิลามมุเอกตอ่ผู้ ท่ีเช่ือ 

ด้วยการวายพระชนม์ การฝังและการฟืน้คืนพระชนม์ของพระเยซคูริสต์ เราจงึได้รับความรอด และคริสตจกัรจงึเกิดขึน้ 
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“พลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนัน้หามไิด้” 
 เม่ืออาดมัและเอวาทําความบาป ความตายท่ีน่ากลวัจึงเกิดขึน้ในโลก ไม่มีใครอยากจะยอมรับในเร่ืองนี ้แต่ในช่วงชีวิต

ตัง้แต่วยัเด็กจนถึงวยัชรา ความกลวัตายเป็นสิ่งท่ีหลอกหลอนผู้ ท่ีไม่ได้บงัเกิดใหม่ทกุคนท่ีเกิดมาในโลกแห่งความบาปนีอ้ย่างไม่

หยดุหย่อน แม้ในช่วงเวลาแห่งความเพลิดเพลินและเบิกบานใจในชีวิต มีเสียงภายในร้องว่า “ชีวิตมีเท่านีเ้องหรือ จะต้องมีอะไร

มากกวา่นีอ้ยา่งแน่นอน” 

 ก่อนท่ีพระเยซูคริสต์จะเสด็จมา ความหวงัของธรรมิกชนแห่งพันธสญัญาเก่าไม่ใช่บ้านในสวรรค์ เพราะเขาไม่ได้รับ

สญัญาในเร่ืองนัน้ เขารู้เพียงว่าความตายรอคอยอยู่ และเขาจะลงไปยงัแดนมรณา อนัเป็นสถานท่ีอยู่ของผู้ตาย เพ่ือไปอยู่กับ

บรรพบรุุษของเขา อย่างไรก็ดี ด้วยความรู้เก่ียวกบัการฟืน้ขึน้ใหม ่เขาจึงได้รับการปลอบโยนและมีความหวงั แต่ก็เป็นความหวงัท่ี

ถกูปกคลมุไปด้วยความไมแ่น่ใจวา่เขาจะได้ไปสวรรค์หรือไม ่

 ขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรอดแห่งพันธสัญญาใหม่ ด้วยความรักและเมตตา พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิทรงถ่อม์

พระองค์ลงมาบงัเกิดเป็นเนือ้หนงัเพ่ือความรอดของเรา ข้อความอนัสมบรูณ์ของคริสตจกัรคือว่า พระเยซูคริสต์วายพระชนม์เพ่ือท่ี

เราจะหลีกหนีจากเขีย้วแห่งความตายและแดนคนตาย และได้รอดพ้นเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรง

ประทานพระบตุรองค์เดียวของพระองค์ เพ่ือทกุคนท่ีวางใจในพระบตุรนัน้จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16) พลงัแห่ง

ความตายจะไมมี่ชยัตอ่คริสตจกัรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู ่

 พระเยซูคริสต์ไม่ได้เสด็จมายงัโลกเหมือนเช่นผู้ เผยพระวจนะแห่งพระคมัภีร์เก่าก่อนหน้าพระองค์ ข้อความของพระองค์

ไม่ใช่ด้วยถ้อยคําเท่านัน้ แต่พระองค์เสด็จมาเพ่ือนําเหลก็ไนแห่งความตายออกไปด้วยพระองค์เอง พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความ

จริงแก่ท่านทัง้หลายว่า ถ้าผู้ ใดฟังคําของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ผ้นัน้ก็มีชีวิตนิรันดร์ และไม่ถกพิพากษา แตู่ ู

ได้ผ่านพ้นความตายไปส่ชีวิตแล้วู …เพราะน่ีแหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเรา ท่ีจะให้ทกุคนท่ีเห็นพระบตุรและวางใจ

ในพระบตุรได้มีชีวตินิรันดร์ และเราจะให้ผ้นัน้ฟ้ืนขึน้มาในวันสุดท้ายู ” (ยอห์น 5:24; 6:40) 

 ทกุคนท่ี “วางใจในเราตามท่ีมีคําเขียนไว้” จะได้รับสญัญาในการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิและการบงัเกิดใหม ่์

การบงัเกิดใหม่ไม่เพียงแต่ช่วยให้รอดจากบาปเท่านัน้ แต่ยงัให้ผู้ เช่ือท่ีบงัเกิดใหม่ทกุคนได้รับฤทธิอํานาจแห่งชีวิตนิรันดร์อีกด้วย ์

ทัง้นี ้ไม่ใช่สิ่งท่ีเราหวงัให้เกิดขึน้ในอนาคต แต่เป็นสิ่งท่ีเป็นจริงในปัจจบุนั “ท่านที่ รักทัง้หลาย บัดนีเ้ราทัง้หลายเป็นบุตรของ

พระเจ้า และยงัไมป่รากฏวา่ตอ่ไปเบือ้งหน้านัน้เราจะเป็นอยา่งไร แตเ่รารู้ว่าเม่ือพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนัน้ เราทัง้หลายจะเป็น

เหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างท่ีพระองค์ทรงเป็นอยู่นัน้ และทกุคนท่ีมีความหวงัอย่างนี ้ก็ชําระตนให้บริสทุธ์ิ

ดงัท่ีพระองค์ทรงบริสทุธ์ิ” (1ยอห์น 3:2-3) 

 ผู้ เช่ือท่ีบงัเกิดใหม่ไม่ได้บงัเกิดเข้าในองค์การคริสตจกัร แต่บังเกิดเข้าในร่างกายคริสตจักรซึ่งเป็นระบบที่มีชีวิตที่มี

ศีรษะคือพระเยซคริสต์ู  “...และได้ทรงตัง้พระองค์ (พระเยซคริสต์ู ) ไว้เป็นประมขุเหนือสิ่งสารพดัแห่งคริสตจกัร ซึง่เป็นพระกาย

ของพระองค์ คือซึง่เต็มบริบรูณ์ด้วยพระองค์ ผู้ทรงอยู่เตม็ทกุอย่างทกุแห่งหน” (เอเฟซสั 1:22-23) “พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกาย 

คือคริสตจกัร พระองค์ทรงเป็นปฐม เป็นผ้แรกที่ทรงเป็นขึน้มาจากความตายู  เพ่ือพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่งทัง้ปวง” 

(โคโลสี 1:18) “ฝ่ายทา่นทัง้หลายเป็นกายของพระคริสต์ และตา่งก็เป็นอวยัวะของพระกายนัน้” (1โครินธ์ 12:27) 

 มนษุย์ทกุคนมีร่างกายท่ีปรากฏต่อโลกนี ้กริยาไม่ว่าดีหรือแย่และความประพฤติของเราท่ีสมัพนัธ์กบักฎระเบียบสงัคม

แสดงให้ผู้ อ่ืนท่ีเราพบปะด้วยทราบว่าเราเป็นคนอย่างไร ในทํานองเดียวกนั สมาชิกของคริสตจกัรท่ีแท้จริงผู้ซึ่งได้บงัเกิดใหม่ก็เป็น

อวยัวะของพระกายของพระเยซูคริสต์ โดยพระกายของพระคริสต์มีวตัถปุระสงค์คือ แสดงลกัษณะขององค์พระผู้ เป็นเจ้าและพระ

ผู้ช่วยให้รอดของเราให้โลกนีไ้ด้เห็น วิธีเดียวท่ีโลกนีจ้ะสามารถเห็นพระเยซูคริสต์ได้คือทางพระกายของพระองค์ ซึ่งคือคริสตจกัร 

ด้วยเหตนุัน้ พระคมัภีร์จงึสัง่ให้คริสตจกัรใช้ชีวิตท่ีตอ่สู้และเอาชนะบาป คริสตจกัรเป็นร่างกายท่ีได้ทรงเรียกออกมาเพ่ือใช้ชีวิตอย่าง

ถกูต้อง ดําเนินอย่างถกูต้องและปฏิบติัอย่างถกูต้องในโลกปัจจุบนันี ้เป็นร่ายกายบนพืน้โลกท่ีนัง่อยู่ในสวรรคสถานโดยพระเยซู

คริสต์ องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา 
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ใครเป็นส่วนหน่ึงของคริสตจักร 

 คริสตจกัรบนโลกเร่ิมต้นขึน้ในวนัเพ็นเทคอสต์ (กิจการ 2) และจะสมบรูณ์เม่ือได้ทรงรับขึน้ไปสู่สวรรค์ นัน่คือได้รับขึน้ไป

กบัพระเจ้า (1เธสะโลนิกา 4:14-17) ดงันัน้ ผู้ ท่ีบงัเกิดใหม่ในระหว่างสองเหตกุารณ์นี ้(วนัเพ็นเทคอสต์และการทรงรับขึน้ไป) 

เท่านัน้ท่ีเป็นสว่นหนึ่งของพระกายอนับริสทุธิท่ีย่ิงใหญ่นี ้พระเจ้า์ ทรงกําหนดให้กายนี ้(ผู้ ท่ีบงัเกิดใหม่) เป็นผู้ ท่ีจะพิพากษาบรรดา

ทตูสวรรค์ท่ีหลงไป 

 การทรงรับคริสตจกัรขึน้ไปไม่ได้ทําให้ธรรมิกชนแห่งพนัธสญัญาเก่าท่ีเสียชีวิตก่อนหน้ายคุคริสตจกัรไม่ได้รับความรอด 

แตพ่วกเขาไมไ่ด้อยูใ่นคริสตจกัร พวกเขามีความรอดท่ีแตกต่างไปจากคริสตจกัรมากนกั เพราะเขาจะยืนขึน้ในสว่นท่ีกําหนดให้เขา

ในวนัพิพากษา 

 คริสตจกัรซึง่เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์จะยืนอยูเ่พียงลําพงัท่ีข้างเจ้าบ่าวในงานมงคลสมรสของพระเมษโปดก แน่นอนว่า 

คนอ่ืนๆ จะเป็นแขกท่ีได้รับการเรียกมาเป็นพยานในงานสมรสในพระสิรินี ้อิสราเอลในพระคมัภีร์เก่าจะเป็นแขกสว่นหนึ่ง ผู้ซึง่ได้รับ

เชิญในฐานะญาติของเจ้าบ่าว บางคน เช่น ยอห์นผู้ให้บพัติศมาจะมาในฐานะ “สหายของเจ้าบ่าว” แต่จะมีเจ้าสาวท่ีบริสทุธิขาว์

สะอาดเพียงหนึง่เดียวเทา่นัน้ และเจ้าสาวนีก็้คือคริสตจกัรท่ีประกอบขึน้จากผู้ ท่ีได้เตรียมตนเองให้พร้อม 

 พระเยซูทรงสอนข้อความท่ีจะต้องมีการประกาศออกไปเพ่ือช่วยโลกท่ีกําลงัจะตายให้ได้รอด พระองค์ทรงสอนด้วยพระ

ดํารัสท่ีง่ายและชดัเจนวา่ “...มีคําเขียนไว้อยา่งนัน้วา่ พระคริสต์จะต้องทรงทนทกุข์ทรมาน และทรงเป็นขึน้มาจากความตายในวนัท่ี

สาม และจะต้องประกาศทั่ วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์ ให้เขากลับใจใหม่รับการยกบาป ตัง้ต้นท่ีกรุง

เยรูซาเลม็ ท่านทัง้หลายเป็นพยานด้วยข้อความเหลา่นัน้ และดเูถิด เราจะส่งซึ่งพระบดิาของเราทรงสัญญานัน้ มาเหนือท่าน

ทัง้หลาย แต่ท่านทัง้หลายจงคอยอย่ในกรุงจนกว่าท่านจะได้ประกอบด้วยฤทธิเดชที่มาจากเบือ้งบนู ์ ” (ลกูา 24:46-49) 

 ประสบการณ์บงัเกิดใหม่ต้องเป็นไปตามคําสัง่ของพระเยซู (ยอห์น 3:5) พระเยซูตรัสแก่นิโคเดมสัว่า “...’เราบอกความ

จริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ ใดไม่ได้บงัเกิดใหม่ ผู้นัน้จะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้’ นิโคเดมสัทลูพระองค์ว่า ‘คนชราแล้วจะบงัเกิดใหม่

อย่างไรได้ จะเข้าในครรภ์มารดาครัง้ท่ีสองและบังเกิดใหม่ได้หรือ‘ พระเยซูตรัสว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผ้ใดไม่ไดู้

บังเกิดใหม่จากนํา้และพระวญิญาณ ผ้นัน้จะเข้าในแผ่นดนิของพระเจ้าไม่ไดู้  ซึ่งบงัเกิดจากเนือ้หนงัก็เป็นเนือ้หนงั และซึ่ง

บงัเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ อยา่ประหลาดใจท่ีเราบอกทา่นวา่ท่านทัง้หลายต้องบังเกดิใหม่” (ยอห์น 3:3-7) 

 ประสบการณ์การบงัเกิดใหม่จะต้องเป็นเหมือนท่ีพระเยซูตรัสสัง่เท่านัน้ พระเจ้าจะไม่ทรงยอมรับวิธีทดแทนแผนการแห่ง

ความรอดของพระองค์ท่ีมนษุย์สร้างขึน้มา ผู้ ท่ียอมรับแผนการแห่งความรอดแบบทดแทนจะมีความรู้สกึปลอดภยัท่ีไม่ถกูต้อง เขา

จะอ้างวา่ได้บงัเกิดใหม ่แตก่ลบัไมมี่ประสบการณ์ท่ีเปล่ียนชีวิตและฤทธิเดชอํานาจของพระเจ้าเพ่ือเอาชนะโลกนี ้ไม่มีใครเรียกพระ์

เยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า” ได้โดยใช้ชีวิตท่ีไม่เช่ือฟังคําสัง่ของพระองค์ พระเยซูตรัสเก่ียวกบัผู้ ท่ีบอกว่ารักพระองค์แต่ไม่ปฏิบติัตาม

พระองค์ไว้ว่า “เหตไุฉนท่านทัง้หลายจึงเรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ แต่ไม่กระทําตามท่ีเราบอกนัน้” (ลกูา 6:46) 

“ถ้าท่านทัง้หลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา...ผู้ ใดท่ีมีบญัญัติของเรา และประพฤติตามบญัญัตินัน้ ผู้นัน้

แหละเป็นผู้ ท่ีรักเรา และผู้ ท่ีรักเรานัน้ พระบิดาของเราจะทรงรักเขา และเราจะรักเขา และจะสําแดงตวัให้ปรากฏแก่เขา” (ยอห์น 

14:15, 21) 

 การไม่ปฏิบติัตามนํา้พระทยัของพระเจ้าที่ทรงตรัสไว้นัน้เป็นความผิดที่น่าเศร้า บางคนมีความรู้สกึปลอดภยัที่ไมถ่กูต้อง

โดยอ้างว่าความรักของพระเจ้าเป็นท่ีพกัพิงสําหรับชีวิตท่ีไม่ได้รับการชําระให้บริสทุธิของตน แต่ใจท่ีไม่เช่ือฟังและไม่ยอมจํานนต่อ์

พระเยซูคริสตเจ้าอย่างแท้จริงจะไม่มีท่ีพกัพิงใดๆ บคุคลหนึ่งอาจกลา่วว่า “ผมรู้จกัพระเจ้าผู้ เป็นผู้ช่วยให้รอดของผม” แต่ถ้าเขาไม่

ปฏิบติัตามบญัญัติของพระเจ้า พระคมัภีร์กล่าวถึงสภาพท่ีแท้จริงของเขาว่า “เราจะมัน่ใจได้ว่าเราคุ้นกบัพระองค์โดยข้อนี ้คือถ้า

เราประพฤติตามพระบญัญัติของพระองค์ คนใดที่กล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าคุ้นกับพระองค์’ แต่มิได้ประพฤติตามพระบัญญัติของ

พระองค์ คนนัน้เป็นคนพดมุสาและความจริงไม่ไดู้ อย่ในคนนัน้เลยู ” (1ยอห์น 2:3-4) 
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 หลกัฐานสําคญัท่ีจะแสดงว่าบุคคลหนึ่งเป็นผู้ เช่ือท่ีแท้จริงคือ การเปล่ียนแปลงท่ีแสดงออกในชีวิตของเขาท่ีทําให้เขา

ดําเนินชีวิตใหม่ “แต่ผู้ ใดท่ีประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ ความรักของพระเจ้าก็ถึงความบริบูรณ์ในคนนัน้แล้วอย่างแน่แท้ 

ด้วยอาการอย่างนีแ้หละเราทัง้หลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์ ผ้ใดกล่าวว่าตนอย่ในพระองค์ผ้นัน้ก็ควรดําเนินตามทางทีู่ ู ู

พระองค์ทรงดาํเนินนัน้” (1ยอห์น 2:5-6) 

 
เราจะบังเกดิใหม่เข้าส่พระกายของพระคริสต์ได้อย่างไรู  

 ถึงแม้ว่านกัศาสนศาสตร์สมยัใหม่จะไม่คิดเช่นนี ้แต่หนทางท่ีนําไปสู่ชีวิตนิรันดร์มีเพียงเส้นทางเดียวเท่านัน้ ไม่ใช่หลาย

เส้นทาง พระเยซคูริสต์เสดจ็มาในโลกนีแ้ละทรงให้โลหิตของพระองค์เพ่ือช่วยโลกนีใ้ห้รอด ไม่ยกเว้นคนหนึ่งคนใด พระคมัภีร์กลา่ว

ไว้วา่ “องค์พระผู้ เป็นเจ้าไมไ่ด้ทรงเฉ่ือยช้าในเร่ืองพระสญัญาของพระองค์ ตามท่ีบางคนคิดนัน้ แต่พระองค์ได้ทรงอดกลัน้พระทยัไว้ 

เพราะเห็นแก่ท่านทัง้หลายมาช้านาน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผ้หน่ึงผ้ใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาท่ีจะให้คนทังู้ ู

ปวงกลับใจเสียใหม่” (2เปโตร 3:9) แต่พระเยซูทรงทราบวา่มนษุย์สว่นใหญ่จะไม่ต้องการยอมรับให้พระองค์เป็นเจ้านายเหนือ

ชีวิตของพวกเขา 

 พระเยซูทรงเตือนผู้ ท่ีจะรอดทกุคนในเร่ืองความหลอกลวงของความร่ํารวย พระองค์ยงัตรัสตอ่ไปอีกวา่ “...เราบอกความ

จริงแก่ท่านทัง้หลายว่าคนมัง่มีจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ก็ยาก...เม่ือสาวกได้ยินก็ประหลาดใจมาก จึงทลูว่า ‘ถ้าอย่างนัน้ใครจะรอด

ได้’ “ (มทัธิว 19:23, 25) 

 คําตอบของคําถาม “ถ้าอย่างนัน้ใครจะรอดได้” คือ “ผู้ใดมีใจปรารถนา ก็ให้ผู้นัน้มา” แต่ผู้ ท่ีจะมาจะต้องมาตามเง่ือนไข

ของพระเจ้า ไม่มีใครจะต่อรองกบัพระเจ้าได้เก่ียวกบัเง่ือนไขในการได้รับความรอด คนบาปจะต้องเต็มใจท่ีจะละทิง้โลกทัง้หมด 

แบกกางเขนของตนและตามพระเยซูคริสต์ พระเยซูตรัสว่า “จงเข้าไปทางประตแูคบ เพราะว่าประตใูหญ่ และทางกว้างซึง่นําไปถึง

ความพินาศและคนท่ีเข้าไปทางนัน้มีมาก เพราะว่าประตซูึง่นําไปถึงชีวิตนัน้ก็คบัและทางก็แคบ ผู้ ท่ีหาพบก็มีน้อย” (มทัธิว 7:13, 

14) พระองค์ตรัสแก่ผู้ ท่ีอ้างว่ามีความรอดแต่ไม่ยอมเสียอะไรไปว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ผ้ที่มิได้เข้าไปในคอกแกะทางู

ประต แต่ปีนเข้าไปทางอ่ืนนัน้เป็นขโมยและโจรู ” (ยอห์น 10:1) “มีคนหนึ่งทลูถามพระองค์ว่า ‘พระองค์เจ้าข้า คนท่ีรอดนัน้

น้อยหรือ’ พระองค์ตรัสแก่เขาทัง้หลายวา่ ‘ทา่นทัง้หลายจงเพียรเข้าไปทางประตคูบัแคบ เพราะเราบอกท่านทัง้หลายว่า คนเป็น

อันมากจะพยายามเข้าไป แต่จะเข้าไม่ได้ เม่ือเจ้าบ้านลกุขึน้ปิดประตูแล้ว และท่านทัง้หลายยืนอยู่ภายนอกเคาะท่ีประตวู่า 

“นายเจ้าข้า ขอเปิดให้ข้าพเจ้าเถิด” และเจ้าบ้านนัน้จะตอบท่านทัง้หลายว่า “เราไม่ร้จักเจ้าวู่ ามาจากไหน” ขณะนัน้ท่าน

ทัง้หลายจะว่า “ข้าพเจ้าได้กินได้ด่ืมกบัท่าน และท่านได้สัง่สอนท่ีถนนของพวกข้าพเจ้า” เจ้าบ้านนัน้จะว่า ”เราไม่ร้จักเจ้าว่ามาู

จากไหน เจ้าผ้กระทาํความช่ัว จงไปเสียให้พ้นหน้าเราู ” เม่ือท่านทัง้หลายจะเห็นอบัราฮมั อิสอคั ยาโคบ และบรรดาผู้ เผยพระ

วจนะในแผน่ดินของพระเจ้า แตต่วัทา่นเองถกูขบัไลไ่สสง่ออกไปภายนอกท่ีนัน่จะมีการร้องไห้ขบเขีย้วเคีย้วฟัน” (ลกูา 13:23-28) 

 “มีองค์พระผู้ เป็นเจ้าองค์เดียว ความเช่ือเดียว บพัติศมาเดียว” อัครสาวกเปาโลกล่าวไว้ชัดเจนเก่ียวกับแผนการ
เดียวที่จะรับประกันว่าผ้ที่เช่ืู อจะได้รับความรอด หากปฏิบัตอิย่างถกต้อง น่ันคือ ู “ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า ‘จงกลับ
ใจใหม่และรับบัพตศิมาในพระนามแห่งพระเยซคริสต์สิน้ทุกคน เพ่ือพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้วู
ท่านจะได้รับพระราชทานพระวญิญาณบริสุทธิ ด้วยว่าพระสัญญานัน้ตกแก่ท่านทัง้์ หลายกับลกหลานของท่านด้วยและู
แก่คนทัง้หลายที่อย่ไกล คือทุกคนที่องค์พระผ้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์ู ู ” (กิจการ 2:38, 39) 

 ผู้ เช่ือท่ีบงัเกิดใหม่ในพระกายของพระเยซูคริสต์ อนัเป็นกายท่ีมีชีวิตอยู่ มีหน้าท่ีดําเนินชีวิตให้ถกูต้องตามพระคมัภีร์ โดย

ปฏิบติัตามนํา้พระทยัของพระเยซคูริสต์ผู้ซึง่เป็นศีรษะของพระกายทุกประการ ธรรมิกชนของพระเจ้าได้รับคําสัง่ว่า “จงเอาตวัรอด

จากชาติพนัธุ์ท่ีคดโกงนีเ้ถิด” และ “จงอตุสา่ห์ประพฤติ เพ่ือให้ได้ความรอด ด้วยความเกรงกลวัและตวัสัน่” 

 ข้อพิสจูน์สําคญัประการแรกวา่ผู้ เช่ือมีความรักท่ีแท้จริงตอ่พระเจ้าและความรอดของตนหรือไม่นัน้คือ ความเต็มใจในการ

เปล่ียนแปลงการเป็นพลเมือง จากการรักโลกนีไ้ปเป็นการรักโลกหน้า “อยา่รักโลกหรือสิง่ของในโลก ถ้าผู้ ใดรักโลก ความรักต่อพระ
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บิดาไม่ได้อยู่ในผู้นัน้ เพราะว่าสารพดัซึง่มีอยู่ในโลก คือตณัหาของเนือ้หนงัและตณัหาของตา และความทะนงในลาภยศไม่ได้เกิด

มาจากพระบิดา แตเ่กิดมาจากโลก และโลกกบัสิง่ท่ียัว่ยวนของโลกกําลงัลว่งไป แต่ผู้ ท่ีประพฤติตามพระทยัของพระเจ้าจะดํารงอยู่

เป็นนิตย์” (1ยอห์น 2:15-17) “ครัง้เม่ือก่อนทา่นเคยประพฤติในการบาปนัน้ตามวิถีของโลก ตามเจ้าแห่งย่านอากาศ คือวิญญาณท่ี

ครอบครองอยู่ในคนทัง้หลายท่ีไม่เช่ือฟัง เม่ือก่อนเราทัง้ปวงเคยประพฤติเป็นพรรคพวกกบัคนเหลา่นัน้ ท่ีประพฤติตามตณัหาของ

เนือ้หนงั คือกระทําตามความปรารถนาของเนือ้หนงัและความคิดในใจ ตามสนัดานเราจึงเป็นคนควรแก่พระอาชญาเหมือนอย่าง

คนอ่ืน แตพ่ระเจ้าผู้ทรงเป่ียมด้วยพระกรุณา เพราะเหตคุวามรักอนัใหญ่หลวง ซึง่พระองค์ทรงรักเรานัน้ ถึงแม้ว่าเม่ือเราตายไปแล้ว

ในการบาป พระองค์ยงัทรงกระทําให้เรามีชีวิตอยู่กบัพระคริสต์ (ซึง่ท่านทัง้หลายรอดนัน้ก็รอดโดยพระคณุ) และพระองค์ทรงให้เรา

เป็นขึน้มากบัพระองค์ และทรงโปรดให้เรานัง่ในสวรรคสถานกบัพระเยซูคริสต์...เหตุฉะนัน้ท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีก
ต่อไป แต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชน และเป็นครอบครัวของพระเจ้า...และในพระองค์นัน้ ท่านก็มีกําลังจะ
ถกก่อขึน้ให้เป็นที่สถติของพระเจ้าในฝ่ายพระวญิญาณด้วยู ” (เอฟซสั 2:2-6, 19, 22) 

 ผู้ ท่ีรักพระเจ้ามีความหวงัท่ีย่ิงใหญ่ว่าวนัหนึ่งเขาจะ “เห็นพระองค์อย่างท่ีพระองค์ทรงเป็นอยู่นัน้ และทกุคนท่ีมีความหวงั

อยา่งนี ้กช็าํระตนให้บริสุทธ์ิดงัท่ีพระองค์ทรงบริสทุธ์ิ” (1ยอห์น 3:2ข-3) 

 
ภารกจิของคริสตจักร 

 พวกอัครสาวกไม่ทราบแผนการของพระเจ้าในการก่อตัง้คริสตจักรของพระองค์ขึน้ ข้อลํา้ลกึเกี่ยวกบัการที่ชาวยิวแล

ชาวต่างชาติได้กลายเป็นหนึ่งเดียวในพระกายของคริสตจักรเป็นเร่ืองใหม่สําหรับพวกเขา ดังนัน้ เม่ือเปโตรถูกส่งออกไปยัง

ชาวต่างชาติ และพวกเขารับข้อความกิจการ 2:38 และได้บงัเกิดเข้าสูค่ริสตจกัร (กิจการ 10:34-48) การโต้เถียงกนัจึงเกิดขึน้ใน

กลุม่ผู้ นําของคริสตจกัร 

 ปัญหานีมี้ความรุนแรงขึน้เร่ือยๆ เม่ือชาวต่างชาติจํานวนมากขึน้เร่ิมหลัง่ไหลเข้ามาในคริสตจกัรจากการรับใช้ของอคัร

สาวกเปาโลและผู้ ทําการร่วมกันกับเขา การโต้เถียงกันมีความรุนแรงมากขึน้จนอัครสาวกเปาโลว่ากล่าวอคัรสาวกเปโตรอย่าง

เปิดเผยว่าเขาก่อให้เกิดการแบ่งแยกกนัในหมู่พ่ีน้อง “แต่เม่ือเคฟาสมาถึงอนัทิโอกแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้คดัค้านท่านซึง่ๆ หน้าเพราะว่า

ท่านทําผิดแน่ ด้วยว่าก่อนท่ีคนของยากอบมาถึงนัน้ ท่านได้กินอยู่ด้วยกันกับคนต่างชาติ แต่พอคนพวกนัน้มาถึง ท่านก็ปลีกตวั

ออกไปอยูเ่สียตา่งหาก เพราะกลวัพวกท่ีถือพิธีเข้าสหุนตั และพวกยิวคนอ่ืนๆ ก็ได้แสร้งทําตามท่าน แม้แต่บารนาบสัก็หลงแสร้งทํา

ตามคนเหลา่นัน้ไปด้วย แตเ่ม่ือข้าพเจ้าเหน็วา่ เขาไม่ได้ประพฤติตรงตามความจริงของข่าวประเสริฐนัน้ ข้าพเจ้าจึงว่าแก่เคฟาสต่อ

หน้าคนทัง้ปวงว่า ‘ถ้าท่านเองซึ่งเป็นพวกยิว ประพฤติตามอย่างคนต่างชาติ ไม่ใช่ตามอย่างพวกยิว เหตุไฉนท่านจึงบังคับคน

ตา่งชาติให้ประพฤติตามอยา่งพวกยิวเลา่’ “ (กาลาเทีย 2:11-14) 

 การโต้เถียงและแบง่แยกกนัมีเหตเุน่ืองมาจากการเข้าสหุนตั พ่ีน้องชาวยิวสอนว่าชาวต่างชาติไม่อาจได้รับความรอดหาก

ไม่เข้าสุหนัต ในการแก้ไขปัญหานี ้มีการเรียกประชุมสภาอัครสาวกในกรุงเยรูซาเล็ม สภานีไ้ด้กําหนดภารกิจที่แท้จริงของ
คริสตจักรบนโลกนีใ้นครัง้นัน้เป็นครัง้สุดท้าย 
 บนัทกึเก่ียวกบัการประชมุนีมี้อยูใ่นกิจการบทท่ี 15 คําตดัสินอย่างเป็นเอกฉนัท์ในการประชมุอคัรสาวกนีท้าํให้เราทราบ

ภารกิจที่สมบรณ์ของคริสตจักรในนํา้พระทัยของพระเจ้าู  “ครัน้จบแล้วและน่ิงอยู่ยากอบจึงกลา่วว่า ‘พ่ีน้องทัง้หลาย ขอฟัง

ข้าพเจ้า สิเมโอนได้บอกแล้วว่า พระเจ้าได้ทรงเย่ียมเยียนคนต่างชาติครัง้แรก เพ่ือจะทรงเลือกชนกลุม่หนึ่งออกจากเขาทัง้หลายให้

เป็นของพระองค์ คําของผู้ เผยพระวจนะก็สอดคล้องกับเร่ืองนี ้ดังท่ีได้เขียนไว้แล้วว่า “ภายหลงัเราจะกลบัมา และเราจะสร้าง

พลบัพลาของดาวิดซึง่พงัลงแล้วขึน้ใหม่ ท่ีร้างหกัพงันัน้เราจะก่อขึน้อีก และจะตัง้ขึน้ใหม่ เพ่ือคนอ่ืนๆ จะได้แสวงหาองค์พระผู้ เป็น

เจ้า คือบรรดาคนตา่งชาติซึง่เราจองไว้ องค์พระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงแจ้งเหตกุารณ์เหลา่นีใ้ห้ทราบแต่โบราณกาลได้ตรัสไว้แล้ว” “(กิจการ 

15:13-18) 

 ตามพระวจนะของพระเจ้า สิง่นีจ้งึเป็นแผนการของพระเจ้าสําหรับคริสตจกัร เป็นภารกิจท่ีเราจะทําให้สําเร็จ 
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1. พระเจ้าทรงไม่ข้องเก่ียวกบัอิสราเอลในขณะท่ีทรงนําชาวต่างชาติมาให้เป็นของพระองค์ “พ่ีน้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าเกรงว่าท่าน

จะอวดรู้ จึงอยากให้ท่านเข้าใจข้อความอนัลํา้ลกึนี ้คือเร่ืองที่บางคนในพวกอิสราเอลมีใจแข็งกระด้างไป จนทาํให้พวก

ต่างชาตไิด้เข้ามาครบจาํนวน” (โรม 11:25) 

พระเจ้าทรงกําหนดเวลาท่ีเรียกว่าเวลา “พวกต่างชาติได้เข้ามาครบจํานวน” เม่ือกําหนดเวลานัน้สําเร็จ งานของพระเจ้าใน

คริสตจกัรจะสมบรูณ์ พระเยซคูริสต์จะเสดจ็มาและรับคริสตจกัรของพระองค์ออกไปจากโลก 

2. หลังจากนี ้(การทรงรับคริสตจักรขึน้ไป) พระเจ้าจะเสด็จกลับมาและตัง้แผ่นดินของดาวิดขึน้ใหม่ในอิสราเอล (สร้าง

พลบัพลาของดาวิดขึน้ใหม่) “และเม่ือเป็นดงันัน้ พวกอิสราเอลทัง้ปวงก็จะได้รับความรอด ตามท่ีมีคําเขียนไว้ในพระคมัภีร์ว่า 
พระผ้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากเมืองศิโยน และจะทรงกําจัดอธรรมให้สญสิน้ไปจากยาโคบ และน่ีแหละจะเป็นู ู
พันธสัญญาของเรากับเขาทัง้หลาย เม่ือเรายกโทษบาปของเขา” (โรม 11:26, 27) พระเยซูคริสต์จะปกครองบนบลัลงัก์

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 

  เจ้านาย ในเวลานี ้อิสราเอลทัง้หมด (ส่วนท่ีเหลือจากเวลาแห่งความทกุขเวทนา) จะได้รับความรอดและชาติ

อิสราเอลจะเป็นหวัของประชาชาติทัง้หลาย ความรอดแห่งแผ่นดินสวรรค์หรือการปกครองของพระเจ้าบนโลกนีจ้ะเปิดให้แก่

ชาวตา่งชาติท่ีเหลืออยูบ่นโลกในเวลานัน้ พระเจ้าจะประทานความรอดให้แก่ผู้ ท่ีมากรุงเยรูซาเลม็เพ่ือนมสัการพระเยซูคริสต์ผู้

ทรงเป็นเจ้านายและกษัตริย์ของเขา 
 

วาระสุดท้ายของคริสตจักร 
 ตามข้อพระคมัภีร์ เม่ือยคุคริสตจกัรกําลงัจะสิน้สดุลง คริสตจกัรท่ีมีชีวิตและมีชยัชนะจะรอการเสด็จมาขององค์พระผู้ เป็น

เจ้า ไม่มีข้อพระคัมภีร์ใดที่ระบุจาํนวนของผ้ที่จะมีชีวติอย่ในเวลานันู้ ู  แตเ่รารู้วา่พระเจ้าทรงมีกลุ่มคนขนาดใหญ่ที่มีความ
สัตย์ซ่ือจนถงึความตาย และรอคอยเสียงแตรเพ่ือที่จะเป็นขึน้มาจากความตายเพ่ือพบกับพระองค์กลางอากาศ 
 ตามข้อพระคมัภีร์ คริสตจกัรจะไม่อาจทําให้ทัง้โลกมาเช่ือพระเจ้าได้ แต่ยคุนีจ้ะเป็นเหมือนเช่นยคุอ่ืนๆ ก่อนหน้านัน้ นัน่

คือ จะจบลงด้วยการพิพากษา 

 ข้อพระคมัภีร์กลา่วถึงคริสตจกัรในเวลาสดุท้ายไว้อย่างชดัเจนว่า “จงเขียนถึงทตูสวรรค์แห่งคริสตจกัรท่ีเมืองเลาดีเซีย ว่า 

‘พระองค์ผู้ทรงเป็นพระอาเมน ทรงเป็นพยานท่ีซ่ือสตัย์และสตัย์จริง และทรงเป็นปฐมเหตแุห่งสิ่งสารพดั ซึ่งพระเจ้าทรงสร้าง ได้

ตรัสดงันีว้า่ “เรารู้จกัแนวการกระทําของเจ้า เจ้าไม่เย็นไม่ร้อน เราใคร่ให้เจ้าเย็นหรือร้อน เพราะเหตท่ีุเจ้าเป็นแต่อุ่นๆ ไม่เย็นและไม่

ร้อน เราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา เพราะเจ้าพดูว่า ‘เราเป็นคนมัง่มีได้ทรัพย์สมบติัมาก และเราไม่ต้องการสิ่งใดเลย’ เจ้าไม่รู้

วา่เจ้าเป็นคนแร้นแค้นเข็ญใจ เป็นคนขดัสน เป็นคนตาบอด และเปลือยกายอยู่ เราเตือนสติเจ้าให้ซือ้ทองคําท่ีปลอมให้บริสทุธิแล้ว์

จากเรา เพ่ือเจ้าจะได้เป็นคนมัง่มี และให้เจ้าซือ้เสือ้ผ้าสีขาว เพ่ือนุ่มห่มให้พ้นจากความอบัอายท่ีเจ้าต้องเปลือยกายอยู่และซือ้ยา

ทาตาของเจ้า เพ่ือเจ้าจะได้แลเห็น เรารักผู้ ใดเราก็ตกัเตือนและตีสอนผู้นัน้ เหตฉุะนัน้จงมีความกระตือรือร้น และกลบัใจเสียใหม่” 

(วิวรณ์ 3:14-19) 

 เราไม่อาจมองข้ามพระวจนะของพระเจ้าเพราะต้องการท่ีจะให้มีการฟืน้ฟูทัว่โลกได้ ข้อพระคมัภีร์เก่ียวกบัพระกายแห่ง

พนัธสญัญาใหมแ่สดงให้เหน็วา่คริสตจกัรจะหนัไปจากความจริงในเวลาก่อนท่ีจะเกิดความทกุขเวทนา 

 เจ ดี เพ็นเทคอสต์ (J.D. Pentecost) กล่าวถึงการปฏิเสธความจริงตามพระคมัภีร์ 9 ประการ ซึ่งจะเป็นสภาพภายใน

คริสตจกัรเพียงแตใ่นนามในเวลาสิน้ยคุ 

 

1. การปฏิเสธ “องค์พระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์” (ลกูา 17:26; 2ทิโมธี 3:4-5)  

2. การปฏิเสธ “พระเยซคูริสต์ทรงเป็นพระเจ้า” (2เปโตร 2:1, 6; 1ยอห์น 2:18; 4:3) 

3. การปฏิเสธ “การทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป” (2เปโตร 3:3-4) 
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4. การปฏิเสธ “ความเช่ือ” (1ทิโมธี 4:1,2; ยดูา 3) 

5. การปฏิเสธ “คําสัง่สอน” (2ทิโมธี 4:3, 4; ทิตสั 2) 

6. การปฏิเสธ “ชีวิตท่ีแยกออก” (2ทิโมธี 3:1-7) 

7. การปฏิเสธ “เสรีภาพในพระเยซคูริสต์” (1ทิโมธี 4:3, 4) 

8. การปฏิเสธ “การใช้ชีวิตท่ีบริสทุธ์ิ” (2ทิโมธี 3:1-8; ยดูา 18) 

9. การปฏิเสธ “อํานาจการปกครองตามพระคมัภีร์” (2ทิโมธี 3:4) 

 

 เราจะโต้เถียงกบัพระเจ้าและไมย่อมรับสิง่ท่ีพระคมัภีร์สอนเก่ียวกบัวาระสดุท้ายของคริสตจกัรหรือ 

 เราจะกลา่วถงึเร่ืองวาระสดุท้ายของคริสตจกัรเพิ่มเติมในบทเรียนเร่ืองสญัญาแหง่พนัธสญัญาเก่าท่ียงัไมสํ่าเร็จ 
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ส่วนที่ 2 
การเสดจ็มาขององค์พระผ้เป็นเจ้าู  

 
คาํนํา 

 หลงัจากท่ีเข้าใจอยา่งถกูต้องแล้ววา่ใครอยูใ่นคริสตจกัร และภารกิจของคริสตจกัรจนกวา่จะถงึเวลาท่ีทรงรับคริสตจกัรขึน้

ไปคืออะไร ตอนนีเ้ราจะศกึษาเร่ืองการเสดจ็มาขององค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 การเสดจ็มาของพระเจ้าในสองเหตกุารณ์แสดงให้เหน็การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัในการช่วยเหลือโลกนีข้องพระเจ้า 

 

เหตุการณ์แรก คือ การเสดจ็มาขององค์พระผ้เป็นเจ้าเพ่ือธรรมิกชนของพระองค์ู  เหตกุารณ์นีเ้ป็นความหวงัใจอนัให้มีสขุ

ของคริสตจกัรท่ีทําให้ภารกิจบนโลกของกายผู้ ท่ีเช่ือนีสํ้าเร็จ นอกจากนี ้ยงัทําให้พระประสงค์ของพระเจ้าในคริสตจกัร ซึง่คือ การ

เลือกชนกลุ่มหน่ึงให้เป็นของพระองค์ สําเร็จอีกด้วย 

 

เหตุการณ์ที่สอง คือ การเสดจ็มาขององค์พระผ้เป็นเจ้าพร้อมกับธรรมิกชนของพระองค์ู  เวลานีจ้ะเป็นเวลาท่ีประเสริฐย่ิง

กวา่สําหรับคริสตจกัร เม่ือธรรมิกชนจะกลบัมายงัโลกนีใ้นกายวิญญาณท่ีประกอบด้วยสง่าราศีเพ่ือปกครองและครอบครองร่วมกบั

องค์พระผู้ เป็นเจ้า 
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บทที่ 3 
การเสดจ็มาขององค์พระผ้เป็นเจ้าในสองเหตุการณ์ู  

ที บี เบนส์ 

 

 การเสดจ็มาขององค์พระผู้ เป็นเจ้ายงัโลกนีไ้มใ่ช่เหตกุารณ์เดียว ด้วยเหตนีุ ้จึงก่อให้เกิดความสบัสนเป็นอย่างมากในกลุม่

ชาวยิวและเหลา่สาวก และยงัคงทําให้หลายคนในคริสตจกัรทกุวนันีส้บัสน ข้อพระคมัภีร์เก่ากลา่วไว้มากมายเก่ียวกบัการเสด็จมา

ของพระเมสสยิาห์ในฤทธานภุาพและพระสริิเป็นอนัมาก แตช่าวยิวไม่ได้ตระหนกัว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ของพวกเขาเม่ือ

ครัง้ท่ีพระเยซทูรงปรากฏเป็นครัง้แรก พวกเขาสนใจในเร่ืองการครอบครองด้วยสง่าราศีท่ีมีการพยากรณ์ไว้จนมองข้ามการเสดจ็

มาด้วยความอ่อนแอและการถ่อมใจอยา่งสิน้เชิง แม้วา่หลายครัง้คําพยากรณ์เหลา่นีอ้ยูใ่นข้อพระคมัภีร์เดียวกนัก็ตาม 

 ในหนงัสือพระกิตติคณุเลม่ตา่งๆ เม่ือพระเยซตูรัสแก่เหลา่สาวก พระองค์มกัจะตรัสเร่ืองการเสดจ็มาของพระองค์ในฤทธา

นภุาพและพระสิริ เม่ือเหลา่สาวกถามพระองค์ในมทัธิว 24:3 ว่า “สิ่งไรเป็นหมายสําคญัว่าพระองค์จะเสด็จมา” พวกเขาถามถึง

ความหวงัของชนชาติอิสราเอล นัน่คือ การเสดจ็มาขององค์พระผู้ เป็นเจ้าในครัง้ท่ีสองเพ่ือปกครองและครอบครองในฤทธนานภุาพ

และพระสริิเป็นอนัมาก 

 เหล่าสาวกมีความหวงัเป็นอย่างย่ิงท่ีจะให้มีการตัง้แผ่นดินของพระเมสสิยาห์บนโลกนี ้ในกิจการ 1:6 เม่ือพระเยซูกําลงั

จะเสด็จขึน้สู่สวรรค์ พวกเขาถามพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์จะทรงตัง้ราชอาณาจกัรขึน้ใหม่ให้แก่ชนอิสราเอลในครัง้นี ้

หรือ” ในขณะท่ีพระเยซูเสด็จขึน้สูส่วรรค์ ทตูสวรรค์สององค์กลา่วว่า “พระเยซูองค์นีซ้ึง่ทรงรับขึน้ไปจากท่านขึน้ไปยงัสวรรค์นัน้ จะ

เสด็จมาอีกเหมือนอยา่งท่ีท่านทัง้หลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยงัสวรรค์นัน้” ในครัง้นี ้ก็เป็นการกลา่วถึงการเสด็จกลบัมาของพระ

เจ้ายงัโลกในฤทธานภุาพและพระสริิ 

 “แต่ในจดหมายฉบับต่างๆ มีข้อเทจ็จริงอีกอย่างหน่ึง ซึ่งเป็น “ข้อลํา้ลกึ” ที่ทรงซ่อนไว้จากผ้เผยพระวจนะแห่งู

พระคัมภีร์เก่า และมีแต่พระเยซเท่านัน้ที่ทรงพดเปรยในเร่ืองนี ู้ ู  ส่วนหนึ่งของข้อลํา้ลกึนีคื้อการเสดจ็มาขององค์พระผู้ เป็นเจ้

แบ่งออกเป็นสองเหตกุารณ์ ผู้ เผยพระวจนะโดยส่วนใหญ่พยากรณ์เก่ียวกบัการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์เพียงลําพงั แต่มีผู้ เผย

พระวจนะคนหนึ่งประกาศว่า “แลพระยะโฮวาพระเจ้าของเราพระองค์จะเสด็จมากบัด้วยพวกบริสทุธ์ิ” (เศคาริยาห์ 14:5) ในท่ีนี ้

หรือท่ีอ่ืนๆ ในพระคมัภีร์เก่า ไม่ได้ระบวุ่าพวกบริสทุธิเหล่านีคื้อใคร อย่างไรก็ตาม พระคมัภีร์ใหม่แสดงให้เห็นว่าในการปรากฏใน์

สง่าราศีนี ้พระคริสต์จะเสดจ็มาพร้อมกบัธรรมิกชนของพระองค์ และธรรมิกชนเหลา่นีคื้อผู้ เช่ือท่ีอยู่ในกายวิญญาณท่ีประกอบด้วย

สง่าราศีและเหมือนกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงฟืน้จากความตาย ถึงกระนัน้ ก่อนท่ีพระเยซูจะเสด็จมาเพ่ือครอบครองโลก ธรรมิก

ชนจะต้องได้รับขึน้สูส่วรรค์ก่อน ตามจดหมายฉบบัต่างๆ แสดงให้เห็นว่าการเสดจ็มาขององค์พระผ้เป็นเจ้าในครัง้แรกจะนําผู้ ู

ที่ เช่ือไปกับพระองค์ และในครั้งที่สอง พระองค์จะเสด็จกลับมายังโลกพร้อมกับพวกเขาเหล่านัน้ เม่ือองค์พระผู้ เป็น

เจ้าของเราทรงอยู่บนโลกนีน้ัน้ยงัไม่ถึงเวลาสําแดงข้อลํา้ลกึนี ้พระองค์จงึกลา่วถงึการเสดจ็มาของพระองค์แบบทัว่ไปโดยไมแ่ย

ความแตกต่างระหว่างสองเหตุการณ์ ดงันัน้ เราจะเข้าใจคําสอนของพระองค์เก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ด้อย่างสมบูรณ์จากจดหมายฉบบั

ตา่งๆ เทา่นัน้ ซึง่ทําให้เราเหน็ความสมบรูณ์แบบของพระเจ้าได้อยา่งชดัเจน” 
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เหตุการณ์ที่ 1 
การเสดจ็มาขององค์พระผ้เป็นเจ้าเพ่ือธรรมกิชนของพระองค์ู  

 ในพระกิตติคุณสามเล่มแรก มีการอ้างถึงการเสด็จมาขององค์พระผู้ เป็นเจ้าทัง้สองส่วนแต่ผสมผสานกันจนลําดบัของ

เหตกุารณ์ไมช่ดัเจน 

 ในพระกิตติคุณเล่มท่ีส่ี การเสด็จกลบัมาขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเพ่ือธรรมิกชนของพระองค์ถือเป็นความหวังของเหล่า

สาวก ในคืนท่ีพระเยซูถกูทรยศ พระองค์ตรัสว่า “อย่าให้ใจท่านทัง้หลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย ในพระ

นิเวศของพระบิดาเรามีท่ีอยู่เป็นอนัมาก ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เพราะเราไปจดัเตรียมท่ีไว้สําหรับท่านทัง้หลาย เม่ือเราไป

จดัเตรียมท่ีไว้สําหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอย่กับเรา เพ่ือว่าเราอย่ที่ไหนท่านทัง้หลายจะได้อย่ที่ น่ันด้วยู ู ู ” 

(ยอห์น 14:1-3) พระองค์ตรัสถ้อยคําเหลา่นีเ้พ่ือปลอบโยนเหลา่สาวกเม่ือพระองค์จะจากไป พระองค์ตรัสแก่เขาว่าเม่ือพระองค์ไม่

อยู ่พระองค์จะทรงเตรียมสถานท่ีให้พวกเขาและจะกลบัมาในไมช้่าเพ่ือรับพวกเขาไปอยูก่บัพระองค์ 

 มกัจะมีผู้ ใช้ข้อความนีเ้พ่ืออ้างถึงสถานท่ีอยู่ของผู้ ท่ีเช่ือหลงัจากตายแล้ว อย่างไรก็ดี เม่ือดูจากข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ แล้ว 

การแปลความเช่นนัน้ไม่มีเหตผุลอนัสมควร เพราะเหล่าสาวกทราบเก่ียวกบัการฟืน้จากความตายและทราบว่าวิญญาณจะแยก

ออกจากร่างและอยูใ่นความสขุ เหมือนเช่น ลาซารัส หรืออยูใ่นความทรมาน เหมือนเช่น เศรษฐี ดงันัน้ หากว่าพระเยซูเพียงแต่ตรัส

แก่เขาวา่หลงัจากตายไป วิญญาณของเขาจะได้ไปอยู่กบัพระองค์ในเมืองบรมสขุเกษม พระองค์ก็ได้ตรัสแก่เขาในสิ่งท่ีเขารู้อยู่แล้ว 

ย่ิงกว่านัน้ ในเร่ืองเก่ียวกับความตาย มีคํากล่าวว่าผู้ เช่ือจะไปอยู่กับพระเยซู ไม่ใช่พระเยซูจะเสด็จมาเพ่ือผู้ ท่ีเช่ือ ความหวังท่ี

ประทานแก่เหล่าสาวกไม่ใช่เพ่ือการเข้าส่สภาพที่ไม่สมบรณ์ู ู  เช่น การท่ีวิญญาณจะมีอยู่ แม้ว่าจะอยู่ในเมืองบรมสขุเกษมก็

ตาม ข้อความนีห้มายถึงการครบถ้วน นัน่คือ การรวมกนัท่ีสมบรูณ์อนัจะเกิดขึน้ “เม่ือสิ่งซึง่เน่าเป่ือยนี ้จะสวมซึ่งไม่เน่าเป่ือย และ

สภาพมตะนีจ้ะสวมสภาพอมตะ” เท่านัน้ ความตายไม่ใช่ความหวงัของผู้ ท่ีเช่ือ แต่การไถ่ร่างกายนีเ้ป็นความหวงัของผู้ ท่ีเช่ือ “ถ้า

เรือนดินคือกายของเรานีจ้ะพงัทําลายเสีย” เราก็ยงัมีหวงัใน “ท่ีอาศยั...ท่ีมิได้สร้างด้วยมือมนษุย์ และตัง้อยู่เป็นนิตย์ในสวรรค์” เรา

ไมต้่องสงสยัเลยวา่ เปาโลเตม็ใจท่ีจะ “อยู่กบัองค์พระผู้ เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกายนี”้ แต่ความปรารถนาของเขาคือ “มิใช่เพราะ

ปรารถนาท่ีจะอยู่ตวัเปล่า แต่ปรารถนาจะสวมกายใหม่นัน้ เพ่ือว่าร่างกายของเราซึ่งจะต้องตายนัน้จะได้ถกูชีวิตอมตะกลืนเสีย” 

(2โครินธ์ 5:1-9) สภาพท่ีสมบรูณ์นีเ้ป็นความหวงัของคริสเตียนอย่างแท้จริง และเม่ือตรัสเพ่ือปลอบโยนเหลา่สาวก ด้วยสญัญาว่า

จะเสดจ็กลบัมาและรับพวกเขาไปกบัพระองค์ พระองค์ทรงหมายถงึการสําเร็จของความหวงันี ้

 ดงันัน้ ข้อความนีจ้งึสอนเราว่า การเสด็จกลบัมาของพระเยซูเพ่ือธรรมิกชนของพระองค์ ไม่ใช่เม่ือตายหรือเม่ือสิน้โลก แต่

ในเวลาท่ีแน่นอนซึง่ไมท่รงเผยออก เม่ือทกุคนจะได้อยูใ่นสถานท่ีท่ีพระองค์ได้เสดจ็ไปเพ่ือจดัเตรียมสําหรับพวกเขา 

 เราจะต้องศกึษาวา่พระดํารัสขององค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรามีผลกระทบตอ่จิตใจของเหลา่สาวกอย่างไรบ้าง เพราะในเวลา

นัน้เขามีความเข้าใจเพียงแค่นี ้จริงอยู่ว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสถึงการเสด็จมาของพระองค์ในคําพยากรณ์อ่ืนๆ แต่คําพยากรณ์

เหล่านีไ้ม่ชัดเจน ในเร่ือง การเสด็จมาขององค์พระผ้เป็นเจ้าเพ่ือธรรมิกชนของพระองค์ต่างไปจากการเสด็จมาของู
พระองค์ในฤทธานุภาพและพระสิริ และการเสด็จมาเพ่ือธรรมิกชนจะมีขึน้ก่อนการเสด็จมาในฤทธนานุภาพและพระ
สริิ ในท่ีอ่ืนๆ พระเยซทูรงให้ความหวงัในการเสดจ็กลบัมา โดยไมไ่ด้ตรัสวา่จะต้องมีอะไรเกิดขึน้ก่อนท่ีพระองค์จะเสด็จมาได้ ดงันัน้ 

จงึมีการกลา่วถงึความหวงัอยา่งชดัเจน และอาจมีการแปลความท่ีผิดพลาดได้เพียงเลก็น้อยเท่านัน้ การบอกว่าความหวงัท่ีกลา่วไว้

ชดัเจนและแน่นอนเป็นความผิดพลาด และวา่การสรุปถ้อยคําท่ีมาจากพระเจ้าพระองค์เองเป็นการสรุปท่ีพระองค์ไม่ทรงต้องการให้

เหล่าสาวกเข้าใจเป็นสิ่งท่ีร้ายแรง ด้วยสติปัญญาของพระเจ้า พระองค์ทรงเห็นเหมาะสมท่ีจะปกบิดเวลานัน้ และด้วยพระเมตตา 

พระองค์ทรงเห็นเหมาะสมท่ีจะให้เหตุการณ์นัน้ล่าช้าไป แต่พระประสงค์ของพระองค์คือ เพ่ือให้การเสด็จมาของพระองค์เป็น

ความหวงัท่ีมีอยูต่ลอดและมีคา่สําหรับวิญญาณของผู้ ท่ีเป็นของพระองค์ 

 ในจดหมายฉบับต่างๆ พระวิญญาณได้ทรงเปิดเผยให้เห็น “บรรดาการซึง่พระเยซูได้ทรงตัง้ต้นกระทําและสัง่สอน” ซึ่ง
เป็น “ข้อลํา้ลกึ” เก่ียวกับการเสดจ็มาเพ่ือธรรมิกชนที่ซ่อนไว้ในพระดาํรัสของพระเจ้าจนถงึเวลานีไ้ด้เปิดเผยออกอย่าง
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ชัดเจนเป็นครัง้แรก จดหมายฉบบัแรกสดุคือจดหมายฉบบัแรกท่ีเขียนไปยงัชาวเธสะโลนิกา เปาโลได้ใช้เวลาสามหรือส่ีสปัดาห์

แรกในเธสะโลนิกา เพราะ “ท่านได้อ้างข้อความในพระคมัภีร์โต้ตอบกบัเขาได้สามวนัสะบาโต” เท่านัน้ (กิจการ 17:2) และคําสัง่

สอนทัง้หมดท่ีให้แก่ผู้ ท่ีเช่ือเกิดขึน้จากระยะเวลาช่วงสัน้ๆ นัน้ และจากจดหมายฉบบัแรกไม่นานหลงัจากนัน้ ดงันัน้ จึงน่าสนใจท่ีจะ

ศึกษาความจริงท่ีพวกเขาได้รับ และสงัเกตผลกระทบของความจริงนัน้ โดยพระวิญญาณบริสทุธิได้ทรงให้ข้อมลูในเร่ืองนีอ้ย่าง์

สมบรูณ์ อคัรสาวกมีความยินดีใน “ความเช่ือของท่านท่ีแสดงออกเป็นการกระทํา และความรักท่ีท่านเต็มใจทํางานหนกั และความ

พากเพียรซึง่เกิดจากความหวงัในพระเยซคูริสตเจ้าของเรา” พวกเขา “เป็นแบบอย่างแก่คนท่ีเช่ือแล้ว” ไม่เพียงแต่ในมาซิโดเนียและ

อาคายาเทา่นัน้ แตใ่นทกุท่ี ทกุคนเข้าใจวา่ชาวเธสะโลนิกาท่ีเช่ือพระเจ้าเหลา่นีไ้ด้ “ละทิง้รปเคารพู และหนัมาหาพระเจ้าเพ่ือรับใช้

พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเท่ียงแท้ และรอคอยพระบุตรของพระเจ้าจากสวรรค์” (1เธสะโลนิกา 1:9, 10) ทัง้สองประการนี ้

เป็นลกัษณะของคริสตจกัรเธสะโลนิกา เราจะกลา่วได้ไหมว่าพวกเขาเป็นตวัอย่างลกัษณะของคริสเตียนในปัจจบุนั อาจจะตอบว่า

ผู้ เช่ือทกุคนคาดหวงัว่าพระเยซูจะเสด็จมาจากสวรรค์และพระองค์จะเสด็จมาอย่างไม่ต้องสงสยั แต่เม่ือมองดคูริสเตียนสมยัใหม่

แล้ว จะไม่เห็นว่าพวกเขาไม่ถือเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองสําคญั การแสดงออกนัน้แสดงให้เห็นส่วนท่ีเหลือของจดหมายท่ีได้แสดงไว้อย่าง

ชดัเจน ในกลุ่มชาวเธสะโลนิกานี ้ความหวงัไม่ได้เป็นเพียงการคาดหวงัท่ีห่างไกลว่าพระเจ้าจะเสด็จกลบัมาเม่ือสิน้โลก แต่เป็น

ความหวังที่จะเกิดขึน้ในไม่ช้า ซึ่งสง่ผลต่อความคิด ความรู้สกึ การใช้ชีวิตของพวกเขา ความหวังที่ชัดเจนและมีอาํนาจมาก
จนดงึดดความสนใจของ ู “คนที่เช่ือแล้วในแคว้นมาซโิดเนียและแคว้นอาคายา” 
 ทัง้นี ้ไม่ใช่ความเข้าใจผิดอนัเกิดจากความรู้ท่ีไม่สมบูรณ์ อคัรสาวกเปาโลบันทึกเก่ียวกับการรอคอยของพวกเขา 

นอกเหนือไปจากการหันมาหาพระเจ้า ว่าเป็นคาํพยานที่ชัดเจน ในบทท่ีส่ี เปาโลกลา่วถึงการเสด็จมาขององค์พระผู้ เป็นเจ้า

ไว้เช่นนี ้“ในข้อนีเ้ราขอบอกให้ท่านทราบ ตามพระวจนะขององค์พระผู้ เป็นเจ้าว่า เราผู้ยงัเป็นอยู่และคอยองค์พระผู้ เป็นเจ้าเสด็จ

มา จะลว่งหน้าไปก่อนคนเหล่านัน้ท่ีล่วงหลบัไปแล้วก็หาไม่ ด้วยว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดํารัสสัง่ ด้วย

สําเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทัง้ปวงในพระคริสต์ท่ีตายแล้วจะเป็นขึน้มาก่อน หลงัจากนัน้เรา

ทัง้หลายซึง่ยงัเป็นอยู ่จะถกูรับขึน้ไปในเมฆพร้อมกบัคนเหลา่นัน้ และจะได้พบองค์พระผู้ เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนัน้แหละ เราก็

จะอยู่กบัองค์พระผู้ เป็นเจ้าเป็นนิตย์ เหตฉุะนัน้จงปลอบใจกนัด้วยถ้อยคําเหล่านีเ้ถิด” (1เธสะโลนิกา 4:15-18) พระเยซูตรัสแก่

เหลา่สาวกวา่ พวกเขาจะต้องรอคอยการเสด็จกลบัมาของพระองค์ พระวิญญาณบริสทุธิตรัสว่าผู้ เช่ือท่ียั์ งเป็นอยู่อาจจะอยู่ถึงเวลา

นัน้ พระองค์เทียบ “เราทัง้หลายซึง่ยงัเป็นอยู่” กบั “คนเหลา่นัน้ท่ีลว่งหลบัไปแล้ว” คําว่า “เรา” ท่ีใช้ในท่ีนีมี้ความสําคญัอย่างไร ใน

ท่ีนี ้พระวิญญาณบริสทุธิไม่ได้เปิดเผยเวลาในการเสด็จกลบัมาของพระคริสต์ แต่ถึงจะไม่มีเวลาท่ีแน่นอนไว้ ์ พระวิญญาณบริสทุธ์ิ

ทรงประทานความหวงัท่ีพระองค์จะเสด็จกลบัมาในไม่ช้าซึง่พระเจ้าทรงให้ผู้ ท่ีเช่ือยึดมัน่เอาไว้ หากพระองค์ไม่ประสงค์ให้พวกเขา

รอคอยการเสดจ็มาของพระองค์ในช่วงชีวิตของพวกเขา การใช้สรรพนามบรุุษท่ีหนึง่จะไมเ่ พียงแต่ไร้ความหมายเท่านัน้ แต่

ยงัเป็นข้อผิดพลาดอีกด้วย 

 เปรียบเทียบถ้อยคํานีก้บัพระดํารัสของพระผู้ เป็นเจ้าของเรา พระเยซูตรัสว่า “เราจะกลบัมาอีก” เปาโลกลา่วว่า “องค์พระ

ผู้ เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์” พระเยซูตรัสว่า “รับท่านไปอยู่กบัเรา” เปาโลกลา่วว่า ผู้ เช่ือท่ียงัเป็นอยู่ “จะถกูรับขึน้ไปในเมฆ...

และจะได้พบองค์พระผู้ เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ” พระเยซทูรงสญัญาเพ่ือท่ีใจของเหลา่สาวกจะไมก่งัวล เปาโลตกัเตือนผู้ เช่ือท่ีโศกเศร้า

วา่ “จงปลอบใจกนัด้วยถ้อยคําเหลา่นีเ้ถิด” ไม่ต้องสงสยัเลยว่าเม่ือเทียบข้อความเหลา่นีแ้ล้ว จะเห็นว่าหมายถึงเหตกุารณ์เดียวกนั 

และเหตกุารณ์นัน้คืออะไร ไมใ่ช่เวลาสิน้โลก เพราะเวลาสิน้โลกจะเกิดขึน้ในช่วงชีวิตของคนรุ่นท่ีอยูบ่นโลก ไม่ใช่ความตาย เพราะผู้

มียงัเป็นอยูจ่ะได้รับขึน้ไปโดยไมไ่ด้พบกบัความตาย จงึไมอ่าจเป็นอยา่งอ่ืนไปได้ นอกจากการเสดจ็มาขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเพ่ือรับ

คนของพระองค์ ตามพระสญัญาแหง่พระคณุท่ีพระองค์ประทานให้แก่เหลา่สาวกก่อนท่ีจะเสดจ็จากไป 

 ถ้อยคําท่ีอคัรสาวกเปาโลกล่าวแก่คริสตจกัรโครินธ์มีความคล้ายคลงึกนั และมีความหนกัแน่นกว่าในหลายแห่ง เปาโลก

ล่าวว่า “ดกู่อนท่านทัง้หลาย ข้าพเจ้ามีความลํา้ลกึที่จะบอกแก่ทา่น คือวา่เราจะไมล่ว่งหลบัหมดทกุคน แตเ่ราจะถกูเปลี่ยนแปล

ใหมห่มด ในชัว่ขณะเดียว ในพริบตาเดียว เม่ือเป่าแตรครัง้สดุท้าย เพราะวา่จะมีเสียงแตร และคนท่ีตายแล้วจะเป็นขึน้มาปราศจาก
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เน่าเป่ือย แล้วเราทัง้หลายจะถกูเปล่ียนแปลงใหม่” (1โครินธ์ 15:51, 52) ในท่ีนี ้เปาโลได้บอกแก่เราอย่างชดัเจนเก่ียวกบัสิ่งท่ีอยู่ใน

จดหมายถึงเธสะโลนิกานัน้ เราจะสรุปได้อย่างมัน่ใจว่า ผู้ ท่ียงัเป็นอยู่เม่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าเสด็จมาเพ่ือธรรมิกชนของพระองค์นัน้

จะไม่ตาย แต่จะได้ถกูเปล่ียนแปลง แต่การเสด็จมานีไ้ม่ใช่ในเวลาสิน้โลกหรือ ให้เรามาดขู้อพระคมัภีร์อย่างใกล้ชิด ในท่ีนีไ้ม่มีการ

กลา่วถงึการฟืน้ขึน้มาของผู้ ท่ีไมเ่ช่ือ ดงันัน้ คนสองกลุม่ในท่ีนีคื้อ ผู้ เช่ือท่ีจะยงัเป็นอยูใ่นเวลาท่ีเหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้และผู้ เช่ือท่ีตายไป

แล้ว อคัรสาวกเปาโลถือวา่ตนเองและคนอ่ืนๆ ท่ีเขาได้เขียนไปถงึนัน้อยู่ในกลุม่ใด ไม่ใช่กบัผู้ ท่ีตายแล้ว แต่ผู้ ท่ียงัเป็นอยู่ หากเขาจะ

พดูว่าทัง้ตวัเขาและคนอ่ืนๆ นัน้จะอยู่ในหลมุฝังศพ เขาคงจะกลา่วว่า “เม่ือเป่าแตร และเราจะเป็นขึน้จากเน่าเป่ือย และผู้ ท่ีเป็นอยู่

จะถกูเปล่ียนแปลง” ดงันัน้ การสัง่สอนในปัจจบุนัท่ีไม่ถกูต้องกล่าวเช่นนัน้ พระวิญญาณบริสทุธิตรัสในสิ่งท่ีตรงกนัข้์ าม โดยจดั

กลุ่มคนในปัจจบุนัเป็นผู้ ท่ีจะยงัเป็นอยู่ในเวลาท่ีพระเจ้าเสด็จมา เปาโลใช้ถ้อยคําเหล่านีเ้พ่ือความหวังของการเสด็จมาของ
องค์พระผ้เป็นเจ้าจะคงอย่ในใจของผ้ที่เช่ืออย่เสมอู ู ู ู  
 เราได้ศกึษาคําสอนในพระคมัภีร์เก่ียวกบัการเสดจ็กลบัมาขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเพ่ือธรรมิกชนท่ียงัเป็นอยู่กนัแล้ว ถ้อยคํา

ท่ีเขียนไว้มีความชดัเจน โดยชีใ้ห้เหน็ความหวงัใจท่ีจะเกิดขึน้ในไมช้่า และแม้จะไมมี่การระบวุนัเอาไว้ แต่ก็กลา่วว่าเหตกุารณ์นีเ้ป็น

สิ่งท่ีผู้ เช่ือควรจะรอคอยอยู่อย่างแน่วแน่ พระเจ้าไม่ทรงกล่าวซํา้และไมม่ีที่ใดที่กลา่วคําสัง่สอนนีไ้ว้ครบถ้วนอีก แตจ่ดหมายฉบั

ตา่งๆ ได้พาดพิงถงึเหตกุารณ์นีห้ลายครัง้ และเราสามารถรวบรวมความจริงท่ีมีค่าเหลา่นีไ้ด้ การอ้างอิงถึงเหตกุารณ์นีแ้สดงให้เห็น

วา่คริสเตียนในยคุแรกมีความคุ้นเคยกบัความหวงันีเ้ป็นอยา่งมาก เป็นสิ่งท่ีอยู่ในความคิดและใจของพวกเขา และเราควรจะศกึษา

เก่ียวกบัความคิดเหน็ของสาวกเก่ียวกบัการเสดจ็มาของพระเยซ ู ความคาดหวังว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมาในไม่ช้า

มกัจะใช้เป็นสิ่งกระตุ้นเพ่ือการเตือนสติ การประมาณตนและความมีธรรมในการดําเนินชีวิต ดงันัน้ หลงัจากตกัเตือนในหลาย

โอกาส อคัรสาวกเปาโลจึงเขียนไว้ว่า “นอกจากนีท้่านควรจะรู้กาลสมยัว่า บดันีเ้ป็นเวลาท่ีเราควรจะต่ืนจากหลบัแล้ว เพราะว่า

เวลาที่เราจะรอดนัน้ใกล้กว่าเวลาที่เราได้เร่ิมเช่ือนัน้ กลางคืนลว่งไปมากแล้ว และรุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามา เราจงเลกิการกระทําของ

ความมืด และจงสวมเคร่ืองอาวธุของความสว่าง” (โรม 13:11, 12) คําว่า “รอด” ในท่ีนีคื้อ สิ่งท่ีใกล้เข้ามา และคําถามคือว่า “รอด” 

หมายถงึอะไร คําตอบไมใ่ช่การหนัจากความบาปหรือการให้อภยัความบาป เพราะสิง่เหลา่นีไ้มใ่ช่ความหวงั แต่เป็นสว่นท่ีเรามีแล้ว 

ผู้ ท่ีเช่ือ “ในพระคริสต์” จะไม่ได้ถกูกล่าวโทษหรือตดัออกอยู่ต่างหากจากพระเจ้า ไม่ใช่ความตาย เพราะอย่างน้อยท่ีสดุไม่มีการ

อธิบายถงึความตายในท่ีอ่ืนๆ เหมือนเช่นนี ้ไมใ่ช่เวลาสิน้โลกเพราะชาวโรมทราบอยูแ่ล้ววา่เป็นเหตกุารณ์ท่ียงัอยูอี่กไกล 

 ดงันัน้แล้ว “รอด” ในท่ีนีห้มายถึงอะไร ในหนงัสือฮีบรู “ความรอด” มีความเก่ียวข้องกับการเสด็จมาของพระเจ้า 

“เป็นครัง้ที่สอง” ในการเสด็จมาครัง้แรก พระองค์ทรงนําความผิดบาปออกไป พระองค์จะ “ปรากฏเป็นครัง้ท่ีสอง” ไม่ใช่แก่โลกนี ้

แต่แก่ “บรรดาผู้ ท่ีรอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ได้รับความรอด” ผู้ ท่ีเช่ือทกุคนรอคอยพระเยซู และข้าพเจ้าไม่สงสยัเลยว่าทกุ

คนในท่ีนีก็้รวมอยูใ่นนัน้ด้วย “ความรอด” จงึเกดิขึน้ในการเสดจ็มาเป็นครัง้ที่สอง 

 ในหนงัสือฮีบรู ได้กลา่วว่า “ความรอด” ที่ใกล้จะมาถึงแล้วนัน้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึน้เพราะการเสดจ็มาของพระเยซู

เพ่ือธรรมกิชนของพระองค์ ดงันัน้จึงอาจมีคําถามว่า แล้วเช่นนัน้หนงัสือโรมกลา่วไว้ว่าอย่างไร ขอให้เราดขู้อความนี ้“และไม่ใช่

เท่านัน้ แต่เราทัง้หลายเองด้วย ผู้ ได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรก ตวัเราเองก็ยงัคร่ําครวญคอยการที่พระเจ้าทรงให้เป็นบตุร คือที่จ

ทรงให้กายของเราทัง้หลายรอดตาย เหตวุ่าเราทัง้หลายรอดแม้เป็นเพียงความหวังใจ แต่ความหวงัใจในสิ่งท่ีเราเห็นได้ หาเป็น

ความหวงัใจไม่ ด้วยว่าใครเลา่จะยงัหวงัในสิ่งท่ีเขาเห็น” (โรม 8:23, 24) คําว่า “รอด” ในท่ีนีไ้ม่ใช่แค่ความปลอดภยัหรืออิสระจาก

การปรับโทษ ซึง่ผู้ ท่ีเช่ือได้รับแล้ว แตเ่ป็นความหวงัท่ีเขารอคอยและคร่ําครวญถงึ แม้วา่จะมี “ผลแรกแห่งพระวิญญาณ” แล้วก็ตาม 

ความหวงันีไ้ม่ใช่ความตายของร่างกายหรือวิญญาณจะได้ไปอยู่กบัพระเยซู แต่คือ “การที่พระเจ้าทรงให้เป็นบุตร คือที่จะทรง

ให้กายของเราทัง้หลายรอดตาย” ผู้ ท่ีเช่ือเป็นผู้ ท่ี “ได้ทรงตัง้ไว้ให้เป็นตามลกัษณะพระฉายแห่งพระบตุรของพระองค์” (โรม 

8:29) พวกเขา “ได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบตุรของพระเจ้า ให้เราทัง้หลายร้องเรียกว่า ‘อบับา’ คือพระบิดา” แต่กายยงัไม่ได้

เปล่ียนเป็นตามพระฉายของพระคริสต์ และงานในการรับเป็นบตุรยงัไม่สมบรูณ์จนกว่ากายนีจ้ะได้รอด ดงันัน้น่ีคือสิ่งท่ีเรารอคอย 

เป็น “ความรอด” ท่ีเราหวงัไว้ การท่ี“กายของเราทัง้หลายรอดตาย” คือสิ่งท่ีพระคริสต์จะทําให้เกิดขึน้เม่ือพระองค์เสด็จมาเพ่ือ
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ธรรมิกชนของพระองค์ เม่ือผู้ เช่ือท่ียงัเป็นอยู่ “จะถกูเปล่ียนแปลงใหม่หมด ในชัว่ขณะเดียว ในพริบตาเดียว” หรือดงัท่ีกลา่วไว้ใน 1

เธสะโลนิกาว่า “เราทัง้หลายซึง่ยงัเป็นอยู่ จะถกูรับขึน้ไปในเมฆพร้อมกบัคนเหลา่นัน้ และจะได้พบองค์พระผู้ เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ” 

ดงันัน้ คําว่า “รอด” ในหนงัสือโรมเหมือนเช่นในหนงัสือฮีบรู คือการเปล่ียนแปลงในผ้ที่เช่ือเม่ือพระเยซเสด็จกลับมารับเขาู ู

ไปจากโลกนี ้แล้วมีการกลา่วถึง คําว่า “รอด” นีอ้ย่างไร เป็นความหวงัท่ีอยู่ไกลซึง่จะเกิดขึน้ในระยะเวลาอนัยาวนานหลงัจากนี ้

หรือ ไมใ่ช่ แต่เป็นความหวงัท่ีมีชีวิตอยู่อนัจะเกิดขึน้ในเวลาใดก็ได้ และในอนาคตอนัใกล้ซึง่คริสเตียนจะต้องเฝ้าระวงัและเตือนสติ

กนัและกนั ทัง้นี ้แน่นอนวา่เป็นสิง่ท่ีจะเกิดขึน้ในเวลาอนัใกล้ เพราะในความคิดของพระเจ้า หนึ่งวนัเหมือนหนึ่งพนัปี และหนึ่งพนัปี

ก็เป็นเหมือนหนึ่งวนั เวลาและฤดกูาลอยู่ในอํานาจของพระองค์ และหน้าท่ีของผู้ ท่ีเช่ือไม่ใช่การคํานวณเวลาแต่จะต้องรอคอยการ

เสดจ็กลบัมาขององค์พระผู้ เป็นเจ้า ด้วยสติปัญญาและพระคณุของพระเจ้า พระองค์อาจเล่ือนวนัเวลาออกไป แต่สําหรับคริสตจกัร

แล้ว ความหวงัควรจะเป็นสิง่ท่ีอยูใ่นเวลานีเ้สมอ 

 เพราะความหวงันีเ้ป็นสิ่งท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในทนัที จึงเป็นเหตใุนการเตือนไม่ให้หมกมุ่นกบัสิ่งของของโลกนี ้คนทัง้หลายได้

รับคําตกัเตือนว่า “จงให้จิตใจท่ีอ่อนสภุาพ (ยอมจํานน) ของท่านประจกัษ์แก่คนทัง้ปวง องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว” (ฟีลิปปี 

4:5) การพยากรณ์ถึงการท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะเสด็จกลบัมาในไม่ช้ามีไว้เพ่ือตรวจสอบสิทธิของตนและตรวจสอบตนเอง เพราะ์

ไม่ใช่การตกัเตือนให้ยอมจํานนโดยทัว่ไป แต่เป็นการตกัเตือนตามความจริงท่ีว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว สําหรับผู้ เช่ือชาวฟีลิปปี

แล้ว ความหวงันีเ้ป็นความหวงัท่ีมีอยูจ่ริง 

 จดหมายท่ีเขียนถึงทิตัสก็มีความคล้ายคลึงกัน คือ “เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าซึ่งทรงนําคนทัง้ปวงให้ถึงท่ีรอดมา

ปรากฏแล้ว สอนเราให้รู้ว่าควรจะละทิง้ความอธรรมและโลกียตณัหา และประกอบชีวิตอย่างมีสติสมัปชญัญะอย่างยตุติธรรมและ

อย่างธรรมในปัจจบุนั ให้คอยท่ารับความหวงัใจอนัให้มีสขุ และการสําแดงสง่าราศีของพระเจ้าใหญ่ย่ิง คือพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ช่วย

ให้รอดของเรานัน้” (ทิตสั 2:11-13) สองสิ่งท่ีต้องรอคอยคือ “ความหวงัใจอนัให้มีสขุ” และ “การสําแดงสง่าราศีของพระเจ้าใหญ่ย่ิง 

คือ พระเยซคูริสต์เจ้าผู้ช่วยให้รอดของเรา” 

 ในเคร่ืองหมายคําพดูข้างต้น เราได้เห็นว่า มีการใช้ “ความหวงัใจอนัให้มีสขุนี”้ อยู่เสมอเพ่ือให้เกิดความบริสุทธิและ์

ความชอบธรรมในการดําเนินชีวิตของบุคคล นอกจากนี  ้ยังใช้เพ่ือให้เกิดความม่ันคงในความเช่ือในพวกผ้รับใช้ ู
ความหวังใจนีเ้ป็นรัว้ที่พระเจ้าทรงประทานไว้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความช่ัวขึน้ภายในคริสตจักร รวมทัง้ป้องกันความ
ช่ัวของโลกโดยรอบอีกด้วย ความเส่ือมเสียและความชัว่ร้ายท่ีน่ากลวัปรากฏอยู่ในธิยาทิรา และพระเจ้าทรงเตือนว่าจะลงโทษ 

แตใ่นความล้มเหลวนัน้ มีผู้ ท่ีสตัย์ซ่ือ ซึง่พระเจ้าทรงเรียกว่า “สําหรับพวกเจ้าท่ีเหลืออยู่ท่ีเมืองธิยาทิรา ผู้ ไม่ถือคําสอนนีแ้ละไม่รู้จกั

สิง่ท่ีเขาเรียกวา่ ความลํา้ลกึของซาตานนัน้ เราขอบอกวา่เราจะไมม่อบภาระอื่นให้เจ้า แตส่ิง่ที่เจ้ามีอยูแ่ล้วนัน้ จงยดึไว้ให้มัน่จนกว่

เราจะมา” (วิวรณ์ 2:24, 25) คริสตจกัรท่ีเมืองฟีลาเดลเฟียมีความออ่นแอ แตย่งัคงอยูใ่นความจริงแม้จะมีการต่อสู้ขดัขวาง พระเจ้า

ทรงเขียนไปยงัคริสตจกัรนัน้ว่า “เราจะมาในเร็วๆ นี ้จงยดึมัน่ในสิ่งท่ีเจ้ามี เพ่ือไม่ให้ผู้ ใดชิงเอามงกฎุของเจ้าไปได้” (วิวรณ์ 3:11) 

รอบๆ นัน้มีความออ่นแอและความชัว่ แตผู่้ ท่ีสตัย์ซ่ือได้รับคําให้ “ยดึมัน่” สิง่ท่ีเขามี แตจ่ะต้องยดึมัน่จนถึงเม่ือใด ในท่ีหนึ่ง กลา่วว่า 

“จนกว่าเราจะมา” ในอีกท่ีหนึง่ได้ให้ความหวังไว้ว่า “เราจะมาในเร็วๆ นี”้ 

 
หมายสาํคัญของกาลสุดท้าย 

 แต่การเสด็จมาขององค์พระผู้ เป็นเจ้ายงัมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง ทัง้นี ้เราขอเตือนผู้ เช่ือท่ีไม่เห็นว่าการเสด็จมานีเ้ป็น

เร่ืองจริงจงั หมายสําคญัของกาลสดุท้ายนัน้คือการดถูกูและล้อเลียนคําสัง่สอนนี ้“จงรู้ข้อนีก่้อนคือ ในกาลสดุท้ายคนท่ีชอบเยาะ

เย้ยจะเกิดขึน้ และประพฤติตามใจปรารถนาของตน และจะถามวา่ ‘คําท่ีทรงสญัญาไว้วา่พระองค์จะเสด็จมานัน้อยู่ท่ีไหน เพราะว่า

ตัง้แต่บรรพบรุุษหลบัล่วงไปแล้ว สิ่งทัง้ปวงก็เป็นอยู่เหมือนเป็นอยู่ตัง้แต่เดิมทรงสร้างโลก’ เพราะว่าเขาแกล้งลืมข้อนีเ้สีย คือโดย

พระวจนะของพระเจ้า ฟ้าสวรรค์ได้อบุติัขึน้ตัง้แต่โบราณ และแผ่นดินโลกจึงได้เกิดขึน้จากนํา้และมีนํา้ล้อมรอบทกุด้าน ด้วยนํา้นัน้

ชาวโลกท่ีมีอยู่ในขณะนัน้ ก็ได้ถกูทําลายให้พินาศไปเพราะนํา้ทว่ม และโดยพระวจนะเดียวกนันัน้เอง ท้องฟ้าและแผน่ดินโลกที่ม
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อยู่ในปัจจบุนันี ้ก็มีไว้สําหรับให้ไฟเผาผลาญคือเก็บไว้จนกว่าจะถึงวนัทรงพิพาษาและวนัพินาศแห่งบรรดาทรุชน แต่ดกู่อนพวกท่ี

รัก อยา่ลืมความจริงข้อนีเ้สีย คือวนัเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนกบัพนัปี และพนัปีก็เป็นเหมือนกบัวนัเดียว องค์พระผู้ เป็นเจ้าไม่ได้

ทรงเฉ่ือยช้าในเร่ืองพระสญัญาของพระองค์ ตามท่ีบางคนคิดนัน้ แต่พระองค์ได้ทรงอดกลัน้พระทยัไว้ เพราะเห็นแก่ท่านทัง้หลาย

มาช้านาน พระองค์ไมท่รงประสงค์ท่ีจะให้ผู้หนึง่ผู้ใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาท่ีจะให้คนทัง้ปวงกลบัใจเสียใหม่ แต่ว่าวนัขององค์

พระผู้ เป็นเจ้านัน้ จะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่องมา และในวนันัน้ ท้องฟ้าจะลว่งเสียไปด้วยเสียงท่ีดงักึกก้อง และโลกธาตจุะ

สลายไปด้วยไฟ และแผน่ดินโลกกบัสิง่สารพดัท่ีมีอยูใ่นโลกนัน้ จะต้องไหม้เสียสิน้” (2เปโตร 3:3-10) 

 หากการเสดจ็มาขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเป็นความหวงัใจอนัให้มีสขุของผู้ ท่ีเช่ือ สําหรับผู้ ท่ีอ้างตนวา่เป็นคริสเตียน ก็เป็นจดุ

สิน้หวงั เป็นการปิดประตแูห่งพระคณุ เก็บคนเหลา่นัน้ไว้เพ่ือนําไปสูว่นัขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเม่ือพระองค์เสด็จมาเพ่ือ “จะลงโทษ

สนองคนเหลา่นัน้ท่ีไม่รู้จกัพระเจ้า” และในเวลาท่ีมืดมนย่ิงขึน้เม่ือวนันัน้จะจบลงในการโกลาหลของโลกและการตดัสินท่ีพระท่ีนัง่

ใหญ่สีขาว อคัรสาวกเปโตรกลา่วถึงผู้ ท่ีอ้างตนว่าเป็นคริสเตียนโดยพยากรณ์ว่า ในกาลสดุท้าย การเสด็จมาขององค์พระผู้ เป็นเจ้า

จะเป็นสิ่งท่ีถกูดถูกู คนทัง้หลายจะให้ความสนใจโลกรอบๆ ประกาศว่าทกุสิ่งเป็นท่ีเจริญขึน้ และไม่เห็นการเปล่ียนแปลง อนิจจา 

พวกเขา “แกล้งลืมข้อนีเ้สีย” เหมือนเช่นเวลาก่อนท่ีนํา้จะทว่ม การดถูกูป้องกนัไมใ่ห้นํา้ทว่มกวาดเอาผู้ เยาะเย้ยไปหรือ เช่นนัน้แล้

การดถูกูจะไมห่ยดุพระเจ้าในการพิพากษาโลกท่ีมนษุย์ไว้วางใจ ทัง้นี ้อาจจะดเูหมือนว่าเป็นความลา่ช้าท่ียาวนาน เพราะเวลาของ

พระเจ้าไม่เหมือนมนษุย์ แต่พระเจ้าไม่ได้ลืมสญัญาของพระองค์ หากพระองค์ให้การนัน้สําเร็จอย่างล่าช้า ก็เพ่ือท่ีผู้ ท่ีเกลียดชัง

พระคณุของพระองค์จะได้ถกูรวบรวม ไมใ่ช่เพ่ือให้คนหนึง่คนใดพินาศ แตใ่ห้ทกุคนได้กลบัใจใหม ่เม่ือเวลานัน้มาถึง พระสญัญาจะ

สําเร็จ และวนัน่าสยดสยองของพระเจ้าจะมาถงึเหมือนกบัขโมยในเวลากลางคืน เพ่ือทําลายผู้ ท่ีถกูทิง้ไว้เบือ้งหลงั 

 การดถูกูนีเ้ป็นสิง่ท่ีเราเหน็อยูร่อบตวัไมใ่ช่หรือ แตน่่าเศร้าย่ิงกวา่ท่ีเหน็บตุรท่ีแท้จริงของพระเจ้าหลายคนเพิ่มการดถูกูและ

ไม่เช่ือ ด้วยระบบปกครองคริสตจกัรของตน ความคิดและแบบแผนการประพฤติของโลกนี ้โดยถามคําถามท่ีว่า สญัญาเก่ียวกบั

การเสดจ็กลบัมาของพระเจ้าอยูท่ี่ไหน ด้วยความไมเ่ช่ือ หรือไมใ่สใ่จในคําถามนัน้เลย 



 26 

เหตุการณ์ที่ 2 
การเสดจ็มาขององค์พระผ้เป็นเจ้าพร้อมกับธรรมกิชนของพระองค์ู  

 ข้อความท่ีอ้างถึงในการศึกษาก่อนหน้านีเ้ป็นการบรรยายถึงเหตุการณ์แรก (การท่ีพระเยซูเสด็จมาเพ่ือธรรมิกชนของ

พระองค์) เท่านัน้ เหตุการณ์ท่ีสอง ซึ่งคือ การท่ีพระเยซูเสด็จกลบัมาพร้อมกบัธรรมิกชนของพระองค์ เป็นสิ่งท่ีมีการกล่าวถึง

บ่อยครัง้ว่า “การปรากฏ” “การสําแดง” หรือ “การปรากฏชดัเจน” ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า และเป็นคําสัง่สอนท่ีมีการกลา่วถึงไม่แต่

เฉพาะในพระคมัภีร์ใหม่เหมือนเช่นการเสด็จมาในเหตกุารณ์แรก ในทางกลบักนั เราจะเห็นต่อไปว่า การเสด็จกลบัมายงัโลกนีข้อง

พระเยซูในฤทธานภุาพและพระสิริเป็นใจความสําคญัท่ีสดุอย่างในคําสัง่สอนในพระคมัภีร์เก่า และในพระคมัภีร์ใหม่ มีการกล่าว

เพิ่มเติมวา่ เม่ือพระองค์เสดจ็กลบัมา พระองค์จะเสดจ็มาพร้อมกบัผู้ ท่ีทรงรับขึน้ไปพบกบัพระองค์กลางอากาศในเวลาก่อนหน้านัน้ 

พระเจ้าจะต้องเสด็จกลบัมาเพ่ือธรรมิกชนของพระองค์ก่อนท่ีจะพวกเขาจะกลบัมาพร้อมกบัพระองค์ในสง่าราศี ข้าพเจ้าต้องการ

แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าการเสด็จมานีจ้ะเกิดขึน้เม่ือไรและอย่างไร ธรรมิกชนจะได้ปรากฏกบัพระองค์ ดงันัน้ จึงพิสจูน์ว่า พวกเขา
จะต้องได้รับขึน้ไปสู่สวรรค์ในเวลาก่อนหน้านัน้ก่อน 
 ในสดุดีบทท่ีสอง มีการกล่าวถึงการเสด็จกลบัมาของพระเยซู บรรดาประชาชาติคิดกบฏ ชนชาติทัง้หลายปองร้ายกัน 

กษัตริย์และผู้ปกครองแหง่แผน่ดินโลกปรึกษากนัตอ่สู้พระเจ้าและผู้ รับการเจิมของพระองค์ ในเวลานัน้ องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะตรัสกบั

พวกเขาด้วยพระพิโรธ แม้ว่าเขาจะมีความเกรีย้วกราดกนั พระองค์ตรัสว่า พระองค์ทรงตัง้กษัตริย์ของพระองค์ไว้บนศิโยน ภูเขา

ศกัดิสทิธิของพระองค์ พระคริสต์ตรัสว่า ์ ์ “พระองค์ (พระเยโฮวาห์) รับสัง่กบัข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าเป็นบตุรของเรา วนันีเ้ราได้ให้กําเนิดแก่

เจ้าแล้ว จงขอจากเราเถิด และเราจะมอบบรรดาประชาชาติ (ชาวต่างชาติ) ให้เป็นมรดกของเจ้า ตลอดทัง้แผ่นดินโลกให้เป็น

กรรมสิทธิของเจ้า์  เจ้าจะตีเขาให้แตกด้วยกระบองเหลก็ และฟาดให้แหลกเป็นชิน้ๆ ดจุภาชนะของช่างปัน้หม้อ’ ” (สดดีุ 2:7-9) 

ข้อความนีแ้สดงให้เหน็วา่ พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ท่ีจะตัง้อํานาจของพระคริสต์บนโลกนีด้้วยฤทธานภุาพและการพิพาษาลงโทษ 

ไมมี่ถ้อยคําใดท่ีจะแสดงให้เหน็การตัง้อาณาจกัรอยา่งมีอํานาจและใช้กําลงัได้ดีไปกวา่นี ้

 แต่เราไม่ต้องเดาว่าการพยากรณ์ในสดดีุนีจ้ะสําเร็จได้อย่างไร เพราะมีการบรรยายเก่ียวกบัเวลาสําเร็จของการนีไ้ว้แล้ว 

“แล้วข้าพเจ้าก็ได้เห็นสวรรค์เปิดออก และดเูถิด มีม้าขาวตวัหนึ่ง พระองค์ผู้ทรงม้านัน้มีพระนามว่า ‘สตัย์ซ่ือและสตัย์จริง’ พระองค์

พิพากษาและทรงกระทําสงครามด้วยความเป็นธรรม พระเนตรของพระองค์ดจุเปลวไฟ และบนพระเศียรของพระองค์มีมงกฎุหลาย

อนั และพระองค์ทรงมีพระนามจารึกไว้ซึ่งไม่มีผู้ ใดรู้จกัเลย นอกจากพระองค์เอง พระองค์ทรงฉลองพระองค์ท่ีจุ่มเลือด และพระ

นามท่ีเรียกพระองค์นัน้คือ ’พระวาทะของพระเจ้า’ เหล่าพลโยธาในสวรรค์สวมอาภรณ์ผ้าป่านเนือ้ละเอียดขาวบริสทุธิ ได้นัง่บน์

หลงัม้าขาวตามเสด็จพระองค์ไป มีพระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ เพ่ือพระองค์จะได้ทรงฟันฟาดบรรดานานา

ประชาชาติ ด้วยพระแสงนัน้ และพระองค์จะทรงครอบครองเขาด้วยคทาเหล็ก พระองค์จะทรงเหยียบบ่อยํา้องุ่นแหง่พระพิโรธอั

เฉียบขาดของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานภุาพสงูสดุ” (วิวรณ์ 19:11-15) หลงัจากนัน้ ข้อความนีย้งัได้บรรยายเก่ียวกบัการรวบรวม

กองทพัของสตัย์ร้ายและผู้ เผยพระวจนะปลอม การจบักมุและวาระอนัเลวร้ายของผู้ นําทัง้สองนัน้ และการทําลายผู้ ติดตามของมนั 

การจบัซาตานไว้ในท่ีคมุขงัและการครอบครองของพระเยซูร่วมกบัธรรมิกชนของพระองค์เป็นเวลาหนึ่งพนัปี “พระองค์” ในท่ีนี ้

หมายถงึพระคริสต์ และงานท่ีพระองค์กระทําให้สําเร็จคือ งานเดียวกบัท่ีพยากรณ์ไว้ในสดดีุบทท่ีสอง การตัง้อาณาจกัรท่ีแข็งแกร่ง

ของพระคริสต์และการพิพากษาทําลายศัตรูของพระองค์จะเกิดขึน้อย่างน้อยหนึ่งพันปีก่อนท่ีกาลสุดท้ายจะมาถึง ในเวลานัน้

พระองค์จะเสด็จมายงัโลกด้วยฤทธานุภาพและพระสิริเพ่ือกระทําการพิพากษาของพระเจ้า และครอบครองโลกด้วยความชอบ

ธรรม 

 อย่างไรก็ดี มีลกัษณะเด่นในการบรรยายเก่ียวกับการเสด็จกลบัมาของพระองค์ซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในข้อความในสดดีุ ใน

วิวรณ์ กล่าวว่าเหล่าพลโยธาในสวรรค์จะตามพระองค์มา จึงเกิดคําถามขึน้ว่า “เหล่าพลโยธาในสวรรค์นีคื้ออะไร และประกอบไป

ด้วยใครบ้าง” หากดยู้อนกลบัไปเล็กน้อยในบทเดียวกนั ท่านจะพบสิ่งท่ีทําให้เข้าใจในเร่ืองนี ้“...เสียงฝงูชนเป็นอนัมาก ดจุเสียงนํ ้

มากหลาย และดจุเสียงฟ้าร้องสนัน่วา่ ‘อาเลลยูา เพราะวา่พระเจ้าของเราผู้ทรงฤทธานภุาพสงูสดุทรงครอบครองอยู่” (วิวรณ์ 19:6) 
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แต่บทเพลงแห่งความยินดีและการขอบคณุไม่ได้หยดุอยู่ตรงนี ้เสียงนีไ้ด้สรรเสริญพระเจ้าต่อไปว่า “...ถึงเวลามงคลสมรสของพระ

เมษโปดกแล้ว และเจ้าสาวของพระองค์ได้เตรียมพร้อมแล้ว’ ทรงโปรดให้เจ้าสาวสวมผ้าป่านเนือ้ละเอียดใสบริสทุธิ เพราะผ้าป่าน์

เนือ้ดีนัน้ได้แก่ การประพฤติอนัชอบธรรมของพวกธรรมิกชน” (ข้อท่ี 7, 8) และเจ้าสาวของพระเมษโปดกนีก็้คือ คริสตจกัรซึง่ปรากฏ

อยูใ่นสวรรค์ก่อนหน้าท่ีพระคริสต์จะปรากฏในทนัทีเพ่ือพิพากษาโลกนี ้แตค่ริสตจกัรไมเ่พียงแตอ่ยูใ่นสวรรค์เท่านัน้ แต่ยงัได้สวมผ้า

ป่านเนือ้ดีซึ่งเป็นเสือ้ผ้าแบบเดียวกบัท่ีพลโยธาแห่งสวรรค์ท่ีจะตามพระเยซูมาได้สวมใส่ ทัง้นี ้ไม่ใช่ความบงัเอิญ ผ้าป่านเนือ้ดีมี

ความหมายพิเศษ ผ้าป่านเนือ้ดีคือความชอบธรรมของธรรมิกชน ดงันัน้ ผู้ ท่ีจะออกมาจากสวรรค์พร้อมกบัพระเยซูก็มีเคร่ืองแต่ง

กายท่ีมีการกล่าวไว้ก่อนหน้านีว้่าเป็นสญัลกัษณ์แห่งความชอบธรรมของธรรมิกชน และแน่นอนว่า ไม่มีใครสามารถสวมใส่เสือ้ผ้า

เช่นนัน้ได้ นอกจากธรรมิกชน ดงันัน้ เหลา่พลโยธาของสวรรค์ท่ีติดตามพระเยซูมาก็คือธรรมิกชนท่ีจะต้องได้รับการทรงรับขึน้ไปกบั

พระองค์ในสวรรค์ก่อนหน้านัน้ 

 ทัง้นี ้ในอีกข้อความหนึง่เขียนไว้เก่ียวกบัอํานาจท่ีรวมกบัสตัว์ร้ายเพ่ือตอ่สู้พระคริสต์ นัน่คือ กษัตริย์แห่งโลกผู้  “ปรึกษากนั

ต่อสู้พระเจ้าและผู้ รับการเจิมของพระองค์” ผู้ เขียนยงัได้เขียนเพิ่มอีกว่า “กษัตริย์เหล่านีจ้ะกระทําสงครามกบัพระเมษโปดก และ

พระเมษโปดกจะทรงมีชยัชนะ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายและทรงเป็นจอมกษัตริย์ และผู้ ท่ีอยู่กบัพระองค์นัน้ เป็นผู้ ท่ี

พระองค์ได้ทรงเรียกและทรงเลือกไว้ และเป็นผู้ ท่ีซ่ือสตัย์ก็จะมีชยัด้วย” (วิวรณ์ 17:14) ทตูสวรรค์เป็นผู้ ซ่ือสตัย์ และในข้อความหนึ่ง

เขียนไว้ว่าเป็นผู้  “ทรงเลือกไว้” แต่เราไม่เคยได้ยินว่าทตูสวรรค์เป็นผู้  “ทรงเรียกไว้” ทัง้นี ้เพราะ “การทรงเรียก” เป็นลกัษณะพิเศษ

เฉพาะผู้ ท่ีเช่ือ พวกเขาเป็นผู้ ท่ี “ทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชน” หรือเป็นธรรมิกชนโดยการทรงเรียก (โรม 1:7; 1โครินธ์ 1:2) พวกเขาเป็น

ผู้ ท่ี “พระองค์ได้ทรงเรียกไว้ผู้ซึง่เป็นท่ีรักในพระเจ้าพระบิดา และผู้ซึง่ทรงคุ้มครองรักษาไว้เพ่ือพระเยซูคริสต์” (ยดูา 2) พวกเขาเป็น

ผู้ ท่ี “พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ (ของพระเจ้า)” เพราะ “ผู้ ท่ีพระองค์ได้ทรงตัง้ไว้นัน้ พระองค์ได้ทรงเรียกมา

ด้วย” (โรม 8:28-30) และข้อความอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดี ผู้ ท่ีจะมากบัพระคริสต์ในชยัชนะเหนือสตัว์ร้ายและผู้ เผยพระวจนะปลอม 

พลโยธาแห่งสวรรค์ท่ีจะมาพร้อมกบัพระองค์ ไม่ใช่ทตูสวรรค์ แต่เป็นธรรมิกชน ผู้ เช่ือท่ีได้รับการทรงเรียกโดยพระคณุของพระเจ้า 

และก่อนเวลานัน้ได้รับขึน้ไปอยูก่บั “องค์พระผู้ เป็นเจ้าเป็นนิตย์” 

 อย่างไรก็ตาม ยงัมีหลกัฐานเช่ือมโยงอีกประการหนึ่ง สิ่งท่ีเราเห็นว่าธรรมิกชนกระทําในบทท่ีเราเพิ่งจะศึกษาไปคือสิ่ง

เดียวกบัท่ีมีการสญัญาไว้ในตอนต้นของหนงัสือแห่งการพยากรณ์เล่มนี ้เม่ือพระคริสต์ตรัสแก่คริสตจกัรท่ีเมืองธิยาทิรา พระองค์

ตรัสวา่ “ผู้ใดมีชยัชนะและดํารงรักษากิจการของเราไว้จนถึงท่ีสดุ เราจะให้ผู้นัน้มีอํานาจครอบครองบรรดาประชาชาติ และผู้นัน้จะ

บงัคบับญัชาคนทัง้หลายด้วยกระบองเหล็ก เหมือนกบัเม่ือหม้อดินของช่างหม้อท่ีแตกออกเป็นเส่ียงๆ ตามท่ีเราได้รับอํานาจจาก

พระบิดาของเรา” (วิวรณ์ 2:26, 27) ดงันัน้ ผู้ ท่ีมีชยัชนะ ซึง่คือผู้ ท่ีเช่ืออย่างแท้จริง จะได้ร่วมกบัพระคริสต์ในการพิพากษาชาติต่างๆ 

ตามท่ีพยากรณ์ไว้ในสดดีุบทท่ีสอง เหลา่พลโยธาในสวรรค์จะสวมใสเ่สือ้ผ้าอนัแสดงถึงความชอบธรรมของธรรมิกชน ผู้ซึง่จะได้รับ

ขึน้ไปในสวรรค์ในเวลาก่อนหน้านัน้ ดงันัน้ ผู้ ท่ีเช่ือจะได้รับขึน้ไปสวรรค์ก่อนท่ีพระคริสต์จะเสด็จมาครอบครอง และเม่ือพระองค์

เสดจ็มา พวกเขาจะมาพร้อมกบัพระองค์ และมาในพระสริิของพระองค์ 

 จดหมายของยดูากล่าวถึงคําพยากรณ์ท่ีเอโนค ซึ่งเป็นคนชัว่อายท่ีุเจ็ดนบัจากอาดมัได้กล่าวไว้ว่า “...น่ีแน่ะ องค์พระผู้

เป็นเจ้าได้เสดจ็มาพร้อมกบัผู้บริสทุธิของพระองค์เป็นหม่ืนๆ เ์ พ่ือทรงพิพากษาปรับโทษคนทัง้ปวง…” (ยดูา 14, 15) โดยเหตกุารณ์

นีอ้าจหมายถึงเหตกุารณ์สองเหตกุารณ์ในพระคมัภีร์ เหตกุารณ์หนึ่ง คือ การตดัสินท่ีพระท่ีนัง่ใหญ่สีขาวเม่ือสิน้โลก ซึ่งไม่มีการ

กล่าวว่าธรรมิกชนจะอยู่ในท่ีนัน้ด้วย อีกเหตกุารณ์หนึ่ง คือ การเสด็จมาของพระคริสต์เพ่ือครอบครองบนโลกนี ้เราได้เห็นแล้วว่า

ธรรมิกชนซึ่งเป็นเหล่าพลโยธาในสวรรค์จะมาพร้อมกบัพระองค์ ปรากฏเหมือนเช่นพระองค์ และเป็นผู้ ท่ีจะร่วมพิพากษาศตัรูของ

พระองค์ 

 ในจดหมายอีกฉบบัหนึ่ง เปาโลกล่าวว่า “เพราะว่าท่านได้ตายแล้ว และชีวิตของท่านซ่อนไว้กบัพระคริสต์ในพระเจ้า เม่ือ

พระคริสต์ผู้ เป็นชีวิตของเราทัง้หลายจะทรงปรากฏ ขณะนัน้ท่านทัง้หลายก็จะปรากฏด้วยกนักบัพระองค์ในสง่าราศีด้วย” (โคโลสี 

3:4) และยอห์นเขียนไว้ด้วยนํา้เสียงเดียวกนัวา่ “...ยงัไม่ปรากฏว่าต่อไปเบือ้งหน้านัน้เราจะเป็นอย่างไร แต่เรารู้ว่าเม่ือพระองค์จะ
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เสดจ็มาปรากฏนัน้ เราทัง้หลายจะเป็นเหมือนพระองค์...” (1ยอห์น 3:2) เหตกุารณ์นีไ้ม่อาจหมายถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ในสวรรค์เพราะเรา

จะกล่าวถึงการปรากฏของพระคริสต์ในสวรรค์เป็นอนาคตได้อย่างไร แล้วใช่เม่ือสิน้โลกหรือไม่ ไม่มีข้อพระคมัภีร์ใดท่ีแสดงให้เห็น

ว่าผู้ ท่ีเช่ือจะปรากฏพร้อมกบัพระคริสต์ในเวลานัน้ แต่มีข้อพระคมัภีร์ท่ีกล่าวว่าพระคริสต์จะปรากฏเพ่ือช่วยสิ่งท่ีทรงสร้างให้รอด

เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งพนัปีก่อนท่ีเวลาสิน้โลกจะมาถึง และมีข้อพระคมัภีร์ท่ีกล่าวว่าเม่ือพระองค์จะปรากฏ ผู้ ท่ีเช่ือจะปรากฏใน

สง่าราศีด้วย ดงันัน้ เราควรจะเช่ืออํานาจแห่งพระวจนะของพระเจ้า และยอมรับการแปลความตามพระคมัภีร์ ไม่ใช่ปรับเปล่ียนให้

ตรงกบัความคิดของเราเอง การปฏิบติัตามความจริงของพระเจ้าเป็นสิ่งท่ีง่ายท่ีสดุ ถ้าปล่อยให้ความจริงคงเป็นความจริง แต่จะ

เป็นสิง่ท่ียากท่ีสดุหากปรับเปล่ียนความจริงนัน้ตามศาสนศาสตร์และประเพณีของมนษุย์ 

 ตอนนี ้เราจะเห็นว่าพระเยซูจะเสด็จมาครอบครองก่อนเวลาสิน้โลกจะมาถึง และเม่ือพระองค์เสด็จมา ธรรมิกชนของ

พระองค์ ซึง่คือคริสตจกัร จะมาพร้อมกบัพระองค์ ดงันัน้ แม้วา่ความหวงัท่ีจะเกิดขึน้ในเร็วๆ นีข้องผู้ ท่ีเช่ือคือ การท่ีพระเยซูเสด็จมา

เพ่ือธรรมิกชนของพระองค์ แต่ยงัมีความหวงัอีกประการหนึ่งท่ีมีการกล่าวถึงอยู่บ่อยครัง้ นัน่คือ การท่ีพระเยซูเสด็จมาพร้อมกับ

ธรรมิกชนของพระองค์ ทัง้นี ้มกัจะเรียกเหตุการณ์แรกว่า “การเสด็จมา” ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า และเหตุการณ์ท่ีสองว่า “การ

สําแดง” “การปรากฏชดัเจน” หรือ “การปรากฏ” ของพระองค์ 

 เพราะการเสดจ็มาขององค์พระผู้ เป็นเจ้าในครัง้ท่ีสองจะเกิดขึน้ก่อนเวลาสิน้โลก การทรงรับคริสตจกัรขึน้ไปซึง่จะต้องเกิด

ก่อนหน้าการเสดจ็มาเป็นครัง้ท่ีสองนัน้ก็จะต้องเกิดขึน้ก่อนเวลาสิน้โลกเช่นกนั ดงันัน้ ด้วยหลกัฐานท่ีเราได้รวบรวมจากแหลง่ต่างๆ 

แสดงให้เห็นว่าไม่มีอุปสรรคขัดขวางระหว่างผู้ ท่ีเช่ือและความสมบูรณ์ของความหวงัท่ีพวกเขาได้รับคําสัง่ให้รอคอยอยู่ ดงันัน้ 

แทนท่ีจะรอคอยการเสด็จกลบัมาขององค์พระผู้ ป็นเจ้าเหมือนเช่นเป็นสิ่งท่ียงัอีกยาวไกลและมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ในระหว่างนัน้ เรา

จะต้องรอคอยอยูเ่สมอ 

 แต่สิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในระหว่างการเสด็จมาขององค์พระผู้ เป็นเจ้าทัง้สองครัง้คืออะไร และใครเป็นพวกมนษุย์ธรรมดาท่ีจะ

ครอบครองกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้าบนโลกนี ้ชาวยิวจะได้รับสญัญาแหง่พนัธสญัญาเก่าตามท่ีเขียนไว้หรือไม ่

 ตอนนี ้เราจะศกึษาเก่ียวกบัความหวงัของอิสราเอล และความหวงัของสิง่ท่ีทรงสร้าง เพ่ือหาคําตอบของเรา 
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ส่วนที่ 3 
ข้อลํา้ลึกเก่ียวกับชาวยิว 

 
คาํนํา 

ชาวยิวเป็นกายของผู้ ท่ีพระเจ้าทรงเลือกจากประชาชาติทัง้หลายท่ีอยู่บนพืน้โลก ให้เป็นชนชาติในกรรมสิทธิของพระองค์ ์

“เพราะท่านทัง้หลายเป็นชนชาติบริสทุธิแด่พระเยโ์ ฮวาห์พระเจ้าของท่าน และพระเยโฮวาห์ทรงเลือกจากประชาชาติทัง้หลายท่ีอยู่

บนพืน้โลก ให้เป็นชนชาติในกรรมสิทธิของพระองค์์ ” (เฉลยธรรมบญัญัติ 14:2) อิสราเอลได้ยงัรับคําสัง่จากพระเจ้าในแฉลยธรรม

บญัญัติ 6:4-7 “โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้หลายเป็นพระเจ้าเดียว พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระ

เจ้าของทา่นด้วยสดุจิตสดุใจและสิน้สดุกําลงัของทา่น และจงให้ถ้อยคําท่ีข้าพเจ้าบญัชาพวกทา่นในวนันีอ้ยู่ในใจของท่าน และพวก

ท่านจงอตุสา่ห์สอนถ้อยคําเหล่านัน้แก่บตุรหลานของท่าน เม่ือท่านนัง่อยู่ในเรือน เดินอยู่ตามทาง และนอนลงหรือลกุขึน้ จงพดูถึง

ถ้อยคํานัน้” และในอิสยาห์ 43:10, 11 “พระเจ้าตรัสว่า เจ้าทัง้หลายเป็นพยานของเรา และเป็นผ้รับใช้ของเราซึ่งเราได้เลือกู
ไว้แล้ว เพ่ือเจ้าจะร้จักและเช่ือถือเรา และเข้าใจว่าเราเป็นผ้นัน้แหละ ก่อนหน้าเรา ไม่มีพระใดถกป้ันขึน้ และภายหลังู ู ู
เรากจ็ะไม่มี เรา เราคือพระเจ้า และนอกจากเราไม่มีพระเจ้าผ้ช่วยให้รอดู ” 

 ดงันัน้ อิสราเอลจงึได้ทรงเลือก แยกออก สอนและรับคําสัง่เพ่ือให้มนษุย์ทัง้ปวงรู้วา่มีพระเจ้าองค์เดียว และพระองค์ทรง

เป็นพระเจ้าท่ีบริสทุธิผู้ซึง่แสวงหาชนชาติท่ีบริสทุธิท่ีจะปรนนิบติัพระองค์์ ์  
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บทที่ 4 
อสิราเอล – ชาวยวิ 

 

 อิสราเอลเป็นชนชาติหนึ่ง และไม่มีชนชาติอ่ืนใดในโลกทกุวนันีท่ี้สามารถสืบประวติัย้อนหลงักลบัไปได้มากเท่ากบัชาติ

อิสราเอล แม้ว่าอิสราเอลจะถกูทําให้พ่ายแพ้ ถกูเหยียบย่ําลง และกระจดักระจายไปทัว่โลก แตอ่ิสราเอลยงัไมไ่ด้หายไป ไมมี่ชาติใ

ท่ีกระทําการท่ีย่ิงใหญ่อันเป็นท่ีจดจําเหมือนเช่นอิสราเอล การท่ีพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับชนชาตินีแ้ละทรงทําหมายสําคัญ การ

อศัจรรย์ และช่วยให้รอด ได้พิสจูน์แล้ววา่พวกเขาเป็นชนชาติท่ีพระเจ้าทรงเลือก 

 
ทาํไมอสิราเอลจงึได้รับการรักษาไว้ในท่ามกลางชนชาตต่ิางๆ 

 ผู้ ท่ีทราบเก่ียวกบัการข่มเหง การถกูขบัออกจากแผ่นดินของตน และการกระจดักระจายกนัไปของอิสราเอลในอดีตอาจ

สงสยัว่าทําไมอิสราเอลจึงได้รับการรักษาไว้เป็นชาติท่ีแข็งแกร่งในทกุวนันี ้ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นผู้ ท่ีพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิทรง์

เลือกและรักหรอกหรือ พวกเขาคงอยู่เพราะพระเจ้าไม่ทรงละทิง้พวกเขาอย่างแท้จริง อิสราเอลในสมยัอิสยาห์ผู้พยากรณ์ได้

กลา่วหาว่าพระเจ้าละทิง้พวกเขาอย่างแท้จริง แต่คําตอบของพระองค์คือ “พระเจ้าตรัสดงันีว้่า ‘หนังสือหย่าของแม่เจ้าซึ่งเราได้

ใช้ไล่นางไปเสียนัน้อย่ที่ไหนเล่าู  หรือเจ้าหนีข้องเราคนไหนเลา่ท่ีเราได้ขายตวัเจ้าไป ดเูถิด เพราะความบาปช่ัวของเจ้า เจ้าจึง

ถกขายู  และเพราะความทรยศของเจ้า แมข่องเจ้าจึงถกูไลไ่ป” (อิสยาห์ 50:1) อิสราเอลละทิง้พระเจ้าไป และความผิดบาปของเขา

เองเป็นเหตใุห้เขาขาดไปจากพระองค์ แม้ว่าในเวลานี ้พวกเขาจะใช้ชีวิตโดยไม่มีความเข้าใจ แต่พระเจ้าไม่ได้ทรงทอดทิง้พวกเขา

ไปอยา่งแท้จริง 

 ความรักของพระเจ้าขยายออกไปสูอ่ิสราเอลมากเพียงใด พระองค์ทรงสญัญาพวกเขาว่า “เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิ

รันดร์ เพราะฉะนัน้เราจึงมีความรักมัน่คงต่อเจ้าสืบไป เราจะสร้างเจ้าอีก และเจ้าจะถกูสร้างใหม่นะ อิสราเอลพรหมจารี เจ้าจะ

ตกแตง่ตวัเจ้าด้วยรํามะนาอีก และจะออกไปเต้นรํากบัผู้ ท่ีสนกุสนานกนั” (เยเรมีย์ 31:3, 4) พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิจะไม่ทรงละทิง้์

อิสราเอลอยา่งแท้จริง พระเจ้าได้ทรงสญัญาไว้แล้ววา่ “เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์” 

 
ทาํไมชนชาตอิสิราเอลเป็นพวกที่สาํคัญพเิศษต่อพระเจ้า 

ประการแรก ชนชาติยิวได้รับการเลีย้งดเูพ่ือประกาศและสอนว่ามีพระเจ้าองค์เดียว ในสมยัของอบัราฮมั ชนชาติต่างๆ บนโลกมวั

เมาอยู่กบัการบชูารูปเคารพ ถือเจ้าในทกุอย่าง และเช่ือพระเจ้าหลายองค์ เป็นเวลา 2000 ปี (1921 ก่อนคริสตกาลถงึคริสต
ศักราช 30) ไม่มีชนชาตอ่ืินใดนอกจากชาวยวิที่เช่ือในพระเจ้าที่เที่ยงแท้และทรงพระชนม์อย่เพียงองค์เดียว หรือสอนู
ว่าพระเจ้ามีองค์เดียว ชาวยิวเป็นผู้สอน “การเช่ือว่ามีพระเจ้าองค์เดียว” ให้แก่ชนชาติทัง้หลาย ไม่มีชนชาวต่างชาติใดๆ ที่
ชาวยวิไม่ได้เข้าไปข้องเก่ียวแล้วจะกลายเป็นผ้ที่เช่ือพระเจ้าองค์เดียวไู ด้ 
ประการที่สอง ชนชาติยิวได้รับการเลีย้งดเูพ่ือเป็นผู้ เขียน ผู้ รักษา และผู้ส่งต่อข้อพระคมัภีร์ท่ีศกัดิสิทธิ พวกเขาได้รับ ์ ์ “พระดํารัส

สญัญาของพระเจ้า” “ถ้าเช่นนัน้พวกยิวจะได้เปรียบคนอ่ืนอย่างไร และการเข้าสหุนตันัน้จะมีประโยชน์อะไร มีประโยชน์มากในทกุ

สถาน เป็นต้นวา่พวกยิวได้เป็นผู้ รับมอบให้รักษาพระดํารัสสญัญาของพระเจ้า” (โรม 3:1, 2) 

 ตัวหนังสือในทุกหน้าและทุกเล่มของพระคัมภีร์เขียนโดยชาวยวิ ชาวยิวดแูลรักษาข้อพระคมัภีร์ไว้เป็นอย่างดีและ

รักษาไมใ่ห้มีการเปล่ียนแปลง และหากไมมี่ชาวยิวแล้ว ข้อพระคมัภีร์ก็คงจะสญูหายไปนานแล้ว 

ประการที่สาม ชนชาติยิวได้รับการเลีย้งดเูพ่ือท่ีพระเจ้าจะทรงประทานพระผู้ช่วยให้รอดแก่โลกนีผ้่านทางพวกเขา การอศัจรรย์ท่ี

ย่ิงใหญ่ท่ีสดุของโลกนีคื้อ ข้อลํา้ลกึเก่ียวกบัการมาเกิดเป็นมนษุย์ “คือพระเจ้าผู้สถิตในองค์พระคริสต์ทรงกระทําให้โลกนีคื้นดีกนั

กบัพระองค์” 
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ประการที่ ส่ี ชนชาติยิวได้รับการเลีย้งดเูพ่ือท่ีเขาจะรักษาประชากรของโลกนีไ้ม่ให้เส่ือมเสีย (เน่าเป่ือย) ทางศีลธรรม นายลาร์คินก

ลา่วไว้วา่ “เม่ือพระเยซตูรัสวา่ ‘ความรอดนัน้มาจากพวกยิว’ ยอห์น 4:22 พระองค์ทรงหมายความว่า พระผู้ช่วยให้รอดของโลกนีจ้ะ

มาจากชาติยิว ซึ่งคือพระเยซู เท่านัน้หรือ หรือพระองค์ทรงหมายความว่าชนชาติยิวจะเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ือมเสียทาง

ศีลธรรมของโลกนีเ้ม่ือพระองค์ตรัสว่า ‘ท่านทัง้หลายเป็นเกลือแห่งโลก’ และหมายความว่าหากชนชาตยิิวสญพันธ์ุไปู  พระเจ้าจะ

ทรงทําลายมวลมนษุย์จากโลกนี ้เหมือนท่ีพระองค์ทรงทําลายคนสมยัก่อนนํา้ทว่มเมื่อโนอาห์และครอบครัวของอยูใ่นนาวาอยา่

ปลอดภยั หรือเม่ือพระองค์ทรงทําลาย ‘หวัเมืองในลุม่นํา้’ ซึง่คือโซโดม และโกโมราห์เม่ือโลทได้หลบหนีออกมาได้ เช่นนัน้หรือ 

 เม่ือศกึษาข้อความของเปโตรอยา่งละเอียด ตามท่ียากอบได้กลา่วไว้ท่ีประชมุสภาคริสตจกัรแรก (กิจการ 15:13-18) และ

ถ้อยคําท่ีเปาโลกล่าวไว้ในจดหมายถึงโรม (โรม 11:1-5, 11, 12, 15, 17, 23, 27) แสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่าพระเยซูทรง

หมายความตามความหมายอยา่งหลงันัน้ 

 นัน่คือ ความรอดของชาติต่างๆ ทัง้ทางวิญญาณและทางร่ายกาย และการรักษามนษุยชาติไว้บนโลกขึน้อยู่กบัการรักษา

และคงชนชาตยิิวไว้ 

 สภาพท่ีเส่ือมทรามของโลกในปัจจบุนัเป็นผลมาจากข้อเท็จจริงท่ีว่า ชาวยิวได้สญูเสียรสชาติของตนไป เหมือนกบัท่ีเกลือ

เสียความเคม็ แตจ่นกวา่ชาวยิวจะได้รสชาติของตนกลบัคืนมา การเส่ือมทรามจะคงดําเนินต่อไปจนกระทัง่ถึงเวลาท่ีกลิ่นของความ

เน่าเป่ือยของชนชาติตา่งๆ ของโลกท่ีผพุงัลงจะร้องเรียกให้พระเจ้าเข้าแทรกแซงและเกลือจะมีรสชาติโดยการหนักลบัมาของชาวยิว 

และชนชาติยิวจะกลบัคืนสูส่ถานะเดิมในหมูป่ระชาชาติตา่งๆ ในโลกอีกครัง้” (Larkin) 

 พระเจ้าได้ทรงกําหนดให้อิสราเอลเป็นชนชาติบริสทุธิท่ี์ จะปกครองชนชาติต่างๆ ของโลกนีภ้ายใต้การปกครองของพระ

เยซูคริสต์ผู้ซึ่งประทบัอยู่ท่ีบลัลงัก์ของดาวิด ทัง้นี ้ไม่ได้หมายความว่าอิสราเอลเป็นท่ีชอบพระทยัของพระเจ้าในความหมายทาง

ฝ่ายวิญญาณ อย่างไรก็ดี ชาติอิสราเอลยงัคงเป็นชนชาติของพระเจ้าและพวกเขายงัมีงานท่ีจะต้องทําให้กบัพระองค์ในปลายยคุนี ้

งานนีไ้มอ่าจเกิดขึน้ได้จนกวา่จะถงึเวลาท่ี “พวกตา่งชาติได้เข้ามาครบจํานวน” ซึง่คือ การทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป 

 
ประวัตศิาสตร์ของชาตอิสิราเอล 

การทรงเรียกของอิสราเอล 

 “พระเจ้าตรัสแก่อบัรามว่า ‘เจ้าจงออกจากเมือง จากญาติพ่ีน้อง จากบ้านบิดาของเจ้า ไปยงัดินแดนท่ีเราจะบอกให้เจ้ารู้ 

เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้า จะให้เจ้ามีช่ือเสียงใหญ่โตเล่ืองลือไป แล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้ อ่ืนได้รับพร เราจะ

อํานวยพรแก่คนท่ีอวยพรเจ้า เราจะสาปคนท่ีแช่งเจ้า บรรดาเผา่พนัธุ์ทัว่โลกจะได้รับพรเพราะเจ้า’ “ (ปฐมกาล 12:1-3) 

 พระเจ้าทรงเรียกอบัราฮมัออกจากเมืองเออร์ แคว้นเคลเดียเพ่ือครอบครองดินแดนท่ีทรงสญัญาว่าจะให้แก่ลกูหลานของ

เขา พระองค์ทรงยืนยนัเก่ียวกบัสญัญานีอี้กครัง้เม่ือทรงกระทําพนัธสญัญาท่ีไม่มีเง่ือนไขและไม่เปล่ียนแปลง การอวยพรท่ีย่ิงใหญ่

ของพนัธสญัญานัน้มีผลถงึทกุวนันี ้

 พนัธสญัญานีมี้สญัญาท่ีสําคญั 3 ประการด้วยกนั ได้แก่ แผ่นดนิ พงศ์พันธ์ุ การอวยพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผ่นดิน 
การอวยพร 

พงศ์พนัธุ์ 

พนัธสัญญาเกี่ยวกับ
แผ่นดนิปาเลสไตน์ 
การครอบครองชัว่นิรันดร์ 

พนัธสัญญาต่อดาวิด 
พงศ์พนัธุ์ของดาวิดจะ

ครอบครองอยู่เสมอ 

พนัธสัญญาใหม่
สาํหรับอสิราเอล 
พระพรฝนชกุปลายฤด ู

พันธสัญญาของพระเจ้าต่ออับราฮัม 
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1. แผ่นดนิ 
พระเจ้าทรงสัญญาว่า อับราฮัมและลูกหลานของเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินคานาอันชั่วนิรันดร์ โดยเขตแดนของ

ดินแดนแหง่พนัธสญัญานีมี้กําหนดท่ีแน่นอน (ปฐมกาล 15:18; 17:8) 

 

2. พงศ์พันธ์ุ 
 พระเจ้าทรงสญัญาว่า อบัราฮัมจะมีลกูหลานมากมาย ทัง้ในทางฝ่ายธรรมชาติและฝ่ายวิญญาณ พงศ์พันธ์ุทางฝ่าย

ธรรมชาตคืิอชนชาตอิสิราเอล และจากชนชาตินัน้ จะมีกษัตริย์และอาณาจกัรนิรันดร์ (สดดีุ 89:3-4) 

 

3. การอวยพร 
 ชนชาติอิสราเอลจะได้รับพรด้วยพระพรทางฝ่ายวิญญาณผา่นทางสญัญาในพนัธสญัญาใหม ่นัน่คือ การเทพระวิญญาณ

บริสทุธิแบบฝนชกุปลายฤดคูรัง้สดุท้ายให้แก่ชาวอิสราเอลทัง้หมดได้เช่ือ ์ (โยเอล 2:28-32; กิจการ 15:14-17; โรม 11:26-31) 

 
ประวัตศิาสตร์ของชาวยวิ 

 อบัราฮมัฟังเสียงเรียกของพระเจ้า และย้ายออกจากเออร์ แคว้นเคลเดียไปยงัแผ่นดินคานาอนั ในเวลาอนัควร พระเจ้า

ทรงประทานพรในพนัธสญัญาท่ีไม่มีเง่ือนไขท่ีทรงสญัญาแก่อบัราฮมันัน้ให้แก่อิสอคั ลกูชายของเขา (ปฐมกาล 26:1-4) ในขณะท่ี

อิสอคัอยู่ในวยัชรา เขาอวยพรยาโคบลูกชายคนเล็ก โดยให้สิทธิบุตรหัวปีแก่เขา ในปฐมกาล ์ 28:10-15 พระเจ้าทรงปรากฏแก่

ยาโคบและยืนยนัคําสญัญาในพนัธสญัญาของอบัราฮมั โดยประทานสญัญาเหลา่นีแ้ก่ยาโคบ 

 ยาโคบกลายเป็นอิสราเอล และลกูชาย 12 คนของเขาก่อขึน้เป็นชาติอิสราเอล 

 คนของอิสราเอลเพิ่มขึน้เป็น 70 คน ในขณะท่ีออกจากดินแดนคานาอนัเม่ือเกิดกนัดารอาหาร และย้ายไปอียิปต์ท่ีเมืองโก

เชน  

 ส่ีร้อยปีต่อมา อิสราเอลเป็นทาสของชาวอียิปต์ ในขณะท่ีนายงานเร่ิมเฆ่ียนตีพวกเขาอย่างไร้เมตตา พวกเขาร้องเรียกต่อ

พระเจ้าและพระองค์ทรงสดบัฟังเสียงร้องของเขา 

 โมเสสนําคนทัง้หลายออกจากการเป็นทาส และชาวอิสราเอลทัง้หมดออกจากแผ่นดินอียิปต์เพ่ือกลบัสูค่านาอนั ดินแดน

แหง่พนัธสญัญา 

 ก่อนท่ีโมเสสจะขึน้ไปยงัยอดเขาซีนาย พระเจ้าตรัสเก่ียวกบัพระประสงค์ท่ีทรงมีในอิสราเอล พลไพร่ของพระองค์ ว่า “เจ้า

ทัง้หลายจะเป็นอาณาจกัรปโุรหิต และเป็นชนชาติบริสทุธิสําหรับเรา์ ...” (อพยพ 19:6) 

 “หากชาติอิสราเอลมีความสตัย์ซ่ือและเช่ือฟัง พระเจ้าทรงสญัญาว่าเขาจะมีความย่ิงใหญ่ ความร่ํารวยและอํานาจบนโลก

แต่หากไม่สตัย์ซ่ือและไม่เช่ือฟังเขาจะกระจดักระจายไปท่ามกลางชนชาติทัง้หลาย ตัง้แต่ท่ีสดุปลายโลกข้างหนึ่งไปถึงอีกข้างหนึ่ง 

(เฉลยธรรมบญัญัติ 28:64) แต่กระนัน้ คําสญัญาเก่ียวกับพระเมสสิยาห์จะเป็นการอวยพรแก่ ‘พงศ์พนัธุ์ของมนุษย์โลก’ ” 

(Scofield) 

 โมเสสลงมาจากภเูขาพร้อมกบัแผ่นศิลา หากพวกเขาเช่ือฟังบทบญัญัติศกัดิสิทธิท่ีโมเสสได้นํามาสู่อิสราเอล อิสราเอลก็์ ์

จะเป็นชนชาติในกรรมสทิธิของพระเจ้า์  

 ในหนงัสือเลวีนิติ มีคําว่า บริสทุธิและความบริสทุ์ ธิ ปรากฏอยู่ ์ 90 ครัง้ ในหนงัสือเล่มนีเ้อง ท่ีอิสราเอลได้รับคําสัง่พิเศษ

และถ่ีถ้วนเก่ียวกบัวิธีการใช้ชีวิตท่ีจะเป็นท่ีพอพระทยัต่อพระเจ้า คําสัง่สําคญัคือ “จงกล่าวแก่ชมุนมุชนอิสราเอลว่า เจ้าทัง้หลาย

ต้องบริสทุธิ เพราะเราพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเป็นผู้บริสทุธิ์ ์” (เลวีนิติ 19:2) 
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 ทุกสิ่งในหนังสือเลวีนิติมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความบริสทุธิในใจและชีวิตของอิสราเอล ซึ่งเป็นพลไพร่ของพระเจ้า ์

บทบญัญัติของพระเจ้าและพิธีกรรมต่างๆ ทรงประทานไว้เพ่ือให้อิสราเอลทราบความหมายของความบริสทุธิขององค์พระผู้ เป็น์

เจ้าของเขา ทัง้นี ้พระเจ้าทรงมีพระประสงค์คือ ทําให้อิสราเอลเป็น “ชนชาติบริสทุธ์ิ” 

 เพราะชาวอิสราเอลไมเ่ช่ือฟังในขณะเดินทางอยูใ่นถ่ินทรุกนัดารจากอียิปต์ไปยงัแผ่นดินคานาอนั พวกเขาจึงต้องเดินทาง

อยู ่40 ปี เผชิญความโศกเศร้าและความตาย ก่อนท่ีโยชวูาจะนําพวกเขาเข้าสูดิ่นแดนแหง่พนัธสญัญาในท่ีสดุ 

 
ช่วงเวลาของผ้วนิิจฉัยู  

 ผู้วินิจฉัยปกครองอิสราเอลเป็นเวลา 450 ปี การปกครองนัน้เป็นการปกครองของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเลือกผู้ ท่ี

พระองค์ประสงค์จะให้วินิจฉัยพลไพร่ของพระองค์ ในช่วงเวลานี ้อิสราเอลไม่สามารถท่ีจะปฏิบติัตามนํา้พระทยัของพระเจ้าได้

พระองค์ทรงสัง่ให้พวกเขาไลผู่้อาศยัในแผน่ดินออกไป แตเ่ขากลบัไปสมาคมกบัคนเหลา่นัน้ และนําหญิงชาวต่างชาติมาเป็นภรรยา

ของตน ด้วยเหตนีุ ้เขาจงึกลายเป็นผู้นมสัการรูปเคารพในท่ีสดุ 

 ช่วงเวลานีเ้ป็นเวลาท่ีมืดมน เวลาแหง่ความพา่ยแพ้และเป็นทาส 

 
ช่วงเวลาของกษัตริย์ 

 ซามเูอลซึง่เป็นผู้วินิจฉยัคนสดุท้ายในอิสราเอล ได้เตือนพลไพร่เก่ียวกบัสิง่ท่ีกษัตริย์จะทําแก่พวกเขา แตพ่วกเขาไม่เช่ือฟัง 

ซาอลูได้รับการทรงเลือกอยา่งเหมาะสมและได้รับแต่งตัง้ขึน้เป็นกษัตริย์องค์แรก หลงัจากซาอลู ดาวิดขึน้เป็นกษัตริย์ และหลงัจาก

นัน้ก็เป็นซาโลมอน โอรสของดาวิด กษัตริย์แตล่ะองค์นัน้ครอบครองเป็นเวลาส่ีสบิปีติดตอ่กนั 

 ซาโลมอนครอบครองด้วยสนัติสขุและความมัง่คัง่ แต่กษัตริย์ซาโลมอนไม่เช่ือฟังข้อพระคมัภีร์ในเร่ืองชีวิตส่วนตวัของ

พระองค์ ความผิดบาปท่ีร้ายแรงท่ีทรงกระทําคือ การแต่งงานกบับรรดาหญิงต่างชาติซึง่นําการนมสัการรูปเคารพเข้ามาในแผ่นดิน

อิสราเอล ในวยัชรา ซาโลมอนปล่อยให้พระทยัของพระองค์ทําตามภรรยาผู้บชูารูปเคารพเหล่านัน้ ความสําเร็จท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุของ

กษัตริย์ซาโลมอนคือ การสร้างวิหารในกรุงเยรูซาเลม็ 

 เม่ือซาโลมอนสิน้พระชนม์ เรโหโบอัม ราชโอรสได้ขึน้ครองราชย์แทน แต่เพราะคําปรึกษาท่ีโง่เขลา เรโหโบอัมทําให้

แผน่ดินแยกออก โดยมี 10 เผ่า อนัก่อเป็นแผ่นดินอิสราเอลตอนเหนือ มีสะมาเรียเป็นเมืองหลวง ในขณะท่ีพระองค์ทรงครอบครอง

เยรูซาเลม็เหนือเผา่เบนยามินและยดูาห์ 

 ราชอาณาจกัรอิสราเอลตอนเหนือกลายเป็นผู้บูชารูปเคารพ และกษัตริย์ท่ีชัว่ร้ายนําชนชาติไปสู่จุดจบในปี 721 ก่อน

คริสตกาล เม่ืออสัซีเรียจบัคน 10 เผา่ไปเป็นเชลย และให้เขากระจดักระจายกนัไปในเมืองตา่งๆ 
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 ชนชาติยดูาห์ไมไ่ด้หนัไปจาการนมสัการพระเยโฮวาห์อยา่งแท้จริง กษัตริย์ของยดูาห์มีทัง้แย่มากและดีมาก แต่เพราะการ

หนัหลงัไปจากพระเจ้าอยูเ่สมอ ยดูาห์จงึถกูกษัตริย์เนบคูดัเนสซาร์จบัไปเป็นเชลยในบาบิโลนในปี 606 ก่อน คริสตกาล 

 ด้วยเหตนีุ ้ช่วงเวลาของกษัตริย์จึงสิน้สดุลง และอิสราเอลไม่มีกษัตริย์อีกจนถึงทกุวนันี ้ในเวลาเดียวกบัท่ีช่วงเวลาของ

กษัตริย์สิน้สดุลง “เวลากําหนดของคนต่างชาติ” ก็เร่ิมต้นขึน้ เพราะการปกครองโลกนีอ้ยู่ภายใต้อํานาจของชนชาวต่างชาติอย่าง

แท้จริง 

 
เจด็สบิปีในการเป็นเชลยที่บาบโิลน 

 เยเรมีย์ได้พยากรณ์เก่ียวกบัระยะเวลาท่ียดูาห์จะเป็นเชลยไว้ในเยเรมีย์ 25:11 “แผน่ดินนีท้ัง้สิน้จะเป็นท่ีเริศร้างและทิง้ร้าง 

และบรรดาประชาชาติเหลา่นีจ้ะปรนนิบติักษัตริย์กรุงบาบิโลนอยูเ่จ็ดสบิปี” 

 การอยู่ในบาบิโลนเป็นประสบกาณ์ท่ีเลวร้ายสําหรับผู้ ท่ีรักการนมสัการในวิหารในเยรูซาเลม็ ชาวยิวมีช่ือเสียงในการร้อง

เพลงนมสัการ เม่ือชาวบาบิโลนท่ีจบัตวัเขาไปขอให้เขาร้องเพลง เขาตอบว่า “ณ ริมฝ่ังลํานํา้แหง่บาบิโลนเรานัง่ลง เม่ือได้ระลกึถงึศ

โยนเราก็ร่ําไห้ เราแขวนพิณเขาคูข่องเราไว้ที่ต้นไค้ เพราะที่นัน่ผู้ ที่นําไปเป็นเชลยต้องการให้เราร้องเพลง และผู้ ที่มดัพาเรา ต้องกา

ให้สนกุสนาน เขาว่า ‘จงร้องเพลงศิโยนสกับทหนึ่งให้เราฟัง’ เราจะร้องเพลงของพระเจ้าได้อย่างไรที่ในแผ่นดินต่างด้าว” 

(สดดีุ 137:1-4) 

 คนสําคญัในหมู่เชลยนีคื้อ ดาเนียลและเอเสเคียล คําพยากรณ์ของดาเนียลเก่ียวกบั “เวลากําหนดของคนต่างชาติ” และ

เวลา 70 สปัตะท่ีอิสราเอลจะหลงไปและได้ตัง้ขึน้ใหม ่เป็นสิง่ไขข้อลํา้ลกึเก่ียวกบัหนงัสือวิวรณ์ 

 เยเรมีย์ได้พยากรณ์ไว้วา่ เม่ือสิน้สดุ 70 ปีในการเป็นเชลย ชาวอิสราเอลท่ีเหลืออยู่จะเร่ิมกลบัสูเ่ยรูซาเลม็ ทัง้นี ้กลุม่แรกมี

กวา่ 40,000 คน มีผู้ นําคือ เศรุบบาเบล ตามด้วยอีกกลุม่หนึง่นําโดยเอสรา และกลุม่สดุท้ายนําโดยเนหะมีย์ 

 พระวิหารและกําแพงเมืองเยรูซาเล็มได้รับการสร้างขึน้ใหม่ แต่อิสราเอลไม่เคยกู้ความย่ิงใหญ่ในหมู่ประชาชาติต่างๆ 

กลบัคืนมาได้ หลายปีตอ่มา พวกเขาไมมี่กษัตริย์และใช้ชีวิตอยูภ่ายใต้การปกครองของชาติท่ีเอาชนะเขาได้เป็นสว่นใหญ่ 

 อิสราเอลลอ่งลอยออกไปทางฝ่ายวิญญาณจากการนมสัการพระเจ้าท่ีแท้จริงพระองค์เดียว พระวิญญาณของพระเจ้าได้

ละไปจากพระวิหาร และในท่ีสดุ ไมมี่ผู้ เผยพระวจนะและไมมี่พระดํารัสมาจากพระเจ้าเลย เป็นเวลา 400 ปีจนกระทัง่ยอห์นผู้ให้บพั

ติศมาก้าวออกจากถ่ินทรุกนัดารและประกาศข้อความว่า “จงกลบัใจใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” พระเยซูคริสตเจ้า

กําลงัจะให้พระองค์เองแก่อิสราเอล ในฐานะพระเมสสยิาห์และพระมหากษัตริย์เนืองนิตย์ 

 
การปฏเิสธพระเยซูคริสต์ 

 วนัท่ีควรจะเป็นวนัท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุสําหรับชาติอิสราเอลคือวนัท่ียอห์นผู้ ให้บพัติศมากล่าวว่า “จงดพระเมษโปดกของู

พระเจ้า ผ้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียู ” เม่ือเขาเหน็พระเยซคูริสต์เสดจ็มา 

 การรับใช้ของพระเยซูเร่ิมต้นขึน้ด้วยการประกาศเช่นนัน้ และการท่ีพระองค์ได้รับบพัติศมาในนํา้โดยยอห์นผู้ให้บพัติศมา

พระองค์มิได้เทศนาแก่ชาวต่างชาติ แต่พระองค์ทรงเสด็จมายงัคนของพระองค์ในฐานะพระเมสสิยาห์ของพวกเขา “พระองค์ได้

เสดจ็มายงับ้านเมืองของพระองค์ และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไมไ่ด้ต้อนรับพระองค์” การอศัจรรย์ท่ีย่ิงใหญ่ของพระองค์และ

อํานาจในการเทศนาส่งผลกระทบอย่างมากต่อคนเก็บภาษีและคนบาป แต่ผู้ นําทางศาสนาไม่ต้องการละทิง้ประเพณีของ

บรรพบรุุษเพ่ือให้ตนเองได้รอด 

 พวกสะดสีูและฟาริสียอมท่ีจะเรียกพระเยซวูา่เป็นคนดีหรือผู้ เผยพระวจนะ แต่ไม่สามารถและจะไม่ยอมรับว่าพระองค์คือ

พระเมสสยิาห์ 

 เหตกุารณ์สําคญัท่ีแสดงความเกลียดชงัท่ีพวกเขามีต่อพระเยซู และบนัทกึเก่ียวกบัการท่ีอิสราเอลเร่ิมต้นละทิง้พระเจ้ามี

อยู่ในมทัธิว 12:22-32 ในตอนนี ้พวกฟาริสีกลา่วเก่ียวกบัพระเยซูว่า “ผู้ นีข้บัผีออกได้ก็เพราะใช้อํานาจเบเอลเซบลูผู้ เป็นนายผีนัน้” 
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ในทนัใดนัน้ พระเยซูหนัการรับใช้ของพระองค์ไปจากชาวยิว พระองค์ทรงเตือนผู้คนในเวลานัน้เก่ียวกบัความผิดบาปท่ีไม่อาจให้

อภยัได้ “เพราะฉะนัน้เราบอกท่านทัง้หลายว่า ความผิดบาปและคําหม่ินประมาททกุอย่างจะโปรดยกให้มนษุย์ได้ เว้นแต่คําหม่ิน

ประมาทพระวิญญาณบริสทุธิจะทรงโปรดยกให้มนษุย์ไมไ่ด้ ผู้ใดจะกลา่วร้ายบตุรมนษุย์ จะโปรดยกให้ผู้นัน้ได้ แต่ผู้ ใดจะกลา่วร้าย์

พระวิญญาณบริสทุธิ จะทรงโปรดยกให้ผู้นัน้ไม่ได้ ทัง้ยคุนีย้คุหน้า์ ” (มทัธิว 12:31, 32) อิสราเอลกําลงัจะหนัไปจากพระหตัถ์และ

การทรงเรียกของพระเจ้าอย่างสิน้เชิง ไม่ถึงสองปีหลงัจากนัน้ พระเยซูทรงยืนมองดเูมืองเยรูซาเลม็และทรงกนัแสงแก่กรุงนัน้ “ครัน้

พระองค์เสด็จมาใกล้เห็นกรุงแล้ว ก็กนัแสงสงสารกรุงนัน้ ว่า ‘โอ อยากให้เจ้า คือเจ้าเองรู้ในกาลวนันีว้่า สิ่งอะไรจะให้สนัติสขุ แต่

เด๋ียวนีส้ิง่นัน้บงัซอ่นไว้จากตาของเจ้าแล้ว ด้วยวา่เวลาจะมาถงึเจ้า เม่ือศตัรูของเจ้าจะก่อเชิงเทินต่อสู้ เจ้า และล้อมขงัเจ้าไว้ทกุด้าน 

แล้วจะเหว่ียงเจ้าลงให้ราบบนพืน้ดิน กบัทัง้ลกูทัง้หลายของเจ้าซึ่งอยู่ในเจ้าและเขาจะไม่ปลอ่ยให้ศิลาซ้อนทบักนัไว้ภายในเจ้าเลย 

เพราะเจ้าไมไ่ด้รู้เวลาท่ีพระองค์เสดจ็มาเย่ียมเจ้า’ “ (ลกูา 19:41-44) 
 ก้าวสุดท้ายและร้ายแรงในการละทิง้พระเจ้าของอิสราเอล เม่ือพวกเขากล่าวว่า “ให้ตรึง [พระเยซู] เสียที่
กางเขนเถดิ” เม่ือปิลาตกล่าวว่า “ ‘เราไม่มีผิดด้วยเร่ืองความตายของคนนี ้เจ้ารับธุระเอาเองเถิด’ บรรดาหม่ชนเรียนว่า ู ‘ให้

ความผิดด้วยเร่ืองความตายของเขาตกอย่แก่เรา ทัง้บุตรของเราด้วยู ’ “ (มทัธิว 27:24ข-25) ข้อพระคมัภีร์นีไ้ด้สําเร็จและ

ยงัคงสําเร็จอยู่อิสราเอลต้องรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีต่อการตรึงพระเยซูคริสต์ไว้ท่ีไม้กางเขนและเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีตามมา ลาร์คินก

ลา่วถงึบนัทกึการปรับโทษจากเหตกุารณ์ครัง้นีว้า่ 

 “ในปี ค.ศ. 50 ชาวยิว 30,000 คนถกูฆ่าในเยรูซาเลม็ในการต่อสู้กบัชาวโรม แต่ความทนทกุข์ท่ีเลวร้ายท่ีสดุเร่ิมต้นในปี 

ค.ศ. 66 ภายใต้การปกครองของ เกซิอสั ฟลอรัส (Gessius Florus) ผู้ปกครองชาวโรมซึง่ปกครองยเูดียอยู่ในขณะนัน้ การข่มเหง

ของเขานําไปสูจ่ลาจลท่ีแพร่กระจายออกไป เนโร (Nero) ส่งเวสเพเซียน (Vespasian) ไปพร้อมกบัไททสั (Titus) ลกูชายของเขา 

พร้อมกองทัพ 60,000 คน ท่ีกาลิลีตอนบน เขาได้ไปพบกับโจซีฟัส (Josephus) นายพลท่ีมีช่ือเสียงของชาติเอสโมเนียน 

(Asmonean) และนกัประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียง ผู้ซึง่ยดึท่ีมัน่ท่ีโจทาพาทา (Jotapata) แต่ในท่ีสดุถกูยดึอํานาจหลงัจากถกูล้อมเป็น

เวลา 47 วนั โดยสญูเสียคนไปกว่า 40,000 คน หลงัจากนัน้ จึงมีการปราบปรามชาวกาลิลี คนนบัพนัเสียชีวิตไปในสงคราม ยเูดีย

และเยรูซาเล็มรอดพ้นมาได้เพราะเวสเพเซียนถกูเรียกกลบัไปโรมเพราะเนโรเสียชีวิต เม่ือเวสเพเซียนขึน้เป็นผู้ปกครอง เขาได้ส่ง

ไททสั บตุรชาย ไปเพ่ือปราบปรามปาเลสไตน์และยดึครองเยรูซาเลม็ 

 ในเดือนเมษายน ค.ศ. 70 กองทพัโรมนัจํานวน 100,000 คน เดินทพัไปสู้กบัเยรูซาเลม็ ซึง่ไม่ได้เตรียมรับการบกุล้อม 

พวกยิวท่ีมีความเห็นขดัแย้งกนัโต้เถียงกนัเพ่ือครองเมือง เยรูซาเล็มมีกําแพงสามชัน้ ป้อม 90 แห่ง การล้อมเมืองใช้เวลานาน 4 

เดือน เคร่ืองย่ิงกระสนุและเชือกท่ีแข็งแรงขว้างหินก้อนโตใส่กําแพงขนาดใหญ่ ภายในเมือง เกิดกนัดารอาหาร ภรรยาแย่งอาหาร

จากสามี ลกูแย่งอาหารจากพ่อแม่ แม่แย่งอาหารจากทารกของตน และแม่บางคนไม่คํานึงถึงความเป็นแม่ ฆ่าและกินลกูของตน

เป็นอาหาร หลายคนหนีไปจากเมืองและพบกบัชะตากรรมท่ีเลวร้ายกว่า เพราะถกูไททสัจบัได้และตรึงไว้ท่ีไม้กางเขนนอกเมืองเพ่ือ

เป็นการเตือน สภาพของชาวเมืองเลวร้ายมากจนไททสัเรียกพระเจ้าให้ทรงเป็นพยานวา่เขาไมมี่สว่นรับผิดชอบในเร่ืองนี ้

 ในท่ีสดุ ในวนัท่ี 5 สิงหาคม ปี ค.ศ. 70 หอคอยแอนโทเนียถกูยดึ ชาวโรมปีนเข้าไปในพระวิหาร และแม้ไททสัจะได้สัง่

ทหารของตนไม่ให้ยุ่งกบัพระวิหารท่ีสวยงาม เพราะถือเป็นสิ่งอศัจรรย์อย่างหนึ่งของโลก แม้แต่โรมก็คิดเช่นนัน้ แต่ทหารคนหนึ่งได้

โยนคบไฟผา่นประตเูข้าไป และในเพลงิไหม้นัน้ วิหารท่ีเฮโรดสร้างขึน้ก็ถกูทําลาย เหลือทิง้ไว้เพียงแตห่ินท่ีเป็นฐานนัน้ 

 โจซีฟัสกลา่วว่า คนมากกว่า 1,000,000 คนเสียชีวิตในการล้อมนัน้ 97,000 รอดชีวิตแต่ตกเป็นเชลย ในจํานวนนัน้ ชาย

หนุ่มท่ีหน้าตาดีจะถกูนําไปโรมเพ่ือเป็นเกียรติแด่ผู้พิชิต ซึง่ทําให้การพยากรณ์ของดาเนียลสําเร็จคือ “ประชาชนของประมขุผู้หนึ่งท่ี

จะมานัน้ จะทําลายกรุง และสถานศกัดิสทิธิเสีย์ ์ ” (ดาเนียล 9:26) 

 การทําลายกรุงเยรูซาเลม็ของไททสัทําให้ชาวยิวกระจดักระจายออกไปไกล แต่ยงัไม่ได้สิน้สดุลงแค่นัน้ หกสิบห้าปีต่อมา 

ในปี ค.ศ. 135 ชาวยิวได้ฟืน้คืนจากการต่อสู้นัน้เพ่ือต่อสู้กบัอํานาจของโรม ในเวลานัน้เอง เฮเดรียน (Hadrian) ทําให้ชาวอิสราเอล

กระจดักระจายไปอย่างแท้จริง ในสงครามท่ีกินเวลา 3 ปีคร่ึง เขาได้ทําลายปาเลสไตน์ ฆ่า 580,000 คน หํา้หัน่ศิโยน ด้วยเหตนีุ ้คํ
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พยากรณ์ มีคาห์ 3:12 ท่ีกลา่วไว้ 885 ปีก่อนหน้านัน้จึงสําเร็จลง และทําให้อิสราเอลไม่สามารถแม้แต่จะเข้าถึงไอเลีย แคบพิทอลิ

นา (Aelia Capitolina) เมืองโรมนัใหม่ท่ีตัง้ขึน้บนท่ีตัง้เมืองเยรูซาเล็ม มิฉะนัน้จะต้องรับโทษถึงตาย ตัง้แต่เวลานัน้มา มีชาวยิว

เหลืออยูเ่พียงเลก็น้อยในปาเลสไตน์ 

 ตัง้แต่การล้มล้างเยรูซาเลม็และการทําลายวิหารของเฮโรด อิสราเอลทนทกุข์และถกูขบัไลจ่ากชาติหนึ่งไปยงัชาติหนึ่งทัว่

โลก การครอบครองความมัง่คัง่ทางโลกของชาวยิวกลายเป็นการแช่งสาปสําหรับพวกเขา” 

 
สภาพปัจจุบันของอสิราเอล 

 ในปัจจุบัน มีชาวอิสราเอลท่ีเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ท่ีกลับสู่แผ่นดินของตน สามารถเข้าถึงและมีอํานาจในกรุง

เยรูซาเลม็ แตท่ี่ตัง้วิหารอนัเป็นท่ีต้องการนัน้อยูใ่นมือของชาวมสุลมิ 

 แม้วา่อิสราเอลทกุวนันีเ้กือบจะควบคมุดินแดนท่ีทรงสญัญาในพนัธสญัญาของอบัราฮมัได้ทัง้หมด แต่เยรูซาเลม็ไม่เคยมี

ความสงบสขุ มีสงครามเกิดขึน้ในแผ่นดินเสมอ และความตายย่างกรายเข้ามาในเวลากลางวนัและกลางคืน อะไรทําให้อิสราเอล

อยูไ่ด้ในเวลาท่ีรอบข้างพวกเขามีแตค่วามสิน้หวงั 

 
ชนชาตอิสิราเอลมีความหวัง 

 ความหวงัของชาติอิสราเอลอยู่ท่ีสญัญาตามพระคมัภีร์เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ สองพนัปีผ่านไปนบัตัง้แต่อิสราเอลไม่มี

สว่นร่วมในสิ่งของของพระเจ้าท่ีเขารัก แต่ชาวยิวท่ีเคร่งครัด ผู้ซึง่รอคอยพระเมสสิยาห์และผู้ช่วยให้รอดของพวกเขายงัคงคร่ําครว

ท่ีกําแพงวิหารของเฮโรด ความหวังนีเ้ป็นความหวังที่มีเหตุผลหรือไม่ 

 ผู้ ท่ีหาความหมายทางฝ่ายวิญญาณจากข้อพระคมัภีร์และคิดว่าคริสตจกัรคืออิสราเอลจะตอบว่า “ไม่” แต่พระวจนะของ

พระเจ้ามีความหวงัท่ีแน่นอนสําหรับการตัง้ราชอาณาจักรอิสราเอลขึน้ใหม่ โดยมีพระเมสสิยาห์เป็นกษัตริย์ครอบครอง ทัง้ชาติ

อิสราเอลและชนชาติอ่ืนๆ ทกุชาติ บางคนสอนว่าคริสตจกัรเข้าแทนท่ีอิสราเอลและอิสราเอลไม่อยู่ในแผนการในอนาคตของพระ

เจ้าอีกตอ่ไป 

 แต่พระคัมภีร์ไม่ได้ตดัเร่ืองนีอ้อกไป การเปรียบเทียบสิ่งท่ีกล่าวไว้ในข้อพระคมัภีร์เก่ียวกับอิสราเอลและคริสตจักรจะ

แสดงให้เหน็จดุเร่ิมต้น การทรงเรียก พระสญัญา การนมสัการ หลกัการปฏิบติั และจดุหมายในอนาคตท่ีมีความแตกตา่งกนั 
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ความแตกต่างในการทรงเรียก 

อสิราเอล คริสตจักร 
การทรงเรียกให้รับมรดกบนโลก การทรงเรียกให้รับมรดกในสวรรค์ 

ปฐมกาล 12:1 

“พระเจ้าตรัสแก่อับรามว่า ‘เจ้าจงออก

จากเมือง จากญาติพ่ีน้อง จากบ้านบิดา

ของเจ้า ไปยังดินแดนท่ีเราจะบอกให้

เจ้ารู้” 

 

เฉลยธรรมบญัญติั 8:7-9 

“เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะ

ทรงพาท่านเข้าไปในแผ่นดินที่ดี เป็น

แผ่นดินที่ มีธารนํา้ นํา้พ  ุและนํา้บาด

ไหลออกมากลางหุบเขาและเนินเขา 
แผ่นดินที่ มีข้าวสาลีและข้าวบารลี 
เถาอ งุ่น  มะเดื่ อ  ต้นทับทิม  เ ป็น

แผ่นดินท่ีมีต้นมะกอกเทศและนํา้ผึง้ เป็

แผ่นดินท่ีท่านจะรับประทานอาหาร

อย่างอุดม ซึ่งท่านจะไม่ขาดสิ่งใดเลย 

เป็นแผ่นดินที่ศิลาเป็นเหล็ก และท่าน

จะขดุทองแดงได้จากภเูขา”  

 

ฮีบรู 3:1 

“เหตุฉะนัน้ ดูก่อนท่านพ่ีน้องธรรมิกชน 

ผู้ตอบสนองด้วยกนักบัเราในการที่พระ

เจ้าทรงเรียก [ให้รับมรดกในสวรรค์] จง

นกึถงึอคัรทตูและมหาปโุรหิตผู้ซึง่เราเช่ือ

และรับนัน้ คือพระเยซ”ู 

 

ฟีลปิปี 3:20 

“แต่บ้านเมืองของเรานัน้อย่ที่สวรรค์ู  

เรารอคอยผู้ ช่วยให้รอด ซึ่งจะเสด็จมา

จากสวรรค์คือพระเยซคูริสตเจ้า” 

 

1เปโตร 1:4 

“และเพ่ือให้ได้รับมรดกซึ่งไม่รู้เป่ือยเน่า

ปราศจากมลทิน  และไม่ร่วงโรยซึ่งได้

เตรียมไว้ในสวรรค์เพ่ือทา่นทัง้หลาย” 
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ความแตกต่างในการทรงเรียก 

อสิราเอล คริสตจักร 
ทรัพย์สมบัตบินโลก ยากจนบนโลก 

ปฐมกาล 24:34, 35 

“เขาจึงพดูว่า ‘ข้าพเจ้าเป็นคนใช้ของอบั

ราฮมั พระเจ้าทรงอํานวยพระพรแก่นาย

ข้าพเจ้าอย่างมากมายท่านก็เจริญ 
พระองค์ทรงประทานฝงแพะแกะ ู
และฝงโค เงินและทองู  คนใช้ชาย

หญิง อฐูและลา” 

 

1โครินธ์ 4:11 

“จนขณะนีเ้ราก็ยังหิว  กระหาย  ขาด

เคร่ืองนุ่งห่ม ถูกโบยตี และไม่มีบ้าน

อยู่” 

 

มาระโก 10:23 

“พระเยซูจึงทอดพระเนตรรอบๆ แล้ว

ตรัสแก่เหลา่สาวกวา่ ‘คนม่ังมีจะเข้าใน

แผ่นดนิของพระเจ้ากย็ากจริงหนา’ “ 

 

ยากอบ 2:5 

“พ่ีน้องท่ีรักของข้าพเจ้า จงฟังเถิด พระ
เจ้าได้ทรงเลือกคนยากจนในโลกนี ้
ให้เป็นคนมั่งมีในความเช่ือ และให้เป็น

ผู้ รั บมรดกแผ่น ดินซึ่ งพระอง ค์ทรง

สญัญาไว้ แก่ผู้ ท่ีพระองค์มิใช่หรือ” 
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ความแตกต่างในการทรงเรียก 

อสิราเอล คริสตจักร 
ทรัพย์สมบัตบินโลก ยากจนบนโลก 

 
 

เฉลยธรรมบญัญติั 28:7 

“พระเจ้าจะทรงกระทําให้ศัตรูผู้ ลุกขึน้

ต่อสู้ท่านพ่ายแพ้แก่ท่าน เขาจะออกมา

ต่อสู้ ท่านทางหนึ่ง และหนีจากท่าน

เจด็ทาง” 

 

เฉลยธรรมบญัญติั 28:13 

“ถ้าทา่นเช่ือฟังพระบญัญัติของพระเยโฮ

วาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบญัชา

ท่านในวันนี  ้และระวังท่ีจะกระทําตาม 

พระเจ้าจะทรงกระทําให้ท่านเป็นหัว

ไม่ใช่เป็นหาง กระทําให้สงูขึน้ทางเดียว

มิใช่ให้ต่ําลง” 

 

 
 

ยอห์น 16:2 

“เขาจะอเปหิท่านเสียจากธรรมศาลา 

แท้จริงวันหนึ่งทุกคนที่ประหารชีวิต
ของท่าน จะคิดว่าเขาทําการนัน้เป็น
การปฏบัิตพิระเจ้า” 

 

มทัธิว 18:4 

“เหตุฉะนัน้ถ้าผู้ ใดถ่อมจิตใจลง เหมือน

เดก็เลก็คนนี ้ผู้นัน้จะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน

สวรรค์” 

 

 

 

สง่าราศีและชัยชนะ ถกเหยียบยํ่าและข่มเหงชนะู  
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 แม้ว่าอิสราเอลจะเป็นพลไพร่บนโลกของพระเจ้า ไม่ได้หมายความว่าผู้ ท่ีเช่ือฟังพระบญัญัติก่อนหน้าท่ีจะมีการกระจดั

กระจายกนัไปนีจ้ะไม่ได้อยู่ในสวรรค์ แต่พวกเขาจะยืนอยู่ในท่ี อนัต่างจากคริสตจกัร พระเจ้าตรัสว่าคําพยากรณ์ท่ีดาเนียลได้เขียน

ไว้นัน้ไม่ใช่เพ่ือให้เขาได้รู้ แต่สําหรับคนอ่ืน “แต่เจ้าจงไปจนวาระท่ีสดุเถิด และเจ้าจะได้หยุดพักสงบ และจะยืนขึน้ในส่วนที่

กาํหนดให้เจ้า เม่ือสิน้สดุวนัทัง้หลายนัน้” (ดาเนียล 12:13) 

 อิสราเอลเช่ือฟังพระเจ้าเพ่ือได้รับรางวลับนโลกนี ้คริสตจกัรใช้ชีวิตเพ่ือพระเจ้าด้วยฤทธิเ์ ดชของพระวิญญาณบริสทุธิ อนั์

เป็นสิง่รับประกนัวา่จะได้รับรางวลัในสวรรค์ซึง่รอการเรียกไปสูส่ง่าราศี โลกนีไ้มใ่ช่บ้านของคริสตจกัร 

 ตัง้แตว่นัเพ็นเทคอสต์ตลอดทัง้หนงัสือกิจการ คนทัง้หลายได้บงัเกิดใหม่ด้วยการเช่ือฟังข้อความท่ีอคัรสาวกเปโตรเทศนา

ในวนัท่ีย่ิงใหญ่นัน้ 

 “ฝ่ายเปโตรจงึกลา่วแก่เขาวา่  ‘จงกลบัใจใหมแ่ละรับบพัติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิน้ทกุคน เพ่ือพระเจ้าจะทรง

ยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสทุธิ ด้วยว่าพระสญัญานัน้ตกแก่ท่านทัง้หลายกับ์

ลกูหลานของทา่นด้วย และแก่คนทัง้หลายท่ีอยูไ่กล คือทกุคนท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์‘ ” (กิจการ 

2:38, 39) 

 นัน่เป็นข้อความท่ีให้ความรอดตามพระคมัภีร์ท่ีแท้จริงในทกุวนันี ้และทําให้ชาวยิวและชาวตา่งชาติอยูใ่นคริสตจกัร 

 ในคริสตจกัร ไม่มีความแตกต่างระหว่างชาวยิวและชาวต่างชาติ “เพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิว หรือพวกกรีก เป็นทาส

หรือมิใช่ทาสก็ตาม เราทัง้หลายได้รับบพัติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกนั และพระวิญญาณองค์เดียวนัน้

ซาบซา่นอยู”่ (1โครินธ์ 12:13) 
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ความแตกต่างในการปฏบัิต ิ

 ทัง้อิสราเอลและคริสตจกัรได้รับการเรียกให้ใช้ชีวิตท่ีบริสทุธิ แต่ในวิธีการใช้ชีวิตบริสทุธินัน้ มีความแตกต่างกนัเป็นอย่าง์ ์

มาก เห็นได้ชดัว่าอิสราเอลได้รับมอบหมายให้กําจดัความบาปไปจากแผ่นดินของตนด้วยการใช้ดาบ แต่คริสตจกัรจะต้องไม่ทํา

อยา่งนัน้ 

 
ความแตกต่างในการปฏบัิต ิ

อสิราเอล คริสตจักร 

เฉลยธรรมบญัญติั 7:1, 2 

“เ ม่ือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

ทัง้หลายจะทรงพาท่านเข้าในแผ่นดิน 

ซึ่งท่านทัง้หลายกําลังจะเข้ายึดครอง 

และกวาดไล่ประชาชาติหลายชาติให้

ออกไปพ้นท่าน คือ คนฮิตไทต์ คนเกอร์

กาชี คนอาโมไรต์ คนคานาอนั คนเปริส

ซี  คนฮี ไว ต์  และคนเยบุส เ ป็น เ จ็ด

ประชาชาติ ซึ่งใหญ่โตกว่าและมีกําลัง

มากกว่าท่าน และเม่ือพระเยโฮวาห์พระ

เจ้าของท่านจะทรงมอบเขาทัง้หลายไว้

ในมือของท่านและท่านจะตีเขาให้พ่าย

แพ้ไปนัน้ พวกทา่นต้องทําลายเขาให้สิน้

ทีเดียว อย่าได้กระทําพันธสัญญาใดๆ 

กับเขาเลย และอย่ามีความเมตตาต่อ

เขาด้วย” 

 

 

 

มทัธิว 5:44 

“ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรักศตัรู และอวย

พรแก่ผู้ ท่ีแช่งด่าท่าน จงทําคุณแก่ผู้ ท่ี

เกลียดชังท่าน และจงขอพร [อธิษฐาน] 

ให้แก่ผู้ ท่ีประทษุร้ายเค่ียวเข็ญทา่น” 
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ความแตกต่างในการนมัสการ 

 อิสราเอลมีสถานท่ีนมสัการเพียงแหง่เดียว และจะกระทําได้ในระยะไกลเทา่นัน้ เพราะมีเพียงปโุรหิตท่ีจะเข้าไปได้ 

 คริสตจกัรนมสัการท่ีใดก็ได้เม่ือมีสองหรือสามคนร่วมกนั ด้วยความกล้าหาญ เราจึงเข้าอยู่ต่อหน้าพระพกัตร์ของพระเจ้า

โดยการสรรเสริญและขอบพระคณุ 

 
ความแตกต่างในการนมัสการ 

อสิราเอล คริสตจักร 

เลวีนิติ 17:8, 9 

“และเจ้าจงกล่าวแก่เขาว่า วงศ์วาน

อิสราเอลคนใดหรือคนต่างด้าวคนใดผู้

อาศัยอยู่ในหมู่พวกเขา ผู้ ถวายเคร่ือง

เผาบชูาหรือเคร่ืองสตัวบชูา และมิได้นํา

เคร่ืองสัตวบูชานัน้มาท่ีประตูเต็นท์นัด

พบเพ่ือถวายแด่พระเจ้า ก็ให้อเปหิชาย

ผู้นัน้เสียจากชนชาติของตน” 

 

ลกูา 1:10 

“ส่วนบรรดาประชาชนก็อธิษฐานอยู่

ภายนอก ในเวลาเผาเคร่ืองหอมนัน้” 

 

มทัธิว 18:20 

“ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันท่ีไหนๆ 

ในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขาท่ี

นัน่” 

 

 

 

 

ฮีบรู 10:19, 20 

“เหตุฉะนัน้พ่ีน้องทัง้หลาย เม่ือเรามีใจ

กล้าท่ีจะเข้าไปสู่สถานศกัดิสิทธิโดยพระ์ ์

โลหิตของพระเยซู ตามทางใหม่และเป็น

ทางท่ีมีชีวิต ซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดออก

ให้เราผา่นเข้าไปทางม่านนัน้ คือทางพระ

กายของพระองค์” 
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ความแตกต่างในการนมัสการ 

อสิราเอล คริสตจักร 

กนัดารวิถี 3:10 

“เ จ้าจงแต่งตั ง้อาโรนและบุตรชาย

ทัง้หลายของอาโรน ให้ปฏิบติังานตาม

ตําแหน่งปุโรหิต แต่คนอ่ืนท่ีเข้ามาใกล้

จะต้องถกูลงโทษถงึตาย” 

1เปโตร 2:5 

“และท่านทัง้หลายก็เสมือนศิลาท่ีมีชีวิต 

ท่ี กําลังก่อขึน้ เป็นพระนิเวศฝ่ายพระ

วิญญาณ เป็นปุโรหิตบริสทุธิ เพ่ือถวาย์

สกัการบูชาฝ่ายวิญญาณ ท่ีชอบพระทยั

ของพระเจ้าโดยทางพระเยซคูริสต์” 

 

  

 
ความแตกต่างในคาํพยากรณ์ที่จะเกดิขึน้ในอนาคต 

 คริสตจกัรได้รับคําสญัญาว่าจะได้รับไปจากโลกนีข้ึน้ไปสูส่วรรค์ อิสราเอลจะได้กลบัคืนสูส่ภาพเดิม และรับพรอนัย่ิงใหญ่

บนโลกหลงัจากพระเจ้าทรงรับคริสตจกัรขึน้ไปแล้ว 

 
คริสตจักร  
“ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีท่ีอยู่เป็นอนัมาก ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เพราะเราไปจดัเตรียมท่ีไว้สําหรับท่านทัง้หลาย เม่ือ

เราไปจัดเตรียมท่ีไว้สําหรับท่านแล้ว เราจะกลบัมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา เพ่ือว่าเราอยู่ท่ีไหนท่านทัง้หลายจะได้อยู่ท่ีนั่นด้วย” 

(ยอห์น 14:2, 3) 

 

“เพราะในเม่ือเราเช่ือวา่พระเยซทูรงสิน้พระชนม์ และทรงคืนพระชนม์แล้ว โดยพระเยซนูัน้ พระเจ้าจะทรงนําบรรดาคนท่ีลว่งหลบัไป

แล้วนัน้ มากบัพระองค์ ในข้อนีเ้ราขอบอกให้ท่านทราบ ตามพระวจนะขององค์พระผู้ เป็นเจ้าว่า เราผู้ยงัเป็นอยู่และคอยองค์พระผู้

เป็นเจ้าเสด็จมา จะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านัน้ท่ีล่วงหลบัไปแล้วก็หาไม่ ด้วยว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระ

ดํารัสสัง่ ด้วยสําเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทัง้ปวงในพระคริสต์ท่ีตายแล้วจะเป็นขึน้มาก่อน 

หลงัจากนัน้ เราทัง้หลายซึ่งยงัเป็นอยู่ จะถูกรับขึน้ไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านัน้ และจะได้พบองค์พระผู้ เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ 

อยา่งนัน้แหละ เราก็จะอยูก่บัองค์พระผู้ เป็นเจ้าเป็นนิตย์” (1เธสะโลนิกา 4:14-17) 

 

“แต่บ้านเมืองของเรานัน้อยู่ท่ีสวรรค์ เรารอคอยผู้ ช่วยให้รอด ซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสตเจ้า พระองค์จะทรง

เปล่ียนแปลงกายอนัต่ําต้อยของเรา ให้เหมือนพระกายอนัทรงพระสริิของพระองค์ ด้วยฤทธานภุาพซึง่ทําให้พระองค์ปราบสิง่สารพั

ลงใต้อํานาจของพระองค์” (ฟีลปิปี 3:20, 21) 

 

“ท่านท่ีรักทัง้หลาย บดันีเ้ราทัง้หลายเป็นบตุรของพระเจ้า และยงัไม่ปรากฏว่าต่อไปเบือ้งหน้านัน้เราจะเป็นอย่างไร แต่เรารู้ว่าเม่ือ

พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนัน้ เราทัง้หลายจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างท่ีพระองค์ทรงเป็นอยู่นัน้” 

(1ยอห์น 3:2) 
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“ ‘...ขอให้เราทัง้หลายร่าเริงยินดีและเต้นโลดถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะถึงเวลามงคลสมรสของพระเมษโปดกแล้ว และ

เจ้าสาวของพระองค์ได้เตรียมพร้อมแล้ว’ ทรงโปรดให้เจ้าสาวสวมผ้าป่านเนือ้ละเอียดใสบริสทุธิ เพราะผ้าป่านเนือ้ดีนัน้ได้แก่ การ์

ประพฤติอนัชอบธรรมของพวกธรรมิกชน” (วิวรณ์ 19:7-9) 

 

“ผู้ ใดท่ีได้มีส่วนในการฟืน้จากความตายครัง้แรกก็เป็นสขุและบริสทุธิ ความตายครัง้ท่ีสองจะไม่มีอํานาจเหนือคนเหล่านัน้ แต่เขา์

จะเป็นปโุรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์ และจะครอบครองร่วมกบัพระองค์ตลอดเวลาพนัปี” (วิวรณ์ 20:6) 

 
อสิราเอล 
 ในลกูา 1:31-33 มาเรียได้รับสญัญาเจ็ดอย่าง ได้แก่ 1. เธอจะตัง้ครรภ์ 2. และคลอดบตุรชาย 3. จงตัง้ช่ือบตุรนัน้ว่าเยซ ู

4. บตุรนัน้จะเป็นใหญ่ 5. และจะทรงเรียกว่าเป็นบตุรของพระเจ้าสงูสดุ 6. พระเจ้าจะทรงประทานพระท่ีนัง่ของดาวิด บรรพบรุุษ

ของท่านให้แก่ท่าน (ยงัไม่สําเร็จ) 7. และแผ่นดินของท่านจะไม่รู้จกัสิน้สดุเลย (เร่ิมต้นในยคุการครอบครองแผ่นดิน) คําสญัญาห้า

อย่างสําเร็จเรียบร้อยแล้ว ใครจะมีสิทธิเปล่ียนกฎในการแปลคําพยากรณ์เพ่ือท่ีจะกลา่วว่าสญัญา์ สองอย่างสดุท้ายจะไม่สําเร็จได้ 

เม่ือข้อพระคมัภีร์กลา่วไว้วา่คําสญัญาเหลา่นีจ้ะสําเร็จ 

 

“สิเมโอนได้บอกแล้วว่า พระเจ้าได้ทรงเย่ียมเยียนคนต่างชาติครัง้แรก เพ่ือจะทรงเลือกชนกลุม่หนึ่งออกจากเขาทัง้หลายให้

เป็นของพระองค์ คําของผู้ เผยพระวจนะก็สอดคล้องกบัเร่ืองนี ้ดงัท่ีได้เขียนไว้แล้วว่า ‘ภายหลงัเราจะกลับมา และเราจะสร้าง

พลับพลาของดาวดิซึ่งพังลงแล้วขึน้ใหม่ ท่ีร้างหกัพงันัน้เราจะก่อขึน้อีกและจะตัง้ขึน้ใหม“่ (กิจการ 15:14-16) 

 

“เม่ือเป็นเช่นนีแ้ล้ว ข้าพเจ้าจึงถามว่า ‘พระเจ้าทรงทอดทิง้ชนชาตขิองพระองค์แล้วหรือ” หามิได้ข้าพเจ้าเองก็เป็นชนชาติ

อิสราเอล เป็นพงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมั เป็นเผ่าเบนยามิน...ข้าพเจ้าจึงถามว่า พวกอิสราเอลสะดดุจนหกล้มทีเดียวหรือ หามิได้ แต่

การท่ีเขาละเมิดนัน้ เป็นเหตใุห้ความรอดแผ่มาถึงพวกต่างชาติ เพ่ือจะให้พวกอิสราเอลมีใจมานะขึน้...เพราะว่าถ้าพระเจ้าทรงตดั

ทา่นออกจากต้นมะกอกเทศป่า ซึง่เป็นต้นไม้ป่าตามธรรมชาติ และทรงนํามาตอ่ก่ิงกบัต้นมะกอกพนัธุ์ดี ซึง่ผิดธรรมชาติของมนัแล้ว 

การท่ีจะเอาก่ิงเหล่านัน้ ซึ่งเป็นก่ิงเดิมมาต่อก่ิงเข้ากบัต้นของมนัเอง ก็จะง่ายย่ิงกว่านัน้เป็นไหนๆ พ่ีน้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าเกรงว่า

ท่านจะอวดรู้ จึงอยากให้ท่านเข้าใจข้อความอนัลํา้ลกึนี ้คือเร่ืองที่บางคนในพวกอิสราเอลมีใจแข็งกระด้างไป จนทาํให้พวก
ต่างชาติได้เข้ามาครบจํานวน และเม่ือเป็นดังนัน้ พวกอิสราเอลทัง้ปวงก็จะได้รับความรอด ตามที่มีคําเขียนไว้ในพระ
คัมภีร์ว่า พระผ้ช่วยให้รอดจะเสดจ็มาจากเมืองศิโยน ู และจะทรงกําจัดอธรรมให้สญสิน้ไปจากยาโคบู ” (โรม 11:1, 11, 

24-26) 

 

“ในวันนัน้ องค์พระผ้เป็นเจ้าจะทรงย่ืนพระหัตถ์ของพระองค์ออกไปเป็นครัง้ที่สองเพ่ือจะได้ส่วนชนชาตขิองพระองค์ทีู่

เหลืออย่คืนมาู  เป็นคนเหลือจากอสัซีเรีย จากอียิปต์ จากปัทโรส จากเอธิโอเปีย จากเอลาม จากชินาร์ จากฮามทั และแผ่นดิน

ชายทะเล พระองค์จะทรงยกเคร่ืองหมายนัน้ขึน้ให้แก่บรรดาประชาชาติ และจะชมุนมุอิสราเอลท่ีพลดัพรากและรวบรวมยดูาห์ท่ี

กระจดักระจายจากส่ีมมุแหง่แผน่ดินโลก” (อิสยาห์ 11:11, 12) 

 

“ดเถิด เราจะรวบรวมเขามาจากประเทศทัง้ปวง ซึ่งเราได้ขับไล่เขาู ให้ไปอย่ ด้วยความกริว้ ด้วยความพโิรธ และความู

ขึง้โกรธของเรานัน้ เราจะนําเขาทัง้หลายกลับมายังท่ีนี  ้และจะกระทําให้เขาอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย เขาทัง้หลายจะเป็น

ประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา” (เยเรมีย์ 32:37, 38) 
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“โอ บตุรีแห่งศิโยนเอ๋ย จงร้องเพลงเสียงดงั โอ อิสราเอลเอ๋ย จงโห่ร้องเถิด จงเปรมปรีดิและลิงโลดด้วยเต็มใจของเจ้าเถิดนะ บตุรี์

แห่งเยรูซาเล็ม พระเจ้าทรงล้มเลิกการพิพากษาลงโทษเจ้าแล้ว พระองค์ทรงขบัไล่ศตัรูของเจ้าออกไปแล้ว พระองค์ทรงขบัไล่ศตัรู

ของเจ้าออกไปแล้ว กษัตริย์แหง่อิสราเอลคือพระเจ้าทรงอยูท่า่มกลางเจ้า เจ้าจะไมก่ลวัภยัพิบติัอีกตอ่ไป” (เศฟันยาห์ 3:14, 15) 

 

“พระเจ้าตรัสว่า ดเูถิด วนัเวลาจะมาถึงเม่ือเราจะเพาะองักรูชอบธรรมให้ดาวิด และท่านจะทรงครอบครองเป็นกษัตริย์และกระทํา

กิจอย่างเฉลียวฉลาด และจะทรงประทานความยติุธรรมและความชอบธรรมในแผ่นดินนัน้ ในสมยัของท่านยดูาห์จะรอดได้ และ

อิสราเอลจะอาศยัอยูอ่ยา่งมัน่คง และน่ีจะเป็นนามซึง่เราจะเรียกท่าน คือ ‘พระเจ้าเป็นความชอบธรรมของเรา’ “(เยเรมีย์ 23:5, 

6) 

 

 อาจกล่าวได้ว่า การทาํให้คริสตจักรเป็นแบบชาวยิวเป็นสิ่งขัดขวางมากกว่าเป็นประโยชน์ บิดเบือนภารกิจของ

คริสตจกัร และทําลายฝ่ายวิญญาณของคริสตจกัรมากกว่าสาเหตอ่ืุนๆ รวมกนั แทนท่ีคริสตจกัรจะแยกตวั ยอมรับการข่มเหง การ

ถกูโลกเกลียดชงั ความยากจนและการไม่ต่อสู้ แต่กลับใช้ข้อพระคัมภีร์เก่ียวกับชาวยวิเพ่ือลดความสาํคัญของพระประสงค์
ลงเพ่ือปฏบัิตติามประเพณีของโลก ครอบครองทรัพย์สมบัต ิดาํเนินตามพธีิกรรมและสร้างโบสถ์ที่สวยงาม 
 เยรูซาเล็มถกูชาวต่างชาติเหยียบย่ําในเวลาหลายปีนี ้บลัลงัก์ของเยรูซาเลม็วา่งและการปกครองก็ไมเ่ข้มแข็งอยา่งแท้จริง

แตช่นชาตินีมี้พระสญัญาท่ีจะได้กลบัคืนสูส่ภาพเดิม 

 
การให้ชาวยวิคืนส่สภาพเดมิในอนาคตู  

 พระคมัภีร์เก่ากลา่วถงึสญัญาในการให้ชาติอิสราเอลคืนสูส่ภาพเดิมไว้มากมาย “เราจะให้อิสราเอลประชากรของเรากลบั

สู่สภาพเดิม เขาจะสร้างเมืองท่ีพงันัน้ขึน้ใหม่ และเข้าอาศยัอยู่ เขาจะปลกูสวนองุ่นและด่ืมเหล้าองุ่นของสวนนัน้ เขาจะทําสวน

ผลไม้และรับประทานผลของมนั เราจะปลกูเขาไว้ในแผน่ดินของเขา เขาจะไมถ่กูถอนออกไปจากแผ่นดินซึง่เราได้มอบให้แก่เขา อีก

เลย’ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าตรัสดงันีแ้หละ” (อาโมส 9:14, 15) 

 

 “พระเจ้าตรัสว่า ยาโคบผู้ รับใช้ของเราเอ๋ย อย่ากลวัเลย อิสราเอลเอ๋ย อย่าคร่ันคร้าม เพราะน่ีแน่ะ เราจะช่วยเจ้าจากท่ี

ไกลให้รอด ทัง้ลกูหลานของเจ้าจากแผ่นดินท่ีเขาไปเป็นเชลย ยาโคบจะกลบัมา และมีความสงบและความสบาย และจะไม่มีผู้ ใด

กระทําให้เขากลวั พระเจ้าตรัสวา่ เพราะเราอยูก่บัเจ้าเพ่ือช่วยเจ้าให้รอด เราจะกระทําให้บรรดาประชาชาติทัง้สิน้ถึงอวสาน คือผู้ซึง่

เราได้กระจายเจ้าให้ไปอยูท่า่มกลางเขานัน้ แตส่ว่นเจ้าเราจะไมก่ระทําให้ถงึอวสาน เราจะตีสอนเจ้าตามขนาด และด้วยประการใด

ก็ตามเราจะไมป่ลอ่ยเจ้าโดยไมล่งโทษ” (เยเรมีย์ 30:10, 11) 

 

 บางคนเข้าใจวา่ การกลบัสูส่ภาพเดิมนีคื้อเม่ืออิสราเอลกลบัจากการเป็นเชลยเป็นเวลา 70 ปีในบาบิโลน แต่น่ันเป็นการ

กลับส่สภาพเดมิครัู้ งแรกเท่านัน้ ให้สงัเกตว่าพระคมัภีร์กลา่วถึงการกลับส่สภาพเดมิเป็นครัง้ที่สองู  “ในวนันัน้ องค์พระผู้ เป็น

เจ้าจะทรงย่ืนพระหตัถ์ของพระองค์ออกไปเป็นครัง้ที่สองเพ่ือจะได้ส่วนชนชาติของพระองค์ท่ีเหลืออยู่คืนมา เป็นคนเหลือจากอสั

ซีเรีย จากอียิปต์ จากปัทโรส จากเอธิโอเปีย จากเอลาม จากซินาร์ จากฮามทั และแผน่ดินชายทะเล” (อิสยาห์ 11:11) 

 

 การนําอิสราเอลกลบัสู่ดินแดนนีจ้ะไม่ใช่เพียงแต่จากแผ่นดินทางตะวนัออกเท่านัน้ แต่ให้สงัเกตข้อพระคมัภีร์กล่าวว่า 

จากบรรดาประเทศซึ่งพระองค์ได้ทรงขบัไล่เขาให้ไปอยู่นัน้ “พระเจ้าตรัสว่า เพราะฉะนัน้ ดเูถิด วนัเดือนจะมาถึง เม่ือไม่มีใคร

กล่าวต่อไปอีกว่า ‘พระเจ้าผู้ทรงนําประชาชนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉนัใด’ แต่จะพดูว่า ‘พระเจ้าผู้

ทรงนําประชาชนอิสราเอลออกมาจากแดนเหนือและออกมาจากบรรดาประเทศ ซึ่งพระองค์ได้ทรงขบัไล่เขาให้ไปอยู่นัน้ ทรงพระ
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ชนม์อยู่ฉนัใด’ เพราะเราจะนําเขาทัง้หลายกลบัมาสูแ่ผ่นดินของเขาเอง ซึง่เราได้ยกให้บรรพบรุุษของเขาแล้วนัน้” (เยเรมีย์ 16: 14, 

15) “เราจะตัง้ตาของเราดเูขาเพ่ือจะกระทําความดี และเราจะพาเขาทัง้หลายกลบัมายงัแผ่นดินนีอี้ก เราจะสร้างเขาทัง้หลายขึน้

และจะไม่รือ้ลง เราจะปลกูฝังเขาและไม่ถอนเขาเสีย” (เยเรมีย์ 24:6) “อย่ากลวัเลย เพราะเราอยู่กบัเจ้า เราจะนําเผ่าพนัธุ์ของเจ้า

มาจากตะวนัออก และเราจะรวบรวมเจ้ามาจากตะวนัตก เราจะพดูกบัทิศเหนือว่า ปล่อยเถิด และกับทิศใต้ว่า อย่ายึดไว้ จงนํา

บรรดาบตุรชายของเรามาแตไ่กล และเหลา่ธิดาของเราจากปลายแผ่นดินโลก คือทกุคนท่ีเขาเรียกตามช่ือของเรา คือผู้ ท่ีเราได้สร้าง

เพ่ือพระสริิของเรา ผู้ ท่ีเราได้ปัน้และได้กระทําไว้” (อิสยาห์ 43:5-7) 

 การนําอิสราเอลกลบัคืนมานีจ้ะไมใ่ช่เพียงชัว่คราว แตค่รัง้นี ้อิสราเอลจะเป็นชาติของพระเจ้าไปชัว่นิตย์นิรันดร์ “พระเจ้าผู้

ทรงให้ดวงอาทิตย์เป็นสว่าง กลางวนั และทรงให้ระเบียบตายตวัของดวงจนัทร์ และทรงให้บรรดาดวงดาวเป็นสว่างกลางคืน ผู้ทรง

กวนทะเลให้คล่ืนกําเริบ พระนามของพระองค์ คือพระเจ้าจอมโยธา ตรัสดงันีว้่า ถ้าระเบียบตายตัวนีต้้องพรากไปจากต่อหน้า

เรา แล้วเชือ้สายของอิสราเอลก็จะต้องหยุดยัง้จากการเป็นประชาชาติหน่ึงต่อหน้าเราเป็นนิตย์’ พระเจ้าตรัสดงันีแ้หละ” 

(เยเรมีย์ 31:35, 36) 

 
อสิราเอลจะได้กลับส่สภาพเดมิเม่ือไรู  

 คําพยากรณ์ของพระเยซูทําให้เราทราบคําตอบของคําถามนี ้“เขาจะล้มลงด้วยคมดาบและต้องถกูกวาดเอาไป เป็นเชลย

ทัว่ทกุประชาชาติ และคนต่างชาติจะเหยียบย่ํากรุงเยรูซาเลม็ จนกวา่เวลากําหนดของคนตา่งชาตินัน้จะครบถ้วน” (ลกูา 21:24) 

อคัรสาวกเปาโลกลา่วไว้เพิ่มเติมว่า “พ่ีน้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะอวดรู้ จึงอยากให้ท่านเข้าใจข้อความอนัลํา้ลกึนี ้คือเร่ือ

ท่ีบางคนในพวกอิสราเอลมีใจแข็งกระด้างไป จนทําให้พวกตา่งชาติได้เข้ามาครบจํานวน” (โรม 11:25) 

 “[เวลาท่ี] พวกต่างชาติได้เข้ามาครบจํานวน” เป็นความสมบูรณ์ของงานของพระเจ้าในการนําชนกลุ่มหนึ่งออกจาก

ชาวต่างชาติให้เป็นของพระองค์ คริสตจกัรซึง่ได้รับการทรงเรียกนีจ้ะได้รับขึน้ไป เม่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราจะหนักลบัมาหาชน

ชาติอิสราเอลของพระองค์ 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ทรงเตือนอิสราเอลในเวลาท่ีพระองค์ถกูปฏิเสธไว้ว่า “ด้วยเราว่าแก่เจ้าทัง้หลายว่า ตัง้แต่นีต้่อไปเจ้า

จะไมเ่หน็เราอีก กวา่เจ้าจะออกปากกลา่ววา่ ‘ขอให้ท่านผ้เสดจ็มาในพระนามขององค์พระผ้เป็นเจ้าทรงพู ู ระเจริญ’ ” (มทัธิว 

23:39) 

 
การรวบรวมชาวอสิราเอลอีกครัง้ 

 แม้วา่อิสราเอลจะเป็นชาติแล้วในเวลานี ้แต่มีเพียงชาวยิวเพียงเลก็น้อยเท่านัน้ท่ีกลบัคืนสูแ่ผ่นดิน การรวมชาติขึน้อีกครัง้

จะต้องเกิดขึน้ก่อนท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะกลับมาในพระกายเป็นครัง้ท่ีสอง “เพราะว่าเราจะเอาเจ้าออกมาจากท่ามกลาง

ประชาชาติและรวบรวมเจ้ามาจากทุกประเทศ และนําเจ้าเข้ามาในแผ่นดินของเจ้าเอง เราจะเอานํา้สะอาดพรมเจ้า และเจ้าจ

สะอาดพ้นจากมลทินทัง้หลายของเจ้า และเราจะชําระเจ้าจากรูปเคารพทัง้หลายของเจ้า เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะ
บรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า เราจะนําใจหนิออกไปเสียจากเนือ้ของเจ้า และให้ใจเนือ้แก่เจ้า และเราจะใส่วิญญาณ
ของเราภายในเจ้า และกระทาํให้เจ้าดาํเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และให้รักษากฎหมายของเราและกระทาํตาม” (เอเส

เคียล 36:24-27) 

 อย่างไรก็ตาม มีสิ่งท่ีน่ากลวัรอคอยอิสราเอลอยู่ เพราะอิสราเอลไม่เคยสารภาพความผิดหรือร้องเรียกขอการให้อภยัใน

การตรึงองค์พระผู้ เป็นเจ้าแหง่พระสริิไว้ท่ีไม้กางเขน 

 อิสราเอลจะยงัคงถกูพิพากษาเพราะการละเมิดและความบาปท่ีร้ายแรง การพิพากษานีจ้ะทําให้อิสราเอลต้องคกุเข่ากลบั

ใจใหม่ “เราจะนําเจ้าออกมาจากชนชาติทัง้หลาย และรวบรวมเจ้าออกมาจากประเทศทัง้ปวง ซึง่เจ้าต้องกระจดักระจายกนัไปอยู่

นัน้ ด้วยมือท่ีมีฤทธิและด้วยแขนท่ีเหยียดออกและด้วยความพิโรธท่ีเทลงมา และเราจะนําเจ้าเข้าไปในถ่ินทรุกนัดารแห่งชนชาติ์
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ทัง้หลาย และท่ีนัน่เราจะเข้าสู่การพิพากษากบัเจ้า หน้าต่อหน้า เราเข้าสู่การพิพากษากบับรรพบรุุษของเจ้าในถ่ินทรุกนัดารแห่ง

แผน่ดินอียิปต์อยา่งไร พระเจ้าตรัสวา่ เราจะเข้าสูก่ารพิพากษากบัเจ้าอย่างนัน้ เราจะนับเจ้าโดยให้ลอดไปใต้คทา และเราจะให้

เจ้าเข้าพนัธสญัญา เราจะชาํระพวกกบฏเสียจากท่ามกลางเจ้า ทัง้ผ้ทรยศต่อเราู  เราจะนําเขาออกจากแผ่นดินท่ีเขาไปอาศยั

อยู่นัน้ แต่เขาจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินอิสราเอล แล้วเจ้าจะทราบว่า เราคือพระเจ้า” (เอเสเคียล 20:34-38) “เพราะฉะนัน้พระเจ้า

ตรัสดงันีว้่าเพราะว่าเจ้าเป็นขีโ้ลหะไปเสียทัง้สิน้แล้ว เพราะฉะนัน้ดเูถิด เราจะรวบรวมเจ้าไว้ท่ามกลางเยรูซาเล็ม อย่างท่ีคนเขา

รวบรวมเงิน ทองสมัฤทธิ และเหล็กและตะกัว่และดีบกุไว้ในเตาหลอม เพ่ือเอาไฟพ่นรดให้มนัละลาย ์ ดังนัน้เราจะรวบรวมเจ้า 

ด้วยความกริว้และด้วยความพโิรธของเรา และเราจะใส่เจ้ารวมไว้ให้เจ้าละลาย เราจะรวบรวมเจ้า และเอาเพลิงแห่งความ

พิโรธของเราพ่นเจ้าและเจ้าจะละลายอยู่ท่ามกลางนัน้ เงินละลายอยู่ในเตาหลอมฉนัใด เจ้าทัง้หลายจะละลายอยู่ท่ามกลางเพลิง

ฉนันัน้และเจ้าจะทราบว่า เราคือพระเจ้าได้ระบายความกริว้ของเราออกเหนือเจ้า” (เอเสเคียล 22:19-22) “พระเจ้าจอม

โยธาตรัสว่า ‘ดเูถิด เราส่งทตูของเราไปเพ่ือตระเตรียมหนทางไว้ข้างหน้าเรา และพระเจ้าผู้ซึ่งเจ้าแสวงหานัน้ จะเสด็จมายงัพระ

วิหารของพระองค์อย่างกะทนัหนั ทตูแห่งพนัธสญัญาผู้ซึง่เจ้าพอใจนัน้ ดเูถิด ท่านกําลงัมาแล้ว แต่ใครจะทนอยู่ได้ในวนัท่ีท่านมา 

และใครจะยืนมัน่อยู่ได้เม่ือท่านปรากฏตวั “เพราะว่าท่านเป็นประดจุไฟถลงุแร่ และประดจุสบู่ของช่างซกัฟอก ท่านจะนัง่ลงอย่าง

ช่างหลอมและช่างถลงุเงิน และทา่นจะชําระบตุรหลานของเลวีให้บริสทุธิ และถลงุเขาอยา่งถลงุทองคํา์ และถลงุเงินจนกว่าเขาจะนํา

เ ค ร่ื 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) 

    
เวลาทุกข์ใจของยาโคบ – ความทุกขเวทนา 

 ชาวยิวได้ผา่นพ้นการข่มเหงท่ีรุนแรงท่ีสดุในประวติัศาสตร์ของพวกเขา แตไ่มมี่สิง่ใดอาจเปรียบได้กบัวนัเวลาอนัเลวร้ายท่ี

จะเกิดขึน้ใน “ความทกุขเวทนา” “ต่อไปนีเ้ป็นพระวจนะซึง่พระเจ้าตรัส เก่ียวกบัอิสราเอลและยดูาห์ว่า ‘พระเจ้าตรัสดงันีว้่า เราได้

ยินเสียงร้องเพราะความกลวัตวัสัน่ ความสยดสยองและความไร้ศานติภาพ จงถามเถิดและดวู่า ผู้ชายจะคลอดบตุรได้หรือ ทําไม

เราจึงเห็นนผูชายทุกคนเอามืดกดไว้ท่ีเอวเหมือนผู้หญิงจะคลอดบุตร ทําไมหน้าตาทุกคนจึงซีดไป อนิจจาเอ๋ย วันนัน้ใหญ่โต

เหลือเกิน ไมมี่วนัใดเหมือนเป็นเวลาทกุข์ใจของยาโคบ แตเ่ขาก็ยงัจะรอดวนันัน้ไปได้” (เยเรมีย์ 30:4-7) 

 อาโมสได้บรรยายเก่ียวกบัความเลวร้ายของเวลาเหล่านัน้ว่า “เพราะฉะนัน้ พระเจ้าจอมโยธา พระเจ้าตรัสดงันีว้่า ‘ตาม

ลานเมืองจะมีการร่ําไห้ และตามถนนหนทางจะมีคนพดูวา่ “อนิจจาเอ๋ย อนิจจาเอ๋ย เขาจะร้องเรียกชานาให้ไว้ทุกข์ และให้ผู้

ชํานาญเพลงโศกร้องโอดครวญ ในสวนองุ่นทัง้สิน้จะมีการร่ําไห้ เพราะเราจะผา่นไปทา่มกลางเจ้า” พระเจ้าตรัสดงันีแ้หละ วิบติัแก่

เจ้าผู้ปรารถนาวนัแหง่พระเจ้า วนัแหง่พระเจ้าจะเป็นประโยชน์อะไรแก่เจ้าเลา่ วนันัน้เป็นความมืด ไมใ่ช่เป็นความสว่างอย่างกบัคน

หนีสงิห์ ไปปะหมี หรือเหมือนคนเข้าไปในเรือน เอามือเท้าฝาผนงัและงก็ูกดัเอา วนัแห่งพระเจ้าเป็นความมืด ไม่ใช่ความสว่าง เป็น

ความมืดคลุ้ม ไมมี่ความแจ่มใสเลย” (อาโมส 5:16-20 และดวูิวรณ์ 6) 
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การฟ้ืนฟฝนชุกปลายฤดู ู 
 ผลลพัธ์สดุท้ายของเวลาทกุข์ใจท่ีร้ายแรงนีคื้อ การท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าเสด็จกลบัมายงัโลกและชนชาติอิสราเอลทุกคน

รับเช่ือพระเยซู “แต่พอสิน้ความทกุข์ลําบากแห่งวนัเหล่านัน้แล้ว ดวงอาทิตย์จะมืดไป และดวงจนัทร์จะไม่ส่องแสง ดวงดาวทัง้

ปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาสิง่ท่ีมีอํานาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้าน เม่ือนัน้นิมิตแห่งบตุรมนษุย์จะปรากฏขึน้ในท้องฟ้า มนษุย์

ทกุชาติทัว่โลกจะตีอกร้องไห้ แล้วจะเหน็บตุรมนษุย์เสดจ็มาบนเมฆในท้องฟ้า ทรงฤทธานภุาพและพระสิริเป็นอนัมาก พระองค์ทรง

ใช้เหลา่ทตูสวรรค์ของพระองค์ มาด้วยเสียงแตรอนัดงัย่ิงนกั ให้รวบรวมคนทัง้ปวงท่ีพระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้ว ทัง้ส่ีทิศนัน้ ตัง้แต่

ท่ีสดุฟ้าข้างนีจ้นถึงท่ีสดุฟ้าข้างโน้น” (มทัธิว 24:29-31) “และเราจะเทวิญญาณแห่งความเมตตาเอ็นดแูละการวิงวอนบนราชวงศ์

ดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม ดงันัน้เม่ือเขาทัง้หลายมองดเูรา ผู้ซึ่งเขาเองได้แทง เขาจะไว้ทกุข์เพ่ือท่าน เหมือนคนไว้ทกุข์เพ่ือบุตรคน

เดียวของตน และร้องไห้อย่างขมข่ืนเพ่ือท่าน เหมือนอย่างคนร้องไห้เพ่ือบุตรหวัปีของตน” (เศคาริยาห์ 12:10) และเศคาริยาห์ 

14:1-11 

 วนัท่ีย่ิงใหญ่ของวนัทัง้หมดจะเป็นเม่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงวางพระบาทของพระองค์บนภเูขาท่ีพระองค์เสด็จขึน้สูส่วรรค์ 

“ในวนันัน้ พระบาทของพระองค์จะยืนอยู่ท่ีภเูขามะกอกเทศ ซึ่งอยู่หน้าเมืองเยรูซาเล็มด้านตะวนัออก และภเูขามะกอกเทศนัน้จะ

แยกออกเป็นสองสว่น จากทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตก โดยมีหบุเขากว้างมากคัน่อยู ่ภเูขากึง่หนึง่จงึจะถอยไปทางเหนือ และอีกกึ่ง

หนึง่จะถอยไปทางใต้” (เศคาริยาห์ 14:4) และเศคาริยาห์ 12:10 

 พระคมัภีร์บอกเราเก่ียวกบัการฟืน้ฟท่ีูย่ิงใหญ่ท่ีสดุท่ีจะเกิดขึน้เม่ือชาติอิสราเอลท่ีได้ประกอบด้วยพระวิญญาณได้เกิดใหม่

ในวนัหนึง่ อิสยาห์ 66:8 และโรม 11:26 
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ส่วนที่ 4 
พระสัญญาที่ยังไม่สาํเร็จ 

 
คาํนํา 

 

 ข้อพระคมัภีร์สอนไว้อยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการนําสิ่งท่ีหลงหายไปเพราะการละเมิดของมนษุย์เดิมคืออาดมักลบัมา การนํา

กลบัมานีเ้ป็นสว่นหนึ่งของความหวงัในอนาคตของคริสตจกัร ความหวงัของอิสราเอล และการสําเร็จของการช่วยสิ่งท่ีทรงสร้างทัง้

ปวงให้รอด 

 ผู้ เผยพระวจนะในพระคมัภีร์เก่ากล่าวถึงคําสญัญามากมายเก่ียวกบัการตัง้การปกครองท่ีชอบธรรมและการครอบครอง

ด้วยสนัติสขุบนโลกนี ้

 แตผู่้ ท่ีจะได้รับคําสญัญาเหลา่นีคื้อใคร และผู้ ท่ีจะมีสว่นในการนําโลกนีก้ลบัสูอ่าณาจกัรแห่งสนัติสขุและความชอบธรรม

คือใคร 
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บทที่ 5 
พระสัญญาเก่ียวกับโลก 

ที บี เบนส์ 

 

 ในพระคมัภีร์ มีความหวงัอยูส่องประเภท 
(1) ความหวังของผ้ที่เช่ือ คือ การที่กายได้รอดตายู  
(2) ความหวังของสิ่งที่ทรงสร้างขึน้ คือ การรอด “จากอํานาจแห่งความเส่ือมสลาย และจะเข้าในเสรีภาพและ

ศักดศิรี ์ [สง่าราศี] แห่งบุตรทัง้หลายของพระเจ้า” 
 

 ความหวงัประการหลงัเป็นหวัข้อท่ีสําคญัของผู้ เผยพระวจนะในพระคมัภีร์เก่า เพราะจะเกิดขึน้เม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมา

พร้อมกบัธรรมิกชนของพระองค์เพ่ือทําการพิพากษาคนอธรรมและตัง้บลัลงัก์ของพระองค์ในความชอบธรรม 

 พระคัมภีร์ทุกข้อเป็นประวัตศิาสตร์ของมนุษย์สองคน ซึง่ได้อธิบายไว้ดงันี ้
(1) “มนุษย์เดมินัน้กาํเนิดมาจากดนิและเป็นมนุษย์ดนิ…” 
(2) “มนุษย์ที่สองเสดจ็มาจากสวรรค์” 

 
 พระคัมภีร์ใหม่เปิดเผยลักษณะและงานที่มาจากสวรรค์ของ “มนุษย์ที่สอง” พระคัมภีร์เก่ามีเนือ้หาเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์สองคนนีกั้บโลก โดยบนัทกึเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของมนษุย์เดิมท่ีทรงสร้างขึน้โดยปราศจากมลทิน ผู้

ซึง่ล้มเหลวเพราะอํานาจของความบาป และแสดงให้เห็นอยู่เสมอว่าความประพฤติปฏิบติัแย่ลงเร่ือยๆ ในการหลงและตดัออกจาก

พระเจ้าของเขา พระคมัภีร์พยากรณ์เก่ียวกบัชยัชนะของมนุษย์ท่ีสอง ผู้ซึ่งจะกู้ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากมนษุย์เดิม และจะให้

เกียรติแก่พระเจ้าในเหตกุารณ์ท่ีความบาปทําให้เส่ือมเกียรติ เราเห็นลกัษณะและขอบเขตของความเสียหาย และความล้มเหลว

ของมนุษย์เดิมในทุกสถานะที่พระเจ้าทรงวางเขาไว้ เรายังเห็นวิธีท่ีมนุษย์ท่ีสองจะนําส่วนท่ีแตกหักมาและนําไปสู่ความ

สมบรูณ์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า 

 สิ่งเหลานีป้รากฏอยู่อย่างชดัเจนในสญัญาถึงพระพรท่ีทรงประทานแก่มนษุย์บนโลก สญัญาเหล่านีย้งัไม่ได้สําเร็จอย่าง

สมบรูณ์ แม้ว่าคําสญัญาบางประการจะสําเร็จทางฝ่ายวิญญาณไปบ้างบางสว่นก็ตาม แต่คําสญัญาทกุประการยงัคงรอให้สําเร็จ

อย่างแท้จริงใน “การสําแดง” ของมนษุย์ท่ีสอง องค์พระผู้ เป็นเจ้าจากสวรรค์ ทัง้นี ้เป็นไปตามคําพยากรณ์ตามพระคมัภีร์ใหม่ ซึง่มี

ลกัษณะสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

 ประการแรก – พงศ์พนัธุ์ของหญิงจะทําให้หวัของงแูหลก 

 ประการที่สอง – ในพงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมั ทกุชาติบนโลกจะได้รับการอวยพร 

 ประการที่สาม – พงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมัจะครองดินแดนคานาอนัและเป็นหวัของประชาชาติ 

 ประการที่ ส่ี – พงศ์พนัธุ์ของดาวิดจะครอบครองโลก และอาณาจกัรของพระองค์จะอยูเ่ป็นนิตย์ 

 มนุษย์ถูกสร้างขึน้มาโดยปราศจากมลทิน การอยู่ในสภาพปราศจากมลทินคือ การพึ่งพาพระเจ้า เช่ือฟังพระองค์และ

ส่ือสารกับพระองค์ การปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและความตาย รวมทัง้การเป็นผู้ปกครองสิ่งท่ีพระเจ้าทรงสร้างและอวยพรและ

ประกาศว่าเป็นสิ่งท่ีดี แต่ซาตานซึง่ชกัชวนให้มนษุย์ทําตามความต้องการของตนเองและไม่เช่ือฟัง ได้นําความผิดบาปเข้ามา และ

ทกุอย่างก็ถกูทําลาย มนษุย์ไม่พึง่พาในพระเจ้าและมีใจชัว่ท่ีไม่เช่ือฟัง เขาเปล่ียนจากเช่ือฟังพระเจ้าเป็นเช่ือฟังซาตาน เปล่ียนการ

ส่ือสารกบัพระเจ้าเป็นแยกตวัและต้องการท่ีจะซ่อนตวัจากพระองค์ มนษุย์กลายเป็นเหย่ือของโรคภยัไข้เจ็บและความตาย พืน้โลก

ถกูแช่งสาปเพราะมนษุย์ ตัง้แต่เวลานัน้มา “บรรดาสรรพสิ่งท่ีทรงสร้างนัน้กําลงัคร่ําครวญ และผจญความทกุข์ยากด้วยกนัมาจนทุ

วนันี”้ แต่แม้ว่ามนษุย์เดิมจะถกูทําลาย พระเจ้าตรัสเก่ียวกบัผ้ที่ เป็น ู “พงศ์พันธ์ุของหญิง” ท่ีได้รับพระสญัญาแรกสดุ ซาตาน
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เอาชนะอาดมั แตพ่งศ์พนัธุ์ของหญิงจะเอาชนะซาตานนัน้ และแม้ว่าพระองค์เองจะบาดเจ็บในการต่อสู้ ก็จะทําให้หวัของผู้ ทําลาย

แหลกไป 

 มีสองสิ่งท่ีเห็นได้ชดั สิ่งแรก ในคาํแช่งสาปที่มีแก่อาดัม ไม่มีการกล่าวถึงสิ่งอ่ืนใดนอกจากความตาย การอวยพร

ของพระเจ้าแก่มนษุย์ได้ตัง้เขาไว้ในโลกในฐานะผู้ นําและปกครองโลก และคําแช่งสาปเพียงแต่ลบล้างการอวยพรบนโลกนัน้ 

ทัง้นี ้ถือเป็นสิ่งสําคญัในการนิยามขอบเขตของความจริงแห่งพนัธสญัญาเก่า จากพระคมัภีร์ใหม่ เราทราบว่าหลงัจากความตาย 

จะมีการพิพากษา บรรพบรุุษมีความปรารถนาท่ีจะอยู่ใน “เมืองท่ีประเสริฐกว่านัน้ คือเมืองสวรรค์” ซึง่พระคมัภีร์เก่าไม่ได้กลา่วถึง 

ด้วยเหตนีุ ้เห็นได้ชดัว่าขอบเขตของพระคัมภีร์เก่าเป็นเพียงพระประสงค์ของพระเจ้าเก่ียวกับโลก แม้ว่าพระคมัภีร์เก่าไม่ได้

กล่าวเก่ียวกับสิ่งต่างๆ หลงัความตาย ไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครทราบอะไรเลย เพียงแต่ว่าความจริงประเภทนีอ้ยู่นอกเหนือ

ขอบเขตท่ีเหมาะสม และไม่ควรศึกษาเก่ียวกับสิ่งต่างๆ หลงัความตายจากพระวจนะของพระเจ้าในส่วนนี ้สิ่งที่สอง คือ ไม่มี
สัญญาเก่ียวกับการถอนหรือแบ่งเบาคําสาป ไม่มีคําแนะนําให้มนุษย์เดิมว่าจะแก้ไขจิตใจหรือวิญญาณให้ดีขึน้ได้
อย่างไร พระเจ้าทรงประทานสญัญา ซึง่เป็นสญัญาท่ีมีมนษุย์อีกผู้หนึง่คือ พงศ์พนัธุ์ของหญิง เป็นสําคญั มนษุย์เดิมถกูไลอ่อกจาก

สวน กนัออกจากต้นไม้แหง่ชีวิต ไร้อํานาจอยูใ่นกํามือของผู้ มีชยัชนะแก่เขา โรคภยัไข้เจ็บ ความตาย บรรดาสรรพสิ่งท่ีทรงสร้างท่ีคร่ํ

ครวญและการแยกออกจากพระเจ้าทางฝ่ายวิญญาณยังคงมีอยู่ อันเป็นสิ่งแสดงให้เห็นความเป็นทาสและหลกัฐานในความ

ล้มเหลวของเขา แต่ชัยชนะที่แท้จริงทรงสัญญาไว้แก่มนุษย์ที่สอง พระองค์เท่านัน้ท่ีจะสามารถนําศัตรูของพระเจ้าและผู้

ทําลายมนษุย์ออกไปจากการครอบครองและเหยียบย่ําลงในดินได้ 

 จากแหล่งนํา้พสุองแหลง่ (อาดัมที่ล้มเหลวและพงศ์พันธ์ุของหญิง) มีนํา้ไหลออกมาสองสาย สายหนึง่มีแตค่วามตาย

อีกสายเต็มไปด้วยสญัญาแห่งการอวยพร กว้างและลกึลงไปในสง่าราศีท่ีเต็มเป่ียม ประวัตศิาสตร์ของมนุษย์ที่ล้มเหลว สายนํ ้

แรก ดํารงอยูใ่นความบาปมากขึน้จนถึงการปฏิเสธพระคริสต์และรับผู้ เป็นปฏิปักษ์กบัพระคริสต์ สายนํา้ที่สองแห่งพระประสงค

ของพระเจ้า ไหลไปโดยไม่หยดุ และย่ิงมนษุย์ทําความบาปมากเท่าไร เราย่ิงเห็นความพระเมตตาของพระเจ้ามากย่ิงขึน้ มนษุย์ท่ี

อยู่เพียงลําพงัเลวร้ายมากขึน้เร่ือยๆ วิทยาศาสตร์และศิลปะเจริญขึน้ เมืองต่างๆ ถกูสร้างขึน้ ความมัง่คัง่เพิ่มพนูขึน้ แต่โลกเส่ือม

ทรามและเตม็ไปด้วยความรุนแรง และพระเจ้าตรัสวา่ “เราจะกวาดล้างมนษุย์ท่ีเราได้สร้างมานีไ้ปเสียจากแผ่นดิน” นํา้ทว่มจงึเกิดขึ ้

 “ชาวโลกท่ีมีอยู่ในขณะนัน้” จึงพินาศไป และโนอาห์ออกมาสูโ่ลกท่ีสะอาดจากความเส่ือมทรามของมนษุย์ แต่ลกัษณะของมนษุย์

ยงัคงไมเ่ปล่ียนแปลง 

 ตอนนี ้พระเจ้าทรงมอบอํานาจในการปกครองให้แก่มนษุย์ โดยกําหนดว่า “ผู้ใดฆ่ามนษุย์ให้โลหิตไหล มนษุย์จะฆ่าผู้นัน้

ให้โลหิตไหลเหมือนกนั” (ปฐมกาล 9:6) ดงันัน้ มนษุย์จึงอยู่บนโลกท่ีเปล่ียนแปลงใหม่ซึ่งมีกฎระเบียบบ้านเมืองมาจากพระเจ้า

โดยตรง อย่างไรก็ดี ทัง้หมดนีไ้ม่มีประโยชน์ แทนท่ีโนอาห์จะปกครองโลกได้ เขาไม่สามารถแม้แต่จะปกครองตนเองได้ มนษุย์ใช้

การปกครองเพ่ือการยกตนเองสงูขึน้อย่างไร้ธรรม และเกิดเป็นความวุ่นวายท่ีบาเบล ก่อนหน้าสมยัของอบัราฮมั การนมสัการพระ

เจ้าถกูละเลยไปบชูาผีมาร โยชวูากล่าวว่า “ในกาลดกึดําบรรพ์ บรรพบรุุษของเจ้าอยู่ฟากตะวนัออกของแม่นํา้ยเูฟรติส คือเทราห์

บิดาของอบัราฮมัและของนาโฮร์ และเขาปรนนิบติัพระอ่ืน” (โยชวูา 24:2) และเม่ือศกึษาในท่ีอ่ืน เราจะเห็นว่าพระอ่ืนเหลา่นีคื้อผี

มาร โมเสสกลา่วไว้ในเพลงของเขาว่า “เขาทัง้หลายได้บชูาแก่ผีปีศาจ ซึง่หาเป็นพระเจ้าไม่” (เฉลยธรรมบญัญัติ 32:17) และ “ท่าน

ฆ่าบตุรชายและบตุรหญิงของท่านถวายเป็นเคร่ืองสกัการบชูาแก่ปีศาจ” (สดดีุ 106:37)นอกจากนี ้อคัรสาวกเปาโลยงัเขียนไว้ว่า 

“เคร่ืองบชูาท่ีพวกตา่งชาติถวายนัน้ เขาถวายบชูาแก่พวกปีศาจ” (1โครินธ์ 10:20) 

 แต่ความชัว่ร้ายท่ีเพิ่มขึน้ของมนษุย์มีประโยชน์เพียงเพ่ือแสดงให้เห็นวิถีทางอนัไม่มีขอบเขตของพระเจ้าได้เด่นชดัย่ิงขึน้

เท่านัน้ พระองค์ทรงเรียกอบัราฮมัจากท่ามกลางรูปเคารพนี ้นําเขาไปยงัดินแดนห่างไกล และประทานพระสัญญาที่ยังมาไม่ถึง

แต่มีความเก่ียวข้องกันอย่างใกล้ชิดสองประการให้แก่เขาและพงศ์พันธ์ุของเขา คําสญัญาหนึ่งมกัจะมีกล่าวซํา้อยูบ่อ่ยๆ

และกลา่วถึงในหลายลกัษณะ โดยมีการกล่าวถึงเป็นครัง้แรกว่า “บรรดาเผ่าพันธ์ุทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้า” (ปฐมกาล 12:3) 

ทัง้นี ้ทรงกล่าวซํา้อีกเกือบจะเหมือนกนัทกุประการในปฐมกาล 18:18 แต่หลงัจากนัน้มา หลงัจากท่ีเขาแสดงความเช่ือฟังโดยการ
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ถวายอิสอคั สญัญามีลกัษณะแตกต่างไป “ประชาชาติทัง้หลายทัว่โลกจะได้พระเพราะเชือ้สายของเจ้า” (ปฐมกาล 22:18) ในแบบ

สดุท้ายนี ้เป็นการยืนยนัแก่อิสอคั (ปฐมกาล 26:4) และทรงกล่าวแก่ยาโคบว่า “บรรดาพงศ์พันธ์ุของมนุษย์โลกจะได้รับพระ

เพราะเจ้าและเพราะเชือ้สายของเจ้า” (ปฐมกาล 28:14) ในท่ีนี ้แม้ว่าพระเจ้าได้ตรัสว่าการอวยพรจะอยู่ในอบัราฮมั แต่เห็นได้

ชดัว่า ผู้ ท่ีอยู่ในพระทยัของพระเจ้าคือ พงศ์พันธ์ุของอับราฮัม ไม่ใช่ตัวเขาเอง อบัราฮมัเป็นเพียงรากของพระพรเท่านัน้เพราะ

เขาเป็นบิดาแห่งพงศ์พนัธุ์ ท่ีทรงสญัญาไว้ ทัง้นี ้เห็นได้ชดัจากการอ้างอิงถึงคําสญัญานีใ้นพระคมัภีร์ใหม่ เปาโลเขียนว่า “บรรดา

พระสญัญาท่ีได้ประทานไว้แก่อบัราฮมัและพงศ์พันธ์ุของท่านนัน้ มิได้ตรัสวา่ และแก่พงศ์พนัธุ์ทัง้หลาย เหมือนอย่างกบัว่าแก่คน

มากคน แต่เหมือนกบัว่าแก่คนผู้ เดียวคือ แก่พงศ์พันธ์ุของท่าน ซึ่งเป็นพระคริสต์” (กาลาเทีย 3:16)ทัง้นี ้เป็นการอ้างอิงถึงพระ

สญัญาทัง้หมด พงศ์พันธ์ุที่กล่าวถงึในข้อพระคัมภีร์เหล่านีจ้ึงไม่ใช่ชาตอิิสราเอล แต่เป็นพระคริสต์ ดงันัน้ พระสัญญาจึง

ไม่ได้อย่ในมนุษย์เดิู ม แต่ในมนุษย์ที่สอง พงศ์พันธ์ุเดียวกับของหญิง ผู้ซึ่งจะทําให้หวัของงูแหลกไปตามพระสญัญาก่อน

หน้านัน้ 

 อย่างไรก็ตาม มีคําสัญญาอีกประการหน่ึงที่ประทานแก่อับราฮัม “เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่

เจ้า จะให้เจ้ามีช่ือเสียงใหญ่โตเล่ืองลือไปแล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้ อ่ืนได้รับพร เราจะอํานวยพรแก่คนท่ีอวยพรเจ้า เราจะสาปคนท่ีแช่ง

เจ้า บรรดาเผ่าพนัธุ์ทัว่โลกจะได้พรเพราะเจ้า” (ปฐมกาล 12:2, 3) จากนัน้ มีอีกสญัญาหนึ่งว่า “ดนิแดนนีเ้ราจะยกให้พงศ์พันธ์ุ

ของเจ้า” แม้กระนัน้ ในภายหลงั พระเยโฮวาห์ตรัสแก่เขาว่า “เจ้าจงเงยหน้าแลดสูถานท่ี ตัง้แต่เจ้าอยู่นีไ้ปทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศ

ตะวนัออก ทิศตะวนัตก ดินแดนทัง้หมดที่เจ้าแลเห็นนีเ้ราจะยกให้เจ้าและพงศ์พันธ์ุของเจ้าต่อไปเป็นนิตย์” (ปฐมกาล 

13:14, 15) พระองค์ตรัสถึงขอบเขตของดินแดนในภายหลงัว่า “เรามอบดินแดนนีใ้ห้เชือ้สายของเจ้าแล้ว ตัง้แต่แม่นํา้อียิปต์ไปถึ

แมนํ่า้ใหญ่ คือแมนํ่า้ยเูฟรติส” (ปฐมกาล 15:18) และทรงรับรองวา่เขาจะได้มีกรรมสิทธินิรันดร์ในดินแดนนัน้ ์ “เราจะให้ดนิแดนที่

เจ้าอาศัยอย่นี ้คือแผ่นดนิคานาอันทัง้สิน้แก่เจ้าและแก่เชือ้สายของเจ้าที่จะสืบมา ให้เป็นกรรมสิทธินิรันดร์ู ์ ” (ปฐมกาล 

17:8) นอกจากนี ้พระองค์ทรงสญัญาว่าพวกเขาจะมีความเป็นใหญ่เหนือชาติอ่ืนๆ “เราจะอวยพรเจ้าแน่ เราจะทวีเชือ้สายของเจ้า

ให้มากขึน้ ดงัดวงดาวในท้องฟ้า และดงัเม็ดทรายบนฝ่ังทะเล เชือ้สายของเจ้าจะได้ประตเมืองศัตรของเจ้าเป็นกรรมสิทธิู ู ์” 

(ปฐมกาล 22:17) อิสอคัได้รับการยืนยนัในสญัญานีอี้กครัง้ โดยสิ่งท่ีจะได้นัน้ยงัคงเหมือนเดิม (ปฐมกาล 26:3, 4) แต่ในพรท่ีบิดา

ของยาโคบ [อิสอคั] ให้แก่เขา [ยาโคบ] เราเห็นสิ่งท่ีเพิ่มเข้ามา “ขอให้ชนชาติทัง้หลายรับใช้เจ้า ขอให้ประชาชาติกราบไหว้เจ้า 

ขอให้เป็นเจ้าเหนือพ่ีน้อง และบตุรชายมารดาของเจ้ากราบไหว้เจ้า ผู้ใดแช่งสาปเจ้าก็ขอให้ผู้นัน้ถกูสาป และผู้ใดอวยพรเจ้าก็ขอให้

ผู้นัน้ได้รับพร” (ปฐมกาล 27:29) และยาโคบได้รับสญัญาเดียวกนันีอี้กท่ีเบธเอล (28:13, 14) และอีกครัง้หลงัจากกลบัสูแ่ผ่นดิน 

(35:11, 12) ในนิมิตของบาลาอมั สญัญานีไ้ด้รับการยืนยนัอีกครัง้ “ยาโคบเอ๋ย เต็นท์ของท่านช่างงามเหลือเกิน อิสราเอลเอ๋ย ค่าย

ของทา่นก็งาม เหมือนหบุเขาท่ียืดไปไกลเหมือนสวนซึง่อยูข้่างแมนํ่า้ เหมือนต้นกฤษณาซึง่พระเจ้าทรงปลกูไว้ เหมือนต้นสนสีดาร์ที

อยูข้่างลํานํา้ นํา้จะไหลออกจากถงัของเขาและพงศ์พนัธุ์ของเขาจะมีอยูต่ามลํานํ ้ าเป็นอนัมาก กษัตริย์ของเขาจะสงกว่ากษัตริย์ู

อากัก ราชอาณาจักรของเขาจะรุ่งเรือง พระเจ้าผู้ทรงนําเขาออกมาจากอียิปต์ทรงเป็นเสมือนเขาววักระทิงเพ่ือเขา เขาจะกิน

ประชาชาติซึ่งเป็นศตัรูเสียและหกักระดกูของศตัรูเป็นท่อนๆ และแทงเขาทัง้หลายทะลดุ้วยลกูศร เขาหมอบลงและนอนลงอย่าง

สิงห์ตวัผู้  เขาเหมือนนางสิงห์ ใครเล่าจะมาปลกุให้เขาลกุขึน้ ผู้ ใดท่ีอวยพรแก่ท่านขอให้เขาได้รับพร ผู้ ใดท่ีแช่งท่าน ขอให้เขาได้

รับคําแช่ง” (กนัดารวิถี 24:5-9) 

 เห็นได้ชดัจากถ้อยคําท่ีกล่าวแก่อบัราฮมั อิสอคั และยาโคบว่า พงศ์พันธ์ุที่กล่าวถงึในสัญญาเหล่านีไ้ม่ใช่พระคริสต์ 

แต่เป็นมวลชนดังเมด็ทรายบนฝ่ังทะเล และถ้อยคําท่ีพระวิญญาณของพระเจ้าประทานแก่ปากของบาลาอมัแสดงว่ามวลชนนี ้

คือชนชาติอิสราเอล ทัง้นี ้อาจดเูหมือนว่าแตกต่างจากสิ่งท่ีข้าพเจ้ากลา่วไปก่อนหน้านีว้่า สญัญาทัง้หมดเก่ียวข้องกบัพระคริสต์

และการอวยพรทัง้หมดมาสู่โลกนีผ้่านทางพระองค์ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าจะแสดงให้เห็นว่าความขดัแย้งกนัเป็นเพียงภายนอก

เทา่นัน้ และสัญญาเหล่านียั้งไม่สาํเร็จ แต่ล้มเหลวเพราะความบาปและความเส่ือมทรามของมนุษย์เดมิ และยังจะสาํเร็จ

เม่ือมนุษย์ที่สองปรากฏ และสําเร็จด้วยพระราชกิจของพระองค์เท่านัน้ 
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 เม่ือเปรียบเทียบคําสญัญาต่างๆ กบัประวติัศาสตร์ของอิสราเอล จะเห็นชัดเจนว่า สัญญาสําเร็จเพียงส่วนหน่ึงและ

สัญญาส่วนนัน้ก็ยังไม่สําเร็จสมบรณ์ู  ในตอนแรก พระเจ้าทรงประทานสญัญาเหล่านีแ้ก่บรรพบรุุษโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ 

แต่ชาวอิสราเอลไม่ได้ครองแผ่นดินคานาอนัโดยไม่มีเง่ือน เง่ือนไขท่ีจะทําให้พวกเขาเข้าไปได้ คือ “ถ้าเจ้าทัง้หลายดําเนินตาม

กฎเกณฑ์ของเรา และรักษาบญัญัติของเรา และกระทําตาม เราจะประทานฝนตามฤดแูก่เจ้า” และการอวยพรตามสญัญาอ่ืนๆ 

“และเราจะคิดถงึเจ้า จะกระทําให้เจ้ามีพงศ์พนัธุ์มากย่ิงขึน้และดํารงพนัธสญัญาซึง่มีไว้กบัเจ้า” (เลวีนิติ 26:3-9) “ถ้าเจ้ามิได้เช่ือฟัง

เรา และจะไมก่ระทําตามบญัญติัทัง้หมดเหลา่นี.้..และเราจะให้แผน่ดินของเจ้าร้างแล้ง จนศตัรูของเจ้าผู้จะมาอาศยัอยู่ในนัน้แปลก

ใจ และเราจะให้พวกเจ้ากระจดักระจายไปอยูใ่นบรรดาประชาชาติ และเราจะให้ดาบออกจากฝักไลต่ามเจ้า และแผ่นดินของเจ้าจะ

เริศร้าง และเมืองของเจ้าจะว่างเปลา่” (ข้อ 14-33) และมีการกล่าวถึงสิ่งเดียวกนันีด้้วยถ้อยคําหนกัแน่นขึน้ในเฉลยธรรมบญัญัติ 

28 ดังนัน้ ชาวอิสราเอลจึงครอบครองดินแดนโดยมีเงื่อนไข และของประทานที่มีเงื่อนไขไม่ใช่การสาํเร็จของสัญญาที่

ไม่มีเงื่อนไข เปาโลกลา่วไว้ชดัเจนว่า “ธรรมบญัญัติซึง่มาภายหลงัถึงส่ีร้อยสามสิบปีจะทําลายพนัธสญัญาซึง่พระเจ้าได้ทรงตัง้ไว้

เม่ือก่อนนัน้ให้เป็นโมฆะไมไ่ด้ เพราะว่าถ้าได้รับมรดกโดยธรรมบัญญัต ิก็ไม่ใช่ได้โดยพระสัญญาอีกต่อไป แต่พระเจ้าทรง

โปรดประทานมรดกนัน้ให้แก่อับราฮัมโดยพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:17, 18) 

 นอกจากระยะเวลาสัน้ๆ ในช่วงหลงัของการปกครองของดาวิดและช่วงต้นของการปกครองของซาโลมอนแล้ว อิสราเอล

ไม่ได้ครอบครองประตเูมืองศตัรู หรือชาติอ่ืนไม่ได้พรหรือถกูแช่งสาปเพราะเขาอวยพรหรือแช่งสาปอิสราเอล แต่เหตกุารณ์ในอดีต

ของอิสราเอลกลบัเป็นความล้มเหลว การเป็นทาส การพา่ยแพ้ และจบลงด้วยการถกูล้มล้างและถกูจบัไปเป็นเชลย 

 นอกจากนี ้ขอบเขตของดินแดนท่ีอิสราเอลครอบครองไม่ได้ขยายออกไป “จากแม่นํา้อียิปต์ไปถงึแมนํ่า้ใหญ่ คือแม่นํา้ยู

ติส” แต่กลบัเป็นเพียงเศษเสีย้วของดินแดนนี ้และแม้แต่ภายในส่วนเพียงเล็กน้อยท่ีเขาอ้างเป็นเจ้าของ ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในมือ

ของศตัรู 

 พระเจ้าทรงประทานดินแดนแก่พงศ์พันธ์ุของอับราฮัม “เป็นกรรมสิทธินิรันดร์์ ” แต่ไม่ใช่กรณีท่ีอิสราเอล

ครอบครองคานาอนัอย่างแน่นอน พระเจ้าได้ทรงลืมพระสัญญาของพระองค์หรือ หรือว่าเราจะนึกเอาว่าพระสัญญาไม่ใช่

สาํหรับอิสราเอล ไม่ใช่เช่นนัน้เลย เราพบว่าในคําพยากรณ์เดียวกนักบัท่ีพระเจ้าตรัสถึงการครอบครองอย่างมีเง่ือนไขและการท่ี

อิสราเอลจะถกูขบัออกไปหากไม่เช่ือฟัง พระองค์ได้ชีไ้ปยงัเวลาเม่ือพระสญัญาท่ีประทานแก่อบัราฮมัจะได้สําเร็จอย่างแท้จริง “ถึง

เพียงนัน้ก็ดีเม่ือเขาทัง้หลายอยูใ่นแผ่นดินศตัรูของเขา เราจะไม่เบ่ือหน่ายเขา เราจะไม่เกลียดชงัเขาถึงกบัจะทําลายเขาเสียให้หมด

ทีเดียว และทําลายพนัธสญัญาซึง่มีกบัเขาเสียเพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา” (เลวีนิติ 26:44) พระองค์ยงัได้ตรัสอีกว่า 

“เราจึงจะระลกึถึงพนัธสญัญาของเราซึ่งมีต่อยาโคบ และเราจะระลกึถึงพนัธสญัญาของเราซึง่มีต่ออิสอคั และพนัธสญัญาของเรา

ตอ่อบัราฮมั และเราจะระลกึถงึแผน่ดินนัน้” (ข้อ 42) และเป็นเวลานานหลงัจากนัน้ มีการยืนยนัอีกครัง้ว่าพนัธสญัญาเป็นสญัญานิ

รันดร์ “พระองค์ทรงจดจําพนัธสญัญาของพระองค์อยู่เป็นนิตย์ คือพระวจนะท่ีพระองค์ทรงพระบญัชาไว้ตลอดชัว่หนึ่งพนัชาติพนัธุ์ 
คือพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทาํไว้กับอับราฮัม พระสัญญาซึ่งทรงปฏิญาณไว้กับอิสอัค ซึ่งพระองค์ทรงยืนยันอีก
กับยาโคบให้เป็นกฎเกณฑ์แก่อิสราเอล ให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์ว่า ‘เราจะให้แผ่นดนิคานาอันแก่เจ้า’ เป็นส่วนมรดก

ของเจ้าทัง้หลาย” (สดดีุ 105:8-11) ดงันัน้ การครอบครองดินแดนอย่างมีเง่ือนไขและเป็นการชัว่คราวไม่ใช่การสําเร็จของพนัธ

สญัญาท่ีทรงกระทําไว้กบับรรพบรุุษ 

 เราเห็นว่า อิเสราอลไม่เคยได้สัญญานัน้ การสําเร็จเป็นบางส่วนได้เกิดขึน้อย่างไม่ต้องสงสยั และเราจะพบว่า การ

กระทําเช่นนัน้ [การสําเร็จเป็นบางสว่น] เป็นวิธีการปกติของพระเจ้า เม่ือพระเจ้าประทานพระสัญญา มนุษย์เดมิถกทดลองว่าู
จะสามารถรับสัญญานัน้ได้หรือไม่ ทัง้นี ้เป็นการสําเร็จบางส่วน และผลลัพธ์คือ เพ่ือพิสจน์ว่าผ้ที่อย่ฝ่ายเนือ้หนังไมู่ ู ู
สามารถรับพระพรใดๆ จากพระหัตถ์ของพระเจ้าได้ อย่างไรก็ตาม เหตุนีไ้ม่ได้ทําให้พระเจ้าเปล่ียนพระประสงค์ของ

พระองค์ หรือทาํให้สัญญาคงไม่สาํเร็จ พระองค์ยังทรงมีคําสัญญาที่จะสําเร็จต่อไปในมนุษย์ที่สอง ผู้ซึง่อยู่ทางพระหตัถ์

ขวาของพระองค์ ท่ีพระองค์จะนํามาในเวลาของพระองค์เองเพ่ือรับทกุสิ่งท่ีมนษุย์เดิมไม่สามารถรับได้ และทําสิ่งท่ีมนษุย์เดิมไม่
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สามารถทําให้สําเร็จนัน้สําเร็จได้ หลงัจากนีไ้ป เราจะศกึษาข้อพระคมัภีร์ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงให้เห็นว่าการอวยพรและสง่าราศีของ

ชาติอิสราเอลจะสําเร็จในการครอบครองของพระคริสต์ รวมถึงลกัษณะของการครอบครองนัน้ด้วย ในเวลาต่อมา พระเจ้าทรงเรียก

ผู้ นําของอิสราเอลว่า ผู้ ท่ีตามชอบพระทยัของพระองค์ และพระองค์ทรงประทานสญัญาสําคัญส่ีประการสดุท้ายตามท่ีได้ระบุ

ข้างต้น ข้อความท่ีกล่าวถึงสญัญานีมี้ความเด่นชดั “พระเจ้าจอมโยธาตรัสดงันีว้่า เราเอาเจ้ามาจากทุ่งหญ้า จากการตามฝงูแพะ 

แกะเพ่ือให้เจ้าเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรของเรา เราได้อยู่กบัเจ้าไม่ว่าเจ้าไปท่ีไหน และได้กําจดัศตัรูของเจ้าให้พ้นหน้าเจ้า 

และเราจะกระทําให้เจ้ามีช่ือเสียงใหญ่โต อย่างกบัช่ือเสียงของผู้ ใหญ่ในโลก และเราจะกําหนดท่ีหนึ่งให้อิสราเอลประชากรของเรา 

และเราจะปลกูฝังเขาไว้เพ่ือเขาทัง้หลายจะได้อยู่ในท่ีของเขาเอง และไม่ต้องถกูกวนใจอีก และคนชัว่จะไม่ข่มเหงเขาอีกดงัแต่ก่อน

มา ตัง้แต่สมยัเม่ือเราตัง้ผู้วินิจฉยัเหนืออิสราเอล ประชากรของเรา และเราจะให้เจ้าพ้นจากการรบศึกรอบด้าน ย่ิงกว่านัน้อีก พระ

เจ้าตรัสแก่เจ้าว่า พระเจ้าจะทรงให้เจ้ามีราชวงศ์ เม่ือวันของเจ้าครบแล้ว และเจ้านอนพักอย่กับบรรพบุรุษของเจ้า เราจะู

ให้บุตรชายคนหน่ึงของเจ้าเกิดขึน้สืบต่อจากเจ้าผ้ซึ่งเกิดมาจากตัวเจ้าเองและเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาู  เขาจะ

เป็นผู้สร้างนิเวศเพ่ือนามของเราและเราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเขาให้อย่เป็นนิู ตย์ เราจะเป็นบิดาของ

เขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา ถ้าเขากระทําผิดเราจะตีสอนเขาด้วยไม้เรียวของมนษุย์ ด้วยการเฆ่ียนแห่งบตุรมนษุย์ทัง้หลาย 

แต่ความรักมัน่คงของเราจะไม่พรากไปจากเขาเสีย ดงัท่ีเราพรากไปจากซาอลู ซึ่งเราได้ถอดเสียให้พ้นหน้าเจ้า ราชวงศ์ของเจ้า

และอาณาจักรของเจ้าจะดาํรงอย่ต่อหน้าเจ้าอย่างม่ันคงเป็นนิตย์ และบัลลังก์ของเจ้าจะถกสถาปนาไว้เป็นนิตย์ู ู ” (2ซา

มเูอล 7:8-16)    

 สัญญานีมี้ความหมายสองชัน้ สญัญานีบ้างส่วนอ้างถึงการครองราชย์ของผู้ สืบต่อจากดาวิด ผู้ซึ่งกระทําผิดและถกูตี

สอนด้วยไม้เรียวของมนษุย์ แต่จะเห็นได้ว่าคําพยากรณ์นัน้สําเร็จในกษัตริย์ดาวิดละพงศ์พนัธุ์ของเขาเพียงเลก็น้อย และยงัไม่มีสิ่ง

ใดเกิดขึน้ท่ีเหมือนกบัการปกครองชัว่นิรันดร์เหมือนเช่นท่ีบรรยายไว้ในท่ีนี ้ไม่ต้องสงสยัว่า การสาํเร็จนีจ้ะอย่ใน ู “มนุษย์ที่สอง” 

โดยหนงัสือฮีบรูกล่าวเอาไว้อย่างชดัแจ้งว่า “เราจะเป็นบิดาของท่าน และท่านจะเป็นบตุรของเรา” เพ่ืออ้างถึงพระคริสต์ และ

ถ้อยคําของเปโตรในวนัเพ็นเทคอสต์แสดงให้เห็นว่าดาวิดเข้าใจความหมายของข้อความเช่นนัน้ เพราะเขากลา่วถึงดาวิดว่า “ท่าน

เป็นผู้ เผยพระวจนะ และทราบว่าพระเจ้าตรัสสญัญาไว้แก่ท่านด้วยพระปฏิญาณว่า พระองค์จะทรงประทานผ้หน่ึงในวงศ์ู

ตระกลของท่านให้ประทับบนพระที่ น่ังของท่านู ” (กิจการ 2:30) อย่างไรก็ตาม คําพยากรณ์เปิดเผยสิ่งหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกบั

สญัญาแก่อบัราฮมัท่ีเราเพิ่งศึกษากนัไป แม้ว่าคําพยากรณ์นีจ้ะกล่าวออกมาในเวลาท่ีอิสราเอลเป็นชาติท่ีรุ่งโรจน์ แต่พระเจ้าตรัส

เก่ียวกบัการก่อตัง้พวกเขาในสนัติสขุและความปลอดภยัท่ียงัคงเป็นอนาคต “เราจะกําหนดท่ีหนึง่ในอิสราเอลประชากรของเรา และ

เราจะปลกูฝังเขาไว้เพ่ือเขาทัง้หลายจะได้อยู่ในท่ีของเขาเองและไม่ต้องถกูกวนใจอีก และคนชัว่จะไม่ข่มเหงเขาอีกดงัแต่ก่อนมา” 

และพระองค์ยงัเช่ือมโยงการครอบครองนีก้บัการครองราชย์ของบตุรดาวิด ผู้ซึง่พระองค์ตรัสถึงว่า “เราจะสถาปนาราชบลัลงัก์ของ

เจ้าเหนืออิสราเอลเป็นนิตย์” ในคําพยากรณ์ท่ีมีความคล้ายคลงึกบัคํายากรณ์ข้างต้น อาณาจกัรของพงศ์พนัธ์ของดาวิดนีมี้ความ

เช่ือมโยงกับการอวยพรเผ่าพันธุ์โลกทัง้หมด ตามท่ีทรงสญัญาผ่านทางพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม ในความรุ่งโรจน์ของอาณาจักร

ภายใต้ซาโลมอน บตุรของดาวิด เราเห็นว่า “ขอนามของท่านดํารงอยู่เป็นนิตย์ ช่ือเสียงของท่านยัง่ยืนอย่างดวงอาทิตย์ ให้คนอวย

พรกนัเองโดยใช้ช่ือทา่น ประชาชาตทิัง้ปวงเรียกท่านว่าผ้ได้รับพระพรู ” (สดดีุ 72:17) 

 ดงันัน้ เราพบว่า สัญญาสองประการแก่อับราฮัมและสัญญาแก่ดาวิดมีความเช่ือมโยงกัน สัญญาทัง้หมดรอที่

จะสําเร็จในมนุษย์ที่สองผ้ที่จะรับพระประสงค์ของพระเจ้าในการอวยพรบนโลกู  และดําเนินตามพระประสงค์นัน้เพ่ือสง่า

ราศีของพระองค์ มนุษย์เดิมไม่อาจทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้  แต่มนษุย์ท่ีสองจะทําให้หวัของผู้หลอกหลวงโลกนี ้

แหลกไป ในพระองค์ ทุกชาติบนโลกจะได้รับพร พระองค์จะช่วยให้อิสราเอลรอดพ้นจากมือของศัตรูเพ่ือรับใช้พระองค์โดย

ปราศจากความกลวั พระองค์ทรงเป็นผู้ ท่ีจะครอบครองจากทะเลถึงทะเล และอาณาจักรของพระองค์จะเป็นนิรันดร์ พระองค์

เท่านัน้ทรงเป็นเหมือนเช่นทตูสวรรค์มากมายประกาศว่า “ผู้ ท่ีสมควรได้รับฤทธิเดช ทรัพย์สมบติั ปัญญา อานภุาพ เกียรติ พระสิริ ์

และคําสดดีุ” 



 55 

บทที่ 6 
ใครจะได้รับสัญญาที่ยังไม่สาํเร็จในพระคัมภร์ีเก่า 

ที บี เบนส์ 

 คําถามจึงเกิดขึน้ว่า สญัญาเหล่านีจ้ะสําเร็จเม่ือไรและอย่างไร เป็นท่ีเห็นพ้องกันว่า สญัญาเหล่านีย้งัไม่สําเร็จ แต่จะ

สําเร็จโดยการปรากฏของพระคริสต์และพระราชกิจของพระองค์ แต่การเห็นพ้องกันจบลงตรงนัน้ ผู้แปลความบางคนกล่าวว่า 

สญัญาเก่ียวกบัการครอบครองแผ่นดินได้สําเร็จแล้ว และว่าสญัญาอ่ืนๆ สําเร็จแล้วในทนัทีท่ีพระคริสต์เสด็จมาในครัง้แรก หรือจะ

สําเร็จก่อนท่ีพระองค์จะเสด็จกลบัมาอีกครัง้ เราได้เห็นกันไปแล้วว่าความเห็นแรกนัน้ไม่ถูกต้อง แล้วมีอะไรทําให้เราคิดว่า
สัญญาของอสิราเอลจะสาํเร็จในคริสตจักร 
 

 การแปลความว่าเหตท่ีุทําให้สญัญาทัง้หมดสําเร็จคือ การเสด็จมาในครัง้แรกของพระคริสต์ ขึน้อยู่กบัข้อสนันิษฐานสอง

ประการ คือ 

(1) คริสตจกัรเป็นพงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมั อนัเป็นพงศ์พนัธุ์เดียวกบัท่ีได้รับสญัญานัน้ 

(2) การปกครองของพงศ์พนัธุ์ของดาวิด การอวยพรชาติตา่งๆ และการทําให้หวัของงแูหลก จะสําเร็จโดยการนําคนทัง้โลกมา

เช่ือพระเยซคูริสต์ 

 

 การแปลแบบแรกคือ คริสตจกัรเป็นพงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมัท่ีได้รับสญัญา การท่ีผู้ ท่ีเช่ือเป็นลกูหลานฝ่ายวิญญาณของ

อับราฮัมไม่ใช่ข้อถกเถียงกัน แต่คําถามคือว่า คําสัญญาต่ออับราฮัมซึ่งส่งต่อไปยังชนชาติอิสราเอลนัน้จะส่งต่อมาถึง
คริสตจักรหรือไม่ ในสัญญาหน่ึงที่ประทานแก่อับราฮัม พงศ์พันธ์ุหมายถึงพระคริสต์พระองค์เอง ในอีกสัญญาหน่ึง 
หมายถึงมวลชนอันไม่อาจนับได้ พระเจ้าทรงสญัญาว่าพงศ์พนัธุ์ ท่ีนบัไม่ถ้วนนีจ้ะได้แผ่นดินหนึ่งตลอดชัว่นิตย์นิรันดร์ และมี

อํานาจเหนือชาติอ่ืนในโลก แล้วสัญญานีจ้ะถือเป็นของคริสตจักรได้อย่างไร เน่ืองจากอิสราเอลยงัไม่ได้ตามสญัญานีแ้ละ

สญัญานีไ้ม่ได้เป็นของคริสตจกัร สญัญาจึงจะต้องสําเร็จนอกคริสตจกัร นัน่คือ คริสตจกัรไม่ได้กนัอิสราเอลออกไป หรือแย่งพระ

สญัญาในการอวยพรและสง่าราศีของชาติอิสราเอลมา 
 การพสิจน์ข้างต้นเพียงอย่างเดียวแสดงให้เหน็แล้วว่าสัญญาต่างๆ ต่ออิสราเอลนัน้ไม่ได้สู่ งต่อมายังคริสตจักร 
ดังนัน้ ถ้าคริสตจักรไม่ได้รวมอย่ในสัญญาที่ยังไม่สาํเร็จทัง้หมด ความคดิเหน็ธรรมดาทั่วไปกไ็ม่ถกต้องู ู  อย่างไรก็ตาม ใน

การชีแ้จงข้อข้องใจของบางคน เราจะศึกษาข้อความต่างๆ ท่ีทําให้เกิดการแปลความนี ้โรม 4:11-17 กล่าวว่าอบัราฮมั “ได้เข้า

สหุนตัเป็นเคร่ืองหมายสําคญั เป็นตราแห่งความชอบธรรม ซึ่งเกิดโดยความเช่ือท่ีท่านได้มีอยู่เม่ือท่านยงัไม่ได้เข้าสหุนตั เพ่ือท่าน

จะได้เป็นบิดาของคนทัง้ปวงท่ีเช่ือ ทัง้ท่ีเม่ือเขายงัไมไ่ด้เข้าสหุนตัและพระเจ้าทรงถือว่าเขาเป็นผู้ชอบธรรมด้วย และเพ่ือท่านจะเป็น

บิดาของคนเหลา่นัน้ท่ีเข้าสหุนตั ท่ีมิได้เพียงแต่เข้าสหุนตัเท่านัน้ แต่มีความเช่ือตามแบบของอบัราฮมับิดาของเราทัง้หลาย ซึง่ท่าน

มีอยู่เม่ือท่านยงัไม่ได้เข้าสหุนตั เพราะว่าพระสัญญาที่ประทานแก่อับราฮัมและผ้สืบเชือ้สายของท่านที่ ว่า จะได้ทัง้พิภพู

เป็นมรดกนัน้ไม่ได้มีมาโดยพระบัญญัติ แต่มีมาโดยความชอบธรรมที่ เกิดจากความเช่ือ ถ้าเขาเหล่านัน้ท่ีถือตามธรรม

บญัญติัจะเป็นทายาท ความเช่ือก็ไมมี่ประโยชน์อะไร และพระสญัญาก็เป็นอนัไร้ประโยชน์ เพราะธรรมบญัญัติเป็นเหตใุห้มีการลง

พระอาชญา แตท่ี่ใดไมมี่ธรรมบญัญัติ ท่ีนัน้ก็ไมมี่การละเมิดธรรมบญัญัติ ด้วยเหตนีุเ้อง การท่ีได้รับมรดกนัน้จึงขึน้อยู่กบัความเช่ือ 

เพ่ือจะได้เป็นตามพระคุณ เพ่ือพระสญัญานัน้จะเป็นท่ีไว้วางใจแก่ผู้ สืบเชือ้สายของท่านทุกคน มิใช่แก่ผู้ สืบเชือ้สายท่ีถือธรรม

บญัญติัพวกเดียว แต่แก่บรรดาคนท่ีมีความเช่ือเช่นเดียวกบัอบัราฮมัผู้ เป็นบิดาของพวกเรา ตามท่ีมีคําเขียนไว้ในพระคมัภีร์ว่า เรา

ได้ให้เจ้าเป็นบิดาของมวลประชาชาติ…” 

 สัญญานีไ้ม่ใช่สัญญาเก่ียวกับดนิแดน แต่เป็นบทสรุปเก่ียวกบัสญัญาของพระเจ้าท่ีประกาศพระประสงค์ของพระองค์

ในการให้อบัราฮมัเป็นรากของการอวยพร ดงันัน้ผู้ ท่ีเช่ือจึงเป็นลกูหลานของอบัราฮมัในการปฏิบติั เพราะอบัราฮมัเป็นบิดาของผู้ ท่ี
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เช่ือดี ข้อพระคมัภีร์ข้างต้นนีก้ลา่วถึงความสมัพนัธ์ของอบัราฮมักบัผู้ เช่ือเพียงเท่านี ้ผู้ ท่ีเช่ือจะได้รับโลกเป็นมรดกร่วมกบัพระคริสต์ 

และสญัญาแก่อบัราฮมัจะต่างออกไปและขยายออกไปในพระคณุของพระเจ้าเพ่ือเขาจะมีส่วนในคําสญัญานัน้ด้วย ข้อพระคมัภีร์

ข้างต้นกลา่วถึงสญัญาต่างๆ ไว้เช่นกนั แต่กระนัน้ สญัญาท่ีเจาะจงแก่ลกูหลานของอบัราฮมัไม่ได้สง่ไปยงัคริสตจกัร และไม่ใช่เพ่ือ

คริสตจักรเลย พงศ์พันธุ์ ท่ีแท้จริงไม่อาจถูกพงศ์พันธุ์ทางวิญญาณกันออกไปได้ สัญญานัน้ไม่ใช่แก่ผู้ สืบเชือ้สาย “ท่ีถือธรรม

บญัญัติ” พวกเดียว แต่แก่บรรดาคน “ท่ีมีความเช่ือเช่นเดียวกบัอบัราฮมั” [คริสตจกัรมีส่วนร่วมในพระสญัญา แต่ไม่ได้สญัญา 

(ของอิสราเอล) นัน้มาเป็นของตน] 

 ในกาลาเทีย 3:7 เราทราบวา่ “ฉะนัน้คนท่ีเช่ือนัน่แหละเป็นบตุรของอบัราฮมั” ในข้อ 27-29 เราทราบว่า “เพราะเหตวุ่าคน

ท่ีรับบพัติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้ว ก็จะสวมชีวิตพระคริสต์ จะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือไท จะไม่เป็นชายหรือหญิง

เพราะวา่ทา่นเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัโดยพระเยซูคริสต์ และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมั คือเป็น

ผู้ รับมรดกตามพระสญัญา” สญัญานีคื้อการอวยพรชนทกุชาติในพงศ์พันธ์ุ น่ันคือ ในพระคริสต์ ในสญัญานี ้ผู้ ท่ีเช่ือเป็นผู้ รับ

มรดกร่วมกบัพระคริสต์ บทนีไ้ม่ได้กลา่วถึงสญัญาท่ีประทานแก่พงศ์พนัธุ์อนัมากกมาย และไม่ได้แสดงว่าคริสตจกัรนําสญัญานีไ้ป

จากอิสราเอลอยา่งแน่นอน 

 แตเ่ขียนไว้ว่า “เพราะว่ายิวแท้ มิใช่คนท่ีเป็นยิวแต่ภายนอกเท่านัน้ และการเข้าสหุนตัแท้ก็ไม่ใช่การเข้าสหุนตัซึง่ปรากฏท่ี

เนือ้หนงัเท่านัน้ คนที่เป็นยิวแท้ คือ คนที่เป็นยิวภายใน และการเข้าสหุนตัแท้นัน้เป็นเร่ืองของจิตใจ” (โรม 2:28, 29) และ 

“เพราะว่าเราทัง้หลายเป็นพวกถือพิธีเข้าสหุนตัแท้ เป็นผู้นมสัการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ และอวดพระเยซูคริสต์ และไม่ได้ไว้ใจ

ในเนือ้หนงั” (ฟีลิปปี 3:3) และ “สนัติสขุและพระกรุณาคณุจงมีแก่ทกุคนท่ีประพฤติตามกฎนี ้คือแก่ชนอิสราเอลของพระเจ้า” 

(กาลาเทีย 6:16) อาจมีผู้ถามว่า ข้อความนีไ้ม่ได้แสดงให้เหน็ว่าคริสเตียนได้กลายเป็นอิสราเอลที่แท้จริงและเป็นผ้ที่เข้าู

สุหนัตที่แท้จริงหรือ อย่างไรก็ตาม ข้อความแรกนีไ้ม่ได้เขียนเก่ียวกับคริสเตียนเลย แต่เก่ียวกับคนต่างชาติท่ีปฏิบติัตาม

บทบญัญติั ซึง่ตา่งจากชาวยิวท่ีไมป่ฏิบติัตาม ข้อความที่สองเพียงแต่เตือนผู้ที่เช่ือไม่ให้กลับไปหาสัญลักษณ์ท่ีเป็นเพียงแบบ

เท่านัน้ ในข้อความที่สาม การกล่าวว่า “ชนอิสราเอลของพระเจ้า” เป็นการกล่าวเปรียบเทียบถึงผ้ที่ได้อย่ในที่ของู ู

อสิราเอลดังผ้ที่ชอบพระทัยพระเจ้าเป็นพเิศษู  หากไม่จํากดัอยู่ท่ี “พวกท่ีเหลืออยู่ตามท่ีพระเจ้าได้ทรงเลือกไว้โดยพระคณุ” ซึง่

คือสว่นเลก็น้อยของชาติท่ีเช่ือในพระเยซใูนขณะท่ีคนนอกนัน้ไมมี่ความเข้าใจ (โรม 11:5-7) 

 ข้อความเหลา่นีท้กุข้อความแสดงว่า ผู้ ท่ีเช่ือเป็นบตุรทางฝ่ายวิญญาณของอบัราฮมั ในพระคริสต์พวกเขาเป็นผู้ รับมรดก

ในสญัญาต่างๆ พวกเขามีสิ่งท่ีมีสญัลกัษณ์คือการเข้าสหุนตัภายนอก และในเวลานี ้พวกเขามีความสําคญักว่าชนชาติอิสราเอล 

แต่ไม่มีข้อความใดเลยที่กล่าวว่าคริสตจักรได้รับช่วงสัญญาเฉพาะสําหรับอิสราเอล ในทางกลับกัน กลับปฏิเสธอย่าง

เหน็ได้ชัด โดยกล่าวว่าสัญญาเป็นสัญญาแก่ผ้สืบเชือ้สาย ู “ที่ถือธรรมบัญญัต”ิ ในทํานองเดียวกนั แม้ว่าอคัรสาวกเปาโลจะ

เปิดเผยพระดํารัสของพระเจ้าเก่ียวกบัการละอิสราเอลไปชัว่เวลาหนึ่ง แต่ก็ประกาศว่าชาวอิสราเอลจะ “ได้รับการทรงให้เป็นบตุร

ของพระเจ้า และพระสิริของพระเจ้าปรากฏแก่เขา และเขาได้รับบรรดาพนัธสญัญา และการทรงประทานธรรมบญัญัติ และพิธี

นมสัการพระเจ้าและพระสัญญา” (โรม 9:4) 

 การแปลแบบที่สองคือ การปกครองของพงศ์พนัธุ์ของดาวิด การอวยพรชาติต่างๆ ทัว่โลก และการทําให้หวัของงแูหลก

ไป จะสําเร็จโดยการนําคนทัง้โลกมาเช่ือพระเยซคูริสต์ 

 ไม่มีใครปฏิเสธพระพรอนัมากมายท่ีไหลออกไปยงัประเทศต่างๆ บนโลกอนัมาจากคริสตศาสนาอย่างแน่นอน ผู้ ท่ีเช่ือ

ได้รับส่วนในพระพรอย่างมากมายจน เราอาจคิดไปว่าการอวยพรเหล่านีทํ้าให้สญัญาต่างๆ สําเร็จแล้ว แต่พระคมัภีร์ไม่ได้สอน

เช่นนัน้ เม่ือกล่าวถึงอิสราเอลและการปฏิเสธของพวกเขาในขณะนี ้พระคมัภีร์กล่าวว่า “แต่ถ้าการท่ีพวกอิสราเอลละเมิดนัน้เป็น

เหตใุห้ทัง้โลกบริบรูณ์ และถ้าการพ่ายแพ้ของเขาเป็นเหตใุห้คนต่างชาติบริบรูณ์ หากได้เขามาเพิ่มเข้าด้วย จะดียิ่งกว่านัน้อีก

มากหนอ” (โรม 11:12) ขนาดของการอวยพรที่สมบรณ์ของโลกนีจ้ึงเกิดขึน้ได้ด้วย ู “การเพิ่มเข้ามา” ของอิสราเอล

เท่านัน้ แต่อาจมีคําถามว่า ไม่ได้แปลว่าต้องเปล่ียนชาวยิวมาเป็นคริสเตียนหรือ พระวจนะของพระเจ้าไม่ได้กล่าวไว้



 57 

เช่นนัน้ และการถกเถียงอนัเกิดจากคําถามนีนํ้าไปสู่บทสรุปท่ีตรงกนัข้าม ประการแรก มีคํากล่าวว่า “ในเร่ืองข่าวประเสริฐนัน้ 
เขาเหล่านัน้ก็เป็นศัตรของพระเจ้า เพ่ือประโยชน์ของพวกท่าน แต่ถ้าว่าตามที่ได้ทรงเู ลือกไว้ เขาทัง้หลายก็เป็นที่ รัก 
เน่ืองจากบรรพบุรุษของเขา” ดงันัน้ หากว่าชาวอิสราเอลเข้ามาในการอวยพรเดียวกนัในวิถีทางเดียวกนักบัคนต่างชาติ (ทาง

คริสตจกัร) แล้วอะไรคือความแตกต่าง ในกรณีนี ้ชาวต่างชาติได้ประโยชน์อะไรจากชาวยิวท่ีเป็นศตัรูในเร่ืองข่าวประเสริฐ หรือ

การเลือก “เน่ืองจากบรรพบุรุษของเขา” หายไปไหนหากพวกยิวเพียงแต่ได้รับส่วนเช่นเดียวกับผู้ ท่ีไม่ได้สืบเชือ้สายมาจาก

บรรพบรุุษของพวกเขา ประการที่สอง ชาวต่างชาตไิด้รับคาํเตือนว่า เขาอาจจะถกตัดออก และคาํเตือนนีก้ลายเป็นความู
แน่นอนที่น่าเศร้าเม่ือเราพบว่าเขาจะมีสทิธิพเิศษนีไ้ด้โดยขึน้อย่กับการเช่ือฟังพระกิตตคุิณ ซึ่งเขาล้มเหลวอย่างสิน้เชิง์ ู  
เพราะพระพรท่ีเขาได้รับคือ “ถ้าวา่ทา่นจะดํารงอยูใ่นพระเมตตานัน้ตอ่ไป มิฉะนัน้ก็จะทรงตดัทา่นออกเสียด้วย” แต่ประการที่สาม 
การกันอสิราเอล “จนทาํให้พวกต่างชาตไิด้เข้ามาครบจาํนวน” แสดงให้เหน็ว่าเวลาในการอวยพรชาวต่างชาตจิะสิน้สุด
ลง และการอวยพรชาวยวิไม่อาจเกิดขึน้ในเวลาเดียวกับชาวต่างชาติได้ อีกนยัหนึ่งคือ การอวยพรเหล่านีมี้ลักษณะที่ไม่
อาจมีอย่พร้อมกันได้ ประการที่ ส่ี บทนีชี้แ้จงอย่างมีเหตุผลเก่ียวกับ ความสมบรณ์ของชาวต่างชาต ิและการรับชาวู ู ยวิก
ลับมา เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในการปกครองที่ยิ่งใหญ่โดย “พระผ้ช่วยให้รอดู ” ผ้ซึ่งออกมาจากศิโยนและู  “กําจัด
อธรรมให้สญสิน้ไปจากยาโคบู ” (ข้อ 26) ทัง้นี ้ไม่ได้หมายความว่าชาตอิิสราเอลจะกลายมาเป็นคริสเตียน ดงันัน้ แทนท่ี

จะทําให้เกิดการปกครองของพงศ์พนัธุ์ของดาวิดและการอวยพรท่ีย่ิงใหญ่ย่ิงขึน้สําหรับชาวต่างชาติ โดยการนําทัง้โลกมาเช่ือพระ

เยซูตามการแปลแบบนี ้การปกครองและการอวยพรดงักล่าวจะเร่ิมต้นหลงัจากคริสตจกัรได้ทรงรับไปแล้ว และชาติอิสราเอลได้

กลบัคืนสูส่ภาพเดิมเทา่นัน้ 

 อย่างไรก็ตาม หากการแปลความแบบนีถ้กูต้อง นัน่คือ ถ้าสญัญาและคําพยากรณ์ทัง้หมดในพนัธสญัญาเก่าสําเร็จใน

คริสตศาสนา ทําไมพระคัมภีร์ใหม่จึงไม่ได้กล่าวถึงเร่ืองนี ้ทําไมผ้เขียนที่ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิใหู้ ์

เปิดเผยความจริงเก่ียวกับคริสตศาสนาจึงเกือบจะไม่กล่าวถงึเร่ืองนัน้เลย คําพยากรณ์ของอิสยาห์เต็มไปด้วยการพยากรณ์

เก่ียวกบัการท่ีพระเจ้าจะทรงยกภูเขาของพระองค์ขึน้เหนือบรรดาเนินเขา การตีดาบให้เป็นผาลไถนา ความรู้เร่ืองของพระเจ้าจะ

เตม็โลกนีด้ัง่นํา้ปกคลมุทะเล ผ้เทศนาหลายคนอ้างคาํพยากรณ์เหล่านีว่้าจะสาํเร็จเม่ือพระกติตคุิณได้ชัยชนะ พระเยซทรงู ู
สอนเช่นนัน้หรือ เปาโลสอนเช่นนัน้หรือ ทําไมจึงไม่ได้สอนเช่นนัน้ เปาโลมีความสามารถที่จะเข้าใจคําพยากรณ์ใน
พระคัมภีร์เก่าน้อยกว่าผ้เทศนาเหล่านีห้รือ ทาํไมถ้อยคาํของเขาจึงแตกต่างจากพวกผ้เทศนาเหล่านี ู้ ู  เปาโลไม่ได้เขียนถึง

ความคิดท่ีชวนให้เช่ือนี เ้ป็นเพราะว่าพระวิญญาณได้สอนเขาว่า คําพยากรณ์ในพันธสัญญาเก่าจะไม่สําเร็จใน
คริสตศาสนา แต่จะสาํเร็จในวธีิที่ต่างออกไป 
 อย่างไรก็ดี ไม่ใช่เพียงเพราะพระคมัภีร์ไม่ได้กล่าวถึงเร่ืองนีเ้ท่านัน้ท่ีขดัแย้งกบัการแปลความแบบนี ้แต่พระคมัภีร์ใหม่

แสดงหลกัฐานท่ีชดัเจนท่ีสดุวา่คริสตศาสนาจะไม่ขยายไปทัว่โลกและนํามาซึง่พระพรสดุท้ายตามคําพยากรณ์ในพระคมัภีร์เก่า แต่

จะมีประวติัศาสตร์ท่ีแตกตา่งอนัน่าเศร้า [การทรยศตามกลา่วถึงใน 2เธสะโลนิกา 2:3] เราได้ศกึษาข้อความท่ีชาวต่างชาติได้ทราบ

เก่ียวกบัพระคณุของพระเจ้าท่ีจะขยายออกไปยงัเขาแล้ว “ถ้าว่าท่านจะดํารงอยู่ในพระเมตตานัน้ต่อไป มิฉะนัน้ก็จะทรงตดัท่าน

ออกเสียด้วย” (โรม 11:22) ดงันัน้ ชาวต่างชาติจึงอยู่ในตําแหน่งความรับผิดชอบและการทดลองเหมือนเช่นชาวยิวในอดีต แล้ว

ชาวต่างชาติมีความสตัย์ซ่ือในความไว้วางใจท่ีทรงประทานไว้ในมือของเขามากกว่าชาวยิวหรือไม่ กายชาวต่างชาตินัน้ดํารงอยู่ใน

พระคณุของพระเจ้าหรือไม่ หากไม่แล้ว พวกเขาจะต้องถกูตดัออกเสีย และหากว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ท่ีจะปลกูพวกเขาอย่าง

มัน่คงเหมือนเช่นท่ีพระองค์ได้สญัญาว่าจะปลกูอิสราเอล แล้วพระองค์จะตรัสว่าพวกเขาจะถกูตดัออกหรือ ดงันัน้ ข้อความนีจ้ึง

ไมไ่ด้กลา่วถงึการท่ีคริสตศาสนาจะขยายออกไปทัว่โลก แตป่ระกาศว่า คริสตศาสนาจะหยดุลง และพระประสงค์ในการอวยพรโลก

นีจ้ะสําเร็จด้วยวิธีอ่ืน 

 นอกจากนี ้ยงัมีข้อความเก่ียวกับอนาคตของคริสตศาสนาท่ีเป็นแต่พียงในนาม เปาโลเตือนผู้ปกครองชาวเอเฟซัสว่า 

“ข้าพเจ้าทราบอยูว่า่ เม่ือข้าพเจ้าไปแล้วจะมีสนุขัป่าอนัร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่าน และจะไม่ละเว้นฝงูแกะไว้เลย จะมีบางคนในหมู่

พวกท่านเองกล่าวผนัแปรความจริง เพ่ือจะชกัชวนพวกสาวกให้หลงตามเขาไป” (กิจการ 20:29, 30) ข้อพระคมัภีร์นัน้กล่าวถึง
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จดุเร่ิมต้น ต่อไปเราจะดผูลลพัธ์ของจดุเร่ิมนัน้ “พระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชดัแจ้งว่าต่อไปภายหน้าจะมีบางละทิง้ความเช่ือโดย

หนัไปเช่ือฟังวิญญาณท่ีลอ่ลวง และฟังคําสอนของพวกผีปีศาจ” (1ทิโมธี 4:1) เหลา่นีคื้อ “กาลภายหน้า” ของโลกคริสตศาสนา

ตามท่ีอคัรสาวกได้พยากรณ์ไว้ ตอนนี ้มาด ู“กาลภายหน้า” ท่ีผู้ เผยพระวจนะชาวฮีบรูกล่าวถึงกนั “ภายหลงัพงศ์พนัธุ์อิสราเอลจะ

กลบัมา และแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา และแสวงหาดาวิดกษัตริย์ของเขาทัง้หลาย และในกาลต่อไปเขาจะมีความยํา

เกรงต่อพระเจ้า และแสวงความดีของพระองค์” (โฮเชยา 3:5) สาวกและผู้พยากรณ์เขียนเก่ียวกบัเร่ืองเดียวกนัใช่หรือไม่ ไม่ใช่ 

ดงันัน้แล้ว คําพยากรณ์ในพระคมัภีร์เก่าจงึจะไมส่มบรูณ์ในคริสตจกัรและคริสตศาสนา 

 อย่างไรก็ตาม สิ่งเหลา่นีเ้ป็นเพียง “กาลภายหน้า” แต่พระวิญญาณให้เราเห็นภาพท่ีชดัเจนย่ิงขึน้เก่ียวกบั “กาลสดุท้าย” 

หรือไม่ เปาโลกล่าวว่า “แต่จงเข้าใจข้อนี ้คือว่าในสมยัจะสิน้ยคุนัน้ จะเกิดเหตกุารณ์กลียคุ เพราะมนษุย์จะเห็นแก่ตวั เห็นแก่เงิน 

เย่อหย่ิง ยโส ชอบด่าว่า ไม่เช่ือฟังคําบิดามารดา อกตญัญ ูไร้ศีลธรรม ไร้มนษุยธรรม ไม่ให้อภยักนั ใส่ร้ายกนั ไม่ยบัยัง้ชัง่ใจ ดรุ้าย 

เกลียดชังความดี ทรยศ มุทะลุ หัวสูง รักความสนุกย่ิงกว่ารักพระเจ้า ถือศาสนาแต่เปลือกนอกส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่

ยอมรับ คนเช่นนัน้ทา่นอยา่คบ” (2ทิโมธี 3:1-5) เปโตรกลา่วเก่ียวกบัผู้สอนผิด “ซึง่จะลอบเอามิจฉาลทัธิอนัจะให้ถึงความพินาศเข้า

มาเสีย้มสอน จนถึงกับปฏิเสธองค์พระผู้ เป็นเจ้าผู้ ได้ทรงไถ่เขาไว้...และด้วยใจโลภ เขาจะกล่าวตลบตะแลงค้ากําไรจากท่าน

ทัง้หลาย” (2เปโตร 2:1-3) จากนัน้ จะดีขึน้ใช่หรือไม่ ตรงกนัข้ามโดยสิน้เชิง “จงรู้ข้อนีก่้อนคือ ในกาลสดุท้าย คนท่ีชอบเยาะเย้ยจะ

เกิดขึน้ และประพฤติตามใจปรารถนาของตน และจะถามว่า ‘คําท่ีทรงสญัญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมานัน้อยู่ท่ีไหน…’ ” (2เปโตร 

3:3, 4) ยดูาเตือนผู้ ท่ีเช่ือวา่ “ทา่นจกัต้องระลกึถงึคําพยากรณ์ของเหลา่อคัรทตูของพระเยซูคริสตเจ้าของเราท่ีได้กลา่วไว้ คือว่าพวก

อคัรทตูนัน้ได้บอกท่านทัง้หลายว่า ‘ในสมยัสดุท้ายจะมีคนเย้ยหยนับงัเกิดขึน้ ท่ีจะประพฤติตามตณัหาอนัชัว่ของตวั‘ คนเหล่านี ้

คือคนที่แยกออกเป็นก๊กๆ และประพฤตติัวตามโลกียวสัิย และปราศจากพระวญิญาณ” (ยดูา 17-19) 

 ยงัมีอีกหวัข้อหนึ่งท่ีจะต้องกลา่วถึง เราได้เห็นว่าความหวงัของผู้ ท่ีเช่ือตามข้อพระคมัภีร์คือ การท่ีพระคริสต์เสด็จมาเพ่ือ

รับคริสตจกัรไปยงัพระองค์เอง ข้าพเจ้าคงไม่ต้องกลา่วยํา้อีกวา่ ความหวงัที่จะเกิดขึน้นีไ้มไ่ด้เก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนโลกให้มาเช่ือใ

คริสตศาสนา ในตอนนี ้ข้าพเจ้าอ้างถึงเร่ืองนีเ้พียงเพ่ือแสดงว่าพระวจนะของพระเจ้ามีความสอดคล้องในตวัเอง และขดัแย้งกบั

หลกัเกณฑ์ความเช่ืออ่ืนและการแปลความท่ีแปลกนัทัว่ไปของโลกคริสตศาสนาท่ีเส่ือมทราม อย่างไร เม่ือไม่รู้ข้อลํา้ลกึเก่ียวกบัพร

ราชกิจของพระเจ้า โลกคริสตศาสนาจึงกลายเป็นผู้ฉลาดในความคิดของตนเอง แทนท่ีจะมีความเกรงกลวั กลบัหย่ิงยโส โอ้อวด

ตนเองและหวัเราะเยาะคําเตือนท่ีสําคญั “เพราะว่าเม่ือพระองค์มิได้ทรงงดโทษก่ิงเหลา่นัน้ท่ีเป็นก่ิงเดิม พระองค์ก็จะไม่ทรงงดโทษ

ท่านเหมือนกนั” (โรม 11:20-25) แล้วผลลพัธ์คืออะไร แทนที่จะรับพระพรจากสวรรค์ โลกคริสตศาสนากลับแย่งชิงการอวย

พรฝ่ายโลกของชาวยวิมา เปล่ียนความหมายคาํพยากรณ์ให้เป็นของคริสตจักร (ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้า) และยงัได้

ลืมไปว่า ถ้าเขาไม่ดําเนินต่อไปในพระเมตตาของพระเจ้า ก็จะถกูตดัออกไป ศาสนายิวมีความเช่ือมัน่ในพระสญัญา ไม่สามารถ

เหน็หมายสําคญัของเวลาและทําการเปล่ียนแปลงต่างๆ อนันําไปสูห่ายนะท่ีเขาไม่ทราบว่าจะเกิดขึน้ ภาพเหลา่นีส้มัผสัพระเยซูจน

พระองค์กนัแสง พระองค์ทรงคิดอย่างไรเม่ือทอดพระเนตรดโูลกคริสตศาสนาท่ีมีความเช่ือมัน่และตาบอดมากพอๆ กนั และเป็นผู้

ซึง่โอ้อวดตนเองในความปลอดภยัท่ีไมจ่ริง และไมเ่ข้าใจการพิพากษาอนัเลวร้ายท่ีเขาวิ่งเข้าไปหาอยา่งไมย่ัง้คิด 

 ในเวลานี ้ให้เราย้อนกลับไปดสิ่งที่ เราได้พบว่าเป็นหลักฐานในพระคัมภีร์เก่ียวกับคําถามที่ ว่า คําสัญญาแห่งู

พันธสัญญาเก่าจะสําเร็จในคริสตศาสนาหรือไม่ เราได้เห็นว่า แม้ว่าโดยพระคณุของพระเจ้า ผู้ ท่ีเช่ือจะได้นําเข้าสู่วงจรของ

พงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมัและได้เป็นผู้ มีสว่นในคําสญัญา แต่ยงัมีพงศ์พนัธุ์อีกประเภทหนึ่ง นัน่คือ พงศ์พนัธุ์ทางธรรมชาติ ท่ียงัคงเป็น

เจ้าของคําสญัญาเหลา่นี ้พระพรแก่ชาวตา่งชาติไม่อาจสําเร็จได้จนกว่าชาติอิสราเอลในเนือ้หนงัจะได้รับพรในสว่นของเขาก่อน ไม่

มีรากฐานของการเช่ือว่ามนษุย์ทัง้ปวงจะมาเช่ือด้วยการเทศนาพระกิตติคณุ แต่หลกัฐานสําคญัท่ีสดุแสดงให้เห็นสิ่งท่ีตรงกนัข้าม 

และความหวงัในการเสด็จมาขององค์พระผู้ เป็นเจ้าไม่สอดคล้องกบัความคาดหวงัทัว่ไปนี ้ดงันัน้ เราจะต้องแสวงหาสิ่งท่ีข้อพระ

คมัภีร์ให้ไว้ ในเร่ืองวิธีท่ีพระสญัญาในการอวยพรทางโลกเหลา่นีจ้ะสําเร็จได้ 
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ส่วนที่ 5 

พระสัญญาที่สาํเร็จแล้วทัง้หมด 
 

คาํนํา 
 ทกุสิง่ท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงสญัญาหรือมุ่งหมายไว้ในแผนการสําหรับแผ่นดินโลกของพระองค์จะสําเร็จ พระองค์ตรัสไว้

วา่ “เราคือพระเจ้าไมมี่ผนัแปร” (มาลาคี 3:6) 

 พระเยซูคริสต์ มนุษย์ที่สอง องค์พระผู้ เป็นเจ้าจากสวรรค์จะเสด็จมาเป็นครัง้ท่ีสองเพ่ือทําให้พระสญัญาเก่ียวกบัพระ

ประสงค์ของพระองค์ในโลกนีสํ้าเร็จทกุประการ 
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บทที่ 7 
พระประสงค์ของพระเจ้าในโลก 

 

 พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัโลก ในการท่ีพระประสงค์จะสําเร็จได้นัน้ มนษุย์ท่ีสองซึง่คือองค์พระผู้ เป็นเจ้า

จากสวรรค์จะต้องปรากฏ แต่มนษุย์ท่ีสองถกูปฏิเสธ พลไพร่บนโลกของพระองค์กระจดักระจายไป และสิ่งใหม่จึงเกิดขึน้ แต่ก็ไม่

สามารถดําเนินตามวตัถปุระสงค์และสญัญาทางโลกของพระเจ้าได้ ดงันัน้สิ่งท่ีเหลืออยู่คือ พระเจ้าจะทรงเรียกชนชาติอิสราเอลอีก

ครัง้ และนําผู้ปกครอง ผู้ซึง่เป็นสว่นสําคญัของพระสญัญาเหลา่นี ้กลบัคืนมา 

 เรายงัเห็นว่า แทนท่ีจะนําทัง้โลกมาเช่ือพระเยซูเจ้าหรือจะอยู่จนถึงสิน้โลก คริสตศาสนาจะทําได้สําเร็จบ้างเป็นบางส่วน

เท่านัน้ และยคุคริสตจกัรจะมีอยู่เพียงชัว่คราวเท่านัน้ อนัทําให้มีโอกาสและเวลาพอท่ีพระเจ้าจะทรงทําตามพระประสงค์บนโลก 

หลงัจากคริสตจกัรท่ีได้ทรงรับขึน้ไปแล้ว 

 งานเขียนในพระคมัภีร์เก่าแสดงให้เห็นว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะเสด็จกลบัมาในฐานะผู้ปกครองท่ีได้รับการทรงเจิม เพ่ือตัง้

อาณาจกัรของพระองค์บนโลก และทําการพิพากษาศตัรูของพระองค์ โดยมีอิสราเอลเป็นพลไพร่ท่ีพระองค์ทรงเลือก และเยรูซาเลม็

เป็นศนูย์กลางในการปกครองของพระองค์ 

 อิสราเอลท่ีกลบัใจใหมจ่ะได้รับความรอดและได้รับพระพร สนัติสขุและความรุ่งเรืองจะไหลไปยงัมนษุย์ทัง้ปวง พระคมัภีร์

ใหมยื่นยนัการแปลความตามตวัหนงัสือของคําพยากรณ์แหง่พนัธสญัญา 

 อาณาจกัรของพระคริสต์เป็นอาณาจกัรบนโลก และตัง้ขึน้มาโดยการพิพากษา โดยองค์พระผู้ เป็นเจ้าเม่ือเสด็จกลบัมายงั

โลกนีใ้นพระสริิ ไมใ่ช่ตัง้ขึน้โดยพระคณุ 

 ในสญัญาแก่ดาวิด พระเจ้าตรัสว่า “และเราจะกําหนดท่ีหนึ่งให้อิสราเอลประชากรของเรา และเราจะปลกูฝังเขาไว้เพ่ือ

เขาทัง้หลายจะได้อยู่ในท่ีของเขาเองและไม่ต้องถกูกวนใจอีก และคนชัว่จะไม่ข่มเหงเขาอีกตัง้แต่ก่อนมา” และ “ราชวงศ์ของเจ้า

และอาณาจกัรของเจ้าจะดํารงอยู่ต่อหน้าเจ้าอย่างมัน่คงเป็นนิตย์ และบลัลงัก์ของเจ้าจะถกูสถาปนาไว้เป็นนิตย์” (2ซามเูอล 7:10, 

16) สญัญานีย้งัไม่สําเร็จแก่อิสราเอล และคําถามคือ สัญญาจะสําเร็จตามตัวอักษรนัน้ในอิสราเอล หรือจะสําเร็จในทาง

ฝ่ายวิญญาณในคริสตจักร ไม่มีสิ่งใดในคําพยากรณ์ท่ีจะชีไ้ปยงัคริสตจกัร หรือคริสตจกัรชีไ้ปยงัคําพยากรณ์นี ้หากแปลความ

โดยปกติแล้ว สญัญาคือ พระคริสต์จะได้รับอํานาจบนโลกนีซ้ึ่งมีดาวิดเป็นแบบท่ีไม่สมบูรณ์ บลัลงัก์ของพระองค์จะอยู่ตลอดไป

และภายใต้อํานาจของพระองค์ ความปลอดภยัและการอวยพรของอิสราเอลจะเร่ิมต้นขึน้อยา่งแท้จริง 

 ความหวงันีมี้อยูท่ัว่ไปในงานเขียนของดาวิดเอง ในสดดีุ 2 ดาวิดได้บรรยายเก่ียวกบัพระเยโฮวาห์เม่ือกลา่วว่าพระองค์ได้

ตัง้กษัตริย์ของพระองค์ไว้บนศิโยน ภูเขาศกัดิสิทธิของพระองค์ พระองค์ทรงสญัญาว่ากษัตริย์นัน้จะได้รับชาวต่างชาติเป็นมรดก ์ ์

และได้ครอบครองโลกนี ้โดยเพิ่มเติมว่า “เจ้าจะตีเขาให้แตกด้วยกระบอกเหล็กและฟาดให้แหลกเป็นชิน้ๆ ดจุภาชนะของช่างปัน้

หม้อ” สดดีุแสดงให้เห็นว่าพระคริสต์ทรงได้รับอาณาจกัรท่ีมีศนูย์กลางคือศิโยน โดยมีขอบเขตคือชาติทัง้ปวงในโลก และจดุเร่ิมต้น

คือการพิพากษากษัตริย์ ผู้ปกครองและคนทัง้หลายท่ีกบฏต่อพระองค์ แล้วสิ่งนีส้อดคล้องกับการเทศนาพระกิตติคุณอย่างไร 

เหมาะสมกบัลกัษณะของคริสตจกัรอย่างไร ในทางตรงกนัข้าม กลบัคล้องจองกบัพระประสงค์เก่ียวกบัการปกครองโลกนีข้องพระ

คริสต์ 

 ผู้พยากรณ์ทัง้หลายกลา่วด้วยนํา้เสียงเช่นเดียวกนัวา่ “ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพ่ือเรา มีบตุรชายคนหนึ่งประทานมาให้

เรา และการปกครองจะอยูท่ี่บา่ของทา่น และทา่นจะเรียกนามของทา่นวา่ ‘ท่ีปรึกษา มหศัจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ พระบิดานิ์

รันดร์ องค์สนัติราช’ เพ่ือการปกครองของท่านจะเพ่ิมพนูย่ิงขึน้และสนัติภาพจะไม่มีท่ีสิน้สดุ เหนือพระท่ีนัง่ของดาวิด และเหนือ

ราชอาณาจกัรของพระองค์ท่ีจะสถาปนาไว้ และเชิดชไูว้ ด้วยความยติุธรรมและด้วยความชอบธรรมตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไปจนนิรันดร์

กาล” (อิสราเอล 9:6, 7) หากจะเข้าใจว่าอาณาจกัรนีเ้ก่ียวข้องกบัคริสตจกัร ก็เป็นเพียงการหาความหมายทางฝ่ายวิญญาณ 
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(ในขณะท่ีข้อความไมไ่ด้มีความหมายเช่นนัน้) และเป็นการขดัแย้งกบัข้อความเก่ียวกบัเร่ืองนีใ้นท่ีอ่ืนๆ หากเข้าใจว่าเป็นอาณาจกัร

ตามความหมายท่ีเขียนไว้ ก็จะสอดคล้องกบัการสอนทัง้หมดในพระวจนะของพระเจ้า 

 ดงันัน้ คําพยากรณ์ทัง้หมดในพระคมัภีร์เก่าอ้างถึงพระคริสต์ใช่หรือไม่ ทัง้ลกัษณะของอาณาจักรและวิธีก่อตัง้ ตามท่ี

บรรยายไว้ในข้อความเหลา่นี ้มีความแตกต่างไปจากสิ่งท่ีเห็นหรือพยากรณ์ไว้เก่ียวกบัคริสตศาสนา แต่มีความสอดคล้องอย่างย่ิง

กบัสญัญาถงึพระพรบนโลกท่ีประทานแก่พงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมัและดาวิด และด้วยพระประสงค์ในการปกครองโลกอย่างชอบธรรม 

เป็นการฉลาดและสมควรกว่าหรือไม่ท่ีจะยอมรับตามพระคมัภีร์ ยอมรับความหมายตามท่ีพระเจ้าทรงประทานไว้ หรือจะพยายาม

บิดเบือนความหมายให้สอดคล้องกับสิ่งท่ีไม่เพียงแต่แตกต่างเท่านัน้ แต่ยงัขัดแย้งกับลกัษณะและหวัข้ออีกด้วย ในการกระทํา

เช่นนี ้เป็นการทําลายความหวงัของอิสราเอลและทําให้ความหวงัของคริสตจกัรคลมุเครือ แต่หากยอมรับคําพยากรณ์เหลา่นีด้้วย

ความเช่ือ จะทําให้พระประสงค์บนโลกท่ีจะต้องสําเร็จ ส่องแสงออกมาในความรุ่งโรจน์ในส่วนของคริสตจกัร และแสดงให้อย่าง

ชดัเจนวา่พระคริสต์เป็นเอกในทกุสิง่ 
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บทที่ 8 
สัญญาในพระคัมภร์ีเก่าและวัตถุประสงค์ในโลก 

ที บี เบนส์ 

 สญัญาตา่งๆ ในพระคมัภีร์เก่าเป็นสญัญาฝ่ายโลก การสําเร็จอยูใ่นมนษุย์ท่ีสอง ไม่ใช่ในคริสตศาสนาซึง่มีมรดกในสวรรค์ 

ไมใ่ช่ในโลก อยา่งไรก็ตาม โลกเป็นขอบเขตเดิมของมนษุย์ พระเจ้าทรงสร้างเขาขึน้มาเพ่ือโลกนัน้ และพระเจ้าไม่ได้ทรงทอดทิง้โลก

ให้อยู่ในการครอบครองของความบาปและซาตาน แต่จะทรงให้พระประสงค์ทัง้หมดท่ีทรงตัง้ขึน้สําเร็จลลุ่วง ให้เราศึกษาจากพระ

คมัภีร์วา่แผนการของพระเจ้าสําหรับโลกนีแ้ละมนษุย์ท่ีทรงตัง้ให้อยูใ่นโลกนัน้คืออะไร 

 ในโลกก่อนท่ีจะเกิดนํา้ทว่ม มนษุย์ทําตามใจของตนเอง ผู้ฆา่คนจะถกูพระเจ้าลงโทษ แตไ่มมี่ระบบการเมืองเพื่อที่มนษุย

ด้วยกนัจะลงโทษผู้กระทําผิด หลงัจากนํา้ทว่ม พระเจ้าทรงประทานอํานาจในการปกครองให้แก่มนษุย์ และโนอาห์ได้รับคําสัง่ให้ทํ

การพิพากษาผู้ฆา่คนให้ถงึแก่ความตาย ด้วยเหตนีุ ้การปกครองพลเมืองจากพระเจ้าโดยตรงจึงถือกําเนิดขึน้ ท่ีบาเบล พระเจ้าทรง

แบ่งมนษุย์ออกเป็นหลายชาติ ชาติต่างๆ นัน้จึงเกิดขึน้เป็นเคร่ืองมือในพระหตัถ์ของพระเจ้าเพ่ือตรวจสอบความหย่ิงยโสและการ

อวดตน มิฉะนัน้แล้วก็จะมีอะไรขดัขวางความบาปได้ (ปฐมกาล 9:6) แต่ในความคิดของพระเจ้า ท่ีเผยออกในภายหลงั “เม่ือผู้

สงูสดุประทานมรดกแก่บรรดาประชาชาติ เม่ือพระองค์ทรงแยกพงศ์พนัธุ์ของมนษุย์ พระองค์ทรงกัน้เขตของชนชาติทัง้หลาย ตาม

จาํนวนคนอสิราเอล เพราะว่าส่วนของพระเจ้าคือ ประชากรของพระองค์ ยาโคบเป็นส่วนมรดกของพระองค์เอง” (เฉลย

ธรรมบญัญัติ 32:8, 9) ด้วยเหตนีุ ้ก่อนท่ีอบัราฮมัจะเกิดมา พระเจ้าทรงคํานึงถึงคนเหลา่นีใ้นความคิดของพระองค์แล้ว ในเวลา

ตอ่มา พระเจ้าทรงมอบดินแดนท่ีพวกเขาจะได้ครอบครอง “เป็นกรรมสิทธินิรันดร์ ตัง้แต่แม่นํา้ยเูฟรติสถงึแมนํ่า้อียิปต์์  ในท่ีนัน้ พวก

เขาจะได้ “ครอบครองประตเูมืองศตัรู” ผู้ ท่ีอวยพรเขาจะได้รับพร ผู้ ท่ีแช่งเขาจะถกูสาปแช่ง แผนการของพระเจ้าในการปกครองโลก 

(แม้ในเวลานัน้จะยงัไมไ่ด้เผยออก) คือเพ่ือยกชนชาติหนึง่ขึน้เป็นผู้พิพากษาท่ีชอบธรรมของพระองค์ 

 แผนการนีจ้ะดําเนินอย่างสมบูรณ์ภายใต้มนุษย์ท่ีสอง ทัง้นี ้พระเจ้าได้มอบแผนการนีบ้างส่วนแก่มนุษย์เดิม ซึ่งเพียง

พอท่ีจะพิสจูน์ให้เห็นว่าเขาไม่สามารถกระทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้ อิสราเอลเข้าสู่ดินแดนแห่งพนัธสญัญา เขาได้รับ

มอบหมายให้ทําการพิพากษาอนัชอบธรรมของพระเจ้าต่อชาวคานาอนั เพ่ือรักษาบทบญัญัติของพระองค์และเพ่ือเป็นหนึ่งใน

บรรดาประชาชาติ ในแง่นี ้ชาวอิสราเอลจึงเป็นเคร่ืองมือของพระเจ้าในการปกครองโลกอย่างชอบธรรม หากพวกเขาต้องทําลาย

ชาวคานาอนั ก็จะเป็นผู้ ทําการพิพากษาท่ียติุธรรมของพระเจ้า หากในบทบญัญัติของพวกเขา พวกเขาต้องให้ “ชีวิตแทนชีวิต ตา

แทนตา ฟันแทนฟัน มือแทนมือ เท้าแทนเท้า รอยไหม้แทนรอยไหม้ แผลแทนแผล รอยชํา้แทนรอยชํา้” (อพยพ 21:23-25) เขาก็เป็น

ผู้ ดําเนินการตามความชอบธรรมในการปกครองของพระเจ้า หากศตัรูของพวกเขาจะหนีไปจากเขา และเขาจะต้องเป็นหวัและไม่ใช่

หาง จะเป็นเพราะเขาเป็นเคร่ืองมือของพระเจ้าในการรักษาอํานาจของพระองค์บนโลก คริสเตียนท่ีมีความเข้าใจจะเห็นว่าความ

รับผิดชอบท่ีทรงมอบแก่อิสราเอลนีมี้ความแตกต่างจากตําแหน่งท่ีผู้ ท่ีเช่ืออยู่ในเวลานีอ้ย่างสิน้เชิง เป็นเพราะว่าโลกมีความรู้ความ

เข้าใจมากขึน้อย่างนัน้หรือ ขอให้เราถามคําถามหนึ่งคือ พระเจ้าทรงได้รับความร้หรือ พระองค์ได้ทรงพบว่าสิ่งที่ครัง้หน่ึงู

พระองค์เคยคิดว่าถกต้องจริงๆ แล้วเป็นสิ่งที่ผิด และดังนัน้จึงทิง้สิ่งเหล่านีไ้ปหรือู  การแม้แต่จะถามเช่นนัน้เป็นสิ่งท่ีน่า

ตกใจ อย่างนัน้แล้ว ความแตกต่างคืออะไร หากตาเปิดออก ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจน ชาวอิสราเอลเป็นผ้ปรนนิบัติในการู

ปกครองที่ชอบธรรมของพระเจ้าบนโลก คริสเตียนเป็นผ้แทนในพระคุณของพระเจ้าบนโลกู  ประชากรของพระเจ้าได้รับ

การทรงเรียกเพ่ือแสดงให้เหน็หลกัการในการปฏิบติัราชกิจของพระองค์ ในเวลานี ้พระองค์ทรงกระทําการด้วยความอดกลัน้พระทยั

และความอดทนของพระองค์ และประชากรของพระองค์จะต้องแสดงความอดกลัน้ใจและความอดทนด้วย ในการท่ีพระเจ้าทรง

ช่วยเหลือชาติต่างๆ ผ่านทางอิสราเอล พระองค์ทรงกระทําการด้วยความชอบธรรมและการพิพากษา และประชากรซึ่งเป็น

เคร่ืองมือของพระองค์จะต้องดําเนินการตามความชอบธรรมและการพิพากษาด้วย 

 อยา่งไรก็ตาม พวกเขาทําไมสํ่าเร็จ ด้วยความล้มเหลวนัน้ แผนการของพระเจ้าอีกสว่นหนึ่งจึงเกิดขึน้ เพราะอิสราเอลต้อง

เป็นเคร่ืองมือของพระเจ้าในการรักษาความชอบธรรมในบรรดาประชาชาติ จึงต้องมีผู้หนึ่งท่ีสามารถรักษาความชอบธรรมใน
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อิสราเอลได้ ดงันัน้ จึงมีการแต่งตัง้กษัตริย์ขึน้ และพงศ์พนัธุ์ของดาวิดได้รับสญัญาถึงอาณาจกัรนิรันดร์ แต่กระนัน้ สญัญาท่ีทรง

มอบไว้แก่มนษุย์เดิมแสดงให้เหน็ว่าเขาไม่สามารถรับพระพรหรือปฎิบติัตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้  และสญัญานีจ้ะไม่สําเร็จ

จนกวา่มนษุย์ท่ีสองซึง่คือพงศ์พนัธุ์ท่ีแท้จริงของดาวิดจะปรากฏ 

 พระประสงค์ของพระเจ้าในการปกครองบนโลกคือ ประชากรบนโลกท่ีมีความชอบธรรมภายใต้กษัตริย์บนโลกผู้ชอบธรรม 

จะปกครองชนชาติทัง้หลายบนโลก ทัง้หมดนีไ้ด้ทรงมอบหมายแก่มนษุย์เดิม แต่เขาก็ไม่สามารถทําให้สําเร็จได้เลย พงศ์พนัธุ์ของ

ดาวิดในเนือ้หนงั พงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมัในเนือ้หนงั มวลมนษุย์ทัง้ปวง ได้พิสจูน์ให้เห็นว่าเขาไม่เหมาะสมท่ีจะเข้าสูแ่ละดําเนินการ

ตามความคิดของพระเจ้า ชาวอิสราเอล “มิได้ทําลายชนชาติทัง้หลาย ตามท่ีพระเจ้าทรงบัญชาท่านไว้ แต่ท่านได้ปะปนกับ

ประชาชาติเหลา่นัน้ และหดัทําอย่างท่ีเขาทํากนั ท่านปรนนิบติัรูปเคารพของเขา ซึง่กลายเป็นบ่วงสําหรับท่าน” (สดดีุ 106:34-36) 

ลกูหลานของดาวิดไม่ได้ดําเนินการปกครองอย่างชอบธรรมในอิสราเอล อาณาจกัรจึงถกูแยกออก และกลายเป็นเหย่ือแทนท่ีจะ

เป็นหวัของประชาชาติท่ีอยู่รอบๆ แทนท่ีจะรักษาพระสิริของพระเจ้าไว้ในโลก พวกเขากลบัทําให้พระนามของพระองค์ถกูดหูม่ิน

ท่ามกลางคนต่างชาติ ทุกสิ่งจึงเสียหายและเกิดความสบัสนขึน้ และหลงัจากเป็นศัตรูของพระเจ้าและพระองค์ทรงอดทนเป็น

เวลานาน ชาวอิสราเอลถูกทิง้ไปในท่ีสดุ พวกเขาถกูชาวอสัซีเรียจบัไปเป็นเชลย และยดูาห์ถกูชาวบาบิโลนจบัไป อํานาจในการ

ปกครองบนโลกท่ีบรรดากษัตริย์แห่งยดูาห์ใช้อย่างไม่ถกูต้องและทําให้เส่ือมเสียม ถกูโอนไปยงัเนบูคดัเนสซาร์ และตัง้แต่นัน้มา 

อํานาจนัน้คงอยูใ่นมือของชาวตา่งชาติ 
 ประวัติศาสตร์ของอิสราเอลจบลงแค่นี ้จนกว่า “เวลากําหนดของคนต่างชาต”ิ จะสิน้สุดลง และพระหัตถ์ของ
มนุษย์ที่สองจะนําอํานาจกลับไปส่ชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกอีกครังู้  พระองค์ผู้ทรงเป็นพงศ์พนัธุ์ ท่ีแท้จริงของอบัราฮมัและ

ดาวิด ผู้ซึ่งสมควรและสามารถท่ีจะดําเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้าในโลกได้ แต่ประวติัศาสตร์ของยูดาห์ไม่ได้จบลงแค่นัน้ 

หลงัจากถกูจบัไปเป็นเวลาเจ็ดสิบปี พวกเขาถกูนํากลบัมาสู่แผ่นดินของตน โดยเหลือจํานวนคนเพียงเล็กน้อยและมีความอ่อนแอ 

และตัง้แต่นัน้มาอยู่ใต้การปกครองของชาติอ่ืนเสมอ แล้วอย่างนัน้ อะไรคือพระประสงค์ของพระเจ้าในการนําผู้ ท่ีเหลือท่ีอ่อนแอนี ้

กลบัสู่แผ่นดินของเขา พระองค์จะทรงทดสอบมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงชาวยิว ด้วยการทดสอบอีกอย่างหนึ่ง มนษุย์เดิมได้รับ

มอบหมายให้ดําเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้า แต่ทําไม่สําเร็จ พระเจ้าจึงนํามนุษย์ที่สองมา และพระองค์จะทรงปรากฏใน

พระคณุแก่ชนชาติท่ีทรงเลือก รวมทัง้มนษุย์ทัง้ปวง เพ่ือเขาจะยอมรับหรือปฏิเสธพระองค์ ผลลพัธ์ก็เป็นท่ีรู้กนัเป็นอย่างดี พระองค์

ผู้ทรงเป็นส่วนสําคญัของพระประสงค์ทัง้หมด ผู้ทรงสร้างโลก องค์พระผู้ เป็นเจ้าท่ีชอบธรรมของชาวต่างชาติ และพระเมสสิยาห์

ตามการพยากรณ์ของชาวยิว ทรงปรากฏบนโลกโดยพระเจ้าทรงยืนยันว่าพระองค์เป็นบุตรท่ีรัก แต่โลกได้ตรึงพระองค์ไว้บน

กางเขนระหวา่งโจรสองคน “พระองค์ทรงอยูใ่นโลก ซึง่พระเจ้าทรงสร้างขึน้มาทางพระองค์ แต่โลกหาได้รู้จกัพระองค์ไม่ พระองค์ได้

เสด็จมายงับ้านเมืองของพระองค์ และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ต้อนรับพระองค์” (ยอห์น 1:10, 11) ความโง่เขลาของ

โลกนีเ้ป็นสิ่งน่าอดสเูพียงพอแล้ว แต่ความผิดของชาวยิวนัน้ร้ายแรงยิ่งกว่า ชนชาติยิวถกูตดัออกจากตําแหน่งของตนถึงหกร้อยปี

แล้วเพราะการกบฏตอ่พระเจ้า แล้วพวกเขาก็ได้เพิ่มความผิดด้วยการฆา่บตุรของพระเจ้า และความโง่เขลาในการปฏิเสธพระองค์ผู้

ท่ีจะทําให้สญัญาและพระพรทัง้หมดสําเร็จเข้าไปอีก แต่กระนัน้ พระเจ้ายงัทรงมีพระเมตตา และในวนัเพ็นเทคอสต์ ทรงแสดงพระ

เมตตาของพระองค์โดยประทานพระวิญญาณบริสทุธิ แต่ชนชาติยงัคงหหูนวกต่อเสียงของพระองค์ เหมือนเช่นท่ีหหูนวกต่อเสียง์

ของพระเมสสยิาห์ และการพิพากษาท่ีร้ายแรงก็เป็นผลอนัไมอ่าจหลีกเล่ียงได้ 

 แม้วา่พระเจ้าจะเผยให้เหน็แผนการของพระองค์ในการปกครองโลก แต่แผนการก็จะไม่บรรลลุว่ง ประชากรซึง่จะต้องเป็น

เคร่ืองมือได้ถกูแยกออก บางสว่นสญูหายไปในท่ามกลางประชาชาติเพราะการบชูารูปเคารพ และบางสว่นแม้จะไม่สญูหายไป แต่

ก็กระจัดกระจายไปเพราะการปฏิเสธพระเมสสิยาห์ ผู้ปกครองท่ีชอบธรรม ผู้ ได้มาปรากฏแต่ถูกปฏิเสธและตรึงไว้ท่ีไม้กางเขน 

เช่นนัน้แล้ว พระประสงค์ของพระเจ้าล้มเหลวหรือ ชาวยิวไม่ได้ดําเนินการตามพระประสงค์นัน้ก่อนท่ีจะกระจดักระจายไปและถกู

จบัไปเป็นเชลย ชาวตา่งชาติไม่อาจดําเนินการตามพระประสงค์นัน้ได้เพราะแทนท่ีจะพระสญัญาแก่อบัราฮมัและดาวิดจะสมบรูณ์ 

จะเป็นการขัดแย้งกับพระสญัญาเหล่านัน้ คริสตจกัรมีภารกิจท่ีแตกต่างกันไปโดยสิน้เชิงเพราะอยู่ฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่ฝ่ายโลก 
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คริสตจกัรจึงไม่อาจทําให้พระประสงค์นีสํ้าเร็จได้ แล้วอะไรจะเกิดขึน้ พระประสงค์ของพระเจ้าเก่ียวกบัโลกนีแ้ละมนษุย์บนโลกจะ

ไม่อาจสําเร็จได้ หรือจะสําเร็จโดยการนํายูดาห์และอิสราเอลกลบัสู่สภาพเดิมเพ่ือเป็นศูนย์กลางการปกครอง และโดยการตัง้

อาณาจกัรของพระคริสต์ผู้ทรงปกครองกษัตริย์ทัง้หลายบนโลก ผู้ ท่ีเช่ืออาจสงสยัว่าคําตอบใดถกูต้อง เราจะพิสจูน์ให้เห็นว่า พระ

เจ้าทรงทราบสิ่งท่ีเกิดขึน้หลงัจากความล้มเหลวนี ้และแม้กระนัน้ พระประสงค์ของพระองค์ก็ไม่เคยเปล่ียนแปลง พระองค์ได้

พยากรณ์เก่ียวกบัการสําเร็จของแผนการนีด้้วยอํานาจของพระองค์เอง และแผนการนีจ้ะสําเร็จเม่ือมนษุย์ชัว่ร้ายและโง่เขลามาถึง

ขีดสดุ และผู้ ท่ีพระเจ้าทรงเลือกต้องทนทกุข์ถงึขีดสดุ 

 ในการถามว่าพระเจ้าจะทรงทําสิ่งท่ีพระองค์ได้ตรัสไว้หรือไม่เป็นการไม่เช่ือท่ีร้ายแรงท่ีสุด มีสิ่งใดบ้างท่ียากสําหรับ

พระองค์ บางเร่ืองเป็นไปไม่ได้สําหรับมนษุย์ แต่ทกุสิ่งเป็นไปได้สําหรับพระเจ้า ทาํไมการดาํเนินการตามพระประสงค์ของพระ
เจ้าจึงมีความล่าช้า เป็นเพราะว่า พระเจ้าจะทรงทดสอบมนุษย์เดมิและแสวงหาสิ่งที่ดีในตัวเขา จนกว่ามนุษย์ทีสองจะ
ปรากฏ แต่เม่ือมนุษย์ที่สองปรากฏ ทาํไมแผนการจึงไม่สาํเร็จสมบรณ์ในทันทีู  สําหรับผู้ ท่ีถามคําถามนี ้ข้าพเจ้าจะถามว่า 

หากไปเช่นนัน้แล้ว ท่านจะอยู่ท่ีไหน หากพระคริสต์ไม่ได้ถกูปฏิเสธ ท่านจะอยู่ในฐานะอย่างไรต่อพระพกัตร์พระเจ้า หรือหากชาว

อิสราเอลยอมรับการเป็นพยานของพระวิญญาณหลงัจากการฟืน้คืนพระชนม์ของพระเยซู และพระองค์ได้เสด็จมาจากสวรรค์เพ่ือ

ตัง้อาณาจกัรชาวยิวขึน้ใหม่ คริสตจกัรจะอยู่ท่ีไหนกนั แล้วช่วงเวลาท่ีวิเศษท่ีเรามีชีวิตอยู่นีจ้ะเป็นอย่างไรเม่ือพระเจ้าทรงรวบรวม

คนของพระองค์สู่พระคริสต์ท่ีถกูปฏิเสธ และการเปิดเผยสติปัญญาอนัมากหลายของพระองค์ในสวรรคสถานโดยคริสตจกัร การ

ลา่ช้านีเ้ป็นเพราะพระคณุของพระเจ้าและสติปัญญาของพระองค์ และแน่นอนว่า ในยคุนี ้เราซึง่เป็นผู้ ท่ีพระเจ้าทรงรักมากท่ีสดุ ได้

เหน็สิง่อนัย่ิงใหญ่ท่ีพระเจ้าทรงกระทําแก่ชนชาติอิสราเอล 
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บทที่ 9 
การนําอสิราเอลกลับคืนส่ดนิแดนแห่งพนัธสัญญาู  

ที บี เบนส์ 

 

 ข้อความท่ีอ้างถึงในบทท่ีแล้วพิสจูน์ให้เห็นว่าพระคริสต์จะเสด็จกลบัมาเพ่ือครอบครองในความชอบธรรม โดยพิพากษา

ศตัรูของพระองค์ และตัง้บลัลงัก์ของพระองค์ในศิโยน แต่ข้อความแรกท่ีเราศกึษาแสดงให้เห็นว่า ในการครอบครองชัว่นิตย์นิรันดร์

และมีสง่าราศีของพงศ์พนัธุ์ของดาวิดนี ้พระเจ้าจะทรงปลกูชนชาติอิสราเอลอย่างมัน่คง “ในท่ีของเขาเอง” ท่ีซึง่ลกูหลานของคนชัว่

จะไม่ข่มเหงเขาอีกต่อไป ขอให้เราศึกษาการสอนของพระคมัภีร์เก่ียวกบัเร่ืองนี ้เราจะเห็นว่าพระคมัภีร์ยืนยนัการแปลข้อความท่ี

เก่ียวกบัการครองราชย์ของพระเมสสยิาห์ตามตวัอกัษร 

 “เราจะตัง้พนัธสญัญาของเราไว้ระหว่างเรากับเจ้า และเชือ้สายของเจ้าท่ีสืบมาตลอดชั่วชาติพนัธุ์ของเขาให้เป็นพนัธ

สญัญานิรันดร์ คือเป็นพระเจ้าแก่เจ้า และแก่เชือ้สายของเจ้าท่ีสืบมา เราจะให้ดินแดนท่ีเจ้าอาศยัอยู่นี ้คือแผ่นดินคานาอนัทัง้สิน้

แก่เจ้าและแก่เชือ้สายของเจ้าท่ีจะสืบมา ให้เป็นกรรมสิทธินิรันดร์ และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา์ ” (ปฐมกาล 17:7, 8) แต่เม่ือชาว

อิสราเอลเข้าสู่ดินแดนนัน้ ไม่ใช่เพราะพนัธสญัญานี ้แต่ด้วยพันธสัญญาอีกอย่างหน่ึง น่ันคือ เขาจะได้ครอบครองโดยการ

เช่ือฟัง ไม่ใช่การขึน้อย่กับสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าู  ทัง้นี ้ไม่ใช่การสําเร็จของพนัธสญัญาของพระเจ้ากบัอบัราฮัม 

และเราจะเห็นว่า พระเจ้าทรงรักษาพนัธสญัญาของพระองค์กบับรรพบุรุษเป็นอย่างมากแม้ว่าจะทรงพยากรณ์ถึงความล้มเหลว

และการกระจดักระจายของชนชาติภายใต้พนัธสญัญาท่ีกระทําขึน้ท่ีภเูขาซีนาย 

 เลวีนิติ 26 แสดงให้เห็นผลของการไม่เช่ือฟังของอิสราเอล โดยกลา่วถึงประวติัศาสตร์ท่ีน่าเศร้าทัง้หมดจนกระทัง่พวกเขา 

“จะล้มตายทา่มกลางบรรดาประชาชาติ“ แตก็่ได้กลา่วเพิ่มเติมวา่ ในการกระจดักระจายนัน้ หากพวกเขาจะสารภาพความบาปของ

ตน “ถ้าเม่ือนัน้จิตใจอนันอกรีตของเขาถ่อมลงแล้ว และเขาได้แก้ไขในเร่ืองกรรมบาปของเขาแล้ว เราจึงจะระลึกถึงพันธสัญญา

ของเรา” พันธสัญญาใด พนัธสญัญาของเราท่ีภเูขาซีนายหรือ ไม่ใช่แต่เป็น “พันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อยาโคบ และเราจะ

ระลกึถงึพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่ออสิอัค และพันธสัญญาของเราต่ออับราฮัมและเราจะระลึกถงึแผ่นดนินัน้” แล้วอย่าง

นัน้ การกลบัคืนสูแ่ผ่นดินแห่งพนัธสญัญาจะเป็นไปตามพนัธสญัญาท่ีทรงกระทําแก่บรรพบรุุษซึง่ยงัไม่สําเร็จ แต่อาจจะคดัค้านว่า

แม้แต่การกลบัคืนสู่แผ่นดินก็มีเง่ือนไขคือการกลบัใจใหม่ของชาติอิสราเอล ซึ่งเป็นความจริง แต่หลงัจากนัน้เป็นเวลานาน ในพระ

สญัญาต่อดาวิด พระเจ้าทรงประกาศว่า พระองค์จะทรงปลกูชาตินัน้ ทัง้นี ้หมายความถึงการทําการในส่วนของพระเจ้าเพ่ือท่ี

เง่ือนไขนัน้จะสําเร็จ เราจะเหน็ว่า พระเจ้าทรงสัญญาที่จะนําชาตอิสิราเอลกล◌ับส่สภาพเดมิและู อวยพรแก่พวกเขา 

 ในเฉลยธรรมบญัญัติ 30 กลา่วว่า การกลับใจใหม่ของอิสราเอลไม่เพียงแต่เป็นเงื่อนไขของการกลับส่สภาพเดมิู

เท่านัน้ แต่เป็นข้อเท็จจริงด้วย “เม่ือบรรดาเหตกุารณ์เหล่านี ้คือพระพรและคําสาปแช่งซึ่งข้าพเจ้ากล่าวไว้ต่อหน้าท่านมาถึง

ท่านทัง้หลายแล้ว และท่านทัง้หลายระลกึขึน้ได้ในเม่ือท่านทัง้หลายอยู่ท่ามกลางประชาชาติ ซึง่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรง

ขบัไล่ท่านไปนัน้ และท่านก็หนักลบัมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ทัง้ตวัท่านและลกูหลานของท่าน และเช่ือฟังพระสรุเสียง

ของพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนีด้้วยสดุจิตสดุใจของท่าน แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ทัง้หลายจะทรงให้ท่านคืนส่สภาพเดิม และทรงพระกรุณาต่อท่าน และจะรวบรวมพวกท่านทัง้หลายอีกจากชนชาติู
ทัง้หลายซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ทรงให้ท่านทัง้หลายกระจายไปอย่นันู้ ....แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะ
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 พ่ื อ ท่ า น จ ะ ไ ด้ รั ก พ ร ะ เ ย 
โฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจติสุดใจของท่าน เพ่ือท่านทัง้หลายจะมีชีวติอย่ไดู้  และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรง

ให้คําสาปแช่งเหล่านีต้กอยู่บนข้าศึกและศัตรูผู้ ข่มเหงท่านทัง้หาย และท่านทัง้หลายจะฟังเสียงของพระเจ้าอีกและรักษาพระ

บญัญติัทัง้สิน้ของพระองค์ ซึง่ข้าพเจ้าบญัชาท่านทัง้หลายในวนันี ้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงกระทําให้ท่านจําเริญมัง่คัง่
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อย่างย่ิง ในกิจการท่ีมือท่านกระทํา ในพงศ์พันธุ์ของตัวท่านเอง และในผลแห่งฝูงสตัว์ของท่าน และในผลแห่งพืน้ดินของท่าน 

เพราะพระเจ้าจะทรงพอพระทยัท่ีจะให้ทา่นจําเริญมัง่คัง่ ดงัท่ีพระองค์ทรงปลืม้ปีติในบรรพบรุุษของทา่น” (ข้อ 1-9) 

 ถ้อยคําเหล่านีก้ล่าวแก่ชนชาติอิสราเอล และจะสําเร็จแก่ชนชาติอิสราเอลเท่านัน้ ผู้ ท่ีถกูขบัไล่ท่ีจะได้นํากลบัมา มีใจท่ี

ได้รับสหุนตัและได้รับความยินดีโดยองค์พระผู้ เป็นเจ้าอีกครัง้ชัว่นิตย์นิรันดร์ (ข้อ 6-9) สิ่งนัน้เป็นการกระทาํที่ยังไม่สาํเร็จของ

พระเจ้าเพ่ืออิสราเอล พระองค์ทรงถอนตวัหรือว่า ในทางตรงกันข้าม พรองค์ตรัสยํา้และยืนยนัสญัญาเหลา่นีห้ลายครัง้หลา

คราว 

 การสําเร็จของสญัญานีเ้ป็นจดุมุ่งหมายในการอธิษฐานของอิสราเอล แหล่งความหวงัของพวกเขา และรากฐานของการ

สรรเสริญ หนงัสือสดดีุทัง้เล่มเป็นเสียงของส่วนท่ีเหลือของอิสราเอลท่ีชอบธรรม พวกเขาสารภาพความบาป วิงวอน ติเตียน ยินดี 

ทัง้นี ้ถ้อยคําเหล่านัน้ไม่สอดคล้องกับถ้อยคําที่พระวิญญาณจะนําในการอธิษฐานและการสรรเสริญของคริสตจักร แต่

สอดคล้องเป็นอย่างมากกบัข้อความอ่ืนๆ เก่ียวกบัพระประสงค์ของพระเจ้าในประชากรท่ีถกูละทิง้ แต่ไม่ถกูลืม ตาบอดแต่ยงัคง

เป็นท่ีทรงเลือก 

 ผู้ เผยพระวจนะกลา่วถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการนําอิสราเอลกลบัสูส่ภาพเดิมนี ้โดยเช่ือมโยงเวลาการอวยพรเข้ากบัการ

ครอบครองของพระคริสต์ “ในวันนัน้ รากแห่งเจสซี ซึ่งตัง้ขึน้เป็นเคร่ืองหมายแก่ชนชาติทัง้หลาย จะเป็นท่ีแสวงหาของบรรดา

ประชาชาติ และท่ีพํานกัของทา่นจะรุ่งโรจน์ ในวนันัน้ องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงย่ืนพระหัตถ์ของพระองค์ออกไปเป็นครัง้ที่สอง

เพ่ือจะได้ส่วนชนชาติของพระองค์ที่เหลืออย่คืนมาู  เป็นคนเหลือจากอสัซีเรีย จากอียิปต์ จากปัทโรส จากเอธิโอเปีย จากเอ

ลาม จากชินาร์ จากฮามทั และแผ่นดินชายทะเล พระองค์จะทรงยกเคร่ืองหมายนัน้ขึน้ให้แก่บรรดาประชาชาติ และจะชุมนุม

อิสราเอลท่ีพลดัพราก และรวบรวมยูดาห์ท่ีกระจัดกระจายจากส่ีมมุแห่งแผ่นดินโลก ความริษยาของเอฟราอิมจะพรากไป และ

บรรดาผู้ ท่ีรบกวนยดูาห์จะถกูตดัออกไป เอฟราอิมจะไม่ริษยายดูาห์ และยดูาห์จะไม่รบกวนเอฟราอิม แต่เขาทัง้หลายจะโฉบลง

เหนือไหลเ่ขาของคนฟีลิสเตียทางตะวนัตก และเขาจะร่วมกนัปล้นประชาชนทางตะวนัออก เขาจะย่ืนมือออกต่อสู้ เอโดมและโมอบั 

และคนอบัโมนจะเช่ือฟังเขาทัง้หลาย” (อิสยาห์ 11:10-14) คําพยากรณ์นีย้งัไม่สําเร็จในประวติัศาสตร์อิสราเอล และการนําคํา

พยากรณ์นีม้าใช้กับคริสตจักรเป็นการไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ดี เม่ือใช้เพ่ือหมายถึงอนาคตของอิสราเอล เราจะเห็นการสําเร็จของ

สญัญาและคําพยากรณ์ดงักล่าว “รากของเจสซี” นัน่คือ ตําแหน่งของพระเมสสิยาห์ท่ีชาวยิวรู้จกั จะปรากฏและเม่ือพระองค์

ปรากฏแล้ว สว่นท่ีเหลือท่ีทรงรักษาไว้หลงัจากการทิง้ร้างจะรวบรวมกลบัสู่เยรูซาเล็มและปาเลสไตน์ การแบ่งชนชาติอนัเน่ืองจาก

การบชูารูปเคารพจะได้รับการรักษาให้หาย และชาติเพ่ือนบ้านท่ีข่มเหงและเกลียดชงัพวกเขาจะถกูล้มล้าง เราได้เห็นมาตลอดว่า

แม้ว่ามนษุย์เดิมจะล้มเหลว แต่พระพรท่ีทรงสญัญาแก่อิสราเอลจะสําเร็จโดยการเสด็จมาของมนษุย์ท่ีสอง พงศ์พนัธุ์ ท่ีแท้จริงของ

ดาวิด และในขณะนี ้เราจะศกึษาวา่การปรากฏพระองค์จะทําให้พระสญัญาในอดีตเก่ียวกบัคนเหลา่นีสํ้าหรับในทนัที 

 แตเ่รายงัได้เหน็วา่การนําอสิราเอลกลับส่สภาพเดมิจะเกดิขึน้พร้อมกับการที่ชาวอิสราเอลกลับใจใหม่ ู องค์พระผู้

เป็นเจ้าตรัสเก่ียวกบัสถานะของคนเหลา่นีเ้ม่ือทรงรวบรวมกลบัมา “ฉะนัน้ องค์พระผู้ เป็นเจ้า คือพระเจ้าจอมโยธา ผู้ทรงมหิทธิฤทธ์ิ

ของอิสราเอลตรัสวา่ ‘ดเูถิด เราจะระบายความโกรธของเราเหนือศตัรูของเรา และแก้แค้นข้าศกึของเราเสียเอง เราจะหนัมือของเรา

มาสู้ เจ้า และจะถลงุไลขี่แ้ร่ของเจ้าออกเสียอยา่งกบัล้างด้วยนํา้ดา่ง และเอาของเจือปนของเจ้าออกให้หมด และเราจะคืนผู้พิพากษ

ของเจ้าให้ดงัเดิม และคืนท่ีปรึกษาของเจ้าอยา่งกบัตอนแรก ภายหลงั เขาจะเรียกเจ้าว่านครแห่งความชอบธรรม นครซ่ือสตัย์” (อิส

ยาห์ 1:24-26) เราเหน็วา่การตดัสินของพระเจ้าจะเกิดขึน้แก่คนเหลา่นัน้ สว่นท่ีไม่ดีของชนชาติจะถกูนําออกไป และสว่นท่ีเหลือจะ

ได้เรียนรู้ความชอบธรรม และเยรูซาเล็มจะกลายเป็นสิ่งท่ีพระเจ้าทรงพระประสงค์ให้เป็น นัน่คือ ศนูย์กลางในการปกครองท่ีชอบ

ธรรมบนโลก หากเข้าใจความหมายฝ่ายเนือ้หนงัในส่วนนี ้จะชดัเจนว่าการแปลความให้เป็นทางฝ่ายวิญญาณท่ีมกัจะใช้กับคํา

พยากรณ์ของอิสยาห์นัน้ไมถ่กูต้อง หากเป็นเช่นนัน้แล้ว ก็ควรเข้าใจตามนัน้ ประการแรก คําพยากรณ์ท่ีสญัญานีป้รากฏอยู่ได้กลา่ว

ไว้อยา่งชดัเจนวา่ “เก่ียวข้องกบัยดูาห์และเยรูซาเลม็” ประการตอ่มา ทกุคนยอมรับว่าวิบติัและการตดัสินท่ีกลา่วถึงในบทเดียวกนันี ้

หมายถึงยดูาห์และเยรูซาเล็มท่ีแท้จริง เช่นนัน้แล้ว เราจะกล่าวได้อย่างไรว่าพระสญัญาต่างๆ ท่ีตามมาและมีความเก่ียวข้องกนั
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อย่างใกล้ชิดหมายถึงยดูาห์และเยรูซาเล็มในเชิงเปรียบเทียบ ตําแหน่งท่ีพระเจ้าทรงใช้ในท่ีนีคื้อตําแหน่งท่ีพระองค์กําหนดขึน้เป็น

พิเศษเพ่ือพระองค์เองซึ่งอิสราเอลนัน้รู้จกั ไม่ใช่ตําแหน่งของพระองค์ต่อคริสตจกัร ประการสดุท้าย ผู้วินิจฉยัและท่ีปรึกษาท่ีชอบ

ธรรมจะเก่ียวข้องกบัคริสตจกัร ได้อย่างไร ในทางกลบักนั ความไม่ชอบธรรมของคนเหลา่นีเ้ป็นความผิดท่ีร้ายแรงอย่างหนึ่งในการ

ตดัสนิเยรูซาเลม็ ในขณะท่ีความบริสทุธิเป็นสภาพท่ีจําเป็นต่อการดําเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้าในการปกค์ รองบนโลก ซึง่มี

ศนูย์กลางคือเยรูซาเลม็ 
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บทที่ 10 
การกลับคืนส่สภาพเดมิของอสิราเอลโดยทางพระวญิญาณบริสุทธิู ์ 

 

 ยอห์นผู้ ให้บพัติศมาออกมาจากถ่ินทรุกนัดารและเทศนาด้วยฤทธิเดชการทรงเจิมของพระวิญญาณบริสทุธิ เขาเทศนา์ ์

ข้อความเก่ียวกบัการกลบัใจใหมใ่ห้แก่ชาติอิสราเอลท่ีมีใจเฉยเมยและหนัไปจากพระเจ้า ข้อความของเขาคือ “จงกระทํามรรคาของ

องค์พระผู้ เป็นเจ้าให้ตรงไป” เสียงประกาศของเขาว่า “จงกลบัใจเสียใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” (มทัธิว 3:2) ยอห์น

หมายความวา่อยา่งไร เขาหมายความวา่ จงเตรียมใจของทา่นเพ่ือรับกษัตริย์ของทา่นเพราะแผน่ดินสวรรค์กําลงัจะมาถงึโลกนีแ้ล้ว 

 น่าเศร้าท่ีชาวยิวไม่ได้กลบัใจใหม่ และไม่ได้รับกษัตริย์ของเขา แต่เขากลบัฆ่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าแห่งพระสิริ และกล่าวว่า 

“ให้ความผิดด้วยเร่ืองความตายของเขาตกอยูแ่ก่เขา” กษัตริย์และอาณาจกัรไม่อาจตัง้ขึน้มาได้เพราะชนชาติท่ีพระเจ้าทรงเลือกทํา

ให้ใจของเขาแข็งกระด้างไป แข็งคอ และไม่กลบัใจจากการกระทําอนัชัว่ร้าย ด้วยเขาไม่กลบัใจใหม่ พระเยซูตรัสแก่เขาในภายหลงั

ว่า “ตัง้แต่นีต้่อไปเจ้าจะไม่เห็นเราอีก กว่าเจ้าจะออกปากกล่าวว่า ‘ขอให้ท่านผู้ เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงพระ

เจริญ’ “ (มทัธิว 23:38, 39) แผน่ดินอนัชอบธรรมของพระเจ้าไม่อาจปรากฏบนโลกได้ หากไม่มีชนชาติท่ีชอบธรรมและได้ชําระแล้ว

ท่ีจะก่อตัง้ขึน้ก่อนท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะก่อตัง้อาณาจกัรของพระองค์ อิสราเอลล้มเหลวและปฏิเสธกษัตริย์ของตน เขาจึงถกูชน

ชาติต่างๆ เกลียดชัง ข่มเหง และฆ่าตายเป็นเวลาเกือบ 2000 ปีแล้ว ทัง้ยังไม่ได้ข้องเก่ียวกับพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์อีกด้วย ใน

วนัเพ็นเทคอสต์ อิสราเอลมีโอกาสกลบัใจใหม่เม่ือพระวิญญาณบริสทุธิได้เทลงมาบนคน ์ 120 คนในห้องชัน้บน อคัรสาวกเปโตรก

ล่าวไว้ชัดเจนว่า การเทพระวิญญาณบริสทุธินีเ้ป็นสญัญาแห่งพ์ ระเมตตาต่ออิสราเอลเ เม่ืออ้างถึงข้อพระคมัภีร์โยเอล 2:28-31 

“ต่อมาภายหลงัจะเป็นอย่างนี ้คือเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือมนษุย์ทัง้ปวง บุตรชายบตุรหญิงของเจ้าทัง้หลายจะเผย

พระวจนะ คนชราของเจ้าจะฝัน และคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิต ในกาลครัง้นัน้ เราจะเทพระวิญญาณขอเรา มาเหนือกระทัง่คนใช้

ชายหญิง เราจะสําแดงลางอศัจรรย์ในท้องฟ้าและบนดิน เป็นเลือดและไฟและลําควนั ดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืด ดวงจนัทร์

เป็นเลือด ก่อนวนัใหญ่ย่ิงและน่าสยดสยองของพระเจ้ามาถึง” ขอให้สงัเกตว่า เปโตรไม่ได้กลา่วว่า การเทพระวิญญาณเป็นการ

สําเร็จของคําพยากรณ์แห่งพนัธสญัญาเก่า แต่เขากล่าวว่า “แต่เหตุการณ์นีเ้กิดขึน้ตามคําซึ่งโยเอลผู้ เผยพระวจนะได้กล่าวไว้” 

(กิจการ 2:16) คําพยากรณ์ในพระคมัภีร์เก่าท่ีกล่าวถึงอิสราเอลนีสํ้าเร็จเป็นบางส่วนเม่ือพระวิญญาณบริสทุธิเทลงบนชาวยิวใน์

เยรูซาเล็มในวนัเพ็นเทคอสต์ แต่ชนชาติอิสราเอลไม่ถ่อมใจลง และไม่กลบัใจจากการกระทําอนัไม่ชอบธรรมของตน พวกเขาไม่

ยอมรับพระเมตตาของพระเจ้าท่ีทรงประทานแก่เขาและตาของเขาก็บอดไป [ขาดความเข้าใจทางฝ่ายวิญญาณ] ดงันัน้ บรรดาอคัร

สาวกจึงหนัไปหาชาวต่างชาติ และชาวต่างชาติก็ได้รับข้อความเก่ียวกบัการบงัเกิดใหม่และการรอดจากความผิดบาป คริสตจกัร

กลายเป็นศนูย์กลางของพระราชกิจของพระเจ้าบนโลก 

 หมายเหตุ พระเจ้าทรงต่อคริสตจกัรเข้ากบัพระสญัญาแห่งพระวิญญาณบริสทุธิเม่ือทรงให้คําพยากรณ์โยเอล ์ 2:28-31 

ได้สําเร็จเป็นบางส่วน แต่ไม่ใช่การสําเร็จครบถ้วนของคําพยากรณ์ คําพยากรณ์นีจ้ะสําเร็จสมบูรณ์เม่ืออิสราเอลกลบัใจใหม่ใน 

“เวลาทกุข์ใจของยาโคบ” (ความทกุขเวทนา) ให้สงัเกตว่า องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงกําหนดหมายสําคญัของเวลาท่ีคําพยากรณ์นีจ้ะ

สําเร็จเอาไว้อย่างชดัเจน “เราจะสําแดงลางอศัจรรย์ในท้องฟ้าและบนดิน เป็นเลือดและไฟและลําควนั ดวงอาทิตย์จะกลายเป็น

ความมืด ดวงจนัทร์เป็นเลือด ก่อนวนัใหญ่ย่ิงและน่าสยดสยองของพระเจ้ามาถึง” (โยเอล 2:30, 31) “วนัใหญ่ย่ิงและน่าสยดสยอง

ของพระเจ้า” ไม่ใช่วนัเพ็นเทคอสต์ หรือวนัอ่ืนๆ ในอดีต แต่เป็นเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต อิสยาห์กล่าวถึงเหตกุารณ์นีไ้ว้ว่า 

“ดเูถิด วนัของพระเจ้าจะมา ดรุ้ายด้วยความพิโรธและความโกรธอนัเกรีย้วกราด ท่ีจะกระทําให้แผ่นดินโลกเป็นท่ีร้างเปลา่ และเพ่ือ

จะทําลายคนบาปของโลกเสียจากโลก เพราะดวงดาวแห่งฟ้าสวรรค์ และหมู่ดาวในนัน้ จะไม่ทอแสงของมนั ดวงอาทติย์ก็จะมืด

เม่ือเวลาขึน้ และดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงของมัน เราจะลงโทษโลกเพราะความชัว่ร้าย และคนอธรรมเพราะความบาปผิดของ

เขา เราจะกระทําให้ความเย่อหย่ิงของคนจองหองสิน้สดุ และปราบความยโสของคนโหดร้าย...เพราะฉะนัน้ เราจะกระทําให้ฟ้า

สวรรค์สัน่สะเทือน และแผน่ดินโลกจะสะท้านพลดัจากท่ีของมนั โดยพระพิโรธของพระเจ้าจอมโยธา ในวนัแห่งความโกรธอนัเกรีย้ว
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กราดของพระองค์” (อิสยาห์ 13:9-11, 13) ความทกุขเวทนาเป็นการตดัสินท่ีลา่ช้าแก่อิสราเอลเพราะการละเมิดในการปฏิเสธพระ

เยซูคริสตเจ้าในฐานะพระเมสสิยาห์ของตน แต่พระคมัภีร์กล่าวว่าอิสราเอลส่วนท่ีเหลือจะได้รับความรอดในวนัแห่งความเกรีย้ว

กราดนี ้

 ผู้ เผยพระวจนะเศคาริยาห์กล่าวเก่ียวกบัวนันัน้ไว้ว่า “ในวนันัน้ เราจะแสวงท่ีจะทําลายประชาชาติทัง้สิน้ ซึ่งเข้ามาต่อสู้

เยรูซาเลม็ และเราจะเทวิญญาณแห่งความเมตตาเอ็นดและการวิงวอนบนราชวงศ์ดาวิดและชาวเยรซาเล็มู ู ” (เศคาริยาห์ 

12:9, 10ก) ในเวลานัน้ อิสราเอลจะตระหนกัถึงความผิดบาปของตนและคร่ําครวญด้วยความเจ็บปวดเม่ือตระหนกัถงึความผิดขอ

ตนในการตรึงพระเมสสิยาห์ไว้ท่ีไม้กางเขน “และถ้าผู้ ใดจะถามเขาว่า ‘ทําไมท่านมีแผลเป็นท่ีหลงั’ เขาจะตอบว่า ‘ข้าพเจ้าได้

แผลเป็นนัน้ในเรือนของพวกเพ่ือนของข้าพเจ้า’ “ (เศคาริยาห์ 13:6) “เขาจะไว้ทกุข์เพ่ือท่าน เหมือนคนไว้ทกุข์เพ่ือบุตรคนเดียว

ของตน และร้องไห้อยา่งขมข่ืนเพ่ือนทา่น เหมือนอยา่งคนร้องไห้เพ่ือบตุรหวัปีของตน” (เศคาริยาห์ 12:10ข) 

 ในเอเสเคียลบทท่ี 37 ผู้ เผยพระวจนะเลา่ถึงนิมิตเก่ียวกบั “หว่างเขากระดกูแห้ง” ซึง่กลา่วถึงการนําชาติอิสราเอลมาเช่ือ

ครัง้ใหญ่ หลายคนเปล่ียนความหมายในการนําอิสราเอลกลบัสู่สภาพเดิมนีใ้ห้เป็นสญัญาเก่ียวกบัคริสตจกัรในกาลสดุท้าย แต่เอ

เสเคียลบอกเราเก่ียวกบัสิ่งท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสไว้ว่า “แล้วพระองค์ตรัสกบัข้าพเจ้าว่า ‘บตุรแห่งมนษุย์เอ๋ย กระดกเหล่านีคื้อู

พงศ์พันธ์ุอิสราเอลทัง้สิน้ ดูเถิด เขาทัง้หลายกล่าวว่า ‘กระดกของเราแห้ง และความหวังของเราก็สิน้ไป ู เราถกูทําลาย

เสียหมดจดทีเดียว’ เพราะฉะนัน้ จงเผยพระวจนะและกลา่วแก่เขาว่า พระเจ้าตรัสดงันีว้่า ‘ดเูถิด โอประชากรของเราเอ๋ย เราจะเปิด

หลมุฝังศพของเจ้า และยกเจ้าออกมาจากหลมุฝังศพของเจ้า และจะนําเจ้ากลบัมายงัแผน่ดินอิสราเอล โอประชากรของเราเอ๋ย เจ้า

จะทราบวา่เราคือพระเจ้า ในเม่ือเราเปิดหลมุศพของเจ้า และเราจะบรรจวุิญญาณของเราไว้ในเจ้า และเจ้าจะมีชีวิต และเราจะวาง

เจ้าไว้ในแผ่นดินของเจ้า แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้าได้ลัน่วาจาแล้ว และเราได้กระทํา พระเจ้าตรัสดงันีแ้หละ’ “ (เอเสเคียล 

37:11-14) และในเอเสเคียล 36:24-30 เขียนไว้วา่ “เพราะวา่เราจะเอาเจ้าออกมาจากท่ามกลางประชาชาติและรวบรวมเจ้ามาจาก

ทกุประเทศ และนําเจ้าเข้ามาในแผ่นดินของเจ้าเอง เราจะเอานํา้สะอาดพรมเจ้า และเจ้าจะสะอาดพ้นจากมลทนิทัง้หลา
ของเจ้า และเราจะชาํระเจ้าจากรปเคารพทัง้หลายของเจ้า เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในู
เจ้า เราจะนําใจหินออกไปเสียจากเนือ้ของเจ้า และให้ใจเนือ้แก่เจ้า และเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้า และ

กระทําให้เจ้าดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และให้รักษากฎหมายของเราและกระทําตาม เจ้าจะอาศยัอยู่ในแผ่นดินซึ่งเราให้แก่

บรรพบรุุษของเจ้า และเจ้าจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะช่วยกู้ เจ้าให้พ้นมลทินทัง้หลายของเจ้า และ

เราจะเรียกข้าวมา และกระทําให้อดุมสมบรูณ์ และจะไม่ให้เจ้าเกิดความอดอยากเลย เราจะกระทําให้ผลของต้นไม้และไร่นาอดุม

สมบรูณ์ เพ่ือเจ้จะไมต้่องทนรับความอบัอายขายหน้าเพราะความอดอยากท่ามกลางประชาชาติอีกเลย” โดยมีการกลา่วถึงสญัญา

ท่ีย่ิงใหญ่นีอี้กครัง้ในเอเสเคียล 11:17-21 

 ถ้อยคําของผู้ เผยพระวจนะเยเรมีย์เก่ียวกบัอิสราเอลคือ “เราจะให้จิตใจแก่เขาท่ีจะรู้จกัว่าเราคือพระเจ้า และเขาทัง้หลาย

จะเป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา เพราะเขาทัง้หลายจะกลับมาหาเราด้วยความเต็มใจ” (เยเรมีย์ 24:7) 

คําพยานสดุท้ายเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัในใจของอิสราเอลโดยการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิคือ ์ “เพราะเราจะ

เทนํา้ลงบนแผน่ดินที่กระหายและลําธารลงบนดินแห้ง เราจะเทวิญญาณของเราเหนือเชือ้สายของเจ้า และพรของเราเหนือ

ลกหลานของเจ้าู ” (อิสยาห์ 44:3) คริสตจกัรได้รับพระพรท่ีอิสราเอลไม่ยอมรับเม่ือปฏิเสธพระเยซูคริสต์ อย่างไรก็ตาม เป็นการไม่

ถกูต้องท่ีจะนําสญัญาแห่งพนัธสญัญาเก่าเก่ียวกบัการนําอิสราเอลกลบัคืนทางฝ่ายวิญญาณในกาลสดุท้ายมาเปล่ียนเป็นสญัญา

ของคริสตจกัร เพราะไมมี่ข้อพระคมัภีร์ใดทัง้ในพระคมัภีร์เก่าและพระคมัภีร์ใหมท่ี่กลา่วไว้เช่นนัน้ 

 การฟืน้ฟขูองคริสตจกัรโดยถือเอาตามสญัญาอย่างไม่ถกูต้องจะเกิดขึน้ตามความเช่ือท่ีมนษุย์สร้างขึน้ อนัเป็นความเช่ือ

ตามใจเนือ้หนงั อคัรสาวกเปโตรเตือนเราเก่ียวกบัผู้สอนเหลา่นีว้่า “เขาสละทิง้ทางชอบ หลงไปในทางผิด ดําเนินตามทางของบาลา

อมั” ทางของบาลาอมัคือทางของเงินทอง ความเป็นท่ีนิยมและการสรรเสริญ เปโตรยงัได้กลา่วต่อไปอีกว่า “เขาสญัญาว่าจะให้คน

เหลา่นัน้พ้นจากการเป็นทาส แต่ตวัเขาเองยงัเป็นทาสของความเส่ือมทราม” (2เปโตร 2:15, 19) พวกเขารับใช้พระเจ้าเพ่ือของท่ี
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เน่าเป่ือยในชีวิตนีม้ากกวา่ของแหง่สวรรค์ “ถือศาสนาแตเ่ปลือกนอก สว่นแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับ คนเช่นนัน้ท่านอย่าคบ” 

(2ทิโมธี 3:5) 
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ส่วนที่ 6 
ข้อสรุปเก่ียวกับพระประสงค์ในโลก 

 

บทที่ 11 
พระประสงค์ที่สาํเร็จแล้ว 

 

 เราได้เห็นแล้วว่า แม้ว่าจะมีการใช้กนัอย่างผิดๆ แต่คําพยากรณ์ในพระคมัภีร์เก่าไม่ได้สําเร็จอย่างถกูต้องหรือสมบรูณ์ใน

คริสตจักร หลงัจากคริสตจักรได้ทรงรับขึน้ไปและยุคคริสตจักรสิน้สุดลง พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือโลกนีอี้กครัง้ ชาวยิวผู้ ซึ่งเป็น 

“ศตัรู” ในเร่ืองพระกิตติคณุอยู่ในเวลานี ้จะได้ทรงรวบรวมขึน้ใหม่ ตามการทรงเลือกให้เป็น “ท่ีรัก เน่ืองจากบรรพบุรุษของเขา” 

นอกจากนี ้ของประทานและการทรงเรียกของพระเจ้าจะแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าไม่ทรงกลบัพระทยั จากนัน้ สญัญาของพระเจ้าใน

การอวยพรแก่โลกนีจ้ะสําเร็จ ไม่ใช่ในมนษุย์เดิม แต่ในมนษุย์ท่ีสอง พงศ์พนัธุ์ของหญิงจะทําให้หวัของงูแหลก พงศ์พนัธุ์ “เดียว” 

ของอับราฮัมจะมาเพ่ือให้เผ่าพนัธุ์ทั่วโลกได้พร พงศ์พันธุ์อนัมากมายเหมือนเช่นทรายบนฝ่ังทะเล จะได้รับมรดกแผ่นดินท่ีทรง

สญัญา “ให้เป็นกรรมสทิธินิรันดร์์ ” และจะอยู่ในตําแหน่งท่ีทรงกําหนด นัน่คือ หวัของบรรดาประชาชาติ และพงศ์พนัธุ์ของดาวิดจะ

ได้ตัง้ขึน้บนบลัลงัก์แหง่แผน่ดินของพระองค์ตลอดชัว่นิรันดร์ 

 หวัข้อนีเ้ป็นหวัข้อกว้าง จงึต้องศกึษาอยา่งละเอียดเพ่ือท่ีจะเข้าใจวิธีของพระเจ้า เราควรจะมองย้อนกลบัไป และสรุปโดย

ยอ่ 

 มนษุย์ท่ีดําเนินตามเนือ้หนงัล้มเหลวในทกุตําแหน่งท่ีพระเจ้าทรงวางเขาไว้ เขาหลงไปภายใต้อํานาจของซาตานและไม่มี

พงศ์พนัธุ์ใดของหญิงท่ีจะลกุขึน้มาเพ่ือทําให้ผู้ ท่ีนําเขาไปสู่ความหายนะแหลกไปได้ เขาทําให้โลกนีเ้ต็มไปด้วยความเส่ือมทราม

และความรุนแรง พระเจ้าจึงเสียพระทยัท่ีทรงสร้างมนษุย์และทรงทําลาย “ชาวโลกท่ีมีอยู่ในขณะนัน้” ด้วยนํา้ทว่ม มนษุย์ล้มเหลวใ

การปกครอง จนกระทัง่พระเจ้าทรงทําให้แผนการของมนษุย์ในการยกตนเองขึน้ท่ีบาเบลยุ่งเหยิงไป เม่ือได้รับการเรียกออกเป็นชน

ชาติและได้รับบทบญัญัติของพระเจ้า มนษุย์ล้มเหลวอีกครัง้เหมือนเช่นครัง้ก่อน โดยละเมิดบทบญัญัติก่อนท่ีบทบญัญัติจะมาถึง

พวกเขาเสียด้วยซํา้ ชนชาติอิสราเอลต้องดําเนินการพิพากษาของพระเจ้า และกษัตริย์ของชนชาตินัน้จะต้องดําเนินตามความชอ

ธรรมของพระเจ้า แต่กลบักลายเป็นความล้มเหลว การไม่เช่ือฟังและความเสียหาย ชนชาติอิสราเอลเลวร้ายเหมือนเช่นบรรดา

ประชาชาติท่ีห้อมล้อมพวกเขา และลกูหลานของดาวิดเป็นผู้ ท่ีทําการชัว่ แทนท่ีจะเป็นผู้ปกครองท่ีชอบธรรมของพลไพร่ 

 ดงันัน้ พระเจ้าทรงทดลองมนษุย์เดิมอย่างเต็มท่ีว่าเขาสามารถทําให้พระประสงค์ในการปกครองของพระเจ้าสําเร็จได้

หรือไม่ แม้ในตระกูลท่ีทรงสญัญาไว้ พงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมัและดาวิดล้มเหลวอย่างร้ายแรงพอๆ กบัคนอ่ืนๆ มนุษย์ในเนือ้หนัง 
ไม่ว่าจะอย่ในตระกลของผ้ที่ได้รับคําสัญญาหรือไม่ ไม่สามารถทาํให้พระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จหรือนําสัญญาในู ู ู
พระพรของพระเจ้ามายังโลกนีไ้ด้ ดงันัน้ พระเจ้าจงึทรงไมข้่องเก่ียวกบัมนษุย์และแผนการในการปกครองบนโลกของพระเจ้าจึง

เล่ือนออกไปจนกว่ามนษุย์ท่ีสอง ผู้ซึ่งรวบรวมพระสญัญาทัง้หมดไว้ในพระองค์เองและผู้ ท่ีควรค่าและสามารถบริหารการปกครอง

อนัชอบธรรมของพระเจ้าบนโลกนีไ้ด้ จะปรากฏขึน้ ประการแรก ชนชาติท่ีทรงเลือกได้ถกูแบ่งออก จากนัน้สว่นใหญ่ ซึง่คือ สิบเผ่า

จากสบิสองเผา่ ถกูจบัไปเป็นเฉลย ซึง่เขาเหลา่นัน้ไมเ่คยได้กลบัมา และท้ายท่ีสดุ เผา่ท่ีเหลือสองเผ่า ซึง่เป็นพงศ์พนัธุ์ของดาวิด ถกู

จบัไปบาบิโลน 

 ชาวยิวจะไม่มีอิทธิพลในการปกครองบนโลกจนกว่ามนษุย์ท่ีสองจะปรากฏ ในเวลาท่ีพระเจ้าทรงไม่ข้องเก่ียวกบัชาวยิว

นัน้“เวลากําหนดของคนต่างชาติ” (ช่วงเวลาท่ีอํานาจการครอบครองบนโลกได้มอบไว้แก่ชาวต่างชาติ แทนท่ีจะเป็นอิสราเอล) จึง

เกิดขึน้ “เวลากําหนดของคนตา่งชาติ” เหลา่นีเ้ร่ิมต้นด้วยอาณาจกัรบาบโิลน ศีรษะทองคําในพระสบุินพยากรณ์ของเนบคูดัเนสซาร์ 

ตามด้วยอาณาจกัรมีเดียและเปอร์เซีย ซึง่มีสญัลกัษณ์คือ อกและแขนเงิน จากนัน้ อาณาจกัรกรีก มีสญัลกัษณ์คือ ท้องโคนขาทอง
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สมัฤทธิ และอาณาจกัรโรมท่ีแข็งแกร่งและอยูยื่นนานย่ิงขึน้ มีสญัลกัษณ์คือ ขาเหลก็ หลงัจากนัน้ ์ “เวลากําหนดของคนต่างชาติ” มี

ลกัษณะท่ีเปล่ียนไป เหล็กปนกับดิน หรือการปกครองท่ีแบ่งออกในท่ามกลางแผ่นดินต่างๆ ท่ีมีกําเนิดและลกัษณะท่ีต่างๆ กัน 

แม้วา่ทัง้หมดจะเช่ือมโยงกบัอาณาจกัรโรมท่ีถกูแยกออกก็ตาม นิมิตอีกอย่างหนึ่งแสดงให้เราเห็นว่า ในขัน้สดุท้ายนี ้อาณาจกัรโรม

จะฟืน้ขึน้ใหม่ในรูปแบบรัฐบาลกลางท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของผู้หนึ่งท่ีมีกําลงัพิเศษจากซาตาน เม่ือถึงขัน้นี ้พระเจ้าจะทรง

ตดัสนิลงโทษ ก้อนหินถกูตดัออกไมใ่ช่ด้วยมือมนษุย์ท่ีตกอยูใ่นอํานาจชาวต่างชาติ และทําให้พวกเขาแตกเป็นชิน้ๆ หลงัจากเติบโต

เป็นภเูขาซึ่งอยู่เต็มโลก หรือดงัท่ีดาเนียลแปลความว่า “และในสมยัของพระราชาเหล่านัน้ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนา

ราชอาณาจักรหนึ่ง ซึ่งไม่มีวันทําลายเสียได้ หรือราชอํานาจนัน้จะไม่ตกไปแก่ชนชาติอ่ืน ราชอาณาจักรนัน้จะกระทําให้

ราชอาณาจกัรเหลา่นีแ้ตกเป็นชิน้ๆ ถึงอวสาน และราชอาณาจกัรนัน้จะตัง้มัน่อยู่เป็นนิตย์” (ดาเนียล 2:44) นัน่เป็นประวติัศาสตร์ท่ี

ตามรอยตามการพยากรณ์เก่ียวกบั “เวลากําหนดของคนตา่งชาติ” ซึง่ยงัไมส่มบรูณ์ 

 ในเวลานัน้ ชาวยิว นั่นคือ สองเผ่าท่ีก่อขึน้เป็นอาณาจักรยูดาห์ เป็นเชลยครบกําหนดเจ็บสิบปีสําเร็จตามท่ีผู้ เผยพระ

วจนะเยเรมีย์ได้พยากรณ์ไว้ เม่ือสิน้สดุเวลาเจ็ดสิบปีนัน้ นัน่คือ อาณาจกัรบาบิโลนถกูทําลายลงไปและเปอร์เซียก่อตัง้ขึน้ขึน้แทน 

ไซรัสออกกฤษฎีกาอนญุาตให้ชาวยิวท่ีถกูจบัเป็นเชลยกลบัไปยงัเยรูซาเล็มได้ ด้วยเหตนีุ ้คนกลุ่มเล็กซึ่งไม่มีอํานาจหรือตําแหน่ง

ทางการเมือง จึงได้กลับไปยังเมืองท่ีถูกทําลาย และพวกเขาได้สร้างพระวิหารขึน้ใหม่ ในเวลาเกือบหนึ่งร้อยปีหลังจากนัน้ 

ชาวต่างชาติก็มีอํานาจออก “คําสัง่ให้กู้กรุงเยรูซาเลม็และให้สร้างขึน้ใหม่” “คําสัง่” นีเ้ป็นจดุเร่ิมต้นของเวลาเจ็ดสิบสปัดาห์ในคํา

พยากรณ์ของดาเนียล ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ เจ็ดสัปดาห์ หกสิบสองสปัดาห์และหนึ่งสัปดาห์ ในเวลาส่วนแรก (เจ็ด

สปัดาห์) เมืองถกูสร้างขึน้ใหม ่สว่นท่ีสอง (หกสบิสองสปัดาห์) ครอบคลมุตัง้แตส่ร้างเมืองเสร็จจนถึงการปฏิเสธพระเมสสิยาห์ สว่น

ท่ีสาม (หนึ่งสปัดาห์ท่ียงัไม่สําเร็จ) เร่ิมตัง้แต่ “เวลากําหนดของคนต่างชาติ” จนจบสิน้ “.ให้เสร็จสิน้การทรยศ” ของชาวยิว และนํา 

“ความชอบธรรมนิรันดร์” เข้ามา เขาจะไมถ่กูทิง้อีกตอ่ไปและอาณาจกัรของพระเมสสยิาห์จะตัง้ขึน้ 

 ดงัท่ีเราเหน็มาแล้ววา่ ชาวยิวจะไมมี่สว่นในการปกครองจนกวา่พระเมสสิยาห์จะเสด็จมา ในระหว่างนัน้ พระองค์ได้เสด็จ

มา โดยมีผู้ประกาศคือยอห์นผู้ให้บพัติศมา และชาติอิสราเอลจะได้รับแผ่นดินหากกลบัใจใหม่ แต่มนุษย์ในเนือ้หนังไม่สามารถ
กลับใจใหม่ รับพระเมสสยิาห์ หรือรับพระพรผ่านทางพระองค์ ผ้ซึ่งเป็นกษัตริย์ เหมือนเช่นไม่สามารถดาํเนินตามพระู
ประสงค์ของพระเจ้าด้วยกาํลังของตนเองได้ เม่ือพระเจ้าปรากฏเป็นเนือ้หนงันัน้ แสดงให้เห็นการเป็นศตัรูท่ีอยู่ในใจของมนษุย์

ได้มากย่ิงขึน้ แทนท่ีชาวยิวจะรับพระองค์ในฐานะกษัตริย์ผู้ ได้รับการเจิม พวกเขากลบัตรึงพระองค์ไว้ระหว่างโจรสองคน ผลของ

การปฏิเสธนีมี้สองส่วน ตามพระดํารัสท่ีแน่นอนและความรู้ล่วงหน้าของพระเจ้า โลหิตท่ีพวกเขาทําให้ไหลมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็น

วิธีท่ีพระองค์จะให้ทกุสิ่งได้คืนดีกบัพระองค์อย่างชอบธรรม พระองค์สามารถชําระล้างความบาปและวางรากของพระพรท่ีแท้จริง

ทัง้หมดให้แก่ทัง้ชาวยิวและชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ผลของการทําผิดท่ีเกิดขึน้ต่อชาวยิวในทนัที คือ บ้านเมืองของเขาถกูทิง้ไว้

ร้างเปลา่จนกวา่เขาจะออกปากกลา่ววา่ “ขอให้ทา่นผู้ เสดจ็มาในพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงพระเจริญ“ แทนท่ีอาณาจกัรจะ

ได้ตัง้ขึน้ตามคําพยากรณ์ นัน่คือ ชาวยิวจะเป็นหวัของบรรดาประชาชาติ แต่กลบักลายเป็นคริสตจกัรซึ่งได้เก่ียวข้องกบัพระคริสต์

ในสวรรค์ และในคริสตจกัรนัน้ ชาวตา่งชาติก็เป็นผู้ ท่ีชอบพระทยัของพระองค์เป็นพิเศษจนกวา่จะถงึเวลาท่ีอิสราเอลกลบัใจใหม ่

 หลังจากพระคริสต์ฟ้ืนขึน้จากความตาย ชาวยวิได้รับการเรียกให้กลับใจใหม่ และรับแผ่นดินในพระสิริ เม่ือพวก

เขาปฏิเสธ แผ่นดนิจึงตัง้อย่โดยมีลักษณะที่ลํา้ลกึ น่ันคือ กิ่งธรรมชาตถิกตัดออกจากต้นมะกอกู ู  และ “ต้นมะกอกเทศ” 

หรือชาวต่างชาตไิด้เข้ามา แนน่อนวา่ มี “พวกท่ีเหลืออยูต่ามท่ีพระเจ้าได้ทรงเลือกไว้โดยพระคณุ” แม้จากอิสราเอลท่ีตาบอดเป็น

บางสว่น แตช่นชาติโดยรวมถกูตดัทิง้ ในขณะท่ีชาวตา่งชาติมีความสําคญัตอ่พระเจ้าเป็นระยะเวลาหนึง่ 
 เม่ือชาวยิวหมดอํานาจทางการปกครอง “เวลากําหนดของคนต่างชาติ” จึงเร่ิมต้นขึน้ และเม่ือชาวยิวไม่ได้
ดาํรงอย่ในทางความเช่ือ ู “ชาวต่างชาตจิงึได้เข้ามา” และแม้วา่เขาจะไม่ได้เป็นศนูย์กลางในการปกครองบนโลกของพระเจ้ามา

นานแล้ว แต่ในเวลานัน้เอง ชาวอิสราเอลได้กลายเป็น “โลอมัมี” อย่างแท้จริงเพราะเขา มิใช่ประชากรของเรา ในระหว่างท่ี

ชาวตา่งชาติได้เข้ามานี ้พระประสงค์ในการอวยพรบนโลกจึงหยดุลงชัว่คราว การพยากรณ์หยดุลงหลงัจากสปัดาห์ท่ีหกสิบเก้าเม่ือ
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พระเมสสิยาห์ถกูปฏิเสธ และจะไม่มีการพยากรณ์อีกจนกว่าหลังจาก “พวกต่างชาตไิด้เข้ามาครบจาํนวน” และพระเจ้าจะทรง

ดําเนินการตามพระประสงค์ในโลกอีกครัง้ 

 ในระหว่างนัน้ ชาวต่างชาติที่ทรงนําเข้าส่สิทธิพิเศษและความรับผิดชอบต่อพระเจ้า โดยทางพระคริสต์ ก็ู

ล้มเหลวอย่างเด่นชัดเหมือนเช่นชาวยิวล้มเหลวภายใต้บทบัญญัติ ส่วนใหญ่ไม่เคยยอมรับพระคริสต์แม้เพียงในพระนาม 

โลกคริสตจกัรนัน่คือโลกส่วนท่ียอมรับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเพียงในนาม ได้กลายเป็นชนกลุ่มใหญ่ท่ีมีเชือ้และเส่ือมทรามจนถึง

ท่ีสดุ กลุม่ผู้ เช่ือท่ีแท้จริงเพียงเล็กน้อยไม่กลา่วคําพยาน แต่กลบัแตกแยกออกเป็นกลุม่ๆ ท่ีขดัแย้งกนันบัร้อยกลุม่ โดยสว่นใหญ่ทิง้ 

“ความหวงัใจอนัให้มีสขุ” ในการท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะเสด็จกลบัมาเพ่ือธรรมิกชนของพระองค์ ดงันัน้ เขาจึงแทบจะไม่แตกต่าง

จากโลกรอบๆ ตวัไม่ว่าจะเป็นในด้านวตัถปุระสงค์ การแสวงหาและลกัษณะการดําเนินชีวิตของเขา อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์พระผู้

เป็นเจ้าจะทรง “อดกลัน้พระทัยไว้ เพราะเห็นแก่ท่านทัง้หลายมาช้านาน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ท่ีจะให้ผู้หนึ่งผู้ ใดพินาศเลย“ 

พระองค์ “ไมไ่ด้ทรงเฉ่ือยช้าในเร่ืองพระสญัญาของพระองค์“ และอีกไมน่าน ”จะมีเสียงแตร และคนท่ีตายแล้ว (ผู้ เช่ือท่ีตายแล้ว) จะ

เป็นขึน้มาปราศจากเน่าเป่ือย แล้วเราทัง้หลาย (ผู้ เช่ือท่ีเป็นอยู่) จะถกูเปล่ียนแปลงใหม่“น่ีเป็นความหวงัท่ีจะมีอยู่ แต่เราไม่รู้ว่า

เม่ือไรจะเกิดขึน้ เม่ือ “พระเจ้าเสด็จมา” เพ่ือธรรมิกชนของพระองค์ โลกคริสเตียนอนัเป็นก่ิงท่ีเหลือซึง่ต่อไว้กบัต้นมะกอกและไม่

สามารถคงอยู่ในพระกรุณาของพระเจ้าได้อีกต่อไป จะถกูตดัออก เม่ือ “พวกต่างชาติได้เข้ามาครบจํานวน“ พระเจ้าจะทรงตดัสินผู้

อ้างตนอย่างไม่ถูกต้องซึ่งจะถูกทิง้ไว้เบือ้งหลงัในการพิพากษาอนัชอบธรรม การไม่เข้าใจจะเกิดแก่พวกเขา “...เพราะเขา

ทัง้หลายไม่ได้รักความจริงเพ่ือจะรอดได้ เพราะเหตนีุพ้ระเจ้าจึงทรงใช้ความลุ่มหลงมาครอบงาํเขา ให้เขาเช่ือสิ่งท่ีเท็จ เพ่ือ

คนท่ีไมเ่ช่ือความจริง แตยิ่นดีในการอธรรมจะได้ถกูพิพากษาลงโทษสิน้ทกุคน” (2เธสะโลนิกา 2:10-12) 

 เม่ือพระเจ้าทรงรับคริสตจักรขึน้ไป และชาวต่างชาติซึ่งเป็นก่ิงมะกอกท่ีต่อไว้ผิดธรรมชาติ จะถูกตัดออกไป ก่ิงตาม

ธรรมชาติจะ “ได้รับการตอ่ก่ิงเข้าไปใหม ่เพราะวา่ถ้าพระเจ้าทรงฤทธิอาจท่ีจะทรงให้เขาต่อ์ ก่ิงเข้าอีกได้“ เม่ือยคุคริสตจกัรสิน้สดุลง 

เวลาของชาวยิวจะเร่ิมต้นอีกครัง้ และสปัดาห์ท่ีไม่สําเร็จตามคําพยากรณ์ของดาเนียลก็จะสําเร็จ ในสปัดาห์นี ้จะมีการพิพากษา 

ก่อน “วนัขององค์พระผู้ เป็นเจ้า” หรือเมสสิยาห์จะได้ตัง้อาณาจักรของพระองค์ การพิพากษาเหล่านีอ้าจแบ่งได้อย่างกว้างๆ 

ออกเป็นส่ีประเภท 

 ประเภทแรก ชาวยิวและชาวอิสราเอลท่ีเหลือจะได้กลบัคืนสู่สภาพเดิม แต่จะต้องหลงัจากความทกุขเวทนาอนัน่ากลวั

แล้วเท่านัน้ ในเวลานัน้ จะมีเพียงส่วนเดียวท่ีรอดพ้นมาได้ ชาวยิวท่ีปฏิเสธพระคริสต์จะรับผู้ เป็นปฏิปักษ์กบัพระคริสต์และจะเข้า

พวกกบั “ประมขุผู้หนึ่งท่ีจะมา“ อนัเป็น “สิ่งอนัสะอิดสะเอียนซึ่งกระทําให้เกิดความวิบติั” ซึง่ตัง้อยู่ในสถานบริสทุธิ  ผู้ เช่ือสว่นท่ี์

เหลือท่ีไมย่อมมีสว่นในความชัว่ร้ายและการละเมิดเหลา่นีจ้ะถกูข่มเหงอย่างเลวร้ายและไม่ลดละ หลายคนจะถกูฆ่าและท่ีเหลือจะ

ถกูเนรเทศไป เวลานัน้จะเป็นเวลาทุกขเวทนาท่ีไม่มีการบอกกล่าว เพ่ือท่ีแม้จะเป็นช่วงเวลาท่ีสัน้ แต่จะไม่มีเนือ้หนงัใดท่ีรอดได้ 

จากนัน้ องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระองค์เองจะปรากฏในฤทธานภุาพและพระสริิเป็นอนัมาก จะทรงทําลายผู้ ติดตามปฏิปักษ์นัน้ด้วยพระ

แสงท่ีออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ จะทรงแก้แค้นปฏิปักษ์และศตัรูของพระองค์ ชาติอิสราเอลจะเป็น “ประดจุไฟถลงุแร่และ

ประดจุสบู่ของช่างซกัฟอก“ ผู้ ท่ี “ทนอยู่ได้ในวนัท่ีท่านมา“ เป็นสว่นท่ีเหลือท่ีได้รับการชําระ ซึง่ “มาจากความทกุขเวทนาครัง้ใหญ่“ 

พวกเขา “ได้ชําระล้างเสือ้ผ้าของเขาในพระโลหิตของพระเมษโปดกจนเสือ้ผ้านัน้ขาวสะอาด” จะเป็นผู้บริสทุธิ ส่วนท่ีเลวถกูล้าง์

ออกไป พระเจ้าจะทรงคืนผู้พิพากษาของเขาให้ดงัเดิม และคืนท่ีปรึกษาของเจ้าอย่างกบัตอนแรก คนทัง้หลายจะเรียกเยรูซาเลม็ว่า 

“นครแห่งความชอบธรรม นครซ่ือสตัย์” ด้วยเหตนีุ ้ศิโยน “จะรับการไถ่ด้วยความยติุธรรมและบรรดาคนในนครท่ีกลบัใจจะรับการ

ไถ่ด้วยความชอบธรรม” ในขณะท่ี “พวกกบฏและพวกคนบาปจะถกูทําลายด้วยกนั และบรรดาคนเหล่านัน้ท่ีละทิง้พระเจ้าจะถกู

ล้างผลาญ” ชาวอิสราเอลท่ีเหลือนัน้จะทรงนํากลบัมา และได้อาศยัอยูใ่นแผน่ดิน 

 ประเภทที่สอง นอกจากการพิพากษาท่ีชําระล้างข้างต้นแล้ว จะมีการปกครองและการตอบแทนอนัชอบธรรมท่ีเก็บไว้

สําหรับเวลาท่ีน่ากลวันี ้พระเจ้าจะทรงทรงตดัสินศาสนาท่ีเร่ิมต้นจากบาบิโลน โดยเฉพาะโลกคริสเตียนท่ีเส่ือมทราม โลหิตท่ีไหล
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และความผิดท่ีกระทําในพระนามของพระคริสต์จะถกูแก้แค้นอย่างชอบธรรม สตัว์ร้ายและผู้ ท่ีอยู่ฝ่ายมนัซึง่ยงัคงเช่ือการหลอกลวง

จะเกลียดชงัหญิงโสเภณีและทิง้เธอไว้ อํานาจท่ีสนบัสนนุเธอจะย้อนกลบัมาหาเธอเอง และถ้วยของเธอจะเตม็เป็นสองเทา่ 

 ประเภทที่สาม การล่มของบาบิโลนแสดงให้เห็นวาระของผู้ อ้างตวัว่าเป็นของพระคริสต์อย่างไร้วิญญาณ และองค์การ

ทางศาสนาท่ีไร้ชีวิตซึ่งคงอยู่เม่ือผู้ เช่ือท่ีแท้จริงได้ทรงนําออกไปสู่นิเวศของพระบิดา แต่ใครเป็นผู้ ทําลายระบบท่ีเส่ือมทรามนี ้

คําตอบคือ สตัว์ร้ายและพวกของมนั นัน่คือ โดยประมขุท่ีชัว่ร้ายของอํานาจชาวตา่งชาติ ซึง่มีความหย่ิงและการหม่ินประมาทอนัจะ

นํามาซึง่แสงแหง่ความเกรีย้วกราดของพระเจ้าในท่ีสดุ หวัหน้าของกษัตริย์บนโลก ผู้ซึง่จะ “ปรึกษากนัต่อสู้พระเจ้าและผู้ รับการเจิม

ของพระองค์“ ศาสนาของคนตา่งชาติท่ีมีอํานาจในโลกจะอยู่ในประเภทท่ีสามในการพิพากษาสปัดาห์สดุท้าย การร่วมมือกนัซึง่นํา

โดยประมขุนีแ้ละได้อํานาจจากซาตาน จะทําพนัธมิตรร่วมกบัชาวยิวจํานวนมากและพระคริสต์ปลอมของเขา และจะรวบรวมกําลงั

กนัเพ่ือตอ่สู้ เม่ือพระคริสต์จะปรากฏในพระสิริของพระองค์ ตามมาด้วยพลโยธาแห่งสวรรค์ จะทรงนําสตัว์ร้ายและผู้ เผยพระวจนะ

ปลอมทิง้ลงในบึงไฟทัง้เป็น หลงัจากนัน้ จะทรงทําลายผู้ ติดตามของมนัด้วยพระแสงท่ีออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ เม่ือนัน้ 

“เวลากําหนดของคนต่างชาติ” (ระยะเวลาท่ีอํานาจการปกครองอยู่ในมือของชาวต่างชาติเพราะความล้มเหลวของอิสราเอล) จะ

สิน้สดุลง 

 ประเภทที่ ส่ี ยงัมีการพิพากษาอีกประเภทหนึ่ง ชาวต่างชาติท่ีทําการปกครองเป็นลําดบัต่อๆ กนัมาโดยการมอบหมาย

จากพระเจ้า ไมไ่ด้รวมอยูใ่นกายของคนทัง้หมดบนโลก อํานาจปกครองนีส้ง่ตอ่จากบาบิโลนสูเ่ปอร์เซีย จากเปอร์เซียสูก่รีก จากกรีก

สูโ่รม และในท้ายท่ีสดุสูก่ษัตริย์ท่ีชัว่ร้ายซึง่อยูใ่นช่วงเวลาท่ีเราเพิ่งจะกลา่วไป แต่การร่วมมือกนัระหว่างชาวยิวกบัอาณาจกัรโรมจะ

มุ่งไปต่อสู้กบัอํานาจซึ่งในเวลานัน้ข่มขู่ท่ีจะทําลายเยรูซาเล็ม อํานาจท่ีพระเจ้าทรงใช้นีเ้ป็นเหมือนกบัอสัซีเรียในอดีตท่ีทรงใช้เพ่ือ

เฆ่ียนชาวยิวท่ีไม่สตัย์ซ่ือ เม่ือเวลาการพิพากษามาถึง อํานาจนีก็้จะถกูพิพากษาเช่นกนั เม่ือคร่ึงเมืองถกูนําออกไปแล้ว พระคริสต์

จะปรากฏเพ่ือช่วยให้รอด ผู้ ท่ีล้อมอยูจ่ะถกูตดัออกและสว่นท่ีเหลือจะได้รับความรอด 

 การพิพากษาเบือ้งต้นจะสิน้สดุลง ชาติท่ีได้รับการชําระล้าง บาบิโลนถกูเผาผลาญ อาณาจกัรต่างชาติภายใต้ซาตานล่ม

สลาย และศตัรูผู้ซึง่แสวงหาเพ่ือทําลายเยรูซาเลม็จะกระจดักระจายไป แผน่ดินของพระคริสต์จะตัง้ขึน้บนโลก ธรรมิกชนผู้ ได้รับการ

ชําระล้าง [กลบัใจใหม่] ในความทกุขเวทนาจะปกครองภายใต้พระองค์ ศตัรูท่ีสําคญัจะใช้ประโยชน์จากการตัง้ประชากรไว้ใน

แผน่ดินอยา่งสงบและถือเอาพวกเขาเป็นเหย่ือ มนัจะลกุขึน้มาตอ่สู้กบัพวกเขา ศตัรูนีคื้อ โกก ท่ีมีเขียนไว้ว่ามาจาก ”แผ่นดินมาโกก 

เจ้าองค์สําคญัของเมเชคและทบูลั “ หรือ “เจ้าแห่งโรช เมเชคและทบูลั“ อย่างไรก็ดี การบกุรุกนีนํ้าไปสูก่ารลม่สลายท่ีน่ากลวั (เอเส

เคียล 38 และ 39) ชาวต่างชาติท่ีเหลือจะแบ่งออกเป็นกลุม่ๆ และได้รับรางวลัหรือลงโทษตามการปฏิบติัของพวกเขาต่อ “พวกพ่ี

น้องของเรานี“้ นัน่คือ ธรรมิกชนท่ีเหลือจํานวนน้อยซึ่งถกูข่มเหงและลดลงไปเพราะการข่มเหงของสตัว์ร้ายและผู้ เผยพระวจนะ

ปลอม แต่ลกัษณะท่ีสําคญัคือ พระดํารัสของพระเจ้าจะสําเร็จเม่ือมนุษย์ท่ีสองปรากฏ พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าจาก

สวรรค์ ผู้ซึ่งสมควรได้รับอาณาจกัร และทรงครอบครองเพ่ือสง่าราศีของพระเจ้าหรือเพ่ืออวยพรมนษุย์ ซาตานจะถกูทิง้ลงบาดาล 

ในขณะท่ีเจ้าสาว ภรรยาของพระเมษโปดก ท่ีปรากฏเป็นแบบอยา่งคือเยรูซาเลม็ใหม ่จะครอบครองร่วมกบัพระคริสต์เป็นเวลาหนึ่ง

พนัปี 

 เป็นสิ่งท่ีสําคญัท่ีจะศกึษาเก่ียวกบัความเกลียดชงัท่ีไม่อาจรักษาได้ของใจมนษุย์ท่ีมีต่อพระเจ้า การปกครองท่ีชอบธรรม

และมีสขุของพระคริสต์เป็นเวลาหนึ่งพนัปีจะไม่พอเพียงท่ีจะเปลี่ยนแปลงลกัษณะของมนษุย์ ซาตานจะถกูปล่อยจากท่ีขมุขงัของ

มันหลังจากบรรดาประชาชาติกบฏ แต่เพียงเพ่ือถูกทําลายด้วยไฟท่ีเผาผลาญจากสวรรค์ การต่อสู้ สุดท้ายในปลายยุคการ

ครอบครองเป็นจดุจบของโลกนี ้โลกนีจ้ะถกูเผา สิง่ตา่งๆ ละลายไปด้วยความร้อน และไม่มีอยู่อีกต่อไป จากนัน้ ผู้ ท่ีตายซึง่ไม่มีสว่น

ในการฟืน้จากความตายครัง้แรก จะเป็นขึน้ ถกูพิพากษาตามการกระทําของตน และถกูทิง้ลงในบงึไฟ ซาตาน ความตายและแดน

มรณาจะถูกทําลายลงเช่นเดียวกัน และในเวลานี ้ศตัรูสดุท้ายถูกทําให้หายสิน้ไป งานในการกลบัคืนดีอนัเกิดจากพระโลหิตท่ี

กางเขนก็สําเร็จสมบูรณ์ ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่ถกูสร้างขึน้ ในท่ีนัน้ ความชอบธรรมจะครอบครองอยู่เหมือนเช่นในเวลา

หนึง่พนัปี แต่คงจะอยู่ตลอดไป พระคริสต์ผู้ทรงปกครอง “จนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศตัรูทัง้สิน้ให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์“ 
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ทรงมอบแผ่นดิน และพระเจ้า ผู้ทรงเป็นเอกเป็นใหญ่ในสิ่งสารพดัทัง้ปวง และในเวลานีไ้ม่ได้ห่างเหินเพราะความผิดของมนษุย์อีก

ตอ่ไป จะทรงอาศยัอยูก่บัมนษุย์ 

 อนาคตของโลกปรากฏอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ สิ่งเหล่านีคื้อสิ่งท่ีคริสเตียนมองหาอยู่หรือ ใน

ท่ามกลางความก้าวหน้าสมยัใหม่ ความพยายามในการพฒันาและการศึกษา การโอ้อวดเก่ียวกบัอนาคตท่ีสดใสสําหรับโลก คริส

เตียนจะเข้าใจว่าการพิพากษาของพระเจ้ากําลงัจะเกิดขึน้หรือไม่ ในความมวัเมาของงานเลีย้งแห่งโลกนี ้พวกเขาจะใส่ใจนิว้มือท่ี

เขียนข้อความ “เมเน เมเน เทเคล ฟารสิน” หรือไม่ หรือพวกเขาไม่สามารถเห็นคําเตือนท่ีพระเจ้าทรงให้ พวกเขาสนบัสนนุ

ความหวงัท่ีผิดๆ ซึง่เป็นสิง่ท่ีเขาควรจะตอ่ต้าน ทัง้ยงัลอ่งลอยไปกบักระแสของความก้าวหน้าสมยัใหม ่โดยไมรู้่ว่าสิ่งนีจ้ะนําเขาไปสู่

ความพินาศและเสียงแห่งการพิพากษาใกล้เข้ามา ในไม่ช้า ซึง่เราไม่รู้ว่าจะเร็วแคไ่หน เสียงแตรจะดงัขึน้ เสียงเรียกจะดงัขึน้ และผู้

เช่ือท่ีแท้จริงทัง้หมดจะ “อยู่กบัองค์พระผู้ เป็นเจ้าเป็นนิตย์ “ แล้วในเวลานัน้ ความก้าวหน้าสมยัใหม่จะเป็นอย่างไร ผลลพัธ์ของ

องค์การและความร่วมมือเพ่ือสร้างสิ่งท่ีพระคมัภีร์กล่าวว่าเป็นศตัรูของพระเจ้าคืออะไร คําตอบคือ การปฏิเสธและตรึงองค์พระผู้

เป็นเจ้าท่ีชอบธรรม จะเป็นอย่างไร องค์การศาสนาท่ีไม่มีผู้ ท่ีเช่ือจะเป็นเพียงศพเน่า น่าเกลียดชงัต่อบรรดาประชาชาติ และจะถกู

เผาไหม้เป็นเถ้าถ่าน โลกคริสตจกัรเช่ือในความก้าวหน้าต่างๆ นัน้ แต่พระเจ้าจะปลอ่ยให้ “ความลุ่มหลงมาครอบงําเขา ให้เขาเช่ือ

สิ่งท่ีเท็จ“ เรามีความคิดของพระเจ้าเก่ียวกบัสิ่งท่ีจะเกิดขึน้หรือไม่ เรา “สนใจวตัถทุางโลก” เหมือนเช่นผู้ ท่ี “ปลายทางของคน

เหล่านัน้คือความพินาศ“ เกลียดชงัคําเตือนในพระคมัภีร์และพยายามแก้ไขสิ่งท่ีพระเจ้าตรัสว่าเกินจะเยียวยาหรือ เราไม่หวงัใน

มนุษย์เดิมและเข้าข้างพระองค์ผู้ ท่ีโลกนีไ้ด้ปฏิเสธหรือไม่ เรารอคอยร่วมกับพระองค์ให้ถึงเวลาท่ีการแก้ไขท่ีแท้จริงของโลกจะ

เกิดขึน้ได้โดยมนษุย์ท่ีสอง ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าจากสวรรค์หรือเปลา่ 

 


