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บทนํา 
 

ถา้คุณเคยศึกษางานศิลปะ วรรณคดี บทละคร หรือภาพยนตร์อยา่งจริงจงั คุณคงตอ้งทราบวา่ระหวา่งการชืDนชมงานต่าง ๆ 

เหล่านัGนอยา่งผวิเผนิ และการวเิคราะห์อยา่งละเอียดลึกซึG งนัGนมีความแตกต่างอยา่งยิDง การวเิคราะห์อยา่งละเอียดเป็นงานทีDใชเ้วลามาก 

ซึD งแตกต่างจากการทาํสิDงใดสิDงหนึDงตามเวลาทีDเรากาํหนดไว ้แต่ในทีDสุดแลว้ 

ทัGงท่านและขา้พเจา้ต่างรู้วา่แทบไม่มีสิDงใดสามารถแทนทีDความรู้อนัแตกฉานทีDมาจากการวเิคราะห์ประเดน็ หรือชิGนงานนัGน ๆ 

อยา่งละเอียดถีDถว้นไดเ้ลย 

 

ในลกัษณะคลา้ย ๆ กนั นีDคือประสบการณ์ทีDผูที้Dติดตามพระคริสตม์กัประสบเมืDอกล่าวถึงพนัธสญัญาใหม่  

เราเกิดความชืDนชมยนิดีทีDไดอ่้านพระคมัภีร์ตอนนีGและตอนนัGน ในเวลานีGและในเวลานัGน  

แต่การหยัDงรู้ทีDเราไดรั้บจากการศึกษาพนัธสญัญาใหม่ และหลกัศาสนศาสตร์ 

อยา่งละเอียดรอบคอบสามารถนาํมาซึDงความอิDมเอมใจอนัยิDงใหญ่ 

 

นีDคือบทเรียนแรกในชุด “อาณาจกัรและพนัธสญัญาในพนัธสญัญาใหม่” ในบทเรียนชุดนีG  

เราจะพิจารณานิยามดัGงเดิมของศาสนศาสตร์ และศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ในทุกประเดน็ทีDพนัธสญัญาใหม่ไดส้อนเราเกีDยวกบัพระเจา้ 

และหวัขอ้อืDน ๆ ทีDเกีDยวกบัพระเจา้  เราตัGงชืDอบทเรียนแรกนีGวา่ “เหตุใดเราจึงตอ้งศึกษาศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่?”  ในบทเรียนนีG  

เราตอ้งการศึกษาวา่เหตุใด จึงเป็นเรืDองสาํคญัยิDงทีDตอ้งศึกษาพนัธสญัญาใหม่อยา่งละเอียด รอบคอบ 

และยนิดีทีDจะอุทิศตวัในการศึกษาอยา่งลึกซึG งดว้ย 

 

ใน 2 ทิโมธี 2:15 อคัรทูตเปาโลกล่าวถึงความจริงทีDวา่ เพืDอใหเ้ขา้ใจศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่นัGน เราจาํเป็นตอ้งตัGงใจมาก 

ลองฟังสิDงทีDเปาโลกล่าวแก่ทิโมธี: 

 

จงพยายามอยา่งสุดกาํลงัทีDจะใหต้วัท่านเป็นผูที้Dพระเจา้ทรง 

รับรอง เป็นคนงานทีDไม่ตอ้งอบัอาย และใชถ้อ้ยคาํแห่งความจริงอยา่งถูกตอ้ง (2 ทโิมธี 2:15) 

 

แน่นอน ศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่หลายมิตินัGน ไม่ค่อยมีความซบัซอ้น  

แต่เปาโลกก็ล่าวชดัเจนวา่การทีDจะเขา้ใจพระคมัภีร์นัGนไม่ไดง่้ายดายเสมอไป  ทิโมธีจะตอ้งเป็น “คนงาน ... 

ทีDใชถ้อ้ยคาํแห่งความจริงอยา่งถูกตอ้ง”  คาํในภาษากรีกทีDถูกแปลวา่ “คนงาน” ไดแ้ก่ “เอร์กาเทส” (“ergates”) 

ซึD งมกัใชเ้พืDอหมายถึงผูใ้ชแ้รงงาน  

ภาพเปรียบเทียบของเปาโลจึงบ่งบอกวา่การเขา้ใจศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่นัGนมกัตอ้งอาศยัแรงกายแรงใจอยา่งมาก  

แต่ถา้การศึกษาศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ยากเยน็ขนาดนีG  เหตุใดเราจึงควรกระทาํเช่นนัGน? 

 

เป็นเรื-องน่าสนใจมาก ที-ในจดหมาย ถงึทโิมธี เปาโลใช้คาํเพยีงไม่กี-คาํเพื-อกล่าวถงึทัDงความจริงที-ว่า 

พระคมัภร์ีถูกประทานมาถงึเราโดยพระวญิญาณของพระเจ้า คือ มาจาก “ลมปราณของพระเจ้า” 
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และในอกีไม่กี-ประโยคถดัมา เปาโลกก็ล่าวกบั ทโิมธีอกีว่า 

จงศึกษาและทาํงานหนักเพื-อแสดงให้เห็นว่าตนเองได้รับการยอมรับในฐานะคนงานของพระเจ้า 

โดยการศึกษาและการใช้พระคมัภร์ีอย่างถูกต้อง  พระคมัภร์ีเล่มต่าง ๆ 

นัDนสะท้อนสัมพนัธภาพเชิงพนัธสัญญากบัพระเจ้า พระดาํริอนัเปี- ยมด้วยพระกรุณาของพระองค์ที-สื-อสารกบัเรา 

แต่ขณะเดยีวกนักร็วมถงึความรับผดิชอบและการตอบสนองของเราต่อพระวจนะของพระองค์ด้วย  

และเนื-องจากพระเจ้าได้ประทานพระวจนะของพระองค์ในภาษาที-เราสามารถเข้าใจได้พระองค์ได้ยอมลดตวัลงมาเ

พื-อตรัสผ่านผู้เขยีนที-เป็นมนุษย์ โดยใช้ประเภทของสาร และภาษา 

และรูปแบบที-เป็นที-คุ้นเคยของประชาชนและสถานที-ต่าง ๆ ในเวลานัDน ๆ—เราจงึจาํเป็นต้องตัDงใจ 

ทาํงานหนักในแง่ของการเรียนรู้ภาษานัDน ๆ ว่า ข้อเขยีนแต่ละประเภทนัDนทาํงานอย่างไร 

ข้อความบรรยายเชิงประวตัศิาสตร์ แตกต่างจากบทกวอีย่างไร หรือ แตกต่างจากจดหมายส่วนตวัอย่างไร  

เหตุผลกคื็อ เพราะความแตกต่างเหล่านีDปรากฎอยู่ในพระคมัภร์ีอย่างชัดเจน 

การศึกษานีD ยงัรวมถงึการอ่านพระคมัภร์ีโดยใส่ใจกบับริบท 

ทาํความเข้าใจว่าผู้เขยีนพนัธสัญญาใหม่ใช้ประโยชน์จากพนัธสัญญาเดมิอย่างไรบ้าง 

ในรูปแบบที-กระทาํกนัอย่างปกตใินเวลานัDน ๆ 

รวมทัDงประเดน็ที-ว่าข้อมูลเดมินัDนถูกใช้ในสถานการณ์เฉพาะอย่างไรด้วย  ดงันัDน 

เปาโลจงึบอกทโิมธีว่าพระคมัภร์ีทัDงหมดได้รับการดลใจจากพระเจ้าโดยผ่านพระวญิญาณบริสุทธิZ และทโิมธี 

รวมถงึเราด้วยเช่นกนั ควรต้องทาํงานหนักและควรศึกษาเพื-อแสดงให้เห็นว่าตวัเราเองเป็นที-ยอมรับ 

และเป็นผู้ใช้พระคมัภร์ีได้อย่างถูกต้อง 

— ดร. เกร็ก เพร์รี- 

 

เราจะสาํรวจถึงเหตุผลทีDเราควรศึกษาศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ ในสองแนวทาง ประการแรก 

เราจะศึกษาอยา่งละเอียดถึงความสาํคญัของการเขา้ใจการดลใจและอาํนาจของพนัธสญัญาใหม่  และประการทีDสอง 

เราจะพิจารณาความทา้ทายในเรืDองความต่อเนืDอง และความไม่ต่อเนืDองต่าง ๆ ระหวา่งยคุพนัธสญัญาใหม่ และยคุของเรา  

เราจะศึกษาทัGงสองประเดน็นีGอยา่งละเอียดยิDงขึGน โดยเริDมทีDการดลใจและสิทธิอาํนาจของพนัธสญัญาใหม่ก่อน 

 

 

การดลใจ & สิทธิอาํนาจ 
 

เพืDอศึกษาเรืDองการดลใจ และสิทธิอาํนาจของพนัธสญัญาใหม่ เราจะเนน้ทีDพระคมัภีร์ไดย้นืยนัวา่ พนัธสญัญาใหม่นัGน 

ทัGงไดรั้บการดลใจจากพระเจา้ และทรงไวซึ้Dงสิทธิอาํนาจ  จากนัGน เราจะไขความกระจ่างบางประการเกีDยวกบัความหมายของ “การดลใจ” 

และ “สิทธิอาํนาจ”  เราจะเริDมดว้ยคาํยนืยนั 

 

 

คาํยืนยนั 

 

เมืDอผูเ้ชืDอพระคริสต ์คิดถึงเรืDองการดลใจ และสิทธิอาํนาจของพนัธสญัญาใหม่ พวกเขาจะอา้งอิงถึง 2 ทิโมธี 3:16 แทบทุกครัG ง  

ในขอ้นีG  เปาโลเขียนวา่ 
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พระคมัภีร์ทุกตอนไดรั้บการดลใจจากพระเจา้ และเป็นประโยชนใ์นการสัDงสอน การวา่กล่าวตกัเตือน 

การแกไ้ขขอ้บกพร่อง และการฝึกฝนในความชอบธรรม 

(2 ทโิมธี 3:16) 

 

เปาโลกล่าวถึงการทีDพระคมัภีร์ถูกเขียนขึGนจากการดลใจของพระเจา้  ท่านกล่าววา่ 

“พระคมัภีร์ทุกตอนถูกประทานใหโ้ดยการดลใจของพระเจา้” หรือตามถอ้ยคาํในภาษากรีกคือ “ธีโอ (พระเจา้) พนูโตส (ลมหายใจ)” 

(“theopneustos”) ซึD งอาจแปลตรง ๆ ไดว้า่ “พระเจา้หายใจออกมา”  เปาโลยงัอา้งอิงถึงสิทธิอาํนาจของพระคมัภีร์ เมืDอท่านกล่าววา่ 

พระคมัภีร์นัGน “เป็นประโยชนส์าํหรับหลกัคาํสอน สาํหรับการตกัเตือน สาํหรับการปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ 

สาํหรับการสอนในความชอบธรรม” ซึD งสาํคญัยิDงต่อผูเ้ชืDอ ในเรืDองพนัธสญัญาใหม่ และลองยอ้นไปฟัง 2 ทิโมธี 3:15 

ซึD งเปาโลพดูกบัทิโมธีวา่ 

 

และรู้วา่ตัGงแต่เดก็มาแลว้ ท่านกไ็ดรู้้พระคมัภีร์ศกัด̀ิสิทธ̀ิ ซึD งสามารถทาํใหท่้านมีปัญญาทีDจะมาถึงความรอดได ้

โดยความเชืDอในพระเยซูคริสต ์ 

(2 ทโิมธี 3:15) 

 

หากกล่าวใหถู้กตอ้งแลว้ “พระคมัภีร์บริสุทธ̀ิ” ทีDเปาโลกาํลงักล่าวถึงนีG  และทิโมธีไดรู้้จกั “ตัGงแต่เดก็มา” นัGน 

ไม่ใช่พนัธสญัญาใหม่ แต่เป็นพนัธสญัญาเดิม  ดงันัGน 

เหตุใดผูที้Dติดตามพระคริสตจึ์งอา้งอิงถึงถอ้ยคาํของเปาโลเกีDยวกบัพนัธสญัญาเดิม 

เมืDอพวกเขากาํลงักล่าวถึงพนัธสญัญาใหม่ในฐานะทีDไดรั้บการดลใจ และมีสิทธิอาํนาจ? 

 

เราจะดูคาํยนืยนัสามประการในพระคมัภีร์ 

ทีDช่วยใหเ้ราเขา้ใจวา่พนัธสญัญาใหม่นัGนถูกเขียนขึGนดว้ยการดลใจจากพระเจา้และมีสิทธิอาํนาจ คือ หนึDง 

เราจะสาํรวจการทีDพระเยซูทรงเรียกสาวก 12 คน  สอง เราจะพิจารณาบทบาทเริDมแรกของอคัรทูต และผูเ้ผยพระวจนะ  และสาม 

เราจะยนืยนัเรืDองการดลใจและสิทธิอาํนาจของพระวจนะแต่ละเล่มในพนัธสญัญาใหม่ เราจะเริDมตน้ดูวา่ 

การทีDพระเยซูทรงเรียกสาวกทัGง 12 นัGนยนืยนัเรืDองการดลใจ และสิทธิอาํนาจของพนัธสญัญาใหม่อยา่งไร 

 

 

สาวก 12 คน 

 

เมืDอพระเยซูเริDมรวมรวมกลุ่มประชากรของพระเจา้ทีDยงัคงเหลืออยูเ่พืDอใหจุ้ดประสงคข์องพระเจา้ต่ออิสราเอลสาํเร็จเป็นจริงนัG

น พระองคไ์ดเ้รียกกลุ่มคนพิเศษกลุ่มหนึDง คือสาวก 12 คน  พระกิตติคุณทัGงสีDกล่าวชดัเจนวา่พระเยซูไดแ้ต่งตัGงสาวก 12 คน 

โดยไดแ้ยกพวกเขาออกจากคนอืDน ๆ ทีDติดตามพระองคด์ว้ย และความแตกต่างนีG เอง ทาํใหพ้วกเขาทุกคน ยกเวน้ยดูาส 

ซึD งมาไดเ้ป็นตวัแทนทีDพระเยซูส่งออกไปในโลกในฐานะอคัรทูตผูไ้ดรั้บมอบราชอาํนาจ 

 

ในยอห์น 16:13 เราอ่านพบถอ้ยคาํของพระเยซูถึงสาวกทัGง 12 คน วา่: 

 

แต่เมืDอพระวญิญาณแห่งความจริงเสดจ็มาพระองคจ์ะทรงนาํ 

พวกท่านไปสู่ความจริงทัGงมวล พระองคจ์ะไม่ตรัสโดยลาํพงัพระองคเ์อง 
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แต่จะตรัสเฉพาะสิDงทีDทรงไดย้นิ และจะทรงแจง้แก่พวกท่านถึงสิDงทีDจะเกิดขึGน  

(ยอห์น 16:13) 

 

ขอ้ความนีG บ่งบอกวา่สาวกของพระเยซูจาํเป็นตอ้งเรียนรู้สิDงต่าง ๆ มากมาย เพืDอทีD “พระวญิญาณแห่งความจริง” 

จะเสดจ็มาและ “นาํ [เขาทัGงหลาย] ไปสู่ความจริงทัGงมวล” เกีDยวกบั “สิDงเหล่านัGนทีDจะมา”  เราเห็นในทีDนีG วา่ 

พระเยซูไดแ้ต่งตัGงสาวกทีDพระองคท์รงเลือกใหส้ัDงสอนคนทีDเหลือทีDติดตามพระองคโ์ดยผา่นทางพระวญิญาณบริสุทธ̀ิ  

ขอ้ความตอนนีG  และทีDอืDน ๆ ซึD งคลา้ยคลึงกนันีG  

กไ็ดย้นืยนัความเชืDอของเราในเรืDองพนัธสญัญาใหม่เขียนขึGนจากการดลใจของพระเจา้ 

 

อคัรทูตเปาโล ผูซึ้D งเขียนพระวจนะหลายเล่มในพนัธสญัญาใหม่ ท่านมิไดเ้ป็นหนึDงใน 12 สาวกแรกเริDม 

แต่พระคมัภีร์ไดก้ล่าวชดัเจนวา่ เปาโลเป็นอคัรทูตคนหนึDงทีDไดรั้บมอบราชอาํนาจ และท่านกมี็คุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนดของสาวก 12 

คน ตามกิจการ 1:21-22  

นีDจึงตอบไดว้า่เหตุใดลูกาจึงรายงานเหตุการณ์ทีDเปาโลไดพ้บกบัพระคริสตบ์นถนนสู่กรุงดามสักสัถึงสามครัG งดว้ยกนั ครัG งแรกในกิจการ 

9:1-19 จากนัGนใน 22:6-11 และอีกครัG งในบททีD 26:9-18 และ กาลาเทีย 1:11-2:10 บอกวา่ 

เปาโลใชเ้วลาสามปีกบัพระคริสตใ์นทะเลทรายอาระเบีย  พระวจนะตอนเดียวกนันีGยงัรายงานดว้ยวา่ 

บรรดาอคัรทูตในกรุงเยรูซาเลม็กรั็บรองอาํนาจของอคัรทูตเปาโล  ยิDงกวา่นัGนเปาโลไดก้ล่าวใน 1 โครินธ์ 15:8-9 

ซึD งเป็นช่วงเวลาหลงัจากพระเยซูไดป้รากฏพระองคก์บัผูเ้ชืDอกวา่ 500 คน วา่: 

 

และในทา้ยทีDสุดพระองคท์รงปรากฏแก่ขา้พเจา้ดว้ย ผูเ้ป็นเหมือนทารกทีDคลอดผดิปกติ 

เพราะขา้พเจา้เป็นผูน้อ้ยทีDสุดในหมู่อคัรทูต และไม่คู่ควรแมก้ระทัDงจะไดชื้Dอวา่อคัรทูต 

เพราะขา้พเจา้ไดข่้มเหงคริสตจกัรของพระเจา้  

(1 โครินธ์ 15:8-9) 

 

ในฐานะอคัรทูต เปาโลเรียกตวัท่านเองวา่เป็นคนทีD “คลอดก่อนกาํหนด” [คลอดแบบไม่ปกติ] และเป็น 

“ผูน้อ้ยทีDสุดในพวกอคัรทูต”  ท่านเป็นอคัรทูตผูมี้อาํนาจผูเ้ดียวทีDไม่ไดอ้ยูก่บัพระเยซูในช่วงทีDพระองคก์ระทาํพนัธกิจในโลกนีG   

แต่ท่านกเ็ป็นประจกัษพ์ยานถึงการคืนพระชนมข์องพระเยซู และไดรั้บการรับรองจากอคัรทูตกลุ่มแรกเริDมในกรุงเยรูซาเลม็ 

 

เมืDอเราคิดถึงคาํยนืยนัทีDเกีDยวกบัการทรงเรียกสาวก 12 คนของพระเยซู 

เรากค็วรจะกล่าวถึงการดลใจและราชอาํนาจรากฐานของอคัรทูตและผูเ้ผยพระวจนะ ในศตวรรษแรกดว้ย 

 

 

อคัรทูตและผู้เผยพระวจนะ 

 

ใหเ้ราพิจารณาเอเฟซสั 3:4-5 ซึD งเปาโลไดก้ล่าวถึงความจริงทีDวา่ มิใช่เพียงแค่ตวัท่านเท่านัGน 

แต่รวมถึงอคัรทูตและผูเ้ผยพระวจนะทัGงปวงของพระคริสตด์ว้ย ลว้นเป็นผูที้Dรับการเปิดเผยพิเศษของพระเจา้: 
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...ความรู้แจง้ของขา้พเจา้ในขอ้ลํGาลึกของพระคริสต ์ซึD งในยคุก่อนๆ 

ไม่ไดท้รงเปิดเผยแก่มนุษยเ์หมือนทีDบดันีGทรงสาํแดงโดยพระวญิญาณแก่เหล่าอคัรทูตและผูเ้ผยพระวจนะผูบ้ริสุทธ̀ิของพระเจา้ 

(เอเฟซัส 3:4-5) 

 

ในทีDนีG  เปาโลกล่าวถึงคาํสอนอนัเด่นชดัของคริสเตียนทีDถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบั หรือเป็น “ขอ้ลํGาลึก” จนกระทัDงถูก 

“สาํแดงโดยพระวญิญาณแก่เหล่าอคัรทูต และผูเ้ผยพระวจนะผูบ้ริสุทธ̀ิของพระเจา้” จึงไม่น่าแปลกใจทีDในเอเฟซสั 2:20-21 

เปาโลไดก้ล่าวถึงอคัรทูตและผูเ้ผยพระวจนะในศตวรรษแรกดงันีGวา่  

 

ท่านไดรั้บการสร้างขึGนบนฐานรากของเหล่าอคัรทูตและผูเ้ผยพระวจนะโดยมีพระเยซูคริสตเ์องเป็นศิลามุมเอก ในพระองค ์

ทุกส่วนของอาคารทัDวทัGงหมดต่อกนัสนิท และประกอบกนัขึGนเป็นวหิารอนัศกัด̀ิสิทธ̀ิในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   

(เอเฟซัส 2:20-21) 

 

ตามขอ้ความนีG  พระเจา้กาํลงัสร้างคริสตจกัรใหเ้ป็น “วหิารอนัศกัด̀ิสิทธ̀ิในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” และพระเยซูทรงเป็น 

“ศิลามุมเอก”  แต่จงสงัเกตเช่นกนัวา่ เปาโลระบุวา่ “เหล่าอคัรทูตและผูเ้ผยพระวจนะ” เป็นส่วนหนึDงของ “รากฐาน” ของคริสตจกัร  

สิDงนีG บ่งบอกวา่ พระเจา้ไดส้ถาปนาคริสตจกัรของพระคริสตบ์นคาํสอนอนัประกอบดว้ยราชอาํนาจโดยอคัรทูตและผูเ้ผยพระวจนะ  

และตามทีDเราไดเ้ห็นในขอ้พระคมัภีร์ก่อนหนา้นีG  คาํสอนของอคัรทูตและผูเ้ผยพระวจนะนัGนทรงอาํนาจ 

เนืDองจากไดรั้บการดลใจโดยพระวญิญาณบริสุทธ̀ิ 

 

นอกเหนือจากคาํยนืยนัในพระคมัภีร์เกีDยวกบัสาวก 12 คนของพระเยซู 

และราชอาํนาจรากฐานของอคัรทูตและผูเ้ผยพระวจนะของพระคริสตแ์ลว้ เรากค็วรเขา้ใจเช่นกนัวา่ 

เหล่าอคัรทูตเองกม็องวา่หนงัสือเล่มต่าง ๆ ในพนัธสญัญาใหม่มีสถานภาพเทียบเท่ากบัพระวจนะในพนัธสญัญาเดิม  

มุมมองนีGปรากฏในหลายขอ้ความในพนัธสญัญาใหม่ แต่เราจะดูเพียงสองตวัอยา่ง 

 

 

พระวจนะในพนัธสัญญาใหม่ 

 

เริDมจาก ใน 1 ทิโมธี 5:18 เปาโลเขียนวา่: 

 

เพราะพระคมัภีร์กล่าววา่ “อยา่เอาตะกร้อครอบปากววัซึDงนวดขา้วอยู”่ และ “คนงานสมควรไดรั้บค่าจา้งของตน” 

(1 ทโิมธี 5:18) 

 

ครัG งแรกทีDอ่านขอ้นีGแลว้ อาจฟังดูแปลก แต่สาํคญัมากต่อการอภิปรายของเรา เนืDองจากเปาโลเริDมตน้วา่ 

“เพราะพระคมัภีร์กล่าววา่”  จากนัGน ท่านไดห้ยบิยกสองขอ้ความแตกต่างกนั  ขอ้ความแรกคือ “อยา่เอาตะกร้อครอบปากววั 

เมืDอมนักาํลงันวดขา้วอยู”่ ซึD งอา้งถึงเฉลยธรรมบญัญติั 25:4 ในพนัธสญัญาเดิม  แต่ขอ้ความทีDสอง 

“คนงานสมควรจะไดรั้บค่าจา้งของตน” มาจากลูกา 10:7 ในพนัธสญัญาใหม่  ความสมัพนัธ์กนัระหวา่งอาํนาจของพนัธสญัญาเดิม 

และพนัธสญัญาใหม่แสดงใหเ้ห็นวา่อคัรทูตเปาโลไดพิ้จารณาขอ้เขียนของอคัรทูตและผูเ้ผยพระวจนะของพระคริสตว์า่มีศกัด̀ิเท่าเที

ยมกบัพระวจนะในพนัธสญัญาเดิม 
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เราเห็นลกัษณะทีDคลา้ยคลึงกนัใน 2 เปโตร 3:15-16 ซึD งอคัรทูตเปโตรไดก้ล่าววา่: 

 

เปาโลทีDรักของเราไดเ้ขียนจดหมายมาถึงท่านดว้ยสติปัญญาทีDพระเจา้ประทาน... ในจดหมายของเขามีบางอยา่งทีDเขา้ใจยาก 

ซึD งพวกทีDรู้ไม่จริง และไม่หนกัแน่น ไดบิ้ดเบือนไป เช่นเดียวกบัทีDไดบิ้ดเบือนพระคมัภีร์ขอ้อืDน ๆ... 

(2 เปโตร 3:15-16) 

 

ในพระวจนะตอนนีG  เปโตรยอมรับวา่เปาโลเขียน “ตามสติปัญญาซึDงพระเจา้ไดท้รงโปรดประทานแก่เขา”  กล่าวอีกนยัหนึDง 

หนงัสือของเปาโลไดส้าํแดงราชอาํนาจของพระเจา้พระองคเ์อง  แต่จงสงัเกตดว้ยวา่ 

เปโตรกล่าวอยา่งไรเกีDยวกบัการทีDคนต่อตา้นความเชืDอคริสเตียนไดบิ้ดเบือนจดหมายของเปาโล “อยา่งทีDเขาไดบิ้ดเบือนขอ้อืDน ๆ 

ในพระคมัภีร์”  ถา้เราดูจดหมายของเปโตรในบริบททีDกวา้งขึGน “ขอ้อืDน ๆ ในพระคมัภีร์” กห็มายถึงพระคมัภีร์ในพนัธสญัญาเดิม  

เราจึงเห็นไดใ้นทีDนีG วา่ เปโตรกถื็อวา่งานเขียนในพนัธสญัญาใหม่มาจากแรงดลใจและทรงสิทธิอาํนาจเดียวกบัพนัธสญัญาเดิม 

 

พระคมัภีร์ยนืยนัวา่พนัธสญัญาใหม่เป็นพระวจนะทีDไดรั้บการดลใจและกอปรดว้ยสิทธิอาํนาจพระเจา้สาํหรับคริสตจกัรของ

พระองค ์ พระเยซูเองกส็ญัญาวา่พระวญิญาณบริสุทธ̀ิจะสอนอคัรทูตของพระองค ์ 

และพระองคไ์ดส้ถาปนาอคัรทูตและผูเ้ผยพระวจนะของพระองคใ์นฐานะผูรั้บมอบราชอาํนาจซึDงเป็นรากฐานของคริสตจกัร 

ยิDงกวา่นัGน คนของพระเจา้ไดรั้บพนัธสญัญาเดิมในฐานะพระวจนะทีDไดรั้บการดลใจและกอปรดว้ยสิทธิอาํนาจของพระเจา้ฉนัใด 

คริสตจกัรกถู็กเรียกใหย้อมรับงานเขียนของอคัรทูตและผูเ้ผยพระวจนะของพระคริสตว์า่เป็นพระวจนะทีDไดรั้บการดลใจและกอปร

ดว้ยสิทธิอาํนาจฉนันัGน 

 

เราไดเ้ห็นแลว้วา่ความเชืDอเรืDองการดลใจ และสิทธิอาํนาจของพนัธสญัญาใหม่ 

ไดรั้บการสนบัสนุนโดยผา่นการยนืยนัมากมายในพระคมัภีร์อยา่งไร  ต่อไป 

เราจะใหค้วามกระจ่างบางประการเกีDยวกบัความหมายของถอ้ยคาํเหล่านีG  

 

 

ความกระจ่าง 

 

เมืDอพดูถึงพนัธสญัญาใหม่แลว้ คริสเตียนมกัจะเขา้ใจความหมายของ ”การดลใจ” และ “สิทธิอาํนาจ” ผดิไป ดงันัGน 

การยนืยนัวา่สองหลกัการนีG เป็นจริง มีความสาํคญัเพียงใด กจ็าํเป็นอยา่งยิDงทีDเราจะตอ้งมัDนใจวา่ เราเขา้ใจสองหลกัการนีGไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ย 

 

เราจะแยกพิจารณาความกระจ่างของสองหลกัการในพนัธสญัญาใหม่ ประการแรก 

เป็นความกระจ่างเกีDยวกบัความหมายของการดลใจของพนัธสญัญาใหม่  หลงัจากนัGน เราจะพิจารณาถึงสิทธิอาํนาจของพนัธสญัญาใหม่  

เราจะเริDมตน้ดว้ยการวเิคราะห์เรืDองการดลใจของพนัธสญัญาใหม่ 

 

 

การดลใจ 
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ตลอดประวติัศาสตร์ คนทีDประกาศตนเป็นผูติ้ดตามพระคริสตต่์างเขา้ใจความหมายเรืDองพนัธสญัญาใหม่ไดรั้บการดลใจ หรือ 

“มาจากลมปราณ” ของพระเจา้ แตกต่างกนัไป  

ดงันัGนการพิจารณามุมมองเหล่านีGบนเสน้ทาง หรือ แถบทีDค่อย ๆ ดาํเนินไปและเปลีDยนแปลงไป จึงจะช่วยได ้

 

ทีDปลายดา้นหนึDง นกัศาสนศาสตร์บางคนมีมุมมองเรืDองการดลใจ แบบโลกสวยหวาน 

เขาเชืDอวา่พระวญิญาณบริสุทธ̀ิดลใจผูเ้ขียนพระคมัภีร์ ในลกัษณะเดียวกบัทีDกว ีหรือนกัดนตรีทางโลกเกิดแรงจูงใจในการเขียน  ผลกคื็อ 

พวกเขาคิดวา่พนัธสญัญาใหม่ประกอบดว้ยเพียงแค่การสะทอ้นคิดเห็นส่วนตวัของผูเ้ขียนทีDเป็นมนุษยเ์ท่านัGน 

พวกเขายอมรับวา่ผูเ้ขียนเหล่านีGอาจปรีชาสามารถ และอาจเขา้ถึงขอ้มูลทีDเป็นประโยชนต่์อพวกเรา  แต่พวกเขาปฏิเสธ 

ไม่ยอมรับวา่พนัธสญัญาใหม่ คือ บนัทึกสิDงทีDพระเจา้ประสงคใ์หเ้ราเชืDอ รู้สึก และกระทาํ ซึD งสามารรถเชืDอถือไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

 

ทีDปลายอีกดา้นหนึDงของเสน้ทาง นกัศาสนศาสตร์คนอืDน ๆ เชืDอเรืDองการดลใจทีDใชม้นุษยเ์ป็นอุปกรณ์  ตามมุมมองนีG  

ผูเ้ขียนพระคมัภีร์ค่อนไปในทางทีDเป็นผูรั้บบญัชามา เมืDอพวกเขาเขียนพระวจนะเล่มต่าง ๆ  โดยเนืGอแทแ้ลว้ 

พระวญิญาณบริสุทธ̀ิกาํหนดเนืGอหาของพระคมัภีร์ และผูเ้ขียนทีDเป็นมนุษยบ์นัทึกตามทีDพระวญิญาณบญัชา  

มุมมองนีGยนืยนัความจริงและสิทธิอาํนาจของพนัธสญัญาใหม่ 

แต่ปฏิเสธไม่ยอมรับวา่ผูเ้ขียนทีDเป็นมนุษยมี์บทบาทสาํคญัในกระบวนการเขียน 

 

 

 

 

ประเภทของการดลใจ  
 

แบบที&ใชม้นุษยเ์ป็นอปุกรณ ์  แบบโลกสวยหวาน    แบบผ่านทางชวีติ 
(พระเจา้บญัชา)     (พระเจา้แนะนํา)   (พระเจา้ใชส้ิ&งที&เกดิขึ Mน) 
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สุดทา้ย คริสเตียนผูย้ดึมัDนในพระคมัภีร์ ต่างเชืDอในสิDงทีDถูกเรียกกนัมาเสมอวา่ การดลใจโดยผา่นทางชีวติ  คาํอธิบายนีGบอกวา่ 

เป็นไปไดที้Dจะพิจารณากิจการของพระวญิญาณพระเจา้ แยกจากงานของผูเ้ขียนพระคมัภีร์ทีDเป็นมนุษย ์ในมุมมองนีG  

พระวญิญาณบริสุทธ̀ิเคลืDอนไหวในชีวติผูเ้ขียน ทรงควบคุมและนาํทิศทางของถอ้ยคาํทีDพวกเขาใชใ้นการเขียน  ดว้ยเหตุนีG  

ถอ้ยคาํของพระคมัภีร์จึงเป็นถอ้ยคาํของพระเจา้  ในขณะเดียวกนั พระวญิญาณบริสุทธ̀ิกใ็ชบุ้คลิกภาพ ประสบการณ์ มุมมอง ความตัGงใจ 

และทรงนาํการเขียนของพวกเขา  ดงันัGน ถอ้ยคาํของพระคมัภีร์จึงถือไดว้า่เป็นถอ้ยคาํของผูเ้ขียนทีDเป็นมนุษย ์ ซึD งมุมมองนีG  

สะทอ้นถึงคาํพยานของพระคมัภีร์เกีDยวกบัธรรมชาติของการดลใจไดดี้ทีDสุด 
 

เอาล่ะ เมื-อเรากล่าวถงึ “การดลใจแบบผ่านทางชีวติ” สิ-งที-เราหมายถงึจริง ๆ กคื็อ 

พระคมัภร์ีไม่ได้ถูกหย่อนลงมาจากฟ้าสวรรค์ ลงบนตกัของเรา 

และไม่ได้หมายความว่าเหล่าผู้เขยีนนัDนเป็นหุ่นยนต์อตัโนมตัอิะไรสักอย่าง ... 

แต่มนุษย์เขยีนตามที-พระวญิญาณบริสุทธิZชักนําพวกเขา  และความหมายของเรากคื็อ แม้ว่านี-เป็นสารของพระเจ้า 

แต่กไ็ด้ผ่านมาทางมนุษย์จริง ๆ ที-เป็นสื-อกลาง ในสถานการณ์จริง  ทนีีD มนุษย์อาจรู้สึกไม่สบายใจเกี-ยวกบัสิ-งนีD  

พวกเขาอาจต้องการความเชื-อมโยงโดยตรงมากขึDน ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์  แต่ในความเป็นจริงกคื็อ 

ความรู้เรื-องการดลใจโดยผ่านชีวติ จะยิ-งเป็นประโยชน์ต่อเรามาก  เหตุผลกคื็อ เมื-อข้าพเจ้าอ่านพระคมัภร์ี 

ข้าพเจ้ารู้ว่านี-คือสารของพระเจ้า  และมธีรรมชาตสิองลกัษณะ คือเป็นถ้อยคาํของพระเจ้า 

ซึ-งผ่านมาทางมนุษย์ที-เข้าใจประสบการณ์ของข้าพเจ้า ที-เผชิญเหตุการณ์บางอย่างคล้ายคลงึกบัข้าพเจ้า 

โดยบุคลกิภาพของพวกเขากถู็กสื-อผ่านข้อความเหล่านัDนด้วย  ดงันัDน ในความเป็นจริงแล้ว สิ-งที-เรามกีคื็อ 

พระวจนะที-ได้รับการดลใจ และเข้าใจประสบการณ์ของมนุษย์อย่างเตม็เปี- ยมไม่ใช่ข้อความที-ถูกบัญชามา  

ไม่ใช่ข้อความที-ปราศจากความเชื-อมโยงกบัประสบการณ์ของมนุษย์ในการต่อสู้กบัความยากลาํบาก  

ดงันัDนความหมายของเรา เมื-อกล่าวถงึ “การดลใจโดยผ่านชีวติ” กคื็อ 

การดลใจนัDนผ่านมาทางบุคลกิภาพผู้เขยีนที-แท้จริง และในสถานการณ์จริง  ดงันัDน เมื-อพวกเขาเขยีน 

พวกเขากก็าํลงัเขยีนถ้อยคาํของพระเจ้า แต่เขยีนด้วยความรู้ ประสบการณ์ 

และความเจบ็ปวดของชีวติที-เขาเผชิญอยู่ 

—ศาสนาจารย์ ริค โรดฮีฟเวอร์ 

 

ใหเ้ราฟังตวัอยา่งจากสิDงทีDอคัรทูตเปโตรเขียนไวใ้น 2 เปโตร 3:15-16: 

 

เปาโลทีDรักของเราไดเ้ขียนจดหมายมาถึงท่านดว้ยสติปัญญาทีDพระเจา้ประทาน... ในจดหมายของเขามีบางอยา่งทีDเขา้ใจย

าก ซึD งพวกทีDรู้ไม่จริง และไม่หนกัแน่น ไดบิ้ดเบือนไป เช่นเดียวกบัทีDไดบิ้ดเบือนพระคมัภีร์ขอ้อืDน ๆ... 

(2 เปโตร 3:15-16) 

 

ตามทีDกล่าวถึงก่อนหนา้นีG  เปโตรยอมรับวา่พระวญิญาณของพระเจา้ไดด้ลใจใหเ้ปาโลเขียนจดหมาย  แต่ขอใหส้งัเกตวา่ 

เปโตรบอกดว้ยวา่การดลใจนีG เป็นมาโดยผา่นชีวติของเปาโล  เมืDอเปโตรเขียนวา่ “ในจดหมายเหล่านัGนมีบางอยา่งทีDเขา้ใจยาก” 

ท่านยอมรับเกีDยวกบัภูมิหลงั บุคลิกภาพ และแบบแผนการเขียนของเปาโล  

ขอ้ความนีGสะทอ้นการศึกษาขัGนสูงดา้นธรรมบญัญติัในศาสนายดูาห์ของเปาโล  

และความซบัซอ้นขัGนสูงทางศาสนศาสตร์ของเปาโลนัGนเป็นความทา้ทายสาํหรับเปโตร 

ผูเ้ป็นชาวประมงทีDนบัวา่ไร้การศึกษาจากแควน้กาลิลี 
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มุมมองของเปโตร ใหต้วัอยา่งทีDเราควรทาํตามเมืDอเราเขา้มาศึกษาศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่  

เราตอ้งระลึกเสมอวา่มุมมองดา้นศาสนศาสตร์ของพระคมัภีร์นัGนมาจากการดลใจของพระเจา้ โดยเป็นความจริงและเชืDอถือได ้

เพราะมาจากพระเจา้พระองคเ์อง  แต่กส็าํคญัสาํหรับเราดว้ยทีDจะตอ้งใชค้วามพยายามในการเรียนรู้เกีDยวกบัผูเ้ขียนทีDเป็นมนุษย ์

และเจตนาของเขาเหล่านัGนเมืDอเราสาํรวจศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ 

 

แทจ้ริงแลว้ นยัยะแฝงสาํคญัทีDสุดประการหนึDงของการดลใจโดยผา่นชีวติกคื็อ 

เรืDองนีG มีความหมายอยา่งไรกบัการทีDเราศึกษาศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่  ถา้เราพึDงพามุมมองของการดลใจแบบโลกสวยหวาน 

หรือการดลใจแบบใชม้นุษยเ์ป็นอุปกรณ์แต่เพียงอยา่งเดียว เรากจ็ะตดัสิทธิอาํนาจของสารทิGงไป หรือเพิกเฉยต่อบทบาทสาํคญัของผูเ้ขียน  

แต่การดลใจโดยผา่นชีวติทาํใหเ้ราสาํรวจศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ไดใ้นอยา่งนอ้ยสามระดบั 

 

 

 

ระดบัสาํคญั และเห็นชดัเจนทีDสุด กคื็อ ตวัขอ้ความเอง  

ขอ้ความยนืยนัอนัชดัแจง้เหล่านีGสามารถสอนเราเกีDยวกบัศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ไดม้ากมาย 

 

ในระดบัถดัจากขอ้ความลงมา เราตอ้งพร้อมทีDจะสาํรวจพืGนความรู้มากมายของผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่ 

ซึD งไม่ไดบ้นัทึกไวอ้ยา่งชดัเจน แต่ส่งผลต่อการทาํความเขา้ใจทางศาสนศาสตร์  เราจาํเป็นตอ้งศึกษาภูมิหลงั 

และความเชืDอทางศาสนศาสตร์ของผูเ้ขียน  

และเราควรพยายามอยา่งถึงทีDสุดทีDจะคน้พบวา่ภูมิหลงัและความเชืDอของพวกเขาส่งอิทธิพลต่อสิDงทีDเขาเขียนอยา่งไรบา้ง 

 

วตัถุประสงคแ์ฝง 
(เจตนาของผูเ้ขยีน) 
 
การยนืยนัที=ชดัแจง้ 
(ตวัขอ้ความ) 
 
พืBนความรูท้ี=สง่ผลต่อการทาํ
ความเขา้ใจทางศาสนศาสตร ์
(อทิธพิลที=เป็นภมูหิลงั) 

การดลใจโดยผา่นชวีติทาํใหเ้ราสาํรวจศาสนศาสตรพ์นัธสญัญาใหมไ่ดใ้นอยา่งน้อยสามระดบั 
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ทีDนีG  คุณคงจินตนาการไดว้า่ การพินิจพิเคราะห์คาํประกาศทีDชดัแจง้ พืGนความรู้ทีDส่งผลต่อการทาํความเขา้ใจทางศาสนศาสตร์ 

และจุดประสงคที์Dแฝงอยู ่เมืDอเราสาํรวจพนัธสญัญาใหม่นัGน มิใช่เรืDองง่ายเสมอไป  บ่อยครัG งกจ็าํเป็นตอ้งศึกษาอยา่งละเอียดรอบคอบ 

แต่ธรรมชาติของการดลใจโดยผา่นชีวติทาํใหจ้าํเป็นทีDเราจะตอ้งสาํรวจทัGงสามระดบันีG  

 

เราเพิDงไดเ้ห็นคาํอธิบายเรืDองการดลใจโดยผา่นชีวติของพนัธสญัญาใหม่ บางประเดน็อยา่งชดัเจนแลว้ 

ต่อไปเราจะดูความชดัเจนเรืDองสิทธิอาํนาจของพระวจนะในพนัธสญัญาใหม่ และเราควรตอบสนองต่อสิทธิอาํนาจนัGนอยา่งไรในปัจจุบนั 

 

 

สิทธิอาํนาจ 

 

คริสเตียนทีDยดึมัDนพระคมัภีร์ทุกคน เชืDอมัDนวา่พนัธสญัญาใหม่นัGนมีสิทธิอาํนาจเหนือชีวติเรา  

แต่เราตอ้งระมดัระวงัทีDจะเขา้ใจธรรมชาติของสิทธิอาํนาจนีG  น่าเศร้ามาก หากคริสเตียนผูมี้เจตนาดีทัGงหลาย 

จะลืมไปวา่พนัธสญัญาใหม่นัGนมิไดถู้กเขียนถึงพวกเขาโดยตรง  กล่าวอีกนยัหนึDงกคื็อพนัธสญัญาใหม่นัGนถูกเขียน “เพืDอเรา” 

แต่มิไดถู้กเขียน “ถึงเรา” โดยตรง  เราทุกคนรู้ดีวา่พนัธสญัญาใหม่นัGนถูกเขียนขึGนเป็นพนั ๆ ปีมาแลว้ เพืDอผูอ่้านทีDมีชีวติอยูใ่นสมยันัGน 

แต่ความจริงขอ้นีGไม่ส่งผลต่อแนวทางทีDเรายอมรับสิทธิอาํนาจของพนัธสญัญาใหม่เลย หรืออีกนยัหนึDง คือ 

ศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่มีสิทธิอาํนาจเตม็ แต่มิใช่โดยตรง เหนือชีวติผูที้Dติดตามพระคริสตใ์นปัจจุบนั  

และความจริงขอ้นีGหมายความวา่ เราตอ้งพร้อมเสมอ 

ทีDจะเรียนรู้วา่ขอ้ความในพนัธสญัญาใหม่นัGนมีความหมายอยา่งไรสาํหรับผูรั้บสารดัGงเดิม อยา่งดี และมากทีDสุดเท่าทีDจะทาํได ้

 

เมืDอผูติ้ดตามพระคริสตเ์ริDมอ่านพนัธสญัญาใหม่ พวกเขามกัจะมุ่งความสนใจไปทีDคาํสอนพืGนฐาน  เช่น 

“พระเยซูคือพระผูเ้ป็นเจา้” “จงกลบัใจใหม่และเชืDอในข่าวประเสริฐ” “จงรักซึDงกนัและกนั” และคาํสอนสาํคญัอืDน ๆ อีกมากมาย  

พวกเขาไม่ตอ้งพิจารณาเกีDยวกบัสภาวการณ์ทางประวติัศาสตร์ บุคลิกภาพ และวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่มากนกั 

และยอมรับวา่คาํสอนพืGนฐานเหล่านีG  เป็นแค่ความจริงเหนือกาลเวลา  

และพวกเขากแ็ทบจะไม่ตอ้งทาํอะไรกบัความจาํเป็นอนัแฝงมากบัการยอมจาํนนต่อสิทธิอาํนาจของพนัธสญัญาใหม่  

แต่เมืDอเราเรียนรู้ศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่มากขึGน กป็ระจกัษช์ดัยิDงขึGนเรืDอย ๆ 

วา่เราจาํเป็นตอ้งพิจารณาบริบทดัGงเดิมของขอ้ความในพนัธสญัญาใหม่อยา่งระมดัระวงั 

เพืDอการยอมรับสิทธิอาํนาจของขอ้ความเหล่านัGนอยา่งเหมาะสมในปัจจุบนั  เราจาํเป็นตอ้งเรียนรู้เกีDยวกบัภูมิหลงั สภาวการณ์ 

และเจตนาต่าง ๆ ของผูเ้ขียน  

นีDเป็นหนทางเดียวทีDเราจะสามารถยอมจาํนนอยา่งเหมาะสมต่อสิทธิอาํนาจของพนัธสญัญาใหม่เหนือชีวติของพวกเราได ้

 

หนึ-งในคาํถามที-เกดิขึDนกคื็อ เราจะพจิารณาว่าพนัธสัญญาใหม่นัDนทรงสิทธิอาํนาจเหนือชีวติเราได้อย่างไร 

ในเมื-อถูกเขยีนถงึคนอื-น?  สิ-งแรกที-ต้องพจิารณาก่อน คือ พนัธสัญญาใหม่ทรงสิทธิอาํนาจในความหมายที-ว่า 

การมสิีทธิอาํนาจ ให้เราต้องยนิยอม  

และมคีวามเชื-อมโยงระหว่างกลุ่มคนดัDงเดมิที-ได้รับงานเขยีนที-เป็นสารบบคมัภร์ีนีDกบัพวกเรามสีองประการที-เชื-อมโ

ยงกนั  ประการแรก คือผู้เขยีนซึ-งเป็นพระเจ้า ทรงเป็นเช่นเดมิเมื-อวานนีD วนันีD และชั-วนิรันดร์  

พระองค์คือผู้นัDนที-พวกเราเองกจ็ะต้องเกี-ยวข้องด้วย  และประการที-สอง ในฐานะผู้ตดิตามพระคริสต์ 

เรากเ็ป็นส่วนหนึ-งของประชากรแห่งพนัธสัญญาของพระเจ้า 

ดงันัDนเรื-องราวที-สื-อสารอย่างเจาะจงกบัพวกเขาในหลายศตวรรษที-ผ่านมา 
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กม็เีจตนาที-จะสื-อสารแก่พวกเราในวนันีDด้วยเช่นกนั เพราะเราอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าร่วมกบัเขาเหล่านัDน 

โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 

— ดร. เกลน็ จ ีสกอร์จ ี

 

บางทีคาํอุปมาอาจช่วยใหค้วามกระจ่างเกีDยวกบัสิDงทีDเรากาํลงัพดูถึง  พอ่แม่ทีDมีลูกมากกวา่หนึDงคนรู้ดีวา่จะใชอ้าํนาจเตม็ทีD 

แต่โดยทางออ้ม เหนือลูก ๆ ของเขาอยา่งไร  ลองนึกถึงพอ่หรือแม่ทีDตาํหนิลูกชายเกีDยวกบัพฤติกรรมทีDไม่ดี และพดูกบัเขาวา่ 

“ไปนัDงคิดดูเกีDยวกบัสิDงทีDลูกไดท้าํลงไป”  แน่นอน นอ้งสาวของเขากจ็ะยงัคงเล่นสนุกต่อไป  อยา่งไรเสีย 

พอ่หรือแม่กไ็ม่ไดก้าํลงัพดูกบัเธอโดยตรง  แต่ถา้ไม่นานหลงัจากนัGน นอ้งสาวเกิดดืGอกบัพอ่หรือแม่ขึGนมา พอ่หรือแม่กอ็าจพดูกบัเธอวา่ 

“ลูกไม่เห็นหรือวา่เกิดอะไรขึGนกบัพีDชายของลูก?”  ในสถานการณ์แบบนีG  

พอ่แม่ยอ่มคาดหวงัใหลู้กทุกคนเรียนรู้จากสิDงทีDพอ่แม่กระทาํกบัลูกคนใดคนหนึDง  

การใชอ้าํนาจทางออ้มนีGสอนลูกทุกคนวา่ควรประพฤติตนอยา่งไร แมว้า่เขาไม่ไดเ้ป็นผูไ้ดรั้บการสอนวนิยันัGนตัGงแต่แรกกต็าม 

 

นีDคือความหมาย เมืDอเรากล่าววา่ การดลใจโดยผา่นชีวตินัGนนาํไปสู่สิทธิอาํนาจเตม็ แต่โดยทางออ้ม 

ของพนัธสญัญาใหม่สาํหรับผูติ้ดตามพระคริสตใ์นยคุปัจจุบนั  ขอ้ความในพนัธสญัญาใหม่กล่าวโดยตรงดว้ยอาํนาจเตม็กบัผูรั้บสารดัGงเดิม  

และเราตอ้งระลึกเสมอวา่ ถอ้ยคาํเหล่านัGนยงัคงถูกกล่าวดว้ยอาํนาจเตม็เช่นเดิมในปัจจุบนั  สาํหรับผูที้Dติดตามพระคริสตอ์ยา่งสตัยซื์Dอ 

จะตอ้งไม่มีคาํถามวา่เราตอ้งยอมจาํนนต่อคาํสอนในพนัธสญัญาใหม่หรือไม่  คาํถามสาํคญักคื็อ 

เราจะยอมจาํนนต่อสิทธิอาํนาจของพนัธสญัญาใหม่อยา่งไร?  ดงันัGน เพืDอใหท้ราบวา่เราควรตอบสนองต่อสิทธิอาํนาจนีGอยา่งไร 

เราจาํเป็นตอ้งยอ้นมองไปถึงจุดประสงคแ์ละสภาวการณ์ดัGงเดิมเมืDอขอ้ความนัGน ๆ ถูกเขียนขึGน 

 

หนึ-งในคาํถามที-นักศึกษาถามบ่อยครัDงเกี-ยวกบัพระวจนะของพระเจ้ากคื็อ สารที-ประทานแก่คนเมื-อ 2,000 

ปีที-แล้วสามารถประยุกต์ใช้กบัเราในวนันีDได้อย่างไร?  สิ-งนีDเป็นถ้อยคาํของพระเจ้าถงึเรา หรือเพื-อเราได้อย่างไร?  

และข้าพเจ้าคดิว่ามกีญุแจสําคญัอยู่ในตวัเอง นั-นคือ ถงึแม้ข้อความเหล่านีDจะไม่ใช่พระดาํรัสของพระเจ้า “ถงึเรา” 

แต่ในที-สุดแล้วกย็งัเป็นพระดาํรัสของพระเจ้า “เพื-อเรา”  และสิ-งหนึ-งที-หนังสือทุกเล่มในพระคมัภร์ี 

ทุกประเภทและทุกสถานการณ์ มร่ีวมกนักคื็อ การเปิดเผยธรรมชาตขิองพระเจ้า พระเจ้าเป็นใคร เราเป็นใคร 

สัมพนัธ์กบัพระองค์อย่างไร  เปิดเผยจุดประสงค์ของพระเจ้าสําหรับเราในโลกนีD รวมทัDงเปิดเผยให้เรารู้ว่า 

ต้องตอบสนองต่อพระองค์ และตอบสนองต่อกนัและกนัอย่างไร? ดงันัDน ในที-สุดแล้ว 

สิ-งที-เราศึกษาในพระคมัภร์ีกคื็อ เราเรียนรู้พระทยัของพระเจ้า  เราเรียนรู้ธรรมชาตแิละจุดประสงค์ของพระเจ้า  

และเราสามารถเรียนรู้ว่า ถงึแม้พระคมัภร์ีถูกเขยีนถงึคนที-แตกต่างกนั และบริบทที-แตกต่างกนั 

แม้พระบัญชาที-ประทานแก่คนเหล่านัDนโดยตรงไม่ได้ประยุกต์ใช้กบัเราโดยตรงกต็าม 

แต่เรากย็งัคงเรียนรู้ธรรมชาตขิองพระเจ้า จุดประสงค์ของพระองค์ รู้ว่าเราเป็นใคร 

และควรดาํเนินชีวติในความสัมพนัธ์กบัพระเจ้าอย่างไร  ดงันัDน ในที-สุดแล้ว 

ข้าพเจ้าขอกล่าวว่าพระคมัภร์ีสอนเราให้รู้จกัพระทยัของพระเจ้าและจุดประสงค์ของพระองค์ ด้วยเหตุนีD 

พระคมัภร์ีจงึนําเราสู่การดาํเนินชีวติในสัมพนัธภาพกบัพระเจ้า 

และคนอื-นได้อย่างที-ควรจะเป็นตามนํDาพระทยัพระเจ้า 

— ดร. มาร์ค แอล สเตราสส์ 

 

ตวัอยา่งเช่น ในมทัธิว 19:21 พระเยซูสอนผูป้กครองหนุ่มผูม้ ัDงคัDงอยา่งเจาะจงวา่: 
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“หากท่านปรารถนาจะเป็นคนดีพร้อม จงไปขายทุกสิDงทีDมีและแจกจ่ายใหค้นยากจนแลว้ท่านจะมี ทรัพยส์มบติัในสวรรค ์

จากนัGนจงตามเรามา” (มทัธิว 19:21) 

 

เราจะประยกุตถ์อ้ยคาํนีG เขา้กบัชีวติของเราอยา่งไร?  เราทุกคน ในทุกสถานการณ์ จะตอ้ง “ขายทุกสิDงทีD [เรา] 

มีและแจกจ่ายใหค้นยากจน” เช่นนัGนหรือ?  ทางเดียวทีDเราสามารถตอบคาํถามนีGไดด้ว้ยความรับผดิชอบกคื็อ 

ตอ้งเขา้ใจก่อนวา่ผูป้กครองหนุ่มผูนี้G เป็นใคร และเหตุใดพระเยซูจึงตรัสแก่เขาในลกัษณะนีG  

 

ตาํแหน่งของชายผูนี้G และปฏิสมัพนัธ์ทีDเขามีกบัพระเยซูจะช่วยใหเ้รารู้วา่ เขามีภูมิหลงัเป็นชาวยวิ 

และมีอิทธิพลทางการเงินอยา่งสูงในชุมชนของเขา ยิDงกวา่นัGน เขายงัใส่ใจต่อการถือรักษาประเพณีต่าง ๆ ของชาวยวิอยา่งเคร่งครัดดว้ย 

ก่อนหนา้นัGน เขาไดถ้ามพระเยซูวา่ “ขา้พเจา้จะตอ้งทาํดีอะไรบา้งจึงจะไดชี้วตินิรันดร์?”  พระเยซูตอบวา่ “จงเชืDอฟังบทบญัญติั”  

ชายหนุ่มคนนีGกป็ระกาศดว้ยความภูมิใจวา่เขาไดท้าํเช่นนัGนแลว้  ดงันัGน 

พระเยซูจึงกล่าวถึงสิDงทีDดูเหมือนจะเป็นขอ้กงัวลหลกัของชายคนนีG  นัDนคือ ความมัDงคัDง และอิทธิพลทางการเงิน 

 

พระคมัภีร์แสดงใหเ้ราเห็นหลายต่อหลายครัG งวา่การเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นนัGน ในตวัเอง ไม่ใช่สิDงชัDวร้าย  

และกไ็ม่ไดข้ดัขวางเราจากการเป็นสาวกแทข้องพระคริสต ์ แมก้ระนัGน ในฐานะผูติ้ดตามพระคริสต ์

หวัใจของเราควรเตรียมพร้อมเสมอทีDจะละทิGงความปรารถนาของเราเองเพืDอปรนนิบติัพระเจา้ 

 

อีกหนึDงตวัอยา่งปรากฏในกิจการ 5:1-11  ในบทนีG  

อานาเนียกบัสปัฟีราโกหกวา่ไดถ้วายเงินทัGงหมดของพวกเขาแก่คริสตจกัรแลว้ แต่ไดแ้อบเกบ็เงินบางส่วนไวก้บัตวัเอง  

ความบาปของเขาไม่ใช่เป็นเพราะเขาไม่ไดถ้วายทัGงหมด เพราะความจริงเขาไม่ไดถู้กขอใหท้าํเช่นนัGน แต่เป็นเพราะเขาไดโ้กหก 

เสแสร้งทาํเป็นใจกวา้งเพืDอใหผู้ค้นยอมรับ 

 

คาํตอบของพระเยซูทีDบอกใหผู้ป้กครองหนุ่มผูม้ ัDงคัDงขายทรัพยส์มบติัทัGงสิGนของเขา มิไดมี้ประเดน็เฉพาะอยูที่Dตวัเงิน 

แต่อยูที่DความกงัวลของเขาในสิDงทีDเขาตอ้งเสียสละ  

พระเยซูแทงไปทีDหวัใจของเรืDองนีGโดยมุ่งประเดน็ไปทีDสิDงเดียวทีDชายผูนี้G ไม่เตม็ใจทีDจะละทิGง นัDนคือ ความมัDงคัDงของเขา 

 

ตวัอยา่งนีG ช่วยใหเ้ราเขา้ใจวา่ ถา้เราจะยอมจาํนนต่ออาํนาจของพระคมัภีร์ 

เราจาํเป็นตอ้งพิจารณาบริบทและจุดประสงคด์ัGงเดิมของขอ้ความนัGน ๆ 

ซึD งเป็นทางเดียวเท่านัGนทีDจะทาํใหเ้ราสามารถประเมินวา่เราจะกระทาํตามสิDงทีDพระเยซูบญัชาไดอ้ยา่งไร 

 

พนัธสัญญาใหม่ และเช่นเดยีวกบัพนัธสัญญาเดมิด้วย ไม่ใช่ปรัชญา 

ไม่ได้ประกอบด้วยสูตรทางปรัชญาที-สร้างขึDนมาในแนวทางที-บางทอีาจจะถูกสื-อสารข้ามวฒันธรรมได้อย่างง่ายดา

ยยิ-ง  พนัธสัญญาใหม่นัDนมคีวามเฉพาะเจาะจง  และเป็นประวตัศิาสตร์  เหตุผลสําหรับเรื-องนีDค่อนข้างชัดเจน คือ 

พระเจ้าได้เปิดเผยพระองค์เองทัDงในพนัธสัญญาเดมิและพนัธสัญญาใหม่ 

พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่คนบางคนอย่างเฉพาะเจาะจง  

พระองค์ไม่ได้เปิดเผยพระองค์เองในลกัษณะทั-ว ๆ ไป เพราะหากเป็นเรื-องทั-วไป ไม่เกี-ยวข้องโดยตรงกบัผู้ใดแล้ว 

จะกลายเป็นว่าไม่มกีารเปิดเผยใด ๆ เลย  ดงันัDน พระเจ้าจงึเปิดเผยพระองค์เองกบั 

อบัราฮัม อสิอคั ยาโคบ โมเสส ดาวดิ จนมาถงึอสิยาห์ และเยเรมย์ี และหลงัจากนัDน โดยผ่านพระเยซู 

มาถงึเหล่าสาวก ถงึเปโตร ถงึเปาโล  และด้วยเหตุนีD จงึมกีารเจาะจงบุคคลในสถานการณ์เฉพาะ 
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ที-เป็นเช่นนีDเพราะความจาํเป็น  พระเจ้าเป็นพระผู้สร้าง และสิ-งทรงสร้างนัDนดาํรงอยู่ในพืDนที-และเวลา  เหตุฉะนัDน 

เมื-อพระเจ้าเปิดเผยพระองค์เอง พระองค์จาํเป็นต้องเปิดเผยพระองค์เองในพืDนที-และเวลา 

— ดร. เอคฮาร์ด เจ ชนาเบล 

 

เท่าทีDผา่นมา ในบทเรียนของเราเกีDยวกบั “เหตุใดจึงตอ้งศึกษาศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่?” 

เราไดเ้ห็นแลว้วา่แรงบนัดาลใจและสิทธิอาํนาจของพนัธสญัญาใหม่นัGนทาํใหเ้ราจาํเป็นตอ้งเรียนรู้บริบทของการเขียนใหม้ากทีDสุดเท่าทีDจะ

ทาํได ้บดันีG เรากพ็ร้อมทีDจะศึกษาความต่อเนืDองและความไม่ต่อเนืDองระหวา่งยคุของเราและยคุพนัธสญัญาใหม่ 

 

 

ความต่อเนื9องและความไม่ต่อเนื9อง 

 

ลองจินตนาการวา่คุณหยบิหนงัสือเล่มหนึDงขึGนมา ซึD งถูกเขียนเมืDอ 500 ปีทีDแลว้  ภาษากจ็ะแตกต่างจากสิDงทีDคุณพดูในวนันีG   

แนวคิดต่าง ๆ ถูกอธิบายในแนวทางทีDอาจดูเหมือนแปลกประหลาดไปบา้ง  

ขนบธรรมเนียมประเพณีทีDกล่าวถึงในหนงัสือเล่มนัGนกจ็ะดูลา้สมยั  แต่ในขณะเดียวกนั ถา้คุณพยายามเขา้ใจ 

คุณอาจเห็นวา่หนงัสือนัGนเกีDยวขอ้งกบัชีวติของคุณในวนันีGอยา่งไร  แมจ้ะเป็นหนงัสือทีDเขียนขึGนนานมาแลว้ 

แต่กไ็ม่ไดแ้ตกต่างจากโลกทีDคุณอาศยัอยูใ่นปัจจุบนัอยา่งสิGนเชิง 

และไม่ใช่สิDงแปลกปลอมถึงขนาดทีDคุณไม่มีทางเขา้ใจอะไรในหนงัสือนัGนได ้การทาํเช่นนัGนอาจตอ้งใชค้วามพยายามบา้ง แต่ในทีDสุด 

คุณกจ็ะสามารถเขา้ใจประเดน็ต่าง ๆ ทีDหนงัสือโบราณเล่มนัGนกล่าวถึงได ้

 

นีDคือสิDงทีDเราตอ้งเผชิญ เมืDอเราทาํความรู้จกักบัพนัธสญัญาใหม่ ซึD งถูกเขียนเมืDอเกือบ 2,000 ปีทีDแลว้  ดว้ยเหตุนีG  ภาษา แนวคิด 

ธรรมเนียม และประเพณีต่าง ๆ ในหนงัสือเล่มนีG จึงแตกต่างจากสิDงทีDเราประสบในโลกสมยัใหม่ แต่ในขณะเดียวกนั 

ถา้เราทุ่มเทศึกษาเนืGอหาเหล่านีG  เรากจ็ะสามารถเห็นวา่พนัธสญัญาใหม่นัGนยงัคงเชืDอมโยงกบัโลกของเราในหลายวถีิทาง 

 

ความจริงที-ว่าพระคมัภร์ีถูกเขยีนขึDนเมื-อ 2,000 ปีที-แล้ว สําคญั และมคีวามเชื-อมโยงกนั 

เนื-องจากถูกเขยีนขึDนในวฒันธรรม และในช่วงเวลาหนึ-งอย่างเฉพาะเจาะจง  แต่ความจริงที-ว่า ข้อเขยีนนัDน คือ 

พระวจนะพระเจ้า เป็นสิ-งที-ทาํให้เกี-ยวข้องโดยตรงกบัเราในวนันีD 

เนื-องจากพระเจ้าเลือกที-จะตรัสกบัเราด้วยพระคุณและพระเมตตาของพระองค์  และพระวจนะฮีบรูบอกเราว่า 

พระวจนะพระเจ้าคมยิ-งกว่าดาบสองคมใด ๆ  และแท้จริงแล้ว ดาบที-ว่านัDนกเ็หมือนมดีผ่าตดัเล่มเลก็ ๆ  ด้วยเหตุนีD 

พระวจนะของพระเจ้าจงึผ่าตดัเปิดเราออก และสถติอยู่เหนือเราในฐานะผู้มอีาํนาจ ผู้กาํหนด 

และผู้แสดงความประสงค์ต่อเราในสิ-งที-เราควรเชื-อฟัง และแม้แต่บอกเราว่าเราควรรักพระวจนะด้วย 

ไม่ใช่แค่เชื-อฟัง แต่ต้องรักและจดจาํพระวจนะได้อย่างแท้จริง  และด้วยเหตุนีD จงึสําคญัสําหรับเราในปัจจุบันด้วย 

เพราะนี-คือพระวจนะพระเจ้า 

— ดร. เจสัน โอคส์ 

 

เพืDอใหรู้้วา่การศึกษาอยา่งรอบคอบช่วยเราเห็นความต่อเนืDองและความไม่ต่อเนืDองระหวา่งชีวติของเราและพนัธสญัญาใหม่ไดอ้

ยา่งไร เราจะพิจารณาสามประการ คือ 1) ประเดน็ดา้นยคุสมยั; 2) ประเดน็ดา้นวฒันธรรม; และ 3) ประเดน็ดา้นตวับุคคล  

สามหวัขอ้นีG เกีDยวขอ้งกนั แต่จะดีกวา่ ถา้เราจะศึกษาแต่ละประเดน็แยกจากกนั  ก่อนอืDน ใหเ้ราพิจารณาประเดน็สาํคญัดา้นยคุสมยัก่อน 
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ด้านยุคสมยั 
 

เมืDอเรากล่าวถึงยคุสมยัในประวติัศาสตร์พระคมัภีร์ เรานึกถึงช่วงเวลาทีDถูกสถาปนาขึGนโดยการเปิดเผยของพระเจา้ 

ซึD งทาํใหแ้ตกต่างจากช่วงเวลาอืDน ๆ  แน่นอน มีหลายวธีิในการแบ่งช่วงประวติัศาสตร์ 

และไม่มีช่วงเวลาใดทีDแตกต่างอยา่งสิGนเชิงจากสิDงทีDเกิดขึGนก่อนหรือหลงัจากนัGน  แต่บ่อยครัG งทีDสุด 

เราแบ่งประวติัศาสตร์พระคมัภีร์ออกเป็นยคุพนัธสญัญาใหม่ และยคุต่าง ๆ ในพนัธสญัญาเดิม  

เราระบุยคุพนัธสญัญาใหม่วา่เป็นช่วงเวลาของพนัธสญัญาฉบบัใหม่  

ยคุดงักล่าวนีG เริDมตน้พร้อมกบัการเสดจ็มาของพระคริสตแ์ละจะดาํเนินต่อไปจนกระทัDงพระองคเ์สดจ็กลบัมา  

ยคุแห่งพนัธสญัญาฉบบัใหม่นีG มีเอกลกัษณ์ตรงทีDเป็นยคุของพระเมสสิยาห์  นีDคือเวลาทีDพระเยซู บุตรผูย้ิDงใหญ่ของดาวดิ 

ไดป้กครองในพระนามของพระเจา้ 

 

เพืDอเขา้ใจวา่เหตุใด จึงจาํเป็นทีDตอ้งศึกษาศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ 

เราจะดูทีDความต่อเนืDองดา้นยคุสมยัทีDทาํใหย้คุแห่งพนัธสญัญาฉบบัใหม่เป็นหนึDงเดียว  และหลงัจากนัGน 

เราจะพิจารณาความไม่ต่อเนืDองดา้นยคุสมยัทีDเกิดขึGน  ใหเ้ราเริDมตน้ทีDความต่อเนืDอง 

 

 

ความต่อเนืAอง 

 

มีความต่อเนืDองในดา้นยคุสมยัมากมายระหวา่งยคุของเรา และยคุของพนัธสญัญาใหม่  

หนึDงในวธีิทีDดีทีDสุดทีDจะเห็นความเชืDอมโยงเหล่านีGกคื็อ 

ตอ้งตระหนกัวา่คริสเตียนในปัจจุบนัปรนนิบติัพระเจา้องคเ์ดียวกนักบัผูที้Dติดตามพระคริสตไ์ดป้รนนิบติัในศตวรรษแรก  

นกัศาสนศาสตร์เชิงระบบแบบดัGงเดิมมกัชีGใหเ้ห็นวา่ พระคมัภีร์สอนอยา่งไรวา่พระเจา้ไม่เปลีDยนแปลงหรือไม่มีวนัเปลีDยนแปลง  

พวกเขาเนน้ไปทีDคุณลกัษณะทีDไม่เปลีDยนแปลง แผนการนิรันดร์ของพระองค ์

และคาํมัDนตามพนัธสญัญาของพระองคใ์นขอ้ความจากพระคมัภีร์ เช่นกนัดารวถีิ 23:19 อิสยาห์ 46:10 และยากอบ 1:17  

และเนืDองจากเราปรนนิบติัพระเจา้ผูไ้ม่เปลีDยนแปลงองคเ์ดียวกนั 

เราจึงควรคาดหวงัความคลา้ยคลึงกนัมากมายในสิDงทีDพระเจา้คาดหวงัจากคนของพระองคใ์นพนัธสญัญาใหม่และสิDงทีDพระองคค์าดหวงัจา

กเราในปัจจุบนัดว้ย  ฟังฮีบรู 13:7-8: 

 

จงระลึกถึงบรรดาผูน้าํของท่าน ผูไ้ดก้ล่าวพระวจนะของพระเจา้แก่ท่าน 

จงพิจารณาดูผลลพัธ์ของวถีิชีวติของพวกเขาเหล่านัGน 

แลว้ตามอยา่งความเชืDอของพวกเขา พระเยซูคริสตท์รง 

เป็นเหมือนเดิมเสมอ ทัGงเมืDอวานนีG  วนันีG  และสืบไปนิรันดร์ 

(ฮีบรู 13:7-8) 
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ในตอนนีG  

ผูเ้ขียนฮีบรูยนืยนัวา่ผูอ่้านของท่านตอ้ง 

“พิจารณาดูผลลพัธ์ของวถีิชีวติของพวกเขา [ผูน้าํ] เหล่านัGน 

และทาํตามอยา่งความเชืDอของพวกเขา”  

ท่านสนบัสนุนคาํชีGแนะนีGโดยเตือนความจาํของพวกเขาถึง

ความไม่เปลีDยนแปลงของพระเจา้ เมืDอท่านกล่าววา่ 

“พระเยซูคริสตท์รงเป็นเหมือนเดิมเสมอ ทัGงเมืDอวานนีG  วนันีG  

และสืบไปนิรันดร์”  ผูอ่้านของท่านสามารถมัDนใจไดว้า่ 

ถา้พวกเขาทาํตามความเชืDอของพวกผูน้าํในอดีต 

พวกเขากจ็ะเห็นผลลพัธ์คลา้ยคลึงกนัในยคุของเขา 

เพราะพระเยซูไม่เปลีDยนแปลง 

 

 

 

 

เช่นเดียวกบัผูอ่้านพนัธสญัญาใหม่กลุ่มแรกเริDม เรามีชีวติอยูห่ลงัจากทีDการสิGนพระชนมข์องพระคริสตไ์ดก้ระทาํการไถ่บาป 

ครัG งสุดทา้ยสาํเร็จแลว้  เราถูกทาํใหเ้ป็นขึGนมาพร้อมกบัพระคริสตใ์นการคืนพระชนมข์องพระองค ์เช่นเดียวกบัผูเ้ชืDอในศตวรรษแรก  

เรามีชีวติอยูใ่นยคุทีDพระวญิญาณของพระเจา้ถูกเทลงมายิDงกวา่ทีDเคยเกิดขึGนในพนัธสญัญาเดิมอยา่งมาก  

เราเป็นส่วนหนึDงของพระกายเดียวกนัของพระคริสต ์

โดยมีพนัธกิจเดียวกนัแห่งการเผยแพร่ทุกสิDงทีDพระเยซูสอนใหไ้ปสู่สุดปลายแผน่ดินโลก  

แมจ้ะมีความห่างทางประวติัศาสตร์ทีDแยกเราออกจากยคุของพนัธสญัญาใหม่ 

แต่พระผูส้ร้างผูไ้ม่เปลีDยนแปลงกไ็ดส้ถาปนาความต่อเนืDองดา้นยคุสมยัในลกัษณะนีGไว ้

เพืDอเราจะสามารถประยกุตพ์นัธสญัญาใหม่เขา้กบัสมยัของเราได ้

 

เมืDอเราไดดู้ประเดน็ดา้นยคุสมยั และความต่อเนืDองทีDดาํรงอยูร่ะหวา่งยคุของเราและช่วงเวลาของพนัธสญัญาใหม่แลว้ 

ใหเ้ราศึกษาความไม่ต่อเนืDองบางประการภายในยคุพนัธสญัญาฉบบัใหม่ 

อนัทาํใหจ้าํเป็นทีDเราจะตอ้งอุทิศตวัเราเองเพืDอศึกษาศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่อยา่งรอบคอบ 

 

 

ความไม่ต่อเนืAอง 

 

ตอ้งแน่ใจก่อนวา่ 

ความไม่ต่อเนืDองดา้นยคุสมยัระหวา่งช่วงเวลาของพนัธสญัญาใหม่และสมยัของเราไม่ไดห่้างไกลมากเหมือนกบัความไม่ต่อเนืDองดา้นยคุส

มยัระหวา่งพนัธสญัญาเดิมและยคุของเรา  แต่กมี็ความแตกต่างทีDมีนยัยะสาํคญับางประการทีDเราตอ้งคิดถึง 

ในเวลาทีDเราศึกษาพนัธสญัญาใหม่  ในเอเฟซสั 2:20 อคัรสาวกเปาโลกล่าวถึงความไม่ต่อเนืDองของยคุสมยัทีDสาํคญัทีDสุดประการหนึDง 

เมืDอท่านกล่าววา่: 
 

 

ครสิเตยีนในวนันีMปรนนิบตัพิระเจา้องคเ์ดยีวกนักบัที&ผู ้
ตดิตามและปรนนิบตัพิระครสิตใ์นศตวรรษแรก. 
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ท่านไดรั้บการสร้างขึGนบนฐานรากของเหล่าอคัรทูตและผูเ้ผยพระวจนะโดยมีพระเยซูคริสตเ์องเป็นศิลามุมเอก 

(เอเฟซัส 2:20) 

 

ในขอ้นีG  เปาโลทาํใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่งรากฐานของคริสตจกัร ซึD งอยูบ่นอคัรทูตและผูเ้ผยพระวจนะ 

โดยมีพระเยซูคริสตเ์องเป็นศูนยก์ลาง และคริสตจกัรตลอดประวติัศาสตร์ 

 

ตามทีDเรากล่าวถึงก่อนหนา้นีG  เป็นเวลาเกือบ 2,000 ปี 

คริสตจกัรไดย้อมรับอาํนาจรากฐานทีDพระคริสตแ์ละอคัรทูตกบัผูเ้ผยพระวจนะของพระองคมี์เหนือเรา  แต่เรากต็อ้งตระหนกัดว้ยวา่ 

บุคคลเหล่านัGนมิไดอ้ยูก่บัเราทางกายภาพอีกต่อไป  

สิDงนีG ก่อใหเ้กิดความไม่ต่อเนืDองหลายประการระหวา่งสมยัพนัธสญัญาใหม่และชีวติของเราในปัจจุบนั 

 

ประการแรก พนัธสญัญาใหม่ประกอบดว้ยการอศัจรรยห์ลายตวัอยา่ง 

ซึD งกระทาํโดยพระเยซูและอคัรทูตและผูเ้ผยพระวจนะของพระองคซึ์Dงยนืยนัความจริงได ้ 

ความสามารถในการกระทาํการอศัจรรยเ์ช่นนัGนไดแ้ยกพระเยซูและอคัรทูตของพระองคไ์วเ้ป็นพิเศษในฐานะผูมี้ราชอาํนาจ 

และผูน้าํรากฐานของคริสตจกัร  พระเจา้ยงัคงทาํงานอยา่งเหนือธรรมชาติในคริสตจกัรต่อมาจนถึงวนันีG  

แต่เราไม่ไดม้องหาการอศัจรรยใ์นฐานะทีDเป็นสิDงทีDจาํแนกอาํนาจของผูน้าํคริสตจกัรยคุใหม่  ตรงกนัขา้ม 

อาํนาจในคริสตจกัรในปัจจุบนัถูกสถาปนาขึGนตามมาตรฐานของพนัธสญัญาใหม่  และดว้ยเหตุนีG  

เราจึงตอ้งแน่ใจทีDจะศึกษาอยา่งรอบคอบทีDสุดวา่มาตรฐานนีGประยกุตเ์ขา้กบัสมยัของเราอยา่งไร 

 

ประการทีDสอง ในยคุพนัธสญัญาใหม่นัGน เป็นไปไดที้DจะแสวงหาคาํชีGแนะโดยตรงกบัอคัรทูตและผูเ้ผยพระวจนะของพระเยซู  

คริสเตียนสามารถแสวงหาคาํชีGแนะจากอคัรทูตและผูเ้ผยพระวจนะ เพืDอขอการทรงนาํและคาํตอบสาํหรับคาํถามต่าง ๆ  เช่น 

เราเห็นสิDงนีG ในแนวทางทีDเปาโลตอบสนองต่อการแสวงหาของผูติ้ดตามพระคริสตใ์นพระคมัภีร์เช่น 1 และ 2 โครินธ์ รวมทัGงฟีเลโมน  

ยิDงไปกวา่นัGน ในสมยัพนัธสญัญาใหม่ ประเดน็ต่าง ๆ 

ในคริสตจกัรทัGงปวงสามารถวนิิจฉยัโดยปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้าํรากฐานของคริสตจกัร เช่นในสภากรุงเยรูซาเลม็ในกิจการ 15  

แต่ในสมยัของเรา เราไม่มีอาํนาจรากฐานเช่นนีG ท่ามกลางพวกเรา  ฉะนัGน 

เราจึงตอ้งพึDงพาการศึกษาพนัธสญัญาใหม่และพิจารณาวา่จะประยกุตเ์ขา้กบัสมยัของเราอยา่งไร 

 

ประการทีDสาม เมืDอเราศึกษาศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ 

เรามกัจะตอ้งเผชิญความจริงทีDวา่ผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่มีจุดเนน้ดา้นศาสนศาสตร์ทีDสาํคญัเป็นพิเศษสาํหรับสมยัทีDรากฐานคริสตจกัรกาํลงั

ถูกสถาปนา แต่จุดเนน้เหล่านีGอาจไม่เกีDยวขอ้งกบัเราในปัจจุบนั 

 

พนัธสญัญาใหม่นัGนถูกเขียนขึGนในช่วงเวลาทีDคนของพระเจา้กาํลงัเปลีDยนผา่นระหวา่งความเชืDอตามพนัธสญัญาเดิมและตามพนัธสญั

ญาใหม่  ดว้ยเหตุนีG  

ประเดน็มากมายทีDเนน้ย ํGาในพนัธสญัญาใหม่จึงเกีDยวขอ้งกบัการทีDผูติ้ดตามพระคริสตจ์ะเชืDอมโยงแนวปฏิบติัในพนัธสญัญาเดิมเขา้กบัประเ

พณียวิ  ชายคริสเตียนจาํเป็นตอ้งรับสุหนตัหรือไม่?  เขาตอ้งทาํตามบญัญติัดา้นอาหารของชาวยวิหรือไม่?  

คริสเตียนจะตอ้งเขา้ใจอยา่งไรเกีDยวกบัการถวายสตัวบูชาต่อไปในพระวหิาร หลงัจากการชาํระบาปเป็นครัG งสุดทา้ยของพระคริสต?์  

พิธีกรรมและเทศกาลต่าง ๆ ของชาวยวิจะถูกรวมเขา้เป็นส่วนหนึDงของชีวติในคริสตจกัรอยา่งไร?  แน่นอน 
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หลายประเดน็ซึDงเป็นรากฐานทางศาสนศาสตร์เหล่านีG มีขอ้ยติุนานมาแลว้  และเมืDอช่วงเวลารากฐานของพนัธสญัญาฉบบัใหม่จบลง 

คริสตจกัรกก็า้วหนา้ไปสู่ความทา้ทายอืDน ๆ อีก 

 

เมืDอเราอ่านพนัธสญัญาใหม่ อาจเป็นการยากทีDจะเอาชนะประเดน็ความไม่ต่อเนืDองต่าง ๆ ในดา้นยคุสมยั  

แต่ถา้เราตอ้งการประยกุตค์าํตอบในพนัธสญัญาใหม่เขา้กบัขอ้ถกเถียงทางศาสนศาสตร์โบราณต่าง ๆ ในปัจจุบนั 

เรากม็กัจะตอ้งทาํงานหนกัและศึกษาขอ้ความเหล่านีGอยา่งรอบคอบอยา่งยิDง 

 

เมื-อเราอ่านพระคมัภร์ี เราจาํเป็นต้องพจิารณาบริบทดัDงเดมิเสมอ  เมื-อทาํเช่นนัDน 

บางครัDงเราไม่รู้จริงเกี-ยวกบับางประเดน็ที-คนสมยันัDนต้องบากบั-นต่อสู้ 

เนื-องจากประเดน็เหล่านัDนช่างแตกต่างจากประเดน็ที-เราปลํDาสู้อยู่ในปัจจุบัน  ตวัอย่างเช่น ในพนัธสัญญาเดมิ 

ประเดน็ด้านพนัธสัญญาทัDงสิDนที-เกี-ยวข้องกบัอสิราเอล นั-นคือ การดาํเนินชีวติภายใต้พนัธสัญญาฉบับเดมิ 

จนถงึเมื-อพระคริสต์เสดจ็มา อนัเป็นการกระทาํให้พนัธสัญญานัDนสําเร็จเป็นจริง 

ซึ-งเป็นประเดน็หลกัทางศาสนศาสตร์ที-คริสตจกัรต้องรับมือด้วย  อะไรคือความสัมพนัธ์ของข้อกาํหนดต่าง ๆ 

ในพนัธสัญญาฉบับเดมิ?  พนัธสัญญาฉบับเดมินัDนถูกนํามาสู่การสําเร็จเป็นจริงในคริสตจกัรอย่างไร?  

ความสัมพนัธ์ระหว่างชาวยวิและชาวต่างชาตเิป็นอย่างไร?  ถงึแม้ว่าเราจะกล่าวในทาํนองนีD 

แต่เรากม็กัจะไม่คดิถงึประเดน็ต่าง ๆ เหล่านีD  ดงันัDน สิ-งที-เราจะทาํได้อย่างดทีี-สุด คือ ก่อนอื-น 

เราจะย้อนกลบัไปที-ตวัพระคมัภร์ี ทาํความเข้าใจเงื-อนไข ตามบริบทของพระคมัภร์ีเอง 

ว่าพระคมัภร์ีนําเสนอเรื-องราวต่าง ๆ อย่างไร เพื-อเราจะเข้าใจว่าพนัธสัญญาต่าง ๆ นัDนทาํงานอย่างไร 

พนัธสัญญาต่าง ๆ นัDนถูกทาํให้สําเร็จเป็นจริงในพระคริสต์อย่างไร 

และจากนัDนกเ็ริ-มคดิถงึว่าสิ-งเหล่านีDประยุกต์เข้ากบัเร 

าได้อย่างไร 

— ดร. สตเีฟน เจ เวลลมั 

 

เมืDอไดดู้ทีDความต่อเนืDองและความไม่ต่อเนืDองต่าง ๆ ภายในประเดน็ดา้นยคุสมยัแลว้ เรากค็วรจะสาํรวจประเดน็ดา้นวฒันธรรม 

 

 

ด้านวฒันธรรม 

 

เมืDอเรากล่าวถึงวฒันธรรม เรากนึ็กถึงแบบแผนของชุมชนมนุษย ์อนัพฒันาขึGนจากแนวคิด พฤติกรรม และอารมณ์ทีDมีร่วมกนั  

วฒันธรรมนัGนถูกแสดงออกในสิDงต่าง ๆ เช่นศิลปะ แฟชัDน วทิยาการ โครงสร้างทางการเมือง และขอ้ตกลงต่าง ๆ 

เกีDยวกบัปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยใ์นชีวติประจาํวนั  และเมืDอเราศึกษาศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ เรากต็อ้งใส่ใจกบัมิติต่าง ๆ 

ของชีวติในดา้นวฒันธรรมเหล่านีG  ทัGงในศตวรรษแรกและในสมยัของเราเอง 

 

เมืDอใดกต็ามทีDเราใส่ใจ พิจารณาเรืDองวฒันธรรม เราตอ้งมองทีDทัGงความต่อเนืDองและความไม่ต่อเนืDองดา้นวฒันธรรม  บางครัG ง 

นีDไม่ใช่เรืDองง่าย  เราจึงตอ้งพร้อมทีDจะอุทิศตวัเราเองใหก้บัการสะทอ้นคิดอยา่งรอบคอบ  ใหเ้ราดูวา่สิDงนีG เป็นจริงอยา่งไร 

โดยเริDมตน้ทีDความต่อเนืDองทางวฒันธรรม 



อาณาจกัร พนัธสญัญา และสารบบของพนัธสญัญาใหม ่  บทเรียนที ่1: เหตใุดจงึตอ้งศกึษาพนัธสญัญาใหม?่ 

-18- 

For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

ความต่อเนืAอง 

 

เราต่างรู้วา่ทุกวฒันธรรมนัGนแตกต่างกนั และความแตกต่างเหล่านัGนยิDงใหญ่ขึGนตามความห่างดา้นเวลาและภูมิศาสตร์  

แต่แมว้า่เราจะรับรู้ในความแตกต่างมากมายเหล่านัGน ทุกวฒันธรรมมนุษยก์ด็าํรงอยูใ่นโลกใบเดียวกนั  

ความจริงขอ้นีG ก่อใหเ้กิดความต่อเนืDองทางวฒันธรรมมากมาย แมจ้ะต่างเวลา และต่างภูมิศาสตร์  

ทุกวฒันธรรมบนโลกนีG ถูกหล่อหลอมโดยธรรมชาติของมนุษยแ์ละสิDงแวดลอ้มทางกายภาพและธรรมชาติ  และตราบใดทีDปัจจยัต่าง ๆ 

เหล่านีGคลา้ยคลึงกนั แบบแผนของวฒันธรรมกค็ลา้ยคลึงกนัเช่นกนั ตามทีDปัญญาจารย ์1:9 กล่าวไวว้า่: 

 

อะไรทีDเกิดขึGนแลว้กเ็กิดขึGนอีก 

สิDงทีDทาํไปแลว้กท็าํกนัอีก 

ไม่มีอะไรใหม่ภายใตด้วงอาทิตย ์ 

(ปัญญาจารย์ 1:9) 

 

เมืDอเป็นเช่นนีG  กไ็ม่น่าแปลกใจ 

เมืDอเราพิจารณาลึกลงไปกวา่ความแตกต่างผวิเผนิแลว้ 

เรากพ็บลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหลายประการทางวฒันธ

รรมระหวา่งยคุของเราและยคุพนัธสญัญาใหม่  

เรายงัคงสวมใส่เสืGอผา้ มีความสุขกบัศิลปะ 

มีครอบครัว สถาปนารัฐบาล และลงโทษอาชญากร 

เช่นเดียวกบัทีDประชาชนกระทาํในสมยัพนัธสญัญาให

ม่  ดว้ยเหตุนีG  

จึงง่ายมากทีDจะเห็นความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งวฒันธรรมต่าง ๆ ในศตวรรษแรกและในยคุของเราเอง 

 

เพืDอเป็นตวัอยา่ง ใหเ้ราดูเหตุการณ์หนึDงในยอห์น 4:6-7 ซึD งนาํเสนอบทสนทนาของพระเยซูกบัหญิงชาวสะมาเรียคนหนึDง 

 

ขณะนัGนเป็นเวลาประมาณเทีDยง เมืDอหญิงชาวสะมาเรียคนหนึDงมาตกันํGา พระเยซูตรัสกบันางวา่ 

“ขอนํGาใหเ้ราดืDมหน่อยไดไ้หม?” (ยอห์น 4:6-7) 

 

พวกเราหลายคนเคยไดย้นิคาํอธิบายต่าง ๆ เกีDยวกบัมิติทางวฒันธรรมของเหตุการณ์นีGแลว้  

พระเยซูพบและสนทนากบัหญิงชาวสะมาเรียคนหนึDง ถึงแมว้า่ชาวยวิในสมยัของพระเยซูมองวา่ชาวสะมาเรียนัGน “เป็นมลทิน” 

จึงปฏิเสธทีDจะสมาคมกบัพวกเขา 

 

บดันีG  ในฐานะผูอ่้านสมยัปัจจุบนั เราไม่มีความรู้สึกใด ๆ ต่อชาวสะมาเรีย  

และเรากไ็ม่ไดคิ้ดเรืDองคนเรานัGนสะอาดในแง่พิธีกรรมหรือไม่  แมก้ระนัGน 

กไ็ม่ยากทีDจะเห็นลกัษณะคู่ขนานสาํคญัระหวา่งเหตุการณ์นีG ในพระคมัภีร์ และอคติทางสงัคมในยคุของเราเอง  

น่าเศร้าทีDมนุษยใ์นปัจจุบนักไ็ม่ไดแ้ตกต่างจากมนุษยใ์นศตวรรษแรกมากนกัในประเดน็นีG   

และเนืDองจากเรามีชีวติอยูใ่นโลกใบเดียวกนักบัคนเหล่านัGนในสมยัพนัธสญัญาใหม่ 

ถงึแมว้ฒันธรรมมนุษยจ์ะแตกต่างกนั 
แต่ทุกวฒันธรรมก็ดํารงอยู่ในโลกใบเดยีวกนั 
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บ่อยครัG งเรากส็ามารถมองเห็นลกัษณะคู่ขนานกบัประสบการณ์ทางวฒันธรรมต่าง ๆ ในสมยัใหม่ไดอ้ยา่งง่ายดาย 

แมจ้ะมีความแตกต่างอยูบ่า้ง 

 

ในขณะทีDเป็นเรืDองสาํคญัทีDจะตระหนกัวา่ประเดน็พิจารณาดา้นวฒันธรรมครอบคลุมความต่อเนืDองทางวฒันธรรมระหวา่งเราเองแล

ะพนัธสญัญาใหม่ 

เรากต็อ้งตระหนกัเช่นกนัถึงอิทธิพลของความไม่ต่อเนืDองทางวฒันธรรมทีDมีต่อความเขา้ใจศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ของเราดว้ย 

 

 

ความไม่ต่อเนืAอง 

 
ความเข้าใจของเราเรื-องพระคมัภร์ีกคื็อ พระคมัภร์ีเป็นพระดาํรัสของพระเจ้า 

และผู้เขยีนสูงสุดของพระคมัภร์ีกคื็อพระวญิญาณบริสุทธิZ  

บ่อยครัDงเรากล่าวถงึพระคมัภร์ีในลกัษณะเทดิทูนเช่นนัDน และด้วยเหตุนีDเองทาํให้มคีาํถามเกดิขึDน เช่น 

เหตุใดเราจงึจาํเป็นต้องเรียนรู้สิ-งอื-นใดนอกเหนือจากพระคมัภร์ีอกี?  เหตุใดเราจาํเป็นต้องศึกษาวฒันธรรม 

และภูมหิลงั และภาษาต่าง ๆ?  ถ้าเรามเีพยีงพระคมัภร์ี คือพระวจนะของพระเจ้า แล้วยงัไม่เพยีงพอหรอกหรือ? 

 เราเข้าใจว่าพระวญิญาณบริสุทธิZคือผู้เขยีนสูงสุด แต่พระวญิญาณบริสุทธิZกท็าํงานผ่านผู้เขยีนที-เป็นมนุษย์ 

และประทานพระคมัภร์ีแก่เราในบริบททางประวตัศิาสตร์  พระคมัภร์ีที-วางตรงหน้าเรา 

ไม่ได้เป็นเพยีงแค่รายการความจริง  เราไม่ได้มพีระคมัภร์ีที-เป็นประมวลกฎหมาย 

อนัประกอบด้วยข้อกฎหมายซ้อนข้อกฎหมาย และรายการข้อห้ามและข้อปฏบัิตยิาวเหยยีด  

เราไม่ได้มพีระคมัภร์ีที-เป็นเพยีงแค่หนังสือรวบรวมคาํสุภาษติอนัชาญฉลาด คตพิจน์ คาํพงัเพย สุภาษติ นั-น นี- โน่น 

ที-ช่วยให้เราประมวลหาความจริง 

 แม้ว่าองค์ประกอบเหล่านีDปรากฏอยู่ในพระคมัภร์ี แต่พระคมัภร์ีเล่มต่าง ๆ กคื็อการเปิดเผยของพระเจ้า 

แสดงให้เห็นถงึราชกจิของพระองค์ในประวตัศิาสตร์  บางครัDงเราสรุปความเข้าใจพระคมัภร์ีโดยกล่าวว่า 

พระคมัภร์ี คือพระวจนะของพระเจ้าในถ้อยคาํของผู้เขยีนที-เป็นมนุษย์ และประทานมาในประวตัศิาสตร์  

และตรงที-กล่าวว่า “ในประวตัศิาสตร์” นั-นเอง ที-สําคญัอย่างยิ-งสําหรับเรา  

หากเราไม่เข้าใจบริบททางวฒันธรรมที-แวดล้อมการเขยีนพระคมัภร์ี หากเราไม่เข้าใจภาษาที-เขยีนนัDน 

กส็ามารถตคีวามหมายพระคมัภร์ีผดิเพีDยนได้อย่างง่ายดาย 

— ดร. เอด็เวร์ิด เอม็ เคยีซิเรียน 

 

ในความเป็นจริงแลว้ มุมมองทางวฒันธรรมในสมยัของเราและในยคุพนัธสญัญาใหม่แตกต่างกนัอยา่งมากมาย 

และเราตอ้งทาํงานหนกัมากทีDจะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ทีDเป็นปัญหาในการตีความและประยกุตศ์าสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ 

 
หนึDงในตวัอยา่งทีDชดัเจนทีDสุดของความไม่ต่อเนืDองทางวฒันธรรมในลกัษณะนีGกคื็อ ภาษาทีDถูกใชใ้นการเขียนพนัธสญัญาใหม่  

มีผูติ้ดตามพระคริสตจ์าํนวนค่อนขา้งนอ้ยมากในปัจจุบนัทีDสามารถอ่านพนัธสญัญาใหม่ดว้ยภาษากรีกดัGงเดิมได ้
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นอกเหนือจากนีG  เรากต็อ้งพิจารณาหลกัเกณฑท์างวรรณกรรม และอิทธิพลของพนัธสญัญาเดิมฉบบัภาษาฮีบรูและภาษากรีก 

ในศตวรรษแรก ซึD งผูเ้ขียนพระวจนะเล่มต่าง ๆ ในพนัธสญัญาใหม่ไดใ้ชด้ว้ย  

เรายงัตอ้งเอาชนะความเขลาของเราในดา้นแนวปฏิบติัทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมในวงกวา้งของยคุนัGน  

เราจะสามารถรับมือกบัความไม่ต่อเนืDองทางวฒันธรรมมากมายระหวา่งพนัธสญัญาใหม่และสมยัของเราได ้

กต่็อเมืDอเราไดอุ้ทิศตวัในการศึกษาประเดน็เหล่านีG  

 
มคีาํหนึ-งยอดเยี-ยมมากในกรุงลอนดอน  นั-นกคื็อ “ระวงัช่องว่าง”  เป็นคาํที-คุณได้ยนิทุกครัDง 

เมื-อก้าวออกจากรถไฟใต้ดนิเพื-อไปยงัชานชาลา  และระหว่างรถไฟกบัชานชาลากม็ช่ีองว่าง  จะมคีาํเตือนเสมอ ให้ 

“ระวงัช่องว่าง  ระวงัช่องว่าง”  และนี-เป็นแนวคดิสําคญัที-ต้องพจิารณาในประเดน็ที-ว่า 

เหตุใดจงึมคีวามสําคญัที-จะต้องเข้าใจบริบททางวฒันธรรมของพนัธสัญญาใหม่ เมื-อเรากาํลงัตคีวาม สอน 

และเทศนาพนัธสัญญาใหม่  ความสําคญันัDนกคื็อ เราจาํเป็นต้อง “ระวงัช่องว่าง” 

 เพราะมช่ีองว่างระหว่างเวลานัDน กบัเวลานีD  มช่ีองว่างในภาษาที-ถูกใช้ในอดตี มช่ีองว่างเกี-ยวกบัอตัลกัษณ์ต่าง ๆ 

ทางสังคมว่าถูกสร้างขึDนอย่างไร  มช่ีองว่างเกี-ยวกบัการที-จะต้องเข้าใจระบบเครือญาตอิย่างไร  

มช่ีองว่างในแทบจะทุกมติขิองชีวติ ระหว่างชีวติเมื-อ 2,000 ปีที-แล้วและชีวติในปัจจุบัน  

และถ้าเราไม่ระมดัระวงัเกี-ยวกบัช่องว่างเหล่านีD เรากห็ลกีเลี-ยงไม่ได้ที-จะเอาวฒันธรรมความเข้าใจในสิ-งต่าง ๆ 

ของเราเองมาเตมิช่องว่างเหล่านีD  และแทนที-จะรับฟัง 

และทาํความเข้าใจว่าข้อความนัDนสามารถประยุกต์เข้ากบัชีวติของเราอย่างไร เรากลบัทาํสิ-งตรงกนัข้าม  คือ 

ทาํชีวติของเราให้เป็นแบบแผนเพื-อเข้าใจข้อความ  

เราใส่ความคดิและคาํพูดเข้าไปในข้อความแทนที-จะให้ข้อความนัDนพูดกบัเรา  และเมื-อเป็นเช่นนีD 

เรากจ็ะพลาดบางสิ-งบางอย่างไป  ถ้าเราเชื-อว่าข้อความดัDงเดมินัDนได้รับการดลใจ เรากจ็ะปรารถนา 

และพยายามอย่างยิ-งที-จะระวงัช่องว่าง เพื-อที-จะสามารถฟังพระวจนะของพระเจ้าได้ 

ไม่ใช่นําเอาประเดน็พจิารณาทางสังคมของเราเองมาสวมทบัข้อความนัDน 

— ดร. มาร์ค เอ เจนนิงส์ 

 
เมืDอไดพิ้จารณาความต่อเนืDอง และความไม่ต่อเนืDองของประเดน็ดา้นยคุสมยั และประเดน็ดา้นวฒันธรรมแลว้ ใหเ้ราดูทีDวา่ 

เหตุใดการพิจารณาดา้นตวับุคคลกส็าํคญั และทาํใหเ้ราจาํเป็นตอ้งศึกษาศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่อยา่งรอบคอบ 

 

 

ด้านตวับุคคล 

 
เราทุกคนรู้จากประสบการณ์ร่วมกนัวา่มนุษยน์ัGนไม่ไดเ้หมือนกนัทัGงหมด  แมก้ระทัDงคนทีDอยูใ่นวฒันธรรมเดียวกนักย็งัแตกต่างกนั  

บ่อยครัG ง เมืDอเราพบผูค้นจากดินแดนห่างไกลหรืออ่านเกีDยวกบัผูค้นในอดีต เรากต็ระหนกัไดว้า่ความแตกต่างดา้นจิตวทิยา อารมณ์ 

และจิตวญิญาณนัGนมีมากมาย  เราทัGงปวงมีประสบการณ์ ความเขม้แขง็ ความกลวั ความสามารถพิเศษ 

และแนวโนม้ฝ่ายจิตวญิญาณทีDแตกต่างกนั  รายการของความแตกต่างท่ามกลางมนุษยน์ัGนยาวเหยยีด  ฉะนัGน 



อาณาจกัร พนัธสญัญา และสารบบของพนัธสญัญาใหม ่  บทเรียนที ่1: เหตใุดจงึตอ้งศกึษาพนัธสญัญาใหม?่ 

-21- 

For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

เมืDอเราศึกษาศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ 

เราจึงพึงใส่ใจกบัความคลา้ยคลึงและความแตกต่างระหวา่งมนุษยใ์นสมยัของเราและในช่วงเวลาของพนัธสญัญาใหม่ดว้ย 

 

เราจะดูประเดน็พิจารณาดา้นตวับุคคลในแนวทางเดียวกนักบัทีDเราเคยอภิปรายก่อนหนา้นีG   ประการแรก 

อะไรคือความต่อเนืDองดา้นตวับุคคลระหวา่งมนุษยใ์นสมยัปัจจุบนัและในสมยัพนัธสญัญาใหม่?  และประการถดัมา 

อะไรคือความไม่ต่อเนืDองระหวา่งมนุษยส์องยคุนีG?  เราจะเริDมตน้โดยดูทีDความต่อเนืDองก่อน 

 

ความต่อเนืAอง 

 
ตามมุมมองในพระคมัภีร์ ความคลา้ยคลึงกนัท่ามกลางมนุษยน์ัGนมีอยูม่ากพอทีDเราจะมัDนใจไดว้า่ 

เราสามารถเรียนรู้และประยกุตศ์าสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ตามทีDเราควรทาํ  ตามความเป็นจริงนัGน 

พระคมัภีร์สอนวา่มนุษยท์ัGงปวงในยคุพนัธสั

ญญาใหม่และยคุปัจจุบนักคื็อมนุษยป์ระเภทเ

ดียวกนั  บรรดาผูเ้ขียน ผูอ่้าน และคนอืDน ๆ 

ในพนัธสญัญาใหม่ 

ลว้นเป็นพระฉายของพระเจา้ 

เช่นเดียวกบัทีDเราเป็นในวนันีG   

พวกเขามีเหตุผลและเขา้ใจเหตุผลเช่นเดียวกบั

เรา  พวกเขามีปฏิกิริยาดว้ยความยนิดี 

และความโศกเศร้าเช่นเดียวกบัทีDเรามีในวนันีG   

และเขากไ็ม่ต่างจากเราเพราะเขากเ็ป็นพระฉา

ยทีDลม้ลงของพระเจา้ 

จึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการไถ่ในพระคริสต ์ 

พวกเขากระเสือกกระสนกบัความบาป 

และทนทุกขท์รมานและความลาํบากในโลก

ทีDลม้ลงนีG   

และคนเหล่านัGนทีDเชืDอในพระคริสตใ์นยคุพนัธสญัญาใหม่กมี็ประสบการณ์กบัพระคุณแห่งการอภยัโทษบาปของพระเจา้และพระพรของพ

ระวญิญาณบริสุทธ̀ิในชีวติส่วนบุคคลของพวกเขาเช่นเดียวกบัทีDเรามีในวนันีGดว้ย  

เนืDองจากความต่อเนืDองเหล่านีGและอีกมากมายทีDคลา้ยคลึงกนัในดา้นตวับุคคล เมืDอเราอ่านพนัธสญัญาใหม่ 

เราจึงมกัจะสามารถเชืDอมโยงกบัมนุษยที์Dอยูใ่นยคุนัGนไดอ้ยา่งง่ายดาย 

 

ตวัอยา่งเช่น ในโรม 9:2-4 เปาโลแสดงออกถึงความรู้สึกลึกซึG งของท่านต่อชาวยวิร่วมชาติดงันีG : 

 
ขา้พเจา้ทุกขโ์ศกยิDงนกัและปวดร้าวใจไม่หยดุหยอ่น เพราะขา้พเจา้ปรารถนาวา่ถา้เป็นไปไดใ้หข้า้พเจา้เองถูกสาปแช่ง 

และถูกตดัขาดจากพระคริสตเ์พืDอพีDนอ้งของขา้พเจา้ผูเ้ป็นคน เชืGอชาติเดียวกบัขา้พเจา้ คือประชากรอิสราเอล... (โรม 9:2-4) 

 

มนุษยท์ัMงปวงในยุคพนัธสญัญาใหม่และในสมยัปัจจุบนัก็
คอืมนุษยป์ระเภทเดยีวกนั 
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พระคมัภีร์ตอนนีG เปิดเผยประสบการณ์ส่วนตวัทีDสะทอ้นอารมณ์ของเปาโลอยา่งมาก  

และบุคลิกของมนุษยส์มยัของเปาโลกมิ็ไดเ้ปลีDยนแปลงจากสมยัของเรา จนเราไม่สามารถเขา้ใจถึงหวัอกและความรู้สึกของเปาโลได ้ 

ความต่อเนืDองดา้นตวับุคคลเช่นนีGมกัทาํใหเ้ราเขา้ใจประสบการณ์ทีDบรรดาผูเ้ขียน ผูอ่้าน และบุคคลต่าง ๆ ในพนัธสญัญาใหม่มี ไดง่้ายขึGน   

และเรากส็ามารถประยกุตป์ระสบการณ์ต่าง ๆ ของพวกเขาเขา้กบัสมยัของเราไดด้ว้ย 

 

ในเวลาเดียวกนั ขณะทีDประเดน็พิจารณาดา้นตวับุคคลในพนัธสญัญาใหม่ประกอบดว้ยความต่อเนืDองมากมาย 

กมี็ความไม่ต่อเนืDองดา้นตวับุคคลมากมายเช่นกนัทีDทาํใหเ้ราเขา้ใจและประยกุตศ์าสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ไดย้ากขึGนดว้ยเหมือนกนั 

 

 

ความไม่ต่อเนืAอง 

 

พนัธสญัญาใหม่มกัเนน้ไปทีDมนุษยบ์างประเภทโดยเฉพาะ ซึD งแตกต่างอยา่งยิDงจากสิDงทีDเรารู้จกักนัในวนันีG  

จนทาํใหบ้างครัG งเราประสบความยากลาํบากในการเชืDอมโยงอยา่งเหมาะสม  แนวโนม้ดา้นอารมณ์ส่วนบุคคล หรือแมก้ระทัDงประเดน็ต่าง 

ๆ เช่น อาย ุและเพศสภาพ สามารถเป็นอุปสรรคทีDเราตอ้งกา้วขา้มโดยการศึกษาอยา่งรอบคอบ 

 

พระเจ้าใส่ใจต่อมนุษย์ในบริบทที-แตกต่างกนั และในภูมหิลงัที-แตกต่างกนัของเรา  แท้จริงแล้ว 

เราเห็นสิ-งนีDได้โดยสังเกตว่ามภูีมหิลงัที-แตกต่าง 

และวฒันธรรมที-หลากหลายมากมายเพยีงใดที-ถูกกล่าวถงึตลอดพระคมัภร์ีทัDงเล่ม ในหลาย ๆ ส่วนของพระคมัภร์ี  

และในทาํนองเดยีวกนั เมื-อเราเข้าใจว่าพระเจ้ากาํลงัพูดกบัคนเหล่านัDนในบริบทของพวกเขาอย่างไร 

เรากส็ามารถเรียนรู้จากพวกเขาเป็นตวัอย่าง 

และเรากจ็ะต้องนําตวัอย่างเหล่านัDนมาประยุกต์อกีครัDงหนึ-งในบริบทที-แตกต่างของเราในปัจจุบัน  

พระเจ้าประทานพระดาํรัสของพระองค์ในแนวทางอนัเป็นรูปธรรมสําหรับบริบทเฉพาะ 

และพระองค์คาดหมายให้พระดาํรัสนัDนถูกประยุกต์ในแนวทางอนัเป็นรูปธรรมและในบริบทเฉพาะเช่นกนั  

แต่เป็นเรื-องสําคญัที-เราจะต้องเข้าใจหลกัการที-ถูกต้องที-อยู่ในข้อความนัDน 

เพื-อที-เราจะสามารถประยุกต์ซํDาได้ในแนวทางที-ถูกต้อง 

— ดร. เครก เอส คนีเนอร์ 

 

ใหเ้ราดูตวัอยา่งในเอเฟซสั 6:5, 9  ในตอนนีG  เปาโลสัDงสอนคนสองประเภทโดยเฉพาะ  ท่านกล่าววา่: 

 

ผู้ทีDเป็นทาส จงเชืDอฟังเจา้นายฝ่ายโลกดว้ยความเคารพยาํเกรง และดว้ยความจริงใจ เหมือนทีDท่านเชืDอฟังพระคริสต ์

ผูที้Dเป็นนายจงปฎิบติัต่อทาสในทาํนองเดียวกนั...(เอเฟซัส 6:5, 9) 

 

พวกเราส่วนใหญ่เมืDออ่านถอ้ยคาํเหล่านีG  

เราเกิดความตระหนกัถึงสิDงทีDเปาโลกล่าวกบัทาสและนายในคริสตจกัรเมืองเอเฟซสัดว้ยความรู้สึกเพียงผวิเผนิ เรามีขอ้จาํกดัทีDจะเขา้ใจ 

และรับรู้ถึงความยากลาํบากทีDพีDนอ้งชายหญิงในคริสตจกัรนัGนกาํลงัเผชิญอยูไ่ด ้

ทีDเป็นเช่นนีGกเ็พราะพวกเราแทบทุกคนไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นเป็นทาส หรือเป็นนายทาสมาก่อน 
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นีDคือประเภทของคนทีDมีสถานะแตกต่างจากพวกเราในวนันีGอยา่งมาก  ดว้ยเหตุนีG เอง เราจึงตอ้งพิจารณาอยา่งถีDถว้น 

ทีDจะเรียนรู้วา่คนเหล่านีG มีประสบการณ์อะไรในศตวรรษแรก และในสถานทีDเช่นเมืองเอเฟซสั  

วธีินีG เท่านัGนจะทาํใหเ้ราสามารถเริDมเห็นความคู่ขนานทีDเหมาะสมสาํหรับยคุของเรา 

และเขา้ใจมุมมองทางศาสนศาสตร์ของเปาโลทีDสะทอ้นออกมาในขอ้ความนีGได ้

 

เมื-อใดกต็ามที-เราพยายามเข้าใจว่าจะประยุกต์พนัธสัญญาใหม่อย่างไร คาํสําคญัที-ต้องคาํนึงถงึตลอดเวลากคื็อ 

“บริบท”  แม้เราจะปรารถนาประยุกต์ใช้พระคมัภร์ีให้เป็นไปตามความคาดหมาย อย่างไม่ตกหล่น 

มากมายเพยีงใดกต็าม แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนัDน แม้กระทั-งในสมยัพนัธสัญญาใหม่เอง 

 ข้าพเจ้ารู้สึกทึ-งเสมอมา ต่อกรณหีนึ-ง ที-เปาโลได้กล่าวว่า “ถูกต้องแล้ว ทโิมธี เจ้าต้องเข้าสุหนัต 

เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐ”  และในอกีกรณหีนึ-ง ท่านได้กล่าวกบัเพื-อนร่วมพนัธกจิอกีคนของท่านว่า “ไม่ 

เจ้าต้องไม่เข้าสุหนัต เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐ”  ดงันัDน 

การกระทาํสิ-งเดยีวกนัจะถูกหรือผดิกข็ึDนอยู่กบับริบททางวฒันธรรมในเวลานัDน เพราะในกรณหีนึ-ง ความหมายกคื็อ 

“ทโิมธี เจ้าต้องเข้าสุหนัต เพื-อเจ้าจะได้เข้าถงึชาวยวิ”  นั-นกคื็อ เพื-อเห็นแก่ข่าวประเสริฐ  ในอกีบริบทหนึ-ง 

ซึ-งข้าพเจ้าเชื-อว่าเปาโลกล่าวกบัทติสั ซึ-ง ความหมายกคื็อ “เจ้าต้องไม่เข้าสุหนัต 

เพราะคนที-ต้องการให้เจ้าเข้าสุหนัตจะคดิว่านั-นคือสิ-งที-จาํเป็นเพื-อได้รับความรอด 

และนั-นจะค้านกบัข่าวประเสริฐ” 

 ดงันัDน เราจงึจาํเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์ทางวฒันธรรมในปัจจุบันของเราว่าเป็นอย่างไร 

และหลกัการในพระคมัภร์ีประยุกต์เข้ากบัสถานการณ์นัDนได้อย่างไร  

และนั-นหมายความว่าเราจาํเป็นต้องเข้าใจเบืDองหลงัวฒันธรรมอย่างลกึซึDง มากพอ ๆ กบัที-เราเข้าใจพระคมัภร์ีด้วย 

— ดร. แดน ลาซิช 

 

 

คนสุขภาพดีและคนป่วย คนพิการ คนเขม้แขง็ คนอ่อนแอ คนมัDงคัDง คนยากจน คนหนุ่ม และคนแก่ บิดา มารดา พีDนอ้งชายหญิง 

ในช่วงเวลาของพนัธสญัญาใหม่นัGน จาํเป็นตอ้งตอ้นรับศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ในลกัษณะทีDเหมาะสมต่อพวกเขา 

วา่เป็นใครตามยคุสมยัของเขาเองในระดบัใดระดบัหนึDง ประเดน็ดา้นตวับุคคลเหล่านีG  และลกัษณะทีDคลา้ยคลึงกนัจะส่งผลกระทบเสมอวา่ 

เราจะประยกุตศ์าสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่เขา้กบัสมยัของเราอยา่งไรเช่นกนั  และประเดน็พิจารณาต่าง ๆ 

ดา้นตวับุคคลนีGกท็าํใหเ้ราจาํเป็นตอ้งศึกษาพนัธสญัญาใหม่ดว้ยความพากเพียร 

 

 

สรุป 

 

ในบทเรียนนีG  เราไดส้าํรวจวา่เหตุใดผูที้Dติดตามพระคริสตจึ์งควรศึกษาศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่  

เราไดพิ้จารณาเรืDองการดลใจและสิทธิอาํนาจของพนัธสญัญาใหม่ และไดเ้ห็นวา่เราควรทุ่มเทศึกษา 

เนืDองจากพนัธสญัญาใหม่นัGนมาจากลมหายใจของพระเจา้  นอกจากนัGน เรายงัไดพิ้จารณาวา่ความต่อเนืDองและความไม่ต่อเนืDองดา้นยคุสมยั 

ดา้นวฒันธรรม และดา้นตวับุคคล ระหวา่งช่วงเวลาในพนัธสญัญาใหม่และช่วงเวลาของเรา 

ทาํใหจ้าํเป็นอยา่งยิDงทีDเราจะตอ้งอุทิศตวัในการทาํความเขา้ใจ 

และประยกุตศ์าสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ใหเ้ขา้กบัยคุสมยัของเราอยา่งถูกตอ้ง 
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พนัธสญัญาใหม่นัGนเป็นหนงัสือทีDคู่ควรศึกษาใหลึ้กซึG ง ยิDงกวา่การอ่านเพียงผวิเผนิ  

ในฐานะทีDเป็นพระวจนะพระเจา้สาํหรับคริสตจกัรของพระองค ์

เราจึงตอ้งพร้อมจะทาํทุกอยา่งทีDจาํเป็นเพืDอเขา้ใจพนัธสญัญาใหม่ใหดี้ทีDสุดเท่าทีDเราจะทาํได ้ 

เราจะเนน้ไปทีDแนวทางสาํคญัมากมายเพืDอบรรลุจุดประสงคนี์G ในบทเรียนต่าง ๆ ทีDจะตามมา  และเมืDอเรากาํลงัศึกษานัGน 

เราจะเห็นประโยชนม์ากมายทีDเกิดขึGนจากการสะทอ้นความคิดอยา่งรอบคอบเกีDยวกบัส่วนนีGของพระคมัภีร์  และเราจะไดเ้ห็น 

ครัG งแลว้ครัG งเล่า วา่เหตุใดเราจึงควรทุ่มเทศึกษาศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ 
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วทิยากร 
 

 

ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต (เจ้าภาพของรายการ) เป็นรองอาจารยใ์หญ่ของ วคิลิฟ ฮอลล ์แห่งมหาวทิยาลยัออ็กซฟอร์ด 

ซึD งท่านยงัดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการของวทิยาลยัการเทศนาดว้ย  ดร. 

ไวเบิร์ตไดรั้บปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิตจากมหาวทิยาลยักลาสโกว ์พนัธกิจศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต จากวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป 

และประกาศนียบตัรหลงัปริญญาเอกในดา้นการเรียนและการสอนในระดบัอุดมศึกษาจากมหาวทิยาลยัออ็กซฟอร์ด  

ท่านเป็นกรรมการของ ลาติเมอร์ ทรัสต ์ซึD งเป็นองคก์รภาคีของสภาเพืDอการประกาศข่าวประเสริฐของคริสตจกัรแห่งองักฤษ 

และยงัทาํหนา้ทีDเป็นประธานของกลุ่มสามคัคีธรรมเพืDอพระวจนะและพระวญิญาณ  ดร. 

ไวเบิร์ตยงัดาํรงตาํแหน่งสาธุคุณของคริสตจกัรเซนต ์ลุค ทีDวมิเบิลดนั พาร์ค เป็นเวลาแปดปี  

ท่านไดผ้ลิตหนงัสือและบทความทางศาสนศาสตร์มากมาย ซึD งรวมถึง “ความเป็นเลิศในการเทศนา: การเรียนรู้จากผูที้DยอดเยีDยมทีDสุด” 

(IVP, 2011); “ความเครียด: หนทางสู่สนัติสุข” (Inter-Varsity Press, 2014); “ชีวติทีDพระเยซูเปลีDยนแปลง” (Christian Focus 

Publications, 2010) 

 

ดร. มาร์ค เอ เจนนิงส์ เป็นอาจารยส์อนวชิาพนัธสญัญาใหม่ ณ วทิยาลยัศาสนศาสตร์กอร์ดอน-คอนเวลล ์

 

ดร. เอด็เวร์ิด เอม็ เคยีซิเรียน เป็นผูช่้วยศาสตราจารยด์า้นภาษากรีก และผูอ้าํนวยการโครงการภาษากรีกทีDวทิยาลยั ศาสนศาสตร์กอร์ดอน-

คอนเวลล ์

 

ดร. เครก เอส. คนีเนอร์ เป็นประธานเกียรติภูมิ เอฟ. เอม็. และ อดา ธอมป์สนั ของพระคริสตธรรมคมัภีร์ศึกษา 

ทีDวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแอสบิวรี 

 

ดร. แดน ลาซิช เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัรนอร์ธแลนด ์คริสตจกัรในเมืองออร์แลนโด มลรัฐฟลอริดา 

 

ดร. เจสัน โอคส์ เป็นผูช่้วยศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธรรมคมัภีร์และศาสนศาสตร์ศึกษา ทีDโรงเรียนศาสนศาสตร์ทลับอต 

 

ดร. เกร็ก เพร์รี- เป็นรองประธานดา้นโครงการยทุธศาสตร์ ณ องคก์ร “ผูรั้บใชแ้ห่งสหสัวรรษทีDสาม” 

(อดีตรองศาสตราจารยด์า้นพนัธสญัญาใหม่และผูอ้าํนวยการโครงการ “การริเริDมพนัธกิจในเขตเมือง” ณ 

วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมคฟัเวอร์แนนต)์ 

 

ศาสนาจารย์ ริค โรดฮีฟเวอร์ เป็นศิษยาภิบาลอาวโุสของคริสตจกัรชุมชนของพระคริสต ์ทีDลากนูา ฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

 

ดร. เอคฮาร์ด เจ ชนาเบล เป็นศาสตราจารยเ์กียรติคุณแมรี เอฟ ร้อคกีเฟลเลอร์ ดา้นพนัธสญัญาใหม่ศึกษา ทีDวทิยาลยั 

ศาสนศาสตร์กอร์ดอน-คอนเวลล ์

 

ดร. เกลน็ สกอร์จ ีเป็นศาสตราจารยส์าขาศาสนศาสตร์ ทีDวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเบธ็เอล ในเมือง ซาน ดิเอโก 
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ดร. มาร์ค สเตราสส์ เป็นศาสตราจารยส์าขาพนัธสญัญาใหม่ ทีDวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเบธ็เอล ซาน ดิเอโก 

 

ดร. สตเีฟน เวลลมั เป็นศาสตราจารยด์า้นศาสนศาสตร์คริสเตียน ทีDวทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบบ๊ติสต ์
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อภธิานศัพท์ 

 

อคัรทูต—ผูส่้งสาร ตวัแทน หรือทูตทีDส่งไปปฏิบติัภารกิจ; ตาํแหน่งพิเศษทีDดาํรงโดยผูที้DพระเยซูสัDงสอน 

เป็นผูที้Dไดเ้ห็นพระเจา้ผูคื้นพระชนม ์และถูกองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เองเลือกสรรใหด้าํรงตาํแหน่งนัGน ๆ 

 

สิทธิอาํนาจ—อาํนาจทีDจะโนม้นา้ว สัDงการ และบงัคบัใชม้าตรฐานความประพฤติและการปฏิบติั 

 

ความต่อเนื-องทางวฒันธรรม—ความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งวฒันธรรมหนึDงกบัอีกวฒันธรรมหนึDง 

แมก้ระทัDงขา้มทัGงเวลาและสภาพทางภูมิศาสตร์มาแลว้ 

 

ความไม่ต่อเนื-องทางวฒันธรรม—ความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมหนึDงกบัอีกวฒันธรรมหนึDง รวมถึงภาษา 

แบบแผนทีDยอมรับดา้นวรรณกรรม รวมทัGงแนวปฏิบติัทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 

 

วฒันธรรม—แบบแผนของชุมชนมนุษยที์Dพฒันาจากแนวคิด พฤติกรรม และอารมณ์ร่วมกนั 

 

ลูกศิษย์—ลูกศิษย ์ลูกมือ หรือผูที้Dติดตามอาจารยห์รือผูน้าํทีDยิDงใหญ่ 

 

ยุค—ช่วงเวลาหนึDงในประวติัศาสตร์; ในศาสนศาสตร์ หมายถึงช่วงเวลาทีDกาํหนดโดยการเปิดเผยของพระเจา้ 

ซึD งแยกใหแ้ตกต่างจากช่วงเวลาอืDน 

 

ความต่อเนื-องด้านยุคสมยั—ความเชืDอมโยงระหวา่งช่วงเวลาหนึDงในประวติัศาสตร์กบัอีกช่วงเวลาหนึDง 

 

ความไม่ต่อเนื-องด้านยุคสมยั—ความแตกต่างระหวา่งช่วงเวลาหนึDงในประวติัศาสตร์กบัอีกช่วงเวลาหนึDง 

 

กรีก—ภาษาดัGงเดิมทีDใชเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่ 

รวมทัGงใชใ้นศตวรรษทีDสามหรือสองก่อนคริสตศ์กัราชเพืDอแปลพนัธสญัญาเดิมจากภาษาฮีบรู 

 

ไม่มวีนัเปลี-ยนแปลง—คาํนีGหมายความวา่ "ไม่เปลีDยนแปลงเลย" 

ใชเ้พืDอแสดงถึงธรรมชาติอนัไม่เปลีDยนแปลงของลกัษณะและความสมบูรณ์แบบของพระเจา้ 

 

การดลใจ—ศพัทท์างศาสนศาสตร์ทีDหมายถึงวธีิทีDพระวญิญาณบริสุทธ̀ิทาํงานในจิตใจของมนุษย ์

ใหบ้นัทึกการเปิดเผยของพระเจา้ในฐานะพระคมัภีร์ 

และชีGแนวทางงานของพวกเขาในลกัษณะทีDทาํใหง้านเขียนของพวกเขาไม่มีขอ้ผดิพลาด 

 

ยูดาส—หนึDงในสาวก 12 คน ซึD งพระเยซูเลือกสรรไวเ้ป็นพิเศษ; ยดูาสทรยศพระเยซู โดยชีG ช่องใหพ้วกหวัหนา้ปุโรหิตและผูอ้าวโุส 

เพืDอแลกกบัเงิน 30 เหรียญ 
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การดลใจที-ใช้มนุษย์เป็นอปุกรณ์—มุมมองเรืDองการดลใจทีDยนืยนัวา่พระวญิญาณบริสุทธ̀ิทรงบญัชาใหเ้ขียนพระคมัภีร์ขึGน 

กาํหนดพระคมัภีร์เป็นหลกั โดยผูเ้ขียนทีDเป็นมนุษยเ์ขียนตามสิDงทีDพระวญิญาณตรัสเท่านัGน 

 

การดลใจโดยผ่านชีวติ—มุมมองเรืDองการดลใจทีDยนืยนัวา่พระวญิญาณบริสุทธ̀ิใชบุ้คลิกภาพ ประสบการณ์ มุมมอง 

และความตัGงใจของผูเ้ขียนทีDเป็นมนุษย ์เมืDอพระองคท์รงนาํงานเขียนของพวกเขาดว้ยราชอาํนาจและอยา่งไม่ผดิเพีGยน 

 

ผู้เผยพระวจนะ—ทูตของพระเจา้ผูป้ระกาศและนาํพระดาํรัสของพระเจา้ไปปฏิบติั 

โดยเฉพาะเพืDอเตือนเรืDองการพิพากษาบาปและเพืDอส่งเสริมการรับใชพ้ระเจา้อยา่งภกัดี ซึD งนาํไปสู่พระพร 

 

การดลใจแบบโลกสวยหวาน—มุมมองเรืDองการดลใจทีDยนืยนัวา่พระวญิญาณบริสุทธ̀ิดลใจใหผู้เ้ขียนพระคมัภีร์เขียน 

แต่ไม่ไดชี้Gแนวทางการเขียนของพวกเขา 

 

ชาวสะมาเรีย—ประชาชนแห่งสะมาเรีย 

ซึD งบรรพบุรุษนอกรีตของพวกเขาไดแ้ต่งงานขา้มชาติพนัธ์ุกบัชาวอิสราเอลทีDอาศยัอยูใ่นอาณาจกัรทางเหนือ; 

นบัถือศาสนายวิรูปแบบผสมผสาน; ชาวยวิถือวา่เป็นมลทินและน่ารังเกียจ 

 

ศาสนศาสตร์—เรืDองใดกต็ามทีDเกีDยวขอ้งโดยตรงกบัพระเจา้หรือบรรยายหวัขอ้ต่าง ๆ ในความสมัพนัธ์กบัพระเจา้ 

 




