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บทนํา 
 

เมื$อใดกต็ามที$คุณอ่านเรื$องราวซบัซอ้น กง่็ายมากที$จะหลงไปกบัรายละเอียดมากมาย  แต่วธีิหนึ$งที$จะหลีกเลี$ยงปัญหานีFได ้

กคื็อการระบุประเดน็สาํคญักวา่ของเรื$องก่อน จากนัFน เมื$ออ่านต่อไปกอ็า้งอิงกลบัไปที$ประเดน็เหล่านัFนเสมอ ๆ  

การยดึองคป์ระกอบหลกัต่าง ๆ ของเรื$องทาํใหเ้ราสามารถเห็นวา่รายละเอียดต่าง ๆ นัFนประกอบขึFนอยา่งไร 

ทาํนองเดียวกนันีFกเ็ป็นจริงเมื$อเราพยายามทาํความเขา้ใจศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่  เมื$อเราเริ$มขดุลึกลงไปในพระวจนะเล่มต่าง ๆ 

เรากพ็บรายละเอียดมากมายที$จะทาํใหเ้ราหลงประเดน็ไปไดอ้ยา่งง่ายดาย  ดว้ยเหตุนีF  

เราจึงตอ้งระมดัระวงัที$จะระบุประเดน็หลกัของพนัธสญัญาใหม่ และยดึประเดน็เหล่านีF เป็นแกนเสมอ 

 

นี$คือบทเรียนที$สองในชุด “อาณาจักรและพันธสัญญาในพันธสัญญาใหม่” และเราตัFงชื$อบทเรียนนีFวา่ “แผน่ดินของพระเจา้”  

ในบทเรียนนีF  เราจะชีFใหเ้ห็นถึงคาํสอนที$โดดเด่นที$สุดของพนัธสญัญาใหม่ นั$นคือ เรื$องแผน่ดินของพระเจา้  ตามที$เราจะไดเ้ห็น 

ประเดน็หลกัเรื$องแผน่ดินของพระเจา้สาํคญัในพนัธสญัญาใหม่อยา่งยิ$งถึงขนาดที$ถา้เขา้ใจอยา่งเหมาะสมแลว้ 

ศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่กคื็อ ศาสนศาสตร์แห่งแผน่ดินของพระเจา้  กล่าวอีกนยัหนึ$งกคื็อ ทุกสิ$งที$ผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่เขียนขึFนนัFน 

กคื็อความทุ่มเทในการอธิบาย และต่อยอดเรื$องแผน่ดินของพระเจา้ในระดบัหนึ$ง 

 

เราจะสาํรวจความเด่นชดัของแผน่ดินของพระเจา้ในศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่จากสองมิติ  หนึ$ง 

เราจะศึกษาสิ$งที$ผูเ้ขียนพระวจนะในพนัธสญัญาใหม่เรียกวา่ ข่าวดี หรือ ข่าวประเสริฐแห่งแผน่ดินพระเจา้  และสอง เราจะชีFใหเ้ห็นวา่ 

การเสดจ็มาของแผน่ดินพระเจา้นัFนมีอิทธิพลอยา่งไรกบัทุกเรื$องที$พวกเขาไดเ้ขียนขึFน  สองหวัขอ้นีFจะช่วยใหเ้ราเห็นวา่ 

หลกัคาํสอนเรื$องแผน่ดินพระเจา้ธาํรงไวซึ้$งทุกมิติแห่งพนัธสญัญาใหม่  เราจะเริ$มตน้ดว้ยข่าวประเสริฐแห่งแผน่ดินพระเจา้ก่อน 

 

 

ข่าวประเสริฐ 
 

ทุกคนที$คุน้เคยกบัพนัธสญัญาใหม่ ยอ่มรู้วา่ศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่นัFนมีความซบัซอ้นมาก  

แต่ถา้จะมีคาํสอนเดียวในพนัธสญัญาใหม่ที$ทุกคนควรพยายามทาํความเขา้ใจ และประยกุตใ์ชก้บัชีวติ สิ$งนัFนกต็อ้งเป็นข่าวประเสริฐ  

แทจ้ริงแลว้ พวกเราหลายคนคงเห็นพอ้งกนัวา่ ถา้เราไม่เขา้ใจข่าวประเสริฐเรื$องพระคริสต ์ความสามารถของเราที$จะเขา้ใจมิติอื$น ๆ 

ในศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่กจ็ะถูกจาํกดัอยา่งหนกัดว้ย แต่คาํกล่าวนีF ก่อใหเ้กิดคาํถามที$จริงจงัวา่  เหตุใดข่าวประเสริฐ หรือ “ข่าวดี” 

จึงสาํคญัอยา่งยิ$งในศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่?  เหตุใดเรื$องนีF จึงเด่นชดักวา่หลกัคาํสอนอื$น ๆ มากมายในพนัธสญัญาใหม่?  

ตามที$เราจะไดเ้ห็นวา่ข่าวประเสริฐในศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่มีความสาํคญัอยา่งยิ$ง 

เนื$องจากมีความเชื$อมโยงกบัคาํสอนที$เกี$ยวกบัแผน่ดินของพระเจา้อยา่งกวา้งขวาง  

และหลกัคาํสอนเรื$องข่าวประเสริฐแห่งแผน่ดินของพระเจา้นัFนเป็นที$มาของศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ทุกกมิติ 

 

เราจะพิจารณาข่าวประเสริฐแห่งแผน่ดินพระเจา้ในสามขัFนตอน  หนึ$ง เราจะพิจารณาความหมายของข่าวประเสริฐ  สอง 

เราจะสาํรวจแนวคิดพืFนฐานเกี$ยวกบัแผน่ดินพระเจา้  และสาม 
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เราจะสืบคน้นยัยะสาํคญัที$พฒันาขึFนมาเกี$ยวกบัประเดน็หลกันีF ในประวติัศาสตร์พระคมัภีร์  

ใหเ้ราเริ$มตน้ดว้ยความหมายของข่าวประเสริฐแห่งแผน่ดินของพระเจา้ 

 

 

ความหมาย 

 

ข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดนิพระเจ้า คือ วธีิการประกาศข่าวดถีงึเรื>องพระมหากษตัริย์ องค์พระผู้เป็นเจ้า ให้เราได้รู้จกั  

โดยเฉพาะอย่างยิ>งเมื>อเราคดิถงึคาํประกาศต่าง ๆ เกี>ยวกบัพระเยซู ในพนัธสัญญาใหม่ นี>กคื็อคาํประกาศว่า 

“องค์พระมหากษตัริย์ได้เสดจ็มาแล้ว”  แต่นอกเหนือจากนัSนแล้ว ยงัเป็นคาํประกาศถงึ 

ความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเช่นกนั การประกาศนีSอยู่บนพืSนฐานที>ว่า การสิSนพระชนม์ 

และการคืนพระชนม์ของพระองค์นัSน ได้ยืนยนัถงึความเป็นกษตัริย์ของพระองค์  จงึมนัียยะว่า 

ข่าวประเสริฐนีSคือการประกาศถงึสิ>งที>ได้เกดิขึSนแล้ว ซึ>งมนัียยะแฝงสําคญัว่าเราควรดาํเนินชีวติต่อไปอย่างไร  

แต่ข่าวประเสริฐกคื็อ พระเยซูได้เสดจ็มาแล้ว  พระองค์ได้เอาชนะความตายในแนวทางที>ค่อนข้างลํSาลกึ 

คือโดยการสิSนพระชนม์ ... ดงันัSน ข่าวประเสริฐจงึมคีวามหมายว่า พระเจ้าได้ประกาศข่าวดนีีSแก่เรา 

ในฐานะสิ>งที>ได้เกดิขึSนแล้ว  แต่แม้กระนัSน 

กย็งัมพีระสัญญามากมายในข่าวประเสริฐนีSที>ยงัจะต้องถูกทาํให้สําเร็จเป็นจริง 

และนัยยะแฝงเกี>ยวกบัความเป็นนิรันดร์ด้วย 

— ดร. ริชาร์ด ลนิทส์ 

 

ในลูกา 4:43 พระเยซูสรุปใจความสาํคญัของจุดประสงคข์องพนัธกิจของพระองคด์งันีF : 

 

“เราตอ้งประกาศข่าวประเสริฐเรื$องอาณาจกัรของพระเจา้” (ลูกา 4:43) 

 

แมค้าํวา่ “ข่าวประเสริฐ” ปรากฏเพียงครัF งเดียวใน ลูกา 4:43 แต่แทจ้ริงแลว้ มีแนวคิดเรื$องข่าวประเสริฐสองเรื$องในขอ้นีF   คาํวา่ 

“ข่าวประเสริฐ” มาจากคาํนาม “euangelion” (“ยอูนัเจเลียน”) ในภาษากรีก ซึ$ งปรากฏประมาณ 76 ครัF งในพนัธสญัญาใหม่  

การวเิคราะห์ที$มาของคาํวา่ “euangelion” บ่งบอกวา่ คาํนีFหมายถึง “การประกาศสิ$งดี” หรือ “ขอ้ความอนัดี” 

 

แต่จงสงัเกตคาํตรัสของพระเยซูตรัสดว้ยวา่ พระองค ์“ตอ้งประกาศข่าวประเสริฐ”  คาํกริยาในภาษากรีกที$ถูกแปลวา่ “ประกาศ” 

ไดแ้ก่ “euangelizo” (“ยอูนัเจลิโซ”)  คาํนีFมาจากคาํเดียวกนัในภาษากรีก “euangelion” ซึ$ งมีความหมายวา่ “ป่าวประกาศ หรือ 

ประกาศข่าวประเสริฐ”  คาํกริยานีFปรากฏประมาณ 54 ครัF งในพนัธสญัญาใหม่  ความถี$ของการใชค้าํสองคาํนีF ชีF ใหเ้ห็นวา่ 

แนวคิดนีFสาํคญัเพียงใดกบัผูเ้ขียนพระวจนะในพนัธสญัญาใหม่ 

 

คริสเตียนผูย้ดึมั$นพระคมัภีร์จาํนวนมากในปัจจุบนัต่างนึกถึงข่าวดี หรือข่าวประเสริฐ ในฐานะเป็นคาํอธิบายขัFนตอนต่าง ๆ 

ที$แต่ละบุคคลตอ้งทาํตามเพื$อไดรั้บความรอดในพระคริสต ์ แต่นั$นไม่ใช่วธีิคิดที$พระเยซูทรงมี 

ไม่วา่เราพร้อมเป็นพยานถึงการไดม้าเป็นผูติ้ดตามพระคริสตอ์ยา่งขนัแขง็ แต่ข่าวดีที$พระคมัภีร์กล่าวถึงมีบางสิ$งที$สาํคญัยิ$งกวา่นัFนมาก  

ตามที$เราจะไดเ้ห็น แทนที$จะกล่าวถึงความรอดของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ข่าวประเสริฐนัFน คือ 

ข่าวดีเกี$ยวกบัชยัชนะสาํหรับแผน่ดินพระเจา้ 
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เพื$อเขา้ใจในเรื$องนีFอยา่งถูกตอ้ง เราตอ้งตระหนกัวา่ผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่หยบิยกสาํนวน “ประกาศข่าวประเสริฐ” 

มาจากพระคมัภีร์ฉบบั “เซปตวัจินต”์ นั$นคือ พนัธสญัญาเดิมฉบบัแปลเป็นภาษากรีก  

ฉบบัเซปตวัจินตน์ัFนใชค้าํกริยาเดียวกนักบัที$เรากล่าวถึงก่อนหนา้นีF  คือ “euangelizo” ประมาณ 20 ครัF ง  คาํนีF ใชเ้พื$อแปลคาํวา่ “basar” 

(“บาซาร์”) ในภาษาฮีบรู ซึ$ งหมายความวา่ “นาํข่าวดีมา หรือ ประกาศข่าวดี”  แต่บางขอ้ความ เช่น 1 ซามูเอล 31:9 และ 2 ซามูเอล 18:19 

บ่งบอกวา่ เมื$อสองคาํนีF ถูกใชใ้นการกล่าวถึงกษตัริย ์และราชอาณาจกัรต่าง ๆ กมี็นยัยะวา่เป็นข่าวดีเรื$องชยัชนะในการสูร้บ  

ขอ้สงัเกตนีFสาํคญั เนื$องจาก “ข่าวดี” ในพนัธสญัญาใหม่มกัสมัพนัธ์กบัชยัชนะของแผน่ดินพระเจา้  ความจริงกคื็อ ในลูกา 4:43 

พระเยซูตรัสวา่: 

 

“เราตอ้งประกาศข่าวประเสริฐเรื$องอาณาจกัรของพระเจา้” (ลูกา 4:43) 

 

ซึ$ งเราอาจแปลพระคมัภีร์ขอ้นีFตามความหมายดงัต่อไปนีFวา่: 

 

เราตอ้งประกาศข่าวประเสริฐเรื$อง [ชยัชนะสาํหรับ] อาณาจกัรของพระเจา้ (ลูกา 4:43) 

 

เมื$อกล่าวถึงข่าวดีแห่งชยัชนะสาํหรับแผน่ดินพระเจา้ พนัธสญัญาใหม่โยงไปถึงชยัชนะในรูปแบบพิเศษอยา่งยิ$ง 

ตามที$เราจะไดเ้ห็นต่อไปในบทเรียนนีF   ดงันัFน ในเบืFองตน้ แมจ้ะฟังดูแปลก แต่เราควรยอมรับวา่ แนวคิดพืFนฐานของข่าวดี 

หรือข่าวประเสริฐในพนัธสญัญาใหม่นัFนกคื็อ ข่าวดีแห่ง “[ชยัชนะสาํหรับ]” แผน่ดินพระเจา้ 

 

เมื$อไดเ้ห็นแลว้วา่ข่าวดีแห่งแผน่ดินพระเจา้ หมายถึง ข่าวดีเรื$องชยัชนะสาํหรับแผน่ดินของพระองค ์

เรากพ็ร้อมที$จะสาํรวจแนวคิดพืFนฐานเกี$ยวกบัแผน่ดินพระเจา้  

 

 

แผ่นดนิของพระเจ้า 
 

ในพนัธสญัญาใหม่ แผน่ดินพระเจา้ถูกเชื$อมโยงอยา่งเจาะจงกบัข่าวประเสริฐอยา่งนอ้ยเจด็ครัF ง เราพบสาํนวน 

“ข่าวประเสริฐแห่งแผน่ดินพระเจา้” โดยมีถอ้ยคาํต่างกนัเพียงเลก็นอ้ย ในมทัธิว 4:23; 9:35; และ 24:14; ในลูกา 4:43; 8:1; และ 16:16; 

และในกิจการ 8:12  ความถี$เช่นนีF เลง็ถึงความสาํคญัในการเชื$อมโยงข่าวประเสริฐ—หรือถอ้ยคาํแห่งชยัชนะ—เขา้กบัแผน่ดินพระเจา้  

แต่เพื$อใหเ้ขา้ใจความหมายนีF  ก่อนอื$นเราตอ้งเขา้ใจวา่พระเยซูและผูที้$ติดตามพระองคห์มายถึงอะไร เมื$อพวกเขากล่าวถึงแผน่ดินพระเจา้ 

 

แผ่นดนิพระเจ้าคือ การปกครองของพระเจ้าเหนือคนของพระองค์ ในที> ๆ ของพระองค์  

เราเห็นสิ>งนีSตัSงแต่ตอนเริ>มต้นของพระคมัภร์ี ในปฐมกาล 1 และ 2 โดยคนของพระเจ้า คืออาดมั และเอวา 

ที>มสัีมพนัธภาพกบัพระเจ้า  พระเจ้าทรงปกครอง และเขาทัSงสองอยู่ในสถานที>ของพระองค์ คือสวนเอเดน  จากนัSน 

เพราะความบาป สัมพนัธภาพนีSจงึพงัทลายลง แต่พระเจ้ากไ็ด้สถาปนาแผ่นดนิของพระองค์ขึSนอกีครัSงหนึ>ง 

โดยผ่านทางอบัราฮัมก่อน จากนัSนกผ่็านทางลูกหลานของอบัราฮัม 

และในที>สุดกโ็ดยผ่านทางโมเสสหลงัจากการอพยพร้อมกบัชนชาตอิสิราเอล  

นี>คือการปกครองของพระเจ้าเหนืออสิราเอลคนของพระองค์ และในที>สุดกคื็อในสถานที'ของพระเจ้า 

ได้แก่แผ่นดนิคานาอนั 

 หลงัจากนัSน เรากเ็ห็นวถิโีคจรนัSนสําเร็จเป็นจริงบริบูรณ์ยิ>งขึSนพร้อมกบัการเสดจ็มาของพระคริสต์ 
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และเราเห็นว่าพระเจ้าปกครองโดยผ่านพระคริสต์ในฐานะกษตัริย์ของพระองค์ มหากษตัริย์ที>พระองค์ทรงแต่งตัSง  

และคนของพระเจ้าประกอบด้วยชาวยวิ และชาวต่างชาต ิคนมากมายจากทุกชนชาต ิทุกเผ่า ทุกภาษา 

แต่สถานที>ของพระเจ้าได้แก่นครเยรูซาเลม็ใหม่ ซึ>งเป็นบ้านของเราในสวรรค์ ซึ>งไม่ใช่ตาํแหน่งที>ตัSงใด ๆ 

ทางภูมศิาสตร์ในโลกนีS... 

 ดงันัSน ในพนัธสัญญาใหม่ 

เราเห็นว่าแผ่นดนิพระเจ้าดาํรงอยู่ในปัจจุบันโดยผ่านการครองราชย์ของพระคริสต์เหนือคนของพระองค์ซึ>งมาจาก

ทุกเผ่า ทุกชนชาต ิและทุกภาษา กระจายอยู่ทั>วโลก และมไิด้ตัSงอยู่ในจุดหนึ>งจุดใดโดยเฉพาะ แต่ตัSงอยู่ในสวรรค์ 

อนัเป็นบ้านฝ่ายจติวญิญาณของเรา  แต่กระนัSน 

พนัธสัญญาใหม่กท็าํให้เราได้เห็นเช่นกนัว่าแผ่นดนิของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรเมื>อพระเยซูเสดจ็กลบัมา  

และในขณะที>ปัจจุบัน แผ่นดนินัSนถูกปิดบังด้วยวธีิใดวธีิหนึ>งในโลกนีS 

แต่กจ็ะเห็นได้ประจกัษ์ชัดเมื>อพระคริสต์เสดจ็กลบัมาอกีครัSง  ทุกหัวเข่าจะกราบลง  

ทุกลิSนจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ คือองค์พระผู้เป็นเจ้า 

และพระเจ้าจะครองราชย์อย่างสมบูรณ์แบบโดยผ่านทางกษตัริย์ของพระองค์ คือพระคริสต์ 

เหนือประชากรที>รู้จกัพระองค์ และเรียกพระองค์ว่าพระบิดา ในนครเยรูซาเลม็ใหม่ในสวรรค์ 

— ดร. คอนสแตนทนี อาร์ แคมป์เบลล์ 

 

พระคมัภีร์กล่าวถึงแผน่ดินพระเจา้ในสองแนวทางหลกั  หนึ$ง 

พระคมัภีร์มกักล่าวถึงแผน่ดินพระเจา้ในฐานะที$เป็นราชอาํนาจสูงสุดซึ$งไม่มีวนัเสื$อมคลาย หรือการปกครองเหนือทุกสิ$งที$ทรงสร้างนัFน  

ไม่มีวนัเปลี$ยนแปลง และสอง พระคมัภีร์ยงกล่าวถึงแผน่ดินพระเจา้ในฐานะอาณาจกัรที$กาํลงัเปิดเผยออก 

และแนวทางที$พระเจา้สาํแดงความเป็นกษตัริยข์องพระองคผ์า่นทางประวติัศาสตร์มนุษยชาติ  

เราจะดูที$ราชอาํนาจสูงสุดที$ไม่มีวนัเสื$อมคลายก่อน 

 

 

ราชอาํนาจสูงสุดที/ไม่มีวนัเสื/อมคลาย 

 

ขอ้พระคมัภีร์เช่น 1 พงศาวดาร 29:11 และ 1 ทิโมธี 6:15 กล่าวถึงสิ$งทรงสร้างทัFงปวงวา่เป็นแผน่ดินของพระเจา้ 

เนื$องจากพระเจา้ปกครองทุกสิ$งที$พระองคท์รงสร้างตลอดมา และจะปกครองตลอดไป  

เราตอ้งระลึกเสมอวา่พระคมัภีร์กล่าวถึงราชอาํนาจของพระเจา้วา่ดาํรงอยูใ่นสองระดบั ทัFงในสวรรคแ์ละโลกนีFดว้ย 

 

ในแง่ของสวรรค ์พระคมัภีร์กล่าวถึงความเป็นกษตัริยข์องพระเจา้ในขอ้ความเช่น 1 พงศก์ษตัริย ์8:27 โซโลมอนกล่าวชดัเจนวา่ 

“ฟ้าสวรรค ์และสวรรคแ์ห่งฟ้าสวรรคท์ัFงปวง” เป็นสถานที$ที$ถูกสร้างขึFนมา ซึ$ ง “ไม่สามารถรองรับ [พระเจา้] ไวไ้ด”้  

แต่พระเจา้กย็งัคงลดพระองคล์งมาและเปิดเผยพระองค ์ณ ที$นัFน ต่อหนา้สิ$งที$พระองคท์รงสร้าง 

 

บางขอ้ความ เช่นอิสยาห์ 6:1; 2 พงศาวดาร 18:18; โยบ 1:6; สดุดี 82:1; และดาเนียล 7:9-10 รวมทัFงขอ้ความในพนัธสญัญาใหม่ 

เช่นลูกา 22:30; และววิรณ์ 4–6 กล่าววา่ สวรรค ์คือ ราชวงัของพระเจา้เหนือแผน่ดินโลกนีF ที$มองเห็นได ้และมีกิจกรรมสารพดัดาํเนินอยู ่ 

ในฐานะที$พระเจา้ประทบับนบลัลงักใ์นสวรรค ์พระองคไ์ดรั้บรายงาน ไดย้นิคาํอธิษฐาน ไตร่ตรอง วางแผนการ และออกราชกฤษฎีกา  

พระองคท์รงนาํใหว้ญิญาณที$พระองคท์รงสร้างกระทาํตามคาํบญัชาของพระองคบ์นโลกนีF   ในบางโอกาส 

พระองคถึ์งกบัประทานหนทางแก่มนุษยที์$พระองคไ์ดเ้ลือกไวเ้ป็นพิเศษ ใหเ้ขา้ถึงราชวงัของพระองคโ์ดยทางนิมิต 
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และพระองคม์อบหมายใหค้นเหล่านัFนรับใชพ้ระองค ์ จากราชสาํนกัของพระองคใ์นสวรรค ์

พระองคป์ระกาศวา่ผูใ้ดมีความผดิและผูใ้ดบริสุทธิk   และพระองคพิ์พากษาโทษสิ$งมีชีวติที$เป็นวญิญาณ มนุษย ์และชนชาติต่าง ๆ 

ตามความยติุธรรมและพระเมตตาของพระองค ์ 

แต่กิจการของพระเจา้ในสวรรคไ์ม่ไดแ้ค่กาํหนดทิศทางของแผน่ดินของพระองคใ์นสวรรค ์ 

พระองคท์รงอาํนาจเตม็ในอาณาจกัรของสิ$งทรงสร้างที$อยูเ่บืFองล่างดว้ย นั$นคือ ในโลกนีF  

 

แมว้า่พระคมัภีร์กล่าวถึงแผน่ดินของพระเจา้ในฐานะราชอาํนาจอนัไม่เสื$อมคลายของพระเจา้ทัFงในสวรรคแ์ละโลกนีF  

แต่เมื$อพระเยซูและผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่กล่าวถึงแผน่ดินพระเจา้ในโลกนีF  ตามความคิดของพวกเขา 

นี$คือสิ$งที$เราเรียกวา่อาณาจกัรที$กาํลงัเปิดเผยออก  

และกเ็ป็นเพราะอาณาจกัรในโลกนีF นี$เองที$ทาํใหเ้ราสามารถเห็นวา่พระเจา้เปิดเผยแผน่ดินของพระองคโ์ดยผา่นประวติัศาสตร์มนุษยชาติอย่

างไร 

 

 

อาณาจักรที/กาํลงัเปิดเผยออก 

 

ตามที$เราไดก้ล่าวแลว้ พระเจา้มีอาํนาจเตม็ในการควบคุมสิ$งที$พระองคท์รงสร้าง และจะมีอาํนาจเช่นนัFนตลอดไป  

แต่อาณาจกัรพระเจา้ที$กาํลงัเปิดเผยออกมานัFน หมายถึงวถีิทางเฉพาะที$พระเจา้เปิดเผย แสดง 

หรือสาํแดงอาํนาจสูงสุดของพระองคเ์หนือสิ$งทรงสร้างตลอดประวติัศาสตร์  ฉะนัFน 

ในขณะที$พระคมัภีร์ยนืยนัวา่พระเจา้เปิดเผยความเป็นกษตัริยข์องพระองคอ์ยา่งไรในสวรรค ์

ผูเ้ขียนพระคมัภีร์ใหค้วามสนใจอยา่งมากกบัการอธิบายวา่พระเจา้เปิดเผยความเป็นกษตัริยข์องพระองคอ์ยา่งไรในโลกนีFดว้ย 

 

ในปฐมกาล พระเจา้ไดแ้สดงความเป็นกษตัริยข์องพระองคใ์หเ้ห็นในสวนเอเดน  

พระองคว์างมนุษยคู่์แรกไวใ้นสวนบริสุทธิk นัFนและมอบหมายใหเ้ขาขยายแผน่ดินที$มองเห็นไดนี้Fไปทั$วโลก  

พวกเขาจะตอ้งมีลูกหลานจนเตม็โลก และปกครองโลกนีF ในฐานะพระฉายและปุโรหิตของพระเจา้  แต่ซาตานไดล่้อลวงอาดมั 

และเอวาจนทาํใหแ้ผน่ดินของพระเจา้ประสบความชะงกังนัครัF งใหญ่  พระเจา้จึงตอบสนองดว้ยการสาปแช่งสิ$งทรงสร้าง 

และทาํใหก้ารงานของมนุษยชาติลาํบากยิ$งขึFน  พระองคแ์บ่งมนุษยชาติออกเป็นสองฝ่ายซึ$งเป็นอริกนั นั$นคือ ฝ่ายที$ปรนนิบติัพระเจา้ 

และฝ่ายที$ร่วมกบัซาตานเพื$อกบฏต่อพระเจา้  

 

การเป็นอริกนันีF มีหลายรูปแบบตลอดประวติัศาสตร์พระคมัภีร์ และนาํไปสู่ความทา้ทายมากมายสาํหรับแผน่ดินของพระเจา้  

แต่พระคมัภีร์บอกครัF งแลว้ครัF งเล่าวา่ ในที$สุดแลว้ พระเจา้จะมีชยัชนะเหนือทุกสิ$ง และทุกคนที$ต่อตา้นพระองค ์ 

พระฉายของพระองคจ์ะประสบความสาํเร็จในการเติมโลกนีF ใหเ้ตม็ และปกครองเหนือโลกนีFดว้ย 

ความมหศัจรรยข์องแผน่ดินพระเจา้จะถูกเปิดเผยทุกหนแห่ง  และเมื$อนัFนเอง ชยัชนะของพระเจา้เหนือผูก้บฏจะเดด็ขาด 

จนกระทั$งทุกสิ$งที$ทรงสร้างจะยอมรับวา่พระองคเ์ป็นกษตัริยแ์ห่งการทรงสร้าง  อคัรทูตเปาโลบรรยายดงันีF ในฟีลิปปี 2:10-11: 

 

เรา เพื$อทุกชีวติในสวรรค ์บนแผน่ดินโลก และใตแ้ผน่ดินโลก จะคุกเข่าลงนมสัการพระนามของพระเยซู 

และทุกลิFนจะยอมรับวา่พระเยซูคริสตคื์อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพื$อเป็นการถวายพระเกียรติสิริแด่พระเจา้พระบิดา 

(ฟีลปิปี 2:10-11) 
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นิมิตอนัเตม็ดว้ยสง่าราศีเกี$ยวกบัจุดมุ่งหมายของประวติัศาสตร์กคื็อ ชยัชนะที$พระเยซูและคนที$ติดตามพระองคป์ระกาศวา่เป็น 

“ข่าวดีแห่งแผน่ดินพระเจา้” 

 

หลงัจากเราไดร่้างแนวคิดพืFนฐานเกี$ยวกบัข่าวประเสริฐแห่งแผน่ดินพระเจา้ โดยพิจารณาทัFงคาํวา่ ข่าวประเสริฐ 

และแผน่ดินพระเจา้แลว้ เราควรหนัไปดูนยัยะสาํคญัที$พฒันาต่อเนื$องของการประกาศชยัชนะของแผน่ดินพระเจา้ 

 

 

นัยยะสําคญัทีFพฒันาต่อเนืFอง 
 

ข่าวดีเรื$องชยัชนะสาํหรับแผน่ดินพระเจา้ถูกถกัทออยา่งประณีตเขา้กบัโครงสร้างของศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ 

จนแนวคิดเรื$องข่าวดีนัFนปรากฏเด่นชดั หรือแฝงนยัยะทุกหนแห่งในพนัธสญัญาใหม่  ยงัไม่ทนัที$พนัธสญัญาใหม่จะถูกเขียนขึFน 

ความหวงัในชยัชนะแห่งแผน่ดินของพระเจา้กไ็ดพ้ฒันานยัยะสาํคญัขึFนมากแลว้ 

ถึงขนาดที$วา่แทรกอยูใ่นทุกมิติของศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ 

 

เราสามารถสืบยอ้นกลบัไปที$เรื$องแผน่

ดินพระเจา้ในศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่มี

นยัยะสาํคญัที$พฒันาอยา่งต่อเนื$องไดห้ลายวธีิ 

แต่ตามวตัถุประสงคข์องเรา 

เราจะใส่ใจกบัสองแง่มุมเท่านัFน คือ  หนึ$ง 

เราจะพิจารณาความลม้เหลวของอิสราเอล 

โดยนบัถึงยคุพนัธสญัญาใหม่  และสอง 

เราจะศึกษาความหวงัของอิสราเอลในเรื$องแผ่

นดินพระเจา้ในช่วงก่อนพระคริสตม์าบงัเกิด  

ใหเ้ราเริ$มตน้ดว้ยความลม้เหลวของอิสราเอลก่

อน 

 

ความล้มเหลวของอสิราเอล 

 

หลงัจากที$ความบาปทาํใหสิ้$งทรงสร้าง 

และพงศพ์นัธ์ุมนุษยต์กอยูภ่ายใตค้าํสาป 

พระเจา้ไดเ้ลือกอบัราฮมัและลูกหลานของท่า

นใหก้ระทาํตามพระบญัชาแห่งแผน่ดินของพ

ระองค ์

ซึ$ งอาดมัและเอวาไดรั้บมอบหมายแต่แรกเริ$ม

นัFนใหส้าํเร็จ 

 

 

 

พระเจา้ทรงเลอืกอบัราฮมัและลูกหลานของท่านใหก้ระทําพระบั
ญชาแห่งแผ่นดนิของพระองคใ์หส้ําเรจ็ 
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พระเจา้สญัญาวา่จะทาํใหค้รอบครัวของอบัราฮมัเพิ$มจาํนวนขึFนมากมาย  

และจะประทานแผน่ดินพระสญัญาแก่ลูกหลานของอบัราฮมัใหเ้ป็นจุดเริ$มตน้สาํหรับการกระจายพระพรของพระเจา้ไปทั$วโลก  

ในช่วงเวลาของโมเสสและโยชูวา พระเจา้ไดต่้อยอดสิทธิพิเศษ และหนา้ที$ของชาวอิสราเอลโดยทาํใหพ้วกเขามีชยัเหนือชาวคานาอนั 

รวมทัFงเหล่าวญิญาณชั$วที$ชาวคานาอนัปรนนิบติั  หลงัจากนัFน ดาวดิ โซโลมอน 

และกษตัริยบ์างองคข์องอิสราเอลและยดูาห์กป็ระสบความสาํเร็จอยา่งมีนยัยะสาํคญัในการขยายแผน่ดินพระเจา้ไปสู่ชนชาติอื$น  

แทจ้ริงแลว้ ในช่วงสูงสุดของรัชกาลโซโลมอน อิสราเอลเป็นหนึ$งในอาณาจกัรที$รุ่งเรืองที$สุดในโลก 

 

แมว้า่จะมีสิทธิพิเศษเหล่านีF  แต่ลูกหลานของอบัราฮมัทุกรุ่นกท็าํใหพ้ระเจา้ผดิหวงัไม่ทางใดกท็างหนึ$ง  

แต่พระเจา้กส็าํแดงความอดทนและทาํใหพ้วกเขาเดินหนา้ไปได ้แมจ้ะเตม็ดว้ยความบาป  แต่น่าเศร้า 

เมื$อคนของพระเจา้ไดก้า้วขึFนมาเป็นอาณาจกัรของตนเอง โดยมีราชวงศ ์และมีวหิารในนครหลวง ความลม้เหลว 

 

ต่าง ๆ ของอิสราเอลกย็ิ$งน่าอปัยศอดสู จนพระเจา้ตอ้งหนัมาพิพากษาพวกเขา  

พระองคเ์รียกอาณาจกัรชั$วร้ายอยา่งอสัซีเรียและบาบิโลนใหม้าทาํสงครามและยดึครองอิสราเอล  

ความพา่ยแพย้บัเยนิเหล่านีF ในที$สุดกท็าํใหร้าชวงศด์าวดิสิFนสุดลง พระวหิารถูกทาํลาย กรุงเยรูซาเลม็ล่มสลาย 

และชาวอิสราเอลส่วนใหญ่ตอ้งตกเป็นเชลย  แผน่ดินพระสญัญาถูกทิFงร้างจนปรักหกัพงั  

และในช่วงสุดทา้ยของพนัธสญัญาเดิม 

การบรรลุจุดมุ่งหมายของแผน่ดินของพระเจา้กดู็เหมือนจะเป็นอื$นใดมิไดน้อกจากสูญสลายสิFนไป  

ก่อนเขา้สู่ยคุพนัธสญัญาใหม่ แผน่ดินพระเจา้ในอิสราเอลตกอยูภ่ายใตก้ารกดขี$ข่มเหงของชนต่างชาติ 

และและบรรดาเทพเทียมเทจ็ชั$วร้ายที$พวกเขาปรนนิบติั เป็นเวลากวา่ 500 ปี 

 

น่าเสียดายที$คริสเตียนยคุปัจจุบนัอยูห่่างไกลจากประสบการณ์เลวร้ายเหล่านีFมากนกั 

จนพวกเราส่วนใหญ่ไม่ตระหนกัเลยวา่ความพา่ยแพข้องแผน่ดินพระเจา้ในพนัธสญัญาเดิมส่งผลกระทบต่อศาสนศาสตร์ของพนัธสญัญาใ

หม่มากเพียงใด  แต่การที$อิสราเอลตอ้งจาํนนต่อชนต่างชาติส่งผลหนกัหน่วงต่อความรู้สึกนึกคิดของชาวยวิในศตวรรษแรก 

รวมทัFงผูที้$ติดตามพระคริสตด์ว้ย  ชาวยวิในคศตวรรษแรกสงสยัวา่ 

การตกเป็นเชลยกคื็อจุดสิFนสุดของแผน่ดินพระเจา้ที$มองเห็นไดเ้ช่นนัFนหรือ?  

ยงัมีข่าวประเสริฐแห่งความหวงัสาํหรับแผน่ดินของพระเจา้บา้งไหม?  บรรยากาศเช่นนีFนาํผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่ใหต้อ้งยนืยนัวา่ 

แผน่ดินของพระเจา้นัFนยงัมิไดสิ้Fนสุดลง  ไม่ใช่วา่ทุกสิ$งสูญเสียไปหมดแลว้  พระเยซูชาวนาซาเร็ธไดป้ระกาศข่าวประเสริฐวา่ 

การตกเป็นเชลยนัFนจะสิFนสุด  และอาณาจกัรแห่งชยัชนะของพระเจา้จะถูกสถาปนาขึFนทั$วโลกในพระคริสต ์

แมอิ้สราเอลจะไดล้ม้เหลวมาก่อนกต็าม 

 

เราไดเ้ห็นนยัยะสาํคญัที$พฒันาอยา่งต่อเนื$องในแผน่ดินพระเจา้โดยผา่นความลม้เหลวของอิสราเอลแลว้  

ต่อไปเรากพ็ร้อมที$จะดูเรื$องความหวงัของอิสราเอลในแผน่ดินพระเจา้ หลงัการตกเป็นเชลย 

 

 

ความหวงัของอสิราเอล 

 

ในพนัธสญัญาเดิม พระเจา้ตรัสผา่นผูเ้ผยพระวจนะของพระองคเ์พื$อเตือนอิสราเอลเกี$ยวกบัความพา่ยแพ ้

และการที$พวกเขากาํลงัจะตกเป็นเชลยเพราะความไม่สตัยซื์$อของพวกเขาเอง  แต่ดว้ยพระเมตตา 

พระองคก์ด็ลใจใหผู้เ้ผยพระวจนะเรียกร้องใหผู้ที้$ตกเป็นเชลยกลบัใจเสียใหม่ ดว้ยความหวงัใจในชยัชนะอนัยิ$งใหญ่  
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คาํพยากรณ์เหล่านีFซบัซอ้น แต่ในภาพรวมกคื็อ อิสราเอลหวงัถึงเวลาที$พระเจา้จะสยบศตัรูของพระองค ์

และปลดปล่อยคนของพระองคเ์ขา้สู่พระพรแห่งแผน่ดินอนัเตม็ดว้ยสง่าราศีและขยายไปทั$วโลกของพระองค ์

 

ความหวงัเหล่านีF เราเห็นไดใ้นคาํพยากรณ์หลายตอนในพนัธสญัญาเดิม แต่เพื$อประหยดัเวลา 

เราจะพิจารณาสองขอ้จากคาํพยากรณ์อนัเป็นที$รู้จกักนัดี ในอิสยาห์ 52 โดยเริ$มที$ 52:7 ซึ$ งกล่าววา่: 

 

เทา้ของผูน้าํข่าวดีมาบนภูเขา ช่างงดงามยิ$งนกั ผูป้ระกาศสนัติภาพ ผูแ้จง้ข่าวดี ผูป้ระกาศความรอด 

ผูก้ล่าวกบัศิโยนวา่ “พระเจา้ของเจา้ทรงครอบครอง!” (อสิยาห์ 52:7) 

 

ขอ้พระคมัภีร์นีFสาํคญัต่อเรา เพราะไดก้ล่าวอยา่งชดัแจง้ถึงข่าวดีแห่งชยัชนะสาํหรับแผน่ดินพระเจา้ 

และยงัมีลกัษณะคู่ขนานอยา่งใกลชิ้ดไปกบัอิสยาห์ 40:9 ซึ$ งอิสยาห์กล่าวคลา้ยคลึงกนั ในบริบทที$ใหญ่ขึFน ทัFงสองขอ้ความนีF บ่งบอกวา่ 

“ข่าวดี” นัFนหมายถึงชยัชนะอนัไม่เคยเกิดขึFนมาก่อนของแผน่ดินพระเจา้ หลงัจากการที$อิสราเอลตกเป็นเชลยสิFนสุดลง  

คาํพยากรณ์ที$ใหค้วามหวงันีFแทรกอยูใ่นการสะทอ้นคิดเชิงศาสนศาสตร์ของชาวยวิส่วนใหญ่ในศตวรรษแรก  

จึงไม่น่าแปลกใจที$ความหวงัเหล่านีFกแ็ทรกอยูใ่นศาสนศาสตร์ของพนัธสญัญาใหม่ดว้ย 

 

ภาพรวมในพนัธสัญญาเดมิให้ความสําคญัโดยเน้นบรรยายเรื>องการตกเป็นเชลย โดยย้อนไปถงึอาดมั และเอวา ในสวนเอเดน 

ซึ>งถูกสรุปในประวตัศิาสตร์ของอสิราเอลเอง  ดงันัSน การที>เหตุการณ์หักมุมอย่างน่าเศร้านีS 

โดยธรรมชาตแิล้วกจ็ะนํามาซึ>งความปรารถนาในความหวงับางประการหลงัการตกเป็นเชลย  ดงันัSน 

เราจงึมคีาํพยากรณ์ระยะสัSนมากมาย โดยเฉพาะในอสิยาห์ ที>ว่าพระเจ้าจะฟืS นฟูคนของพระองค์ขึSนใหม่ 

แต่เมื>อคุณโยงคาํพยากรณ์เช่นนัSนกลบัไปถงึเรื>องราวการทรงสร้าง 

คุณกต็ระหนักว่าการฟืS นฟูแผ่นดนิเพยีงอย่างเดยีวนัSนไม่เพยีงพอที>จะแก้ไขความเสียหายดัSงเดมิที>เกดิขึSนตัSงแต่จุดเริ>มต้น 

หรือหลงัจุดเริ>มต้นไม่นาน ... ฉะนัSน 

จงึค่อนข้างเป็นธรรมชาตทิี>จะพบว่าผู้เผยพระวจนะในพนัธสัญญาเดมิมคีวามปรารถนาให้อสิราเอลได้รับการปลดปล่อยในระยะเว

ลาอนัสัSน อาจจะด้วยพระหัตถ์ของกษตัริย์ผู้เปี> ยมพรสวรรค์โดยเฉพาะ 

รวมถงึการปลดปล่อยในที>สุดโดยใครสักคนผู้มสีถานภาพความเป็นกษตัริย์ และในฐานะตวัแทนของคนของพระเจ้า 

— ดร. ฌอน แมค็โดนาฟ 

 

การศึกษาอิสยาห์ 52:7 อยา่งใกลชิ้ด จะทาํใหเ้ห็นสี$ลกัษณะที$สมัพนัธ์กบัความหวงัของอิสราเอลในเรื$องชยัชนะของแผน่ดินพระเจา้ 

 

หนึ$ง อิสยาห์กล่าววา่จะมีผูที้$ “นาํข่าวประเสริฐ” และ “นาํข่าวดี” มายงัศิโยน  ทัFงสองวลีนีF ใชแ้ปลคาํกริยา “basar” ในภาษาฮีบรู 

ซึ$ งพระคมัภีร์ฉบบัเซปตวัจินตแ์ปลดว้ยคาํวา่ “euangelizo” ในภาษากรีก  ตามที$เราเห็นก่อนหนา้นีF  

คาํศพัทชุ์ดเดียวกนันีF ถูกใชใ้นพนัธสญัญาใหม่ หมายถึง ข่าวดีแห่งชยัชนะสาํหรับแผน่ดินของพระเจา้ในพระคริสต ์

 

สอง เราไดเ้ห็นอิสยาห์ 52:7 ถูกหยบิยกมากล่าวในโรม 10:15  ในขอ้นีF  

เปาโลบอกวา่การประกาศของคริสเตียนทาํใหค้าํพยากรณ์ของอิสยาห์เกี$ยวกบัผูที้$นาํข่าวดีมาภายหลงัการที$อิสราเอลตกเป็นเชลยนัFนสาํเร็จเ

ป็นจริง 

สาม อิสยาห์พยากรณ์วา่ ข่าวดีนัFนจะเป็นการประกาศ “สนัติสุข” และ “ความรอด”  ในเอเฟซสั 6:15 เปาโลกล่าวถึง 

“ข่าวประเสริฐแห่งสนัติสุข” ของคริสเตียน และในเอเฟซสั 1:13 เปาโลกล่าวถึง “ข่าวประเสริฐแห่งความรอดของท่าน” 
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และสี$ บรรทดัสุดทา้ยของขอ้นีFสรุปสาระสาํคญัของข่าวประเสริฐ โดยประกาศวา่ “พระเจา้ของเจา้ทรงครอบครอง!”  

ขอ้ความนีF เป็นรากฐานของข่าวประเสริฐที$พระเยซูและผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่กล่าวถึงครัF งแลว้ครัF งเล่าวา่เป็น “ข่าวดีแห่งแผน่ดิน” หรือ 

การครองราชย”์ ของพระเจา้” 

 

เมื$อไดเ้ห็นแลว้วา่อิสยาห์พยากรณ์อยา่งไรเกี$ยวกบัการมาถึงของความหวงัของชาวอิสราเอล ในอิสยาห์ 52:7 ใหเ้ราดูขอ้ 10 

ของบทเดียวกนั  ในขอ้นีF  อิสยาห์พยากรณ์ถึงสองดา้นของชยัชนะที$อิสราเอลปรารถนาจะเห็น  ประการแรก 

ท่านคาดหวงัวา่ศตัรูของพระเจา้จะตอ้งพา่ยแพอ้ยา่งแน่นอน 

 

ความพา่ยแพข้องศตัรูของพระเจา้ปรากฏชดัเจนในครึ$ งแรกของอิสยาห์ 52:10 เมื$ออิสยาห์กล่าววา่: 

 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะทรงเผยพระกรอนับริสุทธิk  ต่อหนา้ต่อตาประชาชาติทัFงปวง (อสิยาห์ 52:10) 

 

ในที$นีF  เราเห็นวา่พระเจา้จะ “เผยพระกรอนับริสุทธิk ” ของพระองค ์อนัหมายถึงพระกรแห่งฤทธานุภาพในสงคราม 

เพื$อปราบศตัรูของพระองค ์

 

แน่นอน ทุกคนที$คุน้เคยกบัพนัธสญัญาเดิมรู้วา่พระเจา้ปราบศตัรูของพระองคห์ลายครัF งหลายหน  ดงันัFน 

อะไรทาํใหค้าํพยากรณ์เกี$ยวกบัชยัชนะของพระเจา้ตอนนีF มีความพิเศษ?  ในขอ้นีF  อิสยาห์พยากรณ์วา่พระเจา้จะปราบศตัรูของพระองค ์

“ต่อหนา้ต่อตาประชาชาติทัFงปวง”  หรืออาจกล่าววา่ อิสยาห์พยากรณ์วา่หลงัการตกเป็นเชลยของอิสราเอลสิFนสุดลงแลว้ 

พระเจา้จะปราบศตัรูทัFงสิFนของพระองคทุ์กหนแห่งอย่างราบคาบ  พระองคจ์ะทาํลายอาํนาจของพวกเขา ขบัไล่พวกเขาออกจากโลกนีF  

และส่งพวกเขาไปรับการพิพากษานิรันดร์ 

 

สอง ครึ$ งหลงัของอิสยาห์ 52:10 บอกเราวา่ 

ชยัชนะของพระเจา้จะนาํมาซึ$งการปลดปล่อยคนของพระเจา้เพื$อเขา้สู่พระพรแห่งแผน่ดินของพระองค ์ 

ใหเ้ราฟังขอ้ความช่วงนีFจากอิสยาห์ 52:10: 

 

ทั$วโลกจะเห็น ความรอดแห่งพระเจา้ของเรา (อสิยาห์ 52:10) 

 

เรารู้วา่ ในพนัธสญัญาเดิมพระเจา้ปลดปล่อยคนของพระองคห์ลายครัF งหลายหน  แต่ในการปลดปล่อยที$อิสยาห์พยากรณ์ในที$นีF  

“ทั$วโลก” จะไดเ้ห็น  ศตัรูของพระเจา้ทุกหนแห่งจะพา่ยแพฉ้นัใด การปลดปล่อยของพระองคจ์ะเกิดขึFนทั$วโลก และยติุทุกสิ$งฉนันัFน  

ในที$สุด พระเจา้จะปลดปล่อยคนของพระองคใ์หเ้ขา้สู่แผน่ดินของพระองค ์แผน่ดินแห่งความชื$นชมยนิดี ความรัก ความชอบธรรม 

สนัติสุข ความรุ่งเรือง และความชื$นบานอนัไม่รู้จบ โดยมีพระองคผ์ูท้รงสง่าราศีประทบัอยูด่ว้ย 

 

เราจะศึกษาสองแง่มุมแห่งชยัชนะของพระเจา้อยา่งใกลชิ้ดยิ$งขึFนต่อไป แต่ตามที$ขอ้พระคมัภีร์เหล่านีFแสดงใหเ้ห็น 

เรากส็ามารถพบคาํพยากรณ์เรื$องแผน่ดินที$จะเสดจ็มานัFนไดต้ลอดพนัธสญัญาใหม่ 

 

แต่ที$น่าเศร้ากคื็อ เป็นเวลากวา่ 2,000 ปี 

ศาสนศาสตร์คริสเตียนดัFงเดิมกลบัลดความโดดเด่นของแผน่ดินพระเจา้ในพนัธสญัญาใหม่ลง  ในหลายช่วงประวติัศาสตร์คริสตจกัร 

คริสเตียนไดเ้นน้ความถูกตอ้งของมุมมองหลากหลายทางศาสนศาสตร์ในการตอบสนองประเดน็ต่าง ๆ มากมาย  

แต่เราตอ้งเตือนตนเองเสมอวา่ เมื$อพนัธสญัญาใหม่ถูกเขียนขึFนนัFน 
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ความพา่ยแพข้องแผน่ดินพระเจา้รบกวนจิตใจของผูติ้ดตามพระเยซูอยา่งมาก  สาํหรับพวกเขาแลว้ 

ไม่มีสิ$งใดสาํคญัไปกวา่การที$พวกเขาเชื$อวา่แผน่ดินของพระเจา้จะทะยานขึFนในพระคริสตสู่์ชยัชนะอนัไม่เคยปรากฏมาก่อน  

และดว้ยเหตุนีF  ศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่จึงถูกหล่อหลอมในกรอบแนวคิดเรื$องข่าวประเสริฐแห่งแผน่ดินพระเจา้ 

 

เมื$อถึงจุดนีF ในบทเรียนเรื$องแผน่ดินพระเจา้ 

เราไดแ้นะนาํประเดน็หลกัที$โดดเด่นเรื$องข่าวประเสริฐแห่งแผน่ดินของพระเจา้ในศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่  ต่อไป 

เราจะหนัไปที$หวัขอ้หลกัที$สอง นั$นคือ การเสดจ็มาของแผน่ดินของพระเจา้ก่อร่างศาสนศาสตร์ของพนัธสญัญาใหม่อยา่งไร? 

 

 

การเสดจ็มา 
 

เราทุกคนเคยผา่นช่วงเวลาเมื$อเราเชื$อวา่บางสิ$งกาํลงัจะเกิดขึFน  แต่เมื$อเวลานัFนมาถึง 

สิ$งที$เกิดขึFนจริงกลบัแตกต่างจากสิ$งที$เราจินตนาการอยา่งมาก  ในหลายแง่มุม สิ$งนีFกเ็ป็นจริงสาํหรับผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่ดว้ย  

ชาวยวิส่วนใหญ่ที$มีชีวติอยูใ่นศตวรรษแรกเคยมีความคาดหวงัหนกัแน่นวา่ชยัชนะแห่งแผน่ดินพระเจา้จะมาถึงอยา่งไร  

แต่กลุ่มผูติ้ดตามพระเยซูชุดแรก ๆ เริ$มค่อย ๆ เรียนรู้วา่แผน่ดินพระเจา้ไม่ไดม้าถึงตามที$พวกเขาจินตนาการไว ้ ฉะนัFน ในหลายแง่มุม 

ศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่จึงถูกอุทิศเพื$ออธิบายวา่ จริง ๆ แลว้ ชยัชนะแห่งแผน่ดินพระเจา้นัFนจะมาถึงอยา่งไร 

 

เพื$อใหเ้ขา้ใจวา่การมาของแผน่ดินพระเจา้ส่งอิทธิพลอยา่งไรต่อศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ 

เราจะเริ$มดว้ยการดูที$ความคาดหวงัในการเสดจ็มาของแผน่ดินพระเจา้  จากนัFน 

เราจะศึกษามุมมองในพนัธสญัญาใหม่เกี$ยวกบัสิ$งที$เราจะเรียกวา่ “ชยัชนะสามขัFนของแผน่ดินพระเจา้”  ก่อนอื$น 

ใหเ้ราพิจารณาความคาดหวงัในการมาของแผน่ดินพระเจา้ 

 

 

ความคาดหวงั 

 

ในคริสตศ์ตวรรษแรก 

ชาวยวิทัFงปวงที$ยดึมั$นแมเ้พียงนอ้ยนิดในความศรัทธาของบรรพบุรุษปรารถนาใหแ้ผน่ดินแห่งชยัชนะของพระเจา้มาถึง  

เขาทัFงปวงหวงัวา่พระเจา้จะกาํราบศตัรูของพระองคแ์ละปลดปล่อยคนของพระองคใ์หเ้ขา้สู่พระพรแห่งแผน่ดินของพระองค ์ 

ผูที้$ติดตามพระเยซูกมี็ความหวงัเช่นนีFดว้ย  แต่มีความแตกต่างที$น่าทึ$งในเรื$องเวลา และวธีิการกต็าม 

 

ในดา้นหนึ$ง เมื$อพวกรับไบ และผูน้าํอื$น ๆ ในอิสราเอลสอนเรื$องการมาแห่งชยัชนะในบัFนปลายของแผน่ดินพระเจา้ 

พวกเขาอา้งอิงถึงสาํนวนที$คุน้เคยในพนัธสญัญาเดิม เช่น “วนัสุดทา้ย” และ “วนัของพระผูเ้ป็นเจา้”  

แต่พวกเขากก็ล่าวถึงสองยคุอนัยิ$งใหญ่ของประวติัศาสตร์ดว้ย  พวกรับไบมกักล่าวถึงยคุปัจจุบนัแห่งความบาป การทนทุกข ์และความตาย 

วา่เป็น “ยคุนีF ” (“olam hazeh” (“โอลาม ฮาเซห์”) ในภาษาฮีบรู) และกล่าวถึงยคุแห่งความชอบธรรม ความรัก ความชื$นชมยนิดี 

และสนัติสุขในอนาคต ซึ$ งจะมาถึงหลงัการตกเป็นเชลย วา่เป็น “ยคุที$จะมาถึง” (“olam haba” (“โอลาม ฮาบา”) ในภาษาฮีบรู) 
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พวกเขาสอนวา่ “ยคุนีF ” ตกตํ$าถึงขีดสุดเมื$ออิสราเอลถูกสาปแช่งใหถู้กเนรเทศออกจากแผน่ดินพระสญัญา  แน่นอน 

พระเจา้มีราชอาํนาจสูงสุดเหนือยคุนีF  และในบางครัF ง พระองคก์เ็ปิดเผย หรือสาํแดง ความเป็นกษตัริยข์องพระองคใ์นหนทางที$อศัจรรย ์ 

แต่ก่อนที$จะถึงคริสตศ์ตวรรษแรก คนของพระเจา้ไดถู้กกดขี$และกีดกนัจากพระพรแห่งแผน่ดินของพระเจา้เป็นเวลาหลายร้อยปี  

ความคาดหวงัที$แพร่หลายอยา่งกวา้งขวางกคื็อ ใน “ยคุที$จะมาถึง” นัFน ศตัรูของพระเจา้จะถูกกาํราบอยา่งราบคาบ  

และถูกกาํจดัจากโลกนีF   และคนของพระเจา้จะไดรั้บการปลดปล่อยตลอดกาล 

ใหเ้ขา้สู่พระพรอนัเหลือคณานบัแห่งแผน่ดินของพระเจา้ที$ขยายออกไปทั$วโลก 

 

ในพระคมัภร์ี 

และในการอภปิรายเกี>ยวกบัพระคมัภร์ีด้ว

ย บางครัSงเราได้พบคาํว่า “ยุคนีS” และ 

“ยุคที>จะมาถงึ”  โดยมคีวามหมายดงันีSว่า  

“ยุคนีS” กคื็อยุค ช่วงเวลา 

หรือสมยัที>มนุษย์เราดาํรงชีวติอยู่ นั>นคือ 

ยุคที>เกดิขึSนหลงัการล้มลงในความบาป 

คือชีวติในโลกที>ล้มลง 

“ยุคที>จะมาถงึ” 

ตามความคาดหวงัของผู้เผยพระวจนะใน

พนัธสัญญาเดมิ 

กคื็อช่วงเวลาที>พระเจ้าจะสถาปนาแผ่นดนิสวรรค์ขึSนใหม่ในนัยยะพเิศษบางอย่าง  จะมแีผ่นดนิสวรรค์ใหม่และแผ่นดนิโลกใหม่ 

และใจหินของมนุษย์จะถูกถอดออกไป และเราทัSงปวงจะเชื>อฟังและทาํตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบ  

จะไม่มคีวามรุนแรงท่ามกลางมนุษย์อกีต่อไป และจะไม่มคีวามรุนแรงแม้กระทั>งในอาณาจกัรของสัตว์ด้วย 

— ดร. เอคฮาร์ด เจ ฌนาเบล 

 

ในศตวรรษแรก นิกายต่าง ๆ ของชาวยวิมีมุมมองแตกต่างกนัวา่สิ$งใดจะตอ้งเกิดขึFนก่อนที$ประวติัศาสตร์จะเปลี$ยนผา่นจาก “ยคุนีF ” 

ไปสู่ “ยคุที$จะมาถึง”  แต่หลายฝ่าย ส่วนใหญ่เห็นพอ้งกนัวา่การเปลี$ยนผา่นจากยคุแห่งความพา่ยแพ ้

ไปสู่ยคุของแผน่ดินแห่งชยัชนะของพระเจา้จะเกิดขึFนผา่นสงครามมหาภยัพิบติั  พวกเขาเชื$อวา่พระเมสสิยาห์ 

ผูเ้ป็นรัชทายาทแห่งบลัลงักข์องดาวดิ จะนาํทูตสวรรคแ์ละประชากรผูส้ตัยซื์$อของพระเจา้ไปสู่ชยัชนะเหนือศตัรูของพระองค ์

ทัFงฝ่ายกายภาพ และจิตวญิญาณดว้ย 

 

ความเชื$อที$วา่พระเจา้จะกาํราบไม่เพียงศตัรูที$เป็นมนุษย ์แต่รวมถึงศตัรูฝ่ายจิตวญิญาณดว้ย 

ไดรั้บการสนบัสนุนตลอดพนัธสญัญาเดิม  เช่น ในอพยพ 12:12 พระเจา้ตรัสถึงการกาํราบไม่เพียงแค่ชาวอียปิตเ์ท่านัFน แต่รวมถึงเทพต่าง 

ๆ ของชาวอียปิตด์ว้ย  ใน 1 ซามูเอล 5:1-12 พระเจา้ทาํสงครามกบัชาวฟิลิสเตีย และกาํราบเทพเทียมเทจ็ของพวกเขา คือ “ดาโกน”  

นี$คือเหตุผลที$อิสยาห์ 21:9 เนน้ถึงความพา่ยแพข้องบาบิโลนและการทาํลายเทพต่าง ๆ ของบาบิโลนไปพร้อมกนั 

 

ขอ้ความในพนัธสญัญาเดิม เช่น ฮกักยั 2:6-9; เศคาริยาห์ 9–12 และเอเสเคียล 38–39 ถูกตีความใน “วรรณกรรมสนัทราย” 

(วรรณกรรมเกี$ยวกบัวนัสิFนโลก) ของชาวยวิวา่เป็นคาํพยากรณ์ถึงมหาสงครามจกัรวาล โดยในสงครามดงักล่าวนีF  

พระเมสสิยาห์จะนาํกองทพัของพระเจา้เขา้สู่ชยัชนะเหนือประชาชาติและวญิญาณชั$วร้ายที$ปกครองอยูเ่หนือพวกเขา  ดว้ยวธีินีF  

ยคุนีG 
 

ยคุทีHจะมาถงึ 
 

ชาวยวิคาดหวงัวา่พระเจา้
จะกาํราบศตัรขูองพระอง
คแ์ละปลดปลอ่ยคนของพ
ระองคท์ัGงสิ Gนในคราวเดยีว 
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พระเมสสิยาห์จะกาํราบศตัรูทัFงปวงของพระเจา้ และปลดปล่อยคนของพระองคใ์หเ้ขา้สู่แผน่ดินอนัเตม็ไปดว้ยพระสิริพระเจา้ 

และขยายไปทั$วโลกดว้ย 

 

ในอีกดา้นหนึ$ง แมมุ้มมองของชาวยวิเหล่านีFจะแพร่หลายมาก 

แต่ผูที้$ติดตามพระเยซูกเ็ริ$มคาดหวงัการเสดจ็มาของชยัชนะสาํหรับแผน่ดินของพระเจา้ในวธีิที$แตกต่างไป  

เช่นเดียวกบัคนในยคุเดียวกนัส่วนใหญ่ ผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่เชื$อวา่ประวติัศาสตร์นัFนถูกแบ่งออกเป็นสองยคุใหญ่ ๆ  

และพวกเขาเห็นพอ้งวา่พระเมสสิยาห์จะปราบศตัรูของพระเจา้ ทัFงที$เป็นมนุษยแ์ละวญิญาณ 

และจะปลดปล่อยประชากรผูถู้กไถ่ของพระเจา้จาก “ยคุนีF ” เขา้สู่พระพรของ “ยคุที$จะมาถึง”  แต่ผูที้$ติดตามพระเยซูกม็าถึงจุดที$เชื$อวา่ 

การเปลี$ยนผา่นจากยคุนีFไปสู่ยคุที$จะมาถึงจะเกิดขึFนในแนวทางที$ตรงกนัขา้มอยา่งมากกบัสิ$งที$ชาวยวิในยคุของพวกเขาเชื$อ 

 

ในประเดน็แรก ตรงกนัขา้มกบัคนยวิส่วนใหญ่ ผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่เชื$อวา่พระเยซูนั$นเอง คือพระเมสสิยาห์ที$ถูกสญัญาไว ้

คือโอรสผูถู้กเลือกของดาวดิ คือผูที้$จะนาํชยัชนะเหนือทัFงโลกมาสู่แผน่ดินพระเจา้ในบัFนปลาย  

และการยดึมั$นในพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์นีFหล่อหลอมอยา่งลึกซึF งซึ$ งทุกสิ$งที$พวกเขาเขียนในพนัธสญัญาใหม่ 

 

เราสามารถเห็นการผกูยดึสถานภาพความเป็นกษตัริย ์

องคพ์ระเมสสิยาห์ของพระเยซูโดยผา่นคาํแสดงราชศกัดิk ที$พนัธสญัญาใหม่ใชเ้พื$อกล่าวถึงพระเยซู  เช่น 

พนัธสญัญาใหม่กล่าวถึงพระเยซูโดยใชร้าชศกัดิk  “พระคริสต”์ ประมาณ 529 ครัF ง  รากศพัทภ์าษากรีก “Christos” นีF  

ใชเ้พื$อแปลคาํภาษาฮีบรู “Meshiach” ในพนัธสญัญาเดิม ซึ$ งเป็นรากศพัทข์องคาํวา่ “เมสสิยาห์” ที$เราใชก้นั  ดัFงเดิมแลว้ 

สองคาํนีF มีความหมายวา่ “ผูไ้ดรั้บการเจิม”   ในสมยัพนัธสญัญาเดิม ผูเ้ผยพระวจนะ ปุโรหิต และกษตัริย ์

เป็นตาํแหน่งที$ไดรั้บการเจิมเป็นพิเศษในอิสราเอล  แต่ก่อนถึงยคุพนัธสญัญาใหม่ “ผูถู้กเจิม” หรือ “พระเมสสิยาห์” 

กแ็ทบจะมีความหมายเดียวกนักบัมหากษตัริยแ์ห่งราชวงศด์าวดิ ผูจ้ะนาํมาซึ$งการเปลี$ยนผา่นไปสู่ยคุที$จะมาถึง 

 

ราชศกัดิk ที$สองที$ถูกใชเ้พื$อหมายถึงพระเยซูในพนัธสญัญาใหม่ไดแ้ก่ “พระบุตรของพระเจา้”  สาํนวนนีF  หรือสาํนวนที$คลา้ยกนัเช่น 

“พระบุตร” หรือ “พระบุตรของพระองคผ์ูสู้งสุด” ปรากฏประมาณ 118 ครัF งในพนัธสญัญาใหม่  คาํศพัทชุ์ดนีF บ่งบอกวา่พระเยซู คือ 

กษตัริยที์$แทจ้ริงของอิสราเอล  ใหเ้ราฟังยอห์น 1:49 ที$นาธานาเอลพดูกบัพระเยซูวา่: 

 

“พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้ พระองคท์รงเป็นกษตัริยข์องอิสราเอล” (ยอห์น 1:49) 

 

และในมทัธิว 16:16 เปโตรประกาศความเชื$อของท่านในพระเยซูวา่: 

 

“พระองคท์รงเป็นพระคริสต ์พระบุตรของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู”่ (มทัธิว 16:16) 

 

สาํนวนนีFคลา้ยคลึงกบัราชศกัดิk ที$สามสาํหรับพระเยซู นั$นคือ “บุตรของดาวดิ” ซึ$ งเราพบในพระกิตติคุณมทัธิว มาระโก และลูกา 

อยา่งนอ้ย 20 ครัF ง  ราชศกัดิk นีFหมายถึงพระเยซูในฐานะรัชทายาทแทจ้ริงแห่งบลัลงักข์องดาวดิ ผูที้$พระเจา้ไดแ้ต่งตัFง 

 

ตวัอยา่งกคื็อ ในลูกา 1:32-33 ทูตสวรรคก์าเบรียลประกาศสารจากพระเจา้ถึงมารีย ์ดงันีF : 

 

พระองคจ์ะทรงยิ$งใหญ่ และไดชื้$อวา่พระบุตรของพระเจา้สูงสุด พระเจา้จะประทานบลัลงักข์องดาวดิบรรพบุรุษของพระองค ์

แก่พระองค ์และพระองคจ์ะทรงครอบครองพงศพ์นัธ์ุของยาโคบ 
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ตลอดไป อาณาจกัรของพระองคจ์ะไม่มีวนัสิFนสุดเลย” (ลูกา 1:32-33) 

 

ในที$นีF  กาเบรียลกล่าวถึงพระเยซูโดยใชร้าชศกัดิk  “พระบุตรของพระองคผ์ูสู้งสุด”  แลว้ท่านกอ็ธิบายวา่พระเยซูจะประทบับน 

“บลัลงักข์องดาวดิบรรพบุรุษของพระองค”์  ลูกาบนัทึกวา่ พระเยซู “จะทรงครอบครอง ... ตลอดไป [และ] 

อาณาจกัรของพระองคจ์ะไม่มีวนัสิFนสุดเลย”  ในฐานะพระบุตรของพระองคผ์ูสู้งสุด พระเยซู คือ 

ผูที้$จะนาํมาซึ$งชยัชนะนิรันดร์ของแผน่ดินของพระเจา้ในบัFนปลาย 

 

ทุกขอ้ความที$กล่าวมานีF  เลง็ถึงคาํสอนสาํคญัยิ$งในศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ นั$นคือ พระเยซู คือ พระเมสสิยาห์ 

ผูซึ้$ งจะนาํแผน่ดินของพระเจา้มาสู่โลกนีFอยา่งครบบริบูรณ์ 

 

ในประเดน็ที$สอง 

ผูติ้ดตามพระเยซูยคุแรกเชื$อวา่พระองคจ์ะนาํมาซึ$งการเปลี$ยนผา่นจากยคุนีFไปสู่ยคุที$จะมาถึงในแบบที$พวกเขาและคนอื$นไม่เคยคาดหวงัมา

ก่อน 

 

ใหเ้ราฟังวธีิที$พระเยซูเปิดเผยถึงความเปลี$ยนแปลง ในเรื$องความคาดหมายเกี$ยวกบัแผน่ดินพระเจา้ ในมทัธิว 13:31-32: 

 

พระองคท์รงยกคาํอุปมาอีกขอ้หนึ$งวา่ 

“อาณาจกัรสวรรคเ์ปรียบเหมือนเมลด็มสัตาร์ดซึ$งมีคนเอาไปเพาะในทุ่งของตน แมเ้มลด็นัFนเลก็กวา่เมลด็ทัFงปวง 

แต่เมื$องอกขึFนกใ็หญ่ที$สุดในสวนและกลายเป็นตน้ใหน้กใน 

อากาศมาเกาะกิ$ง” (มทัธิว 13:31-32) 

 

ในคาํอุปมานีF  พระเยซูสอนวา่แผน่ดินแห่งชยัชนะของพระเจา้จะเริ$มตน้จากสิ$งเลก็ ๆ “เหมือนเมลด็มสัตาร์ด” 

และเติบโตเมื$อเวลาผา่นไป จนถึงสภาพสมบูรณ์ในที$สุด 

 

นกัศาสนศาสตร์ยคุปัจจุบนัมกัเรียกมุมมองของพระเยซูที$มีต่อการเสดจ็มาของแผน่ดินของพระเจา้ยคุพระเมสสิยาห์วา่ “การเปิดตวั 

(หรือปฐมบท) ของอวสานกาล”  วลีนีFหมายถึงแนวคิดที$วา่ กิจการของพระเมสสิยาห์ไดถู้กสาํแดงบนโลกนีFแลว้ 

แต่ชยัชนะในบัFนปลายยงัมาไม่ถึง  พวกเขายงักล่าวถึงปรากฏการณ์นีFวา่ “เริ$มแลว้ แต่กย็งัไม่เสร็จสิFน”  อีกนยัหนึ$งกคื็อ 

ชยัชนะของแผน่ดินพระเจา้ไดม้าถึงแล้ว แต่ยงัไม่สาํเร็จบริบูรณ์  มุมมองเกี$ยวกบัชยัชนะของแผน่ดินพระเจา้ที$จะมาถึงนีF  

ใหค้วามหยั$งรู้อนันบัไม่ถว้นเกี$ยวกบัศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ 
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เมื>อพระเยซูได้ประกาศเรื>องแผ่นดนิพระเจ้า หนึ>งในคาํถามใหญ่สุดเกี>ยวกบัเรื>องนีSกคื็อ นี>ยงัคงเป็นความจริงในปัจจุบันหรือไม่?  

เรื>องนีSได้มาถงึแล้วในถ้อยคาํและการกระทาํของพระองค์หรือ?  หรือเป็นสิ>งที>ยงัจะต้องเกดิขึSนในอนาคต?  เอาล่ะ นักวชิาการพูดถงึ 

“การเปิดตวัแผ่นดนิพระเจ้า”  “การถูกเปิดตวั” หมายถงึทัSงปัจจุบัน และอนาคต  พระเยซูประกาศถงึแผ่นดนิพระเจ้า 

ซึ>งกาํลงัมาถงึโดยผ่านพระวจนะ และพระราชกจิของพระองค์ โดยเฉพาะผ่านการสิSนพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขน 

และการคืนพระชนม์  ดงันีS แผ่นดนินัSนได้ถูกเปิดตวัแล้ว แต่ยงัไม่สําเร็จบริบูรณ์  เมื>อสําเร็จบริบูรณ์แล้ว 

แผ่นดนิพระเจ้ากจ็ะตัSงอยู่เตม็ที>ในโลกนีS  เราจะได้รับกายอนัถูกทาํให้เตม็ด้วยสง่าราศี  เราจะเข้าสู่สัมพนัธภาพ 

นิรันดร์กบัพระเจ้า  ดงันัSน เราจงึดาํเนินชีวติในปัจจุบันระหว่างสองยุค คือ ระหว่างการเปิดตวัแผ่นดนิพระเจ้า 

และการที>แผ่นดนิพระเจ้าจะสําเร็จบริบูรณ์  เรายงัคงมชีีวติอยู่ในกายปัจจุบันนีS ยงัคงอยู่ในโลกที>ได้ล้มลงนีS  

แต่แผ่นดนิของพระเจ้าได้มาถงึแล้ว เพราะพระคริสต์กาํลงัครองราชย์อยู่ที>พระหัตถ์เบืSองขวาของพระเจ้า 

และพระองค์กก็าํลงัครองราชย์ในจติใจของเรา  และเพราะเหตุนีS แผ่นดนิของพระเจ้าจงึมาถงึแล้ว  นั>นคือความหมายที>ว่า 

“เริ>มแล้ว” แต่กย็งัเป็นอนาคต คือ “ยงัไม่เสร็จสิSน” เช่นกนั 

— ดร. มาร์ค เอล สเตราสส์ 

 

ในภาพรวม จะช่วยใหเ้ขา้ใจดีขึFนเมื$อเราคิดถึงมุมมองของพนัธสญัญาใหม่ในเรื$องการมาของแผน่ดินพระเจา้วา่เป็นชยัชนะสามขัFน 

คือ หนึ$ง ในช่วงเปิดตวั พระเจา้ริเริ$มชยัชนะของแผน่ดินของพระองคโ์ดยผา่นชีวติ การสิFนพระชนม ์การคืนพระชนม ์

และการเสดจ็ขึFนสู่สวรรคข์องพระเยซู 

และโดยผา่นทางบรรดาพนัธกิจพืFนฐานของอคัรทูตและผูเ้ผยพระวจนะของพระองคใ์นศตวรรษแรก (สอง) หลงัจากนัFน 

ในระยะของการกา้วไปขา้งหนา้ พระเยซูขบัเคลื$อนชยัชนะของแผน่ดินพระเจา้ไปขา้งหนา้จากราชบลัลงักข์องพระองคใ์นสวรรค ์ 

พระเยซูจะขบัเคลื$อนแผน่ดินพระเจา้ต่อไปตลอดประวติัศาสตร์คริสตจกัร  (และสาม) ในที$สุด 

พระเยซูจะนาํมาซึ$งความสาํเร็จบริบูรณ์ของแผน่ดินของพระเจา้เมื$อพระองคเ์สดจ็กลบัมาดว้ยพระสิริ  

นี$คือชยัชนะในบัFนปลายของแผน่ดินของพระเจา้ 

เมื$อความชั$วร้ายทัFงปวงจะถูกทาํลายและแผน่ดินอนัเตม็ดว้ยสง่าราศีของพระเจา้จะขยายออกไปทุกหนแห่งในโลก 

การเปิดตวั (หรอืปฐมบท) ของอวสานกาล 

เริHมแลว้ แต่ก็ยงัไม่เสร็จสิ Gน 
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พระองคท์รงยกคาํอุปมาอีกขอ้หนึ$งวา่ 

“อาณาจกัรสวรรคเ์ปรียบเหมือนเมลด็มสัตาร์ดซึ$งมีคนเอาไปเพาะในทุ่งของตน แมเ้มลด็นัFนเลก็กวา่เมลด็ทัFงปวง  

 

 

 

 

เมื$อผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่อุทิศตนเองเพื$ออธิบายประเดน็ต่าง ๆ ทางศาสนศาสตร์ 

พวกเขาจะเนน้ความสาํคญัที$สามระยะดงักล่าวของพนัธกิจของพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ 

 

ตามที$เราไดเ้ห็น การมาถึงของแผน่ดินของพระเจา้เปลี$ยนแปลงความคาดหวงัของผูที้$ติดตามพระเยซูในศตวรรษแรก  บดันีF  

ขอใหเ้ราพิจารณาความสาํคญัอยา่งยิ$งยวดของชยัชนะสามขัFนของแผน่ดินพระเจา้ในศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ 

 

 

ชัยชนะสามขัKน 

 

ความจริงที$วา่ชยัชนะของแผน่ดินพระเจา้มาถึงในขัFนตอนแห่งการเปิดตวั การกา้วไปขา้งหนา้ 

และการสาํเร็จบริบูรณ์ของพนัธกิจของพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ ก่อใหเ้กิดคาํถามมากมายในคริสตจกัรยคุแรก  เช่น 

พระเยซูไดท้าํสิ$งใดสาํเร็จลุล่วงแลว้?  พระองคจ์ะทาํสิ$งใดในประวติัศาสตร์คริสตจกัรใหส้าํเร็จลุล่วงอีก?  

พระองคจ์ะทาํสิ$งใดเมื$อจะเสดจ็กลบัมาในอนาคต?  

คาํถามเหล่านีFสาํคญัยิ$งในศตวรรษแรกถึงขนาดที$สามารถก่อร่างศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่อยา่งลึกซึF ง  

ผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่อิงขอ้เทจ็จริงที$วา่ ความพา่ยแพข้องศตัรูของพระเจา้ 

และการปลดปล่อยสาํหรับคนของพระองคไ์ดเ้ริ$มตน้แลว้ในการเสดจ็มาครัF งแรกของพระคริสต ์ 

เหตุการณ์เหล่านีFจะดาํเนินต่อไปตลอดประวติัศาสตร์คริสตจกัร และสาํเร็จบริบูรณ์ในการเสดจ็มาดว้ยชยัชนะครัF งที$สองของพระคริสต ์

 

การเปิดตวั 
 

การกา้วไปขา้งหนา้ 
 

ความสาํเรจ็บรบิรูณ ์
 
การเสด็จมาของแผ่นดนิของพระเจา้คอืชยัชนะสามขัGน 



อาณาจกัร พนัธสญัญา และสารบบของพนัธสญัญาใหม ่  บทเรียนที ่2: แผน่ดนิของพระเจา้ 

-16- 

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

 

หากเวลาอาํนวย เรากจ็ะสามารถชีFแนวทางที$ชยัชนะสามขัFนตอนนีFไดก่้อร่างสร้างศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ 

แต่จะเป็นประโยชนม์าก หากเราเริ$มดว้ยการมองไปที$สองแนวทางดงันีF   ประการแรก 

เราจะสงัเกตวา่พนัธสญัญาใหม่อธิบายถึงความพา่ยแพข้องศตัรูของพระเจา้อยา่งไรในสามขัFนตอนแห่งแผน่ดินของพระองค ์ 

จากนัFนเราจะศึกษาคาํสอนในพนัธสญัญาใหม่เกี$ยวกบัการปลดปล่อยคนของพระเจา้ในขัFนตอนทัFงสามนีF เช่นกนั  

เราจะเริ$มที$ความพา่ยแพข้องศตัรูของพระเจา้ 

 

 

ความพ่ายแพ้ 

 

ชาวยวิที$ไม่เชื$อมีความคิดวา่ 

พระเมสสิยาห์จะพิชิตศตัรูของพระเจา้ที$เป็นทัFงมนุษยแ์ละวญิญาณ  

ผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่กเ็ชื$อเช่นนัFนดว้ย  

แต่พวกเขากเ็ขา้ใจเช่นกนัวา่พระเยซูจะทาํสิ$งนีF ในแนวทางที$เหมาะสมกบัแต่ละระยะของแผน่ดิ

นของพระองค ์ ศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่เนน้วา่ 

ยทุธศาสตร์ของพระเยซูมีสองส่วนในช่วงการเปิดตวัแผน่ดินพระเจา้  ในดา้นหนึ$ง 

พระองคน์าํการพิพากษาของพระเจา้ลงมาบนศตัรูฝ่ายจิตวญิญาณของพระเจา้  

ตลอดพนัธกิจของพระองค ์

พระเยซูกาํราบวญิญาณชั$วโดยการขบัพวกมนัออกจากตาํแหน่งแห่งอาํนาจ  แต่ในอีกดา้นหนึ$ง 

พระองคห์ยบิยื$นพระเมตตาของพระเจา้ไปสู่ศตัรูที$เป็นมนุษย ์ ของพระองค ์

แน่นอนวา่พระเมตตาของพระคริสตที์$มีต่อมนุษยน์าํมาซึ$งพระพรมากมายสาํหรับพวกเขา 

การเปิดตวั 
 

การกา้วไปขา้งหนา้ 
 

การสําเรจ็บรบูิรณ ์
 

สามระยะของแผ่นดนิของพระเจา้ 

ช่วงเปิดตวั 
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แต่กท็าํใหว้ญิญาณชั$วพา่ยแพร้าบคาบมากยิ$งขึFน เพราะดว้ยความเมตตากท็าํใหม้นุษยที์$จะรับใชพ้วกมนัเหลือนอ้ยลงเรื$อย ๆ 

 

ในมทัธิว 12:28-29 พระเยซูเองไดอ้ธิบายยทุธศาสตร์นีF เมื$อพระองคต์รัสวา่: 

 

แต่หากเราขบัผอีอกโดยพระวญิญาณของพระเจา้ อาณาจกัรของพระเจา้กม็าถึงพวกท่านแลว้ 

หรือคนจะสามารถเขา้ไปในบา้นของคนที$แขง็แรงและขนเอา 

ทรัพยสิ์นของเขาไปไดอ้ยา่งไร ถา้ไม่จบัคนแขง็แรงนัFนมดัไวก่้อน? จากนัFนจึงปลน้บา้นของเขาได ้(มทัธิว 12:28-29) 

 

พระเยซูเสดจ็มาและพนัธนาการวญิญาณชั$ว หรือ “จบัคนแขง็แรงนัFนมดัไว”้ เพื$อที$จะ “ปลน้บา้นของเขา”  อีกนยัหนึ$งกคื็อ 

พระเยซูขบัวญิญาณชั$วออกไปและทาํใหค้นเหล่านัFนที$อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของมนัเป็นอิสระ 

 

และเรายงัเห็นยทุธศาสตร์สองขัFนนีF ในพระวจนะตอนอื$น ๆ เช่นยอห์น 12:31-32 โดยพระเยซูตรัสวา่: 

 

บดันีFไดเ้วลาพิพากษาโลกนีFแลว้ บดันีFผูค้รองโลกนีFจะถูกขบัไล่ออกไป แต่เมื$อเราถูกยกขึFนจากแผน่ดินตรึงบนไมก้างเขน 

แลว้เราจะชกันาํคนทัFงปวงมาหาเรา” (ยอห์น 12:31-32) 

 

นี$เป็นอีกครัF งหนึ$งที$ในช่วงเปิดตวัแผน่ดินพระเจา้ พระเยซูโจมตีวญิญาณชั$ว หรือ “ผูค้รองโลกนีF ” นั$นกคื็อ ซาตาน  

พระองคข์บัมนัออกและทาํใหม้นัสิFนฤทธิk   แต่ควบคู่ไปกบัความเดด็ขาดที$มีต่อซาตาน พระเยซูกป็ระทานความรอดแก่มนุษยชาติดว้ย 

 

บางครัSงผู้คนกส็งสัยว่า มุมมองที>มต่ีอพระคริสต์ในฐานะผู้พชิิต พระคริสต์ผู้มชัียชนะ 

จะสอดคล้องหรือสัมพนัธ์กบัแนวคดิที>ว่าพระคริสต์เป็นพระองค์ผู้สิSนพระชนม์เพื>อความบาปของเรา 

ผู้ทรงไถ่โดยการรับโทษแทนเราได้อย่างไร  ในพระกติตคุิณยอห์น 

ครัSงที>สามที>พระเยซูตรัสถงึบุตรมนุษย์ว่าจะต้องถูกยกขึSนเหมือนที>รูปปัSนงูที>ถูกยกขึSนในถิ>นทุรกนัดาร ในยอห์นบทที> 12 

นัSนพระองค์เชื>อมโยงการถูกยกขึSนนีSกบัข้อความที>ว่า “บัดนีS ผู้ปกครองแห่งโลกนีSจะถูกเหวี>ยงลง”  ดงันีS 

พระเยซูมาแทนที>งูที>ต้องคาํสาปนัSน  พระองค์เสดจ็ไปสู่ความมรณา เพื>อทาํลายความมรณาจากภายใน  ฉะนัSน 

กจิการแรกของพระองค์ในฐานะพระคริสต์ผู้พชิิตกคื็อ การทาํลายความตายจากภายใน โดยการถูกยกขึSนไว้บนไม้กางเขนนัSน 

— ศาสนาจารย์ ไมเคลิ เจ กโลโด 

 

ความพา่ยแพข้องศตัรูฝ่ายจิตวญิญาณของพระเจา้นัFนสาํคญัยิ$งต่อราชกิจในระยะเปิดตวัของพระคริสต ์

จนถึงขนาดที$ในพระวจนะบางตอน เช่นฮีบรู 2:14-15 

ผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่เขียนเกี$ยวกบัการสิFนพระชนมข์องพระคริสตบ์นไมก้างเขนเพื$อชดใชบ้าปในแง่มุมเดียวกนักบัยทุธศาสตร์สองขัFนนีF   

ทาํใหเ้ห็นชดัเจนวา่ โดยการสิFนพระชนมข์องพระองค ์พระเยซูไดท้าํลายอาํนาจที$ซาตานมีเหนือมนุษย ์ 

และโดยการชดใชบ้าปของมนุษยชาติ พระเยซูมอบอิสรภาพแก่มนุษย ์ซึ$ งก่อนหนา้นีF เป็นทาสของความบาปและความตาย 

 

แนวคิดเหล่านีFปรากฏชดัเจนในโคโลสี 2:15 โดยอคัรทูตเปาโลเขียนดงันีF : 

 

(พระคริสต)์ ทรงปลดเทพผูท้รงเดชานุภาพและเทพผูท้รงอาํนาจต่างๆ ลง พระองคไ์ดท้รงประจานและพิชิตพวกนีFโดยกางเขนนัFน 

(โคโลสี 2:15) 
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เทพผูท้รงเดชานุภาพและเทพผูท้รงอาํนาจสูญเสียตาํแหน่งแห่งความยิ$งใหญ่ไปเมื$อพระเยซูปลดปล่อยคนของพระองคใ์หเ้ป็นอิสระ

จากอาํนาจของบาปโดยการสิFนพระชนมบ์นไมก้างเขน 

 

เมื$อมองในมิตินีF  จึงไม่น่าแปลกใจที$ในเอเฟซสั 4:8 

การคืนพระชนมแ์ละการเสดจ็ขึFนสวรรคข์องพระคริสตถู์กบรรยายวา่เป็นการชิงตวัมนุษยซึ์$งเคยรับใชซ้าตาน: 

 

ฉะนัFนจึงมีกล่าวไวว้า่ “เมื$อพระองคเ์สดจ็ขึFนสู่เบืFองสูง ทรงนาํเชลยไปดว้ย และประทานของประทานแก่มนุษย”์ 

(เอเฟซัส 4:8) 

 

จากพระวจนะตอนนีF  เมื$อทัFงชายหญิงเขา้มาเชื$อในพระคริสต ์

กเ็หมือนกบัการที$พระคริสตไ์ดชิ้งตวัพวกเขามาจากอาณาจกัรของซาตาน 

 

ยทุธศาสตร์เพื$อพิชิตศตัรูฝ่ายจิตวญิญาณของพระเจา้นีF ยงัไดป้รากฏในช่วงเปิดตวัของกิจการต่าง ๆ 

ที$อคัรทูตของพระคริสตก์ระทาํในหนงัสือกิจการ  โดยยดึพระเยซูเป็นแบบอยา่ง 

พวกอคัรทูตขบัผอีอกครัF งแลว้ครัF งเล่าเมื$อพวกเขาประกาศข่าวประเสริฐในแผน่ดินของคนต่างชาติและทาํใหซ้าตานสูญเสียมนุษยม์ากมาย

ที$เคยรับใชม้นั 

 

ไม่น่าแปลกใจเลย เมื$อเราพิจารณาการกา้วไปขา้งหนา้ของแผน่ดินของพระคริสตต์ลอดประวติัศาสตร์คริสตจกัร 

เราพบวา่ผูที้$ติดตามพระคริสตจ์ะตอ้งปฏิบติัตามยทุธศาสตร์ที$พระเยซูใชใ้นช่วงเปิดตวั  

แทนที$จะมุ่งมีชยัชนะเหนือศตัรูของพระเจา้ที$เป็นมนุษย ์เราควรมุ่งความสนใจไปที$วญิญาณชั$วที$ต่อตา้นวถีิทางของพระเจา้ต่างหาก 

 

แมค้ริสเตียนปัจจุบนัมากมายจะมิไดต้ระหนกัถึงเรื$องนีFมากนกั 

แต่ศาสนศาสตร์แห่งแผน่ดินพระเจา้ในพนัธสญัญาใหม่กเ็ตือนใจเราบ่อยครัF

งวา่ คริสตจกัรของพระคริสตไ์ม่ไดท้าํสงครามกบัมนุษย ์

แต่กบัซาตานและวญิญาณชั$วอื$น ๆ  

และเป็นความรับผดิชอบของเราที$จะต่อสูก้บัศตัรูฝ่ายวญิญาณเหล่านีFของพร

ะเจา้ 

 

นี$จึงเป็นเหตุผลวา่ ในพระวจนะเช่นเอเฟซสั 6:11-12 

พนัธสญัญาใหม่ตีความความยากลาํบากและการต่อสูข้องเราวา่เป็นความขดั

แยง้กบัวญิญาณชั$ว  เราอ่านพบดงันีF : 

 

จงสวมยทุธภณัฑท์ัFงชุดของพระเจา้เพื$อท่านจะยนืหยดัต่อสูแ้ผนการ

ทัFงหลายของมารได ้เพราะเราไม่ไดต่้อสูก้บัเนืFอหนงั 

และเลือด แต่ต่อสูก้บัเหล่าเทพผูค้รอง เทพผูท้รงอาํนาจ 

เทพผูท้รงเดชานุภาพของโลกอนัมืดมนนีF  

และต่อสูก้บัเหล่าวญิญาณชั$วในยา่นฟ้าอากาศ   

(เอเฟซัส 6:11-12) 

การกา้วไปขา้งหนา้ 
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ส่วนใหญ่แลว้ คริสเตียนยคุปัจจุบนัคิดวา่การดิFนรนในชีวติเป็นความขดัแยง้กบัมนุษยเ์ท่านัFน  แต่ในพระวจนะตอนนีF  เราเห็นวา่ จริง 

ๆ แลว้ คริสตจกัรตอ้งเผชิญกบัความขดัแยง้กบั “พญามาร” “เทพผูค้รอบครอง” “เทพผูมี้อาํนาจ” “เทพผูป้กครองความมืดแห่งโลกนีF ” และ 

“ความชั$วฝ่ายวญิญาณในบรรดาสถานที$สูง”  และโดยการสวมยทุธภณัฑท์ัFงชุดของพระเจา้ 

เราสามารถทาํลายอาํนาจของวญิญาณชั$วเหล่านีF ที$ต่อตา้นแผน่ดินของพระเจา้ 

 

ขอ้ความที$เนน้ถึงมิติการสูร้บฝ่ายจิตวญิญาณ 

ในแผน่ดินของพระคริสตต์ลอดประวติัศาสตร์คริสเตียนตอนนีFไม่ไดผ้ดิปกติแต่อยา่งใด 

ความขดัแยง้ที$เราประสบกบัซาตานและวญิญาณชั$วอื$น ๆ ถูกกล่าวถึงในพระวจนะตอนอื$นหลายตอน เช่น เอเฟซสั 4:27; 1 ทิโมธี 3:7; 2 

ทิโมธี 2:26; ยากอบ 4:7; 1 เปโตร 5:8; 1 ยอห์น 3:8; และยดูาส 9  แต่ในขณะเดียวกนั ตามที$เราอ่านพบใน 2 โครินธ์ 5:20 

เรากต็อ้งหยบิยื$นพระเมตตาของพระเจา้ไปสู่ศตัรูที$เป็นมนุษยเ์ช่นกนั 

 

ฉะนัFนเราจึงเป็นทูตของพระคริสตเ์สมือนหนึ$งพระเจา้ทรงร้องเรียกท่านทัFงหลายผา่นทางเรา 

เราจึงขอร้องท่านในนามของพระคริสตว์า่ จงคืนดีกบัพระเจา้ (2 โครินธ์ 5:20) 

 

เพื$อทาํตามตวัอยา่งของเปาโล ในฐานะ “ราชทูตของพระคริสต”์ และตวัแทนของแผน่ดินพระเจา้ 

เราตอ้งพิชิตศตัรูฝ่ายจิตวญิญาณของพระเจา้ต่อไป โดยการแสวงหาการคืนดีระหวา่งพระเจา้และศตัรูที$เป็นมนุษยข์องพระองค ์

 

ศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ยงัไดเ้ชื$อมโยงความพา่ยแพข้องศตัรูของพระเจา้กบัการสาํเร็จบริบูรณ์ของแผน่ดินของพระคริสต ์ 

อยา่งไรกต็าม เป็นเรื$องสาํคญัที$เราตอ้งเขา้ใจวา่จะเกิดการเปลี$ยนแปลงครัF งยิ$งใหญ่ในยทุธศาสตร์ของพระเยซูเมื$อถึงระยะสาํเร็จบริบูรณ์  

เมื$อพระคริสตเ์สดจ็กลบัมา พระองคจ์ะไม่หยบิยื$นพระเมตตาไปสู่ศตัรูของพระเจา้ที$เป็นมนุษยอี์กต่อไป  ตรงกนัขา้ม 

พระคริสตจ์ะนาํเขา้สู่สมรภูมิเพื$อต่อสูศ้ตัรูของพระเจา้ทัFงที$เป็นมนุษยแ์ละวญิญาณ เพื$อพิชิตพวกเขาอยา่งสิFนเชิง 

กาํจดัพวกเขาออกไปจากโลกนีF  และพิพากษาพวกเขาชั$วนิรันดร์ 

 

ใหเ้ราฟังวา่ววิรณ์ 19:13-15 

บรรยายวา่ศตัรูของพระเจา้ที$เป็นมนุษยจ์ะถูกพิชิตอยา่งไรเมื$อถึงการสาํเร็จบริบูรณ์: 

 

พระนามของพระองคคื์อพระวาทะของพระเจา้ บรรดากองทพั 

สวรรคส์วมอาภรณ์ผา้ลินินเนืFอดีขาวสะอาดนั$งบนหลงัมา้ขาว 

กาํลงัตามเสดจ็พระองคไ์ป พระแสงคมกริบออกมาจากพระโอษฐข์องพระองค ์

ทรงใชพ้ระแสงนีFฟาดฟันประชาชาติ.. .(ววิรณ์ 19:13-15) 

 

ในแนวทางคลา้ยคลึงกนั ววิรณ์ 20:10 

ฉายภาพการเสดจ็กลบัมาดว้ยพระสิริของพระคริสตว์า่เป็นเวลาแห่งการพิพากษาครัF ง

สุดทา้ยที$มีต่อวญิญาณชั$วและซาตาน: 

 

และพญามารที$ล่อลวงพวกเขากถู็กโยนลงในบึงไฟกาํมะถนัที$ 

ลุกโชนที$ซึ$ งสตัวร้์ายกบัผูเ้ผยพระวจนะเทจ็ถูกโยนลงไปก่อนแลว้ 

พวกมนัจะทนทุกขท์รมานทัFงกลางวนักลางคืนสืบๆ ไปเป็นนิตย ์(ววิรณ์ 20:10) 

 

ความสําเรจ็บรบูิรณ ์
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แน่นอน เราไดส้รุปใจความสาํคญัของประเดน็เหล่านีFไปแลว้  แต่จากตวัอยา่งเหล่านีF  

เราไดเ้ห็นวา่ผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่รู้สึกวา่จาํเป็นที$จะตอ้งกล่าวเนน้ถึงมิติแห่งชยัชนะของแผน่ดินพระเจา้ซํF าแลว้ซํF าอีก  

พวกเขาย ํFาถึงความสาํคญัสูงสุดของการต่อสูก้บัวญิญาณชั$วอยา่งหา้วหาญ และเนน้ความเมตตาต่อศตัรูของพระเจา้ที$เป็นมนุษย ์

ทัFงในระยะเปิดตวัและในระยะของการกา้วไปขา้งหนา้ของแผน่ดินพระเจา้  แต่พวกเขากชี็Fใหเ้ห็นเช่นกนัวา่ ในบัFนปลาย 

เมื$อพระคริสตเ์สดจ็กลบัมา ทัFงมนุษยแ์ละวญิญาณที$เป็นศตัรูจะตอ้งตกอยูภ่ายใตก้ารพิพากษานิรันดร์ของพระเจา้  จุดเนน้เหล่านีFยนืยนัวา่ 

ความพา่ยแพข้องศตัรูของพระเจา้เป็นประเดน็สาํคญัยิ$งในศาสนศาสตร์แห่งแผน่ดินของพระเจา้ในพนัธสญัญาใหม่ 

 

แผ่นดนิของพระเจ้าได้เริ>มต้นแล้ว  เป็นแผ่นดนิที>ดาํเนินอยู่ที>นี> และกก็าํลงัก้าวหน้าต่อไป 

โดยเข้มข้นยิ>งขึSนจนกระทั>งถงึความสําเร็จบริบูรณ์  ดงันัSน คาํถามกคื็อ พระเยซูมชัียเหนือศัตรูของพระองค์แล้วในแนวทางใด?  

เอาล่ะ ประการแรกสุด ชัยชนะที>สําคญัยิ>งยวดที>สุดกคื็อที>ไม้กางเขนนั>นเอง โดยพระองค์ได้ทรงพชิิตซาตาน ... ในแง่นัSน 

พระองค์ต่อสู้และได้ชัยชนะในสมรภูมสํิาคญั  และนั>นคือเหตุผล ยกตวัอย่างเช่น ในววิรณ์ 12 

บรรดาวสุิทธิชนตอบสนองและเอาชนะผู้กล่าวหาพี>น้องผู้เชื>อได้ด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก  พวกเขาเอาชนะซาตาน —

ซึ>งถูกบรรยายโดยใช้อปุมาในววิรณ์ 12 —ด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก  และด้วยเหตุนีS 

พระคริสต์จงึได้ชัยชนะในสมรภูมนัิSนแล้ว 

แต่เปรียบแล้วกเ็หมือนฮิตเลอร์ในช่วงท้ายของสงครามโลกครัSงที> 2 เมื>อเขาเห็นว่าสงครามนัSนสิSนสุดแล้วแต่กย็งัไม่ยอมเลกิ  

เขาเตม็ไปด้วยความเกรีSยวกราด เพราะรู้ว่าเวลาของเขาสัSนยิ>งนัก  นี>คือสภาพของซาตานที>เรากล่าวถงึ  

ซาตานจงึเป็นเดือดเป็นแค้นมากขึSนในปัจจุบัน  และเมื>อใดกต็ามที>ข่าวประเสริฐรุดหน้าไป คนกก็ลบัใจมากขึSน 

ความชอบธรรมกถู็กสถาปนาขึSนในชีวติของปัจเจกบุคคล ในคริสตจกัรท้องถิ>น และในอนุวฒันธรรมใด ๆ  

และสิ>งที>เกดิขึSนเหล่านีSกห็มายถงึความพ่ายแพ้ต่อเนื>องของซาตานและของใครกต็ามที>หลงใหลในความมืด  

และในบัSนปลายเมื>ออาณาจกัรต่าง ๆ ของโลกนีSเปลี>ยนไปเป็นอาณาจกัรของพระเจ้าและของพระคริสต์ 

และพระองค์จะครองราชย์ชั>วนิรันดร์ ประเดน็กคื็อ วถิดีงักล่าวนีSได้ถูกเตรียมพร้อมไว้แล้ว 

เพื>อทุกหัวเข่าจะกราบลงและทุกลิSนจะยอมรับว่าพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า ตามที>ฟิลปิปี 2 ได้กล่าว ไว้ 

และพระเยซูเป็นผู้ชนะโดยพืSนฐานทัSงหมดแล้ว  ชัยชนะนีSยงัคงดาํเนินต่อไปในบางแง่มุม 

ในชีวติของคนมากมายที>คุกเข่าลงด้วยความชื>นชมยนิดโีดยฤทธิjเดชของพระวญิญาณบริสุทธิj  แต่เมื>อวนัสุดท้ายมาถงึ 

ทุกคนจะต้องคุกเข่าลง 

— ดร. ด ีเอ คาร์สัน 

 

เมื$อเราไดเ้ห็นแลว้วา่ชยัชนะสามขัFนของแผน่ดินของพระเจา้รวมไปถึงความพา่ยแพข้องศตัรูของพระเจา้ เรากค็วรชีFใหเ้ห็นวา่ 

การปลดปล่อยคนของพระเจา้มีบทบาทสาํคญัอยา่งไรในศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ 

 

 

การปลดปล่อย 

 

ถา้จะมีมิติหนึ$งของการเปิดตวัแผน่ดินของพระเจา้ที$เด่นชดัสาํหรับผูอ่้านส่วนใหญ่ 

นั$นกคื็อการปลดปล่อยคนพระเจา้เขา้สู่พระพรแห่งแผน่ดินของพระองค ์ ตวัอยา่งเช่น 

หนึ$งในเหตุผลหลกัที$พระกิตติคุณเนน้ที$การอศัจรรยข์องพระเยซูกเ็พราะวา่การอศัจรรยเ์หล่านีF เป็นตวัแทนของพระพรแห่งแผน่ดินพระเจา้

ที$พระเยซูนาํมาสู่โลกนีF   การอศัจรรยข์องพระเยซูกคื็อการใหม้นุษยไ์ดลิ้Fมรสเป็นการชั$วคราว 

เพื$อสมัผสัพระพรแห่งแผน่ดินพระเจา้ที$จะทาํใหค้นของพระองคเ์ปรมปรีดใ์นยคุที$จะมาถึงชั$วนิรันดร์  นอกจากนีF  
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การที$พระเยซูใส่ใจกบัความยติุธรรมในสงัคม เพื$อคนยากไร้ คนลาํบาก และคนที$ทุกขท์รมานเพราะถูกข่มเหง 

กเ็ป็นตวัแทนของพระพรสาํคญัของแผน่ดินพระเจา้ดว้ย 

 

การอศัจรรยแ์ละความยติุธรรมในสงัคมที$พระเยซู อคัรทูตของพระองค ์และผูเ้ผยพระวจนะของพระองคน์าํมานัFน 

เป็นพระพรสุดแสนวเิศษ  

แต่พระพรยิ$งใหญ่ที$สุดในการเปิดตวัแผน่ดินพระเจา้กคื็อของขวญัอนัเป็นความรอดนิรันดร์ที$พระคริสตป์ระทานแก่ทุกคนที$เชื$อในพระอง

ค ์

ดว้ยเหตุนีF  ในโคโลสี 1:13-14 

เปาโลจึงบรรยายถึงการไดรั้บความรอดในพระคริสตว์า่เป็นการปลดปล่อยจากอาณาจกัรห

นึ$งเขา้ไปสู่อีกอาณาจกัรหนึ$ง 

 

เพราะพระองคไ์ดท้รงช่วยเราใหพ้น้จากอาณาจกัรของความมืด 

และทรงนาํเราเขา้มาสู่อาณาจกัรของพระบุตรที$รักของพระองค ์ 

ในพระบุตรนีF เราไดรั้บการไถ่บาป คือการอภยัโทษบาปของเรา 

(โคโลสี 1:13-14) 

 

ประเดน็หลกัเรื$องการปลดปล่อยเขา้สู่พระพรแห่งแผน่ดินของพระเจา้ยงัช่วยเราใหเ้

ขา้ใจวา่ เหตุใดพนัธสญัญาใหม่จึงเนน้ที$การทาํงานของพระวญิญาณบริสุทธิk อยา่งมาก  

ก่อนถึงช่วงปลายพนัธกิจของอคัรทูต 

การเทพระวญิญาณบริสุทธิk ลงมาบนผูติ้ดตามพระคริสตก์คื็อพระพรแห่งโลกที$จะมาถึง 

ซึ$ งถูกประทานใหแ้ก่ผูเ้ชื$อทุกคน ตามที$เราอ่านพบใน 2 โครินธ์ 1:21-22: 

 

 

พระองคไ์ดท้รงเจิมเรา ทรงประทบัตราแสดงความเป็นเจา้ของ 

บนเราและประทานพระวญิญาณของพระองคไ์วใ้นใจเราเป็นมดัจาํคํFาประกนัในสิ$งที$จะมาถึง 

(2 โครินธ์ 1:21-22) 

 

ขอ้ความตอนนีF คู่ขนานอยา่งใกลชิ้ดกบัเอเฟซสั 1:14 โดยทัFงสองขอ้ความบ่งบอกวา่ พระวญิญาณบริสุทธิk กคื็อ 

“ตราของพระคริสตเ์พื$อแสดงความเป็นเจา้ของในตวัเรา”  พระองคเ์ป็น “หลกัประกนั” ของสิ$งที$จะมาถึง  หรือกล่าวไดว้า่ 

พระวญิญาณบริสุทธิk  ซึ$ งเป็นฤทธานุภาพของพระเจา้ในชีวติของเราในปัจจุบนั เป็นเหมือน “เงินงวดแรก” 

ของมรดกอนัยิ$งใหญ่ที$ผูติ้ดตามพระคริสตจ์ะไดรั้บเมื$อพระองคเ์สดจ็กลบัมาในพระสิริ 

 

พนัธสญัญาใหม่ยงัไดก้ล่าวถึงการปลดปล่อยคนของพระเจา้ในช่วงการกา้วไปขา้งหนา้ของแผน่ดินของพระคริสต ์ 

ในชีวติที$ดาํเนินต่อไปของคริสตจกัร ผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่หนุนใจผูติ้ดตามพระคริสตใ์หจ้ดจาํวา่ พระเจา้ไดป้ลดปล่อยพวกเขาแล้ว 

เพื$อใหเ้ขา้สู่พระพรของแผน่ดินของพระองค ์ ศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่เนน้วา่ 

พระเจา้ไม่เพียงแค่ไดช่้วยเราใหร้อดจากการถูกพิพากษาเพราะความบาปของเราเท่านัFน แต่พระเจา้จะประทานของขวญั 

คือพระวญิญาณบริสุทธิk  แก่คริสตจกัรของพระองคต่์อไป  ลองฟัง 1 โครินธ์ 4:20 เป็นตวัอยา่ง: 

 

เพราะอาณาจกัรของพระเจา้ไม่ใช่เรื$องของคาํพดู แต่เป็นเรื$องฤทธิk อาํนาจ (1 โครินธ์ 4:20) 

การเปิดตวั 
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เช่นเดียวกบัอีกหลายตอน ในขอ้นีF  ฤทธานุภาพที$เปาโลกล่าวถึงกคื็อฤทธานุภาพของพระวญิญาณบริสุทธิk  

 

พระวญิญาณพระเจา้กคื็อความเป็นจริงอนัมหศัจรรยแ์ห่งพระพรของพระเจา้สาํหรับคนของพระองค ์ซึ$ งเราประสบไดใ้นแต่ละวนั  

พระองคช์าํระเราใหบ้ริสุทธิk  ทาํใหเ้กิดผลในชีวติของเรา เติมชีวติเราดว้ยความยนิดี 

และเสริมกาํลงัเราดว้ยฤทธานุภาพเพื$อต่อสูก้บัศตัรูของเรา  

แมว้า่คริสตจกัรในหลายนิกายในปัจจุบนัลดการเนน้บทบาทของพระวญิญาณบริสุทธิk ในชีวติของผูเ้ชื$อ 

แต่พระวญิญาณกย็งัคงเป็นพระพรยิ$งใหญ่ที$สุดของเราในช่วงที$แผน่ดินของพระคริสตก์า้วหนา้ต่อไป 

 

ศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ยงัหนุนใจผูติ้ดตามพระคริสตที์$มีชีวติอยูใ่

นยคุการกา้วไปขา้งหนา้ของแผน่ดินของพระองค ์

ใหค้งความหวงัในพระพรที$ยิ$งใหญ่กวา่ในแผน่ดินที$จะมาถึง  ฮีบรู 12:28 

เรียกร้องใหผู้ติ้ดตามพระคริสตส์ตัยซื์$อต่อไปในพระพรของแผน่ดินพระเจา้

ที$อยูเ่บืFองหนา้: 

 

เพราะฉะนัFนในเมื$อเรากาํลงัไดรั้บอาณาจกัรอนัไม่อาจสั$นคลอน 

ไดก้ใ็หเ้ราขอบพระคุณและนมสัการพระเจา้อยา่งที$ทรงพอพระทยั 

ดว้ยความยาํเกรงและดว้ยความครั$นคร้าม (ฮีบรู 12:28) 

 

และในยากอบ 2:5 เราอ่านพบวา่: 

 

พี$นอ้งที$รักจงฟังเถิด 

พระเจา้ทรงเลือกผูย้ากไร้ในสายตาชาวโลกใหรํ้$ารวยในความเชื$อ 

และใหค้รองอาณาจกัรที$ทรงสญัญาไวแ้ก่บรรดาผูที้$รักพระองคไ์ม่ใช่

หรือ? (ยากอบ 2:5) 

 

ยากอบเรียกร้องใหค้ริสตจกัรหยดุแสดงความโปรดปรานต่อคนรวย เพราะไม่ใช่พวกมั$งคั$งที$จะไดรั้บแผน่ดินของพระเจา้  

ตรงกนัขา้ม ผูที้$ “มั$งมีในความเชื$อ” และ “ผูที้$รักพระองค”์ ต่างหากที$จะ “ไดรั้บมรดกเป็นแผน่ดินที$พระองคไ์ดส้ญัญาไว”้ 

 

พระเยซูไดป้ลดปล่อยคนของพระองคเ์ขา้สู่พระพรแห่งแผน่ดินของพระองคเ์มื$อไดท้รงเปิดตวัแผน่ดินนัFน  

และพระพรแห่งแผน่ดินของพระองคก์ไ็ดด้าํรงต่อมาในชีวติของคริสตจกัรตลอดประวติัศาสตร์  แต่พระคมัภีร์สอนวา่ 

การปลดปล่อยคนของพระเจา้อยา่งครบถว้นสมบูรณ์เพื$อเขา้สู่พระพรแห่งแผน่ดินของพระเจา้จะยงัไม่ลุล่วง 

จนกวา่แผน่ดินของพระเจา้จะถูกสถาปนาสาํเร็จบริบูรณ์ในบัFนปลาย  เมื$อถึงความสาํเร็จบริบูรณ์นัFน 

คนของพระเจา้จะมีประสบการณ์เตม็ที$กบัพระพรทัFงปวงแห่งแผน่ดินนัFนที$ถูกสญัญาไว ้ตามที$เราอ่านพบในววิรณ์ 11:15: 

 

“ราชอาณาจกัรของโลกนีFไดก้ลบัมาเป็นราชอาณาจกัรของ 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรากบัพระคริสตข์องพระองคแ์ลว้ และพระองคจ์ะทรงครองอาณาจกัรเป็นนิตย”์ 

(ววิรณ์ 11:15) 

 

การกา้วไปขา้งหนา้ 
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เมื$อพระคริสตเ์สดจ็กลบัมา อาณาจกัรแห่งโลกนีFจะถูกแทนที$อยา่งสิFนเชิงดว้ยอาณาจกัรแห่งชยัชนะของพระเจา้  ใหเ้ราฟังววิรณ์ 

5:9-10 เมื$อบรรดาสิ$งมีชีวติในสวรรคร้์องเพลงสรรเสริญพระคริสต:์ 

 

“พระองคท์รงสมควรที$จะรับหนงัสือมว้น และเปิดผนึกตราของหนงัสือนัFนออก เพราะพระองคท์รงถูกประหารแลว้ 

และดว้ยพระโลหิตของพระองคไ์ดท้รงซืFอ มนุษยท์ัFงหลายถวายแด่พระเจา้ จากทุกเผา่ ทุกภาษา ทุกหมู่ชน และทุกชาติ 

ทรงโปรดใหเ้ขาทัFงหลายเป็นอาณาจกัรและเป็นปุโรหิตรับใชพ้ระเจา้ของเรา และพวกเขาจะครอบครองโลก” 

(ววิรณ์ 5:9-10) 

 

เมื$อถึงการสาํเร็จบริบูรณ์ คนของพระเจา้จะไดรั้บการปลดปล่อยเพื$อใหเ้ป็น “อาณาจกัรแห่งปุโรหิต” และ 

“เขาเหล่านัFนจะครองแผน่ดินโลก” 

 

เมื>อเราคดิถงึการที>พระเยซูจะเสดจ็มาอกีครัSงหนึ>งและมชัียชนะในบัSนปลาย 

เราไม่ต้องการนึกถงึแค่ในแง่ของการที>พระเยซูกาํราบศัตรูของพระองค์โดยสิ>งที>เรียก

ว่า “มหิทธิฤทธิj” [แปลตรงตวัจากคาํภาษาฝรั>งเศส “force majeure”] 

หรือการใช้อานุภาพแบบดบิ ๆ  

หนังสือววิรณ์กล่าวถงึดาบที>ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเยซู และแน่นอน 

นั>นคือดาบแห่งพระวจนะ ดาบแห่งความยุตธิรรม  

การพพิากษาครัSงสุดท้ายนัSนจะเกี>ยวข้องกบัการเปิดโปงสิ>งต่าง ๆ  ในทาํนองเดยีวกนั 

สําหรับวสุิทธิชน โดยเฉพาะในบริบทของพนัธสัญญาใหม่ 

การยืนยนัความชอบธรรมเป็นหนึ>งในประเดน็สําคญั  

บรรดาวสุิทธิชนผู้เชื>อในพระเยซู ได้หันแก้มอกีด้านหนึ>งให้ตบ 

และรักเพื>อนบ้านของตน และยงัคงทาํสิ>งอื>น ๆ 

เหล่านีSที>โลกนีSบอกว่าเป็นความโง่เขลาสุด ๆ ต่อไปอกี 

 

ฉะนัSน เมื>อการพพิากษามาถงึ ทุกสิ>งจะถูกทาํให้กระจ่างแจ้ง  

ทุกสิ>งจะกลายเป็นโปร่งใส  ความจริงจะถูกเปิดเผยออก 

และนั>นจะเป็นข่าวดสํีาหรับวสุิทธิชน แต่เป็นข่าวร้ายสําหรับคนชั>วร้าย 

โดยความชั>วร้ายของพวกเขาประกอบไปด้วยการต่อต้านพระเยซูและถ้อยคาํของพระองค์เป็นสําคญั 

— ดร. ฌอน แมค็โดนาฟ 

 

จากที$เราไดเ้ห็น ผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่เนน้ความสนใจไปที$ความพา่ยแพข้องศตัรูของพระเจา้ 

และการปลดปล่อยคนของพระองคเ์ขา้สู่พระพรแห่งแผน่ดินพระเจา้ในทุกระยะของพนัธกิจของพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์  

องคป์ระกอบเหล่านีFอาจดูเหมือนไม่ปะติดปะต่อในตอนแรก แต่กถู็กเชื$อมต่อกนัและถูกเนน้ย ํFาในศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ 

เพราะแสดงถึงประเดน็สาํคญัยิ$งยวด นั$นคือ การมาถึงของชยัชนะสาํหรับแผน่ดินพระเจา้ในพระคริสต ์

 

 

 

 

 

การสําเรจ็บรบูิรณ ์
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สรุป 
 

ในบทเรียนนีF  เราไดดู้ที$ความสาํคญัของแผน่ดินพระเจา้ในศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่  

นี$ไม่ใช่คาํสอนยอ่ยหรือประเดน็ชายขอบของพนัธสญัญาใหม่ 

แต่แผน่ดินของพระเจา้ก่อร่างเป็นหวัใจของสิ$งที$ผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่สอน  

เราไดส้าํรวจวา่สิ$งนีF เป็นจริงอยา่งไรในเรื$องข่าวดีแห่งแผน่ดินพระเจา้  และเราไดเ้ห็นอีกดว้ยวา่ 

ศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่มุ่งเนน้อยา่งไรไปที$การเสดจ็มาของแผน่ดินของพระเจา้ในระยะเปิดตวั ระยะกา้วหนา้ 

และระยะสาํเร็จบริบูรณ์ของแผน่ดินของพระคริสต ์

 

ตามที$เราไดเ้ห็น การกล่าววา่ความเชื$อในพนัธสญัญาใหม่ลว้นเกี$ยวขอ้งกบัแผน่ดินพระเจา้ กไ็ม่ใช่การกล่าวเกินจริงแต่อยา่งใด  

ศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่เนน้ที$ข่าวดีแห่งชยัชนะสาํหรับแผน่ดินพระเจา้ และชยัชนะนีFไดม้าถึง กาํลงัมาถึง 

และจะมาถึงอยา่งไรในสามระยะของแผน่ดินของพระคริสต ์ 

แนวคิดพืFนฐานเรื$องแผน่ดินพระเจา้แสดงถึงประเดน็สาํคญัที$สุดบางประเดน็ในพนัธสญัญาใหม่  

การใคร่ครวญแนวคิดเหล่านีFจะเสริมความเขา้ใจของเราอยา่งมากเกี$ยวกบัศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่  และเราจะเห็นนยัยะสาํคญัใหม่ ๆ 

ในคาํสอนของพนัธสญัญาใหม่  ไม่ตอ้งสงสยัเลยวา่ 

ประเดน็สาํคญัเรื$องแผน่ดินของพระเจา้ในพระคริสตเ์ป็นฐานสนบัสนุนทุกมิติของศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ 
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วทิยากร 
 

 

ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต (เจ้าภาพของรายการ) เป็นรองอาจารยใ์หญ่ของ วคิลิฟ ฮอลล ์แห่งมหาวทิยาลยัออ็กซฟอร์ด 

ซึ$ งท่านยงัดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการของวทิยาลยัการเทศนาดว้ย  ดร. 

ไวเบิร์ตไดรั้บปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิตจากมหาวทิยาลยักลาสโกว ์พนัธกิจศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต จากวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป 

และประกาศนียบตัรหลงัปริญญาเอกในดา้นการเรียนและการสอนในระดบัอุดมศึกษาจากมหาวทิยาลยัออ็กซฟอร์ด  

ท่านเป็นกรรมการของ ลาติเมอร์ ทรัสต ์ซึ$ งเป็นองคก์รภาคีของสภาเพื$อการประกาศข่าวประเสริฐของคริสตจกัรแห่งองักฤษ 

และยงัทาํหนา้ที$เป็นประธานของกลุ่มสามคัคีธรรมเพื$อพระวจนะและพระวญิญาณ  ดร. 

ไวเบิร์ตยงัดาํรงตาํแหน่งสาธุคุณของคริสตจกัรเซนต ์ลุค ที$วมิเบิลดนั พาร์ค เป็นเวลาแปดปี  

ท่านไดผ้ลิตหนงัสือและบทความทางศาสนศาสตร์มากมาย ซึ$ งรวมถึง “ความเป็นเลิศในการเทศนา: การเรียนรู้จากผูที้$ยอดเยี$ยมที$สุด” 

(IVP, 2011); “ความเครียด: หนทางสู่สนัติสุข” (Inter-Varsity Press, 2014); “ชีวติที$พระเยซูเปลี$ยนแปลง” (Christian Focus 

Publications, 2010) 

 

ดร. คอนสแตนทนี อาร์ แคมป์เบลล์ เป็นรองศาสตราจารยด์า้นพนัธสญัญาใหม่ ณ โรงเรียนพระคริสตธรรม ทรินิตี อีแวนเจลิคอล (Trinity 

Evangelical Divinity School) 

 

ดร. ด ีเอ คาร์สัน เป็นศาสตราจารยว์จิยัดา้นพนัธสญัญาใหม่ ณ โรงเรียนพระคริสตธรรม ทรินิตี อีแวนเจลิคอล 

และเป็นผูร่้วมก่อตัFงหน่วยงาน “ข่าวประเสริฐสามคัคี” (The Gospel Coalition) 

 

ศาสนาจารย์ ไมเคลิ กโลโด เป็นรองศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษา ณ วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป ในเมืองออร์แลนโด 

รัฐฟลอริดา 

 

ดร. ริชาร์ด ลนิทส์ เป็นศาสตราจารยด์า้นศาสนศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ณ วทิยาลยัศาสนศาสตร์ กอร์ดอน-คอนเวลล ์

(Gordon-Conwell Theological Seminary) 

 

ดร. ฌอน แมค็โดนาฟ เป็นศาสตราจารยด์า้นพนัธสญัญาใหม่ ณ วทิยาลยัศาสนศาสตร์ กอร์ดอน-คอนเวลล ์(Gordon-Conwell Theological 

Seminary) 

 

ดร. เอคฮาร์ด เจ ชนาเบล เป็นศาสตราจารยเ์กียรติคุณแมรี เอฟ ร้อคกีเฟลเลอร์ ดา้นพนัธสญัญาใหม่ศึกษา ที$วทิยาลยั 

ศาสนศาสตร์กอร์ดอน-คอนเวลล ์

 

ดร. มาร์ค สเตราสส์ เป็นศาสตราจารยส์าขาพนัธสญัญาใหม่ ที$วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเบธ็เอล ซาน ดิเอโก 
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อภธิานศัพท์ 
 

basar – “บาซาร์” คาํที$ถูกถอดเสียงจากภาษาฮีบรู หมายความวา่ “นาํมา หรือ ประกาศข่าวดี” โดยเฉพาะข่าวดีเรื$องชยัชนะในสมรภูมิ 

 

Christ – “คริสต”์ มาจากคาํภาษากรีก “christos” หมายถึง “ผูที้$ถูกเจิม” หรือ “ท่านผูถู้กเจิม” เชื$อมโยงใกลชิ้ดกบัคาํวา่ “เมสสิยาห์” 

ในภาษาฮีบรูในพนัธสญัญาเดิม 

 

christos – “คริสโตส” คาํที$ถูกถอดเสียงจากภาษากรีก เพื$อหมายถึงพระคริสต ์ใชใ้นพระคมัภีร์ฉบบัเซปตวัจินตเ์พื$อแปลคาํวา่ “มาชิอคั” 

หรือ “เมสสิยาห์” ซึ$ งหมายถึง “ผูที้$ถูกเจิม” 

 

การสําเร็จบริบูรณ์ – ระยะที$สามและสุดทา้ยของอวสานกาลที$ไดถู้กเริ$มตน้หรือเปิดตวัไว ้

อนัเป็นเวลาที$พระคริสตจ์ะเสดจ็กลบัมาและกระทาํวตัถุประสงคสู์งสุดของพระเจา้สาํหรับประวติัศาสตร์ทัFงปวงใหส้าํเร็จเป็นจริง 

 

การก้าวไปข้างหน้า – ระยะที$สอง หรือระยะกลาง ของอวสานกาลที$ไดถู้กเริ$มตน้หรือเปิดตวัไว ้

อนัเป็นช่วงเวลาของแผน่ดินของพระเจา้หลงัจากการเสดจ็มาครัF งแรกของพระคริสต ์แต่ก่อนถึงชยัชนะในบัFนปลาย 

 

euangelion – “ยอูนัเจเลียน” คาํที$ถูกถอดเสียงจากภาษากรีก เพื$อหมายถึง “ข่าวประเสริฐ” แปลตรงตวัวา่ “ข่าวดี” 

 

ข่าวประเสริฐ – แปลตรงตวัวา่ “ข่าวดี” คือการประกาศวา่แผน่ดินของพระเจา้ไดม้าสู่โลกนีFโดยผา่นตวับุคคลและพนัธกิจของพระเยซู 

และแผน่ดินนัFนขยายออกไปสู่การสาํเร็จบริบูรณ์ 

เมื$อพระเจา้ประทานความรอดแก่คนเหล่านัFนที$ตอ้นรับและวางใจในพระคริสตใ์นฐานะพระเมสสิยาห์ 

 

อวสานกาลที>ได้ถูกเริ>มต้นหรือเปิดตวัไว้ –มุมมองเกี$ยวกบัยคุสุดทา้ยที$กล่าววา่ยคุที$จะมาถึงนัFนไดเ้ริ$มตน้แลว้ 

(ไดถู้กเปิดตวัแลว้แต่ยงัไม่ไดม้าถึงซึ$งความบริบูรณ์) มุมมองที$วา่ “เริ$มแลว้ แต่ยงัไม่สาํเร็จ ครบถว้น” 

 

การเปิดตวั – ระยะแรกของอวสานกาลที$ไดถู้กเริ$มตน้หรือเปิดตวัไว ้หมายถึงการเสดจ็มาครัF งแรกของพระคริสต ์

และบรรดาพนัธกิจของอคัรทูตและผูเ้ผยพระวจนะของพระองค ์

 

แผ่นดนิพระเจ้า – การปกครองสูงสุดและไม่มีวนัเปลี$ยนแปลงของพระเจา้เหนือทุกสิ$งที$ทรงสร้าง 

 

mashiach/meshiach – “มาชิอคั”/“เมชิอคั” คาํที$ถูกถอดเสียงจากภาษาฮีบรู หมายถึง “เมสสิยาห์” หรือ “ผูที้$ถูกเจิม” 

 

เมสสิยาห์ – คาํภาษาฮีบรูที$แปลวา่ “ผูที้$ถูกเจิม” มหากษตัริยจ์ากราชวงศด์าวดิ ผูจ้ะนาํมาซึ$งการเปลี$ยนผา่นจากยคุนีFไปสู่ยคุที$จะมาถึง 

ถูกแปลเป็นภาษากรีกโดยใชค้าํวา่ “คริสโตส” 

 

olam haba' – “โอลาม ฮาบา” คาํที$ถูกถอดเสียงจากภาษาฮีบรู เพื$อหมายถึง “ยคุที$จะมาถึง” 

คาํที$ใชใ้นหมู่รับบีเพื$อกล่าวถึงยคุแห่งอนาคตเมื$อพระเจา้จะกระทาํใหพ้ระสญัญาทัFงสิFนกบัอิสราเอลสาํเร็จเป็นจริง 
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olam hazeh – “โอลาม ฮาเซห์” คาํที$ถูกถอดเสียงจากภาษาฮีบรู เพื$อหมายถึง “ยคุนีF ” 

คาํที$ใชใ้นหมู่รับบีเพื$อกล่าวถึงยคุปัจจุบนัแห่งความบาป การทนทุกขท์รมาน และความตาย ซึ$ งไดด้าํรงอยูต่ ัFงแต่การลม้ลงของมนุษยชาติ 

 

พระคมัภร์ีฉบับเซปตวัจนิต์ – พระคมัภีร์พนัธสญัญาเดิมที$ถูกแปลเป็นภาษากรีก 

 

ทรงราชอาํนาจ/ราชอาํนาจ – 

คาํศพัทศ์าสนศาสตร์ที$หมายถึงการปกครองอนัต่อเนื$องและอาํนาจสมบูรณ์ของพระเจา้เหนือทุกสิ$งที$ทรงสร้าง 

 

ยุคที>จะมาถงึ – วลีที$รับไบและผูน้าํในอิสราเอลใชเ้พื$อบรรยายยคุแห่งอนาคตซึ$งจะเตม็ไปดว้ยความชอบธรรม ความรัก ความชื$นชมยนิดี 

และสนัติสุข ซึ$ งจะตามมาหลงัการถูกเนรเทศ 

อนัเป็นเวลาที$วตัถุประสงคท์ัFงสิFนของพระเจา้สาํหรับประวติัศาสตร์จะถูกทาํใหส้าํเร็จเป็นจริง 

 

ยุคนีS – วลีที$รับไบและผูน้าํในอิสราเอลใชเ้พื$อบรรยายยคุปัจจุบนัแห่งความบาป การทนทุกขท์รมาน และความตาย 

 

ศิโยน – อีกชื$อหนึ$งสาํหรับเยรูซาเลม็ บางครัF งถูกกล่าวถึงในชื$อ “นครของดาวดิ” หรือ “นครของพระเจา้” 

รวมทัFงถูกใชเ้พื$อกล่าวถึงอิสราเอลทัFงปวง และเป็นชื$อสาํหรับกรุงเยรูซาเลม็ใหม่ คือกรุงเยรูซาเลม็นิรันดร์หรือในสวรรค ์

 




