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[หมายเหตุ: บทเรียนนี(กล่าวถึง “Testament” และ “Covenant” คู่ขนานกนัไป  ในภาษาไทยปัจจุบนั 

ทั(งสองคาํถูกแปลวา่ “พนัธสญัญา” ทั(ง ๆ ทีGความหมายแตกต่างกนั  เพืGอลดความสบัสน ผูแ้ปลขออนุญาตใชค้าํวา่ 

“พระคมัภีร์เดิม” และ “พระคมัภีร์ใหม่” เพืGอหมายถึง “Old Testament” และ “New Testament” ตามลาํดบั และใชค้าํวา่ 

“พนัธสญัญา” เพืGอหมายถึง “Covenant” เท่านั(น] 
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บทนํา 
 

ท่านเคยสงัเกตวธีิที1ผูติ้ดตามพระคริสตใ์ชส้าํนวนคลา้ยคลึงกนัในหลายแนวทางแตกต่างกนัไหม?  แน่นอน 

นี1คือสิ1งที1เกิดขึFนกบัคาํวา่ “พนัธสญัญาใหม่”  เรากล่าวตามอยา่งพระเยซูวา่“ถว้ยนีF  คือ พนัธสญัญาใหม่” ทุกครัF งที1เราประกอบพิธีมหาสนิท  

และหลายคริสตจกัรทอ้งถิ1นทั1วโลกมกัจะมีชื1อที1ประกอบดว้ยคาํวา่ “พนัธสญัญาใหม่”  แต่ถา้ท่านถามคริสเตียนส่วนใหญ่วา่ 

“พนัธสญัญาใหม่คืออะไร?” ท่านคงไดรั้บคาํตอบแตกต่างกนัมากมายเท่าจาํนวนคนที1ท่านถาม  

บางครัF งความแตกต่างเหล่านีFอาจไม่สาํคญัมาก  แต่จากที1เราจะไดเ้ห็นในบทเรียนนีF  

แนวคิดเรื1องพนัธสญัญาใหม่มีอิทธิพลต่อผูเ้ขียนพระคมัภีร์ใหม่อยา่งมาก จนเราอาจกล่าวถึงหลกั ศาสนศาสตร์ของพวกเขาวา่เป็น 

“ศาสนศาสตร์แห่งพนัธสญัญาใหม่”  และดว้ยเหตุนีF เอง เราจาํเป็นตอ้งทาํทุกสิ1งเพื1อเขา้ใจวา่พนัธสญัญาใหม่นัFนคืออะไร 

 

นี1คือบทเรียนที1สามในชุดเรื1อง “อาณาจกัรและพนัธสญัญาในพระคมัภีร์ใหม่”  เราตัFงชื1อบทเรียนนีFวา่ “พนัธสญัญาใหม่”  

ในบทเรียนนีF เราจะสาํรวจวา่ผูเ้ขียนพระคมัภีร์ใหม่พึ1งพาแนวคิดเรื1องพนัธสญัญาใหม่อยา่งไร 

เพื1อก่อร่างมุมมองบางประการทางศาสนศาสตร์อนัสาํคญัที1สุดของพวกเขา 

 

บทเรียนของเราจะแบ่งเป็นสองส่วนหลกั  ส่วนแรกจะศึกษาวา่ 

พนัธสญัญาใหม่แสดงลกัษณะพิเศษของการที1พระเจา้ปกครองแผน่ดินของพระองคอ์ยา่งไร  ส่วนที1สองจะสาํรวจวา่ 

พนัธสญัญาใหม่เปิดเผยพลวตับางประการของปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพระเจา้และคนของพระองคอ์ยา่งไร  

ใหเ้ราเริ1มตน้ที1การที1พระเจา้ปกครองแผน่ดินของพระองคโ์ดยผา่นพนัธสญัญาใหม่ 

 

 

การปกครองแผ่นดนิของพระเจ้า 
 

คาํภาษาฮีบรูที1เรามกัแปลวา่ “พนัธสญัญา” กคื็อ “เบ-ริธ” (“berith”)  ในพระคมัภีร์ฉบบัเซปตวัจินต ์

หรือพระคมัภีร์เดิมฉบบัภาษากรีก คาํภาษาฮีบรูนีF ถูกแปลดว้ยคาํวา่ “ดิอาเธเก” (“diatheke”) ซึ1 งปรากฏวา่ถูกใชส้าํหรับคาํวา่ “พนัธสญัญา” 

ในพระคมัภีร์ใหม่ดว้ย  ทัFงคาํวา่ “เบ-ริธ” และ “ดิอาเธเก” มีนยัยะวา่ “ขอ้ตกลงหรือสญัญาอนัหนกัแน่น”  ในพระคมัภีร์ 

เราเห็นคาํมั1นสญัญาระหวา่งมิตรสหาย  เรายงัไดเ้ห็นคาํมั1นสญัญาระหวา่งกษตัริยแ์ละพลเมืองของพระองค ์รวมทัFงระหวา่งกษตัริยด์ว้ยกนั  

และพระเจา้กมี็คาํมั1นสญัญากบัประชาชนและประชาชาติต่าง ๆ  ในบทเรียนนีF  

เราจะมุ่งความสนใจไปที1พนัธสญัญาของพระเจา้กบัประชาชน โดยเฉพาะพนัธสญัญาใหม่ของพระเจา้ในองคพ์ระคริสต ์
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เป็นเรื1องสาํคญัยิ1งที1เราตอ้งรู้วา่ กา้วสาํคญัที1สุดกา้วหนึ1งที1จะเขา้ใจพนัธสญัญาของพระเจา้ในพระคมัภีร์นัFน 

เกิดขึFนในครึ1 งหลงัของศตวรรษที1 20  ในช่วงเวลานัFน 

นกัวชิาการมากมายเริ1มเปรียบเทียบพนัธสญัญาในพระคมัภีร์กบัเอกสารโบราณชุดหนึ1งที1พบในภูมิภาคตะวนัออกใกล ้ซึ1 งมกัเรียกวา่ 

“สนธิสญัญาระหวา่งรัฐผูป้กครอง และรัฐบรรณาการ”  เอกสารเหล่านีF คือสนธิสญัญาระหวา่งประเทศท่ามกลางชนชาติต่าง ๆ 

ในสมยัพระคมัภีร์เดิม  ในสนธิสญัญาเหล่านีF  รัฐผูป้กครอง หรือกษตัริยที์1ยิ1งใหญ่กวา่ 

ปกครองอาณาจกัรโดยผา่นสนธิสญัญา

กบัรัฐบรรณาการ 

หรือเหล่ากษตัริยใ์ตอ้าํนาจของพระอง

ค ์ ตามที1เราจะไดศึ้กษา 

ความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งพนัธสญัญา

ในพระคมัภีร์และสนธิสญัญาระหวา่งรั

ฐผูป้กครองและรัฐบรรณาการเหล่านีF  

ทาํใหเ้ห็นไดช้ดัวา่พนัธสญัญาของพระ

เจา้ในพระคมัภีร์นัFน 

เป็นหนทางหลกัของพระองคใ์นการบ

ริหารกิจการต่าง ๆ 

ของแผน่ดินของพระองค ์

 

 

ในพระคมัภร์ีเดมิ โดยเฉพาะในหนังสือปฐมกาล เราได้เห็นสนธิสัญญาสองประเภท 

ทีBแตกต่างกนั ซึBงแสดงให้เห็นในพระคมัภร์ี  ประเภทแรก เราเห็นสิBงทีBเราเรียกว่า “สนธิสัญญาแบบเสมอภาค” 

ระหว่างคนสองคนทีBมคีวามสามารถเท่าเทยีมกนั อาํนาจเท่ากนั 

โดยทัOงสองบรรลขุ้อตกลงอนัเป็นประโยชน์ต่อทัOงสองฝ่าย  

เราเห็นสิBงนีOได้จากตวัอย่างของอบัราฮัมและอาบีเมเลค ... 

สนธิสัญญาประเภททีBสองทีBเราเห็นกคื็อสิBงทีBบางคนในตะวนัออกใกล้ยุคโบราณเรียกว่า 

“สนธิสัญญาระหว่างรัฐผู้ปกครองและรัฐบรรณาการ” ซึBงมกัทาํขึOนระหว่างรัฐทีBมอีาํนาจไม่เท่ากนั นัBนคือ 

รัฐหนึBงเข้มแขง็กว่าและยิBงใหญ่กว่าอกีฝ่ายหนึBง 

ซึBงโดยมากกคื็อรัฐทีBได้ยดึครองและพชิิตประเทศของคุณเรียบร้อยแล้ว  และความสัมพนัธ์ระหว่างทัOงสองรัฐกคื็อ 

บุคคลทีBยิBงใหญ่กว่า หรือรัฐผู้ปกครอง จะได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ ทัOงสิOนจากรัฐบรรณาการ  โดยทัBวไป 

รัฐผู้ปกครองจะบังคบัให้รัฐบรรณาการต้องสวามภิกัดิZอย่างต่อเนืBองกบัรัฐผู้ปกครอง ... 

แต่รัฐบรรณาการกจ็ะได้รับผลประโยชน์เช่นกนั 

และนัBนกคื็อการทีBรัฐผู้ปกครองจะช่วยปกป้องรัฐบรรณาการในยามทีBมกีองทพัมารุกราน หรือยดึครองทัOง ๆ 

ทีBยงัมรัีฐผู้ปกครองอยู่  ดงันัOน รัฐทัOงสองประเภทนีOจงึมสัีมพนัธภาพเชิงปกป้องซึBงกนัและกนัด้วย 

— ดร. ดาเนียล แอล คมิ 

 

จะว่าไป เรามกัคดิถงึกษตัริย์ในฐานะทีBเป็นทรราช และเจ้าชีวติผู้มัBงคัBง ซึBงกดขีBพลเมืองของตนเอง  

แต่ในความเป็นจริง สถานภาพกษตัริย์ในบริบทตะวนัออกใกล้ยุคโบราณในสมยัของพระเยซูและก่อนหน้านัOน 

ส่วนใหญ่แล้วอยู่บนรากฐานของแนวคดิเรืBองพนัธสัญญา  เราจงึมหีลกัฐานของสนธิสัญญาโบราณต่าง ๆ ซึBงในนัOน 

สนธสิญัญาระหว่างรฐัผูป้กครองและรฐับรรณาการก็คอืขอ้ตกลงระห
ว่างจกัรพรรดผิูมี้อํานาจเหนือกว่าและกษตัรยิผ์ูมี้อํานาจดอ้ยกว่า 

กษตัรยิข์องรฐัผูป้
กครอง 

กษตัรยิข์องรฐั
บรรณาการ 
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กษตัริย์ หรือเจ้าชีวติ หรือสิBงทีBเราเรียกว่า “เจ้าผู้ครองนคร” 

จะเข้าสู่ข้อตกลงกบับางคนทีBกลายมาเป็นข้ารับใช้หรือข้าบรรณาการของเขา  

และทัOงสองกลุ่มกนิ็ยามสัมพนัธภาพเช่นนีOในลกัษณะทีBเจ้าชีวติหรือเจ้าผู้ครองนครกาํหนดเงืBอนไขชุดหนึBง 

ซึBงจะสามารถรักษาสัมพนัธภาพนัOนไว้ โดยอาจระบุทาํนองนีOว่า “ข้าจะปกป้องเจ้า ข้าจะมอบความไพบูลย์แก่เจ้า 

ข้าจะมอบอตัลกัษณ์แก่เจ้า เพืBอแลกเปลีBยนกบัการทีBเจ้าร่วมมือกบัข้าโดยการแบ่งปันผลผลติจาํนวนหนึBงของเจ้า 

โดยการมอบความภกัดแีก่ข้า และโดยการไม่แสดงความภกัดใีด ๆ กบักษตัริย์หรือเจ้าชีวติองค์อืBนใด”  ดงันัOน 

จงึมแีนวโน้มทีBจะเป็นสถานการณ์ต่างตอบแทนในลกัษณะหนึBง  

และหากเราเริBมนึกถงึสถานภาพกษตัริย์และธรรมชาตขิองพนัธสัญญาในแง่ของข้อตกลงในลกัษณะนีO 

สิBงทีBเราจะพบกคื็อ ส่วนต่าง ๆ มากมายในพระคมัภร์ีเดมิดูเหมือนจะมลีกัษณะสอดคล้องกบักบัองค์ประกอบต่าง ๆ 

ของสนธิสัญญากบัรัฐผู้ปกครองเหล่านีOอย่างชัดเจน 

 

— คุณแบรดลย์ี ท ีจอห์นสัน 

 

 

เราจะศึกษาการปกครองแผน่ดินของพระเจา้ในสามประเดน็หลกั  ก่อนอื1น เราจะพิจารณานยัยะสาํคญัของตวัแทนพนัธสญัญา  สอง 

เราจะศึกษาวา่พนัธสญัญาของพระเจา้เนน้ไปที1นโยบายอนัเหมาะสมสาํหรับแผน่ดินของพระเจา้อยา่งไร  และสาม 

เราจะชีFใหเ้ห็นวา่พระเจา้ปกครองแผน่ดินของพระองคอ์ยา่งไร โดยผา่นการพฒันานโยบายพนัธสญัญาของพระองคต์ามลกัษณะชีวภาพ  

เราจะเริ1มตน้ดว้ยตวัแทนพนัธสญัญาของพระเจา้ 

 

 

ตวัแทนพนัธสัญญา 
 

ตามที1เราเขา้ใจแลว้วา่ 

เจา้ประเทศราชในยคุโบราณปกครองอาณาจกัรของพวกเขาโดยการทาํสนธิสญัญากบักษตัริยที์1มีอาํนาจนอ้ยกวา่ หรือรัฐบรรณาการ  

กษตัริยข์องรัฐบรรณาการเหล่านีF เป็นตวัแทนชนชาติของตนและจดัการอาณาจกัรของพวกเขาภายใตอ้าํนาจของรัฐผูป้กครอง 

ทาํนองเดียวกนั 

พระเจา้ปกครองแผน่ดินของพระองคโ์ดยกระทาํพนัธสญัญาผา่นมนุษยผ์ูซึ้1 งพระองคท์รงเลือกใหเ้ป็นตวัแทนของประชากรแห่งพนัธสญัญ

าของพระองค ์

 

เพื1อใหเ้ขา้ใจความหมายนีF  ก่อนอื1นเราจะศึกษาวา่พระเจา้ทรงเลือกตวัแทนแห่งพนัธสญัญาของพระองคอ์ยา่งไรในพระคมัภีร์เดิม  

จากนัFน เราจะศึกษาพนัธสญัญาใหม่  ใหเ้ราเริ1มตน้ที1พระคมัภีร์เดิม 

 

 

พระคมัภีร์เดมิ 

 

ไม่ยากเลยที1จะเห็นวา่พระเจา้ทรงเลือกตวัแทนพนัธสญัญาของพระองคใ์นสมยัพระคมัภีร์เดิม  ทัFงปฐมกาล 1–3 และโฮเชยา 6:7 

บ่งบอกชดัเจนวา่พระเจา้กระทาํพนัธสญัญาครัF งแรกในพระคมัภีร์กบัอาดมั  ปฐมกาล 6:18 และปฐมกาล 9:9-17 
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กล่าวถึงพนัธสญัญาของพระเจา้กบัโนอาห์  และในปฐมกาล 15–17 พระเจา้ทรงทาํพนัธสญัญากบัอบัราฮมั  อพยพ 19–24 

ระบุวา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเลือกโมเสสเป็นตวัแทนพนัธสญัญาของพระองค ์ และทา้ยที1สุด พระวจนะหลายตอน เช่นสดุดี 89 และ 132 

กล่าวถึงพนัธสญัญาของพระเจา้กบัดาวดิ 

 

เมื1อพระเจา้กระทาํพนัธสญัญากบัพวกท่าน  พระองคท์รงทาํงานกบับุรุษแต่ละคนแตกต่างกนั แต่ทุกคนกเ็ป็นตวัแทนของคนอื1น ๆ 

จาํเพาะพระพกัตร์พระเจา้ในการที1พระเจา้กระทาํการพิพากษาจากราชบลัลงักใ์นสวรรคข์องพระองค ์ 

พนัธสญัญากบัอาดมัและโนอาห์อาจเรียกวา่ “พนัธสญัญาสากล” 

เนื1องจากอาดมัและโนอาห์เป็นตวัแทนของมนุษยท์ัFงปวงในฐานะประชากรแห่งพนัธสญัญาของพระเจา้  พนัธสญัญากบัอบัราฮมั โมเสส 

และดาวดิ อาจกล่าวไดว้า่เป็น “พนัธสญัญาแห่งชนชาติ” เพราะในพนัธสญัญาเหล่านีF  บุรุษทัFงสามเป็นตวัแทนของชนชาติอิสราเอล 

รวมทัFงคนต่างชาติที1ถูกยอมรับใหเ้ป็นส่วนหนึ1งของอิสราเอลในฐานะประชากรแห่งพนัธสญัญานัFนดว้ย 

 

ใหเ้ราคิดถึงตวัแทนแห่งพนัธสญัญาในพระคมัภีร์เดิม 

เพื1อดูวา่พระเจา้บริหารพนัธสญัญาใหม่โดยผา่นตวัแทนแห่งพนัธสญัญาอยา่งไรบา้ง 

 

พนัธสัญญาใหม่ 

 

พระคมัภีร์ใหม่ระบุครัF งแลว้ครัF งเล่าวา่พระคริสต ์คือ ตวัแทนของพนัธสญัญาใหม่  

พระเจา้ใหพ้ระองคมี์ส่วนร่วมในวธีิพิเศษเพื1อคริสตจกัรของพระองค ์นั1นคือ 

ชาวยวิและชาวต่างชาติทุกคนที1พระเจา้ไดผ้กูพนัไวก้บัพระคริสต ์ตามที1เราอ่านพบในฮีบรู 9:15: 

 

พระเจา้กระทําพนัธสญัญาสากลกบัอาดมัและโนอาห ์และพนัธสญัญาแห่งชนชาตกิบัอบัราฮมั 
โมเสส และดาวดิ 
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พระคริสตจึ์งทรงเป็นคนกลางของพนัธสญัญาใหม่ เพื1อบรรดาผูที้1ทรงเรียกนัFนจะไดรั้บมรดกนิรันดร์ซึ1งทรงสญัญาไว ้(ฮีบรู 9:15) 

 

คาํสอนคลา้ยคลึงกนัปรากฏในพระคมัภีร์ตอนอื1น ๆ  เช่น โรม 8:34 และ 1 ทิโมธี 2:5-6 

 

ความจริงที1วา่พระคริสตคื์อตวัแทนพนัธสญัญาที1พระเจา้ทรงเลือกสาํหรับคริสตจกัร 

ช่วยใหเ้ราเขา้ใจลกัษณะสาํคญัที1สุดอยา่งหนึ1งของศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ใหม่  ตามที1นกัตีความพระคมัภีร์หลายคนไดต้ัFงขอ้สงัเกตไว ้

ศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ใหม่นัFน “มีพระคริสตเ์ป็นศูนยก์ลาง”  กล่าวอีกอยา่งหนึ1งกคื็อ 

ทุกมิติของศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ใหม่ผกูพนัอยา่งใกลชิ้ดกบัองคพ์ระคริสต ์และงานของพระองค ์แต่เหตุใดเรื1องนีF จึงเป็นความจริง?  

ตวัอยา่งเช่น เหตุใดพระคมัภีร์ใหม่จึงสอนวา่เราตอ้งเชื1อในพระเยซูเพื1อไดรั้บความรอด?  

เหตุใดจึงตอ้งอธิษฐานและแสดงความเมตตาในพระนามของพระเยซู?  เหตุใดคริสตจกัรจึงถูกเรียกวา่ “พระกายของพระคริสต”์?  

คาํตอบนัFนชดัเจน กเ็พราะวา่ พระคริสตมี์บทบาทเป็นศูนยก์ลางในศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ใหม่ 

เพราะพระเจา้บริหารทุกมิติของชีวติในพนัธสญัญาใหม่โดยผา่นพระคริสตใ์นฐานะตวัแทนของคริสตจกัร  

ถา้มองขา้มคุณลกัษณะศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ใหม่ขอ้นีFไป กเ็ท่ากบัพลาดคุณลกัษณะสาํคญัยิ1งที1สุดอยา่งหนึ1งของหลกัศาสนศาสตร์นีF  

 

เราไดเ้ห็นแลว้วา่ พระเจา้ปกครองแผน่ดินของพระองคโ์ดยผา่นตวัแทนแห่งพนัธสญัญา 

และโดยเฉพาะพระคริสตใ์นพนัธสญัญาใหม่  บดันีF  เราควรศึกษาคุณลกัษณะที1สองของการบริหารแผน่ดินของพระเจา้ นั1นคือ 

นโยบายอนัเหมาะสมที1พนัธสญัญาในพระคมัภีร์สถาปนาขึFนสาํหรับยคุต่าง ๆ ของประวติัศาสตร์พระคมัภีร์ 

 

 

นโยบายอนัเหมาะสม 

 

สนธิสญัญาระหวา่งรัฐผูป้กครองและรัฐบรรณาการทัFงสิFนในตะวนัออกใกลย้คุโบราณมีหลายองคป์ระกอบร่วมกนักจ็ริง 

แต่กมี็ความแตกต่างกนัหลายแนวทางดว้ย  

นั1นเป็นเพราะสนธิสญัญาแต่ละฉบบัมุ่งจดัการกบัสมัพนัธภาพระหวา่งประเทศแต่ละประเดน็ที1แตกต่างกประเดน็ที1เกี1ยวขอ้งกนั 

เช่นเดียวกนั พนัธสญัญาทัFงสิFนของพระเจา้กมี็ลกัษณะคลา้ยกนั แต่นโยบายต่าง ๆ 

ของแต่ละพนัธสญัญากถู็กออกแบบมาสาํหรับประเดน็เฉพาะที1สาํคญัในแต่ละช่วงของประวติัศาสตร์พระคมัภีร์ดว้ย 

 

เพื1อใหเ้ห็นวา่นโยบายแห่งพนัธสญัญาของพระเจา้เหมาะสมกบัช่วงเวลาต่าง ๆ ในประวติัศาสตร์อยา่งไร 

เราจะยอ้นไปดูพนัธสญัญาต่าง ๆ ในพระคมัภีร์เดิมอีกครัF งหนึ1ง และจากนัFนกจ็ะดูนโยบายของพนัธสญัญาใหม่  

ใหเ้ราพิจารณานโยบายของพนัธสญัญาในพระคมัภีร์เดิมก่อน 

 

 

พระคมัภีร์เดมิ 

 

ถา้อ่านเงื1อนไขพนัธสญัญาในพระคมัภีร์เดิมอยา่งคร่าว ๆ เรากจ็ะเห็นจุดเนน้ของนโยบายต่าง ๆ 

ที1เกี1ยวขอ้งกบัช่วงเวลาใดเวลาหนึ1งโดยเฉพาะของแผน่ดินพระเจา้ 
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พนัธสญัญาของพระเจา้กบัอาดมัอาจถูกเรียกไดอ้ยา่งเหมาะสมวา่เป็น “พนัธสญัญาแห่งการวางรากฐาน”  

พนัธสญัญานีF เนน้ที1เป้าหมายของแผน่ดินพระเจา้และบทบาทของมนุษยใ์นแผน่ดินของพระองค ์ทัFงก่อนและหลงัความบาปเขา้มาสู่โลกนีF  

 

หลงันํFาท่วมโลก พระเจา้กระทาํพนัธสญัญากบัโนอาห์ ซึ1 งเราอาจเรียกวา่เป็น “พนัธสญัญาแห่งเสถียรภาพ”  

พนัธสญัญานีF เนน้ที1เสถียรภาพของธรรมชาติในฐานะสิ1งแวดลอ้มอนัปลอดภยัสาํหรับมนุษยชาติที1เตม็ไปดว้ยความบาปจะสามารถกระทาํ

ตามจุดประสงคข์องแผน่ดินของพระเจา้ได ้

 

เราอาจกล่าวถึงพนัธสญัญากบัอบัราฮมัวา่เป็น “พนัธสญัญาแห่งการทรงเลือกอิสราเอล” 

เพราะเนน้ที1สิทธิพิเศษและความรับผดิชอบต่าง ๆ ของอิสราเอลในฐานะประชากรที1พระเจา้ทรงเลือก 

 

พนัธสญัญากบัโมเสสมกัถูกเรียกวา่ 

“พนัธสญัญาแห่งธรรมบญัญติั” เพราะเนน้ที1พระบญัญติัของพระเจา้ 

เมื1อพระองคร์วบรวมเผา่ต่าง ๆ 

ของอิสราเอลเขา้เป็นหนึ1งเดียวใหเ้ป็นประชาชาติ  โดยพนัธสญัญานีF  

พระเจา้นาํชาวอิสราเอลไปสู่แผน่ดินพระสญัญา 

 

และทา้ยที1สุด เราสามารถมองพนัธสญัญากบัดาวดิวา่เป็น 

“พนัธสญัญาแห่งความเป็นกษตัริย”์  

พนัธสญัญานีFสถาปนาอิสราเอลขึFนเป็นอาณาจกัรอยา่งแทจ้ริง 

และเนน้วา่ราชวงศข์องดาวดิจะนาํอิสราเอลในการรับใชแ้ผน่ดินของพระ

เจา้อยา่งไรต่อไป 

 

เมื1อเราพิจารณานโยบายอนัเหมาะสมที1ถูกสถาปนาโดยพนัธสญัญ

าต่าง ๆ ในพระคมัภีร์เดิม 

กไ็ม่น่าแปลกใจที1เราจะพบวา่พนัธสญัญาใหม่นัFนกไ็ดส้ถาปนานโยบายอั

นเหมาะสมในการสถาปนาแผน่ดินของพระเจา้ในยคุพนัธสญัญาใหม่ดว้

ยเช่นกนั 

 

 

พนัธสัญญาใหม่ 

 

พนัธสญัญาใหม่นัFนมาถึงในช่วงเวลาสุดทา้ยของประวติัศาสตร์พร

ะคมัภีร์ คือหลงัจากพนัธสญัญาของพระเจา้กบัอาดมั โนอาห์ อบัราฮมั 

โมเสส และดาวดิ  และดว้ยเหตุนีF  

พนัธสญัญาใหม่จึงอาจบรรยายไดว้า่เป็น 

“พนัธสญัญาแห่งการสาํเร็จเป็นจริง”  เมื1อเป็นเช่นนีF  

พนัธสญัญาใหม่จึงสถาปนานโยบายต่าง ๆ 

ที1ถูกออกแบบมาเพื1อแกไ้ขความลม้เหลวในอดีต 

อาดมั: รากฐาน 

พนัธสญัญาใหม่: การสําเรจ็เป็นจรงิ 
 

ดาวดิ: ความเป็นกษตัรยิ ์
 

โมเสส: ธรรมบญัญตั ิ
 

อบัราฮมั: การเลอืกสรร 
 

โนอาห:์ เสถยีรภาพ 
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และทาํใหจุ้ดประสงคข์องแผน่ดินพระเจา้ครบถว้นหรือสาํเร็จเป็นจริงในพระคริสต ์

 

พนัธสญัญาใหม่นีF ถูกกล่าวถึงในพระคมัภีร์เป็นครัF งแรกในเยเรมีย ์31:31 ซึ1 งกล่าวถึงคาํเหล่านีFวา่: 

 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ประกาศวา่ “เวลานัFนจะมาถึง เมื1อเราจะทาํพนัธสญัญาใหม่ กบัพงศพ์นัธ์ุอิสราเอล และกบัพงศพ์นัธ์ุยดูาห์  

(เยเรมย์ี 31:31) 

 

ในบริบทที1กวา้งขึFนของขอ้นีF  วลีที1วา่ “วนัเหล่านัFนจะมาถึง” หมายถึงเวลาภายหลงัที1อิสราเอลตกเป็นเชลยไดสิ้Fนสุดลง  

ตามที1ไดเ้ห็นในบทเรียนก่อนหนา้นีF  สารของข่าวดีของคริสเตียน หรือ “ข่าวประเสริฐ” กคื็อ 

การที1แผน่ดินพระเจา้จะมีชยัชนะในบัFนปลายทุกหนแห่งในโลกหลงัการที1อิสราเอลถูกเนรเทศไดสิ้Fนสุดลง  ดงันัFน 

การกล่าวถึงพนัธสญัญาเป็นครัF งแรก เรากไ็ดเ้ห็นความสมัพนัธ์ของพนัธสญัญากบัการที1แผน่ดินของพระเจา้สาํเร็จเป็นจริงดว้ยชยัชนะ 

 

ดว้ยเหตุนีF  ในเยเรมีย ์31:33-34 พระเจา้จึงเปิดเผยนโยบายของพระองคใ์นพนัธสญัญาใหม่ 

อนัเป็นนโยบายที1เหมาะสมสาํหรับระยะสุดทา้ยของแผน่ดินของพระคริสต ์ ใหเ้ราฟังวา่พระเจา้ตรัสวา่อยา่งไร: 

 

“นี1คือพนัธสญัญาที1เราจะทาํกบัพงศพ์นัธ์ุอิสราเอล หลงัจากสมยันัFน คือเราจะใส่บทบญัญติัของเราในจิตใจของพวกเขา 

จารึกบนหวัใจของพวกเขา เราจะเป็นพระเจา้ของพวกเขา และพวกเขาจะเป็นประชากรของเรา ผูค้นจะไม่สอนเพื1อนบา้น 

หรือสอนพี1นอ้งของตนอีกต่อไปวา่ ‘จงรู้จกัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้’เพราะพวกเขาทุกคนจะรู้จกัเรา 

ตัFงแต่ผูน้อ้ยที1สุดไปจนถึงผูใ้หญ่ที1สุด”…“เพราะเราจะอภยัความชั1วร้ายของเขา และจะไม่จดจาํบาปทัFงหลายของเขาอีกต่อไป” 

(เยเรมย์ี 31:33-34) 

 

ใหส้งัเกตจากขอ้ความนีFวา่ พนัธสญัญาใหม่จะนาํแผน่ดินของพระเจา้ไปสู่จุดหมายบัFนปลาย เมื1อ “[พระเจา้] จะยกโทษความชั1วของ 

[ประชากรของพระองค]์ และจะไม่จดจาํบาปของพวกเขาอีกต่อไป”  

ในช่วงเวลาแห่งพระพรนิรันดร์ในบัFนปลายสาํหรับประชากรของพระเจา้นีF  “พระองค ์จะเขียนกฎ ของพระองค ์ในความคิดของพวกเขา 

และเราจะจารึกไวใ้นใจของพวกเขา”  แทจ้ริงแลว้ พระเจา้ไดส้ญัญาวา่จะทาํใหสิ้1งนีF เป็นจริงสาํหรับทุกคนที1อยูใ่นพนัธสญัญาใหม่  

ตามที1พระเจา้ตรัสไว ้“พวกเขาทุกคนจะรู้จกัเรา ตัFงแต่คนตํ1าตอ้ยที1สุดของพวกเขาจนถึงคนใหญ่คนโตที1สุดของพวกเขา” 

 

ในขอ้ความอื1น เช่นเฉลยธรรมบญัญติั 10:16 และเยเรมีย ์4:4 

บ่อยครัF งพระเจา้ทรงเรียกชนชาติอิสราเอลใหก้า้วไปไกลเกินกวา่ความสมัพนัธ์เพียงภายนอกกบัพนัธสญัญาต่าง ๆ และให ้“ทาํสุหนตั” 

กบัจิตใจของตนเอง  กล่าวอีกนยัหนึ1ง พวกเขาจะตอ้งรักพระองคอ์ยา่งลึกซึF งดว้ยการจารึกบญัญติัของพระองคใ์นจิตใจ  

แต่นโยบายของยคุพนัธสญัญาใหม่ 

พระเจา้สญัญาวา่จะกา้วเขา้มากระทาํการในแบบที1จะเป็นความจริงสาํหรับประชากรแห่งพนัธสญัญาของพระองคทุ์กคน 

 

หลงัการคืนพระชนม์และการเสดจ็ขึOนสวรรค์ของพระเยซู 

ลกัษณะของแผ่นดนิพระเจ้ากจ็ะไม่เปลีBยนแปลงอกีในแง่ทีBว่า 

พระเจ้าปกครองเหนือคนของพระองค์ในสถานทีBของพระองค์ แต่สภาพทีBปรากฏนัOนเปลีBยนแปลงอย่างสิOนเชิง  

นัยยะสําคญัทีBสุดจากการทีBพระเยซูประทบั ณ 

เบืOองขวาพระหัตถ์ของพระเจ้ากคื็อตามทีBอคัรทูตเปาโลเทศนาในวนัเพน็เทคอสต์ในกจิการบททีB 2 

พระเจ้าได้เทพระวญิญาณบริสุทธิZของพระองค์ลงมาบนคนของพระองค์ 
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ตามทีBพยากรณ์ไว้ในหนังสือทีBเขยีนโดยผู้เผยพระวจนะโยเอล  และการทีBพระวญิญาณสถติอยู่ในชาวยวิ 

และนีBทาํให้ชาวยวิ และชาวต่างชาตต่ิาง ประหลาดใจ ตืBนตกใจมาก 

ซึBงบ่งบอกชัดเจนแผ่นดนิพระเจ้าจะมไิด้ประกอบด้วยประชากรอสิราเอล 

ผู้เป็นลูกหลานทางกายภาพของอบัราฮัมเท่านัOนอกีต่อไป แต่ประกอบด้วยลูกหลานในความเชืBอของอบัราฮัม 

ตามทีBอคัรทูตเปาโลกล่าวไว้ในโรม 4  เช่นนัOน แผ่นดนิพระเจ้าจงึประกอบด้วยประชากรจากทุกเผ่า ทุกชนชาต ิ

และทุกภาษา  นัBนหมายถงึ ใครกต็ามทีBมคีวามเชืBอในพระคริสต์จะได้รับพระวญิญาณ 

และใครกต็ามทีBมพีระวญิญาณกม็พีระเจ้าสถติอยู่และปกครองชีวติของเขา 

— ดร. คอนสแตนทนี อาร์ แคมป์เบลล์ 

 

ตามที1เราไดเ้ห็นในบทเรียนก่อนหนา้นีF  พระเยซูสอนวา่ ยคุพนัธสญัญาใหม่จะสาํแดงในสามระยะตามเวลาที1ผา่นไป  ก่อนอื1น 

ระยะเปิดตวั (หรือปฐมบท) มาถึงพร้อมการเสดจ็มาครัF งแรกของพระคริสต ์ ในระยะนีF  พระคริสตทาํใหค้วามคาดหวงัหลายประการ 

แต่มิใช่ทัFงหมด ของพนัธสญัญาใหม่ สาํเร็จเป็นจริง  จากนัFน ในระยะความกา้วหนา้ 

ยคุพนัธสญัญาใหม่จะดาํเนินต่อไปอยา่งไม่มีกาํหนดตลอดประวติัศาสตร์คริสตจกัร  ในระยะนีF  

พระเยซูไดก้ระทาํใหค้วามคาดหวงัอีกหลายอยา่ง แต่กย็งัไม่ใช่ทัFงหมด ของพนัธสญัญาใหม่ ใหส้าํเร็จเป็นจริง  และทา้ยที1สุด 

ยคุพนัธสญัญาใหม่จะมาถึงซึ1งการสาํเร็จบริบูรณ์พร้อมกบัการเสดจ็มาครัF งที1สองของพระคริสต ์

เมื1อทุกความคาดหวงัจะถูกทาํใหส้าํเร็จบริบูรณ์อยา่งครบถว้น 

 

การสาํเร็จบริบูรณ์สามระยะของพนัธสญัญาใหม่นีF ช่วยใหเ้ราไดรู้้จกัลกัษณะพืFนฐานประการที1สองของศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ใหม่  

นอกจากมีศูนยก์ลางอยูที่1พระคริสตแ์ลว้ ศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ใหม่ยงัไดอ้ธิบายนโยบายต่าง ๆ ของพนัธสญัญาใหม่ 

ตามที1แสดงออกมาในสามระยะดงักล่าวอีกดว้ย 

 

ระยะเปิดตวั (ปฐมบท) 
 

ความกา้วหนา้ 
 

การสําเรจ็บรบูิรณ ์

สามระยะของแผ่นดนิของพระเจา้ 
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ในความเป็นจริง ผูเ้ขียนพระคมัภีร์ใหม่ตอ้งใชเ้วลาในการปรับความคาดหวงัสาํหรับชีวติในพนัธสญัญาใหม่  

ตวัอยา่งกคื็อความแตกต่างต่างเยเรมีย ์31 แต่มทัธิว 6:12 และ 1 ยอห์น 1:9 ไดอ้ธิบายวา่ 

ผูที้1ติดตามพระคริสตย์งัคงจาํเป็นตอ้งทูลขอการอภยัโทษบาปเนื1องจากพวกเขายงัละเมิดบญัญติัของพระเจา้อยู ่ นอกจากนีF  

เรายงัเห็นขอ้ความอื1นเช่น 2 โครินธ์ 11:13 และกาลาเทีย 2:4 ไดก้ล่าววา่ 

ผูเ้ชื1อเทจ็ยงัคงอยูท่่ามกลางผูเ้ชื1อแทใ้นคริสตจกัรยคุพนัธสญัญาใหม่  ปัจจยัเหล่านีFและปัจจยัอื1น ๆ 

ไดรั้บผลกระทบอยา่งไรจากการเปิดเผยนโยบายของพนัธสญัญาใหม่?  

ทุกมิติของศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ใหม่สามารถตอบคาํถามนีFไดใ้นทางใดทางหนึ1งเสมอ 

 

บดันีF  

เมื1อเราไดเ้ห็นวา่พระเจา้บริหารแผน่ดินของพระองคอ์ยา่งไรโดยผา่นตวัแทนพนัธสญัญาและนโยบายอนัเหมาะสมทางประวติัศาสตร์ 

เรากค็วรจะสาํรวจพฒันาการแบบชีวภาพของนโยบายในพนัธสญัญาตามพระคมัภีร์ 

 

 

พฒันาการแบบชีวภาพ 

 

เมื1อเราพดูถึงนโยบายของพนัธสญัญาที1พฒันาการแบบชีวภาพ สิ1งที1เรานึกถึงกคื็อการเจริญเติบโตของตน้ไม ้ 

ตน้ไมเ้กิดการเปลี1ยนแปลง เมื1อเติบโตขึFนจากเมลด็จนโตเตม็วยั แต่กย็งัคงเป็นสิ1งมีชีวติสิ1งเดียวกนั  เราสามารถมองพนัธสญัญาต่าง ๆ 

ในพระคมัภีร์เดิมดว้ยแนวทางคลา้ยคลึงกนัได ้ แต่ละพนัธสญัญาในพระคมัภีร์เดิมมีตวัแทนพนัธสญัญาที1แตกต่างกนั 

และเนน้ที1นโยบายที1เหมาะสมสาํหรับช่วงเวลาใดเวลาหนึ1งในประวติัศาสตร์  เช่นเดียวกบัตน้ไม ้แมจ้ะมีการเปลี1ยนแปลงไป 

แต่กมี็เอกภาพทางชีวภาพ 

 

เราจะมองพฒันาการแบบชีวภาพของพนัธสญัญาของพระเจา้โดยเริ1มที1พระคมัภีร์เดิม  จากนัFน 

เราจะพิจารณาพฒันาการแบบชีวภาพจากพระคมัภีร์เดิมเขา้สู่พนัธสญัญาใหม่  ใหเ้ราเริ1มตน้ที1พนัธสญัญาต่าง ๆ ในพระคมัภีร์เดิม 

 

 

พระคมัภร์ีเดมิ 
 

เราสามารถเห็นพฒันาการแบบชีวภาพของพนัธสญัญาในพระคมัภีร์เดิมได ้

เมื1อเราไม่ลืมวา่นโยบายของพนัธสญัญานัFนมีผลต่อเนื1องตลอดประวติัศาสตร์พระคมัภีร์เดิมอยา่งไร  เช่น นบัตัFงแต่สมยัของอาดมั 

พระเจา้กาํหนดไวว้า่มนุษยชาติ ในฐานะพระฉายของพระองค ์จะขยายแผน่ดินของพระองคไ์ปทั1วโลก  

นโยบายนีFพฒันาการต่อเนื1องเมื1อเวลาผา่นไป โดยไม่ถูกทิFงไปอยา่งสิFนเชิง 

 

จากยคุของโนอาห์ พระเจา้ไดก้าํหนดเสถียรภาพของธรรมชาติใหเ้ป็นสถานที1ปลอดภยัสาํหรับพระฉายผูล้ม้ลงของพระเจา้ 

เพื1อกระทาํตามจุดประสงคข์องแผน่ดินของพระองค ์ นโยบายเชิงบริหารนีF เปลี1ยนแปลงไปหลายรูปแบบในพนัธสญัญาต่าง ๆ ที1ตามมา 

แต่พระเจา้ไม่เคยละเลยนโยบายแรกเริ1มนัFน 
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นบัจากยคุของอบัราฮมั อิสราเอลไดรั้บสิทธิและความรับผดิชอบพิเศษในฐานะประชากรที1พระเจา้ทรงเลือก  

บทบาทพิเศษในประวติัศาสตร์นีFพฒันาการไปพร้อมกบัการกาํหนดพนัธสญัญาต่าง ๆ เพิ1มเติม 

แต่กไ็ม่เคยหายไปจากการที1พระเจา้บริหารแผน่ดินของพระองคเ์ลย 

 

หลงัจากยคุของโมเสส ธรรมบญัญติัเป็นแนวทางสาํหรับอิสราเอล  

ธรรมบญัญติันีFจะตอ้งถูกประยกุตใ์ชแ้ตกต่างกนัเมื1อพนัธสญัญาอื1น ๆ ถูกเพิ1มเติมเขา้มา แต่กไ็ม่เคยถูกทาํใหเ้ป็นโมฆะ 

 

และนบัจากสมยัของดาวดิ ราชวงศข์องดาวดิไดน้าํประชากรของพระเจา้ใหป้รนนิบติัแผน่ดินของพระเจา้  

แมส้ถานะผูน้าํนีF ไดเ้ปลี1ยนไปพร้อมกบัพนัธสญัญาใหม่และสถานภาพกษตัริยข์องพระเยซู แต่ราชวงศข์องดาวดิกไ็ม่เคยถูกละทิFง 

 

ลกัษณะพฒันาการแบบชีวภาพที1เราเห็นในพระคมัภีร์เดิมดาํเนินต่อเนื1องไปพร้อมกบัพนัธสญัญาใหม่ในพระคริสต ์ 

พนัธสญัญาใหม่นีFพฒันาต่อไปแบบชีวภาพบนพืFนฐานของพนัธสญัญาก่อนหนา้นัFน 

 

 

พนัธสัญญาใหม่ 
 

ใหเ้ราดูเยเรมีย ์31:31 อีกครัF ง โดยพระเจา้ตรัสวา่: 

 

"เราจะทาํพนัธสญัญาใหม่ กบัพงศพ์นัธ์ุอิสราเอล และกบัพงศพ์นัธ์ุยดูาห์ (เยเรมย์ี 31:31) 

อาดมั      โนอาห ์     อบัราฮมั      โมเสส      ดาวดิ      พระครสิต ์
 

นโยบายของพนัธสญัญาของพระเจา้ดําเนินต่อเนืSองตลอดประวตัศิาสตร ์
 



อาณาจกัร พนัธสญัญา และสารบบของพนัธสญัญาใหม ่      บทเรียนที ่3: พนัธสญัญาใหม ่

-11- 

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

บ่อยครัF งเหลือเกินที1คริสเตียนเขา้ใจคาํวา่ “พนัธสญัญาใหม่” วา่หมายถึงพนัธสญัญาใหม่ที1 “ใหม่ถอดดา้ม” 

และไม่มีความเชื1อมโยงกบัพนัธสญัญาก่อนหนา้นัFนในพระคมัภีร์  แต่สาํคญัยิ1งที1เราตอ้งรู้วา่ คาํวา่ “ใหม่” ถูกใชเ้พื1อแปลคาํวา่ “ชาดฌั” 

(“châdash”) ในภาษาฮีบรู  ขอ้พระคมัภีร์เช่นอิสยาห์ 61:4 เอเสเคียล 36:26 และโยบ 29:20 บอกชดัเจนวา่ คาํนีF  

รวมทัFงรูปกริยาที1ผนัจากคาํนีF  ไม่ไดห้มายถึง “ใหม่ถอดดา้ม”  จริง ๆ แลว้ คาํต่าง ๆ ในตระกลูนีF มีความหมายวา่ “ทาํใหใ้หม่อีกครัF ง” 

“บูรณะ” “สร้างใหม่” หรือ “ปรับปรุงใหม่” 

 

มุมมองนีF ถูกสนบัสนุนโดยความจริงที1วา่พระเจา้ตรัสวา่ พนัธสญัญาใหม่นีFจะถูกกระทาํขึFน 

“กบัวงศว์านแห่งอิสราเอลและกบัวงศว์านของยดูาห์”  กล่าวคือ 

พนัธสญัญาใหม่นีFกคื็อพนัธสญัญาประชาชาติที1ถูกรืFอฟืF นขึFนใหม่กบัลูกหลานของอบัราฮมัและคนต่างชาติที1ไดรั้บการยอมรับเขา้สู่ครอบค

รัวของท่าน หลงัการที1อิสราเอลถูกกวาดตอ้นไปเป็นเชลยสิFนสุดลง 

 

แน่นอน เช่นเดียวกบัแต่ละพนัธสญัญาในพระคมัภีร์เดิมที1กระทาํก่อนหนา้นัFน 

พนัธสญัญาใหม่นีFไดก้าํหนดนโยบายที1เหมาะสมตามตาํแหน่งในประวติัศาสตร์  นโยบายใหม่เหล่านีF ถูกเปิดเผยผา่นพระคริสต ์

ผา่นบรรดาอคัรทูต และผูเ้ผยพระวจนะของพระองค ์ เช่นเดียวกบัแต่ละพนัธสญัญาในพระคมัภีร์เดิม พนัธสญัญาใหม่นีFกไ็ดน้าํการ 

“ทาํใหใ้หม่อีกครัF ง” “บูรณะ” “สร้างใหม่” หรือ “ปรับปรุงใหม่” 

มาสู่นโยบายที1พระเจา้ไดก้าํหนดไวใ้นการบริหารพนัธสญัญาก่อนหนา้นัFน 

 

เมืBอเราคดิถงึแผ่นดนิของพระเจ้าตลอด 

สารบบของพระคมัภร์ี และตลอดประวตัศิาสตร์แห่งการทรงไถ่ จะเห็นการเปลีBยนแปลงการบริหารแผ่นดนิพระเจ้า 

เมืBอศึกษาพนัธสัญญาต่าง ๆ ในพระคมัภร์ีมาโดยตลอด ในทีBสุดมาถงึการสําเร็จเป็นจริงในพระคริสต์  ดงันัOน 

เพืBอยกตวัอย่าง โดยเฉพาะในพระคมัภร์ีเดมิ 

เมืBอพระเจ้านําแผนการแห่งความรอดของพระองค์มาสู่มนุษย์โดยผ่านชนชาตอิสิราเอลเข้าสู่พนัธสัญญาดัOงเดมิ 

พระองค์กาํลงักระทาํพนัธกจิกบัชนชาตหินึBงเป็นหลกั พระองค์กาํลงักระทาํพนัธกจิในลกัษณะเทวาธิปไตยเป็นหลกั  

นีBคือการสําแดงทีBมองเห็นได้ในรูปแบบของชนชาต ิและโดยผ่านชนชาตนีิO 

พวกเขาจะนํามาซึBงการเสดจ็มาของพระเมสสิยาห์ การเสดจ็มาของพระเยซูพระผู้เป็นเจ้า  

และคุณกเ็ห็นว่าการบริหารแผ่นดนิโดยส่วนใหญ่นัOนผูกพนัอยู่กบัชนชาตนีิO ในสถานทีB ทาํเลทีBตัOง 

หรือแผ่นดนิหนึBงโดยเฉพาะ โดยอยู่ภายใต้ระบบการปกครองและการบริหารแบบหนึBงโดยเฉพาะ  และจากนัOน 

เมืBอคุณคดิถงึการสําเร็จเป็นจริงในพระคริสต์ เมืBอคุณมองว่าแผ่นดนินัOนเกดิขึOนในพนัธสัญญาใหม่ 

กม็กีารเปลีBยนแปลงบางประการ  พระคริสต์นัOนเป็นกษตัริย์อย่างชัดแจ้ง  

พระองค์คือผู้นัOนทีBทาํให้ลกัษณะและเงาต่าง ๆ ของพระคมัภร์ีเดมิสําเร็จเป็นจริง  

พระองค์ได้กระทาํให้บทบาทของดาวดิและโมเสสสําเร็จเป็นจริง  และโดยชีวติ การสิOนพระชนม์ 

และการคืนพระชนม์ของพระองค์ พระองค์คือ ผู้นัOนทีBเปิดตวัหรือนํามาซึBงปฐมบทของแผ่นดนิของพระเจ้า 

นําการปกครองเพืBอช่วยให้รอดของพระเจ้ามาสู่โลกนีO และจากนัOนกนํ็ามาซึBงชุมชนสากล 

นัBนคือสิBงทีBเราเรียกว่าคริสตจกัร อนัหมายถงึพระกายใหม่พระกายเดยีว กคื็อชาวยวิและชาวต่างชาตด้ิวย และดงันัOน 

ในปัจจุบัน พระองค์จงึปกครองทัOงในและผ่านคริสตจกัร  

นีBคือการปกครองฝ่ายจติวญิญาณและการครองราชย์ของพระคริสต์โดยผ่านคนของพระองค์ โดยทีBทัOงชาย หญงิ 

เดก็ชาย และเดก็หญงิ ต่างเข้ามาสู่ความเชืBอและการกลบัใจใหม่  เมืBอพวกเขาเชืBอ พวกเขากเ็ข้าสู่แผ่นดนินัOน  

การปกครองเพืBอช่วยให้รอดของพระเจ้ากม็าสู่พวกเขา  ปัจจุบันนีO แผ่นดนินัOนกเ็ป็นแผ่นดนิสากล 
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โดยการปกครองของพระเจ้าได้นําประชากรจากทุกเผ่า ทุกชนชาต ิทุกกลุ่มคน และทุกภาษามาสู่แผ่นดนินัOน  

และแผ่นดนิของพระเจ้ากสํ็าแดงตวัเองในคริสตจกัรท้องถิBน โดยผ่านระบบเทวาธิปไตยในบางลกัษณะ 

อนัมพีระคริสต์ปกครองเหนือคนของพระองค์ในคริสตจกัรท้องถิBน 

แต่กไ็ม่ได้เหมือนกนัทุกประการกบัการปกครองทีBใช้กบัชนชาตอิสิราเอลในอดตี 

— ดร. สตเีฟน เจ เวลลมั 

 

ดงันัOน เมืBอเราคดิถงึการบริหารแผ่นดนิของพระเจ้า และการทีBแผ่นดนินัOนอาจจะเปลีBยนแปลงไปอย่างไรแล้ว 

แน่นอนเราไม่ต้องการคดิถงึพระองค์ในลกัษณะทีBเป็นผู้ปกครองสมยัโบราณทีBพยายามทีBจะคดิหาโครงสร้างบริหารใ

หม่ ๆ เนืBองจากโครงสร้างเดมิทาํงานไม่ได้ผล พระองค์จงึต้องม ี“แผนสํารอง” อะไรทาํนองนัOน พูดง่าย ๆ กคื็อ 

เป็นไปไม่ได้เลย  ด้วยว่าจุดประสงค์ของพระองค์เสมอต้นเสมอปลาย  ดงันัOน ข้าพเจ้าคดิว่า 

จะเป็นการดทีีBสุดทีBจะสันนิษฐานว่าหลกัการปฏบัิตทิัOงปวงของพระองค์จะค่อนข้างคล้ายคลงึกนั 

และจากนัOนจงึค่อยแยกแยะว่ามกีารเปลีBยนแปลงใดทีBอาจถูกกาํหนดเพิBมเตมิขึOนมา  ในกรณนีีO 

ข้าพเจ้าคดิว่าการทีBพระเยซูมไิด้อยู่ในโลกนีOต่อไปแล้วเป็นสิBงสําคญั เพืBอทีBพระวญิญาณจะเสดจ็มา 

เพืBอทีBคริสตจกัรจะสามารถได้รับการเสริมกาํลงั  นัBนคือ คริสตจกัรจะต้องไม่ยดึตดิกบัพระเยซูในสภาพมนุษย์ ณ 

สถานทีBใดทีBหนึBง แต่มอีสิระทีBจะกระจายตวัออกไปพร้อมกบัพระวญิญาณของพระองค์ เพืBอนําพระวจนะ 

และพนัธกจิของพระองค์ ไปสู่คนทัOงโลก  บัดนีO มกีารปรับเปลีBยนในพนัธสัญญา 

โดยสิBงทีBเคยเป็นข้อกาํหนดฝ่ายเนืOอหนัง บัดนีOมกีารเสริมกาํลงัฝ่ายจติวญิญาณ 

เพืBอทีBเป้าหมายของพนัธสัญญาดัOงเดมิ นัBนคือ รักพระเจ้าอย่างสุดใจ สุดจติ สุดวญิญาณ และสุดความสามารถ 

และการรักเพืBอนบ้านเหมือนรักตวัเอง จะเป็นสิBงทีBผู้เชืBอได้รับการเสริมกาํลงัให้กระทาํสําเร็จได้ 

— ดร. ฌอน แมค็โดนาฟ 

 

พฒันาการแบบชีวภาพระหวา่งพนัธสญัญาต่าง ๆ ในพระคมัภีร์เดิมและพนัธสญัญาใหม่ ช่วยใหเ้รามีมุมมองที1สาม 

ซึ1 งสาํคญัยิ1งเกี1ยวกบัศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ใหม่  นอกเหนือจากการมีพระคริสตเ์ป็นศูนยก์ลางและการเนน้ที1นโยบายต่าง ๆ 

ที1เหมาะสมกบัการเปิดเผยแผน่ดินของพระคริสตใ์นสามระยะแลว้ ศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ใหม่ยงัตัFงอยูบ่นพืFนฐานของ 

ศาสนศาสตร์พระคมัภีร์เดิมดว้ย 

 

สิ1งที1เป็นแกนกลางของศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ใหม่หาใช่ความเชื1อใหม่ไม่  ตรงกนัขา้ม 

ผูเ้ขียนพระคมัภีร์ใหม่ประยกุตค์าํสอนของพระคมัภีร์เดิมอยา่งสอดคลอ้งกบัการเปิดเผยของพระเจา้โดยทางพระคริสต ์ 

นี1จึงอธิบายวา่เหตุใดพระคมัภีร์ใหม่จึงค่อนขา้งสัFน  พระคมัภีร์ใหม่นัFนยดึถือความถูกตอ้งที1ยนืยงของพระคมัภีร์เดิม  

สิ1งนีF ยงัอธิบายอีกดว้ยวา่ เหตุใดผูเ้ขียนพระคมัภีร์ใหม่จึงยดึถือและอา้งอิงพระคมัภีร์เดิมเป็นร้อย ๆ 

ครัF งเพื1อสนบัสนุนมุมมองดา้นศาสนศาสตร์ของพวกเขา  ดงันัFน 

เมื1อเรากล่าววา่ศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ใหม่กคื็อศาสนศาสตร์วา่ดว้ยพนัธสญัญาใหม่นัFน เราไม่ไดห้มายความวา่ถูก “หยา่ขาด” 

จากพระคมัภีร์เดิม  ตรงกนัขา้ม ทุกมิติของศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ใหม่หลอมรวมและถูกสร้างขึFนบนศาสนศาสตร์พระคมัภีร์เดิม 

 

เท่าที1ผา่นมาในบทเรียนนีF เกี1ยวกบัพนัธสญัญาใหม่ เราไดส้าํรวจการบริหารแผน่ดินของพระเจา้  บดันีF  

เราควรหนัไปศึกษาหวัขอ้หลกัที1สองในบทเรียนนีF  นั1นคือ พลวตัของปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพระเจา้และคนของพระองคใ์นพนัธสญัญาใหม่ 
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พลวตัของปฏสัิมพนัธ์ 
 

ผูเ้ขียนพระคมัภีร์ใหม่บรรยายปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพระเจา้และประชากรแห่งพนัธสญัญาของพระองคใ์นหลากหลายรูปแบบนบัไม่ถ้

วน โดยกล่าวถึงทัFงพระคุณ และพระพิโรธของพระเจา้ โดยเรียกร้องความเชื1อฟังและเตือนไม่ใหดื้Fอดา้น 

โดยกล่าววา่พระเจา้ปกป้องบางคนจากอนัตรายอยา่งไร และเรียกคนอื1น ๆ อยา่งไรใหท้นทุกข ์ สิ1งเหล่านีFและการอา้งอิงอื1น ๆ 

ทัFงทางตรงและทางออ้มถึงปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพระเจา้และคนของพระองค ์นาํมาสู่คาํถามสาํคญับางประการ  

มุมมองใดทางศาสนศาสตร์เป็นพืFนฐานของลกัษณะอนัหลากหลายนีF?  ผูเ้ขียนพระคมัภีร์ใหม่เขา้ใจเหตุผลของสิ1งเหล่านีFอยา่งไร?  

พวกเขารับมือกบัพลวตัของปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพระเจา้และมนุษยอ์ยา่งไร? 

 

เราจะเริ1มตน้อีกครัF งหนึ1งดว้ยบริบทของสนธิสญัญาระหวา่งรัฐผูป้กครองและรัฐบรรณาการในตะวนัออกใกลย้คุโบราณ  

กล่าวโดยทั1วไปแลว้ 

สนธิสญัญาเหล่านีF เนน้ไปที1ลกัษณะสามประการของปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกษตัริยที์1ยิ1งใหญ่กวา่และกษตัริยที์1ดอ้ยอาํนาจกวา่  หนึ1ง 

กษตัริยที์1ยิ1งใหญ่กวา่อา้งเสมอวา่ไดส้าํแดงพระกรุณาธิคุณต่อรัฐบรรณาการของเขา  สอง 

กษตัริยที์1ยิ1งใหญ่กวา่กาํหนดแนวทางเพื1อใหรั้ฐบรรณาการพิสูจนค์วามจงรักภกัดีต่อเขา  และสาม 

กษตัริยที์1ยิ1งใหญ่กวา่ประกาศชดัเจนถึงผลลพัธ์แห่งพระพรและคาํสาปแช่งที1รัฐบรรณาการคาดหวงัไดส้าํหรับการเชื1อฟังและการไม่เชื1อฟัง  

เอาล่ะ เราจาํเป็นตอ้งกล่าววา่ กษตัริยที์1ยิ1งใหญ่กวา่มีสิทธิเสมอในการบงัคบัใชเ้งื1อนไขต่าง ๆ ของพนัธสญัญาของเขาตามที1เขาเห็นสมควร  

แต่โดยทั1วไปแลว้ พระกรุณาธิคุณ ความจงรักภกัดี และผลลพัธ์คือหลกัการพืFนฐานในการปกครองสมัพนัธภาพแบบสนธิสญัญาลกัษณะนีF  

 

เรากาํลงัจะไดเ้ห็นวา่ องคป์ระกอบเดียวกนันีFปรากฏในพลวตัของปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพระเจา้และมนุษยใ์นพนัธสญัญาต่าง ๆ 

ในพระคมัภีร์ดว้ย  เราตอ้งระลึกเสมอวา่ ในฐานะกษตัริยผ์ูสู้งสุด 

พระเจา้คือผูเ้ดียวที1กาํหนดวา่พลวตัของพนัธสญัญาของพระองคน์ัFนจะเกิดผลดว้ยวธีิใด  

และพระองคก์ระทาํเช่นนีFตามพระปัญญาอนัหาที1เปรียบมิไดข้องพระองค ์ไม่ใช่ตามมาตรฐานความคาดหวงัของมนุษย ์ ดว้ยเหตุนีF  

แบบแผนสามองคป์ระกอบของสนธสิญัญาระหว่างรฐัผูป้กครองและรฐับรรณาการ: 

 

คําสาปแชง่ 
 

พระพร 

ความจงรักภั

กด ี

พระกรุณาธคิุณ 
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พระคมัภีร์จึงอธิบายวา่ ปฏิสมัพนัธ์ของพระเจา้กบัคนของพระองคน์ัFนมกัอยูเ่หนือความเขา้ใจของมนุษย ์ แต่ตามที1พระวจนะ 

เช่นเฉลยธรรมบญัญติั 29:29 อิสยาห์ 55:8-9 และหนงัสือโยบและปัญญาจารยท์ัFงเล่ม เตือนใจเรานัFน 

วธีิที1พระเจา้ใชเ้พื1อนาํพลวตัของพนัธสญัญาเหล่านีF สู่การปฏิบติันัFนประเสริฐและปรีชายิ1งเสมอ 

 

เราจะสาํรวจพลวตัของปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพระเจา้และมนุษยโ์ดยเริ1มจากการเรียนรู้ถึงพระกรุณาธิคุณอนัประเสริฐของพระเจา้ที1มีต่

อคนของพระองค ์ สอง เราจะดูวา่พนัธสญัญาต่าง ๆ 

ในพระคมัภีร์เกี1ยวขอ้งอยา่งไรกบัการทดสอบประชากรแห่งพนัธสญัญาของพระเจา้ดา้นความจงรักภกัดี  และสาม 

เราจะเนน้ที1ผลลพัธ์แห่งพระพรและคาํสาปแช่งสาํหรับการเชื1อฟังและการไม่เชื1อฟัง  เราจะเริ1มดว้ยพระกรุณาธิคุณของพระเจา้ 

 

 

พระกรุณาธิคุณของพระเจ้า 

 
เราจะดูองคป์ระกอบเรื1องพระกรุณาธิคุณของพระเจา้ในพนัธสญัญาทัFงในพระคมัภีร์เดิมและพนัธสญัญาใหม่ 

โดยเริ1มตน้ที1พระกรุณาธิคุณของพระเจา้ในพนัธสญัญาในพระคมัภีร์เดิม 

 

 

พระคมัภีร์เดมิ 

 

พระคมัภีร์เดิมกล่าวอยา่งชดัเจนยิ1งวา่พระกรุณาธิคุณ 

หรือพระเมตตาของพระเจา้ทัFงริเริ1มและรักษาสมัพนัธภาพที1สถาปนาขึFนโดยพนัธสญัญาของพระองค ์ แรกเริ1มนัFน 

พระเจา้สาํแดงพระกรุณาธิคุณอนัประเสริฐต่ออาดมัในฐานะตวัแทนของพนัธสญัญาของพระองคใ์นพนัธสญัญาแห่งการวางรากฐาน  

ก่อนอาดมัลม้ลงในความบาป 

พระเจา้ไดป้ระทานพระเมตตาแก่อาดมัดว้ยการสร้างสวนเอเดนและใหอ้าดมัอยูที่1นั1นในฐานะพระฉายของพระองค ์

และพระองคย์งัไดเ้ทพระคุณที1ช่วยใหร้อดลงมาบนบรรพบุรุษคู่แรกของเรา คืออาดมัและเอวา หลงัจากที1เขาทัFงสองลม้ลงในความบาปแลว้  

ยิ1งไปกวา่นัFน อาดมัยงัเป็นตวัแทนของมนุษยชาติทัFงปวงในราชสาํนกัของพระเจา้  เช่นนัFน 

พระกรุณาที1พระเจา้สาํแดงแก่อาดมัจึงถูกส่งผา่นมายงัประชากรแห่งพนัธสญัญาที1อาดมัเป็นตวัแทน  ไม่ทางใดกท็างหนึ1ง 

พระเจา้ยงัคงสาํแดงพระคุณทั1วไปแก่มนุษยท์ัFงปวงต่อไป รวมถึงผูที้1ไม่เชื1อ  และสาํหรับผูเ้ชื1อแทน้ัFน เช่นอาเบล เซ็ธ และคนอื1น ๆ 

อีกมากมาย พระเจา้ทรงสาํแดงพระคุณที1ช่วยใหร้อดดว้ย 

 

ตลอดชีวติของท่าน โนอาห์กไ็ดรั้บพระกรุณาธิคุณอนัประเสริฐ ทัFงพระคุณทั1วไปและพระคุณที1ช่วยใหร้อด 

ในฐานะตวัแทนพนัธสญัญาของพระเจา้ในพนัธสญัญาแห่งเสถียรภาพ  และเช่นเดียวกบัในพนัธสญัญากบัอาดมั 

พระเมตตาที1พระเจา้สาํแดงแก่โนอาห์กถู็กส่งผา่นไปยงัประชากรแห่งพนัธสญัญาที1โนอาห์เป็นตวัแทน นั1นคือ มนุษยทัFงปวง  

พระเจา้กไ็ดส้าํแดงใหม้นุษยท์ัFงปวงเห็นพระคุณทั1วไปของพระองคใ์นหลากหลายวธีิ  และสาํหรับผูเ้ชื1อแท ้

โดยเฉพาะในวงศต์ระกลูของเชม พระเจา้กไ็ดส้าํแดงพระคุณที1ช่วยใหร้อดดว้ย 

 



อาณาจกัร พนัธสญัญา และสารบบของพนัธสญัญาใหม ่      บทเรียนที ่3: พนัธสญัญาใหม ่

-15- 

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

อบัราฮมักมี็ประสบการณ์กบัพระกรุณาธิคุณของพระเจา้ ทัFงในรูปของพระคุณทั1วไปและพระคุณที1ช่วยใหร้อด 

ในฐานะตวัแทนพนัธสญัญาของพระเจา้ในพนัธสญัญาแห่งการทรงเลือกชนชาติอิสราเอล  

พระเมตตาที1พระเจา้สาํแดงแก่อบัราฮมักถู็กสาํแดงแก่ประชากรแห่งพนัธสญัญาที1ท่านเป็นตวัแทนดว้ย นั1นคือ 

ชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติที1ถูกรับเขา้เป็นส่วนหนึ1งของอิสราเอล  ตามที1พระเจา้เห็นสมควร 

พระองคส์าํแดงพระคุณทั1วไปแก่ประชากรแห่งพนัธสญัญานีF  ซึ1 งรวมถึงผูไ้ม่เชื1อ เช่นเอซาว  

แต่พระเจา้กไ็ดเ้ทพระคุณที1ช่วยใหร้อดลงบนคนที1สตัยซื์1อ เช่นยาโคบ โยเซฟ และคน อื1น ๆ ดว้ย 

 

จากเรื1องราวชีวติของโมเสส พระเจา้สาํแดงพระกรุณาธิคุณประเสริฐในรูปของพระคุณทั1วไปและพระคุณที1ช่วยใหร้อด 

โดยผา่นวธีิการเฉพาะต่อโมเสสในฐานะตวัแทนพนัธสญัญาแห่งธรรมบญัญติั  

และพระเมตตาที1พระเจา้สาํแดงแก่โมเสสกถู็กส่งผา่นไปยงัคนเหล่า

นัFนที1โมเสสเป็นตวัแทน นัFนคือ 

ชาวอิสราเอลและคนเหล่านัFนที1ถูกยอมรับเขา้เป็นส่วนหนึ1งของอิส

ราเอล  

ชาวอิสราเอลทัFงปวงไดป้ระโยชนจ์ากพระคุณทั1วไปของพระเจา้ 

แมแ้ต่ผูที้1ปราศจากความเชื1ออนัช่วยใหร้อด  

และพระเจา้ยงัสาํแดงพระคุณที1ช่วยใหร้อดกบัคนมากมายที1อยูใ่นอิ

สราเอลและถูกยอมรับเขา้สู่อิสราเอลอีกดว้ย 

 

ทา้ยที1สุด 

ดาวดิไดรั้บพระกรุณาธิคุณประเสริฐในรูปของพระคุณทั1วไปและคุ

ณที1ช่วยใหร้อดในรูปแบบพิเศษ 

ในฐานะตวัแทนที1พระเจา้ทรงเลือกสาํหรับพนัธสญัญาแห่งความเป็

นกษตัริย ์ 

และพระเมตตาที1พระเจา้สาํแดงแก่ดาวดิกถู็กส่งผา่นไปยงัประชากร

แห่งพนัธสญัญาที1ดาวดิเป็นตวัแทน ไดแ้ก่ราชโอรสของท่าน 

ชนชาติอิสราเอล และคนต่างชาติทัFงปวงที1ถูกยอมรับเขา้สู่อิสราเอล  

ดว้ยพระปัญญาของพระเจา้อนัอยูเ่หนือความเขา้ใจ เขาทัFงปวง 

รวมถึงผูไ้ม่เชื1อในอิสราเอล มีประสบการณ์กบัพระคุณทั1วไป  

แต่ผูเ้ชื1อแทใ้นอิสราเอลไดรั้บพระคุณที1ช่วยใหร้อดของพระเจา้ดว้ย 

 

 

พระกรุณาธิคุณของพระเจา้ต่อคนของพระองคต์ลอดพนัธสญัญาทัFงปวงในพระคมัภีร์เดิมนัFนไดเ้ตรียมพร้อมสาํหรับวธีิการที1พระก

รุณาธิคุณของพระเจา้จะส่งอิทธิพลต่อพลวตัของพนัธสญัญาใหม่เช่นกนั 

 

 

พนัธสัญญาใหม่ 

 

คําสาปแช่ง พระพร 
 คว

าม
จง
รัก
ภัก
ด ี

คว
าม
จง
รัก
ภกั
ด ี

พ
ระกรุณ

าธคิุณ
 

พ
ระกรุณ

าธิคุณ
 

พนัธสญัญาประเสรฐิของพระเจา้กบัโมเสส: 
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ในตอนแรก พระคมัภีร์ใหม่เนน้ความสนใจไปที1พระกรุณาธิคุณของพระเจา้ที1มีต่อพระคริสต ์ผูเ้ป็นตวัแทนพนัธสญัญาใหม่  

เราควรเขา้ใจชดัเจนก่อนวา่ เช่นเดียวกบัอาดมัก่อนที1จะลม้ลงในความบาป พระเยซูไม่จาํเป็นเลยที1จะตอ้งไดรั้บความเมตตา การอภยัโทษ 

หรือพระคุณที1ช่วยใหร้อดจากพระเจา้  แมก้ระนัFน ขอ้พระคมัภีร์เช่นมทัธิว 3:16-17 มทัธิว 12:18  

และลูกา 3:22 ระบุวา่ ในช่วงเปิดตวัแผน่ดินของพระองค ์

พระบิดาทรงเจิมพระเยซูดว้ยพระวญิญาณของพระองคเ์พื1อมอบอาํนาจใหพ้ระองคป์ฏิบติัพนัธกิจรับใชพ้ระบิดา  แทจ้ริงแลว้ 

จากโรม 8:11 เป็นฤทธิp อาํนาจของพระวญิญาณบริสุทธิp นั1นเองที1พระเจา้ใชเ้พื1อทาํใหพ้ระเยซูเป็นขึFนจากความตาย  ยิ1งกวา่นัFน 

สดุดี 2:4-6 มทัธิว 28:18 และกิจการ 2:31-33 กล่าววา่พระกรุณาธิคุณของพระบิดาที1มีต่อพระเยซูนัFน 

ทรงยกชูพระเยซูขึFนสู่ตาํแหน่งแห่งอาํนาจและฤทธิp เดชของพระองคใ์นปัจจุบนั ในช่วงความกา้วหนา้ของแผน่ดินของพระเจา้  

และพระเมตตานีFจะนาํไปสู่สิทธิพิเศษและสง่าราศีที1พระคริสตจ์ะไดรั้บเมื1อแผน่ดินของพระองคส์าํเร็จบริบูรณ์ 

 

 

ลาํดบัต่อมา พระคมัภีร์ใหม่มกัเนน้ในสิ1งที1นกัศาสนศาสตร์คริสเตียนนิยมเรียกวา่ “ความเป็นหนึ1งในพระคริสต”์  

คาํสอนนีFระบุชดัเจนวา่พระกรุณาธิคุณของพระเจา้ที1มีต่อพระคริสตก์ส่็งผลต่อคริสตจกัรดว้ย 

ในฐานะประชากรแห่งพนัธสญัญาที1พระเยซูเป็นตวัแทน 

 

การที1ผูเ้ชื1อเป็นหนึ1งเดียวกบัพระคริสตมี์สองมิติ  ในมิติหนึ1ง เราอยู ่“ในพระคริสต”์  ความหมายกคื็อ 

เนื1องจากพระคริสตเ์ป็นตวัแทนแห่งพนัธสญัญาของเรา 

ประชากรแห่งพนัธสญัญาใหม่จึงถูกผกูพนักบัพระคริสตใ์นราชสาํนกัของพระเจา้ในสวรรค ์ ดงันัFน ในหลาย ๆ ทาง 

สิ1งที1เป็นจริงกบัพระคริสตก์ถู็กนบัวา่เป็นจริงสาํหรับคนทัFงปวงที1พระองคเ์ป็นตวัแทนในราชสาํนกัของพระเจา้ดว้ย  

นี1คือสิ1งที1อยูใ่นใจของเปาโลเมื1อท่านกล่าวในเอเฟซสั 1:13 วา่: 

 

การเปิดตวั (ปฐมบท) 
 

ความกา้วหนา้ 
 

การสําเรจ็บรบูิรณ ์

สามระยะของแผ่นดนิของพระเจา้ 
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และท่านทัFงหลายกไ็ดร่้วมอยูใ่นพระคริสตเ์ช่นกนั เมื1อท่านไดฟั้งพระวจนะแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐ 

แห่งความรอดของท่าน (เอเฟซัส 1:13) 

 

แต่ในอีกมิติหนึ1ง พระคมัภีร์ใหม่กมิ็ไดก้ล่าวถึงเพียงแค่วา่ผูเ้ชื1ออยู ่“ในพระคริสต”์ เท่านัFน แต่กล่าวถึง “พระคริสตใ์นเรา” เช่นกนั  

นั1นคือ พระคริสตส์ถิตอยูแ่ละกระทาํพนัธกิจของพระองคภ์ายในผูเ้ชื1อ 

โดยผา่นพระวญิญาณบริสุทธิp ในประสบการณ์วนัต่อวนัของเราบนโลกนีF   จงฟังโรม 8:10-11: 

 

แต่ถา้พระคริสตอ์ยูใ่นท่าน กายของท่านกต็ายไปเพราะบาป ถึงกระนัFนจิตวญิญาณของท่านกมี็ชีวติอยูเ่พราะความชอบ 

ธรรม และถา้พระวญิญาณของพระองคผ์ูท้รงใหพ้ระเยซู 

เป็นขึFนจากตายสถิตในท่าน พระองคผ์ูท้รงใหพ้ระคริสตเ์ป็นขึFนจากตายจะประทานชีวติแก่กายซึ1งตอ้งตายของท่านดว้ย 

พระองคป์ระทานชีวตินัFนโดยทางพระวญิญาณของพระองคผ์ูส้ถิตในท่าน (โรม 8:10-11) 

 

พระวจนะตอนนีFระบุวา่ ถึงแมผู้เ้ขียนพระคมัภีร์ใหม่จะยอมรับวา่คริสตจกัรถูกผกูพนัไวก้บัพระคริสตใ์นสวรรค ์

แต่พวกเขากรู้็ดว้ยวา่ยคุแห่งพนัธสญัญาใหม่ยงัไม่ถึงซึ1งการสาํเร็จบริบูรณ์  ดว้ยเหตุนีF  

ชีวติในพนัธสญัญาใหม่ในปัจจุบนัจึงแตกต่างจากสิ1งที1จะเป็นเมื1อพระคริสตเ์สดจ็กลบัมา  เช่น 

ทุกวนันีFประชากรแห่งพนัธสญัญาใหม่ของพระเจา้ยงัคงทาํบาปต่อไป  ยิ1งกวา่นัFน ผูเ้ชื1อเทจ็ ผูเ้ชื1อที1ปราศจากความเชื1อที1ช่วยใหร้อด 

กย็งัคงอยูใ่นคริสตจกัรทางกายภาพที1มองเห็นไดเ้คียงขา้งผูเ้ชื1อแท ้ ต่อเมื1อถึงการสาํเร็จบริบูรณ์เท่านัFน 

พนัธกิจของพระคริสตใ์นเราจึงจะสาํเร็จครบถว้น 

 

ดว้ยเหตุนีF  พระคมัภีร์ใหม่จึงสอนวา่ ก่อนที1พระคริสตจ์ะเสดจ็กลบัมา 

พระเจา้จะสาํแดงพระคุณทั1วไปแก่คนทัFงปวงในคริสตจกัรที1มองเห็นได ้รวมถึงผูเ้ชื1อเทจ็  แทจ้ริงแลว้ ขอ้พระคมัภีร์เช่นยอห์น 15:1-6 

และฮีบรู 6:4-6 แสดงใหเ้ห็นวา่ ถึงแมผู้ไ้ม่เชื1อมกัมีประสบการณ์กบัพระเมตตายิ1งใหญ่ของพระเจา้เป็นการชั1วคราว 

แต่พวกเขากไ็ม่ไดรั้บพระคุณที1ช่วยใหร้อด  แต่ในขณะเดียวกนั พระเจา้ไดส้าํแดงพระคุณที1ช่วยใหร้อดแก่ผูเ้ชื1อแท ้แมก้ระทั1งในปัจจุบนั  

จึงไม่น่าสงสยัเลยที1ทุกมิติของศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ใหม่ถูกหล่อหลอมขึFนในแง่ของพระกรุณาธิคุณของพระเจา้ 

 
ทัOงในพระคมัภร์ีเดมิและพระคมัภร์ีใหม่ 

เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าพระองค์ทรงพระเมตตาต่อมนุษยชาตทิัOงปวง ทัOงคนดแีละคนชัBว 

ทัOงคนยุตธิรรมและคนอยุตธิรรม ทัOงกบัผู้ทีBเป็นลูกของพระองค์และผู้ทีBไม่ได้เป็น  

พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตาในลกัษณะดงันีO: ประการแรก พระองค์ไม่ได้ทาํลายเราในทนัท ี

ถงึแม้เราทุกคนเป็นคนบาป  พระองค์อนุญาตให้เราดาํเนินชีวติโดยพระคุณของพระองค์  ประการทีBสอง 

พระองค์ประทานพระพรแห่งฝนแก่เรา และฝนนัOนกต็กลงบนเรือกสวนไร่นาของทัOงคนชัBวและคนชอบธรรม  

พระคมัภร์ียงับอกเราด้วยว่า ดวงอาทติย์ทาํให้ต้นไม้เตบิโต และมอบชีวติให้แก่ทัOงคนชอบธรรมและคนอธรรม  

นัBนกห็มายถงึว่า พระเจ้าทรงพระเมตตาต่อทุกสิBงทีBพระองค์ทรงสร้าง ไม่ว่าจะดหีรือเลว  

และพระคมัภร์ีกบ็อกเราว่า พระองค์ประทานโอกาสแก่เราทีBจะรับรู้ได้ว่าพระองค์คือใคร  พระองค์บอกเราว่า 

โดยผ่านทางพระเมตตาของพระองค์ 

พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานโอกาสแก่ทัOงคนทีBตดิตามพระองค์และคนทีBปฏเิสธพระองค์ 

เพืBอรับฟังข้อความของพระองค์ เพืBอศึกษาพระวจนะของพระองค์ และเพืBอได้รับความรอด  ดงันัOน 

พระผู้เป็นเจ้าจงึเมตตาแม้กระทัBงกบัคนเหล่านัOนทีBปฏเิสธการดาํรงอยู่ของพระองค์  
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และสําหรับคนทีBเป็นของพระองค์ พระองค์ได้สัญญาว่าจะสถติอยู่ด้วยเสมอและจะอวยพระพรพวกเขาตลอดไป 

— ดร. อลัวนิ พาดญิญา (แปลจากต้นฉบับภาษาอืBน) 

 

ตามที1เปาโลอธิบายในเอเฟซสั 2:8: 

 

เพราะวา่ท่านทัFงหลายไดรั้บความรอดโดยพระคุณผา่นทาง 

ความเชื1อ ความรอดนีFไม่ไดม้าจากตวัท่านเอง แต่เป็นของประทานจากพระเจา้ (เอเฟซัส 2:8)  

 

บดันีF  

เราไดเ้ห็นแลว้วา่พลวตัของปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพระเจา้และคนของพระองคเ์กี1ยวพนัอยา่งไรกบัการสาํแดงพระกรุณาธิคุณของพระเจา้  

ต่อไปเราควรศึกษาวา่ ชีวติในพนัธสญัญากบัพระเจา้เกี1ยวพนักบับททดสอบเรื1องความจงรักภกัดีอยา่งไร  ขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

เรื1องการเชื1อฟังนีF เปิดเผยสภาพจิตใจของคนเหล่านัFนที1อยูใ่นพนัธสญัญากบัพระเจา้ 

 

 

บททดสอบเรืAองความจงรักภกัด ี

 
เราควรกล่าว ณ ที1นีF ก่อนวา่ ในศตวรรษที1 20 

นกัวชิาการมากมายเริ1มเปรียบเทียบพนัธสญัญาในพระคมัภีร์กบัเอกสารโบราณจากตะวนัออกใกลอี้กชุดหนึ1งที1นิยมเรียกวา่ 

“บนัทึกสมบติัพระราชทาน”  ในบนัทึกเหล่านีF  รัฐผูป้กครองมอบผลประโยชนแ์ก่รัฐบรรณาการ หรือประชากรใตป้กครอง  

การศึกษาในช่วงตน้ทาํใหห้ลายคนสรุปวา่ สมัพนัธภาพดงักล่าวปราศจากพนัธะหรือขอ้บงัคบั นั1นคือ 

ไม่มีบททดสอบดา้นความจงรักภกัดีสาํหรับผูที้1รับสมบติัพระราชทานนีF   ดว้ยเหตุนีF  นกัตีความพระคมัภีร์จาํนวนมากจึงมีความเห็นวา่ 

บางพนัธสญัญาในพระคมัภีร์กไ็ม่ไดก้าํหนดใหค้นของพระเจา้ตอ้งแสดงความจงรักภกัดีเช่นกนั  

แต่การคน้ควา้เพิ1มเติมในช่วงหลงัชีFไปยงัทิศทางตรงกนัขา้ม  เราทราบในปัจจุบนัวา่ 

แมก้ระทั1งบนัทึกสมบติัพระราชทานกมี็ขอ้บงัคบัใหผู้รั้บตอ้งรับใชอ้ยา่งจงรักภกัดี  ฉะนัFน 

เราจึงไม่ควรแปลกใจเมื1อพระคมัภีร์บอกเราวา่พระเจา้ทดสอบคนของพระองคด์า้นความจงรักภกัดีในทุกพนัธสญัญาตามพระคมัภีร์ 

รวมถึงพนัธสญัญาใหม่ดว้ย 

 

เมื1อเรากล่าววา่พระเจา้ทดสอบความจงรักภกัดีของเรา อนัเป็นส่วนหนึ1งของชีวติในพนัธสญัญาใหม่ 

เราตอ้งหลีกเลี1ยงความเขา้ใจผดิร้ายแรงบางประการก่อน  หนึ1ง ตลอดพระคมัภีร์ทัFงเล่ม ไม่มีคนบาปคนใดไดรั้บความรอดเพราะการทาํดี  

เราจะไม่มีวนัไปถึงซึ1งความสมบูรณ์พร้อม ซึ1 งจาํเป็นสาํหรับการรับพระพรนิรันดร์ของพระเจา้ โดยความพยายามของเราเอง  สอง 

การดีทัFงสิFนที1เราทาํนัFนเป็นไปไดโ้ดยพระคุณของพระเจา้ที1ทาํงานภายในเราเท่านัFน  เราไม่มีทางทาํการดีใด ๆ 

สาํเร็จโดยปราศจากพระเมตตาของพระเจา้และฤทธิp เดชของพระวญิญาณของพระองค ์ และสาม เรายงัจาํเป็นตอ้งตระหนกัวา่ 

พระเจา้ไดเ้รียกประชากรแห่งพนัธสญัญาของพระองคเ์สมอมา ใหเ้ชื1อฟัง  ทัFงในพระคมัภีร์เดิมและพระคมัภีร์ใหม่ 

พระเจา้ทดสอบและพิสูจนส์ภาพจิตใจที1แทจ้ริงของคนของพระองคโ์ดยผา่นการที1พวกเขาตอบสนองต่อพระบญัชาของพระองค ์

 

สิBงทีBข้าพเจ้าอยากให้ผู้ทีBเชืBอในพระคริสต์ทุกคนรับทราบไว้กคื็อ สัมพนัธภาพส่วนบุคคลกบัพระเจ้ามไิด้เริBมต้นในพระคมัภร์ีใหม่ 

แต่คือความสําเร็จบริบูรณ์ของพระสัญญาทีBมมีาช้านาน นัBนคือ “เราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา”  

นีBคือสูตรทีBมมีาตัOงตัOงแต่แรกไงครับ ตัOงแต่สวนเอเดน ตัOงแต่ปฐมกาล 12 ตัOงแต่การสร้างประชากรแห่งพนัธสัญญา  และด้วยเหตุนีO 
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การอทุศิตนจากภายในกคื็อปฐมเหตุแห่งการเชืBอฟัง  การอทุศิตนไม่ใช่ผลของการเชืBอฟัง 

ไม่ใช่สิBงทีBเพิBมเข้ามานอกเหนือจากการเชืBอฟัง ... เราเชืBอฟังพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงรักเรา เพราะพระองค์ได้ “หมัOน” เราไว้ 

เพราะพระองค์ได้ก่อร่างสร้างเรา เพราะพระองค์ได้สถติกบัเราเสมอผ่านทุกหุบเขา ผ่านทุกแดนทุรกนัดาร ผ่านทุกชัยชนะ  

เช่นนัOนเอง การเชืBอฟังจงึเกดิจากสัมพนัธภาพ ไม่ใช่เกดิจากข้อบังคบั 

— ดร. โจเอล ซี ฮันเตอร์ 

 

เพื1อใหเ้ขา้ใจความหมายของเรา เราจะสรุปประเดน็สาํคญัวา่การทดสอบความจงรักภกัดีปรากฏในพนัธสญัญาต่าง ๆ 

ในพระคมัภีร์เดิมอยา่งไร จากนัFน เราจะดูที1การทดสอบความจงรักภกัดีในพนัธสญัญาใหม่  ใหเ้ราเริ1มตน้ที1พระคมัภีร์เดิม 

 

 

พระคมัภีร์เดมิ 

 

ทุกคนที1คุน้เคยกบัพระคมัภีร์รู้วา่ พระเจา้ทดสอบอาดมัในฐานะตวัแทนพนัธสญัญาของพระเจา้ 

โดยผา่นคาํสั1งของพระองคใ์นสวนเอเดน  

และเรากรู้็ดว้ยวา่พระเจา้เรียกร้องใหป้ระชากรแห่งพนัธสญัญาของพระองคที์1สืบเชืFอสายจากอาดมั นั1นคือ มนุษยชาติทัFงปวง 

มีความจงรักภกัดี 

 

โนอาห์ 

ในฐานะตวัแทนพนัธสญัญาของพระองค ์

กถู็กทดสอบโดยคาํสั1งของพระเจา้ 

ทัFงก่อนและหลงัเหตุการณ์นํFาท่วมโลก  

และพระคมัภีร์กบ่็งบอกวา่ 

พระเจา้ทดสอบจิตใจของประชากรแห่งพนั

ธสญัญาของพระองคต่์อไป 

และนั1นกห็มายถึงมนุษยชาติทัFงมวลเช่นกนั 

 

 

เรื1องราวของชีวติของอบัราฮมัแสดงใหเ้ห็นวา่พระเจา้ทดสอบความจงรักภกัดีของท่านอคัรปิตาอยา่งไรในหลายวธีิ 

ในฐานะตวัแทนพนัธสญัญาของพระองค ์ ตวัอยา่งหนึ1งกคื็อ ปฐมกาล 22:1-19 

บอกชดัเจนวา่พระเจา้ทดสอบอบัราฮมัเมื1อพระองคบ์อกใหท่้านถวายอิสอคั บุตรชายของท่าน เป็นเครื1องบูชา  ในปฐมกาล 22:12 

ทูตของพระผูเ้ป็นเจา้บอกอบัราฮมัวา่: 

 

บดันีF เรารู้แลว้วา่เจา้ยาํเกรงพระเจา้ เพราะเจา้ไม่ไดห้วงลูกชายของเจา้จากเรา แมเ้ป็นลูกชายเพียงคนเดียวของเจา้ (ปฐมกาล 22:12)  

 

เราสามารถเห็นในขอ้ความนีFวา่ เหตุใดพระเจา้จึงบญัชาอบัราฮมัเช่นนัFน  

พระองคท์ดสอบท่านเพื1อพิสูจนส์ภาพจิตใจที1แทจ้ริงของท่าน 

 

อาดมั 
 

อบัราฮมั 
 

โมเสส 
 

ดาวดิ โนอาห ์
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ในทาํนองเดียวกนั 

พระคมัภีร์สอนวา่พระเจา้ทดสอบความจงรักภกัดีของประชากรแห่งพนัธสญัญาของพระองคที์1สืบเชืFอสายจากอบัราฮมั นั1นคือ 

ชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติที1ถูกยอมรับเขา้สู่อิสราเอล 

 

โมเสสถูกทดสอบโดยพระบญัญติัของพระเจา้ตลอดชีวติของท่านในฐานะตวัแทนพนัธสญัญาของอิสราเอล  

และพระเจา้อธิบายอยา่งกระจ่างชดัวา่พระองคม์อบพระบญัญติัแก่อิสราเอล ประชากรแห่งพนัธสญัญาของพระองค ์เพื1อทดสอบพวกเขา  

ในเฉลยธรรมบญัญติั 8:2 โมเสสบอกประชากรวา่: 

 

จงระลึกวา่พระยาห์เวห์พระเจา้ของท่านทรงนาํท่านผา่นถิ1นกนัดารตลอดสี1สิบปีที1ผา่นมานีFอยา่งไร 

พระองคท์รงทาํใหท่้านถ่อมลงและทดสอบดูใจของท่านวา่ ท่านจะทาํตามพระบญัชาของพระองคห์รือไม่  

(เฉลยธรรมบัญญตั ิ8:2) 

 

ในแนวทางเดียวกนั 

เรื1องราวเกี1ยวกบัชีวติของดาวดิบ่งบอกวา่พระเจา้ทดสอบความจงรักภกัดีของท่านในฐานะกษตัริยที์1เป็นตวัแทนพนัธสญัญาของอิสราเอล  

และตามที1พระคมัภีร์เดิมแสดงใหเ้ห็นครัF งแลว้ครัF งเล่า พระเจา้ทดสอบประชากรแห่งพนัธสญัญาของพระองค ์นั1นคือ 

บุตรหลานของดาวดิและชนชาติอิสราเอล ตลอดมาในทุกชั1วอายคุน 

 

เมื1อไดก้ล่าวถึงการที1พระเจา้ทดสอบความจงรักภกัดีในพนัธสญัญาในพระคมัภีร์เดิมแลว้ 

ต่อไปเราจะสาํรวจวธีิการที1พระเจา้ทดสอบความจงรักภกัดีของคนของพระองคใ์นพนัธสญัญาใหม่ 

 

 

พนัธสัญญาใหม่ 

 

ตามที1เราไดเ้ห็น 

พระคุณของพระเจา้ไดถู้กเทลงมาในพนัธสญัญาใหม่อยา่งที1ไม่เคยเป็นมาก่อนในประวติัศาสตร์

พระคมัภีร์  แต่กป็รากฏเช่นกนัวา่พระคมัภีร์ใหม่กมี็พระบญัญติัและคาํสั1งนบัไม่ถว้นจากพระเจา้  

เหตุใดจึงเป็นเช่นนีF?  เช่นเดียวกบัในพนัธสญัญาในพระคมัภีร์เดิม 

พนัธสญัญาใหม่กก็าํหนดใหมี้การทดสอบความจงรักภกัดีเช่นกนั 

 

ดว้ยเหตุนีF  

พระคมัภีร์ใหม่จึงใหค้วามสนใจอยา่งมากไปที1ความจงรักภกัดีของพระคริสตใ์นฐานะตวัแทนข

องพนัธสญัญาใหม่ โดยกล่าววา่ ในช่วงเปิดตวัแผน่ดินของพระเจา้ 

พระเยซูไดส้อบผา่นทุกการทดสอบความจงรักภกัดีที1พระเจา้กาํหนดใหพ้ระองคต์อ้งเผชิญ  

เราอ่านพบในฮีบรู 4:15 วา่: 

 

เพราะเราไม่ไดมี้มหาปุโรหิตซึ1งไม่อาจเห็นใจในความอ่อนแอต่างๆ ของเรา 

แต่ทรงถูกลองใจเช่นเดียวกบัเราทุกประการ กระนัFนกท็รงปราศจากบาป  (ฮีบรู 4:15) 
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และจงฟังฟีลิปปี 2:8 ซึ1 งเปาโลกล่าวถึงการเชื1อฟังอนัน่าทึ1งของพระคริสต:์ 

 

และเมื1อทรงปรากฏเป็นมนุษย ์พระองคท์รงถ่อมพระองคล์ง และยอมเชื1อฟังแมต้อ้งตายบนไมก้างเขน!  

(ฟีลปิปี 2:8) 

 

ในศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ใหม่ 

จุดสูงสุดของการที1พระเยซูปรนนิบติัพระเจา้ดว้ยความจงรักภกัดีกคื็อการที1พระองคย์อมสิFนพระชนมบ์นกางเขน  

แต่เหตุใดการแสดงออกถึงความเชื1อฟังนีF จึงสาํคญัยิ1ง? 

 

นบัตัFงแต่ความบาปเขา้มาในโลกนีF  พระเจา้ไดก้ระทาํเงื1อนไขชั1วคราวสาํหรับความบาปของประชากรแห่งพนัธสญัญาของพระองค ์

ผา่นโลหิตของเครื1องสตัวบูชา  แต่ฮีบรู 10:1-14 สอนเราวา่ 

เครื1องบูชาเหล่านีFไม่สามารถนาํมาซึ1งการอภยับาปอยา่งถาวรในที1สุดสาํหรับแผน่ดินแห่งชยัชนะของพระเจา้  ดงันัFน 

ในขณะที1อิสราเอลใกลจ้ะตกไปเป็นเชลย พระเจา้ไดเ้ปิดเผยในอิสยาห์ 53:1-12 วา่ผูรั้บใชข้องพระผูเ้ป็นเจา้ คือพระเมสสิยาห์ 

จะตอ้งสิFนพระชนมด์ว้ยความเตม็ใจ เพื1อชดเชยความผดิบาปของคนของพระองค ์ โดยการสิFนพระชนมข์องพระองค ์

กษตัริยผ์ูเ้ป็นตวัแทนพนัธสญัญาจะนาํคนของพระเจา้เขา้ไปสู่สง่าราศีของอาณาจกัรนิรันดร์แห่งชยัชนะของพระองค ์ 

พระเยซูกระทาํบทบาทในการเปิดตวัแผน่ดินของพระเจา้สาํเร็จ เมื1อพระองคสิ์Fนพระชนมบ์นกางเขนโดยสมคัรใจ  

เราอ่านพบสิ1งนีF ในขอ้ความต่าง ๆ เช่นมทัธิว 8:17 กิจการ 8:32-33 โรม 6:10 และ 1 เปโตร 2:22-25  

โดยการสอบผา่นบททดสอบความจงรักภกัดีในฐานะตวัแทนของพนัธสญัญาใหม่ 

พระเยซูไดช้ดใชค้วามบาปอยา่งถาวรและอภยัโทษชั1วนิรันดร์แก่ทุกคนที1เชื1อในพระองค ์

 

นอกจากการสิFนพระชนมข์องพระเยซูบนกางเขนแลว้ พระวจนะ เช่น ฮีบรู 8:1-2 ยงัไดชี้Fใหเ้ห็นวา่ พระคริสต ์

ในฐานะบุตรของดาวดิ ปรนนิบติัพระเจา้อยา่งเชื1อฟังในสวรรคต์ลอดระยะเวลาแห่งความกา้วหนา้ของแผน่ดินของพระองค ์ และ 1 

โครินธ์ 15:24 สอนวา่ เมื1อพระคริสตเ์สดจ็กลบัมาพร้อมสง่าราศีในระยะแห่งการสาํเร็จบริบูรณ์ 

พระองคจ์ะส่งมอบแผน่ดินแก่พระเจา้พระบิดา อนัเป็นการรับใชอ้ยา่งถ่อมใจ 

 

ศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ใหม่เนน้ความจงรักภกัดีอยา่งสมบูรณ์แบบของพระคริสตใ์นฐานะตวัแทนพนัธสญัญาใหม่มากเพียงใด 

เช่นกนั กย็งัเนน้มากเพียงนัFนวา่บททดสอบความจงรักภกัดียงัคงมีผลต่อคริสตจกัร อนัเป็นประชากรแห่งพนัธสญัญาใหม่ 

 

นี1เป็นอีกครัF งหนึ1งที1ความเขา้ใจเรื1องความเป็นหนึ1งเดียวของคริสตจกัรกบัพระคริสตจ์ะช่วยเพิ1มความเขา้ใจเกี1ยวกบับททดสอบความ

จงรักภกัดีสาํหรับคริสตจกัร  ในดา้นหนึ1ง คริสตจกัรนัFนอยู ่“ในพระคริสต”์ 

ในนยัยะที1วา่เราผกูพนักบัพระองคต่์อหนา้พระเจา้ในราชสาํนกัในสวรรคข์องพระองค ์ และจาก 1 ทิโมธี 3:16 

พระคริสตไ์ดผ้า่นบททดสอบความจงรักภกัดีอยา่งสมบูรณ์แบบ 

และพระองคไ์ดรั้บการพิสูจนเ์มื1อพระวญิญาณบริสุทธิp ทรงทาํใหพ้ระองคเ์ป็นขึFนจากความตาย  ดว้ยเหตุนีF  พระวจนะเช่นโรม 4:23-25 

สอนวา่ การพิสูจนอ์ยา่งชอบธรรมที1พระคริสตไ์ดรั้บในราชสาํนกัในสวรรคก์ถื็อวา่มีผลต่อทุกคนที1มีความเชื1อที1ช่วยใหร้อดในพระองค ์ 

ในพระคริสต ์ผูเ้ชื1อแทรั้บการพิพากษาในฐานะคนที1ไดผ้า่นบททดสอบแลว้ เพราะพระคริสตไ์ดผ้า่นบททดสอบนัFนเพื1อเรา  

ความจริงอนัอศัจรรยเ์กี1ยวกบัพระคริสตใ์นราชสาํนกัของพระเจา้ในสวรรคนี์F เป็นพืFนฐานสาํหรับมุมมองทางศาสนศาสตร์ในพระคมัภีร์ให

ม่ ซึ1 งนกัศาสนศาสตร์โปรเตสแตนตเ์รียกวา่ “โซลา ไฟดิ” (“sola fide”)—”ความชอบธรรมโดยความเชื1อเท่านัFน” 
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แต่ในอีกดา้นหนึ1ง ความเป็นหนึ1งเดียวกบัพระคริสตก์ห็มายถึงประสบการณ์วนัต่อวนักบัการที1 “พระคริสตส์ถิตในเรา” ดว้ย  

ในขณะที1คริสตจกัรยงัคงตัFงอยูบ่นโลกนีF ก่อนที1พระคริสตจ์ะเสดจ็กลบัมาดว้ยสง่าราศี 

ประชากรภายในคริสตจกัรกมี็ประสบการณ์กบับททดสอบความจงรักภกัดี ซึ1 งจะพิสูจนส์ภาพจิตใจของพวกเขา  

และพระวญิญาณของพระคริสตก์ท็าํงานภายในผูเ้ชื1อแท ้เพื1อทาํใหพ้วกเราบริสุทธิp   

มิตินีFของความเป็นหนึ1งเดียวของเรากบัพระคริสตส์อดคลอ้งกบัหลกัคาํสอนดัFงเดิมของโปรเตสแตนตใ์นเรื1องการชาํระใหบ้ริสุทธิp  

หรือความบากบั1นอยา่งต่อเนื1องเพื1อไปถึงความบริสุทธิp   

และพระคมัภีร์สอนเราวา่การทดสอบเป็นวธีิที1พระเจา้ใชเ้พื1อขบัเคลื1อนเราไปขา้งหนา้สู่ความบริสุทธิp   ยากอบ 1:2-3 กล่าววา่: 

 

พี1นอ้งทัFงหลายเมื1อใดที1ท่านเผชิญความทุกขย์ากนานา ประการ 

จงถือเป็นเรื1องที1น่ายนิดีจริงๆ เพราะท่านรู้วา่การทดสอบความเชื1อของท่านนัFนทาํใหเ้กิดความอดทนบากบั1น  

(ยากอบ 1:2-3) 

 

ตอ้งย ํFาอีกครัF งหนึ1งวา่ เราตอ้งจดจาํไวว้า่ในระยะเปิดตวัและระยะความกา้วหนา้ของแผน่ดินของพระคริสต ์

คริสตจกัรที1มองเห็นไดป้ระกอบดว้ยทัFงผูเ้ชื1อเทจ็และผูเ้ชื1อแท ้ 

และการทดสอบความจงรักภกัดีนัFนเองที1จะทาํใหท้ัFงสองกลุ่มเปิดเผยตวัตนที1แทจ้ริงวา่พวกเขามีความเชื1อที1ช่วยใหร้อดหรือไม่  

ผูเ้ชื1อเทจ็ยอ่มสอบตกในเรื1องความจงรักภกัดีและหนัออกจากการปรนนิบติัพระคริสต ์ ตรงกนัขา้ม ผูเ้ชื1อแทน้ัFน 

แมมิ้ไดส้มบูรณ์แบบในชีวตินีF  แต่กจ็ะพากเพียรในความจงรักภกัดีต่อพระคริสต ์โดยผา่นฤทธิp เดชของพระวญิญาณ  เราอ่านพบใน 1 

ยอห์น 2:19 เกี1ยวกบัผูเ้ชื1อเทจ็ วา่: 

 

พวกเขาออกไปจากพวกเรา แต่ที1จริงแลว้เขาไม่ใช่พวกเรา เพราะถา้ใช่เขากค็งอยูก่บัเราต่อไป 

แต่การที1เขาจากไปแสดงวา่ในพวกเขาไม่มีสกัคนเดียวที1เป็นพวกเรา (1 ยอห์น 2:19) 

 

ตามที1พระวจนะตอนนีFบอก 

ศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ใหม่ประกอบดว้ยบญัญติัมากมายจากพระเจา้ในฐานะบททดสอบความจงรักภกัดีเพื1อพิสูจนค์นที1เป็นส่วนหนึ1งของ

พระกายแห่งผูเ้ชื1อแท ้

 

ในคืนทีBพระองค์ถูกทรยศ พระเยซูคริสต์ได้ประทานพนัธสัญญาใหม่  และเช่นเดยีวกบัทุกพนัธสัญญา 

พนัธสัญญานีOเกีBยวพนักบัการตอบแทนความมุ่งมัBนและพนัธะต่างตอบแทน  

และหนึBงในความมุ่งมัBนสําคญัยิBงของเราในพนัธสัญญาอนัวเิศษนีOกคื็อความมุ่งมัBนทีBมต่ีอความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์ 

ทีBจะเชืBอฟังพระประสงค์และวธีิการของพระองค์ ทีBจะยอมจาํนนและวางอาวุธของเราต่อหน้าพระองค์ผู้เป็นเจ้าชีวติอย่างแท้จริง 

และทีBจะสําแดงสิBงเหล่านีOออกมาในชีวติอย่างแท้จริง ทัOงในแง่ท่าทใีนใจ 

และความเตม็ใจของเราทีBจะทาํตามพระทยัของพระเจ้าในโลกนีO  แต่หนึBงในหลายสิBงทีBจาํเป็นอย่างยิBงทีBจะต้องเพิBมเตมิ ณ ทีBนีOกคื็อ 

การกระทาํสําเร็จตามพนัธะของเราในวนันีOตามพนัธสัญญา คือ การกระทาํสําเร็จซึBงออกมาจากชีวติของเรา 

ด้วยฤทธิZเดชและการสถติอยู่ของพระวญิญาณบริสุทธิZ  

และพระวญิญาณบริสุทธิZทรงเปลีBยนแปลงท่าทแีห่งความเชืBอฟังนัOนและพฒันาให้เป็นมากยิBงกว่าการต้องทนทาํตามหน้าทีB  ดงันัOน 

ในภาษาของพระคมัภร์ี พนัธสัญญานีOจงึกลายเป็นพนัธสัญญาแห่งการตอบแทนกนัด้วยความยนิด ี พระองค์ผู้ดูแลเรากย็นิดใีนเรา 

และเรากย็นิดใีนพระองค์  สิBงนีOจงึช่วยให้คุณเกดิความเข้าใจบ้างเกีBยวกบัว่า 

เหตุใดท่านอคัรทูตจงึสามารถกล่าวว่าแผ่นดนิของพระเจ้าไม่ใช่การทนทาํหน้าทีB แต่เป็นความชอบธรรม สันตสุิข 

และความชืBนชมยนิดใีนพระวญิญาณบริสุทธิZ  วสุิทธิชนทีBยิBงใหญ่ทีBสุดบางท่านได้บอกเราว่า 
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พนัธะทีBดาํรงอยู่เพืBอสัตย์ซืBอและจงรักภกัดต่ีอพระผู้เป็นเจ้าของเรานัOน คือพนัธะทีBเราต้องทาํให้สําเร็จมใิช่ทาํอย่างเสียมไิด้ 

แต่ด้วยความกระตือรือร้น ด้วยสุดจติสุดใจของเรา เพราะพระองค์ได้ไถ่เราคืนมาแล้ว  เช่นนัOน 

เราจงึพบว่าพระองค์และหนทางของพระองค์ล้วนน่ายนิด ี

— ดร. เกลน็ จ ีสกอร์จ ี

 

เมื1อไดเ้ห็นพลวตัของปฏิสมัพนัธ์ในพนัธสญัญาใหม่ในความสมัพนัธ์กบัพระกรุณาธิคุณอนัประเสริฐของพระเจา้และบททดสอบค

วามจงรักภกัดีแลว้ เราจะหนัไปดูองคป์ระกอบที1สาม โดยศึกษาผลลพัธ์แห่งพระพรและผลลพัธ์แห่งคาํสาปแช่ง 

สาํหรับการเชื1อฟังและการไม่เชื1อฟัง 

 

 

ผลลพัธ์ 

 

เราจะดูผลลพัธ์ของการเชื1อฟังและการไม่เชื1อฟังในพนัธสญัญากบัพระเจา้ ในแนวทางที1สอดคลอ้งกบัสิ1งที1เราอภิปรายก่อนหนา้นีF   

เราจะสาํรวจพนัธสญัญาในพระคมัภีร์เดิมโดยสงัเขป และจากนัFนจะดูที1พนัธสญัญาใหม่  เราจะเริ1มตน้ที1ผลลพัธ์แห่งพระพร 

และการคาํสาปแช่งในพนัธสญัญาในพระคมัภีร์เดิม 

 

 

พระคมัภีร์เดมิ 

 

ก่อนจะถึงพนัธสญัญาใหม่ 

ผลลพัธ์แห่งพระพรและคาํสาปแช่งเป็นมิติสาํคญัยิ1งของปฏิสมัพนัธ์ของพระเจา้กบัตวัแทนพนัธสญัญาของพระองค ์

รวมทัFงประชากรแห่งพนัธสญัญาของพระองคด์ว้ย  ตามที1เราไดก้ล่าวไวแ้ลว้ 

พระเจา้มกัจะปฏิบติัตามเงื1อนไขพนัธสญัญาของพระองคใ์นวธีิที1เหนือความเขา้ใจของมนุษย ์ ดงันัFน ในพระคมัภีร์ พระเจา้จึงมกัจะเร่งรัด 

เพิ1มพนู ลด เลื1อน และแมก้ระทั1งยกเลิกพระพรและคาํสาปแช่งตามพนัธสญัญาของพระองค ์

ในเวลาและดว้ยว๔ิทางที1เกินความเขา้ใจของมนุษย ์ 

แต่พระองคก์ระทาํเช่นนัFนตามพระปัญญาและความประเสริฐอนัสมบูรณ์แบบของพระองคเ์สมอ 

 

ในพนัธสญัญาแห่งการวางรากฐาน พระเจา้สาปแช่งอาดมั ตวัแทนพนัธสญัญาของพระองค ์ใหต้อ้งเผชิญความทุกขแ์ละความตาย 

เพราะการที1เขาไม่เชื1อฟัง  แต่เรากเ็ห็นพระพรที1พระเจา้ประทานแก่อาดมัเช่นกนั  ในปฐมกาล 3:15 

พระเจา้สญัญาวา่เผา่พนัธ์ุมนุษยจ์ะมีชยัชนะเหนือเผา่พนัธ์ุของอสรพิษ  และทัFงคาํสาปแช่งแห่งความตาย 

และความหวงัแห่งชยัชนะกถู็กส่งผา่นตามที1พระเจา้เห็นสมควรไปสู่ประชากรแห่งพนัธสญัญาที1มีอาดมัเป็นตวัแทน นั1นคือ มนุษยชาติ 

 

ในพนัธสญัญาแห่งเสถียรภาพของธรรมชาติ โนอาห์ ตวัแทนพนัธสญัญา ไดรั้บพระพรสาํหรับการรับใชพ้ระเจา้อยา่งสตัยซื์1อ  

แต่ท่านกต็อ้งเผชิญกบัคาํสาปแช่งต่อไป เช่นความวุน่วายในครอบครัวหลงันํFาท่วมโลก  

พระพรและคาํสาปแช่งในลกัษณะคลา้ยกนักเ็กิดขึFนกบัมนุษยชาติในชั1วอายตุ่อมา นั1นคือ ประชากรแห่งพนัธสญัญาที1โนอาห์เป็นตวัแทน 
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ในพนัธสญัญาแห่งการเลือกชนชาติอิสราเอล อบัราฮมักไ็ดรั้บผลลพัธ์แห่งพระพร 

และคาํสาปแช่งในฐานะตวัแทนพนัธสญัญาของพระเจา้เช่นกนั  ผลลพัธ์เหล่านีF ถูกส่งผา่นไปยงัประชากรแห่งพนัธสญัญา นั1นคือ 

ชาวอิสราเอล และรวมถึงบรรดาคนที1ถูกยอมรับเขา้สู่อิสราเอลในชั1วอายหุลงัจากนัFนดว้ย 

 

ทาํนองเดียวกนั ในพนัธสญัญาแห่งธรรมบญัญติั ชีวติโมเสสกไ็ดรั้บพระพร 

และคาํสาปแช่งของพระเจา้ในฐานะตวัแทนพนัธสญัญา  ยิ1งไปกวา่นัFน 

บญัญติัของโมเสสไดก้าํหนดพระพรและคาํสาปแช่งที1เฉพาะเจาะจงมากมาย ซึ1 งจะตกไปถึงชาวอิสราเอลผูเ้ป็นประชากรแห่งพนัธสญัญา 

รวมทัFงชาวต่างชาติที1ถูกยอมรับเขา้สู่อิสราเอลดว้ย 

 

ในพนัธสญัญาแห่งการแต่งตัFงกษตัริย ์ดาวดิเอง ในฐานะตวัแทนพนัธสญัญา กไ็ดรั้บผลลพัธ์แห่งพระพร 

และคาํสาปแช่งเนื1องจากทัFงความสตัยซื์1อ และความไม่สตัยซื์1อของท่าน  และสิ1งนีFกเ็ป็นจริงสาํหรับประชากรแห่งพนัธสญัญาที1 

ดาวดิเป็นตวัแทนดว้ย ไดแ้ก่โอรส ธิดาของท่าน ประชากรอิสราเอล และคนต่างชาติที1ถูกยอมรับเขา้สู่อิสราเอลดว้ย 

 

เราไดเ้ห็นผลลพัธ์แห่งพระพร และคาํสาปแช่งในพนัธสญัญาตามพระคมัภีร์เดิมอยา่งสงัเขปแลว้  

หลกัการเหล่านีF เป็นการปูทางใหผู้เ้ขียนพระคมัภีร์ใหม่สอนเกี1ยวกบัผลลพัธ์แห่งการเชื1อฟัง 

และการไม่เชื1อฟังที1สมัพนัธ์กบัพนัธสญัญาใหม่ในพระคริสต ์

 

 

พนัธสัญญาใหม่ 

 

ศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ใหม่เนน้วา่พระคริสต ์ในฐานะตวัแทนของพนัธสญัญาใหม่ มีประสบการณ์กบัทัFงคาํสาปแช่ง 

และพระพรของพระเจา้  เปาโลอธิบายในกาลาเทีย 3:13 

วา่พระเยซูทนทุกขก์บัคาํสาปแช่งของพระเจา้เพราะความบาปของคนทัFงปวงที1เชื1อในพระองค ์เมื1อพระองคสิ์Fนพระชนมบ์นไมก้างเขน 

 

ขอใหเ้ขา้ใจวา่ พระเยซูมิไดต้กอยูภ่ายใตค้าํสาปแช่งของพระเจา้เพราะความลม้เหลวส่วนตวัของพระองคเ์อง  โดยส่วนตวั 

พระองคป์ราศจากบาป  แต่ทรงยอมเพื1อทาํใหอิ้สยาห์ 53:1-12 สาํเร็จเป็นจริง 

พระองคท์รงเป็นตวัแทนรับคาํพิพากษาของพระเจา้สาํหรับคนของพระองคใ์นทุกยคุทุกสมยั  อยา่งไรกต็าม ในทางตรงกนัขา้ม 

เพราะเหตุความชอบธรรมโดยส่วนตวัของพระองคเ์อง พระคริสตจึ์งไดรั้บพระพรของพระเจา้  

พระเยซูเป็นมนุษยผ์ูเ้ดียวที1ปรนนิบติัพระเจา้อยา่งสมบูรณ์แบบและคู่ควรกบัรางวลัแห่งพระพรนิรันดร์ของพระเจา้ 

 

จงฟังความเชื1อมโยงระหวา่งความเชื1อฟังของพระคริสตก์บัพระพรของพระเจา้ ในฟิลิปปี 2:8-9: 

 

เมื1อทรงปรากฏเป็นมนุษย ์พระองคท์รงถ่อมพระองคล์ง และยอมเชื1อฟังแมต้อ้งตายบนไมก้างเขน! 

ฉะนัFนพระเจา้จึงทรงเชิดชูพระองคขึ์Fนสู่ที1สูงสุด และประทานพระนามเหนือนามทัFงปวงแก่พระองค ์

(ฟิลปิปี 2:8-9) 
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ในศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ใหม่ 

การคืนพระชนมแ์ละการเสดจ็ขึFนสวรรคข์องพระเยซูในช่วงเปิดตวัแผน่ดินของพระเจา้นัFนเป็นรางวลัอนัชอบธรรมสาํหรับความเชื1อฟังอย่

างสมบูรณ์แบบของพระองคที์1มีต่อพระเจา้  พระเยซูยนิดีกบัพระพรของพระเจา้ตลอดยคุแห่งความกา้วหนา้ของแผน่ดินของพระองค ์

ในฐานะที1พระองคป์กครองเหนือสิ1งทรงสร้างทัFงปวง ณ เบืFองขวาพระหตัถข์องพระบิดา  

และพระองคจ์ะไดรั้บพระพรยิ1งกวา่นัFนเมื1อแผน่ดินของพระองคส์าํเร็จบริบูรณ์ 

และพระองคไ์ดรั้บมรดกนิรันดร์แห่งการปกครองเหนือการทรงสร้างใหม่ 

 

เอาล่ะ 

ในเมื1อศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ใหม่สดุดีพระเยซูอยา่งมากสาํหรับการที1พระองคไ์ดรั้บพระพรแห่งการปกครองเหนือสิ1งทรงสร้

างทัFงปวง เรากรู้็วา่ผลลพัธ์ของพนัธสญัญาใหม่กส่็งผลต่อคริสตจกัรดว้ย นั1นคือ ประชากรแห่งพนัธสญัญาใหม่ 

 

นี1เป็นอีกครัF งที1เราเห็นวา่หลกัคาํสอนในพระคมัภีร์ใหม่เรื1องการเป็นหนึ1งเดียวกบัพระคริสตเ์ลง็ไปถึงความจริงสองดา้นนีF   

ในดา้นหนึ1ง เนื1องจากเราอยู ่“ในพระคริสต”์ พระพรนิรันดร์ทัFงสิFนของพระเจา้กไ็ดถู้กมอบแก่ผูเ้ชื1อแทแ้ลว้  

ผูเ้ชื1อแทส้ามารถสบายใจดว้ยความมั1นใจในความจริงที1วา่พวกเขาจะไม่มีวนัประสบกบัคาํสาปแช่งนิรันดร์ของพระเจา้  

พระพรนิรันดร์ของพวกเขามั1นคงเสมอ เพราะพระคริสตคื์อตวัแทนพนัธสญัญาของพวกเขา 

 

เปาโลยดึมั1นในแนวคิดนีF เมื1อท่านเขียนบทสรรเสริญอนัเป็นที1รู้จกักนัดี ในเอเฟซสั 1:3 วา่: 

 

สรรเสริญพระเจา้พระบิดาของพระเยซูคริสตเ์จา้ของเรา ผูป้ระทานพระพรฝ่ายจิตวญิญาณนานปัการในพระคริสต ์

แก่เราทัFงหลายในสวรรคส์ถาน (เอเฟซัส 1:3) 

 

พระเยซทูรงรบัพระพรในทัWงสามระยะของแผ่นดนิของพระเจา้ 
 

ระยะเปิดตวั (ปฐมบท) 

ระยะความกา้วหนา้ 
 

ระยะสําเร็จบรบูิรณ ์
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เนื1องจากเราถูกผกูพนักบัพระคริสตใ์นสวรรค ์ผูเ้ชื1อแทจึ้งไดรั้บ “พรฝ่ายจิตวญิญาณทุกอยา่ง” แลว้  

พระคริสตแ์บกรับคาํสาปแช่งนิรันดร์ของพระเจา้เพื1อเราฉนัใด พระองคก์ไ็ดรั้บรางวลัแห่งพระพรนิรันดร์จากพระบิดาเพื1อเราฉนันัFน 

 

อยา่งไรกต็าม ในอีกดา้นหนึ1ง การเป็นหนึ1งเดียวกบัพระคริสตห์มายความวา่พระคริสตอ์ยูใ่นเรา  กล่าวคือ 

พระองคท์าํงานในผูเ้ชื1อแท ้เพื1อที1พวกเขาจะมีประสบการณ์กบัผลลพัธ์ของการเชื1อฟังและการไม่เชื1อฟังในชีวติประจาํวนั 

 

เช่นเคย เราตอ้งระลึกเสมอวา่ จนกวา่จะถึงเวลาที1พระคริสตเ์สดจ็มาดว้ยสง่าราศี 

คริสตจกัรที1มองเห็นไดจ้ะประกอบดว้ยทัFงผูเ้ชื1อเทจ็และผูเ้ชื1อแท ้ และศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ใหม่อธิบายวา่ 

ผลลพัธ์แห่งพระพรและคาํสาปแช่ง ทัFงในชีวตินีFและชั1วนิรันดร์ มีผลอยา่งไรต่อคนทัFงสองกลุ่มนีF  

 

พระวจนะเช่นลูกา 12:45-46 และโรม 2:4-5 อธิบายวา่ ในขณะที1ผูเ้ชื1อเทจ็กบฏต่อพระเจา้ต่อไป พระพรต่าง ๆ 

ที1พวกเขาไดรั้บในชีวตินีFกจ็ะยิ1งเพิ1มคาํสาปแช่งนิรันดร์ของพระเจา้ที1จะตกลงบนพวกเขาในการพิพากษาครัF งสุดทา้ย  

และความลาํบากและคาํสาปแช่งที1พวกเขาไดรั้บในชีวตินีF  

กเ็ป็นเพียงแค่การชิมลางคาํสาปแช่งนิรันดร์ที1พวกเขาจะไดรั้บเมื1อพระคริสตเ์สดจ็กลบัมา 

 

ตรงกนัขา้ม ผูเ้ชื1อแทไ้ดรั้บทัFงพระพรและคาํสาปแช่งในชีวตินีF เช่นกนั  

แต่พระพรที1ผูเ้ชื1อแทไ้ดรั้บในชีวตินีF เป็นการชิมลางพระพรนิรันดร์ที1จะมาถึงพวกเขาเมื1อแผน่ดินของพระเจา้สาํเร็จบริบูรณ์  

และสาํหรับผูเ้ชื1อแท ้ตามที1ขอ้พระคมัภีร์เช่นฮีบรู 12:1-11 บอกเรา ความยากลาํบาก 

หรือคาํสาปแช่งชั1วคราวกคื็อการฝึกวนิยัโดยพอ่ที1รักลูก  

ความยากลาํบากเหล่านีFชาํระเราใหบ้ริสุทธิp และเพิ1มพนูพระพรนิรันดร์ที1เราจะไดรั้บเมื1อพระคริสตเ์สดจ็กลบัมา  ตามที1เราอ่านพบในววิรณ์ 

21:6-8 พระเจา้ตรัสวา่: 

 

ผูใ้ดกระหาย เราจะใหผู้น้ัFนดื1มจากธารนํFาพแุห่งชีวติโดยไม่ตอ้งเสีย 

อะไรเลย ผูที้1มีชยัชนะจะไดรั้บทัFงหมดนีF เป็นกรรมสิทธิp  เราจะเป็นพระเจา้ของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเรา 

ส่วนคนขีFขลาดตาขาว คนที1ไม่เชื1อ คนชั1วชา้ ฆาตกร คนผดิศีลธรรมทางเพศ คนใชค้าถาอาคม 

คนกราบไหวรู้ปเคารพ และคนทัFงปวงที1พดูโกหก ที1ของเขาคือบึงไฟกาํมะถนัลุกโชน (ววิรณ์ 21:6-8) 

 

ในวนันัFน ผูเ้ชื1อเทจ็ในคริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่จะถูกปรับโทษใหรั้บการพิพากษานิรันดร์  

แต่ผูเ้ชื1อแทจ้ะไดรั้บมรดกนิรันดร์ของพวกเขาในการทรงสร้างใหม่อนัเตม็ไปดว้ยสง่าราศี 

 

ถ้าเราต้องการเห็นพระพรทีBคนของพระเจ้าจะได้รับหลงัการพพิากษาครัOงสุดท้าย เรากต้็องอ่านววิรณ์ 21 และ 22 

ซึBงบรรยายภาพอนัแสนอศัจรรย์ของการทรงสร้างใหม่ ณ เวลาสิOนโลก  และข้าพเจ้าชืBนชอบคาํบรรยายการทรงสร้างใหม่นีOในววิรณ์ 

21 และ 22 เพราะว่านีBไม่ได้เป็นเพยีงแค่บทสรุปรวบยอดของปฐมกาลของสวนเอเดน 

และไม่ใช่เป็นเพยีงแค่การกลบัมาของสวนเอเดน  แต่แท้จริงแล้วเป็นการยกระดบัสวนเอเดน  เป็นพลวตัแห่งการก้าวหน้า  

ดยีิBงกว่าทีBสวนเอเดนเคยเป็น  นัBนกคื็อ ในสวนเอเดน อาดมัและเอวามคีวามรับผดิชอบทีBจะปกครองภายใต้พระเจ้า 

ในการรักษาสวนและดูแลโลกนีO  ในการทรงสร้างใหม่ เรากจ็ะทาํเช่นนัOนเหมือนกนั และนัBนคือพระพรของเรา  

แต่เราจะไม่มวีนัทาํบาป  ในอดตี อาดมัและเอวาอยู่ในสภาพทีBอาจทาํบาปได้  แต่ในการทรงสร้างใหม่ 

คนของพระเจ้าจะไม่มวีนัล้มลง  ในสวนเอเดน พระเยซูมไิด้อยู่ทีBนัBนทางกายภาพ ทางร่างกาย  แต่ในการทรงสร้างใหม่ 
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พระเยซูจะอยู่ทีBนัBนด้วย  ดงันัOน พระพรทีBเรารับเป็นมรดกในฐานะคนของพระเจ้า ประชากรแห่งพนัธสัญญาใหม่ 

กคื็อการเป็นสิBงทีBถูกสร้างใหม่จริง ๆ ซึBงดเีหนือกว่าสิBงใดทีBโลกนีOเคยรู้จกั 

— ดร. สตเีฟน อ ีวทิเมอร์ 

 

 

สรุป 
 

ในบทเรียนวา่ดว้ยพนัธสญัญาใหม่ในพระคริสตนี์F  เราไดพิ้จารณาการที1พระเจา้บริหารแผน่ดินของพระองค ์

และไดเ้ห็นวา่พระเจา้บริหารแผน่ดินของพระองคอ์ยา่งไรโดยผา่นตวัแทนแห่งพนัธสญัญา 

และพระองคส์ถาปนานโยบายอนัเหมาะสมอยา่งไรเมื1อพนัธสญัญาต่าง ๆ ของพระองคพ์ฒันาไปขา้งหนา้ในแบบชีวภาพ  นอกจากนีF  

เรายงัไดส้าํรวจวา่พลวตัของปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพระเจา้และประชากรแห่งพนัธสญัญาของพระองคเ์กี1ยวพนัอยา่งไรกบัพระกรุณาธิคุณของ

พระองค ์การที1พระองคท์ดสอบคนของพระองคด์า้นความจงรักภกัดี และผลลพัธ์สาํหรับการเชื1อฟังและการไม่เชื1อฟัง 

 

เมื1อเราแสวงหาที1จะเขา้ใจพระคมัภีร์ใหม่ใหดี้ยิ1งขึFน เราตอ้งระลึกเสมอวา่พนัธสญัญาใหม่ในพระคริสตน์ัFนมิไดเ้ป็นเพียงส่วนเลก็ ๆ 

ของศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ใหม่  ในฐานะเป็นพนัธสญัญาสุดทา้ยที1พระเจา้กระทาํกบัคนของพระองค ์

พนัธสญัญาใหม่นีF มีอิทธิพลอยา่งลึกซึF งกบัทุกสิ1งที1ผูเ้ขียนพระคมัภีร์ใหม่ไดเ้ขียนขึFน  

พระเจา้ไดมี้พระสญัญามั1นคงกบัคนของพระองคใ์นพระคริสตโ์ดยผา่นพนัธสญัญาใหม่  

และยิ1งเราเขา้ใจเกี1ยวกบัพนัธสญัญาใหม่นีFมากขึFนเพียงใด 

เรากจ็ะสามารถเห็นลกัษณะสาํคญัที1สุดของศาสนศาสตร์พระคมัภีร์ใหม่มากยิ1งขึFนเท่านัFน 
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วทิยากร 
 

 

ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต (เจ้าภาพของรายการ) เป็นรองอาจารยใ์หญ่ของ วคิลิฟ ฮอลล ์แห่งมหาวทิยาลยัออ็กซฟอร์ด 

ซึ1 งท่านยงัดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการของวทิยาลยัการเทศนาดว้ย  ดร. 

ไวเบิร์ตไดรั้บปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิตจากมหาวทิยาลยักลาสโกว ์พนัธกิจศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต จากวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป 

และประกาศนียบตัรหลงัปริญญาเอกในดา้นการเรียนและการสอนในระดบัอุดมศึกษาจากมหาวทิยาลยัออ็กซฟอร์ด  

ท่านเป็นกรรมการของ ลาติเมอร์ ทรัสต ์ซึ1 งเป็นองคก์รภาคีของสภาเพื1อการประกาศข่าวประเสริฐของคริสตจกัรแห่งองักฤษ 

และยงัทาํหนา้ที1เป็นประธานของกลุ่มสามคัคีธรรมเพื1อพระวจนะและพระวญิญาณ  ดร. 

ไวเบิร์ตยงัดาํรงตาํแหน่งสาธุคุณของคริสตจกัรเซนต ์ลุค ที1วมิเบิลดนั พาร์ค เป็นเวลาแปดปี  

ท่านไดผ้ลิตหนงัสือและบทความทางศาสนศาสตร์มากมาย ซึ1 งรวมถึง “ความเป็นเลิศในการเทศนา: การเรียนรู้จากผูที้1ยอดเยี1ยมที1สุด” 

(IVP, 2011); “ความเครียด: หนทางสู่สนัติสุข” (Inter-Varsity Press, 2014); “ชีวติที1พระเยซูเปลี1ยนแปลง” (Christian Focus 

Publications, 2010) 

 

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

Evangelical Divinity School) 

 

ดร. โจเอล ซี ฮันเตอร์ เป็นศิษยาภิบาลอาวโุสของคริสตจกัรนอร์ธแลนด ์คริสตจกัรในเมืองออร์แลนโด มลรัฐฟลอริดา 

 

คุณแบรดลย์ี ท ีจอห์นสัน เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัรเมธอดิสต ์เวสลีย ์ชาเพิล ยไูนเตด็ และศาสตราจารยว์ฒิุคุณ ณ 

วทิยาลยัศาสนศาสตร์แอสบิวรี 

 

ดร. แดเนียล แอล คมิ เป็นผูช่้วยศาสตราจารยด์า้นพนัธสญัญาเดิม ณ วทิยาลยัพระคริสตธรรมคฟัเวอแนนท ์

 

ดร. ฌอน แมค็โดนาฟ เป็นศาสตราจารยด์า้นพนัธสญัญาใหม่ ณ วทิยาลยัศาสนศาสตร์ กอร์ดอน-คอนเวลล ์

 

ดร. อลัวนิ พาดญิญา เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการของวทิยาลยัพระคริสตธรรมเวสเทิร์น 
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อภธิานศัพท์ 
 

อบัราฮัม – อคัรปิตาในพระคมัภีร์เดิม บุตรของเทราห์ บิดาของชนชาติอิสราเอล ซึ1 งพระเจา้ไดก้ระทาํพนัธสญัญาดว้ย ในปฐมกาล 15 และ 

17 โดยพระองคส์ญัญาวา่จะประทานลูกหลานมากมาย และแผน่ดินพิเศษแก่ท่าน 

 

อาดมั – ผูช้ายคนแรก สามีของเอวา เป็นมนุษยค์นแรกที1พระเจา้กระทาํพนัธสญัญาแห่งการวางรากฐานดว้ย และตามพนัธสญัญานีF  

มนุษยชาติจะทวจีาํนวนขึFนจนเตม็แผน่ดินโลกและปกครองแผน่ดินโลก 

 

“เบ-ริท”/”เบ-ริธ” (“berith”) – คาํศพัทภ์าษาฮีบรู (ทบัศพัท)์ โดยคาํแปลที1นิยมใชที้1สุดคือ “พนัธสญัญา” 

 

พระคริสต์เป็นศูนย์กลาง – มีศูนยก์ลางอยูที่1ความเป็นพระคริสต ์และพนัธกิจของพระองค ์ 

 

พระคุณทัBวไป – พระกรุณาธิคุณของพระเจา้ที1สาํแดงแก่คนทัFงปวง 

 

การสําเร็จบริบูรณ์ – ระยะที1สาม และสุดทา้ยของอวสานกาลที1ไดถู้กเริ1มตน้หรือเปิดตวัไว ้อนัเป็นเวลาที1พระคริสตจ์ะเสดจ็กลบัมา 

และกระทาํวตัถุประสงคสู์งสุดของพระเจา้สาํหรับประวติัศาสตร์ทัFงปวงใหส้าํเร็จเป็นจริง 

 

การก้าวไปข้างหน้า – ระยะที1สอง หรือระยะกลาง ของอวสานกาลที1ไดถู้กเริ1มตน้หรือเปิดตวัไว ้

อนัเป็นช่วงเวลาของแผน่ดินของพระเจา้หลงัจากการเสดจ็มาครัF งแรกของพระคริสต ์แต่ก่อนถึงชยัชนะในบัFนปลาย 

 

พนัธสัญญา – ขอ้ตกลงอนัมีผลผกูพนัทางกฎหมาย ซึ1 งกระทาํระหวา่งสองคนหรือคนสองกลุ่ม หรือระหวา่งพระเจา้กบัคนหรือกลุ่มคน 

 

พนัธสัญญาแห่งการวางรากฐาน – พนัธสญัญาของพระเจา้กบัอาดมั ซึ1 งเนน้ที1เป้าหมายของแผน่ดินของพระเจา้ 

และบทบาทของมนุษยใ์นแผน่ดินของพระองค ์

 

พนัธสัญญาแห่งการสําเร็จเป็นจริง – พนัธสญัญาของพระเจา้กบัคนของพระองคใ์นพระคริสต ์

โดยถูกออกแบบมาเพื1อแกไ้ขความลม้เหลวในอดีตและเพื1อกระทาํใหว้ตัถุประสงคข์องแผน่ดินของพระเจา้สาํเร็จเป็นจริง นิยมเรียกวา่ 

“พนัธสญัญาใหม่” 

 

พนัธสัญญาแห่งการเลือกชนชาตอิสิราเอล – พนัธสญัญาของพระเจา้กบัอบัราฮมั ซึ1 งย ํFาความมั1นใจในสิทธิพิเศษ 

และความรับผดิชอบของอิสราเอลในฐานะประชากรที1พระเจา้ทรงเลือก บางครัF งเรียกวา่ “พนัธสญัญาแห่งพระสญัญา” 

 

พนัธสัญญาแห่งความเป็นกษตัริย์ – พนัธสญัญาของพระเจา้กบัดาวดิ ซึ1 งสถาปนาอิสราเอลเป็นราชอาณาจกัร 

และเนน้ย ํFาวา่ราชวงศข์องดาวดิจะยนืยง และลูกหลานของท่านจะประทบับนบลัลงักแ์ละครองราชยต์ลอดไป 

 

พนัธสัญญาแห่งธรรมบัญญตั ิ– พนัธสญัญาของพระเจา้กบัโมเสส ซึ1 งสถาปนาพระบญัญติัของพระเจา้ต่อหนา้หวัหนา้เผา่ต่าง ๆ 

ของอิสราเอลในฐานะชนชาติที1เป็นหนึ1งเดียว 
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พนัธสัญญาแห่งเสถยีรภาพ – พนัธสญัญาของพระเจา้กบัโนอาห์ ซึ1 งใหค้วามมั1นใจในเสถียรภาพของธรรมชาติ 

 

ดาวดิ – กษตัริยพ์ระองคที์1สองของอิสราเอลในพระคมัภีร์เดิม 

ผูไ้ดรั้บพระสญัญาวา่ลูกหลานของท่านจะประทบับนบลัลงักแ์ละครองราชยต์ลอดไป 

 

“ดอิาเธเก” (“diatheke”) – คาํศพัทภ์าษากรีก (ทบัศพัท)์ แปลวา่ “พนัธสญัญา” 

 

การเปิดตวั (ปฐมบท) – ระยะแรกของอวสานกาลที1ไดถู้กเริ1มตน้หรือเปิดตวัไว ้หมายถึงการเสดจ็มาครัF งแรกของพระคริสต ์

และบรรดาพนัธกิจของอคัรทูตและผูเ้ผยพระวจนะของพระองค ์

 

ความชอบธรรม – การประกาศความชอบธรรมในเบืFองตน้ เมื1อผูเ้ชื1อไดรั้บการปลดปล่อยจากความรู้สึกผดิเพราะความบาป 

และไดรั้บการยอมรับเพราะความชอบธรรมของพระคริสต ์

 

โมเสส – ผูเ้ผยพระวจนะในพระคมัภีร์เดิม และผูที้1ปลดปล่อยชาวอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียปิต ์

ผูเ้ป็นตวัแทนของชนชาติที1พระเจา้กระทาํ “พนัธสญัญาแห่งธรรมบญัญติั” ดว้ย และผูที้1ไดน้าํ “บญัญติัสิบประการ” และ 

“หนงัสือพนัธสญัญา” ไปใชก้บัชาวอิสราเอล อีกทัFงยงัไดป้รากฏตวัพร้อมกบัเอลียาห์เมื1อพระเยซูทรงจาํแลงพระกาย 

 

พนัธสัญญากบัชนชาต ิ– พนัธสญัญาที1กระทาํกบับุคคลที1เป็นตวัแทนของชนชาติอิสราเอล (เช่นอบัราฮมั โมเสส และดาวดิ) 

 

พนัธสัญญาใหม่ – พนัธสญัญาแห่งการสาํเร็จเป็นจริงในพระคริสต ์กล่าวถึงเป็นครัF งแรกในเยเรมีย ์31:31 

 

โนอาห์ – ชายผูซึ้1 ง ภายใตก้ารนาํของพระเจา้ สร้างเรือขึFนมาและรอดชีวติจากนํFาท่วมโลก 

ผูเ้ป็นบุคคลที1พระเจา้ประทานพนัธสญัญาสากลให ้อนัเป็นพระสญัญาจะประทานเสถียรภาพยนืยงของธรรมชาติ 

 

การชําระให้บริสุทธิZ – การกระทาํใหค้นและสิ1งของต่าง ๆ บริสุทธิp  

 

พระคุณทีBช่วยให้รอด – พระพรแห่งความรอดที1ประทานใหแ้ก่ผูเ้ชื1อแทโ้ดยพระวญิญาณบริสุทธิp  

 

พระคมัภร์ีฉบับเซปตวัจนิต์ – พระคมัภีร์พนัธสญัญาเดิมที1ถูกแปลเป็นภาษากรีก 

 

“โซลา ไฟด”ิ (“sola fide”) – วลีภาษาละติน หมายความวา่ “ความชอบธรรมโดยความเชื1อเท่านัFน” 

ความเชื1อที1วา่การมีความชอบธรรมตอ้งเป็นโดยความเชื1อเท่านัFน ไม่ใช่โดยการกระทาํ เป็นหนึ1งในหลกัการพืFนฐานของกลุ่มปฏิรูป 

 

รัฐผู้ปกครอง – จกัรพรรดิหรือกษตัริยผ์ูท้รงอาํนาจเป็นผูป้กครองเหนือชาติที1เลก็กวา่ เป็นฝ่ายที1มีอาํนาจมากกวา่ในการทาํพนัธสญัญา 

หรือผูที้1ผูค้นจาํเป็นตอ้งยอมสวามิภกัดิp  

 

สนธิสัญญาระหว่างรัฐผู้ปกครองและรัฐบรรณาการ – 

การจดัการพนัธสญัญาซึ1งกระทาํระหวา่งจกัรพรรดิผูพิ้ชิตและผูป้กครองที1มีอาํนาจตํ1ากวา่ 

 



อาณาจกัร พนัธสญัญา และสารบบของพนัธสญัญาใหม ่      บทเรียนที ่3: พนัธสญัญาใหม ่
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For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

พนัธสัญญาสากล – พนัธสญัญาที1กระทาํกบับุคคลที1เป็นตวัแทนของมนุษยชาติทัFงปวง (เช่น อาดมั และโนอาห์) 

 

รัฐบรรณาการ – กษตัริยห์รือชนชาติที1ตอ้งสวามิภกัดิp แก่จกัรพรรดิหรือกษตัริยผ์ูมี้อาํนาจสูงกวา่ (รัฐผูป้กครอง) 

 


