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ให้การศกึษาด้านพระคมัภีร์แก่ผู้ต้องการศกึษาท ั่วโลก โดยไม่คิดคา่ใช้จ่าย 

เป้าหมายของเราคือการให้การศกึษาด้านคริสต์ศาสนาโดยไม่คดิคา่ใช้จ่ายให้แก่ศษิยาภิบาลและ
ผู้น าคริสเตียนมากมายรอบโลก ทีย่งัขาดการฝึกฝนอย่างเพียงพอส าหรบัการรบัใช้ เราจะบรรลุ
เป้าหมายดงักล่าวน้ีโดยการผลิตและเผยแพร่หลกัสูตรศาสนศาสตร์รูปแบบใหม่ ระบบมลัตมิเิดีย 
ไปท ั่วโลก โดยใช้ภาษาองักฤษ อาหรบั จีนกลาง รสัเซีย และสเปน นอกจากนั้น หลกัสูตรของเรายงั
ถูกแปลไปอีกกว่า 12 ภาษา โดยผ่านองค์กรคูม่ิตร หลกัสูตรน้ีประกอบด้วยสือ่วีดีทศัน์ทีเ่น้นภาพ 
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ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา เราได้พฒันาวิธีการที่จะใช้เงินทุนอย่างคุ้มคา่ในการผลิตบทเรียนมลัตมิีเดีย
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ทีผ่่านการฝึกอบรมด้าน ศาสนศาสตร์อย่างดี และใช้นกัแปลทีเ่ป็นเจ้าของภาษาเป้าหมายผู้มีความ
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บทน า 
 
หากเราถามคนที่ปราศจากพ้ืนความรู้เก่ียวกบัชาวยิวหรือชาวคริสต์มาก่อนว่า “เหตุใดเราจึงควรศึกษาพนัธสัญญาเดิม?”  ส่วน

ใหญ่คงตอบในท านองว่า “พนัธสัญญาเดิมน้ันเก่าแก่และไม่เห็นจะมีส่วนเก่ียวขอ้ง จึงไม่คุณค่าที่จะอ่านเลยแมแ้ต่น้อย” แต่ในฐานะ
ผูติ้ดตามพระคริสต์ เรายอมรับว่าพนัธสัญญาเดิมเป็นพระวจนะของพระเจา้และเป็นพระคมัภีร์บริสุทธ์ิ  แต่ก็น่าแปลกใจไม่น้อยเลย เม่ือเรา
ถามผูท้ี่เป็นคริสเตียนว่า “เหตุใดเราจึงควรศึกษาพนัธสัญญาเดิม?”  อย่างดีที่สุด บางคนก็เพียงกล่าวว่า “ก็พนัธสัญญาเดิม ยงัมีบางเร่ือง ตรง
น้ัน ตรงน้ี ที่ยงัคงส าคญัต่อเราในปัจจุบนั”  แต่บ่อยคร้ังเหลือเกิน แมก้ระทัง่คริสเตียนที่จริงใจก็ยงักล่าวว่า “พนัธสัญญาเดิมน้ันเก่าแก่จน
ไม่มีค่าที่จะอ่านเลยแมแ้ต่น้อย”  ดงัน้ัน เหตุใดผูท้ี่ติดตามพระคริสต์ในปัจจุบนัจึงควรศึกษาพนัธสัญญาเดิม? 

 
น่ีคือบทเรียนแรกในชุด “อาณาจกัร พนัธสัญญา และสารบบของพนัธสัญญาเดิม” ซ่ึงเป็นชุดบทเรียนที่ส ารวจประเด็นส าคญั

เก่ียวกบัอาณาจกัรและพนัธสัญญาของพระเจา้ และการที่ประเด็นส าคญัเหล่าน้ีถูกใชใ้นพระคมัภีร์เล่มต่าง ๆ ในสารบบของพนัธสัญญาเดิม  
บทเรียนแรกน้ีจะเน้นที่ค  าถามส าคญัเบื้องตน้อย่างย่ิงยวด น่ันคือ “เหตุใดจึงตอ้งศึกษาพนัธสัญญาเดิม?”  เหตุใดผูท้ี่ติดตามพระคริสต์ใน
สมยัใหม่จึงควรสนใจพระคมัภีร์เดิม?  เหตุใดเราจึงควรอุทิศตวัเราเองให้กบัการศึกษาพระคมัภีร์โบราณเหล่าน้ี? 

 
แรกสุด เราควรยอมรับก่อนว่าการศึกษาพนัธสัญญาเดิมไม่ใช่เร่ืองง่ายที่สุดที่จะท าไดใ้นโลกน้ี นับเป็นความทา้ทายพิเศษ 

เน่ืองจากสารบบของพนัธสัญญาเดิมน้ันประกอบดว้ยพระคมัภีร์หลายเล่มซ่ึงเขียนข้ึนโดยผูเ้ขียนแตกต่างกนั และผูเ้ขียนเหล่าน้ีมีมุมมอง
เก่ียวกบัสถานการณ์ทางประวติัศาสตร์แตกต่างกนัดว้ย  หนังสือเหล่าน้ีถูกเขียนในช่วงเวลายาวนานถึงเกือบ 1,000 ปี  แต่เราจะไดเ้ห็นจาก
บทเรียนชุดน้ีว่า เราสามารถกา้วขา้มขอ้สงสัยน้ันไดเ้ม่ือเราตระหนักถึงความจริงข้อหน่ึงคือ พระวจนะทั้งหมดน้ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเช่ือ
ที่ผูเ้ขียนพนัธสัญญาเดิมทุกคนยึดถือร่วมกนั  พวกเขาลว้นเช่ือว่าพระเจา้ไดบ้ริหารสัมพนัธภาพของพระองค์กบัอิสราเอลโดยทางพระราช
โองการที่พระองค์สถาปนาไวผ้่านพนัธสัญญาของพระองค์  ย่ิงไปกว่าน้ัน พวกเขายงัเช่ือว่าพนัธสัญญาเหล่าน้ีถูกออกแบบมาเพ่ือท าให้
เป้าหมายหลกัอนัย่ิงใหญ่ของพระเจา้เพ่ือประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติน้ันส าเร็จ เพ่ือสง่าราศีจะเป็นของพระองค์โดยการท าให้ส่ิงทรงสร้าง
ทั้งปวงไดหั้นกลบัมาสู่แผ่นดินของพระองค์  ผูเ้ขียนพนัธสัญญาเดิมน้ันไดเ้จาะจงบรรยายสถานการณ์ต่าง ๆ ในพระธรรมที่อยู่ในสารบบ
พนัธสัญญาเดิมโดยอาศยัความเช่ือพ้ืนฐานของพวกเขาในเร่ืองแผ่นดินและพนัธสัญญาของพระเจา้  

 
ต่อค าถามที่ว่า “เหตุใดจึงตอ้งศึกษาพนัธสัญญาเดิม?” เราจะเน้นที่สามประเด็นส าคญั คือ หน่ึง การยอมรับว่าเราตอ้งจริงจงักบั

การศึกษาเน่ืองจากระยะความห่างระหว่างเรากบัพนัธสัญญาเดิม  สอง เราตอ้งเขา้ใจว่าผูท้ี่ติดตามพระคริสต์ควรพยายามศึกษา เพราะมี
ความเกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์ระหว่างพระวจนะในพนัธสัญญาเดิมต่อเราในสมยัปัจจุบนั และสาม เราจะส ารวจเหตุผลที่ว่าเราตอ้งศึกษาพนัธ
สัญญาเดิม เพ่ือประยุกต์ใชก้บัชีวิตของเราดว้ยความรับผิดชอบ ให้เราเร่ิมตน้ดว้ยความจริงที่ว่า พระวจนะเล่มต่าง ๆ ในพนัธสัญญาเดิม
มกัจะดูเหมือนห่างไกลจากชีวิตของเรา 
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นักเรียนพระคมัภีร์มกัจะตอ้งผ่านกระบวนการที่คลา้ยคลึงกนัและแทบจะคาดล่วงหน้าไดเ้ม่ือพวกเขาเร่ิมศึกษาพนัธสัญญาเดิม  
เราถูกสอนอย่างถูกตอ้งว่าพนัธสัญญาเดิมน้ันปราศจากขอ้ผิดพลาดและเป็นพระวจนะที่ไดรั้บการดลใจจากพระเจา้  พวกเราหลายคนจึง
เหมาเอาว่าพระวจนะเหล่าน้ีจะตอ้งประกอบดว้ยค าสอนที่สามารถประยุกต์เขา้กบัชีวิตคริสเตียนของเราไดอ้ย่างง่ายดาย  เอาล่ะ ตราบใดที่
เราเลือกกล่าวถึงเฉพาะหัวขอ้กวา้ง ๆ เช่นพระลกัษณะของพระเจา้ หรือ พระบญัญติัของพระเจา้ เช่น “เจา้จงอย่าขโมย” หรือ “เจา้ตอ้งไม่
ฆ่าผูอ้ื่น” ก็ดูเหมือนว่าเราอยู่ในดินแดนที่คุน้เคย  แต่เม่ือเราศึกษาพนัธสัญญาเดิมอย่างรอบคอบละเอียดลึกย่ิงข้ึน ย่ิงศึกษา เราก็พบว่าหลาย
ส่วนในพนัธสัญญาเดิมน าเสนอมุมมองที่เราไม่คุน้เคย  แทจ้ริงแลว้ ย่ิงอ่านมากเพียงใด เราย่ิงรู้สึกว่าเราก าลงัส ารวจดินแดนโบราณอนัไกล
โพน้มากข้ึนเท่าน้ัน 

 
เราจะศึกษาความห่างระหว่างพนัธสัญญาเดิมกบัชีวิตของเราในสองแนวทาง  หน่ึง เราจะดูที่สาเหตุของความห่างน้ีว่าเหตุใด

พระวจนะเหล่าน้ีจึงมกัดูเหมือนเป็นส่ิงแปลกปลอมส าหรับเรา?  และสอง เราจะส ารวจชนิดของความห่างที่เราเผชิญ  มุมมองแบบใดใน
พนัธสัญญาเดิมที่ท  าให้ดูเหมือนแตกต่างจากส่ิงที่พวกเรา คริสเตียนสมยัปัจจุบนัเช่ือถือ?  ให้เราเร่ิมดว้ยการศึกษาสาเหตุหรือเหตุผลหลกั
บางประการของความห่างระหว่างพวกเรากบัพนัธสัญญาเดิม 

 
 

สาเหต ุ
 

มีอย่างน้อยสองปัจจยัที่มกัเป็นเหตุให้เรารู้สึกห่างไกลจากพนัธสัญญาเดิม  ในแง่มุมหน่ึง พระเจา้ประทานพระวจนะเหล่าน้ีแก่
มนุษยชาติโดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “การบนัดาลใจผ่านชีวิต”  และในอีกแง่มุมหน่ึง พระเจา้ออกแบบพนัธสัญญาเดิมให้
วตัถุประสงค์พระองต์ส าเร็จโดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “การที่พระเจา้ลดตวัลงมา”  ลกัษณะเหล่าน้ีของพนัธสัญญาเดิมอธิบายความทา้
ทายมากมายที่เราเผชิญเม่ือศึกษาพระคมัภีร์ส่วนน้ี  ก่อนอื่น ให้เราพิจารณา “กระบวนการบนัดาลใจผา่นชีวิต” 
 
 

การบนัดาลใจผ่านชีวิต 
 

เป็นเร่ืองปกติที่จะบรรยายมุมมองเชิงประวติัศาสตร์ของการเผยแพร่พระวจนะ อันเกี่ยวกบัการที่พระเจา้บนัดาลใจให้เขียนพระ
คมัภีร์ ว่าเป็น “การบนัดาลใจโดยผ่านชีวิต”  ในขณะที่เรายืนยนัว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิประทานแรงบนัดาลใจในการเขียนพระคมัภีร์ เรา
ใชค้ าศพัท์น้ีเพ่ือบ่งบอกว่าการบนัดาลใจของพระองค์มิไดถู้กแยกออกจากบุคลิกภาพ ประสบการณ์ และเจตนารมณ์ของผูเ้ขียนซ่ึงเป็น
มนุษย ์ น่ันหมายความว่า ภายใตก้ารดูแลเป็นพิเศษอนัปราศจากขอ้ผิดพลาดของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ผูเ้ขียนซ่ึงเป็นมนุษยไ์ดก้ าหนดว่าจะ
เขียนส่ิงใด  พระคมัภีร์มิไดเ้กิดจาก การบนัดาลใจ “แบบเคร่ืองจกัร” เสมือนว่าพระเจา้ใชม้นุษยเ์ป็นเพียงเคร่ืองมือรับค าส่ังในการเขียน  
และพระคมัภีร์ก็ไม่ไดถู้กบนัดาลใจแบบ “ท าให้เคลิบเคลิ้ม” เสมือนว่าพระเจา้เพียงสะกดจิตให้ผูเ้ขียนพระคัมภีร์เขียนจามเท่าน้ัน  
เช่นเดียวกบัที่เรากล่าวถึงนักดนตรีหรือศิลปินที่ “แสวงหา” แรงบนัดาลใจ  ตรงกันขา้ม พระเจา้ควบคุมเน้ือหาของพระคมัภีร์อย่าง
รอบคอบ เพ่ือให้ปราศจากขอ้ผิดพลาดและสามารถถูกเรียกโดยชอบธรรมว่าเป็นพระวจนะของพระเจา้  แต่พระองค์ก็ใชบุ้คลิกภาพ 
ประสบการณ์ และจุดประสงค์เฉพาะบุคคลของผูเ้ขียนซ่ึงเป็นมนุษย ์เพ่ือที่เราจะสามารถกล่าวถึงพระคมัภีร์อย่างถูกต้องว่าเป็นพระวจนะ
โดยวิสุทธิชน 

 
จงพิจารณาว่าเปโตรกล่าวถึงจดหมายฝากของเปาโลอย่างไร ใน 2 เปโตร 3:15-16 ซ่ึงเราอ่านพบถอ้ยค าเหล่าน้ี: 

 
จงระลึกว่าที่องค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเราทรงอดกลั้นพระทยัไวก็้เพ่ือให้คนทั้งหลายมีโอกาสไดรั้บความรอด 
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เหมือนที่น้องเปาโลที่รักของเราไดเ้ขียนจดหมายมาถึงท่านดว้ย 
สติปัญญาที่พระเจา้ประทาน จดหมายทุกฉบบัของเขาไดก้ล่าวถึงเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นท านองเดียวกนั 
ในจดหมายของเขามีบางอย่างที่เขา้ใจยากซ่ึงพวกที่รู้ไม่จริงและไม่หนักแน่นไดบ้ิดเบือนไป 
เช่นเดียวกบัที่ไดบ้ิดเบือนพระคมัภีร์ขอ้อื่นๆ (2 เปโตร 3:15-16) 

 
ในตอนน้ี อคัรทูตเปโตรยืนยนัว่าจดหมายของเปาโลถูกเขียนข้ึนดว้ยสติปัญญาที่พระเจา้ “ประทาน” แก่เปาโล  กล่าวอีกนัย

หน่ึงคือ พระวิญญาณของพระเจา้บนัดาลใจให้เปาโลเขียนจดหมายข้ึน ดงัน้ัน น่ีจึงมิไดเ้ป็นเพียงงานเขียนของมนุษยเ์ท่าน้ัน แต่เป็นงาน
เขียนของพระเจา้  แมก้ระน้ัน เปโตรก็ยืนยนัเช่นกนัว่าบุคลิกภาพของเปาโลถูกส่ือสารออกมาในจดหมายเหล่าน้ีดว้ย เม่ือเราสังเกตถอ้ยค า
ของท่านที่ว่า “เปาโลที่รักของเราไดเ้ขียนจดหมายมาถึงท่านดว้ยสติปัญญาที่พระเจา้ประทาน”  พระวจนะเหล่าน้ียงัคงเป็นจดหมายของเปา
โล  และเราไดเ้ห็นเช่นกันว่า จากมุมมองของเปโตร จดหมายของอคัรทูตเปาโลเกิดจากกระบวนการที่เกี่ยวขอ้งกบัพระเจา้และผูเ้ขียนซ่ึง
เป็นมนุษย์ 

 
มุมมองเดียวกนัน้ีก็เป็นจริงส าหรับพนัธสัญญาเดิมดว้ย  น่ีคือเหตุผลที่ว่าพระบญัญติัในพนัธสัญญาเดิมมิไดเ้พียงถูกเรียกว่าพระ

บญัญติัของพระเจา้เท่าน้ัน แต่เรียกว่าบญัญติัของโมเสสดว้ย เพราะมาจากพระเจา้และโมเสส  ดว้ยเหตุน้ี เพลงสดุดีหลายบทจึงถูกเรียกว่า 
“เพลงสดุดีของดาวิด”  มุมมองเร่ืองการบนัดาลใจผ่านชีวิตยงัอธิบายว่าเหตุใดผูเ้ขียนพระคมัภีร์จึงกล่าวถึงผูเ้ขียนซ่ึงเป็นมนุษย ์เช่นอิสยาห์ 
เยเรมีย ์และดาเนียล  แมว้่าพระเจา้เป็นผูเ้ขียนสูงสุด แต่พระองค์ไดใ้ชผู้เ้ผยพระวจนะบริสุทธ์ิเพ่ือเขียนหนังสือเหล่าน้ีในแนวทางที่สะทอ้น
ตวัตนของพวกเขา รวมทั้งสถานที่และเวลาที่เขามีชีวิตอยู่ดว้ย 

 
เม่ือไต่ตรองดูแลว้ ก็ไม่ยากที่เราจะเขา้ใจว่าเหตุใดการบนัดาลใจผ่านชีวิตในพระคัมภีร์จึงท าให้เรารู้สึกห่างไกลจากพนัธสัญญา

เดิม  ผูเ้ขียนพนัธสัญญาเดิมทุกคนเป็นคนในสมยัโบราณ  พวกเขามีชีวิตอยู่ในโลกตะวนัออกใกลยุ้คโบราณ และในหลายมิติ พวกเขาคิด
และเขียนเช่นเดียวกบัคนอื่น ๆ ในยุคน้ัน  และย่ิงไปกว่าน้ัน ผูเ้ขียนพนัธสัญญาเดิมเขียนข้ึนก่อนพระคริสต์เสด็จมา  พวกเขาไม่มีหลกัศา
สนศาสตร์คริสเตียนที่ไดรั้บการพฒันาเต็มที่บนพ้ืนฐานของพนัธสัญญาใหม่เหมือนที่เรามี  ผลก็คือ เม่ือท่านและขา้พเจา้ศึกษาพนัธสัญญา
เดิม ในไม่ชา้เราก็เร่ิมเห็นว่าโลกแห่งพนัธสัญญาเดิมน้ันช่างแตกต่างจากโลกปัจจุบนัของเราอย่างย่ิง 

 
ชาวยิวในยุคพันธสัญญาเดิมด าเนินชีวิตภายใต้บทบัญญัติมากกว่า 600 ข้อ ของเผ่าเลวี ซึ่งควบคุมทุกแง่มุมชีวิต ไม่
ว่าจะเป็นด้านศีลธรรม ประชาสังคม และจิตวิญญาณของพวกเขา และควบคุมสัมพันธภาพของท้ังชายและหญิง 
สัตว์ต่าง ๆ การท าการเกษตร และเทศกาลงานฉลองท้ังปวง ... ประเด็นเหล่านี้จึงส าคัญอย่างยิ่งต่อการตีความและ
ความเข้าใจของเรา เพื่อเราจะไม่พยายามน าโลกศตวรรษท่ี 21 ใส่ลงไปในศตวรรษแรกหรือโลกยุคก่อนคริสตกาล  

—ดร. ธัดเดียส เจ เจมส์ จูเนียร์ 
 

นอกเหนือจากความทา้ทายที่เกิดข้ึนจากการบนัดาลใจผ่านชีวิตของผูเ้ขียนพระคมัภีร์แลว้ เราก็ควรยอมรับดว้ยว่าอีกสาเหตุหน่ึง
ที่ท  าให้เรารู้สึกว่าห่างไกลจากพนัธสัญญาเดิมก็คือ “การที่พระเจา้ลดตวัลงมา” 
 
 

การที่พระเจา้ลดตวัลงมา 
 

กล่าวอย่างกวา้ง ๆ “การลดตวัลงมา” เป็นศพัท์ที่นักศาสนศาสตร์ใชเ้พ่ือบรรยายการที่เม่ือใดก็ตามที่พระเจา้เปิดเผยพระองค์เอง
ต่อมนุษยชาติ พระองค์ตรัสแก่พวกเราโดยค านึงถึงขอ้จ ากดัของมนุษย ์ เน่ืองจากพระเจา้ทรงอยู่เกินและเหนือความเขา้ใจของมนุษย ์ทุก
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คร้ังที่พระองค์เปิดเผยพระองค์เอง พระองค์จึงลดตวัลงมาหาเราในวิธีที่มนุษยผ์ูมี้ข้อจ ากดัจะสามารถเขา้ใจได ้ มิฉะน้ัน เราจะไม่มีทางเขา้
ใจพระองค์แมแ้ต่น้อย  ท่านคงจ าไดว้่าอิสยาห์ 55:8-9 กล่าวดงัต่อไปน้ี: 

 
“เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจา้ ทั้งวิถีทางของเจา้ไม่เป็นวิถีทางของเรา” 
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ประกาศดงัน้ัน “ฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราก็สูงกว่าทางของเจา้ 
และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจา้ฉันน้ัน (อิสยาห์ 55:8-9) 

 
ความคิดและวิถีทางของพระเจา้เกินความเขา้ใจ—ไร้ขอ้จ ากดัและเกินกว่าขอบเขตของเรา—ถึงขนาดที่ว่าทุกการเปิดเผยที่

พระองค์เคยไดก้ระท าเกิดจากการที่พระองค์ลดตวัลงมาเพ่ือส่ือสารตามตามความสามารถของมนุษย ์ พระองค์กระท าเช่นน้ีเพ่ือที่อย่างน้อย
พวกเราบางคนจะเขา้ใจและติดตามส่ิงที่พระองค์เปิดเผยได ้

 
ส่ิงส าคญัที่เราตอ้งตระหนักก็คือ ในพนัธสัญญาเดิมน้ัน พระเจา้มิไดล้ดตวัลงมาสู่ความจ ากดัของมนุษยชาติในนัยยะทัว่ไปแบบ

กวา้ง ๆ เท่าน้ัน  แต่พระองค์ทรงลดตวัลงมาสู่บริบทจ าเพาะดา้นประวติัศาสตร์ของอิสราเอล ซ่ึงอยู่ในตะวนัออกสมัยโบราณ  พระเจา้
ออกแบบพระคมัภีร์ในพนัธสัญญาเดิมเพ่ือให้ชาวอิสราเอลโบราณเขา้ใจก่อน 

 
เน่ืองจากผูอ้่านหลกัของพนัธสัญญาเดิมคือชาวยิวโบราณ พระเจา้จึงให้พนัธสัญญาเดิมเขียนข้ึนในภาษาฮีบรูและอราเมรค พระ

เจา้ประทานบญัญติั 10 ประการที่จารึกบนแผ่นศิลาเน่ืองจากเป็นธรรมเนียมนานาชาติในสมยัน้ันส าหรับเอกสารส าคญัของชาติ ซ่ึงรวมถึง
ราชบญัญติั ที่จะถูกบนัทึกดว้ยวิธีน้ี  และในอีกหลายแง่มุม แบบแผนเชิงวรรณกรรมของบทบรรยาย บทร้อยกรอง วรรณคดีประเทือง
ปัญญา และบทบญัญติั ก็เป็นไปตามจารีตวรรณกรรมที่แพร่หลายอยู่แลว้ในตะวนัออกโบราณ  ดว้ยวิธีน้ีและวิธีอื่น ๆ อีกมากมาย พระเจา้
ลดตวัลงมาเพ่ือส่ือสารพนัธสัญญาเดิมกบัคนสมยัโบราณของพระองค์เพ่ือพวกเขาจะสามารถเขา้ใจได ้

 
ดว้ยเหตุน้ี เม่ือท่านและขา้พเจา้ไดศ้ึกษาพนัธสัญญาเดิมในฐานะคนสมยัปัจจุบนั เราก็เผชิญกบัความจริงที่ว่าหนังสือเหล่าน้ีถูก

ออกแบบให้ส่ือสารกบัคนที่มีชีวิตอยู่ในยุคก่อน ซ่ึงนานมาแลว้  พนัธสัญญาเดิมถูกเขียนเพ่ือชาวอิสราเอลสมยัโบราณก่อนโดยเฉพาะ 
 

พระคัมภีร์ทุกเล่มถูกเขียนขึ้นเพื่อผู้อ่านดั้งเดิมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  และพวกเราในศตวรรษท่ี 21 ไม่ใช่ผู้อ่านดั้งเดิม  
ข้าพเจ้าคิดว่าน่าสนใจและอาจจะเป็นประโยชน์ส าหรับเราถ้าเราจะตระหนักว่า หนังสือส่วนใหญ่ในพันธสัญญาใหม่
เป็นจดหมายหรือจดหมายฝาก  ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่า 
 เมื่อเราอ่านจดหมายเหล่านี้ ท่านสามารถขยายความเพื่อรวมถึงพระคัมภีร์ท้ังเล่มได้—เราก าลังอ่านจดหมายท่ีถูก
เขียนให้คนอ่ืนอ่าน  จดหมายหรือหนังสือเหล่านี้มีไว้เพื่อเราเพราะเราเป็นของคริสตจักร  แต่ในเบ้ืองต้น หนังสือ
เหล่านี้ถูกเขียนให้กับผู้อ่านดั้งเดิมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

—ดร. โรเบิร์ต แมคยูเวน 
 

เม่ือเราไดพิ้จารณาบางสาเหตุที่ท  าให้พนัธสัญญาเดิมห่างไกลจากเราแลว้ ต่อไปเราควรหันไปศึกษาประเด็นที่สอง น่ันคือ 
ประเภทของความห่างที่เรามกัพบระหว่างเรากบัพนัธสัญญาเดิม  มีปัจจยัประเภทใดบา้งที่เราพบในพนัธสัญญาเดิมที่ดูเหมือนแปลกปลอม
ส าหรับเรา? 

 
 

ประเภทของปัจจยั 
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เป็นการดีที่จะยอมรับว่าพนัธสัญญาเดิมน้ันมกัจะดูเหมือนห่างไกลจากเราในฐานะคนในยุคปัจจุบนั  แต่ความจริงขอ้น้ีสามารถ

สร้างความสับสนแก่เราได ้และอาจถึงกบัท าให้เราเสียก าลงัใจที่จะศึกษาพระคมัภีร์ส่วนน้ีได ้ วิธีหน่ึงที่ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการเสียก าลงัใจ
ก็คือการจ าแนกประเภทของปัจจยัต่าง ๆ ในพนัธสัญญาเดิมที่ท  าให้เรารู้สึกเช่นน้ัน  เม่ือเรารู้จกัประเภทต่าง ๆ ของความห่างไกลที่เรา
มกัจะเชิญแลว้ เราก็จะมีความพร้อมย่ิงข้ึนที่จะเขา้ใจและประยุกต์พระคัมภีร์เล่มต่าง ๆ เหล่าน้ีกบัชีวิตของเราได้ 

 
มีหลายวิธีที่จะจดัหมวดหมู่ประเภทของความห่างระหว่างเราและพนัธสัญญาเดิม  แต่เพ่ือวตัถุประสงค์ของบทเรียนน้ี เราจะ

กล่าวถึงสามแนวทางคือ หน่ึง ความห่างดา้นศาสนศาสตร์ สอง ความต่างดา้นวฒันธรรม และสาม ความห่างดา้นตวับุคคล  ความห่างทั้ง
สามประเภทน้ีเช่ือมโยงกนัในหลายแนวทาง  แต่เพ่ือเป็นประโยชน์กบัการอภิปราย เราจะศึกษาทีละประเภท โดยเร่ิมตน้ที่ความห่างดา้นศา
สนศาสตร์ก่อน  
 
 

ดา้นศาสนศาสตร์ 
 

เม่ือกล่าวถึงความห่างดา้นศาสนศาสตร์ ประเด็นหลกัที่เรานึกถึงก็คือ ความแตกต่างระหว่างการเปิดเผยที่ผูเ้ขียนพนัธสัญญาเดิม
ไดรั้บและการเปิดเผยที่เต็มบริบูรณ์ย่ิงกว่าที่เราไดรั้บผ่านทางพระคริสต์  คริสเตียนทุกคนตระหนักว่าพนัธสัญญาเดิมน าเสนอมุมมอง
ทางศาสนศาสตร์ที่ในเบื้องตน้ดูเหมือนไม่สอดคลอ้งกบัค าสอนในพนัธสัญญาใหม่  ให้เราพิจารณาบางตวัอย่างต่อไปน้ี 

 
ในปฐมกาล 22 พระเจา้เรียกอบัราฮมัให้ถวายบุตรชายของตนเป็นเคร่ืองบูชา และพระเจา้อวยพระพรท่านที่เต็มใจที่จะกระท า

ตาม  แต่เราจะคิดอย่างไรถา้ใครสักคนในสมัยปัจจุบนัเช่ือว่าพระเจา้ไดเ้รียกเขาให้ถวายบุตรชายของเขาเป็นเคร่ืองบูชา?  เราคงถึงกบัไม่
ยอมพิจารณาเรียกร้องเชิงศาสนศาสตร์น้ีอย่างจริงจงัดว้ยซ ้า 

ในสมยัของโมเสส พระเจา้คาดหวงัให้ประชากรที่สัตยซ่ื์อของพระองค์ยาตราเป็นกองทพัใหญ่จากอียิปต์ไปสู่แผ่นดินพระ
สัญญา  แต่เราคงคิดว่าเป็นเร่ืองประหลาดแน่นอนถา้เราเห็นคริสเตียนสักกลุ่มยาตราตามตวัอกัษรไปตามถิ่นทุรกนัดารซีนาย เพ่ือเขา้สู่
แผ่นดินพระสัญญา 

 
ในพนัธสัญญาเดิม เราอ่านเกี่ยวกบัคนที่อุทิศตนเองเพ่ือรับใชพ้ระเจา้ดว้ยการปฏิญาณว่าจะเป็นพวกนาศีร์และไม่ยอมตดัผม

ของตนเอง  หรือเราไดเ้รียนรู้ว่าพระเจา้ไดช้ าระพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มให้เป็นสถานที่เดียวที่คนของพระองค์จะนมสัการพระองค์  เรา
เรียนรู้ว่าพระเจา้ก าหนดให้คนของพระองค์ถวายสัตวบูชาเพ่ือเป็นการชดใชบ้าป อีกทั้งบญัชาให้ท าลายเมืองของชาวคานาอนัให้ราบคาบ 
ซ่ึงรวมถึงสตรีและเด็ก 

 
เราไม่ประหลาดใจสักนิดเลยหรือที่พนัธสัญญาเดิมเรียกร้องให้เราเช่ือว่าพระเจา้ไดเ้ปิดเผยส่ิงต่าง ๆ เช่นน้ี ในเม่ือดูเหมือนจะ

แตกต่างจากส่ิงที่พระองค์ไดเ้ปิดเผยในพนัธสัญญาใหม่อย่างมากมาย?  ประเด็นข้อแตกต่างทางศาสนศาสตร์ยงัมีอีกมากมายหลายประเด็น 
ไม่ว่าเราจะกล่าวอย่างไรก็ตาม มีช่องว่างกวา้งใหญ่ดา้นศาสนศาสตร์อย่างแน่นอนระหว่างเรากบัพนัธสัญญาเดิม  

 
เมื่อพระเจ้าเปิดเผยพระองค์แก่เรา พระองค์กระท าเช่นน้ันโดยผ่านสถานท่ีและเวลา ... คุณลองนึกถึงการปฏิบัติตาม
พันธสัญญาสมัยก่อน ซึ่งก าหนดให้คนปฏิบัติตามบัญญัติเร่ืองอาหารและขั้นตอนเร่ืองความบริสุทธ์ิและความเป็น
มลทิน  นั่นเป็นส่ิงท่ีชาวอิสราเอลในสมัยพันธสัญญาเดิมต้องปฏิบัติ  แต่ส่ิงเหล่านั้นไม่จ าเป็นส าหรับเราท่ีจะปฏิบัติ
ในปัจจุบัน เมื่อค านึงถึงความเปล่ียนแปลงด้านพันธสัญญา  เราสามารถปฏิบัติส่ิงเหล่านี้ก็ได้ แต่ไม่จ าเป็นแล้ว 
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ไม่ได้ม ี
นัยยะส าคัญเชิงพันธสัญญา  ในความเป็นจริง คุณจะต้องระมัดระวังอย่างยิง่ เพราะเมื่อคุณเรียกร้องให้คนอ่ืน
ปฏิบัติตามข้อบังคับเหล่านี้เพราะพันธสัญญาเดิมกล่าวว่าเราจ าเป็นต้องท า คุณอาจตกสู่ภาวะท่ีว่า “เพื่อท่ีจะมี
สัมพันธภาพอันถูกต้องกับพระเจ้า เราต้องกลับเข้ามาอยู่ภายใต้พันธสัญญาแบบเก่า ซึ่งในปัจจุบันถูกกระท าให้
ส าเร็จเป็นจริงไปแล้ว”  ดังนั้น บางรูปแบบของการปฏิบัติจึงไม่จ าเป็น เน่ืองจากมีความเปล่ียนแปลงเชิงพันธ
สัญญาแล้ว 

—ดร. สตีเฟน เจ เวลลัม 
 

นอกเหนือจากความห่างดา้นศาสนศาสตร์ ช่องว่างอีกประเภทหน่ึงที่แยกเราออกจากพนัธสัญญาเดิมไดแ้ก่ความห่างดา้น
วฒันธรรมระหว่างโลกตะวนัออกยุคโบราณและโลกปัจจุบนัของเรา 
 
 

ดา้นวฒันธรรม 
 

ความห่างทางวฒันธรรมระหว่างพวกเรากบัผูค้นในสมยัพนัธสัญญาเดิมคงอยู่เสมอ เน่ืองจากวฒันธรรมของมนุษยน้ั์น
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  โครงสร้างสังคมก็เปลี่ยนแปลงเช่นกนั  ประเพณีเก่า ๆ ดูเหมือนแปลกและลา้สมยั  ลองจินตนาการว่าท่าน
ยอ้นกลบัไปในอดีตประมาณ 200 ปีในประเทศของท่านเอง  ความแตกต่างมากมายน่าจะท าให้เรารู้สึกราวกบัว่าเราอยู่กนัคนละโลก ถึงแม้
เราเพียงแค่อยู่ในยุคสมัยที่แตกต่างกนัเล็กน้อยเท่าน้ัน  ทีน้ี ถา้เพียงแค่ 200 ปีในสถานที่เดียวกนัท าให้เรารู้สึกแตกต่างเพียงน้ี เราน่าจะคาด
ว่าจะพบความแตกต่างทางวฒันธรรมมากกว่าน้ันสักเท่าใด ระหว่างพวกเราและส่ิงที่เราอ่านพบในพนัธสัญญาเดิม  ความแตกต่างมี
มากมายระหว่างแผ่นดินตะวนัออกยุคโบราณและโลกปัจจุบนัของเรา จนหลายส่ิงที่เราอ่านในพนัธสัญญาเดิมน้ันไม่เป็นที่คุน้เคยส าหรับ
เราอย่างเหลือเช่ือ 

 
เรารู้สึกถึงความห่างทางวฒันธรรมเม่ือพนัธสัญญาเดิมบรรยายชีวิตในหลายสถานที่ในโลกโบราณ ไม่ว่าจะเป็นอิสราเอล คานา

อนั อียิปต์ บาบิโลน เปอร์เซีย หรือวฒันธรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่กล่าวถึงในพนัธสัญญาเดิม  บุคคลต่าง ๆ ที่เราพบมีความเช่ือ ค่านิยม และ
วฒันธรรมต่างกนัอย่างนับไม่ถว้น ซ่ึงก็เหมือนกบัพวกเราในปัจจุบนั  แต่ส่ิงเหล่าน้ีมกัจะแตกต่างจากความเช่ือ ค่านิยม และแนวปฏิบติัทาง
วฒันธรรมปัจจุบนัของพวกเรา  ให้เราศึกษาบางตวัอย่างของวฒันธรรมที่ปรากฏในพนัธสัญญาเดิม  

 
ขอ้ความจ านวนมากในพนัธสัญญาเดิมบรรยายถึงโลกยุคเกษตรกรรม  เราอ่านในส่วนต่าง ๆ ของพระคมัภีร์เกี่ยวกบัการปลูก

พืชและเลี้ยงสัตว ์ แต่คนที่อาศยัอยู่ในเมืองในปัจจุบนัแทบจะไม่สามารถจินตนาการไดเ้ลยว่ามีอะไรเกิดข้ึนในวิถีชีวิตโบราณเช่นน้ี  
วิทยาการต่าง ๆ ในยุคพนัธสัญญาเดิมก็แตกต่างเป็นอย่างมาก  วิทยาการที่พวกเราหลายคนพ่ึงพาในปัจจุบนัเพ่ือส่ือสาร ท างาน และท า
หน้าที่ต่าง ๆ ก็ไม่มีในยุคโบราณ 

 
ในพนัธสัญญาเดิม เราอ่านเกี่ยวกบัการแต่งงานแบบคลุมถุงชน  เรายงัไดเ้รียนรู้ดว้ยว่าบุคคลส าคญัในพระคมัภีร์มีสามีหรือ

ภรรยาหลายคน  ระบบทาสอนัหลากหลายก็ปรากฏในพนัธสัญญาเดิม  และทั้งภายในและภายนอกอิสราเอล วฒันธรรมต่าง ๆ ไดรั้บ
ผลกระทบอย่างลึกซ้ึงจากความเป็นจริงของระบบการเมืองแบบจกัรวรรดินิยม  แน่นอนว่ากฎมีขอ้ยกเวน้ โดยเฉพาะท่ามกลางชนเผ่าใน
ทะเลทราย แต่กษตัริยห์รือจกัรพรรดิที่ย่ิงใหญ่และกองทพัอนัทรงพลงัของพวกเขามีบทบาทส าคญัย่ิงที่เราเห็นไดใ้นพระคมัภีร์  บุคคลต่าง 
ๆ ในพนัธสัญญาเดิม ในทางปฏิบติัแลว้ ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกบัอุดมคติประชาธิปไตยสมยัใหม่  
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เม่ือเราเห็นลกัษณะเช่นน้ีและลกัษณะอื่นที่คลา้ยกนัในชีวิตยุคพนัธสัญญาเดิม เราก็มกัสงสัยว่าจะท าความเขา้ใจไดอ้ย่างไร  เรา
ควรท าอย่างไรกบัพระคมัภีร์ที่มีวฒันธรรมต่าง ๆ แทรกอยู่อย่างลึกซ้ึง ซ่ึงแตกต่างจากวฒันธรรมของเราอย่างมาก?  ความแตกต่างทาง
วฒันธรรมท าให้เรารู้สึกว่ามีช่องว่างกวา้งใหญ่ระหว่างพวกเรากบัพนัธสัญญาเดิม 

 
ข้าพเจ้าคิดว่า ถ้าคุณลองมองย้อนกลับไปดูท่ีพันธสัญญาเดิม คุณจะพบว่ามีหลายส่ิงท่ีแตกต่างจากบริบทของพวก
เราในปัจจุบัน  ประการแรกก็คือ พันธสัญญาเดิมนั้นค่อนข้างอยู่ในบริบทและวิถีปฏิบัติแบบเกษตรกรรม  ประการ
ท่ีสอง บางวิถีปฏิบัติ เช่นการมีสามีหรือภรรยาหลายคน ค่อนข้างเป็นเร่ืองปกติ  ดังนั้น ส่ิงนี้จึงค่อนข้างห่างจาก
พวกเรามากเชิงวัฒนธรรม 

—ดร. ลูอิส ออร์เทซา 
 

หลงัจากพิจารณาว่าหลกัศาสนศาสตร์และวฒันธรรมในพนัธสัญญาเดิมมกัจะดูเหมือนเป็นส่ิงแปลกส าหรับเราแลว้ ต่อไปเรา
ควรศึกษาความห่างประเภทที่สาม ซ่ึงเราอาจเรียกว่า “ความห่างดา้นตวับุคคล” 

ดา้นตวับุคคล 
 

เม่ือเรากล่าวถึงความห่างดา้นตวับุคคล เราหมายถึงการที่คนที่อาศยัอยู่ในยุคพนัธสัญญาเดิมแตกต่างจากคนสมยัปัจจุบนั  
ช่องว่างมากมายระหว่างคนเหล่าน้ันและพวกเรามกัเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นตวับุคคล แน่นอน คนที่อยู่ในยุคพนัธสัญญาเดิมไม่ไดแ้ตกต่าง
จากเราอย่างส้ินเชิง  ตามที่เราจะไดเ้ห็นต่อไปในบทเรียนน้ี พวกเขาคลา้ยคลึงกบัเราในหลาย ๆ ดา้นที่ส าคญั  แต่ในขณะเดียวกนั พวกเขาก็
มีประสบการณ์ส่วนบุคคลที่แตกต่างไปอย่างน่าทึ่ง ซ่ึงเป็นความแตกต่างจากความเป็นตวัเราในวนัน้ีอย่างน่าทึ่งดว้ยเหมือนกนั 

 
เราไม่ควรแปลกใจที่คนยุคพนัธสัญญาเดิมแตกต่างจากคนในสมยัของเรา  จะว่าไปแลว้ อุปนิสัยและกิจกรรมหลายอย่างของ

พวกเขาก่อร่างข้ึนมาจากโลกดา้นศาสนศาสตร์และวฒันธรรมที่เขาอาศยัอยู่  ให้เราคิดแบบน้ี: ในระดบัศาสนศาสตร์ บุคคลต่างๆในพนัธ
สัญญาเดิมมีประสบการณ์ดา้นจิตวิญญาณที่น่าทึ่ง ต่างจากประสบการณ์ที่เรามีในปัจจุบนั  พวกเขาเห็นนิมิตจากสวรรค์และได้ยินเสียงของ
พระเจา้  พวกเขามีปฏิสัมพนัธ์กบัทูตสวรรค์  ลองหยุดสักครู่และถามตวัท่านเอง สมมติว่าท่านมีประสบการณ์ดา้นจิตวิญญาณในลกัษณะน้ี 
ท่านจะแตกต่างจากพวกเขาอย่างไร?  ท่านจะเป็นคนลกัษณะใด ถา้ท่านไดมี้ประสบการณ์กบันิมิตที่ไดรั้บการดลใจจากพระเจา้ กบัพระสุ
รเสียงของพระเจา้ กบัทูตสวรรค์ กบัปีศาจ และอื่น ๆ?  ไม่ตอ้งสงสัยเลยว่าประสบการณ์เช่นน้ันจะเปลี่ยนแปลงเราอย่างมหาศาล  การ
ตระหนักในความจริงขอ้น้ีช่วยเราให้ยอมรับว่าเราแตกต่างจากคนยุคพนัธสัญญาเดิมในหลายแง่มุมส าคญั 

 
ย่ิงกว่าน้ัน ลองพิจารณาว่าอิทธิพลทางวฒันธรรมท าให้เราแตกต่างจากคนยุคพนัธสัญญาเดิมอย่างไร เน่ืองจากในพนัธสัญญา

เดิม ผูค้นมกัมีบทบาทที่เหมือนแปลกปลอมส าหรับเรา  คนเหล่าน้ันมีทั้งกษตัริย ์ราชินี คนใช ้และทาสชายและหญิง ซ่ึงมีมุมมอง และ
บทบาทของตนแตกต่างจากเราในปัจจุบนัอย่างมาก  บุคลิกภาพของคนในพนัธสัญญาเดิมก็ไดรั้บผลกระทบอย่างลึกซ้ึงจากความน่ากลวั
ของสงครามในยุคโบราณ  การเผชิญกบัการกนัดารอาหารและความแห้งแลง้โดยปราศจากความช่วยเหลือของวิทยาการสมยัใหม่ส่ง
ผลกระทบทั้งในดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนสมยัโบราณ  คนมากมายในปัจจุบนัไม่เคยเผชิญสถานการณ์เช่นน้ีเลย  ดว้ยเหตุน้ี 
เราจึงมกัพบว่าไม่ง่ายนักที่จะเขา้ถึงชีวิตของคนในพนัธสัญญาเดิม 

 
เม่ือเราไดรั้บรู้สาเหตุและประเภทของความห่างที่แยกเราออกจากพนัธสัญญาเดิมแลว้ เราควรจะให้ความส าคญักบัหัวขอ้ที่สอง 

น่ันคือ ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ของพนัธสัญญาเดิมกบัคนสมยัใหม่  ถา้พนัธสัญญาเดิมถูกเขียนข้ึนนานมาแลว้ เหตุใดเราจึงควรคาดหวงัว่า
ยงัคงมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัพวกเราในวนัน้ี? 
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ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ 
 

เหตุผลที่คริสเตียนควรคาดหวงัว่าพนัธสัญญาเดิมมีความส าคญัต่อชีวิตของพวกเขาน้ันมีมากมาย แต่ส่ิงที่น่าจะเป็นหลกัฐานช้ิน
ส าคญัที่สุดมาจากพระเยซู อคัรทูต และผูเ้ผยพระวจนะของพระองค์ในยุคศตวรรษแรก  บุรุษเหล่าน้ีสอนดว้ยความมัน่ใจว่า พนัธสัญญา
เดิมหาไดเ้ป็นเพียงแค่พระวจนะอนัประกอบดว้ยราชอ านาจของพระเจา้ส าหรับอิสราเอลสมยัโบราณไม่ แต่เป็นพระวาทะของพระเจา้
ส าหรับคริสเตียนในสมยัของพวกเขาเช่นกนั  คริสเตียนมากมายในปัจจุบนัเช่ือว่าพนัธสัญญาใหม่ถูกประทานมาเพ่ือลบลา้งพนัธสัญญา
เดิม  แต่ในความเป็นจริงแลว้ พระเยซู รวมทั้งอคัรทูตและผูเ้ผยพระวจนะของพระองค์ กล่าวตรงกนัขา้ม โดยสอนว่าพนัธสัญญาเดิมส าคญั
อย่างย่ิงต่อคริสเตียนที่สัตยซ่ื์อที่มีชีวิตอยู่ในทุกยุคทุกสมยั 

 
มีหลายตอนในพนัธสัญญาใหม่ที่สอนว่าพนัธสัญญาเดิมมีความเกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์กบัชีวิตของเรา แต่เราจะดูเพียงสองแนวทาง

ก่อน  หน่ึง เราจะศึกษาค าสอนบางขอ้ของพระเยซู  และสอง เราจะพิจารณาค าสอนบางขอ้ของอคัรทูตเปาโล  ก่อนอื่น ให้เราค านึงถึงค า
สอนของพระเยซูเร่ืองความเกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์ของพนัธสัญญาเดิม 

 
 

ค าสอนของพระเยซู 
 

เพ่ือให้เราเขา้ใจส่ิงที่พระเยซูสอนเก่ียวกบัความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์และพระราชอ านาจของพนัธสัญญาเดิมต่อผูท้ี่ติดตามพระองค์ 
เราจะศึกษาค าสอนของพระเยซูในสองดา้น  เราจะเร่ิมต้นดว้ยค าสอนบางขอ้ที่ดูเหมือนจะเป็นความเห็นแง่ลบของพระเยซูเก่ียวกบัพนัธ
สัญญาเดิม  จากน้ัน เราจะศึกษาค ายืนยนัเชิงบวกอย่างชดัเจนของพระองค์เก่ียวกบัความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ของพนัธสัญญาเดิม  ให้เรา
เร่ิมตน้ดว้ยความเห็นของพระเยซูที่นักตีความหลายคนมองว่าเป็นมุมมองเชิงลบต่อพนัธสัญญาเดิม 
 
 

ความเห็นแง่ลบ 
 

พวกเราส่วนใหญ่คุน้เคยกบัค าเทศนาบนภูเขาของพระเยซูในมทัธิว 5-7  ณ จุดหน่ึงของค าเทศนา พระเยซูไดอ้ธิบายหลาย
ประเด็นทางจริยธรรม  วิธีที่พระองค์น าเสนอประเด็นเหล่าน้ีท  าให้ผูเ้ช่ือที่เจตนาดีหลายคนมีความรู้สึกว่าพระเยซูต่อตา้นหรือแกไ้ขค าสอน
ในพนัธสัญญาเดิม  ลองฟังขอ้ความที่คุน้เคยเหล่าน้ี  ในมทัธิว 5:21-22 เราไดอ้่านเกี่ยวกบัการฆาตกรรม: 
 

“ท่านทั้งหลายไดยิ้นค าซ่ึงกล่าวไวแ้ก่คนโบราณว่า 
‘อย่าฆ่าคนและถา้ผูใ้ดฆ่าคนจะถูกตดัสินลงโทษ’ แต่เราบอกท่านว่าถา้ผูใ้ดโกรธเคืองพ่ีน้องของตนจะถูกตัดสินลงโ
ทษ ถา้ผูใ้ดพูดดูหม่ินพ่ีน้องของตนจะตอ้งถูกน าตวัข้ึนศาลแซนเฮดริน และถา้ผูใ้ดพูดว่า ‘ไอโ้ง่!’ 
อาจจะตอ้งโทษถึงไฟนรก (มัทธิว 5:21-22) 

 
ในมทัธิว 5:27-28 พระเยซูกล่าวถึงการผิดประเวณีดงัน้ี: 

 
“ท่านทั้งหลายไดยิ้นค าซ่ึงกล่าวไวว้่า ‘อย่าล่วงประเวณี’ แต่เราบอกท่านว่าผูใ้ดมองดูผูห้ญิงดว้ยใจ 
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ก าหนัดก็ไดล้่วงประเวณีกบันางในใจของเขาแลว้ (มัทธิว 5:27-28) 
 

ในมทัธิว 5:31-32 พระองค์กล่าวถึงการหย่าร้าง: 
 

“มีค ากล่าวไวว้่า 
‘ผูใ้ดหย่าภรรยาของตนตอ้งเขียนหนังสือหย่าให้นาง’ แต่เราบอกท่านว่าชายใดหย่าขาดจากภรรยาของตนดว้ยเหตุอื่
นนอกเหนือ จากการผิดศีลธรรมทางเพศย่อมเป็นเหตุให้นางกลายเป็นคนล่วงประเวณี 
และผูใ้ดแต่งงานกบัผูห้ญิงที่ถูกหย่าร้างเช่นน้ันก็ล่วงประเวณีดว้ย (มัทธิว 5:31-32) 

 
ในมทัธิว 5:33-34 เราเห็นแบบแผนน้ีอีกคร้ัง เม่ือพระองค์กล่าวถึงการสาบาน: 

 
“อน่ึง ท่านไดยิ้นค าซ่ึงกล่าวไวแ้ก่คนในสมยัก่อนว่า ‘อย่าผิดค าสาบานแต่จงท าตามที่ไดถ้วายปฏิญาณแด่องค์พระผู ้
เป็นเจา้’ แต่เราบอกท่านวา่จงอย่าสาบานเลย ไม่วา่จะอา้งสวรรค์เพราะสวรรค์เป็นพระที่น่ังของพระเจา้  
(มัทธิว 5:33-34) 

 
พระเยซูยงัไดก้ล่าวถึงการแกแ้คน้ในมทัธิว 5:38-39: 

 
“ท่านทั้งหลายไดยิ้นค ากล่าวไวว้า่ ‘ตาแทนตาและฟันแทนฟัน’ แต่เราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้กบัคนชัว่ 
ถา้ผูใ้ดตบแกม้ขวาของท่าน จงหันแกม้อีกขา้งหน่ึงให้เขาดว้ย (มัทธิว 5:38-39) 

 
และทา้ยที่สุด พระคริสต์อธิบายประเด็นเร่ืองการรักศตัรูดงัน้ี ในมทัธิว 5:43-44: 

 
“ท่านทั้งหลายไดยิ้นค ากล่าวไวว้า่ 
‘จงรักเพ่ือนบา้นและเกลียดชงัศตัรู’ แต่เราบอกท่านว่าจงรักศตัรูของท่านและอธิษฐานเผื่อบรรดาผูท้ี่ข่มเหงท่าน 
(มัทธิว 5:43-44) 

 
ทุกคนที่ติดตามพระคริสต์ควรเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าพระเยซู คือ การเปิดเผยอนัย่ิงใหญ่ที่สุดของพระเจา้และค าสอนของพระองค์

ครบถว้นย่ิงกว่าค าสอนในพนัธสัญญาเดิม  พระองค์แทงทะลุเขา้ไปในจิตใจและขยายขอบเขตออกไปอย่างกวา้งไกลที่สุด ในลกัษณะที่
พนัธสัญญาเดิมไม่เคยกา้วไปถึง  แต่น่าเศร้าที่คริสเตียนหลายคนไดส้รุปว่าความเห็นของพระเยซูเกี่ยวกบัการฆาตกรรม การผิดประเวณี 
การหย่าร้าง การสาบาน การแกแ้คน้ และการรักศตัรู คา้นกบัพนัธสัญญาเดิม 

 
ผูเ้ช่ือหลายคนเขา้ใจผิดว่าพระเยซูปฏิเสธพนัธสัญญาเดิมเพราะพระองค์ยึดมัน่ในค าสอนของพระองค์ ซ่ึงครบถว้นสมบูรณ์กว่า  

ถา้มุมมองยอดนิยมน้ีใกลเ้คียงความจริงแมแ้ต่น้อย เราก็มีเหตุผลดีที่จะคิดว่าพระเยซูเสด็จมาเพ่ือน าเราออกห่างจากสิทธิอ านาจดา้น
จริยธรรมของพนัธสัญญาเดิม  แต่ถา้เราสะทอ้นคิดให้ใกล้ชิดย่ิงข้ึนเก่ียวกบัว่า แทจ้ริงแลว้ พระเยซูกล่าวอย่างไรในมทัธิว 5 เราจะพบว่า
มุมมองน้ีห่างไกลจากความถูกตอ้ง  พระเยซูไม่ไดค้า้นค าสอนใดในพนัธสัญญาเดิมแต่อย่างใดเลย  ตรงกนัขา้ม พระองค์ยืนยนัสิทธิอ านาจ
ดงักล่าว และโตแ้ยง้ความเขา้ใจผิดที่แพร่หลายในยุคของพระองค์เกี่ยวกบัพนัธสัญญาเดิม 

 
พระเยซูไม่ไดค้ดัคา้นพนัธสัญญาเดิม  แต่ที่พระองค์ต่อตา้นก็คือวิธีที่พวกอาลกัษณ์และฟาริสีหลายคนตีความพนัธสัญญาเดิม

ในยุคของพระองค์  ในช่วงเวลาน้ัน แทบจะไม่มีใครเขา้ถึงพระคมัภีร์ไดโ้ดยตรง  ดว้ยเหตุน้ี สามญัชนในอิสราเอลจึงตอ้งพ่ึงพาค าสอนดว้ย
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วาจาของผูน้ าศาสนาของเขาเป็นอย่างมาก  แต่แทนที่จะสอนจากพนัธสัญญาเดิมเอง พวกอาลกัษณ์และฟาริสีมกัสอนบนพ้ืนฐานของจารีต
หรือธรรมเนียมที่พวกเขาเพ่ิมเติมเขา้ไปในพนัธสัญญาเดิม  แต่น่าเศร้าที่จารีตเหล่าน้ีมีแนวโน้มที่จะเน้นที่ความเช่ือฟังภายนอก แทนที่จะ
เน้นสภาพจิตใจ อนัเป็นเง่ือนไขหลกัทั้งในค าสอนของพระเยซูและค าสอนในพนัธสัญญาเดิม 

 
กล่าวกวา้ง ๆ ก็คือ พระเยซูท าให้เห็นความแตกต่างระหว่างค าสอนของพระองค์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธสัญญาเดิม กบัส่ิงที่เคย 

“พูด” และ “ไดยิ้น” กนัมา  กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ พระองค์ก าลงัพุ่งเป้าไปที่ธรรมเนียมที่สืบทอดทางวาจาต่อ ๆ กนัมา  เม่ือพระเยซูและ
บุคคลต่าง ๆ ในพนัธสัญญาใหม่กล่าวถึงพนัธสัญญาเดิม พวกเขาอา้งอิงส่ิงที่ถูก “เขียน” หรือ “อ่าน” เสมอ  และไม่มีที่ใดในพนัธสัญญา
ใหม่เลยที่พระเยซูโตแ้ยง้เร่ืองที่ถูกบนัทึกไวด้ว้ยวิธีน้ี  ดงัน้ัน ในค าเทศนาบนภูเขา พระเยซูมิไดข้ดัแยง้กบัส่ิงที่ถูกเขียนไวใ้นพนัธสัญญา
เดิม แต่กบัธรรมเนียมที่พวกอาจารยค์นอื่น ๆ ในอิสราเอลก าหนดข้ึนดว้ยวาจา  ในแง่น้ี เราจึงควรศึกษาถึงส่ิงที่พระเยซูกล่าวถึงจริง ๆ 
เก่ียวกบัการตีความดว้ยวาจาเหล่าน้ีถี่ถว้นย่ิงข้ึน 

 
เมื่อพระเยซูกล่าวในค าเทศนาบนภูเขาโดยใช้ประโยคท่ีว่า “เจ้าเคยได้ยินค ากล่าวท่ีว่า ... แต่เราบอกเจ้าว่า ...” 
พระองค์ไม่ได้บอกว่าพระบัญญัติในพันธสัญญาเดิมก าลังถูกท าให้เป็นโมฆะ  จริง ๆ แล้วพระองค์อธิบายอย่าง
ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองตรงกันข้าม นั่นคือ “เรามาเพื่อท าให้พระบัญญัติน้ันส าเร็จ”  แต่ส่ิงท่ีพระองค์ท าก็คือ พระองค์
ก าลังใช้เทคนิคอันเป็นท่ีรู้จักกันดีท่ีอาจารย์ท่ีสอนบทบัญญัติ หรือแรบไบ มักใช้เพื่อกล่าวถึงสิทธิอ านาจของตนเอง
ในการสอน  “เจ้าเคยได้ยินคนอ่ืน ๆ ในประเพณีน้ีกล่าวส่ิงเหล่านี้เก่ียวกับค าสอนในพระบัญญัติ แต่เราบอกเจ้า
ว่า ...”  และการกล่าวเช่นน้ีก็มาพร้อมกับสิทธิอ านาจในปัจจุบัน พร้อมกับสิทธิอ านาจเพิ่มเติม  ดังนั้น เราจึงเห็นว่า
พระเยซูก าลังสถาปนาสิทธิอ านาจในการสอนของพระองค์โดยใช้เทคนิคการสอนท่ีเป็นท่ีรู้จักกันกว้างขวางนี้ ไม่ใช่
เพื่อลบล้างพระบัญญัติในพันธสัญญาเดิม แต่เพื่อกล่าวถึงส่ิงท่ีส าคัญยิ่งกว่าในด้านศาสนศาสตร์และคริสต์ศาสน
ศาสตร์ นั่นคือ “ส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะตีความพระบัญญัติในพันธสัญญาเดิมโดยยึดเรา [พระเยซู] และค าสอนของเรา 
[พระเยซู] เก่ียวกับพระบัญญัติ” 

—ดร. เกรกอรี อาร์ เพร์รี 
 

ลองคิดดูอีกคร้ังเก่ียวกบัความแตกต่างแบบตรงกนัขา้มที่พระเยซูแสดงให้เห็น  ในประเด็นการฆาตกรรม หลายคนเช่ือว่าพระ
เยซูขยายความขอ้ห้ามไม่ให้ฆาตกรรมเพ่ือรวมถึงความเกลียดชังดว้ย  แต่ที่ส าคญั เราตอ้งตระหนักว่าพนัธสัญญาเดิมน้ันไม่ไดก้ล่าวโทษ
แค่การฆาตกรรมเท่าน้ัน แต่ยงักล่าวโทษการไม่ลงรอยกนัท่ามกลางคนของพระเจ้าดว้ย 

 
พนัธสัญญาเดิมต่อตา้นทั้งการฆาตกรรมและการไม่ลงรอยกนั 
 
ในสดุดี 133:1 ไดอ้ธิบายเร่ืองอุดมคติการเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและสันติสุขท่ามกลางคนของพระเจา้อย่างลึกซ้ึงว่า: 

 
เป็นการดีและน่าช่ืนใจย่ิงนัก เม่ือพ่ีน้องอาศยัอยู่ดว้ยกนัเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั! (สดุดี 133:1) 

 
ธรรมเนียมอนัเป็นที่นิยมในสมัยของพระเยซูยอมผ่อนปรนให้กบัความเกลียดชงัและการไม่ลงรอยกนัท่ามกลางชาวยิว ตราบ

ใดที่สองส่ิงน้ีมิไดน้ าไปสู่การฆาตกรรมทางกาย  แต่ตรงกนัขา้ม พระเยซูย ้าหนักแน่นถึงมาตรฐานที่แทจ้ริงของพนัธสัญญาเดิม โดย
เช่ือมโยงขอ้ห้ามไม่ให้ฆาตกรรมเขา้กบัขอ้ห้ามไม่ให้เกลียดชงั 

 
เกี่ยวกบัการผิดประเวณี หลายคนเขา้ใจผิดว่าพระเยซูสอนเกินขอบเขตของขอ้ห้ามในพนัธสัญญาเดิมเกี่ยวกบัการผิดประเวณี

ทางกาย เพ่ือรวมถึงการผิดประเวณีทางใจดว้ย  แต่ในอพยพ 20:17 บญัญติั 10 ประการกล่าวไวว้่า: 
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“อย่าโลภอยากไดบ้า้นเรือนของเพ่ือนบา้น อย่าโลภอยากไดภ้รรยาของเพ่ือนบา้นหรือคนรับใช้ชายหญิงของเขา 
ววัหรือลาของเขา หรือส่ิงใดๆ ที่เป็นของเพ่ือนบา้นของเจา้” (อพยพ 20:17) 

 
พนัธสัญญาเดิมต่อตา้นทั้งการผิดประเวณีและการปรารถนาอยากไดข้องคนอื่นมาเป็นของตน 
 
ในที่น้ี พนัธสัญญาเดิมห้ามอย่างชดัแจ้งไม่ให้ปรารถนาคู่ครองของคนอื่น—กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ การผิดประเวณีในใจ  ค า

โตแ้ยง้ของพระเยซูจึงไม่ใช่การปฏิเสธบญัญติัในพนัธสัญญาเดิม แต่เป็นการกล่าวยืนยนับญัญติัน้ัน 
 
เม่ือกล่าวถึงการหย่าร้าง ในสมยัของพระเยซู ผูน้ าทางศาสนาหลายคนในอิสราเอลเช่ือว่าชายสามารถหย่าภรรยาของตนไดด้ว้ย

สาเหตุใด ๆ ก็ตาม  พวกเขาสอนว่า บญัญติัในพนัธสัญญาเดิมมอบสิทธิน้ีแก่พวกเขา ตราบใดที่พวกเขาออกเอกสารทางกฎหมายอย่าง
เหมาะสมให้  แต่พนัธสัญญาเดิมบอกไวอ้ย่างชดัเจนว่าพระเจา้ไม่รับรองพฤติกรรมเช่นน้ี ตามที่เราอ่านพบในมาลาคี 2:16: 

 
พระยาห์เวห์พระเจา้แห่งอิสราเอลตรัสว่า “เราเกลียดชงัการหย่าร้าง” (มาลาคี 2:16) 

 
ในมทัธิว 19:3-9 พระเยซูอธิบายจุดยืนของพระองค์เกี่ยวกบัการหย่าร้างอย่างละเอียดมากข้ึน  ในตอนน้ี พระองค์กล่าวชดัเจนว่า

การที่พระองค์ต่อตา้นการหย่าร้างน้ันตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของพนัธสัญญาเดิมน่ันเอง โดยเฉพาะจากบทบรรยายเร่ืองการทรงสร้างที่เก่ียวขอ้ง
กบัอาดมัและเอวา 

 
พนัธสัญญาเดิมต่อตา้นการหย่าร้าง 
 
ในเร่ืองการสาบาน นักบวชยิวบางคนในสมยัของพระเยซูสอนว่าการโกหกน้ันอนุญาตให้ท าไดต้ราบใดที่ไม่มีการสาบานว่าจะ

รักษาค าพูด  พระเยซูไม่เห็นดว้ยกบัค าสอนเช่นน้ีและยืนยนัว่าพนัธสัญญาเดิมห้ามการโกหกทุกรูปแบบ ไม่เพียงแค่การโกหกที่ละเมิดค า
สาบานเทา่น้ัน  เช่น สุภาษิต 6:16-19 เร่ิมตน้ว่า: 
 

มีส่ิงน่ารังเกียจหกอย่างที่องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเกลียดชงั ที่จริง มีเจ็ดอย่างที่พระองค์ทรงรังเกียจ คือ ตาที่หย่ิงยโส 
ลิ้นที่โป้ปด... (สุภาษิต 6:16-19) 

 
น่ีคือเหตุผลที่พระเยซูกล่าวต่อไปในมทัธิว 5:37 ว่า: 

 
ใช่ก็จงว่า ‘ใช่’ ไม่ก็จงว่า ‘ไม่’ (มัทธิว 5:37) 

 
พนัธสัญญาเดิมต่อตา้นการโกหก 
 
พระเยซูมิไดค้ดัคา้นพนัธสัญญาเดิม แต่แสดงให้เห็นว่าจารีตที่สืบทอดกนัมาทางวาจาของพวกอาลกัษณ์และฟาริสีน้ัน ต ่ากว่า

มาตรฐานของพนัธสัญญาเดิม 
 
พนัธสัญญาเดิมต่อตา้นการแกแ้ค้น 
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ในประเด็นการแกแ้คน้ บทบญัญติัดั้งเดิมในพนัธสัญญาเดิมเก่ียวกบั “ตาแทนตา” ในอพยพ 21:24 ถูกตีความในสมยัของพระ
เยซูว่าพระเจา้รับรองการแกแ้คน้ส่วนบุคคล  ผูค้นเช่ือว่าทุกคร้ังที่ใครก็ตามท าผิดต่อท่าน ท่านมีสิทธ์ิที่จะท าส่ิงที่รุนแรงเท่าเทียมกนัตอบ
โต ้ แต่โดยดั้งเดิมแลว้ “ตาแทนตา” เป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายของโมเสสส าหรับผูพิ้พากษา โดยถูกออกแบบให้เป็นแนวทางส าหรับผู ้
พิพากษาในศาลอนัเป็นทางการของอิสราเอล  เช่นเดียวกบัในยุคของเรา ผูพิ้พากษาจะตอ้งกล่าวค าพิพากษาและบทลงโทษที่ยุติธรรมและ
สมน ้าสมเน้ือกบัอาชญากรรมที่ถูกก่อข้ึน 

 
โมเสสมิไดมี้เจตนาให้มาตรฐานน้ีถูกใชก้บัเร่ืองส่วนตวั  ตรงกนัขา้ม พนัธสัญญาเดิมสอนว่าความเมตตาและความปราณีตอ้ง

ช้ีน าพฤติกรรมส าหรับชีวิตปกติประจ าวนั  เลวีนิติ 19:18 กล่าวว่า: 
 

“อย่าหาทางแกแ้คน้หรืออาฆาตจองเวรคนใดในหมู่ประชากร ของเจา้ แต่จงรักเพ่ือนบา้นเหมือนรักตนเอง...” (เลวี
นิติ 19:18) 

 
พระเยซูไม่เห็นดว้ยกบัการน ากฎหมายที่มีเจตนาให้ผูพิ้พากษาใชใ้นศาลมาตีความผิด ๆ และพระองค์ยืนยนัความถูกตอ้งของค า

สอนในพนัธสัญญาเดิมว่า เราตอ้งแสดงความปราณีในการปฎิสัมพนัธ์กบัผูอ้ื่น 
 
สุดทา้ย เก่ียวกบัการรักศตัรูน้ัน อาจารยบ์างคนในสมยัของพระเยซูสอนว่า เป็นเร่ืองยอมรับไดท้ี่จะเกลียดชงัศตัรู  เห็นไดช้ดัว่า

พวกเขาอนุมานจากพระบญัญติัในเลวีนิติ 19:18—”จงรักเพ่ือนบา้นเหมือนรักตนเอง”—ว่า ในทางกลบักนั ก็เหมาะสมเท่ากนัที่จะเกลียดชงั
ศตัรู  แต่พนัธสัญญาเดิมก็หนุนใจเราให้รักศตัรูเช่นกนั  เช่น ในอพยพ 23:4 เราอ่านพบดงัน้ี: 
 

“หากเจา้บงัเอิญพบววัหรือลาของศตัรูหลงมา จงน ามนัไปคืนเจา้ของ (อพยพ 23:4) 
 

ดงัน้ัน เราไดเ้ห็นแลว้ว่าพระเยซูมิไดใ้ชมุ้มมองของพระองค์เองเพ่ือต่อตา้นค าสอนในพนัธสัญญาเดิม  ตรงกนัขา้ม พระองค์
ต่อตา้นการตีความอนัไม่ถูกตอ้งในยุคของพระองค์ และยืนยนัหนักแน่นเกี่ยวกบัค าสอนที่แทจ้ริงของพนัธสัญญาเดิม  

 
เมื่อพระเยซูน าเสนอถ้อยค าว่า “เจ้าได้ยินค ากล่าวท่ีว่า ... แต่เราบอกเจ้าว่า ...” ในค าเทศนาบนภูเขา ข้าพเจ้าคิดว่าวิธี
ท่ีดีท่ีสุดท่ีจะศึกษาเร่ืองนี้ก็คือ ต้องเข้าใจว่าพระเยซูก าลังพูดถึงความหมายท่ีแท้จริงของพระบัญญัติ  ไม่ใช่ว่า
พระองค์ก าลังแนะน าส่ิงใหม่ แต่ในแง่หนึ่ง พระองค์ก าลังอธิบายส่ิงท่ีพระเจ้าตั้งเป้าหมายไว้มาตลอด  ดังนั้น เมื่อ
พระบัญญัติกล่าวว่า “เจ้าต้องไม่ล่วงประเวณี” พระเจ้าไม่เคยมีเจตนาให้คนของพระองค์คิดว่าพวกเขาสามารถรอด
ตัวไปได้ถ้ามองผู้หญิงท่ีไม่ใช่ภรรยาของตนด้วยตัณหา หรือแม้แต่มองภรรยาของตนด้วยตัณหาก็ตาม  ดังนั้น พระ
เยซูไม่ได้ก าลังแนะน าข้อก าหนดใหม่ แต่พระองค์ก าลังท าให้ส่ิงท่ีอยู่ในพระบัญญัติอยู่แล้วแจ่มชัดต่างหาก 

—ดร. เจมส์ เอ็ม แฮมิลตัน 
 

เราไดศ้ึกษาค าสอนบางประการของพระเยซูที่หลายคนเขา้ใจผิดว่าเป็นความเห็นเชิงลบของพระเยซูเกี่ยวกบัพนัธสัญญาเดิม
แลว้  ต่อไป เราควรหันไปศึกษาขอ้ความในแงบ่วกมากมายที่พระเยซูกล่าวเพ่ือยืนยนัสิทธิอ านาจของพนัธสัญญาเดิมและความเกี่ยวขอ้ง
สัมพนัธ์กบัคนที่ติดตามพระองค์ 
 
 

ค ายืนยนัแง่บวก 
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ในพระคมัภีร์มีขอ้ความนับไม่ถว้นที่แสดงอย่างชัดเจนถึงมุมมองแง่บวกของพระคริสต์ที่มีต่อสิทธิอ านาจสูงสุดและความ

เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ของพระวจนะในพนัธสัญญาเดิม  บ่อยคร้ัง พระองค์อา้งอิงถึงพนัธสัญญาเดิมเพ่ือเป็นรากฐานของค าสอนของพระองค์
เอง  และเราตอ้งไม่ลืมเหตุการณ์การจ าแลงพระกายบนภูเขาว่า ณ ที่น้ัน พระเยซูยืนอยู่ระหว่างโมเสสผูม้อบพระบญัญติัและเอลียาห์ผูเ้ผย
พระวจนะ  พระกิตติคุณทั้งส่ีเน้นความชอบธรรมอนัสมบูรณ์ของพระเยซู น่ันคือ การที่พระองค์ยอมจ านนอย่างสมบูรณ์ต่อพระบญัญติั
และผูเ้ผยพระวจนะ  พระเยซูด าเนินชีวิตดว้ยการยอมจ านนต่อค าสอนของพนัธสัญญาเดิม  พระองค์เสด็จมาเพ่ือท าให้ค าสอนเหล่าน้ัน
ส าเร็จเป็นจริง และพระองค์ทรงเรียกสาวกของพระองค์ให้กระท าอย่างเดียวกนั 

 
ให้เราฟังส่ิงที่พระเยซูกล่าวในมทัธิว 5:17-18: 

 
“อย่าคิดว่าเรามาเพ่ือลม้ลา้งหนังสือบทบญัญติัหรือหนังสือผูเ้ผยพระวจนะ 
เราไม่ไดม้าลม้ลา้งแต่มาเพ่ือท าให้ส าเร็จครบถว้น เราบอกความจริงแก่ท่านว่าตราบจนฟ้าและดินสูญส้ินไป 
แมอ้กัษรที่เล็กที่สุดสักตวัหน่ึงหรือขีดๆ 
หน่ึงก็จะไม่มีทางสูญหายจากหนังสือบทบญัญติัจนกว่าทุกส่ิงทุกอย่างจะส าเร็จครบถว้น (มัทธิว 5:17-18) 

 
ในพระวจนะตอนน้ี พระเยซูยืนยนัว่าพระองค์มิไดม้าเพ่ือลบลา้ง “พระบญัญติัหรือผูเ้ผยพระวจนะ”—สองวลีน้ีใชก้นัอย่าง

แพร่หลายในศตวรรษแรกเพ่ือหมายถึงพนัธสัญญาเดิมทั้งหมด  แทจ้ริงแลว้ เราสามารถแปลขอ้ความข้ึนตน้ของขอ้ 17 ไม่ใช่แค่ “อย่าคิด
ว่า” แต่ควรเป็น “อย่า [แมก้ระทัง่เร่ิมที่จะ] คิดว่า ...”  ดงัน้ัน เม่ือพระเยซูกล่าวต่อไปว่า แมอ้กัษรที่เล็กที่สุดสักตวัหน่ึงหรือขีด ๆ หน่ึงก็จะก็
จะมีผลเสมอไป “จนกว่าทุกส่ิงทุกอย่างจะส าเร็จครบถว้น” พระองค์ไดยื้นยนัพระวจนะในพนัธสัญญาเดิมอย่างสมบูรณ์  แต่น่าเสียดายที่ค
ริสเตียนมากมายอ่านขอ้พระคมัภีร์เหล่าน้ีและคิดว่าพระเยซูหมายความท านองที่ว่า “เรามิไดม้าเพ่ือก าจดัพนัธสัญญาเดิม แต่เพ่ือท าให้หมด
ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัผูเ้ช่ืออีกต่อไป”  แต่ความจริงมิไดเ้ป็นเช่นน้ัน  ให้เราฟังถอ้ยค าที่พระเยซูกล่าวต่อไปในมทัธิว 5:19: 
 

ผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญติัเหล่าน้ีแมข้อ้เล็กน้อยที่สุดและสอนคนอื่น ให้ท าเช่นเดียวกนั 
ผูน้ั้นจะไดช่ื้อว่าเป็นผูเ้ล็กน้อยที่สุดในอาณาจกัรสวรรค์ 
ส่วนผูท้ี่ปฏิบติัและส่ังสอนตามค าบญัชาเหล่าน้ีจะไดช่ื้อว่าเป็นผู ้ย่ิงใหญ่ในอาณาจกัรสวรรค์ (มัทธิว 5:19) 

 
ให้สังเกตว่าในขอ้น้ีพระเยซูตรัสดงัน้ี: ถา้มนุษยล์ม้เหลวที่จะถือรักษา—หรือถา้เขาจูงใจคนอื่นให้เพิกเฉยต่อ—แมก้ระทัง่ขอ้ที่

เล็กที่สุดในพระบญัญติั เขาจะต ่าตอ้ยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์  และใครก็ตามที่ถือรักษา และสอนผูอ้ื่นให้ถือรักษา แมก้ระทัง่ขอ้ที่เล็กที่สุด
ในพระบญัญติั เขาจะ “ย่ิงใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์” 

 
พระเยซูรู้บางส่ิงเก่ียวกบัชาวยิวในสมัยของพระองค์ที่เป็นจริงกบัผูเ้ช่ือในปัจจุบนัน้ีเช่นกนั  เราทั้งหลายมีแนวโน้มที่จะเลือก

ประยุกต์พนัธสัญญาเดิมกบัชีวิตของเรา  เรามีแนวโน้มที่จะใส่ใจกบัขอ้ความเหล่าน้ันที่เราชอบ และเพิกเฉย—หรือถึงขนาดปฏิเสธ—
ถอ้ยค าเหล่าน้ันที่เราไม่ชอบ  แต่พระเยซูเน้นย ้าว่าสาวกของพระองค์ควรประกาศยืนยนัและท าตามทุกรายละเอียดของพนัธสัญญาเดิมทั้ง
เล่ม ไม่ใช่แค่บางส่วน 

 
จงฟังว่าพระเยซูอธิบายอย่างไรในมทัธิว 5:20: 

 
เพราะเราบอกท่านว่าหากความชอบธรรมของท่านไม่มากกว่าของพวกฟาริสีและเหล่าธรรมาจารยแ์ลว้ท่านจะไม่ได้
เขา้อาณาจกัร สวรรค์อย่างแน่นอน (มัทธิว 5:20) 
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ผูท้ี่เช่ือในพระคริสต์ตอ้งไม่ลม้ลงในความ “หน้าไหวห้ลงัหลอก” โดยอา้งว่าเขาเช่ือว่าพนัธสัญญาเดิมเป็นพระวจนะของพระ

เจา้ แต่กลบัลม้เหลวที่จะเช่ือฟังพระวจนะน้ัน 
 

ในประเด็นเก่ียวกับพันธสัญญาเดิม ในลูกาบทท่ี 24 พระเยซูเอง พระองค์ผู้ทรงคืนพระชนม์ ได้ท าให้สาวกของ
พระองค์ ซึ่งก าลังเดินทางไปเมืองเอมมาอูส ย้อนกลับไปศึกษาข้อความในพันธสัญญาเดิม และพระองค์อธิบาย
พันธสัญญาเดิมทุกเล่มเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นส่ิงท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กับพระองค์  นั่นต้องหมายความว่าพระเยซู
มองพันธสัญญาเดิมว่ามีความส าคัญ ว่าเล็งถึงพระองค์เอง เกือบเทียบเท่ากับการท่ีพระองค์จะกล่าวว่า “เอาล่ะ เจ้า
ได้เห็นการคืนพระชนม์แล้ว การคืนพระชนม์ของเราเอง และนั่นเป็นส่ิงวิเศษ  แต่อย่าคิดว่าเพียงเพราะเจ้ามีเรา
ในตอนน้ี เจ้าจะไม่จ าเป็นต้องอ่านพระวจนะ ไม่จ าเป็นต้องมีหนังสือท่ีให้ภูมิหลังอีกต่อไป  ตรงกันข้าม เจ้า
จ าเป็นต้องมีพระวจนะนี้มากยิ่งขึ้น เพื่อเข้าใจเราและเพื่อเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าส าหรับโลกนี้”  เราจึงได้
เห็นพระเยซูกล่าวยืนยันพันธสัญญาเดิมในเหตุการณ์นี้และในอีกหลายเหตุการณ์  เห็นความหมายของข้าพเจ้าไหม
ครับ?  เมื่อพระองค์ถูกทดลอง พระองค์กล่าวย ้าตลอดเวลาว่า “พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ...” “พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ...” 
“พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ...”  พระองค์ผู้เป็นพระอาจารย์ก าลังแสดงแก่เราว่า ถ้าพระองค์ยอมจ านนต่อพระวจนะ  
แล้วคนท่ีติดตามพระองค์จ าเป็นต้องยอมจ านนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด? 

—ดร. ปีเตอร์ วอล์คเกอร์ 
 

หลงัจากไดเ้ห็นว่าค าสอนของพระเยซูยืนยนัความเกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์ของพนัธสัญญาเดิมกบัชีวิตของเราในปัจจุบนัอย่างใดแลว้ 
เราควรศึกษาอีกส่วนหน่ึงของพนัธสัญญาใหม่โดยสังเขป น่ันคือ ค าสอนของอคัรทูตเปาโล 

 
 

ค าสอนของอคัรทูตเปาโล 
 

ในภาพรวมแลว้ คริสเตียนที่เช่ือในการประกาศข่าวประเสริฐยึดมัน่ในจดหมายฝากของเปาโลซ่ึงอยู่ในพนัธสัญญาใหม่อย่าง
เหนียวแน่น  แต่เรามีแนวโน้มที่จะเขา้ใจผิดเกี่ยวกบัทศันคติของเปาโลต่อความเกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์ของพนัธสัญญาเดิมกบัการด าเนินชีวิตค
ริสเตียน  คร้ังแลว้คร้ังเล่า คริสเตียนที่มีเจตนาดีโตแ้ยง้ว่าเปาโลปลดปล่อยผูท้ี่ติดตามพระคริสต์จากอ านาจของพนัธสัญญาเดิม  แต่จาก
ค าอธิบายของนักตีความพระคมัภีร์หลายคน เปาโลกบัพระเยซูกล่าวสอดคลอ้งกนัอย่างสมบูรณ์ในเร่ืองเหล่าน้ี  เช่นเดียวกบัพระเยซู เปาโล
ต่อตา้นวิธีที่หลายคนในสมยัของท่านน าพระวจนะในพนัธสัญญาเดิมมาอธิบายแบบผิด ๆ  แต่เปาโลยืนยนัในสิทธิอ านาจอนัปราศจากขอ้
สงสัยและความเกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์ของพนัธสัญญาเดิมกบัการด าเนินชีวิตคริสเตียน 

 
เราจะส ารวจค าสอนของเปาโลในแนวทางเดียวกบัที่เราศึกษามุมมองของพระเยซูในประเด็นเหล่าน้ี  ก่อนอื่น เราจะศึกษา

ขอ้ความที่ดูเหมือนว่าเปาโลจะกล่าวความเห็นเชิงลบเก่ียวกบัพนัธสัญญาเดิม  จากน้ันเราจะพิจารณาค ายืนยนัเชิงบวกบางประการของ
เปาโลเก่ียวกบัความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ของพนัธสัญญาเดิมกบัผูท้ี่ติดตามพระคริสต์  เราจะเร่ิมดว้ยการพิจารณาขอ้ความที่เปาโลดูเหมือนจะ
กล่าวความเห็นแง่ลบเกี่ยวกบัพนัธสัญญาเดิม 
 
 

ความเห็นแง่ลบ 
 



อาณาจกัร พนัธสญัญา และสารบบของพนัธสญัญาเดมิ  บทเรียนที ่1: เหตุใดจงึต้องศกึษาพนัธสญัญาเดมิ? 

-15- 

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

ให้เราฟังขอ้ความที่เป็นที่รู้จกักนัดี จากกาลาเทีย 3:1-5: 
 

ชาวกาลาเทียผูโ้ง่เขลาเอ๋ย! ใครสะกดท่านให้หลงไปเสียแลว้เล่า? 
ภาพพระเยซูคริสต์ถูกตรึงตายบนไมก้างเขนก็ชดัเจนอยู่ต่อหน้า 
ต่อตาท่าน ส่ิงเดียวที่ขา้พเจา้อยากรู้จากท่านคือท่านไดรั้บพระวิญญาณโดยการท าตามบทบญัญติัหรือโดยการเช่ือส่ิง
ที่ท่านไดยิ้น? ท่านโง่เขลาปานน้ีหรือ? หลงัจากที่เร่ิมตน้ดว้ยพระวิญญาณ 
บดัน้ีท่านก าลงัพยายามบรรลุจุดหมายของท่านดว้ยการขวนขวายของมนุษยห์รือ? ท่านไดท้นทุกข์มากมายโดยเปล่า
ประโยชน์ หรือ? ส่ิงน้ีเป็นการเปล่าประโยชน์จริงๆ หรือ? พระเจา้ประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่ท่าน 
และทรงท าการอศัจรรยท์่ามกลางพวกท่านน้ัน ก็เพราะท่านรักษาบทบญัญติัหรือเพราะท่านเช่ือส่ิงที่ท่านไดยิ้น? (กา
ลาเทีย 3:1-5) 

 
ให้เราสังเกตว่าในขอ้ความตอนน้ี อคัรทูตเปาโลแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่าง “การประพฤติตามธรรมบญัญติั” และ 

“ความเช่ือ”  หลายคนทึกทกัเอาว่าความแตกต่างน้ีคือการท าให้ค าสอนดา้นจริยธรรมของพนัธสัญญาเดิมเป็นปฏิปักษ์ต่อค าสอนดา้น
จริยธรรมในพนัธสัญญาใหม่หรือการด าเนินชีวิตคริสเตียน 

 
ขอ้ความเช่นน้ีและที่คลา้ยกนัในงานเขียนของเปาโลท าให้หลายคนคิดว่าเปาโลปฏิเสธความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ของพนัธสัญญา

เดิม และเลือกใชค้ าสอนที่แตกต่างถึงระดบัรากฐานเกี่ยวกบัความเช่ือคริสเตียนแทน  ในความเป็นจริง คริสเตียนมากมายแยง้ว่าการถือว่า
พนัธสัญญาเดิมมีอ านาจในการน าชีวิตก็เท่ากบัการหันหลงัให้กบัข่าวประเสริฐ  แต่เราตอ้งศึกษาพระคมัภีร์กาลาเทียทั้งฉบบั เช่นเดียวกบั
ส่วนอื่น ๆ ของจดหมายฝากของเปาโล อย่างรอบคอบ  ในจดหมายเหล่าน้ี เราพบว่าเปาโล เช่นเดียวกบัพระเยซู ไม่ไดต่้อตา้นพนัธสัญญา
เดิม แต่ต่อตา้นการน ามาใชอ้ย่างผิด ๆ  เปาโลยืนหยดัเข้มแข็งเพ่ือต่อตา้นการใชพ้นัธสัญญาเดิมอย่างไม่ถูกตอ้งเพ่ือเป็นหนทางในการใช้
ศาสนาแสวงหาเกียรติยศและอ านาจทางกฎหมาย  ให้เราฟังถอ้ยค าที่เปาโล 

 
กล่าวแก่คริสตจกัรในเมืองกาลาเทีย ในกาลาเทีย 3:10-13: 

 
คนทั้งปวงที่พ่ึงการท าตามบทบญัญติัก็ถูกสาปแช่ง เพราะมีเขียนไวว้่า 
“ขอแช่งทุกคนที่ไม่ปฏิบติัตามทุกส่ิงที่เขียนไวใ้นหนังสือบทบญัญติั” เห็นไดช้ดัว่าต่อหน้าพระเจา้ไม่มีใครถูกนับว่า
เป็นผูช้อบ 
ธรรมไดโ้ดยบทบญัญติั เพราะว่า 
“คนชอบธรรมจะด ารงชีวิตโดยความเช่ือ” บทบญัญติัไม่ไดอ้ยู่บนพ้ืนฐานของความเช่ือ แต่ 
“ผูใ้ดที่ท  าส่ิงเหล่าน้ีจะมีชีวิตอยู่โดยส่ิงเหล่าน้ี” พระคริสต์ไดท้รงไถ่เราพน้จากค าสาปแช่งของบทบญัญติั 
โดยทรงรับค าสาปแช่งแทนเรา เน่ืองจากมีเขียนไวว้่า “ผูใ้ดถูกแขวนบนตน้ไมก้็ถกูแช่งสาปแลว้”  
(กาลาเทีย 3:10-13) 

 
พระวจนะตอนน้ีบ่งบอกว่าเปาโลเป็นปฏิปักษ์กบัผูส้อนเท็จ ซ่ึงอาศยัการท าตามพระบญัญติัเพ่ือสร้างความชอบธรรมให้ตนเอง  

เม่ือเรามีแนวคิดเช่นน้ี เราก็ถูกสาปแช่ง เพราะเราจะไม่มีทางท าตามบญัญติัของพระเจา้ไดอ้ย่างสมบูรณ์เลย  หนทางเดียวที่จะหนีพน้จากค า
สาปแห่งบญัญติัไดก้็คือโดยทางความเช่ือในพระคริสต์ ผูย้อมรับค าสาปแช่งของพระเจา้ลงบนพระองค์เอง  

 
เปาโลไม่ไดต่้อตา้นพนัธสัญญาเดิมเลย และท่านไม่เคยมองว่าค าสอนในพนัธสัญญาเดิมปราศจากความเกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์กบัค

ริสเตียน  ตรงกนัขา้ม ท่านเป็นปฏิปักษ์กบัผูส้อนเท็จที่อา้งว่าความรอดน้ันข้ึนอยู่กบัการท าตามบญัญติั หาใช่การมีความเช่ือในพระคริสต์
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ไม่  ความจริง ในจดหมายที่ท่านเขียนถึงชาวกาลาเทีย เปาโลอา้งอิงถึงพนัธสัญญาเดิมเพ่ือพิสูจน์หลกัการในพนัธสัญญาใหม่ของท่านที่ว่า
ความชอบธรรมต่อหน้าพระเจา้น้ันเป็นไปไดโ้ดยทางความเช่ือเท่าน้ัน  ให้เราฟังข้อความของเปาโลอีกคร้ังหน่ึงในกาลาเทีย 3:11 ซ่ึงท่าน
หยิบยกมาจากฮาบากุก 2:4: 
 

“คนชอบธรรมจะด ารงชีวิตโดยความเช่ือ” (กาลาเทีย 3:11) 
 

ดว้ยวิธีที่เหมือนกนัมาก เปาโลไดแ้สดงหลกัการของพนัธสัญญาเดิมโดยใชชี้วิตของอบัราฮมั ในโรม 4:1-12  ในมุมมองของ
ท่าน ค าสอนในพนัธสัญญาใหม่ที่ว่าความชอบธรรมเกิดจากความเช่ือเท่าน้ัน แทจ้ริงแลว้หยัง่รากอยู่ในค าสอนของพนัธสัญญาเดิม 

 
เปาโลเป็นอัครทูตท่ีประกาศกับคนต่างชาติ แต่ท่านก็รักชาวยิวเพื่อนร่วมชาติของท่านเองด้วย ท่านต้องการให้พวก
เขาได้เห็น  ท่านต้องการให้พวกเขาได้มีความสัมพันธ์อันมีชีวิตกับพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้า  ท่านยอมตรากตร า
ล าบากในการพยายามแสดงให้พวกเขาเห็นว่า แท้จริงแล้ว มรดกของพวกเขา ซึ่งก็คือพันธสัญญาเดิม สอนว่า
แท้จริงแล้ว มนุษย์นั้นจะได้รับความรอดก็โดยความเช่ือเท่านั้น  และเปาโลได้พบว่าแม้แต่ปิตาจารย์แห่งความเช่ือ
คนส าคัญ เช่นอับราฮัม บิดาผู้ยิ่งใหญ่ของเรา ก็ได้รับการช่วยให้รอดโดยความเช่ือเช่นกัน  นั่นเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก
ส าหรับเปาโล นั่นคือ เพื่อโน้มน้าวใจของเพื่อนร่วมชาติของท่านว่า ข้อความท่ีท่านก าลังสอนน้ัน จริง ๆ แล้ว หยั่ง
รากลึกในพันธสัญญาเดิม และพระเยซูคือผู้ท่ีท าให้พันธสัญญาเดิมส าเร็จเป็นจริง  ดังนั้นจึงส าคัญส าหรับท่านท่ีจะ
ใช้พันธสัญญาเดิมอย่างแท้จริงเพื่อแสดงและอธิบายข้อความท่ีว่าการช่วยให้รอดนั้นเป็นมาโดยความเช่ือเท่านั้น 

—ดร. วูยานิ ซินโด 
เปาโลรักพนัธสัญญาเดิม ซ่ึงรวมถึงบญัญติัของโมเสสดว้ย  ในโรม 7:12 ท่านเขียนว่าบญัญติัน้ัน “ศกัด์ิสิทธ์ิ ยุติธรรม และดี

งาม”  แต่เม่ือเราส าคญัผิดว่าธรรมบญัญติัของพระเจา้เป็นหนทางแห่งการได้รับความรอด เราก็บิดเบือนให้พนัธสัญญาเดิมกลายเป็นส่ิงที่
ไม่เคยถูกเจตนาให้เป็นมาก่อนเลย  ตลอดทั้งพนัธสัญญาเดิม มนุษยไ์ดรั้บการช่วยให้รอดจากการพิพากษาของพระเจา้โดยพระคุณของพระ
เจา้ โดยผ่านความเช่ือในพระสัญญาของพระเจา้ว่าพระเมสสิยาห์จะเสด็จมาในอนาคต  การท าตามธรรมบญัญติัของพระเจา้ก็คือการที่พวก
เขาตอบสนองอย่างส านึกต่อพระคุณอนัเป็นหนทางแห่งความรอดส าหรับพวกเขา  แมใ้นปัจจุบนั เราก็ยงัจ าเป็นที่จะยอมรับและเขา้
ใจความแตกต่างน้ี  ค าสอนดา้นศีลธรรมในพนัธสัญญาเดิมเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัคริสเตียน ไม่ใช่เพราะเป็นหนทางแห่งความรอด แต่เพราะ
เป็นหนทางในการแสดงความส านึกของเราต่อความรอดที่เราไดรั้บเปล่า ๆ ผ่านทางพระคริสต์ 

 
เราไดเ้ห็นแลว้ว่า ความเห็นเชิงลบเก่ียวกบัพนัธสัญญาเดิมในค าสอนของเปาโลน้ัน แทจ้ริงแลว้เป็นการน าพนัธสัญญาเดิมมาใช้

อย่างผิด ๆ เพ่ือสร้างระบบของความชอบธรรมโดยผ่านการกระท า  ต่อไปเราจะศึกษาค ายืนยนัแง่บวกอนัเขม้แข็งของเปาโลถึงสิทธิอ านาจ
ของพนัธสัญญาเดิมและความเกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์กบัผูท้ี่ติดตามพระคริสต์ 
 
 

ค ายืนยนัแง่บวก 
 

เปาโลเป็นชาวยิว  ท่านด าเนินชีวิตเช่นชาวยิวเสมอมา  ภูมิหลังของท่านก็เป็นคนยิว ... ท่านพูดถึงความเป็นยิวของ
ท่าน  ท่านยึดมั่นในพระคัมภีร์  ในพระธรรมฟิลิปปี ท่านกล่าวว่าในฐานะฟาริสี ท่านเคยยึดมั่นในธรรมบัญญัติ  เมื่อ
ท่านเล่าเร่ืองราวของท่านในเมืองกาลาเทียเก่ียวกับภูมิหลังของท่าน ท่านพูดถึงความร้อนรนของท่านในการท่ีจะ
รู้จักบรรพบุรุษของท่าน ซึ่งท่านร้อนรนกว่าเพื่อนร่วมความเช่ือของท่านมาก  และ ณ จุดนั้น ท่านก็กล่าวถึงศาสนา
ยูดาห์ด้วย  ท่านก าลังพดูถึงการยดึมั่นในค าสอนของพันธสัญญาเดิม ค าสอนในพระคัมภีร์ของชาวฮีบรู  และเป็น
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ภูมิหลังแบบชาวยิวของท่านน่ันเองท่ีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของค าสอนของท่านเก่ียวกับว่าพระเยซูคือใคร เมื่อท่าน
ออกไปประกาศกับคนต่างชาติ  เมื่อท่านประกาศกับคนชาติต่าง ๆ ท่านต้องการให้เขาเข้าใจว่าการเสด็จมาของพระ
เยซูก็คือการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ของชาวยิว เพื่อให้พวกเขาเข้าใจว่าการท่ีข่าวประเสริฐมาถึงชนชาติต่าง ๆ 
นั้นก็คือการท่ีพระสัญญาท่ีพระเจ้าได้กระท ากับอับราฮัมนั้นส าเร็จเป็นจริง  เปาโลไม่ได้ปฏิเสธพระค าภีร์ แต่บัดนี้ 
ท่านมีความเข้าใจใหม่เก่ียวกับธรรมบัญญัติแล้ว  ท่านเข้าใจแล้วว่าพระเยซูก็คือผู้ท่ีกระท าให้ทุกส่ิงท่ีพระคัมภีร์ของ
ชาวฮีบรูกล่าวถึงนั้นส าเร็จเป็นจริง 

—ดร. มาร์ค เอ เจนนิงส์ 
 

ลองพิจารณาส่ิงที่เปาโลเขียนเก่ียวกบัพนัธสัญญาเดิมในโรม 15:4: 
 

เพราะทุกส่ิงที่เขียนไวใ้นอดีตก็เขียนข้ึนเพ่ือสอนเรา เพ่ือว่าเราจะไดมี้ความหวงัโดยความทรหดอดทนและการให้ 
ก าลงัใจจากพระคมัภีร์ (โรม 15:4) 

 
ในขอ้น้ี เม่ือเปาโลกล่าวถึง “ส่ิงที่เขียนไวใ้นสมยัก่อนน้ัน” และ “พระคมัภีร์” ส่ิงที่อยู่ในใจของท่านก็คือพนัธสัญญาเดิม  จาก

พระวจนะขอ้น้ี พนัธสัญญาเดิมส าคญัอย่างย่ิงต่อการพฒันาและด ารงไวซ่ึ้งความหวงัของเราในฐานะคริสเตียน  เร่ืองราว บญัญติั สดุดี  
และค าพยากรณ์ต่าง ๆ ในพนัธสัญญาเดิมมีไว ้“เพ่ือส่ังสอนเรา” 

 
ไม่ตอ้งสงสัยเลยว่าเปาโลไดเ้อ่ยค าประกาศอนัเขม้แข็งและชัดเจนที่สุดเกี่ยวกบัความเกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์ของพนัธสัญญาเดิมใน 2 

ทิโมธี 3:16-17 โดยท่านเขียนว่า: 
 

พระคมัภีร์ทุกตอนไดรั้บการดลใจจากพระเจา้ และเป็นประโยชน์ในการส่ังสอน การว่ากล่าวตกัเตือน 
การแกไ้ขขอ้บกพร่อง และการฝึกฝนในความชอบธรรม เพ่ือเตรียมคนของพระเจ้าให้ 
พรักพร้อมส าหรับการดีทุกอย่าง (2 ทิโมธี 3:16-17) 

 
คริสเตียนส่วนใหญ่คุน้เคยกบัขอ้น้ี แต่เรามกัจินตนาการว่า ค าว่า “พระคมัภีร์ทุกตอน” หมายถึงพนัธสัญญาใหม่  จริงอยู่ ไม่ตอ้ง

สงสัยเลยว่าถอ้ยค าเหล่าน้ีมีนัยยะส าคญัเก่ียวกบัมุมมองของเราต่อพนัธสัญญาใหม่  แต่เม่ือเปาโลเขียนถึงทิโมธีโดยใช้ค าว่า “พระคมัภีร์ทุก
ตอน” ท่านก าลงัหมายถึงพนัธสัญญาเดิม [เปาโลเสียชีวิตใน ค.ศ. 67 แต่สารบบของพนัธสัญญาใหม่มิไดถู้กก าหนดข้ึนจนกระทัง่ศตวรรษ
ที่ส่ี—ผูแ้ปล]  จงฟังส่ิงวิเศษที่พนัธสัญญาเดิมสามารถมอบให้เรา น่ันคือ สามารถสอน ตกัเตือนว่ากล่าว แกไ้ขส่ิงผิด และอบรมใน
ความชอบธรรม เพ่ือเราจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพ่ือการดีทุกอย่าง  กล่าวส้ัน ๆ ก็คือ เปาโลกล่าวว่าพนัธสัญญาเดิมน้ันขาดเสีย
มิไดจ้ากชีวิตคริสเตียน 

 
ดังนั้น เมื่อเปาโลกล่าวว่า “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การ
ตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขส่ิงผิด และการอบรมในความชอบธรรม” ท่านก าลังพูดถึงพันธสัญญาเดิม  ท่านก าลังพูด
เก่ียวกับความเก่ียวข้องสัมพันธ์ของพันธสัญญาเดิม  และท่านกล่าวว่ามันมิได้เพียงแค่เก่ียวข้องเท่านั้น แต่เก่ียวข้อง
แบบสัมพันธ์ครอบคลุมกับทุกด้าน  ถ้าปราศจากพันธสัญญาเดิม เราก็ไม่มีบริบทใด ๆ ท่ีจะช่วยให้เราเข้าใจค าศัพท์
หลากหลายท่ีพันธสัญญาใหม่ใช้  เช่น “พระเจ้า”  ใครคือพระเจ้าองค์นี้?  หรือ “พระคริสต์”  พระคริสต์คืออะไร?  
หรือแนวคิดต่าง ๆ เช่นความบาป ความรอด หรือแม้กระท่ังข่าวประเสริฐ  ค าศัพท์ท้ังส้ินเหล่านี้ถูกแนะน าและ
พัฒนาขึ้นในพันธสัญญาเดิม  และด้วยความเข้าใจการท่ีค าเหล่านี้ถูกใช้ในพันธสัญญาเดิมเท่านั้น เราจึงจะอ่านพันธ
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สัญญาใหม่ได้ในลักษณะท่ีจะได้รับความรู้และเกิดความรับผิดชอบ 
—ดร. แมทธิว นิวเคิร์ก 

 
เราไดเ้ห็นแลว้ว่าเราควรศึกษาพนัธสัญญาเดิมเพราะมีความทา้ทายดา้นความห่างและความคาดหวงัในความเกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์  

บดัน้ี เราจะหันไปศึกษาหัวขอ้หลกัที่สามในบทเรียนน้ี น่ันคือ การประยุกต์พนัธสัญญาเดิมเขา้กบัชีวิตของเราในปัจจุบนั 
 

 

การประยุกต ์
 

การกล่าวว่า (ซ่ึงเราควรกระท า) พนัธสัญญาเดิมเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัคริสเตียนในปัจจุบนัเป็นเร่ืองหน่ึง แต่การน าความจริงน้ี
ไปสู่การปฏิบติัก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง  บางคร้ังงก็ไม่ยากเลยที่จะเห็นว่าพนัธสัญญาเดิมสามารถประยุกต์เขา้กบัเราไดอ้ย่างไร แต่บางคร้ังก็กลบั
กลายเป็นเร่ืองยากย่ิงนัก เพราะความห่างระหว่างเรากบัพนัธสัญญาเดิม  ทีน้ี การที่พระวิญญาณบริสุทธ์ิช่วยให้ผูท้ี่ติดตามพระคริสต์ศึกษา
และประยุกต์พนัธสัญญาเดิมเขา้กบัชีวิตก็เป็นการเพ่ิมความมัน่ใจ  พระวิญญาณสอนเราโดยวิธีที่ช่วยเราให้กา้วไปไกลกว่าที่เราสามารถท า
ไดด้ว้ยความเขม้แข็งของเราเอง  แต่ก็ยงัคงเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะศึกษาพนัธสัญญาเดิมอย่างลึกซ้ึงที่สุดเท่าที่เราจะท าได ้เพ่ือเรา
จะสามารถประยุกต์ใชใ้ห้เขา้กบัชีวิตของเราในปัจจุบนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 
อคัรทูตเปาโลพูดถึงความรับผิดชอบในดา้นน้ีกบัทิโมธี  ใน 2 ทิโมธี 2:15 เปาโลกล่าวว่า: 
 
“จงพยายามอย่างสุดก าลงั ที่จะท าให้ตวัท่านเป็นผูท้ี่พระเจา้ทรงรับรอง เป็นคนงานที่ไม่ตอ้งอบัอาย และใชถ้อ้ยค า
แห่งความจริงอย่างถูกตอ้ง”  (2 ทิโมธี 2:15) 

 
จากค าพูดของเปาโลในขอ้น้ี เพ่ือให้ “พระเจา้ทรงรับรอง” เราตอ้งเรียนรู้พนัธสัญญาเดิมในฐานะ “คนงาน” (มาจากค าว่า 

“ergates” ในภาษากรีก) ซ่ึงหมายถึง “คนใชแ้รงงาน” ที่ท  างานอย่างพากเพียรเพ่ือใชพ้ระวจนะของพระเจา้อย่างถูกตอ้ง  
 
เราจะพิจารณาถึงการประยุกต์พนัธสัญญาเดิมในปัจจุบนัอย่างลึกซ้ึงข้ึนสามขั้นตอนดว้ยกนั คือ  หน่ึง เราจะระบุความทา้ทายที่

เราตอ้งเอาชนะเม่ือเราพยายามประยุกต์พนัธสัญญาเดิมเขา้กบัชีวิตของเรา  สอง เราจะพิจารณาความเช่ือมโยงที่ท  าให้เราประยุกต์พนัธ
สัญญาเดิมเขา้กบัชีวิตของเราในปัจจุบนัได ้และสาม เราจะศึกษาพฒันาการต่าง ๆ ที่เราตอ้งยอมรับเม่ือเราท าการประยุกต์  เราจะเร่ิมตน้
ดว้ยความทา้ทายที่เราเผชิญเม่ือเราประยุกต์พนัธสัญญาเดิมเขา้กบัชีวิตของเราในปัจจุบนั 

 
 

ความทา้ทาย 
 

ตามที่ไดเ้ห็นตอนตน้บทเรียน พระเจา้ประทานพนัธสัญญาเดิมแก่คนของพระองค์ก่อน ซ่ึงมีชีวิตอยู่นานมาแลว้ เพ่ือที่พวกเขา
จะด าเนินชีวิตตามที่ถูกก าหนดในช่วงเวลาของเขา  แต่เราก็ไดเ้ห็นเช่นกนัว่าพระองค์ประทานพระคมัภีร์เหล่าน้ีแก่เราดว้ย เพ่ือเราจะด าเนิน
ชีวิตตามน้ันในช่วงเวลาของเราดว้ยเช่นกัน  แต่เรามีชีวิตในโลกที่แตกต่างจากโลกแห่งพนัธสัญญาเดิมมาก จึงมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่าง
เรากบัพนัธสัญญาเดิม  เราจึงตอ้งพิจารณาช่องว่างน้ีเม่ือเราประยุกต์ใช้พนัธสัญญาเดิม  ให้เราดู 1 โครินธ์ 10:11 ซ่ึงอคัรทูตเปาโลไดส้รุป
ความทา้ทายส าหรับคริสเตียนในการประยุกต์ใชพ้นัธสัญญาเดิม  เปาโลเขียนดงัน้ี: 
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ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนแก่พวกเขาเพ่ือเป็นตวัอย่าง และบนัทึกไวเ้พ่ือเตือนใจเราผูซ่ึ้งอยู่ในยุคที่พระราช 
กิจของพระเจา้จะส าเร็จ (1 โครินธ์ 10:11) 

 
เม่ือมองบริบทที่กวา้งข้ึนของขอ้ความน้ี เราจะเรียนรู้ว่าส่ิงที่อยู่ในใจของเปาโลก็คือบทบรรยายในพนัธสัญญาเดิมเก่ียวกบัการ

อพยพของชาวอิสราเอลจากอียิปต์ และคริสเตียนชาวโครินธ์จะประยุกต์ใชบ้ทเรียนน้ีอย่างไร  จงสังเกตว่าท่านเน้นอย่างน้อยสามส่ิง  หน่ึง 
ท่านกล่าวถึงเหตุการณ์ในสมยัโบราณว่า “ส่ิงเหล่าน้ีทั้งส้ินไดบ้งัเกิดข้ึน... และไดถู้กบนัทึกไว”้  สอง เปาโล กล่าวถึงตนเองและคริสเตียน
ดว้ยกนัในเมืองโครินธ์โดยกล่าวว่า เร่ืองราวเหล่าน้ี “ถูกบนัทึกไวเ้พ่ือเตือนสติพวกเรา”  และสาม เปาโลยอมรับว่ามีส่ิงมากมายไดเ้กิดข้ึน
ระหว่างระหว่างช่วงเวลาในพนัธสัญญาเดิมและคริสเตียนยุคใหม่ โดยท่านบรรยายถึงผูท้ี่ติดตามพระคริสต์ว่าเป็น “ผูซ่ึ้งบรรดายุคสุดทา้ย
ของโลกก าลงัมาถึง”  คริสเตียนอยู่ในยุคสุดทา้ยของประวติัศาสตร์ ในช่วงเวลาที่ประวติัศาสตร์ทั้งส้ินจะส าเร็จ  ค ากล่าวของอคัรทูตเปาโล
ในขอ้น้ีจึงเปิดเผยความทา้ทายของการประยุกต์ใชพ้นัธสัญญาเดิมในยุคปัจจุบนั 

 
ข้าพเจ้าช่ืนชอบมากในส่ิงท่ีเปาโลกล่าว ใน 1 โครินธ์ 10  คือในบทนี้ ท่านก าลังสะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ของ
อิสราเอล และความจริงท่ีว่าประวัติศาสตร์นี้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิม  และเปาโลกล่าวกับชาวโค
รินธ์ ซึ่งส่วนใหญ่เคยเป็นคนนอกศาสนา เป็นคนต่างชาติ ว่า “ส่ิงเหล่านี้ท้ังส้ินได้บังเกิด และถูกบันทึกไว้เพื่อ
เตือนสติพวกเรา”  ดังนั้น พระคัมภร์ีจึงมีสิทธิอ านาจเหนือประชาชน  ถึงแม้ว่าในเบ้ืองต้น คนเหล่านั้น [คน
ต่างชาติ] ยงัไม่ได้ปรากฎอยู่ในสายตา แต่จากนั้นพระเจ้าก็ให้พวกเขามาอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์  พระเจ้า
ทรงอ านาจเหนือการบันทึกพระคัมภีร์ และในพระทัยของพระองค์ พระองค์สามารถมีพระประสงค์ให้พระคัมภร์ี
นั้นสอนเราด้วย ถึงแม้ในเบ้ืองต้นแล้วจะถูกเขียนขึ้นเพื่อผู้อ่านคนละกลุ่มก็ตาม  

—ดร. สตีเฟน อี วิทเมอร์ 
 

ค าพูดของเปาโลส่ือว่า เพ่ือเผชิญความทา้ทายในการประยุกต์ใชพ้นัธสัญญาเดิมในยุคของเรา เราตอ้งรับมือกบัสามส่ิง  หน่ึง เรา
ตอ้งเขา้ใจโลกยุคโบราณสมยัพนัธสัญญาเดิม  สอง เราตอ้งพิจารณาพฒันาการต่าง ๆ ทางประวติัศาสตร์ระหว่างเรากบัโลกยุคโบราณน้ัน  
และสาม เราตอ้งน าส่ิงที่เราไดเ้รียนรู้จากพฒันาการต่าง ๆ น้ันมาสู่โลกในยุคของเรา  ก่อนอื่น ให้เราพิจารณาว่าส าคญัเพียงใดที่จะให้ความ
สนใจกบัโลกยุคโบราณสมยัพนัธสัญญาเดิม 
 
 

โลกยุคโบราณ 
 

ความพยายามส าคญัที่สุดอย่างหน่ึงก็คือการตีความพนัธสัญญาเดิมให้มากที่สุดเท่าที่เราท าไดต้ามบริบทของโลกยุคโบราณ ซ่ึง
เป็นกลุ่มผูอ้่านเป้าหมายแรก  แต่ไม่ว่าเราจะพยายามท าเช่นน้ันมากเพียงใด เราก็ไม่มีวนัท าไดอ้ย่างสมบูรณ์  เราไดรั้บอิทธิพลจากโลกที่เรา
อยู่น้ีอย่างมากถึงขนาดที่เม่ือใดก็ตามที่เราศึกษาสารโบราณในพระคมัภีร์เหล่าน้ี เราก็มีแนวโน้มที่จะคิดแบบคนสมยัใหม่เสมอ ซ่ึงเราไม่
สามารถสลดัทิ้งไดอ้ย่างหมดจด น่าเสียดายที่ความจริงขอ้น้ีมกัถูกใชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรับการสร้างความชอบธรรมในการก าหนดความหมาย
ของพนัธสัญญาเดิมดว้ยมุมมองของคนสมยัใหม่  แต่การท าเช่นน้ีท าให้พระคมัภีร์อยู่ใตเ้รา แทนที่เราจะอยู่ใตพ้ระคัมภีร์  ดงัน้ัน เม่ือเราไม่
สามารถหนีพน้จากความล าเอียงของสมัยใหม่ได ้นักศึกษาพระคมัภีร์ผูส้ัตยซ่ื์อทุกคนจึงควรเรียนรู้ขอ้ความต่าง ๆ ในพนัธสัญญาเดิมดว้ย
ความพากเพียร เพ่ือเขา้ใจความหมายดั้งเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได ้

 
กล่าวง่าย ๆ ก็คือ ความหมายดั้งเดิมของขอ้ความในพนัธสัญญาเดิมก็คือผลลพัธ์ที่พระเจา้ พร้อมทั้งผูเ้ขียนที่พระองค์ดลใจ ได้

ออกแบบให้เกิดข้ึนกบัผูอ้่านกลุ่มแรก  นัยยะหน่ึงที่ส าคญัย่ิงก็คือเราไม่ไดก้ าลงัไดยิ้นพระเจา้และผูเ้ขียนที่พระองค์ดลใจกล่าวโดยตรงกบั
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เรา แต่เราก าลงั “แอบไดยิ้น” ท่านเหล่าน้ันพูดกบัคนอื่น  ฉะน้ัน เม่ือเราศึกษาพนัธสัญญาเดิม จึงส าคญัย่ิงที่เราจะถามค าถามเช่น ล าดบั
ความส าคญัต่าง ๆ ของผูอ้่านกลุ่มแรกคืออะไร?  พวกเขาเช่ือในส่ิงใด?  สถานการณ์ของพวกเขาเป็นอย่างไร?  พระเจา้ทรงเรียกพวกเขาให้
ยอมจ านนต่อพระองค์ในสมยัของพวกเขาอย่างไร?  การตอบค าถามลกัษณะน้ีไม่ง่ายเสมอไป แต่การติดตามคน้หาความหมายดั้งเดิมจะ
เป็นการเตรียมแนวทางส าหรับการประยุกต์ใชใ้นสมัยปัจจุบนั 

 
เม่ือเราให้ความสนใจมากพอกบัโลกยุคโบราณสมยัพนัธสัญญาเดิมแลว้ เราก็จ าเป็นที่จะเผชิญความทา้ทายของการศึกษา

พฒันาการต่าง ๆ ทางประวติัศาสตร์ที่ไดเ้กิดข้ึนระหว่างยุคพนัธสัญญาเดิมและสมัยของเรา 
 
 

พฒันาการต่าง ๆ ทางประวตัิศาสตร์ 
 

ต่างจากหนังสือศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาอื่น ค าสอนดา้นศาสนศาสตร์ของพนัธสัญญาเดิมพฒันาข้ึนโดยผ่านช่วงเวลาอนัยาวนาน
ของอิสราเอลในยุคของโมเสส และในช่วงเวลาที่อิสราเอลเขา้สู่แผ่นดินพระสัญญา  แต่กระน้ันก็ไม่ไดห้ยุดเพียงแค่น้ัน  เรายงัไดเ้ห็นการ
เปิดเผยของพระเจา้ในยุคที่อิสราเอลมีระบอบกษตัริย ์ในช่วงโศกนาฏกรรมของอิสราเอลที่ถูกเนรเทศออกจากแผ่นดินพระสัญญา และ
ทา้ยที่สุด ในช่วงเวลาแห่งความยากล าบากที่เกิดข้ึนหลงัจากชาวอิสราเอลบางกลุ่มไดก้ลบัมายงัแผ่นดินพระสัญญา  ไม่ใช่ว่าพระเจา้เปิดเผย
บางส่ิงต่อคนของพระองค์เพียงคร้ังเดียวและไม่อธิบายอะไรที่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นหรือหัวขอ้น้ันอีกเลย  ตรงกันขา้ม ในพนัธสัญญาเดิม
เอง พระเจา้ไดท้รงเปิดเผยมากข้ึน ๆ อย่างต่อเน่ือง 

 
นอกเหนือจากน้ี พฒันาการต่าง ๆ ที่ส าคญัมากในความเช่ือตามพระคมัภีร์ก็ปรากฏอยู่ในค าสอนของพนัธสัญญาใหม่ดว้ย  

พนัธสัญญาใหม่น้ันยอมรับในสิทธิอ านาจของพนัธสัญญาเดิม แต่นอกจากน้ันยงัไดเ้ปิดเผยพฒันาการที่เกิดข้ึนตามมาในช่วงเวลาของพนัธ
สัญญาใหม่ดว้ย  ดงัน้ัน ทุกคร้ังที่เราประยุกต์ขอ้ความใดในพนัธสัญญาเดิมกบัชีวิตของเราในวนัน้ี เราตอ้งไปให้ไกลกว่าความหมายดั้งเดิม
และพิจารณาพฒันาการหลายชั้นดา้นประวติัศาสตร์ที่เกิดข้ึนระหว่างโลกโบราณสมยัพนัธสัญญาเดิมและโลกสมยัใหม่ของเรา 

 
ความเช่ือตามพระคัมภีร์ไม่ไดอ้ยู่คงที่โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา  แต่ก็ไม่ใช่ว่าพระเจา้เร่ิม

ศาสนาหน่ึงแลว้ เม่ือถึงเวลาก็โยนทิ้งไป และใชอ้ีกศาสนาหน่ึงเขา้มาแทนที่  พระคมัภีร์เป็นตวัแทนของศาสนาหรือความเช่ือหน่ึงเดียวที่
เติบโตต่อเน่ือง  ศาสนศาสตร์มกับรรยายพฒันาการต่าง ๆ ของความเช่ือตามพระคัมภีร์ว่าเป็นดงั “ชีวภาพ”ที่เติบโตข้ึนเหมือนตน้ไมเ้ติบโต
จากเมล็ดจนเป็นตน้สมบูรณ์  เม่ือเราคิดดูแลว้ เมล็ดน้ันหน้าตาแตกต่างจากตน้สมบูรณ์ที่เติบโตข้ึนมาอย่างมาก  ทุกระยะของการเติบโตมี
ความแตกต่างเกิดข้ึน แต่ก็ยงัเป็นส่ิงมีชีวิตตน้เดียวกัน  ในท านองเดียวกนั ส่วนต่าง ๆ ในตอนทา้ยของพนัธสัญญาเดิมก็แตกต่างจากส่วน
ตน้ ๆ  และพนัธสัญญาใหม่ก็แตกต่างจากพนัธสัญญาเดิม  แต่ความแตกต่างเหล่าน้ีสะทอ้นถึงการเติบโตแบบชีวภาพ  ความเช่ือของเรา
เติบโตข้ึนจากหน่ึงเมล็ดที่ปลูกไวน้านมาแลว้ ถูกบ่มเพาะตลอดทั้งพนัธสัญญาเดิม และเติบโตเต็มวยัในพนัธสัญญาใหม่ 

 
มีขบวนการในวิธีท่ีพระเจ้าเปิดเผยพระองค์เอง  พระคัมภีร์แสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีเราเรียกว่า “การเติบโตทางชีวภาพ”  
ในกระบวนการนี้ ค าสอน ประเด็นหลัก และแนวคิดต่าง ๆ เก่ียวกับพระเจ้าเติบโตขึ้นจากเมล็ดไปสู่สภาพเต็มวัย  ถึง
ขนาดท่ีในพระคัมภีร์เองก็ได้กล่าวถึงขบวนการ หรือความก้าวหน้าของตัวพระคัมภีร์เอง  ดังนั้น ถูกต้องอย่างยิง่ มี
รูปแบบของความก้าวหน้าภายในพระคัมภีร์และภายในเบญจบรรณ [หนังสือห้าเล่มแรกในพันธสัญญาเดิม] หรือจะ
กล่าวว่าเป็นการเดินทางจากจุดเร่ิมต้นของการเปิดเผยของพระเจ้าไปสู่การเกิดดอกออกผลอย่างสมบูรณ์ ถ้าคุณ
สามารถจินตนาการถึงภาพเคล่ือนไหวเร็วของดอกไม้ท่ีก าลังบานเบ่งบานได้ 

—ศาสนาจารย์ไมเคิล เจ กโลโด 
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เราเห็นแลว้ว่า เพ่ือรับมือกบัความทา้ทายเม่ือท าการประยุกต์ในยุคปัจจุบนั เราตอ้งสนใจไม่เพียงแค่โลกโบราณสมยัพนัธสัญญา

เดิม แต่ยงัตอ้งพิจารณาพฒันาการต่าง ๆ ทางประวติัศาสตร์ที่เกิดข้ึนในตวัพระคมัภีร์เองดว้ย  และเรายงัตอ้งยึดมัน่อย่างเข้มแข็งต่อความ
จริงที่ว่าพระเจา้ดลใจให้พนัธสัญญาเดิมถูกเขียนข้ึนเพ่ือโลกของเราเช่นกนั 
 
 

โลกของเรา 
 

ตามที่เปาโลกล่าวไวใ้น 1 โครินธ์ 10:11 พนัธสัญญาเดิมถูกเขียนข้ึนเพ่ือให้ “เป็นประโยชน์ในการสอน”  ความจริงขอ้น้ี
ก าหนดให้เราตอ้งยอมรับความรับผิดชอบที่เรามีในฐานะผูท้ี่ติดตามพระคริสต์ในโลกสมยัปัจจุบนั 

 
ถา้เราจะประยุกต์พนัธสัญญาเดิมอย่างสัมฤทธ์ิผลในปัจจุบนั เราตอ้งถามตวัเราเองเสมอดว้ยค าถามเช่น “ความหมายดั้งเดิมของ

ขอ้ความใดก็ตามในพนัธสัญญาเดิมประยุกต์เขา้กบัโลกของเราอย่างไร?”  “ความหมายน้ันอธิบายลกัษณะคนที่เราเป็นและสถานการณ์ที่
เราเผชิญอย่างไร?”  “จุดแข็งและจุดอ่อนของเราคืออะไร?”  ค าถามลกัษณะน้ีส าคญัย่ิงต่อกระบวนการประยุกต์ใชพ้นัธสัญญาเดิมใน
ปัจจุบนั 

 
เม่ือค านึงถึงความทา้ทายของการประยุกต์ใช ้เราควรใส่ใจกบัประเด็นที่สองที่เกี่ยวขอ้งอย่างใกลชิ้ด  อะไรคือความเช่ือมโยงที่

ท  าให้เราสามารถน าเอาความหมายโบราณดั้งเดิมของขอ้ความในพนัธสัญญาเดิมมาประยุกต์เขา้กบัโลกร่วมสมัยของเรา? 
 
 

ความเช่ือมโยง 
 

ในหลายลกัษณะ การประยุกต์ใช้พนัธสัญญาเดิมในปัจจุบนัก็เหมือนกบัการหยิบโบราณวตัถุจากโลกโบราณข้ึนมาสักช้ิน และ
ถือขา้มเวลาหลายพนัปี ก่อนที่จะถอดรหัสความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ของส่ิงน้ันในโลกปัจจุบนั  เม่ือคิดดูแลว้ ก็เหมือนการเดินทางไกล  อะไร
ท าให้เราคิดว่าส่ิงน้ีเป็นไปได?้  เราจะท าส าเร็จไดอ้ย่างไร?  เอาล่ะ การที่หนังสือโบราณเล่มใดก็ตามจะส่งผลกระทบต่อคนสมยัปัจจุบนั ก็
จ าเป็นตอ้งมีความเช่ือมโยงระดบัหน่ึงระหว่างเน้ือหาของหนังสือเล่มน้ันและผูอ้่าน  ถา้ขาดความเช่ือมโยงอย่างส้ินเชิง เราก็ไม่สามารถ
เขา้ใจไดเ้ลยและเราก็จะโยนส่ิงน้ันทิ้งไป  เช่นเดียวกนัเม่ือเราศึกษาพนัธสัญญาเดิม  เราตอ้งระลึกเสมอถึงความเช่ือมโยงหรือส่ิงที่มีร่วมกนั 
ซ่ึงด ารงอยู่ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ยุคพนัธสัญญาเดิมจนถึงสมยัของเรา 

 
มีหลายวิธีในการจดัหมวดหมู่ความเช่ือมโยงเหล่าน้ี แต่จะเป็นประโยชน์ถา้เราเน้นที่สามส่ิงที่มีร่วมกนั  เราและชาวอิสราเอล

โบราณที่ไดรั้บพระคมัภีร์เหล่าน้ีเป็นกลุ่มแรกมีพระเจา้องค์เดียวกนั  เราและพวกเขามีชีวิตอยู่ในโลกใบเดียวกนั  เราต่างเป็นมนุษยใ์น
ลกัษณะเดียวกนั  ให้เราไขรหัสความเช่ือมโยงเหล่าน้ี โดยเร่ิมตน้ที่ความจริงที่ว่าพระเจา้ของคริสเตียนในพนัธสัญญาใหม่คือพระเจา้องค์
เดียวกนักบัที่เราอ่านพบในพนัธสัญญาเดิม 
 
 

พระเจา้องคเ์ดียวกนั 
 

เราไดเ้ห็นแลว้ถึงช่องว่างมหึมาระหว่างโลกสมยัปัจจุบนัของเรากบัโลกยุคพนัธสัญญาเดิม  แต่ในความเป็นจริงก็มีสัจธรรม
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ส าคญับางประการที่เหมือนเดิมตลอดมา ในเร่ืองที่ว่าเราคือใคร โลกที่เราอยู่อาศยั และพระเจา้ที่เราปรนนิบติั  คริสเตียนผูส้ัตยซ่ื์อใน
ปัจจุบนันมสัการและปรนนิบติัพระเจา้องค์เดียวกบัที่ชาวอิสราเอลที่ซ่ือสัตยใ์นยุคโบราณปรนนิบติัในพนัธสัญญาเดิม  ความจริงขอ้น้ีเป็น
รากฐานของความเช่ือมโยงส าคญั เน่ืองจากพระคัมภีร์สอนสอนว่า พระเจา้ไม่มีวนักลายเป็นอื่นหรือไม่มีวนัเปลี่ยนแปลง  ในวนัน้ี 
พระองค์เป็นพระเจา้องค์เดียวกบัที่พระองค์เป็นในสมยัโบราณ  ณ จุดน้ี เราตอ้งระมดัระวงั การไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจา้ ไม่ได้
หมายความว่าพระเจา้ทรงอยู่น่ิง ๆ หรือว่าพระเจา้ไดท้รงแยกพระองค์เองออกจากประวติัศาสตร์มนุษยชาติ 
 

แผนการนิรันดร์ นักศาสนศาสตร์คริสเตียนที่มีมุมมองดั้งเดิมไดส้อนไวอ้ย่างถูกตอ้งว่ามีสามวิธีที่พระเจา้ส าแดงว่าพระองค์คือ
พระเจา้ที่ไม่มีวนัเปลี่ยนแปลง  พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง: (1) แผนการนิรันดร์; (2) พระลกัษณะเฉพาะ; และ (3) ค ามัน่ตามพนัธสัญญาของ
พระองค์  ให้เราดูว่าแต่ละวิธีสร้างความมัน่ใจอย่างไรว่าพระเจา้เป็นเหมือนเดิมในปัจจุบนัน้ีเช่นเดียวกบัที่พระองค์เป็นในยุคพนัธสัญญา
เดิม  ประการแรก แผนการนิรันดร์ของพระเจา้ส าหรับทั้งจกัรวาลไม่มีวนัเปลี่ยนแปลง 

 
เมื่อใดก็ตามท่ีบางส่ิงเกิดขึ้นในโลก คนก็สงสัยว่านี่เป็นส่ิงท่ีพระเจ้าตั้งใจไว้จริง ๆ หรือ  โดยเฉพาะเมื่อมีส่ิงผิดพลาด
เกิดขึ้นในโลกนี้ เราก็สงสัยว่าพระเจ้าอยู่ท่ีไหนในเหตุการณ์นั้น และพระประสงค์ของพระองค์คืออะไร  ข้าพเจ้าคิด
ว่าจะเป็นประโยชน์มาก หากเราเข้าใจค าสอนพระคัมภีร์เก่ียวกับเร่ืองอ านาจ “เทวาธิปไตย” ของพระเจ้า เน่ืองจาก
ชัดเจนว่าไม่มีส่ิงใดเกิดขึ้นนอกเหนือจากพระประสงค์และจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระเจ้า  และมีหลายตอนในพระ
คัมภีร์เก่ียวกับเร่ืองนี้ท่ีเราสามารถศึกษาได้ แน่นอน หนึ่งในนั้นคือเอเฟซัส 1 ซึ่งกล่าวว่าพระเจ้ากระท าราชกิจทุก
ประการตามจุดมุ่งหมายแห่งพระประสงค์ของพระองค์  ด้วยเหตุน้ี ทุกส่ิงท่ีได้เกิดขึ้นแล้วในประวัติศาสตร์ ในท่ีสุด
แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของจุดมุ่งหมายของพระเจ้า ท่ีพระเจ้าทรงมี และนี่เป็นประเด็นปริศนาอันยิ่งใหญ่เหนือปัญญา
อันจ ากัดของเรา พระเจ้าทรงมีจุดมุ่งหมายท่ีพระองค์ก าลังท าให้ส าเร็จผ่านประวัตศิาสตร์ของมนุษยชาติ 

—ดร. ฟิลิป ไรเคน 
 

ผูเ้ผยพระวจนะอิสยาห์กล่าวไวใ้นอิสยาห์ 46:10: 
 

เราแจง้อวสานตั้งแต่ตอนตน้ แจ้งส่ิงที่จะเกิดข้ึนตั้งแต่คร้ังโบราณ เราลัน่วาจาไวว้่าความมุ่งหมายของเราจะคงอยู่ 
เราจะท าทุกส่ิงตามที่เห็นชอบ (อิสยาห์ 46:10) 

 
จากพระธรรมขอ้น้ี พระคมัภีร์สอนว่าทุกส่ิงที่พระเจา้ไดก้ระท าแลว้และก าลงักระท าอยู่เป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบที่ครบ

วงจรและไม่มีวนัเปลี่ยนแปลง ซ่ึงไดส้ถาปนาไวต้ั้งแต่ก่อนการทรงสร้างของพระองค์แลว้ 
 
ในบทเรียนชุดน้ี เราจะส ารวจเป้าหมายและทิศทางของแผนการ นิรันดร์น้ีอย่างละเอียด โดยเฉพาะแผนการของพระเจา้ที่จะน า

แผ่นดินของพระองค์มาบนโลกน้ีเช่นเดียวกบัในสวรรค์  แต่ ณ จุดน้ี คงเพียงพอที่จะกล่าวว่าการที่แผนการนิรันดร์ของพระเจา้ไม่มีวนั
กลายเป็นอื่นน้ันสอนเราว่า จุดมุ่งหมายของพระองค์ในพนัธสัญญาเดิมน้ันสอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายของพระองค์ในพนัธสัญญาใหม่  ไม่
ว่าเราเห็นความแตกต่างใดก็ตาม พนัธสัญญาทั้งสองไม่ไดน้ าเสนอสองแผนการที่ต่างกนั  แผนการทั้งสองไม่ไดท้ดแทนหรือคดัคา้นซ่ึงกนั
และกนั  ตรงกนัขา้ม พนัธสัญญาเดิมและพนัธสัญญาใหม่ คือ ระยะ หรือขั้นตอนที่ต่อเน่ืองกนั เป็นแผนการหน่ึงเดียวที่ไดข้บัเคลื่อน และ
จะขบัเคลื่อนประวติัศาสตร์ตลอดไปสู่เป้าหมายอนัไม่มีวนัเปลี่ยนแปลง คือเป้าหมายเพ่ือเปลี่ยนโลกน้ีให้เป็นแผ่นดินของพระเจา้ 
 

พระลกัษณะเฉพาะของพระเจา้  ประการที่สอง พระเจา้คือพระเจา้องค์เดียวกนัในแง่พระลกัษณะของพระองค์ น่ันคือ คุณสมบติัแก่น
แทข้องความเป็นพระเจา้ 
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เราตอ้งเขา้ใจว่า ในฐานะที่พระเจา้สัมพนัธ์เป็นส่วนหน่ึงของประวติัศาสตร์ พระองค์ส าแดงพระลกัษณะในมิติต่าง ๆ ในวาระที่

แตกต่างกนัดว้ย เช่น บางคร้ังพระองค์ส าแดงพระเมตตา บางคร้ังส าแดงพระพิโรธ บางคร้ังส าแดงฤทธานุภาพย่ิงใหญ่ของพระองค์ 
บางคร้ังยบัยั้งพระองค์เอง  แต่ธรรมชาตินิรันดร์ของพระองค์ไม่มีวนัเปลี่ยนแปลง  จงฟังว่าผูเ้ขียนฮีบรูพูดถึงธรรมชาตินิรันดร์ของพระ
คริสต์ว่าอย่างไรในฮีบรู 1:10-12: 
 

ขา้แต่องค์พระผูเ้ป็นเจา้ ในปฐมกาลพระองค์ทรงวางฐานรากของแผ่นดินโลก 
และฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถกิจของพระองค์ ส่ิงเหล่าน้ันจะพินาศไป แต่พระองค์ทรงด ารงอยู่ 
ส่ิงเหล่าน้ันทั้งหมดจะเก่าไปเหมือนเคร่ืองนุ่งห่ม พระองค์จะทรงมว้นส่ิงเหล่าน้ันข้ึนเหมือนเส้ือคลุม 
ส่ิงเหล่าน้ันจะถูกเปลี่ยนไปเหมือนเส้ือผา้ แต่พระองค์เองยงัคงเดิม และปีเดือนของพระองค์จะไม่ส้ินสุด”  
(ฮีบรู 1:10-12) 

 
และในยากอบ 1:17 เราอ่านพบวา่: 

 
ของประทานทุกอย่างที่ดีและล ้าเลิศลว้นมาจากเบื้องบน จากพระบิดาแห่งดวงสว่างทั้งหลายในฟ้าสวรรค์ 
ผูไ้ม่ไดท้รงผนัแปรเหมือนเงาที่แปรเปลี่ยน (ยากอบ 1:17) 

 
ตามที่ยากอบกล่าวในขอ้น้ี พระเจา้ของเราไม่เปลี่ยนแปลง 
 
น่าเสียดายที่คริสเตียนเจตนาดีมากมายมกัพูดราวกบัว่าพระเจา้มีพระลกัษณะชุดหน่ึงในพนัธสัญญาเดิม และบดัน้ีก็มีลกัษณะที่

แตกต่างกนัอย่างมากอีกชุดหน่ึงในพนัธสัญญาใหม่  ขา้พเจา้ยงัจ าไดว้่าเม่ืออายุหกขวบ ขา้พเจา้ไดยิ้นครูของขา้พเจา้ออกความเห็นเกี่ยวกบั
การท าศึกของโยชูวาที่เยรีโค  เม่ือเล่าเร่ืองจบ คุณครูก็มองดูพวกเราและกล่าวว่า “เด็ก ๆ พระเจา้ช่างโหดร้ายเหลือเกินในพนัธสัญญาเดิม  
พระองค์ถึงกบัตอ้งการให้เด็ก ๆ เสียชีวิตในตอนน้ัน  แต่ตอนน้ีพระเจา้เปลี่ยนไปแลว้  ในพนัธสัญญาใหม่ พระองค์ทรงรักทุกคน  เด็ก ๆ 
ไม่ดีใจหรือที่เราอยู่ในยุคพนัธสัญญาใหม่ไม่ใช่ยุคพนัธสัญญาเดิม?”  และแน่นอน พวกเราดีใจ  ในพวกเราไม่มีใครอยากเสียชีวิตเหมือน
เด็ก ๆ ในเมืองเยรีโค 

เอาล่ะ ถึงแมจ้ะเจตนาดีก็ตาม แต่คุณครูคนน้ันก็มีความเขา้ใจผิดอย่างร้ายแรง  พระลกัษณะของพระเจา้ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลง
ระหว่างพนัธสัญญาเดิมและพนัธสัญญาใหม่  ตรงกนัขา้ม พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการพิพากษาทั้งในพนัธสัญญาเดิมและในพนัธ
สัญญาใหม่  และพระองค์ก็เป็นพระเจา้แห่งความรักทั้งในพนัธสัญญาเดิมและพนัธสัญญาใหม่  พระลกัษณะของพระเจา้น้ันเป็นนิรันดร์ 
เคยเป็นมาอย่างไรก็จะเป็นเช่นน้ันต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลง 

 
การที่พระลกัษณะของพระเจา้ไม่มีวนัเปลี่ยนแปลงเปิดเผยถึงความเช่ือมโยงที่เราน่าจะคาดหวงัส าหรับทุกช่วงเวลาใน

ประวติัศาสตร์  พระลกัษณะเฉพาะของพระเจา้ไม่เปลี่ยนไปเลยแมแ้ต่น้อย  เราจึงมัน่ใจไดว้่าราชกิจและการเปิดเผยของพระองค์ในยุคพนัธ
สัญญาเดิม ในยุคพนัธสัญญาใหม่ และในยุคของเรา สะทอ้นลกัษณะนิรันดร์ของพระองค์อย่างเสมอตน้เสมอปลาย  พระองค์เป็นพระเจา้
องค์เดียวกนัที่เรานมสัการในวนัน้ี และทรงเป็นเช่นน้ันมาตลอด 
 

ค ามัน่ตามพนัธสัญญา  ประการที่สาม พระเจา้ยงัเป็นพระเจา้องค์เดียวกนัตามค ามั่นในพนัธสัญญา  พระองค์จะไม่มีวนัลม้เหลวใน
การท าทุกส่ิงให้ส าเร็จตามที่พระองค์ให้ค ามัน่ตามพนัธสัญญาไวก้บัคนของพระองค์ 

 
ถึงจุดน้ี เราตอ้งระวงั  หลายคร้ังในพระคมัภีร์ พระเจา้ขู่และเสนอบางส่ิงแก่คนของพระองค์โดยพระองค์มิไดท้  าให้ส าเร็จเป็น



อาณาจกัร พนัธสญัญา และสารบบของพนัธสญัญาเดมิ  บทเรียนที ่1: เหตุใดจงึต้องศกึษาพนัธสญัญาเดมิ? 

-24- 

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

จริง  แต่การขู่และการเสนอไม่ใช่ค ามัน่ตามพระสัญญา  ค ามัน่ตามพระสัญญาคือส่ิงที่พระเจา้ไดป้ฏิญาณไวว้่าจะกระท า และค าปฏิญาณ
ตามพระสัญญาเหล่าน้ีไม่มีวนัลม้เหลว ฮีบรู 6:17 กล่าวว่า: 
 

เน่ืองจากพระเจา้ทรงประสงค์จะให้บรรดาทายาทผูจ้ะไดรั้บส่ิง 
ที่ทรงสัญญาไวรู้้อย่างชดัเจนว่าความมุ่งหมายของพระองค์น้ันไม่เปลี่ยนแปลง 
พระองค์จึงทรงยืนยนัพระสัญญาน้ันดว้ยค าสาบาน (ฮีบรู 6:17) 

 
น่ีคือเหตุผลที่พนัธสัญญาของพระเจา้มีบทบาทส าคญัในบทเรียนชุดน้ี  ค าสอนในพนัธสัญญาเดิมทั้งเล่มและค าสอนในพนัธ

สัญญาใหม่เช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนั เพราะพระเจา้กระท าให้จุดมุ่งหมายของแผ่นดินของพระองค์ส าเร็จเป็นจริงโดยผ่านชุดพนัธสัญญาที่ส าคญั 
โดยแต่ละพนัธสัญญาต่อยอดและขยายจากพนัธสัญญาก่อนหน้าน้ัน 

 
แรกสุด พระเจา้ไดก้ระท าพนัธสัญญาในสมยัของอาดมั โดยสถาปนาเป้าหมายของแผ่นดินพระเจา้ และบทบาทของมนุษย ์ ใน

สมยัของโนอาห์ พระเจา้ต่อยอดพนัธสัญญาน้ี โดยให้ความมั่นใจเก่ียวกบัเสถียรภาพของธรรมชาติ  ในยุคของอบัราฮมั พระเจา้สัญญาว่า
อิสราเอลจะเพ่ิมจ านวนข้ึนและกระจายพระพรของพระเจา้ไปทัว่ทั้งโลก  ในพนัธสัญญาของพระองค์กบัโมเสส พระเจา้สถาปนาพระ
บญัญติัต่อหน้าเผ่าต่าง ๆ ของอิสราเอล  ในยุคของดาวิด พระองค์สถาปนาอิสราเอลเป็นราชอาณาจกัรและเน้นย ้าว่าลูกหลานของดาวิดจะ
ประทบับนบลัลงัก์และปกครองตลอดไป  ทา้ยที่สุด พระเจา้กระท าพนัธสัญญาใหม่ในพระคริสต์ เพ่ือแกไ้ขความลม้เหลวของมนุษยใ์น
อดีตและท าให้จุดมุ่งหมายของแผ่นดินของพระองค์ส าเร็จเป็นจริง  แน่นอน พระเจา้เน้นย ้านโยบายที่แตกต่างกนัของแผ่นดินของพระองค์
ในแต่ละ พนัธสัญญาตามที่พระองค์เห็นสมควรโดยสติปัญญาอนัหาที่สุดมิไดข้องพระองค์  แต่ทุกค าสัญญาที่พระองค์ไดก้ระท าในแต่ละ
พนัธสัญญาจะถูกท าให้ส าเร็จเป็นจริง เพราว่าะค ามัน่แห่งพนัธสัญญาของพระองค์ไม่มีวนัเปลี่ยนแปลง 

เราทั้งหลายตอ้งยอมรับว่า บางคร้ังดูเหมือนพระเจา้ทรงลืม หรือไดว้างพระสัญญาบางขอ้ไวก่้อน  แต่ความจริงก็คือ เม่ือเรา
เขา้ใจพระคมัภีร์อย่างเหมาะสม โดยระลึกเสมอว่าพระเจา้ไม่มีวนัเปลี่ยนแปลง เราจะพบว่าทุกค ามัน่ตามพนัธสัญญาไดถู้กกระท า หรือจะ
ถูกท าให้ส าเร็จแน่นอน  พระเจา้อาจท าให้พระสัญญาของพระองค์ส าเร็จเป็นจริงในวิธีที่ไม่มีใครคาดคิด แต่พระองค์จะท าให้ส าเร็จอย่าง
แน่นอน  และเน่ืองจากพระเจา้เป็นพระเจา้ผูไ้ม่เปลี่ยนแปลงทั้งในพนัธสัญญาเดิมและในวนัน้ี ค ามัน่ตามพนัธสัญญาของพระองค์จึง
เช่ือมโยงเราเขา้กบัค าสอนพนัธสัญญาเดิมของยุคโบราณน้ันดว้ย  

 
เราไดเ้ห็นแลว้ว่าพนัธสัญญาเดิมและความเช่ือของเราในวนัน้ีถูกเช่ือมโยงโดยความจริงที่ว่าเรามีพระเจา้ผูไ้ม่เปลี่ยนแปลงองค์

เดียวกนั  ตอนน้ี เราจะศึกษาความเช่ือมโยงประเภทที่สองระหว่างความเช่ือตามพนัธสัญญาเดิมและความเช่ือของคริสเตียนปัจจุบนั น่ันคือ 
ความจริงที่ว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกใบเดียวกนั 
 
 

โลกใบเดียวกนั 
 

ตามที่ไดก้ล่าวไวแ้ลว้วา่เป็นเร่ืองง่ายส าหรับเราที่จะเน้นความแตกต่างระหว่างยุคของเราและพนัธสัญญาเดิม  แต่ถึงแมห้ลายส่ิง
ไดเ้ปลี่ยนไปตั้งแต่สมยัอิสราเอลโบราณ เราก็ยงัคงมีชีวิตอยู่ในโลกใบเดียวกัน  เราตอ้งไม่ยอมให้ตวัเราเองคิดว่าพนัธสัญญาเดิมถูกเขียน
ข้ึนส าหรับคนอีกโลกหน่ึง หรือส าหรับโลกที่แตกต่างจากโลกของเราอย่างส้ินเชิง  โลกของพนัธสัญญาเดิมก็คือโลกเดียวกนักบัที่ท่านและ
ขา้พเจา้มีชีวิตอยู่ในวนัน้ี เรามีประวติัศาสตร์ร่วมกนั และมีสถานการณ์ร่วมกนักบัผูเ้ช่ือในยุคพนัธสัญญาเดิมดว้ย 
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ภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์  ความจริงที่ว่าผูเ้ช่ือในพนัธสัญญาเดิมมีชีวิตอยู่ในโลกใบเดียวกนักบัเรา น ามาซ่ึงความเช่ือมโยงอย่างน้อย
สองประการระหว่างความเช่ือตามพนัธสัญญาใหม่ของเราและความเช่ือตามพนัธสัญญาเดิม  ประการแรก พนัธสัญญาเดิมไดม้อบภูมิหลงั
ทางประวติัศาสตร์ที่อธิบายประสบการณ์ปัจจบุันมากมายของเรา  และประการที่สอง พนัธสัญญาเดิมบรรยายถึงสถานการณ์คู่ขนานที่เป็น
กระจกสะทอ้นภาพประสบการณ์ปัจจุบนัมากมายของเรา 

 
หน่ึงในลกัษณะที่ชดัเจนและโดดเด่นที่สุดของพนัธสัญญาเดิมก็คือ พนัธสัญญาเดิมน้ันไดใ้ห้ภูมิหลงัของเหตุการณ์และค าสอนต่าง ๆ 

ในพนัธสัญญาใหม่และในโลกปัจจุบนัของเรา  เหตุการณ์ในพนัธสัญญาเดิมมิไดเ้กิดข้ึนในสุญญากาศและไม่ใช่เร่ืองสมมติ  แต่เป็น
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริงในประวติัศาสตร์ และหลายเหตุการณ์ก็ไดท้ิ้งร่องรอยไวใ้นโลกน้ีเพ่ือเป็นหลกัฐานตลอดไป 

 
เช่น บญัญติัสิบประการที่พระเจา้ประทานแก่อิสราเอลบนภูเขา ซีนาย ไดก้ลายเป็นโครงหลกัอนัถาวรส าหรับค าสอนทางศีลธรรมใน

พนัธสัญญาใหม่  และเราสามารถเห็นผลลพัธ์ของบญัญติัสิบประการในอนุสรณ์สถาน และค าสอนทางจริยธรรมมากมายรอบโลกในวนัน้ี  
ท  านองเดียวกนั การที่พระเจา้เลือกดาวิดให้เป็นหัวหน้าของราชวงศ์ที่จะปกครองคนของพระเจ้าอย่างถาวร ไดใ้ห้ค าอธิบายทาง
ประวติัศาสตร์เก่ียวกบับรรพบุรุษของพระเยซูในฐานะบุตรผูย่ิ้งใหญ่ของดาวิด  และแน่นอน ในฐานะบุตรของดาวิดพระเยซูจึงยงัคงเป็น
กษตัริยเ์หนือมนุษยท์ั้งปวง เป็นผูเ้ดียวที่สามารถประทานความรอดแก่เรา  ดว้ยวิธีน้ีและวิธีอื่นอีกมากมาย พนัธสัญญาเดิมไดส่้งมอบภูมิ
หลงัทางประวติัศาสตร์ให้เราในวนัน้ี 
 

สถานการณ์คู่ขนาน  เหตุผลที่สองที่เรารู้ว่าเราอยู่ในโลกใบเดียวกนักบัผูเ้ช่ือยุคพนัธสัญญาเดิมก็คือ เราไม่เพียงรับรู้ถึงภูมิหลงัทาง
ประวติัศาสตร์ของประสบการณ์ของเรา แต่เรายงัเห็นสถานการณ์คู่ขนานมากมายระหว่างพนัธสัญญาเดิมและยุคของเราดว้ย  

 
เช่นเดียวกบัผูเ้ช่ือยุคพนัธสัญญาเดิม เราอยู่ในโลกที่ถูกสร้างโดยพระเจา้แต่ลม้ลงในความบาป  ผูเ้ช่ือในพนัธสัญญาเดิมเผชิญการ

ต่อตา้นจากคนอื่น ๆ และจากวิญญาณชัว่ และเราก็เผชิญกบัการต่อตา้นลกัษณะเดียวกนัในปัจจุบนั  ในพนัธสัญญาเดิม มนุษยพ่ึ์งพาความ
ช่วยเหลือของพระเจา้เพ่ือเอาชนะปัญหา  เราก็พ่ึงพาความช่วยเหลือของพระองค์เช่นกนั  ลกัษณะคู่ขนานเช่นน้ีมีอีกมากมาย  ทนัทีที่เรา
มองให้ลึกกว่าความแตกต่างอย่างผิวเผิน เราก็สามารถเห็นว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่คลา้ยคลึงกนักบัสถานการณ์ที่ผูเ้ขียนและผูอ้่านดงัเดิม
ของพนัธสัญญาเดิมไดเ้ผชิญ 

 
หน่ึงในลกัษณะเด่นที่สุดของพระคมัภีร์ก็คือ วิธีการแสดงให้เห็นลกัษณะคู่ขนานระหว่างชุดเหตุการณ์ก่อนหน้า และชุดเหตุการณ์

ภายหลงั  ผูเ้ผยพระวจนะแสดงให้เห็นว่าการที่ชาวอิสราเอลอพยพจากอียิปต์น้ันเป็นภาพขนานกบัการที่พวกเขากลบัมาจากการถูกเนรเทศ  
พระกิตติคุณทั้งส่ีก็แสดงการให้เห็นว่าชีวิตของพระเยซูสอดรับกบัการอพยพของชาวอิสราเอลจากอียิปต์  อคัรทูตเปาโลช้ีให้เห็นถึงความ
คู่ขนานระหว่างการเดินทางของอิสราเอลสู่แผ่นดินพระสัญญา และชีวิตของคริสเตียนในการติดตามพระคริสต์เพ่ือมุ่งหน้าไปสู่ฟ้าสวรรค์
และแผ่นดินโลกใหม่  พระเยซูกล่าวถึงความคู่ขนานระหว่างการที่โมเสสยกรูปป้ันงูข้ึนในถิ่นทุรกนัดาร และการที่พระเยซูเองจะถูกยกข้ึน
บนไมก้างเขน  นอกจากน้ียงัมีอีกมากมาย  นักศาสนศาสตร์มกัเรียกความคู่ขนานเหล่าน้ีว่า “รูปลกัษณ์ของพระคมัภีร์”  รูปลกัษณ์ของพระ
คมัภีร์ตั้งอยู่บนความจริงที่ว่า เหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนภายหลงัน้ันเป็นคู่ขนานกบัเหตุการณ์ที่ไดเ้กิดข้ึนก่อนหน้าแลว้ และส่วนใหญ่ ความ
คู่ขนานน้ีด ารงอยู่เพราะเราอยู่ในโลกใบเดียวกนักบัคนของพระเจา้ในพนัธสัญญาเดิมน่ันเอง 

 
นอกจากการมีพระเจา้องค์เดียวกันและโลกใบเดียวกนัแลว้ เราอาจพบความเช่ือมโยงระหว่างพนัธสัญญาเดิมและยุคของเราเน่ืองจาก

เรามีความสัมพนัธ์กบัคนลกัษณะเดียวกนั 
 
 

คนลกัษณะเดียวกนั 
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มีความแตกต่างมากมายระหว่างมนุษย์โบราณสมยัพนัธสัญญาเดิมและมนุษยส์มยัปัจจุบนั  แต่พระคมัภีร์สอนว่าเราเป็นคนลกัษณะ

เดียวกนัทั้งหมด  เราถูกเช่ือมโยงดว้ยความต่อเน่ืองส าคญัที่เป็นพ้ืนฐานของความแตกต่างของเราและผูกพนัเราเป็นเอกภาพ แมก้ระทัง่จะ
ต่างเวลาและต่างวฒันธรรม 
 

พระฉายของพระเจา้  มีอย่างน้อยสามวิธีที่แสดงว่าเราเป็นคนลกัษณะเดียวกนักบัคนในพนัธสัญญาเดิม: (1) มนุษยท์ั้งปวงเป็นพระ
ฉายของพระเจา้; (2) เราทั้งหมดเป็นคนบาป; และ (3) เราทั้งหมดอยู่ในพนัธสัญญากบัพระเจา้  ประการแรก มนุษยท์ั้งปวงไม่ว่ามีชีวิตอยู่
เม่ือไร หรือที่ไหน ต่างก็เป็นพระฉายของพระเจา้  น่ีคือค าสอนที่ชดัเจนตลอดทั้งพนัธสัญญาเดิมและพนัธสัญญาใหม่  ในปฐมกาล 1:27 
เราอ่านพบดงัน้ี: 
 

ดงัน้ันพระเจา้ไดท้รงสร้างมนุษยต์ามพระฉายของพระองค์ ตามพระฉายของพระเจา้น้ัน 
พระองค์ทรงสร้างพวกเขาข้ึน พระองค์ทรงสร้างทั้งผูช้ายและผูห้ญิ (ปฐมกาล 1:27) 

 
ในปฐมกาล 9:6 เราพบวา่ แมห้ลงัจากความบาปท าให้มนุษยเ์ส่ือมลง มนุษยก็์ยงัคงเป็นพระฉายของพระเจา้  ขอ้น้ีกล่าวว่า: 

 
“ใครก็ตามที่ฆ่าคน เขาก็จะถูกคนฆ่า เพราะพระเจา้ทรงสร้างคนข้ึน ตามพระฉายของพระองค์” (ปฐมกาล 9:6) 

 
และหลงัจากน้ัน พนัธสัญญาใหม่ก็ยืนยนัว่ามนุษยท์ั้งปวงเป็นพระฉายหรือมีคุณลกัษณะของพระเจา้  ยากอบ 3:9 กล่าวว่า: 

 
เราทั้งหลายสรรเสริญองค์พระผูเ้ป็นเจา้และพระบิดาของเรา ดว้ยลิ้น 
และเราก็ใชล้ิ้นแช่งด่ามนุษยซ่ึ์งทรงสร้างข้ึนตามแบบของ พระองค์ (ยากอบ 3:9) 

 
และเปาโลไดก้ล่าวไวใ้น 1 โครินธ์ 11:7: 

 
ผูช้าย...เพราะเขาคือพระฉายและศกัด์ิศรีของพระเจา้ (1 โครินธ์ 11:7) 

 
ในการท่ีพระเจ้าสร้างมนุษย์ชายหญิงตามพระฉายของพระองค์นั้น เราเห็นว่านั่นคือส่ิงท่ีเรามีร่วมกัน กับคนท้ัง
ปวงท่ีด ารงอยู่ในพันธสัญญาเดิม และแน่นอนหมายถึง อาดัมและเอวา ซึ่งเป็นชายหญิงคู่แรกด้วย ดังนั้น ความจริง
นี้มิได้หายไปไหน และนี่เป็นความจริงพีน้ฐาน เป็นความคล้ายคลึงท่ีเรามีร่วมกันกับวิสุทธิชน รวมถึงคนท้ังปวงท่ี
เคยมีชีวิตอยู่ก่อนเราด้วย 

—ศาสนาจารย์ทิโมธี เมานท์ฟอร์ท 
 

การเขา้ใจบทบาทของเราในฐานะพระฉายของพระเจา้น้ันส าคญัย่ิงต่อการเขา้ใจจุดมุ่งหมายของแผ่นดินพระเจา้ตลอดทั้ง
ประวติัศาสตร์  ในบทเรียนหลงัจากน้ี เราจะกล่าวถึงอีกหลายประเด็นเก่ียวกบัความหมายของพระฉายของพระเจา้ แต่ในจุดน้ี ก็เป็นการ
เพียงพอที่จะกล่าวถึงคุณสมบติัของมนุษยท์ี่มีร่วมกนัน้ี ในอดีต คริสตจกัรน้ันใส่ใจเป็นพิเศษกบัความจริงที่ว่ามนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวิตที่มี
เหตุผล มีความสามารถพิเศษทางภาษาศาสตร์ เป็นผูมี้ศีลธรรมและศาสนา 

 
การที่ทั้งพนัธสัญญาเดิมและพนัธสัญญาใหม่ยืนยนัว่ามนุษยท์ั้งปวงเป็นพระฉายของพระเจา้เตือนเราไม่ให้ประเมินค่าความแตกต่าง

ระหว่างคนในยุคพนัธสัญญาเดิมและคนในยุคปัจจุบนัมากเกินไป  ถูกตอ้ง เราทั้งหลายแตกต่างกนัในหลายลกัษณะ  แต่ภายใต้พ้ืนผิวน้ัน 
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เราซ่ึงมีชีวิตอยู่ในวนัน้ีมิไดแ้ตกต่างจากคนสมยัโบราณแต่อย่างใด  ถึงแมเ้ราไม่ไดเ้หมือนพวกเขาทุกกระเบียดน้ิว แต่เราสามารถสรุปไดว้่า
คุณสมบติัดา้นการใชเ้หตุผล ดา้นภาษาศาสตร์ และดา้นศีลธรรม ซ่ึงนิยามลกัษณะของชีวิตของคนเหล่าน้ัน ก็นิยามลกัษณะชีวิตของเรา
ดว้ย  คนสมยัก่อนคิดค่อนขา้งเหมือนกบัที่เราคิด และเขา้ใจภาษาค่อนขา้งเหมือนกบัที่เราเขา้ใจ  พวกเขาปล ้าสู้กบัค าถามดา้นศีลธรรมและ
ความเช่ือค่อนขา้งเหมือนกบัที่เราท า  และดว้ยเหตุผลเหล่าน้ี เราจึงมัน่ใจไดว้่าเราสามารถประยุกต์พนัธสัญญาเดิมเขา้กบัชีวิตของเรา  คนที่
เขียนพนัธสัญญาเดิมข้ึนเป็นคร้ังแรกและผูอ้่านกลุ่มแรกเป็นพระฉายของพระเจา้เช่นเดียวกบัเราดว้ยเหมือนกนั  
 

ธรรมชาติบาป  ประการที่สอง เราเป็นมนุษยล์กัษณะเดียวกบัคนเหล่าน้ันในพนัธสัญญาเดิม เน่ืองจากมนุษยท์ั้งปวงเป็นคนบาป  จง
พิจารณาขอ้ความในโรม 3:12 ซ่ึงเปาโลยกมาจากสดุดี เม่ือท่านบรรยายธรรมชาติบาปของมนุษย ์เปาโลเขียนดงัน้ีว่า: 
 

“ทุกคนลว้นหันเหไป พวกเขากลายเป็นคนไร้ค่าไปดว้ยกนั ไม่มีสักคนที่ท  าดี ไม่มีแมแ้ต่คนเดียว” (โรม 3:12) 
 

เปาโลกล่าวชดัเจนว่ามนุษยท์ุกคนไดท้  าบาป  และประเด็นน้ีมิใช่เป็นเพียงค าสอนในพนัธสัญญาใหม่เท่าน้ัน  ใน 1 พงศ์กษตัริย ์8:46 
ในช่วงเทศกาลมอบถวายพระวิหาร โซโลมอนไดก้ล่าวถึงแก่นสารที่เหมือนกนัโดยท่านกล่าวว่า: 
 

“มีใครบา้งที่ไม่ท าบาปเลย...” (1 พงศ์กษัตริย์ 8:46) 
 

ในศาสนศาสตร์เชิงระบบ มีค าสอนท่ีรู้จักกันในช่ือ “ความเส่ือมสุด” และความหมายของค าสอนน้ีก็คือ ในทุกด้าน
ของความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ทุกส่ิงแปดเป้ือนไปด้วยความบาป  ดังนั้น 
โดยพื้นฐานแล้ว จึงถือว่าในทุกส่ิงท่ีมนุษย์กระท า พวกเขากระท าโดยทรยศต่อพระบัญญัติของพระเจ้าและ
มาตรฐานอันบริสุทธ์ิของพระองค์  ดังนั้น จึงถูกต้องแล้วท่ีจะกล่าวว่าธรรมชาติบาปนั้นมีอยู่จริง 

—ดร. ลูอิส ออร์เทซา 
 

เน่ืองจากเราเป็นพระฉายของพระเจา้แต่เราลม้ลงในความบาป จึงไม่ยากที่เราจะเขา้ใจเหตุผลที่ผูเ้ขียนพนัธสัญญาเดิมเน้นย ้าเร่ือง
เก่ียวกบัความบาป  เราเช่ือมโยงกบัพนัธสัญญาเดิมในระนาบน้ีเน่ืองจากเรารู้ว่าเราเป็นคนบาป เช่นเดียวกบัผูอ้่านพนัธสัญญาเดิมกลุ่ม
ดั้งเดิมและทุกคนหลงัจากน้ัน  แลว้เราก็เขา้ใจเช่นกนัว่าเหตุใดพนัธสัญญาเดิมจึงเน้นที่การไถ่คนบาป  นับตั้งแต่เวลาที่มนุษยชาติลม้ลงใน
ความบาป มนุษยท์ุกคนก็จ าเป็นตอ้งไดรั้บการไถ่  ความจริงขอ้น้ีจึงเช่ือมโยงเราเข้ากบัโลกโบราณสมยัพนัธสัญญาเดิมดว้ย 
 

พนัธสัญญา  ประการที่สาม เราเป็นคนลกัษณะเดียวกนั เน่ืองจากในช่วงพนัธสัญญาเดิม ในช่วงเวลาระหว่างน้ันกบัปัจจุบนั และ
แมก้ระทัง่ในวนัน้ี มนุษยท์ุกคนถูกผูกพนักบัพระเจา้โดยพนัธสัญญา 

 
พนัธสัญญาเดิมและพนัธสัญญาใหม่กล่าวอย่างสม ่าเสมอว่ามนุษยท์ุกคนถูกผูกพนักบัพระเจา้โดยพนัธสัญญา  ตามที่เราจะเห็นใน

บทเรียนหลงัจากน้ี พนัธสัญญาของพระเจา้ต่ออาดมั และโนอาห์ถูกเรียกว่าพนัธสัญญา “สากล” เน่ืองจากเป็นพนัธสัญญาที่กระท ากบั
มนุษยท์ั้งปวง  พนัธสัญญากบัคนทั้งสองน้ีน ามนุษยเ์ขา้สู่พนัธะกบัพระเจา้ในฐานะกษตัริยผ์ูเ้มตตาและปรานี  ส่วนที่เหลือของพนัธสัญญา
เดิมเน้นไปที่พนัธสัญญาพิเศษที่พระเจา้กระท ากบัชนชาติอิสราเอล ซ่ึงมกัเรียกว่า พนัธสัญญา “แห่งชนชาติ”  ชนชาติอิสราเอลถูกผูกพนั
กบัพระเจา้ดว้ยพนัธสัญญาที่พระองค์ไดก้ระท ากบัอบัราฮมั โมเสส และดาวิด และหลงัจากน้ันดว้ยอีกพนัธสัญญาหน่ึงที่ผูเ้ผยพระวจนะ
ของอิสราเอลพยากรณ์ไวว้่าจะมาถึง  และพวกเราทุกคนก็อยู่ในเง่ือนไขเดียวกนัในวนัน้ี  ทุกคนถูกผูกพนักบัพระเจา้ดว้ยพนัธสัญญาที่
พระองค์มีต่ออาดมัและโนอาห์  และคริสตจกัรในวนัน้ีก็ถูกผูกพนักบัพระเจา้ดว้ยพนัธสัญญาพิเศษที่พระเจา้กระท ากบัชนชาติอิสราเอลใน
พนัธสัญญาเดิม และดว้ยอีกพนัธสัญญาหน่ึงในพระคริสต์  เราคงจ าไดว้่า ในอพยพ 19:6 พระเจา้ตรัสบนภูเขาซีนายเกี่ยวกบัสัมพนัธภาพ
พิเศษแห่งพนัธสัญญาของพระองค์กบัอิสราเอลว่า: 
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“แต่เจา้จะเป็นอาณาจกัรแห่งปุโรหิตและเป็นชนชาติที่บริสุทธ์ิส าหรับเรา”  (อพยพ 19:6) 

 
ใน 1 เปโตร 2:9 อคัรทูตเปโตรหยิบยกพระธรรมขอ้น้ีมา แต่ท่านประยุกต์เขา้กบัคริสตจกัรยุคพนัธสัญญาใหม่  ท่านกล่าวว่า: 

แต่พวกท่านเป็นประชากรที่พระเจา้ไดท้รงเลือกสรร เป็นปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธ์ิ 
เป็นพลเมืองของพระเจา้ (1 เปโตร 2:9) 

 
ในขอ้น้ี เปโตรประยุกต์ขอ้ความที่พระเจา้ตรัสกบัชนชาติอิสราเอลเป็นพนัธะพิเศษในพนัธสัญญาเดิมให้เขา้กบัคริสตจกัรคริสเตียน 

ท่านไดท้  าเช่นน้ีเพราะผูท้ี่ติดตามพระคริสต์ในตอนน้ีก็ถูกผูกพนัเขา้กบัพระเจา้ดว้ยอีกพนัธสัญญาหน่ึง ซ่ึงอยู่ในพระคริสต์แลว้ น่ีคือ
แนวทางแห่งความเช่ือมโยงที่จะคงอยู่ตลอดประวติัศาสตร์ 

 
เราไดส้ ารวจความทา้ทายที่เราตอ้งกา้วขา้มในการประยุกต์พนัธสัญญาเดิม และไดศ้ึกษาความเช่ือมโยงระหว่างเรากบัพนัธสัญญาเดิม

แลว้  ต่อไปเราควรให้ความสนใจกบัพฒันาการต่าง ๆ ที่เราตอ้งยอมรับ ถา้เราจะประยุกต์พนัธสัญญาเดิมเขา้กบัยุคปัจจุบนัของเรา 
 
 

พฒันาการต่าง ๆ 
 

เราไดเ้ห็นแลว้ว่าการประยุกต์พนัธสัญญาเดิมเขา้กบัชีวิตของเราในวนัน้ีไดน้ั้น ตอ้งค านึงถึงพฒันาการต่างๆ ดา้นประวติัศาสตร์ที่
เกิดข้ึนในบริบทความเช่ือตามพระคมัภีร์ ทั้งในพนัธสัญญาเดิมและในพนัธสัญญาใหม่  ทั้งพนัธสัญญาเดิม พนัธสัญญาใหม่ และความ
เช่ือคริสเตียนของเราในวนัน้ี เป็นตวัแทนของศาสนาเดียวและความเช่ือเดียว  แมก้ระน้ัน เรายงัตอ้งยอมรับเสมอว่ามีพฒันาการมากมาย
หลายอย่างไดเ้กิดข้ึน 

 
เราสามารถอธิบายพฒันาการเหล่าน้ีไดห้ลายแนวทาง แต่เราจะเน้นที่พฒันาการสามประเภท: (1) พฒันาการดา้นยุคสมยั; (2) 

พฒันาการดา้นวฒันธรรม; และ (3) พฒันาการดา้นตวับุคคล  ประการแรก พระเจ้าไดเ้ปิดเผยพระองค์เองและพระประสงค์ของพระองค์กบั
คนของพระองค์ในแต่ละยุคสมัย 
 
 

ดา้นยุคสมยั 
 

ประวติัศาสตร์พระคมัภีร์ คือ บนัทึกขนาดยาวเกี่ยวกบัวิธีที่พระเจา้เปิดเผยพระองค์เองต่อคนของพระองค์ตามล าดบัเหตุการณ์ประวติั
สาสตร์ ไดด้ าเนินไป และจุดก าหนดไดส้ิ้นสุดที่ในองค์พระคริสต์  มีหลายวิธีที่จะส ารวจประวติัศาสตร์น้ี แต่วิธีหน่ึงที่เป็นประโยชน์ ก็คือ
การแบ่งเป็นยุคหรือสมัยหลกั ๆ ให้สอดคลอ้งกบัพนัธสัญญาที่พระเจา้มีต่อคนของพระองค์  ในแต่ละยุคพนัธสัญญา พระเจา้เปิดเผย
พระองค์เองมากย่ิงข้ึน  กล่าวง่าย ๆ ก็คือ พระเจา้เปิดเผยกบัโนอาห์มากกว่าที่พระองค์เปิดเผยกบัอาดมั  พระองค์เปิดเผยกบัอบัราฮมัมากก
ว่าที่พระองค์เปิดเผยกบัโนอาห์  โมเสสไดรั้บการเปิดเผยมากกว่าที่อบัราฮมัไดรั้บ  และพระเจา้ก็ประทานการเปิดเผยแก่ดาวิดมากกว่าที่
พระองค์ประทานแก่โมเสส  และในยุคพนัธสัญญาใหม่ พระเจา้ก็ไดเ้ปิดเผยมากย่ิงกว่าที่เคยเป็นมาทั้งหมด 

 
ผูเ้ขียนฮีบรูเน้นประเด็นน้ีในฮีบรู 1:1-2 โดยเขียนว่า: 
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ในอดีตพระเจา้ตรัสกบับรรพบุรุษของเราผ่านทางผูเ้ผยพระวจนะหลายคร้ังหลายคราดว้ยวิธีการต่างๆ แต่ในวาระสุ
ดทา้ยน้ีพระองค์ ไดต้รัสกบัเราทั้งหลายโดยพระบุตรของพระองค์ (ฮีบรู 1:1-2) 

 
เช่นเดียวกบับรรดาผูเ้ขียนพระคมัภีร์ คริสเตียนแบ่งประวติัศาสตร์พระคมัภีร์ออกเป็นหลายยุคหรือสมยัในหลายแนวทาง  แต่

โดยทัว่ไปแลว้ คริสตชนยอมรับว่าพฒันาการดา้นยุคสมัยที่ใหญ่ที่สุดในประวติัศาสตร์พระคมัภีร์เกิดข้ึนระหว่างพนัธสัญญาเดิมและพนัธ
สัญญาใหม่  การแบ่งตามยุคสมยัน้ีส าคญัอย่างย่ิงต่อการประยุกต์พระวจนะของพระเจา้ในปัจจุบนั  และในช่วงหลายสหัสวรรษที่ผ่านมา 
คริสเตียนไดต้ั้งค าถามว่า: “ค าสอนในพนัธสัญญาเดิมประยุกต์เขา้กบัยุคพนัธสัญญาใหม่อย่างไร?” 

 
คริสเตียนที่สัตยซ่ื์อเช่ืออย่างถูกตอ้งว่าพนัธสัญญาเดิมใชก้บัชีวิตของเราได ้แต่พวกเขาใชว้ิธีการแตกต่างกนัในการประยุกต์สารจาก

พระคมัภีร์เดิมเขา้กบัสมยัของเรา  สุดปลายดา้นหน่ึงของแนวมุมมองน้ีก็คือคนเหล่าน้ันที่ส่งเสริมมุมมองประวติัศาสตร์พระคัมภีร์แบบตดั
เป็นส่วน ๆ  คริสเตียนกลุ่มน้ีเน้นเป็นพิเศษที่ความแตกต่างระหว่างยุคพนัธสัญญาเดิมและยุคพนัธสัญญาใหม่  พวกเขาทึกทกัว่า ส าหรับผู ้
เช่ือในปัจจุบนั เราควรประยุกต์เพียงแค่ค าสอนในพนัธสัญญาเดิมที่ไดรั้บการยืนยนัอย่างชดัแจง้อีกคร้ังหน่ึงในพนัธสัญญาใหม่เท่าน้ัน  
หากเป็นอื่น พนัธสัญญาเดิมก็ไม่สามารถประยุกต์กบัผูท้ี่ติดตามพระคริสต์ได้ 

 
ปลายอีกดา้นหน่ึงของแนวมุมมองน้ีไดแ้ก่จุดยืนสุดโต่งมากมายที่ส่งเสริมมุมมองที่ว่าความเช่ือตามพระคมัภีร์มีลกัษณะแบนราบ  

คริสเตียนเหล่าน้ีเน้นความต่อเน่ืองของยุคพนัธสัญญาเดิมและยุคพนัธสัญญาใหม่  ในมุมมองน้ี ตราบใดที่พนัธสัญญาใหม่ไม่ไดป้ฏิเสธ
หรือปรับแกค้ าสอนขอ้ใดในพนัธสัญญาเดิม คริสเตียนก็มีพนัธะที่จะตอ้งท าตามเช่นเดียวกบัคนเหล่าน้ันที่มีชีวิตอยู่ก่อนพระคริสต์ 

 
ในบทเรียนน้ี เราจะหลีกเลี่ยงมุมมองสุดโต่งทั้งสองดา้น  เราจะเน้นส่ิงที่เราเรียกว่า “มุมมองเชิงพฒันาการ” ของความเช่ือตามพระ

คมัภีร์  ในมุมมองน้ี พนัธสัญญาเดิมทั้งหมดจะตอ้งถูกใชก้บั คริสเตียนยุคพนัธสัญญาใหม่  แต่เราก็ตอ้งยอมรับดว้ยว่าทุกมิติของพนัธ
สัญญาเดิมไดพ้ฒันาข้ึนเพราะส่ิงที่พระเจา้ไดก้ระท าในพระคริสต์  ค าสอนทั้งหมดในพนัธสัญญาเดิมถูกใชก้บัคริสเตียน อย่างสอดคลอ้ง
กบัพนัธสัญญาใหม่เสมอ 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ เป็นค าถามท่ีเป็นท่ีถกเถียงกันอย่างมากมาย  และแม้ใน
ปัจจุบันก็ยังเป็นค าถามท่ีถูกโต้แย้งกันอย่างกว้างขวาง  และวิธีหนึ่งท่ีเราใช้เพื่อศึกษาพัฒนาการนี้ ท่ีเราเรียกว่า “การ
เปิดเผยอย่างก้าวหน้า” หรือการเปิดเผยเป็นอันดับ หมายความว่าพระเจ้ามิได้เปิดเผยทุกส่ิงตั้งแต่แรก ดังเห็นได้ว่า
ประวัติศาสตร์พัฒนาการของศาสนศาสตร์ หรือค าสอนในพระคัมภีร์เดิมซึ่งสัมพนัธ์กับพันธสัญญาใหม่ จริง ๆ 
แล้วเมื่อเร่ิมต้นน้ีนเป็นการเปิดเผยเพียงบางส่วน  และหลังจากนั้นก็เป็นการเปิดเผยมากขึ้น กระท่ังสมบูรณ์ในพันธ
สัญญาใหม่ด้วยค าสอนของพระเยซูและเหล่าอัครทูตผู้บันทึกข้อเท็จจริงอันเป็นหลักศาสนศาสตร์ของคริสตจักร  

—ดร. ดาเนียล สเตฟเฟน 
 

ในกาลาเทีย 3:24 เปาโลกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพนัธสัญญาเดิมและพนัธสัญญาใหม่ดงัน้ี: 
 

ดงัน้ันบทบญัญติัไดรั้บมอบหมายหน้าที่ให้น าเรามาถึงพระคริสต์ (กาลาเทีย 3:24) 
ในขอ้น้ี ค าว่า “ผูน้ า” คือค าแปลของค านามภาษากรีก “paidagogos”  ค าน้ีหมายถึง “ครู” หรือ “ผูดู้แล” ที่ท  าหน้าที่ส่ังสอน ช้ีแนะ 

และอบรมวินัยแก่เด็ก เพ่ือให้เด็กคนน้ันเจริญเติบโตมีวุฒิภาวะ  ดงัน้ัน ตามที่เปาโลบอกในขอ้น้ี ค าสอนในพนัธสัญญาเดิมเป็นเหมือน
โอวาทที่มอบแก่เด็ก แต่ค าสอนในพนัธสัญญาใหม่เป็นเหมือนโอวาทที่มอบแก่ทายาทที่เป็นผูใ้หญ่ 
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เราทุกคนรู้ว่าพ่อแม่สอนเด็กดว้ยบทเรียนเช่น “อย่าออกไปที่ถนน” หรือ “อย่าเขา้ใกลไ้ฟ”  แต่เม่ือเด็กเติบโตเป็นผูใ้หญ่ เราก็ไม่เตือน
พวกเขาให้อยู่ห่างจากถนนหรืออยู่ห่างจากไฟอีกต่อไป  ถึงอย่างไร เขาเป็นผูใ้หญ่แลว้  แมก้ระน้ัน พ่อแม่ก็ยงัคงคาดหวงัให้ลูกที่โตเป็น
ผูใ้หญ่แลว้จดจ าปัญญาที่มาจากขอ้บงัคบัสมยัเป็นเด็ก  เราคาดหวงัให้ผูใ้หญ่จ าไดว้่าถนนและไฟมีอนัตรายและตอ้งรู้จกัระมัดระวงั  การ
ปฏิบติัต่อผูใ้หญ่ราวกบัว่าเขาเป็นเด็กก็เป็นการโง่เขลา  แต่ถา้ผูใ้หญ่ลืมส่ิงที่เขาไดเ้รียนรู้จากบทเรียนสมยัเด็กก็เป็นส่ิงโง่เขลาเท่า ๆ กนัดว้ย  

 
ในหลายลกัษณะ พนัธสัญญาเดิมก็คลา้ยกบักฎขอ้บงัคบัที่ใชก้บัเด็ก ถูกออกแบบมาส าหรับสภาพทางจิตวิญญาณของมนุษยใ์น

อิสราเอลสมยัพนัธสัญญาเดิม ในช่วงที่พวกเขาเติบโตสู่ความมีวุฒิภาวะ  พนัธสัญญาใหม่ก็คือค าสอนส าหรับคนที่มีชีวิตอยู่หลงัจากพระ
เจา้ไดท้  าการเปิดเผยโดยผ่านพระคริสต์  ถา้เราในฐานะผูเ้ช่ือในสมัยพนัธสัญญาใหม่ท าตามพนัธสัญญาเดิมเหมือนคนในยุคพนัธสัญญา
เดิมท า ก็เท่ากบัเรากป็ฏิเสธความส าคญัของพระคริสต์  แต่ถา้เราปฏิเสธปัญญาที่ถูกสอนในพนัธสัญญาเดิม ก็เท่ากบัเราปฏิเสธการที่พระ
คริสต์เคารพสิทธิอ านาจของพนัธสัญญาเดิม  ในฐานะผูท้ี่ติดตามพระคริสต์อย่างสัตยซ่ื์อ เราตอ้งยอมจ านนต่อสิทธิอ านาจของพนัธสัญญา
เดิม แต่เราตอ้งกระท าเช่นน้ันในฐานะคนที่ไดมี้ประสบการณ์กบัการที่ยุคต่าง ๆ ถูกท าให้ส าเร็จเป็นจริงแลว้ 

 
นอกเหนือจากพฒันาการดา้นยุคสมัย หากเราจะประยุกต์พนัธสัญญาเดิมเขา้กบัยุคของเรา เราตอ้งพิจารณาพฒันาการดา้นวฒันธรรม

ดว้ย 
 
 

ดา้นวฒันธรรม 
 

เม่ือเราศึกษาพนัธสัญญาเดิม ส่ิงที่เราตอ้งน ามาพิจารณาก็คือความคลา้ยคลึง และความแตกต่างระหว่างแบบแผนวฒันธรรมที่ถูก
น าเสนอในพนัธสัญญาเดิมและแบบแผนวฒันธรรมของโลก ลกัษณะทางวฒันธรรมแบบใดในยุคของเราคู่ขนานอย่างใกลชิ้ดกบัยุคของ
อบัราฮมั?  วฒันธรรมของเราเหมือนกบัวฒันธรรมของดาวิดอย่างไร?  วฒันธรรมมนุษยไ์ดเ้ปลี่ยนไปอย่างไรจากยุคโบราณในพนัธสัญญา
เดิม?  ธรรมเนียมและประเพณีใดแตกต่างกนับา้ง?  เราตอ้งตอบค าถามเหล่าน้ีถา้เราจะประยุกต์พนัธสัญญาเดิมเขา้กบัชีวิตสมัยปัจจุบนัดว้ย
ความรับผิดชอบ 

 
เรามีชีวิตอยู่ในศตวรรษท่ี 21 และเราก็พบว่าวัฒนธรรมของเราและวัฒนธรรมในพันธสัญญาเดิมนั้นแตกต่างกัน  
จึงจ าเป็นท่ีเราจะต้องขุดลึกลงไปในวัฒนธรรมสมัยพระคัมภีร์อย่างจริงจัง  เพื่อเราจะสามารถเข้าใจข้อความ
เหล่านั้นได้  
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเราท าแตกต่างจากสมัยพันธสัญญาเดิมอย่างมาก  เราจึงจ าเป็นต้องพิจารณาบริบทและวัฒนธรรมของ
พันธสัญญาเดิม เพื่อเราจะเข้าใจว่าพระเจ้าก าลังท าอะไรในชีวิตของคนของพระองค์ในพันธสัญญาเดิม          —ดร. 
ดาเนียล ซิมังโก 

เราไม่เพียงตอ้งพิจารณาพฒันาการดา้นยุคสมยัและดา้นวฒันธรรมเท่าน้ัน แต่เพ่ือประยุกต์พนัธสัญญาเดิมเขา้กบัชีวิตของเราน้ัน เรา
ตอ้งศึกษาพฒันาการดา้นตวับุคคลดว้ย 
 
 

ดา้นตวับุคคล 
 

มีทั้งความคลา้ยคลึงกนัและความแตกต่างกนัค่อนขา้งมากระหว่างคนสมยัพนัธสัญญาเดิมและคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกร่วมสมัยของเรา  
หากเราหวงัว่าจะประยุกต์ขอ้ความโบราณในพนัธสัญญาเดิมอย่างเหมาะสม เราจ าเป็นตอ้งตั้งค าถามเช่น: ชีวิตส่วนตวัของเราเปรียบเทียบ
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กบัคนเหล่าน้ันที่เราเห็นในพนัธสัญญาเดิมไดอ้ย่างไร?  เรามีบทบาทอะไรในสังคม? บทบาทเหล่าน้ันเปรียบเทียบไดอ้ย่างไรกบับทบาท
ของคนในพนัธสัญญาเดิม?  สภาวะทางจิตวิญญาณของเราเป็นอย่างไร?  ความคิด การกระท า และความรู้สึกของเราเปรียบเทียบไดอ้ย่างไร
กบัส่ิงที่เราเห็นในคนสมยัพนัธสัญญาเดิม?  โดยการเปรียบเทียบความคลา้ยคลึงและความแตกต่างระหว่างคนโบราณสมยัพนัธสัญญาเดิม
และคนสมยัปัจจุบนั เราก็สามารถเขา้ใจไดดี้ข้ึนว่าจะประยุกต์พนัธสัญญาเดิมเขา้กับสมยัของเราอย่างไร 
 
 

สรุป 
 

ในบทเรียนน้ี เราไดต้ั้งค าถามว่าเหตุใดเราจึงควรศึกษาพนัธสัญญาเดิม  เราไดย้อมรับความยากล าบากที่เราตอ้งเผชิญเน่ืองจากความ
ห่างระหว่างเราและหนังสือโบราณน้ี รวมถึงสาเหตุของความห่างน้ัน และประเภทของความห่างที่เราพบ  เรายงัไดเ้ห็นว่าพนัธสัญญาใหม่
ยืนยนัอย่างหนักแน่นถึงความเกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์ระหว่างพนัธสัญญาเดิมกบัยุคของเรา โดยเฉพาะเม่ือศึกษาผ่านค าสอนของพระเยซูและเปา
โล  และเราไดว้างโครงร่างแนวทางที่เราตอ้งเดินตาม โดยการพิจารณาความทา้ทาย ความเช่ือมโยง และพฒันาการที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ประยุกต์พนัธสัญญาเดิมเขา้กบัชีวิตของเรา 

 
บ่อยคร้ังเหลือเกินที่ผูติ้ดตามพระคริสต์พอใจที่จะรู้เก่ียวกบัพนัธสัญญาเดิมเพียงน้อยนิด และศึกษาแค่พนัธสัญญาใหม่ในฐานะพระ

ค าของพระเจา้ส าหรับพวกเขาเท่าน้ัน  แต่ดว้ยความที่สองพนัธสัญญาน้ีส าคญัเท่าเทียมกนั การกระท าเช่นน้ีจึงไม่เพียงพอส าหรับคริสเตียน
ที่หวงัจะเติบโตข้ึนในความเช่ือ  เราจ าเป็นตอ้งมีพนัธสัญญาเดิมดว้ย  การศึกษาสัญญาเดิมตอ้งใชค้วามพยายามอย่างมาก แต่ทุกความ
พยายามก็คุม้ค่า  พนัธสัญญาเดิมคือพระวจนะของพระเจา้  และในฐานะสาวกผูส้ัตยซ่ื์อของพระคริสต์ เราควรทุ่มเท ศึกษาพระวจนะเล่ม
ต่าง ๆ น้ี เหมือนกบัที่พระคริสต์อุทิศพระองค์เองเพ่ือศึกษา  เม่ือเราท าเช่นน้ัน เราจะพบว่าพนัธสัญญาเดิมคือของขวญัอนัมหัศจรรยท์ี่พระ
เจา้ไดป้ระทานแก่เราเพ่ือปฏิบติัตามในทุกที่และทุกยุคสมยั 
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วทิยากร 
 

 
ดร. ริชาร์ด พแรตต์ จูเนียร์ เป็นผูร่้วมก่อตั้งและประธานของ องค์กร “พนัธกิจรับใชแ้ห่งสหัสวรรษที่สาม” (Third Millennium Ministries)  
ท่านด ารงต าแหน่งศาสตราจารยด์า้นพนัธสัญญาเดิม ที่วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary) เป็นเวลากว่า 20 
ปี และเป็นประธานภาควิชาพนัธสัญญาเดิม  ในฐานะผูรั้บใชท้ี่ไดรั้บการสถาปนา ดร. พแรตต์เดินทางอย่างกวา้งขวางเพ่ือประกาศข่าว
ประเสริฐและท าการสอนสอน  ท่านศึกษาที่วิทยาลยัศาสนศาสตร์เวสท์มินสเตอร์ (Westminster Theological Seminary) ไดรั้บปริญญาศา
สนศาสตร์มหาบณัฑิตจากวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมยูเนียน (Union Theological Seminary) และส าเร็จการศึกษาระดบัศาสนศาสตรดุษฎี
บณัฑิตดา้นพนัธสัญญาเดิมศึกษาจากมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard University)  ดร. พแรตต์เป็นบรรณาธิการทัว่ไปของ “พระคมัภีร์
ฉบบันานาชาติใหม่เพ่ือจิตวิญญาณแห่งปฏิรูปศึกษา” (NIV Spirit of the Reformation Study Bible) และเป็นหน่ึงในผูแ้ปล “พระคมัภีร์
ฉบบัชีวิตใหม่” (New Living Translation)  นอกจากน้ี ท่านยงัไดเ้ขียนบทความและหนังสืออีกมากมาย ซ่ึงรวมถึง “จงอธิษฐานดว้ยดวงตา
ที่เปิดอยู่” (Pray with Your Eyes Open) “ทุกความคิดใตค้วามควบคุม” (Every Thought Captive) “สร้างไวใ้ห้มีศกัด์ิศรี” (Designed for 
Dignity) “พระองค์ประทานเร่ืองราวแก่เรา” (He Gave Us Stories) “อรรถาธิบายส าหรับ 1 และ 2 พงศาวดาร” (Commentary on 1 & 2 
Chronicles) และ “อรรถาธิบาย 1 และ 2 โครินธ์” 

 

 
ดร. ธัดเดียส เจ เจมส์ จูเนียร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของวิทยาลยัพระคริสตธรรมเบอร์มิงแฮม 
 
ดร. มาร์ค เอ เจนนิงส์ เป็นอาจารยส์อนวิชาพนัธสัญญาใหม่ ณ วิทยาลยัศาสนศาสตร์กอร์ดอน-คอนเวลล์ 
 
ดร. โรเบิร์ต แมคยูเวน เป็นอาจารยส์อนวิชาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศึกษา และเป็นผูอ้  านวยการภาควิชาศาสนศาสตร์ภาคภาษาจีน ณ 
วิทยาลยัศาสนศาสตร์เอเชียตะวนัออก ประเทศสิงคโปร์ 
 
ศาสนาจารย์ทิโมธี เมานท์ฟอร์ท เป็นคณบดีฝ่ายวิชาการ ณ วิทยาลยัศาสนศาสตร์พนัธสัญญาแห่งภาคตะวนัตกของประเทศจีน 
 
ดร. แมทธิว นิวเคิร์ก เป็นอธิการบดีและศาสตราจารยด์า้นพนัธสัญญาเดิม ณ วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมไครสท์ ไบเบิ้ล เมืองโอกาซากิ 
ประเทศญี่ปุ่ น 
 
ดร. ลูอิส ออร์เทซา เป็นศาสตราจารยว์ุฒิคุณดา้นการให้ค าปรึกษา ณ วทิยาลยัพระคริสตธรรมเบอร์มิงแฮม 
 
ดร. ฟิลิป ไรเคน เป็นอธิการบดีของวิทยาลยัวีตนั 
 
ดร. ดาเนียล ซิมงัโก เป็นอาจารยใ์หญ่ ณ สถาบนัพระคริสต์ธรรมคมัภีร์แห่งแอฟริกาใตท้ี่เคปทาวน์ 
 
ดร. วูยานิ ซินโด เป็นอาจารย ์ณ วิทยาลยัจอร์จ ไวท์ฟีลด์ ในแอฟริกาใต้ 
 
ดร. ดาเนียล สเตฟเฟน เป็นศาสตราจารยรั์บเชิญ ณ วิทยาลยัศาสนศาสตร์แห่งอเมริกากลาง กวัเตมาลาซิตี ประเทศกวัเตมาลา 
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ดร. สตีเฟน อี วิทเมอร์ เป็นศาสตราจารยว์ุฒิคุณดา้นพนัธสัญญาใหม่ ณ วิทยาลยัศาสนศาสตร์กอร์ดอน-คอนเวลล์ และเป็นศิษยาภิบาล
หลกัของคณะสามคัคีธรรมคริสเตียนเพพเพอร์เรล เมืองเพพเพอร์เรล รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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