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ข้อมูลเก่ียวกบั THIRD MILLENNIUM MINISTRIES 

Third Millennium Ministries (ผู้รบัใช้แหง่สหสัวรรษทีส่าม) เป็นพนัธกิจประกาศข่าวประเสริฐ
ของคริสเตียนโดยไม่หวงัผลก าไร เพื่อ: 

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 
เอกสารค าสอน และข้อมูลต่าง ๆ ทางอนิเทอร์เน็ต และถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้โดยโรงเรียน กลุ่ม 
หรือบุคคล ท ัง้ในระบบออนไลน์และในกลุ่มผู้ร่วมศกึษา  

ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา เราได้พฒันาวิธีการที่จะใช้เงินทุนอย่างคุ้มคา่ในการผลิตบทเรียนมลัตมิีเดีย
ทีไ่ด้รบัรางวลั ซึ่งมีเน้ือหาและคุณภาพทีด่ีทีสุ่ด เราใช้นกัเขียนและบรรณาธิการทีเ่ป็นนกัการศกึษา
ทีผ่่านการฝึกอบรมด้าน ศาสนศาสตร์อย่างดี และใช้นกัแปลทีเ่ป็นเจ้าของภาษาเป้าหมายผู้มีความ
เข้าใจด้านศาสนศาสตร์ บทเรียนของเราน าเสนอแนวคดิอนัลึกซึ้งของศาสตราจารย์จากวิทยาลยั
พระคริสต์ธรรม และจากศษิยาภิบาลจากทุกมุมโลก ยิ่งกว่านั้น เรายงัใช้นกัออกแบบกราฟิก นกั
วาดภาพประกอบ และผู้ผลิตทีย่ึดม ั่นในมาตรฐานสูงสุดของการผลิต และใช้อุปกรณ์และเทคนิคต่าง 
ๆ ทีท่นัสมยั 

เพื่อทีจ่ะบรรลุเป้าหมายของการเผยแพร่ Third Millennium ได้สรา้งพนัธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กบั
คริสตจกัร วิทยาลยัพระคริสต์ธรรม โรงเรียนสอนพระคมัภีร์ มิชชนันารี สถานีวิทยุคริสเตียน ผู้
ให้บริการโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม และองค์กรอืน่ ๆ. สมัพนัธภาพดงักล่าวได้น าไปสู่การเผยแพร่
บทเรียนทางวีดีโอจ านวนนบัไม่ถ้วน สู่ผู้น า ศษิยาภิบาล และนกัเรียนพระคมัภีร์ในท้องถิ่น. และ
เว็บไซต์ของเราก็เป็นช่องทางเผยแพร่และจดัหาสือ่ประกอบบทเรียนเพิ่มเตมิ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกบั
วิธีการเร่ิมต้นชุมชนแห่งการเรียนรูข้องตนเอง. 

Third Millennium Ministries ถือว่าเป็นบริษทัประเภท 501(c) (3) ตามข้อบงัคบัของ
กรมสรรพากรแห่งสหรฐัอเมริกา เราพึ่งพาเงินบริจาคทีส่ามารถลดหย่อนภาษีได้ ทีค่ริสตจกัร 
มูลนิธิ ธุรกิจ และบุคคลต่าง ๆ ถวายให้ด้วยความอารี หากต้องการข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัพนัธกิจ
ของเรา และศกึษาว่าจะมีส่วนร่วมกบัพนัธกิจนั้นได้อย่างไร โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตข์องเรา 
www.thirdmill.org.  



ii 
 

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

 

สารบัญ 

บทน า ............................................................................................................................................................................................................1 

นัยท่ัวไปและนัยเฉพาะ .................................................................................................................................................................................1 

ความไม่เปลี่ยนแปลง .........................................................................................................................................................................2 
การพฒันาอย่างต่อเน่ือง .....................................................................................................................................................................3 

ประวัติศาสตร์ยุคแรกเร่ิม ..............................................................................................................................................................................7 

สถานที ่...............................................................................................................................................................................................8 
การเตรียมการเบื้องตน้ ................................................................................................................................................................8 
การขยายออกไปอย่างต่อเน่ือง...................................................................................................................................................10 

มนุษย์ ...............................................................................................................................................................................................11 
ปุโรหิต......................................................................................................................................................................................12 
อุปราช ......................................................................................................................................................................................13 

ความกา้วหน้า...................................................................................................................................................................................14 
การกบฏคร้ังใหญ่ ......................................................................................................................................................................15 
ความเส่ือมและการพิพากษา .....................................................................................................................................................15 
กลยุทธ์ระยะยาว .......................................................................................................................................................................16 

ชนชาติอิสราเอล .........................................................................................................................................................................................17 

สถานที ่.............................................................................................................................................................................................18 
จุดศูนยก์ลางดั้งเดิม ...................................................................................................................................................................19 
การขยาย ...................................................................................................................................................................................20 

ประชากร .........................................................................................................................................................................................21 
การเลือกสรรอิสราเอล ..............................................................................................................................................................21 
อาณาจกัรแห่งปุโรหิต ...............................................................................................................................................................21 
ปุโรหิตและกษตัริย์ ...................................................................................................................................................................22 

ความกา้วหน้า...................................................................................................................................................................................23 
พระสัญญา ................................................................................................................................................................................23 
การอพยพและการพิชิต .............................................................................................................................................................24 
จกัรวรรดิ ..................................................................................................................................................................................26 

พันธสัญญาใหม่ ..........................................................................................................................................................................................28 

สถานที ่.............................................................................................................................................................................................29 
ศูนยก์ลาง ..................................................................................................................................................................................29 
การขยาย ...................................................................................................................................................................................31 

ประชากร .........................................................................................................................................................................................31 
พระคริสต์ .................................................................................................................................................................................32 
ผูเ้ช่ือ .........................................................................................................................................................................................34 

ความกา้วหน้า...................................................................................................................................................................................35 



ii.  

 

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

 

สรุป ............................................................................................................................................................................................................36 

 



อาณาจกัร พนัธสญัญา และสารบบของพนัธสญัญาเดมิ 
บทเรียนที ่2 

อาณาจกัรของพระเจา้ 

-1- 

For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

 

 

บทน า 
 
ในภาษาไทย มีค าพงัเพยที่ใชบ้รรยายถึงคนที่หมกมุ่นอยู่กบัรายละเอียดจนไม่สามารถเห็นภาพใหญ่ไดช้ดัเจนว่า “เส้นผมบงั

ภูเขา” หลายวฒันธรรมก็มีค าพงัเพยคลา้ยคลึงกนั ดงัน้ันจึงไม่ยากที่จะเขา้ใจความหมายน้ี การหมกมุ่นอยู่กบัรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ จน
ท าให้เราไม่สามารถเห็นไดว้่ารายละเอียดต่าง ๆ น้ันประกอบกนัเป็นภาพใหญ่ได ้ฉะน้ัน ในหลาย ๆ สถานการณ์ที่ซับซ้อนและน่าสับสน
เช่นน้ี เรามกัจะเตือนซ่ึงกนัและกนัให้ถอยออกมาเล็กน้อย เพ่ือความสามารถในการมองเห็นภาพใหญ่ได้ 

 
เราจ าเป็นตอ้งระลึกถึงค าแนะน าน้ีเสมอเม่ือท าการศึกษาพนัธสัญญาเดิม รายละเอียดต่าง ๆ ในพนัธสัญญาเดิมน้ันซับซ้อนมาก

จนเราอาจหลงหรือสับสนอย่างง่ายดายท่ามกลางช่ือ สถานที่ เหตุการณ์ ค าสอนดา้นศาสนศาสตร์ และค าสอนทางศีลธรรมที่มีมากมาย
มหาศาล และสภาพเช่นน้ีท าให้เราพลาดที่จะเห็นเอกภาพรากฐานของพนัธสัญญาเดิม เพ่ือเอาชนะปัญหาน้ี เราจ าเป็นตอ้งถอยออกมาและ
มองภาพใหญ่ที่เช่ือมโยงพนัธสัญญาเดิมทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั 

 
น่ีเป็นบทเรียนที่สองในชุด “อาณาจกัร พนัธสัญญา และสารบบของพนัธสัญญาเดิม” เราให้ช่ือบทเรียนน้ีว่า “อาณาจกัรของ

พระเจา้” อาณาจกัรของพระเจา้เป็นรากฐานของความเช่ือของอิสราเอลสมยัโบราณ ดงัน้ัน ความเขา้ใจอนัเหมาะสมเก่ียวกบัเร่ืองอาณาจกัร
น้ีจึงช่วยให้เรามีมุมมองที่ครบถว้นและเป็นเอกภาพที่สุดที่เราสามารถมีไดเ้ก่ียวกับพนัธสัญญาเดิม 

 
ทุกคนที่คุน้เคยกบัพระคมัภีร์รู้ว่าพระธรรมเล่มต่าง ๆ ในสารบบของพนัธสัญญาเดิมน้ันแตกต่างกนัมาก หนังสือเหล่าน้ีถูกเขียน

ข้ึนดว้ยประเด็น และลีลาประเภทวรรณกรรมที่แตกต่างกนั ดว้ยจุดประสงค์เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นของคนของพระเจา้ในช่วงเวลาและ
สถานการณ์ที่หลากหลายดว้ย แต่กระน้ันก็ตาม ผูเ้ขียนหนังสือเหล่าน้ีไดเ้ขียนข้ึนบนพ้ืนฐาน และมุมมองที่พวกเขามีร่วมกนัเสมอ ผูเ้ขียน
พนัธสัญญาเดิมทุกคนเช่ือว่าพระเจา้ไดส้ถาปนาชุดพนัธสัญญาหลกั ๆ ต่อคนของพระองค์ในช่วงเวลาแตกต่างกนัในประวติัศาสตร์ พวก
เขายงัเช่ือว่าพนัธสัญญาเดิมทั้งหมดน้ีถูกออกแบบเพ่ือท าให้วตัถุประสงค์หลกัหน่ึงเดียวส าเร็จเป็นจริง น่ันคือ เพ่ือน ามาซ่ึงแผ่นดินของ
พระเจา้และท าให้แผ่นดินน้ันขยายไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก 

 
บทเรียนน้ีจะครอบคลุมส่ีมิติของพนัธะอนัเป็นรากฐานที่หลอมรวมชาวอิสราเอลไวเ้พ่ือสานต่อแผ่นดินของพระเจา้ต่อไป 

ประการแรก เราจะศึกษาว่าพระคมัภีร์กล่าวถึงอาณาจกัร หรือการปกครองของพระเจา้ ทั้งนัยทัว่ไปนัยเฉพาะเจาะจง ประการที่สอง เราจะ
ศึกษาอาณาจกัรของพระเจา้ในช่วงประวติัศาสตร์เร่ิมแรก คือยุคแรกสุดของประวติัศาสตร์โลก ประการที่สาม เราจะส ารวจพฒันาการของ
อาณาจกัรพระเจา้ในประวติัศาสตร์ของชนชาติอิสราเอล และประการที่ส่ี เราจะศึกษาว่าแนวคิดในพนัธสัญญาเดิมเกี่ยวกบัอาราจกัรของ
พระเจา้ไดส้ าเร็จเป็นจริงอย่างไรในยุคพนัธสัญญาใหม่ เราจะเร่ิมตน้ดว้ยการศึกษาว่าพนัธสัญญาเดิมกล่าวถึงการปกครองของพระเจา้ว่า
อย่างไร ทั้งนัยทัว่ไปและนัยเฉพาะ 
 
 

นยัทัว่ไปและนยัเฉพาะ 
 



อาณาจกัร พนัธสญัญา และสารบบของพนัธสญัญาเดมิ   บทเรียนที ่2: อาณาจกัรของพระเจา้ 

-2- 

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

คริสเตียนส่วนใหญ่เคยได้ยินเร่ืองอาณาจกัรของพระเจา้ เพราะว่าถูกกล่าวถึงบ่อยคร้ังในพนัธสัญญาใหม่ เพียงแค่ในพระกิตติ
คุณมทัธิว มาระโก และลูกาก็ปรากฏว่ามีการกล่าวถึงอาณาจกัรพระเจา้มากกว่า 60 คร้ังแลว้ ในบทเรียนน้ี เราจะศึกษาว่าการที่พนัธสัญญา
ใหม่เน้นถึงอาณาจกัรพระเจา้น้ันมีรากฐานอยู่ในพนัธสัญญาเดิมอย่างไร ความคิดเร่ืองราชอาณาจกัรและจกัรวรรดิ กษตัริยแ์ละจกัรพรรดิ 
เป็นประสบการณ์ส าคญัของชาวอิสราเอลโบราณมากถึงขนาดที่ผูเ้ขียนพระคมัภีร์ไม่รู้สึกว่าจ าเป็นตอ้งให้ค าอธิบายที่ชดัแจง้และเด่นชดั
เกี่ยวกบัอาณาจกัรหรือแผ่นดินของพระเจา้ แต่ความจริงขอ้น้ีก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ส าหรับท่านและขา้พเจา้ในปัจจุบนั เน่ืองจากความห่าง
ระหว่างเรากบัโลกโบราณสมยัพนัธสัญญาเดิม เราตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการสรุปแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัอาณาจกัรพระเจา้ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานพระ
วจนะทุกหน้าในพนัธสัญญาเดิม 

 
มีหลายวิธีที่จะสรุปว่าพนัธสัญญาเดิมกล่าวถึงอาณาจกัรของพระเจา้ว่าอย่างไร แต่เราจะเน้นศึกษาเพียงสองแนวทางเท่าน้ัน คือ 

หน่ึง เราจะพิจารณาว่าในนัยทัว่ไปน้ัน การปกครองของพระเจา้ครบถว้นสมบูรณ์และไม่เปลี่ยนแปลง และสอง ในนัยเฉพาะน้ัน การ
ปกครองของพระเจา้ก็ยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์และก าลงัพฒันาต่อไปตลอดประวติัศาสตร์ เราจะพิจารณาการปกครองที่ครบถว้นสมบูรณ์
และไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจา้เป็นอนัดบัแรก 
 
 

ความไม่เปล่ียนแปลง 
 

ในสดุดี 93:1-2 เราพบขอ้ความสรรเสริญพระเจา้ผูท้รงสร้างดงัน้ี: 
 

องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงครอบครองอยู่ 
พระองค์ทรงฉลองพระองค์ดว้ยพระบารมี 
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงฉลองพระองค์ดว้ยพระบารมีและ 
ทรงเดชานุภาพ 
แผ่นดินโลกไดรั้บการสถาปนาไวม้ัน่คง 
ไม่อาจคลอนแคลน 
พระที่น่ังของพระองค์ไดรั้บการสถาปนาไวต้ั้งแต่คร้ังดึกด าบรรพ์ 
พระองค์ด ารงอยู่ตลอดนิรันดร์กาล (สดุดี 93:1-2) 

 
เราเห็นในขอ้น้ีว่า ความจริงที่พระเจา้ทรงสร้างและธ ารงไวซ่ึ้งทุกส่ิงไดน้ าผูเ้ขียนสดุดีให้ประกาศว่า “องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรง

ครอบอยู่” พระองค์เป็นกษัตริยผ์ูสู้งสุดเหนือส่ิงทรงสร้างทั้งปวง คร้ังแลว้คร้ังเล่า พนัธสัญญาเดิมรับรองความเช่ือพ้ืนฐานขอ้น้ี พระเจา้ทรง
สร้างและธ ารงไวซ่ึ้งส่ิงทั้งปวง และพระองค์มีพระราชอ านาจเหนือทุกส่ิง ในนัยทั่วไปน้ี การครองราชยห์รือแผ่นดินของพระองค์เป็น
สากลและไม่เปลี่ยนแปลง 

 
ความเช่ือในการครองราชยอ์นัเป็นสากลและไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจา้ในฐานะพระผูส้ร้างและพระผูธ้ ารงไวน้ั้น เป็นหน่ึงใน

ความแตกต่างที่เด่นชดัที่สุดระหว่างความเช่ือของคนอิสราเอลโบราณและศาสนาต่าง ๆ ของชนชาติทั้งหลายที่แวดลอ้มอิสราเอล ศาสนา
ทั้งหลายของชนชาติเพ่ือนบา้นมกัสอนว่ามีเทพมากมายหลายองค์ที่แย่งชิงราชอ านาจสูงสุด และอ านาจของเทพเหล่าน้ีก็ผลดักนัเป็นใหญ่
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ในบางกรณี เทพเหล่าน้ีก็ถูกมองว่ากา้วข้ึนมาหรือตกต ่าลงไปจากต าแหน่งแห่งอ านาจตามวงจรของฤดูกาล
ประจ าปี ในหลายกรณี เช่ือกนัว่า เทพเหล่าน้ัน กา้วข้ึนมามีอ านาจ หรือ และตกต ่าลงไปจากอ านาจแห่งสวรรค์ ก็เห็นไดเ้ม่ือชนชาติที่
นมสัการเทพเหล่าน้ีประสบกบัชยัชนะ หรือความพ่ายแพใ้นสงคราม 
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แต่แนวคิดเหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของความเช่ือตามพระคัมภีร์ พระเยโฮวาห์ พระเจา้ของอิสราเอล เป็นพระผูส้ร้างและพระ
ผูธ้ ารงไวซ่ึ้งทุกส่ิงแต่เพียงผูเ้ดียว ผูท้รงปกครองเหนือส่ิงทรงสร้างทั้งปวงอย่างไม่เปลี่ยนแปลง และเหนือกว่าแมก้ระทัง่วิญญาณที่มีฤทธ์ิ
เดชที่เรียกกนัว่า “เทพ” ทั้งหลาย ไม่ว่าจะในวงจรใด ๆ ของธรรมชาติ หรือในทุกความพ่ายแพแ้ละชัยชนะในสมรภูมิ ความเป็นกษตัริยข์อง
พระเจา้เป็นสากลเสมอและไม่เปลี่ยนแปลง ในนัยน้ี ทุกส่ิงที่ถูกสร้างข้ึนลว้นเป็นมาและจะเป็นอาณาจกัรของพระเจา้เสมอ 

 
ฉะนั้น พระเจ้าเป็นกษัตริย์เหนือทุกส่ิง คุณได้เห็นข้อนี้ในปฐมกาล 1 ซึ่งกล่าวว่าทุกส่ิงท่ีถูกสร้างขึ้นล้วนเช่ือฟัง
พระองค์ สดุดี 24 กล่าวว่า “ท้ังโลกและทุกส่ิงในโลกเป็นของพระผู้เป็นเจ้า” เพราะพระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมา 
“กษัตริย์ผู้ทรงพระบารมีนี้คือใคร? “พระองค์คือ พระผู้เป็นเจ้า จอมโยธา” เห็นไหมครับ พระองค์คือ กษัตริย์ผู้ทรง
ด ารงอยู่เหนือทุกส่ิง พระองค์เป็นเจ้าของทุกส่ิง และความจริงข้อนี้ไม่มีวันเปล่ียนแปลง ถ้าคุณลองส ารวจพระ
คัมภีร์จากปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ คุณจะเห็นพระเจ้าผู้สูงสุดเหนือทุกแง่มุมของการทรงสร้าง ของมนุษยชาติ และ
สรรพส่ิงท้ังปวง 

—ดร. โจนาธาน ดี เวิร์ธธิงตัน 
 
 

พระเจ้าทรงพระราชอ านาจอย่างสมบูรณ์สูงสุด และนี่คือจุดยืนท่ีกลุ่มอาร์มิเนียน และ แคลวินนิสต์ ต่างยึดมั่น เป็น
จุดยืนชัดเจนสมบูรณ์ในพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงพระราชอ านาจอย่างสมบูรณ์ และเราท าตามพระประสงค์ของ
พระองค์ตลอดเวลา และทางเลือกของเราจะไม่ล้มล้างพระประสงค์ของพระองค์ ทางเลือกของเราจะต้องสอดคล้อง
กับพระประสงค์อันสูงสุดของพระองค์ 

—ดร. แกรนท์ อาร์ ออสบอร์น 
 

นัยทัว่ไป ย่ิงผูเ้ขียนพนัธสัญญาเดิมเช่ือมัน่เพียงใดว่าการปกครองของพระเจา้เหนือสรรพส่ิงที่ทรงสร้างน้ันสมบูรณ์และไม่
เปลี่ยนแปลง พวกเขาก็กล่าวถึงนัยที่สอง อนัเป็นนัยเฉพาะที่ว่าอาณาจกัร หรือการปกครองของพระเจา้ยงัไม่เสร็จส้ินสมบูรณ์แต่พฒันา
อย่างต่อเน่ืองตลอดประวติัศาสตร์  
 
 

การพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
 

เม่ือพระคมัภีร์กล่าวถึงอาณาจกัรของพระเจา้ว่าก าลงัพฒันาอย่างต่อเน่ือง น่ันคือการเน้นว่าพระเจา้ไดท้รงส าแดง หรือเปิดเผย
ราชอ านาจอนัไม่เส่ือมคลายอย่างไรตลอดกาลเวลา คริสเตียนส่วนใหญ่ในปัจจุบนัไม่เคยด ารงชีวิตในอาณาจกัรที่กษตัริยท์ี่เป็นมนุษยมี์
อ านาจเบ็ดเสร็จเหนือชาติของตนเอง ฉะน้ัน เราจึงมกัไม่สามารถเขา้ใจประเด็นส าคญัเด่นชดัน้ีในพระคมัภีร์  

 
เพ่ือกล่าวถึงพระเจา้ดว้ยการเปิดเผยสถานะกษตัริยข์องพระองค์ในประวติัศาสตร์ ผูเ้ขียนพระวจนะเล่มต่าง ๆ ในพนัธสัญญา

เดิมจึงเลือกใชค้ าบรรยายที่เป็นที่เขา้ใจกนัเกี่ยวกบักษตัริยท์ี่เป็นพระเจา้และกษตัริยท์ี่เป็นมนุษย ์ซ่ึงเราไม่เขา้ใจในปัจจุบนั เช่น พวกเขา
กล่าวถึงพระเจา้ในฐานะกษตัริยผ์ูเ้ป็นสถาปนิกและผูส้ร้าง กษตัริยผ์ูเ้ป็นพระบิดาส าหรับคนของพระองค์ ในฐานะผูป้ระทานบทบญัญติั
และผูก้ระท าพนัธสัญญา ในฐานะกษตัริย์นักรบ ในฐานะสามี และในฐานะผูเ้ลี้ยงแกะ 

 
คนสมยัน้ีมกันึกถึงกษัตริยแ์ละอาณาจกัรในฐานะระบบการเมืองที่ไร้การปฎิสัมพนัธ์ หรือแมก้ระทัง่รู้สึกว่าเป็นส่ิงน่ารังเกียจ 

แต่ประเด็นส าคญัในพระคมัภีร์เก่ียวกบัการที่อาณาจกัรแห่งประวติัศาสตร์ของพระเจา้ลงมาบนโลกน้ีก็เป็นภาพพจน์ที่ละเอียดและงดงามที่
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เผยความมหัศจรรยข์องพระเจา้ในฐานะผูท้รงราชอ านาจอนัหาเปรียบมิไดเ้หนือทุกส่ิงที่ทรงสร้างและเหนืออาณาจกัรของพระองค์บนโลก
น้ีอนัเป็นความเป็นเลิศที่เต็มไปดว้ยสง่าราศี 

 
ตลอดพนัธสัญญาเดิมและพนัธสัญญาใหม่ พระเจา้ไดป้ระกาศราชโองการของพระองค์จากบลัลงัก์ของพระองค์ในสวรรค์ 

พระองค์ทรงรักประชากรแห่งแผ่นดินของพระองค์เหมือนพ่อรักลูก พระองค์ทรงเรียกกองทพัมนุษยแ์ละทูตสวรรค์ของพระองค์ให้
เคลื่อนไหว พระองค์ปฏิบติัเหมือนพระราชาเม่ือพระองค์สถาปนาและก าราบชนชาติต่าง ๆ รวมถึงชนชาติที่พระองค์โปรดปรานดว้ย คือ
อิสราเอล เป้าหมายอนัย่ิงใหญ่ของการส าแดงการครองราชยข์องพระเจา้ผ่านประวติัศาสตร์ก็เพ่ือให้ส่ิงมีชีวิตทั้งปวงทุกหนแห่งยอมรับว่า
พระเจา้คือจอมกษตัริย ์ในที่สุดแลว้ ส่ิงทรงสร้างทั้งปวงจะเป็นสถานที่แห่งความรัก ความช่ืนชมยินดี ความดี ความยุติธรรม การรักษา 
และสันติภาพ ส าหรับคนของพระเจา้จากทุกเผ่าและทุกชาติ พระเจา้จะเติมแผ่นดินโลกน้ีให้เต็มไปดว้ยสง่าราศีอนัมองเห็นไดข้องพระองค์ 
และพระองค์จะได้รับการสรรเสริญเป็นนิจเพราะสถานภาพและราชกิจของพระองค์ 

 
วิธีง่าย ๆ ในการท าความรู้จกักบัประเด็นส าคญัในพนัธสัญญาเดิมน้ีก็คือการอ่านประโยคเร่ิมต้นของ “ค าอธิษฐานของพระเยซู” 

ในมทัธิว 6:9-10 พระเยซูสรุปมุมมองในพนัธสัญญาเดิมเกี่ยวกบัอาณาจกัรที่ยงัคงพฒันาต่อไปของพระเจา้ เม่ือพระองค์สอนสาวกของ
พระองค์ให้อธิษฐานดงัน้ี: 
 

ขา้แต่พระบิดาของขา้พระองค์ทั้งหลายผูส้ถิตในสวรรค์ 
ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนสักการะ 
ขอให้อาณาจกัรของพระองค์ไดรั้บการสถาปนาไว ้
ขอให้พระประสงค์ของพระองค์ส าเร็จในโลกเช่นเดียวกบั 
ในสวรรค์ (มัทธิว 6:9-10) 

 
เม่ือพระเยซูสอนเราให้อธิษฐานว่า “ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่” พระองค์แสดงออกถึงส่ิงที่ผูเ้ขียนพระวจนะในพนัธ

สัญญาเดิมทุกคนปรารถนาที่จะเห็น ค่อนขา้งปกติส าหรับคริสเตียนที่จะกล่าวถึงการมาถึงของแผ่นดินน้ัน แต่บ่อยคร้ังเราไม่ตระหนักว่า
ความเช่ือคริสเตียนขอ้น้ีมีรากฐานจากพนัธสัญญาเดิมอย่างไร เราจึงควรสละเวลาสักครู่เพ่ือพิจารณาว่าพระเยซูหมายความว่าอย่างไรเม่ือ
พระองค์สอนเราให้อธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ 

 
เมื่อพระเยซูสอนสาวกของพระองค์ให้อธิษฐาน พระองค์ได้ดึงแก่นสารมาจากหนงัสือสดุดีท้ังเล่ม พระองค์ได้กล่ัน
ออกมาให้อยู่ในเค้าโครงพื้นฐานของการอธิษฐานอย่างสัตย์ซ่ือ แต่ค าอธิษฐานน้ันเร่ิมต้นด้วยประโยคนี้ “ข้าแต่พระ
บิดาผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นท่ีเคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้
เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” ตรงนี้ ขอให้สังเกตว่า แม้กระท่ังกับพระเยซู ความเป็นพระบิดาของพระเจ้าก็
ยังคงผูกติดโดยตรงกับความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ พระเจ้ามิได้เป็นเพียงพระบิดา แต่พระองค์เป็น “กษัตริย์ผู้
ทรงเป็นพระบิดา” ดงันั้น ในฐานะลูกท่ีสัตย์ซ่ือของพระองค์ เมื่อคุณเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระบิดา คุณย่อมต้องการให้
อาณาจักรของพระองค์ขยายออกไป คุณย่อมต้องการเห็นการครองราชย์ของพระองค์มีผลกับทุกแง่มุมของชีวิต
มนุษย์ 

—ดร. สกอตต์ เรดด์ 
 

โดยการใช้ธรรมเนียมบทประพนัธ์ฮีบรูโบราณ พระเยซูอธิบายความหมายของพระองค์เม่ือพระองค์สอนเราอธิษฐานขอให้
แผ่นดินของพระเจา้มาตั้งอยู่ ก่อนอื่น พระเยซูกล่าวถึงพระเจา้ในฐานะ “พระบิดาผูส้ถิตในสวรรค์” อนัเป็นค าอา้งอิงถึงพระเจา้ในฐานะราช
บิดา หรือกษตัริย ์ผูค้รองบลัลงัก์ในสวรรค์ และพระองค์สอนเราให้อธิษฐานขอให้พระนามของพระองค์เป็นพระนามอนัศกัด์ิสิทธ์ิเสมอ” 
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ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ” เพ่ือขยายความขอ้เรียกร้องน้ี พระองค์ยืนยนัว่าพระนามของพระเจา้จะเป็นพระนาม
ศกัด์ิสิทธ์ิ จากน้ัน เพ่ืออธิบายความหมายของพระองค์เก่ียวกบัการเสด็จมาของแผ่นดินของพระเจา้ พระเยซูเพ่ิมเติมว่า แผ่นดินหรือการ
ปกครองของพระเจา้จะมาถึงอย่างเต็มบริบูรณ์เม่ือทุกส่ิงส าเร็จตามพระประสงค์ของพระเจา้ แต่จงสังเกตสถานที่ที่พระเยซูตอ้งการให้พระ
ประสงค์ของพระเจา้ส าเร็จ: “ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็นอย่างน้ันในแผ่นดินโลก” ตรงขา้มกบัความเช่ือของคริสเตียนมากมายใน
ปัจจุบนั พระเยซูมิไดส้อนว่าเป้าหมายของประวติัศาสตร์คือ เพ่ือคนของพระเจา้จะใชเ้วลาชัว่นิรันดร์กบัพระเจา้ในสวรรค์ แต่ทรงสอนว่า
เป้าหมายของประวติัศาสตร์คือ เพ่ือพระประสงค์ของพระเจา้จะส าเร็จบนโลกน้ี เหมือนที่ไดส้ าเร็จเรียบร้อยแลว้ที่พระที่น่ังของพระองค์ใน
สวรรค์ 

 
หนึ่งความหวังท่ีแน่นอนก็คือ จะมีวันหนึ่งท่ีพระเจ้าจะทรงสร้างทุกส่ิงขึ้นใหม่... เราสามารถเข้าใจข้อนี้ได้
โดยเฉพาะในถ้อยค าอันงดงามท่ีพระเยซูสอนเรา ผู้เป็นสาวกของพระองค์ ให้อธิษฐาน เมื่อพระองค์กล่าวว่า “ข้าแต่
พระบิดาของข้าพระองค์ท้ังหลาย ผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นท่ีเคารพสักการะ ขอให้แผ่นดิน
ของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดิน
โลก” แนวคิดรากฐานอันเป็นศูนย์กลางส าคัญยิ่งของคริสเตียนก็คือ เราก าลังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาแห่งการรอคอย
ความเป็นจริงในฟ้าสวรรค์ให้กลายเป็นความเป็นจริงบนโลกนี้ นั่นคือเวลาท่ีแนวทางท่ีส่ิงต่าง ๆ ถูกกระท าในสวรรค์
เมื่อพระเจ้าได้รับการเทิดทูนสักการะ เมื่อทุกส่ิงถูกท าให้ถูกต้อง—เมื่อความชอบธรรม พระสิริ ความจริง และความ
รักปกครอง ความหวังแน่นอนของเราในฐานะคริสเตียนก็คือ ส่ิงท่ีเป็นจริงในสวรรค์จะกลายเป็นส่ิงท่ีเป็นจริงบน
โลกนี้ และนี่คือส่ิงท่ีพระคัมภีร์สัญญาว่าจะเป็นความหวังของเราเก่ียวกับการทรงสร้างใหม่ เก่ียวกับบ้านอันเป็นนิ
รันดร์ของเรา        

—ดร. โจนาธาน ที เพนนิงตัน 
 
เพ่ือให้เขา้ใจชดัเจนย่ิงข้ึนว่าพระเยซูหวงัว่าโลกน้ีจะเป็นเหมือนสวรรค์อย่างไร ให้เราพิจารณาดาเนียล 7:9-10 ในตอนน้ี เราจะ

เห็นภาพตน้แบบที่พนัธสัญญาเดิมบรรยายถึงราชบลัลงัก์ของพระเจา้ในสวรรค์:  
 

ขณะที่ขา้พเจา้มองดู ขา้พเจา้ก็เห็น 
บลัลงัก์ต่างๆ จดัตั้งไวแ้ลว้ 
และองค์ผูด้ ารงอยู่ตั้งแต่ดึกด าบรรพป์ระทบัที่บลัลงัก์ของพระองค์ 
ฉลองพระองค์ขาวเหมือนหิมะ 
พระเกศาเหมือนขนสัตวท์ี่ขาวสะอาด 
บลัลงัก์ของพระองค์มีเปลวไฟลุกโชน 
และที่ลอ้ก็ลุกโชติช่วง 
แม่น ้าเพลิงก าลงัไหล 
มาจากเบื้องพระพกัตร์ของพระองค์ 
ผูรั้บใชน้ับลา้นคอยปรนนิบติัพระองค์ 
และมีคนนับลา้นๆ คนยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ (ดาเนียล 7:9-10) 

 
การบรรยายสวรรค์ในลกัษณะน้ีไม่ใช่เร่ืองแปลก ค าบรรยายพระที่น่ังของพระเจา้ในสวรรค์ในลกัษณะคลา้ยคลึงกนัปรากฏทั้ง

ในพนัธสัญญาเดิมและพนัธสัญญาใหม่ แต่ในนิมิตของดาเนียล มีอย่างน้อยสองมิติที่เราควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
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ในมิติหน่ึง พระเจา้ส าแดงการสถิตอยู่ที่มองเห็นไดแ้ละเต็มดว้ยสง่าราศีของพระองค์ต่อหน้าส่ิงทรงสร้างทั้งปวงในพระที่น่ัง
ของพระองค์ในสวรรค์ ตามค าสอนในพระคมัภีร์ พระเจา้น้ันสถิตอยู่ทุกหนแห่ง พระองค์สถิตอยู่ในกาแล็กซ่ีอนักวา้งใหญ่ไพศาลของ
จกัรวาลอนัไกลโพน้ บนดาวเคราะห์ขนาดจ๋ิวของเรา ในป่าเขียวขจี ในทะเลทรายแสนแห้งแลง้ ในทุกหมู่บา้นเล็ก ๆ และในนครขนาด
มหึมา แต่ในการที่พระองค์สถิตอยู่ทุกหนแห่งน้ัน พระองค์อยู่ในสภาพที่เรามองไม่เห็น แมก้ระน้ัน นิมิตของดาเนียลและพระคมัภีร์อีก
หลายตอนบอกเราว่า ทุกส่ิงที่ทรงสร้างจะเห็นพระองค์ได ้ณ พระที่น่ังของพระองค์ในสวรรค์ พระเจา้ประทบับนราชบลัลงัก์ของพระองค์ 
ทรงฉลองพระองค์สีขาวเจิดจา้ และพระเกศาขาวราวกบัขนแกะ บลัลงัก์ของพระองค์ลุกโชนดว้ยเปลวไฟ และไฟอนัเผาผลาญก็แผ่ออกมา
จากราชบลัลงัก์ของพระองค์ 

 
ภาพของสวรรค์เป็นมิติหน่ึงแห่งความแตกต่างระหว่างสวรรค์และโลกตามค ายืนยนัของค าอธิษฐานของพระเยซู ถูกตอ้ง เรา

เห็นพระสิริของพระเจา้สะทอ้นออกมาในความมหัศจรรยแ์ห่งการทรงสร้าง และในประวติัศาสตร์ของพระคมัภีร์ พระสิริของพระเจา้
บางคร้ังก็เห็นไดบ้นโลกน้ี แต่พระสิริของพระเจา้ที่เราเห็นเพียงช่วงส้ัน ๆ ไม่สามารถเปรียบไดก้บัความงดงามย่ิงใหญ่ของพระเจา้ ณ พระ
ที่น่ังในสวรรค์ของพระองค์ ดงัน้ัน เม่ือพระเยซูเรียกให้เราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระเจา้มาตั้งอยู่บนโลกน้ีเหมือนที่ตั้งอยู่ในสวรรค์ 
พระองค์เรียกร้องให้เราอธิษฐานขอให้ความเจิดจรัสอนัท่วมทน้ของพระสิริที่มองเห็นไดข้องพระเจา้ มีเต็มเป่ียมในโลกน้ีเช่นเดียวกบัที่มี
เต็มเป่ียมในสวรรค์ น่ีคือส่ิงที่อยู่ในความคิดของอคัรทูตยอห์นในวิวรณ์ 21:23 เม่ือท่านบรรยายพระสิริของนครเยรูซาเล็มใหม่ที่จะลงมา
บนโลกน้ีเม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมา ให้เราฟังถอ้ยค าของยอห์น: 
 

นครน้ีไม่ตอ้งอาศยัแสงจากดวงอาทิตยห์รือดวงจนัทร์ เพราะพระเกียรติสิริของพระเจา้คือแสงสว่าง 
และพระเมษโปดกคือดวงประทีปแห่งนครน้ี (วิวรณ์ 21:23) 
เม่ือพระเยซูสอนเราให้อธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระเจา้มาตั้งอยู่บนโลกเหมือนกบัที่ตั้งอยู่ในสวรรค์ พระองค์หมายความว่า

เราควรปรารถนาและอธิษฐานขอให้พระเจา้ท าให้โลกน้ีเต็มเป่ียมไปดว้ยความย่ิงใหญ่แห่งสง่าราศีความเป็นกษตัริยข์องพระองค์ 
 
ในอีกมิติหน่ึง นิมิตของดาเนียลเกี่ยวกบัสวรรค์ก็เช่ือมโยงการประทบัอยู่อนัเต็มด้วยสง่าราศีและความเจิดจรัสของพระเจา้เขา้

กบักิจกรรมของส่ิงมีชีวิต ณ ที่น้ัน ตามที่เราพบในดาเนียล 7:10: 
 

ผูรั้บใชน้ับลา้นคอยปรนนิบติัพระองค์ 
และมีคนนับลา้นๆ คนยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ (ดาเนียล 7:10) 

 
ส่ิงมีชีวิตนับไม่ถว้นหน้าบลัลงัก์ของพระเจา้ในสวรรค์ปรนนิบติั นมสัการ และท าตามพระด ารัสของพระองค์อย่างถ่อมใจ 

 
ความจริงแล้ว ทูตสวรรค์ ท าหน้าท่ีเป็นปุโรหิตในสวรรค์ ทูตเหล่านี้ปรนนิบัติพระเจ้าท้ังกลางวันและกลางคืนใน
พระวิหารของพระองค์ และนมัสการพระองค์ท้ังกลางวันและกลางคืน ทูตสวรรค์ยังคงรับใช้ในฐานะผู้ส่งสารของ
พระเจ้าและผู้ท่ีพระเจ้าส่งมาให้ช่วยเราบนโลกนี้ ส่ิงนี้ชัดเจนมากตลอดพระคัมภีร์ท้ังเล่ม ชัดเจนแน่นอน ท่ีอ านาจ
การควบคุมนั้นเป็นของพระเจ้าและของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น 

—ดร. แกรนท์ อาร์ ออสบอร์น 
 
 

พระเจ้าทรงพระราชอ านาจเหนือทุกส่ิงท่ีก าลังเกิดขึ้น อย่างน้อยพระองค์ก็อนุญาตให้เกิดขึ้น แต่พระองค์ไม่เคย
ยืนยันหรือรับรองหลายส่ิงหลายอย่างท่ีก าลังเกิดขึ้น แต่เราจะได้มีประสบการณ์กับอาณาจักรของพระองค์ในวัน
หนึ่ง เมื่อมนุษย์จะเช่ือฟังพระประสงค์ตามคุณธรรมของพระเจ้า มนุษย์จะเต็มใจท าเช่นน้ันเพราะพวกเขาจะมีพระ
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บัญญัติจารึกไว้ในจิตใจของเขา 
—ดร. โรเบิร์ต บี ชิสโฮล์ม จูเนียร์ 

 
น่ีคือเหตุผลที่อคัรทูตเปาโล คาดหวงัถึงวนัน้ัน ในฟิลิปปี 2:10-11 เม่ือ: 

 
เพ่ือทุกชีวิตในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก 
และใตแ้ผ่นดินโลก 
จะคุกเข่าลงนมสัการพระนามของพระเยซู 
และทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์คือองค์พระผูเ้ป็นเจา้ 
เพ่ือเป็นการถวายพระเกียรติสิริแด่พระเจา้พระบิดา (ฟิลิปปี 2:10-11) 
 
ในบรรทดัแรก ๆ ของค าอธิษฐานของพระเยซู พระองค์สรุปประเด็นส าคญัในพนัธสัญญาเดิมเกี่ยวกบัแผ่นดินของพระเจา้ใน

ฐานะความเป็นจริงที่พฒันาต่อเน่ืองในประวติัศาสตร์ของโลกน้ี เช่นเดียวกบัผูเ้ผยพระวจนะผูสั้ตยซ่ื์อของพระเจา้ทุกคนตลอดใน
ประวติัศาสตร์ พระบุตรของพระเจา้ปรารถนาถึงวนัที่ความเป็นกษตัริยท์ัว่สากลโลกและไม่มีวนัเปลี่ยนแปลงของพระเจา้จะถูกส าแดง
อย่างเต็มบริบูรณ์บนโลกน้ี ในวนัน้ัน พระสิริของพระเจา้จะเต็มเป่ียมในโลกน้ี และส่ิงมีชีวิตทั้งปวงจะเช่ือฟังพระบญัญติัของพระองค์อย่าง
สมบูรณ์เหมือนในสวรรค์ นิมิตแห่งประวติัศาสตร์น้ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของทุกค าสอนในพนัธสัญญาเดิมและพนัธสัญญาใหม่ดว้ย 

 
เราไดแ้ยกแยะส่ิงที่พระคมัภีร์กล่าวถึงแผ่นดินของพระเจา้ทั้งในแง่ความหมายทัว่ไปและอย่างเฉพาะเจาะจงแลว้ บดัน้ี เราก็

พร้อมที่จะส ารวจว่าพระคัมภีร์เสนอภาพพฒันาการเชิงประวติัศาสตร์ของอาณาจกัรของพระเจา้บนโลกน้ีอย่างไร เราจะเร่ิมตน้ดว้ย
ช่วงเวลาที่มกัเรียกกนัว่า “ประวติัศาสตร์ยุคแรกเร่ิม” ซ่ึงครอบคลุมเหตุการณ์ที่บรรยายไวใ้นปฐมกาลบทที่ 1:1 ถึง 11:9 
 
 

ประวตัิศาสตร์ยคุแรกเร่ิม  
 

เม่ือคริสตชนยุคปัจจุบนัที่ยึดมัน่ในพระคมัภีร์ไดอ้่านประวติัศาสตร์ยุคแรกเร่ิมในปฐมกาลแลว้ เรามกัจมอยู่กบัความคิดเก่ียวกบั
ส่ิงที่พระคมัภีร์กล่าวถึงในแง่อายุของโลกน้ี ตน้ก าเนิดชีวิตมนุษย ์และประเด็นอื่น ๆ ทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมยั ประเด็นเหล่าน้ีมี
ความส าคญั แต่ก็มกัจะดึงความสนใจของเราให้ห่างออกไปจากความส าคญัที่ว่าบทต่าง ๆ ในปฐมกาลน้ีท าให้เรารู้จกัชาวอิสราเอลโบราณ
อย่างไร เม่ือพวกเขาไดเ้ขา้สู่ยุคแรกสุดของพฒันาการของแผ่นดินของพระเจา้บนโลกน้ี ตามที่เราจะไดเ้ห็น ประวติัศาสตร์ยุคแรกเร่ิม ซ่ึง
เน้นว่าพระเจา้ปฏิบติัราชกิจในฐานะกษตัริยใ์นช่วงเวลาน้ีอย่างไร—พระองค์ทรงใชพ้ระราชอ านาจอย่างไรเพ่ือสร้าง จดัการ และท าให้มี
ประชากรในโลกที่มองเห็นไดด้ว้ยตาน้ีให้เป็นสถานที่ที่พระองค์จะขยายการปกครองสูงสุดของพระองค์ลงมาจากสวรรค์ 

 
ประวัติศาสตร์ยุคแรกเร่ิมครอบคลุมประวัติศาสตร์ท่ีเราเห็นต้ังแต่ปฐมกาลบทท่ี 1 ถึง 11 ซึง่ก็คือประวัติศาสตร์ยุค
ก่อนอับราฮัม ครอบคลุมต้นก าเนิดของโลก เหมือนท่ีเราเห็นในปฐมกาล 1 และครอบคลุมถึงการทรงสร้าง
มนุษยชาติด้วย นั่นคือ ท าให้เรารู้ว่ามนุษยชาติเกิดขึ้นในโลกนี้ได้อย่างไร ท้ังยังครอบคลุมถึงเร่ืองวันสะบาโต และ
การแต่งงาน เร่ืองสถาบันครอบครัวท่ีมาจากการแต่งงาน และการท่ีพระเจ้าด าเนินการกับคนของพระองค์ก่อนอับ
ราฮัม เช่นพระเจ้าด าเนินการกับโนอาห์และน ้าท่วมโลกอย่างไร 

—ดร. ดาเนียล ซิมังโก 
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เราจะส ารวจว่าประวติัศาสตร์ยุคแรกเร่ิมช่วยเราอย่างไรในการรู้จกักบัแผ่นดิน หรือการปกครองของพระเจา้ที่พฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดประวติัศาสตร์โลก โดยเน้นที่สามประเด็น น่ันคือ ช่วงตน้ของพระธรรมปฐมกาล: (1) บรรยายถึงโลกน้ีในฐานะอาณาจกัร
ของพระเจา้อย่างไร; (2) ระบุตวัตนของมนุษยเ์พ่ือวตัถุประสงค์แห่งแผ่นดินของพระเจา้อย่างไร; และ (3) ช่วยเราอย่างไรให้เห็นภาพความ
ต่อเน่ืองของอาณาจกัรของพระเจา้ในยุคน้ี เร่ิมแรกให้เราดูที่แผ่นดินโลกในฐานะสถานที่ส าหรับแผ่นดินของพระเจา้ 

 

สถานที่ 
 

บทแรก ๆ ของปฐมกาลเปิดเผยว่าแผ่นดินโลกถูกสร้างข้ึนให้เป็นสถานที่ส าหรับการครองราชยข์องพระเจา้ในหลายแนวทาง 
แต่เราจะเน้นเพียงแค่สองแนวทาง คือหน่ึง เราจะดูว่าการที่พระเจา้เตรียมการทรงสร้างในเบื้องตน้ สะทอ้นพระประสงค์ของพระองค์
ส าหรับโลกน้ีอย่างไร และสอง เราจะดูว่าพระเจา้วางรากฐานส าหรับการขยายแผ่นดินของพระองค์บนโลกน้ีอย่างต่อเน่ืองอย่างไร ให้เรา
เร่ิมที่การเตรียมการเบื้องตน้ของพระเจา้ อนัเห็นไดใ้นการออกแบบทรงสร้างอนัย่ิงใหญ่มหัศจรรยข์องพระองค์ 
 
 

การเตรียมการเบื้องตน้ 
 

เพ่ือความเขา้ใจว่าประวติัศาสตร์ยุคแรกเร่ิมกล่าวอย่างไรเก่ียวกบัการเตรียมการเบื้องตน้ของพระเจา้ส าหรับแผ่นดินของ
พระองค์บนโลกน้ี ตอนน้ีเราจ าเป็นตอ้งเก็บค าถามยุคใหม่ของเราไวก่้อน เราจ าเป็นตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยค าถามที่ว่า ชาวอิสราเอลโบราณเขา้ใจ
เร่ืองราวในปฐมกาล 1:1 ถึง 2:3 อย่างไร ส่ิงน้ีจะช่วยให้เรารู้ว่าตลอดยุคโบราณ กษตัริย ์ทั้งที่เป็นเทพและเป็นมนุษย ์มกัไดรั้บความเคารพ
ในฐานะสถาปนิกและผูส้ร้างผูย่ิ้งใหญ่ ในมุมน้ี นักตีความหลายคนไดแ้สดงให้เห็นว่าเร่ืองราวการทรงสร้างน าเสนอพระเจา้ในฐานะ
สถาปนิกและผูส้ร้างผูเ้ป็นกษตัริยแ์ละพระเจา้อย่างแทจ้ริง ผูท้ี่ไดอ้อกแบบทุกส่ิงทีท่รงสร้างให้เป็นมหาราชวงัอนัไพศาลของพระองค์ ทุก
คร้ังที่ขอ้ความเก่ียวกบัการทรงสร้างกล่าวถึงค าตรัสของพระเจา้ที่ว่า “จง [มีส่ิงน้ีส่ิงน้ัน]” ส่ิงน้ีฉายภาพว่าพระเจา้ก าลงัควบคุมพนัธกิจการ
ทรงสร้างโดยผ่านราชโองการจากราชบลัลงัก์ในสวรรค์ของพระองค์ ท  านองเดียวกนั มีเร่ืองราวคู่ขนานในวรรณคดีโบราณอื่น ๆ ที่บ่งบอก
ว่าการพกัผ่อนของพระเจา้ในวนัสะบาโตฉายภาพว่าพระเจา้ก าลงัพกัผ่อนบนราชบลัลงัก์ของพระองค์ เพ่ือรับเกียรติส าหรับการที่พระองค์
ไดป้ระสบความส าเร็จในการใชพ้ระราชอ านาจและฤทธานุภาพของพระองค์เหนือการทรงสร้าง ในแนวทางเหล่าน้ี บทแรก ๆ ของพระ
ธรรมปฐมกาลสอนคนอิสราเอลโบราณว่าพระเจา้ของพวกเขา ซ่ึงเป็นทั้งสถาปนิกและผูส้ร้างจากเบื้องบนขยายราชอ านาจจากสวรรค์มาสู่
โลกมนุษยท์ี่ตามองเห็นไดอ้ย่างไร  

 
เร่ืองของการทรงสร้างเร่ิมตน้ดว้ยขอ้ความที่คุน้เคยในปฐมกาล 1:1 

 
ในปฐมกาล พระเจา้ทรงสร้างทุกส่ิงในฟ้าสวรรค์และโลก (ปฐมกาล 1:1) 

 
ถอ้ยค าเบื้องตน้น้ีช้ีให้เห็นความจริงที่ว่าพระเจา้ทรงสร้างในสองระนาบ หรือระดับ คือ สวรรค์เบื้องบน และโลกที่ตามองเห็น

ไดเ้บื้องล่าง ในปฐมกาล 1:1 ถึง 2:3 พระเจา้เร่ิมสร้างโลกน้ีให้เป็นสถานที่เพ่ือการครองราชยอ์นัเป่ียมดว้ยพระสิริของพระองค์ซ่ึงจะขยาย
จากสวรรค์มาสู่โลกน้ี เราแบ่งพระธรรมปฐมกาลตอนน้ีไดเ้ป็นสามส่วน โดยเร่ิมต้นที่ภาวะไร้แบบแผนของโลกน้ี ให้เราดูว่า บทที่ 1:2 ได้
บรรยายถึงโลกน้ีว่าอย่างไร: 
 

ขณะน้ันโลกยงัไม่มีรูปทรงและว่างเปล่า ความมืดปกคลุมอยู่เหนือพ้ืนผิวของห้วงน ้า 
พระวิญญาณของพระเจา้ทรงเคลื่อนไหวอยู่เหนือน ้าน้ัน (ปฐมกาล 1:2) 
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เราเห็นในขอ้น้ีว่า โลก หรือภาวะเร่ิมแรกของส่ิงที่ถูกสร้างข้ึนเบื้องล่างของสวรรค์น้ัน “ปราศจากรูปร่างและว่างเปล่าอยู่” เต็ม

ไปดว้ยความมืดและที่ลึก 
 
ณ จุดน้ี แผ่นดินโลกมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัพระที่น่ังอนัเป่ียมดว้ยพระสิริของพระองค์ในสวรรค์อย่างส้ินเชิง ตามที่เราได้

ทราบแลว้ ตลอดพระคมัภีร์ทั้งเล่ม สวรรค์น้ันเต็มไปดว้ยพระสิริอนัเจิดจรัสของพระเจา้ แต่แผ่นดินโลกยงัไม่ไดเ้ป็นเช่นน้ันในระยะแรก
แห่งการทรงสร้างน้ี ค าภาษาฮีบรูที่แปลว่า “ปราศจากรูปร่าง” และ “ว่างเปล่า” ถูกใชใ้นส่วนอื่นของพนัธสัญญาเดิมเพ่ือกล่าวถึงแดน
กนัดารและทะเลทรายบนโลกน้ี ซ่ึงเป็นสถานที่ที่ส่วนใหญ่ไม่มีมนุษยอ์าศยัอยู่ และค าว่า “ความมืด” และ “ที่ลึก” ส่ือถึงความหมายเชิงลบ
อย่างย่ิงตลอดพระคมัภีร์ทั้งเล่ม 

 
แต่ปฐมกาล 1:2 บอกเราถึงอีกส่ิงหน่ึงที่ส าคญัอย่างย่ิงเก่ียวกบัจุดเร่ิมตน้ของประวติัศาสตร์โลก โดยกล่าวว่า “พระวิญญาณของ

พระเจา้ทรงเคลื่อนไหวอยู่เหนือ ... น ้าน้ัน” พระเจา้แห่งแสงสว่างและชีวิตหาไดพ้อพระทยัที่จะทิ้งให้โลกอยู่ในสภาพแรกเร่ิมอนัยุ่งเหยิง
น้ันไม่ พระวิญญาณของพระองค์จึงเร่ิมเคลื่อนไหวบนโลกที่มืดมิดและไร้ชีวิตน้ัน 

 
ส่วนหลกัส่วนที่สองของเร่ืองการทรงสร้างในปฐมกาล 1 กล่าวถึงช่วงเวลาหกวนัที่พระเจา้ไดบ้ญัชาโลกน้ีให้เป็นที่ประทบัของ

พระองค์ในขอ้ 3-31 หกวนัน้ีแสดงภาวะเร่ิมแรกให้เห็นแบบแผนอนัเด่นชัดของพระปัญญาและฤทธานุภาพดา้นสถาปัตยกรรมที่ไม่มีใคร
เทียบไดข้องพระเจา้ 

 
ในสามวนัแรก พระเจา้จดัการกบัภาวะ สภาพโลกที่ไร้รูปร่าง ในสามวนัถดัมา พระองค์จดัการกบัภาวะที่โลกน้ีว่างเปล่า ราชกิจ

ของพระเจา้ในสองช่วง ๆ ละสามวนัน้ีเกิดข้ึนคู่ขนานกนัอย่างน่าทึ่ง 
 
วนัที่หน่ึง พระเจา้ทรงสร้างเวลากลางวนั และควบคุมความมืดให้เป็นกลางคืน และในแนวทางเดียวกนั ในวนัที่ส่ี พระองค์ทรง

วางดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และดวงดาวไวใ้นทอ้งฟ้า เพ่ือรักษาแบบแผนน้ีไว ้ในวนัที่สอง พระเจา้ทรงสร้างบรรยากาศ โดยแยกน ้าที่อยู่
เบื้องล่างจากน ้าทีอ่ยู่เบื้องบน จากน้ันในวนัที่ห้า พระเจา้สร้างนกให้เติมเต็มพ้ืนที่ระหว่างน ้าเบื้องล่างและน ้าเบื้องบน และท าให้น ้าเบื้อง
ล่างเต็มไปดว้ยสัตวท์ะเล ในวนัที่สาม พระเจา้ก าหนดขอบเขตของผืนน ้าเบื้องล่างดว้ยการสร้างพ้ืนแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ และในวนัที่หก 
พระเจา้ไดว้างสัตวบ์กและมนุษยใ์ห้อยู่บนพ้ืนดินแห้ง พระเจา้ส าแดงราชบญัญติัและฤทธานุภาพอนัไร้เทียมทานเม่ือพระองค์ทรงจดัวาง
และเติมโลกน้ีให้เต็มดว้ยประชากรต่าง ๆ 

 
ส่วนที่สาม อนัเป็นส่วนปิดทา้ยเร่ืองการทรงสร้าง บรรยายภาพวนัสะบาโตในบทที่ 2:1-3 เช่นเดียวกบัในหลายขอ้ก่อนหน้าน้ี 

พระวจนะตอนน้ีเน้นให้เห็นพระเจา้ในฐานะราชสถาปนิกและผูท้รงสร้างสรรค์พส่ิง 
 
เราอ่านพบในปฐมกาล 2:3 ว่า: 

 
และพระเจา้ทรงอวยพรวนัที่เจ็ดและทรงตั้งข้ึนเป็นวนับริสุทธ์ิศกัด์ิสิทธ์ิ 
เพราะในวนัน้ันพระองค์ทรงหยุดพกัจากพระราชกิจในการทรง 
สร้างที่พระองค์ทรงกระท า (ปฐมกาล 2:3) 
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ในขอ้น้ี เราเห็นภาพของพระเจา้ประทบับนบลัลงัก์ของพระองค์ในสวรรค์ ช่ืนชมยินดีกบัความส าเร็จของพระองค์ และไดรั้บ
เกียรติจากส่ิงที่พระองค์ไดก้ระท า พระราชกิจของพระองค์ย่ิงใหญ่มากจนถึงขนาดที่หลงัจากน้ัน ในบญัญติัสิบประการ พระเจา้ไดบ้ญัชา
อิสราเอลให้ระลึกถึงความส าเร็จของพระองค์ในทุกวนัสะบาโต 

 
กล่าวไดว้่าปฐมกาลบทที่ 1:1 ถึง 2:3 บอกเราวา่ ในช่วงหกวนั พระเจา้ไดป้ระกาศราชโองการจากราชบลัลงัก์ของพระองค์ใน

สวรรค์ อนัเปลี่ยนโลกน้ีจากความมืดและภาวะไร้ระเบียบ ให้กลายเป็นราชวงัอนัวิจิตรงดงาม และทา้ยที่สุด พระเจา้ทรงรับเกียรติส าหรับ
ส่ิงที่พระองค์ไดก้ระท าในฐานะราชสถาปนิกและพระผูส้ร้างส่ิงทั้งปวง 

 
เราไดพิ้จารณาแลว้ว่าพระเจา้ทรงเตรียมการเบื้องตน้อย่างไรส าหรับสถานที่เพ่ือวตัถุประสงค์แห่งแผ่นดินของพระองค์ในช่วง

ตน้ของปฐมกาล ต่อไปเราจะดูที่ลกัษณะพิเศษของการออกแบบของพระองค์ ซ่ึงมกัถูกมองขา้ม พระเจา้ไดเ้ปิดเผยดว้ยว่าพระองค์ได้
ก าหนดให้การปกครองของพระองค์ขยายออกไปอย่างต่อเน่ืองจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก 
 
 

การขยายออกไปอย่างต่อเน่ือง 
 

ปฐมกาลบทที่ 1:3-30 บอกเราถึงหกคร้ังว่าเม่ือพระเจา้ทอดพระเนตรส่ิงที่พระองค์ทรงสร้าง พระองค์เห็นว่าส่ิงน้ัน “ดี” และขอ้ 
31 ในวนัที่หก พระองค์ทอดพระเนตรฝีพระหัตถ์ของพระองค์และเห็นว่าทุกส่ิงที่พระองค์ทรงสร้างน้ัน “ดีย่ิงนัก” ค าว่า “ดี” ซ่ึงแปลมาจาก
ค าว่า “โทฝ” (tov ( טֹוב)) ในภาษาฮบีรู มีความหมายในที่น้ี ทั้งปรากฎในขอ้อื่น ๆ ตลอดพนัธสัญญาเดิมว่า “น่ายินดี” “น่าพึงพอใจ” และ
แมก้ระทัง่ “งดงาม” เม่ือพระคมัภีร์กล่าวว่าการทรงสร้างน้ันดี ก็หมายความว่าพระเจา้รับรองผลงานของพระองค์ แต่เราก าลงัจะเห็นว่าส่ิงที่
พระเจา้ไดก้ระท าเป็นเพียงจุดเร่ิมตน้ของบางส่ิงที่ย่ิงใหญ่กว่ามากนักที่จะเกิดข้ึนต่อไปในโลกน้ี 

 
บ่อยคร้ังเหลือเกิน คริสเตียนเจตนาดีเช่ืออย่างผิด ๆ ว่า เม่ือพระเจา้กล่าวว่าการทรงสร้างของพระองค์ “ดีย่ิงนัก” พระองค์

หมายความว่าไม่มีอะไรอีกแลว้ที่จะตอ้งท าหรือปรับปรุง แต่น่ันไม่จริงเลย เพราะถา้เราอ่านในปฐมกาล 2:18 พระเจา้กล่าวเช่นกนัว่า “ไม่ดี
เลยที่มนุษยน้ั์นจะอยู่ตวัคนเดียว” ความมืด ความไร้ระเบียบ และความลึก ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยปกคลุมโลกน้ี เพียงแค่ถูก “จ ากดั” แต่ไม่ไดถู้ก 
“ก าจดั” ออกไป พระเจา้เร่ิมดว้ยการวางมนุษยชาติไวใ้นราชอุทยานอนับริสุทธ์ิของพระองค์ แต่พระเจา้ก็ไดเ้รียกอาดมัในปฐมกาล 1:28 ให้
เติมเต็มแผ่นดินโลกและมีอ านาจเหนือแผ่นดินน้ัน การทรงสร้างน้ัน “ดีย่ิงนัก” เม่ือสัปดาห์แรกแห่งยุคแรกเร่ิมไดส้ิ้นสุดลง แต่แค่ใน
ความหมายว่าทุกส่ิงพร้อมแลว้ พร้อมที่จะท าให้วตัถุประสงค์ในการสร้างอาณาจกัรที่ย่ิงใหญ่กว่าส าเร็จเป็นจริง   

 
ดงัที่เราไดอ้่านพบในปฐมกาล 2:8-9 ดงัน้ีว่า 

 
พระเจา้พระยาห์เวห์ไดท้รงสร้างสวนแห่งหน่ึงไวใ้นเอเดนทางทิศตะวนัออก...
พระเจา้พระยาห์เวห์ทรงให้ตน้ไมทุ้กชนิดทั้งที่งดงามน่าดูและที่ เหมาะเป็นอาหารงอกข้ึนในสวน 
ที่กลางสวนน้ันมีตน้ไมแ้ห่งชีวิตและตน้ไมแ้ห่งการรู้ดีรู้ชัว่ (ปฐมกาล 2:8-9) 

 
ให้เราคิดแบบน้ี ในบทตน้ ๆ ของปฐมกาล พระเจา้ทรงวางโครง สร้างของโลกน้ีข้ึน เหมือนกบัศิลปินใชดิ้นสอร่างรูปภาพบน

ผา้ใบ ก่อนที่จะลงสีเป็นรูปทิวทศัน์ที่สมบูรณ์ พระเจา้สถาปนาระเบียบพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการท าให้โลกน้ีกลายเป็นส่ิงที่พระองค์
วางแผนไว ้ให้มนัเป็นจริงส าหรับวนัหน่ึง พระองค์ไม่ไดล้งสีบนผา้ใบทั้งผืน คือโลกน้ีทั้งหมดในทนัทีทนัใด 

 



อาณาจกัร พนัธสญัญา และสารบบของพนัธสญัญาเดมิ   บทเรียนที ่2: อาณาจกัรของพระเจา้ 

-11- 

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

ตรงกนัขา้ม ดว้ยพระปรีชาอนัเกินหยัง่รู้ไดข้องพระองค์ พระเจา้ไดร้ะบายเพียงแค่ส่วนเดียวของโลกน้ีดว้ยสีสันอนัวิเศษ 
พระองค์ตกแต่งพ้ืนที่น้ันให้เป็นองค์ประกอบที่ส าคญัที่สุดของโลกน้ี พ้ืนที่ดงักล่าวน้ีเรียกว่า “เอเดน” ภายในเอเดนมีสวนแห่งหน่ึง อนัเป็น
สถานที่ที่งดงามอย่างน่าอศัจรรย ์เป็นสรวงสวรรค์อนัวิเศษบริสุทธ์ิ คู่ควรกบัการประทบัอยู่อย่างพิเศษของมหากษตัริยแ์ห่งแผ่นดินสวรรค์ 
บริสุทธ์ิและถูกแยกออกจากส่วนอื่น ๆ ที่ถูกสร้าง จนถึงขนาดที่พระเจา้ด าเนินมาถึงที่น่ัน และไดส้ าแดงพระสิริของพระองค์ให้เห็น แต่
แมว้่าสวนน้ันจะวิเศษเพียงน้ี เป้าหมายของพระเจา้ส าหรับประวติัศาสตร์ไม่ใช่เพ่ือให้โลกคงอยู่ในสภาพน้ัน ต่อไป ตรงกนัขา้ม โลกทั้งใบ
จะตอ้งกลายเป็นเหมือนสวนเอเดนบริสุทธ์ิ เพ่ือที่ในวนัหน่ึง พระสิริของพระองค์จะเป็นที่ประจกัษ์และเต็มเป่ียมอยู่ในทุกส่ิงที่ทรงสร้าง 
สภาพของโลกน้ีเม่ือส้ินสุดสัปดาห์แรกเป็นเพียงจุดเร่ิมต้นส าหรับทุกส่ิงที่พนัธสัญญาเดิมสอนเก่ียวกบัแผ่นดินของพระเจา้ใน
ประวติัศาสตร์ ซ่ึงจะพฒันาข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

 
ดังนั้น ข้อก าหนดของเราในฐานะส่ิงท่ีถูกสร้างขึ้นก็คือ การเป็นผู้ดูแล เป็นส่ิงทรงสร้างท่ีมีปฎิสัมพันธ์กับพระ
ผู้สร้าง เพื่อขยายขอบเขตของอุทยานบริสุทธ์ินี้ออกไป ด้วยการนมัสการ การอุทิศตน และการเช่ือฟัง พร้อมท้ัง
ส ารวจทรัพยากรท้ังปวงท่ีพระองค์ได้ทรงสร้าง และแน่นอน ส่ิงนี้จะถูกน ามาพิจารณาในบ้ันปลาย ในฟ้าสวรรค์
ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เช่นกัน 

—ดร. สตีเฟน เจ เวลลัม 
 

เราไดเ้ห็นแลว้ว่ายุคแรกเร่ิมน้ัน ไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนเม่ือพระเจา้จดัเตรียมโลกน้ีให้เป็นสถานที่ส าหรับแผ่นดินของพระองค์ใน
ประวติัศาสตร์ ซ่ึงจะพฒันาต่อไป จากน้ี เราจะหันไปศึกษาอีกมิติที่ส าคญัอย่างย่ิงเก่ียวกบับนัทึกในพระคมัภีร์ น่ันคือ บทบาทของมนุษยท์ี่
พระไดก้ าหนดให้ในช่วงน้ีของประวติัศาสตร์โลก 
 
 

มนุษย ์
 

เคยสังเกตหรือไม่ว่าพระคมัภีร์กล่าวถึงมนุษยม์ากเพียงใด? แทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยที่จะพบแมก้ระทัง่หน้าเดียวในพระคัมภีร์ที่
มิไดก้ล่าวถึงมนุษยใ์นทางใดทางหน่ึง เร่ิมแรก อาจดูแปลก เพราะเรามกันึกถึงพระคมัภีร์ในแง่ที่ว่า เป็นการเปิดเผยว่าพระเจา้คือใครและ
พระองค์ไดก้ระท าส่ิงใด ซ่ึงก็เป็นจริงเช่นน้ันแน่นอน แต่เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์พระคมัภีร์ก็เน้นถึงบทบาทพิเศษอนัส าคญัย่ิงที่มนุษย์
ไดก้ระท าในแผนการทรงสร้างของพระเจา้ แน่นอน มนุษยน้ั์นไม่สามารถกระท าส่ิงดีอนัใดถา้ปราศจากพระกรุณาธิคุณของพระเจา้ ดว้ย
เหตุน้ี ถา้พิจารณาความหมายอนัสูงสุดแลว้ พระสิริทั้งส้ินย่อมเป็นของพระเจา้แต่เพียงผูเ้ดียว แมก้ระน้ัน พระคมัภีร์ก็กล่าวชดัเจนว่า พระ
เจา้มุ่งมัน่ที่จะท าให้พระประสงค์เก่ียวกบัแผ่นดินของพระองค์ส าเร็จเป็นจริงโดยผ่านชาติพนัธ์ุของมนุษยเ์ป็นหลกั น่ีคือเหตุผลที่พระคมัภีร์
กล่าวถึงมนุษยอ์ย่างมากมาย พระคมัภีร์อธิบายว่าเหตุใดพนัธสัญญาใหม่จึง เน้นความเป็นมนุษยข์องพระเยซู ผูซ่ึ้งเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์แบบ
และชอบธรรมแต่เพียงผูเ้ดียว ผูท้  าให้พระประสงค์ดั้งเดิมของการทรงสร้างมนุษย์น้ันส าเร็จเป็นจริง 

 
บทบาทพิเศษส าหรับมนุษยชาติน้ีถูกกล่าวถึงอย่างชดัเจนในปฐมกาล 2:18 เม่ือพระเจา้กล่าวถึงเร่ืองน้ีเก่ียวกบัอาดมัในสวนเอ

เดน: 
 
แลว้พระเจา้พระยาห์เวห์ตรัสว่า “ไม่ควรให้ชายผูน้ี้อยู่คนเดียว เราจะสร้างผูอุ้ปถมัภ์ที่เหมาะสมเท่าเทียมกบัเขา” 
(ปฐมกาล 2:18) 
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ก่อนหน้าน้ัน ในปฐมกาล 1 พระเจา้ไดส้รุปการทรงสร้างว่า “ดีย่ิงนัก” แต่พระองค์ก็เห็นว่าบางส่ิงในราชอุทยานของพระองค์
ยงัคง “ไม่ดี” น่ันคือ อาดมัยงัไม่มีภรรยา เหตุใดส่ิงน้ีถึงไม่ดี? น่ันเป็นเพราะว่าพระเจา้ไดส้ร้างมนุษยชาติให้กระท าตามวตัถุประสงค์ที่
ย่ิงใหญ่เกินกว่าที่มนุษยค์นเดียวจะท าส าเร็จได ้จ าเป็นตอ้งมีคนมากมายที่กระท าบทบาทของมนุษยชาติให้ส าเร็จ เพ่ือพฒันาแผ่นดินของ
พระเจา้บนโลกน้ี 

 
บทบาทอนัส าคญัย่ิงส าหรับมนุษยบ์รรยายไดใ้นสองแนวทาง พระเจา้สร้างอาดมัและเอวาให้ท าหน้าที่เป็นปุโรหิตของพระองค์

และเป็นอุปราช หรือผูแ้ทนพระองค์ สองบทบาทน้ีเช่ือมโยงกนัในพระคมัภีร์ แต่เราจะศึกษาแต่ละบทบาทแยกจากกนั โดยเร่ิมตน้ที่การที่
มนุษยป์รนนิบติัพระเจา้ในฐานะปุโรหิตของพระองค์ 
 
 

ปุโรหิต 
 

ในแง่หน่ึง อาดมั พร้อมดว้ยเอวาที่ตามหลงัมา ไดรั้บภารกิจการปรนนิบติัพระเจา้ในฐานะปุโรหิต พวกเขาถูกเรียกมาให้ถวาย
เกียรติแด่พระเจา้ดว้ยการนมสัการพระองค์ เราไดศ้ึกษาก่อนหน้าน้ีแลว้ว่า ในนิมิตของดาเนียล ส่ิงมีชีวิตนับไม่ถว้นปฏิบติัพนัธกิจต่อหน้า
พระผูเ้ป็นเจา้ในพระราชส านักในสวรรค์ของพระองค์ และน่ีคือส่ิงที่อาดมัและเอวาถูกเรียกให้กระท าบนโลกน้ี บทบาทปุโรหิตส าหรับ
มนุษยชาติน้ี เราอ่านพบในปฐมกาล 2:15 ดงัน้ี: 
 

พระเจา้พระยาห์เวห์ทรงก าหนดให้ชายผูน้ั้นอยู่ในสวนเอเดน ให้เขาท างานและดูแลรักษาสวนแห่งน้ัน  
(ปฐมกาล 2:15) 

 
เม่ือมองเผิน ๆ เราอาจคิดว่าขอ้ความตอนน้ีบอกเพียงว่าพระเจา้เรียกอาดมัให้มาเป็นคนสวน แต่ภารกิจของอาดมัมีมากกว่าน้ัน

มหาศาล เน่ืองจากสวนเอเดนเป็นราชอุทยานบริสุทธ์ิส าหรับพระเจา้ ส านวนที่อว่า “เพ่ือดูแลและรักษาไว”้ จึงไม่ธรรมดา และมี
ความส าคญัพิเศษส าหรับโมเสสและชาวอิสราเอลโบราณ มีหลายตอนในพระวจนะห้าเล่มแรกของพนัธสัญญาเดิม ที่เราพบว่ามีส านวน
คลา้ยคลึงกนั ถูกใชเ้พ่ือบรรยายถึงหน้าที่ของปุโรหิตและคนเลวีต่อเบื้องพระสิริของพระเจา้ในพลบัพลา เช่น เราอ่านพบในกนัดารวิถี 3:8 
ว่า: 
 

พวกเขาจะตอ้งคอยดูแลส่วนประกอบทั้งหมดของเต็นท์นัดพบ และปฏิบติัหน้าที่ที่พลบัพลาเพ่ือชนอิสราเอล 
(กันดารวิถี 3:8) 

 
ค าบรรยายบทบาทของอาดมัและเอวาในสวนเอเดนไดส้ะทอ้นภาพค าบรรยายถึงบทบาทของคนเลวีในการปฏิบติัหน้าที่

ปุโรหิตเพ่ือพระเจา้ พระเจา้วางอาดมัและเอวาไวใ้นราชอุทยานบริสุทธ์ิของพระองค์ อนัเป็นสถานที่แห่งพระสิริของกษตัริยจ์ากเบื้องบน
ในโลกน้ี ในสวนน้ัน เขาทั้งสองปรนนิบติัพระเจา้ในลกัษณะคลา้ยกนัมากกบัการที่ปุโรหิตและชาวเลวีปรนนิบติัพระเจา้ในพลบัพลา อนั
เป็นที่ซ่ึงพระเจา้ส าแดงพระสิริของพระองค์ต่อหน้าคนอิสราเอล อาดมัและเอวาถูกเรียกให้ปฏิบติัหน้าที่ทั้งส้ินของเขาในฐานะปุโรหิตผู ้
บริสุทธ์ิ อนัถูกก าหนดมาเพ่ือถวายเกียรติแด่มหากษัตริยเ์บื้องบนโดยผ่านการนมสัการ 

 
ในอีกแง่มุมหน่ึง มนุษยก์ลุ่มแรกที่มีชีวิตบนโลกน้ีมิไดป้รนนิบติัพระเจา้เพียงแค่ในฐานะปุโรหิตของพระองค์เท่าน้ัน พระเจา้

ยงัไดเ้รียกพวกเขาให้รับใชใ้นฐานะอุปราช หรือผูแ้ทนพระองค์ ในทางปฏิบติั อาดมัและเอวาก็คือ “ปุโรหิตหลวง” ของพระเจา้  
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อุปราช 
 

เราพบค าบรรยายบทบาทน้ีของอาดมัและเอวาในปฐมกาล 1:26 ซ่ึงกล่าวดงัน้ี: 
 

แลว้พระเจา้ตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษยข้ึ์นตามแบบเรา ตามอย่างเรา เพ่ือให้เขาครอบครองปลาในทะเล 
นกในอากาศ สัตวใ์ชง้าน สัตวป่์าทั้งปวง และสัตวท์ี่เลื้อยคลาน” (ปฐมกาล 1:26) 

 
ทุกคนที่คุน้เคยกบัพระคมัภีร์รู้ว่าขอ้ความน้ีและอีกหลายขอ้ความทั้งในพนัธสัญญาเดิมและพนัธสัญญาใหม่เรียกมนุษยว์่าเป็น 

“พระฉาย” หรือ “ผูมี้ลกัษณะ” ของพระเจา้ ในอดีต นักศาสนศาสตร์ส่วนใหญ่คิดว่าขอ้ความน้ี หมายถึงมนุษยเ์ป็นเพียงส่ิงมีชีวิตที่มีเหตุผล 
มีศีลธรรม และมีศาสนาเท่าน้ัน แต่ถา้มองตามความเป็นจริงของมุมมองคริสเตียนดั้งเดิมเหล่าน้ี น่ีมิใช่ประเด็นที่ปฐมกาล 1 เน้น 

 
เพ่ือเขา้ใจความส าคญัของการที่พระเจา้เรียกมนุษยว์่า “เป็นพระฉาย” หรือ “มีลกัษณะ” ของพระองค์ ความรู้เก่ียวกบัส่ิงที่ปฏิบติั

โดยทัว่ไปในโลกยุคโบราณจะเป็นประโยชน์มาก ภายนอกอิสราเอล ฟาโรห์ กษตัริย ์และจกัรพรรดิมกัถูกเรียกว่าเป็น “พระฉาย” “ผูมี้
ลกัษณะ” และแมก้ระทัง่ “โอรส” ของเทพของพวกเขา โดยถูกมองว่าเป็นรูปอวตาร อนัเป็นตวัแทนของผลประโยชน์ต่าง ๆ ของเทพ
เหล่าน้ันบนโลกน้ี ในฐานะตวัแทนจากสวรรค์ กษตัริยมี์ภารกิจพิเศษในสังคมยุคโบราณ น่ันคือ เพ่ือเรียนรู้ความประสงค์ของเทพเหล่าน้ัน
ในสวรรค์และใช้ราชอ านาจเพ่ือกระท าความประสงค์เหล่าน้ีให้ส าเร็จในโลกน้ี จึงไม่น่าแปลกใจที่พระเยซูไดเ้รียกผูติ้ดตามพระองค์ให้
อธิษฐานเพ่ือพระประสงค์ของพระเจา้จะเป็นจริงบนโลกน้ีเช่นเดียวกบัในสวรรค์ ซ่ึงก็คือราชกิจของพระองค์ 

 
ในกิจการ 7:22 สเทเฟนไดท้วนความว่าโมเสสไดเ้รียนรู้ปัญญาทั้งส้ินในราชส านักของอียิปต์ โมเสสรู้ดีอย่างย่ิงว่าฟาโรห์แห่ง

อียิปต์และกษตัริยข์องชาติอื่น ๆ มกัถูกเรียกว่า “พระฉาย” “ผูมี้ลกัษณะ” หรือ “โอรส” ของเทพของพวกเขา เพ่ือแยกคนเหล่าน้ีออกจากคน
ธรรมดา แต่ดว้ยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ โมเสสต่อตา้นความเช่ือเท็จที่แพร่หลายน้ี ตั้งแต่แรก พระเจา้เที่ยงแทแ้ห่งอิสราเอลได้
ประกาศอย่างชดัแจง้ว่ามนุษยท์ั้งปวง ไม่ใช่เพียงกษัตริย ์และจกัรพรรดิจ านวนไม่ก่ีคนเป็นพระฉายของพระเจา้ เป็นปุโรหิตหลวงที่แทจ้ริง
ของพระเจา้ ส่ิงน้ีน่าจะเป็นบทเรียนที่แสนยากอย่างแน่นอนส าหรับชาวอิสราเอลโบราณที่จะเช่ือ ชนชาติที่เคยเป็นทาสน้ีจ าเป็นตอ้ง
เปลี่ยนแปลงวิธีที่เขามองดูตนเองและบทบาทของเขาในโลกน้ี พระเจา้ก าหนดให้ชาวอิสราเอลทุกคน พร้อมกบัมนุษยชาติอื่น ๆ ทั้งปวง
ดว้ย ให้ปรนนิบติัพระองค์ในฐานะปุโรหิตหลวงซ่ึงเป็นผูแ้ทนของพระองค์ 

 
และในยุคของเรา วฒันธรรมสมัยใหม่มกัสอนเราว่า มนุษยน้ั์นก็เป็นเพียงแค่ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์เท่าน้ัน 

แต่บนัทึกในพระคมัภีร์ท  าให้เราตอ้งปรับมุมมองเก่ียวกบัตวัเราเองและมุมมองเก่ียวกบัผูอ้ื่นให้สอดคลอ้งกบัส่ิงที่พระเจา้ตรัสเก่ียวกบัเราไว้
ตั้งแต่ตน้ เราทุกคนถูกสร้างมาให้เป็นพระฉายและปุโรหิตหลวงของพระเจา้ โดยถูกเรียกมาเพ่ือท าให้มัน่ใจว่าพระประสงค์ของพระเจา้จะ
ส าเร็จบนโลกน้ีเช่นเดียวกบัในแผ่นดินสวรรค์ 

 
ในปฐมกาล 1:27-28 เราพบวา่พระเจา้ไดข้ยายความบทบาทการปรนนิบติัของมนุษยชาติ เม่ือพระองค์เอ่ยพระด ารัสแห่งพระพร

จากราชบลัลงัก์ของพระองค์ในสวรรค์ ดงัน้ี: 
 

ดงัน้ันพระเจา้ไดท้รงสร้างมนุษยต์ามพระฉายของพระองค์ ตามพระฉายของพระเจา้น้ัน 
พระองค์ทรงสร้างพวกเขาข้ึน พระองค์ทรงสร้างทั้งผูช้ายและผูห้ญิง พระเจา้ทรงอวยพรพวกเขาและตรัสว่า 
“จงมีลูกเต็มบา้นมีหลานเต็มเมืองและทวีจ านวนข้ึนจนเต็มโลก และจงมีอ านาจเหนือแผ่นดิน 
จงครอบครองปลาในทะเล นกในอากาศ และสัตวท์ี่เลื้อยคลาน” (ปฐมกาล 1:27-28) 
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ตั้งแต่แรก พระเจา้เรียกมนุษยท์ุกคนให้เป็นพระฉายและปุโรหิตหลวงของพระองค์ และเพ่ือท าให้ส่ิงที่นักศาสนศาสตร์มกั

เรียกว่า “ขอ้ก าหนดทางวฒันธรรม” ส าเร็จเป็นจริง 
 
เราไดเ้ห็นแลว้ว่าพระเจา้ไดส้ถาปนาระเบียบและความงดงามระดบัหน่ึงในการทรงสร้าง และพระองค์ไดว้างมนุษยชาติไวใ้น

ราชอุทยานบริสุทธ์ิแสนอศัจรรย์ของพระองค์ เพ่ือให้ปรนนิบติัพระองค์ในฐานะปุโรหิตหลวง มหากษตัริยแ์ห่งสวรรค์ไดก้ าหนด
มนุษยชาติให้เป็นอุปกรณ์เพ่ือขยายแผ่นดินของพระองค์ มนุษยจ์ะตอ้งทวีจ านวนข้ึน กระจายออกไป และท าให้โลกทั้งใบเป็นเหมือน
อุทยานของพระเจา้ เพ่ือน าพระประสงค์ของพระเจา้มาสู่โลกน้ี และเพ่ือปรนนิบติัพระองค์ทุกหนแห่งในโลก การขยายแผ่นดินของพระเจา้
ไปทัว่โลกเป็นจุดประสงค์ที่แทจ้ริงที่พระเจา้ทรงวางมนุษยไ์วบ้นโลกน้ี 

 
ถึงจุดน้ี ขา้พเจา้คิดว่าเราตอ้งยอมรับว่า ในฐานะมนุษย์ยุคปัจจุบนั เราแทบจะไม่ไดคิ้ดถึงจุดประสงค์ของการด ารงอยู่ของพวก

เราในลกัษณะน้ี เม่ือมีใครถามท่านว่า “เป็นอย่างไรบา้ง?” บ่อยคร้ังแค่ไหนที่เราไดต้อบว่า “ดูสิ ขา้พเจา้เกิดผล ขา้พเจา้ทวีจ านวนข้ึน 
ขา้พเจา้เติมโลกน้ีให้เต็ม ขา้พเจา้ควบคุมดูแลโลกน้ีและปกครองส่ิงต่าง ๆ แทนพระเจา้”? แนวคิดเช่นน้ีแปลกแยกมากส าหรับหลายคนที่
ติดตามพระคริสต์ จนถึงขนาดที่เราแทบจะไม่คิดที่จะบรรยายส่ิงที่เรากระท าดว้ยชีวิตของเราในลกัษณะน้ีเลย ดงัน้ัน อย่าประหลาดใจถา้
ท่านพบว่าตนเองสับสนเก่ียวกบัจุดประสงค์ในชีวิตของท่าน เราจ าเป็นตอ้งคน้พบจุดประสงค์ในชีวิตเรา โดยท าความเขา้ใจถึงส่ิงที่พระเจา้
ตรัสเก่ียวกบัมนุษยต์ั้งแต่ตน้ เราถูกสร้างมาให้เป็นปุโรหิตหลวงของพระเจา้ เราถูกสร้างมาเพ่ือให้มัน่ใจว่าการปกครองของพระเจา้จะขยาย
ออกไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก เพ่ือที่วนัหน่ึง การทรงสร้างทั้งปวงจะเต็มไปดว้ยสง่าราศีอนัมองเห็นไดข้องพระเจา้ เป็นการถวายสดุดีอนั
ไม่มีที่ส้ินสุดแด่พระองค์ 

 
เราไดเ้ห็นแลว้ว่าในประวติัศาสตร์ยุคแรกเร่ิม พระเจา้ไดท้รงสถาปนาโลกน้ีให้เป็นสถานที่ส าหรับแผ่นดินของพระองค์ และ

ให้มนุษยอ์ยู่ในฐานะผูรั้บใชใ้นแผ่นดินของพระองค์ ต่อไปเราน่าจะพิจารณาโดยสังเขปถึงเคา้โครงของความกา้วหน้าของแผ่นดินของพระ
เจา้ในโลกน้ี ซ่ึงก าลงัพฒันาอย่างต่อเน่ืองในยุคน้ี 
 
 
 

ความกา้วหนา้ 
 

หากอาดมัและเอวามิไดล้ม้ลงในความบาป เส้นทางของมนุษยชาติในการปรนนิบติัพระเจา้ในฐานะพระฉายของพระองค์ก็จะ
เป็นปรากฏการณ์ที่ตรงไปตรงมา ทั้งสองก็จะมีลูกหลาน และลูกหลานก็จะมีลูกหลานของเขาเองสืบไป และเม่ือรวมทั้งหมด พระฉายที่ท  า
หน้าที่ปุโรหิตของพระเจา้กลุ่มใหญ่น้ีก็จะเติมแผ่นดินโลกให้เต็ม ควบคุมและปกครองส่ิงต่าง ๆ ตามพระบญัชาของพระเจา้ แต่เราต่างรู้ดี
ว่าส่ิงต่าง ๆ ไม่ไดเ้กิดข้ึนในทิศทางน้ี ความบาปเปลี่ยนเส้นทางตรงของมนุษยชาติให้กลายเป็นถนนสายยาวที่บิดเบี้ยวและเต็มไปดว้ยความ
ล าบาก แต่ถึงแมจ้ะมีความล าบากเหล่าน้ีตั้งแต่ตน้ของประวติัศาสตร์ยุคแรกเร่ิม พระเจา้ก็ให้ความมัน่ใจแก่มนุษยชาติว่าจุดประสงค์ของ
พระองค์ส าหรับมนุษยน้ั์นจะไม่มีวนัลม้เหลว 

 
มีเร่ืองมากมายที่กล่าวถึงไดเ้ก่ียวกบัความกา้วหน้าของแผ่นดินของพระเจา้ในยุคแรกเร่ิม แต่เราจะสรุปส่ิงน้ีในสามขั้นตอน คือ

ขั้นตอนแรก เราจะกล่าวถึงการกบฏคร้ังใหญ่ ในขั้นตอนที่สอง เราจะศึกษาว่าความเส่ือมของมนุษยชาติเพ่ิมข้ึนและน าไปสู่การพิพากษา
อย่างรุนแรงโดยพระเจา้อย่างไร แต่ในขั้นตอนที่สาม เราจะพบว่าพระเจา้ไดส้ถาปนากลยุทธ์ระยะยาวที่จะท าให้มนุษยชาติสามารถท าให้
จุดประสงค์แห่งแผ่นดินของพระองค์ส าเร็จเป็นจริง ให้เราเร่ิมดว้ยการศึกษาเก่ียวกับการกบฏคร้ังใหญ่ต่อมหากษตัริยเ์บื้องบนก่อน 
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การกบฏครั้ งใหญ่ 
 

แทนที่จะกระท าตามส่ิงที่มหากษตัริยเ์บื้องบนไดบ้ญัชาให้ส าเร็จอย่างสัตยซ่ื์อ อาดัมและเอวาพ่ายแพต่้อการล่อลวงของซาตาน
และก่อการกบฏโดยไดกิ้นผลไมต้อ้งห้ามน้ัน ดว้ยเหตุน้ี แทนที่จะขยายสวนเอเดนไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก พวกเขาถูกขบัไล่ออกจาก
สวนและมีชีวิตอยู่ภายใตค้ าสาปแช่ง แมก้ระน้ัน ความรับผิดชอบของมนุษยชาติในฐานะผูส้ร้างแผ่นดินของพระเจา้ก็หาไดจ้บลงไม่ อาดมั
และเอวา รวมทั้งลูกหลานของเขา ยงัคงตอ้งทวีจ านวนข้ึนและปกครองเหนือโลกน้ีเพ่ือปรนนิบติัพระเจา้ ทว่าพระเจา้ไดส้าปแช่ง
มนุษยชาติและโลกน้ี การทวีจ านวนข้ึนและการปกครองจึงกลายเป็นส่ิงที่เจ็บปวด ยากล าบาก และน่าคบัขอ้งใจ ในแง่ของการทวีจ านวน
ข้ึน พระเจา้ตรัสดงัน้ีกบัเอวาในปฐมกาล 3:16: 
 

เราจะให้เจา้เจ็บปวดแสนสาหัสเม่ือเจา้คลอดบุตร เจา้จะคลอดบุตรดว้ยความเจ็บปวด (ปฐมกาล 3:16) 
 

ในแง่ของการปกครอง พระเจา้เตือนอาดมัดงัน้ีในขอ้ 17: 
 

แผ่นดินจึงถูกสาปแช่งเพราะเจา้ เจา้จะหาเลี้ยงชีพจากแผ่นดินดว้ยความล าบากตรากตร า ตลอดชีวิตของเจา้ (ปฐม
กาล 3:17) 

 
น่าเศร้าที่พระฉายพระเจา้ในฐานะปุโรหิตของพระองค์กลบัจ าตอ้งอาศยัอยู่ในโลกแห่งความโหดร้าย ประสบความเจ็บปวดและ

ลม้เหลงในการท าภารกิจที่พระเจา้ไดม้อบหมายแก่พวกเขา 
บนัทึกเก่ียวกบัความต่อเน่ืองของแผ่นดินของพระเจา้ในยุคแรกเร่ิมน้ัน ไดเ้ร่ิมตน้ที่การกบฏคร้ังใหญ่ของอาดมัและเอวา แต่

ลูกหลานของเขาก็เจริญรอยตามในวิถีแห่งความเส่ือมที่ในที่สุดแลว้น าไปสู่การพิพากษาอย่างรุนแรงจากพระเจา้ 
 
 

ความเส่ือมและการพิพากษา 
 

จากหนังสือปฐมกาล เมื่ออาดมัและเอวาลม้ลงในความบาป ก็เป็นไปไม่ไดอ้ีกต่อไปที่ลูกหลานทั้งปวงของเขาจะสัตยซ่ื์อต่อ
พระเจา้ จริง ๆ แลว้ ไม่มีลูกหลานคนใดของเขาจะสามารถปรนนิบติัพระเจา้ในฐานะพระฉายอนัสัตยซ่ื์อของพระองค์ไดอ้ีกต่อไปโดย
ปราศจากพระเมตตาแห่งการทรงไถ่ของพระเจา้ มนุษยชาติส่วนใหญ่กบฏต่อพระเจา้ต่อไป คาอิน บุตรหัวปีของอาดมัและเอวา ไดฆ่้าอา
เบล น้องชายของเขา และล าดบัวงศ์ตระกูลของคาอินในปฐมกาล 4 ก็บอกเราว่า เม่ือตระกูลของคาอินเติบโตข้ึน การกบฏของพวกเขาก็ย่ิง
เลวร้าย แทนที่จะปรนนิบติัในฐานะปุโรหิตหลวงของพระเจา้ ลูกหลานของคาอินต่างเชิดชูตนเองและต่อตา้นการครองราชยข์องพระเจา้ 
ท  าให้โลกน้ีเต็มไปดว้ยความรุนแรงต่อมนุษยค์นอื่น ๆ และเม่ือเวลาผ่านไป ความรุนแรงของมนุษยชาติเป็นเหตุให้พระเจา้ตอ้งช าระโลกน้ี
ดว้ยการให้น ้าท่วมโลก 

 
ตามที่เราอ่านพบในปฐมกาล 6:5-7: 

 
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเห็นว่าความชัว่ร้ายของมนุษยใ์นโลก 
ทวีมากย่ิงข้ึนและความคิดจิตใจของเขาก็โน้มเอียงไปในทางชัว่ 
อยู่เสมอ องค์พระผูเ้ป็นเจา้จึงทรงเสียพระทยัย่ิงนักที่ไดท้รง 
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สร้างมนุษยข้ึ์นมาในโลกและพระองค์ทรงปวดร้าวพระทัย  
ดงัน้ันองค์พระผูเ้ป็นเจา้จึงตรัสว่า “เราจะกวาดลา้งมนุษยชาติที่เราไดส้ร้างข้ึนออกจากผืนแผ่นดิน 
ทั้งมนุษยแ์ละสัตวท์ั้งปวง สัตวท์ี่เลื้อยคลาน และนกในอากาศ เพราะเราเสียใจที่ไดส้ร้างพวกน้ีข้ึนมา” 
 (ปฐมกาล 6:5-7) 

 
บนัทึกเก่ียวกบัพฒันาการแผ่นดินของพระเจา้ในยุคประวติัศาสตร์แรกเร่ิมมิไดค้รอบคลุมเพียงแค่การกบฏคร้ังใหญ่และความ

เส่ือมของมนุษยชาติ รวมทั้งการพิพากษาที่ตามมาเท่าน้ัน บนัทึกน้ียงัเปิดเผยว่าพระเจา้ไดส้ถาปนากลยุทธ์ระยะยาวที่ในที่สุดแลว้จะ
น าไปสู่การที่แผ่นดินของพระองค์ขยายออกไปทัว่โลก อนัที่จริง พระเจา้มุ่งมัน่ที่จะไถ่ชนชาติหน่ึงส าหรับพระองค์เอง และเวลาต่อมาสก็
จะสร้างแผ่นดินของพระองค์โดยผ่านชนชาติน้ัน 
 
 

กลยุทธ์ระยะยาว 
 

ส่ิงแรกที่บ่งบอกถึงกลยุทธ์ระยะยาวน้ีถูกน าเสนอในปฐมกาล 3:15 ในขอ้น้ีพระเจ้าไดส้าปแช่งอสรพิษผูน้ าสู่การกระท าบาป
ของอาดมัและเอวา โดยพระเจา้ไดต้รัสขอ้ความดงัน้ี: 
 

เราจะให้เจา้กบัหญิงน้ัน เป็นศตัรูกนั ทั้งเผ่าพนัธ์ุของเจา้กบัของนางดว้ย เขาจะฟาดศีรษะของเจา้ 
และเจา้จะฉกส้นเทา้ของเขา” (ปฐมกาล 3:15) 
ในขอ้ความน้ี พระเจา้ประกาศแก่อสรพิษน้ันว่าพงศ์พนัธ์ุของมนุษย์จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือลูกหลาน (หรือ “เมล็ด

พนัธ์ุ” ตามที่นิยมแปลกนั) ของซาตาน ซ่ึงหมายถึงคนเหล่าน้ันที่โน้มเอียงไปในวิถีการกบฏของซาตาน และลูกหลานของเอวา ไดแ้ก่คน
เหล่าน้ันที่แสวงหาหนทางที่จะปรนนิบติัพระเจา้อย่างสัตยซ่ื์อ คนสองกลุ่มน้ีจะเป็นศตัรูกนัตลอดประวติัศาสตร์ พระเจา้ยงัไดสั้ญญาว่า วนั
หน่ึงพงศ์พนัธ์ุของเอวา น่ันคือ มนุษยชาติที่ไดรั้บการไถ่ จะบดขย้ีหัวของอสรพิษน้ัน และพิชิตปีศาจน้ันที่ไดน้ ามนุษยชาติไปสู่การกบฏ
คร้ังย่ิงใหญ่ พระสัญญาน้ีถูกท าให้ส าเร็จเป็นจริงในที่สุดโดยพระคริสต์ จงฟังถอ้ยค าที่เปาโลกล่าวเพ่ือให้ความมัน่ใจแก่ผูท้ี่ติดตามพระ
คริสต์ในโรม 16:20 ว่า: 
 

พระเจา้แห่งสันติสุข จะทรงปราบปรามซาตานให้ยบัเยินลงใตฝ่้าเทา้ของท่านทั้งหลาย (โรม 16:20) 
 

ความหวงัในชยัชนะเหนือความชัว่ร้ายส าหรับบรรดาพระฉายผูซ่ื้อสัตยแ์ละไดรั้บการไถ่ของพระเจา้จะด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง
ตลอดประวติัศาสตร์ และส าเร็จเป็นจริงในพระคริสต์ ผูท้รงเป็นพระฉายอนัสมบูรณ์แบบของพระเจา้ 

 
เน่ืองจากพระเจา้มีกลยุทธ์ระยะยาวส าหรับแผ่นดินของพระองค์ บุตรคนที่สาม คือเสท จึงเกิดมาแทนที่อาเบลผูส้ัตยซ่ื์อ ล าดบั

วงศ์วานในปฐมกาล 5 บอกเราว่า เสทและลูกหลานของเขาย าเกรงพระเจา้และพยายามขยายแผ่นดินของพระองค์ไปทัว่ทั้งโลก และ
แมก้ระทัง่ในเวลาที่โลกน้ีเต็มไปดว้ยความโหดร้ายรุนแรงของมนุษยจ์นพระเจา้ท าลายมนุษยชาติส่วนใหญ่ ลูกหลานคนหน่ึงของเสท คือ
โนอาห์ ก็สัตยซ่ื์อต่อพระเจา้และเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ ภายหลงัน ้าท่วมโลกในสมยัของโนอาห์ พระเจา้ไดย้ ้าอีก
คร้ังหน่ึงถึงกลยุทธ์ระยะยาวของพระองค์ เพ่ือการท าหน้าที่ของมนุษยใ์นแผ่นดินของพระองค์จะส าเร็จเป็นจริง 

 
ในปฐมกาล 8:21-22 เราอา่นพบขอ้ความดงัน้ี: 
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“เราจะไม่สาปแช่งแผ่นดินเพราะมนุษยอ์ีกต่อไป ถึงแมว้่าจิตใจของมนุษยจ์ะโน้มเอียงไปในทางชัว่ตั้งแต่วยัเด็ก 
แต่เราจะไม่ท าลายลา้งส่ิงมีชีวิตทั้งปวงอย่างที่เราไดท้  าในคราวน้ีอีก “ตราบใดที่โลกยงัคงอยู่
ตราบน้ันจะมีฤดูหว่านและฤดูเก็บเก่ียว ความหนาวเยน็ และความร้อนฤดูร้อนและฤดูหนาว วนัและคืน อยู่เร่ือยไป” 
(ปฐมกาล 8:21-22) 

 
ให้เราสังเกตว่าพระเจา้ทรงรู้ว่ามนุษยท์ั้งปวงมีแนวโน้มที่จะชัว่ร้าย แมก้ระทัง่ตั้งแต่วยัเยาว ์พระองค์ทรงรับรู้ว่าความบาปจะ

แปดเป้ือนพระฉายที่ลม้ลงของพระองค์ต่อไปเร่ือย ๆ ดงัน้ัน ภายใตรุ้้งอนัเป็นหมายส าคญั พระเจา้จึงประกาศว่าพระองค์จะสถาปนา
ระเบียบของธรรมชาติให้มีเวลาหว่านพืชและเวลาเก็บเก่ียว เวลาเยน็และเวลาร้อน ฤดูร้อนและฤดูหนาว วนัและคืน ตราบเท่าที่โลกน้ียงั
ด ารงอยู่ แต่เหตุใดพระเจา้จึงสถาปนาระเบียบอนัมัน่คงน้ีส าหรับธรรมชาติภายหลังน ้าท่วม? เหตุผลของพระองค์ชดัเจนในถอ้ยค าที่ตามมา
ทนัที ในปฐมกาล 9:1: 
 

แลว้พระเจา้ทรงอวยพรโนอาห์กบับุตรของเขาและตรัสว่า “จงมีลูกมีหลานทวีข้ึนจนเต็มแผ่นดินโลก  
(ปฐมกาล 9:1) 

 
ขอ้น้ีบอกเราว่า พระเจา้ไดร้ื้อฟ้ืนการทรงเรียกมนุษยใ์ห้ปรนนิบติัตามพระประสงค์แห่งแผ่นดินของพระองค์  พระองค์สถาปนา

เสถียรภาพของธรรมชาติเพ่ือพระฉายของพระองค์จะสามารถกระท าหน้าที่ดั้งเดิมส าหรับแผ่นดินของพระองค์ให้ส าเร็จได้ 
 

เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษยชาติ เราต้องกลับไปดูปฐมกาล 1 และพระองค์ทรงสร้างเราตามพระฉายของพระองค์ ให้
เป็นชายและหญิง ตามพระฉายของพระองค์ และพระองค์ตรัสว่า “จงมีลูกดก และทวีมากขึ้น และเติมเต็มแผ่นดิน
โลก” และนี่ไม่ใช่เพียงแค่ก่อนท่ีความบาปจะเข้ามา แต่แม้กระท่ังหลังจากพระองค์ท าลายโลกนี้ด้วยน ้าท่วมใหญ่
แล้ว และโนอาห์กับภรรยาและลูก ๆ รวมท้ังลูกสะใภ้ของเขา ต่างออกมาจากเรือล านั้น และอีกคร้ังหนึ่ง พระองค์
ตรัสว่า “จงมีลูกดก และทวีมากขึ้น และเติมเต็มแผ่นดินโลก” พระเจ้าประทานโลกนี้แก่เรา เพื่อประโยชน์ของเรา
และเพื่อพระสิริของพระองค์ 

—ดร. ริค บอยด์ 
 

นับจากจุดน้ี พระคมัภีร์เปิดเผยว่าเส้นทางของมนุษยใ์นการปรนนิบติัแผ่นดินของพระเจา้ไม่ไดร้าบเรียบ หรือปราศจากขวาก
หนาม คนของพระเจา้เผชิญการต่อตา้นอย่างรุนแรง พวกเขาจะลม้เหลวและทนทุกข์กบัความพ่ายแพม้ากมาย แต่พระเจา้ก็สถาปนา
เสถียรภาพระยะยาวในธรรมชาติ เพ่ือที่วนัหน่ึง พระฉายของพระเจา้จะท าหน้าที่ขยายแผ่นดินของพระองค์ไปสุดปลายแผ่นดินโลกได้
ส าเร็จ 

 
เราไดเ้ห็นแลว้ว่าพระคมัภีร์สอนอย่างไรเก่ียวกบัแผ่นดินของพระเจา้ในประวติัศาสตร์ยุคแรกเร่ิม ต่อไป เราก็พร้อมที่จะศึกษา

ช่วงเวลาหลกัต่อมาของประวติัศาสตร์แผ่นดินพระเจา้ในพนัธสัญญาเดิม น่ันคือ ช่วงเวลาที่พระเจา้ปฏิบติักบัชนชาติอิสราเอลโดยเฉพาะ 
ในฐานะประชากรผูถู้กเลือกส าหรับแผ่นดินของพระองค์ 
 
 

ชนชาติอิสราเอล 
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เป็นการยากที่จะมองขา้มความจริงที่ว่าชนชาติอิสราเอลมีบทบาทเป็นศูนยก์ลางในประวติัศาสตร์พระคมัภีร์ เหตุใดจึงเป็น
เช่นน้ัน? พระคมัภีร์เน้นที่ประชากรอิสราเอลเน่ืองจากพระเจา้ไดเ้ลือกพวกเขาให้น ามนุษยชาติทั้งปวงในการท าส่ิงที่พระองค์ไดก้ าหนดไว้
ส าหรับพระฉายของพระองค์ตั้งแต่เร่ิมตน้ ชนชาติอิสราเอลเป็นเมล็ดพนัธ์ุของสตรีผูน้ั้น [เอวา] เป็นปุโรหิตหลวง เป็นสมบติัล ้าค่าของพระ
เจา้ เป็นบุตรหัวปีของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งปวง และดว้ยฐานะดังกล่าว พวกเขาจะตอ้งทวีจ านวนข้ึนและครอบครองเหนือโลกน้ี
เพ่ือการรับใชใ้นแผ่นดินของพระเจา้ ในเม่ือชาวอิสราเอลลม้เหลวคร้ังแลว้คร้ังเล่าที่จะสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ พระองค์จึงน าการพิพากษาอย่าง
รุนแรงมาสู่พวกเขา แต่พระองค์ก็ไม่เคยยกเลิกบทบาทน้ีส าหรับอิสราเอล เราก าลงัจะไดเ้ห็นในพระคมัภีร์ตลอดทั้งเล่มว่าพระเจา้ยึดมัน่
เสมอที่จะให้อิสราเอลน าชนชาติทั้งปวงมาปรนนิบติัพระองค์ 

 
เพ่ือให้เห็นว่าแผ่นดินของพระเจา้เปิดเผยอย่างไรตลอดประวติัศาสตร์ของชนชาติอิสราเอล เราจะเน้นที่สามหัวขอ้ คือ หน่ึง เรา

จะส ารวจสถานที่หรือท าเลของแผ่นดินน้ัน สอง เราจะศึกษาประชากรแห่งแผ่นดินของพระเจา้ในชนชาติอิสราเอล และสาม เราจะร่างเคา้
โครงความกา้วหน้าของแผ่นดินของพระเจา้ในอิสราเอล เราจะเร่ิมดว้ยการศึกษาเร่ืองท าเล หรือสถานที่ก่อน  
 
 

สถานที่ 
 

เร่ิมแรก เม่ือพระเจา้วางอาดมัและเอวาไวบ้นโลกน้ี พระองค์ก าหนดให้เขาอยู่ในสถานที่พิเศษแห่งหน่ึง คือสวนเอเดน แต่
พระองค์ก็ไดม้อบหมายให้ทั้งสองท าหน้าที่ในฐานะพระฉายของพระเจา้ โดยสถาปนาพระประสงค์ของพระองค์ทัว่ทั้งโลก ทีน้ี ตามที่เรา
จะเห็นต่อมาในไม่ชา้ว่า เม่ือพระเจา้เลือกอบัราฮมัและลูกหลานของท่าน พระองค์ไดเ้รียกพวกเขาให้มุ่งไปยงัทิศทาง สู่บริเวณใกลเ้คียงกบั
สวนเอเดนอีกคร้ังหน่ึง และจากที่น่ัน ให้กระท าให้หน้าที่ตามการมอบหมายดั้งเดิมให้ส าเร็จเป็นจริง 

 
ให้เราฟังว่าปฐมกาล 2:1-3 บรรยายอย่างไรในตอนแรกที่พระเจา้ทรงเรียกอบัราฮมั บิดาแห่งอิสราเอล ให้เป็นผูรั้บใชพิ้เศษของ

พระองค์ พระเจา้ตรัสว่า: 
 

“จงละบา้นเมืองของเจา้ วงศ์ตระกูลของเจา้ และครอบครัวบิดาของเจา้เพ่ือไปยงัดินแดนที่เราจะส าแดงแก่เจา้ 
เราจะท าให้เจา้เป็นชนชาติใหญ่ 
และเราจะอวยพรเจา้ เราจะท าให้ช่ือเสียงของเจา้เลื่องลือ 
และเจา้จะเป็นพร เราจะอวยพรบรรดาผูท้ี่อวยพรเจา้ 
และเราจะสาปแช่งบรรดาผูท้ี่แช่งเจา้ ทุกชนชาติทัว่โลก 
จะไดรั้บพรผ่านทางเจา้” (ปฐมกาล 2:1-3) 

 
ให้เราสังเกตจุดเน้นทางภูมิศาสตร์ในขอ้ความน้ี พระเจา้เรียกอบัราฮมัให้ออกจากแผ่นดินเกิดของบิดาของท่านในเมโสโปเต

เมียและอพยพไปยงัแผ่นดินที่ท่านไม่เคยเห็น 
 
พระเจา้ทรงน าอบัราฮมัจากเมืองเออร์ในเมโสโปเตเมียไปสู่เมืองฮาราน และหลงัจากน้ัน พระเจา้เรียกอบัราฮมัให้ออกจากฮา

รานไปยงัแผ่นดินคานาอนั แผ่นดินที่เรามกัเรียกว่า “แผ่นดินพระสัญญา” เม่ืออบัราฮัมมาถึงคานาอนั พระเจา้ยืนยนัว่าลูกหลานของท่านจะ
ครอบครองแผ่นดินน้ันเป็นที่อยู่อาศยัของพวกเขาสืบไป และนับจากน้ัน แผ่นดินพระสัญญาก็กลายเป็นฐานแผ่นดินส าหรับอาณาจกัร
อิสราเอลในการรับใชพ้ระเจา้ 
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การที่อบัราฮมัถูกเรียกไปยงัแผ่นดินพระสัญญาช่วยให้เราเขา้ใจเร่ืองท าเลเร่ืองแผ่นดินของพระเจา้ในประวติัศาสตร์อิสราเอล
อย่างน้อยในสองแนวทางคือ หน่ึง พระเจา้เรียกอบัราฮมัและลูกหลานของท่านให้ปรนนิบติัพระองค์ ณ จุดศูนยก์ลางดั้งเดิมทางภูมิศาสตร์
ของแผ่นดินของพระองค์ สอง พระเจา้เรียกอิสราเอลให้ขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของแผ่นดินของพระองค์ให้ไปไกลเกินกว่าพรมแดน
แห่งแผ่นดินพระสัญญา ให้เราเร่ิมดว้ยประเด็นที่ว่าพระเจา้เรียกอบัราฮมัและลูกหลานของท่านให้ปรนนิบติัพระองค์ ณ จุดศูนยก์ลางทาง
ภูมิศาสตร์ดั้งเดิมของแผ่นดินของพระองค์บนโลกน้ี 
 
 

จุดศูนยก์ลางดั้งเดิม 
 

ไม่ก่ีอึดใจก่อนหน้าน้ี เราเพ่ิงเห็นว่าแกนกลางดั้งเดิมของแผ่นดินของพระเจา้บนโลกน้ีไดแ้ก่สวนเอเดน แผ่นดินศกัด์ิสิทธ์ิ แต่
น่าเศร้าที่นักตีความพระคมัภีร์หลายคนทึกทกัอย่างผิด ๆ ว่าเอเดนน้ันตั้งอยู่ ณ ที่ใดที่หน่ึงในเมโสโปเตเมียตอนล่าง ใกลอ้่าวเปอร์เซีย เรา
ไม่รู้แน่ชดัว่าแผ่นดินเอเดนมีอาณาเขตกวา้งขวางเพียงใด อาจจะครอบคลุมตลอดพ้ืนที่ที่ในปัจจุบนัเรียกว่า “พระจนัทร์เส้ียวอนัอุดม
สมบูรณ์” แต่หนังสือปฐมกาลเองไดโ้ยงแผ่นดินและสวนเอเดนเขา้กบัแผ่นดินที่พระเจา้ไดส้ัญญากบัอบัราฮมัอย่างใกลชิ้ด 

 
ทิศทางทางภูมิศาสตร์ดงักล่าวชดัเจนข้ึนในปฐมกาล 2:10-14 เม่ือพระเจา้บรรยายขอบเขตของเอเดน: 

 
มีแม่น ้าสายหน่ึงจากเอเดนไหลมาหล่อเลี้ยงสวนน้ันแลว้แยกออกเป็นตน้น ้าส่ีสาย สายที่หน่ึงช่ือปิโชน 
ไหลผ่านดินแดนฮาวิลาห์...สายที่สองช่ือกิโฮน ไหลผ่านทัว่ดินแดนคูช สายที่สามคือไทกริส... 
และสายที่ส่ีคือยูเฟรติส (ปฐมกาล 2:10-14) 

 
ให้สังเกตว่ามีแม่น ้าโบราณส่ีสายเก่ียวขอ้งกบัเอเดน สองสายแรกไดแ้ก่ ปิโชน และ กีโฮน นักวิชาการยงัคงถกเถียงกนัว่าแม่น ้า

สองสายน้ีอยู่ที่ใด แต่ในขอ้ความน้ีบอกชดัว่า เก่ียวขอ้งกบัแผ่นดินฮาวิลาห์และคูช ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องแผ่นดินพระสัญญา ส่วนอีก
สองสาย ไดแ้ก่ไทกริสและยูเฟรติส ไหลไปทางตะวนัออกจากดินแดนเทือกเขาของประเทศซีเรียในปัจจุบนั ความเขา้ใจเก่ียวกบัสถานที่ตั้ง
ของแม่น ้าทั้งส่ีในเอเดนมีความส าคญัเน่ืองจาก ถา้กล่าวกวา้ง ๆ แลว้ สถานที่ตั้งเหล่าน้ีสัมพนัธ์กบัแม่น ้าต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัแผ่นดินที่พระ
เจา้สัญญาแก่อบัราฮมั ดงัพบภายหลงัในหนังสือปฐมกาล15:18 ว่าพระเจา้บรรยายไวอ้ย่างไรเกี่ยวกบัแผ่นดินที่พระองค์สัญญาแก่อบัราฮมั
และลูกหลานของท่าน: 
 

 “เราจะมอบดินแดนน้ีแก่ลูกหลานของเจา้ ตั้งแต่ล าน ้าแห่งอียิปต์จดแม่น ้าใหญ่คือยูเฟรติส  (ปฐมกาล 15:18) 
 

เราเห็นในขอ้น้ีว่ามีแม่น ้าก าหนดพรมแดนของแผ่นดินพระสัญญาของอิสราเอล น่ันคือ แม่น ้าอียิปต์และแม่น ้ายูเฟรติส 
 
นักตีความส่วนใหญ่เห็นพอ้งกันอย่างถูกตอ้งว่า “แม่น ้าอียิปต์” มิใช่แม่น ้าไนล์ แต่เป็นหน่ึงในแม่น ้าหรือธารน ้าหลายสายทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือของอียิปต์ เลยจากน้ันไป แม่น ้ายูเฟรติส คือ แม่น้าํยูเฟรติสตอนเหนือในซีเรียตะวนัตกในปัจจุบนั ซ่ึงก าหนด
พรมแดนดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของแผ่นดินพระสัญญา หลงัจากน้ันในประวติัศาสตร์พระคมัภีร์ แม่น ้าเหล่าน้ีเป็นตวัก าหนดอาณาเขต
ดินแดนของเผ่าต่าง ๆ ของอิสราเอลในช่วงการครองราชยข์องดาวิดและโซโลมอน 
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ตามที่เราเห็น พรมแดนทางภูมิศาสตร์ของแผ่นดินพระสัญญาคู่ขนานอย่างคร่าว ๆ กบัพรมแดนของแผ่นดินเอเดน ดงัน้ัน ดงัที่
ขอ้ความอื่น ๆ ในพระคมัภีร์บ่งบอกไว ้เม่ือพระเจา้เรียกอบัราฮมัให้ไปยงัแผ่นดินคานาอนั พระองค์เรียกท่านให้กลบัไปยงัพ้ืนที่แกนกลาง
ดั้งเดิมของภูมิศาสตร์โลกน้ี คือเอเดน ที่ซ่ึงอาดมัและเอวาเร่ิมตน้ปรนนิบติัแผ่นดินของพระเจา้เป็นคร้ังแรก 

 
สถานที่ตั้งของเอเดนไม่เพียงช่วยให้เราเขา้ใจว่าพระเจา้เรียกอบัราฮมัก่อน และหลังจากน้ันไม่เพียงไดน้ าโมเสส ให้ไปยงั

ศูนยก์ลางทางภูมิศาสตร์ดั้งเดิมของแผ่นดินของพระเจา้เท่าน้ัน แต่สถานที่ตั้งน้ียงับ่งบอกดว้ยว่าแผ่นดินพระสัญญาของอิสราเอลเป็น
จุดเร่ิมตน้ส าหรับการขยายการครองราชยข์องพระเจา้ทางภูมิศาสตร์ โดยผ่านชนชาติอิสราเอลไปยงัที่สุดปลายแผ่นดินโลกดว้ย 
 
 

การขยาย 
 

จากพระสัญญาของพระเจา้ต่ออบัราฮมัในปฐมกาล 12:3 การครอบครองแผ่นดินพระสัญญามีข้ึนเพ่ือจุดประสงค์ที่ย่ิงใหญ่กว่า
น้ันมาก พระเจา้ตรัสดงัน้ี: 
 

เราจะอวยพรบรรดาผูท้ี่อวยพรเจา้ 
และเราจะสาปแช่งบรรดาผูท้ี่แช่งเจา้ 
ทุกชนชาติทัว่โลก จะไดรั้บพรผ่านทางเจา้” (ปฐมกาล 12:3) 

 
ในขอ้ความน้ี พระเจา้ช้ีชดัให้อบัราฮมัใส่ใจกบัอิทธิพลทีท่่านและลูกหลานของท่านจะมีต่อมนุษยชาติทั้งปวง พระเจา้สัญญาว่า

จะอวยพรและสาปแช่งชนชาติอื่นตามปฏิกิริยาที่ชนชาติเหล่าน้ันมีต่ออบัราฮมั แต่จงสังเกตผลลพัธ์ในบั้นปลายของกระบวนการสองดา้น
น้ี พระเจา้สัญญาว่าอบัราฮมัและลูกหลานของท่านจะน าพระพรของพระเจา้ไปสู่ทุกครอบครัวในโลกน้ี ดว้ยเหตุน้ี ในโรม 4:13 อคัรทูต
เปาโลจึงสรุปสาระของพระสัญญาของพระเจา้ต่ออบัราฮมัและลูกหลานของท่านดงัน้ีว่า 
 

อบัราฮมัและพงศ์พนัธ์ุของเขาจึงไดรั้บพระสัญญาให้เป็น ทายาทที่จะไดรั้บโลกน้ีเป็นมรดก (โรม 4:13) 
 

อาดมัและเอวาถูกเรียกให้เป็นผูเ้ติมเต็มแผ่นดินโลก และมีอ านาจครอบครอง แต่ความบาปไดแ้ยกมนุษยชาติออกเป็นสองกลุ่ม 
คือคนที่ปรนนิบติัพระเจา้และคนที่ไม่ปรนนิบติัพระเจา้ แต่พระเจา้เลือกอบัราฮมัและอิสราเอลให้น าพระพรของพระองค์ไปสู่ชนชาติทั้ง
ปวงบนโลกน้ีที่ยอมตอ้นรับพระองค์ และในฐานะผูท้ี่ติดตามพระคริสต์ เรารู้ว่าพระสัญญาน้ีถูกท าให้ส าเร็จเป็นจริงโดยผ่านพระเยซู บุตรผู ้
สมบูรณ์แบบของอบัราฮมั 

 
ชาวอิสราเอลตระหนักดีว่าพวกเขาถูกก าหนดให้กระท าตามจุดประสงค์ของพระเจา้มากกว่าเพียงการครอบครองแผ่นดินพระ

สัญญา ในยุคของโมเสส มีสองเผ่าคร่ึงไดรั้บอนุญาตให้ครอบครองแผ่นดินฝั่งตะวนัออกของแม่น ้าจอร์แดน และดาวิด โซโลมอน และ
กษตัริยอ์งค์อื่นแห่งราชวงศ์ดาวิด ไดข้ยายพรมแดนของอิสราเอลไปทางเหนือ ทางตะวนัออก และทางใต ้แมเ้ม่ืออิสราเอลถูกเนรเทศ ผูเ้ผย
พระวจนะต่างให้ความมัน่ใจกบัประชากรของพระเจา้ว่า พวกเขาจะไม่เพียงแค่ได้กลบัไปยงัแผ่นดินพระสัญญาเท่าน้ัน แต่แต่วนัหน่ึง พระ
เมสสิยาห์จะน าพวกเขาในการขยายแผ่นดินของพระเจา้ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก 

 
เม่ือเราไดเ้ขา้ใจเกี่ยวกบัสถานที่ของแผ่นดินของพระเจา้ในอิสราเอลยุคพนัธสัญญาเดิมแลว้ เราก็พร้อมที่จะศึกษาเร่ือง

ประชากรของแผ่นดินของพระเจา้ในยุคน้ัน 
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ประชากร 
 

เราไดเ้ห็นก่อนหน้าน้ีแลว้ว่าพระเจา้ให้เกียรติมนุษย์โดยสร้างพวกเขาให้เป็นพระฉายอนัมีฐานะปุโรหิตหลวงของพระองค์ และ
หลายขอ้ความ เช่นปฐมกาล 9:6 และยากอบ 3:9 บ่งบอกว่ามนุษยท์ั้งปวงยงัคงมีเกียรติและความรับผิดชอบดงักล่าวที่จะปฏิบติัตาม
วตัถุประสงค์ของแผ่นดินของพระเจา้ในฐานะพระฉายของพระองค์ แมก้ระน้ัน ด้วยพระปัญญาอนัสุดจะหยัง่ถึงของพระเจา้ พระองค์ได้
ก าหนดให้ลูกหลานของอบัราฮมั น่ันคือ ประชาชาติอิสราเอล มีบทบาทพิเศษในการน าทางเพ่ือขยายการปกครองของพระเจา้ไปทัว่โลก 
ประวติัศาสตร์ของอิสราเอลน้ันแมจ้ะซับซ้อน แต่ก็ช่วยสรุปสาระส าคญัว่าพระเจา้กระท าอย่างไรเพ่ือให้ความมัน่ใจว่าประชากรอิสราเอล
จะปฏิบติัภารกิจแห่งแผ่นดินของพระองค์จนส าเร็จได้ 

 
เราจะศึกษาเร่ืองประชากรของแผ่นดินพระเจา้ในประวติัศาสตร์ของอิสราเอลสามประเด็นดว้ยกนัคือ หน่ึง การเลือกอิสราเอล

ให้เป็นชนชาติพิเศษ; สอง การสร้างประชากรของอิสราเอลข้ึนเป็นอาณาจกัรแห่งปุโรหิต; และสาม การที่พระเจา้แต่งตั้งปุโรหิตหลวงและ
กษตัริยข้ึ์นเป็นผูน้ าอิสราเอล ให้เราพิจารณาการเลือกสรรอิสราเอลในฐานะประชากรพิเศษของพระเจา้  
 
 

การเลือกสรรอิสราเอล 
 

ตามที่ไดเ้ห็นก่อนหน้าน้ี หลงัจากความบาปของอาดมัและเอวา มนุษยชาติก็แบ่งออกเป็นพงศ์พนัธ์ุของอสรพิษ (ไดแ้ก่คนที่ท  า
ตามวตัถุประสงค์ของซาตาน) และพงศ์พนัธ์ุของเอวา (ไดแ้ก่คนที่ปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ของพระเจา้) จากปฐมกาล 5 บุตรคนที่สามของ
อาดมั คือเสท กลายเป็นบิดาของล าดบัวงศ์ของมนุษยผ์ูสั้ตยซ่ื์อ ซ่ึงน าไปสู่โนอาห์ผูช้อบธรรม รวมทั้งบรรดาบุตรและลูกสะใภข้องเขา โน
อาห์มีบุตรสามคน ไดแ้ก่เชม ฮาม และยาเฟท แต่ในสามคนน้ี เชมและลูกหลานของเขามีความพิเศษในสายพระเนตรของพระเจา้ ขอ้มูล
ล าดบัวงศ์ทั้งหมดในหนังสือปฐมกาลถูกเขียนข้ึนเพ่ืออธิบายภูมิหลงัของการที่พระเจา้เลือกอิสราเอลในฐานะประชากรที่พระองค์คดัสรร
ไว ้

 
จากตระกูลของเชม พระเจา้เลือกชายคนหน่ึงให้ปรนนิบติัในฐานะพงศ์พนัธ์ุของเอวา ในฐานะบรรพปิตาของชนชาติ น่ันคือ 

อบัราฮมั ประวติัศาสตร์ของบรรพปิตาแห่งชนชาติในปฐมกาลเปิดเผยว่าอบัราฮมัมีบุตรชายอย่างน่าอศัจรรย ์น่ันคือ อิสอคั ผูสื้บทอด
พงศ์พนัธ์ุที่ถูกเลือกน้ี จากน้ัน บุตรชายของอิสอคั คือยาโคบ หรือที่รู้จกักนัในช่ือ “อิสราเอล” ไดก้ลายมาเป็นพระฉายที่ไดรั้บเกียรติเป็น
พิเศษของพระเจา้ และในที่สุด ยาโคบก็มีบุตร 12 คน คือโยเซฟและและพ่ีน้องของเขา และพ่ีน้องทั้ง 12 คนน้ีก็เป็นบิดาแห่ง 12 เผ่าของ
อิสราเอล จากชาติพนัธ์ุทั้งส้ินของมนุษย ์เผ่าต่าง ๆ เหล่าน้ีของอิสราเอลคือประชากรพิเศษของพระเจา้ ประชากรแห่งแผ่นดินของพระองค์ 

 
ในยุคของโมเสส การที่พระเจา้เลือกเผ่าต่าง ๆ ของอิสราเอลในฐานะประชากรพิเศษของพระองค์ก็ด าเนินต่อไป พระเจา้ทรงน า

เผ่าต่าง ๆ ของอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ และสร้างพวกเขาให้เป็นชนชาติ เป็นอาณาจกัรแห่งปุโรหิต เพ่ือท าให้เป้าหมายของ
พระองค์ในการขยายแผ่นดินของพระองค์ไปทัว่โลกส าเร็จเป็นจริง 
 
 

อาณาจกัรแห่งปุโรหิต 
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ในอพยพ 19:4-6 พระเจา้ประกาศจุดประสงค์น้ีส าหรับอิสราเอลอย่างชดัเจนไร้ขอ้สงสัย บนภูเขาซีนาย พระองค์ประกาศดงัน้ี: 
 
 

‘พวกเจา้เองไดเ้ห็นส่ิงที่เรากระท าแก่ชาวอียิปต์แลว้ และเห็นวิธีที่เราพาเจา้มาเหมือนลูกนกอินทรีบนปีกแม่ของมนั
และน าเจา้มาถึงเรา บดัน้ีหากเจา้ทั้งหลายเช่ือฟังเราอย่าง 
หมดใจและรักษาพนัธสัญญาของเรา เจา้ก็จะเป็นกรรมสิทธ์ิล ้าค่าของเราจากประชาชาติทั้งปวง 
ทัว่โลกถึงแมท้ั้งโลกน้ีเป็นของเรา แต่เจา้จะเป็นอาณาจกัรแห่งปุโรหิตและเป็นชนชาติที่บริสุทธ์ิส าหรับเรา’  
(อพยพ 19:4-6) 

 
ในขอ้น้ี เราเห็นว่าอิสราเอลจะเป็น “ชนชาติบริสุทธ์ิ” น่ันคือ “พิเศษ” “ถูกแยก” และ “ถูกคดัสรรไว”้ ในฐานะส่ิงมีค่าของพระ

เจา้ ออกจากชาติพนัธ์ุอื่น ๆ ทั้งปวง ในฐานะประชากรบริสุทธ์ิของพระองค์ พระเจา้เรียกทั้งชนชาติอิสราเอลว่าเป็น “อาณาจกัรแห่ง
ปุโรหิต” หรืออาจแปลไดว้่าเป็น “ปุโรหิตหลวง” 

 
อพยพ 19:6 และโดยเฉพาะวลี “อาณาจักรแห่งปุโรหิต” เป็นภาพสะท้อนลักษณะหนึ่งของการท่ีพระเจ้าทรงเรียก
มนุษยชาติท้ังชายและหญิงตั้งแต่แรกในปฐมกาล 1 ข้าพเจ้าคิดว่ามนุษย์ถูกเรียกมาให้เป็นกษัตริย์ เพื่อครอบครอง 
เพื่อปกครองเหนือส่ิงทรงสร้าง... เช่นกัน ในบริบทต่อมา ถัดจากวลี “อาณาจักรแห่งปุโรหิต” ก็คือวลี “ชนชาติ
บริสุทธ์ิ” อิสราเอลจะต้องเป็นชนชาติบริสุทธ์ิ ปุโรหิตต้องบริสุทธ์ิและสะท้อนความบริสุทธ์ิของพระเจ้า และ
อิสราเอลจะต้องสะท้อนความบริสุทธ์ิของพระเจ้าเช่นกันด้วยการช าระตนเองให้บริสุทธ์ิโดยผ่านธรรมบัญญัติต่าง 
ๆ ท่ีประกอบกันขึ้นมาเป็นหนังสือโทราห์ [กฎหมายหรือธรรมบัญญัติส าหรับท่ีชาวอิสราเอล ประกอบด้วยหนังสือ
ห้าเล่มแรกในพระคัมภีร์] 

—ดร. ดักลาส กรอปป์ 
 

การที่พระเจา้เลือกสรรอิสราเอลน้ีแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลถูกเรียกให้สืบทอดบทบาทที่อาดมัและเอวาไดรั้บในฐานะพระฉาย
ของพระเจา้ตั้งแต่แรกเร่ิม การที่ 12 เผ่าของอิสราเอลพฒันาข้ึนมาเป็นอาณาจกัรแห่งปุโรหิตท าให้พวกเขาสามารถขบัเคลื่อนแผ่นดินของ
พระเจา้บนโลกน้ีไปขา้งหน้าได ้

 
ถึงแมก้ารที่พระเจา้เลือกอิสราเอลท าให้คนของพระองค์ได้รับสิทธิพิเศษและความรับผิดชอบในการเป็นอาณาจกัรแห่งปุโรหิต 

แต่เราก็ควรท าความเขา้ใจว่าพระเจา้ไดเ้รียกชาวอิสราเอลบางคนให้เป็นผูน้ าในต าแหน่งพิเศษเฉพาะ ในฐานะปุโรหิต และกษตัริยด์ว้ย  
 
 

ปุโรหิตและกษตัริย ์
 

อาโรนและลูกหลานของท่านกลายเป็นปุโรหิตหลวงของอิสราเอล เพ่ือน าชนชาติน้ีเขา้ไปสู่พลบัพลา และในภายหลงัก็เขา้สู่
พระวิหาร ซ่ึงพระเจา้ประทบัอยู่ดว้ยลกัษณะพิเศษ พวกเขาน าอิสราเอลในการนมัสการ การถวายเคร่ืองบูชา การอธิษฐาน และการ
สรรเสริญ นอกจากน้ันยงัส่ังสอนอิสราเอลให้ปฏิบติัตามพระบญัญติัของพระเจา้ หลงัจากซาอูล พระเจา้ไดแ้ต่งตั้งดาวิดและลูกหลานของ
ท่านให้เป็นกษตัริยเ์หนืออิสราเอล ราชวงศ์ดาวิดถูกแต่งตั้งไม่เพียงให้เป็นผูน้ าในการนมสัการพระเจา้อย่างแทจ้ริงเท่าน้ัน แต่ให้รักษาไวซ่ึ้ง
การเช่ือฟังพระเจา้ท่ามกลางชาวอิสราเอลและชนชาติอื่น ๆ บนโลกน้ี นับจากเวลาน้ัน ราชวงศ์ของดาวิดจะตอ้งเป็นผูน้ าการขยายแผ่นดิน
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ของพระเจา้ไปทัว่โลก และแน่นอน น่ีคือเหตุผลว่าเหตุใดพนัธสัญญาใหม่จึงเน้นอย่างมากว่าพระเยซู บุตรของดาวิด คือมหาปุโรหิตสูงสุด
และมหากษตัริยเ์หนือคนของพระเจา้ในปัจจุบนั พระองค์เท่าน้ันท าให้ต าแหน่งหน้าที่เหล่าน้ีส าเร็จเป็นจริงตามที่ถูกออกแบบไว ้

 
เม่ือเราไดพิ้จารณาสถานที่และประชากรแห่งแผ่นดินของพระเจา้ท่ามกลางชนชาติอิสราเอลแลว้ เราควรจะกล่าวถึง

ความกา้วหน้าของแผ่นดินของพระเจา้ซ่ึงด าเนินผ่านชนชาติอิสราเอลดว้ย 
 
 

ความกา้วหนา้ 
 

อิสราเอลในพนัธสัญญาเดิมน้ัน ประกอบดว้ยทั้งความส าเร็จย่ิงใหญ่ และความลม้เหลวอนัน่าอนาถ ในแทบทุกช่วงอายุของ
อิสราเอลมีการกบฏต่อพระเจา้ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง และพวกเขาตอ้งเจ็บปวดภายใตก้ารพิพากษาชัว่คราวของพระเจา้ แต่คร้ังแลว้คร้ังเล่า 
พระเจา้น าอิสราเอลมาสู่การกลบัใจใหม่ และพระองค์ก็ไดส้ร้างพวกเขาข้ึนใหม่ แมก้ระน้ัน ในช่วงปลายของพนัธสัญญาเดิม ความบาป
ของอิสราเอลใหญ่หลวงจนพระเจา้น าค าสาปแช่งรุนแรงมาถึงพวกเขาโดยการเนรเทศออกจากแผ่นดินพระสัญญา เป็นเวลาหลายร้อยปี 
อิสราเอลไม่มีแผ่นดินอาศยั ไม่มีปุโรหิตและพระวิหาร ไม่มีบุตรของดาวิดที่จะน าพวกเขาในการขยายแผ่นดินของพระเจา้ แต่ในสภาพอนั
เลวร้ายน้ี ผูเ้ผยพระวจนะของพระเจา้ให้ความมัน่ใจอิสราเอลว่าวนัหน่ึงบุตรผูย่ิ้งใหญ่ของดาวิดจะกา้วข้ึนมาและน าอิสราเอลในการขยาย
แผ่นดินของพระเจา้ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก 

 
เราจะเน้นสามขั้นตอนส าคญัในความกา้วหน้าของแผ่นดินพระเจา้แห่งอิสราเอลยุคพนัธสัญญาเดิม ไดแ้ก่ เวลาแห่งพระสัญญา 

เหตุการณ์ในช่วงการอพยพและการพิชิต และเวลาที่อิสราเอลกลายมาเป็นจกัรวรรดิอย่างเต็มตวั 
 
ให้เราเร่ิมดว้ยการศึกษาส่ิงที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาแห่งพระสัญญาของพระเจา้ 

 
 

พระสัญญา 
 

เม่ือกล่าวถึงช่วงเวลาแห่งพระสัญญา เรานึกถึงบรรพปิตาแห่งชนชาติอิสราเอลในหลายชัว่อายุคน ในช่วงเวลาของอบัราฮมั 
อิสอคั ยาโคบ และบุตรของยาโคบ พระเจา้กระท าพระสัญญามากมายเก่ียวกบัอนาคตของชนชาติน้ี พระสัญญาเหล่าน้ีแบ่งออกเป็นสอง
ประเภทหลกั โดยสอดคลอ้งกบัเป้าหมายดั้งเดิมที่พระเจา้วางไวส้ าหรับพระฉายของพระองค์ในสวนเอเดน น่ันคือ พระสัญญาเก่ียวกบัการ
ทวีจ านวนข้ึนของอิสราเอลและพระสัญญาเก่ียวกบัการปกครองของอิสราเอล 

 
ในเบื้องตน้ ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัการที่พระเจา้ทรงเรียกอาดมัและเอวาให้มีลูกหลานทวีข้ึนจนเต็มโลกน้ี พระเจา้สัญญากบับรรพ

ปิตาของอิสราเอลว่า วนัหน่ึง ลูกหลานของพวกเขาจะทวีจ านวนข้ึนเหลือคณานับ ให้เราฟังพระสัญญาของพระเจา้ที่มีกบัอบัราฮมัในปฐม
กาล 15:5: 

 
“จงเงยหน้าข้ึนดูฟ้าแลว้นับดวงดาว หากเจา้สามารถนับได”้ แลว้พระองค์ตรัสกบัเขาว่า 
“เผ่าพนัธ์ุของเจา้จะเป็นเช่นน้ันแหละ” (ปฐมกาล 15:5) 
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ในขอ้น้ี พระเจา้สัญญาว่าอบัราฮมัและลูกหลานของท่านจะมีจ านวนมากมายเช่นดวงดาวในทอ้งฟ้า น่ีคือเหตุผลที่หนังสือปฐม
กาลไดเ้น้นเร่ืองการก าเนิดของของอิสอคั บุตรของอบัราฮมัที่ก าเนิดอย่างมหัศจรรยโ์ดยนางซาราย น่ียงัเป็นเหตุผลดว้ยว่าเหตุใดเร่ืองราว
ในพระคมัภีร์จึงเน้นเร่ืองบุตรชายของอิสอคั คือยาโคบ และบุตรชายทั้ง 12 คนของยาโคบดว้ย การทวีจ านวนข้ึนของอิสราเอลเป็นประเด็น
ศูนยก์ลางในช่วงเวลาของบรรพปิตาของอิสราเอล เน่ืองจากพระเจา้แต่งตั้งอิสราเอลให้ท าหน้าที่ที่พระองค์ไดม้อบหมายแก่อาดมัและเอวา
ตั้งแต่เดิมให้ส าเร็จ 

 
ประเด็นที่สอง เร่ืองราวในพระคมัภีร์เก่ียวกบับรรพปิตาเหล่าน้ียงัเน้นที่การปกครองของอิสราเอลเหนือโลกน้ี เช่นเดียวกบัที่

พระเจา้วางอาดมัและเอวาไวใ้นสวนเอเดน พระเจา้ก็ไดส้ัญญาว่าลูกหลานของอบัราฮมัจะครอบครองแผ่นดินคานาอนั พระเจา้ตรัสแก่อบั
ราฮมัในปฐมกาล 15:7 วา่: 
 

“เราคือพระยาห์เวห์องค์พระผูเ้ป็นเจา้ผูน้ าเจา้ออกจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย 
เพ่ือจะยกดินแดนน้ีให้เป็นกรรมสิทธ์ิของเจา้” (ปฐมกาล 15:7) 

 
น่ีคือเหตุผลที่พระคมัภีร์เปิดเผยว่าอบัราฮมัไดซ้ื้อที่ดินอนัเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงแปลงในคานาอนั เพ่ือเป็นสถานที่ฝังศพสมาชิก

ในครอบครัวของท่าน น่ียงัคงอธิบายดว้ยว่าเหตุใดพระเจา้จึงบญัชายาโคบให้เดินทางกลบัสู่แผ่นดินเกิด แมว้่าท่านจะตอ้งเผชิญอนัตราย
ใหญ่หลวงจากเอซาวพ่ีชายของท่านก็ตาม  

 
หนังสือปฐมกาลจบลงที่โยเซฟให้ความมัน่ใจบรรดาพ่ีชายของท่านว่าพวกเขาจะออกจากอียิปต์และกลบัสู่แผ่นดินพระสัญญา 

ช่วงเวลาของบรรพปิตาเป็นช่วงเวลาที่พระเจา้สัญญาว่าพระองค์จะท าให้อิสราเอลทวีจ านวนข้ึนเป็นชนชาติย่ิงใหญ่ และพระองค์จะมอบ
อ านาจการปกครองเหนือแผ่นดินพระสัญญาแก่อิสราเอล 

 
หลงัจากช่วงเวลาแห่งพระสัญญาที่มีต่อบรรพปิตาของอิสราเอลแลว้ แผ่นดินของพระเจา้ก็ด าเนินต่อเน่ืองไป เขา้สู่ช่วงเวลาแห่ง

การอพยพและการพิชิต 
 
 

การอพยพและการพิชิต 
 

ท่านคงจ าไดว้่า เม่ือโมเสสและชาวอิสราเอลขา้มทะเลแดง พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้ ซ่ึงปรากฏในอพยพ 15:1-18 
ขอ้ความน้ีเน้นความจริงที่ว่าพระเจา้ไดไ้ถ่อิสราเอลจากอียิปต์เพ่ือต่อยอดพนัธกิจดั้งเดิมของอาดมัและเอวาดว้ยการขยายแผ่นดินของ
พระองค์บนโลกน้ี 

 
ในอพยพ 15:13 เราอ่านพบขอ้ความดงัน้ี: 

 
โดยความรักมัน่คงของพระองค์ 
พระองค์จะทรงน าประชากรที่ทรงไถ่ไว ้
พระองค์จะทรงน าพวกเขาดว้ยเดชานุภาพ 
เขา้สู่ที่ประทบัอนับริสุทธ์ิของพระองค์ (อพยพ 15:13) 
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จงสังเกตว่าชาวอิสราเอลสรรเสริญพระเจา้เพราะพระองค์ก าลงัน าพวกเขาไปสู่ “พระนิเวศน์” หรือสถานที่ประทบั ของ
พระองค์ 

 
ตามที่เราทราบแลว้ เช่นเดียวกบัสวนเอเดน แผ่นดินพระสัญญาจะกลายเป็นศูนยก์ลางแห่งการสถิตอยู่อนับริสุทธ์ิของพระเจา้

ในลกัษณะพิเศษบนโลกน้ี แต่ย่ิงกว่าน้ัน เราควรสังเกตว่า ในอพยพ 15:13 ค าว่า “นาฮาล” ( ָנַהל—nahal) ในภาษาฮีบรู ซ่ึงถูกแปลว่า “ทรง
น า” มีความเช่ือมโยงกบัค าว่า “ผูเ้ลี้ยงแกะที่น าฝูงแกะ” ในพระวจนะหลายเล่ม การใชภ้าพพจน์การน าฝูงแกะในลกัษณะน้ีมกัถูกใชเ้พ่ือ
บรรยายกิจกรรมของกษัตริย ์ทั้งในโลกตะวนัออกใกลยุ้คโบราณโดยทัว่ไป และในพระคมัภีร์ดว้ย พระเจา้ทรงน าคนของพระองค์ไปสู่พระ
นิเวศน์บริสุทธ์ิของพระองค์ในฐานะกษตัริยผ์ูดู้แลฝูงแกะ จึงไม่น่าแปลกใจที่ประเด็นหลกัเก่ียวกบัทั้งสถานภาพกษตัริย์และแผ่นดินของ
พระเจา้ปรากฏอยู่อย่างแจ่มชดัในอพยพ 15:17-18 ในตอนทา้ยของบทเพลงที่ถูกขบัร้องที่ทะเลแดง เราอ่านพบว่า: 
 

ขา้แต่องค์พระผูเ้ป็นเจา้พระองค์จะทรงน าประชากรของพระองค์ ไปตั้งไวบ้นภูเขาอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของพระองค์ 
สถานที่ซ่ึงเป็นที่ประทบัของพระองค์เอง 
ขา้แต่องค์พระผูเ้ป็นเจา้ สถานนมสัการที่พระหัตถ์ของพระองค์ไดส้ถาปนาข้ึน 
องค์พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงครอบครอง 
สืบๆ ไปเป็นนิตย”์ (อพยพ 15:17-18) 

 
จากขอ้ความน้ี พระเจา้พาอิสราเอลไปสู่ภูเขาบริสุทธ์ิของพระองค์ อนัเป็นสถานทีศ่กัด์ิสิทธ์ิที่หลงัจากน้ันถูกเปิดเผยว่าเป็น

เยรูซาเล็ม และสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิบนภูเขาน้ันจะเป็น “พระนิเวศ” ของพระเจา้ (ยาฌาฟ (ָיַשב—yashav) ในภาษาฮีบรู) อนัเป็นค าที่มกัส่ือถึง
การเถลิงบลัลงัก์ของกษตัริย ์เม่ือค านึงถึงแนวคิดหลกัอื่น ๆ เก่ียวกบักษตัริยใ์นขอ้ความตอนน้ี ก็ดีที่สุดที่เราจะเขา้ใจว่าสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิน้ี
จะเป็นสถานที่ที่พระเจา้เถลิงราชบลัลงัก์ ดว้ยเหตุน้ี ขอ้ 18 จึงสรรเสริญพระเจา้โดยทนัทีดว้ยการใชร้าชาศพัท์อย่างชดัเจน โดยกล่าวว่า 
จากน้ัน “พระเยโฮวาห์จะทรงครอบครองอยู่เป็นนิตยนิ์รันดร์” 

 
อิสราเอลมีประสบการณ์ได้รับการปลดปล่อยจากพระเจ้าแล้ว และร้องเพลงแห่งชัยชนะบทนี้ท่ีทะเลแดง : “พระเยโฮ
วาห์จะทรงครอบครองอยู่เป็นนิตย์นิรันดร์” แต่นี่คือกษัตริย์ในอีกรูปแบบหนึ่งและแตกต่างจากบรรดากษัตริย์อ่ืน ๆ 
ท่ีอยู่ไกลออกไป ผู้ซึ่งคุณอาจได้เห็นเพียงแค่ใบหน้าบนเหรียญเท่านั้น หรือเห็นภาพคนเหล่านั้นในโทรทัศน์หรือ
หนังสือพิมพ์ ถ้าเป็นโลกยุคปัจจุบัน พระเจ้าของอิสราเอล พระเยโฮวาห์ กษัตริย์ผู้ เท่ียงแท้ เชิญชวนคนของ
พระองค์ให้เข้ามาและอยู่กับพระองค์บนภูเขาศักดิ์สิทธ์ิของพระองค์ คือซีนาย และยิ่งลึกซึ้งไปกว่านั้น พระองค์ทรง
สร้างพลับพลา ท่ีซึ่งพระเจ้าสามารถเสด็จลงมาจริง ๆ และประทับอยู่ท่ามกลางคนของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์  

—ดร. ไบรอัน ดี รัสเซล 
 

เม่ือพระเจา้ท าราชกิจในฐานะกษตัริยข์องอิสราเอลโดยการน าชนชาติน้ีเช่นเดียวกับผูเ้ลี้ยงแกะไปสู่แผ่นดินพระสัญญา 
พระองค์เจตนาที่จะสถาปนาพวกเขาให้อยู่รอบราชบลัลงัก์ของพระองค์บนโลกน้ี จุดประสงค์ของการอพยพและการพิชิตแผ่นดินพระ
สัญญาก็เพ่ือสถาปนาการครองราชยข์องพระเจา้ รวมทั้งความเป็นกษตัริยแ์ละแผ่นดินของพระองค์บนโลกน้ีข้ึนอีกคร้ังหน่ึง 

 
เม่ือไดส้ัมผสัถึงความกา้วหน้าของแผ่นดินของพระเจา้ในยุคของพระสัญญา การอพยพ และการพิชิตแลว้ เราควรศึกษาระยะที่

สามของประวติัศาสตร์อิสราเอลในฐานะชนชาติ น่ันคือ ระยะของความเป็นจกัรวรรดิ ภายใตก้ารน าของดาวิดและโซโลมอน อิสราเอลได้
กลายมาเป็นอาณาจกัรที่แทจ้ริงโดยมีกษัตริยท์ี่เป็นมนุษย ์ผูซ่ึ้งน าคนของพระเจา้ในการนมสัการพระองค์และเช่ือฟังพระบญัชาของ
พระองค์ 
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จกัรวรรด ิ
 

น่าเสียดายที่นักตีความพระคมัภีร์หลายคนยึด 1 ซามูเอล 8 และเช่ืออย่างผิด ๆ ว่าพระเจา้ไม่เคยมีแผนการให้อิสราเอลมีกษัตริย์
ที่เป็นมนุษย ์แต่นับจากช่วงเวลาของบรรพปิตา พระเจา้ไดเ้ปิดเผยว่าเม่ือเวลาเหมาะสมมาถึง อิสราเอลก็จะมีกษตัริยท์ี่เป็นมนุษยเ์พ่ือสืบต่อ
แผ่นดินของพระเจา้ พระเจา้ไดก้ าหนดว่ากษตัริยผ์ูเ้ป็นมนุษยผ์ูน้ี้จะเป็นลูกหลานของดาวิด พระองค์จะน าชนชาติอิสราเอล และทุกชนชาติ
บนโลกน้ีในบั้นปลาย และพระองค์จะน าพวกเขาให้กระท าวตัถุประสงค์ดั้งเดิมส าหรับมนุษยชาติให้ส าเร็จลุล่วง น่ันคือ เพ่ือขยายแผ่นดิน
ของพระเจา้ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก และแน่นอน ตามที่คริสเตียนทุกคนทราบดี พระเยซูก็คือกษตัริยผ์ูช้อบธรรมสมบูรณ์แบบจากวงศ์
วานของดาวิด ผูซ่ึ้งจะน าแผ่นดินของพระเจา้มายงัโลกน้ี เช่นเดียวกบัในแผ่นดินสวรรค์ 

 
น่าเศร้าที่บรรดากษตัริยข์องอิสราเอลต่างลม้เหลวต่อการทรงเรียกของพระเจา้ จริง ๆ แลว้ 1 และ 2 พงศ์กษตัริยบ์นัทึกชดัเจนว่า

กษตัริย์หลายองค์ของอิสราเอล แมก้ระทัง่ที่มาจากวงศ์วานของดาวิด ต่างน าคนอสิราเอลไปสู่การกบฏต่อพระเจา้ และการกบฏน้ี ในที่สุด
น าไปสู่ความล าบากแสนสาหัสดว้ยการถูกเนรเทศ แมก้ระน้ัน ดว้ยพระคุณของพระเจา้ การครองราชยข์องดาวิดและโซโลมอนบุตรชาย
ของท่านเป็นสัญลกัษณ์ของการมุ่งไปขา้งหน้าอย่างมีนัยส าคญัต่อแผ่นดินของพระเจา้บนโลกน้ี แมมี้ความลม้เหลว แต่พวกเขาก็สร้างความ
มัน่คงและขยายเขตแดนของแผ่นดินของพระเจา้ออกไป และโดยการสถาปนาราชบลัลงัก์ของดาวิดในเยรูซาเล็ม พระเจา้ไดว้างราชวงศ์อนั
ถาวรไวเ้พ่ือเป็นตวัแทนของการปกครองของพระองค์บนโลกน้ี และเพ่ือน าคนมากมายมาสู่การนมสัการพระเจา้อย่างแทจ้ริง ให้เราฟังค า
บรรยายถึงราชบลัลงัก์ของดาวิดและโซโลมอนใน 1 พงศาวดาร 29:23: 
 

โซโลมอนจึงข้ึนเป็นกษัตริย์ครองราชบลัลงัก์ขององค์พระผูเ้ป็นเจา้แทนดาวิดราชบิดา (1 พงศาวดาร 29:23) 
 

เราเห็นในขอ้น้ีว่าบลัลงัก์ของดาวิดน้ันหาไดเ้ป็นบลัลงัก์ธรรมดาไม่ แต่เป็น “บลัลงัก์ของพระเยโฮวาห์” เช่นเดียวกบัที่อาดมั
และเอวาถูกเรียกตั้งแต่ตน้ให้ปรนนิบติัพระเจา้ในฐานะอุปราช ราชวงศ์ของดาวิดก็เป็นตวัแทนของราชอ านาจของพระเจา้เอง 

 
ย่ิงไปกว่าน้ัน ราชวงศ์ดาวิดยงัเป็นปุโรหิตหลวงดว้ย ดาวิดและโซโลมอนไดจ้ดัเตรียมและควบคุมดูแลการปฏิบติัหน้าที่ของ

ปุโรหิตและคนเลวี ซ่ึงน าประชากรอิสราเอลในการนมสัการพระเจา้ และดาวิดไดเ้ตรียมการให้โซโลมอนสร้างพระวิหารส าหรับพระเจา้
ในเยรูซาเล็ม โซโลมอนไดเ้ก็บรักษาหีบพนัธสัญญา ซ่ึงดาวิดไดน้ ามาไวใ้นพระวิหาร ในกรุงเยรูซาเล็ม และจากค ากล่าวของดาวิด หีบ
พนัธสัญญาน้ีคือที่รองพระบาทของพระเจา้บนโลกน้ี ตามที่ดาวิดประกาศใน 1 พงศาวดาร 28:2: 
 

ขา้พเจา้ตั้งใจจะสร้างพระนิเวศเพ่ือเป็นที่วางหีบ พนัธสัญญาขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ และเพ่ือเป็นแท่นรอง 
พระบาทส าหรับพระเจา้ของเรา และขา้พเจา้ไดจ้ดัเตรียมการก่อสร้างไวแ้ลว้ (1 พงศาวดาร 28:2) 

 
อิสยาห์ 66:1 บอกเราว่า บลัลงัก์ของพระเจา้อยู่ในสวรรค์ แต่ที่รองพระบาทของบลัลงัก์ของพระองค์ อนัเป็นที่ที่พระบาทของ

พระองค์สัมผสัโลกน้ี ก็คือหีบพนัธสัญญาในพระวิหาร พระสิริของพระเจา้อนัประจกัษ์แก่ตาเต็มเป่ียมในพระวิหาร เหมือนกบัที่พระเจา้
เคยปรากฏพระองค์ต่ออาดมัและเอวาในสวนเอเดน พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มกลายเป็นจุดศูนยก์ลางของความเป็นกษตัริยข์องพระเจา้บน
โลกน้ี 

 
เราไดเ้ห็นว่าก่อนถึงยุคของดาวิดและโซโลมอน อิสราเอลไดพ้ฒันาการจากชนเผ่าเร่ร่อนในยุคของอบัราฮมั มาเป็นชนชาติที่ถูก

สถาปนาข้ึนผ่านประสบการณ์การอพยพและการพิชิต จนกลายมาเป็นจกัรวรรดิที่มีกษตัริย์และพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม แต่จุดประสงค์
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ของพระเจา้ในการน าอิสราเอลมาถึงจุดน้ีคืออะไร? เป้าหมายอนัย่ิงใหญ่ของจกัรวรรดิอิสราเอลคืออะไร? ในสดุดี 72:1-17 ผูเ้ขียนได้
บรรยายถึงความเต็มเป่ียมดว้ยสง่าราศีของอิสราเอลภายใตก้ารปกครองของราชวงศ์ดาวิดไวด้งัน้ี: 
 

ขา้แต่พระเจา้ ขอประทานความยุติธรรมของพระองค์แก่กษตัริยอ์งค์น้ัน 
และความชอบธรรมของพระองค์แก่ราชโอรส... 
ขอให้ท่านครอบครองจากทะเลฟากหน่ึงจดทะเลอีกฟาก 
หน่ึง จากแม่น ้าน้ันจนสุดโลก...ขอให้ชนเผ่าต่างๆ ในถิ่นกนัดารหมอบกราบท่าน...
ขอให้นามของท่านเลื่องลือตลอดกาล 
และยัง่ยืนดัง่ดวงอาทิตย์ 
มวลประชาชาติจะไดรั้บพรเพราะท่าน 
และพวกเขาจะเรียกท่านว่าผูไ้ดรั้บพระพร (สดุดี 72:1-17) 

 
ในขอ้ความน้ี ผูเ้ขียนสดุดีอธิษฐานเผื่อ “กษตัริย”์ และ “ราชโอรส” ท่านอธิษฐานขอให้ราชวงศ์ดาวิดกอปรดว้ย “ความ

ยุติธรรม” และ “ความชอบธรรม” แต่ท่านยงัไดอ้ธิษฐานขอให้การครองราชยข์องดาวิดขยายไปทัว่โลก เพ่ือให้พระองค์ครองราชย ์“จาก
ทะเลถึงทะเล” และ “จากแม่น ้าน้ันถึงที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลก” ท่านอธิษฐานขอให้บรรดากษตัริยท์ั้งปวงกราบลงต่อหน้ากษตัริย์ของ
อิสราเอลและปรนนิบติัพระองค์ ท่านอธิษฐานขอให้ “พระนาม” ของกษตัริยอ์งค์น้ัน “ด ารงอยู่เป็นนิตย์” และขอให้ความเลื่องลือของ
พระองค์ “ยัง่ยืนตราบใดที่ดวงอาทิตยค์งอยู่” ไม่น่าแปลกใจทีผู่เ้ขียนสดุดีใชถ้อ้ยค าดงัต่อไปน้ีในขอ้ 17 เก่ียวกบัราชวงศ์ดาวิด: “ให้ผูค้นรับ
พระพรเพราะท่าน และประชาชาติทั้งปวงจะเรียกท่านว่าผูไ้ดรั้บพระพร!” 

 
การอา้งอิงน้ียอ้นกลบัไปถึงพระสัญญาของพระเจา้ในปฐมกาล 12:3 ที่วา่อบัราฮมัจะเป็นพระพรต่อบรรดาครอบครัวทัว่โลกน้ัน

ชดัเจนย่ิง จุดประสงค์ของพระเจา้ในการเลือกอบัราฮมัและลูกหลานของท่านจะถูกท าให้ส าเร็จในบั้นปลาย เม่ือวงศ์วานของดาวิดกระจาย
พระพรของพระเจา้ไปสู่ชนชาติทั้งปวง เม่ือน้ัน คนสัตยซ่ื์อจะไดรั้บความยุติธรรม และความมัง่คัง่และสันติภาพจะเต็มลน้ทัว่ทั้งโลกน้ี เม่ือ
มีภาพแห่งอนาคตน้ีอยู่ในใจ ผูเ้ขียนสดุดีจึงจบขอ้ 19 ดว้ยถอ้ยค าสรรเสริญพระเจา้อย่างทรงพลงัดงัน้ี: 
 

ขอถวายสรรเสริญแด่พระนามอนัรุ่งโรจน์ของพระองค์ตลอดนิรันดร์ 
ขอให้ทัว่โลกเต็มไปดว้ยพระเกียรติสิริของพระองค์ อาเมน และอาเมน (สดุดี 72:19) 

 
สดุดี 72:19 เปิดเผยจุดมุ่งหมายสูงสุดส าหรับพฒันาการทั้งส้ินที่เกิดข้ึนในอิสราเอล ตั้งแต่พระสัญญาที่มีต่อบรรพปิตา ผ่านการ

อพยพและการพิชิต และมาถึงการเป็นจกัรวรรดิ ระยะต่าง ๆ ของแผ่นดินของพระเจา้น้ี มีเจตนาเพ่ือท าให้ทั้งโลกเต็มไปดว้ยสง่าราศีของ
พระเจา้ เม่ือแผ่นดินของพระเจา้ขยายจากพรมแดนของอิสราเอลไปสู่สุดปลายแผ่นดินโลกโดยผ่านการครองราชยข์องราชวงศ์ดาวิด การ
สถิตอยู่อนัเต็มดว้ยสง่าราศีของพระเจา้ก็จะเติมเต็มทั้งโลกน้ี เช่นเดียวกบัที่ไดเ้ติมเต็มแผ่นดินสวรรค์ 

 
วันหนึ่ง ท้ังโลกนี้จะเต็มไปด้วยรังสีความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ซึง่จะเต็มล้นในทุกซอกทุกมุม เพื่อท่ี ตามท่ีเปิดเผย
ผ่านภาพอุปมาเชิงสัญลักษณ์ในหนังสือวิวรณ์นั้น ดวงอาทิตย์ก็จะไม่จ าเป็นอีกต่อไป เพราะพระสิริของพระเจ้าจะ
ส่องแสงและเปล่งรังสีออกไปท่ัวท้ังจักรวาล เราเห็นแผนการนี้ถูกน าเสนอในปฐมกาล 1 ซึ่งกล่าวว่าพระเจ้าทรง
สร้างมนุษย์เป็นชายและหญิงตามพระฉายของพระองค์ และหลังจากนั้นพระองค์เสด็จมาและบอกมนุษย์ให้ทวี
จ านวนจนเต็มโลกนี้และปกครองเหนือโลกนี้ อันแสดงให้เราเห็นว่า แม้กระท่ังเมื่อย้อนกลับไปจนถึงปฐมกาล 1 
แผนการของพระเจ้าก็มิได้มีเพียงเพื่อเติมสวนเอเดนให้เต็ม แต่เพื่อเติมท้ังโลกนี้ให้เต็มด้วยพระฉายของพระองค์ 
อันเป็นพระฉายแห่งการนมัสการ ซึ่งจะสะท้อนพระสิริของพระเจ้ากลับไปยังพระองค์เอง  
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—ดร. สกอตต์ เรดด์ 
 

เม่ือถึงตอนน้ี เราไดเ้ห็นแลว้ว่าพนัธสัญญาเดิมกล่าวอย่างไรเก่ียวกบัแผ่นดินของพระเจา้ทั้งในนัยทัว่ไปและนัยเฉพาะ และ
แผ่นดินของพระเจา้พฒันาอย่างไรในประวติัศาสตร์ยุคแรกเร่ิม และในประวติัศาสตร์ของชนชาติอิสราเอล เวลาน้ี เราจะพิจารณาหัวขอ้
สุดทา้ย น่ันคือ การที่แผ่นดินของพระเจา้ถูกกระท าให้ส าเร็จเป็นจริงในยุคพนัธสัญญาใหม่ 
 
 

พนัธสัญญาใหม่ 
 

หากจะมีส่ิงหน่ึงที่คริสเตียนทุกคนควรประกาศยืนยนั ส่ิงน้ันก็คือ หัวใจแห่งพนัธกิจของพระเยซู หัวใจแห่งพนัธสัญญาใหม่
ทั้งหมด ไดแ้ก่ “ข่าวประเสริฐ” การประกาศข่าวประเสริฐ หรือ “ข่าวดี” ของคริสเตียน เป็นศูนยก์ลางความเช่ือของเราคริสเตียน ถึงแมพ้วก
เราส่วนใหญ่จะเห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ี แต่บ่อยคร้ัง เราก็มิไดพิ้จารณาว่าข่าวดีของคริสเตียนน้ันหยัง่รากลึกเพียงใดในพนัธสัญญาเดิม ข่าวดี
ของความเช่ือคริสเตียนน้ันก็คือ การประกาศว่าพระเยซูไดเ้อาชนะความลม้เหลวที่เกิดข้ึนกบัแผ่นดินของพระเจา้ในอดีต และประสบ
ความส าเร็จในการขยายการครองราชย์ดว้ยชยัชนะของพระเจา้ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก น่ีคือข่าวดีที่เราเช่ือ คือข่าวดีแห่งแผ่นดินของ
พระเจา้ 

 
ให้เราฟังแนวทางที่มทัธิวสรุปสาระส าคญัของการเทศนาของพระเยซูในมทัธิว 4:23: 
พระเยซูเสด็จไปทัว่แควน้กาลิลี ทรงส่ังสอนในธรรมศาลาของพวกเขา 
ประกาศข่าวประเสริฐเร่ืองอาณาจกัรของพระเจา้... (มัทธิว 4:23) 

 
ตามที่เราเห็นในขอ้น้ี พระเยซูเสด็จไป และ “ทรงประกาศข่าวประเสริฐ” หรือข่าวดี แต่ข่าวดีดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัอะไร? คือ

ข่าวดีเกี่ยวกบั “แผ่นดินของพระเจา้” ข่าวดีที่เราเช่ือและประกาศแก่ผูอ้ื่นก็คือ พระคริสต์ไดก้ระท าตามความหวงัทั้งปวงในพนัธสัญญาเดิม
ที่จะให้แผ่นดินของพระเจา้อนัเต็มดว้ยสง่าราศีถูกสถาปนาบนโลกน้ี เช่นเดียวกบัในแผ่นดินสวรรค์ส าเร็จลงแลว้อย่างสมบูรณ์ 

 
เมื่อเราพูดถึงข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้า หรือข่าวดีแห่งการครองราชย์ของพระเจ้า ก็ช่วยให้เราคิดถึงส่ิง
ท่ีผู้เช่ือในยุคแรก ซึ่งยึดถือพระคัมภีร์ฉบับ “เซปตัวจินต์” (พระคัมภีร์ภาษากรีกซึง่ถูกแปลจากภาษาฮีบรู) น่าจะนึก
ถึง อิสยาห์ 52 พระเจ้าประกาศว่าพระองค์จะฟ้ืนฟูประชากรของพระองค์ และพระองค์ตรัสว่า “เท้าของผู้น าข่าวดี
มาบนภูเขาช่างงดงามยิ่งนัก ... ผู้แจ้งข่าวดี ... ผู้กล่าวกับศิโยนว่า ‘พระเจ้าของเจ้าทรงครอบครอง!’” และยังกล่าวว่า
เป็นข่าวประเสริฐแห่งสันติภาพของพระเจ้า ข่าวประเสริฐแห่งการครองราชย์ของพระเจ้า ข่าวประเสริฐท่ีว่าพระ
เจ้าก าลังช่วยคนของพระองค์ให้รอด ข่าวท่ีว่าพระเจ้าก าลังกระท าเพื่อคนของพระองค์ เพื่อน าความชอบธรรมและ
ความยุติธรรมมาสู่โลกนี้ ได้เกิดขึ้นแล้ว เพราะเมื่อพระเยซูเสด็จมาในคร้ังแรก พระองค์ได้ให้ตัวอย่างของแผ่นดิน
ของพระเจ้าแก่เรา เราได้ชิมลางแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อพระเยซูก าลังรักษาคนป่วยและกระท าพันธกิจอัน
มหัศจรรย์ของพระองค์ ส่ิงเหล่านี้คือประสบการณ์ล่วงหน้าส าหรับบางส่ิงท่ีเราจะได้สัมผัสอย่างเต็มท่ียิ่งขึ้นใน
แผ่นดินของพระเจ้าท่ีส าเร็จบริบูรณ์ 

—ดร. เครก เอส คีนเนอร์ 
 

เราจะส ารวจแผ่นดินของพระเจา้ในพนัธสัญญาใหม่เช่นเดียวกบัที่เราไดส้ ารวจช่วงเวลาอื่น ๆ ของประวติัศาสตร์พระคมัภีร์ 
แรกสุด เราจะศึกษาส่ิงที่พนัธสัญญาใหม่กล่าวถึงเก่ียวกบัสถานที่แห่งแผ่นดินของพระเจา้ สอง เราจะกล่าวถึงประชากรของแผ่นดินน้ัน 
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และสาม เราจะมองไปที่ความกา้วหน้าของแผ่นดินของพระเจา้ในยุคพนัธสัญญาใหม่ เราจะเร่ิมดว้ยสถานที่แห่งแผ่นดินของพระเจา้ใน
พนัธสัญญาใหม่ 
 
 

สถานที่ 
 

น่าเศร้าที่ผูติ้ดตามพระคริสต์ดว้ยเจตนาดีมากมายมองว่าความเช่ือในพนัธสัญญาใหม่แทบจะไม่เกี่ยวขอ้งกบัแผ่นดินของพระ
เจา้บนโลกน้ีเลย เรามกัไดยิ้นว่าพนัธสัญญาเดิมมีทิศทางมุ่งไปสู่โลกทางกายภาพ แต่ความเช่ือในพนัธสัญญาใหม่มีทิศทางมุ่งไปสู่ความ
เป็นจริงในสวรรค์อนัจบัตอ้งไม่ได ้รวมทั้งเร่ืองที่เก่ียวขอ้งกบัจิตวิญญาณภายใน น่ีก็มีส่วนเป็นจริง ผูติ้ดตามพระคริสต์มีสถานภาพ
พลเมืองในสวรรค์ แทนที่จะเป็นของอาณาจกัรในโลกน้ี เน่ืองจาก ณ เวลาน้ี กษตัริยข์องเรา คือพระเยซู อยู่ในสวรรค์ ณ เบื้องขวาของพระ
บิดา เรายงัเน้นไปที่เร่ืองราวฝ่ายจิตวิญญาณภายใน เน่ืองจาก ณ เวลาน้ี พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดส้ร้างเราข้ึนใหม่จากภายใน แมว้่าร่างกาย
ของเราตอ้งทรมานกบัความเส่ือมอยู่ แต่จุดน้ีเราตอ้งมีความรอบคอบ ความเช่ือในพนัธสัญญาใหม่มิไดถู้กตดัขาดออกจากจุดประสงค์แห่ง
แผ่นดินของพระเจา้บนโลกน้ี ซ่ึงถูกกล่าวถึงในพนัธสัญญาเดิม ตรงกนัขา้ม ความเช่ือในพนัธสัญญาใหม่ประกาศว่าพระเยซูไดท้  าให้ระยะ
สุดทา้ยของแผ่นดินของพระเจา้บนโลกน้ีส าเร็จเป็นจริง พระองค์ก าลงัขยายแผ่นดินแห่งสันติภาพ ความช่ืนชมยินดี และความประเสริฐน้ี
ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก 

 
ในหลายดา้น พนัธสัญญาใหม่มุ่งไปในทิศทางเดียวกนัสู่แผ่นดินของพระเจา้ตามที่เราไดพ้บในพนัธสัญญาเดิม หน่ึง พนัธ

สัญญาใหม่บอกชดัว่า พนัธกิจแห่งแผ่นดินของพระคริสต์เร่ิมตน้ที่ศูนยก์ลางทางภูมิศาสตร์ของการครองราชยข์องพระเจา้ คือในแผ่นดิน
อิสราเอล และสอง พนัธสัญญาใหม่ยงัไดเ้น้นว่าพระคริสต์ท าให้การทรงเรียกของพระเจา้ที่ให้ขยายการครองราชยข์องพระองค์ทาง
ภูมิศาสตร์ไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกน้ันส าเร็จเป็นจริงอย่างไร ให้เราเร่ิมที่ศูนยก์ลางทางภูมิศาสตร์ของแผ่นดินของพระเจา้ในยุคพนัธ
สัญญาใหม่ 
 
 

ศูนยก์ลาง 
 

ในช่วงประวติัศาสตร์แรกเร่ิม เอเดนและสวนบริสุทธ์ิน้ันเป็นจุดศูนยก์ลางทางภูมิศาสตร์ของแผ่นดินของพระเจา้ จากที่น่ัน 
มนุษยชาติจะตอ้งขยายการปกครองของพระเจา้ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก หลงัจากน้ัน พระเจา้ไดส้ร้างแผ่นดินของพระองค์ในท่ามกลาง
ชนชาติอิสราเอลในแผ่นดินพระสัญญา และจากจุดน้ัน คนของพระเจา้เร่ิมขยายแผ่นดินของพระองค์ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก จุด
ศูนยก์ลางของการครองราชยข์องพระเจา้บนโลกน้ีส าคญัอย่างย่ิงต่อความเช่ือในพนัธสัญญาเดิม จนถึงขนาดที่เราไม่ควรแปลกใจเลยที่จะ
ไดเ้ห็นว่าเร่ืองน้ีส าคญัย่ิงเช่นกนัในชีวิตของพระเยซู ผูเ้ป็นพระเมสสิยาห์ของอิสราเอล 

 
นอกเหนือจากช่วงเวลาส้ัน ๆ ของวยัเด็กในอียิปต์ พระเยซูไดใ้ชท้ั้งชีวิตของพระองค์ในแผ่นดินพระสัญญา พระเยซูก าเนิดใน

แผ่นดินอิสราเอล ทรงเติบโตข้ึน ทรงเรียกสาวก ไดป้ฏิบติัพนัธกิจ ส้ินพระชนม์ คืนพระชนม์ และเสด็จข้ึนสู่สวรรค์จากที่น่ัน และ
แมก้ระทัง่ในวนัเพ็นเทคอสต์ พระเยซูก็ไดร้วบรวม [โดยการดลใจ] ชาวยิวมากมายที่กระจดักระจายอยู่ในชาติต่าง ๆ ให้กลบัสู่แผ่นดินแห่ง
พระสัญญา เพ่ือมาฟังข่าวประเสริฐ 

 
เพ่ือให้เขา้ใจว่าเหตุใดสถานที่ที่ท  าพนัธกิจบนโลกน้ีของพระเยซูมีความส าคญัย่ิง เราตอ้งระลึกถึงส่ิงที่ไดเ้กิดข้ึนในแผ่นดินพระ

สัญญาก่อนการก าเนิดของพระเยซู ภายใตก้ารปกครองของดาวิดและทายาทของท่าน พระเจา้สถาปนาอิสราเอลให้เป็นอาณาจกัรใน
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แผ่นดินพระสัญญา แต่ในช่วงปลายของประวติัศาสตร์พนัธสัญญาเดิม โศกนาฏกรรมคร้ังใหญ่เกิดข้ึน ชาวอิสราเอลรวมทั้งกษตัริยข์อง
พวกเขากบฏต่อพระเจา้จนถึงขนาดที่พระเจา้เนรเทศคนอิสราเอลส่วนใหญ่ออกไปจากแผ่นดิน จากน้ัน ชาวต่างชาติ รวมทั้งพระเท็จอนัมี
ลกัษณะดงัปีศาจ ที่พวกเขาปรนนิบติั กลบัปกครองเหนือแมก้ระทัง่ชาวอิสราเอลที่ยงัคงมีชีวิตอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพงัของแผ่นดินพระ
สัญญา 

 
ก่อนพระเยซูเสด็จมายงัโลกน้ี ลูกหลานของอิสราเอลทนทุกข์ทรมานภายใตก้ารพิพากษาคร้ังน้ีของพระเจา้ยาวนานกว่า 500 ปี 

แมใ้นช่วงพนัธกิจของพระเยซูบนโลกน้ี แผ่นดินพระสัญญาก็อยู่ภายใตก้ารปกครองของจกัรวรรดิโรม แผ่นดินเต็มไปดว้ยความบาปและ
ความมืด ถูกวิญญาณชัว่ย ่ายี แต่พระเยซูเสด็จมาเพ่ือแกไ้ขสถานการณ์เลวร้ายดงักล่าว และเพ่ือสถาปนาแผ่นดินของพระเจา้ในระยะสุดทา้ย
บนโลกน้ี ให้เราฟังค าบรรยายของลูกา ในลูกา 4:17-19 เกี่ยวกบัหน่ึงในค าเทศนาแรกสุดของพระเยซูในธรรมศาลาในเมืองนาซาเร็ธ 

 
เขาส่งมว้นพระคมัภีร์อิสยาห์ให้พระองค์ เม่ือพระองค์ทรงคลี่ออกมาก็พบขอ้ความที่เขียนไวว้่า 
“พระวิญญาณขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงอยู่เหนือขา้พเจา้ 
เพราะพระองค์ทรงเจิมตั้งขา้พเจา้ไว ้
ให้ประกาศข่าวดีแก่ผูย้ากไร้ 
พระองค์ทรงใชข้า้พเจา้มาประกาศอิสรภาพแก่ผูถู้กจองจ า 
และให้คนตาบอดมองเห็น 
ให้ปลดปล่อยผูท้ี่ถูกกดขี ่
ให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผูเ้ป็นเจา้” (ลูกา 4:17-19) 

 
ในเหตุการณ์น้ี พระเยซูอา้งถึงความหวงัในพนัธสัญญาเดิมที่ว่าจุดประสงค์แห่งแผ่นดินของพระเจา้จะส าเร็จเป็นจริงในบั้น

ปลาย ค าพยากรณ์น้ี จากอิสยาห์ 61 ท านายว่าพระเจา้จะเทพระพรลงมาบนคนของพระองค์เม่ือการพิพากษาดว้ยการเนรเทศส้ินสุดลง พระ
เยซูกล่าวถึง “ผูย้ากไร้” “ผูถู้กจองจ า” “คนตาบอด” และ “ผูท้ี่ถูกกดขี่” เพ่ือเป็นการยอมรับถึงสภาพอนัน่าอนาถที่ชาวอิสราเอลตอ้งทน
ภายใตค้ าสาปแช่งแห่งการถูกเนรเทศ แต่พระองค์ก็เตือนความจ าคนที่อยู่กบัพระองค์ว่า ผูห้น่ึงที่ถูกสัญญาไวจ้ะท าให้การเนรเทศน้ันส้ินสุด
ลง “พระวิญญาณขององค์พระผูเ้ป็นเจา้” จะอยู่เหนือท่านผูน้ั้น ผูท้ี่ “พระองค์ทรงเจิมตั้งไว”้ พระองค์ผูถู้กเจิมตั้ง กษตัริยพ์ระเมสสิยาห์ จะ
ประกาศ “ปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผูเ้ป็นเจา้” หรือพระคุณส าหรับคนของพระองค์ พระองค์จะประกาศ “ข่าวดี” หรือข่าว
ประเสริฐ แก่ “ผูย้ากไร้” “เสรีภาพ” แก่ “ผูถู้กจองจ า” “การมองเห็นได”้ ส าหรับ “คนตาบอด” และพระองค์จะ “ปลดปล่อยผูท้ี่ถูกกดขี่” ให้
เราดูว่าพระเยซูกระท าส่ิงใด ในลูกา 4:20-21 หลงัจากไดอ้่านถอ้ยค าแห่งความหวงัน้ี: 
 

จากน้ันพระองค์ทรงมว้นหนังสือส่งคืนแก่เจา้หน้าที่แลว้ประทบัน่ังลง
สายตาทุกคู่ในธรรมศาลาก็จอ้งมองมาที่พระองค์ พระเยซ ูทรงเอ่ยข้ึนว่า 
“ในวนัน้ีพระคมัภีร์ตอนน้ีเป็นจริงแลว้ตามที่ท่านไดฟั้ง” (ลูกา 4:20-21) 

 
พระเยซูประกาศอย่างกลา้หาญว่าพระองค์คือผูน้ั้นที่ถูกท านายไวใ้นพนัธสัญญาเดิมว่าจะท าให้การที่ชาวอิสราเอลถูกเนรเทศ

น้ันส้ินสุดลง และจะเทพระพรของพระเจา้มาสู่คนของพระองค์ น่ีคือเหตุผลที่พนัธสัญญาใหม่เน้นอย่างย่ิงถึงส่ิงที่พระเยซูไดก้ระท าใน
แผ่นดินพระสัญญา พระองค์เสด็จมายงัแผ่นดินอิสราเอลก่อน เพ่ือไถ่ลูกหลานผูส้ัตยซ่ื์อที่ยงัเหลืออยู่ของอบัราฮมั ณ จุดศูนยก์ลางทาง
ภูมิศาสตร์ของแผ่นดินของพระเจา้บนโลกน้ี 
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จึงเป็นเร่ืองส าคญัย่ิงที่จะรู้ว่าศูนยก์ลางทางภูมิศาสตร์ของแผ่นดินของพระเจา้ในพนัธสัญญาใหม่ ก็คือแผ่นดินพระสัญญาน้ัน 
แต่ก็ส าคญัเท่าเทียมกนัที่จะเขา้ใจว่า ความส าเร็จในการขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของแผ่นดินของพระเจา้ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกใน
บั้นปลายน้ัน ไดเ้ร่ิมขบัเคลื่อนเม่ือพระเยซูเสด็จมาในคร้ังแรก 
 
 

การขยาย 
 

ตามที่เราเรียนรู้ก่อนหน้าน้ี ในมทัธิว 6:10 พระเยซูสอนสาวกของพระองค์ให้อธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระเจา้ขยายไปทัว่
โลก โดยพระองค์ตรัสว่า: 

 
ขอให้อาณาจกัรของพระองค์ไดรั้บการสถาปนาไว ้
ขอให้พระประสงค์ของพระองค์ส าเร็จในโลกเช่นเดียวกบัในสวรรค์ (มัทธิว 6:10) 

 
ตลอดการปฏิบติัพนัธกิจของพระองค์ พระเยซูสอนให้สาวกของพระองค์ยึดมั่นในเป้าหมายส าหรับทั้งโลกน้ี เราอ่านพบ

ในมทัธิว 24:14 วา่พระเยซูตรัสแก่สาวกของพระองค์: 
 

ข่าวประเสริฐเร่ืองอาณาจกัรของพระเจา้น้ีจะถูกประกาศไปทัว่โลก เป็นพยานแก่มวลประชาชาติแลว้ยุคน้ีจะส้ินสุด 
(มัทธิว 24:14) 

 
ถอ้ยค าแห่งข่าวประเสริฐเก่ียวกบัการมาถึงของแผ่นดินของพระเจา้จะตอ้งถูกประกาศไปทัว่โลก และเม่ือน้ันพระเยซูจะเสด็จ

กลบัมา พนัธสัญญาใหม่เน้นว่าพระเยซูและอคัรทูตและผูเ้ผยพระวจนะของพระองค์ในช่วงศตวรรษแรกไดอุ้ทิศตนเพ่ือขยายแผ่นดินของ
พระเจา้จากแผ่นดินพระสัญญาไปยงัทุกชนชาติในโลกน้ี 

 
เม่ือไดใ้คร่ครวญถึงทิศทางอนัช้ีไปยงัสถานที่แห่งแผ่นดินของพระเจา้ในพนัธสัญญาใหม่แลว้ เราก็จะหันมาใส่ใจเร่ือง

ประชากรแห่งแผ่นดินน้ันในพนัธสัญญาใหม่ 
 
 

ประชากร 
 

ในตอนแรก พระเจา้ก าหนดให้มนุษย์ตอ้งขยายแผ่นดินของพระเจา้ พระเจา้ยงัไดเ้รียกอิสราเอลให้กระท าพนัธกิจน้ีในแนวทาง
พิเศษ และไดก้ าหนดให้ราชวงศ์ดาวิดเป็นผูน้ าชนชาติอิสราเอลในการกระท าตามการทรงเรียกน้ีให้ส าเร็จ แต่ตามที่เราไดก้ล่าวมาแลว้ 
ก่อนถึงช่วงปลายของประวติัศาสตร์พนัธสัญญาเดิม ราชวงศ์ดาวิดและประชากรอิสราเอลไดบ้กพร่องเป็นอย่างมาก จนพระเจา้สาปแช่ง
พวกเขาให้พบกบัความน่าสะพรึงกลวัจากการถูกเนรเทศ เป็นเวลาหลายร้อยปี ชาวอิสราเอลทุกข์ทรมานภายใตก้ารกดขี่ข่มเหงโดยศตัรู
ของพระเจา้ 

 
ฉะน้ัน จึงไม่น่าแปลกใจที่พระเยซูและผูท้ี่ติดตามพระองค์กล่าวถึง “ข่าวประเสริฐ” หรือข่าวดี พวกเขาประกาศข่าวประเสริฐว่า

แผนการตั้งเดิมของพระเจา้ส าหรับมนุษยชาติก าลงัจะถูกท าให้ส าเร็จเป็นจริงโดยพระเยซู พระเยซูจะก าราบศตัรูของพระเจา้และอวยพระ
พรคนของพระเจา้ทัว่โลก 
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เพ่ือให้เขา้ใจวิธีการที่พนัธสัญญาใหม่ดึงความสนใจของเราไปสู่ประชากรของแผ่นดินของพระเจา้ เราจะพิจารณาสองหัวขอ้: 

หน่ึง การที่พระคริสต์เองปรนนิบติัในฐานะพระฉายอนัสูงสุดและชอบธรรมสมบูรณ์แบบของพระเจา้ และสอง การที่ผูเ้ช่ือปรนนิบติัใน
ฐานะพระฉายที่ไดรั้บการสร้างใหม่ของพระเจา้ ให้เราเร่ิมดว้ยการพิจารณาการที่พระคริสต์ปรนนิบติัอย่างสัตยซ่ื์อในฐานะพระฉายอนั
สูงสุดของพระเจา้ 
 
 
 

พระคริสต ์
 

คริสเตียนในหลายแวดวงแทบจะไม่ตระหนักเลยว่าเหตุใดพระภาคที่สองของตรีเอกานุภาพ หรือพระวาทะนิรันดร์ (Logos) จึง
ตอ้งลงมาบงัเกิดในกายมนุษย ์เราประกาศยืนยนัอย่างถูกตอ้งว่าพระเยซูเป็นทั้งพระเจา้สมบูรณ์และมนุษยส์มบูรณ์ แต่เรามกัเน้นเกือบ
ตลอดในความเป็นพระเจา้ของพระคริสต์ และดว้ยเหตุน้ี ผูติ้ดตามพระคริสต์ในปัจจุบนัจึงมกัประสบความยากล าบากที่จะอธิบายว่าเหตุใด
พระภาคที่สองของตรีเอกานุภาพนิรันดร์จึงมาบงัเกิดเป็นมนุษยเ์หมือนพวกเรา เหตุใดการที่พระเยซูบงัเกิดเป็นมนุษยจ์ึงมีความจ าเป็น? 
ค าตอบในพนัธสัญญาใหม่น้ันตรงไปตรงมา คือ พระเยซูบงัเกิดเป็นมนุษยเ์พ่ือท าให้บทบาทส าคญัที่พระเจา้ก าหนดให้พระฉายของ
พระองค์ตั้งแต่แรกเร่ิมน้ันส าเร็จเป็นจริง 

 
พนัธสัญญาใหม่เน้นความส าคญัของความเป็นมนุษยข์องพระคริสต์ในหลายวิธี แต่เราจะศึกษาเพียงสองแนวทาง หน่ึง ค าสอน

ในพนัธสัญญาใหม่ที่ว่าพระเยซูคืออาดมัคนสุดทา้ย และสอง ความจริงที่ว่าพระเยซู คือปุโรหิตและกษตัริยข์องพระเจา้โดยผ่านราชวงศ์ดา
วิด แลว้พนัธสัญญาใหม่หมายความว่าอย่างไร เม่ือกล่าวว่าพระเยซูคืออาดมัคนสุดทา้ย? 
 

อาดัมคนสุดท้าย: นักศึกษาพระคมัภีร์แทบทุกคนรู้ว่าอคัรทูตเปาโลไดแ้สดงภาพคู่ขนาน ระหว่างอาดมัและพระคริสต์ ในโรม 5:12-
21 และขอ้ความตอนอื่น ๆ เปาโลสอนว่า ความบาปของอาดมัน้ันใหญ่หลวงนักในสายพระเนตรของพระเจา้ จนกระทัง่พระองค์ตอ้งปรับ
โทษมนุษยชาติให้เผชิญกบัการพิพากษานิรันดร์ แต่เปาโลก็อธิบายดว้ยว่า การที่พระเยซูเช่ือฟังพระเจา้อย่างสมบูรณ์แบบโดยยอมทนทุกข์
ทรมานและส้ินพระชนม์บนไมก้างเขน มีความส าคญัอย่างย่ิงในสายพระเนตรของพระเจา้ ถึงขนาดที่พระเจา้มอบชีวิตนิรันดร์แก่ทุกคนที่
เช่ือในพระเยซู ใน 1 โครินธ์ 15:21-22 เปาโลไดเ้น้นความส าคญัของความเป็นมนุษยข์องพระเยซูในประเด็นน้ีว่า: 
 

เพราะในเม่ือความตายสืบเน่ืองมาจากมนุษยค์นเดียว 
การเป็นข้ึนจากตายก็สืบเน่ืองมาจากมนุษยค์นเดียวเช่นกนั เพราะว่าในอาดมัคนทั้งปวงตายฉันใด 
ในพระคริสต์คนทั้งปวงจะไดรั้บชีวิตฉันน้ัน (1 โครินธ์ 15:21-22) 

 
เราคุน้เคยกบัความคิดที่ว่าความรอดเป็นของขวญัให้เปล่าโดยพระคุณของพระเจา้ จนถึงขนาดที่พวกเราหลายคนอาจได้

คาดหวงัเปาโลให้เขียนในลกัษณะดงัน้ี “เพราะในเม่ือความตายสืบเน่ืองมาจากมนุษยค์นเดียว การเป็นข้ึนจากตายก็สืบเน่ืองมาจากพระคุณ
ของพระเจ้า” เอาล่ะ น่ีเป็นความจริงแน่นอน เน่ืองจากความรอดในพระคริสต์เป็นมาโดยพระคุณของพระเจา้ แต่น่ีไม่ใช่ส่ิงที่อคัรทูตเปาโล
เน้นในขอ้ความน้ี 

 
ตรงกนัขา้ม เปาโลเขียนว่า ความตายมาทางมนุษยค์นเดียว น่ันคือ อาดมั ฉันใดก็ตาม การเป็นข้ึนจากความตาย หรือเป้าหมาย

แห่งความรอด ก็มาจากมนุษย์คนเดียว น่ันคือ พระคริสต์ ในฐานะมนุษยค์นแรกและพระฉายของพระเจา้ อดมัลม้เหลวที่จะปฏิบติัตามพระ
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ประสงค์แห่งแผ่นดินของพระเจา้ และไดน้ าความตายมาสู่เราทุกคน แต่พระเจา้ไม่เคยละทิ้งราชโองการของพระองค์ที่ก าหนดให้แผ่นดิน
ของพระองค์มาตั้งอยู่บนโลกน้ีโดยผ่านมนุษยชาติ ดงัน้ัน จึงจ าเป็นที่มนุษย์คนหน่ึง พระฉายผูช้อบธรรมและเช่ือฟังพระเจา้อย่างสมบูรณ์
แบบ จะกระท าส่ิงที่อาดมัลม้เหลว ให้ส าเร็จในที่สุด เป็นเวลาหลายพนัปี ประชากรผูสั้ตยซ่ื์อของพระเจา้อธิษฐานทูลขอมนุษย์คนน้ัน และ
พระคริสต์ก็คอืมนุษยผ์ูช้อบธรรมผูน้ าความรอดมา ผูน้ ามาซ่ึงชีวิตที่เป็นข้ึนจากความตายในแผ่นดินของพระเจา้ ส าหรับทุกคนที่เช่ือใน
พระองค์ 

 
พระเจา้มีแผนการให้มนุษย์คนหน่ึง ผูเ้ป็นพระฉายผูช้อบธรรมและเช่ือฟังพระเจา้อย่างสมบูรณ์แบบ กระท าวตัถุประสงค์แห่ง

แผ่นดินของพระเจา้ให้ส าเร็จ 
 

พระเยซู คือพระฉายอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้า พระเยซู คืออาดัมคนท่ีสอง ตามท่ีเราอ่านพบใน 1 โครินธ์ 15:45 
พระองค์เป็น “อาดัมคนสุดท้าย” ผู้เป็นฤทธานุภาพนั้นของพระเจ้า และฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็ถูก
ส าแดงออกมาในความสมบูรณ์แบบของพระเยซู เพราะพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์ผู้ไม่เคยกระท าบาปเลย มนุษย์
ผู้มิได้ก าเนิดมาจากความบาป ถ้าเราอ่านในมัทธิว 11:19-20 เราจะเห็นว่าพระวิญญาณของพระเยซูมิได้มาจากโย
เซฟหรือมารีย์ หรือวงศ์วานของอาดัม แต่มาจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ฉะนั้น ชีวิตของพระองค์จึงเป็นชีวิตท่ี
สมบูรณ์แบบจากภายใน ความบริสุทธ์ิของพระองค์ก็สมบูรณ์แบบจากภายใน แม้ในขณะท่ีพระองค์มีเลือดเน้ือของ
มนุษย์ก็ตาม 

—โยฮาเนส พรัปโทวาโซ ดุษฎีบัณฑิต 
 

นอกจากเป็นอาดมัคนสุดทา้ยแลว้ พนัธสัญญาใหม่ยงัเน้นว่าพระเยซูปรนนิบติัพระเจา้ในฐานะปุโรหิตและกษัตริย์ของพระองค์
ในระยะสุดทา้ยของแผ่นดินของพระเจา้ 
 

ปุโรหิตและกษัตริย์: ท่านคงจ าไดว้่าแรกสุดน้ัน อาดมัและเอวาปรนนิบติัพระเจา้ในฐานะปุโรหิตหลวง และพระเจา้ทรงเรียกชนชาติ
อิสราเอลให้น ามนุษยชาติทั้งปวงในการปรนนิบติัพระองค์ในฐานะอาณาจกัรแห่งปุโรหิต เราไดเ้ห็นเช่นกนัว่า เม่ืออิสราเอลเติบโตข้ึนเป็น
อาณาจกัรเต็มรูปแบบ พระเจา้ไดเ้จิมตั้งปุโรหิตและกษตัริย ์โดยเฉพาะดาวิดและราชวงศ์ของท่าน ให้ปรนนิบติัพระองค์ในฐานะปุโรหิต
หลวง น่ีคือเหตุผลที่ผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูเน้นแลว้เน้นอีกถึงสถานภาพปุโรหิตหลวงของพระคริสต์ ตามที่เราเห็นในฮีบรู 4:14: 
 

เรามีมหาปุโรหิตผูย่ิ้งใหญ่ผูท้รงผ่านฟ้าสวรรค์แลว้ คือ พระเยซูพระบุตรของพระเจา้ (ฮีบรู 4:14) 
 

พระเยซูถวายพระองค์เองเป็นเคร่ืองบูชาสุดทา้ยเพ่ือช าระบาปเม่ือพระองค์ไดส้ิ้นพระชนม์บนกางเขน พระองค์ทรงรับค า
พิพากษาของพระเจา้ลงบนพระองค์เองแทนทุกคนที่เช่ือในพระองค์ 

 
นอกจากน้ี พนัธสัญญาใหม่ยงัเน้นว่าพระเยซู พระองค์ผูถู้กเจิมแห่งราชวงศ์ดาวิด ประทบัอยู่บนราชบลัลงัก์ของดาวิดชัว่นิ

รันดร์ ให้เราฟังว่าทูตสวรรค์กาเบรียลประกาศถึงการก าเนิดของพระเยซูแก่มารียอ์ย่างไรในลูกา 1:32-33: 
 

พระองค์จะทรงย่ิงใหญ่และไดช่ื้อว่าพระบุตรของพระเจา้สูงสุด 
พระเจา้จะประทานบลัลงัก์ของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์แก่พระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครองพงศ์พนัธ์ุ 
ของยาโคบตลอดไป อาณาจกัรของพระองค์จะไม่มีวนัส้ินสุดเลย” (ลูกา 1:32-33) 
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เน่ืองจากพระคริสต์ไดท้  าหน้าที่ปุโรหิตหลวงแห่งราชวงศ์ดาวิดอย่างสมบูรณ์แบบแลว้ ภายใตก้ารน าของพระองค์ แผ่นดินของ
พระเจา้จึงจะไม่มีวนัส้ินสุด โดยการครองราชยข์องพระเยซูก็ท าให้จุดประสงค์แห่งแผ่นดินพระเจา้ส าเร็จง 

 
เม่ือเราพิจารณาถึงประชากรของแผ่นดินพระเจา้ในยุคพนัธสัญญาใหม่ ก็ไม่มีขอ้สงสัยเลยว่าพระคริสต์คือพระฉายสูงสุดของ

พระเจา้ ผูท้  าหน้าที่รับผิดชอบที่พระเจา้มอบแก่อาดมั แก่อิสราเอล และแก่ราชวงศ์ดาวิด ส าเร็จเป็นจริง แต่พนัธสัญญาใหม่ก็เน้นดว้ยว่าผู ้
เช่ือแททุ้กคนก็ติดสนิทกบัพระคริสต์ เพ่ือที่คริสตจกัรจะไดป้รนนิบติัพระเจา้ในฐานะประชากรของแผ่นดินพระเจา้ดว้ยเช่นกนั  
 
 

ผูเ้ช่ือ 
 

ในช่วงแรกสุดของยุคพนัธสัญญาใหม่ คริสตจกัรแทบจะมีแต่คนยิวเท่าน้ัน น่ันคือ ลูกหลานทางกายภาพของอบัราฮมัทีไ่ดก้ลบั
ใจใหม่ และวางใจพระเยซูในฐานะพระคริสต์ พระเยซูและอคัรทูต รวมทั้งผูเ้ผยพระวจนะของพระองค์ ลว้นเป็นชาวยิว และทุกคนที่รับ
เช่ือในวนัเพ็นเทคอสต์ก็เป็นชาวยิว ในช่วงเร่ิมตน้ของยุคพนัธสัญญาใหม่น้ัน พระเจา้รวบรวมชาวยิวที่สัตยซ่ื์อส่วนที่เหลือมาจากผูท้ี่อาศยั
อยู่ในแผ่นดินพระสัญญาและมาจากผูท้ี่กระจดักระจายอยู่ท่ามกลางคนต่างชาติ 

 
แต่ไม่นาน บางส่ิงที่น่าแปลกใจก็เกิดข้ึน พระเจา้เร่ิมตน้กระท าให้ส าเร็จเป็นจริง ตามค าสัญญาที่ว่าอบัราฮมัและพงศ์พนัธ์ุของ

ท่านจะกระจายพระพรแห่งแผ่นดินพระเจา้ออกไปโดยการน าชาวต่างชาติมากมายมาสู่แผ่นดินของพระองค์ ดว้ยเหตุน้ี พนัธสัญญาใหม่จึง
กล่าวถึงทุกคนที่ติดตามพระคริสต์ รวมถึงผูเ้ช่ือชาวต่างชาติ ว่าเป็น “พระฉายผูไ้ดรั้บการสร้างใหม่” ของพระเจา้ จากค าอธิบายของเปาโล
ในเอเฟซัส 4:24 ผูเ้ช่ือจะตอ้งท าดงัน้ีคือ 
 

สวมตวัตนใหม่ซ่ึงพระเจา้ทรงสร้างข้ึน ให้เป็นเหมือนพระองค์ในความชอบธรรมและความบริสุทธ์ิที่แทจ้ริง (เอเฟ
ซัส 4:24) 

 
และส่ิงน้ีอธิบายเช่นกนัว่าเหตุใด ใน 1 เปโตร 2:9 เปโตรจึงไดบ้รรยายถึงคริสตจกัรในพนัธสัญญาใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ยทั้ง

ชาวยิวและชาวต่างชาติ ว่ามีสถานภาพเป็นปุโรหิตหลวงของพระเจา้ 
 
เปาโลเขียนดงัน้ี: 

 
พวกท่านเป็นประชากรที่พระเจา้ไดท้รงเลือกสรร เป็นปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธ์ิ เป็นพลเมืองของพระเจา้ 
เพ่ือท่านจะไดป้ระกาศพระราชกิจอนัย่ิงใหญ่ของพระองค์ผูท้รงเรียกท่านออกจากความมืดเขา้สู่ความสว่างอนัล ้าเลิ
ศ ของพระองค ์(1 เปโตร 2:9) 

 
ในขอ้น้ี เปโตรไดอ้า้งอิงอพยพ 19:6 อนัเป็นที่แรกที่พระเจา้เรียกชาติชนชาติอิสราเอลว่าเป็น “อาณาจกัรแห่งปุโรหิต” แต่เปโตร

ใชถ้อ้ยค าน้ีเพ่ือหมายถึงคริสตจกัร ซ่ึงรวมถึงทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติ 
 
ผูท้ี่ติดตามพระคริสต์จากทุกชาติพนัธ์บนโลกน้ีถูกรับเขา้อยู่ในครอบครัวของอบัราฮมั เพ่ือที่คริสตจกัรทั้งส้ินจะเป็น “ชาติพนัธ์ุ

ที่ถูกเลือกไว”้ “เป็นปุโรหิตหลวง” “เป็นชนชาติบริสุทธ์ิ” “เป็นประชากรของพระผูเ้ป็นเจา้” ทุกคนที่ติดตามพระคริสต์ จะปรนนิบติัใน
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ฐานะปุโรหิตหลวงของพระเจา้ในโลกน้ี เรา “ประกาศถึงความประเสริฐของพระคริสต์” และท าให้พนัธกิจที่ถูกมอบหมายแก่อิสราเอล
ตั้งแต่แรกในฐานะผูท้ี่จะน าโลกน้ีไปสู่พระพรของพระเจา้ ส าเร็จเป็นจริง 

 
ใน 1 เปโตร 2:8-9 เปโตรบอกคนของพระเจ้าว่าพวกเขาคือใคร และบอกว่าพวกเขาคือชาติพันธ์ุท่ีถูกเลือกสรรไว้ 
จริง ๆ แล้ว พวกเขา คือ คนท่ีถูกแยกไว้จากโลกนี้ เป็นของพระเจ้า แต่พวกเขาก็เป็นประชากรท่ีมีจุดประสงค์ และ
นั่นหมายถึงพวกเขาปฏิบัติตัวในบทบาทของปุโรหิต ซึ่งจริง ๆ แล้ว พวกเขาสามารถวิงวอนต่อพระเจ้าได้ ต่างจาก
ปุโรหิตในยุคโบราณ ผู้ซึ่งต้องถวายเคร่ืองบูชา จริง ๆ แล้ว พวกเขาสามารถวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อประชากร ซึ่งเป็น
ประชากรของพระเจ้า พระเจ้าได้วางเราไว้ท่ีนี่โดยมีจุดประสงค์ ซึ่งแท้จริงแล้วก็เพื่อประกาศความประเสริฐของ
พระองค์ ให้คนมากมายจะได้มารู้จัก และเช่ือในพระองค์ แต่เราก็ถูกเรียกมาให้มีความแตกต่างด้วย และนั่นหมายถึง
ว่า จริง ๆ แล้ว เราคือประชากรบริสุทธ์ิ เราจะต้องถูกแยกออกจากคนอ่ืน  

—ดร. วูยานี ซินโด 
 

เราไดศ้ึกษาทั้งเร่ืองสถานที่ และประชากรของแผ่นดินพระเจา้ในยุคพนัธสัญญาใหม่แลว้ ต่อไปเราจะศึกษาความกา้วหน้าของ
แผ่นดินพระเจา้ในพนัธสัญญาใหม่ 
 
 

ความกา้วหนา้ 
 

ในหลาย ๆ ดา้น ความกา้วหน้าของแผ่นดินพระเจา้ในพนัธสัญญาใหม่เป็นหน่ึงในค าสอนที่แรงหรือหนักที่สุดที่เราพบในพระ
คมัภีร์ เป็นเร่ืองรุนแรงจนถึงขนาดที่ชาวยิวส่วนใหญ่ในศตวรรษแรกปฏิเสธพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ แน่นอนว่ามีหลายกลุ่ม หลาย
นิกายท่ามกลางชาวยิวในยุคของพระเยซู พวกเราส่วนใหญ่ก็เคยไดยิ้นเก่ียวกบักลุ่มเหล่าน้ี เช่นพวกฟาริสี และพวกสะดูสี ซ่ึงมีอ านาจใน
กรุงเยรูซาเล็ม อีกทั้งกลุ่มหัวรุนแรงที่เรียกว่า “นิกายที่ส่ี” ซ่ึงหาทางคว ่าอ านาจของโรมโดยใชค้วามรุนแรง และหลายชุมชนในทะเลทรายที่
ถูกตดัขาดจากสิทธิทางการเมือง หรือศาสนา แต่แมจ้ะมีความแตกต่างกนั พวกเขาลว้นหวงัว่าพระเมสสิยาห์จะปรากฏตวัในไม่ชา้ และ
น ามาซ่ึงชยัชนะอนัรวดเร็วและเด็ดขาดของแผ่นดินของพระเจา้เหนือความชัว่ร้ายที่มีอยู่ทัว่ไปในโลก แต่พระเยซูและอคัรทูต รวมทั้งผูเ้ผย
พระวจนะของพระองค์ในยุคศตวรรษแรก ทา้ทายความคาดหวงัที่แพร่หลายไปอย่างกวา้งขวางน้ี พวกเขาประกาศบางส่ิงที่ถูกซ่อนไว ้
ตลอดจนกระทัง่พระเยซูไดอ้ธิบายส่ิงน้ีดว้ยพระองค์เอง น่ันคือ พระเยซูคือ พระเมสสิยาห์ แต่พระองค์จะน าแผ่นดินของพระเจา้มา
สถาปนาบนโลกน้ีโดยผ่านช่วงเวลาอนัยาวนาน 

 
จงฟังค าอธิบายของพระเยซูในมทัธิว 13:31-32 ว่าแผ่นดินของพระเจา้จะลงมาตั้งอยู่บนโลกน้ีอย่างไร: 

 
อาณาจกัรสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดมสัตาร์ดซ่ึงมีคนเอา 
ไปเพาะในทุ่งของตน แมเ้มล็ดน้ันเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวง แต่เม่ืองอกข้ึนก็ใหญ่ที่สุดในสวน (มัทธิว 13:31-32) 

 
ในค าอุปมาน้ี พระเยซูประกาศว่า แทนที่จะเสด็จลงมาอย่างกะทนัหันพร้อมกบัการท าลายลา้ง แผ่นดินของพระเจา้จะเร่ิมตน้เล็ก 

ๆ เช่นเดียวกบัเมล็ดมสัตาร์ด แต่เม่ือเวลาผ่านไป แผ่นดินน้ันจะเติบโตข้ึนและขยายออกไปจนกลายเป็นเหมือนตน้มสัตาร์ด ตามที่พนัธ
สัญญาใหม่บอกเรา แผ่นดินน้ีเร่ิมตน้แบบเล็ก ๆ และเงียบ ๆ พร้อมกบัพนัธกิจบนโลกน้ีของพระเยซู แต่ในที่สุด เม่ือพระคริสต์เสด็จ
กลบัมา แผ่นดินของพระองค์จะขยายออกไปทัว่ทั้งโลก 
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ท านองเดียวกบัค าสอนน้ี เราจะกล่าวถึงความกา้วหน้าของแผ่นดินของพระเจา้ในยุคพนัธสัญญาใหม่ว่าเปิดเผยออกมาในสาม
ระยะส าคญั 

 
ระยะแรกคือ “การเปิดตวั” แผ่นดินของพระเจา้ ซ่ึงมีข้ึนโดยผ่านพนัธกิจต่าง ๆ ของพระคริสต์และอคัรทูต รวมทั้งผูเ้ผยพระ

วจนะของพระองค์ในศตวรรษแรก กว่า 2,000 ปีที่แลว้ พระเยซูเร่ิม ช่วงเวลาแห่งชัยชนะในบั้นปลายของแผ่นดินพระเจา้อนัเต็มดว้ยสง่า
ราศีบนโลกน้ี น่ีคือเหตุผลที่อคัรทูตเปาโลไดก้ล่าวถึงคริสตจกัร ในเอเฟซัส 2:20 ว่า “สร้างข้ึนบนฐานรากของเหล่าอคัรทูตและผูเ้ผยพระ
วจนะ โดยมีพระเยซูคริสต์เองเป็นศิลามุมเอก” 

 
เราอาจเรียกระยะที่สองของแผ่นดินพระเจา้ ซ่ึงมาโดยผ่านพระคริสต์ ว่าเป็น “ความต่อเน่ือง” ของแผ่นดินน้ัน น่ีคือช่วงเวลา

ยาวนานที่แผ่นดินของพระเจา้เติบโตข้ึนตลอดประวติัศาสตร์คริสตจกัร ในช่วงเวลาน้ี พระคริสต์ยงัคงขยายแผ่นดินของพระองค์ต่อไปโดย
ผ่านการประกาศข่าวประเสริฐไปทัว่โลก และพระองค์เรียกให้ผูท้ี่ติดตามพระองค์ให้ความส าคญัสูงสุดกบัการขยายแผ่นดินของพระเจา้ 
พระเยซูประกาศในมทัธิว 6:33 ว่า: 
 

จงแสวงหาอาณาจกัรของพระเจา้และความชอบธรรมของ 
พระองค์ก่อน (มัทธิว 6:33) 

 
ทุกวนัในชีวิต เราตอ้งแสวงหาที่จะขยายแผ่นดินของพระเจา้ น่ันคือ การปกครองโดยชอบธรรมของพระเจา้ทัว่ทั้งโลกน้ี 
 
ระยะที่สามของแผ่นดินของพระเจา้ ซ่ึงมาโดยผ่านพระคริสต์ ไดแ้ก่การที่แผ่นดินของพระเจา้จะส าเร็จบริบูรณ์ในอนาคต น่ีคือ

เวลาที่พระคริสต์เสด็จกลบัมาและท าให้แผนการของพระเจา้ส าเร็จเป็นจริงโดยเปลี่ยนทั้งโลกน้ีให้กลายเป็นแผ่นดินของพระองค์ จงฟังว่า
ยอห์นไดบ้รรยายถึงช่วงเวลาสุดทา้ยของแผ่นดินของพระเจา้อย่างไร ในวิวรณ์ 11:15: 
 

ทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดเป่าแตรและมีเสียงดงั หลายเสียงในสวรรค์กล่าวว่า 
“ราชอาณาจกัรของโลกน้ีไดก้ลบัมาเป็นราชอาณาจกัรขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเรากบัพระคริสต์ของพระองค์แลว้ 
และพระองค์จะทรงครองอาณาจกัรเป็นนิตย”์ (วิวรณ์ 11:15) 

 
เม่ือพระคริสต์เสด็จกลบัมาสู่โลกน้ี พระองค์จะพิชิตศตัรูทั้งปวงของพระเจา้ และอาณาจกัรแห่งโลกน้ีจะกลายเป็นอาณาจกัร

ของพระเจา้และของพระคริสต์ และนับจากน้ัน “พระองค์จะทรงครอบครอง [ทุกหนแห่ง] ตลอดไปเป็นนิตยแ์ละเป็นนิตย”์ 
 
ในฐานะผูติ้ดตามพระคริสต์ เรามองยอ้นกลบัไปถึงทุกส่ิงที่พระองค์ไดก้ระท าส าเร็จในระยะเปิดตวัแผ่นดินของพระเจา้ เรายึด

มัน่ความเช่ือและความหวงัไวใ้นชีวิตพระเยซู ถึงการส้ินพระชนม์ การคืนพระชนม์ และการเสด็จข้ึนสวรรค์ของพระองค์ และในการที่พระ
วิญญาณบริสุทธ์ิถูกประทานมาเม่ือสองพนัปีที่แลว้ เรายงัตั้งความเช่ือและความหวงัไวใ้นส่ิงที่พระคริสต์ก าลงักระท าในยุคที่แผ่นดินพระ
เจา้ก าลงัด าเนินต่อเน่ืองไป ภายใตก้ารทรงน าของพระคริสต์ผูเ้สด็จข้ึนสวรรค์ และดว้ยฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ คริสตจกัรก็
ไดด้ าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการประกาศข่าวประเสริฐไปสู่ชนชาติทั้งปวง และแน่นอน เราตั้งความเช่ือและความหวงัไวใ้นส่ิงที่พระ
คริสต์จะกระท าในอนาคต เม่ือพระองค์ท าให้แผ่นดินพระเจา้ส าเร็จบริบูรณ์ พระคริสต์จะเสด็จกลบัมาดว้ยสง่าราศี และน ามาซ่ึงความ
บริบูรณ์ของการทรงสร้างใหม่อนัเต็มไปดว้ยสง่าราศีของพระเจา้ 
 

สรุป 



อาณาจกัร พนัธสญัญา และสารบบของพนัธสญัญาเดมิ   บทเรียนที ่2: อาณาจกัรของพระเจา้ 

-37- 

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

 
ในบทเรียนน้ี เราไดน้ าเสนอสาระส าคญัอนัเป็นเอกภาพที่เช่ือมโยงทุกส่ิงในพนัธสัญญาเดิมเขา้ดว้ยกนั น่ันคือ แผ่นดินพระเจา้ 

เราไดเ้ห็นว่าบรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาเดิมเช่ืออย่างไรในนัยทัว่ไปที่ว่าพระเจา้เป็นพระองค์ผูท้รงอ านาจสูงสุดหาผูใ้ดเสมอเหมือนไม่ตลอด
ประวติัศาสตร์ ที่ผ่านมาและต่อไปในอนาคต แต่พวกเขาก็เช่ือในนัยเฉพาะดว้ยว่าการครองราชยข์องพระเจา้จะถูกเปิดเผยเม่ือเวลาผ่านไป 
เพ่ือที่พระบญัชาของพระเจา้จะส าเร็จเป็นจริงบนโลกน้ีเช่นเดียวกบัในสวรรค์ การไปถึงเป้าหมายน้ีในประวติัศาสตร์น้ัน เร่ิมตน้ตั้งแต่
ประวติัศาสตร์ยุคแรกเร่ิม โดยครอบคลุมไปถึงราชกิจของพระเจา้ในประวติัศาสตร์ของชนชาติอิสราเอล และเป้าหมายส าหรับ
ประวติัศาสตร์น้ีก็ถูกท าให้ส าเร็จเป็นจริงผ่านพระคริสต์ ในยุคพนัธสัญญาใหม่ 

 
ทุกคนที่ศึกษาพนัธสัญญาเดิมรู้ว่าอาจเผชิญความสับสน ดงัน้ัน จึงส าคญัมากที่จะตอ้งเขา้ใจภาพใหญ่เสมอ ผูเ้ขียนพนัธสัญญา

เดิมทุกคนมีชุดความเช่ือร่วมกนัเกี่ยวกบัเร่ืองแผ่นดินพระเจา้ และพวกเขาก็เขียนพระวจนะเล่มต่าง ๆ เพ่ือต่อยอดแผ่นดินของพระเจา้บน
โลกน้ี พวกเขารู้ว่าพระเจา้ทรงสร้างโลกน้ีเพ่ือให้กลายเป็นแผ่นดินของพระองค์ และรู้ว่าพระองค์จะท าให้แผ่นดินโลกเต็มดว้ยสง่าราศีของ
พระองค์ และรู้ว่าวนัหน่ึงพระองค์จะไดรั้บค าสรรเสริญอนัไม่มีที่ส้ินสุดจากทุกส่ิงที่พระองค์ทรงสร้าง พระเจา้จะท าให้ผลในบั้นปลายน้ี
ส าเร็จโดยผ่านมนุษย ์ผูเ้ป็นพระฉายของพระองค์ และถึงแมจ้ะมีความทา้ทายจากส่ิงชัว่ร้าย แผ่นดินน้ีจะไม่มีวนัลม้เหลว ในทุกโอกาส 
พนัธสัญญาเดิมน้ันคาดการณ์ถึงพระเยซูว่าเป็นผูท้ี่จะท าให้จุดประสงค์ของพระเจ้าส าเร็จเป็นจริง พระเยซูจะน าแผ่นดินของพระเจา้มาสู่
โลกน้ี และจะประทานความช่ืนชมยินดีแห่งการครองราชย์ร่วมกบัพระองค์ในแผ่นดินอนัเต็มไปดว้ยสง่าราศีชัว่นิรันดร์แก่คนเหล่าน้ันที่
ศรัทธาในพระองค์ 
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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 “พระคมัภีร์ฉบบั
นานาชาติใหม่เพ่ือจิตวิญญาณแห่งปฏิรูปศึกษา” (NIV Spirit of the Reformation Study Bible) และเป็นหน่ึงในผูแ้ปล “พระคมัภีร์ฉบบัชีวิต
ใหม่” (New Living Translation) นอกจากน้ี ท่านยงัไดเ้ขียนบทความและหนังสืออีกมากมาย ซ่ึงรวมถึง “จงอธิษฐานดว้ยดวงตาที่เปิดอยู่” 
(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. ริค บอยด์ เป็นศาสตราจารยส์าขาการตีความพระคมัภีร์ ณ วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมเวสลีย์ 
 
ดร. โรเบิร์ต บี ชิสโฮล์ม จูเนียร์ เป็นประธานภาควิชาและศาสตราจารยด์า้นพนัธสัญญาเดิม ณ วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมดลัลสั  
 
ดร. ดักลาส กรอปป์ เป็นอดีตศาสตราจารยด์า้นพนัธสัญญาเดิมและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ณ วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมพระผูไ้ถ่ (Redeemer 
Seminary) 
 
ดร. แกรนท์ อาร์ ออสบอร์น (1942-2018) เคยเป็นศาสตราจารยด์า้นพนัธสัญญาใหม่ ณ วิทยาลยัศาสนศาสตร์ทรินิตีเพ่ือการประกาศ 
(Trinity Evangelical Divinity School) 
 
โยฮาเนส พรัปโทวาโซ ดุษฎีบัณฑิต ปฏิบติัหน้าที่ ณ วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมบาตู 
 
ดร. สกอตต์ เรดด์ เป็นอธิการบดีประจ าวิทยาเขตกรุงวอชิงตนั ดี. ซี. ของวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมปฏิรูป (Reformed Theological 
Seminary) และเป็นรองศาสตราจารยด์า้นพนัธสัญญาเดิม 
 
ดร. ไบรอัน ดี รัสเซล เป็นศาสตราจารยด์า้นพระคริสต์ธรรมคมัภีร์ศึกษา และเป็นคณบดีส านักวิชาพนัธกิจในเขตเมือง ณ วิทยาลยัพระ
คริสต์ธรรมแอสบิวรี ในเมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา 
 
ดร. ดาเนียล ซิมงัโก เป็นอาจารยใ์หญ่ ณ สถาบนัพระคริสต์ธรรมคมัภีร์แห่งแอฟริกาใตท้ี่เคปทาวน์ 
 
ดร. วูยานิ ซินโด เป็นอาจารย ์ณ วิทยาลยัจอร์จ ไวท์ฟีลด์ ในแอฟริกาใต้ 
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ดร. สตีเฟน เวลลัม เป็นศาสตราจารยด์า้นศาสนศาสตร์คริสเตียน ที่วิทยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊บติสต์ 
 
ดร. โจนาธาน ดี เวิร์ธธิงตัน เป็นผูอ้  านวยการดา้นการพฒันาหลกัสูตร ณ สถาบนัฝึกผูน้ านานาชาติ (Training Leaders International) 
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