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บทน า 
 
ถา้คุณเป็นกษตัริยผ์ูย่ิ้งใหญ่ในโลกโบราณ และไดห้มายมัน่ที่จะขยายการปกครองออกไปเหนือชาติอื่น ๆ คุณจะขบัเคลื่อน

อาณาจกัรของคุณอย่างไร? จะวางนโยบายรากฐานของจกัรวรรดิของคุณที่เติบโตข้ึนเร่ือย ๆอย่างไร? ค าถามเหล่าน้ี น่าสนใจ น่าถามเม่ือ
เราศึกษาเร่ืองพนัธสัญญาเดิม เน่ืองจากพนัธสัญญาเดิมน าเสนอพระเจา้ในฐานะกษตัริยเ์บื้องบนสูงสุด ผูท้ี่หมายมัน่ที่จะขยายอาณาจกัร
หรือแผ่นดินของพระองค์ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก ชาวอิสราเอลโบราณรู้ว่ากษัตริยผ์ูย่ิ้งใหญ่ที่เป็นมนุษยใ์นยุคของเขาปกครอง
อาณาจกัรที่ขยายออกไปโดยผ่านสนธิสัญญาหรือพนัธสัญญาระหว่างประเทศ ฉะน้ัน จึงไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาจะเรียนรู้ว่าพระเจา้
ขบัเคลื่อนแผ่นดินของพระองค์ที่ขยายออกไปโดยใชพ้นัธสัญญาเช่นเดียวกัน พนัธสัญญาของพระเจา้ไดส้ถาปนานโยบายพ้ืนฐานที่
ปกครองแผ่นดินของพระองค์เม่ือขยายออกไปทัว่โลก 

 
น่ีเป็นบทเรียนที่ 3 ในชุดบทเรียน “อาณาจกัร พนัธสัญญา และสารบบของพนัธสัญญาเดิม” และเราตั้งช่ือบทน้ีว่า “พนัธสัญญา

ของพระเจา้” ในบทน้ีเราจะส ารวจว่าพระเจา้ปกครองแผ่นดินของพระองค์อย่างไรโดยผ่านชุดพนัธสัญญา ในการขบัเคลื่อนแผ่นดินของ
พระองค์ไปทัว่โลก 

 
ตามที่เราก าลงัศึกษาบทเรียนชุดน้ีว่าหนังสือต่าง ๆ ในสารบบพนัธสัญญาเดิมถูกเขียนข้ึนเพ่ือคนของพระเจา้ในหลากหลายยุค

สมยัและสถานการณ์ แต่มุมมองต่าง ๆ ของหนังสือแต่ละเล่มตั้งอยู่บนชุดความเช่ือที่ผูเ้ขียนพนัธสัญญาเดิมทุกคนมีร่วมกนั พวกเขาเช่ือว่า
จุดประสงค์อนัย่ิงใหญ่ของพระเจา้ในประวติัศาสตร์ก็คือ เพ่ือขยายแผ่นดินของพระองค์จากสวรรค์ไปสู่สุดปลายแผ่นดินโลก และพวกเขา
ยงัเช่ือดว้ยว่าพระเจา้ด าเนินการขยายแผ่นดินของพระองค์ในยุคสมยัต่าง ๆ โดยผ่านชุดพนัธสัญญาหลกั ในความเป็นจริง ผูเ้ขียนพนัธ
สัญญาเดิมเขียนพระวจนะเพ่ือขยายแผ่นดินของพระเจา้โดยประยุกต์นโยบายแห่งพนัธสัญญาเพ่ือรับมือกบัความทา้ทายต่าง ๆ ใน
หลากหลายสถานการณ์ ดว้ยเหตุน้ี การเขา้ใจพนัธสัญญาของพระเจา้จึงส าคญัอย่างย่ิงต่อการตระหนักถึงความส าคญัของทุกส่วนในพนัธ
สัญญาเดิม 

 
การส ารวจพนัธสัญญาของพระเจา้ในพนัธสัญญาเดิมจะแบ่งออกเป็นส่ีส่วนหลกั หน่ึง เราจะศึกษาความเช่ือมโยงส าคญั

ระหว่างแผ่นดินของพระเจา้และพนัธสัญญาของพระองค์ สอง เราจะดูที่ประวติัพนัธสัญญาของพระเจา้ในพนัธสัญญาเดิม สาม เราจะ
ศึกษาพลวตัของชีวิตในพนัธสัญญาเหล่าน้ี และส่ี เราจะส ารวจประชากรแห่งพนัธสัญญาของพระเจา้ เราจะเร่ิมที่ความเช่ือมโยงระหว่าง
แผ่นดินของพระเจา้และพนัธสัญญาของพระองค์ 

 
 

อาณาจกัรและพนัธสัญญา 
 

ทุกคนที่คุน้เคยกบัพนัธสัญญาเดิมจะรู้ว่าแนวคิดเร่ืองพนัธสัญญาส าคญัอย่างย่ิงต่อความเช่ือของอิสราเอล ค าภาษาฮีบรูที่มกัถูก
แปลว่า “พนัธสัญญา” (คือค าว่า “berîth”) พบมากกว่า 280 คร้ังในพนัธสัญญาเดิม และแนวคิดเร่ืองพนัธสัญญาน้ีมกัเช่ือมโยงกบัค าศพัท์
อื่น ๆ เช่นกนั ความโดดเด่นของพนัธสัญญาต่าง ๆ ในพนัธสัญญาเดิมน้ันปฏิเสธไม่ได ้แต่น่าเศร้าที่คนมากมายเขา้ใจผิดเกี่ยวกบัลกัษณะ
พ้ืนฐานของพนัธสัญญาของพระเจา้ในพระคัมภีร์ เขาไม่เห็นว่าพนัธสัญญาต่าง ๆ ของพระเจา้มีความเช่ือมโยงกัน และไม่อาจแยกออกจาก
การปกครองของพระองค์ในฐานะกษัตริยผ์ูสู้งสุด และการเติบโตของแผ่นดินของพระองค์บนโลกน้ี และไม่เห็นว่าพนัธสัญญาของพระเจา้



อาณาจกัร พนัธสญัญา และสารบบของพนัธสญัญาเดมิ    บทเรียนที ่3: พนัธสญัญาของพระเจา้ 

 

-2- 

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

สัมพนัธ์กบัแผ่นดินของพระองค์อย่างไร? อะไรคือความเช่ือมโยงระหว่างค าสอนเก่ียวกบัสองส่ิงส าคญัน้ีในพนัธสัญญาเดิม? 
 
เม่ือส ารวจความเช่ือมโยงระหว่างจุดประสงค์แห่งแผ่นดินของพระเจ้าและพนัธสัญญาของพระองค์ เราพิจารณาในสองทิศทาง 

ทิศทางแรก เราจะกล่าวถึงการคน้พบบางอย่างทางโบราณคดีเม่ือไม่นานมาน้ี ซ่ึงช่วยให้เรามีภูมิหลงัอนัมีค่าเพ่ือท าความเขา้ใจความ
เช่ือมโยงเหล่าน้ี และทิศทางที่สอง เราจะศึกษาว่าการคน้พบเหล่าน้ีให้ความรู้ส าคญัแก่เราอย่างไรเกี่ยวกบัแนวคิดในพระคมัภีร์เร่ืองพนัธ
สัญญาของพระเจา้ เราจะเร่ิมดว้ยการค้นพบทางโบราณคดีบางประการเม่ือไม่นานมาน้ีที่ช่วยให้ความกระจ่างแก่เราในหัวขอ้น้ี 
 
 

การคน้พบทางโบราณคดี 
 

ผูติ้ดตามพระคริสต์ประกาศยืนยนัอย่างถูกตอ้งว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิดลใจให้มีการเขียนพระวจนะเล่มต่าง ๆ ในพนัธสัญญา
เดิมข้ึน และหนังสือทั้งหมดน้ีเป็นพระวจนะของพระเจา้ส าหรับทุกยุค ทุกสมยั ทุกสถานที่ แต่เราตอ้งระลึกเสมอว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
ดลใจให้เขียนพระวจนะเหล่าน้ีเพ่ือชาวอิสราเอลโบราณเป็นอนัดบัแรก ประสบการณ์ต่าง ๆ ทางวฒันธรรมของชาวอิสราเอลโบราณเตรียม
ความพร้อมให้พวกเขาเขา้ใจการเปิดเผยของพระเจา้ในยุคของเขา และเราก าลงัจะเห็นว่า การคน้พบหลายประการทางโบราณคดีในช่วง
คร่ึงหลงัของศตวรรษที่แลว้ จะช่วยให้เราเรียนรู้ว่าชาวอิสราเอลผูสั้ตยซ่ื์อน้ันเขา้ใจถึงความเช่ือมโยงพ้ืนฐานระหว่างพนัธสัญญาของพระ
เจา้และแผ่นดินของพระองค์ไดอ้ย่างไร 

 
มีพระราชสาส์นสามประเภทจากพ้ืนที่ตะวนัออกโบราณที่มกัปรากฏขอ้อา้งอิงถึงพนัธสัญญาในพระคมัภีร์ ประเภทแรกไดแ้ก่ 

“ราชสนธิสัญญาอนัเท่าเทียมกนั” ซ่ึงเป็นพนัธสัญญาที่กษตัริยผ์ูมี้สถานะใกลเ้คียงกนักระท าข้ึนเพ่ือเจรจาดา้นสัมพนัธภาพระหว่างกนั 
ประเภทที่สองคือ “บนัทึกสมบติัพระราชทาน” ซ่ึงเปิดเผยว่ากษตัริยยุ์คโบราณพระราชทานที่ดินหรือสถานภาพพิเศษอย่างไรแก่ขา้ราช
บริพารผูส้ัตยซ่ื์อ ประเภทที่สามคือ “สนธิสัญญาระหว่างรัฐผูป้กครองและรัฐบรรณาการ” รวมทั้งเอกสารอื่นที่เก่ียวขอ้ง อนัเป็นขอ้ตกลง
ระหว่างประเทศของกษตัริยผ์ูมี้อ  านาจเหนือกว่ากบักษตัริยแ์ละประเทศที่ดอ้ยอ านาจ และตอ้งอยู่ใตอ้าณัติ 

 
ในความเป็นจริง จากการศึกษาราชสนธิสัญญาอนัเท่าเทียมกนัน้ัน จึงไม่ง่ายที่เราจะเขา้ใจพนัธสัญญาของพระเจา้ในพระคมัภีร์

ไดอ้ย่างลึกซ้ึงทุกขอ้ เราตอ้งเขา้ใจก่อนว่าพนัธสัญญาเดิมกล่าวถึงมนุษยท์ี่มีสถานภาพเท่าเทียมกนัซ่ึงเจรจาเง่ือนไขพนัธสัญญาระหว่างกนั
ดว้ยตวัเองได ้แต่ในกรณีพนัธสัญญาของพระเจา้ พระองค์ไม่เคยเจรจากบัมนุษย ์เพราะฐานะมนุษย์มิไดเ้ท่าเทียมกับพระองค์เลยแมแ้ต่น้อย 
ทุกคร้ัง พระองค์ใช้พระราชอ านาจก าหนดเง่ือนไขทุกอย่างในพนัธสัญญาของพระองค์ 

 
นอกจากน้ี นักวิชาการพระคมัภีร์ไดเ้น้นที่ลกัษณะคู่ขนานที่ส าคญัระหว่างพนัธสัญญาของพระเจา้ในพระคมัภีร์และบนัทึก

หลวงต่างๆ โดยตั้งขอ้สังเกตเป็นพิเศษถึงความเช่ือมโยงที่เน้นถึงการที่อิสราเอลไดรั้บแผ่นดินพระสัญญาเป็นมรดก รวมทั้งการที่พระเจา้
ไดเ้ลือกตระกูลของดาวิดให้เป็นราชวงศ์ของอิสราเอล แต่เราจะไดเ้ห็นในไม่ชา้ว่าลกัษณะคู่ขนานเหล่าน้ีมกัถูกเขา้ใจผิดบ่อยคร้ัง 

 
แต่พระราชสาส์นโบราณที่ไดช่้วยขยายความเขา้ใจของเราเกี่ยวกบัพนัธสัญญาของพระเจา้ในพระคมัภีร์ไดดี้ที่สุดไดแ้ก่

สนธิสัญญาระหว่างรัฐผูป้กครองและรัฐบรรณาการ เอกสารโบราณเหล่าน้ีท  าให้เราเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงว่าผูเ้ขียนพระคมัภีร์มีความเขา้ใจ
อย่างไรในเร่ืองสัมพนัธภาพระหว่างแผ่นดินของพระเจา้และพนัธสัญญาของพระองค์ 

 
ในโลกยุคพนัธสัญญาเดิม ฟาโรห์แห่งอียิปต์ รวมทั้งบรรดากษัตริย์ของคนฮิตไทต์ คนบาบิโลน คนอสัซีเรีย และแมแ้ต่คน

อิสราเอลเอง มกัขยายดินแดนดว้ยการพิชิตหรือผนวกอาณาจกัรที่อ่อนแอกว่า และเม่ือกระท าเช่นน้ี กษตัริยเ์หล่าน้ีก็สถาปนานโยบาย
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รากฐานส าหรับอาณาจกัรที่ก าลงัขยายออกไป โดยผ่านสนธิสัญญาหรือพนัธสัญญา นักโบราณคดีไดค้น้พบสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ลกัษณะน้ีมากมายและไดเ้รียกเอกสารประเภทน้ีว่า “สนธิสัญญาระหว่างรัฐผูป้กครองและรัฐบรรณาการ” 
 

อย่างไรก็ตาม อย่าให้ค าว่า “รัฐ
ผูป้กครอง” และ “รัฐบรรณาการ” ท าให้
เราสับสน “ผูป้กครอง” ในที่น้ีมีตวาม
หมายเพียงจกัรพรรดิหรือมหากษตัริย์
เท่าน้ัน และแน่นอน ค าว่า “บรรณาการ” 
หมายถึง ผูป้รนนิบติั หรือในกรณีน้ีก็คือ 
“ผูป้รนนิบติัมหากษตัริย”์ สนธิสัญญา
ระหว่างรัฐผูป้กครองและรัฐบรรณาการ
น้ันเป็นการสถาปนานโยบายพ้ืนฐานที่
ควบคุมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมหากษตัริย ์
คือรัฐผูป้กครอง และบรรดากษตัริยผ์ูด้อ้ย
กว่า ซ่ึงก็คือรัฐบรรณาการ และชนชาติ
ของกษตัริยเ์หล่าน้ัน ดงัน้ัน สนธิสัญญา
ระหว่างรัฐผูป้กครองและรัฐบรรณาการก็

คือขอ้ตกลงระหว่างประเทศของมหาจกัรพรรดิและกษัตริยผ์ูด้อ้ยกว่า รวมทั้งชนชาติของเขาเหล่าน้ันดว้ย 
 

สถานภาพกษัตริย์ในบริบทตะวันออกยุคโบราณ โดยพื้นฐานแล้วก็มีหลักการอยู่ในแนวคิดของพันธสัญญา เราจึงมี
หลักฐานท่ีเป็นสนธิสัญญา สนธิสัญญาโบราณ และในนั้น กษัตริย์ หรือเจ้าผู้ครองนคร หรือท่ีเราเรียกกันว่า “รัฐ
ผู้ปกครอง” ก็จะกระท าข้อตกลงกับคนบางกลุ่มท่ีได้กลายมาเป็นผู้ปรนนิบัติหรือผู้ถวายบรรณาการแก่เจ้าผู้ครอง
นั้น และเจ้าผู้ครองนครก็นิยามสัมพันธภาพดังกล่าวว่า เจ้าผู้ครองนคร หรือรัฐผู้ปกครองเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไขต่าง 
ๆ เพื่อคงสัมพันธภาพนั้นไว้ และเจ้าผู้ครองนครอาจกล่าวในท านองนี:้ “เราจะท าการปกป้องเจ้า เราจะให้ความ
ไพบูลย์แก่เจ้า เราจะมอบอัตลักษณ์แก่เจ้า เพื่อแลกเปล่ียนกับการท่ีเจ้าร่วมมือกับเราโดยการมอบบางส่วนของ
ผลผลิตแก่เรา โดยการให้ความจงรักภักดีแก่เรา และโดยการไม่จงรักภักดีแก่กษัตริย์หรือเจ้าผู้ครองนครองค์อ่ืนใด” 
ดังนั้น ในแง่หนึ่ง เอกสารนี้จึงดูเหมือนเป็นข้อตกลงร่วมกันตามสถานการณ์ และหากเราเร่ิมคิดถึงสถานภาพ
กษัตริย์และธรรมชาติแห่งพันธสัญญาในมิติของข้อตกลงลักษณะนี้ ส่ิงท่ีเราจะพบก็คือว่า ส่วนต่าง ๆ มากมายใน
พันธสัญญาเดิมดูเหมือนจะสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์กับองค์ประกอบท่ีแน่ชัดต่าง ๆ ของสนธิสัญญาโดยรัฐ
ผู้ปกครองเหล่านี้ 

—ดร. แบรดลีย์ ที จอห์นสัน 
 

สนธิสัญญาระหว่างรัฐผูป้กครองและรัฐบรรณาการ โดยปกติแลว้ประกอบดว้ยเจ็ดองค์ประกอบหลกั โดยเร่ิมตน้ดว้ย (1) บท
น าที่ระบุตวัตนของมหากษตัริย ์ตามดว้ย (2) อารัมภบทเชิงประวติัศาสตร์ที่เน้นถึงพระมหากรุณาธิคุณของมหากษตัริยท์ี่มีต่อประชาชน
ของรัฐบรรณาการ จากน้ัน สนธิสัญญาก็กล่าวถึง (3) ขอ้ก าหนดเฉพาะเจาะจง หรือกฎหมาย ที่มหากษตัริยบ์ญัชาให้รัฐบรรณาการตอ้ง
ปฏิบติัตาม หลงัจากขอ้กฎหมาย ก็มกัจะตามมาดว้ย (4) บทบญัญติัเกี่ยวกบัสาส์นประจ าปีที่ตอ้งอ่านต่อสาธารณชน และการต่ออายุ
สนธิสัญญา รวมทั้ง (5) รายนามพยานผูร้้องขอต่อฟ้าดินให้สร้างความมัน่ใจว่าพนัธะทั้งปวงจะถูกปฏิบติัตาม จากน้ัน สนธิสัญญาเหล่าน้ีก็
จะกล่าวถึง (6) รางวลัส าหรับการเช่ือฟังและค าสาปแช่งส าหรับการขดัขืน และมกัจบลงดว้ย (7) การกล่าวถึงพิธีเลี้ยงอาหารเพ่ือการถวาย
เคร่ืองบูชา อนัเป็นการกระท าให้สัมพนัธภาพระหว่างประเทศน้ีมีผลอย่างเป็นทางการ 

สนธสิญัญาระหว่างรฐัผูป้กครองและรฐับรรณาการคอืขอ้ตกลง
ระหว่างมหาจกัรพรรดิแ์ละกษตัรยิท์ีม่ีสถานภาพดอ้ยกว่า 

รฐัผูป้กครอง 
 

รฐั
บรรณาการ 
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ลกัษณะคู่ขนานส าคญัหลายประการปรากฎอยู่ระหว่างองค์ประกอบทั้งเจ็ดที่กล่าวมาแลว้ในพนัธสัญญาของพระเจา้ตลอดพนัธ

สัญญาเดิม แต่แทนที่จะพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ เราจะเน้นแนวทางที่พนัธสัญญาในพระคมัภีร์คู่ขนานไปกบัพลวตัอนัเป็นพ้ืนฐานของ
สนธิสัญญเหล่าน้ี 

 

เจ็ดองค์ประกอบหลกัของสนธิสัญญาระหว่างรัฐผูป้กครองและรัฐบรรณาการเปิดเผยพลวตัพ้ืนฐานสามองค์ประกอบที่ก าหนด
ลกัษณะส าคญัของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมหากษตัริยแ์ละรัฐบรรณาการ 

 
ประการแรก สนธิสัญญาเหล่าน้ีเน้นที่พระมหากรุณาธิคุณ คือความเมตตาที่มหากษตัริยส์ าแดงต่อรัฐบรรณาการ ในบทน า 

กษตัริยจ์ะระบุตวัตนของพระองค์ในฐานะผูป้กครองอนัชอบธรรม จากน้ัน อารัมภบทเชิงประวติัศาสตร์จะบรรยายแนวทางเฉพาะที่
กษตัริยใ์ชเ้พ่ือส าแดงความเมตตาต่อรัฐบรรณาการ แนวคิดหลกัเร่ืองพระมหากรุณาธิคุณน้ันโดดเด่นถึงขนาดที่มหากษตัริยม์กัเรียก
พระองค์เองว่าเป็น “บิดา” และเรียกรัฐบรรณาการว่าเป็น “บุตร” 

 
จุดเน้นส าคญัที่สองของสนธิสัญญาระหว่างรัฐผูป้กครองและรัฐบรรณาการไดแ้ก่ขอ้ก าหนดดา้นความจงรักภกัดีของรัฐ

บรรณาการ รัฐบรรณาการตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายของกษตัริยแ์ละส่งบรรณาการในรูปแบบของโลหะมีค่า อญัมณี ทาส ทหาร และผลผลิต
บางส่วน ขอ้บงัคบัเหล่าน้ีบญัญติัไวช้ดัเจน เพ่ือที่รัฐบรรณาการจะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นขา้รับใชท้ี่รู้คุณและจงรักภกัดีของมหา
กษตัริย์ 

 
จุดเน้นส าคญัที่สามของสนธิสัญญาระหว่างรัฐผูป้กครองและรัฐบรรณาการอยู่ที่ผลลพัธ์แห่งพระพร [หรือรางวลั] และการ

สาปแช่ง มหากษตัริยส์งวนราชโองการไวเ้สมอเพ่ือประทานรางวลัและการสาปแช่งในแนวทางที่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ของอาณาจกัร
ของพระองค ์แต่ในสนธิสัญญาระหว่างรัฐผูป้กครองและรัฐบรรณาการน้ัน มหากษตัริยจ์ะประกาศรางวลัที่จะเป็นของรัฐบรรณาการที่สัตย์
ซ่ือและเตือนถึงการสาปแช่งที่จะตกลงบนรัฐบรรณาการที่ไม่สัตยซ่ื์อ 

 

พลวตัสามองคป์ระกอบทีก่ าหนดลกัษณะส าคญัของสนธสิญัญาระหว่างรฐัผูป้กครองและรฐั
บรรณาการ 

การสาปแชง่ 
 

รางวลั 
 

ความจงรกัภกัด ี
 

พระมหากรุณาธคิุณ 
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เราจะไดเ้ห็นว่าลกัษณะส าคญัสามประการของสนธิสัญญาระหว่างรัฐผูป้กครองและรัฐบรรณาการจะช่วยเราให้เขา้ใจอย่าง
ชดัเจนข้ึนถึงพลวตัพ้ืนฐานของสัมพนัธภาพระหว่างพระเจา้และประชากรแห่งพนัธสัญญาของพระองค์ในพระคมัภีร์ 

 
เม่ือเขา้ใจเก่ียวกบัการคน้พบทางโบราณคดีเหล่าน้ีแลว้ เราจะหันไปส ารวจความเขา้ใจจากพระคมัภีร์ที่เกิดจากการคน้พบ

เหล่าน้ี ในมิติของความเช่ือมโยงส าคญัระหว่างแผ่นดินของพระเจา้และพนัธสัญญาของพระองค์ 
 
 

ความเขา้ใจจากพระคมัภร์ี 
 

เราควรกล่าว ณ ที่น้ีก่อนว่า พนัธสัญญาเดิมน้ันบรรยายถึงสัมพนัธภาพหลากหลายชนิดดว้ยค าว่า “พนัธสัญญา” เช่น 
สัมพนัธภาพระหว่างเพ่ือน คู่สมรส ผูน้ าทางการเมือง ชนเผ่า และชนชาติ ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยใ์นลกัษณะน้ีเรียกว่าพนัธสัญญาในพนัธ
สัญญาเดิม เน่ืองจากเป็นการผูกพนัมนุษยเ์ขา้ดว้ยกันอย่างเป็นทางการดว้ยพนัธะที่ต่างฝ่ายต่างมีต่อกนั บางคร้ัง พนัธสัญญาเดิมเปรียบ
สัมพนัธภาพแบบพนัธสัญญาต่าง ๆ เหล่าน้ีว่าเป็นเหมือนสัมพนัธภาพของพระเจา้กบัคนของพระองค์ เราจึงสามารถเรียนรู้อย่างมาก
เกี่ยวกบัสัมพนัธภาพของเรากบัพระเจา้ โดยผ่านพนัธสัญญาหลายรูปแบบในพนัธสัญญาเดิม 

 
 
แต่ส่ิงที่เราเน้นในบทเรียนน้ีก็คือ ส่ิงที่พระคัมภีร์สอนเก่ียวกบัพนัธสัญญาหลกั ๆ ของพระเจา้ คือพนัธสัญญาที่พระองค์ใชเ้พ่ือ

ปกครองแผ่นดินของพระองค์อย่างเด็ดขาด 
เรามีหกพนัธสัญญาในพระคมัภีร์ที่รู้จกักันดี 
คือพนัธสัญญาของพระเจา้กบัอาดมั โนอาห์ 
อบัราฮมั โมเสส ดาวิด และพนัธสัญญาใน
อนาคตที่เรามกัเรียกว่า “พนัธสัญญาฉบบั
ใหม่” ในเหตุการณ์ทั้งปวงน้ี พระเจา้ก าหนด
ทิศทางแผ่นดินของพระองค์โดยผ่านพนัธ
สัญญาต่าง ๆ 

 
เราจะศึกษาแต่ละพนัธสัญญา

หลกัของพระเจา้ในบทเรียนน้ีในภายหลัง แต่ 
ณ จุดน้ี เราจะแสดงให้เห็นว่า สนธิสัญญา

ระหว่างรัฐผูป้กครองและรัฐบรรณาการท าให้เราเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติของพนัธสัญญาพระเจา้ไดล้ึกซ้ึงข้ึนอย่างไร โดยเราจะศึกษาพนัธ
สัญญากบัโมเสสโดยสังเขป การมองไปที่พนัธสัญญาของพระเจา้กบัโมเสสน้ันส าคญั เน่ืองจากพระคมัภีร์เปิดเผยเก่ียวกบัพนัธสัญญาน้ีย่ิง
กว่าพนัธสัญญาอื่นใดในพนัธสัญญาเดิม 

 
เม่ือเราดูพนัธสัญญาที่พระเจา้กระท ากบัโมเสส ก็ปรากฏชดัอย่างรวดเร็วว่าพนัธสัญญาน้ีมีโครงสร้างคลา้ยคลึงกบัสนธิสัญญา

ระหว่างรัฐผูป้กครองและรัฐบรรณาการในตะวนัออกยุคโบราณ พนัธสัญญากบัโมเสสประกอบดว้ยสามองค์ประกอบ ที่เราไดเ้ห็นแลว้ใน
สนธิสัญญาเหล่าน้ี และความคลา้ยคลึงน้ีช่วยเราให้เขา้ใจว่า พระเจา้ ผูเ้ป็นมหากษัตริยข์องอิสราเอล ไดส้ถาปนาพนัธสัญญาของพระองค์
เพ่ือปกครองแผ่นดินของพระองค์เอง 

 

พระเจา้ก าหนดทศิทางแผ่นดนิของพระองคโ์ดยผ่านหกพนัธ
สญัญาหลกั  
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จงพิจารณาอพยพ 19:4-6 ซ่ึงพระเจา้ริเร่ิมพนัธสัญญาของพระองค์กบัชนชาติอิสราเอลที่ภูเขาซีนาย พระเจา้ตรัสว่า: 
 

‘พวกเจา้เองไดเ้ห็นส่ิงที่เรากระท าแก่ชาวอียิปต์แลว้ และเห็นวิธีที่เราพาเจา้มาเหมือนลูกนกอินทรีบนปีกแม่ของมนั 
และน าเจา้มาถึงเรา บดัน้ีหากเจา้ทั้งหลายเช่ือฟังเราอย่างหมดใจและรักษาพนัธสัญญาของเรา 
เจา้ก็จะเป็นกรรมสิทธ์ิล ้าค่าของเราจากประชาชาติทั้งปวงทัว่โลก 
ถึงแมท้ั้งโลกน้ีเป็นของเรา แต่เจา้จะเป็นอาณาจกัรแห่งปุโรหิต และเป็นชนชาติที่บริสุทธ์ิส าหรับเรา’ 
เจา้จงบอกชนชาติอิสราเอลตามน้ี” (อพยพ 19:4-6) 

 
ขอ้ความน้ีน าเสนอบนัทึกค่อนขา้งยาวเก่ียวกบัพนัธสัญญาของพระเจา้กบัอิสราเอลที่ภูเขาซีนาย ซ่ึงเร่ิมจากอพยพ 19 ถึง 24 

ขอให้สังเกตว่าขอ้ความน้ีกล่าวอย่างชดัแจง้ว่าพระเจา้กระท า “พนัธสัญญา” กบัอิสราเอล และเช่ือมโยงพนัธสัญญาน้ีกบัแผ่นดินของ
พระองค ์ตามที่ไดเ้ห็น ณ ที่น้ี พนัธสัญญาดงักล่าวถูกออกแบบให้กระท าตามจุดประสงค์แห่งแผ่นดินของพระเจา้ ดว้ยการท าให้อิสราเอล
กลายเป็น “อาณาจกัรแห่งปุโรหิต” 

 
ในขอ้ความเดียวกนั เรายงัไดเ้ห็นพลวตัพ้ืนฐานสามองค์ประกอบ คือ พระมหากรุณาธิคุณ ความจงรักภกัดีของรัฐบรรณาการ 

และผลลพัธ์แห่งพระพร หรือการสาปแช่ง อนัเป็นลกัษณะเฉพาะของสนธิสัญญาระหว่างรัฐผูป้กครองและรัฐบรรณาการ 
 
ประการแรก พระเจา้เตือนให้ชาวอิสราเอลระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาเม่ือพระองค์ปลดปล่อยพวก

เขาจากการเป็นทาสในอียิปต์ พระเจา้ตรัสในขอ้ 4 ว่า: 
 

พวกเจา้เองไดเ้ห็นส่ิงที่เรากระท าแก่ชาวอียิปต์แลว้ และเห็นวิธีที่เราพาเจา้มาเหมือนลูกนกอินทรีบนปีกแม่ของมนั 
และน าเจา้มาถึงเรา (อพยพ 19:4) 

 
เช่นเดียวกบักษตัริยท์ี่เป็นมนุษยใ์นยุคโบราณ พระเจา้

เตือนชาวอิสราเอลให้ระลึกว่าพระองค์ไดก้ระท าส่ิงประเสริฐ
มากมายเพ่ือพวกเขา พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ส าคญัย่ิง
ต่อสัมพนัธภาพที่พระองค์สถาปนากบัอิสราเอลโดยผ่านพนัธ
สัญญาของพระองค์บนภูเขาซีนาย 

 
ประการที่สอง พระเจา้จึงเรียกร้องให้มนุษยจ์งรักภกัดี

เม่ือพระองค์ไดริ้เร่ิมพนัธสัญญาน้ี ให้เราฟังขอ้ 5 อีกคร้ังหน่ึง: 
 
บดัน้ีหากเจา้ทั้งหลายเช่ือฟังเราอย่างหมดใจและรักษา 
พนัธสัญญาของเรา 
เจา้ก็จะเป็นกรรมสิทธ์ิล ้าค่าของเราจากประชาชาติทั้ง
ปวงทัว่โลก (อพยพ 19:5) 
 

เช่นเดียวกบัรัฐผูป้กครองในตะวนัออกยุคโบราณ 
พระเจา้เรียกร้องความจงรักภกัดีจากประชากรแห่งแผ่นดินของ
พระองค ์แมว้่าพนัธสัญญาของโมเสสจะถูกริเร่ิมและธ ารงไวโ้ดย

ค าสาปแชง่ 
 

รางวลั [พระพร] 

ควา
ม
จงร ั
กภกั
ด ี
 

พระ
มหา
กรุ
ณา
ธคิุ
ณ 

 

พลวตัสามองคป์ระกอบในพนัธสญัญาของ
พระเจา้กบัโมเสส 
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พระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ แต่พระเจา้ก็ก าหนดให้คนของพระองค์เช่ือฟังพระสุรเสียงของพระองค์และถือรักษาบญัญติัต่าง ๆ ตาม
พนัธสัญญาของพระองค์ 

 
ประการที่สาม พนัธสัญญาของโมเสสครอบคลุมไปถึงผลลพัธ์ของอิสราเอลดว้ย องค์ประกอบน้ีชดัเจนมากในขอ้ 5-6: 

 
บดัน้ีหากเจา้ทั้งหลายเช่ือฟังเราอย่างหมดใจและรักษา พนัธสัญญาของเรา 
เจา้ก็จะเป็นกรรมสิทธ์ิล ้าค่าของเราจากประชาชาติทั้งปวงทัว่โลก 
ถึงแมท้ั้งโลกน้ีเป็นของเรา แต่เจา้จะเป็นอาณาจกัรแห่งปุโรหิตและเป็นชนชาติที่บริสุทธ์ิส าหรับเรา  
(อพยพ 19:5-6) 
ในฐานะกษตัริยข์องอิสราเอลจากเบื้องบน พระเจา้ตรัสชดัเจนว่าถา้อิสราเอลสัตย์ซ่ือ พวกเขาจะไดรั้บพระพรมหาศาล พวกเขา

จะเป็นสมบติัล ้าค่าของพระองค์เหนือชนชาติอื่น พวกเขาจะกลายเป็นอาณาจกัรแห่งปุโรหิตส าหรับพระเจา้ เป็นประชาชาติบริสุทธ์ิ และ
ตามที่อพยพ 19-24 แสดงให้เห็นคร้ังแลว้คร้ังเล่า ถา้คนอิสราเอลไม่สัตยซ่ื์อ พวกเขาจะตกอยู่ภายใตค้ าสาปแช่งของพระเจา้ 

 
เป็นเร่ืองยากที่จะปฏิเสธความคู่ขนานส าคญัระหว่างสนธิสัญญาระหว่างรัฐผูป้กครองและรัฐบรรณาการ กบัพนัธสัญญาของ

พระเจา้กบัอิสราเอลในยุคของโมเสส แต่ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา นักตีความพระคมัภีร์มากมายโตแ้ยง้ว่า บางพนัธสัญญาหลกัอื่น ๆ 
ในพระคมัภีร์คู่ขนานไปกบับนัทึกหลวงเหล่าน้ันมากกว่า ในมุมมองของพวกเขา บนัทึกหลวงเหล่าน้ันมิไดร้วมขอ้ก าหนดเร่ืองความ
จงรักภกัดี และผลลพัธ์แห่งพระพร หรือการสาปแช่งไวด้ว้ย ตามแนวทางน้ี นักตีความกลุ่มน้ีแยง้ว่าพนัธสัญญาของพระเจา้กบัอาดมัและ
โมเสสเป็นเหมือนสนธิสัญญาระหว่างรัฐผูป้กครองและรัฐบรรณาการ โดยเป็นพนัธสัญญาภาคบงัคบัและมีเง่ือนไข แต่ในมุมมองน้ี พนัธ
สัญญาของพระเจา้กบัโนอาห์ อบัราฮมั และดาวิด รวมทั้งบางแง่มุมในพนัธสัญญาฉบบัใหม่ก็เป็นเหมือนบนัทึกหลวงเหล่าน้ันที่เป็นพนัธ
สัญญา ไม่มีเง่ือนไข 

 
แต่การมองว่าพนัธสัญญาบางฉบบัในพระคมัภีร์เป็นภาคบงัคบั มีขอ้ผูกมดั แต่พนัธสัญญาอื่น ๆ เป็นเพียงค ามัน่สัญญาน้ันไม่

ครอบคลุมเพียงพอ จริงอยู่ ในทางโบราณคดีน้ัน บางตวัอย่างของบนัทึกหลวงไม่ไดก้ล่าวถึงขอ้เรียกร้องดา้นความจงรักภกัดีหรือรางวลั
และค าสาปแช่งอย่างชดัแจง้ แต่นักวิชาการหลายคนช้ีให้เห็นว่ามีหลายฉบบัที่เป็นเช่นน้ัน และนักวิชาการเหล่าน้ีตั้งขอ้สังเกตอย่างถูกตอ้ง
ว่ากษตัริยใ์นตะวนัออกใกลโ้บราณเรียกร้องความเช่ือฟังจากราษฎรเสมอ ทุกพนัธสัญญาของพระเจา้สถาปนาสัมพนัธภาพระหว่างพระเจา้
ในฐานะกษตัริยแ์ละคนของพระองค์ในฐานะผูถ้วายบรรณาการ ดงัน้ัน ทุกขอ้ความในพระคมัภีร์ที่กล่าวถึงพนัธสัญญาของพระเจา้จึงเล็ง
ถึง หรือน าไปสู่เง่ือนไขดา้นพระมหากรุณาธิคุณ ความจงรักภกัดีของมนุษย ์และผลลพัธ์แห่งพระพร หรือการสาปแช่งโดยตรง 

 
บางคร้ัง นักวิชาการด้านพระคัมภีร์เสนอความคิดว่าบางพันธสัญญาก็เป็นค ามั่นสัญญาและพันธสัญญาอ่ืน ๆ เป็น
พันธสัญญาทบังคับ โดยกล่าวว่าแผ่นดินท่ีประทานแก่อับราฮัมเป็นไปตามค ามั่นสัญญา และบทบัญญัติท่ีประทาน
ให้บนภูเขาซีนาย คือพันธสัญญาภาคบังคับ แต่จริง ๆ แล้วส่ิงท่ีเราเห็นในพระคัมภีร์ และในตะวันออกยุคโบราณก็
คือ ทุกพันธสัญญามีท้ังสองลักษณะคือการให้ค ามั่นสัญญา ขณะเดียวกันค ามั่นสัญญานั้นก็มาพร้อมกับความ
คาดหมายท่ีผู้รับท่ีจะต้องใส่ใจ และถือรักษาเงื่อนไขของสัมพันธภาพนั้นด้วย ดังนั้น เราจึงเห็นลักษณะดังกล่าว ใน
สนธิสัญญาท่ีพระเจ้าสัญญาว่าจะประทานแผ่นดินแก่อับราฮัม และหลังจากนั้น ในปฐมกาลบทท่ี 17 และ 18 ก็มี
ความคาดหวังดังนี้ ท่ีว่า “จงด าเนินชีวิตตามวิถีทางของเรา และจงก าชับลูกหลานให้รักษาวิถีทางของพระผู้เป็นเจ้า 
จงรักษาวิถีทางของพระผู้เป็นเจ้าโดยปฏิบัติตามความชอบธรรมและความยุติธรรม” ดังนั้น พระเจ้าได้ประทาน
ของขวัญอันยิ่งใหญ่ผ่านพันธสัญญาของพระองค์ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความคาดหวังท่ีคนของพระองค์จะต้องรัก 
ภักดี และอุทิศตนแด่มหากษัตริย์ด้วย 

—ดร. เกรกอรี อาร์ เพร์รี 
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เราไดแ้นะน าให้รู้จกัความเช่ือมโยงพ้ืนฐานระหว่างแผ่นดินของพระเจา้และพนัธสัญญาของพระองค์แลว้ ต่อจากน้ี เราจะศึกษา

หัวขอ้หลกัที่สองของบทเรียนน้ี น่ันคือ ประวติัศาสตร์พนัธสัญญาต่าง ๆ ในพนัธสัญญาเดิม 
 

 

ประวตัิศาสตร์พนัธสัญญา 
 

พนัธสัญญาเดิม เป็นดงับนัทึกประวติัศาสตร์ให้เราไดเ้ห็นว่าแผ่นดินพระเจา้พฒันาในโลกน้ีไดพ้ฒันาไปอย่างไรก่อนที่พระ
คริสต์มาบงัเกิดเป็นมนุษย ์และพระวจนะเล่มต่าง ๆ เหล่าน้ีเปิดเผยว่า ไม่ว่าในยุคของอาดมั โนอาห์ โมเสส และดาวิด และในยุคพนัธ
สัญญาฉบบัใหม่น้ัน พระเจา้ไดย่ื้นพระหัตถ์มาอย่างอศัจรรย ์เพ่ือริเร่ิมพนัธสัญญาของพระองค์ เอาล่ะ พนัธสัญญาทั้งหมดถูกออกแบบมา
เพ่ือขบัเคลื่อนการขยายแผ่นดินของพระเจา้ แต่พนัธสัญญาเหล่าน้ีเน้นที่นโยบายแตกต่างกนัตามความเหมาะสมส าหรับแผ่นดินของพระ
เจา้ ณ ช่วงเวลาที่แตกต่างกนัในประวติัศาสตร์ 

 

มีหลายวิธีที่จะบรรยายประวติัศาสตร์ของพนัธสัญญาของพระเจา้ในพนัธสัญญาเดิม แต่เราจะแบ่งพนัธสัญญาของพระเจา้
ออกเป็นสามกลุ่ม: (1) พนัธสัญญาสากลยุคแรกเร่ิมของพระเจา้; (2) พนัธสัญญาประชาชาติที่พระองค์กระท ากบัอิสราเอล; และ(3) พนัธ
สัญญาฉบบัใหม่ น่ันคือ พนัธสัญญาที่ผูเ้ผยพระวจนะในพนัธสัญญาเดิมพยากรณ์ไวว้่าจะถูกเปิดเผย ณ จุดที่ส าคญัที่สุดของประวติัศาสตร์ 
ให้เรามาศึกษาพนัธสัญญาสากลก่อน 
 
 

อาดมั      โนอาห ์     อบัราฮมั      โมเสส      ดาวดิ      พระครสิต ์
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พนัธสัญญาสากล 
 

เม่ือเรากล่าวว่าพนัธสัญญากบัอาดมัและโนอาห์น้ันมีความเป็นสากล เรานึกถึงความจริงที่ว่าพระเจา้กระท าพนัธสัญญาน้ีกบั
มนุษยชาติทั้งปวงในประวติัศาสตร์ดึกด าบรรพ ์ก่อนที่พระองค์จะเลือกอิสราเอลเป็นประชากรพิเศษของพระองค์ คือเม่ือเราตั้งค าถามว่า 

“พระเจา้ไดส้ าแดงพระมหากรุณาธิคุณแก่ผูใ้ด? ผูใ้ดมีพนัธะที่จะตอ้งภกัดีต่อ
พระองค์? ผูใ้ดจะไดรั้บผลลพัธ์แห่งพระพรหรือค าสาปแช่ง?” ค าตอบก็คือ ทุกคน
ที่มีชีวิต และเคยมีชีวิตอยู่ พระฉายาของพระเจา้ทุกคนน้ันอยู่ในพนัธสัญญากบั
พระเจา้ เน่ืองจากพวกเขาถูกผูกพนัเขา้กบัพระองค์โดยผ่านพนัธสัญญาที่พระองค์
ไดก้ระท ากบัอาดมัและโนอาห์ 
 
ดังนั้น พันธสัญญาท้ังสองนี้ คือ พันธสัญญากับอาดัม และกับโนอาห์ 
จึงเป็นพระสัญญาแสนวิเศษกับมนุษยชาติ พันธสัญญาแรกก็คือ พระ
เจ้าจะส่งบุตรคนหนึ่งมาจากพงศ์พันธ์ุของหญิงผู้นั้น คือเอวา ในฐานะ
มนุษย์ผู้ท่ีจะมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา บุคคลผู้นี้คือพระเยซู
คริสต์ ผู้เป็นท้ังพระเจ้าและมนุษย์ และพระเจ้าสัญญากับโนอาห์ว่า 
ถึงแม้มนุษยชาติจะช่ัวร้าย และช่ัวร้ายยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป พระองค์ก็
จะไม่ท าลายโลกนี้อีกด้วยอุทกภัยหายนะ หรือด้วยการพิพากษาด้วยภัย

ธรรมชาติเหมือนท่ีพระองค์กระท าในยุคของโนอาห์ ดังนั้น พันธสัญญาท้ังสองท่ีพระองค์กระท ากับอาดัมและโน
อาห์จึงพุ่งไปยังเป้าหมายท่ีใหญ่กว่าและเป็นราชกิจท่ีกว้างกว่าของพระเจ้าในการน าความรอดมาสู่โลกนี้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับพันธสัญญาประชาชาติท่ีพระองค์กระท ากับอับราฮัม โมเสส และดาวิด 

—ดร. ไมค์ รอสส์ 
 

เราจะพิจารณาพนัธสัญญาสากลตามล าดบัเวลา โดยเร่ิมที่พนัธสัญญาของพระเจา้กบัอาดมั ก่อนที่จะศึกษาพนัธสัญญาในยุค
ของโนอาห์ เราจะเร่ิมตน้ดว้ยพนัธสัญญาของพระเจา้กบัอาดมัก่อน 
 
 

อาดมั 
 

บนัทึกประวติัศาสตร์เก่ียวกบัพนัธสัญญาของพระเจา้กบัมนุษยชาติโดยผ่านอาดมัน้ัน ปรากฏอยู่ในปฐมกาล 1-3 ตามที่เราทุก
คนทราบ อาดมัเป็นมนุษยค์นแรก ดงัน้ันเราจึงกล่าวถึงช่วงเวลาแรกสุดของประวติัศาสตร์มนุษยชาติ ไม่น่าแปลกใจที่เราจะพบว่าค าสอน
ในพระคมัภีร์เก่ียวกบัพนัธสัญญากบัอาดมัน้ันเน้นบางมิติหลกัที่เป็นพ้ืนฐานแรกเร่ิมเก่ียวกบัปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัพระเจา้ 

 
เราตอ้งเขา้ใจก่อน ค าว่า “พนัธสัญญา” ไม่ไดป้รากฏในสามบทแรกของปฐมกาลเลย ดว้ยเหตุน้ี คริสเตียนบางคนจึงไม่เห็นดว้ย

ว่าพระเจา้กระท าพนัธสัญญาอย่างเป็นทางการกบัอาดมั แต่กระน้ันก็มีหลกัฐานสามช้ินที่บ่งบอกอย่างหนักแน่นว่า จริง ๆ แลว้ พระเจา้
กระท าพนัธสัญญาแรกกบัอาดมัในฐานะตวัแทนของมนุษยชาติ 

 
ประการแรก ตามที่เราจะไดเ้ห็นต่อไปในบทเรียนน้ี พลวตัพ้ืนฐานของพนัธสัญญาของพระเจา้ อนัไดแ้ก่พระมหากรุณาธิคุณ 

ความจงรักภกัดีของมนุษย ์และผลลพัธ์แห่งพระพรและการสาปแช่ง ปรากฏอยู่ทั่วไปในปฐมกาล 1-3 

พระเจา้กระท าพนัธสญัญาสากลกบั
อาดมัและโนอาห ์
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หลกัฐานที่สองที่ว่าพระเจา้เขา้สู่พนัธสัญญากบัอาดมัปรากฏในโฮเชยา 6:7 ซ่ึงกล่าวดงัต่อไปน้ี: 

 
พวกเขาท าลายพนัธสัญญาเช่นเดียวกบัอาดมั ที่น่ันพวกเขาไม่ซ่ือสัตยต่์อเรา (โฮเชยา 6:7) 

 
ขอ้ความน้ีเปรียบการกบฏของอิสราเอลต่อพระเจา้ในยุคของโฮเชยากบัความบาปของอาดมัในสวนเอเดน และยงักล่าวดว้ยว่า

อิสราเอลไดล้ะเมิดหรือท าผิดต่อพนัธสัญญาของพระเจา้อย่างไร เช่นเดียวกบัที่อาดมักระท าในสมยัของเขา  
 
หลกัฐานที่สามที่ว่าพระเจา้เขา้สู่พนัธสัญญากบัอาดมัปรากฏในปฐมกาล 6:18 น่ีคือขอ้ความแรกในพระคมัภีร์ที่ปรากฏค าว่า 

“พนัธสัญญา” หรือ “เบริธ” (“berîth” ( ִרית  :ในภาษาฮบีรู ในขอ้น้ี พระเจา้ตรัสกบัโนอาห์ดงัน้ี ((בְּ
 

เราจะท าพนัธสัญญาอนัมัน่คงกบัเจา้ (ปฐมกาล 6:18) 
 

ขอ้ความน้ีมีนัยส าคญัเพราะมิไดใ้ชค้ าศพัท์ธรรมดาในการเร่ิมพนัธสัญญา โดยปกติแลว้ ค ากริยา “คารัธ” (“karath” ( ַרת ใน ((כָּ
ภาษาฮีบรู ซ่ึงหมายความตามตวัอกัษรว่า “ตดั” จะถูกใชเ้พ่ือบรรยายการกระท าพนัธสัญญาข้ึนใหม่ แต่ค าที่ถูกแปลว่า “สถาปนา” ในขอ้น้ี
มาจากค ากริยา “คุม” (qum (קּום)) ในภาษาฮีบรู ซ่ึงหมายความว่า “ยืนยนั” หรือ “สถาปนา” พนัธสัญญาที่ไดถู้กเร่ิมตน้ไวแ้ลว้ เม่ือพระเจา้
ตรัสกบัโนอาห์ว่าพระองค์ก าลงัจะสถาปนาพนัธสัญญาของพระองค์กบัท่าน น่ันหมายความว่าพระองค์ก าลงัจะยืนยนัพนัธสัญญาที่ด ารง
อยู่ก่อนแลว้ น่ันคือ พนัธสัญญาที่พระเจา้ไดก้ระท ากบัอาดมัก่อนหน้าน้ัน 

 
พนัธสัญญาที่พระเจา้กระท าในยุคของอาดมัเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะพ้ืนฐานที่สุดของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพระเจา้กบัมนุษยชาติ 

ดว้ยเหตุน้ี เราอาจเรียกส่ิงน้ีว่า “พนัธสัญญารากฐาน” ของพระเจา้ ในพนัธสัญญาน้ี พระเจา้ไดก้ าหนดแบบแผนพ้ืนฐานแห่งชีวิตส าหรับ
มนุษยท์ั้งปวง อาดมัและเอวาถูกก าหนดให้ปรนนิบติัพระเจา้ในฐานะพระฉายาและปุโรหิตหลวงของพระองค์ และให้ขยายแผ่นดินของ
พระองค์ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก พระเจา้ทดสอบความภกัดีของทั้งสอง และพระองค์เสนอพระพรอนัย่ิงใหญ่แก่อาดมัและเอวาถา้พวก
เขาเช่ือฟังพระองค์ แต่การทรยศของทั้งสองน าไปสู่ผลลพัธ์แห่งการสาปแช่งที่มาจากพระเจา้ กล่าวส้ัน ๆ ก็คือ พนัธสัญญากบัอาดมัได้
สถาปนารากฐานบทบาทของเราในแผ่นดินพระองค์ 

 
พนัธสัญญาสากลที่สองที่ตามมาหลงัจากพนัธสัญญาของพระเจา้กบัอาดมั ก็คือพนัธสัญญาของพระองค์ในสมัยของโนอาห์ มี

ประเด็นมากมายเก่ียวกบัพนัธสัญญาน้ีที่เรากล่าวถึงได ้แต่เราจะใส่ใจกบัประเด็นหลกัที่เด่นชดัตามบนัทึกในพระคมัภีร์ 
 
 

โนอาห์ 
 

พนัธสัญญาของพระเจา้กบัโนอาห์ถูกสถาปนาข้ึนในยุคแรกสุดของแผ่นดินของพระเจา้เช่นกนั และเก่ียวขอ้งกบัประเด็น
พ้ืนฐานที่มนุษยชาติทั้งปวงตอ้งเผชิญ พนัธสัญญากบัโนอาห์น้ีถูกกล่าวถึงเป็นคร้ังแรกก่อนน ้าท่วม ในปฐมกาล 6 และหลงัจากน้ันก็ถูก
กล่าวถึงอีกคร้ังหน่ึงภายหลงัน ้าท่วม ในบทที่ 9 จงฟังส่ิงที่พระเจา้ตรัสในปฐมกาล 6:18: 
 

เราจะท าพนัธสัญญาอนัมัน่คงกบัเจา้ เจา้จะเขา้ไปในเรือ คือทั้งตวัเจา้ ภรรยา บุตรชาย และบุตรสะใภข้องเจา้ (ปฐม
กาล 6:18) 
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ก่อนน ้าท่วม พระเจา้ไดใ้ห้ค ามัน่ผ่านพนัธสัญญาว่า ถา้โนอาห์กระท าตามเง่ือนไขโดยการสร้างเรือและน าสัตวท์ั้งปวงเขา้ไปใน

เรือน้ัน พระองค์จะช่วยโนอาห์และครอบครัวให้รอด ภายหลงัน ้าท่วม ในปฐมกาล 9:9-11 เราเห็นการที่พระเจา้ขยายพนัธสัญญากบัโนอาห์ 
ในขอ้ความน้ี พระเจา้ตรัสแก่โนอาห์ว่า: 
 

“บดัน้ีเราเองเป็นผูท้  าพนัธสัญญากบัเจา้และกบัเช้ือสายของเจา้ ตลอดจนสัตวท์ุกตวัที่อยู่กบัเจา้... 
เราท าพนัธสัญญากบัเจา้ว่าจะไม่ให้น ้าท่วมท าลายลา้งส่ิงมีชีวิต 
ทั้งปวงอีกเลยและจะไม่ให้น ้าท่วมท าลายโลกอีกต่อไป” (ปฐมกาล 9:9-11) 

 
ตามที่เห็นในขอ้น้ี พนัธสัญญาของพระเจา้กบัโนอาห์มิไดก้ระท าข้ึนเพียงแค่กบัโนอาห์และลูกหลานของท่านเท่าน้ัน แต่รวมถึง 

“ส่ิงที่มีชีวิตทั้งส้ิน” ที่อยู่ในเรือล าน้ันดว้ย พระเจา้ให้ค ามัน่ว่า “จะไม่ให้น ้าท่วมท าลายลา้งส่ิงมีชีวิตทั้งปวงอีกเลย” 
 
พระเจา้กระท าพนัธสัญญาน้ีกบัโนอาห์หลงัจากที่การกบฏของมนุษยชาติต่อพระเจา้ไดน้ ามาซ่ึงการพิพากษาของพระเจา้ดว้ยน ้า

ท่วม แต่ภายหลงัน ้าท่วม พนัธสัญญาของพระเจา้กบัโนอาห์ให้ความมัน่ใจเก่ียวกับเสถียรภาพในความเป็นระเบียบของส่ิงที่ถูกสร้างข้ึน 
และดว้ยเหตุน้ี เราอาจเรียกไดว้่า น่ีคือ “พนัธสัญญาแห่งเสถียรภาพ” ของพระเจา้ เม่ือโนอาห์และครอบครัวออกจากเรือ พระเจา้ไดย้อมรับ
ว่ามนุษยชาติมีแนวโน้มที่จะกระท าบาปอีก และโดยผ่านพนัธสัญญา พระองค์ไดว้างกลยุทธ์ระยะยาวไวเ้พ่ือมนุษยผ์ูเ้ต็มดว้ยความบาปน้ัน 
จะสามารถท าให้จุดประสงค์แห่งแผ่นดินของพระองค์ส าเร็จเป็นจริงได ้ปฐมกาล 8:21-22 กล่าวว่า: 
 

องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงด าริว่า “เราจะไม่สาปแช่งแผ่นดินเพราะมนุษยอ์ีกต่อไป 
ถึงแมว้่าจิตใจของมนุษยจ์ะโน้มเอียงไปในทางชัว่ตั้งแต่วยัเด็ก 
แต่เราจะไม่ท าลายลา้งส่ิงมีชีวิตทั้งปวงอย่างที่เราไดท้  าในคราวน้ีอีก ตราบใดที่โลกยงัคงอยู่ 
ตราบน้ันจะมีฤดูหว่านและฤดูเก็บเก่ียว ความหนาวเยน็และความร้อน ฤดูร้อนและฤดูหนาว 
วนัและคืน อยู่เร่ือยไป” (ปฐมกาล 8:21-22) 

 
เพ่ือให้แผ่นดินของพระองค์กา้วหน้าต่อไป พระเจา้สัญญาว่าธรรมชาติจะคงเสถียรภาพไวเ้พ่ือมนุษยผ์ูเ้ป็นคนบาปจะมีโอกาส

ท าหน้าที่ปรนนิบติัพระองค์ไดส้ าเร็จ เช่นเดียวกบัพนัธสัญญากบัอาดมั พนัธสัญญาสากลน้ีสถาปนานโยบายพ้ืนฐานของแผ่นดินพระเจา้ 
ซ่ึงยงัคงใชก้บัมนุษยท์ั้งปวงทุกหนแห่งและทุกยุคทุกสมัย 

 
ตามที่ไดเ้ห็นแลว้ ประวติัศาสตร์ของพนัธสัญญา

หลกั ๆ ของพระเจา้เร่ิมตน้ดว้ยพนัธสัญญาสากลกบัอาดมัและ
โนอาห์ ต่อไป เราจะให้ความสนใจกบัพนัธสัญญาประชาชาติ 
ไดแ้ก่ พนัธสัญญาต่าง ๆ ที่พระเจา้กระท าเม่ืออิสราเอลในยุค
พนัสัญญาเดิมไดเ้ขา้มาเป็นศูนยก์ลางแห่งจุดประสงค์ของ
แผ่นดินของพระองค์ 
 
 

พนัธสัญญาประชาชาติ 
 

พระเจา้กระท าพนัธสญัญาประชาชาตผิ่าน
ทางอบัราฮมั โมเสส และดาวดิ 
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เราจะศึกษาพนัธสัญญาประชาชาติตามล าดบัเวลาเช่นกนั โดยเร่ิมตน้ที่พนัธสัญญากบัอบัราฮมั จากน้ันก็เป็นพนัธสัญญากบั
อิสราเอลโดยผ่านโมเสส และทา้ยที่สุดคือพนัธสัญญากบัดาวิด เราจะเร่ิมตน้ดว้ยพนัธสัญญาของพระเจา้กบัอบัราฮมั 

 
 

อบัราฮมั 
 

อบัราฮมัคืออคัรปิตา หรือบิดา ของอิสราเอลทุกคน ดว้ยเหตุน้ี พระเจา้จึงกระท าพนัธสัญญาประชาชาติโดยผ่านอบัราฮมั เรา
เห็นการอา้งอิงถึงพนัธสัญญาน้ีโดยตรงโดยตรงในปฐมกาลบทที่ 15 และ 17 พนัธสัญญาของพระเจา้กบัอบัราฮมั หรือ “อบัราม” ซ่ึงเป็นช่ือ
ของท่านในเวลาน้ัน ปรากฏในปฐมกาล 15:18: 

 
ในวนัน้ันองค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงท าพนัธสัญญากบัอบัราม... (ปฐมกาล 15:18) 

 
ในขอ้น้ี ส านวนที่ว่า “กระท าพนัธสัญญา” มีความหมายตามตวัอกัษรว่า “ตดัพนัธสัญญา” โดยใชค้ าว่า “คารัธ” (“karath” 

ַרת ) ในภาษาฮบีรู ดงัที่ไดก้ล่าวก่อนหน้าน้ี น่ีคือวิธีปกติในการบอกถึงการเร่ิมตน้สัมพนัธภาพแบบพนัธสัญญา จากน้ัน เม่ือเวลาผ่าน ((כָּ
ไปหลายปี พระเจา้ไดยื้นยนั หรือ “ต่ออายุ” พนัธสัญญาของพระองค์กบัอคัรปิตาท่านน้ี ดงัปรากฏในปฐมกาล 17:1-2: 

 
“เราคือพระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิ จงด าเนินชีวิตอยู่ในทางของเราและเป็นคนดีพร้อม เราจะท าพนัธสัญญาระหว่างเรากบัเจา้
...” (ปฐมกาล 17:1-2) 

 
น่ีไม่ใช่พนัธสัญญาใหม่ที่แตกต่างจากเดิม ที่ทรงไดก้ระท ากบัอบัราฮมั ตรงกนัขา้ม พระเจา้ตรัสว่าพระองค์จะ “ยืนยนั” พนัธ

สัญญาระหว่างพระองค์กบัอบัราฮมั ค าว่า “ยืนยนั” ใชแ้ปลค ากริยา “คุม” (“qum” (קּום)) ในภาษาฮีบรู น่ีคือค าเดียวกนักบัที่เราเห็นในปฐม
กาล 6:18 เม่ือพระเจา้กระท าพนัธสัญญากบัโนอาห์โดยสถาปนา หรือยืนยนั พนัธสัญญาที่กระท าก่อนหน้าน้ีกบัอาดมั 

 
เมื่อพระเจ้าตรัสเก่ียวกับเร่ืองนี้ พระองค์ตรัสว่า “พันธสัญญาของเรากับอับราฮัม” พระองค์ไม่เคยกล่าวถึงมากกว่า
หนึ่งพันธสัญญา และพระองค์ตรัสอย่างเดียวกัน เมื่อทรงยืนยันพันธสัญญานั้นกับอิสอัคและยาโคบ พระองค์
สามารถกล่าวถึง “ค าปฏิญาณท่ีเราให้ไว้กับอับราฮัม” เป็นต้น ค าปฏิญาณน้ีหมายถึงพันธสัญญาท้ังส้ิน และรวมถึง
ค าสัญญาท้ังปวงท่ีพระองค์ให้ไว้ในปฐมกาล 12, 15, 17, และ 22 และเปโตรเองก็ได้กล่าวคล้ายคลึงกันในวันเพ็นเท
คอสต์ ดังนั้น ตามมุมมองในพระคัมภีร์แล้ว เราจึงไม่อาจเข้าใจได้เลยว่า ส่ิงท่ีพระคัมภีร์หมายถึงนั้น แปลได้ว่ามี
มากกว่าหนึ่งพันธสัญญา... ข้าพเจ้าคิดว่าการตีความเป็นอ่ืนใดก็เป็นการบิดเบือน เน่ืองจากหลักฐานท้ังปวง ตาม
ธรรมชาติแล้ว น าเราไปสู่ความเข้าใจท่ีว่าพระเจ้ากระท าเพียงพันธสัญญาเดียวกับอับราฮัม 

—ดร. เจฟฟรีย์ เจ นีเฮาส์ 
 

พนัธสัญญากบัอบัราฮมัไดแ้ยกลูกหลานของท่านออกจากมนุษยชาติทั้งปวง โดยผ่านพนัธสัญญาน้ี พระเจา้เลือกอิสราเอลให้รับ
บทบาทผูน้ าในการขยายแผ่นดินของพระองค์ไปทัว่โลก ลูกหลานของอบัราฮมัจะยึดครองแผ่นดินพระสัญญา พวกเขาจะทวีจ านวนข้ึน 
และพวกเขาจะขยายแผ่นดินของพระเจา้ไปยงัสุดปลายแผ่นดินโลก และดว้ยเหตุน้ี พนัธสัญญาของอบัราฮมัอาจถูกเรียกว่าเป็นทั้งพนัธ
สัญญาแห่งค ามัน่ปฎิญาณของพระเจา้กบัอิสราเอล และเป็น “พนัธสัญญาแห่งการเลือกชนชาติอิสราเอล” ของพระองค์ ตามที่เราอ่านพบ
ในปฐมกาล 15:18: 
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ในวนัน้ันองค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงท าพนัธสัญญากบัอบัรามว่า “เราจะมอบดินแดนน้ีแก่ลูกหลานของเจา้...”  
(ปฐมกาล 15:18) 

 
และในปฐมกาล 17:2: 

 
“เราจะท าพนัธสัญญาระหว่างเรากบัเจา้ และจะทวีจ านวนพงศ์พนัธ์ุของเจา้อย่างมากมาย” (ปฐมกาล 17:2) 

 
พนัธสัญญาของพระเจา้กบัอบัราฮมัสถาปนาจุดประสงค์แห่งแผ่นดินของพระเจา้ส าหรับอิสราเอลในฐานะประชากรที่พระองค์

เลือกสรร หลงัจากพระเจา้ไดก้ระท าพนัธสัญญากบัอบัราฮมัแลว้ พระองค์ยงัไดก้ระท าพนัธสัญญาประชาชาติ น่ันคือ พนัธสัญญากบั
อิสราเอลโดยผ่านโมเสส 
 
 

โมเสส 
 

ส่ิงส าคญัที่เราตอ้งตระหนักก็คือ พนัธสัญญากบัอิสราเอลในยุคของโมเสสไม่ไดข้ดัแยง้กบัพนัธสัญญาที่พระเจา้มีกบัอบัราฮมั 
โมเสสไม่ไดม้องว่าท่านน ามาซ่ึงอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับพนัธสัญญาของพระเจา้กบัอบัราฮมั ตรงกนัขา้ม โมเสสมกัจะเช่ือมโยงไปถึง
พนัธสัญญากบัอบัราฮมัว่าเป็นพ้ืนฐานของพนัธกิจที่ท่านเองตอ้งปฏิบติัเพ่ือแผ่นดินของพระเจา้ ให้เราฟังว่าโมเสสวิงวอนต่อพระเจา้เพ่ือ
ประชาชาติอิสราเอลอย่างไร ในอพยพ 32:13: 
 

ขอทรงระลึกถึงอบัราฮมั อิสอคั และอิสราเอลผูรั้บใชข้องพระองค์ 
ซ่ึงพระองค์ทรงปฏิญาณไวก้บัเขาเหล่าน้ันโดยอา้งพระองค์เองว่า 
‘เราจะทวีวงศ์วานของเจา้ให้มากมายดัง่ดวงดาวบนทอ้งฟ้า 
และเราจะยกดินแดนทั้งหมดน้ีที่เราสัญญาไวใ้ห้วงศ์วานของเจา้ ครอบครองตลอดไป’” (อพยพ 32:13) 

 
จากที่เราเห็นในขอ้น้ี พนัธสัญญาประชาชาติโดยผ่านทางโมเสสมิใช่พนัธสัญญาใหม่ที่มาแทนพนัธสัญญากบัอบัราฮมั ตรงกนั

ขา้ม พนัธสัญญานน้ีถูกพฒันาและต่อยอดมาจากพนัธสัญญาแห่งการทรงเลือกที่พระเจา้ไดก้ระท ากบัอบัราฮมัไวก่้อนแลว้ 
 
อพยพ 19-24 ท าให้เราเห็นบนัทึกดั้งเดิมของการที่พระเจา้เขา้มาสู่พนัธสัญญากบัอิสราเอลในยุคของโมเสส ในหนังสือเฉลย

ธรรมบญัญติั เรายงัไดเ้ห็นการบูรณะพนัธสัญญาน้ีข้ึนใหม่กบัคนยิวรุ่นที่สองในช่วงอพยพ เม่ือพระเจา้รวบรวมชาวอิสราเอลทั้ง 12 เผ่าที่
เชิงเขาซีนาย พระองค์ก็ท าให้พวกเขากลายเป็นชนชาติย่ิงใหญ่ เป็นประชากรที่มีเอกภาพทางการเมือง แน่นอน ก่อนถึงยุคของโมเสส ก็ได้
มีกฎหมายและขอ้บงัคบัส าหรับคนของพระเจา้อยู่แลว้ แต่เช่นเดียวกบัชาติเกิดใหม่ทุกชาติ ความจ าเป็นหลกัขอ้หน่ึงส าหรับอิสราเอลใน
ช่วงเวลาน้ีก็คือระบบกฎหมาย อนัเป็นประมวลขอ้บงัคบัเพ่ือใชป้กครองพวกเขา ดว้ยเหตุน้ี พนัธสัญญากบัโมเสสจึงอาจถูกเรียกไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งว่าเป็น “พนัธสัญญาดา้นกฎหมาย” ของพระเจา้ แทจ้ริงแลว้ พนัธสัญญากบัโมเสสเน้นที่กฎหมายมากถึงขนาดที่เม่ือประชากร
อิสราเอลเขา้สู่พนัธสัญญาน้ี พวกเขาตอ้งปฏิญาณตวัอย่างแข็งขนัที่จะถือรักษาบญัญติัทั้งส้ินของพระเจา้ ในอพยพ 19:7-8 เราอ่านพบดงัน้ี: 
 

โมเสสจึงกลบัลงมาจากภูเขา แลว้เรียกประชุมผูอ้าวุโสของอิสราเอลมาแจง้ให้พวกเขาทราบ 
ทุกถอ้ยค าที่องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงบญัชาให้เขากล่าว ประชากร ทั้งปวงตอบเป็นเสียงเดียวกนัว่า 
“เราจะท าทุกส่ิงตามที่องค์พระผูเ้ป็นเจา้ตรัสส่ัง” (อพยพ 19:7-8) 
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ฉะน้ัน เราจึงเห็นว่าพนัธสัญญาที่สองกบัประชาชาติอิสราเอลก็คือพนัธสัญญากบัโมเสส ซ่ึงเป็นพนัธสัญญาที่เน้นอย่างเจาะจง

ไปที่ส่ิงที่ชนชาติน้ีจ าเป็นตอ้งมีในเวลาน้ัน น่ันคือ พระบญัญติัของพระเจา้ 
 
หลงัจากไดศ้ึกษาพนัธสัญญาที่พระเจา้ตั้งไวก้บัอบัราฮมัและโมเสสแลว้ เราควรหันไปดูพนัธพนัธสัญญาสุดทา้ยกบัชนชาติ

อิสราเอลในพนัธสัญญาเดิม 
 
 

ดาวิด 
 

เม่ืออิสราเอลกลายเป็นอาณาจกัรเต็มรูปแบบ พระเจา้ไดก้ระท าพนัธสัญญากบักษตัริยด์าวิด พนัธสัญญาของพระเจา้กบัดาวิด
มิไดข้าดความสอดคลอ้งกบัพนัธสัญญาของพระเจา้ที่กระท า ณ ภูเขาซีนาย ตรงกันขา้ม กลบัอยู่บนพ้ืนฐานและต่อยอดจากพนัธสัญญากบั
โมเสส ตามที่โซโลมอนกล่าวไวช้ดัเจนใน 2 พงศาวดาร 6:16 ค าสัญญาของพระเจา้กบัดาวิดข้ึนอยู่กบัความสัตยซ่ื์อที่มีต่อพระบญัญติัที่
ตรัสส่ังกบัโมเสส เราอ่านพบดงัน้ี: 
 

“และบดัน้ี ขา้แต่พระยาห์เวห์พระเจา้แห่งอิสราเอล ขอทรงรักษาค ามัน่สัญญาที่ทรงมีต่อดาวิดผูรั้บใชข้องพระองค์ 
ผูเ้ป็นราชบิดาของขา้พระองค์ที่ว่า ‘หากวงศ์วานของเจา้ใส่ใจท าทุกอย่างและด าเนินอยู่ต่อหน้าเรา 
ตามบทบญัญติัของเราเหมือนที่เจา้ไดท้  า เจา้ก็จะไม่ขาดคนที่จะข้ึนครองบลัลงัก์อสิราเอลต่อหน้าเรา’  
(2 พงศาวดาร 6:16) 

 
ตามขอ้ความน้ี พนัธสัญญาของพระเจา้กบัดาวิดเน้นที่ราชวงศ์ของดาวิด แต่ราชวงศ์ของดาวิดก็ถูกก าหนดให้ “ด าเนินตามราช

บญัญติั [ของพระเจา้]” น่ันคือ บญัญติัของโมเสส 
 
โดยพ้ืนฐานแลว้ นักตีความพระคมัภีร์เสนอว่าพระเจา้กระท าพนัธสัญญาน้ีในยุครุ่งเรืองระหว่างการครองราชยข์องดาวิด ตามที่

ปรากฎใน 2 ซามูเอล 7 แมว้่าบทน้ีจะไม่ไดใ้ชค้ าว่า “พนัธสัญญา” แต่ก็มีอีกหลายขอ้ความที่กล่าวอย่างชดัเจนถึงการที่พระเจา้กระท าพนัธ
สัญญากบัดาวิด ตวัอย่างหน่ึงไดแ้ก่สดุดี 89:3-4 ให้เราฟังค าสัญญาของพระเจา้กบัดาวิด: 
 

“เราไดก้ระท าพนัธสัญญากบัผูซ่ึ้งเราเลือกสรร เราไดป้ฏิญาณต่อดาวิดผูรั้บใชข้องเราว่า 
‘เราจะสถาปนาวงศ์วานของเจา้ตลอดไป และให้บลัลงัก์ของเจา้ยืนยงอยู่ทุกชัว่อายุ’” (สดุดี 89:3-4) 

 
ตามที่เราเห็นในขอ้ความน้ี พนัธสัญญาของดาวิดเน้นที่ความเป็นกษตัริยแ์ห่งอิสราเอล หรือถา้กล่าวอย่างเจาะจงย่ิงข้ึน คือการ

สถาปนาราชวงศ์ดาวิดในฐานะราชวงศ์ถาวรส าหรับคนอิสราเอลทุกชัว่อายุคน 
 

ค าสัญญาของพระเจ้ากับดาวิดใน 2 ซามูเอล 7 มีความส าคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์แห่งการทรงไถ่ พระวจนะบทนี้
ส าคัญมากต่อความเข้าใจประวัติศาสตร์แห่งการทรงไถ่ในภาพรวม ในบทนี้เราได้เห็นส่ิงท่ีเรียกว่า “พันธสัญญากับ
ดาวิด” นี่คือพันธสัญญาท่ีส าคัญท่ีท าให้เราเห็นมิติใหม่เก่ียวกับพระผู้ช่วยให้รอด นั่นคือ พระผู้ช่วยให้รอดองค์นี้จะ
เป็นบุตรของดาวิด ค าว่า “บุตรของดาวิด” ในพระคัมภีร์นั้นไม่ใช่ค าธรรมดา แต่ละคร้ังท่ีท่านเห็นค าว่า “บุตรของ
ดาวิด” ท่านจ าเป็นต้องระลึกถึงค าว่า “กษัตริย์” ด้วย ดาวิดเป็นกษัตริย์ และในบทนี้ พระผู้เป็นเจ้าได้สัญญาว่าบุตร
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ของท่านจะนั่งบนบัลลังก์นั้น เป็นบัลลังก์แห่งแผ่นดินของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ หนึ่งในลูกหลานของดาวิดจะ
เป็นกษัตริย์บนบัลลังก์ของดาวิดช่ัวนิรันดร์ 

—คุณเชริฟ อาเทฟ ฟาฮิม (แปลจากต้นฉบับภาษาอ่ืน) 
 

เม่ือดาวิดไดข้ึ้นเป็นกษตัริยเ์หนือคนของพระเจา้ พระเจา้ขบัเคลื่อนแผ่นดินของพระองค์ไปขา้งหน้าโดยสถาปนาราชวงศ์ดาวิด
ในฐานะตระกูลที่จะปกครองเหนืออิสราเอลตลอดไป นับจากจุดน้ัน ราชวงศ์ดาวดิจะตอ้งปกครองอย่างสัตยซ่ื์อ เพ่ืออิสราเอลจะกระท า
บทบาทของเขาในการขยายแผ่นดินของพระเจา้ไปสุดปลายแผ่นดินโลกให้ส าเร็จเป็นจริง ดว้ยเหตุน้ี เราจึงอาจเรียกพนัธสัญญาของดาวิด
ว่าเป็น “พนัธสัญญาแห่งกษตัรานุภาพ” ของพระเจา้ 

 
เราไดเ้ห็นแลว้ว่าประวติัศาสตร์ของพนัธสัญญาของพระเจา้ครอบคลุมพนัธสัญญาสากลและพนัธสัญญาประชาชาติอย่างไร 

ต่อไป เราจะดูที่พนัธสัญญาฉบบัใหม่ น่ันคือ พนัธสัญญาที่ผูเ้ผยพระวจนะในพนัธสัญญาเดิมพยากรณ์ถึงส่ิงที่พระเจา้จะกระท าในยุค
สุดทา้ยในแผ่นดินของพระองค์ 
 
 

พนัธสัญญาฉบบัใหม่ 
 

คริสเตียนที่ยึดมัน่ในการประกาศข่าวประเสริฐตามพระคมัภีร์ส่วนใหญ่แลว้จะคุน้เคยกบัส่ิงที่พระคมัภีร์สอนเก่ียวกบัพนัธ
สัญญาฉบบัใหม่ เน่ืองจากเป็นประเด็นส าคญัย่ิงยวด แต่เรามกัพลาดที่จะเขา้ใจถึงส่ิงที่พนัธสัญญาใหม่ไดบ้อกเราว่า พนัธสัญญาฉบบัใหม่
น้ันมีรากฐานอยู่ในส่ิงที่ผูเ้ผยพระวจนะในพนัธสัญญาเดิมไดก้ล่าวถึงไวแ้ลว้ ในทศันะของผูเ้ผยพระวจนะเหล่าน้ัน พนัธสัญญาฉบบัใหม่ ก็
คือการที่ทุกพนัธสัญญาก่อนหน้าน้ันในพระคมัภีร์ส าเร็จเป็นจริง อีกทั้งยงัสะทอ้นว่าพระเจา้จะขบัเคลื่อนแผ่นดินของพระองค์อย่างไรเม่ือ
จุดประสงค์ของแผ่นดินของพระองค์ถูกท าให้ส าเร็จเป็นจริงในยุคสุดทา้ยโดยผ่านพระเมสสิยาห์ 

ผูเ้ผยพระวจนะหลายคนพยากรณ์ว่าพระเจา้จะกระท าพนัธสัญญากบัไพร่พลผูส้ัตยซ่ื์อที่เหลืออยู่ในอาณาจกัรอิสราเอล และ
อาณาจกัรยูดาห์หลงัการถูกเนรเทศส้ินสุดลง และเม่ือเวลาน้ันมาถึง แผ่นดินของพระเจา้จะขยายออกไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกโดยผ่าน
ทางพระเมสสิยาห์ จงฟังส่ิงที่เยเรมีย ์31:31 กล่าวเก่ียวกบั “พนัธสัญญาฉบบัใหม่”: 
 

“เวลาน้ันจะมาถึง เม่ือเราจะท าพนัธสัญญาใหม่ กบัพงศ์พนัธ์ุอิสราเอล และกบัพงศ์พนัธ์ุยูดาห์” (เยเรมีย์ 31:31) 
 

ในเอเสเคียล 37:26 และในโอกาสอื่น ๆ อีกมากมาย ผูเ้ผยพระวจนะเอเสเคียลกล่าวถึงพนัธสัญญาเดียวกนัน้ีว่าเป็น “พนัธ
สัญญาแห่งสันติภาพ” ชัว่นิรันดร์ เราอ่านพบดงัน้ี: 
 

เราจะท าพนัธสัญญาแห่งสันติภาพกบัพวกเขาเป็นพนัธสัญญา นิรันดร์ 
เราจะสถาปนาพวกเขาไวแ้ละทวีจ านวนของพวกเขา เราจะตั้งสถานนมสัการของเราไวท้่ามกลางพวกเขาตลอดไป 
(เอเสเคียล 37:26) 

 
และตามที่คริสเตียนต่างรู้แลว้ ใน 1 โครินธ์ 11:25 เปาโลกล่าวชดัเจนว่า พนัธสัญญาแห่งสันติภาพนิรันดร์น้ีไดส้ าเร็จเป็นจริง

ในพระคริสต์ เปาโลไดเ้ตือนให้คริสเตียนเมืองโครินธ์ระลึกถึงส่ิงที่พระเยซูตรัสในระหว่างอาหารค ่าม้ือสุดทา้ย: 
 

“ถว้ยน้ีคือพนัธสัญญาใหม่ดว้ยโลหิตของเรา เม่ือใดที่พวกท่านด่ืม จงท าเช่นน้ีเป็นที่ร าลึกถึงเรา” (1 โครินธ์ 11:25) 
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โดยผ่านทางพนัธสัญญาฉบบัใหม่ในพระคริสต์น้ี พระเจา้จะขบัเคลื่อนแผ่นดินของพระองค์ในยุคพนัธสัญญาใหม่ พนัธสัญญา

ฉบบัใหม่จะปกครองคนของพระเจา้ ในขณะที่พระคริสต์กระท าให้ทุกส่ิงที่พระเจ้าไดป้ฏิบติัลุล่วงในพนัธสัญญาก่อนหน้าน้ันส าเร็จเป็น
จริง ดว้ยเหตุน้ีจึงเหมาะสมที่จะกล่าวถึงพนัธสัญญาฉบบัใหม่น้ีว่าเป็น “พนัธสัญญาแห่งความส าเร็จ” ของพระเจา้ 

 
พนัธสัญญาแห่งความส าเร็จน้ีจะปกครองคนของพระเจา้เม่ือพระองค์ท าให้การเนรเทศของพวกเขาส้ินสุดลง และขยายแผ่นดิน

ของพระองค์ไปสู่สุดปลายแผ่นดินโลก พนัธสัญญาน้ีคือความมุ่งมัน่ของพระเจา้ที่จะเปลี่ยนแปลงคนของพระองค์ให้กลายเป็นชนชาติที่
ไดรั้บการอภยัและการไถ่ เพ่ือรับมอบอ านาจเต็มในการปรนนิบติัพระองค์อย่างไม่บกพร่อง จงฟังว่าเยเรมียบ์รรยายถึงการทรงไถ่น้ีอย่างไร 
ในเยเรมีย ์31:31-34: 
 

องค์พระผูเ้ป็นเจา้ประกาศว่า “เวลาน้ันจะมาถึง เม่ือเราจะท าพนัธสัญญาใหม่ 
กบัพงศ์พนัธ์ุอิสราเอล และกบัพงศ์พนัธ์ุยูดาห์... คือเราจะใส่บทบญัญติัของเราในจิตใจของพวกเขา 
จารึกบนหัวใจของพวกเขา เราจะเป็นพระเจา้ของพวกเขา และพวกเขาจะเป็นประชากรของเรา 
ผูค้นจะไม่สอนเพ่ือนบา้น หรือสอนพ่ีน้องของตนอีกต่อไปว่า ‘จงรู้จกัองค์พระผูเ้ป็นเจา้’ 
เพราะพวกเขาทุกคนจะรู้จกัเรา ตั้งแต่ผูน้้อยที่สุดไปจนถึงผูใ้หญ่ที่สุด” องค์พระผูเ้ป็นเจา้ประกาศดงัน้ัน 
“เพราะเราจะอภยัความชัว่ร้ายของเขา และจะไม่จดจ าบาปทั้งหลายของเขาอีกต่อไป” (เยเรมีย์ 31:31-34) 

 
ถึงจุดน้ี เราตอ้งระลึกเสมอว่าพระคริสต์กระท าระยะสุดทา้ยของแผ่นดินของพระเจา้ให้ส าเร็จเป็นจริงในสามช่วง พระองค์ริเร่ิม

แผ่นดินของพระเจา้โดยผ่านพนัธกิจในโลกน้ีของพระองค์ โดยการเทพระวิญญาณบริสุทธ์ิลงมา และโดยผ่านพนัธกิจของอคัรทูต แผ่นดิน
ของพระองค์ไดด้ าเนินต่อเน่ืองมาตลอดประวติัศาสตร์คริสตจกัร และจะส าเร็จบริบูรณ์เม่ือพระคริสต์เสด็จกลบัมาดว้ยพระสิริ ในวนัน้ัน 
พนัธสัญญาฉบบัใหม่จะเป็นความส าเร็จบริบูรณ์ของพนัธสัญญาทั้งปวงของพระเจา้ในประวติัศาสตร์ จะน าไปสู่การสัมฤทธ์ิผลของ
จุดประสงค์ของพระเจา้ที่อยู่เบื้องหลงัการที่พระองค์กระท าพนัธสัญญากบัอาดมั โนอาห์ อบัราฮมั โมเสส และดาวิด 

 

ฮีบรู 8 กล่าวถึงการสถาปนาพันธสัญญาฉบับใหม่ แต่นี่ไม่ใช่พันธสัญญาท่ีท าขึ้นใหม่เอ่ียม แต่พันธสัญญานี้ถูก
สัญญาไว้แล้วในพันธสัญญาเดิม แท้จริงแล้ว ผู้เขียนหยิบยกมาจากเยเรมีย์ 31 ซึ่งเป็นค าสัญญาท่ีจะประทานพันธ
สัญญาฉบับใหม่ พระเจ้ากระท าพันธสัญญากับอิสราเอลท่ีภูเขาซีนาย แต่อิสราเอลละเมิดพันธสัญญานั้นเสีย แต่
พระเจ้าก็สัญญาว่า วันหนึ่งพระองค์จะร้ือฟ้ืนพันธสัญญาฉบับใหม่ขึ้นอีกคร้ังหนึ่ง และพันธสัญญาฉบับใหม่นั้นจะ
มิได้มีบทบัญญัติจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่บทบัญญัติน้ันจะถูกจารึกไว้ในใจของเรา ดังนั้น พระสัญญาเร่ืองพันธ

พระครสิตไ์ดก้ระท าระยะสุดทา้ยของแผ่นดนิของ
พระเจา้ใหส้ าเรจ็เป็นจรงิในสามชว่ง คอื 

ระยะเปิดตวั ระยะต่อเน่ือง ระยะส าเรจ็บรบูิรณ ์
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อาดมั: รากฐาน 

พนัธสญัญาฉบบัใหม่: การส าเรจ็เป็นจรงิ 

 

ดาวดิ: ความเป็นกษตัรยิ ์

 

โมเสส: พระบญัญตัขิองพระเจา้ 
 

อบัราฮมั: การเลอืกสรร 
 

โนอาห:์ เสถยีรภาพ 
 

สัญญาฉบับใหม่ในเยเรมีย์ 31 ได้ส าเร็จเป็นจริงแล้ว และนั่นคือประเด็นส าคัญของผู้เขียน และด้วยพระสัญญาว่าจะ
กระท าให้ส าเร็จเป็นจริงนั้น ความรอดจากพระเจ้าจึงไม่ได้มีไว้เพื่ออิสราเอลแต่เพียงผู้เดียวอีกต่อไป แต่กระจาย
ไปสู่คนทุกชาติทุกหนแห่ง ดังนั้น ผู้เขียนจึงกล่าวว่า นี่คือการท าให้พระสัญญาต่าง ๆ ส าเร็จเป็นจริง ซึ่งเป็น
เจตนารมณ์ของพระเจ้าเสมอมา 

—ดร. มาร์ค แอล สเตราสส์ 
 

เม่ือไดเ้ห็นความเช่ือมโยงต่าง ๆ ระหว่างแผ่นดินของพระเจา้ พระสัญญาของพระองค์ และวิธีที่พระองค์ขบัเคลื่อนแผ่นดินของ
พระองค์ตลอดประวติัศาสตร์แห่งพนัธสัญญาของพระองค์แลว้ เราก็จะศึกษาหัวข้อที่สาม น่ันคือ พลวตัของพนัธสัญญาต่าง ๆ 
 
 

พลวตัของพนัธสัญญาต่าง ๆ 
 

ตามที่เคยกล่าวไวใ้นบทเรียนน้ี นักตีความบางคนไดป้ฏิเสธไม่ยอมรับว่าพลวตัพ้ืนฐานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ 
ความจงรักภกัดีของมนุษย ์และผลลพัธ์แห่งพระพร หรือค าสาปแช่ง ปรากฏอยู่ในทุกพนัธสัญญาของพระเจา้ จริงอยู่ที่พระคมัภีร์ไดบ้นัทึก
ขอ้เน้นของแต่ละพนัธสัญญาในตวัเองเป็นพิเศษ แต่ถา้เรารักษามุมมองในพระคมัภีร์เกี่ยวกบัประวติัศาสตร์พนัธสัญญาเดิมในมุมกวา้ง เรา

ก็สามารถเห็นไดว้่าพลวตัของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพระเจา้กบัคนของพระองค์เสมอ
ตน้เสมอปลายตลอดมาภายใตก้ารกระท าพนัธสัญญาแต่ละฉบบั 

 
พนัธสัญญากบัอาดมัเน้นแบบแผนพ้ืนฐานเฉพาะบางประการที่ถูก

สถาปนาเม่ือแรกสร้างโลก พนัธสัญญากบัโนอาห์เน้นไปที่เสถียรภาพของ
ธรรมชาติ พนัธสัญญากบัอบัราฮมัเน้นไปที่ค  าสัญญาและการเลือกสรรของพระเจ้า 
พนัธสัญญากบัโมเสสเน้นพระบญัญติัของพระเจา้ พนัธสัญญากบัดาวิดให้
ความส าคญักบัราชวงศ์ดาวิดในฐานะราชตระกูลที่พระเจา้เลือกสรรเป็นพิเศษ และ
พนัธสัญญาฉบบัใหม่เน้นที่การกระท าให้ส าเร็จบริบูรณ์ 

 
แต่ประเด็นเหล่าน้ีหาไดเ้ป็นค าบรรยายที่ครบถว้นของชีวิตภายใตพ้นัธ

สัญญาไม่ แต่เพียงแค่น าเสนอประเด็นหลกับางประการเท่าน้ัน เพ่ือให้เห็นภาพที่
ครบถว้นย่ิงข้ึนของพลวตัแห่งการด าเนินชีวิตภายใตพ้นัธสัญญา เราตอ้งรับรู้ก่อน
ว่าชีวิตภายใตพ้นัธสัญญากบัพระเจา้เก่ียวพนัมากย่ิงกว่าประเด็นเน้นเหล่าน้ีมากนัก 
พลวตัของการด าเนินชีวิตภายใต้พนัธสัญญากบัพระเจา้เกี่ยวพนัเสมอกบัพระมหา
กรุณาธิคุณของพระเจา้ ขอ้ก าหนดเร่ืองความจงรักภกัดีของมนุษย ์และผลลพัธ์ของ
ความจงรักภกัดีและความไม่จงรักภกัดีของมนุษย์ 

 
เม่ือกล่าวเช่นน้ี ส่ิงส าคญัก็คือเราตอ้งไม่คิดว่าพลวตัของพนัธสัญญา

เหล่าน้ีท  างานเหมือนเคร่ืองจกัร ราวกบัว่าพระเจา้ด าเนินพลวตัของพนัธสัญญาน้ี
อย่างเป็นแบบแผนทีท่  านายได ้ตรงกนัขา้ม พระเจา้สงวนไวซ่ึ้งเอกสิทธ์ิของ
พระองค์เสมอ เม่ือพระองค์ปฏิบติักบับุคคล กลุ่มบุคคล และมนุษยชาติทั้งปวง 
พระองค์ใชสิ้ทธิของพระองค์ในฐานะกษตัริยเ์พ่ือด าเนินพลวตัแห่งพนัธสัญญา
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ของพระองค์ในแนวทางที่ท  าให้วตัถุประสงค์อนัย่ิงใหญ่แห่งแผ่นดินของพระองค์ส าเร็จเป็นจริง พระองค์ไดส้ าแดงพระมหากรุณาธิคุณ
เม่ือพระองค์เห็นสมควร พระองค์เน้นมาตรฐานบางประการเกี่ยวกบัความจงรักภักดีตามพระปัญญาของพระองค์ ทรงค์อวยพระพรและ
สาปแช่งตามวิจารณญาณของพระองค์เอง 

 
บ่อยคร้ัง เราไม่อาจรู้ไดว้่าเหตุใดพระเจา้ทรงส าแดงพระมหากรุณาธิคุณต่อบางคน แต่ไม่ส าแดงต่ออีกคนหน่ึง ยากที่จะเขา้ใจว่า

เหตุใดพระองค์พิจารณาบางมาตรฐานแห่งความจงรักภกัดีว่ามีความส าคญัต่อบางคนมากกว่าคนอื่น บางคร้ังเราไม่สามารถอธิบายว่าเหตุ
ใดพระเจา้เทพระพรลงมาบนบางคน แต่ให้ค าแช่งสาปแก่คนอื่น ๆ หลายคร้ัง ผูเ้ขียนพนัธสัญญาเดิมอธิบายว่าเหตุใดพระเจา้ใชเ้อกสิทธ์ิ
ของพระองค์ในแนวทางน้ีหรือแนวทางน้ัน แต่บางคร้ังพวกเขาก็มิไดอ้ธิบายรายละเอียด กระน้ัน เราก็รู้ว่าพระเจา้ประเสริฐและพระปัญญา
ของพระองค์เหนือกว่าของเราอย่างมหาศาล เราจึงตอ้งถ่อมใจยอมรับวิธีที่พระองค์ด าเนินการกบัพลวตัพ้ืนฐานต่าง ๆ ของชีวิตที่อยู่ภายใต้
พนัธสัญญากบัพระองค์ 

เพ่ือวิเคราะห์ว่าพลวตัแห่งพนัธสัญญาของพระเจา้แทรกอยู่ในพนัธ
สัญญาเดิมอย่างไรบา้ง เราจะพิจารณาแต่ละพนัธสัญญาในพนัธสัญญาเดิม
โดยสังเขป หน่ึง เราจะดูที่พนัธสัญญาสากลยุคเร่ิมแรก สอง เราจะพิจารณา
พนัธสัญญาประชาชาติที่พระเจา้กระท ากบัอิสราเอลในยุคพนัธสัญญาเดิม และ
สาม เราจะศึกษาพนัธสัญญาฉบบัใหม่ในพระคริสต์ ให้เราเร่ิมศึกษาพลวตั
เหล่าน้ีในพนัธสัญญาสากล 
 
 

พนัธสัญญาสากล 
 

เราคงจ าไดว้่าในช่วงประวติัศาสตร์เร่ิมแรก พระเจา้ไดส้ถาปนา
พนัธสัญญารากฐานกบัอาดมัและพนัธสัญญาแห่งเสถียรภาพของธรรมชาติกบั
โนอาห์ แต่ปฏิสัมพนัธ์ของพระเจา้กบัอาดมัมิไดน้ าไปสู่การสถาปนารากฐาน
ของแผ่นดินของพระเจา้เท่าน้ัน หากแต่ภายใตพ้นัธสัญญากบัโนอาห์ 
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยชาติกบัพระเจา้เก่ียวขอ้งกบัส่ิงอื่นมากมาย
นอกเหนือจากเสถียรภาพของธรรมชาติอีกดว้ย เช่นเดียวกบัในทุกพนัธสัญญา
ของพระเจา้ พระองค์ก าหนดทิศทางของชีวิตภายใตพ้นัธสัญญาเหล่าน้ีโดยผ่านพลวตัแห่งพระมหากรุณาธิคุณ ความจงรักภกัดีของมนุษย ์
และผลลพัธ์จากการการเช่ือฟัง หรือจากการละเมิด 

 
เราจะศึกษาว่าเง่ือนไขน้ีเป็นจริงอย่างไรส าหรับพนัธสัญญาสากลแต่ละฉบบั เราจะศึกษาพนัธสัญญากบัอาดมั และตามดว้ย

พนัธสัญญากบัโนอาห์ ให้เราเร่ิมที่อาดมัก่อน 
 
 

อาดมั 
 

ประการแรก พระเจา้ส าแดงพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงต่อมนุษย์ชายหญิงคู่แรก แมก้ระทัง่ก่อนพวกเขากระท าบาป 
พระองค์จดัเตรียมโลกน้ีเพ่ือมนุษยชาติ เปลี่ยนแปลงความชุลมุนวุ่นวายให้เป็นระเบียบ พระองค์สร้างสวนแสนงาม โดยก าหนดให้อาดมั
และเอวาอยู่ภายในสวนน้ัน วนัต่อวนั พระองค์ประทานสิทธิพิเศษทุกชนิดแก่เผ่าพนัธ์ุมนุษย ์ซ่ึงต่อเน่ืองมาแมก้ระทัง่หลงัจากที่พวกเขาลม้

ค า
สาปแช่
ง 

 

พระพร 
 

ควา
ม
จงร ั
กภั
กด ี

พระ
มห
า
กรุ
ณา
ธคิุ
ณ 

 

พลวตัแห่งพนัธสญัญาของพระเจา้แทรก
อยู่ในพนัธสญัญาเดมิ 
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ลงในความบาป 
 

ทุกพันธสัญญาในพระคัมภีร์ส าแดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าในหลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่งท่ีง่ายต่อความ
เข้าใจก็คือ เราสามารถเห็นว่า โดยปราศจากพันธะใด ๆ พระเจ้าตัดสินใจท่ีจะเข้าสู่สัมพันธภาพกับคนของพระองค์ 
นอกจากนี้ พระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าถูกส าแดงออกมาในวิธีท่ีพระเจ้าประทานพระพรมากมายให้คนของ
พระองค์ได้ช่ืนชม กรณีของอาดัมและเอวา ในพันธสัญญาฉบับแรกนั้น พระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าถูกส าแดง
ออกมาเพื่อให้เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้ากระท าอย่างไรเพื่อมอบทุกส่ิงท่ีพระองค์ทรงสร้างให้ท้ังคู่ใช้ประโยชน์ 

—ดร. เดวิด คอร์เรีย แปลจากต้นฉบับภาษาอ่ืน 
 

ประการที่สอง พนัธสัญญากบัอาดมัไดก้ าหนดให้มนุษยต์อ้งจงรักภกัดีดว้ย นอกเหนือจากที่ก าหนดให้อาดมัและเอวาปรนนิบติั
พระองค์ในฐานะพระฉายของพระองค์แลว้ พระเจา้ยงัทดสอบความจงรักภกัดีของทั้งคู่โดยใช ้“ตน้ไมแ้ห่งการรู้ดีรู้ชัว่” ซ่ึงพระเจา้ได้
บญัชาไวใ้นปฐมกาล 2:1ด6้-17 ดงัน้ี: 
 

“เจา้มีอิสระที่จะกินผลจากตน้ใดๆ ในสวนก็ได ้แต่เจา้ตอ้งไม่กินผลจากตน้แห่งการรู้ดีรู้ชัว่ 
เพราะถา้เจา้กินผลของมนัเม่ือใด เจา้จะตายแน่นอน” (ปฐมกาล 2:16-17) 

 
ถึงแมห้ลงัจากอาดมัและเอวาลม้เหลวในการทดสอบคร้ังน้ี พระเจา้ก็ยงัคงก าหนดให้มนุษยแ์ละลูกหลานทุกรุ่นของพวกเขาตอ้ง

จงรักภกัดีตลอดไป 
 
ประการที่สาม มีการก าหนดผลลพัธ์ส าหรับการเช่ือฟังและการไม่เช่ือฟังของอาดมัและเอวาดว้ย พระเจา้บอกอาดมัและเอวา

อย่างชดัแจง้ว่าทั้งสองจะตอ้งรับผลลพัธ์แห่งการสาปแช่งของพระองค์ถา้พวกเขาทรยศและรับประทานผลไมต้อ้งห้ามน้ัน ในปฐมกาล 
2:17 พระเจา้บอกทั้งคู่ดงัน้ี: 
 

“เพราะถา้เจา้กินผลของมนัเม่ือใด เจา้จะตายแน่นอน” (ปฐมกาล 2:17) 
 

เราจึงเขา้ใจโดยปริยายว่า ถา้อาดมัและเอวาไดผ้่านการทดสอบคร้ังน้ีโดยเช่ือฟังพระบญัชาของพระเจา้ พวกเขาก็จะไดรั้บพระ
พรมหาศาลไปแลว้ 

 
การด าเนินชีวิตของอาดมักบัพระเจา้เกี่ยวขอ้งกบัทุกพลวตัของพนัธสัญญากบัพระเจา้ ตามที่เราทราบจากหนังสือปฐมกาล ส่ิงที่

เป็นจริงส าหรับอาดมัและเอวาก็เป็นจริงในทุก ๆ วนัส าหรับทุกชัว่อายุคนที่มีชีวิตอยู่ภายใตพ้นัธสัญญาของพระเจา้กบัอาดมัเช่นกนั ดว้ย
วิจารณญาณของพระเจา้ ตลอดช่วงน้ีของประวติัศาสตร์ ชีวิตกบัพระเจา้ด าเนินไปโดยเก่ียวขอ้งกบัพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และ
ผลลพัธ์ต่าง ๆ จากความจงรักภกัดีของมนุษย ์ 

 
นอกจากพนัธสัญญาสากลกบัอาดมัแลว้ โนอาห์และคนอื่น ๆ ภายใตพ้นัธสัญญาของพระเจา้ก็ด าเนินชีวิตต่อหน้าพระองค์อย่าง

สอดคลอ้งกบัพลวตัสามองค์ประกอบเดียวกนัน้ี 
 
 

โนอาห์ 
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ในขั้นแรก พระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ไดเ้ตรียมหนทางส าหรับพนัธสัญญากับโนอาห์ เม่ือพระเจา้ตั้งใจที่จะท าลาย

มนุษยชาติในการพิพากษาอนัชอบธรรมของพระองค์น้ัน พระองค์ก็ตั้งใจเช่นกนัที่จะช่วยโนอาห์และครอบครัวของเขาให้รอด ตามที่เรา
อ่านพบในปฐมกาล 6:8: 
 

แต่โนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ (ปฐมกาล 6:8) 
พระเจา้ส าแดงพระเมตตาอย่างย่ิงต่อโนอาห์และครอบครัวของเขา และพระเมตตาที่คลา้ยคลึงกนัน้ันก็ด าเนินผ่านยุคของ โน

อาห์ไปสู่ลูกหลานของเขา 
 

จากน้ัน พระเจา้ไดก้ าหนดให้โนอาห์ตอ้งจงรักภกัดี พระองค์บญัชาให้ท่านสร้างเรือและรวบรวมสัตวต่์าง ๆ จงฟังปฐมกาล 6:18-19 
ซ่ึงกล่าวถึงความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดระหว่างพนัธสัญญากบัโนอาห์และหน้าที่รับผิดชอบของท่าน เราอ่านพบว่า: 
 

“แต่เราจะท าพนัธสัญญาอนัมัน่คงกบัเจา้ เจา้จะเขา้ไปในเรือ คือทั้งตวัเจา้ ภรรยา บตุรชาย 
และบุตรสะใภข้องเจา้ จงน าสัตวท์ุกชนิดมาเป็นคู่ๆ 
ทั้งตวัผูแ้ละตวัเมียเขา้มาในเรือเพ่ือรักษาชีวิตของมนัให้รอดดว้ยกนักบัเจา้” (ปฐมกาล 6:18-19) 

 
โนอาห์มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงความจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริยเ์บื้องบน โดยการเขา้ไปในเรือล าน้ันพร้อมครอบครัว

ของท่าน และน าสัตวต่์าง ๆ เขา้ไปดว้ยเพ่ือรักษาชีวิตของพวกมนัไว ้และแมก้ระทั่งหลงัเหตุการณ์น ้าท่วม ในปฐมกาล 9:7 พระเจา้เรียกให้
โนอาห์และลูกหลานของท่านกระท าหน้าที่ของมนุษยชาติในฐานะพระฉายของพระเจา้ให้ส าเร็จ ส่ิงหน่ึงที่พระองค์ตรัสไดแ้ก่: 
 

ส่วนเจา้จงมีลูกมีหลานมากมายเพ่ิมจ านวนทวีข้ึนบนแผ่นดินโลก (ปฐมกาล 9:7) 
 

พระเจา้ไดเ้รียกร้องให้โนอาห์ และคนในชัว่อายุหลงัจากน้ันภกัดีต่อพระองค์ดว้ย 
 
ประการที่สาม ในช่วงเวลาของพนัธสัญญากบัโนอาห์ มีผลลพัธ์ส าหรับการกระท าของมนุษยท์ี่เช่ือฟัง หรือไม่เช่ือฟังดว้ย โน

อาห์เองน้ันสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ พระเจา้จึงพอพระทยักบัเคร่ืองบูชาของท่านหลงัจากน ้าท่วม และไดอ้วยพระพรท่านดว้ยโลกอนัมี
เสถียรภาพ เราอ่านพบในปฐมกาล 8:20-21 ดงัน้ี: 
 

หลงัจากน้ันโนอาห์สร้างแท่นบูชาแด่องค์พระผูเ้ป็นเจา้ 
และถวายสัตวแ์ละนกที่ไม่เป็นมลทินจ านวนหน่ึงเป็นเคร่ืองเผา 
บูชาบนแท่นน้ัน องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงไดก้ลิ่นอนัเป็นที่พอพระทยัและทรงด าริว่า 
“เราจะไม่สาปแช่งแผ่นดินเพราะมนุษยอ์ีกต่อไป ถึงแมว้่าจิตใจของมนุษยจ์ะโน้มเอียงไปในทางชัว่ตั้งแต่วยัเด็ก 
แต่เราจะไม่ท าลายลา้งส่ิงมีชีวิตทั้งปวงอย่างที่เราไดท้  าในคราวน้ีอีก” (ปฐมกาล 8:20-21) 

 
แต่พระเจา้ก็ตรัสชดัเจนหลงัน ้าท่วมว่าการกบฏต่อพระองค์จะมีผลลพัธ์อย่างร้ายแรงดว้ยการถูกสาปแช่ง เช่น ในปฐมกาล 9:6 

พระเจา้ไดป้ระกาศค าสาปแช่งที่จะตกอยู่บนฆาตกร ดงัน้ี: 
 

“ใครก็ตามที่ฆ่าคน เขาก็จะถูกคนฆ่า” (ปฐมกาล 9:6) 
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ตามที่บนัทึกในปฐมกาลแสดงให้เห็นในหลายแนวทาง พลวตัอนัครบถว้นของพนัธสัญญามีผลกระทบต่อไปกบัชีวิตของทุก
คนในสมยัของพนัธสัญญากบัโนอาห์ 

 
กระน้ัน พลวตัของพนัธสัญญาพระเจา้มิไดเ้พียงก าหนดลกัษณะของชีวิตในยุคพนัธสัญญาสากลแรกเร่ิมเท่าน้ัน แต่ยงัได้หล่อ

หลอมชีวิตให้เป็นรูปเป็นร่างต่อพระพกัตร์พระเจา้ในยุคของพนัธสัญญาประชาชาติที่พระเจา้ไดก้ระท ากบัอิสราเอลอีกดว้ย 
 
 

พนัธสัญญาประชาชาติ 
 

พนัธสัญญากบัอบัราฮมัเน้นที่การเลือกสรร และพระสัญญาที่มีกบั ชนชาติอิสราเอล พนัธสัญญากบัโมเสสเน้นที่การประทาน
พระราชบญัญติั และพนัธสัญญากบัดาวิดเน้นที่ราชวงศ์นิรันดร์ของดาวิด แต่ชีวิตในยุคพนัธสัญญากบัอบัราฮมัเกี่ยวพนักบัการเลือกสรร
และพระสัญญากบัอิสราเอลมากกว่า ช่วงเวลาของพนัธสัญญากบัโมเสสก็เน้นที่เร่ืองพระบญัญติั และในสมัยของพนัธสัญญากบัดาวิด 
ปฏิสัมพนัธ์ของพระเจา้กบัคนของพระองค์ก็เก่ียวขอ้ง หรือเน้นที่เร่ืองของดาวิดเป็นหลกั เช่นเดียวกบัในพนัธสัญญาต่าง ๆ ก่อนหน้าน้ัน 
แต่ละพนัธสัญญาประชาชาติ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้า ความจงรักภกัดีของมนุษย ์และผลลพัธ์แห่งพระพร
และค าแช่งสาป 

 
เช่นเคย เราจะศึกษาพนัธสัญญาประชาชาติตามล าดบัที่แต่ละพนัธสัญญาปรากฏ โดยเร่ิมตน้ที่พนัธสัญญากบัอบัราฮมั ตามดว้ย

พนัธสัญญากบัโมเสส และปิดทา้ยดว้ยพนัธสัญญากบัดาวิด ให้เราเร่ิมตน้ที่อบัราฮมั 
 
 

อบัราฮมั 
 

เม่ือเร่ิมตน้ พระเจา้ส าแดงพระมหากรุณาธิคุณมากมายแก่อบัราฮมั เช่น พระเจา้ส าแดงพระเมตตาใหญ่หลวงต่ออบัราฮมัในคร้ัง
แรกที่พระองค์ทรงเรียกท่านให้อพยพไปยงัแผ่นดินคานาอนั จงพิจารณาปฐมกาล 12:2 ซ่ึงพระเจา้ตรัสว่า: 
 

“เราจะท าให้เจา้เป็นชนชาติใหญ่ และเราจะอวยพรเจา้ เราจะท าให้ช่ือเสียงของเจา้เลื่องลือ และเจา้จะเป็นพร” (ปฐม
กาล 12:2) 

 
ตลอดชีวิตของอบัราฮมั พระเจา้ไดส้ าแดงพระเมตตาต่อท่าน พระองค์อภยัความบาปของท่าน นบัท่านเป็นคนชอบธรรม และ

ปกป้องท่านจากความยากล าบาก และส่ิงน้ีก็เป็นจริงดว้ยส าหรับลูกหลานของอบัราฮมัทุกชัว่อายุคนภายใตพ้นัธสัญญาของพระเจา้กบัท่าน 
 
สอง พระเจา้เรียกร้องความจงรักภกัดีจากอคัรปิตาผูน้ี้เช่นกนั เช่น แมใ้นการทรงเรียกคร้ังแรก อบัราฮมัก็ถูกคาดหวงัให้เช่ือฟัง 

ตามที่เราอ่านพบในปฐมกาล 12:1 พระเจา้บญัชาอบัราฮมัว่า: 
 

จงละบา้นเมืองของเจา้ วงศ์ตระกูลของเจา้ และครอบครัวบิดาของเจา้เพ่ือไปยงัดินแดนที่เราจะส าแดงแก่เจา้ (ปฐม
กาล 12:1) 

 
พระเจา้ก าหนดให้อบัราฮมัละทิ้งแผ่นดินบา้นเกิดและครอบครัวของท่านเพ่ือไปยงัสถานที่ ๆ ท่านไม่เคยเห็น และในปฐมกาล 
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17:1-2 พระเจา้เตือนความจ าของอบัราฮมัเกี่ยวกบัความจ าเป็นตอ้งจงรักภกัดี เม่ือพระองค์ยืนยนัพนัธสัญญาของพระองค์ดว้ยถอ้ยค า
ต่อไปน้ี: 
 

“เราคือพระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิ จงด าเนินชีวิตอยู่ในทางของเราและเป็นคนดีพร้อม เราจะท าพนัธสัญญาระหว่างเรากบัเจา้ 
และจะทวีจ านวนพงศ์พนัธ์ุของเจา้อย่างมากมาย” (ปฐมกาล 17:1-2) 

 
แมก้ระน้ัน คริสเตียนมากมายกลบัไม่เห็นความจริงที่ว่าความสัมพนัธ์ระหว่างอบัราฮมักบัพระเจา้ตามพนัธสัญญาน้ัน เก่ียวพนั

กบัขอ้ก าหนดเร่ืองความจงรักภกัดี คร้ังแลว้คร้ังเล่า พระเจา้ก าหนดให้อบัราฮมัและลูกหลานของท่านภายใตพ้นัธสัญญาน้ีตอ้งเช่ือฟัง
พระองค์ดว้ย 

 
ถ้าเรามองดูสัมพันธภาพระหว่างอับราฮัมกับพระเจ้า เราจะเห็นว่า ความสัมพันธ์นี้ ถูกริเร่ิมโดยพระเจ้าองค์ผู้สูงสุด  
โดยถูกประทับตราในเหตุการณ์ท่ีพระเจ้า … รับผลของการสาปแช่งตามพันธสัญญานั้นไว้ท่ีพระองค์เอง เมื่อสัตว์ท่ี
ถวายบูชาถูกฆ่าและผ่าเป็นสองส่วน ในปฐมกาล 15 แต่ก็ไม่มีส่ิงใดท่ีจะท าให้อับราฮัมพ้นจากเงื่อนไขเหล่านี้ได้ ด้วย
เหตุน้ี การเช่ือฟังพระบัญชาของพระเจ้า ซึ่งเราอาจเรียกด้วยภาษาง่าย ๆ ว่า “ความสัตย์ซ่ือ” ต่อพระบัญชาของพระ
เจ้า หรือความสัตย์ซ่ือเพื่อวางใจในพระเจ้า จึงเป็นกลไกท่ีพระเจ้าใช้เพื่อประทานพระพรแห่งพันธสัญญานั้น 

—ศาสนาจารย์ไมเคิล เจ กโลโด 
 

สาม พระเจา้ตรัสชดัเจนเช่นกนัว่าจะมีผลลพัธ์ส าหรับการเช่ือฟังและไม่เช่ือฟังของอบัราฮมั จงฟังปฐมกาล 17:1-2 อีกคร้ังหน่ึง 
ในขอ้ 1 พระเจา้ตรัสแก่อบัราฮมัว่า: 
 

“เราคือพระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิ จงด าเนินชีวิตอยู่ในทางของเราและเป็นคนดีพร้อม” (ปฐมกาล 17:1) 
 

จากน้ันในขอ้ 2: 
 

“เราจะท าพนัธสัญญาระหว่างเรากบัเจา้ และจะทวีจ านวนพงศ์พนัธ์ุของเจา้อย่างมากมาย” (ปฐมกาล 17:2) 
 

พระเจา้ตรัสชดัเจนว่าพระพรซ่ึงเป็นผลลพัธ์แห่งความเช่ือฟังของอมัราฮมั คือ การมีลูกหลาหนทวีมากข้ึนในแผ่นดิน และใน
แนวทางที่สอดคลอ้งกนั พระเจา้ก็ตรัสเช่นกนัว่าการไม่จงรักภกัดีจะน าไปสู่การถูกสาปแช่งอย่างรุนแรง เพ่ือเป็นอีกหน่ึงตวัอย่าง ให้เราฟัง
ส่ิงที่พระเจา้ตรัสแก่อบัราฮมัในปฐมกาล 17:10-14: 
 

น่ีคือพนัธสัญญาของเรากบัเจา้และกบัลูกหลานที่จะมาภายหลงัเจ ้เป็นพนัธสัญญาที่เจา้ตอ้งรักษา 
คือชายทุกคนในพวกเจา้จะตอ้งเขา้สุหนัต... ชายใดที่ไม่เขา้สุหนัต คือผูท้ี่ไม่ไดเ้ขา้สุหนัตฝ่ายกาย 
จะถูกตดัออกจากชนชาติของตน เพราะเขาไดล้ะเมิดพนัธสัญญาของเรา” (ปฐมกาล 17:10-14) 

 
พระเจา้ก าหนดให้การเขา้สุหนัตเป็นสัญญาณแห่งความมุ่งมัน่ เป็นความจงรักภกัดีตามพนัธสัญญา ดงัน้ัน หากบุตรชายคนใด

ของท่านมิไดรั้บสุหนัต พวกเขาจะตอ้งค าแช่งสาปให้ถูกตดัออกจากประชากรของท่าน และจะถูกตดัขาดจากพระพรแห่งชีวิตตามพนัธ
สัญญาดว้ย 

 
พลวตัทั้งสามของพนัธสัญญาไดส้ร้างปฏิสัมพนัธ์ส่วนตวัระหว่างอบัราฮมักบัพระเจา้ และเป็นขอ้ก าหนดส าหรับชีวิตของคน
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อื่นๆ ต่อมาหลงัจากอบัราฮมัอีกดว้ย 
 
พนัธสญัญาประชาชาติฉบบัที่สองที่พระเจา้กระท ากบัอิสราเอลไดแ้ก่พนัธสัญญากบัโมเสสที่ภูเขาซีนาย ตามที่เราทราบ พนัธ

สัญญาฉบบัน้ีเน้นที่พระบญัญติัของพระเจา้ แต่จะเป็นความผิดพลาดร้ายแรงถา้จะคิดว่าพลวตัอื่น ๆ ของพนัธสัญญาจะไม่มีผลต่อชีวิต
ภายใตพ้นัธสัญญากบัโมเสสน้ี 
 
 

โมเสส 
 

เพ่ือให้เห็นว่าพลวตัทั้งส้ินของพนัธสัญญาลว้นมีผลในพนัธสัญญากบัโมเสส ให้เราดูที่จุดเน้นของพนัธสัญญาน้ี น่ันคือ บญัญติั 
10 ประการ แรกสุด พระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ปรากฏชดัเจนในค าข้ึนตน้พระบญัญติัของพระเจา้ คุณคงจ าไดว้่าบญัญติั 10 ประการ
เร่ิมตน้ดงัน้ี ในอพยพ 20:2: 
 

“เราคือพระยาห์เวห์พระเจา้ของเจา้ทั้งหลาย ผูน้ าเจา้ออกมาจากอียิปต์ ออกจากแดนทาส” (อพยพ 20:2) 
 

พนัธสัญญากบัโมเสสมิใช่พนัธสัญญาแห่งราชกิจ แต่ตั้งอยู่บนพระเมตตาและพระคุณของพระเจา้ และพระเจา้ส าแดงพระ
เมตตาเช่นน้ีต่อชาวอิสราเอลทุกชัว่อายุหลงัจากน้ัน ตลอดช่วงเวลาแห่งพนัธสัญญาพระเจา้กบัโมเสส แมก้ระน้ันบญัญติั 10 ประการก็ท า
ให้เห็นชดัเจนว่าพระเจา้ก าหนดให้คนของพระองค์จงรักภกัดี บญัญติัขอ้แรกบอกไวใ้นอพยพ 20:3 ว่า: 
 

“อย่ามีพระเจา้อื่นใดต่อหน้าเรา” (อพยพ 20:3) 
 

พระคุณพระเจา้ไม่ไดข้ดัแยง้ต่อความจงรักภกัดีของมนุษย ์ตรงกนัขา้ม กลบัช่วยสนับสนุนและน าอิสราเอลให้ตอบสนองดว้ย
ความส านึกเพราะความจงรักภกัดี 

 
ก่อนท่ีพระเจ้าประทานบัญญัติใด ๆ แก่คนของพระองค์ พระเจ้าย ้าเตือนพวกเขาถึงพระคุณของพระองค์เสมอว่า 
“เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้น าเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์ คือจากแดนทาส” และส่ิงท่ีตามมาหลังข้อความนี้
ก็คือ การเตรียมพวกเขาให้พร้อมส าหรับบัญญัติ 10 ประการ ไม่ใช่ในฐานะบัญญัติท่ีท าให้พวกเขากลายเป็นคนของ
พระเจ้า แต่มอบ “บุคลิกภาพพิเศษ” หรือแนวทางแห่งชีวิต ท่ีช่วยให้พวกเขาตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าได้ 
บัญญัติข้อแรก ประเด็นส าคัญคือ คุณต้องรักพระเจ้าอย่างไร? คุณต้องรักพระเจ้าโดยไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดต่อหน้า
พระองค์ โดยไม่ท ารูปเคารพหรือรูปใด ๆ ของพระเจ้า และโดยไม่กล่าวพระนามของพระเจ้าในทางท่ีผิด จากนั้น ใน
คร่ึงหลังของบัญญัติ ซึ่งเร่ิมด้วย “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า” เราก็มีชุดกฎเกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานแก่เราใน
การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน นี่เป็นเพราะว่า ส าหรับพระเจ้าแห่งพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แล้ว พระองค์มิได้ให้
ความส าคัญต่อเพียงสภาพจิตวิญญาณส่วนตัวเท่านั้น หากแต่มีมิติของชุมชนและส่วนรวมอยู่ด้วย การรักพระเจ้า
อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ จริงอยู่ การรักพระเจ้านั้นส าคัญยิ่ง แต่ต้องถูกส าแดงออกมาในวิถีทางท่ีเราด าเนินชีวิต
และรักผู้อ่ืนด้วย และนั่นคือส่วนท่ีสองของบัญญัติ 10 ประการ 

—ดร. ไบรอัน ดี รัสเซลล์ 
 

นอกเหนือจากน้ี บญัญติั 10 ประการยงักล่าวถึงผลลพัธ์แห่งการเช่ือฟังและการไม่เช่ือฟังดว้ย อพยพ 20:4-6 กล่าวดงัน้ี: 
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“อย่าสร้างแบบจ าลองให้กบัตนเอง ...อย่ากราบไหวห้รือนมสัการส่ิงเหล่าน้ัน เพราะเรา พระยาห์เวห์พระเจา้ของเจา้ 
เป็นพระเจา้ผูหึ้งหวง เราจะลงโทษลูกหลานของผูท้ี่เกลียดชงัเราไปสามส่ีชัว่อายุ 
เพราะบาปของเขา แต่เราจะรักลูกหลานของผูท้ี่รักเราและปฏิบติัตามค าส่ังของเราตลอดพนัชัว่อายุคน”  
(อพยพ 20:4-6) 

 
เราไดเ้ห็นพลวตัของพนัธสัญญาที่พระเจา้กระท ากบัอบัราฮมัและโมเสสแลว้ ต่อไปเราจะศึกษาพนัธสัญญาประชาชาติฉบบั

สุดทา้ยกบัอิสราเอลในยุคพนัธสัญญาเดิม น่ันคือ พนัธสัญญากบัดาวิด พนัธสัญญาน้ีเน้นว่าพระเจา้ก าลงัสถาปนาเช้ือสาย ของดาวิดให้เป็น
ราชวงศ์ถาวรเพ่ือปกครองเหนืออิสราเอล 
 
 

ดาวิด 
 

แน่นอน เม่ือเราพิจารณาบนัทึกชีวิตของดาวิดและบุตรหลานของท่านในภาพรวมแลว้ ก็ปรากฏชดัเจนว่าชีวิตในพนัธสัญญาน้ี
เกี่ยวพนักบัพระมหากรุณาธิคุณ ความจงรักภกัดีของมนุษย ์และผลลพัธ์แห่งการเช่ือฟัง หรือการไม่เช่ือฟัง ให้เราฟังว่าสดุดี 89:3-4 กล่าว
อย่างไรเกี่ยวกบัพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ต่อดาวิด: 
 

พระองค์ตรัสว่า “เราไดก้ระท าพนัธสัญญากบัผูซ่ึ้งเราเลือกสรร เราไดป้ฏิญาณต่อดาวิดผูรั้บใชข้องเราว่า 
‘เราจะสถาปนาวงศ์วานของเจา้ตลอดไป และให้บลัลงัก์ของเจา้ยืนยงอยู่ทุกชัว่อายุ’” (สดุดี 89:3-4) 

 
สองขอ้น้ีสะทอ้นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจา้ส าแดงต่อดาวิดโดยการเลือกและส่งเสริมท่านและบุตรหลานของท่านในฐานะ

กษตัริยผ์ูช้อบธรรมแห่งอิสราเอล แต่พระเจา้ก็ก าหนดว่าพวกเขาตอ้งจงรักภกัดีดว้ย และเตือนเร่ืองผลลพัธ์แห่งการสาปแช่งต่อการไม่เช่ือ
ฟังตามพนัธสัญญาน้ี จงฟังสดุดี 89:30-32: 
 

“หากลูกหลานของเขาละทิ้งบทบญัญติัของเรา ไม่ไดป้ระพฤติตามกฎเกณฑ์ของเรา 
หากพวกเขาฝ่าฝืนกฎหมายของเรา ไม่ท าตามค าบญัชาของเรา เราจะลงโทษบาปของเขาดว้ยไมเ้รียว 
และเฆ่ียนตีเขาเพราะความชัว่ชา้” (สดุดี 89:30-32) 

 
ตามที่เราเห็นในขอ้ความน้ี ถา้บุตรของดาวิดละทิ้งกฎเกณฑ์ของพระเจา้ พวกเขาจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง แต่ตามที่พระวจนะ

หลายต่อหลายตอนบอกเรา พระพรมหาศาลจะมาสู่ดาวิดและลูกหลานของท่าน ถา้พวกเขาสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ และแน่นอน พระพรและค า
สาปแช่งบนราชวงศ์ดาวิดส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนของพระเจา้ทั้งปวงนับแต่เวลาน้ันเป็นตน้มา 

 
เม่ือเราไดเ้ขา้ใจพลวตัของชีวิตในพนัธสัญญาสากลและพนัธสัญญาประชาชาติแล้ว เราก็พร้อมที่จะศึกษาพนัธสัญญาฉบบัใหม่ 

น่ันคือ พนัธสัญญาแห่งการส าเร็จเป็นจริง 
 
 

พนัธสัญญาฉบบัใหม่ 
พระเจา้ด าเนินการขบัเคลื่อนแผ่นดินของพระองค์ไปขา้งหน้าโดยสร้างพนัธสัญญาฉบบัหน่ึงเพ่ือต่อยอดพนัธสัญญาอีกฉบบั
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หน่ึง ตลอดประวติัศาสตร์พนัธสัญญาเดิม แต่เราก็ทราบว่า ก่อนถึงเวลาที่พระเยซูเสด็จมาในโลกน้ี อิสราเอลไดก้บฏต่อพระเจา้อย่าง
ร้ายแรงถึงขนาดที่พระองค์สาปแช่งคนของพระองค์อย่างรุนแรง มีชาวอิสราเอลเพียงหยิบมือเท่าน้ันที่ยงัคงสัตยซ่ื์อ แต่ในพนัธสัญญาฉบบั
ใหม่ แผ่นดินของพระเจา้ไดส้ าเร็จเป็นจริง และแผ่นดินของพระเจา้ขยายไปสู่สุดปลายแผ่นดินโลกโดยผ่านความเป็นกษตัริยข์องพระ
คริสต์ โดยนัยน้ี พนัธสัญญาฉบบัใหม่จึงมิไดค้า้นส่ิงที่พระเจา้กระท าในอดีต ตรงกนัขา้ม กลบัท าให้ส่ิงที่พระองค์ประสงค์ส าหรับแผ่นดิน
ของพระองค์ตลอดประวติัศาสตร์ที่ผ่านมาไดส้ าเร็จเป็นจริง ฉะน้ัน เราไม่ควรแปลกใจเลยที่จะพบว่าพลวตัสามองค์ประกอบส าหรับชีวิต
ในพนัธสัญญากบัพระเจา้จึงเป็นลกัษณะส าคญัของพนัธสัญญาฉบบัใหม่เช่นกนั 

 
ประการแรก พนัธสัญญาฉบบัใหม่เกี่ยวขอ้งกบัพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ พระเจา้สัญญาว่าจะส าแดงพระเมตตาอนั

ย่ิงใหญ่ต่อประชากรของพระองค์ที่ถูกเนรเทศ เม่ือพระองค์สถาปนาพนัธสัญญาฉบบัใหม่น้ี เยเรมีย ์31:34 กล่าวว่า: 
 

“เพราะเราจะอภยัความชัว่ร้ายของเขา และจะไม่จดจ าบาปทั้งหลายของเขาอีกต่อไป” (เยเรมีย์ 31:34) 
 

ในแนวทางน้ีและอื่น ๆ อีกมากมาย พนัธสัญญาฉบบัใหม่ส าแดงพระเมตตากรุณาของพระเจา้อย่างชัดเจน 
 
ขณะเดียวกนั ความจงรักภกัดีของมนุษยก์็เป็นปัจจยัหน่ึงในพนัธสัญญาฉบบัใหม่ พระเจา้มิไดส้ัญญาว่าจะท าให้กฎเกณฑ์ของ

พระองค์เป็นโมฆะ และพระองค์มิไดย้กเวน้ผูใ้ดจากการตอ้งเช่ือฟังพระองค์ ตรงกันขา้ม พระองค์ช่วยให้พวกเขาจงรักภกัดี แทจ้ริงแลว้ 
พระเจา้สัญญาในเยเรมีย ์31:33 กล่าวว่า: 
 

...เราจะใส่บทบญัญติัของเราในจิตใจของพวกเขา จารึกบนหัวใจของพวกเขา... (เยเรมีย์ 31:33) 
 

ในยุคพนัธสัญญาฉบบัใหม่ พระเจา้จะช่วยให้คนของพระองค์รักกฎเกณฑ์ของพระองค์ เพ่ือเขาจะเช่ือฟังพระองค์อย่างจริงจงั  
 
และสุดทา้ย ผลลพัธ์แห่งพระพรและค าสาปแช่งก็ปรากฏชดัในพนัธสัญญาฉบบัใหม่ ตามที่เยเรมีย ์31:33 กล่าวต่อไปวา่: 

 
...เราจะเป็นพระเจา้ของพวกเขา และพวกเขาจะเป็นประชากรของเรา (เยเรมีย์ 31:33) 

 
ค าประกาศน้ีน ามาซ่ึงความมัน่ใจว่าพระเจา้จะน าพระพรย่ิงใหญ่มาสู่คนของพระองค์ เพราะพระองค์จะช่วยพวกเขาให้สามารถ

ถือรักษาพนัธะต่าง ๆ ตามพนัธสัญญาของพระองค์ได ้และก็มีความหมายโดยปริยายว่าใครก็ตามที่ไม่ถือรักษาพนัธะเหล่าน้ีก็จะไม่ไดรั้บ
พระพรน้ีอย่างแน่นอน 

 
ส่ิงท่ีจะแยกพันธสัญญาฉบับใหม่จากพันธสัญญาฉบับเดิม ก็คือความสามารถของคนท่ีจะถือรักษาพันธสัญญาไว้ 
ในเยเรมีย์ 31 พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะจารึกกฎเกณฑ์ของพระองค์ในจิตใจของพวกเขา พระองค์จะวางบัญญัติ
ของพระองค์ท่ามกลางพวกเขา และพระองค์ก็เอ่ยตามมาด้วยพระวาทะท่ีเป็นสูตรส าหรับพันธสัญญาว่า ”เราจะ
เป็นพระเจ้าของเจ้า และเจ้าจะเป็นประชากรของเรา” เอาล่ะ เพื่อเข้าใจว่าพระเจ้าจะจารึกบัญญัติของพระองค์ใน
จิตใจของประชากรของพระองค์อย่างไร ก็จะมีประโยชน์มากถ้าเราดูข้อความท่ีคล้ายคลึงกันอย่างยิ่งในพระวจนะ
เอเสเคียล 36 ในบทนี้ พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะไม่วางบัญญัติของพระองค์ แต่จะวางพระวิญญาณของพระองค์ 
ท่ามกลางพวกเขา และพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าพระองค์จะจารึกกฎเกณฑ์ของพระองค์ในจิตใจของพวกเขา แต่
พระองค์ตรัสว่า “เราจะท าให้เจ้าด าเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และรักษากฎหมายของเรา” และหลังจากนั้น 
เช่นเดียวกับท่ีพระองค์ตรัสในเยเรมีย์ 31 พระองค์ก็เอ่ยตามมาด้วยพระวาทะท่ีเป็นสูตรส าหรับพันธสัญญาว่า “เรา
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จะเป็นพระเจ้าของเจ้า และเจ้าจะเป็นประชากรของเรา” ดังนั้น เมื่อพิจารณาเน้ือความเชิงพยากรณ์ท้ังสองนี้
ร่วมกัน เราจะเห็นว่าวิธีท่ีพระเจ้าจะจารึกกฎเกณฑ์ของพระองค์ในจิตใจของประชากรของพระองค์ ก็คือโดยการ
วางพระวิญญาณของพระองค์ท่ามกลางพวกเขา โดยการท่ีพระเจ้าเองสถิตอยู่ภายใน พระองค์จะท าให้คนของ
พระองค์ในยุคพันธสัญญาฉบับใหม่ถือรักษาบัญญัติของพระองค์ ดังนั้น ในพันธสัญญาฉบับใหม่จึงมีความมั่นคง 
มิใช่เพราะความสัตย์ซ่ือของเราเอง แต่เพราะการท่ีมีพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นเคร่ืองมือ โดยสถิตอยู่และท างาน
ท่ามกลางพวกเรา 

—ดร. แมทธิว นิวเคิร์ก 
 

คราวน้ี เราตอ้งจ าไวเ้สมอว่าพนัธสัญญาฉบบัใหม่จะมีผลในสามระยะ ตามแบบแผนในช่วงเวลาสุดทา้ยของแผ่นดินพระเจา้
ที่มาทางพระคริสต์ พนัธสัญญาฉบบัใหม่ถูกเปิดตวัในการเสด็จมาคร้ังแรกของพระคริสต์ และในพนัธกิจอคัรทูตของพระองค์ ตลอด
ประวติัศาสตร์คริสตจกัร พนัธสัญญาฉบบัใหม่ด าเนินไปสู่การเกิดผลโดยผ่านฤทธานุภาพของพระคริสต์ที่ท  างานในคริสตจกัร และพนัธ
สัญญาฉบบัใหม่จะไปถึงซ่ึงความบริบูรณ์เม่ือพระคริสต์เสด็จมาดว้ยสง่าราศีเม่ือถึงวาระอนัเสร็จส้ินสมบูรณ์ 

 
แรกสุด พนัธสัญญาใหม่เน้นว่าพนัธสัญญาฉบบัใหม่น้ันถูกเปิดตวัโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ เม่ือพระบิดาส่งพระ

บุตรของพระองค์มาในโลกน้ี และเน้นดว้ยว่าพระคริสต์น้ันสัตยซ่ื์อต่อขอ้ก าหนดทุกขอ้เก่ียวกบัความจงรักภกัดีของมนุษย ์แมจ้นถึงความ
มรณาบนกางเขน พนัธสัญญาใหม่ยงัเน้นดว้ยว่าพระคริสต์ไดรั้บพระพรแห่งการถูกท าให้เป็นข้ึนจากความตาย ผลก็คือ ทุกคนที่วางใจใน
การช่วยให้รอดของพระคริสต์ก็ถูกท าให้เป็นที่ยอมรับของพระเจา้ ตามที่ผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูกล่าวไว ้ในฮีบรู 9:12-15: 
 

พระองค์ไม่ไดท้รงเขา้ไปดว้ยเลือดแพะหรือเลือดววั 
แต่พระองค์ทรงเขา้ไปสู่อภิสุทธิสถานดว้ยพระโลหิตของพระองค์เอง...
ดว้ยเหตุน้ีพระคริสต์จึงทรงเป็นคนกลางของพนัธสัญญาใหม่ (ในฮีบรู 9:12-15) 

 
พระเจา้เสด็จเขา้มาในประวติัศาสตร์เพ่ือสถาปนาพนัธสัญญาฉบบัใหม่น้ี โดยการส่งพระบุตรของพระองค์มาเพ่ือถือรักษาทุก

รายละเอียดของบญัญติัของพระเจา้ และเพ่ือประทานพระองค์เองในฐานะเคร่ืองบูชาอนัครบถว้นสมบูรณ์แบบเพ่ือการไถ่บาป 
 

นี่เป็นหลักค าสอนคริสเตียนอันยอดเยี่ยม แทนท่ีคนกลางหรือปุโรหิตจะต้องถวายวัวและแพะเป็นเคร่ืองบูชาปีแล้ว
ปีเล่าเพื่อขอการอภัยโทษบาปเหมือนในพันธสัญญาเดิม พระเยซูได้เสด็จเข้าไปในสถานท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุดเพียงคร้ัง
เดียวโดยมีผลตลอดกาล ตามท่ีพระคัมภีร์บอกเรา เมื่อพระองค์ส้ินพระชนม์บนกางเขน เมื่อพระองค์หล่ังโลหิตเพื่อ
ความบาปของเรา ก็หมายความว่าพระองค์ได้สร้างหนทางส าหรับเราให้สามารถไปสู่พระผู้เป็นเจ้าได้ พระองค์ทรง
เป็นตัวแทนของเราจริง ๆ ในเวลาท่ีเราสามารถเข้าไปสู่สถานท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุดโดยผ่านพระโลหิตของพระองค์ 

—ดร. วูยานี ซินโด 
 

เอาล่ะ แมร้าชกิจของพระคริสต์ในการช่วยให้รอดจะส าคญัย่ิงในการเสด็จมาคร้ังแรกของพระองค์ แต่ความรอดอนัย่ิงใหญ่ใน
พนัธสัญญาฉบบัใหม่ก็ข้ึนอยู่กบัการด าเนินต่อไปของราชกิจของพระคริสต์ในฐานะผูป้ระสานพนัธสัญญาฉบบัใหม่ ในแต่ละวนั พระ
คริสต์วิงวอนเพ่ือคนของพระองค์เบื้องหน้าราชบลัลงัก์ของพระบิดาในสวรรค์ ผูเ้ขียนพระวจนะฮีบรูช้ีไปที่ความเป็นจริงขอ้น้ีเม่ือท่าน
เขียนไวใ้นบทที่ 7:24-25 ดงัน้ี: 
 

แต่เพราะพระเยซูทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย ์จึงทรงเป็นปุโรหิต 
ถาวรนิรันดร์ ฉะน้ันพระองค์จึงทรงสามารถช่วยบรรดาผูท้ี่มาถึง 
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พระเจา้โดยทางพระองค์ไดอ้ย่างสมบูรณ์ เพราะพระองค์ทรงพระชนม์อยู่เสมอเพ่ือที่จะทูลวิงวอนเพ่ือเขาทั้งหลาย 
(ฮีบรู 7:24-25) 

 
ดว้ยพระมหากรุณาธิคุณพระเจา้ พระคริสต์จึงครองราชยแ์ละวิงวอนเพ่ือเรา พระองค์จดัการกบัความลม้เหลวของเราและท าให้

เรามัน่ใจในพระพรนิรันดร์ของเรา 
 
และทา้ยที่สุด เน่ืองจากพระคริสต์ไดไ้ถ่เราจากความบาปแลว้และยงัคงวิงวอนเพ่ือเราต่อไป เราจึงมัน่ใจไดว้่า การส าเร็จ

บริบูรณ์ของแผ่นดินของพระเจา้ในพระคริสต์จะมาถึงในวนัหน่ึง เม่ือวนัน้ันมาถึง เราจะไดเ้ห็นพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ในแบบที่
เราไม่เคยเห็นมาก่อน ตามที่ผูเ้ขียนฮีบรูอธิบายไวใ้นบทที่ 9:28: 
 

พระคริสต์ก็ทรงถวายพระองค์เองคร้ังเดียวเพ่ือลบลา้งบาปของ ประชาชนเป็นอนัมาก 
และพระองค์จะทรงปรากฏเป็นคร้ังที่สอง 
ไม่ใช่เพ่ือรับแบกบาปแต่เพ่ือน าความรอดมายงับรรดาผูซ่ึ้งรอคอยพระองค์ (ฮีบรู 9:28) 

 
เม่ือวนัน้ันมาถึง ทุกคนที่ไดว้างใจในพระคริสต์จะจงรักภกัดีต่อพระประสงค์ของพระเจา้อย่างสมบูรณ์แบบ และเราจะไดรั้บ

พระพรแห่งชีวิตนิรันดร์ในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่ 
 

เมื่อเรานึกถึงราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เรามักจะคิดถึงการเสด็จมาคร้ังแรกและการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง 
ซึ่งการเสด็จมาคร้ังแรกของพระองค์นั้นตามมาด้วยชีวิต การส้ินพระชนม์ และการคืนพระชนม์ พระองค์ได้น า
แผ่นดินของพระองค์มาสู่โลกนี้ พระองค์ได้น ามาซึง่ยุคแห่งพันธสัญญาฉบับใหม่ พระองค์ได้พิชิตความบาป พิชิต
ความตาย และพิชิตมารซาตาน เมื่อพระองค์เสด็จมาอีกคร้ังหนึ่ง พระองค์ก็จะย ่าความบาป ความตาย และซาตาน
ไว้ใต้พระบาทของพระองค์อย่างส้ินเชิง เพื่อท่ีความช่ัวร้ายจะถูกท าลาย เพื่อจะมีการสะสางบัญชี เพื่อการพิพากษา
คร้ังสุดท้ายจะเกิดขึ้น โดยจะเป็นท่ีรู้กันอย่างเปิดเผยว่าความบาปและความตายถูกจัดการแล้ว ผู้ท่ีไม่ใช่คนของ
พระองค์จะถูกโยนเข้าสู่การพิพากษาอันไม่มีท่ีส้ินสุด ส่วนผู้ท่ีเป็นของพระองค์จะช่ืนชมยินดีกับผลและประโยชน์
ของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่ แล้วเราก็จะเห็นจุดส้ินสุดของทุกส่ิง 

—ดร. สตีเฟน เจ เวลลัม 
 

เม่ือเราไดพิ้จารณาแผ่นดินและพนัธสัญญาต่าง ๆ ของพระเจา้ ประวติัศาสตร์ของพนัธสัญญาของพระองค์ และพลวตัพ้ืนฐาน
ของพนัธสัญญาของพระเจา้แลว้ เราก็จะศึกษาหัวขอ้สุดทา้ย น่ันคือ ประชากรแห่งพนัธสัญญาของพระเจา้ 
 

 

ประชากรแห่งพนัธสัญญาของพระเจา้ 
 
เม่ือพระเจา้ขบัเคลื่อนแผ่นดินของพระองค์ผ่านพนัธสัญญาต่าง ๆ พระองค์ให้มนุษยมี์ส่วนร่วมเสมอ และส่ิงน้ีไม่น่าจะท าให้

เราแปลกใจ มนุษยน้ั์นเป็นพระฉายที่เป็นปุโรหิตและตวัแทนความเป็นกษตัริย์ของพระเจา้ โดยถูกสร้างมาเพ่ือขยายแผ่นดินของพระองค์
ไปทัว่โลก แต่ในความเป็นจริง พนัธสัญญาของพระเจา้เกี่ยวพนักบัคนหลายกลุ่มในหลายช่วงเวลา ความหลากหลายน้ีปรากฏอย่างไรใน
พระคมัภีร์? และสร้างความแตกต่างอย่างไรเม่ือเราพิจารณาถึงประชากรแห่งพนัธสัญญาของพระเจา้? 
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เพ่ือตอบสองค าถามน้ี เราจะพิจารณาสองประเด็น หน่ึง เราจะดูว่าพนัธสัญญาของพระเจา้เกี่ยวพนักบัการแบ่งมนุษยชาติ
ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ในหลายลกัษณะอย่างไร? สอง เราจะดูว่าคนกลุ่มต่าง ๆ น้ีส่งผลกระทบต่อการใชพ้ลวตัของพนัธสัญญากบัประชากร
แห่งพนัธสัญญาของพระเจา้อย่างไร เราจะเร่ิมโดยดูว่าพระเจา้กระท าพนัธสัญญากบัมนุษยชาติกลุ่มต่าง ๆ อย่างไร 
 

การแบ่งมนุษยชาติออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ 

ทุกคนที่คุน้เคยกบัพนัธสัญญาเดิม รู้ว่าพนัธสัญญาเดิมน้ันมกัจ าแนกบุคคลและกลุ่มบุคคลออกเป็นหลายประเภท คือผูช้ายและ
ผูห้ญิง คนหนุ่มและคนแก่ ผูมี้อ  านาจและผูอ้่อนแอ เป็นตน้ แน่นอน เป็นไปไม่ไดท้ี่เราจะศึกษาความหลากหลายทั้งหมดน้ีอย่างละเอียด แต่
จะช่วยไดม้าก ถา้เราเน้นไปที่คนกลุ่มใหญ่หลายกลุ่มที่มกัมีบทบาทส าคญัต่อส่ิงทีพ่ระคมัภีร์บอกเราเก่ียวกบัพนัธสัญญาของพระเจา้ 

 
เราจะศึกษามนุษยชาติกลุ่มต่าง ๆ น้ีโดยเร่ิมตน้ที่การดูว่าทั้งผูเ้ช่ือและผูไ้ม่เช่ือถูกรวมเขา้อยู่ภายในพนัธสัญญาของพระเจา้

อย่างไร จากน้ัน เราจะศึกษาการจ าแนกระหว่างคนที่ถูกรวมเขา้และคนที่ถูกตดัออกจากพนัธสัญญาของพระเจา้ ให้เราเร่ิมตน้ดว้ยความจริง
ที่ว่ามีทั้งผูเ้ช่ือและผูไ้ม่เช่ือที่อยู่ภายในพนัธสัญญาของพระเจา้ 
 
 

ภายในพนัธสัญญา 
 

คริสเตียนมกัทึกทกัว่าผูเ้ช่ือแทเ้ท่าน้ันทีไ่ดเ้ขา้สู่พนัธสัญญากบัพระเจา้ แต่จริง ๆ แทบไม่ไดเ้ป็นเช่นน้ันเลย คุณน่าจะจ าไดว้่าเรา
กล่าวถึงพนัธสัญญาของพระเจา้กบัอาดมัและโนอาห์ในฐานะพนัธสัญญาสากล เน่ืองจากสองพนัธสัญญาน้ีผูกพนัมนุษยท์ั้งส้ินเขา้กบัพระ
เจา้ และเม่ือมนุษยชาติลม้ลงในความบาป ก็รวมถึงทั้งผูเ้ช่ือและผูไ้ม่เช่ือดว้ย หลกัการรากฐานของแผ่นดินพระเจา้ที่ไดส้ถาปนาไวใ้นพนัธ
สัญญากบัอาดมัก็มีผลกบัคนเหล่าน้ันที่มีความศรัทธาอนัช่วยให้รอด เช่น อาเบล เซท และคนเหล่าน้ันที่ไม่มีศทัธา เช่น คาอิน และลูกชาย
ของเขาที่เป็นฆาตกร คือลาเมค ในแนวทางเดียวกนั พนัธสัญญาแห่งเสถียรภาพในธรรมชาติในยุคของโนอาห์ก็มีผลผูกพนัทั้งผูเ้ช่ือ เช่น 
เชม บุตรชายของโนอาห์ รวมทั้งผูไ้ม่เช่ือ เช่นคานาอนั หลานชายของโนอาห์ 

พระคมัภรีบ์รรยายถงึมนุษยชาตสิามกลุ่มทีส่มัพนัธก์บัพนัธสญัญาของพระเจา้ 

ผูเ้ช ือ่ในพนัธสญัญา 
 

ผูไ้ม่เช ือ่ในพนัธสญัญา 

 

ผูไ้ม่เช ือ่นอกพนัธสญัญา 
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ลกัษณะเดียวกนัน้ีก็เป็นจริงส าหรับพนัธสัญญาประชาชาติกบัอิสราเอลโดยผ่านอับราฮมั โมเสส และดาวิด ชาวอิสราเอลทุกคน

ถูกผูกพนัในพนัธสัญญากบัพระเจา้โดยผ่านพนัธสัญญาเหล่าน้ี ไม่ว่าพวกเขาจะไดรั้บความรอดนิรันดร์แลว้หรือไม่ก็ตาม ตวัอย่างเช่น ทั้ง
ยาโคบและเอซาวไดรั้บสุหนัตและอยู่ในพนัธสัญญาของพระเจา้กบัอบัราฮมั ในยุคของโมเสส คนอิสราเอลทุกเผ่าก็มีทั้งผูเ้ช่ือและผูไ้ม่เช่ือ
ท่ามกลางพวกเขาดว้ย ในขณะที่พวกเขาเขา้สู่พนัธสัญญาที่ภูเขาซีนาย ลกัษณะเดียวกนัน้ีก็เป็นจริงส าหรับพนัธสัญญาราชวงศ์ดาวิด 
ลูกหลานทุกคนของดาวิดและพลเมืองทั้งส้ินของอิสราเอลอยู่ในพนัธสัญญากบัพระเจา้ ไม่ว่าพวกเขาเป็นผูเ้ช่ือแทห้รือไม่ก็ตาม 

 
คราวน้ี เม่ือเราหันมาดูผูไ้ม่เช่ือในพนัธสัญญาฉบบัใหม่ เราตอ้งรอบคอบ ค าพยากรณ์ในพนัธสัญญาเดิมเกี่ยวกบัพนัธสัญญา

ฉบบัใหม่บ่งบอกว่าพนัธสัญญาฉบบัใหม่น้ันจะครอบคลุมเฉพาะผูเ้ช่ือแทเ้ท่าน้ัน จงฟังค าบรรยายของเยเรมียเ์กี่ยวกบัประชากรแห่งพนัธ
สัญญาฉบบัใหม่ในเยเรมีย ์31:34: 
 

ผูค้นจะไม่สอนเพ่ือนบา้น หรือสอนพ่ีน้องของตนอีกต่อไปว่า ‘จงรู้จกัองค์พระผูเ้ป็นเจา้’ 
เพราะพวกเขาทุกคนจะรู้จกัเรา ตั้งแต่ผูน้้อยที่สุดไปจนถึงผูใ้หญ่ที่สุด” องค์พระผูเ้ป็นเจา้ประกาศดงัน้ัน 
“เพราะเราจะอภยัความชัว่ร้ายของเขา และจะไม่จดจ าบาปทั้งหลายของเขาอีกต่อไป” (เยเรมีย์ 31:34) 

 
ขอ้ความน้ีเปิดเผยว่า ทุกคนที่ถูกนับเขา้อยู่ในพนัธสัญญาฉบบัใหม่จะรู้จกัพระผูเ้ป็นเจา้และจะไดรั้บการอภยับาปอย่างถาวร จะ

ไม่มีนับการละเมิดใด ๆ เพ่ือใชล้งโทษพวกเขาอีกต่อไป 
กระน้ัน เม่ือเราคิดว่าค าพยากรณ์ของเยเรมียจ์ะถูกท าให้ส าเร็จเป็นจริงอย่างไร เราก็ตอ้งไตร่ตรองอยู่เสมอถึงลกัษณะหน่ึงของ

ยุคพนัธสัญญาฉบบัใหม่ ซ่ึงเราไดก้ล่าวถึงหลายคร้ังแลว้ในบทเรียนน้ี พนัธสัญญาใหม่อธิบายว่า พนัธสัญญาฉบบัใหม่ในพระคริสต์ถูกท า
ให้ส าเร็จเป็นจริงในสามระยะ โดยถูกเปิดตวัในการเสด็จมาคร้ังแรกของพระคริสต์ และด าเนินต่อเน่ืองตลอดประวติัศาสตร์คริสตจกัร แลว้
จะส าเร็จบริบูรณ์เม่ือพระคริสต์เสด็จกลบัมาดว้ยสง่าราศีเท่าน้ัน 

 
การเปิดเผยยุคพนัธสัญญาฉบบัใหม่ในสามระยะน้ีช่วยให้เราเขา้ใจว่า ทั้งผูเ้ช่ือและผูไ้ม่เช่ือก็ถูกนับเขา้อยู่ท่ามกลางคนของพระ

เจา้ จนกระทัง่พระคริสต์เสด็จกลบัมาอีกคร้ัง ทั้งผูเ้ช่ือและผูไ้ม่เช่ืออยู่ท่ามกลางผูท้ีติ่ดตามพระคริสต์ในช่วงการเปิดตวัแผ่นดินของพระองค์ 
และความจริงขอ้น้ีด ารงอยู่ตลอดช่วงที่แผ่นดินของพระคริสต์ด าเนินต่อไป คริสตจกัรที่เรามองเห็นไดด้ว้ยตาก็รวมถึงผูเ้ช่ือแทท้ี่ไดรั้บ
ความรอดนิรันดร์อย่างแทจ้ริง และรวมถึงผูไ้ม่เช่ือที่ไดรั้บพระพรชัว่คราวจากความเก่ียวขอ้งที่เขามีกบัพระคริสต์และคริสตจกัรของ
พระองค์ดว้ย 

 
คริสตจักรท่ีตาของเรามองเห็นคืออะไร? ก็คือคริสตจักรสากล ในความหมายของคริสตจักรท่ัวไปในโลก อัน
ประกอบด้วยคริสตจักรท้องถิ่นท่ัวไป นิกายต่าง ๆ มากมาย และบางคริสตจักรท่ีไม่ได้มองว่าตนเองอยู่ในนิกายใด
เลยก็ตาม ในทางศาสนศาสตร์ ส่ิงนี้ถูกแยกออกจากคริสตจักรท่ีเรามองไม่เห็นด้วยตา และคริสตจักรท่ีมองไม่เห็น
ด้วยตานั้นก็ไม่ใช่คริสตจักรท่ีคุณสามารถเห็นได้ แต่เป็นคริสตจักรท่ีคุณไม่สามารถมองเห็น ดูในฮีบรู 12 คือการ
รวมตัวกันคร้ังใหญ่ของคริสตจักรของบรรดาบุตรหัวปี ซึ่งหมายถงึคนเหล่านั้นท่ีได้ตายไปแล้ว และไปสู่สวรรค์ 
หมายถึงผู้ถูกเลือก ท่ีในขณะนี้ อยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้า โดยรายล้อมไปด้วยทูตสวรรค์และทูตสวรรค์
ระดับสูง ผู้ด ารงอยู่มาก่อนและจะด ารงอยู่ตลอดไป ท้ังคริสตจักรท่ีตามองไม่เห็นและคริสตจักรท่ีตามองเห็น
ประกอบกันขึ้นเป็นคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ 

—ดร. ดิเร็ค โธมัส 
 

จงฟังว่าอคัรทูตยอห์นกล่าวถึงผูไ้ม่เช่ือในคริสตจกัรว่าอย่างไร ใน 1 ยอห์น 2:19: 
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พวกเขาออกไปจากพวกเรา แต่ที่จริงแลว้เขาไม่ใช่พวกเรา เพราะถา้ใช่ เขาก็คงอยู่กบัเราต่อไป 
แต่การที่เขาจากไปแสดงว่าในพวกเขาไม่มีสักคนเดียวที่เป็นพวกเรา (1 ยอห์น 2:19) 

 
ในขอ้น้ี อคัรทูตยอห์นเขียนเก่ียวกบัคนที่ละทิ้งความเช่ือคริสเตียน ท่านยอมรับว่า ในความหมายหน่ึง พวกเขาก็ถูกนับว่าเป็น 

“พวกเรา” น่ันคือ พวกเขาด าเนินชีวิตท่ามกลางคนของพระเจา้ แต่ยอห์นก็กล่าวเช่นกนัว่า โดยการละทิ้งความเช่ือไป พวกเขาท าให้เห็น
ชดัเจนว่าคนเหล่าน้ันไม่ได ้“เป็นพวกเรา” อีกต่อไป หมายความว่า พวกเขาไม่ใช่ผูเ้ช่ือแท ้ตามที่ยอห์นกล่าว ถา้พวกเขาไดเ้ป็นผูเ้ช่ือแทซ่ึ้ง
ไดรั้บความรอดนิรันดร์ทางพระคริสต์ “เขาก็คงอยู่กบัเราต่อไป” น่ันคือ พวกเขาจะสัตยซ่ื์อจนถึงที่สุด 

 
เราทุกคนรู้ว่ารายช่ือสมาชิกของคริสตจกัรส่วนใหญ่ก็รวมทั้งคนที่เป็นผูเ้ช่ือแทแ้ละที่ไม่ใช่ ค าพยากรณ์ของเยเรมียเ์กี่ยวกบัผูท้ี่

ไดรั้บการไถ่อย่างสมบูรณ์ตามพนัธสัญญาฉบบัใหม่จะถูกท าให้ส าเร็จเป็นจริงเม่ือพระคริสต์เสด็จกลบัมาเท่าน้ัน ในเวลาน้ัน ผูไ้ม่เช่ือที่อยู่
ท่ามกลางประชากรแห่งพนัธสัญญาของพระเจา้จะทุกข์ทรมานกบัการพิพากษานิรันดร์ของพระเจา้ และผูเ้ช่ือแทเ้ท่าน้ันที่จะครองราชย์
ร่วมกบัพระคริสต์ในการทรงสร้างข้ึนใหม่ 

นอกจากการจ าแนกมนุษยชาติออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ภายในพนัธสัญญาของพระเจา้แลว้ บนัทึกเกี่ยวกบัพนัธสัญญาของพระเจา้
ในพนัธสัญญาเดิมก็กล่าวถึงการแบ่งระหว่างผูท้ี่ถูกรวมเขา้ภายในและผูท้ี่ถูกแยกออกจากพนัธสัญญาของพระเจา้ในยุคต่าง ๆ ของ
ประวติัศาสตร์ 
 
 

ผูถู้กรวมเขา้และผูถู้กแยกออก 
 

ตามที่กล่าวถึงก่อนหน้าน้ี มนุษยชาติทั้งปวงถูกรวมเขา้อยู่ในพนัธสัญญาสากลกบัอาดมัและโนอาห์ ไม่มีคนกลุ่มใดถูกแยกออก
จากรากฐานและเสถียรภาพทางธรรมชาติที่สถาปนาไวใ้นพนัธสัญญาทั้งสองน้ี แต่สถานการณ์น้ีเปลี่ยนไปเม่ือพระเจา้เลือกอิสราเอลใน
ฐานะประชากรพิเศษแห่งพนัธสัญญาของพระองค์ พนัธสัญญาประชาชาติต่าง ๆ ซ่ึงกระท ากบัอบัราฮมั โมเสส และดาวิด โดยหลกั ๆ แลว้ 
ไดน้ับรวมทายาททางกายภาพของอบัราฮมัและชาวต่างชาติจ านวนค่อนขา้งน้อยที่ถูกรับเขา้เป็นส่วนหน่ึงของอิสราเอล ส่วนใหญ่แลว้ ชน
ต่างชาติไดถู้กแยกออกจากพนัธสัญญาประชาชาติของอิสราเอล จงฟังว่าเปาโลบรรยายถึงชนต่างชาติอย่างไร ในช่วงก่อนที่พวกเขาจะ
กลายมาเป็นผูติ้ดตามพระคริสต์ ในเอเฟซัส 2:12: 
 

จงระลึกว่าคร้ังน้ันท่านแยกจากพระคริสต์ ไม่ไดเ้ป็นพลเมืองอิสราเอลและเป็นคนต่างดา้วอยู่นอกพนัธ 
สัญญาที่ทรงสัญญาไว ้ไม่มีความหวงัและอยู่ในโลกโดยปราศจากพระเจา้ (เอเฟซัส 2:12) 

 
ชนต่างชาติ คือ คนแปลกหน้าส าหรับพนัธสัญญาที่เป็นค ามัน่สัญญา พวกเขาปราศจากความหวงัและปราศจากพระเจา้ ดงัน้ัน 

ในช่วงหลายศตวรรษของพนัธสัญญาประชาชาติของอิสราเอล จริง ๆ แลว้มีมนุษยอ์ยู่สามประเภทในโลกน้ี: 1) ผูเ้ช่ือแทท้ี่อยู่ในพนัธ
สัญญาของอิสราเอล; 2) ผูไ้ม่เช่ือที่อยู่ในพนัธสัญญาของอิสราเอล; และ 3) ชาวต่างชาติที่ไม่เช่ือ ซ่ึงถูกแยกออกจากพนัธสัญญาของ
อิสราเอล 
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การจ าแนกออกเป็นสามกลุ่มน้ีส าคญั เน่ืองจากมีผลไปถึงพนัธสัญญาฉบบัใหม่จนกระทัง่พระคริสต์จะเสด็จกลบัมาดว้ยพระสิริ 

ตามที่เราทราบแลว้ จนถึงวนัน้ัน ผูเ้ช่ือแทก็้ถูกรวมเขา้อยู่ในพนัธสัญญาฉบบัใหม่พร้อมกบัผูไ้ม่เช่ือที่เก่ียวขอ้งกบัคริสตจกัรที่ตามองเห็น 
และในยุคพนัธสัญญาใหม่ก็มีคนประเภทที่สาม น่ันคือ ชายหญิงที่ไม่ยอมรับข่าวประเสริฐหรือคริสตจกัร คนเหล่าน้ีถูกแยกออกจากพนัธ
สัญญาฉบบัใหม่ ในช่วงประวติัศาสตร์พนัธสัญญาเดิม คนที่อยู่นอกพนัธสัญญาคือคนต่างชาติเป็นส่วนมาก แต่ในเม่ือพระคริสต์ไดเ้สด็จ
มาแลว้ คนเหล่าน้ันที่อยู่นอกพนัธสัญญาฉบบัใหม่จึงรวมถึงทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติที่ไม่มีส่วนในพระคริสต์ หรือคริสตจกัรของ
พระองค์ 
 

เม่ือเราไดเ้ห็นแลว้ว่าการแบ่งมนุษยอ์อกเป็นกลุ่มต่าง ๆ สัมพนัธ์กบัประชากรแห่งพนัธสัญญาของพระเจา้อย่างไร เราก็พร้อมที่
จะศึกษาการใชพ้ลวตัแห่งพนัธสัญญากบักลุ่มคนเหล่าน้ี พวกเขามีประสบการณ์อย่างไรกบัพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ ไดต้อบสนอง
ต่อขอ้ก าหนดเร่ืองความจงรักภกัดีของมนุษย ์และผลลพัธ์แห่งพระพรและค าสาปแช่งอย่างไร? 
 
 

การใชพ้ลวตัแห่งพนัธสัญญา 
 

มนุษยท์ั้งปวงไดมี้ประสบการณ์กบัพลวตัของพนัธสัญญาสากลกบัอาดมัและโนอาห์ ชีวิตของมนุษยท์ั้งปวงไดรั้บผลโดยตรง
จากนโยบายรากฐานที่สถาปนาข้ึนผ่านอาดมั และจากเสถียรภาพของธรรมชาติที่สถาปนาข้ึนผ่านโนอาห์ แต่พนัธสัญญาประชาชาติกบั
อิสราเอลโดยผ่านอบัราฮมั โมเสส และดาวิด และพนัธสัญญาฉบบัใหม่น้ัน ไม่ไดถู้กสถาปนาไวส้ าหรับมนุษยท์ุกคน 

 
เม่ือเราพิจารณาการใชพ้ลวตัแห่งพนัธสัญญากบัคนหลากหลายกลุ่ม เราจ าเป็นตอ้งเขา้ใจว่าพนัธสัญญาประชาชาติและพนัธ

สัญญาฉบบัใหม่ถูกใชก้บัคนสามกลุ่มน้ีอย่างไร: 1) ผูไ้ม่เช่ือที่ถูกแยกออกจากพนัธสัญญาเหล่าน้ี; 2) ผูไ้ม่เช่ือที่ถูกรวมเขา้กบัพนัธสัญญา

การจ าแนกมนุษยอ์อกเป็นสามประเภทในพนัธสญัญาเดมิมผีลไปถงึพนัธสญัญาฉบบั
ใหม่เชน่กนั 



อาณาจกัร พนัธสญัญา และสารบบของพนัธสญัญาเดมิ    บทเรียนที ่3: พนัธสญัญาของพระเจา้ 

 

-32- 

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

เหล่าน้ี; และ 3) ผูเ้ช่ือ ซ่ึงถูกรวมเขา้ในพนัธสัญญาเหล่าน้ี เราจะเร่ิมดว้ยผูไ้ม่เช่ือที่ถูกแยกออกจากพนัธสัญญาประชาชาติกบัอิสราเอลและ
พนัธสัญญาฉบบัใหม่ 
 
 

ผูไ้ม่เช่ือที่ถูกแยกออก 
 

ผูไ้ม่เช่ือที่ไม่มีความเกี่ยวขอ้งกบัพนัธสัญญาประชาชาติและพนัธสัญญาฉบบัใหม่ก็ยงัถูกผูกพนัเขา้กบัพระเจา้โดยพนัธสัญญา
สากลของพระองค์ที่ผ่านทางอาดมัและโนอาห์ ดว้ยเหตุน้ี พวกเขายงัคงมีประสบการณ์กบัพลวตัต่าง ๆ ของพนัธสัญญาเหล่าน้ี พวกเขา
ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ เพราะพระเจา้ส าแดงพระเมตตาต่อทุกคน พระเยซูกล่าวในมทัธิว 5:45 ดงัน้ี: 
 

เพ่ือท่านจะไดเ้ป็นบุตรของพระบิดาของท่านในสวรรค์ พระองค์ทรงให้ดวงอาทิตยข้ึ์นแก่ทั้งคนชัว่และคนดี 
และทรงให้ฝนตกแก่ทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรม (มัทธิว 5:45) 

 
เรามกัเรียกพระพรเหล่าน้ีว่า “พระคุณส าหรับคนทัว่ไป” เน่ืองจากน่ีไม่ใช่พระกรุณาที่น าไปสู่การช่วยให้รอด แต่คือการส าแดง

พระคุณของพระเจา้ต่อมนุษยท์ั้งปวง 
 
นอกเหนือจากน้ี ผูไ้ม่เช่ือที่อยู่ภายนอกพนัธสัญญาประชาชาติกบัอิสราเอลและพนัธสัญญาฉบบัใหม่ก็ยงัคงถูกก าหนดให้

ปรนนิบติัพระเจา้ดว้ยความจงรักภกัดีตามขนาดของการเปิดเผยที่พวกเขาไดรั้บ พวกเขาอาจตระหนักบา้งถึงการเปิดเผยพิเศษที่พระเจา้
ประทานแก่อิสราเอลและคริสตจกัร แต่ถึงแมพ้วกเขาไม่เคยสัมผสักบัอิสราเอลหรือคริสตจกัรเลย พวกเขาก็ยงัคงมีความเขา้ใจพ้ืนฐาน
เกี่ยวกบัพนัธะที่พวกเขามีต่อพระเจา้ โดยผ่านการเปิดเผยโดยทัว่ไปหรือโดยผ่านธรรมชาติ 

 
ในพระคัมภีร์ พระเจ้าได้บอกเรา และเปาโลก็ยืนยันหนักแน่นในข้อนี้ ในโรมบทท่ี 1 ว่า จะเป็นใครหรือวัฒนธรรม
ใดนั้นไม่ส าคัญ แต่มนุษย์ทุกคนท่ีเคยมีชีวิตอยู่ ล้วนได้รู้เก่ียวกับการด ารงอยู่ของพระเจ้าแล้ว เปาโลกล่าวว่า โดย
จิตส านึก มนุษย์ทุกคนรู้ว่าพระเจ้าด ารงอยู่ มนุษย์สามารถใช้เหตุผล มีจิตส านึก และโดยผ่านส่ิงท่ีถูกสร้างไว้ในโลก
นี้ ธรรมชาติอันวิเศษของพระเจ้าก็เป็นท่ีประจักษ์ ดังนั้น มนุษย์ทุกคนจึงรู้ว่าพระเจ้าทรงด ารงอยู่ 

—ศาสนาจารย์คลีท ฮักซ์ 
 

เปาโลกล่าวไวใ้นโรม 1:20 ดงัน้ี: 
 

เพราะตั้งแต่ทรงสร้างโลก เราก็เห็นและเขา้ใจสภาวะที่เราไม่อาจมองเห็นไดข้องพระเจา้ 
คือฤทธานุภาพนิรันดร์และเทวสภาพของพระองค์อย่างชดัเจนn จากส่ิงที่ทรงสร้าง ดงัน้ันมนุษยจึ์งไม่มีขอ้แกต้วัเลย 
(โรม 1:20) 

 
การเปิดเผยทัว่ไปน้ันก าหนดพนัธะให้ผูไ้ม่เช่ือภายนอกพนัธสัญญากบัอิสราเอล และพนัธสัญญาฉบบัใหม่ตอ้งยอมรับและ

ปรนนิบติัพระผูส้ร้าง 
ผลก็คือ ผูไ้ม่เช่ือเหล่าน้ีก็ประสบกบัผลลพัธ์แห่งพระพร หรือการสาปแช่งตามที่พระเจา้เห็นสมควร บ่อยคร้ัง พระเจา้ประทาน

พระพรชัว่คราวแก่ผูไ้ม่เช่ือที่ไม่เคยเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัอิสราเอลหรือคริสตจกัรเลย และพระองค์ก็เทค าสาปแช่งชัว่คราวลงบนพวกเขาตาม
ด าริ แต่พระคมัภีร์กล่าวชดัเจนว่า เม่ือถึงการพิพากษาคร้ังใหญ่ พระพรและค าสาปแช่งชัว่คราวของพระเจา้ในชีวิตน้ีจะน าไปสู่ค าสาปแช่ง
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นิรันดร์ส าหรับผูไ้ม่เช่ือเหล่าน้ี 
 
ตรงกนัขา้มกบัผูไ้ม่เช่ือที่ถูกแยกออกจากพนัธสัญญา การใชพ้ลวตัแห่งพนัธสัญญาน้ันแตกต่างไปส าหรับผูไ้ม่เช่ือที่ถูกรวมเขา้

ในพนัธสัญญาของพระเจา้กบัอิสราเอลและพนัธสัญญาฉบบัใหม่ 
 
 

ผูไ้ม่เช่ือที่ถูกรวมเขา้ 
 
ประการแรก พระเจา้ไดส้ าแดงพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากต่อคนเหล่าน้ี จริงอยู่ พวกเขายงัไม่ไดรั้บความรอดนิรันดร์ แต่แม้

กระน้ัน พระเจา้ก็ไดส้ าแดงพระเมตตาใหญ่หลวงต่อผูไ้ม่เช่ือที่ถูกรวมเขา้กบัประชากรแห่งพนัธสัญญาของพระเจา้ ทั้งในพนัธสัญญาเดิม
และพนัธสัญญาใหม่ ในโรม 9:4 อคัรทูตเปาโลสะทอ้นถึงประโยชน์ต่าง ๆ ที่แมผู้ไ้ม่เช่ือในอิสราเอลก็ยงัไดรั้บ ท่านเขียนดงัน้ี: 
 

พวกเขาไดเ้ป็นบุตรของพระเจา้ ไดรั้บพระเกียรติสิริของพระเจา้ ไดรั้บพนัธสัญญา บทบญัญติั 
พิธีนมสัการในพระวิหาร และพระสัญญาต่างๆ (โรม 9:4) 

 
พระเจา้ส าแดงพระเมตตาอนัย่ิงใหญ่กว่าแก่ผูไ้ม่เช่ือที่อยู่ในพนัธสัญญาของพระเจ้ากบัอิสราเอล ย่ิงกว่าคนเหล่าน้ันที่อยู่นอก

พนัธสัญญาเหล่าน้ี และส่ิงน้ีก็เป็นจริงส าหรับผูไ้ม่เช่ือที่เก่ียวขอ้งกบัคริสตจกัรดว้ย 
 
ในพนัธสัญญาเดิม ทั้งผูเ้ช่ือและผูไ้ม่เช่ือในอิสราเอลก็ไดรั้บการปลดปล่อยทางกายภาพจากการเป็นทาสในอียิปต์ พวกเขาทุก

คนไดรั้บของขวญัอนัเป็นพระบญัญติัของพระเจา้ที่ภูเขาซีนาย พวกเขาทั้งปวงยึดครองแผ่นดินพระสัญญา พวกเขาไดรั้บพระพรในรัชกาล
ของดาวิด และโซโลมอน และในแนวทางเดียวกนั ผูไ้ม่เช่ือภายในคริสตจกัรแห่งพนัธสัญญาใหม่ก็ไดรั้บการช าระให้บริสุทธ์ิเพราะความ
เกี่ยวขอ้งกบัพระกายพระคริสต์ พวกเขาไดยิ้นการประกาศพระวจนะ พวกเขามีส่วนร่วมในกิจการของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ในแนวทางน้ี
และอีกมากมาย พระเจา้ไดส้ าแดงพระมหากรุณาธิคุณแก่ผูไ้ม่เช่ือในอิสราเอลยุคพนัธสัญญาเดิมและในคริสตจกัรยุคพนัธสัญญาใหม่  

 
ควบคู่ไปกบัการไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจา้ ผูไ้ม่เช่ือในพนัธสัญญาประชาชาติของอิสราเอล และในพนัธสัญญา

ฉบบัใหม่ต่างก็มีพนัธะที่จะตอ้งปรนนิบติัพระเจา้อย่างจงรักภกัดี พวกเขาไดรั้บความรู้มากกว่าคนอื่นเกี่ยวกบัพระประสงค์ของพระเจา้ 
ดงัน้ัน พระเจา้จึงก าหนดมาตรฐานแห่งการเช่ือฟังที่สูงกว่าส าหรับพวกเขา ตามที่พระเยซูอธิบายในลูกา 12:48: 
 

ทุกคนที่ไดรั้บมากจะถูกเรียกร้องมาก และคนที่ไดรั้บมอบหมายไวม้ากจะถูกเรียกร้องมากย่ิงกว่า (ลูกา 12:48) 
 

คนเหล่าน้ันที่เรียนรู้ความจริงแห่งพระวจนะของพระเจา้ และคนเหล่าน้ันที่รู้จกัพระมรรคาของพระองค์ ก็ตอ้งรับผิดชอบในส่ิง
ที่พวกเขาไดรั้บ 

พระคมัภีร์ยงับอกดว้ยว่าผูไ้ม่เช่ือที่อยู่ในพนัธสัญญาประชาชาติของอิสราเอลและในพนัธสัญญาฉบบัใหม่ ก็มีประสบการณ์กบั
ผลลพัธ์แห่งพระพรและค าสาปแช่งจากพระเจา้เช่นกัน ตามที่พระเจา้ก าหนด พวกเขาไดรั้บพระพรและค าสาปแช่งชัว่คราวอนัแตกต่างกนั
ไปในชีวิตน้ี แต่ถา้พวกเขาไม่มีความศรัทธาในการช่วยให้รอดของพระคริสต์ ในวนัแห่งการพิพากษาคร้ังใหญ่น้ัน พระพรและค าสาปแช่ง
เหล่าน้ีก็จะน าไปสู่ค าสาปแช่งนิรันดร์ของพระเจา้ และพวกเขาก็จะอยู่ภายใตค้ าพิพากษาของพระเจา้ตลอดกาล ในฮีบรู 10:28-29 ผูเ้ขียนได้
เขียนเกี่ยวกบัการพิพากษานิรันดร์ที่จะมาถึงผูไ้ม่เช่ือที่อยู่ในพนัธสัญญาฉบบัใหม่ 
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คนใดฝ่าฝืนบทบญัญติัของโมเสส หากมีพยานสองหรือสามคนยงัตอ้งตายโดยปราศจากความ 
เมตตา ท่านคิดว่าผูท้ี่เหยียบย ่าพระบุตรของพระเจา้ 
ท  าราวกบัว่าพระโลหิตแห่งพนัธสัญญาซ่ึงช าระเขาให้บริสุทธ์ิน้ัน ไม่ศกัด์ิสิทธ์ิและลบหลู่พระวิญญาณแห่งพระคุณ 
สมควรจะรับโทษหนักมากกว่าน้ันสักเพียงใด? (ฮีบรู 10:28-29) 

 
จงสังเกตในขอ้น้ีว่าคนเหล่าน้ี “ถูกช าระให้บริสุทธ์ิ” โดย “พระโลหิตแห่งพนัธสัญญา” น่ีไม่ไดห้มายความว่าพวกเขาไดรั้บ

ความรอดนิรันดร์แลว้ แต่หมายความว่าพวกเขาถูกแยกออกจากโลกน้ีในฐานะผูมี้ส่วนร่วมในพนัธสัญญาฉบบัใหม่ และเม่ือคนเหล่าน้ี
กบฏต่อพระเจา้ เหมือนที่พวกเขากระท าเสมอในระดบัใดระดบัหน่ึง ก็คาดผลไดเ้พียงอย่างเดียวเท่าน้ัน คือ การพิพากษานิรันดร์ของพระ
เจา้ คือ การพิพากษาที่พระองค์สงวนไวส้ าหรับศตัรูของพระองค์ 

 
เราไดพิ้จารณาผูไ้ม่เช่ือที่ถูกแยกออก และถูกรวมเขา้ในพนัธสัญญาประชาชาติของอิสราเอลและพนัธสัญญาฉบบัใหม่แลว้ 

บดัน้ี เราจะดูว่าผูเ้ช่ือแท ้ซ่ึงถูกรวมเขา้ในพนัธสัญญาเหล่าน้ี มีประสบการณ์อย่างไรกบัพลวตัแห่งปฏิสัมพนัธ์กบัพระเจา้  
 

ผูเ้ช่ือที่ถูกรวมเขา้ 
 

พระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ที่ส าแดงแก่ผูเ้ช่ือแทน้ั้นมากมายเหลือคณานับ โดยรวมไปถึงการอภยัโทษบาปและการมี
สามคัคีธรรมกบัพระเจา้ชัว่นิรันดร์ ตามที่เปาโลเขียนไวใ้นโรม 8:1-2: 
 

เหตุฉะน้ันบดัน้ีจึงไม่มีการลงโทษแก่บรรดาผูท้ี่อยู่ในพระเยซู คริสต์ เพราะว่าโดยทางพระเยซูคริสต์ 
กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตไดป้ลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระจากกฎแห่งบาปและความตาย (โรม 8:1-2) 

 
พระเจ้ารักเราจนถึงกับส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อรับโทษแทนความบาปของเรา เพื่อทนทุกข์ทรมานแทนเรา 
และเพื่อช่วยเราให้รอดพ้นจากการถูกปรับโทษเพราะเราได้ท าตัวของเราเอง ดังนั้น ส่ิงนี้น่าจะให้ก าลังใจเราอย่าง
มาก แท้จริงแล้ว เปาโลหยิบยกประเด็นน้ีมากล่าวถึงในโรม 8 และหนุนใจเราด้วยถ้อยค าดังนี้: ท่านกล่าวว่า 
“พระองค์ผู้ไม่ได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ แต่ได้ประทานพระบุตรนั้นแก่เราทุกคน พระองค์จะไม่
ยิ่งทรงเมตตาประทานส่ิงสารพัดแก่เราพร้อมกับพระบุตรหรือ?” ดังนั้น ในการท่ีพระเจ้าได้ประทานพระบุตรของ
พระองค์แก่เรา พระองค์ได้ส าแดงความรักอย่างแน่ชัด อย่างถึงท่ีสุด และอย่างสุดยอด เราจึงควรวางใจในพระองค์
และมั่นใจว่าพระองค์รักเราจริง ๆ 

—ดร. แบรนดอน ดี โครว์ 
ในเวลาเดียวกนั เม่ือเราเป็นอิสระจากการถูกปรับโทษตามพระบญัญติัของพระเจา้แลว้ เราจึงถูกเรียกให้ถวายการรับใชอ้ย่าง

ภกัดีต่อพระเจา้ดว้ยความกตญัญูในส่ิงที่พระเจา้ไดก้ระท าเพ่ือเราในพระคริสต์ ดว้ยเหตุน้ี ในโรม 8:7 เปาโลจึงช้ีให้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างผูเ้ช่ือและผูไ้ม่เช่ือ ดงัน้ี: 
 

จิตใจที่เต็มไปดว้ยบาปก็เป็นศตัรูกบัพระเจา้ ไม่ยอมอยู่ใตบ้ทบญัญติัของพระเจา้ (โรม 8:7) 
 

ตรงกนัขา้ม จิตใจที่รักพระเจา้ก็ยอมจ านนต่อพระบญัญติัของพระองค์ ดงัน้ัน ในโรม 8:12-13 เปาโลจึงกล่าวต่อไปวา่: 
 

เหตุฉะน้ันพ่ีน้องทั้งหลาย... ถา้ท่านด าเนินชีวิตตามวิสัยบาป ท่านก็จะตาย... (โรม 8:12-13) 
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ผูเ้ช่ือน้ันมีพนัธะที่จะด าเนินชีวิตแตกต่างจากผูไ้ม่เช่ือ น่ันคือ พวกเขามีพนัธะที่ตอ้งยอมจ านนต่อพระบญัญติัของพระเจา้ มิใช่

เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความรอด แต่เพ่ือถวายเกียรติแด่พระเจา้ส าหรับความรอดที่พระองค์ไดป้ระทานมาแลว้โดยพระคุณของพระองค์  
 
เช่นเดียวกบัชาวอิสราเอลในยุคพนัธสัญญาเดิม คริสเตียนตอ้งปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ ในพระคมัภีร์เพ่ือทดสอบและ

พิสูจน์ศรัทธาของตน ผูเ้ช่ือแทใ้นพนัธสัญญาเดิมถูกเรียกให้เช่ือฟังบญัญติัของโมเสสเพ่ือเป็นการทดสอบศรัทธาของเขา คริสเตียนในพนัธ
สัญญาใหม่ก็ถูกเรียกให้เขา้สู่การทดสอบในลกัษณะเดียวกนั เปาโลกล่าวกบัชาวโครินธ์ใน 2 โครินธ์ 13:5: 
 

จงส ารวจตนเองว่าท่านตั้งมัน่ในความเช่ือหรือไม่ จงทดสอบตวัเอง 
ท่านไม่ประจกัษ์หรือว่าพระเยซูคริสต์ทรงอยู่ในท่าน แน่นอนนอกจากว่าท่านไม่ผา่นการทดสอบ? (2 โครินธ์ 13:5) 

 
พระคริสต์คือพระบุตรผูเ้ช่ือฟังอย่างสมบูรณ์แบบของพระเจา้ และความชอบธรรมของพระองค์ก็ถูกนับเป็นความชอบธรรม

ของเราเพ่ือเป็นหลกัประกนัความมัน่คงแห่งความรอดนิรันดร์ของเรา แต่เม่ือเราด าเนินชีวิตประจ าวนั เราตอ้งพิสูจน์ความรอดที่พระเจา้
ประทานแก่เรา เปาโลจึงหนุนใจชาวฟิลิปปี ในฟิลิปปี 2:12 วา่: 
 

จงบากบัน่ต่อไปดว้ยความเกรงกลวัจนตวัส่ันจนกระทัง่ความรอด ของท่านบรรลุผล (ฟิลิปปี 2:12) 
 

ตามที่เราควรคาดหมาย ผูเ้ช่ือแทใ้นพนัธสัญญาประชาชาติของอิสราเอลและในพนัธสัญญาฉบบัใหม่ก็มีประสบการณ์กบั
ผลลพัธ์ของการเช่ือฟังและการไม่เช่ือฟังในหลากหลายรูปแบบ ในดา้นหน่ึง ตามที่พระเจา้ไดก้ าหนดดว้ยพระปัญญาของพระองค์ ผูเ้ช่ือแท้
มีประสบการณ์กบัพระพรชัว่คราวต่าง ๆ เราไดรั้บพระพรแห่งพระวิญญาณของพระเจา้มากมาย และนอกเหนือจากน้ี พระเจา้ประทานพระ
พรดา้นกายภาพแก่คนของพระองค์ดว้ย แต่เง่ือนไขตรงกนัขา้มก็เป็นจริงเช่นกัน พระเจา้ฝึกฝนลูกที่แทจ้ริงของพระองค์โดยผ่านการฝึก
วินัย ในฮีบรู 12:6 ผูเ้ขียนอา้งอิงพนัธสัญญาเดิมเม่ือท่านอธิบายเร่ืองน้ี ดงัน้ี: 
 

เพราะองค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตีสอนผูท้ี่พระองค์ทรงรัก และทรงลงโทษทุกคนที่ทรงรับเป็นบุตร (ฮีบรู 12:6) 
 

แมจ้ะมีประสบการณ์ผสมผสานกนัระหว่างพระพรและค าสาปแช่งชัว่คราวส าหรับผูเ้ช่ือแทใ้นชีวิตน้ี แต่ก็มีความแตกต่างที่
ส าคญัย่ิงระหว่างระหว่างผูไ้ม่เช่ือและผูเ้ช่ือ เม่ือพระคริสต์เสด็จกลบัมาดว้ยสง่าราศี ผูเ้ช่ือแทเ้ท่าน้ันจะรับประสบการณ์กบัพระพรของพระ
เจา้ ตามที่เราอ่านพบในวิวรณ์ 21:7: 

ผูท้ี่มีชยัชนะจะไดรั้บทั้งหมดน้ีเป็นกรรมสิทธ์ิ เราจะเป็นพระเจา้ของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเรา (วิวรณ์ 21:7) 
 

เม่ือเราศึกษาพนัธสัญญาเดิมต่อไป ก็ส าคญัอย่างย่ิงที่เราตอ้งจ าไวเ้สมอในเร่ืองการแบ่งมนุษยชาติออกเป็นสามกลุ่ม และ
แนวทางที่พลวตัของพนัธสัญญาถูกใชก้บัแต่ละกลุ่มเหล่าน้ัน และจดจ าเร่ืองความแตกต่างระหว่างผูไ้ม่เช่ือนอกพนัธสัญญาประชาชาติและ
นอกพนัธสัญญาฉบบัใหม่ ผูไ้ม่เช่ือในพนัธสัญญาเหล่าน้ี และผูเ้ช่ือแทใ้นพนัธสัญญาเหล่าน้ี จะเสริมความเขา้ใจของเราเก่ียวกบัส่ิงที่พนัธ
สัญญาเดิมส่ือกบัชาวอิสราเอลโบราณที่ไดอ้่านพนัธสัญญาเดิมเป็นกลุ่มแรก จะท าให้เราพร้อม และเขา้ใจว่าจะประยุกต์ใชก้บัเราใน
ปัจจุบนัอย่างไร 
 

 

สรุป 
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ในบทเรียนน้ี เราไดแ้นะน าหลกัคิดในพระคัมภีร์เกี่ยวกบัพนัธสัญญาของพระเจา้ เราไดเ้ห็นว่าพระเจา้ขบัเคลื่อนแผ่นดินของ

พระองค์ผ่านพนัธสัญญาต่าง ๆ เราไดศ้ึกษาประวติัศาสตร์พระคมัภีร์ และเรียนรู้ว่าพนัธสัญญาของพระเจา้โดยผ่านอาดมั โนอาห์ อบัราฮมั 
โมเสส ดาวิด และพนัธสัญญาฉบบัใหม่ เน้นที่นโยบายของแผ่นดินพระเจา้ส าหรับยุคสมยัแตกต่างกนั นอกจากน้ัน เราไดส้ ารวจพลวตั
พ้ืนฐานของพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ ความจงรักภกัดีของมนุษย ์และผลลพัธ์แห่งพระพรหรือการสาปแช่ง อนัก าหนดลกัษณะ
พิเศษของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพระเจา้และประชากรแห่งพนัธสัญญาของพระองค์ในทุกยุคของพนัธสัญญา และทา้ยที่สุด เราไดส้ ารวจว่า
พลวตัเหล่าน้ีถูกใชก้บัคนประเภทต่าง ๆ อย่างไรตลอดพระคมัภีร์ทั้งเล่มและในปัจจุบนั 

 
คงยาก หากเน้นย ้าถึงความส าคญัของพนัธสัญญาพระเจา้ว่าเป็นเร่ืองที่จะเขา้ใจพนัธสัญญาเดิมได ้หากแต่ผูเ้ขียนพระคมัภีร์ทุก

เล่มรู้ว่าพระเจา้ขบัเคลื่อนแผ่นดินของพระองค์โดยผ่านพนัธสัญญา เม่ือเป็นดงัน้ี ความส าคญัของค าสอนทุกขอ้ในทุกหน้าของพนัธสัญญา
เดิมจึงมีรากฐานอยู่ในกรอบการท างานของพนัธสัญญาของพระเจา้ เราปรนนิบติัพระคริสต์ผูน้ ามาซ่ึงพนัธสัญญาฉบบัใหม่ และในฐานะผู ้
ที่ติดตามพระองค์ เราตอ้งเรียนรู้ให้ไดม้ากที่สุดจากพนัธสัญญาของพระเจา้จากพนัธสัญญาเดิม เพ่ือเราจะมีชีวิตเพ่ือพระองค์ในยุคน้ี การ
ปลุกความมุ่งมัน่ของเราข้ึนมาใหม่ ให้จริงจงักบันโยบายของพนัธสัญญาของพระเจา้ในพระคมัภีร์จะน าเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์กบัพระคริสต์
ในแผ่นดินอนัเต็มบริบูรณ์ดว้ยสง่าราศีของพระองค์ 
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วิทยากร 
 

 
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. เดวิด คอร์เรีย เป็นรองศาสตราจารย ์ณ วิทยาลยัพระคริสตธรรมซาน ปาบโล ในเมืองเมริดา ประเทศเม็กซิโก และเป็นผูอ้  านวยการของ 
สถาบนัเน็กซท์แห่งเม็กซิโก และยงัท าหน้าที่เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัรเพรสไบทีเรียนของพระเยซู ในเมืองโปรเกรโซ  
 
ดร. แบรนดอน ดี โครว์ เป็นผูช่้วยศาสตราจารยด์า้นพนัธสัญญาใหม่ ณ วิทยาลยัศาสนศาสตร์เวสต์มินสเตอร์ 
 
คุณเฌริฟ อาเทฟ ฟาฮิม สอนอยู่ ณ โรงเรียนศาสนศาสตร์ 
อเล็กซานเดรีย ในอียิปต์ 
 
ศาสนาจารย์ ไมเคิล กโลโด เป็นรองศาสตราจารยด์า้นพระคริสต์ธรรมคมัภีร์ศึกษา ณ วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมปฏิรูป ในเมืองออร์แลนโด 
รัฐฟลอริดา 
 
ศาสนาจารย์คลีท ฮักซ์ เป็นผูอ้  านวยการและนักปกป้องความเช่ือเพ่ือต่อตา้นลทัธิ ณ ศูนยท์รัพยากรเพ่ือศรัทธาพิทกัษ์ (Apologetics 
Resource Center) ในเมืองเบอร์มิงแฮม  
มลรัฐอลาบามา 
 
ดร. แบรดลีย์ ที จอห์นสัน เป็นศาสตราจารยว์ุฒิคุณ ณ วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแอสบิวรี และเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัรเมโธดิสต์ เวส
ลีย ์แชปเปล ยูไนเต็ด ในเมืองนิโคลสัวิลล์ มลรัฐเคนทกักี 
 
ดร. แมทธิว นิวเคิร์ก เป็นอธิการบดี และศาสตราจารยด์า้นพนัธสัญญาเดิม ณ วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมไครสท์ ไบเบิ้ล เมืองโอกาซากิ 
ประเทศญี่ปุ่ น 
 
ดร. เจฟฟรีย์ เจ นีเฮาส์ เป็นศาสตราจารยด์า้นพนัธสัญญาเดิม ณ วิทยาลยัพระคริสตธรรมกอร์ดอน-คอนเวลล์ 
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ดร. ไมค์ รอสส์ สอนวิชาศาสนศาสตร์เชิงปฏิบติั ณ วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมปฏิรูป ที่เมืองชาร์ลอตต์ มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา และเป็นอดีต
ศิษยย์าภิบาลอาวุโสของคริสตจกัรพนัธสัญญาของพระคริสต์ ในเมืองแมทธิว มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา 
 
ดร. ไบรอัน ดี รัสเซล เป็นศาสตราจารยด์า้นพระคริสต์ธรรมคมัภีร์ศึกษา และเป็นคณบดีส านักวิชาพนัธกิจในเขตเมือง ณ วิทยาลยัพระ
คริสต์ธรรมแอสบิวรี ในเมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา 
 
ดร. วูยานิ ซินโด เป็นอาจารย ์ณ วิทยาลยัจอร์จ ไวท์ฟีลด์ ในแอฟริกาใต้ 
 
ดร. มาร์ค สเตราสส์ เป็นศาสตราจารยส์าขาพนัธสัญญาใหม่ ที่วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมเบ็ธเอล ซาน ดิเอโก 
 
ดร. ดีเรค ดับเบิลยู เอช โธมัส เป็นศาสตราจารยส์าขาศาสนศาสตร์เชิงระบบและเชิงประวติัศาสตร์ ที่วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมปฏิรูป ใน
แอตแลนตา 
 
ดร. สตีเฟน เวลลัม เป็นศาสตราจารยด์า้นศาสนศาสตร์คริสเตียน ที่วิทยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊บติสต์ 
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