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กติตกิรรมประกาศ 
สําหรับตน้ฉบบัภาษาองักฤษ 

 
เนือ่งจาก สิง่เหนอืธรรมชาต ิถกูเขยีนขึน้จากหนังสอืของผมทีช่ ือ่ The Unseen Realm 

แนวคดิตา่งๆ ทีนํ่าเสนอในกติตกิรรมประกาศของหนังสอืเลม่นัน้ จงึยังเหมาะสมตรงนีด้ว้ย ถงึแมว้า่
จะอยูใ่นรปูฉบับยอ่ 

ขอบคณุกลุม่อภปิรายออนไลนท์ีต่ัง้ข ึน้ในทันทภีายหลังจากผมตัดสนิใจวา่สภาศักดิส์ทิธิแ์ละ
โลกทีม่องไมเ่ห็นแหง่ศาสนศาสตรพ์ระคัมภรีนั์น้ จะเป็นจดุโฟกัสแหง่อาชพีทางวชิาการของผม ไม่
ประหลาดใจเลยทีผ่มเรยีกกลุม่นีว้า่กลุม่ศกึษาสภาศักดิส์ทิธิ ์(Divine Council Study Group, 
DCSG) กลุม่นีย้บุตัวในปี พ.ศ. 2547 หลังจากผมจบการศกึษาระดับปรญิญาเอกและเริม่ทํางานกับ 
Logos Bible Software แลว้ แตก่ารดําเนนิการของกลุม่นัน้ก็ชว่ยเตรยีมผมในการเขยีนหนังสอืทัง้
สองเลม่ 

หนังสอื The Unseen Realm เริม่ตน้ในฐานะตน้ฉบับทีช่ ือ่วา่The Myth That Is True ซึง่ผม
จัดทําขึน้เพือ่ผูส้นใจทีต่ดิตามเนือ้หาในเว็บไซตแ์ละตดิตามนวนยิายของผมทีช่ ือ่ The Façade 
เนือ้หาสว่นใหญป่รากฏครัง้แรกในจดหมายขา่ว และตอ่มาก็ในบล็อก อันเป็นแนวคดิทีทํ่าใหผ้มตอ้ง
รับผดิชอบตอ่การผลติบางสิง่ข ึน้ในแตล่ะเดอืน ฉบับรา่งทีส่มบรูณ์ของ “the Myth book” อยา่งที่
ถกูเรยีกตอ่มานัน้เสร็จสิน้ในปี 2555 ตน้ฉบับนัน้ไดรั้บการปรับปรงุซึง่เป็นผลมาจากการตอบสนอง
จากผูอ้า่น มกีารบันทกึรายชือ่ของผูแ้บง่ปันเฉพาะรายไวใ้นกติตกิรรมประกาศของหนังสอืเรือ่ง The 
Unseen Realm แลว้ 

พลังสําคัญเบือ้งหลังการตพีมิพห์นังสอืเรือ่ง The Unseen Realm และตอ่มาก็ สิง่เหนอื
ธรรมชาต ิคอืผูบ้รหิารสามคนที ่Faithlife Corporation/Logos Bible Software น่ันคอื บอ๊บ พรทิ
เชทท,์ เดล พรทิเชทท ์และ บลิล ์นนีฮยุส ์ไมเ่พยีงแตพ่วกเขาประสบความสําเร็จในการพัฒนา
ตน้ฉบับของผมใหด้ขี ึน้ พวกเขายังมองเห็นลว่งหนา้ถงึความจําเป็นทีต่อ้งมฉีบับกลั่นกรองสําหรับ
เนือ้หาของมันอกีดว้ย สิง่เหนอืธรรมชาตจิงึเป็นผลผลติจากภาพนมิติของพวกเขา 

เดฟ แลมเบริท์ ซึง่เป็นบรรณาธกิารของผมสําหรับหนังสอื The Unseen Realm ยังมา
บรรณาธกิรหนังสอืเรือ่ง ส ิง่เหนอืธรรมชาต ิอกีดว้ย เราไดรั้บประโยชนจ์ากความเชีย่วชาญและ
ประสบการณ์ของเขาในทุกหนา้หนังสอื เขาทําใหผ้มคํานงึถงึคนบนมา้น่ังในโบสถเ์สมอ 

สดุทา้ยนี ้ผมขอขอบคณุ เดรนนา ภรรยาของผม เพราะเธอทําใหท้กุสิง่ทีผ่มทําสําเร็จลงได ้
  



กติตกิรรมประกาศ 
สําหรับฉบบัแปลนี ้

 
 
ผมตอ้งการจะขอบคณุผูถ้วายเงนิใหก้ับ Miqlat.org เพราะถา้ปราศจากการใหด้ว้ยใจกวา้งขวางของ
ทา่น โครงการแปลนีจ้ะไมอ่าจสําเร็จได ้
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บททีห่นึง่ 

เชือ่พระคมัภรี ์
 
คณุเชือ่ส ิง่ทีก่ลา่วไวใ้นพระคัมภรีอ์ยา่งแทจ้รงิหรอืไม?่ 
 

สําหรับบางคนแลว้ น่ันอาจดเูป็นคําถามประหลาดอนัแสดงขอ้สงสยัตอ่หนังสอืซึง่มแีนวโนม้
ทีค่รสิเตยีนอา่นกันเป็นสว่นใหญ ่แตผ่มไมค่ดิวา่มันประหลาดมากนัก พระคัมภรีบ์ันทกึสิง่ทีค่อ่นขา้ง
แปลกประหลาด...ส ิง่ทีเ่ชือ่ไดย้าก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในโลกสมัยใหมน่ี ้

ผมไมไ่ดกํ้าลังพดูถงึเรือ่งใหญ่ๆ  เชน่เรือ่งทีว่า่พระเยซทูรงเป็นพระเจา้ทีเ่สด็จมายังโลกใช่
หรอืไม ่ผูซ้ ึง่จากนัน้ก็ส ิน้พระชนมบ์นกางเขนและฟ้ืนคนืพระชนม ์ผมไมไ่ดแ้มแ้ตค่ดิถงึเรือ่งราว
อัศจรรยอ์ยา่งในหนังสอือพยพ ตอนทีพ่ระเจา้ทรงชว่ยกูอ้สิราเอลออกจากอยีปิตด์ว้ยการเปิด
ทางผา่นทะเลแดงใหแ้กพ่วกเขา ครสิเตยีนสว่นใหญจ่ะบอกวา่พวกเขาเชือ่ส ิง่เหลา่นัน้ อยา่งไรก็
ตาม ถา้คณุไมเ่ชือ่ในพระเจา้และพระเยซ ูหรอื (ไมเ่ชือ่) วา่ทัง้สองพระองคท์รงสามารถทําสิง่
อัศจรรยไ์ด ้เหตผุลอะไรทีจ่ะบอกวา่คณุเป็นครสิเตยีนละ่? 

ผมกําลังพดูเกีย่วกับเรือ่งราวเหนอืธรรมชาตทิีรู่ก้ันนอ้ยมาก ทีค่ณุจะพบเจอนานๆ ครัง้ขณะ
อา่นพระคัมภรี ์แตก็่แทบไมไ่ดย้นิเกีย่วกับเรือ่งนีใ้นโบสถ ์

นีค่อืตัวอยา่งหนึง่ ใน 1 พงศก์ษัตรยิ ์บทที ่22 บันทกึเรือ่งเกีย่วกับกษัตรยิช์ัว่รา้ยพระองคห์นึง่
ของอสิราเอลทีช่ ือ่อาหับ พระองคท์รงประสงคจ์ะรว่มรบกับกษัตรยิย์ดูาหเ์พือ่โจมตศีตัร ูณ สถานที่
หนึง่ชือ่ราโมท-กเิลอาด กษัตรยิย์ดูาหท์รงตอ้งการจะรูถ้งึอนาคต พระองคท์รงอยากรูว้า่จะเกดิอะไร
ขึน้ถา้กองทัพผสมของพระองคก์ับกษัตรยิอ์าหับเขา้โจมต ีดังนัน้ทัง้สองพระองคจ์งึทรงถามผูเ้ผย
พระวจนะของกษัตรยิอ์าหบัและไดรั้บความสนับสนุนจากทกุคน แตผู่เ้ผยพระวจนะเหลา่นัน้เพยีงแต่
ทลูอาหับถงึสิง่ทีพ่ระองคท์รงประสงคจ์ะไดย้นิ และกษัตรยิทั์ง้สองก็ทรงรู ้ดังนัน้ทัง้สองพระองคจ์งึ
ทรงถามผูเ้ผยพระวจนะของพระเจา้ทีช่ ือ่มคีายาห ์สิง่ทีเ่ขาพดูไมไ่ดเ้ป็นขา่วดตีอ่กษัตรยิอ์าหับเลย 
น่ันคอื 

 
ฉะนัน้ ขอทรงฟังพระวจนะของพระยาหเ์วห ์ขา้พระบาทไดเ้ห็นพระยาหเ์วหป์ระทับ
บนพระทีน่ั่งของพระองค ์และบรวิารทัง้หมดแหง่ฟ้าสวรรคย์นืขา้งๆ พระองค ์ทัง้ทาง
ขา้งขวาและขา้งซา้ยพระหัตถ ์และพระยาหเ์วหต์รัสวา่ “ใครจะชกันําอาหับใหข้ ึน้ไป 
และลม้ลงทีร่าโมท-กเิลอาด?” บา้งก็ทลูอยา่งนี ้บา้งก็ทลูอยา่งนัน้ แลว้มวีญิญาณ
หนึง่ออกมายนืเฉพาะพระพักตรพ์ระยาเวห ์ทลูวา่ “ขา้พระองคเ์องจะชกันําเขา” และ
พระยาหเ์วหต์รัสกับมันวา่ “จะทําอยา่งไร?” และมันทลูวา่ “ขา้พระองคจ์ะออกไป 
และจะเป็นวญิญาณมสุาอยูใ่นปากของผูเ้ผยพระวจนะทกุคนของเขา” และพระองค์
ตรัสวา่ “เจา้ไปชกันําเขาได ้และเจา้จะทําสําเร็จ จงไปทําตามนัน้เถดิ” ฉะนัน้ ดสู ิ
พระยาหเ์วหท์รงใสว่ญิญาณมสุาในปากของผูเ้ผยพระวจนะทัง้หมดนีข้องฝ่าพระบาท 
พระยาหเ์วหไ์ดต้รัสเรือ่งรา้ยเกีย่วกับฝ่าพระบาท (1 พงศก์ษัตรยิ ์22:19–23) 
   
คณุเขา้ใจสิง่ทีพ่ระคัมภรีกํ์าลังขอใหค้ณุเชือ่หรอืไม?่ ทีว่า่พระเจา้ทรงประชมุกบักลุม่วญิญาณ

ตา่งๆ เพือ่กําหนดสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในโลกน่ะ? น่ันเป็นความจรงิหรอื? 



นีค่อือกีตัวอยา่งหนึง่ โดยความเอือ้เฟ้ือจากยดูา น่ันคอื 
 
และพวกทตูสวรรคท์ีไ่มรั่กษาอํานาจครอบครองของตนเอง แตล่ะทิง้ถิน่ฐานของตน 
พระองคก็์ทรงจองจําไวด้ว้ยโซอ่ันไมรู่จั้กสลายในทีม่ดื จนกวา่จะถงึเวลาพพิากษาใน
วนัอันยิง่ใหญนั่น้  (ยดูา 1:6) 
 
พระเจา้ทรงจองจําทตูสวรรคก์ลุม่หนึง่ในคกุใตด้นิหรอื? นีเ่ป็นความจรงิหรอื? 
อยา่งทีผ่มพดูไวแ้ลว้วา่พระคัมภรีม์เีรือ่งแปลกประหลาดมากมายบรรจอุยู ่โดยเฉพาะเรือ่ง

เกีย่วกับโลกฝ่ายวญิญาณทีม่องไมเ่ห็น ผมไดพ้บครสิเตยีนมากมายทีไ่มม่ปัีญหากับคําสอนในพระ
คัมภรีซ์ ึง่กอ่ใหเ้กดิการโตแ้ยง้นอ้ยกวา่นี ้(อยา่งนอ้ยทีส่ดุก็ในหมูค่รสิเตยีน) อันเกีย่วกับเรือ่งเหนอื
ธรรมชาต ิตัวอยา่งเชน่ เรือ่งทีว่า่พระเยซทูรงเป็นผูใ้ดและทรงกระทําสิง่ใด แตข่อ้ความเชน่นีม้ี
แนวโนม้จะทําใหพ้วกเขารูส้กึอดึอดัใจมาก ดังนัน้พวกเขาจงึขา้มขอ้ความเหลา่นัน้ไป ผมไดเ้ห็น
แนวโนม้นัน้อยา่งใกลช้ดิ ผมกับภรรยาครัง้หนึง่ไปเยอืนครสิตจักรแหง่หนึง่ทีซ่ ึง่ศษิยาภบิาลเทศนา
บทเทศนต์อ่เนือ่งจากหนังสอื 1 เปโตร เชา้วนันัน้เขาเทศนาถงึ 1 เปโตร 3:18-22 สิง่แรกทีเ่ขาพดู
หลังจากขึน้ไปยนือยูห่ลังธรรมาสนแ์ลว้คอื “เราจะขา้มขอ้พระคําเหลา่นีไ้ป เพราะแปลกประหลาด
เกนิไป” เขาหมายอะไรถงึเมือ่พดูวา่แปลกประหลาด  น่ันคอืขอ้พระคําเหลา่นัน้บรรจสุว่นประกอบที่
เหนอืธรรมชาตซิ ึง่ไปกันไมไ่ดก้ับศาสนศาสตรข์องเขาเทา่นัน้เอง ตัวอยา่งเชน่ 

 
เพราะพระครสิตท์รงทนทกุขค์รัง้เดยีวเป็นพอเพราะบาป คอืพระองคผ์ูช้อบธรรมเพือ่
ผูไ้มช่อบธรรม เพือ่จะนําพวกทา่นไปถงึพระเจา้ ฝ่ายกายพระองคจ์งึส ิน้พระชนม ์แต่
ฝ่ายจติวญิญาณทรงคนืพระชนม ์และโดยทางวญิญาณ พระองคไ์ดเ้สด็จไปบอกพวก
วญิญาณทีต่ดิคกุอยู ่ซ ึง่ในสมัยกอ่นไมเ่ชือ่ฟังพระเจา้ คราวเมือ่พระเจา้ทรงอดทนรอ
คอยใหก้ลับใจในสมัยโนอาห ์ขณะทีท่า่นกําลังตอ่เรอืใหญ ่(1 เปโตร 3:18–20, 
ฉบับ New International Version, NIV) 

 
วญิญาณทีต่ดิคกุอยูค่อืใครและพวกนีถ้กูคมุขงัอยูท่ีไ่หน? ศษิยาภบิาลคนนัน้ไมรู่ห้รอืไมก็่ไม่

ชอบคําตอบนัน้ ดังนัน้ เขาจงึเพยีงแตเ่ลอืกขา้มไปไมส่นใจขอ้พระคําเหลา่นี ้
ในฐานะนักวชิาการดา้นพระคัมภรี ์ผมไดเ้รยีนรูว้า่ขอ้ความแปลกประหลาดเหลา่นี ้(และสว่น

อืน่ๆ ในพระคัมภรีอ์กีมากมายซึง่เป็นทีรู่จั้กและเขา้ใจกันเพยีงเล็กนอ้ย) นัน้ความจรงิแลว้สําคัญมาก 
ขอ้พระคําเหลา่นีส้อนถงึแนวคดิทีเ่ฉพาะเจาะจงเกีย่วกับพระเจา้ เกีย่วกับโลกทีม่องไมเ่ห็น และ
เกีย่วกับชวีติของเราเอง เชือ่หรอืไมว่า่ถา้เรารูแ้ละเขา้ใจความหมายของสิง่เหลา่นี ้แมว้า่จะเขา้ใจ
ยากและน่าพศิวงก็ตาม มันจะเปลีย่นวธิทีีเ่ราคดิเกีย่วกับพระเจา้...เกีย่วกับซึง่กันและกัน วา่ทําไมเรา
ถงึมาอยูท่ีน่ี ่และเกีย่วกับจดุหมายปลายทางสดุทา้ยของเรา 

ในจดหมายฝากฉบับแรก อัครทตูเปาโลเขยีนถงึชาวโครนิธ ์เขาเป็นทกุขใ์นเรือ่งทีผู่เ้ชือ่ใน
ครสิตจักรนัน้พากันไปยังศาลเพือ่ใหร้ะงับขอ้พพิาทระหวา่งกัน ซึง่เขารูส้กึวา่เป็นการเสยีเวลาและ
เสยีพลังงานดา้นอารมณ์ รวมถงึ (ทําใหเ้กดิ) ผลสะทอ้นเชงิลบตอ่ความเชือ่ เปาโลกลา่วดว้ยความ
ตกใจระคนเจ็บปวดวา่ “พวกทา่นไมรู่ห้รอืวา่ทา่นจะพพิากษาโลก? พวกทา่นไมรู่ห้รอืวา่ทา่นจะ
ปกครองทตูสวรรค!์” (1 โครนิธ ์6:3, การถอดความของผม) 

  



พพิากษาโลกหรอื? ปกครองทตูสวรรคห์รอื? 
สิง่ทีเ่ปาโลกําลังพดูถงึในขอ้พระคําอันน่าพศิวงนัน้ทัง้ประหลาดใจและเปลีย่นแปลงชวีติ พระ

คัมภรีเ์ชือ่มโยงกจิการตา่งๆ ของสิง่เหนอืธรรมชาตกิับชวีติและจดุหมายปลายทางของเรา วนัหนึง่
เราจะพพิากษาโลก เราจะปกครองบรรดาทตูสวรรคอ์ยา่งทีเ่ปาโลพดู เราจะพดูเกีย่วกับเรือ่งนัน้
มากกวา่นีใ้นภายหลัง 

เหตผุลทีเ่ปาโลสามารถพดูสิง่ทีเ่ขาพดูกับชาวโครนิธ.์..และกับพวกเราได.้..คอืวา่เรือ่งราวใน
พระคัมภรีนั์น้เกีย่วกับวธิทีีพ่ระเจา้ทรงสรา้งเรา และทรงปรารถนาจะใหเ้ราเป็นสว่นหนึง่ในครอบครัว
แหง่สวรรคข์องพระองค ์ไมเ่ป็นการบังเอญิทีพ่ระคัมภรีใ์ชคํ้าศัพทท์ีนํ่ามาจากความสมัพันธใ์น
ครอบครัว เชน่การอยูร่ว่มบา้นเดยีวกันและทํางานดว้ยกัน เพือ่จะอธบิายอยา่งรวมๆ ถงึพระเจา้และ
พระเยซ ูซึง่ดํารงอยูใ่นโลกทีม่องไมเ่ห็น และถงึบรรดาผูเ้ชือ่ซ ึง่ก็คอืคณุกับผม พระเจา้ทรงประสงค์
จะใหม้นุษยเ์ป็นสว่นหนึง่ในครอบครัวของพระองค ์และมสีว่นในการปกครองเหนอืสิง่ทรงสรา้งของ
พระองค ์

เราทกุคนรูแ้นวคดิทีว่า่ ในสวรรคเ์ป็นอยา่งไร ก็ใหเ้ป็นไปอยา่งนัน้ในแผน่ดนิโลก ซึง่นํามา
จากแนวคดิมากมายและแมแ้ตจ่ากการเลอืกใชคํ้าทีพ่บในคําอธษิฐานขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (มัทธวิ 
6:10) นับจากเริม่ตน้แลว้ทีพ่ระเจา้ทรงประสงคใ์หค้รอบครัวมนุษยข์องพระองคอ์าศัยอยูก่ับพระองค์
ในโลกทีส่มบรูณ์แบบ พรอ้มๆ กับครอบครัวของพระองคซ์ ึง่มอียูแ่ลว้ในโลกทีม่องไมเ่ห็น ผูเ้ป็น
กองทัพแหง่สวรรคข์องพระองค ์เรือ่งราวนัน้ นัน้คอืเป้าหมายของพระเจา้...การถกูตอ่ตา้นโดยเจา้
แหง่ความมดื ความลม้เหลว และความสําเร็จสงูสดุในอนาคต คอืสิง่ทีเ่ขยีนอยูใ่นหนังสอืเลม่นี ้ซึง่ก็
เหมอืนกับสิง่ทีบ่ันทกึอยูใ่นพระคัมภรี ์และเราก็ไมส่ามารถชืน่ชมบทละครของเรือ่งราวในพระคัมภรี์
ได ้ถา้เราไมร่วมผูแ้สดงทัง้หมดเอาไวด้ว้ย อันรวมถงึตัวละครทีเ่หนอืธรรมชาต ิผูซ้ ึง่เป็นสว่นหนึง่
ของมหากาพยเ์รือ่งนัน้ แตก่ลับถกูอาจารยส์อนพระคัมภรีห์ลายคนมองขา้ม 

บรรดาสมาชกิในกองทัพแหง่สวรรคข์องพระเจา้นัน้ไมไ่ดอ้ยูร่อบนอกหรอืไรค้วามสําคัญ
หรอืไมเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งราวของเรา ซึง่ก็คอืเรือ่งราวของมนุษยใ์นพระคัมภรี ์พวกเขาเลน่บทสําคัญ 
แตบ่อ่ยครัง้ยิง่ทีผู่อ้า่นพระคัมภรีใ์นสมัยปัจจบุันกลบัอา่นผา่นไป โดยไมเ่ขา้ใจถงึวธิกีารตา่งๆ อันน่า
ทึง่ทีโ่ลกฝ่ายวญิญาณดํารงอยูใ่นฉากตา่งๆ ซึง่คุน้เคยทีส่ดุหลายสบิฉากในพระคัมภรี ์ผมใชเ้วลา
หลายสบิปีทีจ่ะมองเห็นสิง่ทีผ่มเห็นในตอนนีใ้นพระคัมภรี ์และผมก็ตอ้งการจะแบง่ปันผลทีไ่ดรั้บ
จากการศกึษามาเป็นเวลาหลายปีเหลา่นัน้ 

แตอ่ยา่ใหเ้ราหลงไปจากคําถามทีผ่มถามเมือ่ตอนตน้วา่ คณุเชือ่ส ิง่ทีก่ลา่วไวใ้นพระคัมภรี์
จรงิๆ หรอืไม?่ น่ันเป็นทีท่ีเ่กดิปัญหาละ่ คณุจะไมไ่ดรั้บประโยชนอ์ะไรในการเรยีนรูถ้งึส ิง่ทีก่ลา่วไว ้
ในพระคัมภรีอ์ยา่งแทจ้รงิเกีย่วกับโลกทีม่องไมเ่ห็น และวา่สิง่นีม้าบรรจบกับชวีติคณุอยา่งไร ถา้คณุ
ไมเ่ชือ่ 

ใน 2 พงศก์ษัตรยิ ์6:8-23 ผูเ้ผยพระวจนะเอลชีาประสบปัญหา (อกีครัง้) กษัตรยิผ์ูเ้ดอืดดาล
องคห์นึง่ทรงสง่กองทหารหลายกองไปลอ้มบา้นของเขา เมือ่คนใชข้องเขาตืน่กลัว เอลชีาบอกเขา
วา่ “อยา่กลัวเลย เพราะฝ่ายเรามมีากกวา่ฝ่ายเขา” กอ่นทีผู่รั้บใชค้นนัน้จะไดทั้นทักทว้ง เอลชีาก็
อธษิฐานวา่ “ขา้แตพ่ระยาหเ์วห ์ขอทรงเปิดตาของเขาเพือ่เขาจะไดเ้ห็น” พระเจา้ทรงตอบคําอธิ
ฐานในทันท ีน่ันคอื “และพระยาหเ์วหท์รงเปิดตาของชายหนุ่มคนนัน้ และเขาก็มองและเห็นภเูขา
เต็มไปดว้ยมา้ และรถรบเพลงิรอบเอลชีา” 
 



 คําอธษิฐานของเอลชีาคอืคําอธษิฐานของผมเพือ่คณุ ขอพระเจา้ทรงเปิดดวงตาของคณุให ้
เห็น เพือ่วา่คณุจะไมส่ามารถคดิเกีย่วกับพระคัมภรีแ์บบเดยีวกันนัน้อกีเลย 
  



บททีส่อง 
อาณาจกัรทีม่องไมเ่ห็น: พระเจา้และพระทัง้หลาย 

 
ผูค้นรูส้กึชืน่ชอบสิง่เหนอืธรรมชาตแิละพวกเหนอืมนุษย ์ลองคดิเกีย่วกับอตุสาหกรรมความบันเทงิ
ในไมก่ีปี่นีด้สู ิทัง้หนังสอื ทวีโีชว ์และภาพยนตรท์ีถ่กูผลติออกมานับเป็นพันๆ ในชว่งทศวรรษทีผ่า่น
มาเป็นเรือ่งราวเกีย่วกับทตูสวรรคห์รอืเทวดานางฟ้า มนุษยต์า่งดาว สตัวป์ระหลาด ปีศาจ ภตูผ ีแม่
มด มนตรว์เิศษ ผดีดูเลอืดหรอืแวมไพร ์มนุษยห์มาป่า และซปุเปอรฮ์โีร ่(ตัวเอกในภาพยนตรห์รอื
การต์นูทีม่กํีาลังเกนิมนุษย)์ แฟรนไชสย์อดนยิมยิง่มากมายของฮอลลวีดูแสดงใหเ้ห็นสิง่เหนอื
ธรรมชาต:ิ เอ็กซเ์มน (the X-Men), ด ิอเวนเจอรส์: มหาศกึอลัตรอนถลม่โลก (the Avengers), 
ภาพยนตรช์ดุแฮรี ่พอตเตอร ์(the Harry Potter series), ซปุเปอรแ์มน (Superman), นยิายซากา
เรือ่ง แวมไพร ์ทไวไลท ์(the Twilight saga) สว่น ทวีโีชวอ์ยา่งเชน่ Fringe และแน่นอน 
ภาพยนตรช์ดุซเูปอรเ์นเชอรัล (Supernatural) กับ เอกซไ์ฟล ์(X-Files) ไดม้ผีูต้ดิตามมากมายแม ้
ภายหลังจากการถา่ยทําตอนใหม่ๆ  ส ิน้สดุลงแลว้ และจรงิๆ แลว้ สิง่ตา่งๆ เหลา่นีไ้มไ่ดเ้ป็นทีน่ยิม
ตลอดกาลหรอกหรอื ไมว่า่จะในรปูแบบของเรือ่งเลา่ หนังสอื หรอืในศลิปะ? 
 ทําไมละ่? 
 คําตอบหนึง่ก็คอืวา่ส ิง่เหลา่นีเ้ป็นการหลกีหนจีากความธรรมดา เรือ่งเหลา่นีนํ้าเสนอโลกที่
น่าสนใจและน่าตืน่เตน้กวา่โลกของเรา บางสิง่ทีเ่กีย่วกับความดตีอ่สูก้ับความชัว่ ซึง่ถกูขยายไปใน
ระดับกวา้งใหญไ่พศาลนัน้ทําใหเ้ราตืน่เตน้ การตอ่สูอ้ันเป็นเรือ่งเกีย่วกับความกลา้หาญและการ
ผจญภัยระหวา่งฮโีรม่ากมายแหง่มดิเดลิเอริธ์ (แกนดอลฟ์, โฟรโด และพรรคพวก) กับเซารอนซึง่
เป็นเจา้แหง่ความมดืในนยิายไตรภาคเรือ่ง เดอะลอรด์ออฟเดอะรงิส ์ ไดทํ้าใหผู้อ้า่นมากมาย
หลงใหล (และปัจจบุันนีก็้ทําใหผู้ด้ภูาพยนตรห์ลงใหลเชน่กัน) มาเป็นเวลากวา่ครึง่ศตวรรษแลว้
ในตอนนี ้ย ิง่ตัวรา้ยมาจากโลกอืน่มากเทา่ไร ก็ยิง่ทําใหช้ยัชนะนัน้น่าตืน่เตน้ประทับใจมากขึน้
เทา่นัน้ 
 ในอกีระดับหนึง่ ผูค้นถกูดงึดดูสูโ่ลกอืน่ก็เพราะ (อยา่งทีม่กีลา่วไวใ้นหนังสอืปัญญาจารย)์ วา่
พระเจา้ไดท้รง “บรรจนุรัินดรก์าลไวใ้นจติใจมนุษย ์(ของเรา) ดว้ย” (ปัญญาจารย ์3:11) มบีางสิง่
เกีย่วกับสภาพของมนุษยท์ีป่รารถนา (จะมปีระสบการณ์กับ) บางอยา่งทีอ่ยูน่อกเหนอืประสบการณ์
มนุษย.์..บางสิง่ทีล่กึลับ อคัรสาวกเปาโลเขยีนเกีย่วกับความปรารถนาอยา่งแรงกลา้นีไ้วเ้ชน่กัน เขา
สอนวา่สิง่นีม้าจากการมชีวีติอยูใ่นโลกทีพ่ระเจา้ไดท้รงสรา้ง สิง่ทรงสรา้งเป็นพยานถงึพระผูส้รา้ง 
และดังนัน้ (ก็เป็นพยาน) ถงึอาณาจักรทีอ่ยูน่อกเหนอืจากของเราเอง (โรม 1:18-23) ในความจรงิ
แลว้ เปาโลกลา่ววา่แรงกระตุน้นีท้รงพลังยิง่จนตอ้งตัง้ใจขม่ไว ้(ขอ้ 18) 
 และกระนัน้ ดเูหมอืนเราจะไมค่ดิถงึเรือ่งราวแหง่ความกลา้หาญและการผจญภัยในพระคัมภรี ์
ในแบบเดยีวกับทีเ่ราคดิถงึเรือ่งเลา่อันเหนอืธรรมชาตขิองเราเองทีอ่ยูใ่นหนังสอื ในภาพยนตร ์และ
ในตํานานเลา่ขาน มเีหตผุลหลายขอ้อยูเ่บือ้งหลังสิง่นัน้ และเหตผุลเหลา่นีก็้เกนิกวา่การขาด
เทคนคิพเิศษหรอืสเปเชยีลเอฟเฟ็ค สําหรับบางคนแลว้ ตัวละครในพระคัมภรีนั์น้ธรรมดาหรอื
เกีย่วกับบรรพบรุษุมากเกนิไป พวกเขาไมรู่ส้กึถงึความมชีวีติชวีาหรอืความเป็นวรีบรุษุ อยา่งไรก็ตาม 
นีก็่เป็นคนเดมิๆ และเรือ่งราวเดมิๆ ทีเ่ราไดย้นิมาตลอดนับแตเ่ป็นเด็กตอนเรยีนระววีารศกึษาแลว้ 
จากนัน้ก็มเีครือ่งกดีขวางทางวฒันธรรมอกี จงึเป็นการยากทีเ่ราจะเกีย่วขอ้งสมัพันธก์ับสิง่ทีด่เูหมอืน
ขบวนยาวเหยยีดไมส่ ิน้สดุของคนเลีย้งแกะสมัยโบราณและผูช้ายใสเ่สือ้คลมุยาว...ดเูหมอืนกับ
นักแสดงมากมายในละครโบสถเ์รือ่งการประสตูขิองพระเยซ ู



 แตผ่มคดิถงึปัจจัยทีใ่หญก่วา่วา่ทําไมนยิายวทิยาศาสตรห์รอืจนิตนาการเหนอืธรรมชาตจิงึจับ
จนิตนาการของเราไดง้า่ยกวา่ น่ันก็คอืวธิทีีเ่ราไดถ้กูสอนใหค้ดิเกีย่วกับโลกทีม่องไมเ่ห็นของพระ
คัมภรี ์ส ิง่ทีผ่มไดย้นิอยูใ่นโบสถม์าเป็นเวลาหลายปีนัน้ไมเ่พยีงแตผ่ดิพลาด แตย่ังทําใหเ้รือ่งเหนอื
ธรรมชาตนัิน้น่าเบือ่หน่าย และทีเ่ลวรา้ยกวา่นีก็้คอื คําสอนของโบสถทํ์าใหโ้ลกเหนอืธรรมชาตทิี่
มองไมเ่ห็นนัน้ลดความสําคัญลง โดยทําใหม้ันไรซ้ ึง่พลังอํานาจ 
 สิง่มากมายทีค่รสิเตยีนจนิตนาการเกีย่วกับโลกทีม่องไมเ่ห็นวา่เป็นจรงินัน้ กลับไมเ่ป็นความ
จรงิ พวกทตูสวรรคไ์มม่ปีีก (ไมนั่บรวมเครบูเพราะพวกนีไ้มเ่คยถกูเรยีกวา่ทตูสวรรค ์และเป็นสิง่ทรง
สรา้ง พวกทตูสวรรคม์ักปรากฏในรา่งมนุษย)์ พวกภตูผปีีศาจไมม่เีขาและหาง และพวกมันก็ไมไ่ดม้า
อยูท่ีน่ีเ่พือ่ทําใหเ้ราทําบาป (เราทําบาปดว้ยตัวเราเอง) และขณะทีม่กีารพรรณนาในพระคัมภรีเ์รือ่ง
การถกูผสีงิในวธิทีีน่่าสะพรงึกลัวอยา่งแทจ้รงินัน้ ปีศาจรา้ยผูช้าญฉลาดก็ทําสิง่ทีเ่ลวรา้ยยิง่กวา่ชกั
ใยเชดิหุน่อยูเ่บือ้งหลังผูค้น และยิง่กวา่นัน้ พวกทตูสวรรคแ์ละภตูผปีีศาจเป็นผูเ้ลน่ทีไ่มส่ําคัญ ดู
เหมอืนโบสถจ์ะไมเ่คยเขา้ไปถงึผูท้ีส่ําคัญทีส่ดุกับแผนการของพวกนีเ้ลย 
 
พระทัง้หลายมอียูจ่รงิ 

ผมถามคณุในบทแรกวา่คณุเชือ่ส ิง่ทีก่ลา่วไวใ้นพระคัมภรีจ์รงิๆ หรอืไม ่ใหพ้จิารณาวา่นี่เป็นการทํา
ขอ้สอบควซิ 
 มกีลา่วไวใ้นพระคัมภรีว์า่พระเจา้ทรงมกีองกําลังหรอืคณะทํางานแหง่สิง่ศักดิส์ทิธิ ์ผูนํ้าการ
ตัดสนิใจของพระองคไ์ปทําใหส้ําเร็จ กองกําลังนีถ้กูอา้งถงึวา่เป็นการประชมุ สภา หรอืศาลของพระ
เจา้ (สดดุ ี89:5-7; ดาเนยีล 7:10) ขอ้พระคําทีช่ดัเจนทีส่ดุขอ้หนึง่เกีย่วกับสิง่นีค้อื สดดุ ี82:1 คํา
แปลของพระคัมภรีฉ์บับ Good News Translation (GNT) กลา่วไวอ้ยา่งถกูตอ้งวา่ “พระเจา้ทรง
เป็นประธานในทีป่ระชมุแหง่สวรรค ์พระองคป์ระทานคําตัดสนิในทีช่มุนุมของพระทัง้หลาย” 
 ถา้คณุคดิเกีย่วกับเรือ่งนีด้ลูะก็...น่ันก็เป็นขอ้พระคําทีน่่าตกใจ! พระคําขอ้นีทํ้าใหผ้มตัวสัน่ใน
ครัง้แรกทีไ่ดอ้า่นอยา่งแทจ้รงิ แตค่วามหมายของพระคําขอ้นีก็้เรยีบงา่ยอยา่งทีก่ลา่วไว ้ซึง่ก็
เหมอืนกับขอ้พระคําอืน่ๆ น่ันคอืตอ้งทําความเขา้ใจ สดดุ ี82:1 ในบรบิทวา่ขอ้พระคําอืน่ๆ ในพระ
คัมภรีม์กีลา่วไวว้า่อยา่งไร ในกรณีนีก็้คอื อะไรคอืสิง่ทีก่ลา่วเกีย่วกับพระทัง้หลาย และคําศัพทนั์น้
ควรมกีารใหคํ้าจํากัดความวา่อยา่งไร 
 คําภาษาฮบีรดูัง้เดมิทีถ่กูแปลวา่ “พระทัง้หลาย” คอืเอโลฮมิ พวกเราหลายคนไดค้ดิมาเนิน่
นานวา่เอโลฮมิ มเีพยีงความหมายเดยีว น่ันคอืเป็นพระนามหนึง่ของพระเจา้พระบดิา และจงึอาจ
เป็นการยากสําหรับเราทีจ่ะคดิถงึคํานีใ้นความหมายทีก่วา้งขึน้ แตคํ่านีอ้า้งถงึผูใ้ดก็ตามทีอ่าศัยอยู่
ในโลกฝ่ายวญิญาณซึง่มองไมเ่ห็น น่ันจงึเป็นสาเหตวุา่ทําไมคณุจงึพบวา่คํานีใ้ชก้ับทัง้พระเจา้ 
(ปฐมกาล 1:1), ภตูผปีีศาจ (เฉลยธรรมบัญญัต ิ32:17), และกับคนตายในชวีติหลังความตาย (1 
ซามเูอล 28:13) แตส่ําหรับพระคัมภรีแ์ลว้ คนทีไ่รว้ญิญาณและมทีีพํ่านักอยูใ่นโลกวญิญาณนัน้คอื 
เอโลฮมิ 
 คําศัพทภ์าษาฮบีรไูมไ่ดอ้า้งถงึกลุม่ความสามารถเฉพาะซึง่องคพ์ระเจา้เทา่นัน้ทีท่รงม ีพระ
คัมภรีแ์ยกพระเจา้ไวแ้ตกตา่งจากพวกพระอืน่ๆ ทัง้มวลในวถิทีางอืน่ๆ ไมใ่ชด่ว้ยการใชคํ้าวา่เอโลฮมิ 
ตัวอยา่งเชน่ พระคัมภรีบ์ันทกึเรือ่งการสัง่ใหบ้รรดาพระทัง้หลายนมัสการพระเจา้แหง่พระคัมภรี ์
(สดดุ ี29:1) พระองคท์รงเป็นพระผูส้รา้งและกษัตรยิข์องพวกนัน้ (สดดุ ี95:3; 148:1-5) มกีลา่วไว ้
ในพระธรรมสดดุ ี89:6-7 (ฉบับ GNT) วา่  “ไมม่ผีูใ้ดในสวรรคเ์หมอืนพระองค ์ขา้แตพ่ระยาหเ์วห ์



ไมม่เีทพสวรรคอ์งคใ์ดทัดเทยีมพระองค ์[1 พงศก์ษัตรยิ ์8:23; สดดุ ี97:9] พระองคท์รงเป็นทีเ่กรง
กลัวในสภาแหง่ผูบ้รสิทุธิข์องพระองค”์ บรรดาผูป้ระพันธพ์ระคัมภรีก์ลา่วไวค้อ่นขา้งตรงเกีย่วกับพระ
เจา้ของอสิราเอลวา่ไมม่ผีูใ้ดเสมอพระองค ์น่ันคอืพระองคท์รงเป็น “พระเจา้ของพระทัง้หลาย” 
(เฉลยธรรมบัญญัต ิ10:17; สดดุ ี136:2) 
 เทพเจา้เหลา่นีใ้น “สภาแหง่ผูบ้รสิทุธิ”์ มอียูจ่รงิ ในบทแรกของหนังสอืเลม่นี ้ผมอา้งถงึพระ
คัมภรีต์อนหนึง่ทีพ่ระเจา้ทรงพบปะกับบรรดากองทัพแหง่สวรรคข์องพระองค ์เพือ่จะกําหนดวธิี
กําจัดกษัตรยิอ์าหับ ในพระคําตอนนัน้ บรรดาสมาชกิในกลุม่สวรรคถ์กูเรยีกวา่วญิญาณ ถา้เราเชือ่วา่
โลกฝ่ายวญิญาณมจีรงิและเป็นทีพํ่านักของพระเจา้และของบรรดาสิง่มชีวีติฝ่ายวญิญาณทีพ่ระองค์
ไดท้รงสรา้งขึน้ (เชน่พวกทตูสวรรค)์ เราก็ตอ้งยอมรับวา่กองกําลังหรอืคณะทํางานเหนอืธรรมชาติ
ของพระเจา้ ซึง่อธบิายอยูใ่นขอ้พระคําทีผ่มไดย้กมากลา่วขา้งตน้และในขอ้พระคําอืน่ๆ อกีมากมาย
นัน้ มอียูจ่รงิ ไมเ่ชน่นัน้เราก็เพยีงแตเ่ลือ่มใสอยา่งไมจ่รงิใจตอ่ความจรงิฝ่ายวญิญาณเทา่นัน้ 
 และเนือ่งจากมกีารระบไุวใ้นพระคัมภรีว์า่สมาชกิแหง่สภาศักดิส์ทิธิเ์หลา่นีเ้ป็นวญิญาณ เราจงึ
รูว้า่พระทัง้หลายไมไ่ดเ้ป็นเพยีงรปูเคารพทีทํ่าดว้ยหนิหรอืไมเ้ทา่นัน้ รปูเคารพเหลา่นัน้ไมทํ่างาน
ใหก้ับพระเจา้ในสภาแหง่สวรรค ์เป็นความจรงิทีว่า่ผูค้นในโลกโบราณทีบ่ชูาพระทีเ่ป็นปรปักษ์นัน้
สรา้งรปูเคารพ แตพ่วกเขารูว้า่รปูเคารพเหลา่นัน้ทีพ่วกเขาสรา้งดว้ยมอืตนเองไมใ่ชเ่จา้แหง่อํานาจ
อยา่งแทจ้รงิ รปูเคารพอันเป็นศลิปหัตถกรรมเหลา่นัน้เป็นเพยีงวตัถทุีพ่ระของพวกเขาจะสามารถ
อาศัยอยูเ่พือ่รับเครือ่งบวงสรวง และแจกจา่ยความรูใ้หแ้กบ่รรดาสาวกทีทํ่าพธิกีรรมเพือ่วงิวอนรอ้ง
ขอใหพ้ระเหลา่นีม้าหาพวกเขาและอาศัยอยูใ่นรปูเคารพนัน้ 
  
โครงสรา้งและหนา้ทีข่องสภา   
พระทัง้หลายในสดดุ ี82:1 ถกูเรยีกตอ่มาในขอ้ที ่6 วา่ “บตุรขององคผ์ูส้งูสดุ [พระเจา้]” วล ี“บตุร
ของพระเจา้” นีป้รากฏหลายครัง้ในพระคัมภรี ์ซ ึง่ตามปกตแิลว้จะเฝ้าอยูต่อ่พระพักตรพ์ระเจา้ (เชน่
ใน โยบ 1:6; 2:1) มกีลา่วไวใ้นโยบ 38:7 วา่พวกเขาอยูแ่ถวๆ นัน้กอ่นพระเจา้ทรงเริม่สรา้งโลกและ
มนุษย ์
 และน่ันก็น่าสนใจมาก พระเจา้ทรงเรยีกสิง่มชีวีติฝ่ายวญิญาณเหลา่นี้วา่เป็นบตุรชายของ
พระองค ์เนือ่งจากพระองคท์รงสรา้งพวกเขา ภาษา “ครอบครัว” คํานัน้จงึสมเหตสุมผล ในวธิี
เดยีวกับทีค่ณุพดูถงึลกูๆ ของคณุวา่เป็นลกูชายและลกูสาวของคณุ ก็เพราะคณุมสีว่นในการสรา้ง
พวกเขาขึน้มา แตน่อกจากการเป็นพระบดิาแลว้ พระเจา้ยังทรงเป็นกษัตรยิข์องพวกเขาอกีดว้ย ใน
โลกยคุโบราณ กษัตรยิม์กัปกครองผา่นทางครอบครัวขยายของพระองค ์ความเป็นกษัตรยิถ์กูสง่
ตอ่ไปยังทายาท การครอบครองอาณาจักรเป็นธรุกจิของครอบครัว พระเจา้ทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้แหง่สภาของพระองค ์และบรรดาบตุรชายของพระองคก็์มตํีาแหน่งสงูสดุรองลงไปเป็นลําดับ
ตามสมัพันธภาพของพวกเขากับพระองค ์แตข่ณะทีเ่ราจะอภปิรายกันตลอดหนังสอืเลม่นี ้ก็มบีางสิง่
เกดิขึน้ น่ันคอืพวกเขาบางคนทรยศ 
 บตุรของพระเจา้เหลา่นีย้ังเป็นผูทํ้าการตัดสนิใจอกีดว้ย เรารูจ้าก 1 พงศก์ษัตรยิ ์บทที ่22 
(และในตอนอืน่ๆ อกีหลายตอน) วา่ภารกจิของพระเจา้รวมถงึการมปีฏสิมัพันธก์ับประวตัศิาสตรข์อง
มนุษย ์เมือ่พระเจา้ทรงตัดสนิวา่ถงึเวลาทีก่ษัตรยิอ์าหับผูช้ัว่รา้ยจะตอ้งตาย พระองคก็์ทรงปลอ่ยให ้
สภาของพระองคต์ดัสนิวา่จะใชว้ธิใีด 



 การประชมุสภาศักดิส์ทิธิท์ีป่รากฏในสดดุบีทที ่82 และ 1 พงศก์ษัตรยิ ์บทที ่22 นี ้ไมไ่ดเ้ป็น
เพยีงการประชมุในพระคัมภรีท์ีเ่กีย่วขอ้งกับเราเทา่นัน้ แตม่กีารประชมุสองสามครัง้ทีกํ่าหนดชะตา
กรรมของอาณาจักรตา่งๆ ดว้ย 
 ใน ดาเนยีล บทที ่4 ทีบ่ันทกึวา่กษัตรยิเ์นบคูัดเนสซารแ์หง่บาบโิลเนยี ทรงถกูพระเจา้ลงโทษ
ใหก้ลายเป็นคนวกิลจรติชัว่คราว คําตัดสนิลงโทษนัน้ถกูสง่ลงมา “เป็นพระราชกฤษฎกีามาจากพระ
ผูส้งูสดุ” (ดาเนยีล 4:24) และ “เป็นคําสัง่ของผูพ้ทัิกษ์” (ดาเนยีล 4:17) ผูพ้ทัิกษ์เป็นคําทีใ่ช ้
สําหรับบรรดาสิง่ศักดิส์ทิธิใ์นสภาของพระเจา้ คํานีก้ลา่วถงึวธิทีีพ่วกเขาเฝ้าดอูยูเ่หนอืเหตกุารณ์
ตา่งๆ ของมนุษยต์ลอดเวลา พวกเขาไมเ่คยหลับ   
 เหตกุารณ์เหลา่นีใ้นพระคัมภรีท์ีเ่กีย่วกับการประชมุสภาศักดิส์ทิธินั์น้ บอกเราวา่สมาชกิสภา
ของพระเจา้มสีว่นรว่มในการปกครองของพระเจา้ อยา่งนอ้ยทีส่ดุก็ในบางกรณี พระเจา้ทรงกําหนด
สิง่ทีพ่ระองคท์รงประสงคจ์ะทําใหส้ําเร็จ แตก็่ประทานอสิระแกต่ัวแทนเหนอืธรรมชาตขิองพระองค์
ในการกําหนดวธิ ี
 พวกทตูสวรรคม์สีว่นในสภาของพระเจา้เชน่กัน ในภาษาดัง้เดมิของพระคัมภรี ์คําทีถ่กูแปลวา่ 
ทตูสวรรค ์ในพระคัมภรีเ์ดมิและใหมนั่น้ ความจรงิแลว้หมายถงึผูส้ง่สาร คําวา่ ทตูสวรรค ์นัน้โดย
พืน้ฐานแลว้เป็นลักษณะงาน ทตูสวรรคส์ง่ขา่วสารใหแ้กผู่ค้น เราจะเรยีนรูเ้กีย่วกับทตูสวรรคแ์ละ
หนา้ทีข่องพวกเขา รวมทัง้หนา้ทีอ่ ืน่ๆ ของสมาชกิสภาของพระเจา้ใหม้ากกวา่นี ้ในบทตอ่ๆ ไป 
 
ทําไมสิง่นีจ้งึสําคญั 
ปฏกิริยิาตอบสนองของคณุตอ่ทกุสิง่ทีค่ณุไดอ้า่นในหนังสอืเลม่นีม้าจนถงึตอนนี ้อาจเป็นอยา่งนี ้
“(มัน) เป็นเรือ่งน่าหลงใหล ฉันไมเ่คยเห็นเรือ่งอยา่งนัน้ในพระคัมภรีม์ากอ่นเลย แตข่อ้มลูทัง้หมดนี้
มคีวามหมายโดยนัยอะไรตอ่ชวีติประจําวนัของฉัน และตอ่วธิปีฏบิัตงิานของโบสถล์ะ่? (ถา้จะมบีา้ง
ละก็)” และคําตอบก็คอื ความจรงิทีนํ่าเสนอในหนังสอืเลม่นีม้ทีกุส ิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกับความเขา้ใจของ
เราวา่พระเจา้คอืใคร และวธิทีีเ่ราเกีย่วขอ้งสมัพันธก์ับพระองค ์และจดุประสงคข์องเราในโลกนีค้อื
อะไร เพือ่ชว่ยทําใหส้ ิง่นัน้ชดัเจน ผมจะปิดทา้ยแตล่ะบทดว้ยสว่น “ทําไมสิง่นีจ้งึสําคัญ” แบบนีท้ี่
เปิดใหเ้ห็นขอ้เสนอแนะและการนําไปใชใ้นเชงิปฏบิัตแิหง่ความจรงิของบทนัน้ 
 ในบทนี ้เราไดอ้ภปิรายถงึวธิทีีพ่ระคัมภรีอ์ธบิายการบรหิารจักรวาลของพระเจา้ และขอ้มลูเชงิ
ลกึอะไรทีเ่กีย่วกับพระเจา้ซึง่เราไดรั้บจากคําอธบิายเหลา่นัน้ และในทา้ยทีส่ดุคอืวา่พระเจา้ทรง
เกีย่วขอ้งสมัพันธก์ับเราอยา่งไร 
 อยา่งแรกก็คอื ธรุกจิของครอบครัวแหง่สวรรคค์อืการเป็นแมแ่บบสําหรับวธิทีีพ่ระองคท์รง
เกีย่วขอ้งสมัพันธก์ับครอบครัวในโลกของพระองค ์เราจะอภปิรายเรือ่งนัน้ตอ่ในบทตอ่ไป แตน่ีเ่ป็น
ตัวอยา่งหนึง่ น่ันคอื คณุอาจจะสงสยัวา่ทําไมพระเจา้จงึทรงตอ้งการมสีภาทีป่รกึษา พระเจา้ไมค่วร
จะตอ้งการความชว่ยเหลอืในการทําสิง่ใด แมแ้ตใ่นโลกฝ่ายวญิญาณ พระองคท์รงเป็นพระเจา้! แต่
มกีารบันทกึไวอ้ยา่งชดัแจง้ในพระคัมภรีว์า่พระองคท์รงใชส้ ิง่ศักดิส์ทิธิใ์นระดบัรองทําสิง่ตา่งๆ ให ้
สําเร็จ 
 พระองคไ์มไ่ดท้รงตอ้งการสภาศักดิส์ทิธิ ์แตพ่ระองคท์รงเลอืกจะใชส้ภานัน้ และพระองคก็์ไม่
ทรงตอ้งการเราเชน่กัน ถา้พระเจา้ทรงเลอืกเอง พระองคก็์ทรงเพยีงแตต่รัสเสยีงดังกับทกุคนที่
ตอ้งการพระกติตคิณุ ประทานการหนุนใจทกุอยา่งทีท่กุคนตอ้งการเพือ่จะทําใหพ้วกเขากลับมาหา



พระองค ์และก็ตรัสวา่ด ีพระองคท์รงสามารถชกัชวนผูค้นใหรั้กคนอืน่ๆ ไดด้ว้ยการทําใหพ้วกเขาทํา
เชน่นัน้ แตพ่ระองคไ์มท่รงทํา พระองคก์ลับทรงใชผู้ค้น น่ันคอืคณุกับผม ใหทํ้างานนัน้ใหส้ําเร็จ 
 อยา่งทีส่อง พระเจา้ทรงสามารถกําหนดเหตกุารณ์ตา่งๆ ไวล้ว่งหนา้ได ้เพือ่ใหท้กุสิง่เป็นไป
ตามวธิทีีพ่ระองคป์ระสงค ์แตพ่ระองคไ์มท่รงทํา ในเรือ่งราวของกษัตรยิอ์าหับ พระเจา้ทรงอนุญาต
ใหผู้ช้ว่ยแหง่สวรรคข์องพระองคกํ์าหนดวธิทีีจ่ะทําใหพ้ระประสงคข์องพระองคส์ําเร็จ พดูอกีอยา่งก็
คอื พระองคท์รงอนุญาตใหพ้วกเขาไดทํ้าตามใจปรารถนา น่ันบอกเราวา่ไมใ่ชท่กุสิง่ถกูกําหนดไว ้
ลว่งหนา้ และวา่น่ันเป็นความจรงิไมเ่พยีงแตใ่นโลกทีม่องไมเ่ห็นเทา่นัน้ แตย่ังเป็นจรงิในโลกของ
เราอกีดว้ย 
 ในพระคัมภรีนั์น้ โลกทีม่องไมเ่ห็นมโีครงสรา้ง พระเจา้ทรงเป็นประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารหรอืซี
อโีอ สิง่ทรงสรา้งเหลา่นัน้ทีทํ่างานใหก้ับพระองคเ์ป็นครอบครัวของพระองค ์พวกเขาแบง่อํานาจ
ปกครองกัน พวกเขามสีว่นรว่มในวธิดํีาเนนิงานของบรษัิท 
 น่าประหลาดใจทีพ่ระคมัภรีบ์ันทกึเกีย่วกับมนุษยชาตไิวแ้บบเดยีวกัน นับจากเริม่ตน้ในสวนเอ
เดน พระเจา้ทรงสรา้งมนุษยใ์หป้กครองโลกรว่มกับพระองค ์พระเจา้ทรงบอกอาดัมกับเอวาวา่ “จงมี
ลกูดก เพือ่วา่ลกูหลานของเจา้จะอาศัยอยูท่ั่วโลกและควบคมุโลกนี”้ (ปฐมกาล 1:28 ฉบับ GNT) 
อาดัมกับเอวาเป็นลกูของพระเจา้...เป็นครอบครัวในโลกของพระเจา้ พระเจา้ทรงประสงคจ์ะสถติอยู่
กับพวกเขาและอนุญาตใหพ้วกเขามสีว่นร่วมในการทําทัง้โลกใบนีใ้หเ้ป็นเหมอืนสวนเอเดน 
 น่ันเป็นแนวคดิทีคุ่น้เคยสาํหรับผูอ้า่นสว่นใหญ ่สิง่ทีม่องไมเ่ห็นเดน่ชดันักคอืวา่อาดัมกับเอวา
ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงสมาชกิในครอบครัวของพระเจา้ในสวนเอเดนเทา่นัน้ ครอบครัวศักดิส์ทิธิข์อง
พระองคก็์อยูท่ีน่ั่นเชน่กัน เอเดนเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้สถติ และในทีท่ีพ่ระเจา้สถติ ครอบครัวของ
พระองคก็์อยูท่ีน่ั่นดว้ย เราคดิถงึสวรรคว์า่เป็นสถานทีท่ีเ่ราจะไดอ้ยูก่ับพระเจา้และทตูสวรรคข์อง
พระองค ์ซึง่เป็นครอบครัวศักดิส์ทิธิข์องพระองค ์น่ันเป็นสิง่ทีต่ัง้ใจใหเ้ป็นตัง้แตแ่รกเริม่ และจะให ้
เป็นในอนาคต ไมเ่ป็นการบังเอญิทีพ่ระคัมภรีจ์บลงดว้ยการทีส่วรรคก์ลับมายังโลกในรปูสวนเอเดน
โลกแหง่ใหม ่(ววิรณ์บทที ่21–22) 
 เพือ่จะเขา้ใจจดุหมายปลายทางของเรา เราจําเป็นตอ้งยอ้นกลับไปยังเวลาทีค่รอบครัวสอง
ครอบครัวของพระเจา้ครอบครองอยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนั เราตอ้งกลับไปยังสวนเอเดน 
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บททีส่าม 
กษัตรยิใ์นอดตีและอนาคต 

 
เราไดรั้บการแนะนําสัน้ๆ สูส่ภาแหง่สวรรคข์องพระเจา้ ซึง่เป็นครอบครัวทีม่องไมเ่ห็นและกองกําลัง
หรอืคณะทํางานของพระองค ์ยังมมีากกวา่สิง่ทัง้หมดนัน้อกี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เราจําเป็นตอ้งมอง
ไปยังวธิกีารทีผู่แ้สดงบทบาทสําคัญอยา่งเชน่พระเยซแูละซาตานวา่เป็นสว่นหนึง่ของภาพนัน้
อยา่งไร แตก่อ่นทีเ่ราจะกลับไปสูเ่รือ่งทีว่า่เกดิอะไรขึน้ในโลกทีม่องไมเ่ห็น เราจําเป็นตอ้งคดิ
เกีย่วกับตัวเราเองในรปูแบบใหม ่การปกครองของพระเจา้ในโลกฝ่ายวญิญาณทีม่องไมเ่ห็นโดยผา่น
ทางสภาของพระองคนั์น้ เป็นแมแ่บบสําหรับการปกครองของพระองคใ์นโลก ซึง่นักศาสนศาสตร์
เรยีกวา่อาณาจักรของพระเจา้ ส ิง่ทัง้หมดนัน้เริม่ตน้ในหนังสอืปฐมกาล...ในสวนเอเดน  
 
สวนเอเดน – โฮมออฟฟิศของพระเจา้ 
อะไรคอืสิง่แรกทีค่ณุคดิถงึเมือ่คณุไดย้นิคําวา่ “สวนเอเดน”? คนสว่นใหญท่ีผ่มไดพ้ดูคยุดว้ยคดิถงึ
อาดัมกับเอวา สวนเอเดนเป็นบา้นของพวกเขา น่ันเป็นทีท่ีพ่ระเจา้วางพวกเขาไว ้(ปฐมกาล 2:15–
25) 

แตส่วนเอเดนยังเป็นพระนเิวศของพระเจา้อกีดว้ย เอเสเคยีลกลา่วถงึสวนเอเดนวา่เป็น “พระ
อทุยานของพระเจา้” (เอเสเคยีล 28:13; 31:8–9) ไมแ่ปลกใจเลยจรงิๆ สิง่ทีอ่าจจะทําให ้
ประหลาดใจคอืวา่ภายหลังจากทีเ่รยีกสวนเอเดนวา่ “พระอทุยานของพระเจา้” แลว้ เอเสเคยีลก็
เรยีกเอเดนอกีชือ่หนึง่วา่ “ภเูขาบรสิทุธิแ์หง่พระเจา้” (28:14) ในทันท ีในศาสนาโบราณมากมาย 
สวนสวยหรแูละภเูขาทีไ่มอ่าจเขา้ถงึไดนั้น้ถกูพจิารณาวา่เป็นทีอ่ยูข่องพระทัง้หลาย พระคัมภรีใ์ช ้
การพรรณนาทัง้สองอยา่งนัน้อธบิายสวนเอเดน สวนเอเดนเป็นพระนเิวศของพระเจา้ และดังนัน้
พระองคจ์งึทรงดําเนนิภารกจิทีน่ี ่มันเป็นสํานักงานใหญห่รอืโฮมออฟฟิศของพระองค ์

และเมือ่พระเจา้สถติอยูท่ีใ่ด สภาของพระองคก็์จะอยูก่ับพระองคท์ีน่ั่น 
 
ฉายาของพระเจา้ 
ขอ้พระคําทีส่ําคัญทีส่ดุขอ้หนึง่ในพระคัมภรีบ์อกใบใ้หเ้รารูว้า่ทัง้พระเจา้และสภาของพระองคอ์ยูใ่น
สวนเอเดน ในปฐมกาล 1:26 นัน้ พระเจา้ตรัสวา่ “ใหเ้ราสรา้งมนุษยต์ามฉายาของเรา” (ฉบับ 
Lexham English Bible, LEB), ทําตัวเอนเพือ่เนน้) พระเจา้ทรงประกาศความตัง้ใจของพระองคต์อ่
หมูค่ณะหนึง่ พระองคกํ์าลังตรัสกับใครหรอื? ก็กับกองทัพแหง่สวรรคข์องพระองคซ์ ึง่ก็คอืสภาของ
พระองค ์พระองคไ์มไ่ดกํ้าลังตรัสกับสมาชกิอืน่ๆ ในตรเีอกานุภาพ เพราะถา้พระเจา้พระบตุรและพระ
เจา้พระวญิญาณบรสิทุธิไ์มท่รงรูส้ ิง่ใด พระเจา้พระบดิาก็ไมท่รงสามารถลว่งรูส้ ิง่นัน้ได!้ และนีเ่ป็น
หมูค่ณะนัน้ทีพ่ระองคกํ์าลงัตรัสดว้ย เพือ่เรยีนรูส้ ิง่ทีพ่ระองคไ์ดท้รงตดัสนิพระทัยจะกระทํา 
 คําประกาศนัน้เขา้ใจงา่ย มันจะเป็นเหมอืนทีผ่มพดูกับเพือ่นๆ บางคนวา่ “เราไปกนิพซิซา่
กัน!” เรามาทํานีก่ัน! ชดัเจนเพยีงพอ แตม่บีางสิง่อืน่ๆ อกีทีเ่ราไมต่อ้งการจะพลาด ความจรงิแลว้ 
พระเจา้ไมใ่หห้มูค่ณะนัน้เขา้รว่มในการตัดสนิพระทัยของพระองค ์
 ไมเ่หมอืนการประชมุสภาศักดิส์ทิธิใ์นวาระอืน่ๆ ทีเ่ราไดอ้า่นเจอ สมาชกิสภาของพระเจา้ไม่
เขา้รว่มในการตัดสนิใจครัง้นี ้เมือ่มนุษยถ์กูสรา้งขึน้ซึง่บันทกึอยูใ่นขอ้พระคําถัดไป (ปฐมกาล 1:27) 
พระเจา้ทรงเป็นผูส้รา้งเพยีงพระองคเ์ดยีว การสรา้งมนุษยค์อืสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงจัดการดว้ยพระองค์



เอง เมือ่ยอ้นกลับไปยังเรือ่งเปรยีบเทยีบการชวนไปกนิพซิซา่นัน้ ถา้ผมทําตามคําพดูของผมดว้ย
การขบัรถรับทกุคนไปยังรา้นพซิซา่และยนืกรานจะจา่ยเงนิเอง ผมก็จะเป็นคนเดยีวทีทํ่างานทัง้หมด
นัน้ น่ันเป็นสิง่ทีเ่ราเห็นวา่กําลังเกดิขึน้ ณ ทีน่ี ้
 เป็นการเขา้ใจไดว้า่พระเจา้จะทรงเป็นเพยีงผูเ้ดยีวทีส่รา้งมนุษย ์สิง่ศักดิส์ทิธิใ์นสภาของ
พระองคไ์มม่อํีานาจแบบนัน้ แตน่ั่นก็ทําใหเ้กดิเหตกุารณ์แปลกประหลาดอกีเหตกุารณ์หนึง่ข ึน้ ใน
ปฐมกาล 1:27 มนุษยถ์กูสรา้งตามแบบพระฉายาของพระเจา้ (“พระเจา้ทรงสรา้งมนุษยต์ามพระ
ฉายาของพระองค,์” ฉบับ LEB, ทําตัวเอนเพือ่เนน้) แลว้เกดิอะไรขึน้กับ “ฉายาของเรา” จากขอ้ที ่
26 ละ่? 
 ความจรงิแลว้ ไมม่อีะไรเกดิขึน้ การสบัเปลีย่นระหวา่งวล ี“ฉายาของเรา” กับ “ฉายาของ
พระเจา้” ทีบ่ันทกึไวใ้นปฐมกาล 1:26-27 นัน้เปิดเผยบางสิง่ทีน่่าทึง่ พระดํารัสของพระเจา้ทีว่า่ "จง
ใหพ้วกเราสรา้งมนุษยต์ามแบบฉายาของพวกเรา” นัน้หมายความวา่พระองคก์ับสิง่มชีวีติทีพ่ระองค์
กําลังตรัสดว้ยนัน้แบง่ปันบางสิง่ทีเ่หมอืนกัน ไมว่า่ส ิง่นัน้จะเป็นอะไร มนุษยก็์จะแบง่ปันสิง่นัน้ดว้ย
เหมอืนกันเมือ่พระเจา้ทรงสรา้งพวกเขา ไมเ่พยีงแตเ่ราเหมอืนพระเจา้ในทางใดทางหนึง่ แตเ่รายัง
เหมอืนสิง่ศักดิส์ทิธิใ์นสภาของพระองคด์ว้ย 
 “บางสิง่” นัน้ถกูสือ่สารโดยวล ี“พระฉายาของพระเจา้” บทแปลของปฐมกาล 1:26 ทีด่กีวา่
จะเป็นวา่ พระเจา้ทรงสรา้งมนุษยเ์หมอืนกับฉายาของพระองค ์การเป็นมนุษยก็์คอืการเป็นฉายาของ
พระเจา้ อยา่งทีอ่าจพดูกนัวา่เราเป็นตัวแทนของพระองค ์
 ฉายาของพระเจา้นัน้ไมใ่ชค่วามสามารถทีพ่ระเจา้ประทานแกเ่รา...เหมอืนความฉลาด เรา
อาจสญูเสยีความสามารถได ้แตเ่ราไมอ่าจสญูเสยีสถานภาพการเป็นฉายาของพระเจา้ได ้น่ันตอ้ง
ไมใ่ชก่ารเป็นมนุษย!์ มนุษยท์กุคน นับจากปฏสินธจินเสยีชวีติ จะเป็นมนุษยเ์สมอและก็เป็นฉายา
ของพระเจา้เสมอ นีค่อืเหตผุลวา่ทําไมชวีติของมนุษยจ์งึศักดิส์ทิธิ ์
 เราเป็นตัวแทนของพระเจา้ไดอ้ยา่งไร? เราเห็นในบททีผ่า่นมาแลว้วา่พระเจา้ทรงแบง่ปัน
สทิธอํิานาจของพระองคก์บัสิง่ศักดิส์ทิธิใ์นคณะทํางานหรอืกองกําลังทีม่องไมเ่ห็นของพระองค ์
พระองคท์รงกระทําสิง่เดยีวกันนัน้กับมนุษยท์ีอ่ยูใ่นโลก พระเจา้ทรงเป็นองคจ์อมกษัตรยิท์ีอ่ยูเ่หนอื
ทกุสิง่ทัง้ทีต่ามองเห็นและมองไมเ่ห็น พระองคท์รงปกครอง พระองคท์รงแบง่ปันการปกครองนัน้กับ
ครอบครัวของพระองคใ์นโลกฝ่ายวญิญาณและในโลกมนุษย ์เรามาอยูท่ีน่ีเ่พือ่มสีว่นรว่มในแผนการ
ของพระเจา้ เพือ่จะทําใหโ้ลกนีเ้ป็นทกุสิง่ทีพ่ระองคท์รงประสงคใ์หเ้ป็น และเพือ่มคีวามสขุ
เพลดิเพลนิในโลกนีก้ับพระองค ์
 ในทา้ยทีส่ดุ พระเจา้ก็ทรงแสดงใหเ้ราเห็นวา่เราควรจะทําเชน่นัน้อยา่งไร พระเยซทูรงเป็น
ตัวอยา่งทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในการเป็นตัวแทนของพระเจา้ พระองคท์รงถกูเรยีกวา่พระฉายาของพระเจา้
ผูไ้มท่รงปรากฏแกต่า (โคโลส ี1:15) และแกน่แทเ้ดยีวกับพระเจา้ (ฮบีร ู1:3) เราจงึตอ้งเลยีนแบบ
พระเยซสูําหรับเหตผุลนัน้ (โรม 8:29; 2 โครนิธ ์3:18) 
 
สองสภา...หนึง่จดุหมาย 
มคีวามหมายหนึง่ในสิง่นี้ทัง้หมดทีผ่มหวงัวา่คณุจะเขา้ใจ มนุษยโ์ดยพืน้ฐานแลว้เป็นคณะบรหิาร
ของพระเจา้...เป็นสภาของพระองคใ์นโลก เราถกูสรา้งใหอ้าศัยอยูใ่นทีส่ถติของพระเจา้พรอ้มกับ
ครอบครัวแหง่สวรรคข์องพระองค ์เราถกูสรา้งใหม้คีวามสขุกับพระองคแ์ละรับใชพ้ระองคช์ัว่นรัินดร ์



ตัง้แตแ่รกแลว้ สิง่นัน้ตัง้ใจใหเ้กดิในโลกเชน่เดยีวกนั สวนเอเดนเป็นทีท่ีส่วรรคแ์ละโลกมาบรรจบกัน 
พระเจา้กับสมาชกิสภาของพระองคย์ดึครองพืน้ทีเ่ดยีวกับของมนุษย ์
 แตเ่พือ่อะไรละ่? 
 พระเจา้ทรงบอกอาดัมกับเอวาวา่ “จงมลีกูดกทวมีากขึน้จนเต็มแผน่ดนิ จงมอํีานาจเหนอื
แผน่ดนิ จงครอบครอง…สตัวท์ีเ่คลือ่นไหวบนแผน่ดนิทัง้หมด” (ปฐมกาล 1:28) นีเ่ป็นงานสําหรับผู ้
ทีเ่ป็นฉายาของพระเจา้ พวกเขาจะรับใชพ้ระเจา้ในฐานะ กษัตรยิ-์ผูด้แูล เหนอืสิง่ทรงสรา้ง งานของ
มนุษยค์อืการแพรก่ระจายออกไปท่ัวโลกและขยายสวนเอเดนไปท่ัวพภิพ เพือ่ทําใหอ้าณาจักรของ
พระเจา้แผข่ยายใหญข่ึน้ งานนัน้ใหญเ่กนิไปสําหรับสองคน ดังนัน้ พระเจา้ทรงประสงคใ์หอ้าดัมกับ
เอวามลีกูหลาน  
 ดังทีเ่รารูแ้ลว้วา่อาดัมกับเอวาและลกูหลานของพวกเขาลม้เหลว มนุษยทํ์าบาป ถา้ไมเ่กดิ
เหตกุารณ์นัน้ขึน้ โลกก็จะถกูเปลีย่นทลีะนอ้ยใหเ้ป็นเหมอืนสวนเอเดนโลกแลว้ และเราก็จะมชีวีตินิ
รันดรบ์นพภิพทีส่มบรูณ์แบบ โดยอาศัยอยูก่ับพระเจา้และครอบครัวฝ่ายวญิญาณของพระองค ์
 พระเจา้ทรงรักมนุษย ์ดังนัน้พระองคจ์งึทรงใหอ้ภัยอาดัมกับเอวา แตม่นุษยท์ีเ่หลอืนับแตนั่น้
มาถกูกําหนดใหเ้ดนิตามรอยเทา้ของอาดัมกับเอวา เราทกุคนทําบาปและสมควรตายถา้พระเจา้ไม่
ทรงเขา้มาแทรกแซง (โรม 6:23) เราเป็นสิง่มชีวีติทีต่อ้งตายและดังนัน้จงึเป็นคนบาป เราตอ้งการ
การชว่ยใหร้อดพน้บาป 
 แนวคดิทีว่า่พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราเขา้ร่วมในครอบครัวอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค ์เป็น
สว่นหนึง่ในสภาของพระองค ์และมชีวีติอยูใ่นการสถติของพระองคนั์น้ ชว่ยเราใหเ้ขา้ใจสิง่อัศจรรย์
บางประการทีก่ลา่วไวใ้นพระคัมภรีไ์ด ้
 แนวคดินีอ้ธบิายวา่ทําไมพระคัมภรีจ์งึอา้งถงึพวกผูเ้ชือ่วา่เป็น “บตุรของพระเจา้” หรอื “ลกูๆ 
ของพระเจา้” (ยอหน์ 1:12; 11:52; กาลาเทยี 3:26; 1 ยอหน์ 3:1–3)…อธบิายวา่ทําไมบรรดาผู ้
เชือ่จงึถกูบรรยายวา่ “ไดรั้บฐานะเป็นบตุร” เขา้สูค่รอบครัวของพระเจา้ (กาลาเทยี 4:5–6; โรม 
8:14–6)…อธบิายวา่ทําไมเราจงึถกูกลา่วถงึวา่เป็น “ทายาท” ของพระเจา้และอาณาจักรของ
พระองค ์(กาลาเทยี 4:7; ทติัส 3:7; ยากอบ 2:5) และ “มสีว่นในพระลักษณะของพระองค”์ (2 เป
โตร 1:4; ด ู1 ยอหน์ 3:2 ดว้ย)…อธบิายวา่ทําไมหลังจากพระเยซเูสด็จกลับมาแลว้ พระองคต์รัสวา่
พระองคจ์ะทรงอนุญาตใหผู้เ้ชือ่ “กนิผลจากตน้ไมท้ีใ่หช้วีติ ทีอ่ยูใ่นเมอืงบรมสขุเกษมของพระเจา้” 
(ววิรณ์ 2:7)...อธบิายวา่ทําไมพระองคไ์ดท้รงสญัญาจะแบง่ปันการปกครองบรรดาประชาชาตกิับเรา 
(ววิรณ์ 2:26–28) และแมแ้ตพ่ระทีน่ั่งของพระองคเ์อง (ววิรณ์ 3:21) เราเคลือ่นไปขา้งหนา้ผา่น
ชวีตินีเ้พือ่กลับไปยังสวนเอเดน สวรรคจ์ะกลับมาสูโ่ลก 
 น่ันเป็นสิง่ทีเ่ราจะทําในชวีติหลังความตาย น่ันคอืปกครองในสวนเอเดนโลกแหง่ใหม ่เราจะ
สนุกเพลดิเพลนิกับสิง่ทีอ่าดัมกับเอวาถกูมุง่หมายใหทํ้านับแตแ่รกเพือ่ใหช้ว่ยสรา้ง ชวีตินรัินดร์
ไมไ่ดเ้กีย่วกับการเลน่พณิและรอ้งเพลงทกุวนัเวลา แตเ่กีย่วกับการคน้พบและเพลดิเพลนิในสิง่ทรง
สรา้งอันไรตํ้าหนใินความเต็มเป่ียมสมบรูณ์ทีไ่มอ่าจนกึคดิไดไ้ปพรอ้มๆ กับพระเจา้ กับพระเยซผูู ้
ทรงฟ้ืนคนืพระชนม ์และกบับรรดาเพือ่นๆ ของเราผูเ้ป็นฉายาของพระเจา้ ทัง้ทีเ่ป็นมนุษยแ์ละสิง่
เหนอืธรรมชาต ิ 
 
ทําไมสิง่นีจ้งึสําคญั 



ดเูหมอืนอาจจะไมเ่ป็นเชน่นัน้ แตแ่นวคดิมากมายแหง่การเปลีย่นแปลงชวีติขยายออกมาจากสิง่
ทัง้หมดนี ้การดําเนนิชวีติอยูอ่ยา่งตระหนักรูว้า่ชวีติเราเป็นตัวแทนของพระเจา้และทําใหแ้ผนการ
ของพระองคก์า้วหนา้ไปนัน้ แมถ้า้เรายังไมเ่ห็นแผนการนัน้ก็ตาม จะเปลีย่นวธิทีีเ่ราดําเนนิชวีติไปใน
แตล่ะวนั 
 แผนการดัง้เดมิของพระเจา้คอืทําใหโ้ลกทัง้ใบเป็นเหมอืนสวนเอเดน พระเจา้ทรงตอ้งการให ้
มนุษยม์สีว่นรว่มในการขยายการปกครองอันประเสรฐิของพระองคอ์อกไปท่ัวโลก เหมอืนกับในสวน
เอเดน พระองคต์รัสบอกอาดัมกับเอวาใหม้ลีกูมากๆ และใหค้รอบครองและดแูลสิง่ทรงสรา้งของ
พระองค ์(ปฐมกาล 1:26–28) พระบัญชานัน้ไมถ่กูลมืแมภ้ายหลังการลม้ลง ในความจรงิแลว้ พระ
บัญชานัน้ถกูย้ําภายหลังเหตกุารณ์น้ําทว่มใหญท่ีน่่ากลัวนัน้  (ปฐมกาล 8:17; 9:1) แมจ้ะสญูเสยี
สวนเอเดนแลว้ พระเจา้ก็ทรงมุง่หมายจะฟ้ืนฟมูันขึน้มาใหม ่ในทา้ยทีส่ดุแลว้ การปกครองของ
พระองค ์ซึง่ก็คอือาณาจักรของพระองค ์จะกลับมาอยา่งเต็มรปูแบบเมือ่พระเยซเูสด็จกลับมา และ
เมือ่พระเจา้ทรงสรา้งสวรรคแ์ละโลกใหม ่(ดังมกีลา่วไวใ้นววิรณ์ บทที ่21 และ 22 วา่เหมอืนสวนเอ
เดนมาก) ในระหวา่งนี ้เราสามารถเผยแพรค่วามจรงินีข้องพระเจา้และพระกติตคิณุของพระเยซไูป
ทกุหนแหง่ได ้เรายังสามารถเป็นผูแ้ทนของพระเจา้ตอ่ทกุคนทีเ่ราพบและในทกุสถานทีไ่ดเ้ชน่กัน 
เราเป็นตัวแทนของพระเจา้เพือ่ฟ้ืนฟสูวนเอเดนขึน้มาใหม ่ณ บัดนีแ้ละทีน่ี ่โดยตัง้ตารอยคอยวนัที่
พระเยซจูะทรงนําแผนการนัน้ไปสูจ่ดุสําคัญสงูสดุ 
 การใครค่รวญและตระหนักถงึตัวเราเองในฐานะตัวแทนของพระเจา้ซึง่เป็นฉายาของพระองค์
นัน้ หมายความวา่การตัดสนิใจทีเ่ราทํานัน้เป็นสิง่สําคัญ  ครสิเตยีนผูไ้มห่ลงหายในความบาปอกี
ตอ่ไปแลว้ สามารถทําใหแ้ผนการของพระเจา้สําเร็จไดด้ว้ยการชว่ยเหลอืจากพระวญิญาณบรสิทุธิ ์
เราอยูท่ีน่ีเ่พือ่เผยแพรค่วามประเสรฐิแหง่ชวีติ (ทีดํ่าเนนิไป) กับพระเจา้ และบอกผูค้นทีต่อ้งการ
พระกติตคิณุถงึวธิทีีพ่วกเขาจะสามารถมคีวามสขุเพลดิเพลนิกับสิง่นัน้ไดเ้ชน่เดยีวกัน ชวีติของเรา
พบปะกับผูค้นมากมาย ความทรงจําของพวกเขาในการพบปะเหลา่นัน้กระเพือ่มผา่นชวีติของพวก
เขา และผา่นทกุคนทีพ่วกเขาสมัผัสแตะตอ้งชวีติ เราเป็นการมองเห็นเพยีงแวบหนึง่ตอ่ชวีติทีไ่มว่า่
จะมพีระเจา้หรอืไมม่พีระเจา้ ไมม่ทีางสายกลาง 
 ความรูท้ีว่า่มนุษยท์กุคนเป็นฉายาของพระเจา้นัน้ ควรจะกระตุน้เราใหเ้ห็นชวีติมนุษยว์า่เป็น
สิง่ศักดิส์ทิธิเ์ชน่เดยีวกัน สิง่นีข้ยายไปนอกเหนอืการตัดสนิใจทางจรยิธรรมอนัสําคัญยิง่ซ ึง่รับมอืกับ
ชวีติและความตาย สิง่ทีเ่ราไดเ้รยีนรูม้ผีลกระทบตอ่วธิทีีเ่รามองกันและกันและเกีย่วขอ้งสมัพันธก์ัน
เป็นอยา่งมาก ไมม่กีารเหยยีดเชือ้ชาตใินโลกของพระเจา้ ความอยตุธิรรมเขา้กันไมไ่ดก้ับการเป็น
ผูแ้ทนของพระเจา้ การใชอํ้านาจในทางทีผ่ดิ ไมว่า่จะทีบ่า้น ทีทํ่างาน หรอืในรัฐบาล ก็เป็นสิง่ชัว่
รา้ย มันไมใ่ชว่ธิทีีพ่ระเจา้ทรงจัดการกับลกูๆ ของพระองคใ์นสวนเอเดน ดังนัน้ มันจงึไมใ่ชว่ธิทีีเ่รา
จัดการกับเพือ่นๆ ผูเ้ป็นฉายาของพระเจา้เชน่กัน 
 สดุทา้ยนี ้การเป็นผูแ้ทนของพระเจา้หมายความวา่งานทกุงานทีถ่วายเกยีรตแิดพ่ระองคนั์น้
เป็นการทรงเรยีกฝ่ายวญิญาณ ทกุงานทีถ่กูกฎหมายสามารถเป็นสว่นหนึง่ในการขบัเคลือ่นโลกของ
เราใหเ้ขา้สู ่(การเป็น) สวนเอเดนและการอวยพรแกเ่พือ่นๆ ผูเ้ป็นฉายาของพระเจา้ หรอืไมก็่ไมเ่ป็น
เชน่นัน้ พระเจา้ไมไ่ดท้รงมองผูค้นทีทํ่างานรับใชว้า่บรสิทุธิศ์กัดิส์ทิธิห์รอืพเิศษกวา่เนือ่งเพราะ
รายละเอยีดงานของพวกเขา พระเจา้ทรงสนพระทัยเกีย่วกับวธิทีีเ่ราแตล่ะคนเป็นตัวแทนของ
พระองคใ์นทีท่ีเ่ราอยู ่ไมว่า่เราจะตอ่สูก้ับความมดืดว้ยการแบง่ปันชวีติทีพ่ระเจา้ทรงตอ้งการใหท้กุ
คนไดม้ปีระสบการณ์ในทีส่ดุ หรอืไมเ่ราก็ไมทํ่าเลย โอกาสนัน้ไมจํ่าเป็นตอ้งน่าตืน่เตน้ประทับใจ มัน
เพยีงแตต่อ้งฉวยไวเ้ทา่นัน้ 



 แมน้มิตินัน้จะน่าตืน่เตน้เหมอืนกับเจตนารมณ์ของพระเจา้ในสวนเอเดน นมิตินัน้ก็ดับลงดว้ย
อัตราความเร็วเทา่เทยีมกัน มเีพยีงพระเจา้เทา่นัน้ทีท่รงสมบรูณ์ เสรภีาพในมอืของสิง่มชีวีติทีไ่ม่
สมบรูณ์...แมแ้ตก่ับสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ก็อาจใหผ้ลลัพธท์ีห่ายนะได ้
  



บททีส่ ี ่
การกบฏของสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์

 
ผมจบบททีแ่ลว้ดว้ยความคดิทีว่า่เจตจํานงเสรใีนมอืของสิง่มชีวีติทีไ่มส่มบรูณ์ ไมว่า่จะเป็นสิง่
ศักดิส์ทิธิห์รอืมนุษย ์สามารถใหผ้ลลัพธท์ีห่ายนะได ้น่ันเป็นการกลา่วนอ้ยกวา่ความจรงิ หายนะบาง
ประการ (ทีบ่ันทกึไว)้ ในบทตน้ๆ ของพระคมัภรี ์ซ ึง่ทัง้หมดนัน้เกีย่วขอ้งกับทัง้มนุษยแ์ละสิง่เหนอื
ธรรมชาต ิอธบิายประเด็นนี ้
 ใหน้กึถงึเรือ่งทีพ่ระเจา้ทรงตัดสนิพระทัยจะแบง่ปันสทิธอํิานาจของพระองคก์บัทัง้ส ิง่
ศักดิส์ทิธิใ์นอาณาจักรเหนอืธรรมชาตแิละมนุษยท์ีอ่ยูใ่นโลก น่ันเป็นฉากหลังของพระดํารัสของพระ
เจา้ทีว่า่ “ใหเ้ราสรา้งมนุษยต์ามฉายาของเรา” (ปฐมกาล 1:26, ทําตัวเอนเพือ่เนน้) และความจรงิ
ทีว่า่จากนัน้พระเจา้ก็ทรงสรา้งมนุษยต์ามแบบพระฉายาของพระองค ์สิง่มชีวีติฝ่ายวญิญาณและ
มนุษยเ์ป็นฉายาของพระเจา้ เราแบง่ปันสทิธอํิานาจของพระองคแ์ละเป็นผูแ้ทนของพระองคใ์นฐานะ
ผูป้กครองรว่ม 
 ในอกีแงห่นึง่ น่ันเป็นการตัดสนิใจทีย่อดเยีย่ม เจตจํานงเสรคีอืสว่นหนึง่ของการเป็นเหมอืน
พระเจา้ เราไมส่ามารถเป็นเหมอืนพระองคไ์ดถ้า้เราไมม่สี ิง่นี ้และถา้ปราศจากเจตจํานงเสรแีลว้ 
แนวคดิเชน่ความรักและการเสยีสละตนเองก็สิน้สดุลง ถา้คณุเพยีงแตถ่กูตัง้โปรแกรมให ้“รัก” ก็ไมม่ี
การตัดสนิใจในสิง่นี ้น่ันไมจ่รงิ คําพดูและการกระทําตามสครปิตนั์น้ไมเ่ป็นสิง่จรงิแท ้การคดิ
เกีย่วกับสิง่นีนํ้าผมกลับไปยังภาพยนตรช์ดุสตารว์อสเ์รือ่งสดุทา้ยทีช่ ือ่ การกลับมาของเจได (The 
Return of the Jedi) วญิญาณของ โอบวีนั เคโนบ ีบอกลคุวา่ ดารธ์ เวเดอร ์พอ่ของเขานัน้ “เป็น
เครือ่งจักรมากกวา่เป็นคน” และกระนัน้ในตอนทา้ย เราพบวา่น่ันไมเ่ป็นความจรงิ เวเดอรช์ว่ยลคุให ้
รอดพน้จากจักรพรรดอิงคนั์น้โดยเอาชวีติของตนเขา้แลก เขาไมไ่ดเ้ป็นแคเ่ครือ่งจักรทีถ่กูตัง้
โปรแกรมไว ้การตัดสนิใจของเขามาจากหัวใจ...จากความเป็นมนุษย ์น่ันคอืจากเจตจํานงเสรขีอง
เขาเอง 

แตก็่มดีา้นมดืในการตดัสนิพระทัยของพระเจา้ การประทานเสรภีาพใหแ้กส่ ิง่มชีวีติทีช่าญ
ฉลาดหมายความวา่พวกเขาสามารถทําและจะทําการเลอืกผดิได ้หรอืไมก็่ตัง้ใจกบฏ และโดย
พืน้ฐานแลว้น่ันก็ประกันไดว้า่ตอ้งเกดิขึน้ ก็เพราะพระเจา้เทา่นัน้ทีท่รงสมบรูณ์ไรท้ีต่อิยา่งแทจ้รงิ 
พระองคท์รงเป็นเพยีงผูเ้ดยีวทีเ่ราสามารถไวว้างใจไดอ้ยา่งแทจ้รงิ นีค่อืเหตผุลวา่ทําไมสิง่ตา่งๆ จงึ
สามารถผดิพลาดไดแ้ละก็ผดิพลาดไปแลว้ในสวนเอเดน 
 
ปัญหาในสวรรค ์
ใหค้ดิเกีย่วกับสภาพแวดลอ้มในสวนเอเดน อาดัมกับเอวาไมไ่ดอ้ยูเ่พยีงลําพัง พระเจา้ทรงอยูท่ีน่ั่น
กับสภาของพระองค ์สวนเอเดนเป็นศนูยบ์ัญชาการของสิง่ศักดิส์ทิธิ/์มนุษยเ์พือ่ “มอํีานาจเหนอื” 
แผน่ดนิโลกทัง้หมด (ปฐมกาล 1:26–28) โดยการเผยแพรช่วีติของสวนเอเดนไปท่ัวปฐพ ีแตห่นึง่
ในสมาชกิสภานัน้ไมพ่อใจแผนการของพระเจา้ 
 อยา่งทีเ่ราไดเ้ห็นในปฐมกาล บทที ่1 มกีารแยม้เป็นนัยในปฐมกาล บทที ่3 วา่สวนเอเดนเป็น
บา้นของสิง่ศักดิส์ทิธิอ์ ืน่ๆ มบีันทกึไวใ้นขอ้ที ่22 วา่ภายหลังอาดัมกับเอวาไดทํ้าบาปแลว้ พระเจา้
ตรัสวา่ “ดสู ิมนุษยก์ลายเป็นเหมอืนผูห้นึง่ในพวกเราแลว้ โดยทีรู่ค้วามดแีละความชัว่” (ทําตัวเอน
เพือ่เนน้) วลนัีน้เป็นสิง่ชีบ้อกแบบเดยีวกับทีเ่ราเห็นในปฐมกาล 1:26 (“ฉายาของเรา”) 



 เรารูจั้กตัวละครสําคัญของปฐมกาล บทที ่3 น่ันคอืงใูหญ ่ซึง่ความจรงิแลว้ไมใ่ชง่ ูแลว้มันก็
ไมใ่ชส่ตัวจ์รงิๆ ดว้ย ไมม่คีวามพยายามใดทีม่ปีระสทิธผิลทีจ่ะจับมันขงัไวใ้นตูก้ระจกทีส่วนสตัว ์
และมันก็ไมถ่กูทําใหเ้ป็นทีข่บขนัดว้ยดว้ย มันเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ในววิรณ์ 12:9 ระบวุา่มันคอืมาร
ซาตาน 
 ครสิเตยีนบางคนทําการสนันษิฐานบนพืน้ฐานของววิรณ์ 12:7-12 วา่การกบฏของทตูสวรรค์
เกดิขึน้ภายหลังการทรงสรา้งไมน่าน น่ันคอื 
 

และเกดิสงครามขึน้ในสวรรค ์มคีาเอลกับบรรดาทตูสวรรคข์องทา่นตอ่สูก้ับพญานาค 
และพญานาคกับบรวิารของมันก็ตอ่สู ้แตม่ันพา่ยแพแ้ละพบวา่ไมม่ทีีอ่ยูส่ําหรับพวก
มันในสวรรคอ์กีตอ่ไป พญานาคใหญต่ัวนัน้คอืงดูกึดําบรรพท์ีเ่ขาเรยีกกันวา่มารและ
ซาตานผูล้อ่ลวงมนุษยทั์ง้โลก มันถกูโยนลงมาทีแ่ผน่ดนิโลก และเหลา่บรวิารของ
มันถกูโยนลงมากับมันดว้ย (ววิรณ์ 12:7–9, ฉบับ LEB) 
 

 แตส่งครามในสวรรคท์ีพ่รรณนาทีน่ั่นนัน้เกีย่วขอ้งกับการกําเนดิของพระเมสสยิาห ์(ววิรณ์ 
12:4–5, 10; ฉบับ LEB) ดังนี ้
 

และพญานาคตัวนัน้ก็ยนือยูข่า้งหนา้หญงิทีกํ่าลังจะคลอดบตุร เพือ่จะกนิบตุรของ
นางทันททีีบ่ตุรนัน้คลอดออกมา แลว้นางก็คลอดบตุรชาย ผูท้ีจ่ะนําทางประชาชาติ
ทัง้หมดดว้ยคทาเหล็ก แตบ่ตุรของนางถกูนําตัวไปเฝ้าพระเจา้ยังพระทีน่ั่งของ
พระองค.์.. 
และขา้พเจา้ไดย้นิเสยีงดังในสวรรคก์ลา่ววา่ 
“บัดนีค้วามรอดและฤทธิเ์ดช 
 และอาณาจักรของพระเจา้ของเรา 
 และสทิธอํิานาจของพระครสิตข์องพระองคม์าถงึแลว้ 
เพราะวา่ผูก้ลา่วหาพีน่อ้งของเรา ถกูโยนลงไปแลว้ 
 คอืผูท้ีก่ลา่วหาพวกเขาเฉพาะพระพักตรพ์ระเจา้ของเราทัง้กลางวนักลางคนืนัน้ 

 
 ไมม่สีญัญาณบง่บอกในพระคัมภรีว์า่กอ่นเหตกุารณ์ในสวนเอเดนนัน้ ผูเ้ป็นฉายาของพระเจา้ 
ทัง้มนุษยแ์ละสิง่ศักดิส์ทิธิใ์ด ตอ่ตา้นพระประสงคข์องพระเจา้หรอืเป็นกบฏ เหตกุารณ์ตา่งๆ 
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วในปฐมกาล บทที ่3 
 อาชญากรรมของงใูหญต่ัวนัน้คอืวา่มันทําการเลอืกอยา่งเสรทีีจ่ะปฏเิสธสทิธอํิานาจของพระ
เจา้ พระเจา้ไดท้รงกําหนดแลว้วา่อาดัมกับเอวาจะเขา้รว่มในธรุกจิของครอบครัวอยา่งทีอ่าจพดูกัน 
พวกเขาจะขยายสวนเอเดนไปท่ัวโลก แตศ่ัตรนัูน้ไมต่อ้งการใหพ้วกเขาอยูท่ีน่ั่น มันตัง้ตัวเองขึน้
แทนทีพ่ระเจา้ มันพดูในใจวา่ “ขา้จะขึน้ไปยังฟ้าสวรรค ์ขา้จะตัง้พระทีน่ั่งของขา้เหนอืดวงดาว
ทัง้หลายของพระเจา้ ขา้จะน่ังเป็นประธานบนขนุเขาแหง่พระทัง้หลาย” (อสิยาห ์14:13, ฉบับ New 
Living Translation, NLT) 
 มันไดรั้บขา่วรา้ยทีน่่าตกใจยิง่ เนือ่งเพราะการหลอกลวงของงใูหญนํ่าไปสูก่ารทําบาปของ
อาดัมกับเอวา มันจงึถกูขบัไลอ่อกไปจากพระนเิวศของพระเจา้ (เอเสเคยีล 28:14–16) และถกู
เนรเทศใหล้งมายังโลก น่ันคอื “ถกูเหวีย่งลงมายังพืน้ดนิ” ในภาษาพระคัมภรี ์(อสิยาห ์14:12) อัน



เป็นสถานทีท่ีค่วามตายครอบครองอยู ่ทีซ่ ึง่ไมม่ชีวีตินรัินดร ์แทนทีจ่ะเป็นเจา้แหง่ชวีติ มันกลับ
กลายเป็นเจา้แหง่ความตาย ซึง่หมายความวา่ศัตรทูีย่ ิง่ใหญต่ัวนัน้ตอนนีไ้ดอ้า้งสทิธิเ์หนอืมนุษยท์กุ
คน เพราะเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในสวนเอเดนหมายถงึการสญูเสยีความเป็นอมตะของโลกไป ตอนนี้
มนุษยจ์ะตอ้งไดรั้บการไถเ่พือ่จะมชีวีตินรัินดรก์ับพระเจา้ในสวนเอเดนแหง่ใหม ่
 ผลรา้ยทีต่ามมาเนือ่งจากการลม้ลงคอืคําสาปแชง่อยา่งตอ่เนือ่งมากมาย คําแชง่สาปตอ่งู
ใหญต่ัวนัน้รวมคําเผยพระวจนะไวเ้ล็กนอ้ยดว้ย พระเจา้ตรัสวา่ลกูหลานของเอวาและของเจา้งตูัวนัน้
จะเป็นศัตรกูัน น่ันคอื “พระยาหเ์วหพ์ระเจา้จงึตรัสกบังวูา่...เราจะใหเ้จา้กับหญงินีเ้ป็นศัตรกูัน ทัง้
พงศพั์นธุข์องเจา้ และพงศพั์นธุข์องนางดว้ย” (ปฐมกาล 3:14–15, ฉบับ LEB) ใครคอืลกูหลาน
ของเอวา? ก็มนุษยไ์งละ่ และใครคอืลกูหลานของง?ู เออ้...น่ันเป็นนามธรรมมากกวา่ อัครสาวก
ยอหน์ใหต้ัวอยา่งแกเ่รา เชน่บรรดาผูนํ้ายวิทีเ่กลยีดพระเยซ ูพระเยซตูรัสกับพวกเขาวา่ “พวกทา่น
มาจากพอ่ของทา่นคอืมาร” (ยอหน์ 8:44) พระเยซทูรงเรยีกยดูาสผูท้รยศพระองคว์า่มารรา้ย 
(ยอหน์ 6:70) ลกูหลานของงนัูน้คอืใครก็ตามทีต่อ่สูข้ดัขวางแผนการของพระเจา้เหมอืนอยา่งทีม่ัน
ทํา 
 
เชือ้พนัธุท์ีไ่มด่ ี
ไมน่านนักก็เกดิปัญหามากขึน้ตามมา ลกูคนหนึง่ของอาดัมกับเอวาเป็นฆาตกร คาอนิฆา่อาเบลซึง่
แสดงวา่เขา “มาจากมาร” (1 ยอหน์ 3:12) ขณะทีจํ่านวนประชากรมนุษยเ์พิม่ขึน้ในประวตัศิาสตร์
พระคัมภรี ์ความชัว่รา้ยก็เพิม่มากขึน้ดว้ย (ปฐมกาล 6:5) 
 ตอนนีก็้มาถงึการกระทําผดิทีเ่หนอืธรรมชาตอิกีอยา่งหนึง่ ซึง่แมว้า่อาจจะไมม่กีารอภปิรายกัน
มากนักในคําเทศนาตอนเชา้วนัอาทติย ์แตก็่มผีลกระทบใหญห่ลวงตอ่การขยายความชัว่รา้ยในโลก 
ตอนนีม้กีบฏมากกวา่หนึง่ ความชัว่รา้ยซึง่ตดิตอ่และแพรข่ยายผา่นมนุษยใ์นปฐมกาล 6:5 เกีย่วพัน
กับเรือ่งราวทีบ่ันทกึไวใ้นปฐมกาล 6:1-4 ซึง่เกีย่วกับบรรดาบตุรชายของพระเจา้ทีส่มสูก่ับบตุรสาว
ของมนุษยจ์นเกดิลกูทีรู่จั้กกันในชือ่เนฟิล 
 ไมไ่ดม้กีลา่วไวม้ากนักในหนังสอืปฐมกาลเกีย่วกับเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ แตเ่รือ่งราวเล็กๆ นอ้ยๆ 
ปรากฏอยูต่ามทีต่า่งๆ ในพระคัมภรี ์และในขนบประเพณีตา่งๆ ของชาวยวินอกเหนอืจากพระคัมภรี์
ใหมท่ีบ่รรดาผูป้ระพันธร์ูด้แีละอา้งองิไวใ้นงานเขยีนของพวกเขา 
 ตัวอยา่งเชน่ เปโตรและยดูาเขยีนเกีย่วกับทตูสวรรคท์ีทํ่าบาปกอ่นน้ําทว่มโลก (2 เปโตร 
2:4–6, ฉบับ GNT; ดใูนยดูาบทที ่5–6 ดว้ย) บางสิง่ทีพ่วกเขากลา่วถงึนัน้มาจากแหลง่ขอ้มลูของ
ชาวยวิทีอ่ยูน่อกพระคัมภรี ์เปโตรกับยดูากลา่ววา่บรรดาบตุรชายของพระเจา้ทีทํ่าความผดินัน้ถกูคมุ
ขงัอยูใ่ตโ้ลก พดูอกีนัยหนึง่ก็คอืพวกเขากําลังถกูขงัอยูใ่นนรกจนกวา่จะถงึยคุสดุทา้ย พวกเขาจะ
เป็นสว่นหนึง่ของการตัดสนิพพิากษาครัง้สดุทา้ยของพระเจา้ ซึง่เป็นสิง่ทีก่ลา่วถงึในพระคัมภรีว์า่
เป็น “วนัแหง่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” 
 แหลง่ขอ้มลูของเปโตรกับยดูานัน้เป็นทีรู่จั้กกันดตีอ่นักวชิาการดา้นพระคัมภรี ์แหลง่หนึง่ก็คอื
พระคัมภรีเ์ลม่หนึง่ทีช่ ือ่ 1 เอโนค ซึง่เป็นทีน่ยิมแพรห่ลายในบรรดาชาวยวิในสมัยพระเยซแูละพวกค
รสิเตยีนในครสิตจักรยคุแรก แมว้า่มันจะไมไ่ดรั้บการพจิารณาวา่ศักดิส์ทิธิแ์ละไดรั้บการดลใจก็ตาม 
แตเ่ปโตรกับยดูาคดิวา่เนือ้หาบางสว่นในหนังสอืเลม่นัน้มคีวามสําคัญพอทีจ่ะบรรจไุวใ้นจดหมาย
ฝากทีพ่วกเขาเขยีน 



 แหลง่ขอ้มลูเหลา่นีค้าดเดาวา่บตุรชายของพระเจา้ตอ้งการจะ “ชว่ย” มนุษยด์ว้ยการใหค้วามรู ้
ของพระเจา้แกพ่วกเขา และจากนัน้ก็ถกูทําใหหั้นเหไป หรอืไมพ่วกเขาก็ตอ้งการจะเลยีนแบบพระ
เจา้ดว้ยการสรา้งผูเ้ป็นฉายาของพวกเขาเอง ทัง้เปโตรและยดูายังรวมคําอธบิายวา่ภตูผปีีศาจมาจาก
ไหนไวด้ว้ย พวกมันคอืวญิญาณทีอ่อกจากรา่งของเนฟิลทีถ่กูฆา่ตายทัง้กอ่นและในระหวา่งน้ําทว่ม
ใหญ ่พวกมันทอ่งเทีย่วไปในโลกเพือ่รังควานมนุษยแ์ละเสาะหารา่งใหมเ่พือ่สําแดงตน ในหนังสอื
หลายเลม่ของพระคัมภรีท์ีต่ามหลังปฐมกาลนัน้ บรรดาลกูหลานของเนฟิลทีป่รากฏอยูใ่น ปฐมกาล 
6:1–4 ถกูเรยีกวา่คนอานาคและเรฟาอมิ (กันดารวถิ ี13:32–33; เฉลยธรรมบัญญัต ิ2:10–11) 
คนเรฟาอมิบางคนเหลา่นี้ปรากฏตัวในดนิแดนใตพ้ภิพของคนตาย (อสิยาห ์14:9–11) ทีซ่ ึง่งใูหญ่
ตัวนัน้ถกูผลักลงมา ผูป้ระพันธห์นังสอืในพระคัมภรีใ์หมใ่นเวลาตอ่มาจะเรยีกสถานทีนั่น้วา่นรก 
 แนวคดิเหลา่นีแ้สดงใหเ้ราเห็นวา่ผูป้ระพันธช์าวยวิในยคุแรกเขา้ใจภยันตรายของสิง่ทีบ่ันทกึ
ไวใ้นปฐมกาล 6:1–4 บรรดาบตุรชายของพระเจา้กําลังพยายามจะสรา้งสวนเอเดนขึน้ใหม ่ทีซ่ ึง่ส ิง่
ศักดิส์ทิธิก์บัมนุษยอ์ยูร่ว่มกัน ตามวธิขีองตนเอง พวกเขาทกึทักวา่ตนเองรูด้กีวา่พระเจา้วา่ควรจะ
เกดิอะไรขึน้ในโลก ซึง่ก็เหมอืนกับศตัรแูตด่ัง้เดมิทีไ่ดท้กึทักเชน่นี ้การเปลีย่นแผนการของพระเจา้
เพือ่กลับมาปกครองโลกอกีครัง้ของมัน จบลงดว้ยการทําใหส้ถานการณ์ทีเ่ลวรา้ยกลับแยล่งไปอกี 
 ไมเ่พยีงแตฉ่ากใน ปฐมกาล 6:1–4 จะเป็นการสะทอ้นอันน่าหวาดกลัวของพงศพั์นธุข์องงู
ใหญนั่น้ (ซึง่จงใจตอ่ตา้นพระเจา้) แลว้ มันยังเป็นบทโหมโรงตอ่สิง่เลวรา้ยตา่งๆ ทีจ่ะตามมา 
ในชว่งวนัเวลาของโมเสสและโยชวูานัน้ ศัตรบูางพวกทีพ่วกเขาเขา้ตอ่กรเมือ่พยายามจะอา้งสทิธิ
เหนอืดนิแดนพันธสญัญานัน้คอืเผา่พันธุม์นุษยย์ักษ์ทีก่ระจัดกระจายอยู ่(เฉลยธรรมบัญญัต ิบทที ่
2–3) มนุษยย์กัษ์เหลา่นีม้ชี ือ่เรยีกหลากหลาย ในกันดารวถิ ี13:32–33 นัน้ พวกเขาถกูเรยีกวา่คน
อานาค พวกเขาถกูกลา่วถงึเป็นพเิศษวา่เป็นลกูหลานทีย่ังมชีวีติอยูข่องพวกเนฟิล ซึง่เป็นลกูหลาน
ของบรรดาบตุรชายของพระเจา้ทีบ่ันทกึไวใ้นปฐมกาล 6:1–4 มกีลา่วไวใ้นพระคัมภรีเ์ดมิวา่คน
อสิราเอลตอ่สูก้ับศัตรทูีม่ขีนาดใหญม่ากเหลา่นีจ้นถงึยคุสมัยของกษัตรยิด์าวดิ พระองคท์รงสงัหาร
โกลอิทั (1 ซามเูอล บทที ่17) และคนของพระองคไ์ดฆ้า่พีน่อ้งของโกลอิทัจนในทีส่ดุก็ยตุ ิ
ภยันตรายจากคนพวกนี ้(2 ซามเูอล 21:15–22) 
 
ทําไมสิง่นีจ้งึสําคญั 
คําสาปแชง่อันเป็นการเผยพระวจนะซึง่กระทําตอ่งใูหญแ่ละการทําผดิของสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีต่ามมานัน้ 
เป็นชว่งแรกๆ ของสิง่ทีนั่กศาสนศาสตรเ์รยีกวา่สงครามฝ่ายวญิญาณ ซึง่เป็นการตอ่สูร้ะหวา่งความดี
กับความชัว่ และเป็นสงครามอันยาวนานทีก่ระทําตอ่พระเจา้และประชากรของพระองค ์มนัเป็น
สงครามทีต่อ่สูก้ันในสมรภมูขิองสองอาณาจักร น่ันคอือาณาจักรทีม่องเห็นและทีม่องไมเ่ห็น 
 แมเ้รือ่งราวเหลา่นีจ้ะแปลกประหลาด แตก็่สอนบทเรยีนหนึง่ทีส่ําคัญ น่ันคอื พระเจา้ทรงทํา
การตอ่สูอ้ันศักดิส์ทิธิเ์มือ่มาถงึเรือ่งทีเ่กีย่วกับโชคชะตาของมนุษย ์พระองคย์ังทรงตอ่สูอ้ยูใ่นทกุ
วนันี ้การตอ่ตา้นพระประสงคข์องพระเจา้สําหรับโลกและมนุษยชาตนัิน้ยังดําเนนิอยูอ่ยา่ง
กระตอืรอืรน้ ทัง้ในอาณาจักรฝ่ายวญิญาณและในหมูม่นุษยชาต ิแตพ่ระเจา้ทรงมแีผนการของ
พระองคเ์องสําหรับวธิทีีจ่ะทําใหส้วรรคแ์ละโลกมารวมกันอกีครัง้ การเขา้แทรกแซงทีเ่ป็นปรปักษ์จะ
ถกูลงโทษ มนุษยม์คีณุคา่มากยิง่ แผนการของพระเจา้สําหรับครอบครัวมนุษยข์องพระองคนั์น้จะไม่
ถกูปรับเปลีย่นหรอืลม้ลา้งไป 



 พระคัมภรีห์ลายตอนเหลา่นีย้ังสอนบทเรยีนในทางบวกดว้ยเชน่กัน ขณะสงครามตอ่ตา้นพระ
เจา้ทีย่าวนานสามารถสบืหารอ่งรอยยอ้นกลับไปยังการตัดสนิพระทัยของพระเจา้ในการสรา้งพระ
ฉายาของพระองค ์ทัง้ทีเ่ป็นมนุษยแ์ละสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ผูจ้ะแบง่ปันพระลักษณะแหง่เสรภีาพของ
พระองค ์พระเจา้ก็มไิดท้รงเป็นสาเหตขุองความชัว่รา้ย 
 ในพระคัมภรีไ์มม่กีารบอกเป็นนัยวา่พระเจา้ทรงกระตุน้ใหพ้ระฉายาของพระองคไ์มเ่ชือ่ฟัง 
หรอืวา่การไมเ่ชือ่ฟังของพวกเขาถกูกําหนดไวล้ว่งหนา้แลว้ ความจรงิทีว่า่พระเจา้ทรงรูถ้งึอนาคตก็
ไมไ่ดห้มายความวา่มันถกูกําหนดไวล้ว่งหนา้แลว้ เรารูอ้ยา่งแน่นอนจากพระคัมภรีห์ลายตอน
อยา่งเชน่ใน 1 ซามเูอล 23:1-14 ซึง่บันทกึไวเ้กีย่วกับเวลาทีด่าวดิรักษาเมอืงเคลอีาหท์ีม่กํีาแพง
ลอ้มรอบไวจ้ากคนฟีลสิเตยี หลังจากการตอ่สูค้รัง้นัน้แลว้ กษัตรยิซ์าอลูก็ทรงรูว้า่ดาวดิอยูใ่นเมอืง
นัน้ พระองคไ์ดท้รงพยายามสงัหารดาวดิมาระยะเวลาหนึง่แลว้เนือ่งเพราะความหวาดระแวงวา่ดาวดิ
จะมาแยง่บังลังกข์องพระองค ์พระองคจ์งึสง่กองทัพไปยังเมอืงเคลอีาหด์ว้ยหวงัจะดักจับดาวดิ
ภายในกําแพงเมอืงนัน้ เมือ่ดาวดิไดย้นิเกีย่วกับแผนการของกษัตรยิซ์าอลู เขาจงึทลูถามพระเจา้วา่ 
 

“พวกผูนํ้าของชาวเคลอีาหจ์ะมอบขา้พระองคไ์วใ้นมอืทา่นหรอื? ซาอลูจะเสด็จลงมา
จรงิๆ ดังทีผู่รั้บใชข้องพระองคไ์ดย้นินัน้หรอื? ขา้แตพ่ระยาหเ์วหพ์ระเจา้แหง่
อสิราเอล ขอพระองคท์รงบอกผูรั้บใชข้องพระองคเ์ถดิ”  
 
และพระยาหเ์วหต์รัสวา่ “เขาจะลงมา...ใชแ่ลว้ พวกเขาจะมอบเจา้” (1 ซามเูอล 
23:11–12, ฉบับ NLT) 

  
 จากนัน้ดาวดิก็ทําสิง่ทีพ่วกเราจะทํา น่ันคอืเขารบีออกจากเมอืงนัน้อยา่งเร็วทีส่ดุ และน่ันบอก
เราวา่ทําไมการทรงรูถ้งึเหตกุารณ์ตา่งๆ ลว่งหนา้ของพระเจา้นัน้ไมไ่ดห้มายความวา่เหตกุารณ์
เหลา่นัน้ถกูกําหนดไวล้ว่งหนา้ ใน 1 ซามเูอล บทที ่23 นี ้บันทกึวา่พระเจา้ทรงลว่งรูส้องเหตกุารณ์
ลว่งหนา้ทีค่วามจรงิแลว้ไมไ่ดเ้กดิขึน้เลย การทีพ่ระเจา้ทรงรูล้ว่งหนา้วา่จะมกีารกบฏอันศักดิส์ทิธิ์
และมคีวามลม้เหลวของมนุษย ์ก็ไมไ่ดห้มายความวา่พระองคท์รงทําใหส้ ิง่เหลา่นัน้เกดิขึน้ การรู ้
ลว่งหนา้ไมจํ่าเป็นตอ้งหมายถงึการกําหนดไวล้ว่งหนา้ 
 เราจําเป็นตอ้งพจิารณาเหตกุารณ์ตา่งๆ ของการลม้ลงในแงน่ี ้พระเจา้ทรงรูว้า่อาดัมกับเอวาจะ
ลม้ลง พระองคไ์มไ่ดท้รงประหลาดพระทัย พระองคท์รงรูท้กุส ิง่...ทัง้ส ิง่ทีจ่รงิและสิง่ทีเ่ป็นไปได ้แต่
ความจรงิทีว่า่พระเจา้ทรงสามารถรูล้ว่งหนา้วา่ความชัว่รา้ยและการกบฏจะเขา้มาในโลกของพระองค ์
ทัง้ในสว่นของมนุษยแ์ละการกบฏของสิง่ศักดิส์ทิธิผ์ูล้อ่ลวงใหม้นุษยชาตกิบฏ ก็ไมไ่ดห้มายความวา่
พระเจา้ทรงเป็นสาเหตทํุาใหเ้กดิสิง่นี ้
 เราสามารถมองและควรจะมองความชัว่รา้ยทีเ่ราประสบในชวีติและในชว่งเวลาของเราเองใน
แบบเดยีวกันนัน้ พระเจา้ทรงรูถ้งึการลม้ลงลว่งหนา้และทรงมแีผนหนึง่ซึง่พรอ้มไวแ้ลว้เพือ่ทําการ
แกไ้ข พระองคย์ังทรงรูว้า่เราจะเป็นคนบาปแตกํ่าเนดิและลม้เหลว (อยา่งมาก ใหเ้ราพดูความจรงิ) 
แตพ่ระองคก็์ไมไ่ดท้รงกําหนดความลม้เหลวเหลา่นัน้ไวล้ว่งหนา้ เมือ่เราทําบาป เราตอ้งรับผดิชอบ
ตอ่บาปของเรา เราทําบาปเพราะเราเลอืกเอง เราไมอ่าจพดูไดว้า่พระเจา้ทรงตอ้งการใหม้ันเกดิขึน้ 
หรอืวา่เราไมม่ทีางเลอืกเพราะมันถกูกําหนดไวล้ว่งหนา้แลว้ 
 แตพ่ระเจา้ทรงรักเราถงึขัน้ทีว่า่ “ขณะทีเ่รายังเป็นคนบาปอยูนั่น้ พระครสิตส์ ิน้พระชนมเ์พือ่
เรา” (โรม 5:6–8) พระองคท์รงรักเราทัง้ๆ ทีรู่ว้า่เราจะทําอะไร พระองคไ์มเ่พยีงประทานเสรภีาพแก่



เรา (ทีจ่ะเลอืก) ทําบาป แตพ่ระองคย์ังประทานเสรภีาพแกเ่รา (ในการเลอืกที)่ จะเชือ่พระกติตคิณุ
และมชีวีติอยูเ่พือ่พระเยซอูกีดว้ย 
 พระเจา้ยังทรงลว่งรูด้ว้ยเชน่กัน (และเราก็รูโ้ดยประสบการณ์) วา่ส ิง่เลวรา้ยเกดิขึน้กับผูค้น 
และแมแ้ตก่ับครสิเตยีน ความชัว่รา้ยอยูใ่นโลกนีก็้เพราะผูค้น (และสิง่ศักดิส์ทิธิต์า่งๆ) มเีสรภีาพ 
(ในการเลอืก) ทําความชัว่ พระเจา้ของเราไมไ่ดท้รงเป็นเทพเจา้ผูไ้รศ้ลีธรรมทีกํ่าหนดสิง่น่ากลัว
ตา่งๆ ไวล้ว่งหนา้ หรอืเป็นผูป้ระสงคใ์หอ้าชญากรรมอันน่าสะพรงึกลัวและความบาปเกดิขึน้ เพือ่วา่
แผนการทีย่ ิง่ใหญก่วา่บางอยา่งจะประสบความสําเร็จในการจัดการแกปั้ญหาเหลา่นัน้ พระเจา้ไม่
ทรงประสงคค์วามชัว่รา้ย...จบ แผนการของพระองคจ์ะเคลือ่นไปขา้งหนา้ทัง้ๆ ทีม่คีวามชัว่รา้ย ดว้ย
การมชียัเหนอืความชัว่รา้ย และในทา้ยทีส่ดุก็ตัดสนิพพิากษาความชัว่รา้ยนัน้ 
 เราอาจถามวา่ทําไมพระเจา้ไมท่รงกําจัดความชัว่รา้ยไปเสยีในตอนนี ้มเีหตผุลหนึง่คอื 
เพราะวา่สําหรับพระเจา้ทีจ่ะทรงกําจัดความชัว่รา้ยนัน้ พระองคก็์ตอ้งทรงกําจัดพระฉายาของ
พระองค ์ทัง้มนุษยแ์ละสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ผูไ้มไ่ดส้มบรูณ์แบบไรท้ีต่เิหมอืนพระองค ์น่ันจะเป็นการ
แกปั้ญหาความชัว่รา้ย แตก็่จะหมายถงึวา่ความคดิดัง้เดมิของพระเจา้ น่ันคอืการสรา้งตัวแทนที่
ศักดิส์ทิธิแ์ละมนุษยใ์หดํ้ารงอยูแ่ละปกครองรว่มกับพระองคนั์น้ เป็นความผดิพลาดมหันต ์พระเจา้
ไมท่รงทําสิง่ผดิพลาด 
 เชน่เดยีวกันทีเ่ราอาจปรารถนาวา่พระเจา้ไมเ่คยประทานเสรภีาพแกม่นุษยเ์ลย แตเ่ชน่นัน้แลว้
พวกเราจะเป็นอยา่งไรละ่ ในการเลอืกทีจ่ะประทานเสรภีาพแกเ่รา พระเจา้ทรงเลอืกทีจ่ะไมส่รา้งเรา
ใหเ้ป็นทาสผูโ้งเ่ขลาหรอืหุน่ยนตเ์ชน่เดยีวกัน น่ันเป็นทางเลอืกของการมเีจตจํานงเสร ีแตเ่นือ่งจาก
เสรภีาพเป็นพระลักษณะหนึง่ทีเ่รามรีว่มกับพระเจา้ ถา้ปราศจากเสรภีาพ เราก็ไมอ่าจเป็นตามฉายา
ของพระเจา้อยา่งแทจ้รงิได ้พระเจา้ไมไ่ดท้รงเป็นหุน่ยนต ์พระองคท์รงสรา้งเราใหเ้ป็นเหมอืน
พระองคเ์อง น่ันไมใ่ชค่วามผดิพลาดเชน่กัน พระเจา้ทรงรักความคดิในเรือ่งมนุษยชาตมิากเกนิกวา่
จะทรงตดัสนิพระทัยเป็นอยา่งอืน่ได ้และดังนัน้พระองคจ์งึทรงคดิหาหนทางทีจ่ะไถม่นุษยชาต ิ
สรา้งสวนเอเดนขึน้มาใหม ่และเช็ดน้ําตาทกุหยด (ววิรณ์ 7:17; 21:4) ภายหลังจากความชัว่รา้ย
เขา้มาในโลกแลว้ 
 เราจะพจิารณาดสูงครามตอ่ตา้นพระเจา้ทีย่าวนานนี้กันตอ่ไป พระเจา้ทรงมยีทุธวธิใีนการตอ่สู ้
แตส่ถานการณ์นัน้กําลังจะเลวรา้ยลงกอ่นทีพ่ระองคจ์ะทรงเริม่กระทําบางสิง่  
  



บททีห่า้ 
ภมูศิาสตรจ์ักรวาล 

 
การกระทําผดิของสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีเ่ราพจิารณาดใูนบททีผ่า่นมานัน้มบีางอยา่งทีเ่หมอืนกัน การทําผดิ
ทัง้สองอยา่งนัน้เป็นการกบฏทีเ่หนอืธรรมชาต ิซึง่พุง่เป้าไปยังการเลอืกแผนการของพระเจา้สําหรับ
มนุษยชาตแิละการฟ้ืนฟกูารปกครองของพระองคข์ ึน้มาใหม ่ในบทนี ้เราจะไปดกูารกบฏอกีครัง้หนึง่
ซ ึง่เริม่จากมนุษย ์
 การกบฏนีทํ้าใหเ้กดิสถานการณ์ทีลํ่าบากใจซึง่เราทกุคนยังเป็นสว่นหนึง่อยู ่และสถานการณ์
นัน้ยังเกีย่วพันกับสิง่มชีวีติทีเ่หนอืธรรมชาตดิว้ย ความพยายามอยา่งมหันตส์ําหรับยทุธศาสตรก์าร
ฟ้ืนฟขูองพระเจา้นัน้กลับเลวรา้ยลง จนมเีพยีงการเสด็จกลับมาของพระเยซเูทา่นัน้ทีจ่ะแกปั้ญหาได ้
ในทีส่ดุ 
 
หอบาเบล 
เรือ่งราวของหอบาเบล (ปฐมกาล 11:1–9) เป็นเรือ่งราวหนึง่ในพระคัมภรีซ์ ึง่เป็นทีรู่จั้กกันดทีีส่ดุ 
แตข่ณะเดยีวกันก็เป็นทีเ่ขา้ใจนอ้ยทีส่ดุ เด็กๆ เรยีนรูเ้กีย่วกับเรือ่งนีใ้นโรงเรยีนรววีารศกึษาวา่เป็น
เวลาทีพ่ระเจา้ทรงสรา้งความสบัสนแกภ่าษาตา่งๆ ของมนุษย ์
 หลังเหตกุารณ์น้ําทว่มโลก พระเจา้ทรงย้ําพระบัญชาทีพ่ระองคไ์ดป้ระทานแกอ่าดัมและเอวา
วา่ใหค้รอบครองแผน่ดนิโลก พระองคท์รงพยายามจะเริม่แพรอ่ทิธพิลแหง่การปกครองของพระองค์
โดยผา่นมนุษยชาต ิอกีครัง้หนึง่ทีม่ันไมไ่ดผ้ล ผูค้นปฏเิสธ พวกเขากบฏในหัวใจ พวกเขามคีวามคดิ
ทีด่กีวา่หรอืไมก็่คดิเชน่นัน้ พวกเขาตัดสนิใจจะสรา้งหอคอยขึน้เพือ่หลกีเลีย่งการถกูทําใหก้ระจัด
กระจายไป (ปฐมกาล 11:4) เหตผุลนีด้แูปลกประหลาด แน่นอนทีห่อคอยอันมหัศจรรยน์ีจ้ะทําให ้
พวกเขามชีือ่เสยีง (ปฐมกาล 11:4) แตน่ั่นจะป้องกนัไมใ่หก้ระจัดกระจายไปท่ัวโลกไดอ้ยา่งไร? 
 คําตอบอยูท่ีห่อบาเบล นักวชิาการพระคัมภรีแ์ละนักโบราณคดรีูว้า่อาณาจักรบาบโิลเนยี
โบราณและเมอืงตา่งๆ ทีอ่ยูร่ายลอ้มนัน้สรา้งหอคอยทีเ่รยีกวา่ซกิกรัุตขึน้ จดุประสงคข์องซกิกรัุตคอื
จัดหาสถานทีท่ีผู่ค้นมาพบกับบรรดาพระทัง้หลาย หอคอยนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของบรเิวณวหิาร แทนทีจ่ะ
ทําใหโ้ลกเป็นเหมอืนสวนเอเดน น่ันคอืเผยแพรค่วามรูแ้ละการปกครองของพระเจา้ไปทกุแหง่หน 
แตผู่ค้นกลับตอ้งการจะนําพระเจา้ลงมาสถติในทีแ่หง่เดยีว 
 น่ันไมใ่ชแ่ผนการของพระเจา้ และพระองคก็์ไมท่รงพอพระทัย ดังนัน้พระองคจ์งึตรัสกับพวก
สมาชกิในสภาของพระองคอ์กีครัง้หนึง่วา่ “ใหเ้ราลงไปทําใหภ้าษาของพวกเขาสบัสน” (ปฐมกาล 
11:7 ฉบับ GNT, ทําตัวเอนเพือ่เนน้) พระเจา้ทรงกระทําเชน่นัน้และมนุษยก็์ถกูทําใหแ้ตกแยกและ
กระจัดกระจายไป เหตกุารณ์นีอ้ธบิายวธิทีีบ่รรดาประชาชาตซิ ึง่ถกูบันทกึรายชือ่อยูใ่นปฐมกาลบทที ่
10 ทีเ่ป็นบทกอ่นหนา้นัน้ ถอืกําเนดิขึน้มาก 
 น่ันเป็นเรือ่งราวทีค่รสิเตยีนสว่นใหญรู่ ้ตอนนีก็้เป็นเรือ่งทีพ่วกเขาไมรู่ ้
 
บรรดาพระและประชาชาตขิองพระเหลา่นัน้ 
ปฐมกาล บทที ่11 ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงพระคัมภรีต์อนเดยีวทีอ่ธบิายวา่เกดิอะไรขึน้ทีห่อบาเบล มกีาร
อธบิายถงึเรือ่งนีไ้วใ้นเฉลยธรรมบัญญัต ิ32: 8–9 ไวแ้บบนี ้น่ันคอื 
 



เมือ่ผูส้งูสดุประทานมรดกแกบ่รรดาประชาชาต ิเมือ่พระองคท์รงแยกมนุษยชาต ิ
พระองคท์รงกัน้เขตของผูค้นทัง้หลายตามจํานวนบตุรชายของพระเจา้ แตส่ว่นของ
พระยาหเ์วหค์อืประชากรของพระองค ์ยาโคบเป็นสว่นมรดกของพระองค ์

 
 พระคัมภรีบ์างฉบับแปลวลนีีท้ีอ่ยูใ่นประโยคแรกนัน้วา่ “บตุรชายแหง่อสิราเอล” แทนทีจ่ะเป็น 
“บตุรชายของพระเจา้” แตย่ังไมม่ปีระเทศอสิราเอลตอนสรา้งหอบาเบล พระเจา้ทรงเรยีกอับราฮัมก็
ในภายหลังเหตกุารณ์ทีห่อบาเบล  (ปฐมกาล บทที ่12) ดังนัน้  “บตุรชายแหง่อสิราเอล” จงึไม่
ถกูตอ้ง แต ่“บตุรชายของพระเจา้” เป็นศัพทเ์ฉพาะทีพ่บในมว้นหนังสอืทะเลตาย ซึง่เป็นพระคัมภรี์
ทีเ่ขยีนดว้ยลายมอืทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ พระคัมภรีฉ์บับ English Standard Version (ESV) แปลไดถ้กูตอ้ง 
 การใชคํ้าเป็นสิง่สําคัญ เมือ่พระเจา้ทรงแบง่แยกชาตติา่งๆ ชาตเิหลา่นัน้ก็ถกูแบง่กันในหมู่
บตุรชายของพระเจา้ พระเจา้ทรงจัดแบง่ชาตติา่งๆ ใหแ้กบ่รรดาสมาชกิสภาศกัดิส์ทิธิข์องพระองค ์
นีเ่ป็นการอธบิายของพระคัมภรีท์ีว่า่ทําไมชาตอิืน่ๆ จงึถงึมานมัสการพระอืน่ๆ จนกระท่ังถงึเหตกุารณ์
ทีห่อบาเบล พระเจา้ทรงประสงคจ์ะมสีมัพันธภาพกบัมนุษยทั์ง้มวล แตก่ารกบฏทีห่อบาเบล
เปลีย่นแปลงสิง่นัน้ พระเจา้ทรงตัดสนิพระทัยจะปลอ่ยใหบ้รรดาสมาชกิสภาศกัดิส์ทิธิข์องพระองค์
ปกครองชาตอิืน่ๆ 
 พระเจา้ไดท้รงตดัสนิพพิากษามนุษยชาต ิแมภ้ายหลังเหตกุารณ์น้ําทว่มใหญ ่พวกเขาก็ไม่
ฟ้ืนฟแูผนการสรา้งอาณาจักรทีพ่ระองคไ์ดท้รงเริม่ตน้ไวท้ีส่ว่นเอเดน ดังนัน้ พระเจา้ทรงตดัสนิ
พระทัยจะสรา้งชนชาตหินึง่ข ึน้ “สว่น” ของพระองคด์ังบันทกึไวใ้น เฉลยธรรมบัญญัต ิ32:9 ก็คอื
อสิราเอล พระองคท์รงทําสิง่นี ้โดยเริม่จากการเรยีกอับราอัม ซึง่บันทกึไวใ้นปฐมกาลบทที ่12 อัน
เป็นบทตอ่จากบททีก่ลา่วถงึเรือ่งหอบาเบล 
 การทีพ่ระเจา้ทรงจัดแบง่ประชาชาตใิหแ้กพ่ระอืน่ๆ นัน้ตกีรอบพระคัมภรีเ์ดมิทัง้หมด ดว้ยวธิใีด
หรอื? ก็เพราะพระคัมภรีเ์ดมิทีเ่หลอืทัง้หมดนัน้เกีย่วกับพระเจา้ของอสิราเอลกับประชากรของ
พระองคซ์ ึง่ก็คอืชาวอสิราเอล ขดัแยง้กับพระตา่งๆ ของประชาชาตอิืน่ๆ และผูค้นทีอ่าศัยอยูใ่นชาติ
เหลา่นัน้ 
 น่ันไมใ่ชเ่จตจํานงดัง้เดมิของพระเจา้ ใชแ่ลว้ ส ิง่ทีพ่ระองคท์รงกระทําทีห่อบาเบลตอ่บรรดา
ประชาชาตคิอืการพพิากษา แตพ่ระเจา้ไมเ่คยทรงตัง้พระทัยวา่ชาตติา่งๆ เหลา่นัน้จะถกูละทิง้
ตลอดไป เมือ่พระเจา้ทรงทําพันธสญัญากับอับราฮัม พระองคท์รงทําใหช้ดัเจนวา่ “ทกุครอบครัวใน
โลกจะไดรั้บพร” ผา่นทางอับราฮัมกับลกูหลานของเขา (ปฐมกาล 12:3, ฉบับ NLT) พระเจา้กําลัง
ทรงวางแผนจะนําประชาชาตติา่งๆ กลับสูค่รอบครัวของพระองค ์ณ เวลาหนึง่ในอนาคต 
 เปาโลรูส้ ิง่นีทั้ง้หมด เขากลา่วไวใ้นบทเทศนท์ีเ่ทศนาตอ่พวกนักปรัชญานอกศาสนาในกรงุ
เอเธนสว์า่ 
 

พระองคท์รงสรา้งมนุษยท์กุชาตมิาจากคนๆ เดยีวใหอ้ยูท่ั่วพภิพโลก พระองคท์รง
กําหนดเวลาลว่งหนา้ใหช้าตใิดรุง่เรอืงและชาตใิดลม่สลาย และพระองคท์รงกําหนด
เขตแดนใหเ้ขาทัง้หลายอยูด่ว้ย 
 เพือ่พวกเขาจะไดแ้สวงหาพระเจา้และบางทอีาจจะคน้หาและพบพระองค ์แมว้า่
พระองคไ์มท่รงอยูห่า่งไกลจากเราทกุคนเลย (กจิการฯ 17:26–27, ฉบับ NLT) 
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 พระเจา้ไดท้รงเตอืนประชากรของพระองคโ์ดยผา่นทางโมเสส ไมใ่หน้มัสการ “บรวิารของ
ทอ้งฟ้า” (เฉลยธรรมบัญญัต ิ4:19–20) ซึง่เป็นคํานยิามซึง่พบในทีอ่ืน่ๆ สําหรับบรรดาสมาชกิแหง่
สภาศักดิส์ทิธินั์น้ (1 พงศก์ษัตรยิ ์22:19) ดังทีบ่ันทกึไวใ้น กจิการฯ 17:26–27 อันทําใหเ้ห็น
ชดัเจนวา่พระประสงคข์องพระเจา้คอืวา่บรรดาประชาตจิะยังคงแสวงหาพระองคด์ว้ยวธิใีดวธิหีนึง่ 
 แตพ่วกพระทัง้หลายผูไ้ดถ้กูตัง้ใหค้รอบครองเหนอืชาตติา่งๆ นัน้เขา้แทรกแซงในแผนการนี้
ในสองวธิ ี
 เราเห็นในตอนกอ่นหนา้แลว้วา่ สดดุ ี82:1 บันทกึวา่พระเจา้ไดท้รงจัดการประชมุของพวกพระ
ทัง้หลายแหง่สภานัน้ ไดม้กีารกลา่วไวใ้นสดดุตีลอดทัง้บทนีซ้ ึง่ทําใหเ้รารูว้า่ทําไม พวกพระแหง่
ประชาชาตติา่งๆ นัน้ไดป้กครองชาตเิหลา่นัน้อยา่งอยตุธิรรม ในวธิกีารทีต่รงขา้มกับพระประสงคแ์ละ
หลักการแหง่ความยตุธิรรมทีแ่ทจ้รงิของพระเจา้ พระเจา้ทรงกลา่วหาพวกเขาในทันททีีเ่ร ิม่ประชมุ 
น่ันคอื “เจา้ทัง้หลายจะพพิากษาอยา่งอยตุธิรรมและลําเอยีงเขา้ขา้งคนอธรรมนานเทา่ใด?” (สดดุ ี
82:2, ฉบับ NLT) หลังจากทรงตําหนพิวกเขาในพระคําอกีสองขอ้ตอ่มาในเรือ่งความอยตุธิรรมแลว้ 
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก็ทรงพรรณนาวา่พระเหลา่นีไ้ดล้ม้เหลวทีจ่ะชว่ยบรรดาชาตติา่งๆ ทีเ่ดนิอยูใ่น
ความมดื ใหห้าทางกลับมาสูพ่ระเจา้องคเ์ทีย่งแทอ้ยา่งไร น่ันคอื “พระทัง้หลายผูก้ดขีไ่มเ่ขา้ใจและ
ไมรู่อ้ะไรเลย! พวกเขาเดนิเตร็ดเตรใ่นความมดื ขณะท่ัวทัง้โลกก็สัน่สะเทอืน” (สดดุ ี82:5, ฉบับ 
NLT) 
 น่าเศรา้ใจทีค่นอสิราเอลลงเอยดว้ยการนมัสการพระมากมายที ่“พวกเขาไมรู่จั้ก” (เฉลยธรรม
บัญญัต ิ29:26; ด ู32:17 ดว้ย) แทนทีจ่ะแสวงหาพระเจา้องคเ์ทีย่งแท ้ปฏกิริยิาของพระเจา้นัน้
รวดเร็วและรนุแรง (สดดุ ี82:6–7) น่ันคอื “เรากลา่ววา่ ‘เจา้ทัง้หลายเป็นพระ เป็นบตุรองคส์งูสดุ 
เจา้ทกุคนน่ันแหละ ถงึกระนัน้ พวกเจา้ก็จะตายอยา่งมนุษย ์และลม้ลงเหมอืนผูป้กครองอืน่ๆ ทกุ
คน’” (ฉบับ NLT) 
 พวกพระทัง้หลายจะสญูเสยีความเป็นอมตะ (สดดุ ี82:7) และตายอยา่งมนุษย ์เรารูจ้ากพระ
คัมภรีต์อนอืน่ๆ วา่การพพิากษานีเ้ป็นบางสิง่ทีเ่กีย่วกับเวลาสิน้ยคุ (อสิยาห ์34:1–4) ในตอนทา้ย
ของ สดดุบีทที ่82 ผูป้ระพันธเ์ฝ้ารอวนัทีใ่นทีส่ดุพระเจา้จะทรงนําบรรดาประชาชาตทัิง้หลาย
กลับคนืมาในฐานะมรดกของพระองค ์ดังทีเ่ราจะไดเ้ห็นในเวลาตอ่มาวา่พระองคจ์ะทรงสมปรารถนา 
(ตามทีบ่ันทกึไว)้ ในพระคัมภรีใ์หม ่
  
โลกทัศนข์องเฉลยธรรมบญัญัต ิบทที ่32 
เนือ่งเพราะโลกทัศนข์องเฉลยธรรมบัญญัต ิบทที ่32 ภมูศิาสตรใ์นพระคัมภรีนั์น้คอืจักรวาล พืน้โลก
นัน้ศักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่หมายถงึไดอ้ทุศิถวายแดพ่ระยาหเ์วห ์หรอืไมก็่เป็นอาณาจักรของพระอืน่ โลกทัศน์
นีส้ะทอ้นใหเ้ห็นอยูห่ลายแหง่ในพระคัมภรี ์ตัวอยา่งเชน่ ในหนังสอืดาเนยีลซึง่อยูใ่นพระคัมภรีเ์ดมิ 
ทีอ่า้งถงึชาตติา่งประเทศซึง่ถกูปกครองโดย “เจา้” ผูพ้ทัิกษ์ตา่งๆ (ดาเนยีล 10:13, 20–21) อกี
ตัวอยา่งหนึง่คอื เมือ่ดาวดิกําลังหนจีากกษัตรยิซ์าอลู เขาถกูบังคับใหอ้อกจากอสิราเอลเขา้ไปอยู่
ในดนิแดนของพวกฟีลสิเตยี มบีันทกึไวใ้น 1 ซามเูอล 26:19 วา่ ดาวดิรอ้งออกมาวา่ “พวกเขาได ้
ขบัไลข่า้พระบาทออกไปจากแผน่ดนิของพระยาหเ์วห ์ไปยังประเทศทีข่า้พระบาทนมัสการพระ
ตา่งชาตไิดเ้ทา่นัน้” (ฉบับ GNT) ดาวดิไมไ่ดส้บัเปลีย่นพระ เขาไมไ่ดป้ฏเิสธดว้ยวา่พระเจา้สถติอยู่
ทกุหนแหง่ แตด่นิแดนอสิราเอลเป็นพืน้ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์เป็นสถานทีท่ีเ่ป็นของพระเจา้องคเ์ทีย่งแท ้ดา
วดิตดิอยูใ่นอาณาเขตของพระอืน่ 



 เรือ่งโปรดของผมในพระคมัภรีเ์ดมิทีแ่สดงใหเ้ห็นประเด็นนีอ้ยูใ่น 2 พงศก์ษัตรยิ ์บทที ่5 นา
อามานเป็นผูบ้ัญชาการคนหนึง่ของกองทัพซเีรยี เขาเป็นโรคเรือ้น หลังจากทําตามคําแนะนําของเอ
ลชีาโดยไปชําระตัวเขาเองเจ็ดครัง้ในแมน้ํ่าจอรแ์ดนแลว้ เขาก็หายจากโรคเรือ้นอยา่งอัศจรรย ์นา
อามานบอกเอลชีาวา่ “ขา้พเจา้รูแ้ลว้วา่ไมม่พีระเจา้อืน่ใด ไมว่า่ทีไ่หนในโลก นอกจากในอสิราเอล” 
(5:15) ผูเ้ผยพระวจนะคนนัน้ไมย่อมรับสิง่ใดตอบแทน ดังนัน้นาอามานจงึถอ่มใจรอ้งขอดนิบรรทกุ
ลอ่กลับไปบา้นกับเขาดว้ย ดนิหรอื? ทําไมจงึขอดนิละ่? ก็เพราะพืน้ดนินัน้เป็นของพระเจา้ของ
อสิราเอล มันจงึศกัดิส์ทิธิ ์
 ไมเ่ป็นการบังเอญิทีเ่ราพบการคดิแบบเดยีวกันนัน้ในพระคัมภรีใ์หม ่เปาโลใชคํ้าศัพทเ์รยีกสิง่
ศักดิส์ทิธิท์ีเ่ป็นศัตรอูยูห่ลายคํา (เอเฟซสั 1:20–21; 3:10; 6:12; โคโลส ี1:16; 2:15) น่ันคอื 
พวกภตูผทีีม่อํีานาจ พวกภตูผทีีม่ฤีทธิเ์ดช พวกภตูผทีีค่รอบครอง พวกภตูผทีีม่อํีานาจในสวรรค์
สถาน พวกภตูผทีีป่กครอง พวกภตูผทีีค่รองพภิพ พวกภตูผทีีค่รอบครองบัลลังก ์ส ิง่ทีคํ่าเหลา่นีม้ี
เหมอืนกันคอือะไร? คําศพัทเ์หลา่นีเ้ป็นทีรู่จั้กกันดซี ึง่ใชอ้ธบิายการควบคมุทางภมูศิาสตร ์
 อัครทตูเปาโลเขยีนจดหมายฝากสองฉบับไปถงึครสิตจักรทีเ่มอืงโครนิธ ์เพือ่กลา่วถงึ
สถานการณ์บางอยา่งทีเ่ขาไดย้นิมา ในจดหมายฉบับแรก เขาบอกพวกผูนํ้าครสิตจักรใหข้บัไลช่าย
คนหนึง่ซึง่ทําบาปทางเพศแตไ่มก่ลับใจใหอ้อกไปจากโบสถ ์(1 โครนิธ ์5:1–13) น่าแปลกใจทีเ่ขา
เขยีนวา่ผูนํ้าเหลา่นัน้ตอ้ง “มอบคนเชน่นีใ้หซ้าตาน” (1 โครนิธ ์5:5) คําพดูนีส้มเหตสุมผลอยา่งไร? 
 คําพดูของเปาโลสมเหตสุมผลก็เพยีงแตต่อ้งนําไปวางไวใ้นฉากของโลกทัศนด์า้นภมูศิาสตร์
จักรวาลแหง่พระคัมภรีเ์ดมิ ในศาสนศาสตรแ์หง่พระคัมภรีเ์ดมินัน้ “สว่น” ของพระยาหเ์วหค์อื
อสิราเอลและดนิแดนทีพ่ระองคจ์ะประทานแกค่นอสิราเอล ซึง่ก็คอืดนิแดนคานาอัน การสถติอยู่
ของพระองคทํ์าใหพ้ืน้ดนินัน้ศักดิส์ทิธิ.์..ทําใหม้ันบรสิทุธิ ์ตัง้แตแ่รกแลว้ทีพ่ระยาหเ์วหส์ถติอยูใ่น
เต็นท ์เมือ่คนอสิราเอลหยดุพักและตัง้คา่ยพักแรม หบีพันธสญัญาก็ถกูวางไวต้รงกลาง อันเป็นการ
กําหนดวา่คา่ยทีต่ัง้ของอสิราเอลเป็นพืน้ดนิทีบ่รสิทุธิศ์ักดิส์ทิธิ ์ตอ่มา ภายหลังอสิราเอลตัง้
บา้นเรอืนอยูใ่นคานาอันแลว้ พระยาหเ์วหก็์สถติอยูใ่นพระวหิารอันเป็นการชําระดนิแดนพันธสญัญา
ใหเ้ป็นพืน้ดนิบรสิทุธิศ์ักดิส์ทิธิ ์โดยพระยาหเ์วหส์ถติอยูก่ับประชากรของพระองค ์ตอนนีพ้ระยาห์
เวหส์ถติอยูใ่นบรรดาผูเ้ชือ่ เราจงึเป็นวหิารของพระเจา้ (1 โครนิธ ์6:19; 2 โครนิธ ์6:16; โรม 8:9) 
น่ันหมายความวา่บรรดาผูเ้ชือ่ซ ึง่เป็นพระกายของพระครสิตเ์ป็นประชากรใหมข่องพระเจา้...เป็น
อสิราเอลใหม ่เปาโลอธบิายสิง่นัน้ไวอ้ยา่งชดัเจนในกาลาเทยี บทที ่3 วา่ 
 
 บตุรหลานทีแ่ทจ้รงิของอบัราฮัมก็คอืคนเหลา่นัน้ทีเ่ชือ่และวางใจในพระเจา้... 

 เพราะวา่พวกทา่นทกุคนเป็นบตุรของพระเจา้โดยความเชือ่ในพระเยซคูรสิต ์
และพวกทา่นทกุคนทีไ่ดเ้ขา้รวมเป็นหนึง่กับพระครสิตแ์ลว้ ก็ไดส้วม (ชวีติของ) พระ
ครสิต ์เหมอืนกับสวมเสือ้ผา้ใหม ่จะไมเ่ป็นยวิหรอืไมใ่ชย่วิ จะไมเ่ป็นทาสหรอืไท จะ
ไมเ่ป็นชายหรอืหญงิ เพราะวา่ทา่นทัง้หลายเป็นอันหนึง่อันเดยีวกันในพระเยซคูรสิต ์
และบัดนีท้ีท่า่นทัง้หลายเป็นของพระครสิต ์ทา่นก็เป็นบตุรแทข้องอับราฮัม ทา่นเป็น
ทายาทของเขา และพระสญัญาของพระเจา้ทีท่รงทํากับอับราฮัมก็เป็นของทา่น (กา
ลาเทยี 3:7, 26–29, ฉบับ NLT) 

 
 เนือ่งจากบรรดาผูเ้ชือ่และสถานทีต่า่งๆ ทีผู่เ้ชือ่มารวมตัวกัน เป็นพืน้ดนิทีบ่รสิทุธิศ์ักดิส์ทิธิ ์
ความบาปจงึตอ้งถกูขบัออกไป ดังเชน่พืน้ดนิรอบๆ คา่ยพักของอสิราเอล และชนชาตติา่งๆ ทีร่าย



ลอ้มรอบอยูนั่น้อยูภ่ายใตก้ารควบคมุครอบครองของพระอืน่ๆ จงึถกูคดิวา่เป็นพืน้ดนิทีไ่มบ่รสิทุธิ์
ศักดิส์ทิธิ ์ดังนัน้ในสมัยพระคัมภรีใ์หม ่และในตอนนีด้ว้ย ทีโ่ลกเป็นพืน้ดนิทีไ่มบ่รสิทุธิศ์กัดิส์ทิธิ ์
ดว้ยเหตนุีเ้ปาโลจงึสัง่ใหข้บัไลผู่เ้ชือ่คนหนึง่ทีไ่มก่ลับใจออกไปอยูใ่นโลก ซึง่ก็คอืออกไปอยูใ่น
อาณาเขตของซาตาน การถกูขบัออกจากครสิตจักรคอืการถกูนํากลับไปไวใ้นอาณาเขตทีไ่มบ่รสิทุธิ์
ศักดิส์ทิธิ ์น่ันเป็นทีข่องความบาป 
 
ทําไมสิง่นีจ้งึสําคญั 
ภมูศิาสตรจั์กรวาลอันเป็นผลมาจากการพพิากษาของพระเจา้ตอ่บรรดาชนชาตติา่งๆ ทีห่อบาเบลนัน้ 
เป็นฉากหลังสําหรับการตอ่สูด้ ิน้รนของอสิราเอล มนัยังเป็นการจัดเตรยีมสําหรับพระกติตคิณุดว้ย 
ขา่วประเสรฐิแหง่การงานของพระเยซทูีท่รงกระทําบนกางเขนคอืวา่ ประชากรของพระเจา้ไมไ่ดเ้ป็น
เพยีงคนยวิเทา่นัน้อกีตอ่ไป แตเ่ป็นทกุคนทีเ่ชือ่ในพระเยซ ู(กาลาเทยี 3) ขณะทีพ่วกสาวกออกไป
ในโลกนัน้ อาณาจักรของซาตานก็ถกูเปลีย่นเป็นอาณาเขตของพระเจา้ อาณาจักรของพระเจา้ขยาย
ออกไปโดยเขา้ควบคมุประชาชาตติา่งๆ อกีครัง้หนึง่ 
 บทเรยีนนีค้อืวา่โลกนีไ้มใ่ชบ่า้นของเรา ความมดืไดแ้พรก่ระจายไปท่ัวโลก โดยพืน้ฐานแลว้ผู ้
ไมเ่ชือ่เป็นเชลยของเจา้แหง่อํานาจฝ่ายวญิญาณ พวกเขาตอ้งการพระกติตคิณุเพือ่จะไดรั้บการ
ปลดปลอ่ยใหเ้ป็นไท และอยา่ลมืวา่พระกติตคิณุเป็นอาวธุของเรา เราไมไ่ดรั้บมอบสทิธอํิานาจให ้
เผชญิหนา้โดยตรงกับภตูผทีีป่กครองและภตูผทีีม่ฤีทธิเ์ดช เราไมไ่ดรั้บสง่มอบของประทานฝ่าย
วญิญาณทีใ่หเ้กดิผลเชน่นัน้จากพวกอัครทตู แตก่ารแบง่ปันพระกติตคิณุอยา่งซือ่สตัยจ์ะพลกิ
สถานการณ์ พระมหาบัญชาเป็นแผนตอ่สูฝ่้ายวญิญาณ เราจะเรยีนรูเ้กีย่วกับเรือ่งนัน้มากขึน้ในบท
ตอ่ๆ ไป 
 อกีบทเรยีนหนึง่คอืวา่เราจําเป็นตอ้งมองทกุการประชมุของบรรดาผูเ้ชือ่แทว้า่เป็นพืน้ที่
ศักดิส์ทิธิ ์พระเจา้ไมท่รงสนพระทัยรปูลกัษณ์ภายนอก อาคาร และขนาดของทีป่ระชมุ สิง่สําคัญคอื
วา่ในทีท่ีส่องหรอืสามคนมารวมกัน พระเยซทูรงอยูท่า่มกลางพวกเขา (มัทธวิ 18:20) พืน้ทีนั่น้
ศักดิส์ทิธิ ์ทกุการประชมุซึง่ไมวา่จะเล็กหรอืไมเ่ป็นทีรู่จั้กเพยีงใด เป็นแนวหนา้แหง่สงครามฝ่าย
วญิญาณ ทกุโบสถม์งีานอยา่งเดยีวกัน บรรดาเจา้แหง่ความมดืจะไมม่ชียั 
 เราจะกลับไปยังแนวคดิแหง่ภมูศิาสตรจั์กรวาลอกีครัง้เมือ่เราไปถงึงานรับใชข้องพระเยซ ู
สําหรับตอนนี ้มกีารแบง่ฝ่ายอยา่งชดัเจนแลว้ ประชาชาตติา่งๆ ในโลกนีไ้ดถ้กูพระเจา้พพิากษาและ
ตัดสทิธิ ์ถงึเวลาสําหรับพระองคแ์ลว้ทีจ่ะทรงเริม่ตน้ใหมแ่ละพยายามอยา่งยิง่ในการตัดแยกสว่น
และประชากรของพระองคเ์องออกมา 
  



บททีห่ก 
พระวาทะ พระนาม และทตูสวรรค ์

 
ในบททีผ่า่นมาเราเรยีนรูเ้กีย่วกับภมูศิาสตรจั์กรวาลของพระคัมภรี ์พระเจา้ทรงละทิง้บรรดา
ประชาชาตเิพือ่โตต้อบตอ่การกบฏของมนุษยท์ีห่อบาเบล พระองคท์รงสง่มอบพวกนัน้ใหก้ับสมาชกิ
สภาแหง่สวรรคข์องพระองค ์ซึง่ก็คอืบรรดาบตุรชายของพระเจา้ (เฉลยธรรมบัญญัต ิ32:8–9) และ
เพือ่จะแทนทีช่าตติา่งๆ ทีถ่กูละทิง้ในตอนนี ้พระองคจ์ะทรงสรา้งประชากรขึน้มาใหม ่ซึง่เป็นชาติ
ของพระองคเ์อง พวกเขาจะเป็นตัวแทนของพระองคใ์นการสรา้งอาณาจักรของพระองคข์ ึน้ใหมใ่น
โลก แตง่านนัน้จะเป็นการตอ่สูท้ีน่่ากลัว เพราะพระอืน่ๆ กับผูค้นในอาณาจักรของพวกพระเหลา่นัน้
จะกลายเป็นศตัรผููด้รุา้ยของอสิราเอลและของพระเจา้ 
 ประชากรใหมข่องพระเจา้จะเริม่จากชายคนหนึง่ทีช่ ือ่อับราม ชือ่ของเขาตอ่มาจะเปลีย่นเป็น
อับราฮัม ภายหลังการตัดสนิพพิากษาทีห่อบาเบลไมน่าน พระเจา้ก็ทรงเยีย่มเยยีนเขา 
 
อบัราฮมัพบกบัพระวาทะ 
ครสิเตยีนสว่นมากคุน้เคยกับเรือ่งทีพ่ระเจา้ทรงเยีย่มเยยีนอับราฮัมซึง่ปรากฏอยูใ่นปฐมกาล บทที ่
12 พระเจา้ทรงบอกอับราฮัมใหอ้อกจากบา้นและไปยังสถานทีห่นึง่ซ ึง่เขาไมเ่คยไป พระเจา้ทรง
สญัญาจะนําเขาไป พระองคต์รัสบอกอับราฮัมวา่พระองคจ์ะทรงเป็นพระเจา้ของเขาและประทาน
พันธสญัญาพเิศษแกเ่ขา พระองคจ์ะทรงทําใหอ้ับราฮัมและนางซาราหม์บีตุรชายแมว้า่ทัง้คูจ่ะแก่
ชราแลว้ และจากบตุรคนนัน้ก็จะเกดิผูค้นจํานวนมหาศาลตามมา...ผูค้นทีจ่ะจัดตัง้ครอบครัวใหมข่อง
พระเจา้ขึน้ในโลกนี ้และบรรดาประชาชาตจิะไดรั้บการอวยพรผา่นทางพวกเขา 
 เรามักจะคดิถงึการเผชญิหนา้ของอับราฮัมกับพระเจา้วา่เป็นเสยีงทีม่าจากสวรรคห์รอืเป็นเสยีง
ทีเ่กดิขึน้ในหัวของอับราฮัม หรอืบางทพีระเจา้อาจจะเสด็จมาหาเขาในความฝัน พระคัมภรีบ์ันทกึไว ้
อยา่งชดัเจนวา่พระเจา้ทรงทําเชน่นัน้กับพวกผูเ้ผยพระวจนะและคนอืน่ๆ แตน่ั่นไมใ่ชส่ ิง่ทีเ่กดิขึน้กับ
อับราฮัม พระเจา้ทรงทําบางสิง่ทีน่่าตืน่เตน้มากกวา่นัน้ พระองคเ์สด็จมาในรา่งมนุษย ์พระองคต์รัส
กับอับราฮัมหนา้ตอ่หนา้ 
 เราไดรั้บการบอกใบใ้นเรือ่งนีใ้น ปฐมกาล 12:6–7 มกีลา่วไวใ้นพระคัมภรีว์า่พระเจา้ทรง
ปรากฏแกอ่ับราฮัม สามบทตอ่มา พระเจา้ทรงปรากฏอกีครัง้หนึง่ (ปฐมกาล 15:1–6) ครัง้นีพ้ระเจา้
เสด็จมาหาอับราฮัมในฐานะ “พระวาทะขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ในนมิติ นีไ่มใ่ชเ่สยีงในศรีษะ เพราะ 
“พระวาทะ” นัน้นําอับราฮัมออกมาขา้งนอกและแสดงใหเ้ขาเห็นดวงดาวมากมายทีแ่สดงวา่ลกูหลาน
ของเขาจะมากมายนับไมถ่ว้น (ปฐมกาล 15:5) 
 พระเจา้ทรงปรากฏตอ่อับราฮัมในรปูมนุษยใ์นโอกาสอืน่ๆ (ปฐมกาลบทที ่18) พระองคท์รงทํา
เชน่เดยีวกันนัน้กับอสิอคั (ปฐมกาล 26:1–5) ซึง่เป็นบตุรชายทีพ่ระเจา้ไดท้รงสญัญาจะประทานแก่
อับราฮัม และตอ่มาก็กับยาโคบซึง่เป็นบตุรของอสิอคั (ปฐมกาล 28:10–22; 31:11–12; 32:24–
30) 
 “พระวาทะ” นัน้หรอืพระสรุเสยีงของพระเจา้ในฐานะเป็นวธิหีนึง่ซ ึง่สําแดงพระเจา้ในรปูมนุษย์
นัน้ ปรากฏขึน้ในสถานทีท่ีไ่มค่าดคดิ ตัวอยา่งหนึง่ทีผ่มชอบนัน้บันทกึอยูใ่น 1 ซามเูอล บทที ่3 
เด็กชายซามเูอลไดย้นิเสยีงทีเ่รยีกเขาในตอนกลางคนืมาตลอดขณะเขาพยายามจะนอนหลับ ใน
ทีส่ดุ เอลซี ึง่เป็นปโุรหติทีซ่ามเูอลอาศัยอยูด่ว้ยและทํางานรับใช ้ก็คดิไดว้า่เป็นเสยีงของพระเจา้ ใน



ขอ้ 10 บันทกึวา่พระเจา้เสด็จกลับมาหาซามเูอล น่ันคอื “พระยาหเ์วหเ์สด็จมาทรงยนือยูท่ีน่ั่น และ
ทรงเรยีกอยา่งครัง้กอ่นๆ วา่ ‘ซามเูอล ซามเูอลเอย๋’” (ฉบับ GNT) เรารูว้า่นีเ่ป็นพระเจา้ในรปูมนุษย์
เพราะมกีารอธบิายวา่พระองคท์รงยนือยู ่และเพราะมกีลา่วไวใ้นตอนทา้ยของบทนี ้(1 ซามเูอล 
3:19) วา่ “พระดํารัสของพระยาหเ์วห”์ ทรงปรากฏตอ่ซามเูอลอยูเ่สมอ 
 ผูเ้ผยพระวจนะอกีคนที ่“พระวาทะขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” เสด็จมาหาในร่างมนุษยก็์คอืเยเร
มยี ์ในเยเรมยี ์บทที ่1 บันทกึวา่ เยเรมยีก์ลา่ววา่ “พระวจนะ” เสด็จมาหาเขาในทีท่ีเ่ขาถกูเรยีกให ้
เป็นผูเ้ผยพระวจนะ เยเรมยีร์ะบวุา่ “พระวจนะ” นัน้คอืองคพ์ระเจา้ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงใชพ้ระหัตถ์
แตะตอ้งเขา (เยเรมยี ์1:1–9) 
 
พระเจา้ในรา่งมนุษย ์
การทีพ่ระเจา้ทรงปรากฏในรา่งมนุษยนั์น้ความจรงิแลว้เป็นรปูแบบหนึง่ในพระคัมภรีเ์กา่ และเป็น
เชน่นีม้านานกอ่นทีพ่ระองคจ์ะเสด็จมาในฐานะพระเยซชูาวนาซาเร็ธเสยีอกี เมือ่คณุคดิเกีย่วกับเรือ่ง
นี ้มันก็มเีหตผุล พระเจา้ไมท่รงเหมอืนพวกเราเลย มกีารบอกใบใ้นพระคมัภรีว์า่ไมม่มีนุษยค์นใด
สามารถมองเห็นพระลักษณะทีแ่ทจ้รงิของพระเจา้ ซึง่เป็นการสถติอันรุง่โรจนอ์ยา่งแทจ้รงิ และยังมี
ชวีติอยูไ่ด ้เมือ่ตัวละครตา่งๆ ในพระคัมภรีเ์ผชญิหนา้กับพระเจา้ทางกายภาพ พวกเขาก็คาดวา่
ตัวเองตอ้งตาย (ปฐมกาล 32:30; เฉลยธรรมบัญญัต ิ5:24; ผูว้นิจิฉัย 6:22–24) แตพ่วกเขาก็ไม่
ตายเพราะพระเจา้ทรงกรองการปรากฏพระองคผ์า่นบางสิง่ทีจ่ติใจของมนุษยส์ามารถประมวลผลได ้
น่ันคอืในรปูไฟ เมฆ และบอ่ยครัง้กวา่ทีค่รสิเตยีนหลายคนจะตระหนัก ก็คอืในรปูมนุษย ์
 ในหลายเหตกุารณ์ทีก่ารปรากฏของพระเจา้ในรปูมนุษยถ์กูพรรณนาวา่เป็นการเผชญิหนา้กับ 
“ทตูสวรรคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ทตูสวรรคอ์งคน์ีเ้ป็นตัวละครทีคุ่น้เคย ตัวอยา่งเชน่ ทตูสวรรค์
ปรากฏตอ่โมเสสในพุม่ไมท้ีม่ไีฟลกุโชน (อพยพ 3:1–3) พระเจา้ผูป้ระทับอยูใ่นพุม่ไมท้รงสญัญาจะ
ใชโ้มเสสใหนํ้าผูค้นของพระองคอ์อกจากอยีปิต ์พระเจา้ไดท้รงปรากฏตอ่ยาโคบอยา่งชดัเจนใน
ความฝันทีเ่บธเอล (ปฐมกาล 28:10–22) ทีซ่ ึง่พระองคท์รงถกูระบวุา่เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (พระ
ยาหเ์วห)์ ตอ่มาทตูสวรรคข์องพระเจา้ก็มาหายาโคบในความฝันอกีครัง้และบอกเขาตรงๆ วา่
พระองคท์รงเป็นพระเจา้องคเ์ดยีวกับทีย่าโคบไดพ้บทีเ่บธเอลกอ่นหนา้นัน้ (ปฐมกาล 31:11–12) 
 อาจารยส์อนพระคมัภรีม์ากมายลังเลทีจ่ะระบวุา่ทตูสวรรคอ์งคน์ีค้อืพระเจา้ แตก็่มกีารบง่บอก
ทีแ่น่นอนหลายครัง้วา่ทตูสวรรคน์ีเ้ป็นพระเจา้ บางทสี ิง่สําคัญทีส่ดุอาจเกดิขึน้ไมน่านภายหลังจาก
พระเจา้ประทานพระบัญญัตแิกโ่มเสส ขณะคนอสิราเอลเตรยีมตัวเดนิทางไปยังดนิแดนพันธสญัญา 
พระเจา้ทรงบอกโมเสสวา่ 
 

นีแ่น่ะ เราใชท้ตูของเรานําหนา้พวกเจา้ เพือ่คุม้ครองพวกเจา้ตามทาง และเพือ่นํา
พวกเจา้ไปถงึทีท่ีเ่ราไดเ้ตรยีมไว ้จงเอาใจใสท่ตูนัน้ และจงเชือ่ฟังเขา อยา่ดือ้รัน้กับ
เขา เพราะเขาจะไมย่กโทษใหพ้วกเจา้เลย ดว้ยวา่เขาทําในนามของเรา (ชือ่ของเรา
อยูใ่นเขา) 
 ถา้เจา้เชือ่ฟังเขาจรงิๆ และทําทกุสิง่ตามทีเ่ราสัง่ไว ้เราจะเป็นศัตรตูอ่ศัตรขูอง
เจา้และจะเป็นปฏปัิกษ์ตอ่ปฏปัิกษ์ของเจา้ (อพยพ 23:20–22) 

  



 นีไ่มใ่ชท่ตูสวรรคธ์รรมดา ทตูสวรรคน์ีส้ามารถใหอ้ภัยความบาป (หรอืไมใ่หอ้ภัย) ได ้ทตู
สวรรคน์ีม้พีระนามของพระเจา้อยูใ่นเขา (ทําในนามของพระเจา้) สํานวนคําพดูนัน้แปลกประหลาด
แตก็่สําคัญ “พระนาม” นัน้เป็นวธิกีารของพระคัมภรีเ์ดมิในการกลา่วถงึพระเจา้ น่ันคอืการสถติอยู่
หรอืพระลกัษณะอันแทจ้รงิของพระเจา้ ตัวอยา่งเชน่ใน อสิยาห ์30:27–28 มกีารกลา่วพระนามของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในฐานะบคุคล...ในฐานะพระเจา้พระองคเ์อง น่ันคอื  
 
 นีแ่น่ะ พระนามของพระยาหเ์วหม์าจากทีไ่กล 

รอ้นไปดว้ยความกริว้ของพระองคก์ับควนัทบึทีล่อยขึน้ 
รมิพระโอษฐข์องพระองคเ์ต็มดว้ยความพโิรธ 
และพระชวิหาของพระองคเ์หมอืนไฟเผาผลาญ 
พระปัสสาสะของพระองคเ์หมอืนลําธารทีท่ว่มทน้ 
 

 แมท้กุวนันี ้ชาวยวิทีเ่ชือ่ฟังยังกลา่วถงึพระเจา้ดว้ยการพดูวา่ ha-shem (“พระนามนัน้”)  
 อกีวธิทีีจ่ะรูว้า่ทตูสวรรคน์ีเ้ป็นพระเจา้ในรปูมนุษยก็์คอืการเปรยีบเทยีบสิง่ทีบ่ันทกึไวใ้น อพยพ 
23:20–22 กับตอนอืน่ๆ ทตูสวรรคท์ีไ่ดพ้บโมเสสในพุม่ไมท้ีม่ไีฟลกุโชน...ทตูสวรรคท์ีม่พีระนาม
ของพระเจา้อยูใ่นตัวเขา ไดนํ้าคนอสิราเอลออกจากอยีปิตแ์ละเขา้ไปในดนิแดนพันธสญัญา (ผู ้
วนิจิฉัย 2:1–3) แตอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก็ไดท้รงทําเชน่เดยีวกันนัน้ (โยชวูา 24:17–18) และ เดชานุ
ภาพยิง่ใหญข่องพระเจา้ก็ทรงทําสิง่เดยีวกัน (เฉลยธรรมบัญญัต ิ4:37–38) องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้, เด
ชานุภาพยิง่ใหญข่องพระเจา้ และทตูสวรรคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นวธิทีีแ่ตกตา่งกันในการชีไ้ปที่
บคุคลเดยีวกัน น่ันคอืพระเจา้ แตท่ตูสวรรคนั์น้อยูใ่นรา่งมนุษย ์
 พระคัมภรีต์อนหนึง่ซึง่ชีใ้หเ้ห็นประเด็นนีท้ีน่่าสนใจทีส่ดุก็ยังคลมุเครอือยา่งมากเชน่กัน มไีมก่ี่
คนทีเ่คยสงัเกตสิง่นี ้มันเป็นฉากตอนใกลต้าย กอ่นยาโคบเสยีชวีติ เขาตอ้งการจะอวยพรลกูๆ ของ
โยเซฟ เขาหวนระลกึถงึเรือ่งราวตา่งๆ ในชวีติเขาขณะอวยพร น่ันคอืเรือ่งราวทีเ่ขาเผชญิหนา้กับ
พระเจา้ เขาเริม่การอวยพรอยา่งนี ้ (ปฐมกาล 48:15–16) 
 
 ขอพระเจา้ทีอ่ับราฮัมและอสิอคับรรพบรุษุขา้พเจา้ดําเนนิอยูเ่ฉพาะพระพักตรนั์น้ 
 ขอพระเจา้ผูท้รงบํารงุเลีย้งขา้พเจา้ตลอดชวีติจนถงึวนันี ้
 ขอทตูสวรรคท์ีไ่ดช้ว่ยขา้พเจา้ใหพ้น้จากความชัว่รา้ยทัง้ส ิน้… 
 
 จากนัน้ในขอ้ที ่16 ไมน่่าเชือ่วา่เขาอธษิฐานวา่ “(ขอทตูสวรรคนั์น้) โปรดอวยพรแกเ่ด็กทัง้
สองนี”้ (ฉบับ NIV, ทําตัวเอนเพือ่เนน้) เขาไมไ่ดอ้ธษิฐานวา่ “ขอพวกเขาอวยพรเด็กหนุ่มเหลา่นี”้ 
ราวกับวา่กําลังพดูถงึสองบคุคล น่ันคอืพระเจา้กับทตูสวรรค ์แตเ่ขารวมทัง้สองเขา้เป็นหนึง่เดยีวใน
คําอธษิฐานน่ันคอื ขอทตูสวรรคนั์น้โปรดอวยพรแกเ่ด็กทัง้สองนี ้
 ใน ผูว้นิจิฉัย บทที ่6 นัน้น่าตืน่เตน้กวา่มาก น่ันคอืการทรงเรยีกกเิดโอน พระคัมภรีบ์ทนีม้ทัีง้
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และทตูสวรรคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ปรากฏอยูใ่นฉากเดยีวกัน (ผูว้นิจิฉัย 6:22–
23) แมแ้ตใ่นพระคัมภรีเ์ดมิ พระเจา้ทรงเป็นมากกวา่หนึง่บคุคล และหนึง่ในนัน้คอืพระองคผ์ูเ้สด็จมา
ในรา่งมนุษย ์
 



พระเยซ:ู พระวาทะ พระนาม และทตูสวรรค ์
การพรรณนาถงึพระเจา้ทีเ่ราไดปิ้ดซอ่นไวจ้นถงึจดุนีค้วรจะฟังคุน้ๆ คําพรรณนาทัง้หมดเหลา่นีเ้ป็น
เรือ่งราวทีบ่ันทกึในพระคมัภรีเ์ดมิถงึวธิทีีก่ลา่วเกีย่วกับพระเยซใูนพระคัมภรีใ์หม ่
 อับราฮัมพบพระวาทะซึง่ก็คอืพระเจา้ในรปูมนุษย ์ในยอหน์ 1:1 นัน้ อัครสาวกยอหน์เขยีนไว ้
วา่ “ในปฐมกาลพระวาทะดํารงอยู ่และพระวาทะทรงอยูก่ับพระเจา้ และพระวาทะทรงเป็นพระเจา้” 
ในขอ้ 14 ยอหน์บอกวา่พระวาทะนี ้“ทรงเกดิเป็นมนุษยแ์ละทรงอยูท่า่มกลางเรา” ตอนทีช่าวยวิใน
ศตวรรษทีห่นึง่อา่นพระกติตคิณุยอหน์ ความคดิของเขาหรอืเธอก็จะยอ้นกลบัไปยังองคพ์ระเจา้ ซึง่
เสด็จมาในฐานะพระวาทะ ความจรงิแลว้ แมแ้ตพ่ระเยซยูังทรงอา้งวา่อบัราฮัมได ้“เห็นวนัของเรา” 
และวา่พระองคไ์ดท้รงอยูม่ากอ่นอับราฮัม (ยอหน์ 8:56–58) 
 โมเสสพบทตูสวรรคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ซึง่ก็คอืพระเจา้ในรปูมนุษย ์ในพุม่ไมท้ีม่ไีฟลกุโชน
และในภายหลังจากนัน้ ทตูสวรรคนั์น้นําคนอสิราเอลออกจากอยีปิตเ์พือ่เขา้สูด่นิแดนพันธสญัญา 
แตย่ดูาเขยีนในจดหมายฝากสัน้ๆ ของเขาวา่ “ถงึพวกทา่นจะรูข้อ้ความเหลา่นี้หมดแลว้ ขา้พเจา้ก็
ปรารถนาใหท้า่นระลกึวา่แมอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (พระเยซ)ู ทรงชว่ยชนชาตหินึง่ใหร้อดพน้จาก
แผน่ดนิอยีปิต ์แตภ่ายหลงัก็ทรงทําลายคนเหลา่นัน้ทีไ่มเ่ชือ่” (1:5) ทตูสวรรคนั์น้คอืพระเจา้ในรา่ง
มนุษย ์ทตูสวรรคนั์น้เป็นบคุคลทีส่องในตรเีอกานุภาพ ผูซ้ ึง่ตอ่มาจะทรงถอืกําเนดิจากนางมารหีญงิ
พรหมจาร ี
 การสถติของพระเจา้ซึง่ก็คอืพระนามนัน้ ทําใหท้ตูสวรรคน์ีแ้ตกตา่งจากทตูสวรรคอ์ืน่ๆ 
ทัง้หมด ในบางครัง้พระคมัภรีใ์หมก็่บันทกึวา่พระเยซตูรัสเกีย่วกับพระเจา้พระบดิาโดยทรงใชคํ้าวา่
พระนาม ในคําอธษิฐานในสวนเกทเสมนกีอ่นทีพ่ระองคจ์ะทรงถกูจับกมุไปไตส่วนอันจะนําไปสูก่าร
ถกูตรงึกางเขนนัน้ พระเยซทูรงอธษิฐานวา่ “ขา้แตพ่ระบดิา ขอโปรดใหข้า้พระองคไ์ดรั้บเกยีรตติอ่
พระพักตรข์องพระองค ์คอืเกยีรตทิีข่า้พระองคม์รีว่มกับพระองคก์อ่นทีโ่ลกนีม้มีา ขา้พระองคส์ําแดง
พระนามของพระองคแ์กบ่รรดาคนทีพ่ระองคป์ระทานแกข่า้พระองคจ์ากโลก…ขา้พระองคทํ์าใหพ้วก
เขารูจั้กพระนามของพระองค”์ (ยอหน์ 17:5–6, 26) ในคําตรัสสดุทา้ยนัน้พระองคท์รงหมายถงึอะไร 
พระเยซไูมไ่ดกํ้าลังตรัสวา่พระองคท์รงอนุญาตใหผู้ค้นรูจั้กพระนามของพระเจา้ พวกเขาเป็นชาวยวิ 
พวกเขารูจั้กพระนามของพระเจา้ซึง่ก็คอืพระยาหเ์วห ์พวกเขามพีระคัมภรีเ์ดมิ พวกเขาสามารถ
คน้หาพระนามของพระเจา้ไดใ้นขอ้พระคําเป็นพันๆ ขอ้ เมือ่พระเยซตูรัสวา่พระองคไ์ดท้รงสําแดง
พระนามของพระเจา้แกผู่ค้นเหลา่นี ้พระองคก็์ทรงหมายความวา่พระองคไ์ดท้รงสําแดงพระเจา้แก่
พวกเขา พระองคท์รงเป็นพระเจา้ตอ่หนา้ตอ่ตาพวกเขา พระองคท์รงเป็นพระนามในรา่งมนุษย ์
 
ทําไมสิง่นีจ้งึสําคญั 
เราไดม้าไกลพอในการศกึษาเพือ่เขา้ใจโครงสรา้งภมูปิระเทศในพระคมัภรี ์เรือ่งราวทัง้หมดในพระ
คัมภรีท์ีค่ณุรูจั้กนัน้เกดิขึน้ในบรบิทแหง่ความขดัแยง้ฝ่ายวญิญาณทีค่วบคมุและครอบงําอยูใ่นโลกที่
มองไมเ่ห็น มันเป็นการปะทะแบบผูช้นะกนิรวบระหวา่งบรรดาพระทัง้หลาย 
 ในมมุมองของพระคัมภรีต์อ่โลกทีม่องไมเ่ห็นนัน้ พระเจา้ทรงมศีัตรทูีเ่อาจรงิเอาจังและเป็น
อันตราย พระอืน่ๆ ทีพ่ระองคท์รงสรา้งซึง่ครัง้หนึง่เคยซือ่สตัยต์อ่พระองค ์ก็ไปทําตามใจตนเอง พระ
ทัง้หลายทีก่บฏเหลา่นีเ้ป็นพวกทีเ่ปาโลบรรยายไวว้า่เป็น พวกภตูผทีีม่อํีานาจ พวกภตูผทีีค่รอง
พภิพในยคุมดื พวกภตูผทีีป่กครอง พวกภตูผทีีค่รอบครองบัลลังกแ์หง่โลกทีม่องไมเ่ห็น (เอเฟซสั 
6:11; โคโลส ี1:16) พวกมันยังอยูท่ีน่ี ่ไมไ่ดม้กีลา่วไวใ้นพระคัมภรีใ์หมว่า่พวกมันจากไปแลว้ พวก



มันอยูเ่พือ่ตอ่ตา้นการปกครองของพระเจา้ และเพือ่ขดัขวางการกลับมารวมกันใหมช่ัว่นรัินดรก์ับ
ครอบครัวมนุษยอ์ันเป็นทีรั่กของพระองคโ์ดยผา่นทางพระกติตคิณุ 
 หนึง่ในภตูผทีีค่รองพภิพในยคุมดืเหลา่นีค้อืเจา้แหง่ความตาย มันมสีทิธิโ์ดยชอบธรรมเหนอื
มนุษยชาต ิก็เพราะความหลอกลวงของอาดัมกับเอวานัน้ทําใหเ้กดิการสญูเสยีความเป็นอมตะ และ
น่ันก็เป็นเป้าหมายของมัน ซึง่คอืการทําลายลา้งคนของพระยาหเ์วหใ์หส้ ิน้ซาก น่ันเป็นสิง่ที่
ลกูหลานของบรรดาบตุรของพระเจา้ผูเ้ป็นปรปักษ์วางแผนไว ้ตอนทีช่าวอสิราเอลเขา้สูด่นิแดนคา
นาอัน น่ันคอืตอ้งฆา่หรอืไมก็่ถกูฆา่ เพือ่ป้องกันประชากรของพระเจา้ไมใ่หค้รอบครองดนิแดนนัน้ 
เมือ่อสิราเอลเขา้ไปในดนิแดนนัน้ไดแ้ลว้ เป้าหมายของภตูผทีีค่รองพภิพในยคุมดืก็ยังเหมอืนเดมิ 
แตย่ทุธวธิขีองมันเปลีย่นแปลงไป ซึง่คอืลอ่ลวงใหค้นของพระเจา้ไปนมัสการพระอืน่ๆ และเมือ่นัน้
พระยาหเ์วหก็์จะกําจัดคนเหลา่นัน้ใหม้ัน และน่ันเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ พระเจา้ทรงเนรเทศคนของ
พระองคอ์อกไป 
 แตบ่รรดาเจา้แหง่ความมดืรูส้ ิง่อืน่อกี คอืรูว้า่พระยาหเ์วหจ์ะไมท่รงละทิง้แผนการของพระองค ์
คําสาปแชง่อันเนือ่งจากการกบฏครัง้ดัง้เดมินัน้ไดทํ้านายไวว้า่ วันหนึง่พงศพั์นธุข์องเอวาจะมา
ยกเลกิผลแหง่ความลม้เหลวของมนุษยใ์นสวนเอเดน พวกมันรูว้า่ ณ เวลาหนึง่ในอนาคตนัน้ 
พระองคผ์ูท้ี ่(พระเจา้) ไดท้รงสญัญาไวจ้ะมาปรากฏ แมข้ณะทีเ่ปาโลบอกเรานัน้ พวกมันยังไมรู่ ้
อยา่งแน่นอนวา่พระเจา้กําลังทรงวางแผนจะทําอะไร (1 โครนิธ ์2:6–8; เอเฟซสั 3:10; 6:12) น่ันก็
เพราะมันเป็นเรือ่งลกึลับทีอ่งคผ์ูส้งูสดุทรงจงใจจะซอ่นไวจ้ากทกุคนและทกุสิง่ 
  



บททีเ่จ็ด 
กฎแหง่การมสีว่นรว่ม 

 
เรือ่งราวของเรามาถงึตอนนี ้น่ันคอืพระเจา้ทรงละทิง้บรรดาชาตติา่งๆ กับผูค้นในชาตนัิน้ๆ ทีห่อบา
เบล พวกพระในระดับรองทีไ่ดรั้บมอบหมายใหป้กครองพวกนัน้ก็ครองอํานาจ (เฉลยธรรมบัญญัต ิ
32:8–9) เมือ่พระเจา้ทรงเริม่ตน้ใหมก่ับอับราฮัม ก็เป็นการชดัเจนวา่พระองคท์รงวางแผนวา่วนัหนึง่
จะนําชาตติา่งๆ กลับคนืมาโดยผา่นทางอทิธพิลของอสิราเอล (ปฐมกาล 12:3) แตบ่รรดาพระของ
ประชาชาตทัิง้หลายจะตอ้งถกูบังคับใหล้ะทิง้อํานาจของตนและการนมัสการ (ทีไ่ดรั้บ) (สดดุ ี
82:6–8) น่ันหมายถงึความขดัแยง้ ทัง้ในอาณาจักรทีม่องเห็นและมองไมเ่ห็น ในทันททีีม่ปีระเทศ
อสิราเอล ประเทศนีก็้เป็นทีห่มายหัวของบรรดาพระตา่งๆ 
 
พระยาหเ์วหค์อืผูใ้ด 
ใชเ้วลาไมน่านนักในเรือ่งราวทีบ่ันทกึไวใ้นพระคัมภรีส์ําหรับอสิราเอลทีจ่ะลงเอยในตําแหน่งที่
ลอ่แหลม เรือ่งราวของยาโคบ (ปฐมกาลบทที ่37–50) อธบิายวา่ทําไมอสิราเอลจงึตอ้งไปอยีปิต ์
การจัดเตรยีมของพระเจา้เปลีย่นอันตรายทีพ่วกพีช่ายของโยเซฟตัง้ใจจะกระทําตอ่เขา ใหก้ลับ
กลายเป็นการชว่ยอสิราเอลใหร้อดพน้จากการกันดารอาหาร (ปฐมกาล 46:3–4; 50:20) และการที่
พระเจา้ไมไ่ดท้รงบอกใหอ้สิราเอลออกจากอยีปิตใ์นทันทก็ีเป็นเจตจํานงของพระองคเ์ชน่กัน พระ
เจา้ทรงรูว้า่ฟาโรหผ์ูท้รงใหเ้กยีรตโิยเซฟจะสิน้พระชนมแ์ละถกูแทนทีโ่ดยศัตรผููห้นึง่ (อพยพบทที ่
1) พระองคไ์ดท้รงเห็นลว่งหนา้วา่อยีปิตจ์ะบังคับคนอสิราเอลใหต้กเป็นแรงงานทาส (ปฐมกาล 
15:13–16) พระองคย์ังทรงรูอ้กีวา่พระองคจ์ะทรงชว่ยกูอ้สิราเอลเมือ่ถงึเวลาเหมาะ (ปฐมกาล 
46:4) 
 แตทํ่าไมตอ้งรอละ่? พระเจา้มักจะทรงมเีหตผุลทีด่สีําหรับความทกุขย์ากเสมอ เราไมส่ามารถ
มองเห็นไดเ้สมอไป แมว้า่ในกรณีนีพ้ระคัมภรีจ์ะบันทกึไวช้ดัเจนก็ตาม 
 หลังจากโมเสสไดห้นอีอกจากอยีปิตแ์ละตัง้ทีพั่กในถิน่ทรุกันดารแลว้ พระเจา้ก็ทรงเรยีกเขา
ตรงพุม่ไมท้ีม่ไีฟลกุโชน (อพยพ 3:1–14) เพือ่สง่เขากลับไปยังอยีปิต ์พระบญัชาของพระองคนั์น้
งา่ย น่ันคอืใหเ้ขาไปทลูฟาโรหว์า่ “จงปลอ่ยประชากรของเราไป” (อพยพ 5:1) แตฟ่าโรหท์รงมี
ความคดิอืน่ พระองคท์รงเป็นพระในรา่งมนุษยใ์นอยีปิต ์ซึง่เป็นสญัลักษณ์แหง่ความสงา่งามและ
อํานาจทัง้มวล พระองคจ์ะไมท่รงปลอ่ยใหพ้ระเจา้ทีม่องไมเ่ห็นของคนเลีย้งแกะชาวฮบีรมูาบอก
พระองคใ์หทํ้าสิง่ใด พระองคไ์มไ่ดท้รงรูเ้ลยวา่พระเจา้ของโมเสสนัน้มอียูจ่รงิหรอืไม ่พระองคท์รง
ตอบอยา่งเยย้หยันวา่ “พระยาหเ์วหนั์น้เป็นใครเลา่? เราจงึจะตอ้งฟังเสยีงของพระองคแ์ละปลอ่ยคน
อสิราเอลไป” (อพยพ 5:2)  
 พระองคกํ์าลังจะไดรั้บคําตอบ ซึง่จะเป็นคําตอบทีเ่จ็บปวด พระเจา้ไดท้รงทําใหฟ้าโรหต์ัง้ตัว 
ขึน้ตอ่สู ้พระเจา้ไดต้รัสบอกโมเสสวา่ “เราจะทําใหใ้จของฟาโรหแ์ข็งกระดา้ง ไมย่อมใหป้ระชากร
ไป” (อพยพ 4:21) พระเจา้ทรงหาเรือ่งเพือ่จะตอ่สู ้หลังจากพวกเขาไดก้ดขีค่นอสิราเอลมาเป็น
เวลาหลายศตวรรษแลว้ ก็ถงึเวลาทีอ่ยีปิตก์ับพวกพระทัง้หลายจะตอ้งถกูลงโทษ ความใจแข็ง
กระดา้งของฟาโรหเ์ป็นสว่นหนึง่ของแผนการนัน้ พระคัมภรีบ์ันทกึไวว้า่ภัยพบิัตติา่งๆ นัน้เล็งไปยัง
พวกพระของอยีปิต ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภัยพบิัตสิดุทา้ย น่ันคอืการเสยีชวีติของบตุรหัวปี (อพยพ 
12:12; เลวนีติ ิ33:4) ซึง่กลายเป็นการโจมตโีดยตรงตอ่พระราชวงศข์องฟาโรห ์น่ันคอื “ในเวลา



เทีย่งคนื พระยาหเ์วหท์รงประหารบตุรหัวปีทกุคนในแผน่ดนิอยีปิต ์ตัง้แตพ่ระราชบตุรหัวปีของ
ฟาโรหผ์ูป้ระทับบนบัลลังก ์จนถงึบตุรหัวปีของนักโทษทีอ่ยูใ่นคกุมดื ทัง้ลกูหัวปีของสตัวเ์ลีย้งทกุ
ตัว” (อพยพ 12:29)  
 ฟาโรหไ์ดท้รงเยาะหยันพระเจา้ และสถานการณ์ก็ไดพ้ลกิผันอยา่งรนุแรง อยา่งทีเ่ปาโลเขยีน
ตอ่ไปวา่ “อยา่หลงเลย ทา่นจะลอ้เลน่กับพระเจา้ไมไ่ด ้เพราะวา่ใครหวา่นอะไรลง ก็จะเก็บเกีย่วสิง่
นัน้” (กาลาเทยี 6:7) อยีปิตท์ีถ่กูตกีระหน่ําซึง่กําลงัจะปลดปลอ่ยคนอสิราเอลออกจากดนิแดน
อยีปิตนั์น้ก็ไดก้อ่ผลลัพธด์ังปรารถนา ผูค้นทีอ่ยูไ่กลถงึเมอืงคานาอันไดย้นิเกีย่วกับการเฆีย่นตทีีพ่ระ
เจา้ของอสิราเอลไดท้รงกระทําตอ่อยีปิตก์ับบรรดาพระของชาตนิี ้(โยชวูา 2:8–10; ใหอ้า่นเทยีบกับ 
อพยพ 15:16–18; โยชวูา 9:9) เจโทรซึง่เป็นพอ่ตาชาวมเีดยีนของโมเสส สรปุบทเรยีนชวีตินัน้
ตอนโมเสสกลับมาในทีส่ดุวา่ “บัดนีเ้ราทราบวา่พระยาหเ์วหท์รงเป็นใหญก่วา่พระทัง้ปวง” (อพยพ 
18:11, ฉบับ LEB) 
 ไมป่ระหลาดใจเลยทีใ่นตอนนัน้โมเสสซึง่อยูอ่กีฝ่ังหนึง่ของทะเลแดงถามคําถามอันเป็น
วาทศลิป์ โดยเยาะเยย้ฟาโรหก์ับกองทัพของพระองคท์ีจ่มอยูใ่ตน้ํ้าวา่ ในบรรดาพระตา่งๆ องคไ์หน
จะเป็นเหมอืนพระองคเ์ลา่? (อพยพ 15:11) 
 เมือ่ออกจากอยีปิตแ์ละเดนิผา่นทะเลแดงแลว้ ชาวอสิราเอลก็รูว้า่พวกเขาจะมุง่ไปทางไหน 
พวกเขากําลังจะไปพบพระเจา้ของพวกเขาทีภ่เูขาซนีาย ซึง่เป็นพระนเิวศและศนูยบ์ัญชาการในโลก
ในขณะนัน้ของพระองค ์ 
 ความจรงิคอืวา่คนอสิราเอลไมรู่เ้กีย่วกับพระเจา้มากนัก ในวนัเวลาแหง่การอพยพนัน้ไมม่พีระ
คัมภรี ์(ทีบ่ันทกึใหอ้า่น) เลย  ความรูเ้พยีงอยา่งเดยีวทีค่นอสิราเอลมเีกีย่วกับพระเจา้นัน้ พวกเขา
ไดรั้บผา่นทางเรือ่งราวตา่งๆ ทีไ่ดย้นิมาจากพอ่แม ่และสง่ตอ่จากรุน่สูรุ่น่ ตอนนีเ้มือ่ไดอ้า่นเรือ่งราว
นัน้จากพระคัมภรี ์เราก็สามารถเห็นไดช้ดัเจนวา่พระเจา้ทรงมวีตัถปุระสงคอ์ะไร คนอสิราเอลมสี ิง่
มากมายตอ้งเรยีนรู ้ภเูขาซนีายเป็นหอ้งเรยีน 
  
อสิราเอลคอืครอบครัวและผูแ้ทนของพระเจา้ในโลก 
เมือ่โมเสสไดย้นือยูต่อ่เบือ้งพระพักตรฟ์าโรหต์อนกอ่นการอพยพ เขาทลูฟาโรหว์า่พระเจา้ทรงมี
ขอ้ความมาถงึพระองคว์า่ “คนอสิราเอลเป็นบตุรชายของเรา เป็นบตุรหัวปีของเรา…จงปลอ่ยบตุร
ของเราใหไ้ปรับใชเ้รา” (อพยพ 4:22–23, ฉบับ LEB) พระดํารขิองพระเจา้ในการมบีตุรชายในกรณี
นีซ้ ึง่อา้งถงึลกูหลานของอับราฮัมทัง้หมดนัน้ เป็นสิง่สําคัญ สิง่นีนํ้าเรากลับไปสูก่ารทีพ่ระเจา้ทรง
สรา้งอาดัมกับเอวา 
 พระเจา้ทรงประสงคจ์ะมคีรอบครัวมนุษย ์พระองคท์รงตอ้งการจะสถติอยูใ่นโลกซึง่เป็นสิง่ทรง
สรา้งของพระองค ์กับประชากรทีพ่ระองคไ์ดท้รงสรา้ง พระองคท์รงประสงคใ์หค้รอบครัวทีม่องไม่
เห็นกับครอบครัวมนุษยอ์าศัยอยูก่ับพระองคแ์ละรับใชพ้ระองค ์พระองคท์รงตอ้งการใหผู้ค้นทวี
จํานวนและใหทั้ง้โลกกลายเป็นสวนเอเดน แตเ่มือ่พระเจา้ทรงละทิง้มนุษยชาตทิีห่อบาเบล พระองค์
ก็ไมท่รงมบีตุรคนอืน่ๆ อกีเลย จนกระท่ังพระองคท์รงเรยีกอับราฮัม อสิราเอลเป็นครอบครัวใหมข่อง
พระเจา้ ถงึเวลาแลว้ทีต่อ้งกลับไปสูแ่ผนการดัง้เดมิ ดังทีอ่าดัมกับเอวาไดเ้ป็นฉายาของพระเจา้ใน
โลก ตอนนีอ้สิราเอลจะตอ้งรับบทบาทหนา้ทีนั่น้ 



 การกลับไปยังภเูขาซนีายเป็นการคนืสูเ่หยา้ แมส้ภาแหง่สวรรคก็์ตัง้อยูท่ีน่ั่น เพือ่เฝ้าดกูารทํา
ใหแ้ผนการของพระเจา้กลับมาดําเนนิตอ่ไป พวกเขาเป็นพยานถงึพันธสญัญาใหมร่ะหวา่งพระเจา้
กับประชากรของพระองค ์ซึง่ก็คอืพระราชบัญญัต ิ
 
พระราชบญัญัตขิองพระเจา้ซึง่ออกโดยสภาของพระเจา้ 
สิง่นีทํ้าใหค้ณุประหลาดใจหรอืไมเ่มือ่ผมพดูวา่สภาแหง่สวรรคต์ัง้อยูท่ีภ่เูขาซนีาย ตอนพระเจา้ทรง
ตราบัญญัตสิบิประการน่ะ? ถา้คณุเคยดภูาพยนตรเ์กีย่วกับการอพยพและการเดนิทางสูซ่นีาย คณุจะ
ไมเ่ห็นพวกทตูสวรรค ์แตม่กีลา่วไวใ้นพระคัมภรีว์า่พวกเขาอยูท่ีน่ั่น และแมแ้ตม่บีนัทกึวา่พวกทตู
สวรรคอ์อกพระราชบัญญัตขิองพระเจา้ (กจิการฯ 7:52–53; ฮบีร ู2:1–2) 
 ยังมกีลา่วไว ้(ในพระคัมภรี)์ อกีวา่พระราชบัญญัตนัิน้ถกูเขยีนขึน้ “ดว้ยนิว้พระหัตถข์องพระ
เจา้” (เฉลยธรรมบัญญัต ิ9:9–10) ถอ้ยคํานัน้คุน้ห ูน่ันคอืพระเจา้ในรปูมนุษย ์พระเจา้ประทับบน
ภเูขาซนีายโดยทรงปรากฏเป็นมนุษย ์ซึง่ก็เหมอืนกับเรือ่งราวมากมายในปฐมกาลทีเ่กีย่วกับทตู
สวรรคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระองคก์ับกองทัพแหง่สวรรคข์องพระองคป์ระทานพระราชบัญญัตแิก่
โมเสสและคนอสิราเอล 
 หลังจากการออกพระราชบัญญัตแิลว้ โมเสส อารอน และพวกบตุรชายของอารอน รวมทัง้ผู ้
อาวโุสเจ็ดสบิคนของอสิราเอลตอ้งไปเขา้เฝ้าพระเจา้แหง่อสิราเอลผูท้รงปรากฏในรา่งมนุษยอ์กีครัง้
หนึง่ ครัง้นีพ้วกเขาไปพบปะกันเพือ่กนิและดืม่ (อพยพ 24:9–11) เหมอืนทีพ่ระกระยาหารมือ้
สดุทา้ยในสมัยพระเยซทูีป่ระทับตราพันธสญัญาใหมแ่หง่พระโลหติของพระองค ์มือ้อาหารนีก็้เฉลมิ
ฉลองพันธสญัญาใหมข่องพระเจา้ทีท่รงทํากับอสิราเอลบนภเูขาซนีาย ซึง่ก็คอืพระราชบัญญัต ิ
 พระเจา้ประทานพระราชบัญญัตแิกอ่สิราเอลเพือ่ทีพ่วกเขาจะบรสิทุธิ ์(เลวนีติ ิ19:2) พระองค์
ทรงประสงคจ์ะใหอ้สิราเอลถกูแยกออกจากประชากรในชาตอิืน่ๆ เพือ่ใหแ้ตกตา่งจากทกุคนในฐานะ
เป็นครอบครัวของพระองค ์เหมอืนดังทีพ่ระเจา้ทรงแตกตา่งอยา่งสมบรูณ์จากพระอืน่ๆ ทัง้ปวงและ
ทกุสิง่ทีเ่ป็นของโลก ดังนัน้ ประชากรของพระเจา้จําเป็นตอ้งแตกตา่งจากประชากรของชาตอิืน่ๆ 
 ความบรสิทุธิห์มายถงึอะไร? และแนวคดิเบือ้งหลังสิง่นีค้อือะไร? ความบรสิทุธิไ์มไ่ดห้มายถงึ
ความแปลกประหลาด ความบรสิทุธิต์อ้งนํามาเกีย่วขอ้งสมัพันธก์ับองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้...ตอ้งถกูอทุศิ
ถวายแดพ่ระเจา้ และตอ้งมคีวามสขุเพลดิเพลนิกับสิง่ดทัีง้มวลในชวีติทีม่าพรอ้มกับการ (ดําเนนิ
ชวีติ) อยา่งถกูตอ้งกับพระเจา้ พระเจา้ทรงตอ้งการจะดงึดดูชาตอิืน่ๆ ใหก้ลับมาหาพระองค ์(เฉลย
ธรรมบัญญัต ิ4:6–8; 28:9–10) นีเ่ป็นเหตผุลวา่ทําไมจงึมบีันทกึไวใ้นพระคัมภรีถ์งึการเรยีก
อสิราเอลวา่เป็น “อาณาจักรแหง่ปโุรหติ” (อพยพ 19:6) และ “ความสวา่งแกบ่รรดาประชาชาต”ิ 
(อสิยาห ์42:6; 49:6; ดขูอ้ 51:4; 60:3 ดว้ย) ทัง้ชนชาตนัิน้ไดรั้บมรดกแหง่สถานะของอับราฮัมใน
การเป็นพรตอ่ประชาชาตทัิง้มวล (ปฐมกาล 12:3) 
 
ความซือ่สตัยต์อ่ความเชือ่ 
การ (ดําเนนิชวีติอยา่ง) ถูกตอ้งกับพระเจา้เป็นอกีวธิหีนึง่ในการพดูคยุเกีย่วกบัความรอด แตทั่ง้ๆ ที่
เราถกูสอนบอ่ยๆ ในโรงเรยีนรววีารศกึษา ความรอดไมไ่ดม้าถงึคนอสิราเอลโดยการเชือ่ฟังกฎ
ขอ้บังคับ...ดว้ยการทําตามพระราชบัญญัต ิไมว่า่จะในพระคัมภรีเ์ดมิหรอืพระคัมภรีใ์หม ่ความรอด
ไมใ่ชไ่ดรั้บดว้ยการกระทําหรอืแมแ้ตส่มควรไดรั้บ แตค่วามรอดไดรั้บโดยพระคณุของพระเจา้ในการ
ตอบสนองตอ่ความเชือ่ 



 คนอสิราเอลก็เหมอืนคนเหลา่นัน้ในพวกเราทีเ่กดิมาภายหลังการสิน้พระชนมแ์ละการฟ้ืนคนื
พระชนมข์องพระครสิต ์ทีต่อ้งมคีวามเชือ่ พวกเขาตอ้งเชือ่วา่พระเจา้ของพวกเขาเป็นพระเจา้ของ
บรรดาพระทัง้ปวง โดยเชือ่วางใจวา่พระองคไ์ดท้รงสรา้งพวกเขาใหเ้ป็นประชากรของพระองค ์พวก
เขาเทา่นัน้ทีส่ามารถเขา้ถงึพระเจา้แหง่พระทัง้หลายได ้พระราชบัญญัตไิมไ่ดเ้ป็นวธิทีีค่นอสิราเอล
ไดรั้บความรอด แตเ่ป็นวธิทีีพ่วกเขาแสดงความจงรักภักดตีอ่พระเจา้ทีพ่วกเขาเชือ่ ความรอด
สําหรับคนอสิราเอลนัน้เกีย่วกับความเชือ่ในพระสญัญามากมายและในพระลักษณะของพระเจา้แหง่
พระทัง้หลาย และเกีย่วกบัการปฏเิสธทีจ่ะนมัสการพระอืน่ มันเกีย่วกับความเชือ่และความซือ่สตัย์
จงรักภักดจีากหัวใจ ไมใ่ชด่ว้ยการเอาใจพระเจา้เพือ่ใหไ้ดรั้บความเชือ่ถอืและไวว้างใจจากพระองค ์
 กษัตรยิด์าวดิทรงทําสิง่ทีน่่ากลวัเชน่การลว่งประเวณีและการจัดแจงใหม้กีารฆาตกรรม (2 ซา
มเูอล บทที ่11) ตามตัวบทในพระราชบัญญัตนัิน้ พระองคท์รงเป็นผูก้ระทําผดิและสมควรถกู
ประหารเพราะอาชญากรรมทีพ่ระองคท์รงกอ่ แตแ่มจ้ะเป็นเชน่นัน้ พระองคก็์ไมท่รงสัน่คลอนใน
ความเชือ่ของพระองคใ์นพระยาหเ์วหว์า่ทรงเป็นพระเจา้องคส์งูสดุ พระองคไ์มไ่ดท้รงเปลีย่นความ
จงรักภักดขีองพระองคไ์ปยังพระอืน่เลย และพระเจา้ก็ทรงเมตตาตอ่พระองค ์
 นีเ่ป็นความจรงิเชน่เดยีวกับในพระคัมภรีใ์หม ่การเชือ่ขา่วประเสรฐิหมายถงึการเชือ่วา่พระ
เจา้ของอสิราเอลเสด็จมายังโลกในฐานะมนุษย ์โดยเต็มพระทัยสิน้พระชนมบ์นกางเขนเพือ่เป็น
เครือ่งบชูาไถบ่าปของเรา และทรงฟ้ืนคนืพระชนมอ์กีครัง้ในวนัทีส่าม เราตอ้งใชค้วามเชือ่ในเรือ่ง
นัน้และจากนัน้ก็แสดงความจงรักภักดขีองเราตอ่พระเยซดูว้ยการละทิง้พระอืน่ๆ ทัง้หมด ไมว่า่พระ
อืน่ๆ เหลา่นัน้จะพดูเกีย่วกับความรอดวา่อยา่งไร พระคัมภรีบ์ันทกึวา่ไมม่คีวามรอดในนามอืน่ใด
นอกจากพระเยซ ู(กจิการฯ 4:12) และวา่ความเชือ่ตอ้งสมบรูณ์ไมเ่ปลีย่นแปลง (โรม 11:17–24; 
ฮบีร ู3:19; 10:22, 38–39) ความลม้เหลวสว่นตัวไมไ่ดเ้ป็นสิง่เดยีวกับการแลกพระเยซกูับพระอืน่ๆ 
และพระเจา้ก็ทรงสามารถรูค้วามแตกตา่งนัน้ 
 
ทําไมสิง่นีจ้งึสําคญั 
มสีญัลักษณ์อันน่าประทับใจทีแ่สดงเป็นนัยไวม้ากมายในหนังสอือพยพและสิง่ทีเ่กดิขึน้ทีภ่เูขาซี
นาย ฉากทีโ่มเสสกับคนอืน่ๆ รว่มกนิและดืม่กับพระเจา้ในรปูมนุษยบ์นภเูขานีจั้บความสนใจของเรา
ในทันท ีมพีวกผูอ้าวโุสเจ็ดสบิคนอยูก่ับโมเสส ถา้คณุนับบรรดาประชาชาตทิีบ่ันทกึในปฐมกาล บท
ที ่10 ทีพ่ระเจา้ไดท้รงละทิง้ภายหลังเหตกุารณ์ทีห่อบาเบล คณุก็จะนับไดเ้จ็ดสบิชาต ิประชาชาติ
เหลา่นัน้ถกูมอบหมายแก ่(ใหอ้ยูใ่นการปกครองของ) บรรดาบตุรชายของพระเจา้ ซึง่เป็นพระใน
ระดับรองอืน่ๆ ตอนทีพ่ระเจา้ของอสิราเอลทรงพพิากษาบรรดาชาตติา่งๆ (เฉลยธรรมบัญญัต ิ4:19–
20; 32:8–9) ทําไมจงึมผีูอ้าวโุสเจ็ดสบิคน มบีตุรชายของพระเจา้เจ็ดสบิ และมเีจ็ดสบิประชาชาตทิี่
ถกูตดัสทิธิล์ะ่? 
 ความสอดคลอ้งกันนัน้เป็นการจงใจ เมือ่พระเยซทูรงเริม่งานรับใชใ้นโลกของพระองค ์
พระองคท์รงสง่สาวกเจ็ดสบิคนออกไป (ลกูา 10:1) นีเ่ป็นเหตกุารณ์ทีเ่กดิกอ่นพระมหาบัญชา 
จํานวน (เจ็ดสบิ) นัน้สือ่สารถงึแนวคดิทีบ่รรดาสาวกของพระเยซจูะอา้งสทิธิใ์หมอ่กีครัง้เหนอืบรรดา
ประชาชาตติา่งๆ สําหรับการปกครองอาณาจักรของพระเจา้ อาณาจักรนัน้จะเขา้ถงึรปูแบบสดุทา้ย
ตอนสิน้ยคุในสวนเอเดนโลกแหง่ใหมซ่ ึง่บันทกึอยูใ่นววิรณ์ บทที ่21–22 การกลา่วซํ้าจํานวนเจ็ดสบิ
นัน้เป็นขา่วสาร น่ันคอืครอบครัวใหมใ่นโลกของพระเจา้ ซึง่ก็คอือสิราเอลหรอืลกูหลานของอับราฮัม 
จะเป็นหนทางสูก่ารนําสิง่ทีส่ญูเสยีไปกลับคนืมา 



 แตม่ันไมห่ยดุตรงนัน้ อัครทตูเปาโลเขยีนไวใ้นกาลาเทยี บทที ่3 วา่บรรดาผูเ้ชือ่ไดรั้บมรดก
พระสญัญาทีป่ระทานแกอ่บัราฮัม ทกุคนทีเ่ชือ่ในพระเยซนัูน้เป็นลกูของอับราฮัมผา่นทางความเชือ่ 
(กาลาเทยี 3:26–29) น่ันหมายความวา่คณุกับผมถกูกําหนดใหทํ้างานเพือ่นําประชาชาตติา่งๆ 
กลับคนืมาจากพวกพระทัง้หลาย เป็นงานของเราทีจ่ะเปลีย่นใจผูค้นจากการถกูควบคมุครอบครอง
ฝ่ายวญิญาณโดยพวกพระอืน่ๆ ใหก้ลับมาสูค่วามเชือ่ในพระเยซ ูเราเป็นสภาแหง่มนุษยท์ีต่ัง้ข ึน้ใหม่
ในโลกของพระเจา้ และเมือ่เราไดรั้บสงา่ราศ ีเราก็จะเขา้รว่มกับครอบครัวศกัดิส์ทิธิข์องพระองคใ์น
สวนเอเดนแหง่ใหม ่
  พระคัมภรีถ์า่ยทอดแนวคดิเหลา่นีใ้นหลายที ่หนังสอืววิรณ์พรรณนาถงึพวกผูเ้ชือ่ทีไ่ดรั้บ
มรดกการปกครองประชาชาตติา่งๆ รว่มกับพระเยซตูอนสิน้ยคุ (ววิรณ์ 3:21) น่ันหมายความวา่เราจะ
ขบัไลบ่รรดาบตุรชายของพระเจา้ทีไ่ดค้วบคมุครอบครองประชาชาตเิหลา่นัน้นับแตเ่หตกุารณ์ทีห่อ
บาเบล นีเ่ป็นเหตผุลวา่ทําไมยอหน์ถงึบอกวา่ผูเ้ชือ่มสีทิธอํิานาจทีจ่ะเป็นลกูของพระเจา้ (ยอหน์ 
1:12; อา่นเทยีบกับ 1 ยอหน์ 3:1–3) ความจรงิแลว้ เราจะขบัไลพ่วกบตุรชายของพระเจา้ผู ้
ศักดิส์ทิธิแ์ตเ่ป็นปฏปัิกษ์ในตอนยคุสดุทา้ย 
 นีเ่ป็นเหตผุลวา่ทําไมเปาโลตอนทีเ่ขาเขยีนถงึพวกผูเ้ชือ่เพือ่หา้มพวกเขาไมใ่หไ้ปใหศ้าลทาง
โลกแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ของพวกเขา โดยพดูวา่ “พวกทา่นรูแ้ลว้ไมใ่ชห่รอืวา่เราจะพพิากษาพวก
ทตูสวรรค?์” (1 โครนิธ ์6:3) เมือ่เราถกูทําใหศ้ักดิส์ทิธิ ์(ไดรั้บสงา่ราศ)ี ในโลกใหมแ่ลว้ เราก็จะอยู่
เหนอืกวา่พวกทตูสวรรค ์วนัหนึง่เราจะถกูทําใหเ้ป็นเหมอืนพระเยซ ู(1 ยอหน์ 3:1–3; 1 โครนิธ ์
15:35–49) และปกครองประชาชาตติา่งๆ ทีต่อนนีถ้กูควบคมุโดยพวกพระทีเ่ป็นปรปักษ์ รว่มกับ
พระองค ์(ววิรณ์ 2:26) พวกผูเ้ชือ่ซ ึง่เป็นลกูหลานฝ่ายวญิญาณของอับราฮัม ในทีส่ดุจะพลกิกลับ
การถกูตัดสทิธิข์องบรรดาประชาชาตทิีม่าพรอ้มกับคําแชง่สาปแหง่ความตาย อันขยายผลมาจาก
ความลม้เหลวทีส่วนเอเดน 
 เราควรจะดําเนนิชวีติโดยเชือ่ในจดุหมายปลายทางนี ้ทกุสิง่ในแผนการ (ทีบ่ันทกึอยูใ่น) พระ
คัมภรีเ์ดมินัน้นํามายังพวกเรา ใหค้ดิยอ้นกลับไปยังสวนเอเดน พระเจา้ทรงประสงคใ์หส้องครอบครัว
ของพระองค ์ซึง่ครอบครัวหนึง่ศักดิส์ทิธิแ์ละอกีครอบครัวหนึง่เป็นมนุษย ์ใหอ้าศัยอยูแ่ละปกครอง
รว่มกันในสวนเอเดน แผนการนัน้ถกูทําลายโดยการกบฏ แตก็่ถกูฟ้ืนฟขู ึน้ใหมโ่ดยการชว่ยกู ้
อสิราเอลออกจากอยีปิต ์พระเมสสยิาหจ์ะทรงมาจากพงศพั์นธุข์องอับราฮมั พระองคจ์ะทรงทําลาย
ความลม้เหลวในสวนเอเดน (ปฐมกาล 3:15) ถา้ปราศจากอสิราเอลแลว้ เราก็จะไรซ้ ึง่จดุหมาย
ปลายทาง 
 และน่ันเป็นเหตผุลทีถ่กูตอ้งวา่ทําไมพระทัง้หลายกับบรรดาผูต้ดิตามจะพยายามกําจัด
อสิราเอลใหห้มดสิน้อกีครัง้หนึง่  
  

  



บททีแ่ปด 
พืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์

 
คนอสิราเอลใชเ้วลามากกวา่หนึง่ปีทีภ่เูขาซนีาย ทําไมนานมากขนาดนัน้ละ่? พวกเขาไดเ้ขา้สูพั่นธ
สญัญากับพระเจา้และไดรั้บบัญญัตสิบิประการแลว้ แตพ่วกเขายังตอ้งเรยีนรูอ้กีมาก การสญัญาจะ
เชือ่ในและจงรักภักดตีอ่พระเจา้แหง่บรรพบรุษุของพวกเขา น่ันคอือับราอัม อสิอัค และยาโคบ เป็น
เรือ่งหนึง่ แตก่ารรูส้ ิง่ทีพ่ระเจา้ทรงคาดหวงัและรูว้า่พระองคท์รงเป็นเชน่ใดนัน้เป็นอกีเรือ่งหนึง่ 
 
แนวคดิแหง่ความบรสิทุธิ ์
กฎบัญญัตแิละวธิปีฏบิัตแิปลกๆ มากมายทีบ่ันทกึไวใ้นพระคัมภรีเ์ดมิถกูวางรากฐานไวเ้พือ่ตอ้งการ
สอนผูค้นวา่พระเจา้ไมท่รงเหมอืนสิง่อืน่ใด พระองคท์รงพเิศษไมเ่หมอืนใครในพระธรรมชาตแิละ
พระลักษณะของพระองค ์พระองคท์รงแปลกแตกตา่งจากมนุษยแ์ละสิง่อืน่ใดอยา่งสิน้เชงิ สําหรับ
อสิราเอลแลว้ น่ันเป็นความจรงิทีต่อ้งไดรั้บการสนับสนุนตลอดเวลา ไมเ่ชน่นัน้แลว้ พระเจา้ก็อาจถกู
คดิวา่เป็นสิง่ธรรมดา 

ถอ้ยคําตามพระคัมภรีส์ําหรับแนวคดิแหง่ความแปลกแตกตา่งพเิศษของพระเจา้คอืความ
บรสิทุธิ ์ซึง่หมายถงึ “การถกูแยกไว”้ หรอื “แตกตา่งอยา่งชดัเจน” แนวคดินีไ้มจํ่าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้ง
กับการประพฤตติามหลกัศลีธรรม น่ันคอืเกีย่วกับแนวคดิทีว่า่เราควรจะประพฤตบิางอยา่งเพือ่
สะทอ้นมาตรฐานทางศลีธรรมทีแ่ตกตา่งอยา่งชดัเจนของพระเจา้ แมว้า่ส ิง่นัน้จะถกูรวมไวด้ว้ย (เลวี
นติ ิ19:2) 

พระเจา้ไมท่รงพอพระทัยเพยีงประทานคําอธบิายทางสตปัิญญาเรือ่งความบรสิทุธิแ์กค่น
อสิราเอล พระองคท์รงประสงคใ์หแ้นวคดิแหง่ความแปลกแตกตา่งของพระองคแ์ทรกซมึเขา้ไปใน
ชวีติของคนอสิราเอลสมัยโบราณดว้ย มกีลา่วไวใ้นพระคัมภรีว์า่ส ิง่นีจ้ะสําเร็จไดก็้โดยผา่นพธิกีรรม
ตา่งๆ (การกระทําทีเ่ป็นสญัลักษณ์) และดว้ยกฎเกณฑส์ําหรับการเขา้ไปยังบรเิวณศักดิส์ทิธิ ์
 
พระเจา้ทรง “แปลกแตกตา่ง” อยา่งไร? 
คําตอบสัน้ๆ ตอ่คําถามนีค้อื “ในทกุทาง” แตน่ั่นก็เป็นนามธรรมเกนิไป พระคัมภรีบ์ันทกึสิง่ทีป่ฏบิัต ิ
ไดจ้รงิไวม้ากกวา่นัน้ และพธิกีารกับกฎเกณฑเ์หลา่นัน้สําหรับชมุชนอสิราเอลก็สะทอ้นสิง่นัน้ 

ตัวอยา่งเชน่ พระคัมภรีส์อนเราวา่พระเจา้ไมไ่ดท้รงเป็นเพยีงแหลง่แหง่ชวีติของอสิราเอล
เทา่นัน้ แตพ่ระองคท์รงเป็นชวีติ พระเจา้ไมไ่ดท้รงเป็นของโลกนี ้ซ ึง่เป็นสถานทีท่ีม่คีวามตาย 
โรคภัย และความไมส่มบรูณ์ อาณาจักรของพระองคนั์น้เหนอืธรรมชาต ิอาณาจักรของเราคอืโลก 
พืน้ทีบ่นโลกทีพ่ระองคท์รงครอบครองถกูทําใหศ้ักดิส์ทิธิแ์ละแปลกแตกตา่งโดยการสถติของ
พระองค ์พืน้ทีท่ีเ่ราครอบครองอยูนั่น้เป็นพืน้ทีธ่รรมดา พระเจา้ทรงอยูต่รงขา้มอยา่งมากจากสิง่
ธรรมดาสามัญ 

ในอสิราเอลยคุโบราณ แนวคดิเหลา่นีถ้กูสง่ผา่นโดยความจรงิทีว่า่ผูค้นตอ้งถกูขอใหช้ําระตัว
ใหบ้รสิทุธิเ์พือ่เขา้ครอบครองพืน้ทีเ่ดยีวกับพระเจา้ กฎบัญญัตมิากมายทีอ่ยูใ่นพระคัมภรีเ์ดมิวาง
ขอ้กําหนดเรือ่งการชําระใหบ้รสิทุธิน์ี ้

คนอสิราเอลอาจมคีณุสมบัตทิีไ่มเ่หมาะสม (ถกูทําให ้“ไมส่ะอาด”) ทีจ่ะเขา้ไปยังพืน้ที่
ศักดิส์ทิธิไ์ดโ้ดยกจิกรรมและสภาวะทีห่ลากหลาย การมเีพศสมัพันธ ์การสญูเสยีโลหติ ความพกิาร



ทางรา่งกายบางประการ และการสมัผัสกับรา่งกายทีต่ายแลว้ (ไมว่า่จะเป็นคนหรอืสตัว)์ ส ิง่ทัง้หมด
นีทํ้าใหค้นอสิราเอลไมส่ะอาด คนอสิราเอลจงึถกูหา้มกนินกลา่เหยือ่บางชนดิทีก่นิสตัวท์ีต่ายแลว้ 
(เชน่ นกแรง้ เหยีย่ว และทีบ่ันทกึไวใ้น เลวนีติ ิ11:13–19) หรอืสตัวต์า่งๆ ทีอ่าจจะถกูพบบนหรอื
ในซากศพ (เชน่ จิง้จก ตุก๊แก หนู และอืน่ๆ ทีบ่ันทกึไวใ้น เลวนีติ ิ11:24–40) 

ในกรณีเหลา่นี ้ความไมส่ะอาดไมไ่ดเ้กีย่วกับศลีธรรม แตเ่กีย่วกับการเกีย่วขอ้งสมัพันธก์ับ
การสญูเสยีชวีติ และความเขา้กันไมไ่ดข้องสิง่นัน้กับความสมบรูณ์แบบของพระเจา้ แมว้า่เหตผุลนัน้
จะงา่ย แตก็่ยังเป็นสิง่แปลกตอ่ความคดิสมัยใหมข่องเรา การสญูเสยีโลหติและของเหลวทางเพศ 
ถกูมองวา่เป็นการสญูเสยีสิง่ทีส่รา้งและค้ําจนุชวีติ พระเจา้ไมไ่ดท้รงเกีย่วขอ้งกับการสญูเสยีชวีติ 
แตเ่กีย่วขอ้งกับการเป็นผูป้ระทานชวีติ การตอ้ง “ชาํระใหบ้รสิทุธิ”์ ภายหลังการสญูเสยีของเหลว
ดังกลา่วนัน้ เป็นสิง่เตอืนใจถงึพระลกัษณะของพระเจา้ “การชําระใหบ้รสิทุธิ”์ แบบเดยีวกันก็ตอ้ง
กระทําภายหลังจากถกูทําใหไ้มส่ะอาดโดยการสมัผัสกับสตัวห์รอืคนตาย เราอาจถกูแยกออกไป
จากบรเิวณทีศ่ักดิส์ทิธิใ์นอสิราเอลไดก็้เพราะความไมส่มบรูณ์ทางรา่งกายหรอืความบาดเจ็บ ใน
กรณีนีก็้เพราะความไมส่มบรูณ์เชน่นัน้เขา้กันไมไ่ดก้ับความสมบรูณ์ดเีลศิของพระเจา้ 

กฎบัญญัตเิหลา่นีทั้ง้หมดถกูกําหนดขึน้เพือ่ทําใหเ้ขา้ใจโลกทัศนฝ่์ายวญิญาณ 
 
การแกปั้ญหาความไมส่ะอาด 
การ “ไมส่ะอาด” และไมเ่หมาะสมจะเขา้ไปยังพืน้ทีศ่ักดิส์ทิธิเ์ป็นเรือ่งรา้ยแรงสําหรับคนอสิราเอลใน
ยคุโบราณ พวกเขาไมส่ามารถนําเครือ่งสกัการบชูาและเครือ่งถวายเขา้ไปยังสถานทีท่ีกํ่าหนดไดถ้า้
พวกเขาไมส่ะอาด พธิชีําระใหบ้รสิทุธิจ์งึเป็นการแกปั้ญหา ซึง่บางครัง้ก็รวมการถวายเครือ่งสกัการะ
หรอืระยะเวลาการรอคอยเขา้ไปอกี 
 เหตผุลของการสกัการบชูาดว้ยเลอืด ซึง่ก็คอืการป้ายหรอืประพรมเลอืดลงบนคนหรอืวตัถเุพือ่
ทําใหค้นนัน้หรอืสิง่นัน้สะอาดและเหมาะสมตอ่การเขา้ไปในพืน้ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์เป็นความคดิทีแ่ปลก
ประหลาดสําหรับเรา แตก่ารถวายบชูาดว้ยเลอืดมวีตัถปุระสงคท์างศาสนศาสตร ์น่ันคอืสิง่เหลา่นี้
แนะนําแนวคดิแหง่การแทนที ่เนือ่งจากโลหติคอืพลังชวีติ (เลวนีติ ิ17:11) การเอาชวีติสตัวจ์งึสอน
บทเรยีนทีว่า่การเขา้เฝ้าพระเจา้นัน้สามารถทําไดใ้นเงือ่นไขใดๆ ก็ตามยกเวน้ความตายโดยเจตนา
ของเขาเอง เลอืดทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งสกัการบชูานัน้เป็นตัวแทนอันเป่ียมเมตตา เพือ่แกไ้ขสภาพทีไ่ม่
สะอาดและเป็นมลทนิของคนอสิราเอล 
 ประเด็นในการสอนนัน้คอืวา่พระเจา้กําลังทรงรักษาชวีติของคนอสิราเอลโดยแทนทีด่ว้ย
เครือ่งสกัการบชูา ชวีติมนุษยศ์ักดิส์ทิธิก์วา่ชวีติสตัว ์เพราะมนุษยถ์กูสรา้งตามพระฉายาของพระเจา้ 
(ปฐมกาล 1:26; 9:6) คนอสิราเอลสํานกึวา่การดํารงอยูข่องพวกเขานัน้เป็นเพราะการเขา้แทรกแซง
อยา่งเหนอืธรรมชาต ิซึง่ทําใหอ้ับราฮัมกับนางซาราหม์บีตุรชาย (ปฐมกาล 12:1–3) แตช่วีติมนุษย์
ตกอยูใ่นอันตรายถา้เขา้ไปอยูใ่นทีส่ถติของพระเจา้องคบ์รสิทุธิศ์ักดิส์ทิธิ ์เครือ่งสกัการบชูาทําให ้
พวกเขาระลกึวา่พระเจา้ทรงมฤีทธิอํ์านาจเหนอืชวีติและความตาย และพระเจา้ทรงประสงคจ์ะแสดง
ความเมตตาตอ่พวกเขา 
 
สวรรค ์(และนรก) บนดนิ 
การดงึความสนใจไปสูค่วามแปลกแตกตา่งของพระเจา้นัน้สือ่สารแนวคดิบางประการ ซึง่ไมเ่พยีง
เกีย่วกับพระเจา้ แตย่ังเกีย่วกับอาณาเขตทีเ่หนอืธรรมชาตดิว้ย แนวคดิของ “ความแตกตา่งของ



อาณาจักร” เป็นพืน้ฐานสูโ่ลกทัศนเ์หนอืธรรมชาตขิองอสิราเอล ถา้ทีท่ีม่กีารสถติของพระเจา้
บรสิทุธิศ์กัดิส์ทิธิแ์ลว้ พืน้ทีอ่ ืน่ๆ ก็ไม ่น่ันคอืมันเป็นพืน้ทีธ่รรมดา หรอืในบางกรณีก็เป็นพืน้ทีแ่หง่
ความชัว่รา้ยและเป็นปฏปัิกษ์ 
 ทีส่ถติของพระเจา้แสดงใหป้รากฏชดัดว้ยการเตอืนความจําถงึสวนเอเดน รปูพรรณสณัฐาน
ของพลับพลาทีป่ระทับและพระวหิารถกูออกแบบใหผู้ค้นคดิถงึสวนเอเดน อันเป็นสถานทีท่ีส่วรรค์
และโลกมาบรรจบกัน คันประทปีทองคําถกูออกแบบและตกแตง่ใหเ้หมอืนตน้ไม ้(อพยพ 25:31–
40) ซึง่เป็นการเปรยีบเทยีบกับตน้ไมแ้หง่ชวีติในสวนเอเดน ตน้ไมน้ีย้นืตน้เฝ้าอยูห่นา้มา่นทีก่ัน้ทาง
ไปสูอ่ภสิทุธสิถาน ซึง่เป็นสถานทีต่ัง้ของหบีพันธสญัญา ฝาหบีถกูออกแบบใหทํ้าหนา้ทีเ่สมอืนพระ
ทีน่ั่งสําหรับพระเจา้ (อพยพ 25:10–22) 
 เครบูภายในอภสิทุธสิถานยังเป็นการเชือ่มตอ่ทีช่ดัเจนกับสวนเอเดน พวกเครบูแหง่เอเดนยนื
เฝ้าตรงทีป่ระทับของพระเจา้ในสวนนัน้ (ปฐมกาล 3:24) เครบูภายในอภสิทุธสิถานปกป้องฝาหบี
พันธสญัญา (อพยพ 25:18–20) ตอ่มาภายหลังจากกษัตรยิโ์ซโลมอนสรา้งพระวหิารแลว้ 
โครงสรา้งพลับพลาทีป่ระทับถกูเคลือ่นเขา้ไปไวใ้นพระวหิาร และนําสองเครบูขนาดใหญเ่ขา้มา
ตดิตัง้ไวเ้หนอืหบีนัน้เพือ่เป็นพระทีน่ั่งสําหรับพระเจา้ โดยทําใหห้บีนัน้เป็นทีร่องพระบาทของ
พระองค ์(1 พงศาวดาร 28:2) 
 พระวหิารนัน้ยังไดรั้บการตกแตง่ประดับประดาเหมอืนสวนเอเดน โดยเต็มไปดว้ยรปูของพชื
เขยีวชอุม่และสตัว ์(1 พงศก์ษัตรยิ ์6–7) มกีารแกะสลักภาพดอกไมน้านา ตน้ปาลม์ สงิโต และผล
ทับทมิในงานสถาปัตยกรรมของพระวหิาร สิง่นีเ้ป็นการเตอืนความจําดว้ยภาพถงึสถานทีซ่ ึง่พระเจา้
ไดเ้สด็จมายังโลกเป็นครัง้แรก เพือ่มาประทับอยูก่ับครอบครัวมนุษยข์องพระองค ์
 คนอสิราเอลจําเป็นตอ้งไดรั้บการเตอืนความจําถงึดา้นมดืของภมูศิาสตรจั์กรวาลดว้ยเชน่กัน 
ถา้คา่ยพักแรมของอสิราเอลและตอ่มาก็เป็นประเทศอสิราเอลเป็นพืน้ทีศ่ักดิส์ทิธิ.์..เป็นพระนเิวศ
ของพระเจา้และเป็นบา้นของประชากรของพระองค ์เชน่นัน้แลว้ ผนืดนินอกประเทศอสิราเอลก็เป็น
พืน้ทีไ่มศ่ักดิส์ทิธิ ์พระเจา้ไดท้รงละทิง้ประชาชาตอิืน่ๆ และมอบพวกเขาให ้(อยูใ่นการครอบครอง
ของ) พวกพระในระดับรองมานานกอ่นเหตกุารณ์ทีภ่เูขาซนีายแลว้ (เฉลยธรรมบัญญัต ิ4:19–20; 
32:8–9) วนัหนึง่ พระองคจ์ะทรงอา้งสทิธินํ์าประชาชาตติา่งๆ กลับมา แตใ่นชว่งวนัเวลาในพระ
คัมภรีนั์น้ ประชาชาตเิหลา่นัน้ยังเป็นอาณาจักรแหง่ความมดือยู ่
 พธิกีรรมหนึง่ของคนอสิราเอลทําใหเ้ราเขา้ใจบทเรยีนนีใ้นรายละเอยีดทีไ่มอ่าจลมืได ้วนัทํา
การลบมลทนิ (ยมคปิปรู)์ ทีจั่ดขึน้ทกุปีและถกูอธบิายอยูใ่น เลวนีติ ิบทที ่16 นัน้ รวมเอาตัวอยา่งที่
เป็นอทุาหรณ์อันน่าทึง่เพือ่เตอืนความจําแกผู่ค้นเกีย่วกับพืน้ทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละไมศ่ักดิส์ทิธิ ์
 มแีพะสองตัวเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย แพะตัวหนึง่ถกูถวายเป็นเครือ่งสกัการะและเลอืดของมันก็
ถกูประพรมในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์เพือ่ชําระสถานทีนั่น้ใหส้ะอาดจากมลทนิบาปของมนุษยส์ําหรับปี
ตอ่ไป แพะตัวทีเ่ป็นเครือ่งสกัการบชูานี ้“สําหรับองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” สว่นแพะอกีตัวหนึง่ไมถ่กูฆา่ แต่
ถกูสง่ไปอยูใ่นถิน่ทรุกันดารหลังจากทีม่หาปโุรหติทําการถา่ยโอนความบาปผดิของมนุษย ์(ในเชงิ
สญัลักษณ์) ไปบนตัวมันแลว้ แพะตัวนัน้ “สําหรับอาซาเซล” 
 “อาซาเซล” คอืใครหรอือะไร? บางบทแปลใชคํ้าวา่ แพะรับบาป แทนคําวา่อาซาเซล ในมว้น
หนังสอืทะเลตาย (Dead Sea Scrolls) นัน้ คําภาษาฮบีรทูีกํ่าลังพดูถงึอยูน่ีเ้ป็นคํานามเฉพาะ...เป็น
ชือ่ของภตูผปีีศาจตนหนึง่ ในระหวา่งการเดนิทางในถิน่ทรุกันดารเพือ่ไปยังดนิแดนพันธสญัญานัน้ 
คนอสิราเอลไดส้กัการะบวงสรวงปีศาจ (เลวนีติ ิ17:7) เพราะพวกเขากลัววา่พวกเจา้แหง่ความชัว่
รา้ยจะทําอันตรายแกค่า่ยพักแรมของพวกเขา อยา่งไรก็ตาม ถิน่ทรุกันดารอยูน่อกคา่ยพักแรมของ



อสิราเอล และดังนัน้มันจงึเป็นสถานทีข่องพวกสิง่ชัว่รา้ย ตอ้งทําการหยดุวธิปีฏบิัตนิีด้ว้ยแพะรับบาป
หรอืแพะสําหรับอาซาเซล แพะสําหรับอาซาเซลนีไ้มใ่ชเ่ครือ่งถวายบชูาแกพ่วกพระชัว่รา้ยเพราะไม่
มกีารฆา่บชูายญัแพะ แตก่ารสง่มันเขา้ไปในถิน่ทรุกันดารเป็นวธิกีารอันเป็นสญัลักษณ์ในการชําระ
พืน้ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์(คา่ยพักแรมของอสิราเอล) ใหส้ะอาดจากความบาป 
 
ทําไมสิง่นีจ้งึสําคญั 
สิง่ตา่งๆ เปลีย่นแปลงไปในพระคัมภรีใ์หม ่แตก็่ยังเหมอืนเดมิ พระเจา้ยังทรงแปลกแตกตา่ง ความ
บรสิทุธิศ์กัดิส์ทิธิข์องพระองคนั์น้ทําใหเ้ราตอ้งถกูชาํระใหบ้รสิทุธิเ์พือ่เขา้สูท่ีส่ถติของพระองค ์
สําหรับพวกเราแลว้ สิง่นัน้ถกูทําใหส้ําเร็จแลว้ดว้ยการเชือ่ในสิง่ทีพ่ระเยซทูรงกระทําบนกางเขน 
 ทกุสิง่ทีพ่ระเยซทูรงทําแทนเรามคีวามหมายเป็นนัยทีเ่หนอืธรรมชาต ิพระองคเ์สด็จออกไปยัง
ถิน่ทรุกันดารซึง่เป็นสถานทีท่ีเ่ราคาดจะไดพ้บพวกเจา้แหง่ความชัว่รา้ย และมชียัเหนอืการลอ่ลวง
ของซาตาน เหตกุารณ์นัน้ตามมาดว้ยการเริม่งานรับใชข้องพระองค ์ซึง่จบลงดว้ยการมชียัเหนอืมาร
ซาตานซึง่เป็นผู ้“มอํีานาจแหง่ความตาย”  (ฮบีรู 2:14) พระเยซทูรงถกูตรงึกางเขนนอกนคร
ศักดิส์ทิธิห์รอืกรงุเยรซูาเล็ม (ฮบีร ู13:12) พระองคท์รงถกูทําใหไ้มส่ะอาดเพราะความบาปของเรา
ถกูวางลงบนพระองค ์และกรงุเยรซูาเล็มก็เป็นพืน้ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์
 การวายพระชนมแ์ละการฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระเยซนัูน้ชําระเราใหบ้รสิทุธิ.์..ทําใหเ้รา
เหมาะสมสําหรับการอยูใ่นทีส่ถติของพระเจา้ ความบาปของเราไดรั้บการ “ยกโทษ” (โรม 11:27; ด ู
1 ยอหน์ 3:5 ดว้ย) แมว้า่เราจะเป็นคนบาปทีไ่มส่ะอาด เราก็บรสิทุธิไ์ดถ้า้เราอยูใ่นพระครสิต ์แมว้า่
เราจะไมส่มบรูณ์แบบ ความไมส่มบรูณ์แบบของเราก็ถกูมองขา้มไปเนือ่งเพราะพระเยซ ูมันงา่ยเพยีง
นัน้ แตก็่ล้ําลกึ 
 เรามแีนวโนม้จะคดิวา่คนอสิราเอลไดรั้บสทิธพิเิศษฝ่ายวญิญาณมากกวา่เราในหลายทาง 
อยา่งไรก็ตาม พวกเขามกีารสถติของพระเจา้อยูใ่นทา่มกลางพวกเขา พวกเขาอาศัยอยูใ่นโลกทีซ่ ึง่
ภมูศิาสตรจั์กรวาลอันเหนอืธรรมชาตนัิน้เป็นเรือ่งจรงิ เรามแีนวโนม้จะคดิวา่เราจะเป็นคนฝ่าย
วญิญาณมากกวา่นี้...ฟังเสยีงหรอืตดิสนทิกับพระเจา้ไดม้ากกวา่นี ้ถา้เพยีงแตเ่รามสี ิง่ทีพ่วกเขาม.ี..
ถา้เพยีงแตส่ ิง่เตอืนใจอยา่งตอ่เนือ่งใหร้ะลกึถงึพระเจา้เหลา่นัน้ เป็นสิง่จรงิแทห้รอืจับตอ้งไดส้ําหรับ
เรา 
 พระคัมภรีใ์หมบ่ันทกึไวว้า่พวกเขามสีทิธพิเิศษเชน่นัน้ 
 เราไมจํ่าเป็นตอ้งมพีลับพลาทีป่ระทับหรอืพระวหิารเพือ่เป็นเครือ่งหมายของพืน้ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์
รา่งกายของพวกเราเป็นพืน้ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์เปาโลเรยีกรา่งกายฝ่ายโลกของเราวา่ “พลับพลา” (2 โค
รนิธ ์5:4) เพราะการสถติอันศักดิส์ทิธิแ์บบเดยีวกันนัน้ทีค่รอบครองอยูเ่ต็มอภสิทุธสิถานในพลับพลา
ทีป่ระทับและในพระวหิาร อยูใ่นตัวเรา (โรม 8:9–11) ในทา้ยทีส่ดุแลว้ รา่งกายของเราซึง่เป็นเรอืน
ดนิแหง่วญิญาณของเราจะตาย และจะถกูแทนทีด่ว้ย “ทีอ่าศัยทีไ่มไ่ดส้รา้งดว้ยมอืมนุษย”์ (2 โค
รนิธ ์5:1–3) ซึง่เป็นทีอ่าศัยแหง่สวรรค.์..เป็นสวนเอเดนแหง่ใหม.่..เป็นสวรรคท์ีก่ลับมายังโลก 
(ววิรณ์ 22:1–3) 
 เนือ่งจากพระเจา้สถติอยูใ่นพวกผูเ้ชือ่ในทกุวนันีผ้า่นทางพระวญิญาณของพระองค ์แตล่ะ
ครสิตจักร...แตล่ะทีป่ระชมุของผูเ้ชือ่ก็เป็นพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์นีเ่ป็นเหตผุลวา่ทําไมเมือ่ตอนเปาโลบอก
ชาวโครนิธด์ว้ยความเศรา้ใจใหข้บัครสิเตยีนผูไ้มย่อมกลับใจและดําเนนิชวีติอยูใ่นความบาปออกไป 
โดยบอกพวกเขาให ้“มอบคนเชน่นีใ้หซ้าตาน” (1 โครนิธ ์5:5) ครสิตจักรเป็นพืน้ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์



สถานทีน่อกการมสีามัคคธีรรมของพวกผูเ้ชือ่เป็นอาณาเขตของซาตาน น่ันเป็นทีท่ีม่คีวามบาปและ
การทําลายตัวเอง 
 ถงึเวลาทีเ่ราตอ้งมองตัวเราเองผา่นสายตายฝ่ายวญิญาณ คณุเป็นบตุรของพระเจา้และ
เหมาะสม (ทีจ่ะเขา้ไปใน) พืน้ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์น่ันไมใ่ชเ่พราะสิง่ทีค่ณุทําหรอืไมทํ่า แตเ่พราะคณุอยูใ่น
พระครสิตแ์ละพระเจา้ทรงรับคณุเป็นบตุร (โรม 8:15; กาลาเทยี 4:5) คณุไดถ้กูดงึออกจาก
อาณาจักรแหง่ความมดืและ“ถกูยา้ยเขา้มาไวใ้นอาณาจักรของพระบตุรทีรั่กของพระองค”์ (โคโลส ี
1:13) 
 เราตอ้งไม ่(แมเ้พยีงชัว่ขณะ) ลมืวา่เราเป็นใครในพระครสิต ์และสิง่นัน้หมายความวา่อยา่งไร
ตอ่โลกใบนี ้ 
  



บททีเ่กา้ 
สงครามศกัดิส์ทิธิ ์

 
พระคัมภรีเ์ป็นหนังสอืทีก่อ่ใหเ้กดิการโตแ้ยง้เลม่หนึง่ ผูค้นทีม่องไมเ่ห็นวา่พระคัมภรีเ์ป็นพระคําของ
พระเจา้มักจะตอ่ตา้นสิง่ทีก่ลา่วไวใ้นหนังสอืนี ้แตบ่างสว่นของพระคัมภรีก็์ทําใหแ้มแ้ตค่รสิเตยีนอดึ
อัดใจ สงครามของอสิราเอลทีต่อ้งพชิติดนิแดนพันธสญัญาเป็นกรณีตัวอยา่งหนึง่ทีส่ําคัญ 
 ทําไมหรอื? ก็เพราะสว่นใหญแ่ลว้เกีย่วกับการฆา่ฟันน่ะส ิส ิง่นีด้ ู(เป็นการสงัหารที)่ ไมเ่ลอืก
หนา้และถว้นท่ัวมากเกนิไป ทําไมถงึจําเป็นตอ้งสงัหารประชากรทัง้หมดในบางเมอืง ทัง้ผูช้าย 
ผูห้ญงิ เด็กๆ และแมแ้ตป่ศสุตัว?์ ทําไมไมป่ลอ่ยใหช้าวเมอืงเหลา่นัน้ยอมแพล้ะ่? จะไมเ่ป็นการ
ดกีวา่หรอืทีจ่ะขบัไลพ่วกเขาออกไป แทนทีจ่ะสงัหารพวกเขาน่ะ? 
 มหีนึง่คําตอบตอ่การคดัคา้นไมเ่ห็นดว้ยเหลา่นัน้ แตผ่มไดค้น้พบวา่คําตอบนัน้ดจูะทําให ้
บรรดาครสิเตยีนอดึอดัใจพอๆ กับปัญหา คณุสามารถเขา้ใจคําชีแ้จงเหตผุลและแรงจงูใจของ
เรือ่งราวแหง่ชยัชนะเหลา่นีไ้ด ้ก็แตเ่พยีงคณุมองดสู ิง่เหลา่นีผ้า่นทางโลกทัศนเ์หนอืธรรมชาตขิอง
คนอสิราเอล 
  
เหตผุลเหนอืธรรมชาตขิองอสิราเอล 
การตอ่สูเ้พือ่แยง่ชงิดนิแดนพันธสญัญาถกูตกีรอบดว้ยสองปัจจัย ซึง่หยั่งรากลกึลงในความเขา้ใจถงึ
โลกของชาวอสิราเอล วา่ไมเ่พยีงเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของมนุษยชาตเิทา่นัน้ แตย่ังเป็นรางวลั (ทีไ่ดรั้บ) 
ในสงครามฝ่ายวญิญาณทีม่องไมเ่ห็นอกีดว้ย เราไดพ้ดูเกีย่วกับทัง้สองปัจจัยไปเรยีบรอ้ยแลว้ แตใ่ห ้
เรามาทบทวนกันใหม ่
 ปัจจัยหนึง่คอืผลทีเ่กดิตามมาจากเหตกุารณ์ตา่งๆ ทีห่อบาเบล ตอนทีพ่ระเจา้ทรงตัดสนิ
พระทัยเมือ่ภายหลังจากทีบ่รรดาประชาชาตเิป็นกบฏตอ่ตา้นพระองค ์วา่พระองคไ์มท่รงประสงคจ์ะมี
ความสมัพันธโ์ดยตรงกับผูค้นในชาตติา่งๆ เหลา่นัน้อกีตอ่ไปแลว้ แตพ่ระองคท์รงมอบหมายใหพ้วก
สมาชกิสภาศักดิส์ทิธิข์องพระองค ์ซึง่เป็นบตุรชายของพระเจา้ปกครองพวกเขาแทน (เฉลยธรรม
บัญญัต ิ4:19–20; 32:8–9) ตอ่มาภายหลัง พระองคท์รงเรยีกอับราฮัมและทําใหเ้ขากับนางซาราห์
ภรรยาของเขามลีกู (อสิอัค) ซึง่จะเป็นตน้ตระกลูแหง่ชนชาตอิสิราเอล 
 เราเรยีนรูจ้าก สดดุ ีบทที ่82 วา่บรรดาพระในระดับรองเหลา่นีต้อ่มาก็ชัว่รา้ย พวกนีอ้นุญาตให ้
เกดิความอยตุธิรรมขึน้ ผูค้นมานมัสการพวกพระเหลา่นีแ้ทนทีจ่ะนมัสการพระเจา้องคส์งูสดุ ดังนัน้ 
พวกนีจ้งึกลายเป็นศัตรขูองพระเจา้และของอสิราเอลซึง่เป็นประชากรของพระองค ์เนือ่งจากบาง
ชาตเิหลา่นัน้อยูใ่นดนิแดนคานาอัน ซึง่พระเจา้ทรงประสงคจ์ะประทานแกป่ระเทศอสิราเอลของ
พระองคภ์ายหลังการอพยพ (ออกจากอยีปิต)์ โมเสสกับคนอสิราเอลเชือ่วา่ผูค้นทีย่ดึครองดนิแดน
เหลา่นัน้เป็นศัตรรูา้ยของพวกเขา และพระของพวกนัน้จะทําทกุสิง่ทีส่ามารถทําไดเ้พือ่ทําลายลา้ง
อสิราเอล 
 ปัจจัยอยา่งทีส่องนัน้น่าตกใจกลัวกวา่สําหรับคนอสิราเอล ซึง่อธบิายไดด้ทีีส่ดุดว้ยสิง่ทีเ่กดิ 
ขึน้เมือ่คนอสิราเอลมาถงึชายแดนของคานาอัน อันเป็นดนิแดนพันธสญัญา 
 โมเสสสง่สายลับสบิสองคนเขา้ไปในคานาอันเพือ่ใหร้ายงานเกีย่วกับดนิแดนนัน้และผูท้ีอ่าศัย
อยูใ่นนัน้ สายลับกลับออกมาพรอ้มหลกัฐานวา่ดนิแดนนัน้ดเียีย่ม เพราะม ี“น้ํานมและน้ําผึง้” ไหล
ผา่นดังทีพ่ระเจา้ไดท้รงบอกพวกเขา (กันดารวถิ ี13:27) แตแ่ลว้พวกเขาก็พดูโพลง่ขึน้มาอยา่งไม่



คาดคดิ น่ันคอื “แผน่ดนิทีเ่ราไปสอดแนมดมูาตลอดแลว้นัน้ เป็นแผน่ดนิทีก่นิคนซึง่อยูใ่นนัน้ 
ชาวเมอืงทัง้หมดทีเ่ราเห็นลว้นเป็นคนรปูรา่งใหญโ่ต ทีน่ั่นเราเห็นคนเนฟิล (คนอานาคนัน้มาจาก
คนเนฟิล) ในสายตาของเรา เราเป็นเหมอืนตั๊กแตน และเราก็เป็นเชน่นัน้ในสายตาของพวกเขา” 
(กันดารวถิ ี13:32–33) 
 เราไดพ้ดูเกีย่วกับคนเนฟิลมากอ่นหนา้นีแ้ลว้ พวกเขาเป็นลกูหลานทีน่่ากลัวของบตุรชายของ
พระเจา้กับบตุรหญงิของมนุษยใ์นเหตกุารณ์ทีบ่ันทกึไวใ้นปฐมกาล 6:1-4 คนอานาคมนุษยย์ักษ์ที่
สายลับอสิราเอลเห็นในดนิแดนคานาอันเป็นลกูหลานของพวกเขา และยังมพีวกนีอ้กีมากกวา่นีอ้ยู่
กระจัดกระจายไปท่ัวดนิแดนคานาอัน...ในหมูป่ระชาชาตแิละเมอืงตา่งๆ ทีค่นอสิราเอลจะตอ้งตใีห ้
แตกพา่ยเพือ่ยดึครองดนิแดนนัน้ (กันดารวถิ ี13:28–29) งานทีต่อ้งพชิติดนิแดนนัน้และมชียัเหนอื
บรรดาพระของดนิแดนนัน้ ทีด่เูหมอืนยากเมือ่กอ่นนี ้ตอนนีด้เูป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปไมไ่ดอ้ยา่งสิน้เชงิ 
ตอนนี ้การตอ้งยดึดนิแดนนัน้ได ้พวกเขาจะตอ้งเผชญิหนา้กับพวกนักรบทีม่รีปูรา่งใหญโ่ตผดิปกต ิ 
 มเีพยีงสายลับสองคนคอืโยชวูากับคาเลบทีเ่ชือ่วา่พระเจา้จะทรงชว่ยคนอสิราเอลใหม้ชียั
เหนอืคนอานาคได ้สว่นคนทีเ่หลอืพดูชกันําผูค้นวา่พวกเขาจะพา่ยแพ ้แทนทีจ่ะวางใจวา่พระเจา้ซึง่
เป็นพระเจา้องคเ์ดยีวกับทีไ่ดทํ้าลายลา้งฟาโรหก์ับกองทัพของพระองคอ์ยา่งสมบรูณ์ จะทรงเขา้
แทรกแซงเพือ่ประทานชยัชนะแกพ่วกเขา พวกเขากลับครํ่าครวญวา่ “เราไมส่ามารถเขา้ไปและชนะ
คนเหลา่นัน้ได ้เพราะพวกเขามกํีาลังมากกวา่เรา” (กันดารวถิ ี13:31) 
 พระเจา้ทรงตอบวา่ “ชนชาตนิีจ้ะสบประมาทเรานานเทา่ไร? พวกเขาจะไมเ่ชือ่เรานานแค่
ไหน? แมเ้ราไดทํ้าการอัศจรรยท์กุอยา่งทา่มกลางพวกเขามาแลว้” (กันดารวถิ ี14:11) ในความจรงิ
แลว้ พระเจา้ทรงพโิรธมากจนพระองคข์ูจ่ะตัดอสิราเอลทิง้ ซึง่เป็นสิง่ทีพ่ระองคไ์ดท้รงทําตอ่
ประชาชาตติา่งๆ ในเหตกุารณ์ทีห่อบาเบล และจะทรงเริม่ตน้ใหมอ่กีครัง้ โดยครัง้นีไ้ดต้รัสกับโมเสส
วา่ “เราจะประหารเขาทัง้หลายดว้ยโรคระบาด และตัดเขาทิง้ไป แลว้เราจะทําใหเ้จา้เป็นประเทศ
ใหญโ่ตและแข็งแรงกวา่พวกเขาอกี” (กันดารวถิ ี14:12) 
 โมเสสทลูรอ้งขอพระเจา้ใหย้กโทษ (กันดารวถิ ี14:13–19) พระเจา้ไดท้รงยกโทษให ้แต่
พระองคก็์ไมอ่าจมองขา้มความไมเ่ชือ่นัน้ไปได ้พวกเขาตอ้งไดรั้บบทเรยีน และเป็นบทเรยีนทีย่าก 
พระองคต์รัสกับโมเสสวา่  
 

เราใหอ้ภัยตามคําของเจา้ แทจ้รงิเรามชีวีติอยูเ่ชน่ไร แผน่ดนิโลกทัง้หมดจะเต็มไป
ดว้ยพระสริขิองพระยาหเ์วหเ์ชน่นัน้ ทกุคนทีไ่ดเ้ห็นพระสริขิองเรา และเห็นการ
อัศจรรยทั์ง้หลายทีเ่ราทําในอยีปิตแ์ละในถิน่ทรุกันดาร แตย่ังทดลองเราถงึสบิครัง้ 
ทัง้ไมฟั่งเสยีงของเรา พวกเขาจะไมไ่ดเ้ห็นแผน่ดนิทีเ่ราปฏญิาณไวก้ับบรรพบรุษุ
ของเขา และทกุคนทีส่บประมาทเราจะไมไ่ดเ้ห็นแผน่ดนินัน้เชน่กัน.… 
 ซากศพของพวกเจา้จะตกหลน่อยูใ่นถิน่ทรุกันดารนี ้จํานวนคนทัง้หมดของเจา้
ซึง่ถกูนับไวท้ีม่อีายตุัง้แตย่ีส่บิปีขึน้ไปผูซ้ ึง่บน่วา่เรา พวกเจา้จะไมไ่ดเ้ขา้ไปใน
แผน่ดนิทีเ่ราปฏญิาณวา่จะใหเ้จา้อาศัยอยู ่นอกจากคาเลบบตุรเยฟนุเนหแ์ละโยชวูา
บตุรนูน แตบ่รรดาลกูนอ้ยทีเ่จา้ทัง้หลายวา่จะถกูปลน้เอาไปนัน้ เราจะใหพ้วกเขาเขา้
ไป และพวกเขาจะรูจั้กแผน่ดนิทีเ่จา้ทัง้หลายสบประมาท (กันดารวถิ ี14:20–31) 

 
 “สบิครัง้” เป็นโวหารเปรยีบเทยีบในสมัยพระคัมภรีส์าํหรับวล ี“ครัง้แลว้ครัง้เลา่” (ปฐมกาล 
31:7; โยบ 19:3) พดูใหต้รงประเด็นก็คอื พระเจา้ไดท้รงอดทนตอ่การบน่วา่ของผูค้นเหลา่นี ้เพราะ



แทนทีพ่วกเขาจะรูส้กึตืน่เตน้พอใจทีไ่มต่อ้งเป็นทาสในอยีปิตอ์กีตอ่ไป พวกเขากลับบน่เกีย่วกับ
อาหารทีพ่วกเขาตอ้งกนิ (กันดารวถิ ี11:1–14; 31–35) และเกีย่วกับโมเสสซึง่เป็นผูนํ้าทีพ่ระเจา้
ทรงเลอืก (กันดารวถิ ี12:1–16) แตค่รัง้นีพ้ระองคท์รงหมดความอดทน ความไมเ่ชือ่ของพวกเขา
จะตอ้งจา่ยดว้ยราคาสงูอยา่งน่ากลัว อสิราเอลจะเรร่อ่นไปในทะเลทรายเป็นเวลาสีส่บิปีจนกวา่พวก
ผูใ้หญท่ีไ่มเ่ชือ่ไดต้ายลงจนหมด 
  
โอกาสครัง้ทีส่อง 
อสิราเอลจะไดรั้บโอกาสครัง้ทีส่องก็ดว้ยการยดึดนิแดนพันธสญัญาได ้มบีันทกึในเฉลยธรรมบัญญัต ิ
บทที ่2-3 ถงึวธิทีีใ่นระหวา่งสีส่บิปีแหง่การเดนิทางเรร่อ่นนัน้ คนอสิราเอลลงเอยในดนิแดนซึง่อยู่
อกีฝ่ังหนึง่ของแมน้ํ่าจอรแ์ดน (เรยีกวา่ “ทรานสจ์อรแ์ดน”) ไปทางทศิตะวนัออกของดนิแดนพันธ
สญัญาไดอ้ยา่งไร ดนิแดนแถบทรานสจ์อรแ์ดนประกอบดว้ยเมอืงเอโดม โมอบั และอัมโมน โดย
เป็นพืน้ทีท่ีพ่ระเจา้ไดป้ระทานแกล่กูหลานของโลทซึง่เป็นหลานของอับราฮัม และเอซาวซึง่เป็น
พีช่ายของยาโคบ อยา่งไรก็ตาม ผูค้นสว่นใหญท่ีอ่าศัยอยูท่ีน่ั่นก็เป็นเครอืญาตขิองคนอสิราเอล แต่
ก็มคีนชาตอิืน่ๆ อาศัยอยูด่ว้ย 
 พระเจา้ไดท้รงนําโมเสสใหเ้ดนิทางเพือ่วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ ซึง่ไมไ่ดเ้กีย่วกับการไปเยีย่มญาติ
ทีอ่ยูเ่มอืงไกล ในทา้ยทีส่ดุแลว้ คนอสิราเอลก็เดนิทางเขา้ไปยังบรเิวณหนึง่ซึง่เรยีกวา่บาชาน 
สถานทีนั่น้มชีือ่เสยีงทีน่่าสะพรงึกลวั ในวรรณกรรมโบราณทีไ่มใ่ชพ่ระคัมภรีนั์น้ บาชานเป็นทีรู่จั้กกัน
วา่เป็น “สถานทีแ่หง่งใูหญต่ัวนัน้” เมอืงสําคัญสองเมอืงของบาชานทีช่ ือ่วา่ อัชทาโรทและเอเดรอ ี
ซึง่ถกูกลา่วพาดพงิและเกีย่วพันกับการเดนิทางครัง้นี ้(เฉลยธรรมบัญญัต ิ1:4; โยชวูา 13:12) ถกู
พจิารณาวา่เป็นประตสููด่นิแดนของคนตาย ในบรบิทแหง่โลกทัศนเ์หนอืธรรมชาตขิองอสิราเอล พระ
เจา้ไดท้รงนําคนอสิราเอลไปสูป่ระตแูหง่นรก 
 และน่ันยังไมห่มด 
 พระเจา้ไดท้รงนําคนอสิราเอลทีน่ั่นใหเ้ผชญิหนา้กับกษัตรยิส์องพระองค ์คอืสโิหนกับโอก 
กษัตรยิส์องพระองคเ์หลา่นัน้เป็นพวกอาโมไรต ์ (เฉลยธรรมบัญญัต ิ3:2–3; 31:4) และเป็นประมขุ
ของพวกทีเ่รยีกกันในพระคัมภรีว์า่เรฟาอมิ ขณะทีม่บีันทกึไวอ้ยา่งเป็นลางในเฉลยธรรมบัญญัต ิ
2:11 วา่คนอานาคยัง “ถกูเรยีกวา่เรฟาอมิเชน่เดยีวกัน” พระเจา้ทรงนําผูค้น (ผา่นทางโมเสส) ไป
ยังอกีบรเิวณหนึง่ทีค่รอบครองโดยมนุษยย์กัษ์ประเภทเดยีวกับทีไ่ดทํ้าใหส้ายลับอสิราเอลตกใจ
กลัวจนขาดความเชือ่เมือ่หลายปีกอ่นหนา้นัน้ (กันดารวถิ ี13:32–33) เหตกุารณ์นัน้ไดเ้ป็นสาเหตุ
ของการเดนิทางเรร่อนเป็นเวลาสีส่บิปี 
  ทําไมพระเจา้ไดท้รงนําพวกเขาไปทีน่ั่น? ก็เพราะการเผชญิหนา้นีเ้ป็นประสบการณ์ลว่งหนา้
ของสิง่ทีจ่ะตอ้งทําใหส้ําเร็จเมือ่เวลาสีส่บิปีนัน้ส ิน้สดุลง ในทีส่ดุอสิราเอลจะตอ้งขา้มแมน้ํ่าจอรแ์ดน
เพือ่ไปยดึครองดนิแดนทีพ่ระเจา้ไดป้ระทานแกพ่วกเขา พระเจา้กําลังทรงทดสอบประชากรของ
พระองค ์พวกเขาจะมคีวามเชือ่และตอ่สูห้รอืไมใ่นครัง้นี?้ ถา้เป็นเชน่นัน้ ชยัชนะทีไ่ดรั้บจะทําให ้
พวกเขามคีวามมั่นใจและมคีวามเชือ่สําหรับสิง่ทีร่ออยูเ่บือ้งหนา้ 
 คนอสิราเอลไดห้ันหลังหนเีพราะความหวาดกลัวเมือ่หลายปีกอ่นหนา้นี ้แตค่รัง้นีเ้รือ่งราวจบ
ลงแตกตา่งออกไป ดังทีโ่มเสสกลา่ววา่ “พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเราไดท้รงมอบเขา (สโิหน) ไวต้อ่
เรา และเราไดต้ทํีาลายเขากับบตุรและประชาชนทัง้สิน้ของเขาเสยี…พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเราจงึ
ทรงมอบไวใ้นมอืของเรา ทัง้โอกกษัตรยิแ์หง่บาชานและประชาชนทัง้สิน้ของเขา และพวกเราไดฆ้า่



พวกเขาจนไมม่เีหลอื” (เฉลยธรรมบัญญัต ิ2:33; 3:3) ผูเ้ผยพระวจนะอาโมสไดบ้รรยายการ
เผชญิหนา้นัน้ไวใ้นหนังสอือาโมสในพระคัมภรีเ์ดมิเมือ่หลายปีตอ่มา อันเป็นการอธบิายผลของการ
เผชญิหนา้ไวอ้ยา่งนีว้า่ “เราเอง [องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้] ไดทํ้าลายลา้งคนอาโมไรตต์รงหนา้พวกเขา 
แมพ้วกนัน้จะมสีว่นสงูอยา่งตน้สนสดีารแ์ละแข็งแรงอยา่งกับตน้โอก๊” (อาโมส 2:9) 
 น่ันเป็นวธิกีารอันยากลําบากในการเริม่โอกาสครัง้ทีส่องของพวกเขา พระเจา้ทรงประสงคใ์ห ้
พวกเขาเผชญิหนา้กับความกลัวของพวกเขา ซึง่เป็นความหวาดกลัวทีทํ่าใหพ้วกเขาตอ้งรอ่นเร่
อยา่งไรจ้ดุหมายถงึสีส่บิปี พวกเขามพีระเจา้ผูไ้ดท้รงแยกทะเลแดงอยูฝ่่ายเขา ถงึเวลาแลว้ทีพ่วก
เขาตอ้งหวนระลกึถงึสิง่นัน้ 
  
“ถกูทําลายอยา่งสิน้เชงิ” 
อสิราเอลประสบความสําเร็จในการตอ่กรกับกษัตรยิส์โิหนและโอก และทีน่ีเ่องทีเ่ราไดม้ี
ประสบการณ์ครัง้แรกถงึสาเหตทุีก่ารมชียัเหนอืดนิแดนพันธสญัญานัน้บางครัง้ตอ้งเกีย่วพันกับการ
ฆา่ลา้งเผา่พันธุ ์ประชากรทัง้หมดในเมอืงเหลา่นัน้ซึง่เป็นถิน่ทีอ่ยูข่องมนุษยย์ักษ์เรฟาอมิถกู 
“ทําลายอยา่งสิน้เชงิ” (เฉลยธรรมบัญญัต ิ3:6) เป้าหมายไมใ่ชก่ารแกแ้คน้ เป้าหมายคอืการประกัน
วา่สายเลอืดเนฟิลจะถกูทําลายลา้ง สําหรับคนอสิราเอลแลว้ สายเลอืดของตระกลูมนุษยย์ักษ์เป็น
พวกปีศาจ ซึง่เป็นผลติผลจากสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีก่บฏและลม้ลง พวกเขาไมอ่าจอยูร่ว่มกับสิง่ทีส่บืทอด
มาจากภตูผปีีศาจได ้
 เมือ่เวลาผา่นไปและกอ่นทีค่นอสิราเอลจะขา้มแมน้ํ่าจอรแ์ดนเขา้สูค่านาอัน โมเสสก็เสยีชวีติ 
ตําแหน่งผูนํ้าถกูสง่ตอ่ไปใหโ้ยชวูา เขานําการรณรงคท์างทหารหลายครัง้ในการทีค่นอสิราเอลพชิติ
ดนิแดนพันธสญัญา และการสงครามเหลา่นัน้ก็ถกูนําโดยสองปัจจัยทีผ่มไดบ้นัทกึไวก้อ่นหนา้นีแ้ลว้
ในบทนี ้น่ันคอืการขบัไลป่ระชาชาตทิีเ่ป็นศัตรอูออกไป และในขณะเดยีวกันก็กําจัดสายเลอืดของ
ตระกลูมนุษยย์ักษ์ใหห้มดไปดว้ย 
 เมือ่มองในบรบิทนัน้ การพชิติดนิแดนพันธสญัญานัน้เป็นสงครามศักดิส์ทิธิ.์..เป็นการตอ่สูก้ับ
บรรดาเจา้แหง่ความมดืและพวกศตัรทูีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุครอบครองของพวกพระทัง้หลายทีเ่ป็น
ปรปักษ์ ซึง่มกีลา่วไวใ้นพระคัมภรีว์า่เป็นพวกวญิญาณตา่งๆ ทีม่อียูจ่รงิ 
 ตรรกะแหง่การมชียัชนะนีถ้กูสรปุไวอ้ยา่งดใีน โยชวูา 11:21-22 น่ันคอื 

 
คราวนัน้โยชวูาไดทํ้าลายคนอานาคจากแดนเทอืกเขา จากเฮโบรน จากเดบรี ์จาก
อานาบ และจากท่ัวแดนเทอืกเขายดูาห ์และจากท่ัวแดนเทอืกเขาอสิราเอล โยชวูา
ไดทํ้าลายคนเหลา่นีเ้สยีพรอ้มทัง้เมอืงของพวกเขาดว้ย ไมม่คีนอานาคเหลอือยูใ่น
แผน่ดนิของประชาชนอสิราเอล เวน้แตใ่นกาซา กทั และอัชโดดทีย่ังมเีหลอือยูบ่า้ง 

 
ทําไมสิง่นีจ้งึสําคญั 
การสูร้บของโยชวูาสว่นใหญแ่ลว้ประสบความสําเร็จ แตก็่ไมส่มบรูณ์ มมีนุษยย์ักษ์สองสามคนที่
หลบหนไีปได ้และขณะทีน่ั่นอาจจะไมไ่ดด้เูหมอืนสาํคัญมากนัก แตม่ันก็เป็นลางบอกเหตตุอ่
เหตกุารณ์ตา่งๆ ทีจ่ะตามมา มนุษยย์ักษ์บางคนลงเอยปักหลกัอยูท่ีเ่มอืงกทั เมอืงนีจ้งึกลายเป็น
เมอืงของพวกฟีลสิเตยี (โยชวูา 13:3) และเป็นบา้นเกดิเมอืงนอนของโกลอิัทในชว่งเวลาของ
กษัตรยิด์าวดิ (1 ซามเูอล 17:4) โกลอิทัไมไ่ดเ้ป็นเพยีงมนุษยย์ักษ์คนเดยีวในเมอืงกัทเชน่กัน (1 



พงศาวดาร 20:5–8) ความจรงิแลว้ไมใ่ชท่กุคนเหลา่นัน้ทีถ่กู “ทําลายอยา่งสิน้เชงิ” ในระหวา่งการ
ทําสงครามยดึครองดนิแดนพันธสญัญานัน้ถกูทําลาย และความจรงิทีว่า่การยดึครองนัน้ไมไ่ดก้ระทํา
ใหส้ําเร็จสมบรูณ์ตามคําสัง่ทีส่ําคัญทีส่ดุนัน้ก็มผีลตอ่คนอสิราเอล 
 มกีลา่วไวใ้นหนังสอืผูว้นิจิฉัยดว้ยวธิกีารอืน่ๆ วา่การทําสงครามยดึครองนัน้ไมส่มบรูณ์ตอนที่
โยชวูาเสยีชวีติ ส ิง่นีไ้มเ่คยมกีารตระหนักอยา่งแทจ้รงิเลย คนอสิราเอลตัดสนิใจวา่พวกเขาไดทํ้าดี
พอแลว้และก็ไมเ่ชือ่ฟังพระบัญชาของพระเจา้ใหข้ับไลช่นชาตอิืน่ๆ ออกไป แตก่ารเชือ่ฟังเพยีง
บางสว่นคอืการไมเ่ชือ่ฟัง 
 คนอสิราเอลจะใชเ้วลาหลายศตวรรษเพือ่ชดใชต้อ่การตัดสนิใจของพวกเขาทีไ่มย่อมทําตาม
พระประสงคข์องพระเจา้ มกีารกลา่วย้ําวงจรทีน่่าสะพรงึกลัวหนึง่ไวใ้นหนังสอืผูว้นิจิฉัย น่ันคอื
อสิราเอลถกูบรรดาชาตติา่งๆ ทีเ่ป็นศัตรตูพีา่ยซํ้าแลว้ซํ้าเลา่และความซือ่สตัยต์อ่ความเชือ่ในพระ
เจา้ก็เกอืบสญูหายไป หลายสิง่ดขี ึน้ในสมัยของกษัตรยิด์าวดิกับโซโลมอนโอรสของพระองค ์แต่
เมือ่กษัตรยิโ์ซโลมอนสิน้พระชนม ์อสิราเอลก็แตกสลายและเขา้สูส่งครามกลางเมอืงและการไหวร้ปู
เคารพ 
 ความรุง่โรจนแ์หง่ชยัชนะถกูบดบังดว้ยความลม้เหลวทีย่ ิง่ใหญ ่พวกเขาพ่ายแพทั้ง้ๆ ทีดู่
เหมอืนวา่พวกเขาชนะอยา่งแน่นอน การปกครองแหง่อาณาจักรของพระเจา้ซึง่ก็คอืแผนการของ
พระองคเ์พือ่ฟ้ืนฟสูวนอเีดนนัน้ลม้เหลวอยา่งมาก โลกทัศนเ์หนอืธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้จาก (เหตกุารณ์
ที)่ หอบาเบล พรอ้มดว้ยประชาชาตทิีไ่มเ่ชือ่ตา่งๆ ซึง่อยูภ่ายใตก้ารควบคมุครอบครองของบรรดา
พระชัว่รา้ยทัง้หลาย ก็ยังเหมอืนเดมิไมเ่ปลีย่นแปลง อสิราเอลถกูตพีา่ยและกระจัดกระจายไป และ
ดนิแดนพันธสญัญาของพวกเขาก็ตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพระอืน่ๆ กับผูค้นของพวกนัน้ โลก
ทัศนแ์บบเดยีวกันนีแ้ทรกซมึเขา้ไปในพระคัมภรีใ์หมเ่ชน่กัน เปาโลใชคํ้าศัพทต์า่งๆ เชน่ พวกภตูผทีี่
ปกครอง พวกภตูผทีีม่อํีานาจ พวกภตูผทีีค่รอบครองบัลลังก ์พวกภตูผทีีม่ฤีทธิเ์ดช เพือ่อธบิายถงึ
บรรดาเจา้แหง่ความมดื คําศัพทแ์ตล่ะคําเหลา่นัน้ถกูใชใ้นชว่งเวลาในประวตัศิาสตรเ์พือ่อา้งถงึการ
ปกครองในแงภ่มูศิาสตร ์
 สาเหตขุองความลม้เหลวของคนอสิราเอลคอืการไมเ่ชือ่ฟังกับการขาดความเชือ่ในสว่นของ
ประชากรของพระเจา้ มนุษยนั์น้ออ่นแอ เราอาจจะสงสยัวา่ทําไมพระเจา้จงึทรงหว่งใยเกีย่วกับพวก
เรา แตถ่า้เรามองยอ้นกลับไปยังสวนเอเดน เราก็จะรูว้า่ทําไม พระเจา้ไดท้รงอทุศิพระองคเ์องอยา่ง
สตัยซ์ือ่ตอ่มนุษยชาต ิเราเป็นฉายาของพระองคแ์ละเป็นครอบครัวในโลกของพระองค ์แผนการ
ดัง้เดมิของพระองคเ์พือ่ปกครองโลกนีนั้น้รวมพวกเราดว้ย การทีพ่ระเจา้จะทรงปฏเิสธการมสีว่นรว่ม
ของมนุษยใ์นการปกครองของสภาของพระองคใ์นโลก จะเป็นการบอกเป็นนัยวา่พระองคไ์มท่รง
สามารถทําใหม้ันสําเร็จได ้หรอืวา่มันเป็นแนวคดิทีไ่มด่ใีนตอนเริม่แรกแลว้ พระเจา้ไมท่รงไร ้
ความสามารถทีจ่ะบรรลพุระประสงคข์องพระองคเ์อง และดังทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นบททีผ่า่นมาแลว้วา่
พระองคไ์มท่รงทําผดิพลาด 
 ถงึเวลาแลว้สําหรับวธิกีารใหม ่(ทีจ่ะใช)้ เพือ่แกปั้ญหาดัง้เดมิแหง่ความบาปและความ
ลม้เหลว มนุษยชาตไิมอ่าจถกูวางใจใหทํ้าการฟ้ืนฟกูารปกครองอาณาจักรแหง่สวนเอเดนได ้มี
เพยีงพระเจา้องคเ์ดยีวเทา่นัน้ทีท่รงสามารถทําสิง่ทีจํ่าเป็นตอ้งทําใหส้ําเร็จได ้มเีพยีงพระเจา้องค์
เดยีวทีท่รงสามารถปฏบิัตติามขอ้ผกูพันแหง่พันธสญัญาของพระองคเ์องได ้แตม่นุษยจ์ะไมถ่กูกัน
ออกไป พระเจา้จะตอ้งทรงบังเกดิเป็นมนุษย ์ พระเจา้จะตอ้งทรงปฏบิัตติามพระราชบัญญัตแิละพันธ
สญัญาเหลา่นัน้ดว้ยพระองคเ์อง และจากนัน้ก็ตอ้งรับโทษทัณฑแ์ทนสําหรับความลม้เหลวทัง้มวล
ของมนุษย ์แตก่ารทําใหว้ธิแีกปั้ญหาทีไ่มอ่าจจนิตนาการไดนั้น้สําเร็จ หมายความวา่สิง่นีจ้ะตอ้งถกู



เก็บเป็นความลับจากทกุคน ซึง่รวมถงึสิง่มชีวีติเหนือธรรมชาตทิีช่าญฉลาดผูเ้ป็นปฏปัิกษ์ตอ่พระ
ประสงคข์องพระองคด์ว้ย น่ันจะไมง่า่ยเลย  
  



บททีส่บิ 
ปิดซอ่นไวใ้หเ้ห็นเดน่ชดั 

 
นับตัง้แตก่ารลม้ลง พระเจา้ไดท้รงพยายามจะฟ้ืนฟเูป้าหมายดัง้เดมิของพระองคส์ําหรับสวนเอเดน
ขึน้มาใหม ่น่ันคอืการไดส้ถติอยูก่ับทัง้ครอบครัวศักดิส์ทิธิแ์ละครอบครัวมนุษยบ์นโลกของพระองค ์
พระเจา้ไดท้รงบอกอาดัมกับเอวาใหม้ลีกูดกและทวมีากขึน้ และโดยวธินัีน้ก็เป็นการเผยแพรก่าร
ปกครองทีป่ระเสรฐิของพระเจา้ไปท่ัวโลก พระเจา้ทรงประสงคใ์หทั้ง้โลกเป็นสถานทีท่ีส่วรรคแ์ละ
โลกมาบรรจบกัน...เป็นทีซ่ ึง่มนุษยจ์ะสามารถมคีวามสขุเพลดิเพลนิกับสิง่ศักดิส์ทิธิ ์และเป็นทีซ่ ึง่ส ิง่
ศักดิส์ทิธิส์ามารถมคีวามสขุเพลดิเพลนิกับโลกและมนุษยชาตไิด ้เรารูว้า่น่ันดําเนนิไปอยา่งไร 
  
ประวัตแิหง่ความลม้เหลว 
มนุษยทํ์าบาปและถกูขบัไลอ่อกไปจากพระพักตรข์องพระเจา้ สวนเอเดนถกูปิด งใูหญซ่ึง่เป็นศัตรทูี่
เป็นสิง่ศักดิส์ทิธิถ์กูเนรเทศ...ถกูทําใหพ้า่ยแพห้รอืโยนออกไปจากพระพักตรข์องพระเจา้...ลงไปยัง
โลกซึง่เป็นสถานทีท่ีค่วามตายครอบครองและเป็นทีซ่ ึง่ชวีติไมไ่ดเ้ป็นนรัินดร ์งใูหญนั่น้กลายเป็นเจา้
แหง่ความตาย และดังนัน้มันจงึมสีทิธิเ์หนอืมนุษยท์กุคนทีม่ชีวีติอยู ่เพราะพวกเขาทําบาปและ
คา่จา้งของความบาปคอืความตาย (โรม 6:23) 
 ภายหลังเหตกุารณ์น้ําทว่มโลก พระเจา้ไดท้รงบอกซํ้าเป้าหมายของสวนเอเดนแกโ่นอาหก์ับ
ครอบครัวของเขาอกีครัง้ น่ันคอืใหม้ลีกูดกและทวมีากขึน้ นีเ่ป็นการทําซํ้าอกีครัง้ แตม่นุษยก์ลับ
กบฏ แทนทีจ่ะเชือ่ฟังพระเจา้และเผยแพรค่วามรูแ้ละการปกครองของพระเจา้ออกไปทกุแหง่หน 
พวกเขากลับจะสรา้งหอสงูทีซ่ ึง่พระเจา้ทรงสามารถเสด็จมาหาพวกเขาได ้
 และก็ลม้เหลวอกีครัง้ พระเจา้จะไมท่รงพยายามอกีตอ่ไปแลว้ พระองคท์รงทําใหภ้าษาของ
ประชาชาตติา่งๆ สบัสนและมอบชาตเิหลา่นีไ้วใ้นการปกครองของสภาศักดิส์ทิธิข์องพระองค ์
จากนัน้พระองคก็์ทรงตดัสนิพระทัยจะเริม่ตน้ใหมอ่กีครัง้กับครอบครัวมนุษยค์รอบครัวใหม ่โดยผา่น
ทางอับราฮัมกับนางซาราห ์พระองคจ์ะทรงหวนกลบัไปจัดการกับชาตอิืน่ๆ อกีครัง้โดยผา่นทาง
ลกูหลานของอับราฮัม เมือ่มกีารฟ้ืนฟกูารปกครองอาณาจักรของพระองคข์ ึน้มาใหม ่(ปฐมกาล 
12:3) 
 นีก็่เป็นความลม้เหลวอกีเชน่กัน รวมทัง้ความพยายามครัง้ตอ่ไปดว้ยทีนํ่าอสิราเอลออกจาก
อยีปิตแ์ลว้เขา้สูซ่นีาย และทา้ยทีส่ดุก็เขา้สูด่นิแดนพันธสญัญา อสิราเอลลม้เหลว ในทีส่ดุพระเจา้ก็
ทรงยกชกูษัตรยิด์าวดิขึน้...จากนัน้ก็กษัตรยิโ์ซโลมอน แตห่ลังจากกษัตรยิโ์ซโลมอนสิน้พระชนม ์
อสิราเอลก็หันไปตดิตามพระอืน่ๆ และคนอสิราเอลก็หันมารบพุง่กันเอง พระเจา้ตอ้งทรงขบัไลพ่วก
เขาออกไปจากดนิแดนพันธสญัญา 
 เรือ่งราวของมนุษยนั์น้ถา้ปราศจากการสถติอยูด่ว้ยของพระเจา้ ก็เป็นเรือ่งราวแหง่ความ
ลม้เหลว นีเ่ป็นเพราะมนุษยห์ลงหายไปนับแตก่ารลม้ลงครัง้นัน้ มนุษยท์กุคนไมส่มบรูณ์และออก
หา่งจากพระเจา้ ไมม่ผีูนํ้าทีเ่ป็นมนุษยค์นใดจะไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ริม่ตน้และรักษาอาณาจักร
ของพระเจา้ได ้พวกเขาจะตอ่ตา้นการถวายความจงรักภักดแีดพ่ระเจา้เพยีงผูเ้ดยีว พวกเขาจะทํา
ตามใจตนเอง มนุษยจ์ะทําบาป ลม้ลง และเขา้ร่วมกับเจา้แหง่ความตาย ซึง่เป็นศัตรสูําคัญของพระ
เจา้ แตน่มิติของพระเจา้ในการแบง่ปันพระพรแหง่การเป็น ผูด้แูล-กษัตรยิ ์เหนอืสวนเอเดนแหง่ใหม่
จะไมส่ามารถเกดิขึน้ไดถ้า้ปราศจากมนุษย ์และหนทางเดยีวทีม่นุษยจ์ะสามารถรักษาแผนการของ



พระเจา้ไปจนถงึทีส่ดุไดนั้น้ ก็คอืจะตอ้งทําใหพ้วกเขาเป็นคนใหมอ่กีครัง้ และคําสาปแชง่แหง่การ
ลม้ลงจะตอ้งถกูเพกิถอนเสยีกอ่น 
 และสําหรับเรือ่งนัน้ พระเจา้ก็ทรงมแีผนการ 
 
วธิแีกปั้ญหา และปัญหา 
พระเจา้ทรงตอ้งการมนุษยผ์ูห้นึง่ทีเ่ป็นมากกวา่มนุษย ์น่ันคอืผูท้ีส่ามารถตา้นทานการทดลองได.้..ผู ้
ทีจ่ะเชือ่ฟังตลอดเวลา...ผูเ้หมาะสมตอ่ตําแหน่งกษัตรยิ.์..ผูส้ามารถกลับคําสาปแชง่แหง่ความตาย
ไดด้ว้ยการตายและจากนัน้ก็ฟ้ืนขึน้มาอกีครัง้โดยอํานาจของตัวเขาเอง ทัง้หมดนีส้ามารถเกดิขึน้ได ้
ในเพยีงหนทางเดยีว น่ันคอืพระเจา้พระองคเ์องจะทรงสภาพเป็นมนุษย ์พระเจา้จะทรงทําให ้
แผนการของพระองคเ์องสําเร็จ ในฐานะมนุษยผ์ูห้นึง่ เพือ่มนุษยชาตทัิง้ปวง และก็ทรงฟ้ืนฟสูวนเอ
เดนขึน้มาใหม ่เพยีงเมือ่มนุษยไ์ดรั้บการอภัยโทษบาปและทําใหบ้รสิทุธิศ์ักดิส์ทิธิเ์หมอืนพระเยซู
ผา่นฤทธิอํ์านาจแหง่การฟ้ืนคนืพระชนมเ์ทา่นัน้ (1 ยอหน์ 3:1–3) ทีจ่ะสามารถทําใหส้วนเอเดนเป็น
ความจรงิขึน้มาได ้
 แตก็่มปัีญหา ถา้แผนการนัน้ถกูคน้พบ น่ันคอืแผนการทีม่นุษยค์นนัน้ผูท้รงเป็นพระเจา้เสด็จมา
ทีน่ีเ่พือ่วายพระชนมแ์ละฟ้ืนคนืพระชนม ์เพือ่ประกนัวา่นมิติดัง้เดมิของพระเจา้จะไดรั้บการฟ้ืนฟ ู
บรรดาเจา้แหง่ความมดืก็จะไมย่อมถกูหลอก 
 นีเ่ป็นสิง่ทีเ่ปาโลกลา่วไวอ้ยา่งถกูตอ้งในจดหมายฝากถงึครสิตจักรทีโ่ครนิธ ์น่ันคอื 
 

แตเ่รากลา่วถงึพระปัญญาของพระเจา้ซึง่เป็นความล้ําลกึ คอืพระปัญญาทีท่รงซอ่น
ไวนั้น้ และทีพ่ระเจา้ทรงกําหนดไวก้อ่นปฐมกาล เพือ่การรับศกัดิศ์รขีองเรา ไมม่ี
อํานาจครอบครองใดๆ ในยคุนีรู้จั้กพระปัญญานี ้เพราะวา่ถา้รูจั้กแลว้ จะไมเ่อาองค์
พระผูเ้ป็นเจา้แหง่พระสริติรงึกางเขน (1 โครนิธ ์2:7–8, ฉบับ LEB) 

 
 เปาโลกําลังพดูถงึใคร? คําวา่ผูค้รอบครองอาจหมายถงึผูม้อํีานาจทีเ่ป็นมนุษยไ์ด ้เชน่
ปอนทอิัส ปิลาต และบรรดาผูนํ้าชาวยวิ แตใ่นมมุมองของเปาโลยังมผีูค้รอบครองทีม่อํีานาจในฟ้า
อากาศ (เอเฟซสั 2:2) อกีดว้ย ศัตรขูองพระเจา้ ทัง้มนุษยแ์ละสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ตอ้งไมรู่แ้ผนการนี ้ทกุ
สิง่ข ึน้อยูก่ับการสิน้พระชนมแ์ละการฟ้ืนคนืพระชนมข์อง พระเจา้-มนุษย ์องคนั์น้ 
 แตค่ณุจะเก็บเรือ่งนัน้เป็นความลับไดอ้ยา่งไร? 
 
พระเมสสยิาหท์ีถ่กูปิดเป็นความลบั 
การฟ้ืนฟสูวนเอเดน (จะสําเร็จได)้ ขึน้อยูก่ับ พระเจา้-มนุษย ์องคนั์น้ แน่นอนวา่พระองคค์อืพระเยซู
ชาวนาซาเรธซึง่เป็นพระเมสสยิาห ์แตน่ีทํ่าใหค้ณุประหลาดใจหรอืไมท่ีว่า่ผมชีแ้นะวา่แผนการ
เกีย่วกับพระเมสสยิาหนั์น้เป็นความลับ? เราเพยีงแตอ่า่นพระคัมภรีเ์ดมิและมองเห็นแผนการทัง้หมด
ไมไ่ดห้รอื? ไมค่รับ เราไมส่ามารถทําเชน่นัน้ได ้
 เชือ่หรอืไมว่า่ไมม่ขีอ้พระคัมภรีใ์นภาคพันธสญัญาเดมิเลยทีใ่ชคํ้าวา่พระเมสสยิาห ์กับมนุษย์
คนหนึง่ทีค่วามจรงิแลว้คอืพระเจา้ และเป็นผูท้ีจ่ะตายเพือ่ความบาปของมนุษยชาต ิไมม่แีมแ้ตใ่น 
อสิยาห ์53:11 ทีไ่ดใ้หภ้าพของ “ผูรั้บใชท้ีท่นทกุข”์ ไว ้คําวา่ พระเมสสยิาห ์ไมเ่คยปรากฏอยูใ่น
บทนัน้เลย และก็ไมป่รากฏในบทอืน่ๆ ของหนังสอือสิยาหด์ว้ย คําวา่ “ผูรั้บใช”้ หมายถงึประเทศ



อสิราเอล ซึง่ไมใ่ชผู่ช้ว่ยใหร้อดทีเ่ป็นบคุคล (อสิยาห ์41:8; 44:1–2, 21; 45:4; 48:20; 49:3) 
และคําวา่พระเมสสยิาหซ์ ึง่หมายความวา่ “ผูไ้ดรั้บการเจมิ” นัน้บอ่ยครัง้เกอืบจะหมายถงึกษัตรยิด์า
วดิหรอืลกูหลานคนหนึง่ของพระองคผ์ูท้รงครอบครองในฐานะกษัตรยิต์อ่จากพระองคเ์ทา่นัน้  
 ความจรงิแลว้ หลักฐานของสิง่ทีผ่มกําลังกลา่วถงึ ทีว่า่ขอ้มลูโดยรวมของพระเมสสยิาหผ์ู ้
ศักดิส์ทิธิท์ีจ่ะทรงวายพระชนมแ์ละฟ้ืนคนืพระชนมอ์กีครัง้นัน้ หาไดย้ากในพระคัมภรีเ์ดมิ แตเ่ห็นได ้
ชดัในพระคัมภรีใ์หม ่
 คดิถงึวธิทีีพ่วกสาวกตอบสนองตอ่พระเยซตูอนทีพ่ระองคท์รงบอกพวกเขาวา่พระองคกํ์าลังจะ
เสด็จไปสิน้พระชนมท์ีก่รงุเยรซูาเลม คําประกาศนัน้ทําใหพ้วกเขาเศรา้โศกและสบัสน (มัทธวิ 
17:22–23; มาระโก 9:30–32) พวกเขาไมไ่ดต้อบสนองโดยทลูวา่ “โอ ใชแ่ลว้ พวกขา้พระองคไ์ด ้
อา่นเรือ่งนัน้แลว้ในพระคัมภรี”์ แมแ้ตเ่ปโตรยังกลา่วตําหนพิระเยซทูีต่รัสเชน่นัน้ (มัทธวิ 16:21–23) 
 พวกสาวกไมม่เีหตผุล...ไมม่คีวามเฉลยีวใจถงึแผนการใหมน่ีข้องพระเจา้ พวกเขาคดิเพยีงวา่
พระเยซทูรงเป็นบตุรของกษัตรยิด์าวดิและเป็นทายาททีช่อบธรรมแหง่พระบลัลังกข์องพระองค.์..
เป็นผูท้ีท่รงทําการอัศจรรยอ์ยา่งทีบ่รรดาผูเ้ผยพระวจนะในพระคัมภรีเ์ดมิทํา 
 แมแ้ตภ่ายหลังการฟ้ืนคนืพระชนม ์ตาใจของพวกสาวกยังตอ้งถกูเปิดดว้ยวธิเีหนอืธรรมชาติ
เพือ่จะไดเ้ห็นถงึพระเมสสยิาหผ์ูกํ้าลังทนทกุข ์ภายหลังจากพระเยซไูดท้รงฟ้ืนขึน้จากความตาย
แลว้ พระองคก็์ทรงปรากฏตอ่พวกเขาและตรัสวา่ 
 

“นีเ่ป็นถอ้ยคําของเรา ซึง่เราบอกไวก้ับทา่นทัง้หลายขณะทีเ่รายังอยูก่ับทา่นวา่ 
บรรดาถอ้ยคําทีเ่ขยีนไวใ้นหมวดธรรมบัญญัตขิองโมเสส ในหมวดผูเ้ผยพระวจนะ 
และในหมวดเพลงสดดุทีีก่ลา่วถงึเรานัน้ จําเป็นจะตอ้งสําเร็จ” แลว้พระองคท์รงชว่ย
ใหใ้จของพวกเขาสวา่งเพือ่จะไดเ้ขา้ใจพระคมัภรี ์(ลกูา 24:44–45) 

 
 “แผนการใหม”่ ของพระเจา้นี ้คอืวา่พระองคจ์ะทรงสิน้พระชนมแ์ละจากนัน้ทรงฟ้ืนขึน้จาก
ความตาย เพือ่กลับคําสาปแชง่แหง่การลม้ลงนัน้ไมป่รากฏอยา่งชดัแจง้ในพระคัมภรีเ์ดมิเลย แตม่ี
เงือ่นงํากระจายอยูท่ั่วพระคัมภรีเ์ดมิตามทีต่า่งๆ มากมายหลายสบิที ่ส ิง่ทัง้หมดนีไ้มเ่คยถกูเปิดเผย
ในทีเ่ดยีวกันเลย ขอ้มลูโดยรวมของพระเมสสยิาหจ์ะเห็นไดช้ดัก็ดว้ยการมองยอ้นกลับไปยัง
เหตกุารณ์ตา่งๆ เทา่นัน้ และเมือ่ถงึตอนนัน้จะเห็นไดช้ดัก็เฉพาะบางคนทีรู่แ้ลว้วา่จะมองหาอะไร
และคาดหวงัจะเห็นอะไร 
 แน่นอนวา่ ส ิง่ชัว่รา้ยเหนอืธรรมชาตผิูช้าญฉลาดตอ้งรูว้า่บตุรของดาวดิทีม่กีารพยากรณ์ไวไ้ด ้
เสด็จมาแลว้ (มัทธวิ 8:28–29; ลกูา 4:31–35) แตพ่วกมันก็รูเ้พยีงแคนั่น้โดยจับความเขา้ใจจาก
พระคัมภรีเ์ดมิ แตไ่มม่สี ิง่ใดทีพ่วกภตูผปีีศาจเคยพดูทีจ่ะสรา้งความประทับใจวา่พวกมันเขา้ใจวา่ 
พระเยซตูอ้งเสด็จมายังโลกเพือ่วายพระชนมแ์ละฟ้ืนคนืพระชนมอ์กีครัง้ เพือ่จะมากลับคําสาปแชง่
นัน้ 
 อยา่งทีเ่ปาโลกลา่วไว ้ วา่ถา้พวกมันกับซาตานเขา้ใจสิง่นัน้ พวกมันก็จะไมม่วีนัเคลือ่นใจผูค้น
อยา่งยดูาสใหท้รยศพระเยซ ูโดยชีพ้ระองคใ์หก้ับคนเหลา่นัน้ทีต่อ้งการสงัหารพระองคห์รอก แมว้า่
มารซาตานกับคนเหลา่นัน้ทีเ่ป็นพวกเดยีวกับมันจะเป็นสิง่ตา่งๆ มากมาย แตพ่วกมันไมไ่ดปั้ญญา
ออ่น พวกมันถกูหลอกใหห้ลงกลทําการสงัหารพระเยซอูยา่งทีพ่ระเจา้ไดท้รงวางแผนไว ้พวกมัน
เริม่ทําใหเ้กดิเหตกุารณ์มากมายทีจ่ะนําไปสูจ่ดุจบของพวกมันเอง สิง่นีเ้ป็นการนําทางผดิทีถ่กู
วางแผนไวอ้ยา่งยอดเยีย่ม 



 
บางสว่นของขอ้มลูโดยรวมนัน้ 
เมือ่มองยอ้นกลับไป เราก็สามารถเห็นชิน้สว่นตา่งๆ ของขอ้มลูโดยรวมของพระเมสสยิาหอ์ยา่ง
ชดัเจนมากขึน้กวา่ทีพ่วกสาวกสามารถมองเห็นได ้ขณะไมม่ขีอ้พระคําทีอ่ธบิายถงึบตุรของดาวดิผู ้
เป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ผูจ้ะส ิน้พระชนมแ์ละฟ้ืนคนืพระชนมเ์พือ่กลบัคําแชง่สาปนัน้ 
เสน้ดา้ยเหลา่นัน้ก็ว ิง่ผา่นตลอดท่ัวพระคัมภรีเ์ดมิ การไดเ้ห็นวธิทีีแ่ผนการนัน้ดําเนนิไปจนเสร็จสิน้
แลว้นัน้ ทําใหค้ณุสามารถหาดา้ยเสน้หนึง่และเริม่แกะรอยตามลวดลายได ้
 ตัวอยา่งเชน่ ถา้ถามวา่ “ใครคอืบตุรของพระเจา้?” ในพระคัมภรีเ์ดมินัน้คําตอบก็ไมใ่ช ่“พระ
เยซ”ู อาดัมเป็นบตุรของพระเจา้ เขาเป็นมนุษยค์นแรก อสิราเอลถกูเรยีกวา่บตุรของพระเจา้ (อพยพ 
4:23; โฮเชยา 11:1) กษัตรยิอ์สิราเอลถกูเรยีกวา่บตุรของพระเจา้ (สดดุ ี2:7) ในพระคัมภรีใ์หม ่
พระเยซคูอื “อาดัมคนทีส่อง” และเป็น “พระบตุรของพระเจา้” (โรม 1:4; 1 โครนิธ ์15:45; 2 โค
รนิธ ์1:19; ฮบีร ู4:4) 
 เราอาจถามวา่ “ใครคอืผูรั้บใชข้องพระเจา้?” อาดัมรับใชพ้ระเจา้ (ปฐมกาล 2:15) อสิราเอล
ถกูเรยีกวา่ผูรั้บใชข้องพระเจา้ (อสิยาห ์41:8; 44:1–2, 21; 45:4; 48:20; 49:3) กษัตรยิด์าวดิและ
กษัตรยิอ์งคอ์ืน่ๆ ของอสิราเอลในเชือ้สายของพระองคถ์กูเรยีกวา่ผูรั้บใชข้องพระเจา้ (2 ซามเูอล 
3:18; สดดุ ี89:3; 1 พงศก์ษัตรยิ ์3:7; 2 พงศาวดาร 32:16) พระเยซทูรงเป็นผูรั้บใชด้ว้ยเชน่กัน 
(กจิการฯ 3:13; 4:30; ฟีลปิปี 2:1–8) 
 บตุรเหลา่นีข้องพระเจา้และบรรดาผูรั้บใชข้องพระเจา้ทนทกุขห์รอืไม?่ การดํารงชวีติอยูใ่น
โลกของพวกเขาสิน้สดุทีต่รงไหน? และการดํารงชวีติอยูนั่น้มกีารเริม่ตน้ใหมห่รอืไม?่ พวกเขาจะมี
อนาคตหรอืไมใ่นสวนเอเดนแหง่ใหม?่ ความตอบตอ่ทกุคําถามคอืใช ่ทัง้อาดมั อสิราเอล และ
กษัตรยิใ์นพงศพั์นธุข์องดาวดิตา่งถกูเนรเทศออกจากพระพักตรข์องพระเจา้ อันเป็นสถานทีใ่นโลก
ซึง่พระองคป์ระทับอยู ่(น่ันคอืสวนเอเดนกับดนิแดนพันธสญัญา) แตพ่วกเขาก็ไดรั้บและจะไดรั้บการ
ไถใ่นสวนเอเดนแหง่ใหม ่เพือ่อยูก่บัพระเจา้และพระเยซผููท้รงฟ้ืนคนืพระชนม ์
 ประเด็นคอืวา่บคุคลทัง้หมดเหลา่นีช้ ีไ้ปทีพ่ระเยซใูนทางใดทางหนึง่ และพระองคก็์ทรงทําให ้
แบบแผนเหลา่นัน้สมบรูณ์ พระองคท์รงเป็นภาพทีร่วมเป็นหนึง่ซ ึง่มองเห็นไดเ้มือ่ตอนทีช่ ิน้สว่น
ตา่งๆ ทัง้หมดถกูสบืคน้และนําไปวางไวใ้นทีท่ีเ่หมาะสม ทกุสิง่มองเห็นไดด้ว้ยตา แตก็่ไมส่ามารถ
สบืพบไดโ้ดยไมพ่จิารณาดเูหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้แลว้ 
 
ทําไมสิง่นีจ้งึสําคญั 
สิง่ชัว่รา้ยผูช้าญฉลาด ทัง้ซาตาน พวกภตูผปีีศาจ และบรรดาพระในระดับรองซึง่ปกครองประชาชาติ
ตา่งๆ อยูนั่น้ไมรู่ท้กุส ิง่ พวกมันไมม่ปัีญญาแบบพระเจา้ และก็ไมส่ามารถเจาะเขา้ไปหยั่งรูพ้ระทัย
ของพระองคไ์ด ้เรามแีนวโนม้จะทกึทักวา่เนือ่งจากพวกมันเป็นสิง่เหนอืธรรมชาต ิพวกมันจงึรูท้กุส ิง่ 
ไมเ่ป็นความจรงิเลย มเีพยีงพระเจา้องคเ์ดยีวเทา่นัน้ทีท่รงรูท้กุอยา่ง และพระองคก็์บังเอญิอยูฝ่่าย
เราดว้ย 
 เนือ่งเพราะการลม้ลงนัน้ ซาตานจงึมขีอบเขตอํานาจอันชอบธรรมเหนอืพวกเราทกุคน ผม
หมายความวา่อะไรหรอื? ก็เพราะความบาปของอาดัม “ความตายไดแ้พรไ่ปถงึมวลมนุษยท์กุคน” 
(โรม 5:12) งใูหญต่ัวนัน้ถกูสาปแชง่โดยถกูโยนลงมาปกครองเหนอือาณาจักรของคนตาย ซึง่ก็คอื



โลกของคนตายหรอืทีเ่ราหมายถงึนรก เป็นเพราะการลม้ลงนัน้ ทกุคนจงึถกูกําหนดใหต้ายและไป
อยูใ่นอาณาจักรของคนตาย ทีซ่ ึง่มารซาตานครอบครองอยู ่
 ทัง้หมดน่ันเปลีย่นแปลงเมือ่พระเยซเูสด็จมาในครัง้แรก และทําใหแ้ผนการแหง่ความรอดของ
พระเจา้สําเร็จสมบรูณ์ ดว้ยการวายพระชนมบ์นกางเขนและฟ้ืนคนืพระชนม ์กา้วแรกในการฟ้ืนฟสูวน
เอเดนคอืการจัดหาวธิกีารใหม้นุษยชาตหิลกีหนจีากคําสาปแชง่แหง่ความตายนัน้ ทกุคนทีเ่ชือ่ น่ัน
คอืผูซ้ ึง่ถกูทําใหเ้ป็นสมาชกิในครอบครัวและอาณาจักรของพระเจา้ ไมต่กเป็นจําเลยของคํา
สาปแชง่แหง่ความตายและของเจา้แหง่ความตายอกีตอ่ไป นีเ่ป็นเหตผุลวา่ทําไมพระเยซตูอน
พระองคท์รงเริม่งานรับใชใ้นการฟ้ืนฟอูาณาจักรของพระเจา้ (ลกูา 10:1–9) ตรัสวา่ “เราเห็นซาตาน
ตกจากฟ้าเหมอืนฟ้าแลบ” (ลกูา 10:18) พระเยซทูรงรูว้า่การวายพระชนมแ์ละการฟ้ืนคนืพระชนม์
ของพระองคจ์ะจา่ยหนีบ้าปของคนบาป โดยทําใหซ้าตานไมส่ามารถอา้งสทิธิเ์หนอืวญิญาณของเรา
ได ้อาณาจักรของพระเจา้คอืจดุเริม่ตน้แหง่การสิน้สดุของเจา้แหง่ความตาย 
 เราตอ้งระลกึไวอ้กีครัง้วา่เราเป็นใคร และอัตลักษณ์ของเรามาจากไหน ผูเ้ชือ่ทัง้หลายเมือ่มา
รวมตัวกันในฐานะครสิตจักรแลว้ ก็ถกูเรยีกวา่พระกายของพระครสิต ์และพระกายของพระเยซทูรง
ถกูทําใหเ้ป็นขึน้ เราจะเป็นขึน้มาก็เพราะพระองคท์รงเป็นขึน้มา (1 โครนิธ ์15:20–23) พระองคท์รง
เป็นผลแรกของพวกทีล่ว่งหลับไปแลว้ เราจงึเป็น “ครสิตจักรของบรรดาบตุรหัวปีผูม้ชี ือ่จารกึไวใ้น
สวรรคแ์ลว้” (ฮบีร ู12:22–24) เหมอืนดังทีย่อหน์กลา่วไวว้า่ “แตท่กุคนทีย่อมรับพระองค ์คอืคนที่
เชือ่ในพระนามของพระองคนั์น้ พระองคก็์จะประทานสทิธใิหเ้ป็นลกูของพระเจา้” (ยอหน์ 1:12, 
ฉบับ LEB) ซาตานไมม่สีทิธิเ์หนอืลกูๆ ของพระเจา้ เพราะพวกเขาจะเป็นขึน้จากความตาย ไมม่ี
เหตผุลทีจ่ะมองหาคนเป็นในอาณาจักรของคนตาย 
 พระเจา้จะไมท่รงเปิดเผยแผนการหรอืพระประสงคข์องพระองคแ์กผู่ใ้ด ไมว่า่จะเป็นมนุษย์
หรอืสิง่ศักดิส์ทิธิ ์และไมว่า่จะจงรักภักดตีอ่พระองคห์รอืเป็นศัตรกูับพระองค ์รายละเอยีดของวธิทีี่
พระเมสสยิาหจ์ะทรงทําใหพ้ระประสงคข์องพระเจา้สําเร็จนัน้ตอ้งถกูปิดซอ่นไว ้แตพ่ระเจา้จะทรง
อนุญาตใหพ้วกเขารูใ้นเงือ่นไขทีช่ดัเจนแน่นอน ทีเ่มือ่พระเมสสยิาหท์รงปรากฏ พระองคจ์ะทรงเป็น
พระเจา้ในรา่งมนุษย ์และการฟ้ืนฟอูาณาจักรแหง่สวนเอเดนนัน้เป็นเกมตาสดุทา้ย ดังทีเ่ราจะไดเ้ห็น
ในสองบทตอ่ไป ซึง่ก็เป็นขอ้มลูเพยีงพอทีจ่ะกระตุน้ความเชือ่ขึน้ในหัวใจของผูค้น และลอ่หลอก
บรรดาเจา้แหง่อํานาจมดืเขา้สูก่ารเริม่การทําลายลา้งตนเองของพวกมัน 
  



บททีส่บิเอ็ด 
เจตนารมณ์เหนอืธรรมชาต ิ

 
ในบททีแ่ลว้ เราเห็นถงึวธิทีีพ่ระคัมภรีเ์ดมิแสดงใหเ้ห็นพระเมสสยิาหด์ว้ยการปิดซอ่นพระองคไ์วใ้ห ้
เห็นเดน่ชดั กญุแจสําคัญสูแ่ผนการของพระเจา้เพือ่ฟ้ืนฟสูวนเอเดนและเพือ่ไถม่นุษยชาตนัิน้ คอื
การทีพ่ระเยซซู ึง่เป็นพระเมสสยิาหต์อ้งวายพระชนมบ์นกางเขนและจากนัน้ก็ฟ้ืนคนืพระชนม ์
 การเป็นมนุษยเ์ทา่นัน้ทีพ่ระเจา้จะทรงสามารถประกนัวา่กษัตรยิอ์งคห์นึง่ซ ึง่เป็นมนุษยจ์ากวงศ์
วานของดาวดิจะปกครองประชากรของพระองค ์โดยไมต่กลงในความบาปและไมพ่ลัดหลงฝ่าย
วญิญาณ และเพยีงแตก่ษัตรยิพ์ระองคนั์น้ส ิน้พระชนมแ์ทนทีป่ระชากรของพระองคแ์ละทรงฟ้ืนขึน้
จากความตายเทา่นัน้ ทีพ่ระเจา้จะทรงสามารถพพิากษาความบาปไดอ้ยา่งถกูตอ้งยตุธิรรม และ
จัดหาความรอดใหใ้นเวลาเดยีวกันได ้ดว้ยการวายพระชนมแ์ละฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระเมสสยิาห์
เทา่นัน้ทีผู่ค้นทีล่ม้ลงในความบาปจะยังคงมตํีาแหน่งและสถานะในสภาแหง่ครอบครัวของพระเจา้ 
โดยปกครองในอาณาจักรแหง่สวนเอเดนทีฟ้ื่นฟขู ึน้ใหม ่ตามทีว่างแผนไวแ้ตเ่ดมิ 
 แตเ่มือ่คดิเกีย่วกับทกุสิง่ทีเ่ป็นขอ้กําหนด น่ันคอื ดว้ยวธิใีดก็ตาม พระเยซตูอ้งทรงทําใหแ้น่ใจ
วา่เจา้แหง่ความมดืทีเ่หนือธรรมชาตชิกัใยมนุษยใ์หส้งัหารพระองค ์โดยไมเ่ขา้ใจวา่จรงิๆ แลว้พวก
เขากําลังทําอะไร ดังทีเ่ปาโลไดก้ลา่วกับชาวโครนิธ ์(1 โครนิธ ์2:6–8) วา่ถา้พวกเขารูจ้รงิๆ วา่จะ
เกดิผลลัพธอ์ะไร พวกเขาก็จะไมม่วีนัตรงึกางเขนองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
 ชวีติและงานรับใชข้องพระเยซอูาจจะสมเหตสุมผลมากขึน้เมือ่พจิารณาดฉูากหลัง ตัวอยา่ง 
เชน่ เป็นการงา่ยสําหรับผูอ้า่นพระคัมภรีใ์หมท่ีจ่ะไดรั้บความประทับใจวา่งานรับใชข้องพระเยซซู ึง่
นําไปสู ่(การถกูตรงึ) กางเขนนัน้คอ่นขา้งเป็นไปตามอําเภอใจหรอืไรแ้บบแผน อยา่งไรก็ตาม 
หนังสอืพระกติตคิณุทัง้สีเ่ลม่ไมไ่ดเ้สนอฉากแบบเดยีวกันเสมอไป ตัวอยา่งเชน่ การประสตูขิองพระ
เยซถูกูพบอยูใ่นหนังสอืสองเลม่เทา่นัน้ (มัทธวิกับลกูา) และมเีพยีงเลม่เดยีวทีก่ลา่วถงึพวก
นักปราชญ ์(มัทธวิ บทที ่2) บางครัง้ ฉากตา่งๆ ปรากฏตามลําดับทีแ่ตกตา่งกันเล็กนอ้ยในหนังสอื
พระกติตคิณุแตล่ะเลม่ แตก่ารกระทําเหลา่นัน้ของพระเยซทูีบ่ันทกึไวใ้นหนังสอืพระกติตคิณุซึง่
นําไปสูก่ารถกูตรงึกางเขน ไมว่า่จะเป็นการรักษาโรค การเทศนาเกีย่วกับอาณาจักรของพระเจา้ การ
ใหอ้ภัยคนบาป การเผชญิหนา้กับความหนา้ซือ่ใจคด นัน้เป็นมากกวา่การกระทําตามอําเภอใจของ
นักปราชญเ์รร่อ่นผูทํ้าการอัศจรรยน์านๆ ครัง้ มเีรือ่งราวอกีมากทีเ่กดิขึน้ซึง่บันทกึไวใ้นหนังสอืพระ
กติตคิณุ มากกวา่ทีเ่ราเห็นหรอืสงัเกตได ้มคีวามนัยทีส่ําคัญตอ่สิง่ทีพ่ระเยซกํูาลังทรงกระทํา 
 
มชียัเหนอืสิง่ชัว่รา้ยดว้ยพระสตปัิญญา 
เหตกุารณ์ทีเ่ป็นเครือ่งหมายแหง่การเริม่ตน้งานรับใชต้อ่สาธารณชนของพระเยซคูอืการรับบัพตสิมา
ของพระองค ์ทีน่ั่นเองทีพ่ระเจา้ทรงยอมรับวา่พระเยซเูป็นพระบตุรของพระองคต์อ่หนา้มวลชน 
(มาระโก 1:11) และทีน่ั่นเองทีย่อหน์ผูใ้หบ้ัพตสิมายอมรับพระองคว์า่เป็นผู ้“ทรงรับบาปของโลก
ไป” (ยอหน์ 1:29) เมือ่เราอา่นถอ้ยคําเหลา่นัน้จากยอหน์ เราก็คดิเกีย่วกับการตรงึกางเขนในทันท ี
แตพ่วกสาวกของยอหน์ไมไ่ดค้ดิเกีย่วกับสิง่นัน้ พดูตามตรงเลยคอืวา่ไมม่ใีครคดิถงึเรือ่งนัน้เลย 
ตอนใกลส้ ิน้สดุงานรับใชข้องพระองค ์น่ันคอืเป็นเวลากวา่สามปีหลังรับบัพตสิมา พระเยซก็ูเริม่ตรัส
ถงึความตายของพระองค ์บรรดาสาวกของพระองคไ์มย่อมรับความคดินี ้(มัทธวิ 17:22–23; มาระ
โก 9:30–32) สิง่สดุทา้ยทีพ่วกเขาคาดหวงัจะไดย้นิจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเขาคอืวา่



พระองคกํ์าลังจะสิน้พระชนมใ์นไมช่า้นี ้น่ันเป็นคําพูดทีบ่า้คลั่ง พวกเขาไมเ่ขา้ใจวา่การวายพระชนม์
บนกางเขนของพระเยซไูดเ้ป็นแผนการทีม่มีาแตแ่รกเริม่แลว้ ทําไมพวกเขาไมเ่ขา้ใจละ่? ก็เพราะ
อยา่งทีเ่ราอภปิรายกันในบททีผ่า่นมาแลว้ วา่แผนนัน้ไมไ่ดถ้กูแสดงใหเ้ห็นในพระคัมภรีเ์ดมิอยา่ง
ชดัเจนเปิดเผย 
 ภายหลังการรับบัพตสิมาของพระเยซ ูพระองคก็์ทรงถกูพระวญิญาณบรสิทุธินํ์าไปในถิน่
ทรุกันดารเพือ่เผชญิหนา้กับซาตาน (มัทธวิ 4:1; มาระโก 1:12; ลกูา 4:1–13) การทีม่ารซาตานมา
ทดลองพระเยซบูอกเราวา่ซาตานรูว้า่พระเยซคูอืใคร น่ันคอืพระองคท์รงเป็นพระเมสสยิาหท์ีม่าทํา
ภารกจิในการสถาปนา “การปกครองในบา้น” ของพระเจา้บนโลกขึน้มาใหม ่อยา่งไรก็ตาม “พระผู ้
ทรงไดรั้บการเจมิ” (พระเมสสยิาห)์ จะทรงเป็นกษัตรยิใ์นวงศว์านของดาวดิ ซาตานผูเ้ป็น “ผูค้รอง
โลกนี”้ (ยอหน์ 12:31) เขา้ใจวา่พระเยซจูะทรงตัง้เป้าของพระองคไ์วท้ีอ่าณาจักรของซาตาน ซึง่ก็
คอืบรรดาประชาชาตทิีพ่ระเจา้ไดท้รงละทิง้ทีห่อบาเบลกอ่นจะทรงสรา้งอสิราเอลขึน้ (เฉลยธรรม
บัญญัต ิ4:19–20; 32:8–9) 
 พวกเราสว่นใหญจํ่าฉากระหวา่งพระเยซกูับซาตานได ้ซาตานทดลองพระเยซถูงึสามครัง้ 
(มัทธวิ 4:3–11) ยทุธวธิคีรัง้ทีส่ามของซาตานเพือ่ทําใหพ้ระเยซทูรงทําลายความสมัพันธข์อง
พระองคก์ับพระเจา้ ก็คอืเสนอทีจ่ะยกประชาชาตติา่งๆ ในโลกใหก้ับพระบตุรของพระเจา้ (มัทธวิ 
4:8–9) ซึง่เป็นสิง่ทีซ่าตานเชือ่วา่พระเยซไูดเ้สด็จมาเรยีกกลับคนื น่ันคอื 
 

อกีครัง้หนึง่มารไดนํ้าพระองคข์ ึน้ไปบนภเูขาทีส่งูมาก และไดแ้สดงบรรดา
ราชอาณาจักรในโลก ทัง้ความรุง่โรจนข์องราชอาณาจักรเหลา่นัน้ใหพ้ระองค์
ทอดพระเนตร แลว้ไดท้ลูพระองคว์า่ “ถา้ทา่นจะกม้ลงนมัสการเรา เราจะใหส้ ิง่ทัง้
ปวงเหลา่นีแ้กท่า่น” (มัทธวิ 4:8–9) 

 
 ขอ้เสนอของซาตานเป็นการปรับเปลีย่นแผนการของพระเจา้อยา่งชาญฉลาด อันจะทําให ้
เกดิผลลัพธท์ีพ่ระเจา้ทรงปรารถนา น่ันคอืการนําเอาประชาชาตติา่งๆ ทีพ่ระองคไ์ดท้รงตดัสทิธิจ์าก
การเป็นประชากรของพระองคก์ลับคนืมา แลว้ภารกจิก็เสร็จสิน้ ทกุสิง่ทีพ่ระเยซตูอ้งทรงทําคอื
นมัสการซาตานแทนพระเจา้ 
 ขอ้เสนอของซาตานเปิดเผยใหเ้ห็นวา่มันยังไมไ่ดต้ระหนักถงึแผนการของพระเจา้ทีป่ระสงค์
การวายพระชนมข์องพระเยซ ูพระเยซไูมไ่ดท้รงบอกใบใ้หม้ันรูเ้ชน่เดยีวกัน พระองคไ์มไ่ดท้รง
อธบิายถงึการปฏเิสธของพระองค ์พระองคเ์พยีงแตท่รงบอกซาตานใหไ้ปใหพ้น้เทา่นัน้ พระเจา้จะ
ทรงนําสิง่ทีเ่ป็นของพระองคก์ลับคนืมาในเวลาและดว้ยวธิกีารทีพ่ระองคท์รงประสงค ์ภารกจิของ
พระเยซไูมใ่ชเ่กีย่วกับการปกครองประชาชาตทัิง้มวลเทา่นัน้ แตเ่กีย่วกับการสรา้งครอบครัวหนึง่
ข ึน้มาใหม ่การรวมผูค้นจากทกุชาตเิขา้ในครอบครัวนัน้ ซึง่ไมใ่ชเ่พยีงอสิราเอล หมายความวา่ตอ้งมี
การไถบ่าป ดังทีพ่ระเจา้ไดท้รงวางแผนไวแ้ตด่ัง้เดมิวา่ การปกครองของพระเจา้นัน้จะใหบ้รรดาบตุร
ของพระองคม์สีว่นดว้ย กางเขนจงึเป็นสิง่สําคัญทีส่ดุในการไถม่นุษยชาต ิและดังนัน้ก็ทําให ้
แผนการของพระเจา้เขา้ทีเ่ขา้ทาง พระเยซไูมไ่ดกํ้าลังจะถกูหลอกดว้ยเลห่เ์หลีย่ม แตม่ารตา่งหาก
ทีจ่ะถกูหลอก ในเวลาทีกํ่าหนด  
 
ลิม้รสประสบการณ์แหง่สวนเอเดน 



ในทันทภีายหลังการทดลองในทะเลทราย พระเยซก็ูทรงทําสองสิง่ น่ันคอืทรงเรยีกสาวกพวกแรก 
(เปโตร แอนดรวู ์ยากอบ และยอหน์) และรักษาคนทีถ่กูผสีงิ (มาระโก 1:16–28; ลกูา 4:31–5:11) 
ทัง้การทรงเรยีกสาวกและการรักษาโรคดําเนนิตอ่ไป อันเป็นการจัดการเริม่ตน้ของแบบแผนหนึง่ 
ขณะพระองคท์รงเรยีกสาวกมากขึน้ พระองคก็์ประทานฤทธิอํ์านาจในการขบัผแีละรักษาผูค้นใหห้าย
จากทกุโรค ทกุความพกิาร และทกุสภาวะแกพ่วกเขา (ลกูา 9:1–5) 
 พระเยซทูรงเรยีกสาวกสบิสองคนในเบือ้งตน้ ตัวเลขนีไ้มเ่ป็นการบังเอญิ มันสัมพันธก์ับสบิ
สองเผา่ของอสิราเอล พระเยซทูรงเริม่แผนการแหง่อาณาจักรโดยคํานงึถงึอสิราเอล อยา่งไรก็ตาม 
พวกเขาเป็นสว่นของพระเจา้ทีถ่กูเลอืกจากประชาชาตอิืน่ๆ ทัง้มวล (เฉลยธรรมบัญญัต ิ32:8–9) 
ตอ่มาเปาโลจะมองการเผยแพรพ่ระกติตคิณุในวธิเีดยีวกัน น่ันคอืเริม่จากชาวยวิกอ่น จากนัน้ก็ไปสู่
พวกนอกศาสนา (โรม 1:16–17) 
 พระเยซไูมไ่ดท้รงหยดุทีส่าวกสบิสองคน ในลกูาบทที ่10 บันทกึวา่พระองคไ์ดท้รงมอบหมาย
ใหส้าวกอกีเจ็บสบิคนรักษาโรคและขบัผ ี(ลกูา 10:1,9,17) จํานวนเจ็ดสบินัน้ก็ไมใ่ชก่ารบังเอญิ มัน
เป็นจํานวนของประชาชาตทิีถ่กูบันทกึชือ่ไวใ้นปฐมกาลบทที ่10 ซึง่พระเจา้ทรงละทิง้ในเหตกุารณ์
ทีห่อบาเบลและนําไปไวภ้ายใตก้ารควบคมุครอบครองของพวกพระในระดับรอง (เฉลยธรรมบัญญัต ิ
4:19–20; 32:8–9) บางฉบับแปลสําหรับขอ้พระคําเหลา่นีค้อืจํานวนเจ็ดสบิสอง แทนทีจ่ะเป็นเจ็ด
สบิ น่ันเพราะเอกสารโบราณบางชดุของพระคัมภรีเ์ดมิแสดงรายชือ่ชาตติา่งๆ ทีบ่ันทกึอยูใ่นปฐม
กาลบทที ่10 ในลักษณะทีร่ายชือ่เหลา่นัน้รวมกันไดเ้จ็ดสบิสอง อยา่งไรก็ตามในทัง้สองทางนัน้ 
ประเด็นก็เหมอืนกันคอืการสง่คนเหลา่นีอ้อกไปใหส้อดคลอ้งกับจํานวนประชาชาตทิีบ่ันทกึไวใ้น
ปฐมกาล บทที ่10 เหมอืนดังการทรงเรยีกสาวกสบิสองคนซึง่เป็นหมายสําคัญวา่อาณาจักรของพระ
เจา้ไดม้ายังอสิราเอลแลว้ ดังนัน้ การสง่สาวกอกีเจ็ดสบิคนออกไปก็เป็นสญัญาณวา่อาณาจักรของ
พระเจา้จะนําประชาชาตเิหลา่นัน้กลับมา 
 เมือ่สาวกทัง้เจ็ดสบิคนกลบัมา (ลกูา 10:17) พระเยซตูรัสกับพวกเขาวา่ “เราเห็นซาตานตก
จากฟ้าเหมอืนฟ้าแลบ” (ลกูา 10:18) การสง่สารนีน่้าประหลาดใจ น่ันคอืการกลับคําสาปแชง่อัน
ยิง่ใหญนั่น้กําลังดําเนนิตอ่ไป ซาตานจะไมม่สีทิธิเ์หนอืมนุษยชาตอิกีตอ่ไปเมือ่ผูค้นเป็นของพระ
เยซ ูการเขา้ไปเฝ้าพระเจา้เพือ่ “กลา่วหาผูเ้ชือ่” (ววิรณ์ 12:10, ฉบับ GNT) นัน้ส ิน้สดุลงแลว้ มัน
เป็นผูฟ้้องรอ้งทีไ่รค้ด ี
 
มาจับเราไป 
หลังจากสามปีทีพ่ระเยซไูดท้รงเทศนาเกีย่วกับอาณาจักรของพระเจา้ทีจ่ะมาถงึ โดยทรงสําแดง
ความรักของพระเจา้ใหแ้กผู่ค้น และทรงแสดงใหเ้ห็นวา่ชวีติในโลกแหง่สวนเอเดนนัน้จะเป็นเชน่ไร 
พระองคก็์ทรงเริม่การจัดเตรยีมเพือ่การสิน้สดุ...เพือ่วตัถปุระสงคท์ีแ่ทจ้รงิของพระองค ์
 เพยีงกอ่นการเดนิทางไปกรงุเยรซูาเลมครัง้สดุทา้ยของพระเยซ ูพระองคไ์ดท้รงนําพวกสาวก
เดนิทางไปทางตอนเหนอือันหา่งไกลของอสิราเอล พระองคท์รงประสงคจ์ะยัว่ยเุพือ่ (ใหถ้กูจับ) 
ตรงึกางเขน พระองคไ์มท่รงสามารถเลอืกสถานทีท่ีด่กีวา่นีไ้ดใ้นการทา้ทายบรรดาเจา้แหง่อํานาจ
เหนอืธรรมชาตใิหต้อ่สู ้
 พระเยซทูรงนําพวกสาวกไปยังสถานทีห่นึง่ซ ึง่เรยีกวา่ซซีารยีา ฟีลปิปี แตน่ั่นเป็นชือ่ภาษา
โรมัน ในชว่งสมัยพระคัมภรีเ์ดมิ ภมูภิาคนัน้ถกูเรยีกวา่บาชาน เราไดก้ลา่วเกีย่วกับสถานทีน่ีม้ากอ่น
แลว้ในบทที ่9 บาชานถกูพจิารณาวา่เป็นประตสููด่นิแดนคนตาย...เป็นประตสููน่รก ซซีารยีา ฟีลปิปี



ตัง้อยูท่ีเ่ชงิเขาเฮอรโ์มน อันเป็นสถานทีซ่ ึง่ (ในความคดิของชาวยวิ) พวกบตุรของพระเจา้ลงมายัง
โลกในการกบฏทีพ่รรณนาไวใ้น ปฐมกาล 6:1-4 โดยสรปุก็คอื ในสมัยพระคมัภรีเ์ดมินัน้ เมอืงบา
ชานกับเฮอรโ์มนเป็นตําแหน่งแหง่การทําลายลา้งอยา่งรนุแรงหรอืกราวนดซ์โีรส่ําหรับบรรดาเจา้
แหง่จักรวาลผูช้ัว่รา้ย 
 ณ ทีน่ีเ้องทีพ่ระเยซทูรงถามคําถามอันเป็นทีรู่จั้กกันดวีา่ “แลว้พวกทา่นวา่เราเป็นใคร?” 
(มัทธวิ 16:15) เปโตรทลูตอบวา่ “พระองคเ์ป็นพระครสิต ์พระบตุรของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู”่ 
(ขอ้ 16) พระเยซทูรงกลา่วชมเขาและเสรมิวา่ 
 

ซโีมนบตุรโยนาหเ์อย๋ ทา่นก็เป็นสขุ เพราะมนุษยไ์มไ่ดเ้ปิดเผยเรือ่งนีแ้กท่า่น แต่
พระบดิาของเราผูส้ถติในสวรรคท์รงเปิดเผยใหท้ราบ เราบอกทา่นวา่ทา่นคอืเปโตร 
และบนศลิานี ้เราจะสรา้งครสิตจักรของเราไว ้และพลังแหง่ความตาย (ประตแูหง่
นรก) จะมชียัตอ่ครสิตจักรไมไ่ด ้(ขอ้ 17–18) 

 
 การระบคํุาวา่ “ศลิา” ทีพ่ระเยซกูลา่วถงึนัน้ไดม้กีารอภปิรายกันมาหลายรอ้ยปีแลว้ กญุแจสู่
ความเขา้ใจศัพทคํ์านัน้ก็คอืภมูศิาสตรข์องบรเิวณนัน้ ซซีารยีา ฟีลปิปีตัง้อยูใ่นบาชานซึง่อยูท่าง
ตอนเหนอือันหา่งไกล ในสมัยพระคัมภรีเ์ดมิ บรเิวณนีค้ดิกันวา่เป็นประตสููด่นิแดนคนตาย ซซีารยีา 
ฟีลปิปีตัง้อยูต่รงเชงิเขา “ศลิา” คอืภเูขาลกูนัน้ “ประตสููน่รก” ก็อยูต่รงสถานทีท่ีพ่ระเยซกํูาลังทรง
ยนือยูก่ับสาวกของพระองคพ์อด ี
 พระเยซกํูาลังทรงทา้ทายเจา้แหง่ความมดืเหลา่นัน้ มนุษยส์ญูเสยีชวีติทีดํ่ารงอยูก่ับพระเจา้นิ
รันดรต์อนพวกเขาลม้ลง และจงึไดรั้บชะตากรรมแหง่ความตายและการแยกจากพระเจา้ชัว่นรัินดร ์
เจา้แหง่ความตาย ซึง่ก็คอืงใูหญท่ีรู่จั้กกันในชือ่ซาตานและมาร มสีทิธิเ์หนอืมนุษยชาต ิมนุษยท์กุ
คนจะไปอยูร่ว่มกับซาตานในอาณาจักรแหง่ความตาย แตพ่ระเจา้ทรงมแีผนการอืน่ แผนลับในการ
สง่พระเยซใูหม้ารับโทษทัณฑแ์หง่ความบาปของมนุษยจ์ะเป็นการโจมตดีา้นหนา้โดยตรงตอ่ประตู
แหง่นรก เจา้แหง่ความตายกับกองกําลังของพวกมนัจะไมส่ามารถตา้นทานอาณาจักรของพระเจา้
ได ้ในสาระสําคัญนัน้ ในตอนทีบ่ันทกึไวใ้นมัทธวิบทที ่6 ทีว่า่พระเยซเูสด็จไปทีป่ระตหูนา้ของมาร
และทา้ทายการอา้งสทิธิข์องมัน พระเยซทูรงประสงคจ์ะยั่วซาตานใหโ้กรธ ทําไมหรอื? ก็เพราะถงึ
เวลาแลว้สําหรับพระเยซทูีจ่ะสิน้พระชนมเ์พือ่ผลกัดันแผนลับของพระเจา้ใหเ้คลือ่นไป 
 ราวกับวา่การทา้ทายทางคําพดูนัน้ไมเ่พยีงพอ พระเยซยูังทรงกา้วไปอกีขัน้หนึง่ ทัง้มัทธวิ 
มาระโก และลกูาตา่งก็เห็นพอ้งกันวา่เหตกุารณ์ตอ่ไปในงานรับใชข้องพระเยซคูอืการจําแลงพระ
กาย โดยมบีันทกึไวใ้น มาระโก 9:2–8 วา่ 
 

หกวนัตอ่มา พระเยซทูรงพาเปโตร ยากอบ และยอหน์ขึน้ภเูขาสงูตามลําพัง แลว้พระ
กายของพระองคก็์เปลีย่นไปตอ่หนา้พวกเขา และฉลองพระองคก็์ขาวเป็นมันระยับ 
จนไมม่ชีา่งฟอกผา้คนใดในโลกจะฟอกใหข้าวอยา่งนัน้ได ้แลว้เอลยีาหก์ับโมเสสก็
ปรากฏแกส่าวกเหลา่นัน้ กําลังสนทนากับพระเยซ ูเปโตรทลูพระเยซวูา่ “พระ
อาจารย ์ดจีรงิๆ ทีเ่ราไดม้าอยูท่ีน่ี ่ใหเ้ราทําเพงิขึน้สามหลัง สําหรับพระองคห์ลัง
หนึง่ สําหรับโมเสสหลังหนึง่ และสําหรับเอลยีาหห์ลังหนึง่ เปโตรไมรู่จ้ะพดูอะไร 
เพราะพวกเขากําลังตกใจกลัว แลว้ก็มเีมฆมาปกคลมุพวกเขาไวแ้ละมพีระสรุเสยีงดัง
ออกมาจากเมฆนัน้วา่ “ทา่นผูน้ีเ้ป็นบตุรทีรั่กของเรา จงเชือ่ฟังทา่นเถดิ” ทันใดนัน้



เมือ่พวกสาวกมองดรูอบๆ ก็ไมเ่ห็นใคร เห็นแตพ่ระเยซทูรงอยูก่ับพวกเขา (ฉบับ 
GNT) 

 
 การจําแลงพระกายนัน้เกดิขึน้บนภเูขาเฮอรโ์มน พระเยซทูรงเลอืกสถานทีน่ีเ้พือ่เปิดเผยใหเ้ป
โตร ยากอบ และยอหน์เห็นวา่ความจรงิแลว้พระองคท์รงเป็นผูใ้ด น่ันคอืทรงเป็นพระสริอิันเป็นที่
ประจักษ์ของพระเจา้ พระองคท์รงแจง้ใหซ้าตานกับบรรดาเจา้แหง่ความมดืรูว้า่ เรามายังโลกเพือ่มา
เอาสิง่ทีเ่ป็นของเราคนื อาณาจักรของพระเจา้อยูใ่กลแ้ลว้ ในทางปฏบิัตก็ิคอื “เราอยูท่ีน่ีแ่ลว้ ตอนนี้
ก็ทําอะไรสกัอยา่งส”ิ 
 ไมเ่ป็นการบังเอญิทีภ่ายหลังเหตกุารณ์จําแลงพระกายแลว้ พระเยซทูรงเดนิทางกลับไปยัง
กรงุเยรซูาเลมทันท ีและเริม่ตรัสบอกบรรดาสาวกของพระองคว์า่พระองคจ์ะเสด็จไปสิน้พระชนมท์ี่
น่ัน พวกเขาไมต่อ้งการไดย้นิสิง่นี ้แตพ่ระเยซไูดท้รงหลอกลอ่ซาตานกับเจา้แหง่ความชัว่รา้ย
ทัง้หมดใหป้ฏบิัตกิาร จะมคีวามรบีเรง่เพือ่กําจัดพระองค ์และน่ันเป็นเพยีงสิง่ทีพ่ระเยซทูรงประสงค ์
การวายพระชนมข์องพระองคเ์ป็นกญุแจสําคัญสูท่กุส ิง่ 
 
ทําไมสิง่นีจ้งึสําคญั 
งานรับใชข้องพระเยซเูป็นการทําตามความมุง่หมาย พระองคท์รงมมีมุมองทีช่ดัเจนตอ่บทบาทของ
พระองคใ์นการฟ้ืนฟอูาณาจักรของพระเจา้ขึน้บนโลกนี ้ดังนัน้งานรับใชน้ีจ้ะกา้วหนา้ตอ่ไปจนถงึ
วนัทีพ่ระองคเ์สด็จกลับมา อันเป็นวนัทีจ่ะเริม่ตน้สวนเอเดนโลก 
 ชวีติของเราไมไ่ดม้บีทบาทสําคัญเหมอืนของพระเยซ ูแตพ่วกเราแตล่ะคนก็เหมอืนกับพวก
สาวก ซึง่มบีทบาทหนา้ทีแ่ทจ้รงิทีต่อ้งทําใหส้มบรูณ์ เราตอ้งดําเนนิชวีติอยูเ่สมอืนหนึง่วา่เราเชือ่ส ิง่
นัน้ ผูเ้ชือ่ทีถ่กูนําเขา้สูส่ภาแหง่ครอบครัวของพระเจา้นัน้ ถกูนําเขา้ไปไมเ่พยีงเป็นผูส้งัเกตการณ์ 
แตเ่ป็นผูม้สีว่นรว่มดว้ย (โคโลส ี1:13) 
 ในบรรดาพระราชประสงคข์องพระเยซคูอืการแสดงใหผู้ค้นเห็นวา่สวนเอเดนเป็นเชน่ไร และ
ชวีติ (ทีดํ่าเนนิ) กับพระเจา้จะเป็นอยา่งไร ในครอบครัวของพระเจา้และภายใตก้ารปกครองของ
พระองค ์จะไมม่โีรคภัยและความบกพรอ่งทางรา่งกาย และจะไมม่เีจา้แหง่อํานาจทีเ่ป็นปฏปัิกษ์
เชน่เดยีวกัน อาณาจักรสงูสดุของพระเจา้ยิง่ใหญก่วา่สวนแหง่หนึง่ และกวา้งกวา่ประเทศอสิราเอล 
อาณาจักรนัน้จะครอบคลมุไปท่ัวโลก...จะรวมทกุประชาชาต ิและจะเป็นทกุสิง่แบบทีส่วนเอเดนเป็น 
น่ันคอืเป็นสวรรคบ์นดนิ 
 งานของเราคอืการเลยีนแบบพระเยซ ูเราสามารถทําเหมอืนกับพระองคไ์ด ้น่ันคอืดแูลใสใ่จ
ตอ่ทัง้รา่งกายและจติวญิญาณของบรรดาผูเ้ป็นฉายาของพระองค ์ดว้ยการนําพวกเขาไปสูค่วามเชือ่
ในจอมกษัตรยิพ์ระองคนั์น้ รวมทัง้สนับสนุนการตัดสนิใจแน่วแน่ของพวกเขาทีจ่ะซือ่สตัยจ์งรักภักดี
ตอ่พระองค ์ไมจํ่าเป็นตอ้งใชฤ้ทธิอํ์านาจเหนอืธรรมชาตทิีจ่ะ “ปลอบโยนคนชอกชํ้าใจ” และ 
“ประกาศอสิรภาพแกบ่รรดาเชลย” ตามอยา่งพระเมสสยิาห ์(อสิยาห ์61:1) แตส่ ิง่เหลา่นีเ้ป็น
ปฏบิัตกิารเหนอืธรรมชาตใินสว่นพืน้ฐานทีส่ําคัญทีส่ดุ สิง่เหลา่นีเ้รยีกรอ้งตอ้งการใหต้อ่ตา้นความ
มดืและวสิยัทัศนเ์ชงิกลยทุธ ์ไมม่กีารกระทําแหง่ความเมตตาใดๆ ทีพ่ระวญิญาณบรสิทุธิจ์ะไมท่รง
ใชเ้พือ่ทําใหบ้างคนใจออ่น การเปลง่เสยีงประกาศขา่วประเสรฐิจะไมไ่รผ้ล พระเมตตาของพระเยซู
สอดคลอ้งกับขา่วสารของพระองค ์และทัง้สองสิง่นีส้ง่เสรมิกัน นีเ่ป็นแบบแผนหนึง่ซึง่ผูเ้ชือ่คนใดก็
ตามสามารถเลยีนแบบได ้และมันเป็นรายละเอยีดงานสําหรับวสิยัทัศนข์องอาณาจักร 



 สดุทา้ยนี ้เราไดรั้บการเตอืนอกีครัง้วา่ภตูผปีีศาจผูช้าญฉลาดไมเ่พยีงแตม่ขีอ้จํากัด แตม่ันยัง
ออ่นแอตอ่ปฏบิัตกิารและวสิยัทัศนข์องอาณาจักรอกีดว้ย พระเยซปูระทับ “เบือ้งขวาพระหัตถข์อง
พระเจา้ มพีวกทตูสวรรคแ์ละพวกวญิญาณทีม่อํีานาจ และพวกวญิญาณทีม่ฤีทธานุภาพอยูใ่ตบั้งคับ
ของพระองค”์ (1 เปโตร 3:22) เรยีบรอ้ยแลว้ เราจงึเป็นผูป้กครองรว่มกับพระองค ์“เรยีบรอ้ยแลว้
แมจ้ะยังไมไ่ดเ้ป็นตอนนี”้ (โคโลส ี3:1; 2 ทโิมธ ี2:12; ววิรณ์ 2:26; 3:21) ประตแูหง่นรกจะไม่
ตา้นทานความกา้วหนา้และความสําเร็จสมบรูณ์ของครสิตจักรในฐานะอาณาจักรของพระเจา้บนโลก
ได ้การตัดสนิใจทีจ่ะมสีว่นรว่มในการพลกิกลับครัง้ยิง่ใหญน่ีข้ ึน้อยูก่ับเรา 
  

  



บททีส่บิสอง 
ผูเ้สด็จมาพรอ้มบรรดาเมฆในทอ้งฟ้า 

 
ผมจบบททีแ่ลว้ดว้ยการใหห้มายเหตสุัน้ๆ ถงึวธิทีีพ่ระเยซทูรงเริม่ตรัสเกีย่วกบัการวายพระชนมข์อง
พระองค ์ในทันทภีายหลังทีไ่ดห้ลอกลอ่บรรดาเจา้แหง่ความมดืทีป่ระตแูหง่นรกและภเูขาเฮอรโ์มน 
การทา้ทายนัน้ผลักดันใหเ้กดิเหตกุารณ์ตา่งๆ ทีต่อ่เนือ่งตามลําดับ ซึง่จะนําไปสูก่ารถกูพจิารณาคดี
ในศาลและการสิน้พระชนมบ์นกางเขนขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ครสิเตยีนไดอ้า่นเกีย่วกับการพจิารณา
คดขีองพระเยซหูลายครัง้ แตม่ฉีากหลังเหนอืธรรมชาตขิองเหตกุารณ์นีท้ีบ่อ่ยครัง้ถกูมองขา้ม 
 การจะเขา้ใจสิง่ทีใ่นทีส่ดุนํามาซึง่การตัดสนิลงโทษประหารชวีติจากผูม้อํีานาจชาวยวิ และ
การมอบพระเยซใูหแ้กป่อนทอิัส ปิลาตเพือ่ดําเนนิการในเรือ่งนีนั้น้ เราตอ้งกลับไปอา่นหนังสอื
ดาเนยีลในพระคัมภรีเ์ดมิ...ไปอา่นเกีย่วกับการประชมุทีพ่ระเจา้ทรงจัดขึน้กับกองทัพแหง่สวรรคข์อง
พระองค ์ซึง่เป็นสภาศักดิส์ทิธิข์องพระองค ์
  
พระผูเ้จรญิดว้ยวัยวฒุกิบัสภาของพระองค ์
ในดาเนยีล บทที ่7 นัน้เริม่ตน้ดว้ยนมิติประหลาด ดาเนยีลเห็นสตัวม์หมึาสีต่ัวขึน้มาจากทะเล 
(ดาเนยีล 7:1–8) พวกมันทกุตัวแปลกประหลาด แตส่ตัวต์ัวทีส่ ีนั่น้อัปลักษณ์ทีส่ดุ ในความฝัน
มากมายทีม่กีารตคีวามและบันทกึไวใ้นพระคัมภรีเ์ดมินัน้ ทัง้วตัถแุละสิง่มชีวีติตา่งๆ จะเป็นตัวแทน
ของบางสิง่เสมอ และในความฝันนี้ สตัวป์ระหลาดทัง้สีต่ัวในนมิติของดาเนยีลเป็นตัวแทนสี่
อาณาจักร เรารูว้า่เนือ่งจากนมิติของเขาสอดคลอ้งกับความฝันของกษัตรยิเ์นบคูัดเนสซาร ์ทีบ่ันทกึ
ไวใ้นดาเนยีล บทที ่2 ซึง่เป็นเรือ่งเกีย่วกับกรงุบาบโิลเนยีกับอาณาจักรอืน่ๆ ทีต่ามมาอกีสาม
อาณาจักร อยา่งไรก็ตาม ความสนใจของเราอยูต่รงสิง่ทีด่าเนยีลพรรณนาตอ่จากนัน้คอื 
 

ขณะทีข่า้พเจา้ยนืดอูยู ่มหีลายบัลลังกม์าตัง้ไว ้และผูห้นึง่ซ ึง่เจรญิดว้ยวยัวฒุมิา
ประทับ ฉลองพระองคข์าวอยา่งหมิะ พระเกศาบนพระเศยีรเหมอืนขนแกะขาวสะอาด 
พระบัลลังกข์องพระองคเ์ป็นเปลวเพลงิ กงจักรของบัลลังกนั์น้เป็นไฟลกุ ธารไฟพุง่
ออกและไหลออกมาเฉพาะพระพักตรพ์ระองค ์คนนับแสนๆ ปรนนบิัตพิระองค ์คนนับ
ลา้นๆ เขา้เฝ้าพระองค ์ผูพ้พิากษาก็ขึน้น่ังบัลลังก ์บรรดาหนังสอืก็เปิดออก (ดาเนยีล 
7:9–10) 

 
 เรารูว้า่พระผูเ้จรญิดว้ยวยัวฒุคิอืพระเจา้ของอสิราเอล น่ันคอ่นขา้งงา่ยในการตัดสนิใจ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้เราเปรยีบเทยีบคําพรรณนาของพระบัลลังกข์องพระองคก์ับนมิติของเอเส
เคยีลเกีย่วกับพระบัลลังกข์องพระเจา้ (เอเสเคยีล บทที ่1) เปลวเพลงิ กงจักร และพระผูม้รีปูรา่ง
คลา้ยมนุษยท์ีป่ระทับบนบัลลังกใ์นนมิตินัน้เหมอืนกับในนมิติของดาเนยีล 
 แตค่ณุสงัเกตเห็นหรอืไมว่า่ไมไ่ดม้เีพยีงบัลลังกเ์ดยีว? ในนมิติของดาเนยีลมบีัลลังกอ์ยู่
จํานวนหนึง่ (ดาเนยีล 7:9) ทีเ่พยีงพอสําหรับศาลศกัดิส์ทิธินั์น้ ซึง่คอืสภาของพระเจา้ (ดาเนยีล 
7:10) 
 ในนมิติแสดงใหเ้ห็นศาลแหง่สวรรคป์ระชมุกันเพือ่ตดัสนิชะตากรรมของสตัวป์ระหลาด
เหลา่นัน้ ซึง่ก็คอือาณาจักรตา่งๆ คําตัดสนิกําหนดวา่สตัวต์ัวทีส่ ีต่อ้งถกูฆา่และสตัวต์ัวอืน่ๆ ตอ้งถกู



รบิอํานาจ (ดาเนยีล 7:11–12) พวกมันจะถกูแทนทีด่ว้ยกษัตรยิแ์ละอาณาจักรอืน่ และตอนนัน้เองที่
ส ิง่ตา่งๆ น่าสนใจมากขึน้ 
 
บตุรมนุษยผ์ูม้าพรอ้มกบับรรดาเมฆของสวรรค ์
ดาเนยีลบรรยายนมิติของเขาตอ่ไปวา่ 
 

ขา้พเจา้เห็นนมิติเวลากลางคนื นีแ่น่ะ มทีา่นผูห้นึง่เหมอืนบตุรมนุษยม์าพรอ้มกับ
บรรดาเมฆของสวรรค ์และทา่นมาหาผูเ้จรญิดว้ยวยัวฒุนัิน้ มคีนนําทา่นมาเฝ้าเฉพาะ
พระพักตรพ์ระองค ์ราชอํานาจ ศักดิศ์ร ีกับราชอาณาจักรทรงมอบไวก้ับทา่น เพือ่ชน
ทกุชาตทิกุเผา่ทกุภาษาจะปรนนบิัตทิา่น ราชอาณาจักรของทา่นเป็นราชอาณาจักรนิ
รันดร ์ซึง่จะไมม่ทีีส่ ิน้สดุ และแผน่ดนิของทา่นเป็นแผน่ดนิซึง่จะไมถ่กูทําลายเลย 
(ดาเนยีล 7:13–14) 

 
 “บตุรมนุษย”์ เป็นวลทีีถ่กูใชห้ลายครัง้ในพระคัมภรีเ์ดมิ ไมค่วรจะประหลาดใจวา่วลนีีพ้ดูถงึ
มนุษยค์นหนึง่ แตน่่าประหลาดใจทีว่า่มนุษยผ์ูน้ีถ้กูพรรณนาถงึในวธิอีืน่ๆ อยา่งไรในพระคัมภรีต์อนนี ้
มกีารอธบิายไวใ้น ดาเนยีล 7:13 วา่บตุรมนุษยม์าพรอ้มกับบรรดาเมฆและมาหาผูเ้จรญิดว้ยวยัวฒุิ
นัน้  
 ทําไมน่ันถงึเป็นเรือ่งใหญ?่ ก็เพราะในทีอ่ืน่ๆ ทกุแหง่ทีคํ่าพรรณนานัน้ปรากฏในพระคัมภรีเ์ดมิ 
มันถกูใชเ้พือ่หมายถงึพระเจา้เทา่นัน้ (อสิยาห ์19:1; เฉลยธรรมบัญญัต ิ33:26; สดดุ ี68:32–33; 
สดดุ ี104:1–4) แตใ่น ดาเนยีล บทที ่7 นัน้ พระเจา้ทรงปรากฏอยูใ่นฉากนัน้แลว้ในฐานะผูเ้จรญิ
ดว้ยวยัวฒุนัิน้ น่ันราวกับวา่ในนมิติของดาเนยีล เขาเห็น “พระเจา้องคท์ีส่อง” ผูท้รงเป็นมนุษยเ์ชน่
เดยีว กัน ซึง่เป็นสิง่ทีเ่หมอืนกับวธิทีีค่รสิเตยีนเชือ่วา่พระเจา้มมีากกวา่หนึง่บคุคล 
 น่ันเป็นประเด็นสําคัญอยา่งแทจ้รงิ 
 ขณะพระเยซทูรงยนือยูต่อ่หนา้คายาฟาสในการพจิารณาคดซี ึง่บันทกึอยูใ่นมทัธวิ บทที ่26 
พระชนมช์พีของพระองคแ์ขวนอยูบ่นเสน้ดา้ย พระองคท์รงยั่วยใุหเ้กดิปฏกิริยิาดว้ยการดงึดดูความ
สนใจตอ่แนวคดินี ้น่ันคอื 
 

”พวกหัวหนา้ปโุรหติกับสมาชกิสภายวิทัง้หมดก็หาพยานเท็จมาปรักปรําพระเยซเูพือ่
จะประหารพระองคเ์สยี แตถ่งึแมม้พียานเท็จหลายคนมาใหก้ารก็ยังหาหลักฐาน
ไมไ่ด ้ในทีส่ดุมสีองคนมาใหก้ารวา่ “คนนีก้ลา่ววา่เขาสามารถทําลายพระวหิารของ
พระเจา้และสรา้งขึน้ใหมภ่ายในสามวัน” มหาปโุรหติจงึลกุขึน้ถามพระองคว์า่ “เจา้จะ
ไมแ่กต้ัวในขอ้หาทีพ่วกเขาเป็นพยานกลา่วหาเจา้หรอื?” แตพ่ระเยซทูรงนิง่อยู ่ทา่น
มหาปโุรหติจงึกลา่ววา่ “เราใหเ้จา้สาบานโดยอา้งพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ใหบ้อก
เราวา่เจา้เป็นพระครสิตพ์ระบตุรของพระเจา้หรอืไม”่ พระเยซตูรัสตอบวา่ “ทา่นได ้
พดูแลว้ แตเ่ราจะบอกทา่นทัง้หลายดว้ยวา่ ตัง้แตน่ี้ไป พวกทา่นจะไดเ้ห็นบตุรมนุษย์
ประทับขา้งขวาของผูท้รงฤทธิเ์ดช และเสด็จมาบนเมฆแหง่ฟ้าสวรรค”์ แลว้มหา
ปโุรหติก็ฉีกเสือ้ของตนกลา่ววา่ “เขาพดูหมิน่ประมาทพระเจา้ เราตอ้งการพยานอะไร



อกี ทา่นก็ไดย้นิเขาพดูหมิน่ประมาทพระเจา้แลว้ พวกทา่นคดิอยา่งไร?” พวกเขา
ตอบวา่ “เขาสมควรตาย” (มัทธวิ 26:59–66) 

 
 ในสิง่ทีด่เูหมอืนเป็นคําตอบทีไ่มต่รงประเด็นตอ่คําถามทีช่ดัเจนนัน้ พระเยซทูรงอา้งขอ้พระคํา
ดาเนยีล 7:13 เพือ่ตอบคําถามของคายาฟาส ทา่นตอ้งการจะรูจ้รงิๆ หรอืวา่เราเป็นใคร คายาฟาส? 
งัน้ฟังใหด้ีๆ  นะ ปฏกิริยิาโตต้อบก็เกดิในทันใด คายาฟาสเขา้ใจทันทวีา่พระเยซทูรงอา้งพระองคเ์อง
เป็นพระเจา้องคท์ีส่องทีบ่นัทกึอยูใ่น ดาเนยีล 7:13 น่ันคอืมนุษยผ์ูถ้กูพรรณนาในวธิทีีพ่ระเจา้
เทา่นัน้ทีถ่กูพรรณนาไวใ้นพระคัมภรีเ์ดมิ พระองคกํ์าลังทรงอา้งวา่เป็นพระเจา้ในรา่งมนุษย ์น่ันเป็น
การดหูมิน่พระเจา้ และเป็นเหตผุลของการถกูตัดสนิประหารชวีติ 
 แตแ่น่นอน พระเยซทูรงรูเ้รือ่งนัน้ พระองคไ์มท่รงสนพระทัยทีจ่ะปกป้องตัวเอง พระองคท์รงรู ้
วา่พระองคต์อ้งสิน้พระชนมเ์พือ่ฟ้ืนฟอูาณาจักรของพระเจา้ ดว้ยการนําบรรดาผูเ้ชือ่เขา้สูค่รอบครัว
ของพระเจา้ และเรยีกคนืประชาชาตติา่งๆ จากพวกภตูผทีีป่กครอง พวกภตูผทีีม่ฤีทธิเ์ดช ผู ้
ครอบครองและควบคมุชนชาตติา่งๆ ทีพ่ระเจา้ทรงละทิง้ทีห่อบาเบล 
 และพระองคก็์สิน้พระชนม ์เป็นทีรู่ก้ันดวีา่ สดดุบีทที ่22 พรรณนาผลกระทบทางกายของการ
ถกูตรงึกางเขนไวอ้ยา่งไร โดยผา่นทางคําตรัสของกษัตรยิด์าวดิ ซึง่ทําใหเ้ราไดเ้ห็นถงึความน่า
สยดสยองซึง่มองไมเ่ห็นทีก่างเขน ผูป้ระพันธเ์พลงสดดุทีีกํ่าลังทนทกุขค์รํ่าครวญวา่ 
 

ทกุคนทีเ่ห็นขา้พระองคก็์เยย้หยัน 
เขาแลบลิน้และสัน่ศรีษะ 
กลา่ววา่ “เขามอบตัวไวก้ับพระยาหเ์วห”์  
“ใหพ้ระองคช์ว่ยเขาใหพ้น้ภัยส”ิ 
ใหพ้ระองคช์ว่ยกูเ้ขา 
เพราะพระองคท์รงพอพระทัยเขา”… 
ศัตรมูากมายลอ้มรอบขา้พระองคไ์วเ้หมอืนโค 
พวกมันลอ้มรอบขา้พระองค ์
เหมอืนโคดรุา้ยจากดนิแดนบาชาน 
พวกศัตรอูา้ปากกวา้งของมันเขา้ใสข่า้พระองคเ์หมอืนสงิโต 
ทีคํ่ารามรอ้งพลางกัดฉกีขา้พระองค ์
เรีย่วแรงของขา้พระองคเ์หอืดหายไป  
ถกูเทออกไปเหมอืนน้ําทีห่กลงบนพืน้ 
กระดกูทัง้ส ิน้ของขา้พระองคเ์คลือ่นหลดุจากที ่(สดดุ ี22:7–14, ฉบับ GNT)  

 
 สว่นทีน่่าขยะแขยงของการบรรยายนีค้อืววัตัวผูท้ีด่รุา้ยจากบาชาน ดังทีเ่ราใหข้อ้สงัเกตไว ้
กอ่นหนา้แลว้ วา่ในสมัยพระคัมภรีเ์ดมิ บาชานเป็นตําแหน่งแหง่การทําลายลา้งอยา่งรนุแรงหรอื
กราวนดซ์โีรข่องเจา้แหง่ภตูผปีีศาจและดนิแดนคนตาย บรเิวณนีเ้ป็นศนูยก์ลางชัน้นําในการนมัสการ
พระบาอัล ซึง่มสีญัลักษณ์เป็นวัวตัวผูแ้ละตัวเมยี “ววัตัวผูจ้ากดนิแดนบาชาน” เป็นการกลา่วถงึภตูผี
ปีศาจ...ถงึบรรดาเจา้แหง่ความมดื ในยคุสมัยของเรา ซ ีเอส ลอูสิไดบ้รรยายภาพไวอ้ยา่งน่ากลัวน่า
รังเกยีจในทกุแงม่มุในหนังสอืเรือ่ง ตูพ้ศิวง (The Lion, the Witch, and the Wardrobe) ไมม่ใีคร



ทีไ่ดอ้า่นหนังสอืเลม่นัน้หรอืดภูาพยนตรเ์รือ่งนัน้จะสามารถลมือัสลานทีถ่อ่มใจยอมมอบชวีติของเขา
บนแผน่หนินัน้ ใหก้ับเหลา่แมม่ดขาวผูปี้ตยินิด ี 
 และในขณะทีพ่ระเยซไูดท้รงมชียัอยา่งสมบรูณ์เหนอืซาตานดว้ยพระสตปัิญญา อัสลานก็ได ้
หลอกแมม่ดขาว สิง่ทีภ่ตูผปีีศาจเขา้ใจผดิคดิวา่เป็นชัว่ขณะแหง่ชยัชนะก็กลบักลายเป็นความพา่ย
แพท้ีไ่มอ่าจเปลีย่นแปลงไดข้องมันเอง 
 
ทา่นทัง้หลายเป็นพระ แตท่า่นก็จะตายอยา่งมนุษย ์
ความสญูเสยีของซาตานตอ่การอา้งสทิธิเ์หนอืชวีติของลกูหลานของอาดัมนัน้ ไมเ่ป็นเพยีงความ
สญูเสยีเดยีวของมันทีก่างเขน แตบ่รรดาเพือ่นๆ ทีร่ว่มกบฏของมันซึง่เป็นสิง่ศักดิส์ทิธิเ์หนอื
ธรรมชาตหิรอืพระ (เอโลฮมิ) ของประชาชาตติา่งๆ จะเห็นอาณาจักรของพวกมันเริม่อันตรธานไป
ดว้ย 
 พวกสิง่ศักดิส์ทิธิเ์หนอืธรรมชาตไิดถ้กูมอบหมายใหค้รอบครองประชาชาตเิหลา่นัน้โดยพระผู ้
สงูสดุซึง่เป็นพระเจา้ของอสิราเอล (เฉลยธรรมบัญญัต ิ4:19–20; 32:8–9) เราไมไ่ดรั้บการบอกเลา่
วา่พวกนีก้ลายเป็นศัตรขูองพระเจา้ตัง้แตเ่มือ่ไร แตพ่วกมันก็เป็นศัตรขูองพระเจา้ พวกมันไดหั้นเห
อสิราเอลซึง่เป็นประชากรของพระเจา้ออกจากการนมัสการพระองค ์เพือ่ไปบวงสรวงบชูาพวกมัน
แทน (เฉลยธรรมบัญญัต ิ17:1–3; 29:26–27; 32:17) มกีลา่วไวใ้น สดดุบีทที ่2 ซึง่เราได ้
พจิารณาดกูันไปแลว้ในบทที ่2 เพือ่แนะนําใหรู้จั้กสภาศักดิส์ทิธินั์น้ วา่ เอโลฮมิ เหลา่นีใ้ชอํ้านาจ
ของตนในทางทีผ่ดิและใหร้างวลัตอบแทนสําหรับความชัว่รา้ย พวกนีไ้มส่นใจตอ่กฎบัญญัตหิรอื
ความยตุธิรรมของพระเจา้ น่ันคอื 
 

พระเจา้ประทับเป็นประทานในสภาสวรรค ์
พระองคท์รงพพิากษาในทีป่ระชมุแหง่พระทัง้หลาย (เอโลฮมิ) วา่ 
“เจา้ทัง้หลายตอ้งหยดุพพิากษาอยา่งอยตุธิรรม 
เจา้ตอ้งไมลํ่าเอยีงเขา้ขา้งคนชัว่รา้ยอกีตอ่ไป! 
จงปกป้องสทิธขิองคนยากจนและเด็กกําพรา้ 
จงใหค้วามยตุธิรรมแกผู่ข้ดัสนและผูอ้อ่นแอ 
จงชว่ยกูพ้วกเขาใหพ้น้จากอํานาจของคนชัว่ 
เจา้ชา่งไมรู่เ้สยีเลย! เจา้ชา่งเขลาเสยีนีก่ระไร! 
เจา้ชา่งเลวรา้ยอยา่งสิน้เชงิ 
และความยตุธิรรมก็หายไปจากโลก” (สดดุ ี82:1–5, ฉบับ GNT)  
 

 สว่นทีเ่หลอืของสดดุบีทนีบ้อกเราวา่พระเจา้ไดท้รงเรยีกประชมุสภาแหง่สวรรคน์ี ้เพือ่แจง้แก่
บรรดาพระทัง้หลายวา่อนาคตของพวกมันมดืมน การครอบครองดว้ยความหวาดกลัวจะสิน้สดุลงเมือ่
พระเจา้ทรงตัดสนิพระทัยจะอา้งสทิธิเ์อาชนชาตติา่งๆ กลับคนืมา น่ันคอื 
 

เราไดก้ลา่ววา่ “เจา้ทัง้หลายเป็นพระ 
เป็นบตุรองคส์งูสดุ เจา้ทกุคนน่ันแหละ 
ถงึกระนัน้ พวกเจา้ก็จะตายอยา่งมนุษย ์



และลม้ลงเหมอืนเจา้นายคนหนึง่ 
ขา้แตพ่ระเจา้ ขอเสด็จมาปกครองแผน่ดนิโลก 
เพราะประชาชาตทัิง้ส ิน้เป็นของพระองค”์ (สดดุ ี82:6–8, ฉบับ GNT) 
 

 เมือ่ไรทีพ่ระเจา้จะทรงตดัสนิพระทัยอา้งสทิธิเ์อาประชาชาตติา่งๆ คนืมาละ่? เราอา่นคําตอบ
ตอ่คําถามนีไ้ปแลว้กอ่นหนา้นีใ้น ดาเนยีล 7:14 (ฉบับ GNT) วา่ 
 

ราชอํานาจ ศักดิศ์ร ีกับราชอาณาจักรทรงมอบไวก้บัทา่น เพือ่ชนทกุชาตทิกุเผา่ทกุ
ภาษาจะปรนนบิัตทิา่น ราชอํานาจของทา่นเป็นราชอํานาจนรัินดร ์ซึง่จะไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 
และแผน่ดนิของทา่นเป็นแผน่ดนิซึง่จะไมถ่กูทําลายเลย 
 

 การสง่ขา่วสารของ ดาเนียล 7:13–14 นัน้ชดัเจน น่ันคอืเมือ่บตุรมนุษยไ์ดรั้บมอบราชอาณา 
จักรนัน้ ก็จะเป็นการเริม่ตน้ของการสิน้สดุสําหรับเจา้แหง่อํานาจมดืทีเ่หนอืธรรมชาต ิพระเยซทูรง
ไดรั้บราชอาณาจักรนัน้ตอนพระองคฟ้ื์นคนืพระชนม ์พระเจา้ทรง “ทําใหพ้ระครสิตเ์ป็นขึน้จากตาย 
และทรงใหป้ระทับทีเ่บือ้งขวาพระหัตถข์องพระองคใ์นสวรรคส์ถาน พระครสิตท์รงปกครองทีน่ั่น
เหนอืทกุภตูผทีีค่รอบครอง ทกุภตูผทีีม่อํีานาจ ทกุภตูผทีีม่ฤีทธิเ์ดช และทกุภตูผทีีป่กครอง และ
เหนอืกวา่นามทัง้หมดทีถ่กูกลา่วถงึ ไมเ่พยีงในยคุนีเ้ทา่นัน้แตใ่นยคุหนา้ดว้ย” (เอเฟซสั 1:20–21, 
ฉบับ GNT) 
 
ทําไมสิง่นีจ้งึสําคญั 
กอ่นถกูตรงึกางเขน ซาตานมสีทิธิน์รัินดรเ์หนอืวญิญาณของเรา มนุษยท์กุคนตาย และดังนัน้ก็ไปอยู่
ในดนิแดนคนตาย ซึง่เป็นอาณาจักรของมัน และเราจะยังคงอยูท่ีน่ั่นถา้ไมเ่ป็นเพราะการทรงเสยีสละ
พระชนมช์พีของพระเยซแูละการฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระองค ์โดยผา่นทางความเชือ่ในการงานของ
พระองคบ์นกางเขนนัน้ เราจงึไดถ้กูชบุใหฟ้ื้นขึน้กับพระองค ์ดังทีเ่ราเห็นในบททีผ่า่นมาแลว้ วา่
ซาตานถกูขบัไลอ่อกไปจากพระพักตรข์องพระเจา้ตอนอาณาจักรพระเจา้เริม่ข ึน้ในโลก (ลกูา 
10:18) พระเจา้จะไมท่รงยอมใหม้ันกลา่วหาบรรดาผูเ้ชือ่อกีตอ่ไป มันไมม่สีทิธิเ์หนอืวญิญาณของ
เราอกีตอ่ไปแลว้ 
 ถา้เชน่นัน้แลว้ ทําไมเราจงึดําเนนิชวีติราวกับวา่มันมสีทิธิล์ะ่? 
 ความรอดไมใ่ชไ่ดรั้บเพราะความดเีลศิทางศลีธรรม แตเ่ป็นของประทานทีม่าโดยพระคณุ โดย
ผา่นทางความเชือ่ (เอเฟซสั 2:8–9) ซึง่ในทางกลับกันก็หมายความวา่ความรอดไมอ่าจสญูเสยีได ้
เพราะความไมส่มบรูณ์ทางศลีธรรม สิง่ทีไ่มไ่ดรั้บโดยทางการกระทําเลยก็ไมอ่าจสญูเสยีไปไดด้ว้ย
การกระทําทีไ่มด่ ีความรอดนัน้เกีย่วกับความซือ่สตัยต์อ่ความเชือ่ น่ันคอืวางใจในสิง่ทีพ่ระเยซทูรง
กระทําเพือ่ทําลายการอา้งสทิธิข์องซาตาน และหันจากพระอืน่ๆ ทัง้หมดและระบบความเชือ่ตา่งๆ ที่
พวกเขาเคยเป็นสว่นหนึง่ 
 น่ันเป็นขา่วสารแหง่อาณาจักรของพระเจา้ทีเ่ราถกูมอบหมายใหไ้ปบอกบรรดาชาตติา่งๆ  
(มัทธวิ 28:19–20) และเมือ่เราเชือ่ฟัง อาณาจักรของพระทัง้หลายทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ ของพวกภตูผทีีม่ ี
อํานาจและพวกภตูผทีีป่กครอง จะหดเล็กลงในทกุชัว่ขณะพรอ้มๆ กับวญิญาณทลีะดวงก็จะกลับไป



เป็นของพระเจา้ ประตแูหง่นรกซึง่เป็นดนิแดนคนตายไมอ่าจตน้ทานการฟ้ืนคนืพระชนมนั์น้ได ้และ
จะไมต่า้นทานการเคลือ่นไปขา้งหนา้ของพระกติตคิณุ 
 แมว้า่ ณ เวลาทีพ่ระเยซถูกูตรงึกางเขนนัน้ ดเูหมอืนสิง่นีจ้ะไมเ่ป็นจรงิตอ่พวกสาวก แตพ่วก
เขาจะไดรั้บขา่วสารนีใ้นวธิทีีไ่มอ่าจลมืไดแ้ละน่าประหลาดใจในไมช่า้ 
  



บททีส่บิสาม 
การพลกิกลบัครัง้ยิง่ใหญ ่

 
นอกจากเรือ่งราวเกีย่วกับพระเยซใูนหนังสอืพระกติตคิณุ เชน่เรือ่งราวการประสตู ิการวายพระชนม ์
และคําเทศนาบนภเูขาแลว้ บางทพีระคําตอนทีคุ่น้เคยกันทีส่ดุในพระคมัภรีใ์หมอ่ยูใ่นกจิการ บทที ่2 
ทีซ่ ึง่พระวญิญาณบรสิทุธิเ์สด็จอยา่งรวดเร็วลงมาบนพวกสาวกของพระเยซใูนวนัเทศกาลเพ็นเท
คอสต ์สิง่นีเ้ป็นเครือ่งหมายของการเริม่ตน้ครสิตจักรทีต่ัง้ใหมแ่ละการเริม่ประกาศขา่วประเสรฐิไป
ท่ัวโลกในพระนามพระเยซ ู
 แมพ้ระคําตอนนีจ้ะเป็นทีคุ่น้เคย แตย่ังมสี ิง่ตา่งๆ มากกวา่นีกํ้าลังเกดิขึน้ในพระคัมภรีบ์ทนี.้..
มากกวา่ทีค่นสว่นใหญค่ดิ ในความจรงิแลว้ กจิการบทที ่2 ถกูออกแบบใหส้ือ่สารการรณรงคนั์น้เพือ่
จะพลกิกลับภมูศิาสตรจั์กรวาลภายหลังเหตกุารณ์ทีห่อบาเบลในพระคัมภรีเ์ดมิ ทีซ่ ึง่ประชาชาติ
ตา่งๆ นอกเหนอืจากอสิราเอลอยูภ่ายใตก้ารควบคมุครอบครองของพวกพระในลําดับรอง สิง่ที่
เกดิขึน้ในวนัเทศกาลเพ็นเทคอสตเ์ป็นแผนการรบเพือ่นําพระกติตคิณุของพระเยซแูทรกซมึเขา้ไป
ในทกุชาตทิีพ่ระเจา้ทรงตดัทิง้ทีห่อบาเบล ซึง่เป็นยทุธศาสตรโ์บราณสําหรับสงครามฝ่ายวญิญาณ 
 
วันเทศกาลเพ็นเทคอสต ์
สิง่ทีกํ่าลังเกดิขึน้ในวนัเทศกาลเพ็นเทคอสตซ์ ึง่พรรณนาไวใ้นกจิการบทที ่2 นัน้ไมธ่รรมดาอยา่ง
แน่นอน น่ันคอื 
 

เมือ่วนัเทศกาลเพ็นเทคอสตม์าถงึ พวกสาวกรวมตัวอยูใ่นสถานทีแ่หง่เดยีวกัน ใน
ทันใดนัน้มเีสยีงมาจากฟ้าเหมอืนเสยีงพายแุรงกลา้ดังกอ้งท่ัวตกึทีเ่ขาน่ังอยูนั่น้ และ
พวกเขาเห็นบางสิง่ทีค่ลา้ยเปลวไฟลักษณะเหมอืนลิน้แผก่ระจายอยูบ่นตัวพวกเขา
ทกุคน พวกเขาทัง้หมดก็เต็มเป่ียมดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิ ์จงึเริม่ตน้พดูภาษาอืน่ๆ 
ตามทีพ่ระวญิญาณทรงใหพ้ดู มพีวกยวิมาจากทกุประเทศท่ัวใตฟ้้าซึง่เป็นผูเ้กรงกลัว
พระเจา้ มาอยูใ่นกรงุเยรซูาเล็ม เมือ่มเีสยีงอยา่งนัน้เขาทัง้หลายจงึพากันมา และ
ฉงนสนเทห่เ์พราะตา่งคนตา่งไดย้นิพวกเขาพดูภาษาของตัว เขาทัง้หลายจงึแปลก
ใจและอัศจรรยใ์จพดูวา่ “นีแ่น่ะ คนทัง้หลายทีพ่ดูอยูน่ีเ้ป็นชาวกาลลิทีกุคนไมใ่ช่
หรอื? ทําไมเราทกุคนถงึไดย้นิพวกเขาพดูภาษาของบา้นเกดิเมอืงนอนของเรา? (กจิ
การฯ 2:1–8, ฉบับ LEB)  
 
บางสิง่ทีนํ่าเราเขา้สูโ่ลกทัศนเ์หนอืธรรมชาตขิองพระคัมภรีเ์ดมิในตอนทีไ่มธ่รรมดานัน้ ไม่

ชดัเจนในบทแปลภาษาอังกฤษ “ลมพายแุรงกลา้” ทีเ่กีย่วพันกับการเสด็จมาของพระวญิญาณ
บรสิทุธินั์น้เป็นคําอธบิายทีคุ่น้เคยของการสถติอยูข่องพระเจา้ซึง่ปรากฏในพระคัมภรีเ์ดมิ  (2 พงศ์
กษัตรยิ ์2:1, 11; โยบ 38:1; 40:6) และไฟก็เป็นคําอธบิายอันคุน้เคยถงึพระเจา้เชน่กัน (เอเสเคยีล 
1:4; อสิยาห ์6:4, 6; ดาเนยีล 7:9; อพยพ 3:2; 19:18; 20:18) 

เป็นการชดัแจง้จากการอา้งองิเหลา่นัน้ทีว่า่พระเจา้สถติอยูก่ับเหตกุารณ์นัน้และทรงอยู่
เบือ้งหลังสิง่ทีกํ่าลังเกดิขึน้ พระประสงคข์องพระองคค์อืการเปิดตัวการรณรงคเ์พือ่จะนําประชาชาติ



ตา่งๆ คนืมาจากพวกพระในระดับรองทีพ่ระองคท์รงมอบหมายใหค้รอบครองประชาชาตเิหลา่นี ้ 
(เฉลยธรรมบัญญัต ิ4:19–20; 32:8–9) แตก่ลับกลายเป็นศัตรขูองพระองค ์(สดดุบีทที ่82) 

เครือ่งมอืของพระเจา้ในการทําสิง่นัน้คอืคําพดูของพวกสาวก – น่ันคอืภาพเปรยีบเทยีบของ
ลิน้หรอืภาษาตา่งๆ พระเจา้ทรงทําใหพ้วกสาวกชาวยวิของพระเยซสูามารถพดูกับชาวยวิทีเ่หลอืซึง่
มาชมุนุมกันในวนัเทศกาลเพ็นเทคอสตไ์ด ้ผูซ้ ึง่อาศัยอยูใ่นชาตติา่งๆ ทัง้มวลทีอ่ยูภ่ายใตก้าร
ควบคมุครอบครองของบรรดาพระทีเ่ป็นปรปักษ์ เมือ่พวกเขาไดย้นิพระกติตคิณุและเชือ่ พวกเขาก็
จะกลับไปยังประเทศของตนและบอกคนอืน่ๆ เกีย่วกับพระเยซ ู

 
เพ็นเทคอสตก์บัหอบาเบล 
เหตกุารณ์ทีห่อบาเบลเป็นสิง่ทีก่อ่ใหเ้กดิการตดัสนิพระทัยของพระเจา้ทีจ่ะทําใหป้ระชาชาตติา่งๆ 
กระจัดกระจายไป และนําพวกเขาไปอยูภ่ายใตส้ทิธอํิานาจของพระอืน่ๆ (เฉลยธรรมบัญญัต ิ4:19–
20; 32:8–9) ในแวบแรกทีเ่ห็น ดเูหมอืนจะไมม่คีวามสมัพันธก์ันมากนักระหวา่งเหตกุารณ์นัน้กับสิง่
ทีเ่กดิขึน้ในกจิการ บทที ่2 แตใ่นภาษาดัง้เดมิ มคีวามเกีย่วขอ้งสมัพันธอ์ยา่งชดัเจนระหวา่งทัง้สอง
เหตกุารณ์ 
 สองเรือ่งสําคัญทีบ่ันทกึในกจิการ บทที ่2 เชือ่มโยงเหตกุารณ์สําคัญเหลา่นี้กับหอบาเบล 
อยา่งแรกเลย เปลวไฟสณัฐานเหมอืนลิน้ถกูอธบิายวา่ “ถกูแบง่แยกหรอืแผก่ระจาย” และสอง ฝงู
ชนซึง่ประกอบดว้ยคนยวิจากทกุประชาชาต ิถกูกลา่ววา่ “ฉงนสนเทห่ห์รอืสบัสน” ในภาษาอังกฤษ 
น่ันอาจดไูมน่่าเชือ่อยา่งทีส่ดุ ลกูาเขยีนเป็นภาษากรกี และถอ้ยคําภาษากรกีทีเ่ขาใชเ้ขยีนตรงนีท้ี่
แปลวา่ “ถกูแบง่แยก” และ “ความสบัสน” นัน้มาจาก ปฐมกาล 11:7 และ เฉลยธรรมบัญญัต ิ32:8 
ซึง่พระคําทัง้สองขอ้นัน้อธบิายถงึการแบง่แยกเป็นภาษาและชาตติา่งๆ ทีห่อบาเบลและความสบัสน
ทีเ่ป็นผลตามมา 
 ลกูาซึง่เป็นผูป้ระพันธห์นังสอืกจิการเป็นคนนอกศาสนา เขาอา่นภาษากรกีไดเ้ทา่นัน้ ดังนัน้ 
เขากําลังใชพ้ระคัมภรีเ์ดมิทีแ่ปลเป็นภาษากรกีและเป็นทีรู่จั้กกันอยา่งกวา้งขวางในตอนนัน้ (และก็
ตอนนีด้ว้ย) ทีช่ ือ่ เซปทัวจนิต ์(Septuagint) ซึง่เป็นพระคัมภรีเ์ดมิของครสิตจักรยคุแรก เพราะมี
เพยีงไมก่ีค่นทีส่ามารถอา่นภาษาฮบีรไูด ้ลกูากําลังคดิเกีย่วกับเหตกุารณ์ทีห่อบาเบลตอนเขาเขยีน
กจิการบทที ่2  
 แตทํ่าไมจงึมคีวามเกีย่วขอ้งกัน? ใหค้ดิเกีย่วกับสิง่ทีเ่กดิขึน้ในวนัเทศกาลเพ็นเทคอสต ์พระ
วญิญาณเสด็จลงมาในฐานะพระเจา้บอ่ยครัง้มากในพระคัมภรีเ์ดมิ พรอ้มดว้ยพายแุรงกลา้และเปลว
ไฟ ความสบัสนของการมภีาษามากมาย (อันเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ทีห่อบาเบล) ถกูกําจัดไปเมือ่
เปลวไฟสณัฐานเหมอืนลิน้ทําใหพ้วกสาวกพดูภาษาตา่งๆ ของคนยวิทีม่าจากท่ัวโลกได ้ซึง่มา
รวมตัวกันในกรงุเยรซูาเลมเพือ่การเฉลมิฉลองนัน้ มสีามพันคนเชือ่ขา่วสารเกีย่วกับพระเยซ ู(กจิการ
ฯ 2:41) 
 ผูเ้ชือ่ใหมเ่หลา่นัน้ทีอ่า้แขนรับพระเยซเูป็นพระเมสสยิาหจ์ะนําขา่วสารนัน้กลับไปยังบา้นเกดิ
เมอืงนอนของตน ซึง่เป็นชาตติา่งๆ ทีถ่กูทําใหก้ระจัดกระจายทีห่อบาเบล ยอ้นกลับไปยัง ปฐมกาล 
บทที ่11 พระเจา้ไดท้รงละทิง้ประชาชาตติา่งๆ ของมนุษย ์และภายหลังจากนัน้ในทันทซีึง่บันทกึ
อยูใ่นปฐมกาล บทที ่12 พระองคก็์ทรงเรยีกอับราฮมัใหจั้ดตัง้และสรา้งชนชาตแิละประชากรใหม่
ของพระองคข์ ึน้มา ตอนนีพ้ระองคกํ์าลังทรงรวบรวมผูค้นจากชาตทัิง้มวลเหลา่นัน้ทีพ่ระองคไ์ดท้รง
ละทิง้ และนําพวกเขากลับเขา้สูค่รอบครัวผูเ้ชือ่ของพระองคพ์รอ้มๆ กับผูเ้ชือ่ชาวยวิทีส่บืเชือ้สายมา



จากอับราฮัม ไมช่า้ก็เร็วทีอ่าณาจักรของพระเจา้จะแผข่ยายไปเหนอือาณาจักรตา่งๆ ของบรรดาพระ
ทีเ่ป็นปรปักษ์ 
 สว่นทีเ่หลอืเชือ่ของสิง่ทัง้หมดนีค้อืรายชือ่ประชาชาตติา่งๆ ทีบ่ันทกึไวใ้นกจิการฯ บทที ่2 
และการนําเสนอรายชือ่เหลา่นัน้เรยีงตามลําดับ ถา้คณุมองหาประเทศเหลา่นีบ้นแผนที ่คณุจะตอ้ง
มองจากทางตะวนัออก ทีซ่ ึง่คนยวิไดถ้กูเนรเทศในตอนทา้ยของพระคัมภรีเ์ดมิ (ไปอยู)่ ในบาบโิล
เนยีและเปอรเ์ซยี โดยไปทางตะวนัตกสดุอันเป็นทีรู่จั้กกันในสมัยนัน้ รายชือ่เหลา่นีค้รอบคลมุ
ระยะทางและขอบเขตเดยีวกับของประเทศตา่งๆ ทีร่ะบชุือ่ไวใ้นปฐมกาล บทที ่10 อันเป็นประเทศที่
ถกูนําไปอยูใ่นครอบครองของพวกพระในระดับรอง 
  
เราไมไ่ดต้อ่สูก้บัเนือ้และเลอืด 
เนือ้หาสว่นใหญใ่นหนังสอืกจิการฯ เป็นเรือ่งเกีย่วกับการเดนิทางเผยแพรศ่าสนาของเปาโล เขาเป็น
อัครทตูตอ่คนนอกศาสนา...เป็นผูท้ีถ่กูสง่จากพระเจา้แตเ่ริม่แรกใหต้ัง้ครสิตจักรในชาตติา่งๆ นอก
ประเทศอสิราเอล การเดนิทางและเหตกุารณ์ในชวีติของเปาโล เชน่การถกูพวกโรมันจับกมุตวันัน้ 
ทําใหเ้ขาตอ้งเดนิทางไปทางตะวนัตก 
 ในจดหมายฝากหลายฉบับของเขาทีบ่รรจอุยูใ่นพระคัมภรีใ์หมนั่น้ เปาโลมักพดูเกีย่วกับเจา้
แหง่อํานาจฝ่ายวญิญาณทีต่อ่ตา้นงานรับใชแ้ละเผยแพรพ่ระกติตคิณุของเขา คําศัพทท์ีเ่ขาใช ้
สําหรับพวกสิง่ชัว่รา้ยทีเ่ขาไดล้ว่งล้ําอาณาจักรของพวกมันในภายหลังวนัเทศกาลเพ็นเทคอสตนั์น้ 
แสดงใหเ้ห็นวา่เขาเขา้ใจภมูศิาสตรจั์กรวาลของพระคัมภรีเ์ดมิ คณุสงัเกตเห็นเสน้ดา้ยแหง่แนวคดิที่
คลา้ยคลงึกันซึง่ว ิง่ผา่นคําศัพทเ์ฉพาะของเปาโล (ซึง่ดงึมาจากพระคัมภรีฉ์บบั ESV) สําหรับบรรดา
เจา้แหง่ความมดืหรอืไม?่ 

• พวกภตูผทีีป่กครอง/พวกภตูผทีีค่รอบครอง (เอเฟซสั 1:20–21; 6:12; โคโลส ี2:15) 
• พวกภตูผทีีม่อํีานาจ (เอเฟซสั 1:20–21; 3:10; 6:12; โคโลส ี2:15; 1 โครนิธ ์2:6) 
• พวกวญิญาณทีม่ฤีทธิเ์ดช (เอเฟซสั 1:20–21; 3:10) 
• พวกภตูผทีีค่รอบครองและควบคมุ (โคโลส ี1:16) 
• พวกภตูผทีีป่กครอง (เอเฟซสั 1:20–21; 1 โครนิธ ์8:5) 
• บัลลังกแ์หง่พวกภตูผ ี(โคโลส ี1:16) 

 
 คําเหลา่นีแ้สดงถงึการควบคมุทางภมูศิาสตร ์ ในความเป็นจรงิแลว้ คําศัพทท์ีเ่หมอืนกัน
เหลา่นีถ้กูใชใ้นพระคัมภรีใ์หมแ่ละในวรรณกรรมกรกีอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกับมนุษยผ์ูก้มุอํานาจทางการเมอืง 
ภาษาของเปาโลเป็นภาษาดา้นสทิธอํิานาจแหง่อาณาเขต ซึง่สะทอ้นถงึวธิทีีพ่ระคัมภรีเ์ดมิพรรณนา
ความสมัพันธร์ะหวา่งโลกฝ่ายวญิญาณกับโลกของมนุษย ์น่ันคอืบรรดาชาตติา่งๆ ทีพ่ระเจา้ทรงละ
ทิง้นัน้อยูภ่ายใตก้ารควบคมุครอบครองของสิง่มชีวีติฝ่ายวญิญาณทีเ่ป็นปรปักษ์กับพระองคแ์ละ
ประชากรของพระองค ์
  
“ขา้พเจา้จะไปสเปน” 
หนังสอืกจิการฯ จบลงดว้ยการทีเ่ปาโลเดนิทางไปกรงุโรม เปาโลเป็นนักโทษ และเขาก็กําลังจะไป
ยังกรงุโรมเพือ่เหตผุลสองประการ คอื เพือ่ขออทุธรณ์ตอ่ซซีาร ์และเพือ่เผยแพรพ่ระกติตคิณุ แต่
เปาโลรูว้า่การนําชาตติา่งๆ ทีอ่ยูภ่ายใต ้(การครอบครอง) ของพวกพระทีเ่ป็นปรปักษ์กลับคนืมานัน้ 



เขาตอ้งไปใหถ้งึทีส่ดุปลายโลกซึง่เป็นทีรู่จั้กกันในตอนนัน้ ในสมัยพระคัมภรีเ์ดมิ สถานทีนั่น้ถกู
เรยีกวา่ทารช์ชิ ในสมัยเปาโล มันถกูเรยีกวา่สเปน เปาโลตอ้งไปยังสเปนเพือ่ทําพันธกจิของเขาให ้
สําเร็จ ถอ้ยคําของเขาทีม่ตีอ่ชาวโรมันกอ่นถกูคมุขงัทําใหเ้รารูว้า่เขาตัง้ใจเต็มทีท่ีจ่ะไปยังสเปน น่ัน
คอืไปยังทศิตะวนัตกสดุของโลกในยคุสมัยของเขา เพือ่นําทกุประชาชาตกิลบัคนืมาใหพ้ระเยซ ูน่ัน
คอื 
 

ขา้พเจา้หวังวา่จะไดพ้บทา่นขณะทีไ่ปตามทางนัน้ และเมือ่อิม่ใจอยูก่ับทา่นทัง้หลาย
บา้งแลว้...เมือ่ขา้พเจา้ไปสง่เงนิเรีย่ไรแกพ่วกเขาเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ก็จะเดนิทางไป
ประเทศสเปนโดยแวะเยีย่มทา่นตามทาง (โรม 15:24, 28) 

  
 เปาโลไดรั้บแรงกระตุน้โดยตระหนักวา่แผนการของพระเจา้เพือ่ฟ้ืนฟอูาณาจักรของพระองค์
ไดเ้ริม่ตน้ดําเนนิการในชว่งชวีติของเขาเอง เขาเชือ่วา่เมือ่ “พวกตา่งชาตไิดเ้ขา้มาครบจํานวน” แลว้ 
“อสิราเอลทัง้ชาตก็ิจะไดรั้บความรอด” (โรม 11:25–26) เขาคดิวา่เขาตอ้งทําสิง่ทีเ่ร ิม่ตน้ในวนั
เทศกาลเพ็นเทคอสตใ์หส้าํเร็จ 
 
ทําไมสิง่นีจ้งึสําคญั 
เปาโลมมีมุมองทีเ่หนอืธรรมชาตติอ่ชวีติของเขาเอง เขามองตัวเองวา่เป็นเครือ่งมอืของพระเจา้ และ
เขาก็เป็นเชน่นัน้ แตผู่เ้ชือ่ใหมค่นอืน่ๆ ทัง้หมดทีไ่มถ่กูเอย่นามก็เป็นเครือ่งมอืของพระเจา้เชน่กัน ผู ้
ซ ึง่ภายหลังเทศกาลวนัเพ็นเทคอสตแ์ลว้ ก็เดนิทางไปกอ่นหนา้เปาโล...จากกรงุเยรซูาเล็มเพือ่ไป
แทรกซมึทีม่ั่นของภตูผปีีศาจในทีท่ีพ่วกเขาอาศัยอยู ่
 และเราก็เป็นเชน่นัน้ดว้ย 
 ถา้เราเป็นเครือ่งมอืของพระเจา้ในแบบเดยีวกับทีเ่ปาโลเป็นเครือ่งมอืของพระเจา้ เชน่นัน้แลว้ 
ทําไมเขาจงึมอีทิธพิลและประสทิธผิลมากกวา่ (เรา) มาก? ความแตกตา่งอยา่งหนึง่คอืวา่เปาโล
เขา้ใจจดุหมายและความหมายแหง่ชวีติของเขา เขาเชือ่วา่พวกภตูผทีีม่ฤีทธิเ์ดชทีไ่ดค้วบคมุ
ครอบครองโลกนีม้อียูจ่รงิ และก็เชือ่วา่ฤทธิอํ์านาจทีห่นุนหลังและอยูภ่ายในตัวเขานัน้ยิง่ใหญก่วา่ 
 คณุเชือ่ส ิง่เหลา่นัน้หรอืไม?่ พระคัมภรีนํ์าเสนอสิง่เหลา่นีใ้นฐานะขอ้เท็จจรงิทีรู่จั้กกัน และน่ัน
เป็นวธิทีีเ่ปาโลปฏบิัตติอ่ส ิง่เหลา่นีใ้นชวีติของเขา 
 เปาโลไมรู่ว้า่ความจรงิแลว้โลกนัน้กวา้งใหญเ่พยีงใด เขาไมรู่เ้กีย่วกับทวปีอเมรกิาเหนอื ทวปี
อเมรกิาใต ้ประเทศจนี, อนิเดยี, นอรเ์วย,์ ออสเตรเลยี, ไอซแ์ลนด ์และสถานทีอ่ืน่ๆ อกีมากมาย แต่
พระเจา้ทรงรู ้พระเจา้ทรงรูว้า่งานแหง่การเผยแพรพ่ระกติตคิณุไปท่ัวโลกในทีส่ดุจะยิง่ใหญก่วา่ที่
เปาโลสามารถเขา้ใจไดม้าก พระเจา้ทรงรูว้า่คนอืน่ๆ จะตอ้งทําตามเป้าหมายของเปาโลสําหรับตัว
พวกเขาเอง ถา้ตอ้งประกาศพระกติตคิณุไปยังทกุสว่นของโลก ถา้เราไมพ่ยายามกระตอืรอืรน้
ทํางานนีใ้หเ้สร็จ เราก็จะไมไ่ดทํ้าสิง่ทีเ่รามาอยูบ่นโลกนีเ้พือ่ทํา ถา้เราตอ้งการพระเจา้เพยีงเพือ่
พระองคจ์ะเสด็จมาสนองความตอ้งการของเราเทา่นัน้ เชน่นัน้แลว้ เราก็เป็นเหมอืนผูค้นทีห่อบาเบล 
มากกวา่เป็นเหมอืนพระเยซ ูพวกสาวกสบิสองคน และเปาโล 
 ความหมายโดยนัยอกีอยา่งหนึง่ของพระคัมภรีใ์นตอนเหลา่นีท้ีเ่ราไดส้ํารวจ คอืวา่แนวคดิแหง่
ทีม่ั่นของปีศาจนัน้เป็นไปตามหลักพระคัมภรี ์เราไมไ่ดรั้บคําอธบิายอยา่งสมบรูณ์ในเรือ่งเขตแดน
หรอือาณาเขตพืน้ทีข่องพวกภตูผปีีศาจ หรอืแมแ้ตก่ารจัดลําดับขัน้ฝ่ายวญิญาณสําหรับฝ่ายชัว่รา้ย 



อยา่งไรก็ตาม เราไดรั้บการบอกเลา่วา่ภตูผทีีม่ฤีทธิเ์ดชซึง่มองไมเ่ห็นเหลา่นัน้มองโลกวา่เป็น
อาณาจักรของพวกมัน เราไดรั้บการบอกวา่พวกภตูผเีหลา่นัน้ตอ่ตา้นอาณาจักรของพระเจา้ และไม่
ตอ้งการใหผู้ค้นเป็นสว่นหนึง่ของแผนการของพระเจา้เพือ่เผยแพรก่ารปกครองอันประเสรฐิของ
พระองคไ์ปทกุหนแหง่ น่ันหมายความวา่เราควรจะคาดหวงั การถกูตอ่ตา้นขดัขวางทีเ่ราไมส่ามารถ
อธบิายไดด้ว้ยหลักฐานเชงิประจักษ์หรอืเชงิตรรกะ และเราก็ไมอ่าจทําใหม้ันพา่ยแพไ้ดด้ว้ยตัวเรา
เอง พระเจา้ไดป้ระทานพระวญิญาณและตัวแทนทีม่องไมเ่ห็นของพระองคเ์องมาชว่ยเราในการทํา
ใหพั้นธกจินีเ้ดนิหนา้ตอ่ไป (1 โครนิธ ์3:16; 6:19; ฮบีร ู1:13; 1 ยอหน์ 4:4) 
 คําถามจรงิๆ ทีต่อ้งถามตวัเราเองคอืวา่ ชวีติของเราจะเป็นอยา่งไรถา้เราตืน่ขึน้มาในแตล่ะวนั
ดว้ยมมุมองของโลกและอทิธพิลตา่งๆ ทีเ่หนอืธรรมชาตขิองมัน ซึง่เหมอืนกับมมุมองของเปาโล? 
ถา้หากวา่ในแตล่ะวนั ชวีติของเราถกูจัดวางไวร้อบๆ ความรูถ้งึสถานะของเราเองวา่เป็นสว่นหนึง่ของ
ครอบครัวของพระเจา้ โดยถกูมอบหมายใหทํ้าการปลดปลอ่ยพีน่อ้งของเราจากความมดื? ถา้
เพยีงแตเ่ราดําเนนิชวีติอยูอ่ยา่งตัง้ใจ ดว้ยรูว้า่การตัดสนิใจแตล่ะอยา่งทีเ่ราทําและคําพดูแตล่ะคําที่
เราพดูนัน้ไมไ่ดไ้รจ้ดุประสงค?์ ถา้เราเพยีงแตจ่ะเชือ่วา่สายลับทีม่องไมเ่ห็นซึง่อยูร่อบๆ ตัวเรานัน้ใช ้
การตัดสนิใจของเรา การกระทําของเรา และคําพดูของเราเพือ่โนม้นา้วชกัจงูคนอืน่ๆ ไมว่า่จะในทาง
ดหีรอืไมด่ ีไมว่า่เราจะเห็นหรอืรูจั้กพวกเขาหรอืไมก็่ตาม? งานของเรา รายไดข้องเรา ความสามารถ
พเิศษของเรา หรอืแมแ้ตปั่ญหาของเรานัน้ไมส่ําคัญเลย เมือ่เรารูว้า่จรงิๆ แลว้เราเป็นใคร และจะ
เป็นผูใ้ด และทําไมเราจงึมาอยูท่ีน่ี ่เราไมส่ามารถมองเห็นโลกทีเ่หนอืธรรมชาตไิด ้และเราก็ไม่
สามารถมองเห็นโลกทีม่ขีนาดเล็กมากจนตอ้งสอ่งดว้ยกลอ้งจลุทรรศนไ์ด ้แตเ่ราก็ไมอ่าจแยกออก
จากโลกทัง้สองได ้
 พวกผูเ้ชือ่ในยคุตน้คดิแบบนี ้ดังทีเ่ราจะดกูันในบทตอ่ไป พวกเขาเชือ่วา่โลกรอบตัวพวกเขา
ถกูทําใหต้กเป็นทาสความชัว่รา้ยทีว่นัหนึง่จะพา่ยแพ ้ทัง้ๆ ทีใ่นความจรงิคอืวา่การตอ่สูนั้น้คอืการที่
พวกเขาตอ่สูก้ับโลกทีเ่ป็นปรปักษ์และกับพวกภตูผทีีม่ฤีทธิเ์ดชของโลกอยา่งแทจ้รงิ แตพ่วกเขาก็
ผลติสิง่ทีเ่ป็นสากลซึง่เราเรยีกวา่ศาสนาครสิตอ์ยา่งเงยีบๆ โดยมพีระเจา้กับตวัแทนของพระองคท์ี่
มองไมเ่ห็นทํางานกับพวกเขา พวกเขาเชือ่วา่ความขดัแยง้ฝ่ายวญิญาณนัน้เป็นเรือ่งจรงิ และวา่ใน
ทีส่ดุแลว้ พวกเขาไมอ่าจพา่ยแพไ้ด ้พวกเราเป็นหลักฐานยนืยันทีม่ชีวีติวา่พวกเขาไมแ่พ ้ 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บททีส่บิสี ่
ไมไ่ดเ้ป็นของโลกนี ้

 
ในคําอธษิฐานอันเป็นทีรู่จั้กกันดขีองพระเยซใูนสวนเกทเสมนกีอ่นทีพ่ระองคจ์ะถกูจับไปดําเนนิคดี
นัน้ พระองคต์รัสถงึสาวกของพระองคว์า่ “พวกเขาไมใ่ชข่องโลก เหมอืนอยา่งทีข่า้พระองคไ์มใ่ช่
ของโลก” (ยอหน์ 17:16) แน่นอนวา่พวกผูเ้ชือ่อยูใ่นโลก โดยพระเจา้ไดม้อบหมายเป็นพเิศษให ้
พวกเขานําพระกติตคิณุไปยังทกุชาต ิ(มัทธวิ 28:19–20) แตพ่วกเขาไมไ่ดเ้ป็นของโลก คําพดูทีดู่
ขดัแยง้กันนี ้น่ันคอือยูใ่นโลกแตไ่มไ่ดเ้ป็นของโลก ถกูสือ่สารตอ่ครสิเตยีนยคุตน้ในวธิกีารทีน่่า
จดจํามากมาย 
 
พืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์พืน้ดนิบรสิทุธิ ์และการสถติของพระเจา้ 
ในบทที ่8 เราพดูเกีย่วกับแนวคดิของพืน้ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์สําหรับคนอสิราเอลในสมัยพระคัมภรีเ์ดมินัน้ 
พระเจา้ทรงแปลกแตกตา่งอยา่งสมบรูณ์ พืน้ทีท่ีพ่ระองคส์ถติอยูถ่กูแยกตา่งหากจากพืน้ทีอ่ ืน่ๆ 
ทัง้หมด น่ันไมใ่ชก่ารปฏเิสธการทรงอยูท่กุหนแหง่ของพระเจา้ น่ันคอืในทกุสถานทีแ่ละทกุเวลา แต่
เป็นวธิหีนึง่ในการทําเครือ่งหมายอาณาเขตซึง่พระองคท์รงเลอืกไวพ้บปะกับประชากรของพระองค ์
น่ันเป็นจดุประสงคห์นึง่ของการมพีลับพลาทีป่ระทับกับพระวหิาร แนวคดิในเรือ่งพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิไ์ม่
เพยีงแตเ่ป็นการชีแ้จงเหตผุลสําหรับ (การม)ี กฎบัญญัตแิละพธิกีรรมมากมายของอสิราเอลเทา่นัน้ 
แตม่ันยังสนับสนุนความคดิเรือ่งภมูศิาสตรจั์กรวาลอกีดว้ย อันเป็นวธิทีีโ่ลกนีถ้กูแบง่แยกระหวา่ง
พวกพระในระดับรองกับพระเจา้องคส์งูสดุผูท้รงเป็นพระเจา้ของอสิราเอล 
 แนวคดิเรือ่งพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิถ์กูนําเขา้สูพ่ระคัมภรีใ์หมใ่นลักษณะทีน่่าทึง่ ส ิง่ทีเ่ราตอ้งถามคอืวา่ 
“ตอนนีพ้ระเจา้สถติอยูท่ีไ่หน?” ขณะทีพ่ระเจา้ทรงอยูท่กุหนแหง่ พระองคก็์สถติอยูเ่ป็นพเิศษ
ภายในผูเ้ชือ่แตล่ะคน เชือ่หรอืไมว่า่คณุเป็นพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์เปาโลเขยีนไวอ้ยา่งชดัเจนยิง่วา่ 
“รา่งกายของทา่นเป็นวหิารของพระวญิญาณบรสิทุธิ”์ (1 โครนิธ ์6:19) 
 เป็นความจรงิเชน่เดยีวกับเรือ่งพืน้ทีท่ีพ่วกผูเ้ชือ่มารวมตัวกันเป็นกลุม่ ตอนทีเ่ปาโลเขยีนถงึ
ครสิตจักรทีเ่มอืงโครนิธ ์เขาบอกพวกนัน้โดยรวมวา่ “พวกทา่นเป็นวหิารของพระเจา้” (1 โครนิธ ์
3:16) เขาบอกผูเ้ชือ่ชาวเอเฟซสัวา่พวกเขาเป็น “ครอบครัวของพระเจา้…วหิารอันบรสิทุธิใ์นองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ ในพระองคนั์น้ พวกทา่นก็กําลังถกูกอ่รา่งสรา้งขึน้ดว้ยกันใหเ้ป็นทีส่ถติของพระเจา้
โดยพระวญิญาณ” (เอเฟซสั 2:19, 21–22) 
 ความหมายโดยนัยเหลา่นัน้น่าตกใจ พวกเราสว่นมากคุน้เคยกับคําตรัสของพระเยซทูีว่า่ “มี
สองสามคนประชมุกันทีไ่หนในนามของเรา เราจะอยูท่า่มกลางพวกเขาทีน่ั่น” (มัทธวิ 18:20, ฉบับ 
LEB) แตเ่มือ่พจิารณาในบรบิทของแนวคดิเรือ่งพืน้ทีศ่ักดิส์ทิธิใ์นพระคัมภรีเ์ดมิแลว้ คําตรัสนัน้
หมายถงึวา่ทีใ่ดก็ตามทีพ่วกผูเ้ชือ่รวมตัวกัน พืน้ทีฝ่่ายวญิญาณทีพ่วกเขาครอบครองอยูนั่น้ไดรั้บการ
ชําระใหบ้รสิทุธิศ์กัดิส์ทิธิใ์นทา่มกลางเจา้แหง่ความมดื 
 สถานทีป่ระทับซึง่พระยาหเ์วหไ์ดท้รงเลอืกเป็นทีส่ดุทา้ยในพระคัมภรีเ์ดมิคอือสิราเอล ซึง่ก็
คอืพระวหิารในกรงุเยรซูาเล็ม อสิราเอลกลายเป็นพืน้ทีศ่ักดิส์ทิธิเ์พราะเป็นทีท่ีพ่ระเจา้สถติอยู ่แต่
พืน้ทีศ่ักดิส์ทิธินั์น้ถกูคกุคามจากประชาชาตติา่งๆ ทีอ่ยูร่ายลอ้มและจากพวกพระทีเ่ป็นปรปักษ์ใน
ชาตเิหลา่นัน้ ในวธิเีดยีวกันนัน้ ผูเ้ชือ่ในทกุวนันีก็้อยูใ่นสงครามฝ่ายวญิญาณ ตอนนีเ้ราเป็นพระวหิาร
ของพระเจา้ ซึง่เป็นสถานทีพ่เิศษทีพ่ระวญิญาณของพระเจา้สถติอยู ่เป็นสถานทีข่องความสวา่ง



แหง่การสถติของพระองค ์และเราก็ถกูทําใหก้ระจัดกระจายไปท่ัวโลกโดยตกเป็นทาสของบรรดา
เจา้แหง่ความมดื 
 
ถกูสง่มอบใหก้บัซาตาน 
แนวคดินีถ้กูอธบิายไวอ้ยา่งดโีดยทรรศนะของเปาโลทีม่ตีอ่การชําระครสิตจักรทอ้งถิน่ใหบ้รสิทุธิ ์
ทกุกลุม่ของผูเ้ชือ่เป็นพืน้ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์จงึไมใ่ชส่ถานทีส่ําหรับความบาปทีไ่มก่ลับใจ 
 ในบทที ่8 เราพจิารณาดวูธิทีีค่า่ยพักของอสิราเอลจัดการกับความบาปเพือ่รักษาความบรสิทุธิ์
ศักดิส์ทิธิไ์ว ้คา่ยพักนีเ้ป็นพืน้ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์เราพดูเกีย่วกับวนัลบมลทนิ (เลวนีติ ิ16) ซึง่เป็นวนัที่
ความบาปของอสิราเอลถกูทําพธิกีรรมถา่ยโอนไปยังแพะตัวหนึง่ น่ันคอืแพะ “สําหรับอาซาเซล” 
(เลวนีติ ิ16:8,10) ซึง่เป็นภตูผปีีศาจทีค่ดิกันวา่อาศยัอยูใ่นถิน่ทรุกันดาร คนอสิราเอลสง่แพะตัวนี้
ออกไปยังถิน่ทรุกันดารเพือ่นําความบาปของพวกเขาออกไป การกระทํานัน้เป็นสญัลักษณ์แหง่การ
สง่ความบาปตา่งๆ ของผูค้นออกไปไวใ้นทีข่องมัน น่ันคอืไปไวใ้นถิน่ทรุกันดารซึง่เป็นสถานทีแ่หง่
ความมดืมดิฝ่ายวญิญาณ 
 เปาโลใหช้าวโครนิธจั์ดการกับความบาปดว้ยวธิเีดยีวกัน น่ันคอืสง่มันไปไวใ้นทีข่องมัน เปาโล
เขยีนถงึชาวโครนิธไ์วใ้น 1 โครนิธ ์บทที ่5 ซึง่เกีย่วกับชายคนหนึง่ทีทํ่าผดิศลีธรรมทางเพศผูต้อ้ง
กลับใจใหม ่เปาโลสัง่วา่ “จงมอบชายคนนีใ้หซ้าตาน” (1 โครนิธ ์5:5, ฉบับ GNT) เหตผุลนัน้
ชดัเจน น่ันคอืความบาปจะอยูใ่นพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิไ์มไ่ด ้ผูเ้ชือ่ตอ้งขบัผูเ้ชือ่ทีไ่มก่ลับใจใหอ้อกไปจาก
ครสิตจักร (1 โครนิธ ์5:9–13) การถกูขบัออกจากโบสถก็์คอืการถกูผลกัเขา้ไปอยูใ่นอาณาจักรของ
ซาตาน...กลับออกไปอยูใ่นโลก 
 ผลลัพธท์ีเ่ปาโลหวงัวา่ชายผูไ้มก่ลับใจคนนัน้จะไดรั้บคอืการ “ทําลายเนือ้หนัง เพือ่จติ
วญิญาณของเขาจะไดรั้บความรอด ในวนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” (1 โครนิธ ์5:5) (การอา้งองิ ณ 
ทีน่ีไ้มไ่ดห้มายถงึการตายฝ่ายรา่งกาย แตห่มายถงึการตายของตัณหาฝ่ายเนื้อหนังทีทํ่าใหช้ายคนนี้
ตดิบว่งอยู ่[กาลาเทยี 5:24; 1 โครนิธ ์11:32–33]) 
  
การบพัตศิมาในฐานะเป็นสงครามฝ่ายวญิญาณ 
เปโตรยนืหยัดอยูใ่นประเด็นนีเ้หมอืนอยา่งทีเ่ปาโลกระทํา น่ันคอืพวกผูเ้ชือ่ถกูทําใหต้อ้งตอ่สูก้ับ
บรรดาเจา้แหง่ความมดื การคดิของเขาเกีย่วกับเรือ่งสงครามตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของพระคัมภรีท์ีแ่ปลก
ประหลาดกวา่ตอนหนึง่ ซึง่อยูใ่นพระคัมภรีใ์หม ่น่ันคอื 1 เปโตร  3:14–22  
 

แตถ่า้พวกทา่นตอ้งทนทกุข ์เพราะทําสิง่ถกูตอ้ง พวกทา่นก็เป็นสขุ อยา่กลัวการขม่ขู่
ของพวกเขา และอยา่วติกไปเลย แตใ่นใจของพวกทา่น จงเคารพนับถอืพระครสิตว์า่
เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ จงเตรยีมพรอ้มเสมอ ทีจ่ะอธบิายกับทกุคนทีข่อทราบเหตผุล
เกีย่วกับความหวงัของพวกทา่น แตจ่งตอบดว้ยความสภุาพออ่นโยนและดว้ยความ
นับถอื จงมมีโนธรรมทีบ่รสิทุธิ ์เพือ่เมือ่พวกทา่นถกูใสร่า้ย คนทีก่ลา่วรา้ยความ
ประพฤตดิขีองพวกทา่นในพระครสิตจ์ะตอ้งอับอาย เพราะวา่การทนทกุขเ์พราะทําด ี
ถา้เป็นพระประสงคข์องพระเจา้ ก็ดกีวา่การทนทกุขเ์พราะทําชัว่ เพราะพระครสิตท์รง
ทนทกุขค์รัง้เดยีวเป็นพอเพราะบาป คอืพระองคผ์ูช้อบธรรมเพือ่ผูไ้มช่อบธรรม เพือ่
จะนําพวกทา่นไปถงึพระเจา้ ฝ่ายกายพระองคจ์งึส ิน้พระชนม ์แตฝ่่ายจติวญิญาณทรง



คนืพระชนม ์และโดยทางวญิญาณ พระองคไ์ดเ้สด็จไปบอกพวกวญิญาณทีต่ดิคกุอยู ่
ซ ึง่ในสมัยกอ่นไมเ่ชือ่ฟังพระเจา้ คราวเมือ่พระเจา้ทรงอดทนรอคอยใหก้ลับใจใน
สมัยโนอาห ์ขณะทีท่า่นกําลังตอ่เรอืใหญ ่ในเรอืนัน้มนีอ้ยคน คอืแปดชวีติรอดผา่น
น้ํา บัดนีน้ํ้านัน้ทีเ่ล็งถงึพธิบีัพตศิมาก็ชว่ยพวกทา่นใหร้อดเชน่เดยีวกัน ไมใ่ชเ่ป็นการ
ชําระมลทนิทางกาย แตเ่ป็นการวงิวอนพระเจา้เพือ่จะมมีโนธรรมทีด่ ีความรอดนัน้มา
โดยการคนืพระชนมข์องพระเยซคูรสิต ์พระองคเ์สด็จสูส่วรรค ์และประทับเบือ้งขวา
พระหัตถข์องพระเจา้แลว้ มพีวกทตูสวรรคแ์ละพวกวญิญาณทีม่อํีานาจ และพวก
วญิญาณทีม่ฤีทธานุภาพอยูใ่ตบ้ังคับของพระองค ์(ฉบับ LEB) 

 
 ผมแน่ใจวา่คณุสงัเกตเห็นความแปลกประหลาดของพระคัมภรีต์อนนี ้เรอืใหญ ่โนอาห ์และ
วญิญาณทีต่ดิคกุอยูนั่น้เกีย่วอะไรกับการบัพตศิมา? และเนือ้หาเหลา่นีก้ลา่วไวห้รอืไมว่า่การบัพตศิ
มาชว่ยเราใหร้อด? 
 สิง่ทีเ่ปโตรกําลังทําอยูต่รงนีนั้น้คลา้ยคลงึกับบางสิง่ทีเ่ปาโลทําในโรม บทที ่5 เปาโลพดู
เกีย่วกับพระเยซใูนพระคมัภรีต์อนนัน้ แต ่(ขณะทีพ่ดูนัน้) ก็นกึถงึอาดัมดว้ย ใหค้ดิถงึพระเยซวูา่อยู่
ตรงกันขา้มกับอาดัม น่ันเป็นเหตผุลทีว่า่ทําไมเปาโลถงึพดูสิง่ตา่งๆ อยา่งเชน่ “เพราะคนคนเดยีวที่
ไมเ่ชือ่ฟัง [อาดัม] อยา่งไร คนจํานวนมากก็เป็นคนชอบธรรม เพราะพระองคผ์ูเ้ดยีวทีไ่ดท้รงเชือ่ฟัง 
[พระเยซ]ู อยา่งนัน้” (โรม 5:19) เปโตรคดิถงึเอโนค (มากกวา่อาดัม) อยูใ่นใจตอนทีเ่ขาเขยีน
เกีย่วกับพระเยซใูน 1 เปโตร บทที ่3 แตส่ําหรับเปโตรแลว้ เอโนคกับพระเยซไูมไ่ดอ้ยูต่รงขา้มกัน 
เอโนคทําหนา้ทีเ่ป็นอปุมาเปรยีบเทยีบสําหรับประเด็นทีเ่ปโตรตอ้งการจะกลา่วเกีย่วกับพระเยซ ู
 คณุอาจสงสยัวา่ “ประเด็นอะไรหรอื?” อยา่งไรก็ตาม มเีพยีงขอ้พระคําไมก่ีข่อ้เทา่นัน้ทีก่ลา่ว
เกีย่วกับเอโนคไวใ้นพระคมัภรีเ์ดมิ (ปฐมกาล 5:18–24) ทกุสิง่ทีเ่ราเรยีนรูใ้นขอ้พระคําเหลา่นัน้คอื
วา่เขามชีวีติอยูก่อ่นเหตกุารณ์น้ําทว่มโลกและวา่ “เอโนคดําเนนิกับพระเจา้อยา่งสตัยซ์ือ่ แลว้ก็
หายไปเพราะพระเจา้ทรงรับเขาไป” (ปฐมกาล 5:24, ฉบับ NIV) ขอ้พระคําเหลา่นัน้จรงิๆ แลว้ไมม่ี
ความเกีย่วขอ้งใดๆ กับสิง่ทีเ่ปโตรพดูไวใ้น 1 เปโตร บทที ่3 ซึง่เกีย่วกับพระเยซเูลย 
 เพือ่จะเขา้ใจวา่ทําไมบางสิง่ทีเ่อโนคทําจงึทําใหเ้ปโตรนกึถงึพระเยซ ูเราตอ้งเขา้ใจวา่เปโต
รอา่นเกีย่วกับเอโนคในหนังสอืภาษายวิทีไ่มใ่ชพ่ระคัมภรีเ์ดมิ เปโตรคุน้เคยกบัหนังสอืยวิโบราณเลม่
หนึง่เป็นพเิศษซึง่ไดก้ลา่วเกีย่วกับเอโนคไวม้าก เดาไดว้า่หนังสอืนัน้ชือ่ 1 เอโนค หนังสอืเลม่นัน้
บรรจรุายละเอยีดมากมายเกีย่วกับสิง่ทีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลาน้ําทว่มโลก โดยเฉพาะในฉากทีป่รากฏใน 
ปฐมกาล 6:1–4 ทีซ่ ึง่บรรดาบตุรของพระเจา้ (เอโนคเรยีกพวกนีว้า่ผูพ้ทัิกษ์) ไดม้ลีกู (มนุษยย์ักษ์
เนฟิล) กับมนุษยผ์ูห้ญงิ เมือ่ทัง้เปโตรกับยดูาเขยีนเกีย่วกับพวกทตูสวรรคท์ีทํ่าบาปในสมัยโนอาห ์
(2 เปโตร 2:4–5; ยดูา บทที ่6) พวกเขาก็กําลังพูดเป็นนัยถงึแนวคดิใน 1 เอโนค ทีไ่มไ่ดเ้ป็นสว่น
หนึง่ของเรือ่งราวน้ําทว่มโลกซึง่บันทกึไวใ้นพระคัมภรี ์ตัวอยา่งเชน่ เรือ่งราวน้ําทว่มโลกทีบ่ันทกึอยู่
ในหนังสอืปฐมกาล ไมไ่ดก้ลา่วใหเ้รารูเ้ลยวา่พวกบตุรทีศ่กัดิส์ทิธิข์องพระเจา้ถกูตดิคกุอยูใ่นดนิแดน
ใตพ้ภิพของคนตายจนถงึสิน้ยคุ แตเ่รือ่งนีม้บีันทกึไวใ้นหนังสอื 1 เอโนค (1 เอโนค 6:1–4; 7:1–6; 
10:4, 11–13) 
 บางสิง่ทีเ่กดิขึน้ตอ่ “วญิญาณทีต่ดิคกุอยู”่ เหลา่นีใ้นหนังสอื 1 เอโนคทําใหเ้ปโตรมคีวาม
เขา้ใจพระเยซอูยา่งถอ่งแท ้ในเรือ่งราวทีบ่ันทกึไวใ้น 1 เอโนคนัน้ เอโนคฝันเห็นสถานทีซ่ ึง่
วญิญาณทีต่ดิคกุอยูข่อรอ้งเขาใหว้งิวอนตอ่พระเจา้แทนพวกมัน อยา่งไรก็ตาม เอโนคดําเนนิกับพระ
เจา้ ดังนัน้จะมใีครดไีปกวา่เขาทีจ่ะรอ้งทลูตอ่พระเจา้ใหอ้ภัยโทษและปลอ่ยพวกมันละ่? เอโนคทํา



ตามคํารอ้งขอนัน้แตก็่ไดรั้บขา่วรา้ย คําตอบของพระเจา้นัน้เฉียบขาดชดัเจนคอืไม ่ จากนัน้เอโนคก็
ตอ้งนําคําตอบนีไ้ปบอกพวกมัน เขาลงไปหาพวกวญิญาณทีต่ดิคกุอยู ่เขาบอกพวกมันวา่พวกมันยัง
ตอ้งถกูตดัสนิใหอ้ยูใ่นคกุตอ่ไป 
  เปโตรใชเ้รือ่งราวนัน้เป็นการอปุมาเปรยีบเทยีบสําหรับพระเยซ ูประเด็นทีเ่ขาตอ้งการทําให ้
เขา้ใจคอืวา่เมือ่พระเยซสู ิน้พระชนม ์พระองคเ์สด็จลงไปยังเขตแดนคนตายและนําขา่วสารไปบอก
พวกสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีล่ม้ลงซึง่อยูท่ีน่ั่น เมือ่พวกมันเห็นพระเยซเูขา้มายังสถานทีแ่หง่คนตาย พวกมันก็
คดิวา่เพือ่นๆ ปีศาจของพวกมันคงมชียัและพวกมันก็จะไดอ้อกจากคกุในไมช่า้ แตพ่ระเยซกูลับตรัส
บอกพวกมันวา่พวกมันจะไมไ่ดเ้ห็นพระองคอ์กีนาน เพราะพระองคจ์ะฟ้ืนคนืพระชนมอ์กีครัง้ ทัง้หมด
นีเ้ป็นแผนการของพระเจา้ พวกมันไมไ่ดม้ชียัชนะ พวกมันยังคงอยูภ่ายใตคํ้าตดัสนิพพิากษา
เหมอืนเดมิ น่ันเป็นเหตผุลวา่ทําไมพระคัมภรีต์อนทีแ่ปลกประหลาดนีจ้บลงอยา่งนัน้ โดยพระเยซ ู
“เสด็จสูส่วรรค”์ และประทับ “เบือ้งขวาพระหัตถข์องพระเจา้แลว้ มพีวกทตูสวรรคแ์ละพวกวญิญาณ
ทีม่อํีานาจ และพวกวญิญาณทีม่ฤีทธานุภาพอยูใ่ตบ้ังคับของพระองค”์ (1 เปโตร 3:22) 
 ทําไมเปโตรจงึนําสิง่ทัง้หมดนีเ้ขา้มาเกีย่วพันกับการบัพตศิมา ในความคดิของเปโตรนัน้ การ
วายพระชนมแ์ละฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระเยซ ูซึง่ถกูทําใหเ้สร็จสมบรูณ์ดว้ยการประกาศตอ่เจา้แหง่
ภตูผปีีศาจถงึชยัชนะของพระองคนั์น้ ถกูทําใหเ้ป็นสญัลักษณ์ในการบัพตศิมา การบัพตศิมาเป็น
สญัลักษณ์ของการสิน้พระชนม ์การถกูฝัง และการฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระเยซ ู(โรม 6:1–11) 
 สําหรับเปโตรแลว้ การบัพตศิมา “สอดคลอ้ง” กับสิง่ทัง้หมดนี ้เพราะการบัพตศิมาเป็น “การ
วงิวอนพระเจา้เพือ่จะมมีโนธรรมทีด่ ีความรอดนัน้มาโดยทางการคนืพระชนมข์องพระเยซคูรสิต”์ (1 
เปโตร 3:21) คําภาษากรกีสําหรับ “วงิวอน” หมายถงึการใหคํ้ามั่นสญัญา คํากรกีสําหรับ “มโน
ธรรม” บอ่ยครัง้ทีห่มายถงึความสามารถในการแยกแยะผดิถกู แตน่ั่นไมใ่ชป่ระเด็นตรงนี ้การรูค้วาม
แตกตา่งระหวา่งสิง่ถกูกับสิง่ผดิไมไ่ดม้คีวามสมัพันธท์ีพ่เิศษเฉพาะกับการสิน้พระชนม ์การถกูฝัง 
และการฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระเยซ ูภาษากรกีคํานัน้ยังสามารถเล็งไปยังการใหคํ้ามั่นสญัญา และก็
เป็นคํามั่นสญัญาทีด่ดีว้ย ไมใ่ชแ่บบไรส้าระ น่ันเป็นสิง่ทีเ่ปโตรกําลังแนะไวใ้น 1 เปโตร บทที ่3 
โดยสาระสําคัญแลว้ การบัพตศิมาเป็นคําปฏญิาณแหง่ความจงรักภักดแีละเป็นสารไปถงึบรรดาเจา้
แหง่ภตูผปีีศาจ (พรอ้มกับคนทีอ่ยูท่ีนั่น้ดว้ย) วา่คณุอยูฝ่่ายไหนในสงครามฝ่ายวญิญาณ ครสิเตยีน
ในอดตีเขา้ใจสิง่นีด้กีวา่พวกเราในปัจจบุัน พธิบีัพตศิมาของครสิตจักรในยคุแรกนัน้รวมการปฏเิสธ
และตัดขาดจากซาตานกับทตูสวรรคซ์ ึง่เป็นพวกเดยีวกับมันไวด้ว้ย ก็เนือ่งจากพระคัมภรีต์อนนี ้
 
ทําไมสิง่นีจ้งึสําคญั 
อยา่งแรกคอื ตอ้งเขา้ใจวา่พวกผูเ้ชือ่เป็นพืน้ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์อันเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้สถติอยู.่..เป็นสงา่
ราศขีองพระคัมภรีเ์ดมิ แลว้พวกเราดําเนนิชวีติเป็นแบบนัน้หรอืไม?่ คนอสิราเอลกับพวกผูเ้ชือ่ใน
สมัยของพระเยซรููส้กึถงึความจําเป็นทีจ่ะตอ้ง (ดําเนนิชวีติ) แตกตา่งจากพวกผูไ้มเ่ชือ่อยูเ่สมอ 
เป้าหมายไมใ่ชก่ารตัง้ใจ (ทําตัว) แปลกประหลาดเพือ่วา่ผูไ้มเ่ชือ่จะไดห้ลกีเลีย่งการตดิตอ่สือ่สาร
ดว้ย อสิราเอลจะตอ้งเป็น “อาณาจักรแหง่ปโุรหติ” และ “ชนชาตบิรสิทุธิ”์ (อพยพ 19:6) การ
ดําเนนิชวีติในแบบทีพ่ระเจา้ทรงประสงคใ์หล้กูๆ ของพระองคดํ์าเนนินัน้ นําไปสูช่วีติทีอ่ดุมสมบรูณ์ 
เกดิผล และมคีวามสขุ คนอสิราเอลตอ้งดงึดดูผูค้นทีต่กเป็นทาสของพวกพระทีเ่ป็นปรปักษ์ใหก้ลับ
สูพ่ระเจา้องคเ์ทีย่งแท ้



 เมือ่โลกทัศนข์องเราถกูปรับใหเ้ขา้กับแผนการของพระเจา้เพือ่จะชว่ยเหลอืผูค้นจากทกุชาติ
ใหร้อด ดว้ยการทําใหพ้วกเขาเป็นสว่นหนึง่ของครอบครัวของพระเจา้ เราก็ไมไ่ดเ้ป็นของโลกนี ้การ
เป็นของโลกนีค้อืการหมกมุน่อยูใ่นความหว่งกังวลของโลกและดําเนนิชวีติไปตามนัน้ ผูไ้มเ่ชือ่ควร
จะสามารถดอูอกไดจ้ากคําพดู พฤตกิรรม จรยิธรรม และทัศนคตขิองเราทีม่ตีอ่ผูอ้ ืน่วา่เราไมไ่ดเ้ป็น
คนชอบเยาะเยย้ถากถาง เห็นแกต่ัว หรอืเกรีย้วกราด และวา่เป้าหมายของเราไมใ่ชก่ารนําหนา้หรอื
หลอกใชผู้ค้น เราไมค่วรจะมชีวีติอยูเ่พือ่ทําใหต้ัวเองพอใจ เราตอ้งทําตรงขา้มกับสิง่เหลา่นี ้ในอกี
แงห่นึง่ เราตอ้งดําเนนิชวีติเหมอืนพระเยซ ูผูค้นตอ้งการจะอยูร่อบๆ พระองคก็์เพราะพระองคไ์มท่รง
เหมอืนคนอืน่ๆ สว่นมาก 
 อยา่งทีส่อง สิง่ทีเ่ราทําในครสิตจักรของเราควรจะยกยอ่งพระเจา้และพระเยซ ูในสมัยพระ
คัมภรี ์การไปพลับพลาทีป่ระทับหรอืพระวหิารสนับสนุนแนวคดิเกีย่วกับความสมบรูณ์ดเีลศิของพระ
เจา้ ความแปลกแตกตา่ง และความรักทีม่ตีอ่ลกูๆ ของพระองค ์สิง่เหลา่นัน้ไปดว้ยกันได ้ทําไมพระ
เจา้ผูไ้มท่รงขาดแคลนสิง่ใดและเป็นใหญก่วา่ทกุสิง่ ทรงตอ้งการครอบครัวมนุษย?์ ทําไมพระเจา้
องคนั์น้ทรงทําใหพ้ระองคเ์องยุง่ยากดว้ยการสรา้งครอบครัวใหมภ่ายหลังการละทิง้ประชาชาตติา่งๆ 
ทีห่อบาเบล โดยสง่พวกเขาใหไ้ปอยูใ่นความควบคมุของพวกพระอืน่ๆ? ทําไมพระองคไ์มเ่พยีงแต่
ทรงเดนิหนไีปเสยี? น่ันก็เพราะพระองคท์รงรักเรา 
 น่ันเพราะวา่เรารูว้า่พระเจา้ทรงสามารถทําสิง่อืน่ๆ ไดแ้ตก็่ไมทํ่า ทําใหค้วามรักของพระองคนั์น้
มคีวามหมาย เมือ่ผูค้นในครสิตจักรพดูเกีย่วกับความรักของพระเจา้เทา่นัน้ โดยไมไ่ดม้องไปทีก่าร
แฝงนัยแหง่ความรักนัน้ เมือ่นําไปเปรยีบเทยีบกับพระบคุลกิลักษณะอืน่ๆ ของพระองคแ์ลว้ พวกผู ้
เชือ่ก็จะเห็นวา่ความรักนัน้ไรค้า่ (เพราะไดม้างา่ย) ตัวอยา่งเชน่ มันอาจดดูอ้ยคา่ตอ่ผูค้นทีไ่มรู่ถ้งึ
ความบรสิทุธิศ์ักดิส์ทิธิข์องพระเจา้  
 ความหมายโดยนัยอยา่งทีส่ามของสิง่ทีเ่ราไดอ้ภปิรายในบทนีค้อืวา่ พวกเจา้แหง่ความมดืรูว้า่
เราอยูฝ่่ายไหนก็ดว้ยพฤตกิรรมของเรา พวกมันไมโ่ง ่พวกมันเห็นความซือ่สตัยจ์งรักภักดขีองเราทีม่ี
ตอ่พระเจา้ และพวกมันก็เห็นเรากระทําตามการตัดสนิใจของเราทีจ่ะตดิตามพระเยซผูา่นสิง่ตา่งๆ 
เชน่การบัพตศิมาและการตอ่ตา้นความบาป แตพ่วกมันก็ยังเห็นเราตอนทีเ่ราไมซ่ือ่สตัยต์อ่พระเจา้
ดว้ยเชน่กัน และพวกมันก็เขา้ใจวา่ชวีติของเราเปราะบางและออ่นแอในเรือ่งใด ไมว่า่เราจะเชือ่ส ิง่นี้
หรอืไม ่เรากําลังถกูจับตาดจูากทัง้สองฝ่ายทีต่อ่สูก้นัในสงครามฝ่ายวญิญาณ 
 เป็นการงา่ยทีจ่ะทําความเขา้ใจความจรงิเหลา่นีม้ากกวา่ปฏบิัตติาม แมว้า่จะไดรั้บการไถแ่ลว้ 
เราก็ยังลม้ลง การดําเนนิตามความจรงิเหลา่นีนั้น้ เราตอ้งปรับความคดิและจติใจของเราใหเ้ขา้กับ
เหตผุลวา่ทําไมเราจงึมาอยูท่ีน่ี.่..มาดําเนนิชวีติในฐานะเป็นคนตา่งดา้วในโลกของเราเอง ก็
เหมอืนกับพระเยซ ูทีเ่ราไมไ่ดเ้ป็นของโลกนี ้น่ันคอืเราอยูใ่นโลกนีแ้ตไ่มไ่ดเ้ป็นของโลกนี ้(ยอหน์ 
8:23; 1 ยอหน์ 4:4) ความขดัแยง้กันนัน้และสถานะของเราจะชดัเจนขึน้ เมือ่เรามคีวามเขา้ใจแจม่
ชดัและแน่วแน่ตอ่ความหมายของการเป็นบตุรธดิาของพระเจา้ 
  
 
  



บททีส่บิหา้ 
ผูม้สีว่นในพระลกัษณะของพระเจา้ 

 
คณุรูห้รอืไมว่า่คณุคอืใคร? 
ผมถามคําถามนีม้ากอ่นหนา้แลว้ แตถ่งึเวลาทีต่อ้งถามอกีครัง้หนึง่ ใชแ่ลว้ เราอยูใ่นโลกแตไ่มไ่ด ้
เป็นของโลก ความจรงิคอืวา่เราไดรั้บการชว่ยใหร้อดโดยพระคณุผา่นทางความเชือ่ในสิง่ทีพ่ระเยซู
ทรงกระทําบนกางเขน (เอเฟซสั 2:8–9) แตน่ั่นเป็นเพยีงการเริม่ตน้ทําความเขา้ใจถงึสิง่ทีพ่ระเจา้
ไดท้รงกระทําอะไรมาบา้งแลว้ 
 เจตนารมณ์ดัง้เดมิของพระเจา้ในสวนเอเดนคอืการรวมครอบครัวมนุษยเ์ขา้กับครอบครัว
ศักดิส์ทิธิข์องพระองค ์ซึง่เป็นบรรดาบตุรชายแหง่สวรรคข์องพระเจา้ทีอ่ยูท่ีน่ีก่อ่นการทรงสรา้งโลก 
(โยบ 38:7–8) พระองคไ์มไ่ดท้รงละทิง้แผนการนัน้ตอนทีม่นุษยล์ม้ลง คณุทีเ่ป็นครสิเตยีนจะถกูทํา
ใหศ้ักดิส์ทิธิเ์หมอืนกับลกูๆ ทีเ่ป็นเอโลฮมิของพระเจา้...เหมอืนกับพระเยซเูอง (1 ยอหน์ 3:1–3) 
 นักศาสนศาสตรอ์า้งถงึความคดินัน้ในหลากหลายคํานยิาม แตส่ ิง่ทีเ่หมอืนกันมากทีส่ดุคอืการ
ยกยอ่งสดดุ ีเปโตรกลา่วถงึสิง่นีว้า่หมายถงึการเป็น “ผูม้สีว่นในพระลักษณะของพระเจา้” (2 เปโตร 
1:4) ยอหน์เขยีนไวอ้ยา่งนีว้า่ “ลองคดิด ูพระบดิาไดป้ระทานความรักแกเ่ราเพยีงไรทีเ่ราไดช้ือ่วา่
เป็นลกูของพระเจา้ และเราก็เป็นอยา่งนัน้” (1 ยอหน์ 3:1, ทําตัวเอนเพือ่เนน้) ในบทนี ้เราจะไปดู
กันวา่พระคัมภรีถ์า่ยทอดสารนัน้อยา่งไร 
  
บรรดาบตุรชายของพระเจา้ซึง่เป็นลกูหลานของอบัราฮมั 
เมือ่พระเจา้ทรงยกบรรดาประชาชาตใินโลกใหอ้ยูใ่นครอบครองของพวกพระในระดับรอง ณ 
เหตกุารณ์ทีห่อบาเบล พระองคท์รงกระทําเชน่นัน้ดว้ยรูว้า่พระองคจ์ะทรงเริม่ตน้ครอบครัวใหมท่ีเ่ป็น
มนุษยข์องพระองคเ์อง พระเจา้ทรงเรยีกอับราฮัม (ปฐมกาล 12:1–8) ทันทภีายหลังจากเหตกุารณ์
ทีห่อบาเบล (ปฐมกาล 11:1–9) พระเจา้จะทรงกลบัสูแ่ผนการแหง่สวนเอเดนดัง้เดมิของพระองค์
ผา่นทางอับราฮัมและนางซาราหภ์รรยาของเขา 
 ประชากรของพระเจา้ ซึง่เป็นบตุรหลานของอับราฮมั...เป็นชาวอสิราเอล ในทีส่ดุก็ลม้เหลวใน
การฟ้ืนฟกูารปกครองอันประเสรฐิของพระเจา้ขึน้ในโลก แตบ่ตุรคนหนึง่นัน้จะประสบความสําเร็จ 
พระเจา้จะทรงกลายเป็นมนุษยใ์นองคพ์ระเยซ ูซึง่เป็นพงศพั์นธุข์องกษัตรยิด์าวดิ อับราฮัม และ
อาดัม และโดยผา่นทางพระเยซ ูพระสญัญาของพระเจา้ทีว่า่วนัหนึง่จะทรงอวยพรบรรดาประชาชาติ
ทีพ่ระองคไ์ดท้รงลงโทษทีห่อบาเบลนัน้จะบรรลผุล เปาโลเขยีนเกีย่วกับเรือ่งนัน้ไวห้ลายทีใ่นพระ
คัมภรี ์นีเ่ป็นเพยีงสองตอนเทา่นัน้คอื 
 

พระองคท์รงเปิดเผยใหข้า้พเจา้รูค้วามล้ําลกึนัน้ ตามทีข่า้พเจา้เขยีนไวย้อ่ๆ แลว้ 
และเมือ่ทา่นอา่นถอ้ยคําเหลา่นัน้แลว้ พวกทา่นก็สามารถรับรูถ้งึความเขา้ใจของ
ขา้พเจา้ในเรือ่งความล้ําลกึของพระครสิต.์..น่ันคอืคนตา่งชาตไิดเ้ป็นผูร้ว่มรับมรดก 
เป็นอวยัวะของกายเดยีวกัน และเป็นผูม้สีว่นรว่มในพระสญัญาในพระเยซคูรสิตโ์ดย
ทางขา่วประเสรฐิ (เอเฟซสั 3:3–6, ฉบับ LEB) 
 



เพราะวา่พวกทา่นทกุคนเป็นบตุรของพระเจา้โดยทางความเชือ่ในพระเยซคูรสิต.์..จะ
ไมเ่ป็นยวิหรอืกรกี จะไมเ่ป็นทาสหรอืไท จะไมเ่ป็นชายหรอืหญงิ เพราะวา่ท่าน
ทัง้หลายเป็นอันหนึง่อันเดยีวกันในพระเยซคูรสิต ์และถา้ทา่นทัง้หลายเป็นของพระ
ครสิตแ์ลว้ ทา่นก็เป็นพงศพั์นธุข์องอับราฮัม คอืเป็นทายาทตามพระสญัญา (กาลา
เทยี 3:26–29, ฉบับ LEB) 

 
 ดังทีผ่มอธบิายไวใ้นหลายบทกอ่นหนา้แลว้วา่ ตลอดทัง้พระคัมภรีเ์ดมินัน้ คนเหลา่นัน้ทีไ่มใ่ช่
อสิราเอลอาศัยอยูใ่นดนิแดนทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุครอบครองของบรรดาพระในระดับรอง ซึง่พระ
เจา้ไดท้รงยกประชาชาตเิหลา่นัน้ให ้ณ เหตกุารณ์ทีห่อบาเบล ทีห่อบาเบลนี ้ชาตติา่งๆ (นอกจาก
อสิราเอล) ไดถ้กูตดัสทิธิจ์ากการมสีมัพันธภาพกับพระเจา้องคเ์ทีย่งแท ้อสิราเอลและอสิราเอล
เทา่นัน้ทีเ่ป็น “สว่น” แหง่มนุษยชาตขิองพระเจา้  (เฉลยธรรมบัญญัต ิ32:9) คนอสิราเอลนัน้อา้งถงึ
ผูค้นแหง่ชาตติา่งๆ ทีถ่กูตัดสทิธิด์ว้ยคําศัพทม์ากมาย โดยใชก้ารเรยีกชือ่ในดา้นภมูศิาสตรแ์ละเชือ้
ชาตติา่งๆ (ตัวอยา่งเชน่ คนอยีปิต ์คนโมอับ คนอามาเลค) แตคํ่าอธบิายอันเป็นทีเ่ขา้ใจในสมัยพระ
คัมภรีใ์หมนั่น้คอืคนนอกศาสนา อันเป็นคํานยิามทีม่าจากคําภาษาละตนิสําหรับ “บรรดาประชาชาต”ิ 
(gens) ถา้คณุไมใ่ชค่นยวิ คณุก็เป็นคนนอกศาสนา 
 เรือ่งราวในพระคัมภรีใ์หมค่อืวา่พระเยซซู ึง่สบืเชือ้สายมาจากอับราฮัม ทรงสิน้พระชนมแ์ละฟ้ืน
คอืพระชนมอ์กีครัง้เพือ่ไถไ่มเ่พยีงแตล่กูหลานทีส่บืเชือ้สายจากอับราฮัม (คนอสิราเอล/ยวิ) เทา่นัน้ 
แตย่ังรวมถงึทกุคนในชาตติา่งๆ ทีเ่มือ่กอ่นนีไ้ดเ้คยถกูพระเจา้องคเ์ทีย่งแทต้ดัสทิธิ ์ในขอ้พระคํา
หลายขอ้ทีอ่า้งถงึขา้งตน้นัน้ เปาโลเรยีกการรวมเอาคนนอกศาสนาเขา้มาไวใ้นครอบครัวของพระ
เจา้วา่เป็นความลกึลับ มันทําใหเ้ขาประหลาดใจทีว่า่ประชากรจากชาตติา่งๆ ทีพ่ระเจา้ไดท้รงละทิง้ 
และซึง่อยูภ่ายใตก้ารควบคมุของพระอืน่ๆ สามารถเขา้รับมรดกแหง่พระสญัญาทีป่ระทานแกอ่ับ
ราฮัมได ้
 ในพระครสิตแ์ลว้ ทกุคนทีต่อ้นรับพระกติตคิณุเป็นบตุรของพระยาหเ์วหพ์ระเจา้องคเ์ทีย่งแท ้
ซึง่เป็นพระเจา้ของอับราฮัม อสิอัค และยาโคบ (ยอหน์ 1:12; กาลาเทยี 3:26; โรม 8:14) นีเ่ป็น
เหตผุลวา่ทําไมจงึมกีารกลา่วไวใ้นพระคัมภรีใ์หมเ่กีย่วกับพวกผูเ้ชือ่โดยใชคํ้าศัพทค์รอบครัว 
(บตุรชาย, ลกูๆ, ผูรั้บมรดก) และภาษาแหง่การถกูพระเจา้ “รับเป็นบตุร” (โรม 8:15, 23; เอเฟซสั 
1:5; กาลาเทยี 4:4) ภาษาของการรับมรดกนัน้ชดัเจนยิง่และมเีป้าหมาย มันบอกเราวา่เราเป็นใคร 
น่ันคอืเป็นครอบครัวใหมข่องพระเจา้ซึง่คอืครอบครัวทีเ่ป็นสิง่ศักดิส์ทิธิ-์มนุษย ์จดุหมายปลายทาง
ของผูเ้ชือ่คอืเป็นสิง่ทีอ่าดมักับเอวาเป็นแตด่ัง้เดมิ น่ันคอืเป็นอมตะ เป็นฉายาทีม่สีงา่ราศขีองพระ
เจา้ และดําเนนิชวีติอยูใ่นการสถติของพระองค ์
 แตแ่มส้ ิง่นัน้ก็ไมแ่สดงใหเ้ห็นอยา่งสมบรูณ์วา่เราเป็นใคร สว่นทีน่่าประหลาดใจทีส่ดุคอืวา่พระ
เยซทูรงมองเห็นเราอยา่งไร 
 
การกลบัมารวมกนัเป็นครอบครัวอกีครัง้ 
สองบทแรกของหนังสอืฮบีรใูหภ้าพอันน่าประหลาดใจของครอบครัวผสมของพระเจา้แกเ่รา คอื
ระหวา่งสิง่ศักดิส์ทิธิก์ับมนุษย ์สําหรับผมแลว้ นีเ่ป็นตอนทีต่ืน่เตน้ทีส่ดุตอนหนึง่ในพระคัมภรี ์
 ฮบีรบูทที ่1 ชีใ้หเ้ห็นวา่พระเยซทูรง “ยิง่ใหญก่วา่พวกทตูสวรรคม์ากนัก” (ขอ้ 4, ฉบับ LEB) 
ในสภาแหง่สวรรคข์องพระเจา้นัน้ ไมม่ใีครเหนอืกวา่พระเยซ ูอยา่งไรก็ตาม พระองคท์รงเป็นพระเจา้ 



ในความจรงิแลว้ ผูป้ระพันธช์ีใ้หเ้ห็นวา่เนือ่งจากไมม่ทีตูสวรรคใ์ดเหมาะสมจะมาเป็นมนุษยแ์ละสบื
ทอดมรดกแหง่อาณาจักร บรรดาทตูสวรรคจ์งึตอ้งนมัสการพระเยซ ู(ขอ้ 5–6, ฉบับ LEB) พระเยซู
ทรงเป็นกษัตรยิ ์
 น่าทึง่ทีว่า่เมือ่พระเยซทูรงเป็นมนุษย ์พระองคท์รงตํา่กวา่พวกทตูสวรรคเ์ป็นเวลาสัน้ๆ 
ชว่งหนึง่ พระองคท์รงเป็นเหมอืนพวกเรา มนุษยเ์ป็นสิง่ทรงสรา้งทีตํ่า่กวา่ส ิง่ศักดิส์ทิธิอ์ยา่งเชน่ทตู
สวรรค ์ผูป้ระพันธพ์ระธรรมฮบีรถูามวา่ 
 

มนุษยเ์ป็นใครเลา่ทีพ่ระองคท์รงระลกึถงึเขา และบตุรมนุษยเ์ป็นใครเลา่ทีพ่ระองค์
ทรงหว่งใยเขา พระองคท์รงทําใหเ้ขาตํา่กวา่ทตูสวรรคเ์พยีงชัว่ระยะหนึง่ และ
พระองคท์รงสวมมงกฎุแหง่ศักดิศ์รแีละเกยีรตใิหแ้กเ่ขา พระองคท์รงทําใหท้กุสิง่อยู่
ใตฝ่้าเทา้ของเขา...แตเ่ราก็เห็นวา่พระเยซ ูผูท้รงถกูทําใหตํ้า่กวา่พวกทตูสวรรค์
เพยีงชัว่ระยะหนึง่นัน้ ทรงไดรั้บพระสริแิละพระเกยีรตเิป็นมงกฎุ เพราะพระองค์
ส ิน้พระชนมด์ว้ยความทกุขท์รมาน ทัง้นีโ้ดยพระคณุของพระเจา้ พระองคจ์งึไดว้าย
พระชนมเ์พือ่ทกุคน (ฮบีร ู2:6–9) 

 
 อะไรคอืผลลัพธข์องสิง่ทีพ่ระเยซทูรงกระทํา? เราอาจบอกวา่ความรอด น่ันถกูตอ้ง แตก็่พลาด
สิง่ทีผู่ป้ระพันธห์นังสอืฮบีรตูอ้งการใหเ้รารู ้เนือ่งจากพระเจา้ทรงมาเป็นมนุษยใ์นรา่งพระเยซคูรสิต ์
บรรดาผูต้ดิตามพระองคท์ีเ่ป็นมนุษยก็์จะเป็นเหมอืนพระเจา้ และเป็นสมาชกิในครอบครัวเดยีวกันนัน้
ดว้ย 
 วนัหนึง่ ไมว่า่จะตอนเราเสยีชวีติหรอืตอนพระเยซเูสด็จกลับมายังโลก ในรปูแบบสดุทา้ยของ
อาณาจักรในโลกหรอืสวนเอเดนแหง่ใหม ่พระเยซจูะทรงแนะนําเราตอ่สมาชกิทีเ่หลอืของสภา
ศักดิส์ทิธินั์น้ และแนะนําสมาชกิสภาศักดิส์ทิธินั์น้แกเ่รา พระองคท์รงมาเป็นเหมอืนเราเพือ่วา่เรา
อาจจะไดเ้ป็นเหมอืนพระองค ์น่ันคอื 
 

ในเรือ่งทีพ่ระเจา้ทรงนําบตุรจํานวนมากไปสูศ่ักดิศ์รนัีน้ ก็เป็นการเหมาะสมแลว้ ที่
พระเจา้ผูซ้ ึง่ทกุสิง่ดํารงอยูเ่พือ่พระองคแ์ละโดยพระองค ์จะทรงทําใหผู้เ้บกิทางสู่
ความรอดของพวกเขาสมบรูณ์โดยความทกุขท์รมานตา่งๆ เพราะทัง้ผูช้ําระให ้
บรสิทุธิแ์ละคนเหลา่นัน้ทีไ่ดรั้บการชําระ ก็มพีระบดิาองคเ์ดยีวกัน ดว้ยเหตนุี ้พระเยซู
จงึไมท่รงละอายทีจ่ะเรยีกเขาเหลา่นัน้วา่พีน่อ้ง ดังทีพ่ระองคต์รัสวา่ 

“เราจะประกาศพระนามของพระองคแ์กพ่ีน่อ้งของเรา 
เราจะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระองคท์า่มกลางชมุนุมชน… 
ตัวเรากับบรรดาบตุรทีพ่ระเจา้ประทานแกเ่ราอยูท่ีน่ีแ่ลว้” 
 (ฮบีร ู2:10–13, ฉบับ LEB) 

  
 แทนทีพ่ระเยซจูะทรงอับอายตอ่หนา้เอโลฮมิแหง่สภาของพระเจา้ในการเป็นมนุษย ์น่ันคอื
ทรงอยูใ่นสภาพทีตํ่า่กวา่พวกเขา พระองคก์ลับทรงยนิด ีเพราะน่ันเป็นสว่นทัง้หมดของยทุธศาสตร์
ทีย่ ิง่ใหญ ่ขณะทรงยนือยูใ่นสภานัน้ (“ในทีป่ระชมุนัน้”) พระองคท์รงแนะนําเราวา่ ดนูีส่ ิมองดเูราส ิ
และดลูกูๆ ทีพ่ระเจา้ไดป้ระทานแกเ่รา ตอนนีเ้ราทัง้หมดอยูด่ว้ยกันแลว้ และจะอยูด่ว้ยกันตลอดนิ
รันดร ์และน่ันก็เป็นแผนการนับแตแ่รกเริม่แลว้ 
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 การเขา้ไปอยูใ่นครอบครัวอันศักดิส์ทิธิแ์ละรุง่โรจนข์องพระเจา้นัน้เป็นจดุหมายปลายทางของ
เรา เปาโลเขยีนเกีย่วกับสิง่นีไ้วอ้ยา่งงดงามในโรม 8:18–23 วา่ 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ความทกุขลํ์าบากแหง่สมัยปัจจบุัน ไมค่วรจะเอาไปเปรยีบกับศกัดิศ์รี
ซ ึง่จะเผยใหแ้กเ่ราในอนาคต เพราะสรรพสิง่ทีท่รงสรา้งแลว้ คอยดว้ยความปรารถนา
อยา่งยิง่ใหบ้ตุรทัง้หลายของพระเจา้ปรากฏ...และไมใ่ชเ่ทา่นัน้ แตเ่ราเองดว้ย ผู ้
ไดรั้บพระวญิญาณเป็นผลแรก ตัวเราเองก็ยังครํ่าครวญคอยการทีพ่ระเจา้จะทรงใหม้ี
ฐานะเป็นบตุร คอืทีจ่ะทรงไถก่ายของเรา 
 

 เปาโลกระตุน้บรรดาผูเ้ชือ่ดว้ยขา่วสารแบบเดยีวกัน เขาบอกผูเ้ชือ่ชาวโรมันวา่พวกเขาถกู 
“(พระองค)์ ทรงกําหนดไวก้อ่นใหเ้ป็นตามพระฉายาแหง่พระบตุรของพระองค ์เพือ่พระบตุรนัน้จะได ้
เป็นบตุรหัวปีทา่มกลางพีน่อ้งจํานวนมาก” (โรม 8:29, ฉบับ LEB) เขาบอกครสิตจักรทีโ่ครนิธว์า่ 
“แตเ่ราทกุคนไมม่ผีา้คลมุหนา้แลว้ และมองดพูระรัศมขีององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ แลว้เราก็ไดรั้บการ
เปลีย่นแปลงใหเ้ป็นเหมอืนพระฉายาของพระองคโ์ดยมศีกัดิศ์รเีป็นลําดับขึน้ไป” (2 โครนิธ ์3:18) 
และวา่ความเป็นมนุษยข์องเราจะถกูเปลีย่น “เพราะวา่สิง่ทีเ่สือ่มสลายไดน้ีต้อ้งสวมดว้ยสิง่ทีเ่สือ่ม
สลายไมไ่ด ้และสภาพทีต่อ้งตายนีต้อ้งสวมดว้ยสภาพทีไ่มต่าย” (1 โครนิธ ์15:53) สําหรับเปโตร
แลว้ การเขา้ร่วมในสภาแหง่ครอบครัวของพระเจา้หมายถงึการเป็น “ผูม้สีว่นในพระลักษณะของพระ
เจา้” (2 เปโตร 1:4) ยอหน์กลา่วถงึสิง่นีอ้ยา่งงา่ยๆ วา่ “เราจะเป็นเหมอืนอยา่งพระองค”์ (1 ยอหน์ 
3:2) 
 
ทําไมสิง่นีจ้งึสําคญั 
ในฐานะครสิเตยีน บางทเีราอาจจะไดย้นิมาหลายครัง้แลว้วา่เราตอ้งเป็นเหมอืนพระเยซ ูเราเป็น
เหมอืนพระองคอ์ยา่งแน่นอน แตเ่มือ่เราไดย้นิอยา่งนัน้ เราก็มแีนวโนม้จะดําเนนิการตามนัน้แตเ่พยีง
ในแงข่องการเป็นคนด ีหรอือาจจะเป็นคน “เลวนอ้ย” เราเปลีย่นสิง่ทีค่วามจรงิแลว้เป็นแนวคดิที่
เกอืบจะเหลอืเชือ่หรอืยากเกนิเขา้ใจ น่ันคอืวา่วันหนึง่เราจะเป็นเหมอืนพระเยซ ูใหก้ลายเป็นหนา้ที่
ทีเ่ราตอ้งกระทํา 
 แทนทีจ่ะรูส้กึผดิเกีย่วกับวา่เราไมเ่หมอืนพระเยซมูากเทา่ไร และใหคํ้ามั่นสญัญาในใจเราทีจ่ะ 
“ทําใหด้ขี ึน้” เราตอ้งปลอ่ยใหพ้ระพรของสิง่ทีพ่ระองคท์รงทํา และจะทรงทํา จัดระบบวธิทีีเ่ราคดิ
เกีย่วกับการเป็นเหมอืนพระองคเ์สยีใหม ่เราสามารถเปลีย่นการเป็นเหมอืนพระครสิตใ์หเ้ป็นการงาน
ทีเ่ราตอ้งกระทําเพราะกลวัวา่พระเจา้จะทรงโกรธเรา แตน่ั่นเป็นศาสนศาสตรท์ีไ่มถ่กูตอ้ง มันเปลีย่น
พระคณุใหก้ลายเป็นหนา้ที ่หรอืไมเ่ราก็อาจสํานกึพระคณุวา่วนัหนึง่เราจะเป็นสิง่ทีพ่ระเจา้ทรง
ตืน่เตน้ในการสรา้งเรา ซึง่ก็คอืสิง่ทีพ่ระองคท์รงกําหนดใหเ้ราเป็น (โรม 8:29) และดําเนนิชวีติใน
หนทางทีผู่ค้นทีต่กเป็นทาสบรรดาเจา้แหง่ความมดืจะตอ้งการเขา้รว่มในครอบครัวของพระเจา้ 
มมุมองหนึง่มองเขา้ไปขา้งใน ขณะทีอ่กีมมุมองหนึง่มองขึน้ไปยังสวรรค ์ 
 ชวีติครสิเตยีนตอนนีไ้มไ่ดเ้กีย่วกับความกลัวทีว่า่ เราจะลม้เหลวในการทําใหพ้ระผูห้นึง่ซ ึง่ทรง
รักเราขณะทีเ่รายังตกเป็นทาสอยูใ่นความมดืนัน้มคีวามสขุ ชวีติครสิเตยีนความจรงิแลว้เกีย่วกับการ
เขา้ใจแนวคดิสองอยา่ง น่ันคอื หนึง่ การถกูรับเป็นบตุรเขา้ในครอบครัวของพระเจา้ ซึง่หมายความ
วา่พระเยซทูรงเป็นพีช่ายของเรา และวา่พระเจา้ทรงรักเราอยา่งทีพ่ระองคท์รงรักพระเยซ ูและสอง 



จดุประสงคข์องเราในแผนการของพระเจา้เพือ่ฟ้ืนฟอูาณาจักรของพระองคบ์นโลก เราเป็นและจะ
เป็นสภาศักดิส์ทิธิใ์หมข่องพระเจา้ พระองคท์รงเป็นพระบดิาของเรา เราเป็นลกูๆ ของพระองคท์ีถ่กู
กําหนดใหอ้าศัยอยูใ่นทีท่ีพ่ระองคท์รงอยูช่ัว่นรัินดร ์เราเป็นผูร้่วมงานของพระองคท์ีไ่ดรั้บมอบหมาย
ใหทํ้างานดว้ยการชว่ยพระองคป์ลดปลอ่ยคนเหลา่นัน้ทีย่ังคงถกูครอบครองโดยเจา้แหง่ความตาย 
และถกูจับเป็นเชลยโดยเจา้แหง่ความมดืทีม่องไมเ่ห็น 
 น่ันเป็นสิง่ทีพ่ระคัมภรีบ์ันทกึไว ้นับจากสวนเอเดนถงึสวนเอเดน น่ันเป็นจดุหมายปลายทาง
ของคณุ ชวีติของคณุตอนนีไ้มไ่ดเ้กีย่วกับการหาตําแหน่งหรอืสถานะของคณุในครอบครัวของพระ
เจา้ น่ันไมส่ามารถไดรั้บโดยการหา แตน่ั่นเป็นของประทาน ชวีติของคณุตอนนีกํ้าลังสําแดงการ
ขอบพระคณุสําหรับการถกูรับเป็นบตุร การมคีวามสขุเพลดิเพลนิกับสิง่นี ้และการนําคนอืน่ๆ มา
แบง่ปันสิง่นีก้ับคณุ 
  
  



บททีส่บิหก 
ปกครองเหนอืบรรดาทตูสวรรค ์

 
เป็นสิง่สําคัญมากตอ่ความเชือ่ของเราทีเ่ราจะเขา้ใจวา่เราเป็นใครในฐานะครสิเตยีน เราเป็นบตุรชาย
และบตุรหญงิของพระเจา้ อันเป็นสภาศักดิส์ทิธิท์ีถ่กูสรา้งขึน้ใหมซ่ ึง่ไดม้สีว่นรว่มในอาณาจักรของ
พระบดิาเรยีบรอ้ยแลว้ แตก็่ยังมอีะไรมากกวา่นัน้ ใชแ่ลว้ เราเป็นสภาแหง่ครอบครัวของพระเจา้ แต่
เพือ่อะไรละ่? 
 ขณะทีเ่ราอยูใ่นอาณาจักรนัน้แลว้ (โคโลส ี1:13) เราก็ยังไมไ่ดเ้ห็นการเปิดเผยอยา่งสมบรูณ์
ของอาณาจักรนัน้ น่ันคอืเรายังไมไ่ดเ้ห็นโลกกลายเป็นสวนเอเดน คําพดูทีด่เูหมอืนขดัแยง้กันอยา่ง 
“เรยีบรอ้ยแลว้ แตย่ังไมไ่ด”้ นีป้รากฏตลอดท่ัวทัง้พระคัมภรีใ์นหลากหลายวธิ ีในบทนี ้ผมตอ้งการ
จะใหค้ณุไดม้องเห็นคําวา่ “ยังไม”่ ทีต่อบคําถาม “เพือ่อะไรละ่” 
  
มสีว่นรว่มในอาณาจักร ณ บดันี ้
การทีเ่ราเขา้ร่วมในอาณาจักรของพระเจา้นัน้ไมไ่ดถ้กูกําหนดไวล้ว่งหนา้ ในความหมายนีค้อืวา่เรา
ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงหุน่ยนตท์ีแ่สดงบทบาทหนา้ทีต่า่งๆ ทีต่ัง้โปรแกรมไวใ้หเ้ราทํา น่ันเป็นการทําลาย
แนวคดิทัง้มวลของการเป็นฉายาของพระเจา้...เป็นผูแ้ทนของพระองค ์เราถกูสรา้งใหเ้ป็นเหมอืน
พระองค ์พระองคท์รงเสร ีถา้เราไมม่เีสรภีาพทีแ่ทจ้รงิ เราก็ไมส่ามารถเป็นเหมอืนพระองคไ์ด ้และ
โดยคําจํากัดความนี ้เราก็จะไมเ่ป็นเหมอืนพระองค ์เรามเีสรภีาพทีจ่ะเชือ่ฟังและนมัสการ หรอืกบฏ
และทําตามใจตัวเราเอง และเราก็จะเก็บเกีย่วสิง่ทีเ่ราหวา่น การหวา่นของเรานัน้ไมไ่ดถ้กูตัง้
โปรแกรมไว ้
 แตพ่ระเจา้ทรงยิง่ใหญก่วา่เรา พระองคท์รงมแีผนการหนึง่และแผนการนีจ้ะสําเร็จ ความสําเร็จ
ของแผนการนีไ้มไ่ดข้ ึน้อยูก่ับหรอืถกูบบีบังคับใหป้รับเขา้กับเสรภีาพของมนุษย ์เราไมส่ามารถ
ทําลายแผนการนีไ้ด ้และสิง่ศักดิส์ทิธิซ์ ึง่มเีสรภีาพทีจ่ะเลอืก ก็ไมส่ามารถทําลายแผนการนีไ้ด ้
เชน่กัน 
 ใหค้ดิเกีย่วกับการประชมุสภาแหง่สวรรคท์ีผ่มแสดงใหค้ณุเห็นในบทที ่1 ด ูผมถามวา่คณุเชือ่
ส ิง่ตา่งๆ ทีก่ลา่วไวใ้นพระคัมภรีห์รอืไม ่และจากนัน้ผมก็นําคณุไปยังการประชมุหนึง่ของพระเจา้กับ
สภาแหง่สวรรคข์องพระองคท์ีบ่ันทกึใน 1 พงศก์ษัตรยิ ์บทที ่22 พระเจา้ไดท้รงกําหนด (และดังนัน้
มันจงึตอ้งเกดิขึน้) วา่ถงึเวลาแลว้สําหรับกษัตรยิอ์าหับผูช้ัว่รา้ยตอ้งตาย แตจ่ากนัน้พระเจา้ก็ทรง
ปลอ่ยใหส้ ิง่มชีวีติฝ่ายวญิญาณในสภาของพระองคต์ัดสนิวธิทีีจ่ะทําใหส้ ิง่นัน้บรรลผุล (1 พงศ์
กษัตรยิ ์22:19–23) 
 การกําหนดไวล้ว่งหนา้และเสรภีาพทํางานควบคูก่ันและสอดคลอ้งกันในการปกครอง
อาณาจักรของพระเจา้ พระประสงคข์องพระองคจ์ะไมม่วีนัถกูทําลายหรอืชะงัก พระองคท์รงสามารถ
รับความบาปและการกบฏ แตย่ังคงทําสิง่ทีพ่ระองคท์รงปรารถนาใหส้ําเร็จได ้โดยผา่นทางผูแ้ทนที่
มเีสรภีาพอืน่ๆ ดังที ่ซ ีเอส ลอูสิครัง้หนึง่พดูถงึพระเจา้ (ในหนังสอืเรือ่ง Perelandra) วา่ “ไมว่า่คณุ
จะทําอะไร พระองคจ์ะทรงทําสิง่นัน้ใหเ้กดิผลด ีแตก็่ไมด่เีหมอืนกับทีพ่ระองคไ์ดท้รงจัดเตรยีม
ใหก้ับคณุถา้คณุไดเ้ชือ่ฟังพระองค”์  
 เราเป็นสภาแหง่ครอบครัวของพระองค ์ณ ทีน่ีแ่ละในตอนนีเ้พือ่อะไรละ่? ก็เพือ่มสีว่นรว่มกับ
พระเจา้ในการปลดปลอ่ยผูค้นจากความมดื เพือ่แสดงใหผู้ค้นเห็นถงึวธิทีีจ่ะดําเนนิชวีติอยา่ง



ยตุธิรรมและดว้ยความเมตตา โดยเลยีนแบบพระเจา้เพือ่คนเหลา่นัน้ทีต่อ้งการเห็นตัวอยา่ง เพือ่
ปกป้องและเผยแพรค่วามจรงิเกีย่วกับพระเจา้องคเ์ทีย่งแทน้ีใ้นโลกทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ซึง่อยูภ่ายใตก้าร
ควบคมุครอบครองของบรรดาสายลับศักดิส์ทิธิท์ีร่ษิยา และเพือ่มคีวามสขุเพลดิเพลนิกบัชวีติอยา่ง
ทีพ่ระเจา้ไดท้รงมุง่หมายไว ้
 การทรงเรยีกเหลา่นีเ้ป็นการฝึกสําหรับอาณาจักรทีจ่ะมา ดังทีเ่ปาโลถามชาวโครนิธผ์ูไ้ด ้
สญูเสยีมมุมองอันศกัดิส์ทิธิข์ณะโตเ้ถยีงกันเกีย่วกับเรือ่งราวตา่งๆ ของโลกนีว้า่ “พวกทา่นรูแ้ลว้
ไมใ่ชห่รอืวา่เราจะพพิากษา [ปกครอง] พวกทตูสวรรค?์” (1 โครนิธ ์6:3) เขาจรงิจัง เปาโลกําลัง
แนะบางสิง่ทีเ่ฉพาะเจาะจงในถอ้ยคํานัน้ 
 
ถกูตัง้ไวเ้หนอืบรรดาประชาชาต ิ
รปูแบบสดุทา้ยของอาณาจักรนัน้จะมาถงึ เมือ่มาถงึ เจา้แหง่ความมดืจะถกูทําใหพ้า่ยแพ ้พวกพระ
ปีศาจเหลา่นัน้จะสญูเสยีการควบคมุครอบครองเหนอืประชาชาตติา่งๆ อยา่งถาวร และถกูแทนทีโ่ดย
สภาและครอบครัวมนุษยอ์ันทรงเกยีรตสิริขิองพระเจา้ ใหด้สู ิง่ทีพ่ระเยซตูรัสไวใ้นหนังสอืววิรณ์วา่ 
 

จงยดึมั่นสิง่ทีม่อียูจ่นกวา่เราจะมา และคนทีช่นะและปฏบิัตงิานของเราจนถงึทีส่ดุ 
เราจะประทานสทิธอํิานาจเหนอืบรรดาประชาชาตใิหก้ับเขา และเขาจะปกครองดแูล
คนทัง้หลายดว้ยคทาเหล็ก เหมอืนอยา่งหมอ้กระเบือ้งทีถ่กูตแีตกเป็นเสีย่งๆ เหมอืน
อยา่งทีเ่ราไดรั้บอํานาจจากพระบดิาของเราแลว้ และเราจะมอบดาวประจํารุง่ใหก้ับ
เขาดว้ย (ววิรณ์ 2:25–28) 

 
 เมือ่พระเยซเูสด็จกลับมาทรงครอบครองบัลลังกบ์นโลกใหม ่ซึง่เป็นสวนเอเดนโลกแหง่ใหม ่
พระองคจ์ะทรงแบง่ปันสิง่นีก้ับพวกพีน่อ้งของพระองค ์พวกภตูผทีีป่กครองและพวกภตูผทีีม่ฤีทธิ์
เดชจะถกูโยนลงจากบลัลงักข์องพวกมัน และเราจะขึน้น่ังบัลลังกแ์ทน อาณาจักรทีพ่วกมันควบคมุ
ครอบครองจะไมถ่กูยกใหแ้กพ่วกทตูสวรรคท์ีซ่ ือ่สตัยต์อ่พระเจา้ เพราะเราจะมสีถานภาพสงูกวา่
บรรดาทตูสวรรคใ์นอาณาจักรแหง่สวนเอเดนสดุทา้ยของพระเจา้ พระเยซจูะทรงใหม้นุษยท์ีเ่ป็นพี่
นอ้งชายหญงิของพระองคเ์ขา้ควบคมุแทน 
 คณุพศิวงกับคําตรัสสดุทา้ยใน ววิรณ์ 2:28 หรอืไมท่ีว่า่ “เราจะมอบดาวประจํารุง่ใหก้ับเขา
ดว้ย”? ซึง่ฟังดแูปลกประหลาด แตก็่กลา่วเกีย่วกับการปกครองของเราเหนอืประชาชาตติา่งๆ 
รว่มกับพระเยซ ูภายหลังทีเ่จา้แหง่ความชัว่รา้ยถกูจัดการแลว้ คําวา่ “ดาวประจํารุง่” ถกูใชเ้พือ่
อธบิายถงึบรรดาสิง่ศักดิส์ทิธิ ์(โยบ 38:7) มันยังเป็นคําศัพทท์ีเ่กีย่วกับพระเมสสยิาหอ์กีดว้ย 
เนือ่งจากพระเมสสยิาหท์รงบรสิทุธิศ์ักดิส์ทิธิ ์บางครัง้ “ภาษาเกีย่วกับดวงดาว”ก็ถกูใชเ้พือ่อธบิาย
การครองราชยท์ีจ่ะมาถงึของพระองค ์มกีลา่วไวใ้น กันดารวถิ ี24:17 วา่ “ดาวดวงหนึง่จะออกมา
จากยาโคบ และพระคทาอันหนึง่จะมาจากอสิราเอล” (ฉบับ LEB) ในหนังสอืววิรณ์นัน้ พระเยซไูด ้
ทรงอธบิายพระองคเ์องไวแ้บบนีว้า่ “เราเป็นรากเหงา้และเชือ้สายของดาวดิ และเป็นดาวประจํารุง่
อันสกุใส” (ววิรณ์ 22:16, ฉบับ LEB) 
 ถอ้ยคําทีบ่ันทกึใน ววิรณ์ 2:25–28 นัน้ทรงพลัง ไมเ่พยีงแตพ่ระเยซตูรัสวา่พระองคท์รงเป็น
ดาวประจํารุง่แหง่พระเมสสยิาห ์แตพ่ระองคย์ังประทานดาวประจํารุง่นัน้แกเ่ราดว้ย น่ันคอืพระองค์



ทรงแบง่ปันการปกครองของพระเมสสยิาหก์ับเรา ววิรณ์ 3:20–21 กา้วไปอกีขัน้หนึง่เพือ่วา่บรรดาผู ้
เชือ่จะไมพ่ลาดประเด็น น่ันคอื 
 

นีแ่น่ะ เรายนืเคาะอยูท่ีป่ระต ูถา้ใครไดย้นิเสยีงของเราและเปิดประต ูเราจะเขา้ไปหา
เขาและจะรับประทานอาหารรว่มกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารรว่มกับเรา คนที่
ชนะ เราจะใหเ้ขาน่ังกับเราบนพระทีน่ั่งของเรา เหมอืนอยา่งทีเ่รามชียัชนะแลว้ และ
ไดน่ั้งกับพระบดิาของเราบนพระทีน่ั่งของพระองค ์(ววิรณ์ 3:20–21, ฉบับ LEB) 

 
 เราถกูทําใหเ้ป็นผูม้สีว่นรว่มในพระลักษณะของพระเจา้เพือ่อะไรละ่? ทําไมพระเยซจูงึทรง
แนะนําเราตอ่สภานัน้วา่เราเป็นพีน่อ้งชายหญงิของพระองค?์ เพือ่วา่พระเจา้จะทรงสามารถประทาน
การครอบครองเหนอืโลกใบนีท้ีพ่ระองคท์รงปรารถนามาแตด่ัง้เดมิ สวรรคจ์ะกลับมายังโลกในสวน
เอเดนโลกแหง่ใหม ่
 
สวนเอเดนนรัินดร ์
นับจากบทแรกๆ ของหนังสอืปฐมกาลแลว้ทีเ่อเดนเป็นจดุศนูยก์ลางในแผนการของพระเจา้สําหรับ
มนุษย ์สําหรับบรรดาฉายาผูศ้ักดิส์ทิธิท์ีเ่หลอืของพระองค ์และสําหรับอาณาจักรของพระองค ์
ดังนัน้ จงึไมเ่ป็นการประหลาดใจหรอืเป็นความบังเอญิทีบ่ทสดุทา้ยของหนังสอืววิรณ์นําเรากลับไป
ยังสวนเอเดน น่ันคอื 
 

และทา่นสําแดงใหข้า้พเจา้เห็นแมน้ํ่าทีม่น้ํีาแหง่ชวีติ ใสเหมอืนอยา่งแกว้ผลกึ ไหล
มาจากพระทีน่ั่งของพระเจา้และของพระเมษโปดก ไปทีก่ลางถนนของนครนัน้ และ
รมิแมน้ํ่าทัง้สองฝ่ังมตีน้ไมแ้หง่ชวีติ ทีอ่อกผลสบิสองชนดิ มันออกผลทกุเดอืน และ
ใบของตน้ไมนั้น้ใชส้ําหรับรักษาโรคของบรรดาประชาชาต ิทกุสิง่ทีถ่กูสาปแชง่จะไม่
มอีกีตอ่ไป พระทีน่ั่งของพระเจา้และของพระเมษโปดกจะตัง้อยูท่ีน่ั่น และบรรดาผูรั้บ
ใชข้องพระองคจ์ะนมัสการพระองค ์พวกเขาจะเห็นพระพักตรข์องพระองค ์และพระ
นามของพระองคจ์ะอยูบ่นหนา้ผากของเขาทัง้หลาย กลางคนืจะไมม่อีกีตอ่ไป เขา
ไมจํ่าเป็นตอ้งมแีสงตะเกยีงหรอืแสงอาทติย ์เพราะวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้คอืพระเจา้จะ
ทรงเป็นแสงสวา่งของเขาทัง้หลาย และเขาจะครอบครองอยูต่ลอดไปเป็นนติย ์
(ววิรณ์ 22:1–5) 

 
 คณุสงัเกตไหมวา่ตน้ไมแ้หง่ชวีตินัน้รักษาชาตติา่งๆ? ประชาชาตเิหลา่นัน้ซึง่ครัง้หนึง่ถกู
ควบคมุครอบครองโดยภตูผทีีป่กครองและภตูผทีีม่ฤีทธิเ์ดช จะถกูปกครองโดยบรรดาบตุรชายและ
บตุรหญงิของพระเจา้ น่ันคอืคณุกับผม 
 นีไ่มใ่ชค่รัง้แรกทีต่น้ไมแ้หง่ชวีตินัน้ปรากฏในหนังสอืววิรณ์ เมือ่พระเยซตูรัสกับคนเหลา่นัน้ที่
เชือ่จนถงึทีส่ดุ คําตรัสของพระองคท์ีบ่ันทกึไวใ้น ววิรณ์ 2:7,11 มวีา่ “เราจะใหเ้ขา [พวกเขา] กนิ
ผลจากตน้ไมท้ีใ่หช้วีติ ทีอ่ยูใ่นเมอืงบรมสขุเกษมของพระเจา้… [พวกเขา] จะไมไ่ดรั้บอันตรายจาก
ความตายครัง้ทีส่องเลย” การอา้งถงึตน้ไมแ้หง่ชวีตินัน้เป็นการกลา่วอยา่งชดัเจนถงึสวนเอเดน การ
ตายครัง้แรกหมายถงึการตายฝ่ายรา่งกาย ซึง่เป็นผลจากความบาปของอาดัมและการถกูขบัไลอ่อก



จากสวนเอเดน เนือ่งจากมนุษยท์กุคน ทัง้ผูเ้ชือ่และผูไ้มเ่ชือ่ จะฟ้ืนคนืชพีขึน้มารับการพพิากษา 
การตายครัง้ทีส่องคอืการพพิากษาครัง้สดุทา้ย (ววิรณ์ 21:8) คนเหลา่นัน้ทีดํ่าเนนิชวีติกับพระเจา้
อยา่งตอ่เนือ่งในสวนเอเดนแหง่ใหมจ่ะไมท่กุขท์รมานจากการตายครัง้ทีส่อง 
  
ทําไมสิง่นีจ้งึสําคญั 
ครสิเตยีนหลายคนมมีมุมองในเรือ่งชวีติหลังความตายอยา่งไมเ่พยีงพอ ไมไ่ดม้กีารกลา่วไวใ้นพระ
คัมภรีถ์งึทกุสิง่ทีเ่กีย่วกับชวีติหลังความตายวา่จะเป็นอยา่งไร แตบ่างแงม่มุนัน้ชดัเจน เราจะไมไ่ด ้
ไปดดีพณิหรอืรอ้งเพลงอยา่งไมส่ ิน้สดุขณะลอ่งลอยไปรอบกอ้นเมฆ เราจะไมเ่พยีงแตน่ั่งบนโซฟา
สวรรคพ์ดูคยุกับคนทีเ่รารักซึง่จากไปแลว้หรอืกับพวกผูเ้ชือ่ทีม่ชี ือ่เสยีงจากอดตี 
 แตเ่ราจะดําเนนิชวีติแบบชาวสวนเอเดน น่ันคอืเราจะยุง่อยูก่ับการมคีวามสขุเพลดิเพลนิและ
เอาใจใสต่อ่สิง่ทีพ่ระเจา้ไดท้รงสรา้ง เคยีงคูไ่ปกับสิง่ศักดิส์ทิธิต์า่งๆ ทีย่ังคงซือ่สตัยต์อ่พระองค ์
สวรรคก์ับโลกจะไมอ่ยูแ่ยกจากกันอกีตอ่ไป 
 การรูจ้ดุหมายปลายทางของเราควรจะหลอ่หลอมความคดิของเรา ณ ทีน่ี ่และในตอนนี ้ดัง
เปาโลกลา่วไวว้า่ “สิง่ทีต่าไมเ่ห็น หไูมไ่ดย้นิ และสิง่ทีม่นุษยค์ดิไมถ่งึ คอืสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงจัดเตรยีม
ไวส้ําหรับคนทัง้หลายทีรั่กพระองค”์ (1 โครนิธ ์2:9, ฉบับ GNT) การรูผ้ลลพัธท์ีน่่าตืน่เตน้ประทับใจ
และมเีกยีรตสิรินิีช้ว่ยใหเ้รามมีมุมองอยา่งสมเหตสุมผลตอ่เหตกุารณ์ตา่งๆ ในปัจจบุันของเรา 
หลังจากเปาโลเขยีนถอ้ยคําทีเ่ราเพิง่อา่นไปนัน้แลว้ เขาก็กลา่วถงึสิง่นีไ้วอ้กีในจดหมายฝากถงึชาว
โครนิธ ์ฉบับทีส่อง น่ันคอื 
 

สาธกุารแดพ่ระเจา้ พระบดิาของพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา พระบดิาผู ้
ทรงพระเมตตากรณุา พระเจา้แหง่การหนุนใจทกุอยา่ง พระองคผ์ูท้รงหนุนใจเราใน
ความยากลําบากทัง้หมดของเรา...พีน่อ้งทัง้หลาย เราอยากใหพ้วกทา่นรูถ้งึความ
ยากลําบากทีเ่กดิกับเราในแควน้เอเชยี คอืเราเผชญิความทกุขห์นักอยา่งยิง่ชนดิที่
เกนิกําลังจนเราหมดหวงัทีจ่ะเอาชวีติรอดมาได ้ทีจ่รงิเรารูส้กึวา่ถกูตัดสนิใหถ้งึทีต่าย
แลว้ ทัง้นีเ้พือ่เราจะไมไ่วใ้จตัวเอง แตไ่วใ้จพระเจา้ผูท้รงใหค้นทัง้หลายเป็นขึน้จาก
ตาย (2 โครนิธ ์1:3–9, ทําตัวเอนเพือ่เนน้?) 

 
 พระเจา้ทรงสามารถพทัิกษ์รักษาเราตอนเรามชีวีติ แตแ่มใ้นความตาย เราก็จะถกูทําใหฟ้ื้นคนื
ชพีเพือ่น่ังกับพระเยซบูนพระบัลลังกข์องพระองค ์(ววิรณ์ 3:21) 
 เราดําเนนิชวีติทีม่มีมุมองตอ่จดุหมายปลายทางของเราอยา่งถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอื
เราไมดํ่าเนนิชวีติตามนัน้ และการตระหนักรูข้องเราถงึจดุหมายปลายทางของเราควรจะเปลีย่น
พฤตกิรรมของเรา ถา้คณุรูว้า่วันหนึง่คณุจะตอ้งแบง่ปันอพารต์เมน้ตห์รอืทํางานในสํานักงานเดยีวกับ
คนทีค่ณุวจิารณ์ ดถูกู หรอืรังเกยีจ คณุจะใชค้วามพยายามมากขึน้อกีสกันดิในการเป็นผูส้รา้งสนัต ิผู ้
หนุนใจ และบางทแีมแ้ตเ่ป็นเพือ่นกับคนคนนัน้ แลว้มันเป็นอยา่งไรละ่ทีเ่ราปฏบิัตติอ่เพือ่นผูเ้ชือ่
อยา่งเลวรา้ยยิง่? มันเป็นอยา่งไรละ่ทีเ่ราไมไ่ดใ้ชค้วามพยายามอยา่งมากในการขบัเคลือ่นผูไ้มเ่ชือ่
ใหไ้ปหาพระเยซ ูเหมอืนอยา่งทีเ่ราทําตัวเป็นศัตรกูับเขาหรอืเธอน่ะ? เรามนีรัินดรในมมุมอง หรอืไม่
เราก็ไมม่ ี



 พระเยซตูอ้งแบง่ปันการปกครองกับคณุมากเทา่ไรจงึจะทําใหค้ณุมคีวามสขุ? คําถามนัน้อาจดู
แปลกประหลาด เนือ่งจากของประทานใดๆ เชน่นัน้จากพระเยซจูะเป็นสิง่ดเีลศิ เชน่นัน้แลว้ ทําไม
เราจงึแขง่ขันกับบรรดาผูเ้ชือ่เพือ่ตําแหน่งหรอืสถานะละ่? ทําไมเราจงึโตเ้ถยีงกันและกันเพือ่ความ
ไดเ้ปรยีบ เพือ่ (ไดรั้บ) ความสนใจ และเพือ่ผลประโยชนส์ว่นบคุคลละ่? เราไมด่ไีปกวา่ชาวโครนิธ์
ทีเ่ปาโลตอ้งเตอืนใหรู้ถ้งึจดุหมายปลายทางของพวกเขาหรอื? เราพงึพอใจทีจ่ะปกครองและ
ครอบครองกับพระองค ์หรอืไมเ่ราก็ไมต่อ้งการ 
 ครสิเตยีนทัง้หลาย ถงึเวลาแลว้ทีจ่ะดําเนนิชวีติเสมอืนหนึง่วา่คณุรูว้า่คณุเป็นใคร และรูถ้งึ
แผนการทีพ่ระเจา้ทรงมไีวส้ําหรับคณุ  
  
 
  



บทสรปุ 
 
เราไดม้าถงึตอนจบของการเดนิทางของเราแลว้ แตบ่างทอีาจดกีวา่ทีจ่ะพดูวา่เราเพยีงแตเ่ริม่ตน้
เทา่นัน้ เราไดพ้จิารณาคําถามพืน้ฐานบางคําถามไปแลว้ น่ันคอื พระอืน่ๆ มจีรงิหรอื? ถา้มจีรงิ น่ัน
ทําใหเ้กดิความแตกตา่งอยา่งมากในวธิทีีเ่ราเขา้ใจพระคมัภรีห์รอืไม?่ มคีวามหมายอะไรตอ่ความ
เชือ่ของเราถา้เราเชือ่วา่โลกทีม่องไมเ่ห็นซึง่พรรณนาไวใ้นพระคัมภรีเ์ป็นความจรงิอยา่งแน่นอน 
โดยไมไ่ดเ้ป็นเพยีงสว่นของพระคัมภรีอ์ันเป็นทีย่อมรับและคุน้เคย แตเ่ป็นสว่นทีแ่ปลกประหลาดซึง่
มักจะละเลยกัน? เมือ่ผมเริม่เขา้ใจความหมายแหง่เคา้โครงเรือ่งทีเ่หนอืธรรมชาตขิองพระคัมภรี ์ผม
ก็ตระหนักวา่ผมตอ้งคดิแตกตา่งออกไปเกีย่วกับสิง่ตา่งๆ แลว้ แตผ่มสามารถสรปุสิง่เหลา่นีไ้ดใ้น
สองคํา น่ันคอื อัตลักษณ์และจดุประสงค ์ผมหวงัวา่คณุไดถ้กูทา้ทายในทัง้สองขอบเขตเหลา่นัน้
ขณะคณุไดอ้า่นหนังสอืเลม่นี ้ 
 
อตัลกัษณข์องเรา - เรามทีีอ่ยูใ่นครอบครัวของพระเจา้ 
สิง่ทีห่นังสอืเลม่นีไ้ดอ้ภปิรายมนัียสําคัญสําหรับวธิทีีเ่ราเขา้ใจวา่การเป็นครสิเตยีนนัน้หมายถงึอะไร 
น่ันคอืการอยู ่“ในพระครสิต”์ ดังทีก่ลา่วไวใ้นพระคัมภรีใ์หมอ่ยา่งบอ่ยครัง้ยิง่ เมือ่เราตระหนักวา่
บรรดาพระในพระคัมภรีเ์ดมิมอียูจ่รงิ เชน่นัน้แลว้ ความหมายของพระบัญชาของพระเจา้ทีว่า่หา้มมี
พระอืน่ใดอยูต่อ่พระพักตรพ์ระยาหเ์วหซ์ ึง่เป็นพระเจา้ของอสิราเอลนัน้ ก็เริม่เห็นไดช้ดัเจน พระ
บัญชานัน้ไมไ่ดเ้กีย่วกับการใหค้วามสนใจตอ่เงนิหรอืเรอืหรอืรถ แตเ่กีย่วกับความรักอันหวงแหนที่
พระเจา้ทรงมตีอ่ผูค้นของพระองค ์พดูอกีอยา่งหนึง่คอื พระบัญชานัน้ความจรงิแลว้หมายความอยา่ง
ทีก่ลา่วไว ้ความซือ่สตัยภั์กดอียา่งบา้คลั่งตอ่พระอืน่ใดนอกจากพระเจา้แหง่พระทัง้ปวงนัน้สงัเกต 
เห็นไดง้า่ย 
 ความน่ากลัวในการดําเนนิชวีติอยูก่ับผลลัพธอ์ันเกดิจากวธิตีัดสนิพพิากษาทีพ่ระเจา้ทรง
กระทําตอ่บรรดาพระทัง้หลายและผูค้นของพระเหลา่นัน้ (“ประชาชาตติา่งๆ”) นัน้เห็นไดช้ดัเจนมาก
เชน่กัน ครัง้หนึง่เราถกูตัดทิง้ โดยถกูทําใหเ้ป็นทาสตอ่ความชัว่รา้ยและการแสวงหาประโยชนจ์าก
พระอืน่ๆ เราเป็นดังทีเ่ปาโลพดูวา่เราถกูทําใหเ้หนิหา่งจากพระเจา้และเป็นคนนอกพันธสญัญาแหง่
ความรักของพระองค ์(เอเฟซสั 2:12) เราหลงหาย ถกูทําใหต้กเป็นทาสแหง่ความมดื และเป็นศัตรู
กับพระเจา้โดยไปรับใชพ้วกเจา้ทีม่องไมเ่ห็น (เอเฟซสั 4:18; โคโลส ี1:21) 
 การเขา้ใจสถานการณ์นัน้ทําใหแ้นวคดิทีเ่ป็นหลักคําสอนอยา่งเชน่ การรับเป็นบตุร และ การ
รับมรดก นัน้มคีวามหมายมากขึน้ มันนําบรบิทมาสูแ่นวคดิเหลา่นัน้ พระเจา้ไมท่รงเต็มพระทัยจะทํา
ใหแ้ผนการการอยูใ่นโลกกับครอบครัวของพระองค ์และการมคีวามสขุเพลดิเพลนิกับโลกทีถ่กูสรา้ง
จากพระหัตถข์องพระองคนั์น้เป็นโมฆะ ใชแ่ลว้ ทีห่อบาเบลนัน้พระองคท์รงละทิง้มนุษยชาต ิและ
ในขณะตอ่มา พระองคท์รงเรยีกอับราฮัมใหส้รา้งครอบครัวใหมข่ ึน้ และใหเ้ป็นชอ่งทางทีผู่ถ้กูตัด
สทิธิเ์หลา่นัน้จะสามารถหาทางกลับมาหาพระองคไ์ด ้(กจิการฯ 10:26–27) 
 การยอมรับความจรงิอันเหนอืธรรมชาตแิหง่โลกฝ่ายวญิญาณของพระคัมภรีนั์น้ เป็น
สิง่จําเป็นตอ่การทําความเขา้ใจพระคัมภรี ์ส ิง่นีอ้ธบิายวา่ทําไม (ขณะทีพ่ระคัมภรีเ์ดมิดําเนนิเรือ่ง
ตอ่ไป) ความบาปแหง่การนับถอืรปูเคาพรนัน้จะไมเ่ป็นเหมอืนบาปอืน่ๆ เทา่นัน้ แตม่ันเป็นความบาป
นัน้ อสิราเอลถกูสรา้งใหซ้ือ่สตัยแ์ละจงรักภักดตีอ่พระเจา้ เมือ่อสิราเอลหันไปหาพระอืน่ จงึถกู
เนรเทศ โดยถกูละทิง้เหมอืนชาตอิืน่ๆ นีเ่ป็นเหตผุลสําคัญวา่ทําไมความรอดในพระคัมภรีม์ักถกู



อธบิายไวใ้นแงข่องความเชือ่ ในทา้ยทีส่ดุแลว้ พระเจา้ไมท่รงมองหาความประพฤตทิีด่กีวา่เดมิ แต่
พระองคกํ์าลังทรงมองหาความเชือ่...ทรงมองหาความซือ่สตัยต์อ่ความเชือ่ เมือ่เราเลอืกทีจ่ะทํา
หัวใจเราใหเ้ห็นพอ้งกับพระเจา้แหง่พระทัง้ปวงนัน้ พระองคจ์ะทรงชว่ยเราใหร้อด เมือ่เราเลอืกสิง่อืน่ 
วนัหนึง่ เราก็จะเก็บเกีย่วสิง่ทีเ่ราหวา่น 
 สําหรับพวกเราในทกุวนันี้ ความซือ่สตัยต์อ่ความเชือ่หมายถงึการรับเอาสิง่ทีพ่ระเยซทูรง
กระทําบนกางเขน เพราะพระองคท์รงเป็นพระเจา้ในรา่งมนุษย ์จรยิธรรมและความประพฤตขิองเรา 
(การงานของเรา) ไมไ่ดเ้กีย่วกับการเป็นคนซือ่สตัยจ์งรักภักดเีพยีงพอเพือ่พระเจา้จะทรงยอมรับเรา 
เราทําตามพระบัญชาของพระองคเ์พราะเราไดเ้ลอืกพระองคแ์ลว้ และพระบัญชาของพระองคจ์ะนํา
เราไปสูค่วามสขุและความพงึพอใจของเรา เพราะพระบัญชาของพระองคนํ์าเราออกหา่งจากการ
ทําลายตนเองและคนอืน่ๆ พระบัญชาของพระองคทํ์าใหเ้ราเห็นเพยีงแวบหนึง่ถงึชวีติทีป่รองดอง
กลมเกลยีวกับพระเจา้และสมาชกิทีเ่หลอืในครอบครัวของพระองค ์ซึง่เป็นครอบครัวของเรา ทัง้ที่
มองเห็นและมองไมเ่ห็น ในพระอาณาจักรของพระองค ์ซึง่ก็คอืสวนเอเดนแหง่ใหม ่
 
จดุประสงคข์องเรา - เราทกุคนมบีทบาทในแผนการของพระเจา้เพือ่ฟ้ืนฟสูวนเอเดน 
การเป็นสมาชกิในครอบครัวของพระเจา้มเีพยีงเงือ่นไขเดยีว น่ันคอืความเชือ่ทีไ่มส่ัน่คลอนในพระ
เจา้แหง่พระทัง้ปวง ซึง่เสด็จมาหาเราในรปูพระเยซคูรสิต ์ความเป็นสมาชกินัน้ไมเ่พยีงแตม่อบสทิธิ
พเิศษอันยอดเยีย่มใหแ้กเ่ราเทา่นัน้ แตย่ังจัดเตรยีมวตัถปุระสงคท์ีช่ดัเจนในชวีติใหก้ับเราดว้ย 
 บรรดาสมาชกิในครอบครัวของพระเจา้มพัีนธกจิหนึง่ น่ันคอืการเป็นตัวแทนของพระเจา้ใน
การฟ้ืนฟกูารปกครองอันประเสรฐิของพระองคใ์นโลกใบนี ้และในการขยายสมาชกิภาพในครอบครัว
ของพระองค ์เราเป็นหนทางของพระเจา้เพือ่ขบัเคลือ่นการพลกิกลับอันยิง่ใหญท่ีเ่ร ิม่ข ึน้ในกจิการ
บทที ่2 ซึง่ก็คอืการกําเนดิ ครสิตจักร-พระกาย ของพระครสิต ์จนกวา่จะถงึเวลาทีอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
เสด็จกลับมา เหมอืนกับทีค่วามชัว่รา้ยแพรไ่ปเหมอืนโรคตดิตอ่โดยผา่นทางมนุษยชาตภิายหลัง
ความลม้เหลวในสวนเอเดนแหง่แรกนัน้ ดังนัน้ พระกติตคิณุจะแพรอ่อกไปเหมอืนกับยาถอนพษิโดย
ผา่นคนหมูเ่ดยีวกันทีต่ดิเชือ้โรคนัน้ เราเป็นพาหนะะแหง่ความจรงิเกีย่วกับพระเจา้แหง่พระทัง้ปวง
และแหง่ความรักของพระองคท์ีม่ตีอ่ทกุประชาชาต ิและนําความปรารถนาอันไมเ่ปลีย่นแปลงของ
พระองคท์ีจ่ะสถติอยูก่ับครอบครัวของพระองคใ์นพระนเิวศบนโลก ซึง่พระองคไ์ดท้รงประสงคนั์บแต่
การสรา้งโลกแลว้ สวนเอเดนจะกลับมชีวีติอกีครัง้ 
 เป็นความจรงิทางวทิยาศาสตรท์ีท่วปีตา่งๆ ของโลกเคลือ่นหา่งออกจากกันทกุปี แต่
ความกา้วหนา้ของ “การเคลือ่นลอยของทวปี” นัน้สามารถคน้พบไดด้ว้ยความรูส้กึของมนุษย ์เรา
เพยีงแตรู่ว้า่มันเกดิขึน้ก็เพราะการทีเ่ราสามารถทําการสงัเกตภายหลังจาก (ทีเ่กดิ) ความจรงินัน้ 
ดังนัน้ก็เหมอืนกับการขบัเคลือ่นไปขา้งหนา้อยา่งมั่นคงและไมห่ยดุยัง้ของอาณาจักรของพระเจา้ 
เราไมส่ามารถรับรูไ้ดด้ว้ยตาเปลา่ถงึวธิทีีใ่นแตล่ะวนันัน้ อาณาจักรของบรรดาพระ...ของบรรดาเจา้
แหง่ความมดืไดห้ดเล็กลงไปอยา่งไร หรอืวา่พระกติคิณุปลอดปลอ่ยคนเหลา่นัน้ทีอ่ยูภ่ายใตก้าร
ควบคมุครอบครอง (ของพระเหลา่นัน้) ทลีะคน...ทลีะคน ไดอ้ยา่งไร แตม่ันก็เป็นความมั่นใจทีไ่ม่
สามารถสงัเกตเห็นได ้
 กญุแจทีไ่ขไปสูก่ารมองเห็นตัวเราเองในภาพนีค้อืการยดึไวอ้ยา่งมั่นคงวา่พระเจา้ยังคงทํา
ตามแผนการของพระองคอ์ยู ่แมว้า่เราไมส่ามารถมองเห็นได ้เราไมส่ามารถอา้งวา่เราเชือ่ในโลกที่
มองไมเ่ห็น...โลกเหนอืธรรมชาตไิดอ้ยา่งแทจ้รงิ ขณะทีเ่ราไมเ่ชือ่วา่ความสามารถในการจัดการ



อยา่งชาญฉลาดของพระเจา้นัน้ปฏบิัตกิารอยูใ่นชวีติของเราและในเหตกุารณ์ตา่งๆ ในประวตัศิาสตร์
แหง่มนุษยชาต ิพระเจา้ทรงประสงคใ์หเ้ราดําเนนิชวีติดว้ยความมุง่มั่นตัง้ใจ โดยเชือ่วา่พระหัตถท์ี่
มองไมเ่ห็นของพระองคก์บับรรดาตัวแทนทีม่องไมเ่ห็นทีซ่ ือ่สตัยแ์ละจงรักภักดตีอ่พระองคแ์ละตอ่
เรานัน้ (ฮบีร ู1:14) มสีว่นรว่มในสถานการณ์ตา่งๆ ของเรา เพือ่วา่เมือ่รว่มกัน (ทํางาน) แลว้ 
เป้าหมายแหง่สวนเอเดนโลกของพระเจา้จะเคลือ่นไปขา้งหนา้อยา่งไมอ่าจหยดุยัง้ได ้
 เราแตล่ะคนมคีวามสําคัญตอ่หนทางไปสูอ่าณาจักรนัน้และการปกป้องคุม้ครองของอาณา 
จักรนัน้ของบางคน ในแตล่ะวนัทีผ่า่นไปทําใหเ้ราสามารถตดิตอ่สือ่สารกับผูค้นทีต่กอยูภ่ายใตก้าร
ควบคมุครอบครองของ (เจา้แหง่) ความมดื และยังใหโ้อกาสเราเพือ่ใหกํ้าลังใจกันและกันในงาน
หนักแหง่การทําใหจ้ดุประสงคข์องเราในโลกทีไ่มส่มบรูณ์นีบ้รรลผุล ทกุสิง่ทีเ่ราทําและพดูนัน้มี
ความสําคัญ แมเ้ราอาจจะไมรู่เ้ลยวา่ทําไมหรอือยา่งไร แตง่านของเราไมใ่ชก่ารมองเห็น แตเ่ป็นการ
กระทํา การดําเนนิดว้ยความเชือ่ไมใ่ชก่ารอยูเ่ฉยๆ แตเ่ป็น (การดําเนนิชวีติ) ทีม่วีตัถปุระสงค ์
 
  



คาํอธษิฐานขอการอภยัโทษบาป 
 
คําอธษิฐานขอการอภยัโทษบาป: ของขวัญอนัทรงคณุคา่ 
คําอธษิฐานขอการอภัยโทษบาปเป็นสิง่ทีเ่ราทกุคนแสวงหาในบางจดุของชวีติ การอภัยโทษบาป
เป็นของขวญัอันทรงคณุคา่ทีไ่มใ่ชไ่ดรั้บกันงา่ยๆ และก็ไมไ่ดใ้หก้ันงา่ยๆ ดว้ย การอภัยโทษบาป
เป็นสิง่จําเป็นสําหรับชวีติ มันปลดปลอ่ยเราจากความผดิพลาดในอดตีและใหค้วามหวงัแกเ่ราใน
อนาคต พระเยซคูรสิตเ์สด็จมายังโลกโดยวายพระชนมเ์พือ่มนุษยชาตก็ิเพือ่การอภัยโทษบาป  

 
คําอธษิฐานขอการอภยัโทษบาป: ทําใหเ้ป็นไปไดโ้ดยพระเยซคูรสิต ์
คําอธษิฐานขอการอภัยโทษบาปเป็นคําอธษิฐานทีส่ง่ข ึน้ไปยังพระเจา้ แมว้า่เราอาจจะไดทํ้ารา้ยกัน
และกันโดยตรง แตก่ารลว่งละเมดิทัง้หมดของเราในทีส่ดุก็ทําใหพ้ระเจา้ทรงเสยีพระทัย คณุอาจจะ
สงสยัวา่นีเ่ป็นไปไดอ้ยา่งไร ขอ้บกพรอ่งของเราจะสามารถทํารา้ยองคพ์ระผูส้รา้งจักรวาลผูท้รงฤทธิ์
ไมจํ่ากัดไดอ้ยา่งไร? พระเจา้ทรงสนพระทัยหรอื? ในปฐมกาล บทที ่6 นัน้ เราพบวา่ความจรงิแลว้
พระเจา้เองทรงเสยีพระทัยในความผดิบาปทัง้มวลทีม่นุษยไ์ดก้ระทําตอ่กัน น่ันคอื "พระยาหเ์วหท์รง
เห็นวา่ความชัว่รา้ยของมนุษยม์มีากบนแผน่ดนิ และทรงเห็นวา่เคา้ความคดิในใจทัง้หมดของเขา
ลว้นเป็นเรือ่งชัว่รา้ยตลอดเวลา พระยาหเ์วหเ์สยีพระทัยทีท่รงสรา้งมนุษยไ์วบ้นแผน่ดนิและโทมนัส
ยิง่นัก" (ปฐมกาล 6:5-6) 

พระเจา้ผูท้รงสพัพัญ�ทูรงเสยีพระทัยแมแ้คค่วามคดิชัว่รา้ย ดังนัน้ การอภัยโทษบาปขัน้
สงูสดุตอ้งมาจากพระเจา้ดว้ยเชน่กัน อยา่งไรก็ตาม เนือ่งจากพระองคท์รงยตุธิรรม การอภัยโทษ
บาปไมส่ามารถใหก้ันไดโ้ดยไมค่ดิมลูคา่ ทกุความผดิตอ้งมกีารประเมนิและตัดสนิเพือ่พระเจา้จะ
ทรงเป็นผูพ้พิากษาทีย่ตุธิรรม พระเยซคูรสิตว์ายพระชนมบ์นกางเขนทีเ่นนิเขาโกละโกธาแทนทีเ่รา 
เพือ่วา่ความบาปของเราจะไดรั้บการอภัย ความทกุขท์รมานของพระองคนั์น้ถกูจา่ยเพือ่การกระทํา
ผดิของเรา "เพราะวา่นีเ่ป็นโลหติของเราอันเป็นโลหติแหง่พันธสญัญาทีห่ลั่งออกเพือ่ยกบาปโทษ
คนจํานวนมาก" (มัทธวิ 26:28) 

ในความรักของพระเจา้นัน้ พระองคท์รงรูว้า่จติสํานกึผดิชอบของเราตอ้งไดรั้บการปลดปลอ่ย
จากการฟ้องผดิและการประณาม พระองคท์รงรูว้า่การอภัยโทษบาปเป็นความตอ้งการทีย่ ิง่ใหญ่
ทีส่ดุของเรา ในปฏบิัตกิารแหง่ความรักขัน้สงูสดุนัน้ ไมเ่พยีงแตพ่ระเจา้จะทรงทนทกุขต์อ่ความ
เจ็บปวดแหง่ความผดิพลาดของเรา แตย่ังทรงจา่ยราคาเพือ่ผลทีต่ามมาจากความผดิเหลา่นัน้ดว้ย 
เพือ่วา่เราอาจจะไดรั้บการอภัยโทษบาปทีป่ระทานแกเ่ราเมือ่เราทําบาป ทกุสิง่ทีเ่ราตอ้งทําคอืการ
ยอมรับของขวญัแหง่การอภัยโทษบาปทีไ่มค่ดิมลูคา่นีข้องพระองค ์

 
คําอธษิฐานขอการอภยัโทษบาป: ขอการอภัยโทษบาปจากพระเจา้ 
บางท ีคณุอาจจะไดพ้บเว็บเพจนีโ้ดยบังเอญิขณะมองหาคําอธษิฐานขอการอภัยโทษบาปเพือ่
บรรเทาวญิญาณทีท่นทกุข ์หรอืบางทคีณุอาจกําลงัตอ่สูก้ับการพยายามจะใหอ้ภัยผูอ้ ืน่ทีทํ่ารา้ยคณุ
อยา่งมาก สําหรับทกุคนทีต่อ้นรับพระเยซคูรสิตเ์ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช้ว่ยใหร้อดของพวก
เขา การอภัยโทษบาปไดม้อบให ้(แกพ่วกเขา) แลว้โดยไมค่ดิมลูคา่ ถา้เรายอมรับความผดิพลาด
ของเราและขอการอภัยโทษบาป พระเจา้จะทรงอภัยใหเ้ราโดยไมม่คํีาถามใดๆ น่ันคอื "ถา้เรา



สารภาพบาปของเรา พระองคท์รงซือ่สตัยแ์ละเทีย่งธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรง
ชําระเราใหพ้น้จากการอธรรมทัง้ส ิน้" (1 ยอหน์ 1:9) 

โดยหลักการแลว้ ถา้เราปฏเิสธพระเยซ ูเราก็ปฏเิสธของขวญัแหง่การอภัยโทษบาปของพระ
เจา้ ความจรงิแลว้เรากําลังพดูวา่เราไมไ่ดป้รารถนาจะคนืดกีับพระเจา้ (1 ยอหน์ 1:10) แมว้า่เป็น
การเลอืกอยา่งเสรขีองเราเองทีจ่ะไมต่อ้นรับการอภัยโทษบาปจากพระเจา้ก็ตาม แตใ่นทา้ยทีส่ดุ เรา
จะตอ้งรับผดิชอบตอ่ทกุความบาปทีเ่ราไดก้ระทําในตอนสิน้สดุชวีตินี ้เป็นความปรารถนาแรงกลา้
ของพระเจา้ทีจ่ะกลับมาปรองดองกับคณุ "เพราะพระเจา้ทรงรักโลกดังนี ้คอืไดป้ระทานพระบตุรองค์
เดยีวของพระองค ์เพือ่ทกุคนทีว่างใจในพระบตุรนัน้จะไมพ่นิาศ แตม่ชีวีตินรัินดร"์ (ยอหน์ 3:16) ถา้
คณุปรารถนาจะไดรั้บการอภัยโทษบาปอยา่งแทจ้รงิ ใหพ้จิารณาสิง่ทีพ่ระเยซตูรัสและตอ้นรับ
พระองคอ์ยา่งจรงิใจใหเ้ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช้ว่ยใหร้อดของคณุ คณุก็จะไดรั้บการอภัย
โทษบาปและพระเจา้จะทรงเริม่งานการเปลีย่นแปลงขึน้ในชวีติคณุ 
 
คําอธษิฐานขอการอภยัโทษบาป: รับชวีติใหม ่
คําอธษิฐานขอการอภัยโทษบาปใหค้วามหวงัใหมแ่ละการเริม่ตน้ใหมแ่กเ่รา พระเจา้ทรงลบบาป
ทัง้หมดของเราทิง้ไป "เพราะเราจะเมตตาตอ่การอธรรมของพวกเขา และจะไมจ่ดจําบรรดาบาปของ
พวกเขาไวเ้ลย" (ฮบีร ู8:12) 

ถา้คณุเขา้ใจวา่คณุเป็นคนบาป และคณุเชือ่วา่พระเยซคูรสิตเ์สด็จมาเป็นพระผูไ้ถบ่าปเพยีง
พระองคเ์ดยีว เชน่นัน้แลว้คณุก็เขา้ใจคําอธษิฐานขอการอภัยโทษบาป คําถามคอืวา่คณุพรอ้มจะ
อธษิฐานคําอธษิฐานนัน้หรอืยัง ดว้ยการรับของขวญัจากพระเจา้ น่ันคอืพระเยซคูรสิตซ์ ึง่เป็นพระ
บตุรของพระองค?์ ถา้คณุพรอ้ม ใหค้ณุเชือ่พระครสิต ์สารภาพความบาปของคณุ และมอบชวีติที่
เหลอืทัง้หมดของคณุใหก้บัพระองคใ์นฐานะเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ น่ันคอื 
 

“พระบดิาเจา้ขา้ ขา้พระองคร์ ูว้า่ขา้ฯ ไดล้ะเมดิกฎบญัญตัขิองพระองค ์และความบาป
ของขา้ฯ ก็ไดแ้ยกขา้ฯ จากพระองค ์ขา้ฯ เสยีใจจรงิๆ และตอนน ี�ขา้ฯ ตอ้งการจะหนั
จากชวีติท ีเ่ต็มดว้ยความบาปในอดตีของขา้ฯ มาหาพระองค ์โปรดยกโทษใหข้า้ฯ 
ดว้ย และชว่ยขา้ฯ ใหพ้น้จากการทําบาปอกี ขา้ฯ เช ือ่วา่พระเยซูครสิตพ์ระบตุรของ
พระองค ์วายพระชนมเ์พ ือ่บาปของขา้ฯ ฟื� นคนืพระชนม ์ยงัทรงพระชนมอ์ย ู ่และได ้
ยนิคาํอธษิฐานของขา้ฯ ขา้ฯ ขอเชญิพระเยซูเขา้มาเป็นองคพ์ระผ ูเ้ป็นเจา้ของชวีติขา้
ฯ มาปกครองและครอบครองในหวัใจขา้ฯ นบัจากวนัน ี�เป็นตน้ไป ขอโปรดสง่พระ
วญิญาณ บรสิทุธ ิม์าช ว่ยใหข้า้ฯ เช ือ่ฟ งัพระองค ์และใหท้ําตามพระประสงคข์อง
พระองคต์ลอดชวีติท ีเ่หลอือย ูข่องขา้ฯ ขา้ฯ อธษิฐานขอในพระนามของพระเยซู อา
เมน”  

 
"จงกลับใจใหมแ่ละรับบพัตศิมาในพระนามของพระเยซคูรสิตใ์หห้มดทกุคน เพือ่พระเจา้จะทรงยก
ความผดิบาปของทา่นทัง้หลาย แลว้พวกทา่นจะไดรั้บของประทานคอืพระวญิญาณบรสิทุธิ"์ (กจิ
การฯ 2:38) 
 



ถา้คณุตัดสนิใจตอ้นรับพระเยซใูนวนันี ้ก็ขอตอ้นรับเขา้สูค่รอบครัวของพระเจา้ ตอนนี ้มกีลา่วไวใ้น
พระคัมภรีว์า่ใหเ้ราทําตามคํามั่นสญัญาของเรา ซึง่เป็นวธิทีีเ่ราจะเตบิโตอยา่งใกลช้ดิกับพระองค์
มากขึน้ น่ันคอื 
• รับบัพตศิมาอยา่งทีพ่ระครสิตท์รงบัญชาไว ้
• บอกคนอืน่เกีย่วกับความเชือ่ใหมข่องคณุในพระครสิต ์
• ใชเ้วลากับพระเจา้ทกุวนั ซึง่ไมต่อ้งเป็นเวลานาน เพยีงแตพั่ฒนานสิยัประจําวนัในการอธษิฐาน

ตอ่พระองคแ์ละอา่นพระคําของพระองค ์ขอพระเจา้เพิม่ความเชือ่ของคณุและความเขา้ใจตอ่พระ
คัมภรี ์

• แสวงหาการมสีามัคคธีรรมกับสาวกคนอืน่ๆ ของพระเยซ ูเริม่ตัง้กลุม่เพือ่นผูเ้ชือ่เพือ่ตอบคําถาม
ของคณุและชว่ยเหลอืคณุ 

• หาทีป่ระชมุทอ้งถิน่ทีค่ณุสามารถนมัสการพระเจา้ได ้
 
วนันี ้คณุเป็นสาวกของพระเยซูหรอืยงั? กรณุาคลกิที ่ใช!่ หรอื ไมใ่ช ่
 
คณุเป็นสาวกของพระเยซูแลว้หรอืยงั? กรณุาคลกิทีน่ ี ่
 

คณุคดิวา่อยา่งไร – เราทกุคนไดท้ําบาปและสมควรไดร้บัการตดัสนิพพิากษาจาก
พระเจา้ พระเจา้พระบดิาไดท้รงสง่พระบตุรองคเ์ดยีวของพระองคม์าเพือ่รบัคาํตดัสนิ
พพิากษาน ัน้แลว้ เพือ่คนเหลา่น ัน้ทีเ่ชือ่ในพระองค ์พระเยซูผูท้รงเป็นองคพ์ระผูส้รา้งและ
เป็นพระบตุรนรินัดรข์องพระเจา้ ผูซ้ ึง่ทรงดาํเนนิพระชนมช์พีอยา่งปราศจากบาป ทรงรกั
เรามากจนพระองคว์ายพระชนมเ์พือ่บาปของเรา ดว้ยการรบัโทษทณัฑท์ีเ่ราสมควรไดร้บั 
จากน ัน้ก็ทรงถกูฝงัและฟ้ืนคนืพระชนมต์ามทีบ่นัทกึไวใ้นพระคมัภรี ์ถา้คณุเชือ่อยา่ง
แทจ้รงิและวางใจในสิง่นีใ้นหวัใจคณุ จากน ัน้ก็ตอ้นรบัพระเยซูผูเ้ดยีวเทา่น ัน้เป็นพระผูช้ว่ย
ใหร้อดของคณุ โดยประกาศวา่ “พระเยซูทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” คณุก็จะรอดพน้จาก
คาํตดัสนิพพิากษาและใชเ้วลานรินัดรอ์ยูก่บัพระเจา้ในสวรรค ์
 
คณุจะตอบสนองอยา่งไร? 
 
ใช ่วนันีฉ้นักาํลงัตดัสนิใจจะตดิตามพระเยซู 
 
ใช ่ฉนัเป็นสาวกของพระเยซูแลว้ 
 
ฉนัยงัมขีอ้สงสยั 
  



คํารอ้งขอของผูป้ระพนัธ ์
 
หนังสอืเรือ่งสิง่เหนอืธรรมชาต ินีเ้ป็นการยอ่และตัดทอนจากหนังสอืวชิาการทีล่งลกึในรายละเอยีด
ของผมทีช่ ือ่ The Unseen Realm: Recovering the Supernatural Worldview of the Bible 
(สํานักพมิพ ์Lexham, 2015) หนังสอืThe Unseen Realm นีม้จํีาหน่ายเป็นฉบับภาษาอังกฤษที ่
Amazon.com 
 
ผมหวงัวา่คณุจะพบวา่หนังสอืสิง่เหนอืธรรมชาต ินีย้กระดับจติวญิญาณ ผมสามารถใหห้นังสอืเลม่นี้
ฟรไีดก็้เพราะการถวายดว้ยใจกวา้งขวางของผูท้ีช่ ืน่ชอบเนือ้หาในหนังสอืนี ้ขอคณุโปรดพจิารณา
ถวายใหก้ับ Miqlat ผา่นทางเว็บไซต ์miqlat.org หรอื nakedbible.org เพือ่ทําใหม้หีนังสอืฟรี
แจกจา่ยไดม้ากขึน้ 
 
สําหรับการสอนพระคัมภรีเ์พิม่เตมินัน้ โปรดเยีย่มชมโฮมเพจของผม: drmasg.com และฟังผา่น
พอดแคสตท์ีช่ ือ่ Naked Bible ของผม: nakedbiblepodcast.com ชือ่ “Naked Bible” นัน้สะทอ้น
ความปรารถนาของผมทีจ่ะสอนแตเ่นือ้หาของพระคมัภรีท์ีไ่มผ่า่นการกรองจากประเพณีสมัยใหม ่
คณะนกิาย และตัวกรองอืน่ๆ ทางศาสนา 
  
ดังทีค่ณุจะไดพ้บบนโฮมเพจของผม ผมยังเขยีนนยิายวทิยาศาสตรใ์นฐานะเป็นวธิกีารแนะนําผูค้น
สูศ่าสนศาสตรพ์ระคัมภรี ์นยิายของผม (ปัจจบุันนีค้อืเรือ่ง The Façade และตอนตอ่ของมันคอืเรือ่ง 
The Portent) นัน้มจํีาหน่ายเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ผา่นทาง Amazon.com 
 
 


