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ภาพรวมหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรน้ีศึกษาหลักคำาสอนของศาสนาครสิตเ์กีย่วกับยุคสุดท้าย โดยอาศัยข้อพระคมัภีรเ์ชิงพยากรณ๋ ใน
พระคมัภรี์ ไบเบิล หลกัสูตรน้ีเน้นหลกัคำาสอนทีส่ำาคญั ๆ  เช่น การเสด็จกลบัมาของพระครสิต ์การพพิากษา
ครัง้สุดท้าย และอาณาจักรนิรนัดรข์องพระเจ้า หลักสูตรน้ีนำาเสนอข้อโตแ้ย้งตา่ง ๆ ในดา้นอวสานศาสตร์
แต่ไม่ไดแ้ก้ ไขทกุประเด็น หลกัสูตรน้ีรวมการศึกษาพระธรรมดาเนียลและววิรณ์ พรอ้มกบัส่วนอืน่ ๆ  ของ
พระคมัภีรเ์ชิงพยากรณ์

วตัถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่ออ่านและสังเกตเน้ือหาของข้อพระคมัภีรเ์ชิงพยากรณ์

2. เพื่อเรยีนรูค้ำาศัพท์และอรรถบทที่ยิ่งใหญ่ของอวสานศาสตร์

3. เพื่อดคูวามสัมพันธ์ระหวา่งหลักคำาสอนของอวสานศาสตรก์ับหลักคำาสอนครสิเตยีนอื่น ๆ

4. เพื่อแยกความแตกตา่งระหวา่งหลักคำาสอนที่สำาคญัและเป็นที่ถกเถียงกันของอวสานศาสตร์

5. เพื่อให้เข้าใจวธิีท่ีครสิเตียนสามารถคงไวซ่ึ้งความเช่ือศรทัธาในขณะที่เผชิญความทุกข์ ภัยพิบัต ิ
และสภาพโลกที่ดเูหมือนจะขัดแย้งกับความเช่ือ

6. เพื่อเรยีนรูท้ี่จะใช้ชีวติครสิเตยีนแบบที่สอดคล้องกับข่าวสารของพระคมัภีรเ์ชิงพยากรณ์

แนวทางสำาหรบัหัวหน้าชัน้
บทเรยีนตา่ง ๆ  มคีวามยาวไมเ่ทา่กนั และบางบทเรยีนมหัีวขอ้ทีข่ดัแยง้กนั ทีจ่ะครอบคลมุหน่ึงบทเรยีนใน
แตล่ะคาบ อาจไมส่ามารถทำาไดเ้สมอไป หากบทเรยีนยงัไมจ่บในคาบเรยีน หวัหน้าชัน้ควรเตรยีมแนะนำาบท
เรยีนอีกครัง้และจบบทเรยีนน้ันในคาบตอ่ไป

มคีวามคดิเห็นทีแ่ตกตา่งกนัมากมายเกีย่วกบัหวัขอ้ตา่ง ๆ  ทีก่ลา่วถงึในหลกัสูตรน้ี หวัหน้าชัน้ควรตระหนัก
วา่อาจเป็นไปไม่ไดท่ี้จะอภปิรายหัวข้อจนกวา่ทกุคนจะเห็นดว้ย เมือ่ครอบคลุมหวัขอ้อยา่งเพียงพอแลว้ กลุม่
ควรไปยังหัวข้อถัดไป หัวหน้าชัน้ไม่ควรปล่อยให้นักเรยีนโกรธและกล่าวหาในการอภิปราย
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บนัทกึยอ่ถงึหวัหน้าชัน้จะรวมไวต้ลอดหลกัสูตรพรอ้มคำาแนะนำาสำาหรบัส่วนตา่ง ๆ  ของบทเรยีน เป็นตวัเอยีง

คำาถามเพ่ือการอภิปราย และ กิจกรรมในชัน้เรยีน จะระบุด้วยลูกศรหัวข้อย่อย สำาหรบัคำาถามอภิปราย 
หัวหน้าชัน้ควรตัง้คำาถามและให้เวลานักเรยีนอภิปรายคำาตอบ ถ้านักเรยีนคนเดิมมักจะตอบคำาถามก่อน 
หรอืถ้านักเรยีนบางคนไม่พูด ผู้นำาสามารถถามคำาถามกับบางคนได:้ "อิกอร ์คณุจะตอบคำาถามน้ีอย่างไร?"

มกีารใช้ ข้อพระคัมภีรจ์ำานวนมากในหลกัสูตร ขอ้ความทีค่วรอา่นออกเสียงในชัน้เรยีนยงัระบุดว้ยสัญลกัษณ์
แสดงลูกศรหัวข้อย่อยหรอื ตัวหนา ในบางครัง้ พระคมัภีรท์ี่อ้างอิงจะอยู่ ในวงเล็บของเน้ือหา ยกตวัอย่าง: 
(1 โครนิธ์ 12:15) ข้ออ้างอิงเหล่าน้ีสนับสนุนคำากล่าวในเน้ือหา ไม่จำาเป็นตอ้งอ่านข้อความในวงเล็บทุกครัง้

บางครัง้ก็มีท่อน ข้อความอ้างอิงจากนักศาสนศาสตร ์เมื่อชัน้เรยีนใช้ข้อความที่อ้างมา หัวหน้าชัน้อาจ
ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านและอธิบายคำาทีย่กมาน้ัน เราไม่จำาเป็นตอ้งเห็นดว้ยกับทุกส่ิงทีนั่กศาสนศาสตร์
เหล่าน้ีสอน แตเ่ราจะเรยีนรูจ้ากพวกเขาได้

แต่ละบทเรยีนจบลงด้วย การบ้าน การบ้านควรเสรจ็สิน้และรายงานก่อนบทเรยีนครัง้ต่อไป ถ้านักเรยีน
ทำาการบ้านไม่เสรจ็ เขาก็สามารถทำาได้ ในภายหลัง อย่างไรก็ตาม หัวหน้าควรสนับสนุนให้นักเรยีนปฏิบัติ
ตามตารางเพื่อเรยีนรูม้ากขึน้จากชัน้เรยีน

ในตอนตน้ของแตล่ะคาบเรยีน หัวหน้าชัน้ควรรวบรวมการบ้านทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรจากบทเรยีนทีแ่ล้ว 
บางครัง้ หัวหน้าอาจขอให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเขียนสำาหรบัการบ้าน

จดุประสงคป์ระการหน่ึงของหลกัสูตรน้ีคอืการเตรยีมนักเรยีนใหเ้ป็นคร ูหวัหน้าชัน้ควรให้ โอกาสนักเรยีน
พัฒนาทักษะการสอนของตน ยกตวัอย่าง หัวหน้าชัน้ควรให้นักเรยีนสอนส่วนสัน้ ๆ ของบทเรยีนแก่ชัน้
เรยีนเป็นครัง้คราว

ถ้านักเรยีนตอ้งการ รบัประกาศนียบัตรจาก Shepherds Global Classroom เขาควรเข้ารว่มคาบเรยีน
ตา่ง ๆ และทำาการบ้านทุกชิน้ให้เสรจ็ มีแบบฟอรม์ให้ ไวท้้ายหลักสูตรเพื่อบันทึกการบ้านที่แล้วเสรจ็
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บทเรยีนท่ี 1

คุณค่าของอวสานศาสตร์

หมายเหตุถึงหัวหน้าชัน้
ให้นั้กเรยีนห้ลาย ๆ  คนบรรยายส่�งที่ี�พวกเขาห้วงัวา่จะเรยีนร้จ้ากห้ลักส้ตรอวสานศาสตร ์พวกเขาสามารถยก
ตวัอย่างคำาถามที่ี�ห้วงัวา่จะได้ร้บัคำาตอบ คณุไม่ควรพยายามตอบคำาถามในตอนนี�

อวสานศาสตรคื์ออะไร?
คำาวา่ อวสานศาสตร ์(eschatology) มาจากคำาภาษากรกี eschatos ที่แปลวา่ "สุดท้าย" และ โลกอส (logos) 
ที่แปลวา่ "การศึกษาเกี่ยวกับ"

อวสานศาสตรเ์ป็นส่วนหน่ึงของเทววทิยา ตามปกตจิะมาเป็นเรือ่งสุดท้ายในการศึกษาเทววทิยาอย่างเป็น
ระบบ อวสานศาสตร ์แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของประวตัคิวามรอด เพราะเป็นการแสดงให้เห็นการ
ฟ้ืนฟูการสรา้งจากการล่มสลาย และความสมบูรณ์ของแผนแห่งความรอด

อวสานศาสตรค์อืการศึกษาเหตกุารณ์สุดท้ายบนแผ่นดนิโลก จุดหมายนิรนัดรข์องการสรา้ง และลักษณะ
ของอาณาจักรนิรนัดรข์องพระเจ้า

เน้ือหาการศึกษาประกอบด้วย (1) ส่วนการพยากรณ์ของพระคัมภีร ์(2) ศาสนศาสตรท์ี่เกี่ยวข้อง (3) 
เหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตรท์ี่เกี่ยวข้อง และ (4) เหตกุารณ์ระหวา่งประเทศในปัจจุบัน

อวสานศาสตรช่์วยให้เราเข้าใจวธิีการของพระเจ้าในการบรรลุจุดประสงค์สูงสุดสำาหรบัการทรงสรา้งของ
พระองค์

อวสานศาสตรข์องครสิเตียนเป็นส่ิงจำาเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ ได้ เพราะหลักคำาสอนของครสิเตียนที่เป็น
รากฐาน ครสิเตยีนเช่ือวา่พระเจา้มอีำานาจเด็ดขาดและอำานาจเหนือจกัรวาลทัง้สิน้ พวกเขาเช่ือวา่ความบาป
คงอยู่ ในฐานะที่เป็นการกบฏต่อพระเจ้า พวกเขาเช่ือวา่พระครสิต์ทรงจัดเตรยีมความรอดที่ทำาให้เป็นไป
ไดท้ี่พวกกบฏจะสามารถคนืดแีละฟ้ืนฟูการทรงสรา้งที่ตกสู่บาป พวกเขาเช่ือวา่ความยุตธิรรมของพระเจ้า
ไมส่ามารถทนตอ่ความบาปไดต้ลอดไป น่ีคอืหลักคำาสอนพืน้ฐาน ดงัน้ันจึงจำาเป็นทีค่รสิตศาสนาจะอธิบาย
ด้วยเกี่ยวกับวธีิท่ีพระครสิต์จะทรงมีชัย วธิีที่ความรอดจะครบถ้วนสมบูรณ์ และวธิีที่พระราชอำานาจของ
พระเจ้าจะไดร้บัการฟ้ืนฟูอย่างครบถ้วน แม้จะไม่มีการทำานายตามพระคมัภีร ์ครสิตศาสนาก็ยังจะพัฒนา
เรือ่งอวสานศาสตร ์พระคมัภีร์ ให้การเปิดเผยของพระเจ้าแก่เรา เพ่ือที่เราจะไดม้องเห็นความจำาเป็นของ
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การใช้อวสานศาสตรอ์ย่างถูกต้อง พระคัมภีรเ์ชื่อมโยงหลักคำาสอนเกี่ยวกับอวสานเข้ากับกับหลักคำาสอน
เกี่ยวกับความรอดและการดำาเนินชีวติแบบครสิเตยีนอย่างตอ่เน่ือง

 » นักเรยีนส่ีคนควรอ่านพระคมัภีรเ์หล่าน้ีให้กลุ่มฟัง ยูดา 14-15, ทิตสั 2:1-13, ยอห์น 14:1-3, และ 
ยากอบ 5:7-8 แตล่ะข้อเหล่าน้ีเช่ือมโยงระหวา่ง
อวสานศาสตร์กับการใช้ชีวิตแบบคริสเตียน
อย่างไร?

ประโยชน์ที่ ใช้การไดข้องอวสานศาสตรค์อืสอนใหผู้เ้ชือ่ 
(1) มศีรทัธาท่ีมัน่คง และ (2) ดำาเนินชีวติแบบครสิเตยีน
ที่สอดคล้องกับมุมมองที่นิรนัดร์

 » นักเรยีนควรอ่าน โคโลสี 3:1-6 ให้กลุ่มฟัง

ทางฝ่ายวิญญาณเราได้รับการปลุกขึน้จากตายพร้อม
กับพระครสิต์แล้ว เมื่อพระครสิต์ปรากฏ เราจะอยู่กับ
พระองค์ เพราะเราคาดหวงัการเสด็จกลับมาของพระ
ครสิต ์เราจึงประหารความบาปจากชีวติเราและดำาเนิน
ชีวติเพื่อทำาให้พระเจ้าพอพระทัย

 » มีเหตุผลอะไรบ้างท่ีบางคนไม่ชอบศึกษาคำา
พยากรณ์ในพระคมัภีร?์

เหตุผลท่ีบางคนไม่ศกึษาอวสานศาสตร์
1. พวกเขาไม่เข้าใจเรือ่งน้ี

คำาพยากรณ์ในพระคมัภีร์ ไบเบลิมกีารใช้ภาษารปูแบบแปลก ๆ  รวมทัง้นิมติเกีย่วกบัสัตวแ์ละสัตวป์ระหลาด
ที่แปลกประหลาด รายละเอียดเหล่าน้ีไม่สามารถตคีวามไดง้่าย ๆ

นักวชิาการไม่เห็นดว้ยเกี่ยวกับหลักคำาสอนของอวสานศาสตร ์น่ีทำาให้หลายคนรูสึ้กวา่พวกเขาไม่สามารถรู้
ไดอ้ย่างแน่นอนวา่อะไรถูกตอ้ง

อยา่งไรก็ตาม หลกัคำาสอนทีส่ำาคญัของอวสานศาสตรม์ีความชัดเจน รายละเอยีดอืน่ ๆ  ไมชั่ดเจนนัก แตเ่รา
สามารถเข้าใจบางส่วนได้ โดยใช้หลักการที่ดี ในการตคีวามพระคมัภีร์

2. เรือ่งน้ีทำาให้พวกเขากลัว

หลายคนรูสึ้กไมส่บายใจกบัคำาอธิบายในพระคมัภรีเ์กีย่วกับภยัพบัิตแิละการกดขีข่ม่เหงทัว่โลก พวกเขากังวล
เกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองและลูก ๆ

"ความหวงัอันสดใสของการ"ความหวงัอันสดใสของการ
ได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็น
แรงจูงใจอันแรงกล้าสำาหรบั แรงจูงใจอันแรงกล้าสำาหรบั 
การดำาเนินชีวติอย่างสการดำาเนินชีวติอย่างสัตัย์ซืตย์ซ่่ืออ
ในสในส่ว่น ของครสิเตียน และวน ของครสิเตียน และ
เป็นแรงกระตุ้นอันทรงพลังเป็นแรงกระตุ้นอันทรงพลัง
สำาหรบัการเป็นพยาน" สำาหรบัการเป็นพยาน" 
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อย่างไรก็ตาม ถ้าส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ครสิเตียนจำาเป็นต้องรูว้ธีิท่ีจะรกัษาความเช่ือในช่วงเวลา
เหล่าน้ัน

3. พวกเขาไม่ต้องการเสีย่งต่อการแบ่งแยก

ผู้คนมักไม่เห็นดว้ยกับการตคีวามพระคมัภีรเ์ชิงพยากรณ์ การโตเ้ถียงอาจทำาให้ความเป็นเพื่อนแตกแยก 
ครสิเตยีนบางคนเลือกที่จะไม่สนทนาเรือ่งคำาพยากรณ์เพราะพวกเขาไม่ตอ้งการโตแ้ย้ง

อย่างไรก็ตาม หลักคำาสอนท่ีสำาคญัของอวสานศาสตรค์วรเป็นท่ียอมรบัของครสิเตยีนทุกคน การเห็นพ้อง
ตอ้งกันเกี่ยวกับรายละเอียดที่สำาคญัน้อยกวา่ไม่ควรเป็นเงือ่นไขสำาหรบัการคบหา

4. พวกเขาคิดวา่มันไม่มีความสำาคัญในทางปฏิิบัติ

เป็นไปไดท้ี่จะปฏิบัตติามคำาอธิบายในพระคมัภีรเ์กี่ยวกับการดำาเนินชีวติของครสิเตยีน โดยไม่เข้าใจอะไร
มากเกี่ยวกับการพยากรณ์ ดังน้ัน บางคนจึงคิดวา่การศึกษาไม่คุ้มกับความพยายาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เน่ืองจากพวกเขาไม่คาดหวงัวา่จะเข้าใจมัน

อย่างไรก็ตาม หลักคำาสอนที่สำาคญับางข้อมีความสำาคญัตอ่การดำาเนินชีวติของครสิเตยีน เช่น หลักคำาสอน
เรือ่งการพพิากษาครัง้สุดทา้ย คนท่ีเพกิเฉยตอ่หลักคำาสอนในพระคมัภรีเ์ก่ียวกับอนาคตมแีนวโน้มท่ีจะปรบั
ตวัและลงทุนในโลกปัจจุบันมากเกินไป

ใช้คำาพยากรณ์ ในทางท่ีผิด
พระคมัภีรเ์ชิงพยากรณ์ถูกใช้ ในทางที่ผิดถ้านักวชิาการ

 · หันเหไปจากการเน้นความจรงิอันเป็นแกนกลาง
 · กลายเป็นคนมองโลกในแง่รา้ยเกี่ยวกับส่ิงที่พันธกิจสามารถทำาให้สำาเรจ็ได้
 · ไม่ ใช้คำาพยากรณ์ตรงตามวตัถุประสงค์
 · ทำาลายความสามัคคกีับครสิเตยีนคนอื่น ๆ
 · ใช้ข้อความในพระคมัภีรท์ี่คลุมเครอืเพื่อสนับสนุนหลักคำาสอนแปลก ๆ

ตัวอย่างการ คำาพยากรณ์เท็จ ท่ี ใช้ผิด ๆ

พยานพระยะโฮวาทำานายวนัสิน้โลกในปี 1975 ในเดอืนพฤษภาคม 1974 พวกเขาพิมพ์ข้อความน้ี:

มกีารรายงานข่าวเกีย่วกบัพีน้่องขายบา้นและทรพัยสิ์นของพวกเขา และวางแผนทีจ่ะใช้เวลาทีเ่หลอื
ในระบบเกา่น้ีโดยการรบัใช้แบบไพโอเนียร ์[ โฆษณาศาสนาของพวกเขา] แน่นอน น่ีเป็นวธิทีีด่ี ใน
การใช้เวลาช่วงสัน้ ๆ ที่เหลือก่อนที่ โลกช่ัวช้าจะสิน้สุดลง1

1 Kingdom Ministry, พฤษภาคม, 1974
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เหตุผลในการศกึษาคำาพยากรณ์ ในพระคัมภีร์ ไบเบิล
1. พระคมัภีรท์ุกตอนเป็นประโยชน์ ( 2 ทิโมธี 3:16)

2. พระพรมีสัญญาไวแ้ก่ผู้อ่านววิรณ์ ( ววิรณ์ 1:3)

3. พระเยซูทรงเทศนาคำาพยากรณ์ ( มัทธิว 24:29-31)

4. คำาพยากรณ์ปลอบโยนเราเกี่ยวกับผู้เช่ือถือที่ทนทุกข์และตาย ( 1 เธสะโลนิกา 4:18)

5. คำาพยากรณ์สนับสนุนให้เราทำางานเพื่อพระเจ้าอย่างซ่ือสัตย์ ( 1 โครนิธ์ 15:58)

6. คำาพยากรณ์กระตุน้ความรอ้นรนและความรอบคอบทางฝ่ายวญิญาณ ( 1 ยอหน์ 3:2-3, ลกูา 21:34)

7. คำาพยากรณ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสรมิสรา้งความเช่ือของเราสำาหรบัอนาคต ( ลูกา 21:28, 2 เธสะโลนิ
กา 2:2)

ระดับความสำาคัญ
การสนทนาเกี่ยวกับคำาพยากรณ์มักเน้นที่คำาถามเล็ก ๆ น้อย ๆ แทนที่จะเน้นความจรงิหลัก ๆ ประเด็น
ต่าง ๆ ในคำาพยากรณ์ ไม่สำาคัญเท่ากันทัง้หมด เราจะไม่พยายามครอบคลุมทุกอย่างเก่ียวกับคำาพยากรณ์
ในหลักสูตรน้ี

บางครัง้ผู้คนสงสัยวา่อะไรเป็นเครือ่งหมายของสัตวร์า้ย ผู้ต่อต้านพระครสิต์จะมาจากประเทศไหน และ
พยานทัง้สองจะเป็นใคร เหล่าน้ีเป็นคำาถามที่พระคัมภีร์ ไม่ ได้ตอบอย่างชัดเจน เราอาจพบหลักฐานบาง
อย่างในพระคมัภีรส์ำาหรบัรายละเอียดเหล่าน้ัน แตก่ารโตเ้ถียงเรือ่งน้ีไม่คุม้คา่

มีหัวข้ออื่น ๆ ท่ีพระคมัภีรอ์ธิบายมากกวา่ ตวัอย่างบางส่วนอาจไดแ้ก่ พระเยซูจะเสด็จกลับมาในตอนตน้ 
ตอนกลาง หรอืตอนปลายของความทุกข์ยากหรอืไม่ และยุคพันปีจะหมายความหน่ึงพันปีจรงิ ๆ หรอืไม่ 
เป็น ไป ได ้ที ่จะ ลง ความ เห็น อยา่ง สม เหตุ ผล โดย อาศัย หลกัฐาน ใน พระ คมัภีร ์อย่างไรก็ตาม หลกัคำาสอนเหลา่
น้ีไม่มีความสำาคญัตอ่พระกิตตคิณุ คณุไม่ควรเลิกคบหากับใครเพราะไม่เห็นดว้ยกับความคดิเห็นของเขา
เกี่ยวกับคำาถามข้อใดข้อหน่ึงเหล่าน้ี

มีความจรงิที่จำาเป็นบางประการในคำาพยากรณ์ของพระคัมภีร ์เหล่าน้ีเป็นความจรงิที่ชัดเจนมากจนทุก
คนที่เช่ือในพระคัมภีรก็์ยอมรบั หลักคำาสอนเหล่าน้ีส่งผลต่อการดำาเนินชีวติของครสิเตียนและทัง้ระบบ
ของหลกัคำาสอนของครสิเตยีน ตวัอยา่งของหลกัคำาสอนเหลา่น้ี ไดแ้ก ่การเสด็จกลบัมาของพระครสิต ์การ
พิพากษาครัง้สุดท้าย การฟ้ืนคนืพระชนม์ทางกายภาพของทุกคน และการปกครองนิรนัดรข์องพระเจ้า

ในหลักสูตรน้ี เราจะใช้เวลากับข้อพระคัมภีรเ์พื่อที่พระคัมภีรจ์ะได้พูดด้วยตนเอง เราจะเน้นความจรงิที่
สำาคญัทีสุ่ดของอวสานศาสตร ์เราจะศึกษาหลกัฐานบางอย่างสำาหรบัหลกัคำาสอนทีส่ำาคญัน้อยกวา่ แตจ่ะช่วย
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ใหนั้กเรยีนไดข้อ้สรปุของเขาเอง ส่ิงสำาคญัทีสุ่ดคอืตอ้งบรรลจุดุประสงคข์องขอ้คมัภรีเ์ชิงพยากรณ์ ทีว่า่การ
แสดงฤทธิ์เดชและพระสตปิัญญาของพระเจ้ากระตุน้ให้เราไวว้างใจและเช่ือฟังพระเจ้า

สาระสำาคัญของคำาพยากรณ์ ในพระคัมภีร์ ไบเบิล
บางครัง้การศึกษาเกีย่วกบัอวสานศาสตรก์ลายเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษยม์าก การอภปิรายส่วนใหญเ่กีย่ว
กบัอวสานศาสตรเ์ป็นเรือ่งเกีย่วกบัจังหวะเวลาท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เสด็จกลบัมาท่ีสัมพนัธก์บัเหตกุารณ์อืน่ 
ๆ เพราะเราตอ้งการรูว้า่จะเกิดอะไรขึน้กับเรา

การศึกษาเกี่ยวกับอวสานศาสตรอ์าจกลายเป็นการมุ่งเน้นที่ โลก เน่ืองจากเราศึกษาคำาทำานายในพระคมัภีร์
ไบเบิลและพยายามเดาวา่เหตกุารณ์ใดจะเกิดขึน้บนโลก

เมือ่เราศึกษาพระธรรมดาเนียล เราควรสังเกตวา่จดุเน้นคอื พระปัญญา ฤทธิเ์ดช และอาณาจกัรนิรนัดรข์อง
พระเจา้ ดาเนียลเป็นหนังสือเก่ียวกับอวสานศาสตรท์ัง้หมด และอรรถบทของหนังสือเลม่น้ีเป็นหวัขอ้หลกั
ของอวสานศาสตร ์พระเจ้าทรงเปิดเผยวา่จะเกิดอะไรขึน้ คนชอบธรรมจะเข้าใจส่ิงที่เกิดขึน้ แตค่นช่ัวจะ
ไม่เข้าใจ ราชอาณาจักรของพระเจ้าจะครอบคลุมทัง้โลกและคงอยู่ตลอดไป พระครสิตท์รงปรากฏในพระ
ธรรมดาเนียลและไดร้บัพระราชทานราชอาณาจักร (ดาเนียล 7:13-14)

เมือ่เราศึกษาพระธรรมววิรณ์ เราพบประเด็นเดยีวกนั โดยเน้นทีพ่ระครสิตม์ากขึน้ หนังสือเลม่น้ีคอืววิรณ์
ของพระครสิต ์พระองคท์รงเป็นเบือ้งตน้และเบือ้งปลาย—พระองคผู้์ทรงเริม่ทุกส่ิงและจะนำามันไปสู่บท
สรปุ พระองคท์รงเป็นพระผู้ทรงฤทธานุภาพ

บาปทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดของมารคอืการทีม่นัเรยีกรอ้งการนมสัการ การทดสอบครัง้ยิง่ใหญข่องผูเ้ช่ือถอืคอืการคง
ความซ่ือสัตย์ตอ่พระเจ้า คนอื่น ๆ ทัง้หมดบูชามาร

พระทีน่ั่งของพระเจา้เป็นศนูยก์ลางในววิรณ์ ส่ิงตา่ง ๆ  เกดิขึน้บนแผน่ดนิโลกตามคำาพระบญัชาจากพระเจา้ 
ลำาดบัเหตกุารณ์ทัง้หมดทีน่ำาเขา้มาในราชอาณาจกัรของพระเจา้มสัีญลกัษณ์เป็นตราประทบัในหนังสือของ
พระเจ้า ซ่ึงพระเยซูทรงเปิดทีละรายการ

ตลอดทัง้เลม่มขีอ้ความสรรเสรญิพระเจา้เน่ืองจากฤทธ์ิอำานาจ สตปิัญญา และความชอบธรรมของพระองค์

 » คณุเห็นอรรถบทหลักอะไรในหนังสือววิรณ์?

เราไมเ่ห็นโครงรา่งของเหตกุารณ์ในอนาคตทีชั่ดเจนตามลำาดบั เราไมเ่ห็นรายละเอยีดมากมายของเหตกุารณ์ ๆ  
ที่เราจะเข้าใจไดอ้ย่างแน่นอน ดงัน้ัน การทำาให้คำาพยากรณ์เป็นโครงรา่งโดยละเอียดของเหตกุารณ์ตา่ง ๆ 
ในอนาคตย่อมไม่บรรลุตรงตามจุดประสงค์
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หลักการตีความพระคัมภีร์

การเน้นเบือ้งตน้ขอ้พระคมัภรีห์รอืพระธรรมควรเป็นแนวทางใหเ้ราใช้พระคมัภรี ์ปกตแิล้ว
เราไม่ควรใช้ข้อพระคมัภีร์ ในลักษณะที่ผู้เขียนไม่ไดต้ัง้ใจ

เราเห็นวา่สงา่ราศีของพระเจา้เป็นขอ้กงัวลหลกัเกีย่วกบัอวสานศาสตร ์ในโลกท่ีดเูหมอืนควบคมุไม่ได ้พระเจา้
ยังคงปกครองอยู่ แม้วา่คนชอบธรรมดเูหมือนจะแพ้การตอ่สู้ พระเจ้าจะทรงประทานชัยชนะในท่ีสุด เรา
อาจไม่สามารถตคีวามรายละเอียดบางอย่างล่วงหน้าได ้แตเ่ราจะรบัรูถ้ึงความสำาเรจ็และรูว้า่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงทราบล่วงหน้า อวสานศาสตรชี์น้ำาความสนใจของเราไปยังพระเจ้าอย่างตอ่เน่ือง

ความจำาเป็นท่ีจะต้องถ่อมใจ
ถ้าบุคคลใดอ้างวา่เข้าใจพระคมัภีรเ์ชิงพยากรณ์ทัง้หมดอย่างครบถ้วน ก็หมายความวา่เขาอ้างวา่มีการหยัง่
เห็นส่ิงทีค่รสิตจกัรไม่ไดร้บัมาเป็นเวลา 2,000 ปีแลว้ เราไมค่วรไว้ ใจคนแบบน้ี หลายคนอา้งการเปิดเผยและ
ความเขา้ใจอยา่งถอ่งแทส่้วนตวั แตท่ศันะของพวกเขาไม่ไดร้บัการยอมรบัจากครสิตจกัรโดยทัว่ไป บางคน
ประสบความสำาเรจ็ในการดงึดดูกลุม่ผูต้ดิตามทีม่ลีกัษณะคลา้ยลทัธ ิบางคนไดพ้ฒันาหลกัคำาสอนแปลก ๆ  
และบางครัง้ก็สอนเรือ่งนอกรตี

ความจรงิที่สำาคญัของอวสานศาสตร ์เช่น การเสด็จกลับมาของพระครสิตแ์ละการฟ้ืนคนืชีพของคนตาย 
มีความสำาคัญต่อครสิตศาสนา คน ๆ หน่ึงไม่ควรอ้างตัววา่เป็นครสิเตียนและเชื่อพระคัมภีร ์ถ้าเขาไม่ถือ
หลกัคำาสอนตา่ง ๆ  ทีส่ำาคญั อยา่งไรก็ตาม มรีายละเอยีดมากมายที่ ไม่แน่ชัด และมีคำาทำานายมากมายในพระ
คมัภีรท์ี่ยากจะเข้าใจ

แม้แตผู่้เผยพระวจนะดาเนียลก็กล่าววา่ "ข้าพเจ้าไดย้ิน แต่ไม่เข้าใจ" (ดาเนียล 12:8) ทูตสวรรคบ์อกท่าน
วา่ถ้อยคำาน้ันถูกปิดไวจ้นถึงวาระสุดท้าย แต่ ในเวลาน้ันคนที่มีสตปิัญญาจะเข้าใจ (12:9-10) คำาทำานายบาง
อย่างจะไม่เข้าใจจนกวา่จะถึงเวลาที่จะสำาเรจ็

จอห์น เวสลีย์ กล่าวถึงพระธรรมววิรณ์วา่

ขา้พเจา้ไม่ไดศึ้กษาส่วนตรงกลางเลยเป็นเวลาหลายปี ดว้ยความสิน้หวงัอย่างยิง่ทีจ่ะเขา้ใจข้อความ
เหลา่น้ัน หลงัจากความพยายามที่ ไรผ้ลของนักปราชญแ์ละคนดจีำานวนมาก… ขา้พเจา้ไมเ่คยแสรง้
ทำาเป็นเข้าใจหรอือธิบายส่ิงที่มีอยู่ ในพระธรรมลึกลับเล่มน้ีเลย2

2 จอหน์ เวสลยี,์ Explanatory Notes on the New Testament, "Introduction to Revelation." มจีำาหน่ายที ่https://www.biblestudytools.
com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/ 2 พฤศจิกายน 2020
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ขอพระเจ้าช่วยเราให้ศึกษาพระคำาของพระองคด์ว้ยความถ่อมใจและอดกลัน้ตอ่ความคดิเห็นของผู้อื่น

ความกลัวของชาวเธสะโลนิกา
 » นักเรยีนควรอ่าน 2 เธสะโลนิกา 2 ให้กลุ่ม ไม่ตอ้งอธิบายรายละเอียดทัง้หมดของข้อน้ี เราจะศึกษา

อีกครัง้ในภายหลัง ผู้เช่ือถือในเธสะโลนิกากังวลเกี่ยวกับอะไร? ดขู้อ 2

ข้อ 2 แสดงให้เราเห็นถึงวธิีการใช้อวสานศาสตร์ ในทางที่ผิด เป็นเพราะอวสานศาสตรท์ี่บางคนสอน ผู้เช่ือ
ถือจึงวติกกังวลและสับสน

หลักการตีความพระคัมภีร์

เราควรสังเกตข้อกังวลที่ผู้เขียนกล่าวถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการระบุไวอ้ย่างชัดเจน

 » ดูบทสรปุของข้อน้ี (ข้อ 15-17) อัครสาวกต้องการให้พวกเขาทำาอะไรเน่ืองจากคำาอธิบายเกี่ยวกับ
อวสานศาสตรข์องเขา?

หลักการตีความพระคัมภีร์

บทสรปุของผูเ้ขยีนแสดงความตัง้ใจของเขาสำาหรบัขอ้ความน้ี ขอ้สรปุบางครัง้ส่งสัญญาณ
ดว้ยคำาวา่ ด้งันั�น

ทา่นตอ้งการใหพ้วกเขาดำาเนินชีวติแบบครสิเตยีนตอ่ไปตามท่ีพวกเขาไดร้บัการสอนมา ทา่นตอ้งการให้พวก
เขาเขม้แข็งในความเชื่อและการปลอบประโลมแทนทีจ่ะถกูควบคมุดว้ยความกลวั ทา่นตอ้งการใหพ้วกเขา
ทำางานที่ดตีอ่ไป แทนที่จะคดิแตเ่รือ่งความรอด

การใช้อวสานศาสตรอ์ย่างเหมาะสมจะบรรลุเป้าหมายเดยีวกันกับที่อัครสาวกเปาโลไดร้บั
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บทท่ี 1 การบ้าน

1. เขียนการบ้าน: ดเูหตผุลส่ีประการที่บางคนไม่ชอบศึกษาคำาพยากรณ์ ลองนึกภาพวา่
มคีนบอกคณุวา่ "ฉันไมช่อบศึกษาคำาพยากรณ์เพราะ..." ( โดยให้เหตผุลขอ้ใดขอ้หน่ึง
จากส่ีขอ้) เขยีนสองสามประโยคทีอ่ธบิายใหบ้คุคลน้ีฟังวา่ทำาไมเขาไมค่วรหลกีเลีย่งคำา
พยากรณ์ดว้ยเหตผุลน้ัน

2. การศึกษาข้อความ: ศึกษา 1 เธสะโลนิกา 5:1-11 เพราะเราคาดหวงัการเสด็จกลับมา
ขององคพ์ระผู้เป็นเจ้าและการทำาลายแผ่นดนิโลก เราจึงดำาเนินชีวติที่บรสุิทธิ์และไม่
ให้ความสำาคญักับส่ิงของทางโลก เขียนสรปุข้อความของข้อน้ี
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บทเรยีนท่ี 2

คำาพยากรณ์ท่ีสำาเรจ็และอิสราเอล

หมายเหตุถึงหัวหน้าชัน้
คณุอาจตอ้งการให้้นักเรยีนสองห้รอืสามคนแชรส่์�งที่ี�พวกเขาเขียนสำาห้รบัการบ้านในบที่เรยีนที่ี� 1

เพื�อเป็นแบบฝึกหั้ด้ที่บที่วนที่างเลือก คณุอาจอ่านพระคมัภีรบ์างข้อที่ี�เข้ากับห้มวด้ "เห้ตผุลในการศกึษา
คำาพยากรณ์ในพระคมัภีร์ ไบเบ่ล" (จากบที่ที่ี� 1) และขอให้้นักเรยีนให้้เห้ตผุลที่ี�อ่งจากพระคมัภีรแ์ตล่ะข้อ 
ยกตวัอย่าง อ่าน ววิรณ์ 1:3 แล้วถามวา่ "ส่�งนี� ให้้เห้ตผุลอะไรแก่เราในการศกึษาคำาพยากรณ์?"

บที่เรยีนนี�มสีองส่วน ส่วนแรกเกี�ยวกบัความสำาคญัของคำาพยากรณ์ที่ี�สำาเรจ็ ส่วนที่ี�สองอธ่บายประวตัศ่าสตร์
ของอส่ราเอลและคำาพยากรณ์เกี�ยวกบัอส่ราเอลที่ี�นักวช่าการห้ลายคนเห็้นวา่มคีวามสำาคญัตอ่อวสานศาสตร์

สว่นท่ี 1: คำาพยากรณ์ท่ีสำาเรจ็
ความสำาคัญของคำาพยากรณ์ท่ีสำาเรจ็

หลักสูตรน้ีเป็นการศึกษาส่ิงทีพ่ระคำาของพระเจ้าเปิดเผยเกีย่วกับอนาคต บทเรยีนน้ีจะศึกษาคำาพยากรณ์
ที่สำาเรจ็บางข้อโดยสังเขปเพราะจะแสดงให้เห็นวา่คำาพยากรณ์มีความสำาคญัอย่างไรในอดตี

ข้อความบางตอนในพระคมัภีรเ์กี่ยวกับวธิีที่เราควรคดิเกี่ยวกับคำาพยากรณ์

» นักเรยีนควรอ่าน อิสยาห์ 46:9-10, อิสยาห์ 48:3, 5 ให้กลุ่มฟัง ข้อเหล่าน้ีแสดงให้เราเห็นอะไรเกี่ยว
กับความสำาคญัของคำาพยากรณ์ที่สำาเรจ็?

พระเจ้าทรงแสดงให้เห็นวา่พระองคส์ามารถตดัสินใจไดว้า่จะเกิดอะไรขึน้ และพระองคส์ามารถทำาให้เกิด
ขึน้ได ้คำาพยากรณ์ที่สำาเรจ็แสดงให้เห็นการควบคมุของพระเจ้า

บางครัง้พระเจ้าตรสัในส่ิงที่พระองคจ์ะทรงทำาก่อนที่พระองคจ์ะทรงกระทำา เพื่อคนจะไดรู้ว้า่ส่ิงน้ีเกิดขึน้
โดยฤทธิ์อำานาจของพระองค ์ไม่ ใช่ดว้ยฤทธิ์อำานาจของพระเทียมเท็จ

พระเจ้าตรสัวา่พระองคค์อืผู้รูทุ้กส่ิงที่จะเกิดขึน้ตัง้แตต่น้ พระองคย์ังมีฤทธิ์อำานาจที่จะบอกวา่พระองคจ์ะ
ทำาอะไร ไม่มีพลังอื่นใดสามารถขัดขวางไม่ ให้พระเจ้าทำาตามพระประสงคข์องพระองค์ ได้
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"พระเจา้ทรงทราบกจิการทัง้สิน้ของพระองคต์ัง้แตแ่รก
สรา้งโลก" (กิจการ 15:18) นับแต่กาลเริม่ต้น พระเจ้า
ทรงรู้ทุกอย่างที่พระองค์จะทรงทำา น่ันก็หมายความ
วา่พระเจ้ารูทุ้กส่ิง เพราะพระองค์คงไม่รูก้ารกระทำาใน
อนาคตของพระองค์เอง ถ้าพระองค์ ไม่รูส้ถานการณ์
ในอนาคตทัง้หมด ไม่มีอะไรทำาให้พระเจ้าประหลาดใจ 
พระเจ้าทรงเตรยีมพรอ้มสำาหรบัทุก ๆ ส่ิงที่เกิดขึน้

 » นักเรยีนควรอ่าน เฉลยธรรมบัญญัติ 18:22 ให้
กลุ่มฟัง เหตใุดผู้เผยพระวจนะตอ้งแมน่ยำาอยา่ง
ครบถว้นเมือ่เขากลา่ววา่เขาพูดแทนพระเจา้? น่ี
แตกต่างจากการเทศน์และการสอนโดยท่ัวไป
อย่างไร?

เน่ืองจากความรูแ้ละฤทธิ์อำานาจของพระเจ้าทีค่รบถ้วน 
ผูเ้ผยพระวจนะคนใดทีอ่า้งวา่พดูแทนพระเจา้จงึตอ้งถกู
ตอ้งครบถ้วน น่ันไม่ไดห้มายความวา่ผู้เผยพระวจนะรู้
ทกุอยา่งหรอืวา่ความคดิเห็นทัง้หมดของเขาถูกตอ้ง แต่
เมื่อผู้เผยพระวจนะกล่าววา่เขามีข้อความจากพระเจ้า 
ข้อความน้ันจึงตอ้งถูกตอ้ง ถ้า คำาทำานายของผู้เผยพระ
วจนะผิดพลาด ผู้คนไม่ควรไวว้างใจเขาในฐานะผู้เผย
พระวจนะ

 » จะวา่อย่างไร ถ้ามีคนกล่าวพยากรณ์ที่เป็นจรงิ 
แตส่อนหลกัคำาสอนท่ีไมเ่ป็นความจรงิ? เราควร
ตดิตามคนน้ีไหม? 

 » นักเรยีนควรอ่าน เฉลยธรรมบัญญัต ิ13:1-3 ให้กลุ่มฟัง3

คำาพยากรณ์ที่ถูกตอ้งไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์วา่บุคคลน้ันมาจากพระเจ้า

การสำาเรจ็ตามคำาพยากรณ์ท่ีบันทึกไว้ ในพระคัมภีร์

ห้มายเห้ตถุึงห้ัวห้น้าชั �น ถ้ากลุ่มตอ้งการประห้ยัด้เวลา ก็ ไม่จำาเป็นตอ้งคน้ห้าข้อม้ลอ้างอ่งในส่วนนี�

พระคมัภีร์  ไบเบิล มี บันทึก ความ สำาเรจ็ เป็น จรงิ ของ คำา พยากรณ์ หลาย เรือ่ง ส่วนน้ีให้ตวัอย่างบางส่วน

3 รปูภาพ: “Evidently, 2012 is a lie” by Geoff Sloan, retrieved from https://www.flickr.com/photos/gsloan/5523158255, used 
under CC BY 2.0, desaturated and cropped from the original.

คำาพยากรณ์ที่ล้มเหลว3

คำาพยากรณ์ท่ีล้มเหลว

"การต่อสู้ ในวนัย่ิงใหญ่ของพระเจ้า
ผู้ทรงฤทธานุภาพ (ววิรณ์ 16:14) 
ซ่ึงจะสิน้สุดในปี ค.ศ. 1914 ด้วย
การโค่นล้มการปกครองในปัจจุบัน
ของโลกโดยสมบูรณ์ ได้เริม่ต้นขึน้
แล้ว"

The Time is at Hand The Time is at Hand 
(ส(ส่ิ่ิงพิมพ์ของพยานพระยะโฮวา)งพิมพ์ของพยานพระยะโฮวา)
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เมือ่เมอืงเยรีโคถกูทำาลาย โยชวูาไดส้าปแช่งผูท่ี้สรา้งเมืองขึน้ใหม ่ท่านกลา่ววา่ลกูชายคนสุดท้องและลกูชาย
คนโตของบุคคลน้ันจะตาย ( โยชูวา 6:36) ความสำาเรจ็ของคำาพยากรณ์น้ีบันทึกไว้ ใน 1 พงศ์กษัตรยิ์ 16:34

กองทัพของยูดาห์เผชิญกับกองทัพศัตรจูำานวนมาก แตผู่้เผยพระวจนะบอกวา่พวกเขาไม่ตอ้งตอ่สู้ เพราะ
กษัตรยิ์เช่ือพระคำาที่มาจากพระเจ้า พระองค์จึงส่งนักรอ้งนำาหน้ากองทัพเพ่ือสรรเสรญิพระเจ้า พระเจ้า
ทำาให้ศัตรเูริม่ตอ่สู้กันเองจนกระทั่งพวกเขาถูกฆ่าตายทัง้หมด (2 พงศาวดาร 20:14-17, 20-23)

ผูเ้ผยพระวจนะเอลียาหท์ำานายรายละเอยีดเกีย่วกบัการสิน้พระชนม์ของอาหบัและเยเซเบล (1 พงศ์กษัตรย์ิ 
21:19, 23) ท่านบอกวา่สุนัขจะเลียเลือดของอาหับ และสุนัขจะกินเยเซเบล คำาพยากรณ์สำาเรจ็เป็นจรงิ (1 
พงศ์กษัตรยิ์ 22:38 และ 2 พงศ์กษัตรยิ์ 9:30-36)

ความสำาเรจ็ในประวติัศาสตร์

ไซรสัแห่งเปอรเ์ซีย

อาณาจักรบาบิโลนพิชิตอาณาจักรยูดาห์และย้ายประชากรส่วนใหญ่ไปยังอีกประเทศหน่ึง ผู้เผยพระวจนะ
อิสยาห์ทำานายวา่กษัตรยิ์ ไซรสัแห่งเปอรเ์ซียจะปล่อยชาวยิวให้กลับไปยังประเทศของตนและส่ังสรา้งพระ
วหิารและเมืองขึน้ใหม่ (อิสยาห์ 44:28, อิสยาห์ 45:1, 13) อิสยาห์ทำานายเรือ่งน้ีไวก้วา่ 100 ปีก่อนจะสำาเรจ็
ลุล่วง ในช่วงเวลาของการปฏิบัตศิาสนกิจของอิสยาห์ เปอรเ์ซียไม่ ใช่อาณาจักรที่มีอำานาจเหนือกวา่ และไซ
รสัก็ยังไม่เกิด

พระคมัภีรบ์ันทึกความสำาเรจ็ของคำาพยากรณ์น้ีใน เอสรา 1:1-8 โยเซฟุส นักประวตัศิาสตรช์าวยิว และนัก
ประวตัศิาสตรช์าวยิวคนอื่น ๆ ก็เขียนเกี่ยวกับเรือ่งน้ีเช่นกัน เฮโรโดทุส นักประวตัศิาสตรช์าวกรกีบรรยาย
ถงึการพชิิตบาบิโลนของไซรสั นักประวตัศิาสตรช์าวเปอรเ์ซียโบราณคนหน่ึงไดเ้ขยีนเกีย่วกบัการตดัสินใจ
ของไซรสัในการส่งผู้คนจากหลายประเทศกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอน งานเขียนของเขาเรยีกวา่ กระบอก
ของไซรสั (Cyrus Cylinder) กระบอก (Cylinder) ไม่ไดก้ล่าวถึงชาวยิวโดยเฉพาะ แตแ่สดงให้เห็นวา่ไซรสั
เป็นผู้กำาหนดนโยบายน้ี

อิสยาห์เรยีกไซรสัวา่ "ผู้ถูกเจิม" ของพระเจ้า (อิสยาห์ 45:1) แตน่ั่นหมายความวา่พระเจ้าประทานอำานาจให้
ท่านทำาแผนของพระเจ้า น่ันไม่ไดห้มายความวา่ไซรสัตัง้ใจรบัใช้พระเจ้า กระบอกไซรสั (Cyrus Cylinder)
บอกวา่ไซรสัอ้างวา่ไดร้บัพรจากมารด์กุ เทพเจ้าแห่งบาบิโลน

พระเจา้ไดร้บัสงา่ราศีจากการสำาเรจ็ผลของคำาพยากรณ์น้ี ไมเ่พยีงเพราะพระองคท์รงรูล้ว่งหน้าเทา่น้ัน แต่
เพราะพระองคท์รงตัง้คนนอกศาสนาให้เป็นผู้รบัใช้ของพระองค ์เพื่อให้บรรลุจุดประสงคข์องพระองค์

อเล็กซานเดอรม์หาราช

ผูเ้ผยพระวจนะดาเนียลทำานายวา่ผูป้กครองของอาณาจกัรกรกีจะพิชิตอาณาจกัรของชาวมเีดยีและเปอรเ์ซีย 
และไม่มี ใครสามารถเอาชนะเขาได ้(ดาเนียล 8:3-7, 20-21) ในช่วงเวลาของการทำานายไม่มีอาณาจักรกรกี
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และไม่มีกษัตรยิ์กรกีที่มีอำานาจ

ดาเนียลทำานายวา่จกัรพรรดกิรกีจะ "แตก" ทันที ในขณะท่ีพระองคย์งัทรงเขม้แข็งอยู ่อเล็กซานเดอรจ์ะถกู
แทนที่ดว้ยผู้ปกครองส่ีคนที่ ไม่ ใช่ลูกหลานของเขา (ดาเนียล 8:8, 22, ดาเนียล 11:4)

อเล็กซานเดอรม์หาราชทำาให้คำาพยากรณ์เหล่าน้ีสำาเรจ็ในอีก 200 ปีต่อมา ท่านก่อตัง้อาณาจักรกรกีและ
พิชิตอาณาจักรเปอรเ์ซีย เมื่อท่านสิน้ชีวติขณะเมื่อยังเยาว์ ในปี 323 ก่อนครสิตกาล ดนิแดนก็ถูกแบ่งโดย
นายพลส่ีนายในกองทัพของท่าน

พระเจ้าไดร้บัสง่าราศีจากการที่คำาพยากรณ์น้ีบรรลุผล เพราะในโลกที่มหาอำานาจขัดแย้งกัน พระองคท์รง
ทราบนานล่วงหน้าวา่จะเกิดอะไรขึน้

การรวบรวมอิสราเอล

ในพระคมัภีร ์พระเจ้าสัญญาซ้ำาแล้วซ้ำาเล่าวา่ชาวยิวจะกลับบ้านเกิดเมืองนอนจากที่ตา่ง ๆ ที่พวกเขาตอ้ง
กระจัดกระจาย หลายศตวรรษก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึน้ พระเจ้ารูว้า่อิสราเอลจะกลายเป็นประเทศที่มี
อาณาเขตอีกครัง้ พระองคท์รงรูว้า่ชาวยิวหลายล้านคนจะกลับมาจากประเทศตา่ง ๆ ในโลก4

คำาพยากรณ์เก่ียวกับพระเมสสยิาห์

เห็นได้ชัดวา่คำาพยากรณ์บางคำาในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์และสำาเรจ็เป็นจรงิโดยพระเยซู 
พระเมสสิยาห์จะมาจากตระกูลยูดาห์ (ปฐมกาล 49:10, ฮีบร ู7:14) พระเมสสิยาห์จะมาจากครอบครวัของ
เจสซี (อิสยาห์ 11:1, 10, ลูกา 3:32) พระเมสสิยาห์จะประสูติ ในเบธเลเฮม (มีคา 5:2, มัทธิว 2:1-6)

คำาพยากรณ์บางคำามสัีญลกัษณ์พเิศษ ยกตวัอยา่ง ผูเ้ผยพระวจนะทำานายวา่พระเมสสิยาหจ์ะเสด็จเข้าสู่กรงุ
เยรซูาเล็มโดยลา น่ีไม่ไดห้มายความเพียงวา่พระองคจ์ะใช้วธิีการขนส่งที่ปกติ ในเวลาน้ัน เป็นธรรมเนียม
สำาหรบักษัตรยิ์จะเสด็จขึน้สู่อำานาจอย่างสันตมิากกวา่การพิชิต โดยจะเข้าเมืองหลวงดว้ยลาและไดร้บัการ
ตอ้นรบัจากผูค้น น่ันคอืส่ิงทีถ่กูทำานายไว ้และเป็นส่ิงท่ีพระเยซูทรงทำา (เศคารยิาห์ 9:9, มทัธิว 21:1-7) ทาง
ปาล์มแสดงถึงการยอมรบัพระองคเ์ป็นพระเมสสิยาห์

ขอ้พระคมัภรีเ์ดมิหลายขอ้อธบิายรายละเอยีดทีต่รงกบัเหตกุารณ์ในพระชนมชี์พของพระครสิต ์แมว้า่อาจ
ไม่ ใช่คำาทำานายที่ชัดเจนเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ก็ตาม ตวัอย่างบางส่วนคอืทรยศโดยสหาย(สดดุ ี41:9) การ
เจาะมือและเท้า และการพนันเพื่อเอาเสือ้ผ้า (สดดุ ี22:16, 18) และเงินสามสิบเหรยีญทีจ่่ายให้กับช่างปั ้ น
หม้อ (เศคารยิาห์ 11:12-13) ไม่ ใช่ผู้คงแก่เรยีนในพระคัมภีรท์ุกคนจะเช่ือวา่ส่ิงเหล่าน้ีหมายถึงพระเยซู
โดยเฉพาะ

ใน สดดุ ี16:9-10 ผู้เขียนกล่าววา่พระวรกายของ "ผู้บรสุิทธิ์" จะไม่เน่าเป่ือยหลังความตาย พันธสัญญาใหม่
ตคีวามข้อน้ันเป็นคำาทำานายเรือ่งการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซู (กิจการ 2:27-32)

4 ด ูเอเสเคยีล 11:17 ข้อความเพิ่มเตมิระบุไว้ ในหัวข้อ "การฟ้ืนฟูชาตอิิสราเอล" ใน "ส่วนที่ 2: ภายหลังในบทเรยีนน้ี
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อิสยาห์มีข้อความพิเศษส่ีตอนที่เรยีกวา่ "เพลงผู้รบัใช้" (อิสยาห์ 42:1-9, อิสยาห์ 49:1-13, อิสยาห์ 50:4-11 
และ อิสยาห์ 52:13-53:12) อิสราเอลในฐานะชาติ เป็นผู้รบัใช้ของพระเจ้า แต่สุดท้ายล้มเหลวในภารกิจ 
เพลงผู้รบัใช้บรรยายถึงบุคคลที่จะเป็นผู้รบัใช้ที่บรรลุพระประสงค์ของพระเจ้า บุคคลน้ีจะนำาอาณาจักร
ของพระเจ้ามาสู่ทัง้โลก (อิสยาห์ 42:1, 4) นำาอิสราเอลกลับคนืสู่พระเจ้า (อิสยาห์ 49:5) นำาความรอดมาให้
กับคนทัง้โลก (อิสยาห์ 49:6) และจัดเตรยีมการชดใช้บาป (อิสยาห์ 52:15, อิสยาห์ 53 :10-12) เป็นเพราะ
รายละเอียดเหล่าน้ี เราจึงรูว้า่ผู้รบัใช้น้ันคอืพระเมสสิยาห์

ข้อความเกี่ยวกับผู้รบัใช้ทำานายรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับชีวติของพระเยซู เหลาน้ีคือรายละเอียดที่
ไม่มี ใครคาดคิดเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ พระองค์จะไม่ทรงเป็นผู้ก่อกวนด้วยการปฏิวตัิที่รนุแรง (อิสยาห์ 
42:2) พระองคจ์ะถูกปฏิเสธโดยประชาชาตขิองเขาเอง (อิสยาห์ 49:7) ศัตรจูะโจมตหีลังของพระองค ์ดงึ
ส่วนเคราของพระองค์ ออกมา และถ่มน้ำ าลายใส่พระองค์ (อิสยาห์ 50:6) พระองค์จะถูกทำารา้ยและบาด
เจ็บสาหัส (อิสยาห์ 52:14) พระองคจ์ะถูกปฏิเสธและดถููก (อิสยาห์ 53:3) พระองคจ์ะไม่ โตเ้ถียงกับผู้กล่าว
หา (อิสยาห์ 53:7) พระองคเ์ขาจะถูกฆ่าอย่างไม่ยุตธิรรม (อิสยาห์ 53:8) พระองคจ์ะถูกฝังพรอ้มกับคนรวย
แม้วา่จะสิน้พระชนม์พรอ้มกับอาชญากร (อิสยาห์ 53:9)

หลักการตีความพระคัมภีร์

การนำาพระคมัภีร์ ไปใช้ครัง้แรกเป็นไปเพื่อผู้ฟังรุน่แรก ๆ การตคีวามและการประยุกต์ ใช้
พระคัมภีรข์องเราตามปกติควรอยู่บนพืน้ฐานของวธิีที่ผู้ฟังกลุ่มแรก ๆ เข้าใจพระคัมภีร ์
หลักการน้ันง่ายที่สุดที่จะนำาไปใช้กับข้อต่าง ๆ ในพันธสัญญาใหม่ แม้วา่เวลาและสถาน
ที่จะห่างไกลจากเรา แต่ส่วนใหญ่ก็ส่งไปยังครสิตจักรครสิเตียน หลักการน้ียากท่ีสุดท่ีจะ
ประยุกต์ ใช้กับคำาพยากรณ์ในสมัยโบราณ ผู้ฟังกลุ่มแรกไม่เข้าใจวา่คำาพยากรณ์เหล่าน้ั
จะสำาเรจ็อย่างไรและไม่มีชีวติอยู่เพื่อเห็นความสำาเรจ็ผล คำาพยากรณ์รบัรองผู้คนเกี่ยวกับ
ความสัตย์ซ่ือของพระเจ้าและให้ความหวงัแก่พวกเขาสำาหรบัอนาคตของชาต ิผู้คนไดร้บั
การสนับสนุนให้รกัษาความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า โดยรูว้า่จุดประสงค์ของพระองค์จะบรรลุ
ผลสำาเรจ็ในที่สุด ข้อความของผู้รบัใช้เผยให้เห็นธรรมชาตแิห่งความรกัและการรบัใช้ของ
พระเจ้า แสดงให้เห็นวา่พระองค์จะให้อภัยความล้มเหลวของอิสราเอล และส่งผู้รบัใช้ ไป
ปฏิบัตภิารกิจให้สำาเรจ็เพ่ือพวกเขาจะไดก้ลับคนืสู่พระพรของพระองค ์คำาพยากรณ์เหล่า
น้ีทำาให้พวกเขามีความหวงัแม้วา่พวกเขาจะไม่เข้าใจแน่ชัดวา่คำาพยากรณ์เหล่าน้ีจะบรรลุ
ผลสำาเรจ็ไดอ้ย่างไร

เศคารยิาห์ 12:10 เป็นข้อพิเศษที่อธิบายเฉพาะโดยข้อเท็จจรงิที่วา่พระเยซูคือพระเมสสิยาห์ พระองค์ผู้
เป็นโฆษกพระวจนะของพระเจ้า พระองคสั์ญญาวา่จะเทพระคณุแก่ชนชาตอิิสราเอล พวกเขาจะเข้าใจวา่
พวกเขาไดแ้ทงพระองคแ์ละพวกเขาจะเสียใจเพราะเหตน้ัุน พวกเขาจะเศรา้โศกเพราะพระองค ์ราวกบัวา่
พระองคเ์ป็นลกูชายคนเดยีวของพวกเขา จะพดูแบบน้ีเกีย่วกบัพระเจา้ไดอ้ยา่งไร? พวกเขาแทงพระเจา้เมือ่
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ไหร ่และจะเรยีกพระเจา้วา่เป็นบุตรของอสิราเอลไดอ้ยา่งไร? คำาพยากรณ์สำาเรจ็โดยพระเยซเูพราะพระองค์
ทรงเป็นพระเจ้า พระเยซูถูกแทง และพระเยซูทรงเป็นบุตรตามคำาสัญญาพิเศษของชาตอิิสราเอล

คำาพยากรณ์เกีย่วกบัพระเมสสิยาห์ช่วยให้เราเขา้ใจการใช้ขอ้พระคมัภรีเ์ชิงพยากรณ์อยา่งเหมาะสม ถา้คนใด
ไมท่ราบเกีย่วกบัชีวติของพระเยซู เขาจะไม่สามารถเขา้ใจรายละเอยีดมากมายในคำาพยากรณ์เกีย่วกบัพระ
เยซูได ้เห็นไดชั้ดวา่ไมม่กีารทำานายเพือ่จดุประสงค์ ในการเปิดเผยประวตัศิาสตรล์ว่งหน้า อยา่งไรก็ตาม ราย
ละเอยีดมคีวามชัดเจนเพยีงพอสำาหรบัเราท่ีจะรบัรูถึ้งเหตกุารณ์ตา่ง ๆ  วา่สัมฤทธผิลตามคำาพยากรณ์ ความ
สำาเรจ็แสดงให้เห็นวา่พระเจ้ารูทุ้กอย่างล่วงหน้าและทรงควบคมุได้

ในทำานองเดียวกัน การคาดคะเนจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับยุคสุดท้ายอาจไม่ชัดเจนพอที่เราจะเขียน
ประวตัิศาสตรก์่อนที่มันจะเกิดขึน้ เราอาจจะไม่เข้าใจรายละเอียดมากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อเหตุการณ์
เกิดขึน้ เราจะเห็นวา่รายละเอียดของคำาทำานายน้ันเป็นจรงิ การสำาเรจ็ของคำาพยากรณ์แสดงให้เราเห็นวา่
พระเจ้าทรงรูว้า่จะเกิดอะไรขึน้และทรงควบคมุ

สว่นท่ี 2: อิสราเอล
การฟ้ืนฟูชาติอิสราเอล

ชาวยิวกระจัดกระจายไปทั่วโลกตัง้แตส่มัยโบราณ หลายคนไม่เคยกลับมาจากการพลัดถิ่นในอัสซีเรยี (เริม่
ประมาณ 740 ปีก่อนครสิตกาล) หรอืจากการเป็นเชลยชาวบาบิโลน (เริม่ประมาณ 600 ปีก่อนครสิตกาล)

สงครามและการเนรเทศอืน่ ๆ  ตลอดหลายศตวรรษเป็นเหตใุห้ชาวยิวกระจัดกระจายไปตามประเทศตา่ง ๆ  
ชาวยิวหลายคนเลือกที่จะออกจากประเทศของตน (ยูเดยี) เน่ืองจากสภาพที่ยากลำาบาก

ชาวโรมันคอ่ย ๆ เข้าควบคมุแควน้ยูเดยี ในปี 135 ชาวโรมันตอบโตก้ารกบฏของชาวยิว (นำ าโดย บาร ์โคก
บา) โดยสังหารผู้คนอย่างน้อยครึง่ล้านคนและทำาลายหมู่บ้านหลายรอ้ยแห่งอย่างสิน้เชิง ยูเดียยุติการคง
อยู่ ในฐานะชาต ิเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วที่อิสราเอลไม่ไดอ้ยู่ ในฐานะประเทศที่มีรฐับาลและอาณาเขต

การกระจัดกระจายของชาวยิวตลอดทั่วโลกเรยีกวา่ Diaspora ซ่ึงหมายถึง "การกระจัดกระจาย" ในช่วงตน้
ศตวรรษแรก สาส์นของยากอบในพันธสัญญาใหม่ส่งถึง "สิบสองตระกูลที่กระจัดกระจายกันไปทั่ว"

ชาวยวิจำานวนมากถกูกดขีข่่มเหงและฆา่ลา้งเผา่พนัธุ ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครัง้
ที่สอง คำาวา่ ghetto เดมิหมายถึงพืน้ที่ของเมืองที่ชาวยิวตอ้งอาศัยอยู่ แต่ ในที่สุดก็หมายถึงพืน้ที่ระดบัล่าง
ของเมืองที่ผู้คนขาดโอกาส

ชาวยวิทัว่โลกถอืวา่ตนเองเป็นหน่ึงเดยีวกนัดว้ยเชือ้ชาตแิละศาสนาทีม่ลีกัษณะเฉพาะ แมก้ระทัง่หลงัจาก
มีชีวติหลายช่ัวอายุคนในประเทศอื่นและพูดภาษาอื่น ๆ ชาวยิวหลายล้านคนก็ยังไม่ลืมวา่พวกเขาเป็นชาว
ยิวและรูสึ้กเป็นหน่ึงเดยีวกับชาวยิวทุกแห่ง
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ชาวยวิถอืวา่ดนิแดนดัง้เดมิของพวกเขาเป็นบา้น เพราะเป็นดนิแดนทีพ่ระเจา้ประทานให ้หลงัจากทีพ่ระองค์
ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากการเป็นทาสในอียิปต ์เป็นดนิแดนทีพ่ระเจ้าสัญญากับอับราฮัม บรรพบุรษุของ
ชาวยิว คำาอธิษฐานของชาวยิวบางส่วนจบลงด้วยวลี "ปีหน้าในกรงุเยรซูาเล็ม" ซ่ึงแสดงถึงความหวงัที่จะ
กลับมา แม้วา่ชาวยิวส่วนใหญ่ที่ ใช้คำาอธิษฐานจะเกิดที่อื่น

พระคมัภรีม์คีำาพยากรณ์เกีย่วกบัการกลบัมาของชาวยวิจากทกุประเทศทัว่โลกเพือ่ไปยงับา้นเกดิเมอืงนอน
ของพวกเขา เป็นเวลาหลายศตวรรษทีผู่ค้นไมเ่ขา้ใจคำาพยากรณ์เหล่าน้ี เพราะชาตอิิสราเอลไมม่อียู่จรงิบน
แผ่นดนิโลก

คำาพยากรณ์เก่ียวกับการกลับมาของชาวยิว ไดแ้ก ่อสิยาห ์11:11-12, เยเรมีย ์16:14-15, เยเรมีย ์23:3, 8, เยเร
มีย์ 31:8, เยเรมีย์ 32:37, เอเสเคยีล 11:17, [19 ]เอเสเคยีล 36:24 และ เศคารยิาห์ 10:8-10

ในราว ๆ ปี 1900 ชาวยิวจำานวนมากเริม่พูดถึงการจัดตัง้เขตแดนประจำาชาตเิพื่อเป็นบ้านของชาวยิว พวก
เขาเช่ือวา่ชาวยวิทัว่โลกไมเ่ป็นทีย่อมรบัและตอ้งการประเทศชาตขิองตน ขบวนการน้ีเรยีกวา่ไซออนิซึม คำา
วา่ Zion เป็นช่ือเรยีกของกรงุเยรซูาเล็ม

รฐับาลบรเิตนใหญ่ออก "ปฏิญญาบัลโฟร"์  ในปี 1917 ระบุวา่พวกเขาเช่ือวา่ชาวยิวควรมีชาตเิอกราช รฐับาล
องักฤษควบคมุพืน้ทีส่่วนใหญ่ ในตะวนัออกกลางหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 เน่ืองจากรฐับาลของประเทศตา่ง 
ๆ ในพืน้ทีน้ั่นไมม่ัน่คง ช่วงเวลาของกฎน้ีเรยีกวา่ "อาณัตขิององักฤษ"  ในทีสุ่ดอยีปิต ์จอรแ์ดน และประเทศ
อื่น ๆ ในตะวนัออกกลางก็เป็นอิสระจากบรเิตน

ในช่วงระยะเวลาของอาณัติของอังกฤษ ชาวยิวหลายพันคน
ย้ายกลับไปยังดนิแดนดัง้เดมิของอิสราเอล แม้วา่จะยังไม่ได้
เป็นประเทศเอกราชก็ตาม ในปี 1948 มีชาวยิว 650,000 คน
อาศัยอยู่ ในดนิแดนของอิสราเอล ประเทศอาหรบัในภูมิภาค
น้ีคัดค้านการปรากฏของชาวยิวอย่างรนุแรง และไม่อนุมัติ
การจัดตัง้ประเทศอิสราเอล สงครามระหวา่งชาวยิวและกลุ่ม
อาหรบัตา่ง ๆ ดำาเนินไปเป็นเวลาหลายปี

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 1947 องค์การสหประชาชาติได้
วนิิจฉัยวา่ดินแดนที่ปกครองโดยบรเิตนใหญ่จะถูกแบ่งออก
เป็นประเทศสำาหรบัชาวยวิและชาวอาหรบั ชาตอิาหรบัในพืน้ที่
ไมพ่อใจกบัการตดัสินใจครัง้น้ี เพราะพวกเขาไม่ตอ้งการชาติ
ของชาวยวิ สงครามทวคีวามรนุแรงขึน้ โดยมผีูเ้สียชีวติหลาย
พันคนภายในเวลาไม่กี่เดอืน

อาณัตขิององักฤษมกีำาหนดสิน้สุดในวนัที ่14 พฤษภาคม 1948 
น่ันหมายความวา่กองทพัองักฤษจะไมค่วบคมุพืน้ทีห่รอืยบัยัง้
กลุม่ทีม่คีวามขัดแย้งอกีตอ่ไป ผู้นำาอาหรบักลา่ววา่พวกเขาจะ

"วศิวกรและนักวชิาการหลาย"วศิวกรและนักวชิาการหลาย
หมืหม่่ืนคน พรอ้มด้วยนักนคน พรอ้มด้วยนัก
วทิยาศาสตร ์ศวทิยาศาสตร ์ศิลิปิน และนักลปิน และนัก
ดนตรหีลายพันคน ประกอบดนตรหีลายพันคน ประกอบ
ขึขึ้น้เป็น 'ทุนมนุษย์' ทีนเป็น 'ทุนมนุษย์' ท่่ี ไม่ไม่
เหมือนใคร—มีการศเหมือนใคร—มีการศึกึษา เป็นกษา เป็น
มืออาชีพ และอุทิศตน—ด้วยมืออาชีพ และอุทิศตน—ด้วย
ความสามารถทีความสามารถท่่ีประเมินประเมิน
ค่าไม่ได้สำาหรบัการพัฒนาค่าไม่ได้สำาหรบัการพัฒนา
เศรษฐกิจ แหล่งความรูท้างเศรษฐกิจ แหล่งความรูท้าง
เทคโนโลยีและวฒันธรรมเทคโนโลยีและวฒันธรรม
สรา้งสรรค์ ในอิสราเอล"สรา้งสรรค์ ในอิสราเอล"

เวบ็ไซต์อิสราเอลเวบ็ไซต์อิสราเอล
www.moia.gov.ilwww.moia.gov.il
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ทำาลายชาตยิิวทันทีที่อังกฤษจากไป ผู้นำาชาวยิวทำางานผลิตอาวธุ นำาเข้าอาวธุจากประเทศอื่น และฝึกทหาร
เพื่อเตรยีมพรอ้มป้องกัน

อิสราเอลประกาศตนเป็นประเทศเอกราชเมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 1948 ซ่ึงเป็นวนัสุดท้ายของอาณัติ
ของอังกฤษ กองทัพจากประเทศอาหรบัหลายประเทศที่ล้อมรอบอิสราเอลโจมตปีระเทศใหม่เมื่อวนัที่ 15 
พฤษภาคม ซ่ึงเป็นวนัแรกของการเป็นประเทศ สงครามดำาเนินไปเป็นเวลาสิบเดอืน ในช่วงสงคราม ชาว
ยิวยังคงอพยพไปยังอิสราเอลในอัตรา 10,000 คนต่อเดือน เม่ือสิน้สุดสงคราม อิสราเอลได้ยึดดินแดนที่
มอบให้พวกเขาและดนิแดนส่วนใหญ่ที่ ไดม้อบให้กับชาตอิาหรบั

การกลับมาของชาวยิวอย่างต่อเน่ืองสูอิ่สราเอล

ตัง้แตเ่ริม่ตน้ใหม่ในฐานะชาติ ในปี 1948 อสิราเอลไดเ้ชิญชาวยวิทัว่โลกใหก้ลบัมา พวกเขาเรยีกการกลบัคนื
สู่อิสราเอลวา่ Aliya ซ่ึงเป็นคำาภาษาฮีบรทูีแ่ปลวา่ "การขึน้" ชาวยิวในสมัยโบราณใช้คำาน้ีเพือ่กล่าวถึงการไป
กรงุเยรซูาเล็ม เช่นเดยีวกับวลี "ขึน้ไปยังกรงุเยรซูาเล็ม"

สำาหรบัชาวยิวท่ีตอ้งการกลบัไปอสิราเอล ประเทศเสนอจา่ยคา่เช่าใหเ้ป็นเวลาหน่ึงปี สอนภาษาฮีบร ูใหเ้งินกู้
และฝึกอบรมแกผู่ท้ีต่อ้งการเริม่ตน้ธรุกจิ และจา่ยเงนิเดอืนคนืบางส่วนสำาหรบังานท่ีพวกเขาลาออก มกีาร
เสนอส่ิงจงูใจเป็นพเิศษแกนั่กวทิยาศาสตรแ์ละนักวจิยัทีย่า้ยไปอสิราเอล มีการเสนอคา่ตอบแทนให้กบัชาว
ยิวที่ตอ้งทนทุกข์เพราะเป็นพวกยิวในประเทศอื่น

ส่ิงจงูใจเหลา่น้ีไดช่้วยเพิม่จำานวนประชากรของประเทศ ประเทศน้ีมปีระชากร 650,000 คนในปี 1948 และ 
8.6 ล้านคนในปี 2016

พระวหิารในเยรซูาเลม

กษัตรยิ์ โซโลมอนแห่งอิสราเอลไดส้รา้งพระวหิารเดมิขึน้ในกรงุเยรซูาเล็ม พระวหิารมีอายุ 400 ปีและถูก
ทำาลายโดยชาวบาบิโลนใน 586 ปีก่อนครสิตกาล วหิารแห่งที่สองสรา้งขึน้โดยเศรบุบาเบลภายหลังการตก
เป็นเชลยของชาวบาบิโลนของชาวยิว พระวหิารยืนนานเป็นเวลา 580 ปี และถูกทำาลายโดยชาวโรมันใน 
ค.ศ. 70 ชาวโรมันได้สรา้งวหิารสำาหรบัเทพเจ้าจูปิเตอร์
แทนวหิารของชาวยิว

ปัจจบุนั บนภเูขาพระวหิารในกรงุเยรซูาเล็มมมีสัยดิมสุลมิ
ช่ือ " โดมออฟเดอะรอ็ค"5

นักวชิาการบางคนเช่ือวา่เพือ่ใหค้ำาพยากรณ์ในพระคมัภีร์
เป็นจรงิ จะตอ้งสรา้งพระวหิารใหมแ่ละเริม่การบชูายญัตอ่

ภเูขาพระวหิารเป็นสถานทีศั่กดิสิ์ทธิส์ำาหรบัชาวยวิ ไมเ่พยีง
เพราะวหิารอยูท่ีน่ั่น แตเ่พราะพวกเขาเชื่อวา่เป็นสถานที่
ทีอ่บัราฮัมเกอืบจะบชูายญัอสิอคั บรเิวณวหิารยงัเป็นสถาน

5 รปูภาพ by Stacey Franco on Unsplash, retrieved from https://unsplash.com/photos/ex9KQrN1mj0.

โดม ออฟ เดอะ รอ็ค
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ทีศั่กดิสิ์ทธิส์ำาหรบัชาวมสุลิมดว้ย และพวกเขาก็ ไมเ่ต็มใจทีจ่ะใหเ้คลือ่นยา้ยมสัยดิออก เพือ่ทีว่หิารของชาว
ยิวจะไดเ้ข้ามาแทน

มีการกล่าวถึงพระวหิารในเยรซูาเลมในคำาพยากรณ์เกี่ยวกับสมัยสุดท้าย พระเยซูทรงบอกเป็นนัยวา่คำา
พยากรณ์ของดาเนียล ที่วา่จะมีคนเรยีกรอ้งให้ ไปนมัสการในพระวหิารน้ันยังคงเป็นเรือ่งอนาคต (มัทธิว 
24:15-16)

อคัรสาวกเปาโลกลา่วถงึบุคคลทีจ่ะมากอ่นการเสด็จมาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และจะอ้างวา่เป็นพระเจา้และ
คาดหวงัการนมสัการในพระวหิาร (2 เธสะโลนิกา 2:1-9) เขาจะทำาการอศัจรรยที์จ่ะหลอกลวงโลก เขาจะถกู
ทำาลายเมื่อพระครสิตเ์สด็จกลับ

นักวชิาการพยากรณ์ที่เช่ือในตวัมารตามตวัอักษรเช่ือวา่โด ยวธิีน้ันวหิารจะสรา้งขึน้

ความรอดของอิสราเอล

ฮีบร ู8:10-11 ทำานายเวลาที่ชาวยิวไม่จำาเป็นตอ้งมีการประกาศข่าวดเีพราะทุกคนจะรูจ้ักพระเจ้า

ววิรณ์ 7:4-8 บรรยายชาวยิว 144,000 คนที่มีตราประทับของพระเจ้า ข้อ 9 พรรณนาถึงฝูงชนนับไม่ถ้วน
จากทุกชาติ ในสวรรค ์เป็นทีถ่กเถียงกันอยู่วา่คำาอธิบายของคน 144,000 คนน้ีมีความหมายตามตวัอักษรวา่
อะไร แตเ่ห็นไดชั้ดวา่คนเหล่าน้ีเป็นตวัแทนของอิสราเอลที่ ไดร้บัการไถ่ เพราะผู้คนที่ ไดร้บัการช่วยเหลือ
จากประเทศอื่น ๆ ทัง้หมดถูกกล่าวถึงแยกกัน

โรม 11 อธิบายความสัมพันธ์ระหวา่งชาวยิวกับข่าวสารพระกิตตคิณุ บางคนไดร้บัความรอด (11:4-5) ชาว
ยวิท่ีเช่ือพระกติตคิณุจะไดร้บัการช่วยใหร้อด (11:23) พระเจา้ปฏเิสธประเทศ แตจ่ะไดร้บัอกีครัง้ในอนาคต 
(11:12, 15) ชาตจิะกลบัมาหาพระเจา้: 11:26-29 กลา่ววา่ "อสิราเอลทัง้ปวงจะรอด" และกลา่ววา่พนัธสัญญา
ของพระเจ้ากับพวกเขาจะสำาเรจ็ น่ันไม่ไดห้มายความวา่ชาวยิวทุกคนจะกลับใจใหม่ แตทั่ง้ชาตจิะยอมรบั
พระเยซู

บทท่ี 2 การบ้าน

1. เขียนการบ้าน: ลองนึกภาพวา่เพื่อนคนหน่ึงบอกคณุวา่เขาไดพ้บครสิตจักรใหม่ที่น่า
ตืน่เตน้ซ่ึงผู้คนให้คำาพยากรณ์มากมาย เขียนหลาย ๆ ย่อหน้าเพื่ออธิบายวา่คณุจะให้
คำาแนะนำาอะไรกับเพื่อน

2. การศึกษาข้อความ: ศึกษาข้อพระคัมภีรข์องผู้รบัใช้ ในอิสยาห์และเตรยีมการศึกษา
พระคมัภีรท์ี่คณุสามารถสอนเป็นกลุ่มได้
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บทนำาสูพ่ระคัมภีรเ์ก่ียวกับวนัสิน้โลก

หมายเหตุถึงหัวหน้าชัน้
ขอให้้นักเรยีนห้ลาย ๆ  คนแบ่งปันส่�งที่ี�พวกเขาเขียนเกี�ยวกับคำาแนะนำาที่ี�จะให้้แก่คนที่ี�ตื�นเตน้เกี�ยวกับคร่
สตจักรให้ม่ที่ี�มีการพยากรณ์มากมาย

รปูแบบวนัสิน้โลกในเชิงอักษรศาสตร์
วนัสิน้โลกเป็นรปูแบบเชิงอักษรศาสตร ์ใช้สำาหรบับางส่วนของพระคมัภรี ์แตย่งัสำาหรบังานเขยีนอืน่ ๆ  บาง
ส่วน 

ผู้เขียนบอกว่าเขาได้รับข้อความในนิมิตหรือความฝัน เป็น
เชิงสัญลักษณ์อย่างมาก มักใช้สัตวห์รอืสัตวป์ระหลาดที่แปลก
ประหลาดเป็นสัญลักษณ์ แทนทีจ่ะอธิบายเหตกุารณ์ตามลำาดบั
เวลา รปูแบบของเหตกุารณ์อาจเป็นวฏัจักรของความคล้ายคลึง
กันซ้ำา ๆ ที่เพิ่มรายละเอียดที่แตกตา่งกัน

การเขยีนมกัจะเกีย่วขอ้งกบัปัญหาในการรกัษาความเชือ่ ทัง้ ๆ  ที่
มคีวามช่ัวรา้ยและความอยุตธิรรมในโลกปัจจบุนั อธบิายการรบท่ี
กวา้งขวางดว้ยการทำาสงครามที่รนุแรง

งานเขยีนเกีย่วกับวนัสิน้โลกในพระคมัภรีแ์สดงให้เห็นถงึชัยชนะ
สูงสุดของพระเจ้า ผู้ทรงลงโทษคนช่ัวและตอบแทนคนดี จุด
สนใจคือพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่ทรงมาช่วยเหลือประชาชนของ
พระองค์

ข้อพระคมัภีรเ์กี่ยวกับวนัสิน้โลก ไดแ้ก่ ดาเนียล เศคารยิาห์ โยเอล ววิรณ์ และข้อความจากพระธรรมเล่ม
อื่น ๆ ของพระคมัภีร์ ไบเบิล

"ประวติัศาสตร์ โลก"ประวติัศาสตร์ โลก
กำาลังเคลืกำาลังเคล่่ือนไปสูอนไปสู่่
หายนะ การต่อสูหายนะ การต่อสู้ที้ท่่ี จะ จะ
เกิดการเปลีเกิดการเปล่่ียนแปลงยนแปลง
ในจักรวาล สวรรค์ ใหม่ในจักรวาล สวรรค์ ใหม่
และแผ่นดินโลกใหม่"และแผ่นดินโลกใหม่"

Thomas OdenThomas Oden
Life in the SpiritLife in the Spirit
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หลักการตีความพระคัมภีร์

ควรเขา้ใจรายละเอียดตามตวัอักษรเวน้แตจ่ะเห็นไดชั้ดวา่ผู้เขียนตัง้ใจให้รายละเอียดเป็น
แบบความหมายเป็นนัย ตวัอยา่งก็จะเป็นสัตวต์า่ง ๆ  และสัตวป์ระหลาดในนิมติของดาเนียล

 » ให้นักเรยีนอ่านพระคมัภีรต์อ่ไปน้ี

 · ตวัอย่างสัตวท์ี่เป็นสัญลักษณ์: ดาเนียล 7:3-7, ววิรณ์ 12:3, ววิรณ์ 16:13 และ [11 }เศคารยิาห์ 
6:1-3

 · ตัวอย่างของข้อความที่อธิบายการต่อสู้ครัง้สุดท้ายที่ย่ิงใหญ่: โยเอล 2:9-11, ววิรณ์ 19:11-21 
และ ววิรณ์ 20:7-9

 · ตวัอย่างข้อพระคมัภีรท์ี่สอนถึงชัยชนะครัง้สุดท้ายและอาณาจักรนิรนัดรข์องพระเจ้า: ดาเนีย
ล 7:14, 27 และ เศคารยิาห์ 14:9

ส่วนอืน่ ๆ  ของพระคมัภรีอ์าจถอืเป็นการเขยีนเกีย่วกบัวนัสิน้โลกเพราะขอ้เหลา่น้ีพดูถงึการแทรกแซงอย่าง
กะทนัหนัของพระผูเ้ป็นเจา้ เมือ่พระองคต์ดัสินอำานาจช่ัวรา้ยและปลดปลอ่ยคนชอบธรรม พระคมัภรีเ์หลา่
น้ีไม่ไดม้ีลักษณะอ่ืน ๆ ของการเขียนเก่ียวกับวนัสิน้โลกทัง้หมด เช่น นิมิตหรอืสัญลักษณ์สัตว ์(ตวัอย่าง
คอื เอเสเคยีล 37-39, อิสยาห์ 24-27, มัทธิว 24, มาระโก 13, ลูกา 21, 2 เธสะโลนิกา 2 และ 2 เปโตร 3)

วนัขององค์พระผู้เป็นเจ้า
 » นักเรยีนควรคน้หาข้ออ้างอิงที่เป็นตวัหนาในส่วนน้ีและอ่านข้อเหล่าน้ี

คำาในพระคัมภีรส์ำาหรบัช่วงเวลาแห่งการแทรกแซงครัง้สุดท้ายของพระเจ้าคือ วนัขององค์พระผ้้เป็นเจ้า 
ข้อความในพระคมัภีรเ์ดมิบางตอนกลา่วถงึวนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้วา่เป็นช่วงเวลาทีค่นตา่งชาตถิกูลงโทษ
เพราะการปฏิบัติต่ออิสราเอล6 ชาวยิวหลายคนสันนิษฐานวา่ในฐานะที่เป็นชาวยิว พวกเขาไม่มีอะไรต้อง
กลัวการพิพากษาของพระเจ้า ผู้เผยพระวจนะพยายามแสดงให้พวกเขาเห็นวา่พวกเขาจะถูกตัดสินด้วย 
ถ้าพวกเขาเป็นคนบาป (เศฟันยาห์ 1:12, อาโมส 5:18-27) และจะไม่รอดเพียงเพราะพวกเขาเป็นชาวยิว

ในพระธรรมโรม เปาโลกลา่วถงึ "วนัแหง่พระพิโรธ" ( โรม 2:5) และถงึ "วนัทีพ่ระเจา้จะทรงพพิากษา" ( โรม 
2 :16). ข้ออา้งองิเหลา่น้ีมาจากหวัขอ้ของทา่นใน โรม 1:16-18 ทีว่า่พระกติตคิณุคอืความรอดจากพระพิโรธ
ของพระเจ้า

6 ตวัอย่างบางส่วน เช่น เศคารยิาห์ 12 และ โยเอล 3
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"วนัขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า" ไม่จำาเป็นตอ้งหมายถึงหน่ึงวนัตามตวัอักษร เหตกุารณ์ที่อธิบายไวอ้าจใช้เวลา
มากกวา่หน่ึงวนั เน้นวา่น่ีเป็น "วนัของพระองค"์; อำานาจทางโลกไดท้้าทายพระองค ์แตต่อนน้ีเป็นเวลาของ
พระเจ้าที่จะทรงรบัผิดชอบ

คำาพยากรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ "วนัขององค์พระผู้เป็นเจ้า" อาจไม่ ได้กล่าวถึงเวลาเดียวในคราวสิน้สุด ยก
ตวัอย่าง โยเอลไดท้ำานายกองทัพตา่งชาตทิี่พระเจ้าส่งมาเพื่อลงโทษอิสราเอล (โยเอล 2:1, 11, 20) ถ้าผู้คน
กลับใจ พระเจ้าจะทรงช่วยพวกเขา (2:18-20) น่ีอาจเป็นตัวอย่างของคำาพยากรณ์ที่สำาเรจ็ลุล่วงแล้วใน
ประวตัิศาสตร ์แต่ยังมีความสมบูรณ์ขัน้สุดท้ายเมื่อสิน้สุดเวลาด้วย อัครสาวกเปโตรยกคำาพยากรณ์จาก
หนังสือโยเอลราวกับวา่ยังไม่สำาเรจ็ (กิจการ 2:16-21)

ข้อพระคัมภีรท์ี่บรรยายวนัขององค์พระผู้เป็นเจ้า ได้แก่ โยเอล 2:10,11, 28-32 (อ้างโดยเปโตร), โยเอล 
3:14-15, อิสยาห์ 13:9-11, อิสยาห์ 24:19-23, เศฟันยาห์ 1:14-18, และ 2 เปโตร 3:10-13

บางข้อกล่าวถึงคนบาปที่หลบซ่อนตัวจากพระเจ้าและประชาชาติต่างรอคอยการพิพากษา เช่น อิสยาห์ 
2:10-19 และ ววิรณ์ 6:15-17

บางข้อความที่กล่าวถึงวนัขององคพ์ระผู้เป็นเจ้าบรรยายถึงประเทศตา่ง ๆ ที่รวมตวักันเพื่อทำาสงครามใน
เวลาที่พระเจ้าเสด็จมา เช่น เศคารยิาห์ 14:1-2

มข้ีอความอืน่ ๆ  อกีมากที่ ไม่ไดก้ลา่วถงึ "วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้" โดยเฉพาะ แตอ่ธบิายเหตกุารณ์ทีม่รีาย
ละเอียดบางอย่างเหมือนกัน ยกตวัอย่าง บางข้อบรรยายเครือ่งหมายทางสวรรคท์ี่เกิดขึน้ในคราวการเสด็จ
มาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้คลา้ยกบัทีม่บีรรยายไว้ ในขอ้ทีก่ลา่วถงึ "วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้" ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่
มัทธิว 24:29-30, มาระโก 13:24-26 และ ลูกา 21:25-28

ความหมายของข้อพระคัมภีรเ์ก่ียวกับวนัสิน้โลก
นักวชิาการพระคัมภีรบ์างคนเชื่อวา่พระคัมภีรส่์วนใหญ่เกี่ยวกับวนัสิน้โลกได้สำาเรจ็ลุล่วงไปแล้ว พวกเขา
เช่ือวา่โลกจะคอ่ย ๆ  เปลีย่นเป็นครสิเตยีนโดยการเผยแพรข่า่วประเสรฐิทีป่ระสบความสำาเรจ็ อยา่งไรก็ตาม 
ข้อความบางตอนกล่าวถึงอาณาจักรตา่ง ๆ ของโลกที่พระเจ้าทรงเข้าครอบครอง (เช่น ดาเนียล 7:14, 27) 
ทุกวนัน้ี หลายประเทศทั่วโลกยังคงข่มเหงครสิเตยีน เราสามารถพูดไดว้า่พระเจ้ามีอำานาจเหนือทุกส่ิง แต่
ประเทศเหล่าน้ันยังคงกบฏตอ่พระเจ้า ซ่ึงหมายความวา่ข้อความเหล่าน้ันยังไม่บรรลุผล

 » นักเรยีนคนหน่ึงควรอ่าน โรม 9:28 ให้กลุ่มฟัง หมายความวา่อะไรที่พระเจ้าจะบรรลุผลสำาเรจ็อย่าง
รวดเรว็บนโลกน้ี?

ข้อพระคมัภีรเ์ก่ียวกับวนัสิน้โลกเน้นวา่โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรโดยการแทรกแซงจากพระเจ้า
อย่างกะทันหัน ข้อเหล่าน้ันไม่ไดอ้ธิบายถึงการเปลีย่นแปลงของสังคมแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป

ครสิเตยีนควรเป็นเกลอืและความสวา่งในทุกสังคมทีพ่วกเขาอาศัยอยู่ พวกเขาควรทำางานเพือ่เปลีย่นสภาพ
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แวดล้อมของพวกเขาให้เป็นส่ิงที่พระเจ้าพอพระทัย ชาตติา่ง ๆ ไดเ้ปล่ียนแปลงและหล่อหลอมโดยความ
ก้าวหน้าของพระกิตติคุณ อย่างไรก็ตาม พระคัมภีรบ์อกเป็นนัยวา่จนกวา่จะมีการแทรกแซงครัง้สุดท้าย
ของพระเจ้า พลังช่ัวรา้ยของมนุษย์จะยังคงกบฏตอ่พระเจ้าตอ่ไป

สถาบนัตา่ง ๆ  ของครสิเตยีนประสบความสำาเรจ็อยา่งมากในการเผยแพรข่า่วประเสรฐิ การกอ่ตัง้ครสิตจกัร 
และการบรรเทาทุกข์ทุกรปูแบบ ชาตติา่ง ๆ ไดเ้ปลี่ยนแปลงและถูกหล่อหลอมโดยอิทธิพลของครสิเตยีน 
ดงัน้ัน ครสิเตยีนควรทำางานเพื่อสรา้งครสิตจักรและสถาบันที่มีผลกระทบระยะยาว อย่างไรก็ตาม เรามอง
หาการเสด็จกลับมาของพระครสิตท์ี่จะนำาราชอาณาจักรของพระเจ้ามาอย่างบรบิูรณ์

ผู้เช่ือถือควรอดกลัน้อดทนโดยความเช่ือที่เช่ือฟังพระเจ้าในทุกกรณี ความเช่ือเห็นวา่ในที่สุดการเช่ือฟัง
ก็คุม้คา่ แม้วา่ตอนน้ีอาจนำามาซ่ึงความทุกข์ ความเข้าใจที่สมบูรณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับเหตผุลท่ีวา่การเกิด
ขึน้ของส่ิงตา่ง ๆ ไม่จำาเป็น

1 โครนิธ์ 3:12-15

บรบิทของขอ้น้ีเป็นเรือ่งเกีย่วกบังานรบัใช้ ในขอ้กอ่นหน้าของบทน้ี อคัรสาวกกล่าววา่ผูค้น
ในพนัธกิจมคีวามรบัผิดชอบทีห่ลากหลาย และพระเจา้จะทรงตอบแทนพวกเขาสำาหรบัการ
งานที่พวกเขาทำา ครสิตจักรเป็นเหมือนทุ่งนาหรอือาคารที่เราทำางาน (ข้อ 9)

การรบัใช้ทัง้หมดควรสรา้งครสิตจกัร รากฐานคอืพระครสิต ์และผูร้บัใช้สรา้งตกึบนรากฐาน
น้ัน บางคนทำางานอยา่งมคีณุภาพ และพระเจา้จะทรงตอบแทนงานของพวกเขา คนอืน่ ๆ  
ทำางานที่ ไม่ ไดส้รา้งอะไรให้ด ีและพระเจ้าจะไม่ทรงตอบแทนงานแบบน้ัน

ประเด็นของเปาโลคอืผูป้ฏบิตัศิาสนกจิควรทำางานอย่างซ่ือสัตย์และสรา้งครสิตจกัรอย่างมี
กลยุทธ์ ตัง้ตารอบำาเหน็จจากพระเจ้า

การคาดหวงัเหตุการณ์ท่ีทำานายไว้
ข้อพระคมัภีรเ์กีย่วกับการสิน้โลกเป็นการพยากรณ์ และมักทำานายเหตกุารณ์ทีเ่ฉพาะเจาะจง เราไม่รูเ้สมอ
ไปวา่เหตกุารณ์ใดที่เราควรคาดหวงัในฐานะเป็นความสำาเรจ็ของคำาพยากรณ์เหล่าน้ัน บางอย่างอาจสำาเรจ็
แล้ว ความสำาเรจ็บางอย่างยังคงเป็นอนาคต

ไม่จำาเป็นสำาหรบัเราท่ีจะกำาหนดอย่างแน่นอนกับส่ิงที่ทำานายไว ้จุดประสงค์หลักของการพยากรณ์ ไม่ ใช่
เพียงเพือ่ให้เราสามารถเขียนประวตัศิาสตรก์่อนทีม่ันจะเกิดขึน้ จุดประสงคข์องคำาพยากรณ์คอืเพือ่แสดง
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อำานาจในการปกครองและความสัตย์ซ่ือของพระเจ้า เพื่อให้ผู้ฟังไดร้บัการกระตุน้ใจที่จะวางใจและเช่ือฟัง
พระเจ้า ไม่จำาเป็นตอ้งเข้าใจรายละเอียดทัง้หมด

เดมิมีคำาพยากรณ์มากมายที่ประกาศให้แก่ผู้คนที่ ไม่เห็นคำา
ทำานายน้ันสำาเรจ็เป็นจรงิ เพราะความสำาเรจ็เป็นจรงิน้ันอยู่
ไกลในอนาคต กระน้ัน จุดประสงค์ของการเทศนาคือเพื่อ
กระตุน้ให้ผู้ฟังวางใจและเชื่อฟังพระเจ้า ในทำานองเดยีวกัน 
ในทุกวันน้ี ไม่ว่าคำาพยากรณ์จะสำาเร็จเป็นจริงในอดีตหรือ
อนาคต และแม้วา่เราอาจไม่เข้าใจรายละเอียดทัง้หมด แต่
เป็นการแสดงให้เห็นถึงฤทธิ์อำานาจและความสัตย์ซ่ือของ
พระเจ้าที่ควรส่งเสรมิให้เราวางใจในพระเจ้า

เรามีแนวทางที่ ใช้การได้ ในการตีความพระคัมภีร์เชิง
พยากรณ์ นักวิชาการอาจไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์เฉพาะ
ที่ทำานายไว้ หมายความว่าข้อพระคัมภีร์ ไม่สามารถส่ือสาร
ข่าวสารของพระผู้เป็นเจ้าไดห้รอื? ไม่ ใช่ แม้วา่เราจะไม่เห็น
ด้วยกับรายละเอียดของคำาทำานาย แต่เราก็สามารถเห็นการ
สำาแดงฤทธิ์อำานาจของพระเจ้าได้

ข้อความเก่ียวกับอวสานศาสตร์
ของเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา

 » กลุ่มนักเรยีนควรด ู2 เธสะโลนิกา 1:6-12 ดว้ยกัน

2 เธสะโลนิกา 2 เป็นเชิงอวสานศาสตรด์ว้ย แตเ่ราจะศึกษาในบทเรยีนอื่น

ข้อน้ีอธิบายถึงการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าวา่เป็นช่วงเวลาที่คนบาปถูกลงโทษด้วยการทำาลาย
ลา้งและผูเ้ช่ือถอืไดร้บัการบรรเทาจากความทกุขท์รมาน สงา่ราศีของพระเจา้เป็นจดุสำาคญั—ใหสั้งเกตการ
อ้างอิงถึงพระเจ้าและพระครสิตต์ลอดข้อความ

ข้อ 11-12 เริม่ตน้ดว้ย "ดงัน้ัน" เป็นการประยุกต์ ใช้ข้อความทีเ่กีย่วกับอวสานศาสตรน้ี์ เราควรอธิษฐานขอ
ให้พระเจ้าไดร้บัเกียรตยิศจากงานของพระองค์ ในชีวติของเราในโลก การใช้อวสานศาสตรอ์ย่างเหมาะสม
จะทำาให้เราดำาเนินชีวติในฐานะครสิเตยีนที่ดขีึน้ ถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้าและเป็นพระพรแก่คนรอบ ๆข้าง

"การคิดใครค่รวญเหล่านี"การคิดใครค่รวญเหล่าน้้ี  
[เกี[เก่่ียวกับอวสานศาสตร]์ จะยวกับอวสานศาสตร]์ จะ
ช่วยให้เราละเวน้จากบาปและช่วยให้เราละเวน้จากบาปและ
ยุติความรกัของเราจากสยุติความรกัของเราจากสิ่ิง่ง
ทางโลก การคิดใครค่รวญจะทางโลก การคิดใครค่รวญจะ
ปลอบโยนเราเพราะการขาดปลอบโยนเราเพราะการขาด
หรอืสูญเสหรอืสูญเสียีสยสิ่ิง่ของทางโลก งของทางโลก 
กระตุ้นเราให้รกัษาจิตวญิญาณกระตุ้นเราให้รกัษาจิตวญิญาณ
และรา่งกายของเราให้บรสุิทธ์ิ และรา่งกายของเราให้บรสุิทธ์ิ 
ดำาเนินชีวติเพืดำาเนินชีวติเพ่่ือพระผู้เป็นอพระผู้เป็น
เจ้าและนิรนัดร และเพืเจ้าและนิรนัดร และเพ่่ืออ
บรรลุความรอดนิรนัดร"์บรรลุความรอดนิรนัดร"์

Longer Catechism of the  Longer Catechism of the  
Eastern Orthodox ChurchEastern Orthodox Church
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บทท่ี 3 การบ้าน

1. เขียนการบ้าน: ข้อพระคัมภีรเ์กี่ยวกับวนัสิน้โลกส่งผลต่อวธิีที่คุณมองงานรบัใช้ คริ
สตจักรของคณุ และสถาบันครสิเตยีนอื่น ๆ ที่คณุสนับสนุนอย่างไร? เขียนหน่ึงหน้า 
(450 คำา) เกี่ยวกับส่ิงที่ควรคาดหวงัให้สำาเรจ็ในโลกก่อนการเสด็จกลับมาของพระเยซู

2. การศึกษาขอ้ความ: ศึกษา 2 เปโตร 3:1-14 อคัรสาวกบรรยายถงึวนัขององคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ท่ีกำาลงัจะมาถงึ ท่านใช้ขอ้น้ีกบัการดำารงชีวติแบบครสิเตยีนเริม่ตน้กบัคำาวา่ ด้งันั�น 
เขียนคำาอธิบายข้อความของข้อน้ี
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บทเรยีนท่ี 4

อรรถบทท่ีย่ิงใหญ่เก่ียว
กับอวสานศาสตร์

หมายเหตุถึงหัวหน้าชัน้
คณุอาจตอ้งการให้้นักเรยีนสองห้รอืสามคนแชรส่์�งที่ี�พวกเขาเขียนสำาห้รบังานมอบห้มายในบที่เรยีนที่ี� 3

ในบที่นี� มีพระคมัภีรอ้์างอ่งห้ลายข้อระบุไว้ ในเช่งอรรถในกรณีที่ี�นักเรยีนตอ้งการศกึษาเพ่�มเตม่ ชั �นเรยีน
ควรคน้ห้าการอ้างอ่งที่ี�เป็นตวัห้นาในบที่เรยีน

คำานำา
การอภิปรายเกี่ยวกับคำาพยากรณ์มักเน้นที่คำาถามเล็ก ๆ น้อย ๆ แทนที่จะเป็นความจรงิหลัก หัวข้อในคำา
พยากรณ์ ไม่สำาคญัเท่ากันทัง้หมด

มคีวามจรงิท่ีจำาเป็นบางประการในคำาพยากรณ์ของพระคมัภรี์ ไบเบลิ หลกัคำาสอนเหลา่น้ีส่งผลตอ่การดำาเนิน
ชีวติของครสิเตยีนและทัง้ระบบของหลักคำาสอนของครสิเตยีน

ลัทธิครสิเตยีนโบราณไม่ไดพ้ยายามที่จะรวมหลักคำาสอนของครสิเตยีนทัง้หมด แตเ่พียงเพื่อระบุหลักคำา
สอนที่จำาเป็นตอ่ศรทัธาของครสิเตยีน พวกเขาไม่ไดพู้ดมากเกี่ยวกับอวสานศาสตร ์แตค่ำาพูดของพวกเขา
มีความสำาคญั

ลทัธอิคัรสาวกถกูเขยีนขึน้ในช่วงตน้ศตวรรษที ่2 เพือ่ระบหุลกัคำาสอนทีส่ำาคญัของอคัรสาวก ลทัธน้ีิรวมถงึ
คำากล่าวเกี่ยวกับพระเยซู: "[พระองค]์ น่ังที่เบือ้งขวาพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธานุภาพ 
จากที่น่ันพระองคจ์ะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตาย"

Nicene Creed กอ่ตัง้ขึน้ทีส่ภาครสิตจกัรใน ค.ศ. 325 สภาตัง้ใจทีจ่ะระบส่ิุงทีค่รสิเตยีนทุกคนเชือ่ ลทัธกิลา่ว
ถงึพระเยซูวา่ "[พระองค]์ จะเสด็จมาอกีครัง้พรอ้มสงา่ราศี เพือ่พพิากษาทัง้คนเป็นและคนตาย อาณาจกัร
ของพระองคจ์ะไม่มวีนัสิน้สุด" ตอ่จากน้ัน "ขา้ฯ คอยการฟ้ืนคนืชีพของคนตายและชีวติบนโลกทีจ่ะมาถงึ"

ในหลกัสูตรน้ี เราจะศึกษาขอ้พระคมัภรีห์ลายขอ้และรายละเอยีดมากมายเกีย่วกบัอวสานศาสตร ์แต่ ในบท
น้ี เราจะเน้นความจรงิที่สำาคญัส่ีประการ:
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 · การเสด็จกลับทางกายภาพของพระเยซู
 · การฟ้ืนคนืชีพทางรา่งกายของทุกคน
 · การพิพากษา
 · อาณาจักรนิรนัดรข์องพระเจ้า

ความจรงิเหล่าน้ีเป็นรากฐานของอวสานศาสตร์

การเสด็จกลับทางกายภาพ ของพระเยซู
พระเยซจูะเสด็จกลบัมายังโลกน้ีอยา่งทีป่ระจกัษ์ดว้ยตา แม้วา่ตอนน้ีพระองคจ์ะอยูก่บัผู้เช่ือทางวญิญาณบน
แผ่นดนิโลกแล้วก็ตาม พระองคจ์ะกลับคนืมาในสภาพทีรุ่ง่โรจน์และเป็นขึน้ตอ่สายตาของทัง้โลก (ววิรณ์ 
1:7)

 » จะเกิดอะไรขึน้เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา?

การเสด็จกลบัของพระครสิตจ์ะเป็นจดุสำาคญัของประวตัศิาสตร์ โลก อาณาจกัรตา่ง ๆ  ของโลกจะกลายเป็น
อาณาจักรของพระครสิต ์บรรดาผู้ทีสั่ตย์ซ่ือตอ่พระองคจ์ะไดร้บัรางวลัและไดร้บัเกียรตยิศ ผู้ทีเ่คยกบฏตอ่
พระองคจ์ะถกูปราบลง และพระองคจ์ะทรงมอีำานาจทีจ่ะเอาชนะการตอ่ตา้นทัง้หมด (มัทธิว 26:64) ทกุเขา่
จะย่อลง และทุกลิน้จะสารภาพวา่พระเยซูคอืองคพ์ระผู้เป็นเจ้า7

ครสิเตยีนท่ีตายไปแล้วจะฟ้ืนคืนชีพเพื่อปกครองรว่มกับพระครสิต์8 พวกเขาและผู้เช่ือที่มีชีวติจะลุกขึน้
มาเฝ้าพระเจ้าเมื่อพระองคเ์สด็จมา9

การเสด็จกลับของพระองคค์อืความหวงัอันเป็นพระพรของครสิเตยีนทุกคน (ทิตัส 2:13) ลองคดิสิวา่การ
เสด็จกลบัมาของพระองคม์คีวามหมายตอ่เราทกุประการ เช่น การสิน้สุดของการขม่เหง ความทกุขท์รมาน 
และความเศรา้โศก การกลบัมารวมกนัอกีของนักบญุและคนทีร่กัของครสิเตยีน ข้อพิสูจน์วา่ศรทัธาของเรา
ไมสู่ญเปลา่ การเห็นพระเยซเูอง; และการเขา้สู่สวรรคแ์ละความบรบิรูณ์ของชีวตินิรนัดรก์บัพระเจา้ ส่ิงเหลา่
น้ีไม่ไดข้ึน้อยู่กับเวลาที่พระองคเ์สด็จกลับ แตเ่พียงแคค่วามจรงิที่วา่พระองคจ์ะเสด็จกลับตามที่สัญญาไว้

พระเยซูตรสัวา่พระองคจ์ะเสด็จกลับดว้ยฤทธิ์เดชและสง่าราศี10 พระเยซูทรงสัญญาวา่จะเสด็จมาและพา
คนของพระองค์ ไปอยูก่บัพระองค์11 ทตูสวรรคก์ลา่ววา่พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาในลกัษณะเดยีวกบัทีเ่สด็จ
ขึน้สู่สวรรค์12 อคัรสาวกเทศนาเรือ่งการกลบัใจในขณะทีร่อพระครสิตเ์สด็จกลบัเพือ่สถาปนาแผนสูงสุดของ
พระเจ้าสำาหรบัโลกน้ี (กจิการ 3:19-21) การทีพ่ระเยซจูะเสด็จกลบัมายังโลกน้ีอกีครัง้ดว้ยฤทธานุภาพและ

7 ฟีลิปปี 2:10
8 2 ทิโมธี 2:12
9 1 เธสะโลนิกา 4:16-17
10 มัทธิว 24:30
11 ยอห์น 14:3
12 กิจการ 1:11
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พระสิรเิป็นหน่ึงในความจรงิที่ ไดร้บัการสอนมากที่สุดในพันธสัญญาใหม่13

แม้วา่จะมีเครือ่งหมายตา่ง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ก่อนการเสด็จกลับมาครัง้ที่สอง แตเ่ราไม่รูแ้น่ชัดวา่พระองคจ์ะ
มาเมื่อไร เป็นการดีสำาหรบัผู้เช่ือที่จะคาดหวงัการเสด็จกลับของพระคเยซูอยู่เสมอและดำาเนินชีวติตาม
น้ัน (มาระโก 13:33-37)

 » ทำาไมพระเยซูเสด็จกลับมา?

เราอาศัยอยู่ ในโลกท่ีผู้คนส่วนใหญ่กบฏตอ่พระเจ้า ส่ิงสรา้งทัง้หมด
ต้องทนทุกข์ทรมานจากการสาปแช่งของบาป โลกจะไม่มีวนัดีขึน้
จากการกระทำาทางการเมือง การปฏิรปูสังคม การศึกษาที่ดขีึน้ หรอื
เศรษฐกิจที่เจรญิรุง่เรอืง การแก้ปัญหาโลกจะไม่เกิดขึน้อย่างค่อย
เป็นคอ่ยไป พระเยซจูะเสด็จมาสู่การทรงสรา้งของพระองค์ ในฐานะ
กษัตรยิ์ที่เสด็จกลับมาเพื่อแก้ ไขส่ิงตา่ง ๆ ให้ถูกตอ้ง

ทุกคนเป็นคนบาป แต่ถ้าพวกเขาเต็มใจเข้าร่วมอาณาจักรของ
พระเจา้ในตอนน้ี พวกเขาจะรอดจากการพพิากษาทีจ่ะมาถึงได ้ราช
อาณาจกัรของพระเจา้กำาลงัทำางานอยูท่่ามกลางบรรดาผูท้ีก่ลบัใจและ
เช่ือ14 ราชอาณาจักรน้ันจะมาอย่างเต็มที่และอย่างเปิดเผยเมื่อพระ
เยซูเสด็จกลับ

 » เราควรดำาเนินชีวติอย่างไรเพราะเรารูว้า่พระเยซูกำาลังเสด็จ
กลับมา?

เราต้องจดจำาลำาดับความสำาคัญที่ครสิเตียนยุคแรกมี เราได้รบัเรยีกให้รกัษาความเชื่อของเราและ "อดทน
จนถึงที่สุด" เราไดร้บัคำาเตอืนวา่อย่าให้ความเพลิดเพลินและส่ิงของทางโลกทำาให้เราลืมการเสด็จมา15 เรา
ดำาเนินชีวติตามคา่นิยมนิรนัดรเ์น่ืองจากส่ิงตา่ง ๆ  ในโลกน้ีจะลว่งไป เราไดร้บัคำาส่ังให ้"เฝ้าระวงั" ไม่ ใช่เพง่
ดกูารปรากฏของพระองคบ์นทอ้งฟ้า แตจ่งระวงัฝ่ายวญิญาณเพือ่ไม่ ใหก้ารเสด็จมาถงึเราโดยไมทั่นตัง้ตวั16 
เราอธิษฐานเพื่อความบรสุิทธิ์และใช้ชีวติที่สะอาดเพราะเราตอ้งการเป็นเหมือนพระองค์17

คนทีม่ชีีวติอยูว่นัน้ีราวกบัวา่พระองคจะไมเ่สด็จมาจะไมพ่รอ้มสำาหรบัการเสด็จมาของพระองค์18 การเสด็จ
มาของพระเยซจูะเหมอืนฟ้าแลบ19 ฉับพลนัจนไมม่ี ใครมีเวลาเปลีย่นแปลงส่ิงใดหลงัจากทีพ่ระองคป์รากฏ

13 1 เธสะโลนิกา 4:15-16; 2 เธสะโลนิกา 1:7, 10; ทิตสั 2:13; ฮีบร ู9:28; ยากอบ 5:7-8; 1 เปโตร 1:7, 13; 2 เปโตร 1:16; 2 เปโตร 3:4, 12; 
1 ยอห์น 2:28

14 มาระโก 1:14-15, มาระโก 9:1
15 ลูกา 21:34-36
16 มาระโก 13:33-37 คำาภาษากรกีที่ ใช้สำาหรบั "เฝ้าระวงั" ไม่ไดห้มายถึงการมองหาบางส่ิงแตเ่ป็นการเฝ้าระวงั
17 1 ยอห์น 3:3
18 1 เธสะโลนิกา 5:1-6 แสดงให้เห็นวา่ผู้ที่อยู่ ในความมืดซ่ึงมีชีวติอยู่เพื่อโลกน้ี จะตกตะลึงกับการเสด็จกลับมาขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า 

สำาหรบัเรา พระองคจ์ะไม่เสด็จกลับอย่างขโมย
19 มัทธิว 24:27, 1 โครนิธ์ 15:52

"ความรุง่โรจน์ของ"ความรุง่โรจน์ของ
ศาสนาครสิต์เมืศาสนาครสิต์เม่่ือเทียบอเทียบ
กับศาสนาชาติพันธ์ุน้ันกับศาสนาชาติพันธ์ุน้ัน
ไม่มีทีไม่มีท่่ี ใดทีใดท่่ีประจักษ์ประจักษ์
มากไปกวา่คำาสอนมากไปกวา่คำาสอน
เรืเรื่อ่งอวสานศาสตร"์องอวสานศาสตร"์

H. Orton WileyH. Orton Wiley
Christian TheologyChristian Theology
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เรารอคอยการเสด็จมาของพระองค ์(1) โดยรกัษาลำาดบัความสำาคญันิรนัดร ์(2) ดำาเนินชีวติในความบรสุิทธ์ิ 
และ (3) ปกป้องตนเองทางวญิญาณดว้ยการอธิษฐาน

การฟ้ืนคืนชีพทางรา่งกายของคนทัง้ปวง
ทุกคนจะฟ้ืนคนืชีวติจากความตายตามตวัอักษร

เรารูว้า่รา่งกายมีคณุคา่นิรนัดรเ์พราะพระคมัภีรส์อนเรือ่งการเป็นขึน้จากตายของทุกคน

หลักคำาสอนเรือ่งการเป็นขึน้จากตายเป็นเรือ่งที่จำาเป็น20 อัครสาวกเปาโลอธิบายไว้ ใน 1 โครนิธ์ 15 วา่การ
ปฏเิสธการฟ้ืนคนืพระชนมเ์ป็นการปฏเิสธพระกติตคิณุ หากไมม่กีารเป็นขึน้จากตาย พระเยซก็ูไมส่ามารถ
ฟ้ืนคนืพระชนม์ ได้21 หากพระเยซูไม่ทรงเป็นขึน้มาจากความตาย พระกิตตคิณุก็ ไม่เป็นความจรงิ และ
ไม่มี ใครไดร้บัความรอดจรงิๆ22

 » ด ู1 โครนิธ์ 15:19 ดว้ยกัน เปาโลหมายความวา่อย่างไรเมื่อท่านกล่าววา่ถ้าไม่มีการเป็นขึน้มาจาก
ความตาย ผู้มีความเช่ือก็จะเป็นคนที่น่าสังเวชที่สุด?

ทุกคนจะฟ้ืนคนืชีวติ แต่ไม่ ใช่ทกุคนในเวลาเดยีวกนั เมือ่พระเยซูเสด็จกลับมา พระองคจ์ะรบัเอาครสิเตยีน
ทัง้หมด โดยการปลุกผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้เป็นขึน้มาสู่ชีวติ23

ผู้ที่เสียชีวติในบาปจะไม่ไดร้บัการยอมรบัให้ฟ้ืนคนืชีวติครัง้แรก พวกเขาจะถูกปลุกในเวลาตอ่มาเพื่อการ
พิพากษา24

ครสิเตียนจะถูกปลุกในรา่งท่ีมีสง่าราศีเหมือนพระเยซู25 คนบาปจะได้รบัปลุกขึน้มาในรปูแบบอ่ืนเพื่อรบั
โทษช่ัวนิรนัดร์26

 » หากคณุไม่เช่ือวา่รา่งกายจะฟ้ืนคนืชีวติ คณุจะสรา้งความแตกตา่งอย่างไร?

ความเช่ือที่วา่สักวนัหน่ึงเราจะฟ้ืนคนืชีวติส่งผลตอ่วถิีชีวติของเรา เราจะเห็นผลในทางปฏิบัตขิองหลักคำา
สอนได้ โดยดจูากตวัอยา่งของผูค้นทีป่ฏเิสธ บางคนในประชาคมโครนิธป์ฏเิสธวา่รา่งกายมนุษยจ์ะไดร้บัการ
ปลกุขึน้จากความตาย บรรดาผูท้ีเ่ช่ือวา่ขอ้ผดิพลาดน้ีแบ่งออกเป็นสองตำาแหน่งสุดโตง่ บางคนกล่าววา่ " ใน
เม่ือรา่งกายไม่ไม่ไดร้บัการปลกุ วญิญาณเป็นส่ิงทีส่ำาคญัท่ีสุด น่ันหมายความวา่บาปทีเ่รากระทำาดว้ยรา่งกาย

20 ส่ิงน้ีแสดงให้เห็นโดยข้อเท็จจรงิที่วา่เปาโลเขียนข้อความทัง้ 58 ข้อ (ทัง้หมดใน 1 โครนิธ์ 15) เพื่อปกป้องหลักคำาสอนเรือ่งเป็นขึน้มา
จากความตาย

21 1 โครนิธ์ 15:3
22 1 โครนิธ์ 15:17
23 1 เธสะโลนิกา 4:16-17, ววิรณ์ 20:6
24 ววิรณ์ 20:13
25 1 ยอห์น 3:2
26 ยอห์น 5:28-29
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น้ันไม่รา้ยแรง เรายังถึงกับทำาผิดประเวณีได ้เพราะรา่งกายจะตอ้งสละทิง้อยู่ด"ี27

คนอื่น ๆ พูดประมาณวา่ " ในเมื่อรา่งกายจะไม่ถูกปลุก มัน
จะต้องไรค้่าและชั่วช้าแน่ ๆ เราควรระงับความต้องการทาง
ร่างกายทัง้หมด ไม่กินอะไรท่ีอร่อยหรือมีความสุขในการ
แตง่งาน"

ข้อผิดพลาดทัง้สองน้ีเกิดจากการปฏิเสธการกลับเป็นขึน้
จากตาย หลักคำาสอนของครสิเตยีนเรือ่งการกลับเป็นขึน้จาก
ตายให้คณุคา่แก่รา่งกาย คณุคา่น้ีไดม้ีแสดงให้เห็นในข้อทีว่า่
รา่งกายของครสิเตยีนไดร้บัการไถ ่เป็นวหิารของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ ์เป็นอวยัวะของพระครสิต ์และจะฟ้ืนขึน้จากตายและ
ไดร้บัสง่าราศี (1 โครนิธ์ 6:14, 15, 19, 20)

หลกัคำาสอนเรือ่งการกลบัเป็นขึน้จากตายมคีวามจำาเป็นเพราะ
หมายความวา่ (1) พระเยซทูรงฟ้ืนจากความตาย (2) ทกุคนจะ
เป็นขึน้จากตาย (3) รา่งกายมคีา่นิรนัดร ์และ (4) พระกติตคิณุ
เป็นความจรงิ

การพิพากษา
ทุกคนจะถูกพระเยซูพิพากษา

 » ด ู2 โครนิธ์ 5:10-11 ดว้ยกัน ข้อเหล่าน้ีบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคต? เราควรใช้ข้อเท็จจรงิของการ
พิพากษาในการประกาศข่าวประเสรฐิอย่างไร?

การพิพากษาเป็นการสิน้สุดอย่างแท้จรงิสำาหรบัผู้ที่ ไม่มีชื่ออยู่ ในหนังสือแห่งชีวติ มันไม่ ใช่จุดสิน้สุดการ
ดำารงอยู่ของพวกเขา แต่เป็นจุดสิน้สุดการเลือกของพวกเขา นิรนัดรที่ตามมาจะเป็นผลที่ ไม่สิน้สุดของ
การตดัสินใจที่ ไม่สามารถย้อนกลับได้

การพิพากษาทำาให้การเลือกของเรามีความสำาคัญเกินกวา่ผลที่เกิดขึน้ทันที บางคนคิดวา่ตราบใดท่ีพวก
เขาสามารถควบคมุผลของการกระทำาได ้ก็ ไม่มีอะไรตอ้งกังวลอีกแล้ว พวกเขาตอ้งการเช่ือวา่บาปของพวก
เขาไม่ชั่วรา้ยหากไม่ไดท้ำาอันตรายใด ๆ จรงิ ๆ ในความเป็นจรงิ บาปทัง้หมดทำาความเสียหาย ถึงแม้จะไม่
อันตราย แตก็่เป็นเรือ่งรา้ยแรงเพราะการพิพากษา พระคำาของพระเจ้ากล่าววา่ผู้คนจะถูกตดัสินอันเน่ือง
มาจากงานของพวกเขา (2 โครนิธ์ 5:10, โรม 2:6- 11)

27 ด ู1 โครนิธ์ 6:13-14 ซ่ึงบางคนดเูหมือนจะมีสโลแกนวา่ "อาหารทัง้หลายมีไวส้ำาหรบัท้อง และท้องก็สำาหรบัอาหาร" หมายความวา่ไม่มี
อะไรสำาหรบัรา่งกายเลยนอกจากการปล่อยตัวตามความปรารถนา อัครสาวกกล่าววา่ "แต่พระเจ้าจะทรงทำาลายทัง้ท้องและอาหารทัง้
หลายน้ัน" ซ่ึงกล่าวถึงการพิพากษาของการใช้รา่งกายในทางที่ผิด ท่านพูดตอ่ไปวา่ "แต ่[รา่งกาย] สำาหรบัองคพ์ระผู้เป็นเจ้า.… และ
พระเจ้าไดท้รงชุบองคพ์ระผู้เป็นเจ้าให้เป็นขึน้มาใหม่ และจะทรงชุบพวกเราให้เป็นขึน้มาใหม่ โดยฤทธิ์เดชของพระองคเ์องดว้ย"

การฟืการฟ้้ืนขึนขึ้น้จากตายคือ นจากตายคือ 
"การกระทำาด้วยฤทธานุภาพ"การกระทำาด้วยฤทธานุภาพ
สูงสุดของพระเจ้า เพืสูงสุดของพระเจ้า เพ่่ือให้อให้
รา่งของคนตายทุกคนกลับรา่งของคนตายทุกคนกลับ
มารวมกับจิตวญิญาณของมารวมกับจิตวญิญาณของ
พวกเขา แล้วกลับคืนสูพวกเขา แล้วกลับคืนสู่ชี่วติ ชีวติ 
และต่อจากน้ันก็กลายเป็นและต่อจากน้ันก็กลายเป็น
ฝ่ายวญิญาณและเป็นอมตะ"ฝ่ายวญิญาณและเป็นอมตะ"

คำาสอนที่ีคำาสอนที่ี��ยาวขึยาวขึ ��นของครส่ตจักร นของครส่ตจักร 
ออร์ โธด้อกซ์ตะวนัออกออร์ โธด้อกซ์ตะวนัออก
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ในการพิพากษา บางคนจะถูกส่งไปรบัโทษนิรนัดร และคนอื่น ๆ จะไดร้บับำาเหน็จช่ัวนิรนัดร ์พระคมัภีร์
บรรยายฉากหน่ึงของการพพิากษาสำาหรบัคนบาปทีฟ้ื่นคนืชีวติเพือ่เผชิญการกล่าวโทษสำาหรบังานบาปของ
พวกเขา28 มีการพิพากษาอีกอย่างหน่ึงสำาหรบัครสิเตยีน ซ่ึงพวกเขาจะไดร้บัรางวลัสำาหรบังานเหล่าน้ันทีม่ี
ผลคุม้คา่และยัง่ยืน (1 โครนิธ์ 3:14-15)

ความจรงิที่วา่การพิพากษาจะเกิดขึน้บอกเราวา่สักวนัหน่ึงความบาปจะยุตลิง เป็นการยากที่จะจินตนาการ
ถึงโลกที่ปราศจากบาป แตสั่กวนัหน่ึงการกบฏตอ่พระเจ้าทัง้หมดจะสิน้สุดลง

พระเจา้ไม่ไดท้รงประสงค์ ใหเ้ราดำาเนินชีวติดว้ยความกลวัอยา่งตอ่เน่ืองและความกลวัน้ันเป็นแรงจงูใจของ
เราในการดำาเนินชีวติอยา่งถกูตอ้ง อยา่งไรก็ตาม การมสีติ ในการพพิากษาทีจ่ะมมีา ทำาใหเ้รารูสึ้กถงึความรบั
ผิดชอบที่ชีน้ำ าชีวติของเรา

เราตอ้งรูเ้กีย่วกบัการพพิากษาเพือ่เขา้ใจ (1) ความสำาคญัของบาป (2) ความรบัผดิชอบตอ่พระเจา้ (3) ความ
สำาคญัของการเลือกของเรา และ (4) จุดจบของบาปทัง้หมด

ข้อผิดพลาดท่ีควรหลีกเล่ียง: การเน้นชีวติบนโลก

มแีนวโน้มของมนุษยท์ีจ่ะมชีีวติอยูร่าวกบัวา่ชีวติบนโลกจะดำาเนินไปตลอดกาล เราพยายาม
ปรบัปรงุสภาพความเป็นอยูข่องเรา แกป้ัญหาของเรา และสรา้งสภาพแวดลอ้มทีท่ำาใหเ้ราพงึ
พอใจ เราตอ้งเป็นเหมือนอับราฮัมที่คาดหวงับ้านนิรนัดรในขณะที่ท่านอาศัยอยู่ ในเต็นท์
และย้ายบ่อย ๆ (ฮีบร ู11:8-10, 14-16) เราต้องจำาไวว้า่ส่ิงที่เราสรา้ง ส่ิงที่เรามี และสภาพ
ความเป็นอยู่ที่เราสรา้งขึน้ล้วนช่ัวคราว เราควรทำางานเพื่อส่ิงที่มีคณุคา่ตลอดกาล

อาณาจักรนิรนัดรข์องพระเจ้า
การปกครองจักรวาลของพระเจ้าเป็นนิรนัดรแ์ละสักวนัหน่ึงจะปราศจากการตอ่ตา้น

 » กลุ่มควรด ูฟิลิปปินส์ 2:10-11 ดว้ยกัน

ตามที่กล่าวไว้ ในข้อเหล่าน้ี เวลาจะมาถึงเมื่อการตอ่ตา้นพระเจ้าและการปฏิเสธพระครสิตจ์ะสิน้สุดลง

ตามหลักปรชัญาและบางศาสนา เวลาจะดำาเนินไปตลอดกาลในวฏัจักร โดยไม่มีจุดเริม่ต้นหรอืจุดสิน้สุด 
และไม่มีเหตกุารณ์ใดที่ทำาให้เกิดการเปลีย่นแปลงอย่างถาวร

28 ด ูววิรณ์ 20:11-15
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แตต่ามพระคมัภีร ์เวลามีจุดเริม่ตน้ และเหตกุารณ์ตา่ง ๆ  ทีด่ำาเนินไปสู่บทสรปุ พระคมัภรีก์ลา่วถงึการทรง
สรา้ง ตอ่จากน้ันถงึการลม่สลายอนัน่าสลดใจของมนุษย ์ตามดว้ยแผนแหง่ความรอดทีพ่ระเจา้ทรงดำาเนิน
การตลอดหลายศตวรรษในประวตัศิาสตรม์นุษย์

ในปฐมกาล เราพบจุดเริม่ตน้ของบาป ในววิรณ์ บาปถูกแยกออกจากเมืองนิรนัดรข์องพระเจ้าโดยสิน้เชิง29 
ในปฐมกาล เราเห็นการสูญเสียต้นไม้แห่งชีวติและการลงโทษด้วยความตาย ในววิรณ์ เราเห็นการบูรณะ
ตน้ไม้แห่งชีวติ ช่ือตา่ง ๆ ในหนังสือแห่งชีวติ และการเชือ้เชิญสู่แม่น้ำ าแห่งชีวติ30

เรารูว้า่มีเหตกุารณ์หน่ึงที่จะเกิดขึน้เมื่อสิน้สุดกำาหนดการที่พระเจ้าไดท้รงเปิดเผยแก่เรา เหตกุารณ์น้ีจะ
ทำาให้จักรวาลเข้าสู่นิรนัดรที่พระเจ้าไดว้างแผนไว ้จะเป็นการเสด็จมาของอาณาจักรที่สมบูรณ์และเป็นนิ
รนัดรข์องพระเจ้า31

พระเจา้เป็นผูป้กครองจกัรวาลของพระองคม์าโดยตลอด32 แตนั่บตัง้แตค่วามลม่สลายของมนุษย ์มนุษยชาติ
ส่วนใหญ่ไดก้บฏตอ่อาณาจักรของพระเจ้า ส่ิงน้ันจะสิน้สุดลงอย่างกะทันหัน และพระเจ้าจะทรงปกครอง
ช่ัวนิรนัดร์ โดยไม่มีคูต่อ่สู้ โลกจะสมบูรณ์อย่างที่พระเจ้าทรงตอ้งการ เช่นเดยีวกับสวรรค์

การมีชีวติตอนน้ีเพ่ือชีวตินิรนัดร
 » กลุ่มควรด ูฟิลิปปี 3:7-16 ดว้ยกัน

อัครสาวก บอก วา่ ท่าน มุ่ง หน้า ดว้ย แรง กระตุน้ เดยีว กัน และ ท่าน ขอ ให้ คน อื่น ๆ ที่ มี แรง กระตุน้ ที่ "ด ีพรอ้ม" 
ให้ ทำา อย่าง เดยีว กัน เป็นไปไดท้ีค่นๆ หน่ึงจะสมบูรณ์แบบในแง่ทีว่า่เขาอุทิศตนเพือ่พระเจ้าอย่างครบถ้วน
และปฏิเสธที่จะปล่อยให้ส่ิงใด ๆ มีอิทธิพลต่อเขาที่จะทำาให้พระเจ้าไม่พอพระทัย เขากล่าววา่ตนยังไม่มี
ความสมบูรณ์แบบที่จะมี ในการฟ้ืนคนืพระชนม์ แต่เขามีแรงบันดาลใจท่ีจะทำาตอนน้ีให้ดีที่สุดเพื่อที่จะ
ไดสั้มผัสกับความสมบูรณ์แบบของการฟ้ืนคนืชีพในอนาคต ดงัน้ัน จึงมีความสมบูรณ์แบบที่ผู้เช่ือควรมี
ในขณะน้ี และความสมบูรณ์อีกแบบหน่ึงที่เราควรคาดหวงัในการกลับเป็นขึน้จากตาย

 » กลุ่มควรด ูฟิลิปปินส์ 3:17-21 ดว้ยกัน

ผูค้นในโลกทำาตามความปรารถนาของตนเอง จดจอ่อยูก่บัส่ิงทีอ่ยูฝ่่ายโลก คนทีค่าดหวงัสวรรคจ์ะมชีีวติอยู่
โดยมลีำาดบัความสำาคญัท่ีแตกตา่งกันโดยสิน้เชิงและทำาตามความปรารถนาทีแ่ตกตา่งกนั เราไดร้บัการชีน้ำา
โดยความคาดหวงัในการเสด็จกลับของพระเยซูและการเปลีย่นแปลงรา่งกายของเรา

29 ววิรณ์ 21:27
30 ววิรณ์ 22:1, 2, 19
31 ววิรณ์ 11:15, โรม 14:11, ฟีลิปปี 2:10, [12 ]ววิรณ์ 22:5
32 ปฐมกาล 18:25
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บทท่ี 4 การบ้าน

1. เขียนการบ้าน: เขียนหน่ึงประโยคสำาหรบัความจรงิที่ยิ่งใหญ่ส่ีข้อที่อธิบายในบทเรยีน
น้ี โดยระบุแตล่ะข้อ จากน้ันให้เขียนย่อหน้าสำาหรบัความจรงิแตล่ะข้อ โดยอธิบายวธิี
ที่แต่ละข้อสรา้งความแตกต่างจากปรชัญาชีวติของคุณ เพื่อรวบรวมแนวคิดสำาหรบั
การบ้านน้ี คุณอาจพูดคุยกับหลาย ๆ คนโดยถามพวกเขาวา่ความจรงิเหล่าน้ันสรา้ง
ความแตกตา่งอะไรให้พวกเขา

2. การอา่นการบา้น: กอ่นคาบเรยีนครัง้หน้า โปรดอา่น มทัธวิ 24, มาระโก 13 และ ลกูา 21
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คำาเทศนา บนภูเขามะกอกเทศ

พระเยซูและอวสานศาสตร์
ระหวา่งการปฏิบัตศิาสนกิจของพระเยซู เหล่าสาวกไม่เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่าง พวกเขาไม่เข้าใจเกี่ยวกับ
การสิน้พระชนมแ์ละการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองค ์แม้หลังจากการฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระเยซ ูพวก
เขายังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำาหรบัอิสราเอลหรอืวธิีที่อาณาจักรของพระเจ้าจะสมบูรณ์ ไดอ้ย่างไร 

หลังจากการฟ้ืนคืนพระชนม์ เหล่าสาวกถามพระเยซูว่า
พระองคจ์ะทรงฟ้ืนฟูอาณาจกัรอสิราเอลทนัทหีรอืไม ่คำาถาม
แสดงให้เห็นว่าพวกเขายังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้า
สำาหรับคริสตจักรและอาณาจักร พระเยซูไม่ ได้พยายาม
อธิบายทุกอย่างให้เหล่าสาวกฟัง แต่พระองค์บอกพวกเขา
วา่พระเจ้าไม่ ได้ทรงเลือกที่จะเปิดเผยแก่พวกเขาเกี่ยวกับ
เวลาที่ส่ิงตา่ง ๆ จะเกิดขึน้ (กิจการ 1:7)

 » คำาถามของเหลา่สาวกแสดงให้เห็นอยา่งไรวา่พวกเขา
ไม่เขา้ใจแผนการของพระเจา้สำาหรบัครสิตจกัรและ
อาณาจักรของพระองค?์

พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับอวสานศาสตร ์เหล่าสาวกจำาเป็น
ต้องเข้าใจบางส่ิง ในทำานองเดียวกัน อัครสาวกเปาโลกล่าว
วา่ผู้เช่ือไม่ไดอ้ยู่ ในความมืดและจะไม่แปลกใจกับการเสด็จ
กลับมาขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า(1 เธสะโลนิกา 5:4)

คำาเทศนาบนภูเขามะกอกเทศมีสามตอนในพระกิตตคิณุ: มัทธิว 24-25, มาระโก 13 และ ลูกา 21 น่ีเป็น
ข้อความที่ยาวที่สุดของคำาสอนของพระเยซูเกี่ยวกับอวสานศาตร ์ข้อความมีความคล้ายคลึงกันมาก แต่
ไม่มีรายละเอียดเหมือนกันทัง้หมด

ในข้อน้ี พระเยซทูรงอธบิายเหตกุารณ์ตามลำาดบัเวลา พระองค์ ใช้คำาเช่น จากนั�น และ ห้ลงัจากนี� ขอ้ความ
น้ีให้เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ในยุคสุดท้ายแก่เราตามลำาดบัเวลามากกวา่ข้ออื่นใดในพระคมัภีร์

ในมัทธิว ลำาดบัเหตกุารณ์ตามลำาดบัเวลาลงท้ายดว้ย 24:31 ในส่วนที่เหลือของ บทที่ 24 และ 25 พระเยซู

"การส"การสัั่ง่สอนพระกิตติคุณงสอนพระกิตติคุณ
และเป็นพยานถึงพระครสิต์และเป็นพยานถึงพระครสิต์
เป็นหน้าทีเป็นหน้าท่่ีสูงสุดของครสิตสูงสุดของครสิต
จักรในยุคนีจักรในยุคน้้ี ซึ ซ่่ึงองค์พระผู้งองค์พระผู้
เป็นเจ้าของเราทรงมองวา่เป็นเจ้าของเราทรงมองวา่
คำาถามทีคำาถามท่่ี ไรส้าระและอยากรู้ไรส้าระและอยากรู้
อยากเห็นน้ันมีความสำาคัญอยากเห็นน้ันมีความสำาคัญ
เพียงเล็กน้อย (กิจการ 1:7-8)"เพียงเล็กน้อย (กิจการ 1:7-8)"

H. Orton WileyH. Orton Wiley
Christian TheologyChristian Theology
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ตรสัหลายเรือ่งซ่ึงแตล่ะเรือ่ง (1) แสดงให้เห็นความจรงิเกีย่วกับยุคสุดท้าย และ (2) บอกเราถึงวธิีทีเ่ราควร
ดำาเนินชีวติเพราะความจรงิน้ัน ข้อความจากพระเยซูน้ีทำาให้เรามีตัวอย่างที่ดี ในการใช้อวสานศาสตร์ ใน
การดำาเนินชีวติ

 » สำาหรบัแตล่ะส่วนของคำาเทศนาบนภูเขามะกอกเทศ นักเรยีนควรอ่านข้อน้ีจากพระกิตตคิณุเล่ม
หน่ึงให้กลุ่มฟัง

คำาถาม

 » ให้นักเรยีนอ่านข้อใดข้อหน่ึงตอ่ไปน้ีให้ชัน้เรยีน มัทธิว 24:1-3, มาระโก 13:1-4 หรอื ลูกา 21:5-7

พระเยซูทรงบอกเหล่าสาวกวา่พระวหิารจะถูกทำาลาย คำาทำานายน้ีทำาให้พวกเขาคดิถึงคำาถามมากมายเกี่ยว
กับอนาคต พวกเขาถามถึงเวลาที่พระวหิารถูกทำาลาย การเสด็จกลับของพระเยซู และการสิน้สุดของยุค 
ก่อนหน้าน้ีพระเยซูทรงทำานายความพินาศของเยรซูาเล็ม (มัทธิว 23:37-38)

เหล่าสาวกรูว้า่การทำาลายกรงุเยรซูาเล็มและพระวหิารจะหมายถึงจุดจบของทุกสิ่งที่ดูเหมือนปกติสำาหรบั
พวกเขา มันจะเป็นจุดสิน้สุดของยุคและเป็นจุดเริม่ตน้ของโลกทีแ่ตกตา่ง พวกเขาคงคดิวา่การเสด็จกลับ
มาของพระเยซูจะเป็นเวลาเดยีวกันและอาณาจักรของพระเจ้าจะสำาเรจ็ในเวลาน้ัน

ช่วงความทุกข์ยาก

 » ให้นักเรยีนอา่นขอ้ใดขอ้หน่ึงตอ่ไปน้ีใหชั้น้เรยีน มทัธวิ 24:4-14, มาระโก 13:5-13 หรอื ลกูา 21:8-19

ลักษณะของช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากคอืพระครสิตเ์ทียม สงคราม การทนทุกข์ทุกรปูแบบ แผ่นดนิไหว 
และการข่มเหง พระกิตตคิณุจะไปถึงทุกส่วนของโลกก่อนอวสานจะมาถึง

 » คำากล่าวเกี่ยวกับผู้ที่ "อดทนจนถึงที่สุด" มีความหมายอย่างไร?

พระ เยซ ูบอก เหลา่ สาวก วา่ พวก เขา ตอ้ง อด ทน และ รกัษา ความ เชือ่ บคุคลที่ ไมสู่ญเสียความเช่ือของเขาจะรอด

ความน่าสะอิดสะเอียนของความรกรา้ง

 » ให้นักเรยีนอ่านข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ีให้ชัน้เรยีน มัทธิว 24:15-22, มาระโก 13:14-20 หรอื ลูกา 
21:20-24

แงม่มุของเหตกุารณ์น้ีรวมถงึการวางส่ิงทีน่่ารงัเกียจในพระวหิาร การทำาลายกรงุเยรซูาเล็มโดยกองทพัตา่ง 
ๆ และการเริม่ตน้ของความทุกข์ยากที่สุดที่เคยมีมา

พระเยซูทรงอ้างถึงคำาพยากรณ์ของดาเนียล (ดาเนียล 9:27, ดาเนียล 12:11) รายละเอียดจำานวนมากเกี่ยว
กับคำาทำานายของดาเนียลเกิดขึน้จรงิโดยกษัตรยิ์อันทิโอคสุแห่งกรกี ซ่ึงวางรปูเคารพไว้ ในพระวหิาร (168 
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ปีก่อนครสิตกาล) และไดท้ำาสงครามกับชาวยิว กษัตรยิ์มีชีวติอยู่ตอ่พระพักตรพ์ระเยซูเป็นเวลานาน แต่
พระเยซูตรสัวา่การสำาเรจ็ตามคำาพยากรณ์น้ันยังอยู่ ในอนาคต

นักวชิาการบางคนเชื่อวา่คำาทำานายของพระเยซูสำาเรจ็ในการทำาลายกรงุเยรซูาเลมปี ค.ศ. 70 พระวหิารถูก
ทำาลาย และอฐิก็ถกูงดัออกจากกนั ชาวยวิหลายพนัคนตอ้งทนทกุขแ์ละเสียชีวติ หลงัจากการสู้รบครัง้ตอ่มา 
กรงุเยรซูาเลมถกูทำาลายในฐานะเมอืง และอิสราเอลก็ไม่ไดอ้ยู่ ในฐานะชาตอีิกตอ่ไปเป็นเวลาหลายศตวรรษ 
นักวชิาการบางคนเช่ือวา่น่ีคอืจุดเริม่ตน้ของ "เวลาของคนตา่งชาต"ิ

ทูตสวรรค์ที่พูดกับผู้เผยพระวจนะดาเนียลบอกท่านวา่คำาพยากรณ์ถูกผนึกไวจ้นถึงวาระสุดท้าย (ดาเนีย
ล 12:4, 9) บทที่ 12 รวมการอ้างอิงถึงความทุกข์ยากที่สุดที่เคยมีมา การช่วยกู้ผู้ที่ "มีช่ือเขียนไว้ ในหนังสือ" 
การฟ้ืนคนืชีพของคนตาย คนทีม่สีตปิัญญาจะส่องแสงเหมือนดวงดาวตลอดกาล และส่ิงน่าสะอิดสะเอยีน
จะวางไว้ ในพระวหิารชั่วคราว การอ้างอิงเหล่าน้ีดูเหมือนจะหมายถึงยุคสุดท้าย ไม่ ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึน้
แล้วในประวตัศิาสตร์

ดเูหมือนวา่ยังมีความสำาเรจ็ขัน้สุดท้ายของข้อพระคมัภีร์ ในอนาคต เน่ืองจากข้อพระคมัภีรจ์บลงดว้ยการ
เสด็จกลับของพระเยซูและการรวบรวมตัวผู้เชื่อโดยทูตสวรรค์ นักวชิาการบางคนเชื่อวา่การทำานายเกี่ยว
กับความน่าสะอิดสะเอียนจะสำาเรจ็โดยผู้ตอ่ตา้นพระครสิต์ ในสมัยสุดท้าย

พระครสิต์เทียมเท็จ

 » ให้นักเรยีนอ่านข้อใดข้อหน่ึงตอ่ไปน้ีให้ชัน้เรยีน มัทธิว 24:23-26 หรอื มาระโก 13:21-23

พระเยซูทรงเตอืนเหล่าสาวกของพระองคว์า่พวกเขาไม่ควรเช่ือในพระครสิตท์ี่มาลับ ๆ ผู้คนจะอ้างวา่พระ
ครสิตเ์สด็จมาและจะเป็นทีรู่เ้พยีงไมก่ีค่นเทา่น้ัน ครสิเตยีนควรจำาไวว้า่พระครสิตจ์ะไม่มกีารเสด็จมาอยา่ง
ลับ ๆ เพราะพระองคต์รสัวา่พระองคจ์ะเสด็จมาบนท้องฟ้าพรอ้มกับเหล่าทูตสวรรคอ์ย่างเปิดเผย

หลักการตีความพระคัมภีร์

เราควรสังเกตจุดที่เกิดจากการเปรยีบเทียบและความเปรยีบตา่ง ในข้อน้ีเป็นข้อแตกตา่ง
ระหวา่งพระครสิตเ์ทยีมเท็จทีค่อ่ย ๆ  กลายเป็นทีรู่จั้กและพระเยซผููจ้ะเสด็จมาในมมุมองที่
สมบรูณ์ของโลก เน่ืองจากความเปรยีบตา่ง เรารูว้า่การเสด็จกลบัของพระเยซจูะไม่เหมือน
กับผู้นำาศาสนาที่คอ่ย ๆ ดงึดดูผู้ตดิตาม

 » อะไรคอืจุดประสงคข์องการเตอืนของพระเยซูเกี่ยวกับพระครสิตท์ี่มาลับ ๆ?
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การเสด็จกลับของพระครสิต์และการรวมตัวของผู้เช่ือ 

 » ใหนั้กเรยีนอา่นขอ้ใดขอ้หน่ึงตอ่ไปน้ีใหชั้น้เรยีน มัทธวิ 
24:27-31, มาระโก 13:24-27 หรอื ลูกา 21:25-28

พระเยซูจะเสด็จมาในตอนท้ายของความทุกข์ยากที่อธิบายไว้
ในขอ้น้ี การเสด็จกลบัของพระเยซจูะปรากฏแกค่นทัง้โลก ดวง
อาทิตย์ ดวงจันทร ์และดวงดาวจะมืดลง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ที่พระคัมภีรม์ักเชื่อมโยงกับวนัขององค์พระผู้เป็นเจ้า33 ทูต
สวรรคร์วบรวมผู้เช่ือจากทั่วทุกมุมโลก

คำาอุปมาเรือ่งต้นมะเด่ือ

 » ให้นักเรยีนอ่านข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ีให้ชัน้เรยีน มัทธิว 24:32-35, มาระโก 13:28-31 หรอื ลูกา 
21:29-33

พระเยซูตรสัวา่เม่ือเหตุการณ์เหล่าน้ีเริม่ต้นขึน้ เวลาน้ันอีกไม่นานก็จะเกิดขึน้ ต้นมะเดื่อแสดงให้เห็น
ความจรงิข้อน้ี เพราะใบมะเดือ่เป็นสัญญาณวา่ฤดรูอ้นจะมาถึงในไม่ช้า

นักวชิาการบางคนเชือ่วา่ตน้มะเดือ่เป็นตวัแทนของอสิราเอล (เช่น ลกูา 13:6-9 และ มาระโก 11:12-14, 20) 
พวกเขาเช่ือวา่การบานของตน้มะเดือ่เป็นสัญลักษณ์ของการฟ้ืนฟูชาตอิิสราเอลในปี 1948 พวกเขาเช่ือวา่
เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ในคำาเทศนาบนภูเขามะกอกเทศ จะสำาเรจ็ก่อนที่ทุกคนจะเสียชีวติในปี 1948

การตคีวามที่ง่ายกวา่ก็คอื เช่นกับที่ ใบมะเดือ่แสดงให้เห็นวา่ฤดรูอ้นกำาลังจะมาถึงในไม่ช้า เหตกุารณ์แรก
ของข้อน้ีก็แสดงให้เห็นวา่ทุกส่ิงทุกอย่างจะเกิดขึน้ในไม่ช้า คำาตรสัของพระเยซูทีว่า่ "เมือ่ท่านเห็นส่ิงเหล่า
น้ีเกิดขึน้" ฟังไม่เหมือนกับวา่พระองคก์ำาลังตรสัถึงเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หน่ึงที่เฉพาะเจาะจง

การกระตุ้นเตือนให้ ใช้ชีวติอย่างระมัดระวงั

 » นักเรยีนควรอา่นทัง้สามขอ้น้ีใหชั้น้เรยีนฟัง: มทัธวิ 24:36-51, มาระโก 13:32-37 และ ลกูา 21:34-36

ข้อความน้ีเป็นบทสรปุของข้อความของพระเยซูเกี่ยวกับอวสานศาสตร ์พระองคท์รงบอกเหล่าสาวกถึงวธิี
ทีพ่วกเขาควรดำาเนินชีวติเพราะคำาทำานายทีเ่กีย่วกบัอนาคต น่ีเป็นแบบอยา่งของการใช้อวสานศาสตร ์และ
เราไม่ควรดำาเนินชีวติที่ขัดกับส่ิงที่พระองคต์รสั

พระเยซูทรงบอกเหล่าสาวกวา่พวกเขาควรจำาไวเ้สมอวา่พระองคก์ำาลังเสด็จกลับมา และการตระหนักรูน้ั้น
ควรชีน้ำาชีวติของพวกเขา พระองคท์รงเตอืนพวกเขาวา่อย่าทำาตามวถิีชีวติของชาวโลกที่มีชีวติอยู่เหมือน
กับวา่จะไม่มีวนัพิพากษา

33 วนัขององคพ์ระผู้เป็นเจ้ามีศึกษาในบทเรยีนที่ 3

"เหตุฉะน้ัน อย่าให้ ใครมอง"เหตุฉะน้ัน อย่าให้ ใครมอง
หาองค์พระผู้เป็นเจ้าทีหาองค์พระผู้เป็นเจ้าท่่ีมามา
จากโลก แต่มาจากสวรรค์"จากโลก แต่มาจากสวรรค์"

จอห์นแห่งดามัสกัส   จอห์นแห่งดามัสกัส   
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พระองค์ ไม่ ไดบ้อกพวกเขาให้คอยเฝ้าดกูารกลับมาของพระองค ์แต่ ให้ระวงัฝ่ายวญิญาณเพื่อพวกเขาจะ
พรอ้มสำาหรบัการเสด็จกลับของพระองค์ พระองค์ ไม่ ได้ตรสัวา่พระองค์จะมาเมื่อไรก็ ได้ แต่พวกเขาไม่
สามารถรูเ้วลาได ้และพระองคจ์ะเสด็จมาอย่างกะทันหัน

หลายช่ัวอายคุนผ่านไปตัง้แตพ่ระเยซูตรสัถอ้ยคำาเหลา่น้ัน บรรดาผูเ้ช่ือพรอ้มแลว้สำาหรบัการเสด็จกลบัของ
พระองค ์แตพ่ระองค์ ไมเ่สด็จกลบักอ่นทีพ่วกเขาจะสิน้ชีวติ อยา่งไรก็ตาม การดำาเนินชีวติอยา่งระมดัระวงั
เป็นวธิีดำาเนินชีวติที่ถูกต้อง เพราะเราทุกคนจะยืนต่อพระพักตรพ์ระเจ้าสักวนัหน่ึง และเราไม่รูว้า่เราจะ
ตายเมื่อใด

เราควรดำาเนินชีวติประหน่ึงพระเยซอูาจเสด็จกลบัมาในวนัน้ี น่ันไม่ไดห้มายความวา่เราไมค่วรวางแผนระยะ
ยาวหรอืทำางานในโครงการที่ ใช้เวลานานกวา่จะเสรจ็ แตน่ั่นหมายความวา่เราควรดำาเนินชีวติดว้ยความสัตย์
ซ่ือทุกวนัเพื่อเราจะอับอายถ้าพระองคเ์สด็จกลับอย่างกะทันหัน

หลักการตีความพระคัมภีร์

เมือ่ข้อพระคมัภรีบ์อกเลา่เรือ่งราวหรอืคำาทำานาย ใหม้องหาวา่ผู้เขยีนใช้ขอ้พระคมัภรีอ์ยา่งไร 
ก่อนจะตีความเอง บางครัง้ข้อพระคัมถีร์ ไม่ ได้สรปุการใช้ แต่เมื่อเป็นเช่นน้ัน การใช้ข้อ
พระคมัภรีน้ั์นบอกเราถึงวตัถุประสงคข์องขอ้ความ บอ่ยครัง้ การใช้ขอ้พระคมัภรีม์กัจะเริม่
ดว้ยคำาด้งันั�น หรอื เพราะเห้ตนีุ�

 » บุคคลที่ดำาเนินชีวติเหมือนกับจดจำาเสมอวา่พระเยซูจะเสด็จกลับ มีคณุลักษณะอะไรบ้าง? เราจะ
หลีกเลีย่งพฤตกิรรมแบบใดหากเราพรอ้มที่จะพบพระเยซูอย่างกระทันหัน?

มัทธิว 25

ในพระธรรมมทัธวิ บทที ่25 ดเูหมอืนจะดำาเนินคำาเทศนาบนภเูขามะกอกเทศตอ่ไปนอกเหนือจากทีร่วมอยู่
ในพระกิตตคิณุอื่น ๆ บทน้ีมีรายละเอียดการทำานายน้อยลงและเน้นทีก่ารใช้ข้อพระคมัภีร์ ในภาคปฏิบัติ

ใน มัทธิว 25 พระเยซูทรงเล่าให้ฟังสามเรือ่ง

ห้มายเห้ตถุึงห้ัวห้น้าชั �น: เนื�องจากเป็นก่จกรรมชั�นเรยีนที่างเลือก ชั �นเรยีนสามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม 
เรื�องจากมัที่ธ่ว 25 จะมอบให้แ้ตล่ะกลุม่เพื�ออภป่ราย จากนั�นตวัแที่นจากแตล่ะกลุม่จะนำาเสนอในชั�นเรยีน
เกี�ยวกับการประยุกต์ ใช้เรื�องราวบางส่วน

เรือ่งราวของสาวพรหมจารสิีบคน (1-13) เตือนเหล่าสาวกให้เตรยีมพรอ้มสำาหรบัการเสด็จกลับของพระ
เยซู พวกเขาตอ้งจะไม่ประมาทเพราะการมาของพระองค์ ไม่เรว็อย่างที่พวกเขาคาด ในเรือ่งน้ี บางคนเอา
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น้ำ ามันเพิ่ม โดยวางแผนที่จะอดทนคอยเป็นเวลานาน คนอื่น ๆ ไม่ไดเ้ตรยีมน้ำ ามันเพิ่ม รอไม่ไหว และไม่
ไดพ้บเจ้าบ่าวเมื่อเขาปรากฏตวั พวกเขาพลาดโอกาส

เรือ่งของเงินตะลันต ์(14-30) บอกเหล่าสาวกให้ ใช้ทรพัยากรเพือ่พระเจ้า เงินตะลันตเ์ป็นจำานวนเงินมาก 
ความผิดพลาดของคนรบัใช้ที่มีเพียงตะลันตเ์ดยีวคอืเขาไม่คดิวา่เขาจะทำาไดม้าก เขาจึงไม่ทำาอะไรเลย

ในข้อ 31-46 พระเยซูตรสัถึงวนัแห่งการพิพากษา เม่ือผู้คนจะไดร้บัการพิพากษาหรอืไดร้บับำาเหน็จตาม
การตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผู้อื่น

ความสำาเรจ็ในอดีตหรอือนาคต?

ไม่ ใช่นักวชิาการพระคัมภีรท์ุกคนจะเห็นด้วยเกี่ยวกับเวลาแห่งการสำาเรจ็ตามคำาพยากรณ์ของคำาเทศนา
บนภูเขามะกอกเทศ

นักวชิาการบางคนเช่ือวา่ข้อน้ีสำาเรจ็สมบูรณ์ในปี ค.ศ. 70 ดว้ยการลม่สลายของกรงุเยรซูาเล็ม ซ่ึงบางครัง้เรยีก
วา่ทัศนะแบบ "อดตีนิยม" เหลา่สาวกถามถึงความพินาศของพระวหิารซ่ึงเกิดขึน้ในปี ค.ศ. 70 การทนทุกข์
และความตายของชาวยิวในเวลาน้ันสามารถอธิบายได้วา่เป็นความทุกข์ยากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ดังที่พระ
เยซูตรสัไว้ ในข้อ 21

นักปราชญ์ที่เช่ือวา่คำาเทศนาบนภูเขามะกอกเทศอธิบายเรือ่งสมัยสุดท้ายให้เหตผุลหลายประการ:

 1. เหล่าสาวกถามถึงการเสด็จมาของพระเยซู

 2. พระเยซูตรสัวา่พระกิตติคุณจะได้รบัการประกาศให้กับคนทุกชาติก่อนอวสาน ซึ่งไม่เคยเกิดขึน้
ก่อน ค.ศ. 70

 3. พระเยซทูรงทำานายส่ิงทีน่่าสะอดิสะเอยีนในสถานทีศั่กดิสิ์ทธิ ์(ผูท้ีถ่อืไดว้า่คำาพยากรณ์ในพระคมัภรี์
เกี่ยวกับยุคสุดท้ายไดส้ำาเรจ็ลุล่วงไปแล้วกล่าววา่น่ีหมายถึงกองทัพโรมัน)

 4. ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร ์และดวงดาวจะมืดไป (ผู้ที่ถือได้วา่คำาพยากรณ์ในพระคัมภีรเ์กี่ยวกับยุค
สุดท้ายไดส้ำาเรจ็ลุล่วงไปแล้วกล่าววา่ส่ิงเหล่าน้ีหมายถึงคนที่มีตำาแหน่งสูง)

 5. บุตรมนุษย์จะปรากฎบนท้องฟ้าตรงกันข้ามกับพระครสิตจ์อมปลอม พระครสิตท์ี่มาแบบลับ ๆ (ผู้
ที่ถือได้วา่คำาพยากรณ์ในพระคัมภีรเ์กี่ยวกับยุคสุดท้ายได้สำาเรจ็ลุล่วงไปแล้วกล่าววา่พระเยซูคือ
ตวัแทนของกองทัพโรมันที่ทำาลายล้าง)

 6. ทูตสวรรคจ์ะถูกส่งเมื่อมีเสียงแตรเพื่อไปรวบรวมผู้ที่ถูกเลือกจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งฟังดเูหมือน 1 
โครนิธ์ 15:52

ดเูหมือนวา่ มัทธิว 24:30 กำาลังพูดถึงการเสด็จกลับของพระเยซูจรงิ ๆ เพราะข้อ 23-27 เตอืนสาวกไม่ ให้
เช่ือในการมาแบบลับ ๆ แล้วข้อ 30 บอกวา่พระองคจ์ะเสด็จมาโดยทีทัง้โลกมองเห็น
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นักวชิาการบางคนเช่ือวา่เหตกุารณ์ในปี ค.ศ. 70 อาจเป็นการบรรลุผลสำาเรจ็เพียงบางส่วนในเบือ้งตน้ แต่
จะมีความสมบรูณ์ในภายหลงั ตามทีนั่กวชิาการเหลา่น้ีกลา่วไว ้ความสำาเรจ็ผลขัน้สุดทา้ยของคำาเทศนาบน
ภูเขามะกอกเทศ จะเกิดขึน้ในสมัยสุดท้าย โดยที่เหตกุารณ์ตา่ง ๆ จะจบลงดว้ยการเสด็จกลับของพระเยซู 
ตามทีนั่กประวตัศิาสตร์ โบราณหลายคนเลา่ เหลา่ครสิเตยีนในเยรซูาเล็มไดห้นีออกจากเมอืงเพราะพวกเขา
จำาคำาเตอืนของพระเยซูและไม่ตอ้งทนทกุขก์บัความทกุขย์ากทีเ่กดิขึน้ในเวลาน้ัน (ลกูา 21:20-21) อยา่งไร
ก็ตาม คำาทำานายทัง้หมดไม่ไดส้ำาเรจ็ในขณะน้ัน

ห้มายเห้ตถุึงห้ัวห้น้าชั �น: ให้้กลุ่มอภ่ปรายที่ัศนะที่ี�แตกตา่งกันเห้ล่านี�ก่อนจะไปตอ่

ข้อความอ่ืน ๆ ในพระกิตติคุณเก่ียวกับอวสานศาสตร์
พระเยซูทรงมีคำาตรสัอื่น ๆ เกี่ยวกับอวสาน นอกเหนือจากคำาเทศนาบนภูเขามะกอกเทศ คำาตรสัเหล่าน้ีมี
อธิบายไวด้า้นล่าง

ห้มายเห้ตถุึงหั้วห้น้าชั �น: คณุอาจเลือกข้อความเห้ล่านี�ห้ลาย ๆ ข้อเพื�อตรวจสอบและอภ่ปรายในชั�นเรยีน 
อีกที่างเลือกห้นึ�งคอืมอบห้มายแตล่ะข้อให้้นักเรยีนล่วงห้น้าเพื�อนำาเสนอการอภ่ปราย การตคีวามข้อพระ
คมัภีรบ์างข้อนั�นยาก และไม่จำาเป็นที่ี�ชั �นเรยีนจะตอ้งได้ข้้อสรปุที่ี�ชัด้เจนเกี�ยวกับข้อเห้ล่านั�น

 · โลกเปรยีบเหมือนทุ่งนาที่ข้าวสาลีและวชัพืชงอกขึน้ด้วยกันเพื่อที่จะถูกคัดแยกในวนัพิพากษา 
(มัทธิว 13:24-30, 37-43)

 · การพิพากษาจะเป็นเหมือนอวนที่จับปลาชนิดตา่ง ๆ มาคดัแยก (มัทธิว 13:47-50)

 · พระเยซูตรสัวา่พระองคจ์ะเสด็จมาดว้ยสง่าราศีพรอ้มกับทูตสวรรคแ์ละผู้ฟังของพระองคบ์างคน
จะไม่ตายก่อนที่จะเห็นพระองคเ์สด็จมาในอาณาจักรของพระองค ์(มัทธิว 16:27-28, ลูกา 9:27).

 · พระเยซูตรสัวา่อัครสาวกสิบสองคนจะปกครองอิสราเอล (มัทธิว 19:28-30)

 · พระเยซูตรสัวา่มหาปุโรหิตจะเห็นพระองคท์ี่พระหัตถ์เบือ้งขวา จะเสด็จกลับมาในเมฆแห่งความ
สง่าราศี (มัทธิว 26:64, มาระโก 14:62)

 · เมืองตา่ง ๆ จะถูกตดัสินเพราะพวกเขาไม่ยอมรบัพระครสิต ์(มาระโก 6:10-11, ลูกา 10:12)

 · บคุคลทีล่ะอายเรือ่งพระครสิตต์อ่หน้ามนุษยจ์ะถกูพระครสิตป์ฏเิสธเมือ่พระองคเ์สด็จกลบั (มาระ
โก 8:38, ลูกา 9:26, ลูกา 12:8-9)

 · พระเยซูตรสัวา่เหล่าสาวกของพระองคค์วรสัตย์ซ่ือเหมือนคนรบัใช้ที่รบัใช้นายอย่างสัตย์ซ่ือขณะ
รอนายกลับมาโดยที่ ไม่ทราบเวลา (ลูกา 12:35-48)

 · สักวนัหน่ึง เยรซูาเลมจะยอมรบัพระเยซู (ลูกา 13:34-35)
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 · การเสด็จมาของพระเยซูจะไม่เป็นความลับ แต่จะเห็นได้ทั่วโลก โลกจะมีชีวติอยู่ ในความบาปที่
ประมาทไม่ระวงัระไวเหมือนในสมยัของโนอาหห์รอืโลต บางคนจะถกูพรากไปในทนัท ีและบางคน
ก็จะถูกทิง้ไว ้(ลูกา 17:22-37)

 · ผู้คนจะรอ้งขอให้ภูเขาเพื่อล้มทับพวกเขาและซ่อนพวกเขา (ลูกา 23:28-31—เทียบกับ ววิรณ์ 
6:14-17)

 · พระเยซูจะทรงปลุกคนตาย (ยอห์น 5:25-29, ยอห์น 6:39-40, 44, 54)

 · พระเยซูเสด็จไปเตรยีมที่สำาหรบัเหล่าสาวกของพระองคแ์ละจะเสด็จกลับมาเพื่อพวกเขา (ยอห์น 
14:1-4)

บทท่ี 5 การบ้าน

1. เขียนการบ้าน: ใหเ้ตรยีมบทเรยีนหรอืคำาเทศนาเก่ียวกับคำาสอนของพระเยซเูรือ่งอวสาน
ศาสตร ์สำาหรบับทเรยีนน้ี เป้าหมายไม่ ใช่เพือ่อธบิายและบรรยายเหตกุารณ์ในอนาคต 
อธิบายที่พระเยซูเน้นวา่ผู้เช่ือควรตื่นตัวทางวญิญาณ เลือกข้อความที่มีถ้อยคำาของ
พระเยซูที่ชีป้ระเด็นน้ี

2. การศึกษาเน้ือเรือ่ง: ดคูำาเทศนาบนภเูขามะกอกเทศอกีครัง้และอธิบายส่ิงทีก่ลา่วเกีย่ว
กบัส่ิงเหลา่น้ี ไดแ้ก ่พระวหิาร พระกติตคิณุ ส่ิงทีน่่าสะอดิสะเอียน ความทกุขย์าก ตน้
มะเดือ่ และแตร

3. การมอบหมายการอ่าน: ก่อนคาบเรยีนถัดไป โปรดอ่านอย่างถีถ่้วน ดาเนียล 1-6 
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ดาเนียล 
(บทท่ี 1-6)

ความสำาคัญของพระธรรมดาเนียล
พระธรรมดาเนียลมีความสำาคญัตอ่การศึกษาเกี่ยวกับอวสานศาสตรด์ว้ยเหตผุลหลายประการ: 

 1. พระธรรมดาเนียลเป็นตวัอย่างการเขียนที่ชัดเจนเกี่ยวกับอวสาน

 2. พระธรรมดาเนียลมีสัญลักษณ์ตา่ง ๆ ที่มีการใช้ ในส่วนอื่นของพระคมัภีรด์ว้ย

 3. มีคำาพยากรณ์มากมายที่อาจอ้างถึงสมัยสุดท้าย

 4. พระธรรมดาเนียลแสดงใหเ้ห็นอยา่งชัดเจนถงึความ
ห่วงใยและลำาดับความสำาคัญของคำาพยากรณ์ใน
พระคมัภีร์ ไบเบิล

ข้อ 4 สำาคญัทีสุ่ด เพราะความห่วงใยและลำาดบัความสำาคญั
ดัง้เดมิของผู้เขียนพระคมัภีรค์วรเป็นของเราดว้ย

จากยุคสมัยของพวก
เขาสูยุ่คสมัยของเรา
อิสราเอลเป็นประเทศเล็ก ๆ ที่อาณาจักรบาบิโลนยึดครอง
เมื่อ 597 ปีก่อนครสิตกาล ชาวยิวจำานวนมากถูกพาไปยัง
ประเทศอื่น ๆ อิสราเอลไม่สามารถป้องกันตนเองจาก
มหาอำานาจของโลกได ้กรงุเยรซูาเล็มถกูทำาลาย คำาอธษิฐาน
เพื่อประเทศชาตดิเูหมือนจะไม่ไดร้บัคำาตอบ

ผู้คนตา่งดิน้รนเพื่อรกัษาความเช่ือ พวกเขาจะเช่ือในพระ
สัญญาของพระเจา้ทีม่ตีอ่ประเทศของเขาตอ่ไปไดอ้ยา่งไร? 

"แต่ ในขณะที"แต่ ในขณะท่่ีอาณาจักรโบราณอาณาจักรโบราณ
กำาลังหายไปและอาณาจักรกำาลังหายไปและอาณาจักร
ใหม่กำาลังเขียนประวติัศาสตร์ใหม่กำาลังเขียนประวติัศาสตร์
ทีท่่ียอดเยียอดเย่่ียมแต่สยมแต่สั ้ัน้ ผู้คนของน ผู้คนของ
ดาเนียล ผู้คนตามคำาสดาเนียล ผู้คนตามคำาสัญัญา ญญา 
กำาลังผ่านค่ำาคืนอันมืดมิดกำาลังผ่านค่ำาคืนอันมืดมิด
แห่งการพิจารณาคดี ถูกแห่งการพิจารณาคดี ถูก
เนรเทศออกจากดินแดนแห่งเนรเทศออกจากดินแดนแห่ง
คำาสคำาสัญัญา ผู้รบัใช้ ในดินแดนญญา ผู้รบัใช้ ในดินแดน
นอกรตี พวกเขาแขวนพิณนอกรตี พวกเขาแขวนพิณ
ของพวกเขาไวที้ของพวกเขาไวท่่ี้ต้นหลิว [สดุดี ต้นหลิว [สดุดี 
137:2] และหวงัเวลารุง่อรณุ"137:2] และหวงัเวลารุง่อรณุ"

Roy SwimRoy Swim
Beacon Bible CommentaryBeacon Bible Commentary
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พวกเขาจะเช่ือไดอ้ย่างไรวา่พระเจา้ยงัคงมอีำานาจเหนือโลก? มเีหตผุลใดทีจ่ะยงัอธษิฐานตอ่ไปหรอืไม?่ พวก
เขาจะอธิบายสภาพของโลกให้ลูกหลานฟังไดอ้ย่างไร? พระธรรมดาเนียลเขียนถึงผู้คนในสภาพเหล่าน้ี

ในยคุปัจจบุนั ครสิเตยีนถกูขม่เหง ครสิตศ์าสนิกชนเสียชีวติเพราะความเช่ือศรทัธาในศตวรรษที ่20 มากกวา่
ในศตวรรษก่อนหน้าทัง้หมดรวมกัน นานาชาติดูเหมือนจะอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์ที่ ไม่นับถือ
พระเจ้า ดเูหมือนวา่ครสิตจักรไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของสังคมได ้ข่าวสารในพระธรรมดาเนียลมีความ
เกี่ยวข้องในปัจจุบัน

หลักการตีความพระคัมภีร์

เมื่อเราเข้าใจสถานการณ์ที่ข้อพระคัมภีรก์ล่าวถึง เราจะเข้าใจวธิีประยุกต์ ใช้ข้อน้ันกับ
สถานการณ์ของเราไดด้ขีึน้

 » มีอะไรที่เกิดขึน้ในโลกทุกวนัน้ีที่คล้ายคลึงกับสมัยของดาเนียล?

อรรถบทของดาเนียล
อรรถบทของดาเนียลเป็นอรรถบทเกี่ยวกับอวสานศาสตร์ โดยทั่วไป

8. อำานาจสูงสุดของพระเจ้าเหนือโลกทัง้ปวง พระเจา้จะปกครองเหนือกษัตรยิท์ัง้หลายเมือ่พระองค์
เลือก ในที่สุดไม่มี ใครสามารถท้าทายพระองค์ ได้ การกระทำาของผู้คนไม่สามารถขัดขวางไม่ ให้
พระองคบ์รรลุวตัถุประสงค์

9. ความยุติธรรมสูงสุดของพระเจ้า ผู้ที่สัตย์ซ่ือตอ่พระเจ้าจะไดร้บัการปกป้องและไดร้บัเกียรตยิศ
ในที่สุด ผู้ที่ตอ่สู้กับพระเจ้าจะถูกลงโทษ

10. อาณาจักรนิรนัดรข์องพระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้าจะยึดครองทัง้โลกและปกครองตลอดไป
โดยไม่มีการกบฏตอ่ตา้น

โครงสรา้งการเขียนของหนังสอืเล่มน้ี
พระ ธรรม ดาเนียล ทัง้ สอง ส่วน ได ้กำาหนด อรรถบท สาม ประการ ที่ กล่าว ไว ้ข้าง ตน้
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บทที ่1-6 อธบิายเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวติของดาเนียล พระเจา้ทรงเปิดเผยฤทธานุภาพและสตปิัญญาของ
พระองค์ ในเหตกุารณ์เหล่าน้ัน แสดงใหเ้ห็นวา่พระองคส์ามารถทำาเช่นเดยีวกนักบัเหตกุารณ์ในอนาคตอนั
ไกลโพ้นได ้บทเหล่าน้ีรวมคำาทำานายบางเรือ่ง

บทที่ 7-12 ให้คำาพยากรณ์ และไม่มีเหตกุารณ์ในชีวติของดาเนียลยกเวน้ประสบการณ์ของท่านในขณะที่
ไดร้บัการเปิดเผย คำาพยากรณ์บางขอ้ไดส้ำาเรจ็ในช่วงชีวติของดาเนียล บางขอ้ก็สำาเรจ็ในช่วงหลายศตวรรษ 
และบางข้อก็กลา่วถงึวาระสุดทา้ยและยงัไมส่ำาเรจ็ บางคนเช่ือวา่คำาพยากรณ์ของดาเนียลเกอืบทัง้หมดเป็น
จรงิในประวตัศิาสตร ์แตทู่ตสวรรคบ์อกดาเนียลวา่ถ้อยคำาในหนังสือถูกผนึกไวจ้นถึงวาระสุดท้าย และผู้มี
ปัญญาจะเข้าใจในตอนน้ัน (ดาเนียล 12:9-10). คำากล่าวน้ีจะไม่สมเหตสุมผลถ้าคำาทำานายส่วนใหญ่สำาเรจ็
เป็นจรงิในช่วงหลายศตวรรษก่อนวาระสุดท้าย

นิมิตตา่ง ๆ อธิบายลำาดบัของเหตกุารณ์ บางนิมิตอธิบายเหตกุารณ์เดยีวกันโดยมีรายละเอียดตา่งกัน นิมิต
ไม่ควรถกูพิจารณาตามลำาดบัเวลาในแงท่ี่วา่นิมติในภายหลงัใหเ้หตกุารณ์ทีช้่ากวา่นิมติกอ่นหน้า ยกตวัอยา่ง 
อาณาจักรตา่ง ๆ ในชุดเดยีวกันมีอธิบายไว้ ใน ววิรณ์ 2 และ 7 ดงัที่เราจะเห็นในภายหลัง พระธรรมววิรณ์มี
โครงสรา้งที่คล้ายคลึงกัน

หลักการตีความพระคัมภีร์

นิมิตหรอือุปมาในพระคัมภีรม์ักจะจัดลำาดับเหตุการณ์ตามลำาดับเวลา แต่เหตุการณ์ใน
นิมติและอปุมาทีแ่ยกกนัไมจ่ำาเป็นตอ้งเรยีงตามลำาดบั กลา่วอกีนัยหน่ึง นิมติทีม่าภายหลงั
ไม่จำาเป็นตอ้งแสดงเหตกุารณ์ที่จะเกิดขึน้หลังจากเหตกุารณ์ที่แสดงในนิมิตก่อนหน้าน้ี

ช่ือบทสำาหรบัพระธรรมดาเนียล
ในพระธรรมส่วนใหญ่ของพระคมัภีร ์ข้อพระคมัภีรส์ำาหรบัศึกษาจะไม่เหมือนกับบทตา่ง ๆ แตก่ารแบ่งบท
ในหนังสือดาเนียลสะดวกตอ่การศึกษา

ห้มายเห้ตถุงึห้วัห้น้าชั �น: คณุสามารถอา่นชื�อบที่ให้ก้ลุม่ฟังเพื�อสรา้งความสนใจ ไมจ่ำาเป็นตอ้งอธบ่ายเนื�อห้า
ใด้ ๆ จากบที่ตา่ง ๆ ณ จุด้นี�

บทที่ 1: ชาวฮีบรถููกเนรเทศในบาบิโลน 
บทที่ 2: ความฝันเกี่ยวกับรปูปั ้ น 
บทที่ 3: รปูปั ้ นของกษัตรยิ์และเตาหลอม 
บทที่ 4: เป็นสัตวเ์จ็ดปี 
บทที่ 5: การเขียนบนกำาแพง 
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บทที่ 6: กรงสิงโต 
บทที่ 7: นิมิตเกี่ยวกับสัตวร์า้ยและเขา 
บทที่ 8: นิมิตเกี่ยวกับแกะและแพะ 
บทที่ 9: การรอ้งขอของดาเนียลและคำาตอบของพระเจ้า 
บทที่ 10: การมาของทูตสวรรค ์
บทที่ 11: ความขัดแย้งในอนาคตของบรรดากษัตรยิ์ 
บทที่ 12: สายธารแห่งกาลเวลา 

ดาเนียล 1: ชาวฮีบรถููก
เนรเทศในบาบิโลน

 » นักเรยีนคนหน่ึงควรอ่าน ดาเนียล 1 ให้กลุ่มฟัง

ห้มายเห้ตถึุงห้วัห้น้าชั �น: เพราะนักเรยีนห้ลายคนคุน้เคยกบัเรื�อง
นี�แล้ว เพื�อจะสรปุบที่ ให้้ถามคำาถามด้้านล่างและให้้นักเรยีน
ห้ลายคนตอบ

1. ดาเนียลและเพื่อน ๆ ของท่านมาจากไหน? ทำาไมพวก
เขาถึงอยู่ ในบาบิโลน?

2. พวกเขาตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำาบากอะไรใน
ทันที?

3. ดาเนียลเสนออะไรให้ผู้คมุ? 

4. ผลของการทดลองเป็นอย่างไร?

5. ดาเนียลและเพื่อน ๆ เปรยีบเหมือนกับเป็นที่ปรกึษาของกษัตรยิ์ ในด้านสติปัญญาและความรู้
อย่างไร? เพราะเหตใุด?

พระเจ้าทรงเลือ่นตำาแหน่งผู้รบัใช้ทีสั่ตย์ซ่ือของพระองค์ ไปสู่ตำาแหน่งทีม่ีอำานาจและประทานสตปิัญญาที่
เหนือกวา่ปัญญาทีสู่งทีสุ่ดของอาณาจกัรคนนอกศาสนา (1:15 , 16, 19-20) ชาวบาบิโลนเชือ่วา่การตดัสินใจ
ที่สำาคญัของพวกเขาและการตคีวามความฝัน ควรไดร้บัคำาแนะนำาจากโหร พระเจ้าทรงประทานสตปิัญญา
แก่ผู้รบัใช้ของพระองคซ่ึ์งดกีวา่ที่ปรกึษาที่ดทีี่สุดในจักรวรรดิ

ขอ้ 17 กลา่ววา่พวกเขาเกง่เพราะพระเจา้ประทานความรูแ้ละสตปิัญญาแกพ่วกเขา พระเจา้ทรงควบคมุแม้
จะเป็นช่วงเวลาทีผู่ค้นของพระองคถ์กูย่ำายี โดยจกัรวรรดนิอกรตี พระองคท์รงประทานเกยีรตแิละอิทธพิล
แก่ผู้รบัใช้ที่สัตย์ซ่ือของพระองคแ์ม้ ในรฐับาลนอกศาสนา

"เมื"เม่่ือการตกเป็นเชลยของอการตกเป็นเชลยของ
ยูดาห์สำาเรจ็โดยอำานาจยูดาห์สำาเรจ็โดยอำานาจ
ของบาบิโลน ชาวบาบิโลนของบาบิโลน ชาวบาบิโลน
คงคิดวา่เทพเจ้าของพวกคงคิดวา่เทพเจ้าของพวก
เขาย่ิงใหญ่กวา่พระเจ้าของเขาย่ิงใหญ่กวา่พระเจ้าของ
ผู้คนทีผู้คนท่่ีพวกเขาจับได้.... พวกเขาจับได้.... 
อย่างไรก็ตาม พระเจ้าไม่อย่างไรก็ตาม พระเจ้าไม่
ต้องการให้การประเมินนีต้องการให้การประเมินน้้ี
คงอยู่ และทรงทำางานผ่านคงอยู่ และทรงทำางานผ่าน
ดาเนียลเพืดาเนียลเพ่่ือเปลีอเปล่่ียนแปลง"ยนแปลง"

Leon WoodLeon Wood
The Prophets of IsraelThe Prophets of Israel
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ดาเนียล 2: ความฝันเก่ียวกับรปูปั ้ น
 » นักเรยีนควรอ่าน ดาเนียล 2:1-30 ให้กลุ่มฟัง ปัญหาที่ดาเนียลและเพื่อน ๆ ตอ้งเผชิญคอือะไร?

ชาวเคลเดยีไมส่ามารถตคีวามพระสุบนิของกษัตรยิ์ ได ้พวกเขาคดิวา่ไมม่มีนุษยค์นใดในโลกสามารถทำาได ้
(10)

ชาวเคลเดยีกล่าววา่มีเพียงพระเจ้าเท่าน้ันที่รูค้ำาตอบ เห็นไดชั้ดวา่ พวกเขาไม่เชื่อวา่จะมี ใครไดร้บัคำาตอบ
จากเหล่าเทพเจ้า (11)

ขอ้ 20-22 ถือไดว้า่เป็นขอ้สำาคญัของพระธรรมดาเนียล ขอ้เหลา่น้ีเน้นประเด็นหลกัของอวสานศาสตรอ์ยา่ง
ชัดเจน พระเจา้เป็นผูค้วบคมุช่วงเวลาตา่ง ๆ  ในประวตัศิาสตรข์องมนุษย์ พระองคท์รงเปลีย่นสภาพการณ์
และควบคมุการเลือ่นตำาแหน่งและการถอดผูป้กครอง พระองคท์รงเลอืกคนทีจ่ะรบัพระปัญญาของพระองค์
เพื่อพวกเขาจะเข้าใจส่ิงที่พระองคก์ระทำา

ดาเนียลทูลกษัตรยิ์วา่ "มีพระเจ้าที่เปิดเผยความลับและสำาแดง ... ส่ิงที่จะเกิดขึน้ในวาระสุดท้าย" (28)

 » นักเรยีนคนหน่ึงควรอ่าน ดาเนียล 2:46-49 ให้กลุ่มฟัง

กษัตรย์ิตรสัวา่พระเจา้ย่ิงใหญก่วา่เทพเจา้ทัง้ปวงและกษัตรยิท์ัง้หลาย และทรงเปิดเผยความลบั (47) กษัตรยิ์
ไดเ้ลือ่นตำาแหน่งดาเนียลและเพื่อน ๆ สู่ตำาแหน่งสูงสุดในราชอาณาจักร

คำาอธิบายและการตีความพระสุบินของกษัตรยิ์อยู่ ในข้อ 31-45 ภาพที่เห็นเป็นรปูปั ้ นที่ส่วนต่าง ๆ ทำามา
จากวสัดุหลายชนิด แต่ละส่วนเป็นภาพแสดงถึงอาณาจักรหน่ึง ๆ บทที่ 7-12 เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอาณาจักรตา่ง ๆ

ส่วนตา่ง ๆ ของรปูปั ้ น: 

ทอง = บาบิโลน
เงิน = เปอรเ์ซีย
ทองเหลือง = กรซี
เหล็ก = โรม
เหล็กและดนิเหนียว = อาณาจักรสุดท้ายของมนุษย์

นักวชิาการบางคนเช่ือวา่อาณาจักรสุดท้ายของมนุษย์จะเป็นอาณาจักรของผู้ต่อต้านพระครสิต์ ในวาระ
สุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา

ในนิมติ หินกอ้นใหญก่ระแทกรปูปั ้ นแลว้กลายเป็นภเูขา หนิแสดงถงึอาณาจกัรของพระเจา้ อาณาจกัรของ
พระเจ้าไม่ไดเ้ป็นเพียงส่วนหน่ึงของรปูปั ้ นเทา่น้ัน หนิน้ี " ไม่ไดท้ำาดว้ยมอื" ซ่ึงหมายความวา่ไม่ไดส้รา้งขึน้
โดยมนุษย์
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 » นิมิตบอกอะไรเราเกี่ยวกับพระเจ้า?

พระเจ้าทรงรูว้า่มหาอำานาจตา่ง ๆ  อะไรบา้งจะเกดิขึน้บนแผน่ดนิโลกนานกอ่นทีพ่วกเขาจะเกดิ พระองคจ์ะ
ทรงขจัดอาณาจักรตา่ง ๆ ของโลกและเข้ายึดอำานาจถาวรเหนือแผ่นดนิโลกเมื่อพระองคท์รงเลือกทีจ่ะทำา

ดาเนียล 3: รปูปั ้ นของกษัตรย์ิและเตาหลอม
 » นักเรยีนคนหน่ึงควรอ่าน ดาเนียล 3 ให้กลุ่มฟัง

กษัตรยิ์สรา้งรปูปั ้ นน้ีตามความฝัน ส่วนที่เป็นทองของรปูปั ้ นในนิมิตแสดงถึงอาณาจักรของเนบูคัดเนส
ซาร ์เนบูคดัเนสซารส์รา้งรปูเคารพของตนดว้ยทองคำาทัง้หมด พระองคป์ฏิเสธคำาทำานายวา่อาณาจักรอ่ืน
จะตามหลงัเพราะตอ้งการเช่ือวา่อาณาจักรของตนไดร้บัการสถาปนาเป็นนิตย ์พระองคส่ั์งใหท้กุคนนมสัการ
ความยิ่งใหญ่ของพระองคด์ว้ยการบูชารปูเคารพ พระองคป์ฏิเสธความรูข้องพระเจ้าเกี่ยวกับอาณาจักรใน
อนาคต และอำานาจของพระเจ้าที่จะสถาปนาอาณาจักรนิรนัดร ์มีการกล่าวซ้ำา ๆ กันอย่างต่อเน่ืองวา่ "รปู
ปั ้ นที่พระองคท์รงตัง้ขึน้"

 » ทุกคนควรดขู้อ 14-15 ดว้ยกัน

เมื่อกษัตรยิ์เผชิญหน้ากับพวกฮีบร ูพระองคต์รสัวา่ "เจ้าไม่ปรนนิบัตพิระเจ้าของเราหรอื?" และ " ใครคอื
พระเจ้าที่จะทรงช่วยเจ้าให้พ้นจากมือของเรา?" (14-15)

ชาวฮีบรสูามคนไมรู่ว้า่พระเจา้จะทรงช่วยพวกเขาหรอืไม่ แตพ่วกเขามุ่งม่ันทีจ่ะนมัสการพระเจา้เทา่น้ัน (17-
18) กษัตรยิ์ทรงระลึกถึงความภักดตีอ่พระเจ้าอย่างไม่มีเงือ่นไข โดยตรสัวา่พวกเขา "ยอมพลีรา่งกาย" (28)

ข้าราชการคนสำาคญัทีก่ษัตรยิ์ ไดร้วบรวมมาเพือ่ถวายเกยีรตแิดต่นเองก็เห็นสงา่ราศีของพระเจา้แทน (27)

เทพเจ้านอกรตีไม่สามารถช่วยผู้นมัสการพวกเขาให้รอดจากความตายเช่นน้ีได ้พระเจ้าทรงประทับอยู่กับ
พวกเขาในเตาหลอม กษัตรยิ์ตรสัวา่ " ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะสามารถช่วยให้รอดเช่นน้ีได"้ (29)

 » เราควรมีความเช่ือแบบไหนจากประวตัศิาสตรน้ี์?

เราไม่สามารถสรปุไดว้า่พระเจ้าจะทรงป้องกันอันตรายทัง้หมดไม่ ให้เกิดขึน้กับเรา แตเ่ราควรทำาตามแบบ
อย่างของชาวฮีบรทูัง้สามและจงรกัภักดตีอ่พระเจ้า ในที่สุด พระเจ้าจะทรงพิสูจน์ฤทธิ์อำานาจของพระองค์
และให้บำาเหน็จแก่บรรดาผู้สัตย์ซ่ือ
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หลักการตีความพระคัมภีร์

การอ้างอิงโดยตรงของบุคคลหลกัในเรือ่งมกัจะเน้นทีจ่ดุประสงคห์ลกัของเรือ่ง โปรดสังเกต
ที่กษัตรยิ์ตรสัวา่ " ใครคอืพระเจ้าที่จะช่วยเจ้าให้รอดได?้" และตอ่มา " ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่
สามารถช่วยให้รอดไดเ้ช่นน้ี!"

แบบฝึกหดัเสรมิ: มองหาคำาพดูโดยตรงอืน่ ๆ  ในเรือ่งราวเหลา่น้ีและสังเกตวธีิทีค่ำาพดูเหลา่
น้ันเน้นจุดประสงคห์ลักของเรือ่ง

ดาเนียล 4: เป็นสตัวเ์จ็ดปี
ห้มายเห้ตถุึงห้ัวห้น้าชั �น: แที่นที่ี�จะอ่านที่ั �งบที่ให้้กลุ่ม คณุอาจขอให้้นักเรยีนคนห้นึ�งสรปุเรื�องราว จากนั�น
ให้้นักเรยีนคนอื�น ๆ เพ่�มรายละเอียด้

นักมายากลชาวเคลเดยีไม่สามารถตคีวามความฝันได ้(ดาเนียล 4:7) เมื่อดาเนียลตคีวาม พวกเขากล่าววา่
ท่านเป็นผู้มี "วญิญาณของบรรดาพระผู้บรสุิทธิ์" (8-9)

บทน้ีมีความพิเศษเฉพาะในพระคมัภีรเ์พราะเป็นคำายืนยันของกษัตรยิ์แห่งบาบิโลน

ปัญหาพืน้ฐานของกษัตรยิ์คือความจองหอง และบทเรยีนสำาหรบักษัตรยิ์คือให้พระองค์รูว้า่พระเจ้าเป็น
ผู้ปกครอง (17, 25, 26, 30-32, 34-35) กษัตรยิ์สามารถหลีกเลีย่งประสบการณ์น้ีได้ โดยการกลับใจ (27)

ในข้อ 2 กษัตรยิ์ตรสัถึงจุดประสงคข์องการยืนยันและเหตผุลทีเ่กิดเหตกุารณ์ขึน้กับพระองค ์สง่าราศีของ
พระเจ้าไดส้ำาแดงในเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้
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หลักการตีความพระคัมภีร์

หากผู้เขียนระบุจุดประสงคข์องการเขียน จุดประสงคน้ั์นมักจะเป็นแนวทางให้เราใช้ส่ิงที่
เขาเขียน

ตัวอย่างอื่น ๆ ได้แก่ 1 ยอห์น 2:2 และ 1 ยอห์น 5:13 และ ลูกา 18:1 เมื่อผู้เขียนพูดถึง
สถานการณ์เฉพาะ เราอาจไม่มีสถานการณ์เดียวกัน แต่หลักการที่ผู้เขียนอธิบายน้ัน
เกี่ยวข้องกับเรา ยกตวัอย่าง เปาโลเขียนเพื่อขอให้ ฟิเลโมน ยกโทษให้ทาสที่หลบหนี หลัก
การที่ท่านกล่าวคือ ฟิเลโมน และโอเนสิมัสเป็นพี่น้องครสิเตียน และความสัมพันธ์น้ัน
สำาคญักวา่สถานะของพวกเขาในฐานะเจ้านายและทาส

ขอ้ 3 เป็นคำากลา่วทีย่อดเยีย่มเกีย่วกับฤทธิอ์ำานาจของพระเจา้และอำานาจนิรนัดรข์องพระองค ์เช่นเดยีวกับ 
2:20-22 ข้อน้ีกล่าวถึงอรรถบทของพระธรรมดาเนียลและเรือ่งอวสานทัง้หมด

 » คณุจะประยุกต์ ใช้ข้อน้ีในการเทศนาอย่างไร?

ดาเนียล 5: การเขียนบนกำาแพง
ห้มายเห้ตถึุงห้วัห้น้าชั �น: นักเรยีนคนห้นึ�งจะอา่นบที่ให้ก้ลุม่ฟัง ห้รอืคณุอาจขอให้นั้กเรยีนคนห้นึ�งสรปุเรื�อง
ราว จากนั�นให้้นักเรยีนคนอื�น ๆ เพ่�มรายละเอียด้

การดืม่เหลา่องุ่นจากภาชนะของพระวหิารเป็นการดหูมิน่พระเจา้ของอสิราเอลโดยเจตนา (ดาเนียล 5:2-3) 
ขณะทีด่ืม่ พวกเขาก็ยกย่องรปูเคารพ (3) ภายในช่ัวโมงเดยีวกนั ดมูมีอืปรากฏเขยีนขอ้ความบนกำาแพง (5)

พวกนักปราชญ์ ไม่สามารถอ่านถ้อยคำาบนกำาแพงได้ (8) พวกเขากล่าววา่ดาเนียลมี "วญิญาณของบรรดา
พระผู้บรสุิทธิ์ ในตวัเขา" (11)

ดาเนียลทบทวนเรือ่งความถอ่มตนของเนบคูดัเนสซาร ์(ดาเนียล 4) แสดงใหเ้ห็นวา่เบลชัสซารค์วรไดร้บับท
เรยีนเดยีวกัน (22) เบลชัสซารบ์ูชารปูเคารพและเมินเฉยตอ่พระเจ้าผู้ทรงควบคมุลมหายใจของพระองค ์
(23) บดิาของเบลชัสซารค์อืนาโบไนดสัซึง่ยงัมชีีวติอยู ่แมจ้ะไม่ไดอ้ยู่ ในบาบิโลน เนบคูดัเนสซาร์ ไม่ไดเ้ป็น
บิดาทางสายเลือด แตถู่กเรยีกวา่บิดาในฐานะเป็นบรรพบุรษุของพวกเขา

เบลชัสซารป์ระหลาดใจกับการเปิดเผยที่มาจากดาเนียล แตย่ังไม่กลับใจ เขาให้รางวลัและเลื่อนตำาแหน่ง
ราวกบัวา่ตำาแหน่งของเขาจะไมต่ก (29) เขาคงความสงบตอ่หน้าผู้ปกครอง 1,000 คน แตทุ่กคนไดย้นิและ
ไดเ้ห็นการพิพากษาของพระเจ้าในเวลาตอ่มา
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พระเจ้าสำาแดงอำานาจของพระองค์ที่มีเหนืออำานาจของโลก พระองค์ทรงพิพากษาผู้ที่เพิกเฉยต่ออำานาจ
ของพระองค์

ดาเนียล 6: กรงสงิโต
ห้มายเห้ตถุึงห้ัวห้น้าชั �น: นักเรยีนคนห้นึ�งควรสรปุเรื�องราวให้้กับกลุ่ม นักเรยีนคนอื�นอาจเพ่�มรายละเอียด้
อื�น ๆ ที่ี�สำาคญั

ศัตรขูองดาเนียลไม่พบความผิดในตวัท่าน ยกเวน้วา่ท่านภักดตีอ่พระเจ้าเหนืออำานาจอื่น ๆ (ดาเนียล 6:5)

พวกเขาจัดให้มีการพิจารณาคดทีี่จะทดสอบความจงรกัภักดขีองดาเนียลระหวา่งกษัตรยิ์และพระเจ้า (7) 
เมื่อพวกเขาเสนอกฎหมายตอ่กษัตรยิ์ เขาก็ยอมจำานนตอ่การทดลองแบบเดยีวกับท่ีคนก่อน ๆ มี น่ันคอื
ยกย่องตวัเองเหนือกวา่พระเจ้า

กษัตรยิถ์ามคำาถามสำาคญั: "พระเจา้ของเจา้ ซ่ึงเจา้รบัใช้อยา่งตอ่เน่ือง จะช่วยเจา้ใหร้อดไดห้รอื?" (20). ไมม่ี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัตย์ซ่ือของดาเนียล ท่านไดร้บัการช่วยให้รอด "เพราะท่านเช่ือในพระเจ้า" (23)

พระราชกฤษฎีกาและพระเกียรตขิองพระเจ้า (25-27) คล้ายกับของกษัตรยิ์เนบูคดัเนสซาร ์(ดาเนียล 4:3, 
37)

พระเจ้า แสดง ให้ เห็น อีก ครัง้ วา่ ผู้ คน ควร ภักด ีตอ่ พระองค ์แทน ที่ จะ ภักดตีอ่ อำานาจ ของมนุษย์ ที่ แข่งขัน กับ 
พระองค.์

 » มีตวัอย่างการทดสอบความภักดอีะไรที่คล้ายคลึงกันที่คณุเคยประสบหรอืสังเกตมา?

บทท่ี 6 การบ้าน

1. เขยีนการบา้น: เตรยีมบทเรยีนหรอืคำาเทศนาจากข้อพระคมัภีรข้์อหน่ึงของพระธรรมดา
เนียล อยา่เพยีงแคเ่ลา่เรือ่ง อธบิายความสำาคญัของเรือ่ง อธบิายสาระสำาคญัของอวสาน
ศาสตรแ์ละแสดงใหเ้ห็นวา่เรือ่งดงักลา่วมคีวามสำาคญัอย่างไรในทุกวนัน้ี อธบิายวา่เรือ่ง
น้ีควรเกี่ยวข้องกับความเช่ือของเราอย่างไร

2. การมอบหมายการอ่าน: ก่อนคาบเรยีนถัดไป โปรดอ่านอย่างถีถ่้วน ดาเนียล 7-12 
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บทเรยีนท่ี 7

ดาเนียล 
(บทท่ี 7-12)

หมายเหตุถึงหัวหน้าชัน้:
ใช้เวลาสองสามนาที่ีที่บที่วนความสำาคญัของพระธรรมด้าเนียล ขอให้้นักเรยีนห้ลาย ๆ คนอธ่บายส่�งที่ี�พวก
เขาเรยีนร้้ ในคาบเรยีนก่อนห้น้านี�

ดาเนียล 7 : นิมิตเก่ียวกับสตัวร์า้ยและเขา 
บทน้ีมีนิมิตเกี่ยวกับสัตวม์หึมาส่ีตวัและรายละเอียดอื่น ๆ สัตวเ์ป็นตวัแทนของอาณาจักรตา่ง ๆ ที่ยิ่งใหญ่

โปรดจำาไวว้า่ ข้อความน้ีอธิบายอาณาจักรตา่ง ๆ ที่มี ในนิมิตตาม ดาเนียล 2 โดยมีรายละเอียดที่ตา่งกัน

สตัวร์า้ยตัวแรก: สงิโตมีปีก

ปีกถกูถอดออก สิงโตยนืขึน้ในฐานะมนุษยแ์ละไดร้บัหัวใจของชายคนหน่ึง ถา้น่ีคอือาณาจกัรบาบิโลน การ
เปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้กับสิงโตอาจหมายถึงการเปลีย่นแปลงของเนบูคดัเนสซาร์

สตัวร์า้ยตัวท่ีสอง: หมี

ชาวมีเดยีและเปอรเ์ซียไดย้ึดครองอาณาจักรแห่งบาบิโลนใน 538 ปีก่อนครสิตกาล ดารอิัสเป็นชาวมีเดยีที่
ตัง้ตวัเป็นผู้วา่การคาลเดยีภายใตก้ษัตรยิ์ ไซรสัแห่งเปอรเ์ซีย ผู้เป็นจักรพรรดทิี่แท้จรงิ ชาวบาบิโลนหลาย
คนถือวา่ไซรสัเป็นผู้ปลดปล่อย ผู้ซ่ึงไม่พอใจกับการละเลยศาสนามาดกุของนาโบนิดสั ไซรสัออกคำาส่ังให้
ชาวยิวไดร้บัอนุญาตให้กลับบ้านเกิดของพวกเขา (เอสรา 1) ซ่ึงสำาเรจ็ตามคำาพยากรณ์ของอิสยาห์ (อิสยาห์ 
41:2, 25, อิสยาห์ 46:11, อิสยาห์ 48:15) 150 ปีก่อนน้ัน

สตัวร์า้ยตัวท่ีสาม: เสอืดาวสีปี่กและสีหั่ว

จกัรวรรดกิรกีเอาชนะจกัรวรรดมิี โด-เปอรเ์ซียเมือ่ 330 ปีกอ่นครสิตกาล กอ่ตัง้โดยอเล็กซานเดอร ์จกัรวรรดิ
ถูกแบ่งออกระหวา่งนายพลส่ีคน เมื่ออเล็กซานเดอรเ์สียชีวติใน 323 ปีก่อนครสิตกาล
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สตัวร์า้ยตัวท่ีสี:่ สตัวป์ระหลาดท่ีมี 10 เขา

สัตวร์า้ยตวัน้ีมฟีันเป็นเหล็ก ซ่ึงสัมพนัธก์บัส่วนเหล็กของรปูปั ้ น โรมเป็นจกัรภพถดัจากกรซี นอกจากน้ียงั
มีเล็บเป็นทองเหลือง (19) ซ่ึงเป็นการรวมคณุสมบัตติา่ง ๆ ของอาณาจักรกรซีก่อนหน้า โรมเอาชนะมาซิ
โดเนีย มหาอำานาจกรกีที่ยังเหลือรอดอยู่ ใน 196 ปีก่อนครสิตกาล

ไมม่สัีตวร์า้ยตวัทีห่า้ทีต่รงกบัส่วนท่ีหา้ของรปูปั ้ น แตจ่ากเขาสิบเขาของสัตวต์วัทีส่ี่มเีขาอกีตวัหน่ึงซ่ึงกลาย
เป็นราชาผูย้ิง่ใหญ่ ถา้ทัง้ 10 เขาเปรยีบเทยีบกบั ววิรณ์ 17:12 ดเูหมอืนวา่กษัตรยิอ์งคน้ี์ออกมาจากอาณาจกัร
โรมันโบราณ

คำา ปฏิปักษ์ของพระครสิต์

คำาน้ีใช้ ใน 1 ยอหน์ 2:18 หมายถงึคำาทำานายตา่ง ๆ  เกีย่วกบับคุคลทีเ่รยีกวา่ปฏปิักษ์ตอ่พระ
ครสิต์ ยอห์นกล่าวต่อไปวา่มีคนจำานวนมากที่ต่อต้านพระครสิต์อยู่แล้ว แต่ส่ิงน้ีไม่ ได้ขัด
แย้งกับข้อสันนิษฐานที่ผู้ตอ่ตา้นพระครสิตค์นใดคนหน่ึงจะมาในอนาคต นักวชิาการบาง
คนเช่ือวา่บคุคลน้ันเป็นชายใน 2 เธสะโลนิกา 2:3-4 ผูเ้รยีกรอ้งการนมสัการในพระวหิาร ผู้
วาง "ส่ิงที่น่าสะอิดสะเอียนที่ทำาให้รกรา้ง" ที่พระเยซูตรสัไว้ ใน มัทธิว 24:15 คนที่ทำานายไว้
ใน ดาเนียล 8:25 ใครจะตอ่ตา้นพระเมสสิยาห์และสัตวร์า้ยใน ววิรณ์ 13: 4-8 ผู้ที่ปกครอง
เป็นเวลา 3 ½ปีและเรยีกรอ้งการนมัสการจากทัง้โลก

 » นักเรยีนคนหน่ึงควรอ่าน ดาเนียล 7:9-14, 22, และ 27 ใหก้ลุม่ฟัง ขอใหสั้งเกตวธิทีีข่อ้เหลา่น้ีกลา่ว
ถึงอรรถบทของดาเนียลอีกครัง้

ข้อสังเกตบางประการ:

 · ข้อ 9: นิมิตของพระเจ้าคล้ายกับนิมิตของพระครสิต์ ใน ววิรณ์ 1 โดยอ้างอิงถึงผมขาวและไฟ

 · ข้อ 10: จำานวนผู้รบัใช้จำานวนมหาศาลเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่และอำานาจ

 · ข้อ 12: อาณาจักรโบราณตา่ง ๆ ยังคงมีอยู่ แม้วา่จะสูญเสียอำานาจ

 · ข้อ 13: การอ้างอิงถึง "บุตรมนุษย์" น้ีอาจเป็นเหตผุลที่พระเยซูทรงใช้สำานวนน้ี

 · ขอ้ 14: อรรถบทของดาเนียลมซ้ีำาอกีทีน่ี่: อาณาจกัรของพระเจา้น้ันสมบรูณ์ เป็นทีสุ่ด และนิรนัดร์

 · ขอ้ 25: กษัตรยิอ์งค์ ใดองคห์น่ึงจะพยายามยกเลกิอำานาจทีจ่ดัตัง้ขึน้ทัง้หมดเพือ่นำาอำานาจมาอยูภ่าย
ใตพ้ระองคเ์อง เขาจะดหูมิน่พระเจา้ ตามทีอ่ธบิายไว้ ในววิรณ์ การควบคมุของเขาจะคงอยูเ่ป็นเวลา 
3 ปีครึง่ เปรยีบเทียบการใช้คำาวา่ วาระ กับ ดาเนียล4:16 โดยที่คำาน้ีหมายถึง "ปี"
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ดาเนียล 8: นิมิตของแกะและแพะ
บทน้ีใหร้ายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการถา่ยโอนอำานาจจากอาณาจกัรหน่ึงไปยงัอกีอาณาจกัรหน่ึง จากน้ัน
จะอธิบายการกระทำาของกษัตรยิ์ ในอนาคตที่เฉพาะเจาะจง

แกะผู้ตวัหน่ึงมสีองเขาก็พา่ยแพแ้กแ่พะตวัหน่ึงทีม่เีขาเดยีว หลงัจากทีแ่พะยิง่ใหญข่ึน้ เขาก็หกัและมส่ีีเขา
เข้ามาแทนที่ แกะคอือาณาจักรมีเดยี-เปอรเ์ซีย (20) และแพะคอือาณาจักรกรกี (21) เขาทัง้ส่ีเป็นแม่ทัพ
ส่ีคนที่แบ่งอาณาจักร (22)

เขาเล็กหน่ึงในส่ีเขาปรากฏขึน้ (9) บุคคลท่ีมีเขาเล็ก ๆ เป็นตวัแทนจะยกตวัขึน้สู่สวรรคแ์ละทำาให้เครือ่ง
บูชาในพระวหิารยุตลิง ช่วงเวลา 3ปีครึง่ผ่านไปก่อนที่พระวหิารจะสะอาดและการถวายบูชาเริม่ขึน้อีกครัง้

อนัทิโอคสัเป็นกษัตรยิที์สื่บเชือ้สายมาจากหน่ึงในส่ีนายพลของอเล็กซานเดอร ์เขาถอืวา่ตวัเองเป็นพระเจ้า
และเรยีกรอ้งการนมัสการ เขาถวายหมบูนแทน่บชูาในกรงุเยรซูาเล็มเพือ่ลบหลูพ่ระวหิารและยตุกิารนมสัการ
ที่น่ัน ชาวยิวตอ่สู้กับเขา เริม่ในปี 168 ก่อนครสิตกาล อันทิโอคสัเสียชีวติในสงคราม และชาวยิวก็ ไดเ้ป็น
ชาตเิอกราชอกีครัง้ สงครามกนิเวลา 3 ปีครึง่ จากน้ันพวกเขาก็ชำาระพระวหิารใหบ้รสุิทธิแ์ละเริม่ถวายเครือ่ง
บูชาอีกครัง้

หลักการตีความพระคัมภีร์

คำา พยากรณ์ อาจ สำาเรจ็ เป็น จรงิ มาก กวา่ หน่ึงครัง้ และ การ สำาเรจ็ เป็น จรงิ ใน ภาย หลงั ก็ สมบรูณ์ 
กวา่ ครัง้ ก่อน ๆ ยกตวัอย่าง อันทิโอคสัไดท้ำาให้คำาทำานายมากมายสำาเรจ็ใน ดาเนียล 7 แต่
พระเยซูตรสัถึงการสำาเรจ็เป็นจรงิวา่ยังอยู่ ในอนาคต (มัทธิว 24:15)

เห็นได้ชัดวา่คำาพยากรณ์ของดาเนียลสำาเรจ็เป็นจรงิโดยอันทิโอคัส แต่ไม่ ใช่ ในรายละเอียดทัง้หมด พระ
เยซูตรสัถึงคำาพยากรณ์น้ีวา่ยังอยู่ ในอนาคต (มัทธิว 24:15) อัครสาวกเปาโลดเูหมือนจะอ้างถึงคำาพยากรณ์
เดยีวกันใน 2 เธสะโลนิกา 2:3-4 ดาเนียลกลา่ววา่บคุคลผู้น้ีจะตอ่ตา้นพระเมสสิยาห์ (ดาเนียล 8:25) เห็นได้
ชัดวา่ อันทิโอคสัเป็นความสำาเรจ็ แตย่ังจะมีความสมบูรณ์มากกวา่ในวาระสุดท้าย

ดาเนียล 9: คำาวงิวอนของดาเนียลและคำาตอบของพระเจ้า
ดาเนียลค้นพบโดยการศึกษาวา่การเป็นเชลยน้ันคงอยู่นานเป็นเวลา 70 ปี เวลาน้ันล่วงไป ดังน้ันท่านจึง
อธิษฐานขอให้มีการฟ้ืนฟูกรงุเยรซูาเล็ม
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คำาอธิษฐานของดาเนียลเป็นคำาอธิษฐานของการกลับใจในฐานะตวัแทนของประชาชน น่ีเป็นแบบอย่างท่ี
ยอดเยีย่มของการกลับใจอย่างแท้จรงิ

 » นักเรยีนคนหน่ึงควรอ่าน ดาเนียล 9:4-19 ให้กลุ่มฟัง

คำาอธิษฐานของดาเนียลประกอบดว้ยองคป์ระกอบตอ่ไปน้ี:

1. เราทำาบาป (ทำาบาป, กระทำาความชัว่, ทำาช่ัว, กบฏ, ไมฟ่ัง, ลว่งละเมดิ, ไมเ่ช่ือฟัง, ละทิง้ไป) ดขูอ้ 5-11

2. เรารูด้ีกวา่น้ี (ดังน้ัน จึงสมควรได้รบัการลงโทษอย่างเต็มที่) ไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ ในการอธิษฐาน
สำาหรบับาป ดขู้อ 5, 6, 10, 11, 12, และ 13 

3. พระเจ้าทรงยุตธิรรมในการกระทำาทัง้หมดของพระองค ์ดขู้อ 7 และ 14

4. พระเจ้าทรงช่วยให้รอดได ้ข้อ 15 พาดพิงถึงการปลดปล่อยครัง้ใหญ่จากอียิปตแ์ละบอกวา่พระเจ้า
จะทรงทำาไดอ้ีกครัง้

5. การอุทธรณ์ ไม่ไดข้ึน้อยู่กับพืน้ฐานของคณุธรรมของมนุษย์ แตเ่ป็นพระเมตตาของพระเจ้า (18)

6. เป้าหมายไม่ ใช่แคค่วามเมตตาแตเ่ป็นสง่าราศีของพระเจ้า (16-19)

การอธิษฐานอย่างจรงิใจควรรวมองค์ประกอบเหล่าน้ีไวด้้วย คนที่ปฏิเสธความบาป แก้ตัว หรอืคิดวา่เขา
สมควรไดร้บับางส่ิงจากพระเจ้า ไม่เข้าใจความรา้ยแรงของบาปของเขาและไม่กลับใจอย่างแท้จรงิ

คำาอธิษฐานยงัสอนใหเ้ราประกาศพระกติตคิณุอกีดว้ย เมือ่เราเทศนาเกีย่วกบัการกลบัใจ เราควรอธบิายการก
ลับใจที่แท้จรงิเพื่อที่ผู้ฟังของเราจะแสวงหาพระเจ้าอย่างถูกตอ้ง

 » ความเข้าใจผิดทั่วไปอะไรบ้างเกี่ยวกับการกลับใจที่คณุสังเกตเห็น?

กาเบรยีลถกูส่งมาเพือ่อธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกับแผนการฟ้ืนฟูของพระเจา้ (ข้อ 24-27) กระบวนการทัง้หมด
จะใช้เวลา 70 "เจ็ด" ข้อ 24 แสดงส่ิงที่จะตอ้งทำาให้สำาเรจ็ น่ีไม่ ใช่เพียงเพื่อเริม่ตน้การทดลองของอิสราเอล
ใหม ่เพือ่ใหจ้บลงดว้ยความพ่ายแพ้อยา่งหลีกเลีย่งไม่ไดเ้หมอืนวฏัจกัรของผูว้นิิจฉัย น่ีจะเป็นจดุจบของบาป 
การชดใช้ที่สมบูรณ์สำาหรบัการคนืดกีับคนบาปตอ่พระเจ้า และการเจิมพระเมสสิยาห์สำาหรบัอาณาจักรนิ
รนัดรข์องพระองค์

เลข 70 ทัง้หมดไม่ไดเ้กิดขึน้โดยไม่มีช่วงพัก มี 7 แล้ว 62 เมือ่ถึงจุดน้ันความตายของพระเมสสิยาห์ก็เกิด
ขึน้ แล้วก็ตอ้งรออีกนานถึง 7 สุดท้าย

มีการตคีวามที่แตกตา่งกันอย่างน้อยสองข้อในข้อ 26-27
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1. "เจ้าชายที่จะเสด็จมา" คือพวกปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ที่จะทำาลายกรุงเยรูซาเล็มและพระวิหาร 
เขาจะทำาพันธสัญญากับอิสราเอล แตแ่ล้วทำาลายทิง้ในช่วงกลางระยะเวลาเจ็ดปี เขาจะทำาส่ิงที่น่า
สะอิดสะเอียนที่ทำาให้การนมัสการในพระวหิารยุติลง เราสามารถเข้าใจได้วา่ "7" คือเจ็ดปี เพราะ
ข้อ 27 บอกเราวา่การถวายเครือ่งบูชาสิน้สุดลงตรงกลางของ 7 เรารูจ้ากข้อ 8:4 วา่การถวายเครือ่ง
บูชาสิน้สุดลงเป็นเวลา 3 ปีครึง่

2. "เจ้าชายที่จะเสด็จมา" คอืพระเมสสิยาห์ดงัที่กล่าวไว้ ในข้อ 25-26 ครสิเตยีนโดยการประกาศข่าว
ประเสรฐิจะทำาใหเ้ยรซูาเล็มและพระวหิารไมส่ำาคญั พันธกจิของพระเยซคูอื 3 ปีครึง่ ไมก้างเขนของ
พระเยซูเป็นส่ิงทีน่่าสะอิดสะเอยีน (ซ่ึงชาวยวิพจิารณาแล้ว) ทีย่ตุกิารนมัสการในพระวหิาร 3ปีครึง่
ที่สองไม่ ใช่การวดัตามตวัอักษร แตเ่ป็นเวลาหลายศตวรรษของพันธกิจของครสิตจักร

ห้มายเห้ตุถึงหั้วห้น้าชั �น: กลุ่มอาจเปรยีบเที่ียบและอภ่ปรายการตีความที่ั �งสองโด้ยสังเขป ข้อม้ลเพ่�มเตม่
เกี�ยวกับปัญห้านี�จะได้ร้บัการพ่จารณาในบที่เรยีนเกี�ยวกับความทีุ่กข์ยาก

ดาเนียล 10: การมาของทูตสวรรค์ 
คำาทำานายของบทน้ียังอยู่อีกยาวไกลในอนาคต (1)

ทูตสวรรคอ์ธิบายวา่คำาตอบจากพระเจ้าล่าช้าเน่ืองจากการตอ่ตา้นของวญิญาณช่ัวรา้ย

มีทูตสวรรคช่ั์วรา้ยที่เรยีกวา่เจ้าชายแห่งเปอรเ์ซีย (13) และเจ้าชายแห่งกรกี (20) มีคาเอลเป็นทูตสวรรคท์ี่
ปกป้องอิสราเอล (ดาเนียล 10:13, ดาเนียล 12:1)

ดาเนียล 11: ความขัดแย้งในอนาคตของกษัตรย์ิทัง้หลาย
 » นักเรยีนคนหน่ึงควรอ่าน ดาเนียล 11:1-4 ให้กลุ่มฟัง

ข้อ 2 สำาเรจ็โดยเซอรเ์ซส กษัตรยิเ์ปอรเ์ซียองคท์ีส่ี่แหง่ราชวงศ์ พระองคเ์ป็นกษัตรยิท์ีม่ัง่คัง่มหาศาลทีร่วม
กองกำาลังตอ่สู้กรซีในปี 480 ก่อนครสิตกาล แตแ่พ้ พระองคเ์ป็นกษัตรยิ์ที่เรยีกอีกช่ือวา่อาหสุเอรสัในพระ
ธรรมเอสเธอร์

ข้อ 3-4 อาจหมายถึงอเล็กซานเดอรม์หาราชแห่งกรซี พระองค์ ไม่ ได้ต่อสู้กับเซอรเ์ซส แต่ทำาให้กษัตรยิ์
เปอรเ์ซียพา่ยแพ้ ในเวลาตอ่มา อาณาจกัรถกูแบง่ระหวา่งแม่ทัพสี่คนของเขาหลังจากทีอ่เล็กซานเดอรเ์สีย
ชีวติ แทนที่จะมอบให้กับลูกหลานของเขา

บทน้ีอธบิายถงึความขดัแยง้ตา่ง ๆ  ระหวา่งบรรดากษัตรยิ ์คำาพยากรณ์หลายตอนเหลา่น้ีสำาเรจ็ในสมยัโบราณ 
ไม่จำาเป็นที่เราจะตคีวามรายละเอียดทัง้หมดในบท

 » ดขู้อ 31 ดว้ยกัน
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ข้อ 31 กล่าวถึงส่ิงที่น่าสะอิดสะเอียนที่จะวางไว้ ในพระ
วหิาร ซ่ึงน่าจะเป็นรปูเคารพ ขอ้ 21-45 เป็นเรือ่งเกีย่วกบั
กษัตรยิ์ที่จะวางส่ิงที่น่าสะอิดสะเอียน ข้อความน้ีสำาเรจ็
เป็นจรงิโดย อันทิโอคัส เอพิฟาเนส แต่ ปฏิปักษ์ของ
พระครสิตอ์าจเป็นการสำาเรจ็ตามรายละเอียดขัน้สุดทา้ย
ในข้อ 31 และ 36-39 (มัทธิว 24:15) กษัตรยิ์องค์น้ีจะ
ไม่ปฏิบัตติามศาสนาใด ๆ ที่เป็นที่ยอมรบั แตจ่ะยกย่อง
ตนเองเหนือปวงเทพทัง้หมด เขาจะไม่มีผู้หญิง เพราะ
ดูเหมือนเขาจะอยู่เหนือมนุษย์ เขาจะบูชาเทพเจ้าแห่ง
อำานาจที่บรรพบุรษุของเขาไม่ไดป้รนนิบัติ

ดาเนียล 12: สายน้ำ า
แห่งกาลเวลา

 » นักเรยีนคนหน่ึงควรอ่าน ดาเนียล 12 ใหก้ลุม่ฟัง

คำาพยากรณ์เหล่าน้ีชี ้ให้เห็นถึงวาระสุดท้ายอย่างชัดเจน ข้อ 2 กล่าวถึงการฟ้ืนคืนชีพของคนตาย ข้อ 3 
กล่าวถึงสง่าราศีนิรนัดร์

มีการกล่าวถึงช่วงเวลาประมาณ 3ปีครึง่เกี่ยวกับความน่าสะอิดสะเอียนของความรกรา้ง (7 และ 11)

กล่าว กันวา่ คำา พยากรณ์ ของ พระ ธรรม ดานิเอล ถูก ผนึก ไว ้จน ถึง ที่ สุด (4, 9) ซ่ึง แสดง เป็น นัย วา่ จะ ข้อเหล่าน้ี
ไม ่สามารถ เขา้ใจ ได ้อยา่งครบถว้น จน กระทัง่จวนจะเกิด เหต ุการณ์ ท่ี คาด หมาย ไว ้ดาเนียลเองบอกวา่ทา่นไม่
เข้าใจเรือ่งทัง้หมด (8)

ในช่วงเหตกุารณ์เหลา่น้ี ผูค้นจำานวนมากจะไดร้บัการทดสอบและชำาระใหบ้รสุิทธิ ์ในขณะทีค่นช่ัวจะยงัคง
อยู่ ในความช่ัวรา้ยตอ่ไป (10)

ข้อ 10 ระบุจุดประสงคข์องอวสานศาสตร:์ คนช่ัวจะไม่เข้าใจส่ิงที่เกิดขึน้ แตค่นมีปัญญาจะเข้าใจ บรรดา
ผูท้ีรู่พ้ระวจนะของพระเจา้จะรบัรูถ้งึความสำาเรจ็ของคำาพยากรณ์และจะความเชือ่ของพวกเขาจะไดร้บัการ
เสรมิสรา้งให้เข้มแข็งยิ่งขึน้ 

 » ถ้าคุณมีชีวติอยู่ ในช่วงเวลาที่คำาพยากรณ์เหล่าน้ีสัมฤทธิผล จะสรา้งความแตกต่างให้กับคุณได้
อย่างไรเพื่อทราบเกี่ยวกับคำาทำานายเหล่าน้ี?

"ปาเลสไตน์เป็นเวทีแห่ง"ปาเลสไตน์เป็นเวทีแห่ง
การกระทำาของพระเจ้าอย่างการกระทำาของพระเจ้าอย่าง
ไม่ต้องสงสไม่ต้องสงสัยั แต่ทัง้โลกและย แต่ทัง้โลกและ
ท้องฟ้าเป็นฉากของการกระท้องฟ้าเป็นฉากของการกระ
ทำาการครัง้สุดท้ายของพระเจ้าทำาการครัง้สุดท้ายของพระเจ้า
ในยุคนีในยุคน้้ี จุดที จุดท่่ีประวติัศาสตร์ประวติัศาสตร์
กำาลังดำาเนินไปสูกำาลังดำาเนินไปสู่คื่อจุดสูงสุดคือจุดสูงสุด
ของอาณาจักรของพระเจ้า"ของอาณาจักรของพระเจ้า"

Roy SwimRoy Swim
Beacon Bible CommentaryBeacon Bible Commentary
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บทเรยีนท่ี 7 การบ้าน

1. เขยีนการบ้าน: ให้เขียนสัน้ ๆ  วา่สัญลกัษณ์ตอ่ไปน้ีหมายถึงอะไรในพระธรรมดาเนียล: 
สิงโต หมี เสือดาว แกะผู้ แพะ และสัตวร์า้ยมีเขาสิบเขา

2. การบ้าน: ก่อนคาบเรยีนถัดไป โปรดอ่านอย่างถีถ่้วน ววิรณ์ 1-5 
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บทเรยีนท่ี 8

ววิรณ์ 
(บทท่ี 1-5)

หนังสอืเก่ียวกับพระเยซู
คำาแรกของพระธรรมเล่มน้ีบอกวา่หนังสือมี ไวเ้พื่อเปิดเผยพระเยซูครสิต ์เน้ือหาของหนังสือเน้นเกี่ยวกับ
เรือ่งพระครสิต์

พระเยซทูรงเป็นผู้ปกครองโลกผูท้รงบรรลกุารชดใช้แลว้ เมือ่พระเยซเูสด็จกลบั ทกุเผา่พนัธุท์ีท่ำาบาปบน
แผ่นดนิโลกจะตอ้งอบัอาย พระองคท์รงเป็นเบือ้งตน้และเบือ้งปลาย ผูท้รงเริม่ตน้ทุกส่ิงและจะนำามนัไปสู่
บทสรปุ พระองคท์รงฤทธานุภาพสูงสุด

ยอห์นเห็นนิมิตของพระเยซูพรอ้มด้วยรายละเอียดที่เป็นนัยมากมายที่ ได้กล่าวถึงอีกครัง้ตลอดทัง้เล่ม 
พระองคเ์ป็นบุคคลที่มีอำานาจที่ ไม่มีอะไรตา้นทานได้

พระเยซทูรงส่งข้อความถึงครสิตจักรทัง้เจ็ด อำานาจของพระองคเ์หนือพวกเขาน้ันเด็ดขาด พระองคท์รงรู้
ทุกอยา่งเกีย่วกับพวกเขา พระองคจ์ะประทานมงกฎุแหง่ชีวติ พระองคจ์ะทรงทำาลายผูส้อนเท็จ พระองคจ์ะ
เปิดและปิดประตอูยา่งไมอ่าจตา้นทาน และพระองคจ์ะทรงประทานอำานาจเหนือบรรดาประชาชาต ิพระองค์
ทรงประทับกับพระบิดาบนบัลลังก์และประทานสิทธิพิเศษน้ันแก่ผู้ที่มีชัยชนะ

พระเมษโปดกคือผู้มีค่าควรที่จะแกะผนึกของหนังสือม้วน หนังสือเล่มน้ีแสดงถึงความสำาเร็จผลแห่ง
แผนการของพระเจ้าสำาหรบัโลก เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึน้บนโลกที่ดูเหมือนโกลาหลและควบคุมไม่ ได้ 
แตเ่หตกุารณ์เหล่าน้ีเกิดขึน้เมื่อพระเยซูทรงแกะผนึก ซ่ึงแสดงการควบคมุโดยสมบูรณ์ของพระเจ้า

คนบาปทุกคนบนโลกพยายามซ่อนตวัเม่ือพระเยซปูรากฏ กองทพัของพระเจา้นำาโดยพระครสิตจ์ะมาพชิิต
โลก ผู้ที่ถูกประหารจะฟ้ืนคนืชีพเพื่อปกครองรว่มกับพระครสิต์

จุดประสงคห์ลักของพระธรรมววิรณ์คอืเพื่อเปิดเผยพระเยซูในชัยชนะสูงสุดของพระองคเ์มื่ออาณาจักร
ของพระองคถ์ูกทำาให้บรบิูรณ์ในแผ่นดนิโลกทัง้สิน้
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หลักการตีความพระคัมภีร์

การทีเ่ราใช้หนังสือเลม่หน่ึง ๆ  ในพระคมัภรีค์วรเน้นส่ิงทีผู่เ้ขยีนเน้นมากทีสุ่ดเสมอ บคุคล
ที่มองดกูารพยากรณ์เกี่ยวกับวาระสุดท้ายผ่านววิรณ์อาจตระหนักวา่เขากำาลังผ่านข้อพระ
คมัภีรห์ลายข้อซ่ึงไม่มีการทำานาย นิมิตตา่ง ๆ ของพระครสิตเ์ป็นรากฐานของหนังสือน้ี

 » พระธรรมววิรณ์นำาเสนอพระเยซูแตกตา่งจากพระกิตตคิณุส่ีเล่มอย่างไร?

หนังสอืเก่ียวกับอวสาน
บางคนเช่ือวา่พระธรรมววิรณ์ ไม่ ใช่คำาพยากรณ์ถึงเหตุการณ์จรงิ แต่เป็นคำาอธิบายเชิงสัญลักษณ์ของ
ชัยชนะของพระครสิต์ อย่างไรก็ตาม พระธรรมน้ีบอกวา่ได้ถูกเขียนขึน้เพ่ือเปิดเผยส่ิงต่าง ๆ ในอนาคต 
(ววิรณ์ 1:1) ยอห์นไดร้บัคำาส่ังให้เขียน "ส่ิงที่เจ้าไดเ้ห็น ส่ิงที่เป็น และส่ิงที่จะเกิดขึน้หลังจากน้ี" (1:19) ดงั
น้ัน สัญลักษณ์ตา่ง ๆ จึงสอดคล้องกับเหตกุารณ์จรงิ

บางคนเช่ือวา่พระธรรมววิรณ์ ไม่มีคำาพยากรณ์เกี่ยวกับยุคสุดท้ายมากนัก พวกเขาเชื่อวา่คำาพยากรณ์ส่วน
ใหญ่สำาเรจ็หลงัจากเขยีนไมน่านหรอืในศตวรรษตอ่มา ทศันะแบบน้ีบางครัง้เรยีกวา่ทศันะแบบ "Preterist"

มเีหตผุลใหค้ดิวา่พระธรรมววิรณ์ยังไมส่ำาเรจ็ทัง้หมด ในตอนทา้ยของหนังสือเลม่น้ีเราพบเหตกุารณ์ตา่ง ๆ  
ต่อไปน้ี: ซาตานถูกผูกมัดเป็นเวลา 1,000 ปี ผู้พลีชีพฟ้ืนสู่ชีวติเพื่อปกครองรว่มกับพระเยซู ทุกคนฟ้ืน
คืนชีวติและถูกพิพากษา และฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่ถูกสรา้งขึน้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเหตุการณ์ที่อยู่
ใกล้อวสาน

แล้วเพราะเหตใุดหนังสือเล่มน้ีจึงบอกวา่เป็นการทำานายส่ิงตา่ง ๆ ที่ "กำาลังจะเกิดขึน้ในไม่ช้า" (1:1)? เหตุ
ใดหนังสือน้ีจงึกลา่ววา่ "ถงึเวลาแลว้" (1:3)? เหตกุารณ์บางอยา่งจะเกดิขึน้ในอนาคตอนัใกล ้เช่น คำาทำานาย
เกี่ยวกับครสิตจักรทัง้เจ็ดใน ววิรณ์ 2-3 ในอีกแง่หน่ึง ยุคของครสิตจักร ซึ่งรวมถึงการข่มเหงและการตอ่
ตา้นพระครสิต ์ไดเ้ริม่ตน้ขึน้แล้ว

ในวนัเพ็นเทคอสต์ เปโตรกล่าวถึงผู้เผยพระวจนะโยเอล ผู้ซึ่งกล่าววา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะถูกเทออก
ก่อนวนัพิพากษาของพระเจ้า ถึงแม้จะเป็นเวลาอีกนานกวา่จะถึงการพิพากษา เปโตรตระหนักดวีา่การมา
ของพระวญิญาณในวนัเพ็นเทคอสตเ์ป็นจุดเริม่ตน้ของช่วงเวลาน้ัน ด ูกิจการ 2:16-20

เหตกุารณ์ในพระธรรมววิรณ์ ไม่ไดอ้ยู่ ในช่วงเวลาเดยีว ววิรณ์ 12:1-5 หมายถงึการประสูตขิองพระเยซ ูบท
ที ่2 และ 3 ทำานายเกีย่วกบัครสิตจกัรทอ้งถิน่เฉพาะทีม่อียู่ ในเวลาน้ัน บทตอนทา้ยพดูถงึส่ิงตา่ง ๆ  ทีจ่ะตอ้ง
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เกดิขึน้ใกลก้บัอวสาน อาจมคีวามสำาเรจ็ผลตามคำาพยากรณ์แลว้บางขอ้ทีจ่ะมคีวามสำาเรจ็ผลทีย่ิง่ใหญก่วา่ใน
ตอนอวสาน (เช่น คำาพยากรณ์ในดาเนียลทีส่ำาเรจ็โดยอนัทิโอคสัทีพ่ระเยซูตรสัถงึวา่เป็นในอนาคตข้างหน้า)

พระธรรมววิรณ์เป็นหนังสือแหง่การสรปุ พระธรรมววิรณ์สรปุพระคมัภรี ์และสรปุประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน
ของกระบวนการแห่งความรอด ยกตัวอย่าง เรือ่งราวของความรอดเริม่ต้นด้วยการสูญเสียต้นไม้แห่งชีวติ 
(ปฐมกาล 3:22-23) และจบลงด้วยการฟ้ืนฟูตน้ไม้แห่งชีวติ (ววิรณ์ 22:2) การเชือ้เชิญสู่สายน้ำ าแห่งชีวติ 
และช่ือที่เขียนไว้ ในหนังสือแห่งชีวติ เรือ่งราวเริม่ต้นด้วยคำาสาปที่เศรา้โศก (ปฐมกาล 3:16-17) และจบ
ลงดว้ยความเศรา้โศกทัง้หมดถึงกาลยุต ิ(ววิรณ์ 21:4) เรือ่งราวเริม่ตน้ดว้ยการแยกจากพระเจ้า (ปฐมกาล 
3:8, 24) และจบลงดว้ยพลไพรข่องพระเจ้าชุมนุมตอ่พระพักตรพ์ระองค ์(ววิรณ์ 21:3 และ ววิรณ์ 22:4)

เรายงัสังเกตไดว้า่พระเยซูซ่ึงเป็นศนูยก์ลางของเรือ่งความรอดสิน้พระชนมบ์นตน้ไม ้(1 เปโตร 2:24) เป็น
คนท่ีมีความทุกข์ (อิสยาห์ 53:3) และเป็น "พระเจ้าอยู่กับเรา" (มัทธิว 1:23) หนังสือเล่มน้ีมีช่ือวา่ "ววิรณ์
ของพระเยซูครสิต"์

 » พระธรรมววิรณ์ทำาหน้าที่เป็นบทสรปุสำาหรบัคมัภีร์ ไบเบิลอย่างไร?

โครงสรา้งของพระธรรมววิรณ์
โครงรา่งทัว่ไปของหนังสือมี ใน 1:19 "ส่ิงทัง้หลายซึง่เจา้ไดเ้ห็น" เป็นนิมติของยอหน์เกีย่วกบัพระครสิต ์"ส่ิง
ทัง้หลายซ่ึงกำาลังเป็นอยู่" คอืข่าวสารที่ส่งถึงครสิตจักรทัง้เจ็ด "ส่ิงทัง้หลายซ่ึงจะเกิดขึน้ในภายหลัง" คอืคำา
ทำานายของอนาคต บทที่ 4-5 เป็นบทนำาสู่คำาทำานายในอนาคต (ด ูววิรณ์ 4:1) คำาทำานายในอนาคตเริม่ตน้
ใน ววิรณ์ 6 

หน่ึงในข้อท้าทายทีย่ิง่ใหญ่ ในการทำาความเขา้ใจหนังสือเลม่น้ีคอืลำาดบัของการอธบิายเหตกุารณ์ เห็นไดชั้ด
วา่เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ไม่ไดอ้ธิบายไว้ ในหนังสือลำาดบัเดยีวตัง้แตต่น้จนจบ

มีการอธิบายเกี่ยวกับเลขเจ็ดสามชุด: ตราเจ็ดดวง แตรเจ็ดคัน และขันเจ็ดใบ ทัง้สามชุดดูเหมือนจะไม่
มาตอ่เน่ืองกัน ราวกับวา่เป็นชุดของจาก 21 เหตกุารณ์ตา่ง ๆ กัน แทนที่จะเป็นเช่นน้ัน ตราดวงที่เจ็ดไม่
ไดท้ำาอะไรนอกจากแนะนำาแตรทัง้เจ็ด ดงัน้ัน แตรทัง้เจ็ดอาจเป็นเน้ือหาของตราดวงทีเ่จ็ด (ววิรณ์ 8:1-2)

หลังจากแตรที่เจ็ด (ววิรณ์ 11:15-19) เป็นข้อความบางตอนที่ ให้คำาอธิบายของส่ิงที่เกิดขึน้ในช่วงเวลาน้ัน 
โดยไมจ่ำาเป็นตอ้งเป็นตามลำาดบั แตเ่ป็นส่วนทีแ่ทรกเขา้มาของ (ววิรณ์ 12-14) เรือ่งราวเป็นราวกบัวา่ลำาดบั
หยุดช่ัวคราวในขณะที่เราดบูางส่ิงที่จะเกิดขึน้ระหวา่งเวลาน้ัน

แลว้ก็มาถงึขนัทัง้เจ็ด ซ่ึงระบชัุดเจนวา่เป็นพระพิโรธของพระเจา้ (15:1) ขนัเหลา่น้ีไดก้ารแนะนำาใน ววิรณ์ 
15 และไดเ้ทลงใน ววิรณ์ 16 เห็นไดชั้ดวา่ครสิเตยีนไม่ไดอ้ยู่บนโลก ณ จุดน้ีอีกตอ่ไป เพราะพวกเขาอยู่ ใน
สวรรค ์ในทะเลแก้วพรอ้มถือพิณ (15:2)
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ใน มัทธิว 24-25 เรามีอีกตัวอย่างหน่ึงของชุดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อธิบายตามลำาดับ จากน้ันคำาอธิบายบาง
อย่างของส่ิงที่จะเกิดขึน้ระหวา่งชุดเหตุการณ์ เรามีบทของเหตุการณ์ตามลำาดับเวลา (บทที่ 24) จากน้ัน
บทอุปมา (บทที่ 25) อธิบายแง่มุมตา่ง ๆ ของส่ิงที่จะเกิดขึน้ในช่วงเวลาดงักล่าว

โครงรา่งของพระธรรมววิรณ์
ห้มายเห้ตถุงึห้วัห้น้าชั �น: บางคนสามารถอา่นชื�อขอ้สำาห้รบักลุม่เพื�อสรา้งความสนใจในเนื�อห้าของวว่รณ์ ยงั
ไม่จำาเป็นตอ้งอภ่ปรายถึงเนื�อห้าของข้อความ

I. บทนำาและนิมิตของพระเยซู (1)
II. ข้อความถึงครสิตจักรทัง้เจ็ด (2-3)
III. ฉากหน้าพระที่น่ังของพระเจ้า (4)
IV. หนังสือม้วนและลูกแกะ (5)
V. ตราทัง้เจ็ด (6:1-8:1)
VI. แตรทัง้เจ็ด (8:2-11:19)
VII. ผู้หญิงกับพญานาค(12)
VIII. สัตวร์า้ยและเครือ่งหมายของมัน (13)
IX. ชนที่เหลือในสวรรค ์(14:1-5)
X. ทูตสวรรคท์ัง้สามป่าวประกาศ (14:6-13)
XI. การเก็บเกี่ยวสองครัง้ (14:14-20)
XII. ขันทัง้เจ็ด (15-16)
XIII. บาบิโลนกับการล่มจม (17-18)
XIV. การเสด็จมาของพระครสิต ์(19)
XV. เวลาหน่ึงพันปีและการตอ่สู้ครัง้สุดท้าย (20:1-10)
XVI. การพิพากษาครัง้สุดท้าย (20:11-15)
XVII. กรงุเยรซูาเล็มใหม่ (21:1-22:5)
XVIII. คำาเตอืนสตติอนจบ (22:6-21)

ตราประทับ
แตร

ขัน

ตราประทับ เป็นช่วงเวลาที่ครบถ้วนของวันสิ้นโลก
แตร คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตราดวงที่เจ็ดเปิดออก
ขันเป็นพระพิโรธของพระเจ้าที่เทลงมาบนแผ่นดินโลกหลังจากแตรที่เจ็ด
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สญัลักษณ์ ในววิรณ์
สัญลักษณ์บางอย่างในววิรณ์มี ใช้ที่อื่นในพระคมัภีร์ ไบเบิล

 » นักเรยีนคนหน่ึงควรอ่าน ววิรณ์ 12:1 จากน้ัน ปฐมกาล 37:9 ให้ทัง้ชัน้ฟัง

การเปรยีบเทยีบสองขอ้น้ีแสดงใหเ้ราเห็นวา่ ววิรณ์ 12:1 หมายถงึอสิราเอล แน่นอน ส่ิงบง่ชีอ้กีประการหน่ึง
เกี่ยวกับตวัตนของเธอในข้อน้ีก็คอืเธอให้กำาเนิดพระเมสสิยาห์

หลักการตีความพระคัมภีร์

ผูเ้ขียนพระคมัภรีร์ุน่หลงัอาจใช้สัญลกัษณ์ทีผู่เ้ขยีนพระคมัภรีร์ุน่กอ่น ๆ  ใช้ การใช้สัญลกัษณ์
ก่อนหน้าน้ีอาจช่วยให้เราเข้าใจการใช้ ในภายหลัง ข้อน้ีไม่ควรถือเป็นกฎเกณฑ์ที่แน่นอน
สำาหรบัสัญลักษณ์ในพระคมัภีรท์ัง้หมด ลมเป็นตวัแทนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ใน เอเส
เคยีล 37:7, 14, ยอห์น 3:8, และ กิจการ 2:2 อย่างไรก็ตาม เชือ้ยีสตเ์ป็นตวัแทนของความ
บาปใน 1 โครนิธ์ 5:8 หลักคำาสอนเท็จใน มัทธิว 16:6 และการแพรก่ระจายของอาณาจักร
ของพระเจ้าใน [5 } มัทธิว 13:33

สัญลักษณ์มากมายในววิรณ์ ไดอ้ธิบายไว้ ในตวัพระธรรมเองอยู่แล้วเพื่อเราจะได้ ไม่ตอ้งเดา

 » สำาหรบัตวัอย่างสัญลักษณ์ที่อธิบายในพระธรรม ให้ด ูววิรณ์ 1:20 ดว้ยกัน

พระธรรมเล่มน้ีอาจดูเข้าใจยาก แตผู่้เขียนตัง้ใจท่ีจะส่ือสารข้อความ และพระเจ้าตัง้ใจที่จะส่ือสารโดยใช้
หนังสือเล่มน้ี เราสามารถเข้าใจความจรงิที่เปิดเผยในววิรณ์

ข้อความ I: บทนำาและนิมิตของพระเยซู (ววิรณ์ 1)
 » นักเรยีนคนหน่ึงควรอ่าน ววิรณ์ 1 ให้กลุ่มฟัง

หนังสือเล่มน้ีคือววิรณ์ (การเปิดเผย) ของพระเยซูครสิต์ เรือ่งเริม่ต้นด้วยนิมิตของยอห์นเกี่ยวกับพระ
ครสิตแ์ละบรรยายถึงชัยชนะสูงสุดของพระครสิตเ์หนือทัง้โลก

นิมิตของยอหน์เกีย่วกบัพระเยซเูต็มไปดว้ยสัญลกัษณ์ สัญลกัษณ์ในนิมติของพระเยซปูรากฏอยูต่ลอดทัง้
เล่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อความที่ส่งถึงครสิตจักรทัง้เจ็ด
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หมายเหตเุกี่ยวกับข้อเฉพาะ:

 · ข้อ 4: เลขเจ็ดคือจำานวนความสมบูรณ์แบบในพระคัมภีร์ ไบเบิล นักวชิาการบางคนเช่ือวา่พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ถูกเรยีกวา่พระวญิญาณ "เจ็ดเท่า" ที่น่ี คนอื่น ๆ เช่ือวา่คำาน้ีหมายถึงทูตสวรรคท์ัง้
เจ็ดเพราะทูตสวรรคเ์ป็นวญิญาณ

 · ข้อ 5: พระเยซูถูกเรยีกวา่ "ผู้ทรงครอบครองของกษัตรยิ์ทัง้ปวงแห่งแผ่นดนิโลก" น่ีเป็นส่ิงสำาคญั
สำาหรบัหวัข้อเรือ่งอวสานศาสตร—์ขอ้เท็จจรงิทีว่า่พระเจา้ทรงมอีำานาจควบคมุสูงสุดแมว้า่ผูป้กครอง
ของโลกจะกบฏตอ่พระองคก็์ตาม

 · ข้อ 6: เราปกครองรว่มกับพระองค ์แม้วา่อาณาจักรยังมาไม่ครบบรบิูรณ์ เราอาจดเูหมือนไม่มีความ
สำาคญัในระบบของโลกน้ี แตเ่ราคอืผู้ปกครองอาณาจักรในอนาคต

 · ข้อ 7: โลกที่ปฏิเสธพระครสิตจ์ะกลัวเมื่อพระองคม์าพิพากษา

 · ขอ้ 8, 11, 17-18: ในขอ้เหลา่น้ี พระเยซถูกูระบวุา่เป็นพระเจา้ การเน้นถงึ "ครัง้แรกและครัง้สุดท้าย" 
ที่กล่าวไวส้ามครัง้ แสดงให้เห็นถึงการควบคมุของพระเจ้าเหนือประวตัิศาสตร ์พระองคท์รงเป็น
ผู้ทรงเริม่ต้นทุกส่ิงด้วยการทรงสรา้ง และพระองค์จะทรงสิน้สุดยุคน้ีด้วยการพิพากษาและการ
สถาปนาอาณาจักรของพระองค์

 · ข้อ 13: พระเยซูมักเรยีกพระองคเ์องวา่ "บุตรมนุษย์" คำาวา่ บุตรมนุษย์ น่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้
คำาใน ดาเนียล 7:13

 · ข้อ 14: ผมขาวดจุขนแกะและการอ้างถึงไฟเป็นเหมือนคำาอธิบายของพระเจ้าใน ดาเนียล 7:9-10.

 · ข้อ 16: ดาบเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งคำาตรสัของพระองค ์เปรยีบเทียบกับ 19:21

 · ข้อ 18: การครอบครองกุญแจของพระเยซูเป็นการเน้นย้ำาถึงอำานาจอันเบ็ดเสรจ็ของพระองค์อีก
ประการหน่ึง

 · ข้อ 19: ข้อน้ีเป็นโครงรา่งทั่วไปของหนังสือ ส่ิงที่ยอห์นได้เห็นอยู่ ในบทที่หน่ึง สภาพปัจจุบันถูก
กล่าวถึงใน ววิรณ์ 2-3 ; และอนาคตอยู่ ในบทที่เหลือ (ด ูววิรณ์ 4:1)

 · ขอ้ 20: มกีารอธบิายเชิงเทยีนและดวงดาว ทตูสวรรคข์องครสิตจกัรน่าจะเป็นศิษยาภบิาล เน่ืองจาก
คำาวา่ ท้ี่ตสวรรค ์สามารถใช้หมายถงึผูส่้งสารได ้มนัไมส่มเหตสุมผลเลยทีจ่ดหมายจะถกูส่งไปยังทูต
สวรรค ์ใน 22:8-9 บุคคลที่ระบุวา่เป็นผู้เผยพระวจนะเรยีกอีกอย่างวา่ทูตสวรรค์

 » เขียนสัน้ๆ เกี่ยวกับส่ิงที่มีกล่าวเกี่ยวกับพระเยซูในบทน้ี

ข้อความท่ี II: ข้อความถึงครสิตจักรทัง้เจ็ด (ววิรณ์ 2-3)
ข้อความที่ส่งถึงแตล่ะครสิตจักรไดส่้งถึง "ทูตสวรรค"์ ของแตล่ะครสิตจักร ซ่ึงอาจหมายถึงศิษยาภิบาล คำา
วา่ ที่้ตสวรรค ์หมายถึงผู้ส่งสาร และบางครัง้หมายถึงมนุษย์ ในพระคมัภีร ์(ด ูววิรณ์ 22:8-9)
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ข้อความที่ส่งถึงครสิตจักรทัง้เจ็ดนำาไปใช้กับครสิตจักรทุกแห่งในทุกยุคทุกสมัย เช่นเดียวกับสาส์นอื่น ๆ 
จากพันธสัญญาใหม่ ไม่มีเหตผุลที่จะคดิวา่ครสิตจักรทัง้เจ็ดเป็นตวัแทนของประวตัศิาสตรเ์จ็ดช่วงของค
รสิตจักร ส่ิงเหล่าน้ีไม่สอดคล้องกับยุคสมัยทางประวตัศิาสตร ์และไม่มีข้อบ่งชี ้ในหนังสือวา่ยอห์นตัง้ใจจะ
ตคีวามเช่นน้ัน

พระธรรมววิรณ์ทัง้เลม่เขยีนขึน้กอ่นสำาหรบัผูเ้ช่ือทีม่ชีีวติอยู่ ในเวลาน้ัน แมว้า่คำาพยากรณ์เรือ่งวาระสุดทา้ย
จะไม่สำาเรจ็ในช่วงชีวติของพวกเขา ครสิเตยีนไมวา่อยู่ ในยุคใดควรดำาเนินชีวติสอดคล้องกับชัยชนะสูงสุด
ของอาณาจกัรของพระเจา้ ไมส่ำาคญัวา่อาณาจกัรจะมาในชีวติของเราหรอืไม ่เราตอ้งการอยูเ่บือ้งขวา ดำาเนิน
ชีวติโดยให้ความนิรนัดรเ์ป็นส่ิงแรก

 » เหตุใดคำาพยากรณ์เกี่ยวกับสมัยสุดท้ายจึงสำาคัญสำาหรบัผู้ที่มีชีวติอยู่ ในระยะเวลานานก่อนที่คำา
พยากรณ์จะสำาเรจ็?

อนาคตอันไกลโพ้นให้พลังแก่วนัน้ี

พระธรรมฮีบรเูขียนขึน้เพื่อให้กำาลังใจชาวยิวครสิเตยีนที่กำาลังถูกข่มเหง ผู้เขียนใช้อวสาน
ศาสตรเ์พื่อกระตุ้นให้พวกเขาอดทนแม้วา่พวกเขาจะไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ในช่วง
ชีวติตามธรรมชาตขิองตน ท่านแสดงให้เห็นวา่คนในอดตีทีม่ีความเช่ือ ไดอ้ดทนเพือ่เห็น
แกส่ิ่งทีพ่วกเขาไมเ่ห็น ยกตวัอยา่ง อบัราฮัมใช้ทัง้ชีวติในเต็นท์ รอคอยเมืองทีมี่ฐานรากซึ่ง
พระเจ้าสรา้ง (ฮีบร ู11:10) ผู้คนแห่งความเช่ือจำานวนมากตอ้งละประเทศบ้านเกิดเพือ่รอ
ประเทศในสวรรค ์(11:16) ท่านบรรยายถึงบรรดาผู้ที่อดทนตอ่การทดลองอย่างหนักและ
เสียชีวติดว้ยความเชือ่ ไม่ไดเ้ห็นการบรรลตุามพระสัญญาของพระเจา้ แตม่คีวามสุขเพราะ
รูว้า่พระสัญญาจะสำาเรจ็เป็นจรงิ (11:39-40) ท่านบอกชาวยิวครสิเตยีนวา่เวลาจะมาถึงเมือ่
สวรรคแ์ละโลกจะส่ันสะเทอืนและการสรา้งทัง้หมดจะพินาศ แตพ่วกเขาควรจะรอคอยอยา่ง
สัตย์ซ่ือเพื่ออาณาจักรที่ ไม่มีทางทำาลายให้พินาศ (ฮีบร ู12:26-28) ใน ฮีบร ู13 คำาวา่ ด้งันั�น 
จึงถูกใช้บ่อย ชี ้ไปที่เหตผุลของความอดทนอย่างซ่ือสัตย์ของเรา ท่านกล่าววา่บนโลกน้ีเรา
ไม่มีเมืองถาวร แตเ่รามองหาเมืองที่กำาลังมา (ฮีบร ู13:14)

เราจะไม่ศึกษาขา่วสารทีส่่งถึงครสิตจกัรทัง้เจ็ดในหลกัสูตรน้ี อยา่งไรก็ตาม จดหมายเหลา่น้ีมคีา่สำาหรบัการ
ศึกษาและประยุกต์ ใช้ เช่นเดยีวกับจดหมายอื่น ๆ ถึงครสิตจักรตา่ง ๆในพันธสัญญาใหม่
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วธีิศกึษาข่าวสารถึงครสิตจักรทัง้เจ็ด

ในแตล่ะขา่วสารใหสั้งเกตวธิทีีร่ะบพุระเยซ ูคำาชมเชยของแตล่ะครสิตจกัร การวพิากษ์วจิา
รณ์ครสิตจักรแตล่ะแห่ง สภาวการณ์พิเศษ พระบัญชาที่ ให้ และพระสัญญาที่ ให้ ไว้

ข้อความท่ี III: ฉากหน้าพระท่ีน่ังของพระเจ้า (ววิรณ์ 4)
 » นักเรยีนคนหน่ึงควรอ่าน ววิรณ์ 4 ให้กลุ่มฟัง

ข้อ 1 กล่าววา่การทำานายอนาคตกำาลังจะเริม่ต้นขึน้ นิมิตของพระเจ้าและพระที่น่ังของพระองค์มีไวเ้พื่อ
แสดงภาพตา่ง ๆ ของคำาพยากรณ์ เหตกุารณ์บนโลกไม่ไดม้าจากมุมมองของคนบนโลกที่พยายามจะเอา
ชีวติรอด ภาพคอืพระที่น่ังของพระเจ้า

นิมิตของพระเจ้าแสดงให้เห็นวา่พระองค์สมควรได้รบัการนมัสการจากส่ิงทรงสรา้งทัง้หมดของพระองค์ 
บทน้ีเน้นวา่พระเจ้ามีฤทธิ์และอำานาจเบ็ดเสรจ็เหนือการสรา้งของพระองค ์ความเข้าใจน้ีเป็นรากฐานของ
อวสานศาสตร ์พระเจ้ามีสิทธิ์ที่จะทำาส่ิงที่พระองค์เลือกเกี่ยวกับการสรา้งของพระองค์ และฤทธานุภาพ
ของพระองค์ ไม่สามารถเอาชนะได้

ผูอ้าวโุส 24 คนอาจเป็นตวัแทนของประชากรทัง้หมดของพระเจา้ (จากชาวยวิและคนตา่งชาต)ิ เน่ืองจากมี
การใช้หมายเลข 12 ของอิสราเอลและของครสิตจักร 5:8-9 ดเูหมือนจะยืนยันเรือ่งน้ี น่ันไม่ไดห้มายความ
วา่ผู้เช่ือทุกคนอยู่ ในสวรรค์ ในตอนตน้ของช่วงเวลาน้ี เพียงแตห่มายความวา่พวกเขาจะมีตวัแทนที่น่ัน

สัตวร์า้ยมีรายละเอียดที่เทียบไดก้ับสัตวร์า้ยใน เอเสเคยีล 1:5-11.

พระที่น่ังของพระเจ้าถูกกล่าวถึงบ่อย ๆ ตลอดทัง้เล่ม

 » ลองนึกภาพวธิีคน ๆ หน่ึงจะเข้าใจความทุกข์และความโกลาหลของโลกไดอ้ย่างไร ถ้าเขาไม่รูเ้รือ่ง
พระที่น่ังของพระเจ้า ปรชัญาชีวติของเขาจะเป็นอย่างไร? ครสิเตยีนแตกตา่งไปอย่างไรเพราะการ
รูจ้ักฤทธิ์เดชของพระเจ้า?

ข้อความท่ี IV: หนังสอืม้วนและพระเมษโปดก (ววิรณ์ 5)
 » นักเรยีนคนหน่ึงควรอ่านววิรณ์ 5 ให้กลุ่มฟัง
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ข้อความน้ีอธิบายหนังสือที่ควรถูกเปิด ไม่มีการบอกช่ือผู้เขียน แตเ่ราสามารถสันนิษฐานไดว้า่พระเจ้าทรง
สรา้งหนังสือเล่มน้ี ในนิมิต หนังสือม้วนเล่มน้ีอยู่ ในพระหัตถ์ของพระเจ้า (7) ในสมัยโบราณ พินัยกรรม
ของบุคคลเพื่อเป็นมรดกถูกเขียนไวบ้นหนังสือม้วนและผนึกดว้ยตราประทับเจ็ดดวง หนังสือม้วนเล่มน้ี
แสดงถึงอาณาจักรของพระเจ้า ซ่ึงเป็นมรดกของพระองคส์ำาหรบัประชากรของพระองค์

ต้องเปิดตราประทับเจ็ดดวงก่อนจึงจะเปิดหนังสือม้วนได้ ดังน้ันตราประทับเป็นตัวแทนของวนัสิน้โลก
ทัง้หมด เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์ที่ตามมา วนัสิน้โลกเป็นกระบวนการที่จำาเป็นในการนำามาซ่ึง
พระประสงคข์องพระเจ้าตามที่อธิบายไว้ ในหนังสือม้วน

การแกะตราและเปิดหนังสือมว้นหมายถงึการทำาใหท้กุอยา่งเกดิขึน้  มีเพยีงพระเมษโปดกเทา่น้ันทีส่มควร
จะเปิดหนังสือม้วน พระองคท์รงมีคา่คูค่วรเพราะการไถ่บาปของพระองค ์(9-10) เพราะพระองคท์รงเป็น
ทัง้มนุษย์และพระเจ้า และทรงให้ความรอดแก่ผู้ท่ีจะรอดพ้นจากการพิพากษา พระองคเ์ป็นคนเดยีวใน
จกัรวาลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะเป็นตวัแทนของการพพิากษาและความรอดของพระเจา้ในช่วงเวลาน้ี

เราควรมองวา่วนัสิน้โลกไม่ ใช่แค่การกระทำาของมนุษย์
หรอืภยัพบิตัทิางธรรมชาตเิทา่น้ัน วนัสิน้โลกเป็นกระบวน
การในการนำามาซ่ึงอาณาจักรนิรนัดรข์องพระเจ้า

ความเป็นพระเจา้ทีส่มบรูณ์ของพระเยซูแสดงใหเ้ห็นใน
การนมัสการที่เท่ากับการนมัสการที่มอบให้กับพระบิดา
อย่างเต็มท่ี (12-13) การนมัสการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะ
จินตนาการไดน้ั้นมอบให้พระองคเ์ช่นเดยีวกับที่มอบให้
กับพระบิดา

พระเยซูจะเป็นตัวละครหลักตลอดทัง้เล่ม (วิวรณ์
ของพระเยซูคริสต์) จึงเป็นเรื่องสำาคัญที่ผู้อ่านจะต้อง
ตระหนักวา่อำานาจที่อธิบายไว้ ใน ววิรณ์ 4:11 ยังเป็นของ
พระเยซูโดยสมบูรณ์ พระองคเ์สด็จมาในฐานะองคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ทีย่งธรรมและอยูย่งคงกระพนัเหนือแผน่ดนิ
โลกทัง้สืน้

ผู้คนคดิวา่วนัสิน้โลกเป็นช่วงเวลาที่เลวรา้ยที่ ไม่ควรเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม โศกนาฏกรรมที่แท้จรงิก็คอืการ
ที่ โลกตอ้งดำาเนินตอ่ไปโดยไม่มีวนัสิน้โลก ยอห์นรอ้งไห้มากเมื่อดเูหมือนไม่มี ใครเปิดหนังสือน้ันได ้(4)

 » เป็นไปไดอ้ย่างไรที่จะนึกถึงระยะเวลาของวนัสิน้โลกตามที่จำาเป็น?

"ส"สิ่ิง่ทีงท่่ีอยู่ ในหนังสอยู่ ในหนังสือืเล่มน้ัน อเล่มน้ัน 
[ม้วนหนังส[ม้วนหนังสือื] จะไม่มี ใครรู้อ] จะไม่มี ใครรู้
จนกวา่จะรูถึ้งฤทธ์ิเดชและจนกวา่จะรูถึ้งฤทธ์ิเดชและ
อำานาจในสวรรคสถาน โดยคอำานาจในสวรรคสถาน โดยค
รสิตจักร พระปัญญาอันอเนกรสิตจักร พระปัญญาอันอเนก
อนันต์ของพระเจ้า อนันต์ของพระเจ้า 
[เอเฟซัส 3:10]"[เอเฟซัส 3:10]"

Henry AlfordHenry Alford
The New Testament for The New Testament for 
English ReadersEnglish Readers
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บทเรยีนท่ี 8 การบ้าน

1. เขยีนการบา้น: จงอธบิายลำาดบัเหตกุารณ์ของพระธรรมววิรณ์ น่ีไม่ไดห้มายความวา่คณุ
ตอ้งแสดงรายการเหตกุารณ์ทัง้หมดตามลำาดบั หนังสือไดร้บัการจดัอยา่งไร? แทนทีจ่ะ
คดิวา่เป็นลำาดบัเหตกุารณ์ตัง้แตต่น้จนจบ เราควรเข้าใจอย่างไร?

2. การอ่านการบ้าน: ก่อนคาบเรยีนถัดไป โปรดอ่านอย่างถีถ่้วน ววิรณ์ 6-22 
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ววิรณ์ 
(บทท่ี 6-22)

หมายเหตุถึงหัวหน้าชัน้:
ที่บที่วนความสำาคญัของวว่รณ์

ข้อความท่ี V: ตราทัง้เจ็ด (ววิรณ์ 6:1-8:1)
ตราทัง้เจ็ดดเูหมอืนจะใหม้มุมองของระยะเวลาทัง้หมดของวนัสิน้โลก ลำาดบัเหตกุารณ์ดเูหมอืนจะสอดคลอ้ง
กับเหตกุารณ์ที่พระเยซูทรงประทานให้ ใน มัทธิว 24 

การขม่เหงไดร้บัการเน้นหลงัจากตราดวงทีห่า้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส่ิงทีเ่รารูเ้กีย่วกบัช่วงครึง่หลงัของความทุกข์
ยาก หมายสำาคญัทีฟ้่าสวรรคท์ี่ ใหห้ลงัจากตราดวงทีห่กตรงกบัขอ้ความอืน่ ๆ  ท่ีอธบิายสัญลักษณ์ดงักลา่วใน
วาระสุดท้าย (มัทธิว 24 , กิจการ 2)

เมื่อตราดวงส่ีดวงแรกถูกแกะออก พลม้าก็มา ตวัตนของคนขี่ม้าไม่ถูกเปิดเผยและไม่สำาคญัตอ่คำาอธิบาย 
คนขี่ม้าและม้าแตล่ะตวัแสดงถึงความก้าวหน้าของเหตกุารณ์ตา่ง ๆ

ตราดวงแรก แสดงให้เห็นม้าสีขาว คนขี่ม้ามีคนัธนูและมงกุฎ เขาขยายอาณาจักรของเขาดว้ยการพิชิต

ตราดวงท่ีสอง แสดงม้าสีแดง สันติภาพสิน้สุดลง เขามีดาบขนาดใหญ่ที่สามารถใช้แสดงถึงอาวธุขัน้สูง
หรอืพลังทางทหารที่ยิ่งใหญ่ได้

ตราดวงท่ีสาม แสดงม้าสีดำา คนขี่ม้ามีตาช่ังเหมือนที่ ใช้ขายอาหาร ความอดอยากอย่างรนุแรงตามมา

ตราดวงท่ีสี ่แสดงม้าสีซีด คนขี่ม้าไดช่ื้อวา่ความตาย 1/4 ของประชากรโลกตาย

ตราดวงท่ีห้า แสดงให้เห็นนิมิตของผู้คนที่เสียชีวติในฐานะผู้พลีชีพ การกดข่ีข่มเหงอย่างรนุแรงได้เริม่
ตน้ขึน้
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เมื่อถึง ตราดวงท่ีหก เป็นเรือ่งแผ่นดนิไหว ดวงอาทิตย์มืดไป ดวงจันทรด์เูหมือนเลือด ดวงดาวรว่งหล่น 
สวรรคเ์ปิด คนบาปซ่อนตวัจากพระเจ้า และพระพิโรธของพระเจ้ากำาลังมา คำาอธิบายน้ีเกิดขึน้ในที่อื่นใน
พระคมัภีรเ์พือ่อ้างถึงวาระสุดท้าย เมือ่พระพิโรธของพระเจ้าลงมาบนโลก ตวัอย่าง ไดแ้ก่ มัทธิว 24:29-30, 
มาระโก 13:24-26 และ ลูกา 21:25-28

 ววิรณ์ 7 เป็นคำาอธิบายทีแ่ทรกระหวา่งตราดวงทีห่กและตราดวงทีเ่จ็ด เหตกุารณ์ตา่ง ๆ  หยุดช่ัวคราว เป็น
สัญลักษณ์ที่ลมถูกทำาให้หยุดน่ิง (7:1). การหยุดช่ัวคราวคอื เพื่อผู้รบัใช้ของพระเจ้าหน่ึงหม่ืนสองพันคน
จากแต่ละตระกูลของอิสราเอลจะได้รบัการประทับตรา ตราเป็นเครือ่งหมายแสดงความเป็นเจ้าของของ
พระเจ้า เพื่อที่พวกเขาจะไดร้บัการปกป้องจากพระพิโรธของพระเจ้า (เทียบกับ เอเสเคยีล 9:4-6) กลุ่มน้ี
สามารถเรยีกไดว้า่เป็น "ชนท่ีเหลอื" คนทีเ่หลอือยูค่อืคนอสิราเอลทีต่ดิตามพระเจา้อยา่งแทจ้รงิ พวกเขาจะ
ไดร้บัการช่วยใหร้อดจากการทำาลายล้างและกลายเป็นประเทศใหมท่ีถ่กูชำาระลา้ง โรม 11:26 กลา่ววา่อสิราเอล
ทัง้หมดจะรอด น่ันไม่ไดห้มายความวา่ชาวยวิทุกคนจะไดร้บัการช่วยใหร้อด แตผู่ท้ีร่อดชีวติจากชาตจิะเป็น
ผู้เช่ือ ซ่ึงจะทำาให้อิสราเอลเป็นชาตคิรสิเตยีน

จากน้ันเห็นฝูงชนนับไม่ถ้วนจากทั่วทุกมุมโลกในสวรรค ์น่ีไม่ ใช่กลุ่มเดยีวกัน เพราะกลุ่มแรกมีหมายเลข 
พวกเขามาจากทุกกลุ่มชาตพิันธุ์ทัง้หมดของโลก พวกเขาตอ้งอดทนตอ่ความทุกข์ยากใหญ่ พวกเขาเป็นค
รสิตจักรทั่วโลก ข้อ 15-17 คล้ายกันมากกับ ววิรณ์ 21:1-4. ครสิเตยีนเหล่าน้ีอยู่ ในสวรรค ์และการทนทุกข์
ของพวกเขาไดสิ้น้สุดลง

คำาถามต่าง ๆ ท่ียาก

มคีำาถามทีต่อบไม่ไดง้า่ย ๆ  12 คณู 12 มคีวามสำาคญัอยา่งไร? น่ันแสดงถงึชนชาตอิสิราเอล
ที่เหลืออยู่ทัง้หมดมากกวา่ที่จะเป็นตัวเลขจรงิหรอื? จะวา่อย่างไรก็ข้อเท็จจรงิที่วา่ตระกูล
ตา่ง ๆ ส่วนใหญ่ตอนน้ีหายไป? จะมีคนนับพันจากแตล่ะตระกูลตามตวัอักษรหรอืไม่ หรอื
น่ันคอืสัญลักษณ์? ทำาไมทันทีหลังจากการประทับตราชาวอิสราเอล จึงมองเห็นครสิตจักร
ได้ ในสวรรค?์ 144,000 คน ไดร้บัการประทับตราไวส้ำาหรบัเพื่อการปกป้องบนแผ่นดนิโลก
ผ่านอะไรบางส่ิงที่ครสิตจักรจะไม่ผ่านหรอืไม่?

เมือ่ถึง ตราดวงท่ีเจ็ด เกิดความเงียบขึน้เป็นเวลาครึง่ช่ัวโมง ไม่มีอะไรเกิดขึน้ทันที เวน้แตย่อห์นเห็นทูต
สวรรคเ์จ็ดองคถ์ือแตร เห็นไดชั้ดวา่แตรทัง้เจ็ดประกาศเหตกุารณ์ที่เกี่ยวข้องกับตราดวงที่เจ็ด

ข้อความท่ี VI: แตรทัง้เจ็ด (ววิรณ์ 8:2-11:19)
ห้มายเห้ตถุึงห้ัวห้น้าชั �น: ไม่จำาเป็นที่ี�กลุ่มจะตอ้งอ่านข้อความที่ั �งห้มด้นี�ด้ว้ยกัน อาจเลือกห้ัวข้อสำาห้รบัการ
ตรวจสอบและอภ่ปรายในขณะที่ี�กลุ่มศกึษาข้อม้ลด้า้นล่าง
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แตรทัง้เจ็ดประกาศเหตกุารณ์ที่เกี่ยวข้องกับตราดวงที่เจ็ด

กอ่นเป่าแตร กระถางไฟทีบ่รรจคุำาอธษิฐานของวสุิทธชินจะถกูโยนลงสู่แผน่ดนิโลก คำาอธษิฐานเพือ่การมา
ของอาณาจักรของพระเจ้ากำาลังจะสำาเรจ็

แตรทัง้หลายประกาศพระราชกจิของพระเจา้ พระเจา้เป็นผูค้วบคมุทกุส่ิงทีเ่กดิขึน้ในวนัสิน้โลก แตต่ลอด
ช่วงเวลาน้ัน การกระทำาของคนชัว่ก็ทำาใหเ้กดิสภาพการณ์ตา่ง ๆ  บนแผน่ดนิโลกเช่นกนั แตรตา่ง ๆ  ประกาศ
เหตกุารณ์ที่เห็นไดชั้ดวา่เป็นการกระทำาอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า

แตรท่ีหน่ึง: ลูกเห็บ ไฟ และเลือดตกลงมาบนแผ่นดนิ ทำาลายพืชพรรณจำานวนมาก

แตรท่ีสอง: ภูเขาที่ลุกเป็นไฟเลื่อนลงไปในทะเล หน่ึงในสามส่วนของทะเลกลายเป็นเลือด หน่ึงในสาม
ส่วน ของสัตวท์ะเลและเรอืทัง้หลายถูกทำาลาย

แตรท่ีสาม: ดาวที่กำาลังลุกไหม้ตกลงบนแม่น้ำ าทัง้หลาย หน่ึงในสามส่วน ของน้ำ าเป็นพิษ

แตรท่ีสี:่ หน่ึงในสามส่วนของแสงจากดวงอาทิตย์และดวงดาวตอ้งมืดลง

แตรท่ีห้า: ส่ิงมีชีวติมาจากหลุมลึกที่ดเูหมือนตัก๊แตนและเหล็กไนเหมือนแมงป่อง พวกมันทรมานผู้คน
บนแผ่นดนิโลกเป็นเวลาห้าเดอืน พวกมันนำาโดยอปอลลิโยนทูตสวรรคท่ี์ช่ัวรา้ย ผู้คนพยายามฆ่าตวัตาย
แตท่ำาไม่ได้

แตรท่ีหก: ทตูสวรรคส่ี์องค์ ไดร้บัการปลดปลอ่ยจากแมน้่ำ ายเูฟรตสิซ่ึงทำาใหก้องทพั 200 ลา้นคนโจมตผู้ีคน
บนแผ่นดนิโลก หน่ึงในสามส่วน ของประชากรโลกถูกฆ่าตาย ผู้รอดชีวติไม่สำานึกผิด

ววิรณ์ 10 เป็นคำาอธบิายทีแ่ทรกเขา้มาเกีย่วกบัทูตสวรรคท์ีป่ระกาศวาระสุดทา้ย ขอ้ความกลา่ววา่ในเหตกุารณ์
ตา่ง ๆ ของทูตสวรรคอ์งคท์ี่เจ็ด คำาทำานายสุดท้ายจะสำาเรจ็เป็นจรงิ (10:7)

ววิรณ์ 11:1-13 เป็นคำาอธิบายอื่นที่แทรก คนตา่งชาตยิึดกรงุเยรซูาเล็มเป็นเวลา 42 เดอืน และพยานสอง
คนประกาศในกรงุเยรซูาเล็มในช่วงเวลาเดยีวกนั น่ีไม่ไดห้มายความวา่ช่วงเวลาน้ีเกดิขึน้ระหวา่งแตรทีห่ก
กับแตรที่เจ็ด น่ีเป็นคำาอธิบายแทรกช่วงครึง่หลังของช่วงความทุกข์ยากเจ็ดปี

พยานทัง้สองไดร้บัการคุม้ครองอย่างปาฏิหารยิ์จากพระเจ้าจนกวา่การปฏิบัตศิาสนกิจของพวกเขาจะเสรจ็
สิน้ จากน้ันพวกเขาก็ถูกฆา่ตาย แต่ไดร้บัการปลกุฟ้ืนคนืชีพและนำาขึน้สวรรค ์ไมม่กีารระบุชือ่ของพวกเขา 
บางคนเชือ่วา่พวกเขาคอืโมเสสและเอลยีาหเ์พราะการอศัจรรยท์ีพ่วกเขาทำา (11:6) คำาอธบิายทีง่า่ยทีสุ่ดคอื
พวกเขาเป็นผู้เช่ือสองคนที่อาศัยอยู่บนโลกในเวลาน้ัน ซ่ึงพระเจ้าเลือกสำาหรบัพันธกิจพิเศษน้ี

แตรท่ีเจ็ด: มกีารประกาศวา่อาณาจกัรตา่ง ๆ  ในโลกน้ีเป็นของพระครสิตแ์ละถงึเวลาแหง่การพพิากษาแลว้
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ผู้เช่ือและอิสราเอล

ผูเ้ช่ือจะอยูบ่นโลกในระหวา่งการเป่าแตรตา่ง ๆ  หรอืไม?่ ไมม่กีารเอย่ถงึบรรดาผูเ้ช่ือเวน้แต่
ในนิมิตที่แสดงให้เห็นพวกเขาในสวรรค ์ไม่มี ใครกลับใจหลังจากแตรที่หก (ววิรณ์ 9:20) 
ซ่ึงอาจบอกเป็นนัยวา่ผู้เช่ือไม่ ได้อยู่บนโลกแล้ว อย่างไรก็ตาม อัครสาวกเปาโลกล่าววา่ผู้
เช่ือจะถูกรบัขึน้ไปในคราว "แตรสุดท้าย" (1 โครนิธ์ 15:52) ท่านหมายถึงแตรชุดเดยีวกัน
ในววิรณ์หรอืไม่?

แล้วอิสราเอลล่ะ? ตัก๊แตนตอ่ยคนที่ ไม่มีตราประทับ ซ่ึงอาจบอกเป็นนัยวา่คนที่ ไดร้บัตรา
ประทับยังคงอยู่บนโลกและไดร้บัการคุม้ครองโดยพระเจ้า (9:4) คนที่รบัตราประทับเป็น
ผู้เช่ือจากอิสราเอล (ววิรณ์ 7:4) และยังคงอยู่บนโลกในเวลาทีพ่วกเขาถูกประทับตรา ตรา
ประทับระบุวา่พวกเขาเป็นผู้ ได้รบัการคุ้มครองจากพระเจ้าบนแผ่นดินโลกในขณะที่ส่ิง
เหล่าน้ีกำาลังเกิดขึน้ (7:3)

ข้อความท่ี VII: ผู้หญิงกับพญานาค (ววิรณ์ 12)
 » นักเรยีนคนหน่ึงควรอ่าน ววิรณ์ 12 ให้กลุ่มฟัง

สัญลักษณ์ในข้อ 1 เทียบกับความฝันของโยเซฟ ระบุวา่ผู้หญิงคนน้ันเป็นตวัแทนของอิสราเอล เด็กที่เธอ
คลอดคอืพระเยซู พญานาค(ซึง่ตอ่มาถกูระบวุา่เป็นซาตาน) ตอ้งการกนิเด็กแตท่ำาไม่ได ้จากน้ันผูห้ญงิคน
น้ันก็ถกูพาไปยงัสถานทีท่ีเ่ธอไดร้บัการคุม้ครองเป็นเวลา 3 ปีครึง่ ซ่ึงเป็นช่วงครึง่หลงัของความทกุขย์าก ผู้
หญิงที่ ไดร้บัการคุม้ครองอาจเป็นคนที่เหลืออยู่ของอิสราเอล ที่เรยีกวา่ 144,000 คน

หลังจากที่ผู้หญิงถูกพาไปยังสถานที่คุม้ครอง พญานาคจะข่มเหงผู้ที่ตดิตามพระครสิต ์(17) ส่ิงน้ีบ่งชีว้า่ผู้
เช่ือยังอยู่บนโลกในช่วงครึง่หลังของความทุกข์ยาก

ข้อความท่ี VIII: สตัวร์า้ยและเครือ่งหมายของมัน 
(ววิรณ์ 13)
ยอห์นเห็นสัตวร์า้ยซึ่งเป็นการรวมกันของสัตวห์ลาย ๆชนิด (เทียบกับ ดาเนียล 7:7) สัตวร์า้ยน้ีแสถงถึง
อาณาจกัร คลา้ยกบัทีสั่ตวร์า้ยแสดงถงึอาณาจกัรตา่ง ๆ  ในพระธรรมดาเนียล พญานาค ซาตาน นำาฤทธิอ์ำานาจ
ของมันมาสู่อาณาจกัรน้ี ผูค้นทีร่บัใช้อาณาจกัรน้ีบชูาพญานาค อาณาจกัรมอีาย ุ42 เดอืน อาณาจกัรมอียูท่ัว่
โลก พญานาคทำาสงครามกับ "วสุิทธิชนและเอาชนะพวกเขา" ซ่ึงหมายถึงการข่มเหงผู้เช่ือ
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สัตวร์า้ยตวัทีส่องนำาโลกไปบชูาสัตวร์า้ยตวัแรก สัตวร์า้ยตวัแรกไดร้บัการรกัษาให้หายจากบาดแผล ซ่ึงเป็นการ
เลียนแบบการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซู ทุกคนนมัสการมัน ซ่ึงไม่มีช่ืออยู่ ในหนังสือแห่งชีวติ คำากล่าว
น้ันบ่งบอกวา่ผู้เช่ือยังอยู่บนโลกและปฏิเสธที่จะนมัสการสัตวร์า้ย

มีการสรา้งรปูสัตวร์า้ยเพื่อใช้ ในการนมัสการ ผู้ที่ปฏิเสธการบูชาถูกฆ่า

เครือ่งหมายน้ีใช้ ในเชิงพาณิชย์ แตย่ังเช่ือมโยงกับการบูชา (ววิรณ์ 14:9-10)

ช่ือของสัตวร์า้ยคอื 666 มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายของตวัเลขน้ี เราอาจไม่ทราบแน่ชัดวา่ตวัเลขน้ี
หมายถึงอะไรล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เราสามารถคาดหวงัวา่จะรบัรูถึ้งการสัมฤทธิผลของคำาพยากรณ์เมื่อ
มันปรากฏ

ข้อความท่ี IX: คนท่ีเหลืออยู่ ในสวรรค์ (ววิรณ์ 14:1-5)
 » นักเรยีนคนหน่ึงควรอ่าน ววิรณ์ 14:1-5 ให้กลุ่มฟัง

บัดน้ีชาวอิสราเอลที่ ได้รบัตราประทับอยู่ต่อหน้าพระที่น่ังของพระเจ้า เวลาของพวกเขาบนแผ่นดินโลก
สิน้สุดลงแล้ว

เรารูว้า่พวกเขาไม่ไดร้บัการช่วยให้รอดโดยกฎหมายในพันธสัญญาเดมิหรอืประเพณีทางศาสนาของชาวยิว 
เพราะพวกเขาไดร้บัการไถแ่ละเป็นผูต้ดิตามพระเมษโปดก ซ่ึงไดแ้กพ่ระเยซ ูพวกเขาบรสุิทธิแ์ละชอบธรรม

ข้อความท่ี X: ทูตสวรรค์ทัง้สามประกาศ 
(ววิรณ์ 14:6-13)
นิมิตน้ีอธิบายถึงช่วงเวลาก่อนที่ผู้เช่ือจะถูกพรากไปจากโลก

ทตูสวรรคอ์งคแ์รกประกาศขา่วประเสรฐิแกท่กุกลุม่ชาตพินัธุบ์นแผ่นดนิโลกและเรยีกรอ้งใหท้กุคนนมสัการ
พระเจ้าเที่ยงแท้ น่ีหมายความวา่ผู้คนยังคงสามารถกลับใจและเปลีย่นใจเลือ่มใสในเวลาน้ัน

ทูตสวรรคอ์งคท์ี่สองประกาศการล่มสลายของบาบิโลน บาบิโลนมีการอธิบายอย่างกวา้งขวางใน ววิรณ์ 18 
บาบิโลนถกูใช้เป็นสัญลักษณ์ในพระคมัภรีเ์พือ่อา้งถงึสถาบันทีช่ั่วรา้ยทรงอทิธพิลและพฒันาแลว้ มทีฤษฎี
ตา่ง ๆ มากมายเกี่ยวกับส่ิงที่บาบิโลนแสดงถึงในพระธรรมววิรณ์

ทตูสวรรคอ์งคท์ีส่ามเตอืนถงึการสาปแช่งช่ัวนิรนัดรข์องบรรดาผู้ท่ีบชูาสัตวร์า้ยและรบัเครือ่งหมายของมนั

ความเช่ือและความอดทนของผูเ้ช่ือจะเห็นไดจ้ากการปฏเิสธ ไมย่อมจำานนตอ่สัตวร์า้ย (12) น่ีแสดงใหเ้ห็น
วา่ผู้เช่ือยังอยู่บนโลก และจะยังมีผู้พลีชีพหลังจากจุดน้ี (13)
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ข้อความท่ี XI: การเก็บเก่ียวสองครัง้ (ววิรณ์ 14:14-20)
 » นักเรยีนคนหน่ึงควรอ่าน ววิรณ์ 14:14-20 ให้กลุ่มฟัง

การเก็บเกี่ยวไม่มีรายละเอียดหรอืคำาอธิบายมากมายรวมอยู่ ในข้อความ

การเก็บเกี่ยวครัง้แรก (ข้อ 14-16) เสรจ็สิน้โดยพระเยซู ซ่ึงสวมมงกุฏทองคำา มีการกล่าวถึงเมฆ (เช่นใน 
ววิรณ์ 1:7, ดาเนียล 7:13) เพื่อเน้นวา่อาณาจักรของพระองคอ์ยู่บนสวรรคแ์ละไม่ ใช่บนแผ่นดนิโลก

การเก็บเกี่ยวครัง้ที่สองกระทำาโดยทูตสวรรค ์การเก็บเกี่ยวถูกโยนลงไปในพระพิโรธของพระเจ้า

ดเูหมือนวา่การเก็บเกี่ยวครัง้แรกคอืการกำาจัดผู้เช่ือก่อนท่ีจะถึงพระพิโรธของพระเจ้า (เปรยีบเทียบกับคำา
อุปมาเรือ่งข้าวสาลีและข้าวละมานใน มัทธิว 13:24-30, 36-43)

ข้อความท่ี XII: ขันทัง้เจ็ด (ววิรณ์ 15-16)
ชุดขันทัง้เจ็ดใบน้ีมีการระบุอย่างชัดเจนวา่เป็น พระพิโรธของพระเจ้า (15:1 , 7)

บรรดาผูที้่ ไดร้บัชัยชนะเหนือสัตวร์า้ยน้ันอยู่ ในสวรรคก์อ่นทีพ่ระพิโรธของพระเจ้าจะเทลงมาบนแผน่ดนิ
โลก

ขันท่ี 1: โรคที่เกิดกับผู้ที่มีเครือ่งหมายของสัตวร์า้ย

ขันท่ี 2: ทะเลกลายเป็นเลือด และสัตวท์ะเลทัง้หมดก็ตาย

ขันท่ี 3: แม่น้ำ ากลายเป็นเลือด

ขันท่ี 4: ดวงอาทิตย์แผดเผาแผ่นดนิโลก ผู้คนดหูมิ่นและไม่สำานึกผิด

ขันท่ี 5: เทลงบนบัลลังก์ของสัตวร์า้ย มีความมืดและความเจ็บปวด แตม่นุษย์ก็ ไม่กลับใจ

ขันท่ี 6: แม่น้ำ ายูเฟรติสถูกทำาให้แห้งเพื่อเตรยีมพรอ้มสำาหรบัการเดินทัพ และวญิญาณช่ัวรา้ยรวบรวม
กองทัพตา่ง ๆ ของโลกเพื่อการตอ่สู้ ใน อารม์าเก็ดดอน

ขันท่ี 7: มีการประกาศวา่ "สำาเรจ็แล้ว" แผ่นดนิไหวครัง้ยิ่งใหญ่ที่สุดเกิดขึน้ พรอ้ม ๆ กับฟ้ารอ้ง ฟ้าผ่า และ
ลูกเห็บขนาดใหญ่มาก
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ข้อความท่ี XIII: บาบิโลนและการล่มสลาย (ววิรณ์ 17-18)
ผู้หญิงในนิมิตน้ีเรยีกวา่บาบิโลน เธอถูกเรยีกวา่เป็นแพศยา เธอเมาดว้ยเลือดของครสิเตยีน เธอแสดงถึง
นครที่ปกครองเหนือกษัตรยิ์ทัง้หลายแห่งแผ่นดนิโลก (17:18)

ในช่วงเวลาของการเขียนววิรณ์ นครที่ปกครองโลกคอืกรงุโรม ผู้หญิงคนน้ันน่ังบนสัตวท์ี่มีเจ็ดหัวและสิบ
เขา สัตวแ์สดงถงึอาณาจกัรทีท่ีเ่ป็นอยู่ ในกาลกอ่น และบดัน้ีมิไดเ้ป็น และกำาลงัจะเป็น (17:8) เศียรทัง้เจ็ด
แสดงถงึภเูขาเจ็ดลกูทีน่ครถกูสรา้งขึน้ ซ่ึงก็คอืกรงุโรม เขาสิบเขาแสดงถงึกษัตรยิ ์ในทีสุ่ดกษัตรยิท์ัง้หลาย
จะหันหลังให้กับผู้หญิงคนน้ันและทำาลายเธอ (17:16)

ววิรณ์ 18 อธบิายถงึความมัง่คัง่และอทิธพิลของบาบิโลน บรรดาผูป้กครองโลกมคีวามสัมพันธกั์บเธอ เทยีบ
ไดกั้บการผิดประเวณี (18:3) ธุรกิจของเธอยิง่ใหญจ่นทำาใหบ้รรดากษัตรยิแ์ละนักธรุกจิร่ำารวยในหลายประเทศ 
เธอมีความผิดในความช่ัวรา้ยทุกประเภท และผู้นำาทุกหนทุกแห่งเข้ารว่มความช่ัวรา้ยของเธอเพื่อหากำาไร

เธอจะถูกทำาลายในวนัเดยีว และส่วนที่เหลือของโลกจะประหลาดใจและร่ำาไห้ (18:8)

ข้อความท่ี XIV: การเสด็จมาของพระครสิต์ (ววิรณ์ 19)
 » นักเรยีนคนหน่ึงควรอ่าน ววิรณ์ 19 ให้กลุ่มฟัง

บทน้ีเริม่ตน้ดว้ยการสรรเสรญิพระเจา้สำาหรบัความยตุธิรรมของพระองคท์ีแ่สดงใหเ้ห็นในการพพิากษาบา
บิโลนและการแก้แคน้เพือ่ผู้รบัใช้ของพระองค ์จำาไวว้า่น่ีเป็นอรรถบทหลักของข้อพระคมัภีรเ์ชิงพยากรณ์

จากน้ันมีการประกาศงานเลีย้งฉลองที่เรยีกวา่งานฉลองสมรส

พระครสิตเ์สด็จกลับมาบนหลังม้าขาว ตามดว้ยกองทัพแห่งสวรรคบ์นหลังม้าขาว ม้าขาวเป็นตวัแทนของ
ชัยชนะ (ด ูววิรณ์ 6:2)

 » เป็นกองทัพของทูตสวรรคห์รอืครสิเตยีน?

กองทัพมหึมารวมตวักันบนโลกเพื่อตอ่สู้กับพระครสิต ์แตพ่วกเขาถูกฆ่าโดยพระคำาของพระองค์

 » เหล่าม้ามีความหมายเป็นนัยหรอืตามตวัอักษร? ทำาไมคณุคดิอย่างน้ัน?

ข้อความท่ี XV: ยุคพันปีและการต่อสูค้รัง้สุดท้าย 
(ววิรณ์ 20:1-10)

 » นักเรยีนคนหน่ึงควรอ่าน ววิรณ์ 20:1-10 ให้กลุ่มฟัง
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ระหวา่งเวลา 1,000 ปี ซาตานถูกกักขัง และโลกถูกปกครองโดยผู้ที่ถูกสัตวร์า้ยฆ่าเพราะความสัตย์ซ่ือของ
พวกเขาตอ่พระครสิต์

ในตอนท้ายของ 1,000 ปี ซาตานจะไดร้บัการปลดปล่อยและรวบรวมประชาชาตอิีกครัง้เพื่อตอ่สู้พระเจ้า

มีการถกเถียงกันมากมายวา่ข้อความน้ีหมายถึงระยะเวลาที่แท้จรงิ 1,000 ปีหรอืไม่ หรอืเป็นอนาคตหรอื
ปัจจุบัน ส่ิงหน่ึงที่บ่งชีเ้ป็นอนาคตก็คอืส่ิงที่เกิดขึน้หลังจากการฟ้ืนคนืชีวติของบรรดาผู้ท่ีเสียชีวติเพราะ
ความเช่ือของพวกเขา

เราจะศึกษาระยะเวลาหน่ึงพันปีอย่างละเอียดยิ่งขึน้ในที่อื่น ๆ ของหลักสูตรน้ี 

ข้อความท่ี XVI 
การพิพากษา ครัง้สุดท้าย 
(ววิรณ์ 20:11-15)

 » นักเรยีนคนหน่ึงควรอา่น ววิรณ์ 20:11-15 ให้กลุม่ฟัง

ทกุคนจะยนืตอ่พระพกัตรพ์ระเจา้เพือ่รบัการพพิากษาตาม
ผลงานของเขา ใครก็ตามที่ ไม่ได้อยู่ ในหนังสือแห่งชีวติจะ
ถูกตดัสินเน่ืองจากบาปของเขาทีบ่นัทกึไว้ ในหนังสือเลม่อืน่

การอา้งองิอืน่ ๆ  เกีย่วกบัการพพิากษาครัง้สุดท้ายคอื 2 โครนิ
ธ์ 5:10 และ ฮีบร ู9:27

ผู้ถูกลงโทษจะถูกโยนลงไปในบึงไฟ

ข้อความท่ี XVII: เยรซูาเล็มใหม่ (ววิรณ์ 21:1-22:5)
ขอ้ความน้ีอธบิายถงึสภาพนิรนัดรเ์มือ่ความบาปทัง้หมดถูกขจดัออกไปและพระประสงคข์องพระเจา้สำาหรบั
ทัง้จักรวาลก็สำาเรจ็ลุล่วงอย่างสมบูรณ์

กรงุเยรซูาเลมใหม่ลงมาจากฟากฟ้า แสดงให้เห็นวา่อาณาจักรของพระเจ้าที่สำาเรจ็เป็นจรงิทุกแง่มาจาก
พระเจ้าเบือ้งบน และไม่ไดถู้กสรา้งขึน้บนแผ่นดนิโลกโดยความพยายามของมนุษย์

คำาสาปทีเ่ริม่ตน้ดว้ยความบาปครัง้แรกจะสิน้สุดลงสำาหรบัผู้ที่ ไดร้บัการช่วยให้รอด จะไม่มีความโศก ความ
แก่ ความเจ็บปวด หรอืความตายอีกตอ่ไป ทุกส่ิงจะใหม่

คนบาปที่ ไม่พบความรอดจะไม่ไดร้บัส่ิงเหล่าน้ีและถูกพิพากษาไปยังบึงไฟ

"...เมื"...เม่่ือถึงคราวการเสด็จมาอถึงคราวการเสด็จมา
ของ [พระครสิต์] มนุษย์ทุกของ [พระครสิต์] มนุษย์ทุก
คนจะฟืคนจะฟ้้ืนคืนชีพขึนคืนชีพขึ้น้มาอีกครัง้นมาอีกครัง้
พรอ้มกับรา่งกายของตน และพรอ้มกับรา่งกายของตน และ
จะให้บันทึกการงานของตน จะให้บันทึกการงานของตน 
และบรรดาผู้ทีและบรรดาผู้ท่่ีทำาความดีจะทำาความดีจะ
เข้าสูเข้าสู่ชี่วตินิรนัดร ์และบรรดาชีวตินิรนัดร ์และบรรดา
ผู้ทีผู้ท่่ีทำาชัทำาช่่ัวจะเข้าสูวจะเข้าสู่่ ไฟนิรนัดร"์ไฟนิรนัดร"์

Athanasian CreedAthanasian Creed
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นครน้ีเป็นส่ีเหลีย่มจัตรุสั มีประตสูามบานแตล่ะดา้น เป็นการวดัขนาดที่ ใหญ่ โตมาก นครน้ีมีความสูงเท่า
ความกวา้งและความยาว นครทำาด้วยอัญมณี แสดงถึงความงดงามของการออกแบบของพระเจ้า และยัง
แสดงให้เห็นวา่ทรพัยากรของพระองค์ ไม่มีขีดจำากัด

สง่าราศีของพระเจ้ามีอยู่ทั่วกรงุ ให้แสงสวา่งแก่เมืองเพื่อจะไม่ตอ้งมีแหล่งกำาเนิดแสงอื่นอีก

ทุกชาตจิะอยู่ภายใตเ้มืองน้ี

บาปใด ๆ จะเข้าเมืองไม่ได้

มีแม่น้ำ าแห่งชีวติและตน้ไม้แห่งชีวติ น่ีแสดงให้เห็นการฟ้ืนฟูชีวติที่สูญเสียไปเมื่ออาดมัและเอวาทำาบาป

ข้อเท็จจรงิที่สำาคัญที่สุดเก่ียวกับเมืองน้ีคือที่น่ีเป็นสถานที่ที่ประชากรของพระเจ้าอาศัยอยู่กับพระองค์ 
(21:3, 22:4)

ข้อความท่ี XVIII: คำาเตือนสติตอนปิด (ววิรณ์ 22:6-21)
อัครสาวกพบวา่ผู้ส่งสารที่พูดกับท่านเป็นผู้เผยพระวจนะที่เป็นมนุษย์เหมือนตวัท่านเอง

ข้อ 10 บอกวา่ความสำาเรจ็เป็นจรงิของคำาทำานายจะเกิดขึน้ในไม่ช้า คำาพยากรณ์เขียนไวเ้มื่อ 2,000 ปีที่แล้ว 
และบางตอนก็ยังไม่สำาเรจ็ ความสำาเรจ็ในไม่ช้าน้ีมีความหมายอย่างไร? อย่างน้อยมีคำาอธิบายท่ีเป็นไปได้
สองข้อ

1. ข้อความดังกล่าวใช้ ได้กับผู้ท่ี ได้ยินได้ฟังทันที

พวกเขาไดอ้ดทนตอ่การกดข่ีข่มเหงแลว้ และจะไดเ้ห็นการช่วยใหร้อดของพระเจา้ แมว้า่จะไม่ ใช่ความสำาเรจ็
ทัง้หมดของคำาพยากรณ์ หนังสือเล่มน้ีไม่ ได้มี ไวส้ำาหรบัคนที่มีชีวติอยู่ ในสมัยสุดท้ายเท่าน้ัน แต่สำาหรบั
ผูค้นที่ ไดอ้า่นเป็นครัง้แรก ยคุของครสิตจกัรไดเ้ริม่ตน้ขึน้ และการขม่เหงก็ ไดเ้ริม่ตน้ขึน้ กระบวนการตา่ง 
ๆ ทางประวตัศิาสตรท์ีอ่ธบิายไว้ ในหนังสือไดเ้ริม่ตน้ขึน้แลว้ พวกเขาอยู่ ในยคุสุดทา้ยซ่ึงคำาทำานายจะสำาเรจ็ 
แตพ่วกเขามีชีวติอยู่ ในช่วงตน้ ๆ ของช่วงเวลา

หลักการตีความพระคัมภีร์

พระคมัภรีม์กีารประยกุต์ ใช้ทกุครัง้ แม้วา่จะมีคำาทำานายทีจ่ะไมส่ำาเรจ็ในเรว็ ๆ  น้ีก็ตาม ดงัน้ัน 
เราสามารถไดร้บัประโยชน์จากขอ้พระคมัภรีแ์มว้า่เราจะไมเ่ขา้ใจอย่างถอ่งแทว้า่เหตกุารณ์
ใดที่มีพยากรณ์ ไว้
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2. อีกไม่นานจะเกิดการสมัฤทธิผลตามคำาพยากรณ์ท่ี ไม่ ใช่ความสมัฤทธิผลในขัน้สุดท้าย

ยกตวั อยา่ง  เมือ่ กรงุ เยรซูาเลม ถกู ลอ้ม และ ทำาลาย โดย กองทพั  อยา่ง น้อยคำา พยากรณ์ หลาย อยา่ง ก็ สำาเรจ็ เป็น 
จรงิ เพียง บาง ส่วน  ชาวยิวครสิเตียนหลายคนในตอนน้ันคงคิดวา่พวกเขาได้เห็นการสำาเรจ็เป็น จรงิ ตามพ
ระธรรมววิรณ์ ดงัน้ันเวลาจึงใช้คำาวา่อีกไม่นาน แม้วา่จะมีการสำาเรจ็เป็น จรงิขัน้สุดท้ายและสมบูรณ์ยิ่งขึน้
ในสมัยสุดท้าย

ข้อ 11-12 กล่าวถึงการเสด็จมาอย่างกะทันหันขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่บรสุิทธิ์ ในเวลาน้ันก็จะบรสุิทธ์ิ
ตอ่ไป ผู้ที่เป็นมลทินน้ันจะเป็นมลทินตอ่ไป—จะไม่มีเวลาให้ ใครไดเ้ปลี่ยนเมื่อเขาเห็นองคพ์ระผู้เป็นเจ้า
เสด็จกลับมา

ข้อ 13 กล่าวถึงช่ือของอัลฟาและโอเมกาที่เป็นของพระเยซู ซ่ึงมีกล่าวถึงครัง้แรกใน 1:8 คำาเหล่าน้ีหมาย
ถึงตัวแรกและตัวสุดท้ายของตัวอักษร ซ่ึงหมายความวา่พระเยซูทรงเป็นจุดเริม่ต้นและจุดสิน้สุดของ
ประวตัศิาสตรม์นุษย์ ตัง้แตก่ารทรงสรา้งจนถึงวนัสิน้โลก

ข้อ 14-15 กล่าววา่ผู้คนมีทางเลือกวา่จะเป็นหน่ึงในคนท่ีไดร้บับำาเหน็จจากพระเจ้าหรอืเป็นคนบาปที่ถูก
พิพากษา ผู้ที่เช่ือฟังพระเจ้าจะเข้ามาในเมืองและเข้าถึงตน้ไม้แห่งชีวติ ไม่รวมคนบาป

ข้อ 17 ให้คำาเชิญ พระคณุไดร้บัการเสนออย่างอิสระ

ข้อ 18-19 เป็นคำาเตอืนไม่ ใหเ้ปลีย่นพระคำาของพระเจา้ทีเ่ปิดเผยในหนังสือ แมว้า่คำาเตอืนจะพดูถงึหนังสือ
ววิรณ์โดยเฉพาะ แตก็่สามารถขยายไปถงึพระธรรมทกุเลม่ เพราะไมม่ี ใครมอีำานาจในการเปลีย่นแปลงพระ
คำาของพระเจ้า

บทเรยีนท่ี 9 การบ้าน

1. การศึกษาเน้ือเรือ่ง: ทำาแผนภมูติราประทบั แตร และขนั โดยระบส่ิุงทีเ่กดิขึน้กบัแตล่ะ
รายการ

2. เขียนการบ้าน: ววิรณ์กล่าวถึงการกระทำาของคนชั่ว แต่ก็ยังกล่าวถึงการควบคุมของ
พระเจ้าด้วย ววิรณ์แสดงให้เห็นอย่างไรวา่วนัสิน้โลกเป็นการกระทำาของพระเจ้า? ให้
มองหาศนูย์กลางของพระเจ้าและสัญญาณแห่งการควบคมุของพระองค ์การควบคมุ
ของพระเจ้าเป็นศนูย์กลางของอวสานศาสตรอ์ย่างไร? 
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ยุคพันปี

หมายเหตุถึงหัวหน้าชัน้:
ขอให้นั้กเรยีนห้ลาย ๆ  คนอธบ่ายวา่พวกเขาเขยีนอะไรสำาห้รบังานมอบห้มายการเขยีนเพื�อเป็นการที่บที่วน
แง่มุมที่ี�สำาคญัที่ี�สุด้ของพระธรรมวว่รณ์

บทนำา
 » นักเรยีนคนหน่ึงควรอ่าน ววิรณ์ 20:1-6 ให้กลุ่มฟัง

ข้อความน้ีอธิบายระยะเวลา 1000 ปีท่ีเฉพาะเจาะจง น่ีเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของประวตัิศาสตรม์นุษย์บน
แผ่นดนิโลกก่อนการพิพากษา การพิพากษายุตคิวามบาปทัง้หมดและเป็นจุดเริม่ตน้ของสวรรค์ ใหม่และ
แผ่นดนิโลกใหม่

ในทางอวสานศาสตร ์ช่วงเวลาน้ีเรยีกวา่ยคุพันปี ตามขอ้น้ี คนทีเ่สียชีวติในการกดขีข่ม่เหงในช่วงความทกุข์
ยากจะฟ้ืนคนืชีพเพื่อปกครองรว่มกับพระครสิตบ์นแผ่นดนิโลก ซาตานจะถูกกักขังในช่วงเวลาน้ี เมื่อสิน้
สุดช่วงเวลาน้ัน ซาตานก็จะถูกปลดปล่อย และมีการกบฏครัง้ใหญ่ของบรรดาประชาชาตติอ่พระเจ้า

สำาหรบัตวัอยา่งขอ้พระคมัภรีอ่ื์น ๆ  เกีย่วกบัระยะเวลาหน่ึงพนัปี โปรดด ูอสิยาห ์2:2-4 และ อิสยาห ์60:9-12 
และ มีคาห์ 4:1-3. ดเูหมือนคำาพยากรณ์เหล่าน้ียังไม่สัมฤทธิผลอย่างแท้จรงิในประวตัศิาสตร์

ห้มายเห้ตถึุงห้วัห้น้าชั �น: ห้ลกัส้ตรยังไม่ได้เ้ตรยีมนักเรยีนให้ต้อบคำาถามด้า้นลา่ง แตค่ำาถามจะแนะนำาส่วน
ตอ่ไป

 » เราควรคาดหวงัวา่น่ีจะเป็นช่วงเวลาท่ีแท้จรงิในอนาคต หรอืเราควรเข้าใจข้อความเหล่าน้ีในแบบ
ที่ตา่งออกไป?

ความเช่ือของครสิตจักรในยุคแรกเก่ียวกับยุคพันปี
ขอ้ความดา้นลา่งมาจากคนทีม่ชีีวติอยู่ ในครสิตจกัรตัง้แตอ่ายยุงัน้อย ๆ  พวกเขาแสดงความเชื่อทีเ่ป็นเรือ่ง
ธรรมดาในครสิตจักรในช่วงสองสามศตวรรษแรก
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Epistle of Barnabas (ศตวรรษที่ 1) "หลังจาก 6,000 ปีของประวตัศิาสตรม์นุษย์ พระครสิตจ์ะเสด็จมา 
ทำาลายปฏิปักษ์ของพระครสิตแ์ละสถาปนาอาณาจักรของพระองค"์

Polycarp (70-155) "ถา้เรามชีีวติอยูเ่พือ่พระองค์ ในยุคปัจจุบัน เราจะไดร้บัการปลกุให้คนืชีพและปกครอง
รว่มกับพระองค์ ในยุคตอ่ไป"

Papias (80-163) "หลังจากการฟ้ืนคนืสู่ชีวติของธรรมิกชนจะเป็นการปกครองส่วนตวัของพระครสิตบ์น
แผ่นดนิโลก"

Justin Martyr (100-164) "หลังจากการฟ้ืนคนืสู่ชีวติของธรรมิกชน พวกเขาจะปกครอง 1,000 ปีในกรงุ
เยรซูาเล็มตามตวัอักษร แล้วการพิพากษาจะมาถึง"

Irenaeus (130-202) "กลุ่มปฏิปักษ์ของพระครสิตจ์ะปกครอง 3 ปีครึง่ในกรงุเยรซูาเล็ม อิสราเอลจะไดร้บั
การฟ้ืนฟู หลังจากการฟ้ืนคนืชีพของธรรมิกชน พวกเขาจะปกครอง"

Tertullian (160-220) "หลังจากการกลับเป็นขึน้จากตายจะมีการปกครอง 1,000 ปีตามตัวอักษรในกรงุ
เยรซูาเล็ม"

คำาทำานายในพันธสญัญาเดิมเก่ียวกับยุคพันปี
พระคมัภีรเ์ดมิหลายตอนดเูหมือนจะบรรยายถึงระยะเวลาของยุคพันปี เราจะศึกษาบางส่วนในส่วนน้ีของ
บทเรยีน

 » ให้ทำางานรว่มกันเพื่อดูแต่ละข้อ และจดรายการรายละเอียดที่สำาคัญที่สุด รายละเอียดบางอย่าง
สำาหรบัแตล่ะตอนจะพิมพ์พรอ้มข้อมูลอ้างอิง

เศคารยิาห์ 8:22, เศคารยิาห์ 14:9, 16-17. องคพ์ระผู้เป็นเจ้าจะทรงเป็นกษัตรยิ์เหนือแผ่นดนิโลก และ
ไม่มีเจ้านายองคอ์ื่นใดจะคงอยู่ ได ้ทุกชาตจิะมานมัสการที่กรงุเยรซูาเล็ม

อิสยาห์ 11:1-10. พระครสิต์จะทรงจัดเตรยีมความยุติธรรมให้กับคนยากจนบนโลกและประหารคนช่ัว 
สัตวต์า่ง ๆ  จะไมเ่ป็นอนัตรายใน "ภเูขาอนับรสิทธิ"์ แผ่นดนิโลกจะเต็มไปดว้ยความรูข้ององคพ์ระผู้เป็นเจา้

เยเรมีย์ 3:17 กรงุเยรซูาเล็มจะได้ชื่อวา่เป็น "พระที่น่ังของพระเจ้า" และทุกชาติจะมาและจะไม่ดำาเนิน
ตามวถิีของตน

มีคาห์ 4:1-5. กรงุเยรซูาเล็มจะเป็นเมืองหลวงของโลก ประชาชาตจิะไปกรงุเยรซูาเล็มเพื่อเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
พระเจ้า จะไม่มีสงครามอีกตอ่ไป

เยเรมีย์ 23:5 พระครสิตจ์ะทรงบรรลุความยุตธิรรมในฐานะผู้ปกครองโลก
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อิสยาห์ 60:1-16, อิสยาห์ 61:6. ทุกชาตริบัใช้อิสราเอลและถวายเครือ่งบูชาแก่กรงุเยรซูาเล็ม

อิสยาห์ 65:17-25 กรงุเยรซูาเล็มจะเต็มไปดว้ยความยนิดแีละจะไมร่อ้งไห้อกีตอ่ไป ทกุคนจะมชีีวติอยูจ่นถงึ
วยัชรา สัตวป่์าจะไม่เป็นอันตราย

แนวคิดท่ีแตกต่างกันเก่ียวกับยุคพันปี
ครสิเตยีนไม่ไดต้คีวามขอ้ความเก่ียวกับยคุพนัปีในลกัษณะเดยีวกนัทัง้หมด ความแตกตา่งไม่ไดเ้ป็นเพยีง
รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่าน้ัน แตย่ังเป็นแนวคดิที่แตกตา่งกันอย่างสิน้เชิง

ในบทเรยีนน้ี เราจะพิจารณาแนวคดิที่แตกตา่งกันสามประการเกี่ยวกับยุคพันปี

ห้มายเห้ตถุงึห้วัห้น้าชั �น: พยายามห้ลกีเลี�ยงการถกเถยีงกนัมากเกี�ยวกบัแนวคด่้ที่ั �งสามเกี�ยวกบัยคุพนัปีใน
ขณะที่ี�ศกึษาแตล่ะข้อ นักเรยีนสามารถอภ่ปรายความคด่้เห็้นได้้ ในภายห้ลัง แต่ ในส่วนนี�ของบที่เรยีน ให้้
เน้นที่ี�การที่ำาความเข้าใจแตล่ะแนวคด่้

ลัทธิยุคหลังพันปี

คำานำาหน้า โพสต ์หมายถึง "หลัง" น่ีหมายถึงแนวคดิท่ีวา่การเสด็จกลับมาของพระครสิตจ์ะเกิดขึน้ในช่วง
ท้ายสุดของประวตัศิาสตรม์นุษย์ แทนที่จะเป็นช่วงเริม่ตน้ของช่วง 1,000 ปีตามตวัอักษร

ตามแนวคดิน้ี สังคมและรฐับาลตา่ง ๆ ของโลกจะคอ่ย ๆ ถูกทำาให้เป็นครสิเตยีนโดยสมบูรณ์โดยการเผย
แพรพ่ระกติตคิณุและการทำางานของนักปฏริปูครสิเตยีน ทกุชาตจิะกลายเป็นชาตคิรสิเตยีน ในแงน้ั่นพวก
เขาจะถกูปกครองโดยพระครสิตผ์า่นทางเหลา่ผูน้ำ าครสิเตยีน ซาตานถกูกกัขงัโดยนัยในแง่ทีม่นัไมส่ามารถ
หยุดพระกิตตคิณุจากการเปลีย่นแปลงโลกได้

ระยะเวลาไมจ่ำาเป็นตอ้งเป็น 1,000 ปีตามตวัอกัษร เพยีงแตเ่ป็นเวลาทีน่านมาก เมือ่สิน้สุดระยะเวลาน้ี พระ
ครสิตจ์ะเสด็จกลับมา

นักฟ้ืนฟูผูย่ิ้งใหญแ่ละนักปฏิรปูสังคมในอดตีเช่ือในลทัธยิคุหลงัพนัปี เพราะพวกเขาคาดหวงัวา่งานของพระ
กติตคิณุจะไดร้บัชัยชนะอยา่งสมบรูณ์ทัว่โลก34 คนทีป่กป้องแนวคดิน้ีบอกวา่มนัสอดคลอ้งกบัวธิท่ีีพระเจา้
ทำางานกับผู้คน โดยปรารถนาที่จะเปลีย่นพวกเขาดว้ยกิตตคิณุแทนที่จะมายึดครองโลกที่กบฎดว้ยกำาลัง

ครสิเตยีนคนอืน่ ๆ  ไมเ่ห็นดว้ยกบัลทัธิยคุหลงัพนัปี เน่ืองจากข้อพระคมัภรีเ์กีย่วกบัวนัสิน้โลกอธบิายวา่พระ
เยซูเสด็จมาดว้ยอำานาจ ทำาลายกองกำาลังชั่วรา้ยในการตอ่สู้ครัง้ใหญ่หลังจากที่ผู้คนที่ซ่ือสัตย์ของพระองค์
ถูกกดขี่ข่มเหง (1) ข้อพระคมัภีรเ์กี่ยวกับวนัสิน้โลกดเูหมือนจะไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป (2) ข้อพระคมัภีรเ์กี่ยวกับวนัสิน้โลกดเูหมือนจะพรรณนาพระเยซูวา่เป็นผู้พิชิตโลก
กบฏมากกวา่ที่จะเป็นกษัตรยิ์ที่เสด็จมาในโลกของครสิเตยีน ตวัอย่างของข้อความข้อพระคมัภีรเ์กี่ยวกับ
วนัสิน้โลกคอื ววิรณ์ 19:11-21

34  ตวัอย่าง ไดแ้ก่ William Booth และ Charles Finney
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อีกเหตผุลหน่ึงที่ทำาให้ ไม่เห็นดว้ยกับลัทธิยุคหลังพันปีคอืรายละเอียดบางอย่างของยุคพันปีที่มี ไว้ ในพระ
คมัภรีด์เูหมอืนจะไมเ่ขา้กบัทศันะน้ี แมว้า่ขอ้ความเหลา่น้ีจะอธบิายแบบเป็นนัยก็ตาม ยกตวัอยา่ง หมายความ
วา่อะไรที่วา่ผู้ที่ถูกฆ่าตายในความทุกข์ยากจะฟ้ืนเป็นขึน้เพื่อทำาการปกครอง?

ลัทธิท่ีเช่ือวา่ไม่มียุคพันปี

คำานำาหน้า a หมายถึง " ไม่" หมายความวา่ไม่มียุคพันปี ผู้ที่มีความเชื่อน้ีไม่เช่ือวา่ยุคหน่ึงพันปีเป็นระยะ
เวลา 1,000 ปีตามตวัอักษร

สมาชิกลัทธิท่ี ไม่เช่ือวา่มียุคพันปี เช่ือวา่คำาทำานายเก่ียวกับยุคพันปีกำาลังสำาเรจ็เป็นจรงิทางวญิญาณในค
รสิตจักร พระครสิต์กำาลังปกครองผ่านงานของครสิตจักร และซาตานถูกกักขังแบบเป็นนัยเพราะมันไม่
สามารถตา้นทานครสิตจักรได้

ในลทัธทิีเ่ช่ือวา่ไมม่ยีคุพนัปี อสิราเอลไมม่คีวามสำาคญัในแผนของพระเจา้อกีตอ่ไป เพราะตอนน้ีครสิตจกัร
เป็นประชากรของพระเจ้า คำาสัญญาตอ่อิสราเอลเกีย่วกับอาณาจักรทางโลกน้ันสำาเรจ็เป็นจรงิทางวญิญาณ
ในครสิตจักร

รายละเอียดในพระคมัภีรก่ี์ยวกับยุคพันปีทัง้หมดถูกตคีวามโดยนัยและเชิงจิตวญิญาณโดยผู้ที่ ไม่เช่ือวา่มี
ยุคพันปี คำาสัญญาท่ีทำาไวก้ับอิสราเอลสำาเรจ็แล้วสำาหรบัครสิตจักร แตเ่ป็นทางวญิญาณแทนที่จะเป็นทาง
กายภาพ ครสิตจักรปกครองบรรดาประชาชาติโดยการประกาศข่าวประเสรฐิแก่พวกเขา

ลัทธิที่เช่ือวา่ไม่มียุคพันปี คล้ายกับ ลัทธิยุคหลังพันปี ในบางแง่มุม อย่างไรก็ตาม มีข้อแตกตา่งใหญ่อย่าง
น้อยหน่ึงประการ ลทัธยิคุหลงัพนัปี สอนวา่คำาทำานายมากมายในทา้ยทีสุ่ดจะสำาเรจ็ตามตวัอกัษรโดยการทำา
งานของครสิตจักร เช่น สันตภิาพของโลกและการทำาให้ทุกชาตเิป็นครสิเตยีน ลัทธิท่ีเช่ือวา่ไม่มียุคพันปี 
ตอ้งหาวธิีอธิบายวา่คำาทำานายกำาลังสำาเรจ็ในโลกตามที่เป็น

บางคนคัดค้านลัทธิที่เช่ือว่าไม่มียุคพันปีเพราะเป็นการปฏิเสธการตีความคำาทำานายเกือบทัง้หมด ซึ่ง
หมายความวา่ผูท้ี่ ไดร้บัคำาสัญญาตามพนัธสัญญาเดมิไมส่ามารถเขา้ใจส่ิงทีพ่วกเขาหมายถงึได ้แมแ้ตบ่างส่วน

ข้อคัดค้านอีกประการหน่ึงต่อลัทธิที่เช่ือวา่ไม่มียุคพันปีคือแม้เมื่อคำาสัญญาถูกทำาให้เป็นฝ่ายวญิญาณ ก็
ยากที่จะเข้าใจวา่การบรรลุผลสำาเรจ็เป็นจรงิแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ้างวา่วสุิทธิชนกำาลังปกครองและ
ซาตานถูกกักขัง

ลัทธิเก่ียวกับยุคก่อนพันปี

คำานำาหน้า pre หมายถึง "ก่อน" หมายถึงความคดิที่วา่พระเยซูจะเสด็จกลับมายังโลกก่อนสมัยพันปี

ตามคำากล่าวของสมาชิกลัทธิเกี่ยวกับยุคก่อนพันปี พระครสิต์จะเสด็จกลับมาทางกายภาพและสถาปนา
อาณาจักรทั่วโลกเป็นเวลา 1,000 ปี พวกเขาตีความรายละเอียดของคำาทำานายในช่วงเวลาน้ีอย่างแท้จรงิ 
พวกเขาเช่ือวา่อิสราเอลยังคงมีความสำาคัญในแผนการของพระเจ้า พวกเขาเชื่อวา่กรงุเยรซูาเลมจะเป็น
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ศนูย์กลางของอาณาจักรของพระครสิตบ์นแผ่นดนิโลก และครสิเตยีนผู้ถูกทรมานจะฟ้ืนขึน้จากตายเพื่อ
ปกครองรว่มกับพระองค์

 » ดรูายละเอยีดทีร่ะบไุวส้ำาหรบัแตล่ะขอ้ความ (ดา้นบน) และพิจารณาวา่ขอ้ความน้ีจะถูกตคีวามโดย
ชาวลัทธิยุคหลังพันปี กลุ่มที่เช่ือวา่ไม่มียุคพันปี และกลุ่มลัทธิยุคก่อนพันปีตคีวามอย่างไร

การตคีวามที่ด ี(1) จะเป็นความหมายที่มีนัยสำาคญัตอ่ผู้ฟังคนแรก และ (2) จะคาดหวงัให้เกิดความสำาเรจ็
เป็นจรงิที่สอดคล้องกับคำาอธิบายที่ ให้ ไว้ โดยข้อความน้ีอย่างแท้จรงิ

ลัทธิยุคสมัยต่าง ๆ (DISPENSATIONALISM) กับศาสน
ศาสตรพั์นธสญัญา (COVENANT THEOLOGY)
นักศาสนศาสตรพ์ยายามทำาความเข้าใจความสัมพันธ์ระหวา่งอิสราเอลกับครสิตจักร

คำาถามต่าง ๆ รวมถึงคำาถามเหล่าน้ี: ผู้คนในพันธสัญญาเดิมได้รบัความรอดแตกต่างไปจากผู้คนในพันธ
สัญญาใหม่หรอืไม่? คำาสัญญาของพระเจ้าท่ีมีตอ่อิสราเอลใช้กับครสิตจักรดว้ยหรอืไม่? อิสราเอลยังคงอยู่มี
ฐานะพิเศษในแผนการของพระเจ้าหรอืไม่?

คำาอธิบายหน่ึงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวา่งอิสราเอลกับครสิตจักรเรยีกวา่ "ลัทธิยุคสมัยตา่ง ๆ " นักศาสน
ศาสตรค์นอื่น ๆ ไม่เห็นด้วยกับลัทธิที่เช่ือในระบบความก้าวหน้าทางประวตัิศาสตรด์ังที่เปิดเผยในพระ
คมัภีร ์และไดพ้ัฒนาคำาอธิบายที่บางครัง้เรยีกวา่ "ศาสนศาสตรแ์ห่งพันธสัญญา"

ลัทธิยุคสมัยต่าง ๆ (Dispensationalism)

คำาการจัด้ระบบ (Dispensation) มาจากแนวคิดที่วา่มีหลายช่วงเวลาของประวตัิศาสตรม์นุษย์ที่พระเจ้า
จัดการกับผู้คนต่าง ๆ กัน โดยจัดเตรยีมความรอดด้วยวธิีการต่าง ๆ กัน ระยะเวลาที่พระเจ้าทรงใช้แผน
แห่งความรอดโดยเฉพาะที่เรยีกวา่การจัดระบบ

นักศาสนศาสตรบ์างคนแบ่งประวตัศิาสตรม์นุษย์ออกเป็นช่วงระบบตา่ง ๆ สองระยะเวลาที่ส่งผลกระทบ
มากที่สุดตอ่การตคีวามพระคมัภีรข์ึน้อยู่กับการจัดระบบระหวา่งอิสราเอลและครสิตจักร ตามลัทธิยุคสมัย
ตา่ง ๆ ชาวอิสราเอลในพันธสัญญาเดมิไดร้บัความรอดโดยการปฏิบัตติามกฎของโมเสสและระบบการเสีย
สละ และผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่จะได้รบัการช่วยให้รอดโดยพระคุณผ่านความเชื่อ ครสิตจักรแตกต่าง
จากอิสราเอลอย่างสิน้เชิง และพระเจ้าทรงปฏิบัตกิับพวกเขาแตกตา่งกัน

สมาชิกลทัธยุิคสมยัตา่ง ๆ  เชื่อวา่เน่ืองจากระบบแห่งความรอดของทัง้สองตา่งกนัมาก ทัง้สองจึงไมส่ามารถ
ไปพรอ้มกนับนแผน่ดนิโลกได ้พวกเขาจงึเชือ่วา่ครสิตจกัรจะถกูลบออกจากโลกเป็นเวลาเจ็ดปี ในช่วงระยะ
เจ็ดปีน้ัน พระเจา้จะทรงฟ้ืนฟูระบบความรอดก่อนหน้าน้ีรว่มกบัอสิราเอล อสิราเอลจะยอมรบัพระเยซเูป็น
พระเมสสิยาห์ของพวกเขา หลังจากระยะเวลาเจ็ดปีจะเป็นระยะเวลาหน่ึงพันปีที่พระเยซูจะทรงปกครอง
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ในกรงุเยรซูาเล็มอย่างเห็นประจักษ์ ได้ สมาชิกลัทธิยุคสมัยตา่ง ๆ เช่ือวา่คำาสัญญาทัง้หมดที่พระเจ้ามีต่อ
อิสราเอลเกี่ยวกับแผ่นดนิและอาณาจักรจะสัมฤทธิผลตามตวัอักษร

ลัทธิยุคสมัยตา่ง ๆ ทำาให้พันธสัญญาเดมิมีประโยชน์น้อยลงสำาหรบัครสิเตยีน เพราะพวกเขาเช่ือวา่มีการ
กล่าวถึงอิสราเอลภายใตก้ารจัดระบบที่ตา่งออกไป พวกเขาใช้เรือ่งราวของพันธสัญญาเดมิเพื่อแสดงความ
จรงิ แตพ่วกเขามกัจะปฏเิสธคำาสอนใด ๆ  ทีอ่งิจากขอ้พระคมัภรีเ์ดมิและพยายามทำาตามเฉพาะพนัธสัญญา
ใหม่เท่าน้ัน พวกเขายังเชื่อด้วยวา่คำาสอนของพระครสิต์ ในพระกิตติคุณส่วนใหญ่ ใช้ ไม่ ได้กับครสิเตียน 
เพราะคำาสอนเหล่าน้ันมุ่งตรงถึงชาวยิว

หลายคนท่ียังไม่รูจ้ักคำาวา่ Dispensationalism (ลัที่ธ่ยุคสมัยตา่ง ๆ) ไดร้บัอิทธิพลจากแนวคดิน้ี บ่อยครัง้
ผู้คนปฏิเสธที่จะยอมรบัอำานาจของพันธสัญญาเดมิ แม้วา่ผู้เขียนพันธสัญญาใหม่จะพิจารณาอย่างชัดเจน
วา่เป็นอำานาจของพวกเขา

ศาสนศาสตรพั์นธสญัญา

ตามหลักศาสนศาสตรพั์นธสัญญาอสิราเอลไม่ไดเ้ป็นประชากรของพระเจา้อกีตอ่ไปและมคีวามสำาคญัเพยีง
เล็กน้อยในอวสานศาสตร ์พวกเขาเช่ือวา่เน่ืองจากอิสราเอลปฏิเสธพระครสิต ์พระเจ้าจึงไดก้่อตัง้ชนชาติ
ใหม่ที่เรยีกวา่ครสิตจักร

บัดน้ี ครสิตจักรเป็นประชากรของพระเจ้าและไดร้บัคำาสัญญาที่ประทานแก่ประชากรของพระเจ้า รวมทัง้
คำาสัญญาทีท่ำาไวก้ับอิสราเอลในพันธสัญญาเดมิ ชาตอิิสราเอลไมม่ีสิทธิ์ ในพระสัญญาของพระเจา้ในขณะน้ี 
ใน กาลาเทีย 6:16 ครสิตจักรถูกเรยีกวา่ "อิสราเอลของพระเจ้า"

เพราะวา่ผูน้ั้นมิไดเ้ป็นยวิแท ้ซ่ึงเป็นยวิแตภ่ายนอก และการเขา้สุหนัตแทก็้ไม่ ใช่การเขา้สุหนัตซ่ึง
อยู่ภายนอกในเน้ือหนัง แตผู่้น้ันเป็นยิวแท้ ซ่ึงเป็นยิวภายใน และการเข้าสุหนัตแท้น้ันก็เป็นการ
เข้าสุหนัตของใจ ในจิตวญิญาณ และมิ ใช่ ในตัวอักษร ผู้ซ่ึงคำายกย่องของเขาไม่ได้มาจากมนุษย์
แตจ่ากพระเจ้า ( โรม 2:28-29)

เหตฉุะน้ันพวกท่านจงรูเ้ถิดวา่ บรรดาคนที่อยู่ฝ่ายความเช่ือ คนเดยีวกันน้ันเองเป็นบุตรทัง้หลาย
ของอับราฮัม และพระคัมภีรน้ั์นซ่ึงรูล้่วงหน้าวา่ พระเจ้าจะทรงให้พวกคนต่างชาติเป็นคนชอบ
ธรรมโดยความเช่ือ ไดป้ระกาศขา่วประเสรฐิแกอ่บัราฮัมลว่งหน้า โดยกลา่ววา่ ‘ ในตวัเจา้ประชาชาติ
ทัง้สิน้จะไดร้บัพระพร’ ดงัน้ันบรรดาคนที่อยู่ฝ่ายความเช่ือจึงไดร้บัพระพรรว่มกับอับราฮัมผู้เป่ียม
ดว้ยความเช่ือ.… เพื่อพระพรของอับราฮัมจะไดม้าถึงคนตา่งชาตทิัง้หลายโดยทางพระเยซูครสิต ์
เพื่อพวกเราจะไดร้บัพระสัญญาของพระวญิญาณโดยความเช่ือ.… ไม่มีทัง้ยิวและกรกี ไม่มีทัง้ทาส
และไท ไม่มีทัง้ชายและหญงิ เพราะวา่ทา่นทัง้หลายทกุคนเป็นหน่ึงเดยีวกนัในพระเยซคูรสิต ์และ
ถ้าท่านทัง้หลายเป็นของพระครสิตแ์ล้ว ท่านทัง้หลายก็เป็นเชือ้สายของอับราฮัม และเป็นทายาท
ตามพระสัญญาน้ัน (กาลาเทีย 3:7-9, 14, 28-29)
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1 เปโตร 2:5-10 อธบิายวา่ครสิตจกัรในฐานะเป็นปุโรหติทีถ่วายเครือ่งบชูาฝ่ายวญิญาณ ชาตศัิกดิสิ์ทธ์ิ และ
ประชากรของพระเจ้า

ฮีบร ู12:22 กล่าววา่ผู้เชื่อเข้าสู่ "นครเยรซูาเล็มแห่งสวรรค์" กาลาเทีย 4:25-26 กล่าววา่ผู้เชื่อเข้าสู่กรงุ
เยรซูาเล็มซ่ึงอยู่เบือ้งบนแทนที่จะเป็นกรงุเยรซูาเล็มบนโลก

เน่ืองจากศาสนศาสตรพ์ันธสัญญากล่าววา่สัญญาที่ทำาไวก้ับอิสราเอลถูกโอนไปยังครสิตจักร พวกเขาจึงคดิ
วา่คำาสัญญาน้ันสำาเรจ็เป็นจรงิทางวญิญาณแทนท่ีจะเป็นตามตวัอกัษร คำาสัญญาเกีย่วกบัพระทีน่ั่งของพระ
ครสิตท์ีส่ถาปนาขึน้ในกรงุเยรซูาเล็ม สันตภิาพ อสิราเอลในฐานะเป็นผูน้ำาของโลก ทกุชาตทิีอ่สิราเอลส่ังสอน 
การครอบครองดนิแดนที่สัญญาไวชั้่วนิรนัดร ์และการทำาให้สัตวป่์าเช่ืองทัง้หมดตอ้งไดร้บัการเปลี่ยนทาง
ฝ่ายวญิญาณเพือ่ทีจ่ะบรรลุผลสำาเรจ็ในครสิตจกัร คำาสัญญาทัง้หมดถกูตคีวามวา่มคีวามหมายทางวญิญาณ
แทนที่จะเป็นความหมายตามตวัอักษร

คนส่วนใหญ่ที่เช่ือในศาสนศาสตรน้ี์ไม่เช่ือในการปกครองตามตัวอักษรของพระครสิต์บนแผ่นดินโลก
เป็นเวลาหน่ึงพันปี พวกเขาเช่ือวา่พระครสิต์และธรรมิกชนปกครองในขณะน้ีทางวญิญาณผ่านอิทธิพล
ของพระกิตติคุณ พวกเขาเช่ือวา่คำาสัญญากับอับราฮัมที่วา่ลูกหลานของท่านจะได้ครอบครองคานาอันต
ลอดไปน้ันสำาเรจ็โดยผู้เช่ือในปัจจุบันที่มีความรอด พวกเขาเช่ือวา่แทนที่จะเป็นกรงุเยรซูาเล็ม ครสิตจักร
กำาลังสอนนานาชาติ

ทัศนะท่ีสมดุล

นักศาสนศาสตรห์ลายคนในทกุวนัน้ีพยายามทีจ่ะหาจุดสมดลุระหวา่งความเช่ือในระบบความกา้วหน้าทาง
ประวตัศิาสตรด์งัที่เปิดเผยในพระคมัภีรแ์ละศาสนศาสตรพ์ันธสัญญา

มีปัญหาบางประการเกี่ยวกับลัทธิยุคสมัยตา่ง ๆ อัครสาวกเปาโลบอกทิโมธีวา่พระคมัภีร ์(พันธสัญญาเดมิ) 
สอนเกี่ยวกับความรอด (2 ทิโมธี 3:15) พระเยซูตรสัวา่นิโคเดมัสควรรูเ้รือ่งการบังเกิดใหม่ไดแ้ล้ว เพราะ
พระองคท์รงเป็นอาจารยแ์หง่พนัธสัญญาเดมิ (ยอหน์ 3:10) พนัธสัญญาใหมก่ลา่ววา่ผูเ้ชือ่เป็นชาวอสิราเอล
ที่แท้จรงิและเป็นลูกของอับราฮัม ( โรม 2:28-29, กาลาเทีย 3:28-29) โรม 4:1-8 กล่าววา่เรามีความรอดเช่น
เดยีวกับอับราฮัมและดาวดิ เครือ่งบูชาในพันธสัญญาเดมิไม่ไดล้บล้างบาป (ฮีบร ู10:4) ดงัน้ัน จึงดเูหมือน
วา่ผิดที่จะคดิวา่พันธสัญญาเดมิและพันธสัญญาใหม่ ให้วธิีแห่งความรอดตา่งกัน

นอกจากน้ียังมีปัญหากับศาสนศาสตรพ์ันธสัญญา การกล่าววา่คำาสัญญาในพันธสัญญาเดิมสำาเรจ็ผลทาง
วญิญาณคอืการยอมใหก้บัการตคีวามตามจนิตนาการท่ี ไมส่ามารถพสูิจน์ ได ้นอกจากน้ี การตคีวามน้ียงัสูญ
เสียความหมายเดมิ หากศาสนศาสตร ์พนัธสัญญาถกูตอ้ง อบัราฮัมและคนอืน่ ๆ  ก็ ไมเ่ขา้ใจคำาสัญญาตา่ง ๆ  
น้ัน แมว้า่พวกเขาจะคดิวา่เขา้ใจก็ตาม ยกตวัอยา่ง พระเจา้สัญญากบัอบัราฮัมวา่ลกูหลานของทา่นจะครอบ
ครองแผ่นดนิตลอดไป แตน่ั่นหมายความจรงิ ๆ วา่คนตา่งชาตจิะไดร้บัความรอด 
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ในส่วนผูเ้ผยพระวจนะมคีำาสัญญามากมายเกีย่วกบัการ
ฟ้ืนฟูและความรอดสำาหรบัอิสราเอล ตวัอย่างคอื เยเร
มีย์ 30-32 สามบทที่อธิบายถึงคำาสัญญาของพระเจ้า
ที่จะรวบรวมอิสราเอลและสรา้งใหม่ (30:18) พระเจ้า
รบัรองกับพวกเขาวา่พระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าของ
พวกเขา (30:22); พระองค์จะไม่มีวนัยอมแพ้จนกวา่
จะสำาเรจ็ (30:24); พระองคท์รงรกัพวกเขาช่ัวนิรนัดร ์
(31:3); พระองคท์รงระลกึวา่เอฟราอมิเป็นเช่นบตุรชาย
และจะเมตตาเขา (32:20); พระองคจ์ะเขียนกฎหมาย
ของเขาไว้ ในใจของพวกเขา (32:33); และทกุคนจะรูจ้กั
พระองคแ์ละพวกเขาจะไดร้บัการอภยั (32:34) ขอ้สรปุ
ของพระเจ้าใน 31:35-37 คือเป็นไปไม่ ได้ที่พระองค์
จะปฏิเสธอิสราเอลเพราะความบาปของพวกเขาเช่น
เดียวกับท่ีจะให้ดวงอาทิตย์ ไม่ส่องแสงหรอืจะทำาการ
วดัขนาดสรวงสวรรค ์ข้อความน้ีจะสอดคล้องกับความ
คดิที่วา่พระเจ้าจะเอาคำาสัญญาเหล่าน้ีไปจากอิสราเอล
และมอบให้กับคนอื่นหรอืไม่?

ศาสนศาสตรพ์นัธสัญญาปฏเิสธวา่อสิราเอลยงัคงมคีวามสำาคญัในแผนการของพระเจา้ แตอ่คัรสาวกเปาโล
กล่าววา่สักวนัหน่ึงอสิราเอลในฐานะชาตจิะรอดและพนัธสัญญาของพระเจา้กบัพวกเขาจะตอ้งสำาเรจ็ ( โรม 
11:26- 29). ท่านไม่ไดพู้ดถึงครสิตจักร เพราะตลอดบทน้ี ท่านแยกแยะระหวา่งอิสราเอลกับครสิตจักร

ทัศนะที่สมดลุเกี่ยวกับอิสราเอลและครสิตจักรจะรวมถึงความเข้าใจในคำาสัญญาตา่ง ๆ ในพันธสัญญาเดมิ

คำาสญัญาต่าง ๆ ในพันธสญัญาเดิม
1. คำาสญัญาเก่ียวกับพระพรฝ่ายวญิญาณ

ความรอดเกิดขึน้ได้ โดยพระคุณและโดยการกลับใจและความเชื่อโดยชาวยิวและคนต่างชาติ ในทุกช่วง
เวลาของประวตัิศาสตร ์พืน้ฐานของการยอมรบัของพระเจ้าที่มีต่อปัจเจกบุคคลน้ันเหมือนกันเสมอ (อิส
ยาห์ 60:1-7) ไม่จำาเป็นทีอ่ิสราเอลและครสิตจักรจะตอ้งแยกทางกันบนแผ่นดนิโลก เพราะแผนแห่งความ
รอดก็เหมือนกันสำาหรบัทัง้สองฝ่าย โรม 4:9-16 กล่าววา่ผู้เช่ือกลายเป็นลูกของอับราฮัมเพราะพวกเขาเช่ือ
พระกติตคิณุเหมอืนทา่น ดงัน้ันในทกุยคุทกุสมยั ผูเ้ชื่อทีแ่ทจ้รงิคอืเหลา่บุตรของพระเจา้ พนัธสัญญาแหง่
พระคณุไดม้อบให้แก่อิสราเอล (เยเรมยี ์31:33-34) เรามส่ีวนรว่มในพระพรของอบัราฮัมเช่นเดยีวกับผู้เช่ือ
คนอื่น ๆ ไม่วา่จะเป็นชาวยิวหรอืคนตา่งชาต ิคำาสัญญาไม่ไดน้ำาไปจากอิสราเอลแตข่ยายไปถึงคนตา่งชาติ
เท่าน้ัน และผู้คนที่กลับใจใหม่ก็คอืครสิตจักร

" โดยการกระทำาของพระองค์ " โดยการกระทำาของพระองค์ 
ผ่านการไกล่เกลีผ่านการไกล่เกล่่ียของผู้รบัใช้ยของผู้รบัใช้
ของพระองค์ พระเจ้าจะทรงของพระองค์ พระเจ้าจะทรง
ตระหนักถึงความรอดของผู้คนตระหนักถึงความรอดของผู้คน
แห่งพันธสแห่งพันธสัญัญาของพระองค์ ญญาของพระองค์ 
ประชากรของพระองค์จะอาศประชากรของพระองค์จะอาศัยัย
อยู่อย่างปลอดภัยในดินแดนทีอยู่อย่างปลอดภัยในดินแดนท่่ี
พระเจ้าจะประทานแก่พวกเขาพระเจ้าจะประทานแก่พวกเขา
และสำาแดงความชอบธรรมของและสำาแดงความชอบธรรมของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา"องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา"

William Dyrness, William Dyrness, 
Themes in Old Testament TheologyThemes in Old Testament Theology
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2. คำาม่ันสญัญาเก่ียวกับหลักการ

คำาสัญญาหลายประการพรรณนาถึงวธีิปกติของพระเจ้าในการดูแลผู้คนท่ีมีความสัมพันธ์ด้วยความเช่ือ
ฟังพระองค์ ตัวอย่างคือ สดุดี 23 คำาสัญญาเหล่าน้ีแสดงให้เห็นลักษณะของพระเจ้าที่เปิดเผยในเรือ่ง
สัมพันธภาพ หลักการเหล่าน้ีเหมือนกันไม่วา่เวลาใดและไม่วา่ที่ ไหน ทัง้กับอิสราเอลหรอืครสิตจักร

3. คำาสญัญาแห่งชาติ

พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ของชาวยิว สักวนัหน่ึงอิสราเอลในฐานะชาติหน่ึงจะหันมาหาพระครสิต์ 
( โรม 11:26) พระเจ้าทรงสัญญาวา่พระองคจ์ะไม่ปฏิเสธชาตน้ีิอย่างถาวร (เยเรมีย์ 31:35-37) พระองคจ์ะ
ทรงทำาตามสัญญาที่ ให้ ไวก้ับพวกเขา

บทเรยีนท่ี 10 การบ้าน

1. การศึกษาเน้ือเรือ่ง: ใหศึ้กษาข้อพระคมัภรีท์ี่ ให้ ไว้ ในหัวขอ้ของบทเรยีนน้ีช่ือ "คำาทำานาย
ในพันธสัญญาเดมิเกี่ยวกับยุคพันปี" จงอธิบายส่ิงที่คณุคดิวา่จะเป็นไปตามคำาทำานาย 
โดยอิงจากมุมมองของคณุเกี่ยวกับยุคพันปี

2. เขียนการบ้าน: ให้อธิบายวา่มุมมองใดในสามประการเกี่ยวกับยุคพันปีที่คณุเช่ือวา่ถูก
ตอ้งและให้เหตผุลประกอบ 
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มหากลียุค

หมายเหตุถึงหัวหน้าชัน้:
ในบที่เรยีนนี� นักเรยีนจะศกึษาคำาอธ่บายในพระคัมภีรเ์กี�ยวกับช่วงเวลาที่ี�เรยีกวา่ " กลียุค" ในแง่อวสาน
ศาสตร ์ประเด็้นที่ี�พระเยซจ้ะเสด็้จกลบัมาห้าผ้เ้ชื�อจะได้พ่้จารณาในภายห้ลงั พยายามห้ลกีเลี�ยงการอภป่ราย
คำาถามนั�นในบที่เรยีนนี�

แนวความคิดของ กลียุค
คำาวา่ กลยุีค โดยทัว่ไปมกัใช้เพือ่อา้งถงึความทกุขย์ากและไม่ไดห้มายถงึช่วงเวลาใดโดยเฉพาะ แมว้า่คำาน้ัน
จะปรากฏในพระคมัภีรก็์ตาม

ในอวสานศาสตร ์คำาน้ีใช้เพื่ออ้างถึงแนวคดิของช่วงเวลาเจ็ดปีเฉพาะเจาะจงที่คาดการณ์ ไว ้บางครัง้คำาที่
ใช้คอื มห้ากลียุค

พระคมัภีรบ์างข้อที่ ใช้คำาวา่ กลียุค เพ่ืออ้างถึงช่วงเวลาเฉพาะน้ีคอื มัทธิว 24:21, 29, มาระโก 13:24 และ 
ววิรณ์ 7:14

ไม่ ใช่นักศาสนศาสตรทุ์กคนท่ีเห็นดว้ยวา่กลยุีคถกูทำานายไว้ ในพระคมัภรี ์และนักศาสนศาสตร์ ไมเ่ห็นดว้ย
กับลำาดบัเหตกุารณ์เชิงพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลียุค

กลียุคเจ็ดปีไดร้บัการอธิบายวา่เป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทั่วโลก ผู้คนจะทนทุกข์กับสภาพที่มนุษย์สรา้ง
ขึน้ เช่น สงครามและความอดอยาก ตลอดจนสภาพการต่าง ๆ ที่มาจากการพิพากษาของพระเจ้า จะมี
สงครามระหวา่งกลุ่มประเทศตา่ง ๆ สงครามจะส่งผลกระทบตอ่ทัง้โลก รฐับาลของมนุษย์จะช่ัวรา้ยและจะ
ข่มเหงผู้คนที่ซ่ือสัตย์ตอ่พระเจ้า และสังหารผู้คนจำานวนมาก โลกจะรวมกันเป็นหน่ึงภายใตผู้้นำาช่ัวรา้ยที่
เรยีกวา่ ปฏปิักษ์ของพระครสิตซ่ึ์งจะเรยีกรอ้งการนมสัการ ปฏปิักษ์ของพระครสิตจ์ะโจมตอีสิราเอล ในช่วง
ความทุกข์ยาก อิสราเอลจะตระหนักวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ของพวกเขาและจะพบความรอด

การอ้างอิงตามพระคัมภีรเ์ก่ียวกับความทุกข์ลำาบากเจ็ดปี
หัวข้อน้ีอธิบายข้อความในพระคัมภีรท์ี่อ้างถึงช่วงเจ็ดปีหรอืช่วงสามปีครึง่ที่อาจเท่ากับครึง่หน่ึงของระยะ
เวลาเจ็ดปี
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ดาเนียล 9:24-27

คำาวา่ สัปด้าห้์ ในข้อน้ีหมายถึงเจ็ดอย่างง่าย ๆ ข้อ 24 กล่าวถึงจุดประสงคข์องเลขเจ็ด—เพื่อยุตคิวามบาป
ของอิสราเอลและทำาให้พวกเขาเป็นชาติที่ชอบธรรม เจ้าชายในอนาคตจะทำาพันธสัญญาเจ็ดปี แต่จะหัก
คำาสัญญาตรงกลาง การถวายบูชาที่พระวหิารจะยุต ิดว้ยส่ิงที่น่าสะอิดสะเอียน ( โดยนัยเกี่ยวกับรปูเคารพ) 
พระองคจ์ะทำาให้พระวหิารรกรา้งจน "ถึงการสำาเรจ็เสรจ็สิน้" การบรรลุผลสำาเรจ็หมายถึงการบรรลุผลตาม
จุดประสงคท์ี่ระบุไว้ ในข้อ 24 ตามการตคีวามน้ี เจ้าชายคอืปฏิปักษ์ของพระครสิต์

นานหลงัจากทีค่ำาพยากรณ์ของดาเนียลไดร้บัการเขยีนคำาพยากรณ์หลายขอ้ดเูหมอืนจะสำาเรจ็โดยผูป้กครอง
ทีช่ื่ออนัทิโอคสุ เอปิฟาเนส เขาเป็นผู้พชิิตตา่งประเทศทีต่ัง้รปูของตวัเองในพระวหิารเพือ่ใหผู้ค้นนมสัการ 
(168 ปีก่อนครสิตกาล) ชาวยิวก่อกบฏและทำาสงครามเป็นเวลา 3 ปีครึง่ ระหวา่งเวลาน้ัน การถวายบูชาใน
พระวหิารก็หยุดลง เหตุการณ์เหล่าน้ีดูเหมือนจะสำาเรจ็ตามคำาพยากรณ์ของดาเนียล อย่าง ไร ก็ ตาม พระ 
เยซู มี พระ ชนม์ อยู่ นาน หลัง จาก เหต ุการณ์ เหล่า น้ัน และ ทรง บอก เป็น นัย วา่ คำา พยากรณ์ ของ ดาเนียลยัง ไม่ 
สำาเรจ็ ด ูมัทธิว 24:15.

การตคีวามอีกอย่างอื่นคอืเจ้าชายน้ันคอืพระเมสสิยาห์ พระองคท์รงยืนยันพันธสัญญาแห่งความรอดดว้ย
การสิน้พระชนม ์พระองคถ์กูตดัขาดหลงัจากครึง่สัปดาหแ์รก ซึง่เป็นพันธกิจของพระองค ์3 ปีครึง่ ช่วงครึง่
หลงัของสัปดาหค์อือายขุองครสิตจกัร ซ่ึงไม่ ใช่ 3 ปีครึง่ตามตวัอกัษร ความรกรา้งของพระวหิารหมายความ
วา่พระองค์ ไดท้ำาใหก้ารถวายเครือ่งบชูาเป็นส่ิงไม่จำาเป็น สภาพปัจจบุนัจะคงอยู่ ไปจนสิน้อายขุยัของครสิต
จักร ส่ิงที่น่าสะอิดสะเอียนคอืการสิน้พระชนม์บนไม้กางเขน เพราะเป็นที่รบัรูชั้ดเจนโดยชาวยิว

 » คณุเห็นปัญหาอะไรกับการตคีวามแบบอื่น?

มีปัญหาหลายประการเก่ียวกับการตคีวามแบบอื่น ตามการตคีวามน้ี ครึง่แรกของสัปดาห์คอื 3 ปีครึง่ตาม
ตวัอักษร แต่ไม่ ใช่ครึง่หลังซึ่งไม่สอดคล้องกัน ข้อความน้ีไม่ได้ ให้เหตผุลใด ๆ แก่เราที่จะคดิวา่ "ส่ิงที่น่า
สะอิดสะเอียน" น้ันเป็นบางส่ิงที่ดีที่คนช่ัวเรยีกวา่ส่ิงที่น่าสะอิดสะเอียน ดูเพิ่มเติม ดาเนียล 11:31 ซ่ึงดู
เหมือนวา่จะบอกวา่ส่ิงที่น่ารงัเกียจเป็นส่ิงที่ถูกวางไว้ ในพระวหิาร

ดาเนียล 11:31

สถานนมสัการมมีลทิน การถวายเครือ่งบชูายุตลิง และส่ิงทีว่างไว้ ในพระวหิารเป็นส่ิงทีน่่าสะอิดสะเอยีนซ่ึง
ทำาให้รกรา้งวา่งเปล่า

ดาเนียล 12:6-7, 11

จากจุดใดจุดหน่ึงจนถึงวาระสุดท้ายจะเป็นหน่ึงวาระ หลายวาระและครึง่วาระ น่ีดเูหมือนจะหมายถึงเวลา 
3ปีครึง่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับข้อ 11

นับแตเ่วลาที่การถวายเครือ่งบูชายุตลิงและส่ิงที่น่าสะอิดสะเอียนตัง้ขึน้จนวาระสุดท้ายคอื 1290 วนั ซ่ึงก็
คอืประมาณ 3 ปีครึง่
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ววิรณ์ 11:2

กรงุเยรซูาเล็มจะถูกคนตา่งชาตเิข้าครอบครอง 42 เดอืน พยานสองคนประกาศในช่วงเวลาน้ัน

ววิรณ์ 13:4-5

ปฏิปักษ์ของพระครสิตเ์รยีกรอ้งการนมัสการและดำาเนินตอ่ไป 42 เดอืน

ววิรณ์ 12:6, 14

ผู้หญิงที่เป็นตวัแทนของอิสราเอลไดร้บัการคุม้ครองและการจัดเตรยีมเป็นเวลา 1260 วนั หรอืประมาณ 3 
ปีครึง่

ข้อ 14 กล่าววา่เธอไดร้บัการจัดเตรยีมสำาหรบัหน่ึงวาระ หลายวาระ และครึง่วาระ ซ่ึงดเูหมือนจะหมายถึง 3 
ปีครึง่ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับข้อ 6 สังเกตความคล้ายคลึงกันกับ ดาเนียล 12:6-7, 11

ข้อพระคัมภีร์ ในส่วนน้ีเป็นหลักฐานบางส่วนที่นักศาสนศาสตร์ ใช้เพื่อสอนวา่พระคัมภีรพ์ยากรณ์ถึงช่วง
เวลาเจ็ดปีที่เฉพาะเจาะจง

ข้อความต่าง ๆ ในพระกิตติคุณ
พระกิตติคุณสามเล่มเรยีกวา่ "พระกิตติคุณสัมพันธ์" เพราะอธิบายพระชนม์ชีพของพระเยซูในทำานอง
เดยีวกัน หนังสือสามเล่มน้ีบันทึกเหตกุารณ์และคำาสอนที่เหมือนกันจำานวนมาก

พระเยซูทรงบอกเหล่าสาวกวา่พระวหิารจะถูกทำาลาย พวกเขาคิดวา่เหตุการณ์น้ีจะเกิดขึน้ในวนัสิน้โลก 
เหล่าสาวกของพระเยซูขอให้พระองคเ์ล่าเกีย่วกับเวลาทีพ่ระองคจ์ะเสด็จกลับมาและวนัสิน้โลก คำาอธิบาย
ของพระองคอ์ยู่ ใน มัทธิว 24 , มาระโก 13 และ ลูกา 21 

 » อา่น มทัธวิ 24 , มาระโก 13 และ ลกูา 21 จดส่ิงทีจ่ะเกดิขึน้ระหวา่งระยะเวลาทีอ่ธบิายไว้ ในบทเหลา่
น้ี ระบุเหตกุารณ์ตามลำาดบั ย่อหน้าตอ่ไปน้ีแสดงรายละเอียดบางส่วนของบทเหล่าน้ี

พระเยซตูรสัถงึสงคราม การกนัดารอาหาร และการขม่เหง จะมผีูเ้ผยพระวจนะเท็จและพระเมสสิยาหจ์อม
ปลอม พระกิตตคิณุจะไดร้บัการประกาศไปทั่วโลก ส่ิงน่าสะอิดสะเอียนท่ีดาเนียลทำานายไวจ้ะเกิดขึน้ คน
ตา่งชาตจิะรกุรานอิสราเอล และอิสราเอลจะตอ้งทนทุกข์ทรมานอย่างสาหัส เมื่อถึงจุดน้ันจะเริม่ตน้ความ
ทกุข์ลำาบากทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดท่ี โลกเคยประสบ จะมนิีมติบนทอ้งฟ้า ทีด่วงอาทติย ์ดวงจนัทรแ์ละดวงดาว จาก
น้ันพระครสิต์จะเสด็จกลับมา โดยคนทัง้โลกจะเห็นได้ และทูตสวรรค์จะรวบรวมผู้คนของพระองค์จาก
ทุกหนทุกแห่งในโลก
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นักศาสนศาสตรบ์างคนสอนวา่คำาทำานายของขอ้พระคมัภรีเ์หล่าน้ีไดส้ำาเรจ็แล้วเมือ่กรงุเยรซูาเลมถกูทำาลาย 
น่ันเป็นระยะเวลาที่ทุกข์ทรมานมากและพระวหิารก็ถูกทำาลาย นักเทววทิยาเหล่าน้ีชี ้ให้เห็นวา่เหล่าสาวก
กำาลังถามวา่พระวหิารจะถูกทำาลายเมื่อใด

 » เราควรคดิวา่คำาทำานายเหลา่น้ีสำาเรจ็แลว้หรอืไม?่ ใช้หลกัฐานจากขอ้พระคมัภรีต์า่ง ๆ  เพือ่สนับสนุน
ความคดิเห็นของคณุ

ห้มายเห้ตถุงึหั้วห้น้าชั �น: ห้ลงัจากทีี่�กลุม่เร่�มการสนที่นาแลว้ ให้ช่้วยพวกเขาสังเกตขอ้สังเกตตอ่ไปนี�ของขอ้นี�

เราสามารถเห็นส่ิงต่อไปน้ีใน มัทธิว 24 . ดูเหมือนพระเยซูจะทรงตอบคำาถามเกี่ยวกับการเสด็จมาของ
พระองคแ์ละอวสานของโลก พระเยซูตรสัถึง "ที่สุดปลาย" ในข้อ 6 และ 14 พระเยซูตรสัวา่พระองคก์ำาลัง
พดูถงึความทกุข์ยากทีสุ่ดทีจ่ะเกดิขึน้ในประวตัศิาสตรข์องโลก (21) หลงัจากเหตกุารณ์เหลา่น้ี ทกุประเทศ
ทั่วโลกจะไดเ้ห็นการเสด็จกลับของพระเยซู (30) เหตกุารณ์ตอ่เน่ืองจบลงดว้ยการเสด็จมาขององคพ์ระผู้
เป็นเจ้าและการรวมผู้คนของพระองค์ โดยเหล่าทูตสวรรค ์(27, 30-31)

 » หากตอ้งการ ให้กลุ่มด ูลูกา 21 และ มาระโก 13 เพื่อทำาข้อสังเกตที่คล้าย ๆ กัน

ปฏิิปักษ์ของพระครสิต์และสิง่ท่ีน่าสะอิดสะเอียน
ในส่วนกอ่นหน้าของบทเรยีนน้ี เราไดศึ้กษารายละเอยีดบางอยา่งเกีย่วกบัความทกุขล์ำาบากเจ็ดปี รายละเอยีด
บางอย่างเป็นเรือ่งที่เกี่ยวกับรปูเคารพที่เรยีกวา่ "ส่ิงที่สะอิดสะเอียนที่ทำาให้เกิดความรกรา้งวา่งเปล่า" ใน
ส่วนน้ีเราจะดกูารอ้างอิงตา่ง ๆ ในพระคมัภีรเ์พิ่มเตมิเก่ียวกับส่ิงที่น่าสะอิดสะเอียนโดยไม่ตอ้งทบทวนส่ิง
ที่ ไดศึ้กษาไปแล้ว

 ดาเนียล 11 พรรณนาชุดของความขัดแย้งระหวา่งประเทศ บทส่วนใหญ่กล่าวถึงสงครามของกษัตรยิ์ที่
ดเูหมือนจะเป็นปฏิปักษ์ของพระครสิต ์บทน้ีส่วนใหญ่สำาเรจ็เป็นจรงิโดย อันทิโอคสั เอพิฟาเนส อย่างไร
ก็ตาม ดาเนียล 12:1-2 กล่าววา่เวลาน้ันจะเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากมากกวา่ที่เคยเป็นมา แตช่าวยิว
ที ่"บนัทกึไว้ ในหนังสือม้วนน้ัน" จะไดร้บัการช่วยใหร้อด ขอ้น้ียงักลา่ววา่จะมีการฟ้ืนขึน้สู่ชีวติ เห็นไดชั้ดวา่
ความสำาเรจ็สูงสุดของข้อน้ีจะเกิดขึน้ในสมัยสุดท้าย

พระเยซูตรสัเป็นนัยวา่ส่ิงทีน่่าสะอดิสะเอยีนท่ีดาเนียลทำานายไวย้งัอยู่ ในอนาคต (มทัธวิ 24:15-16) พระองค์
ตรสัวา่จะส่ิงน้ันจะ "ยืนอยู่ ในสถานที่บรสุิทธิ์" การตัง้ของส่ิงน้ีจะตามมาดว้ยการบุกรกุกรงุเยรซูาเล็ม ช่วง
เวลาแห่งความทุกข์ลำาบากอันเลวรา้ยของอิสราเอลจะเริม่ขึน้ในเวลาน้ัน (ลูกา 21:20)

อคัรสาวกเปาโลกลา่วถงึบุคคลทีจ่ะมากอ่นการเสด็จมาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และจะอ้างวา่เป็นพระเจ้าและ
คาดหวงัการนมสัการในพระวหิาร (2 เธสะโลนิกา 2:1-9) เขาจะทำาการอศัจรรยต์า่ง ๆ  ทีจ่ะหลอกลวงโลก เขา
จะถูกทำาลายเมื่อคราวการเสด็จกลับมาของพระครสิต์
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แมว้า่ในตอนแรกชาวยวิจะคดิวา่ปฏปิักษ์ของพระครสิตค์อืพระเมสสิยาห์ พวกเขาก็ ไมเ่ต็มใจทีจ่ะนมสัการ
พระองค ์เพราะพระเจ้าไดท้รงบญัชาใหแ้ยกกษัตรยิแ์ละปุโรหิตอยา่งเครง่ครดั และทศันะทีเ่ครง่ครดัตอ่ลทัธิ
พระเจ้าองคเ์ดยีว จะไม่ยอมให้นมัสการแม้แตพ่ระเมสสิยาห์ การที่พวกเขาปฏิเสธที่จะนมัสการพระองค์
ทำาให้พระองคห์ักพันธสัญญาที่ทำาไวก้ับพวกเขา (ดาเนียล 9:27)

 » ให้ด ูววิรณ์ 13:7-8 , 13:1 5-17 และ ววิรณ์ 14:9-11 ดว้ยกัน

ใน ววิรณ์ 13 อาณาจกัรของผูป้ฏปิักษ์ของพระครสิตแ์สดงเป็นสัญลกัษณ์โดยสัตวข์นาดมหมึา ขอ้ความน้ัน
เรยีกปฏปิักษ์ของพระครสิตว์า่ "สัตวร์า้ย" เพราะมนัเป็นผูป้กครองอาณาจกัรน้ี ซาตานถกูเรยีกวา่พญานาค
ในข้อน้ีและที่อื่น ๆ ในหนังสือววิรณ์ ทัง้โลก ยกเวน้ครสิเตยีน นมัสการปฏิปักษ์ของพระครสิต ์(13:8) โลก
ถูกล่อลวงโดยการอัศจรรย์และปาฏิหารยิ์ (13:12) โลกบูชารปูเคารพของผู้ตอ่ตา้นพระครสิต ์(13:12-15)

ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีกล่าววา่ผู้ปฏิปักษ์ของพระครสิตจ์ะกลายเป็นผู้ปกครองเหนือโลกทัง้สิน้และจะไดร้บั
การสักการะจากทุกคนยกเวน้ครสิเตยีน บรรดาผู้ที่ปฏิเสธที่จะบูชามันจะถูกฆ่า เป็นไปไม่ไดท้ี่จะทำาธุรกิจ
สำาหรบัผู้ที่ ไม่รบัเครือ่งหมายของมัน ซ่ึงแสดงถึงการบูชามัน

ความภกัดตีอ่ปฏปิักษ์ของพระครสิตเ์ป็นการกบฏตอ่พระเจา้ และใครก็ตามทีร่บัเครือ่งหมายจะถูกประณาม
ให้รบัโทษช่ัวนิรนัดร์

เราไมค่วรทกึทกัเอาเองวา่อำานาจของผูป้ฏปิักษ์ของพระครสิตน้ั์นครบถ้วนหรอืวา่กฎหมายของมันถูกบงัคบั
ใช้อยา่งสมบรูณ์ทกุที่ ในโลก ดาเนียล 11:21-45 อธิบายถงึ ผูป้ฏปิักษ์ของพระครสิต์ ในความขดัแย้งระหวา่ง
ประเทศอย่างต่อเน่ือง มันไม่เคยประสบความสำาเรจ็ในการสรา้งสันติภาพของโลก น่ันหมายความวา่บาง
ประเทศจะไม่อยู่ภายใตก้ารควบคมุของมันอย่างเต็มที่

 » นักเรยีนคนหน่ึงควรอ่าน เศคารยิาห์ 14 ให้
กลุ่มฟัง

เศคารยิาห์ 14 ดเูหมือนจะอธิบายสมัยสุดท้าย ( โดย
เฉพาะข้อ 9 และ 16-17) ทุกปีผู้คนจากทุกประเทศ
จะมานมัสการพระเจ้าที่กรงุเยรซูาเล็ม แต่ ววิรณ์ 
14:9-11 กลา่ววา่บคุคลใดก็ตามทีร่บัเครือ่งหมายของ
สัตวร์า้ยน้ันจะถูกประณามสู่โทษนิรนัดร ์ปฏิปักษ์
ของพระครสิต์จะออกกฎหมายกำาหนดให้ทุกคนรบั
เครือ่งหมายและนมัสการมัน แตเ่ห็นไดชั้ดวา่มันไม่
ประสบความสำาเรจ็ในการใช้เครือ่งหมายสำาหรบัทกุ ๆ
คนไม่วา่ที่ ไหน

"" โดยอาศโดยอาศัยั [ผู้ต่อต้านพระครสิต์] ย [ผู้ต่อต้านพระครสิต์] 
ในฐานะอุปราช ซาตานพยายามครัง้ในฐานะอุปราช ซาตานพยายามครัง้
สุดท้ายทีสุดท้ายท่่ีจะสถาปนาตัวเองในทีจะสถาปนาตัวเองในท่่ีสุดสุด
และไม่ขยับเขยืและไม่ขยับเขยื้อ้นในฐานะเจ้าแห่งอนในฐานะเจ้าแห่ง
โลกนีโลกน้้ีและเผ่าพันธ์ุมนุษย์บนโลก" และเผ่าพันธ์ุมนุษย์บนโลก" 

เพอรคิ์เซอร,์ เทย์เลอร,์ เพอรคิ์เซอร,์ เทย์เลอร,์ 
และ เทย์เลอร์และ เทย์เลอร์
พระเจ้า มนุษย์ และความรอด้พระเจ้า มนุษย์ และความรอด้
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อารม์าเก็ดดอน
 » นักเรยีนคนหน่ึงควรอ่าน ววิรณ์ 16:13-16 ให้กลุ่มฟัง

การตอ่สู้ครัง้ใหญ่เกดิขึน้ในคราวสิน้สุดความทกุข์ยาก กองทพัทัง้หมดของโลกจะรวมตวักนัเพือ่ทำาการตอ่สู้ 
มนัเกิดขึน้ใน "วนัแหง่พระเจา้ผู้ทรงฤทธ์ฺ" ซึง่ดเูหมอืนจะเป็นการผนัแปรของคำาวา่ วนัขององคพ์ระผ้้เป็นเจา้ 

เป็นการยากท่ีจะเข้าใจเจตนาของบรรดาผู้นำาท่ีจะรวมตวักันเพื่อตอ่สู้กับพระเจ้า พวกเขารูห้รอืไม่วา่กำาลัง
ต่อสู้กับพระเจ้า? นักวชิาการบางคนกล่าววา่บางทีกองทัพต่าง ๆ อาจรวมตัวกันต่อสู้เพื่อครอบครองโลก 
แลว้กองทพัของพระเจา้จะเป็นกลุม่สุดทา้ยท่ีจะมาถึง ถ้าเรือ่งน้ีถูกตอ้ง อาจมกีารตอ่สู้ตอ่เน่ืองเกดิขึน้ และ
พระครสิตจ์ะเป็นผู้ชนะในสงครามครัง้สุดท้าย

ดาเนียล 11:40-45 อาจอธบิายความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้เมือ่ใกล้อวสาน ข้อความน้ีดเูหมือนจะทำานายเหตกุารณ์
ในสมัยสุดท้าย เพราะเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ตามมาดว้ยการฟ้ืนคนืชีพและบำาเหน็จนิรนัดร ์(ดาเนียล 12:2-3)

 » นักเรยีนคนหน่ึงควรอ่านววิรณ์ 19:11-21 ให้กลุ่มฟัง

การเสด็จกลบัของพระเยซูพรอ้มกับกองทัพมอีธบิายไว้ ใน ววิรณ์ 19:11-21 ขอ้ 19 กลา่ววา่ผูป้ฏปิักษ์ของพระ
ครสิตแ์ละกองทัพของโลกรวมตวักนัเพือ่ตอ่สู้กบัพระครสิต ์ซึ่งหมายความวา่น่ีคอืสงครามอารม์าเก็ดดอน

การสู้รบจะไม่ ใช่ความขัดแย้งทั่วไประหวา่งกองทัพต่าง ๆ พระครสิต์จะทรงทำาลายศัตรขูองพระองค์ด้วย
คำาตรสัของพระองค ์(ข้อ 21)

สงครามอารม์าเก็ดดอนจะเป็นการสำาแดงฤทธิอ์ำานาจของพระเจ้าเหนือแผ่นดนิโลก ซ่ึงเหนือกวา่การแสดง
แสนยานุภาพใด ๆ ในประวตัศิาสตร ์ความเช่ือของครสิเตยีนจะไดร้บัการพิสูจน์วา่เป็นความจรงิหลังจาก
ใช้ชีวติหลายศตวรรษในโลกทีด่เูหมือนวา่จะถกูควบคมุโดยพลงัของมนุษยท์ีล่ะเลยพระเจา้ เวลาจะมาเมือ่
ไม่มี ใครจะละเลยพระเจ้าไดเ้ลย

ความห่วงใยของชาวเธสะโลนิกา
ในบทเรยีนก่อนหน้าน้ี เราได้ศึกษา 2 เธสะโลนิกา 1 ตอนน้ี ให้เราดูความต่อเน่ืองของข้อความเกี่ยวกับ
อวสานดงักล่าว

ชาวเธสะโลนิกากงัวลวา่วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะมาถงึในไมช้่า บางคนคดิวา่มนัอาจจะผา่นไปแลว้ พวก
เขาไมรู่ว้า่ความคาดหวงัของเหตกุารณ์น้ันจะส่งผลตอ่ชีวติของพวกเขาอยา่งไร ประเด็นน้ันมคีวามเกีย่วขอ้ง
อย่างมากกับผู้ที่คาดหวงัวา่วนัสุดท้ายอาจจะเรว็ ๆ น้ี

 » กลุ่มควรด ู2 เธสะโลนิกา 2:1-17 ดว้ยกัน
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ขอให้สังเกตวา่สามขอ้แรกพดูถงึการใช้อวสานศาสตร์ ไปในทางทีผ่ดิ บางคนทำาใหค้รสิตจกัรสับสน พวกเขา
ไม่แน่ใจวา่ควรทำาอย่างไร อัครสาวกกล่าววา่คำาสอนที่ผิดน้ีกำาลังล่อลวงพวกเขา

ขอ้ 3-9 บรรยายถงึบุคคลท่ีเรยีกวา่ "คนบาป" ซ่ึงเรยีกรอ้งการนมสัการในพระวหิารและจะถกูทำาลายเมือ่พระ
ครสิตเ์สด็จมา อัครสาวกบอกพวกเขาวา่ไม่ควรคาดหวงัวนัของพระเจ้าก่อนทีส่ิ่งทัง้ปวงเหลา่น้ันจะเกิดขึน้

บทสรปุอยู่ ในข้อ 15-17 โดยเริม่ดว้ยคำาวา่ ด้งันั�น เปาโลบอกให้พวกเขาดำาเนินชีวติครสิเตยีนตอ่ไปตามที่
พวกเขาไดเ้รยีนรู ้พวกเขาจะตอ้งพูดถ้อยคำาและทำางานที่พระเจ้าพอพระทัยตอ่ไป

บทเรยีนท่ี 11 การบ้าน

1. เขยีนการบา้น: พระคมัภรีพ์ยากรณ์ถงึช่วงเวลาเจ็ดปีท่ีเฉพาะเจาะจงในอนาคตซ่ึงเรยีก
วา่ กลียุคหรอืไม่? จงพิสูจน์คำาตอบของคณุจากพระคมัภีร์

2. การศึกษาเน้ือเรือ่ง: ให้เตรยีมบทเรยีนหรอืคำาเทศนาเกี่ยวกับ 2 เธสะโลนิกา 2 . คุณ
สามารถเพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับอวสานศาสตรจ์ากที่อื่น ๆ ในพระคัมภีร์ ได้ ต้องแน่ใจวา่
คณุทำาประเด็นหลักเดยีวกันในตอนท้ายที่อัครสาวกกล่าวไว ้
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บทเรยีนท่ี 12

การรบัขึน้ไป

ภาพรวม
คำาวา่ การรบัขึน้สวรรค ์หมายถึงเหตกุารณ์เมื่อพระครสิตเ์สด็จกลับมารบัผู้เช่ือจากโลก

พระคมัภีร์ ไม่ ได้ ใช้คำาวา่ ป่ต ่แตพ่รรณนาเหตกุารณ์

เราจะเริม่บทเรยีนน้ีโดยดสูองข้อที่บรรยายถึงความปิตยิินดกีารรบัขึน้สวรรค์

 » ด ู1 เธสะโลนิกา 4:13-18 ดว้ยกัน ขอให้นักเรยีนบางคนบรรยายส่ิงทีเ่กิดขึน้ในข้อน้ี

1 เธสะโลนิกา 4:13-17 กล่าววา่พระเจ้าจะเสด็จกลับมาพรอ้มกับเสียงแตร และในเวลาน้ันผู้เชื่อที่ตายไป
แล้วจะฟ้ืนขึน้มา ผู้เช่ือทุกคนจะฟ้ืนขึน้พรอ้มกันในอากาศเพื่อพบองคพ์ระผู้เป็นเจ้า

 » ข้อ 13 แสดงวา่ชาวเธสะโลนิกากังวลเรือ่งอะไร?

ดเูหมอืนวา่ผูเ้ช่ือในเธสะโลนิกากำาลังรอคอยการเสด็จกลบัของพระครสิต ์แตพ่วกเขากงัวลเรือ่งผู้เช่ือทีเ่สีย
ชีวติไปแล้ว บางทีพวกเขาอาจคิดวา่คนที่เสียชีวติก่อนการเสด็จกลับมาของพระครสิต์จะไม่ถูกรวมอยู่ ใน
อาณาจักรของพระครสิต ์อัครสาวกรบัรองกับพวกเขาวา่บรรดาผู้เชื่อที่เสียชีวติจะ ฟ้ืนคนืชีวติและรวมอยู่
ดว้ย ดงัน้ัน ครสิเตยีนจะไม่เศรา้โศกอย่างที่ปราศจากความหวงัสำาหรบัผู้เช่ือที่เสียชีวติ 

 » ด ู1 โครนิธ ์15:50-53 ดว้ยกนั ขอใหนั้กเรยีนบางคนบรรยาย
ส่ิงที่เกิดขึน้ในข้อน้ี

1 โครินธ์ 15:50-53 กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาอย่าง
กะทันหันเมื่อมีเสียงแตรครัง้สุดท้าย เมื่อถึงเวลาน้ัน คนตายจะ
ฟ้ืนขึน้ในกายที่มีสง่าราศี และผู้เช่ือที่มีชีวติก็จะถูกเปลีย่นดว้ย

 » ขอ้ 50 บอกวา่อะไรคอืเหตผุลทีผู่เ้ช่ือตอ้งถูกเปลีย่นใหเ้ป็น
กายอมตะ?

ข้อความน้ีมาในบทที่เกี่ยวกับการกลับเป็นขึน้จากตาย ครสิเตยีน
ชาวโครนิธบ์างคนไมเ่ขา้ใจวา่หลกัคำาสอนเรือ่งการกลบัเป็นขึน้จาก

"ความสมบูรณ์แบบ"ความสมบูรณ์แบบ
สูงสุดของมนุษย์เรยีกสูงสุดของมนุษย์เรยีก
รอ้งให้มีการรวมตัวของรอ้งให้มีการรวมตัวของ
จิตวญิญาณและรา่งกาย" จิตวญิญาณและรา่งกาย" 

Thomas Aquinas, Thomas Aquinas, 
Compendium of TheologyCompendium of Theology
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ตายเป็นส่ิงจำาเป็นสำาหรบัความเช่ือของครสิเตยีน ตลอดทัง้บท เปาโลใหเ้หตผุลหลายประการวา่หลกัคำาสอน
น้ีมีความสำาคญั ในข้อเหล่าน้ี ท่านกล่าววา่บุคคลที่อยู่ ในรปูแบบธรรมชาตขิองเขาไม่สามารถเข้าสู่สภาพนิ
รนัดรข์องอาณาจกัรของพระผู้เป็นเจา้ได ้ไมว่า่ผูเ้ชือ่จะมชีีวติอยูห่รอืตายในคราวการกลับมาของพระครสิต ์
เขาจะตอ้งถูกเปลีย่นให้เป็นอมตะ

 » มีเหตผุลอะไรบ้างที่ครสิเตยีนจะช่ืนชมยินดี ในคราวพระเยซูเสด็จกลับ?

เราจะช่ืนชมยินดเีมือ่สิน้สุดการกดข่ีข่มเหงและความทกุขย์ากอืน่ ๆ  (2 เธสะโลนิกา 1:7) เราจะช่ืนชมยนิดี
กับผู้ที่พบความรอดผ่านพันธกิจของเรา (1 เธสะโลนิกา 2:19)

 » ด ู1 ยอห์น 3:1-3 พรอ้มกัน

1 ยอห์น 3:1-3 กล่าววา่ เพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว เราจึงแตกตา่งจากโลก อย่างไรก็ตาม ผู้เชื่อยัง
ไม่อยู่ ในรปูแบบทางกายภาพที่พวกเขาจะต้องมี ในนิรนัดร ในคราวที่พระครสิต์เสด็จกลับมา เราจะเห็น
พระองค์ ในพระสิรอิันทรงสง่าราศึ และเราจะถูกเปลีย่นให้เป็นเหมือนพระองค์

คนที่ดำาเนินชีวติด้วยความคาดหวงัน้ีจะบรสุิทธิ์ทางวญิญาณและศีลธรรมเพราะเขาต้องการเป็นเหมือน
พระเยซู มันไม่สมเหตสุมผลเลยที่ ใครจะพูดวา่เขาตอ้งการเป็นเหมือนพระเยซูในสวรรค ์แต่ไม่ตอ้งการ
เป็นเหมือนพระองค์ ในความบรสุิทธิ์ของพระองคบ์นแผ่นดนิโลก

อีกข้อหน่ึงที่เช่ือมโยงระหวา่งการดำารงชีวติที่บรสุิทธิ์กับความคาดหวงัของเราในการเปลี่ยนแปลงเมื่อองค์
พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาคอื ฟิลิปปี 3:20-21

เปาโลอธิษฐานขอให้ผู้เชื่อในเมืองเธสะโลนิกาได้รบัการสถาปนาด้วยความรกั เพื่อพวกเขาจะปราศจาก
ตำาหนิในวญิญาณ จิตวญิญาณ และรา่งกายเมื่อพระครสิตเ์สด็จกลับมา คำาอธิษฐานของท่านไม่ ใช่วา่พวก
เขาจะไดร้บัการชำาระให้บรสุิทธิ์เมื่อพระครสิตเ์สด็จกลับมา แตเ่พื่อให้พวกเขาไดร้บัการชำาระให้บรสุิทธิ์ ใน
การใช้ชีวติแบบครสิเตยีนและไดพ้บวา่มสีภาพบรสุิทธิ์ ในคราวทีพ่ระครสิตเ์สด็จกลับ (1 เธสะโลนิกา 5:23)

 » นักเรยีนไม่ซ้ำาคนควรอ่าน มัทธิว 24:30-31, มาระโก 13:26-27 และ ลูกา 21:27-28 ให้กลุ่มฟัง

การเสด็จมาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และการรวบรวมผู้คนของพระองคมี์อธบิายไว้ ในขอ้เหล่าน้ีในพระกิตตคิณุ 
ไม่ ใช่นักศาสนศาสตรทุ์กคนเชือ่วา่ข้อเหลา่น้ีบรรยายถงึความปิตยินิด ีเพราะเหตผุลอยา่งน้อยสองประการ: 

1. พวกเขาเช่ือวา่การรบัขึน้ไปจะเกดิขึน้กอ่นความทกุขย์าก แตข่อ้ความในขา่วประเสรฐิทำาใหก้ารเสด็จ
กลับมาของพระครสิตอ์ยู่ ในตอนอวสาน

2. พวกเขาเช่ือวา่ผูเ้ช่ือเทา่น้ันทีจ่ะเห็นการรบัขึน้ไป แตข่อ้ความเหลา่น้ีบอกวา่ทุกคนในโลกจะไดเ้ห็น
การเสด็จกลับมาของพระครสิต์
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ในบทเรยีนน้ี เราจะศึกษาข้อโต้เถียงวา่พระครสิต์จะเสด็จกลับมาก่อน ระหวา่ง หรอืหลังความทุกข์ยาก 
ส่ิงสำาคัญคือต้องจำาไวว้า่ความคิดเห็นของบุคคลในข้อโต้เถียงน้ีไม่ ได้กำาหนดวา่เขาเป็นครสิเตียนแท้หรอื
ไม่ การเสด็จกลับมาของพระครสิตค์อืหลักคำาสอนของครสิเตยีนที่จำาเป็น แต่ไม่ ใช่เวลาที่พระองคก์ลับมา 
ครสิเตยีนอาจมีความคดิเห็นที่หนักแน่นโดยอาศัยความเข้าใจของตนตอ่ข้อความในพระคมัภีร ์แตเ่ขาไม่
ควรเลิกคบหากับผู้เช่ือที่มีความเห็นตา่งออกไป

ความเช่ือของครสิตจักรในยุคแรกเก่ียวกับการรบัขึน้สวรรค์
ดิดาเคห์ 35

งานเขียนน้ีเตอืนผู้เช่ืออย่าละทิง้ศรทัธาระหวา่งการปกครองของกลุ่ม ปฏิปักษ์ของพระครสิต์

ที่น่ัน "ผู้ล่อลวงของโลกจะปรากฎเป็นพระบุตรของพระเจ้า และจะทำาหมายสำาคญัและการอัศจรรย์ตา่ง ๆ 
และแผ่นดินโลกจะถูกมอบไว้ ในพระหัตถ์ของเขา... และหลายคนจะขุ่นเคืองและหลงทาง แต่บรรดาผู้
ที่อดทนในความเช่ือของตนจะรอด ... แล้วโลกจะเห็นองคพ์ระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค"์

คนเลีย้งแกะแห่งเฮอรม์าส 36

ผูเ้ขยีนเตอืนผูเ้ช่ือเกีย่วกบัการกดขีข่่มเหงครัง้ใหญ่ ในอนาคต เขาบอกวา่ถา้ครสิตจกัรไดร้บัคำาเตอืนให้รกัษา
ความเช่ือ การทดลองจะไม่มีความหมายใด ๆ เลย

จัสติน ผู้พลีชีพ

จัสติน ผู้พลีชีพ เป็นผู้ปกป้องความเชื่อของครสิเตียน
ที่ตอ้งตายในท้ายที่สุดเพราะการเป็นพยานของเขา เขา
เขียนถึงการเสด็จกลับมาของพระครสิต์วา่ "พระองค์
จะมาจากสวรรค์ด้วยสง่าราศีเมื่อคนท่ีละทิง้ความเช่ือ
ซ่ึงพูดส่ิงแปลก ๆ ต่อต้านพระผู้สูงสุด จะกล้าทำาส่ิง
ที่ผิดกฎหมายบนแผ่นดินโลกเพื่อต่อต้านเราที่เป็น
ครสิเตยีน" (บที่สนที่นากับที่รป่โฟ, 110)

ไอเรเนียส

ไอเรเนียสเป็นบิชอปในศตวรรษที่ 2 เขาพูดถึงอาณาจักรทัง้สิบทีม่ีแสดงโดยเขาสิบเขาในดาเนียล ซ่ึง "จะ
มอบอาณาจกัรของพวกเขาใหก้บัสัตวร์า้ยและขบัไลค่รสิตจกัร หลงัจากน้ันพวกเขาจะถกูทำาลายในคราวการ
เสด็จมาขององคพ์ระผู้เป็นเจ้าของเรา" (Against Heresies, 5-26-1) "ดว้ยเหตน้ีุ ความทุกข์ยากจึงจำาเป็น
สำาหรบัผู้ที่ ไดร้บัการช่วยให้รอด... เพือ่พวกเขาจะไดเ้ข้าในงานเลีย้งของกษัตรยิ์" (27-4) เขาหมายถึงผู้เช่ือ

35  ด้ด่้าเคห้์ เป็นการสรปุของหลักคำาสอนของครสิเตยีนที่เขียนขึน้ในศตวรรษที่ 2
36  คนเลี �ยงแกะแห้่งเฮอรม์าส ใช้ ในโบสถ์เพื่อเป็นเน้ือหาสำาหรบัการนมัสการจากราว ๆ ปี ค.ศ. 150

"บิดาของครสิตจักรทุกคนที"บิดาของครสิตจักรทุกคนท่่ี
เกีเก่่ียวข้องกับเรืยวข้องกับเรื่อ่งนีองน้้ีคาดหวงัวา่คริคาดหวงัวา่คริ
สตจักรจะต้องทนทุกข์ด้วยน้ำ ามือสตจักรจะต้องทนทุกข์ด้วยน้ำ ามือ
ของปฏิิปักษ์ของพระครสิต์ " ของปฏิิปักษ์ของพระครสิต์ " 

George Eldon Ladd, George Eldon Ladd, 
The Blessed HopeThe Blessed Hope
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ที่รอดจากความทุกข์ยากในฐานะเป็น "ผู้ที่องคพ์ระผู้เป็นเจ้าจะทรงพบในเน้ือหนัง ที่รอคอยพระองคจ์าก
สวรรค ์และเป็นผู้ที่ประสบความทุกข์ยาก รวมทัง้รอดพ้นจากเงือ้มมือของมารรา้ย" (35-1)

เทอรทู์ลเลียน

เทอรท์ูลเลียน บรรยายถงึวนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า ซ่ึงระบไุดด้ว้ยเครือ่งหมายและการอศัจรรย์ การทำาลาย
ล้างแผ่นดนิโลก และสงครามระหวา่งนานาชาต ิจากน้ันเขาก็ยกข้อพระคมัภีรท์ี่บอกผู้เชื่อวา่ "จงเฝ้าระวงั
และอธษิฐานอยูเ่สมอเพือ่ทา่นจะไดร้บัการถอืวา่มีคา่คูค่วรท่ีจะหลกีหนีจากส่ิงทัง้ปวงเหลา่น้ีและยนืตอ่หน้า
บุตรมนุษย์" แล้วกล่าวตอ่วา่ความรอดน้ีจะเกิดขึน้หลังจากส่ิงทัง้ปวงไดเ้กิดขึน้

แลคแทนทิอุส

แลคแทนทิอุสเป็นผู้นำาครสิตจักรละตินในศตวรรษที่สาม โดยอธิบายกฎของ ปฏิปักษ์ของพระครสิต์เขา
ทำานายวา่สองในสามของผู้เชื่อจะตายอย่างพลีชีพในช่วงเวลาน้ัน พระเจ้าจะส่ง "กษัตรยิ์ผู้ยิ่งใหญ่" มาช่วย
พวกเขาและทำาลายคนช่ัว (Divine Institutes , 7)

ฮิปโปลิตุส

ฮิปโปลิตสุเป็นบิชอปแห่งโรมในศตวรรษที่ 3 เมื่ออธิบายถึงกฎของกลุ่มปฏิปักษ์ของพระครสิตเ์ขากล่าววา่ 
"เราควรเกรงกลัวท่ีจะรกัษาส่ิงที่ศาสดาพยากรณ์ผู้ ได้รบัพรได้บอกเราไวอ้ย่างซ่ือสัตย์ เพื่อวา่เมื่อส่ิงเหล่า
น้ีเกิดขึน้เราจะได้เตรยีมพรอ้มสำาหรบัเหตุการณ์เหล่าน้ันและไม่ถูกล่อลวง" เขากล่าววา่หลังจากสิ่งที่น่า
สะอิดสะเอียนแห่งความรกรา้งวา่งเปล่า "สิ่งที่เหลืออยู่นอกจากการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและ
พระเยซูครสิตพ์ระผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค ์ซ่ึงเรามองดแูละหวงัไวส้ำาหรบัส่ิงน้ัน ... เพราะองคพ์ระผู้เป็น
เจ้าตรสัวา่ 'และเมื่อส่ิงเหล่าน้ีเริม่ตน้ขึน้ จงเงยหน้าขึน้และผงกศีรษะขึน้เพราะการไถ่ของเจ้าใกล้เข้ามา
แล้ว' " เขาเช่ือวา่การเสด็จมาของพระเยซูในตอนสิน้สุดความทุกข์ยากคอืการเสด็จมาทีผู่้เช่ือกำาลังเฝ้ารอ

หลักคำาสอนเรือ่ง การรบัขึน้สวรรค์ก่อนความทุกข์ยาก
หลักคำาสอนเรือ่งการรบัขึน้สวรรค์ก่อนความทุกข์ยากได้รบัการสอนครัง้แรกในปี 1827 โดย จอห์น ดารบ์ี 
ศิษยาภิบาลในกลุ่มที่เรยีกวา่พี่น้องพลีมัธ ในไอรแ์ลนด์

ตามหลักคำาสอนเรือ่งการรบัขึน้สวรรค์ก่อนความทุกข์ยาก การรบัขึน้ไปจะเกิดขึน้ก่อนความทุกข์ลำาบาก 
และผู้เช่ือจะไม่อยู่บนแผ่นดนิโลกในระหวา่งเวลาน้ี การรบัขึน้ไปจะเกิดขึน้อย่างกะทันหันและเป็นความ
ลับ เฉพาะครสิเตยีนเท่าน้ันที่จะเห็น โลกจะรูแ้ตเ่พียงวา่จู่ ๆ ครสิเตยีนก็หายไป

พระเยซูจะเสด็จกลบัมาเมือ่สิน้สุดความทกุขย์ากในฐานะกษัตรยิท์ีม่ชัีย นำาการพพิากษามาสู่โลก การเสด็จ
มาน้ีจะปรากฏแก่ตาของคนทัง้โลก การเสด็จมาน้ีเรยีกวา่ "วนัขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า"
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ระหวา่งระยะเวลาแห่งความทุกข์ยาก พระเจ้าจะทรง
ลงโทษโลกและจะปฏิบัติกับอิสราเอลเพื่อนำาชาติน้ัน
มาสู่การกลับใจ บางคนที่เช่ือหลักคำาสอนน้ีเช่ือวา่พระ
วญิญาณบรสุิทธิจ์ะไมท่ำางานบนแผน่ดนิโลกในช่วงเวลา
น้ี และเป็นไปไม่ไดท้ี่คนบาปจะกลับใจและกลับใจใหม่

ดา้นล่างน้ีเราจะพิจารณาเหตผุลทีผู่้คนยึดหลักคำาสอน
เรือ่งการรบัขึน้สวรรค์ก่อนความทุกข์ยาก ไม่ ใช่ทุกคน
ที่ถือหลักคำาสอนน้ันจะใช้เหตุผลเหล่าน้ีทัง้หมด หลัง
จากแตล่ะเหตผุล เราจะพิจารณาวา่ผู้คนจะตอบสนอง
อย่างไรตอ่คนที่ ไม่เช่ือเหตผุลวา่ถูกตอ้ง

1. พระเจ้ามักจะโยกย้ายคนของพระองค์ก่อนท่ีจะ
ลงโทษคนช่ัว ยกตวั อย่าง  โนอาห์ ถูก นำา ออก ก่อน น้ำ า ท่วม 
และ โลต ก็ ถูก นำา ออก ก่อน ที่ เมือง โซโดม จะ พินาศ

การตอบสนอง: โนอาห้์และโลตไม่ได้ถ้้กนำาออกจากช่วงเวลาแห้่งความทีุ่กข์ที่รมาน แตจ่ากช่วงเวลาที่ี�คน
อื�น ๆ จะถ้กที่ำาลาย โนอาห้์ ไม่ได้ถ้้กพรากไปจากโลกแต่ได้ร้บัการคุม้ครองบนแผ่นด้น่โลก

2. พระเจ้าไม่ตอ้งการให้ผู้เช่ือทนรบัพระพิโรธของพระองค ์(1 เธสะโลนิกา 5:9)

การตอบสนอง: สภาพการณ์ห้ลายอย่างของความทุี่กข์ยากนั�นเก่ด้จากฝีมือมนุษย์ ไม่ ใช่พระพ่โรธของพระเจ้า
โด้ยตรง ในทีุ่กยุคทีุ่กสมัย ครส่เตยีนตอ้งที่นทีุ่กข์กับสภาพการณ์ของโลก เห้ตกุารณ์ตา่ง ๆ ที่ี� ใกล้ถึงจุด้ส่�นสุด้ของ
ความทีุ่กขย์ากคอืพระพ่โรธของพระเจ้าโด้ยเฉพาะ (วว่รณ์ 15:1, 7) พระเจ้าที่รงสามารถปกป้องผ้ค้นของพระองค์
บนแผ่นด้น่โลกห้รอืนำาพวกเขาออกไปเมื�อใกล้ส่ �นระยะเวลาก่อนที่ี�พระพ่โรธจะเที่ลงมาบนแผ่นด้น่โลก

3. ใน ววิรณ์ 4:1 ประตูถูกเปิดและยอห์นถูกรบัขึน้สวรรค์ น่ีเป็นสัญลักษณ์ของ การรบัขึน้สวรรค์ที่เกิด
ขึน้ก่อนความทุกข์ยาก

การตอบสนอง: ส่�งนี�ที่ำาให้้ผ้้เขียนเป็นสัญลักษณ์ในการเขียนของเขาเอง ยอห้์นกล่าวถึงตวัเองห้ลายครั �งตลอด้ที่ั �ง
เล่มและไม่สามารถเป็นสัญลักษณ์ของครส่ตจักรได้้ ในแตล่ะครั �งได้้

4. คำาวา่ ครส่ตจักร ไม่ ได้ปรากฏขึน้ในส่วนใหญ่ของหนังสือววิรณ์ น่ันหมายความวา่ครสิตจักรไม่อยู่ ใน
เหตกุารณ์เหล่าน้ัน

การตอบสนอง: คำาวา่ ครสิตจกัร ยงัไมเ่กด่้ขึ �นในขอ้ความเกี�ยวกบั การรบัขึ �นสวรรค(์1 เธสะโลน่กา 4:15-17, 1 โครน่
ธ์ 15: 51-52) แตเ่ราร้ว้า่ครส่ตจักรจะอย้่ที่ี�นั�น มีการกล่าวถึงผ้้เชื�อห้ลายครั �งในห้นังสือวว่รณ์ (วว่รณ์ 13:14)

5. ใน ววิรณ์ 4:4 ผู้อาวโุสยีสิ่บส่ีคนอยู่หน้าพระที่น่ัง พวกเขาเป็นตวัแทนของครสิตจักร แสดงให้เห็นวา่ค
รสิตจักรอยู่ ในสวรรคก์่อนความทุกข์ยาก

"ถึงแม้ตามประเพณีจะไม่ ให้"ถึงแม้ตามประเพณีจะไม่ ให้
อำานาจ แต่ก็เป็นเรือำานาจ แต่ก็เป็นเรื่อ่งยากทีองยากท่่ี
จะสมมติวา่พระเจ้าได้ละทิง้จะสมมติวา่พระเจ้าได้ละทิง้
ผู้คนของพระองค์ โดยเพิกผู้คนของพระองค์ โดยเพิก
เฉยต่อความจรงิทีเฉยต่อความจรงิท่่ีสำาคัญสำาคัญ
เป็นเวลาสเป็นเวลาสิบิเก้าศตวรรษ" บเก้าศตวรรษ" 

George Eldon LaddGeorge Eldon Ladd
The Blessed HopeThe Blessed Hope
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การตอบสนอง: แม้วา่จะพวกเขาเป็นสัญลักษณ์ห้รอืเป็นตวัแที่นของครส่ตจักร แตก็่ ไม่จำาเป็นที่ี�ครส่ตจักรจะอย้่ที่ี�
นั�น ยอห้์นได้เ้ห็้นครส่ตจักรในฐานะเป็นคนจำานวนมากมายใน วว่รณ์ 7:9-14.

6. ใน 2 เธสะโลนิกา 2:6-8 เราอ่านวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะตอ้งนำ าออกไปก่อนที่ปฏิปักษ์ของพระครสิต์
จะถูกเปิดเผย ถ้าพระวญิญาณบรสุิทธิ์จากโลกไปแล้ว ครสิตจักรก็ตอ้งจากไปเช่นกัน

การตอบสนอง: ไมม่เีห้ตผุลทีี่�จะคด่้วา่พระวญ่ญาณบรสุ่ที่ธ่ต์อ้งจากโลกไปเพื�อให้บ้างส่�งบางอยา่งได้เ้กด่้ขึ �น พระเจ้า
มักเลือกทีี่�จะยอมให้้บางส่�งเก่ด้ขึ �น พระเจ้าสถ่ตอย่้ทุี่กห้นทีุ่กแห้่งเสมอ ถ้าพระวญ่ญาณบรสุ่ที่ธ่์ ไม่อย่้ ในระห้วา่ง
ความทีุ่กข์ยาก อ่สราเอลก็ไม่สามารถกลับใจให้ม่ได้้

7. พระเยซทูรงสัญญากบัผูเ้ช่ือท่ีฟิลาเดลเฟียวา่พวกเขาจะไดร้บัความคุม้ครองจากช่ัวโมงแหง่การทดลอง
ที่กำาลังมาสู่คนทัง้โลก ดงัน้ัน ผู้เช่ือที่ซ่ือสัตย์จะไม่ตอ้งผ่านช่วงความยากลำาบากเจ็ดปี

การตอบสนอง: ครส่ตจกัรทีี่�ซื�อสัตยต์อ้งที่นที่กุขต์ลอด้ระยะเวลาห้ลายช่วงในประวต่ัศาสตร ์คำาภาษากรกีทีี่�แปล ได้
รบัการคุม้ครอง ปรากฏทีี่�อื�นอกีในพระคมัภรี ์ใน ยอห์้น 17:15 พระเยซ้ที่รงอธ่ษฐานขอให้ผ้้เ้ชื�อได้ร้บัการปกป้องจาก
ความชั�วรา้ยในขณะที่ี�อย้่ ในโลก กาลาเที่ยี 1:4 กลา่ววา่เราได้ร้บัความคุม้ครองจากยคุชั�วรา้ยนี� ถงึแมว้า่เราจะยงัอาศยั
ในนั�น เห็้นได้ชั้ด้วา่ ไม่จำาเป็นตอ้งมี ใครถ้กนำาออกจากโลกเพื�อให้้ ได้ร้บัการปกป้องจากพระเจ้า

 » จะมองเห็นเหตผุลและการตอบสนองแบบเดยีวกันไดอ้ย่างไรใน ลูกา 21:36?

ห้ลังจากระบุเห้ตกุารณ์ความทีุ่กข์ยากใน ล้กา 21 พระเยซ้บอกผ้้เชื�อวา่ส่�งเห้ล่านี�เป็นห้มายสำาคญัที่ี�พวกเขาจะได้้
เห็้น (ข้อ 28 และ 31) เห็้นได้ชั้ด้วา่ผ้้เชื�อจะอย้่บนแผ่นด้น่โลกเพื�อเห็้นส่�งเห้ล่านี�

8. มทัธวิ 24:22 สัญญาวา่เวลาจะถูกทำาใหสั้น้ลงเพือ่ประโยชน์ของผู้ ไดร้บัเลอืก น่ันหมายความวา่ประชาชน
ของพระเจ้าจะถูกนำาออกไปก่อน

การตอบสนอง: ขอ้ความกลา่ววา่เนื�องจากสภาพตา่ง ๆ  บนแผน่ด้น่โลก ไมม่ี ใครจะอย้ร่อด้ได้ถ้า้พระเจา้ไมท่ี่รงนำามา
ซึ�งอวสาน พระองคจ์ะที่รงยุตเ่รื�องนี�เพื�อเห็้นแก่ประชาชนของพระองค ์ซึ�งไม่จำาเป็นห้ากพวกเขาไม่ได้อ้ย้่บนโลก

9. พระเยซูตรสัวา่เราไม่สามารถล่วงรูเ้วลาท่ีพระองคเ์สด็จกลับมาได ้น่ันจะไม่เป็นความจรงิถ้าเราจะรูว้า่
พระองคจ์ะเสด็จมาเจ็ดปีหลังจากกลียุคเริม่ตน้ขึน้

การตอบสนอง: เรายงัไมร่้ว้า่ความทุี่กขย์ากจะเร่�มขึ �นเมื�อไร แม้ ในระห้วา่งกลยีคุเราก็อาจไมร่้แ้น่ชัด้วา่เห้ตกุารณ์นั�น
จะเร่�มเมื�อใด้ ด้งันั�น เราจึงไม่สามารถที่ำานายได้ว้า่พระเยซ้จะเสด็้จกลับมาเมื�อใด้ อย่างไรก็ตาม พระเยซ้ตรสัวา่เรา
สามารถรบัร้้ ได้เ้มื�อพระองคเ์สด็้จกลับมาใกล้เนื�องจากเห้ตกุารณ์ตา่ง ๆ บนโลก (ล้กา 21:31)

10. ลทัธยิคุสมยัตา่ง ๆ  เชื่อวา่อสิราเอลและครสิตจกัรไดแ้ยกจากกนัอยา่งสมบรูณ์ในแผนการของพระเจา้ 
พรอ้มดว้ยแผนการแห่งความรอดทีแ่ตกตา่งกนั ดงัน้ัน ครสิตจกัรจะตอ้งถกูนำาออกจากโลกในขณะทีพ่ระเจา้
ทรงปฏิบัตกิับอิสราเอล
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การตอบสนอง: มีที่างเด้ยีวเที่่านั�นที่ี�จะรอด้ โด้ยพระคณุที่างความเชื�อ สำาห้รบัชาวย่วห้รอืคนตา่งชาต ่( โรม 3:22, 
29-30) ไม่จำาเป็นสำาห้รบัครส่ตจักรที่ี�จะตอ้งห้ายไปจากโลกในขณะที่ี�พระเจ้าที่รงปฏ่บัตก่ับอ่สราเอล

11. พระเยซูตรสัใหเ้ราเฝ้าระวงัและเตรยีมพรอ้มสำาหรบัการเสด็จกลบัของพระองคเ์มือ่ใดก็ได ้หลกัคำาสอน
เรือ่งการใกล้เข้ามาคอืไม่มีเหตกุารณ์ใดทีต่อ้งเกิดขึน้ก่อนทีเ่ราจะคาดหวงัการเสด็จกลับมาของพระครสิต์

การตอบสนอง: พระเยซ้ที่รงบอกเห้ล่าสาวกวา่เยรซ้าเล็มจะถ้กที่ำาลาย (ล้กา 13:35) เปโตรจะแก่และตาย (ยอห้์น 
21:18-23) และ พระกต่ตค่ณุจะได้ร้บัการประกาศไปที่ั�วโลก (มทัี่ธว่ 24:14) ด้งันั�นพวกเขาจงึไมค่าด้ห้วงัให้พ้ระองค์
เสด็้จกลับมาก่อนส่�งเห้ล่านั�นจะเก่ด้ขึ �น

จุด้ประสงคข์องข้อความในพระก่ตตค่ณุ (มัที่ธ่ว 24 , ล้กา 21 และ มาระโก 13) คอืการที่ี�ครส่ตจักรสามารถรบัร้ถ้ึง
วาระสุด้ที่้ายได้้

เปาโลบอกครส่ตจักรเธสะโลน่กาวา่เห้ตกุารณ์ห้ลายอย่างตอ้งเก่ด้ขึ �นก่อนการเสด็้จกลับมาขององคพ์ระผ้้เป็นเจ้า 
(2 เธสะโลน่กา 2:1-4)

ทำาไมเราจึงถูกบอกให้ เฝ้าระวงัและเตรยีมพรอ้ม?
การกระตุน้เตอืนในพันธสัญญาใหม่ ให้เฝ้าระวงัมักใช้คำาภาษากรกีทีห่มายถึงความมีสต ิตืน่ตวั และระแวด
ระวงั แทนท่ีจะเป็นคำาภาษากรกีที่หมายถึงการมุ่งความสนใจไปที่ส่ิงที่เฉพาะเจาะจง เราไม่ไดร้บับัญชาให้
เฝ้าดกูารเสด็จมาของพระครสิตแ์ต่ ให้ตืน่ตวัทางวญิญาณเมื่อการเสด็จมาของพระองคด์เูหมือนล่าช้า

ตอ่ไปน้ีคอืตวัอย่างพระคมัภีรบ์างส่วนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ผู้คนควรระวงั

 · มีการกล่าวถึงการเฝ้าระวงัอย่างเป็นทางการใน มัทธิว 14:25, มัทธิว 27:65, มัทธิว 28:11, มาระโก 
6:48 และ ลูกา 12:38.

 · ใน มัทธิว 26:38 เหล่าสาวกไม่ไดร้บัคำาส่ังให้เฝ้าระวงัส่ิงใดเป็นพิเศษ แต่ ให้ระวงัและตืน่ตวั

 · ใน ลูกา 2:8 บรรดาคนเลีย้งแกะคอยเฝ้าฝูงแกะของตน

 · ใน กิจการ 20:31 เปาโลเตอืนครสิตจักรให้ระวงัเพราะคนล่อลวงจะมาหลังจากที่ท่านจากไป

 · ฮีบร ู13:17 กล่าววา่ศิษยาภิบาลเฝ้าดแูลวญิญาณภายใตก้ารดแูลของพวกเขา

 · ใน ววิรณ์ 3:2-3 ความล้มเหลวในการเฝ้าระวงัของพวกเขาคอืปล่อยให้ส่ิงฝ่ายวญิญาณตาย

 · ในพระคมัภรีห์ลายขอ้ ผูเ้ช่ือไดร้บัการบอกใหเ้ฝ้าระวงัแต่ไม่ไดบ้อกใหร้ะวงัอะไรเป็นพเิศษ (1 โครนิธ ์ 
16:13, 1 เปโตร 4:7, และ โคโลสี 4:2) ในตวัอย่างทัง้หมดเหล่าน้ี พวกเขาไม่ไดเ้ฝ้าระวงัเหตกุารณ์
ในอนาคต แตเ่พื่อเฝ้าระวงัอันตรายในปัจจุบัน
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เหตใุดเราจงึควรเฝ้าระวงัเพราะเราคาดหวงัการเสด็จมาของพระเจา้ เช่นน้ันหรอื? การเสด็จมาของพระองค์
จะเกิดขึน้อย่างไม่คาดคดิสำาหรบัผู้ที่ฝักใฝ่ในโลกน้ีในระหวา่งการล่าช้า (มัทธิว 24:42-51 และ ลูกา 21:36) 
หากบคุคลใดหลบัใหลฝ่ายวญิญาณแทนทีจ่ะเฝ้าระวงั วนัขององคพ์ระผู้เป็นเจ้าก็จะมาถงึโดยไม่คาดคดิ (1 
เธสะโลนิกา 5:6) คนรบัใช้ ไมพ่รอ้มสำาหรบัการกลบัมาของนายเพราะพวกเขาลม้เหลวในการเฝ้าระวงัความ
รบัผิดชอบของตน (มัทธิว 25:13 และ มาระโก 13:33-37)

เราควรเฝ้าระวงัอะไร? เราไม่ไดม้องทอ้งฟ้าเพือ่รอพระองคเ์สด็จมา เรากำาลงัเฝ้าระวงัตวัเองทางฝ่ายวญิญาณ
เพื่อเราจะพรอ้มพบพระองคเ์มื่อพระองคเ์สด็จกลับมา

ใน 2 เปโตร 3:10-14 อัครสาวกบอกผู้เช่ือวา่พวกเขาตอ้งตืน่ตวัฝ่ายวญิญาณเพราะการมาแห่งวนัขององค์
พระผู้เป็นเจ้า ถึงแม้วา่ท่านจะอธิบายรายละเอียดส่ิงที่ต้องเกิดขึน้ในคราวสิน้สุดของความทุกข์ลำาบาก ผู้
เช่ือรูว้า่วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไม่ไดม้าในทนัท ีแตพ่วกเขาควรดำาเนินชีวติทีบ่รสุิทธิส์ะอาดตอนน้ีเพราะ
พวกเขารูว้า่วนัน้ันกำาลังมา

ความเช่ือเก่ียวกับเวลาแห่งการรบัขึน้สวรรค์
การรบัขึน้สวรรค์เป็นเหตุการณ์เมื่อพระครสิต์เสด็จกลับมาเพื่อครสิตจักรของพระองค์ 37 และบรรดาผู้
เช่ือทีแ่ทจ้รงิจะถกูการรบัขึน้สวรรคพ์รอ้มกนัในเมฆเพือ่พบกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในอากาศ (1 เธสะโลนิกา 
4:16-17). เช่นเดยีวกบัคำาวา่ ตรเีอกานุภาพ คำาวา่ การรบัขึ �นสวรรค ์ไมม่กีลา่วถึงในพระคมัภรี ์คำาน้ีเป็นการ
ทับศัพท์ของคำาภาษาละตนิที่พบใน 1 เธสะโลนิกา 4:17 และแปลเป็นภาษาอังกฤษวา่ "ถูกจับ"

การรบัขึน้สวรรคจ์ะเกิดขึน้ทันที ใน "กระพรบิตา" 1 โครนิธ์ 15:51-52) พระคมัภีร์ ไม่ ไดส้อนให้เรากำาหนด
วนัเสด็จกลับของพระครสิต ์แตก่ลับสอนให้เรา "จงเฝ้าระวงัอยู่ เพราะพวกท่านไม่ทราบวา่องคพ์ระผู้เป็น
เจ้าของพวกท่านจะเสด็จมาโมงใด" (มัทธิว 24:42)

ช่วงเวลาของการเสด็จกลบัของพระครสิตเ์ป็นทีถ่กเถยีงกนัมาตัง้แตก่ารเริม่ของครสิตศ์าสนา ความเช่ือหรอื
ทฤษฎมีากมายไดร้บัการสอนผา่นประวตัศิาสตรข์องครสิตจกัร เราจะสังเกตเห็นแนวคดิหลกัส่ีประการทีย่งั
คงแพรห่ลายอยู่ ในปัจจุบัน

ทัศนะท่ียึดช่วงเวลาก่อนกลียุค

ทศันะทีย่ดึช่วงเวลากอ่นกลยีคุทศันะมาตรฐานของความเช่ือในระบบความกา้วหน้าทางประวตัศิาสตร ์สอน
วา่การรบัขึน้สวรรคจ์ะเกดิขึน้ในคราวการเริม่ตน้ของความทกุขย์ากเจ็ดปี ส่ิงน้ีมพีืน้ฐานมาจากคำาสอนทีว่า่
ครสิเตยีนไม่ไดถู้กกำาหนดให้รบัพระพิโรธของพระเจ้าซ่ึงจะเทลงมาในช่วงมหากลียุค (1 เธสะโลนิกา 5:9)

ทัศนะท่ียึดช่วงกลางแห่งกลียุค

ทศันะทีย่ดึช่วงกลางของกลยีคุคอืการรบัขึน้สวรรคจ์ะเกิดขึน้ครึง่ทางของระยะเวลาแหง่กลียคุ ซ่ึงเป็นช่วง

37  ส่วนน้ีเขียนโดย Sidney Grant
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ทีป่ฏิปักษ์ของพระครสิตจ์ะถกูเปิดเผย (ดาเนียล 12:7; 2 เธสะโลนิกา 2:1-12) และพระวญิญาณบรสุิทธิถ์กู
นำาออกจากโลก

ทัศนะท่ียึดช่วงหลังกลียุค

ทศันะทีย่ดึช่วงหลงักลยีคุคอืการรบัขึน้สวรรคจ์ะเกดิขึน้เมือ่สิน้สุดระยะเวลาแหง่กลยีคุ ทศันะน้ีจะมอีธบิาย
ในภายหลังในบทน้ี

ทัศนะแบบแอบแฝงหรอืแบบลับ ๆ

ทัศนะแบบแอบแฝงหรอืแบบลับ ๆ บอกวา่เป็นไปไดท้ีท่ัศนะเหล่าน้ีทัง้หมดอาจผิด และพระเจ้าในอำานาจ
สูงสุดของพระองคท์รงมีแผนการอื่น ๆ สำาหรบัอนาคต

ไม่ควรถือวา่ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับอวสานศาสตรท่ี์แตกต่างกันน้ีเป็นเรือ่งนอกรตีเพราะทฤษฏีเหล่าน้ีไม่
ได้กำาหนดความรอดหรอืขัดแย้งกับหลักคำาสอนที่สำาคัญ อย่างไรก็ตาม ทัศนะของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์
ในอนาคตมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจของเราเกี่ยวกับเวลา เงิน และรปูแบบการใช้ชีวติ เราทุกคนตา่งอยู่กับ
ทศันะบางอยา่งเกีย่วกบัเหตกุารณ์ในอนาคต โดยไมค่ำานึงถงึความเชื่อเกีย่วกบัอวสานศาสตร ์กญุแจสู่ชีวติ
นิรนัดรแ์ละความรอดรวมอยู่ ในความเชื่อของเราในพระเยซูครสิต์เท่าน้ัน ความสัมพันธ์ของเรากับพระ
ครสิตส์ำาคญัอย่างยิ่งยวด

คำาถามตา่ง ๆ ที่เราควรศึกษา ไดแ้ก่:

1. อะไรคอืจุดแข็งและจุดอ่อนของทัศนะตา่ง ๆ เกี่ยวกับการรบัขึน้สวรรค?์
2. การรบัขึน้สวรรคแ์ละการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระครสิตเ์ป็นเหตกุารณ์เดยีวกันหรอืตา่งกัน?

หลักคำาสอนเรือ่งการรบัขึน้สวรรค์ช่วงกลางแห่งกลียุค
ตามหลกัคำาสอนเกีย่วกบัการรบัขึน้สวรรค์ ในช่วงกลางแหง่กลยีคุ พระเยซจูะเสด็จกลบัมาหาผูเ้ชื่อ รวมทัง้
ชาวอิสราเอลที่เช่ือ ในช่วงกลางของกลียุคเจ็ดปี

พระคมัภีรก์ล่าววา่ผู้เช่ือจะไม่ตอ้งรบัพระพิโรธของพระเจ้า (1 เธสะโลนิกา 5:9) พระพิโรธของพระเจ้ามา
บนโลกโดยเฉพาะในช่วงครึง่หลงัของระยะเวลาแหง่กลยีคุ (ววิรณ์ 15:1, 7 , 16:1) ผู้เชื่อจะถกูนำาไปจากโลก
กอ่นท่ีพระพิโรธของพระเจา้จะมาถงึ ววิรณ์ 14:14-19 พรรณนาถงึการเก็บเกีย่วผูเ้ช่ือ แล้วตามดว้ยการเก็บ
เกีย่วคนบาป ววิรณ์ 15:2 แสดงใหเ้ห็นครสิเตยีนจากกลียคุในสวรรคก่์อนท่ีพระพิโรธของพระเจา้จะเทลงมา
บนแผ่นดนิโลก ผูเ้ชือ่อยูบ่นแผน่ดนิโลกกอ่นเวลาแห่งพระพิโรธของพระเจา้ แต่ไม่ ใช่ ในระหวา่งพระพิโรธ 
คนบาปไม่กลับใจในช่วงเวลาแห่งพระพิโรธ (ววิรณ์ 16:9, 11, 21)

ตามหลกัคำาสอนในช่วงกลางแหง่กลยีคุพยานทัง้สองใน ววิรณ์ 11:3-12 เป็นตวัแทนของครสิตจักร พวกเขา
เป็นพยานในช่วงครึง่แรกของกลียุค แล้วถูกรบัไปสวรรค์
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หลักคำาสอนเรือ่งช่วงกลางแห่งกลียุคสอนวา่ผู้หญิงใน ววิรณ์ 12 ซ่ึงเป็นแสดงถึงผู้เช่ือในอิสราเอลจะไดถู้ก
รบัขึน้ไปพรอ้มกับครสิตจักร

อัครสาวกเปาโลอธิบายวา่ผู้เชื่อจะได้เห็นผู้ปฏิปักษ์ของพระครสิต์เรยีกรอ้งการนมัสการ น่ันจะเกิดขึน้ใน
ช่วงกลางแห่งกลียุค ตามหลักคำาสอนช่วงกลางแห่งกลียุคครสิเตียนจะได้ถูกรบัขึน้สวรรค์ ไปไม่นานหลัง
จากมีการเผยตวัปฏิปักษ์ของพระครสิต์

ตามหลักคำาสอนช่วงกลางแห่งกลียุคไม่มีผู้สนับสนุนในประวตัิศาสตรค์รสิตจักรยุคแรก ๆ เฉพาะในยุค
ปัจจุบันเท่าน้ันที่ผู้คนไดพ้ัฒนาแนวคดิเหล่าน้ี ผู้คนที่ปฏิเสธแนวคดิหลักคำาสอนช่วงกลางแห่งกลียุคบอก
วา่ ถ้าเรือ่งตา่ง ๆ เป็นจรงิ ก็ควรจะมีคนในครสิตจักรเช่ือเรือ่งพวกน้ีมานานแล้ว

ข้อความของพระกติตคิณุ (มัทธวิ 24 , ลกูา 21 , และ มาระโก 13) แสดงเหตกุารณ์ตอ่เน่ืองยาวนานโดยไมม่ี
การกล่าวถึงการทีอ่งคพ์ระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาช่วงกลาง การกลับมาของพระครสิตเ์พียงอย่างเดยีวทีก่ล่าวถึง
น้ันใกล้จะถึงแล้ว และครสิเตยีนไดร้บัการบอกกล่าวให้คาดหวงัวนัน้ัน

หลักคำาสอนเรือ่งการรบัขึน้สวรรค์ช่วงหลังกลียุค
ตามหลักคำาสอนเรือ่งการรบัขึน้สวรรคช่์วงหลงักลยุีคพระเยซจูะเสด็จมาเพือ่ผู้เช่ือในคราวการสิน้สุด กลยีคุ 
จนกวา่พระเยซูจะเสด็จมา ผู้เช่ือบนแผ่นดินโลกจะถูกข่มเหงแต่จะได้รบัการปกป้องจากพระพิโรธของ
พระเจ้า

ดา้นล่างน้ีเป็นเหตผุลตา่ง ๆ สำาหรบัความเช่ือในการรบัขึน้ไปช่วงหลัง กลียุค

1. พระคัมภีรดู์เหมือนจะอธิบายการกลับมาเพียงครัง้เดียวของพระครสิต์

บรรดาผูที้เ่ช่ือในการรบัขึน้สวรรคช่์วงก่อนกลยีคุหรอืช่วงกลางของกลยีคุเชือ่วา่พระเยซเูสด็จกลบัมาสองค
รัง้ พวกเขาพยายามแบ่งคำาอธิบายในพระคัมภีรเ์กี่ยวกับการเสด็จมาของพระองค์ออกเป็นสองเหตุการณ์ 
บรรดาคนท่ีเช่ือในการรบัขึน้สวรรค์ช่วงหลังกลียุคเช่ือวา่คำาอธิบายทัง้หมดเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของ
พระครสิตด์เูหมือนจะบรรยายถึงเหตกุารณ์เดยีวกัน

ข้อความในพระกิตตคิณุ (มัทธิว 24 , ลูกา 21 , และ มาระโก 13) ให้ชุดเหตกุารณ์ที่ละเอียดที่สุดในกลียุค 
มีการกล่าวถึงการเสด็จมาเพียงครัง้เดยีวขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า ซ่ึงจะเกิดขึน้ในตอนอวสานและผู้เช่ือได้
รบัการบอกให้คาดหวงัในตอนน้ัน

มีการใช้คำาภาษากรกีสามคำาในพันธสัญญาใหม่เพื่อหมายถึงการเสด็จมาของพระครสิต ์พารเ้ซีย หมายถึง
การมา อะพอคคาล่บซ่ส หมายถึงการเปิดเผย เอพ่ฟานี หมายถึงการปรากฏ

ดา้นล่างน้ีคอืรายการข้อพระคมัภีรท์ี่คำาศัพท์เหล่าน้ีพูดถึงการเสด็จมาของพระเจ้า
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พารเูซีย

 · 1 เธสะโลนิกา 3:13: พระองคก์ลับมาพรอ้มกับเหล่าธรรมิกชน

 · 1 เธสะโลนิกา 4:15-17: พระองคก์ลับมาหาบรรดาผู้ศรทัธา ทัง้ที่เป็นอยู่และที่ตายแล้ว

 · 2 เธสะโลนิกา 2:8: พระองคท์ำาลายผู้ปฏิปักษ์ของพระครสิตเ์ม่ือพระองคก์ลับมา คำาวา่ เอพ่ฟานี 
ก็เกิดขึน้ในข้อน้ีเช่นกัน ชาวเธสะโลนิกากังวลวา่พวกเขาพลาดการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็น
เจ้า เปาโลรบัรองกับพวกเขาวา่การมาน้ันไม่ได้เกิดขึน้และจะไม่เกิดขึน้จนกวา่จะมีการเปิดเผย
ปฏิปักษ์ของพระครสิต์

 · มัทธิว 24:27: เมื่อสิน้สุดระยะเวลาแห่งกลียุค พระองคเ์สด็จกลับมาอย่างกะทันหันราวกับฟ้าแลบ
เพื่อรวบรวมผู้ที่พระองคท์รงเลือกจากทั่วทุกมุมโลก ทัง้โลกมองเห็นพระองค์

อะพอคคาลิบซิส

 · 1 โครนิธ์ 1:7: ผู้เช่ือกำาลังรอวนัน้ัน

 · 2 เธสะโลนิกา 1:6-7: ผู้เช่ือไดร้บัความสงบและคนช่ัวถูกทำาลายเมื่อพระครสิตเ์สด็จมา

 · 1 เปโตร 1:13: ผู้เช่ือจะอดทนจนกวา่เหตกุารณ์น้ันจะเกิดขึน้

 · 1 เปโตร 4:13: ความทุกข์ของเราจะสิน้สุดลงเมื่อน้ัน

เอพิฟานี

 · 1 ทิโมธี 6:14: ผู้เช่ือตอ้งรกัษาพระบัญชาของพระองคจ์นกวา่พระองคจ์ะปรากฏตวั
 · 2 ทิโมธี 4:8: จะมีการมอบมงกุฎให้คนชอบธรรม ซ่ึงรกัการปรากฏของพระครสิต์
 · 2 เธสะโลนิกา 2:8: ปฏิปักษ์ของพระครสิตจ์ะถูกทำาลายในเวลาน้ัน
 · ทิตสั 2:13-14: ความหวงัที่เป็นพระพรของผู้เช่ือคอืการเสด็จมาของพระครสิต์

ถา้รวมคำาอธบิายเหลา่น้ีเขา้ดว้ยกนั ดเูหมือนเป็นการอธบิายเหตกุารณ์เดยีว ครสิเตยีนกำาลงัรอเหตกุารณ์น้ี 
เห็นไดชั้ดวา่ครสิเตยีนไมค่วรคาดหวงัการรบัขึน้สวรรคท์ีเ่กดิขึน้หลายปีกอ่นทีอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะเสด็จมา
พิพากษาและทำาลายปฏิปักษ์ของพระครสิต์

2. ข้อความทัง้หมดท่ีเรยีงลำาดับเหตุการณ์ ใสก่ารเสด็จมาไว้ ในตอนท้าย

คำาอธิบายการรบัขึน้ไปบางข้อไม่มีลำาดับเหตุการณ์เลย ยกตัวอย่าง 1 เธสะโลนิกา 4:15-17 ไม่ได้พูดอะไร
เกี่ยวกับส่ิงที่เกิดขึน้ก่อนหรอืหลังการเสด็จกลับมาของพระครสิต์และการกลับเป็นขึน้จากตายของผู้เชื่อ 
ดงัน้ัน ข้อความน้ีจึงไม่ไดก้ล่าวเกี่ยวกับเวลาของการรบัขึน้สวรรค์

อีกตอนหน่ึงที่อธิบายถึงการรบัขึน้สวรรค์ โดยไม่ระบุลำาดบัเหตกุารณ์คอื 1 โครนิธ์ 15:52 ความหมายเพียง
อย่างเดยีวของลำาดบัเหตกุารณ์ในข้อน้ันก็คอืการเสด็จกลับมาของพระครสิตอ์ยู่ ในคราว "แตรตวัสุดท้าย"



114 อวสานศาสตร์ SHEPHERDS GLOBAL CLASSROOM

ใน ววิรณ์ 1:7 อัครสาวกเขียนเพื่อให้ความหวงัแก่ผู้เช่ือที่ทุกข์ทรมานและกล่าวถึงเฉพาะการเสด็จมาของ
พระเจ้าที่ปรากฏตอ่โลกและนำามาซ่ึงการพิพากษาประหน่ึงวา่เป็นเหตกุารณ์ทีพ่วกเขา ควรคาดหวงั

ข้อความในพระกิตตคิณุ (มัทธิว 24 , ลูกา 21 และ มาระโก 13) ให้เหตกุารณ์ตอ่เน่ืองยาวนานและบรรยาย
ถึงการเสด็จมาในตอนอวสาน

พระเยซูตรสัวา่พระองคจ์ะปลุกผู้เช่ือใน "วนัสุดท้าย" (ยอห์น 6:39, 40, 44, 54)

ใน 2 เธสะโลนิกา 2 ผู้ตอ่ตา้นพระครสิตถ์ูกทำาลายเมื่อองคพ์ระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา ซ่ึงจำาเป็นที่จะตอ้งอยู่ ณ 
คราวอวสานของกลียุค

ทุกตอนในพระคัมภีรท์ี่ ให้ลำาดับเหตุการณ์ของกลียุคทำาให้การเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ ในวาระ
สุดท้ายและไม่ไดก้ล่าวถึงการเสด็จมาอื่นอีก

3. คำาอธิบายในพระคัมภีรเ์ก่ียวกับกลียุคบ่งบอกวา่มีผู้เช่ือปรากฏิอยู่ด้วย

ข้อความของกติตคิณุไดร้บัการพดูกบัผูเ้ชือ่ราวกบัวา่พวกเขาจะอยู่ ในช่วงเวลาน้ัน (มทัธวิ 24:4, 6, 9, 15, 33) 
พระเยซตูรสัวา่ผูท้ีอ่ดทนจนถงึทีสุ่ดจะรอด (24:13) พระกติตคิณุจะไดร้บัการประกาศในทุกประเทศ (24:14)

เปาโลกลา่ววา่ผูเ้ชื่อสามารถมัน่ใจไดว้า่วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะไมม่า จนกวา่พวกเขาจะไดเ้ห็นปฏิปักษ์
ของพระครสิตถ์กูเปิดเผย พวกเขาจะจำาพระองค์ ได้ โดยการทีพ่ระองคท์ำาใหค้ำาพยากรณ์ของพระองคส์ำาเรจ็

ขณะอธิบายช่วงเวลาแห่งกลียุค เปโตรกล่าววา่ "ผู้ ใดก็ตามที่จะรอ้งออกพระนามขององคพ์ระผู้เป็นเจ้าก็
จะรอด" (กิจการ 2:19-21)

ววิรณ์ 6:9-11 พูดถึงคนที่เสียชีวติเพราะความเช่ือและพยากรณ์วา่จะมีการพลีชีพมากขึน้ ววิรณ์ 7:9 และ 
14 บรรยายถึงฝูงชนที่นับไม่ถ้วน ไดร้บัการช่วยให้รอดจากทุกชาต ิที่ขึน้สู่สวรรคจ์ากมหากลียุค ใน ววิรณ์ 
12:17 พญานาคขม่เหงผูเ้ช่ือหลงัจากลม้เหลวอยา่งสิน้เชิงในการทำาลายอสิราเอล ใน ววิรณ์ 13:7-8 พญานาค
ทำาสงครามกับธรรมิกชน และทุกคนบูชามัน ยกเวน้ผู้ที่มีช่ือบันทึกในหนังสือแห่งชีวติ ววิรณ์ 14:13 กล่าว
วา่จะมีอีกมากที่ตายเพื่อความเช่ือของพวกเขาหลังจากที่ปฏิปักษ์ของพระครสิตม์ีอำานาจ

ความยุ่งยากกับ 
ช่วงกลางแห่งกลียุคและ ช่วงก่อนความทุกข์ยาก

บรรดาผู้ที่เช่ือในการรบัขึน้สวรรค์ ไปช่วงกลางหรอืช่วงก่อนกลียุคมีคำาถามตา่ง ๆ ที่ยากจะ
ตอบ ลูก ๆ ของผู้เช่ือจะถูกการรบัขึน้สวรรคพ์รอ้มกับพ่อแม่หรอืถูกทิง้ให้อยู่ ในความทุกข์
ยาก? ลูกหลานของผู้ ไม่เช่ือจะถูกการรบัขึน้สวรรค์หรอืถูกทอดทิง้? แล้วจะวา่อย่างไรกับ
เด็กที่เกิดในกลียุคล่ะ?
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4. หลักคำาสอนช่วงก่อนกลียุคไม่ ใช่ความเช่ือของ ครสิตจักรในสมัยโบราณ

หลกัคำาสอนช่วงกอ่นกลียุคสอนครัง้แรกในปี 1827 หลกัคำาสอนช่วงกลางแหง่กลยีคุมาภายหลงั ดเูหมอืนไม่
น่าเป็นไปไดท้ี่พระเจ้าจะไม่เปิดเผยความจรงิที่สำาคญัแก่ผู้คนของพระองคเ์ป็นเวลาหลายศตวรรษ

ถา้ผูเ้ช่ือในศตวรรษกอ่น ๆ  คาดหวงัการรบัขึน้สวรรคเ์พือ่ป้องกนัไม่ ใหพ้วกเขาทนทกุข์จากการกดข่ีขม่เหง 
พวกเขาล้วนคดิผิด เพราะมันไม่ไดเ้กิดขึน้ ความหวงัของครสิเตยีนคอืการรกัษาความเช่ือผ่านชีวติทีทุ่กข์
ทรมานจนกวา่จะไดร้บัการปลดปล่อยเมื่อองคพ์ระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา

บรรดาผูท้ีเ่ช่ือในการรบัขึน้สวรรคก์อ่นกลยีคุเช่ือวา่พระคมัภรีส์อนครสิเตยีนใหค้าดหวงัในการเสด็จมาของ
พระครสิตท์กุเวลา อยา่งไรก็ตาม ในการอธบิายเหตกุารณ์ในสมยัสุดทา้ย พระคมัภรีก์ลา่วถงึอสิราเอลวา่เป็น
ประเทศที่มีอาณาเขตซ่ึงถูกปฏิปักษ์ของพระครสิตย์ึดครอง แตเ่ป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วทีอ่ิสราเอลไม่
ไดด้ำารงอยู่เป็นชาต ิจนกระทั่งไดร้บัการฟ้ืนฟูในปี 1948 ในช่วงเวลาน้ัน ครสิเตยีนไม่ควรคาดหวงัให้พระ
เยซูเสด็จกลับมาในเวลาใดก็ได้

เหล่าผู้เขียนในครสิตจักรยุคแรกเข้าใจวา่ช่วงเวลาแห่งกลียุคจะทวคีวามรนุแรงขึน้ในสภาพที่พวกเขาได้
รบัความทุกข์ทรมานอยู่แล้ว "บิดาของครสิตจักรทุกคนท่ีเกี่ยวข้องกับเรือ่งน้ี คาดหวงัวา่ครสิตจักรจะตอ้ง
ทนทุกข์ดว้ยน้ำ ามือของปฏิปักษ์ของพระครสิต"์38 พวกเขาสอนผู้เช่ือให้ระมัดระวงัทางวญิญาณและอดทน 
เหมือนกับมากกับเหล่าผู้เขียนพระคัมภีร ์พวกเขาเน้นวา่บุคคลหน่ึงจะไม่พรอ้มสำาหรบัการเสด็จกลับมา
ขององคพ์ระพระผู้เป็นเจ้าหากเขาถูกข่มขู่ โดยการข่มเหงหรอืฟุ้งซ่านดว้ยส่ิงของทางโลก

บทเรยีนท่ี 12 การบ้าน

เขยีนการบา้น: บทเรยีนน้ีครอบคลมุหวัข้อทีมี่การโตเ้ถียงกันมาก ใหเ้ขียนเก่ียวกับเวลา
ทีพ่ระครสิตเ์สด็จกลบัมาเกีย่วขอ้งกบัเหตกุารณ์อืน่ ๆ  ในสมยัสุดทา้ย ใหเ้หตผุลสำาหรบั
จุดยืนของคณุและตอบสนองตอ่เหตผุลที่ ไดร้บัสำาหรบัจุดยืนอื่น ๆ 

38 George E. Ladd, ความหวงัที่ ไดพ้ระพร: การศึกษาพระคมัภีรเ์ก่ียวกับการเสด็จมาครัง้ที่สองและการขึน้สู่สวรรค ์(แกรนด ์ราปิดส์: 
เอิรด์แมน, 1990), 31
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เรือ่งของความทุกข์

บทนำา
ถา้พระเจา้ดแีละทรงฤทธานุภาพ ทำาไมผู้คนถงึทนทุกข?์ ถา้พระเจา้ทรงยตุธิรรมและทรงฤทธานุภาพ เหตุ
ใดพระองคจ์ึงไม่มั่นใจวา่ผู้คนจะไดร้บัส่ิงที่พวกเขาสมควรไดร้บัเสมอ?

พวกที่ ไม่เช่ือในพระเจ้าหลายคนบอกวา่พวกเขาไม่เชื่อในพระเจ้าเพราะความทุกข์ทรมานในโลก พวกเขา
มักมีท่าที โกรธเคืองพระเจ้า แม้วา่พวกเขาไม่เช่ือวา่พระองค์มีอยู่จรงิ พวกเขาเลือกที่จะปฏิเสธการดำารง
อยู่ของพระเจ้าเพราะพวกเขาไม่เห็นดว้ยกับพระองค์

ครสิเตียนเลือกท่ีจะเช่ือในพระเจ้าเพราะเขาไวว้างใจพระองค์ โดยไม่เข้าใจทัง้หมดที่พระเจ้าทรงกระทำา 
ครสิเตยีนมสัีมพนัธภาพส่วนตวักบัพระเจา้ทีพั่ฒนาความเชือ่ของเขา อย่างไรก็ตาม ความเชือ่น้ันถกูทดสอบ
ในยามที่ตอ้งทนทุกข์ เป็นเรือ่งปกตสิำาหรบัครสิเตยีนจะมีปัญหากับคำาถาม "ทำาไม?"

ครสิตจักรตอ้งอธิบายทัศนะของครสิเตยีนเกี่ยวกับความทุกข์ ให้แก่ผู้ที่ โกรธเคอืงพระเจ้า ครสิตจักรตอ้ง
ให้คำาอธิบายที่ปลอบประโลมผู้ที่ตอ้งการรกัษาไวซ่ึ้งความเช่ือในพระเจ้าในยามที่ตอ้งทนทุกข์

คำาศัพทท์างศาสนศาสตร:์ คำาอธบิายเกีย่วกบัความทุกขท์ีส่นับสนุนความเช่ือในพระเจา้เรยีกวา่ การชันส้ตร
เช่ด้ช้ของพระเจ้า

 » อะไรคอืประเด็นของความทุกข์? การชันสูตรเชิดชูของพระเจ้าคอือะไร?

การตอบสนองท่ี ไม่ ใช่ครสิเตียนต่อประเด็นน้ี
พระเจา้ผูท้รงคณุความดแีละฤทธานุภาพจะยอมใหม้คีวามทกุข์ ไดอ้ยา่งไร? การตอบสนองที่ ไม่ ใช่ครสิเตยีน
ต่อประเด็นน้ีคือการปฏิเสธวา่พระเจ้าทรงคุณความดีอย่างครบถ้วนหรอืปฏิเสธวา่พระองค์มีฤทธานุภาพ
สูงสุด

หลายคนท่ีปฏเิสธวา่พระเจา้ทรงไวซ่ึ้งคณุความดก็ีปฏเิสธการดำารงอยูข่องพระองคแ์ละกลายเป็นผูท้ี่ ไมเ่ช่ือ
ในพระเจ้า พวกเขาปฏิเสธที่จะเช่ือในพระเจ้าเพราะสภาพการณ์ตา่ง ๆ ในโลก
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ปรชัญาบางขอ้เช่ือในพระเจา้ซ่ึงมคีณุลกัษณะผสมผสานระหวา่งความดแีละความช่ัว พวกเขาเช่ือวา่พระองค์
สามารถทำาความดหีรอืความชั่วก็ ได ้บางคนที่มีความเชื่อแบบน้ีอ้างวา่เป็นครสิเตยีน แตน่ี่ไม่ ใช่ความเชื่อ
ของครสิเตยีน 39

บางคนพยายามแกป้ัญหาเรือ่งความช่ัวโดยปฏเิสธฤทธิอ์ำานาจทีเ่บ็ดเสรจ็ของพระเจา้ พวกเขาเช่ือวา่พระเจา้
ทรงพยายามทำาให้ โลกดขีึน้ แตป่ระสบความสำาเรจ็อย่างจำากัดเพราะฤทธิ์อำานาจของพระองคม์ีจำากัด บาง
คนเช่ือวา่พระเจ้ากำาลังพัฒนา แนวคดิที่วา่พระเจ้าไม่สมบูรณ์แบบ แตก่ำาลังพัฒนาเรยีกวา่ "กระบวนการ
เทววทิยา" แนวคดิน้ีไม่ ใช่แนวพระคมัภีร ์40

ดงัที่เราเห็นในการศึกษาพระธรรมววิรณ์ พระเจ้าเป็นผู้บรสุิทธิ์และทรงฤทธานุภาพทุกประการ พระองค์
ไม่ไดด้ิน้รนเพือ่นำาอาณาจักรทีส่มบูรณ์ของพระองคม์า พระองคท์รงออกคำาส่ังจากพระทีน่ั่งและไม่มีอะไร
สามารถหยุดยัง้พระประสงคข์องพระองค์ ไม่ ให้สำาเรจ็ได้

สำาหรบัคนทีป่ฏิเสธคณุความดหีรอืฤทธิอ์ำานาจของพระเจา้ ความทกุขก็์อธบิายไดง้า่ย ความทกุขเ์ป็นประเด็น
ทีย่ากสำาหรบัผู้มีความเชือ่แบบครสิเตยีน การปฏเิสธคณุความดหีรอืฤทธิอ์ำานาจของพระเจา้ไม่ ใช่ทางเลือก
สำาหรบัครสิเตยีน

 » วธิี ใดที่ผิดบ้าง ที่ผู้คนพยายามแก้ประเด็นความทุกข์?

คำาตอบท่ียาก
เราไม่ควรคาดหวงัวา่คำาอธิบายของเราเกี่ยวกับความทุกข์จะช่วยขจัดข้อท้าทายเรือ่งความเช่ือ

 » เหตใุดเป็นเรือ่งยากที่ผู้ ไม่เช่ือจะยอมรบัคำาอธิบายเกี่ยวกับความทุกข์?

ผู้ ไมเ่ช่ือไมน่่าจะเห็นชีวติจากทศันะของพระเจา้ ผู้ ไมเ่ช่ืออาจคดิวา่เขาควรไดร้บัรบัรองเรือ่งชีวติทีด่ถีา้เขา
ดำาเนินชีวติอยา่งถกูตอ้ง เขาใหค้ณุคา่กบัความเป็นนิรนัดรเ์พยีงเล็กน้อยและใหค้ณุคา่กบัชีวติทางโลกมาก
เกนิไป เขาใหค้ณุคา่เพยีงเล็กน้อยกบัส่ิงฝ่ายวญิญาณและใหค้ณุคา่กบัส่ิงของทางวตัถมุากเกนิไป ดงัน้ัน เขา
จึงพบวา่เป็นการยากที่จะยอมรบัความทุกข์เพื่อเห็นแก่ชีวตินิรนัดรและส่ิงฝ่ายวญิญาณ

ผูเ้ช่ืออาจไมส่ามารถจินตนาการไดว้า่ความทกุขข์องเขาจะส่งผลดีไดอ้ยา่งไร แม้พระคมัภรีจ์ะสัญญาวา่พระเจา้
จะทรงนำาส่ิงทีด่มีาจากทกุส่ิงทีเ่กดิขึน้41 เขาอาจเศรา้โศกเพราะความทกุขข์องผูอ่ื้นและสงสัยวา่ทำาไมพระเจา้
ไมแ่ทรกแซง ไมม่คีำาอธบิายใดทีท่ำาใหเ้รารูสึ้กสบายใจกบัความทกุขท์กุ ๆ  กรณีได ้ผูเ้ช่ือมศีรทัธาในความรกั
และความยุตธิรรมของพระเจ้าโดยไม่เข้าใจวา่ทำาไมพระเจ้าไม่ทรงป้องกันกรณีที่ตอ้งทนทุกข์ โดยเฉพาะ

เราไดร้บัคำาสัญญาวา่ผู้ที่ทนทุกข์กับพระครสิตจ์ะครอบครองรว่มกับพระองค ์และผู้ชอบธรรมจะส่องสวา่ง
ดุจดวงดาวตลอดไป เราได้รบัคำาสัญญาวา่ผู้ที่ ได้รบัการไถ่จะรว่มครองพระที่น่ังของพระเจ้าเหนือส่ิงสรา้ง

39  1 ยอห์น 1:5, อิสยาห์ 6:1-5, สดดุ ี119:137
40  มาลาค ี3:6, ยากอบ 1:17
41  โรม 8:28
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ที่เหลือ รวมทัง้ทูตสวรรค์ แม้วา่เราจะไม่เข้าใจคำาสัญญาน้ันอย่างถ่องแท้ พระคัมภีรบ์อกเราวา่ความทุกข์
ทรมานในปัจจุบันน้ีเป็นเรือ่งเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิทธิพิเศษอันยิ่งใหญ่น้ัน42 ในจุดประสงค์สูงสุดของ
พระเจ้า ความสำาคญัของบุคคลที่ ไม่ ไดร้บัการไถ่จะหายไป เหมือนกับวา่ชีวติของเขาบนโลกจะดไูม่มีความ
สำาคญัและน่าเศรา้

การชันสูตรเชิดชูของพระเจ้าและการเผยแผ่ศาสนา
สำาหรบัครสิเตยีน คำาถามเกีย่วกบัการชันสูตรเชิดชขูองพระเจา้แตกตา่งจากคำาถามทีผู่้ ไมเ่ช่ือถาม ครสิเตยีน
เช่ือในความรกัและการจดัเตรยีมของพระเจ้า พวกเขายงัมีคำาสัญญาในพระคมัภีร ์ทีทั่ง้หมดทำางานรว่มกัน
เพื่อประโยชน์ของผู้เช่ือ ดงัน้ัน คำาถามคอื "ฉันจะรกัษาความเช่ือไว้ ไดอ้ย่างไร แม้วา่ฉันจะไม่เข้าใจวถิีทาง
ของพระเจ้า หรอืวธิีท่ีบางส่ิงจะเกิดผลดีได้อย่างไร?" ถือวา่สิน้สุดการสนทนาแล้ว ผู้เช่ือไม่เข้าถึงปัญหาน้ี
ดว้ยใจที่เปิดกวา้งในแง่ที่วา่ข้อสันนิษฐานทัง้หมดของเขาอาจเปลีย่นแปลงได้

ทางออกสูงสุดของความทุกข์ก็คอืการดบัทุกข์ ส่ิงน้ีจะเกิดขึน้สำาหรบัครสิเตยีนในสภาพนิรนัดร ์สำาหรบัผู้
เช่ือในปัจจุบัน การแก้ปัญหาที่ ใช้การได้ ไม่ ใช่การขจัดความทุกข์ แต่เป็นความเพียรในความเช่ือทัง้ ๆ ท่ี
มีความทุกข์ ประเด็นที่ ใช้การไดน้ี้ ครสิตจักรไดจ้ัดการและดำาเนินการปฏิบัตทิุกวนั ครสิตจักรคอืทางออก
ของความทุกข์ ในปัจจุบัน

ผู้ ไม่เช่ือมักจะปฏิเสธเรือ่งการชันสูตรเชิดชูของพระเจ้าเพราะต้องการความพอใจชั่วขณะและค่านิยมที่
เน้นตนเอง โดยปกตแิล้ว บุคคลจะไม่ยอมรบัการชันสูตรเชิดชูของพระเจ้าจนกวา่เขาจะมีความปรารถนา
จะคนืดกีับพระเจ้า คนที่ตอ้งการเป็นผู้เช่ือก็ตอ้งการเช่ือในการชันสูตรเชิดชูดว้ย

เราไมส่ามารถคาดหวงัไดว้า่การชันสูตรเชิดชขูองพระเจา้เพยีงอยา่งเดยีวจะเกลีย้กลอ่มใหค้น ๆ  หน่ึงมาเป็น
ครสิเตยีน (1) เพราะปกตแิล้วบุคคลหน่ึงจะไม่ยอมรบัเรือ่งการชันสูตรเชิดชูจนกวา่เขาจะเปิดใจรบัพระ
กิตตคิณุ และ (2) เพราะถึงแม้คน ๆ หน่ึงจะเช่ือในการชันสูตรเชิดชูก็ตาม เขาอาจจะไม่พรอ้มท่ีจะกลับ
ใจและรบัเช่ือ อย่างไรก็ตาม การชันสูตรเชิดชูของพระเจ้าช่วยงานของข่าวประเสรฐิ เพราะถ้าใครตอ้งการ
รูจ้ักพระเจ้า เขาก็ยินดทีี่จะไดย้ินคำาอธิบายที่ขจัดข้อคา้นของเขาที่มีตอ่พระเจ้า

 » เหตใุดการชันสูตรเชิดชูของพระเจ้าจึงไม่ชักชวนคนให้มาเป็นครสิเตยีนไดเ้สมอไป?

คำาอธิบายบางสว่น
สาเหตุตามธรรมชาติ

บางครัง้ผู้คนพยายามจะอธิบายความทุกข์ โดยอาศัยสาเหตุทางธรรมชาติ ยกตัวอย่าง คน ๆ หน่ึงอาจเสีย
ชีวติด้วยโรครา้ยเพราะแบคทีเรยีบางชนิดเข้าสู่รา่งกายของเขา ครอบครวัอาจอดอยากเพราะพายุทำาลาย
พืชผลที่พวกเขาปลูก

42  2 โครนิธ์ 4:17
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คำาอธบิายน้ีจรงิ ๆ  แล้วไม่ไดอ้ธบิายอะไรมาก ปัญหาคอืเรารูว้า่พระเจา้ทรงสามารถเขา้ไปแทรกแซง และดว้ย
เหตผุลบางอย่าง พระองคท์รงยอมให้ความทุกข์เกิดขึน้

คำาอธบิายน้ีมปีระโยชน์เม่ือคน ๆ  หน่ึงไดร้บัผลจากการเลอืกที่ ไมถ่กูตอ้ง ยกตวัอยา่ง ถา้คนขบัรถโดยประมาท 
เขาก็มี โอกาสเกิดอุบัตเิหตมุากกวา่ อย่างไรก็ตาม ความทุกข์มากมายไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ยวธิีน้ี

ความรบัผิดชอบสว่นบุคคล

ความทุกข์บางอย่างเป็นผลมาจากการตัดสินใจส่วนตัว: ความประมาทอาจทำาให้เกิดอันตรายได้ นิสัยการ
กนิที่ ไมด่อีาจทำาให้สูญเสียสุขภาพ รวมทัง้การทำารา้ยตวัเองและการฆ่าตวัตาย ดงัน้ัน คำาอธบิายใดๆ ทีเ่กีย่ว
กบัความทกุขต์อ้งไมเ่พิกเฉยตอ่ความจรงิทีว่า่การเลอืกของเราเป็นเรือ่งสำาคญั อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากความ
ทกุขย์ากมากมายเป็นส่ิงทีห่ลกีเลีย่งไม่ได ้ความรบัผดิชอบส่วนบุคคลจงึไม่ ใช่คำาตอบทีส่มบรูณ์ของปัญหา

ความทกุข์ ในโลกน้ีไม่ไดว้ดักนัอยา่งยตุธิรรม เป็นไปไม่ไดท้ีค่นที่ ไดร้บัความทกุขส์มควรไดร้บัทกุส่ิงทีเ่กดิ
ขึน้กับพวกเขา ขณะที่ผู้ที่ช่ืนชมในส่ิงด ีๆ จะไดร้บัส่ิงที่พวกเขาหามา

ความยุตธิรรมของพระเจ้าไม่ไดห้มายความวา่ทุกคนจะไดร้บัส่ิงที่พวกเขาสมควรไดร้บัในระหวา่งเวลาของ
ชีวติทางโลก

ประโยชน์ของการทนทุกข์

ความทุกขอ์าจเสรมิบุคลกิของคน ๆ  หน่ึง สอนความจรงิแก่เขา และดงึความสนใจของเขามายงัพระเจ้า แมว้า่
เราจะไมท่ราบจดุประสงคข์องความเจ็บปวด เราก็จะตอ้งไมถื่อวา่ความเจ็บปวดน้ันไม่ไดบ้รรลวุตัถุประสงค์
ใด ๆ วตัถุประสงคอ์าจบรรลุไดแ้ม้วา่เราจะไม่เข้าใจ อย่างไรก็ตาม เรือ่งน้ีไม่ไดแ้ก้ปัญหาความทุกข์ทัง้หมด 
โดยเฉพาะในกรณีโศกนาฏกรรมขนาดใหญ ่เป็นเรือ่งยากทีจ่ะเช่ือวา่ 90,000 คนทีถ่กูฆา่โดยระเบดิปรมาณู
จะไดร้บัประโยชน์จากการตายในเวลาน้ัน หรอืญาต ิๆ หลายล้านคนไดร้บัประโยชน์จากการตาย

จะวา่อย่างไรเกี่ยวกับเด็กที่ตายล่ะ? เด็กไดป้ระโยชน์อย่างไรโดยไม่มีเวลาทีจ่ะมีชีวติอยู่?

ความทุกข์ทำาให้บางคนดูถูกเหยียดหยาม ความทุกข์ทำาให้คนบางคนกลายเป็นคนโหดรา้ย และก่อความ
ทุกข์แก่ผู้อื่น

เราไดร้บัสัญญาในพระคมัภีรว์า่ทุกส่ิงดำาเนินไปเพือ่ประโยชน์ของครสิเตยีน ความทกุขข์องผู้ ไมเ่ช่ืออาจไม่
เกิดผลดี

แม้แตผู่้เช่ือ ความดทีี่มาจากความทุกข์อาจเป็นจิตวญิญาณและเป็นนิรนัดร ์ซึ่งไม่เห็นไดกั้บทุกคน และ
ยากที่จะจินตนาการ
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ความลึกลับ

เราไม่สามารถคาดหวงัที่จะอธิบายได้อย่างสมบูรณ์วา่ทำาไมกรณีของความทุกข์จึงเกิดขึน้ นอกจากน้ี เรา
ไม่สามารถคาดหวงัไดว้า่คน ๆ หน่ึงจะกลายเป็นครสิเตยีนเพียงเพราะเขายอมรบัคำาอธิบายเกี่ยวกับความ
ทุกข์ ดังน้ัน เรือ่งการชันสูตรเชิดชูของพระเจ้าจึงมีข้อจำากัด ครสิเตียนบางคนละทิง้ความพยายามที่จะ
ตอบสนองตอ่ปัญหาความทุกข์

อย่างไรก็ตาม ครสิตจักรมีนักคดิมากมาย เริม่จากอัครสาวกเปาโล ผู้ซ่ึงกล่าวถึงปรชัญาในสมัยของพวกเขา
ดว้ยความสมเหตสุมผลเกีย่วกบัการกลา่วอา้งในพระคมัภรี ์ถา้เราใหค้ำาตอบไม่ได ้เราก็ลม้เหลวในการแก้ ไข
ปัญหาของคนรุน่เราดว้ยพระกิตตคิณุ

ลำาดับความสำาคัญของพระเจ้า
โลกอยู่ ในสภาพปัจจบุนัเพราะพลาดจากการออกแบบดัง้เดมิของพระเจา้ ความทกุขเ์ป็นผลจากบาป ไม่ ใช่
ความทกุขส่์วนบุคคลทัง้หมดเป็นผลมาจากบาปของคนน้ันเอง แตค่วามทกุขเ์ป็นสิ่งทีค่าดหวงัได้ ในโลกที่
ตกสู่บาป ถ้าพระเจ้าเพียงแตจ่ะยุตคิวามทุกข์ทัง้หมดโดยไม่ยุตบิาป ผลของการกระทำาน้ันย่อมเป็นความ
หายนะ

การท่ีจะยุติความทุกข์ก่อนจะยุติความบาป ย่อมหมายความวา่ความทุกข์เป็นส่ิงที่น่าห่วงใยที่รา้ยแรงกวา่
ความบาป เราทราบดีวา่ความบาปเป็นปัญหาสำาคัญเพราะจำาเป็นต้องมีการชดใช้ และเพราะความทุกข์
เป็นผลมาจากความบาป ไม่ ใช่ ในทางกลับกนั ถา้พระเจา้ขจดัความทุกขท์รมานทัง้หมดกอ่นท่ีจะจดัการกบั
ความบาป มนุษยจ์ะไมเ่ห็นผลท่ีตามมาของบาปและจะไม่เห็นความจำาเป็นของความรอด น่ันจะเป็นปัญหา
รา้ยแรงเน่ืองจากพระกิตตคิณุเรยีกรอ้งให้มีการตอบรบัโดยสมัครใจ ปัญหาเดยีวกันน้ียังคงมีอยู่ ถ้าพระเจ้า
ทำาให้ความทกุขบ์รรเทาลงสู่ระดบัความรนุแรงทีต่่ำากวา่ มนุษยม์องวา่ความบาปมีความสำาคญัน้อยกวา่ทีค่วร 
ถ้าความทุกข์น้อยลง บาปก็จะเบาบางยิ่งขึน้ไปอีก43 การกระทำาที่ โหดรา้ยที่สุดแสดงให้เห็นถึงความสิน้หวงั
ของธรรมชาตขิองมนุษย์ที่ตกต่ำาไดด้ทีี่สุด นอกเหนือจากความรอด

ข้อเท็จจรงิที่วา่ตอ้งจัดการกับความบาปก่อน อธิบายเหตผุลที่ความทุกข์ตอ้งดำาเนินตอ่ไปในปัจจุบัน บาป
ไมส่ามารถจดัการไดง้า่ย ๆ  เหมอืนกบัจดัการกับความทกุข ์พระเจ้าสามารถใหเ้งินแก่คนยากจน สุขภาพแก่
คนป่วย หรอือาหารแกผู่อ้ดอยาก และแทบจะไมม่ี ใครปฏเิสธของขวญัที่ ไดร้บั ในทางตรงกนัขา้ม หลายคน
ปฏิเสธข้อเสนอแห่งความรอด และพระเจ้าจะไม่ยกโทษบาปตามที่คนบาปประสงค์

เป็นพระประสงคข์องพระเจ้าที่จะยุตคิวามทุกข์ แตก่ารยุตคิวามบาปมีความสำาคญัยิ่งกวา่ บาปไม่สามารถ
ยตุิได้ ในทนัทีเพราะพระเจา้ไดท้รงออกแบบใหผู้ค้นไดร้บัความรอดดว้ยความเต็มใจ ความทกุขย์งัคงดำาเนิน
ตอ่ไปในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากบาป

 » มันหมายความวา่อะไรที่ความทุกข์ยังคงดำาเนินตอ่ไปเพราะลำาดบัความสำาคญัของพระเจ้า?

43  แน่นอน เราตอ้งระลึกไวเ้สมอวา่เราไม่รูว้า่พระเจ้าไดท้รงบรรเทาความทุกข์จากส่ิงที่เป็นไปโดยธรรมชาตมิากน้อยเพียงใดแล้ว
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พระเจ้าทรงอนุญาตเจตจำานงของมนุษย์
ธรรมชาตขิองพระเจา้ไมเ่พยีงแตจ่ะมคีวามเมตตากรณุาและมอีำานาจทกุประการเทา่น้ัน แตยั่งรวมถงึความ
บรสุิทธิด์ว้ย พระองคป์รารถนาใหส้รรพสัตว์ ไมเ่พยีงมคีวามสุขเทา่น้ัน แตย่งับรสุิทธิแ์ละความสุขของพวก
เขาจะไดม้าจากความบรสุิทธิน้ี์ เน่ืองจากความทกุขข์องมนุษยเ์ป็นผลมาจากความบาป แผนการของพระเจา้
คอืจัดการกับความบาปก่อนแล้วจัดการแก้ ไขผลที่ตามมา

โลกไม่ดำารงอยู่ ในสถานะที่พระเจ้ากำาหนดไวแ้ตแ่รก มีภัยพิบัตคิรัง้ใหญ่ในอดตีที่เรยีกวา่การล่มสลาย ภัย
พิบัติน้ีเกิดขึน้ได้เพราะพระเจ้าด้วยอำานาจของพระองค์ ทรงเลือกที่จะสรา้งเจตจำานงเสรแีละอนุญาตให้
พวกเขามีทางเลือกที่แท้จรงิพรอ้มดว้ยผลลัพธ์ที่ตามมา 

เป็นไปไม่ได้ที่จะมีส่ิงมีชีวติอิสระที่ ไม่สามารถเลือกได้ เช่น
เดียวกับที่เป็นไปไม่ได้ที่จะมีส่ีเหลี่ยมทรงกลม คำาถามที่แท้
จรงิไม่ ใช่วา่ทำาไมถงึมคีวามทุกขท่ี์ไมส่มควรไดร้บั แตท่ำาไมถงึมี
มนุษย ์มนุษยจ์ะไมเ่ป็นมนุษยเ์วน้แตเ่ขาจะมเีสรภีาพในการก
ระทำา การใช้เจตจำานงเสรน้ีีไม่ละเมิดอำานาจปกครองสูงสุด
ของพระเจ้า พระเจ้าทรงประสงค์ ให้มนุษย์ตัดสินใจ แม้วา่
พวกเขาจะไม่ได้ทำาในส่ิงที่พระเจ้าต้องการเสมอไป พ่อแม่ที่
พาลูกไปรา้นอาหารและปล่อยให้เขาเลือกตามที่ตอ้งการ อาจ
ตอ้งการให้เด็กส่ังอย่างอื่น จะพูดได้ ไหมวา่ความประสงคข์อง
พอ่แม่ถกูขดัขวาง? ไม่ได ้เพราะพ่อแมเ่ต็มใจใหล้กูเลอืก เป็น
ส่ิงสำาคญัที่พ่อแม่ควรให้เด็กเลือกมากกวา่ที่จะให้เด็กส่ังอย่าง
ถูกตอ้งภายใตก้ารบังคบั พระเจ้าประสงค์ ไม่ ให้มี ใครทำาบาป 
แตเ่ห็นไดชั้ดวา่คณุคา่สูงสุดของพระองคค์อืทีม่นุษยเ์ลอืกได้
วา่จะทำาบาปหรอืไม่

พระเจา้มคีวามปลอดภยัเพยีงพอในอำานาจปกครองของพระองค ์โดยทีพ่ระองค ์ไม่กลวัการดำาเนินการตาม
เจตจำานงเสร ีไมม่กีษัตรยิอ์งค์ ใดทีม่สีตจิะรูสึ้กวา่อำานาจของตนถกูคกุคามโดยการทีป่ระชาชนเลอืกสีพรม
ในบ้านของพวกเขาเอง ในความหมายที่ ใหญ่กวา่ อำานาจปกครองของพระเจ้าจะไม่ถูกคกุคาม ไม่เพียงโดย
การเลือกส่วนตวัเช่นน้ัน แต่ โดยการเลือกใด ๆ ที่มนุษย์สามารถทำาได้

พระประสงค์สูงสุดของพระเจ้าจะสำาเรจ็แม้วา่ส่ิงมีชีวติใด ๆ จะทำาอะไรได้ก็ตาม พระประสงค์สูงสุดของ
พระองค์ ไม่ไดข้ึน้อยูก่บัการเลอืกของมนุษย ์อยา่งไรก็ตาม การกระทำาทีเ่ฉพาะเจาะจงของพระเจา้เป็นการ
ตอบสนองต่อการกระทำาโดยเจตนาของมนุษย์ มิฉะน้ัน ข้อพระคมัภีรห์ลายข้อก็ ไรค้วามหมาย การกล่าว
วา่พระเจ้าไม่สามารถจัดให้มีที่วา่งภายในเพื่อให้เจตจำานงเสรขีองส่ิงมีชีวติทำางานไดค้อืการจำากัดพระเจ้า

พระคมัภรีส์อนวา่พระเจา้เขา้แทรกแซงในสถานการณ์ตา่ง ๆ  โดยเฉพาะตามทีพ่ระองคพ์อพระทยั เจตจำานง
เสรขีองมนุษย์หมายความวา่พระเจ้าไม่มีอำานาจที่จะหยุดการกระทำาใด ๆ ของมนุษย์อีกตอ่ไป เพื่อป้องกัน
การกระทำาของบุคคลใดบุคคลหน่ึงย่อมไม่พรากความสามารถของบุคคลน้ันในการเลือกระหวา่งความถูก

"เพราะฉะน้ัน มนุษย์"เพราะฉะน้ัน มนุษย์
ทำาบาปโดยเจตจำานงทำาบาปโดยเจตจำานง
เสรขีองเขา การกระทำาทีเสรขีองเขา การกระทำาท่่ี
ถูกต้องของเขาเองได้รบัถูกต้องของเขาเองได้รบั
อนุญาตจากพระเจ้า…"อนุญาตจากพระเจ้า…"

James Arminius, James Arminius, 
Seventy-Nine Private Seventy-Nine Private 
DisputationsDisputations
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และความผิด อย่างไรก็ตาม การปิดกัน้แนวทางปฏิบัติทัง้หมดที่ผิดหรอืกำาจัดผลที่ตามมาของการกระทำา
ผิดทุกครัง้อยู่เรือ่ย ๆ จะเป็นการทำาลายเจตจำานงเสรี

พระเจา้สามารถเปลีย่นแปลงผลลพัธข์องการเลอืกใด ๆ  ไดต้ลอดเวลา อยา่งไรก็ตาม การทำาเช่นน้ีมกัจะทำาให้
มนุษย์ ไม่สามารถเลือกได ้เพราะพวกเขารูว้า่การตดัสินใจของพวกเขาไม่มีผลที่แท้จรงิ การทำาโดยไม่คาด
คดิในบางครัง้ไม่ไดท้ำาให้ความสำาคญัของการเลือกน้ันหายไป เพื่อป้องกันความทุกข์ทัง้หมดที่เกิดจากการ
ใช้เจตจำานงเสรีโดยมิชอบจะเป็นการลบล้างเจตจำานงเสร ีซ่ึงพระเจ้าจะไม่ทำา พระเจ้าเห็นคณุคา่ของการ
ดำารงอยู่ของส่ิงมีชีวติทางศีลธรรมที่มีเจตจำานงเสรมีากจนทำาให้พระองคย์อมให้มีความทุกข์

พระเจา้อาจยอมใหม้กีารทำาบาปหรอืในโอกาสในการทนทกุขเ์พราะการบรรเทาทกุขท์นัทจีะขดัขวางแผนการ
ของพระองค์ ในการฟ้ืนฟูขัน้สุดทา้ย ในแงน้ั่น อาจกลา่วไดว้า่บาปและความทกุขท์ัง้หมดเป็นพระประสงค์
ของพระองค ์แมว้า่จะขดักบัพระประสงคข์องพระองคก็์ตาม เหตกุารณ์เหลา่น้ีไมเ่ป็นการคกุคามตอ่อำานาจ
ปกครองของพระเจา้ เหตกุารณ์เหลา่น้ีเกดิขึน้ภายใตก้ารควบคมุตามพระประสงคข์องพระองคซ่ึ์งพระองค์
ทรงอนุญาตให้เจตจำานงเสรดีำาเนินการไดภ้ายใตข้้อจำากัด

นักคดิบางคนเช่ือวา่ความบาปมีความสำาคญัตอ่กระบวนการพัฒนาส่ิงมีชีวติที่เป็นอิสระให้เป็นคนที่เลือก
ทำาตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างเสร ีน่ีไม่ ใช่ภาพที่พระคัมภีร์ ให้มา ตามปฐมกาล มนุษย์คู่แรก
สมบูรณ์แบบ และความบาปไม่ ใช่ความผิดพลาดของมนุษย์ที่ ไม่ ใช่ไม่รู ้แตเ่ป็นการจงใจกบฏตอ่พระเจ้า 
บาปแรกไม่ได้เริม่ต้นมนุษย์ ในกระบวนการของการพัฒนาที่สูงขึน้ แต่ทำาให้เขาตกเข้าสู่ความเลวทราม
และนำาคำาสาปมาสู่ส่ิงที่พระเจ้าสรา้งทัง้หมด การตกสู่บาปต้องถือเป็นโศกนาฏกรรม ไม่มีทางที่จะส่งผล
สำาคญัตอ่แผนการของพระเจ้าหรอืเป็นประโยชน์ตอ่มนุษยชาต ิอย่างไรก็ตาม เน่ืองจากความบาปเป็นการ
กระทำาของเจตจำานงเสร ีเวลาจึงเกี่ยวข้องกับการโน้มน้าวใจและการตดัสินใจของความประสงค ์ในแง่น้ัน 
ตอนน้ีโลกเป็นสถานที่ที่พระเจ้ากำาลังพัฒนาความเช่ือและคุณลักษณะของเรา พระเจ้าใช้สถานการณ์ที่
มีอยู่เพื่อนำาส่ิงที่พระองค์สรา้งของพระองค์ ไปสู่การฟ้ืนฟูขัน้สุดท้าย แต่พระองค์ ไม่ต้องการบาปสำาหรบั
แผนเดมิของพระองค์

มีตวัเลือกพิเศษรว่มกันแม้กระทั่งสำาหรบัพระเจ้า ยกตวัอย่าง พระองค์ ไม่สามารถเลือกทัง้ที่จะสรา้งและ
ไม่สรา้ง ดงัน้ัน พระองคจ์ึงไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในทุกกรณีของความทุกข์และยังยอมให้ความทุกข์
แสดงผลของบาปและความจำาเป็นเพื่อความรอด

 » การอนุญาตจากพระเจ้าเกี่ยวกับมนุษย์จะทำาให้ความทุกข์เป็นไปไดอ้ย่างไร?

ความขัดแย้งของความทุกข์ ในฐานะ
เป็นการเอารดัเอาเปรยีบความช่ัว
บาปขัดกับพระประสงค์ที่ชัดแจ้งของพระเจ้า บาปขัดกับพระประสงค์ของพระเจ้าแม้วา่พระองค์จะทรง
สรา้งชีวติทีเ่ป็นอสิระ ปลอ่ยใหบ้าปเกดิขึน้ และใช้ประโยชน์จากบาปเพือ่ใหเ้กดิผลด ีดงัน้ัน ทัง้บาปดัง้เดมิ
และบาปที่กระทำาในปัจจุบันจึงเป็นความช่ัว
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การจะรบัรูว้า่พระเจ้าในทุกวนัน้ีทรงดำาเนินตามพระประสงค์ของพระองค์เพียงบางส่วนโดยผ่านความ
ทุกข์ ไม่ ได้ขัดแย้งกับข้อเท็จจรงิที่วา่น่ันไม่ ใช่ความตัง้ใจเดิมของพระองค์ พระองค์ ไม่ ได้ออกแบบความ
ทุกข์น้ันให้เป็นส่วนหน่ึงของการสรา้ง แตต่อนน้ีพระองค์ ใช้ความทุกข์เพื่อช่วยนำาเรากลับไปสู่แผนการที่
สมบูรณ์แบบของพระองค์

เพราะความทกุข์ ไม่ ใช่ส่ิงทีด่ ีเราจงึควรพยายามหลกีเลีย่ง เราควรพยายามบรรเทาความทกุขข์องผูอ้ืน่ ตามพ
ระคมัภรีเ์ป็นเรือ่งปกตทิีเ่ราจะโศกเศรา้เน่ืองจากความทุกข ์พระเยซทูรงรอ้งไหที้อุ่โมงคฝ์ังศพของลาซารสั
ทัง้ ๆ ที่รูว้า่พระองคจ์ะทำาให้ลาซารสัฟ้ืนจากความตาย แม้วา่เรารูว้า่พระเจ้าจะทรงทำาส่ิงที่ดี ให้สำาเรจ็ดว้ย
ความทุกข์ยาก แตเ่ราก็เสียใจเพราะความทุกข์ ในขณะน้ี

ดงัที่ CS Lewis กล่าว44  ในสภาพปัจจุบันของโลก เราสังเกต:

1. ส่ิงที่ดทีี่มาจากพระเจ้า
2. ความช่ัวรา้ยที่เกิดจากสรรพสัตวท์ี่ดือ้รัน้
3. พระเจ้าทรงใช้ความช่ัวเพื่อจุดประสงค์ ในการไถ่ซ่ึงก่อให้เกิดผล
4. ความดทีี่มาจากความทุกข์และบาปบางส่วน

คำาสญัญาของพระคัมภีร์
ดเูหมือนพระเจ้าจะทรงสัญญาวา่จะให้ความคุม้ครอง การจัดเตรยีม และอายุที่ยืนยาวสำาหรบัคนชอบธรรม 
แตค่นชอบธรรมก็ยังตอ้งทนทุกข์ เราจะเข้าใจคำาสัญญาตา่ง ๆ ในพระคมัภีรเ์มื่อเราเปรยีบเทียบคำาสัญญา
เหล่าน้ันกับประสบการณ์ ไดอ้ย่างไร?

คมัภีร์ ไบเบิลตระหนักดวีา่ความทุกข์ยากมีจรงิ แม้กระทั่งกับคนชอบธรรม พระธรรมปัญญาจารย์กล่าววา่
ความยุตธิรรมในชีวติน้ีเป็นความหวงัทีเ่ปลา่ประโยชน์ พระธรรมววิรณ์กลา่ววา่การทนทกุขแ์ละการขม่เหง
เป็นส่ิงทีต่อ้งคาดหมายจนกวา่ตะถึงคราวพระครสิตเ์สด็จกลบัมา พระธรรมโยบแสดงใหเ้ห็นวา่ความทุกขที์่
ไม่สมควรไดร้บัอาจเกิดกับคนชอบธรรม และพวกเขาตอ้งพอใจที่จะวางใจพระเจ้าโดยไม่ทราบสาเหตขุอง
ความทุกข์ทรมาน พระกิตตคิณุทำานายการกดขี่ข่มเหงสำาหรบัผู้เช่ือ

คำาสัญญาของพระคมัภีรจ์ะสอดคลอ้งกบัข้อเท็จจรงิทีว่า่คนชอบธรรมทนทุกข์ ไดอ้ย่างไร? เน่ือง จาก พระเจา้ 
ใน ขอ้ คมัภีร ์ยอม รบั ข้อ เท็จ จรงิ วา่ ความ ทกุข ์จะ เกดิ ขึน้ กบั ทกุ คน ทำาไม พระองค ์ทรง สัญญา เช่น น้ัน? คำาสัญญา
เหล่าน้ีส่วนใหญ่เกิดขึน้ในเพลงสดุดี อย่างไรก็ตาม เพลงสดุดียังรบัรูถ้ึงความเป็นจรงิของความทุกข์และ
ความอยุติธรรม ผู้เขียนกล่าวหาวา่พระเจ้าซ่อนพระองค์ (สดุดี 10:1) และลืมผู้รบัใช้ของพระองค์ (สดุดี 
13:1) และคร่ำาครวญถึงข้อเท็จจรงิที่วา่คนชอบธรรม ถูกกดขี่และคนช่ัวไดร้บัการยกย่อง (สดดุ ี12:1, 8)

ความจรงิทีว่า่เพลงสดดุตีา่ง ๆ  เป็นบทกวอีาจเป็นเบาะแสในการทำาความเข้าใจสัญญาเหลา่น้ี สดดุหีลายบท
เป็นคำาอธษิฐาน ผูว้งิวอนกำาลงัระบายความรูสึ้กจากหวัใจ บอ่ยครัง้ความรูสึ้กทีแ่สดงออกมาไมส่อดคลอ้งกบั
การกระทำาของ

44  ถอดความจาก CS Lewis, ปัญห้าของความเจ็บปวด้ . (นิวยอรก์: Macmillan, 1962).
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บุคคล ยกตวั อย่าง ดาวดิ อธิษฐาน ขอ ให้ พิพากษา ศัตร ูอย่าง รนุแรง แต ่ก็ ปฏิบัต ิตอ่ พวก เขา ดว้ย ความ เมตตา 
และ การ ให้ อภยั ในทำานองเดยีวกนั คำาอธษิฐานทีก่ลา่วหาพระเจา้ในเรือ่งความอยตุธิรรมหรอืความประมาท
เลินเล่อเป็นการแสดงความรูสึ้กที่ ไม่ควรถือเป็นการประกาศจรงิ ๆ วา่ผู้พูดไดห้มดซ่ึงความเชือ บ่อยครัง้
แม้ ในบทเพลงสดดุเีดยีวกัน ผู้พูดก็จะกล่าวโทษแบบน้ันและประกาศความเช่ือในเวลาตอ่มา สดดุสีอนวา่
เราตอ้งไวว้างใจในพระเจ้าแม้วา่เราจะไม่เข้าใจพระองค์

เพื่อให้สอดคล้องกับท้องเรือ่ง ควรตีความเพลงสดุดีที่มีคำาสัญญาในลักษณะเดียวกัน ควรถือข้อเหล่าน้ัน
เป็นการแสดงการสรรเสรญิ เป็นประจักษ์พยานวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงแทรกแซง แต่ไม่ ใช่เพื่อเป็นหลัก
ประกันวา่การอนุญาตเป็นแบบไม่มีข้อยกเวน้

คำาสัญญาเรือ่งการคุม้ครองของพระเจา้ปรากฏในพันธสัญญาใหม่ดว้ย ใน 2 ทิโมธ ี4:18 เปาโลกลา่ววา่ "และ
องคพ์ระผู้เป็นเจ้าจะโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการงานชั่วรา้ยทุกอย่าง และจะทรงพิทักษ์รกัษาข้าพเจ้า
ไวจ้นถึงอาณาจักรสวรรคข์องพระองค"์ ถ้อยแถลงน้ีอาจหมายความวา่เปาโลคาดวา่จะไดร้บัการปกป้องจาก
อันตรายทางรา่งกาย แต่ ในขณะน้ัน ท่านถูกคุมขัง และก่อนหน้าน้ีในข้อความเดียวกันน้ี ท่านได้ระบุไว้
อย่างชัดเจนวา่ท่านคาดหมายการเสียชีวติเพราะความเชื่อของท่าน เห็นไดชั้ดวา่ความคาดหวงัในการช่วย
ให้รอดและการไดร้บัการสงวนของเปาโลเป็นอะไรบางอย่างท่ี ไม่ ใช่การคุม้ครองทางกายภาพ เห็นไดชั้ดวา่
เปาโลหมายความวา่ความเชื่อของทา่นจะคงอยูแ่ละจติวญิญาณของท่านจะไดร้บัการเก็บรกัษาไว ้การไดร้บั
การสงวนไวท้างวญิญาณมีความสำาคญัมากกวา่การอยู่รอดทางรา่งกายมากจนเปาโลสามารถเผชิญกับความ
ทุกข์ทรมานบางอย่างและยังคงรูสึ้กวา่พระเจ้าทรงคุม้ครอง

ข้อความที่คล้ายกันจะพบได้ ใน ลูกา 21:16-19:

และทา่นทัง้หลายจะถกูทรยศโดยทัง้บดิามารดา และพีน้่อง และพวกญาต ิและมติรสหายทัง้หลาย 
และพวกเขาจะเป็นเหตใุห้บางคนในพวกท่านถูกประหารชีวติ และพวกท่านจะถูกเกลียดชังโดย
คนทัง้สิน้เพราะเห็นแก่นามของเรา แตจ่ะไม่มีผมสักเส้นเดยีวแห่งศีรษะของพวกท่านพินาศเลย 
ท่านทัง้หลายครอบครองจิตใจของพวกท่านไว้ โดยความอดทนของพวกท่าน

ถอ้ยคำาเหลา่น้ีของพระเยซทูำานายทัง้ความตายและการคุม้ครอง แน่นอน พระ เยซ ูกำาลงั หมาย ถงึ การ คุม้ครอง 
ที่ สำาคญั ยิ่ง กวา่ การคุม้ครองทาง กาย

เมื่อคน ๆ หน่ึงที่ ไม่มีความเช่ือทนทุกข์อย่างสาหัส ก็มีความกลัววา่บางส่ิงที่สำาคญัเกี่ยวกับบุคคลน้ันจะถูก
ทำาลาย การทนทุกข์อาจรูสึ้กเหมือนวา่วญิญาณถูกบดขยีห้รอืแยกออกจากกัน ความกลัวน้ีเกือบจะเหมือน
กับความกลัวตาย พระเจ้าสัญญากับผู้เชื่อวา่ความตายและความทุกข์ทรมานไม่สามารถทำาลายเขาได้ เขา
ไดร้บัการเก็บรกัษาไว้ ในอาณาจักรของพระเจ้าดว้ยชีวตินิรนัดร์
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บทเรยีนท่ี 13 การบ้าน

1. เขยีนการบา้น: บรรยายถงึเวลาทีพ่ระเจา้ประทานการปลอบโยนและนำาผลดจีากความ
ทุกข์มาสู่ชีวติคณุ บรรยายเวลาแห่งความทุกข์ที่คณุยังไม่เข้าใจ

2. การบา้น: คณุจะตอบคนทีบ่อกวา่เขาไมเ่ชือ่ในพระเจา้เพราะความทกุข์ ในโลกน้ีอยา่งไร? 
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บทเรยีนท่ี 14

ทัศนะ ของ ครสิเตียน   
เรือ่ง การ ข่มเหง

บทนำา
 » อ่าน 1 โครนิธ์ 15:30-31 อัครสาวกเปาโลหมายความวา่อย่างไรเมื่อท่านกล่าววา่ท่านตายทุกวนั?

บรบิทช่วยให้เราเข้าใจวา่เปาโลไม่ ได้พูดถึงการตายต่อบาปทุกวนั เมื่อท่านบอกวา่ท่านตายทุกวนั ท่าน
หมายความวา่ท่านเส่ียงชีวติทุกวนัเพื่อเห็นแก่พระกิตติคุณ ข้อ 30 กล่าววา่ท่านตกอยู่ ในอันตรายตลอด
เวลา ทุกวนัท่านยอมจำานนตอ่อันตรายจากพันธกิจของท่าน

เพ่ือแบกกางเขน
ศาสนาครสิตก่์อตัง้โดยพระเยซคูรสิต ์ผูท้รงสิน้พระชนมเ์พ่ือเป็นพยานถงึความจรงิ ตัง้แตแ่รกเริม่ ชมุชนค
รสิตชนไดข้ดัแยง้กบัศัตรขูองความจรงิ บางครัง้ความขดัแยง้น้ันกอ่ใหเ้กดิการกดขีข่ม่เหงอยา่งรนุแรง พระ
เยซตูรสัวา่การเป็นสาวกก็เหมอืนการแบกกางเขนตามพระองค์ ไปสู่ความตาย (มทัธวิ 16:24) พระองคต์รสั
วา่ถ้าเราละอายเพราะพระองคต์อ่หน้าโลก พระองคก็์จะทรงละอายเพราะเรา (มาระโก 8:38) พระองคต์รสั
วา่โลกเกลียดชังผู้เช่ือดว้ยเหตผุลเดยีวกับที่พวกเขาเกลียดชังพระองค ์(ยอห์น 15:18)

พระเยซูทรงบอกเหล่าสาวกของพระองค์ ให้คาดหวงัการกดขี่ข่มเหง (มัทธิว 10:19, 23, มัทธิว 24:9)

เน่ืองจากความขดัแย้งทีห่ลกีเลีย่งไม่ไดร้ะหวา่งครสิเตยีนกบัโลก อคัรสาวกเปาโลกลา่ววา่ "ทกุคนทีจ่ะดำาเนิน
ชีวติตามทางของพระเจ้าในพระเยซูครสิตจ์ะถูกข่มเหง" (2 ทิโมธี 3:12)

อคัรสาวกเปโตรกลา่ววา่ผูเ้ช่ือไมค่วรแปลกใจกบัการกดขีข่ม่เหงราวกบัวา่เป็นเรือ่งแปลกทีจ่ะเกดิขึน้ (1 เป
โตร 4:12)

อัครสาวกยอห์นกล่าววา่ผู้เช่ือไม่ควรแปลกใจที่ โลกเกลียดชังพวกเขา (1 ยอห์น 3:13)

เปาโลถือวา่การทนทุกข์ของตนเองเพื่อข่าวประเสรฐิเป็นการตอ่เน่ืองของการทนทุกข์ของพระครสิต ์( โค
โลสี 1:24) พระครสิตท์รงทนทุกข์และสิน้พระชนม์เพื่อจัดเตรยีมหนทางแห่งความรอด เปาโลทนทุกข์ ใน
การประกาศข่าวประเสรฐิเพื่อให้คนบาปสามารถเช่ือและรบัความรอดได้
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มองประวติัศาสตรส์กันิด
ชาวยวิเป็นผูข้ม่เหงครสิเตยีนกลุม่แรก พวกเขาขม่เหงชาวยวิครสิเตยีนเป็นพเิศษ (กจิการ 7; กจิการ 8:13)

ในครสิตจกัรรุน่แรก คนตา่งชาตทิีเ่ปลีย่นใจเลือ่มใสในประเทศตา่ง ๆ  ประสบการขม่เหงจากเพือ่น ครอบครวั 
และรฐับาลท้องถิ่นเพราะพวกเขาไม่นมัสการเทพเจ้าของท้องถิ่น

ในปี ค.ศ. 250 จกัรพรรดิโรมนัเดซิอสุไดส่ั้งใหก้ดขีข่ม่เหงผูท้ี่ ไมบ่ชูาปวงเทพเจา้โรมนัและจกัรพรรด ิการกดขี่
ข่มเหงของชาวโรมันเกิดขึน้ในสถานที่ตา่ง ๆ และหลายครัง้จนถึงปี 313 โดยไม่ไดเ้กิดขึน้ทั่วทัง้อาณาจักร
เสมอไป ครสิเตยีนถูกลงโทษดว้ยการจำาคกุ สูญเสียทรพัย์สิน การเนรเทศ และบางครัง้ถึงแก่ความตาย

ตลอดหลายศตวรรษของครสิตจักร ครสิเตียนต้องทนทุกข์ลำาบากในหลาย ๆ แห่ง บางครัง้การข่มเหงก็
เพราะวา่ครสิเตยีนไมม่ส่ีวนรว่มในการนมสัการของศาสนาอืน่ ๆ  ในทีอ่ืน่ ๆ  รฐับาลเรยีกรอ้งความจงรกัภกัดี
โดยเด็ดขาดและไม่ยอมรบัศาสนาใด ๆ

การข่มเหงและการทรมานเพิ่มขึน้ในยุคปัจจุบัน สถิติการพลีชีพเป็นเรือ่งยาก เพราะสงครามและความ
รนุแรงอืน่ ๆ  แยกแยะไม่ไดง้า่ย ๆ  จากการกดขีข่ม่เหง คา่ประมาณมีผูพ้ลชีีพตัง้แต ่10,000 ถงึ 150,000 คน
ตอ่ปี นักวชิาการบางคนประมาณการวา่ครสิเตยีนจำานวน 70 ล้านคนไดเ้สียชีวติเพือ่ความเช่ือของพวกเขา
ตลอดประวตัศิาสตร ์โดยรวมผูท้ีนั่บถอืศาสนาครสิตทุ์กนิกาย45 ส่วนใหญ่เสียชีวติเน่ืองจากการกดขีข่ม่เหง
ของรฐับาล อกีหลายลา้นคนเสียชีวติเน่ืองจากการกดขีข่ม่เหงจากศาสนาอืน่ โดยเฉพาะศาสนาอสิลาม หลาย
ล้านคนตายเพราะถูกนิกายโรมันคาธอลิกและนิกายอีสเทิรน์ออรท์อดอกซ์สังหาร

ท่ีสุดของพยาน
คำาภาษากรกี ผ้้พลีชีพ หมายความตามตัวอักษร เมื่อเวลาผ่านไป ครสิตจักรเช่ือวา่การแสดงคำาพยานขัน้
สุดทา้ยคอืการตายเพือ่ความเช่ือ ดงัน้ันผูท้ีเ่สียชีวติจากการกดขีข่ม่เหงจงึถกูเรยีกวา่เป็นการพลชีีพในแบบ
ที่พยานคนอื่น ๆ ไม่ ใช่

ผู้พลีชีพถือเป็นวรีบุรษุของ ครสิตจักรยุคแรก ผู้เขียนบรรยายการสิน้ชีวติของโพลีคารป์กล่าววา่ "เราไม่
สามารถละทิง้พระครสิต.์.. และเราจะนมัสการใครไม่ไดอี้ก... แตเ่รารกัผู้พลีชีพในฐานะสาวกและผู้เลียน
แบบองคพ์ระผู้เป็นเจ้า"

ไซเปรยีน (ค.ศ. 200-258) กล่าววา่ " ไม่มีพรใดยิ่งใหญ่ไปกวา่การตายอย่างผู้พลีชีพ ที่จะสารภาพพระเยซู
ดว้ยความตายตอ่หน้าผู้ประหารชีวติ" ไซเปรยีนเองตอ้งทนทุกข์เพราะการเป็นผู้พลีชีพ

บางครัง้ผู้เช่ือตระหนักล่วงหน้าวา่พระเจ้าได้เลือกเขาให้เป็นผู้พลีชีพ บ่อยครัง้การเปิดเผยเป็นช่วงเวลา
ของการเปลีย่นแปลง สันตสุิขภายใน และความสูงส่งทางวญิญาณ

45 Todd M. Johnson, “การพลีชีพของครสิเตยีน: การประเมินทางประชากรศาสตรท์ั่วโลก” 2012.



129บที่เรยีนที่ี� 14  

บิชอปลาติเมอรแ์ละรดิลีย์ถูกเผาในอังกฤษในปี ค.ศ. 
1555 เพราะส่ังสอนพระกิตตคิณุ ขณะรอการพิจารณา
คดี พวกเขารูสึ้กเศรา้เสียใจเมื่อได้ยินวา่ผู้คนบอกเลิก
ความเช่ือ เม่ือพวกเขาได้ยินวา่มีคนถูกประหารเพราะ
ความเชื่อของตน พวกเขาถือว่าเหตุการณ์น้ันเป็น
ชัยชนะของพระกิตติคุณ นักประวัติศาสตร์คนหน่ึง
เขียนวา่ ก่อนถูกเผา ลาตเิมอรก์ล่าววา่ "จงเป็นกำาลังใจ
เถดิ อาจารยร์ดิลยี ์และแสดงเป็นชายคนน้ัน เพราะวนั
น้ีโดยพระคณุของพระเจ้า เราจะจุดเทียนในอังกฤษที่
จะไม่มีวนัดบั" 46

พระคมัภีรบ์อกเราวา่สตเีฟนมี ใบหน้าเหมอืนทูตสวรรค์
ในคราวการพิจารณาคดขีองท่าน(กิจการ 6:15) ตลอด
ประวัติศาสตร์ มีหลายกรณีที่ผู้คนต้องเผชิญกับการ
ทรมานดว้ยความกลา้หาญและความสุขทีผู่สั้งเกตการณ์
ไดร้บัเช่ือ บางคนทีท่นทุกข์เพือ่พระครสิตก์ล่าววา่พวก
เขารูสึ้กถงึการสถติอยูข่องพระเจา้ในระหวา่งการทรมาน
มากจนพวกเขาไม่เต็มใจที่จะเห็นการสิน้สุด

ผูเ้ช่ือทีท่กุขท์รมานหลายคนเลา่ถึงความฝัน นิมติ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการสถิตของพระครสิตแ์ละพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์

Justin Martyr (ค.ศ. 100-165) ผู้เขียนเพ่ือปกป้อง
ศาสนาคริสต์และเสียชีวิตในที่สุดในฐานะผู้พลีชีพ 
กล่าวถึงประสิทธิภาพของพยานผู้พลีชีพว่า: "บัดน้ี 
เป็นที่ประจักษ์วา่ไม่มี ใครสามารถทำาให้เราหวาดกลัว
หรอืปราบเราได ้ผูท้ีเ่ช่ือในพระเยซตูลอดทัว่โลก เพราะ
เป็นทีชั่ดเจนวา่ ถงึแมจ้ะถกูตดัศีรษะ ถกูตรงึทีก่างเขน 
และถกูทิง้ใหอ้ยู่กับสัตวป่์า โซ่ตรวน ไฟ และการทรมาน
ทกุรปูแบบ เราจะไมล่ะทิง้คำาสารภาพของเรา แตย่ิ่งเกดิ
เหตกุารณ์เช่นน้ีเท่าใด คนอื่นๆ ก็ยิ่งซ่ือสัตย์มากขึน้เท่าน้ัน และในจำานวนที่มากขึน้ไดก้ลายเป็นผู้สัตย์ซ่ือ 
และผู้นมัสการพระเจ้าผ่านทางพระนามของพระเยซู" 47

เทอรท์ูลเลียน (ประมาณปี ค.ศ. 150-230) กล่าววา่ "ยิ่งเราถูกท่านบดขยีม้ากเท่าไร เราก็ยิ่งมีจำานวนมาก
ขึน้เท่าน้ัน โลหิตของครสิเตยีนคอืเมล็ดพันธุ์"48 คำากล่าวน้ีมักไดร้บัการอ้างถึงวา่ " โลหิตของผู้พลีชีพเป็น
เมล็ดพันธุ์ของครสิตจักร"

46 John Foxe, หนังสือของฟ๊อกซ์เกี่ยวกับการพลีชีพ (ฉบับปี 1883)
47 จัสตนิ ผู้พลีชีพ, การสนทนากัทรปิโฟ, Chapter 110
48 Tertullian, Apologeticus,  บทที่ 50

"ตัง้แต่เริม่แรก ครสิตจักร"ตัง้แต่เริม่แรก ครสิตจักร
ยุคแรกถูกชาวยิวข่มเหงก่อน ยุคแรกถูกชาวยิวข่มเหงก่อน 
จากน้ันชาวกรกี จากน้ันชาวจากน้ันชาวกรกี จากน้ันชาว
โรมัน และฝูงชนป่าเถืโรมัน และฝูงชนป่าเถ่่ือน ในอน ใน
ยุคปัจจุบัน ครสิเตียนในยุคปัจจุบัน ครสิเตียนใน
ประเพณีต่าง ๆ ยังคงถูกข่มเหง ประเพณีต่าง ๆ ยังคงถูกข่มเหง 
ครสิเตียนอารเ์มเนียโดยพวกครสิเตียนอารเ์มเนียโดยพวก
เติรก์ ครสิเตียนออร์ โธดอกซ์เติรก์ ครสิเตียนออร์ โธดอกซ์
โดยพวกสตาลิน ผู้สอนศาสนาโดยพวกสตาลิน ผู้สอนศาสนา
โดยคาสโตร ชาวคาทอลิกโดยโดยคาสโตร ชาวคาทอลิกโดย
การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุของพอล พต การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุของพอล พต 
และทัง้ชาวยิวและครสิเตียนโดยและทัง้ชาวยิวและครสิเตียนโดย
พวกนาซี น่าเสพวกนาซี น่าเสียีดายทียดายท่่ีรายชืรายช่่ือยังอยัง
คงดำาเนินต่อไป และดูเหมือนวา่คงดำาเนินต่อไป และดูเหมือนวา่
จะดำาเนินต่อไปอย่างไม่สจะดำาเนินต่อไปอย่างไม่สิ ้ิน้สุดในนสุดใน
หมู่ชนกลุ่มน้อยทีหมู่ชนกลุ่มน้อยท่่ีนับถือศาสนานับถือศาสนา
ครสิต์ ในเอธิโอเปีย โมซัมบิก ครสิต์ ในเอธิโอเปีย โมซัมบิก 
แอฟรกิาใต้ เกาหลีเหนือ แอฟรกิาใต้ เกาหลีเหนือ 
อิหรา่น เนปาล และพม่า" อิหรา่น เนปาล และพม่า" 

Thomas Oden, Thomas Oden, 
Life in the SpiritLife in the Spirit
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 » การกดขี่ข่มเหงไดช่้วยให้ครสิตจักรเตบิโตหรอืขัดขวางการแพรก่ระจายของข่าวประเสรฐิ?

Jizya เป็นภาษีที่หลายประเทศมุสลิมตลอดประวตัิศาสตรท์ี่รวบรวมจากผู้คนในประเทศของตนที่ ไม่ ใช่
มุสลิม แนวคิดเรือ่งภาษีมาจากอัลกุรอาน ภาษีหมายความวา่คนท่ีไม่ ใช่มุสลิมไม่ได้อยู่ ในประเทศจรงิ ๆ 
และตอ้งจ่ายเงินเพื่อสิทธิ ในการอาศัยอยู่ที่น่ัน {1}

 » คณุคดิวา่ jizya จะส่งผลตอ่การประกาศข่าวประเสรฐิอย่างไร?

เป็นเวลาหลายศตวรรษ อเล็กซานเดรยีในอยีปิต ์เป็นศนูยก์ลางทางปัญญาของศาสนาครสิตต์ะวนัออก มนั
คอืเมืองของอาธานาซิอุส หน่ึงในผู้ปกป้องความจรงิครสิเตยีนในสมัยโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

กองทัพมุสลิมจากนครมักกะฮ์บุกแอฟริกาเหนือใน ค.ศ. 639 ต่อมาพวกเขาก่อตัง้เมืองไคโรในอียิปต์ 
ครสิเตยีนตอ้งเสียภาษีสูง และไม่สามารถดำารงตำาแหน่งในรฐับาลได ้แตพ่วกเขาไม่ถูกฆ่า ภายในสองสาม
ช่ัวอายุคน เปอรเ์ซ็นตข์องครสิเตยีนในอียิปตม์ีจำานวนน้อย

 » ประวตัศิาสตรน้ี์บอกอะไรเราเกี่ยวกับผลเสียที่อาจเกิดขึน้จากการกดขี่ข่มเหง? 

 » การกดขี่ข่มเหงเป็นประโยชน์ตอ่ครสิตจักรในทางอื่นหรอืไม่ นอกจากจะทำาให้เกิดการกลับใจใหม่
ขึน้อีก?

บรรพบุรษุของครสิตจกัรในสมยัโบราณหลายคนเขยีนวา่การขม่เหงมผีลในการทำาใหค้รสิตจกัรบรสุิทธิ ์เมือ่
คนทีเ่ป็นสมาชิกของครสิตจักรนำาผลประโยชน์ทางวตัถแุละสถานะในสังคม คนน้ันอาจมแีรงจงูใจทีผ่ดิใน
การเข้ารว่มครสิตจักร เมื่อครสิตจักรถูกข่มเหง ผู้คนเข้ารว่มเพราะความสำาคญัทางวญิญาณ

Marvin Newell ไดท้ำาการสังเกตเหล่าน้ีเกี่ยวกับผลกระทบของการพลีชีพที่มีตอ่ผู้เช่ือคนอื่น ๆ "[การพลี
ชีพ] ทำาให้คนส่วนใหญ่หยุดและไตรต่รองถึงตน้ทุนอันสูงสุดกู่ ในการเป็นสาวกอีกครัง้ เรือ่งน้ีทำาให้หลาย
คนตัง้คำาถามวา่ตนเองไดม้าตรฐานสูงสุดของการอุทิศตนเพื่อพระครสิตแ์ละอุดมการณ์ของพระองคห์รอื
ไม่ เรือ่งน้ียังกระตุน้ให้คนอื่น ๆ ละทิง้แผนการและความทะเยอทะยานที่เห็นแก่ตวั และหันไปรบัใช้พระ
ครสิต์ ในสถานที่ยากลำาบาก เรือ่งน้ีสรา้งพืน้ฐานให้ศาสนจักรใช้วดัคณุคา่—วา่กิจกรรมของศาสนจักรจะมี
ความหมายและสำาคญัอย่างแท้จรงิในแง่ของนิรนัดรหรอืไม่" 49

จรรยาบรรณของการพลีชีพ
 » คณุคดิอย่างไรกับบุคคลที่พยายามฆ่าตวัตายโดยเจตนาในฐานะผู้พลีชีพ? เพราะเหตใุด?

ครสิตจักรช่ืนชมผู้พลีชีพ บางคนอยากเป็นผู้พลีชีพและพยายามฆ่าตวัตายโดยเจตนา ครสิตจักรไม่เห็น
ดว้ยกับการแสวงหาการพลีชีพของคนหน่ึง ๆ หากพระเจ้าไม่ไดเ้ลือกคนหน่ึง ๆ ให้เป็นผู้พลีชีพ เขาอาจ

49 มารว์นิ นีเวลล์ “การพลีชีพของมิชชันนาร:ี ส่ิงที่เราเรยีนรูจ้ากผู้ที่สละชีวติของตนเพื่ออุดมการณ์ของพระครสิต”์ เข้าถึงไดท้ี่ 

https://missionexus.org/the-missionary-martyr-what-we-learn/#myaccount June 24, 2020.
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ไม่มีกำาลังจากพระเจ้าที่จะรกัษาความเช่ือของเขา50 นอกจากน้ี คนที่ยั่วยุให้ผู้ข่กดขี่ข่มเหงฆ่าตนก็จะนำา
อันตรายมาสู่คนอื่น ๆ 

พระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า "เมื่อพวกเขา
ขม่เหงพวกทา่นในนครน้ี พวกทา่นจงหนีไปยงัอกีนคร
หน่ึง" (มทัธิว 10:23) คำาส่ังน้ีบอกเราวา่เป็นส่ิงทีถ่กูตอ้ง
ที่จะหลีกเลีย่งการกดขี่ข่มเหง

คริสตจักรเชื่ อว่ าการพลี ชีพควรคล้ ายกับการ
สิน้พระชนมข์องพระครสิต ์ครสิเตยีนไมค่วรพยายาม
ฆา่ตวัตาย แตย่อมใหค้นอืน่ทรยศ พฤตกิรรมของผูพ้ลี
ชีพในยามทนทุกข์ต้องเป็นแบบองค์พระผู้เป็นเจ้า 
นอกจากน้ี สาเหตุของการกดขี่ข่มเหงควรจะถูกต้อง 
" ไม่ ใช่ทุกข์ แต่เหตุผลที่ทำาให้ต้องพลีชีพต่างหาก" 
(ออกัสติน) สาเหตุของการพลีชีพคือการเป็นพยาน
หรอืความเช่ือมั่นของครสิเตยีน

บรบิทของอวสานศาสตร์
ห้มายเห้ตุถึงห้ัวห้น้าชั �น: ขอให้้กลุ่มยกตัวอย่างพระคัมภีรพ์ันธสัญญาให้ม่เกี�ยวกับการข่มเห้ง ลงรายการ
ตวัอยา่งตา่ง ๆ  บนกระด้านเขียนห้ากมี ห้ลงัจากทีี่�พวกเขาเขยีนรายการไวม้ากพอแลว้ ให้ส้อนเนื�อห้าตอ่ไปนี�

พันธสัญญาใหม่เขียนถึงผู้เช่ือที่รูค้วามเป็นจรงิของการข่มเหง การอ้างอิงถึงการกดขี่ข่มเหงจำานวนมาก
แสดงใหเ้ห็นวา่ครสิเตยีนหลายคนประสบการกดขีข่ม่เหงและรูว้า่ส่ิงน้ีอาจเกดิขึน้กบัพวกเขาในวนัขา้งหน้า

หนังสือกิจการกล่าวถึงเหตกุารณ์การข่มเหงมากมาย สเทเฟนถูกขวา้งดว้ยก้อนหิน และการข่มเหงทำาให้ผู้
เช่ือกระจัดกระจายไปจากกรงุเยรซูาเล็ม เปาโลเป็นผู้ข่มเหงก่อนการกลับใจใหม่

อัครสาวกเปาโลในจดหมายฝากของท่าน บางครัง้กล่าวถึงข้อเท็จจรงิที่วา่ท่านเป็นนักโทษเพื่อพระเจ้า (เอ
เฟซัส 3:1, เอเฟซัส 4:1, 2 ทิโมธี 1:8) กล่าววา่ท่าน"ตอ่สู้กับสัตวป่์าที่เอเฟซัส" (1 โครนิธ์ 15:32) และท่าน
เส่ียงชีวติของตนอย่างตอ่เน่ือง ([13 ] 1 โครนิธ์ 15:31). ทิโมธี ใช้เวลาในคกุ (ฮีบร ู13:23)

อัครสาวกเปโตรบอกผู้อ่านของท่านเพื่อให้แน่ใจวา่พวกเขาไม่เคยทำาผิดเพราะอาชญากรรม แตจ่ะยินดถี้า
พวกเขาทนทุกข์เพื่อความชอบธรรม (1 เปโตร 3:14)

ผู้เขียนพระธรรมฮีบรบูอกผู้อ่านให้ระลึกถึงผู้ถูกจองจำา (ฮีบร ู13:3)

 » ด ู1 โครนิธ์ 1:8-10 ดว้ยกัน

50  ดกูรณีของ Quintus the Phrygian จากงานเขียนเกี่ยวกับการตายของโปลีคาป

การให้อภัยผู้ท่ีข่มเหง

"ข้าพเจ้าไม่ได้ โกรธคนท่ีทำาสิง่น้ี 
ข้าพเจ้ากำาลังบอกเขาวา่ 'ขอพระเจ้า
ให้อภัยท่านและเราให้อภัยท่านด้วย' 
เช่ือข้าพเจ้าเถอะ เรายกโทษให้ท่าน"

ภรรยาม่ายของนาซีม ฟาฮีมพูด
ถ้อยคำาเหล่าน้ีหลังจากท่ีสามีของ
เธอถูกสงัหารนอกมหาวหิารเซนต์
มารก์ 
ในปาล์มซันเดย์ โดยระเบิดของผู้
ก่อการรา้ย (9 เมษายน 2017)
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เหล่าอัครสาวกคิดวา่พวกเขาจะถูกสังหาร แต่พวกเขาได้มอบชีวติของตนให้พระเจ้าแล้ว โดยรูว้า่ในที่สุด
พระองคจ์ะทรงปลุกพวกเขาให้เป็นขึน้มาจากความตาย

เราสามารถจนิตนาการไดว้า่ผูเ้ชือ่ในสมัยพนัธสัญญาใหมม่กัเห็นการข่มเหงหรอืไดยิ้นเรือ่งการข่มเหงทีเ่กดิ
ขึน้กบัผูเ้ช่ือในทีอ่ืน่ การเป็นครสิเตยีนคอืการดำาเนินชีวติตามความเป็นไปได ้(และบางครัง้ก็แน่นอน) ของ
การกดขี่ข่มเหง

แม้วา่ครสิเตยีนคาดหวงัการเสด็จกลบัมาของพระเยซ ูแตพ่วกเขาไดร้บัการบอกกลา่วให้คาดหวงัการขม่เหง
กอ่นเหตกุารณ์น้ัน ข้อความเชิงพยากรณ์ของพระคมัภรีเ์ตอืนผูเ้ชือ่อยา่งตอ่เน่ืองวา่การกดขีข่ม่เหงจะเป็น
จรงิในวาระสุดท้าย (มัทธิว 10:17, มัทธิว 24:9, ลูกา 12:11-12, ววิรณ์ 6:9-11, ววิรณ์ 12:17, ววิรณ์ 13:15). 
จุดประสงคข์องอวสานศาสตรค์อืเพื่ออธิบายอำานาจการปกครองของพระเจ้าในโลกที่ผู้คนของพระองคถ์ูก
ข่มเหง เพื่อที่พวกเขาจะไดม้ีความเช่ือในพระองคจ์นกวา่แผนของพระองคจ์ะเสรจ็สิน้

บทท่ี 14 การบ้าน

1. เขียนการบ้าน: พระคัมภีรบ์อกเราให้ช่ืนชมยินดีและยินดีเมื่อเราถูกข่มเหง (มัทธิว 
5:12) แต่เราต้องอธิษฐานเพื่อจะได้ดำาเนินชีวติอย่างเงียบ ๆ และสงบสุข (1 ทิ โมธี 
2:2). คณุจะอธบิายความขัดแยง้ทีเ่ห็นชัดเจนกับหลกัการตา่ง ๆ  จากบทเรยีนน้ีอยา่งไร?

2. การบ้าน: การข่มเหงทัง้ช่วยและขัดขวางครสิตจักรอย่างไร?

3. การศึกษาเน้ือเรือ่ง: ศึกษา 2 โครนิธ์ 4:8-18. เหล่าอัครสาวกทนทุกข์ โดยติดตาม
แบบอย่างของพระเยซู พวกเขาสามารถอดทนไดเ้พราะพวกเขามีประสบการณ์ความ
แข็งแกรง่ภายในและการจำาเรญิขึน้ใหม่ พวกเขาเต็มใจอดทนเพราะได้รบัชีวติฝ่าย
วญิญาณและตัง้ตารอคอยสง่าราศีนิรนัดร เขียนบทสรปุของข้อน้ี 
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แผ่นดินโลกใหม่

การทำานายเก่ียวกับแผ่นดินโลกใหม่
พระคมัภีรบ์อกเราวา่พระเจ้ามีแผนสำาหรบัแผ่นดนิโลกใหม่ที่จะแตกตา่งจากโลกปัจจุบันอย่างมาก

อัครสาวกยอห์นเห็นโลกใหม่ ในอนาคตที่จะมีขึน้หลังจากโลกปัจจุบัน ไม่มีทะเลอีกตอ่ไป ซ่ึงหมายถึงการ
เปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ ในการออกแบบโลก (ววิรณ์ 21:1)

อัครสาวกเปโตรกล่าววา่โลกปัจจุบันจะถูกเผาไหม้และถูกทำาลายอย่างสิน้เชิง ท่านกล่าววา่ครสิเตยีนกำาลัง
รอแผ่นดนิโลกใหม่ (2 เปโตร 3:10-13)

ผูเ้ขยีนพระธรรมฮีบรกูลา่ววา่โลกจะเกา่ไป จะพินาศ และจะมกีารเปลีย่นแปลง (ฮีบร ู1:10-12) ทา่นกลา่ววา่
พระเจา้จะเขยา่โลกและขจดัออกไปเพือ่เฉพาะส่ิงนิรนัดรจ์ะคงอยู ่ทา่นกลา่ววา่เรากำาลงัรอคอยอาณาจกัรนิ
รนัดร ์(ฮีบร ูs12:26-28) อัครสาวกเปโตรกล่าวถึงเวลาที่ทุกส่ิงจะไดร้บัการตัง้ขึน้ใหม่ (กิจการ 3:21)

ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีบอกเราวา่ครสิเตยีนไม่ควรยึดตดิกับส่ิงตา่ง ๆ ในโลกที่จะไม่ยัง่ยืน เราควรทำางานเพื่อ
คา่นิยมถาวร ครอบครวัและเพือ่นของเราสามารถไดร้บัความรอดและรว่มชีวตินิรนัดรก์บัเรา ทรพัยสิ์นทาง
วตัถุของเราจะถูกทำาลาย

 » นักเรยีนคนหน่ึงควรอ่าน ฮีบร ู12:25-29 อัครสาวกพูดอะไรเกี่ยวกับการใช้ชีวติแบบครสิเตยีนโดย
อาศัยอวสานศาสตร?์

ความผิดพลาดของโลกปัจจุบัน
ทำาไมพระเจ้าต้องเปล่ียนโลกอย่างสิน้เชิง? เพราะโลกปัจจุบันไม่เหมาะกับแผนการที่สมบูรณ์แบบของ
พระเจ้าสำาหรบัชีวติในอนาคต

โลกอยูภ่ายใตก้ารสาปแช่งของบาปตัง้แตม่กีารทำาบาปครัง้แรกของมนุษย ์(ปฐมกาล 3:17-19) เน่ืองดว้ยคำา
สาป แผน่ดนิจงึผลิตของด ีๆ  น้อยลงและผลติส่ิงตา่ง ๆ  เช่น หนาม มาแทน ส่ิงมชีีวติขดัแยง้กนัเองและเอา
ชีวติรอดโดยการฆ่าและการกินผู้อืน่ ส่ิงมีชีวติประสบความเส่ือมทางรา่งกาย ความเจ็บปวด และความตาย
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แผ่นดนิโลกแสดงผลของการสาปแช่งนับพนั ๆ  ปี สัตวห์ลายชนิดจำานวนมากทีพ่ระเจา้สรา้งไดสู้ญพันธุ์ ไป
แล้ว คนบาปใช้ โลกไปในทางที่ผิดและแบบทิง้ ๆ ขวา้ง ๆ และไม่สามารถบรรลุบทบาทของตนในการดแูล
โลกไดอ้ย่างถูกตอ้ง (ปฐมกาล 1:28)

ตัง้แตเ่กิดอุทกภัยทั่วโลก (ปฐมกาล 7:11-24) 71% ของโลกปกคลุมไปดว้ยน้ำ า พืน้ที่ขนาดใหญ่ของโลกถูก
ปกคลุมไปดว้ยทะเลทราย พืน้ที่รกรา้งที่เป็นหิน หรอืน้ำ าแข็ง น่ันหมายความวา่มีพืน้ที่ส่วนน้อยของพืน้ผิว
โลกที่เป็นประโยชน์และน่าอยู่สำาหรบัผู้คน

พระเจ้าจะทรงสรา้งโลกใหม่เพราะวา่โลกปัจจุบันห่างไกลจากทีพ่ระองค์ ไดท้รงออกแบบไวแ้ตแ่รก

 » กลุ่มควรด ูโรม 8:17-23 ดว้ยกัน

สรรพส่ิงสรา้งทัง้หมดคร่ำาครวญภายใตก้ารสาปแช่งของบาป ครสิเตยีนยงัคงมรีา่งกายทีต่อ้งทนทกุขจ์ากคำา
สาปแช่ง เรากำาลังรอเวลาที่เราจะได้รบัการปลดปล่อยให้พ้นจากผลบาปทัง้หมด ตอนน้ีเราเต็มใจที่จะทน
ทุกข์กับพระครสิต์เพราะสง่าราศีที่เราจะประสบในภายหลัง ประเด็นของเปาโลคือครสิเตียนต้องอดทน
เพราะคำาสัญญาเรือ่งการสรา้งใหม่และสง่าราศีนิรนัดร์

โลกแต่เดิม
พระคมัภีรบ์อกเราวา่ก่อนน้ำ าท่วมทั่วโลกไม่มีฝน (ปฐมกาล 2:5-6) โลกถูกรดน้ำ าดว้ยวธิีอื่น

มีแม่น้ำ าสายใหญ่ที่แยกออกเป็นส่ีสาย น่ีแตกตา่งจากโลกปัจจุบันที่แม่น้ำ าเช่ือมตอ่กันและมีขนาดใหญ่ขึน้
จนไหลลงสู่ทะเล เห็นไดชั้ดวา่แม่น้ำ าเดมิมาจากแหล่งใตด้นิ

เห็นได้ชัดว่าโลกเดิมมีน้ำ าปริมาณมากบนท้องฟ้า (ปฐมกาล 1:7-8) บางทีอาจอยู่ ในรูปของไอน้ำ า นัก
วทิยาศาสตรค์รสิเตียนหลายคนเชื่อวา่ไอน้ำ าน้ีอาจก่อให้เกิดสภาพอากาศที่คงที่ทั่วโลก ทำาให้ โลกทัง้โลก
สามารถอยู่อาศัยไดแ้ละเกิดพืชผล

ในระหวา่งน้ำ าท่วมของโนอาห์ ฝนตกหนักเป็นเวลาส่ีสิบวนั ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ ในโลกปัจจุบัน ปรมิาณน้ำ าฝน
ในระหวา่งน้ำ าท่วมน้ีเป็นไปได้เน่ืองจากหลังคาที่เป็นน้ำ า น้ำ ายังมาจากใต้ดินด้วย (ปฐมกาล 7:11-12) หลัง
น้ำ าท่วม หลังคาไม่มีอยู่อีกตอ่ไป และพืน้ผิวโลกเกือบ 3ใน4 ถูกปกคลุมดว้ยน้ำ าอย่างตอ่เน่ือง

การระเหยจำานวนมากจากมหาสมทุรทำาให้เกดิฝนและการไหลของแมน้่ำ าทีเ่รามี ในปัจจบุนั กอ่นน้ำ าท่วมอาจ
ไม่มีทะเลและมหาสมุทรเหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่ ในปัจจุบัน และวฏัจักรของน้ำ าในปัจจุบันก็คงไม่มีตอน
น้ัน ข้อเท็จจรงิที่วา่จะไม่มีทะเลบนโลกใหม่ (ววิรณ์ 21:1) บอกเป็นนัยวา่จะมีการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่อีก
ประการหน่ึง

ในศตวรรษแรก ๆ  หลงัการสรา้ง ผูค้นมชีีวติอยู่ไดห้ลายรอ้ยปี (ปฐมกาล 11:10-32) ตวัเลขลดลงโดยเฉพาะ
หลังน้ำ าท่วม สภาพของโลกที่เปลีย่นแปลงไปและผลสะสมของคำาสาปเมื่อเวลาผ่านไปทำาให้ชีวติมนุษย์หด
สัน้ลง
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เราไม่ควรทึกทักเอาเองวา่พระเจ้าจะทรงสรา้งโลกใหม่ ให้เหมือนกับโลกเดมิ อย่างไรก็ตาม โลกดัง้เดมิช่วย
ให้เราเข้าใจวา่การออกแบบของพระเจ้าแตกตา่งจากโลกทีเ่ราเห็นในตอนน้ีมาก ความแตกตา่งระหวา่งโลก
ดัง้เดมิกับโลกปัจจุบันแสดงให้เราเห็นผลของบาป

ข้อคิดท่ีน่าอัศจรรย์

น้อยกวา่ 1ใน4 ของพืน้ผิวโลกเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนและชีวติในพืน้ที่ส่วนใหญ่น้ันยาก
ลำาบาก ถ้าแผ่นดินโลกใหม่ทัง้หมดจะเป็นที่อาศัยและเป็นมิตรกับผู้คน น่ันคือการคูณ
พืน้ที่แผ่นดนิดว้ยส่ี ลองนึกภาพทวปีแอฟรกิา อเมรกิาเหนือ อเมรกิาใต ้ยุโรป และเอเชีย 
และดนิแดนอื่น ๆ ทัง้หมดคณูดว้ยส่ี!

โลกใหม่และชีวตินิรนัดร์
เราจะพรรณนาชีวติบนโลกใหม่ไดอ้ย่างไร? พระคมัภีร์ ให้คำาอธิบายเกี่ยวกับยุคพันปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่ง
การปกครองของพระเยซบูนแผน่ดนิโลก (ดบูทเรยีนเกีย่วกบัยคุพนัปี) นักวชิาการไมเ่ห็นดว้ยกบัการตคีวาม
รายละเอียดเหล่าน้ัน และเราไม่ทราบวา่คำาอธิบายของยุคพันปีน้ันบรรยายถึงโลกใหม่ดว้ยหรอืไม่ 

พระเจ้าจะทรงออกแบบโครงสรา้งใหม่สำาหรบัจักรวาล ยกตัวอย่าง 
ตอนน้ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ถ้าดวงอาทิตย์ยังคงเป็นไปอย่างที่
เป็นอยู ่ในทีสุ่ดดวงอาทติยก็์จะถูกกลนืกนิและจะไมเ่ป็นจดุศนูยก์ลาง
ของวงโคจรของโลกอกีตอ่ไป สวรรคแ์ละโลกใหมจ่ะไมเ่ส่ือมสลาย ดงั
น้ัน พระเจ้าจึงมีแบบแผนใหม่ที่เรายังไม่เข้าใจ

 ววิรณ์ 21:27–22:5 บรรยายถึงเมืองทีล่งมายังโลกจากพระเจ้า เมือง
น้ันส่องสวา่งด้วยสง่าราศีของพระเจ้า เน้ือเรือ่งพูดถึงการวดัและ
พรรณนาเกี่ยวกับกำาแพงและประตู นักวชิาการไม่เห็นด้วยวา่ควร
พิจารณารายละเอียดตามตัวอักษรหรอืเปรยีบเทียบ เรารูว้า่ข้อเท็จ
จรงิทีส่ำาคญัทีสุ่ดคอืน่ันเป็นบา้นทีเ่ราจะอาศัยโดยมพีระเจา้ประทบัอยู่
ดว้ย (21:22, 22:3-4) เรารูว้า่น่ันเป็นสถานทีแ่หง่ความสวยงามเพราะ
คำาอธิบายเรือ่งอัญมณี เรารูว้า่เมืองน้ันปลอดภัย เพราะคนท่ีน่ันไม่
จำาเป็นตอ้งปิดประต ู(21:25) เรารูว้า่จะไม่มีบาปเข้าเมืองได ้(21:27)

การสาปแช่งของบาปจะสิน้สุดลงอย่างสมบูรณ์ จะไม่มีความตายอีก
ตอ่ไป หรอืความโศกเศรา้ หรอืการรอ้งไห้ และจะไม่มีการเจ็บปวดใด ๆ อีกตอ่ไป (21:4)

"ส"สิ่ิง่ใดก็ตามทีงใดก็ตามท่่ีหลงหลง
เหลืออยู่หลังจากโลกเหลืออยู่หลังจากโลก
ได้รบัการสรา้งใหม่ได้รบัการสรา้งใหม่
จะคงอยู่ตลอดไป ชัจะคงอยู่ตลอดไป ช่่ัวว
อายุคนและการเสอายุคนและการเสืื่อ่มอม
เสเสียีจะหมดไป" ยจะหมดไป" 

Thomas Aquinas Thomas Aquinas 
Summa TheologicaSumma Theologica
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แนวคิดทัง้หมดของเราเกี่ยวกับชีวติมีพืน้ฐานมาจากชีวติธรรมชาติบนโลกที่เรารูจ้ัก เราไม่เคยมีชีวติอยู่
โดยปราศจากความบาปและผลของบาป เราไม่เคยมีชีวติอยู่ โดยปราศจากความจรงิแห่งการทนทุกข์ เราไม่
สามารถจนิตนาการถงึความเป็นนิรนัดรต์ามทีพ่ระเจา้ไดว้างแผนไว ้และพระองค์ ไม่ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีด
มากมายให้เราทราบ

เราจะประกอบอาชีพอะไรในชีวติช่ัวนิรนัดร?์ ไมว่า่จะเป็นอะไร น่ันคอืจดุประสงคท่ี์เราถกูสรา้งขึน้มา หลาย
ศตวรรษแห่งประวตัศิาสตรม์นุษยบ์นโลกกำาลงัเตรยีมการสำาหรบัแผนการสูงสุดของพระเจา้ และบาปทำาให้
แผนของพระเจ้าหยดุชะงกั พระเจ้าไม่ไดท้รงเลอืกทีจ่ะเปิดเผยเรือ่งชีวตินิรนัดรมากนัก เรารูว้า่การนมสัการ
พระเจ้าเป็นศนูย์กลางของจุดประสงคข์องเรา

ธรรมิกชนจะปกครองรว่มกับพระครสิต์ (2 ทิ โมธี 2:12) เราไม่รูแ้น่ชัดวา่การปกครองน้ันหมายความวา่
อย่างไร พระคมัภีรย์ังกล่าววา่เราจะปกครองเหนือทูตสวรรค ์(1 โครนิธ์ 6:2-3)

อคัรสาวกเปาโลเปรยีบเทยีบสภาพโลกกบัสภาพนิรนัดร์ ใน 2 โครนิธ ์4:17-18 คนทีจ่ดจอ่อยูก่บัแผ่นดนิโลก
คดิวา่ส่ิงที่พวกเขาเห็นและรูสึ้กเป็นจรงิมากกวา่ส่ิงฝ่ายวญิญาณและส่ิงที่เป็นนิรนัดร ์เปาโลเน้นวา่ส่ิงตา่ง 
ๆ ทีเ่ราเห็นจะผา่นพน้ไป ท่านถงึกับเรยีกความทกุขข์องเราวา่ "บางเบา" และกลา่วถงึ "น้ำ าหนักของสงา่ราศี"

เรานึกภาพไมอ่อกวา่การอยู่ ในทีป่ระทบัของพระเจา้จะเป็นอยา่งไร 
โมเสสขอเห็นพระเจา้ และพระเจา้ตรสัวา่คน ๆ  หน่ึงไม่สามารถอยู่
รอดไดเ้มื่อเห็นพระเจ้าตรง ๆ (อพยพ 33:20) รา่งกายของมนุษย์
ที่ตายได้อ่อนแอเกินกว่าจะสัมผัสรัศมีภาพแห่งสวรรค์ เปาโล
กล่าววา่รา่งกายของมนุษย์จะเปลี่ยนไปเพื่อรบัประสบการณ์แห่ง
สวรรค ์(1 โครนิธ ์15:50-51) เราไมส่ามารถจนิตนาการไดถ้งึความ
ปีตแิละความเพลดิเพลนิของสวรรค์ ได ้เพราะส่ิงเหลา่น้ีอยูเ่หนือ
ส่ิงที่รา่งกายปัจจุบันของเราจะสัมผัสได ้การที่พระเจ้าประทับอยู่
ดว้ยน้ัน มีความช่ืนบานอย่างเป่ียมล้น(สดดุ ี16:11)

ลองนึกภาพเด็กทีค่ดิวา่ความรกัแบบโรแมนตกิไมน่่าสนใจเพราะ
ไม่เหมือนช็อกโกแลตหรอืไอศกรมี เขาไม่สามารถจินตนาการถึง
บางส่ิงที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เพราะเขาไมส่ามารถประสบกบัส่ิงน้ันได ้การคงอยูต่อ่ไปในความ
บาปเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ ในการยึดมั่นบางส่ิงทางโลก
เพราะเราไมส่ามารถจนิตนาการไดว้า่พระเจา้ทรงเสนอส่ิงทีด่กีวา่

ผูท้ี่ ไดร้บัการไถถ่กูสรา้งขึน้ตามแบบพระฉายของพระเจา้ จะมชีีวติตลอดไป เราไมชิ่นกบัการใช้ชีวติโดยไมม่ี
ขอ้จำากดัเรือ่งเวลา อาณาจกัรล้มและล่มสลาย แตว่ญิญาณไมม่วีนัตาย แมแ้ตด่วงดาวก็ถกูกลนืกนิและหาย
ไปในที่สุด เวน้แตพ่ระเจ้าจะทรงสรา้งมันขึน้มาใหม่ แตจ่ิตวญิญาณไม่เคยหายไป พระเยซูตรสัวา่ คงเป็น
ทางเลือกที่ โง่เขลา ถ้าคณุสามารถไดส่ิ้งของสิน้ทัง้โลก แตต่อ้งเสียชีวติของตน(มาระโก 8:36)

"ถ้าใครสามารถเชื"ถ้าใครสามารถเช่่ือได้อได้
วา่โลกได้ถูกสรา้งขึวา่โลกได้ถูกสรา้งขึ้น้น
และดำารงอยู่ ในความและดำารงอยู่ ในความ
ซับซ้อนทัง้หมดของซับซ้อนทัง้หมดของ
มัน เราสามารถเชืมัน เราสามารถเช่่ือได้อได้
วา่การฟืวา่การฟ้้ืนคืนสูนคืนสู่ชี่วติก็ชีวติก็
สามารถเกิดขึสามารถเกิดขึ้น้ได้ ในทุกนได้ ในทุก
ความซับซ้อนของมัน" ความซับซ้อนของมัน" 

Thomas Oden, Thomas Oden, 
Life in the SpiritLife in the Spirit
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เมือ่จวนจะถงึตอนสิน้สุดของหนังสือของพระเจา้ มคีำาเชิญใน (ววิรณ์ 22:17) ทกุคนสามารถรบัน้ำ าแหง่ชีวติ
ได ้พระเจ้าเสนอโอกาสให้ทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรนิรนัดรข์องพระองค์

 » กลุ่มควรด ูกิจการ 2:14-21 ดว้ยกัน

เปโตรกล่าววา่วนัเพ็นเทคอสตเ์ป็นการปฏิบัตติามคำาพยากรณ์ของโยเอล แตร่ายละเอียดทัง้หมดไม่สำาเรจ็
ในวนัน้ัน พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเตมิเต็มเหล่าสาวก แตค่วามมืดมิดของดวงอาทิตย์และหมายสำาคญัอืน่ 
ๆ ของสวรรค์ ไม่ไดเ้กิดขึน้ เพ็นเทคอสตเ์ป็นการเริม่ระยะเวลาที่จะจบลงดว้ยหมายสำาคญัจากสวรรคแ์ละ
วนัขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า

การงานของพระวญิญาณบรสุิทธิผ์า่นทางครสิตจกัรจะเปลีย่นโลก ประเด็นโดยตรงของเปโตรคอืคาดวา่งาน
ของพระวญิญาณในขณะที่ท่านทำางานในวนัเพ็นเทคอสตค์วรไดร้บัการคาดหวงัในสมัยสุดท้าย

ถ้าเรามีชีวติอยู่ ในสมัยสุดท้าย เราย่อมคาดหวงัการข่มเหงและความยากลำาบาก อย่างไรก็ตาม เราควรจำาไว้
วา่พระเจ้าสัญญาวา่จะทำาส่ิงที่ยิ่งใหญ่ โดยพระวญิญาณของพระองค์ ในวาระสุดท้าย 
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คำาอธิบายรายวชิา

หลักสูตรหลักคำาสอนพืน้ฐาน

ความเช่ือของครสิเตียน
หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรเทววทิยาที่เป็นระบบ ซึ่งอธิบายหลักคำาสอนของครสิเตียนเกี่ยวกับพระคัมภีร ์
พระเจ้า มนุษย์ บาป พระครสิต ์ความรอด พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ครสิตจักร และวาระสุดท้าย

โรม
หลกัสูตรน้ีสอนศาสนศาสตรค์วามรอดและพันธกิจตามทีอ่ธบิายไว้ ในพระธรรมโรม อภิปรายประเด็นตา่ง ๆ  
ที่ขัดแย้งกันในครสิตจักร 

อวสานศาสตร์
หลักสูตรน้ีสอนเกี่ยวกับพระธรรมดาเนียลและพระธรรมววิรณ์พรอ้มกับส่วนอื่น ๆ ของพระคัมภีรเ์ชิง
พยากรณ์และเน้นหลักคำาสอนทีส่ำาคญั เช่น การเสด็จกลบัมาของพระครสิต ์การพิพากษาครัง้สุดทา้ย และ
อาณาจักรนิรนัดรข์องพระเจ้า

หลักคำาสอนและการปฏิิบัติชีวติอันบรสุิทธ์ิศกัด์ิสทิธ์ิ
หลักสูตรน้ีใหค้ำาอธบิายเกีย่วกบัชวีติทีบ่รสุิทธ์ิศักดิสิ์ทธ์ิซึง่พระเจา้คาดหวงัและมอบอำานาจใหแ้กค่รสิเตยีน

หลักคำาสอนและการปฏิิบัติของครสิตจักร
หลักสูตรน้ีอธิบายการออกแบบและแผนการของพระเจ้าสำาหรบัครสิตจักรและหัวข้อตา่ง ๆ ในพระคมัภีร ์
เช่น การเป็นสมาชิกของครสิตจักร บัพตศิมา การมีส่วนรว่ม ส่วนสิบ และความเป็นผู้นำาทางวญิญาณ



หลักสูตรการสำารวจพระคัมภีร์

การสำารวจพันธสญัญาเดิม
หลักสูตรน้ีสอนเน้ือหาที่สำาคญัและคำาสอนของพระธรรม 39 เล่มในพันธสัญญาเดมิ 

การสำารวจพันธสญัญาใหม่
หลักสูตรน้ีสอนเน้ือหาที่จำาเป็นและคำาสอนของพระธรรม 27 เล่มในพันธสัญญาใหม่

หลักการในการตีความพระคัมภีร์
หลักสูตรน้ีสอนหลกัการและวธิกีารตคีวามพระคมัภรีอ์ยา่งถกูตอ้งเพือ่เป็นแนวทางในชีวติและความสัมพนัธ์
ของเรากับพระเจ้า

หลักสูตรการประกาศและเป็นสาวก

บทนำาเก่ียวกับการโต้แย้งหรอืงานเขียนท่ีมีเหตุผล
หลักสูตรน้ีสอนพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ประวตัศิาสตร ์และปรชัญาสำาหรบัโลกทัศน์ของครสิเตยีน และ
แสดงให้เห็นวา่ความเช่ือของครสิเตยีนสอดคล้องกับเหตผุลและความเป็นจรงิอย่างไร

ศาสนาและลัทธิต่าง ๆ ในโลก
หลักสูตรน้ีทำาให้ผู้เช่ือในการเทศนาประกาศมีความเข้าใจในคำาสอนและตอบสนองอย่างเหมาะสมตอ่กลุ่ม
ศาสนาสิบแปดกลุ่ม

การประกาศพระคัมภีรแ์ละการเป็นสาวก
หลกัสูตรน้ีนำาเสนอหลกัการในพระคมัภีรซ่ึ์งเป็นแนวทางในการประกาศขา่วด ีเป็นการบรรยายรปูแบบตา่ง 
ๆ ของการประกาศและเตรยีมบทเรยีนเพื่อใช้สอนผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ
ในหลักสูตรน้ี นักเรยีนเรยีนรูท้ี่จะมีเจตคติของพระเยซู สัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างที่พระเยซูเกี่ยวข้องกับ
พระบิดาของพระองค ์ถ่อมตนเหมือนที่พระเยซูทรงทำา ฝึกฝนวนัิยฝ่ายวญิญาณและส่วนตวัของพระเยซู 
อดทนตอ่ความทุกข์เหมือนที่พระเยซูทรงทำา และเพื่อมีส่วนรว่มในชุมชนครสิเตยีน (ครสิตจักร) ที่ก่อตัง้
โดยพระเยซู



การใช้ชีวติแบบครสิเตียนท่ี ใช้การได้
หลักสูตรน้ีประยุกต์ ใช้หลักการของพระคมัภีรก์ับการใช้เงิน ความสัมพันธ์ ส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์กับ
รฐับาล สิทธิมนุษยชน และดา้นอื่น ๆ ของการใช้ชีวติในทางปฏิบัติ

การสมรสและครอบครวัของครสิเตียน
หลักสูตรน้ีใหม้มุมองของครสิเตยีนเกีย่วกบัการพฒันามนุษยต์ลอดช่วงชีวติและประยกุต์ ใช้หลกัพระคมัภรี์
กับบทบาทและความสัมพันธ์ ในครอบครวั

หลักสูตรผู้นำ าครสิเตียน

การเป็นผู้นำาในงานรบัใช้
หลักสูตรน้ีเน้นถึงอุปนิสัยของครสิเตยีนในขณะที่สอนผู้นำาให้ชีน้ำ าองคก์รผ่านกระบวนการคน้หาคา่นิยม 
การบรรลุวตัถุประสงค ์การแบ่งปันวสัิยทัศน์ การตัง้เป้าหมาย การวางแผนกลยุทธ์ การลงมือปฏิบัต ิและ
การประสบผลสำาเรจ็ 

ชีวติและพันธกิจของพระเยซู
หลกัสูตรน้ีศึกษาชีวติของพระเยซใูนฐานะเป็นแบบอย่างสำาหรบัพนัธกจิและความเป็นผูน้ำ าในศตวรรษที ่21 

หลักการสือ่สาร
หลักสูตรน้ีสอนเกี่ยวกับเทววทิยาของการส่ือสาร วธิีการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ และวธิีการเตรยีมและนำา
เสนอคำาเทศนาในพระคมัภีร์

บทนำาสูก่ารนมัสการของครสิเตียน
หลักสูตรน้ีอธิบายวธิีที่การนมัสการส่งผลตอ่ชีวติของผู้เช่ือในทุกแง่มุม และให้หลักการทีค่วรชีน้ำาแนวทาง
ปฏิบัติ ในการนมัสการของปัจเจกและในที่ประชุม 

หลักสูตรประวติัศาสตรค์รสิตจักร

การสำารวจประวติัครสิตจักรI
หลักสูตรน้ีอธิบายถึงวธิีทีค่รสิตจักรบรรลุพันธกิจและปกป้องหลักคำาสอนทีจ่ำาเป็นตลอดช่วงเวลาตัง้แตค่ริ
สตจักรยุคแรกจนถึงการปฏิรปู

แบบสำารวจประวติัครสิตจักร II
หลกัสูตรน้ีอธบิายวธิทีีค่รสิตจกัรขยายและเผชิญกบัขอ้ทา้ทายตา่ง ๆ  ตลอดช่วงเวลาตัง้แตก่ารปฏริปูจนถงึ
ปัจจุบัน


