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History of Redemption Seminar 1 

สมัมนาประวตัิศาสตรก์ารไถ่ 1 

Redemptive Administration of the Chronicler’s Genealogies 
(1 Chr 6:49-53) 

แผนการไถ่ในล าดบัพงศพ์นัธุข์องพระธรรมพงศาวดาร 

ล ำดับพงศพ์นัธุข์องพระธรรมพงศำวดำร บันทกึไว้ใน 1 พงศำวดำร บทที ่1-9 
(1) ล ำดับพงศพ์ันธุย์่อประวัตศิำสตรก์ำรไถ่ออกมำเป็นชื่อ ประมำณ 1,159 ชื่อ

บทที ่1 บทที ่2 บทที ่3 บทที ่4 บทที ่5 บทที ่6 บทที ่7 บทที ่8 บทที ่9 รวม

191 161 89 148 60 119 140 128 123 
1,159 
คน 

(2) ประวัตศิำสตรพ์ระคัมภรีท์ีย่่อเหตุกำรณไ์ว้ในรูปแบบล ำดับพงศพ์ันธุใ์นพระธรรมพงศำวดำรนี้
ถอืว่ำมีควำมยำวมำกทีสุ่ด
นี่เป็นบนัทกึประวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน เป็นเวลาประมาณ 3,700 ปี นบัจากอาดมั จนถึงการกลบัจากการ
เป็นเชลยในบาบิโลน

1. เนือ้หำของแต่ละบทของล ำดับพงศพ์ันธุใ์นพระธรรมพงศำวดำร
บทที ่1 ล าดบัพงศพ์นัธุจ์ากอาดมัถึงยาโคบ (เอซาว) 

บทที ่2 ล ำดับพงศพ์นัธุบ์ุตรของยูดำห ์

บทที ่3 ล าดบัพงศพ์นัธุก์ษัตรยิแ์หง่ยดูาหบ์ตุรของดา 

บทที ่4 เผ่ำยูดำห,์ เผ่าสิเมโอน 

บทที ่5 เผ่ารูเบน, เผ่ากาด, มนสัเสหค์รึง่เผ่า (จากฝ่ังตะวนัออกของแม่น า้จอรแ์ดน)

บทที ่6 ล ำดับพงศพ์ันธุข์องเผ่ำเลวีและปุโรหติ (1 พศด. 6:50-53; ล าดบัพงศพ์นัธุข์องมหาปโุรหิต)

บทที ่7 เผ่าอิสสาคาร,์ เผ่ำเบนยำมิน, เผ่านฟัทาลี, มนสัเสหค์รึง่เผ่า, เผ่าเอฟราอมิ, เผ่าอาเชอร์

บทที ่8 ล ำดับพงศพ์ันธุเ์ผ่ำเบนยำมนิ 

บทที ่9 คนท่ีกลบัจากการเป็นเชลย, ล ำดับพงศพ์ันธุข์องปุโรหติและเผ่ำเลวี 

2. ลักษณะของล ำดับพงศพ์ันธุใ์นพระธรรมพงศำวดำร
(1) กำรเน้นเผ่ำยูดำหแ์ละเบนยำมนิ
เผ่ายดูาห ์(บทท่ี 2, 4) เผ่าเบนยามิน (บทที่ 7, 8) มีการบนัทกึไวส้องครัง้

 ท ำไม?
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เม่ือประเทศแยกออกเป็นอำณำจักรยูดำหซ่ึ์งอยูท่ำงใต้ กับและอำณำจักรอิสรำเอลทำงตอนเหนือ 
ภำยหลังกำรสิน้พระชนมข์องโซโลมอน ทัง้สองเผ่ำอยู่ในอำณำจักรยูดำหท์ำงตอนใต ้

1 พกษ. 12:21 เม่ือเรโหโบอมัมายงักรุงเยรูซาเล็มแลว้ พระองคไ์ดเ้รยีกประชมุพงศพ์นัธุย์ดูาหท์ัง้หมด และเผ่า
เบนยามินเป็นนกัรบที่คดัเลือกแลว้หนึ่งแสนแปดหม่ืนคน เพื่อจะสูร้บกบัพงศพ์นัธุอ์ิสราเอล เพื่อจะเอาราช
อาณาจกัรคืนมาใหแ้ก่เรโหโบอมัโอรสของซาโลมอน   

 

 กำรอยู่ในอำณำจกัรตอนใต้มีนัยยะส ำคัญอย่ำงไร?  
หมำยควำมวำ่ทัง้สองเผ่ำยดึม่ันในพนัธสัญญำของพระเจ้ำ 
พนัธสญัญาของดาวิดใน 2 ซามเูอล 7:12-13 กลา่ววา่พระเมสสิยาหจ์ะบงัเกิดมาในฐานะพงศพ์นัธุข์องดา
วิด  

2 ซมอ. 7:12–13 เม่ือวนัของเจา้ครบแลว้ และเจา้นอนพกัอยู่กบับรรพบรุุษของเจา้ เราจะใหบ้ตุรชายคนหนึ่งของเจา้

เกิดขึน้สืบตอ่จากเจา้ผูซ้ึง่เกิดมาจากตวัเจา้เองและเราจะสถาปนาอาณาจกัรของเขา 13 เขาจะเป็นผูส้รา้งนิเวศเพื่อนาม
ของเราและเราจะสถาปนาบลัลงักแ์ห่งราชอาณาจกัรของเขาใหอ้ยู่เป็นนิตย ์  

 

 ทุกสิ่งจะถูกจัดเป็นระเบยีบและม่ันคงใหแ้ก่ผู้ทีย่ดึม่ันในพนัธสัญญำ   

2 ซมอ. 23:5 เออ พงศพ์นัธุข์องขา้พเจา้ตัง้มั่นอยู่กบัพระเจา้มิใช่หรอื เพราะพระองคท์รงกระท าพนัธสญัญา
เนืองนิตยก์บัขา้พเจา้ไว ้อนัเป็นระเบียบทกุอย่างและมั่นคง เพราะพระองคจ์ะไม่ทรงกระท าใหค้วามอปุถมัภแ์ละ
ความปรารถนาของขา้พเจา้สมัฤทธ์ิผลหรอื    

 

(2) กำรเน้นล ำดับพงศพ์นัธุข์องเผ่ำเลวีและปุโรหติ  
ล าดบัพงศพ์นัธุข์องเผ่าเลวีและปโุรหิตบนัทกึไวส้องคร้ังในบทที ่6 และ 9 โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 1 
พงศาวดาร 6 มี 81 ขอ้ และเป็นบทที่ยาวที่สดุในบทท่ี 1 ถึง 9 อะไรคือสาเหตทุี่บนัทกึไวแ้บบนี?้   
 

 เผ่ำเลวี ได้รับกำรแต่งตัง้ใหท้ ำหน้ำทีท่ัง้หมดในพลับพลำของพระเจำ้   
1 พงศำวดำร 6:48 และคนเลวีพี่นอ้งของเขา ไดร้บัแตง่ตัง้ใหป้ฏิบตัิงานทกุอย่างของพลบัพลา ของพระนิเวศ
ของพระเจา้    

เรื่องนีชี้ใ้หเ้ห็นถึงความส าคญัของการรบัใชค้รสิตจกัรของพระเจา้ในปัจจบุนั 

โคโลสี 1:24 บดันีข้า้พเจา้ปลืม้ปีตใินการที่ไดร้บัความทกุขย์ากเพื่อท่าน ส่วนการทนทกุขข์องพระครสิตท์ี่ยงัขาด
อยู่นัน้ ขา้พเจา้ก็รบัทนจนส าเรจ็ในเนือ้หนงัของขา้พเจา้ เพราะเห็นแก่พระกายของพระองค ์คือครสิตจกัร  

 

 ปุโรหติ ถวำยบูชำบนแทน่เผำ และบนแทน่เคร่ืองหอม   

1 พงศำวดำร 6:49 แตอ่าโรนกบับตุรชายของท่านถวายเครื่องบชูาบนแท่นเครื่องเผาบชูา และบนแท่นเครื่อง
หอม และปฏิบตัิงานในอภิสทุธิสถาน และกระท าการลบมลทินบาปของอิสราเอล ตามอย่างที่โมเสสผูร้บัใชข้อง
พระเจา้ไดบ้ญัชาไว ้  

ทกุวนันี ้เราเป็นปโุรหิตของพระเจา้  
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1 เปโตร 2:9 แตท่่านทัง้หลายเป็นชาติที่พระองคท์รงเลือกไวแ้ลว้ เป็นพวกปโุรหิตหลวง เป็นประชาชาติบรสิทุธ์ิ 
เป็นชนชาติของพระเจา้โดยเฉพาะ เพื่อใหท้่านทัง้หลายประกาศพระบารมีของพระองค ์ผูไ้ดท้รงเรยีกท่านทัง้หลาย
ใหอ้อกมาจากความมืด เขา้ไปสู่ความสวา่งอนัมหศัจรรยข์องพระองค ์    

เรื่องนีชี้ใ้หเ้ห็นถึงความส าคญัของการนมสัการและการอธิษฐานของเราต่อพระเจา้   
 

เราไม่สามารถรบัการช าระใหบ้รสิทุธ์ิไดโ้ดยปราศจากพระวจนะและการอธิษฐาน 

1 ทโิมธี 4:5 เพราะวา่สิ่งเหล่านัน้เป็นของที่ช  าระไวแ้ลว้ โดยพระวจนะของพระเจา้และค าอธิษฐาน   

 

(3) ล ำดับพงศพ์ันธุนี์ ้เชื่อมโยงกับล ำดับพงศพ์ันธุข์องพระเยซูในมัทธวิ 1 
(น าเสนออย่างเป็นระบบเป็นครัง้แรกโดย ศจ.อบัราฮมั พารค์)   
 

หนงัสือเลม่สดุทา้ยของพระคมัภีรภ์าษาฮีบรู (พนัธสญัญาเดิม) คือพระธรรมพงศาวดาร 
หนงัสือเลม่แรกของพนัธสญัญาใหม่คือพระธรรมมทัธิว 
พนัธสญัญาเดมิและพนัธสญัญาใหม่เชื่อมโยงกนัอย่างไร 
ผ่านทางล าดบัพงศพ์นัธุ ์  
 

ใครคือ “อำบฮีูด” บุคคลสุดทำ้ยทีร่ะบุว่ำเป็นทำยำทของเศรุบบำเบลในมัทธิว 1:13? 
ตาม 1 พงศาวดาร 3 บคุคลสดุทา้ยท่ีอยู่ในรายชื่อลกูหลานของเศรุบบาเบลคือโฮดาวิยาห ์

  

1พศด.3 
เศรุบบาเบล  

(ขอ้19) 

ฮานนัยาห ์

(ขอ้19) 

เชคานิยาห ์ 
(ขอ้21) 

เชไมอาห ์
(ขอ้22) 

เนอารยิาห ์

(ขอ้23) 

เอลีโอนยั 

(ขอ้24) 

โฮดาวิยาห ์

(ขอ้24) 

มธ. 1 เศรุบบาเบล  --------------------------> อาบฮีดู 

 

จำกข้อมูลนี ้โฮดำวิยำห ์กับ อำบีฮูด เป็นบุคคลเดยีวกัน   
โฮดาวิยาห ์คอื Hodayvahu (ֹהַדיָוהּו), ซึง่แปลวา่ “พระสิรขิองพระผูเ้ป็นเจา้ (พระบารมี) ” 
อาบีฮดู คือ Abihud (ֲאִביהוּד) ในภาษาฮีบรู แปลวา่ “พระสิรขิองพระบิดา (พระบารมี)”   
 

ตามแผนการไถแ่ละประวตัิศาสตรก์ารไถ่ของพระเจา้ ล  าดบัพงศพ์นัธืของมทัธิว ละเวน้ไว ้5 คน ระหวา่งเศ
รุบบาเบลและโฮดาวิยาห ์(อาบีฮดู) เพื่อท าใหล้  าดบัพงศพ์นัธุมี์แค่ 14 ชั่วอายคุน  
 

3. ทศันะเร่ืองบุตรหัวปีในล ำดับพงศพ์ันธืของพระธรรมพงศำวดำร   

1 พงศำวดำร 5:1–2 บตุรรูเบนบตุรหวัปีของอิสราเอล (เขาเป็นบตุรหวัปีก็จรงิ แตเ่พราะเขาไดก้ระท าใหท้ี่นอนของบิดา
ของเขามีมลทิน สิทธิบตุรหวัปีของเขาจงึตกอยู่กบับตุรโยเซฟผูเ้ป็นบตุรอิสราเอล ดงันัน้รูเบนมิไดข้ึน้ทะเบียนไวใ้น
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ส ามะโนครวัเชือ้สายตามสทิธิบตุรหวัปี 2 แมว้า่ยดูาหมี์ก าลงัมากในพวกพี่นอ้งของตน และเจา้นายองคห์นึ่งก็มาจากเขา 
แตส่ิทธิบตุรหวัปีก็ยงัเป็นของโยเซฟ)   

 

(1) รูเบนเป็นบุตรหวัปีทางกายภาพ  

แต่เขาเสียสิทธิบตุรหวัปีเพราะเขาท าใหเ้ตยีงของบิดาเป็นมลทนิ (ปฐก 49:3-4) 
ปฐมกำล 35:22 อยู่มาเม่ืออิสราเอลอาศยัอยู่ที่แควน้นัน้ รูเบนไปนอนกบันางบิลฮาหภ์รรยานอ้ยของบิดา 
อิสราเอลก็รูเ้รื่องนี ้ฝ่ายบตุรชายของยาโคบมีสิบสองคน    

 

(2) โยเซฟเป็นบุตรหวัปีทางฝ่ายวิญญาณ  
 ในบทแห่งความเชื่อ ฮีบรู 11 นัน้ โยเซฟถกูนบัวา่เป็นทายาทแห่งความเช่ือถดัจากยาโคบ   
ฮีบรู 11:20–22 เพราะอิสอคัมีความเช่ือ จงึไดข้อพรใหแ้ก่ยาโคบและเอซาว ส าหรบัเหตกุารณซ์ึง่จะเกิดขึน้ในภายหนา้ 
21 เพราะยาโคบมีความเช่ือ ฉะนัน้เม่ือจะตายจึงไดอ้วยพรแก่บตุรทัง้สองของโยเซฟ และไดน้มสัการพระเจา้ เหนอืหวัไม้

เทา้ของทา่น  22 เพราะโยเซฟมีความเช่ือเม่ือก าลงัจะตาย จงึไดก้ล่าวถึงการอพยพของชาวอิสราเอล และสั่งเรื่องกระดกู
ของท่าน   

 

 โยเซฟไม่ไดถ้กูบนัทกึไวใ้นล าดบัพงศพ์นัธุข์องปฐมกาล  
ปฐมกำล 48:5–6  

 “5 ส่วนบตุรทัง้สองของเจา้ที่เกิดแก่เจา้ในประเทศอียิปตก์่อนพ่อมาหาเจา้ในอียิปตก็์เป็นบตุรของเรา เอฟราอิมและมนสั

เสหจ์ะตอ้งเป็นของพ่อเหมือนรูเบนและสิเมโอน 6 ส่วนบตุรของเจา้ที่เกิดมาภายหลงัจะนบัเป็นบตุรของเจา้ เขาจะไดช่ื้อ
ตามพี่ชายในการรบัมรดกของเขา  

 

จากช่วงนี ้โยเซฟไม่ไดถ้กูบนัทกึไวใ้นล าดบัพงศพ์นัธุ ์แต่บุตรชำยทัง้สองของเขำคือ เอฟรำอิม และ
มนัสเสหถู์กนับเป็นหน่ึงในอิสรำเอลสบิสองเผ่ำแทนโยเซฟ  
 

 ใครคือ “บุตรของเจ้ำทีเ่กิดมำภำยหลัง”?  
 

(3) ยูดำหเ์ป็นบุตรหัวปีตำมหนังสือล ำดับพงศพ์ันธุ ์ 
1 พงศำวดำร 5:2 แมว้า่ยดูาหมี์ก าลงัมากในพวกพี่นอ้งของตน และเจา้นายองคห์นึ่งก็มาจากเขา แตส่ิทธิบตุร
หวัปีก็ยงัเป็นของโยเซฟ)   

1 พงศำวดำร 4:1 บตุรยดูาหคื์อเปเรศ เฮสโรน คารมี เฮอร ์และโชบาล   

มัทธิว 1:2 อบัราฮมัมีบตุรช่ืออิสอคั อิสอคัมีบตุรช่ือยาโคบ ยาโคบมีบตุรช่ือยดูาหแ์ละพี่นอ้งของเขา    

 

ตามล าดบัพงศพ์นัธุน์ัน้ พระเยซูเสด็จมาทางเผา่ยดูาห ์แต่ท่ีจรงิ พระองคเ์สด็จมาโดยไม่มีล  าดบัวงศต์ระกลู
เพราะพระองคท์รงปฏสินธโิดยพระวิญญำณบริสุทธิ ์
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มัทธิว 1:18 เรื่องพระก าเนิดของพระเยซูครสิตเ์ป็นดงันี ้คือมารียผ์ูเ้ป็นมารดาของพระเยซูนัน้ เดิมโยเซฟไดสู้ข่อ
หมัน้กนัไวแ้ลว้ ก่อนที่จะไดอ้ยู่กินดว้ยกนัก็ปรากฏวา่ มารยีมี์ครรภแ์ลว้ดว้ยเดชพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ  

 

4. กำรเน้นกำรล ำดับพงศพ์ันธุข์องยำเบส 

ในขณะท่ีล าดบัพงศพ์นัธุอ์ื่นๆ ในพงศาวดาร มีแต่ช่ือต่อๆ กนั แตข่องยาเบสนัน้มีความพิเศษ เพราะมี
รายละเอียดเก่ียวกบัชีวิตของเขา   
 

(1) ยำเบสเป็นพงศพ์ันธุข์องยูดำห ์
ล าดบัพงศพ์นัธุใ์นพระธรรมพงศาวดาร เนน้ถึงลกูหลานของยดูาห ์โดยเนน้ที่ยาเบสมากที่สดุ ดังน้ัน ยำ
เบสเป็นบุคคลทีเ่น้นมำกทีสุ่ดในล ำดับพงศพ์ันธุข์องพระธรรมพงศำวดำร  
1 พงศำวดำร 4:9–10 ฝ่ายยาเบส เป็นผูมี้เกียรตกิวา่พี่นอ้งทัง้หลายของเขา มารดาของเขาเรียกช่ือเขาวา่ ยาเบส 

กล่าววา่ “เพราะเราคลอดเขาดว้ยความเจ็บปวด” 10 ยาเบสทลูพระเจา้ของอิสราเอลวา่ “ขอพระองคท์รงอวยพระพรแก่ขา้
พระองค ์และขยายเขตแดนของขา้พระองค ์และขอพระหตัถข์องพระองค ์อยู่กบัขา้พระองค ์และขอพระองคท์รงรกัษาขา้
พระองคใ์หพ้น้จากเหตรุา้ย เพื่อมิใหข้า้พระองคเ์จ็บใจปวดกาย” และพระเจา้ทรงประสาทตามที่เขาทลู  

 

(2) ยำเบสเป็นตัวแทนของชำวอิสรำเอลทัง้หมดทีก่ลับมำจำกกำรเป็นเชลยในบำบโิลน 

ยำเบส อิสรำเอลทีก่ลับจำกบำบโิลน   

เกิดมาพรอ้มกบัความเจ็บปวด (1 พศด. 4:9) เพิ่งกลบัจากบาบิโลน ดินแดนแห่งความปวดรา้ว 

พระเจา้ตอบตามที่เขารอ้งขอ (1 พงศาวดาร 4:10) 
และเขาก็กลายเป็นผูมี้เกียรติ (1 พงศาวดาร 4:9) 

เราสามารถกลายเป็นผูมี้เกียรติได ้เม่ือพระเจา้ประทาน
ตามค าขอของเรา 

<ค าอธิษฐาน> 

 ขอทรงอวยพรแก่ขา้พระองค ์

 และขยายเขตแดนของขา้พระองค ์ 
 ขอพระหตัถพ์ระองคอ์ยู่กบัขา้พระองค ์ 
 ขอรกัษาขา้พระองคใ์หพ้น้จากเหตรุา้ย    

 มิใหข้า้พระองคเ์จ็บใจปวดกาย 

 

น่ีตอ้งเป็นค าอธิษฐานของเราดว้ย 
 

 

 “ความเจ็บปวด” ในภาษาฮีบรูคือ otsev (ֹעֶצּב). 

ค านีใ้ชเ้พื่ออธิบายความเศรา้โศกของชาวอิสราเอลระหว่างที่ตกอยู่ในการเป็นเชลยที่บาบิโลน 

อิสยำห ์14:3 เม่ือพระเจา้ประทานใหเ้จา้ไดห้ยดุพกัจากความเจ็บปวด (ֹעֶצּב) ของเจา้ และจากความวุน่วาย
และจากงานหนกัซึง่เจา้ถกูบงัคบัใหก้ระท า   

 

 “มีเกียรต”ิ คือค าวา่ khaved (ָכֵבד), ซึง่แปลวา่ “มีสง่าราศี” 
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ค านีใ้ชใ้นพระสญัญาของพระเจา้ท่ีจะปลดปลอ่ยชาวอิสราเอลจากการเป็นเชลยของชาวบาบิโลนและท าให้
พวกเขาไดร้บัเกียรติ   

อิสยำห ์43:4 เพราะวา่เจา้ประเสรฐิในสายตาของเรา และไดร้บัเกียรต ิ(ָכֵבד) และเรารกัเจา้ เราจงึใหค้นเพื่อ
แลกกบัเจา้ ใหช้นชาติทัง้หลายเพื่อแลกกบัชีวิตของเจา้   

 

เม่ือเราไดร้บัการปลดปลอ่ยจากโลกนีซ้ึง่เปรยีบเหมือนบาบิโลนและเขา้สูอ่าณาจกัรแห่งสวรรค ์ความ
เจ็บปวดและความเศรา้โศกทัง้หมดของเราจะสิน้สดุลง และเราจะไดร้บัเกียรติ 

วิวรณ ์18:4 และขา้พเจา้ไดย้ินเสียงอีกเสียงหนึ่งประกาศมาจากสวรรคว์า่ “ดกู่อน ชนชาติของเรา จงออกมาจาก
นครนัน้เถิด เพื่อท่านทัง้หลายจะไม่มีส่วนในการบาปของนครนัน้ และเพื่อท่านจะไม่ตอ้งรบัภยัพิบตัิที่จะเกิดแก่นคร
นัน้   

 
 

บทสรุป: เน้นทีพ่ระเยซูคริสต ์มหำปุโรหติของเรำ 
(1) โครงสร้ำงของหนังสือล ำดับพงศพ์ันธุต์ำมพระธรรมพงศำวดำร 
 

A 1 พงศาวดาร 1:1–54;    โลกยคุก่อนอิสราเอล (รากเหงา้ของอิสราเอล) 
 B 1 พงศาวดาร 2:1–2;     บรรดาบตุรของอิสราเอล  

  C 1 พงศาวดาร 2:3–4:23;    ยดูาห—์เผา่ของกษัตรยิด์าวิด  

D 1 พงศาวดาร 4:24–5:26;    เผ่าต่างๆ ของอิสราเอล   
    E 1 พงศาวดาร 6:1–47;      พงศพ์นัธุข์องมหาปโุรหิตและเผ่าเลวี  
     F 1 พงศาวดาร 6:48–49;     หนา้ท่ีของปโุรหิต  
     F’ 1 พงศาวดาร 6:50–53;    มหาปโุรหิต   

    E’ 1 พงศาวดาร 6:54–81;    พงศพ์นัธุข์องเลวีในการตัง้ถิ่นฐาน  
   D’ 1 พงศาวดาร 7:1–40;     เผ่าตา่งๆ ของอสิราเอล    

  C’ 1 พงศาวดาร 8:1–40;    เบนยามิน -เผ่าของกษัตรยิซ์าอลู  
B’ 1 พงศาวดาร 9:1a;      จ านวนอสิราเอลทัง้หมดท่ีไดร้บัการนบั  

A’ 1 พงศาวดาร 9:1b–34;    การสรา้งชมุชนใหม่ของอิสราเอล  
 

(2) กำรเน้นทีล่ ำดับวงศต์ระกูลของมหำปุโรหติมำกทีสุ่ด 

 พระเยซูทรงเป็นมหาปโุรหิตตามแบบอย่างของเมลคีเซเดค   
ฮีบรู 6:20 ทีพ่ระเยซูผูท้รงน าหนา้ไดเ้สด็จเขา้ไปก่อนเพื่อเราแลว้ เพราะพระองคไ์ดท้รงรบัการแตง่ตัง้เป็นมหา
ปโุรหิตเป็นนิตย ์ตามแบบอย่างเมลคเีซเดคนัน้   
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 ตามแบบอย่างของเมลคีเซเดคนัน้คือไมมี่ล าดบัพงศพ์นัธุ ์ 
ฮีบรู 7:1–3 เมลคเีซเดคผูนี้ค้ือกษัตรยิเ์มืองซาเลม เป็นปโุรหิตของพระเจา้ผูส้งูสดุ ไดพ้บอบัราฮมั ขณะที่ก าลงักลบัมา

จากการรบกบักษัตรยิท์ัง้หลายนัน้ และไดอ้วยพรแก่อบัราฮมั 2 อบัราฮมัก็ไดถ้วายของหนึ่งในสิบแห่งของทัง้ปวงแก่เมลคี
เซเดค เมลคีเซเดคนัน้เป็นผูท้รงไวซ้ึง่ความชอบธรรม ตามความหมายของนามของท่าน และเป็นกษัตรยิแ์ห่งสนัติสขุ ตาม

ความหมายของช่ือเมืองซาเลม 3 บิดามารดาและตระกลูของท่านไม่มีกล่าวไว ้วนัเกิดวนัตายก็เช่นกนั แตเ่ป็นเหมือนพระ
บตุรของพระเจา้ เมลคีเซเดคนัน้แหละด ารงอยู่เป็นปโุรหิตชั่วกปัป์ชั่วกลัป์  

  

 เพื่อใหมี้กายเนือ้หนงั พระเยซูจงึตอ้งปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ   

มัทธิว 1:18 เรื่องพระก าเนิดของพระเยซูครสิตเ์ป็นดงันี ้คือมารียผ์ูเ้ป็นมารดาของพระเยซูนัน้ เดิมโยเซฟไดสู้ข่อ
หมัน้กนัไวแ้ลว้ ก่อนที่จะไดอ้ยู่กินดว้ยกนัก็ปรากฏวา่ มารยีมี์ครรภแ์ลว้ดว้ยเดชพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ    

 

ดงันัน้ สรุปสาระส าคญัคือ พระเยซูไม่มีล  าดบัพงศพ์นัธุ ์ 
 

 เราก็ตอ้งเป็นไปตามแบบอย่างของเมลคีเซเดคดว้ยเพ่ือเขา้สูแ่ผ่นดนิของพระเจา้  
ยอหน์ 1:12 แตส่่วนบรรดาผูท้ี่ตอ้นรบัพระองค ์ผูท้ี่เช่ือในพระนามของพระองค ์พระองคก็์ทรงประทานสิทธิให้
เป็นบตุรของพระเจา้    

ยอหน์ 3:5 พระเยซูตรสัวา่ “เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ ถา้ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่จากน า้และพระวิญญาณ ผูน้ัน้
จะเขา้ในแผ่นดินของพระเจา้ไม่ได ้    

1 โครินธ ์12:3 เหตฉุะนัน้ขา้พเจา้จงึบอกท่านทัง้หลายใหท้ราบวา่ ไม่มีผูใ้ดซึ่งพดูโดยพระวิญญาณของพระเจา้
จะพดูวา่ “ขอใหพ้ระเยซูถกูแช่ง” และไม่มีผูใ้ดอาจพดูวา่ “พระเยซูเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” นอกจากผูท้ี่พดูโดยพระ
วิญญาณบรสิทุธ์ิ  

มัทธิว 10:37–38 ผูใ้ดที่รกับิดามารดายิ่งกว่ารกัเรา ก็ไม่มีคา่ควรกบัเรา และผูใ้ดรกับตุรชายหญิงยิ่งกวา่รกัเรา ผูน้ัน้ก็

ไม่มีคา่ควรกบัเรา 38 และผูใ้ด ที่ไม่รบัเอากางเขนของตนตามเราไป ผูน้ัน้ก็ไม่มีคา่ควรกบัเรา    
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History of Redemption Seminar 2 

สมัมนาประวตัิศาสตรก์ารไถ่ 2   

พระเยซูคริสต ์มหาปุโรหติช่ัวนิรันดร ์
(1 พศด. 4:9-10)

มหาปโุรหิตคอื kohen gadol ( ֵהן דֹול כֹּ גָּ ) ในภาษาฮีบรูซึง่แปลวา่ "ปโุรหิตใหญ่ ปโุรหิตที่ยิ่งใหญ่" และ 
kohen rosh ( ֵהן ׁש כֹּ ראֹּ ) ซึง่แปลวา่ “ปโุรหิตผูเ้ป็นหวัหนา้” 

เลวีนิติ 21:10 “ปโุรหิตที่เป็นผูใ้หญ่ในหมู่พวกพี่นอ้ง ผูถ้กูเจิมที่ศีรษะดว้ยน า้มนั และผูท้ี่ไดร้บัการช าระใหบ้รสิทุธ์ิที่
จะสวมเสือ้ยศ อย่าปลอ่ยผมหรอืฉีกเสือ้ผา้ของตน

มหาปโุรหิตในพนัธสญัญาเดมินัน้เป็นเงาถึงพระเยซู ผูเ้ป็นมหาปโุรหิตที่แทจ้รงิ 
ฮีบรู 3:1 เหตฉุะนัน้ ดกู่อนท่านพี่นอ้งธรรมิกชน ผูต้อบสนองดว้ยกนักบัเราในการที่พระเจา้ทรงเรยีก จงนกึถึงอคัร
ทตูและมหาปโุรหิตผูซ้ึง่เราเช่ือและรบันัน้ คือพระเยซู

พระเยซูคือมหาปโุรหิตเป็นนิตยข์องเรา
ฮีบรู 6:20 ที่พระเยซูผูท้รงน าหนา้ไดเ้สด็จเขา้ไปก่อนเพื่อเราแลว้ เพราะพระองคไ์ดท้รงรบัการแตง่ตัง้เป็นมหา
ปโุรหิตเป็นนิตย ์ตามแบบอย่างเมลคเีซเดคนัน้

1. มหาปุโรหติเลือกมาจากมนุษย์
(1) มหาปุโรหติในพันธสัญญาเดิมเป็นมนุษย์

ฮีบรู 5:1 ฝ่ายมหาปโุรหิตทกุคนก็เลือกมาจากมนษุย ์และแตง่ตัง้ไวใ้หแ้ทนมนษุย ์ในบรรดาการซึง่เก่ียวกบัพระเจา้ 
คือน าเครื่องบรรณาการและเครื่องบชูามาถวาย เพื่อลบลา้งบาป   

 มหาปุโรหติเลือกมาจากมนุษย ์
ในฮีบรู 5:1 ค าวา่ “ถกูเลือก” เป็นศพัทใ์นรูปถกูกระท าของค าวา่ “ลามบาโน” λαμβάνω (lambano), ซึง่
แปลว่า “ฉวยไว,้ เลือกไว”้ 

 ต้องถวายทัง้เคร่ืองบรรณาการและเคร่ืองบูชาลบบาป 
ฮีบรู 5:1 ฝ่ายมหาปโุรหิตทกุคนก็เลือกมาจากมนษุย ์และแตง่ตัง้ไวใ้หแ้ทนมนษุย ์ในบรรดาการซึง่เก่ียวกบัพระเจา้ 
คือน าเครื่องบรรณาการและเครื่องบชูามาถวาย เพื่อลบลา้งบาป
ฮีบรู 8:3 เพราะวา่พระองคท์รงตัง้มหาปโุรหิตทกุคนขึน้ เพื่อใหถ้วายของก านลัและเครื่องบชูา ดว้ยเหตนีุจ้งึจ าเป็นที่
มหาปโุรหิตผูนี้จ้ะตอ้งมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดถวายดว้ย 

(2) พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหติผู้ทรงเป็นพระเจา้ ทีม่าเกิดเป็นมนุษย์
ยอหน์ 1:1 ในปฐมกาลพระวาทะด ารงอยู่ และพระวาทะทรงสถิตอยู่กบัพระเจา้ และพระวาทะทรงเป็นพระเจา้
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ยอหน์ 1:14 พระวาทะไดท้รงบงัเกิดเป็นมนษุยแ์ละทรงอยู่ท่ามกลางเรา บรบิรูณด์ว้ยพระคณุและความจรงิ เราทัง้
หลายไดเ้ห็นพระสิรขิองพระองค ์คือพระสิรอินัสมกบัพระบตุรองคเ์ดียวของพระบิดา  

 

 ความเป็นมหาปุโรหติทีไ่ม่มีการเปลี่ยนแปลง (ไม่เปลี่ยนตัวมหาปุโรหติ)  
ฮีบรู 7:12 เพราะเม่ือต าแหน่งปโุรหิตเปลี่ยนแปลงไปแลว้ ธรรมบญัญตัิก็จ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงไปดว้ย 

 

 มหาปุโรหติเป็นนิตย ์  

ฮีบรู 6:20 ที่พระเยซูผูท้รงน าหนา้ไดเ้สด็จเขา้ไปก่อนเพื่อเราแลว้ เพราะพระองคไ์ดท้รงรบัการแตง่ตัง้เป็นมหา
ปโุรหิตเป็นนิตย ์ตามแบบอย่างเมลคเีซเดคนัน้    

 

(3) นัยยะส าคัญทางประวตัิศาสตรแ์หง่การไถ่  
 มีเพียงพระเยซูเท่านัน้ท่ีเป็นคนกลางระหวา่งพระเจา้กบัมนษุย ์ 

1 ทิโมธี 2:5 ดว้ยเหตวุา่มีพระเจา้องคเ์ดียว และมีคนกลางแต่ผูเ้ดียวระหวา่งพระเจา้กบัมนษุย ์คือพระเยซูครสิต์
ผูท้รงสภาพเป็นมนษุย ์   

 

 มีเพียงพระเยซูเท่านัน้ท่ีปราศจากบาป  
ฮีบรู 7:27 พระองคไ์ม่ตอ้งทรงน าเครื่องบชูามาทกุวนัๆ ดงัเช่นมหาปโุรหิตอื่นๆ ผูซ้ึง่ตอนแรกถวายส าหรบัความ
ผิดของตวัเอง แลว้จงึถวายส าหรบัความผิดของประชาชน สว่นพระเยซูไดท้รงถวายเครื่องบชูาเพียงครัง้เดียว คือ
เม่ือพระองคไ์ดท้รงถวายพระองคเ์องตอ่พระเจา้    
ฮีบรู 4:15 เพราะวา่ เรามิไดมี้มหาปโุรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความออ่นแอของเรา แตไ่ดท้รงถกูทดลองใจ
เหมือนอย่างเราทกุประการ ถึงกระนัน้พระองคก็์ยงัปราศจากบาป  

2 โครินธ ์5:21 เพราะวา่พระเจา้ไดท้รงกระท าพระองคผ์ูท้รงไม่มีบาปใหบ้าป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะไดเ้ป็น
คนชอบธรรมของพระเจา้ทางพระองค ์   

 

2. มหาปุโรหติเข้าไปในวิสุทธิสถานปีละคร้ัง  
(1) เขาเข้าไปเม่ือใด? -ในวันลบบาป วันทีส่ิบ เดอืนทีเ่จด็  

ฮีบรู 9:7 แตใ่นหอ้งที่สองนัน้มีมหาปโุรหิตผูเ้ดียวเท่านัน้ที่เขา้ไปไดปี้ละครัง้ และตอ้งน าเลือดเขา้ไปถวายเพื่อตวัเอง 
และเพื่อความผิดโดยไม่เจตนาของประชาชนดว้ย    
เลวีนิต ิ25:9 เจา้จงใหเ้ป่าเขาสตัวด์งัสนั่นในวนัที่สิบเดือนที่เจ็ด เจา้จงใหเ้ป่าเขาสตัวท์ั่วแผ่นดินในวนัท าการลบ
มลทิน    

เลวีนิต ิ16:29 “ใหเ้ป็นกฎเกณฑถ์าวรแก่เจา้ทัง้หลายวา่ในวนัที่สิบเดือนที่เจ็ด เจา้ตอ้งบงัคบัใจตนเองไม่กระท า
การงานสิ่งใด ทัง้ตวัชาวเมืองเองหรอืคนตา่งดา้วที่อาศยัอยู่ท่ามกลางเจา้   

 

(2) ต้องเข้าไปกี่คร้ัง? – 4 คร้ัง  
 คร้ังแรก เขาเข้าไปพร้อมกับกระถางไฟ  



3 

เลวีนิต ิ16:12 และอาโรนจะเอากระถางไฟที่มีถ่านลกุอยู่มาจากแท่นบชูา ต่อพระพกัตรพ์ระเจา้ และเครื่องหอม
ทบุละเอียดสองก ามือน าเขา้ไปภายในม่าน   

ข้อนีบ้อกวา่เขาจะต้องตาย ถ้าขาดการอธิษฐาน   

วิวรณ ์5:8 เม่ือพระองคท์รงรบัหนงัสือนัน้แลว้ สตัวท์ัง้สี่กบัผูอ้าวโุสย่ีสิบสี่คนนัน้ ก็ทรุดตวัลงถวายบงัคมพระเมษ

โปดก ทกุคนถือพิณและถือขนัทองค าบรรจเุครื่องหอม ซึง่เป็นค าอธิษฐานของธรรมิกชนทัง้ปวง (วว. 8:3-5)  

สดุด ี141:2 ขอใหค้ าอธิษฐานของขา้พระองคเ์ป็นดงัเครื่องหอมตอ่พระพกัตรพ์ระองค ์และที่ขา้พระองคย์กมือขึน้
อธิษฐานเป็นดงัเครื่องสตัวบชูาเวลาเย็น 

 คร้ังทีส่อง เขาเข้าไปพร้อมกับเลือดของววั  
เลวีนิต ิ16:14 เขาจะเอาเลือดววัมาบา้งประพรมที่หนา้พระที่นั่งกรุณาดว้ยนิว้ แลว้จะประพรมที่พระที่นั่งกรุณา
เจ็ดครัง้ดว้ยนิว้ของเขา    

การปะพรมด้วยโลหติเจด็คร้ังสะทอ้นถงึการลบบาปทีค่รบถ้วนสมบูรณ ์ 
เลวีนิต ิ16:11 “อาโรนจะถวายววัเป็นเครือ่งไถบ่าปของตน และจะท าการลบมลทินบาปตนเองกบั
ครอบครวัของตน เขาจะฆา่ววัเป็นเครื่องบชูาไถบ่าปของเขาเอง    

 

 คร้ังทีส่าม เขาเข้าไปพร้อมด้วยเลือดของแพะ   

เลวีนิต ิ16:15 “แลว้อาโรนจะฆ่าแพะอนัเป็นเครื่องบชูาไถ่บาปส าหรบัประชาชน และน าเลือดแพะเขา้ไปภายใน
ม่าน และเอาเลือดแพะไปกระท าเช่นเดียวกบักระท าเลือดววั คือประพรมบนพระที่นั่งกรุณาและที่ขา้งหนา้พระที่นั่ง
กรุณา  

 

 คร้ังทีส่ี่ เขาน ากระถางไฟออกมา  
เขาจะน ากระถางไฟที่น  าเขา้ไปครัง้แรกออกมา (มิชนา Mishnah, โยมา 5:1; 8:4) 

 

(3) สิ่งทีม่หาปุโรหติกระท าระหวา่งการออกจากหอ้งอภสุิทธสิถานคร้ังทีส่ามกบัการเข้าไปคร้ังสี่
น้ัน ได้แก่  
 เขาต้องวางมือบนหวัของแพะรับบาป (อาซาเซล)  

เลวีนิต ิ16:21 และอาโรนจะเอามือทัง้สองวางบนหวัแพะที่มีชีวิตนัน้ และกล่าวค าสารภาพบรรดาบาปของคน
อิสราเอล และการทรยศทัง้หมด และบาปทัง้สิน้ใหต้กลงบนหวัแพะนัน้ และใหค้นที่เตรียมมือไวพ้รอ้มแลว้มาน า
แพะไปปลอ่ยเขา้ถ่ินทรุกนัดาร   

 

 เขาจะเปลือ้งเคร่ืองแต่งกายผ้าป่านทีแ่ต่งเข้าไปในสถานศกัดิส์ิทธิอ์อก  
เลวีนิต ิ16:23 “แลว้อาโรนจะเขา้มาในเต็นทน์ดัพบ เขาจะเปลือ้งเครื่องแตง่กายผา้ป่านชดุที่แตง่เขา้ไปในสถาน
ศกัดิสิ์ทธ์ิออกเสียเก็บไวท้ี่นั่น   

 

 เขาต้องอาบน า้ช าระตัวและสวมใส่เสือ้ผ้าของเขา (เคร่ืองแต่งกายของมหาปุโรหติ)   
เลวีนิต ิ16:24 และเขาจะช าระตวัในน า้ในที่บรสิทุธ์ิแลว้สวมเครื่องแตง่กายของตน และเดินออกมาถวายเครื่อง
เผาบชูาของตน และเครื่องเผาบชูาของประชาชน และท าการลบมลทินของตนเองกบัประชาชนทัง้หลาย    
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 เขาต้องเคร่ืองเผาบูชา (เคร่ืองบูชาประจ าวัน)  
เลวีนิต ิ16:24 และเขาจะช าระตวัในน า้ในที่บรสิทุธ์ิแลว้สวมเครื่องแตง่กายของตน และเดินออกมาถวายเครื่องเผา
บชูาของตน และเครื่องเผาบชูาของประชาชน และท าการลบมลทินของตนเองกบัประชาชนทัง้หลาย   

ยอหน์ 13:10 พระเยซูตรสักบัเขาวา่ “ผูท้ี่อาบน า้แลว้ไม่จ าเป็นตอ้งช าระกายอีก ลา้งแตเ่ทา้เท่านัน้ เพราะสะอาด
หมดทัง้ตวัแลว้ พวกท่านก็สะอาดแลว้แตไ่ม่ใช่ทกุคน”   

 

 เขาต้องสวมผ้าป่านใหม่แล้วเข้าไปในอภสุิทธิสถานเป็นคร้ังทีส่ี่ (มิชนา, หนังสือแห่งมรดกของ
เรา)  
 

(4) นัยยะส าคัญเชิงประวัติศาสตรแ์หง่การไถ่  
 ขณะทีพ่ระเยซูสิน้พระชนมบ์นไม้กางเขนน้ัน ม่านทีข่วางกั้นระหว่างวสุิทธิสถานกับอภสุิทธิ
สถานน้ันถูกฉีกขาด   
มัทธิว 27:50-51 ฝ่ายพระเยซูรอ้งเสียงดงัอีกครัง้หนึ่ง แลว้สิน้พระชนม ์ 51 และดเูถิด ม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็น
สองท่อน ตัง้แต่บนตลอดล่าง แผ่นดินก็ไหว ศิลาก็แตกออกจากกนั      

ฮีบรู 10:20 ตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิต ซึง่พระองคไ์ดท้รงเปิดออกใหเ้ราผ่านเขา้ไปทางม่านนัน้ คือทาง
พระกายของพระองค ์  

 

 โดยทางพระโลหติบนไม้กางเขน พระเยซูได้ถวายเคร่ืองบูชาช่ัวนิรันดร ์คร้ังเดยีวเป็นพอ  
ฮีบรู 9:12 พระองคเ์สด็จเขา้ไปในวิสทุธิสถานเพียงครัง้เดียวเท่านัน้ และพระองคไ์ม่ไดท้รงน าเลือดแพะและเลือด
ลกูววัเขา้ไป แต่ทรงน าพระโลหิตของพระองคเ์องเขา้ไป และทรงส าเรจ็การไถ่บาปชั่วนิรนัดร ์  

 

3. มหาปุโรหติเป็นผู้ปลดปล่อยคนจากเมืองลีภ้ยั   

(1) เมืองลีภ้ยัคืออะไร?   

เมืองทีผู้่ฆ่าคนด้วยมิได้เจตนาสามารถหนีไปหลบทีน่ั่น  
โยชวูา 20:2-3 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลวา่ ‘จงก าหนดตัง้เมืองลีภ้ยั ซึง่เราไดพ้ดูกบัเจา้ทัง้หลายทางโมเสสแลว้นัน้ 3 

เพื่อวา่ผูฆ้่าคนที่ไดฆ้่าคนใดดว้ยมิไดเ้จตนาหรอืไม่จงใจจะไดห้นีไปอยู่ที่นั่น เมืองเหล่านีจ้ะไดเ้ป็นที่ลีภ้ยัของเจา้เพื่อใหพ้น้
จากผูอ้าฆาต  

 

เราเองก็อาจกลายเป็นผู้ฆา่คนโดยไม่รู้ตัว เม่ือเราเกลียดชังคนอ่ืน   

1 ยอหน์ 3:15 ผูใ้ดที่เกลียดชงัพี่นอ้งของตนผูน้ัน้ก็เป็นผูฆ้่าคน และท่านทัง้หลายก็รูแ้ลว้วา่ ผูฆ้่าคนนัน้ไม่มีชีวิตนิ
รนัดรด์  ารงอยู่ในเขาเลย  

 

(2) ทางเดยีวทีจ่ะออกจากเมืองลีภ้ยัได้  
→ คือมหาปุโรหติจะต้องถึงแก่ความตาย  
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กนัดารวิถี 35:28 เพราะวา่ชายผูน้ัน้ตอ้งอยู่ในเขตเมืองลีภ้ยั จนปโุรหิตใหญ่ถึงแก่ความตาย ภายหลงัเม่ือ
ปโุรหิตใหญ่ถึงแก่ความตายแลว้ ผูฆ้่าคนนัน้จะกลบัไปยงัแผ่นดินที่เขาถือกรรมสิทธ์ิอยู่ก็ได ้   
โยชูวา 20:6 และผูน้ัน้จะอาศยัอยู่ในเมืองนัน้จนกวา่เขาจะยืนตอ่หนา้ชมุนมุชน เพื่อรอรบัการพิพากษา จนกว่า
ปโุรหิตในเวลานัน้สิน้ชีวิต ผูฆ้่าคนนัน้จงึจะกลบัไปยงัเมืองของตน ไปบา้นของตน ไปยงัเมืองที่เขาจากมานัน้ได’้    

 

(3) นัยยะส าคัญเชิงประวัติศาสตรก์ารไถ่  
ผูฆ้า่คนสามารถกลบัไปยงับา้นเมืองของตนไดเ้ม่ือมหาปโุรหิตเสียชีวิตแลว้ เราก็เช่นเดียวกนั เราสามารถ
หลดุพน้จากความบาปทกุอย่างและเดินทางกลบัไปยงัแผ่นดินสวรรคไ์ด ้เพราะพระเยซูผูเ้ป็นมหาปโุรหิต
ของเราไดส้ิน้พระชนมบ์นไมก้างเขน   

 

ยอหน์ 14:1–3 “อย่าใหใ้จท่านทัง้หลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจา้ จงวางใจในเราดว้ย 2 ในพระนิเวศของพระบิดา

เรามีที่อยู่เป็นอนัมาก ถา้ไม่มีเราคงไดบ้อกท่านแลว้ เพราะเราไปจดัเตรียมที่ไวส้  าหรบัท่านทัง้หลาย 3 เม่ือเราไปจดัเตรียม
ที่ไวส้  าหรบัท่านแลว้ เราจะกลบัมาอีกรบัท่านไปอยู่กบัเรา เพื่อวา่เราอยู่ที่ไหนท่านทัง้หลายจะไดอ้ยู่ที่นั่นดว้ย  

ฮีบรู 10:21–22 และเม่ือเรามีปโุรหิตใหญ่เหนือหมู่คนของพระเจา้แลว้ 22 ก็ใหเ้ราเขา้ไปใกลด้ว้ยความบรสิทุธ์ิใจ ดว้ย
ไวใ้จเต็มที่ มีใจที่ไดร้บัการทรงช าระใหส้ะอาดแลว้ และมีกายที่ลา้งช าระดว้ยน า้บรสิทุธ์ิ  
 

บทสรุป: ในล าดับพงศพ์ันธุข์องมหาปุโรหติน้ัน มีคนอยู่ทัง้หมด 77 ช่ัวอายุคน  
(1) 77 ช่ัวอายุคนในล าดับพงศพ์ันธุข์องมหาปุโรหติ  
อาโรน1 เอเลอาซาห์2 ฟีเนหสั3 อาบีชวูา4 บคุคี5 อสุซี6 เศราหิยาห์7 

เมราโยท8 อามารยิาห์9 อาหิทบู10 ศาโดก11 อาหิมาอสั12 อาซารยิาห์13 โยฮานนั14 

อาซารยิาห์15 อามารยิาห์16 อาหิทบู17 ศาโดก18 ชลัลมุ19 ฮิลคียาห์20 อาซารยิาห์21 

เสไรอาห์22 เยโฮซาดกั23 โยชวูา24 เยโฮยาคิม25 เอลียาชิบ26 โยยาดา27 โยฮานนั28 

จาดดอูาห์29 โอนีอสั I30 ซีโมน I31 เอลีอาซาร์32 มนสัเสห์33 โอนีอสั II34 ซีโมน II35 

โอนีอสั III36 เยสนั37 เมเนลาอสุ38 อลัคีมสั39 โยนาธาน 
อฟัฟัส40 

ซีโมน (III)  

ธาสซี41 

ยอหน์ ไฮร์
คานสั I42 

อรสิโตบลูสั I 43 อเลก็ซานเดอร ์
แจนเนียส44 

ไฮรค์านสั II45 อรสิโตบลูสัII 46 ไฮรค์านสั II47 อนัติโกนสั48 อานาเนล49 

อรสิโตบลสัIII50 อานาเนล51 เยซู52 ซีโมน53 มทัเธียส54 โยอาซาร์55 เอเลอาซาร์56 

เยซู57 โยอาซาร์58 อนันาส59 อิชมาเอล60 เอลีอาซาร์61 ซีโมน62 โยเซฟ  
คายาฟัส63 

โยนาธาน64 ธีโอฟีลสั65 ซีโมน 

คานเธรสั66 

มทัเธียส67 เอลีโอเนียส68 เจซีฟัส69 อานาเนียส70 

อิชมาเอล71 โยเซฟ คาบี72 อนันาส II73 เยซู 74 เยซู 75 มทัเธียส76 ฟานนีอสั77 

 
(2) 77 ช่ัวอายุคนในล าดับพงศพ์ันธุข์องพระเยซูผู้เป็นมหาปุโรหติ (ลูกา 3:23-28) 
เยซู1 โยเซฟ2 เอลี3 มทัธาท4 เลวี5 เมลคี6 ยานนาย7 

โยเซฟ8 มทัธาธีอสั9 อาโมส10 นาฮมู11 เฮสลี12 นกักาย13 มาอทั14 
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มทัทาธีอสั15 เซเมอิน16 โยเซค17 โยดา18 โยอานนั19 เรสา20 เศรุบบาเบล21 

เชอลัทิเอล22 เนรี23 เมลคี24 อดัดี25 โคซาม26 เอลมาดาม27 เออร์28 

โยชวูา/เยซู29 เอลีเอเซอร์30 โยรมิ31 มทัธาท32 เลวี33 สิเมโอน34 ยดูาห์35 

โยเซฟ36 โยนาม37 เอลียาคิม38 เมเลอา39 เมเลนา40 มทัธาทา41 นาธาน42 

ดาวิด43 เจสซี44 โอเบด45 โบอาส46 ศลัโมน47 นาหโ์ชน48 อมัมีนาดบั49 

อานี50 เฮซโรน51 เปเรส52 ยดูาห์53 ยาโคบ54 อิสอคั55 อบัราฮมั56 

เทราห์57 นาโฮร์58 เสรุก59 เรอู60 เปเลก61 เอเบอร์62 เชลาห์63 

เคนนั64 อารปาชาด65 เชม66 โนอาห์67 ลาเมค68 เมธูเศลาห์69 เอโนค70 

ยาเรด71 มาหะลาเลล72 ไคนนั73 เอโนช74 เสท75 อาดมั76 พระเจา้77 

 
(3) การจัดการแผนงานแหง่การไถ่  
 พระเยซูทรงเป็นมหาปโุรหิตเป็นนิตยต์ามแบบอย่างของเมลคีเซเดค  

ฮีบรู 6:20 ที่พระเยซูผูท้รงน าหนา้ไดเ้สด็จเขา้ไปก่อนเพื่อเราแลว้ เพราะพระองคไ์ดท้รงรบัการแตง่ตัง้เป็นมหา
ปโุรหิตเป็นนิตย ์ตามแบบอย่างเมลคเีซเดคนัน้    
สดุด ี110:4 พระเจา้ทรงปฏิญาณแลว้ และจะไม่เปลี่ยนพระทยัของพระองค ์“เจา้เป็นปโุรหิตเป็นนิตย ์ตามอย่าง
ของเมลคีเซเดค”   

 

 มหาปโุรหิตจะท าหนา้ท่ีแทนคนอิสราเอลทัง้หมด และมีหนา้ท่ีเปรียบเหมือนตะเกียงท่ีตอ้งสง่ให้
ประชาชนเหน็ทางท่ีถกูตอ้งโดยพระวจนะของพระเจา้ แตม่หาปโุรหิตสว่นใหญ่ไม่ไดท้  าหนา้ท่ีนี ้ 
เลวีนิต ิ24:3–4 ภายในเต็นทน์ดัพบขา้งนอกม่านหีบพระโอวาทนัน้ ใหอ้าโรนจดัประทีปใหเ้ป็นระเบียบตัง้แตเ่วลาเย็น

จนเวลาเชา้เสมอตอ่พระเจา้ ทัง้นีใ้หเ้ป็นกฎเกณฑถ์าวรตลอดชั่วชาติพนัธุข์องเจา้ 4 ใหอ้าโรนจดัประทีปใหเ้ป็นระเบียบ อยู่
บนคนัประทีปทองค าบรสิทุธ์ิเสมอเป็นนิตยแ์ด่พระเจา้   

  

 มหาปโุรหิตในสมยัของพระเยซูนัน้จะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นพยานยืนยนัถึงพระเยซูผูท้รงเป็นมหาปโุรหิตแท ้
แต่พวกเขากลบัพาคนไปตรงึพระเยซู  

มัทธิว 16:21 ตัง้แตเ่วลานัน้มา พระเยซูทรงเริ่มเผยแก่เหล่าสาวกของพระองคว์า่ พระองคจ์ะตอ้งเสด็จไปกรุง
เยรูซาเล็ม และจะตอ้งทนทกุขท์รมานหลายประการจากพวกผูใ้หญ่ และพวกมหาปโุรหิตและพวกธรรมาจารย ์จน
ตอ้งถึงถกูประหารชีวิต แตใ่นวนัที่สามพระองคจ์ะทรงถกูชบุใหเ้ป็นขึน้มาใหม่   

มาระโก 15:10 เพราะท่านรูอ้ยู่แลว้วา่ พวกมหาปโุรหิตไดอ้ายดัพระองคไ์วด้ว้ยความอิจฉา  

มัทธิว 27:20 ฝ่ายพวกมหาปโุรหิตและพวกผูใ้หญ่ ก็ยยุงหมู่ชนใหข้อใหป้ลอ่ยบารบับสั และใหป้ระหารพระเยซู
เสีย     

มัทธิว 27:41 พวกมหาปโุรหิตกบัพวกธรรมาจารยแ์ละพวกผูใ้หญ่ ก็เยาะเยย้พระองค ์

มัทธิว 15:14 ช่างเขาเถิด เขาเป็นคนน าทางตาบอด ถา้คนตาบอดน าทางคนตาบอด ทัง้สองจะตกลงไปในบอ่”  

สดุด ี119:18 ขอเบิกตาขา้พระองค ์เพื่อขา้พระองคจ์ะเห็น ส่ิงมหศัจรรยจ์ากพระธรรมของพระองค ์  

1 โครินธ ์2:10 พระเจา้ไดท้รงส าแดงสิ่งเหล่านัน้แก่เราทางพระวิญญาณ เพราะวา่พระวิญญาณทรงหยั่งรูท้กุสิ่ง
แมเ้ป็นความล า้ลกึของพระเจา้ 
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วิวรณ ์10:2 ท่านถือหนงัสือเล็กๆ มว้นหนึ่งซึง่คลี่อยู่ในมือของท่าน เทา้ขวาของท่านยืนอยู่บนทะเล เทา้ซา้ยของ
ท่านยืนอยู่บนบก   

วิวรณ ์10:8–11 และพระสรุเสียงที่ขา้พเจา้ไดย้ินจากสวรรคน์ัน้ ตรสักบัขา้พเจา้อีกวา่ “จงไปรบัมว้นหนงัสือที่คลี่อยู่ใน

มือของทตูสวรรค ์องคท์ี่ยืนอยู่ทัง้บนทะเลและบนบกนัน้” 9 ขา้พเจา้จงึไปหาทตูสวรรคอ์งคน์ัน้ และขอหนงัสือมว้นเล็กนัน้ 
ท่านจงึตอบขา้พเจา้วา่ “เอาไปเถิด แลว้กินมนัเสีย มนัจะท าใหท้อ้งเจา้ขม แตเ่ม่ืออยู่ในปากของเจา้มนัจะหวานเหมือน
น า้ผึง้”  

10 ขา้พเจา้รบัหนงัสือมว้นเล็กนัน้จากมือทตูแลว้ก็กินเขา้ไป ขณะที่มนัอยู่ในปากของขา้พเจา้นัน้มนัก็หวานเหมือนน า้ผึง้ 

แตเ่ม่ือตกถึงทอ้งแลว้ก็ขม 11 และมีผูบ้อกขา้พเจา้วา่ “เจา้ตอ้งพยากรณอ์ีก เก่ียวกบัชนชาติทัง้หลาย บรรดาประชาชาติ 
ภาษา และกษัตรยิ”์  

 



Institution Centered on the Word of Redemptive History

Berit � eological Seminary 
And Graduate School

Berit (ְּבִרית) means covenant  in Hebrew. We have been given the calling to 
the pass on the covenant of the history of redemption in this age. Our online 
courses are a�ordable and designed for the busy student who is in ministry. 
BTS provides world-class Christocentric, Redemptive-historical lectures for 
church leaders that are accessible anywhere in the world and at any time of 
day.

Our Campuses

Korea Campus              Available languages:  Korean, English, Chinese, Indonesian

•  Website e.berit.kr        
•  Tel +82-2-2678-6464
•  Fax +82-2-2678-6446  

•  WhatsApp/WeChat +82-10-8695-0299
•  E-mail berit6464@daum.net

•   Address  5F, Huisun B/d, 159, Dangsan-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

US Campus                     Available Languages:  English, Spanish

• Website (English) berit.us     • Website (Spanish) berit.us/es/
• Tel/WhatsApp (English) +1-516-633-6271, WhatsApp (Spanish) +1-863-242-0779
• Email admin@berit.us
• Facebook (English) www.facebook.com/berittheologicalseminary
• Facebook (Spanish) www.facebook.com/seminariotheologicoberit
• Address 4156 E. Oglethorpe Hwy, Hinesville, 31313, Georgia, USA

* USA only



Online Programs

Study Anywhere Online at Affordable Costs
Korea e.berit.kr   /   USA berit.us

Program # of Years Admission Requirements

Bachelor of Biblical 
Studies (B.B.S)

2 years High school diploma

Master’s

Biblical 
Studies
(M.B.S)

2 years

Bachelor’s degree
Divinity
(M.Div)

2 years (Korea)
3 years (USA)

Doctoral

Biblical 
Studies
(D.B.S)

2 years

M.B.S or M.Div degree from Berit

Ministry
(D.Min)

M.Div degree from Berit or the equivalent 
from other accredited institutions

Transfer to 
Ivy Christian College, 
USA

Can Vary For those who wish to obtain 
a Bachelor's degree

Transfer Courses 
for All Programs 1 year Contact school

Certificate in 
Mastering 
Redemptive History

1 year For those who wish to learn 
the history of redemption

  

Admission Requirements

1. Application form
2. Diploma or proof of the highest level of education
3. A Letter of Recommendation
4. Transcript (Relevant for transfer students)
5. Submission Method: E-mail, Fax, Mail, Online



“The greatest tradition of the 2,000-year church 
history is biblical research and prayer. Rev. Park's 
ministry has been very faithful to this tradition. I'm 
very impressed with his ministry and I just delight 
in his emphasis on the Word of God. Basically, the 
History of Redemption series was good. I am very 
impressed with his knowedlge of the Bible and his 
sound theology.

The author's evangelical faith is shown through the 
series and should be required to be read by many 
pastors in America.”

“Just as God trained Apostle Paul in Arabia for 3 years 
before He used him, God trained Rev. Abraham Park 
in Mt. Jiri for 3 years in order to use him throughout 
the world.”

Dr. Bruce K. Waltke
·   World-renowned Old Testament Scholar
·  NASB, NIV Translation Committee 
Member

·  Professor Emeritus, Regent College
·  Professor Emeritus, Knox Theological 
Seminary

·  Former Professor, Westminster 
Theological Seminary

·   Former Professor, Dallas Theological 
Seminary

Dr. Warren A. Gage
· Professor Emeritus of Old Testament, Knox Theological Seminary

History of Redemption (Heilsgeschichte),

the Overarching Theme That 
Opens Up the Bible

The Bible was written for the salvation of mankind. When we view 
every narration in the 66 books of the Bible through the overarching 
theme of “God’s history of salvation,” our eyes will be opened to the 
God’s profound will therein.



“Dr. Abraham Park helps us to understand the Bible 
saying that when we follow the Word, we can obtain 
eternal life and shine brightly like the lamp. His books 
are the result of extraordinary studies of the Bible.”

“One simply cannot overstate the importance of 
Genesis as the foundational paradigm for all Christian 
thinking. Dr. Abraham Park is to be congratulated 
for his important and worthy contribution to our 
understanding of this foundational book. He carefully 
considers the 10 genealogies of Genesis and employs 
these genealogies to reveal the core of God's work 
of redemption in history, which find their ultimate 
expression in the work of Jesus Christ.
Dr. Abraham Park's book is a journey worth taking. 
I heartily recommend this insightful work. Read it, 
study it, pray over it, and then put its wisdom into 
your life and ministry!”

Dr. Norman Manohar
· President of Faith Theological Seminary

Dr. Frank A. James III
· Professor of Historical Theology
·  President of Biblical Theological Seminary
·  Former President of Reformed Theological 
Seminary

A u t h o r ’ s  P r o f i l e

·  Born in Sariwon, Hwanghe-do, Korea
·  B.A. in Corporate Management from Kookmin 
University

·  M.Div. from the Presbyterian General Assembly 
Theological Seminary

·  Honorary D. Min. from Lael College and Graduate 
School

·  Honorary D.D. from Faith Theological Seminary
·  Honorary D.D. from Knox Theological Seminary
·  Former Moderator of the Hap-dong Conservative 
General Assembly of the Presbyterian Church in 
Korea
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