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บทที่ 4
โลกตามพระวจนะ  :  พระคัมภีรเดิม

วัตถุประสงค
 จํ าแนกขอความที่เปนศูนยกลางของพระวจนะของพระเจา
 สรปุการมองโลกตามพระคัมภีรที่สะทอนออกมาในธรรมบัญญัติ ประวัติ
ศาสตร  คํ าประพันธ  คํ าพยากรณของพระคัมภีรเดิม

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ตัง้แตทีด่วงอาทิตยข้ึนถึงที่ดวงอาทิตยตก  นามของเราก็ใหญ

ยิง่ทามกลางประชาชาติทั้งหลาย  และเขาถวายเครื่องหอมและของถวาย
ทีบ่รสิทุธ์ิแดนามของเราทุกที่ทุกแหง  เพราะวานามของเรานั้นใหญยิ่ง
ทามกลางประชาชาติ”   มาลาคี 1:11

คํ านํ า

บทนี้และบทที่ 5 ยังคงดํ าเนินไปในการนํ าเสนอเรื่อง “การมองโลกตามพระคัมภีร”  โดย
การศึกษาขอความที่คัดเลือกมาจากพระวจนะของพระเจา

คณุไดเรียนรูแลวถึงวิธีที่พระเจาทรงสรางโลก  เร่ืองการลมลงในความบาปของมนุษย
ชาต ิ และวิธีที่โลกถูกแบงออกไปจนกลายเปนชาติตางๆ และภาษาตางๆ

ในบทนี ้คุณจะไดเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่พระคัมภีรเดิมเปดเผยไวเกี่ยวกับโลก  บท
ตอไปจะเนนถึงเรื่องราวในพระคัมภีรใหม

ผูเชื่อหลายคนไมรูถึงแผนการนิรันดรของพระเจาสํ าหรับโลก   พระเจาตรัสวา
“ประชากรของเราถูกทํ าลายเพราะขาดความรู.....”   โฮเชยา  4:6

พระเจามิไดกลาวถึงความรูชนิดที่บุคคลไดรับจากการไปโรงเรียน พระองคตรัสถึงความ
รูฝายวิญญาณซึ่งจะชวยเราใหเขาใจและมีสวนรวมในแผนการของพระเจาสํ าหรับโลกนี้
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หนังสือที่มีขอความเดียว

พระคมัภีรไมใชการรวบรวมความคิดตางๆ ของมนุษยเกี่ยวกับพระเจา แตเปนขอความ
จากพระเจาเพื่อที่จะถายทอดแผนการและเปาหมายของพระองคตอมนุษยชาติ

พระคัมภีรรวมถึงพระสัญญามากมาย การพยากรณและขอพระคัมภีรที่ปลอบโยนและ
การดลใจ แตพระคัมภีรทั้งหมดจากการเริ่มตนจนสิ้นสุดนั้นมีขอความที่เปนศูนยกลางเพียง
ประการเดียว น่ันคือ ขอความที่เปนแผนการและความหวงใยของพระเจาสํ าหรับความรอดของ
มนุษยที่มีบาป

เปาหมายของพระเจาตั้งแตเริ่มตนก็คือ.....
“ประสงควาเมื่อเวลากํ าหนดครบบริบูรณแลว พระองคจะทรง

รวบรวมทกุสิ่งทั้งที่อยูในสวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต”   เอ
เฟซัส 1:10

แผนการแหงความรอดสํ าหรับมนุษยที่มีบาปไดถูกทํ าใหบรรลุความสํ าเร็จแลวโดยองค
พระเยซูคริสต  น่ันคือเปาหมายของพระเจาสํ าหรับชาติตางๆ ของโลกตั้งแตการเริ่มตนแหงยุค

พระคัมภีรเดิม

พระคัมภีรเดิมประกอบดวยหนังสือ 39 เลม  ซ่ึงแบงแยกออกเปน 4 หมวดใหญ ๆ  ดังน้ี
หมวดพระบัญญัติ  ปฐมกาล  จนถึง  เฉลยธรรมบัญญัติ
หมวดประวัติศาสตร โยชูวา  จนถึง  เอสเธอร
หมวดคํ าประพันธ โยบ  จนถึง  บทเพลงซาโลมอน
หมวดคํ าพยากรณ อิสยาห  จนถึง  มาลาคี
ตอไปน้ีคือ บทสรุปของสิ่งซ่ึงทั้งสี่หมวดในพระคัมภีรเดิมเปดเผยเกี่ยวกับแผนการของ

พระเจาสํ าหรับโลกนี้

หนังสือหมวดธรรมบัญญัติ
ปฐมกาล จนถึง เฉลยธรรมบัญญัติ

เราเรียกหนังสือจากปฐมกาลถึงเฉลยธรรมบัญญัติวาเปนหนังสือหมวดธรรมบัญญัติ 
เพราะวาเปนหนังสือที่บันทึกคํ าบัญชาครั้งแรกของพระเจาที่ใหไวแกมนุษยและการตอบสนอง
ของมนุษยที่มีตอบัญญัติเหลานี้
การเร่ิมตน

ปฐมกาล  แปลวา “การเริ่มตน”  หนังสือเลมแรกของพระคัมภีร  บันทึกการเริ่มตนของ
โลก  มนุษย  ชาติตางๆ  ความบาปและแผนการของพระเจาเพื่อความรอด
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ดังเชนที่คุณไดเรียนรูแลววา มนษยถูกสรางขึ้นตามพระฉายาของพระเจาโดยมีความ
เหมือนพระเจาทั้งในดานจิตวิญญาณและจริยธรรมและเม่ือคนเพิ่มพูนขึ้น  คนใหมแตละคนตอง
มีสวนในการทํ าแผนการของพระเจาใหสํ าเร็จ

แตมนุษยหลนจากความเหมือนพระเจาทางจริยธรรมและฝายวิญญาณเมื่อเขาทํ าบาป  
ดังเชนที่คุณไดเรียนรูแลววา การเปดเผยประการแรกของแผนการของพระเจาสํ าหรับโลกถูก
บนัทึกไวในปฐมกาล 3:15

“เราจะใหเจากับหญิงน้ีเปนศัตรูกัน  ทัง้พงศพันธุของเจาและ
พงศพันธุของเขาดวย   พงศพันธุของหญิงจะทํ าใหหัวของเจาแหลก
และเจาจะทํ าใหสนเทาของเขาฟกชํ้ า”  ปฐมกาล 3:15

พระเจาประทานพระสัญญาขอน้ีใหไวเปนภาษาสัญลักษณ “พงศพันธุของหญิง”  คือ
พระเยซู  พระองคจะเปนผูทํ าใหหัวของเจางูราย (ซาตาน)  ซ่ึงเปนเหตุแหงความบาปของมนุษย
พระเยซูจะทํ าสิ่งน้ีโดยการสิ้นพระชนมเพ่ือความบาปของมนุษยชาติ และทํ าใหมนุษยกลับคืนดี
กับพระเจา

หกประการที่ถูกเปดเผยโดยขอพระคัมภีรน้ี
1. พระเจาคือ แหลงที่มาแหงความรอด  (“และเรา”)

2. ซาตานคือ ศัตรู (“ความเปนศัตรู”  ระหวางพงศพันธุของมนุษยและซาตาน)

3. พระผูชวยใหรอดจะมาพรอมดวยสัมพันธภาพที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกับมนุษย พระองค
จะเปนพระบุตรของพระเจาในรูปแบบของมนุษย  (“พงศพันธุของหญิง”)

4. พระผูชวยใหรอดจะตองทนทุกข  (“น่ันจะเปนการทํ าใหหัวของซาตานแหลก”)

5. พระเจาจะจัดการเพื่อความพายแพของศัตรู  (“เจาจะทํ าใหสนเทาของเขาฟกชํ้ า”)

6. ความรอดจะเปนของมนุษยชาติทั้งหลาย   (“พงศพันธุทั้งหลาย”)  สืบตอเรื่อยลงมาจน
ทกุชั่วชาติพันธุ

การแพรขยายของบาปซึ่งเกิดขึ้นตอจากการลมลงในความบาปของมนุษย  (ปฐมกาล 6)
ไดกลาวไวในบทกอนหนานี้แลว  แมวาความชั่วรายอันใหญหลวงไดปกคลุมทั่วพ้ืนโลกจนพระ
เจาตองสงน้ํ ามาทวมโลกเพราะความบาปนี้   แตพระองคก็ทรงจัดเตรียมแผนการพิเศษเพื่อ
ความรอดไวแลว  (ปฐมกาล 8-9)

นาวาซึ่งโนอาหและครอบครัวของเขาไดรับการชวยใหรอดคือ รูปแบบหนึ่งหรือเปน
สญัลักษณของความรอดโดยทางพระเยซูคริสต  พระเยซูคือ “นาวา”  ฝายวิญญาณซึ่งมนุษย
สามารถพบความปลอดภัยจากการพิพากษาของพระเจาสํ าหรับความบาป

เรื่องราวของโนอาหและนํ้ าทวมโลก (ปฐมกาล 6-9)  ไดเปดเผยวา  แมวาพระเจาทรง
เห็นวามนุษยทํ าบาปและตองรับการพิพากษาลงโทษ  แตพระองคยังทรงมองโลกดวยความ
เมตตา พระองคยังทรงประทานหนทางที่จะรอดพนจากการถูกลงโทษเพราะบาป
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ตลอดทั่วพระคัมภีรเดิม แบบอยางเชนเดียวกันนี้เกิดขึ้นครั้งแลวครั้งเลา  มนุษยทํ าบาป
และพระเจาสงการพิพากษาลงโทษมายังมนุษย   แตดวยพระเมตตาของพระองค พระเจาทรง
จัดเตรียมใหมีหนทางแหงความรอดไวแลว

ชนชาติพิเศษ

คุณไดเรียนรูถึงวิธีการกบฏตอพระเจาที่หอบาเบลซึ่งนํ าไปสูการถูกแบงแยกออกเปน
ภาษาตางๆ และในที่สุดก็มีการกอตั้งขึ้นเปนชาติตางๆ จากโลกที่ถูกแบงแยกออกเปนหลายชน
ชาติ  พระเจาทรงเลือกชนชาติหน่ึงคือ อิสราเอล เพ่ือเปาหมายอันพิเศษประการหนึ่ง

ชนชาติทั้งหมดไดเจริญเติบโตสืบเชื้อสายจากผูชายคนหนึ่งชื่อวา อับราฮัม คุณสามารถ
อานเกี่ยวกับชนชาติตางๆ   พระสัญญาของพระเจาที่มีตอเขาและการที่เขากระทํ าพระสัญญาให
สํ าเร็จไดในปฐมกาล 11:27-25:34

อับราฮัมถูกเลือกใหเปน “บิดา” (ผูนํ า) ของอิสราเอล พระเจาทรงเลือกทานตามพระ
ประสงคพิเศษ

“เราจะใหเจาเปนชนชาติใหญ  เราจะอวยพรแกเจา  จะใหเจามี
ชือ่เสยีงใหญโตเลื่องลือไป  แลวเจาจะชวยใหผูอ่ืนไดรับพร

เราจะอํ านวยพรแกคนที่อวยพรเจา  เราจะสาปคนที่แชงเจา
บรรดาเผาพันธุทั่วโลกจะไดรับพรเพราะเจา”    ปฐมกาล  12:2-3

ประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกจะไดพรเพราะเชื้อสายของเจา  เหตุ
วาเจาฟงเสียงของเรา”  ปฐมกาล 22:18

(ดูปฐมกาล  26:4  และ  28:14)

จากอับราฮัมก็มาเปนชนชาติอิสราเอล  โดยทางอิสราเอลชนชาติตางๆ ของโลกจะไดรับ
พรโดยการมารูจักความจริงของพระเจา

“ครอบครัวตางๆ”  ของโลกก็จะไดรับพรดวย คํ าวา ”ครอบครัวตางๆ”  หมายถึงเผา
พันธุตางๆ มากมายและกลุมประชากรที่ประกอบกันเปนชนชาติ

ชนชาติอิสราเอลมิไดถูกเลือกเพ่ือสิทธิพิเศษอันใด  หรือเพราะวาพวกเขาดีกวาชนชาติ
อ่ืน  พวกเขาถูกเลือกเพ่ือเปาหมายพิเศษประการหนึ่ง ชนชาติน้ันเปนชนสวนนอยถูกเรียกเพื่อ
ใหรับใชชนสวนใหญ

พระเจาทรงเลือกอิสราเอลในฐานะเปนชนชาติซ่ึงพระองคสามารถเปดเผยพระองคเอง
แกชาวโลกได

อิสราเอลคือ ชนชาติซ่ึงพระเยซูคริสตซ่ึงเปนองคพระผูชวยใหรอดจะเสด็จมา (มัทธิว
2:2  ยอหน 4:22)
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น่ีคอื ชนชาติซ่ึงระบุไวในพระวจนะของพระเจาที่บันทึกไวเปนตัวอักษรแกโลกนี้  (สดุดี
147:19,   โรม 3:1, 2,   9:4)

อิสราเอลตองเปนพยานของพระเจาแกชาติตางๆ ดวย
“ใหบรรดาประชาชาติประชุมพรอมกัน  และใหชนชาติทั้งหลาย

ชมุนมุกนั ในทามกลางเขามีผูแจงอยางน้ีได และเลาสิ่งลวงแลวใหเราฟง
ได ใหเขาทั้งหลายนํ าพยานของเขามาพิสูจนตัวเขาและใหเขาไดยินและ
กลาววาจริงแลว

 พระเจาตรัสวา "เจาทั้งหลายเปนพยานของเรา และเปนผูรับใช
ของเรา ซึง่เราไดเลือกไวแลว เพื่อเจาจะรูจักและเชื่อถือเราและเขาใจวา
เราเปนผูน้ันแหละ กอนหนาเราไมมีพระใดถูกปนข้ึนและภายหลังเราก็จะ
ไมมี

 เรา เราคือพระเจาและนอกจากเราไมมีพระเจาผูชวยใหรอด

 เราแจงใหทราบและชวยใหรอด และเลาใหฟงและก็ไมมีพระเจา
อ่ืนในหมูพวกเจาและเจาทั้งหลายเปนพยานของเรา" พระเจาตรัสดังน้ี
แหละ”    อิสยาห 43:9-12

พระเจาทรงสถาปนาอิสราเอลใหมีสัมพันธภาพที่มีชีวิตรวมกับพระองคซ่ึงรูจักกันใน
ฐานะที่เปน “พันธสัญญา”  พันธสญัญานี้คือ ขอตกลงที่วาพระองคคือ พระเจาของพวกเขาและ
พวกเขาคือประชากรของพระองค

ในพระคัมภีรเดิม พันธสัญญาของพระเจามีกับอิสราเอล
“เราจะรับพวกเจาเปนประชากรของเรา  และเราจะเปนพระเจา

ของพวกเจา พวกเจาจะรูวาเราคือพระเยโฮวาหพระเจาของเจา”   อพยพ
6:7

ในพระคัมภีรใหม พระเจาทรงตั้งพันธสัญญาใหมกับผูเชื่อที่แทจริงทุกคน
“ถวยนี้คือพันธสัญญาใหม โดยโลหิตของเรา  เมื่อทานดื่มจาก

ถวยนีเ้วลาใด จงดื่มเปนที่ระลึกถึงเรา”    1 โครินธ  11:25

ทายาทของอับราฮัม

คณุจะไดเรียนรูภายหลังถึงวิธีที่ผูเชื่อในพระคัมภีรใหมถูกเรียกวา “ทายาท”  ของอับราฮั
ม  ทายาทคือ บุคคลผูรับมรดกสิ่งที่เปนของอีกบุคคลหนึ่ง

เชนเดียวกับอับราฮัม พระเจาทรงเรียกเราใหอวยพรแกชาวโลก  แตประชาชาติตางๆ
และครอบครัวตางๆ  ของโลกจะไดรับพรก็เพราะวาเราไปหาพวกเขาดวยขาวประเสริฐเทานั้น
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เม่ือพระเจาทรงเรียกอับราฮัม พระองคตรัสสั่งเขาใหออกจากเมือง เออร  และใหไปยัง
ดินแดนที่ “เราจะสํ าแดงแกเจา”  (กิจการ 7:2-3)  อับราฮัมจึงพาครอบครัวออกจากเมืองเออร
แตเม่ือมาถึงเมืองฮารานเขาก็ตั้งรกรากอยูที่น่ัน  (ปฐมกาล 11:31)

ผูเชื่อทุกคนถูกเรียกใหออกจากดินแดนฝายวิญญาณซึ่งเปนสถานที่ชัดขวางเปาหมาย
ของพระเจา ผูเชื่อบางคนอาจถูกเรียกใหออกจากดินแดนฝายธรรมชาติที่เปนถิ่นกํ าเนิดของเขา
เพ่ือที่จะไปใหถึงบรรดาประชาชาติ

ผูเชื่อทุกคนจะมีบางครั้งที่พบกับ “เมืองฮาราน”  ซ่ึงเปนรูปแบบของสถานที่ที่มีความ
สะดวกสบายหรือเชื่อฟงพระเจาและบุกบั่นไปขางหนา เพ่ือมีสวนรวมในแผนการของพระองค

อับราฮัมไดออกจากเขตแดนของเมืองฮาราน  เม่ือเขาขามเขตแดนนั้นมาแลวเขาไมเคย
กลับไปดูอีกเลย

การพัฒนาเปนชนชาติ

ตามเรื่องราวของอับราฮัมในหนังสือปฐมกาล  ประวตัศิาสตรการเติบโตและการพัฒนา
เปนชนชาติของอิสราเอลถูกบันทึกไวในหนังสือธรรมบัญญัติเลมตอๆ มา

พระเจาทรงใชอิสราเอลเพื่อที่จะเปดเผยแผนการของพระองคสํ าหรับโลก

ปฐมกาล 50:20 ในอียปิต พระเจาทรงยกโยเซฟขึ้นเพ่ือสงวนรักษาประชาชาติตางๆ ไว

อพยพ 8:22 พระเจาไดนํ าอิสราเอลออกจากอียิปตเพ่ือสํ าแดงใหเห็นวาพระองคทรงเปนพระ
เจาของแผนดินโลก

อพยพ 9:29:  โรคระบาดตางๆ ในอียิปตถูกกํ าหนดไวเพ่ือที่จะสํ าแดงถึงฤทธานุภาพของ
พระเจา

อพยพ 33:l6: การทรงสถิตอยูของพระเจากับอิสราเอลนั้นแสดงใหเห็นถึงความเปนอยูจริงของ
พระองคแดบรรดาประชาชาติ

อพยพ 34:l0: พระเจายังทรงทํ าราชกิจในอิสราเอลตอไป เพ่ือวาบรรดาประชาชาติที่พวกเขาไป
อาศัยอยูจะไดเห็นพระราชกิจขององคพระผูเปนเจา

เลวีนิติ 20:23: อิสราเอลตองเปนตัวอยางแกชนชาติตางๆ และไมประพฤติตามวิถีทางที่ชั่วราย
ของชนชาติทั้งหลาย

เลวีนิติ l9:24:  อิสราเอลตองแบงปนความรักของพระเจากับชนชาติอ่ืนๆ ดวย

กันดารวิถี l4:2l:  แผนการของพระเจาก็คือใหโลกนี้เต็มไปดวยพระสิริของพระเจา
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เฉลยธรรมบัญญัติ 4:27; 7:6; l4:2; 26:l9:  พระเจาทรงเลือกอิสราเอลใหเปนพยานของพระองค
แตเพราะความบาป ตอมาพวกเขาถึงถูกทํ าใหกระจัดกระจายไปและทนทุกขทรมานใน
มือของศัตรู

เฉลยธรรมบัญญัติ l8:9; 30:l9: พระเจาทรงตักเตือนอิสราเอลมิใหปฏิบัติตามวิถีทางของชนชาติ
อ่ืน และเรียกเขาใหเลือกเอาวิถีทางแหงชีวิต

เฉลยธรรมบัญญัติ 28:9-l0:  พระประสงคของพระเจาก็คือโดยผานทางอิสราเอลประชากรทั้ง
หลายของแผนดินจะรูจักฤทธานุภาพของพระองค

หนังสือหมวดประวัติศาสตร
โยชูวาถึงเอสเธอร

สํ าหรับโลกนี้น้ัน อิสราเอลเปนประชาชาติที่ไมสํ าคัญ  แตการมองอิสราเอลจากพระ
คัมภีรน้ันเปนสิ่งที่แตกตางมากทีเดียว เพราะเปนชนชาติซ่ึงพระเจาทรงทํ าราชกิจเพ่ือเปดเผย
แผนการของพระองคสํ าหรับโลก หนังสือหมวดประวัติศาสตรในพระคัมภีรเดิมบันทึกประสบ
การณตางๆ ของอิสราเอลขณะที่พวกเขารับใชพระเจาเพื่อแผนการนี้

เม่ืออิสราเอลเชื่อฟงพระเจา  เขาไดรับการปลดปลอยจากเงื้อมมือของศัตรู สิ่งน้ีเปนไป
เพ่ือเปนพยานยืนยันถึงฤทธานุภาพแหงการชวยกูของพระเจา  (ดู  สดุดี 66:1-7,  อิสยาห
52:10)

ครั้นอิสราเอลไมเชื่อฟงพระเจา การพิพากษาลงโทษตางๆ ที่พระองคสงมาก็เปนพยาน
ยืนยันถึงความเปนจริงของพระองค  (สดุดี  145:17)

ไมวาพระเจาทรงเกี่ยวของกับอิสราเอลดวยความรักหรือดวยการพิพากษาลงโทษ  พระ
องคยังคงเปดเผยพระองคเองผานทางพวกเขาไปยังชนชาติตางๆ ของโลกตอไป

ตอไปน้ีคือหลักฐานบางประการจากหนังสือหมวดประวัติศาสตรซึ่งจะเพิ่มความ
เขาใจของคุณเร่ืองแผนการของพระเจาสํ าหรับโลก

โยชูวา 2:ll; 3:ll:  พระเจาคือจอมเจานายของสวรรคเบื้องบนและโลกเบื้องลาง

โยชูวา 4:23-24:  พระเจากระทํ าใหแมน้ํ าจอรแดนแหงไปเพ่ือประชาชาติทั้งหลายทั่วพิภพจะได
รูถึงฝพระหัตถของพระเจา

โยชูวา 23:3,9,l2,l3:  อีกครั้งหน่ึงที่พระเจาทรงเตือนอิสราเอลใหแยกตัวออกจากคนตางชาติและ
ปรนนบิัติพระองคในฐานะเปนพยานของพระองคในทามกลางพวกเขา
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ผูวินิจฉัย 2:2l-22:  พระเจาทรงทดสอบอิสราเอลเพื่อจะดูวาเขาจะปฏิบัติตามพระมรรคาที่พระ
องคทรงบัญชาไวหรือไม  หนังสือผูวินิจฉัยบันทึกความผิดพลาดลมเหลวซ้ํ าแลวซ้ํ าเลา
ของเขาที่จะเชื่อฟงพระองค

รูธ l:l6: พระเจาของยวิไดกลายเปนพระเจาของคนตางชาติดวย

1ซามูเอล l7:46:  เม่ือดาวิดพบโกลอัิท เขาประกาศชัยชนะเพื่อวาทั้งพิภพน้ีจะทราบวามีพระเจา
องคหน่ึงในอิสราเอล

2 ซามูเอล 22:50-5l:  ดาวดิสรรเสริญยกยองพระเจาเพื่อวาบรรดาประชาชาติจะไดถวายพระ
เกียรติแดพระองค

1 พงศกษัตริย 8:23,43:  หลงัจากอาณาจักรอิสราเอลไดสถาปนาขึ้นแลว กษัตริยโซโลมอนได
ทลูขอวา “เพ่ือวาชนชาติทั้งหลายแหงแผนดินโลกจะรูจักพระนามของพระองค และเกรง
กลัวพระองคดังอิสราเอลประชากรของพระองคยํ าเกรง”

1 พงศกษัตริย 8:43,53,60:  ขอพระคัมภีรเหลานี้สะทอนถึงพระประสงคอันตอเน่ืองของพระเจา
ที่ทรงปรารถนาใหชนชาติทั้งหลายแหงแผนดินโลกมาสูความรูเร่ืองแผนการของพระ
องค

2 พงศกษัตริย l9:l5-l9:  หาทางใหรอดพนจากศัตรูเพ่ือวาบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นแหงแผนดิน
โลกจะรูจักพระเจาผูเที่ยงแทแตเพียงพระองคเดียว

1 พงศาวดาร l6:23-24,31:  พระสิริของพระเจาจะเปนที่ปาวรองทั่วไปในทามกลางบรรดา
ประชาชาติ

1 พงศาวดาร l6:35:  หาทางใหรอดพนจากคนตางชาติเพ่ือวาพระเจาจะไดรับการถวายพระ
เกียรติ

2 พงศาวดาร 6:32-33:  ประชากรทั้งหมดของแผนดินโลกควรมีโอกาสที่จะรูจักพระเจา

2 พงศาวดาร 6:l4; 20:6; 32:l3:  พระเจาไดรับการยกยองในฐานะที่เปนพระเจาสูงสุดเที่ยงแท
แตเพียงพระองคเดียวของโลก

2 พงศาวดาร l6:9:  พระเจามองดูโลกดวยมีพระประสงคพิเศษในพระทัยของพระองค

เอสรา l:2; 5:ll:  กษตัรยิไซรัสไดสรางพระวิหารที่เยรูซาเล็มเพ่ือถวายเกียรติแดพระเจาตอหนา
ประชาชาติ
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เนหะมีย 6:l6: เปาหมายของโครงการของเนหะมียยิ่งใหญกวาการสรางกํ าแพง น่ันคือการแสดง
ใหเห็นถึงความเปนจริงของฤทธานุภาพของพระเจาและความแนนอนของแผนการของ
พระองค

เนหะมีย 9:6-7:  พระเจาไดรับการปาวประกาศในฐานะที่ทรงเปนจอมเจานายของบรรดาประ
ชาติทั้งสิ้นของแผนดินโลก

เอสเธอร 4:l4:  เอสเธอรไดรับการเชิดชูก็เพ่ือเปาหมายพิเศษในการสงวนชีวิตของชนชาติอิสรา
เอลซ่ึงซาตานไดวางแผนการที่จะทํ าลาย

หนังสือหมวดกวีนิพนธ
โยบจนถึงบทเพลงซาโลมอน

หนังสือโยบ สดุดี สุภาษิต ปญญาจารยและบทเพลงของซาโลมอน  เปนที่รูจักกันใน
ฐานะหนังสือคํ าประพันธเพราะวาลวนถูกบันทึกในรูปแบบของคํ าประพันธ โลกคือเคาโครงเรื่อง
สํ าคัญในหนังสือคํ าประพันธเหลานี้

ในหนังสือสดุดีมีขออางอิงที่กลาวถึงบรรดาประชาติและประชากรมากกวา 200 ครั้ง
คํ าที่ใชเชน “ทั่วพ้ืนพิภพ”  “ประชากรทั้งสิ้น”  “ประชากรชาติตางๆ ทั้งหมด”  “มนุษย

ทัง้หลาย”  “ทุกสิ่งที่หายใจได”  “ตลอดทั่วจนสุดปลายแผนดินโลก”  “ประชากรทั่วทั้งพิภพ”
“ดวงตาทั้งสิ้น”   และ “ชาวตางชาติ”  มีการใชซ้ํ าแลวซ้ํ าเลาในหนังสือเลมน้ี

สดุดีนํ าเสนอโลกในฐานะที่เปนกรรมสิทธิ์ครอบครองของพระเจาพรอมดวยทุกสิ่งที่อยู
ภายใตการควบคุมดูแลของพระองค  (สดุดี 24:1)  และยกยองเทิดทูนพระองคไวในฐานะองค
พระผูเปนเจาสูงสุดเหนือแผนดินโลกทั้งสิ้น  (สดุดี  38:10, 97:9)

สดุดีเสนอพระองควาทรงเปนผูพิพากษาของโลก  (สดุดี 149:7)  ขณะเดียวกัน พระองค
ยงัทรงเปนผูประทานความรอดดวยพระเมตตา  (สดุดี 119:64)

สภาพทีเ่ต็มไปดวยความบาปของชนชาติตางๆ ถูกบรรยายไวในสดุดี 2  สวนในสดุดี
67  กแ็สดงถึงความหวังแหงความรอดซึ่งแผขยายออกไปยังบรรดาประชาชาติ

ภาค “เพ่ือการศึกษาตอไป”  ของบทน้ีจัดใหมีรายชื่อหัวขอความรูเรื่องโลกตามที่มีระบุ
ไวในสดุดีอยางครบถวน

ตอไปน้ีคือขอพระคัมภีรสํ าคัญจากหนังสือกวีนิพนธอ่ืนๆ

โยบ 1 และ 2:  อธบิายถึงความขัดแยงที่เปนผลมาจากความโกรธขัดเคืองที่อยูในหัวใจ ความคิด
และวิญญาณของมนุษย

โยบ 9:24; l2:23; 38:1-41:  แมวาสภาพตางๆ ของโลกจะสงผลในทางชั่วราย พระเจาก็ยังมิได
สญูเสียการบังคับควบคุมจักรวาลของพระองค
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สุภาษิต 2:22; l0:30; ll:3l:  อธบิายสภาพเลวรายของโลกในปจจุบัน

สุภาษิต l4:34:  เปรยีบเทียบชนชาติที่ชอบธรรมกับชนชาติที่ทํ าบาป

สุภาษิต 3:l9; 8:23-3l:  ยกยองพระเจาในฐานะที่เปนองคพระผูสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก

ปญญาจารย l:4; 3:ll:  ถวายเกียรติพระเจาในฐานะที่เปนทั้งองคพระผูสรางและเปนพระเจาของ
โลก

ปญญาจารย 7:20; 8:l4; l0:7:  เล็งถึงสภาพปจจุบันของมนุษยและโลก

ปญญาจารย l2:7:  เปดเผยถึงสภาพนิรันดรของวิญญาณมนุษย

ปญญาจารย 3:14: เนนหนักถึงความแนนอนของแผนการของพระเจา

ขอพระคัมภีรเหลานี้เปนเพียงตัวอยางของแผนการของพระเจาสํ าหรับโลกในลักษณะที่
ถกูเปดเผยไวในหนังสือเหลานี้  จงดูที่ “เพ่ือศึกษาตอไป”  ของบทนี้เพ่ือทราบขอพระคัมภีรเพ่ิม
เติมเกี่ยวกับโลกในหนังสือประเภทคํ าประพันธ

หนังสือหมวดคํ าพยากรณ
อิสยาหจนถึงมาลาคี

หนังสืออิสยาหจนถึงมาลาคีถูกเรียกวาเปนหนังสือหมวดคํ าพยากรณเพราะบันทึกคํ า
พยากรณที่ใหไวโดยพระเจาผานบุคคลที่เปนชาวอิสราเอลซึ่งพระองคทรงเจิมไว

คํ าพยากรณเหลานี้ไดอธิบายถึงเหตุการณตางๆ ในอนาคต ซ่ึงอยูในแผนการของพระ
เจาสํ าหรับโลก  ตลอดทั่วหนังสือตางๆ เหลานี้มีการเนนที่แงมุมตางๆ  ของงานของพระผูชวย
ใหรอดที่ทรงกระทํ าทั่วโลกนี้  พระเยซูจะเสด็จมามิใชเพ่ือประชาชนชาวอิสราเอลเทานั้น  แต
เพ่ือเผาพันธุมนุษยชาติทั้งหมด

ผูรับใชขามวัฒนธรรม

มีผูพยากรณสองคน คือ  ดาเนียลกับโยนาห  ซ่ึงรับใชในเหตุการณที่มีสิ่งแวดลอมทาง
วัฒนธรรมตางกัน

ดาเนียลเปนพยานถึงพระเจาขณะที่กํ าลังรับใชในฐานะที่ปรึกษาราชการ และเปนขาราช
การในบาบิโลน  พระเจาทรงชวยกูดาเนียลจากความตายและเปดเผยพระองคเองในฐานะพระ
เจาแหงพ้ืนพิภพ  (ดาเนียล 6:27)
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หนังสือดาเนียลบันทึกการเปดเผยหลายอยางจากพระเจา ซ่ึงเกี่ยวกับอนาคตของโลก
หนังสือน้ีเกี่ยวของกับหนังสือวิวรณในพระคัมภีรใหมซ่ึงเปนรายละเอียดเพ่ิมเติมของแผนการ
ของพระเจาสํ าหรับประชาชาติ

เปาหมายของแผนการของพระเจาถูกสรุปไวในขอพระคัมภีรน้ีในหนังสือดาเนียล
“ราชอํ านาจ ศักด์ิศรีกับราชอาณาจักร  เขานํ ามามอบไวกับทาน

เพือ่บรรดาชนชาติ ประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายจะปรนนิบัติ
ทาน  ราชอาณาจักรของทานเปนราชอาณาจักรนิรันดร  ซึ่งจะไมสิ้นสุด
ไปและแผนดินของทานเปนแผนดินซึ่งจะไมถูกทํ าลายเลย”  ดาเนียล
7:14

โยนาหเปนมิชชั่นนารีชาวยิวถูกเรียกใหไปเทศนาไถถอนคนตางชาติที่ชั่วรายที่เมืองนี
นะเวห  เขาไปเมืองนั้นอยางไมเต็มใจและเทศนาอยางเสียไมได

หนังสือโยนาหมีความสํ าคัญเพราะวามีการเปดเผยเปาหมายของพระเจาที่จะนํ าความ
รอดไปสูบรรดาประชาชาติ  มิใชเพียงแตอิสราเอลเทานั้น

อิสราเอลเกลียดชังประชาชนชาวนีนะเวห  แรกทีเดียวโยนาหก็ปฏิเสธที่จะไปเทศนาแก
พวกเขา  แตหลังจากที่พระเจาจัดการกับเขาในเวลาตอมาเขาก็ยอมไปและเทศนาเพื่อการกลับ
ใจ  แมวาเขามิไดเสนอแนะถึงวิธีที่จะกลับใจเลย พวกเขาตองคาดคะเนเอาเองวาจะทํ าอะไรดัง
เชนที่สะทอนใหเห็นในพระราชกฤษฎีกาของกษัตริย  (โยนาห 3:8-9)

แทนการชื่นชมยินดีที่พวกเขากลับใจ  โยนาหกลับบนวาและโตแยงกับพระเจา (โยนาห
4:2) คํ าพูดสุดทายของโยนาหถูกบันทึกไวในขอพระคัมภีรวา

“ทีข่าพระองคโกรธถึงอยากตายนี้ดีแลวพระเจาขา”  โยนาห 4:9

หนังสือโยนาหไมมีบทสรุป  คํ าถามสุดทายของโยนาห (โยนาห 4:9-11)  ก็ไมมีคํ าตอบ
เราปลอยใหโยนาหรอคอยพระเจาที่จะทรงจัดการตามวิธีคิดของพระองคเถิด

พระเจายังคงรอคอยกลุมคนผูมีลักษณะคลายโยนาห พวกเขาอยูในบานที่สะดวกสบาย
เชนเดียวกับที่โยนาหน้ังในที่น่ังภายใตรมเงาแดด   พวกเขาไมเขาใจและปฏิเสธที่จะรวมในแผน
การของพระเจาที่มีตอโลกนี้

หนังสืออิสยาห

อิสยาหคือตัวอยางที่ดีเยี่ยมของการเนนยํ้ าแผนการของพระเจาสํ าหรับโลกซึ่งถูกเปด
เผยไวในบรรดาหนังสือหมวดคํ าพยากรณ
อิสยาห l7:l2-l3; 24:5-6;:  อธิบายถึงสภาพของโลกจํ าเพาะเบื้องพระพักตรของพระเจา

อิสยาห 40:l2; 42:5; 44:24; 45:8,l2,l8; 48:l3:  ยกยองพระเจาในฐานะพระผูสรางฟาสวรรคและ
แผนดินโลก
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อิสยาห 14:12:  เปดเผยถึงซาตานในฐานะที่เปนศัตรูของบรรดาประชาชาติ

อิสยาห 37:20, 64:4:  เนนหนักถึงเปาหมายและความยิ่งใหญของแผนการของพระเจาสํ าหรับ
โลก

อิสยาห 65:l7; 66:22:  เปดเผยถึงแผนการในอนาคตของพระเจาสํ าหรับโลก

อิสยาห 40:l5:  ความคิดเห็นของพระเจาที่มีตอบรรดาประชาชาติ

อิสยาห 45:22; 5l:6:  คํ ารองเรียกใหบรรดาประชาชาติมองหาความรอดที่มาจากพระเจา

อิสยาห 43:8-l2:  อิสราเอลเปนพยานของพระเจาทามกลางประชาชาติ

อิสยาห 52:l3-l5:  ผูรับใชที่เอยถึงในบทนี้ก็คือ พระเยซู พระองคตองรับทุกขทรมานเพื่อการไถ
ถอนบาปจากโลก  บรรดากษัตริยของชาวตางชาติหรือประชาชาติที่ไมรูจักพระเจาจะได
ยนิถงึพระกิตติคุณนี้ดวยความประหลาดใจ  ความตายของพระคริสตเปนไปเพื่อประชา
กรทัง้หลายและบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นของโลก  ขาวประเสริฐของพระเจาจะตองถูก
ปาวประกาศไปใหทั่วเขตแดนทั้งปวงของโลก

อิสยาห 54:l-5:  คํ าวา “พงศพันธุ”  ในที่น้ีหมายถึงพงศพันธุทางฝายวิญญาณของอิสราเอลซึ่งก็
รวมทั้งผูเชื่อที่เปนคนตางชาติซ่ึงมาถึงความรูเรื่องการชวยกูของพระเยซู  คํ าอธิษฐาน
วงิวอนวา “ขอทรงขยายการครอบครองของพระองค”  หมายถึงการแผขยายเพื่อรับคน
ตางชาติเปนบุตรของพระเจา

อิสยาห 42:l-l0:  พระเจาทรงจัดการกับชนชาติตางๆ ดวยพระกรุณา  พระองคจะไมยกเลิกไมวา
จะตองใชความพยายามมากเทาใดหรือตองใชเวลานานสักเพียงใดกอนพวกเขาจะตอบ
สนอง  “แผนดินชายทะเล”  มากมายที่อิสยาหกลาวถึงองคพระผูชวยใหรอด  ซ่ึงโดย
ทางพระองคน้ันการทรงไถที่มีตอบรรดาประชาชาติจะมีผลใหชนชาติทั้งหลายผูกพันเขา
เปนพวกเดียวกัน

อิสยาห 49:6-l2: การกลับคืนดีกับพระเจาของอิสราเอลเปนสิ่งเล็กนอยเม่ือเปรียบเทียบกับเปา
หมายอันยิ่งใหญของพระเจาเพื่อโลกนี้  เปาหมายของพระองคก็คือใหทั่วพิภพมารูจัก
และนมัสการพระองคดวยจิตวิญญาณและความจริง

อิสยาห 56:7:  พระวิหารของพระเจาจะตองเปนพระวิหารแหงการอธิษฐานเพื่อประชาชาติ

อิสยาห 59:l6 - 60:5:  บทนี้เปดเผยวา ถึงแมวาความมืดฝายวิญญาณจะครอบงํ าโลกไวเน่ือง
ดวยความบาป  แตพระเยซูจะลุกขึ้นดวยแสงสวางและการรักษาโลก แสงอันศักดิ์สิทธิ์น้ี
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จะสองสะทอนจนทะลุไปทั่วโลก  ชาวตางชาติจะมาสูแสงสวางนี้จากสวนที่อยูไกลที่สุด
ของแผนดินโลก

อิสยาห 2:4,l9,2l; 5:26; ll:4; l3:ll,l3; 24:l,l9,2l; 25:7; 26:2l; 34:2; 64:2:  ขอพระคัมภีรเหลานี้
บอกลวงหนาถึงการพิพากษาลงโทษของพระเจาที่มีตอชนชาติทั้งหลาย

อิสยาห 2:2;  6:3;  ll:9;  52:l0; 55:5; 60:2; 6l:ll; 66:l,l8:  ทัง้หมดนี้กลาวถึงเวลาซึ่งโลกจะเต็ม
ไปดวยความรูของพระเจา

ตอไปน้ีเปนขอความสํ าคัญจากหนังสือเลมอ่ืนๆ ของหมวดผูพยากรณ

เยเรมีย l:5:  เยเรมียถูกเรียกใหเปนผูพยากรณแกบรรดาประชาชาติ

เยเรมีย 9:24:  พระเจาทรงแสดงความรักเมตตา การพิพากษาและความชอบธรรมตอชาวโลก

เยเรมีย 23:5:  จะมีการทํ านายเรื่องการพิพากษาและความยุติธรรมจะมีขึ้นบนพื้นโลกโดยพระ
เยซู

เยเรมีย l8:7-10:  จัดหาทางเลือกที่ชัดเจนไวสํ าหรับชนชาติทั้งหลาย

เยเรมีย 27:5; 32:l7; 5l:l5:  ยกยองพระเจาในฐานะพระผูสรางโลก

เยเรมีย 3l:7: พระเจาจะตองถูกประกาศและเปนที่สรรเสริญยกยองทามกลางบรรดาประชาชาติ

เยเรมีย 4:2; 33:9:  ชนชาติทั้งหลายจะใหพรกันในพระนามของพระเจา

เยเรมีย 5:9; 6:l9; 7:28; 9:9; l0:l0,ll,25; l2:l7; 23:5; 25:14,3l; 5l:25:   ขอเหลานี้ลวนกลาวถึง
การพิพากษาของพระเจาที่มีตอชนชาติที่ชั่วรายของโลก

เยเรมีย l6:l9-2l:  พระประสงคของพระเจาสํ าหรับบรรดาประชาชาติที่จะไดรับความรอดโดยทาง
อิสราเอล

เยเรมีย 33:9:  ประชาชาติทั่วโลกจะไดฟงเรื่องราวของพระเจา

บทเพลงครํ่ าครวญ 3:37-39:  พระเจาจะลงโทษมนุษยสํ าหรับความบาป

บทเพลงครํ่ าครวญ 4:20:  แมวาเราอาศัยอยูทามกลางชาวตางชาติ  แตเราก็อยูภายใตรมพระ
คุณของพระเจา
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เอเสเคียล 20:4l; 36:23; 38:23; 39:7,2l:  ขอพระคัมภีรทั้งหมดนี้สะทอนถึงพระประสงคของพระ
เจาที่จะทํ าใหพระนามของพระองคเปนที่รูจักกันแพรหลายทามกลางบรรดาประชาชาติ
ของโลกนี้

โฮเชยา l:l0; 2:23: ในสถานที่ซ่ึงพระเจายังไมเปนที่รูจัก พระองคจะไดรับการเปดเผยใหรูจัก

โยเอล l:l5:  โยเอลตกัเตือนถึง “วันแหงองคพระผูเปนเจา” ซ่ึงคือเวลาแหงการพิพากษาบรรดา
ประชาชาติ  พระเจาทรงเรียกใหมีการกลับใจทั่วจักรวาล

โยเอล 2:28-32; 3:9-l2:  แมวาชนชาติทั้งหลายจะพบกับประสบการณการพิพากษาของพระเจา
แตพวกเขาก็จะไดพบกับประสบการณอันเปนของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
และสันติสุขซ่ึงจะตามหลังการพิพากษา

โยเอล 3:l4:  พรรณาถึงมวลชนของโลกที่ยังไมมาถึงความรอดของพระเจา

อาโมส 4:13:  อาโมสรวมมือกับผูพยากรณคนอ่ืนในการประกาศถึงความเปนพระเจาของพระ
องคทั่วพ้ืนพิภพ

อาโมส 9:ll-l2:  พระเจาจะยกประชาชาติทั้งสิ้นซ่ึงเราเรียกกันดวยนามของพระองค

โอบาดีห l:1:  พระเจาจะสงทูตของพระองคไปทามกลางบรรดาประชาชาติ

โอบาดีห 1:15:  วันแหงการพิพากษาจะมาถึงชาวตางชาติ

มีคาห 4:l-3; 5:l5; 7:l6:  พระเจาจะพิพากษาบรรดาประชาชาติ

นาฮูม l:5:  ทัว่พ้ืนพิภพจะอยูภายใตการบังคับควบคุมของพระเจา

ฮาบากุก 15; 3:12:  พระเจาจะทรงประกอบราชกิจยิ่งใหญที่เปนความอัศจรรยเพ่ือที่จะสํ าแดง
พระองคเองแกคนตางชาติ

ฮาบากุก 2:4:  คนชอบธรรมจะดํ ารงชีวิตอยูดวยความเชื่อ

ฮาบากุก 2:l4; 3:3:  ทํ านายถึงวันที่โลกจะเต็มไปดวยพระสิริของพระเจา

เศฟนยาห 3:6,8:  พระเจาจะพิพากษาชนชาติที่ชั่วรายในโลก

ฮักกัย 2:7,21,22: พระเจาจะเขยาบรรดาประชาชาติเพ่ือดึงเขาใหมาหาพระองค

เศคาริยาห 12:l: พระเจาเปนที่รูจักกันในฐานะพระผูทรงปนจิตวิญญาณใหมีอยูในมนุษย
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เศคาริยาห 4:l0:  พระเนตรของพระเจาทรงมองอยูทั่วพิภพ

เศคาริยาห 12:l0; 13:1,6,7:  ทํ านายถึงการสิ้นพระชนมของพระเยซูเพ่ือความบาป

เศคาริยาห l4:8-9:  พระเจาจะกลายเปนจอมกษัตริยเหนือบรรดาประชาชาติทั่วโลก

มาลาคี l:ll:  พระนามของพระเจาจะเปนที่ยกยองทามกลางบรรดาประชาชาติ

จากขอความตัวอยางเหลานี้คุณสามารถเห็นไดวามันเปนไปไมไดที่จะวิเคราะหคํ าสอน
ของผูเผยพระวจนะทั้งหมดที่เกี่ยวกับแผนการของพระเจาสํ าหรับโลกดวยเนื้อที่ซ่ึงจํ ากัดของบท
เรียนนี้

ในภาค “เพ่ือศึกษาตอไป”  ของบทนี้ เราไดจัดหาขออางอิงเกี่ยวกับโลกจากผูพยากรณ
ในพระคัมภีรเดิม เพ่ือเปนแนวทางใหคุณศึกษาเรื่องนี้ตอไป

หัวเลี้ยวหัวตอสูยุคพระคัมภีรใหม

พระคัมภีรเดิมจบลงดวยหนังสือมาลาคี  พระคัมภีรใหมเริ่มตนดวยหนังสือมัทธิว ในบท
เรียนตอไป  คุณจะเร่ิมศึกษาการมองโลกตามแบบอยางพระคัมภีรดังเชนที่ไดสะทอนภาพไวใน
พระคัมภีรใหม

ในพระคัมภีรเดิม  แผนการของพระเจาคือพระองคตองการที่จะใชชนชาติอิสราเอลเพื่อ
ดึงดูดชนชาติทั้งหลายใหมาหาพระองค โดยการดํ ารงชีวิตอยูจํ าเพาะพระพักตรของพระเจา และ
ยํ าเกรงพระองค พวกเขาตองดึงดูดชนชาติตางๆ เขามาคลายกับเปนแมเหล็กใหญที่ดูดเขาหา
กรุงเยรูซาเล็มและมาหาพระเจา

ในพระคัมภีรใหม  หลงัจากที่อิสราเอลปฏิเสธพระเยซูแลว ก็มีชนกลุมใหมถูกยกขึ้น
ชนกลุมน้ันเปนที่รูจักกันในฐานะเปนคริสตจักรซึ่งประกอบดวยผูเชื่อที่บังเกิดใหมอีกครั้งหน่ึง  
บัดนี้ พระเจาก็ทรงทํ าราชกิจเพ่ือสํ าแดงพระองคเองแกชาวโลกโดยทางคริสตจักร

แตวิธีการนั้นแตกตางออกไป ในพระคัมภีรเดิมชนชาติตางๆ ตองเขามาสูกรุงเยรูซาเล็ม
เพ่ือเรียนรูถึงพระเจา แตในพระคัมภีรใหม  คริสตจักรถูกสงออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มเพ่ือไปยัง
ประชาชาติทั้งหลาย
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ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 4

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                              
                                                                                                              

2. อะไรคือขอความที่เปนศูนยกลางของพระวจนะของพระเจา
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3. จงสรุปการมองโลกตามพระคัมภีรที่สะทอนออกมาในหนังสือหมวดธรรมบัญญัติของ
พระคัมภีรเดิม

                                                                                                              
                                                                                                              

4. จงสรุปการมองโลกตามพระคัมภีรที่สะทอนออกมาในหนังสอืหมวดประวัติศาสตรในพระ
คัมภีรเดิม

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

5. จงสรุปการมองโลกตามพระคัมภีรที่สะทอนออกมาในหนังสือหมวดกวีนิพนธของพระ
คัมภีร

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

6. จงสรุปการมองโลกตามพระคัมภีรที่สะทอนออกมาในหนังสือหมวดผูพยากรณของพระ
คัมภีรเดิม

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 4

1. “ตัง้แตที่ดวงอาทิตยขึ้นถึงที่ดวงอาทิตยตก  นามของเราก็ใหญยิ่งทามกลางประชาชาติ
ทัง้หลาย  และเขาถวายเครื่องหอมและของถวายที่บริสุทธิ์แดนามของเราทุกที่ทุกแหง
เพราะวานามของเรานั้นใหญยิ่งทามกลางประชาชาติ”   มาลาคี 1:11
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2. ขอความที่เปนศูนยกลางคือ ความหวงใยและแผนการของพระเจาเพื่อความรอดของ
มนุษยที่บาป

3. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับบทเรียนในหนา 27-31

4. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับบทเรียนในหนา 31-32

5. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับบทเรียนในหนา 32-33

6. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับบทเรียนในหนา 33-37

เพื่อศึกษาตอไป

จงใชรายชื่อขอพระคัมภีรตอไปน้ีเพ่ือศึกษาเรื่องการมองโลกตามพระคัมภีรในพระ
คัมภีรเดิมตอไป

รายชื่อรวมถึงขออางอิงถึงโลก ชาวตางชาติ  ชนชาติตางๆ  และคนตางชาติ (ซ่ึงหมาย
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ถงึชนชาติทั้งหลายมากกวาอิสราเอล)
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