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บทที่ 5
โลกตามพระวจนะ  :  พระคัมภีรใหม

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทเรียนนี้แลวคุณสามารถที่จะ

 อธิบายถึงวิธีที่แผนการของพระเจาสํ าหรับโลกถูกเปดเผยในการประกาศเรื่อง
ก ําเนิดของพระเยซู

 สรุปการมองโลกของพระเยซูตามที่แสดงใหเห็นจากการประพฤติและการปฏิบัติ
ราชกิจของพระองค

 สรุปส่ิงทีพ่ระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับโลกและการเสด็จมาของพระองค
 อธบิายถงึความสํ าคัญของไมกางเขนในแผนการของพระเจาสํ าหรับโลก

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ขาพระองคไดถวายเกียรติแดพระองคในโลก  เพราะขาพระองค

ไดกระท ํากจิที่พระองคทรงใหขาพระองคกระทํ านั้นสํ าเร็จแลว”   ยอหน
17:4

บทนีเ้ปนการศกึษาเรื่องโลกตอตามที่ไดเสนอไวในพระวจนะของพระเจา เปนการมองโลก
ตามพระคัมภีรดังเชนที่ไดเปดเผยไวในพระคัมภีรใหม

จากการประกาศถึงกํ าเนิดของพระเยซูโดยทางชีวิตของพระองค  ทางความตายและการ
ฟนขึน้จากความตาย  พระคัมภีรใหมลวนเนนยํ้ าถึงโลกทั้งสิ้น

การเนนยํ ้าอยางเดียวกันนี้ยังมีตอเนื่องอีกหลังจากที่พระเยซูเสด็จกลับคืนสูสวรรค  และ
เมือ่คริสตจกัรไดกาวไปขางหนาเพื่อไปยังบรรดาประชาชาติดวยขาวประเสริฐนั้น คุณจะศึกษาเรื่อง
“คริสตจักรในโลก”  ในบทเรียนตอไป
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การประกาศถึงกํ าเนิดของพระเยซู

การประกาศครั้งแรกเรื่องกํ าเนิดของพระเยซูถูกบันทึกไวในพระคัมภีรใหมวากระทํ าโดย
ทตูสวรรคองคหนึ่งที่ไปหาผูหญิงคนหนึ่งที่ชื่อมารียซึ่งเปนสาวพรหมจารี  จงอานเกี่ยวกับเร่ืองนี้ใน
หนงัสือลูกา บทที่ 1

การเสดจ็มาสูโลกนี้ของพระเยซูคือสวนหนึ่งของแผนการของพระเจาที่ถูกเปดเผยไวในพระ
คัมภีร  มารียกลาววาองคพระผูชวยใหรอดกํ าลังเสด็จมา

“ตามทีพ่ระองค (พระเจา) ไดตรัสไวกับอับราฮัมและตอพงศพันธุ
ของทานเปนนิตย”  ลกูา 1:55

จงอานการที่ทูตสวรรคประกาศถึงกํ าเนิดของพระเยซูในลูกา 2:10-14  จงสังเกตขอความ
ทีว่า “ดูเถดิ เรานํ าขาวดีซึ่งเปนความยินดียิ่งมาแกคนทั้งปวง”  (ขอ 10) และ “พระสิริจงมีแดพระ
เจาในทีสู่งสดุ  สวนบนแผนดินโลก สันติสุขจงมีทามกลางมนุษยทั้งปวง ซึ่งพระองคทรงโปรดปราน
นัน้”  (ขอ 14)

“มนษุยทั้งปวง”  หมายถงึบรรดาประชากรของโลก  การประกาศถึงกํ าเนิดของพระเยซูนี้
เปดเผยถงึการเสด็จมาของพระองคเพื่อประชากรทั้งหลายของโลก

ถาหากวาจะไมมีขอความอื่นใดในพระคัมภีรใหมที่พิสูจนขาวประเสริฐนั้นวาเปนสิ่งที่พระ
เจาทรงมพีระประสงคเพื่อมนุษยทั้งปวงทั่วพื้นพิภพ  การประกาศนี้ก็เปนการเพียงพอแลว

การถวายพระเยซู

เมือ่พระเยซถูกูน ําไปยังพระวิหารเพื่อการถวายตัวแดพระเจา เพราะวาเปนประเพณีของ
พวกยิว  สิเมโอนรูจกัพระองคในฐานะที่เปนองคพระผูชวยใหรอดของโลกตามพระสัญญาของ
พระเจา  จงอานเหตุการณนี้ในลูกา 2:25-32

สิเมโอนประกาศวา พระเยซูไดมาเพื่อใหมนุษยกลับคืนดีกับพระเจา เขากลาววา
“ความรอดของพระองค.... ไดจดัเตรียมไวแลวตอหนาบรรดาชน

ชาติทัง้หลาย...  เปนสวางสองแสงแกคนตางชาติ และเปนศักด์ิศรีของพวก
อิสราเอลฃนชาติของพระองค”  ลกูา 2:31-32

การทํ านายอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นในพระคัมภีรใหมที่เกี่ยวของกับการเสด็จมาเพื่อกระทํ า
ราชกิจในโลกนี้ของพระเยซู โดยคายาฟาสมหาปุโรหิตของพวกยิวผูกลาววา

“มนัเปนประโยชนแกเรา ถาจะใหคนตายเสียคนหนึ่งแทนที่จะให
คนทั้งชาติตองพินาศ

เขามไิดกลาวอยางนั้นตามใจชอบ แตเพราะวาเขาเปนมหาปุโรหิต
ประจ ําการในปนั้น จึงกลาวเปนคํ าพยากรณวา พระเยซูจะสิ้นพระชนม
แทนชนชาตินั้น
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และมใิชแทนชนชาตินั้นอยางเดียว แตเพื่อจะรวบรวมบุตรทั้ง
หลายของพระเจาที่กระจัดกระจายไปนั้นใหเขาเปนพวกเดียวกัน”  ยอหน
11:50-52

ยอหนผูใหบัพติศมา

ยอหนผูใหบัพติศมาคือ บุคคลที่พระเจาเลือกไวใหเปนผูจัดเตรียมประชาชนใหมาหาพระ
เยซู  จงอานเรือ่งก ําเนิดของทานและแผนการของพระเจาสํ าหรับชีวิตของพระองคในลูกา บทที่ 1

เมือ่ยอหนแนะน ําพระเยซูแกประชาชน ทานกลาววา “มนุษยทั้งปวงจะไดเห็นความรอด
ของพระเจา”  พระเยซไูดเสด็จมาเพื่อที่จะนํ าความรอดมาสํ าหรับมวลมนุษย   (ลูกา 3:3-6)

ยอหนยงักลาวถงึพระเยซูในฐานะ “พระเมษโปดกของพระเจา ผูทรงรับความผิดบาปโลก
ไปเสีย”

“วนัรุงขึน้ยอหนเห็นพระเยซูกํ าลังเสด็จมาทางทาน ทานจึงกลาววา
“จงดูพระเมษโปดกของพระเจา ผูทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย”
ยอหน 1:29

ลูกแกะในพระคัมภีรเดิมถูกใชในฐานะเครื่องบูชาเพื่อไถบาป  :  พระเยซตูองยอมเปน
เครือ่งบชูาไถบาปของพระเจา พระองคจะเปนเครื่องบูชาสุดทายที่ครบบริบูรณ และจะไมจํ าเปน
ตองมีการถวายบูชาดวยเลือดสัตวเพื่อลบบาปตามอยางในพระคัมภีรเดิมอีกตอไปเพื่อจะไดรับการ
อภัยบาป

ยอหนเรียกพระเยซูวา “แสงสวางของโลก”
“ความสวางแทที่ทํ าใหมนุษยทุกคนเห็นความจริงนั้นไดแมขณะนั้น

ก ําลงัเขามาในโลก

พระองคทรงอยูในโลก ซ่ึงพระเจาทรงสรางขึ้นมาทางพระองค แต
โลกหาไดรูจักพระองคไม”  ยอหน 1:9-10

ปฏิบัติราชกิจของพระเยซู

พระเยซูทรงสํ าแดงความรักอันยิ่งใหญแกโลกโดยการประพฤติปฏิบัติราชกิจตลอดระยะ
เวลาที่พระองคทรงรับใชอยูในโลก

จงอานเรื่องการเลี้ยงคน 5,000 คน ในมัทธิว 14:13-21  พวกสาวกมองดูฝูงชนวามายุง
เกะกะ  แตพระเยซูมองพวกเขาวาเปนโอกาสที่จะแสดงความรักของพระเจา

จงอานเรือ่งพระเยซูกับหญิงชาวสะมาเรียใน ยอหน 4:1-42 จากตัวอยางนี้ พระเยซูไดสอน
วาไมมีความแตกตางระหวางเชื้อชาติ และการจัดเตรียมของพระเจาสํ าหรับการไถบาปของพระ
องค
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ประชาชนชาวสะมาเรียพากันกลาววา
“ต้ังแตนีไ้ป ที่เราเชื่อนั้นมิใชเพราะคํ าของเจา แตเพราะเราไดยิน

เอง และเรารูวาทานองคนี้แหละเปนพระผูชวยใหรอดที่แทจริง”   ยอหน
4:42

เวลานี้เองที่พระเยซูทรงแบงปนกับบรรดาสาวกถึงนิมิตอันยิ่งใหญของการเก็บเกี่ยวในโลก
ฝายวิญญาณ  พระองคตรัสวา

“ทานทัง้หลายวา อีกสี่เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวขาวมิใชหรือ เราบอก
ทานทั้งหลายวาเงยหนาขึ้นดูนาเถิดวาทุงนาเหลืองอรามถึงเวลาเกี่ยวแลว”  
ยอหน 4:35

พระองคไดตรัสกับสาวกวา
“....."ขาวทีต่องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แตคนงานยังนอยอยู

เหตุนั้นพวกทานจงออนวอนพระองคผูทรงเปนเจาของนาใหสงคน
งานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค"  มทัธิว 9:37-38

จงอานมาระโก 14:1-9 ซึ่งเลาถึงวิธีที่มารียชโลมพระเยซูดวยนํ้ ามันหอม แตมีบางคนไมพอ
ใจ พดูต ําหนกิารเทนํ้ ามันหอมที่มีราคาซึ่งเธอใชชโลมพระเศียรของพระเยซู  แตพระเยซูตรัสวา

“การซ่ึงผูหญิงนี้ไดกระทํ าก็จะลือไปเปนที่ระลึกถึงเขาที่ไหนๆ  ที่
ขาวประเสริฐจะประกาศทั่วพิภพ”  มาระโก 14:9

จากขอความนี้พระเยซูไดเปดเผยถึงแผนการของพระองควาขาวประเสริฐประกาศทั่วแผน
ดินโลก

จงอานการช ําระพระวิหารในมาระโก 11:15-17 พระเยซูทรงเนนยํ้ าอีกครั้งหนึ่งถึงโลกตาม
ทีพ่ระองคตรัสวา

“นเิวศของเรา เขาจะเรียกวาเปนนิเวศอธิษฐาน....”  มาระโก 11:7

ปจจุบันศูนยกลางแหงการอธิษฐานนมัสการของเราไดออกหางจากเปาหมายของพระเจา 
เราจํ าเปนตองยอมใหพระเยซูชํ าระเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อวาเราจะไดสามารถทํ าใหแผนการของพระ
องคประสบผลสํ าเร็จคือ

“นิเวศของเราเขาจะเรียกวาเปนนิเวศอธิษฐานสํ าหรับประชาชาติ
ทัง้หลาย (ชนชาติทั้งปวง)”   อิสยาห 56:7
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การสั่งสอนของพระเยซู

พระเยซทูรงเนนยํ้ าแผนการของพระเจาสํ าหรับโลกในคํ าสอนของพระองค เชนเดียวกับใน
การปฏิบัติตนของพระองค
จงศึกษาขอพระคัมภีรตอไปนี้ในพระคัมภีรของคุณ

มทัธิว 5:l3-l6:  สาวกของพระเยซูตองเปนเกลือของแผนดินโลกและเปนแสงสวางของโลก

มทัธิว 6:l0: ยนืยนัถงึพระประสงคของพระเจาและแผนการที่จะตองกระทํ าใหสํ าเร็จในแผนดินโลก

มทัธิว 6:l9; l6:26; มาระโก 8:36;  ลูกา l2:22-32;  ยอหน l2:25: อยาใหเราเอาใจใสแตส่ิงของที่อยู
ในโลก แตใหเราเอาจิตใจของเราไปจดจออยูแตส่ิงเปนนิรันดร

มทัธิว 9:6;  มาระโก 2:l0;  ลูกา 5:24:  พระเยซมูอํี านาจในการยกความผิดบาป

มทัธิว l3:35:  พระเยซทูรงเปดเผยถึงแผนการของพระเจาสํ าหรับโลกซึ่งเปนสิ่งที่ปดบังซอนเรนไว
ต้ังแตเดิมสรางโลก

มทัธิว 2l:43:  พระเยซทูรงท ํานายลวงหนาวาขาวประเสริฐจะแผขยายไปยังคนตางชาติ

ลูกา 4:l8-19:  สังเกตดคูวามหวงใยของพระเยซูที่มีตอความตองการของมนุษยบนโลกนี้

ลูกา l2:49-5l; ยอหน 9:39; l2:3l:  พระเยซเูสดจ็มาเพื่อนํ า “ไฟ” (การพิพากษา) และการแบงแยก
ระหวางความชอบธรรมและความบาป

ลูกา l3:28-29:  พระเยซกูลาวถึงการรวบรวมบรรดาประชาชาติเมื่อตอนสิ้นยุค

ยอหน 3:l6-l8; l2:47; l7:6; l8:37:  ขอพระคัมภีรเหลานี้บอกถึงจุดประสงคของพระองคในการเสด็จ
มาสูโลกนี้

ยอหน 6:33-5l:  พระเยซตูรัสวา พระองคทรงเปนอาหารแหงชีวิตสํ าหรับ “ใครก็ตาม” และพระองค
จะประทานเนื้อหนัง (พระกาย) ของพระองคเพื่อชีวิต “ของโลก”

ยอหน 7:7:  พระเยซตูรัสถึงสภาวะที่เต็มไปดวยความบาปของโลก
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ยอหน 8:l2: พระเยซทูรงเสนอพระองคเองวาทรงเปนความสวางของโลก  (ดู บทที่ 9:5 และ 12:46)
ดวย

ยอหน 8:23, 26:  พระเยซตูรัสวาพระองคไมไดเปนของโลกแตทรงถูกสงมายังโลกเพื่อกลาวขอ
ความของพระเจา

ยอหน 12:47:  พระเยซตูรัสวา พระองคทรงมาเพื่อชวยโลกใหรอด

ยอหน l0:l-l6:  ขอความทีพ่ยากรณวา พระกิตติคุณจะถูกประกาศไปยังคนตางชาติคือ “แกะ”ที่ไม
ไดอยูในฝงูของอิสราเอล เสนแหงการแบงแยกจะถูกลบไป ในขณะที่ประชาชนทุกหมูเหลา
กลายเปน “แกะคอกเดียว”

ยอหน l2:20-36:  พระเยซตูรัสวาพระองคจะทรง “นํ าคนทุกคน” มายังพระองคโดยการสิ้นพระชนม
เพือ่บาปของโลก พระองคจะทรงนํ าคนทั้งชายและหญิงจากทุกสวนของโลก”

ยอหน l5:l8-l9; l6:33; l7:l4-l6:  เชนเดยีวกบัที่พระเยซูถูกปฏิเสธ ดังนั้นสาวกของพระองคจะพบกับ
การปฏิเสธจากโลกดวย

ยอหน l6:8:  เมือ่พระวญิญาณบริสุทธิ์เสด็จมา พระองคจะทรงทํ าใหโลกรูแจงถึงความผิดบาป

คํ าอุปมาของพระเยซู

พระเยซตูรัสคํ าอุปมาหลายประการในระหวางงานรับใชของพระองคในโลกนี้ คํ าอุปมาคือ
ตัวอยางในธรรมชาติซึ่งใชเพื่อแสดงความจริงฝายวิญญาณ เราเรียกคํ าอุปมาเหลานี้วา “เร่ืองราว
ของโลกโดยมคีวามหมายฝายสวรรค” ในคํ าอุปมาของพระเยซูไดเปดเผยเรื่องแผนการของพระเจา
ใหเขาใจมากขึ้น
ชาวสะมาเรียใจดี : (ลูกา 10)

ประชาชนชาวอสิราเอลไมมีสัมพันธภาพที่ดีกับชาวสะมาเรีย คํ าถามวา “ใครคือเพื่อนบาน
ของขาพเจา” นัน้ถกูถกเถียงกันในหมูนักการศาสนามาเปนเวลานาน เร่ืองนี้สอนใหเรารูถึงทาทีที่
ถกูตองตอคนตางชาติตางประเพณี
บุตรนอยหลงหาย   :  (ลูกา 15)

ทาทขีองพีช่ายในเรื่องนี้เหมือนกับพวกผูนํ าศาสนาของอิสราเอลในสมัยของพระเยซู  เขา
ไมตองการใหความรักของพระเจาแพรขยายออกไปสูชนชาติอ่ืนๆ เขาไมพอใจในความจริงที่วาชน
ชาติอ่ืนๆ จะไดรูจักความรอดของพระเจา
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ถาเราวพิากษวิจารณอิสราเอล เราตองอยาลืมวาคริสตจักรสมัยใหมก็มีทัศนะคติและทาที
อยางเดียวกัน  เราพกัผอนอยางปลอดภัยในพระพรแหงขาวประเสริฐดวยการเอาใจใสเพียงเล็ก
นอยตอชาวตางชาติที่ยังคงอยูในความมืดโดยปราศจากพระเยซู
งานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ :  (ลูกา 14:16-24)

เร่ืองนี้เปดเผยวาอิสราเอลไดรับมอบโอกาสเปนชาติแรกที่จะเขาสูราชอาณาจักรของ
พระเจา แตปฏิเสธการเชื้อเชิญนั้น  บัดนีก้ารทรงเรยีกจึงมีไปยังคนทุกคนที่อยูใน “ทางหลวงและ
ตามซอกเล็กซอกนอย”  ของโลก
คนเชาสวนองุน   :  (มัทธิว 21:34-44)

พระเยซเูปรียบเทียบอิสราเอลเปนเหมือนคนเชาสวนองุน แตเขาไมรับผิดชอบในหนาที่ของ
ตนเอง
ขาวสาลีและขาวละมาน  :  มัทธิว 13:36-43

ทุงนาในคํ าอุปมานี้หมายถึงโลก  พระวจนะของพระเจาตองถูกทํ าใหกระจัดกระจายไปทั่ว
ทัง้พืน้พภิพจนถงึสดุปลายแผนดินโลก  ในวาระสุดทายพระเจาจะทรงเกี่ยวพืชผลฝายวิญญาณที่
พระวจนะกอใหเกิดขึ้น
ผูหวาน  :  มาระโก  4

เมล็ดซึ่งก็คือพระวจนะของพระเจาจะตองถูกกระทํ าใหกระจัดกระจายไปทั่วทั้งแผนดิน
โลก   และจะตกลงในดินฝายวิญญาณหลายประเภท และจะเกิดผลตางๆ กัน
การขยายอาณาจักร  :  (มัทธิว 13)

พระเยซูไดใชคํ าอุปมาหลายเรื่องเพื่อเปรียบเทียบใหเห็นวาพระกิตติคุณจะแพรขยายออก
ไปทั่วโลก  จงอานเรือ่งเมล็ดมัสตารด (ผัดกาด)  เชื้อขนม ตะเกียง อวน ทรัพยสมบัติที่ซอนไว
ไขมกุทีม่ีราคาแพง และคนตนเรือน ในมัทธิว 13

การปฏิเสธพระเยซู

เพราะวาอสิราเอลปฏิเสธขาวสารที่พระเยซูทรงนํ ามา องคพระผูเปนเจาทรงใชตัวอยาง
มากมายเพือ่จะอธิบายถึงการปฏิเสธอยางจริงจังของพวกเขา
คนโรคเรื้อนสิบคน  :  ลูกา 17:12-19

ในเหตุการณเชนนี้มีแตคนโรคเรื้อนชาวสะมาเรียเพียงคนเดียวเทานั้นที่เมื่อหายโรคแลวก็
ไดกลบัมาขอบคุณพระองค ขณะที่คนโรคเรื้อนชาวอิสราเอลที่หายโรคแลวมิไดทํ าเชนนั้น

พระเยซูดึงความสนใจใหมาสูความจริงที่วาชาวสะมาเรียคนนั้นเขายังรูจักขอบคุณพระเจา
ในขณะทีช่าวอสิราเอลทึกทักเอาความโปรดปรานของพระเจาที่มีตอเขา (โดยไมเห็นวาเปนพระ
คุณ)  การเปรยีบเทยีบที่เห็นไดชัดนี้หมายถึง การตอบสนองตอขาวประเสริฐของอิสราเอลและชน
ตางชาติ
หญิงไซโรฟเนียเชียน  :  มัทธิว 15:21-28
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คํ าตอบครั้งแรกของพระเยซูเหมือนวาไมสุภาพ  แตพระองคทรงมีเปาหมายพิเศษ พระเยซู
จงใจใหความเชือ่อันยิ่งใหญของเธอเปนที่เปดเผย และใชเปนตัวอยางหนึ่งซึ่งตํ าหนิติเตียนอิสรา
เอล  การอนุญาตใหตามคํ าขอรองของหลอนแสดงถึงพระกรุณาของพระเจาที่มิไดจํ ากัดอยูที่เขต
แดนแหงชนชาติ
บาวของนายรอย  :  มัทธิว 8:5-12

ชายผูนีเ้ปนนายทหารชาวโรมัน แมกระนั้นพระกรุณาของพระเจาไดแผขยายไปยังเขา โดย
การหายโรคของคนใชของเขา

พระเยซูตรัสถึงเขาวา
“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา เราไมเคยพบศรัทธาที่ไหน

มากเทานี้ แมในอิสราเอล”   มทัธิว 8:10

ขอความทีพ่ระเยซูกลาวไวในขอ 11 เปดเผยวาขาวประเสริฐเร่ืองแผนดินของพระเจามีไว
สํ าหรับประชาชนทุกคน

“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา คนเปนอันมากจะมาจากทิศ
ตะวนัออก และทิศตะวันตก จะมารวมสํ ารับกับอับราฮัมและอิสอัค  และ
ยาโคบในแผนดินสวรรค”

กางเขนและโลก

ความตายของพระเยซูบนไมกางเขนเปนสวนของแผนการของพระเจาสํ าหรับโลก  การ
ตายของพระองคคือรากฐานแหงความรอดสํ าหรับโลก  นั่นคือขาวสารที่เปนศูนยกลางของพระ
คัมภีรทั้งหมด

บอยครัง้ทเีดยีวที่พระเยซูดึงความสนใจเรื่องไมกางเขนมาสูโลกอยางหนักแนน
มทัธิว 20:28: พระองคเสดจ็มา “เพื่อประทานชีวิตของพระองคเปนคาไถแกคนเปนอันมาก”  “คน

เปนอนัมาก” หมายถึงประชาชนมากมายทั่วทั้งพิภพ

มทัธิว 26:28:  พระเยซตูรัสวา พระโลหิตของพระองคตอง “หลั่งออกเพื่อยกบาปโทษแกคนเปนอัน
มาก”

ยอหน 3:l4-l7:  พระเยซอูธบิายถงึความรักของพระเจาที่มีตอโลกนี้วา เปนเพราะวาพระเจาทรงรัก
โลก จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อใครก็ตามที่วางใจในพระบุตร
นัน้จะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร   “ใครก็ตาม” หมายถึง คนทั้งหลายทุกชาติ

ยอหน 6:5l:  พระองคบงชี้วาพระองคจะประทานชีวิตของพระองคเองเพื่อชีวิตของโลก
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ยอหน l2:32:  พระเยซตูรัสวา พระองคจะนํ า “คนทั้งหลาย” มาหาพระองคเพื่อรับความรอดการ
เขนคอื หวัขอซึง่เปนศูนยกลางของการเขียนจดหมายของเปาโลซึ่งเปดเผยมากขึ้นถึงเปา
หมายของกางเขนสํ าหรับโลกนี้

โรม 5:l2-2l:  โดยทางความบาปของอาดมั  การพพิากษาก็แผไปถึงมวลมนุษยทุกคน แตโดยทาง
ความตายของพระเยซูที่กางเขน  ความชอบธรรมก็สามารถแผไปถึงมวลมนุษยไดเชน
เดียวกัน

2 โครินธ 5:l4-l9:  พระเยซไูดตายแลว “เพื่อคนทั้งปวง”  และโดยทางพระเยซูคริสต พระเจาก็ไดทํ า
ใหโลกนี้กลับคืนดีกับพระองค

กาลาเทีย 1:4:  พระเยซทูรงประทานพระองคเองเพื่อบาปของเราทั้งหลายซึ่งเปนไปตามพระ
ประสงคของพระเจา

เอฟซัส 3:6-ll: คนตางชาติไดเปนผูรับมรดกโดยการมีสวนไดรับประโยชนของการไถบาปของพระ
เยซูคริสต

โคโลสี 1:20: สันตภิาพและการคืนดีกันกับพระเจาเกิดขึ้นไดโดยทางความตายของพระเยซูคริสต
บนไมกางเขน

1 ทโิมธี 1:15:  พระเยซูคริสตไดเสด็จมาในโลกเพื่อจะไดชวยคนบาปใหรอด

1 ทโิมธี 2:5-6:  มคีนกลางเพยีงคนเดียวคือพระเยซูคริสต ซึ่งคนทุกชาติทุกเผาภาษาสามารถเขา
เฝาพระเจาผูเที่ยงแทองคเดียวได

ฮีบรู 9:11-12:  พระเยซคูริสตทรงทนทุกขทรมานเพียงครั้งเดียวเพื่อไถบาปแกคนทั้งปวง

ยอหนกดึ็งความสนใจของชาวโลกใหมาสูไมกางเขน

1 ยอหน 4:9,14:  พระเยซถูกูสงเขามาในโลกเพื่อเปนองคพระผูไถของโลก

งานที่เสร็จสิ้นสมบูรณแลว

เมือ่พระเยซูทรงผจญความตายที่กางเขน พระองคตรัสวา
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“เพราะเหตุนี้ เราจึงเกิดมาและเขามาในโลก เพือ่เปนพยานใหแก
สจัจะ คนทั้งปวงซ่ึงอยูฝายสัจจะจะฟงเสียงเรา”   ยอหน 18:37

 โดยทางความตายบนไมกางเขน  พระเยซูไดแบกรับความผิดบาปของเราตามแผนการ
ของพระเจา ในการทํ าใหโลกนี้กลับคืนดีกับพระเจาอยางสมบูรณ พระเยซูตรัสวา

“ขาพระองคไดถวายเกียรติแดพระองคในโลก  เพราะขาพระองค
ไดกระท ํากิจที่พระองคทรงใหขาพระองคกระทํ านั้นสํ าเร็จแลว”   ยอหน
17:4

การมอบหมายพันธกิจของพระเยซู

สามวนัหลงัจากการตายของพระเยซู พระองคไดทรงฟนคืนสูชีวิต  (มัทธิว 28)
พระเยซปูรากฏพระกายหลายครั้งแกบรรดาสาวกของพระองค หลังการฟนขึ้นจากความ

ตาย และกอนที่พระองคจะเสด็จกลับสวรรค ทุกครั้งที่พระองคพบปะกับสาวก พระองคตรัสแกพวก
เขาใหพากนัออกไปในโลกพรอมดวยขาวประเสริฐ พระองคใหงานที่ทาทายแกเขาซึ่งเปนที่รูจักกัน
วาเปน “พระมหาบัญชา”

ในบทตอไปคุณจะเรียนถึงวิธีที่สาวกไดปฏิบัติงานที่ทาทายจนประสบความสํ าเร็จในขณะ
ทีค่ริสตจกัรแรกไดกลายเปนสวนหนึ่งของแผนการของพระเจาสํ าหรับโลก
ชื่อ                                                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 5

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

2. อธบิายถงึวธิทีีแ่ผนการของโลกถูกเปดเผยในคํ าประกาศเรื่องกํ าเนิดของพระเยซู
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3. จงสรุปทัศนะที่พระเยซูทรงมตีอโลกตามที่แสดงไวโดยการประพฤติและปฏิบัติราชกิจของ
พระองค

                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

4. สรุปส่ิงทีพ่ระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับโลกและการเสด็จมาของพระองค

                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

5. จงอธบิายถงึความสํ าคัญของไมกางเชนในแผนการของพระเจาสํ าหรับโลก

                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

6. พระเยซทูรงหมายถึงอะไร?  เมื่อพระองคตรัสวาพระองคไดปฏิบัติภาระกิจของพระเจา
เสร็จส้ินสมบูรณแลว

                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 5

1. “ขาพระองคไดถวายเกียรติแดพระองคในโลก  เพราะขาพระองคไดกระทํ ากิจที่พระองค
ทรงใหขาพระองคกระทํ านั้นสํ าเร็จแลว”   ยอหน 17:4

2. แผนการของพระเจาเรื่องความรอดสํ าหรับโลกถูกเปดเผยโดยขอความของทูตสวรรค มา
รีย สิเมโอนและคนอื่นๆ ในคํ าประกาศแตละครั้งเปนการอางถึงพระประสงคของพระเจา
ในการท ําใหมนุษยทั้งหลายกลับคืนดีกันกับพระเจา

3. จงเปรยีบเทยีบการสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา  45
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4. จงเปรยีบเทียบการสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา   46-47

5. โดยการตายของพระเยซูบนไมกางเขน ซึ่งทํ าใหคนบาปไดรับการคืนดีกับพระเจาผูทรง
ชอบธรรม จงทบทวนขอพระคัมภีรที่หนาซึ่งสะทอนความจริงในเรื่องนี้  หนา 49-50

6. พระองคไดท ําใหเปาหมายนั้นสํ าเร็จ เพราะวาพระองคถูกสงเขามายังโลกก็เพื่อการใหคน
บาปกลบัคืนดีกับพระเจาผูชอบธรรม แผนการของพระเจาสํ าหรับความรอดไดเสร็จส้ิน
สมบูรณลงแลว

เพ่ือศึกษาตอไป

จงศกึษาตอเกี่ยวกับโลกโดยการศึกษาขออางอิงตอไปนี้ซึ่งเปนขออางอิงถึง “โลก” และ
ถอยคํ าซึ่งเกี่ยวของกับเร่ืองของขาวประเสริฐ
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