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บทที่ 3
มองโลกอยางที่พระเจาทรงมอง
วัตถุประสงค
เมือ่ จบบทเรียนนี้แลวคุณสามารถที่จะ
 จําแนก “กุญแจสําคัญ” ของพระคัมภีร
 อธิบายความจริงสองประการที่เสนอไวใน “กุญแจสําคัญ” ของพระคัมภีร
 จําแนกขออางอิงจากพระคัมภีรซึ่งอธิบายเปาหมายของพระเจาสําหรับโลกนี้
 ใชตัวอยางธรรมชาติซึ่งใหไวในพระคัมภีรเพื่ออธิบายวิธีที่พระเจาทรงมองโลก
ฝายวิญญาณ

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ครั้งนั้นพระองคทรงบันดาลใหใจเขาทั้งหลายเกิดความสวางขึ้น
เพื่อเขาจะไดเขาใจพระคัมภีร
พระองคตรัสกับเขาวา “มีคําเขียนไวอยางนั้นวา พระคริสตจะ
ตองทรงทนทุกขทรมานและทรงเปนขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม
และจะตองประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค ให
เขากลับใจใหมรับการอภัยบาป ตั้งตนที่กรุงเยรูซาเล็ม” ลูกา 24:45-47

คํานํา
คุณไดเรียนแลววาผูเชื่อตองมองโลกอยางที่พระเจาทรงมอง ภาพของโลกนี้จะพัฒนา
ตามทีค่ ณ
ุ เรียนรูมากขึ้นในสิ่งที่พระเจากลาวไวในพระวจนะของพระองคเกี่ยวกับโลกนี้
บทนี้เสนอ “กุญแจสําคัญ” เพื่อเขาใจภาพของโลกตามพระคัมภีรและพิจารณาเปาหมาย
ของพระเจาสําหรับโลก และจัดหาตัวอยางธรรมชาติซึ่งอธิบายวิธีที่พระองคทรงมองโลก
บทที่ 4 และ 5 ก็ยงั เปนการศึกษาตอเนื่องเรื่องของโลกตามที่ถูกเสนอไวในพระวจนะ
ของพระเจาทั้งในพระคัมภีรเกาและใหม
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กุญแจสําคัญ
พระคัมภีรประกอบดวยหนังสือ 66 เลมแยกตางหากจากกัน ทุกเลมในพระคัมภีรบรรจุ
ขอพระคัมภีรที่เปน “กุญแจ” สําคัญ เราเรียกเชนนั้นเพราะวามันทํางานคลายกุญแจในโลกธรรม
ชาติ เชนเดียวกับที่กุญแจธรรมชาติคลายล็อคประตูได ขอพระคัมภีรสําคัญก็คลายล็อคประตูไป
สูความเขาใจโครงสรางและเนื้อหาของหนังสือเฉพาะของพระคัมภีรได
พระคัมภีรทั้งหมดมี “กุญแจสําคัญ” เปนขอความเฉพาะซึ่งไขไปสูความหมายของพระ
วจนะทั้งหมดของพระเจา “กุญแจสําคัญ” นี้อนุญาตใหเราเขาใจโครงสรางและเนื้อหาของพระ
คัมภีรทั้งหมด ซึ่งสามารถทําใหเรามองโลกอยางที่พระเจาทรงมอง
นี่คือ “กุญแจสําคัญ” ของพระคัมภีร
“ครั้งนั้นพระองคทรงบันดาลใหใจเขาทั้งหลายเกิดความสวางขึ้น
เพื่อเขาจะไดเขาใจพระคัมภีร
พระองคตรัสกับเขาวา “มีคําเขียนไวอยางนั้นวา พระคริสตจะ
ตองทรงทนทุกขทรมานและทรงเปนขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม
และจะตองประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค ให
เขากลับใจใหมรับการอภัยบาป ตั้งตนที่กรุงเยรูซาเล็ม” ลูกา 24:45-47
จงสังเกตคําวา “ครัง้ นัน้ พระองคทรงบันดาลใหใจของเขาเกิดความสวางขึ้น เพื่อเขาจะ
ไดเขาใจพระคัมภีร” นี่หมายความวาพระเยซูกําลังให “กุญแจสําคัญ” แกสาวกของพระองค
หรือใหความจริงพื้นฐานสองประการ ซึ่งจะชวยใหเขาเขาใจพระวจนะทั้งหมดของพระเจา
ถาคุณไมเขาใจความจริงสองประการนี้ คุณจะไมเขาใจพระวจนะของพระเจาอยางแท
จริง ตอไปนี้คือใจความสําคัญ

ประการแรก : “เปนความจําเปนที่พระคริสตตองทนทุกขทรมานและทรงเปน
ขึ้นมาจากความตาย”
“เปนความจําเปน” ทีพ่ ระคริสตตองทรงทนทุกขทรมาน นี่หมายความวามันเปนความ
จําเปนสําหรับพระองคที่ตองทรงทนทุกขทรมาน เพื่อทําใหคนบาปไดกลับคืนดีกับพระเจาผูทรง
ชอบธรรม นี่คือความจริงสําคัญที่อยูเบื้องหลังขอความของพระคัมภีรทั้งหมด
พระเจาตรัสวา คาจางของความบาปคือความตายฝายรางกายและฝายวิญญาณและเปน
ความตายนิรันดร
“เวนแตตนไมแหงความสํานึกในความดีและความชั่ว ผลของ
ตนไมนั้นอยากิน เพราะในวันใดที่เจาขืนกิน เจาจะตองตายแน” ปฐม
กาล 2:17
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“เพราะวาคาจางของความบาปคือความตาย แตของประทาน
จากพระเจาคือ ชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา”
โรม 6:23
พระเยซูคริสตทรงปรากฏในสภาพของเนื้อหนัง และมาสูโลกนี้เพื่อตายแทนมนุษยชาติ
ที่มีความบาป
“เพราะวาคนเปนอันมากเปนคนบาป เพราะคนคนเดียวที่มิได
เชื่อฟงฉันใด(อาดัม) คนเปนอันมากก็เปนคนชอบธรรมเพราะพระองคผู
เดียวทีไ่ ดทรงเชื่อฟงฉันนั้น(พระเยซู)” โรม 5:19
“เพราะวาพระเจาทรงรักโลก
จนไดทรงประทานพระบุตรองค
เดียวของพระองค เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมี
ชีวิตนิรันดร” ยอหน 3:16
เมื่อพระเจาทรงมองดูโลก พระองคเห็นมนุษยชาติที่มีความบาป จําเปนที่จะตองมีพระผู
ชวยใหรอด
“เพราะวาทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจา” โรม
3:23
ผานทางความเชื่อในพระเยซูและกลับใจจากความบาป
กับพระเจาและไดรับของประทานแหงชีวิตนิรันดร

มนุษยก็สามารถกลับคืนดีกัน

ประการที่สอง : “การกลับใจและการละเวนจากบาปตองถูกประกาศออกไป
ทามกลางบรรดาประชาชาติ”
สวนที่สองของ “กุญแจสําคัญ” ของขอพระคัมภีรก็คือ การกลับใจและการละเวนจาก
บาปซึ่งตองถูกประกาศในพระนามของพระองคในบรรดาประชาติทั้งหลาย
นี่หมายความวา ผูเชื่อทุกคนมีสวนรับผิดชอบที่สําคัญรวมกัน
“แต ถ  า เจ า ได ตั ก เตื อ นคนอธรรมและเขามิ ไ ด หั น กลั บ มาจาก
ความอธรรมของเขา เขาจะตายเพราะความบาปผิดของเขา แตเจาจะ
ไดชวยชีวิตของเจาใหรอด” เอเสเคียล 3:18-19
ถึงแมวาพระเยซูไดตายแลวเพื่อมนุษยชาติทั้งหลาย
ทุกคนก็มิไดรอดจากบาปโดย
อัตโนมัติ ทุกคนมีความตั้งใจที่เปนอิสระ และจะตองตัดสินใจวาจะกลับใจ (หันจากบาป) หรือ
ไม และตองยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด
เพือ่ ทีจ่ ะเชื่อในพระเยซูและรับการยกโทษบาป
ประชาชนตองรูจักพระองคกอนเปน
อันดับแรก
“เพราะวาผูที่รองออกพระนามขององคพระผูเปนเจาจะรอด
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แตผทู ี่ยังไมเชื่อในพระองค จะทูลขอตอพระองคอยางไรได และผู
ทีย่ งั ไมไดยินถึงพระองค
จะเชื่อพระองคอยางไรไดและเมื่อไมมีใคร
ประกาศใหเขาฟง เขาจะไดยินถึงพระองคอยางไรได” โรม 10:13-14
เนื้อความเรื่องการประกาศขาวประเสริฐแกโลกเปนหัวขอหลักอยางสมํ่ าเสมอในการ
สนทนาของพระเยซูกับสาวกของพระองค หลังจากที่พระองคทรงฟนจากความตาย (ยอหน
20:21, 21:15-17, มัทธิว 28:18-20, มาระโก 16:15, ลูกา 24:44-48)
เมื่อคุณกําลังคุยกับบางคนเปนครั้งสุดทาย คุณมีแนวโนมที่จะพิจารณาวาสิ่งไหนสําคัญ
มากที่สุด
ถอยคําสุดทายของพระเยซูกอนการเสด็จกลับสูสวรรคเกี่ยวกับการประกาศขาว
ประเสริฐ
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราใน
กรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผน
ดินโลก” กิจการ 1:8

วิธีที่พระเจามองดูโลก

ธรรม

จาก “กุญแจสําคัญ” ของพระคัมภีร เราเรียนรูวิธีที่พระเจาทรงมองดูโลก
พระองคมิไดมองดูโลกในลักษณะที่เปนขอบเขตทางการเมือง การปกครองหรือวัฒน

พระองคเห็นประชาชนที่เต็มไปดวยบาปซึ่งจําเปนตองไดรับการคืนดีกับพระองคผาน
ทางพระเยซูคริสต พระองคทรงเห็นโลกทั้งหมดจําเปนตองไดรับการประกาศขาวประเสริฐ
พระเจาทรงมองดูโลกดวยวัตถุประสงคที่สูงสงในพระทัย นั่นคือเปาหมายและแผนการ
สําหรับโลกที่พระองคไดทรงสถาปนาไวตั้งแตกอนการเริ่มตนแหงยุค
“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความลํ้ าลึกในพระทัยของพระองค
ตามพระเจตนารมณของพระองค ซึง่ พระองคทรงดําริไวในพระคริสต
ประสงควาเมื่อเวลากําหนดครบบริบูรณแลว
พระองคจะทรง
รวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยูในสวรรค และในแผนดินโลกไวในพระคริสต” เอ
เฟซัส 1:9-10
ทัง้ นีก้ ็เปนไปตามพระประสงคนิรันดรของพระองค ซึง่ พระองค
ไดทรงกระทําใหสําเร็จแลวในพระเยซูคริสตเจาของเรา” เอเฟซัส 3:11
พระประสงคของพระเจาก็คือ รวบรวมคนบาปทั้งหลายใหมาถึงพระองคโดยทางพระ
เยซูคริสต โดยทางพระวจนะที่บันทึกไว พระองคไดทรงเปดเผยพระประสงคนี้แกเราซึ่งเปน”
ความลึกลับ” มาเปนเวลานานแลว
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คําอธิบายตามธรรมชาติถึงวิธีที่พระเจาทรงมองดูโลก
ในพระคัมภีรมีบอยครั้งที่พระเจาทรงใชตัวอยางตามธรรมชาติเพื่อที่สอนความจริงฝาย
วิญญาณ
สิง่ ซึง่ เปนธรรมชาติก็คือ บางสิ่งที่เราสามารถสังเกตไดดวยประสาทสัมผัสของเรา เรา
สามารถเห็น ไดยิน รูรส ไดกลิ่น หรือสัมผัสได
สิง่ ซึง่ เปนฝายวิญญาณก็สามารถสังเกตไดดวยประสาทสัมผัสฝายวิญญาณ ดังนั้นเพื่อ
ทีจ่ ะสอนความจริงฝายวิญญาณซึ่งเราไมคุนเคย พระเจาจึงใชความจริงตามธรรมชาติที่เราคุน
เคย
ในพระคัมภีรมีตัวอยางธรรมชาติที่อธิบายถึงวิธีที่พระเจาทรงมองดูโลก
“ทานทั้งหลายวา อีกสี่เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวขาวมิใชหรือ เราบอก
ทานทัง้ หลายวา เงยหนาขึ้นดูนาเถิดวา ทุงนาเหลืองอราม ถึงเวลาเกี่ยว
แลว” ยอหน 4:35
พระเยซูมิไดกํ าลังตรัสถึงการเก็บเกี่ยวตามธรรมชาติในทุงนาซึ่งทอดยาวตอหนาพวก
เขาในขณะนั้น พระองคตรัสถอยคําเหลานี้ พระองคกําลังพูดถึงการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ
พระเยซูทรงใชตัวอยางการเก็บเกี่ยวตามธรรมชาติเพื่อใหสาวกของพระองคมองภาพ
ฝายวิญญาณของโลก
ในอีกโอกาสหนึ่ง พระเยซูทรงแจงไวอยางชัดเจน
“และนานั้นไดแกโลก.....” มัทธิว 13:38
อัฟริกา เอเซีย ออสเตรเลีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ยุโรป เกาะตางๆ ในทะเล
เหลานี้เปนสิ่งที่พระเจาทรงมองดูในฐานะเปนทุงนาสําหรับเก็บเกี่ยวผืนใหญ
เพราะวาพระเจาทรงมองดูทุงนาแหงการเก็บเกี่ยวของโลก พระองคจึงทรงเห็นความจํา
เปนอันใหญหลวง
“ขาวที่ตองเกี่ยวนั้นมีมากหนักหนา แตคนงานยังนอยอยู” มัทธิ
ว 9:37
พระเจาทรงมองดูวาการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณนั้นใหญหลวงและพรอมแกการเก็บเกี่ยว
แตคนงานยังนอยอยู คุณจะเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับความจําเปนเรื่องคนงานในหลักสูตรนี้ในภาย
หลัง
หลักสูตรของสถาบันฮารเวสไทม “ยุทธวิธีสําหรับการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ” ซึ่งจัดให
มีการสอนขั้นตอไปในเรื่องความคลายคลึงทางธรรมชาติของความจริงฝายวิญญาณ
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 3
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

2.

อะไรคือขออางอิงในพระคัมภีรซึ่งเปน “กุญแจสําคัญ” ของพระคัมภีร

3.

จงอธิบายความจริงพื้นฐานสองประการซึ่งเสนอไวใน “กุญแจสําคัญ” ของพระคัมภีร

4.

จงใหขอพระคัมภีรอางอิงซึ่งอธิบายถึงพระประสงคของพระเจาสําหรับโลก
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5.

อะไรคือพระประสงคของพระเจาสําหรับโลกตามที่อธิบายไวในขอพระคัมภีรเหลานี้

6.

ตัวอยางอะไรตามธรรมชาติที่ใหไวในขอพระคัมภีรเพื่ออธิบายวิธีที่พระเจาทรงมองดูโลก

คําตอบบททดสอบ บทที่ 3
1.

“ครัง้ นั้นพระองคทรงบันดาลใหใจเขาทั้งหลายเกิดความสวางขึ้น เพื่อเขาจะได
เขาใจพระคัมภีร
พระองคตรัสกับเขาวา “มีคําเขียนไวอยางนั้นวา พระคริสตจะตองทรงทนทุกข
ทรมานและทรงเปนขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม
และจะตองประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค ใหเขากลับใจใหม
รับการอภัยบาป ตั้งตนที่กรุงเยรูซาเล็ม” ลูกา 24:45-47

2.

“กุญแจสําคัญ” ของพระคัมภีรคือ ลูกา 24:45-47

3.

ความจริงพื้นฐานสองประการที่เสนอไวใน “กุญแจสําคัญ” ของพระคัมภีรคือ
ประการแรก : “เปนความจําเปนที่พระคริสตตองทนทุกขทรมานและทรงเปนขึ้นมา
จาก
ความตาย”
ประการที่สอง
บรรดา

:

“การกลับใจและการละเวนจากบาปควรจะถูกประกาศทามกลาง

ประชาชาติ”
4.

ขออางอิงทรงพระคัมภีรซึ่งอธิบายถึงพระประสงคของพระเจาสําหรับโลกคือ

เอเฟซัส
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1:9-10 และ 3:11
5.

พระประสงคนิรันดรของพระเจาก็คือใหรวบรวมคนบาปทั้งหลายมาหาพระองคผานทาง
พระเยซูคริสต

6.

ทุงนาสําหรับการเก็บเกี่ยว

เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป
ในบทเรียนนี้คุณไดเรียนรูถึงวิธีที่พระเยซูทรงใชตัวอยางตามธรรมชาติในการเก็บเกี่ยว
เพื่ออธิบายความจริงฝายวิญญาณอันยิ่งใหญ
จงใชขออางอิงตอไปนี้เพื่อศึกษาในเรื่องนี้ :
มัทธิว 9:37-38; 13:3-39
มาระโก 4:3-32
ลูกา 8:5-15; 10:2
ยอหน 4:35; 12:24
I โครินธ 3:6-8
II โครินธ 9:6
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กาลาเทีย 6:7-8
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