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บทที่ 4
โลกตามพระวจนะ : พระคัมภีรเดิม
วัตถุประสงค
 จําแนกขอความที่เปนศูนยกลางของพระวจนะของพระเจา
 สรุปการมองโลกตามพระคัมภีรที่สะทอนออกมาในธรรมบัญญัติ ประวัติ
ศาสตร คําประพันธ คําพยากรณของพระคัมภีรเดิม

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ตัง้ แตทดี่ วงอาทิตยขึ้นถึงที่ดวงอาทิตยตก นามของเราก็ใหญ
ยิง่ ทามกลางประชาชาติทั้งหลาย และเขาถวายเครื่องหอมและของถวาย
ทีบ่ ริสทุ ธิ์แดนามของเราทุกที่ทุกแหง เพราะวานามของเรานั้นใหญยิ่ง
ทามกลางประชาชาติ” มาลาคี 1:11

คํานํา
บทนี้และบทที่ 5 ยังคงดําเนินไปในการนําเสนอเรื่อง “การมองโลกตามพระคัมภีร” โดย
การศึกษาขอความที่คัดเลือกมาจากพระวจนะของพระเจา
คุณไดเรียนรูแลวถึงวิธีที่พระเจาทรงสรางโลก เรื่องการลมลงในความบาปของมนุษย
ชาติ และวิธีที่โลกถูกแบงออกไปจนกลายเปนชาติตางๆ และภาษาตางๆ
ในบทนี้ คุณจะไดเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่พระคัมภีรเดิมเปดเผยไวเกี่ยวกับโลก บท
ตอไปจะเนนถึงเรื่องราวในพระคัมภีรใหม
ผูเชื่อหลายคนไมรูถึงแผนการนิรันดรของพระเจาสําหรับโลก พระเจาตรัสวา
“ประชากรของเราถูกทําลายเพราะขาดความรู.....” โฮเชยา 4:6
พระเจามิไดกลาวถึงความรูชนิดที่บุคคลไดรับจากการไปโรงเรียน พระองคตรัสถึงความ
รูฝายวิญญาณซึ่งจะชวยเราใหเขาใจและมีสวนรวมในแผนการของพระเจาสําหรับโลกนี้
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หนังสือที่มีขอความเดียว
พระคัมภีรไมใชการรวบรวมความคิดตางๆ ของมนุษยเกี่ยวกับพระเจา แตเปนขอความ
จากพระเจาเพื่อที่จะถายทอดแผนการและเปาหมายของพระองคตอมนุษยชาติ
พระคัมภีรรวมถึงพระสัญญามากมาย การพยากรณและขอพระคัมภีรที่ปลอบโยนและ
การดลใจ
แตพระคัมภีรทั้งหมดจากการเริ่มตนจนสิ้นสุดนั้นมีขอความที่เปนศูนยกลางเพียง
ประการเดียว นั่นคือ ขอความที่เปนแผนการและความหวงใยของพระเจาสําหรับความรอดของ
มนุษยที่มีบาป
เปาหมายของพระเจาตั้งแตเริ่มตนก็คือ.....
“ประสงควาเมื่อเวลากําหนดครบบริบูรณแลว พระองคจะทรง
รวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยูในสวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต” เอ
เฟซัส 1:10
แผนการแหงความรอดสําหรับมนุษยที่มีบาปไดถูกทําใหบรรลุความสําเร็จแลวโดยองค
พระเยซูคริสต นั่นคือเปาหมายของพระเจาสําหรับชาติตางๆ ของโลกตั้งแตการเริ่มตนแหงยุค

พระคัมภีรเดิม
พระคัมภีรเดิมประกอบดวยหนังสือ 39 เลม ซึ่งแบงแยกออกเปน 4 หมวดใหญ ๆ ดังนี้
หมวดพระบัญญัติ
ปฐมกาล จนถึง เฉลยธรรมบัญญัติ
หมวดประวัติศาสตร
โยชูวา จนถึง เอสเธอร
หมวดคําประพันธ
โยบ จนถึง บทเพลงซาโลมอน
หมวดคําพยากรณ
อิสยาห จนถึง มาลาคี
ตอไปนี้คือ บทสรุปของสิ่งซึ่งทั้งสี่หมวดในพระคัมภีรเดิมเปดเผยเกี่ยวกับแผนการของ
พระเจาสําหรับโลกนี้

หนังสือหมวดธรรมบัญญัติ
ปฐมกาล จนถึง เฉลยธรรมบัญญัติ
เราเรียกหนังสือจากปฐมกาลถึงเฉลยธรรมบัญญัติวาเปนหนังสือหมวดธรรมบัญญัติ
เพราะวาเปนหนังสือที่บันทึกคําบัญชาครั้งแรกของพระเจาที่ใหไวแกมนุษยและการตอบสนอง
ของมนุษยที่มีตอบัญญัติเหลานี้

การเริ่มตน
ปฐมกาล แปลวา “การเริ่มตน” หนังสือเลมแรกของพระคัมภีร บันทึกการเริ่มตนของ
โลก มนุษย ชาติตางๆ ความบาปและแผนการของพระเจาเพื่อความรอด
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ดังเชนที่คุณไดเรียนรูแลววา มนษยถูกสรางขึ้นตามพระฉายาของพระเจาโดยมีความ
เหมือนพระเจาทั้งในดานจิตวิญญาณและจริยธรรมและเมื่อคนเพิ่มพูนขึ้น คนใหมแตละคนตอง
มีสวนในการทําแผนการของพระเจาใหสําเร็จ
แตมนุษยหลนจากความเหมือนพระเจาทางจริยธรรมและฝายวิญญาณเมื่อเขาทําบาป
ดังเชนที่คุณไดเรียนรูแลววา การเปดเผยประการแรกของแผนการของพระเจาสําหรับโลกถูก
บันทึกไวในปฐมกาล 3:15
“เราจะใหเจากับหญิงนี้เปนศัตรูกัน
ทัง้ พงศพันธุของเจาและ
พงศพันธุของเขาดวย
พงศพันธุของหญิงจะทําใหหัวของเจาแหลก
และเจาจะทําใหสนเทาของเขาฟกชํ้า” ปฐมกาล 3:15
พระเจาประทานพระสัญญาขอนี้ใหไวเปนภาษาสัญลักษณ “พงศพันธุของหญิง” คือ
พระเยซู พระองคจะเปนผูทําใหหัวของเจางูราย (ซาตาน) ซึ่งเปนเหตุแหงความบาปของมนุษย
พระเยซูจะทําสิ่งนี้โดยการสิ้นพระชนมเพื่อความบาปของมนุษยชาติ และทําใหมนุษยกลับคืนดี
กับพระเจา
หกประการที่ถูกเปดเผยโดยขอพระคัมภีรนี้
1.
พระเจาคือ แหลงที่มาแหงความรอด (“และเรา”)
2.

ซาตานคือ ศัตรู (“ความเปนศัตรู” ระหวางพงศพันธุของมนุษยและซาตาน)

3.

พระผูชวยใหรอดจะมาพรอมดวยสัมพันธภาพที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกับมนุษย พระองค
จะเปนพระบุตรของพระเจาในรูปแบบของมนุษย (“พงศพันธุของหญิง”)

4.

พระผูชวยใหรอดจะตองทนทุกข (“นั่นจะเปนการทําใหหัวของซาตานแหลก”)

5.

พระเจาจะจัดการเพื่อความพายแพของศัตรู (“เจาจะทําใหสนเทาของเขาฟกชํ้า”)

6.

ความรอดจะเปนของมนุษยชาติทั้งหลาย (“พงศพันธุทั้งหลาย”) สืบตอเรื่อยลงมาจน
ทุกชั่วชาติพันธุ

การแพรขยายของบาปซึ่งเกิดขึ้นตอจากการลมลงในความบาปของมนุษย (ปฐมกาล 6)
ไดกลาวไวในบทกอนหนานี้แลว แมวา ความชั่วรายอันใหญหลวงไดปกคลุมทั่วพื้นโลกจนพระ
เจาตองสงนํ้ามาทวมโลกเพราะความบาปนี้
แตพระองคก็ทรงจัดเตรียมแผนการพิเศษเพื่อ
ความรอดไวแลว (ปฐมกาล 8-9)
นาวาซึ่งโนอาหและครอบครัวของเขาไดรับการชวยใหรอดคือ
รูปแบบหนึ่งหรือเปน
สัญลักษณของความรอดโดยทางพระเยซูคริสต พระเยซูคือ “นาวา” ฝายวิญญาณซึ่งมนุษย
สามารถพบความปลอดภัยจากการพิพากษาของพระเจาสําหรับความบาป
เรื่องราวของโนอาหและนํ้าทวมโลก (ปฐมกาล 6-9) ไดเปดเผยวา แมวาพระเจาทรง
เห็นวามนุษยทําบาปและตองรับการพิพากษาลงโทษ
แตพระองคยังทรงมองโลกดวยความ
เมตตา พระองคยังทรงประทานหนทางที่จะรอดพนจากการถูกลงโทษเพราะบาป
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ตลอดทั่วพระคัมภีรเดิม แบบอยางเชนเดียวกันนี้เกิดขึ้นครั้งแลวครั้งเลา มนุษยทําบาป
และพระเจาสงการพิพากษาลงโทษมายังมนุษย แตดวยพระเมตตาของพระองค พระเจาทรง
จัดเตรียมใหมีหนทางแหงความรอดไวแลว

ชนชาติพิเศษ
คุณไดเรียนรูถึงวิธีการกบฏตอพระเจาที่หอบาเบลซึ่งนําไปสูการถูกแบงแยกออกเปน
ภาษาตางๆ และในที่สุดก็มีการกอตั้งขึ้นเปนชาติตางๆ จากโลกที่ถูกแบงแยกออกเปนหลายชน
ชาติ พระเจาทรงเลือกชนชาติหนึ่งคือ อิสราเอล เพื่อเปาหมายอันพิเศษประการหนึ่ง
ชนชาติทั้งหมดไดเจริญเติบโตสืบเชื้อสายจากผูชายคนหนึ่งชื่อวา อับราฮัม คุณสามารถ
อานเกี่ยวกับชนชาติตางๆ พระสัญญาของพระเจาที่มีตอเขาและการที่เขากระทําพระสัญญาให
สําเร็จไดในปฐมกาล 11:27-25:34
อับราฮัมถูกเลือกใหเปน “บิดา” (ผูนํา) ของอิสราเอล พระเจาทรงเลือกทานตามพระ
ประสงคพิเศษ
“เราจะใหเจาเปนชนชาติใหญ เราจะอวยพรแกเจา จะใหเจามี
ชือ่ เสียงใหญโตเลื่องลือไป แลวเจาจะชวยใหผูอื่นไดรับพร
เราจะอํานวยพรแกคนที่อวยพรเจา
เราจะสาปคนที่แชงเจา
บรรดาเผาพันธุทั่วโลกจะไดรับพรเพราะเจา” ปฐมกาล 12:2-3
ประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกจะไดพรเพราะเชื้อสายของเจา
วาเจาฟงเสียงของเรา” ปฐมกาล 22:18

เหตุ

(ดูปฐมกาล 26:4 และ 28:14)
จากอับราฮัมก็มาเปนชนชาติอิสราเอล โดยทางอิสราเอลชนชาติตางๆ ของโลกจะไดรับ
พรโดยการมารูจักความจริงของพระเจา
“ครอบครัวตางๆ” ของโลกก็จะไดรับพรดวย คําวา ”ครอบครัวตางๆ” หมายถึงเผา
พันธุต างๆ มากมายและกลุมประชากรที่ประกอบกันเปนชนชาติ
ชนชาติอิสราเอลมิไดถูกเลือกเพื่อสิทธิพิเศษอันใด หรือเพราะวาพวกเขาดีกวาชนชาติ
อืน่ พวกเขาถูกเลือกเพื่อเปาหมายพิเศษประการหนึ่ง ชนชาตินั้นเปนชนสวนนอยถูกเรียกเพื่อ
ใหรับใชชนสวนใหญ
พระเจาทรงเลือกอิสราเอลในฐานะเปนชนชาติซึ่งพระองคสามารถเปดเผยพระองคเอง
แกชาวโลกได
อิสราเอลคือ ชนชาติซึ่งพระเยซูคริสตซึ่งเปนองคพระผูชวยใหรอดจะเสด็จมา (มัทธิว
2:2 ยอหน 4:22)
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นีค่ อื ชนชาติซึ่งระบุไวในพระวจนะของพระเจาที่บันทึกไวเปนตัวอักษรแกโลกนี้ (สดุดี
147:19, โรม 3:1, 2, 9:4)
อิสราเอลตองเปนพยานของพระเจาแกชาติตางๆ ดวย
“ใหบรรดาประชาชาติประชุมพรอมกัน และใหชนชาติทั้งหลาย
ชุมนุมกัน ในทามกลางเขามีผูแจงอยางนี้ได และเลาสิ่งลวงแลวใหเราฟง
ได ใหเขาทั้งหลายนําพยานของเขามาพิสูจนตัวเขาและใหเขาไดยินและ
กลาววาจริงแลว
พระเจาตรัสวา "เจาทั้งหลายเปนพยานของเรา และเปนผูรับใช
ของเรา ซึง่ เราไดเลือกไวแลว เพื่อเจาจะรูจักและเชื่อถือเราและเขาใจวา
เราเปนผูนั้นแหละ กอนหนาเราไมมีพระใดถูกปนขึ้นและภายหลังเราก็จะ
ไมมี
เรา เราคือพระเจาและนอกจากเราไมมีพระเจาผูชวยใหรอด
เราแจงใหทราบและชวยใหรอด และเลาใหฟงและก็ไมมีพระเจา
อืน่ ในหมูพวกเจาและเจาทั้งหลายเปนพยานของเรา" พระเจาตรัสดังนี้
แหละ” อิสยาห 43:9-12
พระเจาทรงสถาปนาอิสราเอลใหมีสัมพันธภาพที่มีชีวิตรวมกับพระองคซึ่งรูจักกันใน
ฐานะที่เปน “พันธสัญญา” พันธสัญญานี้คือ ขอตกลงที่วาพระองคคือ พระเจาของพวกเขาและ
พวกเขาคือประชากรของพระองค
ในพระคัมภีรเดิม พันธสัญญาของพระเจามีกับอิสราเอล
“เราจะรับพวกเจาเปนประชากรของเรา และเราจะเปนพระเจา
ของพวกเจา พวกเจาจะรูวาเราคือพระเยโฮวาหพระเจาของเจา” อพยพ
6:7
ในพระคัมภีรใหม พระเจาทรงตั้งพันธสัญญาใหมกับผูเชื่อที่แทจริงทุกคน
“ถวยนี้คือพันธสัญญาใหม โดยโลหิตของเรา เมื่อทานดื่มจาก
ถวยนีเ้ วลาใด จงดื่มเปนที่ระลึกถึงเรา” 1 โครินธ 11:25

ทายาทของอับราฮัม
คุณจะไดเรียนรูภายหลังถึงวิธีที่ผูเชื่อในพระคัมภีรใหมถูกเรียกวา “ทายาท” ของอับราฮั
ม ทายาทคือ บุคคลผูรับมรดกสิ่งที่เปนของอีกบุคคลหนึ่ง
เชนเดียวกับอับราฮัม พระเจาทรงเรียกเราใหอวยพรแกชาวโลก แตประชาชาติตางๆ
และครอบครัวตางๆ ของโลกจะไดรับพรก็เพราะวาเราไปหาพวกเขาดวยขาวประเสริฐเทานั้น
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เมื่อพระเจาทรงเรียกอับราฮัม พระองคตรัสสั่งเขาใหออกจากเมือง เออร และใหไปยัง
ดินแดนที่ “เราจะสําแดงแกเจา” (กิจการ 7:2-3) อับราฮัมจึงพาครอบครัวออกจากเมืองเออร
แตเมื่อมาถึงเมืองฮารานเขาก็ตั้งรกรากอยูที่นั่น (ปฐมกาล 11:31)
ผูเชื่อทุกคนถูกเรียกใหออกจากดินแดนฝายวิญญาณซึ่งเปนสถานที่ชัดขวางเปาหมาย
ของพระเจา ผูเชื่อบางคนอาจถูกเรียกใหออกจากดินแดนฝายธรรมชาติที่เปนถิ่นกําเนิดของเขา
เพือ่ ที่จะไปใหถึงบรรดาประชาชาติ
ผูเชื่อทุกคนจะมีบางครั้งที่พบกับ “เมืองฮาราน” ซึง่ เปนรูปแบบของสถานที่ที่มีความ
สะดวกสบายหรือเชื่อฟงพระเจาและบุกบั่นไปขางหนา เพื่อมีสวนรวมในแผนการของพระองค
อับราฮัมไดออกจากเขตแดนของเมืองฮาราน เมื่อเขาขามเขตแดนนั้นมาแลวเขาไมเคย
กลับไปดูอีกเลย

การพัฒนาเปนชนชาติ
ตามเรื่องราวของอับราฮัมในหนังสือปฐมกาล ประวัตศิ าสตรการเติบโตและการพัฒนา
เปนชนชาติของอิสราเอลถูกบันทึกไวในหนังสือธรรมบัญญัติเลมตอๆ มา
พระเจาทรงใชอิสราเอลเพื่อที่จะเปดเผยแผนการของพระองคสําหรับโลก
ปฐมกาล 50:20 ในอียปิ ต พระเจาทรงยกโยเซฟขึ้นเพื่อสงวนรักษาประชาชาติตางๆ ไว
อพยพ 8:22 พระเจาไดนําอิสราเอลออกจากอียิปตเพื่อสําแดงใหเห็นวาพระองคทรงเปนพระ
เจาของแผนดินโลก
อพยพ 9:29:
พระเจา

โรคระบาดตางๆ ในอียิปตถูกกําหนดไวเพื่อที่จะสําแดงถึงฤทธานุภาพของ

อพยพ 33:l6: การทรงสถิตอยูของพระเจากับอิสราเอลนั้นแสดงใหเห็นถึงความเปนอยูจริงของ
พระองคแดบรรดาประชาชาติ
อพยพ 34:l0: พระเจายังทรงทําราชกิจในอิสราเอลตอไป เพื่อวาบรรดาประชาชาติที่พวกเขาไป
อาศัยอยูจะไดเห็นพระราชกิจขององคพระผูเปนเจา
เลวีนิติ 20:23: อิสราเอลตองเปนตัวอยางแกชนชาติตางๆ และไมประพฤติตามวิถีทางที่ชั่วราย
ของชนชาติทั้งหลาย
เลวีนิติ l9:24: อิสราเอลตองแบงปนความรักของพระเจากับชนชาติอื่นๆ ดวย
กันดารวิถี l4:2l: แผนการของพระเจาก็คือใหโลกนี้เต็มไปดวยพระสิริของพระเจา
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เฉลยธรรมบัญญัติ 4:27; 7:6; l4:2; 26:l9: พระเจาทรงเลือกอิสราเอลใหเปนพยานของพระองค
แตเพราะความบาป ตอมาพวกเขาถึงถูกทําใหกระจัดกระจายไปและทนทุกขทรมานใน
มือของศัตรู
เฉลยธรรมบัญญัติ l8:9; 30:l9: พระเจาทรงตักเตือนอิสราเอลมิใหปฏิบัติตามวิถีทางของชนชาติ
อืน่ และเรียกเขาใหเลือกเอาวิถีทางแหงชีวิต
เฉลยธรรมบัญญัติ 28:9-l0: พระประสงคของพระเจาก็คือโดยผานทางอิสราเอลประชากรทั้ง
หลายของแผนดินจะรูจักฤทธานุภาพของพระองค

หนังสือหมวดประวัติศาสตร
โยชูวาถึงเอสเธอร
สําหรับโลกนี้นั้น อิสราเอลเปนประชาชาติที่ไมสําคัญ แตการมองอิสราเอลจากพระ
คัมภีรนั้นเปนสิ่งที่แตกตางมากทีเดียว เพราะเปนชนชาติซึ่งพระเจาทรงทําราชกิจเพื่อเปดเผย
แผนการของพระองคสําหรับโลก หนังสือหมวดประวัติศาสตรในพระคัมภีรเดิมบันทึกประสบ
การณตางๆ ของอิสราเอลขณะที่พวกเขารับใชพระเจาเพื่อแผนการนี้
เมื่ออิสราเอลเชื่อฟงพระเจา เขาไดรับการปลดปลอยจากเงื้อมมือของศัตรู สิ่งนี้เปนไป
เพือ่ เปนพยานยืนยันถึงฤทธานุภาพแหงการชวยกูของพระเจา (ดู สดุดี 66:1-7, อิสยาห
52:10)
ครั้นอิสราเอลไมเชื่อฟงพระเจา การพิพากษาลงโทษตางๆ ที่พระองคสงมาก็เปนพยาน
ยืนยันถึงความเปนจริงของพระองค (สดุดี 145:17)
ไมวาพระเจาทรงเกี่ยวของกับอิสราเอลดวยความรักหรือดวยการพิพากษาลงโทษ พระ
องคยังคงเปดเผยพระองคเองผานทางพวกเขาไปยังชนชาติตางๆ ของโลกตอไป
ตอไปนี้คือหลักฐานบางประการจากหนังสือหมวดประวัติศาสตรซึ่งจะเพิ่มความ
เขาใจของคุณเรื่องแผนการของพระเจาสําหรับโลก
โยชูวา 2:ll; 3:ll: พระเจาคือจอมเจานายของสวรรคเบื้องบนและโลกเบื้องลาง
โยชูวา 4:23-24: พระเจากระทําใหแมนํ้าจอรแดนแหงไปเพื่อประชาชาติทั้งหลายทั่วพิภพจะได
รูถึงฝพระหัตถของพระเจา
โยชูวา 23:3,9,l2,l3: อีกครั้งหนึ่งที่พระเจาทรงเตือนอิสราเอลใหแยกตัวออกจากคนตางชาติและ
ปรนนิบัติพระองคในฐานะเปนพยานของพระองคในทามกลางพวกเขา
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ผูวินิจฉัย 2:2l-22: พระเจาทรงทดสอบอิสราเอลเพื่อจะดูวาเขาจะปฏิบัติตามพระมรรคาที่พระ
องคทรงบัญชาไวหรือไม หนังสือผูวินิจฉัยบันทึกความผิดพลาดลมเหลวซํ้าแลวซํ้าเลา
ของเขาที่จะเชื่อฟงพระองค
รูธ l:l6: พระเจาของยิวไดกลายเปนพระเจาของคนตางชาติดวย
1ซามูเอล l7:46: เมื่อดาวิดพบโกลิอทั เขาประกาศชัยชนะเพื่อวาทั้งพิภพนี้จะทราบวามีพระเจา
องคหนึ่งในอิสราเอล
2 ซามูเอล 22:50-5l: ดาวิดสรรเสริญยกยองพระเจาเพื่อวาบรรดาประชาชาติจะไดถวายพระ
เกียรติแดพระองค
1 พงศกษัตริย 8:23,43: หลังจากอาณาจักรอิสราเอลไดสถาปนาขึ้นแลว กษัตริยโซโลมอนได
ทูลขอวา “เพือ่ วาชนชาติทั้งหลายแหงแผนดินโลกจะรูจักพระนามของพระองค และเกรง
กลัวพระองคดังอิสราเอลประชากรของพระองคยําเกรง”
1 พงศกษัตริย 8:43,53,60: ขอพระคัมภีรเหลานี้สะทอนถึงพระประสงคอันตอเนื่องของพระเจา
ที่ทรงปรารถนาใหชนชาติทั้งหลายแหงแผนดินโลกมาสูความรูเรื่องแผนการของพระ
องค
2 พงศกษัตริย l9:l5-l9: หาทางใหรอดพนจากศัตรูเพื่อวาบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นแหงแผนดิน
โลกจะรูจักพระเจาผูเที่ยงแทแตเพียงพระองคเดียว
1 พงศาวดาร l6:23-24,31:
ประชาชาติ
1 พงศาวดาร l6:35:
เกียรติ

พระสิริของพระเจาจะเปนที่ปาวรองทั่วไปในทามกลางบรรดา

หาทางใหรอดพนจากคนตางชาติเพื่อวาพระเจาจะไดรับการถวายพระ

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: กษัตริยไซรัสไดสรางพระวิหารที่เยรูซาเล็มเพื่อถวายเกียรติแดพระเจาตอหนา
ประชาชาติ
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เนหะมีย 6:l6: เปาหมายของโครงการของเนหะมียยิ่งใหญกวาการสรางกําแพง นั่นคือการแสดง
ใหเห็นถึงความเปนจริงของฤทธานุภาพของพระเจาและความแนนอนของแผนการของ
พระองค
เนหะมีย 9:6-7: พระเจาไดรับการปาวประกาศในฐานะที่ทรงเปนจอมเจานายของบรรดาประ
ชาติทั้งสิ้นของแผนดินโลก
เอสเธอร 4:l4: เอสเธอรไดรับการเชิดชูก็เพื่อเปาหมายพิเศษในการสงวนชีวิตของชนชาติอิสรา
เอลซึ่งซาตานไดวางแผนการที่จะทําลาย

หนังสือหมวดกวีนิพนธ
โยบจนถึงบทเพลงซาโลมอน
หนังสือโยบ สดุดี สุภาษิต ปญญาจารยและบทเพลงของซาโลมอน เปนที่รูจักกันใน
ฐานะหนังสือคําประพันธเพราะวาลวนถูกบันทึกในรูปแบบของคําประพันธ โลกคือเคาโครงเรื่อง
สําคัญในหนังสือคําประพันธเหลานี้
ในหนังสือสดุดีมีขออางอิงที่กลาวถึงบรรดาประชาติและประชากรมากกวา 200 ครั้ง
คําที่ใชเชน “ทั่วพื้นพิภพ” “ประชากรทั้งสิ้น” “ประชากรชาติตางๆ ทั้งหมด” “มนุษย
ทัง้ หลาย” “ทุกสิ่งที่หายใจได” “ตลอดทั่วจนสุดปลายแผนดินโลก” “ประชากรทั่วทั้งพิภพ”
“ดวงตาทั้งสิ้น” และ “ชาวตางชาติ” มีการใชซํ้าแลวซํ้าเลาในหนังสือเลมนี้
สดุดีนําเสนอโลกในฐานะที่เปนกรรมสิทธิ์ครอบครองของพระเจาพรอมดวยทุกสิ่งที่อยู
ภายใตการควบคุมดูแลของพระองค (สดุดี 24:1) และยกยองเทิดทูนพระองคไวในฐานะองค
พระผูเปนเจาสูงสุดเหนือแผนดินโลกทั้งสิ้น (สดุดี 38:10, 97:9)
สดุดีเสนอพระองควาทรงเปนผูพิพากษาของโลก (สดุดี 149:7) ขณะเดียวกัน พระองค
ยังทรงเปนผูประทานความรอดดวยพระเมตตา (สดุดี 119:64)
สภาพทีเ่ ต็มไปดวยความบาปของชนชาติตางๆ ถูกบรรยายไวในสดุดี 2 สวนในสดุดี
67 ก็แสดงถึงความหวังแหงความรอดซึ่งแผขยายออกไปยังบรรดาประชาชาติ
ภาค “เพื่อการศึกษาตอไป” ของบทนี้จัดใหมีรายชื่อหัวขอความรูเรื่องโลกตามที่มีระบุ
ไวในสดุดีอยางครบถวน
ตอไปนี้คือขอพระคัมภีรสําคัญจากหนังสือกวีนิพนธอื่นๆ
โยบ 1 และ 2: อธิบายถึงความขัดแยงที่เปนผลมาจากความโกรธขัดเคืองที่อยูในหัวใจ ความคิด
และวิญญาณของมนุษย
โยบ 9:24; l2:23; 38:1-41: แมวาสภาพตางๆ ของโลกจะสงผลในทางชั่วราย พระเจาก็ยังมิได
สูญเสียการบังคับควบคุมจักรวาลของพระองค
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สุภาษิต 2:22; l0:30; ll:3l: อธิบายสภาพเลวรายของโลกในปจจุบัน
สุภาษิต l4:34: เปรียบเทียบชนชาติที่ชอบธรรมกับชนชาติที่ทําบาป
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
ขอพระคัมภีรเหลานี้เปนเพียงตัวอยางของแผนการของพระเจาสําหรับโลกในลักษณะที่
ถูกเปดเผยไวในหนังสือเหลานี้ จงดูที่ “เพื่อศึกษาตอไป” ของบทนี้เพื่อทราบขอพระคัมภีรเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับโลกในหนังสือประเภทคําประพันธ

หนังสือหมวดคําพยากรณ
อิสยาหจนถึงมาลาคี
หนังสืออิสยาหจนถึงมาลาคีถูกเรียกวาเปนหนังสือหมวดคํ าพยากรณเพราะบันทึกคํา
พยากรณที่ใหไวโดยพระเจาผานบุคคลที่เปนชาวอิสราเอลซึ่งพระองคทรงเจิมไว
คําพยากรณเหลานี้ไดอธิบายถึงเหตุการณตางๆ ในอนาคต ซึ่งอยูในแผนการของพระ
เจาสําหรับโลก ตลอดทั่วหนังสือตางๆ เหลานี้มีการเนนที่แงมุมตางๆ ของงานของพระผูชวย
ใหรอดที่ทรงกระทําทั่วโลกนี้ พระเยซูจะเสด็จมามิใชเพื่อประชาชนชาวอิสราเอลเทานั้น แต
เพื่อเผาพันธุมนุษยชาติทั้งหมด

ผูรับใชขามวัฒนธรรม
มีผูพยากรณสองคน คือ ดาเนียลกับโยนาห ซึ่งรับใชในเหตุการณที่มีสิ่งแวดลอมทาง
วัฒนธรรมตางกัน
ดาเนียลเปนพยานถึงพระเจาขณะที่กําลังรับใชในฐานะที่ปรึกษาราชการ และเปนขาราช
การในบาบิโลน พระเจาทรงชวยกูดาเนียลจากความตายและเปดเผยพระองคเองในฐานะพระ
เจาแหงพื้นพิภพ (ดาเนียล 6:27)

การมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร บทที่ 4

-36 -

หนังสือดาเนียลบันทึกการเปดเผยหลายอยางจากพระเจา ซึ่งเกี่ยวกับอนาคตของโลก
หนังสือนี้เกี่ยวของกับหนังสือวิวรณในพระคัมภีรใหมซึ่งเปนรายละเอียดเพิ่มเติมของแผนการ
ของพระเจาสําหรับประชาชาติ
เปาหมายของแผนการของพระเจาถูกสรุปไวในขอพระคัมภีรนี้ในหนังสือดาเนียล
“ราชอํานาจ ศักดิ์ศรีกับราชอาณาจักร เขานํามามอบไวกับทาน
เพือ่ บรรดาชนชาติ
ประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายจะปรนนิบัติ
ทาน ราชอาณาจักรของทานเปนราชอาณาจักรนิรันดร ซึ่งจะไมสิ้นสุด
ไปและแผนดินของทานเปนแผนดินซึ่งจะไมถูกทําลายเลย”
ดาเนียล
7:14
โยนาหเปนมิชชั่นนารีชาวยิวถูกเรียกใหไปเทศนาไถถอนคนตางชาติที่ชั่วรายที่เมืองนี
นะเวห เขาไปเมืองนั้นอยางไมเต็มใจและเทศนาอยางเสียไมได
หนังสือโยนาหมีความสําคัญเพราะวามีการเปดเผยเปาหมายของพระเจาที่จะนําความ
รอดไปสูบรรดาประชาชาติ มิใชเพียงแตอิสราเอลเทานั้น
อิสราเอลเกลียดชังประชาชนชาวนีนะเวห แรกทีเดียวโยนาหก็ปฏิเสธที่จะไปเทศนาแก
พวกเขา แตหลังจากที่พระเจาจัดการกับเขาในเวลาตอมาเขาก็ยอมไปและเทศนาเพื่อการกลับ
ใจ แมวาเขามิไดเสนอแนะถึงวิธีที่จะกลับใจเลย พวกเขาตองคาดคะเนเอาเองวาจะทําอะไรดัง
เชนที่สะทอนใหเห็นในพระราชกฤษฎีกาของกษัตริย (โยนาห 3:8-9)
แทนการชื่นชมยินดีที่พวกเขากลับใจ โยนาหกลับบนวาและโตแยงกับพระเจา (โยนาห
4:2) คําพูดสุดทายของโยนาหถูกบันทึกไวในขอพระคัมภีรวา
“ทีข่ า พระองคโกรธถึงอยากตายนี้ดีแลวพระเจาขา” โยนาห 4:9
หนังสือโยนาหไมมีบทสรุป คําถามสุดทายของโยนาห (โยนาห 4:9-11) ก็ไมมีคําตอบ
เราปลอยใหโยนาหรอคอยพระเจาที่จะทรงจัดการตามวิธีคิดของพระองคเถิด
พระเจายังคงรอคอยกลุมคนผูมีลักษณะคลายโยนาห พวกเขาอยูในบานที่สะดวกสบาย
เชนเดียวกับที่โยนาหนั้งในที่นั่งภายใตรมเงาแดด พวกเขาไมเขาใจและปฏิเสธที่จะรวมในแผน
การของพระเจาที่มีตอโลกนี้

หนังสืออิสยาห
อิสยาหคือตัวอยางที่ดีเยี่ยมของการเนนยํ้ าแผนการของพระเจาสําหรับโลกซึ่งถูกเปด
เผยไวในบรรดาหนังสือหมวดคําพยากรณ
อิสยาห l7:l2-l3; 24:5-6;: อธิบายถึงสภาพของโลกจําเพาะเบื้องพระพักตรของพระเจา
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: เนนหนักถึงเปาหมายและความยิ่งใหญของแผนการของพระเจาสําหรับ
โลก
อิสยาห 65:l7; 66:22: เปดเผยถึงแผนการในอนาคตของพระเจาสําหรับโลก
อิสยาห 40:l5: ความคิดเห็นของพระเจาที่มีตอบรรดาประชาชาติ
อิสยาห 45:22; 5l:6: คํารองเรียกใหบรรดาประชาชาติมองหาความรอดที่มาจากพระเจา
อิสยาห 43:8-l2: อิสราเอลเปนพยานของพระเจาทามกลางประชาชาติ
อิสยาห 52:l3-l5: ผูร บั ใชที่เอยถึงในบทนี้ก็คือ พระเยซู พระองคตองรับทุกขทรมานเพื่อการไถ
ถอนบาปจากโลก บรรดากษัตริยของชาวตางชาติหรือประชาชาติที่ไมรูจักพระเจาจะได
ยินถึงพระกิตติคุณนี้ดวยความประหลาดใจ ความตายของพระคริสตเปนไปเพื่อประชา
กรทัง้ หลายและบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นของโลก ขาวประเสริฐของพระเจาจะตองถูก
ปาวประกาศไปใหทั่วเขตแดนทั้งปวงของโลก
อิสยาห 54:l-5: คําวา “พงศพันธุ” ในที่นี้หมายถึงพงศพันธุทางฝายวิญญาณของอิสราเอลซึ่งก็
รวมทั้งผูเชื่อที่เปนคนตางชาติซึ่งมาถึงความรูเรื่องการชวยกูของพระเยซู คําอธิษฐาน
วิงวอนวา “ขอทรงขยายการครอบครองของพระองค” หมายถึงการแผขยายเพื่อรับคน
ตางชาติเปนบุตรของพระเจา
อิสยาห 42:l-l0: พระเจาทรงจัดการกับชนชาติตางๆ ดวยพระกรุณา พระองคจะไมยกเลิกไมวา
จะตองใชความพยายามมากเทาใดหรือตองใชเวลานานสักเพียงใดกอนพวกเขาจะตอบ
สนอง “แผนดินชายทะเล” มากมายที่อิสยาหกลาวถึงองคพระผูชวยใหรอด ซึ่งโดย
ทางพระองคนั้นการทรงไถที่มีตอบรรดาประชาชาติจะมีผลใหชนชาติทั้งหลายผูกพันเขา
เปนพวกเดียวกัน
อิสยาห 49:6-l2: การกลับคืนดีกับพระเจาของอิสราเอลเปนสิ่งเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับเปา
หมายอันยิ่งใหญของพระเจาเพื่อโลกนี้ เปาหมายของพระองคก็คือใหทั่วพิภพมารูจัก
และนมัสการพระองคดวยจิตวิญญาณและความจริง
อิสยาห 56:7: พระวิหารของพระเจาจะตองเปนพระวิหารแหงการอธิษฐานเพื่อประชาชาติ
อิสยาห 59:l6 - 60:5: บทนี้เปดเผยวา ถึงแมวาความมืดฝายวิญญาณจะครอบงําโลกไวเนื่อง
ดวยความบาป แตพระเยซูจะลุกขึ้นดวยแสงสวางและการรักษาโลก แสงอันศักดิ์สิทธิ์นี้
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ชาวตางชาติจะมาสูแสงสวางนี้จากสวนที่อยูไกลที่สุด

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: ทัง้ หมดนี้กลาวถึงเวลาซึ่งโลกจะเต็ม
ไปดวยความรูของพระเจา
ตอไปนี้เปนขอความสําคัญจากหนังสือเลมอื่นๆ ของหมวดผูพยากรณ
เยเรมีย l:5: เยเรมียถูกเรียกใหเปนผูพยากรณแกบรรดาประชาชาติ
เยเรมีย 9:24: พระเจาทรงแสดงความรักเมตตา การพิพากษาและความชอบธรรมตอชาวโลก
เยเรมีย 23:5: จะมีการทํานายเรื่องการพิพากษาและความยุติธรรมจะมีขึ้นบนพื้นโลกโดยพระ
เยซู
เยเรมีย l8:7-10: จัดหาทางเลือกที่ชัดเจนไวสําหรับชนชาติทั้งหลาย
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: พระประสงคของพระเจาสําหรับบรรดาประชาชาติที่จะไดรับความรอดโดยทาง
อิสราเอล
เยเรมีย 33:9: ประชาชาติทั่วโลกจะไดฟงเรื่องราวของพระเจา
บทเพลงครํ่าครวญ 3:37-39: พระเจาจะลงโทษมนุษยสําหรับความบาป
บทเพลงครํ่าครวญ 4:20: แมวาเราอาศัยอยูทามกลางชาวตางชาติ แตเราก็อยูภายใตรมพระ
คุณของพระเจา
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เอเสเคียล 20:4l; 36:23; 38:23; 39:7,2l: ขอพระคัมภีรทั้งหมดนี้สะทอนถึงพระประสงคของพระ
เจาที่จะทําใหพระนามของพระองคเปนที่รูจักกันแพรหลายทามกลางบรรดาประชาชาติ
ของโลกนี้
โฮเชยา l:l0; 2:23: ในสถานที่ซึ่งพระเจายังไมเปนที่รูจัก พระองคจะไดรับการเปดเผยใหรูจัก
โยเอล l:l5: โยเอลตักเตือนถึง “วันแหงองคพระผูเปนเจา” ซึ่งคือเวลาแหงการพิพากษาบรรดา
ประชาชาติ พระเจาทรงเรียกใหมีการกลับใจทั่วจักรวาล
โยเอล 2:28-32; 3:9-l2: แมวาชนชาติทั้งหลายจะพบกับประสบการณการพิพากษาของพระเจา
แตพวกเขาก็จะไดพบกับประสบการณอันเปนของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
และสันติสุขซึ่งจะตามหลังการพิพากษา
โยเอล 3:l4: พรรณาถึงมวลชนของโลกที่ยังไมมาถึงความรอดของพระเจา
อาโมส 4:13: อาโมสรวมมือกับผูพยากรณคนอื่นในการประกาศถึงความเปนพระเจาของพระ
องคทั่วพื้นพิภพ
อาโมส 9:ll-l2: พระเจาจะยกประชาชาติทั้งสิ้นซึ่งเราเรียกกันดวยนามของพระองค
โอบาดีห l:1: พระเจาจะสงทูตของพระองคไปทามกลางบรรดาประชาชาติ
โอบาดีห 1:15: วันแหงการพิพากษาจะมาถึงชาวตางชาติ
มีคาห 4:l-3; 5:l5; 7:l6: พระเจาจะพิพากษาบรรดาประชาชาติ
นาฮูม l:5: ทัว่ พืน้ พิภพจะอยูภายใตการบังคับควบคุมของพระเจา
ฮาบากุก 15; 3:12: พระเจาจะทรงประกอบราชกิจยิ่งใหญที่เปนความอัศจรรยเพื่อที่จะสําแดง
พระองคเองแกคนตางชาติ
ฮาบากุก 2:4: คนชอบธรรมจะดํารงชีวิตอยูดวยความเชื่อ
ฮาบากุก 2:l4; 3:3: ทํานายถึงวันที่โลกจะเต็มไปดวยพระสิริของพระเจา
เศฟนยาห 3:6,8: พระเจาจะพิพากษาชนชาติที่ชั่วรายในโลก
ฮักกัย 2:7,21,22: พระเจาจะเขยาบรรดาประชาชาติเพื่อดึงเขาใหมาหาพระองค
เศคาริยาห 12:l: พระเจาเปนที่รูจักกันในฐานะพระผูทรงปนจิตวิญญาณใหมีอยูในมนุษย
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เศคาริยาห 4:l0: พระเนตรของพระเจาทรงมองอยูทั่วพิภพ
เศคาริยาห 12:l0; 13:1,6,7: ทํานายถึงการสิ้นพระชนมของพระเยซูเพื่อความบาป
เศคาริยาห l4:8-9: พระเจาจะกลายเปนจอมกษัตริยเหนือบรรดาประชาชาติทั่วโลก
มาลาคี l:ll: พระนามของพระเจาจะเปนที่ยกยองทามกลางบรรดาประชาชาติ
จากขอความตัวอยางเหลานี้คุณสามารถเห็นไดวามันเปนไปไมไดที่จะวิเคราะหคําสอน
ของผูเผยพระวจนะทั้งหมดที่เกี่ยวกับแผนการของพระเจาสําหรับโลกดวยเนื้อที่ซึ่งจํากัดของบท
เรียนนี้
ในภาค “เพื่อศึกษาตอไป” ของบทนี้ เราไดจัดหาขออางอิงเกี่ยวกับโลกจากผูพยากรณ
ในพระคัมภีรเดิม เพื่อเปนแนวทางใหคุณศึกษาเรื่องนี้ตอไป

หัวเลี้ยวหัวตอสูยุคพระคัมภีรใหม
พระคัมภีรเดิมจบลงดวยหนังสือมาลาคี พระคัมภีรใหมเริ่มตนดวยหนังสือมัทธิว ในบท
เรียนตอไป คุณจะเริ่มศึกษาการมองโลกตามแบบอยางพระคัมภีรดังเชนที่ไดสะทอนภาพไวใน
พระคัมภีรใหม
ในพระคัมภีรเดิม แผนการของพระเจาคือพระองคตองการที่จะใชชนชาติอิสราเอลเพื่อ
ดึงดูดชนชาติทั้งหลายใหมาหาพระองค โดยการดํารงชีวิตอยูจําเพาะพระพักตรของพระเจา และ
ยําเกรงพระองค พวกเขาตองดึงดูดชนชาติตางๆ เขามาคลายกับเปนแมเหล็กใหญที่ดูดเขาหา
กรุงเยรูซาเล็มและมาหาพระเจา
ในพระคัมภีรใหม หลังจากที่อิสราเอลปฏิเสธพระเยซูแลว ก็มีชนกลุมใหมถูกยกขึ้น
ชนกลุมนั้นเปนที่รูจักกันในฐานะเปนคริสตจักรซึ่งประกอบดวยผูเชื่อที่บังเกิดใหมอีกครั้งหนึ่ง
บัดนี้ พระเจาก็ทรงทําราชกิจเพื่อสําแดงพระองคเองแกชาวโลกโดยทางคริสตจักร
แตวิธีการนั้นแตกตางออกไป ในพระคัมภีรเดิมชนชาติตางๆ ตองเขามาสูกรุงเยรูซาเล็ม
เพื่อเรียนรูถึงพระเจา แตในพระคัมภีรใหม คริสตจักรถูกสงออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มเพื่อไปยัง
ประชาชาติทั้งหลาย
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 4
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

2.

อะไรคือขอความที่เปนศูนยกลางของพระวจนะของพระเจา
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3.

จงสรุปการมองโลกตามพระคัมภีรที่สะทอนออกมาในหนังสือหมวดธรรมบัญญัติของ
พระคัมภีรเดิม

4.

จงสรุปการมองโลกตามพระคัมภีรที่สะทอนออกมาในหนังสือหมวดประวัติศาสตรในพระ
คัมภีรเดิม

5.

จงสรุปการมองโลกตามพระคัมภีรที่สะทอนออกมาในหนังสือหมวดกวีนิพนธของพระ
คัมภีร

6.

จงสรุปการมองโลกตามพระคัมภีรที่สะทอนออกมาในหนังสือหมวดผูพยากรณของพระ
คัมภีรเดิม

คําตอบบททดสอบ บทที่ 4
1.

“ตัง้ แตที่ดวงอาทิตยขึ้นถึงที่ดวงอาทิตยตก นามของเราก็ใหญยิ่งทามกลางประชาชาติ
ทัง้ หลาย และเขาถวายเครื่องหอมและของถวายที่บริสุทธิ์แดนามของเราทุกที่ทุกแหง
เพราะวานามของเรานั้นใหญยิ่งทามกลางประชาชาติ” มาลาคี 1:11
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2.

ขอความที่เปนศูนยกลางคือ
มนุษยที่บาป

ความหวงใยและแผนการของพระเจาเพื่อความรอดของ

3.

จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับบทเรียนในหนา 27-31

4.

จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับบทเรียนในหนา 31-32

5.

จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับบทเรียนในหนา 32-33

6.

จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับบทเรียนในหนา 33-37

เพื่อศึกษาตอไป
จงใชรายชื่อขอพระคัมภีรตอไปนี้เพื่อศึกษาเรื่องการมองโลกตามพระคัมภีรในพระ
คัมภีรเดิมตอไป
รายชื่อรวมถึงขออางอิงถึงโลก ชาวตางชาติ ชนชาติตางๆ และคนตางชาติ (ซึ่งหมาย
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