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ภาคที่ 2 แนวความคิด 

เขาใจแนวความคิดของวัตถุประสงคที่อยูเบ้ืองหลังนิมิต 

บทที่ 4  

โลกที่กลาวถึงในพระวจนะของพระเจา 

จุดประสงค 
เมื่อเรียนจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
- อธิบายแผนของพระเจาสําหรับมนุษยทุกชาติซึ่งเปนน้ําพระทัยตั้งแตเร่ิมสรางโลก 
- คนหานิมิตที่พระเจาเปดเผยไวในพระคัมภีรต้ังแตปฐมกาลจนถึงวิวรณ 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ 
“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความล้ําลึกในพระทัยของพระองคตามพระเจตนารมย

ของพระองค ซ่ึงพระองคทรงดําริไวในพระคริสต 
ประสงควาเมื่อเราครบกําหนดบริบูรณแลว พระองคจะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยูใน

สวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต”  
เอเฟซัส 1:9-10 

คํานํา 
ในภาคที่หนึ่งของบทเรียนชุดนี้ไดอธิบายกาวแรกของ “ยุทธวิธีสําหรับการเก็บเกี่ยวฝาย

วิญญาณ” และไดอธิบายการเกิดนิมิต 
บทเรียนที่ 1 ถึง 3  ไดอธิบายการเกิดนิมิต ความหมายของคําวา นิมิต และการมองโลกดวย

สายตาของพระเจา 
บทนี้จะพูดเกี่ยวกับแนวความคิดซึ่งเปนขั้นตอนที่ 2 ของ “ยุทธวิธีการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ” 

และจะอธิบายแนวความคิดของวัตถุประสงคที่อยูเบื้องหลังนิมิตของการเก็บเกี่ยว 
และยังจะพูดถึงเรื่องของโลกที่กลาวถึงในพระคัมภีรซึ่งเปนการเปดเผยจุดประสงคของพระเจา

เกี่ยวกับโลกใบนี้ 

จุดประสงคของพระเจา 
ต้ังแตจุดเริ่มตน พระเจามีพระประสงคที่จะสัมพันธกับมนุษย พระองคมีพระสัญญาและไดให

คําพยากรณกับมนุษย พระองคเปดเผยวัตถุประสงคของพระองคกับมนุษยวา 
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พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความล้ําลึก (ความลับ) ในพระทัยของพระองค ตามพระเจตนารมย
ของพระองค (แผนการของพระองค จุดประสงคของพระองค) ก็คือวา สอดคลองกับความพอใจของ
พระองค (ความประสงคที่เต็มดวยพระเมตตา) ซึ่งพระองคไดวางไวแลวตั้งแตแรกเริ่มและไดต้ังมั่นไวใน
พระองค 

แผนของพระองคสําหรับความครบถวนของเวลาและเมื่อถึงเวลาที่สุกงอมเต็มที่ พระเจาจะ
รวมเขาดวยกันสําหรับทุกสิ่งทุกอยางและสถาปนาไวในพระคริสต ทั้งสิ่งที่อยูในสวรรค และสิ่งที่อยูบน
แผนดินโลก (เอเฟซัส 1:9-10) พระคัมภีรฉบับ Amplified Bible 

แผนการของพระเจาตั้งแตเบื้องตนก็คือ การรวมทุกอยางทั้งในสวรรคและในโลกไวในพระ
คริสต นิมิตของพระองคคือ โลกทั้งใบและ.... 

“องคพระผูเปนเจาไมไดทรงเฉื่อยชาในเรื่องพระสัญญาของพระองค ตามที่บางคนคิด
เชนนั้น แตพระองคไดทรงอดกลั้นพระทัยไวเพราะเห็นแกทานทั้งหลายมาชานาน พระองคไม
ทรงประสงคที่จะใหผูหนึ่งผูใดพินาศ แตทรงปรารถนาที่จะใหคนทั้งปวงกลับใจเสียใหม” 

2 เปโตร 3:9 

วัตถุประสงคของพระเจาคือ การชวยใหมนุษยทั้งโลกรอด เพราะเปนพระประสงคของพระองค 
ทุกอยางจึงตองเปนไปตามพระประสงคของพระองค เราตองทําใหพระประสงคของพระองคสําเร็จเปน
ส่ิงแรกและเปนสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิต 

ในโลกของเรา เรามีความตองการหลายอยางที่ตองการการแกไข เชน ความหิวโหย ความ
ยากจน ความเจ็บปวยและความอยุติธรรมในสังคม มิชชันนารีสวนใหญมักจะไปชวยเหลือสังคม
เกี่ยวกับเร่ืองเหลานี้ ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกตองเพราะวาพระคัมภีรไดสอนใหเราชวยเหลือคนอ่ืนในเรื่องเหลานี้ 

แตการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณและการเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณของหญิงชาย เพื่อใหเขาไดเขามา
สูอาณาจักรของพระเจาเปนเรื่องสําคัญกวา ความตองการอื่นๆ ก็จะไดรับการแกไขโดยอัตโนมัติ ถา
สังคมนั้นมีผูเชื่อที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามคําสอนของพระเยซู 

มิชชันนารีสวนใหญจะทํางานเพื่อความตองการของมนุษยในดานตางๆ ตามที่กลาวมา แตไม
คอยจะเห็นวาการเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณสําคัญกวา ความจริงก็คือ การนําวิญญาณที่หลงหายของหญิง
ชายเขามาสูพระเยซูคริสตเปนจุดประสงคสําคัญที่สุดสําหรับเราและสําหรับพระเจา 

ในพระคัมภีรเดิม 
จุดประสงคของพระเจาสําหรับเร่ืองนี้สามารถจะสืบสาวไดจากพระคัมภีรต้ังแตเลมแรกคือ 

ปฐมกาลจนถึงเลมสุดทายคือ วิวรณ พระวจนะของพระองคจะเกี่ยวของกับประวัติศาสตรของความ
ความสัมพันธระหวางมนุษยชนชาติตางๆ เพื่อใหน้ําพระทัยของพระองคสําเร็จ 

คําสั่งแรกที่พระเจาสั่งกับอาดัมและเอวาก็คือ 
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“จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผนดิน จงมีอํานาจเหนือแผนดิน จงครอบครองฝูงปลา
ในทะเลและฝูงนกในอากาศ กับบรรดาสัตวที่เคลื่อนไหวบนแผนดิน” 

ปฐมกาล 1:28 

อาดัมและเอวาทําใหมีมนุษยเต็มโลกที่มีลักษณะเหมือนกับเขาคือ ถูกสรางขึ่นตามฉายาของ
พระเจา มีจิตวิญญาณที่สามารถจะสื่อสัมพันธกับพระเจาที่ทรงพระชนมอยู ทางกายภาพพวกเขามี
หนาที่ผลิตลูกหลาน แตทางดานจิตวิญญาณเขาตองผลิตผูเชื่อ 

ภายหลังพระเจาทําพันธสัญญากับอับราอัม ซึ่งเปนพันธสัญญาเกี่ยวกับโลกทั้งโลกวา  
“ประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกจะไดพรเพราะเจาและเพราะเชื้อสายของเจา” 

ปฐมกาล 28:14 

จากอับราฮัมก็เกิดเปนชนชาติอิสราเอล พระเจาใชอิสราเอลเปนพยานไปทั่วๆ ชนชาติแถบนั้น 
ชนชาติตางๆ ไดรับพรเมื่อพระองคเปดเผยพระองคเองแกเขาเหลานั้น โดยผานชนชาติอิสราเอล  

ในระหวางที่มีโรคระบาดในอียิปต พระเจาไดทรงบอกฟาโรหวา การที่มีโรคระบาด เพราะพระ
เจาเปนผูทําใหเกิดและตองการใหเขารูวามีพระเจาเทานั้นที่ยิ่งใหญ นอกจากพระองคไมมีพระอื่นใด 

“มิฉะนั้นคราวนี้เราจะบันดาลใหเกิดภัยพิบัติตางๆ แกเจา และแกขาราชการ และแก
พลเมืองของพระเจา เพื่อเจาจะไดรูแนวาทั่วโลกไมมีผูใดจะเปรียบกับเราได” 

อยยพ 9:14 

เมื่อชนชาติอิสราเอลเผชิญกับการทาทายของน้ําในแมน้ําจอรแดน พระเจาไดทําใหน้ําใน
แมน้ําจอรแดนแหง เพื่อชนชาติทั่วโลกจะไดรูจักพระองค 

“เพื่อชนชาติทั้งหลายทั่วพิภพจะไดทราบวา พระหัตถพระเจานั้นทรงฤทธิ์ เมื่อทาน
ทั้งหลายยําเกรงพระเยโฮวาห พระเจาของทานเปนนิตย” 

โยชูวา 4:24 

เมื่อดาวิดพบกับยักษโกลิอัทในสนามรบ ดาวิดพูดวา พระเจาจะทําใหเขาชนะเพื่อวาโลกทั้ง
โลกจะไดรูวามีพระเจา 

“ในวันนี้พระเจาจะทรงมอบทานไวในมือขาพเจา และขาพเจาจะประหารทาน และตัด
ศีรษะของทานเสีย และในวันนี้ขาพเจาจะใหศพของกองทัพฟลิสเตียแกนกในอากาศและแก
สัตวปา เพื่อทั้งพิภพนี้จะทราบวามีพระเจาพระองคหนึ่งในอิสราเอล” 

1 อิสราเอล 17:46 

เมื่อภายหลังอาณาจักรอิสราเอลไดรับการสถาปนาขึ้น กษัตริยโซโลมอนไดรับนิมิตของพระเจา
เกี่ยวกับโลกนี้ ดังที่พระองคไดอธิษฐานตอพระเจาดังนี้ 

“เพื่อวาชนชาติทั้งหลายแหงแผนดินโลกจะรูจักพระนามของพระองค และเกรงกลัว
พระองค ดังอิสราเอลประชากรของพระองคยําเกรงพระองคอยูนั้น” 

1 พงศกษัตริย 8:43 
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ดาวิดเรียกรองใหมีการเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณของนานาชาติเมื่อเขารองวา 
“จงเลาถึงพระสิริของพระองคทามกลางบรรดาประชาชาติถึงการมหัศจรรยของ

พระองคทามกลางบรรดาประชาชาติทั้งหลาย 
จงพูดทามกลางบรรดาประชาชาติวา “พระเจาทรงครอบครอง...”” 

สดุดี 96:3,10 

นักพยากรณ 2 ทานในพระคัมภีรเดิม ดาเนียลและโยนาหไปรับใชพระเจาในทองถิ่นที่ขาม
วัฒนธรรมคือ เขานําขาวของพระกิตติคุณไปประกาศยังประเทศอื่นที่ไมใชประเทศตน 

ดาเนียลรับใชพระเจาเปนพยานใหพระองคในขณะที่ดํารงฐานะเปนขาราชการในราชสํานักบา
บิโลน สวนโยนาหเปนมิชชั่นนารีไปประเทศนีนะเวห 

อิสยาหประกาศวา อิสราเอลเปนพยานของพระเจาทามกลางชนชาติทั้งหลาย 
“ใหบรรดาประชาชนประชุมพรอมกันและใหชนชาติทั้งหลายชุมนุมกัน ในทามกลาง

เขามีผูที่แจงอยางนี้ไดและเลาสิ่งลวงแลวใหเราฟงได” 
พระเจาตรัสวา “เจาทั้งหลายเปนพยานของเรา และเปนผูรับใชของเราซ่ึงเราไดเลือก

ไวแลว เพื่อเจารูจักและเชื่อถือเราและเขาใจวาเราเปนผูนั้นแหละ กอนหนาเราไมมีพระผูใด
ถูกปนขึ้นและภายหลังเราก็จะไมมี 

เรา เราคือพระเจา และนอกจากเราไมมีพระเจาผูชวยใหรอด 
เราแจงใหทราบและชวยใหรอดและเลาใหฟง และเจาทั้งหลายเปนพยานของเรา” 

พระเจาตรัสดังนี้แหละ “เราเปนพระเจา”” 
อิสยาห 43:9-12 

การบันทึกพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมเปนการบันทึกประวัติของพระเจาที่พระองคใชชน
ชาติอิสราเอลเปนพยานกับชนชาติทั่วโลก 

ในพระคัมภีรเดิมไดสะทอนใหเห็นถึงพระประสงคของพระเจาที่พระองคทรงมีสัมพันธภาพกับ
มนุษยและชนชาติตางๆ เพื่อนําเขาเหลานั้นหันมารูจักกับพระองค ซึ่งเปนพระเจาเที่ยงแทและทรงพระ
ชนมอยูเปนนิตย 

ในพระคัมภีรใหม 
ในพระคัมภีรเดิมเตรียมเปดทางไวสําหรับการมาของพระเยซูคริสตเพื่อใหน้ําพระทัยสําเร็จ 

พระคัมภีรใหมบันทึกการทํางานรับใชของพระเยวูคริสตในขณะที่พระองคทรงกระทําใหน้ําพระทัยและ
จุดประสงคสําเร็จลง 

เมื่อพระเยซูไดทาทายสาวกของพระองคเกี่ยวกับนิมิตของการเก็บเกี่ยว พระองคตรัสวา 
“อาหารของเราคือ การกระทําตามพระทัยของพระองคผูทรงใชเรามาและทําใหงาน

ของพระองคสําเร็จ” 
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ยอหน 4:34 

ตลอดชีวิตของพระเยซูคือ การอุทิศเพื่อเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณจิตของหญิงและชายเพื่อถวาย
แดพระเจา จุดประสงคของชีวิตของพระองคคือการไปเก็บเกี่ยวทุงนาทั่วโลก 

“แตพระองคตรัสแกเขาวา “เราตองไปประกาศตจาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา
แกเมืองอื่นดวย เพราะวาที่เราไดรับใชมาก็เพราะเหตุนี้เอง”” 

ลูกา 4:43 

เมื่อพระเยซูเสด็จข้ึนสูสวรรค พระองคไดใหพระมหาบัญชาเกี่ยวกับนิมิตของการเก็บเกี่ยว
วิญญาณและพระบัญชาไดถูกบันทึกไวในที่ตางๆ 5 แหงดวยกันในพระคัมภีรใหม 

“พระเยซูจึงเสด็จเขามาใกลแลวตรัสกับเขาวา “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรคก็ดี ใน
แผนดินโลกก็ดีทรงมอบไวแกเราแลว 

เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา ใหรับบัพติศ
มาในนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซ่ึงเราไดสั่งพวกเจาไว  นี่แหละเราจะอยูกับเจาทั้งหลาย
เสมอไป จนกวาจะสิ้นยุค” 

มัทธิว 28:18-20 

“ฝายพระองคจึงตรัสสั่งพวกสาวกวา “เจาทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศขาว
ประเสริฐแกมนุษยทุกคน ผูใดเชื่อและรับบัพติศมาแลวผูนั้นจะรอด แตผูใดไมเชื่อจะตองปรับ
โทษ 

มีคนเชื่อที่ไหน หมายสําคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของ
เรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ 

เขาจะจับงูได ถาเขากินยาพิษอยางใด จะไมเปนอันตรายแกเขา และเขาจะวางมือบน
คนไขคนปวย และคนเหลานั้นจะหายโรค” 

มาระโก 16:15-18 

“ครั้งนั้นพระองคทรงบันดาลใหใจเขาทั้งหลายเกิดความสวางขึ้น เพื่อจะไดเขาใจพระ
คัมภีร  

พระองคตรัสกับเขาวา “มีคําเขียนไวอยางนั้นวา พระคริสตจะตองทรงทนทุกขทรมาน
และทรงเปนขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม 

และจะตองประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองคใหเขากลับใจใหมรับ
การยกบาป ต้ังตนที่กรุงเยรูซาเล็ม 

ทานทั้งหลายเปนพยานถอยคําเหลานั้น 
และดูเถิด เราจะสงซ่ึงพระบิดาของเราทรงสัญญามาเหนือทานทั้งหลาย แตทาน

ทั้งหลายจงคอยอยูในกรุงจนกวาทานจะไดประกอบดวยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน”” 
ลูกา 24:45-49 
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“พระบิดาทรงใชเรามาฉันใด เราก็ใชทานทั้งหลายไปฉันนั้น” 
ยอหน 20:21 

“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา
เหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควน
สะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก” 

กิจการ 1:8 

แบบแผนของการเปนพยานจะสามารถคนหาไดในหนังสือกิจการตลอดเลม 
- การเปนพยานกับยิว  :  กิจการ 1:1-8:3 
- การเปนพยานกับยิวและชนตางชาติ  :  กิจการ 8:4-12:25 
- การเปนพยานกับคนตางชาติ  :  กิจการ 13:1- 28:31 
คริสตจักรในยุคแรกๆ เกิดขึ้นเนื่องจากมีการสําแดงอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตามที่

บันทึกไวในกิจการบทที่ 2  พระเจาเริ่มตนขบวนการกอต้ังรางกายใหมของมนุษย นั่นคือคริสตจักรซึ่ง
โดยทางนี้เองที่พยานของพระองคก็จะหลั่งไหลออกไปสูทุกชนชาติทั่วโลก 

“และทําใหคนทั้งปวงเห็นแผนงานแหงความล้ําลึก ซ่ึงต้ังแตแรกสรางโลกทรงปดบังไว
ที่พระเจาผูทรงสรางสารพัดทั้งปวง 

ประสงคใหเทพผูครองและศักดิเทพในสวรรคสถาน รูจักปญญาอันซับซอนของพระ
เจาทางคริสตจักร ณ บัดนี้” 

เอเฟซัส 3:9-10 

พระประสงคของพระเจาคือ โดยทางคริสตจักรจะทําใหแผนการไถของพระองคผานพระเยซู
คริสตแพรกระจายไปทั่วโลก 

จดหมายฝากตางๆ ในพระคัมภีรใหมอธิบายเกี่ยวกับตําแหนง ระเบียบ สิทธิอํานาจ หนาที่ของ
สมาชิกในคริสตจักร คริสตจักรที่มีระบบดีไมเพียงแตจะสอนดี (หวาน) แตจะสําแดง (แสดง) อํานาจ
ของพระเจาคือ มีคนทํางานเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณในทุงนาของมนุษยโลก 

ในวิวรณบทที่ 1 ถึง 3 ยอหนไดบันทึกการใชชีวิตของสมาชิกในคริสตจักรทองถิ่นทั้ง 7 แหง
ในชวงปลายศตวรรษที่ 1  จากบันทึกนี้เราจะเห็นสภาพคริสตจักร  2 ชั่วอายุคนหลังจากวันเพนเทคอส 

บางคริสตจักรไดลืมจุดประสงคของพวกเขา บางแหงเยือกเย็นและปราศจากอํานาจไมวา
สภาพของคริสตจักรที่สะทอนใหเห็นในบทตางๆ นี้จะเปนเชนไร แตประสงคของพระเจาก็ไมมีวัน
เปลี่ยน 

“นี่แนะ เรายืนเคาะอยูที่ประตู ถาผูใดไดยินเสียงของเราและเปดประตู เราจะเขาไปหา
ผูนั้นและจะรับประทานอาหารรวมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารรวมกับเรา” 

วิวรณ 3:20 
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สําหรับมนุษยทุกคน ทุกชนชาติ ทุกเผาพันธ ทุกภาษา พระเจาตองการเปดเผยพระองคเอง 
ต้ังแตเร่ิมสรางโลกมาแลว พระประสงคของพระเจาไมเคยเปลี่ยนแปลง 

 
 

ชื่อ........................................ 

บททดสอบตนเอง บทที่ 4 
 
1. เขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญจากความทรงจํา 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
2. เขียนอักษร “ถ” ไวหนาขอที่ถูก เขียนอักษร “ผ” หนาขอที่ผิด 
 ก. ....... พระเจาไมไดเปดเผยพระประสงคของพระองคใหมนุษยทราบ 
 ข. ........พระประสงคของพระเจาคือ การรวบรวมทุกสิ่งไวในพระเยซูคริสต 
 ค. ....... ในพระคัมภีรเดิม พระเจาทรงใชอิสราเอลเปนพยานไปทุกชนชาติทั่วโลก 
 ง. ........ในพระคัมภีรใหม คริสตจักรเปนรางกายของมนุษย พระเจาตองการจะขยายพระกิตติ

คุณไปทั่วโลกโดยทางคริสตจักร 
 
3. พระประสงคของพระเจาคืออะไร?  ยกขอพระคัมภีรมาสนับสนุนคําตอบของทานอยางนอย 1 

ขอ (ขออางอิงจากพระคัมภีร) 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

คําตอบบททดสอบ บทที่ 4 
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1. “พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความล้ําลึกในพระทัยของพระองคตามพระเจตนารมณของพระองคซึ่ง
พระองคทรงดําริไวในพระคริสต  ประสงควาเมื่อเราครบกําหนดครบบริบูรณแลว พระองคจะทรง
รวบรวมทุกสิ่ง ทั้งที่อยูในสวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต”  

เอเฟซัส 1:9-10 
 
2. ก.  ผ 
 ข.  ถ 
 ค.  ถ 
 ง.  ถ 
 
3. คําตอบของคุณควรประกอบดวยจุดตอไปนี้และมีขออางอิงอยางนอย 1 ขอ 
 
 จุดประสงคของพระเจาตั้งแตเร่ิมสรางโลกเปนตนมาคือเพื่อรวบรวมทุกสิ่งทั้งในสวรรคและใน

โลกไวในพระเยซูคริสต (เอเฟซัส 1:9-10) 
 
 พระองคไมประสงคจะไหใครพินาศแตตองใหคนทุกชาติกลับใจ และมีความรูถึงพระเยซูคริสต 

(2 เปโตร 3:9) 
 
 

 

 

 

 

 

 

สําหรับการศึกษาตอไปดวยตนเอง 
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1. ศึกษาวิวรณบทที่ 1-3 ซึ่งเปนพระวจนะของพระเจาไปยังคริสตจักรทั้งเจ็ดในเอเซีย จงให

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของคริสตจักรเหลานี้ตามที่พระผูเปนเจาไดตรัสส่ังไว และจง
อธิบายวาคุณสมบัติเหลานี้มีสวนชวยในคริสตจักรเหลานี้ทําการเผยแพรพระกิตติคุณออกไป
ไดมากนอยแคไหน 

  จงใหรายละเอียดของปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในคริสตจักรเหลานี้ซึ่งพระผูเปนเจาได
ชี้แจงใหเราเห็น และอธิบายอีกวาปญหาเหลานี้ไดปดกั้นคริสตจักรเหลานี้จากการทํา
เปาหมายของการเปนพยานใหกับชนชาติตางๆ ทั่วโลกใหสําเร็จอยางไร 

 
  ศึกษาตอไปเกี่ยวกับ “โลก” ที่กลาวถึงในพระวจนะของพระเจาและภายในปหนา

ตลอดปใหอานพระคัมภีรทั้งเลมเพื่อคนหาความตองการของพระเจาเกี่ยวกับมนุษยทั้งโลก 
  ใชปากกาหรือดินสอขีดเสนใตขอพระคัมภีรที่เกี่ยวกับความสัมพันธของพระเจากับ

มนุษยทั่วโลก ใหสังเกตคําเหนานี้ในพระคัมภีรเพื่อชวยการคนหาในขอที่ 2 งานเขา 
 - แผนดินโลก  (Earth) 
 - โลก (World) 
 - ประเทศหรือประเทศตางๆ (Nation or Nations) 
 - คนตางชาติ  (Gentiles หมายถึงชนชาติอ่ืนๆ ยกเวนอิสราเอล) 
 - คนนอกศาสนา (Heathen) 
 
  
 
 


