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หนวย  :  การเพิ่มพูนแบบทวีคูณ
หลักสูตร  :  พัฒนาการมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร

คํ านํ า

หลักสูตรนี้เปนอันดับแรกของหนวยที่สามในการฝกอบรมของสถาบันวาระแหงการเก็บ
เกี่ยว

หลักสูตรแรก  ใชชือ่วา “การมองเห็นนิมิต”  คือการเกี่ยวของกับนิมิตของการเก็บเกี่ยว
ฝายวิญญาณ

หลกัสูตรที่สอง มชีือ่วา “การชวยทํ าหนาที่”  คือการฝกอบรมขั้นพื้นฐานเพื่อจัดเตรียม
คุณใหทํ าตามนิมิตอยางเกิดผล

หลกัสูตรที่สาม  อธบิายถงึวธิทีี่จะแผขยายนิมิตนั้นโดยการแบงปนนิมิตที่คุณไดรับกับผู
อ่ืนในสิง่ทีคุ่ณเรยีนรูแลว  คุณจะเรียนรูถึงวิธีฝกอบรมผูรวมงานเพื่อเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ ซึ่งผูนั้น
จะไดสามารถฝกผูอ่ืนตอไปไดอีกดวย

“จงมอบคํ าสอนเหลานั้นซ่ึงทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยาน
หลายคนไวกับคนที่ซ่ือสัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย”   2 ทิโมธี 2:2

วงจรตอเนือ่งนี้เพื่อการฝกอบรมที่มีชื่อวา “การเพิ่มพูนแบบทวีคูณ”  เพราะวามันเพิ่มพูน
พลงัแรงงานฝายวิญญาณ

พฒันาการมองโลกตามแบบอยางพระคัมภีรคือ พื้นฐานของการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ
แบบทวีคูณ  การได “มองโลกตามแบบอยางพระคัมภีร”  หมายถึงคุณไดเห็นโลกตามพื้นฐานของ
ส่ิงทีถ่กูเปดเผยเกี่ยวกับส่ิงนั้นในพระคัมภีร คุณมิไดมองโลกตามที่นักการเมือง นักเศรษฐศาสตร
หรือนกัการเมืองมอง  คุณมิไดเห็นโลกตามลักษณะแหงวัฒนธรรมของคุณ

แทนการท ําเชนนั้น คุณมองโลกตามที่พระเจาเห็น  คุณเริม่ตนเขาใจโลกจากทัศนะวิสัย
ของพระองค

เพือ่ “พฒันา” หมายถงึทํ าใหไดรับบางสิ่งหรือขยายความรูในบางพื้นที่ บทเรียนเหลานี้จะ
ชวยขยายความรูของคุณเกี่ยวกับโลกซึ่งคุณอาศัยอยูเพื่อเปาหมายในการเพิ่มพูนแรงงานฝาย
วญิญาณแบบทวีคูณ
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บทหลกัสูตรนี้อธิบายถึง “ภาพของโลก”  ทีเ่ปดเผยไวในพระคัมภีร ซึ่งเปนถอยคํ าของพระ
เจาซึง่บนัทกึไว  มนัเปนการแกะรองรอยเนื้อหาสาระจากหนังสือปฐมกาลผานเรื่อยมาจนถึงวิวรณ

นั่นเปนการอธิบายแผนการของพระเจาสํ าหรับชนชาติทั้งหลายในโลกจากการเริ่มตนผาน
มาจนสิน้สุดของสิ่งที่เรียกวา “เวลา”

หลักสูตรนี้เสนอใหเห็นถึงความรับผิดชอบของผูเชื่อที่มีตอชนชาติทั้งหลายโดยการนํ าเขา
มาสูความทาทายเพื่อใหกลายมาเปน “โลกของคริสเตียน”

บทเรียนเหลานี้อธิบายถึงสภาพฝายวิญญาณของโลกปจจุบันซึ่งเนนยํ้ าถึงความจํ าเปนอัน
เรงดวนในการแพรกระจายขาวประเสริฐไปยังกลุมคนที่ขาวประเสริฐยังเขาไปไมถึง   บทเรียนตางๆ
ยงัเลง็ถึงความรับผิดชอบของคริสตจักรในโลกดวย

โดยทางหลักสูตรนี้   คุณจะเริม่ตนเห็นโลกตามที่พระเจาเห็น แตความเชื่อที่ปราศจากการ
ประพฤตติามนั้นไรผล (ยากอบ 2:26)  การมองโลกตามแบบอยางพระคัมภีรโดยปราศจากการเขา
ไปมสีวนรวมเปนการสวนตัวไมใชส่ิงที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้จะทาทายคุณใหเปนยิ่งกวาเพียงผูดูเหตุการณตามการมองโลกตามแบบอยาง
พระคมัภีรเทานัน้ คุณจะถูกเราใจใหกลายเปนผูมีสวนรวมอยางกระตือรือลนในสิ่งที่พระเจากํ าลัง
ท ํากิจอยูในโลกปจจุบัน

วัตถุประสงคของหลักสูตร

เมื่อจบหลักสูตรนี้แลว  คุณมคีวามสามารถที่จะ
 มองโลกตามที่พระเจามอง
 สรุปส่ิงที่พระคัมภีรสอนเกี่ยวกับโลก
 สาธติความเขาใจในแผนการของพระเจาสํ าหรับชนชาติทั้งหลาย
 สมมติบทบาทของตัวคุณเองในการแผขยายขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา
ใหกระจายไปทั่วโลก
 กลายเปน “คริสเตียนสากล”
 รับใชโดยการอธิษฐานเผื่อระดับนานาชาติ
 แบงปนการมองโลกตามแบบอยางพระคัมภีรกับผูอ่ืน
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บทที่ 1
ปฐมกาล

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทเรียนนี้ คุณจะสามารถ

 บอกถงึพระเจาผูสรางโลกและมนุษยชาติทั้งปวง
 ใหเหตผุล 2 ประการสํ าหรับเร่ืองราวที่แตกตางกันของการทรงสรางซึ่งมีอยูทั่วไป
ในโลก

 อธบิายวาท ําไมบางคนจึงปฏิเสธที่จะยอมรับเร่ืองการทรงสรางโลกของพระคัมภีร
 อธบิายวา “การมองโลกตามแบบอยางพระคัมภีร” หมายความวาอยางไร
 สรุปราชกจิการทรงสรางของพระเจาระหวาง 7 วันแหงการทรงสราง
 อธบิายฐานะของมนุษยและเปาหมายในการทรงสราง
 สรุปเร่ืองราวของ”การลมลงในความบาปของมนุษย”
 บอกถึงขออางอิงประการแรกของพระคัมภีรเกี่ยวกับแผนการของพระเจาสํ าหรับ
โลก

 บอกถงึโลกทั้งสองฝายที่มนุษยทุกคนอาศัยอยู

ขอพระคัมภีร
“ในปฐมกาล พระองคทรงสรางฟาและแผนดิน” ปฐมกาล 1:1

คํ านํ า

คนมากมายมกีารมองโลกที่จํ ากัด เขาของเกี่ยวอยูเพียงกับหมูบาน เมือง หรือชาติของตน
เองเทานัน้ เขามไิดระลึกรูวาพื้นที่ซึ่งเขาอาศัยอยูนั้นเปนเพียงสวนเล็กนอยของดาวเคราะหดวง
มหมึาทีม่ชีือ่วา “โลก” พวกเขาไมรูถึงแผนการพิเศษของพระเจา ซึ่งรวมถึงโลกทั้งหมด  ประชากร
ทกุเผาพนัธุทั้งหมด วัฒนธรรมทั้งหลายและภาษาตางๆ
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บทนีแ้นะน ําโลกซึง่เราอาศัยอยู เร่ิมตนจากปฐมกาลเพื่ออธิบายการทรงสรางโลกและ
มนษุยผูอาศัยอยูในโลก

บทที่สองก็ยังเปนการแนะนํ าที่ตอเนื่องกันตามที่พระคัมภีรอธิบายถึงวิธีที่โลกถูกแบงแยก
ออกไปเปนชาติทั้งหลายและมีภาษาแตกตางกันดังที่เปนอยูในปจจุบัน

ตํ านานการทรงสราง

ในทกุวฒันธรรมทั่วโลกมีความเชื่อแตกตางกันเกี่ยวกับการสรางโลก  ผูคนรูสึกเสมอถึง
ความจ ําเปนในการอธิบายวาสิ่งตางๆ เกิดขึ้นไดอยางไรและมนุษยมาจากไหน

ประชาชนในชาตทิี่ตางกันและวัฒนธรรมที่ตางกันไดพัฒนาเรื่องราวของตนเองขึ้น หรือมี
“ตํ านาน” เพือ่อธบิายการทรงสราง มีตํ านานตางๆ นาๆ ที่เกี่ยวกับการทรงสรางจนไดพัฒนาเปน
เหตุผลสองประการ

1. เพราะวามนษุยไมมีทางเขาไปสูความจริงอันเที่ยงแทเกี่ยวกับการทรงสราง
2. เพราะวามนษุยเลือกไมยอมเชื่อฟงเรื่องจริงของการทรงสรางเมื่อเขาไดฟง

พระเจาองคพระผูสราง

เร่ืองจรงิของการทรงสรางโลกถูกบันทึกไวในพระคัมภีร  ปฐมกาล 1:1 สรุปเร่ืองราวทั้ง
หมดของบทที่ 1

“ในปฐมกาลพระองคทรงสรางฟาและสวรรค”   ปฐมกาล 1:1

ขอพระคัมภีรตอไปนี้บอกเรื่องราวการสรางโลกของพระเจา
วันแรก แสงสวางและความมืด (ขอ 3-5)
วนัที่สอง ฟา (สวรรค) แยกนํ้ าออกจากกัน  (ขอ 9-13)
วนัที่สาม แผนดินและพืช  (ขอ 9-13)
วนัที่ส่ี ดวงสวางบนฟา ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดาวตางๆ (ขอ 14-19)
วนัที่หา สตัวนํ้ าและนก  (ขอ 20-23)
วนัที่หก สัตวบกและมนุษย  (ขอ 24-25)

พระคมัภีรสรุปการทรงสรางของพระเจาเพื่อเปดเผยวา.....
“...ในพระองค สรรพสิ่งไดถูกสรางขึ้น ทั้งในทองฟาและที่แผนดิน

โลก สิง่ซ่ึงประจกัษแกตาและซึ่งไมประจักษแกตา ไมวาจะเปนเทวบัลลังก
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หรอืเปนเทพอาณาจักรหรือเปนเทพผูครองหรือศักดิเทพ  สรรพสิ่งทั้งสิ้น
ถกูสรางขึ้นโดยพระองค และเพื่อพระองค”  โคโลสี  1:16-17

การทรงสรางมนุษย

ในวนัทีห่ก พระเจาทรงสรางสิ่งที่ยิ่งใหญในบรรดาสรรพสิ่งแหงการทรงสรางทั้งปวง พระ
องคทรงสรางมนุษยคนแรกขึ้นตามพระฉายาของพระองค

“แลวพระเจาตรัสวา “ใหเราสรางมนุษยตามพระฉายาตามอยาง
ของเรา ใหเขาครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว ให
ปกครองแผนดินทั่วไป และสัตวตางๆ ก็เลื้อยคลานบนแผนดิน

พระเจาจงึทรงสรางมนุษยขึ้นตามพระฉายาของพระองค ตามพระ
ฉายาของพระเจานั้น พระองคทรงสรางมนุษยขึ้นและไดทรงสรางใหเปน
ชายและหญิง”  ปฐมกาล 1:26-27

พระเจาทรงสรางมนุษยคนแรกคือ อาดัมซึ่งพระเจาทรงปนจากผงคลีดิน และระบายลม
ปราณเขาทางจมูก มนุษยจึงเปนผูมีชีวิต”  ปฐมกาล 2:7  พระเจาทรงสรางผูหญิงคนแรกจากอา
ดัม  คุณสามารถอานเรื่องราวการทรงสรางเอวาไดในปฐมกาล 2:18-25

เปาหมายของพระเจาสํ าหรับมนุษย

นานมาแลว จอมกษัตริยของโลกไดทรงสรางพระฉายาของพระองคเองไวในบริเวณที่เปน
ราชอาณาจกัรของพระองค เพื่อที่จะใหเปนตัวแทนของพระองคในที่ซึ่งพระองคสามารถมาปรากฏ
พระองคเปนการสวนตัว มนุษยจึงถูกสรางตามพระฉายาของพระเจาและวางลงบนแผนดินโลกใน
ฐานะทีเ่ปนตวัแทนของพระองค ในฐานะที่เปนตัวแทนของพระเจามนุษยไดรับมอบหมายใหครอบ
ครองทัว่ทัง้หมดในโลก เพื่อใหมีผลเปนไปตามพระบัญชาของพระเจาที่ใหมีอํ านาจ (ครอบครอง)
เหนือโลก  มนษุยกไ็ดครอบครองเหนือพืชและสัตวทุกชนิดในโลก

มนษุยยงัมคีวามรับผิดชอบพิเศษอีกประการหนึ่งดวย เขาตองมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็ม
แผนดนิดวยชายและหญิงที่สามารถสะทอนพระฉายาของพระเจา

“พระเจาอวยพรแกมนุษย ตรัสแกเขาวา “จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจน
เต็มแผนดิน จงมีอํ านาจเหนือแผนดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูง
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นกในอากาศกับบรรดาสัตวที่เคลื่อนไหวบนแผนดิน”  ปฐมกาล 1:28

มนษุยเปนสิง่ทรงสรางที่ยิ่งใหญที่สุดเหนือบรรดาสิ่งทรงสรางทั้งปวง  มนษุยถูกสรางขึ้น
ตามอยางพระฉายาของพระเจา มนุษยมีชีวิตนิรันดรและมีวิญญาณซึ่งสัตวไมมี  มนุษยมีความคิด
จติใจซึง่ท ําใหเขาเรียนรูที่จะติดตอกับพระเจา อันที่จริงพระวิญญาณของพระเจาก็ไดเสด็จลงมาหา
และเดนิกบัเขาและสนทนากับเขาในสวนสวยงามที่เขาอาศัยอยู (ปฐมกาล 3:8)

เนือ่งจากฐานะพิเศษของเขาในการทรงสราง  มนษุยตองสะทอนพระเจาในพระฉายาที่เขา
ถกูสรางขึ้น เขาตองสื่อสารกับพระองคและสรรเสริญพระเจาผูทรงสรางเขา

“คือทกุคนทีเ่ขาเรียกตามชื่อของเรา คือผูที่เราไดสรางเพื่อพระสิริ
ของเรา  ผูทีเ่ราไดปนและไดกระทํ าไว...

  คือชนชาตทิีเ่ราปนเพื่อเราเอง เพื่อเขาจะถวายสรรเสริญเรา” อิส
ยาห 43:7, 21

อาดัมและเอวาตองมีลูกดกทวีข้ึนและทํ าใหโลกเต็มไปดวยมนุษยซึ่งเหมือนกับเขาเอง 
มนุษยผูบริสุทธิ์สะทอนพระฉายาของพระเจาและติดตอส่ือสารกับพระองคและสรรเสริญพระองค 
พระผูสรางของเขา แตวาไดเกิดมีส่ิงที่ชั่วรายขึ้นมาทํ าลายแผนการที่สวยงามนี้

มนุษยลมลงในความบาป

ปฐมกาลบทที่ 3  บรรจเุร่ืองที่เศราที่สุดไวในพระคัมภีร มันบันทึกสิ่งที่ถูกเรียกวา “มนุษย
ลมลงในความบาป”  มนุษยถูกสรางขึ้นตามพระฉายาของพระเจา เพราะวาพระเจาทรงมีอิสรภาพ
ในการเลอืก มนษุยจึงมีอิสรภาพในการเลือกดวย  นี่ก็หมายความวา  มนุษยมีอิสระที่จะตัดสินใจ
ไดดวยตนเอง

ในสวนทีอ่าดมักบัเอวาอาศัยอยูนั้นมีตนไมมากมาย แตมีตนไมพิเศษอยูสองตนดวย  ตน
ไมตนหนึง่มชีือ่วา ตนไมแหงชีวิต (ปฐมกาล 3:22)  ถาอาดัมและเอวาไดกินผลของตนไมนั้น เขาทั้ง
สองสามารถมีชีวิตอยูถึงนิรันดรและไมรูจักตาย

แตมตีนไมอีกตนหนึ่งอยูในสวนนั้น ตนไมตนนี้มีชื่อวา “ตนไมแหงความสํ านึกในความดี
และความชั่ว”  (ปฐมกาล 2:17)  พระเจาหามอาดัมและเอวากินผลของตนไมนี้ พระองคไม
ตองการใหมนษุยมีประสบการณที่ชั่วรายกับผลลัพธอันเลวรายทั้งหมดของมัน  ดังนั้นพระองคจึง
เตอืนวาการกินผลของตนไมนี้จะเปนสาเหตุของความตาย

แตมนษุยมไิดเอาใจใสคํ าเตือนของพระเจา พระเจามีศัตรูผูหนึ่งชื่อวา ซาตาน คร้ังหนึ่งมัน
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เคยเปนทตูสวรรคที่สวยงามของพระเจา แตมันตัดสินใจวามันตองการที่จะเปนใหญใหเทาเทียม
พระเจา ซาตานไดเปนผูนํ าการกบฎของพวกทูตสวรรคในสวรรค  คุณสามารถอานเกี่ยวกับเร่ืองนี้
ไดในพระคัมภีร  อิสยาห 14:12-17

ซาตานไมตองการใหมนุษยปรนนิบัติรับใชพระเจา มันมาหาผูหญิงเปนครั้งแรก จากนั้นก็
มาหาผูชายในสวนเอเดน มันปลอมแปลงมาในรางของงู  มนัลอลวงเขาโดยการทํ าใหพระสัญญา
นัน้ผดิไปจากความจริง  เขาทั้งคูจึงพายแพแกการทดลอง   ทํ าบาปตอพระเจาและกินผลของตนไม
แหงความสํ านึกในความดีและความชั่ว

ผลลัพธของการลมลงในความบาปของมนุษยชาติคร้ังนี้ไดเปลี่ยนแปลงโลกทั้งหมด พืช
และสัตวไมงายที่ควบคุมไดอีกตอไปแลว  มนษุยตองดิ้นรนตะเกียกตะกายเพื่อครอบครองเหนือมัน
สัตวกห็นัไปสูความปาเถื่อนและดุราย โลกไดใหวัชพืชและตนไมที่มีหนามงอกออกมา ความ
เปลีย่นแปลงทีเ่ลวรายของภูมิอากาศ ซึ่งนํ ามาสูภัยในรูปแบบของนํ้ าทวมและความหายนะอื่นๆ ที่
คลายคลึงกัน

ความชัว่รายทัง้หมดในโลกปจจุบัน โรคระบาดทั้งหลาย ความทุกขทรมานและเรื่องเศรา
ทัง้ปวงเปนผลลพัธจากการลมลงในความบาปครั้งแรกของมนุษยคร้ังนี้ ความบาปไดเขามาสูความ
ทกุขทรมานก็ติดตามมา  การลงโทษถงึความตายไดมีแกมนุษยดวย ดังเชนที่พระเจาเคยตักเตือน
ไว  มนษุยทกุคนจะตองมีประสบการณความตายฝายรางกายจนกระทั่งถึงเวลาสิ้นยุค ดังที่เรา
ทราบแลว

ส่ิงทีเ่ลวรายทีสุ่ดยิง่กวานี้ก็คือ มนุษยถูกแยกออกจากพระเจาดวยความบาปของเขาเอง
พระฉายาของพระเจาซึ่งตองสะทอนออกมาในชีวิตของมนุษย ถูกทํ าใหเสื่อมเสียไปเนื่องจากความ
บาป มนุษยไดสูญเสียสัมพันธภาพและการติดตอส่ือสารกับพระเจา

พระสัญญาที่ยิ่งใหญ

ในชวงเวลาที่มืดมิดที่สุดของประวัติศาสตรของมนุษยนี้ พระเจาไดทํ าพระสัญญาที่ยิ่ง
ใหญ พระเจาตรัสกับซาตานวา

“เราจะใหเจากับหญิงนี้เปนศัตรูกัน ทั้งพงศพันธุของเจาและ
พงศพนัธุของเขาดวย พงศพันธุของหญิงจะทํ าใหหัวของเจาแหลก และ
เจาจะทํ าใหสนเทาของเขาฟกชํ้ า”  ปฐมกาล 3:15

นีคื่อการเปดเผยครั้งแรกถึงแผนการพิเศษของพระเจาสํ าหรับมนุษยชาติทั้งปวง เปดเผย
วาสงครามระหวางมนุษยกับซาตานจะดํ าเนินอยูหลายศตวรรษ แตพระเจาสงบางคนมาทํ าลาย
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ศัตรูและท ําใหมนษุยมีสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจาอีกครั้ง “บางคน” ที่กลาวถึงนี้คือ พระเยซูคริสต
คุณจะไดศึกษาแผนการพิเศษของพระเจาไดจากบทเรียนตอๆ ไป

โลกสองฝาย

ปฐมกาล 3:15 ยงัไดเปดเผยถึงความจริงที่สํ าคัญอีกประการหนึ่งวา มนุษยทั้งปวงอาศัย
อยูในโลกสองฝาย เราอาศัยอยูในโลกธรรมชาติซึ่งประกอบดวยทวีปและประเทศตางๆ โลกธรรม
ชาตคืิอ โลกซ่ึงเราสามารถเห็นดวยฝายกายภาพของเรา  แตเราก็อาศัยอยูในโลกฝายวิญญาณ
ดวย  คุณไมสามารถเห็นโลกนี้ดวยตาฝายกายภาพของคุณ แตมันเปนจริงเทาโลกธรรมชาติที่เรา
อาศัยอยูนี้

มนษุยทัง้ปวงมีรางกายฝายธรรมชาติซึ่งอาศัยอยูในโลกธรรมชาติ  แตจงจํ าไววามนุษยถูก
สรางดวยจิตและวิญญาณนิรันดร (จิตและวิญญาณ)  ที่เปนสิ่งมีชีวิตฝายวิญญาณคือ  สวนของ
โลกฝายวญิญาณเชนเดียวกับที่รางกายธรรมชาติเปนสวนของโลกฝายธรรมชาติ

ในปฐมกาล 3:15  คํ าวา “การท ําใหแหลก”  และ “การทํ าใหฟกชํ้ า”  หมายถึงสงครามที่ยิ่ง
ใหญซึง่ก ําลงัดํ าเนินไปในโลกฝายวิญญาณ มันคือสงครามของหัวใจ ความคิด จิตใจและวิญญาณ
ของมนษุย  ไมมผูีใดยืนเปนกลางในสงครามนี้ มนุษยทั้งปวงถูกแบงออกเปนฝายตรงขามกันสอง
ฝาย พระเยซูตรัสวา

“ผูใดไมอยูฝายเราก็เปนปฏิปกษตอเรา.....”  ลกูา 11:23

เพือ่ทีจ่ะพฒันาการมองโลกตามแบบอยางพระคัมภีร เราตองเขาใจความจริงพื้นฐานเหลา
นี้
1. เราตองตระหนกัวามนุษยทั้งปวงไมเพียงแตอาศัยอยูในโลกธรรมชาติเทานั้น แตยังอยูใน

โลกฝายวิญญาณดวย
2. ความขัดแยงซึ่งดุเดือดรุนแรงอยูในโลกฝายวิญญาณมีผลกระทบตอโลกฝายธรรมชาติซึ่ง

เราอาศยัอยู  ซาตานกํ าลังทํ างานอยูในโลกฝายวิญญาณและเราสามารถเห็นไดอยางแท
จริงในโลกฝายธรรมชาติดวยการกระทํ าที่ชั่วรายตางๆ ซึ่งมนุษยและชนชาติตางๆ เปนผู
กระทํ า

3. ไมมพีืน้ทีซ่ึง่เปนกลางในสงครามฝายวิญญาณอันใหญหลวงนี้ เราตองอยูฝายพระเยซูหรือ
เปนปฏปิกษตอพระองค ถาเราอยูฝายพระองค เราจะเชื่อทุกสิ่งซึ่งถูกสอนดวยถอยคํ าของ
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พระเจาและปฏิบัติตามความรูนั้น ถาเราไมเชื่อถอยคํ าของพระเจาและมีชีวิตตามความ
เหน็แกตัวของเราตอไปในวิถีทางที่เต็มไปดวยบาป   เราก็เปนปฏิปกษตอพระองค

ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง  บทที่ 1

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

2. ใครคอืผูสรางโลกและมนุษยชาติทั้งปวง

                                                                                                                                  

3. จงใหเหตุผล 3 ประการสํ าหรับเร่ืองการสรางโลกที่แตกตางกันซึ่งมีอยูทั่วไปในโลก

                                                                                                                                  

                                                                                                                                 

4. ท ําไมบางคนจึงปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงในพระคัมภีรเร่ืองการสรางโลก

                                                                                                                                  

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

5. อะไรคอืความหมายของ  “การมองโลกตามแบบอยางพระคัมภีร”

                                                                                                                                  

6. สรุปราชกิจการทรงสรางของพระเจาระหวางเวลา 6 วัน

วันแรก :                                                                                                         

วนัที่สอง  :                                                                                                         
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วนัที่สาม  :                                                                                                         

วนัที่ส่ี   :                                                                                                         

วนัที่หา   :                                                                                                         

วนัที่หก   :                                                                                                         

7. อะไรท ําใหมนุษยแตกตางจากสัตวโลกอื่นๆ ทั้งปวงซึ่งพระเจาทรงสรางขึ้น

                                                                                                                                  

                                                                                                                                 

8. สรุปเร่ืองราวของ “มนุษยลมลงในความบาป”

                                                                                                                                  

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

9. อะไรคือผลลัพธของ “มนุษยลมลงในความบาป”

                                                                                                                                  

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

10. จงใหขออางอิงทางพระคัมภีรซึ่งเปดเผยแผนการของพระเจาสํ าหรับโลกเปนครั้งแรก

                                                                                                                                  

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

11. จงบอกชือ่โลกทั้งสองฝายซึ่งมนุษยทั้งปวงอาศัยอยู
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 1

1. “ในปฐมกาลพระองคทรงสรางฟาและแผนดิน”   ปฐมกาล 1:1

2. พระเจาผูเที่ยงแทพระองคเดียวถูกเปดเผยไวในพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์

3. เหตผุล 2 ประการสํ าหรับเร่ืองการสรางโลกที่แตกตางกัน

a. เพราะวามนษุยไมมีทางเขาไปสูความจริงอันเที่ยงแทเกี่ยวกับการทรงสราง

b. เพราะวามนุษยเลือกไมยอมเชื่อฟงเรื่องจริงของการทรงสรางเมื่อเขาไดฟง

4. บางคนเลอืกทีจ่ะไมเชื่อฟงความจริงแหงการทรงสรางที่เสนอไวในพระคัมภีร เพราะวานั่น
หมายถงึวา เขาตองรับรูวามีพระเจา  ถาเขายอมรับความจริงวามีพระเจา ถาเชนนั้นเขา
ตองรับรูอํ านาจสิทธิ์ขาดในการปกครองแตผูเดียวของพระองคที่มีเหนือเขาดวย  เขายัง
ตองเชือ่ถอยค ําของพระองคอีกดวย  และตองทํ าบางสิ่งเกี่ยวกับการดํ าเนินชีวิตที่ชั่วราย
ของเขาดวย

5. เมือ่เราพดูถงึการพฒันา “การมองโลกตามแบบอยางพระคัมภีร”  นั่นหมายถึงเราวางพื้น
ฐานความเขาใจของเราเกี่ยวกับโลกตามแนวทางซึ่งพระเจาทรงเปดเผย ที่เปนถอยคํ าของ
พระองคซึ่งบันทึกไวในพระคัมภีร

6. สรุปราชกิจการการทรงสรางของพระเจาดูหนา  3-4

7. มนษุยแตกตางจากสัตวโลกอื่นๆ ทั้งปวงที่ถูกสรางโดยพระเจา เพราะวามนุษยถูกสรางขึ้น
ตามอยาง พระฉายาของพระเจา   มนุษยมีชีวิตนิรันดรและมีวิญญาณซึ่งสัตวไมมี มนุษย
มคีวามคดิจติใจซ่ึงทํ าใหเขาสามารถเรียนรูที่จะติดตอกับพระเจาและผูกพันอยูกับพระองค

8. ดูสรุปเร่ือง  “มนุษยลมลงในความบาป”

9. ดูผลลัพธของ “มนุษยลมลงในความบาป”

10. “เราจะใหเจากบัหญิงนี้เปนศัตรูกัน ทั้งพงศพันธุของเจาและพงศพันธุของเขาดวย
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พงศพนัธุของหญงิจะทํ าใหหัวของเจาแหลก และเจาจะทํ าใหสนเทาของเขาฟกชํ้ า”  ปฐม
กาล 3:15

11. โลกฝายธรรมชาติและโลกฝายวิญญาณ

เพ่ือศึกษาตอไป

จงเรยีนรูเพิม่เติมเกี่ยวกับปฐมกาลและพระเจาองคพระผูทรงสรางโลก โดยการศึกษาขอ
พระคัมภีรตอไปนี้

พระเจาทรงสรางโลก
ปฐมกาล 1:1-32; 2:3-4; 5:1-2
เนหะมีย 9:6
โยบ 38:1-41
สดุดี 74:17; 89:11; 104:1-35; 115:15; 121:2; 124:8; 134:3; 136:6; 148:5
สุภาษิต 8:23-31
ปญญาจารย 3:11
อิสยาห 40:28; 42:5; 43:1,7; 44:24; 45:8,12,18; 48:13; 54:16; 65:17
เยเรมีย 10:12; 27:5; 31:22; 32:17; 51:15
เอเสเคียล 28:13,15
อาโมส 4:13
เศคาริยาห 12:1
มาลาคี 2:10
ยอหน 1:3
กิจการ 4:24; 17:24
โรม 1:20
เอเฟซัส 2:10; 3:9; 4:24
วิวรณ 10:6

พระเจาทรงผดุงโลกนี้ไวดวยฤทธิ์อํ านาจของพระองค
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สดุดี 75:3; 95:4
โคโลสี 1:16-17
ฮีบรู 1:3; 6:7
2 เปโตร 3:4
วิวรณ 4:11


