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ชีวิตในอาณาจักรพระเจา - รูปแบบและหลักการ 

คํานํา 
หลักสูตรนี้มุงเนนที่รูปแบบและหลักการของการดําเนินชีวิตในอาณาจักรของพระเจา โดย

นําไปใชกับชีวิต และการรับใช 
มนุษยทุกคนมีชีวิตอยูในอาณาจักรธรรมชาติของโลกนี้ เขาอาศัยอยูในเมือง หรือหมูบานซึ่ง

เปนสวนของชาติหนึ่งๆ ชาตินั้นก็เปนอาณาจักรหนึ่งของโลก 
นอกจากอาณาจักรตางๆ ตามธรรมชาติของโลกนี้แลว ยังมีอาณาจักรฝายวิญญาณ 2 

อาณาจักรดํารงอยูอีกดวย บุคคลทุกคนที่มีชีวิตอยูจะเปนพลเมืองในอาณาจักรหนึ่งอาณาจักรใดใน 2 
อาณาจักรนี้  คือ อาณาจักรของซาตาน หรืออาณาจักรของพระเจา 

หลักสูตรนี้มุงเนนที่อาณาจักรของพระเจา แนะนําใหรูจักอาณาจักรฝายวิญญาณ 2 
อาณาจักร ผูปกครองอาณาจักรและพลเมือง ใหกุญแจฝายวิญญาณในการที่จะเขาไปสูอาณาจักรของ
พระเจา และเตือนถึงสิ่งที่จะทําใหถูกขับไลออกไปจากอาณาจักร 

มีการตรวจสอบอดีต ปจจุบัน และอนาคตของอาณาจักรของพระเจา มีการอธิบายคําอุปมา
ของอาณาจักร และเนนที่รูปแบบและหลักการของการดําเนินชีวิตในอาณาจักร 

เหตุใดการศึกษาถึงอาณาจักรของพระเจาจึงเปนสิ่งสําคัญ 
พระเยซูตรัสแกสาวกของพระองควา 
“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจา จะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปนคําพยานแก

บรรดาประชาชาติ และที่สุดปลายจะมาถึง” 
มัทธิว 24:14 

กอนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาตั้งราชอาณาจักรของพระองค ในวาระสุดทายนั้น ขาวประเสริฐ
เร่ืองอาณาจักรของพระเจาจะตองถูกแพรขยายออกไปทั่วทุกชาติในโลก เราตองเขาใจถึงอาณาจักร
ของพระเจา เพื่อที่จะเทศนาขาวประเสริฐเร่ืองแผนดินของพระเจา กอนที่เราจะเปนผูถือกุญแจเขาสู
อาณาจักร เราตองมีประสบการณถึงอาณาจักรนั้นเสียกอน 

ในอดีตที่ผานมามักมีการเนนที่ชีวิตและการรับใชของกษัตริยแหงราชอาณาจักรคือ พระเยซู
คริสต ซึ่งเปนสิ่งถูกตอง แตยังไมมีการเนนเพียงพอถึงเรื่องขาวประเสริฐแหงราชอาณาจักร 

พระเยซูทรงบอกผูนําทางศาสนาในสมัยของพระองควา 
“เพราะพวกเจาปดประตูแผนดินสวรรคไวจากมนุษย พวกเจาเองก็ไมเขาไปและเมื่อ

คนอื่นจะเขาไป พวกเจาก็ขัดขวางไว” 
มัทธิว 23:13 
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ขาวประเสริฐเร่ืองอาณาจักรของพระเจานี่เองเปนจุดมุงหมายสําคัญของชีวิตของพระเยซู
คริสต พระองคเร่ิมตนการรับใชในโลกนี้โดยการประกาศถึงการมาของแผนดินของพระเจา (มัทธิว 
4:17) วา  “จงกลับใจเสียใหม เพราะวาแผนดินสวรรคมาใกลแลว” 

พระองคส้ินสุดการรับใชในโลกนี้โดยพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวกับแผนดินของพระเจา (กิจการ 1:3) 
ในระหวางจุดเริ่มตนและบทสรุปของการรับใชของพระองคในโลกนี้ ก็ทรงเนนที่อาณาจักรนี้ 
พระองคตรัสแกเขาวา 
“เราตองไปประกาศขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจาแกเมืองอื่นดวย เพราะวาที่

เราไดรับใชมาก็เพราะเหตุนี้เอง” 
ลูกา 4:43 

อาณาจักรของพระเจาเปนจุดสนใจใหญที่สุดของพระเยซู คําสอนและคําอุปมาทั้งหมดของ
พระองคมุงเนนที่อาณาจักร การอัศจรรยของพระองคเปนการแสดงถึงอาณาจักรของพระเจาใน
ภาคปฏิบัติ 

มีการใชวลีที่วา  “อาณาจักรของพระเจา” และ “อาณาจักรของสวรรค”  มากกวา 100 
คร้ัง ในหนังสือมัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน เราถูกสอนใหแสวงหาแผนดินของพระเจากอน ให
อธิษฐานเผื่อและเทศนาเรื่องแผนดินของพระเจา เราถูกสอนวาจะเขาในอาณาจักรไดอยางไร การเปน
พลเมืองในแผนดินของพระเจาตองการวิถีชีวิตแบบใหม 

การที่จะเขาไปในอาณาจักรและดํารงความเปนพลเมือง และทําภาระหนาที่ในการเทศนาขาว
ประเสริฐเร่ืองแผนดินของพระเจาแกชาติตางๆ ในโลกใหสําเร็จนั้น จําเปนที่จะตองเขาใจหลักการและ
รูปแบบพื้นฐานของอาณาจักรซึ่งเปนจุดประสงคของหลักสูตรนี้ 

แตยังมีจุดประสงคที่ยิ่งใหญกวาการที่จะเขาใจหลักการของอาณาจักรก็คือ คุณจะกาวจาก
การมีความรูเร่ืองแผนดินของพระเจาไปสูการมีประสบการณ และทําใหแผนดินของพระเจาเปน
จุดประสงคสําคัญของชีวิตของคุณ 

คนแสวงหาความหมายในชีวิต เขาตองการเหตุผลในการมีชีวิตและการตาย จงทําให
อาณาจักรของพระเจาเปนจุดประสงคสําคัญของชีวิตและการรับใชของคุณเปนอาณาจักรที่ไมสามารถ
ส่ันคลอนไดโดยอํานาจของศัตรู เปนเหตุผลถาวรที่คุณสามารถใหความจงรักภักดีทั้งหมดได 

วัตถุประสงค 
เมื่อจบหลักสูตรนี้แลวคุณจะสามารถ 
- แยกแยะอาณาจักรฝายวิญญาณที่มองไมเห็น 
- แยกแยะผูปกครองของอาณาจักรที่มองไมเห็น 
- แยะแบะพลเมืองของอาณาจักรที่มองไมเห็น 
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- อธิบายวาจะเขาไปในอาณาจักรของพระเจาไดอยางไร 
- สรุป อดีต ปจจุบัน และอนาคต ของอาณาจักรของพระเจา 
- สํานึกถึงความสําคัญของรูปแบบและหลักการฝายวิญญาณ 
- แสดงใหเห็นความเขาใจถึงอุปมาของอาณาจักร 
- เปนทูตของอาณาจักรของพระเจา โดยการเผยแพรขาวประเสริฐของอาณาจักร 
- ทําการศึกษาดวยตนเองตอไป เร่ืองแผนดินของพระเจา 
- ทําการศึกษาดวยตนเองตอไปเร่ืองการรับใช และคําสอนของพระเยซูคริสต 

บทที่ 1 

อาณาจักรที่มองไมเห็น 

วัตถุประสงค 
เมื่อจบบทนี้แลวคุณสามารถ 
- ชี้ใหเห็นถึงความเขาในการแบงออกเปนฝายธรรมชาติและฝายวิญญาณใน 
 พระคัมภีร 
- ใหคํานิยามคําวา “อาณาจักร” 
- แยกแยะอาณาจักรฝายวิญญาณ 2 อาณาจักร 
- แยกแยะผูปกครองของอาณาจักรฝายวิญญาณ 
- ใหคําจํากัดความวลีที่วา “อาณาจักรของพระเจา” 
- ใหคําจํากัดความวลีที่วา “อาณาจักรของซาตาน” 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจ 
“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลก ใหเปนคําพยานแก

บรรดาประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง” 
มัทธิว 24:14 

คํานํา 
บทนี้เกี่ยวของกับโลกธรรมชาติและโลกวิญญาณ 
โลกธรรมชาติคือ โลกที่คุณมองเห็นได ไดยิน แตะตองหรือล้ิมรส เปนโลกที่มองเห็นไดอยูรอบๆ 

ตัวคุณ 
แตมีโลกอีกโลกหนึ่งที่อยูรอบๆ ตัวคุณ และซึ่งคุณเปนสวนหนึ่งของโลกนี้ เปนโลกที่มองไมเห็น

ประกอบดวย อาณาจักรฝายวิญญาณ 2 อาณาจักร 
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ในบทนี้ คุณจะเรียนเกี่ยวกับอาณาจักรฝายวิญญาณเหลานี้ ผูปกครองและพลเมือง คุณจะได
เรียนเกี่ยวกับอาณาจักรของซาตานและอาณาจักรของพระเจา 

ธรรมชาติและวิญญาณ 
มนุษยมีชีวิตอยูใน 2 โลก คือ โลกธรรมชาติและโลกวิญญาณ 
โลกธรรมชาติ คือโลกที่มองเห็นได รูสึก สัมผัส ไดยินหรือล้ิมรส เปนโลกที่จับตองได และ

มองเห็นได 
ประเทศตางๆ ชาติตางๆ เมืองหรือหมูบานซึ่งคุณอาศัยอยูเปนสวนของโลกธรรมชาติ คุณเปน

พลเมืองของอาณาจักรธรรมชาติที่ต้ังอยูบนทวีปหนึ่งของโลก 
คุณอาจมองเห็นคนซึ่งเปนสวนของสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวคุณ คุณติดตอกับเขาได คุณมี

ประสบการณในสิ่งที่มองเห็น เสียง และกลิ่นรอบๆ ตัวคุณ 
แตมีโลกอื่นที่คุณอาศัยอยู นั่นคือโลกฝายวิญญาณ คุณมองเห็นดวยตาไมได แตมีอยูจริง

เชนเดียวกับโลกธรรมชาติที่คุณอยู 
เปาโลพูดถึงการแบงฝายธรรมชาติและวิญญาณ ใน 1โครินธ 15:40 “รางกายสําหรับสวรรค

ก็มี และรางกายสําหรับโลกก็มี แตวาศักด์ิศรีของรางกายสําหรับสวรรคก็อยางหนึ่ง และ
ศักด์ิศรีของรางการสําหรับโลกก็อยางหนึ่ง” 

มนุษยทุกคนมีรางกายธรรมชาติซึ่งอาศัยอยูในโลกธรรมชาติ แตมนุษยก็มีรางกายฝาย
วิญญาณ มีจิตใจและวิญญาณเปนนิรันดร มนุษยมีรางกาย จิต วิญญาณ 

รางกายฝายวิญญาณของคุณ (จิตใจและวิญญาณ) เปนสวนของโลกฝายวิญญาณ 
เชนเดียวกับรางการธรรมชาติ ซึ่งเปนสวนของโลกธรรมชาติ 

อาณาจักรฝายวิญญาณ 2 อาณาจักร 
มีอาณาจักรธรรมชาติของโลกนี้ ซึ่งเปนขอบเขตหรือเปนประชาชนซึ่งมีกษัตริยปกครอง 
พระคัมภีรพูดถึงอาณาจักรตางๆ ของโลก ซึ่งปจจุบันอยูภายใตการควบคุมของซาตาน 
“อีกครั้งหนึ่ง มารไดนําพระองคขึ้นไปบนภูเขาสูงยิ่งนัก และไดแสดงบรรดา

ราชอาณาจักรในโลก ทั้งความรุงเรืองของราชอาณาจักรเหลานั้นใหพระองคทอดพระเนตร 
แลวไดทูลพระองควา “ถาทานจะกราบนมัสการเรา เราจะใหสิ่งทั้งปวงเหลานี้ แกทาน”” 

มัทธิว 4:8-9 

ในอนาคต อาณาจักรทั้งหมดของโลกจะกลายเปนอาณาจักรของพระเจา และพระองคจะ
ปกครองเหนือเขา 
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“และทูตสวรรคองคที่เจ็ดก็เปาแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆ เสียงกลาวขึ้นดังๆ ใน
สวรรควา “ราชอาณาจักรแหงพิภพนี้ไดกลับเปนราชอาณาจักรขององคพระผูเปนเจาของเรา 
และเปนของพระคริสตของพระองค และพระองคจะทรงครอบครองตลอดไปเปนนิตย” 

วิวรณ 11:15 

ในโลกธรรมชาติกษัตริยเปนผูปกครองสูงสุดของอาณาจักร ดินแดนและประชาชนทั้งหมดของ
อาณาจักรของพระองค พระองคมีอํานาจแหงชีวิตและความตายเหนือประชาชนของพระองค 

โลกฝายวิญญาณประกอบดวยอาณาจักรฝายวิญญาณ 2 อาณาจักร คือ อาณาจักรซาตาน
และอาณาจักรพระเจา ซึ่งปกครองโดยซาตานและพระเจา 

อาณาจักรของซาตานประกอบดวยซาตาน และมาร และทุคนที่มีชีวิตในความบาป และกบฎ
ตอพระวจนะของพระเจา 

อาณาจักรของพระเจาประกอบดวย พระเจา พระบิดา พระเยซูคริสต พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทูต
สวรรค และทุกคนที่มีชีวิตอยูดวยความเชื่อฟงพระวจนะของพระเจา 

มีอาณาจักรของพระเจาเพียงอาณาจักรเดียว แตอธิบายไวหลายประการในพระคัมภีรบางทีใช
คําวา แผนดินสวรรค 

อาณาจักรนี้เหมือนกันกับแผนดินแหงพระบิดา (มัทธิว 26:29) แหงพระเยซู (วิวรณ 1:9) แหง
พระเยซูคริสต (2ทิโมธี 4:11) แหงพระคริสตและพระเจา (เอเฟซัส 5:5) ขององคพระผูเปนเจาและของ
พระคริสต (วิวรณ 11:15) ของพระเจาของเราและอํานาจของพระคริสต (วิวรณ 12:10) แหงพระบุตรที่
รักของพระองค (โคโลสี 1:13) 

ทั้งหมดนี้เปนชื่อตางๆ ของแผนดินของพระเจา เพื่อความงายเราจึงใชหัวขอในหลักสูตรนี้วา 
“อาณาจักรของพระเจา”    

อาณาจักรของพระเจาไมใชคริสตจักรที่มีนิกาย นิกายเปนองคการของกลุมคริสตจักรที่มนุษย
สรางขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดองคการและบริหารองคการของคริสตจักรสําคัญๆ เชน แบบติสต 
แอสเซมบลีออฟกอด เมธอดิสท ลูเธอแรน 

พระคัมภีรพูดถึงคริสตจักรที่แทจริงไววาไมใชองคการทางศาสนาหรือนิกาย คริสตจักรที่แทจริง
ประกอบดวยผูที่เปนพลเมืองในอาณาจักรของพระเจา 

คริสตจักรที่แทจริงเปนรางกายฝายวิญญาณซึ่งพระเจาแตงตั้งเพื่อใหขาวประเสริฐแพรขยาย
ออกไปสูชาติตางๆ ในโลก  คริสตจักรนี้ประกอบดวย ชายและหญิงทั้งหมดที่อยูในแผนดินของพระเจา  

คริสตจักรไมเพียงแตจะเทศนาและสอนขาวประเสริฐของอาณาจักร แตตองใหตัวอยางของ
ชีวิตในแผนดินของพระเจา คริสตจักรตองดําเนินงานโดยรูปแบบ และหลักการของอาณาจักร และ
แสดงออกถึงคําสอนของกษัตริยแหงราชอาณาจักร คือ พระเยซูคริสตในวิถีชีวิตของตน 

อาณาจักรของพระเจามีอยูในอดีต ปจจุบัน และจะมีในอนาคตทั้งหมดนี่อยูในแบบตางๆ กัน 
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ในปจจุบันแหงโลกธรรมชาติ อาณาจักรของพระเจามีอยูในตัวคนทั้งชายและหญิง เด็กชาย
และเด็กหญิง ซี่งเปนผูที่ใหพระเยซูเปนกษัตริยในชีวิตของเขา ปรากฏอยูรวมกันในคริสตจักรที่แทจริง 
และที่ใดก็ตามที่คนใหโลกนี้เปนโลกแบบที่พระเจาปรารถนาใหเปน 

โดยที่อาณาจักรของพระเจาเปนอาณาจักรฝายวิญญาณ และไมใชอาณาจักรธรรมชาติของ
โลกนี้ จึงจําเปนตองเขาใจดวยความคิดฝายวิญญาณ 

“แตมนุษยธรรมดาจะรับสิ่งเหลานี้ ซ่ึงเปนของพระวิญญาณแหงพระเจาไมได เพราะ
เขาเห็นวาเปนสิ่งโงเขลา และเขาไมสามารถเขาใจได เพราะวาจะเขาใจสิ่งเหลานั้นไดก็ตอง
สังเกตดวยวิญญาณ” 

1 โครินธ 2:14 

ผูปกครองแหงอาณาจักร 
อาณาจักรของซาตานถูกปกครองดวยซาตาน คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับซาตานและอาณาจักรของ

เขาในสวนที่วาดวย “เพื่อการศึกษาตอไปดวยตนเอง” ในบทนี้ 
เดิมนั้น ซาตานเปนทูตสวรรคที่สวยงามที่พระเจาทรงสรางขึ้น และเปนสวนหนึ่งของอาณาจักร

ของพระเจา แตซาตานอยากจะเปนพระเจา และพยายามที่จะยึดครองอาณาจักรของพระเจา คุณ
สามารถอานเกี่ยวกับการกบฏของซาตาน ซาตานและทูตสวรรคที่กบฏนี้ถูกไลออกจากอาณาจักรของ
พระเจา จึงไดสรางอาณาจักรของตนเอง เรียกวา  อาณาจักรของซาตาน 

อาณาจักรของพระเจาปกครองโดยพระเจา 3 พระภาค ซึ่งประกอบดวย พระบิดา พระบุตร 
พระเยซูคริสต และพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

พลเมืองของอาณาจักร 
นอกจากผูปกครองของอาณาจักร คือพระเจาและซาตานแลว ยังมีพลเมืองอื่นๆ ในอาณาจักร

ฝายวิญญาณทั้ง 2 อาณาจักรนี้ 
อาณาจักรของซาตานมีพลเมืองคือวิญญาณชั่ว หรือบางทีเรียกวา มาร วิญญาณเหลานี้

สามารถเขามา ทรมาน ควบคุมและใชมนุษยซึ่งเปนอาณาจักรซาตาน มันกระตุนใหเกิดการกระทําชั่ว
ชาในตัวมนุษยชายและหญิง กอนสิ้นสุดโลก ซาตานจะใชส่ิงมีชีวิตฝายวิญญาณ 2 อยาง ในอาณาจักร
นี้ ซึ่งเรียกวา แอนตี้ไครส และผูเผยพระวจนะเท็จ ซึ่งเปนสวนของแผนการหลอกลวงครั้งสุดทายของ
ซาตาน เพื่อคว่ําอาณาจักรของพระเจา 

อาณาจักรของพระเจามีพลเมืองเปนทูตสวรรค ซึ่งเปนวิญญาณผูปรนนิบัติมนุษยทั้งชายและ
หญิง ผูซึ่งเปนสวนหนึ่งในแผนดินของพระเจา เชนเดียวกับที่มารทําตามบัญชาของซาตานในโลกนี้ ทูต
สวรรคก็ทําตามพระประสงคของพระเจา 
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แมวาทูตสวรรคและมารจะเปนวิญญาณที่มีชีวิต แตเราอาจมองเห็นเขาและไดยินเสียงของเขา
ได ในบางโอกาสในโลกฝายธรรมชาติ มารซึ่งเขาครอบครองรางกายมนุษยก็พูดและกระทําการชั่วโดย
ผานรางกายมนุษย 

ทูตสวรรคไดปรากฏใหเห็นไดในหลายโอกาส มีบันทึกไวหลายครั้งในพระคัมภีร 
นอกจากวิญญาณที่มีชีวิตเหลานี้แลว คนทุกคนที่มีชีวิตก็เปนพลเมืองของอาณาจักรของพระ

เจาหรือไมก็อาณาจักรของซาตาน 

การเขาสูอาณาจักรของพระเจา 
มีคําอุปมาซึ่งพระเยซูเปดเผยวา มนุษยทุกคนเปนสวนของอาณาจักรของพระเจาหรือไมก็

อาณาจักรของซาตาน 
พระเยซูเปรียบเทียบโลกเปนทุงนา เมล็ดที่ดีในทุงหญาคือ บุตรทั้งหลายของอาณาจักรของ

พระเจา เมล็ดที่ไมดีซึ่งทําใหเกิดเปนขาวละมาน (วัชพืช) คือบุตรทั้งหลายของพวกที่ชั่วราย 
“และนานั้นไดแกโลก สวนเมล็ดพืชดีไดแกพลเมืองแหงแผนดินของพระเจา แตขา

ละมานไดแกพลเมืองของมารราย” 
มัทธิว 13:38 

คนเราเขาสูอาณาจักรของซาตานโดยการเกิดตามธรรมชาติ พระคัมภีรสอนวามนุษยทุกคน
ลวนเกิดมาในความบาป หมายความวาเขามีธรรมชาติบาป หรือ “เมล็ด” ของบาปอยูภายใน เขามี
ความโนมเอียงที่จะทําความชั่วเสมอๆ 

“ดูเถิด ขาพระองคถือกําเนิดมาในความผิดบาป และมารดาตั้งครรภขาพระองคใน
ความบาป”  

สดุดี 51:5 

“เหตุฉะนั้น เชนเดียวกับที่บาปไดเขามาในโลกเพราะคนๆ เดียว และความตายก็เกิด
มาเพราะบาปนั้น และความตานก็ไดแผไปถึงมวลมนุษยทุกคนเพราะมนุษยทุกคนทําบาป” 

โรม 5:12 

“เพราะวาทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจา” 
โรม 2:23 

มนุษยทุกคนที่เปนคนบาปเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรของซาตานเพราะเหตุวา เราตางเกิดมา
ดวยธรรมชาติบาป เราทั้งหลายจึงเคยเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรของซาตานมากอน 

ขาความทั้งหมดของพระวจนะของพระเจาที่เขียนไวคือ พระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์เปนการรองขอให
มนุษยยายจากอาณาจักรที่ชั่วรายของซาตาน มาสูอาณาจักรที่ชอบธรรมของพระเจา 
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มนุษยเกิดมาในอาณาจักรของซาตาน โดยการเกิดแบบธรรมชาติ แตเขาตองเกิดอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเขาสูอาณาจักรของพระเจาโดยผานทางการเกิดฝายวิญญาณ 

พระเจามีแผนการพิเศษของการเกิดฝายวิญญาณ โดยที่คนจะสามารถเกิดใหมฝายวิญญาณ
เขาสูอาณาจักรของพระองค คุณจะไดศึกษาตอไปในบทที่ชื่อวา “กุญแจสูอาณาจักร” 

การปฏิวัติที่พระเจากระทําในชีวิตของคนที่มีประสบการณเกี่ยวกับการเกิดฝายวิญญาณนี้
แตกตางจากการปฏิวัติปกติในโลกนี้ มันเปนการปฏิวัติทางจิตใจ 

บุคคลทั้งหลายที่เกิดใหมไดยายจากการเปนพลเมืองแหงอาณาจักรของซาตานมาสูอาณาจักร
ของพระเจา เขายายความจงรักภักดีจากซาตานมาสูพระเจา 

เมื่อเขาเขามาสูอาณาจักรของพระเจา เขาตองเรียนรูหลักการที่ใชปกครองชีวิตในอาณาจักรนี้ 
เหมือนกับการเรียนรูวิถีชีวิตของประเทศใหมที่คุณอพยพเขาไปอยู ซึ่งคุณจะไดเรียนรูหลักการสําคัญนี้
เปนบทตอไป 

ความสัมพันธระหวางสองอาณาจักร 
ต้ังแตการกบฏของซาตานก็ไดเกิดมีสงครามฝายวิญญาณระหวางอาณาจักรของซาตาน และ

อาณาจักรของพระเจา พระคัมภีรเปนบันทึกที่เขียนถึงสงครามระหวางอาณาจักรทั้งสอง 
สงครามฝายวิญญาณนี่เปนเรื่องระหวางอํานาจของความดีและความชั่วราย คือพระเจากับ

ซาตานซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก เปนสงครามเหนือความคิดจิตใจและวิญญาณของมนุษยชาติ 
ซาตานพยายามที่จะใหมนุษยเปนทาสของบาปในอาณาจักรของมัน โดยวิธีลอลวงชายหญิง

ใหมีตัณหาของชีวิตที่บาป มันตั้งเปาหมายที่จะไดรับความรักจากวิญญาณและจิตใจซึ่งควรเปนของ
พระเจา 

“ขโมยนั้นยอมมาเพื่อจะลักและฆาและทําลายเสีย เราไดมาเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชีวิต 
และจะไดอยางครบบริบูรณ” 

ยอหน 10:10 

โดยทางพระวจนะของพระเจาที่เขียนไว มนุษยชายและหญิงไดรับคําเชื้อเชิญจากพระเจาให
ยายจากอาณาจักรของซาตาน มาสูอาณาจักรของพระเจา พระเจาพยายามยื้อยุดเอาความรักจาก
ความคิดจิตใจ และวิญญาณของมนุษยซึ่งควรเปนของพระเจา 

สงครามในโลกวิญญาณนี้จะดําเนินตอไปจนกวาจะถึงวาระสุดทาย สงครามฝายวิญญาณนี่
เปนหัวขอที่สําคัญมาก ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดของสถาบันจะเนนสิ่งนี้เปนหลัก 

หลักสูตรของสถาบันที่มีหัวขอวา “สงครามฝายวิญญาณ” จะเนนที่อาณาจักรของซาตาน 
ยุทธวิธีของมันและยุทธวิธีฝายวิญญาณที่เราจะเอาชนะอํานาจของความชั่วรายได เราเสนอแนะให
ทานศึกษาเรื่อง “สงครามฝายวิญญาณ”  ตอจากเรื่อง “อาณาจักรของพระเจา” 
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แบบทดสอบตนเอง บทที่ 1 
1. เขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญจากความทรงจํา 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 
2. ใน 1 โครินธ 15:44-49 มีการแบงแยกออกเปน 2 ประการ คืออะไร 
 ________________________________และ______________________________________ 
 
3. อาณาจักรที่มองไมเห็น 2 อาณาจักรในโลกนึ้คืออะไร 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 
4. ใครเปนผูปกครองของอาณาจักรที่มองไมเห็นทั้ง 2 อาณาจักร 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 
5. พลเมืองของอาณาจักรของพระเจาคือใคร 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 
6. พลเมืองของอาณาจักรของซาตานคือใคร 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 
7. อะไรคือความแตกตางระหวางวลีทั้งสองนี้ “อาณาจักรของพระเจา” และ “แผนดินสวรรค” 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 
8. ใหคํานิยามของคําวา “อาณาจักร” 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 1 
 
1. “ขาวประเสริฐเร่ืองแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลก ใหเปนคําพยานแกบรรดา 

ประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง” มัทธิว 24.14  หนา 3 
 
2. มีการแบงทุกสิ่งออกเปนสิ่งฝายธรรมชาติหรือส่ิงฝายวิญญาณ ดู 1 โครินธ 15:44-49 หนา 4 
 
3. อาณาจักรของซาตานและอาณาจักรของพระเจา (หรือแผนดินสวรรค) หนา  
 
4. ซาตานปกครองอาณาจักรของซาตาน พระเจา 3 พระภาค (พระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์) 

ปกครองอาณาจักรของพระเจา หนา  
 
5. พลเมืองแหงอาณาจักรของพระเจาคือ พระเจาพระบิดา พระเยซูคริสต พระวิญญาณบริสุทธิ์ 

ทูตสวรรคและมนุษยทุกคนที่มีชีวิตดวยการเชื่อฟงที่ชอบธรรมตอพระเจา หนา  
 
6. พลเมืองแหงอาณาจักรซาตานคือ ซาตาน มาร และทุกคนที่มีชีวินูในความบาปและเปนกบฎ

ตอพระเจา หนา  
 
7. ไมมีความแตกตางระหวาง 2 วลี  หนา  
 
8. อาณาจักรคือ เขตแดนและประชาชนซึ่งมีกษัตริยเปนผูครอบครอง หนา  
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เพ่ือการศึกษาตอไปดวยตนเอง 
 
หลักสูตรนี้เนนการศึกษาเรื่องแผนดินของพระเจา แตวามีอาณาจักรที่มองไมเห็นอีก คือ 

อาณาจักรของซาตาน ตามที่คุณเรียนรูแลวในบทนี้ 
หลักสูตรของสถานบันฮารเวสไทมที่ชื่อวา “สงครามฝายวิญญาณ” ซึ่งใหขอมูลเพิ่มเติม เร่ือ

ยุทธวิธีฝายวิญญาณเพื่อการจัดการกับซาตาน ถาคุณสมัครเรียนในสถาบันนี้ และกําลังศึกษา
หลักสูตรตางๆ ตามลําดับ คุณจะไดศึกษาวิชา “สงครามฝายวิญญาณ” ตอไป ตามกําหนดการของ
หลักสูตร 

ถาคุณไมไดสมัครเรียนหลักสูตรทั้งหมด คุณควรเรียน “สงครามฝายวิญญาณ” เปนวิชาคูกัน
ไปกับวิชา “อาณาจักรของพระเจา” เพราะวาเปนสิ่งสําคัญที่คุณจะตองเขาใจถึงอาณาจักรฝาย
วิญญาณทั้งสองที่มีอยูขณะนี้ในโลกปจจุบัน 

โครงสรางตอไปนี้ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับซาตานและอาณาจักรของมัน ซึ่งเพียงพอสําหรับ
จุดประสงคของหลักสูตรนี้ 

อาณาจักรของซาตาน 
I. ผูปกครองอาณาจักรของซาตานคือ ซาตาน 
 ก.   พื้นเพของซาตาน : พระเจาทรงสรางสรรพสิ่ง 
  ยอหน 1:3, โคโลสี 1:16-17 
 ข. ศักดิ์ศรีด้ังเดิมของซาตาน : อิสยาห 14:12-15, เอเสเคียล 28:12-17 
 ค. ฐานะดั้งเดิมของซาตาน : เอเสเคียล 28:14 
 ง. การลมลงของซาตาน : เอเสเคียล 28:12-19 
 จ. ชื่อตางๆ ของซาตาน 
  1. พระแหงโลกนี้ : 2 โครินธ 4:4 
  2. ทูตแหงความสวาง : 2 โครินธ 11:14 
  3. มาร : 1 เปโตร 5:8, มัทธิว 4:1 
  4. ซาตาน  : ยอหน 13:27 
  5. ลูซิเฟอร : อิสยาห 14:12 
  6.  มังกร : วิวรณ 12:3 
  7. งู : วิวรณ 12:9, 20:2, 2 โครินธ 11:3, ปฐมกาล 3:4,14 
  8. ศัตรู : 1 เปโตร 5:8 
  9. เบลีอัล : 2 โครินธ 6:15 
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  10. เบเอเซบูล : มัทธิว 12:24, ลูกา 11:15, มาระโก 3:22 
  11. ผูฆาคน : ยอหน :44 
  12. ผูลอลวง : มัทธิว 4:3, 1 เธสะโลนิกา 3:5 
  13. เครูปผูถูกเจิมไว : เอเสเคียล 28:14 
  14. ผูทําลาย :วิวรณ 9:11 
  15. ผูหลอกลวง : วิวรณ 9:11 
  16. อปอลลิโยน : (ภาษากรีกของคําวาผูทําลาย) วิวรณ 9:11 
  17. อาบัดโดน : (ภาษาฮีบรูของคําวา ผูทําลาย) วิวรณ 9:11 
  18. เทพผูครองแหงความมือ : เอเฟซัส 6:12 
  19.  ทูตแหงชองบาดาล : วิวรณ 9:11 
  20.  ศัตรู :  มัทธิว 13:39 
  21. เจาชายของมาร (นายผี) : มัทธิว 12:24 
  22. ผูโกหก, บิดาของการโกหก : ยอหน 8:44 
  23. กษัตริยแหงไทรัส : เอเสเคียล 28:12-15 
  24. เจาของโลกนี้ : ยอหน 12:31, 14:30, 16:11 
  25. เจาแหงยานอากาศ : เอเฟซัส 2:2 
  26. วิญญาณที่ครอบครองอยูในคนทั้งหลายที่ไมเชื่อฟง : เอเฟซัส 2:2 
 ฉ. ถอยคําของซาตานที่บันทึกในพระคัมภีร 
  ปฐมกาล 3:1,4,5 
  โยบ 1:7-12 
  โยบ 2:1-6 
  มัทธิว 4:1-11 
  ลูกา 4:1-13 
II. พลเมืองที่อยูในอาณาจักรของซาตานคือ วิญญาณชั่วของมาร 
 ก. ซาตานเปนผูปกครองเหลามาร : มัทธิว 12:22-28 
 ข. พื้นเพของมัน : วิวรณ 12:7-9, ยูดา 6 
 ค. คุณสมบัติของมันมีดังนี้ 
  1. เปนวิญญาณ : มัทธิว 8:16, ลูกา 10:17,20 
  2. มันพูดได : มาระโก 5:9,12, ลูกา 8:28, มัทธิว 8:3 
  3. มันมีความเชื่อ : ยากอบ 2:19 
  4. มันแสดงความประสงค : ลูกา 8:32, 11:24 
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  5. มันแสดงความฉลาด : มาระโก 1:24 
  6.  มันมีอารมณ : ลูกา 8:28, ยากอบ 2:19 
  7. มันจําได : กิจการ 19:15 
  8. มันมีอํานาจเหนือธรรมชาติ : กิจการ 19:16, มาระโก 5:2,3 
  9. มันมีความเปนอยูเหนือธรรมชาติ  : ดาเนียล 9:21-23, 10:10-14 
 ง. โครงสรางของซาตาน 
  1. เปนกลุมกอน : มัทธิว 12:26,45, ลูกา 8:30, 1 ทิโมธี 4:1 
  2. รวมพลังกัน : ลูกา 8:30 
  3. มีระดับของความชั่วราย : มัทธิว 12:43-45 
  4. มีโครงสรางเปนระเบียบ : เอเฟซัส 1:21, 3:10, 6:12, โรม 8:38 
  5. มีมารชนิดตางๆ : มัทธิว 10:1, 1 ทิโมธี 4:1 
III. พลเมืองของอาณาจักรของซาตาน : ทุกคนที่ไมไดเปนพลเมืองของพระเจา :  
 วิวรณ 20:15, 21:8 
IV. ขอบเขตของกิจกรรมของซาตานและมาร 
 ก. เขาไปอยูตอหนาพระเจาได : โยบ 1:6-7 
 ข. เขาไปอยูไดทั่วโลก : วิวรณ 12:9 
V. กิจกรรมของซาตานและมาร 
  เราพูดถึงกิจกรรมของซาตานและมารอยางละเอียดในวิชาที่วาดวย “สงครามฝาย

วิญญาณ”  แตกลาวโดยสรุปแลวคือ กิจกรรมของมันจะมุงตอสูกับพระเจา แผนการของ
พระองคและประชากรของพระองค 

VI. ผูเชื่อมีอํานาจยิ่งใหญกวาซาตานและมาร 
 ก. มัทธิว 10:1, มาระโก 6:7, 9:38, 16:17, ลูกา 10:17, กิจการ 5:16, 8:7,  

 16:16-18, 19:12 
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บทที่ 2 

จอมกษัตริย  

วัตถุประสงค 
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
- ใหนิยามคําวา กษัตริย 
- รูวาพระเยซูเปนกษัตริยแหงอาณาจักรของพระเจา 
- ทําการศึกษาตอไปถึงชีวิตและการรับใชของพระเยซูผูเปนกษัตริย 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจ 
“และทานจะครอบครองพงศพันธของยาโคบสืบไปเปนนิตย และแผนดินของทานจะ

ไมรูจักสิ้นสุดเลย” 
ลูกา 1:33 

คํานํา 
ไมมีอาณาจักรใดที่ไมมีกษัตริย ในบทนี้คุณจะเรียนรูถึงกษัตริยผูยิ่งใหญที่สุดเทาที่เคย

ครอบครองมา กษัตริยเหนือกษัตริยคือ พระเยซูคริสต 

กษัตริยคือใคร 
กษัตริยคือ ผูปกครองสูงสุดเหนือชาติ เผา หรือประเทศ คําวา “สูงสุด”  หมายถึงวา พระองคมี

อํานาจยิ่งใหญ มีสิทธิอํานาจสูงสุด เปนอิสระจากการควบคุมจากภายนอก 
ในโลกธรรมชาติ ในอดีตที่ผานมา มีกษัตริยมากมายหลายองค และมีอาณาจักรหลายแหง 

อาณาจักรในโลกนี้ กษัตริยเปนเจาของดินแดนทั้งหมด และมีอํานาจเหนือทุกอยางในอาณาจักรวมถึง
ประชาชนดวย 

กษัตริยสรางกฏหมายของอาณาจักร และพลเมืองของอาณาจักรเชื่อฟงกฏหมายเหลานี้ 
กษัตริยมีอํานาจเหนือประชาชน รวมทั้งมีอํานาจแหงชีวิตและความตาย 

จอมกษัตริย 
(กษัตริยเหนือกษัตริยทั้งปวง) 

กษัตริยที่ยิ่งใหญที่สุดคือ องคพระเยซูคริสตเจา เปาโลกลาวถึงพระเยซูในฐานะจอมกษัตริยวา 
 “ซ่ึงพระเจาผูเสวยสุขและทรงฤทธิ์สูงสุดแตพระองคเดียว พระมหากษัตริยเหนือ

กษัตริยทั้งปวง จะทรงสําแดงใหปรากฏในเวลาอันควร” 



ชีวิตในอาณาจักรพระเจา 

 15 

1 ทิโมธี 6:15 

หนังสือวิวรณ เรียกพระองควากษัตริยเหนือกษัตริย : 
“เพราะวาพระองคทรงเปนจอมเจานาย และทรงเปนจอมกษัตริย.....” 

วิวรณ 17:14 

“พระองคทรงมีพระนามจารึกที่ฉลองพระองค และที่ตนพระอูระของพระองควา “จอม
กษัตริย และจอมเจานาย”” 

วิวรณ 19:16 

พระเยซูทรงเปนจอมกษัตริย เพราะวาพระองคทรงปกครองเหนืออาณาจักรที่เปนนิรันดร และ
ยิ่งใหญ อาณาจักรของพระเจาไมมีที่ส้ินสุด และไมมีวันถูกคว่ําโดยการปฏิวัติ จะไมมีผูปกครองคนอื่น
มาสืบทอดตอจากจอมกษัตริย 

การเปนอยูกอนของจอมกษัตริย 
พระคัมภีรเลาเรื่องราวของจอมกษัตริย สวนหนึ่งของเรื่องราวนี้เปนการกลาวถึงชีวิตและงาน

รับใชของพระองคในโลกนี้  แตพระเยซูทรงเปนอยูกอน กอนที่พระองคจะเสด็จมารับใชในโลก คุณจะ
อานเกี่ยวกับการทรงเปนอยูกอนของพระองคกับพระเจาไดใน ยอหน 1:1-18 (ในขอความนี้ พระเยซูถูก
เรียกวา “พระวาทะ”) 

คําพยากรณเกี่ยวกับกษัตริยผูนี้ 
พันธสัญญาเดิมมีคําพยากรณมากมายเกี่ยวกับจอมกษัตริย คําพยากรณคือ คําที่มาจากพระ

เจาโดยตรง ซึ่งเปดเผยสิ่งตางๆ เกี่ยวกับอนาคตซึ่งไมอาจรูไดโดยสติปญญาธรรมชาติ 
คําพยากรณในพันธสัญญาเดิมเปดเผยวา กษัตริยผูนี้จะตองมาเกิดอยางไร เมื่อไร และที่ไหน 

และมีรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับชีวิตของพระองค การรับใช การสิ้นพระชนม และการเปนขึ้นมา
จากความตาย พันธสัญญาใหมแสดงใหเห็นวา พระเยซูทรงทําใหคําพยากรณเหลานี้สําเร็จไดอยางไร 

คําพยากรณคร้ังแรกเกี่ยวกับกษัตริยผูนี้พบในปฐมกาล 49:10 (รายละเอียดของคําพยากรณ
เหลานี้ไดใหไวในหลักสูตรอื่นของฮารเวสไทมชื่อวา “วิธีการศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค”) 

วงศวานของกษัตริยผูนี ้
คุณจะอานเกี่ยวกับวงศวานของจอมกษัตริยคือ พระเยซูในมัทธิว 1:1-17 และลูกา 3:23-38 

วงศวานนี้กลาวถึงบรรพบุรุษของพระเยซูผานทางบิดาและมารดาในโลกนี้ 
แตจําไววาแทจริงแลว พระเยซูทรงเปนพระบุตรของพระเจามาประสูตจากหญิงพรหมจารี 

กําเนิดของกษัตริยผูนี้ 
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คุณจะอานเกี่ยวกับกําเนิดของพระเยซูจอมกษัตริยไดในมัทธิว 1และ 2 ลูกา 1 และ 2 

ชื่อของกษัตริยผูนี้ 
พระเยซูถูกเรียกดวยชื่อตางๆ หลายชื่อ บางชื่อสะทอนใหเห็นงานรับใชและเปาหมายของ

พระองค ตอไปนี้เปนชื่อของพระเยซูจอมกษัตริย 
 
ก. กษัตริย  ศคย. 9:9 
 กษัตริยผูทรงพระสิริ สดด. 24:7 
 กษัตริยเหนือพิภพทั้งสิ้น ศคย. 14:9 
 
ข. ของประทานที่เหลือจะพรรณา 2 คร. 9:15 
 
ค. คนที่ไดรับความเจ็บปวดและ 
 คุนเคยกับความเจ็บไข อสย. 53:3 
 ความสวางของโลก ยน. 8:12 
 ความรัก 1 ยน. 4:8 
 ความจริง ยน. 14:6 
 
จ. จอมพลโยธาของพระเจา ยชว. 5:14 
 
ช. ชีวิตนิรันดร 1 ยน. 5:20 
 ชาวนาซาเร็ธ มธ. 2:23 
 
ด. ดาวประจํารุง 2 ปต. 1:19 
 ดาวประจํารุงอันสุกใส วว. 22:16 
 ดอกซอนกลิ่นในลุมแมน้ํา พซม. 2:1 
 ดาวดวงหนึ่งออกจากยาโคบ กดถ. 24:17 
 ดวงอาทิตยแหงความชอบธรรม มลค. 4:2 
 ดอกฝรั่นในทุงซาโรน พซม. 2:1 
 
ต. ตอแหงเจสสี อสย. 11:1 
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ถ. เถาองุน  ยน. 15:1 
  
ท. ทูตของเรา อพย. 20:20-23 
 ที่ปรึกษามหัศจรรย อสย. 9:6 
 ที่หวังแหงศักดิ์ศรี คส. 1:27 
 ทานอาจารย ยน. 3:2 
 ทางนั้น  ยน. 
 ทูตสวรรคที่อยูพระพักตรของพระองค  อสย. 63:9 
 
บ. บุตรหัวป สดด. 99:27 
 บุตรหัวปทามกลางพี่นองเปนอันมาก รม. 8:29 
 บุตรมนุษย กจ. 7:56 
 บุตรนางมาเรีย มก. 6:3 
 บุตรของพระเจาสูงสุด ลก. 1:32 
 เบื้องตนและเบื้องปลาย วว. 22:13 
 
ป. ประตูนั้น ยน. 10:9 
 ประมุขเหนือส่ิงสารพัดแหงคริสตจักร อฟ. 1:22 
 เปนเอกในทามกลางหมื่นคน พซม. 5:10 
 เปนที่ลบลางพระอาชญา รม. 3:25 
 
ผ. ผูเจริญดวยวัยวุฒิ ดนอ. 7:9 
 ผูไดรับการเจิมเหนือสหายของทาน สดด. 45:7 
 ผูรับการเจิมของพระองค สดด. 2:2 
 ผูที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ดนอ. 9:24 
 ผูพิทักษวิญญาณจิต 1 ปต. 2:25 
 ผูเสวยสุขและทรงฤทธิ์สูงสุด 1 ทธ. 6:15 
 ผูบุกเบิกความเชื่อและผูทําใหความเชื่อของเราสมบูรณ ฮบ. 12:1 
 ผลแรก  1 คร. 15:23 
 ผูทรงเปนที่รัก อฟ. 1:6 
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 ผูรับสรรพสิ่งทั้งปวงเปนมรดก ฮบ. 1:2 
 ผูทรงเปนปสคาของเรา 1 คร. 5:7 
 ผูทรงครอบครองกษัตริยทั้งปวงในโลก วว. 1:5 
 ผูเผยพระวจนะ ฉธบ. 18:15-18 
 ผูรับใชที่ชอบธรรม อสย. 53:11 
 ผูชวยมนุษยโลกใหรอด 1 ยน. 4:4 
 ผูเลี้ยงที่ดี ยน. 10:11 
 ผูเลือกสรร อสย. 42:11 
 ผูเผยพระวจนะ ฉธบ. 18:15-18 
 
พ. พระองคผูทูลขอ (ทนาย) 1 ยน. 2:1 
 พระอาเมน วว. 21:6 
 พระอังกูร (กิ่ง) ศคย. 3:8 
 พระกรของพระเจา อสย. 51:9-10 
 พระบุตรของพระเจา 1 ยน. 5:18 
   รม. 1:4 
 พันธสัญญาของมนุษยชาติ อสย. 42:6 
 พระบุตรองคหัวป ฮบ. 1:6 
 พระเจาแหงอิสราเอล อสย. 45:15 
 พระเจาใหญยิ่ง ทต. 2:13 
 พระฉายของพระเจาผูไมประจักษแกตา คส. 1:15 
 พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาและพระผูชวยใหรอด  
 ของเรา  2 ปต. 2:20 
 พระเจาผูไถของเจา อสย. 43:14 
 พระครู (นาย) มธ. 23:10 
 พระเจา (ผูทรงฉลาด) แตพระองคเดียว 1 ทธ. 1:17 
 พงศพันธุของหญิง ปฐก. 3:15 
 พระวาทะ  ยน. 1:14 
 พระวาทะของพระเจา วว. 19:13 
 
ม. มหาปุโรหิตผูเปนใหญ ฮบ. 4:14 
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 เมสสิยาห ดนอ. 9:25 
 หมอ  ลก. 4:23 
 
ร.  เราเปน  ยน. 8:58 
 รากของเจสสี อสย. 11:10 
 รับบี  ยน. 1:49 
 
ล. ลูกชางไม มธ. 13:55 
 
ศ. ศิลาหัวมุม 1 ปต. 2:6 
 ศิลารากฐานในศิโยน อสย. 28:16 
 ศีรษะของกาย คส. 1:18 
 ศิลามุมเอก สดด. 118:22 
 ศิลา  มธ. 21:42 
 ศิลาอันเปนรากฐานมั่นคง อสย. 28:18 
 
ส.  แสงอรุณ ลก. 1:78 
 สัตยซื่อและสัตยจริง วว. 19:11 
  
ห. แหลงกําเนิดแหงความรอดนิรันดร ฮบ. 1:8 
 
อ.  อัลฟาและโอเมกา วว. 1:8 
 อัครทูตและมหาปุโรหิต ฮบ. 3:1 
 อังกูรชอบธรรม ยรม. 23:5, 33:15 
 อาหารแหงชีวิต ยน. 6:35 
 องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล อสย. 41:14 
 อิมมานูเอล อสย. 7:14 
 องคพระผูเปนเจาของคนทั้งปวง รม. 10:36 
 องคผูทรงมหิทธิฤทธิ์ สดด. 45:3 
 อาหารที่ธํารงชีวิต ยน. 6:51 
 องคอานุภาพของยาโคบ อสย. 60:16 
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 องคสันติราช อสย. 9:6 
 อัศจรรย อสย. 9:6 

ชีวิตของกษัตริยผูนี้ 
หนังสือมัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน กลาวถึงชีวิตของพระเยซูผูเปนกษัตริย หนังสือเหลานี้

เขียนโดยอัตรสาวก 4 คน ของพระเยซู ซึ่งรับใชรวมกับพระองคในระหวางที่พระองคอยูในโลกนี้ 

งานรับใชของกษัตริยผูนี้ 
งานรับใชและคําสอนของพระเยซูถูกบันทึกไวในหนังสือมัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน ใน

หลักสูตรอื่นของสถานบันที่ชื่อวา “กลยุทธในการสอน” ใหรายการคําสอนของพระเยซูเปนหัวขออยาง
สมบูรณ 

แมวาจะมีการบันทึกถึงชีวิตและงานรับใชของพระเยซูไวมากมาย แตยอหนก็บอกวา 
“มีอีกหลายสิ่งที่พระเยซูไดทรงกระทํา ถาจะเขียนไวใหหมดทุกสิ่ง ขาพเจาคาดวา แม

หมดทั้งโลก ก็นาจะไมพอไวหนังสือที่จะเขียนนั้น” 
ยอหน 21:25 

กษัตริยผูถูกปฏิเสธ 
ถาเราดูเชื้อสายบรรพบุรุษตามธรรมชาติแลว พระเยซูทรงกําเนิดเปนชาวยิว พระองคเสด็จมา

เปนกษัตริยของชาวยิว ซึ่งเปนเชื้อสายของพระองคกอน แตเขาเหลานั้นไดปฏิเสธพระองค 
มีคนสงสัยวา พระองคจะเปนกษัตริยที่เขาคาดหวังหรือไม (มัทธิว 27:11, มาระโก 15:2) 

พระองคถูกกลาวหาวาเปนซาตานมากกวาเปนพระเจา (มัทธิว 12:25-28, ลูกา 11:17-20) 
มีอยูโอกาสหนึ่งที่ประชาชนพยายามจับพระเยซูและตั้งใหพระองคเปนกษัตริย เพราะวา

พระองคไมไดต้ังอาณาจักรที่มองเห็นไดตามที่เขาตองการ ยอหน 6:15 
มีเพียงครั้งเดียวที่มีการประกาศในที่สาธารณะวาพระเยซูทรงเปนกษัตริยนั้นคือ เมื่อพระองค

เสด็จเขาไปสูกรุงเยรูซาเล็มเปนครั้งสุดทาย  (มัทธิว 21:1-9) แตหลังจากนั้นไมนาน คนกลุมเดียวกันนี้ที่
ไดยกยองพระองคเปนกษัตริยก็ไดหันมาตอสูกับพระองค 

อีก 2-3 วันตอมา คนจํานวนมากที่รองวา “โฮซันนา” ในขณะที่พระเยซูทรงขี่ลาเขาไปในกรุง
เยรูซาเล็มตางก็ตะโกนวา “ตรึงเขาเสีย”  เขาผิดหวังที่พระเยซูไมไดคว่ํารัฐบาลโรมัน และตั้งอาณาจักร
ที่ยิ่งใหญในโลกนี้  คนเหลานี้ซี่งหวังมานานที่จะไดรับการปลดปลอยจากการครอบครองของตางชาติ
ตางโกรธเมื่อพระเยซูไมไดต้ังอาณาจักรในโลกนี้ที่มองเห็นดวยตาได 

พระเยซูไมไดเปนกษัตริยซึ่งขาวยิวไดวาดภาพไว พระองคไมไดทําลายจักรวรรดิโรมัน และ
ไมไดต้ังอาณาจักรตามที่เขาคิดวากษัตริยนาจะกระทํา 



ชีวิตในอาณาจักรพระเจา 

 21 

ส่ิงที่พวกเขาลมเหลวที่จะสํานึกก็คือวา กอนที่พระเยซูจะแสดงสิทธิการเปนเจานายภายนอก 
พระองคตองมาปกครองปอมปราการภายในของจิตใจมนุษยเสียกอน 

ส่ิงที่ชาวยิวตองการมากที่สุดไมใชอิสรภาพจากโรม แตเปนการปลดปลอยจากโซของความ
บาป กุญแจเขาสูอาณาจักรของพระเยซูคือ การสํานึกผิด ไมใชการปฏิวัติ (คุณจะเรียนรูเร่ืองนี้มากขึ้น
ในบทตอๆ ไป)  ซาตานพยายามลอลวงใหพระเยซูต้ังราชอาณาจักรในโลกนี้ที่มองเห็นได (มัทธิว 4:8, 
ลูกา 4:5) แมวาจนถึงชวงสุดทายของการรับใชของพระเยซูในโลก  สาวกของพระองคก็ยังตองการ
อาณาจักรในโลกนี้ (กิจการ 1:6) 

แตวา อาณาจักรของพระเจายังไมถูกตั้งขึ้นในรูปแบบที่มองเห็นไดในขณะนี้ พระเยซูตรัสวา 
“ราชอํานาจของเรามิไดเปนของโลกนี้ ถาราชอํานาจของเรามาจากโลกนี้ คนของเราก็

คงจะไดตอสูไมใหเราตกอยูในเงื้อมมือของพวกยิว แตราชอํานาจของเรามิไดมาจากโลกนี้”  
ยอหน 18:36 

ดังนั้น จอมกษัตริยจึงถูกประชาชนของพระองคปฏิเสธ 
“พระองคไดเสด็จมายังบานเมืองของพระองค และชาวบานชาวเมืองของพระองค

ไมไดตอนรับพระองค” 
ยอหน 1:11 

มีเพียง 2-3 คน ที่จําไดวาพระองคเปนกษัตริย นาธานาเอลสาวกคนหนึ่งของพระองค เปนคน
หนึ่งในจํานวนนี้ 

“นาธานาเอลทูลตอบพระองควา “วันนี้ พระองคทรงเปนพระบุตรของพระเจา 
พระองคทรงเปนกษัตริยของชนชาติอิสราเอล” 

ยอหน 1:49 

แตสําหรับคนไมกี่คนที่ยอมรับพระองคเปนกษัตริยนั้น มีการขยายความสัมพันธพิเศษออกไป
อีก 

 
“แตสวนบรรดาผูที่ตอนรับพระองค ผูที่เชื่อในพระนามของพระองค พระองคก็ทรง

ประทานสิทธิใหเปนบุตรของพระเจา” 
ยอหน 1:12 

ชีวิตทั้งหมดขึ้นอยูกับความสัมพันธ ส่ิงที่คุณรูไมใชส่ิงที่สําคัญที่สุด แตคุณรูจักใครนั่นสําคัญ
ที่สุด  ความรูของเราเกี่ยวกับพระคัมภีรหรือศาสนาคริสตไมทําใหเราแนใจในการเขาสูอาณาจักรของ
พระเจา แตวาคุณรูจักใครตางหาก เราตองรูจักกษัตริยเหนือกษัตริยทั้งปวง 

ในบทตอๆ ไป คุณจะศึกษาเกี่ยวกับกุญแจเขาสูอาณาจักร คุณจะเรียนรูวาจะแนใจในการเขา
ไปและรักษาความเปนพลเมืองที่ถาวรในอาณาจักรของพระเจาไดอยางไร 
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การสิ้นพระชนมของกษัตริยผูนี้ 
คนบาปไมสามารเขาสูอาณาจกรของพระเจาได อาณาจักรของพระเจาแตกตางจาก

อาณาจักรอื่นๆ  เพราะเปนอาณาจักรแหงความชอบธรรม 
โดยการสิ้นพระชนมของพระเยซูผูเปนกษัตริย มีหนทางหนึ่งใหไวแกมนุษยทุกคนที่จะเปนสวน

หนึ่งของอาณาจักรนี้ได พระเยซูไมไดทําสิ่งใดที่สมควรแกการสิ้นพระชนม พระองคไมเคยทําบาป แต
พระองคส้ินพระชนมแทนที่คนเหลานั้นที่ไดกระทําบาป พระองคทรงจายคาจาง (การลงโทษ) ของ
ความตายซึ่งมีไวเพื่อความบาปของเขา 

“เพราะวาคาจางของความบาปคือความตาย แตของประทานจากพระเจาคือชีวิต     นิ
รันดรในพระเยซูคริสตพระผูเปนเจาของเรา” 

โรม 6:23 

คุณจะอานเกี่ยวกับการสิ้นพระชนมของพระเยซูผูเปนกษัตริยไดในมัทธิว 26-27, มาระโก 14-
18, ลูกา 22-23, และยอหน 18-19 

การฟนคืนพระชนมของกษัตริย 
หลังจากการสิ้นพระชนมโดยการถูกตรึงกางเขนแลว กษัตริยผูนี้ก็ถูกฝงไว แตพระเยซูไมไดอยู

ในอุโมงคอีกตอไป คุณอานเกี่ยวกับการคืนพระชนมอันมหัศจรรยไดใน มัทธิว 28, มาระโก 16, ลูกา 
24, และยอหน 20 

โดยการคืนพระชนมจากความตาย พระเยซูทรงมีชัยชนะเหนือความตายฝายรางกาย ผูที่มี
สวนในอาณาจักรของพระเจาจะมีประสบการณทางความตายฝายรางกายเหมือนพระเยซู แตจะมี
ประสบการณในการฟนจากความตายเหมือนพระองคดวย 

เพราะวากษัตริยของเราเปนนิรันดร เราจึงเปนสวนของอาณาจักรนิรันดรและมีชีวิตนิรันดรดวย 

การปรากฏกายของกษัตริย 
หลังการคืนพระชนม พระเยซูทรงปรากฏแกคนหลายคน คุณอานเกี่ยวกับการปรากฎกายของ

พระองคไดใน มัทธิว 28, มาระโก 16, ลูกา 24, ยอหน 20 และ 21, และกิจการ 1 

กษัตริยกลับสูสวรรค 
ภายหลังจากที่พระเยซูทรงปรากฎแกคนหลายคนในระยะเวลา 40 วัน พระองคก็เสด็จกลับสู

สวรรค  พระองคจะอยูที่นั่นจนกวาจะถึงเวลาสําหรับพระองคที่จะเสด็จกลับมาและตั้งอาณาจักรของ
พระเจาที่มองเห็นไดในรูปแบบสุดทาย คุณจะเรียนเรื่องนี้ในบทตอไปเมื่อคุณศึกษาถึงอดีต ปจจุบัน 
และอนาคตของอาณาจักรของพระเจา 

คุณจะอานเกี่ยวกับการที่พระเยซูเสด็จกลับสูสวรรคไดใน มัทธิว 28:6-20, มาระโก 16:16-20, 
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ลูกา 24:50-53, กิจการ 1:1-11 

ดําเนินการศึกษาของคุณตอไป 
เร่ืองราวของจอมกษัตริยผูนี้ยิ่งใหญเกินกวาที่จะกลาวจํากัดอยูเพียงในความยาวของบทเดียว 

ในคูมือการศึกษานี้ เราแนะใหใหคุณทําการศึกษาชีวิตของกษัตริยในรายละเอียด 
ในชวง “เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป” ของบทนี้ เราใหโอกาสคุณที่จะทําการศึกษาโดย

ทางโครงสรางที่รวบรวมจากหนังสือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน 
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แบบทดสอบตนเอง บทที่ 2 

 
1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจ จากความทรงจํา 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
2. ใหคํานิยามคําวา “กษัตริย” 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
3.  ใครคือกษัตริยของอาณาจักรของพระเจา 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
4. หนังสืออะไรในพันธสัญญาใหมที่กลาวถึงเรื่องราวชีวิตในโลกนี้ การรับใชและคํา 

  สอนของพระเยซูผูเปนกษัตริย 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
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คําตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 2 
 
1. “และทานจะครอบครองพงศพันธของยาโคบสืบไปเปนนิตยและแผนดินของทานจะไม

รูจักสิ้นสุดเลย”  ลูกา 1:33 
 
2. กษัตริยคือ ผูปกครองสูงสุดเหนือชาติ เผา หรือประเทศ คําวา “สูงสุด” หมายถึงวา 

พระองคมีอํานาจยิ่งใหญ มีสิทธิอํานาจสูงสุด เปนอิสระจากการควบคุมจากภายนอก 
 
3. พระเยซู 
 
4. มัทธิว มาระโก ลูกา ยอหน 
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เพ่ือศึกษาตอไปดวยตนเอง 
 
บทนี้เสนอพระเยซูในฐานะกษัตริยแหงอาณาจักรของพระเจา 
เร่ืองราวของพระเยซู ชีวิต และคําสอนของพระองคไดสรุปไวในหนังสือ 4 เลมแรกของพันธ

สัญญาใหมคือ  มัทธิว มาระโก ลูกา ยอหน 
จงศึกษาชีวิตของกษัตริยผูนี้และคําสอนเกี่ยวกับอาณาจักรโดยใชโครงสรางตอไปนี้ โครงสราง

นี้รวบรวมบันทึกจากหนังสือ 4 เลม 
 

I. การเปนอยูกอนของกษัตริย : ยอหน 1:1-18 
 
II. แนะนําตัวกษัตริย 
 ก. การเสด็จมาถึงของกษัตริย 
  1. บรรพบุรุษของกษัตริย : มัทธิว 1:1-17, ลูกา 3:23-38 
  2. การมาถึงของกษัตริย 
   ก) ประกาศถึงการกําเนิดของยอหน : ลูกา 1:5-25 
   ข) ประกาศแกมารียถึงกําเนิดของพระเยซู : ลูกา 1:26-38 
   ค) การมาถึงของนางมาเรียในยูดาห : ลูกา 1:39-45 
   ง) คําสรรเสริญของนางมาเรีย :  ลูกา 1:46-56 
   จ) กําเนิดของยอหน :   ลูกา 1:57-80 
   ฉ)  ประกาศถึงกําเนิดของพระเยซูแกโยเซฟ: มัทธิว 1:18-25 
   ช)  กําเนิดของพระเยซูผูเปนกษัตริย : ลูกา 2:1-7 
   ซ) ประกาศกําเนิดของพระเยซูแกคนเลี้ยงแกะ : ลูกา 2:8-20 
  3. วัยทารกและวัยเด็กของกษัตริย 
   ก) กษัตริยเขาสุหนัต : ลูกา 2:21 
   ข) กษัตริยแสดงตน : ลูกา 2:22-38 
   ค) วัยทารกของกษัตริย :  
    1. ในเบธเลเฮ็ม : มัทธิว 2:1-12 
    2. ในอียิปต : มัทธิว 2:13-18 
    3. ในนาซาเร็ธ : มัทธิว 2:19-23, ลูกา 2:39 
   ง) ในวัยเด็กของกษัตริย 
    1. การเจริญเติบโตของกษัตริย :  ลูกา 2:40 
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    2. กษัตริยเยี่ยมเยียนกรุงเยรูซาเล็ม : ลูกา 2:41-50 
    3. การพัฒนาของกษัตริย :   ลูกา 2:51-52 
 ข. ผูที่มากอนกษัตริย  :  ยอหนบัพติศมา 
  1. ขอความมาถึงยอหน : มาระโก 1:1, ลูกา 1:2-6 
  2. ขอความของยอหน : มัทธิว 3:1-6, มาระโก 1:2-6, ลูกา 3:3-6 
  3. การอธิบายโดยยอหน : มัทธิว 3:7-10, ลูกา 3:7-14 
  4. คําสัญญาของยอหน : มัทธิว 3:11-12, มาระโก 1:7-8,  
   ลูกา 3:15-18 
 
III. ความเห็นดวยที่มีตอกษัตริย 
 ก. เห็นดวยวาพระองคเปนกษัตริย 
  1.  ขณะรับบัพติศมา : มัทธิว 3:13-17, มาระโก 1:9-11, ลูกา 3:21-23 
  2. โดยการถูกทดลอง : มัทธิว 4:1-11, มาระโก 1:12-13, ลูกา 4:1-13 
  3. โดยผูที่มากอนหนาคือ ยอหน : 
   ก.  คําพยานของยอหนที่มีตอผูนํา : ยอหน 1:2, 19-28 
   ข. คําพยานของยอหนที่มีตอพระเยซู : ยอหน 1:29-34 
 ข. การยอมรับกษัตริย : 
  1. ความเชื่อโดยสาวกคนแรกๆ : ยอหน 1:35-51 
  2. ความเชื่อโดยทางการอัศจรรยคร้ังแรก : ยอหน 2:1-12 
  3. การเปนเจาของพระวิหาร : ยอหน 2:13-22 
  4. การยอกรับในยูดาห : ยอหน 2:23-3:21 
  5. คําพยานของยอหน : ยอหน 3:22-36 
  6. การยอมรับในเศบูลูนและนัฟทาลี : มัทธิว 4:12, มาระโก 1:14,  
   ลูกา 3:19-20, 4:14, ยอหน 4:1-4 
  7. การยอมรับในสะมาเรีย : ยอหน 4:5-42 
  8. การยอมรับในกาลิลี : ยอหน 4:43-45 
 ค.  สิทธิอํานาจของกษัตริย 
  1. สิทธิอํานาจในการเทศนา : มัทธิว 47:17, มาระโก 1:15,  
   ลูกา 4:14-15 
  2. สิทธิอํานาจเหนือโรคภัยไขเจ็บ : ยอหน 4:46-54 
  3. การปฏิเสธสิทธอํานาจของพระองคในนาซาเร็ธ : ลูกา 4:16-30 
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  4. พักอาศัยอยูในคาเปอรนาอูม : มัทธิว  4:13-16 
  5. สิทธิอํานาจของพระองคเหนือธรรมชาติ : มัทธิว 4:18-22,  
   มาระโก 1:16-20, ลูกา 5:1-11 
  6. สิทธิอํานาจของพระองคเหนือผี : มาระโก 1:21-28, ลูกา 4:31-37 
  7. สิทธิอํานาจของพระองคเหนือความเจ็บปวย : มัทธิว 8:14-,  
   มาระโก 1:29-34, ลูกา 4:38-41 
  8. สิทธิอํานาจของพระองคในการเทศนา : มัทธิว 4:23-25,  
   มาระโก 1:35-39, ลูกา 4:42-44 
  9. สิทธิอํานาจของพระองคเหนือความเปนมลทิน : มัทธิว 8:1-4,  
   มาระโก 1:40-45, ลูกา 5:12-16 
  10. สิทธิอํานาจที่จะอภัยบาป : มัทธิว 9:1-8, มาระโก 2:1-12,  
   ลูกา 5:17-26 
  11. สิทธิอํานาจเหนือมนุษย : มัทธิว 9:9-13, มาระโก 2:13-17,  
   ลูกา 5:27-32 
  12. สิทธอํานาจเหนือประเพณี : มัทธิว 9:11-17, มาระโก 2:8-22,  
   ลูกา 5:27-32 
  13. สิทธิอํานาจเหนือวันสะบาโต 
   ก. โดยการรักษาคนอัมพาต : ยอหน 5:1-47 
   ข. โดยการขัดแยงเรื่องรวงขาว : มัทธิว 12:1-8,  
    มาระโก 2:23-28, ลูกา 6:1-5 
   ค. โดยการขัดแยงเรื่องชายมือลีบ : มัทธิว 12:9-14,  
    มาระโก 3:1-6, ลูกา 6:6-11 
  14. สิทธิอํานาจในการรักษาโรค : มัทธิว 12:15-21, มาระโก 3:7-12 
  15. สิทธิอํานาจในการมอบหมายภาระกิจ : มาระโก 3:13-19,  
   ลูกา 6:12-16 
  16. สิทธิอํานาจในการแปลความหมายพระบัญญัติ : มัทธิว 5:1-7,29,  
   ลูกา 6:17-42 
   ก. พระองคเปนผูทําใหพระบัญญัติสมบูรณ : มัทธิว 5:17-20  
   ข. การปฏิเสธการแปลความหมายตามประเพณี 
    1) การฆาคน : มัทธิว 5:21-26 
    2) การลวงประเวณี : มัทธิว 5:27-30 
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    3) การหยาราง : มัทธิว 5:31-32 
    4)  การสาบาน : มัทธิว 5:33-37 
    5) การตอบแทน : มัทธิว 5:38-42 
    6)  ความรัก : มัทธิว 5:43-48, ลูกา 6:27-30,32-36 
   ค. การปฏิเสธวิธีปฏิบัติของฟาริสี 
    1)  การให :  มัทธิว 6:1-4 
    2) การอธิษฐาน :  มัทธิว 6:5-15 
    3) การถืออดอาหาร : มัทธิว 6:16-18 
    4) ทาทีตอความร่ํารวย : มัทธิว 6:19-24 
    5)  การขาดความเชื่อ : มัทธิว 7:25-35 
    6) การตัดสินผูอ่ืน : มัทธิว 7:1-6 
        ลูกา 6:37-42 
   ง. คําสอนสําหรับผูที่เขาไปในอาณาจักร 
    1)  การอธิษฐาน :  มัทธิว 7:7-11 
 
    2) ความชอบธรรม : มัทธิว 7:12, 
        ลูกา 6:31, 43-45 
    3)  ทางไปสูอาณาจักร : มัทธิว 7:13-14 
    4) คําเตือนครูสอนเท็จ : มัทธิว 7:15-23 
    5) รากฐาน 2 ชนิด : มัทธิว 7:33-8:1 
        ลูกา 6:46-49 
  17. การรับรูสิทธิอํานาจของกษัตริยในคาเปอรนาอูม : มัทธิว 8:5-13,  
   ลูกา 7:1-10 
  18. การรับรูสิทธิอํานาจของกษัตริยในเมืองนาอิน : ลูกา 7:11-17 
  19. คําพยานของสาวก 12 คน เร่ืองแผนดินของพระเจา 
 
IV. ความขัดแยงที่มีตอกษัตริย 
 ก. การปฏิเสธยอหน : มัทธิว 11:2-19, ลูกา 7:18-35 
  1. การตายของยอหน : มัทธิว 14:1-12, มาระโก 6:14-29, ลูกา 9:7-9 
 ข. การสาปแชงเมืองตางๆ ของกาลิลี : มัทธิว 11:20-30 
  1. การประนามความไมเชื่อของชาวเมือง : มัทธิว 11:20-24 



ชีวิตในอาณาจักรพระเจา 

 30 

  2. คําอธิบายความไมเชื่อของเขา : มัทธิว 11:25-27 
  3. คําเชื้อเชิญใหเชื่อ : มัทธิว 11:28-30 
 ค. ความขัดแยงเรื่องคนบาป :  ลูกา7:36-50 
 ง. คําพยานที่มีตอกษัตริย :  ลูกา 8:1-3 
 จ.  ผูนําปฏิเสธกษัตริย :  มัทธิว 12:22-37, มาระโก 3:19-39 
 ฉ. ผูนํารองหาหมายสําคัญจากกษัตริย : มัทธิว 12:38-45 
 ช. การปฏิเสธของชนชาติ :  มัทธิว 12:46-50, มาระโก 3:31-35,  
      ลูกา 8:19-21 
 ซ. การเปดเผยของกษัตริยผูถูกปฏิเสธ 
  1. อาณาจักรในยุคปจจุบัน : มัทธิว 13:1-53, มาระโก 4:1-34,  
       ลูกา 8:4-18 
  2. อํานาจเหนือธรรมชาติ :  มัทธิว 8:18, 23-27,  
       มาระโก 5:1-20, ลูกา 8:26 
  3. อํานาจเหนือโรครายและความตาย : มัทธิว 9:18-20,  
       มาระโก 5:21-43, ลูกา 8:40-56 
  4. อํานาจเหนือความมืดบอด : มัทธิว 9:27-34 
 ฌ. การปฏิเสธในนาซาเร็ธ : มัทธิว 13:54-58, มาระโก 6:1-6 
 
 
 
V. คําสอนของกษัตริยที่มีตอสาวก 
 ก. การเลี้ยงคนหาพันคน : มัทธิว 14:13-21, มาระโก 6:30-44, ลูกา 9:10-17,  
    ยอหน 6:1-13 
 ข. การปฏิเสธคําเสนอใหเปนกษัตริย : มัทธิว 14:22-23, มาระโก 6:45-46,  
           ยอหน 6:14-15 
 ค. คําสอนโดยการยกตัวอยางในเกนเนซาเรท : มัทธิว 14:34-36,  
            มาระโก 6:53-56 
 ง. คําสอนเกี่ยวกับอาหารแหงชีวิต : ยอหน 6:22-71 
 จ. คําสอนเกี่ยวกับส่ิงที่เปนมลทิน : มัทธิว 15:1-20, มาระโก 7:1-23, ยอหน 7:1 
  1. เมืองไทระและไซดอน : มัทธิว 15:21-28, มาระโก 7:24-30 
  2. เมืองเดคาโปลิส : มัทธิว 15:29-38, มาระโก 7:31-8:9 
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  3. เมืองมากาคาน : มั่ทธิว 15:39-16:4, มาระโก 8:10-12 
  4. คําเตือนใหระวังการถูกปฏิเสธ : มัทธิว 16:5-12, มาระโก 8:13-26 
 ช. คําสารภาพของเปโตร : มัทธิว 16:13-20, มาระโก 8:17-30, ลูกา 9:18-21 
 ซ. คําสอนเกี่ยวกับส้ินพระชนมของกษัตริย : มัทธิว 16:21, 17:22-23,  
  มาระโก 8:31-33, 9:30-32, ลูกา 9:22,43-45 
 ฌ. คําสอนเกี่ยวกับการเปนสาวก : มัทธิว 16:22-28, มาระโกื 8:4-9:1,  
  ลูกา 9:28-36 
 ฎ. คําสอนเกี่ยวกับเอลียาห : มัทธิว 17:9-13, มาระโก 9:9-13 
 ฏ. คําสอนเกี่ยวกับการที่สาวกตองพึ่งพระองคเสมอ : มัทธิว 17:14-21,  
  มาระโก 9:14-29, ลูกา 9:37-43 
 ฐ. คําสอนเกี่ยวกับการเปนบุตร : มัทธิว 17:24-27 
 ฑ. การถอมใจ : มัทธิว 18:1-5, มาระโก 9:33-37, ลูกา 9:46-48 
 ฒ. ความเยอหยิ่ง : มัทธิว 18:6-14, มาระโก 9:38-50, ลูกา 9:49-50 
 ณ. การใหอภัย : มัทธิว 18:15-35 
 ด. การเปนสาวก : มัทธิว 18:19-22, ลูกา 9:57-62 
 ต. การทาทายของนอยๆ ของกษัตริย : ยอหน 7:2-9 
 ถ. การเดินทางไปเยรูซาเล็ม : ลูกา 9:51-56, ยอหน 7:10 
 
VI. การตอตานกษัตริยผูนี้ 
 ก. ความขัดแยงที่เทศกาลอยูเพิง 
  1. การสงสัยในสิทธิอํานาจของกษัตริย : ยอหน 7:11-15 
  2. คําอธิบายของกษัตริย : ยอหน 7:16-24 
  3. การสงสัยในตัวผูเปนกษัตริย : ยอหน 7:25-27 
  4. คําอธิบายของกษัตริย : ยอหน 7:28-30 
  5. การตอบสนอง : ยอหน 7:31-36 
  6. คําเชื้อเชิญจากกษัตริย : ยอหน 7:37-52 
 ข. ความขัดแบงเกี่ยวกับพระบัญญัติ : ยอหน 7:53-8:11 
 ค. ความขัดแยงเกี่ยวกับความสวาง : ยอหน 8:12-20 
 ง. ความขัดแยงเกี่ยวกับตัวผูเปนกษัตริย : ยอหน 8:21-59 
 จ. ความขัดแยงเกี่ยวกับการรักษาคนตาบอด : ยอหน 9:1-41 
 ฉ.  ความขัดแยงเกี่ยวกับผูเลี้ยแกะ : ยอหน 10:1-21 
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 ช. คําพยานของสาวกเจ็ดสิบคน : ลูกา 10:1-24 
 ซ. ความขัดแยงเกี่ยวกับคําถามเรื่องชีวิตนิรันดร : ลูกา 10:25-37 
 ฌ.  ความขัดแยงในเทศกาลฉลองพระวิหาร : ยอหน 10:22-39 
 ญ. ความขัดแยงเรื่องการรักษาคนใบ : ลูกา 11:14-36 
 ฎ. ความขัดแยงเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา : ลูกา 11:37-54 
 
VII. คําสอนเรื่องสาวกของกษัตริย 
 ก. ตัวอยางของการมีสามัคคีธรรม :ลูกา 10:38-42 
 ข. คําสอนเรื่องการอธิษฐาน : ลูกา 11:1-13 
 ค. หลักการของราชอาณาจักรเกี่ยวกับเร่ืองตอไปนี้ 
  1. ความหนาซื่อใจคด :  ลูกา 12:1-12 
  2. ความโลภ :  ลูกา 12:13-34 
  3. การเฝาระวัง :   ลูกา 12:35-41 
  4. ความสัตยซื่อ :  ลูกา 12:42-48 
  5. ผลกระทบของการที่ษัตริยเสด็จมา : ลูกา  12:49-53 
  6. หมายสําคัญของยุคตางๆ :  ลูกา 12:54-59 
  7. เกี่ยวการสํานึกผิด :   ลูกา 13:1-9 
  8. เกี่ยวกับความตองการของอิสราเอล ลูกา 13:10-17 
  9. เกี่ยวกับโครงการของราชอาณาจักร ลูกา 13:18-21 
 ง. เสด็จออกจากแควนยูดา : ยอหน 10:40-42 
 จ. คําสอนเกี่ยวกับการเขาไปสูราชอาณาจักร : ลูกา 13:22-35 
 ฉ. คําสอนในบานฟาริสี : ลูกา 14:1-24 
 ช. คําสอนเรื่องหลักการของราชอาณาจักรเกี่ยวกับ : 
  1. การเปนสาวก :  ลูกา 14:25-35 
  2. ทาทีของพระเจาที่มีตอคนบาป : ลูกา 15:1-32 
  3. ความร่ํารวย :  ลูกา 16:1-31 
  4. การใหอภัย :  ลูกา 17:1-6 
  5. การใหบริการ :  ลูกา 17:7-10 
 ฌ. การทําใหลาซารัสฟน 
  1. การอัศจรรย : ยอหน 11:1-44 
  2. ความขัดแยงเกี่ยวกับการอัศจรรย : ยอหน 11:45-54 
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  3. การอธิษฐาน : ลูกา 18:1-14 
  4. การหยาราง : มัทธิว 19:1-12, มาระโก 10:1-12 
  5. การเขาสูราชอาณาจักร : มัทธิซ 9:13-15, มาระโก 10:17-31,  
   ลูกา 18:31 
  6. อิสราเอล : มัทธิว 20:29-34, มาระโก 10:46-53, ลูกา 18:35-43 
  7. ความเชื่อสวนตัว : ลูกา 19:1-10 
  8. ราชอาณาจักรที่เลื่อนออกไป : ลูกา 19:11-28 
 
VIII. การแสดงตนของกษัตริย 
 ก.  กษัตริยมาถึงเมืองเบธานี : ยอหน 11:55-12:1, 9-11 
 ข. การเขาสูกรุงเยรูซาเล็ม : มัทธิว 21:1-11, 14-17, มาระโก 1:1-11,  
  ลูกา 19:45-48 
 ค. สิทธิอํานาจของกษัตริย : มัทธิว 21:12-13ฐ 18-19, มาระโก 11:12-18,  
  ลูกา 19:45-48 
 ง. คําเชื้อเชิญโดยกษัตริย : ยอหน 12:20-50 
 จ. การพิสูจนสิทธิอํานาจของกษัตริย : มัทธิว 21:20-22, มาระโก 11:19-25,  
  ลูกา 21:37-38 
 ฉ. สิทธิอํานาจของกษัตริย  ถูกทาทาย : 
  1. โดยปุโรหิตและพวกผูใหญ : การปฏิเสธกษัตริย : มัทธิว21:23-22:14,  
   มาระโก 1:27-12:12, ลูกา 20:1-19 
  2. โดยฟาริสีและพวกของเฮโรด : หลักการของราชอาณาจักรเกี่ยวกับของ 
   บรรณาการ : มัทธิว 22:15-22, มาระโก 12:13-17, ลูกา 20:20-26 
  3. โดยพวกสะดูสี : หลักการของราชอาณาจักรเกี่ยวกับการฟนคืนพระชนม :  
   มัทธิว22:23-33, มาระโก 12:18-27, ลูกา 20:27-40 
  4. โดยฟาริสี : กําลังที่สําคัญที่สุดของราชอาณาจักร : มัทธิว 22:34-40,  
   มาระโก 12:28-34 
 ช. การทายของกษัตริย : มัทธิว 22:41-46, มาระโก 12:35-37,  
  ลูกา 20:41-44 
 ซ. หลักการของราชอาณาจักรเกี่ยวกับการพิพากษา : มัทธิว 23:1-39,  
  มาระโก 12:38-40, ลูกา 20:45-47 
 ฌ. หลักการของราชอาณาจักรเกี่ยวกับการให : มาระโก 12:41-44, ลูกา 21:1-4 
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IX.  การเตรียมสําหรับการสิ้นพระชนมของกษัตริย 
 ก. คําทํานายโดยกษัตริย 
  1. คําถาม :  มัทธิว 24:1-3 
  2. กลียุค :  มัทธิว 24:27-30 
  3. การเสด็จกลับมาครั้งที่สอง : มัทธิว 4:27-30 
  4. การรวบรวมชนอิสราเอลอีกครั้งหนึ่ง : มัทธิว 24:31 
  5. คําอุปมาเกี่ยวกับวาระสุดทาย 
   ก.  ตนมะเดื่อ :  มัทธิว 24:32-44 
   ข. คนรับใชที่สัตยซื่อ : มัทธิว 24:45-51 
   ค.  หญิงพรหมจารีสิบคน : มัทธิว 25:1-13 
   ง. เงินตะลันต : มัทธิว 25:14-30 
  6. การพิพากษาชนตางชาติ : มัทธิว 25:31-46 
 ข. การเตรียมสําหรับการสิ้นพระชนมของกษัตริย : 
  1. การทํานายถึงการสิ้นพระชนมของพระองค : มัทธิซ 26:1-2,  
   มาระโก 14:1, ลูกา 22:1 
  2. แผนการของพวกผูใหญ : มัทธิว 20:3-5, มาระโก 14:1-2, ลูกา 22:2 
  3. การเทน้ํามันหอม : มัทธิว 26:6-13, มาระโก 14:3-9, ยอหน 12:2-8 
  4. คําสัญญาที่จะทรยศ : มัทธิว 26:14-16, มาระโก 14:10-11,  
   ลูกา 22:3-6 
  5. การเตรียมสําหรับเทศกาลปสคา : มัทธิว 26:17-19,  
   มาระโก 14:12-16, ลูกา 22:7-13 
  6. เทศกาลปสคา : มัทธิว 26:20, มาระโก 14:17,  
   ลูกา 22:14-16, 24-30 
  7.  การใหตัวอยาง : ยอหน 13:1-20 
  8. คําทํานายการทรยศของยูดาส : มัทธิว 26:31-35,  
   มาระโก 14:27-31, ลูกา 22:21-23, ยอหน 13:21-30 
  9. คําทํานายการปฏิเสธของเปโตร : มัทธิว 26:31-35,  
   มาระโก 147:27-30, ลูกา 22:31-38, ยอหน 13:37-38 
  10. การใหมีพิธีระลึกถึง : มัทธิว 26:26-30, มาระโก 14:22-26,  
   ลูกา 22:17-20 
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 ค. ขอความสุดทายของกษัตริย 
  1. คํานํา  : ยอหน 13:31-35 
  2. ปญหา : ยอหน 13:36-14:24 
  3. คําสัญญา :  ยอหน 14:25-31 
  4. คํานําเกี่ยวกับเร่ืองตอไปนี้ : 
   ก. การเกิดผล : ยอหน 15:1-17 
   ข. ศัตรูของสาวก : ยอหน 15:18-16:4 
   ค. งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ : ยอหน 16:5-15 
   ง. ผลของการฟนจากความตาย : ยอหน 16:16-28 
   จ.  การสรุป  :  ยอหน 16:29-33 
 ง. คําอธิษฐานสุดทายของกษัตริย 
  1. คําอธิษฐานเพื่อพระองคเอง : ยอหน 17:1-5 
  2. คําอธิษฐานเพื่อสาวกของพระองค : ยอหน 17:6-19 
  3. คําอธิษฐานเพื่อผูเชื่อทุกคน : ยอหน 17:20-26 
 จ. คําอธิษฐานในสวน : มัทธิว 26:36-46, มาระโก 14:32-42, ลูกา 22:39-46,  
  ยอหน 18:1 
 
X. การสิ้นพระชนมของกษัตริย 
 ก. การจับกุมกษัตริย : มัทธิซ 26:47-36, มาระโก 14:43-52, ลูกา 22:47-53,  
  ยอหน 18:2-12 
 ข. กษัตริยไตสวนทางศาสนา : 
  1. การสอบสวนตอหนาอันนาส : ยอหน 18:12-14, 19-23 
  2. การสอบสวนตอหนาคายาฟาส : มัทธิว 26:57,  
   มาระโก 14:53, 55-56, ลูกา 22:54, 63-65, ยอหน 18:24 
  3. การปฏิเสธของเปโตร : มัทธิว 26:58, 69-75, มาระโก 14:45,  
   66-72, ลูกา 22:54-62, ยอหน 18:15-18, 25-27 
  4. คําตัดสินของสภาแซนเฮดริน : มัทธิว 27:1, มาะโก 15:1,  
   ลูกา 22:66-71 
  5. การตายของยูดาส : มัทธิว 27:3-10 
 ค. การตัดสินฝายพลเมืองของกษัตริย 
  1. การไตสวนตอหนาปลาต : มัทธิว 27:2, 11-14, มาระโก 15:2-5,  
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   ลูกา 3:1-5, ยอหน 18:28-38 
  2. การไตสวนตอหนาเฮโรด : ลูกา 23:6-12 
  3. การไตสวนตอหนาปลาต : มัทธิว 27:15-26, มาระโก 15:6-15,  
   ลูกา 23:13-25, ยอหน 18:19-19:1, 4-16 
  4. การเยาะเยยกษัตริย : มัทธิว 27:27-30, มาระโก 15:16-19,  
   ยอหน 19:2-3 
 ง.  การเดินทางไปสูกางเขน : มัทธิว 27:35-44, มาระโก 15:20-23,  
  ลูกา 23:26-33, ยอหน 19:16-17 
 จ. กษัตริยถูกตรึงกางเขน : 
  1. สามชั่วโมงแรก : มัทธิว 27:35-44, มาระโก 15:24-32,  
   ลูกา 23:33-43, ยอหน 19:18-27 
  2. สามชั่วโมงชวงที่สอง : มัทธิว 27:45-50, มาระโก 15:33-37,  
   ลูกา 23:45, 47-49 
  3. หมายสําคัญขณะที่กษัตริยส้ินพระชนม : มัทธิว 27:51-56,  
   มาระโก 15:38-41, ลูกา 23:45,47-49 
 ฉ. การฝงกษัตริย : มัทธิว 27:57-60, มาระโก 15:742-47, ลูกา 23:50-56,  
  ยอหน 19:31-42 
 ช. การผนึกอุโมงคฝงศพกษัตริย : มัทธิว 27:62-66 
 
XI. กษัตริยฟนจากความตาย 
 ก. การเตรียมการของพวกผูหญิง : มัทธิว 28:1, มาระโก 16:1 
 ข. การเปดอุโมงค :  มัทธิว 28:2-4 
 ค. ผูหญิงมาเยี่ยม : มัทธิซ 28:5-8, มาระโก 16:2-8, ลูกา 20:1-8, ยอหน 20:1 
 ง. สาวกไดรับรายงาน : ลูกา 24:9-12, ยอหน 20:2-10 
 จ. กษัตริยปรากฏแกมารีย : มาระโก 16:9-11, ยอหน 20:11-18 
 ฉ. กษัตริยปรากฏแกพวกผูหญิง : มัทธิซ 28:9-10 
 ช. ทหารที่เฝาอุโมงครายงาน : มัทธิว 28:11-15 
 ซ. กษัตริยปรากฏแกสาวก 2 คน บนถนนไปเอมมาอูส : มาระโก 16:12-13,  
  ลูกา 24:13-32 
 ฌ. สาวก 2 คนรายงาน : ลูกา 24:33-35 
 ญ. กษัตริยปรากฏแกสาวก 10 คน : มาระโก 16:14, ลูกา 24:36-43,  
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  ยอหน 20:19-25 
 ฎ. กษัตริยปรากฏแกสาวก 11 คน : ยอหน 20:26-31 
 ฏ. กษัตริยปรากฏแกสาวก 7 คน : ยอหน 21:1-25 
 
XII. การมอบหมายของกษัตริย 
 ก. การมอบหมายแกสาวก : มัทธิว 28:16-20, มาระโก 16:15-19 
 ข. การมอบหมายครั้งสุดทาย : ลูกา 24:44-49 
  
XIII. กษัตริยเสด็จคืนสูสวรรค 
 ก. พระเยซูเสด็จข้ึน : มาระโก 16:19-20, ลูกา 24:50-53 
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 บทที่ 3 

อาณาจักร อดีต ปจจุบัน อนาคต 

วัตถุประสงค 
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
- แสดงความเขาใจถึงอาณาจักรของพระเจาในรูปแบบของอดีต 
- แสดงความเขาใจถึงอาณาจักรของพระเจาในรูปแบบของปจจุบัน 
- แสดงความเขาใจถึงอาณาจักรของพระเจาในรูปแบบของอนาคต 
- ขอมูลพื้นฐานปจจุบันเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจา 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจ 
“ขณะนั้นพระมหากษัตริยจะตรัสแกบรรดาผูที่อยูเบื้องขวาพระหัตถของพระองควา 

“ทานทั้งหลายที่ไดรับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักร ซ่ึงไดตระเตรียม 
ไวสําหรับทานทั้งหลายตั้งแตแรกสรางโลก”” 

มัทธิว 25:34 

บทนี้เสนอภาพรวมของอาณาจักรของพระเจาในอดีต ปจจุบัน และอนาคต และยังเสนอขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับอาณาจักรฝายวิญญาณนี้ 

พันธสัญญาเดิมและใหม 
มีหัวขอเร่ืองพื้นฐานที่ผูกพันพันธสัญญาเดิมและใหมเขาดวยกัน หัวขอนั้นคือ อาณาจักรของ

พระเจา และกษัตริยแหงอาณาจักรนี้ 
วลีที่วา “อาณาจักรของพระเจา” และ “แผนดินสวรรค” ไมมีปรากฏในพันธสัญญาเดิม มันเปน

ภาษาของพันธสัญญาใหม 
แตคุณจะไดพบเมื่อศึกษาตอไปถึงประวัติศาสตรในอดีตของอาณาจักรของพระเจา รากฐานได

ถูกวางไวแลวในสมัยพันธสัญญาเดิม รูปแบบปจจุบันและอนาคตของอาณาจักรของพระเจาถูกสราง
ข้ึนแลวบนรากฐานตางๆ แหงพันธสัญญาเดิม 
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อาณาจักรในอดีต 

พันธสัญญาเดิม 
อาณาจักรของพระเจาเปนนิรันดร หมายความวาดํารงอยูเสมอ และจะดํารงตอไป 
“ราชอาณาจักรของพระองคเปนราชอาณาจักรนิรันดร และแผนดินของพระองค ดํารง

อยูตลอดทุกชั่วชาติพันธ” 
สดุดี 145:13 

อาณาจักรของพระเจาดํารงอยูกอนในสวรรค เมื่อพระเจาทรงสรางโลกนี้ก็เปนพระประสงค
ของพระองคที่จะใหอาณาจักรของพระองคในสวรรคแผนขยายออกสูโลกที่พระองคทรงสรางขึ้น 

บุคคลที่ถูกเลือก 
เพื่อใหพระประสงคนี้สําเร็จ พระเจาทรงสรางสิ่งแวดลอมที่สมบูรณเพื่อเปนการขยาย

อาณาจักรของพระองค ในสวนเอเดนพระองคทรงสรางมนุษยชายและหญิงคนแรกผูที่จะทวีคูณ และ
เพิ่มพลเมืองในโลกนี้โดยวิธีการเพิ่มผลผลิตขึ้น เขาก็ไดแผขยายอาณาจักรไปทั่วโลก 

การทรงสรางโลกเปนเครื่องหมายของการเตรียมอาณาจักรของพระเจา เพื่อใหเปนมรดกของ
มนุษย 

“ขณะนั้นพระมหากษัตริยจะตรัสแกบรรดาผูที่อยูเบื้องขวาพระหัตถของพระองควา 
“ทานทั้งหลายที่ไดรับพระพรจากพระบิดาของเราจะมารับเอาราชอาณาจักร ซ่ึงไดตระเตรียม
ไวสําหรับทานทั้งหลายตั้งแตแรกสรางโลก”” 

มัทธิว 25:34 

มนุษยชายหญิงคูแรกคือ อาดามและเอวาไดรับสิทธิในการครอบครองแผนดินโลก ซึ่งเปนการ
ขยายอาณาจักรของพระเจา 

“แลวพระเจาตรัสวา “ใหเราสรางมนุษยตามฉายาตามอยางของเรา ใหครอบครองฝูง
ปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ และฝูงสัตว ใหปกครองแผนดินทั่วไป และสัตวตางๆ ที่เลื้อย
คลานบนแผนดิน” พระเจาจึงทรงสรางมนุษยขึ้นตามพระฉายาของพระองค ตามพระฉายา
ของพระเจานั้นพระองคทรงสรางมนุษยขึ้น และไดทรงสรางใหเปนชายและหญิง พระเจาทรง
อวยพระพรแกมนุษย ตรัสแกเขาวา “จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผนดิน จงมีอํานาจเหนือ
แผนดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในอากาศ กับบรรดาสัตวที่เคลื่อนไหวบน
แผนดิน”” 

ปฐมกาล 1:26-28 
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พระเจาไมทรงตองการการรับใชจากพลเมืองแบบที่ถูกใชอํานาจบังคับในอาณาจักรของ
พระองคในโลกนี้ พระองคตองการใหมนุษยเปนสวนของแผนดินของพระเจา โดยมีความอิสระในการ
เลือก ดังนั้น พระองคจึงไดต้ังกูฏไวในอาณาจักรใหมแหงนี้ 

“พระเจาจึงทรงบัญชาแกมนุษยนั้นวา “บรรดาผลไมทุกอยางในสวนนี้เจากินได
ทั้งหมด เวนแตตนไมแหงความสํานึกในความดีและความชั่ว ผลของตนไมนั้นอยากิน เพราะ
ในวันใดที่เจาขืนกินเจาจะตองตายแน”” 

ปฐมกาล 2:16-17 

กฏหมายนี้มีพื้นฐานบนอิสรภาพแหงการเลือก การเลือกของมนุษยจะตัดสินวาเขาจะไดอาศัย
อยูในอาณาจักรของพระเจาตอไปหรือไม 

ในปฐมกาลบทที่ 3 คุณอานเรื่องราวของการเลือกผิด ซึ่งอาดามและเอวากระทําลงไปเมื่อเขา
ทําบาป เขาก็สูญเสียมรดกในอาณาจักรของพระเจา เขาสูญเสียชีวิตนิรันดรและสภาพแวดลอมที่
สวยงามของอาณาจักร 

เพราะความบาปจึงมีคําสาปลงบนซาตาน โลกนี้และมนุษย คุณอานคําสาปเหลานี้ไดจาก
ปฐมกาลบทที่ 3 โลกนี้ไมมีสภาพแวดลอมที่สมบูรณซึ่งเปฯการแผนขยายแผนดินของสวรรคที่ไรรอย
ตําหนิอีกตอไป มนุษยไมมีอํานาจครอบครองเหนือโลกอีกตอไป และเขาถูกแยกออกจากการไดอยูตอ
หนากษัตริยเนื่องจากความบาป 

พระเจาทรงเสนอการขยายอาณาจักรของพระองคโดยผานทางมนุษย แตมนุษยไดปฏิเสธ
อํานาจอาณาจักรนี้ มนุษยไดสูญเสียมรดกที่ไดเตรียมไวใหแกเขาตั้งแตการวางรากฐานของโลก 
ซาตานไดเขาควบคุมโลกนี้ 

แตในชั่วโมงที่มืดที่สุดนี้ พระเจาทรงสัญญาที่จะฟนฟูอาณาจักรของพระเจาใหแกมนุษย พระ
เจาตรัสแกซาตานวา 

“เราจะใหเจากับหญิงนี้เปนศัตรูกัน ทั้งพงศพันธุของเจาและพงศพันธุของเขาดวย 
พงศพันธุของหญิงจะทําใหหัวของเจาแหลกและเจาจะทําใหสนเทาของเขาฟกช้ํา” 

ปฐมกาล 3:15 

นี่เปนคําสัญญาครั้งแรกของกษัตริย ผูซึ่งจะมาในวันหนึ่งและบดขยี้อํานาจของศัตรูคือซาตาน 
กษัตริยคือ พระเยซูคริสตจะบังเกิดมาจากรางกายของหญิงคนหนึ่ง และโดยการสิ้นพระชนมของ
พระองค มนุษยจะไดรับการชําระจากความบาป และบังเกิดใหมเขาสูแผนดินของพระเจาไดรับชีวิตนิ
รันดร และอางสิทธิในมรดกที่ชอบธรรมของเขาอีกครั้งหนึ่ง 

ประชากรที่ถูกเลือก 
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หลังจากมนุษยลมเหลว พระเจาทรงเลือกชนชาติหนึ่ง ซึ่งโดยทางชนชาตินี้ พระองคจะ
สามารถขยายอาณาจักรของพระองคไปทั่วโลกได 

พระเจาทรงตั้งอับราฮัมเปนบรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอง พระองคใหสัญญามากมาย
เกี่ยวของกับชนชาติอิสราเอล และบทบาทของเขาในการแผนขยายอาณาจักรของพระเจาไปทั่วโลก 
คุณอานเรื่องของอับราฮัม และพระสัญญาที่ใหแกเขา และชนชาติอิสราเอลไดในปฐมกาล บทที่ 12 
จนถึงบทที่ 25 

ชนชาติอิสราเอลถูกเลือกโดยมีเปาหมายไมใชใหมีสิทธิพิเศษ เขาถูกเลือกไมใชเพราะวาเขา
ดีกวาชาติอ่ืนๆ หรือวาพระเจาทรงรักเขามากกวา แตเปนการเลือกเพื่อใหมีความรับผิดชอบ นั่นคือ
ความรับผิดชอบในการแผขยายอาณาจักรของพระเจาไปทั่วโลก 

พระเจาประทานกฏหมายแหงอาณาจักรแกชนชาติอิสราเอล กฏหมายเหลานี้สวนใหญจะถูก
บันทึกไวในหนังสืออพยพ 

กษัตริยในโลกนี้ถูกแตงตั้งขึ้นเพื่อชวยปกครองอาณาจักรของพระเจา 
“และบุตรชายทั้งสิ้นของขาพเจา........พระองคทรงเลือกซาโลมอนบุตรขาพเจาใหนั่ง

บัลลังกแหงราชอาณาจักรของเจาเหนืออิสราเอล” 
1 พงศาวดาร 28:5 

คร้ังแลวครั้งเลาชนชาตินี้ไดทําบาปและหันไปหาพระเทียมเท็จ คุณจะอานตัวอยางของความ
ลมเหลวของเขาไดในหนังสือผูวินิจฉันในพันธสัญญาเดิม 

พระเจาทรงเปรียบเทียบชาติอิสราเอลเปนตนองุนในโลกฝายธรรมชาติ อิสราเอลถูกเลือกให
บังเกิด “ผล” แหงอาณาจักรของพระเจา แตในที่สุดพระเจาตรัสแกอิสราเอลวา 

“อิสราเอลเปนเถาองุนงอกงามที่เกิดผลอุดม ยิ่งเกิดผลมากขึ้นเทาใดยิ่งสรางแทนบูชา
มากขึ้นเทานั้น เมื่อประเทศของเขาเฟองฟูขึ้น เขาก็ยิ่งใหเสาศักด์ิสิทธิ์ของเขาเจริญขึ้น จิตใจ
ของเขาเทียมเท็จ บัดนี้เขาจึงตองทนรับโทษของความผิด พระองคจะทรงพังแทนบูชาของเขา
ลง และทําลายเสาศักด์ิสิทธิ์ของเขาเสีย คราวนี้เขาจะพูดเปนแนวา “เราจะไมมีกษัตริยเพราะ
เราไมยําเกรงพระเจา....”” 

โฮเชยา 10:1-3 

“แตเราไดปลูกเจาไวเปนเถาองุนอยางดี เปนพันธุแททั้งนั้น แลวทําไมเจาจึงเสื่อม
ทรามลงจนกลายเปนเถาเปรี้ยวไปได” 

เยเรมีย 2:21 

เพราะวาเขาปฏิเสธอาณาจักรของพระเจา และลมเหลวในการทําความรับผิดชอบของเขาให
สําเร็จในการแผขยายอาณาจักร อิสราเอลจึงกลายเปนชนชาติที่ถูกแบงแยก เขาถูกแยกเปนชาติ
อิสราเอล และยูดาหในที่สุดชาติทั้งสองก็พายแพศัตรูและถูกปกครองโดยชาติอ่ืนในโลกนี้ 
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โดยทางผูพยากรณหลายคน พระเจาใหพระสัญญามากมายเกี่ยวกับกษัตริยที่จะเสด็จมาและ
อาณาจักรของพระเจาในรูปแบบของอนาคต 

พระสัญญามีแกดาวิด (2 ซามูเอล 7:16, สดุดี 96 และ 98, 22:27-28, 72:7-11, 89:1-4) และ
เยเรมีย 3:17-18, 23:5-6, 31:31-34 

พระสัญญาใหไวแกผูพยากรณอิสยาห : อิสยาห 2:2-5, 33:20-22, 35, 62:1-2, 66:7-25 
พระสัญญามีใหแกเอเสเคียล (เอเสเคียล 26:25-30, 37:22-28)  โยเอล (โยเอล 2:28)  เศคาริ

ยาห (เศคาริยาห 8:20-23, 12:10, 14:9-17)  อาโมส (อาโมส 9:15) และ  มีคาห 4 
มีพระสัญญาอื่นๆ อีกที่ใหเกี่ยวกับราชอาณาจักรนี้เพิ่มเติมจากรายชื่อที่ใหไวขางตน 
ชาติอิสราเอลรอคอยการเสด็จมาของพระมาซีฮาห ผูซึ่งจะทําใหพระสัญญายิ่งใหญเหลานี้

สําเร็จลง เขารอคอยกษัตริยผูจะปลดปลอยเขาจากการปกครองของชาติอ่ืน เขารอคอยราชอาณาจักร
ซึ่งเขาไดสูญเสียไปใหกลับคืนมาใหมในรูปแบบที่มองเห็นได 

 
 
 

อาณาจักรในอดีต 

พันธสัญญาใหม 
มีขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญซึ่งผูกพันเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจาในพันธ

สัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม 
“มีธรรมบัญญัติและผูเผยวจนะมาจนถึงยอหน ต้ังแตนั้นมาเขาก็ประกาศขาวประเสริฐ

เรื่องแผนดินของพระเจา และคนทั้งปวงก็ชิงกันเขาไปในแผนดินนั้น” 
ลูกา 16:16 

คําพยากรณในพันธสัญญาเดิมทํานายถึงการที่อาณาจักรและกษัตริยนี้จะมาถึง พันธสัญญา
ใหมทําใหคําพยากรณเหลานี้สําเร็จลง 

พระบัญญัติของพันธสัญญาเดิมไดวางรากฐานสําหรับหลักการของพันธสัญญาใหม ซึ่งใช
ปกครองชีวิตในราชอาณาจักรนี้ เมื่อพระเยซูเสด็จมาพระองคไมไดเลิกลมพระบัญญัตินี้ แตมาทําให
สําเร็จและแผขยายหลักการของราชอาณาจักรบนรากฐานนี้ 

เมื่อยอหนผูใหบัพติศมาไดยกเสียงขึ้นในถิ่นทุรกันดารของแควนยูเดีย และประกาศวา 
“แผนดินสวรรคมาใกลแลว”  เขาใชภาษาธรรมดาของสมัยนั้น เปนขอความภาษาที่ชาติอิสราเอล
เขาใจเนื่องจากความหวังถึงราชอาณาจักรและกษัตริยที่พระเจาทรงสัญญาไวนั้นไดเปนดังไฟสุมอยูใน
จิตใจของคนยิวทุกคน 
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“คราวนั้นยอหนผูใหบัพติศมา มาประกาศในถิ่นทุรกันดารแควนยูเดียวา จงกลับใจ
ใหมเพราะวาแผนดินสวรรคมาใกลแลว” ยอหนผูนี้แหละซึ่งกลาวถึงโดยอิสยาหผูเผยพระ
วจนะวา “เสียงผูรองในถิ่นทุรกันดารวา จงเตรียมมรรคาแหงพระเปนเจา จงกระทําหนทาง
ของพระองคใหตรงไป”” 

 

บุคคลที่ทรงเลือก 
ในพันธสัญญาเดิม พระเจาทรงเลือกคนหนึ่งเพื่อแผขยายอาณาจักรของพระองคไปทั่วโลก แต

อาดามลมเหลวในการรับผิดชอบนี้ 
ในพันธสัญญาใหม พระเจาทรงสงพระบุตรของพระองคคือ พระเยซู เพื่อแผขยายอาณาจักร

ในโลกนี้ พระเยซูทรงทําภาระที่ไดรับมอบหมายนี้สําเร็จลง เมื่อพระองคทําใหภาระนี้เปนเปาหมายแหง
ชีวิตและการรับใชของพระองค 

หลังจากที่ยอหนผูใหบัพติศมาถูกจับขังคุกและสิ้นชีวิตแลว พระเยซูจึงเริ่มตนประกาศขอความ
ของราชอาณาจักร 

“ครั้งยอหนถูกอายัดแลว พระเยซูไดเสด็จมายังแควนกาลิลี ทรงเทศนาประกาศขาว
ประเสริฐของพระเจาและตรัสวา “เวลากําหนดมาถึงแลว และแผนดินของพระเจาก็มาใกล
แลว จงกลับใจเสียใหม และเชื่อขาวประเสริฐเถิด””  

มาระโก 1:14-15 

“ต้ังแตนั้นมา พระเยซูไดทรงต้ังตนประกาสวา “จงกลับใจเสียใหม เพราะวาแผนดิน
สวรรคมาใกลแลว”” 

มัทธิว 10:7 

คําวา “มาใกลแลว” หมายถึงอะไร ใหมาดูที่คําเดียวกันที่พระเยซูทรงใชในขอความที่ตางกัน  
“ลุกขึ้นไปกันเถิด ผูที่อายัดเรามาใกลแลว” 

มัทธิว 26:46 

เมื่อพระเยซูพูดถึงคนที่จะทรยศพระองควา “มาใกลแลว”  พระองคหมายความวาคนนั้น (ยู
ดาส) ไดมาถึงแลว คํานี้หมายถึงการทรยศมาถึงแลว 

เมื่อพระเยซูกลาวาแผนดินสวรรค “มาใกลแลว”  หมายถึงวา ราชอาณาจักรนี้ไดมาถึงแลว 
พระเยซูใชเวลาทั้งหมดในชีวิตของพระองคเลาใหประชาชนฟงวาแผนดินไดมาแลว ทรงสอนหลักการ
ของการมีชีวิตในอาณาจักรนี้ และอธิบายวาคนทั้งชายหญิงจะเขาไปในอาณาจักรของพระเจาได
อยางไร 

แตแมวาอาณาจักรของพระเจามาใกลแลว แตก็ไมไดมาในรูปแบบที่มองเห็นได 
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“เมื่อพวกฟาริสีทูลถามพระองควา แผนดินของพระเจามาถึงเมื่อไร พระองคตรัสตอน
เขาวา “แผนดินของพระเจาไมมดวยนิมิตที่จะสังเกตได และเขาจะไมพูดวา “มาดูนี่” หรือ “ไป
ดูโนน” เพราะดูเถิด แผนดินของพระเจาอยูทามกลางทานทั้งหลาย”” 

ลูกา 17:20-21 

คําอุปมาของพระเยซูเกี่ยวกับอาณาจักรนี้ไดใหภาพของเมล็ดผักกาดที่ซอนอยูในแผนดิน เปน
ขุมทรัพยที่ซอนไว และไขมุกที่ราคามากซอนไว ในรูปแบบทั้งหมดนี้ อาณาจักรมีอยูในปจจุบันแตยัง
มองไมเห็น 

ชาวอิสราเอลคาดหวังใหอาณาจักรของพระเจามาในรูปแบบที่มองเห็นได มาดวยเสียงแตร
อึกทึก ปกครองทั่วไปโดยกษัตริยที่ทรงอํานาจและที่มองเห็นได 

“เมื่อเขาทั้งหลายไดยินเหตุการณนั้น พระองคไดตรัสคําอุปมาเรื่องหนึ่งใหเขาฟง
ตอไป เพราะพระองคเสด็จมาใกลกรุงเยรูซาเล็มแลว และเพราะเขาทั้งหลายคิดวาแผนดิน
ของพระเจามาปรากฏโดยพลัน”  

ลูกา 19:11 

คําอุปมาที่พระเยซูเลาถึงเรื่องเจานายองคหนึ่งเดินทางไปประเทศไกลจะกลับมารับอาณาจักร
ของพระองค เมื่อพระเยซูเสด็จมาใกลกรุงเยรูซาเล็มพระองคพยายามเตรียมประชาชนเพื่อ  การ
ส้ินพระชนมของพระองคที่จะมาถึงโดยคําอุปมานี้ พระองคไดเปดเผยวาอาณาจักรในรูปแบบที่
มองเห็นไดจะถูกเลื่อนออกไปจนกวาพระองคจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระองคเสด็จกลับมา 
อาณาจักรนี้ก็จะถูกตั้งขึ้น 

แตชาวอิสราเอลเชื่อวากษัตริยที่แทจริงจะมาตั้งอาณาจักรที่เห็นดวยสงาราศีแหงรูปแบบที่
มองเห็นได อยางทันทีทันใดเหมือนเมื่อเดิมที่เคยอยูภายใตกษัตริยดาวิด พระเจาไดทรงสัญญาแก
กษัตริยดาวิดวา  

“เขาจะเปนผูสรางนิเวศนเพื่อนามของเรา และเราจะสถาปนาบัลลังกแหง
ราชอาณาจักรของเขาใหอยูเปนนิตย”  

2 ซามูเอล 7:13 

เมือพระเยซูทรงลาเขาไปในเยรูซาเล็ม ประชาชนตางก็ยินดี และถวายเกียรติแดพระองคใน
ฐานะกษัตริย พวกเขาคิดวาพระองคเสด็จมาเพื่อต้ังอาณาจักรที่มองเห็นได โดยมีเยรูซาเล็มเปนเมือง
หลวงตามที่มีคําพยากรณไวในสมัยพันธสัญญาเดิม 

โดยเหตุนี้เอง เขาจึงถวายเกียรติแดพระองคในฐานะกษัตริย พระองคเสด็จเขาไปในเมือง เขา
พากันรองวา 

“ความสุขสวัสดิมงคล จงมีแดแผนดินของดาวิด บรรพบุรุษของเราที่จะมาตั้งอยู โฮซัน
นาในที่สูงสุด”  

มาระโก 11:10 
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แตอาณาจักรยังไมมาตั้งอยูใหมองเห็นได พระเยซูใหคําอุปมาเกี่ยวกับเชื้อที่อยูในขนมปง เพื่อ
แสดงถึงภาพการแผขยายอาณาจักร (มัทธิว 13:33) อาณาจักรจะมาถึงโดยการเจริญเติบโตอยาง
เงียบๆ และมั่นคงเหมือนเชื้อผงฟูที่แผกระจายไปทั่วกอนขนมปง 

พระเยซูไดใหคําอุปมาเรื่องเจานายผูไปยังเมืองไกลและภายหลังไดกลับมาเพื่อรับอาณาจักร
ของพระองค 

แตอิสราเอลไมเขาใจคําอุปมาตางๆ ของอาณาจักรนี้ เพราะเหตุวาพระเยซูไมไดมาตั้ง
อาณาจักรที่เห็นไดอยางทันทีทันใด ในเวลาตอมาไมนานประชาชนหมูเดียวกันนี้ผูที่ไดตอนรับพระองค
เปนกษัตริยก็ไดปฏิเสธพระองค เขาหันหลังใหพระองค และเรียกรองใหตรึงกางเขนพระองคเสีย 

 
 

อาณาจักรถูกเลื่อนออกไป 
เมื่อพระเยซูเสด็จมายังโลกนี้ อาณาจักรของพระเจา “มาใกลแลว” แตเพราะวาไมไดมาใน

รูปแบบที่เขาคาดหวังไว ชาวยิวจึงปฏิเสธทั้งพระองคและอาณาจักรของพระองคดวย 
“พระองคไดเสด็จมายังบานเมืองของพระองค และชาวบานชาวเมืองของพระองค

ไมไดตอนรับพระองค แตสวนบรรดาผูที่ตอนรับพระองค พระองคก็ทรงประทานสิทธิใหเปน
บุตรของพระเจา ซ่ึงในฐานะนั้นเปนผูที่มิไดเกิดจากเลือดเนื้อ หรือกาม หรือความประสงค
ของมนุษย แตเกิดจากพระเจา” 

ยอหน 11:11-13 

เพราะการปฏิเสธนี้เอง พระเยซูประกาศวาอาณาจักรของพระเจาถูกนําออกไปจากอิสราเอล 
และถูกมอบใหแกประชาชนผูที่จะเกิดผลของความชอบธรรม 

“เหตุฉะนั้นเราบอกทานวา แผนดินของพระเจาจะตองเอาไปจากทาน ยกใหแกชน
ชาติหนึ่งซ่ึงจะกระทําใหผลเจริญสมกับแผนดินนั้น” 

มัทธิว 21:43 

พระเยซูหมายความวา ขอความแหงอาณาจักรจะถูกนําไปใหแกชนตางชาติ (ทุกๆ ชาติ 
นอกจากอิสราเอล) เพราะวาเขาพรอมที่จะรับและตอบสนองตอขอความนี้ 

พระเยซูตรัสวาชนชาติอิสราเอลและเยรูซาเล็ม เมืองหลวงจะตกอยูใตการพิพากษา 
“เขาจะลมลงดวยคมดาบและตองถูกวาดเอาไปเปนเชลยทั่วทุกประชาชาติ และคน

ตางชาติจะเหยียบย่ํากรุงเยรูซาเล็ม จนกวาเวลากําหนดของคนตางชาตินั้นจะครบถวน” 
ลูกา 21:24 

เพราะเหตุที่อิสราเอลปฏิเสธทั่วราชอาณาจักรและกษัตริยนี้ ทําใหการตั้งราชอาณาจักรที่
มองเห็นไดถูกเลื่อนกําหนดออกไป จนกวากษัตริยจะเสด็จกลับมาอีก 
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การเสด็จมาอีกครั้งนี้เรียกวา การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต มีเหตุการณมากมายที่
บอกไวในพระคัมภีร ซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลาที่พระองคเสด็จกลับมา คุณจะเรียนถึงสิ่งเหลานี้ เมื่อคุณ
ศึกษาเรื่องอนาคตของอาณาจักรของพระเจาตอไปในบทนี้ 

ประชาชนที่ถูกเลือก 
ในพันธสัญญาเดิม พระเจาทรงเลือกชาชาติอิสราเอลเปนชาติที่ทําใหราชอาณาจักรนี้แผขยาย

ออกไป แตอิสราเอลลมเหลวเขาทําภาระนี้ไมสําเร็จ 
ในพันธสัญญาใหม พระเจาทรงเลือกคริสตจักรคือ ผูที่ตอนรับและตอบสนองตอขาวประเสริฐ

ใหเปนหนวยงานรวมซึ่งจะแผขยายอาณาจักรของพระองค 
อัครทูตเปาโลผูซึ่งถูกเลือกจากพระเจาใหนําขาวประเสริฐแหงราชอาณาจักรไปยังคนตางชาติ

ไดเขียนไววา 
“ทรงโปรดประทานพระคุณนี้แกขาพเจาผูเปนคนเล็กคนนอยที่สุดในพวกธรรมิกชน

ทั้งหมด ทรงใหขาพเจาประกาศแกคนตางชาติถึงความไพบูลยของพระคริสตอันหาที่สุดไมได 
และทําใหคนทั้งปวงเห็นแผนงานแหงความล้ําลึก ซ่ึงต้ังแตแรกสรางโลกทรงปดบังไวที่พระ
เจาผูทรงสรางสารพัดทั้งปวง ประสงคจะใหเทพผูปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถาน 
รูจักปญญาอันซับซอนของพระเจาทางคริสตจักร ณ บัดนี้ ทั้งนี้ก็เปนไปตามพระประสงคนิ
รันดรของพระองค ซ่ึงพระองคไดทรงกระทําใหสําเร็จแลวในพระเยซูคริสตเจาของเรา” 

เอเฟซัส 3:8-11 

จงจําไววาราชอาณาจักรนี้พระเจาไดจัดเตรียมไวใหมนุษยต้ังแตวางรากสรางโลก พระเจาได
เลือกคริสตจักรใหเปดเผยความล้ําลึกของราชอาณาจักรนี้แกทุกชาติในโลก 

โดยวิธีนี้ เปาหมายนิรันดรของพระเจาก็จะสําเร็จผลลงได 
“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความล้ําลึกในพระทัยของพระองคตามพระเจตนารมณ

ของพระองค ซ่ึงพระองคทรงดําริไวในพระคริสตประสงควา เมื่อเวลากําหนครบบริบูรณแลว 
พระองคจะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยูในสวรรค และในแผนดินโลกไวในพระคริสต” 

 เอเฟซัส 1:9-10 

คริสตจักรเปนพระกายรวมกันซึ่งจะเปนที่แผขยายอาณาจักรของพระเจาไปทั่วโลก จงศึกษา
ตารางตอไปนี้ 

 
องคการสากล---------------------------->  อาณาจักร 
 
องคการทองถิ่นที่มองเห็นได 
ซึ่งเปนที่แผขยายอาณาจักร   ------------------> คริสตจักร 
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คนแตละคนซึ่งประกอบ 
ข้ึนเปนคริสตจักร   -------------------------> ผูเชื่อทั้งหลาย 
 
พระเยซูทรงมอบหมายภาระกิจแกคริสตจักร 
“เจาทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน” 

มาระโก 16:15 

พระองคจากคริสตจักรไปพรอมกับพระสัญญาวา 
“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปนคําพยานแก

บรรดาประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง” 
มัทธิว 24:14 

พระองคเตรียมผูเชื่อดวยฤทธิ์อํานาจที่จะทําภาระกิจนี้ใหสําเร็จ 
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา

เหนือทานทั้งหลาย และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแควนยูเดีย 
แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก” 

 
เปาหมายสุดทายก็คือสรรพสิ่งจะถูกนํามาอยูภายใตกษัตริยอีก คือ พระเยซูคริสต ผูจะเสด็จ

กลับมาเพื่อต้ังราชอาณาจักรที่มองเห็นได 
 
 
 

ราชอาณาจักรในปจจุบัน 
 
พระเยซูสอนวา “อาณาจักรของพระเจาอยูภายในทาน”  นั่นคือกษัตริยอยูที่ไหน 

อาณาจักรอยูที่นั่น ที่ใดที่กษัตริยอยูและมีผูรับรูการปกครองของพระองค อาณาจักรของพระเจาอยูที่
นั่น 

อาณาจักรของพระเจาคือ บริเวณขอบเขตแหงการปกครองของพระเจา  อาณาจักรของ
พระองคที่อยูในโลกนี้คือ อาณาบริเวณที่มีผูยอมรับการปกครองของพระองคไมวาจะเปนเวลาใดก็ตาม 

จงจําไววาตั้งแตการกบฏของซาตานในสวรรค ก็ไดมีสงครามเกิดขึ้นระหวางอาณาจักรของ
พระเจาและอาณาจักรของซาตาน 
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โลกนี้เปนฉากของการกบฏของโลกตอพระเจา โดยทางความบาปของมนุษย คําสาปไดมาสู
โลก และซาตานก็ถือโอกาสพยายามที่จะตั้งอาณาจักรที่ชั่วรายของมัน 

เปนที่แนชัดวา ซาตานทีอํานาจควบคุมอาณาจักรของโลก เมื่อมันลอลวงพระเยซูวา 
“อีกครั้งหนึ่งมารไดนําพระองคขึ้นไปบนภูเขาอันสูงยิ่งนัก และไดแสดงบรรดา

ราชอาณาจักรในโลก ทั้งความรุงเรืองของราชอาณาจักรเหลานั้นใหพระองคทอดพระเนตร 
แลวไดทูลพระองควา “ถาทานจะกราบลงนมัสการเรา เราจะใหสิ่งทั้งปวงเหลานี้แกทาน” พระ
เยซูจึงตรัสตอบวา “อายซาตานจงไปเสียใหพน”  เพราะพระคัมภีรมีเขียนไววา “จงกราบ
นมัสการพระองคผูเปนพระเจาของทาน และปรนนิบัติพระองคแตผูเดียว”” 

มัทธิว 4:8-10 

แตพระเจาไมไดเมินเฉยตอพระราชอํานาจสูงสุดของพระองคในฐานะกษัตริยเมื่อมนุษยกบฏ
ตอพระองค พระองคประกาศจุดประสงคของพระองคที่จะตั้งราชอํานาจนี้วา 

“และในสมันของพระราชาเหลานั้น พระเจาแหงฟาสวรรคจะทรงสถาปนา
ราชอาณาจักรหนึ่งซ่ึงไมมีวันทําลายเสียได หรือราชอาณาจักรนั้นจะไมตกไปแกชนชาติอ่ืน 
ราชอาณาจักรนั้นจะกระทําใหราชอาณาจักรเหลานี้แตกเปนชิ้นๆ  ถึงอวสานและ
ราชอาณาจักรนั้นจะตั้งมั่นอยูเปนนิตย” 

ดาเนียล 2:44 

แตอาณาจักรของพระเจาอยูที่นี่และขณะนี้ดวย ไมใชส่ิงที่จะในอนาคต ซึ่งเราไมอาจรูได
จนกวาจะตั้งใหเห็นไดในตอนสิ้นโลก 

การปกครองของกษัตริยผูนี้เปนที่ยอมรับรูในปจจุบันในหัวใจของผูเชื่อแตละคน 
การปกครองของกษัตริยผูนี้เปนที่รับรูในคริสตจักรแทจริงของพระเยซูคริสต 
ในปจจุบัน ราชอาณาจักรนี้อยูที่ใดก็ตามที่มีคนรักพระเจา บังเกิดเขาสูอาณาจักร รับเอา

หลักการและวิถีการดําเนินชีวิตของกษัตริยและยอมรับการครองราชยของพระเยซูคริสตเจาในฐานะ 
กษัตริย 

กลาวกันวาในขณะนี้อาณาจักรนี้เปน “สิ่งล้ําลึก” (มาระโก 4:1) เพราะวาไมอยูในขอบเขต
อํานาจธรรมชาติที่จะสังเกตเห็นได 

“แผนดินของพระเจาไมมาดวยนิมิตที่จะสังเกตได” 
ลูกา 17:20 

ในปจจุบันนี้อาณาจักรเปนเพียงสวนที่มองเห็นในฝายวิญญาณในโลกนี้ มันไดถูกตั้งขึ้นแลว
ทางวิญญาณ แตยังมองไมเห็นในโลกนี้ 

ในปจจุบันราชอาณาจักรที่มองเห็นไดของพระเจาอยูในสวรรค ซึ่งไมใชทองฟาที่อยูเหนือเรา
ข้ึนไป 
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เปนสวรรคที่พระเยซูทรงอยูกอนที่จะเสด็จมาในโลกนี้ (ยอหน 17:5) เปนสวรรคที่พระองค
เสด็จข้ึนไปภายหลังการฟนจากความตาย (กิจการ 1:9-11) 

สวรรคคือที่ประทับของพระเจา พระเยซู และทูตสวรรคในรูปแบบที่มองเห็นได 
สวรรคคือที่ที่พระเยซูทรงคอยอยูจนกวาจะถึงเลาที่จะเสด็จกลับมาสูโลก เพื่อต้ังราชอาณาจักร

ในรูปแบบที่ถาวรและมองเห็นได 
ขณะที่พระองคทรงรอคอยในสวรรค พระเยซูทรงทําหนาที่เปนผูที่อธิษฐานเผื่อ พระองค

ประทับอยูขวามือของพระเจาและอธิษฐานเผื่อผูเชื่อทั้งหลายที่อยูในโลก   (ฮีบรู 7:25) 
 
 

อาณาจักรในอนาคต 
 
แมวาพระเยซูจะบอกสาวกวาอาณาจักรอยูใกลแลว และอยูทามกลางเขาทั้งหลาย พระองคก็

ยังทรงกลาวถึงอาณาจักรในรูปแบบของอนาคตดวย พระองคบอกสาวกใหอธิษฐานวา 
“ขอใหแผนดินของพระองคมาต้ังอยู” 

มัทธิว 6:10 

สาวกตางก็คาดหวังใหพระเยซูต้ังอาณาจักรที่จะมาถึงหรือในอนาคตกอนที่จะมายังไมกาเขน 
เมื่อพระเยซูส้ินพระชนม ความหวังของพวกเขาก็สูญสิ้นไป 

ภายหลังจากที่พระองคฟนจากความตาย ความหวังของเขาก็กอตัวขึ้นอีกในชวงเวลาระหวาง
การฟนจากความตายและการเสด็จข้ึนสูสวรรค พระเยซูตรัสถึงหลายสิ่งเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจา 
ซึ่งกระตุนใหสาวกถามพระองควา 

“พระองคเจาขา พระองคจะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหมใหแกชนอิสราเองในครั้งนี้
หรือ” 

กิจการ 1:6 

ราชอาณาจักรนี้จะมาถึงแนนอน แตเวลาของการตั้งอาณาจักรขึ้นใหมนั้นขึ้นอยูกับพระบิดา 
พระเยซูทรงกลาวถึงหลายสิ่งที่จะตองเกิดขึ้นบนโลกกอนที่ราชอาณาจักรจะตั้งขี้นในรูปแบบ

คร้ังสุดทาย หมายสําคัญเหลานี้ถูกเปดเผยเพื่อชวยใหเราสํานึกไดเมื่อเวลาใกลเขามา 
คุณจะอานเกี่ยวกับหมายสําคัญนี้ไดใน มัทธิว บทที 24 และ 25  มาระโกบทที่ 13  และลูกา 

17:20-37, 21:8-36 
พระเยซูบอกสาวกวาเมื่อส่ิงเหลานี้เร่ิมเกิดขึ้นก็เปนหมายสําคัญวาการกลับมาของอาณาจักร

ที่มองเห็นไดใกลเขามาแลว 
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“เชนนี้แหละ เมื่อทานทั้งหลายเห็นเหตุการณเหลานี้เกิดขึ้น ก็ใหรูวาแผนดินของพระ
เจาใกลจะถึงแลว” 

ลูกา 21:31 

“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปนคําพยาน แก
บรรดาประชาชาติแลวที่สุดปลายจะมาถึง” 

มัทธิว 24:14 

พระเยซูจะเสด็จกลับสูโลก 
“พระเยซูองคนี้ซ่ึงทรงรับไปจากทานขึ้นไปยังสวรรคนั้น จะเสด็จมาอีกเหมือนอยงที่

ทานทั้งหลายไดเห็นพระองคเสด็จไปยังสวรรคนั้น”  
กิจการ 1:11 

พระเยซูจะทําใหอาณาจักรทุกแหกงพายแพตอพระองค 
“ตอจากนั้นจะเปนวาระที่สุด บัดนั้นพระคริสตจะทรงมอบแผนดินไวแกพระบิดาเจา 

เมื่อพระองคจะไดทรงทําลายเทพผูปกครอง ศักดิเทพ และอิทธิเทพหมดแลว เพราะวา
พระองคจะตองทรงปกครองอยูกอนจนกวาพระองคจะไดทรงปราบศัตรูทั้งสิ้นใหอยูใตพระ
บาทของพระองค” 

1 โครินธ 15:24-25 

“และทูตสวรรคองคที่เจ็ดก็เปาแตรขึ้น และมีเสียงๆ เสียงกลาวดังๆ ในสวรรควา 
“ราชอาณาจักรแหงพิภพนี้ไดกลับเปนราชอาณาจักรขององคพระผูเปนเจาของเรา และเปน
ของพระคริสตของพระองค และพระองคจะทรงครอบครองตลอดไปเปนนิตย” 

วิวรณ 11:15 

ซาตานและพลเมืองของอาณาจักรของมันก็จะพายแพดวย 
“สวนพญามารที่ลอลวงเขาเหลานั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟ และกํามะพันที่สัตวราย

และคนปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะตกอยูในนั้นและมันตองทนทุกขทรมานทั้งกลางวันและ
กลางคืนตลอดไปเปนนิตย” 

วิวรณ 20:10 

ชาติทุกๆ ชาติจะเขามาสูราชอาณาจักรนี้ : 
“เราบอกทานทั้งหลายวา คนเปนอันมากจะมาจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จะ

มารวมสํารับกับอับราฮัมและอิสอัค และยาโคบในแผนดินสวรรค” 
มัทธิว 8:11 

ประชาชาติจะยอมรับวาพระเยซูเปนกษัตริย 
“เหตุฉะนั้น พระเจาจึงไดทรงยกพระองคขึ้นอยางสูง และไดประทานพระนามเหนือ

นามทั้งปวงใหแกพระองค เพื่อพระนามนั้นทุกเขาในสวรรคที่แผนดินโลก ใตพื้นแผนดินโลก



ชีวิตในอาณาจักรพระเจา 

 48 

จะคุกเขาลงกราบ และเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับวาพระเยซูคริสตทรงเปนองคพระผูเปนเจาอัน
เปนการถวายพระเกียรติแดพระบิดาเจา” 

ฟลิปป 2:7-11 

มนุษยทุกคนที่ยังมีชีวิตอยูและที่ตายแลวจะถูกพระเจาพิพากษา 
“ขาพเจากําชับทานตอพระพักตรพระเจาและพระเยซูคริสตผูจะทรงพิพากคนเปนและ

คนตาย โดยอางถึงการที่พระองคจะเสด็จมาปรากฏและแผนดินของพระเจาวา” 
2 ทิโมธี 4:1 

“ขาพเจาไดเห็นบรรดาผูที่ตายแลว ทั้งผูใหญและผูนอยยืนอยูหนาพระที่นั่งนั้น และ
หนังสือตางๆ ก็เปดออก หนังสืออีกเลมหนึ่งก็เปดออกดวย คือหนังสือชัวิตและผูที่ตายไปแลว
ทั้งหมดก็ถูกพิพากษาตามขอความที่จารึกไวในหนังสือเหลานั้น และตามที่เขาไดกระทํา ทะเล
ก็สงคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเล ความตายและแดนมรณาก็สงคืนคนทั้งหลายที่อยูในแดน
นั้น และคนทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตามการกระทําของตนหมดทุกคน” 

“และถาผูใดที่ไมมีชื่อจดไวในหนังสือชีวิต ผูนั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ” 
วิวรณ 21:12, 13:15 

พระเยซูเลาคําอุปมาเกี่ยวราชอาณาจักรวา เปนเหมือนอวยใหญที่เหวี่ยงลงไปในทะเล และ
รวบรวมปลาทุกชนิด เมื่ออวนถูกลากเขามา เขาก็แยกปลาดีออกจากปลาที่ไมดี 

มัทธิว 13:47,48 

พระองคยังตรัสถึงอาณาจักรวาเปฯเหมือนขาวสาวี และขาละมานที่ข้ึนพรอมกันไป แตในที่สุด
ขาวสาลีจะถูกแยกออกจากขาวละมาน 

       มัทธิว 13:24-30, 36-42 
โดยการยกตัวอยางขาวละมานปนกับขาวสาลี พระเยซูทรงสอนวาอาณาจักรของพระเจามาถึง

แลว แตคนชั่วรายยังคงมีอยูในปจจุบัน เพียงชั่วครูหนึ่งเทานั้นที่คนสองชนิดอยูปะปนกัน แตในเวลา
พิพากษาจะมีการแบงแยกคนทั้งสองชนิดออกจากกัน 

คําอุปมาทั้งสองนี้พูดถึงการแบงแยกซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลาการพิพากษา ผูที่บังเกิดใหมเขาสู
ราชอาณาจักรจะเปนที่ยอมับเขามาในอาณาจักรที่มองเห็นไดในรูปแบบสุดทาย พวกที่เหลือนอกนั้นจะ
ถูกเหวี่ยงทิ้งออกจากราชอาณาจักร 

“เมื่อทานทั้งหลายจะเห็นอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ และบรรดาผูเผยพระวจนะใน
แผนดินของพระเจา แตตัวทานเองถูกขับไลไสสงออกไปภายนอก ที่นั่นจะมีการรองไหขบ
เขี้ยวเคี้ยวฟน” 

ลูกา 13:28 

ในที่สุดอาณาจักรของพระเจาจะตั้งขึ้นในรูปแบบที่มองเห็นได 
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“ราชอํานาจ ศักด์ิศรี กับราชอาณาจักร เขานํามามอบไวกับทาน เพื่อบรรดาชนชาติ 
ประชาชาติทั้งปวง และภาษาทั้งหลายจะปรนนิบัติทาน ราชอาณาจักรของทานเปน
ราชอาณาจักรนิรันดร ซ่ึงจะไมสิ้นสุดไป และแผนดินของทานเปนแผนดินซ่ึงจะไมถูกทําลาย
เลย” 

ดาเนียล 7:14 

ผูเชื่อที่แทจริงจะครอบครองรวมกับพระเยซูในราชอาณาจักรนี้ 
“ผูใดมีชัยชนะ เราจะใหผูนั้นนั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนกับที่เรามีชัยชนะ

แลว และไดนั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค” 
วิวรณ 3:21 

จะมีสวรรคใหมและโลกใหม คุณอานคําบรรยายถึงสวรรคใหมและโลกใหมในวิวรณ บทที่ 21 
และ 22 เยรูซาเล็มจะเปนพระบัลลังกของพระผูเปนเจาจอมเจานาย และชาติทุกชาติจะถูกรวบรวมเขา
ภายใตเยรูซาเล็ม 

“ในครั้งนั้นจะเรียกกรุงเยรูซาเล็มวาเปนพระที่นังของพระเจา และบรรดาประชาชาติ
จะรวบรวมกันเขามาหายังพระพักตจรของพระเจาในกรุงเยรูซาเล็ม และเขาจะไมติดตามใจ
อันชั่วของเขาอยางด้ือกระดางอีกตอไป” 

เยเรมีย 3:17 

 
 
 
 
 

บทสรุป 
ใหเรามาสรุปอดีต ปจจุบัน และอนาคตของอาณาจักรของพระเจา 
จงศึกษาตารางเหลานี้ แลวศึกษาบทสรุปเกี่ยวกับตารางนี้ 
 
----------------อาณาจักรของพระเจาในสวรรค----------------------> 
 
 
 
 
แผขยายโดย---> มนุษย-->อิสราเอล--->คริสตจักร-------> 

อาณาจักรของพระเจาในโลกนี้ โลก 

 

กษัตริย 
กลับมา 

 

ตั้งอาณาจักรของ 
พระเจาในรูปแบบ 
ที่เห็นไดในวาระ 

สุดทาย 
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อาณาจักรของพระเจามีอยูแลวในสวรรคกอนการทรงสรางโลก 
พระเจาทรงสรางโลกเพื่อแผขยายอาณาจักรของพระเจา พระองคทรงเลือกมนุษยเปน

เครื่องมือในการแผขยายอาณาจักรของพระองค แตมนุษยทําภาระกิจนี้ไมสําเร็จ 
ตอมาพระเจาทรงเลือกชนชาติหนึ่งซึ่งจะแผนขยายอาณาจักรของพระองค แตอิสราเอลทํา

ภาระกิจนี้ไมสําเร็จ เขาพากันหันไปหาพระของชาวโลกและยอมรับมาตรฐานของโลกแทนหลังการของ
อาณาจักร 

ตอมาพระเจาทรงสงพระบุตรของพระองคคือ พระเยซูคริสตซึ่งอาดามมนุษยคนแรกลมเหลว 
มนุษยที่สองคือพระเยซูทรงกระทําสําเร็จ พระองคทรงนําอาณาจักรของพระเจาเขามาในโลกนี้ พระ
เยซูประทานหนทางที่มนุษยจะอาศัยอยูในอาณาจักรของพระเจา โดยการบังเ กิดใหมฝายวิญยาณ
และอาณาจักรนี้ดํารงอยูภายในเขาแมวาขณะนี้เขายังมีชีวิตอยูในโลกฝายธรรมชาติ 

เพราะเหตุวากษัตริยและราชอาณาจักรของพระองคไดรับการปฏิเสธ การตั้งราชอาณาจักรที่
มองเห็นไดก็ถูกเลื่อนออกไปจนกวาจะมีการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง 

เพื่อแผขยายจอความหรือ “ขาวประเสริฐ” ของอาณาจักร พระเจาทรงเลอกคริสตจักร 
คริสตจักรเปนเครื่องมือซึ่งจะนําขอความของอาณาจักรออกไปแบงปนแกชนชาติตางๆ ในดลก 

ที่ซึ่งชนชาติแรกคืออิสราเอลลมเหลว คริสจักรจะกระทําใหสําเร็จได เมื่อขาวประเสริฐของ
ราชอาณาจักรถูกประกาศไปทั่วโลก การที่กษัตริยจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองก็จะเกิดขึ้น อาณาจักรของ
พระเจา จะถูกตั้งขึ้นในรูปแบบสุดทายที่มองเห็นได อาณาจักรอื่นๆ ในโลกนี้จะพายแพไป 

ขอมูลเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจา 
คุณไดเรียนถึงอดีต ปจจุบัน และอนาคตของอาณาจักรของพระเจาแลว 
ตอไปนี้เปนขอมูลพื้นฐานอื่นๆ เกี่ยวกับอาณาจักรนี้ 
อาณาจักรถูกปกครองโดยพระเจาจากบัลลังกของพระองคในสวรรค 
 
 
“พระเจาทรงสภาปนาบัลลังกของพระองคไวในฟาสวรรค และราชอาณาจักรของ

พระองคครองทุกสิ่งอยู” 
สดุดี 103:19 

ปกครองโดยกษัตริยผูไมมีวันเปลี่ยนแปลง 
“พระเยซูคริสตยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้และเวลาวันนี้ และตอๆ ไปเปนนิจ

กาล” 
ฮีบรู 13:8 



ชีวิตในอาณาจักรพระเจา 

 51 

อาณาจักรของพระเจาเปนนิรันดร 
“ราชอาณาจักรของพระองคเปนราชอาณาจักรนิรันดร และการครอบครอง(แผนดิน) 

ของพระองคดํารงอยูตลอดทุกชั่วชาติพันธุ” 
สดุดี 145:134 

“และทานจะครอบครองพงศพันธของยาโคบสืบไปเปนนิตย และแผนดินของทานไม
รูจักสิ้นสุดเลย” 

ลูกา 1:33 

“แตสวนพระบุตรนั้น พระองคตรัสวา พระเจาขา พระที่นังของพระองคดํารงอยูเปน
นิตยริรันดร พระคทาแหงแผนดินของพระองคก็เปนคทาเที่ยงธรรม” 

ฮีบรู 1:8 

“หมายสําคัญของพระองคใหญยิ่งสักเทาใด การอัศจรรยของพระองคกอปรดวยฤทธา
นุภาพปานใด แผนดินของพระองคเปนแผนดินถาวรเปนนิตย และราชอาณาจักรของ
พระองคนั้นดํารงอยูทุกชั่วอายุ” 

ดาเนียล 4:3 

อาณาจักรของพระเจาไมถูกเคลื่อนยาน ส่ันคลอนหรือทําลายได 
“เหตุฉะนั้น เมื่อเราไดแผนดินที่ไมหวั่นไหวมาแลว ก็ใหเราขอบพระคุณพระเจา เพื่อ

เราจะไดปฏิบัติตามชอบพระทัยของพระองคดวยความเคารพและยําเกรง” 
ฮีบรู 12:28 

อาณาจักรของพระเจาถูกเตรียมไวสําหรับผูเชื่อต้ังแตวางรากสรางโลก 
“ทานทั้งหลายที่ไดรับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักรซ่ึงได

เตรียมไวสําหรับทานทั้งหลายตั้งแตแรกสรางโลก”  
มัทธิว 25:34 

 
 
 
พระเจาตองการใหเราไดรับอาณาจักรเปนมรดก 
“ฝูงแกะเล็กนอยเอย อยากลัวเลย เพราะวาพระบิดาของเราชอบพระทัยจะประทาน

แผนดินใหแกทาน” 
ลูกา 12:32 

“และบิดาไดทรงขัดเตรียมแผนดินมอบใหแกเราอยางไร เราก็จัดเตรียมมอบอะไร
ใหแกทานทั้งหลายเหมือนกัน 

ลูกา 22:29 
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อาณาจักรเปนของพระเจา 
“เพราะอํานาจการปกครองเปนของพระเจา และพระเจาทรงครอบครองเหนือบรรดา

ประชาชาติ” 
สดุดี 22:28 

“เหตุวาราชอํานาจ (อาณาจักร) และฤทธิ์เดชและพระสิริเปนของพระองคสืบๆ ไปเปน
นิตย อาเมน” 

มัทธิว 6:13 

“และพระเจาจะทรงเปนกษัตริยเหนือพิภพทั้งสิ้น ในวันนั้นพระเจาจะทรงเปนเอก 
และพระนามของพระองคก็เปนเอก” 

เศคาริยาห 14:9 

“จะมีคนมาจากทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต จะมารวมสํารับในแผนดิน
ของพระเจา” 

ลูกา 13:29 

อาณษจักรของพระเจาไมใชอาณาจักรของโลกนี้ 
“พระเยซูตรัสตอบวา “ราชอํานาจ (อาณาจักร) ของเรามิไดเปนของโลกนี้ ถาราช

อํานาจ (อาณาจักร) ของเรามาจากโลกนี้  คนของเราก็คงจะไดตอสูไมใหเราตกอยูในเงื้อมมือ
ของพวกยิว”” 

ยอหน 18:36 

อาณาจักรของพระเจาขึ้นอยูกับหลักการฝายวิญญาณ 
“เพราะวาแผนดินของพระเจานั้นไมใชการกินและการดื่ม แตเปนความชอบธรรมและ

สันติสุข และความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์”  
โรม 14:17 

“เพราะวาแผนดินของพระเจามิใชเรื่องคําพูด แตเปก็นเรื่องฤทธิ์เดช” 
1 โครินธ 4:20 

 
เพราะเหตุวาอาณาจักรเปนฝายวิญญาณ จึงไมสามรรเขาไปรับมรกดกไดดวยเนื้อและเลือด 
“ดูกอนที่นองทั้งหลาย ขาพเจาหมายความวา เนื้อและเลือดจะมีสวนในแผนดินของ

พระเจาไมได และสิ่งซ่ึงเนาเปอยจะมีสวนในสิ่งที่ไมรูจักเนาเปอยไมได” 
1 โครินธ 15:50 

“พระเยซูคริสตตอบเขาวา เราบอกความจริงแกทานวา ถาผูใดไมไดบังเกิดใหม ผูนั้น
จะเห็นแผนดินของพระเจาไมได” 
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“เราบอกความจริงแกทานวา ถาผูใดไมไดบังเกิดใหมจากน้ําและพระวิญญาณ ผูนั้นจะ
เขาในแผนดินของพระเจาไมได” 

ยอหน 3:3,5 

มีกุญแจฝายวิญญาณที่จะเขาไปสูอาณาจักรของพระเจา 
“เรามอบกุญแจแผนดินสวรรคไวใหแกทาน ทานจะกลาวหามสิ้งใดในโลก สิ่งนั้นก็จะ

ถูกกลาวหามในสวรรค เมื่อทานจะกลาวอนุญาติสงใดในโลก สิ่งนั้นจะกลาวอนุญาตในสวรรค
ดวย” 

มัทธิว 16:19 

ซึ่ง “กุญแจเขาสูอาณาจักร” นี่เองที่จะอธิบายในบทตอไป 
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บททดสอบตนเองบทที่ 3 
 

1.  จงเขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจของบททนี้ จากความจํา 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
2. จงสรุปส้ัน ๆ ประวัติศาสตรในอดีตของอาณาจักรของพระเจาในแผนกระดาษอีกแผนหนึ่ง 
 
3. ในแผนกระดาษอีกแผนหนึ่ง จงสรุปส้ันๆ ถึงอาณาจักรของพระเจาในปจจุบัน 
 
4. ในแผนกระดาษอีกแผนหนึ่ง จงสรุปส้ันๆ ถึงอนาคตของอาณาจักรของพระเจา 
 
5. ทบทวนขอมูลเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจา ซึ่งใหไวในบทนี้ แลวดูวาคุณจะเขียนจากความ

ทรงจําไดมากเพียงใด 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 3 

 
1. “ขณะนั้นพระมหากษัตริยจะตรัสแกบรรดาผูที่อยูเบื้องขวาพระหัตถของพระองควา “ทาน

ทั้งหลายที่ไดรับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักร ซึ่งไดตระเตรียมไว
สําหรับทานทั้งหลายตั้งแตแรกสรางโลก””  

        มัทธิว 25:34 
 
2. เปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับบรรยายเรื่องประวัติศาสตรในอดีตของอาณาจักรของพระเจา 

ในหนาที่......... 
 
3. เปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําบรรยายเรื่องอาณาจักรของพระเจาในปจจุบัน ในหนา...... 
 
4. เปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําบรรยายเรื่องอาณาจักรของพระเจาในอนาคต ในหนา...... 
 
5. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจาในหนา.............. 
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เพ่ือการศึกษาตอไป 
ตามที่คุณไดเรียนมาจากหลักสูตนี้ มีอาณาจักรฝายวิญญาณ 2 อาณาจักร และคนแตละคน

อาศัยอยูในอาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่ง ตราบใดที่คุณยังอยูในโลกนี้ คุณก็ตองมีชีวิตอยูในอาณาจักร
ของโลกนี้ดวย หมายถึงวาคุณจะอาศัยอยูในชาติหนึ่งๆ ซึ่งถูกควบคุมปกครองโดยรัฐบาลของมนุษย  
เดิมนั้นรัฐบาลของมนุษยไดการแตงตั้งจากพระเจา เพื่อใหดูแลและบริหารกฏเกณฑของพระองคใน
โลกนี้ พระเจาจะเปนผูปกครองสูงสุดเหนือรัฐบาลของมนุษย และรัฐบาลนั้นจะตองเนินงานบนพื้นฐาน
ของพระวจนะ แผนการและเปาหมายของพระองค เปนที่ปรากฏชัดในโลกปจจุบันวารัฐบาลตางๆ 
ไมไดทําตามแผนการดั้งเดิมของพระเจา เขากลับทําสิ่งที่ชั่วชาและกดขี่ ไมไดทําตามหลักการของพระ
เจา นอกนั้นรัฐบาลและผูนําตางๆ ยังไมยอมรับรูวา พระเจาทรงพระชนมอยู รัฐบาลแบบนี้ไดกลายเปน
อาณาจักรของโลก ซึ่งถูกควบคุมโดยซาตาน 

รัฐบาลของมนุษยจะยังอยูตอไปจนกวาจะมีการกําจัดอาณาจักรของโลกใหส้ินไป และโดยเหตุ
ที่คุณตองมีชีวิตอยูภายใตรัฐบาลของมนุษย คุณจึงจําเปนที่จะตองรูวาพระคัมภีรสอนอะไรเกี่ยวกับ
เร่ืองนี้ 
I. พระเจาเปนผูใหกําเนิดรัฐบาล 
 ก. พระเจาเปนผูเจิมต้ังรัฐบาล : โรม 13:1 
 ข. ผูนํา (ผูปกครอง) คือผูรับใชของพระเจา  : โรม 13:,6 
 ค. พระเจาทรงตั้งและลมรัฐบาลตามพระประสงคของพระองค :  
  ดาเนียล 4:32, 5:21, สดุดี 75:7 
II. แผนการของพระเจาสําหรับรัฐบาล 
 ก. แผนการดั้งเดิมของพระเจาที่มีตอรัฐบาล : 
  1. เพื่อคงไวและสนับสนุนประโยชนของประชาชน : โรม 13ฮ3,4 
  2. เพื่อดําเนินการดวยความชอบธรรมและพิพากษาความชั่วราย :  
   โรม 13:3-4 
 ข. รัฐบาลตอสูกับแผนการของพระองค 
  1. ใชอํานาจในทางที่ไมชอบธรรมเพื่อใหสําเร็จความปรารถนาที่เห็นแกตัว 
  2. ในกรณีเชนนี้ พระเจาจะนําการพิพากษามาสูผูปกครองเหลานี้ในที่สุด : 
   พงศกษัตริย 21:19 
III. ความรับผิดชอบของรัฐบาลที่มีตอประชาชน 
 ก. ตองไมนําประชาชนไปสูความบาป : 1 พงศกษัตริย 12:28-30 
 ข. ตองสงเสริมประโยชนของประชาชน : โรม 13:1-5 
 ค. ตองพิพากษาสิ่งที่ชั่วราย : โรม 13:3-4 
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 ง. ตองดํารงสันติภาพภายในเอาไว  : 1 ซามูเอล 30:21-24 
 จ. ตองปองกันสิทธิของพลเมือง : กิจการ 22:25-30 
IV. หลักการที่ใชปกครองผูนํา 
 ก. ผูนําตองเปนคนฉลาด : ปฐมกาล 41:33, เฉลยธรรมบัญญัติ 1:13 
 ข. ผูนําตองปกปองและชวยเหลือผูที่ยากจนและที่ขัดสน : โรม 12:4, สดุดี 82:3-4 
 ค. ผูนําตองรับรูพระเจาในฐานะที่พระองคทรงเปนพระเจา : สดุดี 2:10,11 
 ง. ผูปกครองที่ไมรับรูพระเจาเปนพระเจาจะถูกคว่ําลง : 
  1. เนบูคัดเนซซา : ดาเนียล 4 
  2. เบลซาซาร : ดาเนียล 5 
  3. เฮโรด  : กิจการ 12:21-23 
 จ. พระเจาอาจจะตั้งผูนําซึ่งเชื่อฟงพระองคแทนที่ผูที่ไมเชื่อฟง : 1 พงศกษัตริย 11:11 
 ฉ. พระเจาอาจกําจัดทั้งครอบครัวจากการมีอํานาจ เนื่องจากความบาปของเขา : 
  1 พงศกษัตริย 14:7-8 
 ช. เพราะความชอบธรรมของคนๆ หนึ่ง พระเจาอาจอนุญาตใหเขาดํารงความเปน 
  ทายาทหรือผูสืบตอบัลลังกกษัตริย : 1 พงศกษัตริย 11:13, ลูกา 1:32 
V. ความสัมพันธของประชาชนที่มีตอรัฐบาล : 
 ก. จะตองไมมีการตอตานผูนําและกฏหมาย : โรม 13:2 
  1. ยอมจํานนเพื่อเห็นแกพระเจา : 1 เปโตร 2:13-14 
  2. การดูถูกรัฐบาลเปนความบาป : 2 เปโตร 2:10 
  3. ประชาชนตองเชื่อฟงกฏหมาย : มาระโก 12:17 
 ข. มีขอยกเวนสําหรับความเชื่อฟงเชนนี้ : คําสั่งของผูนําจะไมไดรับการเชื่อฟง เมื่อ 
  คําสั่งนั้นตอสูกับคําสั่งหรือจุดประสงคของพระเจา 
  1. อพยพ 1:17 
  2. ดาเนียล 3:18 
  3. กิจการ 5:29 
 ค. ประชาชนตองสงสวยภาษีอากรแกรัฐบาล : โรม 13:6-7, มัทธิว 17:25-27 
 ง. บางครั้งพระเจาอนุญาตใหประชาชนมีอิสรภาพในเลือกรัฐบาล : 1 ซามูเอล 8:4-9 
 จ. ประชาชนตองอธิษฐานเพื่อผูนํา :1 ทิโมธี 2:1-2 
VI. รัฐบาลของมนุษยเปนสิ่งชั่วคราว รัฐบาลทุกรัฐบาลตองหยุดบริหารในวันหนึ่ง :  
1 โครินธ 15:24, วิวรณ 11:15 
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บทที่ 4 

กุญแจไขไปสูอาณาจักร  

วัตถุประสงค 
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
- รูถึงกุญแจไขไปสูอาณาจักร 
- รูวากุญแจนี้ใหแกใคร 
- จําไดวาการสํานึกผิดจากบาปเปนสิ่งจําเปนที่จะเปนหนทางไปสูอาณาจักร 
- จําไดวาความเจริญเติบโตฝายวิญญาณที่ตอเนื่องเปนสิ่งจําเปนเพื่อที่จะแนใจวาได 
 เขาสูอาณาจักร 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจ 
“เราจะมอบกุญแจแผนดินสวรรคใหไวแกทาน ทานจะกลาวหามสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นก็

จะถูกกลาวหามในสวรรค เมื่อทานจะกลาวอนุญาตสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นจะกลาวอนุญาตใน
สวรรคดวย” 

มัทธิว 16:19 

คํานํา 
คุณไดเรียนรูวาอาณาจักรนิรันดรของพระเจาและกษัตริยคตือ พระเยซูคริสตมีอยูจริง 
ในบทนี้คุณจะพบหนทางไปสูอาณาจักร ขณะที่คุณศึกษาเรื่องกุญแจในการเขาอาณาจักร 

อาณาจักรที่ไดจัดเตรียมไวแลว 
กอนที่พระเยซูจะเสด็จคืนสูสวรรค พระองคบอกสาวกวา 
“และพระบิดาไดจักเตรียมแผนดินมอบใหแกเราอยางไร เราก็จัดเตรียมมอบอะไร 

(อาณาจักร) ใหแกทานทั้งหลายเหมือนกัน” 
ลูกา 22:29 

พระเยซูทรงกลาวถึงคริสตจักรของพระองคซึ่งจะแพรขยายขอความของอาณาจักรไปทั่วโลก
ดวย 

“ฝายเราบอกทานวาทานคือเปโตร และบนศิลานี้เราจะสรางคริสตจักรของเราไว และ
พลังแหงความตายจะมีชัยตอคริสตจักรหามิได     เราจะมอบกุญแจแผนดินสวรรค  ใหไวแก 
ทาน ทานจะกลาวหามสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นก็จะถูกกลาวหามในสวรรค เมื่อทานจะกลาว
อนุญาตสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นจะกลาวอนุญาตในสวรรคดวย”  
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มัทธิว 16:18-19 

จากขอความนี้พระเยซูทรงเปดเผยวาเปโตรจะเปนหนึ่งในศิลารากฐานฝายวิญญาณของ
คริสตจักรยุคแรก หมายความวาเปโตรจะเปนสวนสําคัญของการเจริญเติบโตและการพัฒนา โดย
แทจริงแลวชื่อของเปโตรหมายถึงหิน 

พระเยซูกลาวถึงพระองคเองวา “บนศิลานี้เราจะสรางคริสตจักรของเรา” เปนขอบงชี้วา
คริสตจักรจะเริ่มข้ึนจากพระองค พระองคจะเปนศิลากอนนั้นซึ่งคริสตจักรไดถูกสรางขึ้น 

จะตองมีหินกอนเล็กๆ อีกหลายกอนย (คือคนอยางเปโตร) หินเหลานี้จะเปนสวนสําคัญของ
คริสตจักร แตพระเยซูเองทรงเปนศิลามุมเอกซึ่งโครงสรางของคริสตจักรจะถูกสรางขึ้นบนศิลานี้ 

พระเยซูใหขอสังเกต 2 ประการเกี่ยวกับคริสตจักร 
ประการแรก พระองคกลาวา “พลังแหงความตายจะมีชัยเหนือคริสตจักรไมได” หมายถึง

วา คริสตจักรจะมีศัตรูตอสู  แตก็เปนที่แนใจวาศัตรูไมอาจเอาชนะคริสตจักรได 
ประการที่สอง และสําคัญที่สุดสําหรับการศึกษาของเรา พระเยซูทรงสัญญารจะใหกุญแจแก

คริสตจักรเพื่อเขาสูอาณาจักรของพระองค 
ในโลกธรรมดานี้ ถาคุณมีกุญแจเขาไปในตึกแหงหนึ่ง ก็หมายความวาคุณมีสิทธิอํานาจใน

สถานที่นั้น เพราะวาคุณอยูในฐานะที่มีสิทธิอํานาจ คุณจึงมีกุญแจเพื่อเขาสถานที่นั้น 
สิทธิอํานาจ ที่พระเยซูกําลังพูดถึงในขอความนี้เปนสิทธิอํานาจฝายวิญญาณ พระองคมอบ

กุญแจฝายวิญญาณใหแกคริสตจักรเพื่อไขเขาสูประตูแหงอาณาจักรพระองค 
พระเยซูตรัสวา “เรา” จะใหแกเขาทั้งหลาย พลังและสิทธิอํานาจของคริสตจักรตองไหลออกมา

จากพระเยซู การใชคําวา “จะ” (อนาคตกาล) หมายความวากุญแจยังไมถูกมอบใหในขณะที่พระเยซู
ตรัส ฤทธิ์อํานาจนี้ถูกปลดปลอยออกมาในกิจการบทที่ 2  เมื่อไดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหแกผู
เชื่อทั้งหลาย 

“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา
เหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแควนยูเดีย แควนสะมา
เรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก” 

กิจการ 1:8 

กุญแจไปสูอาณาจักรคือ พลังอํานาจที่จะผูกมัด (กลาวหาม) และปลดปลอย (อนุญาต) การ
ผูกมัดสิ่งบางสิ่งหมายถึงการใสตรวน หรือพันธนาการ การปลดปลอยบางสิ่งคือการปลอยใหเปนอิสระ 

การผูกมัดบางสิ่งเหมือนกับการปดและใสกุญแจประตูที่จะเขาหอง การปลอยปลอยก็
คลายคลึงกับการเปดประตู 

คริสตจักรตองอยูในฐานะของสิทธิอํานาจ จะมีกุญแจไปสูอาณาจักรของพระเจา เปนเครื่องมือ
ซึ่งโดยทางคริสตจักรนี่เอง ประตูฝายวิญญาณไปสูราชอาณาจักรก็ไดเปดออกสูชาติตางๆ ในโลก 
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คริสตจักรจะตองมีฤทธิอํานาจที่จะปลอยอํานาจฝายวิญญาณแหงความดี และผูกมัดอํานาจ
ฝายวิญญาณแหงความชั่วราย ผูเชื่อทั้งหลายที่เผชิญหนากับความยากลําบากนั้น การผูกมัดและการ
ปลดปลอยจะเปนกุญแจไปสูชัยชนะ 

จะเขาสูอาณาจักรไดอยางไร 
พระเยซูทรงมอบกุญแจเขาสูอาณาจักรใหคริสตจักร แตถาพูดโดยเฉพาะเจาะจงแลว เราจะ

เขาไปสูอาณาจักรของพระเจาไดอยางไร 
อานยอหน 3:1-21 เร่ืองของนิโคเดมัส ผูนําทางศาสนาคนหนึ่ง ขณะที่พระเยซูคริสตทรงรับใช

อยูในโลก เขามาหาพระองคโอยตองการที่เขาไปสูอาณาจักรของพระเจา และไดรับชีวิตนิรันดรเปน
มรดก 

พระเยซูตรัสวา “เราบอกความจริงแกทานวา ถาผูใดไมไดบังเกิดใหม ผูนั้นจะเห็น
แผนดินของพระเจาไมได” 

ยอหน 3:3 

นิโคเดมัสรูสึกสับสน เขาถามพระเยซูวา 
“คนชราแลวจะบังเกิดใหมอยางไรได จะเขาในครรภมารดาครั้งที่สองและบังเกิดใหม

ไดหรือ” 
ยอหน 3:4 

พระเยซูทรงอธิบายแกนิโคเดมัสวา ประสบการณของการบังเกิดใหมซึ่งพระองคพูดถึงนั้น 
ไมใชการเกิดฝายรางกาย โดยทางรางกายเราเกิดเขาสูอาณาจักรโลกนี้ เราเปนพลเมืองของชาติใดชาติ
หนึ่ง 

การสํานึกผิดหรือการปฏิวัต ิ
เมื่อพระเยซูเสด็จเขามาในโลกเพื่อแผขยายอาณาจักรของพระเจา คนบางคนผูยอมรับรูวา 

พระองคเปนกษัตริยคิดวาอาณาจักรจะมาโดยการปฏิวัติ เขาคิดวาจะมีการปฏิวัติตอสูกับอํานาจการ
ปกครองที่มีอยูของโลกนี้ 

แตพระเยซูทรงสอนวากุญแจไปสูอาณาจักรของพระองคไมใชการปฏิวัติแตเปนการสํานึกผิด 
“พระเยซูตอบวา ราชอํานาจของเรามิไดเปนของโลกนี้ ถาราชอํานาจของเรามาจาก

โลกนี้ คนของเราก็คงจะไดตอสูไมใหเราตกอยูในเงื้อมมือของพวกยิว แตราชอํานาจของเรามิ
ไดมาจากโลกนี้” 

ยอหน 18:36 
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“ครั้งยอหนถูกอายัดแลว พระเยซูไดเสด็จมายังแควนกาลิลี ทรงเทศนาขาวประเสริฐ
ของพระเจา และตรัสวา “เวลากําหนดมาถึงแบว และแผนดินของพระเจาก็มาใกลวแลา จง
กลับใจเสียใหม....” 

มาระโก 1:14-15 

“ต้ังแตนั้นมา พระเยซูไดทรงนั้งตนประกาศวา “จงกลับใจเสียใหม เพราะวาแผนดิน
สวรรคมาใกลแลว” 

มัทธิว 4:17 

เมื่อพระเยซูส้ินพระชนมบนกางเขน มีโจร 2 คนถูกตรึงบนไมกางเขนใกลพระองค โจรคนหนึ่ง
ไดกลับใจและรองขอวา 

“แลวคนนั้นจึงทูลวา พระเยซูเจาขา ขอพระองคทรงระลึกถึงขาพระองค เมื่อพระองค
เสด็จเขาในแผนดินของพระองค ฝายพระเยซูทรงตอบเขาวา “เราบอกความจริงแกเจาวา 
วันนี้เจาจะอยูกับเราในเมืองบรมสุขเกษม” 

ลูกา 23:42-43 

การสํานึกผิดกลับใจเปนวิธีเดียวที่จะเขาไปสูอาณาจักรของพระเจาได 
พระเยซูทรงเตือนวามีลัทธิเทียมเท็จหลายลัทธิซึ่งอางวา เขาเปนหนทางไปสูอาณาจักร 
“จงเขาไปทางประตูแคบ เพราะวาประตูใหญและทางกวางซ่ึงนําไปถึงความพินาศและ

คนที่เขาไปทางนั้นมีมาก เพราะวาประตูซ่ึงนําไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบ ผูที่หาพบก็มี
นอย” 

มัทธิว 17:13-14 

มีหนทางเดียวที่จะเขาไปสูอาณาจักรและนั่นคือ โดยทางพระเยซูคริสตื พระเยซูทรงเตือนวา
เราตองเขาประตูไปสูชีวิตนิรันดรเสียเดี๋ยวนี้ เพราะวาในวันหนึ่งทางเขาจะถูกปด 

“ทานทั้งหลายจงเพียรเขาไปทางประตูคับแคบ เพราะเราบอกทานทั้งหลายวา คนเปน
อันมากจะพยายามเขาไป แตจะเขาไมไดเมื่อเจาของบานลุกขึ้นปดประตูแลว และทาน
ทั้งหลายยืนอยูภายนอกเคาะที่ประตูวา นายเจาขา ขอเปดใหขาพเจาเถิด และเจาบานนั้นจะ
ตอบทานทั้งหลายวา เราไมรูจักเจา วามาจากไหน”  

ลูกา 13:24-25 

ขณะนี้ประตูสูอาณาจักรกําลังเปดอยู เราสามารถเขาไปไดโดยการสํานึกผิดกลับใจจากบาป 
แตในเวลาที่พระเจาจัทรงพิพากษาโลกจะสายเกินไป ประตูจะถูกปดลง 

คําอุปมาสามแหง เกี่ยวกับการเขาสูอาณาจักร 
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พระเยซูเลาเรื่องคําอุปมาตางๆ ในลูกา 15:1-32 คุณจะเรียนรูเร่ืองคําอุปมามากขึ้นภายหลังใน
หลักสูตรนี้ คําอุปมาคือตัวอยางในธรรมชาติซึ่งพระเยซูทรงใชเพื่อแสดงความจริงฝายวิญญาณ คํา
อุปมาแตละแหงซึ่งพระเยซูทรงเลานั้นสอนความจริงฝายวิญญาณเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจา 

อานคําอุปมา 3 แหงในหนังสือลูกาบทที่ 15 คําอุปมาในบทนี้เกี่ยวกับแกะที่หายไป เหรียญที่
หาย และบุตรนอยหลงหาย ทั้งหมดนี้เกี่ยวของกับการเขาสูอาณาจักรของพระเจา 

คําอุปมาที่คนเลี้ยงแกะตามหาแกะที่หายไปแสดงถึงวาพระเจาทรงตามหาเพื่อนําคนที่หลง
หายฝายวิญญาณใหเขามาสูอาณาจักรของพระองคไดอยางไร 

คําอุปมาที่ผูหญิงมองหาเหรียญที่หายไปแสดงถึงความขยันหมั่นเพียรซึ่งเรามีในการมองหาผู
ที่หลงหายในความบาปเพื่อนําเขาเขาสูอาณาจักร 

คําอุปมาที่บุตรนอยหลงหายไป แสดงถึงหลักการของการสํานึกผิด ซึ่งโดยวิธีนี้เราจึงจะไดรับ
ฐานะอันชอบธรรมของเรา คือเปนทายาทของอาณาจักรของพระเจา 

ในการเกิดแบบธรรมชาติ เราไดรับธรรมชาติบาปเปนมรดก :  
“ดูเถิดขาพระองคถือกําเนิดในความบาป และมารดาตั้งครรภขาพระองคในบาป”  

สดุดี 51:5 

โดยที่อาณาจักรของพระเจาเปนอาณาจักรฝายวิญญาณ เราตองเกิดเขาสูอาณาจักรนี้ โดย
การเกิดใหมฝายวิญญาณ เราตองเปลี่ยนจากกากรที่เราเปนพลเมืองของอาณาจักรของซาตานมาสู
อาณาจักรของพระเจา 

พระเยซูตรัสวา 
“ซ่ึงบังเกิดจากเนื้อหนังก็เปนเนื้อหนัง และซ่ึงบังเกิดจากพระวิญญาณก็เปนวิญญาณ 

อยาประหลาดใจที่เราบอกทานวา ทานทั้งหลายตองบังเกิดใหม” 
ยอหน 3:6-7 

เปาโลอธิบายตอไปวา คุณไมสามารถเขาสูอาณาจักรดวยรางกายที่มีเนื้อและเลือด 
“ดูกอนพี่นองทั้งหลาย เนื้อและเลือดจะมีสวนในแผนดินของพระเจาไมได” 

1 โครินธ 15:50 

เราเขาสูอาณาจักรของพระเจา และเปนทายาทของอาณาจักรโดยการเกิดใหมฝายวิญญาณ 
วิธีที่จะบังเกิดใหม ก็คือ โดยการเชื่อวาพระเยซูทรงสิ้นพระชนมเพื่อรับโทษบาปแทนความบาป

ของคุณ คุณตองสารภาพความบาปของคุณ ขอการอภัยโทษและใหความไววางใจตอพระองค 
“เพราะวาพระเจาทรงรักโลกจนไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อ(ที่

วางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศแตมีชีวิตนิรันดร เพราะวาพระเจาทรงใหพระบุตรเขามาใน
โลก มิใชเพื่อการพิพากษาลงโทษ แตชวยกูโลกใหรอดโดยพระบุตรนั้น” 

ยอหน 3:16-17 
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(กระบวนการทั้งหมดของการสํานึกผิดจากบาปและมีความเชื่อตอพระเจาไดกลาวไวใน
หลักสูตรของฮารเวสไทมที่ชื่อวา “รากฐานของความเชื่อ”  ถาคุณยังไมมีประสบการณในการบังเกิด
ใหม เราหนุนใจใหคุณเรียนหลักสูตรนี้ และศึกษามากขึ้นในดานนี้) 

โดยทางพระเยซูเราจึงสามารถยายอาณาจักรของซาตานไปสูอาณาจักรของพระเจา 
“พระองคทรงชวยเราใหพนจากอํานาจของความมืด และไดทรงยายเรามาตั้งไวใน

แผนดินแหงพระบุตรที่รักของพระองค” 
โคโลสี 1:13 

“พี่นองที่รักของขาพเจา จงฟงเถิด พระเจาไดทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ใหเปนคน
มั่งมีในความเชื่อ และใหเปนผูรับมรดกแผนดินซ่ึงพระองคทรงสัญญาไวแกผูที่รักพระองค
มิใชหรือ” 

ยากอบ 2:5 

แตอัครทูตเปโตรไดพูดถึงคุณสมบัติฝายวิญญาณที่เราควรแสวงหาเพื่อพัฒนาชีวิตของเรา
หลังจากประสบการณของการบังเกิดใหม 

“เพราะเหตุนี้เอง ทานจงอุตสาหจนสุดกําลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อ เอา
ความรูเพิ่มคุณธรรม เอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความตรู เอาขันติเดพิ่มความเหนี่ยวรั้งตน 
และเอาธรรมเพิ่มขันติ เอาความรักคนทั่วไปเพิ่มความรักฉันพี่นอง ถาทานทั้งหลายเพียง
พรอมดวยของประทานเหลานี้แลว ก็จะกระทําใหทานเกิดประโยชน และเกิดผลที่ไดซาบลซ่ึง
ในพระเยซูคริสตเจาของเรา เพราะวาผูใดที่ขาดธรรมเหลานี้ก็เปนคนตาบอด ตาสั้น และลืม
ไปวาตนไดรับการชําระใหพนความผิดบาปแลว เพราะฉะนั้นพี่นองทั้งหลายจงยิ่งอุตสาห
กระทําตนใหเปนไปตามที่ทรงเลือกทานไวแลวนั้น เพระวาถาทานประพฤติเชนนั้น ทาจะไม
พลาดจากทางที่นําไปสูความรอด ดังนั้นทานทั้งหลายจะมีสิทธิสมบูรณที่จะเขาในอาณาจักรนิ
รันดรของพระเยซูคริสตเจา พระผูชวยใหรอดของเรา” 

2 เปโตร  1:5-11 

หลังจากที่เราเขาสูอาณาจักรโดยทางความเชื่อ เราตองพัฒนาวิธีการดําเนินชีวิตสม่ําเสมอคู
ไปกับหลักการปกครองแหงอาณาจักรของพระเจา ถาเราไมทําดังนี้ ในไมชาเราก็จะลืมวาพระเจาได
ทรงชําระเราจากบาป และเราจะกลับไปสูวิถีชีวิตเดิมที่เต็มไปดวยความบาปได 

เปโตรกลาววา ถาเราเติบโตฝายวิญญาณตอไป เราก็จะแนใจในการเขาสูอาณาจักรนิรันดร
ขององคพระผูเปนเจาของเรา 

คุณจะเรียนรูตอไปในหลักสูตรนี้ถึงหลักการในการดํารงชีวิตในอาณาจักรของพระเจา ซึ่งจะ
ชวยใหคุณเติบโตฝายวิญญาณ ซึ่งเปโตรพูดถึงนั้นไดสําเร็จ 
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บททดสอบตนเองบทที่ 4 
 
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 
2. กุญแจเขาสูอาณาจักรถูกมอบใหแกใคร 
 _________________________________________________________________________ 
 
3. อะไรคือกุญแจเขาสูอาณาจักร 
 ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
4. มีการปฏิบัติตัวที่สําคัญอะไรบางที่คนๆ หนึ่งตองกระทําเพื่อยายจากอาณาจักรของซาตานมา

สูอาณาจักรของพระเจา 
 _________________________________________________________________________ 
 
5. พระเยซูตรัสแกนิโคเดมัสวา เขาตองทําอะไรเพื่อเขาสูอาณาจักรของพระเจา 
 _________________________________________________________________________ 
 
6. ขอความใน 2 เปโตร 1:5-11 สอนอะไร (คุณอาจใชพระคัมภีรของคุณอานขอเหลานี้อีกที) 
 ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
7. การผูกมัดบางสิ่งหมายถึงอะไร 
 ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
8. การปลดปลอยบางสิ่งหมายถึงอะไร 
 ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 4 
 

1. เรามอบกุญแจแผนดินสวรรคใหไวแกทาน ทานจะกลาวหามสิ่งใดในโลก ส่ิงนั้นก็จะถูกกลาว
หามในสวรรค เมี่อทานจะกลาวอนุญาตสิ่งใดในโลก ส่ิงนั้นจะกลาวอนุญาตในสวรรคดวย 

        มัทธิว 16:19 
 
2. คริสตจักร 
 
3. คือพลังอํานาจฝายวิญญาณที่จะผูกมัดอํานาจฝายวิญญาณของสิ่งที่ชั่วและปลดปลอย

อํานาจฝายวิญญาณแหงความดี และเปดประตูไปสูอาณษจักรโดยการแพรขยายขาว
ประเสริฐ 

 
4. การกลับใจจากบาป : ประสบการณของการบังเกิดใหม 
 
5. ประสบการณการเกิดฝายวิญญาณ : บังเกิดใหม 
 
6. หลังจากไดรับการบังเกิดใหมโดยความเชื่อ เราตองเติบโตตอไปในฝายวิญญาณเพื่อใหแนใจ

ในการเขาสูอาณาจักรของพระเจา 
 
7. การผูกมัดบางสิ่งหมายถึงการผูกโซตรวนหนือพันธนาการสิ่งนั้น เหมือนการปดและใสกุญแจ

ประตูที่เขาหอง 
 
8. การปลดปลอยบางสิ่งคือการปลดปลอยสิ่งนั้นใหเปนอิสระ เหมือนการเปดประตูที่เขาสูหอง 
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป 
ในบทที่แลวเราไดใหโครงสรางของชีวิตและการรับใชของพระเยซูคริสต บนพื้นฐานที่พระองค

เปนกษัตริย อาณาจักรและหลักการของอาณาจักร โครงสรางนั้นรวมเอาบันทึกในพระกิตติคุณสี่เลม
คือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน 

ตอไปนี้คุณจะมีโอกาสศึกษาพระกิตติคุณเลมหนึ่งในรายละเอียด 
หนังสือมัทธิว แมวาจะเขียนเพื่อผูเชื่อทุกคน แตก็มีเปาหมายใหชาวยิวเปนผูอานกลุมแรก 

มัทธิว เสนอพระเยซูในฐานะพระมาซีฮาหตามที่พระเจาทรงสัญญา และเนนบทบาทของพระเยซูใน
ฐานะกษัตริยของชาวยิว 

การบรรยาย 5 แหง ซึ่งมัทธิวบันทึกจบลงดวยวลีที่วา “เมื่อพระองคตรัสคําเหลานี้เสร็จ
แลว” (7:28, 11:1, 13:53,26:1) มัทธิวเนนถึงขาวประเสริฐของอาณาจักรซึ่งสอนโดยพระเยซู ดวยการ
เนนเชนนี้เอง มัทธิว จึงเปนหนังสือเลมหนึ่งในพระคัมภีรที่โนมเอียงไปทางเรื่องอาณาจักรมากที่สุด 

เราพบคําวา “อาณาจักร” (แผนดิน) มากกวา 50 คร้ังในบันทึกของมัทธิว เขาไววลีวา 
“แผนดินสวรรค” ตลอดทั้งเลม 

จงใชโครงสรางตอไปนี้เพื่อศึกษาหนังสือมัทธิวในแงของการเปนกษัตริย อาณาจักรของ
พระองคและหลักการของอาณาจักร 

ตอนที่ 1  วงศวานของกษัตริย 
         1:1-17 
I. คํานํา        1:1 
II. คนในวงศวาน       1:2-18 
III. แผนการของวงศวาน      1:17 

ตอนที่ 2  การกําเนิดและวัยเด็กของกษัตริย 
         1:18-2:23 
I. การปฏิสนธิ       1:18-23 
II. การกําเนิด       1:24-25 
III. เหตุการณที่เกี่ยวของกับการกําเนิด    2:1-23 
 ก. นักปราชญมาเยี่ยมและแผนการของเฮโรด   2:1-12 
 ข. การหนีไปอียิปต      2:13-15 
 ค. การแกแคนของเฮโรด     2:16-18 
 ง. การกลับคืนสูบานในนาซาเร็ธ    2:19-23 
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ตอนที่ 3 การเตรียมตัว 
        3:1-4:11 

I. การเตรียมสําหรับการเสด็จมาของกษัตริย    3:1-17 
 ก. งานรับใชและขอความของยอหนบัพติศมา  3:1-12 
 ข. การบัพติศมากษัตริย     3:13-17 
II. การเตรียมตัวของกษัตริย      4:1-11 
 ก. ซาตานโจมตีความเปนมนุษยของพระองค   4:1-4 
 ข. ซาตานโจมตีความเปนพระเจาของพระองค  4:5-7 
 ค. ซาตานโจมตีความเปนพระมาซีฮาห   4:8-11 

ตอนที่ 4 งานรับใชของกษัตริยในกาลิลี 
        4:12-13:58 

I. การเรียกรองใหกลับใจใหม     4:12-17 
II. ชาวประมง 4 คนถูกเรียกใหเปนสาวก    4:18-22 
III. ความสําเร็จและชื่อเสียงในระยะแรก    4:23-25 
IV. หลักการของความประพฤติของพลเมืองแหงอาณาจักร  5:1-7:28 
 ก. ทาทีซึ่งควรเปนคุณสมบัติของพลเมืองแหงอาณาจักร 5:1-12 
 ข. พยานของพลเมืองแหงอาณาจักร : ความสวางและเกลือ  5:13-16 
 ค. หลักการของอาณาจักรในความสัมพันธที่มีตอพระบัญญัติและผูเผยพระวจนะ 
  1. พระบัญญัติทั่วๆ ไปของพระเจา   5:17-20 
  2. พระบัญญัติใหม     5:21-48 
   ก. การฆา     5:21-26 
   ข. การผิดประเวณี    5:27-30 
   ค. การหยาราง    5:31-32 
   ง. การสาบาน    5:33-37 
   จ. การปฏิบัติตอผูอ่ืน   5:38-48 
 ง. ทาที 3 ประการของการนมัสการในอาณาจักร  6:1-18 
  1. การให : ทาทีภายนอก    6:1-4 
  2. การอธิษฐาน : ทาทีตอเบื้องบน   6:5-15 
  3. การถืออด : ทาทีภายใน    6:16-18 
 จ. ส่ิงสําคัญกอนอื่นใดสําหรับพลเมืองสวรรค   6:19-33 
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  1. เกี่ยวกับคุณคา     6:19-21 
  2. เกี่ยวกับการบริการ    6:22-24 
  3. เกี่ยวกับความตองการทางวัตถุ   6:25-34 
  4. ส่ิงสําคัญกอนสิ่งอื่นที่เหมาะสม :อาณาจักร 6:33 
 ฉ. ความประพฤติที่เหมาะสมสําหรับพลเมืองสวรรค  7:1-29 

 1. การพิพากษา     7:1-5 
 2. เอาใจใสส่ิงที่บริสุทธิ์    7:6 
 3. การอธิษฐาน     7:7-12 
  ก. คําอธิษฐาน 3 ประการ : ขอ หา เคาะ 7:7-8 
  ข. คําเปรียบเทียบระหวางการตอบสนองของบิดาในโลกนี้ 
   และพระบิดาในสวรรค   7:9-11 
ช. คําเตือนพิเศษสําหรับพลเมืองสวรรค   7:13-29 
 1. ประตู 2 ประตู     7:13-14 
 2. ผูเผยพระวจนะเท็จ    7:15-20 
 3. ขอพิสูจนของคนของพระเจา : ทําตามพระประสงคของพระองค 
        7:21-23 
 4. การเปรียบเทียบของคนฉลาดและคนโง  7:24-27 
ซ. การประหลาดใจตอหลักขอเชื่อของพระเยซู  7:28-29 

V. สิทธิอํานาจของกษัตริย      8:1-9:38 
 ก. สิทธิอํานาจเหนือโรคภัย     8:1-17 
  1. รักษาคนโรคเรื้อน    8:1-4 
  2. รักษาทาสของนายรอย    8:5-13 
  3. รักษาแมยายของเปโตร    8:14-15 
  4. รักษาโรคทุกชนิด    8:16-17 
 ข. สิทธิอํานาจเหนือสาวก     8:18-22 
 ค. สิทธิอํานาจเหนือส่ิงธรรมชาติ    8:23-27 
 ง. สิทธิอํานาจเหนือผีมาร     8:28-34 
 จ. สิทธิอํานาจเหนือบาป     9:1-8 
 ฉ. สิทธิอํานาจเหนือมนุษย     9:9-17 
  1. ทรงเรียกมัทธิว     9:9 
  2. กินอาหารกับคนบาป    9:10-13 
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  3. ตอบคําทาทาย     9:14-17 
 ช. สิทธิอํานาจเหนือความตาย : บุตรสาวของนายธรรมศาลา  
        9:18-19, 23-26 
 ซ. สิทธิอํานาจเหนือสภาพฝายรางกาย   8:20-38 
  1. ผูหญิงโลหิตตก      8:20-22 
  2. ตาบอด      9:27-31 
  3. หูหนวกและมีผีเขา    9:32-34 
  4. ความเมตตาสงสารของพระเยซู   9:35-38 
VI. พันธกิจโดยกษัตริยื 
 ก. มิชชั่นนารี 12 คน และสิทธิอํานาจของเขา 
 ข. คําสอนสําหรับการเดินทาง    10:5-42 
  1. จะไปไหน     10:5-6 
  2. งานรับใช     10:7-8 
  3. คําสอนเรื่องวัตถุส่ิงของ    10:9-15 
  4. คําสอนฝายวิญญาณ    10:16-42 
VII. ทาทีตออาณาจักร      11:1-30 
 ก. อาณาจักรถูกเขาใจผิด     11:1-11 
 ข. อาณาจักรถูกบิดเบือน     11:12-19 
 ค. อาณาจักรถูกปฏิเสธ     11:20-24 
 ง. อาณาจักรไดรับการยอมรับ    11:25-30 
VIII. การขัดแยังกับฟาริสี      12:1-14 
 ก. การเก็บเกี่ยวในวันสะบาโต    12:1-4 
 ข. การรักษาในวันสะบาโต     12:9-13 
 ค. ผลที่เกิดขึ้น      12:14-21 
IX. บาปที่อภัยไมได       12:22-37 
X. คําตอบของพระคริสตตอความตองการของฟาริสี   12:38-45 
XI. ส่ิงที่สําคัญกอนสิ่งอื่นคือ ความสัมพันธฝายวิญญาณที่มีเหนือความสัมพันธฝายรางกายใน 
 อาณาจักร 
XII. คําอุปมาของอาณาจักร      13:1-53 
 ก. คําอุปมาเรื่องคนหวานพืช    13:1-9 
 ข. เหตุผลของการกลาวคําอุปมา    13:10-17 
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 ค. การแปลความหมายของคําอุปมาเรื่องคนหวานพืช  13:18-23 
 ง. คําอุปมาเรื่องขาวละมาน     13:24-30 
 จ. คําอุปมาเรื่องเมล็ดพืช (ตนมัสตารต)   13:31-32 
 ฉ. คําอุปมาเรื่องเชื้อขนมปง     13:33 
 ช. สรุปเกี่ยวกับคําอุปมา     13:34-35 
 ซ. การแปลความหมายของคําอุปมาเรื่องขาวละมาน   13:36-43 
 ญ. คําอุปมาเรื่องสมบันทึ่ซอนไวในนา   13:44 
 ฎ. คําอุปมาเรื่องไขมูกมีคา     13:45-46 
 ฏ. คําอุปมาเรื่องอวน     13:47-50 
 ฐ. รวมขอสังเกตเกี่ยวกับคําอุปมา    13:51-52 
  การตอนรับกษัตริยในบานเกิดของพระองค  13:53-58 

ตอนที่ 5  งานรับใชของกษัตริยในดินแดนใกลเมืองกาลิลี 
   14:1-18:35 

I. การตายของยอหนบัพติศมา     14:1-12 
II. พระเยซูทรงถอยหางประชาชนไปไกลจากทะเล   14:13-15:30 
 ก. เลื้ยงคนหาพัน      14:13-21 
 ข. ติดตามพระองคเพื่อไดขนมปงและปลา   14:22-23 
 ค. ทรงดําเนินบนทะเล     14:20-23 
 ง. งานรับใชในเมืองเกนเนซาเรท    14:34-36 
 จ. ขัดแยงกับพวกฟาริสีและธรรมาจารย   14:1-20 
III. พระเยซูทรงถอยออกไปยังดินแดนของเมืองไทระและไซดอน 15:21-28 
IV. พระเยซูทรงถอยออกไปชายเมืองเดคาโปลิส   15:29-38 
 ก. รักษาโรคใกลทะเลกาลิลี     15:29-31 
 ข. เลี้ยงคนสี่พันคน      15:32-38 
V. งานรับใชในดินแดนมักดาลา     15:39-16:4 
VI. เตือนสาวกเกี่ยวกับฟาริสีและสะดูสี    16:5-12 
VII. ทรงถอยออกไปยังแดนซีซารียา-ฟลิปป    16:14-17:21 
 ก. ทดสอบสาวก      16:13-20 
 ข. ประกาศเรื่องการสิ้นพระชนม การฟนจากความตายและการเสด็จกลับมา 
         16:21-28 
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 ค. พระคริสตทรงจําแลงพระกาย    17:1-13 
 ง. รักษาคนผีสิง      17:14-21 
VIII. ไปเยี่ยมแควนกาลิลีในเวลาอันสั้น    17:22-18:35 
 ก. คําเตื่อนเรื่องการสิ้นพระชนมและการฟนจากความตาย 17:22-23 
 ข. จายภาษีของพระวิหาร     17:24-27 
 ค. บทเรียนเรื่องความเปนใหญ    18:1-6 
 ง. คําเตือนเกี่ยวกับการทําผิด    18:7-9 
 จ. คําอุปมาเรื่องแกะหาย     18:10-14 
 ฉ. งางกฏเกี่ยวกับการขัดแยงทามกลางพลเมืองของอาณาจักร 18:15-35 
  1. จะตกลงกับขอขัดแยงไดอยางไร   18:15-17 
  2. ความรับผิดชอบและสิทธิพิเศษของพลเมืองอาณาจักร 
         18:18-20 
  3. คําถามเรื่องการใหอภัย    18:21-22 
  4. กษัตริยและลูกหนี้    18:23-25 
 

ตอนที่ 6   งานรับใชของกษัตริยในเมืองเปเรียระหวางทางไปกรุง
เยรูซาเล็ม 

   19:1-20:34 
I. รักษาคนจํานวนมากในแควนยูเดีย    19:1-2 
II. คําถามเกี่ยวกับการหยาราง     19:3-12 
III. เด็กๆ ไดรับการอวยพรจากพระเยซู    19:13-15 
IV. สัมภาษณเศรษฐีหนุม      19:16-22 
V. อันตรายของความรวย      19:23-30 
VI. คําอุปมาเรื่องเจาของสวน     20:1-6 
VII. เขาไปใกลการสิ้นพระชนมและการฟนจากความตายของพระเยซู 20:17-19 
VIII. คํารองขอที่เห็นแกตัวของมารดาคนหนึ่ง    20:20-28 
IX. คนตาบอด 2 คน ไดรับการรักษาใกลเมืองเยรีโค   20:29-34 

ตอนที่ 7 สัปดาหสุดทายของกษัตริย 
   27:1-27:31 
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I. การเสด็จเขาสูกรุงเยรูซาเล็ม     21:1-11 
II. ชําระพระวิหาร       21:12-17 
III. ตนมะเดื่อถูกสาป      21:18-22 
IV. สิทธิอํานาจของพระเยซูไดรับการทาทาย    21:23-32 
V. คําอุปมาเรื่องงานเลี้ยงแตงงาน     21:33-46 
VI. คําอุปมาเรื่องานเลี้ยงแตงงาน     22:1-14 
VII. ความพยายามที่จะทําใหพระเยซูไมไดรับความเชื่อถือ  22:15-45 
 ก. คําถามเรื่องการเสียภาษีแกซีซาร    22:15-22 
 ข. คําถามเกี่ยวกับการฟนจากความตาย   22:23-33 
 ค. คําถามเรื่องพระบัญญัติขอใหญ    22:34-40 
 ง. พระเยซูทรงถามคําถาม     22:41-46 
VIII. การกลาวถึงพวกธรรมาจารยและฟาริสี    23:1-39 
 ก. เขาแสรงทําวามีสิทธิอํานาจทางศาสนา   23:1-3 
 ข. เขาวางภาระหนักบนผูอ่ืน    23:4 
 ค. เขาชอบคําสรรเสริญ     23:5-7 
 ง. คําแนะนําแกสาวก     23:8-12 
 จ. วิบัติจะเกิดแกธรรมาจารยและฟาริสี   23:13-36 
 ฉ. ทรงคร่ําครวญถึงกรุงเยรูซาเล็ม    23:37-39 
IX. อนาคตของอาณาจักร 
 ก. วิหารถูฏทําลาย      24:1-2 
 ข. หมายสําคัญของเวลาสุดทาย    24:3-14 
 ค. ระยะเวลาของกลียุค     24:15-22 
 ง. พระเยซูเสด็จกลับมา     24:23-31 
 จ. คําอุปมาเรื่องตนมะเดื่อ     24:32-35 
 ฉ. วันขององคพระผูเปนเจา     24:36-41 
 ช. คําสั่งใหเฝาระวัง     24:42-51 
 ซ. คําอุปมาเกี่ยวกับยุคสุดทาย    25:1-46 
  1. สาวพรหมจารีสิบคน    25:1-13 
  2. เงินตะลันต     25:14-30 
  3. แกะและแพะ     25:31-46 
X. เหตุการณกอนการถูกตรึงกางเขน     26:1-27:31 
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 ก. ประกาศถึงการสิ้นพระชนมที่ใกลเขามา   26:1-2 
 ข. แผนการที่จะฆาพระเยซู     26:3-5 
 ค. ไดรับการเจิมเพื่อการฝงศพ    26:6-13 
 ง. อาหารเย็นมื้อสุดทาย     26:17-29 
  1. เตรียมตัวเพื่อเทศกาลปสคา   26:17-19 
  2. อาหารมื้อสุดทาย    26:20-29 
  3. คําเตือนของพระเยซูและการโออวดของเปโตร 26:30-35 
 ฉ. เกธเสมาเน      26:36-46 
 ช. การทรยศและการถูกจับ     26:47-56 
 ซ. พระเยซูถูกพิจารณาโทษ     26:57-27:26 

ตอนที่ 8  การสิ้นพระชนมและชัยชนะของกษัตริย 
  27:27-28:20 

I. การตรึงกางเขนและการฝงศพ     27:27-66 
 ก. ทหารเยาะเยยพระองค     27:27-31 
 ข. ถนนไปสูกางเขน      27:32 
 ค. การสิ้นพระชนมบนกางเขน    27:33-50 
 ง. เหตุการณเหนือธรรมชาติ    27:51-53 
 จ. หญิงผูซื่อสัตย      27:55-56 
 ฉ. การฝงพระศพ      27:57-61 
 ช. ทหารเฝาหลุมศพ     27:62-66 
II. การฟนจากความตาย      28:1-15 
III. พระมหาบัญชา       28:16-20 
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บทที่ 5  

ขวางทิ้งออกจากอาณาจักร 

วัตถุประสงค  
เมื่อจบบทนี้แลวคุณจะสามารถ 
- รูขอความจากพระคัมภีร 2 ตอน ซึ่งใหชื่อของความบาปที่กีดกั้นไมใหเขาสูอาณาจักร

ของพระเจา 
- นิยามความบาปที่กีดกั้นไมใหเขาสูอาณาจักรของพระเจา 
- ใหขอพระคัมภีรซึ่งอธิบายวาจะกําจัดบาปที่กีดกั้นไมใหเขาสูอาณาจักรไดอยางไร 

ขอพระคัมภีรสําคัญ 
“มิใชทุกคนที่เรียกเราวา “พระองคเจาขา พระองคเจาขา” จะไดเขาในแผนดินสวรรค 

แตผูที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคจึงจะเขาได” “ 
มัทธิว 7:21 

คํานํา 
ในบทสุดทาย คุณไดเรียนถึงกุญแจฝายวิญญาณของพระเจา แตจริงๆ แลวเขาไมไดเปน

พลเมืองของอาณาจักร พระคัมภีรกลาวถึงอาณาจักรวาเต็มไปดวยเมล็ดพืชดี และขาวละมานซึ่งเกิด
จากเมล็ดที่ไมดี : 

“และนานั้นไดแกโลก สวนเมล็ดพืชดีไดแกพลเมืองแหงแผนดินของพระเจา แตขาว
ละมานไดแกพลเมืองของมารราย บุตรมนุษยจะใชทูตของทานออกไปเก็บกวาดทุกสิ่งที่ทําให
หลงผิด และบรรดาผูที่กระทําชั่วไปจากแผนดินของทาน และจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโพลง ที่
นั่นจะมีการรองไหขบเขี้ยวเคี้ยวฟน 

คราวนั้นผูชอบธรรมจะสองแสงอยูในแผนดินพระเจาของเขาดุจดวงอาทิตย” 
มัทธิว 13:38-43 

ในปจจุบันมีคนที่อางวาเปนพลเมืองในอาณาจักร แตยังมีชีวิตอยูในความบาป แตในวัน
พิพากษาในอนาคตพระเจาจะแยกคนเหลานี้ออกจากพลเมืองที่แทจริงของอาณาจักร ผูที่กระทําชั่วจะ
ถูกขวางทิ้งออกจากอาณาจักรของพระเจา 

พระคัมภีรเปรียบเทียบอาณาจักรในปจจุบันกับอวนขนาดใหญที่ทิ้งลงในทะเลและรวบรวม
ปลาชนิดตางๆ ไวดวยกัน 
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“อีกประการหนึ่ง แผนดินสวรรคเปรียบเหมือนอวนที่ลากอยูในทะเล ติดปลารวมทุก
ชนิด เมื่อเต็มแลวเขาก็ลากขึ้นฝงนั่งเลือกเอาแตที่ดีใสตะกรา แตที่ไมดีนั้นก็ทิ้งเสีย ในเวลา 
สิ้นยุคก็จะเปนอยางนั้น พวกทูตสวรรคจะออกมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรม แลวจะทิ้ง
ลงในเตาไฟอันลุกโพลง ที่นั่นจะมีการรองไหขบเขี้ยวเคี้ยวฟน” 

มัทธิว 13:47-50 

พระคัมภีรบอกถึงวันหนึ่งในอนาคตเมื่อ 
“เราบอกทานทั้งหลายา คนเปนอันมากจะมาจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจะ

มารวมสํารับกับอับราฮัม และอิสอัค และยาโคบในแผนดินสวรรค แตพระเยซูทรงเตือนวา...” 
“เมื่อทานทั้งหลายจะเห็นอับราฮัม อิสอัค ยาโคบและบรรดาผูเผยพระวจนะในแผนดิน

ของพระเจา แตตัวทานเองถูกไลไสสงออกไปภายนอก ที่นั่นจะมีการองไหขบเขี้ยวเคี้ยวฟน” 
มัทธิว 13:28 

กอนการตั้งราชอาณาจักรสุดทาย พระเจาจะทรงพิพากษาคนทั้งหมด ทั้งผูที่มีชีวิตอยู
ตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมา และผูที่ตายไปกอนแลว 

“ขาพเจากําชับทานตอพระพักตรพระเจา และพระเยซูคริสต ผูจะทรงพิพากษาคนเปน
และคนตาย โดยอางถึงการที่พระองคจะเสด็จมาปราฏกและแผนดินของพระเจาวา” 

2 ทิโมธี 4:1 

ในเวลาการพิพากษาครั้งสุดทาย จะมีการแบงแยกระหวางคนทั้งหมด บางคนจะเขาสู
ราชอาณาจักร แตบางคนจะถูกขวางทิ้งออกไป 

“เมื่อบุตรมนุษยทรงพระสิริเสด็จมากับทั้งหมูทูตสวรรค เมื่อนั้นพระองคจะประทับบน
พระที่นั่งอันรุงเรืองของพระองค บรรดาประชาชาติตางๆ จะประชุมพรอมกันตอพระพักตร
พระองค และพระองคจะทรงแยกมนุษยทั้งหลายออกเปนสองพวกเหมือนอยางผูเลี้ยงแกะ จะ
แยกแกะออกจากแพะ สวนฝูงแกะนั้นจะทรงจัดใหอยูเบื้องขวาพระหัตถของพระองค แตฝูง
แพะนั้นจะทรงจัดใหอยูเบื้องซาย ขณะนั้นพระมหากษัตริยจะตรัสแกบรรดาผูที่อยูเบื้องบขวา
ของพระองควา “ทานทั้งหลายที่ไดรับพระพรจากพระบิดาของเราจงมารับเอาราชอาณาจักร 
ซ่ึงไดตระเตรียมไวสําหรับทานทั้งหลายตั้งแตแรกสรางโลก”” 

มัทธิว 25:31-34 

การเปนพลเมืองถาวรในราชอาณาจักร 
เพราะหตุวาพระคัมภีรเปดเผยวา บางคนจะถูกขวางทิ้งขออกจากราชอาณาจักร จึงจําเปนที่

คุณตองเขาใจวาคุณจะเปนพลเมืองถาวรในอาณาจักรของพระเจาอยางไร 
พระเยซูตรัสวา 
“มิใชทุกคนที่เรียกเราวา “พระองคเจาขา พระองคเจาขา” จะไดเขาในแผนดินสวรรค 

แตผูที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคจําจะเขาได” 
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มัทธิว 7:21 

การที่คนหนึ่งจะยอมรับวาพระเยซูทรงเปนองคพระผูเปนเจานั้น ไมไดประกันวาเขาเปน
พลเมืองถาวรในอาณาจักรของพระเจา พระเยซูตรัสวา การยอมรับดวยคําพูดเทานั้นยังไมเพียงพอ เรา
ตองทําตามพระทัยของพระบิดา 

เปนน้ําพระทัยของพระเจาที่จะใหคุณสํานึกผิดจากบาป และยอมรับพระเยซูคริสตเปนพระ
ผูชวยใหรอด 

“องคพระผูเปนเจาไมไดทรงเฉื่อยชาในเรื่องพระสัญญาของพระองคตามที่บางคนคิด
นั้น แตพระองคไดทรงอดกลั้นพระทัยไว เพราะเห็นแกทานทั้งหลายมาชานาน พระองคไม
ทรงประสงคที่จะใหผูหนึ่งผูใดพินาศเลย แตทรงปรารถนาที่จะใหคนทั้งปวงกลับใจใหม” 

2 เปโตร 3:9 

หลังจากคุณรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดแลว คุณจะตองทําตามพระประสงคของพระเจา
ตอไป คุณตองดําเนินชีวิตตามหลักการของอาณาจักรใหมที่คุณไดเขาไปอยู เราจะอธิบายหลักการ
เหลานี้ภายหลังในหลักสูตรนี้ 

การเปนพลเมืองของอาณาจักรของพระเจาตองการหลายสิ่งมากกวาการยอมรับดวยคําพูด
ตองประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงความคิดและรูปแบบของการกระทํา คุณตองพัฒนาวิถีชีวิตแบบ
ใหมที่สอดคลองกับรูปแบบและหลักการของอาณาจักรของพระเจา 

พระเยซูทรงเนนถึงความสําคัญของการทําตามพระประสงคของพระเจาในเรื่องที่พระองคเลา
ในมัทธิว 21:28-32 จงอานเรื่องนี้ในพระคัมภีรของคุณ เร่ืองนี้เนนวาการสนองตอบสวนตัวตอพระกิตติ
คุณนั้นเปนสิ่งสําคัญ การยอมรับดวยปากไมพอเพียง คุณตองปฏิบัติตามดวย 

ความบาปปดกั้นทางเขาสูราชอาณาจักร 
ความบาปจะปดกั้นการเขาสูอาณาจักรของพระเจา ความบาปคือการหักกฏของพระเจา 
“ผูที่กระทําบาปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติ บาปเปนสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติ”  

1 ยอหน 3:4 

ในพันธสัญญาใหมมีรายชื่อความบาปมากมาย ในหลักสูตรที่ชื่อ “รากฐานของความเชื่อ” มี
รายชื่อของความบาปอยางครบถวน 

มีขอความโดยเฉพาะ 2 ตอน ที่กลาวถึงความบาปที่ปดกั้นการเขาสูอาณาจักรของพระเจา 
“ทานไมรูหรือวาคนอธรรมจะไมมีสวนในแผนดินของพระเจา อยาหลงเลย คนลวง

ประเวณี คนถือรูปเคารพ คนผิดผัวเมียเขา ลูกสวาทหรือชายเลนลูกสวาท คนขโมย คนโลภ 
คนขี้เมา คนปากราย คนฉอโกง จะไมไดรับสวนในแผนดินของพระเจา” 

1 โครินธ 6:9-10 
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“การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นไดชัด คือการลวงประเวณี การโสโครก การลามก การ
นับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเปนศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยากัน การโกรธกัน การ
ใฝสูง การทุมเถียงกัน การแตกกกกัน การเมาเหลา การเลนเปนพาลเกเร และการอื่นๆ  
ในทํานองนี้อีก เหมือนที่ขาพเจาไดเตือนทานมากอน บัดนี้ขาพเจาขอเตือนทานเหมือนกับที่
เคยเตือนมาแลววา คนที่ประพฤติเชนนั้นจะไมมีสวนในแผนดินของพระเจา” 

กาลาเทีย 5:19-21 

คุณจะสังเกตไดวาในสองรายการนี้มีการพูดซ้ํา บาปบางอยางถูกนํามากลาวในทั้งสอง
ขอความ และแตละขอความใหราชื่อบาปที่ไมมีในบทหรือขออ่ืนๆ 

บาปตอไปนี้ถูกกลาวถึงทั้งในหนังสือโครินธและกาลาเทีย 

ความอธรรม 
รายการแรกในขอความจากหนังสือโครินธกลาวา คนอธรรมจะไมมีสวนในแผนดินของพระเจา 

หนังสือกาลาเทียกลาวซ้ําวา คนอธรรมไมไดเปนทายาทของราชอาณาจักร หนังสือกาลาเทีย เรียกวา 
“การลามก” เมื่อพูดถึงการอธรรมทางจริยธรรมและทางวิญญาณ 

หลายชนชาติในโลกมีระบบที่เมื่อคนหนึ่งตายลงและสงมอบทรัพยสมบัติใหแกผูอ่ืน คนที่ไดรับ
มรดกเรียกวา ทายาท  

ถาคุณเปนทายาทของสิ่งใดก็หมายความวาคุณไดรับมรดกสิ่งนั้น มีบางคนมอบบางสิ่งใหแก
คุณ แตการที่จะรับไดนั้นคุณตองมีคุณสมบัติบางประการ คุณตองเปนทายาทที่ถูกตองตามกกหมาย
ของชาตินั้นๆ 

เราเปนทายาทของอาณาจักรของพระเจา พระเยซูทรงทําใหเราเปนทายาท ขณะที่พระองค
ส้ินพระชนม โดยการสิ้นพระชนมแทนที่ความบาปของเรา เราจึงมีหนทางเขาไปสูราชอาณาจักร  

แตการที่จะเปนทายาทที่ชอบธรรม เราตองรับการอภัยจากบาปในอดีต เปลี่ยนวิถีการดําเนิน
ชีวิต ความคิดและการกระทํา และเริ่มตนที่จะดํารงชีวิตอยางชอบธรรม นี่คือ คุณสมบัติที่พระคัมภีร
วางไว 

คําวา “ชอบธรรม” หมายถึง ยุติธรรม ถูกตอง และบริสุทธิ์ หมายถึงการปฏิบัติตนตามพระ
ประสงคของพระเจาตามที่ไดเปดเผยไวในพระวจนะ หมายถึงความบริสุทธิ์ทั้งในความคิด วาจาก และ
การกระทํา 

ความชอบธรรมไมไดมาจากการเชื่อฟงพระบัญญัติใดๆ แตไดมาโดยทางความเชื่อในพระเยซู 
บุคคลใดเชื่อวางใจในพระเยซู เขาก็เปน “ความชอบธรรมของพระเจาทางพระองค” เขากลายเปน
บุคคลชนิดที่พระเจาตองการใหเปนและทั้งหมดนี้เขาไมสามารถเปนดวยตัวเขาเองได 

“เพราะวาพระเจาทรงกระทําพระองคผูทรงไมมีบาปใหบาปเพราะเห็นแกเรา เพื่อเรา
จะไดเปนคนชอบธรรมของพระเจาทางพระองค”  
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2 โครินธ 5:21 

พวกธรรมาจารยและฟาริสี ซึ่งเปนผูนําทางศาสนาในชวงเวลาที่พระคริสตทรงรับใชอยูในโลก 
พยายามจะเปนผูชอบธรรมโดยการปฏิบัติตามประเพณีของศาสนา แตพระเยซูทรงเตือนวา 

 
 
“เพราะเราบอกทานทั้งหลายวา ถาความชอบธรรมของทานไมยิ่งกวาความชอบธรรม

ของพวกธรรมาจารยและพวกฟาริสี ทานจะไมมีวันไดเขาสูแผนดินสวรรค” 
มัทธิว 5:20 

พระเยซูตรัสกับผูนําทางศาสนาวา 
“วิบัติแกเจา พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสี คนหนาซ่ือใจคดเพราะพวกเจาปดประตู

แผนดินสวรรคไวจากมนุษย พวกเจาเองก็ไมเขาไป และเมื่อคนอื่นจะเขาไป พวกเจาก็
ขัดขวาง” 

มัทธิว 23:13 

ผูใดที่ที่ตามขอเชื่อทางศาสนา ประเพณี กฏเกณฑ หรือขอบังคับ เพื่อพยายามที่จะได
ความชอบธรรมก็อยูในจําพวกเดียวกับพวกธรรมาจารยและฟาริสี ส่ิงเหลานี้เปนความชอบธรรมปลอม 
(ไมจริง) เปนความประพฤติภายนอก ไมใชการเปลี่ยนแปลงจิตใจภายใน 

ถามีใครสอนเรื่องประเพณีวาเปนทางไปสูความชอบธรรม เขาก็ปดกั้นผูอ่ืนไมใหเขาไปสู
ราชอาณาจักร 

คําวา “ความอธรรม” และ “การลามก” นั้น รวมทุกอยางไว แมวาความบาปทั้งหมดที่อยูใน
พระวจนะของพระเจาจะไมไดเขียนไวในหนังสือกาลาเทียนและโครินธ คําทั้งสองนี้ก็รวมความบาปทุก
อยางไวดวยกัน ผูใดที่มีชีวิตอยางอธรรมในความบาปใดก็ตาม จะไมไดเขาสูอาณาจักรของพระเจา 

จงสังเกตดูวา ขอความในโครินธเตือนวา “อยาหลงเลย” อยาหลงที่จะเชื่อวาคุณจะดําเนิน
ชีวิตตามใจชอบและยังเขาสูอาณาจักรของพระเจาได นี่เปนกลลวงของซาตาน 

การผิดประเวณี 
การผิดประเวณีคือ การมีเพศสัมพันธโดยที่ทั้งสองคนยังไมไดแตงงาน บาปนี้รวมถึงการลวง

ประเวณี ซึ่งเปนการมีเพศสัมพันธโดยคนที่แตงงานแลวกับคนอ่ืนที่ไมใชคูครองของตน รวมถึงบาปเชน
พวกโฮโมเซ็กชวล (มีเพศสัมพันธกับคนเพศเดียวกัน) และเพศสัมพันธกับคนในสายเลือดเดียวกัน 

คนไหวรูปเคารพ 
การนมัสการรูปเคารพ ไมไดหมายถึงแคการนมัสการรูปที่ทําจากหิน ไม หรือโลหะมีคา รูป

เคารพคืออะไรก็ตามที่เห็นวาสําคัญตอเรามากกวาพระเจา 
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คนไหวรูปเคารพ คือผูที่นมัสการบางอยางมากกวาพระเจา การไหวรูปเคารพคือการไมรับรู
ฐานะอันถูกตองของพระเจาในชีวิตของเรา 

การลวงประเวณ ี
การลวงประเวณี คือ การมีเพศสัมพันธของผูที่ไมใชคูครองของตน 

บาปตอไปนี้มีอยูในขอความในโครินธเทานั้น 

คนเมาเหลา 
คือสภาวะที่รางกายและจิตใจไดรับผลจากการดื่มสุรามากเกินไป 

ชายเหมือนหญิง 
นี่ไมใชใชกับผูชายที่ทําบาปทางเพศเทานั้น แตใชกับคนทั่วๆ ไปที่รูสึกผิดในเรื่องบาปของทาง

เพศของเนื้อหนัง 

การใชรางกายในทางที่ผิด 
หมายถึงการหาผลประโยชนโดยไมยุติธรรม คนที่ประพฤติเชนนี้กระทําผิดทางเพศกับผูอ่ืน เขา

ก็ใชรางของตนเองในทางที่ผิดดวย 

การขโมย 
คนขโมยนั้นเอาสิ่งของที่เปนของผูอ่ืน โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ 

การโลภ 
เมื่อคุณโลภ คุณตองการบางสิ่งดวยความปรารถนาอันแรงกลา หวังวาคุณเปนเจาของทั้งสิ้น

แทนบุคคลที่มีส่ิงนั้นอยู อาจเปนเงิน ทรัพยสมบัติ ตําแหนงฐานะ หรืออํานาจของผูอ่ืน อาจโลภสามี
หรือภรรยาผูอ่ืน 

การบีบบังคับ 
คือการบังคับเอาบางสิ่งจากผูอ่ืนโดยใชกําลัง 

การดาทอ 
คือการพูดไมดีตอคนอ่ืน หรือพูดตอบกลับไปดวยกริยาที่ไมดีงาม 

บาปตอไปนี้มีอยูในกาลาเทีย 
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การโสโครก 
คือบาปของตัณหา อารมณที่บาป ความประพฤติที่นาอาย 

การถือวิทยาคม 
การใชเลหกลมนตเสนหแบบแมมด คาถาอาคม การดูดาว โหราศาสตร การใชยาเสพติด

เหลานี้ลวนเปนการประพฤติปฎิบัติและการนมัสการซาตาน 

ความเกลียดชัง 
ตรงขามกับความรัก เปนอารมณของการไมชอบผูหนึ่งอยางรุนแรง 

การเปนศัตรูกัน 
ความไมเห็นดวย การขัดแยงกัน การแตกแยก 

การอิจฉาริษยา 
คือความปรารถนาที่จะเลียนแบบผูอ่ืนเพื่อใหเทาเทียมกัน หรือใหเหนือกวาเขา เปนวิญญาณ

ของการแขงขัน 

ความโกรธ 
เปนความโกรธที่รุนแรงของกริยาที่แสดงออก 

การแตกแยก 
คือการทะเลาะกัน ตอสูกัน 

การทุมเถียงกัน 
คือการขัดแยงหรือการกอใหเกิดความไมสงบ 

ขอความที่คานกับหลักศาสนา (ภาษาไทยไมไดแปลไว) 
เปนความเห็นที่ตรงขามกับพระวจนะของพระเจา เปนความเห็นเจตนาของตนเองซึ่งผิด และ

มักนําไปสูการแบงแยกในคริสตจักร 

การริษยา 
อิจฉาความสําเร็จของผูอ่ืน ไมพอใจพระพรของผูอ่ืนไมวาจะเปนทางวิญญาณ การเงิน หรือ

วัตถุส่ิงของ 
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ผูฆาคน 
การคราชีวิตของผูอ่ืนโดยมีเจตนาราย แตไมใชการปองกันตัวหรือฆาโดยบังเอิญ 

การเสเพล 
คือการมีชีวิตแบบโลกีย ประพฤติตนแบบฟุมเฟอยหรูหรา 
 
 
 

ทางเขาอาณาจักรถูกปฏิเสธ 
นอกเหนือจากรายชื่อของบาปตางๆ แลว ยังมิ่งอื่นที่กลาวไวในพระคัมภีร ซึ่งมีผลใหทางเขาสู

อาณาจักรถูกปฏิเสธ (คือไมสามารถเขาสูอาณาจักรได) 

เนื้อและเลือด 
เปาโลเตือนวา 
“ดูกอนพี่นองทั้งหลาย ขาพเจาหมายความวาเนื้อและเลือดจะมีสวนในแผนดินของ

พระเจาไมได และสิ่งซ่ึงเนาเปอยจะมีสวนในสิ่งซ่ึงไมรูจักเนาเปอยไมได” 
1 โครินธ 15:50 

ขอความนี้นํากลับไปสูกุญแจเขาอาณาจักรซึ่งไดกลาวไวในบทที่แลว อาณาจักรของพระเจา
เปนอาณาจักรฝายวิญญาณ ทานจะเขาไปดวยรางกายที่มีเนื้อและเลือดไมได คุณตองทําการตัดสินใจ
ที่จะเขาสูอาณาจักรโดยการบังเกิดใหม 

“พระเยซูตรัสตอบเขาวา “เราบอกความจริงแกทานวา ถาผูใดไมไดบังเกิดใหม ผูนั้นจะ
เห็นแผนดินของพระเจาไมได” 

ยอหน 3:3,5 

“ดังนั้นทานทั้งหลายจะมีสิทธิสมบูรณที่จะเขาในอาณาจักรนิรันดรของพระเยซูคริสต
เจาพระผูชวยใหรอดของเรา” 

2 เปโตร 1:11 

ขาดความเชื่อแบบเด็ก 
พระเยซูตรัสวา 
“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ถาทานไมกลับใจเหมือนเด็กเล็กๆ ทานจะเขา

ในแผนดินสวรรคไมไดเลย”  
มัทธิว 18:3 
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“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ผูหนึ่งผูใดมิไดรับแผนดินของพระเจาเหมือน
เด็กเล็กๆ ผูนั้นจะเขาในแผนดินนั้นไมได” 

มาระโก 10:15 

เราจําเปนที่จะตองเปนเหมือนเด็กเล็กๆ เพื่อที่จะเขาในอาณาจักรของพระเจา แตไมได
หมายความวาเราจะมีอารมณ หรือรางกายเหมือนเด็ก หรือวาการบังเกิดใหมก็ไมไดหมายความถึงการ
เขาไปอยูใรครรภมารดาอีกครั้งหนึ่ง 

แตหมายความวา เราตองเขาอาณาจักรของพระเจา โดยมีความเชื่องายๆ เหมือนเด็ก ถา
มิฉะนั้นเราก็ไมสามารถเขาในอาณาจักรได 

ความมั่งมี 
ในครั้งหนึ่งขณะที่พระเยซูทรงอยูในโลก มีชายหนุมเศรษฐีบอกพระองควา เขาตองการติดตาม

เปนสาวกของพระเจา คุณอานเรื่องนี้ไดในลูกา 18:18-25 
ชายหนุมคนนี้เปนคนชอบธรรม แตพระเยซูตรัสวา....... 
“ทานยังขาดสิ่งหนึ่ง จงไปขายบรรดาสิ่งของซ่ึงทานมีอยูแจกจายใหคนอนาถา ทานจึง

จะมีทรัพยสมบัติในสวรรค แลวจงตามเรามาและเปนสาวกของเรา แตเมื่อเขาไดยินอยางนั้น 
ก็เปนทุกขนักเพราะเขาเปนคนมั่งมีมาก” 

ลูกา 18:22-23 

เศรษฐีหนุมอาจไมตามพระเยซูไปเพราะวาความมั่งมีของเขาสําคัญกวาองคพระผูเปนเจา 
เมื่อพระองคทรงห็นเขามีอาการอยางนั้น พระองคจึงตรัสวา “คนมั่งมีจะเขาในแผนดิน

สวรรคของพระเจาก็ยากจริงหนา” 
“และพระเยซูทรงทอดพระเนตรไปรอบๆ และกลาวแกสาวกวา คนมั่งมีจะเขาใน

แผนดินของพระเจาก็ยากจริงหนา และเหลาสาวกก็ประหลาดใจดวยพระวจนะของพระองค 
แตพระเยซูทรงตรัสกับเขาอีกวา ลูกเอย คนที่วางใจในทรัพยสมบัติจะเขาในแผนดินของพระ
เจาก็ยากจริงหนา ตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็งายกวาคนมั่งมีจะเขาในแผนดินของพระเจา” 

มาระโก 10:23-25 

พระเยซูไมไดหมายความวา ความมั่งมีจะทําใหคนเขาในอาณาจักรไมได แตความรักเงินทอง
จะทําใหคนออกหางจากอาณาจักรเพราะ... 

“ดวยวาการรักเงินทองนั้นเปนมูลรากแหงความชั่วทั้งมวล” 
1 ทิโมธี 6:10 

เมื่อความมั่งมีสําคัญกวาการติดตามพระเยซูมันก็ปดกั้นทางเขาสูอาณาจักร 

การเยียวยารักษาโรคบาป 
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ถาคุณพบวาคุณรูสึกผิดเกี่ยวกับบาปใดก็ตาม มีการเยียวยารักษาเพียงอยางเดียวคือ โดยการ
ใหอภัยบาปโดยทางพระเยซูคริสต เปาโลกลาววา 

“แตกอนมีบางคนในพวกทานเปนคนอยางนั้น แตทานไดรับการชําระแลว ไดรับการ
ทําใหบริสุทธิ์แลวไดรับการทําใหเปนผูชอบธรรมในพระนามของพระเยซูคริสตเจา และพระ
วิญญาณแหงพระเจาของเรา” 

1 โครินธ 6:11 

 
 
 
 
ไมวาคุณจะทําอะไรมาในอดีต ไมวาคุณจะทําอะไรในปจจุบัน คุณสามารถไดรับการอภัย

ทั้งสิ้น 
“ถาเราทั้งหลายจะวาเราไมมีบาป เราก็ลวงตนเอง และสัจจะไมไดอยูในเราเลย ถาเรา

สารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซ่ือและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และ
จะทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น” 

1 ยอหน 1:8-9 

เมื่อเราไดรับการชําระใหพนจากการอธรรมแลว เราก็ไดรับการชําระจากบาปซึ่งปดกั้นทางไปสู
อาณาจักรของพระเจา 

ควักมันออกไปเสีย 
เปดพระคัมภีรของคุณดูที่มาระโก 6 และอานขอ 43-48 ในขอความนี้ พระเยซูทรงสอนวาถา

มือของเราหรือเทาของเราทําผิด เราตองตัดมันออกเสีย ถาตาของเราทําใหเรากระทําผิด เราตองควัก
ทิ้งไป 

“ถาตาของทานทําใหทานหลงผิด จงควักออกทิ้งเสีย ซ่ึงจะเขาในแผนดินของพระเจา 
ตาขางเดียวก็ยังดีกวามีสองตา และตองถูกทิ้งไปในนรก” 

มาระโก 9:47 

พระเยซูทรงหมายความวา ส่ิงใดก็ตามที่กอใหเกิดบาปในชีวิตของเราจะตองเอาออกไปเสีย 
แมวาจะเปนสิ่งที่เราเห็นวาจําเปนหรือมีคาก็ตามก็ตองเอาออกไป 

พระองคใชตัวอยางของมือ เทา และนัยนตาในฝายธรรมชาต อวัยวะเหลานเราตองการใชมัน 
และเปนสวนที่มีคาของรางกาย แตพระเยซูตรัสวาถาสิ่งเหลานี้ทําใหทานทําบาป ก็เปนการดีที่จะเอา
มันออกไปเสีย แทนที่จะเปนสิ่งปดกั้นการเขาสูอาณาจักรของคุณ 
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พระเยซูไมไดตรัสกับคุณวาใหคุณตัดสวนเหลานี้ของรางกายไปจริงๆ พระองคทรงใชส่ิงเหลานี้
เปนตัวอยางในธรรมชาติถึงความจริงฝายวิญญาณ 

โดยทางวิญญาณแลว เรามีความรับผิดชอบที่จะตองกําจัดสิ่งที่ทําใหเราทําผิด ส่ิงที่นําเราไปสู
ความบาป มันอาจทําใหเราเสียใจและเจ็บปวดที่จะทํา แตก็เปนการดีกวาที่จะถูกปฏิเสธการเขาสู
อาณาจักร 

ไมมีอะไรไมวาจะเปนความบาป ความสนุกสนาน หรือการไดครอบครองทรัพยสมบัติที่จะ
คุมคากับการถูกลงโทษโดยถูกขวางทิ้งออกจากอาณาจักร 
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แบบทดสอบตนเอง บทที่ 5 
 
1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญจากความทรงจํา 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
2. จงใหขออางอิงสองแหง ซึ่งอกความบาปโดยเฉพาะซึ่งปดกั้นการเขาสูอาณาจักรของพระเจา 
 ____________________________และ__________________________________________ 
 
3. อานขอความขางลาง ถาขอความใดถูกตองใหเขียนตัว ถ ลงไปในชองวาง ถาขอความใดผิดให

เขียนตัว ผ ลงในชางวางขางหนา 
 ก. ______ ถาคุณมั่งมีคุณไมสามารถเขาสูอาณาจักรของพระเจาได 
 ข. ______ เนื้อและเลือดไมอาจไดรับมรดกคืออาณาจักรของพระเจาได 
 ค. ______ พระเยซูทรงชี้แจงวาเราตองนําเอาสิ่งใดก็ตามที่อยูในชีวิตของเราซึ่งปดกั้น  
   ทางเขาสูอาณาจักรของพระเจาออกไปเสีย 
 ง. ______ พระเยซูตรัสวาเราตองเปนเหมือนเด็กเล็กๆ เพื่อที่จะเขาสูอาณาจักรของ  
   พระเจา 
 จ. ______ คุณตองยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดเพื่อที่จะเขาสูอาณาจักรของ 
   พระเจา 
 ฉ. ______ ทั้งหมดที่คุณตองทําก็คือกลาวาพระเยซูเปนองคพระผูเปนเจา และคุณก็จะ 
   แนใจในการเขาสูอาณาจักรของพระเจา 
 ช. ______ จะมีการพิพากษาครั้งสุดทายและบางคนจะถูกขวางทิ้งออกจากอาณาจักร 
 
4. จงใหขอพระคัมภีรอางอิงซึ่งอธิบายวาเราจะกําจัดความบาปที่ปดกั้นทางเขาสูอาณาจักรของ

พระเจาได 
 _________________________________________________________________________ 
 
5. อานรายชื่อความบาปแตละอยางซึ่งปดกั้นทางเขาสูอาณาจักรที่ใหไวในชองที่ 1  และอานคํา

จํากัดความในชองที่ 2 เขียนตัวเลขของคําจํากัดความที่ถูกตองลงบนชองวางขางหนาความ
บาป ซึ่งเปนชื่อของคําจํากัดความนั้น 
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  คอลัมนที่ 1      คอลัมนที่ 2 
 _____ A. ความอธรรม 1. การใชชีวิตอยางสําราญแบบโลกีย 
    หรูหราฟุงเฟอ 
 _____ B. การผิดประเวณี 2. คํานี้รวมความบาปทุกชนิดไว 
 _____ C. การไหวรูปเคารพ 3. อิจฉาความสําเร็จของผูอ่ืน 
 _____ D. คนลวงประเวณี 4. คราชีวิตของผูอ่ืน 
 _____ E. คนเมาเหลา 5. มีเพศสัมพันธของคนสองคนที่ยัง 
    ไมไดแตงงาน 
 _____ F. ชายที่เหมือนหญิง 6. มีผลกระทบจากการดื่มเหลามากไป 
 _____ G. ใชรางกายในทางที่ผิด 7. คนขโมย 
 _____ H. ขโมย 8. พูดใหรายผูอ่ืนดวยทาทีสุภาพ 
 _____ I. โลภ 9. คนไหวรูปเคารพ 
 _____  J. ผูขมขูบังคับ 10. ผูชายซึ่งทําความบาปทางเพศอยางลามก 
 _____ K. การดาทอ 11. การมีเพศสัมพันธโดยคนที่สมรสแลวกับ 
    ผูอ่ืนที่ไมใชคูครอง 
 _____ L. การโสโครก 12. ใชรางกายของตนในทางที่ผิด 
 _____ M. การถือวิทยาคม 13. ความปรารถนาที่จะมีส่ิงของที่เปนของ 
    คนอื่น 
 _____ N. ความเกลียดชัง 14. การเอาสิ่งนั้นมาโดยการบังคับ 
 _____ O. การเปนศัตรูกัน 15. อารมณที่บาป ความประพฤติที่นาอาย  
    สกปรก 
 _____ P. การอิจฉาริษยา 16. ความโกรธอยางรุนแรง 
 _____ Q. ความโกรธ 17. ความเชื่อที่ตรงขามกับพระวจนะ 
 _____ R. การแตกแยก 18. ความไมชอบอยางรุนแรง 
 _____  S. การทุมเถียงกัน 19. ความไมลงรอย ไมกลมกลืนกัน 
 _____ T. ขอความที่คานกับหลักศาสนา 20. ความปรารถนาที่จะเลียนแบบผูอ่ืนและ 
    เทาเทียมหรือทําใหเหนือกวา 
 _____ U. การริษยา 21. การทะเลาะ ตอสูกัน 
 _____ V. ผูฆาคน 22. การกระตุนใหเกิดการแตกแยก 
 _____ W. การเสเพล 23. การทําเวทมนตมหาเสนห 
(บางขอจะใหคําเดียวกันทั้งคอลัมนที่ 1 และที่ 2 แตในภาษาอังกฤษใชคนละคํา) 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 5 
1. “ไมใชทุกคนที่เรียกเราวา “พระองคเจาขา พระองคเจาขา จะไดเขาในแผนดินสวรรค แตผูที่

ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผูทรงสถิตในสวรรคจึงจะเขาได” 
        มัทธิว 4:21 
 
2. 1 โครินธ 6:9-10 และกาลาเทีย 5:19-21 
 
3. ก. ผ 
 ข. ถ 
 ค. ถ 
 ง. ถ 
 จ. ถ 
 ฉ. ผ 
 ช. ถ 
 
4. 1 ยอหน 1:8-9 
 
5. ดูเร่ืองความบาปและคําจํากัดความ 
 A. 2 

B. 5 
C. 9  
D. 11 
E. 6 
F. 10  
G. 12 
H. 7 
I. 13 
J. 14 
K. 8 
L. 15 

M. 23 
N. 18 
O. 19 
P. 20 
Q. 16 
R. 21 
S. 22 
T. 17 
U. 3 
V. 4 
W. 1 
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป 
ศึกษาขออางอิงเรื่อง อาณาจักรของพระเจา และหลักการของอาณาจักรในหนังสือ 
มาระโก 
มาระโก 1:14-15 
 3:24 
 4:11 
 4:26 
 4:30 
 9:1 
 9:47 
 10:14-15 
 10:23-25 
 11:9-10 
 13:8 
 14:25 
 15:43 
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 บทที่ 6  

รูปแบบและหลักการ 

บทนํา 

วัตถุประสงค 
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
- นิยามคําวา “รูปแบบ” 
- นิยามคําวา “หลักการ” 
- อธิบายความหมายของ “รูปแบบของพระคัมภีร” 
- อธิบายความหมายของ “หลักการของพระคัมภีร” 
- อธิบายความหมายของ “รูปแบบและหลักการของอาณาจักร” 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจ 
“สิ่งเหลานี้ดาวิดทรงกระทําใหกระจางแจง โดยอาศัยลายพระหัตถของพระเจา เกี่ยว

ดวยเรื่องนี้ คืองานทุกอยางซ่ึงจะตองกระทําตามแผนผังนั้น” 
1 พงศาวดาร 28:19 

คํานํา 
ในบทที่แลว คุณไดเรียนรูถึงกุญแจฝายวิญญาณ ซึ่งเปดทางเขาสูอาณาจักรของพระเจา  
เมื่อคุณเปนพลเมืองของอาณาจักรของพระเจาแลว คุณตองเรียนรูแบบอยางและหลักการของ

การมีชีวิตอยูในอาณาจักรของพระเจา เหมือนกับที่คุณตองเรียนรูวิธีการดําเนินชีวิตของประเทศใหมซึ่ง
คุณไดอพยพเขาไปอยู 

พระคัมภีรเปนบันทึกที่เขียนถึงรูปแบบและหลักการ ซึ่งใชกันอยูในอาณาจักรของพระเจา 
กอนที่คุณจะเรียนคุณตองเขาใจความสําคัญของรูปแบบและหลักการฝายวิญญาณนี้เสียกอน 

รูปแบบและหลักการ 
รูปแบบคือ แบบดั้งเดิมที่สรางขึ้นเพื่อใหมีการลอกเลียนไปใช 
ตัวอยางเชน ในโลกตะวันตก เสื้อผาสรางขึ้นจากแบบตัดเย็บ แบบตัดของเสื้อกระโปรงถูกวาง

ลงบนผา และตัดผาตามแบบตัดเย็บนั้น เราอาจตัดเสื้อผาไดหลายๆ ตัวจากแบบตัดเย็บอันเดียว ซึ่งจะ
เหมือนกันหมดเพราะวามาจากแบบตัดเย็บอันเดียวกัน 
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หลักการคือ ความจริง วิธีการหรือกฏเกณฑที่นํามาใชเปนพื้นฐานของการกระทําหรือความ
ประพฤติ เปนความจริงทั่วๆ ไป ซึ่งประกอบดวยความจริงอื่นๆ ที่รองลงมา 

ตัวอยางเชน หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาใหเสรีภาพในการแสดงออก 
สงนความจริงที่รองลงมาประกอบดวยสิทธิในการเขียนและพูดอยางมีอิสระ การประชุมกันไดอยาง
ถูกตองตามกฏหมายและแสดงความเชื่อไดเปนตน 

รูปแบบและหลักการของพระคัมภีร 
รูปแบบของพระคัมภีรเปนแบบอยางฝายวิญญาณหรือตัวอยางที่ใหไวในพระคัมภีรโดยมี

จุดประสงคใหเลียนแบบ 
ตัวอยางเชน ชีวิตของพระเยซูคริสตถูกเขียนไวในเปนแบบอยางซึ่งผูเชื่อจะตองกระทําตาม 
หลักการของพระคัมภีรคือ ความจริงฝายวิญญาณซึ่งพระคัมภีรสอนไว หลักการดังกลาวจะมี

หลักการเพิ่มเติมที่รองลงมา หลักการเชนนี้นํามาใชกับสถานการณตางๆ กันในชีวิต 
ตัวอยางเชน หลักการหนึ่งของพระคัมภีรซึ่งพระเยซูทรงสอนคือ “จงใหแลวจะไดรับดวย” 

ความจริงรองลงมาคือ นํามาใชกับการใหเงิน ส่ิงของ มิตรภาพ และอื่นๆ ในกรณีเหลานี้ เราไดรับ
ผลประโยชนฝายวิญญาณเปนผลของการให 

ความสําคัญของรูปแบบและหลักการ 
อาน เอเสเคียล 43:7-12 ขอความนี้เนนที่ความสําคัญของรูปแบบและหลักการ 
พระเจาทรงวางรูปแบบโดยเฉพาะเพื่อใหชนชาติอิสราเอลปฏิบัติตาม ซึ่งรวมรูปแบบฝาย

วิญญาณของการปฏิบัติ เชนเดียวกับรูปแบบฝายกายสําหรับสถานที่นมัสการ 
แตอิสราเอลไดต้ังรูปแบบของตนเองขึ้น แทนที่จะทําตามรูปแบบของพระเจา อิสราเอลไดสราง

รูปแบบของตนเองขึ้น โดยเหตุนี้เองเขาก็ไดต้ังกําแพงแบงแยกระหวางเขากับพระเจาซึ่งทําใหการไหล
ของฤทธิ์อํานาจของพระเจาหยุดลง ปดกั้นการนมัสการและการปรนนิบัติรับใชซึ่งเปนที่พอพระทัยของ
พระองค 

พระเจาตรัสบอกผูพยากรณเอเสเคียลใหบอกประชาชนใหมองดูแบบอยางของพระองคและ
กระทําตามในชีวิตของเขา 

“เจาบุตรแหงมนุษยเอย เจาจงบรรยายแกพงศพันธุอิสราเอลใหทราบถึงพระวิหาร
และสัญฐานและแผนผังของพระวิหารนั้น เพื่อวาเขาจะไดละอายในเรื่องความบาปชั่วของ
เขา” 

เอเสเคียล 43:10 

เมื่อคนเริ่มต้ังมาตรฐานเท็จ (ปลอม) ข้ึนเพื่อใชวัดความประพฤติ เขาเริ่มสอนหลักขอเชื่อของ
พระคัมภีรซึ่งไมมีอะไรเลยนอกจากบทบัญญัติของมนุษย 
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พระเยซูทรงกลาวถึงคนเหลานี้วา 
“เขานมัสการเราโดยหาประโยชนมิได ดวยเอาบทบัญญัติของมนุษยมาตูวาเปนพระ

ดํารัสสอนของพระเจา” 
มัทธิว 15:9 

จึงจําเปนมากที่จะตองเขาใจแบบอยางและหลักการของพระคัมภีร เพราะมิฉะนั้นแลวการ
นมัสการของเราตอพระเจาก็ไรประโยชน 

มีมาตรฐานหลายอยางของโลกที่ใชเพื่อตรวจสอบคน มีแบบอยางตางๆ กันในดานความ
ประพฤติ และความสําเร็จซึ่งคนทําตามแบบอยางของโลกมนุษย คนวัดตัวเองกับคนอ่ืนแทนที่จะวัด
จากมาตรฐานของพระเจา 

อัครทูตเปาโลไดเขียนไววา 
“เราไมตองการที่จะเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนบางคนที่ยอกยองตนเอง แตเมื่อเขา

เอาตัวของเขาเปนเครื่องวัดกันและกัน และเอาตัวเปรียบเทียบกันและกันแลว เขาก็เปนคน
ขาดความเขาใจ” 

2 โครินธ 10:12 

เมื่อโมเสสไดรับคําสั่งใหสรางพลับพลา เขาระมัดระวังที่จะทําทุกสิ่งตามแบบแผนที่พระเจาให
ไว 

“แบบอยางพลับพลาและเครื่องทั้งปวงของพลับพลานั้น เจาจงทําตามที่เราแจงไวแก
เจานี้ทุกประการ” 

“จงระวังทําสิ่งเหลานี้ตามแบบอยางที่เราแจงแกเจาบนภูเขา”  
อพยพ 25:9,40 

กษัตริยดาวิดก็ทรงระวังที่จะทําตามแบบอยางที่พระเจาใหไว  
“สิ่งเหลานี้ดาวิดทรงกระทําใหกระจางแจงโดยอาศัยลายพระหัตถของพระเจา เกี่ยว

ดวยเรื่องนี้ คืองานทุกอยางซ่ึงจะตองกระทําตามแผนผังนั้น” 
1 พงศาวดาร 28:19 

คนเหลานี้ระวังที่จะตามแบบอยางของพระเจาในโลกฝายกายในการสรางพระวิหาร มากกวา
นั้นสักเทาใดที่เราจะตองยิ่งระวังทําตามแบบอยางและหลักการ ฝายวิญญาณที่พบในพระคัมภีร 

แบบอยางของพระคัมภีร 
พระเยซูทรงเปนตัวอยางสําคัญซึ่งผูเชื่อจะตองทําตามแบบเชนนี้ในชีวิตของเขา 
“เพราะเราไดวางแบบแกทานแลว เพื่อใหทานทําเหมือนดังที่เราไดกระทําแกทาน

ดวย” 
ยอหน 13:15 
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ชีวิตของชายและหญิงซึ่งเปนคนของพระเจาไดถูกบันทึกไวในพระคัมภีร เพื่อเปนแบบอยางให
เราทําตาม 

“เหตุการณเหลานี้เปนเครื่องเตือนใจพวกเราไมใหเรามีใจโลภปรารถนาสิ่งที่ชั่ว
เหมือนเขาเหลานั้น 

1 โครินธ 10:6 

 
 
“เหตุการณเหลานี้ไดบังเกิดแกเขาเพื่อเปนตัวอยาง และไดบันทึกไวเพื่อเตือนสติ เรา

ทั้งหลายซึ่งกําลังประสบวาระสุดทัายแหงบรรดายุคเกา” 
1 โครินธ 10:11 

บันทึกเรื่องชนชาติตางๆ ในพระคัมภีร ใหตัวอยางที่ดีแกชนชาติอ่ืนที่จะทําตามและตัวอยางที่
ไมดีใหเลี่ยง 

“และไดทรงลงโทษเมืองโสโดมและเมืองโกโมราหใหพินาศเปนเถาถานเพื่อเปน
ตัวอยางแกคนทั้งหลายที่ประพฤติอธรรม” 

2 เปโตร 2:6 

ผูนําคริสเตียนตองเปนตัวอยางแกผูที่ติดตามเขา 
“จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจาที่อยูในความดูแลของทานไมใชดวยความฝนใจแตดวย

ความเต็มใจ ไมใชดวยการเห็นแกทรัพยสิ่งของที่ไดมาโดยทุจริต และดวยใจเลื่อมใส และ
ไมใชเหมือนเปนเจานายที่ขมขี่ผูที่อยูใตอํานาจแตเปนแบบอยางฝูงแกะนั้น” 

1 เปโตร 5:2-3 

อัครทูตเปาโลเขียนไววา 
“ดูกอนพี่นองทั้งหลาย ทานจงรวมกันตามแบบอยางของขาพเจา ทานมีพวกเราเปน

ตัวอยางแลว จงดูคนที่ประพฤติตามแบบนั้น” 
ฟลิปป 3:17 

“มิใชเพราะเราไมมีสิทธิ แตวาเพื่อทําตัวใหเปนแบบอยางใหทานทั้งหลายทําตาม” 
2 เธสะโลนิกา 3:9 

ผูเชื่อจะตองเปนแบบอยางฝายวิญญาณดวย เขาตองใหตัวอยางฝายวิญญาณแกผูอ่ืนที่จะทํา
ตาม 

“อยาใหผูใดหมิ่นประมาทความหนุมแนนของทาน แตจงเปนแบบอยางแกคนที่เชื่อทั้ง
ปวงทั้งในทางวาจาและการประพฤติในความรัก ในความเชื่อ และในความบริสุทธิ์” 

1 ทิโมธี 4:12 
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“เหตุฉะนั้นทานจึงเปนแบบอยางแกคนที่เชื่อแลวในแควนมาซิโดเนีย และแควนอาคา
ยา” 

1 เธสะโลนิกา 1:7 

“ทานจงประพฤติตนใหเปนแบบอยางในการดีทุกสิ่ง และในการสอนจงสุจริตและมีใจ
สูง” 

ทิตัส 2:7 

ถาเราจะเปนแบบอยางฝายวิญญาณสําหรับผูอ่ืน เราตองเขาใจและนําหลักการพระคัมภีรเขา
มาสูชีวิตของเรา 

หลักการของพระคัมภีร 
ในฮีบรู 5:12 เปาโลอางถึง “หลักธรรมเบื้องตนแหงพระวจนะของพระเจา” ในฮีบรู 6:1-3 

เขาใหเราชื่อหลักการพื้นฐานเหลานี้ 
โดยที่หลักการพื้นฐานของพระคัมภีรเปนสิ่งที่สําคัญมาก สถาบันฮารเวสไทมจึงไดจัดใหมี

หลักสูตรชื่อ “รากฐานของความเชื่อ” 
ถาคุณศึกษาหลักสูตรของสถาบันตามลําดับ คุณก็ไดจบหลักสูตรนี้กอนที่จะศึกษาเรื่อง 

“อาณาจักรของพระเจา” 
ถาคุณไมไดศึกษาหลักสูตรตามลําดับ เพาแนะนําใหคุณเรียนหลักสูตร “รากฐานของความ

เชื่อ” ควบคูกันไปกับหลักสูตรนี้ เพราะไดอธิบายความสําคัญของหลักการพระคัมภีรอยางละเอียด 

แบบอยางและหลักการของอาณาจักร 
ในบทตอไป คุณจะศึกษารูปแบบและหลักการซึ่งใชปกครองชีวิตในอาณาจักรของพระเจาเมื่อ

คุณศึกษาเรื่องวัฒนธรรมของอาณาจักร 
แบบอยางและหลักการเหลานี้แตกตางมาตรฐานของโลก มันแตกตางจากรูปแบบและ

หลักการของอาณาจักรของโลกนี้ 
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บททดสอบตนเอง บทที่ 6 
 
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา 
 ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
2. ใหคํานิยามคําวา “รูปแบบ” 
 ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
3. ใหคํานิยามของคําวา “หลักการ” 
 ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
4. อธิบายคําวา “แบบอยางของพระคัมภีร” หมายถึงอะไร 
 ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
5. อธิบายวา “หลักการของพระคัมภีร”  หมายถึงอะไร 
 ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
6. “แบบอยางและหลักการของการมีชีวิตในอาณาจักร” หมายถึงอะไร 
 ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 6 
 
1. “ส่ิงเหลานี้ดาวิดทรงกระทําใหกระจางแจง โดยอาศัยลายพระหัตถของพระเจาเกี่ยวกวยเรื่องนี้

งานทุกอยางซึ่งจะตองกระทําตามแผนผังนั้น” 
พงศาวดาร 18:19 

 

2. แบบอยางคือ แบบดั้งเติมของสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใหมีการลอกเลียนแบบ 
 
3. หลักการคือ ความจริง วิธีการหรือกฏเกณฑที่ใชเปนพื้นฐานของการกระทําหรือความประพฤติ 

เปนความจริงทั่วไปที่ประกอบดวยความจริงอื่นๆ รองลงมา 
 
4. แบบอยางของพระคัมภีรเปนตัวอยางฝายวิญญาณที่ใหไวในพระคัมภีร เพื่อใหคนทําตาม 
 
5. หลักการของพระคัมภีรเปนความจริงฝายวิญญาณที่พระคัมภีรสอน หลักการเชนนี้มักจะรวม

เอาหลักการเพิ่มเติมรองลงมาดวย 
 
6. หมายถึงแบบอยางหรือหลักการของพระคัมภีรที่ใชปกครองชีวิตในอาณาจักรของพระเจา 
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เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป 
ในบทตอๆ ไป คุณจะศึกษาถึงหลักการพื้นฐานที่ใชปกครองชีวิตในอาณาจักรของพระเจา 
หลักการเหลานี้ต้ังอยูบนคําสั่งซึ่งพระเยซูคริสตทรงใหไว จงศึกษาคําสั่งของพระเยซูผูเปน

กษัตริยจากโครงสรางตอไปนี้ 

คําสั่งของกษัตริย 
1. จงสํานึกผิด (กลับใจ) มธ. 4:17, วว. 2:5 
2. จงมาหาเรา มธ. 11:28 
3. จงแสวงหาแผนดินของพระเจาและความชอบธรรม 
 ของพระองคกอน มธ. 6:33 
4. ถาทานเหตุกับผูหนึ่งผูใดจงยกโทษใหผูนั้นเสีย มก. 11:25 
5. จงปฏิเสธตัวเอง มธ. 16:24 
6. ขอ.. หา.. เคาะ.. มธ. 7:7 
7. จงเขาไปทางประตูแคบ ลก. 13:24 

ความเชื่อ 
1. จงเชื่อขาวประเสริฐ มก. 1:5 
2. ถาเจาเชื่อพระเจาจงเชื่อในเราดวย ยน. 14:1 
3. จงเชื่อในพระองคซึ่งพระเจาทรงสงมา ยน. 6:28-29 
4. จงเชื่อเราวาเราอยูในพระบิดาและพระบิดาอยูในเรา ยน. 14:11 
5. จงเชื่อในกิจการที่เราทํา ยน. 10:37-38 
6. เมื่อทานทั้งหลายมีความสวางก็จงวางใจในความสวางนั้น ยน. 12:36 
7. จงเชื่อวาทานไดรับ มก. 11:24 

การบังเกิดใหม 
1. ทานตองบังเกิดใหม ยน. 3:7 
2. จงชําระถวยชามที่อยูภายในกอน มธ. 23:26 
3. ทําใหตนไมดีและผลก็ดี มธ. 23:26 
4. จงเขาสนิทในเราและเราอยูในทาน ยน. 15:4 
5. จงมีเกลือในตัว มก. 9:50 
6. แตจงหาอาหารที่ดํารงอยูคือ อาหารแหงชีวิตนิรันดร ยน. 6:27 
7. จงยินดีเพราะชื่อของทานไดจดไวในสวรรคแลว ลก. 10:20 
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การรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
1. จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ยน. 20:22 
2. ใหพวกลูกกินอิ่มเสียกอน มก. 7:27 
3. ถาผูใดกระหายใหเขามาหาเราและดื่ม ยน. 7:37-39 
4. จงรักษาพระบัญญัติของเราและพระบิดาจะประทาน ยน. 14:15-17 
5. จงขอเถิดแลวจะได ยน. 16:24 
  ลก. 11:5-13 
6. จงคอย.. จนกวาทานจะไดประกอบดวยฤทธิ์เดชที่ 
 มาจากเบื้องบน ลก. 24:49 
7. เมื่อพระผูชวยเสด็จมา.. พระองคจะเปนพยานฝายเรา 
 และทานทั้งหลายก็จะเปนพยานดวย ยน. 15:26-27 

การติดตามพระเยซู 
1. จงตามเรามา ยน. 12:26 
2. จงรับบัพติศมา มธ. 3:13-15 
  มธ. 28:19 
3. จงทําอยางนี้... เพื่อเปนที่ระลึกถึงเรา ลก. 22:17-19 
4. ทานตองลางเทาของผูอ่ืนดวย ยน. 13:14-15 
5. ถาผูใดใครตามเรามา ใหผูนั้นแบกกางเขนทุกวัน ลก. 9:23 
6. จงเรียนจากเรา มธ. 11:29 
7. จงยึดมั่นในความรักของเรา ยน. 15:9 

การอธิษฐาน 
1. จงอธิษฐานเสมอ ลก. 21:36 
2. จงอธิษฐานไมใหเขาไปสูการลอลวง ลก. 22:40-46 
3. จงอธิษฐานขอพระเจาผูเปนเจาของนา ใหพระองค 
 สงคนเก็บเกี่ยว ลก. 10:2 
4. จงอธิษฐานเพื่อผูที่เคี่ยวเข็ญทาน ลก. 6:28 
5. จงอธิษฐานตอพระบิดาในนามของเรา มธ. 6:6, ยน. 16:24-26 
6. จงอธิษฐานตามอยางนี้ ขาแตพระบิดาของขาพระองค 
 ทั้งหลายผูสถิตยในสวรรค มธ. 6:9-13 
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7. เมื่อทานอธิษฐานอยาพูดซ้ําซาก มธ. 6:7-8 

ความเชื่อศรัทธา 
1. จงมีความเชื่อในพระเจา มธ. 11:22 
2. อยาขาดความเชื่อ  ยน. 20:27 
3. อยามีใจกังวล (ใจสงสัย) ลก. 12:29 
4. อยากระวนกระวายถึงชีวิตของตน มธ. 6:25-34 
5. อยาใหใจของทานวิตกเลย ยน. 14:1-27 
6. ทําใจใหดีไวเถิด มธ. 14:27 
7. อยากลัวเลย มก. 5:36, ลก. 12:4-7 

สัตยซ่ือจนวันตาย 
1. จงสัตยซื่อจนวันตาย วว. 2:10 
2. จงยึดสิ่งที่มีใหมั่น วว. 3:11 
3. เมื่อเขาจะติเตียนขมเหงและนินทาวาราย 
 ทานทั้งหลายเปนความเท็จ... จงชื่นชมยินดี มธ. 5:11-12, ลก. 6:23 
5. เมื่อเขาอายัดทานไวนั้น อยาเปนกังวลวาจะพูดอยางไร มธ. 10:19 
6. อยาซุบซิบกันเลย ยน. 6:41-43 
7. จงยืดตัวและผงกศีรษะข้ึน ลก. 21:28 

การเทศนาขาวประเสริฐ 
1. จงเทศนาขาวประเสริฐแกทุกคน มก. 16:15, มธ. 10:17 
2. ใหเขากลับใจใหมรับการยกบาปในพระนามพระองค ลก. 24:46-47 
3. จงใหบัพติศมาในพระนามของพระบิดา พระบุตร 
 และพระวิญญาณบริสุทธิ์ มธ. 24:46-47 
4. สอนเขาใหรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดส่ังพวกเจาไว มธ. 28:20 
5. ซึ่งเรากลาวแกพวกทาน... ทานจงกลาว มธ. 10:27 
  มก. 4:22 
6. จงเลี้ยงแกะของเรา ยน. 31:15-17 
7. จงรักษาคนเจ็บปวย มธ. 10:8 
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ความโลภ 
1. จงระวังและเวนเสียจากการโลภทุกอยาง ลก. 12:15 
2. อยาส่ําสมทรัพยสมบัติไวสําหรับตัวในโลก...  
 ...แตจงส่ําสมทรัพยสมบัติไวในสวรรค มธ. 6:19-20 
3. การถวายทศางพวกเจาก็ควรปฏิบัติ แตไมควรละเลย 
 ขอสําคัญนั้นดวย มธ. 23:23 
4. ถาเขาจะขอสิ่งใดจากทานก็จงใหอยาเมินหนา 
 จากผูที่อยากขอยืมจากทาน มธ. 5:42 
5. แตจงใหทานตามที่เจามีอยูขางใน ลก. 11:41 
6. เมื่อทานจะทําการเลี้ยง... อยาเชิญเฉพาะมิตรสหาย 
 หรือพี่นองหรือเพื่อนบาน... จงเชิญคนจน ลก. 14:12-13 

การหนาซ่ือใจคด 
1. ทานจงระวังเชื้อของพวกฟาริสี คือการหนาซื่อใจคด ลก. 12:1 
2. จงระวังพวกธรรมาจารย ผูที่ชอบสวมเสื้อยาว ลก. 20:46-47 
3. เวนแตการประพฤติของเขาอยาไดทําเลย... มธ. 23:2-3 
4. อยาทําพระนิเวศของพระบิดาเราใหเปนแหลงคาขาย ยน. 2:16 
5. จงระวังอยาทําศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่น มธ. 6:1-4 
6. เมื่อทานอธิษฐาน อยาเปนเหมือนคนหนาซื่อใจคด.. 
 เพื่อใหคนทั้งปวงไดเห็น... จงเขาในหองชั้นใน 
 และอธิษฐานในที่ล้ีลับ มธ. 6:5-6 
7. เมื่อทานถืออดอาหาร จงลางหนาและเอาน้ํามันใสศีรษะ  
 เพื่อคนจะไมไดรูวาถืออดอาหาร มธ. 6:16-18 

ความออนสุภาพ 
1. จงเอาแอกของเราแบกไว.. เพราะวาเราสุภาพ 
 และใจออนนอม มธ. 11:29 
2. ผูครองคนตางชาติยอมเปนทาสเหนือเขา.. 
 แตในพวกทานหาเปนอยางนั้นไม มธ. 20:25-26 
3. ถาผูใดใครจะไดเปนใหญในพวกทาน ผูนั้นจะตองเปน 
 ผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย มก. 10:43-44 
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4. ทานอยาใหใครเรียกทานวาอาจารย มธ. 23:8 
5. อยานั่งในที่อันมีเกียรติ ลก. 14:8-11 
6. อยาเปรมปรีด์ิในสิ่งนี้ คือที่พวกผีอยูใตบังคับ 
 ของพวกทาน ลก. 10:20 
7. จงพูดวา “ขาพเจาทั้งหลายเปนบาวที่ไมมีบุญคุณตอนาย” ลก. 17:10 

ความรักพี่นอง 
1. จงรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เรารักทาน ยน. 15:12 
2. อยาดูถูกคนเล็กนอยเหลานี้ มธ. 18:10-14 
3. จงอยูสงบสุข สามัคคีซึ่งกันและกัน มก. 9:50, มธ. 5:23-24 
4. หากวาพี่นองของทานทําผิดตอทานจงไปแจงความ 
 ผิดนั้นแกเขาสองตอสองเทานั้น มธ. 18:15-17 
5. ถาผูใดทําผิดตอทานเจ็ดครั้ง ทานควรยกโทษใหเขา ลก. 17:3-4, มธ. 18:21-22 
6. อยาตัดสินตามที่เห็นภายนอก.. ยน. 7:24 
 จงชักไมทั้งทอนออจากตาทานกอน มธ. 7:1-5 
7. อยาพิพากษาโทษเขา ลก. 6:37 

ความรักที่สมบูรณแบบ 
1. ทานจงเปนคนดีรอบคอบ มธ. 5:48 
2. จงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งทานมีอยูแจกจายใหคนอนาถา มธ. 9:21, ลก. 12:32-33 
3. จงรักศัตรูของทาน มธ. 5:44, มธ. 26:52 
4. จงทําดีตอผูที่เกลียดชังทาน ลก. 6:27-28 
5. จงใหยืม อยาหวังจะไดคืน ลก. 6:35 
6. อยาตอสูคนชั่ว มธ. 5:39-41 
7. ทานจะไดชีวิตรอดโดยความอดทนของทาน ลก. 21:19 

ความรักสูงสุดของพระเจา 
1. จงรักพระผูเปนเจาดวยสุดจิตสุดใจของทาน 
 ดวยสิ้นสุดความคิดและดวยสิ้นสุดกําลังของทาน มก. 12:30 
2. และปรนนิบัติพระองคแตผูเดียว มธ. 4:10 
3. จงนมัสการพระบิดาดวยวิญญาณและความจริง ยน. 4:23-24 
4. อยาเรียกผูใดในโลกวาเปนบิดา มธ. 23:9 
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5. อยาทดลองพระองคผูเปนพระเจาของทาน มธ. 4:7 
6. จงกลัวพระองคผูทรงฆาคนแลวยังมีฤทธิ์อํานาจ 
 ที่จะทิ้งลงในนรกได ลก. 12:5 
7. คนทั้งหลายตองใหเกียรติพระบุตร ยน. 5:22-23 
 
 
  
 
   
 



บทที่ 7  

วัฒนธรรมของอาณาจักร 

หลักการของอาณาจักร ตอนที่ 1 

วัตถุประสงค 
เมื่อจบบทนี้แลวคุณจะสามารถ 
- อธิบายความสําคัญของการรูจักหลักการของอาณาจักร 
- รูถึงหลักการพื้นฐานที่ใชปกครองชีวิตในอาณาจักรของพระเจา 
- รูถึงรากฐานฝายวิญญาณ ซึ่งเปนที่ต้ังของหลักการแหงอาณาจักร 
- บอกรายชื่อกฏของอาณาจักร 2 ประการ ซึ่งเปนที่ต้ังของหลักการอื่นๆ 
-  รูวามีความตรงขามกันอยางไรโครงสรางระหวางอาณาจักรของพระเจา และ

อาณาจักร 
 ของโลก 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ 
“และพระบิดาไดทรงจัดเตรียมแผนดินมอบใหแกเราอยางไร เราก็จัดเตรียมมอบอะไร 

(อาณากร) ใหแกทานเหมือนกัน” 
ลูกา 22:29 

คํานํา 
พระกิตติคุณแหงอาณาจักรเปนการเชื้อเชิญมนุษยใหกลับมาสูขอบเขตของชีวิตซึ่งพระเจาทรง

ต้ังใจมาแตแรกเริ่ม 
แตพระเจาไมไดทรงตั้งมาตรฐานของศีลธรรมและประกาศวา เมื่อคุณทําไดสําเร็จ คุณก็จะเขา

ในสวรรคได 
เมื่อคุณสมบัติประการเดียวที่ตองการเพื่อเขาสูอาณาจักรนี้ได คือการสํานึกผิดกลับใจจาก

บาปซึ่งมีผลใหเกิดการบังเกิดใหมฝายวิญญาณ โดยการสํานึกผิดและยอมรับพระเยซูคริสต เปนพระ
ผูชวยใหรอด คุณก็ไดบังเกิดเขาสูอาณาจักรและไดเปนพลเมืองของอาณาจักรนี้ 

การเปนพลเมืองของอาณาจักรของพระเจานั้นตองมีวิธีการดําเนินชีวิตแบบใหมซึ่งปกครอง
โดยกฏเกณฑของอาณาจักร ชีวิตในอาณาจักรฝายวิญญาณมีผลกระทบตอคุณภาพของชีวิตในโลกที่
มองเห็นได 



วิธีการดําเนินชีวิตของอาณาจักรนี้ตรงกันขามกับวิธีการดําเนินชีวิตของอาณาจักรของโลก 
แตกตางกันทั้งโครงสรางและหลักการ เมื่อคุณเขามาอยูในอาณาจักรของพระเจาก็เหมือนกับคุณได
อพยพเขาไปอยูในประเทศใหม คุณตองรูจักวัฒนธรรมที่ตางกันออกไป 

ในโลกฝายธรรมชาติ “วัฒนธรรม” คือรูปแบบความประพฤติที่ใชปกครองชีวิตในสังคมนั้นๆ 
ในบทนี้และบทตอไป คุณจะเรียนรูวัฒนธรรมของอาณาจักรของพระเจา ในบทหลังจะนําเสนอความ
จริงเกี่ยวกับอาณาจักรซึ่งเปดเผยโดยทางคําอุปมา 

ความสําคัญของหลักการแหงอาณาจักร 
เปนสิ่งจําเปนที่จะตองรูหลักการซึ่งใชปกครองชีวิตในอาณาจักรของพระเจา 

คุณตองมีชีวิตตามหลักการนี้เพ่ือดํารงความเปนพลเมืองของอาณาจักร 
แมวาการกลับใจสํานึกผิดเปนคุณสมบัติเดียวในการเขาสูอาณาจักร แตมีคุณสมบัติที่แนนอน

ในการดํารงความเปนพลเมือง หลังจากที่ไดเกิดเขาสูขอบเขตฝายวิญญาณ พระเยซูตรัสวา 
“มิใชทุกคนที่เรียกเราวา “พระองคเจาขา พระองคเจาขา” จะไดเขาในแผนดินสวรรค 

แตผูที่ปฏิบัติตนตามพระทัยพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคจึงจะเขาได” 
มัทธิว 7:21 

น้ําพระทัยพระบิดา ซึ่งเปดเผยโดยพระเยซูคริสตก็คือ ผูเชื่อตองถูกปกครองโดยกฏเกณฑของ
อาณาจักร 

พระเยซูและหลักการของอาณาจักรเปนสิ่งสําคัญกอนสิ่งอื่นใด 
ในลูกา 12:22-31 พระเยซูทรงสอนวาอาณาจักรนี้ควรเปนจุดสนใจกอนสิ่งอื่นใด พระองคสรุป

ดวยขอความวา 
“แตทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจา แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่ง

เหลานี้ให” 
ลูกา 12:31 

ถาเราแสวงหาราชอาณาจักร หลักการ วิถีชีวิตและขาวประเสริฐกอนแลว ส่ิงจําเปนตางๆ ใน
ชีวิตพระองคจะประทานใหเอง 

ผลของราชอาณาจักรคือการทดสอบการเปนเจาของอาณาจักร 
พระเยซูตรัสบอกพวกยิววาการเปนเจาของอาณาจักรคือ การนําเอาผลออกมา (มัทธิว 21:43) 
ผลของอาณาจักรคือส่ิงที่ผลิตออกมาภายนอกจากชีวิตที่อยูภายในเชนเดียวกับผลไมจาก

ตนไมตามธรรมชาติ คือผลที่เห็นภายนอกของชีวืตที่ไหลอาบอยูภายใน 



ถาเราเปนพลเมืองของอาณาจักรของพระเจาก็จะเห็นประจักษไดชัดในวิถีที่มองเห็นได 
 
 
 

เราตองรูหลักการเพื่อครอบครองในอาณาจักรแหงอนาคต 
2 ทิโมธี 2:12 ชี้ใหเห็นวาผูเชื่อจะครองครองกับพระเยซูในอาณาจักรของพระเจาในอนาคต 

การ “ครอบครอง” หมายถึง “ปกครองดวยฤทธิ์เดชและสิทธิอํานาจ”  ถาเราจะครอบครองรวมกับ
พระองค เราตองรูจักกฏเกณฑที่ใชปกครองอาณาจักร 

 

รากฐานของหลักการแหงอาณาจักร 
ในโลกธรรมชาติ รากฐานหมายถึงโครงสรางที่อยูขางใต ซึ่งมีส่ิงที่ถูกสรางขึ้นบนนั้น เมื่อคนจะ

สรางตึกเขาตองวางรากฐานใหเหมาะสม 
รากฐานเปนสิ่งที่คํ้าหรือยันโครงสรางที่อยูเหนือข้ึนไป หรือตึกที่กําลังกอสรางอยู  
รากฐานของอาณาจักรพระเจา และหลักการที่ปกครองนั้นคือ ความชอบธรรม 
“แตสวนพระบุตรนั้น พระองคตรัสวา “พระเจาขา พระที่นั่งของพระองคดํารงอยูเปน

นิตยนิรันดร พระคทาแหงแผนดินของพระองคก็เปนพระคทาเที่ยงธรรม” 
ฮีบรู 1:8 

พระคทาคือ ไมเทาที่ถือในมือเปนสัญญาลักษณของฤทธิ์เดชหรือสิทธิอํานาจ สิทธิอํานาจหรือ
ฤทธิ์เดชของอาณาจักรพระเจาคือ ความชอบธรรม ไมใชความชอบธรรมของการปรับปรุงตนเอง หรือ
ศาสนาที่มนุษยสรางขึ้น พระเยซูกลาววา 

“เพราะเราบอกทานทั้งหลายวา ถาความชอบธรรมของทานไมยิ่งกวาความชอบธรรม
ของพวกธรรมาจารยและพวกฟาริสี ทานจะไมมีวันไดเขาสูแผนดินสวรรค” 

มัทธิว 5:20 

พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสีเปนผูนําทางศาสนาในสมัยที่พระเยซูทรงรับใชอยูในโลก พวก
เขาพยายามดวยตนเองที่จะเปนคนชอบธรรม เขามีกฏตางๆ และประเพณีมากมายซึ่งใชปกครองชีวิต
ในทุกแงมุม 

ความชอบธรรมซึ่งอาณาจักรนี้ถูกสรางขึ้นนั้นเปนความชอบธรรมของพระเจา เราไดรับการ
สอนวา 

“แตทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจา และความชอบธรรมของพระองค
กอน แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให” 



มัทธิว 6:33 

รากฐานของอาณาจักรพระเจาตั้งอยูบนคนชอบธรรม ซึ่งดําเนินชีวิตที่ชอบธรรม 
“แตวารากฐานซึ่งพระเจาทรงวางไวนั้นมีตราประทับวา “องคพระผูเปนเจา ทรงรูจักคน

เหลานั้นที่เปนของพระองค” และ “ใหทุกคนซึ่งออกพระนามขององคพระผูเปนเจาละทิ้งความ
ชั่วเสีย”                                                            2 ทิโมธี 2:19 

 
แสดงใหเห็นชัดในแผนภูมิตอไปนี้ 

รากฐานของอาณาจักรพระเจา 
คนชอบธรรม---------------------องคพระผูเปนเจารูจักคนที่เปนของพระองค 
ดําเนินชีวิตที่ชอบธรรม---------------ใหทุกคนที่ออกพระนามองคพระผูเปนเจา 
           ละทิ้งความชั่วเสีย 
 
มีการถวายตัวสองระดับ เพื่อดําเนินชีวิตที่ชอบธรรม โดยจะเห็นจากขอความตอไปนี้ 
“ดูเถิดมีคนหนึ่งทูลพระองควา “ทานอาจารย ขาพเจาจะตองทําดีประการใดจึงจะได

ชีวิตนิรันดร” พระเยซูตรัสตอบเขาวา “ทานถามเราถึงสิ่งที่ดีทําไม ผูที่ดีมีแตผูเดียว แตถาทาน
ปรารถนาจะเขาในชีวิตก็ใหถือรักษาพระบัญญัติไว” “ 

คนหนุมคนนั้นทูลพระองควา “ขอเหลานั้นขาพเจาไดถือรักษาไวทุกประการ ขาพเจา
ยังขาดอะไรอีกบาง”พระเยซูตรัสแกเขาวา “ถาทานปรารถนาเปนผูทําจนครบถวน จงไปขาย
บรรดาสิ่งของซ่ึงทานมีอยู แจกจายใหคนอนาถาและทานจะมีทรัพยสมบัติในสวรรค แลวจง
ตามเรามาและเปนสาวกของเรา” เมื่อคนหนุมไดยินถอยคํานั้นก็ออกไปเปนทุกข เพราะเขามี
ทรัพยสิ่งของเปนอันมาก” 

มัทธิว 19:16-17,20-22 

มีความชอบธรรมระดับหนึ่งที่จําเปนตอการ “เขาไปสูชีวิตนิรันดร”  นั่นคือความชอบธรรม
ที่มาจากประสบการณของการบังเกิดใหม เมื่อคนไดรับการชําระจากบาปและเริ่มตนมีชีวิตตามพระ
บัญญัติของพระเจา 

แตมีความชอบธรรมอีกระดับหนึ่งเรียกวา ความไพบูลย (สมบูรณ) การไปถึงความไพบูลย
จะตองมีการถวายตัวทั้งหมด แยกออกจากคุณคา มาตรฐานหรือการมีส่ิงของของโลกซึ่งมีคาตอเรา 

ส่ิงนี้ไมไดหมายความวาเราทุกคนตองขายทรัพยสมบัติของเรา และใหแกคนยากจน พระเยซู
ทรงตองการสิ้งนี้จากชายหนุมคนนี้เพียงเพราะวาความมั่งมีของเขามีความสําคัญตอเขามากกวาพระ
เจา 



ไมมีอะไรในโลกนี้ที่จะสําคัญตอเรามากกวากษัตริยพระองคนี้ การไปถึงความไพบูลยนั้น เรา
ตองละทิ้งหลักการของโลกและหันมาใชหลักการของอาณาจักรพระเจา 

หลักการที่ใหญที่สุดของอาณาจักร 2 ประการ 
มีหลักการใหญของอาณาจักร 2 ประการ ซึ่งเปนที่ต้ังของหลักการอื่นๆ ทั้งหมด 
เมื่อถูกถามวาอะไรคือพระบัญญัติขอใหญที่สุด พระเยซูทรงตอบวา “จงรักพระองคผู

เปนพระเจาดวยสุดใจสุดจิตของเจา และสิ้นสุดความคิดของเจา” นั่นแหละเปนพระบัญญัติ
ขอใหญและขอตน ขอที่สองก็เหมือนกันคือ “จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง” ธรรมบัญญัติ
และคําของผูเผยพระวจนะทั้งสิ้นก็ขึ้นอยูกับพระบัญญัติสองขอนี้ 

มัทธิว 22:37-40 

มาระโกบันทึกขอความเดียวกันดวยวิธีตอไปนี ้
พระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นวา “ธรรมบัญญัติเอกนั้นคือวา “โอ  ชนชาติอิสราเอลจงฟง

เถิด พระเจาของเราทั้งหลายทรงเปนพระเจาเดียว และพวกทานจงรักพระเจาดวยสุดจิต
สุดใจของทาน ดวยสุดความคิดและดวยสิ้นสุดกําลังของทาน 

และธรรมบัญญัติที่สองนั้นคือ “จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง” ธรรมบัญญัติอ่ืนที่
ใหญกวาธรรมบัญญัติทั้งสองนี้ไมมี” “ 

มาระโก 12:29-34 

พระเยซูทรงกลาวคําสั่งประการที่สองดวยวิธีอ่ืน 
“จงปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางที่ทานปรารถนาใหเขาปฏิบัติตอทาน”  

ลูกา 6:31 

เพื่อสรุป หลักการใหญที่สุด 2 ประการของอาณาจักรพระเจาคือ 
1. รักพระเจาดวยสิ้นสุดจิตสุดใจ ส้ินสุดความคิดและสิ้นสุดกําลัง 
2. รักและปฏิบัติตอผูอ่ืนเหมือนที่ทานรักตนเอง และปรารถนาใหผูอ่ืนปฏิบัติตอทาน 
หลักการอื่นๆ ของอาณาจักรก็ต้ังอยูบนหลักการสําคัญ 2 ประการนี้ หลักการแตละอยางของ

อาณาจักรจะเกี่ยวของกับความสัมพันธกับพระเจาหรือไมก็กับผูอ่ืน 

อาณาจักรไดรับการแนะนํา 
ต้ังแตเร่ิมมีการกลาวแนะนําถึงอาณาจักรของพระเจาก็เปนที่รูชัดเจนวา โครงสรางของ

อาณาจักรนี้ตรงขามกับโครงสรางของอาณาจักรตางๆ ในโลก 
หลักจากที่ทูตสวรรคปรากฏแกสาวพรหมจารีและประกาศใหเธอเปนมากดาของกษัตริยผุที่จะ

เสด็จมา ถอยคําที่นางมารียกลาวนมัสการเปนถอยคําพยากรณและเปดเผยระบบของโลกใหมแหง
อาณาจักรของพระเจา 



“เพราะวาผูทรงฤทธิ์ไดทรงกระทําการใหญกับขาพเจา พระนามของพระองคก็บริสุทธิ์ 
พระกรุณาของพระองคมีแกบรรดาผูยําเกรงพระองคทุกชั่วอายุสืบไป 

พระองคทรงสําแดงฤทธิ์ดวยพระกรของพระองค พระองคทรงกระทําใหคนที่มีใจ
เยอหยิ่งแตฉานซานเซ็นไป 

พระองคทรงถอดเจานายจากพระที่นั่ง และพระองคทรงยกผูนอยขึ้น 
พระองคทรงโปรดใหคนอดอยากอิ่มดวยของดี และทรงกระทําใหคนมั่งมีไปมือ

เปลาๆ” 
ลูกา 1:49-53 

คนที่เยอหยิ่งและมีอํานาจในโลกนี้จะถูกกดใหตํ่าลง และผูยากไรตํ่าตอยจะถูกยกชูข้ึน คนหิว
จะไดกินอิ่ม ในขณะที่คนมั่งมีจะกลับไปมือเปลา 

เมื่อยอหนแนะนําอาณาจักรของพระเจา เขาก็เปดเผยถึงระบบเดียวกัน 
“หุบเขาทุกแหงจะถมใหเต็ม ภูเขาและเนินทุกอยางจะใหตํ่าลง ทางคดจะกลายเปน

ทางตรง และทางที่สูงๆ ตํ่าๆ จะเปนทางราบ มนุษยทั้งปวงจะไดเห็นความรอดของพระเจา”  
ลูกา 3:5-6 

การอัศจรรยคร้ังแรกของพระเยซูคือ การทําใหน้ํากลายเปนน้ําองุน มีการแสดงใหเห็นชัดวา 
บทบัญญัติที่ใชปกครองอาณาจักรนี้จะตรงขามกับบทบัญญัติของอาณาจักรธรรมชาติของโลกนี้ 

 

หลักการทั่วไป 

วัฒนธรรมของอาณาจักร 
“แตในพวกทานหาเปนเชนนั้นไม” 
หลักการทั่วไปพื้นฐานซึ่งใชปฏิบัติในอาณาจักรของพระเจานั้นตรงกันขามอยางสิ้นเชิงกับ

ความคิดปกติธรรมดาของมนุษย และตรงขามกับโครงสรางซึ่งเปนที่ยอมรับกันในอาณาจักรของโลกนี้ 
พระเยซูทรงวางหลักการพื้นฐานของอาณาจักรไววา 
“พระเยซูทรงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสวา “ทานทั้งหลายรูอยูวาผูครองของคนตางชาติ

ยอมเปนเจาเหนือเขา และผูใหญทั้งหลายก็ใชอํานาจบังคับ 
แตในพวกทานหาเปนอยางนั้นไม ถาผูใดใครจะไดเปนใหญในพวกทาน ผูนั้นจะตอง

เปนผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย 
ถาผูใดใครจะไดเปนเอกเปนตน ผูนั้นจะตองเปนทาสสมัครของพวกทาน 
อยางที่บุตรมนุษยมิไดมาเพื่อรบการปรนนิบัติและประทานชีวิตของทานใหเปนคาไถ

คนเปนอันมาก” 
มัทธิว 20:25-28 



“แตในพวกทานหาเปนเชนนั้นไม ถาผูใดใครจะไดเปนใหญในพวกทาน ผูนั้นจะตอง
เปนผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย 

และผูใดใครจะเปนเอกเปนตน ผูนั้นตองเปนทาสสมัครของคนทั้งปวง” 
มาระโก 10:43-44 

“แตในพวกทานหาเปนอยางนั้นไม แตผูใดในพวกทานที่เปนใหญที่สุดใหผูนั้นเปน
เหมือนผูเยาวที่สุด และผูใดเปนนายใหผูนั้นเปนเหมือนคนรับใช” 

ลูกา 22:26 

แมวาพระเยซูกําลังกลาวเกี่ยวกับเร่ืองของความเปนผูนําโดยเฉพาะพระองคก็ไดวางหลักทั่วไป
ของราชอาณาจักรคือ “แตในพวกทานหาเปนเชนนั้นไม” 

แมวามาตรฐานของโลกและของอาณาจักรในโลกจะยอมรับหลักการนั้นๆ ของโลก แต
หลักการของอาณาจักรของพระเจานั้นแตกตางออกไปคือ “แตในพวกทานจะหาเปนอยางนั้นไม” 

หลักการของความเปนน้ําหนึ่งใจเดียว 
มีอาณาจักรของโลกหลายอาณาจักรซึ่งถูกแบงแยกจากกันและมีการแตกแยกภายใน

อาณาจักรซึ่งเปนผลใหเกิดการปฏิวัติหรือรัฐประหาร 
อาณาจักรของพระเจาเปนอาณาจักรที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งไดอธิบายไววาเปนเหมือน

รางกายฝายวิญญาณที่มีหลายสวน 
“ถึงกายนั้นเปนกายเดียวก็ยังมีอวัยวะหลายสวน และอวัยวะเหลานั้นแมจะมีหลาย

สวนก็ยังเปนกายเดียวกันฉันใด พระคริสตก็ทรงเปนเชนนั้น 
เพราะวาถึงเราจะเปนพวกยิว หรือพวกกรีก เปนทาสหรือไมใชทาสก็ตาม เราทั้งหลาย

ไดรับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองคเดียวเขาเปนกายเดียวกัน และพระวิญญาณองคเดียวนั้น
ซาบซานอยู 

เพราะวารางกายมิไดประกอบดวยอวัยวะเดียว แตดวยหลายอวัยวะ” 
1 โครินธ 12:12-14 

พลเมืองอาณาจักรของพระเจาตางเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในพระเจาและพระเยซูคริสต 
“เพื่อเขาทั้งหลายจะไดเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองคคือพระบิดาทรงสถิตใน

ขาพระองค และขาพระองคในพระองค เพื่อใหเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค และ
กับขาพระองคดวย เพื่อโลกจะไดเชื่อวาพระองคทรงใชขาพระองคมา 

เกียรติซ่ึงพระองคไดประทานแกขาพระองค ขาพระองคไดมอบใหแกเขาเพื่อเขาจะได
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองคกับขาพระองคเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ขาพระองคอยูในเขา และพระองคทรงอยูในขาพระองค เพื่อเขาทั้งหลายจะไดเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันอยางสมบูรณ เพื่อโลกจะไดรูวา พระองคทรงใชขาพระองคมา และ
พระองคทรงรักเขา เหมือนดังที่พระองคทรงรักขาพระองค” 



ยอหน 17:21-23 

อาณาจักรของพระเจาไมมีความเปนพี่นองหรือเขารวมกับอาณาจักรของซาตาน 
“ฝายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับเขาวา “ราชอาณาจักรใดๆ ซ่ึง

แตกแยกกันแลวก็คงพินาศ เมืองใดๆ ครัวเรือนใดๆ ซ่ึงแตกแยกกันแลวจะตั้งอยูไมได 
และถาซาตานขับซาตานออก มันก็แตกแยกกันในตัวมันเอง แลวอาณาจักรของมันจะ

นั้นอยูอยางไรได เหตุฉะนั้นพวกพองของทานเองจะเปนผูตัดสินกลาวโทษพวกทาน 
แตถาเราขับผีออกดวยพระวิญญาณของพระเจาแผนดินของพระเจาก็มาถึงทานแลว” 

มัทธิว 12:25-28 

(ดู มาระโก 3:23-26 และ ลูกา 11:17-20) 
จุดประสงคสําคัญประการหนึ่งของหลักการแหงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในอาณาจักรของ

พระเจา คือ ฤทธิ์อํานาจที่ไมจํากัดซึ่งเกิดจากความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน พระเยซูทรงสัญญาวา 
“เรากลาวแกทานทั้งหลายอีกวา ถาในพวกทานที่อยูในโลกสองคนจะรวมใจกันขอสิ่ง

หนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคก็จะทรงกระทําให 
ดวยวามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนๆ ในนามของเรา เราจะอยูทามกลางเขาที่นั่น” 

มัทธิว 18:19-20 

โดยที่พลเมืองแหงอาณาจักรของพระเจายังอยูเปนกายเนื้อหนัง การแตกแยกกันอาจเกิดขึ้นได
เปนบางครั้งบางคราว แตพระเยซูทรงใหกฏเกณฑเพื่อที่จะจัดการกับการแตกแยกในอาณาจักร จง
อานมัทธิว 18:15-35 ดูหลักการเพื่อนําความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันกลับคืนมาสูอาณาจักร 

หลักการของการซึมซาบเขาสูโลก 
อาณาจักรของพระเจาจะตองซึมซาบโลกนี้ดวยวิธี 2 วิธี คือเปนเหมือนเกลือ และเปนเหมือน

ความสวาง 
“ทานทั้งหลายเปนเกลือแหงโลก ถาเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแลวจะทําใหกลับเค็มอีก

อยางไรได แตนั้นไปก็ไมเปนประโยชนอะไร มีแตจะทิ้งเสียสําหรับคนเหยียบย่ํา 
ทานทั้งหลายเปนความสวางของโลก นครซ่ึงอยูบนภูเขาจะปดบังไวไมได 
เมื่อจุดตะเกียงแลวไมมีผูใดเอาถังครอบไว ยอมตั้งไวบนเชิงตะเกียงจะไดสองสวางแก

ทุกคนที่อยูในเรือนนั้น 
ทานทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงสองสวางแกคนทั้งปวงเพื่อวาเมื่อเขาไดเห็น

ความดีที่ทานทํา เขาจะไดสรรเสริญพระบิดาของทานผูทรงอยูในสวรรค” 
มัทธิว 5:13-16 

“ไมมีผูใดเมื่อจุดตะเกียงแลวจะตั้งไวในที่กําบัง หรือเอาถังครอบไว แตต้ังไวบนเชิง
ตะเกียง เพื่อคนทั้งหลายที่เขามาจะเห็นแสงสวางได 



ตาเปนประทีปของรางกาย เมื่อตาของทานปกติ ทั้งตัวก็พลอยสวางไปดวย แตเมื่อตา
ของทานผิดปกติ ทั้งตัวของทานก็พลอยมืดไปดวย 

เหตุฉะนั้นจงระวังใหดี ไมใหความสวางซ่ึงอยูในทานเปนความมืดนั่นเอง 
เหตุฉะนั้นถากายทั้งสิ้นของทานเต็มดวยความสวาง ไมมีที่มืดเลย ก็จะสวางตลอด

เหมือนอยางแสงสวางของตะเกียงที่สองมาใหทาน” 
ลูกา 11:33-36 

“เกลือเปนสิ่งดี แตถาแมเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแลว   จะทําใหกลับเค็มอีกอยางไรได” 
จะใชเปนปุยใสดินก็ไมได จะหมักไวกับกองมูลสัตวทําปุยก็ไมได แตเขาก็ทิ้งเสีย

เทานั้น    ใครมีหูจงฟงเถิด” 
ลูกา 14:34-35 

ในโลกธรรมชาติ เกลือทํางานอยางเงียบๆ มันถูกใชเพื่อถนอมรักษาอาหาร รักษาบาดแผลและ
เพิ่มรสชาด เกลือเพียงเล็กนอยทีผลตออาหารจํานวนมาก 

ในโลกวิญญาณ พลเมืองแหงอาณาจักรตองแทรกซึมเขาไปในโลกเชนดังเกลือ เขาตองรักษา
คุณคาของอาณาจักร เขาตองเปนดังขึ้ผ้ึงที่รักษาผูอ่ืน และเปนรสชาดแหงชีวิต เขาตองเผยแพร
อาณาจักรของพระเจาอยางมั่งคง เขาตองมีผลกระทบตอหมูชนจํานวนมากเชนเดียวกับเกลือ 

ในอีกขอความหนึ่ง พระเยซูเปรียบเทียบการแทรกซึมของอาณาจักรกับเชื้อขนมปง (มัทธิว 
13.33) เชนเดียวกับเกลือ เชื้อเพียงเล็กนอยทํางานอยางเงียบๆ เพื่อแทรกซึมเขาไปยังขนมปงกอนใหญ  

ในโลกธรรมชาติ แสงสวางเปดเผยใหเห็นความมืด แสดงใหเห็นทางออกจากความมืด แสง
สวางที่อยูในความมืดนั้นไมมีใครที่จะมองไมเห็น 

พลเมืองแหงอาณาจักรตองเปนแสงสวางฝายวิญญาณในโลกนี้ เขาตองเปดใหเห็นความมืด
และแสดงหนทางออกจากความมืด เขาตองไมยอมใหส่ิงใดก็ตามในชีวิตของเขาเปนอุปสรรค ที่จะเปา
แสงสวางของอาณาจักรใหดับไป 
หลักการของการอธิษฐาน 

การอธิษฐานในอาณาจักรของพระเจาตั้งอยูบนหลัก 3 ประการคือ ขอ หา และเคาะ 
“จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ จงเคาะแลวจะเปดใหแกทาน 

เพราะวาทุกคนที่ขอก็ได ทุกคนที่แสวงหาก็พบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปดใหเขา”  
มัทธิว 7.7-8 
แตละระดับข้ันของการอธิษฐานกลาวถึงความเขมขนที่มากขึ้น ในการแสวงหาพระเจา  
พระเยซูทรงประทานรูปแบบตัวอยางของการอธิษฐาน สําหรับพลเมืองแหงอาณาจักร คุณหา

อานไดใน มัทธิว 6.9-13  และลูกา 11.2-4 
หลักแหงการนมัสการ 



หลักการพื้นฐานของการนมัสการในอาณาจักร มีอธิบายไวในมัทธิว 6.1-18  จงอานขอความนี้
ในพระคัมภีรของคุณ 

หลักการพื้นฐานของการนมัสการประกอบดวย 
การให  .  ทาทีภายนอก     มัทธิว 6.1-4 
การอธิษฐาน .  ทาทีสูเบื้องบน  มัทธิว 6.5-15 
การถืออด .  ทาทีภายใน  มัทธิว 6.16-18 
ทาทีทั้ง 3 ประการนี้ตองกระทําเปนความลับ  เพื่อใหไดรับพระพรจากพระเจา 

หลักการของการมีนิมิตเดียว 
นิมิตเดียวของพลเมืองแหงอาณาจักรคือ การแสวงหาแผนดินของพระเจากอนสิ่งอื่นใด 
จงอานมัทธิว 6.19-34 ในพระคัมภีรของคุณ  ลูกา 12.22-34  เปนขอความที่คลายคลึงกัน จง

เปรียบเทียบกับขออางอิงในมัทธิว 
พระเยซูตรัสถึงการมีใจเดียวใน  มัทธิว 6.19-21 
พระองคตรัสถึงการมีนิมิตเดียวใน  มัทธิว  6.32-33 
พระองคตรัสถึงการมีการปรนนิบัติเดียวใน  มัทธิว 6.24  และลูกา 9.60, 62 
พระองคตรัสถึงการมีความคิดเดียวใน  มัทธิว 6.25-32, 34 (ตอไป) 
แลวพระเยซูทรงกลาวขอความเพื่อสรุปหลักการนี้ซึ่งเปนการมองเห็นภาพหรือการมีนิมิตเพียง

อยางเดียวของพลเมืองอาณาจักร 
“แตทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจา และความชอบธรรมของพระองค

กอนแลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหลานี้ให” 
มัทธิว 6:33 

ความตรงขามกันที่พิเศษเฉพาะอยาง 

วัฒนธรรมแหงอาณาจักร 
ตอไปนี้ใหเรามาตรวจสอบดูหลักการพิเศษเฉพาะบางประการของอาณาจักรฝายวิญญาณซึ่ง

ต้ังอยูบนหลักการทั่วไปที่ไดกลาวไปแลว 
ความตรงขามกันหลายขอเหลานี้พบไดในมัทธิว บทที่ 5,6 และ 7 และลูกาบทที่ 6 จงอานบท

ตอไปนี้กอนที่คุณจะศึกษาตอไป 
ขอความเหลานี้เปนสวนหนึ่งของคําสอนของพระเยซู ซึ่งเปนที่รูจักกันวาเปน “คําเทศนาบน

ภูเขา” เพราะวาพระองคทรงสอนหลักการเหลานี้เปนครั้งแรกที่บริเวณภูเขาในอิสราเอล 



คําเทศนานี้บรรจะหลักการพิเศษหลายประการขแงอาณาจักร คําเทศนาไมไดครอบคลุมทุกๆ
สถานการณของชีวิต แตหลักการนี้เปนตัวแทนของสถานการณตางๆ โดยวางรากฐานของรูปแบบของ
จริยธรรม และความประพฤติที่ใชไดในทุกๆ สถานการณ 

สวนแรกของคําเทศนา มัทธิว 15:1-2 ไดกลายเปนที่รูจักวา “จุดสุดยอด (Beatitudes)”  (ใน
พระคัมภีรไทยไมกลาวถึงคํานี้)  คือกลาวถึงทาทีพื้นฐานของอาณาจักรซึ่งไดรับการอวยพรจากพระเจา 
ผุที่ไดรับพระพร (ภาษาไทยแปลวา ผูเปนสุข) ไมไดยึดถือคุณคาตามประเพณีของสังคม 

คําวา “ไดรับพระพร” (เปนสุข) ที่ใชในขอความนี้หมายถึงการไดรับการยินยอมเห็นดวยจาก
พระเจา มีขอแตกตางระหวาง “การไดรับพระพร” กับ “การมีความสุข”  การไดรับพระพรนั้นขึ้นอยูกับ
พระเจาและไมไดมีผลมาจากสถานการณแวดลอม แตการมีความสุขจะตองขึ้นอยูกับสถานการณของ
ชีวิต” (ภาษาไทยแปลไมชัดเจน คําวา ผูนั้นเปนสุข ควรจะแปลวา ผูนั้นไดรับพระพรจึงจะถูกตามภาษา
เดิม) 

ตอไปนี้เปนความตรงขามกันในวัฒนธรรมของอาณาจักรพระเจา 
 
 

คนที่ยากจน(บกพรอง) เปนคนมั่งมี 
โลกเนนถึงวิญญาณของการพึ่งตนเอง การแสดงตนและการพัฒนาตัวเอง 
แตพระเจาทรงเห็นชอบกับคนที่บกพรองฝายวิญญาณ ผูซึ่งสํานึกวาเขาไมมีความสามารถที่

จะทําใหตนเองรอดได หรือทําใหตนพอใจในความตองการฝายวิญญาณของเขาหรือในการแกปญหา
ของเขาเอง 

ราชอาณาจักรเปนของผูที่บกพรองฝายวิญญาณ 
“บุคคลผูใดรูสึกบกพรองฝายวิญญาณ ผูนั้นไดพระพร (เปนสุข) เพราะแผนดินสวรรค

เปนของเขา” 
มัทธิว 5:3 

โลกใหเกียรติผูที่มีความมั่งมีทางวัตถุ แตพระเจาทรงเลือกผูที่บกพรอง (ยากจน) และทรงทําให
เขาร่ํารวยในความเชื่อ 

“พี่นองที่รักของขาพเจา จงฟงเถิด พระเจาไดทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ ใหเปนคน
มั่งมีในความเชื่อ และใหเปนผูรับมรดกแผนดินซ่ึงพระองคทรงสัญญาไว แกผูที่รักพระองค
มิใชหรือ” 

ยากอบ 2:5 



“พระองคทอดพระเนตรแลดูเหลาสาวกของพระองคตรัสวา “ทานทั้งหลายที่เปนคน
ยากจนก็เปนสุข เพราะวาทานจะไดหัวเราะ” 

ลูกา 6:20 

ในอาณาจักรของพระเจา คนยากจนเปนคนมั่งมีและคนมั่งมีในโลกนี้เปนคนยากจน 
“แตวิบัติแกเจาทั้งหลายที่มั่งมีเพราะวาเจาไดรับสิ่งที่เลาโลมใจแลว” 

ลูกา 6:24 

ความเศราโศกนําความชื่นชมยินดีมาให 
มีความเศราโศก 2 ชนิด ความเศราโศกของโลกเปนความเศราที่มีผลจากความบาป แตความ

เศราชนิดนี้ไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต 
ความเสียใจอยางพระเจาคือ ความเสียใจในความบาป ซึ่งมีผลใหเกิดการสํานึกผิด 
“เพราะวาความเสียใจอยางที่ขอบพระทัยพระเจายอมกระทําใหกลับใจใหม ซ่ึงนําไป

ถึงความรอด และไมเปนที่นาเสียใจ แตความเสียใจอยางโลกนั้นยอมนําไปถึงความตาย” 
2 โครินธ 7:10 

พระเจาทรงเห็นชอบตอความเสียใจแบบพระเจา พระองคตรัสวาผูที่เศราเสียใจจะไดรับการ
ปลอบประโลม 

 
“บุคคลผูใดเศราโศก ผูนั้นเปนสุข เพราะวาเขาจะไดรับการทรงปลอบประโลม” 

มัทธิว 5:4 

“ทานทั้งหลายที่อดอยากเวลานี้ก็เปนสุข เพราะวาทานจะไดอ่ิมหนํา 
ทานทั้งหลายที่รองไหเวลานี้ก็เปนสุข เพราะวาทานจะไดหัวเราะ” 

มัทธิว 6:21 

“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ทานจะรองไหและคร่ําครวญ แตโลกจะชื่นชม
ยินดี ทานทั้งหลายจะทุกขโศกแตความทุกขโศกของทานจะกลับกลายเปนความชื่นชมยินดี” 

ยอหน 16:20 

ในราชอาณาจักรผุที่โศกเศราไดรับการปลอบประโลม และความเศรานําความชื่นชมยินดีมา
ให แตความชื่นชมยินดีนําความเศรามาใหผูที่อยูในอาณาจักรของโลก 

“วิบัติแกทานทั้งหลายที่อ่ิมหนําเวลานี้ เพราะวาเจาจะอดอยาก 
วิบัติแกเจาทั้งหลายที่หัวเราะเวลานี้ เพราะวาเจาจะเปนทุกขและรองไห” 

ลูกา 6:25 

ผูออนโยนเปนผูมีชัยชนะ 



ความออนโยนไมใชความออนแอ หรือมองในแงลบ การเปนผูที่มีความออนโยนหมายถึง
สุภาพในลักษณะธรรมชาติ ไมถูกเราอารมณงายๆ และมีอารมณนุมนวล ซึ่งเปนสิ่งที่ตรงขามกับ
หลักการของโลกซึ่งแนะนําให “มั่นใจตนเอง ยืนตอสูเพื่อสิทธิของคุณ” 

ความออนโยนไมใชคุณสมบัติตามธรรมชาติของคนฝายเนื้อหนัง แตเปนผลฝายวิญญาณของ
อาณาจักรนี้ 

“ฝายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้น
ใจ ความปราณี ความดี ความสัตยซ่ือ ความสุภาพออนนอม การรูจักบังคับตน เรื่องอยางนี้ไม
มีธรรมบัญญัติหามไวเลย” 

กาลาเทีย 5:22-23 

คุณสมบัติแตละอยางควรเปนคุณลักษณะของพลเมืองในราชอาณาจักรเปนผลฝายวิญญาณ
ซึ่งเกิดจากการเต็มลนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (เร่ืองนี้จะสอนโดยละเอียดในหลักสูตรที่ชื่อวา “งาน
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์”) 

โลกไมเห็นวาคนออนโยนเปนผูมีชัยชนะ แตพระเจาทรงสัญญาวาผูออนโยนจะไดรับแผนดิน
โลกเปนมรดก 

“บุคคลผูใดมีใจออนโยน ผูนั้นเปนสุข เพราะวาเขาจะไดรับแผนดินโลกเปนมรดก” 
มัทธิว 5:5 

 

ผูหิวกระหายจะไดอิ่มหนํา 
คนเรามักจะอยากไดหลายสิ่งในอาณาจักรของโลกนี้ เขาหิวอยากไดอํานาจ ความร่ํารวย 

ความสําเร็จและความสุข 
พลเมืองในราชอาณาจักรจะตองไมหิวกระหายหาสิ่งของฝายวัตถุ เขาควรแสวงหาความชอบ

ธรรมซึ่งเปนหลักกากรพื้นฐานของอาณาจักร 
ผูเชื่อบางคนเรรอนจากการประชุมทางศาสนาที่นี่ไปอีกที่หนึ่ง แสวงหา “ความสุขหรือพระพร” 

จากพระเจา เขาจะไมมีวันไดรับความพอ ใจในฝายวิญญาณ 
หลักการของอาณาจักรนี้ พระเยซูทรงเปดเผยวา ผูที่หิวกระหายความชอบธรรมเทานั้น จึงจะ

อ่ิมบริบูรณ 
เมื่อคุณหิวในโลกฝายธรรมชาติ คุณจะไมนั่งเฉยๆ และรออาหาร คุณตองปฏิบัติการ เพื่อให

ความหิวหายไปโดยการหาอาหารและจัดเตรียมอาหารแตละมื้อ 



ในโลกฝายวิญญาณคุณจะนั่งเฉยๆ และคอยใหพระเจาเติมใหคุณหายหิวฝายวิญญาณไมได 
คุณตองแสวงหาอาหารฝายวิญญาณโดยการสื่อสารสัมพันธกับพระเจาในการอธิษฐาน และศึกษาพระ
วจนะที่เขียนไว 

คนที่หิวจะอิ่มในอาณาจักรของพระเจา ผูที่อยูในอาณาจักรของโลกจะยังคงหิวอยูเหมือนเดิม 
“วิบัติแกเจาทั้งหลายที่อ่ิมหนําเวลานี้ เพราะวาเจาอดอยาก 
วิบัติแกเจาทั้งหลายที่หัวเราเวลานี้ เพราะวาเจาจะเปนทุกขและรองไห” 

ลูกา 6:25 

ผูที่มีเมตตาจะไดรับความกรุณา 
หลักการของโลกสอนวาถาคุณมีความเมตตามากไปตอคนอ่ืน พวกเขาจะใชคุณในทางที่ผิด 

ถาคุณแสดงความกรุณามากเกินไป เขาจะตักตวงผลประโยชนจากคุณ 
หลักการของอาณาจักรสอนตรงกันขาม ถาคุณแสดงความเมตตา คุณจะไดรับความกรุณา

แทนที่จะถูกใชในทางที่ผิด 
“บุคคลผูใดมีใจกรุณา ผูนั้นเปนสุข เพราะวาเขาจะไดรับพระกรุณาตอบ” 

มัทธิว 5:7 

เนนภายในมากกวาภายนอก 
ผูนําทางศาสนาในสมัยของพระเยซูเนนที่การรักษากฏบัญญัติและประเพณีภายนอกมากกวา

ทาทีของจิตใจภายใน 
เขารักษากฏวันสะบาโตอยางเครงครัด ถืออดอาหารเปนประจํา เขาอธิษฐานอยางเปดเผยและ

ใหทานแกคนยากจน 
แตพระเยซูทรงเนนที่ทาทีภายในของจิตใจมากกวาการถวายเครื่องบูชาภายนอก พระองคตรัส

วา 
“บุคคลผูใดที่มีใจบริสุทธิ์ ผูนั้นเปนสุข เพราะวาเขาจะไดเห็นพระเจา” 

มัทธิว 5:8 

ผูที่เห็นพระเจานั้นไมใชผูที่มีทาทีภายนอกดานศาสนา แตผูที่มีใจบริสุทธิ์จึงจะเห็นพระเจาได 
 

สันติภาพแทนการปฏิวัติ 
การปฏิวัติคือ วิธีของการเปลี่ยนแปลงในอาณาจักรของโลก แตผูสรางสันติคือผูที่นําการ

เปลี่ยนแปลงในอาณาจักรของพระเจา พระเยซูตรัสวา 



“บุคคลผูใดตองถูกขมเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผูนั้นเปนสุขเพราะวาแผนดิน
สวรรคเปนของเขา” 

มัทธิว 5:9 

สันติภาพไมใชการวิ่งหนีจากปญหาหรือการที่ปราศจากสงครามหรือการแตกแยก สันติภาพซึ่ง
พระเยซูตรัสนั้นแตกตางจากสันติภาพของโลก 

“เรามอบสันติสุขไวใหแกทานทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ใหแกทานนั้นเราใหทานไม
เหมือนโลกให อยาใหใจของทานวิตกและอยากลัวเลย” 

ยอหน 14:27 

ในสันติภาพของโลกนั้นยังมีความกลัววา เขาจะรักษาสัญญาสันติภาพไวไดหรือไม เขาจะ
ดําเนินชีวิตตามพระสัญญาหรือไม 

ในสันติภาพของพระเจา ไมมีความกลัว พระองคสัญญาที่จะรักษาผูเชื่อไวในสันติภาพอัน
ถาวร เขาสามารถที่จะมีสันติภาพของพระเจา แมในขณะที่อยูในสถานการณที่ไมมีสันติสุขใน
อาณาจักรของพระเจา 

ผูที่ถูกขมเหงไดรับการยกชูข้ึน 
หลักการของอาณาจักรขอนี้ประกาศถึงพระพรที่มีแกผูที่ทนทุกข เพื่อเหตุผลเฉพาะบาง

ประการ คือเพื่อความชอบธรรม 
“บุคคลผูใดตองถูกขมเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผูนั้นเปนสุข เพราะวาแผนดิน

สวรรคเปนของเขา” 
มัทธิว 5:10 

“ทานทั้งหลายจะเปนสุข เมื่อคนทั้งหลายจะเกลียดชังทาน และจะไลทานออกจาก
พวกเขา และจะประนามทาน และจะเหยียดชื่อของทานวาเปนคนชั่วชา เพราะทานเห็นแก
บุตรมนุษย 

ในวันนั้นทานทั้งหลายจงชื่นชม และเตนโลดดวยความยินดีเพราะ ดูเถิดบําเหน็จของ
ทานมีบริบูรณในสวรรค เพราะวาบรรพบุรุษของเขาไดกระทําอยางนั้นแกพวกผูเผยพระวจนะ
เหมือนกัน” 

ลูกา 6:22-23 

 
 
 
ไมใชการใหพระพรโดยทั่วไปแกผูที่ทนทุกข เพราะวาบางคนทนทุกขเนื่องจากความผิดของเขา

เอง 



“เพราะจะเปนความดีความชอบอยางไร ถาทานทําความชั่ว และทานถูกเฆี่ยนเพราะ
การกระทําชั่วนั้น แมทานจะอดทนตอการถูกเฆี่ยนดวยความอดกลั้น แตวาถาทานทั้งหลาย
กระทําการดี และทนเอาเมื่อตกทุกขยากเพราะการดีนั้น ทานก็จะเปนที่พอพระทัยของพระ
เจา” 

1 เปโตร 2:20 

 ความบาปอยูเบื้องหลังการทนทุกขบางประการ 
“มีผูใดในพวกทานเจ็บปวยหรือ จงใหผูนั้นเชิญบรรดาผุปกครองของคริสตจักรมา 

และใหทานเหลานั้นอธิษบานเพื่อเขา และเจิมเขาดวยน้ํามันในพระนามขององคพระผูเปน
เจา 

และการอธิษฐานดวยความเชื่อจะชวยใหผูปวยรอดชีวิต และองคพระผูเปนเจาจะทรง
โปรดใหเขาหายโรค และถาเขาไดกระทําบาป พระองคก็จะทรงโปรดอภัยให 

เหตุฉะนั้นทานทั้งหลายจงสารภาพบาปตอกันและกัน และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน 
เพื่อทานทั้งหลายจะพนโรคภัย คําอธิษฐานของผูชอบธรรมนั้นมีพลังทําใหเกิดผล” 

ยากอบ 5:14-16 

ผูนอยที่สุดคือผูเปนใหญที่สุด 
ในโลกนี้ คนยกยองความยิ่งใหญ เมื่อเขาประสบความสําเร็จ มีชื่อเสียงและมีความร่ํารวยหรือ

มีอํานาจ 
ในอาณาจักรพระเจา ผูที่เปนใหญคือผุที่มีชีวิตและสอนหลักการของอาณาจักร คนอื่นอาจเห็น

วาเขาเปนผูนอยที่สุดในอาณาจักรของโลก แตเขาคือผูเปนใหญที่สุดในอาณาจักรของพระเจา 
“เหตุฉะนั้น ผูใดไดทําใหขอเล็กนอยสักขอหนึ่งในธรรมบัญญัตินี้เบาขึ้น ทั้งสอนคนอื่น

ใหทําอยางนั้นดวย ผูนั้นจะไดชื่อวา เปนผูนอยที่สุดในแผนดินสวรรค แตผูใดที่ประพฤติและ
สอนตามธรรมบัญญัติ ผูนั้นจะไดชื่อวาเปนใหญในสวรรค” 

มัทธิว 5:19 

 

ผูที่ถอมใจจะไดรับการยกยอง 
“เพราะวาทุกคนที่ไดยกตัวขึ้นจะตองถูกเหยียดลง และผูที่ถอมตัวลงนั้นจะไดรับการ

ยกขึ้น” 
ลูกา 14:11 

“ผูใดจะยกตัวขึ้น ผูนั้นจะตองถูกเหยียดลง ผูใดถอมตัวลง ผูนั้นจะไดรับการยกขึ้น” 
มัทธิว 23:12 



คุณปรนนิบัติรับใชเพ่ือเปนผูนํา 
อาณาจักรของโลกยกยองผูนําไวในตําแหนงสูง เขาไดรับเกียรติและไดรับยกยอง เขามีคนใช

คอยปรนนิบัติ และอยูในชนชั้นสูงในสังคมเหนือกวาผูอ่ืน 
ในอาณาจักรของพระเจา การเปนผูนําคนอื่น คุณตองกายเปนผูปรนนิบัติ 
“พระเยซูทรงเรียกเขาทั้งหลายตรัสวา “ทานทั้งหลายรูอยูวาผูครองของคนตางชาติ

ยอมเปนเจาเหนือเขา และผูใหญทั้งหลายก็ใชอํานาจบังคับ 
แตในพวกทานหาเปนอยางนั้นไม ถาผูใดใครจะไดเปนใหญในพวกทาน ผูนั้นจะตอง

เปนผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย 
ถาผูใดใครจะไดเปนเอกเปนตน ผูนั้นจะตองเปนทาสสมัครของพวกทาน 
อยางที่บุตรมนุษยมิไดมาเพื่อรับการปรนนิบัติ แตทานมากเพื่อจะปรนนิบัติเขา และ

ประทานชีวิตของทานใหเปนคาไถคนเปนอันมาก” 
มัทธิว 20:25-28 

“แตในพวกทานจะหาเปนอยางนั้นไม ผูใดในพวกทานที่เปนใหญที่สุด ใหผูนั้นเปน
เหมือนผูเยาวที่สุด และผูใดเปนนายใหผูนั้นเปนเหมือนคนรับใช” 

ลูกา 22:26 

“ผูใดที่เปนนายใหญในพวกทาน ผูนั้นยอมตองรับใชทานทั้งหลาย” 
มัทธิว 23:11 

ผูเปนคนสุดทายกลับเปนคนแรก 
ผูที่เปนคนแรกในอาณาจักรของโลก กลับเปนคนสุดทายในอาณาจักรของพระเจา 
“แตมีหลายคนที่เปนคนตน จะตองกลับไปเปนคนสุดทาย และที่เปนคนสุดทายจะ

กลับเปนคนตน” 
มัทธิว 19:30 

 
 
“อยางนั้นแหละ คนที่เปนคนสุดทายจะกลับเปนคนตน และคนที่เปนตนจะกลับเปน

คนสุดทาย” 
มัทธิว 20:16 

“และดูเถิด จะมีผูที่เปนคนสุดทายกลับเปนคนตน และผูที่เปนตนกลับเปนคนสุดทาย” 
ลูกา 13:30 

 



สิ่งเล็กกลับกลายเปนสิ่งใหญ 
พระเยซูทรงแสดงภาพของหลักการนี้ โดยใชตัวอยางในธรรมชาติของเมล็ดพันธุผักกาด 
“พระองคยังตรัสคําอุปมาอีกขอหนึ่งใหเขาฟงวา “แผนดินสวรรคเปรียบเหมือนเมล็ด

พืชเมล็ดหนึ่ง ซ่ึงคนหนึ่งเอาไปเพาะลงในไรของตน 
เมล็ดนั้นเล็กกวาเมล็ดทั้งปวง แตเมื่องอกขึ้นแลวก็ใหญกวาผักอื่น และจําเริญเปน

ตนไมจนนกในอากาศมาทํารังอาศัยอยูตามกิ่งกานของตนนั้นได” 
พระองคยังตรัสคําอุปมาใหเขาฟงอีกขอหนึ่งวา “แผนดินสวรรคเปรียบเหมือนเชื้อ ซ่ึง

ผูหญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแปงสามถัง จนแปงนั้นฟูขึ้นทั้งหมด” 
มัทธิว 13:31-33 

ดูมาระโก 4:30-32 ดวย 

“พระองคเงยพระพักตรทรงเห็นคนมั่งมีทั้งหลายนําเงินมาใสในตูเก็บเงินถวาย 
พระองคทรงเห็นหญิงมายคนหนี่งเปนคนจน นําเหรียญทองแดงสองอันมาใสดวย 

พระองคตรัสวา “เราบอกทานทั้งหลายจริงๆ วา หญิงมายจนคนนี้ไดใสไวมากกวาคนทั้งปวงนี้ 
เพราะวาคนทั้งปวงนี้ไดเอาเงินเหลือใชของเขามาใสถวาย แตผูหญิงนี้ขัดสนที่สุด  ยังไดเอา
เงินที่มีอยูสําหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาใสจนหมด” 

ลูกา 21:1-4 

ผูที่ไดรับการยกยองอยางสูงกลับมีคุณคาต่ําตอย 
“แตพระองคตรัสแกเขาวา “เจาทั้งหลายทําทีดูเปนคนชอบธรรมตอหนามนุษย แต

พระเจาทรงทราบจิตใจของเจาทั้งหลาย ดวยวาซ่ึงเปนที่นับถือมากทามกลางมนุษย ก็ยังเปน
ที่เกลียดชังจําเพราะพระพักตรพระเจา” 

ลูกา 16:15 

ผูใหญกลับกลายเปนเด็ก 
ในราชอาณาจักร ผูใหญตองกลายเปนเด็กหมายถึงวาเขาตองยอมรับกขาวประเสริฐแหง

อาณาจักรดวยวิธีเชนเด็กๆ คือดวยความเชื่อที่งายๆ 
“ในเวลานั้นเหลาสาวกมาเฝาพระเยซูทูลวา “ใครเปนใหญในแผนดินสวรรค” 
พระเยซูจึงเรียกเด็กเล็กๆ คนหนึ่งมาใหยืนทามกลางเขาแลวตรัสวา “เรากลาวความ

จริงแกทานทั้งหลายวา ถาพวกทานไมกลับใจเปนเหมือนเด็กเล็กๆ ทานจะเขาในแผนดิน
สวรรคไมไดเลย 

เหตุฉะนั้นถาผูใดถอมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้ ผูนั้นจะเปนใหญในแผนดินสวรรค 
มัทธิว 18:1-4 



“ฝายพระเยซูตรัสวา “จงยอมใหเด็กเล็กๆ เขามาหาเรา อยาหามเขาเลย เพราะวาชาว
แผนดินสวรรคเปนของคนเชนเด็กเหลานั้น””  

มัทธิว 19:14 

“แตพระเยซูทรงเรียกทารกมาแลวตรัสวา “จงยอมใหเด็กเล็กๆ เขามาหาเรา อยาหาม
เขาเลย เพราะวาแผนดินของพระเจายอมเปนของคนเชนเด็กเหลานั้น 

เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ผูหนึ่งผูใดมิไดรับแผนดินของพระเจาเหมือน
เด็กเล็กๆ ผูนั้นจะเขาในแผนดินนั้นไมได”” 

ลูกา 18:16-17 

“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ผูหนึ่งผูใดมิไดรับแผนดินของพระเจาเหมือน
เด็กเล็กๆ ผูนั้นจะเขาในแผนดินนั้นไมได 

มาระโก 10:15 

คุณตายเพี่อมีชีวิตอยู 
“เราบอกความจริงแกทานวา ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงไปในดินและเปอยเนาไป ก็จะคง

อยูเปนเม็ดเดียว แตถาเปอยเนาไปแลว ก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก” 
ยอหน 12:24 

คุณสูญเสียชีวิตเพ่ือใหมีชีวิตรอด 
“เพราะวาผูใดใครจะเอาชีวิตรอด ผุนั้นจะเสียชีวิต แตผุใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแกเรา

และขาวประเสริฐ ผูนั้นจะไดชีวิตรอด” 
มาระโก 8:35 

“ผูที่จะเอาชีวิตของตนรอด จะกลับเสียชีวิต แตผูที่สูเสียชีวิตเพราะเห็นแกเรา ก็จะได
ชีวิตรอด” 

มัทธิว 10:39 

คุณสูญเสียชีวิตของคุณโดยการปฏิเสธตนเองในดานความเพลิดเพลินและมาตรฐานของโลก
เพื่อที่จะติดตามพระมหากษัตริย 

“ขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเหลาสาวกของพระองควา “ถาผูใดใครตามเราใหผูนั้น
เอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกตามเรามา 

เพราะวาผูใดใครจะเอาชีวิตรอด ผูนั้นจะเสียชีวิต แตผูใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแกเรา 
ผูนั้นจะไดชีวิตรอด”” 

มัทธิว 16:24-25 

คุณเกลียดชังชีวิตแทนที่จะรักชีวิต 



“ผูใดที่รักชีวิตของตนก็ตองเสียชีวิต และผุที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้ ก็จะธํารงชีวิตนั้น
ไวนิรันดร” 

ยอหน 12:25 

คุณใหเพ่ือที่จะรับ 
“จงใหเขา และทานจะไดรับดวย และในตักของทานจะไดรับตวงดวยทะนานถวนยัด

สั่นแนนพูนลนใสให เพราะวาทานจะตวงใหเขาดวยทะนานอันใด พระเจาจะไดทรงตวงให
ทานดวยทะนานอันนั้น” 

ลูกา 6:38 

สิ่งที่เปนไปไมไดคือสิ่งที่เปนไปได 
“แตพระองคตรัสวา “สิ่งที่มนุษยทําไมได พระเจาทรงกระทําได”” 

ลูกา 18:27 

“แตในพวกทานหาเปนอยางนั้นไม ถาผูใดใครจะไดเปนใหญในพวกทาน ผูนั้นจะตอง
เปนผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย” 

มัทธิว 19:26 

“พระเยซูทรงทอดพระเนตรเหลาสาวกแลวตรัสวา “ฝายมนุษยก็เหลือกําลังที่จะทําได 
แตไมเหลือกําลังของพระเจา เพราะวาพระเจาทรงกระทําใหสําเร็จไดทุกสิ่ง”” 

มาระโก 10:27 

ผูที่ไมมีสายตากลับมองเห็น ผูที่มีสายตากลับตาบอด 
“พระเยซูตรัสวา “เราเขามาในโลกเพื่อแกการพิพากษา เพื่อใหคนทั้งหลายที่มองไม

เห็นกลับมองเห็น และคนที่มองเห็นกลับตาบอด”” 
ยอหน 9:39 

พระเยซูมาเพื่อใหสายตาฝายวิญญาณแกผูที่หลงหายในความมืดฝายวิญญาณ แตผูที่คิดวา
ตนมีสายตาฝายวิญญาณโดยประเพณีทางศาสนาที่มนุษยสรางขึ้นนั้นกลับตาบอด 

คุณรับเอาแอกภาระก็เบา 
แอก คือ อุปกรณชนิดหนึ่งที่ใชเพื่อเทียมสัตว 2 ตัวใหลากคันไถ หมายถึงการงาน 
ภาระ คือ ส่ิงที่ตองแบก มันเปนสิ่งที่มีน้ําหนัก 
 
 
พระเยซูตรัสวา 



“บรรดาผูทํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะใหทาน
ทั้งหลายหายเหนื่อยและเปนสุข 

จงเอาแอกของเราแบกไว แลวเรียนจากเรา เพราะวาเราสุภาพและใจออนนอม และ
จิตใจทานทั้งหลายจะไดพัก 

ดวยวาแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา” 
มัทธิว 11:28-30 

เราพบการพักผอนที่แทจริงก็โดยการเทียมแอกไปดวยกันกับพระเยซู เพื่อแบกภาระของ
พระองค ภาระของพระองคคือ ขาวประเสริฐแหงอาณาจักรซึ่งจะตองขยายไปยังชาติตางๆ ในโลก 

มีการเนนที่ทรัพยสมบัติฝายสวรรคมากวาฝายโลก 
“อยาส่ําสมทรัพยสมบัติไวสําหรับตัวในโลก ที่อาจเปนสนิมและที่แมลงกินเสียได และ

ที่ขโมยอาจขุดชองลักเอาไปได 
แตจงส่ําสมทรัพยสมบัติไวในสวรรค ที่ไมมีแมลงจะกินและไมมีสนิมจะกัด และที่ไมมี

ขโมยขุดชองลักเอาไปได 
เพราะวาทรัพยสมบัติของทานอยูที่ไหน ใจของทานก็อยูที่นั่นดวย” 

มัทธิว 6:19-21 

พระเยซูเปรียบเทียบผูที่เนนเรื่องทรัพยสมบัติของโลกวาเปนคนโง 
“คนที่ส่ําสมทรัพยสมบัติไวสําหรับตัว และมิไดมั่งมีจําเพาะพระเจาก็เปนเชนนั้น   

แหละ” 
ลูกา 12:21 

 

สงาราศีที่ควรแสวงหาควรเปนฝายสวรรคมากกวาฝายโลก 
“ผูใดที่พูดตามใจชอบของตนเอง ผูนั้นยอมแสวงเกียรติสําหรับตนเอง แตผูที่แสวง

เกียรติใหพระองคผูทรงใชตนมา ผูนั้นแหละเปนคนจริงไมมีอธรรมเลย” 
ยอหน 7:18 

“ผูที่ไดรับยศศักด์ิจากกันเอง และมิไดแสวงยศศักด์ิซ่ึงมากจากพระองคผูทรงเปนพระ
เจาแตองคเดียว ทานจะเชื่อผูนั้นไดอยางไร” 

ยอหน 5:44 

“พระเยซูตรัสตอบวา “ถาเราใหเกียรติแกตัวเราเอง เกียรติของเราก็ไมมีความหมาย 
พระองคผูทรงใหเกียรติแกเรานั้นคือพระบิดาของเรา ผูซ่ึงพวกทานกลาววาเปนพระเจาของ
พวกทาน” 



ยอหน 8:54 

การแตกแยกแทนสันติภาพ 
พระเยซูคือสันติสุข เมื่อพระองคเสด็จเขามาในโลกในการเนื้อหนัง สันติสุขก็มาอยูในโลกนี้ 
แตพระเยซูทรงนําการแตกแยกมาแทนที่สันติภาพ ในอาณาจักรของโลก ครอบครัว เมือง และ

อาณาจักรตางๆ ตางแตกแยกกันเพราะพระองค บางคนเชื่อและยอมรับพระองคเปนกษัตริย เขา
กลายเปนพลเมืองของอาณาจักรโดยการบังเกิดใหมฝายวิญญาณ 

คนอื่นๆ ไมไดยอมรับพระเยซูในฐานะกษัตริย และเขาก็ไมไดเปนสวนหนึ่งของอาณาจักร ซึ่ง
เกิดผลใหเกิดการแตกแยก 

“ทานทั้งหลายคิดวาเรามาเพื่อจะใหเกิดสันติภาพในโลกหรือ เราบอกทานวา มิใช แต
จะใหแตกแยกกันตางหาก 

ดวยวาต้ังแตนี้ไป หาคนในเรือนหนึ่งก็จะแตกแยกกัน คือสามตอสอง และสองตอสาม  
พอจะแตกแยกกับลูกชาย และลูกชายจะแตกแยกจากพอ แมจากลูกสาว และลูกสาว

จากแม แมผัวจากลูกสะใภ และลูกสะใภจากแมผัว” 
ลูกา 12:51-53 

“และผูที่อยูรวมเรือนเดียวกัน ก็จะเปนศัตรูตอกัน” 
มัทธิว 10:36 

สิ่งที่ถูกปกปดก็ไดถูกเปดเผย 
“เหตุฉะนั้นอยากลัวเขา เพราะวาไมมีสิ่งใดปดบังไวที่จะไมตองเปดเผยหรือการลับที่

จะไมเผยใหประจักษ 
ซ่ึงเรากลาวแกพวกทานในที่มืด ทานจงกลาวในที่แจง และซ่ึงทานไดยินกระซิบที่หู จง

ตะโกนจากดาดฟาหลังคาบาน” 
มัทธิว 10:26-27 

อาณาจักรพระเจาจะขยายไปสูคนบาปแทนที่จะไปสูคนชอบธรรม 
“ทานทั้งหลาย จงไปเรียนพระคัมภีรขอนี้ใหเขาใจที่วา เราประสงคความเมตตา ไม

ประสงคเครื่องสัตวบูชา ดวยวาเรามิไดมาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นวาตัวชอบธรรม แตมาเรียกคน
ที่พวกทานวานอกรีต” 

มัทธิว 9:13 

มีการเนนฝายวิญญาณมากกวาฝายธรรมชาต ิ
“เพราะวาแผนดินของพระเจานั้นไมใชการกินและการดื่ม แตเปนความชอบธรรมและ

สันติสุข และความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์” 



โรม 14:17 

“เพราะวาแผนดินของพระเจานั้นไมใชเรื่องของคําพูด แตเปนเรื่องฤทธิ์เดช” 
1 โครินธ 4:20 

ความตรงขามซึ่งมีเพ่ิมเติมอีก 
ใชแผนภูมิ ตอไปนี้ เพื่อศึกษาความตรงขามกันซึ่งเพิ่มข้ึนระหวางอาณาจักรของพระเจา และ

อาณาจักรของโลก 
ทาง 2 ทางและประตู 2 ประตู มัทธิว 7:13-14 
ผูเผยพระวจนะ 2 แบบ มัทธิว 7:15 
ตนไมสองชนิด มัทธิว 7:17-20 
 ลูกา 6:43-44 
การอางสิทธิ 2 ประการ มัทธิว 7:21-23 
บาน 2 ชนิด มัทธิว 7:24-27 
 ลูกา 6:46-49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บททดสอบตนเอง บทที่ 7 
1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่สําคัญจากความทรงจํา 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. อะไรคือรากฐานฝายวิญญาณซึ่งเปนที่ต้ังของหลักการอื่นๆ ของอาณาจักร 
 ___________________________________________________________________________ 
3. อะไรคือกฏบัญญัติที่สําคัญ 2 ประการ ของอาณาจักร ซึ่งเปนพื้นฐานของหลักการอื่นๆ 
 ประการแรก

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 ประการที่สอง
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4. จงใหเหตุผล 4 ประการวาเหตุใดจึงจําเปนที่จะตองรูหลักการของอาณาจักร 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. ในชองวางแตละขอ จงใหคําที่ถูกตองเพิ่มเติมใหจบประโยค 

หลักการพิเศษเฉพาะของอาณาจักร 
A. คนยากจน (บกพรอง) คือคน_________________________________________________ 
B. ความเศราโศกนําเอา______________________________________________________มา 
C. คนออนโยนคือผูที่__________________________________________________________ 
D. คนหิวกระหายจะไดรับ_______________________________________________________ 
E. คนที่มีเมตตาจะไดรับ________________________________________________________ 
F. มีการเนนที่____________________________มากกวา_____________________________ 
G. มีการแตกแยกแทนที่จะเปน___________________________________________________ 
H. ผูที่ถูกขมเหงจะไดรับ________________________________________________________ 
I. ผูนอยที่สุดจะเปน___________________________________________________________ 



J. ผูที่ถอมตนจะได____________________________________________________________ 
K. คุณตองปรนนิบัติเพื่อที่จะเปน_________________________________________________ 
L. ผูอยูทายสุดจะเปน__________________________________________________________ 
M. ส่ิงที่เล็กจะกลายเปน________________________________________________________ 
N. ผูที่ไดรับการยกยองสูงจะ_____________________________________________________ 
O. ผูใหญกลายเปน____________________________________________________________ 
P. คุณตายเพื่อที่จะ____________________________________________________________ 
Q. คุณสูญเสียชีวิตเพื่อ_________________________________________________________ 
R. คุณเกลียดชีวิตแทนที่จะ______________________________________________________ 
S. คุณใหเพื่อ_________________________________________________________________ 
T. ส่ิงที่เปนไปไมไดจะ__________________________________________________________ 
U. คนที่มองไมเห็นจะ__________________________________________________________ 
V. คุณรับแอกและภาระแบกไวเพื่อที่จะ____________________________________________ 
W. มีการเนนที่ทรัพยสมบัติฝายสวรรคมากกวา______________________________________ 
X. ส่ิงที่ถูกปกปดจะ____________________________________________________________ 
6. คุณจะใชพระคัมภีรไดในคําถามชวงนี้ ดูขอพระคัมภีรในชองที่ 1 แลวเลือกหลักการทั่วไป 
 จากชองที่ 2 มาใสใหถูกตอง 
 จากขอแรกใหไวเปนตัวอยางใหทําตาม 

ชองที่ 1     ชองที่ 2 
A. __2__ มัทธิว 5:13-16 1. หลักการของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
B. _____ 1 โครินธ 12:12-14 2. หลักการของการซึมซาบเขาสูโลก 
C. _____ มัทธิว 20:20 3. หลักการอธิษฐาน 
D. _____ มัทธิว 7:7-12 4. หลักการของอาณาจักรพระเจาตรงขาม 
    กับหลักการของโลก 
E. _____ มัทธิว 6:1-18 5. การมองภาพหรือมีนิมิตอยางเดียว 
F. _____ มัทธิว 6:19-34 6. หลักการของการนมัสการ 

 

 



คําตอบบททดสอบ บทที่ 7 
1. “และพระบิดาไดทรงจัดเตรียมแผนดินมอบใหแกเราอยางไร เราก็จัดเตรียมมอบอะไร 

(แผนดิน) ใหแกทานทั้งหลายเหมือนกัน”  ลูกา 22:29 
2. ความชอบธรรม   หนา 
3. หนา 
 ประการแรก รักพระเจา 
 ประการที่สอง รักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง 
4. หนา  
 คุณตองดําเนินชีวิตโดยหลักการเหลานี้เพื่อดํารงความเปนพลเมืองในอาณาจักร 
 พระเยซูตรัสวาหลักการเหลานี้เปนสิ่งสําคัญกอนสิ่งอื่นใด 
 ผลของอารณาจักรเปนการทดสอบวาเราไดเปนเจาของอาณาจักรหรือไม 
 การที่จะครอบครองในอาณาจักรแหงอนาคตนั้นเราตองรูหลักการของอาณาจักร 
5. หนา 

A. คนรวย 
B. ความชื่นชมยินดี 
C. ผูมีชัยชนะ 
D. เต็มอ่ิม 
E. ความกรุณา  
F. ภายใน...ภายนอก 
G. สันติภาพ 
H. ยกยอง 
I. ผูใหญที่สุด 
J. ยกชูข้ึน 
K. ผูนํา 
L. คนแรก 
M. ส่ิงใหญ 
N. มีคุณคาต่ําตอย 
O. เด็ก 
P. มีชีวิต 
Q. ชีวิตรอด 
R. รัก 



S. จะไดรับ 
T. เปนไปไมได 
U. มองเห็น 
V. ไดพักผอน(เบาแรง) 
W. ฝายโลก 
X. ถูกเปดเผย 

6. หนา 
 A. 2 
 B. 1 
 C. 4 
 D. 3  
 E. 5 
 F. 6 

 เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป 
1. ศึกษาขออางอิงถึงอาณาจักรของพระเจาและหลักการของอาณาจักรในหนังสือลูกา 

ลูกา 1:33 
4:43 
6:20 
7:28 
8:1 
9:2 
9:11 
9:27 
9:60 
10:9-11 
11:2 
11:17-20 

ลูกา 12:31-32 
13:18-29 
14:15 

16:16 
17:20-21 
18:16-29 
19:11-15 
21:10 
21:31 
22:16-30 
23:42 
23:50-51



การสํารวจพระคัมภีรข้ันพื้นฐาน  บทที่ 18                - 122 -  
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 บทที่ 8 

วัฒนธรรมของอาณาจักร 

หลักการของอาณาจักร ตอน 2 

วัตถุประสงค 
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
- อธิบายความสัมพันธระหวางพระบัญญัติของพันธสัญญาเดิมและหลักการของ 
 พันธสัญญาใหม 
- ชี้ใหเห็นหลักการของพันธสัญญาใหมซึ่งขยายออกมาจากกฏ (พระบัญญัติ)  
 ของพันธสัญญาเดิม 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ 
“แตเมื่อประชาชนรูแลวจึงตามพระองคไป พระองคทรงตอนรับเขา ตรัสสั่งสอน เขา

ถึงแผนดินของพระเจา และทุกคนที่ตองการใหหายโรคพระองคก็ทรงรักษาให” 
ลูกา 9:11 

คํานํา 
บทนี้จะศึกษาตอไป เร่ืองวัฒนธรรมของอาณาจักรของพระเจา 

ทรัพยสมบัติเกาและใหม 
หนึ่งในตัวอยางที่พระเยซูทรงประทานเรื่องอาณาจักรของพระเจาจะเนนที่ส่ิงเกาและสิ่งใหมใน

หลักการของอาณาจักร 
“ฝายพระองคตรัสกับเขาวา “เพราะฉะนั้นพวกธรรมาจารยทุกคนที่ไดเรียนรูถึง

แผนดินพระเจาแลว ก็เปนเหมือนเจาของบานที่เอาทั้งของใหมและของเกาออกจากคลังของ
ตน” 

มัทธิว 13:52 

หลักการของอาณาจักรที่พระเยซูสอนนั้นมีทั้งเกาและใหม พระเยซูทรงเรียกวา ทรัพยสมบัติ
เกาและใหม 

พระบัญญัติที่พระเจาใหแกโมเสสและถูกบันทึกในหนังสืออพยพ เลวีนิติ และเฉลยธรรม
บัญญัติไดกลายเปนรากฐานของหลักการใหมของชีวิตในอาณาจักรพระเจา 
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พระบัญญัติของพันธสัญญาเดิมจะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและเกี่ยวของกับการแสดงออก
ภายนอกมากกวา 

 
คําสอนของพระเยซูไมไดลบลางพระบัญญัติ แตทําใหสมบูรณข้ึน 
“อยาคิดวาเราเลิกลางธรรมบัญญัติและคําของผูเผยพระวจนะ เรามิไดมาเลิกลาง แต

มาทําใหสมบูรณทุกประการ 
เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ตราบใดที่ฟาและดินดํารงอยู แมอักษรหนึ่งหรือ

ขีดๆ หนึ่งก็จะไมศูนยไปจากธรรมบัญญัติ จนกวาสิ่งที่จะตองเกิดไดเกิดขึ้นแลว” 
มัทธิว 5:17-18 

“พระองคตรัสกับเขาวา “นี่เปนถอยคําของเราซ่ึงเราไดบอกไวแกทานทั้งหลาย เมื่อเรา
ยังอยูกับทานวา บรรดาคําที่เขียนไวในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสส และในหมวดผูเผยพระ
วจนะ และในหมวดสดุดี กลาวถึงเรานั้น จําเปนตองสําเร็จ” 

ลูกา 24:44 

พระเยซูทรงขยายกลักการของอาณาจักร บนรากฐานของพระคัมภีรเดิม พระองคไมลบลาง
หลักการเดิม เพียงแตนําออกมาจากกับดักภายนอกของศาสนา ซึ่งมีผลใหคนเกิดความโนมเอียงที่จะ
พลาดจากความเปนจริงของอาณาจักร 

คําสอนของพระเยซูมีความสอดคลองกับพันธสัญญาเดิม แตไมสอดคลองกับผูนําทางศาสนา
ในสมัยนั้น พวกธรรมาจารยและฟาริสีไดเพิ่มเติมประเพณีของเขาเองเขาไป และแปลพระบัญญัติของ
พระเจาเพิ่มเติม เขายึดถือกฏเกณฑของพระบัญญัติ นั่นคือ ตองรักษากฏระเบียบอยางละเอียด
เครงครัดบวกกับประเพณีและการแปลความหมายที่มนุษยสรางขึ้น 

พระเยซูทรงเนนที่วิญญาณของพระบัญญัติหรือหลักการทั่วไปที่อยูเบื้องหลังกฏเกณฑแตละ
ขอ 

หลักการเหลานี้ของอาณาจักรซึ่งพระเยซูทรงอธิบายเพิ่มเติมนั้น ไมสมารถที่จะบรรจุลงไป
ศาสนาเดิมได พระเยซูทรงเลาถึงเรื่อง 2 เร่ืองเพื่อประกอบคําอธิบาย พระองคตรัสถึงเสื้อผาเกาและ
ใหม 

“ไมมีผูใดเอาทอนผาใหมมาปะเสื้อเกา เพราะวาผาที่ปะเขานั้น เมื่อหดจะทําใหเสื้อ
เกาขาดกวางออกไปอีก” 

มัทธิว 9:16 

“ไมมีผูใดเอาทอนผาทอใหมมาปะเสื้อเกา ถาทําอยางนั้นทอนผาทอใหมที่ปะเขานั้น 
เมื่อหดจะทําใหเสื้อเกาขาดกวางออกไปอีก” 

มาระโก 2:21 
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“พระองคยังตรัสคําเปรียบขอหนึ่งแกเขาดวยวา “ไมมีผูใดฉีกทอนผาจากเสื้อใหมมา
ปะเสื้อเกา ถาทําอยางนั้นเสื้อใหมนั้นจะขาดเสียไป ทั้งทอนผาที่เอามาจากเสื้อใหมนั้นก็จะไม
สมกับเสื้อเกาดวย” 

ลูกา 5:36 

 
พระองคยังไดกลาวถึงเหลาองุนเกาและใหม 
“และเขาไมเอาน้ําองุนหมักใหมมาใสถุงหนังเกา ถาทําอยางนั้นถุงหนังจากขาด น้ํา

องุนจะรั่ว ทั้งถุงหนังก็จะเสียไปดวย แตเขายอมเอาน้ําองุนหมักใหมใสถุงหนังใหม แลวทั้ง
สองอยางก็อยูดีดวยกันได” 

มัทธิว 9:17 

“และไมมีผูใดเอาน้ําองุนหมักใหมมาใสไวในถุงหนังเกา ถาทําอยางนั้นน้ําองุนหมัก
ใหมจะทําใหถุงเกานั้นขาดไป ทั้งน้ําองุนและถุงก็จะเสียไปดวยกัน แตน้ําองุนหมักใหมนั้นตอง
ใสไวในถุงหนังใหม” 

มาระโก 2:22 

แตเหลาองุนใหมตองใสในขวดใหม และตองรักษาทั้งสองอยางไวดวยกัน 
“ไมมีผูใดเอาน้ําองุนหมักใหมมาใสไวในถุงหนังเกา ถาทําอยางนั้น น้ําองุนหมักจะทํา

ใหถุงหนังเกาขาดไป และน้ําองุนจะรั่ว ถุงหนังก็จะเสียไปดวย 
แตน้ําองุนหมักใหมตองใสถุงหมักใหม 
ไมมีผูใดเมื่อกินเหลาองุนเกาแลว จะอยากไดน้ําองุนหมักใหม เพราะเขายอมวา ของ

เกานั้นดีอยูแลว” 
ลูกา 5:37-39 

ระบบศาสนาเดิมนั้นไมสามารถจะบรรจุเหลาองุนใหมแหงหลักการของอาณาจักรพระเจาได 
เหลาองุนใหมตองเทใสภาชนะใหม นั่นคือ เหตุที่วาการเขาสูอาณาจักรพระเจาจะตองอาศัยการบังเกิด
ใหมในขอบเขตฝายวิญญาณ 

จะตองใชเวลาพอสมควรที่จะเปลี่ยนโครงสรางของศาสนาเดิม ซึ่งผูที่มีประสบการณของ
ศาสนาเดิมยอมพูดวา “ของเกาดีกวา” 

พระเยซูไมไดทําลายโครงสรางของศาสนาเดิม พระองคทรงอนุญาตใหรักษาเอาไว ใน
ขณะเดียวกันก็เทเหลาองุนใหมลงไปในภาชนะใหมฝายวิญญาณของชายและหญิงผูบังเกิดใหมในพระ
เยซูคริสต พระองคใหเวลาสําหรับการเปลี่ยนแปลงจากของเกามาสูของใหม 

นี่เปนกุญแจสําคัญในการนําเอาขาวประเสริฐของอาณาจักรพระเจาเขาไปในสังคมที่มี
โครงสรางของศาสนาเดิมอยูกอนแลว ควรมีการเนนถึงการเท “เหลาองุนใหม” เขาไปในภาชนะใหม 
ไมใชใชความพยายามที่จะทําลายโครงสรางของศาสนาประเพณีเดิม 
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ของเกาจะถูกลบลางไปเอง ขณะที่ชายและหญิงพบวา “เหลาองุนใหม” ดีกวาของเดิม 

 

 

 

รูปแบบของการสังเกตรูได 
ในพระกิตติคุณทั้งหมด คุณจะแยกแยะ “สมบัติเกาและใหม” ไดงายๆ โดยการสังเกตดูรูป

ตอไปนี้ 
1. พระเยซูทรงแนะนําคําสอนตางๆ โดยใชวลีที่วา “ตามที่มีคํากลาวไววา” “มีคําเขียนไววา”  

หรือ “ทานไดอานแลวใชไหมวา?” 
2. มีการใชพระบัญญัติของพันธสัญญาเดิม 
3. ตอมาพระเยซูทรงเพิ่มเติมวลีวา “แตเราบอกแกทาน....” 
4. มีการกลาวถึงหลักการของพันธสัญญาใหมซึ่งขยายออกมาจากพันธสัญญาเดิม 

ทรัพยสมบัติของอาณาจักรพระเจา 
แผนภูมิตอไปนี้สรุป “ทรัพยสมบัติเกาและใหม” ของราชอาณาจักรซึ่งพระเยซูทรงเปดเผย 
จงดูอางอิงแตละขอเพื่อศึกษาหลักการตางๆ ของอาณาจักร 

    ทรัพยสมบัติเกา         ทรัพยสมบัติใหม 
    “ตามที่มีคํากลาวไววา”      “แตเราบอกทานวา” 
มัทธิว 5:21-23  เจาตองไมฆาคน  ความโกรธโดยไมมีสาเหตุก็เปน 
        การฆาคน 
มัทธิว 5:23-24,6:1-8 การนมัสการขึ้นอยูกับ  การนมัสการ  ข้ึนอยูกับทาที 
23:14, 23-27  ทาทางภายนอก   ภายใน 
ลูกา 18:10-14 
มัทธิว 5:17-23  เจาตองไมลวงประเวณี  แมแตความคิดก็เปนความผิด 
        ประเวณีเชนเดียวกับการกระทํา 
มัทธิว 5:33-37  อยาสาบานโดยอางตนเอง อยาสาบานโดยอางถึงสิ่งใดๆ 
23:16-22 
มัทธิว 5:38-42  จงตอบแทนความชั่วดวย  จงตอบแทนความชั่วดวยความดี 
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    ความชั่ว 
มัทธิว 5:43-47  จงรักเพื่อนบานของเจา  จงรักศัตรูของเขา 
ลูกา 6:27-35 
มัทธิว 12:3-14  มนุษยถูกสรางเพื่อวันสะบาโต วันสะบาโตถูกสรางเพื่อมนุษย 
มาระโก 2:23-28  และตองรักษากฏเกณฑอยาง 
3:1-6 
ลูกา 6:1-11 
ยอหน 5:1-47 
มัทธิว 15:3-9   ความบริสุทธิ์มาจากการ  ความบริสุทธิ์คือการรักษา 
มาระโก 7:7-13  ทําตามประเพณีของมนุษย พระบัญชาของพระเจา 
มัทธิว 15:10-20  เนนที่ความบริสุทธิ์ภายนอก เนนที่ความบริสุทธิ์ภายใน 
มาระโก 7:14-23 
มัทธิว 5:31-32, 19:1-9 หยารางไดในสาเหตุทุกอยาง การหยารางไมใชแผนการเดิม 
มาระโก 10:2-12      ของพระเจา แตอนุญาตให 
        สําหรับบางกรณี 
 

แผนภูมิที่คุณไดศึกษาไปแลวนี้ไมไดครอบคลุมถึง “ทรัพยสมบัติเกาและใหม” ทั้งหมด แต
มุงเนนที่ตัวอยางสําคัญๆ เพื่อวางรูปแบบซึ่งจะทําใหคุณศึกษาตอไปดวยตนเอง 

จงอานพระกิตติคุณตลอดทุกเลม (มัทธิว มาระโก ลูกา ยอหน) และสังเกตดูรูปแบบนี้อยาง
ละเอียด ใชตอนที่วาดวย “เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป” ของบทนี้เพื่อที่จะทําเพิ่มเติม 

แผนภูมิของทรัพยสมบัติเกาและใหมของอาณาจักรพระเจา 
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บททดสอบตนเอง บทที่ 8 
 
1. จงเขียนพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
2. จงเขียนคําวา “เกา” ลงขาลางขอความที่อธิบายถึงกฏเกณฑของพันธสัญญาเดิม จงเขียนคํา

วา “ใหม” ลงขางหนาขอความที่อธิบายหลักการของอาณาจักรแหงพันธสัญญาใหม 
A. ________ เกี่ยวกับทาทีภายในมากกวา 
B. ________ เกี่ยวของกับการแสดงออกภายนอกมากกวา 
C. ________ เฉพาะเจาะจงกวา 
D. ________ รวบรวมไวกวางขวางกวา 
E. ________ ตามตัวอักษรของกฏเกณฑ 
F. ________ ตามวิญญาณของพระบัญญัติ 
G. ________ เจาตองไมฆาคน 
H. ________ ความโกรธที่ปราศจากเหตุผลก็เปนเหมือนการฆาคน 
I. ________ อยาสาบานอางถึงสิ่งใด 
J. ________ อยาสาบานโดยอางถึงตนเอง 
K. ________ ตอบแทนความชั่วดวยความดี 
L. ________ ตอบแทนความชั่วดวยความชั่ว 
M. ________ จงรักเพื่อนบาน 
N. ________ จงรักศัตรู 
O. ________ การนมัสการขึ้นอยูกับทาทีภายใน 
P. ________ การนมัสการขึ้นอยูกับการปฏิบัติภายนอก 
Q. ________ วันสะบาโตสรางขึ้นเพื่อมนุษย 
R. ________ มนุษยถูกสรางขึ้นเพื่อวันสะบาโต 
S. ________ ความบริสุทธิ์คือการรักษาประเพณีของมนุษย 
T. ________ ความบริสุทธิ์คือการรักษาพระบัญญัติของพระเจา 
U. ________ เนนที่ความบริสุทธิ์ภายนอก 
V ________ เนนที่ความบริสุทธิ์ภายใน 



 ชีวิตในอาณาจักรพระเจา 

 130 

W. ________ หยารางโดยมีสาเหตุบางกรณี 
X. ________ หยารางไดในทุกกรณี 
 
 
3. จงเขียนวงกลมหนาคําตอบที่ถูกตอง เพื่อที่ใหจบประโยค 
 พระเยซูเสด็จมาเพื่อ_____________________________ 
 ก. ทําลายพระบัญญัติของพันธสัญญาเดิม 
 ข. ทําใหพันธสัญญาเดิมสมบูรณข้ึน 
 
4. อะไรคือความสัมพันธระหวางพระบัญญัติในพันธสัญญาเดิมและหลักการของพันธสัญญา

ใหม? 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 8 
1. ลูกา 9:11 
2. ดูแผนภูมิในหนา 

A. ใหม 
B. เกา 
C. เกา 
D. ใหม 
E. เกา 
F. ใหม 
G. เกา 
H. ใหม 

I. ใหม 
J. เกา 
K. ใหม 
L. เกา 
M. เกา 
N. ใหม 
O. ใหม 
P. เกา 

Q. ใหม 
R. เกา 
S. เกา 
T. ใหม 
U. เกา 
V. ใหม 
W. ใหม 
X. เกา  

 
3. คําตอบคือขอ ข. 
 
4. หลักการของอาณาจักรในพันธสัญญาใหมไดขยายออกมาจากรากฐานของพระบัญญัติใน

พันธสัญญาเดิม 
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เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป 
 
1. ในหนังสือยอหน ไมคอยจะมีขออางอิงโดยตรงถึงอาณาจักรของพระเจา แตเทาที่มีอยูก็สําคัญ 
 ยอหน 1:45-49 นาธาเอล ยอมรับรูพระเยซูเปนกษัตริย และเปนผูทําใหคําพยากรณในพันธ

สัญญาเดิมสําเร็จลง 
 ยอหน บทที่ 3 : เปนบทที่สําคัญมากบทหนึ่ง ซึ่งอธิบายวาจะเขาไปสูอาณาจักรของพระเจาได

อยางไร 
 ยอหน 18:36 : มีขออางอิงที่สําคัญถึงราชอาณาจักร : วางหลักการวา ราชอาณาจักรนี้ไมใช

อาณาจักรของโลก 
 
2. ทําการศึกษาตอไปถึง “ทรัพยสมบัติเกาและใหม” ในหนังสือมัทธิว ลูกา และยอหน 
   
   ทรัพยสมบัติเกา    ทรัพยสมบัติใหม 
   _____________    ______________ 
   “ตามที่มีคํากลาวไววา”   “แตเราบอกทานวา” 
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 บทที่ 9 

คําอุปมาของอาณาจักร 

วัตถุประสงค 
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
- ใหนิยามคําวา “คําอุปมา” 
- อธิบายวาเหตุใดพระเยซูจึงทรงใชคําอุปมาเพื่อสอนหลักการของอาณาจักรพระเจา 
- รูถึงหัวขอสําคัญของคําอุปมาของพระเยซู 
- ศึกษาคําอุปมาของพระเยซูเพื่อเรียนรูหลักการของอาณาจักร 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจ 
“พระองคตรัสตอบเขาวา “ขอความลับลึกแหงแผนดินสวรรคทรงโปรดใหทาน

ทั้งหลายรูได แตคนเหลานั้นไมโปรดใหรู” 
มัทธิว 13:11 

คํานํา 
ในบทที่แลว คุณไดรียนหลักการพื้นฐานที่ใชปกครองชีวิตในอาณาจักรของพระเจา 
ในระหวางการรับใชของพระองคในโลกนี้ พระเยซูทรงใชวิธีการสอนแบบเฉพาะไมเหมือนใคร

เรียกวา “คําอุปมา” เพื่อเปดเผยความจริงฝายวิญญาณเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจา 
ในบทนี้คุณจะไดเรียนคําอุปมาคืออะไร และเหตุใดพระเยซูจึงใชคําอุปมาเพื่อสอนหลักการ

ของอาณาจักร คุณจะศึกษาคําอุปมาเพื่อรูหลักการซึ่งคําอุปมาแตละอยางสอน 

คําอุปมาคืออะไร 
คําอุปมาคือ เร่ืองเลาซึ่งใชตัวอยางจากโลกธรรมชาติเพื่อแสดงความจริงฝายวิญญาณ 
ความหมายที่แทจริงของคําวา “คําอุปมา” คือ “วางขางๆ เปรียบเทียบ” ในคําอุปมาพระเยซู

ทรงใชตัวอยางของธรรมชาติและเปรียบเทียบกับความจริงฝายวิญญาณ คําอุปมาคือ เร่ืองราวในโลก
โดยมีความหมายของสวรรค 

ส่ิงที่เปนฝายธรรมชาติคือ ส่ิงที่เราสังเกตไดดวยสัมผัสของเรา เราสามารถมองเห็น ไดยิน หรือ
สัมผัสส่ิงนั้นได ส่ิงที่เปนฝายวิญญาณจะสามารถสังเกตไดดวยสัมผัสฝายวิญญาณ 
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ใจความของคําอุปมา 
ใจความสําคัญของคําอุปมาของพระเยซูคือ อาณาจักรของพระเจา 
กอนที่จะเลาคําอุปมาบางเรื่อง พระเยซูไดกลาวไวชัดเจนวาอาณาจักรของพระเจาคือ ใจความ

ของคําอุปมา 
“พระองคตรัสอีกวา “แผนดินของพระเจา จะเปรียบเหมือนสิ่งใดหรือจะสําแดงดวยคํา

อุปมาอยางไร”” 
มาระโก 4:30 

“พระองคจึงตรัสวา “แผนดินของพระเจาเหมือนสิ่งใด และเราจะเปรียบแผนดินนั้นกับ
อะไรดี” 

ลูกา 13:18 

“พระองคตรัสอีกวา “เราจะเปรียบแผนดินของพระเจากับสิ่งใด”” 
ลูกา 13:20 

เมื่อกลาวขอความดังกลาวแลว พระเยซูก็ไดเลาคําอุปมา 
แมวาไมมีการกลาวคําแนะนําคําอุปมาดวยขอความโดยตรง แตใจความสําคัญก็คืออาณาจักร

ของพระเจา คําอุปมาทุกๆเรื่องที่พระเยซูทรงเลาจะมีความสัมพันธในทางใดทางหนึ่งกับอาณาจักรของ
พระเจา 

เหตุใดจึงใชคําอุปมา 
เหตุใดพระเยซูจึงเลือกวิธีการสอนเฉพาะตัวที่ไมเหมือนใครคือ ใชคําอุปมาเพื่อเปดเผยความ

จริงฝายวิญญาณเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจา 
สาวกของพระองคถามคําถามเดียวกันนี้วา 
“ฝายพวกสาวกจึงมาทูลพระองควา “เหตุไฉนพระองคตรัสกับเขาเปนคําอุปมา”” 

มัทธิว 13:10 

พระเยซูทรงตอบวา 
“พระองคตรัสตอบเขาวา “ขอความลับลึกแหงแผนดินสวรรคทรโปรดใหทานทั้งหลาย

รูได แตคนเหลานั้นไมโปรดใหรู”” 
มัทธิว 13:11, ดูลูกา 8:10 ดวย 

ความรูเกี่ยวกับความจริงฝายวิญญาณของอาณาจักรพระเจาไดมอบใหแกสาวก เพราะวาเขา
เขาใจความคิดฝายวิญญาณ ผูที่ไมมีความคิดฝายวิญญาณไดยินคําอุปมาและไมเขาใจ 

การที่จะเขาใจความจริงฝายวิญญาณไดนั้นตองเขาใจโดยความคิดฝายวิญญาณ 
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“แตมนุษยธรรมดาจะรับสิ่งเหลานั้น ซ่ึงเปนของพระวิญญาณแหงพระเจาไมได เพราะ

เขาเห็นวาเปนสิ่งโงเขลา และเขาไมสามารถเขาใจไดเพราะวาจะเขาใจสิ่งเหลานั้นได ตอง
สังเกตดวยวิญญาณ” 

1 โครินธ 2:14 

ผุที่มีความคิดฝายวิญญาณจะเขาใจหลักการของอาณาจักรที่เปดเผยโดยทางคําอุปมา 
ผูที่มีความคิดฝายเนื้อหนัง มีจิตใจบาปไมสามารถเขาใจความหมายฝายวิญญาณได 
พระเยซูทรงใชคําอุปมาเพื่อปกปดหลักการที่ยิ่งใหญฝายวิญญาณจากผูที่ไมเชื่อในพระองค 
“เพื่อหากวาเขาจะดูแลวดูเลาแตมองไมเห็น และฟงแลวฟงเลา แตไมเขาใจ เกลือกวา

เขาจะหันกลับมาหารพระเจาและรับการอภัย” 
มาระโก 4:12 

คนที่มีความคิดฝายวิญญาณคือ ผูที่ไดบังเกิดใหมฝายวิญญาณตามที่อธิบายในบทที่ 4 ของ
คูมือนี้ 

คําอุปมาของอาณาจักรพระเจา 
คําอุปมาทั้งหมดที่พระเยซูทรงเลานั้นเปดเผยขอมูลตางๆ เกี่ยวกับอาณาจัรกของพระเจา 
สวนที่เหลือของบทนี้พูดเกี่ยวกับคําอุปมาเหลานี้ โดยที่เรามีเนื้อที่จํากัด บทนี้จึงใหรายชื่อ

หัวขอและขอพระคัมภีรอางอิงของคําอุปมา และความจริงสําคัญของอาณาจักร ซึ่งสอนในคําอุปมาแต
ละเรื่อง 

จงแนใจวาไดเปดดูขออางอิงแตละขอในพระคัมภีรของคุณและอานคําอุปมาแตละเรื่องที่พระ
เยซูทรงสอน 

คําอุปมาที่เกี่ยวกับการเสนอใหมารับราชอาณาจักร 
คําอุปมาตอไปนี้เกี่ยวของกับการที่พระเยซูทรงเสนอใหมารับเอาราชอาณาจักรของพระเจา 
 

คําอุปมาเรื่องทอนผาที่ถูกปะ 
“ไมมีผูใดเอาทอนผาทอใหมมาปะเสื้อเกา เพราะวาผาที่ปะเขานั้น เมื่อหดจะทําใหเสื้อ

เกาขาดกวางออกไปอีก” 
มัทธิว 9:16 
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“ไมมีผูใดเอาทอนผาใหมมาปะเสื้อเกา ถาทําอยางนั้นทอนผาใหมที่ปะเขานั้น เมื่อหด
จะทําใหเสื้อเกาขาดกวางออกไปอีก” 

มาระโก 2:21 

 

”พระองคยังตรัสคําเปรียบขอหนึ่งแกเขาดวยวา “ไมมีผูใดฉีกทอนผาจากเสื้อใหมมา
ปะเสื้อเกา ถาทําอยางนั้นเสื้อใหมนั้นจะขาดไป ทั้งทอนผาที่เอามาจากเสื้อใหมนั้น ก็จะไมสม
กับเสื้อเกาดวย” 

ลูกา5:36 

 

คําอุปมาเรื่องถุงใสเหลาองุน 
“และเขาไมเอาน้ําองุนหมักใหมมาใสในถุงหนังเกา ถาทําอยางนั้น ถุงหนังจะขาด น้ํา

องุนจะรั่ว ทั้งถุงหนังก็จะเสียไปดวย แตเขายอมเอาน้ําองุนหมักใหมใสในถุงหนังใหม แลวทั้ง
สองอยางก็อยูดีดวยกันได” 

มัทธิว 9:17 

“และไมมีผูใดเอาน้ําองุนหมักใหมมาใสไวในถุงหนังเกา ถาทําอยางนั้นน้ําองุนหมัก
ใหมจะทําใหถุงเกานั้นขาดไป น้ําองุน และถุงก็จะเสียไปดวยกัน แตน้ําองุนหมักใหมนั้นตอง
ใสไวในถุงหนังใหม” 

มาระโก 2:22 

“ไมมีผูใดเอาน้ําองุนหมักใหมมาใสไวในถุงหนังเกา ถาทําอยางนั้นน้ําองุนหมักจะทํา
ใหถุงหนังเกาขาดไป และน้ําองุนจะรั่ว ถุงหนังก็จะเสียไปดวย” 

ลูกา 5:37 

คําอุปมาทั้งสองประการนี้สอนวา พระเยซูทรงเสนอราชอาณาจักรที่ใหมและไมมีใครเหมือน 
ซึ่งไมอาจจะเขากันไดกับรูปแบบเดิมของประเพณีทางศาสนา มันเปนที่เปนไปไมไดที่จะเขาถึง
อาณาจักรของพระเจา โดยการพยายามที่จะใสเร่ืองนี้ลงไปในรูปแบบความคิดเกา และวิธีการดําเนิน
ชีวิตแบบเดิม 

 

คําอุปมาเรื่องผูเลี้ยงแกะที่ด ี
ยอหน 10:1-16 

พระเยซูผูเปนกษัตริยไดรับการเปรียบเทียบกับผูเลี้ยงแกะ พระองคจะทรงนําแกะของพระองค
ออกจากพันธะผูกพันทางศาสนา และนําแกะทั้งหลายเขามาสูอิสรภาพแหงอาณาจักรของพระองค 
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แกะของพระองคจะรูจักเสียงของพระองคและตอบสนองขอเสนอของพระองคใหมารับเอา
ราชอาณาจักรนี้ 

 

 

คําอุปมาเรื่องแกะหลง 
มัทธิว 18:12-14, ลูกา 15:4-7 

คําอุปมาเรื่องเหรียญเงินหาย 
    ลูกา 15:8-10 

คําอุปมาเรื่องบุตรนอยหลงหาย 
    ลูกา 15:11-32 
 
คําอุปมาเหลานี้เลาเพื่อแสดงวา พระบิดาทรงตามหาแกะที่หลงหายไปอยางไร เพื่อนําเขาสู

ราชอาณาจักร ผูติดตามพระองคควรตามหาผูที่หลงหายอยางไร และการสํานึกผิดเปนกุญแจไปสุการ
เปนทายาทในราชอาณาจักรไดอยางไร 

 

คําอุปมาเรื่องงานเลี้ยงแตงงาน 
    มัทธิว 22:1-14 

คําอุปมาเรื่องงานเลี้ยงใหญ 
    ลูกา 14:16-24 
โดยคําอุปมาทั้งสองนี้ พระเยซูทรงเชื้อเชิญคนในยุคปจจุบันใหเขามาสูราชอาณาจักร การ

ประกาศเดิมนั้นถูกสงไปยังกลุมคนพิเศษคือ อิสราเอลแตไมใชทุกคนที่ถูกเลือกไดตอนรับคําเชิญ ดังนั้น
จึงมีคําเชิญอีกครั้งไปยังคนตางชาติ 

 

คําอุปมาของคนสรางบานสองคน 
    มัทธิว 7:24-27 



 ชีวิตในอาณาจักรพระเจา 

 138 

ในคําอุปมานี้ พระเยซูทรงสอนวาราชอาณาจักรถูกสรางขึ้นบนพระองคเอง พระองคทรง
เปรียบเทียบพระองคเปนดังศิลาซึ่งคนจะสรางขึ้นบนชีวิตของเขา บานที่ถูกสรางบนรากฐานเชนนั้นจะ
ยืนหยัดอยูไดตอพายุทุกครั้ง 

พระเยซูทรงเสนอโอกาสแกชายและหญิงที่จะสรางชีวิตของเขาบนรากฐานนิรันดรแหง
อาณาจักรของพระเจา 

 

 

 

คําอุปมาเรื่องประตู 2 ชนิด 
   มัทธิว 7:13-14, ลูกา 13:24-28 
มีเพียงประตูเดียวที่นําเขาไปสูราชอาณาจักร ประตูนี้คือพระเยซูคริสตพระผูเปนเจา 
 

การปฏิเสธกษัตริย 
 
คําอุปมาเรื่องคนเฝาสวนซ่ึงฆาคน : มัทธิว 21:33-34, มาระโก 12:1-11, ลูกา 20:9-18 

พระเยซูทรงใชคําอุปมาเพื่อเปดเผยวาชนชาติอิสราเอลจะปฏิเสธพระองคในฐานะพระมาซี
ฮาห และกษัตริยซึ่งแสดงใหเห็นในเรื่องนี้ 

พระเจาสงผูพยากรณมายังโลกนี้พรอมกับคําเสนอใหรับอาณาจักร แตอิสราเองไดฆาผู
พยากรณเสีย บัดนี้ พระเจาไดสงพระบุตรของพระองค พระองคก็เชนกันจะถูกปฏิเสธและถูกฆาเสีย 

 
คําอุปมาเรื่องตนมะเดื่อไรผล : ลูกา 13:6-9 

พระเยซูทรงเลาเรื่องนี้ ตนมะเดื่อเปนตัวอยางในธรรมชาติซึ่งใชเปนสัญญาลักษณของชนชาติ
อิสราเอล 

พระเจาทรงตั้งชาติอิสราเอลเปนชาติซึ่งพระองคจะสามารถเปดผยแผนดินของพระเจาแกโลก
คร้ังแลวครั้งเลาที่พระเจาพยายามให “ตนไม” ของอิสราเอล “ออกลูก" (เกิดผล) ทามกลางชาติตางๆ 
ของโลกโดยการแบงปนความรูของเขาเรื่องพระเจาเที่ยงแท แตอิสราเอลยังคงไรผลอยู 

 
คําอุปมาเรื่องงานสมรส : มัทธิว 22:2-14 
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พระเยซูมักจะใชคําอุปมาเรื่องานสมรสเพื่อแสดงถึงการปฏิเสธพระองค คนใชถูกสงไป เพื่อ
เรียกคนใหมางานสมรส แตคนไดฆาคนใชเสียและปฏิเสธคําเชิญ นี่เปนตัวอยางวาการเสนอใหมารับ
อาณาจักร และไดถูกปฏิเสธอยางไร 

 

ราชอาณาจักรถูกเลื่อนออกไป 
 
คําอุปมาเรื่องตะลันต :   มัทธิว 25:14-30, ลูกา 19:11-27 
คําอุปมาเรื่องคนเดินทางไกล :  มาระโก 13:34-37 
คําอุปมาเรื่องคนใช :   มัทธิว 24:43-51, ลูกา 12:39-46 
คําอุปมาเรื่องคนใชที่เฝาระวังอยู : ลูกา 12:36-38 

พระเยซูทรงเลาคําอุปมาหลายประการ ซึ่งเปดเผยวาอาณาจักรของพระเจาจะถูกตั้งขึ้นใน
รูปแบบสุดทายในอนาคต แตโดยที่พระองคถูกปฏิเสธในฐานะกษัตริยและการสิ้นพระชนมของพระองค
เพื่อบาปของมนุษยทุกคน อาณาจักรจะยังไมมาถึงในชวงเวลาการรับใชของพระองคในโลกนี้ 

คําอุปมาเหลานี้ไดเปดเผยดวยวาพระเยซูจะหายไปชั่วระยะเวลาหนึ่งจากขอบเขตซึ่ง
อาณาจักรจะถูกตั้งขึ้นในเวลาสุดทาย คําอุปมาเหลานี้เนนวา สาวกของพระองคตองสัตยซื่อตอหนาที่ที่
ทรงใหเขาไว โดยใชตะลันตและความสามารถของเขาเพื่อขยายอาณาจักรของพระเจา 

 
คําอุปมาเรื่องตนมะเดื่อ : มัทธิว 24:32-34, มาระโก 13:28-31, ลูกา 21:29-32 

พระเยซูเลาคําอุปมาเกี่ยวตนมะเดื่อซึ่งบอกประมาณเวลาของการตั้งอาณาจักรของพระเจา
เปนครั้งสุดทาย พระองคตรัสวา คนอาจบอกไดวาฤดูรอนจะมาใกลเมื่อไร เพราะวาตนมะเดื่อจะผลิใบ
ออกมา 

ตามที่กลาวแลววา ตนมะเดื่อเปนตัวอยางธรรมชาติของชนชาติอิสราเอล พระเยซูทรงเปดเผย
วา เมื่ออิสราเอลถูกนํากลับคืนมายังดินแดนของตนและเริ่มที่จะ “ผลิใบ” โดยเปนชนชาติหนึ่งอีกครั้ง
หนึ่ง เวลาของการเสด็จกลับมาของกษัตริยก็ใกลเขามา 

(เหตุการณนี้ไดเกิดขึ้นแลว วาอิสราเอลไดถูกนํากลับคืนมายังดินแดนของตนเปนชนชาติหนึ่ง
แลว) 

การเจริญเติบโตของอาณาจักร 
 
พระเยซูทรงเลาคําอุปมาหลายประการซึ่งแสดงวาอาณาจักรของพระเจาจะขยายออกไปทั่ว

โลกไดอยางไร 
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คําอุปมาเรื่องตะลันต   มัทธิว 25:14-30, ลูกา 19:11-27 

คําอุปมานี้เปดเผยวาอาณาจักรจะถูกแผออกไปโดยการใชตะลันตและความสามารถฝาย
วิญญาณ ซึ่งพระเจาไดใหแกผูเชื่ออยางฉลาด 
 
คําอุปมาเรื่องผูหวาน  มัทธิว 13:3-8, มาระโก 4:3-8, ลูกา 8:5-8 

ขาวประเสริฐของอาณาจักรถูกประกาศออกไปโดยการหวานเมล็ดแหงพระวจนะของพระเจา 
ซึ่งจะมีการตอบสนองหลายอยางตางกันไป ข้ึนอยูกับทาทีของผูฟง ผลไมไดข้ึนอยูกับผูหวาน แตข้ึนอยู
กับชีวิตที่อยูในเมล็ดนั้นเอง และสภาวะของดิน (จิตใจของมนุษย) 

 
คําอุปมาเรื่องขาวละมานและขาวสาลี  มัทธิว 13:24-30 

ซาตานพยายามทําใหแผนการของอาณาจักรพายแพไปโดยการหวาน คนที่เรียกวา “วัชพืช” 
ลงทามกลางเมล็ดดีของอาณาจักรพระเจา วัชพืชที่ซาตานหวานดูคลายคลึงกับขาวสาลีที่ดี 

ในเวลาเก็บเกี่ยวขาวสาลีจะสังเกตไดจากเมล็ดขาว วัชพืชจะไมผลิตเมล็ดขาวที่ใชการได 
 
 
 

คําอุปมาเรื่องอวน    มัทธิว 13:47-50 
ราชอาณาจักรเปรียบไดกับอวนใหญที่โยนลงไปในทะเล ปลาทุกชนิดจะเขาไปในอวน แตเมื่อ

อวนถูกลากเขาฝง ปลาดีจะถูกแยกออกจากปลาไมดี  
ราชอาณาจักรจะนําคนทั้งชายและหญิงจากทุกๆ ชาติ กอนการตั้งราชอาณาจักรครั้งสุดทาย 

จะมีการพิพากษาเพื่อแยกเอาทุกคนที่ประพฤติชั่วชาออกไป 
 

คําอุปมาเรื่องเมล็ดพันธุผักกาด  มัทธิว 13:31-32, มาระโก 4:31-32, ลูกา 13:19 
อาณาจักรของพระเจาจะเติบโตเหมือนเมล็ดพันธุผักกาด เมล็ดนี้เล็กมากและมีการเริ่มตนที่ไม

สําคัญอะไร แตจะเติบโตเปนขนาดใหญได 
 

คําอุปมาเรื่องเชื้อขนมปง   มัทธิว 13:13, ลูกา 13:21 
เหมือนเชื้อในกอนขนมปง อาณาจักรของพระเจาจะแผขยายออกไปตลอดทั่วโลก (เหมือน

กอนขนมปง) ฤทธิอํานาจของอาณาจักรไมไดอยูภายนอกแตอยูภายใน 
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การพิพากษาของอาณาจักร 
 
คําอุปมาเรื่องสาวพรหมจารีสิบคน   มัทธิว 25: 1-12 
คําอุปมาเรื่องแกะและแพะ  มัทธิว 25:31-46 

พระเยซูทรงเลาคําอุปมาหลายประการเกี่ยวกับการพิพากษาในอาณาจักรในอนาคต ในเวลา
พิพากษา ผูที่พรอมก็จะเขาไป ผูที่เปนแกะของผูเลี้ยงแกะที่แทจริงคือพระเยซูคริสตจะไดรับการยอมรับ 
คนอื่นจะถูกปฏิเสธไมใหเขาไปในอาณาจักร 

 

คุณคาของอาณาจักร 
พระเยซูทรงใชคําอุปมาหลายอยางเพื่อแสดงถึงคุณคาอันยิ่งใหญของอาณาจักรของพระเจา 

 
คําอุปมาของไขมุกที่มีราคาสูง  มัทธิว 13:45-46 
คําอุปมาของสมบัติที่ซอนไว  มัทธิว 13:44 

คําอุปมาเหลานี้แสดงวา อาณาจักรของพระเจามีคาสูงจนไมมีส่ิงใดเปรียบเทียบได มีคามา
กวาสมบัติใดๆ ของมนุษย ถาเราจะตองเสียสละทุกสิ่งที่เรามีเพื่อจะไดอาณาจักรนี้ ก็มีคามากพอที่เรา
จะสละได 
 

 
 
 
คําอุปมาเรื่องคนตนเรือน  มัทธิว 13:52 

ในคําอุปมานี้ พระเยซูทรงเปรียบเทียบพระองคเองเปนเหมือนคนเฝาสิ่งของ ซึ่งนําเอาของที่
ตองการออกมาใชในบาน 

คนเฝาสิ่งของอาจนําเอาเมล็ดขาวใหมหรือเกา น้ําองุนใหมหรือเกา ไมวาเขาจะนําอะไรมาก็ทํา
ใหบานเรือนนั้นไดรับส่ิงของที่ตองการ 

อาณาจักรที่พระเยซูทรงนํามาในบางวิธีก็เหมือนรูปแบบเดิมของอาณาจักร แตในอีกวิธีหนึ่งก็
เปนสิ่งใหมโดยสิ้นเชิง แตทั้งสิ่งเกาและใหมก็มีคุณคาในการตอบสนองความตองการของผูที่อาศัยใน
อาณาจักรของพระเจา 

 
 

ชีวิตในอาณาจักร 
คําอุปมาหลายประการที่พระเยซูทรงเลา แสดงใหเห็นถึงหลักการของการมีชีวิตอยูในอาณาจักร 
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คําอุปมาของบุตรสองคน มัทธิว 21:28-32 
พระเยซูทรงสอนวา ความเชื่อฟงเปนการทดสอบการเปนบุตรภายในครอบครัวของอาณาจักร 
 

คําอุปมาเรื่องชาวสะมาเรียใจดี ลูกา 10:30-37 
หลักการของอาณาจักรเรื่องความรักที่มีตอผูอ่ืนเปนคําสอนของคําอุปมานี้ เพื่อนบานของเรา

คือใครก็ตามที่มีความขัดสน เรารูวาเขาตองการอะไรและเราสามารถชวยใหเขาไดส่ิงที่เขาตองการ 
 

คําอุปมาเรื่องเจาหนี้สองคน ลูกา 7:41-43 
คําอุปมานี้สอนวาคนที่มีประสบการณถึงความรักแหงอาณาจักรก็จะเปนผูที่แสดงความรัก

ออกมาได 
 

คําอุปมาเรื่องฟาริสีและคนเก็บภาษี ลูกา 18:10-14 
ฟาริสีเขาหาพระเจาบนพื้นฐานของความชอบธรรมของเขาเอง คนเก็บภาษีรูวาในตัวเขาไมมี

อะไรมีคาพอที่จะยืนอยูตอหนาพระเจาได 
ในคําอุปมานี้ พระเยซูทรงสอนวามนุษยควรเขาหาพระเจาอยางไร เพื่อที่จะนมัสการสรรเสริญ 

ขอบพระคุณ ออนวอนและอธิษฐานเผื่อในราชอาณาจักร 
คําอุปมานี้สอนถึงการถอมใจในคําอธิษฐานและบาปของความชอบธรรมของตนเองดวย 
 

คําอุปมาเรื่องความคิดคํานึงของเศรษฐี ลูกา 12:16-21 
เร่ืองแสดงความโงของการพึ่งพิงความมั่งมีทางวัตถุซึ่งเปนของชั่วคราว ส่ิงสําคัญเหนืออ่ืนใด

ของชีวิตคือ อาณาจักรนิรันดรของพระเจา 
 

คําอุปมาเรื่องผงกับทอนไม มัทธิว 7:1-5, ลูกา 6:41-42 
คําอุปมานี้สอนวาเราควรพิจารณาพิพากษาตนเองมากกวาที่จะตัดสินผูอ่ืน 
 

คําอุปมาเรื่องการเก็บเกี่ยว มัทธิว 9:37-38, ลูกา 10:2 
เปนเรื่องของการเก็บเกี่ยว สุกและพรอมที่จะรวบรวมซึ่งพระเยซูทรงใชเนนความตั้งใจของ

สาวกที่จะขยายอาณาจักรของพระเจาออกไป 
คําอุปมานี้แสดงภาพนิมิตซึ่งเปลี่ยนพวกเขาจาก “คนหาปลา” เปน “ผูหาคน” 
 

คําอุปมาเรื่องหญิงหมายและผูพิพากษา ลูกา 18:1-8 
คําอุปมาเรื่องมิตรสหายที่เพียรขอ  ลูกา 11:5-10 
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คําอุปมาทั้งสองนี้แสดงใหเห็นความสําคัญของการหมั่นเพียรอธิษฐาน 
 
คําอุปมาเรื่องทาสที่สัตยซ่ือ มัทธิว 25:14-30 

คําอุปมานี้เนนความสําคัญของคนตนเรือนที่ฉลาดและชอบธรรม ซึ่งดูแลทรัพยสมบัติ
อาณาจักรซึ่งทรงไวใจใหแกผูเชื่อ 
 
คําอุปมาเกี่ยวกับที่นั่งที่งานสมรส  ลูกา 14:7-11 

คําอุปมานี้แสดงความสําคัญของการถอมใจและการไดรับการยกยองในอาณาจักรของพระ
เจา ซึ่งพระผูเปนเจาเปนผูประทานให 
 
คําอุปมาเรื่องเถาองุน   ยอหน 15:1-6 

คําอุปมานี้อธิบายความสัมพันธของพระเยซูที่มีตอคริสตจักร 
 
คําอุปมาเกี่ยวกับคนงานสวนองุน มัทธิว 20:1-6 

คําอุปมานี้สอนวาบําเหน็จนิรันดรไมไดต้ังอยูบนมาตรฐานของโลก 
 
คําอุปมาเรื่องหนาที่ของคนรับใช  ลูกา 17:7-10 

คําอุปมาเหลานี้เนนความสําคัญของความเขาใจที่เหมาะสมในการยอมผูกพันตออาณาจักร 
 
คําอุปมาเรื่องเสื้อผาที่สวมในงานสมรส     มัทธิว 22:10-14 

คําอุปมานี้เนนความจําเปนที่เราตองสวมความชอบธรรมเพื่อที่จะคงอยูในอาณาจักร ไมใช
ความชอบธรรมของตนเอง แตไดมาโดยทางความชอบธรรมของพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา 
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บททดสอบตนเอง บทที่ 9 
 
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา 
 ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
2. คําอุปมาคืออะไร 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
3. เหตุใดพระเยซูจึงใชคําอุปมาเพื่อสนองความจริงฝายวิญญาณเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจา 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
4. อะไรคือหัวขอสําคัญของคําอุปมาของพระเยซู 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 9 
 
1. พระองคตรัสตอบเขาวา “ขอความลับลึกแหงแผนดินสวรรคทรงโปรดใหทานทั้งหลายรูได แต

คนเหลานั้นไมทรงโปรดใหรู”  มัทธิว 13:11 
 
2. คําอุปมาคือ เร่ืองราวที่ใชตัวอยางจากโลกฝายธรรมชาติเพื่อแสดงความจริงฝายวิญญาณ 
  ความหมายที่แทจริงของคําวา “อุปมา” หมายถึงการวางไวขางๆ เพื่อเปรีบบเทียบ ใน

คําอุปมานี้ พระเยซูทรงใชตัวอยางในธรรมชาติและเปรียบเทียบกับความจริงฝายวิญญาณ 
เปนเรื่องราวของโลกโดยมีความหมายฝายสวรรค หนา... 

 
3. พระเยซูทรงใชคําอุปมาเพื่อสอนความจริงของอาณาจักร เพื่อผูที่มีจิตใจฝายวิญญาณจะ

เรียนรูหลักการที่สําคัญเหลานี้ 
  ผูที่มีความคิดฝายเนื้อหนังมีจิตใจบาป จะไมสามารถเจาใจความจริงเหลานี้ พระเยซู

ทรงใชคําอุปมาเพื่อซอนหลักการฝายวิญญาณจากผูไมเชื่อ  หนา... 
 
4. อาณาจักรของพระเจา    หนา.... 
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เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป 
 
หนังสือวิวรณเปนเหมือนชื่อของหนังสือ คือ เปดเผยสิ่งที่ไมเคยรูมากอน พระเจาทรงเปดเผย

แกอัครทูตนยอหน ถึงเหตุการณซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต มีเหตุการณที่ยอหนไมอาจรูได ดวยสติปญญา
ธรรมชาติ ขณะที่พระเจาทรงเปดเผยสิ่งเหลานี้ ยอหนจึงเขียนไวในหนังสือชื่อ “วิวรณ” 

วิวรณมุงเนนที่เหตุการณซึ่งจะเกิดขึ้นกอนที่โลกและเวลาจะสิ้นสุดลง เชนเดียวกับคําอุปมา 
วิวรณเปนเรื่องที่ยากที่จะเขาใจดวยความคิดฝายธรรมชาติ จะตองเขาใจดวยความคิดฝายวิญญาณ 

วิวรณเปดเผยมากเกี่ยวกับอนาคตของอาณาจักรพระเจา 
1. ศึกษาขาอางอิงตอไปนี้ ซึ่งกลาวโดยตรงเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจาในหนังสือ

วิวรณ  วิวรณ 1:9, 11:15, 12:10 
2. ขออางอิงโดยตรงตอไปนี้เกี่ยวของกับอาณาจักรของโลกและของซาตาน : วิวรณ 

16:10, 17:17 
3. อานวิวรณ 20:10-15 เพื่อคนหาจุดหมายปลายทางสุดทายของซาตานและผูอาศัยใน

อาณาจักรของมัน 
4. อานวิวรณ บทที่ 21-22 เพื่อดูคําอธิบายเรื่องจุดหมายปลายทางของผูอาศัยใน

อาณาจักรของพระเจา 
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บทที่ 10 

ทูตของอาณาจักร 

วัตถุประสงค  
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
- นิยามคําวา “ทูต” 
- นิยามคําวา “เปนพยาน” 
- อธิบายความสําคัญของการแพรขยายขาวประเสริฐของอาณาจักรไปทั่วโลก 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจ 
“จงไปพลางประกาศพลางวา “แผนดินสวรรคมาใกลแลว จงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย 

คนตายแลวใหฟน คนโรคเรื้อนใหหายสะอาด และจงขับผีออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จง
ใหเปลาๆ” 

มัทธิว 10:7-8 

คํานํา 
จากหลักสูตรนี้คุณไดเรียนรูหลายสิ่งเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจา คุณไดรูวามีอาณาจักร

ฝายวิญญาณ 2 อาณาจักรอยูจริงคือ อาณาจักรของซาตานและของพระเจา มีการทบทวน อดีต 
ปจจุบัน และอนาคต ของอาณาจักรของพระเจา 

คุณไดศึกษาชีวิตและคําสินของกษัตริยคือ พระเยซู คุณไดรับกุญแจที่จะเขาสูอาณาจักรของ
พระเจา และไดรับคําเตือนถึงสิ่งที่จะมีผลใหถูกขวางทิ้งออกจากอาณาจักร 

คุณไดศึกษาคําอุปมาของอาณาจักรและหลักการสําคัญของการมีชีวิอยุในอาณาจักร 
ในบทสุดทายนี้คุณจะไดรับการมอบหมายพิเศษ ซึ่งจะตองใชเวลาทั้งชีวิตเพื่อที่จะกระทําให

สําเร็จ คุณไดรับมอบพันธะหนาที่ใหเปนทูตแหงอาณาจักรของพระเจา 

พันธกิจของพระเยซู 
พระเยซูเสด็จมายังโลกนี้ดวยพันธกิจแหงการกอต้ังอาณาจักรของพระเจา ซึ่งเนนใหเห็น

เดนชัดตั้งแตพระองคทรงเริ่มงานรับใช 
“ครั้นยอหนถูกอายัดแลว พระเยซูไดเสด็จมายังแควนกาลิลี ทรงเทศนาประกาศขาว

ประเสริฐของพระเจา 
และตรัสวา “เวลากําหนดมาถึงแลว และแผนดินของพระเจาก็มาใกลแลว จงกลับใจ

เสียใหม และเชื่อขาวประเสริฐเถิด” 
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มาระโก 1:14-15 

“ต้ังแตนั้นมา พระเยซูไดทรงต้ังตนประกาศวา “จงกลับใจเสียใหมเพราะวาแผนดิน
สวรรคมาใกลแลว” 

มัทธิว 4:17 

ความผูกพันที่พระเยซูมีตออาณาจักรของพระเจานั้น เห็นไดชัดตลอดงานรับใชของพระองค 
“แตพระองคตรัสแกเขาวา “เราตองไปประกาศขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา

แกเมืองอื่นดวย เพราะวาที่เราไดรับใชมาก ก็เพราะเหตุนี้เอง” 
ลูกา 4:43 

ภายหลังการสิ้นพระชนมและการเปนขึ้นจากความตาย พระเยซูยังคงอยูในโลกอีกระยะหนึ่ง 
และทรงปรากฏแกคนเปนอันมาก ขอความของพระองคไมเปลี่ยนคือ ยังคงเนนที่อาณาจักรของพระ
เจา : 

ครั้นพระองคทรงทนทุกขทรมานแลว ไดทรงแสดงพระองคแกคนพวกนั้นดวย
หลักฐานหลายอยาง พิสูจนวาพระองคทรงพระชนมอยู และไดรงปรากฏแกเขาทั้งหลาย
ระหวางสี่สิบวันและไดทรงสนทนากับเขาถึงเรื่องแผนดินของพระเจา” 

กิจการ 1:3 

พระเยซูทรงเริ่มตนงานรับใชโดยการประกาศขอความแหงอาณาจักร (มัทธิว 4:17) พระองค
ส้ินสุดการรับใชในโลกนี้โดยกลาวถึงสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับอาณาจักร (กิจการ 1:3) ชวงระหวางการเริ่มตน 
และการสิ้นการรับใช  พระองคทรงมีภาระผูกพันมากที่สุดในการแพรขยายอาณาจักรของพระเจา 

พระมหาบัญชา 
แมกระทั่งกอนที่จะสิ้นพระชนม พระเยซูทรงเริ่มเตรียมสาวกของพระองคใหทําการแพรขยาย

อาณาจักรของพระเจาตอไป 
ประการแรก สาวกเปนผูสังเกตดูวาขอความแหงอาณาจักรถูกเสนอออกไปอยางไร : 
“ตอมาพระองคก็เสด็จไปตามบานตามเมือง ทรงประกาศขาวประเสริฐเรื่องแผนดิน

ของพระเจา สาวกสิบสองคนนั้นก็อยูกับพระองค” 
ลูกา 8:1 

ตอมา พระเยซูทรงฝกสรางสาวกโดยการใหเขามีสวนรวม พระองคพาเขาไปทั่วอิสราเอล โดย
มีแนวทางในการ... 

“แลวพระองคทรงใชเขาไปประกาศ แผนดินของพระเจาและรักษาคนปวยเจ็บใหหาย” 
ลูกา 9:2 
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สุดทาย พระองคทรงมอบหมายใหเขามีความรับผิดชอบในการแพรกระจายขาวประเสริฐของ
อาณาจักรแกชาติตางๆ ทั่วโลก 

“พระเยซูจึงเสด็จเขามาใกลแลวตรัสกับเขาวา “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรคก็ดีใน
แผนดินโลกก็ดีทรงมอบไวแกเราแลว 

เหตุฉะนั้น เจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา ใหรับบัพติศ
มาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซ่ึงเราไดสั่งพวกเจาไว นี่แหละเราจะอยูกับเจาทั้งหลาย
เสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค” 

มัทธิว 28:18-20 

“ฝายพระองคจึงตรัสสั่งพวกสาวกวา “เจาทั้งหลายจงออกไปทั่วดลกประกาศขาว
ประเสริฐแกมนุษยทุกคน”” 

มาระโก 16:15 

ทูตของอาณาจักร 
กอนที่พระเยซูจะเสด็จสูฟาสวรรค พระองคตรัสแกสาวกวา 
“และพระบิดาไดทรงจัดเตรียมแผนดินมองใหแกเราอยางไร เราก็จัดเตรียมมอบอะไร 

(แผนดินหรืออาณาจักร) ใหแกทานทั้งหลายเหมือนกัน” 
ลูกา 22:29 

ส่ิงที่พระเจาทรงมอบหมายแกพระเยซูไดถูกมอบใหแกสาวกของพระองคดวย นั่นคือ 
อาณาจักรของพระเจา 

เรามีสิทธิพิเศาที่เปนสวนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจา แตพระเจาทรงเลือกเราโดยมีความ
ประสงคไมใชเพื่อสิทธิพิเศษเทานั้น พระเยซูทรงจากสาวกไปพรอมดวยความรับผิดชอบในการแพร
ขยายอาณาจักรของพระเจาตลอดทั่วโลก เขาตองเปนทูตของอาณาจักร 

ทูตคือตัวงแทนที่อาณาจักรหนึ่งสงไปเพื่อติดตอและเปนตัวแทนธุรกิจแทนผุอ่ืน เขาเปนผูสง
สาร และเปนผูรับมอบอํานาจของอาณาจักรที่เขาเปนตัวแทนนั้น 

เปาโลกลาววา : 
“เราจึงเปนทูตของพระคริสต”  2 โครินธ 5:20 
เราเปนทูตที่กษัตริยสงไปเพื่อเปนตัวแทนและทําภาระกิจของอาณาจักรของพระเจาใน

อาณาจักรของโลกนี้ 
การที่เราไดรับมอบหมายใหเปนทูตของอาณาจักรนั้นเปนการที่เรารับที่จะกระทําตลอดชีวิต 

เมื่อใดที่เราไดยอมรับพันธกิจนี้ เราจะหันหลังกลับไมได 
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“พระเยซูตรัสกับเขาวา “ผูใดเอามือจับคันไถแลวหันหนากลับเสีย ผูนั้นก็ไมสมควรกับ
แผนดินของพระเจา”” 

ลูกา 9:62 

การเปนพยาน 
ในฐานะทูต เราตองเปนพยานถึงอาณาจักรของพระเจา 
พยานคือ บุคคลที่สามารถเปนพยานและเสนอหลักฐานของบางสิ่งที่เขาไดประสบมาดวย

ตนเอง เขาเปนผูที่ไดสังเกต มีประสบการณเปนสวนตัว และใหขอพิสูจนถึงสิ่งที่เขาประสบมา 
พระเยซูตรัสแกสาวกของพระองควา 
“และทานทั้งหลายก็จะเปนพยานดวย เพราะวาทานไดอยูกับเราต้ังแตแรกแลว” 

ยอหน 15:27 

คําพยานของทูตแหงอาณาจักรตองแพรกระจายไปตลอดทั้งโลก 
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา

เหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควน
สะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก” 

กิจการ 1:8 

ขอความแหงการเปนพยานจะตองเปนดังนี้... 
“พระองคตรัสกับเขาวา “มี่คําเขียนไวอยางนั้นวา พระคริสตจะตองทนทุกขทรมานและ

ทรงเปนขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม 
และจะตองประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค ใหเขากลับใจใหม รับ

การยกบาปตั้งตนที่กรุงเยรูซาเล็ม 
ทานทั้งหลายเปนพยานดวยขอความเหลานั้น” 

ลูกา 46-48 

ขณะที่สาวกออกไปเปนพยาน พระเจาก็ไดทรงเปนพยานผานทางพวกเขาดวย 
“ทั้งนี้พระเจาก็ทรงเปนพยานดวย โดยทรงแสดงหมายสําคัญและการอัศจรรย และ

โดยการอิทธิฤทธิ์ตางๆ และโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซ่ึงทรงประทานตามน้ํา
พระทัยของพระองค” 

ฮีบรู 2:4 

เราตองเปนทูตของอาณาจักร ใหคําพยานโดยพระเจาทรงยืนยันคําพยานของเราโดยการ
สําแดงฤทธานุภาพของพระองค 

ความรับผิดชอบที่สําคัญ 
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เหตุใดความรับผิดขอบในการแพรขยายอาณาจักรจึงเปนสิ่งสําคัญ? 
เพราะพระเยซูตรัสวา... 
“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาไดประกาศไปทั่วโลกใหเปนคําพยาน แก

บรรดาประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง” 
มัทธิว 24:14 

การตั้งอาณาจักรของพระเจาเปนครั้งสุดทายจะยังไมมาถึง จนกวาขาวประเสริฐของ
อาณาจักรจะถูกประกาศไปทั่วโลก 

จงสังเกตไววาไมใชเพียงแตขาวประเสริฐ แตเปนขาวประเสริฐของอาณาจักร สวนสําคัญของ
ขาวประเสริฐนั้น เปาโลไดกลาวไวใน 1 โครินธ 15:1-4 

“ดูกอน พี่นองทั้งหลาย ขาพเจาขอใหทานคํานึงถึงขาวประเสริฐที่ขาพเจาเคยประกาศ
แกทานทั้งหลาย ซ่ึงทานไดยอมรับไว อันเปนฐานซึ่งทานทั้งหลายตั้งมั่นอยู 

และซ่ึงจะทําใหทานรอด ถาทานยังยึดตามหลักคําสอนที่ขาพเจาไดประกาศนั้น 
เวนเสียแตทานไดเชื่อเฉยๆ” 

 
ขอความแหงขาวประเสริฐจะไมใชเพียงคําพูดเทานั้น แตตองมีการสําแดงถึงฤทธิ์อํานาจของ

พระเจาควบคูกับการเสนออาณาจักรของพระเจาดวยคําพูด 
ส่ิงเหลานี้เห็นไดชัดจากตัวอยางที่พระเยซูทรงกระทํา 
“พระเยซูจึงเสด็จดําเนินไปตามนครและหมูบานโดยรอบ ทรงสั่งสอนในธรรมศาลา

ของเขา ประกาศขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา ทรงรักษาโรคและความปวยไขทุก
อยางของพลเมืองใหหาย” 

มัทธิว 9:35 

“แตเมื่อประชาชนรูแลว จึงตามพระองคไป พระองคทรงตอนรับเขา ตรัสสั่งสอนเขา 
ถึงแผนดินของพระเจา และทุกคนที่ตองการใหหายโรคพระองคก็ทรงรักษาให” 

ลูกา 9:11 

พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองคไมใหเพียงแตสอนและเทศนาเรื่องอาณาจักร แตในทุกๆ 
เมืองทรงบอกใหเขา... 

“และจงรักษาคนปวยในเมืองนั้นใหหาย และแจงแกเขาวา “แผนดินของพระเจามา
ใกลทานทั้งหลายแลว”” 

ลูกา 10:9 

“แลวพระองคทรงใชเขาไปประกาศ แผนดินของพระเจาและรักษาคนปวยเจ็บใหหาย” 
ลูกา 9:2 
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การสําแดงฤทธิ์อํานาจ การอัศจรรย และการรักษาโรค คืออาณาจักรของพระเจาใน
ภาคปฏิบัติ เปาโลกลาววา  

“เพราะวาแผนดินของพระเจามิใชเรื่องของคําพูด แตเปนเรื่องฤทธิ์เดช” 
1 โครินธ 2:4-5 

 
 
ในขณะที่คริสตจักรสมัยแรกไดกระทําพันธกิจแหงการขยายอาณาจักรของพระเจาสําเร็จลงนั้น 

ไมใชโดยการสอนและเทศนาแตเพียงอยางเดียว ไมใชโดยทางนักศาสนศาสตรที่มีความรูสูง งาน
พบปะสังสรรค โปรแกรมตางๆ หรือการสรางตึกใหญๆ แตเขากระทําสําเร็จโดยการผนวกขาวสารของ
อาณาจักรเขากับการสําแดงทางฤทธิ์อํานาจของกษัตริย 

การขยายอาณาจักรเปนจุดประสงคใหญของคริสตจักรในสมัยแรก แมวาจะมีการขมเหง ผูเชื่อ
ก็ยังคงกระทําพันธกิจในฐานะทูตสวรรคของอาณาจักรไดสําเร็จ 

“เรื่องซ่ึงขาพเจารับไวนั้น ขาพเจาไดประกาศแกทานทั้งหลายเปนเรื่องสําคัญที่สุด คือ
วาพระคริสตไดทรงวายพระชนม เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไวในพระคัมภีร 

และทรงถูกฝงไวแลววันที่สามพระองคทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมาใหม ตามที่มีขอเขียนไว
ในพระคัมภีรนั้น” 

 
ขอความพื้นฐานของขาวประเสริฐ คือพระคริสตทรงสนพระชนมเพื่อบาปของเราตามที่มีไวใน

พระคัมภีร พระองคถูกฝงและทรงเปนขึ้นมาอีกตามพระคัมภีร 
เราตองประกาศขาวประเสริฐ แตตองรวมถึงอาณาจักรดวย คนตองรูวามีอาณาจักรของพระ

เจาอยูและไดรับคําสอนวาจะเขาไปและอยูอาศัยในฐานะพลเมืองของอาณาจักรไดอยางไร 

แบงปนเรื่องอาณาจักร 
พระเยซูทรงใหแนวทางเฉพาะถึงเรื่องที่วาจะแบงปนขาวสารเรื่องอาณาจักรอยางไร 
ขอความของอาณาจักรตองรวมถึงการเรียกใหกลับใจสํานึกผิดจากบาป 
“ครั้นยอหนถูกอายัดแลว พระเยซูไดเสด็จมายังแควนกาลิลีทรงเทศนาประกาศขาว

ประเสริฐของพระเจา 
และตรัสวา “เวลากําหนดมาถึงแลว และแผนดินของพระเจาก็มาใกลแลว จงกลับใจ

เสียใหม และเชื่อขาวประเสริฐเถิด”” 
มาระโก 1:14-15 

“ต้ังแตนั้นมา พระเยซูไดทรงต้ังตนประกาศวา “จงกลับใจเสียใหม เพราะวาแผนดิน
สวรรคมาใกลแลว”” 
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มัทธิว 4:17 

ขาวสารเรื่องอาณาจักรจะตองแพรไปโดยทางคําสอนและการเทศนา 
“พระเยซูจึงเสด็จดําเนินไปตามนครและหมูบานโดยรอบ ทรงสั่งสอนในธรรมศาลา

ของเขา ประกาศ(เทศนา) ขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา...” 
มัทธิว 9:35 

พระเยซูบอกแกสาวกวา... 
“จงไปพลาง ประกาศ(เทศนา)พลางวา “แผนดินสวรรคมาใกลแลว”” 

มัทธิว 10:7 

“ทั้งประกาศแผนดินของพระเจา และสั่งสอนความจริงเรื่องพระเยซูคริสตเจา โดย
เปดเผย ไมมีผูหนึ่งผูใดขัดขวาง” 

กิจการ 28:31 

การสรางอาณาจักร 
ในหลายกรณี คริสตจักรสมัยใหมไมไดเนนที่การสรางอาณาจักรของพระเจา 
เราสรางคริสตจักรใหญ ตึกสวยงามและนิกายใหญโต เราเนนการสรางตึกเพื่อเด็กกําพรา 

โรงเรียน และโรงพยาบาล 
แมวาสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ดี และเปนสวนที่ถูกตองของการรับใชของคริสตจักร แตไมใชจุด

ศูนยกลางของการรับใช พันธกิจของเราไมใชการหาทุนและกอสราง ผลของสิ่งเหลานี้จะกอใหเกิดการ
สรางอาณาจักรสวนตัวมากกวาการขยายอาณาจักรของพระเจาไปทั่วโลก 

เปาโลเตือนถึงสิ่งนี้เมื่อเขากลาววา... 
“เพราะวาคนอื่นๆ ยอมแสวงหาประโยชนของตนเอง ไมไดแสวงหาประโยชนของพระ

เยซูคริสต” 
ฟลิปป 2:21 

โครงการรับใชแตละโครงการนั้นเราควรพิจารณาตัดสินดวยคําถามที่วา ส่ิงนี้จะชวยใหพันธกิจ
แหงการขยายอาณาจักรของพระเจาสําเร็จไดอยางไร 

เราเทศนาและสอนเกี่ยวกับหลายวิชา เชนการสมรส ครอบครัว การพยากรณ ส่ิงเหลานี้เปน
หัวขอที่ดี และเปนสิ่งที่โลกเราในปจจุบันตองการ เราฝกฝนหัดพูดเพื่อใหสามารถเทศนาใน   คริสตจักร
ได 

แตขอความแตละอยางควรติดสินดวยคําถามนี้ ขอความนี้จะชวยสื่อสารหลักการของ
อาณาจักรของพระเจาไดอยางไร 

จงถามตนเองดวยคําถามตอไปนี้.... 
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นานเทาไรแลวที่ขาพเจาไดยินขอความเรื่องอาณาจักรของพระเจา 
คริสตจักรของขาพเจาไดกระทําพันธกิจในการขยายอาณาจักรของพระเจาสําเร็จไดอยางไร 
ตัวขาพเจาเองไดทําบทบาทของทูตแหงอาณาจักรของพระเจาใหสําเร็จลงไดอยางไร 
พระเยซูทรงสอนใหเรามุงเนนคําอธิษฐานของราชอาณาจักร 
“ขอใหแผนดินของพระองคมาต้ังอยู ขอใหเปนไปตามพระทัยของพระองค ในสวรรค

เปนอยางไร ก็ใหเปนไปอยางนั้นในแผนดินโลก” 
มัทธิว 6:10 

 
เราตองแสวงหาอาณาจักรของพระเจาใหเปนสิ่งสําคัญอันดับแรกที่สุดในชีวิตของเรา 
“แตทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจา และความชอบธรรมของพระองค

กอน แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหลานี้ให” 
มัทธิว 6:33 

“แตทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจา แลวพระองคทรงทรงเพิ่มเติมสิ่ง
เหลานี้ให” 

ลูกา 12:31 

พระองคทรงตั้งคริสตจักรขึ้นใหเปนเครื่องมือ ซึ่งจะแผขยายอาณาจักรออกไปยังชนชาติตางๆ 
ในโลก คริสตจักรหลายแหงไดสูญเสียนิมิตของการทรงเรียก เขามุงเนนที่การสรางจํานวนสมาชิกและ
นิกาย แทนที่จะสรางอาณาจักรของพระเจา 

การแขงขันกันระหวางศิษยาภิบาล คริสตจักรและนิกายจางๆ ไดทําลายความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันของพระกายของพระคริสต เราสูญเสียนิมิตของอาณาจักรของพระเจาที่เปนอันหนึ่งอันเดีว กัน 
ซึ่งคริสตจักรทองถิ่นแตละแหงเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น 

แทนที่จะชวยซึ่งกันและกันในพันธกิจของการขยายอาณาจักร เรากลับแขงขันสรางตึกที่ใหญ
กวา ทะเบียนสมาชิกที่มากกวาและเพิ่มเงินทุนเพื่อสรางอาณาจักรของเรา 

แผนการของพระเจาก็คือคริสตจักรไมเพียงแตเทศนาเรื่องอาณาจักร แตตองเสนอแบบอยาง
การดําเนินชีวิตในอาณาจักร เราไดทําตามการทาทายนี้หรือไม 

คริสตจักรตองทํามากกวาหาจํานวนสมาชิกคือ ตองเสียสละความพยายามใหมากกวา
โปรแกรมการกอสรางและการหาสมาชิก 

กอนอื่นใดคริสตจักรตองแสวงหาอาณาจักรของพระเจาซึ่งอยูเหนือนิกาย ประเพณี และ
ขอบเขตของประเทศชาติตางๆ 

ถาคริสตจักรแสวงหาอาณาจักรของพระเจากอนสิ่งอื่นใดแลวก็จะไดรับส่ิงอื่นๆ มาเพิ่มเติมเอง 
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ตัวอยางของพันธสัญญาเดิม 
พันธกิจประการแรกที่พระเจามอบใหแกมนุษยคือ “จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผนดิน” 

(ปฐมกาล 1:28) มีการเนนที่ประชากร เปาหมายคือเพื่อใหโลกเต็มดวยชายและหญิง ซึ่งถูกสรางตาม
พระฉายาของพระเจา โดยมีสัมพันธภาพสวนตัวกับพระเจา 

แตในปฐมกาล 11:1-9 เราพบการเนนที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยมนุษย จงอานขอนี้ในพระคัมภีร
ของคุณ 

ที่เมืองซินาร มีการเนนที่การสรางเมืองและหอใหญแทนที่การสรางพลเมืองใหเต็มโลก แทนที่
จะเนนที่ประชากร โครงการกลับกลายเปนจุดเนนของความสนใจ จุดมุงหมายเปนการเห็นแกตัว คือ
เพื่อสรางชื่อใหยิ่งใหญและสรางกําลังจํานวนมากของประชาชน 

ที่หอบาเบล พระเจาเสด็จมาทอดพระเนตรดูงานของประชาชน พระองคไมไดมอบหมายงานนี้
ใหเขา ดังนั้นพระองคตองมาดูวาเขากําลังทําอะไร 

นี่เปนสภาพของคริสตจักรหลายแหง เราละเลยพันธกิจของการขยายอาณาจักรของพระเจา 
และเรากําลังสรางพอคอยใหญแหงนิกายและสมาชิก เรากําลังสรางตึกใหญ พระเจาจะทรงคิดอะไรถา
พระองคเสด็จมามองดูวาเรากําลังทําอะไร 

คุณจะสังเกตวาประชาชนเมืองซินารกลาวา “ใหเราสรางเมือง” มีขอแตกตางระหวางเมืองที่
มนุษยสรางและเมืองซึ่งพระเจาทรงเปนผูสรางและทําใหเกิดขึ้น คนเหลานี้กําลังสรางเมืองดวยกําลัง
ของตนเอง เพื่อใหสําเร็จความปรารถนาที่เห็นแกตัวของเขา 

พระเจาทรงปฏิบัติการ ทรงลงมาและทําใหภาษาของเขายุงเหยิง 
 
 
 
“มาเถิด เราจงลงไปทําใหภาษาของเขาวุนวายตางกันไป อยาใหเขาพูดเขาใจกันได 

พระเจาจึงทรงทําใหเขากระจัดกระจายจากที่นั่งไปทั่วพื้นแผนดิน คนเหลานั้นก็เลิกสรางเมือง
นั้น 

เหตุฉะนี้จึงเรียกเมืองนั้นวา บาเบล เพราะวาที่นั่นพระเจาทรงทําใหภาษาของเขา
วุนวายไป และพระเจาทรงทําใหพวกเขชากระจัดกระจายไปทั่วพื้นแผนดิน” 

ปฐมกาล 11:7-9 

เมื่อทุกคนตางพูดภาษาตางๆ กัน โครงการก็ลมเหลว 
เราไดยินเสียงของการขัดแยงมากมายในคริสตจักรในทุกวันนี้ เมื่อการสื่อสารกลายเปนยุง

เหยิง เราตองสํารวจหอคอยของเรา อาจเปนเพราะโครงการที่เราทํานั้นไมไดมาจากพระเจา 
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บางครั้ง ในกรณีของหอบาเบล การขยายอาณาจักรพระเจาประกอบไปดวยการฉีกโครงการ
ทิ้งแทนที่จะสรางขึ้นมา แตบางคนจะไมหยุดโครงการของเขาเองเพื่อมาขยายอาณาจักรของพระเจา
เพราะงานของเขากลายเปนรูปเคารพไปเสียแลว 

ตัวอยางจากพันธสัญญาใหม 
พระเยซูทรงบัญชาใหคริสตจักรในยุคแรกเพิ่มจํานวนสาวกทั่วโลกไมใชการสรางคริสตจักร

ใหญที่กรุงเยรูซาเล็ม 
แตเราพบวาคริสตจักรไดผลิตสาวกรวดเร็วมาก จนกระทั่งระบบการจัดองคการและการ    บิร

หารงานเกิดความตึงเครียด (กิจการ 6) เขากําลังสรางผูเชื่อจํานวนมากในเยรูซาเล็มแทนที่จะออกไปยัง
ชาติตางๆ ในโลกตามที่พระเจาทรงบัญชาเขา 

เพราะเหตุนี้เอง พระเจาจึงทรงอนุญาตใหมีการขมเหงครั้งใหญและผูเชื่อก็กระจัดกระจายกัน
ออกไป 

“การที่เขาฆาสเทเฟนเสียนั้น เซาโลก็เห็นชอบดวย คราวนั้นเกิดการขมเหงคริสตจักร
ครั้งใหญในกรุงเยรูซาเล็ม และศิษยทั้งปวงนอกจากพวกอัครทูตไดกระจัดกระจายไปทั่วแวน
แควนยูเดียกับสะมาเรีย” 

กิจการ 8:1 

โดยเหตุนี้เจาจึงกลับไปสูพันธกิจด้ังเดิมในฐานะทูตของราชอาณาจักร 
“ฝายศิษยทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไป ก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น” 

กิจการ 8:4 

เมื่อ “คริสตจักรใหญ” สลายตัวไป ประชากรของพระเจาก็ดํารงชีวิตอยูตอไป 
อาณาจักรของพระเจาจะไมถูกแพรขยายออกไปทั่วโลกในการสรางตึกใหญๆ ไมแพรออกไป

โดยทางโปรแกรม แตแพรออกไปโดยทางทูตทั้งหลายที่นําคําพยานของขาวประเสริฐแหงอาณาจักร
แพรออกไป โดยสาวกที่ทําการสรางสาวกอีกทีหนึ่ง 

ในบทที่แลว คุณไดศึกษาถึงคําอุปมาของอาณาจักรซึ่งอธิบายวา อาณาจักรจะแพรออกไปทั่ว
โลกไดอยางไร 

คําอุปมาเรื่อง ตะลันตในลูกา 19 และมัทธิว 25 เปดเผยวาอาณาจักรจะแพรออกไป โดยการ
ใชของประทานฝายวิญญาณและความสามารถที่พระเจาประทานใหอยางฉลาด 

คําอุปมาเรื่อเชื้อขนมปง (มัทธิว 13:33) เปดเผยวาอาณาจักรจะเริ่มตนอยางเล็กๆ กอน แต
เหมือนเชื้อขนมปง มันจะแผขยายออกไปเรื่อยๆ อยางสม่ําเสมอ 

คําอุปมาเรื่องอวนทิ้งลงในทะเลเปดเผยวา อาณาจักรของพระเจาจะนําชายและหญิงชาติ
ตางๆ เขามา 
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อาณาจักรพระเจาจะแพรออกไปขณะที่คนหวานเมล็ดของขาวประเสริฐลงไปในหัวใจของชาย
และหญิง เหมือนเมล็ดพืชในโลกฝายธรรมชาติ พระกิตติคุณแหงอาณาจักรก็เติบโตขึ้น แมวาผูหวาน
เองจะไมสามารถเขาใจขบวนการเติบโตไดอยางเต็มที่ก็ตาม (มาระโก 4:26-27) 

และพระเจาทรงสัญญาแกเราวา 
“ฝูงแกะเล็กนอยเอย อยากลัวเลย เพราะวาพระบิดาของทานชอบพระทัยจะประทาน

แผนดินนั้นใหแกทาน” 
ลูกา 12:32 

ราชอาณาจักรของพระองคมาถึง 
จะมีวันอันยิ่งใหญมาถึงเมื่ออาณาจักรของพระเจาไดถูกตั้งขึ้นอยางถาวรและอาณาจักรของ

ซาตานพายแพไปในที่สุด 
“และขาพเจาไดยินเสียงดับขึ้นในสวรรควา “บัดนี้ความรอดและฤทธิ์เดชและ

ราชอาณาจักรแหงพระเจาของเรา และอํานาจพระคริสตของพระองคไดมาถึงแลว เพราะวาผู
ที่กลาวโทษพวกพี่นองของเรา ตอพระพักตรพระเจาทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นก็ไดถูกเผาทิ้ง
ลงไปแลว” 

วิวรณ 12:10 

“ตอจากนั้นจะเปนวาระที่สุด บัดนั้นพระคริสตจะทรงมอบแผนดินไวแกพระบิดาเจา 
เมื่อพระองคจะไดทรงทําลายเทพผูครอง ศักดิเทพ และอิทธิเทพหมดแลว” 

1 โครินธ 15:24 

“และทูตสวรรคองคที่เจ็ดก็เปาแตรขึ้นและมีเสียงหลายๆ เสียงกลาวขึ้นดังๆ ใน
สวรรควา “ราชอาณาจักรแหงพิภพนี้ไดกลับเปนราชอาณาจักรขององคพระผูเปนเจาของเรา 
และเปนของพระคริสตของพระองค และพระองคจะทรงครอบครองตลอดไปเปนนิตย”” 

วิวรณ 11:5 

“และทานจะครอบครองพงศพันธุของยาโคบสืบไปเปนนิตย และแผนดินของทานจะ
ไมรูจักสิ้นสุดเลย” 

ลูกา 1:33 

 
จนถึงวันอันยิ่งใหญนั้น คุณสามารถอางสิทธิจากพระสัญญาวา 
“องคพระผูเปนเจาทรงโปรดชวยขาพเจาใหพนจากการรายทุกอยาง และจะทรงชวย

ขาพเจาใหรอดเขาสูแผนดินสวรรคของพระองค พระสิริจงมีแดพระองคสืบๆ ไปชั่วนิตยนิ
รันดร อาเมน” 

2 ทิโมธี 4:18 
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และคําอธิษฐานของเราที่มีสําหรับคุณก็คือ 
“เพื่อใหทานประพฤติอยางสมควรตอพระเจา ผูทรงเรียกทานใหเขามาในแผนดิน 

และพระสิริของพระองค” 
1 เธสะโลนิกา 2:12 
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บททดสอบตนเอง บทที่ 10 
 
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
2. คําวา “ทูต” หมายความวาอะไร 
 _________________________________________________________________________ 
 
3. คําวา “เปนพยาน” หมายความวาอะไร 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
4. คําเทศนาของเปาโลไมไดมาเพียงคําพูดเทานั้น แตมี_______________________ดวย 
 
5. เหตุใดการแพรขยายขาวประเสริฐแหงราชอาณาจักรจึงเปนความรับผิดชอบที่สําคัญ 
 ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
6. อะไรคือใจความสําคัญของการรับใชของพระเยซู 
 ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 10 
 
1. “จงไปพลางประกาศพลางวา “แผนดินสวรรคมาใกลแลว” 
 “จงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย คนตายแลวใหฟน คนโรคเรื้อนใหหายสะอาด และจงขับผีใหออก 

ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงใหเปลาๆ” มัทธิว 10:7-8 
 
2. ทูต คือ ตัวแทนที่อาณาจักรหนึ่งสงไปเพื่อติดตอและเปนตัวแทนธุรกิจกับผูอ่ืน เปนผูนําสารไป

และเปนผูที่ไดรับมอบอํานาจของอาณาจักรที่เขาเปนตัวแทนนั้น หนา 
 
3. พยาน คือ บุคคลหนึ่งผูสามารถเปนพยานและเสนอหลักฐานของบางสิ่งที่เขาประสบมาดวย

ตนเอง เขาเปนผูที่เห็น สังเกต มีประสบการณเปนสวนตัว และใหขอพิสูจนถึงสิ่งที่เขาประสบ
มา หนา 

 
4. การสําแดงของฤทธิ์อํานาจ หนา 
 
5. เพราะวาการสิ้นสุดจะไมมาถึงและอาณาจักรของพระเจาจะไมถูกตั้งขึ้นในรูปแบบสุดทาย

จนกวาขาวประเสริฐของอาณาจักรจะไดประกาศ (เทศนา) ออกไปทั่วโลก หนา 
 
6. การประกาศ (แพรขยาย) ขอความของอาณาจักรของพระเจา หนา 
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เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป 
 
ในตอนที่วา “เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป” ของหลักสูตรนี้ คุณไดมีโอกาสศึกษาวา พระคัมภีร

กลาวอะไรเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจาในหนังสือ มัทธิว มาระโก ลูกา ยอหน และวิวรณมาแลว 
เราไดใหโครงสรางแกคุณเพื่อศึกษาชีวิและคําสอนของพระเยซูในฐานะกษัตริย เร่ืองของ

อาณาจักรและหลักการหรือคําสอนเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจา 
บทสุดทายนี้มุงเนนถึงความรับผิดชอบของคุณในฐานะทูตของอาณาจักรของพระเจาไปทั่ว

โลก 
หนังสือกิจการตลอดถึงยูดา ในพันธสัญญาใหมบันทึกความพยายามครั้งแรกของผูเชื่อ เมื่อ

เขาตอบสนองพระบัญชาใหเปนทูตของอาณาจักร จงศึกษาหนังสือตอไปนี้ เพื่อดูวาเขาทําไดสําเร็จ
อยางไร 

ขอพระคัมภีรตอไปนี้เปนขออางอิงโดยตรงถึงอาณาจักรพระเจา 
กิจการ 1:3, 6:9-11 (การเสด็จกลับมาจากกษัตริย), 8:12, 14:22, 19:8, 20:25, 28:23,31 
โรม 14:17 
1 โครินธ 4:20, 6:9-10, 15:34,50 
กาลาเทีย 5:19-21 
เอเฟซัส 5:5 
โคโลสี 1:13, 4:11 
1 เธสะโลนิกา 2:12 
2 เธสะโลนิกา 1:5 
1 ทิโมธี 4:1,18 
ฮีบรู 1:8, 11:33, 12:28 
ยากอบ 2:5 
2 เปโตร 1:11 


