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พระวรสารแห่งราชอาณา

จกัรของพระเจา้ 
มนัเป็นทางออก! 

คุณรูห้รอืไม่ว่าพระเยซบูอกว่าอวสานไม่สามารถเกดิขึน้ไดจ้นกว่าอาณาจกัร

ของพระเจา้จะประกาศไปทัว่โลกในฐานะพยาน? 

 
“ หมาป่าจะอาศยัอยู่กบัลูกแกะ…

พวกเขาจะไม่ท ารา้ยหรอืท าลายในภูเขาศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หมดของเราเพร

าะโลกจะเต็มไปดว้ยความรูข้ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ขณะทีน่ า้ปกคลุมทะ

เล” (อสิยาห ์11: 6,9) 

 
โดย 
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ท ำไมมนุษยไ์ม่สำมำรถแกปั้ญหำได ้

คุณรูไ้หมวำ่สิง่แรกและสุดทำ้ยทีพ่ระคมัภรีแ์สดงใหเ้ห็นวำ่พระเยซูเทศนำเ

กีย่วกบัพระกติตคุิณแห่งอำณำจกัรของพระเจำ้ทีเ่กีย่วขอ้ง? 

คุณรูห้รอืไม่วำ่อำณำจกัรของพระเจำ้คอืสิง่ทีส่ ำคญัทีสุ่ดส ำหรบัอคัรสำวก

และผูท้ีต่ำมมำเป็นอนัดบัแรก 

อำณำจกัรของพระเจำ้เป็นบุคคลของพระเยซูหรอืไม่? 

อำณำจกัรของพระเจำ้พระเยซูทรงพระชนมอ์ยู่ในเรำหรอื 

รำชอำณำจกัรของพระเจำ้เป็นอำณำจกัรทีแ่ทจ้รงิในอนำคตหรอืไม่? 

คุณจะเชือ่ในสิง่ทีค่มัภรีไ์บเบลิสอนหรอืไม่? 

รำชอำณำจกัรคอือะไร อำณำจกัรของพระเจำ้คอือะไร? 

คมัภรีไ์บเบลิสอนอะไร ครสิตจกัรครสิเตยีนยุคแรกสอนอะไร 

คุณรูห้รอืไม่วำ่อวสำนไม่สำมำรถเกดิขึน้ไดจ้นกวำ่อำณำจกัรของพระเจำ้

จะประกำศไปทัว่โลกในฐำนะพยำน? 
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รูปถ่ายบนหนา้ปกแสดงลูกแกะนอนกบัหมาป่าทีป่ระกอบดว้ย Burdine Printing 

และกราฟิกรูปถ่ายบนปกหลงัเป็นส่วนหน่ึงของอาคารโบสถด์ัง้เดมิของพระเจา้ในกรุงเยรูซาเล็

มถ่ายในปี 2013 โดย Dr. Bob Thiel.  

 

สำรบญั 
 

1. มนุษยชำตมิทีำงออกหรอืไม่? 

2. พระเยซูส ัง่สอนพระกติตคิุณอะไร? 

3. 

รำชอำณำจกัรของพระเจำ้เป็นทีรู่จ้กัในพนัธสญัญำเดมิห

รอืไม?่ 

4. อคัรสำวกสอนพระกติตคิุณของพระเยซู 

รำชอำณำจกัร? 

5. แหล่งขอ้มูลนอกพนัธสญัญำใหมท่ีส่อน 

อำณำจกัรของพระเจำ้ 

6. ครสิตจกัรกรกีโรมนัสอนอำณำจกัรเป็นสิง่ส ำคญั แต่ ... 

7. ท ำไมตอ้งเป็นอำณำจกัรของพระเจำ้ 

ขอ้มูลตดิต่อ  
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ย่างสมบรูณ ์แต่หวงัว่าจะไดใ้กลช้ดิ เวอรช์ ัน่ภาษาองักฤษมใีหอ้อนไลนฟ์รทีี ่
www.ccog.org                            

  

  

  

1. มนุษยชำตมิทีำงออกหรอืไม่? 

โลกก าลงัเผชญิกบัปัญหามากมาย 

หลายคนก าลงัหวิคนหลายคนถกูบบีบงัคบัคนจ านวนมากตอ้งเผชญิกบัความยากจน

หลายประเทศอยู่ในภาวะหนีส้นิทีรุ่นแรงเด็ก ๆ รวมถงึคนทีย่งัไม่เกดิ, 

ตอ้งเผชญิกบัการถกูท ารา้ยโรครา้ยทีด่ือ้ยาเกีย่วขอ้งกบัแพทยห์ลายคน นักการเมอืง

ต่างๆขู่สงคราม การโจมตขีองผูก้อ่การรา้ยใหเ้กดิขึน้ 

ผูน้ าโลกสามารถแกไ้ขปัญหาทีม่นุษยชาตเิผชญิอยู่ไดห้รอืไม่? 

หลายคนคดิเชน่น้ัน 

วำระใหม่สำกล 

เมือ่วนัที ่ 25 กนัยายน 2558 

หลงัจากการกล่าวปาฐกถาทีส่ าคญัของวาตกินัสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซสิ 193 

ประเทศของสหประชาชาตไิดล้งมตใิหใ้ช“้ 17 

เป้าหมายการพฒันาอย่างยั่งยนื” ซึง่บางคร ัง้เรยีกว่าวาระสากลใหม่น่ีคอื เป้าหมาย 

17 ประการของ UN:   

เป้าหมาย 1. ยตุคิวามยากจนในทกุรูปแบบทกุที ่

เป้าหมาย2. 

สิน้สดุความหวิโหยบรรลคุวามมั่นคงดา้นอาหารและโภชนาการทีด่ขี ึน้และส่

งเสรมิการเกษตรแบบยั่งยนื 
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เป้าหมาย 3 

สรา้งความมั่นใจในชวีติทีม่สีขุภาพและส่งเสรมิความเป็นอยู่ทีด่สี าหรบัทกุว ั

ย 

เป้าประสงค ์ 4 

รบัรองการศกึษาทีม่คีณุภาพอย่างครอบคลมุและเป็นธรรมและส่งเสรมิโอกา

สการเรยีนรูต้ลอดชวีติส าหรบัทกุคน 

เป้าหมาย 5. 

บรรลคุวามเท่าเทยีมกนัทางเพศและใหอ้ านาจผูห้ญงิและเด็กหญงิทกุคน 

เป้าหมาย 6. 

สรา้งความมั่นใจในความพรอ้มและการจดัการน า้และการสขุาภบิาลอย่างยั่

งยนืส าหรบัทกุคน 

เป้าหมาย 7 

สรา้งความมั่นใจในการเขา้ถงึพลงังานราคาไม่แพงเช ือ่ถอืไดย้ ั่งยนืและทนัส

มยัส าหรบัทกุคน 

เป้าหมาย 8 

ส่งเสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีย่ ั่งยนืครอบคลมุและยั่งยนืการจา้งงานอย่

างเต็มรูปแบบและมปีระสทิธผิลและการท างานทีเ่หมาะสมส าหรบัทกุคน 

เป้าหมาย 9. 

สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานทีย่ดืหยุ่นส่งเสรมิอตุสาหกรรมทีค่รอบคลมุและยั่งยนื

และส่งเสรมินวตักรรม 

เป้าหมาย 10. ลดความไม่เท่าเทยีมภายในและระหว่างประเทศ 

เป้าหมาย 11. 

ท าใหเ้มอืงและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษยค์รอบคลมุปลอดภยัยดืหยุ่นและยั่งยื

น 

เป้าประสงค ์12 สรา้งความมั่นใจในการบรโิภคและรูปแบบการผลติทีย่ ั่งยนื 
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เป้าหมาย 13. 

ด าเนินการอย่างเรง่ด่วนเพือ่ต่อสูก้บัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและผ

ลกระทบของมนั 

เป้าหมาย 14. 

อนุรกัษแ์ละใชท้รพัยากรมหาสมุทรทะเลและทรพัยากรทางทะเลอย่างยั่งยนืเ

พือ่การพฒันาทีย่ ั่งยนื 

เป้าหมาย 15. 

ปกป้องฟ้ืนฟูและส่งเสรมิการใชร้ะบบนิเวศนบ์นบกอย่างยั่งยนืจดัการป่าไมอ้

ย่างยั่งยนืต่อสูก้บัการกลายเป็นทะเลทรายและหยดุยัง้และยอ้นกลบัการเสือ่

มสภาพของดนิแดนและหยดุการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ 

เป้าหมาย 16. 

ส่งเสรมิสงัคมทีส่งบและครอบคลมุเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยนืใหก้ารเขา้ถงึควา

มยตุธิรรมส าหรบัทกุคนและสรา้งสถาบนัทีม่ปีระสทิธภิาพรบัผดิชอบและคร

อบคลมุในทกุระดบั 

เป้าหมาย 17. 

เสรมิสรา้งวธิกีารด าเนินการและฟ้ืนฟูความเป็นหุน้ส่วนระดบัโลกเพือ่การพั

ฒนาทีย่ ั่งยนื 

วาระนีเ้ป็นทีค่วรจะไดร้บัการด าเนินการอย่างเต็มทีใ่นปี 

2030 และจะเรยีกว่า2030 วาระการพฒันาทีย่ ั่งยนื โดยมจีดุมุ่งหมายทีจ่ะแกปั้ญหา 

Ail ment s หนัหนา้ไปทางมนุษยชาตผ่ิานการควบคมุ, 

การศกึษาและระหว่างประเทศและความรว่มมอื 

interfaith   ในขณะทีว่ตัถปุระสงคห์ลายอย่างน้ันด ี

แต่วธิกีารและเป้าหมายบางอย่างน้ันช ัว่รา้ย (เปรยีบเทยีบปฐมกาล 3: 

5 ) T วาระของเขายงัมคีวามสอดคลอ้งกบัสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซสิLaudato 

ศรพีมิพล์ายมอื 

“ สากลใหม่วาระที”่ อาจจะเรยีกว่า“ ใหม่คาทอลกิวาระ” เป็นค าที“่ Cath กา้โอลชิ” 

หมายถงึ“ สากล ” สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซสิทีเ่รยีกว่าการยอมรบั 
ของ สากล สากล ระเบยีบวาระการประชมุ“ เป็นสญัญาณแห่งความหวงัทีส่ าคญั ” 
ในฐานะทีเ่ป็นตดิตามขอ้ตกลงสหประชาชาตมิกีารประชมุในกรุงปารสีในเดอืนธนัวา

คมปี 2015 



7 
 

(ชือ่อย่างเป็นทางการ21 เซนตป์ระชมุของภาคกีรอบอนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยกา

รเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ) สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซสิยงัยกย่องว่าขอ้ตกล

งระหว่างประเทศและใหค้ าแนะน าแกป่ระเทศต่างๆ“ ใหป้ฏบิตัติามถนนขา้งหนา้อย่างร

ะมดัระวงัและดว้ยความเป็นปึกแผ่น ” 
  
เกอืบทกุประเทศในโลกเห็นดว้ยกบัขอ้ตกลงปารสีซ ึง่มเีป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่ฉ

พาะเจาะจงและภาระผูกพนัทางการเงนิ (จากน้ันประธานาธบิดบีารคัโอบามาของสหร ั

ฐอเมรกิาไดล้งนามในเอกสารเพือ่มอบอ านาจใหส้หรฐัอเมรกิาด าเนินการในปี 2559 

แต่ในปี 2017 

ประธานาธบิดโีดนัลดท์รมัป์ระบวุ่าสหรฐัฯจะไม่ยอมรบัขอ้ตกลงทีต่กลงกนัไวใ้นปารสี 

จากยโุรปและส่วนอืน่ ๆ 

ของโลก.) สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซสิกล่าวภายหลงัมนุษยชาต“ิ จะลงไป” ถา้มั

นไม่ไดท้ าใหเ้ขาเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพภูมอิากาศ 
  
ในขณะทีไ่ม่มใีครอยากทีจ่ะหายใจปนเป้ือนในอากาศไปหวิจะยากจนจะใกลส้ญูพนัธุ ์

ฯลฯ . จะพยายามของมนุษยท์เีป้าหมายเขาของสหประชาชาต ิ 2030 

วาระการประชมุและ / หรอืปารสีสอดคลอ้งSOLV E 

ปัญหาทีต่อ้งเผชญิกบัความเป็นมนุษย?์ 
  
บนัทกึกำรตดิตำมของสหประชำชำต ิ

T เขาสหประชาชาตทิีถ่กูสรา้งขึน้และจดัตัง้เมือ่วนัที ่ 24 ตลุาคม 

1945 , หลงัจากสงครามโลกคร ัง้ทีส่อง, เพือ่ป้องกนัไม่ใหอ้กีความขดัแยง้ดงักล่าวแล

ะจะพยายามทีจ่ะส่งเสรมิสนัตภิาพในโลก ในการกอ่ตัง้สหประชาชาตมิ ี 51 

รฐัสมาชกิ ตอนนีม้ ี193 

มคีวามขดัแยง้ทั่วโลกนับรอ้ยนับพนัถา้นับตัง้แต่กอ่ตัง้สหประชาชาต ิ

แต่เรายงัไม่มสีิง่ทีส่ามารถอธบิายไดว้่าเป็นสงครามโลกคร ัง้ทีส่าม 

บางคนเชือ่ว่าความรว่มมอืระหว่างประเทศเชน่การเรยีกรอ้งสหประชาชาตเิพือ่ส่งเสร ิ

ม, รวมกบัประเภทของ interfaith 

และวาระการประชมุทั่วโลกทีส่มเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซสิและหลายผูน้ าศาสนาอื่

น ๆ ทีก่ าลงัพยายามทีจ่ะส่งเสรมิ, จะน าความสงบสขุและความเจรญิรุง่เรอืง 
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แต่ประวตัสิ าหรบัสหประชาชาตจิะท าเชน่นีย้งัไม่ไดร้บัสิง่ทีด่ ีนอกจากความขดัแยง้ท

างอาวธุมากมายตัง้แต่สหประชาชาตกิอ่ตัง้ขึน้หลายลา้นคนยงัหวิโหยผูล้ ีภ้ยัและ / 

หรอืยากจนอย่างยิง่ 

ในชว่งทศวรรษทีผ่่านมาสหประชาชาตกิ าหนดไวใ้นการด าเนินการของเป้าหมายกา

รพฒันาแห่งสหสัวรรษ มนัมแีปด" เป้าหมายการพฒันา" แต่สิง่นีไ้ม่ประสบความส าเร็

จแมจ้ะเป็นไปตามสหประชาชาตเิอง ดงัน้ันในปี 2558 จงึมกีารประกาศใช"้ 17 

เป้าหมายการพฒันาทีย่ ั่งยนื" 

ซึง่บางคนกม็องในแง่ด ีบางคนคดิว่ามนัเป็นจนิตนาการของอดุมคต ิ

เท่าทีย่โูทเปียไปเมือ่วนัที ่ 6 พฤษภาคม 2016 

สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซสิกล่าวว่าเขาฝันถงึยโูทเปียในยโุรปอย่างมมีนุษยธรร

มว่าครสิตจกัรของเขาสามารถชว่ยใหท้วปีน้ันบรรล ุกระน้ันความฝันของสมเด็จพระ

สนัตะปาปาจะกลายเป็นฝันรา้ย (เทยีบกบัววิรณ ์18) 

อำจมคีวำมรว่มมอืและควำมส ำเรจ็บำ้ง แต่ ... 

เมอรเ์รยีม Webster ‘s 

พจนานุกรมระบวุ่ายโูทเปียเป็น“ สถานทีใ่นจนิตนาการทีร่ฐับาลกฎหมายและเงือ่นไข

ทางสงัคมทีส่มบรูณแ์บบ ”   คมัภรีไ์บเบลิสอนว่ามนุษยไ์ม่สามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเ

องได:้ 

23 ขา้ 

แต่พระเจา้ขา้พระองคท์ราบว่าทางของมนุษยไ์ม่อยู่ในตวัเขา ไม่ใชใ่นคนทีเ่

ดนิไปตามขัน้ตอนของเขาเอง (เยเรมยี ์

10:23, NKJV ตลอดเวน้แต่จะระบไุวเ้ป็นอย่างอืน่) 

คมัภรีไ์บเบลิสอนว่าความรว่มมอืระหว่างประเทศจะลม้เหลว: 

16 

การท าลายและความทกุขย์ากอยู่ในหนทางของพวกเขา; 17 และเขาไม่รูจ้กัทาง

แห่งสนัตสิขุ 18 ไม่ตอ้งกลวัพระเจา้ต่อหนา้ต่อตาพวกเขา (โรม 3: 16-18) 

ถงึกระน้ันกต็ามมนุษยห์ลายคนก าลงัท างานในมุมมองของสงัคมยโูทเปียและบางคร ัง้

กพ็ยายามมสี่วนรว่มในศาสนา 

แต่แทบจะไม่มใีครเต็มใจทีจ่ะท าตามวธิกีารของพระเจา้เทีย่งแทอ้งคเ์ดยีว ไม่ใชว่่าจะไ

ม่มคีวามคบืหนา้ใด ๆ ต่อของประเทศ Nation'sor 
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วาตกินัเป้าหมาย จะมบีางอย่าง(และหลายเป้าหมายเป็นสิง่ทีด่)ี เชน่เดยีวกบัความพ่า

ยแพบ้างอย่าง 

ทีจ่รงิและอาจจะหลงัจากความขดัแยง้ขนาดใหญ่ประเภทของต่างประเทศขอ้ตกลงสั

นตภิาพจะมกีารตกลงกนัไปและไดร้บัการยนืยนั 

(แดเนียล 9:27) เมือ่เป็นเชน่น้ันหลายคนมกัจะเช ือ่ว่ามนุษยจ์ะกอ่ใหเ้กดิสงัคมทีส่งบ

สขุและสงัคมอดุมคตมิากขึน้ 

หลายคนจะถกูด าเนินการโดย 'ความกา้วหนา้ของยโูทเปียนานาชาต'ิ 

(เทยีบกบัเอเสเคยีล 13:10) เชน่เดยีวกบัสญัญาณและสิง่มหศัจรรยต่์าง ๆ (2 

เธสะโลนิกา 2: 9-12) แต่พระคมัภรีก์ลา่วว่าความสงบสขุดงักล่าวจะไม่คงอยู่ 

(ดาเนียล 9:27; 11: 31-44) แมว้่าผูน้ าจะอา้งสทิธิ ์(1 เธสะโลนิกา 5: 3; อสิยาห ์59: 
8) 

ความคดิทีว่่า, นอกเหนือจากพระเยซ(ูcf อหน์ 15: 5 มทัธวิ 24: 21-

22 ) มนุษยส์ามารถน ายโูทเปียในเร ือ่งนี ้

'อายคุวามช ัว่รา้ยในปัจจบุนั' เป็นพระกติตคิณุเท็จ (กาลาเทยี1: 3-10 ) 

หากมนุษยชาตเิพยีงล าพงัไม่สามารถน ายโูทเปียออกมาอย่างแทจ้รงิไดย้โูทเปียประเ

ภทใดทีเ่ป็นไปได?้ 

ใช.่ 

อาณาจกัรของพระเจา้จะสรา้งโลกใบนีแ้ละต่อมานิรนัดรท์ ัง้หมดจะดกีว่าอย่างน่าอศัจ

รรย ์
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2. พระเยซูส ัง่สอนพระกติตคิุณอะไร? 

คมัภรีไ์บเบลิสอนว่าสงัคมยโูทเปียทีเ่รยีกว่าอาณาจกัรของพระเจา้จะเขา้มาแทนทีร่ฐั

บาลมนุษย ์(ดาเนียล 2:44; ววิรณ ์11:15; 19: 1-21) 

เมือ่พระเยซเูร ิม่ Minis 

ประชาชนของเขาพยายามเขาเร ิม่ตน้ดว้ยพระธรรมเทศนาพระกติตคุิณของ 

K ingdom ของพระเจา้ น่ีคอืสิง่ทีม่ารค์รายงาน: 

14 หลงัจากทีย่อหน์เขา้คกุแลว้พระเยซเูสด็จมาทีก่าลลิปีระกาศข่าวประเสรฐิแ

ห่งอาณาจกัรของพระเจา้15 และกล่าววา่“ เวลาดงักล่าวถงึเวลาแลว้และอาณ

าจกัรของพระเจา้กใ็กลเ้ขา้มาแลว้ กลบัใจและเช ือ่ในพระกติตคิณุ” (มาระโ

ก 1: 14-15) 

พระวรสารค าว่ามาจากค าภาษากรกีทีแ่ปลว่าeuangelion และหมายถงึ" ขอ้ความที่

ด"ี หรอื" ข่าวด ี” ในเอ็นไม่มพีนัธสญัญา EW, 

ภาษาองักฤษค าว่า‘ ราชอาณาจกัร, ’ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาณาจกัรของพระเจา้เป็นทีก่ล่

าวถงึประมาณ 149 คร ัง้ใน NKJV และ 151 

ในDouay แรมสใ์นพระคมัภรี ์มนัมาจากค าภาษากรกีทบัศพัทเ์ป็นbasileia ซึง่หมาย

ถงึการปกครองหรอืดนิแดนของราชวงศ ์

อาณาจกัรมนุษยร์วมถงึราชอาณาจกัรของพระเจา้มกีษตัรยิ(์ววิรณ ์

17:14) พวกเขาครอบคลมุพืน้ทีท่างภูมศิาสตร(์ววิรณ ์ 11:15) พวกเขามกีฎ(อสิยาห ์

2: 3-4; 30: 9) และพวกเขาม ีอาสาสมคัร(ลกูา 13:29) 

น่ีเป็นค าสอนแรกจากพระเยซทูีม่ทัธวิบนัทกึไว:้ 

23 พระเยซเูสด็จไปทั่วแควน้กาลลิโีดยสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาประกาศ

ข่าวประเสรฐิแห่งอาณาจกัร (มทัธวิ 4:23) 

แมทธวิยงับนัทกึ: 

35 พระเยซจูงึเสด็จด าเนินไปตามเมอืงและหมู่บา้นการเรยีนการสอนในธรรม

ศาลาของเขาประกาศข่าวประเสรฐิแห่งอาณาจกัร (แมตตต์ดั9:35) 

พนัธสญัญาใหม่แสดงใหเ้ห็นว่าJe sus จะครอบครองตลอดกาล: 
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33 และพระองคจ์ะครอบครองวงศว์านของยาโคบตลอดไปและอาณาจกัรของ

เขาจะไม่มทีีส่ ิน้สดุ (ลกูา 1:33) 

ลุคบนัทกึวำ่จุดประสงคท์ีพ่ระเยซูถูกส่งไปเพือ่ประกำศรำชอำณำจกัรของ

พระเจำ้ สงัเกตสิง่ทีพ่ระเยซสูอน: 

43 พระองคต์รสักบัเขาว่า“ เราตอ้งประกาศเร ือ่งอาณาจกัรของพระเจา้ไปยงัเ

มอืงอืน่ดว้ยเพราะเราไดส้่งไปเพือ่จดุประสงคนี์”้ (ลกูา 4:43) 

คณุเคยไดย้นิค าเทศนาน้ันหรอืไม่? คณุเคยรูห้รอืไม่ว่าจดุประสงคข์องพระเยซทูีถ่กูส่

งไปน้ันคอืการประกาศแนวคดิ K ของพระเจา้? 

ลคุยงับนัทกึว่าพระเยซไูม่ไปและประกาศ อาณาจกัรของพระเจา้: 

10 เมือ่พวกอคัรสาวกกลบัมาแลว้กเ็ล่าทกุสิง่ทีเ่ขาไดก้ระท า จากน้ันพระองค ์

จงึพาพวกเขาออกไปและแวะเขา้ไปในทีเ่ปลีย่วซ ึง่เป็นกรรมสทิธิข์องเมอืงน้ั

นเรยีกว่าเบ ธ 

ไซดา 11 แต่เมือ่มวลชนรูเ้ร ือ่งเขากต็ดิตามพระองค ์และพระองคท์รงตอ้นรบั

พวกเขาและตรสักบัพวกเขาถงึอาณาจกัรของพระเจา้ (ลกูา 9: 10-11) 

พระเยซทูรงสอนว่าราชอาณาจกัรของพระเจา้ควรเป็นสิง่ส าคญัทีส่ดุส าหรบัผูท้ ีจ่ะตดิ

ตามพระองค:์ 

33 แต่จงแสวงหาอาณาจกัรของพระเจา้และความชอบธรรมของพระองคก์อ่น 

(มทัธวิ 6:33) 

31 แต่จงแสวงหาอาณาจกัรของพระเจา้และจะทรงเพิม่เตมิสิง่ท ัง้ปวงเหล่านีใ้ห ้

เจา้ 32 อย่ากลวัเลยฝูงนอ้ยเพราะพระบดิาของท่านชอบทีจ่ะใหอ้าณาจกัรแก่

ท่าน (ลกูา 12: 31-32) 

ครสิเตยีนตอ้งแสวงหาอาณาจกัรของพระเจา้กอ่น พวกเขาท าสิง่นีโ้ดยใหค้วามส าคั

ญสงูสดุกบัการด าเนินชวีติตามทีพ่ระครสิตท์รงประสงคใ์หพ้วกเขามชีวีติและรอคอย

การเสด็จกลบัมาและอาณาจกัรของพระองค ์แต่ส่วนใหญ่ทีย่อมรบัพระครสิตไ์ม่เพยีง 

แต่ไม่แสวงหาอาณาจกัรของพระเจา้กอ่นพวกเขาไม่ไดรู้ว้่ามนัคอือะไร หลายคนเชือ่

อย่างผดิ ๆ 

ว่าการมสี่วนรว่มในการเมอืงโลกเป็นสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงคาดหวงัจากครสิเตยีน หากไม่เ

ขา้ใจอาณาจกัรของพระเจา้พวกเขากไ็ม่ท าเชน่น้ัน 

ด าเนินชวีติตามทีค่วรหรอืเขา้ใจว่าท าไมมนุษยจ์งึมขีอ้บกพรอ่ง 
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แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ยงัth ว่าออีาณาจกัรจะไดร้บัฝูงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ(cf โรม 11: 

5) ตอ้งมคีวามอ่อนนอ้มถ่อมตนทีจ่ะเต็มใจเป็นส่วนหน่ึงของฝูงแกะตวันอ้ยทีแ่ทจ้รงิ 

อำณำจกัรของพระเจำ้ยงัไม่ไดร้บักำรจดัต ัง้ขึน้บนโลก 

J esus 

สอนว่าผูต้ดิตามของเขาจะตอ้งอธษิฐานเผือ่อาณาจกัรทีจ่ะมาดงัน้ันพวกเขาจงึไม่ได ้

เป็นเจา้ของมนั: 

9 พระบดิาของเราในสวรรคท์รงเป็นชือ่ของคณุ 10 อาณาจกัรของคณุมาแล ้

ว คณุจะท าส าเรจ็ (มทัธวิ 6: 9-10) 

พระเยซสูง่สาวกของพระองคอ์อกไปประกาศความรูเ้ร ือ่งพระเจา้: 

1 จากน้ันพระองคท์รงเรยีกสาวกสบิสองคนของเขามารวมกนัและใหอ้ านาจแ

ละสทิธอิ านาจแกพ่วกมารทัง้ปวงและทรงรกัษาโรค 2 พระองคส์่งพวกเขาไป

ประกาศอาณาจกัรของพระเจา้ (ลกูา 9: 1-2) 

พระเยซทูรงสอนว่าการปรากฏตวัของเขาเป็นคนเดยีวทีไ่ม่ราชอาณาจกัรเป็นราชอา

ณาจกัรไดร้บัไม่ไดจ้ดัตัง้ขึน้บนโลกแลว้ในฐานะทีเ่ป็นเหตใุหเ้ขาท าในสิง่ทีเ่ขาไม่ได ้

ขบัผอีอกในพระนามของพระองคแ์ลว้: 

28 แต่ถา้ขา้ขบัผอีอกดว้ยพระวญิญาณของพระเจา้อาณาจกัรของพระเจา้ก็

มาถงึท่านแลว้ (มทัธวิ 12:28) 

ราชอาณาจกัรทีแ่ทจ้รงิอยู่ในอนาคต- และไม่เป็นทีน่ี่ในขณะนีเ้น่ืองจาก M ark 
show s : 

47 และถา้ตาของคณุท าใหค้ณุผดิกต็อ้งถอนออก เป็นการดกีว่าทีค่ณุจะเขา้

มาในอาณาจกัรของพระเจา้ดว้ยตาขา้งเดยีวแทนทีจ่ะมสีองตาทีจ่ะถกูโยน

… (มาระโก 9:47) 

23 พระเยซทูอดพระเนตรและตรสักบัเหล่าสาวกของพระองคว์่า“ 

ชา่งยากเหลอืเกนิทีจ่ะเขา้ในอาณาจกัรของพระเจา้! ” 24 สาวกเหล่าน้ันประ

หลาดใจในพระด ารสัของพระองค ์แต่พระเยซตูรสัตอบพวกเขาอกีคร ัง้และพู

ดกบัพวกเขาว่า“ เด็ก ๆ 

ชา่งยากล าบากเหลอืเกนิทีค่นทีไ่วว้างใจในความร า่รวยเขา้มาในอาณาจกัร

ของพระเจา้! 25 อฐูจะลอดรูเข็มกง่็ายกว่าคนมั่งมทีีจ่ะเขา้อาณาจกัรของพระเ

จา้” (มาระโก 10: 23-25) 
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25 เราบอกความจรงิแกท่่านว่าเราจะไม่ดืม่น า้องุ่นจากเถาองุ่นต่อไปอกีจนถงึ

วนัน้ันเมือ่เราดืม่ใหม่ในอาณาจกัรของพระเจา้” (มาระโก 14:25) 

43 โจเซฟแห่งอารมิาเธยีสมาชกิสภาทีโ่ดดเด่นซ ึง่ก าลงัรอคอยอาณาจกัรขอ

งพระเจา้ก าลงัมาและกลา้หาญ… (มาระโก 15:43) 

พระเยซทูรงสอนว่าราชอาณาจกัรไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของโลกปัจจบุนันี:้ 

36 พระเยซตูรสัตอบว่า“ อาณาจกัรของฉันไม่ไดอ้ยู่ในโลกนี ้ถา้ราชอาณาจั

กรของฉันมาจากโลกนีค้นรบัใชข้องฉันจะต่อสูเ้พือ่ทีฉั่นจะไดไ้ม่ถกูส่งไปยงั

พวกยวิ แต่บดันีอ้าณาจกัรของเราไม่ไดม้าจากทีน่ี่” (ยอหน์ 18:36) 

พระเยซทูรงสอนว่าราชอาณาจกัรจะมาหลงัจากพระองคเ์สด็จกลบัมาในฐานะราชาข

องมนั: 

31 “ เมือ่บตุรมนุษยเ์สด็จมาดว้ยสง่าราศขีองพระองคแ์ละเหล่าทตูสวรรคศ์กัดิ ์

สทิธิท์กุคนอยู่กบัพระองคพ์ระองคจ์ะประทบับนบลัลงักแ์ห่งสง่าราศขีองพระ

องค ์32 บรรดาประชาชาตจิะถกูรวบรวมไวต่้อหนา้พระองคแ์ละพระองคจ์ะทรง

แยกพวกเขาออกจากกนัเป็นผูเ้ลีย้งแกะกแ็ยกแกะของเขาออกจากฝูงแพะ 33

 และเขาจะวางแกะไวท้ีม่อืขวาของเขา 

แต่แพะอยู่ทางซา้ย 34 จากน้ันกษตัรยิจ์ะตรสักบัผูท้ ีอ่ยู่ทางขวามอืของพระอง

คว์่า 

'มาเถดิพวกท่านทีไ่ดร้บัพรจากพระบดิาของขา้พระองคส์บืทอดราชอาณา

จกัรทีเ่ตรยีมไวใ้หท่้านตัง้แต่แรกสรา้งโลก (มทัธวิ 25: 31-34) 

เน่ืองจากอาณาจกัรของพระเจา้ไม่ไดอ้ยู่ทีน่ี่เราจะไม่เห็นยโูทเปียทีแ่ทจ้รงิจนกว่าจะไ

ดร้บัการสถาปนาแลว้ เพราะสว่นใหญ่ไม่เขา้ใจอาณาจกัรของพระเจา้พวกเขาลม้เห

ลวทีจ่ะเขา้ใจว่ารฐับาลทีร่กัพระองคท์ างานอย่างไร 

อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้จะไม่มา“ จนกว่าความสมบรูณข์องคนต่างชาตจิะเขา้มา

” (โรม 11:25) - และสิง่ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 

พระเยซพููดวำ่รำชอำณำจกัรเป็นอย่ำงไร 

พระเยซใูหค้ าอธบิายเกีย่วกบัสิง่ที ่K ingdom ของพระเจา้เป็นเชน่: 

26 และพระองคต์รสัว่า“ อาณาจกัรของพระเจา้เป็นเหมอืนมนุษยค์วรกระจายเ

มล็ดบนพืน้ดนิ27 และควรนอนในเวลากลางคนืและขึน้ทกุวนัและเมล็ดจะงอก

และเตบิโตขึน้เองเขาไม่รูว้ธิ ี28 เพราะว่าแผ่นดนิโลกกใ็หพ้ชืผลอดุมดว้ยมนั
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คอืใบแรกจากน้ันกห็วั 29 แต่เมือ่ขา้วเต็มเมล็ดเขากใ็ส่เคยีวทนัทเีพราะเกบ็เกี่

ยวมาแลว้” (มาระโก 4: 26-29) 

18 แลว้เขากพ็ูดว่า“ อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นอย่างไร? และฉันจะเปร ี

ยบเทยีบมนักบัอะไร? 19 มนักเ็หมอืนเมล็ดมสัตารด์ทีม่คีนเอาไปใส่ในสวนขอ

งเขา มนังอกขึน้และกลายเป็นตน้ไมใ้หญ่และนกในอากาศซอ้นอยู่ในกิง่ขอ

งมนั " 20 แลว้เขากพ็ูดอกีว่า" ฉันจะเปรยีบอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ใหเ้ป็

นเชน่ไร? 21 เปรยีบเหมอืนเชือ้ทีผู่ห้ญงิคนหน่ึงเอามาซอ่นไวใ้นอาหารสามมื ้

อจนเต็มเช ือ้” (ลกูา 13: 18-21) 

สิง่ทีต่ราไวเ้หล่านีแ้นะน าว่าในตอนแรก K ingdom ของพระเจา้น้ันค่อนขา้งเล็ก 

แต่จะมขีนาดใหญ่ 

ลคุยงับนัทกึไว:้ 

29 พวกเขาจะมาจากทศิตะวนัออกและทศิตะวนัตกจากทศิเหนือและทศิใตแ้ล

ะน่ังลงในอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ (ลกูา 13:29) 

ดงัน้ัน K ingdom ของพระเจา้จะมผีูค้นจากทั่วทกุมุมโลก มนัจะไม่ถกู จ ากดั 

ใหผู้ท้ ีม่เีช ือ้สายอสิราเอลหรอืเฉพาะกลุม่ชาตพินัธุ ์ผูค้นจากทั่วทกุมุมจะน่ังลงในอา

ณาจกัรนี ้

ลูกำ 17 และรำชอำณำจกัร 

ลกูา 17: 20-21 

งุนงงบา้ง แต่กอ่นทีจ่ะเดนิทางไปยงัทีแ่จง้ใหท้ราบว่าคนจะกนิจรงิในK ingdom ของพ

ระเจา้: 

15 “ บคุคลผูใ้ดจะรบัประทานอาหารในอาณาจกัรของพระเจา้กเ็ป็นสขุ ” (ลกู

า 14:15) 

เน่ืองจากผูค้นจะ ( กนิใน) ทีก่นิใน 

K ingdom ของพระเจา้มนัไม่ไดเ้ป็นเพยีงสิง่ทีอ่ยู่ในใจของพวกเขาในขณะนีแ้มจ้ะมคี

วามเขา้ใจผดิ / ความเขา้ใจผดิของลคุ 17:21 ซึง่แนะน าเป็นอย่างอืน่ 

การแปล Moffatt ของลกูา 17: 20-21 อาจชว่ยใหเ้ขา้ใจบา้ง: 

20 เมือ่พวกฟารสิถีกูถามเมือ่รชักาลของพระเจา้ก าลงัมาถงึเขาตอบพวกเขา

ว่า“ รชักาลของพระเจา้ไม่มาตามทีค่ณุหวงัว่าจะไดเ้ห็น 21 ไม่มใีครจะพูดว่า 

'น่ีคอื' หรอื 'ม'ี เพราะรชักาลของพระเจา้อยู่ในท่ามกลางคณุแลว้ ” (ลกูา 

17: 20-21, Moffatt ; ดกูารแปลNASB และESV ดว้ย) 
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ขอใหส้งัเกตว่าพระเยซกู าลงัพูดกบัพวกฟารสิทีีไ่ม่กลบัใจใหม่และเป็นคนหนา้ซ ือ่ใจ

คด พระเยซ“ู ตอบพวกเขา” - 

ฉันไม่ใชพ่วกฟารสิทีีถ่ามค าถามกบัพระเยซ ูพวกเขาปฏเิสธทีจ่ะยอมรบัพระองค ์

เรากลบัมาทีค่รสิตจกัรอกีคร ัง้ไหม ไม่! 

พระเยซยูงัไม่ไดพู้ดถงึครสิตจกัรในไม่ชา้ทีจ่ะจดัตัง้ มไิดถ้กูเขาพูดคยุเกีย่วกบัความรู ้

สกึในใจหรอืหวัใจ 

พระเยซกู าลงัพูดถงึรชักาลของพระองค!์ พวกฟารสิไีม่ไดถ้ามพระองคเ์กีย่วกบัครสิต

จกัร พวกเขาไม่รูว้่าจะเร ิม่ครสิตจกัรพนัธสญัญาใหม่ในเรว็ ๆ 

นี ้พวกเขาไม่ไดถ้ามเกีย่วกบัประเภทของความเชือ่มั่นสวย 

ถา้ใครคดิว่าอาณาจกัรของพระเจา้เป็นครสิตจกัร - 

และอาณาจกัรของพระเจา้คอื" ภายใน" พวกฟารสิ ี -

 เป็นครสิตจกัรในพวกฟารสิหีรอืไม่? ไม่ชดั! 

ขอ้สรุปดงักล่าวค่อนขา้งไรส้าระใชไ่หม? ในขณะทีค่ าแปลของโปรเตสแตนตแ์ปลส่ว

นหน่ึงของลกูา 17:21 ว่า“ ราชอาณาจกัรของพระเจา้คอื“ อยู่ในตวัคณุ” (NKJV / 
KJV) 

แมแ้ต่พระคมัภรีใ์หม่ของเยรูซาเลมเยรูซาเล็มก็แปลอย่างถกูตอ้งว่า“ อาณาจกัรของ

พระเจา้อยู่ในหมู่พวกคณุ ” 

พระเยซทูรงเป็นหน่ึงในพวกฟารสิท่ีามกลางพวกเขา ตอนนีพ้วกฟารสิคีดิว่าพวกเขา

รอคอยอาณาจกัรของพระเจา้ แต่พวกเขาเขา้ใจว่ามนั พระเยซอูธบิายว่ามนัจะไม่เป็

นทอ้งถิน่หรอืราชอาณาจกัรที ่ จ ากดั 

ส าหรบัชาวยวิเท่าน้ันเท่าทีด่เูหมอืนว่าพวกเขาจะคดิ ราชอาณาจกัรของพระเจา้จะไม่

เป็นเพยีงหน่ึงในหลาย ๆ Huma n 

และราชอาณาจกัรทีม่องเห็นคนทีร่ว่มuld ชีใ้หเ้ห็นหรอืดแูละกล่าวว่า“ น่ีมนัคอืทีน่ี่” ;

 หรอื“ น่ันคอืราชอาณาจกัรตรงน้ัน ” 

พระเยซเูองกเ็กดิมาเพือ่เป็นราชาแห่งราชอาณาจกัรดงัทีพ่ระองคต์รสับอกกบัปิลาต 

(ยอหน์ 18: 36-37) เขา้ใจว่าพระคมัภรีใ์ชค้ าวา่ 

" ราชา" และ" ราชอาณาจกัร" สลบักนัได ้ ( เชน่ดาเนียล 7: 17-

18,23) กษตัรยิแ์ห่งอนาคตราชอาณาจกัรของพระเจา้เป็นแลว้และมทีีย่นือยู่ถดัจาก

พวกฟารสิ ีแต่พวกเขาจะไม่รูจ้กัพระองคใ์นฐานะกษตัรยิ ์ (ยอหน์ 

19:21) เมือ่เขากลบัมาโลกจะปฏเิสธพระองค ์(ววิรณ ์19:19) 
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พระเยซตูรสัต่อไปในขอ้ต่อไปนีใ้นลกูา 

17 เพือ่อธบิายการเสด็จมาคร ัง้ทีส่องของเขาเมือ่ราชอาณาจกัรของพระเจา้จะปกคร

องโลกทัง้มวล (ด าเนินต่อไปกบั Moffatt เพือ่ความมั่นคงในบทนี)้: 

22 พระองคต์รสักบัเหล่าสาวกของพระองคว์่า“ จะมวีนัหน่ึงทีเ่จา้ทัง้หลายจะต ้

องทนอยู่ไดน้านทัง้วนัเพือ่จะไดบ้ตุรมนุษย ์23 ผูช้ายจะพูดว่า 

'ดสูเิขาอยู่น่ีส!ิ' 'ดสูเิขาอยู่ทีน่ั่นแลว้!' แต่อย่าออกไปหรอืวิง่ไล่ตามพวกเขา24

 เพราะสายฟ้าทีส่่องจากฟ้าดา้นหน่ึงไปยงัอกีฟากหน่ึงบตุรมนุษยจ์ะเป็นเชน่

น้ันในวนัของเขาเอง 25 แต่กอ่นอืน่เขาตอ้งอดทนต่อความทกุขท์รมานอย่าง

มากและถกูปฏเิสธโดยคนรุน่ปัจจบุนั (ลกูา 17: 22-25, มอฟแฟต) 

พระเยซอูา้งถงึสแีดงกบัฟ้าผ่าทีก่ระพรบิเชน่เดยีวกบัในมทัธวิ 24:27 -

31 โดยอธบิายถงึการเสด็จกลบัมาคร ัง้ทีส่องของพระองคใ์นโลกทัง้โลก พระเยซไูม่ไ

ดบ้อกว่าคนของเขาจะไม่สามารถเห็นเขาเมือ่เขากลบัมา 

คนe จะไม่รูจ้กัพระองคใ์นฐานะกษตัรยิข์องพวกเขา(ววิรณ ์

11:15) และจะต่อสูก้บัเขา (ววิรณ ์

19:19)! หลายคนคดิว่าพระเยซเูป็นตวัแทนของกลุ่มต่อตา้นพระเจา้ พระเยซไูม่ไดบ้

อกว่าอาณาจกัรของพระเจา้อยู่ในกลุ่มฟารสิเีหล่าน้ัน- 

เขาบอกพวกเขาทีอ่ืน่ว่าพวกเขาจะไม่ไปอยู่ในราชอาณาจกัรเพราะความหนา้ซ ือ่ใจ

คดของพวกเขา (มทัธวิ 23: 13-14) พระเยซไูม่ไดพู้ดว่าครสิตจกัรจะเป็นอาณาจกัร 

T เขาอาณาจกัรของพระเจา้เป็นสิง่ทีม่นุษยจ์ะวนัหน่ึงจะสามารถENTER -

 เหมอืนทีฟ้ื่นคนืชพีของคนเพยีง! แต่แมอ้บัราฮมัและพระสงัฆราชอืน่ ๆ ทีไ่ม่ไดม้ ี แต่ 

(cf ฮบีรูrews 11: 13-40) 

เหล่าสาวกรูว้่าการมสี่วนรว่มของพระเจา้น้ันไม่ไดอ้ยู่ในตวัพวกเขาเป็นการส่วนตวัแ

ละตอ้งปรากฏดงัต่อไปนีซ้ ึง่มาหลงัจากลกูา 17:21 แสดงใหเ้ห็น: 

11 ขณะทีพ่วกเขาไดย้นิสิง่เหล่านีเ้ขาพูดค าอปุมาอกีคร ัง้เพราะเขาอยู่ใกลก้รุ

งเยรูซาเล็มและเพราะพวกเขาคดิว่าอาณาจกัรของพระเจา้จะปรากฏขึน้ทนั

ท ี(ลกูา 19:11) 

อำณำจกัรไดอ้ย่ำงชดัเจนในอนำคต 

คณุจะบอกไดอ้ย่างไรว่า 

อาณาจกัรใกลเ้ขา้มา? ในการตอบค าถามน้ันพระเยซทูรงระบเุหตกุารณแ์ห่งค าท าน

าย (ลกูา 21: 8-28) จากน้ันจงึสอน: 
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29 ดตูน้มะเดือ่และตน้ไมท้กุตน้ 30 เมือ่พวกเขาโตแลว้คณุจะเห็นและรูด้ว้ยตวัเ

องว่าฤดรูอ้นใกลเ้ขา้มาแลว้ 31 ดงัน้ันเมือ่คุณเห็นสิง่เหล่ำนีเ้กดิขึน้จงรูว้่

ำอำณำจกัรของพระเจำ้ใกลเ้ขำ้มำแลว้(ลกูา 21: 29-31) 

พระเยซตูอ้งการใหค้นของเขาทีจ่ะปฏบิตัติามค าท านายเหตกุารณท์ีจ่ะรูว้่าเมือ่ 

อาณาจกัรจะมา พระเยซทูีอ่ ืน่บอกใหผู้ค้นของพระองคเ์ฝ้าดแูละใส่ใจกบัเหตกุารณล์

าง (ลกูา 21:36; มาระโก 13: 33-37) แมจ้ะมคี าพูดของพระเยซ ู

แต่หลายคนกย็งัมสี่วนลดในการดเูหตกุารณโ์ลกทีเ่ช ือ่มโยงกบัค าพยากรณ ์

ในลกูา 22 และ 23 พระเยซทูรงแสดงใหเ้ห็นอกีคร ัง้ว่า 

อาณาจกัรของพระเจา้เป็นสิง่ทีจ่ะส าเรจ็ในอนาคตเมือ่พระองคท์รงสอน: 

15 “ ดว้ยความปรารถนาอย่างแรงกลา้ฉันปรารถนาจะกนิปัสกานีก้บัคณุกอ่

นทีฉั่นจะทนทกุขท์รมาน; 16 เพราะเราบอกเจา้ว่าเราจะไม่กนิอกีต่อไปจนกว่

าจะส าเรจ็ในอาณาจกัรของพระเจา้ ” 17 จากน้ันพระองคจ์งึทรงหยบิถว้ยมาข

อบพระคณุแลว้ตรสัวา่“ จงรบัสิง่นีม้าแบ่งเป็นของเจา้ 18 เพราะเราบอกเจา้ว่าเ

ราจะไม่ดืม่น า้องุ่นจากเถาองุ่นต่อไปจนกว่าอาณาจกัรของพระเจา้จะมา" (ลู

กา 22: 15-18) 

39 แต่หน่ึงในบรรดาผูก้ระท าความผดิทีถ่กูตรงึกางเขนกบัเขาน้ันไดด้หูมิน่เข

าและเขาพูดว่า“ หากคณุคอืพระเมสสยิาหโ์ปรดชว่ยตวัเองและชว่ยเราใหร้

อดดว้ย ” 40 และสหายของเขากห็า้มปรามเขาและเขากพ็ูดกบัเขาว่า“ คณุไ

ม่กลวัพระเจา้เลยเหรอ? ส าหรบัคณุยงัอยู่ในการลงโทษกบัเขา 41 และเรากย็ุ

ตธิรรมเพราะเรามค่ีาควรเพราะเราไดร้บัการชดใชต้ามสิง่ทีเ่ราท า 

แต่คนนีไ้ม่ไดท้ าอะไรช ัว่ ” 42 และเขาพูดกบัเยชวูา“ พระเจา้ของฉันจ าฉันไดเ้

มือ่คณุเขา้มาในราชอาณาจกัรของคณุ ” 43 แต่ 

Yeshua ตรสักบัเขาว่า“ สาธผุมพูดกบัคณุว่าวนันีค้ณุจะอยู่กบัฉันในสวรร

ค ์” (ลกูา 23: 39-43, ภาษาอราเมอกิในภาษาองักฤษ) 

อาณาจกัรของพระเจา้ไม่ไดม้าทนัททีีพ่ระเยซถูกูฆ่าทัง้ทีม่ารค์และลคุแสดงใหเ้ราเห็น

: 

43 โจเซฟแห่งอารมิาเธยีสมาชกิสภาทีโ่ดดเด่นซ ึง่ก าลงัรอคอยอาณาจกัรขอ

งพระเจา้ก าลงัมาและกลา้หาญ… (มาระโก 15:43) 

51 เขามาจากอารมิาเธยีซ ึง่เป็นเมอืงของชาวยวิซ ึง่ก าลงัรอคอยอาณาจกัรข

องพระเจา้ดว้ย (ลกูา 23:51) 
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ฉันทเีป็นแจกฟ้ืนคนืชพี(1 โครนิธ ์ 15: 50-55) ทีค่รสิตชนจะเกดิอกีคร ัง้ทีจ่ะ 

อาณาจกัรของพระเจา้, บนัทกึจอหน์: 

3 พระเยซตูรสัตอบเขาว่า" เราบอกความจรงิแกท่่านว่าถา้ผูใ้ดไม่บงัเกดิใหม่

ผูน้ั้นจะมองไม่เห็นอาณาจกัรของพระเจา้ ” 4 นิโคเดมสัทลูพระองคว์่า“ มนุษ

ยจ์ะเกดิเมือ่เขาแกไ่ดอ้ย่างไร เขาสามารถเขา้ไปในครรภม์ารดาคร ัง้ทีส่องแ

ละเกดิไดห้รอืไม่? ” 5 พระเยซตูรสัตอบ“ แน่นอนทีส่ดุผมพูดกบัคณุว่าถา้ผูใ้

ดทีเ่กดิจากน า้และพระวญิญาณเขาไม่สามารถเขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้ 

(จอหน์ 3: 3-5) 

เฉพาะคนของพระเจา้จะเห็นสดุยอดโพสตพ์นัปีK ingdom ของพระเจา้ 

ตอนนีโ้ปรดเขา้ใจยิง่ขึน้ว่าพระเยซทูีย่ ิง่ใหญ่ไดฟ้ื้นคนืชพีขึน้มาเขาสอนอกีคร ัง้เกีย่ว

กบั K ingdom ของพระเจา้: 

3 พระองคย์งัทรงแสดงชวีติหลงัจากการทนทกุขข์องพระองคด์ว้ยการพสิจูน์

ทีผ่ดิพลาดมากมายโดยพวกเขาไดเ้ห็นในชว่งสีส่บิวนัและพูดถงึสิง่ต่าง ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาณาจกัรของพระเจา้ (กจิการ 1: 3) 

th อคีร ัง้แรกและคร ัง้สุดทำ้ยทีพ่ระธรรมเทศนำวำ่พระเยซูใหเ้ป็นเกีย่วกบั 

อำณำจกัรของพระเจำ้! พระเยซูเสด็จมำในฐำนะผูส้่งสำรเพือ่สอนเกีย่วกบั

รำชอำณำจกัรนัน้ 

พระเยซยูงัมสีาวกจอหน์เขยีนเกีย่วกบัK 

พนัปีingdom ของพระเจา้ทีจ่ะอยู่บนแผ่นดนิ สงัเกตสิง่ทีเ่ขามจีอหน์เขยีน: 

4 ฉันเห็นวญิญาณของผูท้ีถ่กูตดัศรีษะเพือ่เป็นสกัขพียานต่อพระเยซแูละส า

หรบัพระวจนะของพระเจา้ทีไ่ม่ไดบ้ชูาสตัวร์า้ยหรอืรูปของเขาและไม่ไดร้บัเค

ร ือ่งหมายของเขาบนหนา้ผากหรอืมอืของพวกเขา และพวกเขาอาศยัและค

รอบครองรว่มกบัพระครสิตเ์ป็นเวลาพนัปี (ววิรณ ์20: 4) 

ครสิเตยีนยคุแรกสอนว่าราชอาณาจกัรพนัปีของพระเจา้จะอยู่บนโลกและแทนทีร่ฐับ

าลของโลกตามทีพ่ระคมัภรีส์อน (เปรยีบเทยีบววิรณ ์5:10, 11:15) 

ท าไมถา้ K ingdom ของพระเจา้มคีวามส าคญัไม่เคยไดย้นิเร ือ่งนีม้ากนัก? 

บางส่วนขecause พระเยซทูรงเรยีกมนัลกึลบั: 

11 พระองคจ์งึตรสัแกเ่ขาว่า" ใหท่้านรูค้วามลกึลบัแห่งอาณาจกัรของพระเจา้

แลว้เพือ่ท่าน แต่ส าหรบัคนทีอ่ยู่ภายนอกทกุสิง่มาเป็นค าอปุมา (มาระโก 

4:11) 
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แมแ้ต่ทกุวนันีร้าชอาณาจกัรทีแ่ทจ้รงิของพระเจา้ยงัเป็นปรศินาใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเ

ป็นไปไดต้ามแผนการของพระเจา้ 

(ดหูนังสอืฟรขีองเราทางออนไลนท์ีw่ww.ccog.orgหวัขอ้: ความลกึลบัของแผนการ

ของพระเจา้พระเจา้ทรงสรา้งอะไรท าไมพระเจา้ทรงสรา้งคณุ ? ) 

พจิารณายงัว่าพระเยซกูลา่วว่าปลาย(อาย)ุ จะมา (เรว็ ๆ นี)้ 

หลงัจากพระกติตคิณุของสหราชอาณาจกัรทีม่กีารเทศนใ์นโลกทัง้หมดเป็นพยาน: 

14 และข่าวประเสรฐิเร ือ่งอาณาจกัรนีจ้ะถกูประกาศไปทั่วโลกในฐานะพยานต่

อบรรดาประชาชาตแิละจากน้ันอวสานจะมาถงึ (มทัธวิ 24:14) 

การประกาศพระกติตคิณุแห่งอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นสิง่ส าคญัและตอ้งท าใ

หส้ าเรจ็ในยุคสุดทำ้ยนี ้มนัเป็น“ ขอ้ความทีด่”ี เพราะมนัตอ้งการความหวงัทีแ่ทจ้รงิ

ต่อความเจ็บป่วยของมนุษยแ์มว้่าผูน้ าทางการเมอืงจะสอนอะไรกต็าม 

หำกคุณพจิำรณำค ำพูดของพระเยซูครสิตค์วรเขำ้ใจครสิตจกัรทีแ่ทจ้รงิว่

ำควรประกำศข่ำวประเสรฐิของอำณำจกัรในขณะนี ้นีค้วรจะใหค้วำมส ำค ั

ญสูงสุดส ำหรบัครสิตจกัร และเพือ่ทีจ่ะท าสิง่นีอ้ย่างถกูตอ้งควรใชห้ลายภาษา 

T เป็นสิง่ทีค่รสิตจกัรต่อเนือ่งของพระเจา้พยายามท า และน่ีคอืสาเหตทุีห่นังสอืเล่มนีถู้

กแปลเป็นคะแนนภาษา 

พระเยซสูอนส่วนใหญ่จะไม่ยอมรบัวธิกีารของเขา: 

13 “ เขา้ทางประตแูคบ เพราะประตกูวา้งและทางกวา้งน าไปสู่ความพนิาศและ

มคีนจ านวนมากเขา้มาทางน้ัน  14 เพราะประตแูคบและยากเป็นทางทีน่ าไปสู่

ชวีติและมคีนนอ้ยทีค่น้พบ ( มดัธาย 7: 13-14 ) 

พระกติตคิณุแห่งอาณาจกัรของพระเจา้น าไปสู่ชวีติ! 

อาจเป็นทีส่นใจทีจ่ะทราบว่าแมว้่าครสิเตยีนทีเ่ป็นมอือาชพีส่วนใหญ่ดเูหมอืนจะไม่ส

นใจความคดิทีว่่าการเนน้ของพระครสิตค์อืการสั่งสอนพระกติตคิณุของ K ingdom 

ของพระเจา้นักศาสนาศาสตรแ์ละนักประวตัศิาสตรท์างโลกมกัเขา้ใจว่าน่ีคอืสิง่ทีพ่ระ

คมัภรีส์อนจรงิ 

กระน้ันพระเยซเูองกค็าดหวงัว่าสาวกของพระองคจ์ะสอนพระกติตคิณุแห่งอาณาจกัร

ของพระเจา้ (ลกูา 9: 

2,60) เน่ืองจากราชอาณาจกัรในอนาคตจะอยู่บนพืน้ฐานของกฎหมายของพระเจา้มั

นจะน ามาซ ึง่สนัตภิาพและความเจรญิรุง่เรอืง - 

และการเช ือ่ฟังกฎหมายเหล่าน้ันในยคุนีน้ าไปสู่สนัตภิาพทีแ่ทจ้รงิ (สดดุ ี 119: 165; 

เอเฟซสั 2:15) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=th&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=th&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=th&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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และข่าวดเีร ือ่งราชอาณาจกัรนีเ้ป็นทีรู่จ้กัในพระคมัภรีภ์าคพนัธสญัญาเดมิ 

3. รำชอำณำจกัรเป็นทีรู่จ้กัในพนัธสญัญำเดมิหรอืไม?่ 

ค าเทศนาทีบ่นัทกึคร ัง้แรกและคร ัง้สดุทา้ยของพระเยซเูกีย่วขอ้งกบัการประกาศพระกิ

ตตคิณุแห่งอาณาจกัรของพระเจา้ (มาระโก 1: 14-15; กจิการ 1: 3) 

ราชอาณาจกัรของพระเจา้เป็นสิง่ทีช่าวยวิในสมยัของพระเยซคูวรรูบ้างอย่างเกีย่วกบั

ทีก่ล่าวไวใ้นพระคมัภรีข์องพวกเขาซ ึง่ตอนนีเ้ราเรยีกว่าพนัธสญัญาเดมิ 

Daniel Taught เกีย่วกบัรำชอำณำจกัร 
T ท่านศาสดาพยากรณด์าเนียลเขยีนว่า: 

40 และราชอาณาจกัรทีส่ ีจ่ะเขม้แข็งดจุเหล็กเท่าทีเ่หล็กแตกเป็นชิน้ ๆ 

และท าลายทกุสิง่ และเชน่เดยีวกบัเหล็กทีบ่บีอดัอาณาจกัรน้ันจะแตกเป็นชิ ้

น ๆ และบดขยีค้นอืน่ ๆ ทัง้หมด 41 

ในขณะทีค่ณุเห็นเทา้และนิว้เทา้ส่วนหน่ึงของดนิพอตเตอรแ์ละเหล็กบางส่วน

อาณาจกัรจะถกูแบ่งออก ถงึกระน้ันความแข็งแกรง่ของเหล็กกจ็ะอยู่ในน้ันเ

หมอืนทีเ่จา้เห็นเหล็กทีผ่สมกบัดนิเหนียวเซรามกิ 42 เชน่เดยีวกบันิว้เทา้ทีม่เี

หล็กและดนิเป็นส่วนหน่ึงดงัน้ันราชอาณาจกัรจะแข็งแรงและบอบบางบางส่ว

น 43 เมือ่คณุเห็นเหล็กผสมกบัดนิเซรามกิพวกเขาจะคลกุเคลา้กบัเช ือ้สายข

องมนุษย ์แต่พวกเขาจะไม่ยดึตดิกนัเหมอืนเหล็กทีไ่ม่ผสมกบัดนิเหนียว 44 แ

ละในสมยัของกษตัรยิเ์หล่านีพ้ระเจา้แห่งฟ้าสวรรคจ์ะทรงตัง้อาณาจกัรหน่ึง

ซ ึง่จะไม่ถกูท าลาย และอาณาจกัรจะไม่ถกูปล่อยใหค้นอืน่; มนัจะแตกเป็นชิ ้

น ๆ และท าลายอาณาจกัรเหล่านีท้ ัง้หมดและมนัจะยนืเป็นนิตย ์ (ดานิเอล 

2:40 -44) 

18 แต่วสิทุธชินขององคผ์ูส้งูสดุน้ันจะไดร้บัราชอาณาจกัรและครอบครองอา

ณาจกัรตลอดไปเป็นนิตยแ์ละเป็นนิตย ์' (ดาเนียล 7:18) 

21 “ ฉันดอูยู่ และเขาน้ันไดท้ าสงครามกบัพวกวสิทุธชินและชนะพวกเขา22 จน

กระทั่งโบราณกาลมาแลว้และมกีารพพิากษาในความโปรดปรานของพวกวิ

สทุธชินขององคผ์ูส้งูสดุน้ันและถงึเวลาแลว้ทีนั่กบญุจะไดค้รอบครองอาณา

จกัร . ( ดาเนียล 7: 21-22 ) 

จากดาเนียลเราเรยีนรูว้่าเวลาจะมาถงึเมือ่ 

อาณาจกัรของพระเจา้จะท าลายอาณาจกัรของโลกนีแ้ละจะคงอยู่ตลอดไป เราเรยีนรู ้

ดว้ยว่าวสิทุธชินจะมสี่วนรว่มในการรบัอาณาจกัรนี ้
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ส่วนมากของค าท านายของแดเนียลเป็นเวลาของเราใน 21 เซนต ์ศตวรรษ 

สงัเกตเห็นบางตอนจากพนัธสญัญาใหม่: 

12 “ เขาทัง้สบิทีเ่จา้เห็นน้ันคอืกษตัรยิส์บิองคท์ีย่งัไม่ไดร้บัราชอาณาจกัรแต่

ทว่าเขาไดร้บัอ านาจเป็นเวลาหน่ึงช ัว่โมงดจุกษตัรยิท์ีม่สีตัวร์า้ย 13 

สิง่เหล่านีเ้ป็นหน่ึงในใจและพวกเขาจะใหพ้ลงัและอ านาจแกส่ตัวร์า้ยน้ัน 14 

สิง่เหล่านีจ้ะท าสงครามกบัพระเมษโปดกและพระเมษโปดกจะชนะพวกเขาเพ

ราะพระองคท์รงเป็นจอมเจา้นายและราชาแห่งราชา และผูท้ีอ่ยูก่บัเขาจะไดร้ ั

บเลอืกทรงเรยีกและซ ือ่สตัย ์” (ววิรณ ์17: 12-14) 

ดงัน้ัน, ทีเ่ราเห็นในทัง้เกา่และใหม่ Testaments 

แนวคดิทีจ่ะมเีวลาสิน้สดุของโลกราชอาณาจกัรทีม่สี่วนสบิว่าพระเจา้จะท าลายมนัแล

ะสรา้งอาณาจกัรของพระองค ์

อสิยำหส์อนเร ือ่งรำชอำณำจกัร 
พระเจา้ทรงดลใจอสิยาหใ์หเ้ขยีนเกีย่วกบัส่วนแรกของอาณาจกัรของพระเจา้รชัสมยั

พนัปีทีรู่จ้กักนัในชือ่สหสัวรรษดว้ยวธินีี:้ 

1 จะมไีมเ้ทา้ออกมาจากล าตน้ของเจสซแีละกิง่กจ็ะงอกจากรากของเขา 2 วญิ

ญาณของพระเจา้จะพกัอยู่กบัเขาวญิญาณแห่งปญัญาและความเขา้ใจวญิ

ญาณแห่งการปรกึษาและพลงัวญิญาณแห่งความรูแ้ละความกลวัของพระเจ ้

า 

3 ความปีตยินิดขีองเขาอยู่ในความย าเกรงพระเจา้และพระองคจ์ะไม่ทรงตดัสิ

นดว้ยสายตาของเขาและไม่ไดย้นิดว้ยหขูองเขา 4 แต่ดว้ยความชอบธรรมเข

าจะพพิากษาคนจนและตดัสนิดว้ยความยตุธิรรม 

เพราะคนทีถ่่อมตวัในโลกเขาจะตบดนิดว้ยไมเ้รยีวจากปากของเขาและดว้ย

ลมหายใจจากรมิฝีปากของเขาเขาจะฆ่าคนช ัว่ 5 ความชอบธรรมจะเป็นเข็ม

ขดัของบัน้เอวของเขาและความน่าเช ือ่ถอืของเข็มขดัของเขา 

6 " หมาป่าจะอาศยัอยู่กบัลกูแกะเสอืดาวจะนอนกบัแพะหนุ่มลกูววัและสงิโต

หนุ่มกบัสงิโตตวัอ่อนดว้ยกนัและเด็กเล็กจะพาเขาไป 7 ววัและหมจีะกนิหญา้

ลกูอ่อนของมนัจะนอนดว้ยกนัและสงิโตจะกนิฟางเหมอืนววั 8 เด็กทีเ่ลีย้งจะเ

ล่นตามโพรงงูเห่าและเด็กทีห่ย่านมจะเอามอืของเขาวางไวใ้นรงัของงูพษิ 9 พ

วกเขาจะไม่ท ารา้ยหรอืท าลายในภูเขาศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หมดของเราเพราะแผ่นดิ

นโลกจะเต็มไปดว้ยความรูข้ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ขณะทีน่ า้ครอบคลมุทะเล 
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10 “ ในวนัน้ันจะมรีากของเจสซซี ึง่จะยนืเป็นธงแกป่ระชาชนเพราะคนต่างชา

ตจิะแสวงหาพระองคแ์ละทีพ่ านักของเขาจะรุง่โรจน ์” (อสิยาห ์11: 1-10) 

เหตผุลทีฉั่นเรยีกสิง่นีว้่าเป็นศลิปะแรกหรอืชว่งแรกของ 

อาณาจกัรของพระเจา้กค็อืน่ีเป็นเวลาทีจ่ะเป็นจรงิ 

(กอ่นเวลาทีเ่มอืงศกัดิส์ทิธิก์รุงเยรูซาเล็มใหม่ลงมาจากสวรรคว์วิรณ ์

21) และจะมอีายกุารใชง้านพนัปี อสิยาหย์นืยนัลกัษณะทางกายภาพของระยะนีเ้มือ่เ

ขายงัคง: 

11 ต่อมาในวนัน้ันองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะทรงยกพระหตัถอ์กีเป็นคร ัง้ทีส่องเพือ่ใ

หป้ระชาชนทีเ่หลอือยู่ของพระองคฟ้ื์นจากอสัซเีรยีและอยีปิตจ์ากปัทโรสแล

ะคชูจากเอลมัและชนิารจ์ากฮามทัและเกาะต่างๆของ ทะเล. 

12 เขาจะตัง้ธงไวส้ าหรบับรรดาประชาชาตแิละจะชมุนุมอสิราเอลทีพ่ลดัพราก

และรวบรวมยดูาหท์ีก่ระจดักระจายจากสีมุ่มแห่งแผ่นดนิโลก 13 ความอจิฉาข

องเอฟราอมิจะพรากไปดว้ยและศตัรูของยดูาหจ์ะถกูตดัออกไปเอฟราอมิจะ

ไม่อจิฉายดูาหแ์ละยดูาหจ์ะไม่รบกวนเอฟราอมิ 14 แต่พวกเขาจะบนิไปบนไห

ล่เขาของฟิลสิเตยีไปทางทศิตะวนัตกพวกเขาจะปลน้ประชาชนของตะวนัอ

อกพวกเขาจะวางมอืบนเอโดมและโมอบัและชาวอมัโมนจะเช ือ่ฟังพวกเขา 15

 เดอะลอรด์อย่างเต็มทีจ่ะท าลายลิน้ของทะเลอยีปิตด์ว้ยลมอนัแรงกลา้ของพ

ระองคจ์ะเขย่าก าป้ันของเขาเหนือแม่น า้และนัดหยดุงานในเจ็ดล าธารและผู ้

ชายใหข้า้มแหง้-

 หุม้ 16 จะมทีางหลวงส าหรบัคนทีเ่หลอือยู่ของประชากรของพระองคใ์ครจะเห

ลอือยู่จากอสัซเีรยีเชน่เดยีวกบัทีม่ใีนอสิราเอลในวนัทีเ่ขาขึน้มาจากแผ่นดิ

นอยีปิต ์( อสิยาห ์11: 11-16 ) 

อสิยาหก์ไ็ดร้บัการดลใจใหเ้ขยีนเชน่กนั 

2 ต่อมาในวนัขา้งหนา้ภูเขาแห่งพระนิเวศขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะตัง้อยู่บนย

อดภูเขาและจะถกูยกขึน้ใหเ้หนือบรรดาเนินเขาและประชาชาตทิัง้สิน้จะไหล

ไปสู่ทีน่ั่น 3 ผูค้นมากมายจะมาพูดว่า“ มาเถดิใหพ้วกเราขึน้ไปบนภูเขาของ

พระเจา้ไปยงัพระนิเวศของพระเจา้แห่งยาโคบพระองคจ์ะสอนวธิกีารของเรา

และเราจะเดนิไปในเสน้ทางของพระองค ์” เพรำะจำกไซอนัจะออกกฎห

มำยและพระวจนะขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จากกรุงเยรูซาเล็ม 4 พระองคจ์ะทรง

พพิากษาระหว่างบรรดาประชาชาตแิละทรงขนาบคนเป็นอนัมากเขาจะโบย

ดาบของเขาเป็นคนัไถและหอกของเขาในการตดักิง่ ประเทศชำตจิะn ยก 

OT ดาบขึน้ต่อสูป้ระชาชาตแิละเขาจะไม่ไดเ้รยีนรูก้ารท าสงครามอกีต่อไป .
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.. 11 ลกัษณะอนัสงูสง่ของมนุษยจ์ะถ่อมตนความหยิง่ผยองของมนุษยจ์ะโคง้

ค านับและองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เพยีงผูเ้ดยีวจะไดร้บัการยกย่องในวนัน้ัน (อสิยา

ห ์2: 2-4 , 11 )  

ดงัน้ัน, มนัจะเป็นยโูทเปียเวลาของการเกดิสนัตภิาพในโลก ในทีส่ดุนีจ้ะคงอยู่ตลอดไ

ปดว้ยการปกครองของพระเยซ ูตามพระคมัภรีต่์าง ๆ (สดดุ ี 90: 4; 92: 1; อสิยาห ์

2:11; โฮเชยา 6: 2) ชาวยวิลมุดสอนเร ือ่งนีเ้ป็นเวลา 1,000 ปี ( บาบโิลนลมุด: เทต 

ศาลสงูสดุ97a ) 

ฉันsaiah เป็นแรงบนัดาลใจทีจ่ะยงัเขยีนต่อไปนี:้ 

6 ส าหรบัเด็กทีเ่กดิมาส าหรบัเรามลีกูชายคนหน่ึงใหเ้รา และรฐับาลจะอยู่บนไ

หล่ของเขา และชือ่ของเขาจะถกูเรยีกว่ายอดเยีย่มทีป่รกึษาพระเจา้ผูย้ ิง่ให

ญ่พ่อนิรนัดรเ์จา้ชายแห่งสนัตภิาพ 7 จากการเพิม่ขึน้ของรฐับาลและสนัตภิา

พของเขาจะไม่มทีีส่ ิน้สดุบนบลัลงักข์องดาวดิและเหนือราชอาณาจกัรของ

พระองคใ์นการสั่งซ ือ้และสถาปนาดว้ยการพพิากษาและความยตุธิรรมนับจ

ากนีเ้ป็นตน้ไป ความกระตอืรอืรน้ของลอรด์แห่งกองทพัจะท าสิง่นี ้(อสิยาห ์
9: 6-7) 

ขอใหส้งัเกตว่าอสิยาหก์ล่าวว่าพระเยซจูะมาและจดัตัง้อาณาจกัรกบัรฐับาล ในขณะ

ทีห่ลายคนทีอ่า้งว่าพระครสิตอ์า้งขอ้ความนีโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่ในเดอืนธนัวาคมของ

ทกุปีพวกเขามแีนวโนม้ทีจ่ะมองขา้มว่าเป็นการพยากรณม์ากกว่าความจรงิทีว่่าพระเ

ยซจูะเป็นบอร ์แสดงใหเ้ห็นว่าพระคมัภรีว์า่ K ingdom 

ของพระเจา้มรีฐับาลกบักฎหมายมากกว่าวชิาและทีพ่ระเยซจูะมากกว่าน้ัน อสิยาหด์า

เนียลและคนอืน่ ๆ พยากรณ ์

กฎของพระเจา้เป็นหนทางแห่งความรกั( มทัธวิ 22: 37-40 ; ยอหน์ 15:10) 

และกฎแห่งพระเจา้จะถกูปกครองโดยกฎเหล่าน้ัน ดงัน้ัน 

อาณาจกัรของพระเจา้แมจ้ะมคีนจ านวนมากในโลกทีม่องว่ามนัจะขึน้อยู่กบัความรกั 

สดุดแีละอกีมำก 

ดาเนียลและอสิยาหไ์ม่เพยีงเท่าน้ันทีพ่ระเจา้ทรงดลใจใหเ้ขยีนเกีย่วกบัอาณาจกัรขอ

งพระเจา้ทีก่ าลงัจะมาถงึ 

เอเสเคยีลไดร้บักำรดลใจใหเ้ขยีนวำ่ชนเผ่ำของอสิรำเอล 

(ไม่ใช่แค่ชำวยวิ) 

ทีก่ระจดักระจำยในช่วงเวลำแห่งควำมยำกล ำบำกคร ัง้ใหญ่จะรวมตวักนัใ

นอำณำจกัรพนัปี: 
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17 เพรำะฉะนัน้จงพูดวำ่ 'องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้พระเจำ้ตรสัดงันีว้ำ่ 

" เรำจะรวบรวมเจำ้จำกชนชำตทิ ัง้หลำยจงรวบรวมเจำ้จำกประเท

ศทีเ่จำ้กระจดักระจำยไปและเรำจะยกแผ่นดนิอสิรำเอลใหเ้จำ้ ” ' 18 

และพวกเขำจะไปทีน่ั่นและพวกเขำจะเอำสิง่ทีน่่ำรงัเกยีจทัง้หมดแ

ละสิง่ทีน่่ำสะอดิสะเอยีนของทัง้หมดจำกทีน่ั่น 19 จำกนัน้ฉนัจะใหห้วั

ใจเดยีวกบัพวกเขำและฉนัจะใส่วญิญำณใหม่ภำยในพวกเขำและ

น ำหวัใจหนิออกจำกเนือ้ของพวกเขำและใหพ้วกเขำมเีนือ้หวัใจ20 

เพือ่พวกเขำจะไดเ้ดนิตำมกฎเกณฑข์องเรำและรกัษำค ำตดัสนิข

องฉนัและ 

ท ำพวกเขำ; และพวกเขำจะเป็นประชำกรของเรำและฉนัจะเป็นพร

ะเจำ้ของพวกเขำ 21 แต่ส ำหรบัผูท้ีจ่ติใจของพวกเขำปรำรถนำสิง่ที่

น่ำรงัเกยีจและสิง่ทีน่่ำรงัเกยีจของพวกเขำฉนัจะตอบแทนกำรกระ

ท ำของพวกเขำบนหวัของพวกเขำเอง” องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้พระเจำ้

ตรสั ( เอเสเคยีล 11: 17-21 ) 
ทายาทแห่งเผ่าอสิราเอลจะไม่กระจดักระจายอกีต่อไป 

แต่จะเช ือ่ฟังกฎเกณฑข์องพระเจา้และหยดุกนิสิง่ทีน่่ารงัเกยีจ (เลวนิีต ิ 11; 

เฉลยธรรมบญัญตั ิ14) 

ขอใหส้งัเกตสิง่ต่อไปนีใ้นสดดุเีกีย่วกบัข่าวดเีร ือ่งราชอาณาจกัรของพระเจา้: 

27 ทีส่ดุปลายโลกจะจ าและหนัมาหาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และทกุครอบครวัของป

ระชาชาตจิะนมสัการต่อหนา้ท่าน 28 เพราะราชอาณาจกัรน้ันเป็นขององคพ์

ระผูเ้ป็นเจา้และพระองคค์รอบครองเหนือประชาชาต ิ( สดดุ ี22: 27-28 ) 

ขา้ 

แต่พระเจา้6 บลัลงักข์องเจา้ด ารงเป็นนิตยเ์ป็นนิตยค์ทาแห่งความชอบธรรมคื

อธดิาแห่งราชอาณาจกัรของพระองค ์( สดดุ ี45: 6 ) 

1 โอร้อ้งเพลงใหม่ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จงรอ้งเพลงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทั่วแผ่น

ดนิโลก 2 รอ้งเพลงถวายแด่พระเจา้อวยพรพระนามของพระองคป์ระกาศขา่ว

ดเีร ือ่งความรอดของพระองคท์กุวนั 3 ประกาศสง่าราศขีองพระองคท่์ามกลาง

ประชาชาตคิวามมหศัจรรยข์องพระองคท่์ามกลางชนชาตทิัง้หลาย (บทเพล

งสรรเสรญิ 96: 1-3 ; เชน่กนั 1 พงศาวดาร 16: 23-24 ) 

ขา้ 

แต่พระเจา้10 ทกุงานของเจา้จะสรรเสรญิพระองคแ์ละวสิทุธชินของพระองคจ์ะ

อวยพรเจา้ 11 พวกเขาจะพูดถงึรศัมภีาพแห่งอาณาจกัรของคณุและพูดถงึพ
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ลงัของคณุ12 เพือ่ใหล้กูหลานของมนุษยร์ูจ้กัการกระท าอนัยิง่ใหญ่ของพระอ

งคแ์ละความสง่างามอนัรุง่โรจนข์องอาณาจกัรของพระองค ์13 ราชอาณาจกั

รของเจา้เป็นราชอาณาจกัรอนัเป็นนิจและอาณาจกัรของเธอคงอยู่ตลอดทุ

กช ัว่อาย ุ  ( บทเพลงสรรเสรญิ 145: 10-13 ) 

นกัเขยีนหลำยคนในพนัธสญัญำเดมิยงัเขยีนเกีย่วกบัแง่มุมของรำชอำณ

ำจกัร (เช่นเอเสเคยีล 20:33; โอบำดหี ์21; มคีำ 4: 7) 
ดงันัน้เมือ่พระเยซูเร ิม่สอนพระกติตคุิณแห่งอำณำจกัรของพระเจำ้ผูฟั้งข

องเขำมคีวำมคุน้เคยกบัแนวคดิพืน้ฐำน 
  
  

4. อคัรสำวกสอนพระกติตคิุณแหง่รำชอำณำจกัรหรอืไม่? 

ในขณะทีห่ลำยกำรกระท ำเช่นพระกติตคุิณเป็นเพยีงข่ำวทีด่เีกีย่วกบัคนข

องพระเยซใูนควำมเป็นจรงิก็คอืวำ่สำวกของพระเยซูสอนพระกติตคุิณขอ

ง อำณำจกัรของพระเจำ้ นั่นคอืขอ้ควำมทีพ่ระเยซูน ำมำ 
พอลสอนอำณำจกัรของพระเจำ้ 
อคัรสาวก พอลเขยีนเกีย่วกบั อาณาจกัร ของพระเจา้และพระเยซ:ู 

8 และเขาเขา้ไปในโบสถแ์ละพูดอย่างกลา้หาญเป็นเวลาสามเดอืนใหเ้หตผุล

และโนม้นา้วใจในเร ือ่งของอาณาจกัรของพระเจา้ (กจิการ 19: 8) 

25 และตอนนีฉั้นรูแ้ลว้ว่าคณุทกุคนในหมู่ผูท้ ีฉั่นไปประกาศอาณาจกัรของพ

ระเจา้ (กจิการ 20:25) 

23 ดงัน้ันเมือ่พวกเขาไดร้บัการแต่งตัง้ใหว้นัจ านวนมากเขา้มาหาเขาทีท่ีพ่กั

ของเขาซ ึง่เขาอธบิายและเครง่ขรมึเบกิความของอาณาจกัรของพระเจา้เกลี ้

ยกล่อมใหพ้วกเขาเกีย่วกบัพระเยซจูากทัง้กฎหมายของโมเสสและพระศาส

ดาตัง้แต่เชา้จนถงึเวลาเย็น … 31 สั่งสอนอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้และสอ

นสิง่ต่าง ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคพ์ระเยซคูรสิตด์ว้ยความมั่นใจไม่มใีครหา้มเขา (กจิการ 

28:23 , 31) 

โปรดสงัเกตว่า K ingdom ของพระเจา้ไม่ไดเ้ป็นเพยีงเกีย่วกบัพระเยซ ู

(แมว้่าเขาจะเป็นส่วนส าคญัของมนั) 
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ในขณะทีเ่ปาโลยงัสอนเกีย่วกบัพระเยซแูยกจากสิง่ทีเ่ขาสอนเกีย่วกบั 

อาณาจกัรของพระเจา้ 

เปาโลเรยีกมนัว่าพระกติตคิณุของพระเจา้ แต่ทีน่ั่นยงัคงเป็นพระกติตคิณุของ 

อาณาจกัรของพระเจา้: 

9 ... เราประกาศขา่วประเสรฐิของพระเจา้... 12 ทีค่ณุจะเดนิไปทีคุ่ม้ค่าของพระ

เจา้ทีเ่รยีกคณุเขา้สู่อาณาจกัรของพระองคเ์องและมคีวามสขุ (1 

เธสะโลนิกา 2: 9,12) 

เปาโลเรยีกมนัว่าข่าวประเสรฐิของพระครสิต(์โรม 

1:16) “ ขอ้ความทีด่”ี ของพระเยซขูอ้ความทีเ่ขาสอน 

พจิารณาว่าไม่ใชแ่ค่ข่าวประเสรฐิเกีย่วกบับคุคลของพระเยซคูรสิตห์รอืเกีย่วกบัควา

มรอดส่วนตวั เปาโลกล่าวว่าพระกติตคิณุของพระเยซคูรสิตร์วมเชือ่ฟังพระเยซกูารก

ลบัมาของเขา, และการตดัสนิของพระเจา้: 

6 … พระเจา้จะทรงตอบแทนดว้ยความยากล าบากใหก้บัผูท้ ีท่ าใหท่้านล าบาก
7 และเพือ่ใหท่้านทีม่ปัีญหากบัเราเมือ่องคพ์ระเยซเูจา้ถกูเปิดเผยจากสวรรค ์

พรอ้มกบัเหล่าเทพผูม้อี านาจของพระองค8์ ในไฟเพลงิท าการแกแ้คน้คนทีไ่

ม่รูจ้กัพระเจา้ 

และส าหรบัคนทีไ่ม่เช ือ่ฟังพระกติตคิณุขององคพ์ระเยซคูรสิต ์9 

สิง่เหล่านีจ้ะถกูลงโทษดว้ยการท าลายอย่างถาวรจากการสถติอยู่ของพระเจา้

และจากรศัมภีาพแห่งพลงัอ านาจของพระองค1์0 เมือ่พระองคเ์สด็จมาในวนัน้ั

นเพือ่ไดร้บัการยกย่องในธรรมกิชนของพระองคแ์ละไดร้บัการชืน่ชมในบรร

ดาผูท้ีเ่ช ือ่เพราะประจกัษพ์ยานของเรา ในหมู่พวกคณุเชือ่ว่า (2 

เธสะโลนิกา 1: 6-10) 

พนัธสญัญาใหม่แสดงใหเ้ห็นว่าราชอาณาจกัรเป็นสิง่ทีเ่ราจะไดร้บัไม่ใชต่อนนีเ้ราได ้

ครอบครองแลว้: 

28 เราก าลงัรบัราชอาณาจกัรทีไ่ม่หว ั่นไหว (ฮบีรู 12:28) 

เราสามารถเขา้ใจและรอคอยทีจ่ะเป็นส่วนหน่ึงของ อาณาจกัรของพระเจา้ในตอนนี ้

แต่ยงัไม่ไดเ้ขา้รว่ม 

เปาโลยนืยนัอย่างชดัเจนว่าสิง่หน่ึงไม่ไดเ้ขา้มาในอาณาจกัรแห่งพระเจา้ในฐานะมนุ

ษยท์ีเ่ป็นมนุษยอ์ย่างสมบรูณเ์หมอืนทีเ่กดิขึน้หลงัจากการฟ้ืนคนืชพี: 
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50 พีน่อ้งทัง้หลายขา้พเจา้พูดอย่างนีว้่าเนือ้และเลอืดจะรบัอาณาจกัรของพระ

เจา้เป็นมรดกไม่ได ้การคอรร์ปัช ัน่จะไม่ไดร้บัมรดก 51 ดเูถดิเราบอกความลกึ

ลบัแกเ่จา้เราจะไม่หลบัใหลทกุคน แต่เราทกุคนจะไดร้บัการเปลีย่นแปลง-

 52 ในช ัว่ขณะหน่ึงในแววตาของเขาในแตรสดุทา้ย เพราะเสยีงแตรจะดงัขึน้แ

ละคนทีต่ายแลว้จะเป็นขึน้มาโดยไม่เป่ือยเน่าและเราจะถกูเปลีย่นแปลง (1 

โครนิธ ์15: 50-52) 

1 ดงัน้ันเราจงึก าชบัท่านต่อพระพกัตรพ์ระเจา้และองคพ์ระเยซคูรสิตผ์ูจ้ะทรง

พพิากษาทัง้คนเป็นและคนตายในการทรงปรากฏและอาณาจกัรของพระอง

ค ์(2 ทโิมธ ี4: 1) 

เปาโลไม่เพยีง แต่สอนเท่าน้ัน แต่ขอใหพ้ระเยซทูรงชว่ยสง่มอบ 

อาณาจกัรใหก้บัพระเจา้พระบดิา: 

20 แต่บดันีพ้ระครสิตท์รงเป็นขึน้มาจากความตายแลว้และเป็นผลแรกของคน

ทีห่ลบัสนิท 21 เพราะเมือ่มนุษยต์ายแลว้มนุษยก์ฟ้ื็นขึน้มาจากความตายดว้ย

 22 เพราะว่าทกุคนในอาดมัสิน้ชวีติฉันใดพระครสิตก์จ็ะตอ้งตายอย่างน้ันฉัน

น้ัน 23 แต่ทกุคนกเ็ป็นไปตามล าดบัคอืพระครสิตท์รงเป็นผลแรกแลว้ภายหลงั

กค็อืผูท้ ีเ่ป็นของพระครสิตเ์มือ่พระองคเ์สด็จมา 24 จากน้ันอวสานจะมาถงึเมือ่

พระองคท์รงมอบอาณาจกัรใหแ้กพ่ระเจา้พระบดิาเมือ่พระองคไ์ดท้รงยตุกิาร

ปกครองและสทิธอิ านาจและอานุภาพทัง้หมด 25 เพราะพระองคจ์ะตอ้งครอบ

ครองจนกว่าพระองคจ์ะทรงวางศตัรูท ัง้สิน้ไวใ้ตพ้ระบาทของพระองค ์(1 

โครนิธ ์15: 20-25) 

เปาโลยงัสอนดว้ยว่าผูไ้ม่ชอบธรรม ( ผูฝ่้าฝืนพระบญัญตั)ิ จะไม่ไดร้บัมรดกทาง 

K ของพระเจา้: 

9 ท่านไม่รูห้รอืว่าคนอธรรมจะไม่ไดร้บัอาณาจกัรของพระเจา้เป็นมรดก? อย่

าถกูหลอก ไม่ว่าจะเป็นคนล่วงประเวณีหรอืรูปเคารพหรอืเป็นคนล่วงประเว

ณีหรอืคนรกัรว่มเพศหรอืคนรกัรว่มเพศหรอืคนเจา้เล่ห1์0 

คนและขโมยหรอืเจา้เล่หห์รอืคนเจา้เล่หห์รอืคนขีเ้มาหรอืคนดถููกหรอืคนฉอ้โ

กง 

19 แลว้การงานของเนือ้หนังจะเห็นไดช้ดัที:่ 

ล่วงประเวณีการล่วงประเวณีการโสโครกการลามก, 20 รูปป้ัน, เวทมนตร,์ 

ความเกลยีดชงัโตแ้ยง้, รษิยา, ระเบดิของความโกรธ, 

ความทะเยอทะยานเห็นแกต่วัแตกรา้ว, นอกรตี21 อจิฉาฆาตกรรมเมามาย 

ความหลงไหลและไม่ชอบ; ทีฉั่นบอกคณุล่วงหนา้เชน่เดยีวกบัทีฉั่นบอกคุ
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ณในอดตีทีผ่่านมาว่าผูท้ ีป่ฏบิตัเิชน่นีจ้ะไม่ไดร้บัอาณาจกัรของพระเจา้ 

(กาลาเทยี 5: 19-21) 

5 ดว้ยเหตนีุค้ณุจงึรูว้่าไม่มคีนล่วงประเวณีคนทีไ่ม่สะอาดหรอื 

คนโลภทีเ่ป็นรูปเคารพมมีรดกในอาณาจกัรของพระครสิตแ์ละพระเจา้ 

(เอเฟซสั 5: 5) 

พระเจา้มมีาตรฐานและเรยีกรอ้งการกลบัใจจากบาปเพือ่ใหส้ามารถเขา้สู่อาณาจกัร

ของพระองค ์อคัรสาวกเปาโลเตอืนว่าบางคนจะไม่ไดส้อนว่าพระกติตคิณุของพระเย

ซคูอืค าตอบ แต่อกีอย่างกค็อื: 

3 ขอใหพ้ระคณุและสนัตสิขุจากพระเจา้พระบดิาและพระเยซคูรสิตข์องเรา4 ค

นทีท่ าใหต้วัเองบาปของเราว่าเขาอาจจะชว่ยเราใหพ้น้จากอายปัุจจบุนัอนัช ั่

วรา้ยตามน า้พระทยัของพระเจา้และพระบดิาของเรา5 ผูท้ีจ่ะรุง่โรจน ์

ตลอดไปและตลอดไป สาธ ุ6 ฉันประหลาดใจว่าคณุจะเปลีย่นไปดงัน้ันเรว็ ๆ 

นีจ้ากพระองคท์ีเ่รยีกว่าคณุในพระคณุของพระครสิตเ์พือ่พระกติตคิณุทีแ่ต

กต่างกนั7 ซึง่ไม่ไดอ้กี แต่มบีางคนทีท่ าใหค้ณุล าบากและตอ้งการบดิเบอืนพ

ระกติตคิณุของพระครสิต ์8 แมว้่าเราหรอืทตูสวรรคจ์ากสวรรคป์ระกาศขา่วป

ระเสรฐิอืน่ ๆ 

แกค่ณุมากกว่าทีเ่ราไดป้ระกาศแกค่ณุใหป้ล่อยใหเ้ขาถกูสาปแชง่ 9 อย่างทีเ่

ราพูดไวก้อ่นหนา้นีด้งัน้ันตอนนีฉั้นพูดอกีคร ัง้ถา้ใครประกาศข่าวประเสรฐิอื่

นแกค่ณุมากกว่าสิง่ทีค่ณุไดร้บัใหเ้ขาถกูสาปแชง่ (กาลาเทยี 1: 3 -9)  

3 แต่ฉันเกรงว่าเกรงว่าอย่างทีงู่ล่อลวงเอวาดว้ยความช านาญของเขาดงัน้ันจิ

ตใจของคณุอาจเสยีหายจากความเรยีบง่ายทีอ่ยู่ในพระครสิต ์4 เพราะว่าถา้

ผูท้ ีม่าประกาศพระเยซอูกีคนซ ึง่เราไม่ไดเ้ทศนาหรอืถา้คณุไดร้บัวญิญาณ

ทีแ่ตกต่างซ ึง่คณุไม่ไดร้บัหรอืข่าวประเสรฐิอืน่ทีค่ณุไม่ไดร้บัคุณอาจทนกบั

มนัได!้ (2 โครนิธ ์11: 3- 4) 

อะไรคอื“ อืน่ ๆ” และ“ ทีแ่ตกต่างกนั ” จรงิเท็จ, พระกติตคิณุ? 

ข่าวประเสรฐิเท็จมหีลายส่วน 

โดยทั่วไปพระกติตคิณุเท็จคอืการเช ือ่ว่าคณุไม่จ าเป็นตอ้งเช ือ่ฟังพระเจา้และจรงิๆมุ่ง

มั่นทีจ่ะมชีวีติอยู่ทีแ่ทจ้รงิทีจ่ะวธิกีารของเขาในขณะทีอ่า้งว่ารูจ้กัพระเจา้(cf มทัธวิ 

7: 21-23) มนัมแีนวโนม้ทีจ่ะเห็นแก่ตวั 

งูล่อลวงอฟีใหล้ม้ลงเพราะข่าวประเสรฐิเมือ่เกอืบ 6,000 ปีทีแ่ลว้ (ปฐมกาล 3) - 

และมนุษยเ์ช ือ่ว่าพวกเขารูด้กีว่าพระเจา้และควรตดัสนิใจว่าจะท าอะไรผดิและช ัว่เพือ่
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ตวัเอง Y ES หลงัจากทีพ่ระเยซเูสด็จมาชือ่ของเขากม็กัจะยดึตดิอยู่กบัพระปลอม ๆ-

 andthis ไดร้บัcontinu ไอเอ็นจแีละจะยงัคงเขา้มาในชว่งเวลาของสดุทา้ยมาร 

ตอนนีย้อ้นกลบัไปในชว่งเวลาของอคัรทตูเปาโลข่าวประเสรฐิเท็จเป็นเพยีงการผสม

ผสานระหว่างความจรงิและขอ้ผดิพลาดของผูม้คีวามรู  ้โดยทั่วไปแลว้ จน็ีอ 

เช ือ่ว่าความรูพ้เิศษคอืสิง่ทีจ่ าเป็นในการบรรลคุวามเขา้ใจดา้นจติวญิญาณรวมถงึค

วามรอด จน็ีแนวโนม้ทีจ่ะเช ือ่ว่าสิง่ทีเ่นือ้ไม่ไดไ้ม่มผีลโดยเฉพาะอย่างยิง่และพวกเขา

กเ็ห็นดว้ยกบัการเช ือ่ฟังพระเจา้ในเร ือ่งเชน่เจ็ดวนัสะบาโต หน่ึงเชน่ผูน้ าเท็จเป็นไซม

อนหมอผ,ี ทีถ่กูเตอืนโดยอคัรสาวกเปโตร (กจิการ 8: 18-21) 

แต่ฉนัไม่ไดง่้ำย 
พนัธสญัญาใหม่แสดงใหเ้ห็นว่าฟิลปิไดส้อน อาณาจกัรของพระเจา้: 

5 ฟีลปิจงึลงไปยงัเมอืงสะมาเรยีและประกาศเร ือ่งพระครสิตใ์หช้าวเมอืงน้ันฟัง

 … 12 พวกเขาเชือ่ฟิลปิเมือ่เขาประกาศสิง่ต่าง ๆ 

เกีย่วกบัอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้… (กจิการ 8: 5,12) 

แต่พระเยซเูปาโลและเหล่าสาวกสอนว่าไม่ใชเ่ร ือ่งง่ายทีจ่ะเขา้สูอ่าณาจกัรของพระเจ ้

า: 

24 และเมือ่พระเยซทูรงเห็นว่าเขาเศรา้โศกเขากพ็ูดว่า“ 

ชา่งยากเหลอืเกนิทีจ่ะเขา้ไปในอาณาจกัรของพระเจา้!  25 เพราะอฐูจะลอดรูเ

ข็มกง่็ายกว่าคนมั่งมทีีจ่ะเขา้ไปในอาณาจกัรของพระเจา้ ” 

26 และคนทีไ่ดย้นิกพ็ูดว่า“ ใครจะรอดได?้ ” 

27 แต่เขาพูดว่า“ สิง่ทีเ่ป็นไปไม่ไดก้บัมนุษยเ์ป็นไปไดก้บัพระเจา้ ” ( ลกูา 18: 
24-27 ) 

22 “ เราตอ้งผ่านความยากล าบากมากมายเขา้มาในอาณาจกัรของพระผูเ้ป็

นเจา้” (กจิการ 14:22) 

3 เราตอ้งขอบพระคณุพระเจา้เพราะท่านเสมอเพราะเป็นความเหมาะสมเพรา

ะความเชือ่ของท่านทวมีากขึน้และความรกัของพวกท่านทกุคนลว้นมต่ีอกนั

มาก4 ดงัน้ันเราจงึโออ้วดท่านในครสิตจกัรของ 

พระเจา้ส าหรบัความอดทนและความเชือ่ของคณุในการกดขีข่ม่เหงและควา

มยากล าบากทัง้หมดของคณุทีค่ณุอดทน5 ซึง่เป็นหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นถงึก

ารพพิากษาทีช่อบธรรมของพระเจา้เพือ่ใหค้ณุถกูนับว่าคู่ควรกบัอาณาจกั

รของพระเจา้ซ ึง่คณุตอ้งทนทกุขเ์ชน่กนั 6 เพราะเป็นสิง่ทีถ่กูตอ้งกบัพระเจา้

ทีจ่ะตอบแทนความยากล าบากของผูท้ีท่ าใหค้ณุเดอืดรอ้น7 และเพือ่ใหผู้ท้ ีม่ี
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ปัญหากบัเราเมือ่องคพ์ระเยซเูจา้ถกูเปิดเผยจากสวรรคพ์รอ้มกบัเหล่าทตูส

วรรคผ์ูย้ ิง่ใหญ่(2 เธสะโลนิกา 1: 3-7 ) 

เน่ืองจากความยากล าบากมเีพยีงบางคนเท่าน้ันทีถ่กูเรยีกและไดร้บัเลอืกในยคุนีใ้หเ้

ป็นส่วนหน่ึงของมนั (มทัธวิ 22: 1-14; โยฮนั 6:44; ฮบีรู 6: 4-6) คนอืน่ ๆ 

จะถกูเรยีกในภายหลงัตามทีพ่ระคมัภรีแ์สดงใหเ้ห็นว่าคน“ ทีห่ลงผดิในใจจะตอ้งเขา้ใ

จคนทีบ่่นจะเรยีนรูห้ลกัค าสอน” (อสิยาห ์29:24) 

ปีเตอรส์อนเร ือ่งรำชอำณำจกัร 
อคัรสาวกเปโตรสอนว่าราชอาณาจกัรน้ันอมตะและข่าวประเสรฐิของพระเจา้จะตอ้งเ

ช ือ่ฟังอย่างขยนัขนัแข็งหรอืจะตอ้งมกีารตดัสนิ: 

10 พีน่อ้งทัง้หลายจงขยนัหมั่นเพยีรเพือ่ใหก้ารโทรและการเลอืกตัง้ของคณุแ

น่นอนเพราะถา้คณุท าสิง่เหล่านีค้ณุจะไม่สะดดุ 11 เพราะทางเขา้จะมอบใหก้ ั

บคณุอย่างลน้เหลอืในอาณาจกัรนิรนัดรข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช้ว่

ยใหร้อดของเราพระเยซคูรสิต ์(2 เปโตร 1: 10-11) 

17 เพราะถงึเวลาแลว้ทีก่ารพพิากษาจะเร ิม่ขึน้ทีพ่ระนิเวศของพระเจา้ และถา้

มนัเร ิม่ตน้กบัเรากอ่นสิง่ทีจ่ะเป็นจดุสิน้สดุของผูท้ีไ่ม่เช ือ่ฟังพระกติตคิณุขอ

งพระเจา้? (1 เปโตร 4:17) 

หนงัสอืเล่มล่ำสุดs ของพระคมัภรีแ์ละรำชอำณำจกัร 
คมัภรีไ์บเบลิสอนว่า“ พระเจา้ทรงเป็นความรกั” (1 ยอหน์ 4: 8,16) 

และพระเยซคูอืพระเจา้ (ยอหน์ 1: 1,1 4) - 

ความเชือ่เร ือ่งพระเจา้ของK จะมกีษตัรยิท์ีม่คีวามรกัและมกีฎหมายรองรบัความรกัไม่

ใช ่ความเกลยีดชงั (cf ววิรณ ์22: 14-15) 

หนังสอืเล่มสดุทา้ยของพระคมัภรีก์ล่าวถงึเฉพาะ K ingdom ของพระเจา้ 

15 เมือ่ทตูสวรรคอ์งคท์ีเ่จ็ดเป่าแตรกม็เีสยีงดงัขึน้ในสวรรคว์่า" ราชอาณาจกั

รแห่งพภิพนีไ้ดก้ลบักลายเป็นราชอาณาจกัรขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราแ

ละเป็นของพระครสิตข์องพระองคแ์ลว้พระองคจ์ะทรงครอบครองตลอดไปเป็

นนิตย!์ ” (ววิรณ ์11:15) 

พระเยซจูะปกครองในราชอาณาจกัร! และพระคมัภรีเ์ปิดเผยสองชือ่ของเขา: 

16 และเขามชี ือ่เขยีนไวใ้นเสือ้คลมุของเขาและทีต่น้ขาของเขา: 

ราชาของกษตัรยิแ์ละพระเจา้แห่ง LORDS (ววิรณ ์19:16) 

แต่พระเยซเูป็นผูเ้ดยีวเท่าน้ันทีจ่ะครอบครอง? สงัเกตเห็นขอ้ความนี:้ 
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4 และฉันเห็นบลัลงักแ์ละพวกเขากน่ั็งบนพวกเขา จากน้ันฉันเห็นวญิญาณข

องผูท้ีถ่กูตดัศรีษะเพือ่เป็นสกัขพียานต่อพระเยซแูละส าหรบัพระวจนะของพ

ระเจา้ทีไ่ม่ไดบ้ชูาสตัวร์า้ยหรอืรูปของเขาและไม่ไดร้บัเคร ือ่งหมายของเขาบ

นหนา้ผากหรอืมอืของพวกเขา และพวกเขาครอบครองรว่มกบัพระครสิตเ์ป็

นเวลาพนัปี . . 6 ผูท้ีม่สี่วนในการฟ้ืนจากความตายคร ัง้แรกกเ็ป็นสขุและบรสิุ

ทธิ ์ความตายคร ัง้ทีส่องเชน่นีไ้ม่มอี านาจ 

แต่พวกเขาจะเป็นปโุรหติของพระผูเ้ป็นเจา้และของพระครสิตแ์ละจะครอบค

รองรว่มกบัพระองคห์น่ึงพนัปี (ววิรณ ์20: 4,6) 

ครสิเตยีนทีแ่ทจ้รงิจะฟ้ืนคนืชพีขึน้มาเพือ่ครองกบัพระครสิตเ์ป็นเวลาพนัปี! เพราะรา

ชอาณาจกัรจะอยู่ตลอดไป (ววิรณ ์ 11:15) 

แต่ทีก่ล่าวถงึรชัสมยัเพยีงหน่ึงพนัปี.T iswhy 

ของเขาฉันเรยีกว่ากอ่นหนา้นีเ้ป็นขัน้ตอนแรกของราชอาณาจกัร- 

ทางกายภาพทีพ่นัปีเฟสเมือ่เทยีบกบัรอบสดุทา้ย , จติวญิญาณมากขึน้เฟส 

ไม่กีเ่หตกุารณท์ีร่ะบไุวใ้นหนังสอืววิรณเ์ป็นทีเ่กดิขึน้ระหว่างพนัปีและสดุทา้ยขัน้ตอน

ของราชอาณาจกัรของพระเจา้: 

7 เมือ่ครบก าหนดพนัปีแลว้ซาตานกจ็ะถกูปล่อยออกจากคกุ8 และจะออกไปล่

อลวงบรรดาประชาชาตทิีอ่ยู่ในมุมทัง้สีข่องโลกคอืโกกและมาโกกเพือ่รวบร

วมพวกเขามารวมกนัเพือ่ท าสงครามซ ึง่มจี านวนเท่ากบั 

ทรายของทะเล … 11 จากน้ันฉันเห็นบลัลงักส์ขีาวอนัยิง่ใหญ่และพระองคผ์ูป้ร

ะทบับนโลกจากใบหนา้โลกและสวรรคก์จ็ากไปและไม่พบทีส่ าหรบัพวกเขา

อกีเลย 12 และฉันเห็นคนตายเล็กและใหญ่ยนือยู่ต่อหนา้พระเจา้และเปิดหนัง

สอื และหนังสอือกีเล่มหน่ึงถกูเปิดขึน้น่ันคอืพระคมัภรีแ์ห่งชวีติ และคนตาย

กถ็กูพพิากษาตามการกระท าของเขาตามสิง่ทีเ่ขยีนไวใ้นหนังสอื 13 ทะเลกส็่

งคนืคนทัง้หลายทีอ่ยู่ในน้ันและความตายและนรกกส็่งคนืคนทัง้หลายทีอ่ยู่ใ

นน้ันดว้ย และพวกเขาถกูตดัสนิแต่ละคนตามงานของเขา 14 จากน้ันความต

ายและแดนมรณากถ็กูเหวีย่งลงไปในบงึไฟ น่ีคอืความตายคร ัง้ทีส่อง 15 และ

ผูใ้ดทีไ่ม่พบในหนังสอืแห่งชวีติกถ็กูโยนลงไปในบงึไฟ (ววิรณ ์ 20: 7-8, 
11-15) 

หนังสอืววิรณแ์สดงใหเ้ห็นว่าจะมรีะยะต่อมาทีเ่กดิขึน้หลงัจากการครองพนัปีและหลงั

จากการตายคร ัง้ทีส่อง: 

1 บดันีข้า้พเจา้ไดเ้ห็นทอ้งฟ้าใหม่และแผ่นดนิโลกใหม่เพราะทอ้งฟ้าเดมิและ

แผ่นดนิโลกเดมิน้ันหายไปหมดสิน้แลว้ ยงัไม่มทีะเลอกีแลว้ 2 จากน้ันฉัน, 
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จอหน์, เห็นเมอืงศกัดิส์ทิธิ,์ เยรูซาเล็มใหม่, ลงมาจากสวรรคจ์ากพระเจา้, 

เตรยีมไวเ้หมอืนเจา้สาวประดบัส าหรบัสามขีองเธอ 3 และขา้พเจา้ไดย้นิเสยีง

ดงัมาจากสวรรคว์่า" ดเูถดิพลบัพลาของพระเจา้อยู่กบัมนุษยแ์ลว้พระองคจ์ะ

อยู่กบัเขาเขาจะเป็นชนชาตขิองพระองค ์พระเจา้จะอยู่กบัพวกเขาและเป็นพ

ระเจา้ของพวกเขา 4 และพระเจา้จะทรงเชด็น า้ตาทกุหยดจากตาของพวกเข

า; จะไม่มคีวามตายความเศรา้โศกและการรอ้งไหอ้กีต่อไป จะไม่มคีวามเจ็บ

ปวดอกีเลยเพราะสิง่ล่วงแลว้น้ันกล็่วงไป ” (ววิรณ ์21: 1-4) 

1 และเขาแสดงใหฉั้นเห็นแม่น า้สายน า้บรสิทุธิแ์ห่งชวีติใสดจุครสิตลัไหลจาก

บลัลงักข์องพระเจา้และแห่งพระเมษโปดก 2 ทีก่ลางถนนและทีฝ่ั่งแม่น า้ท ัง้สอ

งขา้งเป็นตน้ไมแ้ห่งชวีติทีม่ผีลไมส้บิสองตน้ตน้ไมแ้ต่ละตน้ใหผ้ลในทกุเดอื

น ใบของตน้ไมน้ั้นมไีวส้ าหรบัการรกัษาของประเทศ 3 และจะไม่มกีารสาปแช่

งอกีเวน้แต่บลัลงักข์องพระผูเ้ป็นเจา้และของพระเมษโปดกจะอยู่ในน้ันและค

นใชข้องพระองคจ์ะรบัใชพ้ระองค ์4 พวกเขาจะเห็นหนา้เขาและชือ่ของเขาจะ

อยู่บนหนา้ผากของพวกเขา 5 จะไม่มคีนืทีน่ั่นอกีต่อไปพวกเขาไม่ตอ้งการต

ะเกยีงหรอืแสงของดวงอาทติยเ์พราะพระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้ประทานแสงใหพ้ว

กเขา และพวกเขาจะปกครองตลอดกาลและตลอดไป (ววิรณ ์22: 1-5) 

โปรดสงัเกตว่าการครองราชยค์ร ัง้นีซ้ ึง่เกดิขึน้หลงัจากพนัปีน้ันไดร้วมผูร้บัใชข้องพร

ะเจา้และด ารงอยู่ตลอดไป เมอืงศกัดิส์ทิธิท์ ีถ่กูเตรยีมขึน้ในสวรรคจ์ะจากสวรรคแ์ละล

งมายงัพืน้ดนิ น่ีคอืจดุเร ิม่ตน้ของขัน้ตอนสดุทา้ยของ 

อาณาจกัรของพระเจา้   ชว่งเวลาแห่งความเจ็บปวดหรอืความทกุขท์รมานอกีต่อไป! 

ผูถ่้อมใจจะไดร้บัแผ่นดนิโลก (มทัธวิ 5: 5) และทกุสิง่ (ววิรณ ์ 21: 

7) โลกรวมถงึเมอืงศกัดิส์ทิธิท์ ีจ่ะอยู่บนน้ันจะดกีว่าเพราะวธิกีารของพระเจา้จะถกูน าไ

ปปฏบิตั ิตระหนักดวี่า: 

7 จากการเพิม่ขึน้ของรฐับาลและสนัตภิาพของเขาทีน่ี่จะไม่มทีีส่ ิน้สดุ 

(อสิยาห ์9: 7) 

เห็นไดช้ดัว่าจะมจีะมกีารเจรญิเตบิโตหลงัจากขัน้ตอนสดุทา้ยของ 

อาณาจกัรของพระเจา้ไดเ้ร ิม่ขึน้เป็นสิง่ทีร่ฐับาลจะเช ือ่ฟังพระเจา้ 

น่ีจะเป็นชว่งเวลาทีรุ่ง่โรจนท์ีส่ดุ: 

9 ตามทีเ่ขยีนไวว้่า: “ ตาไม่เห็นหไูม่ไดย้นิและไม่เคยไดย้นิสิง่ทีพ่ระเจา้ไดเ้ตร ี

ยมไวส้ าหรบัผูท้ ีร่กัพระองค ์” 10 แต่พระเจา้ไดท้รงส าแดงพวกเขาแกเ่ราผ่าน

พระวญิญาณของพระองค(์ 1 โครนิธ ์2: 9-10 ) 
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มนัเป็นชว่งเวลาแห่งความรกัความสขุและความสบายตลอดไป มนัจะเป็นชว่งเวลาทีย่

อดเยีย่ม! อาณาจกัรของพระเจา้จะท าใหนิ้รนัดรด์ขีึน้อย่างน่าอศัจรรย ์คณุไม่ตอ้งกา

รมสี่วนรว่มหรอืไม่ 

5. 

แหล่งขอ้มูลนอกพนัธสญัญำใหมส่อนอำณำจกัรของพระ

เจำ้ 

อำจำรยส์มยัก่อนของพระครสิตค์ดิวำ่พวกเขำควรจะประกำศข่ำวประเสรฐิ

ของอำณำจกัรทีแ่ทจ้รงิของพระเจำ้หรอืไม่? 
ใช่. 
ปีทีผ่่านมาในการบรรยายโดยศาสตราจารยบ์ารต์ Ehrman 

ของมหาวทิยาลยันอรท์แคโรไลนาเขาซ า้แลว้ซ า้อกีและถกูตอ้งเนน้ว่าแตกต่างมากที่

สดุครสิเตยีนในวนันีพ้ระเยซแูละสาวกแรกของเขาproc laimed 

อาณาจกัรของพระเจา้ แมว้่าดร. Ehrman 

ของความเขา้ใจโดยรวมของศาสนาครสิตแ์ตกต่างอย่างมากจากทีข่องอย่างต่อเนือ่ง

ครสิตจกัรของพระเจา้ทีเ่ราจะเห็นว่าพระกติตคิณุของพระราชอาณาจกัรเป็นสิง่ทีพ่ระ

เยซเูองประกาศและลกูนอ้งของเขาเช ือ่ใน นอกจากนีเ้รายงัเห็นดว้ยว่าครสิเตยีนหลา

ยคนทีอ่า้งสทิธิใ์นวนันีไ้ม่เขา้ใจว่า 

กำรเขยีนพนัธสญัญำและค ำเทศนำทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดทีไ่ดร้บักำรสงวนไว ้
อาณาจกัร ของพระเจา้เป็นส่วนส าคญัของสิง่ทีอ่า้งว่าเป็น" การเทศนา 

ครสิเตยีนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุทีย่งัมชีวีติอยู่" proc laimedMW ครสิเตยีน 

ครสิเตยีนเทศนาโบราณพ่อทีเ่ป็นผูเ้ผยแพรศ่าสนา: 

ต าราภาษากรกีและการแปลภาษาองักฤษ Rapids, 2004 , p. 

102 ) นีโ้บราณครสิเตยีนเทศนม์งีบเหล่านีเ้กีย่วกบัเร ือ่งนี:้ 

พีน่อ้ง5: 

5 ยิง่กว่าน้ันอกีท่านกร็ูอ้ยู่แลว้ว่าการทีเ่ราอยู่ในโลกแห่งเนือ้หนังน้ันไม่มคีวา

มหมายและไรก้าลเวลา 

แต่พระสญัญาของพระครสิตน้ั์นยิง่ใหญ่และน่าประหลาดใจจงพกัอยู่ในอา

ณาจกัรและชวีตินิรนัดร ์

ขอ้ความขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าราชอาณาจกัรไม่ไดอ้ยู่ตอนนี ้

แต่จะมาและเป็นนิรนัดร ์นอกจากนีค้ าเทศนาโบราณนีก้ล่าวว่า: 
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6: 

9 ถา้แมค้นชอบธรรมเชน่นีไ้ม่สามารถชว่ยเหลอืลกูหลานของพวกเขาไดเ้รา

จะมคีวามมั่นใจอะไรในการเขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้ถา้เราไม่รกัษาศลีล ้

างบาปใหบ้รสิทุธิแ์ละไรม้ลทนิ? หรอืใครจะเป็นผูส้นับสนุนของเราหากเราไ

ม่พบว่ามงีานศกัดิส์ทิธิแ์ละชอบธรรม? 9: 

6 เหตฉุะน้ันใหเ้รารกัซ ึง่กนัและกนัเพือ่เราทัง้หลายจะไดเ้ขา้ในอาณาจกัรขอ

งพระเจา้ 11: 

7 ดงัน้ันถา้เรารูว้่าอะไรถกูในสายพระเนตรของพระเจา้เราจะเขา้สู่อาณาจกัร

ของเขาและรบัสญัญาซ ึง่“ หไูม่เคยไดย้นิหรอืไม่เห็นตาหรอืใจมนุษยค์ดิ ” 
12: 

1 ขอใหเ้รารอเป็นช ัว่โมงโดยช ัว่โมงเพือ่อาณาจกัรของพระเจา้ดว้ยความรกั

และความชอบธรรมเพราะเราไม่รูว้นัแห่งการปรากฎของพระผูเ้ป็นเจา้ 12: 

6 เขากล่าวว่าอาณาจกัรของพระบดิาของเราจะมาถงึ 

ขอ้ความขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าจ าเป็นตอ้งมคีวามรกัผ่านการด าเนินชวีติทีเ่หมาะสมเ

รายงัไม่ไดเ้ขา้สู่อาณาจกัรแห่งพระเจา้และเกดิขึน้หลงัจากวนัทีพ่ระเจา้ทรงปรากฏ-

 น่ันคอืหลงัจากทีพ่ระเยซเูสด็จกลบัมาอกีคร ัง้ มนัฉันs 

อาณาจกัรของพระบดิาและเสือ้เขาราชอาณาจกัรไม่ไดเ้ป็นเพยีงพระเยซ ู

มนัเป็น 

intere ต่อยทีเ่กา่แกท่ีส่ดุเทศนค์รสิเตยีนเห็นไดช้ดัว่าพระเจา้ไดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่รอ

ดสอน K เดยีวกนัingdom 

ของพระเจา้ทีใ่หม่พนัธสญัญาสอนและต่อเนือ่งครสิตจกัรของพระเจา้ตอนนีส้อน 

(มนัเป็นไปไดว้่ามนัอาจจะมาจากการทีเ่กดิขึน้จรงิC hurch ของG od แต่ความรู ้

จ ากดั ของฉันกรกีขอบเขตความสามารถของฉันเพือ่ใหก้ระชบัประกาศ) 

ผูน้ ำครสิตจกัรในศตวรรษทีส่องและพระวรสำรแห่งรำชอำณำจกัร 
มนัควรจะตัง้ขอ้สงัเกตในชว่งตน้ปีที ่ 2 คร ัง้ที่ศตวรรษทีP่apias , 

ฟังพระจอหน์และเพือ่นของPolycarp และถอืว่าเป็นนักบญุโดยโรมนัคาทอลกิ, สอน

พนัปีราชอาณาจกัร Eusebius บนัทกึว่าPapias สอน: 

... 

จะมอีกีหน่ึงพนัปีหลงัจากการฟ้ืนคนืชพีจากความตายเมือ่อาณาจกัรส่วนตั

วของพระครสิตจ์ะจดัตัง้ขึน้บนโลกนี ้(เศษของ Papias, VI. ด ู Eusebius, 

ประวตัคิรสิตจกัร, เล่ม 3, XXXIX, 12) 

Papias สอนว่าน่ีจะเป็นชว่งเวลาแห่งความอดุมสมบรูณอ์นัยิง่ใหญ่: 
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ในท านองเดยีวกนัเขากล่าวว่าขา้วสาลหีน่ึงเมล็ดจะผลติไดส้บิเมล็ด 

หน่ึงพนัหแูละหทูกุขา้งจะมหีน่ึงหมืน่เมล็ดและขา้วทกุเมล็ดจะใหแ้ป้งบรสิทุธิ ์

ทีใ่สบรสิทุธิส์บิปอนด ์และแอปเป้ิลและเมล็ดพชืและหญา้จะผลติในสดัส่วนที่

ใกลเ้คยีงกนั และสตัวท์กุชนิดทีใ่หอ้าหารเท่าน้ันทีผ่ลติบนโลกจะสงบและก

ลมกลนืและอยู่ภายใตก้ารควบคมุของมนุษยอ์ย่างสมบรูณ ์” [ประจกัษพ์ยา

นตกเป็นของสิง่เหล่านีเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรโดย Papias 

ชายโบราณผูเ้ป็นผูฟั้งยอหน์และเป็นเพือ่นของ Polycarp 

ในเล่มทีส่ ีข่องหนังสอืของเขา ส าหรบัเขามหีนังสอืหา้เล่มแต่งโดยเขา ... ] 

(Fragments of Papias, IV) 

จดหมายในพนัธสญัญาหลงัใหม่ใหร้ฐัโครนิธ ์
42: 1-

3 อคัรสาวกไดร้บัข่าวประเสรฐิส าหรบัเราจากองคพ์ระเยซคูรสิต ์พระเยซคูรสิ

ตถ์กูส่งมาจากพระเจา้ ดงัน้ันพระครสิตม์าจากพระเจา้และอคัรสาวกมาจาก

พระครสิต ์ทัง้สองจงึมาจากพระประสงคข์องพระเจา้ตามล าดบัทีไ่ดร้บัการแ

ต่งตัง้ เหตฉุะน้ันเมือ่ไดร้บัค่าใชจ่้ายและมั่นใจอย่างเต็มทีผ่่านการฟ้ืนคนืชพี

ขององคพ์ระเยซคูรสิตแ์ละยนืยนัในพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความมั่นใจอย่

างเต็มรูปแบบของพระวญิญาณบรสิทุธิพ์วกเขาออกไปพรอ้มกบัข่าวประเส

รฐิทีก่ษตัรยิข์องพระเจา้จะเสด็จมา 

Polycarp of Smyrna เป็นผูน้ าครสิเตยีนยุคแรกซ ึง่เป็นลกูศษิยข์อง John 

ซึง่เป็นอคัรสาวกดัง้เดมิคนสดุทา้ยของ d เชน่ Polycarp c. โฆษณา 120-135 สอน: 

ความสขุเป็นคนยากจนและผูท้ีถ่กูข่มเหงเพราะเห็นแกค่วามชอบธรรมส าห

รบัพวกเขาเป็นอาณาจกัรของพระเจา้ (Polycarp. จดหมายถงึฟิลปิป้ีตอนที ่

2 จากAnte-Nicene Fathers เล่มที ่1 แกไ้ขโดย Alexander Roberts & 
James Don aldson American Edition, 1885) 

เมือ่รูแ้ลว้ว่า“ พระเจา้ไม่ไดห้วัเราะเยาะ” เราควรด าเนินชวีติคู่ควรกบัพระบั

ญญตัแิละรศัมภีาพของพระองค ์ ... 

เพราะพวกเขาควรถกูตดัขาดจากตณัหาทีอ่ยู่ในโลกเน่ืองจาก“ ความปราร

ถนาทกุอย่างต่อสู ้

วญิญาณ; “ และ‘ คนทีล่่วงประเวณีไม่และไม่อ่อนแอหรอืผูท้ ีท่ ารา้ยตวัเองก ั

บมนุษยจ์ะสบืทอดอาณาจกัรของพระเจา้ ’ หรอืผูท้ีท่ าสิง่ทีไ่ม่สอดคลอ้งกนัแ

ละไม่เหมาะสม ( เล่มเดยีวกนัตอนที ่5) 
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แลว้ใหเ้รารบัใชพ้ระองคใ์นความหวาดกลวัและดว้ยความเคารพทกุคนแมจ้ะ

เป็นตวัเขาเองไดส้ ั่งใหเ้ราและเป็นอคัรสาวกทีเ่ทศนส์อนของพระเยซแูกเ่ราแ

ละศาสดาพยากรณท์ัง้หลายทีป่ระกาศกอ่นการมาถงึขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

(เล่มเดยีวกนัตอนที ่VI) 

เชน่เดยีวกบัคนอืน่ ๆ ในพนัธสญัญาใหม่ Polycarp 

สอนว่าคนชอบธรรมไม่ใชผู่ฝ่้าฝืนค าส ั่งจะไดร้บัการสบืทอด K จากพระเจา้ 

ต่อไปนีก้็อา้งว่าไดร้บัการสอนโดย Polycarp: 

เขากล่าวในวนัสะบาโตต่อไป 'จงฟังการตกัเตอืนของฉันลกูทีร่กัของพระเจ ้

า ฉัน adjured 

คณุเมือ่บาทหลวงอยู่ในปัจจบุนัและตอนนีอ้กีคร ัง้ผมเตอืนสตท่ิานทกุคนทีจ่

ะเดนิ decorously และคุม้ค่าในทางของพระเจา้ที ่

... ดเูจา้และอกีคร ัง้จงพรอ้มอย่าใหใ้จของท่านจะช ัง่น า้หนักลงบญัญตัใิหม่ 

เกีย่วกบัความรกัต่อกนัการปรากฎตวัของเขากป็รากฏขึน้อย่างรวดเรว็ราว

กบัสายฟ้าการพพิากษาคร ัง้ใหญ่ดว้ยไฟชวีตินิรนัดรอ์าณาจกัรอมตะของเ

ขา และทกุสิง่ทีไ่ดร้บัการสอนจากพระเจา้คณุรูเ้มือ่คณุคน้หาพระคมัภรีท์ีไ่ด ้

รบัการดลใจใหแ้กะสลกัดว้ยปากกาของพระวญิญาณบรสิทุธิใ์นใจของคณุ

เพือ่บญัญตัอิาจจะอยู่ในคณุลบไม่ออก ' (ชวีติของ Polycarp, บทที ่24. JB 

Lightfoot, ผูเ้ผยแพรศ่าสนา, อตัรา 3.2, 1889, pp. 488-506) 

Melito ซารด์สิซ ึง่เป็นครสิตจกัรของพระเจา้ผูน้ า, ค 170 AD สอน: 

ส าหรบักฎหมายทีอ่อกในพระกติตคิณุทัง้เกา่และใหม่ออกมาทัง้จากไซอนัแ

ละเยรูซาเล็ม และบญัญตัใินพระคณุและประเภทในผลติภณัฑส์ าเรจ็รูปและ

ลกูแกะในบตุรและแกะในมนุษยแ์ละคนในพระเจา้ ... 

แต่พระกติตคิณุกลายเป็นค าอธบิายของกฎหมายและของมนั 

ปฏบิตัติามในขณะทีค่รสิตจกัรกลายเป็นคลงัเกบ็ของจรงิ ... 

นีค้อืคนทีช่ว่ยเราใหพ้น้จากการเป็นทาสเขา้สู่เสรภีาพจากความมดืสู่ความ

สว่างจากความตายเขา้มาในชวีติจากการปกครองแบบเผด็จการเขา้มาในร

าชอาณาจกัรนิรนัดร ์(. Melito เทศนาในเทศกาลปัสกาขอ้ 7,40,68 

แปลจาก Kerux.:. วารสารออนไลนธ์รรม. http: //www.kerux .com / 

เอกสาร / KeruxV4N1A1.asp) 

ดงัน้ันราชอาณาจกัรของพระเจา้จงึเป็นทีรู่จ้กักนัว่าเป็นนิรนัดรไ์ม่ใชแ่ค่ครสิตจกัรคร ิ

สเตยีนหรอืคาทอลกิในปัจจบุนัและรวมถงึกฎหมายของพระเจา้ 
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กลางศตวรรษทีส่องปลายอกีเขยีนเขยีนเตอืนผูค้นใหม้องไปทีร่าชอาณาจกัร: 

เหตฉุะน้ันอย่าใหผู้ใ้ดของคณุอกีต่อไปอ าพรางมไิดม้องไปขา้งหลงั แต่เต็มใ

จทีจ่ะเขา้ใกลพ้ระวรสารของอาณาจกัรของพระเจา้ (ผ่อนผนัของโรมนัการ

รบัรู,้ Book X, ตอนที ่XLV คดัลอกมาจาก Ante-Nicene Fathers เล่มที ่8 

แกไ้ขโดย Alexander Roberts & James Do naldson American 
Edition, 1886 ) 

ยิง่ไปกว่าน้ันแมว้่าจะไม่มใีครเขยีนในครสิตจกัรทีแ่ทจ้รงิ แต่ในศตวรรษทีส่องชือ่The 

Shepherd of Hermas ในการแปลโดย Roberts & Donaldson ใชค้ าว่า 

" อาณาจกัรแห่งพระเจา้" สบิสีค่ร ัง้ 

ครสิเตยีนทีแ่ทจ้รงิและแมก้ระทั่งหลายคนเท่าน้ันทีรู่จ้กักบัพระครสิตก์ร็ูบ้างอย่างเกีย่ว

กบั K ingdom ของพระเจา้ในศตวรรษทีส่อง 

แมแ้ต่คาทอลกิและนิกายอสีเตริน์ออรโ์ธด็อกซอ์รินาออีอสเขา้ใจว่าหลงัจากการฟ้ืนคื

นชพีขึน้มาครสิเตยีนกจ็ะเขา้สู่อาณาจกัรแห่งพระเจา้ สงัเกตสิง่ทีเ่ขาเขยีน 
c. 180 AD : 

เพราะเชน่น้ันเป็นสภาพของคนเหล่าน้ันทีเ่ช ือ่เพราะในพวกเขาปฏบิตัต่ิอพ

ระวญิญาณบรสิทุธิผ์ูซ้ ึง่พระองคท์รงรบับพัตศิมาอย่างต่อเน่ืองและรกัษาไวโ้

ดยผูร้บัถา้เขาด าเนินในความจรงิความศกัดิส์ทิธิแ์ละความชอบธรรมและคว

ามอดทนและความอดทน ส าหรบัจติวญิญาณนีม้กีารฟ้ืนคนืพระชนมใ์นพว

กเขาทีเ่ช ือ่ว่ารา่งกายไดร้บัจติวญิญาณอกีคร ัง้และพรอ้มกบัมนัโดยอ านาจ

ของพระวญิญาณบรสิทุธิท์ ีถ่กูยกขึน้และเขา้มาในอาณาจกัรของพระเจา้ (I

renaeus, St. , Bishop of Lyon แปลมาจาก อารเ์มเนียโดย มารต์นิ 

โรบนิสนัการสาธติการเทศนข์องผูเ้ผยแพรศ่าสนาบทที ่ 42 เวลส,์ 

ซมัเมอรเ์ซท็, Oct. 1879 

ตามทีต่พีมิพใ์นสงัคมเพือ่สง่เสรมิความรูข้องครสิเตยีนนิวยอรก์: 

MACMILLAN CO, 1920) 

ธโีอฟิลสัแห่งออคสอน: 

ฉัน แต่พูดถงึความดขีองเขา; ถา้ฉันเรยีกเขาว่า 

อาณาจกัรฉันพูดถงึความรุง่เรอืงของเขา… เพราะถา้เขาท าใหเ้ขาเป็นอมตะ

ตัง้แต่แรกเขากจ็ะท าใหเ้ขาเป็นพระเจา้ … ไม่เชน่น้ันพระองคไ์ม่ไดท้รงเป็นอ

มตะหรอืเป็นมรรตยั 

แต่ตามทีเ่ราไดก้ล่าวไวข้า้งตน้มคีวามสามารถทัง้สองอย่าง เพือ่ทีว่่าถา้เขา

ควรจะเอยีงไปสู่สิง่ทีเ่ป็นอมตะ, การรกัษาพระบญัญตัขิองพระเจา้ทีเ่ขาควรจ
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ะไดร้บัเป็นรางวลัจากพระองคเ์ป็นอมตะและควรจะเป็นพระเจา้ (Theophilus

, ถงึ Autolycus, 1: 3, 2:27) 

นักบญุคาทอลกิโปลใินชว่งตน้ศตวรรษทีส่ามเขยีนว่า: 

และคณุจะไดร้บัอาณาจกัรแห่งสวรรคผ์ูซ้ ึง่ในขณะทีค่ณุอาศยัอยู่ในชวีตินีรู้ ้

จกักษตัรยิแ์ห่งสวรรค ์และคณุจะเป็นเพือ่นของเทพและเป็นทายาทรว่มกบัพ

ระครสิตไ์ม่ตอ้งกดขีก่เิลสตณัหาหรอืความปรารถนาอกีต่อไป ส าหรบัคณุก

ลายเป็นพระเจา้: ส าหรบัความทกุขท์รมานใด ๆ 

ทีค่ณุไดร้บัในขณะทีค่ณุเป็นผูช้ายสิง่เหล่านีท้ีพ่ระองคม์อบใหก้บัคณุเพราะ

คณุเป็นโรครามนุษย ์

แต่ไม่ว่าอะไรกต็ามทีส่อดคลอ้งกบัพระเจา้ทีจ่ะบอกเล่าพระเจา้เหล่านีไ้ดใ้ห ้

สญัญากบัคณุ ไดร้บัการ deified และใหก้ าเนิดแกค่วามเป็นอมตะ ( โปล.ิ 

พสิจูนท์กุนอกรตี, หนังสอื X, เด็กชายตร ี30 ) 

เป้าหมายของมนุษยค์อืการไดร้บัการ deified ในอาณาจกัรของพระเจา้ทีจ่ะมาถงึ 

ปัญหำในศตวรรษทีส่องและสำม 
แมจ้ะมกีารยอมรบัอย่างกวา้งขวางของฉันn 

ศตวรรษทีส่องต่อตา้นกฎหมายศาสนาผูน้ าช ือ่เซยีนลกุขึน้ เซยีนไดส้อนกฎหมายข

องพระเจา้ไม่ว่าเขาจะเป็นวนัสะบาโตและเป็นสญัลกัษณK์ ของพระเจา้ แมว้่าเขาจะถู

กประณามโดย Polycarp และคนอืน่ 

ๆ เขามกีารตดิต่อกบัโบสถแ์ห่งกรุงโรมส าหรบัค่อนขา้งบางเวลาและดเูหมอืนจะมอีทิ

ธพิลม ี

ในศตวรรษทีส่องและสามนักเปรยีบเทยีบไดก้ลายเป็นผูม้ชี ือ่เสยีงในอะเล็กซานเดรยี 

(อยีปิต)์ ผูช้าย ผูแ้ทนเชงิ Y 

ตรงขา้มกบัหลกัค าสอนของอาณาจกัรมา สงัเกตรายงานเกีย่วกบัคนทีช่อบใชภ้าษา

เหล่านี:้ 

ไดโอนิซอิสัเกดิมาจากตระกลูคนป่าเถือ่นทีม่ฐีานะร า่รวยในซานเดรยีและไ

ดร้บัการศกึษาในปรชัญาของพวกเขา เขาออกจากโรงเรยีนนอกรตีเพือ่เป็

นนักเรยีนของ Origen 

ซึง่เขาประสบความส าเรจ็ในการดแูลโรงเรยีนสอนค าสอนของ ซานเดรยี...  

ผ่อนผนั Origen 

และโรงเรยีนผูม้คีวามรูเ้ขา้ใจผดิกบัค าสอนของนักท านายศกัดิส์ทิธิโ์ดยกา

รตคีวามเชงิเปรยีบเทยีบและเชงิอปุมาอปุไมยของพวกเขา…พวกเขาไดร้บัช ื่
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อของ“ Allegorists ” เมยีนต่อสูก้บัเหล่าอลักอรส์ตอ์ย่างเปิดเผยและยนืยนัว่

าจะมกีารปกครองของพระครสิตบ์นแผ่นดนิโลก ...  

ไดโอนิซอิสัโตแ้ยง้กบัผูต้ดิตามของ เมยีน และจากบญัชขีองเขา 

... “ สถานะของสิง่ต่าง ๆ 

ทีม่อียู่ในอาณาจกัรของพระเจา้ ” น่ีคอืการกล่าวถงึคร ัง้แรกของอาณาจกัร

ของพระเจา้ทีม่อียู่ในสถานะปัจจบุนัของครสิตจกัร ... 

เมยีน 

ดวุ่าขอ้ผดิพลาดของพวกเขาแสดงใหเ้ห็นว่าอาณาจกัรแห่งสวรรคไ์ม่เป็นเ

ชงิเปรยีบเทยีบ 

แต่เป็นอาณาจกัรทีแ่ทจ้รงิของพระเจา้ของเราในการฟ้ืนคนืชพีสู่ชวีตินิรนัด

ร ์... 

ดงัน้ันความคดิของราชอาณาจกัรจงึอยู่ในสถานะปัจจบุนัของสิง่ต่าง ๆ 

จงึเกดิขึน้ในโรงเรยีนผูม้คีวามรูแ้ห่งอลักอรเ์ดสตใ์นอยีปิตปี์ ค.ศ. 200 ถงึ 
250 

ศตวรรษทีเ่ต็มไปดว้ยศตวรรษกอ่นทีบ่าทหลวงของอาณาจกัรจะถกูมองว่าเ

ป็นผูค้รองบลัลงัก ์... 

เคลเมนทร์ูส้กึถงึความคดิเกีย่วกบัอาณาจกัรของพระเจา้ในฐานะทีเ่ป็นควา

มรูท้างจติทีแ่ทจ้รงิของพระเจา้ Origen ตัง้ค่าออกมาเป็นความหมายทางจติ

วญิญาณทีซ่อ่นตวัอยู่ในตวัอกัษรธรรมดาของพระคมัภรี ์(วอรด์เฮนรดีานา

ข่าวประเสรฐิของราชอาณาจกัร: 

ราชอาณาจกัรไม่ใชข่องโลกนีไ้ม่ไดอ้ยู่ในโลกนี ้

แต่จะมาในประเทศสวรรคแ์ห่งการฟ้ืนคนืชพีจากความตายและการชดใชค้

วามเสยีหายของทกุสิง่จดัพมิพโ์ดย Claxton Remsen & Haffelfinger, 
1870 , pp. 124-125)  

ดงัน้ันในขณะทีบ่ชิอป เมยีน สอนข่าวประเสรฐิของ 

อาณาจกัรของพระเจา้ผูเ้ปรยีบเทยีบกพ็ยายามทีจ่ะเขา้ใจความผดิพลาดทีแ่ทจ้รงิ บิ

ชอปเซนตข์อง Hierapolis ยงัพยายามทีจ่ะต่อสูก้บัขอ้ผดิพลาดของ allegorists 

ทีเ่กีย่วกบัเวลาเดยีวกนั ผูท้ีแ่ทจ้รงิในศาสนจกัรของพระเจา้ยนืหยดัเพือ่ความจรงิของ

อาณาจกัรทีแ่ทจ้รงิของพระเจา้ตลอดประวตัศิาสตร ์

เฮอรเ์บริต์ดบัเบลิยู. อำรม์สตรองสอนเร ือ่งข่ำวประเสรฐิแห่งรำชอำณำจกัร 
ใน20 วนัศตวรรษทีป่ลายเฮอรเ์บริด์บับลวิอารม์สตรองเขยีน: 



40 
 

เพราะพวกเขาปฏเิสธพระกติตคิณุของพระเยซคูรสิต ์. . โลกตอ้งมาแทนทีอ่

ย่างอืน่แทน พวกเขาตอ้งประดษิฐข์องปลอม! ดงัน้ันเราจงึเคยไดย้นิอาณาจั

กรของพระเจา้พูดว่าเป็นเพยีงค าพูดซ า้ซากทีด่ ี - 

ความเชือ่มั่นทีด่ใีนใจมนุษย ์ - 

ลดใหเ้หลอืนอ้ยไม่มตีวัตนไม่มอีะไรจรงิ! คนอืน่ ๆ 

ไดบ้ดิเบอืนความจรงิว่า“ ศาสนจกัร” เป็นอาณาจกัร . . ผูเ้ผยพระวจนะดาเ

นียลทีม่ชีวีติอยู่ 600 

ปีกอ่นครสิตร์ูว้่าอาณาจกัรของพระเจา้เป็นอาณาจกัรทีแ่ทจ้รงิ - 

รฐับาลปกครอง 

คนแทจ้รงิบนโลก ... 

ทีน่ี่ . . เป็นค าอธบิายของพระเจา้เกีย่วกบัสิง่ทีร่าชอาณาจกัรของพระเจา้คอื

: “ และในสมยัของกษตัรยิเ์หล่านี ้ ... ” -

 มนัก าลงัพูดถงึสบินิว้เทา้ส่วนหน่ึงของเหล็กและสว่นหน่ึงของดนิเปราะ นีโ้ด

ยการเช ือ่มต่อค าท านายกบัแดเนียล 7 และววิรณ ์ 13 และ 

17 จะหมายถงึใหม่สหรฐัยโุรปทีต่อนนีข้ึน้รูป .. ต่อหนา้ต่อตาคุณ! ววิรณ ์

17:12 

ใหร้ายละเอยีดอย่างชดัเจนว่าจะเป็นการรวมกนัของสบิกษตัรยิห์รอืราชอา

ณาจกัรที ่(ววิรณ ์17: 8) จะร ือ้ฟ้ืนอาณาจกัรโรมนัโบราณ . . 

เมือ่พระครสิตเ์สด็จมาเขาจะมาในฐานะราชาแห่งราชาปกครองโลกทัง้โลก 

(ววิรณ ์ 19: 11-16) และราชอาณาจกัรของพระองค ์ - 

ราชอาณาจกัรของพระเจา้ -

 กล่าวว่าดาเนียลคอืการบรโิภคราชอาณาจกัรทางโลกทัง้หมดเหล่านี ้ววิร

ณ ์ 11:15 

กล่าวดว้ยค าเหล่านี“้ ราชอาณาจกัรของโลกนีไ้ดก้ลายเป็นราชอาณาจกัร

ของพระเจา้ของเราและพระครสิตข์องพระองคแ์ละเขาจะครอบครองตลอดก

าล” ! น่ีคอืราชอาณาจกัรของพระเจา้ น่ีคอืจดุสิน้สดุของรฐับาลปัจจบุนั - 

ใชแ่ละแมก้ระทั่งสหรฐัอเมรกิาและประเทศองักฤษ จากน้ันพวกเขาจะกลายเ

ป็นอาณาจกัร - ผูป้กครอง - 

ของพระเยซคูรสิตเ์จา้จากน้ันจงึเป็นกษตัรยิข์องกษตัรยิท์ ั่วโลก สิง่นีท้ าใหค้

วามจรงิทัง้หมดสมบรูณว์่าราชอาณาจกัรของพระเจา้เป็นรฐับาลทีแ่ทจ้รงิ แ

มใ้นขณะทีจ่กัรวรรด ิ Chaldean เป็นอาณาจกัร - 

แมใ้นขณะทีจ่กัรวรรดโิรมนัเป็นราชอาณาจกัร - 
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ดงัน้ันอาณาจกัรของพระเจา้เป็นรฐับาล มนัคอืการครอบครองรฐับาลแห่งช

าตขิองโลก พระเยซคูรสิตท์รงบงัเกดิเป็นกษตัรยิ ์- ผูป้กครอง! ... 

พระเยซคูรสิตอ์งคเ์ดยีวกนักบัทีเ่ดนิขา้มภูเขาและหบุเขาแห่งดนิแดนศกัดิส์ ิ

ทธิแ์ละถนนในกรุงเยรูซาเล็มเมือ่กว่า 1,900 

ปีทีแ่ลว้ก าลงักลบัมาอกีคร ัง้ เขาบอกว่าเขาจะกลบัมาอกี หลงัจากทีเ่ขาถกูต

รงึทีก่างเขนพระเจา้ทรงยกเขาขึน้จากความตายหลงัจากสามวนัสามคนื (ม 

ธ . 12:40; กจิการ 2:32; ฉันคร. 15: 3-

4) เขาปีนขึน้ไปสู่บลัลงักข์องพระเจา้ ส านักงานใหญ่ของรฐับาลแห่งจกัรวา

ล (กจิการ 1: 9-11; ฮบีรู 1: 3; 8: 1; 10:12; ววิรณ ์3:21) 

เขาเป็น" ขนุนาง" ของอปุมาทีไ่ปบลัลงัก ์

พระเจา้ - “ ดนิแดนไกลโพน้” - 

เพือ่ไดร้บัการสวมมงกฎุในฐานะราชาแห่งราชาเหนือทกุประเทศจากน้ันจงึ

กลบัสู่โลก (ลคุ 19: 12-27) 

อกีคร ัง้เขาอยู่ในสวรรคจ์นกระทั่ง“ เวลาแห่งการแกไ้ขทกุสิง่” (กจิการ 3: 
19-

21) การชดใชค้วามเสยีหายหมายถงึการคนืสู่สภาพเดมิหรอืสภาพ ในกร

ณีนีก้ารฟ้ืนฟูรฐับาลของพระเจา้บนโลกและดงัน้ันการฟ้ืนฟูสนัตภิาพของโ

ลกและเงือ่นไขยโูทเปีย 

น าเสนอความป่ันป่วนในโลกการทวคีวามรุนแรงของสงครามและการโตเ้ถยี

งกนัจะกอ่ใหเ้กดิปัญหาใหญ่ในโลกซ ึง่หากพระเจา้ไม่ทรงแทรกแซงจะไม่มเี

นือ้มนุษยท์ีร่อดชวีติมาได ้ (มทัธวิ 

24:22) เมือ่ถงึจดุสงูสดุเมือ่ความล่าชา้ส่งผลใหเ้กดิการระเบดิทัง้ชวีติจากน

อกโลกนีพ้ระเยซคูรสิตจ์ะกลบัมา คราวนีเ้ขาก าลงัมาในฐานะพระเจา้ผูส้งูศั

กดิ ์เขาก าลงัมาในทกุอ านาจและรศัมภีาพของผูส้รา้งจกัรวาลปกครอง (มดั

. 24:30; 25:31) 

เขาก าลงัมาในฐานะ“ ราชาแห่งกษตัรยิแ์ละพระเจา้แห่งขนุนาง” (ววิรณ ์

19:16) 

เพือ่สถาปนารฐับาลทีย่ ิง่ใหญ่ของโลกและปกครองทกุชาต“ิ ดว้ยไมเ้หล็ก” (

รายได1้9:15; 12: 5) . . 

ครสิตไ์ม่ตอ้นรบั? 
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แต่มนุษยชาตจิะตะโกนดว้ยความดใีจและยนิดตีอ้นรบัเขาดว้ยความปีตยินิ

ดแีละความกระตอืรอืรน้ -

 ป่วยแมก้ระทั่งโบสถข์องศาสนาครสิตต์ามประเพณีหรอืไม่? 

พวกเขาจะไม่! พวกเขาจะเช ือ่เพราะรฐัมนตรเีท็จของซาตาน (2 โครนิธ ์11: 
13-15) 

ไดห้ลอกลวงพวกเขาว่าเขาเป็นกลุ่มต่อตา้นพระเจา้ ครสิตจกัรและชนชาติ

ต่างกโ็กรธแคน้ทีจ่ะมาของเขา (ววิรณ ์ 11:15 กบั 11:18) 

และกองทพัจะพยายามต่อสูก้บัเขาเพือ่ท าลายเขา (ววิรณ ์17:14)! 

ประเทศต่างๆจะเขา้รว่มในการต่อสูท้ีย่อดเยีย่มของสงครามโลกคร ัง้ทีส่ามพ

รอ้มกบัการต่อสูท้ีก่รุงเยรูซาเล็ม (เศคา. 14: 1-2) 

จากน้ันพระครสิตจ์ะเสด็จกลบัมา ในอ านาจเหนือธรรมชาตเิขาจะ“ ต่อสูก้บั

ประชาชาตเิหล่าน้ัน” ทีต่่อสูก้บัเขา (ขอ้ 3) เขาจะก าจดัพวกเขาทัง้หมด 

(ววิรณ ์

17:14)! “ เทา้ของเขาจะยนือยู่ในวนัน้ันบนภูเขามะกอกเทศ” ในระยะทางสั้

น ๆ ไปทางตะวนัออกของกรุงเยรูซาเล็ม (เศคา 14: 4) (อารม์สตรอง HW 

ความลกึลบัแห่งยคุ 1984) 

คมัภรีไ์บเบลิประกาศว่าพระเยซจูะเสด็จกลบัมาอกีคร ัง้และพระองคจ์ะทรงชนะแต่กม็หี

ลายคนทีต่่อสูก้บัพระองค ์ (ววิรณ ์ 19:19) M เรยีกรอ้งประสงคใ์ด ๆ 

(ขึน้อยู่กบัความผดิพลาดในการท าความเขา้ใจของค าท านายในพระคมัภรี ์

แต่บางส่วนเน่ืองจากผูพ้ยากรณเ์ท็จและญาณ) 

ทีก่ารกลบัมาของพระเยซคูอืสดุทา้ยมาร! 

ต่อไปนีฉั้นยงัมาจากเฮอรเ์บริต์อารม์สตรอง: 

ศาสนาทีแ่ทจ้รงิ - 

ความจรงิของพระเจา้ไดร้บัอ านาจดว้ยความรกัของพระเจา้ทีป่ระทานโดยพ

ระวญิญาณบรสิทุธิ ์ ... 

จะ้ไม่สามารถรูไ้ดถ้งึการรูจ้กัพระเจา้และพระเยซคูรสิต ์ - การรูจ้กัความจรงิ 

- และความอบอุ่นแห่งความรกัอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระเจา้! ... 

ค าสอนของครสิตจกัรทีแ่ทจ้รงิของพระเจา้เป็นเพยีง"การใชช้วีติทกุค า" ขอ

งพระคมัภรีไ์บเบลิ ... 

มนุษยจ์ะเปลีย่นจากหนทาง“ รบั” สู่วถิแีห่ง“ ให”้ - 

วถิแีห่งความรกัของพระเจา้ 
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อารยธรรมใหม่จะมายดึครองโลก! (อา้งแลว้) 

อารยธรรมใหม่คอือาณาจกัรของพระเจา้ การประกาศว่าอารยธรรมใหม่ก าลงัจะเกดิ

ขึน้และอยู่บนพืน้ฐานของความรกัเป็นส่วนส าคญัของพระกติตคิณุทีแ่ทจ้รงิของอาณ

าจกัรทีพ่ระเยซแูละบรรดาพลงัอ านาจทีพ่ระองคท์รงสอนลว้นเกีย่วกบั เสือ้หมวกคอืสิ่

งทีเ่ราในต่อเนือ่งครสิตจกัรของพระเจา้เทศนา 

เฮอรเ์บริต์อารม์สตรองตระหนักว่าพระเยซทูรงสอนว่าสงัคมมนุษยแ์มเ้มือ่คดิว่ามนัตอ้

งการเช ือ่ฟังไดป้ฏเิสธ'การใหท้าง' ของชวีติวถิแีห่งความรกั เกอืบจะไม่มใีครดเูหมอืน

ว่าจะถกูตอ้งเขา้ใจนัยส าคญัFi นัยของสิง่ทีพ่ระเยซคูอืการเรยีนการสอน 

ควำมรอดผ่ำนพระเยซูเป็นส่วนหน่ึงของข่ำวประเสรฐิ 

ตอนนีบ้างคนทีอ่่านมาไกลขนาดนีค้งสงสยัในความตายและบทบาทของพระเยซใูนเร ื่

องความรอด ใชน่ั่นเป็นส่วนหน่ึงของพระกติตคิณุทีพ่นัธสญัญาใหม่และเฮอรเ์บริต์ดั

บเบลิยอูารม์สตรองเขยีนเกีย่วกบั 

พนัธสญัญาใหม่แสดงใหเ้ห็นว่าพระกติตคิณุรวมถงึความรอดผ่านพระเยซ:ู 

16 เพราะขา้พเจา้ไม่ละอายต่อข่าวประเสรฐิของพระครสิตเ์พราะเป็นฤทธานุภ

าพของพระเจา้ในการชว่ยใหร้อดส าหรบัทกุคนทีเ่ช ือ่ส าหรบัชาวยวิกอ่นแล

ะส าหรบัชาวกรกี (โรม 1:16) 

4 ดงัน้ันคนทีก่ระจดักระจายไปเทศนาทกุที ่

ค า. 5 ฟีลปิจงึลงไปยงัเมอืงสะมาเรยีและประกาศเร ือ่งพระครสิตใ์หช้าวเมอืงน้ั

นฟัง … 12 แต่เมือ่พวกเขาเช ือ่ฟิลปิเมือ่เขาประกาศสิง่ต่าง ๆ 

เกีย่วกบัอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้และชือ่ของพระเยซคูรสิตท์ ัง้ชายและห

ญงิรบับพัตศิมา … 25 ดงัน้ันเมือ่พวกเขาเป็นพยานและประกาศพระวจนะของ

พระเจา้พวกเขากลบัไปยงักรุงเยรูซาเล็มประกาศข่าวประเสรฐิในหลายหมู่บ ้

านของชาวสะมาเรยี 26 บดันีม้ทีตูสวรรคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มาพูดกบัฟิลปิ

… 40 พบฟีลปิทีอ่าโซทสั และผ่านเขาเทศนใ์นทกุเมอืงจนท่านมาถงึเมอืงซซีา

ร ี(กจิการ 8: 4,5,12,25,26 , 40) 

18 ท่านเทศนใ์หก้บัพวกเขาพระเยซแูละการฟ้ืนคนืพระชนม ์(กจิการ 17:18) 

30 จากน้ันเปาโลอาศยัอยู่ในบา้นเชา่ของเขาเองสองปีและรบัทกุคนทีเ่ขา้มา

หาเขา31 สัง่สอนอำณำจกัรของพระเจำ้และสอนสิง่ต่ำง ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคพ์ระเยซูครสิตด์ว้ยความมั่นใจไม่มใีครหา้มเขาเลย (

กจิการ 28: 30-31) 
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ประกาศทีป่ระกาศรวมถงึพระเยซแูละราชอาณาจกัร น่าเศรา้ทีม่คีวามเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง

ของพระกติตคิณุของ 

K ingdom ของพระเจา้มแีนวโนม้ทีจ่ะพลาดไอเอ็นจจีากค าสอนของครสิตจกัรกรกีโ

รมนั 

อนัทีจ่รงิจะชว่ยใหเ้รากลายเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรทีพ่ระเจา้ทรงรกัมนุษยม์ากว่า

เขาส่งพระเยซจูะตายเพือ่เรา (จอหน์ 3: 16-17) และชว่ยเราโดยพระคณุของพระองค ์

(เอเฟซสั 2: 8) และน่ันเป็นส่วนหน่ึงของข่าวด ี(กจิการ 20:24) 

พระวรสำรแห่งรำชอำณำจกัรเป็นสิง่ทีโ่ลกตอ้งกำร แต่ ... 
การท างานเพือ่สนัตภิาพ (มทัธวิ 5: 9) 

และการท าดเีป็นเป้าหมายทีคุ่ม้ค่า(เทยีบกาลาเทยี 

6:10) เจา้T , โลกหลายผูน้ ารวมทัง้คนศาสนาเชือ่ว่ามนัจะเป็นความรว่มมอืมนุษยชน

ระหว่างประเทศทีจ่ะน าถั่วCE และความเจรญิรุง่เรอืงและไม่ K ingdom 

ของพระเจา้ และในขณะทีพ่วกเขาจะมคีวามส าเรจ็ช ัว่บาง, พวกเขาจะไม่เพยีง 

แต่ไม่ประสบความส าเรจ็บางสว่นของความพยายามของมนุษยข์องพวกเขาในทีส่ดุจ

ะน าโลกไปยงัจดุทีม่นัจะท าใหช้วีติทีไ่ม่ย ั่งยนืถา้พระเยซไูม่ไดก้ลบัไปสรา้งอาณาจกัร

ของพระองค ์มนุษยแ์กไ้ขแผ่นดนิโดยไม่ตอ้งพระเจา้เป็นประโยชนแ์ละพระกติตคิณุเ

ท็จ(สดดุ ี127: 1)   

หลายคนในโลกก าลงัพยายามทีจ่ะใส่กนักึง่ศาสนาแผนนานาชาตบิาบโิลนทีจ่ะใส่ใน

ระเบยีบโลกใหม่ใน 

21 เซนต ์ศตวรรษ น่ีคอืสิง่ทีค่รสิตจกัรต่อเนือ่งของพระเจา้ประณามตัง้แต่เร ิม่กอ่ตัง้และว

างแผนทีจ่ะประณามอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากซาตานล่อลวงเอวาใหต้กรุน่พระกติตคิุ

ณเกอืบ 6,000 ปีทีแ่ลว้ (ปฐมกาล 

3) มนุษยห์ลายคนเชือ่ว่าพวกเขารูด้กีว่าพระเจา้ว่าจะท าใหพ้วกเขาและโลกดขีึน้อย่า

งไร 

ตามพระคมัภรีก์จ็ะใชก้ารรวมกนัของผูน้ าทางทหารในยโุรป 

(ทีเ่รยีกว่าพระมหากษตัรยิข์องภาคเหนือทีเ่รยีกว่ายงัเป็นสตัวว์วิรณ ์ 13: 1-10 ) 

พรอ้มดว้ยผูน้ าศาสนา 

(เรยีกว่าผูพ้ยากรณเ์ท็จทีเ่รยีกว่ามารสดุทา้ยและสตัวร์า้ยแห่งการเปิดเผย 13: 11-

17) จากเมอืงเจ็ดเนิน (ววิรณ ์ 17: 9,18) 

เพือ่น า' ระเบยีบของโลกแห่งบาบโิลน' (ววิรณ ์ 17 และ 

18) แมว้่ามนุษยต์อ้งการการกลบัมาของพระเยซคูรสิตแ์ละการจดัตัง้อาณาจกัรของ
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พระองคท์ีห่ลายในโลกจะไม่ใส่ใจกบัขอ้ความนีใ้น 21 เซนต ์ศตวรรษ-

 พวกเขาจะยงัคงเช ือ่รุน่ต่างๆของพระกติตคิณุเท็จของซาตาน แต่โลกจะไดร้บัพยาน 

จ าไดว้่าพระเยซสูอน: 

14 และข่าวประเสรฐิเร ือ่งอาณาจกัรนีจ้ะประกาศไปทั่วโลกในฐานะพยานต่อบ

รรดาประชาชาตแิลว้ทีส่ดุปลายจะมาถงึ (มดัธาย 24:14) 

ขอใหส้งัเกตว่าพระกติตคิณุของอาณาจกัรจะมาถงึโลกในฐานะพยานแลว้อวสานจะ

มาถงึ 

มเีหตผุลหลายประการนี.้ 

หน่ึงคอืพระเจา้ตอ้งการใหโ้ลกไดย้นิข่าวประเสรฐิทีแ่ทจ้รงิกอ่นเร ิม่ตน้ความยากล าบ

ากคร ัง้ใหญ่ (ซ ึง่แสดงใหเ้ห็นว่าเร ิม่ตน้ในมทัธวิ 

24:21) ดงัน้ันข่าวสารพระกติตคิณุจงึเป็นพยานและเตอืน (เปรยีบเทยีบเอเสเคยีล 3; 

อาโมส 3: 7) มนัจะส่งผลใหม้กีารแปลงคนต่างชาตมิากขึน้กอ่นทีพ่ระเยซจูะกลบัมา 

(โรม 11:25) และการแปลงทีไ่ม่ใชค่นต่างชาตทิีเ่พยีงพอ (โรม 9:27) 

กอ่นทีพ่ระเยซเูสด็จกลบั 

กค็อืว่าส่วนส าคญัของขอ้ความจะขดักบัทศันียภาพของทีเ่พิม่ขึน้Beast , พระมหาก

ษตัรยิข์องภาคเหนืออ านาจพรอ้มกบัเท็จศาสดาสดุทา้ยมาร โดยทั่วไปพวกเขาจะสั

ญญาสนัตภิาพผ่านความพยายามของมนุษย ์แต่มนัจะน าไปสู่จดุจบ (มทัธวิ 24:14) 

และการท าลาย (เทยีบ 1 เธสะโลนิกา 5: 3) 

เพราะสญัญาณและมหศัจรรยแ์ห่งความเท็จทีเ่กีย่วขอ้งกบัพวกเขา (2 สะโลนิกา 2: 

9) มากทีส่ดุในโลกจะ cho o SE ทีจ่ะเช ือ่เร ือ่งโกหก (2 สะโลนิกา 2: 9-12) 

แทนขอ้ความพระกติตคิณุ เพราะ condemnati ทีไ่ม่เหมาะสมons ของ 

Kพนัปีingdom 

ของพระเจา้โดยโรมนัคาทอลกิ, อสีเทริน์ออรโ์ธดอก, ลเูธอรนัและคนอืน่ ๆ 

จ านวนมากจะผดิอา้งว่าขอ้ความ o ฉพระกติตคิณุพนัปีของ K ingdom 

ของพระเจา้เป็นพระกติตคิณุเท็จทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาร . 

ครสิเตยีนPhiladelphian ทีซ่ ือ่สตัย(์ววิรณ ์ 3: 7-13) 

จะประกาศขา่วประเสรฐิพนัปีของราชอาณาจกัรรวมทัง้บอกใหโ้ลกรูว้่าผูน้ าทางโลก

บางคน (รวมถงึสตัวร์า้ยและผูพ้ยากรณเ์ท็จ) จะเป็นเชน่ไร 

พวกเขาจะใหก้ารสนับสนุนบอกโลกขอ้ความว่าสตัว,์ พระมหากษตัรยิข์องภาคเหนือ

อ านาจพรอ้มกบัเท็จศาสดาสดุทา้ยมารในทีส่ดุจะท าลาย 

(พรอ้มกบับางส่วนของพนัธมติรของพวกเขา) 
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ประเทศสหรฐัอเมรกิาและแองโกลประเทศของสหราชอาณาจกัร 

แคนาดาแคนาดาออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์ (ดาเนียล 

11:39) และหลงัจากน้ันไม่นานพวกเขาจะท าลายสมาพนัธอ์สิลาม / อาหรบั 

(ดาเนียล 11: 40-43) ท าหนา้ทีเ่ป็นเคร ือ่งมอืของปีศาจ (ววิรณ ์ 16: 13-14) 

และในทีส่ดุจะต่อสูก้บัพระเยซคูรสิตเ์มือ่เสด็จกลบัมา (ววิรณ ์ 16: 14; 19: 19-

20) Philadelphians ผูซ้ ือ่สตัย ์ (ววิรณ ์ 3: 7-13) 

จะประกาศว่าอาณาจกัรพนัปีจะมาถงึในไม่ชา้ สิง่นีน่้าจะสรา้งความครอบคลมุของสือ่

มากและน าไปสู่การปฏบิตัติามมทัธวิ 

24:14 เราในครสิตจกัรต่อเนือ่งของพระเจา้ก าลงัเตรยีมวรรณกรรม (ในหลายภาษา) 

เพิม่เว็บไซตแ์ละท าตามขัน้ตอนอืน่ ๆ เพือ่เตรยีมพรอ้มส าหรบั 'งานสัน้' 

(เปรยีบเทยีบโรม 9:28) ทีจ่ะน าไปสู่การตดัสนิใจของพระเจา้ทีม่ทัธวิ 24: 14 

ไดร้บัการจดัเตรยีมอย่างเพยีงพอในฐานะพยานส าหรบัการสิน้สดุทีจ่ะมาถงึ 

T เขา'พระกติตคิณุเท็จ' ประกาศเป็นผูน้ าของโลก (น่าจะบาง 

'ใหม่' ประเภทของผูน้ าดา้นบนของ 

ยโุรปพรอ้มกบัทีถ่กูบกุรุกสงัฆราชทีจ่ะเรยีกรอ้งรูปแบบของศาสนาครสิตนิ์กายโรมนั

คาทอลกิ) จะไม่เชน่น้ัน- พวกเขาจะไม่ตอ้งการใหโ้ลกทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ทีพ่วกเขา 

จะท าจรงิๆ (และอาจไม่เช ือ่ดว้ยตนเองในตอนแรกเปรยีบเทยีบอสิยาห ์ 10: 5-

7) พวกเขาและ / หรอืผูส้นับสนุนของพวกเขามแีนวโนม้ทีจ่ะสอนอย่างผดิ ๆ ว่า 

Philadelphians ทีซ่ ือ่สตัยจ์ะใชห้ลกัค าสอนลทัธnิ หวัรุนแรง( millenarianism ) 

ของมารทีก่ าลงัจะมาถงึ สิง่ใดกต็ามทีก่ล่าวโทษพวกเขาและ / 

หรอืผูต้ดิตามของพวกเขาทีม่ต่ีอฟิลลเิชยีนผูซ้ ือ่สตัยแ์ละศาสนจกัรต่อเนือ่งของพระเ

จา้จะท าใหเ้กดิการข่มเหง (ดาเนียล 11: 29-35 ; ววิรณ ์ 12: 13-

15) สิง่นีจ้ะน าไปสู่จดุจบ- จุดเร ิม่ตน้ของความยากล าบากยิง่ใหญ่ (มทัธวิ 24:21; 

ดาเนียล 11:39; เปรยีบเทยีบมทัธวิ 24: 14- 15; ดาเนียล11:31) 

รวมทัง้เวลาส าหรบัการปกป้องฟิลาเดลเฟียผูซ้ ือ่สตัย ์ ครสิเตยีน (ววิรณ ์ 3: 10; 12: 
14-16) 

สตัวร์า้ยและผูพ้ยากรณเ์ท็จจะพยายามบงัคบัแบล็กเมลท์างเศรษฐกจิสญัญาณการโ

กหกการฆาตกรรมและแรงกดดนัอืน่ ๆ(ววิรณ ์13: 10-17; 16:14; ดาเนียล 7:25; 2 

เธสะโลนิกา 2: 9-10) เพือ่ควบคมุ . ครสิเตยีนจะถาม: 

10 “ ขา้ 

แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้บรสิทุธิแ์ละสตัยซ์ ือ่นานแค่ไหนจนกว่าเจา้จะตดัสนิและ

ลา้งแคน้โลหติของเราต่อผูท้ีอ่าศยัอยู่บนแผ่นดนิโลก ” ( ววิรณ ์6:10 ) 
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ตลอดเวลาทีผ่่านมาผูค้นของพระเจา้ต่างกส็งสยัว่า“ จะนานแค่ไหนจนกว่าพระเยซจูะ

เสด็จกลบัมา? ” 

ในขณะทีเ่ราไม่ทราบวนัหรอืช ัว่โมงเราคาดว่าพระเยซจูะกลบัมา 

(และพนัปีอาณาจกัรของพระเจา้ทีจ่ดัตัง้ขึน้) ใน 

21 เซนต ์ศตวรรษทีข่ ึน้อยู่กบัพระคมัภรีจ์ านวนมาก (เชน่มทัธวิ 24: 4-34; สดดุ ี90: 4; 

โฮเชยา 6: 2; ลกูา 21: 7 -36 ; ฮบีรู 1: 1-2; 4: 4,11; 2 เปโตร 3: 3-8; 1 เธสะโลนิกา 

5: 4) บางส่วนทีเ่ราเห็นว่าเป็นจรงิแลว้  

ถา้พระเยซไูม่ไดเ้ขา้มาแทรกแซงโลกวตัตป่์วยไดท้ าลายชวีติทัง้หมด: 

21 เพราะจะมคีวามทกุขล์ าบากใหญ่หลวงอย่างทีไ่ม่เคยมตีัง้แต่เร ิม่โลกมาจน

ถงึทกุวนันีจ้ะไม่มแีละจะไม่มเีลย 22 และถา้วนัเหล่าน้ันสัน้ลงจะไม่มเีนือ้หนังใด 

ๆ รอดไดเ้ลย แต่เพือ่ประโยชนข์องผูท้ีไ่ดร้บัเลอืกในวนัน้ันจะสัน้ลง (มดัธาย 
24: 21-22) 

29 หลงัจากความทกุขย์ากในวนัเหล่าน้ันดวงอาทติยจ์ะมดืและดวงจนัทรจ์ะไ

ม่ใหแ้สงสว่าง ดาวจะตกลงมาจากสวรรคแ์ละพลงัแห่งสวรรคจ์ะส ั่นไหว 30 จา

กน้ันเคร ือ่งหมายของบตุรมนุษยจ์ะปรากฏขึน้ในสวรรคแ์ละจากน้ันทกุเผ่าข

องโลกจะโศกเศรา้และพวกเขาจะเห็นบตุรมนุษยเ์สด็จมาบนเมฆแห่งสวรรค ์

ดว้ยอ านาจและรศัมภีาพอนัยิง่ใหญ่ 31 และพระองคจ์ะส่งทตูสวรรคข์องพระอ

งคด์ว้ยเสยีงอนัไพเราะจากแตรและพวกเขาจะรวบรวมการเลอืกตัง้ของพระ

องคจ์ากสีท่ศิจากปลายดา้นหน่ึงของสวรรคไ์ปยงัอกีดา้นหน่ึง (มดัธาย 24: 
29-31) 

อาณาจกัรของพระเจา้คอืสิง่ทีโ่ลกตอ้งการ 

เอกอคัรรำชทูตส ำหรบัรำชอำณำจกัร 
บทบาทของคณุในราชอาณาจกัรคอือะไร? 

ตอนนีถ้า้คณุเป็นครสิเตยีนทีแ่ทจ้รงิคณุตอ้งเป็นทูตส าหรบัมนั สงัเกตสิง่ทีอ่คัรสาวกเ

ปาโลเขยีนว่า: 

20 ตอนนีเ้ราเป็นทตูของพระครสิตร์าวกบัว่าพระเจา้ก าลงัวงิวอนขอใหเ้รา: 

เราวงิวอนคณุในนามของพระครสิตใ์หค้นืดกีบัพระเจา้ (2 โครนิธ ์5:20) 

14 ฉะน้ันจงยนืทีเ่อวของเจา้ดว้ยความจรงิสวมเสือ้เกราะแห่งความชอบธรรมไ

ว1้5 และเหยยีบเทา้ของเจา้ดว้ยการเตรยีมข่าวประเสรฐิแห่งสนัต ิ16 เหนือสิง่อื่

นใดจงรบัโล่แห่งศรทัธาซ ึง่ท่านจะสามารถดบัลกูดอกเพลงิของผูช้ ัว่รา้ยได ้1

7 จงสวมหมวกแห่งความรอดและดาบแห่งพระวญิญาณซึง่เป็นพระวจนะของ
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พระเจา้ 18 จงสวดออ้นวอนตลอดเวลาดว้ยการสวดออ้นวอนและการวงิวอนใ

นพระวญิญาณโดยคอยเฝ้าดจูดุจบนีด้ว้ยความเพยีรและการวงิวอนส าหรบั

วสิทุธชินทัง้หมด-

 19 และส าหรบัฉันเพือ่ฉันจะไดก้ล่าวค าปราศรยัเพือ่ฉันจะไดอ้า้ปากพูดอย่าง

กลา้หาญ 

ความลกึลบัของข่าวประเสรฐิ20 ซึง่ฉันเป็นทตูอยู่ในโซ ่เพือ่ฉันจะไดพู้ดอย่าง

กลา้หาญตามทีค่วรจะพูด (เอเฟโซ 6: 14-20) 

เอกอคัรราชทตูคอือะไร? เมอรเ์รยีม- เว็บสเตอรม์คี าจ ากดัความต่อไปนี:้ 

1 : ทตูอย่างเป็นทางการ; โดยเฉพาะอย่างยิง่: ตวัแทนทางการทตูทีม่ตี าแห

น่งสงูสดุไดร้บัการรบัรองจากรฐับาลต่างประเทศหรอือธปิไตยในฐานะผูม้ถีิ่

นทีอ่ยู่ในรฐับาลหรอือธปิไตยของเขาหรอืเธอเองหรอืไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็

นทตูพเิศษช ัว่คราว   

2 a : ตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาตหรอืผูส้่งสาร  

หากคณุเป็นครสิเตยีนทีแ่ทจ้รงิคณุเป็นทตูอย่างเป็นทางการส าหรบัพระครสิตโ์ปรดสั

งเกตสิง่ทีอ่คัรสาวกเปโตรเขยีนไว:้ 

9 แต่คณุเป็นรุน่ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ฐานะปโุรหติแห่งชาตอินัศกัดิส์ทิธิผ์ูค้นพเิ

ศษของพระองคเ์พือ่ประกาศค าสรรเสรญิของพระองคผ์ูท้รงเรยีกคณุใหอ้อก

จากความมดืไปสู่แสงสว่างอนัน่าอศัจรรยข์องพระองค ์10 ทีค่ร ัง้หน่ึงเคยเป็นค

นไม่ได ้ แต่ตอนนีเ้ป็นคนของพระเจา้ทีไ่ม่ไดร้บัความเมตตา 

แต่ตอนนีไ้ดร้บัความเมตตา (1 เปโตร 2: 9-10) 

ในฐานะครสิเตยีนเราตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของประเทศศกัดิส์ทิธิ ์

ประเทศใดตอนนีศ้กัดิส์ทิธิ ์

แน่นอนว่าไม่มอีาณาจกัรใดในโลกนี-้ แต่ทา้ยทีส่ดุแลว้พวกเขาจะเป็นส่วนหน่ึงของ 

อาณาจกัรของพระครสิต(์ววิรณ ์

11:15) มนัเป็นชาตขิองพระเจา้ความเฉลยีวฉลาดK ของเขาทีศ่กัดิส์ทิธิ ์

ในฐานะเอกอคัรราชทตูเราไม่ไดม้สี่วนรว่มในการเมอืงโดยตรงของประเทศต่างๆในโ

ลกนี ้แต่เราจะมชีวีติอยู่วธิขีองพระเจา้ในชวีติตอนนี(้ดหูนังสอืฟรทีีม่อียู่ทีw่ww.ccog

.orgหวัขอ้: ครสิเตยีน: 

ทตูอาณาจกัรของพระเจา้ค าแนะน าการใชช้วีติอยู่ในพระคมัภรีไ์บเบลิเป็นครสิเตยีน 

) โดยการท าเชน่น้ันเราควรเรยีนรูว้่าท าไมวธิกีารของพระเจา้ดทีีส่ดุเพือ่ใหใ้นอาณาจั

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=th&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=th&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=th&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=th&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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กรของพระองคเ์ราสามารถเป็นกษตัรยิแ์ละนักบวชและขึน้ครองรว่มกบัพระครสิตบ์น

แผ่นดนิโลก: 

5 ถงึพระองคผ์ูท้รงรกัเราและทรงช าระเราใหพ้น้จากบาปของเราดว้ยพระโลหิ

ตของพระองค6์ และท าใหเ้ราเป็นกษตัรยิแ์ละปโุรหติต่อพระผูเ้ป็นเจา้และพระ

บดิาของเรา สาธ ุ(ววิรณ ์1: 5-6) 

10 และท าใหเ้ราเป็นกษตัรยิแ์ละปโุรหติต่อพระเจา้ของเรา และเราจะครองโลก

 (ววิรณ ์5:10) 

อกีแง่มุมหน่ึงในอนาคตคอืสอนผูท้ีเ่ป็นมรรตยัใหด้ าเนินชวีติตามวธิขีองพระเจา้ 

19 เพราะประชาชนจะอาศยัอยู่ในศโิยนทีเ่ยรูซาเล็มเจา้จะไม่รอ้งไหอ้กีต่อไปเ

มือ่พระองคท์รงสดบัฟังเสยีงรอ้งไหข้องเจา้เมือ่พระองคท์รงไดย้นิเขาจะทรง

ตอบเจา้ 20 และแมว้่าพระเจา้จะประทานอาหารแหง่ความทุกขย์ากและน า้แห่ง

ความทกุขใ์หแ้กค่ณุ 

แต่กระน้ันกต็ามคณุครูของคณุจะไม่ถกูขยบัเขา้มุมอกีต่อไป 

แต่ดวงตาของคณุจะเห็นครูของคณุ 21 หขูองคณุจะไดย้นิค าพูดทีอ่ยู่ขา้งหลั

งคณุพูดว่า“ น่ีคอืหนทางเดนิเขา้ไปในน้ัน” เมือ่ใดก็ตามทีค่ณุหนัไปทางขว

ามอืหรอืเมือ่ใดกต็ามทีค่ณุหนัไปทางซา้ย (ยะซายา 30: 19-21) 

ในวนันีค้ าท านายส าหรบัอาณาจกัรพนัปีในยคุนีค้รสิเตยีนตอ้งพรอ้มทีจ่ะสอน: 

12 … ตามเวลานีค้ณุควรเป็นครู (ฮบีร ู5:12) 

15 แต่ช าระใหบ้รสิทุธิพ์ระเจา้ในใจของคณุและพรอ้มเสมอทีจ่ะใหค้ าตอบกบั

ทกุคนทีถ่ามเหตผุลแห่งความหวงัทีอ่ยู่ในตวัคณุดว้ยความอ่อนโยนและควา

มกลวั (1 เปโตร 3:15, KJV) 

คมัภรีไ์บเบลิแสดงใหเ้ห็นว่าครสิเตยีนทีซ่ ือ่สตัยจ์ านวนมากจะเร ิม่กอ่นการเร ิม่ตน้ของ

ความยากล าบากคร ัง้ใหญ ่

33 และคนทีเ่ขา้ใจจะสั่งสอนคนเป็นอนัมาก (ดาเนียล 11:33) 

ดงัน้ันการเรยีนรูก้ารเตบิโตในพระคณุและความรู ้ (2 เปโตร 3: 1 8) 

เป็นสิง่ทีเ่ราควรท าตอนนี ้บทบาทของคณุใน K ingdom 

ของพระเจา้คอืการสามารถสอนได ้และส าหรบัผูศ้รทัธามากขึน้Philadelphian (ววิร

ณ ์ 3: 7-

13) , ครสิเตยีนนีจ้ะยงัรวมถงึการสนับสนุนทีส่ าคญัพระกติตคิณุพยานกอ่นทีจ่ะมกีา

รเร ิม่ตน้ของอาณาจกัรพนัปี (เทยีบมทัธวิ 24:14) 
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หลงัจากจดัตัง้อาณาจกัรของพระเจา้แลว้ผูค้นของพระเจา้จะถกูน ามาใชเ้พือ่ชว่ยฟ้ืน

ฟูโลกทีเ่สยีหาย: 

12 ผูท้ีอ่ยู่ในหมู่พวกเจา้จะตอ้งสรา้งทีท่ ิง้รา้งเกา่ ๆ 
ท่านจะตอ้งเพิม่ขึน้รากฐานของคนหลายช ัว่อายคุนและคณุจะไดร้บัแคลน า

ผูซ้อ่มแซมทีใ่หค้นืของถนนทีจ่ะอาศยัอยู่ใน (อสิยาห ์58:12) 

ดงัน้ันผูค้นของพระเจา้ผูด้ าเนินชวีติตามแนวทางของพระเจา้ในยคุนีจ้ะท าใหผู้ค้นอา

ศยัอยู่ในเมอืง (และทีอ่ืน่ ๆ ) 

ไดง่้ายขึน้ในชว่งเวลาแห่งการฟ้ืนฟู โลกจะเป็นสถานทีท่ีด่กีว่าอย่างแทจ้รงิ ตอนนีเ้รา

ควรเป็นทตูเพือ่พระครสิตด์งัน้ันเราจงึสามารถรบัใชใ้นราชอาณาจกัรของพระองคไ์ด ้

ทรู พระวรสำร ข่ำวสำรเป็นกระแส 

พระเยซตูรสัวา่“ ถา้คณุเช ือ่ฟังค าของเราคณุกเ็ป็นสาวกของฉันอย่างแน่นอน  32 แ

ละคณุจะรูค้วามจรงิและความจรงิจะท าใหค้ณุเป็นอสิระ” ( ยอหน์ 8: 31-

32 ) การรูค้วามจรงิเกีย่วกบัพระกติตคิณุแห่งอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ปลดปล่อย

เราจากการถกูขงัอยู่ในความหวงัผดิ ๆ ของโลกนี ้เรากลา้สนับสนุนแผนทีใ่ชไ้ด ้ - 

แผนของพระเจา้! ซาตานไดห้ลอกลวงคนทัง้โลก (ววิรณ ์ 12: 9) 

และราชอาณาจกัรของพระเจา้เป็นทางออกทีแ่ทจ้รงิ เราตอ้งยนืหยดัและสนับสนุนคว

ามจรงิ (เปรยีบเทยีบยอหน์ 18:37) 

ขอ้ความพระกติตคิณุเป็นมากกว่าความรอดส่วนบคุคล ข่าวดเีร ือ่งราชอาณาจกัรข

องพระเจา้ควรเปลีย่นในยคุนี:้ 

2 และอย่าท าตามโลกนี ้

แต่จงรบัการเปลีย่นแปลงจติใจเสยีใหม่เพือ่เจา้จะไดท้ราบพระประสงคข์องพ

ระเจา้ว่าอะไรดแีละเป็นทีช่อบพระทยัและสมบรูณแ์บบ ( โรม 12: 2 ) 

ครสิเตยีนแทไ้ดร้บัการเปลีย่นแปลงเพือ่รบัใชพ้ระเจา้และผูอ้ืน่: 

22 ทาสทัง้หลายจงเช ือ่ฟังนายของเจา้ทกุอย่างตามเนือ้หนังไม่ใชอ่ายแชโดวเ์

หมอืนผูช้าย 

แต่เป็นคนทีจ่รงิใจและจรงิใจดว้ยความเกรงกลวัพระเจา้ 23 และสิง่ทีค่ณุท าจง

ท าอย่างจรงิใจต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และไม่ท าเพือ่มนุษย2์4 รูว้่าจากองคพ์ระผูเ้

ป็นเจา้คณุจะไดร้บัรางวลัมรดก ส าหรบัคณุรบัใชพ้ระเจา้ครสิต ์( โคโลส ี 3: 
22-24 ) 
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28 ดงัน้ันเมือ่เราไดร้บัอาณาจกัรทีส่ ั่นไหวไม่ไดข้อใหเ้รามพีระคณุซ ึง่เราจะร ั

บใชพ้ระเจา้ดว้ยความเคารพนับถอืและดว้ยความกลวัในพระเจา้ ( ฮบีรู 
12:28 ) 

ครสิเตยีนทีแ่ทจ้รงิมชีวีติแตกต่างไปจากโลก เรายอมรบัมาตรฐานของพระเจา้เหนือโ

ลกในสิง่ทีถ่กูและผดิ คนชอบธรรมมชีวีติดว้ยความเชือ่ (ฮบีรู 10:38) 

เพราะมนัใชศ้รทัธาในการด าเนินชวีติตามแบบของพระเจา้ในยคุนี ้ครสิเตยีนไดร้บัก

ารพจิารณาวา่แตกต่างจากโลกทีพ่วกเขาอาศยัอยู่อย่างน้ันโหมดชวีติของพวกเขาถู

กเรยีกว่า" ทาง" ในพนัธสญัญาใหม่ (กจิการ 9: 2; 19: 9; 24: 

14,22) โลกมชีวีติอย่างเห็นแกต่วัภายใตอ้ทิธพิลของซาตานในสิง่ทีถ่กูเรยีกว่า" วถิแี

ห่งคาอนิ" (ยดูาห ์11) 

ข่าวประเสรฐิแห่งราชอาณาจกัรของพระเจา้เป็นข่าวสารแห่งความชอบธรรมความชื่

นชมยนิดแีละสนัตสิขุ (โรม 14:17) ค าพยากรณท์ีเ่ขา้ใจถูกตอ้งเป็นทีป่ลอบโยน 

(เทยีบ 1 โครนิธ ์14: 3; 1 เธสะโลนิกา 4:18) โดยเฉพาะ เมือ่เราเห็นโลกพงัทลาย 

(เปรยีบเทยีบลกูา 21: 8-

36) วถิชีวีติครสิเตยีนทีแ่ทจ้รงิน าไปสู่ความอดุมสมบรูณท์างวญิญาณและพรทางกา

ยภาพ (มาระโก 10: 29-

30) น่ีเป็นส่วนหน่ึงของสาเหตทุีค่นทีม่ชีวีติอยู่เขา้ใจว่าโลกตอ้งการอาณาจกัรของพ

ระเจา้ ครสิเตยีนเป็นทตูแห่งอาณาจกัรของพระเจา้ 

ครสิเตยีนท าใหค้วามหวงัของเราอยู่ในจติวญิญาณไม่ใชท่างกายภาพแมว้่าเราจะอยู่

ในโลกทางกายภาพ (โรม 8: 5-8) เราม“ี ความหวงัในพระกติตคิณุ” (โคโลส ี

1:23) น่ีคอืสิง่ทีค่รสิเตยีนยคุแรกเขา้ใจว่าหลายคนทีย่อมรบัพระเยซใูนปัจจบุนัไม่เขา้

ใจอย่างแทจ้รงิ 

  

  

6. ครสิตจกัรกรกีโรมนัสอนรำชอำณำจกัรเป็นสิง่ส ำคญั 

แต่ ... 

ครสิตจกัรกรกีโรมนัเชือ่วำ่พวกเขำสอนแง่มุมต่ำง ๆ 

ของอำณำจกัรของพระเจำ้ 

แต่มปัีญหำในกำรเขำ้ใจอย่ำงแทจ้รงิวำ่มนัคอือะไร  ตวัอย่างเชน่สารานุกรม

คาทอลกิสอนสิง่นีเ้กีย่วกบัราชอาณาจกัร: 
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ของพระครสิต…์ในทกุขัน้ตอนในการสอนการก าเนิดของอาณาจกัรนีแ้ง่มุม

ต่าง ๆ 

ความหมายทีแ่ม่นย าวธิทีีจ่ะท าใหบ้รรลเุป็นแกน่ของวาทกรรมของพระองค ์

มากจนวาทกรรมของพระองคถ์กูเรยีกว่า“ พระกติตคิณุ แห่งอาณาจกัร” ... 

พวกเขาเร ิม่พูดถงึศาสนจกัรว่า“ อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้” ; cf 

เลย พ.ต. ฉันอาย ุ 13 ปี I Thess., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, ฯลฯ ... 

มนัหมายถงึครสิตจกัรในฐานะทีเ่ป็นสถาบนัอนัศกัดิส์ทิธิ…์ 

(สมเด็จพระสนัตะปาปาเอชอาณาจกัรของพระเจา้สารานุกรมคาทอลกิเล่ม

ที ่8 ปี 1910) 

แมว้่าขา้งตน้ชีไ้ปที"่ พ.อ. I, 13; I Thess., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 

10, ” หากคณุจะคน้หาพวกเขาคณุจะพบว่าไม่มขีอ้ใดในขอ้เหล่านีท้ีพู่ดอะไรเกีย่วก ั

บศำสนจกัรทีเ่ป็นอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ พวกเขาสอนผูเ้ช ือ่ว่าจะเป็นส่วนหน่ึ

งของอาณาจกัรของพระเจา้หรอืเป็นอาณาจกัรของพระเยซ ูพระคมัภรีเ์ตอืนว่าหลาย

คนจะเปลีย่นข่าวประเสรฐิหรอืหนัไปหาคนทีไ่ม่จรงิ (กาลาเทยี 1: 3 -

9) น่าเศรา้ทีห่ลายคนท าเชน่น้ัน  

พระเยซทูรงสอนว่า“ เราเป็นทางน้ันเป็นความจรงิและเป็นชวีติ ไม่มผีูใ้ดมาถงึพระบดิ

าไดน้อกจากผ่านเรา” ( ยอหน์ 14: 6 ) เปโตรสอนว่า“ ไม่มคีวามรอดใด ๆ 

ในน้ันเพราะไม่มนีามอืน่ใดภายใตฟ้้าสวรรคท์ีใ่หใ้นหมู่มนุษยซ์ ึง่เราตอ้งไดร้บัความร

อด” ( กจิการ 

4:12 ) เปโตรบอกชาวยวิว่าทกุคนตอ้งมศีรทัธาในการกลบัใจและยอมรบัพระเยซเูพือ่

รบัความรอด (กจิการ 2:38) 

ตรงกนัขา้มกบัสิง่นีส้มเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซสิสอนว่าพระเจา้โดยไม่ตอ้งพระเย

ซสูามารถไดร้บัการชว่ยใหร้อดจากการกระท าทีด่!ี นอกจากนีเ้ขายงัสอนว่าชาวยวิส

ามารถรอดโดยไม่ยอมรบัพระเยซ!ู นอกจากนีเ้ขาและชาวกรกี - 

โรมนับางคนกด็เูหมอืนจะพจิารณาว่า 'แมร ี'่ 

รุน่ทีไ่ม่ใชพ่ระคมัภรีเ์ป็นกญุแจส าคญัในพระกติตคิณุเชน่เดยีวกบักญุแจสู่ความสามั

คคที ั่วโลกและความสามคัค ีน่าเศรา้ทีพ่วกเขาและคนอืน่ ๆ 

ไม่เขา้ใจความส าคญัของพระเยซแูละข่าวประเสรฐิทีแ่ทจ้รงิของอาณาจกัรของพระเจ ้

า หลายคนก าลงัส่งเสรมิพระประวตัเิท็จ 

หลายคนปรารถนาทีจ่ะเดนิไปดว้ยสายตาและมศีรทัธาในโลก พนัธสญัญาใหม่สอนว่

าครสิเตยีนตอ้งมองไปขา้งบน: 
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2 ตัง้ความคดิของคณุในสิง่ต่าง ๆ ขา้งตน้ไม่ไดอ้ยู่ในสิง่บนโลก ( โคโลส ี 3: 
2 ) 

7 เพราะเราด าเนินโดยความเชือ่มใิชต่ามทีเ่ห็น ( 2 โครนิธ ์5: 7 ) 

ถงึกระน้ันสมเด็จพระสนัตะปาปาปิอสุทีส่บิเอ็ดกส็อนใหเ้ดนิตามโบสถข์องเขา 

... ครสิตจกัรคาทอลกิ ... 

เป็นอาณาจกัรของพระครสิตบ์นโลก ( QuasPrimas พมิพล์ายมอืของปิอสุ
) 

Catholi cBible 101 เรยีกรอ้งเว็บไซต ์“ อาณาจกัรของพระเจา้กอ่ตัง้ขึน้บนโลกโดย

พระเยซคูรสิตใ์นปี 33 AD 

ในรูปแบบของครสิตจกัรของพระองคน์ าโดยปีเตอร.์. โบสถค์าทอลกิ “ 

พวกเจา้อาณาจกัรพนัปีของพระเจา้ไม่ไดอ้ยู่ทีน่ี่หรอืไม่เป็นโบสถแ์ห่งกรุงโรม 

แต่จะอยู่บนโลกนี ้แมว้่าครสิตจกัรทีแ่ทจ้รงิของพระเจา้จะม“ี กญุแจสู่อาณาจกัร” (มั

ทธวิ 16: 1 9 ) 

ผูท้ีอ่า้งว่าครสิตจกัรคอือาณาจกัร“ ไดน้ าเอากญุแจแห่งความรูไ้ป” (ลกูา 11:52) 

ครสิตจกัรแห่งกรุงโรมสอนอย่างยิง่ยวดต่ออาณาจกัรแห่งเทพเจา้ในโลกยคุพนัปีที่

ก าลงัจะมาถงึในไม่ชา้นีโ้ดยพืน้ฐานแลว้กค็อื“ หลกัค าสอนของมาร” 

ทีร่ะบไุวใ้นค าสอนอย่างเป็นทางการของครสิตจกัรคาทอลกิ: 

676 การหลอกลวงของมารเร ิม่เป็นรูปเป็นรา่งขึน้ในโลกทกุคร ัง้ทีม่กีารเรยีก

รอ้งใหต้ระหนักในประวตัศิาสตรว์่าความหวงัของศาสนพยากรณซ์ ึง่สามาร

ถรบัรูไ้ดม้ากกว่าประวตัศิาสตรผ่์านการตดัสนิทางโลกาวนิาศ ครสิตจกัรได ้

ปฏเิสธแมก้ระทั่งรูปแบบทีด่ดัแปลงจากการท าผดิของอาณาจกัรนีภ้ายใตช้ ื่

อของ millenarianism ... 

(ปจุฉาวสิชันาของครสิตจกัรคาทอลกิความทรงจ า Potest + 

โจเซฟพระคารด์นัิล Ratzinger ดบัเบลิเดย,์ นิวยอรก์ 1995, p. 194) 

น่าเศรา้ทีค่นทีเ่ห็นดว้ยกบัสิง่น้ันจะมปัีญหาใหญ่กบัการประกาศข่าวประเสรฐิแห่งอา

ณาจกัรของพระเจา้ในทีส่ดุ บางคนจะเอา 

ขัน้ตอนทีเ่ลวรา้ยต่อผูท้ีป่ระกาศ (ดาเนียล 7:25; 11: 30-

36) แต่คณุอาจคดิว่าทกุคนทีไ่ม่ยอมรบัว่าพระเยซเูป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะอยู่ในราช

อาณาจกัรหรอื ไม่พวกเขาจะไม่เป็น สงัเกตสิง่ทีพ่ระเยซพููด: 

21 “ ไม่ใชท่กุคนทีพู่ดกบัขา้พระองคว์่า 'พระองคเ์จา้ขา้' 

จะเขา้ในอาณาจกัรแห่งสวรรค ์
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แต่ผูท้ีท่ าตามพระประสงคข์องพระบดิาในสวรรค ์ 22 

ในวนัน้ันหลายคนจะพูดกบัฉันว่า 'ขา้ 

แต่ท่านเจา้ขา้เราไม่ไดพ้ยากรณใ์นนามของคณุขบัผอีอกในนามของคณุแ

ละท าสิง่มหศัจรรยม์ากมายในนามของคณุ'  23 แลว้ฉันจะประกาศแกพ่วกเข

าว่า 

'ฉันไม่เคยรูจ้กัคณุเลย ออกไปจากฉันคณุทีฝึ่กฝนความไรร้ะเบยีบ! ( มดัธา

ย 7: 21-23 ) 

อคัรสาวกเปาโลตัง้ขอ้สงัเกต“ ความลกึลบัของความไรร้ะเบยีบ” วาs “ แลว้ในทีท่ างา

น” ( 2 สะโลนิกา 2: 7 ) 

ในเวลาทีเ่ขา ความไม่เคารพกฎหมายนีเ้กีย่วขอ้งกบัสิง่ทีพ่ระคมัภรีเ์ตอืนไวใ้นยคุสดุ

ทา้ยทีเ่รยีกว่า“ มสิทร ีบ้าบโิลนผูย้ ิง่ใหญ่” (ววิรณ ์17: 3-5) 

“ ความลกึลบัของความไรร้ะเบยีบ” ทีเ่กีย่วขอ้งกบัครสิเตยีนทีเ่ช ือ่ว่าพวกเขาไม่จ าเป็

นตอ้งใหก้ฎหมายสบิบญัญตัขิองพระเจา้ ฯลฯ และ / 

หรอืมขีอ้ยกเวน้ไดร้บัการยอมรบัมากมายใหม้นัและ / 

หรอืมรีูปแบบทีย่อมรบัไดข้องบาปทีจ่ะท าลายของพระเจา้ 

กฎหมายดงัน้ันในขณะทีพ่วกเขาคดิว่าวนัทีE่Y มรีูปแบบของกฎหมายของพระเจา้ที่

พวกเขาจะไม่ไดร้บัการรกัษารูปแบบของศาสนาครสิตว์่าพระเยซหูรอือคัรสาวกของ

พระองคจ์ะรูจ้กัถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ชาวกรกี - โรมนัเป็นเหมอืนพวกฟารสิทีีล่ะเมดิพระบญัญตัขิองพระเจา้ 

แต่อา้งว่าประเพณีของพวกเขาท าใหเ้ป็นทีย่อมรบั - พระเยซปูระณามวธิกีารน้ัน 

(มทัธวิ 15: 3-

9)! อสิยาหเ์ตอืนดว้ยเชน่กนัว่าผูค้นทีอ่า้งตวัว่าเป็นพระเจา้จะกบฏต่อกฎของพระอง

ค ์(อสิยาห ์30: 9) กบฏทีไ่ม่มกีฎหมายนีเ้ป็นสิง่ทีเ่ราเศรา้เห็นน่ีจนถงึทกุวนันี ้

ดเูหมอืนว่า“ ความลกึลบั” อกีเร ือ่งหน่ึงคอืศาสนจกัรแห่งกรุงโรมดเูหมอืนว่าจะเช ือ่ว่า

วาระทางทหารทั่วโลกและความเชือ่ทางศาสนาจะน าไปสู่ความสงบสขุและอาณาจกัร

ของพระเจา้ในโลกทีไ่ม่ใชพ่ระคมัภรี ์ขอ้พระคมัภรีเ์ตอืนต่อความสามคัคที ั่วโลกทีก่ า

ลงัจะมาถงึซ ึง่จะสอนใหเ้ป็นเวลาสองสามปีจะประสบความส าเรจ็ 

(หมายเหต:ุ พระคมัภรีใ์หม่ของเยรูซาเล็มทีแ่ปลคาทอลกิทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิสดง): 

4 พวกเขาหมอบลงต่อหนา้มงักรเพราะเขาไดม้อบสทิธอิ านาจของสตัวร์า้ยแ

กเ่ขา และพวกเขาสญุดูต่อหนา้สตัวร์า้ยและพูดว่า 

'ใครจะเปรยีบกบัสตัวร์า้ยได ้ใครสามารถต่อสูก้บัมนัได?้ 

' 5 สตัวร์า้ยน้ันไดร้บัอนุญาตใหอ้วดอา้งและดหูมิน่และใชง้านไดน้านสีส่บิสอ
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งเดอืน 6 และมนัไดพู้ดหมิน่ประมาทต่อพระเจา้ต่อพระนามของพระองคพ์ลบั

พลาแห่งสวรรคข์องเขาและทกุคนทีล่ ีภ้ยัอยู่ทีน่ั่น 7 ไดร้บัอนุญาตใหท้ าสงคร

ามกบัสทิธชินและพชิติพวกเขาและใหอ้ านาจเหนือเผ่าพนัธุท์กุคนภาษาแล

ะชาต ิ8 และประชาชนทกุคนในโลกจะนมสัการน่ันคอืทกุคนทีไ่ม่มชี ือ่จดไวนั้

บตัง้แต่รากฐานของโลกในหนังสอืแห่งชวีติของแลมบบ์ชูายญั 9 ใหท้กุคนที่

ไดย้นิฟังได1้0 

คนทีต่อ้งถกูจองจ าเป็นเชลย ผูท้ีต่ายดว้ยดาบถงึความตายดว้ยดาบ น่ีคอืสาเ

หตทุีธ่รรมกิชนตอ้งมคีวามเพยีรและศรทัธา (ววิรณ ์13: 4-10, NJB) 

พระคมัภรีเ์ตอืนเมือ่ถงึเวลาสิน้สดุแห่งความสามคัคขีองบาบโิลน: 

1 ทตูสวรรคอ์งคห์น่ึงในเจ็ดองคท์ีถ่อืขนัเจ็ดใบน้ันมาหาขา้พเจา้และกล่าวว่า 

'มาน่ีเถดิและเราจะแสดงใหเ้จา้เห็นการลงโทษของหญงิแพศยาผูย้ ิง่ใหญ่ซ ึง่

อยู่ท่ามกลางน า้อดุมสมบรูณ2์ ซึง่กษตัรยิท์ ัง้ปวงแห่งแผ่นดนิโลกทัง้ปวง 

ไดข้ายตวัเองและท าใหป้ระชากรทัง้หมดของโลกเมาเหลา้องุ่นแห่งการล่วงป

ระเวณีของเธอ 3 เขาพาฉันไปยงัทะเลทรายและจากทีน่ั่นฉันเห็นผูห้ญงิคนห

น่ึงขีส่ตัวร์า้ยสแีดงซ ึง่มเีจ็ดหวัและสบิเขาและมชี ือ่ดหูมิน่เขยีนอยู่ท ั่วมนั 4 ห

ญงิน้ันแต่งกายดว้ยชดุสม่ีวงและสแีดงเขม้และเป็นประกายดว้ยทองค าและเ

พชรพลอยและไขมุ่กและนางไดถ้อื winecup 

ทองค าทีเ่ต็มไปดว้ยความโสโครกอนัน่ารงัเกยีจของการคา้ประเวณีของเธอ

 5 บนหน้ำผำกของเธอถูกเขยีนชือ่ชือ่ลกึลบั: 

'บำบโิลนมหำรำชแม่ของโสเภณีและกำรปฏบิตัทิีส่กปรกทัง้หมดบ

นโลก' 6 ฉันเห็นว่าเธอเมาสรุาดว้ยเลอืดของธรรมกิชนและเลอืดของผูพ้ลชี ี

พของพระเยซ;ู และเมือ่ฉันเห็นเธอฉันกป็ระหลาดใจอย่างสมบรูณ ์(ววิรณ ์

17: 1-6, NJB) 

9 'สิง่นีเ้รยีกรอ้งใหม้ไีหวพรบิ เจ็ดหวัเป็นภูเขำเจ็ดซึง่ผูห้ญงิคนน้ันน่ังอยู่ . 

. 18 ผูห้ญงิทีค่ณุเห็นคอืเมอืงใหญ่ทีม่อี านาจเหนือผูป้กครองทัง้หมดในโลก 

' (ววิรณ ์17: 9,18, NJB) 

1 หลงัจากนีฉั้นเห็นทตูสวรรคอ์กีองคห์น่ึงลงมาจากสวรรคพ์รอ้มสทิธอิ านาจ

อนัยิง่ใหญ่แกเ่ขา แผ่นดนิโลกเปล่งประกายดว้ยสง่าราศขีองเขา 2 เขาตะโก

นดว้ยเสยีงของเขาว่า 

'บาบโิลนล่มจมบาบโิลนมหำนครล่มจมแลว้กลายเป็นผสีงิและเป็นทีพ่กั

ของวญิญาณชัว่และสิง่สกปรกนกทีน่่ารงัเกยีจ 3 บรรดาประชาชาตกิเ็มาเหล ้

าองุ่นแห่งการเล่นชูข้องเธอลกึ กษตัรยิท์กุคนบนแผ่นดนิโลกคา้ประเวณีกบั

เธอและพ่อคา้ทกุคนทีร่  า่รวยจากการมั่วสมุของเธอ 4 อกีเสยีงหน่ึงพูดจากสว
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รรค;์ ฉันไดย้นิมนัพูดว่า 

' ออกมาจากคนของฉันไปจากเธอเพือ่ทีว่่าคณุไม่ไดม้สี่วนรว่มในการกอ่อา

ชญากรรมของเธอและมภียัพบิตัเิดยีวกนักบัหมี 5 บาปของเธอขึน้ไปบนฟ้าแ

ละพระเจา้ทรงมคีวามผดิอยู่ในใจของเธอ: 

ปฏบิตัต่ิอเธอเมือ่เธอปฏบิตัต่ิอผูอ้ืน่ 6 เธอจะตอ้งจ่ายเพิม่เป็นสองเท่าของจ า

นวนเงนิทีเ่ธอขอ เธอจะตอ้งมสี่วนผสมของตวัเองถว้ยทีแ่ข็งแกรง่เป็นสองเท่

า 7 ทกุการปอมปอมและเซก็สข์องเธอน้ันจะตอ้งถกูทรมานหรอืทรมาน ฉันคิ

ดว่าฉันเป็นราชนีิเธอคดิ; ฉันไม่มหีญงิม่ายและจะไม่มวีนัรูถ้งึการสญูเสยี 8 เ

พราะในวนัเดยีวภยัพบิตัจิะบงัเกดิขึน้แกเ่ธอ: 

โรคภยัไขเ้จ็บและความอดอยาก เธอจะถกูไฟไหมก้บัพืน้ พระเจา้ผูท้ ีก่ล่าวโ

ทษเธอน้ันยิง่ใหญ่ 

' 9 'จะมกีารไวท้กุขแ์ละรอ้งไหใ้หเ้ธอโดยกษตัรยิแ์ห่งแผ่นดนิโลกทีไ่ดข้ายตวั

พรอ้มกบัเธอและยดึครองเซก็ซก์บัเธอ พวกเขาเห็นควนัขณะทีเ่ธอไหม ้

(ววิรณ ์18: 1-9, NJB) 

ในเศคารยิาหค์มัภรีไ์บเบลิเตอืนไม่ใหเ้ขา้มาในบาบโิลนและแสดงใหเ้ห็นว่าความสามั

คคทีีเ่หมาะสมจะไม่เกดิขึน้จนกระทั่งหลงัจากทีพ่ระเยซเูสด็จกลบัมา: 

10 ระวงั! ระวงั! จงหนีจากแผ่นดนิแห่งทศิเหนือ - 

พระเยโฮวาหป์ระกาศเพราะเราไดก้ระจายเจา้ไปสู่ลมทัง้สีแ่ห่งฟ้าสวรรค ์ - 

พระเยโฮวาหป์ระกาศ 11 ระวงั! หลบหนีจากไซอนัของคณุตอนนีอ้ยู่กบัลูก

สำวของบำบโิลน! 

12 เพราะพระเยโฮวาหส์ะบา้ทพูดเร ือ่งนีต้ ัง้แต่ไดร้บัสง่าราศ ี

ฉันเกีย่วกบัประชาชาตทิีป่ลน้คณุ 

'ใครกต็ามทีค่ณุแตะตอ้งแอปเป้ิลในดวงตาของฉัน 13 ทนีีด้สูฉัินจะโบกมอืขอ

งฉันใหเ้หนือพวกเขาและพวกเขาจะถกูปลน้โดยผูท้ีพ่วกเขาเป็นทาส แลว้คุ

ณจะรูว้่า Yahweh Sabaoth 

ส่งมาใหฉั้น! 14 รอ้งเพลงจงรา่เรงิบตุรสาวของศโิยนเพราะตอนนีฉั้นก าลงัจะ

มชีวีติอยู่ในหมู่พวกคณุแลว้ - 

ยาหเ์วหป์ระกาศ! 15 และในวนัน้ันหลายประเทศจะถกูปรบัใหเ้ขา้กบัพระเยโฮ

วาห ์ใชพ่วกเขาจะกลายเป็นคนของเขาและพวกเขาจะอยู่ท่ามกลางคณุ แล ้

วเจา้จะรูว้่าพระเยโฮวาหส์ะบอทไดส้่งฉันมาหาเจา้ 16 พระเยโฮวาหจ์ะทรงครอ

บครองยดูาหเ์ป็นส่วนของพระองคใ์นดนิแดนศกัดิส์ทิธิแ์ละเลอืกเยรูซาเล็มอี



57 
 

กคร ัง้หน่ึง (เศคารยิาห ์ 2: 10-16, NJB; หมายเหตใุนรุน่ KJV / NKJV 

ขอ้ทีร่ะบไุวเ้ป็นเศคารยิาห ์2: 6-12) 

ขบวนการทั่วโลกและการแทรกแซงทีย่เูอ็นวาตกินัโปรเตสแตนตแ์ละผูน้ านิกายอสีเติ

รน์ออรโ์ธด็อกซก์ าลงัส่งเสรมิอย่างชดัเจนถกูประณามโดยพระคมัภรีแ์ละไม่ควรไดร้บั

การสนับสนุน พระเยซทูรงเตอืนผูท้ีอ่า้งว่าตดิตามพระองคผ์ูซ้ ึง่“ หลอกลวงคนเป็นอนั

มาก” (มทัธวิ 24: 4-

5) ความเชือ่ของกลุ่มโปรเตสแตนทจ์ านวนมากเกีย่วขอ้งกบั" นักขีม่า้ขาว" แห่งววิร

ณ ์6: 1-2 (ผูท้ีไ่ม่ใชพ่ระเยซ)ู และหญงิแพศยาแห่งววิรณ ์17 

เชน่เดยีวกบัเศคารยิาหอ์คัรสาวกเปาโลสอนดว้ยว่าความสามคัคทีีแ่ทจ้รงิของศรทัธา

จะไม่เกดิขึน้จนกว่าหลงัจากพระเยซเูสด็จกลบัมา: 

13 จนกว่าเราทกุคนจะมเีอกภาพในความเชือ่และความรูเ้กีย่วกบัพระบตุรขอ

งพระเจา้และสรา้งมนุษยท์ีส่มบรูณพ์รอ้มเต็มทีด่ว้ยความสมบรูณข์องพระคร ิ

สต ์(เอเฟโซส ์4:13, NJB) 

ผูท้ีเ่ช ือ่ว่าความสามคัคนีีเ้กดิขึน้กอ่นทีก่ารกลบัมาของพระเยซจูะผดิพลาด ทีจ่รงิแล ้

วเมือ่พระเยซเูสด็จกลบัมาพระองคจ์ะตอ้งท าลายเอกภาพของชนชาตต่ิาง ๆ 

ทีจ่ะมาชมุนุมต่อสูพ้ระองค ์

11: 15 แลว้ทตูสวรรคอ์งคท์ีเ่จ็ดกเ็ป่าแตรของเขาและไดย้นิเสยีงโห่รอ้งในสวรร

คร์อ้งว่า 

'อาณาจกัรของโลกไดก้ลายเป็นอาณาจกัรขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราแล

ะพระครสิตข์องพระองคแ์ลว้พระองคจ์ะครอบครองตลอดกาล' 16 

เอ็ลเดอร ์ยีส่บิสีผู่ซ้ ึง่ประทบัอยู่ในทีป่ระทบัของพระผูเ้ป็นเจา้ประทบัลงบนพืน้พรอ้

มกบัหนา้ผากของพวกเขานมสัการพระเจา้17 ดว้ยค าพูดเหล่านี ้

'เราขอขอบพระคณุพระเจา้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพของพระอง

ค ์

สมมตวิ่าพลงัอนัยิง่ใหญ่ของคณุและเร ิม่ตน้การครองราชยข์องคณุ 18 ประเท

ศต่าง ๆ 

อยู่ในความโกลาหลและบดันีถ้งึเวลาแลว้ส าหรบัการแกแ้คน้ของคณุและส า

หรบัคนตายทีจ่ะถกูพพิากษาและส าหรบัผูเ้ผยพระวจนะผูร้บัใชข้องคณุส าห

รบัธรรมกิชนและส าหรบัผูท้ ีก่ลวัช ือ่ของคณุเล็กและยิง่ใหญ่เหมอืนกนั 

. เวลามาถงึเพือ่ท าลายผูท้ีท่ าลายโลก ' (ววิรณ ์11: 15-18, NJB) 
19: 

6 และฉันไดย้นิสิง่ทีด่เูหมอืนจะเป็นเสยีงของฝูงชนขนาดใหญ่เชน่เสยีงของม
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หาสมุทรหรอืเสยีงค ารามอนัยิง่ใหญ่ของฟ้ารอ้งตอบว่า 

'อลัเลลยูา! อาณาจกัรขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระเจา้ของเราผูท้รงฤทธานุภา

พไดเ้ร ิม่ขึน้แลว้ . . . 19 จากน้ันฉันเห็นสตัวร์า้ยพรอ้มกบับรรดาราชาแห่งแผ่

นดนิโลกและกองทพัของพวกเขาชมุนุมกนัเพือ่ต่อสูก้บัผูข้บัขีแ่ละกองทพัข

องเขา 20 แต่สตัวร์า้ยน้ันถกูจบัเป็นเชลยพรอ้มกบัผูเ้ผยพระวจนะเท็จผูท้ าปา

ฏหิารยิใ์นนามของสตัวร์า้ยและพวกเขาไดห้ลอกลวงผูท้ีย่อมรบัการสรา้งแบ

รนดด์ว้ยเคร ือ่งหมายของสตัวร์า้ยและผูท้ีบ่ชูารูปป้ันของเขา สองคนนีถ้กูเห

วีย่งลงสู่ทะเลสาบอนัรอ้นแรงของการเผาไหมก้ ามะถนั 21 ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด

ถกูฆ่าตายดว้ยดาบแห่งไรเดอรซ์ ึง่ออกมาจากปากของเขาและนกทกุตวักเ็ย ้

ยหยนัดว้ยเนือ้ของเขา . . 20: 

4 จากน้ันฉันเห็นบลัลงักซ์ ึง่พวกเขาน่ังประจ าทีแ่ละพวกเขากไ็ดร้บัมอบอ าน

าจใหต้ดัสนิ ฉันเห็นวญิญาณของทกุคนทีถ่กูตดัหวัเพราะเห็นพยานพระเย

ซแูละประกาศพระวจนะของพระเจา้และผูท้ีป่ฏเิสธทีจ่ะนมสัการสตัวร์า้ยหรอื

รูปป้ันของเขาและจะไม่ยอมรบัตราสญัลกัษณบ์นหนา้ผากหรอืมอืของพวกเ

ขา พวกเขามชีวีติขึน้มาและไดค้รอบครองกบัพระครสิตเ์ป็นเวลาพนัปี (ววิร

ณ ์19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 

โปรดสงัเกตว่าพระเยซจูะตอ้งท าลายกองทพัของโลกใหเ้ป็นหน่ึงเดยีวกบัพระองค ์จา

กน้ันพระองคแ์ละวสิทุธชินจะครอบครอง น่ันคอืเมือ่จะมเีอกภาพของศรทัธาทีเ่หมาะส

ม น่าเศรา้ทีห่ลายคนจะฟังรฐัมนตรเีท็จทีด่ดู ี แต่ไม่ใชต่ามทีอ่คัรสาวกเปาโลเตอืน (2 

โครนิธ ์ 11: 14-

15) ถา้มากกว่าน้ันจะเขา้ใจพระคมัภรีแ์ละข่าวประเสรฐิของอาณาจกัรของพระเจา้น้

อยกว่าจะต่อสูก้บัพระเยซ ู

7. ท ำไมตอ้งเป็นอำณำจกัรของพระเจำ้ 

แมว้่ามนุษยต์อ้งการทีจ่ะคดิว่าเราเป็นสมารท์เพือ่ใหม้ขีอ้ จ ากดั 

ในการท าความเขา้ใจของเรา แต่ของพระเจา้“ ความเขา้ใจเป็นอนันต”์ (สดดุ1ี47: 5) 

น่ันคอืเหตผุลว่าท าไมจงึตอ้งใชก้ารแทรกแซงของพระเจา้เพือ่แกไ้ขโลกนี ้

ในขณะทีห่ลายคนเชือ่ในพระเจา้มนุษยส์่วนใหญ่ไม่เต็มใจทีจ่ะใชช้วีติตามทีพ่ระองค ์

ช ีน้ าอย่างแทจ้รงิ แจง้ใหท้ราบดงัต่อไปนี:้ 

8 มนุษยเ์อ๋ยเขาไดแ้สดงใหค้ณุเห็นว่าอะไรดแีละพระเจา้ตอ้งการอะไรจากคุ

ณ แต่ตอ้งท าอย่างยตุธิรรมเพือ่ทีจ่ะรกัความเมตตา (มคีา 6: 8 ) 
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การเดนิดว้ยความถ่อมใจกบัพระเจา้ไม่ใชส่ิง่ทีม่นุษยชาตเิต็มใจท า ตัง้แต่สมยัของอา

ดมัและเอวา (ปฐมกาล 3: 1-6) 

มนุษยเ์ลอืกทีจ่ะพึง่พาตนเองและล าดบัความส าคญัเหนือพระเจา้แมจ้ะมบีญัญตัขิอง

พระองค ์(อพยพ 20: 3-17)  

พระธรรมสภุาษติสอน: 

5 วางใจในพระเจา้ดว้ยสดุใจของคณุและอย่าพึง่พาความเขา้ใจของคณุเอง 6 

ในทกุทางของคณุยอมรบัพระองคแ์ละพระองคจ์ะทรงชีน้ าเสน้ทางของคณุ 7 

อย่าท าตวัฉลาดตามสายตาของตนเองกลวัพระเจา้และหลกีหนีจากความช ั่

วรา้ย ( สภุาษติ 3: 5-7 ) 

แต่คนส่วนใหญ่จะไม่ไวว้างใจในพระเจา้ดว้ยหวัใจทัง้หมดหรอืรอใหเ้ขาท าตามขัน้ตอ

นของพวกเขา หลายคนบอกว่าพวกเขาจะท าในสิง่ทีพ่ระเจา้ตอ้งการ 

แต่ไม่ท า มนุษยถ์กูหลอกโดยซาตาน (ววิรณ ์ 12: 9) 

และไดต้กหลมุรกัราคะของโลกและ 'ความภาคภูมใิจของชวีติ' (1 ยอหน์ 2:16)  

ดงัน้ันหลายคนจงึเกดิประเพณีทางศาสนาและรฐับาลฆราวาสขึน้เพราะพวกเขาคดิว่

าพวกเขารูด้ทีีส่ดุ อย่างไรกต็ามพวกเขาไม่ได ้ (เปรยีบเทยีบยริะมะยา 10:23) 

และจะไม่กลบัใจอย่างแทจ้รงิ 

น่ันคอืเหตผุลทีม่นุษยชาตติอ้งการอาณาจกัรของพระเจา้ (เปรยีบเทยีบมทัธวิ 24: 
21-22) 

พจิำรณำควำมเป็นสุข 

หน่ึงในเร ือ่งราวทีพ่ระเยซทูรงประทานใหม้ากทีส่ดุกค็อืความเป็นสขุซ ึง่พระองคท์รงใ

หใ้นค าเทศนาของพระองคบ์นภูเขามะกอกเทศ 

สงัเกตสิง่ทีเ่ขาพูด: 

3 “ 

บคุคลผูใ้ดรูส้กึบกพรอ่งฝ่ายวญิญาณผูน้ั้นเป็นสขุเพราะอาณาจกัรแห่งสวร

รคเ์ป็นของเขา 4 ความสขุย่อมมแีกผู่ท้ ีโ่ศกเศรา้เพราะเขาจะสบายใจ 5 ความ

สขุมคีวามอ่อนโยนส าหรบัพวกเขาจะไดร้บัมรดกโลก 6 ความสขุคอืคนทีห่วิ

กระหายความชอบธรรมเพราะเขาจะไดร้บัความบรบิรูณ ์7 ความเมตตาเป็นสุ

ขเพราะพวกเขาจะไดร้บัความเมตตา 8 

บุคคลผู ้ใดมใีจบรสิทุธิผ์ูน้ั้นเป็นสขุเพราะเขาจะไดเ้ห็นพระเจา้ 9 ผูส้รา้งสนัตสิขุเป็

นสขุเพราะเขาจะไดช้ ือ่ว่าเป็นบตุรของพระเจา้ 10 ผูท้ีถ่กูข่มเหงเพราะเหตคุว
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ามชอบธรรมกเ็ป็นสขุผูน้ั้นเป็นสขุเพราะอาณาจกัรแห่งสวรรคเ์ป็นของเขา (

 มดัธาย 5: 3-10 ) 

ฉันทอียู่ในราชอาณาจกัรของพระเจา้(cf มารค์ 4: 30-31) , 

มกัจะเรยีกว่าอาณาจกัรแห่งสวรรคโ์ดยแมทธวิ( cf เลยแมทธวิ 

13:31) ซึง่สญัญาความสขุเหล่านีจ้ะตอ้งปฏบิตัติาม มนัอยู่ในอาณาจกัรของพระเจา้

ว่าสญัญาจะส าเรจ็ฉo R 

อ่อนโยนเพือ่ครอบครองมรดกแผ่นดนิและบรสิทุธิท์ ีจ่ะไดเ้ห็นพระเจา้ แอลรอคอยข่าว

ดเีร ือ่งพรในอาณาจกัรของพระเจา้! 

พระเจำ้วธิอีกีคร ัง้ขวำ 

ความจรงิกค็อืว่าพระเจา้คอืความรกั (1 จอหน์ 4: 8,16) 

และพระเจา้ไม่เห็นแกต่วั กฎหมายของพระเจา้แสดงความรกัต่อพระเจา้และเพือ่นบา้น

ของเรา (มาระโก 12: 29-31; ยากอบ 2: 8-

11) หนทางของโลกมคีวามเห็นแกต่วัและสิน้สดุในความตาย (โรม 8: 6) 

โปรดสงัเกตว่าพระคมัภรีแ์สดงใหเ้ห็นว่าครสิเตยีนทีแ่ทจ้รงิปฏบิตัติามบญัญตั:ิ 

1 W hoever 

เช ือ่ว่าพระเยซเูป็นพระครสิตเ์กดิของพระเจา้และทกุคนทีร่กัพระองคผ์ูท้รงใ

หก้ าเนิดบตุรยงัรกัเขาซ ึง่เป็นผูใ้หก้ าเนิดของพระองค ์2 โดยสิง่นีเ้รารูว้่าเราร ั

กลกูของพระเจา้เมือ่เรารกัพระเจา้และรกัษาพระบญัญตัขิองพระองค ์3 เพรา

ะน่ีคอืความรกัของพระเจา้ทีเ่รารกัษาบญัญตัขิองพระองค ์และบญัญตัขิอง

พระองค ์

ไม่เป็นภาระ ( 1 โยฮนั 5: 1-3 ) 

“ บญัญตัทิ ัง้หมดของพระเจา้คอืความชอบธรรม” (สดดุ ี 119: 

172) วธิกีารของเขาบรสิทุธิ ์ (1 

Ti tus 1:15) น่าเศรา้ทีห่ลายคนไดร้บัการยอมรบัในรูปแบบต่างๆของ“ ความวุ่นวาย”

 และไม่ทราบว่าพระเยซไูม่ไดม้าเพือ่ท าลายกฎหมายหรอืผูเ้ผยพระวจนะ 

แต่เพือ่ตอบสนองพวกเขา (มทัธวิ 05:17) 

โดยอธบิายความหมายทีแ่ทจ้รงิของพวกเขาและการขยายตวัของพวกเขาเกนิสิง่ทีห่

ลายคน ความคดิ (เชน่แมทธวิ 5: 21-

2 8 ) พระเยซทูรงสอนว่า“ ผูใ้ดทีท่ าและสอนสิง่เหล่านีเ้ขาจะไดช้ ือ่ว่าเป็นผูย้ ิง่ใหญ่ใน

อาณาจกัรแห่งสวรรค”์ ( มทัธวิ 5:19 ) (ค าว่า 'อาณาจกัรของพระเจา้' และ 

'อาณาจกัรแห่งสวรรค'์ น้ันใชแ้ทนกนัได)้                      
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คมัภรีไ์บเบลิสอนว่าความเชือ่ทีป่ราศจากการกระท าน้ันตายแลว้ (ยากอบ 

2:17) หลายคนอา้งว่าตดิตามพระเยซ ู แต่จะไม่เช ือ่ค าสอนของพระองคอ์ย่างแทจ้รงิ 

(มทัธวิ 7: 21-23) และจะไม่เลยีนแบบพระองคต์ามทีค่วร (เปรยีบเทยีบ 1 โครนิธ ์11: 

1) “ บาปคอืการละเมดิกฎหมาย” (1 ยอหน์ 3: 4, KJV) และทกุคนท าบาป (โรม 

3:23) อย่างไรก็ตามพระคมัภรีแ์สดงใหเ้ห็นว่าความเมตตาจะมชียัเหนือการพพิากษา 

(ยากอบ 2:13) เมือ่พระเจา้ทรงมแีผนการส าหรบัทกุคน (เปรยีบเทยีบลกูา 3: 6) 

การแกปั้ญหาของมนุษยน์อกเหนือจากวธิขีองพระเจา้จะไม่ท างาน ในอาณาจกัรพนั

ปีพระเยซจูะปกครองดว้ย“ ไมเ้หล็ก” (ววิรณ ์ 19:15) 

และความดจีะมชียัเหนือกว่าทีผู่ค้นจะด าเนินชวีติตามวธิขีองพระเจา้ ทุกปัญหำของ

โลกอยู่เพรำะสงัคมของโลกนีป้ฏเิสธทีจ่ะเช ือ่ฟังพระเจา้และกฎหมายของเขา แส

ดงประวตัขิองมนุษยจ์ะไม่สามารถแกปั้ญหาของสงัคม: 

6 เพราะใจทีค่ดิในทางเนือ้หนังกค็อืความตาย 

แต่ทีค่วรรูค้อืจติวญิญาณคอืชวีติและสนัตสิขุ 7 เพราะความคดิฝ่ายเนือ้หนัง

น้ันเป็นศตัรูต่อพระเจา้ เพราะมนัไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ฎหมายของพระเจา้และไ

ม่สามารถเป็นได ้8 ดงัน้ันคนทีอ่ยู่ในเนือ้หนังไม่สามารถท าใหพ้ระเจา้พอพระ

ทยัได ้( โรม 8: 6-8 ) 

ครสิเตยีนจะตอ้งมุ่งเนน้ไปทีจ่ติวญิญาณและไดร้บัพระวญิญาณของพระเจา้ใหท้ าเช่

นน้ันในยคุนี ้(โรม 8: 9) แมจ้ะมจีดุอ่อนส่วนตวัของเรา: 

26 เพราะท่านเห็นการเรยีกของท่านซ ึง่มคีนไม่มากนักทีฉ่ลาดตามเนือ้หนังไ

ม่ไดม้คีนมกี าลงัมาก  27 แต่พระเจา้ไดท้รงเลอืกสิง่ทีโ่ลกถอืว่าโง่เขลาเพือ่ท า

ใหค้นมปัีญญาอบัอายและพระเจา้ไดท้รงเลอืกสิง่ทีโ่ลกถอืว่าอ่อนแอเพือ่ท า

ใหอ้บัอายในสิง่ทีม่อี านาจ 28 และสิง่ฐานโลกและสิง่ทีถ่กูดหูมิน่พระเจา้ไดท้รง

เลอืกไวแ้ละสิง่ทีไ่ม่ใชเ่พือ่ไม่ท าใหส้ิง่ทีเ่ป็นอยู่29 ทีจ่ะไม่มเีนือ้หนังทีจ่ะถวายเกี

ยรตแิด่พระองค ์30 แต่จากพระองคท่์านอยู่ในพระเยซคูรสิตซ์ ึง่เป็นปัญญาจา

กพระเจา้ส าหรบัเรา- และความถกูตอ้งและการใหก้ารไถ่และการไถ่ -

 31 ตามทีเ่ขยีนไวว้่า“ ผูท้ีส่ง่าราศจีงถวายสง่าราศแีด่พระเจา้ ” ( 1 โครนิธ ์1: 
26-31 ) 

ครสิเตยีนตอ้งมรีศัมภีาพในแผนการของพระเจา้! ตอนนีเ้ราด าเนินตามความเชือ่ (2 

โครนิธ ์ 5: 7) มองไปขา้งบน (โคโลส ี 3: 2) ดว้ยศรทัธา (ฮบีรู 11: 

6) เราจะไดร้บัพรเพราะรกัษาพระบญัญตัขิองพระเจา้ (ววิรณ ์22:14) 

ท ำไมตอ้งเป็นข่ำวประเสรฐิแห่งอำณำจกัรของพระเจำ้ 
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โปรเตสแตนตม์กัจะรูส้กึว่าเมือ่พวกเขายอมรบัพระเยซเูป็นผูช้ว่ยใหร้อดพวกเขาไดแ้

สวงหาอาณาจกัรของพระเจา้ ชาวคาทอลกิเช ือ่ว่าผูท้ ีร่บับพัตศิมาแลว้แมใ้นขณะทีเ่

ด็กทารกไดเ้ขา้มาในครสิตจกัรของพวกเขาเป็นอาณาจกัร คาทอลกิและนิกายอสีเติ

รน์ออรโ์ธด็อกซม์กัจะคดิว่าพวกเขาก าลงัแสวงหาอาณาจกัรของพระเจา้ผ่านศลีระลึ

ก ฯลฯ ในขณะทีค่รสิเตยีนจะรบับพัตศิมาชาวกรกี - โรมนั - 

โปรเตสแตนตม์กัจะมองโลกเพือ่แกไ้ขปัญหาของมนุษยชาต ิพวกเขามแีนวโนม้ทีจ่ะ

มุ่งเนน้ทางโลก (เปรยีบเทยีบโรม 8: 6-8 ) 

การแสวงหาอาณาจกัรของพระเจา้กอ่น (มทัธวิ 6:33) 

จะตอ้งเป็นเป้าหมายตลอดชวีติส าหรบัครสิเตยีน เป้าหมายไม่ใชเ่พือ่มองหาโลกส าห

รบัการแกปั้ญหา 

แต่เพือ่พระเจา้และวธิกีารของเขา ขา่วดเีร ือ่งราชอาณาจกัรของพระเจา้เป็นการเปลีย่

นแปลงชวีติของเรา 

พระคมัภรีก์ล่าววา่ครสิเตยีนจะปกครองกบัพระเยซ ู

แต่คณุรูห้รอืไม่ว่าน่ันหมายความว่าครสิเตยีนทีแ่ทจ้รงิจะปกครองเมอืงต่างๆ พระเยซู

สอน: 

12 “ ขนุนางคนหน่ึงไปเมอืงไกลเพือ่รบัอาณาจกัรและกลบัมาเพือ่ตนเอง 13 เข

าจงึเรยีกผูร้บัใชส้บิคนของเขาส่งเขามาสบิมนิามาหาเขาแลว้พูดกบัเขาว่า 1

4 แต่ประชาชนของเขาเกลยีดเขาและไดส้่งผูแ้ทนไปตามเขาว่า 

`เราจะไม่ใหช้ายผูนี้ค้รอบครองเรา ' 

15 “ ดงัน้ันเมือ่เขากลบัมา 

จากน้ันราชอาณาจกัรจงึส ั่งใหผู้ร้บัใชเ้หล่านีซ้ ึง่เขาไดใ้หเ้งนิแกเ่ขาเพือ่เรยี

กใหเ้ขารูว้่าทกุคนไดก้ าไรเท่าไหรจ่ากการซ ือ้ขาย 16 คนแรกมาบอกว่า 

'ท่านอาจารยม์นิาของท่านไดร้บัสบิมนิา'  17 พระองคจ์งึตรสักบัเขาว่า 

'ดแีลว้เจา้เป็นผูร้บัใชท้ีด่ ีเพราะเจา้สตัยซ์ ือ่ในเวลาเพยีงนอ้ยนิดจงมสีทิธอิ า

นาจสบิเมอืง ' 18 วนิาททีีส่องกม็าว่า 

'อาจารยเ์จา้มนิาของเจา้ไดม้าหา้มนิา'  19 

ในท านองเดยีวกนัเขากพ็ูดกบัเขาว่า 'คณุตอ้งอยู่เหนือหา้เมืองดว้ย' ( ลกูา 
19: 12-19 ) 

จงซ ือ่สตัยต่์อสิง่เล็กนอ้ยทีค่ณุมอียู่ตอนนี ้ครสิเตยีนจะมโีอกาสปกครองเมอืงทีแ่ทจ้ร ิ

งในอาณาจกัรทีแ่ทจ้รงิ พระเยซยูงัตรสัอกีว่า“ รางวลัของฉันอยู่กบัฉันเพือ่มอบใหท้กุ

คนตามงานของเขา” ( ววิรณ ์ 22:12 ) พระเจา้มแีผน (งาน 14:15) และสถานที ่

(ยอหน์ 14: 2) ส าหรบัผูท้ ีจ่ะตอบสนองต่อพระองคอ์ย่างแทจ้รงิ (ยอหน์ 6:44; ววิรณ ์
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17:14) อาณาจกัรของพระเจา้น้ันมไีวเ้พือ่ความจรงิและคณุสามารถเป็นส่วนหน่ึงขอ

งมนัได!้ 

ในชว่งตน้ปี 2559 

วารสารวทิยาศาสตรม์บีทความชือ่“ พลงัของฝูงชน” ทีร่ะบวุ่าปัญญาประดษิฐแ์ละกา

รระดมทนุมวลชนสามารถแกปั้ญหา“ ปัญหาอนัช ัว่รา้ย” 

ทีม่นุษยชาตกิ าลงัเผชญิอยู่ กระน้ันบทความลม้เหลวทีจ่ะเขา้ใจว่าความช ัว่รา้ยคอือะ

ไรนับประสาวธิแีกปั้ญหา 

ความรว่มมอืนอกเหนือจากการดงัต่อไปนีว้ธิทีีแ่ทจ้รงิของพระเจา้เป็นถงึวาระทีจ่ะลม้เ

หลวในการ 

21 เซนต ์ศตวรรษทีม่นัเป็นกลบัมาหลงัจากน า้ท่วมใหญ่เมือ่มนุษยชาตใิหค้วามรว่มมอืใ

นการสรา้งความลม้เหลวหอคอยบาเบล (ปฐมกาล 11: 1-9) 

ปัญหาในโลกในสถานทีเ่ชน่ตะวนัออกกลาง 

(แมจ้ะมผีลทางโลกตามทีค่าดไวเ้ชน่ดาเนียล 9: 27a; 1 เธสะโลนิกา 5: 3) 

จะไม่ถกูแกไ้ขโดยมนุษย ์- เราตอ้งการความสงบสขุแหง่อาณาจกัรของพระเจา้ (โรม 

14: 17) 

ปัญหาของการกอ่การรา้ยสากลแมจ้ะไดร้บัตามทีค่าดหวงัจะไม่ไดร้บัการแกไ้ข 

(เทยีบกบัเอเสเคยีล 21:12) โดยผูถ้กูหลอกในยเูอ็น (เปรยีบเทยีบววิรณ ์ 12: 9) - 

เราตอ้งการความปีตยินิดแีละการปลอบโยนจากอาณาจกัรของพระเจา้ 

ปัญหาของสภาพแวดลอ้มจะไม่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยความรว่มมอืระหว่างประเทศใน

ขณะทีป่ระเทศโลกจะชว่ยท าลายโลก (ววิรณ ์ 11:18) 

แต่พวกเขาจะไดร้บัการแกไ้ขโดยราชอาณาจกัรของพระเจา้ 

ปัญหาของการผดิศลีธรรมทางเพศการท าแทง้และการขายส่วนของรา่งกายมนุษยจ์ะ

ไม่ไดร้บัการแกไ้ขโดยสหรฐัอเมรกิา(เปรยีบเทยีบววิรณ ์

18:13) แต่โดยอาณาจกัรของพระเจา้ 

หนีม้หาศาลทีส่หรฐัอเมรกิาสหราชอาณาจกัรและประเทศอืน่ ๆ 

อกีมากมายจะไม่ไดร้บัการแกไ้ขผ่านการเป็นนายหนา้ระหว่างประเทศ แต่ทา้ยทีส่ดุ 

(หลงัจากการท าลายลา้งต่อฮาบากกุ 2: 6-8) โดยอาณาจกัรของพระเจา้ 

องคก์ารสหประชาชาตจิะไม่ไดร้บัการเพกิเฉยและไรก้ารศกึษา - 

เราตอ้งการอาณาจกัรของพระเจา้ ความขดัแยง้ทางศาสนาจะไม่ไดร้บัการแกไ้ขอย่า

งแทจ้รงิโดยการเคลือ่นไหวทั่วโลก - ศาสนาใด ๆ 

ทีเ่ห็นดว้ยกบัความรอดนอกเหนือจากพระเยซทูีแ่ทจ้รงิของพระคมัภรี ์บาปเป็นปัญห
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าในโลกและเราตอ้งการเคร ือ่งบชูาของพระเยซแูละการกลบัมาของพระองคใ์นอาณา

จกัรของพระเจา้ วทิยาศาสตรก์ารแพทยส์มยัใหม่ไม่มคี าตอบทัง้หมดส าหรบัสขุภาพ

ของมนุษย ์- เราตอ้งการอาณาจกัรของพระเจา้ 

ปัญหาความหวิจะไม่ไดร้บัการแกไ้ขโดยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธกุรรมซ ึง่ท าใหส้่วนต่า

ง ๆ ของโลกตกอยู่ในความเสีย่งของความอดอยากเน่ืองจากความลม้เหลวของพชื - 

เราตอ้งการอาณาจกัรของพระเจา้ 

ความยากจนคร ัง้ใหญ่ในบางส่วนของแอฟรกิาเอเชยีและทีอ่ืน่ ๆ 

ในขณะทีไ่ดร้บัผลประโยชนจ์ากกาลเวลา 'บาบโิลน' (เทยีบกบัววิรณ ์ 18: 1-19) 

จะไม่แกปั้ญหาความยากจน - 

เราตอ้งการอาณาจกัรของพระเจา้ ความคดิทีน่อกเหนือจากพระเยซมูนุษยส์ามารถ

น ายโูทเปียใน 'ยคุแห่งความช ัว่รา้ยในปัจจบุนั' มาเป็นพระกติตคิณุเท็จ (กาลาเทยี 

1: 3-10) 

เฟสพนัปีของ 

อาณาจกัรของพระเจา้เป็นอาณาจกัรทีแ่ทจ้รงิทีจ่ะจดัตัง้ขึน้บนแผ่นดนิโลก มนัจะอยู่

บนพืน้ฐานของกฎหมายความรกัของพระเจา้และพระเจา้ผูเ้ป่ียมดว้ยความรกัในฐานะ

ผูน้ า T เขาธรรมกิชนจะไดค้รองรว่มกบัพระครสิตพ์นัปี(ววิรณ ์ 05:10; 20: 4-

6) ราชอาณาจกัรนีจ้ะรวมถงึผูท้ ีอ่ยู่ในครสิตจกัรของพระเจา้อย่างแทจ้รงิไม่มพีระคมั

ภรีก์ล่าววา่ความจรงิ K ของพระเจา้เป็นครสิตจกัร 

(คาทอลกิหรอือย่างอืน่) ครสิตจกัรแห่งกรุงโรมไดต่้อตา้นค าสอนหลายพนัปีและต่อม

ามนัจะต่อตา้นขอ้ความข่าวประเสรฐิของพระคมัภรีอ์ย่างมพีลงัมากขึน้เมือ่เราเขา้ใก

ลจ้ดุจบ สิง่นีน่้าจะไดร้บัการรายงานข่าวจากสือ่อย่างมนัียส าคญัซ ึง่อาจชว่ยเตมิเต็ม

มทัธวิ 24:14 

ในระยะแรกอาณาจกัรของพระเจา้จะรวมถงึ“ เยรูซาเล็มใหม่ 

ลงมาจากสวรรคจ์ากพระเจา้” (ววิรณ ์ 21: 

2) และการเพิม่ขึน้ของมนัจะไม่มทีีส่ ิน้สดุ จะไม่มคีวามอธรรมอกีต่อไปไม่มคีวามเศรา้

โศกอกีต่อไปและไม่มคีวามตายอกีต่อไป 

การเทศนาและท าความเขา้ใจกบัข่าวประเสรฐิของ 

อาณาจกัรของพระเจา้เป็นหวัขอ้ส าคญัของพระคมัภรี ์ผูเ้ขยีนพนัธสญัญาเดมิสอนเ

กีย่วกบัเร ือ่งนี ้พระเยซเูปาโลและยอหน์สอนเร ือ่งนี ้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ' ครสิเตยีน' พระธรร

มเทศนาเพือ่ความอยู่รอดนอกพนัธสญัญาใหม่สอนเกีย่วกบัเร ือ่งนี ้ผูน้ าครสิเตยีนสมั

ยตน้ศตวรรษทีส่องอย่างPolycarp และMelito ไดส้อนเกีย่วกบัเร ือ่งนี ้เราในครสิตจกั

ร อย่างต่อเนือ่งg ของพระเจา้สอนในวนันีเ้รยีกคนืว่า 
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อาณาจกัรของพระเจา้เป็นเร ือ่งแรกทีพ่ระคมัภรีแ์สดงใหเ้ห็นพระเยซเูทศนาเกีย่วกบั(

มาระโก 1:13 มนัเป็นสิง่ทีเ่ขาเทศนห์ลงัจากการฟ้ืนคนืชพี(กจิการ 

1: 3) และอืน่มนัเป็นครสิตชนบางสิง่บางอย่างควรแสวงหาแรก(มทัธวิ 06:33) 

พระกติตคิณุไม่เพยีง 

แต่เกีย่วกบัชวีติและความตายของพระเยซเูท่าน้ัน T เขาเนน้ของพระกติตคิณุทีพ่ระเ

ยซแูละฉเขาollowers สอนเป็นมา อาณาจกัร 

ของพระเจา้ พระกติตคิณุของอาณาจกัรรวมถงึความรอดโดยพระครสิต ์

แต่ยงัรวมถงึs ตอนทา้ยของรฐับาลมนุษย ์teachingthe (ววิรณ ์11: 1 5) 

โปรดจ าไวว้่าพระเยซทูรงสอนว่าทา้ยทีส่ดุจะไม่มาจนกระทั่งหลงัจากทีพ่ระกติตคิณุข

องพระราชอาณาจกัรไดป้ระกาศไปทั่วโลกเป็นพยานใหท้กุชาต ิ

(มทัธวิ 24:14) และการเทศนาน้ันก าลงัเกดิขึน้ในขณะนี ้

ข่าวดกีค็อืว่าอาณาจกัรของพระเจา้เป็นวธิกีารแกปั้ญหาทีป่ระสบมนุษยชาต ิแต่ม. o

st ไม่ไดต้อ้งการทีจ่ะสนับสนุนหรอืไดย้นิมนั, 

n หรอืตอ้งการทีจ่ะเช ือ่ความจรงิของมนั ราชอาณาจกัรของพระเจา้เป็นนิรนัดร ์

(มทัธวิ 06:13) ในขณะที“่ โลกนีก้ าลงัผ่านพน้ไป” ( 1 โครนิธ ์7:31 ) 

Pro ทีอ่า้งว่าเป็นความจรงิพระกติตคิณุของพระอาณาจกัรของพระเจา้คอืสิง่ทีเ่ราใน

ต่อเนือ่งครสิตจกัรของพระเจา้ทีม่คีวามรา้ยแรงเกีย่วกบั เราพยายามสอนทกุสิง่ทีพ่ระ

คมัภรีส์อน (มทัธวิ 28: 19-20) รวมถงึอาณาจกัรของพระเจา้ (มทัธวิ 

24:14) ในขณะทีเ่รารออาณาจกัรน้ันเราตอ้งเรยีนรูแ้ละท าตามวธิขีองพระเจา้และปล

อบโยนผูอ้ืน่ทีต่อ้งการเช ือ่ความจรงิ 

คณุไม่ควรสนับสนุนการประกาศขา่วประเสรฐิของอาณาจกัรทีจ่ะมาถงึของพระเจา้? 

คณุจะเช ือ่ข่าวประเสรฐิแห่งอาณาจกัรของพระเจา้หรอืไม่? 

 

ครสิตจกัรตอ่เน่ืองของพระเจา้ 
 

ส ำนกังำนของสหรฐัอเมรกิำแห่งโบสถต่์อเน่ืองของพระเจำ้ต ัง้อยู่ที:่ 1036 

W. ยิง่ใหญ่ถนน, โกรเวอรช์ายหาด, แคลฟิอรเ์นีย, 93433 สหรฐัอเมรกิา; เว็บไซต ์
www.ccog.org 
 

เว็บไซตศ์าสนจกัรของพระเจา้ (CCOG) อย่างต่อเน่ือง 
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CCOG.ASIA เว็บไซตนี์ใ้หค้วามส าคญักบัเอเชยี 

CCOG.Iเว็บไซตนี์ม้กีารก าหนดเป้ 

CCOG.EUไซตนี์ก้ าหนดเป้าหมายไปยงัยโุรป  

CCOG.NZ ไซตนี์ก้ าหนดเป้าหมายไปยงันิวซแีลนดแ์ละอืน่ ๆ 

ทีม่ภีูมหิลงัสบืเช ือ้สายมาจากองักฤษ 

CCOG.ORG น่ีคอืเว็บไซตห์ลกัของการต่อโบสถข์องพระเจา้ 

มนัท าหนา้ทีผู่ค้นในทกุทวปี มนัมบีทความลงิคแ์ละวดิโีอ 

CCOGCANADA.CA ไซตนี์ก้ าหนดเป้าหมายไปยงัเว็บไซตใ์นแคนาดา 

CCOGAfrica.ORG เว็บไซตนี์ม้กีารก าหนดเป้าหมายไปยงัผูท้ ีอ่ยู่ในแอฟรกิา 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios 

น่ีคอืเว็บไซตภ์าษาสเปนส าหรบัครสิตจกัรต่อเน่ืองของพระเจา้ 

PNIND.PH PatuloynaIglesya กบั Diyos 

น่ีคอืเว็บไซตฟิ์ลปิปินสข์องโบสถต่์อเน่ืองของพระเจา้ 

มนัมขีอ้มูลเป็นภาษาองักฤษและภาษาตากาล็อก 
 

เว็บไซตข์่าวและประวตัศิาสตร ์
 

COGWRITER.COM 

เว็บไซตนี์เ้ป็นเคร ือ่งมอืการประกาศทีส่ าคญัและมขี่าวหลกัค าสอนบทความประวตัศิา

สตรว์ดิโีอและการอพัเดทค าท านาย 
CHURCHHISTORYBOOK.COM 

เว็บไซตนี์เ้ป็นเว็บไซตท์ีจ่ดจ าไดง่้ายพรอ้มบทความและขอ้มูลเกีย่วกบัประวตัคิรสิตจั

กร 
BIBLENEWSPROPHECY.NET 

น่ีคอืเว็บไซตว์ทิยอุอนไลนท์ีค่รอบคลมุข่าวและหวัขอ้ในพระคมัภรี ์
 

ชอ่งวดิโีอ BitChute ของ YouTube ส าหรบัค าเทศนาและค าเทศนา 
 

BibleNewsProphecy ชอ่ง วดิโีอเทศนา CCOG 

CCOGAfrica ชอ่ง ขอ้ความ CCOG ในภาษาแอฟรกินั 

CCOGAnimationsชอ่งทางในการสอนดา้นความเชือ่ของครสิเตยีน 

CCOGSermones ช่องมขีอ้ควำมเป็นภำษำสเปน   

ContinuingCOG ชอ่ง พระธรรมเทศนาวดิโีอ CCOG 

รูปภาพแสดงดา้นล่างของอฐิทีเ่หลอือยู่บางส่วน(รวมถงึบางส่วนทีเ่พิม่ในภายหลงั) 

ของอาคารในกรุงเยรูซาเล็มบางคร ัง้เรยีกว่าCenacle 
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แต่อธบิายไดด้กีว่าว่าเป็นศาสนจกัรของพระเจา้บนเนินเขาตะวนัตกของเยรูซาเล็ม 

(ปัจจบุนัเรยีกว่า Mt Zion): 
 

 
 

เช ือ่กนัวา่น่ีเป็นทีต่ ัง้ของอาคารโบสถค์รสิเตยีนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ จะมกีารประกาศอาคารทีพ่ระเยซ ู

'ข่าวประเสรฐิแหง่อาณาจกัรของพระเจา้' 

น่ีเป็นอาคารในกรงุเยรซูาเล็มทีส่อนเร ือ่งข่าวประเสรฐิแหง่อาณาจกัรของพระเจา้. 
 

 

ดว้ยเหตุนีเ้รำจงึขอบพระคณุพระเจำ้โดยทีไ่ม่หยุดย ัง้เพรำะ ... 

พีน้่องท ัง้หลำยทำ่นท ัง้หลำยกลำยเป็นสำวกของครสิตจกัรของพระเจำ้ซึง่ในแคว ้

นยูเดยีอยู่ในพระเยซูครสิต ์(1 เธสะโลนิกำ 2: 13-14) 
 

ขบัเคีย่วอย่ำงจรงิจงัเพือ่ควำมเชือ่ซึง่คร ัง้หนึง่เคยถูกสง่มอบใหก้บันกับุญ (จูด 3) 
 

พระองค ์(พระเยซู) ตรสักบัพวกเขำวำ่“ 

ฉนัตอ้งประกำศรำชอำณำจกัรของพระเจำ้ไปยงัเมอืงอืน่ ๆ 

เพรำะฉนัไดส้ง่ไปเพือ่จดุประสงคนี์”้ (ลูกำ 4:43) 

 

แต่แสวงหำรำชอำณำจกัรของพระเจำ้และจะเพิม่สิง่เหล่ำนีท้ ัง้หมดใหก้บัคุณอย่ำ

กลวัฝูงแกะตวัน้อยเพรำะพอ่ของคุณมคีวำมยนิดทีีจ่ะมอบอำณำจกัรใหค้ณุ (ลูกำ 
12: 31-32) 
 

และข่ำวประเสรฐิเร ือ่งอำณำจกัรนีจ้ะถูกประกำศไปท ัว่โลกในฐำนะพยำนใหท้ ัว่ทกุ

ชำตแิละในทีสุ่ดกจ็ะมำถงึ (มดัธำย 24:14) 
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