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พระกติตคิณุแหง่อาณา

จกัรของพระเจา้ 
 

มนัคอืทางออก! 

คุณทราบหรอืไม่ว่าพระเยซตูรสัว่าอวสานไม่สามารถมาถงึไดจ้นกว่าอาณาจกัรของพระเจา้จ

ะประกาศใหโ้ลกรูใ้นฐานะพยาน? 

 
“หมาป่าจะอาศยัอยู่กบัลูกแกะ … 

พวกมนัจะไม่ท ารา้ยหรอืท าลายบนภูเขาศกัดิส์ทิธิข์องเราทัง้หมด 

เพราะโลกจะเต็มไปดว้ยความรูข้องพระเจา้ในขณะทีน่ ้าปกคลมุทะเล” (อสิยาห1์1:6, 9) 

 
โดย 

บ็อบ เธยีล ปรญิญาเอก 
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พระกติตคิณุแหง่อาณา

จกัรของพระเจา้ 
 

มนัคอืทางออก! 

  

โดย บ็อบ เธยีล ปรญิญาเอก 

ลขิสทิธิ ์ ©2016/2017/2018/2019/2022 โดย หนังสอืนาซารนี เวอรช์ ัน่ 1.6. 

หนังสอืเลม่เล็กทีผ่ลติขึน้ส าหรบั: ครสิตจกัรของพระเจา้อย่างต่อเน่ือง และทายาทซึง่เป็นนิตบิุคคล 

1036 ดบัเบลิยู แกรนด ์อเวนิว โกรเวอร ์บชี แคลฟิอรเ์นีย 93433 สหรฐัอเมรกิา U.S.A. ISBN: 978-1-
940482-09-5. 

ท าไมมนุษยไ์มส่ามารถแกปั้ญหาได?้ 

คุณรูห้รอืไม่ว่าสิง่แรกและสุดทา้ยทีพ่ระคมัภรีแ์สดงใหพ้ระเยซไูดเ้ทศนาเกีย่วกบัพระกติตคิุ

ณของส่วนทีก่งัวล? 

คุณรูห้รอืไม่ว่าอาณาจกัรของพระเจา้เป็นจุดเน้นของอคัรสาวกและคนทีต่ดิตามพวกเขาเ

ป็นคนแรก? 

อาณาจกัรของพระเจา้เป็นบุคคลของพระเยซหูรอืไม่? 

อาณาจกัรของพระเจา้พระเยซทูรงด าเนินชวีติอยู่ในเราตอนนี้หรอืไม่? 

อาณาจกัรของพระเจา้เป็นอาณาจกัรทีแ่ทจ้รงิในอนาคตหรอืไม่? 

คุณจะเชือ่สิง่ทีค่มัภรีไ์บเบลิสอนไหม? 

อาณาจกัรคอือะไร? อาณาจกัรของพระเจา้คอือะไร? พระคมัภรีส์อนอะไร? 

ครสิตจกัรครสิเตยีนยุคแรกสอนอะไร? 

คุณทราบหรอืไม่ว่าอวสานไมส่ามารถมาถงึไดจ้นกว่าอาณาจกัรของพระเจา้จะประกาศให้

โลกรูใ้นฐานะพยาน? 

ภาพถ่ายบนหนา้ปกแสดงใหเ้ห็นลูกแกะนอนอยู่กบัหมาป่า ประกอบโดย การพิมพแ์ละกราฟิก 

เบอรด์นีรปูถ่ายบนปกหลงัเป็นส่วนหน่ึงของอาคารครสิตจกัรของพระเจา้ในกรงุเยรูซาเลม ถ่ายในปี 2013 โดยดร. 

บ็อบ ธลี 
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สารบญั 
 

1. มนุษยชาตมิทีางออกหรอืไม่? 

2. พระเยซูประกาศข่าวประเสรฐิอะไร? 

3. อาณาจกัรของพระเจา้เป็นทีรู่จ้กัในพนัธสญัญาเดมิ

หรอืไม?่ 

4. อคัรสาวกสอนพระกติตคิุณแห่งราชอาณาจกัรหรอื

ไม?่ 

5. แหล่งนอกพนัธสญัญาใหมส่อนอาณาจกัรของพระ

เจา้ 

6. ครสิตจกัรกรกี-

โรมนัสอนเร ือ่งราชอาณาจกัรเป็นสิง่ส าคญั แต่... 

7. ท าไมอาณาจกัรของพระเจา้ 

ขอ้มูลตดิต่อ 
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1.  มนุษยชาตมิทีางออกหรอืไม่? 

โลกประสบปัญหามากมาย 

หลายคนก าลงัหวิ หลายคนถกูกดขี ่ หลายคนเผชญิกบัความยากจน 

หลายประเทศเป็นหนีก้อ้นโต เด็กรวมทัง้เด็กทีย่งัไม่เกดิตอ้งเผชญิกบัการลว่งละเมดิ 

โรคดือ้ยาเป็นห่วงแพทยห์ลายคน เมอืงอตุสาหกรรมใหญ่ๆ 

มอีากาศเสยีเกนิกว่าจะดต่ีอสขุภาพได ้ นักการเมอืงต่างคกุคามสงคราม 

การโจมตขีองผูก้อ่การรา้ยยงัคงเกดิขึน้ 

ผูน้ าโลกสามารถแกไ้ขปัญหาทีม่นุษยชาตกิ าลงัเผชญิอยู่ไดห้รอืไม่? 

หลายคนคดิอย่างน้ัน 

ใหม่ วาระสากล 

เมือ่วนัที ่25 กนัยายน 2015 

หลงัจากการปราศรยัส าคญัโดยสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซสิแห่งวาตกินั 193 

ประเทศของสหประชาชาต ิ(UN) ไดล้งมตใิหด้ าเนินการตาม "17 

เป้าหมายการพฒันาทีย่ ั่งยนื" ของสิง่ทีบ่างคร ัง้เรยีกว่า วาระสากล ใหม่ เป้าหมาย 17 

ประการของ UN มดีงันี ้

เป้าหมายที ่1 ยตุคิวามยากจนในทกุรูปแบบทกุที ่

เป้าหมายที ่2 ยตุคิวามหวิโหย บรรลคุวามมั่นคงดา้นอาหาร 

และปรบัปรุงโภชนาการ และส่งเสรมิการเกษตรแบบยั่งยนื 

เป้าหมายที ่3 

ประกนัชวีติทีแ่ข็งแรงและส่งเสรมิความเป็นอยู่ทีด่ขีองคนทกุวยั 

เป้าหมายที ่4 รบัรองการศกึษาทีม่คีณุภาพอย่างทั่วถงึและเท่าเทยีมกนั 

และส่งเสรมิโอกาสการเรยีนรูต้ลอดชวีติส าหรบัทกุคน 

เป้าหมายที ่5 

บรรลคุวามเท่าเทยีมทางเพศและส่งเสรมิผูห้ญงิและเด็กผูห้ญงิทกุคน 
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เป้าหมายที ่6 

สรา้งความมั่นใจในความพรอ้มและการจดัการน า้และการสขุาภบิาลอย่างยั่

งยนืส าหรบัทกุคน 

เป้าหมายที ่7 ประกนัการเขา้ถงึพลงังานราคาไม่แพง เช ือ่ถอืได ้

ย ั่งยนืและทนัสมยัส าหรบัทกุคน 

เป้าหมายที ่8 ส่งเสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีย่ ั่งยนื ครอบคลมุ และยั่งยนื 

การจา้งงานเต็มทีแ่ละมปีระสทิธผิล และการท างานทีม่คีณุค่าส าหรบัทกุคน 

 เป้าหมายที ่9 สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานทีย่ดืหยุ่น 

ส่งเสรมิอตุสาหกรรมทีค่รอบคลมุและยั่งยนื และสง่เสรมินวตักรรม 

เป้าหมายที ่10 ลดความเหลือ่มล า้ภายในและระหว่างประเทศ 

เป้าหมายที ่11 ท าใหเ้มอืงและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษยม์คีวามครอบคลมุ 

ปลอดภยั ยดืหยุ่น และยั่งยนื 

เป้าหมายที ่12 รบัรองรูปแบบการบรโิภคและการผลติทีย่ ั่งยนื 

เป้าหมายที ่13 

ด าเนินการอย่างเรง่ด่วนเพือ่ต่อสูก้บัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและผ

ลกระทบ 

เป้าหมายที ่14 อนุรกัษแ์ละใชม้หาสมุทร ทะเล 

และทรพัยากรทางทะเลอย่างยั่งยนืเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยนื 

เป้าหมายที ่15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู 

และส่งเสรมิการใชร้ะบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยนื จดัการป่าไมอ้ย่างยั่งยนื 

ต่อสูก้บัการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

หยดุและยอ้นกลบัความเสือ่มโทรมของทีด่นิ 

และหยดุการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ 

เป้าหมายที ่16 

ส่งเสรมิสงัคมทีส่งบสขุและไม่แบ่งแยกเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยนื 

ใหท้กุคนเขา้ถงึความยตุธิรรม และสรา้งสถาบนัทีม่ปีระสทิธภิาพ 

รบัผดิชอบ และครอบคลมุในทกุระดบั 
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เป้าหมายที ่17 

เสรมิสรา้งวธิกีารด าเนินการและฟ้ืนฟูความเป็นหุน้ส่วนระดบัโลกเพือ่การพั

ฒนาทีย่ ั่งยนื 

วาระนีค้วรจะด าเนินการอย่างเต็มทีภ่ายในปี 2573 และเรยีกอกีอย่างว่า วาระ 2030 

เพือ่การพฒันา ที ่ ย ัง่ยนื 

โดยมจีดุมุ่งหมายเพือ่แกปั้ญหาความเจ็บป่วยทีม่นุษยชาตกิ าลงัเผชญิผ่านกฎระเบยี

บ การศกึษา ความรว่มมอืระหว่างประเทศและระหว่างศาสนา 

แมว้่าวตัถปุระสงคห์ลายประการจะด ี แต่วธิกีารและเป้าหมายบางอย่างกช็ ัว่รา้ย 

(เปรยีบเทยีบ ปฐมกาล 3:5) วาระนีย้งัสอดคลอ้งกบั สารานุกรม เลาดาโต ซ ิ

ของสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซสิ อกีดว้ย 

" วาระสากลใหม่" สามารถเรยีกไดว้่าเป็น "วาระคาทอลกิใหม่" เน่ืองจากค าว่า 

"คาทอลกิ" หมายถงึ "สากล" โป๊ปฟรานซสิเรยีกการรบับตุรบญุธรรม 

ของ วาระสากลใหม่“ สญัญาณ แห่งความหวงัทีส่ าคญั” 

ตามขอ้ตกลงของสหประชาชาต ิ มกีารประชมุทีก่รุงปารสีเมือ่เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 

2558 (ชือ่อย่างเป็นทางการว่า การประชมุคร ัง้ที ่ 21 ของ ภาคี 

อนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ) 

โป๊ปฟรานซสิยงัยกย่องขอ้ตกลงระหว่างประเทศและแนะน าใหป้ระเทศต่างๆ 

“ปฏบิตัติามถนนขา้งหนา้อย่างระมดัระวงั 

และดว้ยความรูส้กึเป็นน า้หน่ึงใจเดยีวกนัทีเ่พิม่มากขึน้” 
 

เกอืบทัง้ประเทศในโลกเห็นดว้ยกบัขอ้ตกลงปารสี 

ซ ึง่มเีป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้มและภาระผูกพนัทางการเงนิทีเ่ฉพาะเจาะจง 

(จากน้ันประธานาธบิดบีารคั โอบามา แห่งสหรฐัฯ 

ไดล้งนามในเอกสารเพือ่ผูกมดัสหรฐัฯ ต่อเร ือ่งนีใ้นปี 2016 แต่ในปี 2017 

ประธานาธบิดสีหรฐัฯ โดนัลด ์ ทรมัป์ ระบวุ่าสหรฐัฯ 

จะไม่ยอมรบัขอ้ตกลงในขอ้ตกลงปารสี 

ท าใหเ้กดิความไม่พอใจในระดบันานาชาตแิละไดช้ว่ยแยกสหรฐัฯ 

จากยโุรปและส่วนอืน่ ๆ ของโลก) 

สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซสิกล่าวในภายหลงัว่ามนุษยชาต ิ "จะตกต ่า" 

หากไม่ไดท้ าการเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพอากาศ 
 

ในขณะทีไ่ม่มใีครอยากสดูอากาศทีป่นเป้ือน หวิโหย ยากจน ถกูคกุคาม ฯลฯ 

ความพยายามของมนุษยจ์ะบรรลเุป้าหมายตามวาระ 2030 
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ของสหประชาชาตแิละ/หรอืขอ้ตกลงปารสีเพือ่แกปั้ญหาทีม่นุษยชาตกิ าลงัเผชญิอยู่

หรอืไม่? 
 

บนัทกึการตดิตามของสหประชาชาต ิ

องคก์ารสหประชาชาตไิดก้อ่ตัง้ขึน้และกอ่ตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่ 24 ตลุาคม พ.ศ. 2488 

หลงัสงครามโลกคร ัง้ทีส่อง 

เพือ่ป้องกนัความขดัแยง้ดงักล่าวอกีและเพือ่พยายามส่งเสรมิสนัตภิาพในโลก 

ในการกอ่ตัง้ สหประชาชาตมิ ี51 ประเทศสมาชกิ; ตอนนีม้ ี193 

มคีวามขดัแยง้นับรอ้ยนับพนัทั่วโลกนับตัง้แต่ทีอ่งคก์ารสหประชาชาตไิดก้อ่ตัง้ 

แต่เรายงัไม่มสีิง่ทีส่ามารถอธบิายไดว้่าเป็นสงครามโลกคร ัง้ทีส่าม 

บางคนเชือ่ว่าความรว่มมอืระหว่างประเทศเชน่สหประชาชาตอิา้งว่าส่งเสรมิ 

รวมกบัประเภทของศาสนาและ 

วาระการประชมุทัว่โลกทีส่มเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซสิและผูน้ าทางศาสนาอืน่ ๆ 

อกีจ านวนมากพยายามทีจ่ะส่งเสรมิ จะน ามาซ ึง่สนัตภิาพและความเจรญิรุง่เรอืง 

อย่างไรกต็าม ประวตัขิององคก์ารสหประชาชาตใินการท าเชน่นีย้งัไม่ดนัีก 

นอกเหนือจากความขดัแยง้ทางอาวธุมากมายตัง้แต่การกอ่ตัง้องคก์ารสหประชาชาต ิ

หลายลา้นคนยงัหวิโหย ผูล้ ีภ้ยั และ/หรอืยากจนขน้แคน้ 

กว่าทศวรรษทีแ่ลว้ องคก์ารสหประชาชาตไิดต้ัง้เป้าหมายทีจ่ะปฏบิตัติาม 

เป้าหมายการพฒันา แหง่ สหสัวรรษ ม ี “เป้าหมายการพฒันา” แปดประการ 

แต่สิง่นีไ้ม่ประสบความส าเรจ็ แมแ้ต่ตามความเห็นของสหประชาชาตเิอง ดงัน้ันในปี 

2015 จงึไดม้กีารน าสิง่ทีเ่รยีกว่า “17 เป้าหมายการพฒันาทีย่ ั่งยนื” มาใช ้

บางคนมองโลกในแง่ด ีบางคนคดิว่ามนัเป็นจนิตนาการในอดุมคต ิ

เท่าทีย่โูทเปียด าเนินไปในวนัที ่ 6 พฤษภาคม 2016 

สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซสิกล่าวว่าเขาฝันถงึยโูทเปียแบบยโุรปทีม่มีนุษยธรรมซ ึ่

งครสิตจกัรของเขาสามารถชว่ยทวปีน้ันได ้ กระน้ัน 

ความฝันของสมเด็จพระสนัตะปาปาจะกลายเป็นฝันรา้ย (เปรยีบเทยีบ ววิรณ ์18) 

อาจมคีวามรว่มมอืและความส าเรจ็บา้ง แต่ … 
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พจนานุกรมของ เมอรเ์รยีม เว็บสเตอรร์ะบวุ่ายโูทเปียเป็น 

“สถานทีใ่นจนิตนาการทีร่ฐับาล กฎหมาย และสภาพสงัคมสมบรูณแ์บบ” 

พระคมัภรีส์อนว่ามนุษยไ์ม่สามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตวัเอง: 

23 ขา้แต่พระเจา้ ขา้พเจา้ทราบดวี่าวถิขีองมนุษยไ์ม่อยู่ในตวัเขา ไม่ใช ่

ในมนุษยท์ีเ่ดนิเพือ่ช ีท้างของตน (เยเรมยี ์ 10:23, NKJV 

ตลอดเวน้แต่จะระบไุวเ้ป็นอย่างอืน่) 

พระคมัภรีส์อนว่าความรว่มมอืระหว่างประเทศจะลม้เหลว: 

16 ความพนิาศและความทกุขย์ากอยู่ในทางของเขา 17 และ 

ทางแห่งสนัตทิีพ่วกเขาไม่รูจ้กั 18 

ไม่มคีวามเกรงกลวัพระเจา้ต่อหนา้ต่อตาพวกเขา (โรม 3:16-18) 

กระน้ัน 

มนุษยจ์ านวนมากก าลงัท างานเพือ่มุ่งไปสู่มุมมองของพวกเขาต่อสงัคมอดุมคตแิละบ

างคร ัง้กพ็ยายามทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัศาสนา 

แต่แทบไม่มใีครเต็มใจจะด าเนินตามแนวทางของพระเจา้เทีย่งแทอ้งคเ์ดยีว 

ไม่ใชว่่าจะไม่มคีวามคบืหนา้ใดๆ ต่อเป้าหมายขององคก์ารสหประชาชาตหิรอืวาตกินั 

จะมบีา้ง (และหลายประตกูด็)ี รวมไปถงึความพ่ายแพบ้า้ง 

อนัทีจ่รงิ และอาจหลงัจากความขดัแยง้คร ัง้ใหญ ่

ขอ้ตกลงสนัตภิาพระหว่างประเทศประเภทหน่ึงจะไดร้บัการตกลงและยนืยนั (ดาเนียล 

9:27) เมือ่เป็นเชน่น้ัน 

หลายคนมกัจะเขา้ใจผดิคดิว่ามนุษยชาตจิะน ามาซ ึง่สงัคมทีส่งบสขุและเป็นอดุมคตมิ

ากขึน้ 

หลายคนจะถกูครอบง าโดย 'ความกา้วหนา้ในอดุมคต'ิ ในระดบันานาชาต ิ

(เปรยีบเทยีบ เอเสเคยีล 13:10) เชน่เดยีวกบัหมายส าคญัและการอศัจรรยต่์างๆ (2 

เธสะโลนิกา 2:9-12) แต่พระคมัภรีก์ล่าวว่าสนัตสิขุดงักลา่วจะไม่คงอยู่ตลอดไป 

(ดาเนียล 9:27; 11:31-44) แมส้ิง่ทีผู่น้ าอาจเรยีกรอ้ง (1 เธสะโลนิกา 5:3; อสิยาห ์
59:8) 
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ความคดิทีว่่า นอกเหนือจากพระเยซ ู (เปรยีบเทยีบ ยอหน์ 15:5; มทัธวิ 24:21-22) 

มนุษยชาตสิามารถน ายโูทเปียมาสู่ 'ยคุทีช่ ัว่รา้ยในปัจจบุนั' นีเ้ป็นข่าวประเสรฐิเท็จ 

(กาลาเทยี 1:3-10) 

หากมนุษยชาตเิพยีงล าพงัไม่สามารถท าใหเ้กดิยโูทเปียไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

มยีโูทเปียประเภทใดบา้งทีส่ามารถท าได?้ 

ใช.่ 

อาณาจกัรของพระเจา้จะท าใหโ้ลกนีด้ขี ึน้ และช ัว่นิรนัดร ์ดขีึน้อย่างน่าอศัจรรย ์
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2. พระเยซูประกาศข่าวประเสรฐิอะไร? 

พระคมัภรีส์อนว่าสงัคมยโูทเปียทีเ่รยีกว่าอาณาจกัรของพระเจา้จะเขา้มาแทนทีร่ฐับา

ลของมนุษย ์(ดาเนียล 2:44; ววิรณ ์11:15; 19: 1-21) 
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เมือ่พระเยซทูรงเร ิม่พนัธกจิต่อสาธารณะ พระองคเ์ร ิม่ดว้ยการสั่งสอน 

พระกติตคุิณแห่งอาณาจกัรของ พระเจา้ น่ีคอืสิง่ทีม่ารค์รายงาน: 

14 หลงัจากทีย่อหน์ถกูจ าคุกแลว้ พระเยซเูสด็จมาทีแ่ควน้กาลลิ ี

ประกาศขา่วประเสรฐิเร ือ่งอาณาจกัรของพระเจา้ 15 และตรสัวา่ 

"ถงึเวลาแลว้ และอาณาจกัรของพระเจา้มาใกลแ้ลว้ 

กลบัใจใหม่และเช ือ่ในข่าวประเสรฐิ” (มาระโก 1:14-15) 

ค าว่า พวกเขาสอนใหผู้เ้ช ือ่เป็นสว่นหน่ึงของอาณาจกัร 

มาจากค าภาษากรกีทีท่บัศพัทว์่า พวกเขาสอนใหผู้เ้ช ือ่เป็นสว่นหน่ึงของอาณาจกัร 

และหมายถงึ “ข่าวสารทีด่”ี หรอื “ข่าวด”ี ในพนัธสญัญาใหม่ ค าว่า "อาณาจกัร" 

ในภาษาองักฤษทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาณาจกัรของพระเจา้ ถกูกลา่วถงึประมาณ 149 

คร ัง้ใน NKJV และ 151 คร ัง้ใน พระ คมัภรี ์ ดเูอ ้ มาจากค าภาษากรกีทีท่บัศพัทว์่า 

มหาวหิารซ ึง่หมายถงึการปกครองหรอือาณาจกัรแห่งราชวงศ ์

อาณาจกัรของมนุษย ์ เชน่เดยีวกบัอาณาจกัรของพระเจา้ มกีษตัรยิ ์ (ววิรณ ์17:14) 

พวกเขาครอบคลมุพืน้ทีท่างภูมศิาสตร ์ (ววิรณ ์11:15) พวกเขามกีฎ (อสิยาห ์2:3-

4; 30:9) และม ีวชิา (ลกูา 13:29) 

น่ีคอืการสอนสาธารณะคร ัง้แรกจากพระเยซทูีม่ทัธวิบนัทกึไว:้ 

23 พระเยซเูสด็จไปทั่วแควน้กาลลิ ี

ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาประกาศข่าวประเสรฐิแห่งอาณาจกัร (มทัธวิ 4:23) 

แมทธวิยงับนัทกึ: 

35 แลว้พระเยซเูสด็จไปทั่วเมอืงและทกุหมู่บา้น 

ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขา 

ประกาศขา่วประเสรฐิแห่งราชอาณาจกัร (มทัธวิ 9:35) 

พนัธสญัญาใหม่แสดงใหเ้ห็นว่า พระเยซจูะทรงครอบครองตลอดไป: 

33 และพระองคจ์ะทรงครอบครองวงศว์านของยาโคบตลอดไป 

และอาณาจกัรของพระองคจ์ะไม่มวีนัสิน้สดุ (ลกูา 1:33) 
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ลูกาบนัทกึวา่จุดประสงคท์ีพ่ระเยซูถูกส่งมาคอืเพือ่ประกาศราชอาณาจกัร

ของพระเจา้ สงัเกตว่าพระเยซทูรงสอนอะไร: 

43 พระองคต์รสักบัพวกเขาว่า 

"เราตอ้งไปประกาศเร ือ่งอาณาจกัรของพระเจา้แกเ่มอืงอืน่ๆ ดว้ย 

เพราะว่าเราถกูส่งมาเพือ่การนี"้ (ลกูา 4:43) 

คณุเคยไดย้นิค าเทศนาน้ันไหม? 

คณุเคยรูห้รอืไม่ว่าจดุประสงคข์องพระเยซทูีถ่กูส่งมาคอืการไปประกาศเร ือ่งอาณาจั

กรของพระเจา้? 

ลกูายงับนัทกึว่าพระเยซ ูไป เทศนาเร ือ่งอาณาจกัรของพระเจา้: 

10 คร ัน้พวกอคัรสาวกกลบัมาแลว้ ไดเ้ล่าถงึสิง่ท ัง้ปวงทีไ่ดท้ าลงไป 

แลว้พระองคก์ท็รงพาพวกเขาเสด็จไปยงัทีเ่ปลีย่วของเมอืงทีช่ ือ่ว่าเบธไซดา 
11 แต่เมือ่ฝูงชนรูก้ต็ดิตามพระองคไ์ป 

และพระองคท์รงตอ้นรบัพวกเขาและตรสักบัพวกเขาเกีย่วกบัอาณาจกัรของ

พระเจา้ (ลกูา 9:10-11) 

พระเยซทูรงสอนว่าอาณาจกัรของพระเจา้ควรมคีวามส าคญัสงูสดุส าหรบัผูท้ ีต่ดิตาม

พระองค:์ 

33 แต่จงแสวงหาแผ่นดนิของพระเจา้และความชอบธรรมของพระองคก์อ่น 

(มทัธวิ 6:33) 

31 แต่จงแสวงหาอาณาจกัรของพระเจา้ 

และพระองคจ์ะทรงเพิม่เตมิสิง่ท ัง้ปวงเหล่านี ้ 32 ฝูงแกะนอ้ยเอ๋ย อย่ากลวัเลย 

เพราะพระบดิาของท่านพอพระทยัทีจ่ะประทานอาณาจกัรแกท่่าน (ลกูา 
12:31-32) 

ครสิเตยีนตอ้งแสวงหาอาณาจกัรของพระเจา้กอ่น 

พวกเขาท าสิง่นีโ้ดยใหค้วามส าคญักบัสิง่นีเ้ป็นอนัดบัแรกโดยด าเนินชวีติตามทีพ่ระ

ครสิตต์อ้งการใหพ้วกเขาด าเนินชวีติและ 

รอคอยการกลบัมาและอาณาจกัรของพระองค ์ กระน้ัน 
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คนส่วนใหญ่ทีป่ระกาศตวัว่าเป็นพระครสิต ์

ไม่เพยีงแต่ไม่แสวงหาอาณาจกัรของพระเจา้กอ่นเท่าน้ัน 

พวกเขาไม่รูด้ว้ยซ า้ว่ามนัคอือะไร หลายคนยงัเช ือ่อย่างผดิๆ 

ว่าการเขา้ไปพวัพนักบัการเมอืงทางโลกคอืสิง่ทีพ่ระเจา้คาดหวงัจากครสิเตยีน 

โดยไม่เขา้ใจอาณาจกัรของพระเจา้ พวกเขาไม่เขา้ใจ 

ด าเนินชวีติ ตามทีค่วรหรอืเขา้ใจว่าท าไมมนุษยจ์งึมขีอ้บกพรอ่ง 

สงัเกตดว้ยว่าราชอาณาจกัรจะมอบใหก้บัฝูงแกะเล็กๆ (เปรยีบเทยีบ โรม 11:5) 

ตอ้งใชค้วามอ่อนนอ้มถ่อมตนจงึจะเต็มใจเป็นส่วนหน่ึงของฝูงแกะตวันอ้ยทีแ่ทจ้รงิ 

อาณาจกัรของพระเจา้ยงัไม่ไดร้บัการสถาปนาขึน้บนโลก 

พระเยซทูรงสอนว่าเหล่าสาวกควรอธษิฐานขอใหอ้าณาจกัรมา 

ดงัน้ันพวกเขาจงึไม่ไดค้รอบครองมนั: 

9 พระบดิาในสวรรคข์องเรา ขอถวาย พระนาม ของ พระองค ์ 10 

อาณาจกัรของคณุมา น า้พระทยัของพระองคส์ าเรจ็ (มทัธวิ 6:9-10) 

พระเยซทูรงส่งสาวกของพระองคอ์อกไปประกาศเร ือ่งอาณาจกัรของพระเจา้: 

1 แลว้พระองคท์รงเรยีกสาวกสบิสองคนของพระองคม์าพรอ้มกนั 

และประทานฤทธิเ์ดชและสทิธอิ านาจเหนือปีศาจทัง้ปวงแกพ่วกเขา 

และรกัษาโรคต่างๆ 2 

พระองคท์รงส่งพวกเขาไปประกาศอาณาจกัรของพระเจา้ (ลกูา 9:1-2) 

พระเยซทูรงสอนว่าการประทบัของพระองคเ์พยีงผูเ้ดยีวไม่ใชอ่าณาจกัร 

เน่ืองจากอาณาจกัรไม่ไดก้อ่ตัง้ขึน้บนแผ่นดนิโลก 

ดว้ยเหตนีุพ้ระองคจ์งึทรงท าสิง่ทีพ่ระองคไ์ม่ไดข้บัไล่ปีศาจในพระนามของพระองคใ์น

ขณะน้ัน: 

28 แต่ถา้ขา้พเจา้ขบัผอีอกโดยพระวญิญาณของพระเจา้ 

อาณาจกัรของพระเจา้กม็าถงึท่านแลว้ (มทัธวิ 12:28) 
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อาณาจกัรทีแ่ทจ้รงิอยู่ ในอนาคต—และไม่ 

ไดอ้ยู่ทีน่ี่ในขณะนีต้ามทีม่าระโกแสดงใหเ้ห็น: 

47 ถา้ตาของท่านท าใหท่้านหลงผดิ จงควกัออก 

เป็นการดกีว่าส าหรบัคณุทีจ่ะเขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้ดว้ยตาขา้งเดยีวแ

ทนทีจ่ะมสีองตาทีจ่ะถกูโยน … (มาระโก 9:47) 

23 พระเยซทูอดพระเนตรไปรอบๆ และตรสักบัเหล่าสาวกว่า 

“คนมั่งมจีะเขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้ยากนัก!” 24 

พวกสาวกกป็ระหลาดใจในพระด ารสัของพระองค ์

แต่พระเยซตูรสัตอบพวกเขาอกีว่า “ลกูเอ๋ย 

การทีค่นวางใจในทรพัยส์มบตัจิะเขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้น้ันยากจรงิ! 
25 ตวัอฐูจะลอดรูเข็มยงัง่ายกว่าคนมั่งมเีขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้” 

(มาระโก 10:23-25) 

25 เราบอกความจรงิแกท่่านว่า 

เราจะไม่ดืม่ผลจากเถาองุ่นอกีจนกว่าจะถงึวนัน้ันเมือ่เราดืม่ใหม่ในอาณาจั

กรของพระเจา้” (มาระโก 14:25) 

43 โยเซฟแห่งอารมิาเธยี 

สมาชกิสภาทีโ่ดดเด่นซ ึง่ก าลงัรอคอยอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ก าลงัมา

และกลา้หาญ … (มาระโก 15:43) 

พระเยซทูรงสอนว่าอาณาจกัรนีไ้ม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของโลกปัจจบุนันี:้ 

36 พระเยซตูรสัตอบว่า “อาณาจกัรของเราไม่ไดม้าจากโลกนี ้

ถา้อาณาจกัรของเรามาจากโลกนี ้ ผูร้บัใช ้ ของเรา จะสูร้บ 

เพือ่มใิหข้า้พเจา้ตกอยู่กบัพวกยวิ 

แต่ตอนนีอ้าณาจกัรของเราไม่ไดม้าจากทีน่ี่” (ยอหน์ 18:36) 

พระเยซทูรงสอนว่าอาณาจกัรจะมาหลงัจากทีพ่ระองคเ์สด็จกลบัมาเป็นกษตัรยิ:์ 

31 “เมือ่บตุรมนุษยเ์สด็จมาในสง่าราศขีองพระองค ์

และบรรดาทตูสวรรคผ์ูบ้รสิทุธิอ์ยู่กบัพระองค ์ เมือ่ น้ัน 
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พระองคจ์ะประทบับนพระทีน่ั่งอนัรุง่โรจนข์องพระองค ์ 32 

บรรดาประชาชาตจิะชมุนุมกนัต่อหนา้พระองค ์

และพระองคจ์ะทรงแยกพวกเขาออกจากกนั 

เหมอืนผูเ้ลีย้งแกะแยกแกะของเขาออกจากแพะ 33 

และพระองคจ์ะทรงใหแ้กะอยู่ทางขวามอื แต่ใหแ้พะทางซา้ย 34 

แลว้พระราชาจะตรสัแกผู่ท้ ีอ่ยู่เบือ้งขวาว่า 'มาเถดิ 

ผูร้บัพรจากพระบดิาของเรา จงรบัอาณาจกัรที ่

เตรยีมไวส้ าหรบัท่านตัง้แต่สรา้งโลก (มทัธวิ 25:31-34) 

เน่ืองจากอาณาจกัรของพระเจา้ไม่ไดอ้ยู่ทีน่ี่ 

เราจะไม่เห็นยโูทเปียทีแ่ทจ้รงิจนกว่าจะไดร้บัการสถาปนา 

เน่ืองจากส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจอาณาจกัรของพระเจา้ 

พวกเขาจงึไม่เขา้ใจว่ารฐับาลทีเ่ป่ียมดว้ยความรกัของพระองคท์ างานอย่างไร 

อาณาจกัรของพระเจา้จะไม่มา “จนกว่าคนต่างชาตจิะเขา้มาเต็มบรบิรูณ”์ (โรม 

11:25)—และน่ันยงัไม่เกดิขึน้ 

พระเยซูตรสัวา่อาณาจกัรเป็นอย่างไร? 

พระเยซทูรงใหค้ าอธบิายบางประการว่าอาณาจกัรของพระเจา้เป็นอย่างไร: 

26 และพระองคต์รสัว่า 

"อาณาจกัรของพระเจา้เปรยีบเหมอืนคนหว่านเมล็ดพชืบนดนิ 27 

และนอนหลบัในเวลากลางคนืและลกุขึน้ในเวลากลางวนั 

และเมล็ดพชืจะแตกหน่อและเตบิโต ตวัเขาเองไม่ทราบวธิ ี 28 

เพราะว่าแผ่นดนิเกดิพชืผลโดยตวัมนัเอง อย่างแรกคอืใบมดี 

จากน้ันกใ็หห้วั หลงัจากน้ันกใ็หเ้มล็ดพชืเต็มในหวั 29 

แต่เมือ่เมล็ดขา้วสกุกใ็ส่เคยีวทนัท ี เพราะถงึฤดเูกีย่วแลว้” (มาระโก 4:26-
29) 

18 แลว้พระองคต์รสัว่า “อาณาจกัรของพระเจา้เป็นอย่างไร? 

และฉันจะเปรยีบเทยีบกบัอะไร 19 

เปรยีบเหมอืนเมล็ดมสัตารด์ซ ึง่ชายคนหน่ึงเอาไปปลกูในสวนของตน 

มนัเตบิโตและกลายเป็นตน้ไมใ้หญ่และนกในอากาศท ารงัอยู่ทีก่ ิง่กา้นของมั
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น” 20 พระองคต์รสัอกีว่า "เราจะเปรยีบอาณาจกัรของพระเจา้กบัอะไร? 21 

กเ็หมอืนเชือ้ซ ึง่ผูห้ญงิคนหน่ึงเอาไปซอ่นไวใ้นแป้งสามถงัจนขึน้เช ือ้” (ลกูา 
13:18-21) 

อปุมาเหล่านีช้ ีใ้หเ้ห็นว่า ในตอนแรก อาณาจกัรของพระเจา้มขีนาดเล็กแต่จะใหญ่ 

ลคุยงับนัทกึ: 

29 พวกเขาจะมาจากทศิตะวนัออกและทศิตะวนัตก จากทศิเหนือและทศิใต ้

และน่ังลงในอาณาจกัรของพระเจา้ (ลกูา 13:29) 

ดงัน้ัน อาณาจกัรของพระเจา้จะมผีูค้นจากทั่วทกุมุมโลก 

จะไม่จ ากดัเฉพาะผูท้ีม่เีช ือ้สายอสิราเอลหรอืกลุ่มชาตพินัธุเ์ฉพาะ 

ผูค้นจากทั่วทกุมุมจะน่ังลงในอาณาจกัรนี ้

ลูกา 17 และราชอาณาจกัร 

ลกูา 17:20-21 ท าใหบ้างคนงง แต่กอ่นทีจ่ะไปถงึจดุน้ัน 

สงัเกตว่าผูค้นจะกนิในอาณาจกัรของพระเจา้จรงิ ๆ : 

15 “ความสขุมแีกผู่ท้ ีร่บัประทานอาหารในอาณาจกัรของพระเจา้!” (ลกูา 
14:15) 

เน่ืองจากผูค้นจะกนิ (ในอนาคต) ในอาณาจกัรของพระเจา้ 

มนัจงึไม่ใชแ่ค่สิง่ทีว่างไวใ้นใจพวกเขาในตอนนี ้

แมว้่าจะมกีารแปลผดิ/ความเขา้ใจผดิของลกูา 17:21 ทีช่ ีใ้หเ้ห็นเป็นอย่างอืน่ 

การแปล มอฟแฟตของลกูา 17:20-21 อาจชว่ยใหบ้างคนเขา้ใจ: 

20 เมือ่พวกฟารสิถีามถงึเวลาทีก่ารปกครองของพระเจา้จะมาถงึ 

พระองคต์รสัตอบพวกเขาว่า 

“การปกครองของพระเจา้ไม่มาอย่างทีพ่วกท่านหวงัจะไดเ้ห็น 21 

จะไม่มใีครพูดว่า 'ทีน่ี่' หรอื 'ทีน่ั่น' 
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เพราะตอนนีก้ารปกครองของพระเจา้อยู่ท่ามกลางคณุ” (ลกูา 17:20-21, 

มอฟแฟตต;์ ดกูารแปลของ NASB และ ESV ดว้ย) 

สงัเกตว่าพระเยซกู าลงัตรสักบัพวกฟารสิทีีไ่ม่กลบัใจใหม่ ฝ่ายเนือ้หนัง 

และเจา้หนา้ซ ือ่ใจคด พระเยซ ู “ตอบพวกเขา” — พวกฟารสิเีป็นคนถามพระเยซ ู

พวกเขาปฏเิสธทีจ่ะรูจ้กัพระองค ์

พวกเขาอยู่ในครสิตจกัรหรอืไม่? ไม่! 

พระเยซไูม่ไดพู้ดถงึการจดัตัง้ครสิตจกัรในเรว็ๆ นีเ้ชน่กนั 

เขาไม่ไดพู้ดถงึความรูส้กึในใจหรอืหวัใจ 

พระเยซ ู ก าลงัพูดถงึการครองราชยข์องพระองค!์ 

พวกฟารสิไีม่ไดถ้ามพระองคเ์กีย่วกบัครสิตจกัร 

พวกเขาไม่รูอ้ะไรเลยเกีย่วกบัครสิตจกัรในพนัธสญัญาใหม่ทีจ่ะเร ิม่ตน้ในไม่ชา้ 

พวกเขาไม่ไดถ้ามถงึความรูส้กึทีน่่ารกั 

ถา้ใครคดิว่าอาณาจกัรของพระเจา้คอืครสิตจกัร – และอาณาจกัรของพระเจา้อยู่ใน 

“ภายใน” พวกฟารสิ ี– ครสิตจกัรอยู่ภายในพวกฟารสิหีรอืไม่? เห็นไดช้ดัว่าไม่! 

ขอ้สรุปดงักล่าวค่อนขา้งน่าขนัใชไ่หม 

ในขณะทีง่านแปลของโปรเตสแตนตบ์างฉบบัแปลบางส่วนของลกูา 17:21 ว่า 

“อาณาจกัรของพระเจา้อยู่ในตวัคณุ” (NKJV/KJV) แมแ้ต่ 

พระคมัภรีไ์บเบลิคาทอลกินิวเยรูซาเล ม กแ็ปลไดอ้ย่างถกูตอ้งว่า 

“อาณาจกัรของพระเจา้อยู่ท่ามกลางพวกคณุ” 

พระเยซทูรงเป็นหน่ึงในท่ามกลางพวกฟารสิ ี ตอนนี ้

พวกฟารสิคีดิว่าพวกเขาตัง้ตารออาณาจกัรของพระเจา้ แต่พวกเขาเขา้ใจผดิ 

พระเยซอูธบิายว่ามนัจะไม่เป็นอาณาจกัรในทอ้งถิน่หรอืจ ากดัส าหรบัชาวยวิเท่าน้ัน 

อย่างทีพ่วกเขาคดิ (หรอื ครสิตจกัรอย่างทีบ่างคนเชือ่ในตอนนี ้ ) 

ราชอาณาจกัรของพระเจา้จะไม่เป็นเพยีงอาณาจกัรเดยีวในหลายๆ 

อาณาจกัรทีม่นุษยม์องเห็นได ้ ซ ึง่ผูค้นสามารถชีห้รอืมองเห็นและพูดว่า “น่ีแน่ะ”; 

หรอื “น่ันคอือาณาจกัรทีน่ั่น” 
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พระเยซเูองทรงถอืก าเนิดขึน้เพือ่เป็นกษตัรยิแ์ห่งราชอาณาจกัรน้ัน 

ตามทีพ่ระองคต์รสับอกปีลาตอย่างชดัเจน (ยอหน์ 18:36-37) 

เขา้ใจว่าพระคมัภรีใ์ชค้ าว่า "ราชา" และ "อาณาจกัร" สลบักนัได ้ (เชน่ ดาเนียล 
7:17-18 ,23 ) 

กษตัรยิแ์ห่งอาณาจกัรของพระเจา้ในอนาคตอยู่ทีน่ั่นและยนือยู่ขา้งพวกฟารสิ ี

แต่พวกเขาไม่รูจ้กัพระองคว์่าเป็นกษตัรยิข์องพวกเขา (ยอหน์ 19:21) 

เมือ่พระองคเ์สด็จกลบัมา โลกจะปฏเิสธพระองค ์(ววิรณ ์19:19) 

พระเยซไูดต้รสัต่อไปในขอ้ต่อไปนีใ้นลกูา 17 

เพือ่อธบิายถงึการเสด็จมาคร ัง้ทีส่องของพระองค ์

เมือ่อาณาจกัรของพระเจา้จะปกครองทั่วทัง้โลก 

(ต่อเน่ืองกบัมอฟแฟตตเ์พือ่ความสอดคลอ้งในบทนี)้: 

22 พระองคต์รสักบัเหล่าสาวกของพระองคว์่า 

"จะมวีนัทีเ่จา้จะโหยหาและปรารถนาอย่างไรป้ระโยชนแ์มว้นัเดยีวของบตุรม

นุษย ์23 คนจะพูดว่า 'ดน่ีูส!ิ' 'ดน่ัูนเขาอยู่!' แต่อย่าออกไปหรอืวิง่ตามเขา 24 

เพราะเหมอืนฟ้าแลบทีว่าบจาก ฟากฟ้าขา้งหน่ึงไปยงัอกีฟากหน่ึง 

บตุรมนุษยก์จ็ะตามวนัของตนฉันน้ัน 25 

แต่เขาตอ้งอดทนต่อความทกุขย์ากใหญ่หลวงกอ่นและถกูคนรุน่ปัจจบุนัปฏิ

เสธ (ลกูา 17:22-25, มอฟฟัตต)์ 

พระเยซตูรสัถงึ สายฟ้าแลบ เชน่เดยีวกบัในมทัธวิ 24:27-31 

ทีบ่รรยายการเสด็จมาคร ัง้ทีส่องของพระองคเ์พือ่ครองโลกทัง้โลก 

พระเยซไูม่ไดต้รสัว่าคนของพระองคจ์ะมองไม่เห็นพระองคเ์มือ่พระองคเ์สด็จกลบัมา 

ผูค้นจะไม่รูจ้กัพระองคว์่าเป็นกษตัรยิข์องพวกเขา (ววิรณ ์ 11:15) 

และจะต่อสูก้บัพระองค ์ (ววิรณ ์ 19:19)! 

หลายคนอาจคดิว่าพระเยซเูป็นตวัแทนของพวกมาร 

พระเยซไูม่ไดบ้อกว่าอาณาจกัรของพระเจา้อยู่ในพวกฟารสิ—ี

พระองคบ์อกพวกเขาทีอ่ืน่ว่าพวกเขาจะไม่ไปอยู่ในราชอาณาจกัรเพราะความหนา้ซ ื่

อใจคดของพวกเขา (มทัธวิ 23:13-14) 

พระเยซไูม่ไดต้รสัว่าศาสนจกัรจะเป็นราชอาณาจกัร 
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อาณาจกัรของพระเจา้เป็นสิง่ทีม่นุษยว์นัหน่ึงจะสามารถเขา้ไปได ้ — 

เชน่เดยีวกบัการฟ้ืนคนืชพีของผูช้อบธรรม! ถงึกระน้ัน 

แมแ้ต่อบัราฮมัและปรมาจารยค์นอืน่ๆ กย็งัไม่อยู่ทีน่ั่น (เปรยีบเทยีบ ฮบีรู 11:13-40) 

เหล่าสาวกรูว้่าอาณาจกัรของพระเจา้ไม่ไดอ้ยู่ในตวัพวกเขาเป็นการส่วนตวัในตอนน้ั

น และจะตอ้งปรากฏดงัต่อไปนี ้ซ ึง่เกดิขึน้หลงัจากลกูา 17:21 แสดงใหเ้ห็น: 

11 ขณะทีพ่วกเขาไดย้นิเร ือ่งเหล่านี ้ พระองคต์รสัค าอปุมาอกีเร ือ่งหน่ึง 

เพราะพระองคอ์ยู่ใกลก้รุงเยรูซาเลม็และเพราะพวกเขาคดิว่าอาณาจกัรของ

พระเจา้จะปรากฏขึน้ทนัท ี(ลกูา 19:11) 

ราชอาณาจกัรในอนาคตอย่างชดัเจน 

คณุจะบอกไดอ้ย่างไรว่าราชอาณาจกัรอยู่ใกล?้ ส่วนหน่ึงของการตอบค าถามน้ัน 

พระเยซทูรงระบเุหตกุารณเ์ชงิพยากรณ ์(ลกูา 21:8-28) แลว้สอนว่า 

29 จงดตูน้มะเดือ่และตน้ไมท้ ัง้หมด 30 เมือ่ออกดอกแลว้ 

ท่านย่อมเห็นและรูด้ว้ยตนเองว่าฤดรูอ้นใกลจ้ะถงึแลว้ 31 ดงัน้ัน 

เมือ่ท่านเห็นเหตุการณเ์หล่านีเ้กดิขึน้ 

จงรูว้า่อาณาจกัรของพระเจา้อยู่ใกลแ้ลว้ (ลกูา 21:29-31) 

พระเยซตูอ้งการใหผู้ค้นของพระองคต์ดิตามเหตกุารณพ์ยากรณเ์พือ่รูว้่าราชอาณา

จกัรจะมาถงึเมือ่ใด 

พระเยซทูีอ่ ืน่บอกใหค้นของพระองคเ์ฝ้าดแูละเอาใจใส่เหตกุารณพ์ยากรณ ์ (ลกูา 

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

ส่วนลดมากมายในการดเูหตกุารณใ์นโลกทีเ่ช ือ่มโยงเชงิพยากรณ ์

ในลกูา 22 และ 23 

พระเยซแูสดงใหเ้ห็นอกีคร ัง้ว่าอาณาจกัรของพระเจา้เป็นสิง่ทีจ่ะส าเรจ็ในอนาคตเมือ่

พระองคส์อน: 

15 “ดว้ยความปรารถนาอย่างแรงกลา้ 

ขา้พเจา้ปรารถนาจะรบัประทานปัสกานีก้บัพวกท่านกอ่นทีข่า้พเจา้จะทนทุ

กข ์ 16 เพราะเราบอกท่านทัง้หลายว่า 
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เราจะไม่กนิมนัอกีจนกว่ามนัจะส าเรจ็ในอาณาจกัรของพระเจา้” 17 

แลว้พระองคท์รงหยบิถว้ย โมทนาพระคณุ แลว้ตรสัว่า "จงรบัไปแบ่งกนัเอง 
18 เพราะเราบอกท่านทัง้หลายว่า 

เราจะไม่ดืม่ผลจากเถาองุ่นจนกว่าอาณาจกัรของพระเจา้จะมาถงึ” (ลกูา 
22:15-18) 

39 

แต่ผูก้ระท าความผดิคนหน่ึงซ ึง่ถกูตรงึไวก้บัพระองคไ์ดห้มิน่ประมาทพระอง

ค ์ และพระองคต์รสัว่า "ถา้ท่านเป็นพระเมสสยิาห ์

จงชว่ยตวัเองใหร้อดและชว่ยพวกเราดว้ย" 40 

และเพือ่นของเขาหา้มปรามเขาและพูดกบัเขาว่า "คณุไม่กลวัพระเจา้หรอื? 

เพราะท่านกม็โีทษต่อเขาเชน่กนั 41 และเราสมควรแลว้ เพราะเราคู่ควร 

เพราะเราไดร้บัการตอบแทนตามสิง่ทีเ่ราไดท้ าไปแลว้ 

แต่ไม่มกีารกระท าช ัว่โดยการกระท านี”้ 42 และเขากล่าวแก ่ เยช ู วาว่า 

“พระเจา้ของขา้พเจา้ 

โปรดระลกึถงึขา้พเจา้เมือ่ท่านเขา้มาในอาณาจกัรของท่าน” 43 แต่ พระ 

เยซ ูตรสักบัเขาว่า “อาเมน เราบอกท่านว่าวนันีท่้านจะอยู่กบัเราในสวรรค”์ 

(ลกูา 23:39-43 ภาษาอาราเมคในภาษาองักฤษธรรมดา) 

อาณาจกัรของพระเจา้ไม่ไดม้าในทนัททีีพ่ระเยซถูกูสงัหารทัง้ทีม่าระโกและลกูา 

แสดงให ้เราเห็น: 

43 โยเซฟแห่งอารมิาเธยี 

สมาชกิสภาทีโ่ดดเด่นซ ึง่ก าลงัรอคอยอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ก าลงัมา

และกลา้หาญ … (มาระโก 15:43) 

51 เขามาจากเมอืงอารมิาเธยี ซ ึง่เป็นเมอืงของพวกยวิ 

ซ ึง่เขาเองกก็ าลงัรอคอยอาณาจกัรของพระเจา้ดว้ย (ลกูา 23:51) 

หลงัจาก การฟ้ืนคนืพระชนม ์ (1 โครนิธ ์ 15:50-55) 

ทีค่รสิเตยีนจะบงัเกดิใหม่เพือ่เขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้ดงัทีย่อหน์บนัทกึไว:้ 

3 พระเยซเูจา้ตรสัตอบเขาว่า 

“เราบอกความจรงิแกท่่านว่าถา้ไม่มใีครบงัเกดิใหม่ 
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เขาไม่สามารถเห็นอาณาจกัรของพระเจา้ได”้ 4 นิโคเดมสัทลูพระองคว์่า 

“คนแกจ่ะเกดิมาไดอ้ย่างไร? 

เขาสามารถเขา้ไปในครรภม์ารดาเป็นคร ัง้ทีส่องและเกดิไดห้รอืไม่” 5 

พระเยซตูรสัตอบว่า “เราบอกความจรงิแกท่่านทัง้หลายว่า 

เวน้แต่จะเกดิจากน า้และพระวญิญาณ 

เขาไม่สามารถเขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้ได ้(ยอหน์ 3:3-5) 

เฉพาะคนของพระเจา้เท่าน้ันทีจ่ะไดเ้ห็นอาณาจกัรของพระเจา้หลงัยคุมลิเลนเนียมสงู

สดุ 

ตอนนีโ้ปรดเขา้ใจเพิม่เตมิว่าหลงัจากทีพ่ระเยซฟ้ืูนคนืพระชนม ์

พระองคท์รงสอนอกีคร ัง้เกีย่วกบัอาณาจกัรของพระเจา้: 

3 

พระองคย์งัทรงแสดงพระองคว์่าทรงมพีระชนมอ์ยู่หลงัจากการทนทกุขข์อง

พระองคด์ว้ยขอ้พสิจูนท์ีไ่ม่ผดิเพีย้นมากมาย 

ปรากฏแกพ่วกเขาในชว่งสีส่บิวนัและพูดถงึสิง่ต่าง ๆ 

เกีย่วกบัอาณาจกัรของพระเจา้ (กจิการ 1:3) 

ค าเทศนาแรกและคร ัง้สุดทา้ยทีพ่ระเยซูประทานเกีย่วกบัอาณาจกัรของพ

ระเจา้! พระเยซูมาเป็นผูส้่งข่าวเพือ่สอนเร ือ่งราชอาณาจกัรนัน้. 

พระเยซยูงัใหอ้คัรสาวกยอหน์เขยีนเกีย่วกบัอาณาจกัรพนัปีของพระเจา้ทีจ่ะอยู่บนแผ่

นดนิโลก สงัเกตว่าพระองคท์รงใหย้อหน์เขยีนว่าอย่างไร: 

4 

ขา้พเจา้เห็นวญิญาณของผูท้ีถ่กูตดัศรีษะเพราะเป็นพยานถงึพระเยซแูละเห็

นแกพ่ระวจนะของพระเจา้ ซ ึง่ไม่ไดบ้ชูาสตัวร์า้ยหรอืรูปจ าลองของมนั 

และไม่ไดร้บัเคร ือ่งหมายทีห่นา้ผากหรอืทีพ่ระหตัถข์องพวกเขา 

และพวกเขามชีวีติอยู่และครอบครองรว่มกบัพระครสิตเ์ป็นเวลาพนัปี 

(ววิรณ ์20:4) 

ครสิเตยีนยคุแรกสอนว่าอาณาจกัรแห่งพนัปีของพระเจา้จะอยู่บนแผ่นดนิโลกและเขา้

มาแทนทีร่ฐับาลของโลกตามทีพ่ระคมัภรีส์อน (เปรยีบเทยีบ ววิรณ ์5:10, 11:15) 
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ท าไมถา้อาณาจกัร K ของพระเจา้มคีวามส าคญั 

ส่วนใหญ่ไม่เคยไดย้นิเร ือ่งนีม้ากนัก? 

ส่วนหน่ึงเป็นเพราะพระเยซเูรยีกสิง่นีว้่าเร ือ่งลกึลบั: 

11 และพระองคต์รสักบัพวกเขาว่า 

"ไดโ้ปรดใหพ้วกท่านรูค้วามล า้ลกึแห่งอาณาจกัรของพระเจา้แลว้ 

แต่ส าหรบัคนทีอ่ยู่ขา้งนอก สิง่สารพดัมาเป็นอปุมา (มาระโก 4:11) 

แมแ้ต่ทกุวนันี ้ อาณาจกัรทีแ่ทจ้รงิของพระเจา้ยงัเป็นปรศินาส าหรบัคนส่วนใหญ่ 

เชน่เดยีวกบัแผนการของพระเจา้ (โปรดดหูนังสอืฟรขีองเราทางออนไลนท์ี ่

www.ccog.org เร ือ่ง:  ความลกึลบัของแผนของพระเจา้ 

ท าไมพระเจา้ถงึสรา้งสิง่ใดๆ ท าไมพระเจา้สรา้งคณุขึน้มา ? ) 

พจิารณาดว้ยว่าพระเยซตูรสัวา่อวสาน (แห่งยคุ) จะมาถงึ (ในไม่ชา้) 

หลงัจากพระกติตคิณุแห่งอาณาจกัรไดร้บัการประกาศ ไปทั่ว โลกในฐานะพยาน: 

14 และข่าวประเสรฐิเร ือ่งอาณาจกัรนีจ้ะประกาศ ไปทั่ว 

โลกเพือ่เป็นพยานแกบ่รรดาประชาชาต ิ แลว้อวสานจะมาถงึ (มทัธวิ 
24:14) 

การประกาศข่าวประเสรฐิเร ือ่งอาณาจกัรของพระเจา้มคีวามส าคญัและจะ

ตอ้งท าใหส้ าเรจ็ในยุคสุดทา้ยนี ้ เป็น “ขอ้ความทีด่”ี 

เพราะมนัใหค้วามหวงัทีแ่ทจ้รงิแก่ความเจ็บป่วยของมนุษยชาต ิ

แมว้า่ผูน้ าทางการเมอืงจะสอนอะไรก็ตาม 

ถา้คุณพจิารณาพระวจนะของพระเยซ ู

ก็ควรจะชดัเจนวา่ครสิตจกัรครสิเตยีนทีแ่ทจ้รงิควรประกาศข่าวประเสรฐิแ

ห่งอาณาจกัรนัน้ในขณะนี ้ สิง่นีค้วรมคีวามส าคญัสูงสดุส าหรบัศาสนจกัร 

และเพือ่ทีจ่ะท าสิง่นีไ้ดอ้ย่างถกูตอ้ง ควรใชห้ลายภาษา น่ีคอืสิง่ที ่ครสิตจกัร ต่อเนือ่ง 

ของพระเจา้พยายามท า 

และน่ันคอืเหตผุลทีห่นังสอืเล่มนีไ้ดร้บัการแปลเป็นภาษาต่างๆ 

พระเยซทูรงสอนส่วนใหญ่จะไม่ยอมรบัวธิกีารของพระองค:์ 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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13 “เขา้ไปทางประตแูคบ 

เพราะประตใูหญ่และทางกวา้งซ ึง่น าไปถงึความพนิาศ 

และคนทีเ่ขา้ไปทางน้ันมมีาก 14 เพราะว่าประตแูคบ 

และทางทีย่ากจะน าไปสู่ชวีติ และมผีูพ้บนอ้ย (มทัธวิ 7:13-14) 

พระกติตคิณุแห่งอาณาจกัรของพระเจา้น าไปสู่ชวีติ! 

อาจเป็นเร ือ่งทีน่่าสนใจทีจ่ะสงัเกตว่าแมว้่าผูอ้า้งตวัเป็นครสิเตยีนส่วนใหญ่ดเูหมอืนจ

ะลมืความคดิทีว่่าการเนน้ย า้ของพระครสิตค์อืการประกาศข่าวประเสรฐิแห่งอาณาจกั

รของพระเจา้ 

แต่นักศาสนศาสตรแ์ละนักประวตัศิาสตรท์างโลกมกัเขา้ใจว่าน่ีคอืสิง่ทีพ่ระคมัภรีส์อ

นจรงิๆ 

กระน้ัน 

พระเยซเูองกค็าดหวงัใหส้าวกของพระองคส์อนข่าวประเสรฐิเร ือ่งอาณาจกัรของพระเ

จา้ (ลกูา 9:2 ,60 ) เพราะอาณาจกัรในอนาคตจะตัง้อยู่บนกฎของพระเจา้ 

อาณาจกัรน้ันจะน ามาซ ึง่ความสงบสขุและความเจรญิรุง่เรอืง—

และการเช ือ่ฟังกฎเหล่าน้ันในยคุนีน้ าไปสู่สนัตสิขุทีแ่ทจ้รงิ (สดดุ ี119:165; เอเฟซสั 
2:15) 

และข่าวดเีร ือ่งอาณาจกัรนีเ้ป็นทีรู่จ้กัในพระคมัภรีพ์นัธสญัญาเดมิ 
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3. 

 อาณาจกัรของพระเจา้เป็นทีรู่จ้กัในพนัธสญัญาเดมิ

หรอืไม?่ 
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ค าเทศนาทีบ่นัทกึไวค้ร ัง้แรกและคร ัง้สดุทา้ยของพระเยซเูกีย่วขอ้งกบัการประกาศข่า

วประเสรฐิเร ือ่งอาณาจกัรของพระเจา้ (มาระโก 1:14-15; กจิการ 1:3) 

อาณาจกัรของพระเจา้เป็นสิง่ทีช่าวยวิในสมยัของพระเยซคูวรทราบบางอย่างตามทีก่

ล่าวไวใ้นพระคมัภรีข์องพวกเขา ซ ึง่ตอนนีเ้ราเรยีกว่าพนัธสญัญาเดมิ 

ดาเนียลสอนเกีย่วกบัราชอาณาจกัร 

ผูเ้ผยพระวจนะดาเนียลเขยีนว่า: 

๔๐ และอาณาจกัรทีส่ ีจ่ะแข็งแรงดั่งเหล็ก, ตราบเท่าทีเ่หล็กแตกเป็นชิน้ ๆ 

และท าลายทกุสิง่; และเหมอืนเหล็กทีท่บุใหแ้ตก 

อาณาจกัรน้ันจะแหลกเป็นชิน้ๆ และบดขยีค้นอืน่ๆ ทัง้หมด 41 

เมือ่เจา้เห็นเทา้และนิว้เทา้ 

ส่วนหน่ึงของดนิเหนียวของชา่งหมอ้และเหล็กบางส่วน 

อาณาจกัรจะถกูแบ่งออก แต่ความแข็งแกรง่ของเหล็กจะอยู่ในน้ัน 

เชน่เดยีวกบัทีท่่านเห็นเหล็กทีผ่สมกบัดนิเหนียวเซรามกิ 42 

และนิว้เทา้เป็นเหล็กและดนิเหนียวฉันใด 

อาณาจกัรกจ็ะแข็งแรงและเปราะบางเพยีงฉันน้ัน 43 

เมือ่เจา้เห็นเหล็กผสมกบัดนิเหนียวเซรามกิ 

มนัจะปะปนกบัเมล็ดพชืของมนุษย ์

แต่จะไม่เกาะตดิกนัเหมอืนเหล็กไม่ผสมกบัดนิเหนียว 44 

และในสมยัของกษตัรยิเ์หล่านี ้

พระเจา้แห่งสวรรคจ์ะทรงสถาปนาอาณาจกัรซ ึง่จะไม่มวีนัถกูท าลาย 

และอาณาจกัรจะไม่ตกเป็นของผูอ้ืน่ 

มนัจะแหลกสลายเป็นชิน้เล็กชิน้นอ้ยและท าลายอาณาจกัรทัง้หมด 

และจะคงอยู่เป็นนิตย ์(ดาเนียล 2:40-44) 

18 

แต่วสิทุธชินขององคผ์ูส้งูสดุจะไดร้บัอาณาจกัรและครอบครองอาณาจกัรเป็

นนิตย ์ตลอดไปเป็นนิตย'์ (ดานิเอล 7:18). 

21 “ขา้พเจา้ก าลงัเฝ้าดอูยู่ 

และเขาองคเ์ดยีวกนัน้ันก าลงัท าสงครามกบัวสิทุธชินและชนะพวกเขา 22 
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จนกระทั่งคนโบราณแห่งยคุ 

มาถงึและมกีารพพิากษาเพือ่วสิทุธชินขององคผ์ูส้งูสดุและถงึเวลาทีว่สิทุธชิ

นจะไดค้รอบครองอาณาจกัร . (ดาเนียล 7:21-22) 

จากดาเนียล 

เราเรยีนรูว้่าเวลาจะมาถงึเมือ่อาณาจกัรของพระเจา้จะท าลายอาณาจกัรของโลกนีแ้

ละจะคงอยู่ตลอดไป เราเรยีนรูด้ว้ยว่าวสิทุธชินจะมสีว่นรว่มในการรบัอาณาจกัรนี ้

ค าพยากรณข์องดาเนียลหลายตอนเป็นชว่งเวลาของเราใน ศตวรรษที ่21 

สงัเกตขอ้ความบางตอนจากพนัธสญัญาใหม่: 

12 “เขาสบิเขาทีท่่านเห็นน้ันคอืกษตัรยิส์บิองคท์ีย่งัไม่ไดร้บัอาณาจกัรเลย 

แต่ไดร้บัอ านาจเป็นเวลาหน่ึงช ัว่โมงในฐานะกษตัรยิพ์รอ้มกบัสตัวร์า้ยน้ัน 13 

คนเหล่านีเ้ป็นน า้หน่ึงใจเดยีวกนั 

และจะมอบอ านาจและอ านาจแกส่ตัวร์า้ยน้ัน 14 

สิง่เหล่านีจ้ะท าสงครามกบัพระเมษโปดก และพระเมษโปดกจะชนะพวกเขา 

เพราะพระองคท์รงเป็นเจา้นายของเจา้นายและราชาแห่งราชาทัง้หลาย 

และบรรดาผูท้ีอ่ยู่กบัพระองคไ์ดร้บัเรยีก เลอืกสรร และสตัยซ์ ือ่” (ววิรณ ์

17:12-14) 

ดงัน้ัน 

เราเห็นทัง้ในพนัธสญัญาเดมิและพนัธสญัญาใหม่ว่าจะมเีวลาสิน้สดุอาณาจกัรทางโ

ลกทีม่สีบิส่วน และพระเจา้จะทรงท าลายมนัและสถาปนาอาณาจกัรของพระองค ์

อสิยาหส์อนเกีย่วกบัราชอาณาจกัร 

พระเจา้ดลใจใหอ้สิยาหเ์ขยีนเกีย่วกบัส่วนแรกของอาณาจกัรของพระเจา้ 

รชักาลพนัปีทีรู่จ้กักนัในนามสหสัวรรษ ดว้ยวธินีี:้ 

1 จะมไีมเ้รยีวออกมาจากโคนของเจสซ ี และ 

กิง่หน่ึงจะงอกออกมาจากรากของเขา 2 

พระวญิญาณของพระเจา้จะสถติอยู่บนพระองค ์

พระวญิญาณแห่งปัญญาและความเขา้ใจ 
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พระวญิญาณแห่งค าแนะน าและอานุภาพ 

พระวญิญาณแห่งความรูแ้ละความเกรงกลวัพระเจา้ 

3 ความปีตยินิดขีองเขาอยู่ในความย าเกรงพระเจา้ และ 

พระองคจ์ะไม่พพิากษาดว้ยสายตาของพระองค ์

หรอืตดัสนิดว้ยหขูองพระองค ์ 4 แต่ดว้ยความชอบธรรม 

พระองคจ์ะทรงพพิากษาคนยากจน และทรงตดัสนิดว้ยความเทีย่งธรรม 

เพือ่ ความอ่อนโยนของแผ่นดนิ 

พระองคจ์ะทรงตแีผ่นดนิโลกดว้ยไมเ้รยีวแห่งพระโอษฐข์องพระองค ์

และดว้ยลมพระโอษฐข์องพระองค ์ พระองคจ์ะทรงประหารคนอธรรม 5 

ความชอบธรรมจะเป็นเข็มขดัคาดเอวของพระองค ์ และ 

ความซ ือ่สตัยจ์ะเป็นเข็มขดัคาดเอวของพระองค ์

6 “หมาป่าจะอาศยัอยู่กบัลกูแกะ ดว้ย เสอืดาวจะนอนกบัลกูแพะ ลกูววั 

สงิโตหนุ่ม และสตัวอ์ว้นพดีว้ยกนั และเด็กนอ้ยจะน าพวกเขา 7 

ววัและหมจีะกนิหญา้ ลกูอ่อน ของเขา จะนอนดว้ยกนั 

และสงิโตจะกนิฟางเหมอืนววั 8 บตุรคนเลีย้งจะเล่นทีรู่งูเห่า และ 

เด็กทีห่ย่านมจะวางมอืของเขาไวใ้นถ า้งู 9 

พวกเขาจะไม่ท ารา้ยหรอืท าลายทัง้หมด 

บนภูเขาศกัดิส์ทิธิข์องเราเพราะวา่แผ่นดนิโลกจะเต็มไปดว้ยความรูข้องพระ

เจา้ในขณะทีน่ า้ครอบคลมุ ทะเล 

10 “และในวนัน้ันจะมรีากของเจสซซี ึง่จะยนืเป็นธงใหป้ระชาชน 

เพราะคนต่างชาตจิะแสวงหาพระองค ์ และทีพ่ านักของพระองคจ์ะรุง่โรจน”์ 

(อสิยาห ์11:1-10) 

เหตผุลทีผ่มเรยีกสิง่นีว้่าเป็นส่วนแรกหรอืระยะแรกของอาณาจกัรของพระเจา้ 

กค็อืว่าน่ีคอืเวลาทีม่นัจะเป็นจรงิ (กอ่นเวลาทีน่ครศกัดิส์ทิธิ ์

กรุงเยรูซาเล็มใหม่ลงมาจากสวรรค ์ ววิรณ ์ 21) และจะคงอยู่เป็นพนัปี 

อสิยาหย์นืยนัลกัษณะทางกายภาพของระยะนีเ้มือ่เขากล่าวต่อไปว่า: 

11 

ต่อมาในวนัน้ันพระเจา้จะทรงยืน่พระหตัถข์องพระองคอ์กีคร ัง้เป็นคร ัง้ทีส่อง 



28 
 

เพือ่กอบกูช้นชาตทิีเ่หลอือยู่ของพระองค ์ จากอสัซเีรยีและอยีปิต ์ จาก 

ปัทรอ สและคชู จากเอลามและชนิาร ์จาก ฮามทั และ หมู่เกาะของทะเล 

12 พระองคจ์ะทรงตัง้ธงขึน้ส าหรบับรรดาประชาชาต ิ และ 

จะทรงรวบรวมอสิราเอลทีถ่กูขบัไล่ 

และรวบรวมยดูาหท์ีก่ระจดักระจายไปจากสีมุ่มของแผ่นดนิโลก 13 

ความรษิยาของเอฟราอมิกจ็ะจากไป และ คู่อรขิองยดูาหจ์ะถกูก าจดั 

เอฟราอมิจะไม่อจิฉายดูาห ์ และยดูาหจ์ะไม่กอ่กวนเอฟราอมิ 14 

แต่พวกเขาจะบนิลงมาบนไหล่ของคนฟีลสิเตยีไปทางทศิตะวนัตก 

พวกเขาจะ รว่มกนั ปลน้ชาวตะวนัออก 

พวกเขาจะวางมอืบนเอโดมและโมอบั และชาวอมัโมนจะเช ือ่ฟังพวกเขา 15 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะทรงท าลายลิน้ของทะเลอยีปิตใ์หส้ิน้ซาก 

ดว้ยลมกระโชกแรงของพระองค ์พระองคจ์ะทรงเขย่าก าป้ันเหนือแม่น า้ และ 

ฟาดมนัในล าธารทัง้เจ็ด และทรงใหม้นุษยข์า้มทีแ่หง้แลง้ 16 

จะมทีางหลวงส าหรบัชนชาตขิองเขา ทีเ่หลอือยู่ ซ ึง่ จะเหลอืจากอสัซเีรยี 

เหมอืนอย่างทีเ่ป็นของอสิราเอล ในวนัทีเ่ขาขึน้มาจากแผ่นดนิอยีปิต ์

(อสิยาห ์11:11-16) 

อสิยาหไ์ดร้บัการดลใจใหเ้ขยีนเชน่กนัว่า 

2 บดันีล้่วงไป ใน ยคุหลงั 

ภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเจา้จะสถาปนาอยู่บนยอดเขา 

และจะสงูสง่เหนือเนินเขา และบรรดาประชาชาตจิะหลั่งไหลเขา้มา 3 

คนเป็นอนัมากจะมาพูดว่า "มาเถดิ ใหเ้ราขึน้ไปบนภูเขาของพระเจา้ 

ไปยงัพระนิเวศของพระเจา้แห่งยาโคบ 

พระองคจ์ะทรงสอนทางของพระองคแ์กเ่รา 

และเราจะเดนิในมรรคาของพระองค”์ 

เพราะธรรมบญัญตัจิะออกมาจากศโิยน และ พระ 

วจนะของพระเจา้จากกรุงเยรูซาเลม็ 4 

พระองคจ์ะทรงพพิากษาระหว่างบรรดาประชาชาต ิ และทรง 

ต าหนิคนเป็นอนัมาก พวกเขาจะตดีาบของตนใหเ้ป็นผาลไถ 

และหอกของเขาใหเ้ป็นขอเกีย่ว 

ประชาชาตจิะไม่ยกดาบขึน้ต่อสูก้บัประชาชาต ิ

พวกเขาจะไม่เรยีนรูก้ารท าสงครามอกีต่อไป ... 11 
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รูปลกัษณอ์นัสงูส่งของมนุษยจ์ะถกูถ่อมตน ความ 

เย่อหยิง่ของมนุษยจ์ะถกูย่อลง 

และพระเจา้องคเ์ดยีวจะทรงเป็นทีย่กย่องในวนัน้ัน (อสิยาห ์2:2-4 ,11 ) 

ดงัน้ันมนัจะเป็นชว่งเวลาแห่งสนัตภิาพในโลกอดุมคต ิ ในทีส่ดุ สิง่นีจ้ะคงอยู่ตลอดไป 

โดยทีพ่ระเยซทูรงปกครอง ตามพระคมัภรีต่์างๆ (สดดุ ี 90:4; 92:1; อสิยาห ์ 2:11; 

โฮเชยา 6:2) ชาวยวิทาลมุดสอนเร ือ่งนีย้าวนาน 1,000 ปี (บาบโิลนทาลมุด: 

แทรกซมึ ศาลสงูสดุ โฟลโิอ97a) 

ฉัน ไดร้บัการดลใจใหเ้ขยีนสิง่ต่อไปนีด้ว้ย: 

6 เพราะพระบตุรบงัเกดิ แก ่ เรา พระบตุรทรงประทานแกเ่รา 

และรฐับาลจะอยู่บนบ่าของพระองค ์ และชือ่ของเขาจะเรยีกว่ามหศัจรรย ์

ทีป่รกึษา พระเจา้ผูท้รงอ านาจ พระบดิานิรนัดร ์ เจา้ชาย แห่งสนัต ิ 7 

จากการเพิม่ขึน้ของการปกครองและความสงบสขุของพระองค ์

จะไม่มทีีส่ ิน้สดุบนบลัลงักข์องดาวดิและเหนืออาณาจกัรของพระองค ์

ทีจ่ะส ั่งการและสถาปนาขึน้ดว้ยความยตุธิรรมและความยตุธิรรม 

นับแต่น้ันเป็นตน้ไป ตลอด ไป 

ความกระตอืรอืรน้ของพระเจา้จอมโยธาจะกระท าสิง่นี ้(อสิยาห ์9:6-7) 

สงัเกตว่าอสิยาหก์ล่าวว่าพระเยซจูะเสด็จมาและสถาปนาอาณาจกัรพรอ้มกบัรฐับาล 

ในขณะทีห่ลายคนทีป่ระกาศตวัว่าพระครสิตอ์า้งขอ้นี ้

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเดอืนธนัวาคมของทกุปี 

พวกเขามกัจะมองขา้มไปว่าขอ้ความนีก้ าลงัเผยพระวจนะมากกว่าความจรงิทีว่่าพระเ

ยซจูะประสตู ิ

คมัภรีไ์บเบลิแสดงใหเ้ห็นว่าราชอาณาจกัรของพระเจา้มรีฐับาลทีม่กีฎหมายควบคมุเ

ร ือ่งต่างๆ และพระเยซจูะทรงปกครองมนั อสิยาห ์ ดาเนียล และคนอืน่ๆ 

พยากรณเ์ร ือ่งนี ้

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

และอาณาจกัรของพระเจา้จะถกูปกครองตามกฎเหล่าน้ัน ดงัน้ัน 

อาณาจกัรของพระเจา้ถงึแมจ้ะมคีนมากมายในโลกทีม่องอาณาจกัรนี ้

แต่กจ็ะตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรกั 
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สดุดแีละอืน่ๆ 

ไม่ใชแ่ค่ดาเนียลและอสิยาหท์ีพ่ระเจา้ทรงดลใจใหเ้ขยีนเกีย่วกบัอาณาจกัรของพระเ

จา้ทีก่ าลงัจะมาถงึ 

เอเสเคยีลไดร้บัแรงบนัดาลใจใหเ้ขยีนว่า เผ่าต่างๆ ของอสิราเอล (ไม่ใชแ่ค่ชาวยวิ) 

ทีก่ระจดักระจายในชว่งเวลาแห่งความทกุขล์ าบากใหญ่จะรวมตวักนัในอาณาจกัรพั

นปี: 

17 เพราะฉะน้ัน จงกล่าวว่า ' พระเจา้ ตรสั ดงันีว้่า 

"เราจะรวบรวมเจา้จากชนชาตทิัง้หลาย รวบรวมเจา้จากประเทศต่างๆ 

ทีเ่จา้กระจดักระจายไป และเราจะใหแ้ผ่นดนิอสิราเอลแกเ่จา้"' 18 

แลว้พวกเขา จะไปทีน่ั่น 

และพวกเขาจะก าจดัสิง่ทีน่่าชงิชงัและสิง่ทีน่่าสะอดิสะเอยีนทัง้หมดออกจาก

ทีน่ั่น 19 แลว้เราจะใหใ้จเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัแกพ่วกเขา 

และเราจะใส่วญิญาณใหม่ไวใ้นตวัเขา และเอาใจหนิออกจากเนือ้ของเขา 

และใหใ้จเนือ้หนังแกพ่วกเขา 20 

เพือ่พวกเขาจะไดด้ าเนินตามกฎเกณฑข์องเรา 

และรกัษาค าตดัสนิของเราและ ท า; และพวกเขาจะเป็นประชากรของเรา 

และเราจะเป็นพระเจา้ของพวกเขา 21 

แต่ส าหรบับรรดาผูท้ีม่ใีจปรารถนาในสิง่ทีน่่าชงิชงัและความน่าสะอดิสะเอยี

นของพวกเขา 

เราจะตอบแทนการกระท าของพวกเขาดว้ยหวัของพวกเขาเอง” 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระเจา้ตรสัดงันีแ้หละ (เอเสเคยีล 11:17-21) 

ลกูหลานของเผ่าต่างๆ ของอสิราเอลจะไม่กระจดักระจายอกีต่อไป 

แต่จะเช ือ่ฟังกฎเกณฑข์องพระเจา้และเลกิกนิสิง่ทีน่่ารงัเกยีจ (เลวนิีต ิ 11; 

เฉลยธรรมบญัญตั ิ14) 

สงัเกตสิง่ต่อไปนีใ้นสดดุเีกีย่วกบัข่าวประเสรฐิเร ือ่งอาณาจกัรของพระเจา้: 

27 ทีส่ดุปลายโลก จะ ระลกึถงึและหนักลบัมาหาพระเจา้ 

และบรรดาครอบครวัของประชาชาตจิะนมสัการต่อพระพกัตรพ์ระองค ์ 28 
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เพราะว่าอาณาจกัรเป็นขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

และพระองคท์รงครอบครองเหนือบรรดาประชาชาต ิ(สดดุ ี22:27-28) 

6 ขา้แต่พระเจา้ พระทีน่ั่งของพระองคด์ ารงเป็นนิตยเ์ป็นนิตย ์ ค 

ทาแห่งความชอบธรรมคอืคทาแห่งอาณาจกัรของคณุ (สดดุ ี45:6) 

1 โอ ้ จงรอ้งเพลงใหม่ถวายพระเจา้! รอ้งเพลงถวายพระเจา้ทั่วแผ่นดนิ 2 

จงรอ้งเพลงถวายพระเจา้ สรรเสรญิพระนามของพระองค ์ ประกาศ 

ข่าวดเีร ือ่งความรอดของพระองคท์กุวนั 3 

จงส าแดงสง่าราศขีองพระองคท่์ามกลางประชาชาต ิ

การอศัจรรยข์องพระองคท่์ามกลางชนชาตทิัง้ปวง (สดดุ ี 96:1-3; 

เปรยีบเทยีบ 1 พงศาวดาร 16:23-24 ดว้ย) 

10 ขา้แต่พระเจา้ พระราชกจิทัง้สิน้ของพระองคจ์ะสรรเสรญิพระองค ์ และ 

วสิทุธชินของพระองคจ์ะสรรเสรญิพระองค ์ 11 

พวกเขาจะกล่าวถงึสง่าราศแีห่ง อาณาจกัร ของ พระองค ์

และกล่าวถงึฤทธิอ์ านาจของพระองค ์ 12 

เพือ่ใหม้นุษยร์ูจ้กัพระราชกจิอนัเกรยีงไกรของพระองค ์

และความโอ่อ่าตระการอนัรุง่โรจนแ์ห่งอาณาจกัรของพระองค ์ 13 อาณาจกัร 

ของคณุ เป็นอาณาจกัรนิรนัดร ์ และ 

อ านาจของพระองคด์ ารงอยู่ทกุช ัว่อายคุน (สดดุ ี145:10-13) 

ผูเ้ขยีนหลายคนในพนัธสญัญาเดมิยงัเขยีนเกีย่วกบัแง่มุมต่างๆ ของอาณาจกัรดว้ย 

(เชน่ เอเสเคยีล 20:33; โอบาดหี ์21; มคีาห ์4:7) 

ดงัน้ัน เมือ่พระเยซเูร ิม่สอนพระกติตคิณุแห่งอาณาจกัรของพระเจา้ 

ผูฟั้งของพระองคจ์งึคุน้เคยกบัแนวคดิพืน้ฐานบา้ง 
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4. อคัรสาวกสอนพระกติตคิุณแหง่ราชอาณาจกัรหรอืไม่? 

ในขณะทีห่ลายคนท าเหมอืนข่าวประเสรฐิเป็นเพยีงข่าวดเีกีย่วกบัตวัตนของพระเยซ ู

แต่ความจรงิกค็อืผูต้ดิตามพระเยซไูดส้อนข่าวประเสรฐิเร ือ่งอาณาจกัรของพระเจา้ 

น่ันคอืขอ้ความทีพ่ระเยซทูรงน ามา 

อคัรสาวกเปาโลเขยีนเกีย่วกบัอาณาจกัรของพระเจา้และพระเยซ:ู 

8 แลว้ท่านกเ็ขา้ไปในธรรมศาลาและพูดอย่างกลา้หาญเป็นเวลาสามเดอืน 

โดยใหเ้หตผุลและชกัชวนในเร ือ่งอาณาจกัรของพระเจา้ (กจิการ 19:8) 

25 

บดันีข้า้พเจา้ทราบแลว้ว่าท่านทัง้หลายไดไ้ปประกาศอาณาจกัรของพระเจา้

ในพวกท่านแลว้ (กจิการ 20:25) 

23 คร ัน้พวกเขาก าหนดวนัแลว้ หลายคนมาหาเขาทีท่ีพ่กัของเขา 

ซ ึง่เขาอธบิายใหฟั้งและเป็นพยานอย่างเครง่ขรมึถงึอาณาจกัรของพระเจา้ 

โดยชกัชวนพวกเขาเกีย่วกบัพระเยซทู ัง้จากธรรมบญัญตัขิองโมเสสและผูเ้

ผยพระวจนะตัง้แต่เชา้จรดค ่า … 31 

ประกาศอาณาจกัรของพระเจา้และส ัง่สอนเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระเ

ยซูครสิตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ อย่างมั่นใจ ไม่มใีครหา้มพระองค ์ (กจิการ 
28: 23,31 ) 
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ขอใหส้งัเกตว่าอาณาจกัรของพระเจา้ไม่ไดเ้กีย่วกบัพระเยซเูท่าน้ัน 

(แมว้่าพระองคจ์ะเป็นส่วนส าคญัของอาณาจกัรนี)้ 

ในขณะทีเ่ปาโลยงัสอนเกีย่วกบัพระเยซแูยกจากสิง่ทีท่่านสอนเกีย่วกบัอาณาจกัรขอ

งพระเจา้ 

เปาโลเรยีกสิง่นีว้่าข่าวประเสรฐิของพระเจา้ 

แต่น่ันยงัคงเป็นข่าวประเสรฐิแห่งอาณาจกัรของพระเจา้: 

9 … เราประกาศข่าวประเสรฐิของพระเจา้แกค่ณุ … 12 

ว่าคณุจะด าเนินชวีติคู่ควรกบัพระเจา้ผูท้รงเรยีกคณุเขา้สู่อาณาจกัรและรศั

มภีาพของพระองคเ์อง (1 เธสะโลนิกา 2:9 ,12 ) 

เปาโลเรยีกสิง่นีว้่าข่าวประเสรฐิของพระครสิต ์ (โรม 1:16) “ขอ้ความทีด่”ี 

ของพระเยซ ูขอ้ความทีพ่ระองคท์รงสอน  

พจิารณาว่าไม่ใชแ่ค่พระกติตคิณุเกีย่วกบับคุคลของพระเยซคูรสิตห์รอืเกีย่วกบัควา

มรอดส่วนตวัเท่าน้ัน 

เปาโลกล่าวว่าขา่วประเสรฐิของพระครสิตร์วมถงึการเช ือ่ฟังพระเยซ ู

การเสด็จกลบัมา และการพพิากษาของพระเจา้: 

6 … พระเจา้จะทรงชดใชค้วามทกุขย์ากแกผู่ท้ ีร่บกวนคณุ 7 

และใหผู้ท้ ีม่ปัีญหากบัเราเมือ่พระเยซถูกูเปิดเผยจากสวรรคพ์รอ้มกบัทตูสว

รรคผ์ูย้ ิง่ใหญ ่ 8 ในไฟทีล่กุโชนแกแ้คน้ผูท้ีไ่ม่รูจ้กัพระเจา้ 

และผูท้ีไ่ม่เช ือ่ฟังพระกติตคิณุขององคพ์ระเยซคูรสิตเ์จา้ของเรา 9 

คนเหล่านีจ้ะถกูลงโทษดว้ยความพนิาศช ัว่นิรนัดรจ์ากทีป่ระทบัของพระเจา้

และจากสง่าราศแีห่งฤทธิเ์ดชของพระองค ์ 10 

เมือ่พระองคเ์สด็จมาในวนัน้ันเพือ่รบัเกยีรตใินวสิทุธชินของพระองคแ์ละเป็น

ทีช่ ืน่ชมในหมู่บรรดาผูท้ีเ่ช ือ่เพราะค าพยานของเรา 

มคีวามเชือ่ในหมู่พวกท่าน (2 เธสะโลนิกา 1:6-10) 

พนัธสญัญาใหม่แสดงใหเ้ห็นว่าอาณาจกัรเป็นสิง่ทีพ่วกเราจะไดร้บั 

ไม่ใชว่่าตอนนีเ้ราครอบครองอย่างเต็มทีแ่ลว้: 

28 เราไดร้บัอาณาจกัรทีไ่ม่อาจหวั่นไหวได ้(ฮบีรู 12:28) 
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เราสามารถเขา้ใจและตัง้ตารอทีจ่ะเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรของพระเจา้ไดใ้นขณะ

นี ้แต่ยงัไม่ถงึข ัน้อย่างเต็มที ่

เปาโลยนืยนัอย่างเจาะจงว่าคนๆ 

หน่ึงไม่ไดเ้ขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้โดยสมบรูณใ์นฐานะมนุษยท์ีเ่ป็นมนุษย ์

อย่างทีเ่กดิขึน้ หลงัจาก การฟ้ืนคนืพระชนม:์ 

๕๐ บดันีข้า้พเจา้กล่าว, พีน่อ้ง, 

ว่าเนือ้หนังและเลอืดไม่สามารถสบืทอดอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นมร

ดกได;้ การทจุรติกไ็ม่สบืทอดการทจุรติ 51 ดเูถดิ 

เราบอกขอ้ลกึลบัแกท่่านว่า เราทกุคนจะไม่หลบัใหล 

แต่เราทกุคนจะเปลีย่นไป 52 ช ัว่พรบิตาเดยีว เมือ่เป่าแตรคร ัง้สดุทา้ย 

เพราะเสยีงแตรจะดงัขึน้ และคนตายจะ ฟ้ืนขึน้อย่างไม่เน่าเป่ือย 

และเราจะถกูเปลีย่น (1 โครนิธ ์15:50-52) 

1 

เหตฉุะน้ันขา้พเจา้จงึก าชบัท่านต่อพระพกัตรพ์ระเจา้และพระเยซคูรสิตอ์งค ์

พระผูเ้ป็นเจา้ 

พระองคจ์ะทรงพพิากษาคนเป็นและคนตายตามการเสด็จมาของพระองคแ์ล

ะราชอาณาจกัรของพระองค ์

(2 ทโิมธ ี4:1). 

เปาโลไม่เพยีงแต่สอนเร ือ่งน้ัน 

แต่พระเยซจูะทรงมอบอาณาจกัรใหพ้ระเจา้พระบดิาดว้ย: 

20 แต่บดันีพ้ระครสิตท์รงเป็น ขึน้ มาจากความตายแลว้ และทรงเป็น ผลแรก 

ของบรรดาผูท้ีล่่วงลบัไปแลว้ 21 เพราะว่าความตายมาโดยมนุษย ์

การฟ้ืนขึน้จากตายกเ็กดิขึน้โดยมนุษยด์ว้ย 22 ดว้ยว่า 

ในอาดมัทกุคนตายฉันใด ทกุคนก็จะถกูท าใหม้ชีวีติในพระครสิตฉั์นน้ัน 23 

แต่แต่ละคนตามล าดบั คอื พระครสิตท์รงเป็น ผลแรก 

ภายหลงัคนเหล่าน้ันทีเ่ป็นของพระครสิต ์ณ ทีพ่ระองคเ์สด็จมา 24 และอวสาน ก็ 

มา ถงึ เมือ่พระองคท์รงมอบอาณาจกัรใหพ้ระเจา้พระบดิา 

เมือ่พระองคท์รงยตุกิารปกครองทัง้หมด สทิธอิ านาจและอ านาจทัง้หมด 25 
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เพราะพระองคต์อ้งครอบครองจนกว่าพระองคจ์ะทรงท าใหศ้ตัรทู ัง้ปวงอยู่ใต ้

พระบาทของพระองค ์(1 โครนิธ ์15:20-25) 

เปาโลยงัสอนดว้ยว่าผูไ้ม่ชอบธรรม (ผูฝ่้าฝืนพระบญัญตั)ิ 

จะไม่สบืทอดอาณาจกัรของพระเจา้เป็นมรดก: 

9 ท่านไม่รูห้รอืว่าคนอธรรมจะไม่ไดร้บัอาณาจกัรของพระเจา้เป็นมรดก? 

อย่าหลงกล ไม่วา่คนผดิประเวณี คนไหวรู้ปเคารพ คนเล่นชู ้คนรกัรว่มเพศ 

คนเล่นชู ้ 10 คน ขโมย คน โลภ คนขีเ้มา คนด่าว่า คน กรรโชก 

จะไม่สบืทอดอาณาจกัรของพระเจา้ (1 โครนิธ ์6:9-10) 

19 บดันีก้ารประพฤตติามเนือ้หนังกป็รากฏชดัแลว้ คอื การล่วงประเวณี 

การล่วงประเวณี การโสโครก การลามก การ บชูารูปเคารพ เวทมนตร ์คาถา 

ความเกลยีดชงั การววิาท การรษิยา ความโกรธเคอืง 

ความทะเยอทะยานทีเ่ห็นแกต่วั การววิาทกนั การ นอกใจ 21 การอจิฉา 

การฆ่าคน การเมาสรุา ความสนุกสนานและอืน่ๆ; 

ซึง่ขา้พเจา้บอกท่านล่วงหนา้ดงัทีข่า้พเจา้ไดบ้อกท่านในกาลก่อนว่าผูท้ ีป่ระ

พฤตเิชน่น้ันจะไม่ไดร้บัอาณาจกัรของพระเจา้เป็นมรดก (กาลาเทยี 5:19-
21) 

5 เพราะเหตนีุ ้ท่าน กท็ราบแลว้ ว่า คนล่วงประเวณี คนโสโครก หรอืคนโลภ 

ทีบ่ชูารูปเคารพไม่มมีรดกใดๆ ในอาณาจกัรของพระครสิตแ์ละพระเจา้ 

(เอเฟซสั 5:5) 

พระเจา้มมีาตรฐานและเรยีกรอ้งการกลบัใจจากบาปเพือ่ใหส้ามารถเขา้อาณาจกัรข

องพระองคไ์ด ้

อคัรสาวกเปาโลเตอืนว่าบางคนจะไม่สอนว่าพระกติตคิณุของพระเยซคูอืค าตอบ 

แต่อกีประการหน่ึงคอื: 

3 

ขอพระคณุและสนัตสิขุจากพระเจา้พระบดิาและพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผูเ้ป็น

เจา้ของเรา ผูท้รง ประทานพระองคเ์องเพือ่บาปของเรา เพือ่พระองคจ์ะ ทรง 

ชว่ยเราใหพ้น้จากยคุช ัว่รา้ยนี ้

ตามพระประสงคข์องพระเจา้และพระบดิาของเรา 5 พระองคจ์ะทรงสง่าราศ ี
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ตลอดไปและตลอดไป อาเมน 6 

ขา้พเจา้ประหลาดใจทีใ่นไม่ชา้ท่านกห็นัหลงัใหพ้ระองคผ์ูท้รงเรยีกท่านใน

พระคณุของพระครสิต ์ ไปเป็นข่าวประเสรฐิอืน่ 7 ซึง่ไม่ใชอ่ย่างอืน่ 

แต่มบีางคนทีร่บกวนคณุและตอ้งการบดิเบอืนข่าวประเสรฐิของพระครสิต ์ 8 

ถงึแมว้่าเราหรอืทตูสวรรคจ์ะประกาศข่าวประเสรฐิอืน่แกท่่านนอกจากทีเ่ราไ

ดป้ระกาศแกท่่านแลว้ กข็อใหเ้ขาถกูสาปแชง่ 9 ดงัทีเ่ราไดก้ลา่วมาแลว้น้ัน 

ขา้พเจา้ขอกล่าวอกีคร ัง้ว่า 

ถา้ผูใ้ดประกาศข่าวประเสรฐิแกท่่านนอกจากทีท่่านไดร้บั 

ใหผู้น้ั้นถกูสาปแชง่ (กาลาเทยี 1:3-9) 

3 แต่ขา้พเจา้เกรงว่าเมือ่งูล่อลวงเอวาดว้ยอบุายของเขา 

จติใจของท่านจะเสยีหายจากความเรยีบง่ายซ ึง่มอียู่ในพระครสิต ์ 4 

เพราะถา้ผูท้ ีม่าประกาศพระเยซอูกีคนหน่ึงซ ึง่เราไม่ไดป้ระกาศ 

หรอืถา้ท่านไดร้บัวญิญาณทีต่่างไปจากเดมิซ ึง่ท่านไม่ไดร้บั 

หรอืข่าวประเสรฐิอืน่ซ ึง่ท่านไม่ยอมรบั ท่านกท็นได!้ (2 โครนิธ ์11:3-4) 

พระกติตคิณุ “อืน่” และ “แตกต่าง” คอือะไร? 

พระกติตคิณุเท็จมสี่วนต่างๆ 

โดยทั่วไป 

ข่าวประเสรฐิเท็จคอืการเช ือ่ว่าคณุไม่จ าเป็นตอ้งเช ือ่ฟังพระเจา้และพยายามด าเนินชี

วติตามวถิขีองพระองคอ์ย่างแทจ้รงิในขณะทีอ่า้งว่ารูจ้กัพระเจา้ (เปรยีบเทยีบ มทัธวิ 

7:21-23) มแีนวโนม้ทีจ่ะเห็นแกต่วั 

งูหลอกล่อเอวาใหห้ลงเช ือ่ข่าวประเสรฐิเท็จเมือ่เกอืบ 6000 ปีทีแ่ลว้ (ปฐมกาล 3)—

และมนุษยเ์ช ือ่ว่าพวกเขารูด้กีว่าพระเจา้และควรตดัสนิความดแีละความช ัว่ดว้ยตนเอ

ง ใช ่ หลงัจากทีพ่ระเยซเูสด็จมา 

พระนามของพระองคม์กัตดิอยู่กบัข่าวประเสรฐิเท็จต่างๆ—

และสิง่นีไ้ดด้ าเนินไปอย่างต่อเน่ืองและจะด าเนินต่อไปจนถงึยคุสดุทา้ยของผูต่้อตา้น

พระครสิต ์

ยอ้นกลบัไปในสมยัของอคัรสาวกเปาโล 

พระกติตคิณุเท็จโดยพืน้ฐานแลว้เป็นการผสมผสานระหว่างความจรงิกบัความเขา้ใจ
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ผดิ 

โดยพืน้ฐานแลว้พวกไญยศาสตรเ์ช ือ่ว่าความรูพ้เิศษคอืสิง่ทีจ่ าเป็นเพือ่ใหไ้ดม้าซ ึง่ค

วามเขา้ใจทางจติวญิญาณ รวมทัง้ความรอด 

พวกไญยศาสตรม์กัจะเช ือ่ว่าสิง่ทีเ่นือ้หนังท าไม่มผีลอะไรเป็นพเิศษ 

และพวกเขาต่อตา้นการเช ือ่ฟังพระเจา้ในเร ือ่งต่างๆ เชน่ วนัสะบาโตวนัทีเ่จ็ด 

ผูน้ าจอมปลอมคนหน่ึงคอืซโีมน มากสั ซ ึง่อคัรสาวกเปโตรเตอืนไว ้ (กจิการ 8:18-
21) 

แต่มนัไม่ ง่าย 

พนัธสญัญาใหม่แสดงใหเ้ห็นว่าฟิลปิสอน อาณาจกัรของพระเจา้: 

5 แลว้ฟีลปิกล็งไปทีเ่มอืงสะมาเรยีและเทศนาเร ือ่งพระครสิตแ์กพ่วกเขา … 12 

พวกเขาเชือ่ฟิลปิในขณะทีเ่ขาเทศนาเกีย่วกบัอาณาจกัรของพระเจา้ … 

(กจิการ 8: 5,12 ) 

แต่พระเยซ ู เปาโล 

และเหล่าสาวกสอนว่าการเขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้ไม่ใชเ่ร ือ่งง่าย: 

24 เมือ่พระเยซทูรงเห็นว่าพระองคท์รงเป็นทกุขย์ิง่นัก พระองคต์รสัว่า 

“คนมั่งมจีะเขา้ในอาณาจกัรของพระเจา้ยากสกัเพยีงไร! 25 

เพราะอฐูจะลอดรูเข็มยงัง่ายกว่าคนมั่งมเีขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้” 

26 และบรรดาผูท้ีไ่ดย้นิกพ็ูดว่า "ใครเล่าจะรอดได"้ 

27 แต่พระองคต์รสัว่า "สิง่ทีม่นุษยเ์ป็นไปไม่ได ้ พระเจา้จะทรงกระท าได"้ 

(ลกูา 18:24-27) 

22 “เราตอ้งผ่านความยากล าบากมากมายเขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้ ” ( 

กจิการ 14:22) 

3 พีน่อ้งทัง้หลาย เราตอ้งขอบพระคณุพระเจา้ส าหรบัท่านเสมอ 

อย่างทีม่นัเป็น 
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เหมาะสม เพราะศรทัธาของท่านเตบิโตอย่างลน้เหลอื 

และความรกัของท่านทกุคนมมีากมายต่อกนั 4 

เพือ่ทีเ่ราจะโออ้วดท่านท่ามกลางครสิตจกัรของพระเจา้ส าหรบัความอดทน

และศรทัธาในการข่มเหงและความทกุขย์ากทัง้หมดทีท่่านอดทน 5 

ซึง่เป็นหลกัฐานอย่างชดัแจง้ถงึการพพิากษาอนัชอบธรรมของพระเจา้ 

เพือ่จะถอืว่าท่านคู่ควรกบัอาณาจกัรของพระเจา้ ซ ึง่ท่านตอ้งทนทกุขด์ว้ย 6 

เพราะว่าเป็นการชอบธรรมกบัพระเจา้ทีจ่ะตอบแทนบรรดาผูท้ีร่บกวนท่านด ้

วยความทกุขย์าก 7 และใหท่้านผูท้กุขย์ากไดพ้กัอยู่กบัเรา 

เมือ่องคพ์ระเยซเูจา้ทรงปรากฏจากสวรรคพ์รอ้มกบัทตูสวรรคผ์ูย้ ิง่ใหญ่ของ

พระองค ์(2 เธสะโลนิกา 1:3-7 ). 

เน่ืองจากความยากล าบาก 

ในยคุนีจ้งึมเีพยีงบางคนเท่าน้ันทีถ่กูเรยีกและเลอืกใหเ้ป็นส่วนหน่ึง (มทัธวิ 22:1-14; 

ยอหน์ 6:44; ฮบีรู 6:4-6) คนอืน่จะถกูเรยีกในภายหลงั 

ตามทีพ่ระคมัภรีแ์สดงใหเ้ห็นว่าคนที ่ “หลงทางวญิญาณจะมคีวามเขา้ใจ 

และคนทีบ่่นว่าจะไดเ้รยีนหลกัค าสอน” (อสิยาห ์29:24) 

อคัรสาวกเปโตรสอนว่าอาณาจกัรด ารงอยู่ เป็นนิตย ์

และตอ้งเช ือ่ฟังพระกติตคิณุของพระผูเ้ป็นเจา้อย่างพากเพยีรไม่เชน่น้ันจะมกีารพพิา

กษา 

10 เพราะฉะน้ัน พีน่อ้งทัง้หลาย 

จงพากเพยีรใหม้ากขึน้เพือ่ใหก้ารเรยีกและการเลอืกของท่านแน่ใจ 

เพราะถา้ท่านท าสิง่เหล่านี ้ ท่านจะไม่มวีนัสะดดุ 11 ดว้ยเหตนีุเ้อง 

จะมกีารจดัเตรยีมทางเขา้ใหแ้กท่่านอย่างมากมายในอาณาจกัรอนัเป็นนิจ

ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช้ว่ยใหร้อดพระเยซคูรสิตข์องเรา (2 เปโตร 
1:10-11) 

17 เพราะถงึเวลาแลว้ทีก่ารพพิากษาจะเร ิม่ตน้ทีพ่ระนิเวศของพระเจา้ 

และถา้มนัเร ิม่ทีต่วัเรากอ่น 

อะไรจะเป็นจดุจบของผูไ้ม่เช ือ่ฟังข่าวประเสรฐิของพระเจา้? (1 เปโตร 4:17) 

คมัภรีเ์ล่มสดุทา้ยของพระคมัภรีแ์ละราชอาณาจกัร 
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พระคมัภรีส์อนว่า “พระเจา้ทรงเป็นความรกั” (1 ยอหน์ 4:8,16) 

และพระเยซทูรงเป็นพระเจา้ (ยอหน์ 1:1,14)—

อาณาจกัรของพระเจา้จะมกีษตัรยิผ์ูท้รงเป็นความรกัและมกีฎหมายสนับสนุนความร ั

กไม่ใชค่วามเกลยีดชงั (เปรยีบเทยีบ ววิรณ ์22:14-15) 

พระคมัภรีย์งัแสดงใหเ้ห็นดว้ยว่าพระเจา้จะส่งทตูสวรรคม์าประกาศข่าวประเสรฐิอนัเป็

นนิจของอาณาจกัรของพระเจา้ (ววิรณ ์ 14:6-7) 

และทตูสวรรคอ์กีองคห์น่ึงเพือ่ช ีใ้หเ้ห็นว่าแมจ้ะดยูิง่ใหญ่ บาบโิลนกล็่มสลาย (ววิรณ ์

14:8-9) 

ข่าวสารเหล่านีจ้ะเป็นการยนืยนัเหนือธรรมชาตขิองข่าวประเสรฐิทีโ่ลกจะไดร้บักอ่น

หนา้นีใ้นฐานะพยานและมองว่าเป็นปัจจยัส าหรบั “คนจ านวนมาก” ที ่

มาหาพระเจา้ในชว่งอวสาน (ววิรณ ์ 7:9-14) 

ต่างจากอ านาจสดุทา้ยของบาบโิลนทีจ่ะเกดิขึน้และล่มสลาย (เปรยีบเทยีบ ววิรณ ์

18:1-18) ระยะสดุทา้ยของอาณาจกัรของพระเจา้จะคงอยู่ตลอดไป: 

15 ทตูสวรรคอ์งคท์ีเ่จ็ดเป่าแตร และในสวรรคก์ม็เีสยีงดงัว่า "อาณาจกัรต่างๆ 

ในโลกนีไ้ดก้ลายเป็นอาณาจกัรของพระเจา้ของเราและของพระครสิตข์อง

พระองคแ์ลว้ และพระองคจ์ะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิตย!์" (ววิรณ ์

11:15). 

พระเยซจูะทรงครอบครองในอาณาจกัร! 

และพระคมัภรีไ์ดเ้ปิดเผยพระนามของพระองคส์องพระนาม: 

16 

และพระองคท์รงมพีระนามจารกึทีฉ่ลองพระองคแ์ละทีต่น้พระอรูุของพระอง

คว์่า กษตัรยิแ์ห่งราชาและพระเจา้แห่งพระยาหเ์วห ์(ววิรณ ์19:16) 

แต่พระเยซเูท่าน้ันทีจ่ะครอบครอง? สงัเกตขอ้นี:้ 

4 และขา้พเจา้เห็นบลัลงัก ์ และพวกเขาน่ังบนบลัลงักน้ั์น 

และพพิากษาลงโทษพวกเขา 

จากน้ันขา้พเจา้เห็นวญิญาณของผูท้ีถ่กูตดัศรีษะเพราะเป็นพยานถงึพระเย

ซแูละเห็นแกพ่ระวจนะของพระเจา้ 

ซ ึง่ไม่ไดบ้ชูาสตัวร์า้ยหรอืรูปจ าลองของมนั และไม่ไดร้บั 
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เคร ือ่งหมายทีห่นา้ผากหรอืทีพ่ระหตัถข์องพวกเขา 

และพวกเขามชีวีติอยู่และ ครอบครอง รว่มกบัพระครสิตเ์ป็นเวลาพนัปี . . 6 

บคุคลผูม้สี่วนในการฟ้ืนคนืชวีติคร ัง้แรกย่อมเป็นสขุและบรสิทุธิ ์

ความตายคร ัง้ทีส่องน้ันไม่มอี านาจ 

แต่พวกเขาจะเป็นปโุรหติของพระเจา้และของพระครสิต ์

และจะครอบครองรว่มกบัพระองคเ์ป็นเวลาพนัปี (ววิรณ ์20:4 ,6 ) 

ครสิเตยีนแทจ้ะฟ้ืนคนืชพีเพือ่ครอบครองรว่มกบัพระครสิตเ์ป็นเวลาพนัปี! 

เพราะอาณาจกัรจะคงอยู่เป็นนิตย ์ (ววิรณ ์ 11:15) 

แต่การครองราชยด์งักล่าวน้ันมอีายเุพยีงพนัปีเท่าน้ัน 

น่ีคอืเหตผุลทีฉั่นเรยีกสิง่นีก้อ่นหนา้นีว้่าเป็นชว่งแรกของอาณาจกัร—

ระยะทางกายภาพ ชว่งพนัปี เมือ่เทยีบกบัระยะสดุทา้ยทีม่จีติวญิญาณมากกว่า 

เหตกุารณส์องสามรายการระบไุวใ้นหนังสอืววิรณซ์ ึง่เกดิขึน้ระหว่างชว่งพนัปีและชว่ง

สดุทา้ยของอาณาจกัรของพระเจา้: 

7 บดันีเ้มือ่เวลาพนัปีล่วงไป ซาตานจะถกูปล่อยออกจากคกุของ มนั 8 

และจะออกไปลวงประชาชาตซิ ึง่อยู่ในสีมุ่มโลก คอื โกกและมาโกก 

เพือ่รวบรวมพวกเขาท าศกึซ ึง่มจี านวนเท่ากบั ทรายของทะเล … 11 

จากน้ันขา้พเจา้เห็นพระทีน่ั่งสขีาวขนาดใหญ่และพระองคผ์ูป้ระทบับนน้ัน 

แผ่นดนิและสวรรคห์นีไปจากพระพกัตรพ์ระองค ์

และไม่พบทีส่ าหรบัพวกเขา 12 

และขา้พเจา้เห็นคนตายทัง้เล็กและใหญ่ยนือยู่ต่อพระพกัตรพ์ระเจา้ 

และหนังสอืต่างๆ กเ็ปิดออก 

และหนังสอือกีเล่มหน่ึงถกูเปิดออกซ ึง่ก็คอืหนังสอืแห่งชวีติ 

และผูต้ายกถ็กูพพิากษาตามการกระท าของเขา 

โดยดจูากสิง่ทีเ่ขยีนไวใ้นหนังสอื 13 ทะเลไดม้อบคนตายทีอ่ยู่ในน้ัน 

และความตายและนรกกม็อบคนตายทีอ่ยู่ในน้ัน 

และแต่ละคนกถ็กูพพิากษาตามผลงานของเขา 14 

แลว้ความตายและนรกกถ็กูโยนลงไปในบงึไฟ น่ีคอืความตายคร ัง้ทีส่อง 15 

และผูใ้ดทีไ่ม่มชี ือ่เขยีนไวใ้นหนังสอืแห่งชวีติกถ็กูโยนลงไปในบงึไฟ (ววิรณ ์

20:7-8, 11-15) 
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หนังสอืววิรณแ์สดงใหเ้ห็นว่าจะมชีว่งต่อมาหลงัจากรชักาลพนัปีและหลงัจากการตาย

คร ัง้ทีส่อง: 

1 บดันีข้า้พเจา้เห็นทอ้งฟ้าใหม่และแผ่นดนิโลกใหม่ 

เพราะฟ้าสวรรคเ์ดมิและแผ่นดนิโลกเดมิไดล้่วงไปแลว้ 

และไม่มทีะเลอกีต่อไป 2 แลว้ขา้พเจา้ ยอหน์ ไดเ้ห็นนครบรสิทุธิ ์ คอื 

กรุงเยรูซาเล็มใหม่ ซ ึง่ลงมาจากสวรรคจ์ากพระเจา้ 

จดัเตรยีมเป็นเจา้สาวทีป่ระดบัประดาใหส้ามขีองนาง 3 

และขา้พเจา้ไดย้นิเสยีงดงัมาจากสวรรคว์่า "ดเูถดิ 

พลบัพลาของพระเจา้อยู่กบัมนุษยแ์ลว้ พระองคจ์ะสถติกบัพวกเขา 

และพวกเขาจะเป็นชนชาตขิองพระองค ์

พระเจา้เองจะอยู่กบัพวกเขาและเป็นพระเจา้ของพวกเขา 4 

และพระเจา้จะทรงเชด็น า้ตาทกุหยดจากตาของเขา ความตาย 

ความโศกเศรา้ การรอ้งไหจ้ะไม่มอีกีต่อไป ความเจ็บปวดจะไม่มอีกีต่อไป 

เพราะสิง่ล่วงแลว้น้ันล่วงไป” (ววิรณ ์21:1-4) 

1 และพระองคท์รงแสดงใหข้า้พเจา้เห็นแม่น า้บรสิทุธิแ์ห่งชวีติ ใสดจุแกว้ 

ไหลจากพระทีน่ั่งของพระเจา้และของพระเมษโปดก 2 

ทีก่ลางถนนและอกีฟากหน่ึงของแม่น า้ 

มตีน้ไมแ้ห่งชวีติซ ึง่ออกผลสบิสองผล ตน้ไมแ้ต่ละตน้ออกผลทกุเดอืน 

ใบของตน้ไมน้ั้นมไีวร้กัษาประชาชาต ิ 3 และจะไม่มกีาร สาปแชง่ อกีต่อ ไป 

แต่บลัลงักข์องพระเจา้และของพระเมษโปดกจะอยู่ในน้ัน 

และผูร้บัใชข้องพระองคจ์ะปรนนิบตัพิระองค ์ 4 

พวกเขาจะไดเ้ห็นพระพกัตรข์องพระองค ์

และพระนามของพระองคจ์ะประทบัอยู่ทีห่นา้ผากของเขา 5 

จะไม่มกีลางคนืทีน่ั่น พวกเขาไม่ตอ้งการตะเกยีงหรอืแสงจากดวงอาทติย ์

เพราะพระเจา้พระเจา้ประทานความสว่างแกพ่วกเขา 

และพวกเขาจะครอบครองตลอดไปเป็นนิตย ์(ววิรณ ์22:1-5) 

สงัเกตว่ารชักาลนี ้ซ ึง่ หลงัจาก พนัปีแลว้ รวมผูร้บัใชข้องพระเจา้และคงอยู่ตลอดไป 

เมอืงศกัดิส์ทิธิซ์ ึง่เตรยีมไวใ้นสวรรคจ์ะออกจากสวรรคแ์ละจะลงมายงัพืน้ดนิ 

น่ีคอืจดุเร ิม่ตน้ของระยะสดุทา้ยของอาณาจกัรของพระเจา้ 

ชว่งเวลาทีไ่ม่มคีวามเจ็บปวดหรอืความทกุขย์ากอกีต่อไป! 
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ผูอ่้อนโยนจะไดร้บัแผ่นดนิโลกเป็นมรดก (มทัธวิ 5:5) และทกุสิง่ (ววิรณ ์21:7) โลก 

รวมทัง้เมอืงศกัดิส์ทิธิซ์ ึง่จะอยู่บนน้ัน จะดขีึน้เพราะวถิขีองพระเจา้จะถกูน ามาใช ้

ตระหนักว่า: 

7 การเพิม่ขึน้ของการปกครองและสนัตสิขุของพระองคจ์ะไม่มทีีส่ ิน้สดุ 

(อสิยาห ์9:7) 

เห็นไดช้ดัว่า 

จะมกีารเตบิโตหลงัจากระยะสดุทา้ยของอาณาจกัรของพระเจา้เร ิม่ตน้ขึน้ 

เน่ืองจากทกุคนจะเช ือ่ฟังรฐับาลของพระเจา้ 

น่ีจะเป็นชว่งเวลาอนัรุง่โรจนท์ีส่ดุ: 

9 แต่ตามทีม่เีขยีนไวว้่า "สิง่ทีต่าไม่เห็น หไูม่ไดย้นิ มไิด ้ เขา้ 

มาในจติใจของมนุษย ์

ซ ึง่พระเจา้ไดท้รงจดัเตรยีมไวส้ าหรบัคนทีร่กัพระองค"์ 10 

แต่พระเจา้ไดท้รงส าแดงสิง่เหล่านีแ้กเ่ราผ่านทางพระวญิญาณของพระองค ์

(1 โครนิธ ์ 2:9-10) เป็นเวลาแห่งความรกั ความยนิด ี

และการปลอบโยนนิรนัดร ์ มนัจะเป็นชว่งเวลาทีย่อดเยีย่ม! 

อาณาจกัรของพระเจา้จะท าใหนิ้รนัดรด์ขีึน้อย่างน่าอศัจรรย ์

คณุไม่ตอ้งการทีจ่ะมสี่วนรว่มในมนั? 
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5. แหล่งนอกพนัธสญัญาใหมส่อนอาณาจกัรของพระเจา้ 

อาจารยข์องพระครสิตใ์นยคุแรกคดิว่าพวกเขาควรจะประกาศข่าวประเสรฐิเร ือ่งอาณ

าจกัรของพระเจา้จรงิหรอื? 

ใช.่ 

หลายปีกอ่น ในการบรรยายของศาสตราจารยบ์ารต์ เออ 

รม์านแห่งมหาวทิยาลยันอรธ์แคโรไลนา เขาไดเ้นน้ย า้ซ า้แลว้ซ า้เล่าอย่างถกูตอ้งว่า 

พระเยซแูละผูต้ดิตามในยคุแรกๆ 

ของพระองคต่์างประกาศอาณาจกัรของพระเจา้ไม่เหมอืนกบัผูอ้า้งตวัเป็นครสิเตยีนส่

วนใหญ่ แมว้่า ความเขา้ใจโดยรวม ของ 

ดร.เออรม์านเกีย่วกบัศาสนาครสิตจ์ะแตกต่างอย่างมากจากความเขา้ใจในศาสนาคร ิ

สตข์องครสิตจกัร ต่อเนือ่ง ของพระเจา้ 

แต่เราเห็นดว้ยว่าข่าวประเสรฐิของอาณาจกัรคอืสิง่ทีพ่ระเยซเูองประกาศและผูต้ดิตา

มของพระองคเ์ช ือ่ เรายงัเห็นดว้ยว่าครสิเตยีนทีอ่า้งว่าเป็นครสิเตยีนในปัจจบุนัไม่ 

เขา้ใจว่า. 
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การเขยีนและเทศนาทีเ่กา่ทีส่ดุทีเ่กบ็รกัษาไวห้ลงัพนัธสญัญาใหม่ 

อาณาจกัรของพระเจา้เป็นส่วนส าคญัของสิง่ทีอ่า้งว่าเป็น 

“ค าเทศนาของครสิเตยีนทีส่มบรูณท์ีส่ดุทีเ่กา่แกท่ีส่ดุทีย่งัมชีวีติรอด” (โฮลม์ส ์

ค าเทศนาของครสิเตยีนโบราณ พระบดิาของอคัรสาวก: 

ขอ้ความภาษากรกีและการแปลภาษาองักฤษ, 2nd ed. หนังสอืเบเกอร,์ แกรนด ์

ราปิดส,์ 2547 หนา้ 102) ค าเทศนาของครสิเตยีนโบราณ นี ้

มขีอ้ความเกีย่วกบัเร ือ่งนี:้ 

5:5 พีน่อ้งทัง้หลาย ท่านทราบยิง่กว่าน้ันว่า การที ่

เราอยู่ในโลกแห่งเนือ้หนังน้ันไม่ส าคญัและช ัว่คราว 

แต่พระสญัญาของพระครสิตน้ั์นยิง่ใหญ่และน่าพศิวง 

คอืการพกัผ่อนในอาณาจกัรทีจ่ะมาถงึและชวีตินิรนัดร ์

ขอ้ความขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าอาณาจกัรไม่ใชต่อนนี ้ แต่จะมาและเป็นนิรนัดร ์

นอกจากนี ้ค าเทศนาโบราณนีก้ล่าวว่า: 

6:9 บดันี ้ หากแมค้นชอบธรรมเชน่นีไ้ม่สามารถชว่ยลกูๆ 

ของพวกเขาไดโ้ดยใชก้ารกระท าอนัชอบธรรมของพวกเขาเอง 

เราจะมคี ารบัรองอะไรในการเขา้สู่อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้หากเราไม่รกั

ษาบพัตศิมาของเราใหบ้รสิทุธิแ์ละปราศจากมลทนิ หรอืใครจะเป็น 

ผูส้นับสนุนของเรา หากไม่พบเราว่ามงีานอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละชอบธรรม? 9:6 

เพราะฉะน้ัน ขอใหเ้รารกักนั 

เพือ่เราทกุคนจะไดเ้ขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้ 11:7 เหตฉุะน้ัน 

ถา้เรารูว้่าสิง่ทีถ่กูตอ้งในสายพระเนตรของพระเจา้ 

เราจะเขา้สู่อาณาจกัรของพระองคแ์ละรบัพระสญัญาซ ึง่ 

“หไูม่ไดย้นิและตาไม่เห็นหรอืจติใจของมนุษยจ์นิตนาการ” 

12:1 ให ้

เราคอยเป็นช ัว่โมงเพือ่อาณาจกัรของพระเจา้ดว้ยความรกัและความชอบธร

รม เพราะเราไม่รูว้่าพระเจา้จะเสด็จมาเมือ่ใด 12:6 พระองคต์รสัว่า 

อาณาจกัรของพระบดิาของเราจะเสด็จมา 
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ขอ้ความขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าจ าเป็นตอ้งมคีวามรกัโดยอาศยัการด ารงชวีติอย่างเห

มาะสม วา่เรายงัไม่ไดเ้ขา้สูอ่าณาจกัรของพระเจา้ 

และความรกัน้ันเกดิขึน้หลงัจากวนัทีพ่ระเจา้เสด็จมา—

น่ันคอืหลงัจากทีพ่ระเยซเูสด็จกลบัมาอกีคร ัง้ เป็นอาณาจกัรของพระบดิา 

และอาณาจกัรไม่ไดเ้ป็นเพยีงพระเยซ ู

เป็นทีน่่าสนใจว่าค าเทศนาแบบครสิเตยีนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุทีพ่ระเจา้อนุญาตใหร้อดสอนใ

นอาณาจกัรของพระเจา้แบบเดยีวกบัทีพ่นัธสญัญาใหม่สอนและ 

ครสิตจกัรของพระเจา้ที ่ ต่อเนือ่ง กนั ก าลงัสอนอยู่ 

(เป็นไปไดว้่าอาจจะมาจากครสิตจกัรของพระเจา้จรงิๆ แต่ 

ความรูภ้าษากรกีทีจ่ ากดัของฉันจ ากดัความสามารถของฉันในการประกาศใหช้ดัเจ

นยิง่ขึน้) 

ผูน้ าครสิตจกัรแห่งศตวรรษที ่2 และข่าวประเสรฐิแห่งราชอาณาจกัร 

ควรสงัเกตในชว่งตน้ ศตวรรษที ่2 ว่า ปาเปียสผู ้ฟัง นิกายโและเพือ่นของ โพลคีารป์ 

และถอืว่าเป็นนักบญุโดยนิกายโรมนัคาทอลกิสอนอาณาจกัรพนัปี 

พวกเขาสอนใหผู้เ้ช ือ่เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรบนัทกึว่า ปาเปียส สอน: 

... จะ ม ี สหสัวรรษหลงัจากการฟ้ืนคนืพระชนมจ์ากความตาย 

เมือ่การครองราชยส์่วนตวัของพระครสิตจ์ะไดร้บัการสถาปนาบนโลกใบนี ้

(ชิน้ส่วนของ ปาเปียส , VI. ดเูพิม่เตมิยเูซบอิสุ, ประวตัคิรสิตจกัร, เล่ม 3, 
XXXIX, 12) 

ปาเปียส สอนว่าน่ีจะเป็นชว่งเวลาแห่งความอดุมสมบรูณ:์ 

ในท านองเดยีวกนั [เขากล่าวว่า] เมล็ดขา้วสาลจีะเกดิสบิ 

พนัห ู และว่าหทูกุขา้งจะมหีมืน่เมล็ด 

และทกุเมล็ดจะใหผ้ลผลติเป็นแป้งบรสิทุธิ ์ บรสิทุธิ ์ และละเอยีดสบิปอนด ์

และผลแอปเปิล เมล็ดพชื และหญา้จะใหผ้ลในสดัส่วนทีใ่กลเ้คยีงกนั 

และสตัวท์ ัง้ปวงทีก่นิแต่การผลติของแผ่นดนิโลกเท่าน้ันจงึจะมสีนัตสิขุและก

ลมกลนืกนั และอยู่ภายใตบ้งัคบัของมนุษยโ์ดยสมบรูณ ์ ” 

[ค าใหก้ารของสิง่เหล่านีเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรโดย ปาเปียส 
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ชายโบราณผูฟั้ง นิกายโและเพือ่นของ โพลคีารป์ 

ในหนังสอืเล่มทีส่ ีข่องเขา เขาแต่งหนังสอืหา้เล่ม...] (ชิน้ส่วนของ ปาเปียส , 
IV) 

จดหมายหลงัพนัธสญัญาใหม่ถงึชาวโครนิธ ์กล่าวว่า: 

42:1-3 อคัรสาวกไดร้บัข่าวประเสรฐิส าหรบัเราจากพระเจา้พระเยซคูรสิต ์

พระเยซคูรสิตถ์กูส่งมาจากพระเจา้ ดงัน้ัน พระครสิตจ์งึมาจากพระเจา้ 

และอคัรสาวกกม็าจากพระครสิต ์

ทัง้สองจงึมาจากพระประสงคข์องพระเจา้ในล าดบัทีก่ าหนดไว ้ ดงัน้ัน 

เมือ่ไดร้บัภาระหนา้ที ่

และไดร้บัการยนืยนัอย่างเต็มทีผ่่านการฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระเจา้พระเยซู

ครสิตข์องเราและยนืยนัในพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความมั่นใจอย่างเ

ต็มทีใ่นพระวญิญาณบรสิทุธิ ์

พวกเขาออกไปพรอ้มกบัข่าวทีน่่ายนิดวี่าอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้จะมา

ถงึ 

โพลคิารป์แห่งสเมยีรน์าเป็นผูน้ าครสิเตยีนในยคุแรก ซ ึง่เป็นสาวกของยอหน์ 

อคัรสาวกคนสดุทา้ยทีเ่สยีชวีติ โพลคีารป์ ค. 120-135 AD สอน : 

ความสขุมแีกค่นยากจน และผูท้ีถ่กูข่มเหงเพราะเห็นแกค่วามชอบธรรม 

เพราะพวกเขาคอือาณาจกัรของพระเจา้ (โพลคีารป์. 

พวกเขาสอนใหผู้เ้ช ือ่เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรฟิลปิปี บททีI่I. จาก พ่อ 

อนัเต-้ไนเซเน่เล่มที ่ 1 เรยีบเรยีงโดย อเล็กซานเดอร ์ โรเบริต์สแ์ละ เจมส ์

โดนัลดส์นัฉบบัอเมรกินั พ.ศ. 2428) 

เมือ่รูว้่า “พระเจา้ไม่ทรงเยาะเยย้” 

เราควรด าเนินชวีติใหคู้่ควรกบัพระบญัญตัแิละรศัมภีาพของพระองค ์

...เพราะเป็นการดทีีจ่ะขจดัราคะทีม่อียู่ใน โลก เพราะว่า วญิญาณ; “และ 

“คนผดิประเวณี ไม่โสเภณี หรอืผูท้ ีท่ ารา้ยตนเองกบัมนุษยชาตจิะไม่ไดร้บั 

อาณาจกัรของพระเจา้ เป็นมรดก ” 

หรอืบรรดาผูท้ีท่ าสิง่ทีไ่ม่สอดคลอ้งและไม่สมควร (อา้งแลว้ บทที ่V) 
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ใหเ้ราปรนนิบตัพิระองคด์ว้ยความกลวัและดว้ยความคารวะ 

ทัง้ทีพ่ระองคเ์องไดท้รงบญัชาเรา 

และในฐานะอคัรสาวกทีป่ระกาศข่าวประเสรฐิแกเ่รา 

และผูเ้ผยพระวจนะทีป่ระกาศล่วงหนา้ถงึการเสด็จมาของพระเจา้ (อา้งแลว้ 

บทที ่VI) 

เชน่เดยีวกบัคนอืน่ๆ ในพนัธสญัญาใหม่ โพลคีารป์สอนว่าคนชอบธรรม 

ไม่ใชผู่ฝ่้าฝืนพระบญัญตั ิจะสบืทอดอาณาจกัรของพระเจา้เป็นมรดก 

ต่อไปนีอ้า้งว่าไดร้บัการสอนโดย โพลคีารป์: 

และใน วนัสะบาโต ต่อไป พระองคต์รสัว่า 

'จงฟังค าแนะน าของฉันลกูทีร่กัของพระเจา้ 

ขา้พเจา้เตอืนท่านเมือ่บชิอปอยู่ดว้ย 

และขา้พเจา้ขอเตอืนท่านอกีคร ัง้ใหเ้ดนิในทางของพระเจา้อย่างมมีารยาทแ

ละมค่ีาควร ระวงัใหด้ ี และอกีคร ัง้ จงพรอ้มเถดิ อย่าใหใ้จของท่านหนักอึง้ 

พระบญัญตัใิหม่ เกีย่วกบัความรกัซ ึง่กนัและกนั 

การเสด็จมาของพระองคก์ป็รากฏเป็นสายฟ้าอย่างรวดเรว็ 

การพพิากษาคร ัง้ใหญ่ดว้ยไฟ ชวีตินิรนัดร ์ อาณาจกัรอมตะของพระองค ์

และทกุสิง่ทีไ่ดร้บัการสอนจากพระเจา้ทีค่ณุรู ้

เมือ่คณุคน้หาพระคมัภรีท์ีไ่ดร้บัการดลใจ 

แกะสลกัดว้ยปากกาของพระวญิญาณบรสิทุธิบ์นหวัใจของคณุ (ชวีติของ 

โพลคีารป์, บทที ่24. JB ไลทฟ์ุต, พระบดิาของอคัรสาวก, ฉบบั 3.2, 1889, 
pp. 488-506) 

เม ลโิตแห่งซารด์สิ ซ ึง่เป็นผูน้ าครสิตจกัรของพระเจา้ ค. ค.ศ. 170 สอนว่า 

เพราะโดยแทแ้ลว้กฎทีอ่อกในข่าวประเสรฐิน้ัน ทัง้เกา่ในใหม่ 

ทัง้สองออกมาจากไซอนัและเยรูซาเล็มพรอ้มกนั 

และพระบญัญตัทิีอ่อกโดยพระคณุ และแบบในผลติภณัฑส์ าเรจ็รูป 

และลกูแกะในพระบตุร และแกะในมนุษย ์และมนุษยใ์นพระเจา้... 

แต่พระกติตคิณุไดก้ลายเป็นค าอธบิายของธรรมบญัญตัแิละธรรมบญัญตั ิ
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ส าเรจ็ ในขณะทีค่รสิตจกัร กลายเป็นคลงัแห่งความจรงิ... 

น่ีคอืผูป้ลดปล่อยเราจากการเป็นทาสสู่อสิรภาพ จากความมดืสู่ความสว่าง 

จากความตายสู่ชวีติ จากการปกครองแบบเผด็จการสู่อาณาจกัรนิรนัดร ์ ( 

เมลโิต ้ . ค าเทศนาในวนัปัสกา. ขอ้ 7 ,40 , 68. แปลจาก เคอรูซ:์ 

วารสารเทววทิยาออนไลน.์ 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

ดว้ยเหตนีุ ้ ราชอาณาจกัรของพระเจา้จงึเป็นทีรู่จ้กัว่าเป็นบางสิง่บางอย่างนิรนัดร ์

ไม่ใชแ่ค่ครสิตจกัรครสิเตยีนหรอืคาทอลกิในปัจจบุนัเท่าน้ัน 

และรวมถงึกฎหมายของพระเจา้ดว้ย 

อกีชว่งกลางถงึปลาย ศตวรรษที ่2 ชกัชวนใหผู้ค้นมองไปยงัอาณาจกัร: 

ดงัน้ัน อย่าใหใ้ครในพวกท่าน แตกแยก หรอืหนัหลงักลบัอกีต่อไป 

แต่จงเต็มใจเขา้หาพระกติตคิณุแห่งอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ 

(โรมนัคลเีมนต.์ การยอมรบั, หนังสอืX, บทXLV. ตดัตอนมาจากบรรพบรุุษ 

อนัเต-้ไนเซเน่เล่มที ่ 8 แกไ้ขโดย อเล็กซานเดอร ์ โรเบริต์สแ์ละ เจมส ์

โดนัลดส์นัฉบบัอเมรกินั พ.ศ. 2429) 

นอกจากนี ้ แมจ้ะเห็นไดช้ดัว่าไม่ไดเ้ขยีนโดยหน่ึงในครสิตจกัรทีแ่ทจ้รงิ 

แต่งานเขยีนในชว่งกลางศตวรรษที ่2 ชือ่ คนเลีย้งแกะของ ในการแปลโดย โรเบริต์ส ์

และโดนัลดส์นัใชค้ าว่า "อาณาจกัรของพระเจา้" สบิสีค่ร ัง้ 

ครสิเตยีน แท ้ และแมแ้ต่หลายคนทีอ่า้งตวัว่าเป็นพระครสิต ์

รูบ้างอย่างเกีย่วกบัอาณาจกัรของพระเจา้ในศตวรรษทีส่อง 

แมแ้ต่นักบญุอเีรเนอสุคาทอลกิและนิกายอสีเทริน์ออรโ์ธดอกซต์ะวนัออกกย็งัเขา้ใจว่

าหลงัจากการฟ้ืนคนืพระชนม ์ ครสิเตยีนจะเขา้สูอ่าณาจกัรของพระเจา้ 

สงัเกตสิง่ทีเ่ขาเขยีน, ค. ค.ศ. 180: 

เพราะสภาพของบรรดาผูเ้ช ือ่เป็นเชน่นีแ้หละ 

เพราะในพวกเขาคงด ารงอยู่โดยพระวญิญาณบรสิทุธิ ์

ผูซ้ ึง่ไดร้บัจากพระองคใ์นการบพัตศิมา และผูร้บัจะคงอยู ่
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ถา้เขาด าเนินในความจรงิ ความบรสิทุธิ ์ และความชอบธรรม 

และความอดทนอดกลัน้ เพราะวญิญาณนี ้ มกีารฟ้ืนคนืชพีในผูท้ีเ่ช ือ่ 

รา่งกายไดร้บัวญิญาณอกีคร ัง้ และรว่มกบัมนั 

โดยอ านาจของพระวญิญาณบรสิทุธิ ์ ถกูยกขึน้และเขา้สู่อาณาจกัรของ 

พระเจา้ (ของพระวญิญาณ, กลัน้ เพราะวญิญาณนี ้

มกีารการสาธติการเทศนาของอคัรสาวก บทที ่42 กลัน้ เพราะวญิญาณนี ้

มกีาร, ต.ค. 2422 ตามทีต่พีมิพใ์นสงัคมเพือ่ส่งเสรมิความรูข้องครสิเตยีน 

นิวยอรก์: กลัน้ เพราะวญิญาณนี ้มกีาร, 1920) 

กลัน้ เพราะวญิญาณนี ้มกีารสอน: 

ขา้พเจา้ไดแ้ต่กล่าวถงึความดขีองพระองค ์ ถา้ฉันเรยีกเขาว่าอาณาจกัร 

แต่กล่าวถงึสง่าราศขีองพระองค ์ ... 

เพราะหากพระองคท์ าใหเ้ขาเป็นอมตะตัง้แต่แรกเร ิม่ 

พระองคจ์ะทรงสรา้งเขาเป็นพระเจา้ … ดงัน้ัน 

พระองคม์ไิดท้รงสรา้งใหเ้ป็นอมตะหรอืยงัเป็นมนุษย ์

แต่ดงัทีเ่ราไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ทรงสามารถทัง้สองอย่างได ้

เพือ่ว่าหากเขาเอนเอยีงไปสู่สิง่ทีเ่ป็นอมตะ 

รกัษาพระบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้ 

เขาควรไดร้บับ าเหน็จจากพระองคเ์ป็นอมตะ และควรเป็นพระเจา้ (กลัน้ 

เพราะวญิญาณนี ้มกีาร, 1:3, 2:27) 

นักบญุคาทอลกิ ฮปิโปลทิสั ในชว่งตน้ศตวรรษที ่3 เขยีนว่า: 

และท่านจะไดร้บัอาณาจกัรแห่งสวรรค ์

ท่านทีรู่จ้กัราชาซเีลสเชยีลในขณะทีท่่านอาศยัอยู่ในชวีตินี ้

และคณุจะเป็นเพือ่นกบัพระเจา้และเป็นทายาทรว่มกบัพระครสิต ์

ไม่ถกูกเิลสตณัหาหรอืกเิลสตณัหาเป็นทาสอกีต่อไป 

และจะไม่สญูเปล่าดว้ยโรคภยัไขเ้จ็บอกีต่อไป เพราะท่าน ได ้

กลายเป็นพระเจา้แลว้ ส าหรบัความทกุขท์รมานใด ๆ 

ทีท่่านไดร้บัในขณะทีย่งัเป็นมนุษย ์ พระองคไ์ดป้ระทานสิง่เหล่านีแ้กท่่าน 

เพราะท่านมสีภาพเป็นมนุษย ์ แต่ 

ไม่ว่าสิง่ใดทีส่อดคลอ้งกบัพระเจา้ทีจ่ะประทานให ้

พระเจา้เหล่านีส้ญัญาจะประทานแกท่่าน เพราะท่าน ถกูท าใหเ้ป็นมลทนิ 
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และถอืก าเนิดขึน้สู่ความเป็นอมตะ 

(พวกเขาสอนใหผู้เ้ช ือ่เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรการหกัลา้งของบาปทัง้ห

มด เล่ม X บทที ่30) 

เป้าหมายส าหรบัมนุษยค์อืการถกูท าใหเ้ป็นมลทนิในอาณาจกัรของพระเจา้ทีจ่ะมาถึ

ง 

ปัญหาในศตวรรษทีส่องและสาม 

แมจ้ะไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวาง แต่ ในศตวรรษทีส่อง มารซ์อิอน 

ผูน้ าต่อตา้นกฎหมายทีล่ะทิง้ความ เช ือ่ กล็กุขึน้ กลัน้ เพราะวญิญาณนี ้

มกีารสอนเกีย่วกบักฎของพระผูเ้ป็นเจา้ วนัสะบาโต 

และอาณาจกัรของพระเจา้ตามตวัอกัษร แมว้า่โพลคีารป์และคนอืน่ๆ ประณามเขา 

แต่เขาตดิต่อกบัศาสนจกัรแห่งโรมมาระยะหน่ึงแลว้และดเูหมอืนจะมอีทิธพิลทีน่ั่น 

ในศตวรรษทีส่องและสาม นักเปรยีบเทยีบไดก้อ่ตัง้ขึน้ในอเล็กซานเดรยี (อยีปิต)์ 

นักเปรยีบเทยีบหลายคนคดัคา้นหลกัค าสอนเร ือ่งอาณาจกัรทีก่ าลงัจะมา 

สงัเกตรายงานเกีย่วกบันักเปรยีบเทยีบบางคนเหล่านี:้ 

ไดโอนิซอิสัเกดิจากครอบครวันอกรตีผูส้งูศกัดิแ์ละร า่รวยในเมอืงอเล็กซาน

เดรยี และไดร้บัการศกึษาดา้นปรชัญาของพวกเขา 

เขาออกจากโรงเรยีนนอกรตีเพือ่เป็นลกูศษิยข์อง 

พวกเขาสอนใหผู้เ้ช ือ่เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรซ ึง่เขาประสบความส าเรจ็

ในการดแูลโรงเรยีนสอนภาษาแห่งอเล็กซานเดรยี… 

พวกเขาสอนใหผู้เ้ช ือ่เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรและโรงเรยีน 

พวกเขาสอนใหผู้เ้ช ือ่เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัร 

ก าลงัท าลายหลกัค าสอนของนักพยากรณศ์กัดิส์ทิธิโ์ดยการตคีวามทีเ่พอ้ฝั

นและเชงิเปรยีบเทยีบ…พวกเขาไดร้บัช ือ่ของ "นักเปรยีบเทยีบ" 

ส าหรบัตวัเอง 

พวกเขาสอนใหผู้เ้ช ือ่เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรต่อสูก้บัพวกอลัเลกออรสิ

ตอ์ย่างเปิดเผย และยนืยนัว่าจะมกีารปกครองของพระครสิตบ์นโลก... 
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ไดโอนิซอิสัโตเ้ถยีงกบัผูต้ดิตามของ 

พวกเขาสอนใหผู้เ้ช ือ่เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรและดว้ยเร ือ่งราวของเขา

… “ สภาพ ของสิง่ต่าง ๆ ทีม่อียู่ตอนนีใ้นอาณาจกัรของพระเจา้” 

น่ีเป็นคร ัง้แรกทีก่ล่าวถงึอาณาจกัรของพระเจา้ทีม่อียู่ในสถานะปัจจบุนัของ

ครสิตจกัร... 

พวกเขาสอนใหผู้เ้ช ือ่เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรต าหนิความผดิพลาดของ

พวกเขาโดยแสดงใหเ้ห็นว่าอาณาจกัรแห่งสวรรคไ์ม่ใชเ่ชงิเปรยีบเทยีบ 

แต่เป็นอาณาจกัรทีแ่ทจ้รงิของพระเจา้ของเราในการฟ้ืนคนืชพีสู่ชวีตินิรนัด

ร ์... 

ดงัน้ัน 

แนวความคดิเร ือ่งอาณาจกัรจงึมาในสภาพปัจจบุนัจงึไดถ้อืก าเนิดขึน้และถื

อก าเนิดขึน้ในโรงเรยีน กลัน้ เพราะวญิญาณนี ้มกีารในอยีปิต ์ค.ศ. 200 

ถงึ 250 

หน่ึงศตวรรษเต็มกอ่นทีบ่ชิอปแห่งจกัรวรรดจิะไดร้บัการยกย่องว่าเป็นผูค้รอ

บครองบลัลงัก ์… 

ผ่อนผนัไดค้ดิแนวคดิเร ือ่งอาณาจกัรของพระเจา้ว่าเป็นสภาวะของความรูท้

างจติใจทีแ่ทจ้รงิของพระเจา้ 

พวกเขาสอนใหผู้เ้ช ือ่เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรก าหนดใหค้วามหมายทา

งจติวญิญาณซอ่นอยู่ในจดหมายธรรมดาของพระ คมัภรี ์ (วอรด์, เฮนร ี

ดาน่า. กลัน้ เพราะวญิญาณนี ้ มกีาร; กลัน้ เพราะวญิญาณนี ้ มกีาร 

จดัพมิพโ์ดย กลัน้ เพราะวญิญาณนี ้มกีาร , 1870, หนา้ 124-125) 

ดงัน้ัน ขณะทีบ่ชิอป กลัน้ เพราะวญิญาณนี ้

มกีารสอนพระกติตคิณุของอาณาจกัรของพระเจา้ 

นักเปรยีบเทยีบกพ็ยายามคดิหาความเขา้ใจทีผ่ดิๆ ทีม่คีวามหมายนอ้ยกว่า บชิอป 

กลัน้ เพราะวญิญาณนี ้ มกีารแห่ง 

พวกเขาสอนใหผู้เ้ช ือ่เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรกพ็ยายามต่อสูก้บัขอ้ผดิพลาดขอ

งนักเปรยีบเทยีบในเวลาเดยีวกนั 

ผูท้ ีอ่ยู่ในครสิตจกัรของพระเจา้อย่างแทจ้รงิยนืหยดัเพือ่ความจรงิของอาณาจกัรของ

พระเจา้ตามตวัอกัษรตลอดประวตัศิาสตร ์
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เฮอรเ์บริต์ ดบัเบลิยู. อารม์สตรอง สอนพระกติตคุิณแห่งราชอาณาจกัร 

นิกายโ 

ใน ศตวรรษที ่20 เฮอรเ์บริต์ ดบัเบลิย.ู อารม์สตรองผูล้่วงลบัไดเ้ขยีนไวว้่า : 

เพราะพวกเขา ปฏเิสธขา่ว ประเสรฐิของพระครสิต ์ . . 

โลกตอ้งแทนทีอ่ย่างอืน่แทน พวกเขาตอ้งประดษิฐ ์ ของปลอม! 

ดงัน้ันเราจงึไดย้นิว่าอาณาจกัรของพระเจา้เป็นเพยีงค าพูดทีซ่  า้ซากจ าเจ 

เป็นความรูส้กึทีด่ใีนใจมนุษย ์

ท าใหม้นักลายเป็นสิง่ทีไ่ม่มตีวัตนและไม่มอีะไรจรงิ! คนอืน่เขา้ใจผดิว่า 

“ครสิตจกัร” คอือาณาจกัร . . ผูเ้ผยพระวจนะดาเนียลซ ึง่มชีวีติอยู่ 600 

ปีกอ่นครสิตศ์กัราช รูว้า่อาณาจกัรของพระเจา้เป็นอาณาจกัรทีแ่ทจ้รงิ 

ซ ึง่เป็นรฐับาลทีป่กครอง 

ตามตวัอกัษร บนแผ่นดนิโลก . . 

ทีน่ี่ . . . 

เป็นค าอธบิายของพระเจา้เกีย่วกบัสิง่ทีร่าชอาณาจกัรของพระเจา้คอื: 

“และในสมยัของกษตัรยิเ์หล่านี…้” - น่ีคอืการพูดถงึนิว้เทา้สบินิว้ 

ส่วนหน่ึงของเหล็ก และส่วนหน่ึงของดนิเหนียวเปราะ 

โดยการเช ือ่มโยงค าพยากรณก์บัดาเนียล 7 และววิรณ ์ 13 และ 17 

น้ันหมายถงึประเทศสหรฐัอเมรกิาในยโุรปทีก่ าลงักอ่ตวัขึน้ใหม่ . . 

ต่อหนา้ต่อตาคณุ! ววิรณ ์ 17:12 ใหร้ายละเอยีด 

ทีช่ดัเจนว่ามนัจะเป็นการรวมตวัของราชาทัง้สบิหรอือาณาจกัรที ่ (ววิรณ ์

17:8) จะชบุชวีติจกัรวรรดโิรมนั เกา่ . . 

เมือ่พระครสิตเ์สด็จมา พระองคก์ าลงัเสด็จมาเป็นกษตัรยิข์องกษตัรยิ ์

ปกครองทัง้โลก (วว. 19:11-16); และ ราชอาณาจกัรของพระองค ์ - 

ราชอาณาจกัรของพระเจา้ - 

กล่าวว่าดาเนียลคอืการบรโิภคอาณาจกัรทางโลกทัง้หมดเหล่านี ้ ววิรณ ์

11:15 กล่าวไวใ้นถอ้ยค าเหล่านี:้ “อาณาจกัรของโลก นีก้ลายเป็น 

อาณาจกัรของพระเจา้ของเรา และของพระครสิตข์องพระองค ์

และพระองคจ์ะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิตย”์! 

น่ีคอือาณาจกัรของพระเจา้ มนัคอืจดุจบของรฐับาลปัจจบุนั ใชแ่ลว้ 



55 
 

แมแ้ต่สหรฐัอเมรกิาและชาตอิงักฤษ 

จากน้ันพวกเขาจะกลายเป็นอาณาจกัร -- รฐับาล -- 

ขององคพ์ระเยซคูรสิตเ์จา้ จากน้ันเป็นกษตัรยิข์องกษตัรยิท์ ั่วแผ่นดนิโลก 

สิง่นีท้ าใหเ้ห็นไดช้ดัเจนว่าราชอาณาจกัรของพระเจา้เป็นรฐับาลตามตวัอกั

ษร แมว้่าอาณาจกัร กลัน้ เพราะวญิญาณนี ้ มกีารจะเป็นอาณาจกัร - 

แมว้่าจกัรวรรดโิรมนัจะเป็นอาณาจกัรกต็าม - ดงัน้ัน กลัน้ 

เพราะวญิญาณนี ้ มกีารจงึเป็นรฐับาล 

คอืการเขา้ครอบครองรฐับาลของประเทศต่างๆ ของโลก 

พระเยซคูรสิตป์ระสตูเิพือ่เป็นกษตัรยิ-์ผูป้กครอง! . . . 

พระเยซคูรสิตอ์งคเ์ดยีวกนัทีเ่สด็จขา้มเนินเขาและหบุเขาของดนิแดนศกัดิส์ ิ

ทธิแ์ละถนนในเยรูซาเลมเมือ่ 1,900 ปีกอ่นก าลงัมาอกีคร ัง้ 

เขาบอกว่าจะมาอกี หลงัจากทีเ่ขาถกูตรงึทีก่างเขน 

พระเจา้ไดท้รงชบุเขาใหเ้ป็นขึน้มาจากความตายหลงัจากผ่านไปสามวนัสา

มคนื (มทัธวิ 12:40; กจ. 2:32; I 

พวกเขาสอนใหผู้เ้ช ือ่เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัร 15:3-4) 

พระองคเ์สด็จขึน้สู่บลัลงักข์องพระเจา้ ส านักงานใหญ่ของรฐับาลจกัรวาล 

(กจิการ 1:9-11; ฮบีรู 1:3; 8:1; 10:12; วว. 3:21)  

พระองคท์รงเป็น “ขนุนาง” แห่งค าอปุมาผูเ้สด็จขึน้ครองราชยข์อง 

พระเจา้ -- "ดนิแดนอนัไกลโพน้" -- ทีจ่ะ สวมมงกฎุ 

เป็นกษตัรยิเ์หนือบรรดาประชาชาต ิ แลว้เสด็จกลบัมายงัแผ่นดนิโลก (ลกูา 
19:12-27)  

อกีคร ัง้ทีพ่ระองคอ์ยู่ในสวรรคจ์นถงึ “วาระแห่งการชดใชข้องสารพดั” 

(กจิการ 3:19-21) การ ชดใช ้ หมายถงึ 

การกลบัคนืสู่สภาพเดมิหรอืสภาพเดมิ ในกรณีนี ้

การฟ้ืนฟูการปกครองของพระเจา้บน แผ่นดนิโลก และดว้ยเหตนีุ ้

การฟ้ืนฟูสนัตภิาพของโลก และเงือ่นไขในอดุมคต ิ 

ความสบัสนวุ่นวายในโลกปัจจบุนั 

สงครามและความขดัแยง้ทีท่วคีวามรุนแรงขึน้จะเขา้สู่จดุสดุยอดในปัญหาโ

ลกอย่างใหญ่หลวง เวน้แต่พระเจา้จะเขา้มาแทรกแซง 
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จะไม่มเีนือ้มนุษยร์อดชวีติได ้ (มทัธวิ 24:22) ทีจ่ดุไคลแม็กซ ์

เมือ่ความล่าชา้สง่ผลใหเ้กดิการท าลายลา้งทกุชวีติจากโลกนี ้

พระเยซคูรสิตจ์ะเสด็จกลบัมา คราวนีเ้ขามาในฐานะพระเจา้ศกัดิส์ทิธิ ์

พระองคก์ าลงัเสด็จมาในอ านาจและสง่าราศขีองพระผูส้รา้งทีป่กครองจกัรว

าล (มดั. 24:30; 25:31.) พระองคก์ าลงัเสด็จมาในฐานะ 

“ราชาแห่งราชาและเจา้นายทัง้หลาย” (วว. 19:16) 

เพือ่สถาปนาการปกครองสงูสดุของโลกและปกครองทกุประชาชาต ิ

“ดว้ยคทาเหล็ก ” (ว.ิ 19:15; 12:5) . . . 

พระครสิตท์รงไม่ตอ้นรบั? 

แต่มนุษยชาตจิะโห่รอ้งดว้ยความปิตยินิด ี

และตอ้นรบัเขาดว้ยความปีตยินิดแีละความกระตอืรอืรน้อย่างบา้คลั่ง 

แมแ้ต่ครสิตจกัรของศาสนาครสิตแ์บบดัง้เดมิจะเป็นเชน่น้ันหรอืไม่? 

พวกเขาจะไม่! พวกเขาจะเช ือ่ เพราะผูร้บัใชจ้อมปลอมของซาตาน (II 

โครนิธ ์ 11:13-15) ไดห้ลอกลวงพวกเขา ว่าเขาคอืผูต่้อตา้นพระครสิต ์

ครสิตจกัรและประชาชาตจิะโกรธเคอืงต่อการเสด็จมาของพระองค ์ (วว. 

11:15 กบั 11:18) 

และกองก าลงัทหารจะพยายามต่อสูก้บัเขาเพือ่ท าลายเขา (วว. 17:14)! 

บรรดาประชาชาตจิะเขา้รว่มในการต่อสูส้ดุยอดของสงครามโลกคร ัง้ที ่ 3 

ทีจ่ะมาถงึ โดยมสีมรภูมทิีก่รุงเยรูซาเล็ม (ศคย. 14:1-2) 

แลว้พระครสิตจ์ะเสด็จกลบัมา ในอ านาจเหนือธรรมชาต ิ เขาจะ 

“ต่อสูก้บัประชาชาตเิหล่าน้ัน” ทีต่่อสูก้บัเขา (ขอ้ 3) 

พระองคจ์ะทรงปราบพวกเขาใหห้มดสิน้ (วว. 17:14)! 

“เทา้ของเขาจะยนือยู่ในวนัน้ันบนภูเขามะกอกเทศ” 

เป็นระยะทางสัน้มากไปทางตะวนัออกของกรุงเยรูซาเลม็ (ศคย. 14:4) 

(อารม์สตรอง HW ความลกึลบัแห่งยคุ 2527) 

พระคมัภรีป์ระกาศว่าพระเยซจูะเสด็จกลบัมาและพระองคจ์ะทรงชนะ 

แต่หลายคนจะต่อสูก้บัพระองค ์ (ววิรณ ์ 19:19) หลายคนจะอา้งว่า (ตาม 

ความเขา้ใจที ่ ผดิ ในค าพยากรณใ์นพระคมัภรี ์
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แต่ส่วนหน่ึงเป็นเพราะผูเ้ผยพระวจนะเท็จและผูว้เิศษ) 

ว่าพระเยซทูีก่ลบัมาคอืศตัรูตวัสดุทา้ย! 

ต่อไปนีม้าจาก กลัน้ เพราะวญิญาณนี ้มกีาร: 

ศาสนาทีแ่ทจ้รงิ--

ความจรงิของพระเจา้ไดร้บัพลงัดว้ยความรกัของพระเจา้ทีป่ระทานโดยพระ

วญิญาณบรสิทุธิ.์..ความสขุทีไ่ม่อาจปฏเิสธไดข้องการรูจ้กัพระเจา้และพระเ

ยซคูรสิต-์จากการรูค้วามจรงิ-

และความอบอุ่นจากความรกัอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระเจา้!... 

ค าสอนของครสิตจกัรทีแ่ทจ้รงิของพระเจา้เป็นเพยีงค าสอนของ 

"ด าเนินชวีติตามพระวจนะทกุค า" ของพระคมัภรีไ์บเบลิ... 

มนุษยจ์ะเปลีย่นจากทางของ "ไดร้บั" ไปสู่ทาง "ให"้ 

ซึง่เป็นทางแห่งความรกัของพระเจา้ 

อารยธรรมใหม่จะยดึครองโลกแลว้! (อา้งแลว้) 

อารยธรรมใหม่คอือาณาจกัรของพระเจา้ 

การประกาศวา่อารยธรรมใหม่จะมาและอยู่บนพืน้ฐานของความรกัเป็นส่วนส าคญัขอ

งข่าวประเสรฐิทีแ่ทจ้รงิของอาณาจกัรทีพ่ระเยซแูละผูต้ดิตามพระองคส์อน 

น่ันคอืสิง่ทีเ่รา ส ั่งสอนในครสิตจกัรของพระเจา้ อย่างต่อเนือ่ง 

เฮอรเ์บริต์ 

อารม์สตรองตระหนักว่าพระเยซกู าลงัสอนว่าสงัคมมนุษยแ์มใ้นขณะทีค่ดิว่ามนัตอ้งก

ารเช ือ่ฟัง ไดป้ฏเิสธ 'การใหท้างชวีติ' ทางแห่งความรกั 

แทบไม่มใีครเขา้ใจถงึความส าคญัของสิง่ทีพ่ระเยซกู าลงัสอนอย่างถกูตอ้ง 

ความรอดโดยทางพระเยซูเป็นส่วนหน่ึงของพระกติตคุิณ 

ตอนนีบ้างคนทีไ่ดอ่้านมาถงึตรงนีค้งสงสยัเกีย่วกบัการสิน้พระชนมข์องพระเยซแูละบ

ทบาทของความรอด ใช ่
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น่ันเป็นส่วนหน่ึงของพระกติตคิณุทีพ่นัธสญัญาใหม่และเฮอรเ์บริต์ ดบัเบลิย.ู 

อารม์สตรองเขยีนถงึ 

พนัธสญัญาใหม่แสดงใหเ้ห็นพระกติตคิณุรวมถงึความรอดผ่านทางพระเยซ:ู 

16 เพราะขา้พเจา้ไม่ละอายเร ือ่งข่าวประเสรฐิของพระครสิต ์

เพราะเป็นฤทธานุภาพของพระเจา้ทีจ่ะน าความรอดมาสู่ทกุคนทีเ่ช ือ่ 

เพือ่ชาวยวิกอ่นและส าหรบัชาวกรกีดว้ย (โรม 1:16) 

4 เพราะฉะน้ัน พวกทีก่ระจดักระจายไปประกาศทกุที ่

ค า _ 5 แลว้ฟีลปิกล็งไปทีเ่มอืงสะมาเรยีและเทศนาเร ือ่งพระครสิตแ์กพ่วกเขา 

… 12 

แต่เมือ่พวกเขาเช ือ่ฟีลปิขณะสั่งสอนเร ือ่งอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้และพ

ระนามของพระเยซคูรสิต ์ ทัง้ชายและหญงิกร็บับพัตศิมา … 25 ดงัน้ัน 

เมือ่พวกเขาเป็นพยานและสั่งสอนพระวจนะของพระเจา้แลว้ 

พวกเขากลบัไปยงักรุงเยรูซาเล็ม 

โดยสั่งสอนพระกติตคิณุในหลายหมู่บา้นของชาวสะมาเรยี 26 

ทตูสวรรคข์องพระเจา้พูดกบัฟิลปิ … 40 พบฟิลปิที ่ อา โซต ั ส 

คร ัน้ผ่านไปแลว้ไดเ้ทศนาตามเมอืงต่างๆ จนถงึเมอืงซซีารยีา (กจิการ 8:4 
,5,12,25,26,40 ) 

18 พระองคไ์ดป้ระกาศแกพ่วกเขาเร ือ่งพระเยซแูละการฟ้ืนคนืพระชนม ์

(กจิการ 17:18) 

30 แลว้เปาโลกอ็าศยัอยู่ในบา้นเชา่ของตนสองปีเต็ม 

และไดร้บัทกุคนทีม่าหาท่าน 31 

ประกาศอาณาจกัรของพระเจา้และส ัง่สอนเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระเ

ยซูครสิตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ อย่างมั่นใจ ไม่มใีครหา้มพระองค ์ (กจิการ 
28:30-31) 

สงัเกตว่าค าเทศนารวมถงึพระเยซแูละอาณาจกัรดว้ย 

น่าเศรา้ทีค่วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัข่าวประเสรฐิของอาณาจกัรของพระเจา้มกัจะ

หายไปจากค าสอนของครสิตจกัรกรกี-โรมนั 
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ทีจ่รงิเพือ่ชว่ยใหเ้ราเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรน้ัน 

พระเจา้รกัมนุษยม์ากจนส่งพระเยซมูาสิน้พระชนมเ์พือ่เรา (ยอหน์ 3:16-17) 

และชว่ยเราใหร้อดโดยพระคณุของพระองค ์ (เอเฟซสั 2:8) 

และน่ันเป็นส่วนหน่ึงของข่าวด ี(กจิการ 20:24) 

ข่าวประเสรฐิของราชอาณาจกัรคอืสิง่ทีโ่ลกตอ้งการ แต่ ... 

การท างานเพือ่สนัตภิาพ (มทัธวิ 5:9) และการท าความ ด ี เป็นเป้าหมายทีคุ่ม้ค่า 

(เปรยีบเทยีบ กาลาเทยี 6:10) กระน้ัน ผูน้ าโลกจ านวนมาก รวมทัง้ผูนั้บถอืศาสนา 

เช ือ่ว่ามนัจะเป็นความรว่มมอืของมนุษยร์ะดบันานาชาตทิีจ่ะน ามา 

ซ ึง่ความสงบสขุและความเจรญิรุง่เรอืง ไม่ใชอ่าณาจกัรของพระเจา้ 

และในขณะทีพ่วกเขาจะประสบความส าเรจ็ช ัว่คราว 

พวกเขาจะไม่เพยีงแต่ไม่ประสบความส าเรจ็ 

ความพยายามของมนุษยใ์นทา้ยทีส่ดุจะน าดาวเคราะหโ์ลกมาสู่จดุทีม่นัจะท าใหช้วีติ

ไม่ย ั่งยนืหากพระเยซไูม่เสด็จกลบัมาสถาปนาอาณาจกัรของพระองค ์

มนุษยท์ีซ่อ่มโลกโดยปราศจากพระเจา้เป็น ข่าวประเสรฐิทีไ่รส้าระและไรส้าระ (สดดุ ี
127:1) 

หลายคนในโลกก าลงัพยายามรวบรวมแผนระหว่างประเทศแบบกึง่ศาสนาของชาวบ

าบโิลนเพือ่จดัระเบยีบโลกใหม่ใน ศตวรรษที ่ 21 น่ีคอืสิง่ที ่ ครสิตจกัร ต่อเนือ่ง 

ของพระเจา้ประณามตัง้แต่เร ิม่กอ่ตัง้และมแีผนทีจ่ะประณามต่อไป 

เน่ืองจากซาตานหลอกล่อเอวาใหต้กหลมุรกัข่าวประเสรฐิของเขาเมือ่เกอืบ 6,000 

ปีทีแ่ลว้ (ปฐมกาล 3) 

มนุษยจ์ านวนมากเชือ่ว่าพวกเขารูด้กีว่าพระเจา้ว่าอะไรจะท าใหพ้วกเขาและโลกดขีึน้ 

ตามคมัภรีไ์บเบลิจะใชก้ารรวมตวัของผูน้ าทางทหารในยโุรป 

(เรยีกว่าราชาแห่งทศิเหนือหรอืทีเ่รยีกว่าสตัวเ์ดรจัฉาน 13: 1-10) 

รว่มกบัผูน้ าทางศาสนา (เรยีกว่าผูเ้ผยพระวจนะเท็จหรอืทีเ่รยีกว่า 

พวกเขาสอนใหผู้เ้ช ือ่เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรผูต่้อตา้นพระครสิตค์นสดุทา้ยและ

สตัวเ์ดรจัฉานสองเขาแห่งววิรณ ์ 13:11-17) จากเมอืงแห่งเนินเขาทัง้เจ็ด (ววิรณ ์

17:9,18 ) เพือ่น าระเบยีบโลก 'บาบโิลน' (ววิรณ ์ 17 & 18) เขา้มา 

แมว้่ามนุษยชาตติอ้งการการกลบัมาของพระครสิตแ์ละการสถาปนาอาณาจกัรของพ

ระองค ์ หลายคนในโลกจะไม่สนใจขอ้ความนีใ้นศตวรรษที ่ 21— พวก 

เขาจะยงัคงเช ือ่ข่าวประเสรฐิเท็จของซาตานในรูปแบบต่างๆ แต่โลกจะไดร้บัพยาน 
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จ าไดว้่าพระเยซทูรงสอน: 

14 และข่าวประเสรฐิเร ือ่งอาณาจกัรนีจ้ะประกาศ ไปทั่ว 

โลกเพือ่เป็นพยานแกบ่รรดาประชาชาต ิ แลว้อวสานจะมาถงึ (มทัธวิ 
24:14) 

สงัเกตว่าข่าวประเสรฐิของอาณาจกัรจะไปถงึโลกในฐานะพยาน แลว้อวสานจะมาถงึ 

มเีหตผุลหลายประการนี.้ 

ประการหน่ึงคอืพระเจา้ตอ้งการใหโ้ลกไดย้นิพระกติตคิณุทีแ่ทจ้รงิกอ่นการเร ิม่ตน้ขอ

งความทกุขล์ าบากคร ัง้ใหญ่ (ซึง่แสดงใหเ้ห็นว่าเร ิม่ในมทัธวิ 24:21) 

ดงัน้ันข่าวประเสรฐิจงึเป็นพยานและค าเตอืน (เปรยีบเทยีบ เอเสเคยีล 3; อาโมส 3:7) 

มนัจะส่งผลใหม้กีารเปลีย่นใจเลือ่มใสของคนต่างชาตมิากขึน้กอ่นทีพ่ระเยซจูะเสด็จ

กลบัมา (โรม 11:25) และการเปลีย่นใจเลือ่มใสทีไ่ม่ใชช่าวต่างชาตอิย่างเพยีงพอ 

(โรม 9:27) กอ่นทีพ่ระเยซจูะเสด็จกลบัมา 

อกีประการหน่ึงคอืสาระส าคญัของขอ้ความจะขดักบัมุมมองของสตัวเ์ดรจัฉานทีเ่พิม่

ขึน้ ราชาแห่งอ านาจเหนือ พรอ้มดว้ยผูเ้ผยพระวจนะเท็จ ศตัรูตวัสดุทา้ย 

โดยพืน้ฐานแลว้พวกเขาจะสญัญาสนัตภิาพผ่านความพยายามของมนุษย ์

แต่จะน าไปสู่จดุจบ (มทัธวิ 24:14) และการท าลายลา้ง (เปรยีบเทยีบ 1 เธสะโลนิกา 
5:3) 

เน่ืองจากหมายส าคญัและการอศัจรรยโ์กหกทีเ่กีย่วขอ้งกบัพวกเขา (2 เธสะโลนิกา 

2:9) คนส่วนใหญ่ในโลกจะเลอืกทีจ่ะเช ือ่เร ือ่งโกหก (2 เธสะโลนิกา 2:9-12) 

แทนทีจ่ะเป็นข่าวประเสรฐิ เน่ืองจากนิกายโรมนัคาทอลกิ นิกายออรโ์ธดอกซ ์

ลเูธอรนั และนิกายอืน่ ๆ 

ต าหนิอาณาจกัรพนัปีอย่างไม่เหมาะสมเกีย่วกบัอาณาจกัรแห่งพนัปี 

หลายคนจงึเขา้ใจผดิว่าข่าวสารของข่าวประเสรฐิแห่งอาณาจกัรของพระเจา้เป็นข่าว

ประเสรฐิเท็จทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มต่อตา้นพระครสิต ์

ชาวครสิตฟิ์ลาเดลเฟียผูซ้ ือ่สตัย ์ (ววิรณ ์ 3:7-13) 

จะประกาศขา่วประเสรฐิพนัปีของอาณาจกัร 
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ตลอดจนบอกโลกว่าผูน้ าทางโลกบางคน (รวมถงึสตัวร์า้ยและผูเ้ผยพระวจนะเท็จ) 

จะท าอะไร 

พวกเขาจะสนับสนุนการบอกโลกว่าขอ้ความทีส่ตัวร์า้ย ราชาแห่งอ านาจเหนือ 

พรอ้มดว้ยผูเ้ผยพระวจนะเท็จ ศตัรูตวัสดุทา้ย จะท าลาย 

(พรอ้มกบัพนัธมติรบางส่วนของพวกเขา) ในทา้ยทีส่ดุ สหรฐัอเมรกิาและแองโกล-

เนช ัน่ของสหราชอาณาจกัร แคนาดา ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด ์(ดาเนียล 11:39) 

และหลงัจากน้ันไม่นานพวกเขาจะท าลายสมาพนัธอ์าหรบั/อสิลาม (ดาเนียล 11:40-

43) ซึง่ท าหนา้ทีเ่ป็นเคร ือ่งมอืของปีศาจ (ววิรณ ์ 16:13-14) 

และจะต่อสูก้บัพระเยซคูรสิตใ์นทีส่ดุเมือ่พระองคเ์สด็จกลบัมา (ววิรณ ์16:14; 19:19-

20) ชาวฟิลาเดลเฟียผูซ้ ือ่สตัย ์ (ววิรณ ์ 3:7-13) จะประกาศว่าอาณาจกัรพนัปีจะ 

มาในไม่ชา้ สิง่นีน่้าจะท าใหเ้กดิการรายงานข่าวมากมายและมสี่วนท าใหม้ทัธวิ 

24:14 บรรลผุลส าเรจ็ พวกเราใน คร ิ สต จกัรของพระเจา้ก าลงัเตรยีมวรรณกรรม 

(ในหลายภาษา) เพิม่ไปยงัเว็บไซต ์ และด าเนินการขัน้ตอนอืน่ ๆ เพือ่เตรยีมส าหรบั 

'งานสัน้' (เปรยีบเทยีบ โรม 9:28) ทีจ่ะน าไปสู่ความมุ่งมั่นของพระเจา้ที ่ มทัธวิ 24: 

14 ไดร้บัการจดัเตรยีมอย่างเพยีงพอเพือ่เป็นพยานในอวสานทีจ่ะมาถงึ 

'ข่าวประเสรฐิปลอม' ทีป่ระกาศผูน้ าโลก (มแีนวโนม้ว่าผูน้ าระดบัสงูของยโุรป 

'รูปแบบใหม่' บางส่วน พรอ้มดว้ยพระสนัตะปาปาทีป่ระนีประนอมซ ึง่จะ อา้ง 

รูปแบบของนิกายโรมนัคาทอลกิ) จะไม่เป็นเชน่น้ัน—

พวกเขาจะไม่ตอ้งการใหโ้ลกเรยีนรูส้ ิง่ทีพ่วกเขาจะท าจรงิๆ ท า 

(และอาจไม่เช ือ่ดว้ยซ า้ในตอนแรก เปรยีบเทยีบ อสิยาห ์ 10:5-7) 

พวกเขาและ/หรอืผูส้นับสนุนของพวกเขามแีนวโนม้ทีจ่ะสอนอย่างผดิๆ 

ว่าชาวฟิลาเดลเฟียทีซ่ ือ่สตัยจ์ะยดึถอืหลกัค าสอนหวัรุนแรง (ลทัธพินัปี) 

ของมารทีจ่ะมาถงึ 

ไม่ว่าพวกเขาและ/หรอืผูต้ดิตามของพวกเขาประณามผูซ้ ือ่สตัยใ์นฟิลาเดลเฟียและ 

ครสิตจกัรของพระเจา้ อย่างต่อเนือ่ง จะท าใหเ้กดิการกดขีข่่มเหง (ดาเนียล 11:29-

35; ววิรณ ์ 12:13-15) สิง่นีจ้ะน าไปสู่จดุจบดว้ย—

การเร ิม่ตน้ของความทกุขล์ าบากคร ัง้ใหญ ่ (มทัธวิ 24:21; ดาเนียล 11:39; 

เปรยีบเทยีบ มทัธวิ 24:14-15; ดาเนียล 11:31) 

รวมทัง้เวลาแห่งการปกป้องชาวฟิลาเดลเฟียผูซ้ ือ่สตัย ์ ครสิเตยีน (ววิรณ ์ 3:10; 
12:14-16) 
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สตัวร์า้ยและผูเ้ผยพระวจนะเท็จจะพยายามบงัคบั แบล็กเมลท์างเศรษฐกจิ สญัญาณ 

การอศัจรรยโ์กหก การฆาตกรรม และความกดดนัอืน่ๆ (ววิรณ ์ 13:10-17;16:14; 

ดาเนียล 7:25; 2 เธสะโลนิกา 2:9-10) เพือ่ควบคมุ . ครสิเตยีนจะถามว่า: 

10 “ขา้แต่พระเจา้ บรสิทุธิแ์ละเทีย่งแทน้านสกัเท่าใด จนกว่าพระองคจ์ะทรง 

พพิากษา และลา้งแคน้ใหโ้ลหติของเราตกแกผู่ท้ ีอ่าศยัอยู่ในแผ่นดนิโลก” 

(ววิรณ ์6:10) 

ตลอดยคุสมยั ผูค้นของพระเจา้สงสยัว่า “อกีนานไหมกว่าพระเยซจูะเสด็จกลบัมา?” 

แมว้่าเราจะไม่ทราบวนัหรอืช ัว่โมง แต่เราคาดว่าพระเยซจูะเสด็จกลบัมา 

(และอาณาจกัรพนัปีของพระเจา้สถาปนา) ในศตวรรษที ่ 21 ตาม พระคมัภรีห์ลายขอ้ 

(เชน่ มทัธวิ 24:4-34; สดุด ี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) ซึง่ตอนนีเ้ราเห็นว่าบางส่วนไดส้ าเรจ็แลว้ 

ถา้พระเยซ ูไม่แทรกแซง โลกจะท าลายลา้งทัง้ชวีติ: 

21 เพราะเมือ่น้ันจะมคีวามทกุขล์ าบากใหญ่ยิง่ 

อย่างทีไ่ม่เคยมตีัง้แต่เร ิม่โลกมาจนถงึเวลานี ้ และจะไม่มอีกีเลย 22 

และเวน้แต่วนัเหล่าน้ันจะสัน้ลง กไ็ม่มเีนือ้หนังใดรอดได ้

แต่เพือ่ประโยชนข์องผูท้ีไ่ดร้บัเลอืก วนัเหล่าน้ันจะสัน้ลง (มทัธวิ 24:21-22) 

29 ทนัทหีลงัจากความทกุขล์ าบากแห่งวนัเหล่าน้ัน ดวงอาทติยจ์ะมดืไป 

และดวงจนัทรจ์ะไม่ส่องแสง ดวงดาวจะรว่งหลน่จากสวรรค ์

และพลงัแห่งสวรรคจ์ะส ั่นสะเทอืน 30 

แลว้เคร ือ่งหมายแห่งบตุรมนุษยจ์ะปรากฎในสวรรค ์

และเมือ่น้ันทกุเผ่าบนแผ่นดนิโลกจะไวท้กุข ์

และจะไดเ้ห็นบตุรมนุษยเ์สด็จมาบนเมฆในสวรรคด์ว้ยฤทธานุภาพและสง่าร

าศอีนัยิง่ใหญ ่ 31 

และพระองคจ์ะทรงส่งทตูสวรรคข์องพระองคด์ว้ยเสยีงแตรดงัสน่ัน 

และพวกเขาจะรวบรวมผูท้ีพ่ระองคท์รงเลอืกสรรไวจ้ากลมทัง้สี ่

จากปลายฟ้าขา้งหน่ึงไปยงัอกีฟากหน่ึง (มทัธวิ 24:29-31) 

อาณาจกัรของพระเจา้คอืสิง่ทีโ่ลกตอ้งการ 
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เอกอคัรราชทูตฯ 

คณุมหีนา้ทีอ่ะไรในราชอาณาจกัร? 

ตอนนี ้ ถา้คณุเป็นครสิเตยีนทีแ่ทจ้รงิ คณุตอ้งเป็นทตูของศาสนาครสิต ์

สงัเกตสิง่ทีอ่คัรสาวกเปาโลเขยีน: 

20 บดันี ้ เราเป็นทตูของพระครสิต ์ ราวกบัว่าพระเจา้ก าลงัวงิวอนผ่านเรา 

เราวงิวอนท่านแทนพระครสิต ์จงคนืดกีบัพระเจา้ (2 โครนิธ ์5:20) 

14 เพราะฉะน้ัน จงยนืขึน้ เอาความจรงิคาดเอว 

สวมทบัทรวงแห่งความชอบธรรม 15 

และเอาเทา้ของตนเตรยีมข่าวประเสรฐิแห่งสนัต ิ 16 เหนือสิง่อืน่ใด 

จงสวมเกราะแห่งศรทัธาซ ึง่เจา้จะใชด้บัลกูดอกเพลงิของมารรา้ยได ้ 17 

จงสวมหมวกแห่งความรอด และดาบของพระวญิญาณ 

ซ ึง่เป็นพระวจนะของพระเจา้ 18 

จงอธษิฐานวงิวอนทกุอย่างในพระวญิญาณเสมอ 

โดยจงระวงัตวัดว้ยความเพยีรทกุอย่างและจงวงิวอนเพือ่วสิทุธชินทกุคน 19 

และเพือ่ขา้พเจา้ ขอทรงประทานถอ้ยค าแกข่า้พเจา้ 

เพือ่ขา้พเจา้จะไดอ้า้ปากพูดอย่างกลา้หาญเพือ่ใหรู้ ้

ความลกึลบัของข่าวประเสรฐิ 20 ซึง่ขา้พเจา้เป็นทตูทีถ่กูล่ามโซไ่ว ้

เพือ่ขา้พเจา้จะไดพู้ดอย่างกลา้หาญตามทีข่า้พเจา้ควรจะพูด (เอเฟซสั 
6:14-20) 

ยมทตูคอือะไร? กลัน้ เพราะวญิญาณนี ้มกีารมคี าจ ากดัความดงัต่อไปนี:้ 

1 : ทตูอย่างเป็นทางการ; โดยเฉพาะ : 

ตวัแทนทางการทตูทีม่ตี าแหน่งสงูสดุทีไ่ดร้บัการรบัรองจากรฐับาลต่างประเ

ทศหรอือธปิไตยในฐานะตวัแทนผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในรฐับาลของตนหรอือธปิไตยห

รอืแต่งตัง้ใหม้กีารมอบหมายทางการฑตูพเิศษและบ่อยคร ัง้ 

2 ก : ตวัแทนทีไ่ดร้บัมอบอ านาจหรอืผูส้่งสาร 

หากคณุเป็นครสิเตยีนตวัจรงิ คณุเป็นตวัแทนอย่างเป็นทางการของพระครสิต!์ 

สงัเกตสิง่ทีอ่คัรสาวกเปโตรเขยีนว่า 
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9 แต่ท่านเป็นรุน่ทีไ่ดร้บัเลอืก ฐานะปโุรหติ เป็นประชาชาตบิรสิทุธิ ์

เป็นชนชาตพิเิศษของพระองค ์

เพือ่ท่านจะไดป้ระกาศการสรรเสรญิพระองคผ์ูท้รงเรยีกท่านจากความมดืสู่

ความสว่างอนัน่าอศัจรรยข์องพระองค ์ 10 

ซึง่เมือ่กอ่นไม่เป็นชนชาตแิต่บดันีเ้ป็นประชากรของพระเจา้ 

ผูไ้ม่ไดร้บัความเมตตาแต่บดันีไ้ดร้บัพระเมตตา (1 เปโตร 2:9-10) 

ในฐานะครสิเตยีน เราตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของชาตศิกัดิส์ทิธิ ์

ชาตใิดทีต่อนนีศ้กัดิส์ทิธิ?์ 

แน่นอนว่าไม่มอีาณาจกัรใดในโลกนี—้

แต่ทา้ยทีส่ดุพวกเขาจะเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรของพระครสิต ์ (ววิรณ ์ 11:15) 

เป็นประเทศของพระเจา้ อาณาจกัรของพระองคท์ีศ่กัดิส์ทิธิ ์

ในฐานะทตู 

ปกตแิลว้เราไม่มสี่วนรว่มในการเมอืงโดยตรงของบรรดาประชาชาตใินโลกนี ้

แต่เราตอ้งด าเนินชวีติตามวถิแีห่งพระเจา้ (โปรดดหูนังสอืฟรทีี ่ www.ccog.orgชือ่:  

ครสิเตยีน: เอกอคัรราชทตูส าหรบัอาณาจกัรของพระเจา้, 

ค าแนะน าในพระคมัภรีเ์กีย่วกบัชวีติในฐานะครสิเตยีน) 

การท าเชน่นีท้ าใหเ้ราเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ว่าเหตใุดวถิขีองพระเจา้จงึดทีีส่ดุ 

เพือ่ว่าในอาณาจกัรของพระองค ์ เราสามารถเป็นกษตัรยิแ์ละปโุรหติ 

และปกครองรว่มกบัพระครสิตบ์นแผ่นดนิโลก: 

5 

แด่พระองคผ์ูท้รงรกัเราและช าระเราจากบาปของเราดว้ยพระโลหติของพระ

องคเ์อง 6 

และไดท้รงตัง้เราใหเ้ป็นกษตัรยิแ์ละปโุรหติแด่พระเจา้และพระบดิาของพระอ

งค ์ ขอพระเกยีรตสิริแิละการครอบครองจงมแีด่พระองคต์ลอดไปเป็นนิตย ์

อาเมน (ววิรณ ์1:5-6) 

10 และไดท้รงตัง้เราใหเ้ป็นกษตัรยิแ์ละปโุรหติแด่พระเจา้ของเรา และ 

เราจะครองโลก (ววิรณ ์5:10) 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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แง่มุมหน่ึงในอนาคตของสิง่น้ันคอืการสอนผูท้ีเ่ป็นมนุษยแ์ลว้ใหด้ าเนินในวถิขีองพระ

เจา้: 

19 เพราะประชาชนจะอาศยัอยู่ในศโิยนทีก่รุงเยรซูาเล็ม คณุ 

จะไม่รอ้งไหอ้กีต่อไป 

พระองคจ์ะทรงพระกรณุาต่อคณุมากเมือ่ไดย้นิเสยีงรอ้งของคณุ 

เมือ่พระองคท์รงฟัง พระองคจ์ะทรงตอบท่าน 20 และแมว้่าพระเจา้จะประทาน 

อาหารแห่ง ความ ทกุขย์ากและน า้แห่งความทกุขใ์จแกค่ณุ 

แต่ครูของคณุจะไม่ถกูยา้ยไปทีมุ่มใด ๆ อกีต่อไป 

แต่ดวงตาของคณุจะไดเ้ห็นครูของคณุ 21 

หขูองเจา้จะไดย้นิพระวจนะขา้งหลงัเจา้ว่า "จงเดนิในทางนี"้ 

เมือ่ท่านหนัไปทางขวามอื หรอื เมือ่ไรกต็ามทีเ่จา้หนัไปทางซา้ย (อสิยาห ์
30:19-21) 

แมว้่าจะเป็นค าพยากรณส์ าหรบัอาณาจกัรพนัปี 

แต่ในยคุนีค้รสิเตยีนตอ้งเตรยีมพรอ้มทีจ่ะสอน: 

12 … ถงึเวลานีค้ณุควรจะเป็นครู (ฮบีรู 5:12) 

15 แต่จงช าระจติใจขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระเจา้ใหบ้รสิทุธิ ์

และพรอ้มเสมอทีจ่ะใหค้ าตอบแกท่กุคนที ่ ถาม 

ถงึเหตผุลของความหวงัซ ึง่อยู่ในตวัคณุดว้ยความอ่อนโยนและความกลวั 

(1 เปโตร 3:15, KJV) 

พระคมัภรีแ์สดงใหเ้ห็นว่า 

ครสิเตยีนทีซ่ ือ่สตัยก์ว่าหลายคนจะสั่งสอนหลายคนกอ่นเร ิม่ความทกุขย์ากคร ัง้ใหญ่

: 

33 และบรรดาผูท้ีเ่ขา้ใจจะสั่งสอนคนเป็นอนัมาก (ดาเนียล 11:33) 

ดงัน้ัน การเรยีนรู ้ การเตบิโตในพระคณุและความรู ้ (2 เปโตร 3:18) 

จงึเป็นสิง่ทีเ่ราควรท าตอนนี ้

บทบาทส่วนหน่ึงของคณุในอาณาจกัรของพระเจา้คอืการสามารถสอนได ้

และส าหรบัชาวฟิลาเดลเฟียทีซ่ ือ่สตัยม์ากขึน้ (ววิรณ ์ 3:7-13) ครสิเตยีน 
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สิง่นีจ้ะรวมถงึการสนับสนุนพยานพระกติตคิณุทีส่ าคญักอ่นการเร ิม่ตน้อาณาจกัรพั

นปี (เปรยีบเทยีบ มทัธวิ 24:14) 

หลงัจากสถาปนาอาณาจกัรของพระเจา้แลว้ 

ผูค้นของพระเจา้จะถกูน ามาใชเ้พือ่ชว่ยฟ้ืนฟูดาวเคราะหท์ีเ่สยีหาย: 

12 คนในพวกท่านจะสรา้งทีร่า้ง เปล่า  

ท่านจะยกรากฐานของหลายช ัว่อายคุนขึน้ 

และเจา้จะไดช้ ือ่ว่าเป็นผูซ้อ่มแซมการละเมดิ ผูฟ้ื้นฟูถนนใหอ้ยู่ในน้ัน 

(อสิยาห ์58:12) 

ดงัน้ัน 

ผูค้นของพระเจา้ทีด่ าเนินชวีติตามแบบของพระเจา้ในยคุนีจ้ะท าใหผู้ค้นอาศยัอยู่ในเ

มอืงต่างๆ (และทีอ่ืน่ๆ) ไดง่้ายขึน้ในชว่งเวลาแห่งการฟ้ืนฟู โลกจะน่าอยู่ขึน้จรงิ ๆ 

ตอนนีเ้ราควรเป็นทตูของพระครสิต ์

เพือ่ทีเ่ราจะสามารถรบัใชใ้นอาณาจกัรของพระองคไ์ด ้

ข่าวสารพระกติตคุิณทีแ่ทจ้รงิคอืการเปลีย่นแปลง 

พระเยซตูรสัวา่ “ถา้ท่านปฏบิตัติาม ค า ของเรา ท่านกเ็ป็นสาวกของเราอย่างแทจ้รงิ 

32 แลว้ท่านจะทราบความจรงิ และความจรงิจะท าใหท่้านเป็นไท” (ยอหน์ 8:31-32) 

การรูค้วามจรงิเกีย่วกบัข่าวประเสรฐิแห่งอาณาจกัรของพระเจา้ท าใหเ้ราเป็นอสิระจา

กการถกูขงัอยู่ในความหวงัเท็จของโลกนี ้ เรากลา้สนับสนุนแผนทีไ่ดผ้ล—

แผนของพระเจา้! ซาตานหลอกลวงคนทัง้โลก (ววิรณ ์ 12:9) 

และอาณาจกัรของพระเจา้เป็นทางออกทีแ่ทจ้รงิ 

เราตอ้งยนืหยดัและสนับสนุนความจรงิ (เปรยีบเทยีบ ยอหน์ 18:37) 

ข่าวสารพระกติตคิณุเป็นมากกว่าความรอดส่วนตวั 

ข่าวดเีร ือ่งอาณาจกัรของพระเจา้ควรเปลีย่นแปลงในยคุนี:้ 

2 และอย่าด าเนินตามโลกนี ้ แต่จงเปลีย่นความคดิใหม่เสยีเถดิ 

เพือ่ท่านจะไดพ้สิจูนว์่าพระประสงคข์องพระเจา้ทีด่แีละเป็นทีย่อมรบัและสมบู

รณน้ั์นคอือะไร (โรม 12:2) 



67 
 

ครสิเตยีนแทถ้กูเปลีย่นแปลงเพือ่รบัใชพ้ระเจา้และผูอ้ืน่: 

22 บ่าวผูเ้ป็นทาส จงเช ือ่ฟังนายของเจา้ตามเนือ้หนังทกุอย่าง ไม่ใชด่ว้ย 

สายตา เหมอืนคนเอาใจ แต่ดว้ยความจรงิใจของจติใจ เกรงกลวัพระเจา้ 23 

และไม่ว่าท่านจะกระท าสิง่ใด 

จงท าดว้ยความเต็มใจเหมอืนถวายแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ไม่ใชท่ ากบัมนุษย ์
24 โดย รูว้่าท่านจะไดร้บัมรดกเป็นบ าเหน็จจากพระเจา้ 

เพราะท่านปรนนิบตัอิงคพ์ระเยซคูรสิต ์(โคโลส ี3:22-24) 

28 เพราะฉะน้ัน ในเมือ่เราไดร้บัอาณาจกัรทีส่ ั่นคลอนไม่ได ้

กข็อใหเ้รามพีระคณุ 

เพือ่เราจะไดป้รนนิบตัพิระเจา้ดว้ยความคารวะและเกรงกลวัพระเจา้ (ฮบีร ู
12:28) 

ครสิเตยีนแทด้ าเนินชวีติแตกต่างไปจากโลก เรายอมรบัมาตรฐานของพระเจา้เหนือ 

โลกในเร ือ่ง ทีถ่กูและผดิ คนชอบธรรมด าเนินชวีติดว้ยศรทัธา (ฮบีรู 10:38) 

เน่ืองจากตอ้งใชศ้รทัธาในการด าเนินชวีติตามวถิขีองพระเจา้ในยคุนี ้

ครสิเตยีนไดร้บัการพจิารณาว่าแตกต่างจากโลกทีพ่วกเขาอาศยัอยู่มากจนรูปแบบชี

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

14,22 ) โลกด าเนินชวีติอย่างเห็นแก่ตวั ภายใตอ้ทิธพิลของซาตาน ในสิง่ทีเ่รยีกว่า 

“ทางของคาอนิ” (ยดูา 11) 

พระกติตคิณุแห่งอาณาจกัรของพระเจา้เป็นข่าวสารแห่งความชอบธรรม ความยนิด ี

และสนัตสิขุ (โรม 14:17) ค าเผยพระวจนะทีเ่ขา้ใจถกูตอ้งท าใหส้บายใจ 

(เปรยีบเทยีบ 1 โครนิธ ์ 14:3; 1 เธสะโลนิกา 4:18) 

โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่เรามองดโูลกพงัทลาย (เปรยีบเทยีบ ลกูา 21:8-36) 

วถิชีวีติครสิเตยีนทีแ่ทจ้รงิน าไปสู่ความอดุมสมบรูณฝ่์ายวญิญาณและพระพรทางรา่ง

กาย (มาระโก 10:29-30) 

น่ีเป็นส่วนหน่ึงทีท่ าใหผู้ท้ ีด่ าเนินชวีติเขา้ใจว่าโลกตอ้งการอาณาจกัรของพระเจา้ 

ครสิเตยีนเป็นทตูแห่งอาณาจกัรของพระเจา้ 

ครสิเตยีนฝากความหวงัของเราไวใ้นฝ่ายวญิญาณ ไม่ใชฝ่่ายกาย 

แมว้่าเราอยู่ในโลกฝ่ายเนือ้หนัง (โรม 8:5-8) เราม ี “ความหวงัในข่าวประเสรฐิ” 

(โคโลส ี 1:23) 
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น่ีคอืสิง่ทีค่รสิเตยีนยคุแรกเขา้ใจว่าหลายคนทีอ่า้งตวัว่าพระเยซใูนทกุวนันีไ้ม่เขา้ใจอ

ย่างแทจ้รงิ 
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6. ครสิตจกัรกรกี-

โรมนัสอนเร ือ่งราชอาณาจกัรเป็นสิง่ส าคญั แต่... 

ครสิตจกัรกรกี-โรมนัเช ือ่ว่าพวกเขาสอนแง่มมุต่างๆ เกีย่วกบัอาณาจกัรของพระเจา้ 

แต่มปัีญหาในการท าความเขา้ใจว่าแทจ้รงิแลว้เป็นอย่างไร ตวัอย่างเช่น 

สารานุกรมคาทอลกิ สอนเร ือ่งนีเ้กีย่วกบัอาณาจกัร: 

ของพระครสิต ์ … 

ในทกุขัน้ตอนในการสอนของพระองคเ์ร ือ่งการเสด็จมาของอาณาจกัรนี ้
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แง่มุมต่างๆ ของอาณาจกัร ความหมายทีช่ดัเจน วธิกีารทีจ่ะบรรลถุงึ 

เป็นแกน่ของค าปราศรยัของพระองค ์

มากจนค าปราศรยัของพระองคเ์รยีกว่า “พระกติตคิณุ 

ของอาณาจกัร”...พวกเขาเร ิม่พูดถงึครสิตจกัรว่าเป็น 

“อาณาจกัรของพระเจา้”; เปรยีบเทยีบ พ.อ. ผม 13; ฉัน 

พวกเขาสอนใหผู้เ้ช ือ่เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัร, ii, 12; ววิรณ,์ ฉัน, 6, 9; 

v, 10, ฯลฯ ...มนัหมายถงึครสิตจกัรในฐานะสถาบนัอนัศกัดิส์ทิธิน้ั์น … 

(พวกเขาสอนใหผู้เ้ช ือ่เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัร VIII. 1910) 

แมว้่าขา้งตน้จะชีไ้ปที ่ “พ.อ. ผม 13; ฉัน 

พวกเขาสอนใหผู้เ้ช ือ่เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัร, ii, 12; ววิรณ,์ ฉัน, 6, 9; v, 10” 

ถา้คณุจะคน้หาพวกเขา คณุจะพบว่าไม่มขีอ้ใดขอ้หน่ึงทีพู่ดถงึ ครสิตจกัร 

ทีเ่ป็นอาณาจกัรของพระเจา้ 

พวกเขาสอนใหผู้เ้ช ือ่เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรของพระเจา้หรอืว่าเป็นอาณาจกัร

ของพระเยซ ู

พระคมัภรีเ์ตอืนว่าหลายคนจะเปลีย่นข่าวประเสรฐิหรอืหนัไปหาเร ือ่งอืน่ทีไ่ม่จรงิ 

(กาลาเทยี 1:3-9) น่าเศรา้ทีห่ลายคนท าอย่างน้ัน 

พระเยซทูรงสอนว่า “เราเป็นทางน้ัน เป็นความจรงิและเป็นชวีติ 

ไม่มใีครมาถงึพระบดิาไดเ้วน้แต่มาทาง เรา ” (ยอหน์ 14:6) เป โตร สอน ว่า 

“และในสิง่อืน่ใดความรอดกไ็ม่ม ี

เพราะไม่มชี ือ่อืน่ใดทีใ่หเ้รารอดไดภ้ายใตฟ้้าท่ามกลางมนุษย”์ (กจิการ 4:12) 

เปโตรบอกชาวยวิว่าทกุคนตอ้งมศีรทัธาทีจ่ะกลบัใจและยอมรบัพระเยซจูงึจะรอด 

(กจิการ 2:38) 

ตรงกนัขา้มกบัเร ือ่งนี ้ โป๊ปฟรานซสิไดส้อนว่าผูท้ ีไ่ม่เช ือ่ในพระเจา้ หากไม่มพีระเยซ ู

กจ็ะรอดไดด้ว้ยการท าด!ี 

เขายงัสอนดว้ยว่าชาวยวิสามารถรอดไดโ้ดยไม่ยอมรบัพระเยซ!ู นอกจากนี ้

เขาและชาวกรกี-โรมนับางคนยงัดเูหมอืนจะพจิารณาว่า 'แมร ี'่ 

เวอรช์นัทีไ่ม่ใชพ่ระคมัภรีเ์ป็นกญุแจสู่พระกติตคิณุ 

เชน่เดยีวกบักญุแจสู่ความเป็นน า้หน่ึงใจเดยีวกนัจากทั่วโลกและระหวา่งศาสนา 

น่าเศรา้ทีพ่วกเขาและคนอืน่ๆ 

ไม่เขา้ใจถงึความส าคญัของพระเยซแูละข่าวประเสรฐิทีแ่ทจ้รงิของอาณาจกัรของพร

ะเจา้ หลายคนก าลงัส่งเสรมิข่าวประเสรฐิเท็จ 
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หลายคนปรารถนาจะเดนิดว้ยสายตาและมศีรทัธาในโลก 

พนัธสญัญาใหม่สอนว่าครสิเตยีนตอ้งมองขา้งบน: 

2 จงเอาใจใส่สิง่ทีอ่ยู่เบือ้งบน ไม่ใชส่ิง่ทีอ่ยู่บนโลก (โคโลส ี3:2) 

7 เพราะเราด าเนินโดยความเชือ่ ไม่ใชโ่ดยการมองเห็น (2 โครนิธ ์5:7) 

กระน้ัน โดยพืน้ฐานแลว้ สมเด็จพระสนัตะปาปาปีอสุที ่ 11 

ทรงสอนใหเ้ดนิตามสายตาของครสิตจกัรของเขา: 

...ครสิตจกัรคาทอลกิ...คอือาณาจกัรของพระครสิตบ์นโลก ( 

สารานุกรมของปิอสุ พ รมีาส ). 

เว็บไซต ์ CatholicBible101 อา้งว่า “ อาณาจกัร 

ของพระเจา้กอ่ตัง้ขึน้บนโลกโดยพระเยซคูรสิตใ์นปี ค.ศ. 33 

ในรูปแบบของครสิตจกัรของพระองค ์ น าโดยปีเตอร.์..ครสิตจกัรคาทอลกิ” 

ทว่าอาณาจกัรแห่งพนัปีของพระเจา้ไม่ไดอ้ยู่ทีน่ี่หรอืไม่ใชค่รสิตจกัรแห่งโรม 

แต่จะอยู่บนแผ่นดนิโลก แมว้่าครสิตจกัรทีแ่ทจ้รงิของพระเจา้จะม ี

"กญุแจสู่อาณาจกัร" (มทัธวิ 16:19) แต่ผูท้ีอ่า้งว่าครสิตจกัรคอือาณาจกัร 

"ไดเ้อากญุแจแห่งความรูไ้ปเสยีแลว้" (ลกูา 11:52) 

ครสิตจกัรแห่งกรุงโรมสอนอย่างหนักแน่นต่ออาณาจกัรของพระเจา้ยคุพนัปีทีก่ าลงัจ

ะมาในไม่ชา้นีว้่าโดยพืน้ฐานแลว้มนัเป็น "หลกัค าสอนของมาร" 

เพยีงอย่างเดยีวทีร่ะบไุวใ้น ค าสอนอย่างเป็นทางการของครสิตจกัรคาทอลกิ : 

676 

การหลอกลวงของมารต่อตา้นพระครสิตเ์ร ิม่กอ่ตวัขึน้ในโลกแลว้ทกุคร ัง้ทีม่ี

การอา้งสทิธิใ์หต้ระหนักในประวตัศิาสตรว์่าเป็นความหวงัของพระเมสสยิาห ์

ซ ึง่สามารถรบัรูไ้ดน้อกเหนือประวตัศิาสตรเ์ท่าน้ันผ่านการตดัสนิทีโ่ลดโผน 

ครสิตจกัรไดป้ฏเิสธแมก้ระทั่งรูปแบบทีด่ดัแปลงของการปลอมแปลงอาณาจั

กรนีใ้หอ้ยู่ภายใตช้ ือ่พนัปี… (ปจุฉาวสิชันาของครสิตจกัรคาทอลกิ 

พวกเขาสอนใหผู้เ้ช ือ่เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัร + โจเซฟคารด์นัิล 

พวกเขาสอนใหผู้เ้ช ือ่เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัร, NY 1995, พ.ี 194) 
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น่าเศรา้ทีผู่ท้ ีเ่ห็นดว้ยจะมปัีญหาใหญ่กบัการประกาศข่าวประเสรฐิแห่งอาณาจกัรขอ

งพระเจา้ในทา้ยทีส่ดุ บางคนจะใชเ้วลา 

อนัน่าสยดสยอง ต่อผูท้ีป่ระกาศเร ือ่งนี ้ (ดาเนียล 7:25; 11:30-36) 

แต่คณุอาจคดิว่าทกุคนทีอ่า้งว่าพระเยซเูป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ จะ 

อยู่ในอาณาจกัรไม่ใชห่รอื ไม่พวกเขาจะไม่ได ้สงัเกตสิง่ทีพ่ระเยซตูรสั: 

21 “ไม่ใชท่กุคนที ่ เรยีก เรา ว่า 'พระองคเ์จา้ขา้ พระองคเ์จา้ขา้' 

จะไดเ้ขา้สู่อาณาจกัรแห่งสวรรค ์

แต่ผูท้ ีป่ฏบิตัติามพระประสงคข์องพระบดิาของเราในสวรรค ์ 22 

หลายคนจะพูดกบั ขา้พเจา้ ในวนัน้ันว่า 'พระองคเ์จา้ขา้ พระองคเ์จา้ขา้ 

เราไม่ไดพ้ยากรณใ์นพระนามของพระองคห์รอื 

ขบัผอีอกในนามของพระองค ์ 23 แลว้ขา้พเจา้จะประกาศแกพ่วกเขาว่า 

'ขา้พเจา้ไม่เคยรูจ้กัท่านเลย จง ไปจาก เรา เถดิ เจา้ผูป้ระพฤตอิธรรม! 

(มทัธวิ 7:21-23) 

อคัรสาวกเปาโลสงัเกตว่า “ความลกึลบัของการละเลยกฎหมาย” 

“ก าลงัท างานอยู่แลว้” (2 เธสะโลนิกา 2:7) ในสมยัของเขา 

ความไรร้ะเบยีบนีย้งัเกีย่วขอ้งกบับางสิง่ทีพ่ระคมัภรีเ์ตอืนในบัน้ปลายทีเ่รยีกว่า 

“ความลกึลบั บาบโิลนมหาราช” (ววิรณ ์17:3-5) 

“ความลกึลบัของการละเลยกฎหมาย” 

เกีย่วขอ้งกบัการอา้งตวัว่าเป็นครสิเตยีนทีเ่ช ือ่ว่าพวกเขาไม่จ าเป็นตอ้งรกัษาบญัญตัิ

สบิประการของพระเจา้ ฯลฯ 

และ/หรอืมขีอ้ยกเวน้ทีย่อมรบัไดม้ากมายและ/หรอืมรีูปแบบการปลงอาบตัทิีย่อมรบัไ

ดเ้พือ่ท าลายพระเจา้ 

ดงัน้ันในขณะทีพ่วกเขาคดิว่าพวกเขามรีูปแบบของกฎหมายของพระเจา้ 

พวกเขาไม่ไดร้กัษารูปแบบของศาสนาครสิตท์ีพ่ระเยซหูรอือคัรสาวกของพระองคจ์ะ

ยอมรบัว่าถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ชาวกรกี-โรมเป็นเหมอืนพวกฟารสิทีีล่ะเมดิพระบญัญตัขิองพระเจา้ 

แต่อา้งว่าประเพณีของพวกเขาท าใหส้ิง่นีเ้ป็นทีย่อมรบั—พระเยซปูระณามวธิกีารน้ัน 

(มทัธวิ 15:3-9)! 
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อสิยาหเ์ตอืนดว้ยว่าคนทีอ่า้งว่าเป็นของพระเจา้จะกบฏต่อกฎหมายของพระองค ์

(อสิยาห ์30:9) การกบฏทีผ่ดิกฎหมายนีเ้ป็นสิง่ทีเ่ราเสยีใจทีไ่ดเ้ห็นมาจนถงึทกุวนันี ้

“ความลกึลบั” 

อกีประการหน่ึงปรากฏว่าครสิตจกัรแห่งกรุงโรมดเูหมอืนจะเช ือ่ว่าวาระทางศาสนาทั่ว

โลกและความเชือ่ทางศาสนาจะน าไปสู ่

สนัตภิาพและอาณาจกัรของพระเจา้บนแผ่นดนิโลกในรูปแบบทีไ่ม่ใชพ่ระคมัภรี ์

พระคมัภรีเ์ตอืนถงึความเป็นน า้หน่ึงใจเดยีวกนัจากทั่วโลกทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ 

ซ ึง่พระคมัภรีไ์ดส้อนไวว้่าจะประสบความส าเรจ็ในอกีไม่กีปี่ (หมายเหต:ุ มกีารแสดง 

พระคมัภรีไ์บเบลิฉบบัใหม่ ซ ึง่เป็นงานแปลทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคาทอลกิ): 

4 พวกเขากราบลงต่อหนา้พญานาค เพราะเขาไดใ้หอ้ านาจแกส่ตัวร์า้ยน้ัน 

และพวกเขากราบลงต่อหนา้สตัวร์า้ยน้ันกล่าวว่า 

'ใครจะเปรยีบไดก้บัสตัวร์า้ยน้ัน? ใครสามารถต่อสูก้บัมนัได?้ 5 

สตัวร์า้ยน้ันไดร้บัอนุญาตใหพู้ดโออ้วดและหมิน่ประมาทของมนัได ้

และใหใ้ชง้านไดเ้ป็นเวลาสีส่บิสองเดอืน 6 

และมนักล่าวค าหมิน่ประมาทต่อพระเจา้ ต่อพระนามของพระองค ์

เต็นทส์วรรคข์องพระองค ์ และบรรดาผูท้ีอ่าศยัอยู่ทีน่ั่น 7 

ไดร้บัอนุญาตใหท้ าสงครามกบัวสิทุธชินและพชิติพวกเขา 

และใหอ้ านาจเหนือทกุเช ือ้ชาต ิ ผูค้น ภาษาและทกุชาต ิ 8 

และคนทัง้ปวงในโลกจะบชูามนั กล่าวคอื 

ทกุคนทีไ่ม่มชี ือ่เขยีนไวต้ ัง้แต่เร ิม่สรา้งโลกในหนังสอืแห่งชวีติของพระเมษโ

ปดกผูเ้ป็นเคร ือ่งบชูา 9 ใหใ้ครไดย้นิกฟั็ง : 10 ผูท้ ี ่

ตกเป็นเชลยสู่การเป็นเชลย ผูท้ีต่ายดว้ยดาบถงึตายดว้ยดาบ 

ดว้ยเหตนีุธ้รรมกิชนจงึตอ้งมคีวามพากเพยีรและศรทัธา (ววิรณ ์ 13:4-10, 
NJB) 

พระคมัภรีเ์ตอืนว่าถงึเวลาสิน้สดุความเป็นหน่ึงเดยีวของบาบโิลน: 

1 ในทตูสวรรคเ์จ็ดองคท์ีถ่อืขนัทัง้เจ็ดน้ันมาพูดกบัขา้พเจา้ว่า 'มาน่ีส ิ

เราจะใหเ้จา้ดโูทษหญงิโสเภณีผูย้ ิง่ใหญซ่ ึง่ประทบัอยู่ขา้งน า้อนัอดุม 2 

ซึง่บรรดากษตัรยิแ์ห่งแผ่นดนิโลก 

ไดล้่วงประเวณีและไดใ้หป้ระชากรโลกดืม่เหลา้องุ่นแห่งการล่วงประเวณีของ

นาง' 3 พระองคท์รงน าขา้พเจา้ไปยงัถิน่ทรุกนัดาร 
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ทีน่ั่นขา้พเจา้เห็นผูห้ญงิคนหน่ึงขีส่ตัวร์า้ยสแีดงเขม้ซ ึง่มเีจ็ดหวัและสบิเขาแ

ละมคี าหมิน่ประมาทเขยีนไวท้ ั่วน้ัน 4 

หญงิน้ันนุ่งห่มผา้สม่ีวงและสแีดงและแวววาวดว้ยทองค า อญัมณีและไข่มุก 

และนางถอื ถว้ยเหลา้องุ่น ทองค าที ่

เต็มไปดว้ยความโสโครกอนัน่าสะอดิสะเอยีนของการคา้ประเวณีของเธอ 5 

บนหน้าผากของเธอมชีือ่เขยีนชือ่ลกึลบัวา่ 'บาบโิลนมหาราช 

แม่ของโสเภณีทัง้หมด 

และการกระท าทีส่กปรกทัง้หมดบนแผ่นดนิโลก ' 6 

ขา้พเจา้เห็นว่านางเมา ดืม่ โลหติของวสิทุธชิน 

และโลหติของมรณสกัขขีองพระเยซ ู และเมือ่ฉันเห็นเธอ 

ฉันกป็ระหลาดใจมาก (ววิรณ ์17:1-6, NJB) 

9 'สิง่นีเ้รยีกรอ้งใหม้ไีหวพรบิ เจ็ดหวัคอืเนินเขาทัง้เจ็ด ที ่

ผูห้ญงิคนน้ันน่ังอยู่ . . 18 ผูห้ญงิ ที ่ คณุเห็นคอื เมอืงใหญ่ 

ซึง่มอี านาจเหนือบรรดาผูป้กครองบนแผ่นดนิโลก' (ววิรณ ์17:9 ,18 , NJB) 

1 ต่อจากนีไ้ป 

ขา้พเจา้เห็นทตูสวรรคอ์กีองคห์น่ึงลงมาจากสวรรคด์ว้ยอ านาจอนัยิง่ใหญ่ที่

ประทานแกเ่ขา แผ่นดนิโลกฉายแสงดว้ยสง่าราศขีองพระองค ์ 2 

เขาตะโกนสดุเสยีงว่า 'บาบโิลนลม่สลายแลว้ บาบโิลนใหญ่ ล่มสลาย 

และกลายเป็นทีส่งิสถติของมารและ เป็นทีพ่ านัก ของวญิญาณชัว่และ 

นกทีส่กปรกและน่าเกลยีด 3 

บรรดาประชาชาตไิดด้ืม่เหลา้องุ่นแห่งการเป็นโสเภณีของเธอมาก 

กษตัรยิท์กุองคบ์นแผ่นดนิโลกไดเ้ล่นชูก้บันาง 4 อกีเสยีงหน่ึงพดูจากสวรรค ์

ฉันไดย้นิมนัพูดว่า ' ประชากรของฉนั ออกไปจากเธอ 

เพือ่ไม่ใหเ้ธอมสี่วนในการก่ออาชญากรรมของเธอ 

และตอ้งรบัภยัพบิตัแิบบ เดยีวกนั 5 บาปของเธอไดข้ึน้ไปบนฟ้าแลว้ 

และพระเจา้ไดท้รงทราบความผดิของเธอแลว้ 

จงปฏบิตัต่ิอเธอเหมอืนอย่างทีเ่ธอปฏบิตัต่ิอผูอ้ืน่ 6 

เธอตอ้งจ่ายเป็นสองเท่าของจ านวนเงนิทีเ่ธอเรยีกรอ้ง 

เธอจะตอ้งมถีว้ยทีแ่ข็งแกรง่เป็นสองเท่าของส่วนผสมของเธอเอง 7 ความ 

โอ่อ่าตระการ ของเธอทกุประการ จะตอ้งถกูทรมานหรอืความทกุขท์รมาน 

ฉันขึน้ครองราชยเ์ป็นราชนีิ เธอคดิ; 

ฉันไม่ใชแ่ม่ม่ายและจะไม่มวีนัรูจ้กัความเศรา้โศก 8 เหตฉุะน้ัน ในวนัหน่ึง 
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ภยัพบิตัจิะเกดิแกเ่ธอ คอื โรคภยั การคร า่ครวญ และการกนัดารอาหาร 

เธอจะถกูเผาลงกบัพืน้ พระเจา้ผูท้รงประณามเธอน้ันทรงฤทธานุภาพมาก' 
9 

'จะมกีารไวท้กุขแ์ละรอ้งไหใ้หก้บัเธอโดยกษตัรยิแ์ห่งแผ่นดนิโลกทีไ่ดเ้ล่นชู ้

กบัเธอและรว่มเพศกบัเธอ พวกเขาเห็นควนัขณะทีเ่ธอเผาไหม ้ (ววิรณ ์

18:1-9, NJB) 

ในเศคารยิาห ์ พระคมัภรีเ์ตอืนว่าบาบโิลนก าลงัจะมาถงึ 

และแสดงใหเ้ห็นว่าความสามคัคทีีถ่กูตอ้งจะไม่เกดิขึน้จนกว่า พระ 

เยซจูะเสด็จกลบัมา: 

10 ระวงั! ระวงั! พระยาหเ์วหต์รสัว่า จงหนีจากแผ่นดนิทางเหนือ 

เพราะเราไดก้ระจดักระจายเจา้ไปยงัลมฟ้าอากาศทัง้สีท่ศิแลว้ 

พระยาหเ์วหป์ระกาศ 11 ระวงั! หลกีหนีใหพ้น้ ไซอนั 

ตอนนีอ้าศยัอยู่กบัธดิาแห่งบาบโิลน! 

12 เพราะพระยาหเ์วห ์ซา บาโอทตรสัดงันีเ้มือ่พระสริไิด ้ทรงก าหนดไว  ้

ขา้พเจา้ เกีย่วกบับรรดาประชาชาตทิีป่ลน้เจา้ ผูใ้ดแตะตอ้งเจา้ 

ใหแ้ตะแกว้ตาของเรา 13 ดเูถดิ ขา้พเจา้จะโบกมอืเหนือพวกเขา 

และพวกเขาจะถกูปลน้โดยผูท้ีพ่วกเขาเป็นทาส' แลว้เจา้จะรูว้า่พระยาหเ์วห ์

ซาโบท ไดส้่งขา้พเจา้มา! 14 จงรอ้งเพลงเถดิ ธดิาแห่งศโิยนเอ๋ย 

จงเปรมปรดีิเ์ถดิ เพราะบดันีข้า้พเจา้จะมาอยู่ท่ามกลางพวกท่านแลว้ 

พระยาหเ์วหต์รสัดงันีแ้หละ! 15 และในวนัน้ัน 

ประชาชาตหิลายชาตจิะกลบัใจมาหาพระยาหเ์วห ์ ใช ่

พวกเขาจะกลายเป็นประชากรของพระองค ์

และพวกเขาจะอาศยัอยู่ท่ามกลางพวกเจา้ แลว้เจา้จะรูว้า่พระยาหเ์วห ์

ซาโบท สง่ขา้พเจา้มาหาท่าน! 16 พระยาหเ์วหจ์ะทรงครอบครองยดูาห ์

ส่วนของเขาในแผ่นดนิศกัดิส์ทิธิ ์ และทรงเลอืกกรุงเยรูซาเลม็อกีคร ัง้หน่ึง 

(เศคารยิาห ์ 2:10-16, NJB; หมายเหตใุน เวอรช์นั KJV / NKJV 

ขอ้เหล่านีร้ะบไุวเ้ป็นเศคารยิาห ์2:6-12) 

การเคลือ่นไหวของทั่วโลกและระหวา่งศาสนาทีอ่งคก์ารสหประชาชาต ิ วาตกินั 

โปรเตสแตนตจ์ านวนมาก และผูน้ าออรโ์ธดอกซต์ะวนัออกก าลงัส่งเสรมิ 
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ไดร้บัการประณามอย่างชดัเจนจากพระคมัภรีแ์ละไม่ควรไดร้บัการสนับสนุน 

พระเยซทูรงเตอืนคนที ่ อา้งว่า ตดิตามพระองคท์ีจ่ะ "หลอกลวงคนเป็นอนัมาก" 

(มทัธวิ 24:4-5) ลทัธนิอกศาสนาส่วนใหญ่เกีย่วขอ้งกบั “คนขีม่า้ขาว” ในววิรณ ์

6:1-2 (ซึง่ไม่ใชพ่ระเยซ)ู และหญงิแพศยาแห่งววิรณ ์17 

เชน่เดยีวกบัเศคารยิาห ์

อคัรสาวกเปาโลยงัสอนดว้ยว่าความสามคัคทีีแ่ทจ้รงิของศรทัธาจะไม่เกดิขึน้จนกว่า 

พระ เยซจูะเสด็จกลบัมา: 

13 จนกว่า เรา 

ทกุคนจะบรรลถุงึความเป็นน า้หน่ึงใจเดยีวกนัในความเชือ่และความรูเ้ร ือ่งพ

ระบตุรของพระเจา้ 

และกอ่รา่งเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณพ์รอ้มดว้ยความบรบิรูณข์องพระครสิตเ์อง 

(เอเฟซสั 4:13, NJB) 

บรรดาผูท้ีเ่ช ือ่ว่าความสามคัคนีีม้ากอ่นการเสด็จกลบัมาของพระเยซถูอืเป็นความผิ

ดพลาด ทีจ่รงิเมือ่พระเยซเูสด็จกลบัมา 

พระองคจ์ะตอ้งท าลายความสามคัคขีองประชาชาตทิีจ่ะชมุนุมต่อตา้นพระองค:์ 

11:15 แลว้ทตูสวรรคอ์งคท์ีเ่จ็ดเป่าแตรและไดย้นิเสยีงโห่รอ้งในสวรรคว์่า 

'อาณาจกัรของโลกไดก้ลายเป็นอาณาจกัรของพระเจา้ของเราและพระครสิ

ตข์องเขาแลว้ และเขาจะครอบครองตลอดไปเป็นนิตย'์ 16 

ผูอ้าวโุสทัง้ยีส่บิสีค่นซ ึง่ไดค้รองบลัลงักต่์อพระพกัตรพ์ระเจา้ 

กราบลงและแตะพืน้ดว้ยหนา้ผากของพวกเขานมสัการพระเจา้ 17 

ดว้ยถอ้ยค าเหล่านีว้่า 'เราขอบพระคณุพระองค ์ พระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพ 

พระองคผ์ูท้รงเป็น พระองคผ์ูท้รงเป็น 

รบัอ านาจอนัยิง่ใหญ่ของคณุและเร ิม่ตน้รชักาลของคณุ 18 

บรรดาประชาชาตอิยู่ในความโกลาหล 

และบดันีถ้งึเวลาแลว้ส าหรบัการลงโทษของเจา้ 

และเพือ่ใหผู้ต้ายไดร้บัการพพิากษา 

และส าหรบัผูร้บัใชข้องเจา้คอืผูเ้ผยพระวจนะ 

ส าหรบัวสิทุธชินและส าหรบัผูท้ ีเ่กรงกลวัพระนามของพระองค ์

ทัง้ผูน้อ้ยและผูใ้หญ่เหมอืนกนัจะไดร้บับ าเหน็จ . 

ถงึเวลาแลว้ทีจ่ะท าลายผูท้ีท่ าลายโลก' (ววิรณ ์11:15-18, NJB) 
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19:6 และขา้พเจา้ไดย้นิสิง่ทีด่เูหมอืนเป็นเสยีงของฝูงชนจ านวนมาก 

อย่างเสยีงมหาสมุทรหรอืฟ้ารอ้งค ารามลั่นว่า 'อลัเลลยูา! 

รชักาลของพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเราผูท้รงฤทธานุภาพไดเ้ร ิม่ตน้ขึน้แลว้ . 
. . 19 

แลว้ขา้พเจา้กเ็ห็นสตัวร์า้ยน้ันพรอ้มกบับรรดากษตัรยิแ์ห่งแผ่นดนิโลกและ

กองทพัของเขา ไดช้มุนุมกนัเพือ่ต่อสูก้บัไรเดอรแ์ละกองทพัของเขา 20 

แต่สตัวร์า้ยน้ันถกูจบัไปเป็นเชลย 

พรอ้มกบัผูเ้ผยพระวจนะเท็จซ ึง่ท าการอศัจรรยแ์ทนสตัวร์า้ยน้ัน 

และไดห้ลอกลวงบรรดาผูท้ีย่อมรบัตราสญัลกัษณข์องสตัวร์า้ยน้ันและบรรด

าผูท้ีบ่ชูารูปหล่อของเขาดว้ยเหตนีุ ้สองคนนีถ้กูโยนทัง้เป็นลงในบงึไฟทีเ่ผา 

ไหม ้ ก ามะถนั 21 ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดถกูฆ่าดว้ยดาบของ 

พวกเขาสอนใหผู้เ้ช ือ่เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรซ ึง่ออกมาจากปากของเข

า และนกทัง้หมดกก็นิเนือ้ของมนัมากเกนิไป . . 20:4 

แลว้ขา้พเจา้กเ็ห็นบลัลงักท์ีพ่วกเขาน่ังลง 

และไดร้บัอ านาจตดัสนิบนบลัลงักเ์หล่าน้ัน 

ฉันเห็นวญิญาณของทกุคนทีถ่กูตดัศรีษะเพราะไดเ้ห็นพระเยซแูละไดเ้ทศน

าพระวจนะของพระเจา้ 

และคนทีป่ฏเิสธทีจ่ะบชูาสตัวร์า้ยหรอืรูปป้ันของเขาและไม่ยอมรบั 

เคร ือ่งหมาย บนหนา้ผากหรอืมอืของพวกเขา พวกเขามชีวีติขึน้มา 

และครอบครองรว่มกบัพระครสิตเ์ป็นเวลาพนัปี (ววิรณ ์ 19:6 ,19 -21; 
20:4, NJB) 

สงัเกตว่าพระเยซจูะตอ้งท าลายกองทพัของโลกทีร่วมกนัเป็นปึกแผ่นเพือ่ต่อตา้นพระ

องค ์ แลว้พระองคแ์ละธรรมกิชนจะครอบครอง 

น่ันคอืเมือ่จะมคีวามสามคัคทีีเ่หมาะสมของศรทัธา น่าเศรา้ 

หลายคนจะฟังผูป้ฏบิตัเิท็จทีด่ดู ี แต่ไม่ใชอ่ย่างทีอ่คัรสาวกเปาโลเตอืน (2 โครนิธ ์

11:14-15) 

หากมากขึน้จะเขา้ใจพระคมัภรีแ์ละข่าวประเสรฐิของอาณาจกัรของพระเจา้อย่างแทจ้

รงิ นอ้ยคนทีจ่ะต่อสูก้บัพระเยซ ู 
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7.  ท าไมอาณาจกัรของพระเจา้ 

แมว้่ามนุษยช์อบคดิว่าเราฉลาด แต่กม็ขีอ้จ ากดัในความเขา้ใจของเรา แต่พระเจา้ 

“ความเขา้ใจน้ันไม่มทีีส่ ิน้สดุ” (สดดุ ี147:5) 

น่ันคอืเหตผุลทีพ่ระเจา้จะเขา้แทรกแซงเพือ่ซอ่มแซมโลกใบนี ้

ในขณะทีห่ลายคนเชือ่ ใน พระเจา้ มนุษยส์่วนใหญ่ไม่เต็มใจทีจ่ะด าเนินชวีติตามที ่

พระองคท์รง ช ีน้ าอย่างแทจ้รงิ สงัเกตสิง่ต่อไปนี:้ 

8 โอ มนุษยเ์อ๋ย พระองคไ์ดท้รงส าแดงแกเ่จา้แลว้ว่าอะไรด ี และ 

พระเจา้ตอ้งการอะไรจากคณุ แต่ใหท้ าอย่างยตุธิรรม รกัความเมตตา 

และด าเนินชวีติอย่างนอบนอ้มกบัพระเจา้ของคณุ? (มคีา 6:8) 

การด าเนินชวีติอย่างถ่อมใจ กบั พระเจา้ไม่ใชส่ิง่ทีม่นุษยเ์ต็มใจท าอย่างแทจ้รงิ 

ตัง้แต่สมยัของอาดมัและเอวา (ปฐมกาล 3:1-6) 

มนุษยไ์ดเ้ลอืกทีจ่ะพึง่พาตนเองและล าดบัความส าคญัของพวกเขา เหนือกว่าพระเจา้ 

แมจ้ะมพีระบญัญตัขิองพระองค ์(อพยพ 20:3-17) 

หนังสอืสภุาษติสอนว่า: 

5 จงวางใจในพระเจา้ดว้ยสดุใจของเจา้ และ 

อย่าพึง่พาความเขา้ใจของตนเอง 6 จงยอมรบัพระองคใ์นทกุวถิทีางของท่าน 

และพระองคจ์ะทรงชีท้างของท่าน 7 อย่าฉลาดในสายตาของตนเอง 

จงย าเกรงพระเจา้และหลกีหนีจากความช ัว่รา้ย (สภุาษติ 3:5-7) 

กระน้ัน คนส่วนใหญ่จะไม่วางใจในพระเจา้ดว้ยสดุใจจรงิ ๆ 

หรอืรอใหพ้ระองคช์ ีน้ าย่างกา้วของพวกเขา 

หลายคนบอกว่าพวกเขาจะท าสิง่ทีพ่ระเจา้ตอ้งการ แต่อย่าท า 

มนุษยถ์กูซาตานหลอก (ววิรณ ์ 12:9) และตกต ่าเพือ่ตณัหาของโลกและ 

'ความจองหองของชวีติ' (1 ยอหน์ 2:16) 
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ดงัน้ัน หลายคนจงึคดิประเพณีทางศาสนาและ การปกครอง 

แบบฆราวาสของตนเองขึน้มา เพราะพวกเขาคดิว่าตนรูด้ทีีส่ดุ อย่างไรกต็าม 

พวกเขาไม่ (เปรยีบเทยีบ เยเรมยี ์10:23) และจะไม่กลบัใจอย่างแทจ้รงิ 

น่ันคอืเหตผุลทีม่นุษยชาตติอ้งการอาณาจกัรของพระเจา้ (เปรยีบเทยีบ มทัธวิ 

24:21-22) 

พจิารณาผูเ้ป็นสุข 

รูจ้กั ดทีีส่ดุ คอืความสขุ ซ ึง่พระองคป์ระทานใน ค าเทศนาบนภูเขา มะกอกเทศ 

สงัเกตบางสิง่ทีพ่ระองคต์รสั: 

3 “ผูม้ใีจยากจน ย่อมเป็นสขุ เพราะ อาณาจกัรสวรรคเ์ป็นของเขา 4 

ความสขุมแีกผู่ท้ ีค่ร  า่ครวญ เพราะ พวกเขาจะไดร้บัการปลอบโยน 5 

ความสขุมแีกผู่ถ่้อมตน เพราะ พวกเขาจะไดร้บัแผ่นดนิโลกเป็นมรดก 6 

ความสขุมแีกผู่ท้ ีห่วิกระหายความชอบธรรม เพราะ เขาจะอิม่ 7 ผูม้เีมตตา 

ย่อมเป็นสขุ เพราะ พวกเขาจะไดร้บัความเมตตา 8 ผูม้ใีจบรสิทุธิ ์

ย่อมเป็นสขุ เพราะ พวกเขาจะไดเ้ห็นพระเจา้ 9 ผูส้รา้งสนัต ิ ย่อมเป็นสขุ 

เพราะ พวกเขาจะไดช้ ือ่ว่าเป็นบตุรของพระเจา้ 10 

ความสขุมแีกผู่ท้ ีถ่กูข่มเหงเพราะเห็นแกค่วามชอบธรรม เพราะ อาณาจกัร 

สวรรคเ์ป็นของเขา (มทัธวิ 5:3-10) 

อยู่ในอาณาจกัรของพระเจา้ (เปรยีบเทยีบ มาระโก 4:30-31) 

ซึง่มกัเรยีกกนัว่าอาณาจกัรสวรรคโ์ดยมทัธวิ (เปรยีบเทยีบ มทัธวิ 13:31) 

ทีซ่ ึง่ค าสญัญาอนัเป็นพรเหล่านีจ้ะส าเรจ็ 

อยู่ในอาณาจกัรของพระเจา้ทีพ่ระสญัญาจะส าเรจ็ลลุ่วงส าหรบัผูถ่้อมตนจะไดร้บัแผ่

นดนิโลกเป็นมรดกและคนบรสิทุธิจ์ะไดเ้ห็นพระเจา้ 

คอยดขู่าวดเีร ือ่งพระพรในอาณาจกัรของพระเจา้! 

ทางของพระเจา้ถูกตอ้ง 
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ความจรงิกค็อืพระเจา้เป็นความรกั (1 ยอหน์ 4: 8,16 ) และพระเจา้ไม่เห็นแกต่วั 

กฎของพระเจา้แสดงความรกัต่อพระเจา้และเพือ่นบา้นของเรา (มาระโก 12:29-31; 

ยากอบ 2:8-11) ทางของโลกน้ันเห็นแกต่วัและจบลงดว้ยความตาย (โรม 8:6) 

สงัเกตว่าพระคมัภรีแ์สดงใหเ้ห็นว่าครสิเตยีนทีแ่ทจ้รงิปฏบิตัติามพระบญัญตั:ิ 

1 ผูใ้ดเช ือ่ว่าพระเยซคูอืพระครสิตก์บ็งัเกดิจากพระเจา้ 

และทกุคนทีร่กัพระองคผ์ูใ้หก้ าเนิดกร็กัผูท้ ีบ่งัเกดิจากพระองคด์ว้ย 2 

โดยวธินีีเ้ราจงึรูว้่าเรารกับตุรธดิาของพระเจา้ 

เมือ่เรารกัพระเจา้และรกัษาพระบญัญตัขิองพระองค ์ 3 

เพราะน่ีคอืความรกัของพระเจา้ ทีเ่รารกัษาพระบญัญตัขิองพระองค ์

และพระบญัญตัขิองพระองค ์

เป็น ภาระ (1 ยอหน์ 5:1-3) 

“พระบญัญตัเิป็นความชอบธรรม” ทัง้หมดของพระเจา้ (สดดุ ี 119:172) 

ทางของเขาบรสิทุธิ ์ (1 ทติสั 1:15) น่าเศรา้ทีห่ลายคนยอมรบั "การละเลย" 

ในรูปแบบต่างๆ และไม่ทราบว่าพระเยซไูม่ไดม้าเพือ่ท าลายกฎหรอืผูเ้ผยพระวจนะ 

แต่มาเพือ่ท าใหส้ าเรจ็ (มทัธวิ 5:17) 

โดยอธบิายความหมายทีแ่ทจ้รงิและขยายขอบเขตออกไป ความคดิ (เชน่ มทัธวิ 

5:21-28) พระเยซทูรงสอนว่า “ ผูใ้ดท าและสอนพวกเขา 

ผูน้ั้นจะเรยีกเขาว่ายิง่ใหญ่ในอาณาจกัรแห่งสวรรค”์ (มทัธวิ 5:19) (ค าว่า 

'อาณาจกัรของพระเจา้' และ 'อาณาจกัรแห่งสวรรค'์ ใชแ้ทนกนัได)้ 

พระคมัภรีส์อนว่าความเชือ่ทีป่ราศจากการกระท าน้ันตายแลว้ (ยากอบ 2:17) 

หลายคนอา้งว่าตดิตามพระเยซ ู แต่จะไม่เช ือ่ค าสอนของพระองคอ์ย่างแทจ้รงิ (มทัธวิ 

7:21-23) และจะไม่เลยีนแบบพระองคเ์ท่าทีค่วร (เปรยีบเทยีบ 1 โครนิธ ์ 11:1) 

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

3:23) อย่างไรกต็าม 

พระคมัภรีแ์สดงใหเ้ห็นว่าความเมตตาจะมชียัเหนือการพพิากษา (ยากอบ 2:13) 

เน่ืองจากพระเจา้มแีผนส าหรบัทกุคนอย่างแทจ้รงิ (เปรยีบเทยีบ ลกูา 3:6) 

วธิแีกปั้ญหาของมนุษย ์ นอกจากจะใชว้ธิขีองพระเจา้แลว้ จะไม่ไดผ้ล 

ในอาณาจกัรพนัปี พระเยซจูะทรงปกครองดว้ย “คทาเหลก็” (ววิรณ ์ 19:15) 



82 
 

และความดจีะมชียัในขณะทีผู่ค้นจะด าเนินชวีติตามทางของพระเจา้ 

ปัญหาทัง้หมดของโลกมอียู่เพราะสงัคมในโลกนีป้ฏเิสธทีจ่ะเชือ่ฟังพระเจา้

และกฎของ พระองค ์

ประวตัศิาสตรแ์สดงใหเ้ห็นว่ามนุษยชาตไิม่สามารถแกปั้ญหาของสงัคมได:้ 

6 เพราะว่าการคดิตามเนือ้หนังคอืความตาย 

แต่การคดิฝ่ายวญิญาณคอืชวีติและสนัต ิ 7 

เพราะว่าจติใจฝ่ายเนือ้หนังเป็นปฏปัิกษต่์อพระเจา้ 

เพราะไม่อยู่ภายใตก้ฎของพระเจา้ และไม่สามารถอยู่ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 8 

ดงัน้ัน ผูท้ ีอ่ยู่ในเนือ้หนังจะท าใหพ้ระเจา้พอพระทยัไม่ได ้(โรม 8:6-8) 

ครสิเตยีนตอ้งใหค้วามส าคญักบัจติวญิญาณ 

และไดร้บัพระวญิญาณของพระเจา้ใหท้ าเชน่น้ันในยคุนี ้ (โรม 8:9) 

แมจ้ะมจีดุอ่อนส่วนตวัของเรา: 

26 พีน่อ้งทัง้หลาย 

ท่านเห็นว่าท่านเห็นว่าการเรยีกของท่านมนีอ้ยคนทีฉ่ลาดตามเนือ้หนัง 

ไม่ไดท้รงเรยีกมกี าลงัมาก และไม่มผีูส้งูศกัดิม์ากนัก 27 

แต่พระเจา้ไดท้รงเลอืกสิง่โง่เขลาของโลกเพือ่ท าใหผู้ม้ปัีญญาอบัอาย 

และพระเจา้ไดท้รงเลอืกสิง่ทีอ่่อนแอของโลกไวเ้พือ่ท าใหส้ิง่ทีม่อี านาจอบัอา

ยขายหนา้ 28 และสิง่ทีต่ ่าชา้ของโลกและสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงดหูมิน่ 

และสิง่ทีไ่ม่ใชเ่พือ่น ามาสู่ความ ว่างเปล่า 29 

ทีไ่ม่มเีนือ้หนังควรอวดในทีป่ระทบัของพระองค ์ 30 แต่ส าหรบัพระองค ์

คณุอยู่ในพระเยซคูรสิต ์ ผูท้รงเป็นปัญญาจากพระเจา้เพือ่เรา—

และความชอบธรรม การช าระใหบ้รสิทุธิ ์ และการไถ่ — 31 ดงัทีม่เีขยีนไวว้่า 

(1 โครนิธ ์1:26-31) 

ครสิเตยีนตอ้งรุง่โรจนใ์นแผนการของพระเจา้! ตอนนีเ้ราด าเนินดว้ยความเชือ่ (2 

โครนิธ ์ 5:7) มองไปขา้งบน (โคโลส ี 3:2) ดว้ยศรทัธา (ฮบีรู 11:6) 

เราจะไดร้บัพรจากการรกัษาพระบญัญตัขิองพระเจา้ (ววิรณ ์22:14) 

ท าไมพระกติตคุิณของอาณาจกัรของพระเจา้? 
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โปรเตสแตนตม์กัจะรูส้กึว่าเมือ่พวกเขายอมรบัพระเยซเูป็นพระผูช้ว่ยใหร้อด 

พวกเขาไดแ้สวงหาอาณาจกัรของพระเจา้ ชาวคาทอลกิเช ือ่ว่าผูท้ ีร่บับพัตสิมา 

แมจ้ะยงัเป็น ทารก ไดเ้ขา้มาในครสิตจกัรของพวกเขาในฐานะอาณาจกัร 

คาทอลกิและอสีเทริน์ออรท์อดอกซม์กัจะคดิว่าผ่านพธิศีลีระลกึ ฯลฯ 

พวกเขาก าลงัแสวงหาอาณาจกัรของพระเจา้ ในขณะทีค่รสิเตยีนตอ้งรบับพัตศิมา 

กรกี-โรมนั-โปรเตสแตนตม์กัจะมองโลกเพือ่แกปั้ญหาของมนุษยชาต ิ

พวกเขามกัจะมคีวามสนใจทางโลก (เปรยีบเทยีบ โรม 8:6-8) 

การแสวงหาอาณาจกัรของพระเจา้กอ่น (มทัธวิ 6:33) 

คอืการเป็นเป้าหมายตลอดชวีติส าหรบัครสิเตยีน เป้าหมาย 

ไม่ใชเ่พือ่มองดโูลกเพือ่หาทางแกไ้ข แต่มุ่งไปทีพ่ระเจา้และวถิทีางของพระองค ์

ข่าวประเสรฐิเร ือ่งอาณาจกัรของพระเจา้เปลีย่นชวีติเรา 

พระคมัภรีก์ล่าววา่ครสิเตยีนจะปกครองรว่มกบัพระเยซ ู

แต่คณุรูห้รอืไม่ว่าน่ันหมายถงึครสิเตยีนทีแ่ทจ้รงิจะปกครองเมืองต่างๆ จรงิ ๆ ? 

พระเยซทูรงสอนว่า: 

12 

“มขีนุนางผูห้น่ึงไปยงัแดนไกลเพือ่รบัอาณาจกัรส าหรบัตนเองแลว้กลบัไป 
13 พระองคจ์งึเรยีกคนใชข้องพระองคส์บิคน มอบเงนิสบิมนิาแกเ่ขา 

แลว้ตรสักบัพวกเขาว่า 'ท าธรุกจิจนกว่าฉันจะมา' 14 

แต่ชาวเมอืงเกลยีดชงัเขา จงึส่งคณะผูแ้ทนตดิตามเขาไปว่า 

'เราจะไม่ใหช้ายผูนี้ค้รอบครองเรา' 

15 “เมือ่พระองคเ์สด็จกลบัมาโดยรบัพระ 

อาณาจกัร 

พระองคจ์งึทรงบญัชาคนใชเ้หล่านีซ้ ึง่พระองคไ์ดใ้หเ้งนิไวน้ั้นใหเ้รยีกพระอง

คม์า 

เพือ่พระองคจ์ะไดท้รงทราบว่าผูช้ายทกุคนไดก้ าไรจากการคา้ขายเท่าใด 16 

แลว้คนแรกกม็าถงึพูดว่า 'นายเจา้ขา้ มนิาของท่านไดร้บัสบิมนิา' 17 

พระองคต์รสักบัเขาว่า 'ดมีาก เจา้เป็นผูร้บัใชท้ีด่ ี

เพราะเจา้สตัยซ์ ือ่ในสิง่เล็กนอ้ย มอี านาจเหนือสบิเมอืง' 18 

และคนทีส่องมาทลูว่า 'นายเจา้ขา้ มนิาของท่านไดร้บัหา้มนิา' 19 
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พระองคต์รสักบัเขาเชน่เดยีวกนัว่า 'เจา้กอ็ยู่เกนิหา้หวัเมอืงดว้ย' (ลกูา 
19:12-19) 

จงซ ือ่สตัยต่์อสิง่เล็กนอ้ยทีค่ณุมใีนตอนนี ้ ครสิเตยีนจะมโีอกาสปกครองเมอืงจรงิ 

ในอาณาจกัรทีแ่ทจ้รงิ พระเยซยูงัตรสัอกีว่า “บ าเหน็จของเราอยู่กบั เรา 

เพือ่มอบใหท้กุคนตามงานของเขา” (ววิรณ ์ 22:12) พระเจา้มแีผน (โยบ 14:15) 

และสถานที ่ (ยอหน์ 14:2) ส าหรบัผูท้ ีจ่ะตอบสนองต่อพระองคอ์ย่างแทจ้รงิ (ยอหน์ 

6:44; ววิรณ ์ 17:14) 

อาณาจกัรของพระเจา้มจีรงิและคณุสามารถเป็นส่วนหน่ึงของมนัได!้ 

ในชว่งตน้ปี 2016 วารสาร 

พวกเขาสอนใหผู้เ้ช ือ่เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรมบีทความชือ่ "พลงัของฝูงชน" 

ซึง่ระบวุ่าปัญญาประดษิฐแ์ละการระดมมวลชนสามารถแกปั้ญหา "ปัญหาช ัว่รา้ย" 

ทีม่นุษยชาตกิ าลงัเผชญิอยู่ได ้ กระน้ัน บทความนีไ้ม่เขา้ใจวา่ความช ัว่คอือะไร นับ

แต่ว่าจะแกไ้ขอย่างไร. 

ความรว่มมอื นอกเหนือจากการท าตามวถิทีางทีแ่ทจ้รงิของพระเจา้แลว้ 

ยงัถงึวาระทีจ่ะลม้เหลวในศตวรรษที ่ 21 เชน่ 

เดยีวกบัทีม่นักลบัมาหลงัจากมหาอทุกภยัเมือ่มนุษยชาตริว่มมอืกนัสรา้งหอคอยแห่ง

บาเบลทีล่ม้เหลว (ปฐมกาล 11:1-9) 

ปัญหาในโลก ในสถานทีเ่ชน่ตะวนัออกกลาง (ทัง้ๆ ทีค่าดหวงัผลประโยชนท์างโลก 

เชน่ ดาเนียล 9:27ก; 1 เธสะโลนิกา 5:3) มนุษยจ์ะไม่ไดร้บัการแกไ้ข—

เราตอ้งการสนัตสิขุแห่งอาณาจกัรของพระเจา้ (โรม 14: 17). 

ปัญหาของการกอ่การรา้ยระหว่างประเทศ แมจ้ะคาดหวงัไว ้ แต่จะไม่ไดร้บัการแกไ้ข 

(เปรยีบเทยีบ เอเสเคยีล 21:12) โดยผูถ้กูหลอกในสหประชาชาต ิ (เปรยีบเทยีบ 

ววิรณ ์12:9)—เราตอ้งการความสขุและการปลอบโยนแห่งอาณาจกัรของพระเจา้ 

ปัญหาสิง่แวดลอ้มจะไม่ไดร้บัการแกไ้ขโดยความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

เน่ืองจากประเทศต่างๆ ในโลกจะชว่ยท าลายโลก (ววิรณ ์ 11:18) 

แต่พวกเขาจะไดร้บัการแกไ้ขโดยอาณาจกัรของพระเจา้ 
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ปัญหาการผดิศลีธรรมทางเพศ การท าแทง้ 

และการขายอวยัวะของมนุษยจ์ะไม่ไดร้บัการแกไ้ขโดยสหรฐัอเมรกิา (เปรยีบเทยีบ 

ววิรณ ์18:13) แต่โดยอาณาจกัรของพระเจา้ 

หนีก้อ้นโตทีส่หรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร และประเทศอืน่ๆ 

มากมายจะไม่ไดร้บัการแกไ้ขผ่านการเป็นนายหนา้ระหว่างประเทศ แต่ในทา้ยทีส่ดุ 

(หลงัจากการท าลายลา้งตามฮาบากกุ 2:6-8) โดยอาณาจกัรของพระเจา้ 

ความไม่รูแ้ละการศกึษาผดิๆ จะไม่ไดร้บัการแกไ้ขโดยสหประชาชาต—ิ

เราตอ้งการอาณาจกัรของพระเจา้ 

การววิาททางศาสนาจะไม่ไดร้บัการแกไ้ขอย่างแทจ้รงิโดยขบวนการจากศาสนาต่าง

ๆ ทั่วโลกทีเ่ห็นดว้ยกบัความรอด นอกเหนือจากพระเยซทูีแ่ทจ้รงิของพระคมัภรี ์

บาปคอืปัญหาในโลกนี ้ และ ดว้ยเหต ุ นี ้

เราตอ้งการการเสยีสละของพระเยซแูละการเสด็จกลบัมาของพระองคใ์นอาณาจกัรข

องพระเจา้ วทิยาศาสตรก์ารแพทยส์มยัใหม่ไม่มคี าตอบส าหรบัสขุภาพของมนุษย—์

เราตอ้งการอาณาจกัรของพระเจา้ 

ปัญหาความหวิโหยจะไม่ไดร้บัการแกไ้ขโดยสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธกุรรมซ ึง่ท าใหส้่ว

นต่างๆ ของโลกเสีย่งต่อการกนัดารอาหารเน่ืองจากพชืผลเสยีหาย 

เราตอ้งการอาณาจกัรของพระเจา้ 

ความยากจนอย่างมโหฬารในบางสว่นของแอฟรกิา เอเชยี และทีอ่ืน่ๆ 

ในขณะทีไ่ดร้บัประโยชนใ์นชว่งเวลาสิน้สดุ 'บาบโิลน' (เปรยีบเทยีบ ววิรณ ์ 18:1-

19) จะไม่แกปั้ญหาความยากจน—เราตอ้งการอาณาจกัรของพระเจา้ ความคดิทีว่่า 

นอกเหนือจากพระเยซ ู มนุษยชาตสิามารถน ายโูทเปียมาสู ่ 'ยคุทีช่ ัว่รา้ยในปัจจบุนั' 

นีเ้ป็นข่าวประเสรฐิจอมปลอม (กาลาเทยี 1:3-10) 

ระยะพนัปีของอาณาจกัรของพระเจา้เป็นอาณาจกัรทีแ่ทจ้รงิซ ึง่จะถกูสรา้งขึน้บนแผ่

นดนิโลก 

มนัจะอยู่บนพืน้ฐานของกฎแห่งความรกัของพระเจา้และพระเจา้ผูเ้ป่ียมดว้ยความรกัใ

นฐานะผูน้ า วสิทุธชินจะครอบครองรว่มกบัพระครสิตเ์ป็นเวลาพนัปี (ววิรณ ์ 5:10; 

20:4-6) อาณาจกัรนีจ้ะรวมถงึผูท้ ีอ่ยู่ในครสิตจกัรของพระเจา้อย่างแทจ้รงิ 

แต่ไม่มพีระคมัภรีใ์ดทีก่ล่าวว่าอาณาจกัรของพระเจา้เป็นครสิตจกัรจรงิๆ 

(คาทอลกิหรอือย่างอืน่) ครสิตจกัรแห่งกรุงโรม ต่อตา้นค าสอนพนัปี และ 
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ต่อมาจะต่อตา้นขอ้ความพระกติตคิณุของพระคมัภรีไ์บเบลิอย่างมพีลงัมากขึน้เมือ่เร

าเขา้ใกลอ้วสานมากขึน้ 

สิง่นีน่้าจะไดร้บัการรายงานข่าวจ านวนมากซ ึง่อาจชว่ยใหม้ทัธวิ 24:14 

บรรลผุลส าเรจ็ 

ในระยะสดุทา้ย อาณาจกัรของพระเจา้จะรวมถงึ “กรุงเยรูซาเลม็ใหม่ 

มา จากสวรรคจ์ากพระเจา้” (ววิรณ ์ 21:2) และการเพิม่ขึน้ของมนัจะไม่สิน้สดุ 

จะไม่มคีวามอธรรมอกีต่อไป ไม่มคีวามเศรา้โศกและความตายอกีต่อไป 

การเทศนาและเขา้ใจขา่วประเสรฐิเร ือ่งอาณาจกัรของพระเจา้เป็นหวัขอ้ส าคญัของพ

ระคมัภรีไ์บเบลิ ผูเ้ขยีนพนัธสญัญาเดมิสอนเกีย่วกบัเร ือ่งนี ้ พระเยซ ู เปาโล 

และยอหน์สอนเกีย่วกบัเร ือ่งนี ้ ค าเทศนา 'ครสิเตยีน' 

ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุเพือ่ความอยู่รอดนอกพนัธสญัญาใหม่สอนเกีย่วกบัเร ือ่งนี ้

ผูน้ าครสิเตยีนตน้ศตวรรษที ่2 เชน่ โพลคีารป์ และ เมลโิต ้สอนเกีย่วกบัเร ือ่งนี ้เราใน 

ครสิตจกัร ต่อเนือ่ง ของพระเจา้สอนวนันี ้

จ าไวว้่าอาณาจกัรของพระเจา้เป็นหวัขอ้แรกทีพ่ระคมัภรีแ์สดงใหเ้ห็นว่าพระเยซทูรงเ

ทศนา (มาระโก 1:13 น่ีคอืสิง่ทีพ่ระองคท์รงเทศนาหลงัจากการฟ้ืนคนืพระชนม ์

(กจิการ 1:3)—และเป็นสิง่ทีค่รสิเตยีนควรแสวงหากอ่น (มทัธวิ 6:33). 

พระกติตคิณุไม่เพยีงเกีย่วกบัชวีติและการสิน้พระชนมข์องพระเยซเูท่าน้ัน 

ความส าคญัของพระกติตคิณุทีพ่ระเยซแูละผูต้ดิตามพระองคส์อนคอือาณาจกัรของ

พระเจา้ทีก่ าลงัมา ข่าวประเสรฐิของอาณาจกัรรวมถงึความรอดผ่านทางพระครสิต ์

แต่ยงัรวมถงึการสอนจดุจบของรฐับาลมนุษยด์ว้ย (ววิรณ ์11:15) 

โปรดจ าไวว้่า 

พระเยซทูรงสอนว่าอวสานจะไม่มาถงึหลงัจากพระกติตคิณุของอาณาจกัรไดร้บัการ

สั่งสอนไปทั่วโลกเพือ่เป็นพยานแกบ่รรดาประชาชาต ิ (มทัธวิ 24:14) 

และการเทศนาน้ันก าลงัเกดิขึน้ในขณะนี ้

ข่าวดกีค็อืว่า 

อาณาจกัรของพระเจา้คอืทางแกปั้ญหาทีม่นุษยชาตกิ าลงัเผชญิ อยู ่

กระน้ัน คนส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการทีจ่ะสนับสนุน ไม่ไดย้นิ 
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หรอืไม่อยากเชือ่ความจรงิของมนั ราชอาณาจกัรของพระเจา้ด ารงอยู่ช ัว่นิรนัดร ์

(มทัธวิ 6:13) ในขณะที ่“โลกนีก้ าลงัจะล่วงไป” (1 โครนิธ ์7:31) 

การประกาศข่าวประเสรฐิทีแ่ทจ้รงิของอาณาจกัรของพระเจา้เป็นสิง่ทีเ่ราใน 

ครสิตจกัรของพระเจา้ ต่อเนือ่ง กนัอย่างจรงิจงั เราพยายามสอนทกุ 

สิง่ทีพ่ระคมัภรีส์อน (มทัธวิ 28:19-20) รวมถงึอาณาจกัรของพระเจา้ (มทัธวิ 24:14) 

ขณะรออาณาจกัรน้ัน เราตอ้งเรยีนรูแ้ละท าตามทางของพระเจา้ 

และปลอบโยนผูอ้ืน่ทีต่อ้งการเช ือ่ความจรงิ 

คณุไม่ควรจะสนับสนุนการประกาศขา่วประเสรฐิเร ือ่งอาณาจกัรของพระเจา้ทีก่ าลงัจ

ะมาหรอื? คณุจะเช ือ่พระกติตคิณุของอาณาจกัรของพระเจา้หรอืไม่? 

ครสิตจกัรของพระเจา้อย่างต่อเน่ือง 
 

ส านักงานในสหรฐัอเมรกิาของศรทัธาศรทัธาอยู่ที:่ 1036 ดบัเบลิย ูแกรนด ์อเวนิว 

โกรเวอร ์บชี แคลฟิอรเ์นีย 93433 สหรฐัอเมรกิา เว็บไซตw์ww.ccog.org. 
 

ครสิตจกัรของพระเจา้อย่างต่อเน่ือง (CCOG) เว็บไซต ์
 

CCOG.ASIA เว็บไซตนี์ใ้หค้วามส าคญักบัเอเชยี 

CCOG.IN ไซตนี์ก้ าหนดเป้าหมายไปยงัมรดกของอนิเดยี  

CCOG.EU ไซตนี์ก้ าหนดเป้าหมายไปยงัยโุรป  

CCOG.NZ ไซตนี์ก้ าหนดเป้าหมายไปยงันิวซแีลนดแ์ละประเทศอืน่ๆ 

ทีม่ภีูมหิลงัมาจากองักฤษ 

CCOG.ORG น่ีคอืเว็บไซตห์ลกัของครสิตจกัร ใหบ้รกิารผูค้นในทกุทวปี 

ประกอบดว้ยบทความ ลงิก ์และวดิโีอ 

CCOGCANADA.CA ไซตนี์ก้ าหนดเป้าหมายไปยงัผูท้ ีอ่ยู่ในแคนาดา 

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

น่ีคอืเว็บไซตภ์าษาสเปนส าหรบั ครสิตจกัรของพระเจา้อย่างต่อเน่ือง. 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. น่ีคอืเว็บไซตฟิ์ลปิปินสข์อง 

ครสิตจกัรของพระเจา้อย่างต่อเน่ือง. มขีอ้มูลเป็นภาษาองักฤษและภาษาตากาล็อก 
 

เว็บไซตข์่าวและประวตัศิาสตร  ์
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COGWRITER.COM เว็บไซตนี์เ้ป็นเคร ือ่งมอืในการประกาศทีส่ าคญัและมขีา่วสาร 

หลกัค าสอน บทความทางประวตัศิาสตร ์วดีทิศัน ์และการอปัเดตเชงิพยากรณ ์
CHURCHHISTORYBOOK.COM 

เป็นเว็บไซตท์ีจ่ าง่ายพรอ้มบทความและขอ้มูลเกีย่วกบัประวตัคิรสิตจกัร 
BIBLENEWSPROPHECY.NET 

น่ีคอืเว็บไซตว์ทิยอุอนไลนซ์ ึง่ครอบคลมุข่าวและหวัขอ้ในพระคมัภรีไ์บเบลิ 
 

ชอ่งวดิโีอ YouTube และ BitChute 

ส าหรบัพระธรรมเทศนาและเทศนา 
 

BibleNewsProphecy ชอ่ง. วดิโีอค าเทศนา CCOG 

CCOGAfrica ชอ่ง. ขอ้ความ CCOG ในภาษาแอฟรกินั 

CCOG Animations ชอ่งทางการสอนความเชือ่ครสิเตยีนแง่มมุต่างๆ  

CCOGSermones ช่องมขีอ้ความเป็นภาษาสเปน 

ContinuingCOG ชอ่ง. CCOG วดิโีอเทศน ์ 
 

ภาพถ่ายแสดงอฐิบางสว่นทีเ่หลอือยู่ดา้นลา่ง (บวกบางสว่นเพิม่เตมิในภายหลงั) 

ของอาคารในกรงุเยรซูาเล็มซึง่บางคร ัง้เรยีกวา่ Cenacle 

แต่อธบิายไดด้กีวา่วา่เป็นโบสถแ์หง่พระเจา้บนเนินเขาตะวนัตกของกรงุเยรซูาเล็ม (ปัจจบุนัเรยีกวา่ Mt. 
Zion): 
 

 
 

เช ือ่กนัวา่ทีน่ี่เคยเป็นทีต่ ัง้ของอาคารโบสถค์รสิตท์ีแ่ทจ้รงิทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ อาคารที ่

'ข่าวประเสรฐิแหง่อาณาจกัรของพระเจา้' ของพระเยซนู่าจะเคยเทศนา 

น่ีเป็นอาคารในกรงุเยรซูาเล็มทีส่อนพระกติตคิณุแหง่ศรทัธา 
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ดว้ยเหตุนีเ้ราจงึขอบคุณพระเจา้โดยไม่หยุด เพราะ...พีน้่องท ัง้หลาย 

คุณไดก้ลายมาเป็นผูต้ดิตามครสิตจกัรต่างๆ ของพระเจา้ 

ซึง่ในแควน้ยูเดยีอยู่ในพระเยซูครสิต ์(1 เธสะโลนิกา 2:13-14) 

ต่อสูอ้ย่างจรงิจงัเพือ่ศรทัธาซึง่คร ัง้หนึง่เคยมอบใหก้บัธรรมกิชน (ยูดา 3) 

พระองค ์(พระเยซู) ตรสักบัพวกเขาวา่ 

“เราตอ้งไปประกาศเร ือ่งอาณาจกัรของพระเจา้ไปยงัเมอืงอืน่ดว้ย 

เพราะเหตุนีเ้ราจงึถูกสง่มา” (ลูกา 4:43) 

แต่จงแสวงหาอาณาจกัรของพระเจา้ แลว้สิง่ท ัง้ปวงเหล่านีจ้ะเพิม่ใหแ้กท่า่น 

ฝูงแกะน้อยเอ๋ย อย่ากลวัเลย 

เพราะเป็นความยนิดขีองพระบดิาทีจ่ะประทานอาณาจกัรแกท่า่น (ลูกา 12:31-

32) 

และข่าวประเสรฐิแหง่อาณาจกัรนีจ้ะประกาศไปท ัว่โลกเพือ่เป็นพยานแกบ่รรดาปร

ะชาชาต ิแลว้อวสานจะมาถงึ (มทัธวิ 24:14) 


	2. พระเยซูประกาศข่าวประเสริฐอะไร?
	ดาเนียลสอนเกี่ยวกับราชอาณาจักร
	อิสยาห์สอนเกี่ยวกับราชอาณาจักร
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