
บทที่ 7  

วัฒนธรรมของอาณาจักร 

หลักการของอาณาจักร ตอนที่ 1 

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

อาณาจักร 
 ของโลก 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ 
“และพระบิดาไดทรงจัดเตรียมแผนดินมอบใหแกเราอยางไร เราก็จัดเตรียมมอบอะไร 

(อาณากร) ใหแกทานเหมือนกัน” 
ลูกา 22:29 

คํานํา 
พระกิตติคุณแหงอาณาจักรเปนการเชื้อเชิญมนุษยใหกลับมาสูขอบเขตของชีวิตซึ่งพระเจาทรง

ต้ังใจมาแตแรกเริ่ม 
แตพระเจาไมไดทรงตั้งมาตรฐานของศีลธรรมและประกาศวา เมื่อคุณทําไดสําเร็จ คุณก็จะเขา

ในสวรรคได 
เมื่อคุณสมบัติประการเดียวที่ตองการเพื่อเขาสูอาณาจักรนี้ได คือการสํานึกผิดกลับใจจาก

บาปซึ่งมีผลใหเกิดการบังเกิดใหมฝายวิญญาณ โดยการสํานึกผิดและยอมรับพระเยซูคริสต เปนพระ
ผูชวยใหรอด คุณก็ไดบังเกิดเขาสูอาณาจักรและไดเปนพลเมืองของอาณาจักรนี้ 

การเปนพลเมืองของอาณาจักรของพระเจานั้นตองมีวิธีการดําเนินชีวิตแบบใหมซึ่งปกครอง
โดยกฏเกณฑของอาณาจักร ชีวิตในอาณาจักรฝายวิญญาณมีผลกระทบตอคุณภาพของชีวิตในโลกที่
มองเห็นได 



วิธีการดําเนินชีวิตของอาณาจักรนี้ตรงกันขามกับวิธีการดําเนินชีวิตของอาณาจักรของโลก 
แตกตางกันทั้งโครงสรางและหลักการ เมื่อคุณเขามาอยูในอาณาจักรของพระเจาก็เหมือนกับคุณได
อพยพเขาไปอยูในประเทศใหม คุณตองรูจักวัฒนธรรมที่ตางกันออกไป 

ในโลกฝายธรรมชาติ “วัฒนธรรม” คือรูปแบบความประพฤติที่ใชปกครองชีวิตในสังคมนั้นๆ 
ในบทนี้และบทตอไป คุณจะเรียนรูวัฒนธรรมของอาณาจักรของพระเจา ในบทหลังจะนําเสนอความ
จริงเกี่ยวกับอาณาจักรซึ่งเปดเผยโดยทางคําอุปมา 

ความสําคัญของหลักการแหงอาณาจักร 
เปนสิ่งจําเปนที่จะตองรูหลักการซึ่งใชปกครองชีวิตในอาณาจักรของพระเจา 

คุณตองมีชีวิตตามหลักการนี้เพ่ือดํารงความเปนพลเมืองของอาณาจักร 
แมวาการกลับใจสํานึกผิดเปนคุณสมบัติเดียวในการเขาสูอาณาจักร แตมีคุณสมบัติที่แนนอน

ในการดํารงความเปนพลเมือง หลังจากที่ไดเกิดเขาสูขอบเขตฝายวิญญาณ พระเยซูตรัสวา 
“มิใชทุกคนที่เรียกเราวา “พระองคเจาขา พระองคเจาขา” จะไดเขาในแผนดินสวรรค 

แตผูที่ปฏิบัติตนตามพระทัยพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคจึงจะเขาได” 
มัทธิว 7:21 

น้ําพระทัยพระบิดา ซึ่งเปดเผยโดยพระเยซูคริสตก็คือ ผูเชื่อตองถูกปกครองโดยกฏเกณฑของ
อาณาจักร 

พระเยซูและหลักการของอาณาจักรเปนสิ่งสําคัญกอนสิ่งอื่นใด 
ในลูกา 12:22-31 พระเยซูทรงสอนวาอาณาจักรนี้ควรเปนจุดสนใจกอนสิ่งอื่นใด พระองคสรุป

ดวยขอความวา 
“แตทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจา แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่ง

เหลานี้ให” 
ลูกา 12:31 

ถาเราแสวงหาราชอาณาจักร หลักการ วิถีชีวิตและขาวประเสริฐกอนแลว ส่ิงจําเปนตางๆ ใน
ชีวิตพระองคจะประทานใหเอง 

ผลของราชอาณาจักรคือการทดสอบการเปนเจาของอาณาจักร 
พระเยซูตรัสบอกพวกยิววาการเปนเจาของอาณาจักรคือ การนําเอาผลออกมา (มัทธิว 21:43) 
ผลของอาณาจักรคือส่ิงที่ผลิตออกมาภายนอกจากชีวิตที่อยูภายในเชนเดียวกับผลไมจาก

ตนไมตามธรรมชาติ คือผลที่เห็นภายนอกของชีวืตที่ไหลอาบอยูภายใน 



ถาเราเปนพลเมืองของอาณาจักรของพระเจาก็จะเห็นประจักษไดชัดในวิถีที่มองเห็นได 
 
 
 

เราตองรูหลักการเพื่อครอบครองในอาณาจักรแหงอนาคต 
2 ทิโมธี 2:12 ชี้ใหเห็นวาผูเชื่อจะครองครองกับพระเยซูในอาณาจักรของพระเจาในอนาคต 

การ “ครอบครอง” หมายถึง “ปกครองดวยฤทธิ์เดชและสิทธิอํานาจ”  ถาเราจะครอบครองรวมกับ
พระองค เราตองรูจักกฏเกณฑที่ใชปกครองอาณาจักร 

 

รากฐานของหลักการแหงอาณาจักร 
ในโลกธรรมชาติ รากฐานหมายถึงโครงสรางที่อยูขางใต ซึ่งมีส่ิงที่ถูกสรางขึ้นบนนั้น เมื่อคนจะ

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

นิตยนิรันดร พระคทาแหงแผนดินของพระองคก็เปนพระคทาเที่ยงธรรม” 
ฮีบรู 1:8 

พระคทาคือ ไมเทาที่ถือในมือเปนสัญญาลักษณของฤทธิ์เดชหรือสิทธิอํานาจ สิทธิอํานาจหรือ
ฤทธิ์เดชของอาณาจักรพระเจาคือ ความชอบธรรม ไมใชความชอบธรรมของการปรับปรุงตนเอง หรือ
ศาสนาที่มนุษยสรางขึ้น พระเยซูกลาววา 

“เพราะเราบอกทานทั้งหลายวา ถาความชอบธรรมของทานไมยิ่งกวาความชอบธรรม
ของพวกธรรมาจารยและพวกฟาริสี ทานจะไมมีวันไดเขาสูแผนดินสวรรค” 

มัทธิว 5:20 

พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสีเปนผูนําทางศาสนาในสมัยที่พระเยซูทรงรับใชอยูในโลก พวก
เขาพยายามดวยตนเองที่จะเปนคนชอบธรรม เขามีกฏตางๆ และประเพณีมากมายซึ่งใชปกครองชีวิต
ในทุกแงมุม 

ความชอบธรรมซึ่งอาณาจักรนี้ถูกสรางขึ้นนั้นเปนความชอบธรรมของพระเจา เราไดรับการ
สอนวา 

“แตทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจา และความชอบธรรมของพระองค
กอน แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให” 



มัทธิว 6:33 

รากฐานของอาณาจักรพระเจาตั้งอยูบนคนชอบธรรม ซึ่งดําเนินชีวิตที่ชอบธรรม 
“แตวารากฐานซึ่งพระเจาทรงวางไวนั้นมีตราประทับวา “องคพระผูเปนเจา ทรงรูจักคน

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

 
แสดงใหเห็นชัดในแผนภูมิตอไปนี้ 

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

ชีวิตนิรันดร” พระเยซูตรัสตอบเขาวา “ทานถามเราถึงสิ่งที่ดีทําไม ผูที่ดีมีแตผูเดียว แตถาทาน
ปรารถนาจะเขาในชีวิตก็ใหถือรักษาพระบัญญัติไว” “ 

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

มัทธิว 19:16-17,20-22 

มีความชอบธรรมระดับหนึ่งที่จําเปนตอการ “เขาไปสูชีวิตนิรันดร”  นั่นคือความชอบธรรม
ที่มาจากประสบการณของการบังเกิดใหม เมื่อคนไดรับการชําระจากบาปและเริ่มตนมีชีวิตตามพระ
บัญญัติของพระเจา 

แตมีความชอบธรรมอีกระดับหนึ่งเรียกวา ความไพบูลย (สมบูรณ) การไปถึงความไพบูลย
จะตองมีการถวายตัวทั้งหมด แยกออกจากคุณคา มาตรฐานหรือการมีส่ิงของของโลกซึ่งมีคาตอเรา 

ส่ิงนี้ไมไดหมายความวาเราทุกคนตองขายทรัพยสมบัติของเรา และใหแกคนยากจน พระเยซู
ทรงตองการสิ้งนี้จากชายหนุมคนนี้เพียงเพราะวาความมั่งมีของเขามีความสําคัญตอเขามากกวาพระ
เจา 



ไมมีอะไรในโลกนี้ที่จะสําคัญตอเรามากกวากษัตริยพระองคนี้ การไปถึงความไพบูลยนั้น เรา
ตองละทิ้งหลักการของโลกและหันมาใชหลักการของอาณาจักรพระเจา 

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

เปนพระเจาดวยสุดใจสุดจิตของเจา และสิ้นสุดความคิดของเจา” นั่นแหละเปนพระบัญญัติ
ขอใหญและขอตน ขอที่สองก็เหมือนกันคือ “จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง” ธรรมบัญญัติ
และคําของผูเผยพระวจนะทั้งสิ้นก็ขึ้นอยูกับพระบัญญัติสองขอนี้ 

มัทธิว 22:37-40 

มาระโกบันทึกขอความเดียวกันดวยวิธีตอไปนี ้
พระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นวา “ธรรมบัญญัติเอกนั้นคือวา “โอ  ชนชาติอิสราเอลจงฟง

เถิด พระเจาของเราทั้งหลายทรงเปนพระเจาเดียว และพวกทานจงรักพระเจาดวยสุดจิต
สุดใจของทาน ดวยสุดความคิดและดวยสิ้นสุดกําลังของทาน 

และธรรมบัญญัติที่สองนั้นคือ “จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง” ธรรมบัญญัติอ่ืนที่
ใหญกวาธรรมบัญญัติทั้งสองนี้ไมมี” “ 

มาระโก 12:29-34 

พระเยซูทรงกลาวคําสั่งประการที่สองดวยวิธีอ่ืน 
“จงปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางที่ทานปรารถนาใหเขาปฏิบัติตอทาน”  

ลูกา 6:31 

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

อาณาจักรจะเกี่ยวของกับความสัมพันธกับพระเจาหรือไมก็กับผูอ่ืน 

อาณาจักรไดรับการแนะนํา 
ต้ังแตเร่ิมมีการกลาวแนะนําถึงอาณาจักรของพระเจาก็เปนที่รูชัดเจนวา โครงสรางของ

อาณาจักรนี้ตรงขามกับโครงสรางของอาณาจักรตางๆ ในโลก 
หลักจากที่ทูตสวรรคปรากฏแกสาวพรหมจารีและประกาศใหเธอเปนมากดาของกษัตริยผุที่จะ

เสด็จมา ถอยคําที่นางมารียกลาวนมัสการเปนถอยคําพยากรณและเปดเผยระบบของโลกใหมแหง
อาณาจักรของพระเจา 



“เพราะวาผูทรงฤทธิ์ไดทรงกระทําการใหญกับขาพเจา พระนามของพระองคก็บริสุทธิ์ 
พระกรุณาของพระองคมีแกบรรดาผูยําเกรงพระองคทุกชั่วอายุสืบไป 

พระองคทรงสําแดงฤทธิ์ดวยพระกรของพระองค พระองคทรงกระทําใหคนที่มีใจ
เยอหยิ่งแตฉานซานเซ็นไป 

พระองคทรงถอดเจานายจากพระที่นั่ง และพระองคทรงยกผูนอยขึ้น 
พระองคทรงโปรดใหคนอดอยากอิ่มดวยของดี และทรงกระทําใหคนมั่งมีไปมือ

เปลาๆ” 
ลูกา 1:49-53 

คนที่เยอหยิ่งและมีอํานาจในโลกนี้จะถูกกดใหตํ่าลง และผูยากไรตํ่าตอยจะถูกยกชูข้ึน คนหิว
จะไดกินอิ่ม ในขณะที่คนมั่งมีจะกลับไปมือเปลา 

เมื่อยอหนแนะนําอาณาจักรของพระเจา เขาก็เปดเผยถึงระบบเดียวกัน 
“หุบเขาทุกแหงจะถมใหเต็ม ภูเขาและเนินทุกอยางจะใหตํ่าลง ทางคดจะกลายเปน

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

การอัศจรรยคร้ังแรกของพระเยซูคือ การทําใหน้ํากลายเปนน้ําองุน มีการแสดงใหเห็นชัดวา 
บทบัญญัติที่ใชปกครองอาณาจักรนี้จะตรงขามกับบทบัญญัติของอาณาจักรธรรมชาติของโลกนี้ 

 

หลักการทั่วไป 

วัฒนธรรมของอาณาจักร 
“แตในพวกทานหาเปนเชนนั้นไม” 
หลักการทั่วไปพื้นฐานซึ่งใชปฏิบัติในอาณาจักรของพระเจานั้นตรงกันขามอยางสิ้นเชิงกับ

ความคิดปกติธรรมดาของมนุษย และตรงขามกับโครงสรางซึ่งเปนที่ยอมรับกันในอาณาจักรของโลกนี้ 
พระเยซูทรงวางหลักการพื้นฐานของอาณาจักรไววา 
“พระเยซูทรงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสวา “ทานทั้งหลายรูอยูวาผูครองของคนตางชาติ

ยอมเปนเจาเหนือเขา และผูใหญทั้งหลายก็ใชอํานาจบังคับ 
แตในพวกทานหาเปนอยางนั้นไม ถาผูใดใครจะไดเปนใหญในพวกทาน ผูนั้นจะตอง

เปนผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย 
ถาผูใดใครจะไดเปนเอกเปนตน ผูนั้นจะตองเปนทาสสมัครของพวกทาน 
อยางที่บุตรมนุษยมิไดมาเพื่อรบการปรนนิบัติและประทานชีวิตของทานใหเปนคาไถ

คนเปนอันมาก” 
มัทธิว 20:25-28 



“แตในพวกทานหาเปนเชนนั้นไม ถาผูใดใครจะไดเปนใหญในพวกทาน ผูนั้นจะตอง
เปนผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย 

และผูใดใครจะเปนเอกเปนตน ผูนั้นตองเปนทาสสมัครของคนทั้งปวง” 
มาระโก 10:43-44 

“แตในพวกทานหาเปนอยางนั้นไม แตผูใดในพวกทานที่เปนใหญที่สุดใหผูนั้นเปน
เหมือนผูเยาวที่สุด และผูใดเปนนายใหผูนั้นเปนเหมือนคนรับใช” 

ลูกา 22:26 

แมวาพระเยซูกําลังกลาวเกี่ยวกับเร่ืองของความเปนผูนําโดยเฉพาะพระองคก็ไดวางหลักทั่วไป
ของราชอาณาจักรคือ “แตในพวกทานหาเปนเชนนั้นไม” 

แมวามาตรฐานของโลกและของอาณาจักรในโลกจะยอมรับหลักการนั้นๆ ของโลก แต
หลักการของอาณาจักรของพระเจานั้นแตกตางออกไปคือ “แตในพวกทานจะหาเปนอยางนั้นไม” 

หลักการของความเปนน้ําหนึ่งใจเดียว 
มีอาณาจักรของโลกหลายอาณาจักรซึ่งถูกแบงแยกจากกันและมีการแตกแยกภายใน

อาณาจักรซึ่งเปนผลใหเกิดการปฏิวัติหรือรัฐประหาร 
อาณาจักรของพระเจาเปนอาณาจักรที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งไดอธิบายไววาเปนเหมือน

รางกายฝายวิญญาณที่มีหลายสวน 
“ถึงกายนั้นเปนกายเดียวก็ยังมีอวัยวะหลายสวน และอวัยวะเหลานั้นแมจะมีหลาย

สวนก็ยังเปนกายเดียวกันฉันใด พระคริสตก็ทรงเปนเชนนั้น 
เพราะวาถึงเราจะเปนพวกยิว หรือพวกกรีก เปนทาสหรือไมใชทาสก็ตาม เราทั้งหลาย

ไดรับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองคเดียวเขาเปนกายเดียวกัน และพระวิญญาณองคเดียวนั้น
ซาบซานอยู 

เพราะวารางกายมิไดประกอบดวยอวัยวะเดียว แตดวยหลายอวัยวะ” 
1 โครินธ 12:12-14 

พลเมืองอาณาจักรของพระเจาตางเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในพระเจาและพระเยซูคริสต 
“เพื่อเขาทั้งหลายจะไดเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองคคือพระบิดาทรงสถิตใน

ขาพระองค และขาพระองคในพระองค เพื่อใหเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค และ
กับขาพระองคดวย เพื่อโลกจะไดเชื่อวาพระองคทรงใชขาพระองคมา 

เกียรติซ่ึงพระองคไดประทานแกขาพระองค ขาพระองคไดมอบใหแกเขาเพื่อเขาจะได
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองคกับขาพระองคเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ขาพระองคอยูในเขา และพระองคทรงอยูในขาพระองค เพื่อเขาทั้งหลายจะไดเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันอยางสมบูรณ เพื่อโลกจะไดรูวา พระองคทรงใชขาพระองคมา และ
พระองคทรงรักเขา เหมือนดังที่พระองคทรงรักขาพระองค” 



ยอหน 17:21-23 

อาณาจักรของพระเจาไมมีความเปนพี่นองหรือเขารวมกับอาณาจักรของซาตาน 
“ฝายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับเขาวา “ราชอาณาจักรใดๆ ซ่ึง

แตกแยกกันแลวก็คงพินาศ เมืองใดๆ ครัวเรือนใดๆ ซ่ึงแตกแยกกันแลวจะตั้งอยูไมได 
และถาซาตานขับซาตานออก มันก็แตกแยกกันในตัวมันเอง แลวอาณาจักรของมันจะ

นั้นอยูอยางไรได เหตุฉะนั้นพวกพองของทานเองจะเปนผูตัดสินกลาวโทษพวกทาน 
แตถาเราขับผีออกดวยพระวิญญาณของพระเจาแผนดินของพระเจาก็มาถึงทานแลว” 

มัทธิว 12:25-28 

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

พระเจา คือ ฤทธิ์อํานาจที่ไมจํากัดซึ่งเกิดจากความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน พระเยซูทรงสัญญาวา 
“เรากลาวแกทานทั้งหลายอีกวา ถาในพวกทานที่อยูในโลกสองคนจะรวมใจกันขอสิ่ง

หนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคก็จะทรงกระทําให 
ดวยวามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนๆ ในนามของเรา เราจะอยูทามกลางเขาที่นั่น” 

มัทธิว 18:19-20 

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

หลักการของการซึมซาบเขาสูโลก 
อาณาจักรของพระเจาจะตองซึมซาบโลกนี้ดวยวิธี 2 วิธี คือเปนเหมือนเกลือ และเปนเหมือน

ความสวาง 
“ทานทั้งหลายเปนเกลือแหงโลก ถาเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแลวจะทําใหกลับเค็มอีก

อยางไรได แตนั้นไปก็ไมเปนประโยชนอะไร มีแตจะทิ้งเสียสําหรับคนเหยียบย่ํา 
ทานทั้งหลายเปนความสวางของโลก นครซ่ึงอยูบนภูเขาจะปดบังไวไมได 
เมื่อจุดตะเกียงแลวไมมีผูใดเอาถังครอบไว ยอมตั้งไวบนเชิงตะเกียงจะไดสองสวางแก

ทุกคนที่อยูในเรือนนั้น 
ทานทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงสองสวางแกคนทั้งปวงเพื่อวาเมื่อเขาไดเห็น

ความดีที่ทานทํา เขาจะไดสรรเสริญพระบิดาของทานผูทรงอยูในสวรรค” 
มัทธิว 5:13-16 

“ไมมีผูใดเมื่อจุดตะเกียงแลวจะตั้งไวในที่กําบัง หรือเอาถังครอบไว แตต้ังไวบนเชิง
ตะเกียง เพื่อคนทั้งหลายที่เขามาจะเห็นแสงสวางได 



ตาเปนประทีปของรางกาย เมื่อตาของทานปกติ ทั้งตัวก็พลอยสวางไปดวย แตเมื่อตา
ของทานผิดปกติ ทั้งตัวของทานก็พลอยมืดไปดวย 

เหตุฉะนั้นจงระวังใหดี ไมใหความสวางซ่ึงอยูในทานเปนความมืดนั่นเอง 
เหตุฉะนั้นถากายทั้งสิ้นของทานเต็มดวยความสวาง ไมมีที่มืดเลย ก็จะสวางตลอด

เหมือนอยางแสงสวางของตะเกียงที่สองมาใหทาน” 
ลูกา 11:33-36 

“เกลือเปนสิ่งดี แตถาแมเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแลว   จะทําใหกลับเค็มอีกอยางไรได” 
จะใชเปนปุยใสดินก็ไมได จะหมักไวกับกองมูลสัตวทําปุยก็ไมได แตเขาก็ทิ้งเสีย

เทานั้น    ใครมีหูจงฟงเถิด” 
ลูกา 14:34-35 

ในโลกธรรมชาติ เกลือทํางานอยางเงียบๆ มันถูกใชเพื่อถนอมรักษาอาหาร รักษาบาดแผลและ
เพิ่มรสชาด เกลือเพียงเล็กนอยทีผลตออาหารจํานวนมาก 

ในโลกวิญญาณ พลเมืองแหงอาณาจักรตองแทรกซึมเขาไปในโลกเชนดังเกลือ เขาตองรักษา
คุณคาของอาณาจักร เขาตองเปนดังขึ้ผ้ึงที่รักษาผูอ่ืน และเปนรสชาดแหงชีวิต เขาตองเผยแพร
อาณาจักรของพระเจาอยางมั่งคง เขาตองมีผลกระทบตอหมูชนจํานวนมากเชนเดียวกับเกลือ 

ในอีกขอความหนึ่ง พระเยซูเปรียบเทียบการแทรกซึมของอาณาจักรกับเชื้อขนมปง (มัทธิว 
13.33) เชนเดียวกับเกลือ เชื้อเพียงเล็กนอยทํางานอยางเงียบๆ เพื่อแทรกซึมเขาไปยังขนมปงกอนใหญ  

ในโลกธรรมชาติ แสงสวางเปดเผยใหเห็นความมืด แสดงใหเห็นทางออกจากความมืด แสง
สวางที่อยูในความมืดนั้นไมมีใครที่จะมองไมเห็น 

พลเมืองแหงอาณาจักรตองเปนแสงสวางฝายวิญญาณในโลกนี้ เขาตองเปดใหเห็นความมืด
และแสดงหนทางออกจากความมืด เขาตองไมยอมใหส่ิงใดก็ตามในชีวิตของเขาเปนอุปสรรค ที่จะเปา
แสงสวางของอาณาจักรใหดับไป 
หลักการของการอธิษฐาน 

การอธิษฐานในอาณาจักรของพระเจาตั้งอยูบนหลัก 3 ประการคือ ขอ หา และเคาะ 
“จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ จงเคาะแลวจะเปดใหแกทาน 

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

อานไดใน มัทธิว 6.9-13  และลูกา 11.2-4 
หลักแหงการนมัสการ 



หลักการพื้นฐานของการนมัสการในอาณาจักร มีอธิบายไวในมัทธิว 6.1-18  จงอานขอความนี้
ในพระคัมภีรของคุณ 

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

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

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

อยางเดียวของพลเมืองอาณาจักร 
“แตทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจา และความชอบธรรมของพระองค

กอนแลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหลานี้ให” 
มัทธิว 6:33 

ความตรงขามกันที่พิเศษเฉพาะอยาง 

วัฒนธรรมแหงอาณาจักร 
ตอไปนี้ใหเรามาตรวจสอบดูหลักการพิเศษเฉพาะบางประการของอาณาจักรฝายวิญญาณซึ่ง

ต้ังอยูบนหลักการทั่วไปที่ไดกลาวไปแลว 
ความตรงขามกันหลายขอเหลานี้พบไดในมัทธิว บทที่ 5,6 และ 7 และลูกาบทที่ 6 จงอานบท

ตอไปนี้กอนที่คุณจะศึกษาตอไป 
ขอความเหลานี้เปนสวนหนึ่งของคําสอนของพระเยซู ซึ่งเปนที่รูจักกันวาเปน “คําเทศนาบน

ภูเขา” เพราะวาพระองคทรงสอนหลักการเหลานี้เปนครั้งแรกที่บริเวณภูเขาในอิสราเอล 



คําเทศนานี้บรรจะหลักการพิเศษหลายประการขแงอาณาจักร คําเทศนาไมไดครอบคลุมทุกๆ
สถานการณของชีวิต แตหลักการนี้เปนตัวแทนของสถานการณตางๆ โดยวางรากฐานของรูปแบบของ
จริยธรรม และความประพฤติที่ใชไดในทุกๆ สถานการณ 

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

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

ตอไปนี้เปนความตรงขามกันในวัฒนธรรมของอาณาจักรพระเจา 
 
 

คนที่ยากจน(บกพรอง) เปนคนมั่งมี 
โลกเนนถึงวิญญาณของการพึ่งตนเอง การแสดงตนและการพัฒนาตัวเอง 
แตพระเจาทรงเห็นชอบกับคนที่บกพรองฝายวิญญาณ ผูซึ่งสํานึกวาเขาไมมีความสามารถที่

จะทําใหตนเองรอดได หรือทําใหตนพอใจในความตองการฝายวิญญาณของเขาหรือในการแกปญหา
ของเขาเอง 

ราชอาณาจักรเปนของผูที่บกพรองฝายวิญญาณ 
“บุคคลผูใดรูสึกบกพรองฝายวิญญาณ ผูนั้นไดพระพร (เปนสุข) เพราะแผนดินสวรรค

เปนของเขา” 
มัทธิว 5:3 

โลกใหเกียรติผูที่มีความมั่งมีทางวัตถุ แตพระเจาทรงเลือกผูที่บกพรอง (ยากจน) และทรงทําให
เขาร่ํารวยในความเชื่อ 

“พี่นองที่รักของขาพเจา จงฟงเถิด พระเจาไดทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ ใหเปนคน
มั่งมีในความเชื่อ และใหเปนผูรับมรดกแผนดินซ่ึงพระองคทรงสัญญาไว แกผูที่รักพระองค
มิใชหรือ” 

ยากอบ 2:5 



“พระองคทอดพระเนตรแลดูเหลาสาวกของพระองคตรัสวา “ทานทั้งหลายที่เปนคน
ยากจนก็เปนสุข เพราะวาทานจะไดหัวเราะ” 

ลูกา 6:20 

ในอาณาจักรของพระเจา คนยากจนเปนคนมั่งมีและคนมั่งมีในโลกนี้เปนคนยากจน 
“แตวิบัติแกเจาทั้งหลายที่มั่งมีเพราะวาเจาไดรับสิ่งที่เลาโลมใจแลว” 

ลูกา 6:24 

ความเศราโศกนําความชื่นชมยินดีมาให 
มีความเศราโศก 2 ชนิด ความเศราโศกของโลกเปนความเศราที่มีผลจากความบาป แตความ

เศราชนิดนี้ไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต 
ความเสียใจอยางพระเจาคือ ความเสียใจในความบาป ซึ่งมีผลใหเกิดการสํานึกผิด 
“เพราะวาความเสียใจอยางที่ขอบพระทัยพระเจายอมกระทําใหกลับใจใหม ซ่ึงนําไป

ถึงความรอด และไมเปนที่นาเสียใจ แตความเสียใจอยางโลกนั้นยอมนําไปถึงความตาย” 
2 โครินธ 7:10 

พระเจาทรงเห็นชอบตอความเสียใจแบบพระเจา พระองคตรัสวาผูที่เศราเสียใจจะไดรับการ
ปลอบประโลม 

 
“บุคคลผูใดเศราโศก ผูนั้นเปนสุข เพราะวาเขาจะไดรับการทรงปลอบประโลม” 

มัทธิว 5:4 

“ทานทั้งหลายที่อดอยากเวลานี้ก็เปนสุข เพราะวาทานจะไดอ่ิมหนํา 
ทานทั้งหลายที่รองไหเวลานี้ก็เปนสุข เพราะวาทานจะไดหัวเราะ” 

มัทธิว 6:21 

“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ทานจะรองไหและคร่ําครวญ แตโลกจะชื่นชม
ยินดี ทานทั้งหลายจะทุกขโศกแตความทุกขโศกของทานจะกลับกลายเปนความชื่นชมยินดี” 

ยอหน 16:20 

ในราชอาณาจักรผุที่โศกเศราไดรับการปลอบประโลม และความเศรานําความชื่นชมยินดีมา
ให แตความชื่นชมยินดีนําความเศรามาใหผูที่อยูในอาณาจักรของโลก 

“วิบัติแกทานทั้งหลายที่อ่ิมหนําเวลานี้ เพราะวาเจาจะอดอยาก 
วิบัติแกเจาทั้งหลายที่หัวเราะเวลานี้ เพราะวาเจาจะเปนทุกขและรองไห” 

ลูกา 6:25 

ผูออนโยนเปนผูมีชัยชนะ 



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

ความออนโยนไมใชคุณสมบัติตามธรรมชาติของคนฝายเนื้อหนัง แตเปนผลฝายวิญญาณของ
อาณาจักรนี้ 

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

กาลาเทีย 5:22-23 

คุณสมบัติแตละอยางควรเปนคุณลักษณะของพลเมืองในราชอาณาจักรเปนผลฝายวิญญาณ
ซึ่งเกิดจากการเต็มลนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (เร่ืองนี้จะสอนโดยละเอียดในหลักสูตรที่ชื่อวา “งาน
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์”) 

โลกไมเห็นวาคนออนโยนเปนผูมีชัยชนะ แตพระเจาทรงสัญญาวาผูออนโยนจะไดรับแผนดิน
โลกเปนมรดก 

“บุคคลผูใดมีใจออนโยน ผูนั้นเปนสุข เพราะวาเขาจะไดรับแผนดินโลกเปนมรดก” 
มัทธิว 5:5 

 

ผูหิวกระหายจะไดอิ่มหนํา 
คนเรามักจะอยากไดหลายสิ่งในอาณาจักรของโลกนี้ เขาหิวอยากไดอํานาจ ความร่ํารวย 

ความสําเร็จและความสุข 
พลเมืองในราชอาณาจักรจะตองไมหิวกระหายหาสิ่งของฝายวัตถุ เขาควรแสวงหาความชอบ

ธรรมซึ่งเปนหลักกากรพื้นฐานของอาณาจักร 
ผูเชื่อบางคนเรรอนจากการประชุมทางศาสนาที่นี่ไปอีกที่หนึ่ง แสวงหา “ความสุขหรือพระพร” 

จากพระเจา เขาจะไมมีวันไดรับความพอ ใจในฝายวิญญาณ 
หลักการของอาณาจักรนี้ พระเยซูทรงเปดเผยวา ผูที่หิวกระหายความชอบธรรมเทานั้น จึงจะ

อ่ิมบริบูรณ 
เมื่อคุณหิวในโลกฝายธรรมชาติ คุณจะไมนั่งเฉยๆ และรออาหาร คุณตองปฏิบัติการ เพื่อให

ความหิวหายไปโดยการหาอาหารและจัดเตรียมอาหารแตละมื้อ 



ในโลกฝายวิญญาณคุณจะนั่งเฉยๆ และคอยใหพระเจาเติมใหคุณหายหิวฝายวิญญาณไมได 
คุณตองแสวงหาอาหารฝายวิญญาณโดยการสื่อสารสัมพันธกับพระเจาในการอธิษฐาน และศึกษาพระ
วจนะที่เขียนไว 

คนที่หิวจะอิ่มในอาณาจักรของพระเจา ผูที่อยูในอาณาจักรของโลกจะยังคงหิวอยูเหมือนเดิม 
“วิบัติแกเจาทั้งหลายที่อ่ิมหนําเวลานี้ เพราะวาเจาอดอยาก 
วิบัติแกเจาทั้งหลายที่หัวเราเวลานี้ เพราะวาเจาจะเปนทุกขและรองไห” 

ลูกา 6:25 

ผูที่มีเมตตาจะไดรับความกรุณา 
หลักการของโลกสอนวาถาคุณมีความเมตตามากไปตอคนอ่ืน พวกเขาจะใชคุณในทางที่ผิด 

ถาคุณแสดงความกรุณามากเกินไป เขาจะตักตวงผลประโยชนจากคุณ 
หลักการของอาณาจักรสอนตรงกันขาม ถาคุณแสดงความเมตตา คุณจะไดรับความกรุณา

แทนที่จะถูกใชในทางที่ผิด 
“บุคคลผูใดมีใจกรุณา ผูนั้นเปนสุข เพราะวาเขาจะไดรับพระกรุณาตอบ” 

มัทธิว 5:7 

เนนภายในมากกวาภายนอก 
ผูนําทางศาสนาในสมัยของพระเยซูเนนที่การรักษากฏบัญญัติและประเพณีภายนอกมากกวา

ทาทีของจิตใจภายใน 
เขารักษากฏวันสะบาโตอยางเครงครัด ถืออดอาหารเปนประจํา เขาอธิษฐานอยางเปดเผยและ

ใหทานแกคนยากจน 
แตพระเยซูทรงเนนที่ทาทีภายในของจิตใจมากกวาการถวายเครื่องบูชาภายนอก พระองคตรัส

วา 
“บุคคลผูใดที่มีใจบริสุทธิ์ ผูนั้นเปนสุข เพราะวาเขาจะไดเห็นพระเจา” 

มัทธิว 5:8 

ผูที่เห็นพระเจานั้นไมใชผูที่มีทาทีภายนอกดานศาสนา แตผูที่มีใจบริสุทธิ์จึงจะเห็นพระเจาได 
 

สันติภาพแทนการปฏิวัติ 
การปฏิวัติคือ วิธีของการเปลี่ยนแปลงในอาณาจักรของโลก แตผูสรางสันติคือผูที่นําการ

เปลี่ยนแปลงในอาณาจักรของพระเจา พระเยซูตรัสวา 



“บุคคลผูใดตองถูกขมเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผูนั้นเปนสุขเพราะวาแผนดิน
สวรรคเปนของเขา” 

มัทธิว 5:9 

สันติภาพไมใชการวิ่งหนีจากปญหาหรือการที่ปราศจากสงครามหรือการแตกแยก สันติภาพซึ่ง
พระเยซูตรัสนั้นแตกตางจากสันติภาพของโลก 

“เรามอบสันติสุขไวใหแกทานทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ใหแกทานนั้นเราใหทานไม
เหมือนโลกให อยาใหใจของทานวิตกและอยากลัวเลย” 

ยอหน 14:27 

ในสันติภาพของโลกนั้นยังมีความกลัววา เขาจะรักษาสัญญาสันติภาพไวไดหรือไม เขาจะ
ดําเนินชีวิตตามพระสัญญาหรือไม 

ในสันติภาพของพระเจา ไมมีความกลัว พระองคสัญญาที่จะรักษาผูเชื่อไวในสันติภาพอัน
ถาวร เขาสามารถที่จะมีสันติภาพของพระเจา แมในขณะที่อยูในสถานการณที่ไมมีสันติสุขใน
อาณาจักรของพระเจา 

ผูที่ถูกขมเหงไดรับการยกชูข้ึน 
หลักการของอาณาจักรขอนี้ประกาศถึงพระพรที่มีแกผูที่ทนทุกข เพื่อเหตุผลเฉพาะบาง

ประการ คือเพื่อความชอบธรรม 
“บุคคลผูใดตองถูกขมเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผูนั้นเปนสุข เพราะวาแผนดิน

สวรรคเปนของเขา” 
มัทธิว 5:10 

“ทานทั้งหลายจะเปนสุข เมื่อคนทั้งหลายจะเกลียดชังทาน และจะไลทานออกจาก
พวกเขา และจะประนามทาน และจะเหยียดชื่อของทานวาเปนคนชั่วชา เพราะทานเห็นแก
บุตรมนุษย 

ในวันนั้นทานทั้งหลายจงชื่นชม และเตนโลดดวยความยินดีเพราะ ดูเถิดบําเหน็จของ
ทานมีบริบูรณในสวรรค เพราะวาบรรพบุรุษของเขาไดกระทําอยางนั้นแกพวกผูเผยพระวจนะ
เหมือนกัน” 

ลูกา 6:22-23 

 
 
 
ไมใชการใหพระพรโดยทั่วไปแกผูที่ทนทุกข เพราะวาบางคนทนทุกขเนื่องจากความผิดของเขา

เอง 



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

1 เปโตร 2:20 

 ความบาปอยูเบื้องหลังการทนทุกขบางประการ 
“มีผูใดในพวกทานเจ็บปวยหรือ จงใหผูนั้นเชิญบรรดาผุปกครองของคริสตจักรมา 

และใหทานเหลานั้นอธิษบานเพื่อเขา และเจิมเขาดวยน้ํามันในพระนามขององคพระผูเปน
เจา 

และการอธิษฐานดวยความเชื่อจะชวยใหผูปวยรอดชีวิต และองคพระผูเปนเจาจะทรง
โปรดใหเขาหายโรค และถาเขาไดกระทําบาป พระองคก็จะทรงโปรดอภัยให 

เหตุฉะนั้นทานทั้งหลายจงสารภาพบาปตอกันและกัน และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน 
เพื่อทานทั้งหลายจะพนโรคภัย คําอธิษฐานของผูชอบธรรมนั้นมีพลังทําใหเกิดผล” 

ยากอบ 5:14-16 

ผูนอยที่สุดคือผูเปนใหญที่สุด 
ในโลกนี้ คนยกยองความยิ่งใหญ เมื่อเขาประสบความสําเร็จ มีชื่อเสียงและมีความร่ํารวยหรือ

มีอํานาจ 
ในอาณาจักรพระเจา ผูที่เปนใหญคือผุที่มีชีวิตและสอนหลักการของอาณาจักร คนอื่นอาจเห็น

วาเขาเปนผูนอยที่สุดในอาณาจักรของโลก แตเขาคือผูเปนใหญที่สุดในอาณาจักรของพระเจา 
“เหตุฉะนั้น ผูใดไดทําใหขอเล็กนอยสักขอหนึ่งในธรรมบัญญัตินี้เบาขึ้น ทั้งสอนคนอื่น

ใหทําอยางนั้นดวย ผูนั้นจะไดชื่อวา เปนผูนอยที่สุดในแผนดินสวรรค แตผูใดที่ประพฤติและ
สอนตามธรรมบัญญัติ ผูนั้นจะไดชื่อวาเปนใหญในสวรรค” 

มัทธิว 5:19 

 

ผูที่ถอมใจจะไดรับการยกยอง 
“เพราะวาทุกคนที่ไดยกตัวขึ้นจะตองถูกเหยียดลง และผูที่ถอมตัวลงนั้นจะไดรับการ

ยกขึ้น” 
ลูกา 14:11 

“ผูใดจะยกตัวขึ้น ผูนั้นจะตองถูกเหยียดลง ผูใดถอมตัวลง ผูนั้นจะไดรับการยกขึ้น” 
มัทธิว 23:12 



คุณปรนนิบัติรับใชเพ่ือเปนผูนํา 
อาณาจักรของโลกยกยองผูนําไวในตําแหนงสูง เขาไดรับเกียรติและไดรับยกยอง เขามีคนใช

คอยปรนนิบัติ และอยูในชนชั้นสูงในสังคมเหนือกวาผูอ่ืน 
ในอาณาจักรของพระเจา การเปนผูนําคนอื่น คุณตองกายเปนผูปรนนิบัติ 
“พระเยซูทรงเรียกเขาทั้งหลายตรัสวา “ทานทั้งหลายรูอยูวาผูครองของคนตางชาติ

ยอมเปนเจาเหนือเขา และผูใหญทั้งหลายก็ใชอํานาจบังคับ 
แตในพวกทานหาเปนอยางนั้นไม ถาผูใดใครจะไดเปนใหญในพวกทาน ผูนั้นจะตอง

เปนผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย 
ถาผูใดใครจะไดเปนเอกเปนตน ผูนั้นจะตองเปนทาสสมัครของพวกทาน 
อยางที่บุตรมนุษยมิไดมาเพื่อรับการปรนนิบัติ แตทานมากเพื่อจะปรนนิบัติเขา และ

ประทานชีวิตของทานใหเปนคาไถคนเปนอันมาก” 
มัทธิว 20:25-28 

“แตในพวกทานจะหาเปนอยางนั้นไม ผูใดในพวกทานที่เปนใหญที่สุด ใหผูนั้นเปน
เหมือนผูเยาวที่สุด และผูใดเปนนายใหผูนั้นเปนเหมือนคนรับใช” 

ลูกา 22:26 

“ผูใดที่เปนนายใหญในพวกทาน ผูนั้นยอมตองรับใชทานทั้งหลาย” 
มัทธิว 23:11 

ผูเปนคนสุดทายกลับเปนคนแรก 
ผูที่เปนคนแรกในอาณาจักรของโลก กลับเปนคนสุดทายในอาณาจักรของพระเจา 
“แตมีหลายคนที่เปนคนตน จะตองกลับไปเปนคนสุดทาย และที่เปนคนสุดทายจะ

กลับเปนคนตน” 
มัทธิว 19:30 

 
 
“อยางนั้นแหละ คนที่เปนคนสุดทายจะกลับเปนคนตน และคนที่เปนตนจะกลับเปน

คนสุดทาย” 
มัทธิว 20:16 

“และดูเถิด จะมีผูที่เปนคนสุดทายกลับเปนคนตน และผูที่เปนตนกลับเปนคนสุดทาย” 
ลูกา 13:30 

 



สิ่งเล็กกลับกลายเปนสิ่งใหญ 
พระเยซูทรงแสดงภาพของหลักการนี้ โดยใชตัวอยางในธรรมชาติของเมล็ดพันธุผักกาด 
“พระองคยังตรัสคําอุปมาอีกขอหนึ่งใหเขาฟงวา “แผนดินสวรรคเปรียบเหมือนเมล็ด

พืชเมล็ดหนึ่ง ซ่ึงคนหนึ่งเอาไปเพาะลงในไรของตน 
เมล็ดนั้นเล็กกวาเมล็ดทั้งปวง แตเมื่องอกขึ้นแลวก็ใหญกวาผักอื่น และจําเริญเปน

ตนไมจนนกในอากาศมาทํารังอาศัยอยูตามกิ่งกานของตนนั้นได” 
พระองคยังตรัสคําอุปมาใหเขาฟงอีกขอหนึ่งวา “แผนดินสวรรคเปรียบเหมือนเชื้อ ซ่ึง

ผูหญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแปงสามถัง จนแปงนั้นฟูขึ้นทั้งหมด” 
มัทธิว 13:31-33 

ดูมาระโก 4:30-32 ดวย 

“พระองคเงยพระพักตรทรงเห็นคนมั่งมีทั้งหลายนําเงินมาใสในตูเก็บเงินถวาย 
พระองคทรงเห็นหญิงมายคนหนี่งเปนคนจน นําเหรียญทองแดงสองอันมาใสดวย 

พระองคตรัสวา “เราบอกทานทั้งหลายจริงๆ วา หญิงมายจนคนนี้ไดใสไวมากกวาคนทั้งปวงนี้ 
เพราะวาคนทั้งปวงนี้ไดเอาเงินเหลือใชของเขามาใสถวาย แตผูหญิงนี้ขัดสนที่สุด  ยังไดเอา
เงินที่มีอยูสําหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาใสจนหมด” 

ลูกา 21:1-4 

ผูที่ไดรับการยกยองอยางสูงกลับมีคุณคาต่ําตอย 
“แตพระองคตรัสแกเขาวา “เจาทั้งหลายทําทีดูเปนคนชอบธรรมตอหนามนุษย แต

พระเจาทรงทราบจิตใจของเจาทั้งหลาย ดวยวาซ่ึงเปนที่นับถือมากทามกลางมนุษย ก็ยังเปน
ที่เกลียดชังจําเพราะพระพักตรพระเจา” 

ลูกา 16:15 

ผูใหญกลับกลายเปนเด็ก 
ในราชอาณาจักร ผูใหญตองกลายเปนเด็กหมายถึงวาเขาตองยอมรับกขาวประเสริฐแหง

อาณาจักรดวยวิธีเชนเด็กๆ คือดวยความเชื่อที่งายๆ 
“ในเวลานั้นเหลาสาวกมาเฝาพระเยซูทูลวา “ใครเปนใหญในแผนดินสวรรค” 
พระเยซูจึงเรียกเด็กเล็กๆ คนหนึ่งมาใหยืนทามกลางเขาแลวตรัสวา “เรากลาวความ

จริงแกทานทั้งหลายวา ถาพวกทานไมกลับใจเปนเหมือนเด็กเล็กๆ ทานจะเขาในแผนดิน
สวรรคไมไดเลย 

เหตุฉะนั้นถาผูใดถอมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้ ผูนั้นจะเปนใหญในแผนดินสวรรค 
มัทธิว 18:1-4 



“ฝายพระเยซูตรัสวา “จงยอมใหเด็กเล็กๆ เขามาหาเรา อยาหามเขาเลย เพราะวาชาว
แผนดินสวรรคเปนของคนเชนเด็กเหลานั้น””  

มัทธิว 19:14 

“แตพระเยซูทรงเรียกทารกมาแลวตรัสวา “จงยอมใหเด็กเล็กๆ เขามาหาเรา อยาหาม
เขาเลย เพราะวาแผนดินของพระเจายอมเปนของคนเชนเด็กเหลานั้น 

เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ผูหนึ่งผูใดมิไดรับแผนดินของพระเจาเหมือน
เด็กเล็กๆ ผูนั้นจะเขาในแผนดินนั้นไมได”” 

ลูกา 18:16-17 

“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ผูหนึ่งผูใดมิไดรับแผนดินของพระเจาเหมือน
เด็กเล็กๆ ผูนั้นจะเขาในแผนดินนั้นไมได 

มาระโก 10:15 

คุณตายเพี่อมีชีวิตอยู 
“เราบอกความจริงแกทานวา ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงไปในดินและเปอยเนาไป ก็จะคง

อยูเปนเม็ดเดียว แตถาเปอยเนาไปแลว ก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก” 
ยอหน 12:24 

คุณสูญเสียชีวิตเพ่ือใหมีชีวิตรอด 
“เพราะวาผูใดใครจะเอาชีวิตรอด ผุนั้นจะเสียชีวิต แตผุใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแกเรา

และขาวประเสริฐ ผูนั้นจะไดชีวิตรอด” 
มาระโก 8:35 

“ผูที่จะเอาชีวิตของตนรอด จะกลับเสียชีวิต แตผูที่สูเสียชีวิตเพราะเห็นแกเรา ก็จะได
ชีวิตรอด” 

มัทธิว 10:39 

คุณสูญเสียชีวิตของคุณโดยการปฏิเสธตนเองในดานความเพลิดเพลินและมาตรฐานของโลก
เพื่อที่จะติดตามพระมหากษัตริย 

“ขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเหลาสาวกของพระองควา “ถาผูใดใครตามเราใหผูนั้น
เอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกตามเรามา 

เพราะวาผูใดใครจะเอาชีวิตรอด ผูนั้นจะเสียชีวิต แตผูใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแกเรา 
ผูนั้นจะไดชีวิตรอด”” 

มัทธิว 16:24-25 

คุณเกลียดชังชีวิตแทนที่จะรักชีวิต 



“ผูใดที่รักชีวิตของตนก็ตองเสียชีวิต และผุที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้ ก็จะธํารงชีวิตนั้น
ไวนิรันดร” 

ยอหน 12:25 

คุณใหเพ่ือที่จะรับ 
“จงใหเขา และทานจะไดรับดวย และในตักของทานจะไดรับตวงดวยทะนานถวนยัด

สั่นแนนพูนลนใสให เพราะวาทานจะตวงใหเขาดวยทะนานอันใด พระเจาจะไดทรงตวงให
ทานดวยทะนานอันนั้น” 

ลูกา 6:38 

สิ่งที่เปนไปไมไดคือสิ่งที่เปนไปได 
“แตพระองคตรัสวา “สิ่งที่มนุษยทําไมได พระเจาทรงกระทําได”” 

ลูกา 18:27 

“แตในพวกทานหาเปนอยางนั้นไม ถาผูใดใครจะไดเปนใหญในพวกทาน ผูนั้นจะตอง
เปนผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย” 

มัทธิว 19:26 

“พระเยซูทรงทอดพระเนตรเหลาสาวกแลวตรัสวา “ฝายมนุษยก็เหลือกําลังที่จะทําได 
แตไมเหลือกําลังของพระเจา เพราะวาพระเจาทรงกระทําใหสําเร็จไดทุกสิ่ง”” 

มาระโก 10:27 

ผูที่ไมมีสายตากลับมองเห็น ผูที่มีสายตากลับตาบอด 
“พระเยซูตรัสวา “เราเขามาในโลกเพื่อแกการพิพากษา เพื่อใหคนทั้งหลายที่มองไม

เห็นกลับมองเห็น และคนที่มองเห็นกลับตาบอด”” 
ยอหน 9:39 

พระเยซูมาเพื่อใหสายตาฝายวิญญาณแกผูที่หลงหายในความมืดฝายวิญญาณ แตผูที่คิดวา
ตนมีสายตาฝายวิญญาณโดยประเพณีทางศาสนาที่มนุษยสรางขึ้นนั้นกลับตาบอด 

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



“บรรดาผูทํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะใหทาน
ทั้งหลายหายเหนื่อยและเปนสุข 

จงเอาแอกของเราแบกไว แลวเรียนจากเรา เพราะวาเราสุภาพและใจออนนอม และ
จิตใจทานทั้งหลายจะไดพัก 

ดวยวาแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา” 
มัทธิว 11:28-30 

เราพบการพักผอนที่แทจริงก็โดยการเทียมแอกไปดวยกันกับพระเยซู เพื่อแบกภาระของ
พระองค ภาระของพระองคคือ ขาวประเสริฐแหงอาณาจักรซึ่งจะตองขยายไปยังชาติตางๆ ในโลก 

มีการเนนที่ทรัพยสมบัติฝายสวรรคมากวาฝายโลก 
“อยาส่ําสมทรัพยสมบัติไวสําหรับตัวในโลก ที่อาจเปนสนิมและที่แมลงกินเสียได และ

ที่ขโมยอาจขุดชองลักเอาไปได 
แตจงส่ําสมทรัพยสมบัติไวในสวรรค ที่ไมมีแมลงจะกินและไมมีสนิมจะกัด และที่ไมมี

ขโมยขุดชองลักเอาไปได 
เพราะวาทรัพยสมบัติของทานอยูที่ไหน ใจของทานก็อยูที่นั่นดวย” 

มัทธิว 6:19-21 

พระเยซูเปรียบเทียบผูที่เนนเรื่องทรัพยสมบัติของโลกวาเปนคนโง 
“คนที่ส่ําสมทรัพยสมบัติไวสําหรับตัว และมิไดมั่งมีจําเพาะพระเจาก็เปนเชนนั้น   

แหละ” 
ลูกา 12:21 

 

สงาราศีที่ควรแสวงหาควรเปนฝายสวรรคมากกวาฝายโลก 
“ผูใดที่พูดตามใจชอบของตนเอง ผูนั้นยอมแสวงเกียรติสําหรับตนเอง แตผูที่แสวง

เกียรติใหพระองคผูทรงใชตนมา ผูนั้นแหละเปนคนจริงไมมีอธรรมเลย” 
ยอหน 7:18 

“ผูที่ไดรับยศศักด์ิจากกันเอง และมิไดแสวงยศศักด์ิซ่ึงมากจากพระองคผูทรงเปนพระ
เจาแตองคเดียว ทานจะเชื่อผูนั้นไดอยางไร” 

ยอหน 5:44 

“พระเยซูตรัสตอบวา “ถาเราใหเกียรติแกตัวเราเอง เกียรติของเราก็ไมมีความหมาย 
พระองคผูทรงใหเกียรติแกเรานั้นคือพระบิดาของเรา ผูซ่ึงพวกทานกลาววาเปนพระเจาของ
พวกทาน” 



ยอหน 8:54 

การแตกแยกแทนสันติภาพ 
พระเยซูคือสันติสุข เมื่อพระองคเสด็จเขามาในโลกในการเนื้อหนัง สันติสุขก็มาอยูในโลกนี้ 
แตพระเยซูทรงนําการแตกแยกมาแทนที่สันติภาพ ในอาณาจักรของโลก ครอบครัว เมือง และ

อาณาจักรตางๆ ตางแตกแยกกันเพราะพระองค บางคนเชื่อและยอมรับพระองคเปนกษัตริย เขา
กลายเปนพลเมืองของอาณาจักรโดยการบังเกิดใหมฝายวิญญาณ 

คนอื่นๆ ไมไดยอมรับพระเยซูในฐานะกษัตริย และเขาก็ไมไดเปนสวนหนึ่งของอาณาจักร ซึ่ง
เกิดผลใหเกิดการแตกแยก 

“ทานทั้งหลายคิดวาเรามาเพื่อจะใหเกิดสันติภาพในโลกหรือ เราบอกทานวา มิใช แต
จะใหแตกแยกกันตางหาก 

ดวยวาต้ังแตนี้ไป หาคนในเรือนหนึ่งก็จะแตกแยกกัน คือสามตอสอง และสองตอสาม  
พอจะแตกแยกกับลูกชาย และลูกชายจะแตกแยกจากพอ แมจากลูกสาว และลูกสาว

จากแม แมผัวจากลูกสะใภ และลูกสะใภจากแมผัว” 
ลูกา 12:51-53 

“และผูที่อยูรวมเรือนเดียวกัน ก็จะเปนศัตรูตอกัน” 
มัทธิว 10:36 

สิ่งที่ถูกปกปดก็ไดถูกเปดเผย 
“เหตุฉะนั้นอยากลัวเขา เพราะวาไมมีสิ่งใดปดบังไวที่จะไมตองเปดเผยหรือการลับที่

จะไมเผยใหประจักษ 
ซ่ึงเรากลาวแกพวกทานในที่มืด ทานจงกลาวในที่แจง และซ่ึงทานไดยินกระซิบที่หู จง

ตะโกนจากดาดฟาหลังคาบาน” 
มัทธิว 10:26-27 

อาณาจักรพระเจาจะขยายไปสูคนบาปแทนที่จะไปสูคนชอบธรรม 
“ทานทั้งหลาย จงไปเรียนพระคัมภีรขอนี้ใหเขาใจที่วา เราประสงคความเมตตา ไม

ประสงคเครื่องสัตวบูชา ดวยวาเรามิไดมาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นวาตัวชอบธรรม แตมาเรียกคน
ที่พวกทานวานอกรีต” 

มัทธิว 9:13 

มีการเนนฝายวิญญาณมากกวาฝายธรรมชาต ิ
“เพราะวาแผนดินของพระเจานั้นไมใชการกินและการดื่ม แตเปนความชอบธรรมและ

สันติสุข และความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์” 



โรม 14:17 

“เพราะวาแผนดินของพระเจานั้นไมใชเรื่องของคําพูด แตเปนเรื่องฤทธิ์เดช” 
1 โครินธ 4:20 

ความตรงขามซึ่งมีเพ่ิมเติมอีก 
ใชแผนภูมิ ตอไปนี้ เพื่อศึกษาความตรงขามกันซึ่งเพิ่มข้ึนระหวางอาณาจักรของพระเจา และ

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บททดสอบตนเอง บทที่ 7 
1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่สําคัญจากความทรงจํา 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 ประการที่สอง
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4. จงใหเหตุผล 4 ประการวาเหตุใดจึงจําเปนที่จะตองรูหลักการของอาณาจักร 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. ในชองวางแตละขอ จงใหคําที่ถูกตองเพิ่มเติมใหจบประโยค 

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



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

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

 

 



คําตอบบททดสอบ บทที่ 7 
1. “และพระบิดาไดทรงจัดเตรียมแผนดินมอบใหแกเราอยางไร เราก็จัดเตรียมมอบอะไร 

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

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



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

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

 เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป 
1. ศึกษาขออางอิงถึงอาณาจักรของพระเจาและหลักการของอาณาจักรในหนังสือลูกา 

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

ลูกา 12:31-32 
13:18-29 
14:15 

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