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บทที่ 3
ครูมาจากพระเจา

พระราชดํ ารัสอันเปนขาวสารสํ าคัญ – ตอนที่ 1

วัตถุประสงค
เมือ่ศึกษาจบบทเรียนนี้แลว  คุณมคีวามสามารถที่จะ
-  สรุปพระราชด ํารัสอันเปนขอความพื้นฐานซึ่งพระเยซูทรงเปนผูส่ังสอน
-  ใหขออางอิงทางพระคัมภีรซึ่งเปนขอสรุปเบื้องตนของพระกิตติคุณ
-  ระลกึถงึวาผูเชือ่ทั้งหลายตองสอนในเนื้อหาสาระเดียวกันกับที่พระเยซูคริสตไดทรงสั่งสอนไว
-  ระลกึไดวาการสอนและการเทศนาควรทํ าควบคูกันไปกับการแสดงใหเห็นถึงฤทธานุภาพของ

พระเจาเปนสํ าคัญ
-  จ ําแนกขอพระคัมภีรซึ่งใชเปนพื้นฐานสํ าหรับการสอนเรื่องราชอาณาจักรของพระเจา

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“จงไปพลางประกาศพลางวา “แผนดินสวรรคมาใกลแลว”

จงรกัษาคนเจ็บคนปวยใหหาย  คนตายแลวใหฟน  คนโรคเรื้อนใหหาย
สะอาดและจงขบัผีใหออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงใหเปลาๆ”  มัทธิว
10:7-8

คํ านํ า

ในบททีแ่ลวคุณไดเรียนรูเร่ืองการออกไปเพื่อส่ังสอนเรื่องพระเยซู ซึ่งบัดนี้ก็คือภาระรับผิดชอบ
ของผูเชื่อทุกคน

คุณกไ็ดศึกษาถงึแบบอยางคุณภาพชีวิตของพระองคแลว ซึ่งสิ่งเหลานี้ควรเปนสิ่งที่เห็นไดชัดใน
ชวีติของคณุซึง่อยูในฐานะเปนครูคนหนึ่ง คุณไดเรียนรูไปแลววาพระองคทรงสั่งสอน ทํ าไม เมื่อใด ที่ไหน
และกับใครบาง

ในบทนี้และบทตอๆ ไป คุณจะไดเรียนรูวา อะไรบางทีพ่ระเยซูทรงสั่งสอนไว  พระเยซูไมมีเวลา
ทัง้ชวีติของพระองค เพื่อที่จะอบรมฝกฝนอัครสาวกของพระองค  แทจริงแลวพระองคมีเวลาเพียงไมกี่ป
ซึง่เลก็นอยเสยีเหลอืเกิน ดังนั้นพระองคจึงทรงตั้งเปาหมายการสั่งสอนของพระองคดวยสาระสํ าคัญ
เฉพาะความคดิเหน็ที่เปนประโยชนเทานั้น ใจความสํ าคัญของพระราชดํ ารัสของพระองคควรเปนศูนย
รวมแหงการออกไปสั่งสอนของคุณเอง
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ขาวสารเบ้ืองตน

ขาวสารเบื้องตนของพระเยซูสามารถนํ ามาสรุปไดเพียงประโยคเดียวดังนี้  :  พระองคทรงสอน
ทกุสิง่ทกุอยางซึ่งลวนแลวแตเกี่ยวของกับเร่ืองแผนดินของพระเจา

มนษุยทกุคนอาศัยอยูในอาณาจักรตามธรรมชาติของโลกนี้  เขาเหลานัน้พากันอาศัยอยูในเมือง
ใหญนอยหรือในหมูบานซึ่งทุกสถานที่ก็อยูในสวนหนึ่งสวนใดของชาติแตละชาติ ซึ่งชาตินั้นๆ ตางก็เปน
อาณาจักรของโลกนี้

ยิง่ไปกวานัน้ อาณาจักรที่ต้ังอยูตามธรรมชาติเหลานี้แมวาจะอยูในแผนดินโลกก็จริง แตทวามี
อาณาจกัรฝายวิญญาณถึงสองฝายใหมนุษยในแผนดินนั้นตองสังกัด  มนษุยทกุคนคือผูอยูอาศัยที่เปน
พลเมอืงของหนึง่ในอาณาจักรฝายวิญญาณทั้งสองฝายนี้ หมายความวามนุษยแตละคนอาศัยอยูใน
แผนดนิโลกแตเปนพลเมืองของฝายซาตาน หรือมิฉะนั้นก็เปนของฝายพระเจา

ผูทีย่งัไมเชือ่ทัง้หลายก็เปนสวนหนึ่งในอาณาจักรของซาตาน ซาตานสามารถเขาปกครองชีวิต
ของเขาเหลานัน้ เขาจึงมีแบบอยางของชีวิตและความเปนอยูในแบบฉบับของผูที่ไมมีพระเจาคือ ดํ าเนิน
ชวีติไปในทางทีไ่รศีลธรรม เต็มไปดวยความบาปเพราะเขาใชชีวิตตามความตองการของเนื้อหนังซึ่งเปน
แบบชีวิตที่ปราศจากจริยธรรม

แตสํ าหรบัเขาเหลานั้นผูซึ่งไดผานการกลับใจโดยสิ้นเชิงแลวจากความบาปทั้งมวล และไดตอน
รับพระเยซคูริสตในฐานะพระผูชวยใหรอดสวนตัวในชีวิตของเขา ถาเชนนั้นเขาก็จะไดเปนผูมีสิทธิเปน
สวนหนึง่แหงราชอาณาจักรของพระเจา แลวพระเจาก็คือจอมกษัตริยในชีวิตของเขา และพระองคทรง
ปกครองชีวิตของเขา

พระกติตคุิณเรื่องราชอาณาจักรของพระเจาคือ วัตถุประสงคหลักอันเปนศูนยกลางของชีวิต
คริสเตยีน พระเยซูคริสตทรงเริ่มตนงานรับใชในโลกมนุษยก็โดยประกาศถึงเรื่องการที่ราชอาณาจักรของ
พระเจามาถึงแลว

ต้ังแตนัน้มา พระเยซูไดทรงตั้งตนประกาศวา “จงกลับใจเสียใหม เพราะวาแผนดินสวรรคมาใกล
แลว”   มทัธิว 4:17

พระองคทรงเสร็จส้ินพระราชภาระกิจในโลกนี้โดยการพูดถึง “ส่ิงซึ่งเกี่ยวของและเปนของราช
อาณาจักรของพระเจา”

“ครัน้พระองคทรงทนทุกขทรมานแลว ไดทรงแสดงพระองคแกคนพวก
นัน้ดวยหลกัฐานหลายอยาง พิสูจนวาพระองคทรงพระชนมอยูและไดทรง
ปรากฏแกเขาทัง้หลายระหวางสี่สิบวัน และไดทรงสนทนากับเขาถึงเรื่องแผน
ดินของพระเจา”  กจิการ 1:3

ระหวางการเริ่มตนและการเสร็จส้ินพระราชภาระกิจของพระเยซูบนโลกนี้นั้น พระกิตติคุณเรื่อง
ราชอาณาจกัรของพระเจาคือ ศูนยกลางของการสั่งสอนของพระองคและพระองคทรงกลาววา

“แตพระองคทรงกลาวแกเขาวา “เราตองไปประกาศขาวประเสริฐแหง
แผนดินของพระเจาที่เมืองอื่นๆ ดวย เพราะวาที่เราไดรับใชมาก็เพราะเหตุนี้
เอง””  ลกูา 4:43
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แมคํ าอปุมาของพระเยซูทั้งหมดก็เล็งถึงแตการขยายความเรื่องราชอาณาจักรของพระเจา การ
อัศจรรยทั้งสิ้นที่พระองคทรงกระทํ านั้นแทจริงก็คือการแสดงใหเห็นถึงราชอาณาจักรของพระเจาในเชิง
ปฏิบัตินั่นเอง

พระเยซูทรงสั่งสอนประชาชนใหเล็งความสนใจทั้งหมดไปที่แผนดินสวรรคโดยทางประสบการณ
ของการบังเกิดใหม  (ยอหน 3)  นี่คือ การประกาศ

พระเยซูยังทรงสั่งสอนประชาชนถึงวิธีที่จะดํ ารงชีวิตในฐานะที่เปนสวนหนึ่งแหงแผนดินสวรรค
ของพระเจา โดยการพัฒนาแบบอยางของชีวิตในลักษณะของผูที่ดํ าเนินตามแบบฉบับของผูที่สมควรแก
ราชอาณาจักรสวรรค (ตัวอยางตางๆ อานไดจาก มัทธิว 5-7)  นี่คือ การสรางสาวก

เนื่องจากเปนสิ่งสํ าคัญอยางยิ่งเกี่ยวกับสาระสํ าคัญของวิชาที่เกี่ยวกับราชอาณาจักรสวรรคของ
พระเจา ทางสถาบนัฯ จึงเสนอหลักสูตรที่มีชื่อวา “ชีวิตในอาณาจักรของพระเจา” ถาคุณยังไมเคยเรียน
ในหลกัสตูรนี ้ ทางเราใครของแนะนํ าใหทานเรียน เพราะสํ าคัญมากจริงๆ  วชิานีบ้รรจุรายละเอียดการ
สอนทีต้ั่งอยูบนพื้นฐานของพระกิตติคุณของราชอาณาจักรของพระเจา

ยงัมอีีกหลกัสตูรหนึง่ซึ่งขอเสนอใหทานเรียนจากสถาบันฯ ก็คือ “รากฐานของความเชื่อ”  วิชานี้
จดัไวเพือ่การสอนทีต้ั่งอยูบนหลักความจริงเบื้องตน (“การวางรากฐาน” ทางฝายวิญญาณ) ซึ่งหมายถึง
การทีแ่ผนดินของพระเจามาตั้งอยูจริงๆ ในโลก

หากคณุเปนผูทีก่ ําลังศึกษาวิชาทั้งสองตามที่ทางสถาบันฯ ไดแนะนํ าไวไปพรอมกันดวย เมื่อคุณ
เรียนหลักสูตรเหลานี้ครบถวนดีแลว  นัน่แหละคณุจึงเขาใจวาจะเขาแผนดินสวรรคไดดวยวิธีใด  และจะ
ดํ ารงชวีติในฐานะคุณเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรของพระเจาไดอยางไร  ส่ิงนี้ตางหากที่ควรยึดไว
เปนสาระสํ าคัญ เพราะคุณตองออกไปเทศนาและสั่งสอนผูอ่ืนใหเขาใจดวย

ใจความเบื้องตนอันเปนรากฐานของพระกิตติคุณ

มขีอความในพระคัมภีรใหมซึ่งสรุปใจความสํ าคัญอันเปนเรื่องราวพระกิตติคุณในข้ันพื้นฐาน
“ดูกอนพีน่องทั้งหลาย ขาพเจาขอใหทานคํ านึงถึงขาวประเสริฐที่

ขาพเจาเคยประกาศแกทานทั้งหลาย ซ่ึงทานไดยอมรับไวอันเปนหลักฐานซึ่ง
ทานทั้งหลายตั้งมั่นอยู

และซึง่จะท ําใหทานรอด ถาทานยังยึดตามหลักคํ าสอนที่ขาพเจาได
ประกาศนั้น เวนเสียแตทานไดเชื่อเฉยๆ

เรือ่งซ่ึงขาพเจาไดรับไวนั้น ขาพเจาไดประกาศแกทานทั้งหลาย เปน
เรือ่งส ําคัญทีสุ่ด คือวาพระคริสตไดทรงวายพระชนมเพราะบาปของเราทั้ง
หลายตามที่เขียนไวในพระคัมภีร

และทรงถกูฝงไว แลววันที่สามพระองคทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมาใหมตาม
ทีม่เีขียนไวในพระคัมภีรนั้น”  1 โครินธ 15:1-4

ใจความเบือ้งตนอันเปนรากฐานของพระกิตติคุณก็คือ การที่พระเยซูทรงยอมวายพระชนมเพื่อ
ความบาปของเรา ตามที่มีกลาวไวในพระคัมภีรนั้น พระองคทรงถูกฝงไว และพระองคทรงฟนขึ้นจาก
ความตายตามที่พระคัมภีรมีหลักฐานรับรองไว
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เมือ่คุณเทศนาหรือส่ังสอนพระกิตติคุณเรื่องราชอาณาจักรของพระเจา เร่ืองราวที่คุณกลาวนั้น
ควรมคีวามจริงพื้นฐานเหลานี้รวมอยูดวย  และตองใหพระเยซูเปนศนูยกลางของเรื่องราวของพระกิตติ
คุณนั้น

การสอนพระคัมภีรควรใหเกี่ยวกับอยางใดอยางหนึ่งเสมอ  การประกาศ (จะเขาสูราชอาณาจักร
ของพระเจาไดอยางไร) หรือการสรางสาวก(จะดํ ารงชีวิตในราชอาณาจักรของพระเจาไดอยางไร)

พระวจนะของพระเจา

พระเยซทูรงส่ังสอนเรื่องราวแหงความจริงของพระเจา
“พระอาจารยเจาขา ขาพระองคทั้งหลายทราบอยูวาทานเปนคนสัตยซ่ือ

ไดสัง่สอนทางของพระเจาจริงๆ...”  มทัธิว 22:16

พระองคทรงสอนดวยหลักขอเชื่อ
“พระองคจงึตรัสสั่งสอนเขาหลายประการเปนคํ าอุปมา และพระองค

สอนพวกเขาดวยหลักขอเชื่อของพระองค”  มาระโก 4:2

คุณจะเรยีนรูขณะที่คุณศึกษาวิธีการสอนของพระเยซูคริสต ซึ่งแมวาพระองคทรงใชพระคัมภีร
เดมิบอยครั้งก็ตาม แตการสอนพระคัมภีรควรรวมทกุสิง่ทกุอยางที่เปนการเปดเผยจากพระวจนะของ
พระเจาทั้งหมด  เพราะวานัน่คอืพืน้ฐานในการสอนซึ่งสอนเราถึงวิธีที่จะดํ าเนินชีวิตในราชอาณาจักรของ
พระเจา

“พระคมัภรีทกุตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และเปนประโยชนใน
การสอน การตกัเตือนวากลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดี และการอบรมในทาง
ธรรม

เพือ่คนของพระเจาจะพรักพรอมที่จะกระทํ าการดีทุกอยาง”   2 ทิโมธี
3:16-17

หนาที่ซ่ึงไดรับมอบหมายไวแกผูเชื่อทุกคน

ผูเชื่อทุกคนถูกมอบหมายโดยพระเยซูใหทํ าหนาที่สอนหรือเทศนาพระกิตติคุณดวยขอความ
เดยีวกนั นั่นคือพระกิตติคุณแหงราชอาณาจักรของพระเจา

พระเยซูทรงสั่งสอนสาวกของพระองคไวดังนี้
“จงไปพลางประกาศพลางวา แผนดินสวรรคมาใกลแลว
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จงรกัษาคนเจ็บปวยใหหาย  คนตายแลวใหฟน คนโรคเรื้อนใหหาย
สะอาดและจงขบัผีใหออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงใหเปลาๆ”  มัทธิว
10:7-8

“ฝายพระองคจึงตรัสสั่งพวกสาวกวา  “เจาทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก
ประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน””  มาระโก 16:15

การสั่งสอนของพระเยซูมักเนนยํ้ าและรวมไปถึงการเพิ่มพูนผลผลิตดานประชากรใหไดรับฟง
พระกิตติคุณของพระองค  ดังนัน้ผูเชือ่เหลานั้นซึ่งไดกลายมาเปนสวนหนึ่งแหงราชอาณาจักรของ
พระเจา จงึมคีวามรับผิดชอบประการหนึ่งคือ จะตองทํ าการเพิ่มพูนผลผลิตและนํ าคนอื่นๆ มาสูราช
อาณาจกัรของพระเจาดวย   นี่คือวิธีที่จะแผขยายราชอาณาจักรของพระเจาออกไปอยางตอเนื่องกันจน
กระทั่งถึงสุดปลายแผนดินโลก

ผูกลบัใจใหมในราชอาณาจักรพระเจาตองกลายมาเปนสาวก  สาวกคอื นักเรียนของครูคนหนึ่ง
ซึง่เปนผูที่ทั้งเรียนรูและนํ าเอาสิ่งที่ไดเรียนรูนั้นไปปฏิบัติ

และแลวสาวกตองกลายเปนอัครทูต  อัครทตูคอืผูที่ถูกสงออกไปพรอมดวยหนาที่พิเศษที่มอบ
หมายใหไปทํ าในฐานะเปนตัวแทนของผูที่จัดสงเขาไป

เพราะวาคณุไดรับพระกิตติคุณจากพระเยซูคริสตอยางไมตองเสียเงิน ดังนั้นคุณก็ตองแบงปน
ทกุสิง่ทีเ่ปนพระกิตติคุณของพระองคแกคนอื่นๆ อยางเปลาๆ ด่ังแบบฉบับที่เปาโลไดสรุปไวดังนี้

“จงมอบคํ าสอนเหลานั้นซ่ึงทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลาย
คนไวกับคนที่ซ่ือสัตย ที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย”   2 ทิโมธี 2:2

เปนสิง่ส ําคญัที่คุณจะตองสัตยซื่อตอหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากพระเจา ในการแผขยายพระ
กติติคุณเรื่องราชอาณาจักรสวรรค  เพราะวาเมื่อคุณไดทํ าหนาที่นี้เสร็จส้ินสมบูรณแลว  อาณาจักรของ
โลกนี้จะสิ้นสุดลง

“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปน
คํ าพยานแกบรรดาประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง”  มทัธิว 24:14

และแลวพระเยซูคริสตก็จะทรงจัดตั้งพระราชอาณาจักรของพระเจาในวาระสุดทายนั้น ซึ่งจะ
เปนราชอาณาจักรที่มีรูปแบบชนิดที่มองเห็นได

การแสดงใหเห็นดวยฤทธานุภาพ

พระกิตติคุณที่วาดวยเรื่องราชอาณาจักรของพระเจามิใชเปนแตเพียงพระกิตติคุณที่พูดดวย
ถอยคํ าเทานั้น  ส่ิงนีต้องถกูสอนควบคูกันไปโดยการแสดงใหเห็นดวยฤทธานุภาพแหงราชอาณาจักรของ
พระเจาในเชิงปฏิบัติดวย

พระเยซูตรัสวา
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“พระวญิญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะวาพระองค
ไดทรงเจมิต้ังขาพเจาไวเพื่อนํ าขาวดีมายังคนยากจน พระองคไดทรงใชขาพเจา
ใหรองประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย ใหประกาศแกคนตาบอดวาจะไดเห็น
อีก ใหปลอยผูถูกบีบบังคับเปนอิสระ และใหประกาศปแหงการโปรดปรานของ
พระเปนเจา”  ลกูา 4:18

(ดูที ่มัทธิว 9:35 ดวย)

“เหตฉุะนัน้ ผูใดไดทํ าใหขอเล็กนอยสักขอหนึ่งในธรรมบัญญัตินี้เบาขึ้น
ทัง้สอนคนอืน่ใหทํ าอยางนั้นดวย ผูนั้นจะไดชื่อวาเปนผูนอยที่สุดในแผนดิน
สวรรค แตผูใดที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติ ผูนั้นจะไดชื่อวา เปนใหญ
ในแผนดินสวรรค”  มทัธวิ 5:19

เมือ่พระเยซทูรงมอบหมายภาระกิจใหสาวกของพระองค เพื่อที่จะออกไปแผขยายพระกิตติคุณ
เร่ืองราชอาณาจักรของพระเจานั้น พระองคไดทรงกํ าชับพวกเขาเหลานั้นวา

“จงรกัษาคนเจบ็ปวยใหหาย คนตายแลวใหฟน คนโรคเรื้อนใหหาย
สะอาด และจงขับผีใหออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงใหเปลาๆ”  มัทธิว
10:8

พระกิตติคุณเรื่องราชอาณาจักรของพระเจาตองถูกสอนควบคูกันไปโดยการแสดงใหเห็นถึง
ฤทธานภุาพของพระเจา ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได

เนือ่งจากวชิานีเ้ปนหลักสูตรที่มีความสํ าคัญมาก ทางสถาบันฯ ขอเสนอหลักสูตรหนึ่งมีชื่อเร่ือง
วา “หลักการของฤทธิ์อํ านาจ”  เพราะวาวชิา “กลยทุธการสอน” ซึ่งคุณกํ าลังเรียนอยูในหลักสูตรนี้ตองมี
เนือ้หาเชือ่มโยงกับการแสดงใหเห็นดวยฤทธานุภาพ  ดังนัน้จงึเปนสิ่งสํ าคัญหากคุณศึกษาและนํ าหลัก
การซึง่สอนไวในหลักสูตรทั้งสองนี้ไปประยุกตใชรวมกัน
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ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 3

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

2. อะไรคอืพระกิตติคุณอันเปนพื้นฐานที่ไดส่ังสอนไวโดยพระเยซูคริสต

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

3. บอกขออางอิงทางพระคัมภีรซึง่สรุปใจความสํ าคัญเบื้องตนอันเปนพื้นฐานของพระกิตติคุณ

                                                                                                                                               

4. ขอความตอไปนี้ ถูก หรือ ผิด  :  ผูเฃือ่ทัง้หลายตองสอนและเทศนาถึงพระกิตติคุณเดียวกันกับที่
พระเยซูทรงสอนไว

ขอความนี้                                    
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5. การสอนและการเทศนาพระกิตติคุณตองกระทํ าใหควบคูกันไปดวยกนัโดยการแสดงใหเห็นถึง 
                                       ของพระเจา

6. อะไรเปนหนงัสอืทีเ่ปนพื้นฐานของการสอนซึ่งสอนเกี่ยวกับการดํ าเนินชีวิตในราชอาณาจักรของ
พระเจา

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 3

1. “จงไปพลางประกาศพลางวา “แผนดินสวรรคมาใกลแลว”   จงรักษาคนเจ็บคนปวยใหหาย  คน
ตายแลวใหฟน  คนโรคเรื้อนใหหายสะอาดและจงขับผีใหออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงให
เปลาๆ”  มทัธิว 10:7-8

2. พระกติตคุิณอนัเปนพื้นฐานที่พระเยซูทรงสั่งสอนก็คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับเร่ืองราช
อาณาจกัรของพระเจา ซึ่งรวมถึงวิธีที่จะเขาสูอาณาจักรนั้น (การประกาศ)  และทํ าอยางไรจึง
สามารถด ํารงชวีติในฐานะที่เปนสวนหนึ่งแหงราชอาณาจักรของพระเจา (การสรางสาวก)

3. 1 โครินธ 15:1-4

4. ขอความนั้น ถูก

5. ฤทธานุภาพ

6. พระวจนะของพระเจา พระคริสตธรรมคัมภีรทั้งภาคพนัธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม
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เพ่ือการศึกษาตอไป

 1. ควรสมคัรเพื่อไดรับบทเรียนของสถาบันฯ ในหลักสูตรที่มีชื่อวา “ชวีติในราชอาณาจักรของ
พระเจา”  เพื่อศึกษาตอไปในเรื่องราชอาณาจักรฝายวิญญาณซึ่งพระเยซูทรงสอนไว

2. “รากฐานของความเชื่อ”  ก็เปนหลักสูตรหนึ่งของสถาบันฯ  ซึ่งอธิบายถึงความจริงเบื้องตนของ
พระกติตคุิณเรื่องราชอาณาจักรของพระเจา เปนสิ่งสํ าคัญซึ่งคุณควรเรียนสิ่งเหลานี้ดวย

3. ควรไดรับบทเรียนของสถาบันฯ ในหลักสูตรที่มีชื่อวา “หลกัการของฤทธิ์อํ านาจ”  เพื่อใชในการ
ศึกษาตอไปวาท ําอยางไรจึงจะสามารถเอาแสดงใหเห็นถึงฤทธานุภาพไปใชควบคูกันไปกับการ
สอนและการเทศนา


