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 บทที่ 3 

อาณาจักร อดีต ปจจุบัน อนาคต 

วัตถุประสงค 
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
- แสดงความเขาใจถึงอาณาจักรของพระเจาในรูปแบบของอดีต 
- แสดงความเขาใจถึงอาณาจักรของพระเจาในรูปแบบของปจจุบัน 
- แสดงความเขาใจถึงอาณาจักรของพระเจาในรูปแบบของอนาคต 
- ขอมูลพื้นฐานปจจุบันเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจา 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจ 
“ขณะนั้นพระมหากษัตริยจะตรัสแกบรรดาผูที่อยูเบื้องขวาพระหัตถของพระองควา 

“ทานทั้งหลายที่ไดรับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักร ซ่ึงไดตระเตรียม 
ไวสําหรับทานทั้งหลายตั้งแตแรกสรางโลก”” 

มัทธิว 25:34 

บทนี้เสนอภาพรวมของอาณาจักรของพระเจาในอดีต ปจจุบัน และอนาคต และยังเสนอขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับอาณาจักรฝายวิญญาณนี้ 

พันธสัญญาเดิมและใหม 
มีหัวขอเร่ืองพื้นฐานที่ผูกพันพันธสัญญาเดิมและใหมเขาดวยกัน หัวขอนั้นคือ อาณาจักรของ

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

ภาษาของพันธสัญญาใหม 
แตคุณจะไดพบเมื่อศึกษาตอไปถึงประวัติศาสตรในอดีตของอาณาจักรของพระเจา รากฐานได

ถูกวางไวแลวในสมัยพันธสัญญาเดิม รูปแบบปจจุบันและอนาคตของอาณาจักรของพระเจาถูกสราง
ข้ึนแลวบนรากฐานตางๆ แหงพันธสัญญาเดิม 
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อาณาจักรในอดีต 

พันธสัญญาเดิม 
อาณาจักรของพระเจาเปนนิรันดร หมายความวาดํารงอยูเสมอ และจะดํารงตอไป 
“ราชอาณาจักรของพระองคเปนราชอาณาจักรนิรันดร และแผนดินของพระองค ดํารง

อยูตลอดทุกชั่วชาติพันธ” 
สดุดี 145:13 

อาณาจักรของพระเจาดํารงอยูกอนในสวรรค เมื่อพระเจาทรงสรางโลกนี้ก็เปนพระประสงค
ของพระองคที่จะใหอาณาจักรของพระองคในสวรรคแผนขยายออกสูโลกที่พระองคทรงสรางขึ้น 

บุคคลที่ถูกเลือก 
เพื่อใหพระประสงคนี้สําเร็จ พระเจาทรงสรางสิ่งแวดลอมที่สมบูรณเพื่อเปนการขยาย

อาณาจักรของพระองค ในสวนเอเดนพระองคทรงสรางมนุษยชายและหญิงคนแรกผูที่จะทวีคูณ และ
เพิ่มพลเมืองในโลกนี้โดยวิธีการเพิ่มผลผลิตขึ้น เขาก็ไดแผขยายอาณาจักรไปทั่วโลก 

การทรงสรางโลกเปนเครื่องหมายของการเตรียมอาณาจักรของพระเจา เพื่อใหเปนมรดกของ
มนุษย 

“ขณะนั้นพระมหากษัตริยจะตรัสแกบรรดาผูที่อยูเบื้องขวาพระหัตถของพระองควา 
“ทานทั้งหลายที่ไดรับพระพรจากพระบิดาของเราจะมารับเอาราชอาณาจักร ซ่ึงไดตระเตรียม
ไวสําหรับทานทั้งหลายตั้งแตแรกสรางโลก”” 

มัทธิว 25:34 

มนุษยชายหญิงคูแรกคือ อาดามและเอวาไดรับสิทธิในการครอบครองแผนดินโลก ซึ่งเปนการ
ขยายอาณาจักรของพระเจา 

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

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

“พระเจาจึงทรงบัญชาแกมนุษยนั้นวา “บรรดาผลไมทุกอยางในสวนนี้เจากินได
ทั้งหมด เวนแตตนไมแหงความสํานึกในความดีและความชั่ว ผลของตนไมนั้นอยากิน เพราะ
ในวันใดที่เจาขืนกินเจาจะตองตายแน”” 

ปฐมกาล 2:16-17 

กฏหมายนี้มีพื้นฐานบนอิสรภาพแหงการเลือก การเลือกของมนุษยจะตัดสินวาเขาจะไดอาศัย
อยูในอาณาจักรของพระเจาตอไปหรือไม 

ในปฐมกาลบทที่ 3 คุณอานเรื่องราวของการเลือกผิด ซึ่งอาดามและเอวากระทําลงไปเมื่อเขา
ทําบาป เขาก็สูญเสียมรดกในอาณาจักรของพระเจา เขาสูญเสียชีวิตนิรันดรและสภาพแวดลอมที่
สวยงามของอาณาจักร 

เพราะความบาปจึงมีคําสาปลงบนซาตาน โลกนี้และมนุษย คุณอานคําสาปเหลานี้ไดจาก
ปฐมกาลบทที่ 3 โลกนี้ไมมีสภาพแวดลอมที่สมบูรณซึ่งเปฯการแผนขยายแผนดินของสวรรคที่ไรรอย
ตําหนิอีกตอไป มนุษยไมมีอํานาจครอบครองเหนือโลกอีกตอไป และเขาถูกแยกออกจากการไดอยูตอ
หนากษัตริยเนื่องจากความบาป 

พระเจาทรงเสนอการขยายอาณาจักรของพระองคโดยผานทางมนุษย แตมนุษยไดปฏิเสธ
อํานาจอาณาจักรนี้ มนุษยไดสูญเสียมรดกที่ไดเตรียมไวใหแกเขาตั้งแตการวางรากฐานของโลก 
ซาตานไดเขาควบคุมโลกนี้ 

แตในชั่วโมงที่มืดที่สุดนี้ พระเจาทรงสัญญาที่จะฟนฟูอาณาจักรของพระเจาใหแกมนุษย พระ
เจาตรัสแกซาตานวา 

“เราจะใหเจากับหญิงนี้เปนศัตรูกัน ทั้งพงศพันธุของเจาและพงศพันธุของเขาดวย 
พงศพันธุของหญิงจะทําใหหัวของเจาแหลกและเจาจะทําใหสนเทาของเขาฟกช้ํา” 

ปฐมกาล 3:15 

นี่เปนคําสัญญาครั้งแรกของกษัตริย ผูซึ่งจะมาในวันหนึ่งและบดขยี้อํานาจของศัตรูคือซาตาน 
กษัตริยคือ พระเยซูคริสตจะบังเกิดมาจากรางกายของหญิงคนหนึ่ง และโดยการสิ้นพระชนมของ
พระองค มนุษยจะไดรับการชําระจากความบาป และบังเกิดใหมเขาสูแผนดินของพระเจาไดรับชีวิตนิ
รันดร และอางสิทธิในมรดกที่ชอบธรรมของเขาอีกครั้งหนึ่ง 

ประชากรที่ถูกเลือก 
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หลังจากมนุษยลมเหลว พระเจาทรงเลือกชนชาติหนึ่ง ซึ่งโดยทางชนชาตินี้ พระองคจะ
สามารถขยายอาณาจักรของพระองคไปทั่วโลกได 

พระเจาทรงตั้งอับราฮัมเปนบรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอง พระองคใหสัญญามากมาย
เกี่ยวของกับชนชาติอิสราเอล และบทบาทของเขาในการแผนขยายอาณาจักรของพระเจาไปทั่วโลก 
คุณอานเรื่องของอับราฮัม และพระสัญญาที่ใหแกเขา และชนชาติอิสราเอลไดในปฐมกาล บทที่ 12 
จนถึงบทที่ 25 

ชนชาติอิสราเอลถูกเลือกโดยมีเปาหมายไมใชใหมีสิทธิพิเศษ เขาถูกเลือกไมใชเพราะวาเขา
ดีกวาชาติอ่ืนๆ หรือวาพระเจาทรงรักเขามากกวา แตเปนการเลือกเพื่อใหมีความรับผิดชอบ นั่นคือ
ความรับผิดชอบในการแผขยายอาณาจักรของพระเจาไปทั่วโลก 

พระเจาประทานกฏหมายแหงอาณาจักรแกชนชาติอิสราเอล กฏหมายเหลานี้สวนใหญจะถูก
บันทึกไวในหนังสืออพยพ 

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

บัลลังกแหงราชอาณาจักรของเจาเหนืออิสราเอล” 
1 พงศาวดาร 28:5 

คร้ังแลวครั้งเลาชนชาตินี้ไดทําบาปและหันไปหาพระเทียมเท็จ คุณจะอานตัวอยางของความ
ลมเหลวของเขาไดในหนังสือผูวินิจฉันในพันธสัญญาเดิม 

พระเจาทรงเปรียบเทียบชาติอิสราเอลเปนตนองุนในโลกฝายธรรมชาติ อิสราเอลถูกเลือกให
บังเกิด “ผล” แหงอาณาจักรของพระเจา แตในที่สุดพระเจาตรัสแกอิสราเอลวา 

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

โฮเชยา 10:1-3 

“แตเราไดปลูกเจาไวเปนเถาองุนอยางดี เปนพันธุแททั้งนั้น แลวทําไมเจาจึงเสื่อม
ทรามลงจนกลายเปนเถาเปรี้ยวไปได” 

เยเรมีย 2:21 

เพราะวาเขาปฏิเสธอาณาจักรของพระเจา และลมเหลวในการทําความรับผิดชอบของเขาให
สําเร็จในการแผขยายอาณาจักร อิสราเอลจึงกลายเปนชนชาติที่ถูกแบงแยก เขาถูกแยกเปนชาติ
อิสราเอล และยูดาหในที่สุดชาติทั้งสองก็พายแพศัตรูและถูกปกครองโดยชาติอ่ืนในโลกนี้ 



ชีวิตในอาณาจักรพระเจา 

 39 

โดยทางผูพยากรณหลายคน พระเจาใหพระสัญญามากมายเกี่ยวกับกษัตริยที่จะเสด็จมาและ
อาณาจักรของพระเจาในรูปแบบของอนาคต 

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

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

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

สําเร็จลง เขารอคอยกษัตริยผูจะปลดปลอยเขาจากการปกครองของชาติอ่ืน เขารอคอยราชอาณาจักร
ซึ่งเขาไดสูญเสียไปใหกลับคืนมาใหมในรูปแบบที่มองเห็นได 

 
 
 

อาณาจักรในอดีต 

พันธสัญญาใหม 
มีขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญซึ่งผูกพันเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจาในพันธ

สัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม 
“มีธรรมบัญญัติและผูเผยวจนะมาจนถึงยอหน ต้ังแตนั้นมาเขาก็ประกาศขาวประเสริฐ

เรื่องแผนดินของพระเจา และคนทั้งปวงก็ชิงกันเขาไปในแผนดินนั้น” 
ลูกา 16:16 

คําพยากรณในพันธสัญญาเดิมทํานายถึงการที่อาณาจักรและกษัตริยนี้จะมาถึง พันธสัญญา
ใหมทําใหคําพยากรณเหลานี้สําเร็จลง 

พระบัญญัติของพันธสัญญาเดิมไดวางรากฐานสําหรับหลักการของพันธสัญญาใหม ซึ่งใช
ปกครองชีวิตในราชอาณาจักรนี้ เมื่อพระเยซูเสด็จมาพระองคไมไดเลิกลมพระบัญญัตินี้ แตมาทําให
สําเร็จและแผขยายหลักการของราชอาณาจักรบนรากฐานนี้ 

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

 

บุคคลที่ทรงเลือก 
ในพันธสัญญาเดิม พระเจาทรงเลือกคนหนึ่งเพื่อแผขยายอาณาจักรของพระองคไปทั่วโลก แต

อาดามลมเหลวในการรับผิดชอบนี้ 
ในพันธสัญญาใหม พระเจาทรงสงพระบุตรของพระองคคือ พระเยซู เพื่อแผขยายอาณาจักร

ในโลกนี้ พระเยซูทรงทําภาระที่ไดรับมอบหมายนี้สําเร็จลง เมื่อพระองคทําใหภาระนี้เปนเปาหมายแหง
ชีวิตและการรับใชของพระองค 

หลังจากที่ยอหนผูใหบัพติศมาถูกจับขังคุกและสิ้นชีวิตแลว พระเยซูจึงเริ่มตนประกาศขอความ
ของราชอาณาจักร 

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

มาระโก 1:14-15 

“ต้ังแตนั้นมา พระเยซูไดทรงต้ังตนประกาสวา “จงกลับใจเสียใหม เพราะวาแผนดิน
สวรรคมาใกลแลว”” 

มัทธิว 10:7 

คําวา “มาใกลแลว” หมายถึงอะไร ใหมาดูที่คําเดียวกันที่พระเยซูทรงใชในขอความที่ตางกัน  
“ลุกขึ้นไปกันเถิด ผูที่อายัดเรามาใกลแลว” 

มัทธิว 26:46 

เมื่อพระเยซูพูดถึงคนที่จะทรยศพระองควา “มาใกลแลว”  พระองคหมายความวาคนนั้น (ยู
ดาส) ไดมาถึงแลว คํานี้หมายถึงการทรยศมาถึงแลว 

เมื่อพระเยซูกลาวาแผนดินสวรรค “มาใกลแลว”  หมายถึงวา ราชอาณาจักรนี้ไดมาถึงแลว 
พระเยซูใชเวลาทั้งหมดในชีวิตของพระองคเลาใหประชาชนฟงวาแผนดินไดมาแลว ทรงสอนหลักการ
ของการมีชีวิตในอาณาจักรนี้ และอธิบายวาคนทั้งชายหญิงจะเขาไปในอาณาจักรของพระเจาได
อยางไร 

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

ลูกา 17:20-21 

คําอุปมาของพระเยซูเกี่ยวกับอาณาจักรนี้ไดใหภาพของเมล็ดผักกาดที่ซอนอยูในแผนดิน เปน
ขุมทรัพยที่ซอนไว และไขมุกที่ราคามากซอนไว ในรูปแบบทั้งหมดนี้ อาณาจักรมีอยูในปจจุบันแตยัง
มองไมเห็น 

ชาวอิสราเอลคาดหวังใหอาณาจักรของพระเจามาในรูปแบบที่มองเห็นได มาดวยเสียงแตร
อึกทึก ปกครองทั่วไปโดยกษัตริยที่ทรงอํานาจและที่มองเห็นได 

“เมื่อเขาทั้งหลายไดยินเหตุการณนั้น พระองคไดตรัสคําอุปมาเรื่องหนึ่งใหเขาฟง
ตอไป เพราะพระองคเสด็จมาใกลกรุงเยรูซาเล็มแลว และเพราะเขาทั้งหลายคิดวาแผนดิน
ของพระเจามาปรากฏโดยพลัน”  

ลูกา 19:11 

คําอุปมาที่พระเยซูเลาถึงเรื่องเจานายองคหนึ่งเดินทางไปประเทศไกลจะกลับมารับอาณาจักร
ของพระองค เมื่อพระเยซูเสด็จมาใกลกรุงเยรูซาเล็มพระองคพยายามเตรียมประชาชนเพื่อ  การ
ส้ินพระชนมของพระองคที่จะมาถึงโดยคําอุปมานี้ พระองคไดเปดเผยวาอาณาจักรในรูปแบบที่
มองเห็นไดจะถูกเลื่อนออกไปจนกวาพระองคจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระองคเสด็จกลับมา 
อาณาจักรนี้ก็จะถูกตั้งขึ้น 

แตชาวอิสราเอลเชื่อวากษัตริยที่แทจริงจะมาตั้งอาณาจักรที่เห็นดวยสงาราศีแหงรูปแบบที่
มองเห็นได อยางทันทีทันใดเหมือนเมื่อเดิมที่เคยอยูภายใตกษัตริยดาวิด พระเจาไดทรงสัญญาแก
กษัตริยดาวิดวา  

“เขาจะเปนผูสรางนิเวศนเพื่อนามของเรา และเราจะสถาปนาบัลลังกแหง
ราชอาณาจักรของเขาใหอยูเปนนิตย”  

2 ซามูเอล 7:13 

เมือพระเยซูทรงลาเขาไปในเยรูซาเล็ม ประชาชนตางก็ยินดี และถวายเกียรติแดพระองคใน
ฐานะกษัตริย พวกเขาคิดวาพระองคเสด็จมาเพื่อต้ังอาณาจักรที่มองเห็นได โดยมีเยรูซาเล็มเปนเมือง
หลวงตามที่มีคําพยากรณไวในสมัยพันธสัญญาเดิม 

โดยเหตุนี้เอง เขาจึงถวายเกียรติแดพระองคในฐานะกษัตริย พระองคเสด็จเขาไปในเมือง เขา
พากันรองวา 

“ความสุขสวัสดิมงคล จงมีแดแผนดินของดาวิด บรรพบุรุษของเราที่จะมาตั้งอยู โฮซัน
นาในที่สูงสุด”  

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

พระเยซูไดใหคําอุปมาเรื่องเจานายผูไปยังเมืองไกลและภายหลังไดกลับมาเพื่อรับอาณาจักร
ของพระองค 

แตอิสราเอลไมเขาใจคําอุปมาตางๆ ของอาณาจักรนี้ เพราะเหตุวาพระเยซูไมไดมาตั้ง
อาณาจักรที่เห็นไดอยางทันทีทันใด ในเวลาตอมาไมนานประชาชนหมูเดียวกันนี้ผูที่ไดตอนรับพระองค
เปนกษัตริยก็ไดปฏิเสธพระองค เขาหันหลังใหพระองค และเรียกรองใหตรึงกางเขนพระองคเสีย 

 
 

อาณาจักรถูกเลื่อนออกไป 
เมื่อพระเยซูเสด็จมายังโลกนี้ อาณาจักรของพระเจา “มาใกลแลว” แตเพราะวาไมไดมาใน

รูปแบบที่เขาคาดหวังไว ชาวยิวจึงปฏิเสธทั้งพระองคและอาณาจักรของพระองคดวย 
“พระองคไดเสด็จมายังบานเมืองของพระองค และชาวบานชาวเมืองของพระองค

ไมไดตอนรับพระองค แตสวนบรรดาผูที่ตอนรับพระองค พระองคก็ทรงประทานสิทธิใหเปน
บุตรของพระเจา ซ่ึงในฐานะนั้นเปนผูที่มิไดเกิดจากเลือดเนื้อ หรือกาม หรือความประสงค
ของมนุษย แตเกิดจากพระเจา” 

ยอหน 11:11-13 

เพราะการปฏิเสธนี้เอง พระเยซูประกาศวาอาณาจักรของพระเจาถูกนําออกไปจากอิสราเอล 
และถูกมอบใหแกประชาชนผูที่จะเกิดผลของความชอบธรรม 

“เหตุฉะนั้นเราบอกทานวา แผนดินของพระเจาจะตองเอาไปจากทาน ยกใหแกชน
ชาติหนึ่งซ่ึงจะกระทําใหผลเจริญสมกับแผนดินนั้น” 

มัทธิว 21:43 

พระเยซูหมายความวา ขอความแหงอาณาจักรจะถูกนําไปใหแกชนตางชาติ (ทุกๆ ชาติ 
นอกจากอิสราเอล) เพราะวาเขาพรอมที่จะรับและตอบสนองตอขอความนี้ 

พระเยซูตรัสวาชนชาติอิสราเอลและเยรูซาเล็ม เมืองหลวงจะตกอยูใตการพิพากษา 
“เขาจะลมลงดวยคมดาบและตองถูกวาดเอาไปเปนเชลยทั่วทุกประชาชาติ และคน

ตางชาติจะเหยียบย่ํากรุงเยรูซาเล็ม จนกวาเวลากําหนดของคนตางชาตินั้นจะครบถวน” 
ลูกา 21:24 

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

ประชาชนที่ถูกเลือก 
ในพันธสัญญาเดิม พระเจาทรงเลือกชาชาติอิสราเอลเปนชาติที่ทําใหราชอาณาจักรนี้แผขยาย

ออกไป แตอิสราเอลลมเหลวเขาทําภาระนี้ไมสําเร็จ 
ในพันธสัญญาใหม พระเจาทรงเลือกคริสตจักรคือ ผูที่ตอนรับและตอบสนองตอขาวประเสริฐ

ใหเปนหนวยงานรวมซึ่งจะแผขยายอาณาจักรของพระองค 
อัครทูตเปาโลผูซึ่งถูกเลือกจากพระเจาใหนําขาวประเสริฐแหงราชอาณาจักรไปยังคนตางชาติ

ไดเขียนไววา 
“ทรงโปรดประทานพระคุณนี้แกขาพเจาผูเปนคนเล็กคนนอยที่สุดในพวกธรรมิกชน

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

เอเฟซัส 3:8-11 

จงจําไววาราชอาณาจักรนี้พระเจาไดจัดเตรียมไวใหมนุษยต้ังแตวางรากสรางโลก พระเจาได
เลือกคริสตจักรใหเปดเผยความล้ําลึกของราชอาณาจักรนี้แกทุกชาติในโลก 

โดยวิธีนี้ เปาหมายนิรันดรของพระเจาก็จะสําเร็จผลลงได 
“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความล้ําลึกในพระทัยของพระองคตามพระเจตนารมณ

ของพระองค ซ่ึงพระองคทรงดําริไวในพระคริสตประสงควา เมื่อเวลากําหนครบบริบูรณแลว 
พระองคจะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยูในสวรรค และในแผนดินโลกไวในพระคริสต” 

 เอเฟซัส 1:9-10 

คริสตจักรเปนพระกายรวมกันซึ่งจะเปนที่แผขยายอาณาจักรของพระเจาไปทั่วโลก จงศึกษา
ตารางตอไปนี้ 

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

มาระโก 16:15 

พระองคจากคริสตจักรไปพรอมกับพระสัญญาวา 
“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปนคําพยานแก

บรรดาประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง” 
มัทธิว 24:14 

พระองคเตรียมผูเชื่อดวยฤทธิ์อํานาจที่จะทําภาระกิจนี้ใหสําเร็จ 
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา

เหนือทานทั้งหลาย และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแควนยูเดีย 
แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก” 

 
เปาหมายสุดทายก็คือสรรพสิ่งจะถูกนํามาอยูภายใตกษัตริยอีก คือ พระเยซูคริสต ผูจะเสด็จ

กลับมาเพื่อต้ังราชอาณาจักรที่มองเห็นได 
 
 
 

ราชอาณาจักรในปจจุบัน 
 
พระเยซูสอนวา “อาณาจักรของพระเจาอยูภายในทาน”  นั่นคือกษัตริยอยูที่ไหน 

อาณาจักรอยูที่นั่น ที่ใดที่กษัตริยอยูและมีผูรับรูการปกครองของพระองค อาณาจักรของพระเจาอยูที่
นั่น 

อาณาจักรของพระเจาคือ บริเวณขอบเขตแหงการปกครองของพระเจา  อาณาจักรของ
พระองคที่อยูในโลกนี้คือ อาณาบริเวณที่มีผูยอมรับการปกครองของพระองคไมวาจะเปนเวลาใดก็ตาม 

จงจําไววาตั้งแตการกบฏของซาตานในสวรรค ก็ไดมีสงครามเกิดขึ้นระหวางอาณาจักรของ
พระเจาและอาณาจักรของซาตาน 



ชีวิตในอาณาจักรพระเจา 

 45 

โลกนี้เปนฉากของการกบฏของโลกตอพระเจา โดยทางความบาปของมนุษย คําสาปไดมาสู
โลก และซาตานก็ถือโอกาสพยายามที่จะตั้งอาณาจักรที่ชั่วรายของมัน 

เปนที่แนชัดวา ซาตานทีอํานาจควบคุมอาณาจักรของโลก เมื่อมันลอลวงพระเยซูวา 
“อีกครั้งหนึ่งมารไดนําพระองคขึ้นไปบนภูเขาอันสูงยิ่งนัก และไดแสดงบรรดา

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

มัทธิว 4:8-10 

แตพระเจาไมไดเมินเฉยตอพระราชอํานาจสูงสุดของพระองคในฐานะกษัตริยเมื่อมนุษยกบฏ
ตอพระองค พระองคประกาศจุดประสงคของพระองคที่จะตั้งราชอํานาจนี้วา 

“และในสมันของพระราชาเหลานั้น พระเจาแหงฟาสวรรคจะทรงสถาปนา
ราชอาณาจักรหนึ่งซ่ึงไมมีวันทําลายเสียได หรือราชอาณาจักรนั้นจะไมตกไปแกชนชาติอ่ืน 
ราชอาณาจักรนั้นจะกระทําใหราชอาณาจักรเหลานี้แตกเปนชิ้นๆ  ถึงอวสานและ
ราชอาณาจักรนั้นจะตั้งมั่นอยูเปนนิตย” 

ดาเนียล 2:44 

แตอาณาจักรของพระเจาอยูที่นี่และขณะนี้ดวย ไมใชส่ิงที่จะในอนาคต ซึ่งเราไมอาจรูได
จนกวาจะตั้งใหเห็นไดในตอนสิ้นโลก 

การปกครองของกษัตริยผูนี้เปนที่ยอมรับรูในปจจุบันในหัวใจของผูเชื่อแตละคน 
การปกครองของกษัตริยผูนี้เปนที่รับรูในคริสตจักรแทจริงของพระเยซูคริสต 
ในปจจุบัน ราชอาณาจักรนี้อยูที่ใดก็ตามที่มีคนรักพระเจา บังเกิดเขาสูอาณาจักร รับเอา

หลักการและวิถีการดําเนินชีวิตของกษัตริยและยอมรับการครองราชยของพระเยซูคริสตเจาในฐานะ 
กษัตริย 

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

“แผนดินของพระเจาไมมาดวยนิมิตที่จะสังเกตได” 
ลูกา 17:20 

ในปจจุบันนี้อาณาจักรเปนเพียงสวนที่มองเห็นในฝายวิญญาณในโลกนี้ มันไดถูกตั้งขึ้นแลว
ทางวิญญาณ แตยังมองไมเห็นในโลกนี้ 

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

สวรรคคือที่ประทับของพระเจา พระเยซู และทูตสวรรคในรูปแบบที่มองเห็นได 
สวรรคคือที่ที่พระเยซูทรงคอยอยูจนกวาจะถึงเลาที่จะเสด็จกลับมาสูโลก เพื่อต้ังราชอาณาจักร

ในรูปแบบที่ถาวรและมองเห็นได 
ขณะที่พระองคทรงรอคอยในสวรรค พระเยซูทรงทําหนาที่เปนผูที่อธิษฐานเผื่อ พระองค

ประทับอยูขวามือของพระเจาและอธิษฐานเผื่อผูเชื่อทั้งหลายที่อยูในโลก   (ฮีบรู 7:25) 
 
 

อาณาจักรในอนาคต 
 
แมวาพระเยซูจะบอกสาวกวาอาณาจักรอยูใกลแลว และอยูทามกลางเขาทั้งหลาย พระองคก็

ยังทรงกลาวถึงอาณาจักรในรูปแบบของอนาคตดวย พระองคบอกสาวกใหอธิษฐานวา 
“ขอใหแผนดินของพระองคมาต้ังอยู” 

มัทธิว 6:10 

สาวกตางก็คาดหวังใหพระเยซูต้ังอาณาจักรที่จะมาถึงหรือในอนาคตกอนที่จะมายังไมกาเขน 
เมื่อพระเยซูส้ินพระชนม ความหวังของพวกเขาก็สูญสิ้นไป 

ภายหลังจากที่พระองคฟนจากความตาย ความหวังของเขาก็กอตัวขึ้นอีกในชวงเวลาระหวาง
การฟนจากความตายและการเสด็จข้ึนสูสวรรค พระเยซูตรัสถึงหลายสิ่งเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจา 
ซึ่งกระตุนใหสาวกถามพระองควา 

“พระองคเจาขา พระองคจะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหมใหแกชนอิสราเองในครั้งนี้
หรือ” 

กิจการ 1:6 

ราชอาณาจักรนี้จะมาถึงแนนอน แตเวลาของการตั้งอาณาจักรขึ้นใหมนั้นขึ้นอยูกับพระบิดา 
พระเยซูทรงกลาวถึงหลายสิ่งที่จะตองเกิดขึ้นบนโลกกอนที่ราชอาณาจักรจะตั้งขี้นในรูปแบบ

คร้ังสุดทาย หมายสําคัญเหลานี้ถูกเปดเผยเพื่อชวยใหเราสํานึกไดเมื่อเวลาใกลเขามา 
คุณจะอานเกี่ยวกับหมายสําคัญนี้ไดใน มัทธิว บทที 24 และ 25  มาระโกบทที่ 13  และลูกา 

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

ที่มองเห็นไดใกลเขามาแลว 
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“เชนนี้แหละ เมื่อทานทั้งหลายเห็นเหตุการณเหลานี้เกิดขึ้น ก็ใหรูวาแผนดินของพระ
เจาใกลจะถึงแลว” 

ลูกา 21:31 

“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปนคําพยาน แก
บรรดาประชาชาติแลวที่สุดปลายจะมาถึง” 

มัทธิว 24:14 

พระเยซูจะเสด็จกลับสูโลก 
“พระเยซูองคนี้ซ่ึงทรงรับไปจากทานขึ้นไปยังสวรรคนั้น จะเสด็จมาอีกเหมือนอยงที่

ทานทั้งหลายไดเห็นพระองคเสด็จไปยังสวรรคนั้น”  
กิจการ 1:11 

พระเยซูจะทําใหอาณาจักรทุกแหกงพายแพตอพระองค 
“ตอจากนั้นจะเปนวาระที่สุด บัดนั้นพระคริสตจะทรงมอบแผนดินไวแกพระบิดาเจา 

เมื่อพระองคจะไดทรงทําลายเทพผูปกครอง ศักดิเทพ และอิทธิเทพหมดแลว เพราะวา
พระองคจะตองทรงปกครองอยูกอนจนกวาพระองคจะไดทรงปราบศัตรูทั้งสิ้นใหอยูใตพระ
บาทของพระองค” 

1 โครินธ 15:24-25 

“และทูตสวรรคองคที่เจ็ดก็เปาแตรขึ้น และมีเสียงๆ เสียงกลาวดังๆ ในสวรรควา 
“ราชอาณาจักรแหงพิภพนี้ไดกลับเปนราชอาณาจักรขององคพระผูเปนเจาของเรา และเปน
ของพระคริสตของพระองค และพระองคจะทรงครอบครองตลอดไปเปนนิตย” 

วิวรณ 11:15 

ซาตานและพลเมืองของอาณาจักรของมันก็จะพายแพดวย 
“สวนพญามารที่ลอลวงเขาเหลานั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟ และกํามะพันที่สัตวราย

และคนปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะตกอยูในนั้นและมันตองทนทุกขทรมานทั้งกลางวันและ
กลางคืนตลอดไปเปนนิตย” 

วิวรณ 20:10 

ชาติทุกๆ ชาติจะเขามาสูราชอาณาจักรนี้ : 
“เราบอกทานทั้งหลายวา คนเปนอันมากจะมาจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จะ

มารวมสํารับกับอับราฮัมและอิสอัค และยาโคบในแผนดินสวรรค” 
มัทธิว 8:11 

ประชาชาติจะยอมรับวาพระเยซูเปนกษัตริย 
“เหตุฉะนั้น พระเจาจึงไดทรงยกพระองคขึ้นอยางสูง และไดประทานพระนามเหนือ

นามทั้งปวงใหแกพระองค เพื่อพระนามนั้นทุกเขาในสวรรคที่แผนดินโลก ใตพื้นแผนดินโลก
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จะคุกเขาลงกราบ และเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับวาพระเยซูคริสตทรงเปนองคพระผูเปนเจาอัน
เปนการถวายพระเกียรติแดพระบิดาเจา” 

ฟลิปป 2:7-11 

มนุษยทุกคนที่ยังมีชีวิตอยูและที่ตายแลวจะถูกพระเจาพิพากษา 
“ขาพเจากําชับทานตอพระพักตรพระเจาและพระเยซูคริสตผูจะทรงพิพากคนเปนและ

คนตาย โดยอางถึงการที่พระองคจะเสด็จมาปรากฏและแผนดินของพระเจาวา” 
2 ทิโมธี 4:1 

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

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

พระเยซูเลาคําอุปมาเกี่ยวราชอาณาจักรวา เปนเหมือนอวยใหญที่เหวี่ยงลงไปในทะเล และ
รวบรวมปลาทุกชนิด เมื่ออวนถูกลากเขามา เขาก็แยกปลาดีออกจากปลาที่ไมดี 

มัทธิว 13:47,48 

พระองคยังตรัสถึงอาณาจักรวาเปฯเหมือนขาวสาวี และขาละมานที่ข้ึนพรอมกันไป แตในที่สุด
ขาวสาลีจะถูกแยกออกจากขาวละมาน 

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

แลว แตคนชั่วรายยังคงมีอยูในปจจุบัน เพียงชั่วครูหนึ่งเทานั้นที่คนสองชนิดอยูปะปนกัน แตในเวลา
พิพากษาจะมีการแบงแยกคนทั้งสองชนิดออกจากกัน 

คําอุปมาทั้งสองนี้พูดถึงการแบงแยกซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลาการพิพากษา ผูที่บังเกิดใหมเขาสู
ราชอาณาจักรจะเปนที่ยอมับเขามาในอาณาจักรที่มองเห็นไดในรูปแบบสุดทาย พวกที่เหลือนอกนั้นจะ
ถูกเหวี่ยงทิ้งออกจากราชอาณาจักร 

“เมื่อทานทั้งหลายจะเห็นอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ และบรรดาผูเผยพระวจนะใน
แผนดินของพระเจา แตตัวทานเองถูกขับไลไสสงออกไปภายนอก ที่นั่นจะมีการรองไหขบ
เขี้ยวเคี้ยวฟน” 

ลูกา 13:28 

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

ดาเนียล 7:14 

ผูเชื่อที่แทจริงจะครอบครองรวมกับพระเยซูในราชอาณาจักรนี้ 
“ผูใดมีชัยชนะ เราจะใหผูนั้นนั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนกับที่เรามีชัยชนะ

แลว และไดนั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค” 
วิวรณ 3:21 

จะมีสวรรคใหมและโลกใหม คุณอานคําบรรยายถึงสวรรคใหมและโลกใหมในวิวรณ บทที่ 21 
และ 22 เยรูซาเล็มจะเปนพระบัลลังกของพระผูเปนเจาจอมเจานาย และชาติทุกชาติจะถูกรวบรวมเขา
ภายใตเยรูซาเล็ม 

“ในครั้งนั้นจะเรียกกรุงเยรูซาเล็มวาเปนพระที่นังของพระเจา และบรรดาประชาชาติ
จะรวบรวมกันเขามาหายังพระพักตจรของพระเจาในกรุงเยรูซาเล็ม และเขาจะไมติดตามใจ
อันชั่วของเขาอยางด้ือกระดางอีกตอไป” 

เยเรมีย 3:17 

 
 
 
 
 

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

อาณาจักรของพระเจาในโลกนี้ โลก 

 

กษัตริย 
กลับมา 

 

ตั้งอาณาจักรของ 
พระเจาในรูปแบบ 
ที่เห็นไดในวาระ 

สุดทาย 
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อาณาจักรของพระเจามีอยูแลวในสวรรคกอนการทรงสรางโลก 
พระเจาทรงสรางโลกเพื่อแผขยายอาณาจักรของพระเจา พระองคทรงเลือกมนุษยเปน

เครื่องมือในการแผขยายอาณาจักรของพระองค แตมนุษยทําภาระกิจนี้ไมสําเร็จ 
ตอมาพระเจาทรงเลือกชนชาติหนึ่งซึ่งจะแผนขยายอาณาจักรของพระองค แตอิสราเอลทํา

ภาระกิจนี้ไมสําเร็จ เขาพากันหันไปหาพระของชาวโลกและยอมรับมาตรฐานของโลกแทนหลังการของ
อาณาจักร 

ตอมาพระเจาทรงสงพระบุตรของพระองคคือ พระเยซูคริสตซึ่งอาดามมนุษยคนแรกลมเหลว 
มนุษยที่สองคือพระเยซูทรงกระทําสําเร็จ พระองคทรงนําอาณาจักรของพระเจาเขามาในโลกนี้ พระ
เยซูประทานหนทางที่มนุษยจะอาศัยอยูในอาณาจักรของพระเจา โดยการบังเ กิดใหมฝายวิญยาณ
และอาณาจักรนี้ดํารงอยูภายในเขาแมวาขณะนี้เขายังมีชีวิตอยูในโลกฝายธรรมชาติ 

เพราะเหตุวากษัตริยและราชอาณาจักรของพระองคไดรับการปฏิเสธ การตั้งราชอาณาจักรที่
มองเห็นไดก็ถูกเลื่อนออกไปจนกวาจะมีการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง 

เพื่อแผขยายจอความหรือ “ขาวประเสริฐ” ของอาณาจักร พระเจาทรงเลอกคริสตจักร 
คริสตจักรเปนเครื่องมือซึ่งจะนําขอความของอาณาจักรออกไปแบงปนแกชนชาติตางๆ ในดลก 

ที่ซึ่งชนชาติแรกคืออิสราเอลลมเหลว คริสจักรจะกระทําใหสําเร็จได เมื่อขาวประเสริฐของ
ราชอาณาจักรถูกประกาศไปทั่วโลก การที่กษัตริยจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองก็จะเกิดขึ้น อาณาจักรของ
พระเจา จะถูกตั้งขึ้นในรูปแบบสุดทายที่มองเห็นได อาณาจักรอื่นๆ ในโลกนี้จะพายแพไป 

ขอมูลเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจา 
คุณไดเรียนถึงอดีต ปจจุบัน และอนาคตของอาณาจักรของพระเจาแลว 
ตอไปนี้เปนขอมูลพื้นฐานอื่นๆ เกี่ยวกับอาณาจักรนี้ 
อาณาจักรถูกปกครองโดยพระเจาจากบัลลังกของพระองคในสวรรค 
 
 
“พระเจาทรงสภาปนาบัลลังกของพระองคไวในฟาสวรรค และราชอาณาจักรของ

พระองคครองทุกสิ่งอยู” 
สดุดี 103:19 

ปกครองโดยกษัตริยผูไมมีวันเปลี่ยนแปลง 
“พระเยซูคริสตยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้และเวลาวันนี้ และตอๆ ไปเปนนิจ

กาล” 
ฮีบรู 13:8 
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อาณาจักรของพระเจาเปนนิรันดร 
“ราชอาณาจักรของพระองคเปนราชอาณาจักรนิรันดร และการครอบครอง(แผนดิน) 

ของพระองคดํารงอยูตลอดทุกชั่วชาติพันธุ” 
สดุดี 145:134 

“และทานจะครอบครองพงศพันธของยาโคบสืบไปเปนนิตย และแผนดินของทานไม
รูจักสิ้นสุดเลย” 

ลูกา 1:33 

“แตสวนพระบุตรนั้น พระองคตรัสวา พระเจาขา พระที่นังของพระองคดํารงอยูเปน
นิตยริรันดร พระคทาแหงแผนดินของพระองคก็เปนคทาเที่ยงธรรม” 

ฮีบรู 1:8 

“หมายสําคัญของพระองคใหญยิ่งสักเทาใด การอัศจรรยของพระองคกอปรดวยฤทธา
นุภาพปานใด แผนดินของพระองคเปนแผนดินถาวรเปนนิตย และราชอาณาจักรของ
พระองคนั้นดํารงอยูทุกชั่วอายุ” 

ดาเนียล 4:3 

อาณาจักรของพระเจาไมถูกเคลื่อนยาน ส่ันคลอนหรือทําลายได 
“เหตุฉะนั้น เมื่อเราไดแผนดินที่ไมหวั่นไหวมาแลว ก็ใหเราขอบพระคุณพระเจา เพื่อ

เราจะไดปฏิบัติตามชอบพระทัยของพระองคดวยความเคารพและยําเกรง” 
ฮีบรู 12:28 

อาณาจักรของพระเจาถูกเตรียมไวสําหรับผูเชื่อต้ังแตวางรากสรางโลก 
“ทานทั้งหลายที่ไดรับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักรซ่ึงได

เตรียมไวสําหรับทานทั้งหลายตั้งแตแรกสรางโลก”  
มัทธิว 25:34 

 
 
 
พระเจาตองการใหเราไดรับอาณาจักรเปนมรดก 
“ฝูงแกะเล็กนอยเอย อยากลัวเลย เพราะวาพระบิดาของเราชอบพระทัยจะประทาน

แผนดินใหแกทาน” 
ลูกา 12:32 

“และบิดาไดทรงขัดเตรียมแผนดินมอบใหแกเราอยางไร เราก็จัดเตรียมมอบอะไร
ใหแกทานทั้งหลายเหมือนกัน 

ลูกา 22:29 
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อาณาจักรเปนของพระเจา 
“เพราะอํานาจการปกครองเปนของพระเจา และพระเจาทรงครอบครองเหนือบรรดา

ประชาชาติ” 
สดุดี 22:28 

“เหตุวาราชอํานาจ (อาณาจักร) และฤทธิ์เดชและพระสิริเปนของพระองคสืบๆ ไปเปน
นิตย อาเมน” 

มัทธิว 6:13 

“และพระเจาจะทรงเปนกษัตริยเหนือพิภพทั้งสิ้น ในวันนั้นพระเจาจะทรงเปนเอก 
และพระนามของพระองคก็เปนเอก” 

เศคาริยาห 14:9 

“จะมีคนมาจากทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต จะมารวมสํารับในแผนดิน
ของพระเจา” 

ลูกา 13:29 

อาณษจักรของพระเจาไมใชอาณาจักรของโลกนี้ 
“พระเยซูตรัสตอบวา “ราชอํานาจ (อาณาจักร) ของเรามิไดเปนของโลกนี้ ถาราช

อํานาจ (อาณาจักร) ของเรามาจากโลกนี้  คนของเราก็คงจะไดตอสูไมใหเราตกอยูในเงื้อมมือ
ของพวกยิว”” 

ยอหน 18:36 

อาณาจักรของพระเจาขึ้นอยูกับหลักการฝายวิญญาณ 
“เพราะวาแผนดินของพระเจานั้นไมใชการกินและการดื่ม แตเปนความชอบธรรมและ

สันติสุข และความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์”  
โรม 14:17 

“เพราะวาแผนดินของพระเจามิใชเรื่องคําพูด แตเปก็นเรื่องฤทธิ์เดช” 
1 โครินธ 4:20 

 
เพราะเหตุวาอาณาจักรเปนฝายวิญญาณ จึงไมสามรรเขาไปรับมรกดกไดดวยเนื้อและเลือด 
“ดูกอนที่นองทั้งหลาย ขาพเจาหมายความวา เนื้อและเลือดจะมีสวนในแผนดินของ

พระเจาไมได และสิ่งซ่ึงเนาเปอยจะมีสวนในสิ่งที่ไมรูจักเนาเปอยไมได” 
1 โครินธ 15:50 

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

ยอหน 3:3,5 

มีกุญแจฝายวิญญาณที่จะเขาไปสูอาณาจักรของพระเจา 
“เรามอบกุญแจแผนดินสวรรคไวใหแกทาน ทานจะกลาวหามสิ้งใดในโลก สิ่งนั้นก็จะ

ถูกกลาวหามในสวรรค เมื่อทานจะกลาวอนุญาติสงใดในโลก สิ่งนั้นจะกลาวอนุญาตในสวรรค
ดวย” 

มัทธิว 16:19 

ซึ่ง “กุญแจเขาสูอาณาจักร” นี่เองที่จะอธิบายในบทตอไป 
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บททดสอบตนเองบทที่ 3 
 

1.  จงเขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจของบททนี้ จากความจํา 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

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

ทรงจําไดมากเพียงใด 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 3 

 
1. “ขณะนั้นพระมหากษัตริยจะตรัสแกบรรดาผูที่อยูเบื้องขวาพระหัตถของพระองควา “ทาน

ทั้งหลายที่ไดรับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักร ซึ่งไดตระเตรียมไว
สําหรับทานทั้งหลายตั้งแตแรกสรางโลก””  

        มัทธิว 25:34 
 
2. เปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับบรรยายเรื่องประวัติศาสตรในอดีตของอาณาจักรของพระเจา 

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

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

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


