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บทที่ 4 

กุญแจไขไปสูอาณาจักร  

วัตถุประสงค 
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
- รูถึงกุญแจไขไปสูอาณาจักร 
- รูวากุญแจนี้ใหแกใคร 
- จําไดวาการสํานึกผิดจากบาปเปนสิ่งจําเปนที่จะเปนหนทางไปสูอาณาจักร 
- จําไดวาความเจริญเติบโตฝายวิญญาณที่ตอเนื่องเปนสิ่งจําเปนเพื่อที่จะแนใจวาได 
 เขาสูอาณาจักร 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจ 
“เราจะมอบกุญแจแผนดินสวรรคใหไวแกทาน ทานจะกลาวหามสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นก็

จะถูกกลาวหามในสวรรค เมื่อทานจะกลาวอนุญาตสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นจะกลาวอนุญาตใน
สวรรคดวย” 

มัทธิว 16:19 

คํานํา 
คุณไดเรียนรูวาอาณาจักรนิรันดรของพระเจาและกษัตริยคตือ พระเยซูคริสตมีอยูจริง 
ในบทนี้คุณจะพบหนทางไปสูอาณาจักร ขณะที่คุณศึกษาเรื่องกุญแจในการเขาอาณาจักร 

อาณาจักรที่ไดจัดเตรียมไวแลว 
กอนที่พระเยซูจะเสด็จคืนสูสวรรค พระองคบอกสาวกวา 
“และพระบิดาไดจักเตรียมแผนดินมอบใหแกเราอยางไร เราก็จัดเตรียมมอบอะไร 

(อาณาจักร) ใหแกทานทั้งหลายเหมือนกัน” 
ลูกา 22:29 

พระเยซูทรงกลาวถึงคริสตจักรของพระองคซึ่งจะแพรขยายขอความของอาณาจักรไปทั่วโลก
ดวย 

“ฝายเราบอกทานวาทานคือเปโตร และบนศิลานี้เราจะสรางคริสตจักรของเราไว และ
พลังแหงความตายจะมีชัยตอคริสตจักรหามิได     เราจะมอบกุญแจแผนดินสวรรค  ใหไวแก 
ทาน ทานจะกลาวหามสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นก็จะถูกกลาวหามในสวรรค เมื่อทานจะกลาว
อนุญาตสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นจะกลาวอนุญาตในสวรรคดวย”  
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มัทธิว 16:18-19 

จากขอความนี้พระเยซูทรงเปดเผยวาเปโตรจะเปนหนึ่งในศิลารากฐานฝายวิญญาณของ
คริสตจักรยุคแรก หมายความวาเปโตรจะเปนสวนสําคัญของการเจริญเติบโตและการพัฒนา โดย
แทจริงแลวชื่อของเปโตรหมายถึงหิน 

พระเยซูกลาวถึงพระองคเองวา “บนศิลานี้เราจะสรางคริสตจักรของเรา” เปนขอบงชี้วา
คริสตจักรจะเริ่มข้ึนจากพระองค พระองคจะเปนศิลากอนนั้นซึ่งคริสตจักรไดถูกสรางขึ้น 

จะตองมีหินกอนเล็กๆ อีกหลายกอนย (คือคนอยางเปโตร) หินเหลานี้จะเปนสวนสําคัญของ
คริสตจักร แตพระเยซูเองทรงเปนศิลามุมเอกซึ่งโครงสรางของคริสตจักรจะถูกสรางขึ้นบนศิลานี้ 

พระเยซูใหขอสังเกต 2 ประการเกี่ยวกับคริสตจักร 
ประการแรก พระองคกลาวา “พลังแหงความตายจะมีชัยเหนือคริสตจักรไมได” หมายถึง

วา คริสตจักรจะมีศัตรูตอสู  แตก็เปนที่แนใจวาศัตรูไมอาจเอาชนะคริสตจักรได 
ประการที่สอง และสําคัญที่สุดสําหรับการศึกษาของเรา พระเยซูทรงสัญญารจะใหกุญแจแก

คริสตจักรเพื่อเขาสูอาณาจักรของพระองค 
ในโลกธรรมดานี้ ถาคุณมีกุญแจเขาไปในตึกแหงหนึ่ง ก็หมายความวาคุณมีสิทธิอํานาจใน

สถานที่นั้น เพราะวาคุณอยูในฐานะที่มีสิทธิอํานาจ คุณจึงมีกุญแจเพื่อเขาสถานที่นั้น 
สิทธิอํานาจ ที่พระเยซูกําลังพูดถึงในขอความนี้เปนสิทธิอํานาจฝายวิญญาณ พระองคมอบ

กุญแจฝายวิญญาณใหแกคริสตจักรเพื่อไขเขาสูประตูแหงอาณาจักรพระองค 
พระเยซูตรัสวา “เรา” จะใหแกเขาทั้งหลาย พลังและสิทธิอํานาจของคริสตจักรตองไหลออกมา

จากพระเยซู การใชคําวา “จะ” (อนาคตกาล) หมายความวากุญแจยังไมถูกมอบใหในขณะที่พระเยซู
ตรัส ฤทธิ์อํานาจนี้ถูกปลดปลอยออกมาในกิจการบทที่ 2  เมื่อไดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหแกผู
เชื่อทั้งหลาย 

“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา
เหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแควนยูเดีย แควนสะมา
เรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก” 

กิจการ 1:8 

กุญแจไปสูอาณาจักรคือ พลังอํานาจที่จะผูกมัด (กลาวหาม) และปลดปลอย (อนุญาต) การ
ผูกมัดสิ่งบางสิ่งหมายถึงการใสตรวน หรือพันธนาการ การปลดปลอยบางสิ่งคือการปลอยใหเปนอิสระ 

การผูกมัดบางสิ่งเหมือนกับการปดและใสกุญแจประตูที่จะเขาหอง การปลอยปลอยก็
คลายคลึงกับการเปดประตู 

คริสตจักรตองอยูในฐานะของสิทธิอํานาจ จะมีกุญแจไปสูอาณาจักรของพระเจา เปนเครื่องมือ
ซึ่งโดยทางคริสตจักรนี่เอง ประตูฝายวิญญาณไปสูราชอาณาจักรก็ไดเปดออกสูชาติตางๆ ในโลก 
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คริสตจักรจะตองมีฤทธิอํานาจที่จะปลอยอํานาจฝายวิญญาณแหงความดี และผูกมัดอํานาจ
ฝายวิญญาณแหงความชั่วราย ผูเชื่อทั้งหลายที่เผชิญหนากับความยากลําบากนั้น การผูกมัดและการ
ปลดปลอยจะเปนกุญแจไปสูชัยชนะ 

จะเขาสูอาณาจักรไดอยางไร 
พระเยซูทรงมอบกุญแจเขาสูอาณาจักรใหคริสตจักร แตถาพูดโดยเฉพาะเจาะจงแลว เราจะ

เขาไปสูอาณาจักรของพระเจาไดอยางไร 
อานยอหน 3:1-21 เร่ืองของนิโคเดมัส ผูนําทางศาสนาคนหนึ่ง ขณะที่พระเยซูคริสตทรงรับใช

อยูในโลก เขามาหาพระองคโอยตองการที่เขาไปสูอาณาจักรของพระเจา และไดรับชีวิตนิรันดรเปน
มรดก 

พระเยซูตรัสวา “เราบอกความจริงแกทานวา ถาผูใดไมไดบังเกิดใหม ผูนั้นจะเห็น
แผนดินของพระเจาไมได” 

ยอหน 3:3 

นิโคเดมัสรูสึกสับสน เขาถามพระเยซูวา 
“คนชราแลวจะบังเกิดใหมอยางไรได จะเขาในครรภมารดาครั้งที่สองและบังเกิดใหม

ไดหรือ” 
ยอหน 3:4 

พระเยซูทรงอธิบายแกนิโคเดมัสวา ประสบการณของการบังเกิดใหมซึ่งพระองคพูดถึงนั้น 
ไมใชการเกิดฝายรางกาย โดยทางรางกายเราเกิดเขาสูอาณาจักรโลกนี้ เราเปนพลเมืองของชาติใดชาติ
หนึ่ง 

การสํานึกผิดหรือการปฏิวัต ิ
เมื่อพระเยซูเสด็จเขามาในโลกเพื่อแผขยายอาณาจักรของพระเจา คนบางคนผูยอมรับรูวา 

พระองคเปนกษัตริยคิดวาอาณาจักรจะมาโดยการปฏิวัติ เขาคิดวาจะมีการปฏิวัติตอสูกับอํานาจการ
ปกครองที่มีอยูของโลกนี้ 

แตพระเยซูทรงสอนวากุญแจไปสูอาณาจักรของพระองคไมใชการปฏิวัติแตเปนการสํานึกผิด 
“พระเยซูตอบวา ราชอํานาจของเรามิไดเปนของโลกนี้ ถาราชอํานาจของเรามาจาก

โลกนี้ คนของเราก็คงจะไดตอสูไมใหเราตกอยูในเงื้อมมือของพวกยิว แตราชอํานาจของเรามิ
ไดมาจากโลกนี้” 

ยอหน 18:36 
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“ครั้งยอหนถูกอายัดแลว พระเยซูไดเสด็จมายังแควนกาลิลี ทรงเทศนาขาวประเสริฐ
ของพระเจา และตรัสวา “เวลากําหนดมาถึงแบว และแผนดินของพระเจาก็มาใกลวแลา จง
กลับใจเสียใหม....” 

มาระโก 1:14-15 

“ต้ังแตนั้นมา พระเยซูไดทรงนั้งตนประกาศวา “จงกลับใจเสียใหม เพราะวาแผนดิน
สวรรคมาใกลแลว” 

มัทธิว 4:17 

เมื่อพระเยซูส้ินพระชนมบนกางเขน มีโจร 2 คนถูกตรึงบนไมกางเขนใกลพระองค โจรคนหนึ่ง
ไดกลับใจและรองขอวา 

“แลวคนนั้นจึงทูลวา พระเยซูเจาขา ขอพระองคทรงระลึกถึงขาพระองค เมื่อพระองค
เสด็จเขาในแผนดินของพระองค ฝายพระเยซูทรงตอบเขาวา “เราบอกความจริงแกเจาวา 
วันนี้เจาจะอยูกับเราในเมืองบรมสุขเกษม” 

ลูกา 23:42-43 

การสํานึกผิดกลับใจเปนวิธีเดียวที่จะเขาไปสูอาณาจักรของพระเจาได 
พระเยซูทรงเตือนวามีลัทธิเทียมเท็จหลายลัทธิซึ่งอางวา เขาเปนหนทางไปสูอาณาจักร 
“จงเขาไปทางประตูแคบ เพราะวาประตูใหญและทางกวางซ่ึงนําไปถึงความพินาศและ

คนที่เขาไปทางนั้นมีมาก เพราะวาประตูซ่ึงนําไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบ ผูที่หาพบก็มี
นอย” 

มัทธิว 17:13-14 

มีหนทางเดียวที่จะเขาไปสูอาณาจักรและนั่นคือ โดยทางพระเยซูคริสตื พระเยซูทรงเตือนวา
เราตองเขาประตูไปสูชีวิตนิรันดรเสียเดี๋ยวนี้ เพราะวาในวันหนึ่งทางเขาจะถูกปด 

“ทานทั้งหลายจงเพียรเขาไปทางประตูคับแคบ เพราะเราบอกทานทั้งหลายวา คนเปน
อันมากจะพยายามเขาไป แตจะเขาไมไดเมื่อเจาของบานลุกขึ้นปดประตูแลว และทาน
ทั้งหลายยืนอยูภายนอกเคาะที่ประตูวา นายเจาขา ขอเปดใหขาพเจาเถิด และเจาบานนั้นจะ
ตอบทานทั้งหลายวา เราไมรูจักเจา วามาจากไหน”  

ลูกา 13:24-25 

ขณะนี้ประตูสูอาณาจักรกําลังเปดอยู เราสามารถเขาไปไดโดยการสํานึกผิดกลับใจจากบาป 
แตในเวลาที่พระเจาจัทรงพิพากษาโลกจะสายเกินไป ประตูจะถูกปดลง 

คําอุปมาสามแหง เกี่ยวกับการเขาสูอาณาจักร 
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พระเยซูเลาเรื่องคําอุปมาตางๆ ในลูกา 15:1-32 คุณจะเรียนรูเร่ืองคําอุปมามากขึ้นภายหลังใน
หลักสูตรนี้ คําอุปมาคือตัวอยางในธรรมชาติซึ่งพระเยซูทรงใชเพื่อแสดงความจริงฝายวิญญาณ คํา
อุปมาแตละแหงซึ่งพระเยซูทรงเลานั้นสอนความจริงฝายวิญญาณเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจา 

อานคําอุปมา 3 แหงในหนังสือลูกาบทที่ 15 คําอุปมาในบทนี้เกี่ยวกับแกะที่หายไป เหรียญที่
หาย และบุตรนอยหลงหาย ทั้งหมดนี้เกี่ยวของกับการเขาสูอาณาจักรของพระเจา 

คําอุปมาที่คนเลี้ยงแกะตามหาแกะที่หายไปแสดงถึงวาพระเจาทรงตามหาเพื่อนําคนที่หลง
หายฝายวิญญาณใหเขามาสูอาณาจักรของพระองคไดอยางไร 

คําอุปมาที่ผูหญิงมองหาเหรียญที่หายไปแสดงถึงความขยันหมั่นเพียรซึ่งเรามีในการมองหาผู
ที่หลงหายในความบาปเพื่อนําเขาเขาสูอาณาจักร 

คําอุปมาที่บุตรนอยหลงหายไป แสดงถึงหลักการของการสํานึกผิด ซึ่งโดยวิธีนี้เราจึงจะไดรับ
ฐานะอันชอบธรรมของเรา คือเปนทายาทของอาณาจักรของพระเจา 

ในการเกิดแบบธรรมชาติ เราไดรับธรรมชาติบาปเปนมรดก :  
“ดูเถิดขาพระองคถือกําเนิดในความบาป และมารดาตั้งครรภขาพระองคในบาป”  

สดุดี 51:5 

โดยที่อาณาจักรของพระเจาเปนอาณาจักรฝายวิญญาณ เราตองเกิดเขาสูอาณาจักรนี้ โดย
การเกิดใหมฝายวิญญาณ เราตองเปลี่ยนจากกากรที่เราเปนพลเมืองของอาณาจักรของซาตานมาสู
อาณาจักรของพระเจา 

พระเยซูตรัสวา 
“ซ่ึงบังเกิดจากเนื้อหนังก็เปนเนื้อหนัง และซ่ึงบังเกิดจากพระวิญญาณก็เปนวิญญาณ 

อยาประหลาดใจที่เราบอกทานวา ทานทั้งหลายตองบังเกิดใหม” 
ยอหน 3:6-7 

เปาโลอธิบายตอไปวา คุณไมสามารถเขาสูอาณาจักรดวยรางกายที่มีเนื้อและเลือด 
“ดูกอนพี่นองทั้งหลาย เนื้อและเลือดจะมีสวนในแผนดินของพระเจาไมได” 

1 โครินธ 15:50 

เราเขาสูอาณาจักรของพระเจา และเปนทายาทของอาณาจักรโดยการเกิดใหมฝายวิญญาณ 
วิธีที่จะบังเกิดใหม ก็คือ โดยการเชื่อวาพระเยซูทรงสิ้นพระชนมเพื่อรับโทษบาปแทนความบาป

ของคุณ คุณตองสารภาพความบาปของคุณ ขอการอภัยโทษและใหความไววางใจตอพระองค 
“เพราะวาพระเจาทรงรักโลกจนไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อ(ที่

วางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศแตมีชีวิตนิรันดร เพราะวาพระเจาทรงใหพระบุตรเขามาใน
โลก มิใชเพื่อการพิพากษาลงโทษ แตชวยกูโลกใหรอดโดยพระบุตรนั้น” 

ยอหน 3:16-17 
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(กระบวนการทั้งหมดของการสํานึกผิดจากบาปและมีความเชื่อตอพระเจาไดกลาวไวใน
หลักสูตรของฮารเวสไทมที่ชื่อวา “รากฐานของความเชื่อ”  ถาคุณยังไมมีประสบการณในการบังเกิด
ใหม เราหนุนใจใหคุณเรียนหลักสูตรนี้ และศึกษามากขึ้นในดานนี้) 

โดยทางพระเยซูเราจึงสามารถยายอาณาจักรของซาตานไปสูอาณาจักรของพระเจา 
“พระองคทรงชวยเราใหพนจากอํานาจของความมืด และไดทรงยายเรามาตั้งไวใน

แผนดินแหงพระบุตรที่รักของพระองค” 
โคโลสี 1:13 

“พี่นองที่รักของขาพเจา จงฟงเถิด พระเจาไดทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ใหเปนคน
มั่งมีในความเชื่อ และใหเปนผูรับมรดกแผนดินซ่ึงพระองคทรงสัญญาไวแกผูที่รักพระองค
มิใชหรือ” 

ยากอบ 2:5 

แตอัครทูตเปโตรไดพูดถึงคุณสมบัติฝายวิญญาณที่เราควรแสวงหาเพื่อพัฒนาชีวิตของเรา
หลังจากประสบการณของการบังเกิดใหม 

“เพราะเหตุนี้เอง ทานจงอุตสาหจนสุดกําลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อ เอา
ความรูเพิ่มคุณธรรม เอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความตรู เอาขันติเดพิ่มความเหนี่ยวรั้งตน 
และเอาธรรมเพิ่มขันติ เอาความรักคนทั่วไปเพิ่มความรักฉันพี่นอง ถาทานทั้งหลายเพียง
พรอมดวยของประทานเหลานี้แลว ก็จะกระทําใหทานเกิดประโยชน และเกิดผลที่ไดซาบลซ่ึง
ในพระเยซูคริสตเจาของเรา เพราะวาผูใดที่ขาดธรรมเหลานี้ก็เปนคนตาบอด ตาสั้น และลืม
ไปวาตนไดรับการชําระใหพนความผิดบาปแลว เพราะฉะนั้นพี่นองทั้งหลายจงยิ่งอุตสาห
กระทําตนใหเปนไปตามที่ทรงเลือกทานไวแลวนั้น เพระวาถาทานประพฤติเชนนั้น ทาจะไม
พลาดจากทางที่นําไปสูความรอด ดังนั้นทานทั้งหลายจะมีสิทธิสมบูรณที่จะเขาในอาณาจักรนิ
รันดรของพระเยซูคริสตเจา พระผูชวยใหรอดของเรา” 

2 เปโตร  1:5-11 

หลังจากที่เราเขาสูอาณาจักรโดยทางความเชื่อ เราตองพัฒนาวิธีการดําเนินชีวิตสม่ําเสมอคู
ไปกับหลักการปกครองแหงอาณาจักรของพระเจา ถาเราไมทําดังนี้ ในไมชาเราก็จะลืมวาพระเจาได
ทรงชําระเราจากบาป และเราจะกลับไปสูวิถีชีวิตเดิมที่เต็มไปดวยความบาปได 

เปโตรกลาววา ถาเราเติบโตฝายวิญญาณตอไป เราก็จะแนใจในการเขาสูอาณาจักรนิรันดร
ขององคพระผูเปนเจาของเรา 

คุณจะเรียนรูตอไปในหลักสูตรนี้ถึงหลักการในการดํารงชีวิตในอาณาจักรของพระเจา ซึ่งจะ
ชวยใหคุณเติบโตฝายวิญญาณ ซึ่งเปโตรพูดถึงนั้นไดสําเร็จ 
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บททดสอบตนเองบทที่ 4 
 
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 
2. กุญแจเขาสูอาณาจักรถูกมอบใหแกใคร 
 _________________________________________________________________________ 
 
3. อะไรคือกุญแจเขาสูอาณาจักร 
 ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
4. มีการปฏิบัติตัวที่สําคัญอะไรบางที่คนๆ หนึ่งตองกระทําเพื่อยายจากอาณาจักรของซาตานมา

สูอาณาจักรของพระเจา 
 _________________________________________________________________________ 
 
5. พระเยซูตรัสแกนิโคเดมัสวา เขาตองทําอะไรเพื่อเขาสูอาณาจักรของพระเจา 
 _________________________________________________________________________ 
 
6. ขอความใน 2 เปโตร 1:5-11 สอนอะไร (คุณอาจใชพระคัมภีรของคุณอานขอเหลานี้อีกที) 
 ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
7. การผูกมัดบางสิ่งหมายถึงอะไร 
 ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
8. การปลดปลอยบางสิ่งหมายถึงอะไร 
 ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 4 
 

1. เรามอบกุญแจแผนดินสวรรคใหไวแกทาน ทานจะกลาวหามสิ่งใดในโลก ส่ิงนั้นก็จะถูกกลาว
หามในสวรรค เมี่อทานจะกลาวอนุญาตสิ่งใดในโลก ส่ิงนั้นจะกลาวอนุญาตในสวรรคดวย 

        มัทธิว 16:19 
 
2. คริสตจักร 
 
3. คือพลังอํานาจฝายวิญญาณที่จะผูกมัดอํานาจฝายวิญญาณของสิ่งที่ชั่วและปลดปลอย

อํานาจฝายวิญญาณแหงความดี และเปดประตูไปสูอาณษจักรโดยการแพรขยายขาว
ประเสริฐ 

 
4. การกลับใจจากบาป : ประสบการณของการบังเกิดใหม 
 
5. ประสบการณการเกิดฝายวิญญาณ : บังเกิดใหม 
 
6. หลังจากไดรับการบังเกิดใหมโดยความเชื่อ เราตองเติบโตตอไปในฝายวิญญาณเพื่อใหแนใจ

ในการเขาสูอาณาจักรของพระเจา 
 
7. การผูกมัดบางสิ่งหมายถึงการผูกโซตรวนหนือพันธนาการสิ่งนั้น เหมือนการปดและใสกุญแจ

ประตูที่เขาหอง 
 
8. การปลดปลอยบางสิ่งคือการปลดปลอยสิ่งนั้นใหเปนอิสระ เหมือนการเปดประตูที่เขาสูหอง 
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป 
ในบทที่แลวเราไดใหโครงสรางของชีวิตและการรับใชของพระเยซูคริสต บนพื้นฐานที่พระองค

เปนกษัตริย อาณาจักรและหลักการของอาณาจักร โครงสรางนั้นรวมเอาบันทึกในพระกิตติคุณสี่เลม
คือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน 

ตอไปนี้คุณจะมีโอกาสศึกษาพระกิตติคุณเลมหนึ่งในรายละเอียด 
หนังสือมัทธิว แมวาจะเขียนเพื่อผูเชื่อทุกคน แตก็มีเปาหมายใหชาวยิวเปนผูอานกลุมแรก 

มัทธิว เสนอพระเยซูในฐานะพระมาซีฮาหตามที่พระเจาทรงสัญญา และเนนบทบาทของพระเยซูใน
ฐานะกษัตริยของชาวยิว 

การบรรยาย 5 แหง ซึ่งมัทธิวบันทึกจบลงดวยวลีที่วา “เมื่อพระองคตรัสคําเหลานี้เสร็จ
แลว” (7:28, 11:1, 13:53,26:1) มัทธิวเนนถึงขาวประเสริฐของอาณาจักรซึ่งสอนโดยพระเยซู ดวยการ
เนนเชนนี้เอง มัทธิว จึงเปนหนังสือเลมหนึ่งในพระคัมภีรที่โนมเอียงไปทางเรื่องอาณาจักรมากที่สุด 

เราพบคําวา “อาณาจักร” (แผนดิน) มากกวา 50 คร้ังในบันทึกของมัทธิว เขาไววลีวา 
“แผนดินสวรรค” ตลอดทั้งเลม 

จงใชโครงสรางตอไปนี้เพื่อศึกษาหนังสือมัทธิวในแงของการเปนกษัตริย อาณาจักรของ
พระองคและหลักการของอาณาจักร 

ตอนที่ 1  วงศวานของกษัตริย 
         1:1-17 
I. คํานํา        1:1 
II. คนในวงศวาน       1:2-18 
III. แผนการของวงศวาน      1:17 

ตอนที่ 2  การกําเนิดและวัยเด็กของกษัตริย 
         1:18-2:23 
I. การปฏิสนธิ       1:18-23 
II. การกําเนิด       1:24-25 
III. เหตุการณที่เกี่ยวของกับการกําเนิด    2:1-23 
 ก. นักปราชญมาเยี่ยมและแผนการของเฮโรด   2:1-12 
 ข. การหนีไปอียิปต      2:13-15 
 ค. การแกแคนของเฮโรด     2:16-18 
 ง. การกลับคืนสูบานในนาซาเร็ธ    2:19-23 
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ตอนที่ 3 การเตรียมตัว 
        3:1-4:11 

I. การเตรียมสําหรับการเสด็จมาของกษัตริย    3:1-17 
 ก. งานรับใชและขอความของยอหนบัพติศมา  3:1-12 
 ข. การบัพติศมากษัตริย     3:13-17 
II. การเตรียมตัวของกษัตริย      4:1-11 
 ก. ซาตานโจมตีความเปนมนุษยของพระองค   4:1-4 
 ข. ซาตานโจมตีความเปนพระเจาของพระองค  4:5-7 
 ค. ซาตานโจมตีความเปนพระมาซีฮาห   4:8-11 

ตอนที่ 4 งานรับใชของกษัตริยในกาลิลี 
        4:12-13:58 

I. การเรียกรองใหกลับใจใหม     4:12-17 
II. ชาวประมง 4 คนถูกเรียกใหเปนสาวก    4:18-22 
III. ความสําเร็จและชื่อเสียงในระยะแรก    4:23-25 
IV. หลักการของความประพฤติของพลเมืองแหงอาณาจักร  5:1-7:28 
 ก. ทาทีซึ่งควรเปนคุณสมบัติของพลเมืองแหงอาณาจักร 5:1-12 
 ข. พยานของพลเมืองแหงอาณาจักร : ความสวางและเกลือ  5:13-16 
 ค. หลักการของอาณาจักรในความสัมพันธที่มีตอพระบัญญัติและผูเผยพระวจนะ 
  1. พระบัญญัติทั่วๆ ไปของพระเจา   5:17-20 
  2. พระบัญญัติใหม     5:21-48 
   ก. การฆา     5:21-26 
   ข. การผิดประเวณี    5:27-30 
   ค. การหยาราง    5:31-32 
   ง. การสาบาน    5:33-37 
   จ. การปฏิบัติตอผูอ่ืน   5:38-48 
 ง. ทาที 3 ประการของการนมัสการในอาณาจักร  6:1-18 
  1. การให : ทาทีภายนอก    6:1-4 
  2. การอธิษฐาน : ทาทีตอเบื้องบน   6:5-15 
  3. การถืออด : ทาทีภายใน    6:16-18 
 จ. ส่ิงสําคัญกอนอื่นใดสําหรับพลเมืองสวรรค   6:19-33 
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  1. เกี่ยวกับคุณคา     6:19-21 
  2. เกี่ยวกับการบริการ    6:22-24 
  3. เกี่ยวกับความตองการทางวัตถุ   6:25-34 
  4. ส่ิงสําคัญกอนสิ่งอื่นที่เหมาะสม :อาณาจักร 6:33 
 ฉ. ความประพฤติที่เหมาะสมสําหรับพลเมืองสวรรค  7:1-29 

 1. การพิพากษา     7:1-5 
 2. เอาใจใสส่ิงที่บริสุทธิ์    7:6 
 3. การอธิษฐาน     7:7-12 
  ก. คําอธิษฐาน 3 ประการ : ขอ หา เคาะ 7:7-8 
  ข. คําเปรียบเทียบระหวางการตอบสนองของบิดาในโลกนี้ 
   และพระบิดาในสวรรค   7:9-11 
ช. คําเตือนพิเศษสําหรับพลเมืองสวรรค   7:13-29 
 1. ประตู 2 ประตู     7:13-14 
 2. ผูเผยพระวจนะเท็จ    7:15-20 
 3. ขอพิสูจนของคนของพระเจา : ทําตามพระประสงคของพระองค 
        7:21-23 
 4. การเปรียบเทียบของคนฉลาดและคนโง  7:24-27 
ซ. การประหลาดใจตอหลักขอเชื่อของพระเยซู  7:28-29 

V. สิทธิอํานาจของกษัตริย      8:1-9:38 
 ก. สิทธิอํานาจเหนือโรคภัย     8:1-17 
  1. รักษาคนโรคเรื้อน    8:1-4 
  2. รักษาทาสของนายรอย    8:5-13 
  3. รักษาแมยายของเปโตร    8:14-15 
  4. รักษาโรคทุกชนิด    8:16-17 
 ข. สิทธิอํานาจเหนือสาวก     8:18-22 
 ค. สิทธิอํานาจเหนือส่ิงธรรมชาติ    8:23-27 
 ง. สิทธิอํานาจเหนือผีมาร     8:28-34 
 จ. สิทธิอํานาจเหนือบาป     9:1-8 
 ฉ. สิทธิอํานาจเหนือมนุษย     9:9-17 
  1. ทรงเรียกมัทธิว     9:9 
  2. กินอาหารกับคนบาป    9:10-13 
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  3. ตอบคําทาทาย     9:14-17 
 ช. สิทธิอํานาจเหนือความตาย : บุตรสาวของนายธรรมศาลา  
        9:18-19, 23-26 
 ซ. สิทธิอํานาจเหนือสภาพฝายรางกาย   8:20-38 
  1. ผูหญิงโลหิตตก      8:20-22 
  2. ตาบอด      9:27-31 
  3. หูหนวกและมีผีเขา    9:32-34 
  4. ความเมตตาสงสารของพระเยซู   9:35-38 
VI. พันธกิจโดยกษัตริยื 
 ก. มิชชั่นนารี 12 คน และสิทธิอํานาจของเขา 
 ข. คําสอนสําหรับการเดินทาง    10:5-42 
  1. จะไปไหน     10:5-6 
  2. งานรับใช     10:7-8 
  3. คําสอนเรื่องวัตถุส่ิงของ    10:9-15 
  4. คําสอนฝายวิญญาณ    10:16-42 
VII. ทาทีตออาณาจักร      11:1-30 
 ก. อาณาจักรถูกเขาใจผิด     11:1-11 
 ข. อาณาจักรถูกบิดเบือน     11:12-19 
 ค. อาณาจักรถูกปฏิเสธ     11:20-24 
 ง. อาณาจักรไดรับการยอมรับ    11:25-30 
VIII. การขัดแยังกับฟาริสี      12:1-14 
 ก. การเก็บเกี่ยวในวันสะบาโต    12:1-4 
 ข. การรักษาในวันสะบาโต     12:9-13 
 ค. ผลที่เกิดขึ้น      12:14-21 
IX. บาปที่อภัยไมได       12:22-37 
X. คําตอบของพระคริสตตอความตองการของฟาริสี   12:38-45 
XI. ส่ิงที่สําคัญกอนสิ่งอื่นคือ ความสัมพันธฝายวิญญาณที่มีเหนือความสัมพันธฝายรางกายใน 
 อาณาจักร 
XII. คําอุปมาของอาณาจักร      13:1-53 
 ก. คําอุปมาเรื่องคนหวานพืช    13:1-9 
 ข. เหตุผลของการกลาวคําอุปมา    13:10-17 
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 ค. การแปลความหมายของคําอุปมาเรื่องคนหวานพืช  13:18-23 
 ง. คําอุปมาเรื่องขาวละมาน     13:24-30 
 จ. คําอุปมาเรื่องเมล็ดพืช (ตนมัสตารต)   13:31-32 
 ฉ. คําอุปมาเรื่องเชื้อขนมปง     13:33 
 ช. สรุปเกี่ยวกับคําอุปมา     13:34-35 
 ซ. การแปลความหมายของคําอุปมาเรื่องขาวละมาน   13:36-43 
 ญ. คําอุปมาเรื่องสมบันทึ่ซอนไวในนา   13:44 
 ฎ. คําอุปมาเรื่องไขมูกมีคา     13:45-46 
 ฏ. คําอุปมาเรื่องอวน     13:47-50 
 ฐ. รวมขอสังเกตเกี่ยวกับคําอุปมา    13:51-52 
  การตอนรับกษัตริยในบานเกิดของพระองค  13:53-58 

ตอนที่ 5  งานรับใชของกษัตริยในดินแดนใกลเมืองกาลิลี 
   14:1-18:35 

I. การตายของยอหนบัพติศมา     14:1-12 
II. พระเยซูทรงถอยหางประชาชนไปไกลจากทะเล   14:13-15:30 
 ก. เลื้ยงคนหาพัน      14:13-21 
 ข. ติดตามพระองคเพื่อไดขนมปงและปลา   14:22-23 
 ค. ทรงดําเนินบนทะเล     14:20-23 
 ง. งานรับใชในเมืองเกนเนซาเรท    14:34-36 
 จ. ขัดแยงกับพวกฟาริสีและธรรมาจารย   14:1-20 
III. พระเยซูทรงถอยออกไปยังดินแดนของเมืองไทระและไซดอน 15:21-28 
IV. พระเยซูทรงถอยออกไปชายเมืองเดคาโปลิส   15:29-38 
 ก. รักษาโรคใกลทะเลกาลิลี     15:29-31 
 ข. เลี้ยงคนสี่พันคน      15:32-38 
V. งานรับใชในดินแดนมักดาลา     15:39-16:4 
VI. เตือนสาวกเกี่ยวกับฟาริสีและสะดูสี    16:5-12 
VII. ทรงถอยออกไปยังแดนซีซารียา-ฟลิปป    16:14-17:21 
 ก. ทดสอบสาวก      16:13-20 
 ข. ประกาศเรื่องการสิ้นพระชนม การฟนจากความตายและการเสด็จกลับมา 
         16:21-28 
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 ค. พระคริสตทรงจําแลงพระกาย    17:1-13 
 ง. รักษาคนผีสิง      17:14-21 
VIII. ไปเยี่ยมแควนกาลิลีในเวลาอันสั้น    17:22-18:35 
 ก. คําเตื่อนเรื่องการสิ้นพระชนมและการฟนจากความตาย 17:22-23 
 ข. จายภาษีของพระวิหาร     17:24-27 
 ค. บทเรียนเรื่องความเปนใหญ    18:1-6 
 ง. คําเตือนเกี่ยวกับการทําผิด    18:7-9 
 จ. คําอุปมาเรื่องแกะหาย     18:10-14 
 ฉ. งางกฏเกี่ยวกับการขัดแยงทามกลางพลเมืองของอาณาจักร 18:15-35 
  1. จะตกลงกับขอขัดแยงไดอยางไร   18:15-17 
  2. ความรับผิดชอบและสิทธิพิเศษของพลเมืองอาณาจักร 
         18:18-20 
  3. คําถามเรื่องการใหอภัย    18:21-22 
  4. กษัตริยและลูกหนี้    18:23-25 
 

ตอนที่ 6   งานรับใชของกษัตริยในเมืองเปเรียระหวางทางไปกรุง
เยรูซาเล็ม 

   19:1-20:34 
I. รักษาคนจํานวนมากในแควนยูเดีย    19:1-2 
II. คําถามเกี่ยวกับการหยาราง     19:3-12 
III. เด็กๆ ไดรับการอวยพรจากพระเยซู    19:13-15 
IV. สัมภาษณเศรษฐีหนุม      19:16-22 
V. อันตรายของความรวย      19:23-30 
VI. คําอุปมาเรื่องเจาของสวน     20:1-6 
VII. เขาไปใกลการสิ้นพระชนมและการฟนจากความตายของพระเยซู 20:17-19 
VIII. คํารองขอที่เห็นแกตัวของมารดาคนหนึ่ง    20:20-28 
IX. คนตาบอด 2 คน ไดรับการรักษาใกลเมืองเยรีโค   20:29-34 

ตอนที่ 7 สัปดาหสุดทายของกษัตริย 
   27:1-27:31 
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I. การเสด็จเขาสูกรุงเยรูซาเล็ม     21:1-11 
II. ชําระพระวิหาร       21:12-17 
III. ตนมะเดื่อถูกสาป      21:18-22 
IV. สิทธิอํานาจของพระเยซูไดรับการทาทาย    21:23-32 
V. คําอุปมาเรื่องงานเลี้ยงแตงงาน     21:33-46 
VI. คําอุปมาเรื่องานเลี้ยงแตงงาน     22:1-14 
VII. ความพยายามที่จะทําใหพระเยซูไมไดรับความเชื่อถือ  22:15-45 
 ก. คําถามเรื่องการเสียภาษีแกซีซาร    22:15-22 
 ข. คําถามเกี่ยวกับการฟนจากความตาย   22:23-33 
 ค. คําถามเรื่องพระบัญญัติขอใหญ    22:34-40 
 ง. พระเยซูทรงถามคําถาม     22:41-46 
VIII. การกลาวถึงพวกธรรมาจารยและฟาริสี    23:1-39 
 ก. เขาแสรงทําวามีสิทธิอํานาจทางศาสนา   23:1-3 
 ข. เขาวางภาระหนักบนผูอ่ืน    23:4 
 ค. เขาชอบคําสรรเสริญ     23:5-7 
 ง. คําแนะนําแกสาวก     23:8-12 
 จ. วิบัติจะเกิดแกธรรมาจารยและฟาริสี   23:13-36 
 ฉ. ทรงคร่ําครวญถึงกรุงเยรูซาเล็ม    23:37-39 
IX. อนาคตของอาณาจักร 
 ก. วิหารถูฏทําลาย      24:1-2 
 ข. หมายสําคัญของเวลาสุดทาย    24:3-14 
 ค. ระยะเวลาของกลียุค     24:15-22 
 ง. พระเยซูเสด็จกลับมา     24:23-31 
 จ. คําอุปมาเรื่องตนมะเดื่อ     24:32-35 
 ฉ. วันขององคพระผูเปนเจา     24:36-41 
 ช. คําสั่งใหเฝาระวัง     24:42-51 
 ซ. คําอุปมาเกี่ยวกับยุคสุดทาย    25:1-46 
  1. สาวพรหมจารีสิบคน    25:1-13 
  2. เงินตะลันต     25:14-30 
  3. แกะและแพะ     25:31-46 
X. เหตุการณกอนการถูกตรึงกางเขน     26:1-27:31 
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 ก. ประกาศถึงการสิ้นพระชนมที่ใกลเขามา   26:1-2 
 ข. แผนการที่จะฆาพระเยซู     26:3-5 
 ค. ไดรับการเจิมเพื่อการฝงศพ    26:6-13 
 ง. อาหารเย็นมื้อสุดทาย     26:17-29 
  1. เตรียมตัวเพื่อเทศกาลปสคา   26:17-19 
  2. อาหารมื้อสุดทาย    26:20-29 
  3. คําเตือนของพระเยซูและการโออวดของเปโตร 26:30-35 
 ฉ. เกธเสมาเน      26:36-46 
 ช. การทรยศและการถูกจับ     26:47-56 
 ซ. พระเยซูถูกพิจารณาโทษ     26:57-27:26 

ตอนที่ 8  การสิ้นพระชนมและชัยชนะของกษัตริย 
  27:27-28:20 

I. การตรึงกางเขนและการฝงศพ     27:27-66 
 ก. ทหารเยาะเยยพระองค     27:27-31 
 ข. ถนนไปสูกางเขน      27:32 
 ค. การสิ้นพระชนมบนกางเขน    27:33-50 
 ง. เหตุการณเหนือธรรมชาติ    27:51-53 
 จ. หญิงผูซื่อสัตย      27:55-56 
 ฉ. การฝงพระศพ      27:57-61 
 ช. ทหารเฝาหลุมศพ     27:62-66 
II. การฟนจากความตาย      28:1-15 
III. พระมหาบัญชา       28:16-20 
 


