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บทที่ 10 

ทูตของอาณาจักร 

วัตถุประสงค  
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
- นิยามคําวา “ทูต” 
- นิยามคําวา “เปนพยาน” 
- อธิบายความสําคัญของการแพรขยายขาวประเสริฐของอาณาจักรไปทั่วโลก 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจ 
“จงไปพลางประกาศพลางวา “แผนดินสวรรคมาใกลแลว จงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย 

คนตายแลวใหฟน คนโรคเรื้อนใหหายสะอาด และจงขับผีออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จง
ใหเปลาๆ” 

มัทธิว 10:7-8 

คํานํา 
จากหลักสูตรนี้คุณไดเรียนรูหลายสิ่งเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจา คุณไดรูวามีอาณาจักร

ฝายวิญญาณ 2 อาณาจักรอยูจริงคือ อาณาจักรของซาตานและของพระเจา มีการทบทวน อดีต 
ปจจุบัน และอนาคต ของอาณาจักรของพระเจา 

คุณไดศึกษาชีวิตและคําสินของกษัตริยคือ พระเยซู คุณไดรับกุญแจที่จะเขาสูอาณาจักรของ
พระเจา และไดรับคําเตือนถึงสิ่งที่จะมีผลใหถูกขวางทิ้งออกจากอาณาจักร 

คุณไดศึกษาคําอุปมาของอาณาจักรและหลักการสําคัญของการมีชีวิอยุในอาณาจักร 
ในบทสุดทายนี้คุณจะไดรับการมอบหมายพิเศษ ซึ่งจะตองใชเวลาทั้งชีวิตเพื่อที่จะกระทําให

สําเร็จ คุณไดรับมอบพันธะหนาที่ใหเปนทูตแหงอาณาจักรของพระเจา 

พันธกิจของพระเยซู 
พระเยซูเสด็จมายังโลกนี้ดวยพันธกิจแหงการกอต้ังอาณาจักรของพระเจา ซึ่งเนนใหเห็น

เดนชัดตั้งแตพระองคทรงเริ่มงานรับใช 
“ครั้นยอหนถูกอายัดแลว พระเยซูไดเสด็จมายังแควนกาลิลี ทรงเทศนาประกาศขาว

ประเสริฐของพระเจา 
และตรัสวา “เวลากําหนดมาถึงแลว และแผนดินของพระเจาก็มาใกลแลว จงกลับใจ

เสียใหม และเชื่อขาวประเสริฐเถิด” 
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มาระโก 1:14-15 

“ต้ังแตนั้นมา พระเยซูไดทรงต้ังตนประกาศวา “จงกลับใจเสียใหมเพราะวาแผนดิน
สวรรคมาใกลแลว” 

มัทธิว 4:17 

ความผูกพันที่พระเยซูมีตออาณาจักรของพระเจานั้น เห็นไดชัดตลอดงานรับใชของพระองค 
“แตพระองคตรัสแกเขาวา “เราตองไปประกาศขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา

แกเมืองอื่นดวย เพราะวาที่เราไดรับใชมาก ก็เพราะเหตุนี้เอง” 
ลูกา 4:43 

ภายหลังการสิ้นพระชนมและการเปนขึ้นจากความตาย พระเยซูยังคงอยูในโลกอีกระยะหนึ่ง 
และทรงปรากฏแกคนเปนอันมาก ขอความของพระองคไมเปลี่ยนคือ ยังคงเนนที่อาณาจักรของพระ
เจา : 

ครั้นพระองคทรงทนทุกขทรมานแลว ไดทรงแสดงพระองคแกคนพวกนั้นดวย
หลักฐานหลายอยาง พิสูจนวาพระองคทรงพระชนมอยู และไดรงปรากฏแกเขาทั้งหลาย
ระหวางสี่สิบวันและไดทรงสนทนากับเขาถึงเรื่องแผนดินของพระเจา” 

กิจการ 1:3 

พระเยซูทรงเริ่มตนงานรับใชโดยการประกาศขอความแหงอาณาจักร (มัทธิว 4:17) พระองค
ส้ินสุดการรับใชในโลกนี้โดยกลาวถึงสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับอาณาจักร (กิจการ 1:3) ชวงระหวางการเริ่มตน 
และการสิ้นการรับใช  พระองคทรงมีภาระผูกพันมากที่สุดในการแพรขยายอาณาจักรของพระเจา 

พระมหาบัญชา 
แมกระทั่งกอนที่จะสิ้นพระชนม พระเยซูทรงเริ่มเตรียมสาวกของพระองคใหทําการแพรขยาย

อาณาจักรของพระเจาตอไป 
ประการแรก สาวกเปนผูสังเกตดูวาขอความแหงอาณาจักรถูกเสนอออกไปอยางไร : 
“ตอมาพระองคก็เสด็จไปตามบานตามเมือง ทรงประกาศขาวประเสริฐเรื่องแผนดิน

ของพระเจา สาวกสิบสองคนนั้นก็อยูกับพระองค” 
ลูกา 8:1 

ตอมา พระเยซูทรงฝกสรางสาวกโดยการใหเขามีสวนรวม พระองคพาเขาไปทั่วอิสราเอล โดย
มีแนวทางในการ... 

“แลวพระองคทรงใชเขาไปประกาศ แผนดินของพระเจาและรักษาคนปวยเจ็บใหหาย” 
ลูกา 9:2 
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สุดทาย พระองคทรงมอบหมายใหเขามีความรับผิดชอบในการแพรกระจายขาวประเสริฐของ
อาณาจักรแกชาติตางๆ ทั่วโลก 

“พระเยซูจึงเสด็จเขามาใกลแลวตรัสกับเขาวา “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรคก็ดีใน
แผนดินโลกก็ดีทรงมอบไวแกเราแลว 

เหตุฉะนั้น เจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา ใหรับบัพติศ
มาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซ่ึงเราไดสั่งพวกเจาไว นี่แหละเราจะอยูกับเจาทั้งหลาย
เสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค” 

มัทธิว 28:18-20 

“ฝายพระองคจึงตรัสสั่งพวกสาวกวา “เจาทั้งหลายจงออกไปทั่วดลกประกาศขาว
ประเสริฐแกมนุษยทุกคน”” 

มาระโก 16:15 

ทูตของอาณาจักร 
กอนที่พระเยซูจะเสด็จสูฟาสวรรค พระองคตรัสแกสาวกวา 
“และพระบิดาไดทรงจัดเตรียมแผนดินมองใหแกเราอยางไร เราก็จัดเตรียมมอบอะไร 

(แผนดินหรืออาณาจักร) ใหแกทานทั้งหลายเหมือนกัน” 
ลูกา 22:29 

ส่ิงที่พระเจาทรงมอบหมายแกพระเยซูไดถูกมอบใหแกสาวกของพระองคดวย นั่นคือ 
อาณาจักรของพระเจา 

เรามีสิทธิพิเศาที่เปนสวนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจา แตพระเจาทรงเลือกเราโดยมีความ
ประสงคไมใชเพื่อสิทธิพิเศษเทานั้น พระเยซูทรงจากสาวกไปพรอมดวยความรับผิดชอบในการแพร
ขยายอาณาจักรของพระเจาตลอดทั่วโลก เขาตองเปนทูตของอาณาจักร 

ทูตคือตัวงแทนที่อาณาจักรหนึ่งสงไปเพื่อติดตอและเปนตัวแทนธุรกิจแทนผุอ่ืน เขาเปนผูสง
สาร และเปนผูรับมอบอํานาจของอาณาจักรที่เขาเปนตัวแทนนั้น 

เปาโลกลาววา : 
“เราจึงเปนทูตของพระคริสต”  2 โครินธ 5:20 
เราเปนทูตที่กษัตริยสงไปเพื่อเปนตัวแทนและทําภาระกิจของอาณาจักรของพระเจาใน

อาณาจักรของโลกนี้ 
การที่เราไดรับมอบหมายใหเปนทูตของอาณาจักรนั้นเปนการที่เรารับที่จะกระทําตลอดชีวิต 

เมื่อใดที่เราไดยอมรับพันธกิจนี้ เราจะหันหลังกลับไมได 
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“พระเยซูตรัสกับเขาวา “ผูใดเอามือจับคันไถแลวหันหนากลับเสีย ผูนั้นก็ไมสมควรกับ
แผนดินของพระเจา”” 

ลูกา 9:62 

การเปนพยาน 
ในฐานะทูต เราตองเปนพยานถึงอาณาจักรของพระเจา 
พยานคือ บุคคลที่สามารถเปนพยานและเสนอหลักฐานของบางสิ่งที่เขาไดประสบมาดวย

ตนเอง เขาเปนผูที่ไดสังเกต มีประสบการณเปนสวนตัว และใหขอพิสูจนถึงสิ่งที่เขาประสบมา 
พระเยซูตรัสแกสาวกของพระองควา 
“และทานทั้งหลายก็จะเปนพยานดวย เพราะวาทานไดอยูกับเราต้ังแตแรกแลว” 

ยอหน 15:27 

คําพยานของทูตแหงอาณาจักรตองแพรกระจายไปตลอดทั้งโลก 
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา

เหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควน
สะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก” 

กิจการ 1:8 

ขอความแหงการเปนพยานจะตองเปนดังนี้... 
“พระองคตรัสกับเขาวา “มี่คําเขียนไวอยางนั้นวา พระคริสตจะตองทนทุกขทรมานและ

ทรงเปนขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม 
และจะตองประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค ใหเขากลับใจใหม รับ

การยกบาปตั้งตนที่กรุงเยรูซาเล็ม 
ทานทั้งหลายเปนพยานดวยขอความเหลานั้น” 

ลูกา 46-48 

ขณะที่สาวกออกไปเปนพยาน พระเจาก็ไดทรงเปนพยานผานทางพวกเขาดวย 
“ทั้งนี้พระเจาก็ทรงเปนพยานดวย โดยทรงแสดงหมายสําคัญและการอัศจรรย และ

โดยการอิทธิฤทธิ์ตางๆ และโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซ่ึงทรงประทานตามน้ํา
พระทัยของพระองค” 

ฮีบรู 2:4 

เราตองเปนทูตของอาณาจักร ใหคําพยานโดยพระเจาทรงยืนยันคําพยานของเราโดยการ
สําแดงฤทธานุภาพของพระองค 

ความรับผิดชอบที่สําคัญ 
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เหตุใดความรับผิดขอบในการแพรขยายอาณาจักรจึงเปนสิ่งสําคัญ? 
เพราะพระเยซูตรัสวา... 
“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาไดประกาศไปทั่วโลกใหเปนคําพยาน แก

บรรดาประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง” 
มัทธิว 24:14 

การตั้งอาณาจักรของพระเจาเปนครั้งสุดทายจะยังไมมาถึง จนกวาขาวประเสริฐของ
อาณาจักรจะถูกประกาศไปทั่วโลก 

จงสังเกตไววาไมใชเพียงแตขาวประเสริฐ แตเปนขาวประเสริฐของอาณาจักร สวนสําคัญของ
ขาวประเสริฐนั้น เปาโลไดกลาวไวใน 1 โครินธ 15:1-4 

“ดูกอน พี่นองทั้งหลาย ขาพเจาขอใหทานคํานึงถึงขาวประเสริฐที่ขาพเจาเคยประกาศ
แกทานทั้งหลาย ซ่ึงทานไดยอมรับไว อันเปนฐานซึ่งทานทั้งหลายตั้งมั่นอยู 

และซ่ึงจะทําใหทานรอด ถาทานยังยึดตามหลักคําสอนที่ขาพเจาไดประกาศนั้น 
เวนเสียแตทานไดเชื่อเฉยๆ” 

 
ขอความแหงขาวประเสริฐจะไมใชเพียงคําพูดเทานั้น แตตองมีการสําแดงถึงฤทธิ์อํานาจของ

พระเจาควบคูกับการเสนออาณาจักรของพระเจาดวยคําพูด 
ส่ิงเหลานี้เห็นไดชัดจากตัวอยางที่พระเยซูทรงกระทํา 
“พระเยซูจึงเสด็จดําเนินไปตามนครและหมูบานโดยรอบ ทรงสั่งสอนในธรรมศาลา

ของเขา ประกาศขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา ทรงรักษาโรคและความปวยไขทุก
อยางของพลเมืองใหหาย” 

มัทธิว 9:35 

“แตเมื่อประชาชนรูแลว จึงตามพระองคไป พระองคทรงตอนรับเขา ตรัสสั่งสอนเขา 
ถึงแผนดินของพระเจา และทุกคนที่ตองการใหหายโรคพระองคก็ทรงรักษาให” 

ลูกา 9:11 

พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองคไมใหเพียงแตสอนและเทศนาเรื่องอาณาจักร แตในทุกๆ 
เมืองทรงบอกใหเขา... 

“และจงรักษาคนปวยในเมืองนั้นใหหาย และแจงแกเขาวา “แผนดินของพระเจามา
ใกลทานทั้งหลายแลว”” 

ลูกา 10:9 

“แลวพระองคทรงใชเขาไปประกาศ แผนดินของพระเจาและรักษาคนปวยเจ็บใหหาย” 
ลูกา 9:2 
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การสําแดงฤทธิ์อํานาจ การอัศจรรย และการรักษาโรค คืออาณาจักรของพระเจาใน
ภาคปฏิบัติ เปาโลกลาววา  

“เพราะวาแผนดินของพระเจามิใชเรื่องของคําพูด แตเปนเรื่องฤทธิ์เดช” 
1 โครินธ 2:4-5 

 
 
ในขณะที่คริสตจักรสมัยแรกไดกระทําพันธกิจแหงการขยายอาณาจักรของพระเจาสําเร็จลงนั้น 

ไมใชโดยการสอนและเทศนาแตเพียงอยางเดียว ไมใชโดยทางนักศาสนศาสตรที่มีความรูสูง งาน
พบปะสังสรรค โปรแกรมตางๆ หรือการสรางตึกใหญๆ แตเขากระทําสําเร็จโดยการผนวกขาวสารของ
อาณาจักรเขากับการสําแดงทางฤทธิ์อํานาจของกษัตริย 

การขยายอาณาจักรเปนจุดประสงคใหญของคริสตจักรในสมัยแรก แมวาจะมีการขมเหง ผูเชื่อ
ก็ยังคงกระทําพันธกิจในฐานะทูตสวรรคของอาณาจักรไดสําเร็จ 

“เรื่องซ่ึงขาพเจารับไวนั้น ขาพเจาไดประกาศแกทานทั้งหลายเปนเรื่องสําคัญที่สุด คือ
วาพระคริสตไดทรงวายพระชนม เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไวในพระคัมภีร 

และทรงถูกฝงไวแลววันที่สามพระองคทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมาใหม ตามที่มีขอเขียนไว
ในพระคัมภีรนั้น” 

 
ขอความพื้นฐานของขาวประเสริฐ คือพระคริสตทรงสนพระชนมเพื่อบาปของเราตามที่มีไวใน

พระคัมภีร พระองคถูกฝงและทรงเปนขึ้นมาอีกตามพระคัมภีร 
เราตองประกาศขาวประเสริฐ แตตองรวมถึงอาณาจักรดวย คนตองรูวามีอาณาจักรของพระ

เจาอยูและไดรับคําสอนวาจะเขาไปและอยูอาศัยในฐานะพลเมืองของอาณาจักรไดอยางไร 

แบงปนเรื่องอาณาจักร 
พระเยซูทรงใหแนวทางเฉพาะถึงเรื่องที่วาจะแบงปนขาวสารเรื่องอาณาจักรอยางไร 
ขอความของอาณาจักรตองรวมถึงการเรียกใหกลับใจสํานึกผิดจากบาป 
“ครั้นยอหนถูกอายัดแลว พระเยซูไดเสด็จมายังแควนกาลิลีทรงเทศนาประกาศขาว

ประเสริฐของพระเจา 
และตรัสวา “เวลากําหนดมาถึงแลว และแผนดินของพระเจาก็มาใกลแลว จงกลับใจ

เสียใหม และเชื่อขาวประเสริฐเถิด”” 
มาระโก 1:14-15 

“ต้ังแตนั้นมา พระเยซูไดทรงต้ังตนประกาศวา “จงกลับใจเสียใหม เพราะวาแผนดิน
สวรรคมาใกลแลว”” 
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มัทธิว 4:17 

ขาวสารเรื่องอาณาจักรจะตองแพรไปโดยทางคําสอนและการเทศนา 
“พระเยซูจึงเสด็จดําเนินไปตามนครและหมูบานโดยรอบ ทรงสั่งสอนในธรรมศาลา

ของเขา ประกาศ(เทศนา) ขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา...” 
มัทธิว 9:35 

พระเยซูบอกแกสาวกวา... 
“จงไปพลาง ประกาศ(เทศนา)พลางวา “แผนดินสวรรคมาใกลแลว”” 

มัทธิว 10:7 

“ทั้งประกาศแผนดินของพระเจา และสั่งสอนความจริงเรื่องพระเยซูคริสตเจา โดย
เปดเผย ไมมีผูหนึ่งผูใดขัดขวาง” 

กิจการ 28:31 

การสรางอาณาจักร 
ในหลายกรณี คริสตจักรสมัยใหมไมไดเนนที่การสรางอาณาจักรของพระเจา 
เราสรางคริสตจักรใหญ ตึกสวยงามและนิกายใหญโต เราเนนการสรางตึกเพื่อเด็กกําพรา 

โรงเรียน และโรงพยาบาล 
แมวาสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ดี และเปนสวนที่ถูกตองของการรับใชของคริสตจักร แตไมใชจุด

ศูนยกลางของการรับใช พันธกิจของเราไมใชการหาทุนและกอสราง ผลของสิ่งเหลานี้จะกอใหเกิดการ
สรางอาณาจักรสวนตัวมากกวาการขยายอาณาจักรของพระเจาไปทั่วโลก 

เปาโลเตือนถึงสิ่งนี้เมื่อเขากลาววา... 
“เพราะวาคนอื่นๆ ยอมแสวงหาประโยชนของตนเอง ไมไดแสวงหาประโยชนของพระ

เยซูคริสต” 
ฟลิปป 2:21 

โครงการรับใชแตละโครงการนั้นเราควรพิจารณาตัดสินดวยคําถามที่วา ส่ิงนี้จะชวยใหพันธกิจ
แหงการขยายอาณาจักรของพระเจาสําเร็จไดอยางไร 

เราเทศนาและสอนเกี่ยวกับหลายวิชา เชนการสมรส ครอบครัว การพยากรณ ส่ิงเหลานี้เปน
หัวขอที่ดี และเปนสิ่งที่โลกเราในปจจุบันตองการ เราฝกฝนหัดพูดเพื่อใหสามารถเทศนาใน   คริสตจักร
ได 

แตขอความแตละอยางควรติดสินดวยคําถามนี้ ขอความนี้จะชวยสื่อสารหลักการของ
อาณาจักรของพระเจาไดอยางไร 

จงถามตนเองดวยคําถามตอไปนี้.... 
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นานเทาไรแลวที่ขาพเจาไดยินขอความเรื่องอาณาจักรของพระเจา 
คริสตจักรของขาพเจาไดกระทําพันธกิจในการขยายอาณาจักรของพระเจาสําเร็จไดอยางไร 
ตัวขาพเจาเองไดทําบทบาทของทูตแหงอาณาจักรของพระเจาใหสําเร็จลงไดอยางไร 
พระเยซูทรงสอนใหเรามุงเนนคําอธิษฐานของราชอาณาจักร 
“ขอใหแผนดินของพระองคมาต้ังอยู ขอใหเปนไปตามพระทัยของพระองค ในสวรรค

เปนอยางไร ก็ใหเปนไปอยางนั้นในแผนดินโลก” 
มัทธิว 6:10 

 
เราตองแสวงหาอาณาจักรของพระเจาใหเปนสิ่งสําคัญอันดับแรกที่สุดในชีวิตของเรา 
“แตทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจา และความชอบธรรมของพระองค

กอน แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหลานี้ให” 
มัทธิว 6:33 

“แตทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจา แลวพระองคทรงทรงเพิ่มเติมสิ่ง
เหลานี้ให” 

ลูกา 12:31 

พระองคทรงตั้งคริสตจักรขึ้นใหเปนเครื่องมือ ซึ่งจะแผขยายอาณาจักรออกไปยังชนชาติตางๆ 
ในโลก คริสตจักรหลายแหงไดสูญเสียนิมิตของการทรงเรียก เขามุงเนนที่การสรางจํานวนสมาชิกและ
นิกาย แทนที่จะสรางอาณาจักรของพระเจา 

การแขงขันกันระหวางศิษยาภิบาล คริสตจักรและนิกายจางๆ ไดทําลายความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันของพระกายของพระคริสต เราสูญเสียนิมิตของอาณาจักรของพระเจาที่เปนอันหนึ่งอันเดีว กัน 
ซึ่งคริสตจักรทองถิ่นแตละแหงเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น 

แทนที่จะชวยซึ่งกันและกันในพันธกิจของการขยายอาณาจักร เรากลับแขงขันสรางตึกที่ใหญ
กวา ทะเบียนสมาชิกที่มากกวาและเพิ่มเงินทุนเพื่อสรางอาณาจักรของเรา 

แผนการของพระเจาก็คือคริสตจักรไมเพียงแตเทศนาเรื่องอาณาจักร แตตองเสนอแบบอยาง
การดําเนินชีวิตในอาณาจักร เราไดทําตามการทาทายนี้หรือไม 

คริสตจักรตองทํามากกวาหาจํานวนสมาชิกคือ ตองเสียสละความพยายามใหมากกวา
โปรแกรมการกอสรางและการหาสมาชิก 

กอนอื่นใดคริสตจักรตองแสวงหาอาณาจักรของพระเจาซึ่งอยูเหนือนิกาย ประเพณี และ
ขอบเขตของประเทศชาติตางๆ 

ถาคริสตจักรแสวงหาอาณาจักรของพระเจากอนสิ่งอื่นใดแลวก็จะไดรับส่ิงอื่นๆ มาเพิ่มเติมเอง 
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ตัวอยางของพันธสัญญาเดิม 
พันธกิจประการแรกที่พระเจามอบใหแกมนุษยคือ “จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผนดิน” 

(ปฐมกาล 1:28) มีการเนนที่ประชากร เปาหมายคือเพื่อใหโลกเต็มดวยชายและหญิง ซึ่งถูกสรางตาม
พระฉายาของพระเจา โดยมีสัมพันธภาพสวนตัวกับพระเจา 

แตในปฐมกาล 11:1-9 เราพบการเนนที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยมนุษย จงอานขอนี้ในพระคัมภีร
ของคุณ 

ที่เมืองซินาร มีการเนนที่การสรางเมืองและหอใหญแทนที่การสรางพลเมืองใหเต็มโลก แทนที่
จะเนนที่ประชากร โครงการกลับกลายเปนจุดเนนของความสนใจ จุดมุงหมายเปนการเห็นแกตัว คือ
เพื่อสรางชื่อใหยิ่งใหญและสรางกําลังจํานวนมากของประชาชน 

ที่หอบาเบล พระเจาเสด็จมาทอดพระเนตรดูงานของประชาชน พระองคไมไดมอบหมายงานนี้
ใหเขา ดังนั้นพระองคตองมาดูวาเขากําลังทําอะไร 

นี่เปนสภาพของคริสตจักรหลายแหง เราละเลยพันธกิจของการขยายอาณาจักรของพระเจา 
และเรากําลังสรางพอคอยใหญแหงนิกายและสมาชิก เรากําลังสรางตึกใหญ พระเจาจะทรงคิดอะไรถา
พระองคเสด็จมามองดูวาเรากําลังทําอะไร 

คุณจะสังเกตวาประชาชนเมืองซินารกลาวา “ใหเราสรางเมือง” มีขอแตกตางระหวางเมืองที่
มนุษยสรางและเมืองซึ่งพระเจาทรงเปนผูสรางและทําใหเกิดขึ้น คนเหลานี้กําลังสรางเมืองดวยกําลัง
ของตนเอง เพื่อใหสําเร็จความปรารถนาที่เห็นแกตัวของเขา 

พระเจาทรงปฏิบัติการ ทรงลงมาและทําใหภาษาของเขายุงเหยิง 
 
 
 
“มาเถิด เราจงลงไปทําใหภาษาของเขาวุนวายตางกันไป อยาใหเขาพูดเขาใจกันได 

พระเจาจึงทรงทําใหเขากระจัดกระจายจากที่นั่งไปทั่วพื้นแผนดิน คนเหลานั้นก็เลิกสรางเมือง
นั้น 

เหตุฉะนี้จึงเรียกเมืองนั้นวา บาเบล เพราะวาที่นั่นพระเจาทรงทําใหภาษาของเขา
วุนวายไป และพระเจาทรงทําใหพวกเขชากระจัดกระจายไปทั่วพื้นแผนดิน” 

ปฐมกาล 11:7-9 

เมื่อทุกคนตางพูดภาษาตางๆ กัน โครงการก็ลมเหลว 
เราไดยินเสียงของการขัดแยงมากมายในคริสตจักรในทุกวันนี้ เมื่อการสื่อสารกลายเปนยุง

เหยิง เราตองสํารวจหอคอยของเรา อาจเปนเพราะโครงการที่เราทํานั้นไมไดมาจากพระเจา 
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บางครั้ง ในกรณีของหอบาเบล การขยายอาณาจักรพระเจาประกอบไปดวยการฉีกโครงการ
ทิ้งแทนที่จะสรางขึ้นมา แตบางคนจะไมหยุดโครงการของเขาเองเพื่อมาขยายอาณาจักรของพระเจา
เพราะงานของเขากลายเปนรูปเคารพไปเสียแลว 

ตัวอยางจากพันธสัญญาใหม 
พระเยซูทรงบัญชาใหคริสตจักรในยุคแรกเพิ่มจํานวนสาวกทั่วโลกไมใชการสรางคริสตจักร

ใหญที่กรุงเยรูซาเล็ม 
แตเราพบวาคริสตจักรไดผลิตสาวกรวดเร็วมาก จนกระทั่งระบบการจัดองคการและการ    บิร

หารงานเกิดความตึงเครียด (กิจการ 6) เขากําลังสรางผูเชื่อจํานวนมากในเยรูซาเล็มแทนที่จะออกไปยัง
ชาติตางๆ ในโลกตามที่พระเจาทรงบัญชาเขา 

เพราะเหตุนี้เอง พระเจาจึงทรงอนุญาตใหมีการขมเหงครั้งใหญและผูเชื่อก็กระจัดกระจายกัน
ออกไป 

“การที่เขาฆาสเทเฟนเสียนั้น เซาโลก็เห็นชอบดวย คราวนั้นเกิดการขมเหงคริสตจักร
ครั้งใหญในกรุงเยรูซาเล็ม และศิษยทั้งปวงนอกจากพวกอัครทูตไดกระจัดกระจายไปทั่วแวน
แควนยูเดียกับสะมาเรีย” 

กิจการ 8:1 

โดยเหตุนี้เจาจึงกลับไปสูพันธกิจด้ังเดิมในฐานะทูตของราชอาณาจักร 
“ฝายศิษยทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไป ก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น” 

กิจการ 8:4 

เมื่อ “คริสตจักรใหญ” สลายตัวไป ประชากรของพระเจาก็ดํารงชีวิตอยูตอไป 
อาณาจักรของพระเจาจะไมถูกแพรขยายออกไปทั่วโลกในการสรางตึกใหญๆ ไมแพรออกไป

โดยทางโปรแกรม แตแพรออกไปโดยทางทูตทั้งหลายที่นําคําพยานของขาวประเสริฐแหงอาณาจักร
แพรออกไป โดยสาวกที่ทําการสรางสาวกอีกทีหนึ่ง 

ในบทที่แลว คุณไดศึกษาถึงคําอุปมาของอาณาจักรซึ่งอธิบายวา อาณาจักรจะแพรออกไปทั่ว
โลกไดอยางไร 

คําอุปมาเรื่อง ตะลันตในลูกา 19 และมัทธิว 25 เปดเผยวาอาณาจักรจะแพรออกไป โดยการ
ใชของประทานฝายวิญญาณและความสามารถที่พระเจาประทานใหอยางฉลาด 

คําอุปมาเรื่อเชื้อขนมปง (มัทธิว 13:33) เปดเผยวาอาณาจักรจะเริ่มตนอยางเล็กๆ กอน แต
เหมือนเชื้อขนมปง มันจะแผขยายออกไปเรื่อยๆ อยางสม่ําเสมอ 

คําอุปมาเรื่องอวนทิ้งลงในทะเลเปดเผยวา อาณาจักรของพระเจาจะนําชายและหญิงชาติ
ตางๆ เขามา 
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อาณาจักรพระเจาจะแพรออกไปขณะที่คนหวานเมล็ดของขาวประเสริฐลงไปในหัวใจของชาย
และหญิง เหมือนเมล็ดพืชในโลกฝายธรรมชาติ พระกิตติคุณแหงอาณาจักรก็เติบโตขึ้น แมวาผูหวาน
เองจะไมสามารถเขาใจขบวนการเติบโตไดอยางเต็มที่ก็ตาม (มาระโก 4:26-27) 

และพระเจาทรงสัญญาแกเราวา 
“ฝูงแกะเล็กนอยเอย อยากลัวเลย เพราะวาพระบิดาของทานชอบพระทัยจะประทาน

แผนดินนั้นใหแกทาน” 
ลูกา 12:32 

ราชอาณาจักรของพระองคมาถึง 
จะมีวันอันยิ่งใหญมาถึงเมื่ออาณาจักรของพระเจาไดถูกตั้งขึ้นอยางถาวรและอาณาจักรของ

ซาตานพายแพไปในที่สุด 
“และขาพเจาไดยินเสียงดับขึ้นในสวรรควา “บัดนี้ความรอดและฤทธิ์เดชและ

ราชอาณาจักรแหงพระเจาของเรา และอํานาจพระคริสตของพระองคไดมาถึงแลว เพราะวาผู
ที่กลาวโทษพวกพี่นองของเรา ตอพระพักตรพระเจาทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นก็ไดถูกเผาทิ้ง
ลงไปแลว” 

วิวรณ 12:10 

“ตอจากนั้นจะเปนวาระที่สุด บัดนั้นพระคริสตจะทรงมอบแผนดินไวแกพระบิดาเจา 
เมื่อพระองคจะไดทรงทําลายเทพผูครอง ศักดิเทพ และอิทธิเทพหมดแลว” 

1 โครินธ 15:24 

“และทูตสวรรคองคที่เจ็ดก็เปาแตรขึ้นและมีเสียงหลายๆ เสียงกลาวขึ้นดังๆ ใน
สวรรควา “ราชอาณาจักรแหงพิภพนี้ไดกลับเปนราชอาณาจักรขององคพระผูเปนเจาของเรา 
และเปนของพระคริสตของพระองค และพระองคจะทรงครอบครองตลอดไปเปนนิตย”” 

วิวรณ 11:5 

“และทานจะครอบครองพงศพันธุของยาโคบสืบไปเปนนิตย และแผนดินของทานจะ
ไมรูจักสิ้นสุดเลย” 

ลูกา 1:33 

 
จนถึงวันอันยิ่งใหญนั้น คุณสามารถอางสิทธิจากพระสัญญาวา 
“องคพระผูเปนเจาทรงโปรดชวยขาพเจาใหพนจากการรายทุกอยาง และจะทรงชวย

ขาพเจาใหรอดเขาสูแผนดินสวรรคของพระองค พระสิริจงมีแดพระองคสืบๆ ไปชั่วนิตยนิ
รันดร อาเมน” 

2 ทิโมธี 4:18 
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และคําอธิษฐานของเราที่มีสําหรับคุณก็คือ 
“เพื่อใหทานประพฤติอยางสมควรตอพระเจา ผูทรงเรียกทานใหเขามาในแผนดิน 

และพระสิริของพระองค” 
1 เธสะโลนิกา 2:12 
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บททดสอบตนเอง บทที่ 10 
 
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
2. คําวา “ทูต” หมายความวาอะไร 
 _________________________________________________________________________ 
 
3. คําวา “เปนพยาน” หมายความวาอะไร 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
4. คําเทศนาของเปาโลไมไดมาเพียงคําพูดเทานั้น แตมี_______________________ดวย 
 
5. เหตุใดการแพรขยายขาวประเสริฐแหงราชอาณาจักรจึงเปนความรับผิดชอบที่สําคัญ 
 ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
6. อะไรคือใจความสําคัญของการรับใชของพระเยซู 
 ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 10 
 
1. “จงไปพลางประกาศพลางวา “แผนดินสวรรคมาใกลแลว” 
 “จงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย คนตายแลวใหฟน คนโรคเรื้อนใหหายสะอาด และจงขับผีใหออก 

ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงใหเปลาๆ” มัทธิว 10:7-8 
 
2. ทูต คือ ตัวแทนที่อาณาจักรหนึ่งสงไปเพื่อติดตอและเปนตัวแทนธุรกิจกับผูอ่ืน เปนผูนําสารไป

และเปนผูที่ไดรับมอบอํานาจของอาณาจักรที่เขาเปนตัวแทนนั้น หนา 
 
3. พยาน คือ บุคคลหนึ่งผูสามารถเปนพยานและเสนอหลักฐานของบางสิ่งที่เขาประสบมาดวย

ตนเอง เขาเปนผูที่เห็น สังเกต มีประสบการณเปนสวนตัว และใหขอพิสูจนถึงสิ่งที่เขาประสบ
มา หนา 

 
4. การสําแดงของฤทธิ์อํานาจ หนา 
 
5. เพราะวาการสิ้นสุดจะไมมาถึงและอาณาจักรของพระเจาจะไมถูกตั้งขึ้นในรูปแบบสุดทาย

จนกวาขาวประเสริฐของอาณาจักรจะไดประกาศ (เทศนา) ออกไปทั่วโลก หนา 
 
6. การประกาศ (แพรขยาย) ขอความของอาณาจักรของพระเจา หนา 
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เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป 
 
ในตอนที่วา “เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป” ของหลักสูตรนี้ คุณไดมีโอกาสศึกษาวา พระคัมภีร

กลาวอะไรเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจาในหนังสือ มัทธิว มาระโก ลูกา ยอหน และวิวรณมาแลว 
เราไดใหโครงสรางแกคุณเพื่อศึกษาชีวิและคําสอนของพระเยซูในฐานะกษัตริย เร่ืองของ

อาณาจักรและหลักการหรือคําสอนเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจา 
บทสุดทายนี้มุงเนนถึงความรับผิดชอบของคุณในฐานะทูตของอาณาจักรของพระเจาไปทั่ว

โลก 
หนังสือกิจการตลอดถึงยูดา ในพันธสัญญาใหมบันทึกความพยายามครั้งแรกของผูเชื่อ เมื่อ

เขาตอบสนองพระบัญชาใหเปนทูตของอาณาจักร จงศึกษาหนังสือตอไปนี้ เพื่อดูวาเขาทําไดสําเร็จ
อยางไร 

ขอพระคัมภีรตอไปนี้เปนขออางอิงโดยตรงถึงอาณาจักรพระเจา 
กิจการ 1:3, 6:9-11 (การเสด็จกลับมาจากกษัตริย), 8:12, 14:22, 19:8, 20:25, 28:23,31 
โรม 14:17 
1 โครินธ 4:20, 6:9-10, 15:34,50 
กาลาเทีย 5:19-21 
เอเฟซัส 5:5 
โคโลสี 1:13, 4:11 
1 เธสะโลนิกา 2:12 
2 เธสะโลนิกา 1:5 
1 ทิโมธี 4:1,18 
ฮีบรู 1:8, 11:33, 12:28 
ยากอบ 2:5 
2 เปโตร 1:11 


