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ท าไมถึงไม่สามารถมนุษยชาติแกปั้ญหาของตนหรือไม่ 

คุณรู้หรือไม่ว่าส่ิงแรกและคร้ังสุดทา้ยในพระคมัภีร์ท่ีแสดงใหเ้ห็นพระเยซูเทศน์กงัวลเก ีย่วกบัพระกติติคุณของพระอาณาจกัรของพระเจา้หรือไม่ 

คุณรู้หรือไม่ว่าอาณาจกัรของพระเจา้เป็นความส าคญัของอคัรสาวกและผูท่ี้เป็นคร้ังแรกท่ีเกดิข้ึนตามพวกเขาหรือไม่ 



เป็นอาณาจกัรของพระเจา้คนของพระเยซู? อาณาจกัรของพระเจา้พระเยซูท่ีอาศยัอยู่ในชีวิตของเขาเราตอนน้ี? 

เป็นอาณาจกัรของพระเจา้ประเภทของราชอาณาจกัรท่ีเกดิข้ึนจริงในอนาคตหรือไม่? คุณจะเช่ือในส่ิงท่ีพระคมัภีร์สอน? 

ราชอาณาจกัรคืออะไร? เพียงแค่อาณาจกัรของพระเจา้คืออะไร? พระคมัภีร์สอนอะไร? อะไรในช่วงตน้คริสตจกัรสอน? 

คุณรู้ว่าทา้ยท่ีสุดไม่สามารถมาจนกว่าอาณาจกัรของพระเจา้จะประกาศไปทัว่โลกเป็นพยานหรือไม่? 

ภาพบนหนา้ปกแสดงแกะนอนลงกบัหมาป่าเป็นประกอบดว้ย พมิพแ์ละกราฟิก ภาพบนปกหลงัเป็นส่วนหน่ึงของเดิมคริสตจกัรของพระเจา้อาคารในกรุงเยรูซาเล็มถ่ายในปี 
2013 โดยดร. บ๊อบ Thiel 

 

เน้ือหา 
 

1. มนุษยจ์ะมีการแกปั้ญหาหรือไม่ 

2. ส่ิงท่ีพระเยซูพระเยซูทรงสั่งสอน? 

3. ไดรั้บอาณาจกัรของพระเจา้เป็นที่รู้จกักนัในพนัธสัญญาเดิม? 

4. อคัรสาวกสอนของพระเยซูแห่งราชอาณาจกัร? 

5. แหล่งภายนอกพนัธสัญญาใหม่สอนอาณาจกัรของพระเจา้ 

6. กรีกโรมนัโบสถส์อนราชอาณาจกัรเป็นส่ิงส าคญั แต ่... 

7. ท าไมอาณาจกัรของพระเจา้? 

ขอ้มูลติดต่อ 

 

 

 

 

1. มนุษย์จะมีการแก้ปัญหาหรือไม่ 

โลกเผชิญกับปัญหามากมาย 



มีหลายคนทีก่ าลังหิว มีหลายคนที่ถูกกดข่ี หลายคนต้องเผชิญกับความยากจน หลายประเทศอยู่ในหนีอ้ย่างจริงจงั เด็กรวมทั้งคนที่ยังไม่เกิดการละเมิดใบหน้า โรค
ดื้อยากังวลแพทย์จ านวนมาก เมืองอุตสาหกรรมที่ส าคัญมีมลพิษทางอากาศมากเกินไปที่จะมีสุขภาพ นักการเมืองขู่สงครามต่างๆ การโจมตขีองผู้ก่อการร้ายให้เกิด
ขึน้ 

ผู้น าของโลกสามารถแก้ไขปัญหาที่ต้องเผชิญกับความเป็นมนุษย์? 

หลายคนคิดอย่างนั้น 

สากล ใหม่วาระ 

วันที่ 25 กันยายน 2015 หลังจากที่มีการพูดคีย์โน้ตโดยวาตกิันสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส 193 ประเทศของสหประชาชาต ิ(UN) ได้ลงมตทิี่จะใช้ 
"17 เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน" ของส่ิงที ่แต่เดิมเรียกว่า สากล ใหม่วาระ น่ีของสหประชาชาต ิ17 เป้าหมาย: 

เป้าหมาย 1. ความยากจน ในทุกรูปแบบทุกที ่

เป้าหมาย 2. ยุตคิวามหิวโหยให้บรรลุความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการทีด่ีขึน้และส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน 

เป้าหมาย 3. ตรวจสอบให้แน่ใจชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมการเป็นอยู่ที่ดีส าหรับทุกที่ทุกเพศทุกวัย 

เป้าหมาย 4. ตรวจสอบให้แน่ใจศึกษาที่มีคุณภาพครบวงจรและเป็นธรรมและส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 

เป้าหมาย5. บรรลุความเสมอภาคทางเพศและช่วยให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั้งหมด 

เป้าหมาย 6. ตรวจสอบความพร้อมและการจดัการที่ยั่งยืนของน า้และสุขอนามัยส าหรับทุก 

เป้าหมาย7. ให้สามารถเข้าถงึราคาไม่แพงและเช่ือถือได้อย่างยั่งยืนและพลังงานทีท่ันสมัยส าหรับทุก 

เป้าหมาย8.ส่งเสริมการเตบิโตอย่างย่ังยืนและครอบคลุมและย่ังยืนทางเศรษฐกิจการจ้างงานเตม็รูปแบและมีประสิทธิภาพและ 
การท างานที่ดีส าหรับทุกคน 

เป้าหมาย 9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานมีความยืดหยุ่นส่งเสริมอุตสาหกรรมครอบคลุมและยั่งยืนและนวัตกรรมฟอสเตอร์ 

เป้าหมาย 10. ลดความไม่เท่าเทียมกันภายในและระหว่างประเทศ 

เป้าหมาย 11. ประตูให้หัวเมืองและการตั้งถิน่ฐานของมนุษย์รวมปลอดภัยความยืดหยุ่นและย่ังยืน 

เป้าหมาย 12. ตรวจสอบให้แน่ใจย่ังยืนบริโภคและการผลิตรูปแบบ 

เป้าหมาย 13. ด าเนินการเร่งด่วนในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

เป้าหมาย 14. อนุรักษ์และยั่งยืนใช้มหาสมุทรทะเลและทรัพยากรทางทะเลการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย15.ป้องกันฟ้ืนฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนของระบบนิเวศบกอย่างย่ังยืนในการจดัการป่าไม้การต่อสู้ทะเลทรายและหยุดชะงกั
แล ะความเส่ือมโทรมของที่ดินย้อนกลับและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพหยุด 

เป้าหมาย16.ส่งเสริมสังคมสงบสุขและรวมการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เข้าถงึความยุตธิรรมส าหรับทุกคนและสร้างความมีประสิทธิภาพและความรับผ ิ
ดชอบรวมสถาบนัการศึกษาในทุกระดับ 

เป้าหมาย 17. เสริมสร้างวิธีการของการด าเนินการและฟ้ืนฟูความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 



วาระนีค้วรจะด าเนินการอย่างเตม็ทีใ่นปี 2030 และจะเรียกว่า 2030 

วาระการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจบ็หันหน้าไปทางมนุษยชาตผ่ิานการควบคุม, การศึกษาและความร่วมมือระหว่างประเทศและ 
Interfaith ในขณะที่หลายวัตถุประสงค์เป็นส่ิงที่ดีบางส่วนของวธีิการและเป้าหมายของตนเป็นความช่ัวร้าย (cf ปฐมกาล 3: 

4) วาระนีย้ังมีความสอดคล้องกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส  ศรีพิมพ์ลายมือ 

"ใหม่สากลวาระที่" อาจจะเรียกว่า " คาทอลกิวาระ" เป็นค าว่า "คาทอลิก" หมายความว่า 
"สากล." สมเดจ็พระสันตะปาปาฟรานซิสท่ีเรียกว่าการยอมรับของสากลใหม่วาระ "เคร่ืองหมายส าคัญของความหวัง." 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสยังยกย่องข้อตกลงระหว่างประเทศที่เรียกว่า 21 (ช่ืออย่างเป็นทางการการประชุมวันท่ี 21 

ของภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ) ในเดือนธันวาคมปี 2015 และประเทศให้ค าแนะน า 
"เพ่ืออย่างเป็นไปตามถนนข้างหน้าและมีความรู้สึกที่เคยเตบิโตของความเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกัน . " 

ในขณะที่ไม่มีใครอยากที่จะหายใจปนเป้ือนในอากาศไปหิวจะยากจนได้รับอันตราย ฯลฯ 
นีเ้ป็นน า้หน่ึงใจเดียวกันระหว่างประเทศจะแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญกับความเป็นมนุษย์? 

ประวัตขิองสหประชาชาต ิ

สหประชาชาตกิ าลังก่อตวัขึน้และเป็นที่ยอมรับที ่24 ตุลาคม 1945 

หลังสงครามโลกคร้ังที่สองเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งอกีดังกล่าวและจะพยายามที่จะส่งเสริมสันตภิาพในโลก ที่ก่อตั้งสหประชาชาตมิีสมาชิก 51 

รัฐ; ขณะนีม้ี 193 

มีการร้อยหากไม่นับพันของความขัดแย้งทัว่โลกตั้งแต่สหประชาชาตทิี่เกิดขึน้ แต่เรายังไม่ได้มีส่ิงที่สามารถอธิบายได้ว่าที่สามสงครามโลกคร้ังที ่

บางคนเช่ือว่าความร่วมมือระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาตเิรียกร้องเพ่ือส่งเสริมการรวมกับประเภทของวาระการประชุม 
และทั่วโลกที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสและหลายผู้น าศาสนาอ่ืน ๆ จะพยายามที่จะส่งเสริมจะน าความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรือง 

อย่างไรก็ตามประวัตสิ าหรับสหประชาชาตจิะท าเช่นนีย้ังไม่ได้รับส่ิงที่ด ีนอกจากนีย้งัมีปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ 
นานาตั้งแต่สหประชาชาตเิกิดขึน้หลายล้านก าลังหิวผู้ลีภ้ัยและ / หรือคนจนหมด 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาสหประชาชาติก าหนดไว้ในการด าเนินการเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของมนั มันมีแปด "เป้าหมายการพัฒนา" 
แต่นีไ้ม่ประสบความส าเร็จแม้ตามที่สหประชาชาตเิอง ดังน้ันในปี 2015 เพ่ือให้เรียกว่า "17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" 
เป็นลูกบุญธรรม บางคนมองโลกในแง่ บางคนคิดว่ามันเป็นจนิตนาการยูโทเปีย 

เท่าที่ยูโทเปียไปวันที่ 6 พฤษภาคม 2016 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสกล่าวว่าเขาฝันของยูโทเปียยุโรปมนุษยธรรมทีโ่บสถ์ของเขาจะช่วยให้ทวีปที่บรรลุ แต่ความฝันของสมเด็จพระสันตะปาปาจะเปิด
ออกเพ่ือจะเป็นฝันร้าย (cf วิวรณ์ 18) 

อาจจะมีบางคนที่ประสบความส าเร็จและความร่วมมือ แต่ ... 

พจนานุกรมเมอร์เรียมเวบ็สเตอร์กล่าวว่ายูโทเปียคือ "สถานที่ในจนิตนาการที่รัฐบาลกฎหมายและเง่ือนไขทางสังคมที่สมบูรณ์แบบ." 

พระคัมภีร์สอนว่ามนุษย์ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตวัเอง: 

23 โอ้พระเจ้าฉันรู้ว่าทางของมนุษย์ไม่ได้อยู่ในตวัเอง มันไม่ได้อยู่ในคนทีเ่ดินไปตรงข้ันตอนของเขาเอง (เยเรมีย์ 10:23, NKJV 

ตลอดเว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน) 

พระคัมภีร์สอนว่าความร่วมมือระหว่างประเทศจะล้มเหลว: 



16 การท าลายล้างและความทุกข์ยากอยู่ในรูปแบบของพวกเขา 17 และทางสันตสุิขเขาไม่รู้จกั 18 มีความเกรงกลัวพระเจ้าต่อหน้าต่อตาเขา. (โรม 3: 

16-18) 

แต่มนุษย์จ านวนมากมีการท างานต่อมุมมองของสังคมยูโทเปียและแม้บางคร้ังพยายามที่จะเกี่ยวข้องกับศาสนา แต่แทบไม่มีมีความเตม็ใจที่จะปฏิบตัติามวิธีการขอ
งพระเจ้าที่แท้จริงหน่ึง 

มันเป็นไปไม่ได้ว่าจะมีความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายใด ๆ ของสหประชาชาตหิรือวาตกินัไม่มี จะมีบางเช่นเดียวกับความพ่ายแพ้บาง 

จริงและอาจจะหลังจากความขัดแย้งขนาดใหญ่ประเภทของข้อตกลงสันตภิาพระหว่างประเทศจะมีการตกลงที่จะได้รับการยืนยันและ (แดเนียล 
9:27) เม่ือมันเป็นหลายตู่จะมีแนวโน้มที่จะเช่ือว่ามนุษย์จะถูกน าเกี่ยวกับสังคมที่สงบสุขมากขึน้และยูโทเปีย 

หลายคนจะต้องด าเนินการในต่างประเทศด้วยเช่นความคืบหน้าในอุดมคต ิ'(cf เอเสเคียล 13:10) เช่นเดียวกับสัญญาณต่างๆและส่ิงมหัศจรรย์ (2 สะโลนิกา 
2: 9-12) แต่พระคัมภีร์กล่าวว่าสันตภิาพดังกล่าวจะไม่สุดท้าย (แดเนียล 9:27; 11: 31-44) แม้จะมีส่ิงที่ผู้น าอาจเรียกร้อง (1 เธสะโลนิ 5: 3; อิสยาห์ 
59: 8) 

ถ้าเป็นมนุษย์อย่างเตม็ที่อย่างแท้จริงไม่สามารถน าเกี่ยวกับยูโทเปียเป็นประเภทของยูโทเปียใด ๆ ไปได้หรือไม่ 

ใช่. 

2. ส่ิงที่พระเยซูพระเยซูส่ังสอน? 
พระคมัภีร์สอนว่าสังคมยูโทเปียเรียกว่าอาณาจกัรของพระเจา้จะเขา้มาแทนท่ีรัฐบาลของมนุษย ์(แดเนียล 2:44; วิวรณ์ 11:15; 19: 1-21) 
เม่ือพระเยซูทรงเร่ิมกระทรวงสาธารณะเขาเร่ิมจากพระธรรมเทศนาเก่ียวกับพระกิตติคุณของพระราชอาณาจักรของพระเจ้า น่ีคือส่ิงท่ีมาร์ครายงาน: 

14 ตอนน้ีหลงัจากท่ีจอห์นถูกขงัอยู่ในคุกแลว้พระเยซูมาถึงแควน้กาลิลีประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจกัรของพระเจา้ 15 แลว้พูดว่า 
"เวลาท่ีเป็นจริงและอาณาจกัรของพระเจา้ท่ีอยู่ในมือ. จงกลบัใจและเช่ือในพระกติติคุณ" (มาร์ค 1: 14-15) 

พระกติติคุณค ามาจากภาษากรีกค าทบัศพัท์เป็น  และหมายความว่า "ขอ้ความท่ีดี" หรือ "ข่าวดี." ในพนัธสัญญาใหม่ภาษาองักฤษค าว่า "ราชอาณาจกัร" 
ท่ีเก ีย่วขอ้งกบัอาณาจกัรของพระเจา้เป็นท่ีกล่าวถึงประมาณ 149 คร้ังใน NKJV 151 

และใน  แรมส์ในพระคัมภีร์ มนัมาจากภาษากรีกค าทบัศพัท์เป็น  ซ่ึงหมายถึงกฎหรือดินแดนของพระบรมวงศานุวงศ์ 
ราชอาณาจกัรของมนุษยเ์ช่นเดียวกบัราชอาณาจกัรของพระเจา้มีพระมหากษตัริย ์(วิวรณ์ 17:14) พวกเขาครอบคลุมพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ (วิวรณ์ 11:15) 

พวกเขามีกฎระเบียบ (อิสยาห์ 2: 3-4; 30: 9) และพวกเขามี อาสาสมคัร (ลูกา 13:29) 
น่ีคือการเรียนการสอนคร้ังแรกท่ีประชาชนจากพระเยซูท่ีแมทธิวบนัทึก: 

23 และพระเยซูไปเก ีย่วกบักาลิลีทุกส่ังสอนในธรรมศาลาของเขาประกาศข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจกัร (มทัธิว 04:23) 
แมทธิวยงับนัทึก: 

35 แลว้พระเยซูเสดจ็ด าเนินไปตามเมืองและหมู่บา้นการเรียนการสอนในธรรมศาลาของเขาประกาศข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจกัร (มทัธิว 
09:35) 

พนัธสัญญาใหม่แสดงใหเ้ห็นว่าพระเยซูจะครอบครองอยู่ตลอดไป: 
33 และเขาจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบตลอดไปและอาณาจกัรของเขาจะไม่มีท่ีส้ินสุด (ลูกา 1:33) 

ลุคบนัทึกว่าจุดประสงคท่ี์พระเยซูถูกส่งไปประกาศเป็นอาณาจกัรของพระเจา้สังเกตเห็นส่ิงท่ีพระเยซูทรงสอน. 
43 พระองคต์รัสกบัเขาว่า "ผมตอ้งไปประกาศเร่ืองอาณาจกัรของพระเจา้ไปยงัเมืองอ่ืน ๆ กเ็พราะเพ่ือการน้ีฉันไดถู้กส่ง" (ลูกา 4:43) 

คุณเคยไดย้ินมาว่าเทศน?์ คุณไม่เคยรู้ว่าจุดประสงคข์องพระเยซูส าหรับถูกส่งไปประกาศเป็นอาณาจกัรของพระเจา้? 



ลุคยังบันทึกไว้ว่าพระเยซูไม่ไปและประกาศอาณาจักรของพระเจ้า: 
10 และอคัรสาวกเม่ือพวกเขากลบัมาเขาบอกว่าส่ิงท่ีพวกเขาไดก้ระท า . 
แลว้เขาเอาพวกเขาและไปกนัสองต่อสองเขา้ไปในสถานท่ีร้างท่ีอยู่ในเมืองท่ีเรียกว่าเบ ธ 

ไซดา 11 เม่ือประชาชนรู้ว่าพวกเขาเดินตามพระองค์ และเขาไดรั้บพวกเขาและพูดคุยกบัพวกเขาเก ีย่วกบัอาณาจกัรของพระเจา้ (ลูกา 9: 10-11) 
พระเยซูทรงสอนว่าอาณาจกัรของพระเจา้ควรจะให้ความส าคญัสูงสุดส าหรับผูท่ี้จะตามเขา: 

33 แต่แสวงหาอาณาจกัรของพระเจา้และความชอบธรรมของพระองค ์(มทัธิว 06:33) เดอะ 
. 31 แต่แสวงหาอาณาจกัรของพระเจา้และทุกส่ิงเหล่าน้ีจะถูกเพ่ิมไปยงัคุณ 32 อย่ากลวัฝูงเลก็ ๆ นอ้ย ๆ 
เพราะมนัเป็นพระบิดาของท่านมีความสุขดีท่ีจะใหคุ้ณในราชอาณาจกัร (ลูกา 12: 31-32) 

คริสตชนจะแสวงหาอาณาจกัรของพระเจา้ พวกเขาท าเช่นน้ีโดยการน้ีใหค้วามส าคญัสูงสุดของพวกเขาโดยอาศยัอยู่ท่ีพระคริสตจ์ะมีพวกเขาอยู่อาศยัและมองไปขา้
งหนา้จะกลบัมาและอาณาจกัรของพระองค์ แต่ส่วนใหญ่ท่ีนบัถือคริสตไ์ม่เพียง 
แต่ไม่แสวงหาอาณาจกัรของพระเจา้ท่ีพวกเขาไม่ไดรู้้ว่ามนัคืออะไร หลายคนยงัตู่เช่ือว่าการมีส่วนร่วมในการเมืองโลกคือส่ิงท่ีคาดหวงัจากพระเจา้คริสเตียนโดยไม่
เขา้ใจราชอาณาจกัรของพระเจา้ท่ีพวกเขาไม่ไดอ้ยู่ในขณะน้ีเท่าท่ีควรหรือเขา้ใจว่าท าไมมนุษยจึ์งเป็นขอ้บกพร่อง 

แจง้ใหท้ราบว่าในราชอาณาจกัรจะไดรั้บฝูงเลก็ ๆ นอ้ย ๆ (cf โรม 11: 5) มนัตอ้งใชค้วามอ่อนนอ้มถ่อมตนตอ้งยินดีท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของฝูงเลก็ ๆ นอ้ย ๆ 
ท่ีแทจ้ริง 
อาณาจกัรของพระเจ้ายังไม่ได้รับการจดัตั้งขึน้บนโลก 
พระเยซูทรงสอนท่ีติดตามพระองคค์วรอธิษฐานขอใหร้าชอาณาจกัรท่ีจะมาดว้ยเหตุน้ีพวกเขาไม่ไดอ้ยู่แลว้ยึดครองนั้น 

9 พระบิดาในสวรรค ์เป็นช่ือของคุณ 10 ราชอาณาจกัรของคุณมา คุณจะท าได ้(มทัธิว 6: 9-10) 
พระเยซูส่งสาวกของพระองคอ์อกไปประกาศพระอาณาจกัรของพระเจา้: 

1 แลว้เขาเรียกว่าสาวกสิบสองคนของเขาเขา้ดว้ยกนัและใหเ้ขามีอ านาจและสิทธิอ านาจเหนือผีทั้งหมดและเพ่ือรักษาโรค 2 พระองคท์รงใชเ้ขาไปประ
กาศอาณาจกัรของพระเจา้ (ลูกา 9: 1-2) ได.้ 

พระเยซูทรงสอนว่าการปรากฏตวัของเขาเพียงอย่างเดียวไม่ไดเ้ป็นราชอาณาจกัรท่ีเป็นราชอาณาจกัรไม่ไดถู้กจดัตั้งข้ึนบนโลกแลว้: 
28 แต่ถา้เราขบัผีออกโดยพระวิญญาณของพระเจา้กอ็าณาจกัรของพระเจา้ไดเ้สดจ็มาเหนือท่าน (มทัธิว 12:28) 

อาณาจกัรท่ีแทจ้ริงคือในอนาคต มนัเป็นไม่ไดท่ี้น่ีในขณะน้ีเป็นโองการเหล่าน้ีจากมาร์คแสดง: 
47 ถา้ตาของท่านท าใหท่้านท าบาปควกัออก มนัจะดีกว่าส าหรับคุณท่ีจะเขา้ในอาณาจกัรของพระเจา้ดว้ยตาขา้งเดียวยงัดีกว่ามีสองตาและตอ้งถูกท้ิง ... 
(มาระโก 9:47) 
23 พระเยซูมองไปรอบ ๆ และตรัสกบัเหล่าสาวกของพระองคว่์า 
"มนัยากส าหรับผูท่ี้มีความร ่ ารวยท่ีจะเขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้!" 24 เหล่าสาวกกป็ระหลาดใจในค าพูดของเขา แต่พระเยซูตรัสตอบอีกคร้ังและตรัสก ั
บเขาว่า 
"เดก็ว่ามนัยากส าหรับผูท่ี้วางใจในทรัพยส์มบติัท่ีจะเขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้! 25 มนัเป็นเร่ืองง่ายส าหรับอูฐจะลอดรูเขม็กว่าคนท่ีอุดมไปดว้ยการให ้
เขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้ "(มาระโก 10: 23-25) 
25 แน่นอนฉันจะบอกคุณผมจะไม่ด่ืมน ้ าผลแห่งเถาจนถึงวนัท่ีเราจะด่ืมใหม่ในอาณาจกัรของพระเจา้ "(มาระโก 14:25) 
43 โจเซฟแห่ง เป็นสมาชิกสภาท่ีโดดเด่นท่ีถูกตวัเองรอใหอ้าณาจกัรของพระเจา้มาและการใชค้วามกลา้หาญ ... (มาระโก 15:43) 

พระเยซูทรงสอนว่าราชอาณาจกัรนั้นไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของโลกปัจจุบนัน้ี: 



36 พระเยซูตรัสตอบว่า 
"ราชอาณาจกัรของฉันไม่ไดอ้ยู่ในโลกน้ีถา้อาณาจกัรของเรามาจากโลกน้ีผูรั้บใชข้องเราจะต่อสู้เพ่ือท่ีฉันไม่ควรจะถูกส่งมอบใหก้บัชาวยิว 
แต่บดัน้ีอาณาจกัรของเราไม่ไดม้าจากท่ีน่ี." (จอห์น 18: 36) 

พระเยซูทรงสอนว่าราชอาณาจกัรนั้นจะมาหลงัจากเขามาอีกคร้ังและว่าเขาจะเป็นกษตัริย:์ 
31 "เม่ือบุตรมนุษยม์าในพระสิริของพระองค์และเทพผูบ้ริสุทธ์ิทั้งหมดกบัเขาแลว้เขาจะนัง่บนบลัลงักแ์ห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค.์ 32 ประเทศทั้ง
หมดจะถูกรวบรวมกอ่นท่ีพระองคแ์ละพระองค์จะแยกพวกเขาออกจากกนั, 

เป็นคนเล้ียงแกะแบ่งแกะของเขาจากแพะ. 33 และเขาจะตั้งแกะในมือขา้งขวาของเขา 
แต่แพะดา้นซา้ย. 34 นั้นพระมหากษตัริยจ์ะพูดกบัผูท่ี้อยู่ในมือขา้งขวาของเขา 'มาคุณความสุขของพระบิดาของเรา 
รับเอาราชอาณาจกัรเตรียมไวส้ าหรับคุณจากการวางรากฐานของโลก (มทัธิว 25: 31-34) 

ตั้งแต่อาณาจกัรของพระเจา้ไม่อยู่ท่ีน่ีเราจะไม่เห็นยูโทเปียจริงจนกระทัง่หลงัจากท่ีมนัไดรั้บการจดัตั้งข้ึน เพราะส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจราชอาณาจกัรของพระเจา้พวกเข
าลม้เหลวท่ีจะเขา้ใจว่าเขารักการท างานของรัฐบาล 
พระเยซูทรงกล่าวว่าราชอาณาจกัรน้ันเป็นอย่างไร? 
พระเยซูมีใหค้ าอธิบายของส่ิงอาณาจกัรของพระเจา้เป็นเหมือนบาง: 

26 และเขากล่าวว่า 
"อาณาจกัรของพระเจา้เป็นเหมือนชายคนหน่ึงควรจะกระจายเมลด็พนัธ์ุบนพ้ืนดินท่ี 27 และควรนอนในเวลากลางคืนและการเพ่ิมข้ึนตามวนัและเมล็ด
ควรงอกและการเจริญเติบโตของตวัเขาเองไม่ทราบว่า. 28 พืชท่ีอตัราผลตอบแทนแผ่นดินดว้ยตวัเอง: 
คร้ังแรกท่ีใบมีดแลว้หวัหลงัจากนั้นเตม็เม็ดในหวั 29 แต่เม่ือเมลด็สุกทนัทีท่ีเขาท าใหเ้คียวเพราะการเกบ็เก ีย่วท่ีมีมา "(มาร์ค. 4: 26- 29) 
18 แลว้เขากล่าวว่า 
"อาณาจกัรของพระเจา้เหมือนอะไรและส่ิงท่ีฉันจะเปรียบเทียบ 19 มนัเป็นเหมือนเมลด็มสัตาร์ดซ่ึงชายคนหน่ึงเอาใส่ในสวนของเขา;? 

และจะขยายตวัและกลายเป็นตน้ไมข้นาดใหญ่และ นกในอากาศท่ีซอ้นกนัในสาขาของตน. "20 และอีกคร้ังเขากล่าวว่า" 
ส่ิงท่ีเราจะเปรียบอาณาจกัรของพระเจา้? 21 มนัเป็นเหมือนเช้ือซ่ึงผูห้ญิงคนหน่ึงเอาซ่อนตวัอยู่ในสามมาตรการของอาหารจนกว่าจะไดรั้บทั้งหมดข้ึ 
"(ลูกา 13: 18-21) 

ค าอุปมาเหล่าน้ีช้ีใหเ้ห็นว่าในตอนแรกอาณาจกัรของพระเจา้ท่ีมีขนาดเลก็มาก แต่จะกลายเป็นขนาดใหญ่ 
ลุคยงับนัทึก: 

29 พวกเขาจะมาจากทางทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกจากทางทิศเหนือและทิศใตแ้ละนัง่ลงในอาณาจกัรของพระเจา้ (ลูกา 13:29) เดอะ 
ดงันั้นอาณาจกัรของพระเจา้จะมีผูค้นจากทัว่ทุกมุมโลก มนัจะไม่ถูก จ ากดั ใหผู้ท่ี้มีเช้ือสายอิสราเอล คนจะนัง่ลงในราชอาณาจกัรน้ี 
ลุค 17 และราชอาณาจกัร 

ลูกา 17: 20-21 บาง แต่กอ่นท่ีจะเดินทางไปยงัท่ีแจง้ใหท้ราบว่าคนจริงจะกนิในอาณาจกัรของพระเจา้: 
15 "ความสุขคือคนท่ีจะรับประทานอาหารในอาณาจกัรของพระเจา้!" (ลูกา 14:15) 

เน่ืองจากคนจะ (ในอนาคต) กนิในอาณาจกัรของพระเจา้กไ็ม่ไดเ้ป็นเพียงแค่บางส่ิงบางอย่างการตั้งส ารองในหวัใจของพวกเขาในขณะน้ีทั้งๆท่ี 
mistranslations / ความเขา้ใจผิดของลุค 17:21 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นเป็นอย่างอื่น 
แปล Moffatt ของลุค 17: 20-21 จะช่วยใหบ้างคนเขา้ใจ 

20 ถูกถามโดยพวกฟาริสีเม่ือในรัชกาลของพระเจา้มาพระองคต์รัสตอบเขาว่า 
"อาณาจกัรของพระเจา้ไม่ไดม้าตามท่ีคุณหวงัว่าจะจบัสายตาของมนั; 21 ไม่มีใครจะพูดว่า 'น่ีมนัเป็น' หรือ 'มี มนัคือ 

'ส าหรับในรัชกาลของพระเจา้อยู่ในขณะน้ีในท่ามกลางของคุณ. " (ลูกา 17: 20-21) 



ขอใหสั้งเกตว่าพระเยซูถูกพูดถึงเผล่, ตณัหาและพวกฟาริสีเจา้เล่ห์ พระเยซูคริสต ์"ตอบเขาว่า" - 
มนัเป็นพวกฟาริสีท่ีถามพระเยซูค าถาม พวกเขาปฏิเสธท่ีจะรู้จกัเขา 
พวกเขาอยู่ในโบสถ?์  

พระเยซูกย็งัไม่ไดพู้ดคุยเก ีย่วกบัคริสตจกัรในเร็ว ๆ น้ีจะจดั เขากไ็ม่พูดคุยเก ีย่วกบัความรู้สึกในใจหรือหวัใจ 
พระเยซูไดพู้ดคุยเก ีย่วกบัการครองราชยข์องพระองค!์ พวกฟาริสีไม่ไดถ้ามเขาเก ีย่วกบัคริสตจกัร พวกเขารู้ว่าไม่มีอะไรใด ๆ คริสตจกัรพนัธสัญญาใหม่เร็ว ๆ 
น้ีจะเร่ิมตน้ พวกเขาไม่ไดถ้ามเก ีย่วกบัประเภทของความเช่ือมัน่สวย 
ถา้ใครคิดว่าอาณาจกัรของพระเจา้เป็นโบสถ ์- และราชอาณาจกัรของพระเจา้คือ "ภายใน" พวกฟาริสี - เป็นคริสตจกัรท่ีอยู่ในพวกฟาริสี? เห็นไดช้ดัว่าไม่ได!้ 
ขอ้สรุปดงักล่าวค่อนขา้งไร้สาระไม่ไดห้รือไม่ ขณะท่ีบางคนแปลแปลโปรเตสแตนต์ส่วนหน่ึงของลูกา 17:21 ว่า "อาณาจกัรของพระเจา้" ในตวัคุณ "(NKJV / 

KJV) แม้คาทอลิกเยรูซาเลม็ใหม่พระคัมภีร์อย่างถูกต้องแปลว่า" อาณาจกัรของพระเจา้เป็นหน่ึงในคุณ. " 
พระเยซูเป็นหน่ึงในท่ามกลางของพวกฟาริสี ตอนน้ีพวกฟาริสีคิดว่าพวกเขามองไปขา้งหนา้เพ่ืออาณาจกัรของพระเจา้ แต่พวกเขาเขา้ใจผิดมนั พระเยซูทรงอธิบาย
ว่ามนัจะไม่เป็นทอ้งถ่ินหรือ จ ากดั ราชอาณาจกัรส าหรับชาวยิวเท่านั้นท่ีพวกเขาดูเหมือนจะคิด 

(หรือคริสตจกัรเป็นบางส่วนในขณะน้ีเช่ือว่า) ราชอาณาจกัรของพระเจา้จะไม่เป็นเพียงหน่ึงในอาณาจกัรของมนุษยแ์ละมองเห็นจ านวนมากท่ีผูค้นสามารถช้ีใหเ้ห็
นหรือดูและกล่าวว่า "น่ีมนัคือท่ีน่ี"; หรือ "ท่ีมาในราชอาณาจกัรในช่วงมี." 
พระเยซูตวัเองเกดิมาเพ่ือเป็นพระมหากษตัริยข์องราชอาณาจกัรท่ีเป็นเขาบอกชดัถอ้ยชดัค าปิลาต (จอห์น 18: 36-37) เขา้ใจว่าพระคมัภีร์ใชค้ าว่า "กษตัริย"์ 
และ "ราชอาณาจกัร" สลบักนั (เช่นแดเนียล 7: 17-

18,23) กษตัริยแ์ห่งอนาคตอาณาจกัรของพระเจา้เป็นแลว้และมียืนอยู่ขา้งพวกฟาริสี แต่พวกเขาจะไม่รู้จกัเขาเป็นกษตัริยข์องพวกเขา (จอห์น 
19:21) เม่ือเขากลบัมาโลกจะปฏิเสธพระองค ์(วิวรณ์ 19:19) 
พระเยซูไปในในขอ้ต่อไปน้ีในลุค 17 เพ่ืออธิบายท่ีสองของเขามาเม่ืออาณาจกัรของพระเจา้จะปกครองทัว่แผ่นดินโลก (ต่อเน่ืองกบั เพ่ือความมัน่คงส าหรับบทน้ี): 

22 กบัลูกศิษยข์องเขาเขากล่าวว่า "มีจะมาวนัเม่ือคุณจะยาวและระยะยาวในไร้สาระท่ีจะมีแมก้ระทัง่วนัหน่ึงของพระบุตรของมนุษย.์ 23 ผูช้ายจะพูดว่า 

'ดูเขาอยู่ท่ีน่ี! 'ดูมีเขาเป็น! แต่ไม่ไดอ้อกไปหรือใชง้านหลงัจากพวกเขา 24 เช่นฟ้าผ่าท่ีกะพริบจากดา้นหน่ึงของทอ้งฟ้าท่ีอื่น ๆ 
เพ่ือใหบุ้ตรมนุษยจ์ะอยู่ในวนัของเขาเอง. 25 แต่เขาตอ้งทนทุกขท์รมานท่ีดีและถูกปฏิเสธโดย รุ่นปัจจุบนั (ลูกา 17: 22-25). 

พระเยซูเรียกว่าฟ้าผ่ากระพริบเช่นเดียวกบัในมทัธิว 24: 27-31 

อธิบายท่ีสองของเขามาในการปกครองโลกทั้งโลก พระเยซูไม่ไดบ้อกว่าคนของเขาจะไม่สามารถท่ีจะเห็นเขาเม่ือเขากลบัมา คนจะไม่รู้จกัเขาเป็นกษตัริยข์องพวกเ
ขาและจะต่อสู้กบัเขา (วิวรณ์ 19:19)! หลายคนจะคิดว่าพระเยซูหมายถึงมาร 
พระเยซูไม่ไดบ้อกว่าอาณาจกัรของพระเจา้อยู่ในบรรดาพวกฟาริสีเขาบอกพวกเขาว่าท่ีอื่น ๆ ว่าพวกเขาจะไม่ไดอ้ยู่ในราชอาณาจกัรเพราะความเจา้เล่ห์ของพวกเขา 

(มทัธิว 23: 13-14) มิไดถู้กพระเยซูคริสตจกัรท่ีบอกว่าจะมาในราชอาณาจกัร 
อาณาจกัรของพระเจา้เป็นส่ิงท่ีมนุษยว์นัหน่ึงจะสามารถท่ีจะเขา้สู่ท่ีชอบ - ท่ีฟ้ืนข้ึนมาจากเพียง! แต่แมอ้บัราฮมัและพระสังฆราชอื่น ๆ ท่ีไม่ไดมี้ แต่ (cf ฮีบรู 11: 

13-40) 
สาวกรู้ว่าอาณาจกัรของพระเจา้ไม่อยู่ในพวกเขาเองแลว้และมนักจ็ะปรากฏเป็นต่อไปน้ีซ่ึงมาหลงัจากท่ีลูกา 17:21 แสดง: 

11 ตอนท่ีพวกเขาไดย้ินส่ิงเหล่าน้ีพระองค์ตรัสค าอุปมาอ่ืนเพราะเขาเป็นคนท่ีใกลก้รุงเยรูซาเลม็และเน่ืองจากพวกเขาคิดว่าอาณาจกัรของพระเจา้จะปร
ากฏข้ึนทนัที (ลูกา 19:11) 

ราชอาณาจกัรได้อย่างชัดเจนในอนาคต 
วิธีท่ีคุณสามารถบอกไดว่้าอาณาจกัรอยู่ใกล?้ ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการแกไ้ขค าถามท่ีพระเยซูจดทะเบียนเหตุการณ์ลาง (ลูกา 21: 8-28) 

และจากนั้นสอน 



29 ดูท่ีตน้มะเด่ือและตน้ไมทุ้กตน้. 30 เม่ือพวกเขาอยู่แลว้รุ่นคุณเห็นและรู้ดว้ยตวัเองในช่วงฤดูร้อนท่ีตอนน้ีใกลม้. 31 เพ่ือให้คุณยังเม่ือคุณเห็นส่ิงเหล่า
นีเ้กิดขึน้รู้ว่าอาณาจกัรของพระเจ้าคือ ใกล้ (ลูกา 21: 29-31) 

พระเยซูตอ้งการใหค้นของเขาท่ีจะปฏิบติัตามค าท านายเหตุการณ์ท่ีจะรู้ว่าเม่ือราชอาณาจกัรจะมา พระเยซูท่ีอื่นบอกประชาชนของพระองคใ์นการชมและให้ความ
สนใจกบัเหตุการณ์ท่ีเกดิข้ึนเก ีย่วกบัการพยากรณ์ (ลูกา 21:36; มาร์ค 13: 33-37) แมจ้ะมีค าพูดของพระเยซู, 

ส่วนลดจ านวนมากท่ีเฝ้าดูเหตุการณ์ในโลกท่ีเช่ือมโยงพยากรณ์ 
ในลุค 22 และ 23 พระเยซูอีกคร้ังแสดงใหเ้ห็นว่าอาณาจกัรของพระเจา้เป็นส่ิงท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามในอนาคตเม่ือเขาสอน: 

15 "ดว้ยความปรารถนาท่ีแรงกลา้เรามีความปรารถนาท่ีจะกนิปัสกาน้ีกบัคุณกอ่นท่ีฉันจะตอ้งทนทุกขท์รมาน; 16 ผมพูดกบัคุณผมจะไม่กนิของมนัจ
นกว่าจะส าเร็จในอาณาจกัรของพระเจา้." 17 แลว้เขาเอาถว้ย และใหข้อบคุณและกล่าวว่า 
"เวลาน้ีและหารดว้ยตวัเองในหมู่ 18 ส าหรับผมพูดกบัคุณผมจะไม่ด่ืมน ้ าผลแห่งเถาองุ่นจนกว่าอาณาจกัรของพระเจา้มา" (ลูกา 22: 15-18) 
39 แต่ส่ิงหน่ึงท่ีผูก้ระท าความผิดบรรดาผูท่ี้ถูกตรึงไวก้บัพระองคถู์กหม่ินประมาทเขาและเขากล่าวว่า 
"ถา้คุณเป็นพระเจา้ช่วยตวัเองและช่วยเรายงั." 40 และสหายของเขาต าหนิเขาและเขากพู็ดกบัเขาว่า "คุณไม่ได ้

กลวัพระเจา้? ส าหรับคุณท่ียงัอยู่ในการลงโทษกบัเขา. 41 และเราอย่างเป็นธรรมเช่นนั้นเพราะเรามีค่าส าหรับเราจะช าระคืนตามส่ิงท่ีเราไดท้ า 
แต่ไม่มีอะไรท่ีชัว่ร้ายไดรั้บการด าเนินการโดยหน่ึงในน้ี ". 42 และพระองคต์รัสกบั " 

พระเจา้ของฉันจ าไดว่้าฉันเม่ือคุณเขา้มาในราชอาณาจกัรของคุณ "43 แต่ ตรัสกบัเขาว่า" สาธุผมพูดกบัคุณว่าวนัน้ีคุณจะอยู่กบัฉันในสวรรค ์"(ลูกา 
23:.. 39-43 อราเมอิกในภาษาองักฤษธรรมดา ) 

อาณาจกัรของพระเจา้ไม่ไดม้าเร็วท่ีสุดเท่าท่ีพระเยซูถูกฆ่าตายทั้งเป็นทั้งมาร์คและลุคแสดงใหเ้ราเห็น: 
43 โจเซฟแห่ง เป็นสมาชิกสภาท่ีโดดเด่นท่ีถูกตวัเองรอใหอ้าณาจกัรของพระเจา้มาและการใชค้วามกลา้หาญ ... (มาระโก 15:43) 
51 เขามาจาก เมืองชาวยิวท่ีตวัเองกย็งัรอใหอ้าณาจกัรของพระเจา้ (ลูกา 23:51) 

สังเกตเห็นว่ามนัคือหลงัจากท่ีฟ้ืนจากความตายท่ีหน่ึงจะเกดิอีกคร้ังในอาณาจกัรของพระเจา้เป็นระเบียนจอห์น: 
3 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "แน่นอนท่ีสุดผมพูดกบัคุณว่าถา้ผูใ้ดจะเกดิอีกคร้ังเขาไม่สามารถมองเห็นอาณาจกัรของพระเจา้." 4 นิโคเดมทูัลพระองคว่์า 
"วิธีท่ีสามารถเป็นคนท่ีจะเกดิเม่ือเขาอยู่เกา่หรือไม่ ? เขาสามารถใส่เป็นคร้ังท่ีสองในครรภม์ารดาของเขาและจะเกดิ "5 พระเยซูตรัสตอบว่า" 
แน่นอนฉันจะบอกคุณว่าถา้ผูใ้ดท่ีเกดิจากน ้ าและพระวิญญาณเขาไม่สามารถเขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้ (จอห์น 3: 3 -5) 

พิจารณาว่าหลงัจากท่ีพระเยซูฟ้ืนคืนชีพอีกคร้ังท่ีเขาสอนเก ีย่วกบัอาณาจกัรของพระเจา้: 
3 นอกจากน้ีเขายงัน าเสนอตวัเองมีชีวิตอยู่หลงัจากความทุกขท์รมานของเขาโดยมาก 
พิสูจน์ความผิด, การมองเห็นโดยพวกเขาในช่วงส่ีสิบวนัและการพูดในส่ิงท่ีเก ีย่วขอ้งกบัอาณาจกัรของพระเจา้ (กจิการ 1: 3) 

เทศน์คร้ังแรกและคร้ังสุดท้ายที่พระเยซูให้อยู่ประมาณอาณาจกัรของพระเจ้า! พระเยซูเสด็จมาเป็นผู้ส่งสารที่จะสอนเกี่ยวกับราชอาณาจกัรว่า 
พระเยซูยงัมีการเขียนจอห์นอคัรสาวกเก ีย่วกบัพนัปีอาณาจกัรของพระเจา้ท่ีจะอยู่บนแผ่นดินโลก สังเกตเห็นส่ิงท่ีเขามีจอห์นเขียน: 

4 ผมเห็นดวงวิญญาณของผูท่ี้ไดรั้บการตดัศีรษะเพ่ือเป็นพยานของพวกเขาเพ่ือพระเยซูและพระวจนะของพระเจา้ซ่ึงยงัไม่เคยบูชาสัตวร้์ายหรือภาพขอ
งเขาและไม่เคยไดรั้บเคร่ืองหมายบนหนา้ผากของพวกเขาหรือในมือของพวกเขา และพวกเขาครอบครองร่วมกบัพระคริสตเ์ป็นเวลาพนัปี (วิวรณ์ 20: 

4) 
ตน้คริสตส์อนว่าอาณาจกัรพนัปีของพระเจา้จะอยู่บนแผ่นดินและแทนท่ีรัฐบาลของโลกในขณะท่ีพระคมัภีร์สอน (cf วิวรณ์ 05:10, 11:15) 
ท าไมถา้อาณาจกัรของพระเจา้เป็นส่ิงส าคญัดงันั้นยงัไม่เคยไดย้ินมากท่ีสุดมากเก ีย่วกบัมนัไดห้รือไม่ 
บางส่วนเพราะพระเยซูเรียกมนัลึกลบั: 

11 และพระองคต์รัสกบัเขาว่า "คุณจะไดรั้บท่ีจะทราบความลึกลบัของอาณาจกัรของพระเจา้ แต่ส าหรับผูท่ี้อยู่นอกทุกส่ิงมาเป็นค าอุปมา (มาร์ค 
04:11) 



แมก้ระทัง่วนัน้ีมาในราชอาณาจกัรท่ีแทจ้ริงของพระเจา้เป็นปริศนาใหม้ากท่ีสุด 
พิจารณายงัว่าพระเยซูกล่าวว่าปลาย (อายุ) จะมา (เร็ว ๆ น้ี) หลงัจากพระกติติคุณของราชอาณาจกัรท่ีมีการประกาศไปทัว่โลกในฐานะพยาน: 

14 ข่าวประเสริฐเร่ืองอาณาจกัรน้ีจะไดป้ระกาศไปทัว่โลกเพ่ือเป็นพยานแกบ่รรดาประชาชาติแลว้ปลายจะมา (มทัธิว 24:14) 

ประกาศพระกิตตคุิณของพระอาณาจกัรของพระเจ้าเป็นส่ิงที่ส าคัญและเป็นที่จะประสบความส าเร็จในช่วงเวลาที่ส้ินสุดเหล่านี ้มันเป็นข้อความ "ด"ี 
ตามที่มีความหวังที่แท้จริงในการมนุษยศาสตร์เจบ็ป่วยแม้ส่ิงที่ผู้น าทางการเมืองอาจสอน 

หากคุณพิจารณาค าพูดของพระเยซูก็ควรมีความชัดเจนคริสตจกัรที่แท้จริงควรจะประกาศพระกิตตคุิณของราชอาณาจกัรที่ตอนนี ้นีค้วรจะให้ความส าคัญสูงสุด
ส าหรับคริสตจกัร. และเพ่ือท่ีจะท าเช่นน้ีไดอ้ย่างถูกตอ้งหลายภาษาควรจะใช้ 
น่ีคือส่ิงท่ีคริสตจักรของพระเจ้าอย่างต่อเน่ืองมุ่งมัน่ท่ีจะท า และนัน่คือเหตุผลท่ีหนงัสือเล่มน้ีไดรั้บการแปลเป็นคะแนนภาษา 
พระเยซูทรงสอนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับทางของเขา 

13 "ใส่โดยประตูแคบส าหรับประตูใหญ่และกวา้งเป็นวิธีการท่ีจะน าไปสู่ความพินาศและมีหลายคนท่ีไปทางน้ี 14 

เพราะแคบประตูและยากท่ีเป็นวิธีการท่ีน าไปสู่ชีวิตและ. มีไม่ก ีค่นท่ีพบว่ามนั (มทัธิว 7: 13-14). 
พระกติติคุณของพระอาณาจกัรของพระเจา้จะน าไปสู่ชีวิต! 
มนัอาจจะเป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะทราบว่าแมว่้าคริสเตียนส่วนใหญ่ดูเหมือนลบเลือนไปความคิดท่ีว่าเนน้ของพระคริสตอ์ยู่ในพระธรรมเทศนาพระกติติคุณของพระราช
อาณาจกัรของพระเจา้ศาสนาศาสตร์ทางโลกและนกัประวติัศาสตร์มกัจะเขา้ใจว่าน่ีคือส่ิงท่ีพระคมัภีร์สอนจริง 
แต่พระเยซูตวัเองคาดว่าสาวกของพระองคใ์นการสอนพระกติติคุณของพระอาณาจกัรของพระเจา้ (ลูกา 9: 2,60) เดอะ 
เพราะอาณาจกัรในอนาคตจะข้ึนอยู่กบักฎหมายของพระเจา้กจ็ะน าความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองและเช่ือฟังกฎหมายผูท่ี้อยู่ในวยัน้ีจะน าไปสู่ความสงบสุขท่ีแ
ทจ้ริง (สดุดี 119: 165; เอเฟซสั 2:15) 
และข่าวดีน้ีของสหราชอาณาจกัรเป็นท่ีรู้จกักนัในพระคมัภีร์พนัธสัญญาเดิม 

3. เป็นเมืองที่รู้จักกันในพันธสัญญาเดิม? 

พระเยซูแรกและคร้ังสุดทา้ยเทศน์บนัทึกท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการประกาศพระกติติคุณของพระราชอาณาจกัรของพระเจา้ (มาร์ค 1: 14-15; กจิการ 1: 3) 
ราชอาณาจกัรของพระเจา้เป็นส่ิงท่ีชาวยิวในเวลาท่ีพระเยซูควรจะไดรู้้บางส่ิงบางอย่างเก ีย่วกบัการเป็นท่ีไดก้ล่าวถึงในพระคมัภีร์ของพวกเขาซ่ึงตอนน้ีเราเรียกว่าพั
นธสัญญาเดิม 

แดเนียลสอนเกี่ยวกับราชอาณาจกัร 
พระศาสดาแดเนียล: 

40 และราชอาณาจกัรท่ีส่ีจะเป็นท่ีแขง็แกร่งเป็นเหลก็ตราบเท่าท่ีแบ่งเหลก็ช้ินและช้ินส่วนทุกอย่าง และเช่นเดียวกบัเหลก็ท่ีทบัราชอาณาจกัรนั้นจะแบ่
งเป็นช้ิน ๆ และผูท่ี้สนใจอ่ืน ๆ 

ทั้งหมด 41 ในขณะท่ีคุณเห็นเทา้และน้ิวเทา้ส่วนหน่ึงของดินเหนียวพอตเตอร์และบางส่วนของเหล็กราชอาณาจกัรนั้นจะถูกแบ่งออก. ยงัความแข็งแรง
ของเหลก็ใหเ้ป็นไปมนัเหมือนกบัท่ีคุณเห็นเหลก็ปนดินเหนียวเซรามิก. 42 และในขณะท่ีน้ิวเทา้เป็นส่วนหน่ึงของธาตุเหลก็และส่วนหน่ึงของดินเพ่ือใ
หร้าชอาณาจกัรนั้นจะส่วนหน่ึงท่ีแขง็แกร่งและเปราะบางบางส่วน 43 ในขณะท่ีคุณเห็นเหลก็ผสมกบัดินเซรามิกท่ีพวกเขาจะผสมกบัเมลด็พนัธ์ุของมนุ

ษย ์แต่พวกเขาจะไม่เป็นไปตามอีกคนหน่ึงเช่นเดียวกบัเหลก็ไม่ผสมกบัดินเหนียว 44 และในสมยัของกษตัริยเ์หล่าน้ีพระเจา้แห่งฟ้าสวรรคจ์ะตั้งอาณาจั

กรซ่ึงจะไม่ถูกท าลายได.้; และราชอาณาจกัรนั้นไม่ถูกท้ิงใหค้นอ่ืน ๆ ; มนัจะแบ่งเป็นช้ิน ๆ และกนิบรรดาราชอาณาจกัรเหล่าน้ีและจะยืนตลอดไป 
(แดเนียล 2: 40-44) 
18 แต่ธรรมิกชนของผูสู้งสุดจะไดรั้บราชอาณาจกัรและถือกรรมสิทธ์ิราชอาณาจกัรตลอดไปแมต้ลอดกาลและตลอด. (แดเนียล 7:18) 



21 "ผมดูและฮอร์นเดียวกนัท าสงครามกบัวิสุทธิชนและแลกเปล่ียนกบัพวกเขา 22 จนถึงวนัแห่งประวติัศาสตร์มาและการตดัสินท่ีถูกสร้างข้ึนในความ
โปรดปรานของธรรมิกชนของผูสู้งสุดและเวลาท่ีมา . เซนตส์ท่ีจะมีราชอาณาจกัร (แดเนียล 7: 21-22) 

จากแดเนียลท่ีเราเรียนรู้ว่าเวลาท่ีจะมาถึงเม่ืออาณาจกัรของพระเจา้จะท าลายอาณาจกัรของโลกน้ีและจะอยู่ตลอดไป นอกจากน้ีเรายงัไดเ้รียนรู้ว่าวิสุทธิชนจะมีส่วน
ของพวกเขาในการรับราชอาณาจกัรน้ี 
ส่วนมากของค าท านายของแดเนียลเป็นเวลาของเราในศตวรรษท่ี 21 
ขอใหสั้งเกตทางเดินบางส่วนจากพนัธสัญญาใหม่: 

12 "สิบเขาท่ีคุณเห็นคือกษตัริยสิ์บองคท่ี์ไดรั้บไม่มีราชอาณาจกัร 
แต่พวกเขาไดรั้บอ านาจเป็นเวลาหน่ึงชัว่โมงเป็นพระมหากษตัริยท่ี์มีสัตวร้์าย. 13 เหล่าน้ีเป็นหน่ึงใจและพวกเขาจะใหอ้ านาจและอ านาจของตนแกสั่ตว์
ร้ายนั้น 
. 14 เหล่าน้ีจะท าสงครามกบัพระเมษโปดกและพระเมษโปดกจะเอาชนะพวกเขาเพราะพระองคท์รงเป็นเจา้นายเหนือเจา้นายและพระมหากษตัริยข์องพ

ระมหากษตัริยแ์ละผูท่ี้อยู่กบัเขาจะเรียกว่าไดรั้บการแต่งตั้งและซ่ือสัตย ์". (วิวรณ์ 17: 12-14) 
ดงันั้นเราจะเห็นทั้งเกา่และใหม่ แนวคิดท่ีว่าจะมีเวลาส้ินสุดของโลกราชอาณาจกัรท่ีมีสิบช้ินส่วนและว่าพระเจา้จะท าลายมนัและสร้างอาณาจกัรของพระองค์ 

อิสยาห์สอนเกี่ยวกับราชอาณาจกัร 
พระเจา้อิสยาห์แรงบนัดาลใจท่ีจะเขียนเก ีย่วกบัส่วนแรกของอาณาจกัรของพระเจา้รัชกาลพนัปีท่ีรู้จกักนัในสหสัวรรษวิธีน้ี: 

1 มีจะออกมาแกนจากตน้ก  าเนิดของเจสซีและก ิง่งอกออกมาจากรากของเขา. 2 พระวิญญาณของพระเจา้จะอยู่บนเขาพระวิญญาณของปัญญาและความ
เขา้ใจวิญญาณของการใหค้ าปรึกษาและอาจวิญญาณ ความรู้และความกลวัของพระเจา้ 
3 ความสุขของเขาอยู่ในความหวาดกลวัของพระเจา้และเขาจะไม่ตดัสินดว้ยสายตาของดวงตาของเขาและไม่ตดัสินใจโดยการฟังดว้ยหูของพระองค์ 4 

แต่ 
ดว้ยความชอบธรรมเขาจะตดัสินคนยากจนและตดัสินเผื่อผูมี้ใจถ่อมแห่งแผ่นดินโลก เขาจะตีโลกดว้ยตะบองจากปากของเขาและมีลมหายใจของริมฝี
ปากของเขาเขาจะฆ่าคนชัว่. 5 ความชอบธรรมจะเป็นเขม็ขดัคาดเอวของพระองคแ์ละความสัตยซ่ื์อของเขม็ขดัเอวของพระองค์ 
6 "หมาป่ายงัจะอาศยัอยู่กบัลูกแกะเสือดาวจะนอนลงกบัลูกแพะ, ลูกววักบัสิงโตหนุ่มกบัสัตวอ์ว้นพีดว้ยกนัและเดก็เลก็ ๆ 
จะน าพวกเขา 7 ววัและหมีจะกนิหญา้. ของพวกเขา 
คนหนุ่มสาวจะนอนลงดว้ยกนัและสิงโตจะกนิฟางเหมือนววั 8 เดก็พยาบาลจะเล่นตามหลุมงูเห่าของและเดก็ท่ีหย่านมจะเอามือของเขาในรังของงูทบั 9

 เขาจะไม่ท าอนัตรายหรือท าลายทั้งหมด.. ภูเขาบริสุทธ์ิของเราเพราะว่าพิภพจะเต็มไปดว้ยความรู้ของพระเจา้ดัง่น ้ าปกคลุมทะเล 
10 "และในวนันั้นจะมีรากของเจสซีใครจะยืนเป็นแบนเนอร์กบัคนท่ีเป็น. 
ส าหรับคนต่างชาติจะแสวงหาเขาและสถานท่ีพ านักของเขาจะรุ่งโรจน์" (อิสยาห์ 11: 1-10) 

เหตุผลท่ีผมเรียกว่าน้ีเป็นส่วนแรกหรือช่วงแรกของอาณาจกัรของพระเจา้คือว่าคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ีมนัจะเป็นทางกายภาพ 
(กอ่นท่ีจะเวลาท่ีกรุงเยรูซาเลม็ใหม่ลงมาจากสวรรควิ์วรณ์ 21) 

และจะมีอายุการใชง้านพนัปี อิสยาห์ไดรั้บการยืนยนัลกัษณะทางกายภาพของขั้นตอนน้ีเม่ือเขายงัคงมี: 
11 ต่อมาในวนันั้นองค์พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงตั้งพระหตัถข์องพระองคอี์กเป็นคร้ังท่ีสองท่ีจะกูคื้นประชาชนท่ีเหลืออยู่ของเขาท่ีเหลือจากอสัซีเรียและอียิป
ตจ์ากปัทโรสและเงินทองจากอีแลมและชินาจากเมืองฮามทัและ หมู่เกาะในทะเล 
12 เขาจะตั้งค่าแบนเนอร์ส าหรับประชาชาติและจะชุมนุมอิสราเอลท่ีพลดัพรากและรวบรวมท่ีกระจดักระจายยูดาห์จากส่ีมุมของแผ่นดิน. 13 นอกจาก
น้ียงัอิจฉาของเอฟราอิจะพรากและปฏิปักษข์องยูดาห์จะ 

ตดัออก เอฟราอิจะไม่อิจฉายูดาห์จะไม่กอ่กวนเอฟราอิ 14 แต่พวกเขาจะบินลงบนบ่าของครูบาอาจารยท์างตะวนัตก. ร่วมกนัพวกเขาจะปลน้คนของทา
งตะวนัออก; พวกเขาจะเอามือวางของพวกเขาในเอโดมและโมอบั และคนอมัโมนจะเช่ือฟังเขาทั้งหลาย 15 เดอะลอร์ดอย่างเตม็ท่ีจะท าลายล้ินของทะ



เลแห่งอียิปต.์ ดว้ยลมอนัแรงกลา้ของพระองคจ์ะเขย่าก  าป้ันของเขาเหนือแม่น ้ าและตีในเจด็ล าธารและท าใหค้นขา้มแห้งหุม้. 16 จะมีถนนหลวงส าหรับ

ประชาชนท่ีเหลืออยู่ของเขาจะถูกท้ิงจากอสัซีเรียเป็น มนัเป็นส าหรับอิสราเอลในวนัท่ีเขาข้ึนมาจากแผ่นดินอียิปต์ (อิสยาห์ 11: 11-16) 
อิสยาห์ยงัเป็นแรงบนัดาลใจในการเขียน: 

2 ตอนน้ีมนัจะมาในวนัหลงั ๆ 
ท่ีภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเจา้จะถูกสถาปนาข้ึนดา้นบนของภูเขาและจะถูกยกข้ึนเหนือบรรดาเนินเขา และทุกชาติจะไหลไป 3 หลายคนท่ีจะมาและ
พูดว่า 

"มาเถิดใหเ้ราข้ึนไปยงัภูเขาของพระเจา้เพ่ือพระนิเวศของพระเจา้ของยาโคบ. เขาจะสอนเราวิธีการของเขาและเราจะเดินในเส้นทางของเขา "ส าหรับจ
ากศิโยนจะออกไปกฎหมายและพระวจนะขององค์จากกรุงเยรูซาเล็ม 4 พระองคจ์ะทรงตดัสินระหว่างประชาชาติและการต าหนิคนจ านวนมาก..; เขาจ
ะตีดาบของพวกเขาเป็นผาลไถนาและหอกของพวกเขาในการตดัแต่งก ิง่ตะขอ. เนช่ันจะไม่ยกดาบต่อสู้ประชาชาตแิละเขาจะไม่ได้เรียนรู้การท าสงครา

มอีกต่อไป ... 11 มีลกัษณะอนัสูงส่งของมนุษยจ์ะตอ้งอ่อนนอ้มถ่อมตนความจองหองของคนจะเป็น 

กราบไหวแ้ละพระเดียวจะเป็นท่ีเทิดทูนในวนันั้น (อิสยาห์ 2: 2-4,11) 
ดงันั้นมนัจะเป็นช่วงเวลาท่ีสังคมอุดมคติของสันติภาพในโลก ทา้ยท่ีสุดน้ีจะเป็นตลอดไปกบัพระเยซูปกครอง ข้ึนอยู่กบัพระคมัภีร์ต่างๆ (สดุดี 90: 4; 92: 1; 

อิสยาห์ 02:11; โฮเชยา 6: 2) ชาวยิวลมุดน้ีจะสอนจ านวน จ ากดั 1,000 ปี (ลมุด: เทตศาลสูงสุด 97a) 
อิสยาห์ไดแ้รงบนัดาลใจท่ีจะเขียนต่อไปน้ี: 

6 คนไวใ้หเ้ราเดก็เกดิแกเ่ราบุตรจะไดรั้บ; และรัฐบาลจะอยู่ท่ีบ่าของ และช่ือของเขาจะถูกเรียกว่าท่ีปรึกษามหศัจรรยอ์นัยิ่งใหญ่ของพระเจา้นิรันดร์พร
ะบิดาเจา้ชายแห่งสันติภาพ. 7 ของการเพ่ิมข้ึนของรัฐบาลและความสงบสุขของพระองคจ์ะไม่มีท่ีส้ินสุดเหนือพระท่ีนัง่ของดาวิดและทัว่ราชอาณาจกัรข
องเขาเพ่ือส่ังซ้ือและสร้าง 

ดว้ยวิจารณญาณและความยุติธรรมจากเวลาน้ีไปขา้งหนา้แมต้ลอดไป ความกระตือรือร้นของพระเจา้ของครอบครัวจะด าเนินการน้ี (อิสยาห์ 9: 6-

7) 
ขอใหสั้งเกตว่าอิสยาห์กล่าวว่าพระเยซูจะมาสถาปนาอาณาจกัรกบัรัฐบาล ขณะท่ีหลายคนท่ีนบัถือคริสตพู์ดทางน้ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนธนัวาคมของทุกปีพวก
เขามกัจะมองขา้มว่ามนัพยากรณ์มากกว่าความจริงท่ีว่าพระเยซูจะเกดิ พระคมัภีร์แสดงใหเ้ห็นว่าอาณาจกัรของพระเจา้มีรัฐบาลกบักฎหมายมากกว่าวิชาและท่ีพระเ
ยซูจะมากกว่านั้น อิสยาห์ดาเนียลและคนอื่น ๆ กพ็ยากรณ์ 
กฎหมายของพระเจา้เป็นทางแห่งความรัก (มทัธิว 22: 37-40; จอห์น 15:10) 

และอาณาจกัรของพระเจา้จะไดรั้บการตดัสินข้ึนอยู่กบักฎหมายดงักล่าว ดงันั้นอาณาจกัรของพระเจา้แมจ้ะมีหลายวิธีในโลกท่ีดูมนัจะข้ึนอยู่กบัความรัก 
สดุดีและอ่ืน ๆ 
มนัไม่ใช่แค่ดาเนียลและอิสยาห์ว่าพระเจา้ทรงเป็นแรงบนัดาลใจท่ีจะเขียนเก ีย่วกบัราชอาณาจกัรมาของพระเจา้ 

เอเสเคียลเป็นแรงบนัดาลใจในการเขียนว่าคนตระกูลของอิสราเอล (ไม่เพียง แต่ชาวยวิ) 

ซ่ึงกระจดักระจายอยู่ในช่วงเวลาของความทุกข์ยากล าบากที่ย่ิงใหญ่จะรวมตวักันในราชอาณาจกัรพันปี: 
17 เพราะฉะน้ันจงกล่าวว่า `องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า:" 
เราจะรวบรวมเจ้ามาจากชนชาตทิั้งหลายชุมนุมเจ้าจากประเทศที่คุณได้รับการกระจายและผมจะท าให้คุณแผ่นดินอิสราเอล. 

" '18 และพวกเขาจะไปที่น่ัน 

และพวกเขาจะเอาส่ิงที่น่ารังเกียจทั้งหมดและส่ิงที่น่าสะอิดสะเอียนของทั้งหมดจากทีน่ั่น. 19 แล้วฉันจะให้พวกเขาหัวใจเพียงหน่ึงเดียวและเราจะใส่วิญ

ญาณใหม่ภายในพวกเขาและน าใจหินออกจากเน้ือของเขาและให้พวกเขามีหัวใจ 

เน้ือ 20 ที่พวกเขาอาจเดินตามกฎเกณฑ์ของเราและให้ค าตดัสินของเราและท าพวกเขา; และเขาจะเป็นประชาชนของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของพว



กเขา. 21 แต่ส าหรับผู้ที่มีหัวใจเป็นไปตามความปรารถนาส าหรับส่ิงที่น่ารังเกียจของพวกเขาและส่ิงที่น่าสะอิดสะเอียนของพวกเขาเราจะตอบสนองการ

กระท าของพวกเขาบนหัวของตวัเอง " 
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า (เอเสเคียล 11: 17-21) 

ทายาทตระกูลของอิสราเอลจะไม่ตอ้งกระจดักระจาย แต่จะปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องพระเจา้และหยุดกนิส่ิงท่ีน่ารังเกยีจ (เลวีนิติ 11; เฉลยธรรมบญัญติั 14) 
แจง้ใหท้ราบต่อไปน้ีในสดุดีเก ีย่วกบัราชอาณาจกัรของพระเจา้: 

27 ปลายของโลกจะจดจ าและหนัไปพระเจา้และบรรดาครอบครัวของบรรดาประชาชาติจะนมสัการกอ่นท่ีคุณ. 28 เพราะอ านาจการปกครองเป็นของ
พระเจา้และพระองคท์รงปกครองประชาชาติ(สดุดี 22: 27-28) 
6 พระท่ีนัง่ของโอพระเจา้ตลอดไปและตลอดไป และธารพระกรแห่งความชอบธรรมคือคทาแห่งราชอาณาจกัรของ (สดุดี 45: 6) 
10 ผลงานของคุณทั้งหมดจะสรรเสริญคุณโอพระเจา้และนกับุญของคุณจะขอพรให้คุณ. 11 เขาจะพูดถึงสง่าราศีแห่งราชอาณาจกัรของคุณและพูดคุยข
องอ านาจของคุณ 12 ท่ีจะใหบุ้ตรทั้งหลายของมนุษยท์ าหนา้ท่ีอนัยิ่งใหญ่ของพระองค์และ 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงรุ่งโรจน์ของอาณาจกัรของพระองค.์ 13 ราชอาณาจกัรของคุณเป็นราชอาณาจกัรนิรันดร์และราชอาณาจกัรของพระอง

คด์ ารงอยู่ตลอดทุกชัว่อายุ (สดุดี 145: 10-13) 

นักเขียนต่าง ๆ ในพันธสัญญาเดิมยังเขียนเกี่ยวกับด้านของสหราชอาณาจกัร (เช่นเอเสเคียล 20:33; โอบาดีห์ 21; คา 4: 7) 
ดังน้ันเม่ือพระเยซูทรงเร่ิมการเรียนการสอนพระกิตตคุิณของพระราชอาณาจกัรของพระเจ้าผู้ชมของเขาทันทีมีความคุ้นเคยกับแนวคิดพื้นฐานบางอย่าง 
4. อัครสาวกสอนของพระเยซูแห่งราชอาณาจักร? 

ขณะที่หลายคนท าหน้าที่เหมือนพระกิตตคุิณเป็นเพียงข่าวที่ดีเกี่ยวกับบุคคลของพระเยซูในความเป็นจริงก็คือว่าสาวกของพระเยซูสอนพระกิตตคุิณของพระราชอ

าณาจกัรของพระเจ้าน่ันคือข้อความทีพ่ระเยซูน า 
เปาโลสอนอาณาจกัรของพระเจ้า 
อคัรสาวกเปาโลเขียนเก ีย่วกบัอาณาจกัรของพระเจา้และพระเยซู 

8 และเขาเดินเขา้ไปในโบสถแ์ละพูดอย่างกลา้หาญเป็นเวลาสามเดือนชกัชวนใหเ้ช่ือในส่ิงเก ีย่วกบัเร่ืองของอาณาจกัรของพระเจา้ (กจิการ 19: 8) 
25 และแน่นอนตอนน้ีผมรู้ว่าทุกท่านในระหว่างท่ีขา้พเจา้เท่ียวป่าวประกาศอาณาจกัรของพระเจา้ (กจิการ 20:25) เดอะ 
23 ดงันั้นเม่ือพวกเขาไดรั้บการแต่งตั้งใหว้นัจ านวนมากเขา้มาหาเขาท่ีท่ีพกัของเขาซ่ึงเขาอธิบายและเคร่งขรึมเบิกความของอาณาจกัรของพระเจา้เกล้ีย
กล่อมใหพ้วกเขาเก ีย่วกบัพระเยซูจากทั้งกฎหมายของโมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์ตั้งแต่เชา้จนถึงเวลาเยน็ ... วนัที ่
31 พระธรรมเทศนาพระอาณาจกัรของพระเจ้าและสอนส่ิงที่เกี่ยวกับองค์พระเยซูคริสต์ด้วยความม่ันใจทั้งหมดไม่มีใครห้ามเขา (กจิการ 28: 

23,31) 
ขอใหสั้งเกตว่าอาณาจกัรของพระเจา้ไม่ไดเ้ป็นเพียงเก ีย่วกบัพระเยซู (แมว่้าเขาจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของมนั) 
ขณะท่ีพอลยงัสอนเก ีย่วกบัพระเยซูแยกจากส่ิงท่ีเขาสอนเก ีย่วกบัอาณาจกัรของพระเจา้ 
พอลยงัเรียกมนัว่าข่าวประเสริฐของพระเจา้ แต่นัน่กย็งัคงพระกติติคุณของพระราชอาณาจกัรของพระเจา้: 

9 ... เราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจา้ ... 12 ท่ีคุณจะเดินคุม้ค่าของพระเจา้ท่ีเรียกคุณเขา้สู่อาณาจกัรของพระองคเ์องและมีความสุข (1 เธสะโลนิ 
2: 9,12) 

พอลยงัเรียกมนัว่าพระกติติคุณของพระเยซูคริสต ์(โรม 1:16) เดอะ ขอ้ความ "ดี" ของพระเยซูขอ้ความท่ีเขาสอน 



พิจารณาว่ามนัไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ข่าวประเสริฐเก ีย่วกบับุคคลของพระเยซูคริสต์หรือเพียงแค่เก ีย่วกบัความรอดส่วนบุคคล พอลกล่าวว่าพระกติติคุณของพระเยซูคริ
สตร์วมเช่ือฟังพระเยซูเขากลบัมาและการตดัสินของพระเจา้: 

6 ... 
พระเจา้ในการช าระคืนกบัความทุกขย์ากท่ีปัญหาเหล่านั้นท่ีคุณ, 7 และเพ่ือใหคุ้ณผูท่ี้มีส่วนท่ีเหลือท่ีมีปัญหากบัเราเม่ือพระเยซูถูกเปิดเผยจากสวรรคอ์ั
นยิ่งใหญ่ของพระองค์ 8 ในเปลวเพลิงจะแกแ้คน้ผูท่ี้ไม่รู้จกัพระเจา้ 
และในบรรดาผูท่ี้ไม่เช่ือฟังพระกติติคุณของพระเยซูคริสต.์ 9 คนเหล่าน้ีจะตอ้งถูกลงโทษดว้ยการท าลายนิรันดร์จากพระพกัตร์ของพระเจา้และจากพร
ะสิริของอ านาจของพระองค์ 10 เม่ือมาถึงในวนันั้นเพ่ือรับเกยีรติใน 
ธรรมิกชนและเขาจะไดรั้บการช่ืนชมในหมู่ผูท่ี้เช่ือเพราะค าพยานของเราท่านกไ็ดเ้ช่ือ (2 สะโลนิกา 1: 6-10) 

พนัธสัญญาใหม่แสดงใหเ้ห็นว่าราชอาณาจกัรนั้นคือส่ิงท่ีเราจะไดรั้บไม่ว่าเราขณะน้ีอย่างเตม็ท่ียึดครองนั้น 
28 เราจะไดอ้าณาจกัรท่ีไม่หวัน่ไหว (ฮีบรู:28) 

เราสามารถเขา้ใจและหวงัว่าจะเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรของพระเจา้ในขณะน้ี แต่ยงัไม่ไดเ้ขา้มาอย่างเตม็ท่ี 
พอลโดยเฉพาะได้รับการยืนยันว่าไม่เตม็ท่ีเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าเป็นมนุษย์มนุษย์ท่ีมนัเกิดขึน้หลังจากท่ีฟ้ืนจากความตาย: 

50 ตอนน้ีผมบอกพ่ีนอ้งว่าเน้ือและเลือดไม่สามารถสืบทอดอาณาจกัรของพระเจา้ . 
การทุจริตหรือไม่ไดรั้บมรดกไม่เป่ือยเน่า 51 ดูเถิดเราบอกคุณปริศนา: เราจะไม่หลบัหมดทุกคน แต่เราทุกคนจะตอ้ง changed-

 52 ในช่วงเวลาในแววตาท่ีเป่าแตรคร้ังสุดทา้ย ส าหรับจะมีเสียงแตรและคนท่ีตายจะเพ่ิมข้ึนไม่เน่าเป่ือยและเราจะมีการเปล่ียนแปลง (1 โครินธ์ 15: 

50-52) 
1 ขา้พเจา้คิดค่าบริการดงันั้นกอ่นท่ีพระเจา้และพระเยซูคริสตท่ี์จะตดัสินชีวิตและความตายท่ีปรากฏและตั้งอาณาจกัรของพระองค ์(2 ทิโมธี 4: 1) 

พอลไม่เพียง แต่สอนว่า แต่ท่ีพระเยซูจะส่งมอบราชอาณาจกัรพระเจา้พระบิดา: 
20 แต่ตอนน้ีพระคริสตท์รงเป็นข้ึนมาจากความตายและไดก้ลายเป็นผลแรกของผูท่ี้ไดล้ดลงนอนหลบั. 21 เพราะว่าตั้งแต่โดยคนมาตายโดยชายยงัมาฟ้ื
นคืนพระชนมข์องคนตาย. 22 อดมัเป็นทั้งหมดตายฉันใด ในพระคริสตน์ั้นจะไดชี้วิต 23 แต่แต่ละคนในการส่ังซ้ือของเขาเอง. 
พระคริสตท์รงเป็นผลแรกหลงัจากนั้นผูท่ี้เป็นของพระคริสตท่ี์มาของพระองค์ 24 แลว้กม็าถึงจุดส้ินสุดเม่ือเขามอบราชอาณาจกัรพระเจา้พระบิดาเม่ือเข

ามุ่ง. จบการปกครองและผูมี้อ านาจและพลงั. 25 เพราะพระองค์จะตอ้งทรงปกครองจนกว่าเขาจะไดใ้ส่ศัตรูทั้งหมดภายใตพ้ระบาทของพระองค์ (1 

โครินธ์ 15: 20-25) 
พอลยงัสอนว่าไม่ชอบธรรม (เบรกเกอร์บญัญติั) จะไม่สืบทอดอาณาจกัรของพระเจา้: 

9 ท่านไม่รู้หรือว่าคนอธรรมจะไม่สืบทอดอาณาจกัรของพระเจา้? ท าไม่ถูกหลอก ล่วงประเวณีไม่และไม่ภาคีหรือล่วงประเวณีหรือกระเทยหรือกะเท
ย 10 มิไดข้โมยหรือโลภหรือคนข้ีเมาหรือ revilers หรือฉ้อโกงจะสืบทอดอาณาจกัรของพระเจา้ (1 โครินธ์ 6: 9-10) 
19 แลว้การงานของเน้ือหนงัจะเห็นไดช้ดัท่ี: ล่วงประเวณีการล่วงประเวณีการโสโครกการลามก 20 รูปป้ัน, เวทมนตร์, ความเกลียดชงัโตแ้ยง้, 
ความริษยาระเบิดของความโกรธความทะเยอทะยานเห็นแกต่วัแตกร้าวนอกรีต 21 อิจฉาฆาตกรรมเมามาย revelries 

และชอบ; ซ่ึงผมบอกคุณกอ่นเช่นเดียวกบัผมยงับอกคุณในเวลาท่ีผ่านมาว่าผูท่ี้ประพฤติเช่นนั้นจะไม่ไดรั้บอาณาจกัรของพระเจา้ (กาลาเทีย 5: 19-

21) เดอะ 
5 ส าหรับน้ีคุณจะรู้ว่าคนล่วงประเวณีคนมลทินหรือคนโลภท่ีเป็นรูปป้ันมีมรดกใด ๆ ใน 
อาณาจกัรของพระคริสต์และพระเจา้ (เอเฟซสั 5: 5) 

พระเจา้มีมาตรฐานและความตอ้งการการกลบัใจจากบาปเพ่ือท่ีจะสามารถเขา้สู่อาณาจกัรของพระองค์ อคัรสาวกเปาโลเตือนว่าบางคนจะไม่ไดส้อนว่า: 
6 ฉันประหลาดใจว่าคุณจะเปล่ียนไปดงันั้นเร็ว ๆ 
น้ีจากผูท่ี้เขาเรียกว่าคุณในพระคุณของพระคริสตเ์พ่ือพระกติติคุณท่ีแตกต่างกนั 7 ซ่ึงไม่ไดอ้ีก แต่มีบางคนท่ีเป็นปัญหากบัคุณและตอ้งการท่ีจะบิดเบือ
นข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต.์ 8 แต่แมว่้าเราเองหรือทูตสวรรคถ์า้ประกาศข่าวประเสริฐอื่น ๆ 



ท่ีใหคุ้ณมากกว่าส่ิงท่ีเราไดป้ระกาศแกคุ่ณปล่อยใหเ้ขาถูกสาปแช่ง. 9 ในฐานะท่ีเรา 

ไดก้ล่าวกอ่นดงันั้นตอนน้ีฉันพูดอีกคร้ังว่าถา้ใครบอกกล่าวพระกติติคุณอ่ืน ๆ ท่ีใหคุ้ณมากกว่าส่ิงท่ีคุณไดรั้บใหเ้ขาถูกสาปแช่ง (กาลาเทีย 1: 6-9) 
3 แต่ผมเกรงอย่างใดว่างูหลอกอีฟโดยอุบายของเขาเพ่ือให้จิตใจของคุณอาจไดรั้บความเสียหายจากความเรียบง่ายท่ีมีอยู่ในพระ. 4 เพราะถา้เขาท่ีมาบอ
กกล่าวพระเยซูอีกคนท่ีเรายงัไม่ไดเ้ทศน์หรือถา้คุณไดรั้บ 

จิตวิญญาณท่ีแตกต่างกนัซ่ึงคุณไม่ไดรั้บหรือพระกติติคุณท่ีแตกต่างกนัท่ีคุณยงัไม่ไดรั้บการยอมรับ - คุณอาจดีใส่กบัมนั! (2 โครินธ์ 11: 3-4) 
ส่ิงท่ีเป็น "คนอ่ืน" และ "แตกต่างกนั" จริงเท็จพระกติติคุณ? 
พระกติติคุณเท็จมีส่วนต่างๆ 
โดยทัว่ไปพระวรสารท่ีผิดพลาดคือการเช่ือว่าคุณไม่จ าเป็นตอ้งเช่ือฟังพระเจา้และจริงๆมุ่งมัน่ท่ีจะอยู่อย่างแทจ้ริงกบัวิธีการของเขาในขณะท่ีอา้งว่ารู้จกัพระเจา้ (cf 

มทัธิว 7: 21-23) มีแนวโนม้ท่ีจะเห็นแกต่วัท่ีมุ่งเนน้ 
พญานาคหลอกลวงอีฟตกส าหรับพระกติติคุณเท็จเกอืบ 6000 ปีท่ีผ่านมา (ปฐมกาล 3) 

และมนุษยมี์ความเช่ือว่าพวกเขารู้ดีกว่าพระเจา้และควรตดัสินใจท่ีดีและความชัว่ร้ายส าหรับตวัเอง ใช่หลงัจากท่ีพระเยซูเสดจ็มาช่ือของเขากม็กัจะยึดติดอยู่กบัปลอ
ม ๆ พระวรสารและน้ีไดรั้บการอย่างต่อเน่ืองและจะยงัคงเขา้มาในช่วงเวลาสุดทา้ยของมาร 
ตอนน้ีกลบัมาในเวลาท่ีอคัรสาวกเปาโล, พระกติติคุณเท็จเป็นหลกัองคค์วามรู้ / ผสม 

ของความจริงและความผิดพลาด จีน็โดยทัว่ไปเช่ือว่ามีความรู้พิเศษคือส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีจะบรรลุความเขา้ใจจิตวิญญาณรวมทั้งความรอด จีน็มีแนวโนม้ท่ีจะเช่ือว่าส่ิงท่ี
เน้ือหนงัไม่ไดไ้ม่มีผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งและพวกเขากไ็ม่เห็นดว้ยกบัการเช่ือฟังพระเจา้ในเร่ืองเช่นเจด็วนัสะบาโต ผูน้ าคนหน่ึงท่ีเป็นเท็จดงักล่าวไซมอนหมอผีท่ีถู
กเตือนโดยอคัรสาวกเปโตร (กจิการ 8: 18-21) 

แต่มันก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย 
พนัธสัญญาใหม่แสดงใหเ้ห็นว่าฟิลิปสอนอาณาจกัรของพระเจา้: 

5 ฟีลิปจึงลงไปยงัเมืองสะมาเรียและประกาศเร่ืองพระคริสตใ์หก้บัพวกเขา ... 12 พวกเขาเช่ือว่าฟิลิปในขณะท่ีเขาเทศนเ์ร่ืองอาณาจกัรของพระเจา้ ... 
(กจิการ 8: 5,12) 

แต่พระเยซูพอลและสาวกสอนว่ามนัไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะเขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้: 
24 เม่ือพระเยซูทรงเห็นว่าเขากลายเป็นทุกขม์ากเขากล่าวว่า 
"วิธีการท่ียากกคื็อส าหรับผูท่ี้มีความร ่ ารวยท่ีจะเขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้! 25 มนัเป็นเร่ืองง่ายส าหรับอูฐไปผ่านเขม็กว่าส าหรับการให ้
คนมัง่มีจะเขา้ในอาณาจกัรของพระเจา้. " 
26 และบรรดาผูท่ี้ไดย้ินกก็ล่าวว่า "ถา้อย่างนั้นใครจะรอดได"้ 
27 แต่เขากล่าวว่า "ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดก้บัผูช้ายท่ีเป็นไปไดก้บัพระเจา้." (ลูกา 18: 24-27) 
22 "เราจะตอ้งผ่านความยากล าบากหลายเขา้ในอาณาจกัรของ 
พระเจา้ "(กจิการ 14:22) 
3 เราจะผูกพนัท่ีจะขอบคุณพระเจา้เสมอส าหรับคุณพ่ีนอ้งมนัเป็นท่ีเหมาะสมเพราะความเช่ือของคุณเติบโตข้ึนอย่างยิ่งและความรักของทุกคนของคุณ
ทั้งหมดท่ีอุดมไปยงัแต่ละอ่ืน ๆ 4 เพ่ือใหต้วัเราเองโมข้องคุณในหมู่คริสตจกัรของ 
พระเจา้ส าหรับความอดทนและความเช่ือมัน่ในทุกการข่มเหงและความยากล าบากของคุณท่ีคุณทน 5 ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีชดัแจง้ของการตดัสินความชอ
บธรรมของพระเจา้ท่ีคุณอาจจะสมควรกบัอาณาจกัรของพระเจา้ท่ีคุณยงัประสบ 6 เพราะมนัเป็น 
เป็นส่ิงท่ีชอบธรรมกบัพระเจา้ในการช าระคืนกบัความทุกขย์ากผูท่ี้มีปัญหาคุณ, 7 และเพ่ือใหคุ้ณท่ีมีปัญหากบัส่วนท่ีเหลือเราเม่ือพระเยซูถูกเปิดเผยจา
กสวรรคอ์นัยิ่งใหญ่ของพระองค ์(2 สะโลนิกา 1: 3-7) 



เพราะความยากล าบากเพียงบางส่วนตอนน้ีถูกเรียกและไดรั้บการแต่งตั้งในยุคน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของมนั (มทัธิว 22: 1-14; จอห์น 6:44; ฮีบรู 6: 4-

6) คนอื่น ๆ จะถูกเรียกว่าต่อมาขณะท่ีพระคมัภีร์แสดงใหเ้ห็นว่าบรรดา 
"ท่ีผิดพลาดในจิตวิญญาณท่ีจะมาถึงความเขา้ใจและบรรดาผูท่ี้บ่นจะไดเ้รียนรู้หลกัค าสอน" (อิสยาห์ 29:24) 

ปีเตอร์สอนราชอาณาจกัร 
อคัรสาวกเปโตรสอนว่าราชอาณาจกัรนั้นเป็นนิรันดร์และท่ีข่าวประเสริฐของพระเจา้จะตอ้งเช่ือฟังอย่างขยนัขนัแขง็หรือจะมีความยุติธรรม 

10 ดงันั้นพ่ีนอ้งจะไดข้ยนัมากข้ึนเพ่ือใหก้ารโทรและการเลือกตั้งของคุณแน่ใจว่าถา้คุณท าส่ิงเหล่าน้ีคุณจะไม่สะดุด 11 ส าหรับดงันั้นทางเขา้จะจ่ายให้
กบัคุณสมบูรณ์ท่ีจะเขา้มาในราชอาณาจกัรนิรันดร์ของพระเจา้ของเราและผูช่้วยใหร้อดพระเยซูคริสต ์(2 เปโตร 1: 10-11) 
17 เพราะเวลาท่ีมีมาส าหรับการตดัสินท่ีจะเร่ิมตน้ท่ีบา้นของพระเจา้ และถา้มนัเร่ิมตน้ดว้ยเรากอ่นส่ิงท่ีจะเป็นจุดส้ินสุดของผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามพระกติติ
คุณของพระเจา้? (1 เปโตร 4:17) 

หนังสือสุดท้ายของพระคัมภีร์และราชอาณาจกัร 
พระคมัภีร์สอนว่า "พระเจา้ทรงเป็นความรัก" (1 ยอห์น 4: 8,16) และพระเยซูทรงเป็นพระเจา้ (จอห์น 1: 1,14) -The 

อาณาจกัรของพระเจา้จะมีพระมหากษตัริยท่ี์เป็นความรักและมีกฎหมายรองรับความรักไม่ไดเ้กลียด (cf วิวรณ์ 22: 14-15) 
หนงัสือเล่มล่าสุดของพระคมัภีร์โดยเฉพาะกล่าวถึงอาณาจกัรของพระเจา้ 

15 เม่ือทูตสวรรคอ์งคท่ี์เจด็กเ็ป่าแตรและมีหลาย ๆ เสียงดงั ๆ ในสวรรคว่์า 
"ราชอาณาจกัรของโลกน้ีไดก้ลายเป็นอาณาจกัรของพระเจา้ของเราและของพระคริสตข์องพระองคแ์ละพระองคจ์ะทรงครอบครองตลอดไปและตลอด

กาล!" (วิวรณ์ 11:15) 
พระเยซูจะทรงครองราชยใ์นราชอาณาจกัร! และพระคมัภีร์เผยใหเ้ห็นทั้งสองของเขาท่ีช่ือ: 

16 และเขากมี็เส้ือคลุมของเขาและตน้ขาของเขาเขียนช่ือไวว่้ากษตัริยแ์ห่งพระมหากษตัริยแ์ละเจา้นายแห่งเจา้นายทั้งปวง (วิวรณ์ 19:16) 
แต่พระเยซูเป็นคนเดียวท่ีจะไดค้รอง? ขอใหสั้งเกตทางน้ีจากวิวรณ์: 

4 และขา้พเจา้ไดเ้ห็นบลัลงักแ์ละพวกเขานั่งอยู่บนพวกเขาและการตดัสินใจท่ีมีความมุ่งมัน่ให้กบัพวกเขา จากนั้นผมเห็นดวงวิญญาณของผูท่ี้ไดรั้บกา
รตดัศีรษะเพ่ือเป็นพยานของพวกเขาเพ่ือพระเยซูและพระวจนะของพระเจา้ซ่ึงยงัไม่เคยบูชาสัตวร้์ายหรือภาพของเขาและไม่เคยไดรั้บเคร่ืองหมายบนห

นา้ผากของพวกเขาหรือในมือของพวกเขา และพวกเขาครอบครองร่วมกบัพระคริสต์เป็นเวลาพนัปี . 6. เป็นสุขและบริสุทธ์ิกคื็อผูท่ี้มีส่วนร่วมในการ

ฟ้ืนคืนพระชนมแ์รก กว่าเช่นตายคร้ังท่ีสองจะไม่มีอ านาจ 
แต่พวกเขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจา้และของพระคริสต์และจะครอบครองร่วมกบัพระองคพ์นัปี (วิวรณ์ 20: 4,6) 

คริสเตียนแทจ้ะฟ้ืนข้ึนมาใหม่จะข้ึนครองราชยร่์วมกบัพระคริสตพ์นัปี! เพราะราชอาณาจกัรจะอยู่ตลอดไป (วิวรณ์ 11:15) 

แต่ท่ีกล่าวถึงรัชสมยัเพียงหน่ึงพนัปี น่ีคือเหตุผลท่ีผมเรียกว่ากอ่นหนา้น้ีเป็นขั้นตอนแรกของอาณาจกัรทางกายภาพพนัปีเฟสเม่ือเทียบกบัคร้ังสุดทา้ยจิตวิญญาณมา
กข้ึนเฟส 
เหตุการณ์ไม่ก ีท่ี่ระบุไวใ้นหนงัสือวิวรณ์เป็นท่ีเกดิข้ึนระหว่างขั้นตอนพนัปีและคร้ังสุดทา้ยของอาณาจกัรของพระเจา้: 

7 ตอนน้ีเม่ือพนักว่าปีไดห้มดอายุแลว้ซาตานจะไดรั้บการปล่อยตวัจากคุกของเขา 8 และจะออกไปล่อลวงบรรดาประชาชาติท่ีอยู่ในมุมทั้งส่ีของโลกคื
อโกกและมาโกกให้คนมาชุมนุมกนัท าสงครามท่ีมีจ านวนเป็น 

เมด็ทรายในทะเล ... 11 จากนั้นผมเห็นพระท่ีนัง่ใหญ่สีขาวและพระองคผ์ูน้ั่งอยู่บนนั้นจากพระพกัตร์โลกและสวรรคห์นีไป และไดมี้การพบสถานท่ี
ส าหรับพวกเขาไม่มี. 12และผมเห็นคนตายทั้งเลก็และใหญ่ยืนอยู่ต่อพระพกัตร์พระเจา้และหนังสือท่ีถูกเปิด และหนงัสืออีกเล่มหน่ึงกเ็ปิดซ่ึงเป็นหนงัสื
อแห่งชีวิต และคนตายกถู็กพิพากษาตามการกระท าของพวกเขาโดยส่ิงท่ีถูกเขียนในหนงัสือ. 13 ทะเลใหข้ึ้นผูต้ายท่ีอยู่ในนั้นและความตายและนรกมอ

บความตายท่ีอยู่ในพวกเขา และพวกเขาถูกตดัสินแต่ละคนตามการกระท าของเขา. 14 แลว้ความตายและนรกถูกโยนลงไปในบึงไฟ . 
น่ีคือความตายคร้ังท่ีสอง 15 และคนท่ีไม่ไดจ้ดไวใ้นหนงัสือแห่งชีวิตถูกโยนลงไปในบึงไฟ (วิวรณ์ 20: 7-8, 11-15) 



หนงัสือวิวรณ์แสดงใหเ้ห็นว่าจะมีขั้นตอนในภายหลงัว่ามาหลงัจากรัชสมยัพนัปีและหลงัการตายคร้ังท่ีสอง: 
1 ตอนน้ีผมไดเ้ห็นทอ้งฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะทอ้งฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกคร้ังแรกท่ีไดล่้วงลบัไปแลว้ นอกจากน้ียงัมีทะเลกไ็ม่มีอีก 2. จา
กนั้นฉันกจ็อห์นเห็นคือกรุงเยรูซาเลม็ใหม่เล่ือนลอยลงมาจากสวรรคจ์ากพระเจา้เตรียมเป็นเจา้สาวแต่งตวัไวส้ าหรับสามีของเธอ. 3 และขา้พเจา้ไดย้ินเ
สียงดงัมาจากสวรรคว่์า " 
ดูเถิดพลบัพลาของพระเจา้อยู่กบัมนุษยแ์ละเขาจะอยู่กบัพวกเขาและพวกเขาจะเป็นประชาชนของพระองค์พระเจา้จะอยู่กบัพวกเขาและเป็นพระเจา้ของ
เขา 4 และพระเจา้จะทรงเช็ดหยดจากตาของพวกเขาทุกคน.. จะมี ตายอีกเลยหรือความโศกเศร้าหรือร้องไห.้ 

จะตอ้งไม่มีอาการปวดมากข้ึนส าหรับส่ิงท่ีอดีตไดผ้่านไป. " (วิวรณ์ 21: 1-4) 
1 และเขาแสดงให้ฉันเห็นแม่น า้บริสุทธ์ิที่มีน า้แห่งชีวิตใสเหมือนแก้วผลึกจากบลัลังก์ของพระเจ้าและของพระเมษโปดก. 2 ในช่วงกลางของถนนและบนฝ่ังแม่น า้ทั้ง
สองเป็นต้นไม้แห่งชีวิต 
ซ่ึงเบ่ือสิบสองผลไม้ต้นไม้แต่ละต้นให้ผลผลิตผลไม้ของทุกเดือน ใบของต้นไม้น้ันส าหรับรักษาของบรรดาประชาชาต.ิ 3 และจะไม่มีการสาปแช่งมากขึน้ 
แต่พระที่น่ังของพระเจ้าและของพระเมษโปดกจะต้องอยู่ในน้ันและปวงบ่าวของพระองค์จะปรนนิบตัพิระองค์. 4 เขาจะเห็นพระพักตร์ของพระองค์ 
และช่ือของเขาจะเป็นบนหน้าผากของพวกเขา 5 จะไม่มีคืนที่น่ัน. 
พวกเขาไม่จ าเป็นต้องมีโคมไฟหรือเบาของดวงอาทิตย์ส าหรับพระเจ้าช่วยให้พวกเขาแสง และพวกเขาจะครองแผ่นดินตลอดไปเป็นนิตย์ (วิวรณ์ 22: 1-5) 
ขอให้สังเกตว่าในรัชสมยันีซ่ึ้งเป็นหลังจากท่ีพันกว่าปีรวมถึงคนรับใช้ของพระเจ้าและเป็นอมตะ พระ 
ซ่ึงถูกจดัท าข้ึนในสวรรคจ์ะออกจากสวรรคแ์ละจะลงมาเพ่ือแผ่นดิน น่ีคือจุดเร่ิมตน้ของขั้นตอนสุดทา้ยของราชอาณาจกัรของพระเจา้ เวลาของการไม่มีความเจบ็ป
วดหรือความทุกขท์รมาน! 
อ่อนโยนจะไดรั้บมรดกแผ่นดิน (มทัธิว 5: 5) และทุกส่ิง (วิวรณ์ 21: 

7) โลกรวมทั้งเมืองศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงจะเป็นท่ีมนัจะดีกว่าเพราะวิธีการของพระเจา้จะด าเนินการ ตระหนกัดีว่า: 
7 ของการเพ่ิมข้ึนของรัฐบาลและความสงบสุขของพระองคจ์ะไม่มีท่ีส้ินสุด (อิสยาห์ 9: 7) 

เห็นไดช้ดัว่าจะมีการเจริญเติบโตหลงัจากขั้นตอนสุดทา้ยของอาณาจกัรของพระเจา้ไดเ้ร่ิมข้ึนเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลจะเช่ือฟังพระเจา้ 
น้ีจะเป็นช่วงเวลาท่ีรุ่งโรจน์ท่ีสุด: 

9 แต่ตามท่ีเขียน: ". 
ตายงัไม่เห็นหูไม่ไดย้ินหรือไดเ้ขา้ไปในใจของมนุษยส่ิ์งท่ีพระเจา้ไดจ้ดัเตรียมไวส้ าหรับผูท่ี้รักพระองค"์ 10 แต่พระเจา้ไดเ้ปิดเผยใหเ้ราผ่านทางพระวิญ
ญาณของพระองค ์( 1 โครินธ์ 2: 9-10) 

มนัเป็นช่วงเวลาของความรัก, ความสุขและความสะดวกสบายนิรันดร์ มนัจะเป็นช่วงเวลาท่ียอดเยี่ยม! 
คุณไม่ตอ้งการท่ีจะมีส่วนของคุณอยู่ในนั้น? 

5. แหล่งภายนอกพันธสัญญาใหม่สอน  
อาณาจักรของพระเจ้า 
ไม่อาจารย์ต้นของพระคริสต์คิดว่าพวกเขาควรจะประกาศข่าวประเสริฐของราชอาณาจกัรที่แท้จริงของพระเจ้า? 
ใช่. 
ปีท่ีผ่านมาในการบรรยายใหโ้ดยศาสตราจารยบ์าร์ต 
ของมหาวิทยาลยันอร์ทแคโรไลนาเขาซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกและถูกตอ้งเนน้ว่าแตกต่างมากท่ีสุดคริสเตียนในวนัน้ีพระเยซูและสาวกแรกของเขาประกาศอาณาจกัรของพระเ

จา้ แมว่้าเขา้ใจโดยรวมดร. 
ของคริสต์ศาสนาแตกต่างอย่างมากจากท่ีของคริสตจักรอย่างต่อเน่ืองของพระเจ้าเราจะยอมรับว่าพระกิตติคุณของพระราชอาณาจักรเป็นส่ิงท่ีพระเยซูเองประกาศแล
ะลูกน้องของเขาเช่ือใน. นอกจากน้ีเรายงัจะยอมรับว่าคริสเตียนจ านวนมากอา้งว่าวนัน้ีไม่ได ้เขา้ใจว่า 



ที่เก่าแก่ที่สุดที่เก็บรักษาไว้โพสต์ใหม่เขียนพันธสัญญาและเทศนา 
อาณาจกัรของพระเจา้เป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของส่ิงท่ีจะอา้งว่าเป็น "พระธรรมเทศนาคริสเตียนสมบูรณ์ท่ีเกา่แกท่ี่สุดท่ีมีชีวิตรอด" 
(โฮลม์ส์เมกะวตัตโ์บราณคริสเตียนเทศน์เผยแพร่บรรพบุรุษ.. ต ารากรีกและแปลภาษาองักฤษ 2 เอด็หนงัสือเบเกอร์, แกรนดแ์รพิดส์ ปี 2004 พี. 

102) โบราณนีค้ริสเตียนเทศน์มงีบเหล่านีเ้ก่ียวกับมนั 
5: 5 นอกจากน้ีคุณจะรู้ว่าพ่ีนอ้งท่ีเขา้พกัของเราในโลกของเน้ือหนงัเป็นนยัส าคญัและชัว่คราว แต่สัญญาของพระคริสตท่ี์ดีและยิ่งใหญ่: 
ส่วนท่ีเหลืออยู่ในราชอาณาจกัรมาและชีวิตนิรันดร์ 

ขอ้ความขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าราชอาณาจกัรไม่ไดใ้นขณะน้ี แต่จะมาและเป็นนิรันดร์ นอกจากน้ีพระธรรมเทศนาน้ีโบราณฯ : 
6: 

9 ตอนน้ีถา้แมค้นชอบธรรมเช่นน้ีจะไม่สามารถโดยการกระท าความดีทั้งหลายของพวกเขาเองท่ีจะช่วยเดก็ของพวกเขาเราท าในส่ิงท่ีเช่ือมัน่ไดเ้ขา้สู่อา
ณาจกัรของพระเจา้ถา้เราลม้เหลวในการใหบ้พัติศมาของเราท่ีบริสุทธ์ิไร้มลทิน? หรือผูท่ี้จะเป็นผูส้นบัสนุนของเราถา้เราไม่ไดรั้บการตรวจพบว่ามีผล
งานอนับริสุทธ์ิและชอบธรรม 9: 6 ดงันั้นขอใหเ้รารักอีกคนหน่ึงท่ีเราทุกคนอาจจะเขา้ในอาณาจกัรของพระเจา้ 11: 7. ดงันั้นหากเรารู้ว่าส่ิงท่ี 
ถูกตอ้งในสายตาของพระเจา้เราจะเขา้สู่อาณาจกัรของเขาและไดรั้บสัญญาท่ี "หูยงัไม่เคยไดย้ินหรือเห็นตาหรือตาเห็นมิไดใ้จของคนคิด." 
12: 1 ใหเ้รารอจึงชัว่โมงตามชัว่โมงอาณาจกัรของพระเจา้ในความรักและความชอบธรรมเพราะเราไม่รู้ว่าวนัของพระเจา้ปรากฏ 12: 

6. เขากล่าวว่าอาณาจกัรของพระบิดาของเราจะมา 
งบดงักล่าวขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นความรักท่ีผ่านการใชชี้วิตท่ีเหมาะสมเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีเรายงัไม่ไดเ้ขา้มาในราชอาณาจกัรของพระเจา้และว่ามนัเกดิข้ึนหลงัจากวนัท่ีมี

การปรากฏของพระเจา้นัน่คือหลงัจากท่ีพระเยซูจะส่งกลบัอีกคร้ัง มนัเป็นอาณาจกัรของพระบิดาและราชอาณาจกัรไม่ไดเ้ป็นเพียงพระเยซู 
เป็นท่ีน่าสนใจท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเทศน์คริสเตียนเห็นได้ชัดว่าพระเจ้าได้รับอนุญาตให้อยู่รอดสอนราชอาณาจักรเดียวกันของพระเจ้าว่าพันธสัญญาใหม่สอนและโบสถ์อย่
างต่อเน่ืองของพระเจ้าตอนนีส้อน (มนัเป็นไปไดว่้ามนัอาจจะมาจากท่ีเกดิข้ึนจริงคริสตจกัรของพระเจา้ แต่ ความรู้ จ ากดั 
ของฉันกรีกขอบเขตความสามารถของฉันเพ่ือใหก้ารประกาศกระชบั) 

ผู้น าคริสตจกัรในศตวรรษที่สองและพระวรสารของราชอาณาจกัร 
มนัควรจะตั้งขอ้สังเกตในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 2 ครั้งที่ , ฟังพระจอห์นและเพ่ือนของ และถือว่าเป็นนกับุญโดยโรมนัคาทอลิกท่ีสอนอาณาจกัรพนัปี นกับุญบนัทึกไวว่้า 
สอน 

... จะมีสหสัวรรษหลงัจากฟ้ืนข้ึนมาจากความตายเม่ือรัชสมยัของพระเยซูคริสตส่์วนบุคคลจะไดรั้บการจดัตั้งข้ึนบนโลกน้ี (ช้ินส่วนของ, VI. 

ดูเพ่ิมเติมนกับุญประวติัศาสตร์คริสตจกัรเล่ม 3 XXXIX 12) 
 สอนท่ีว่าน้ีจะเป็นเวลาของความอุดมสมบูรณ์ดี: 

ในลกัษณะเช่น [เขากล่าวว่า] ว่าเมลด็ของขา้วสาลีจะผลิตสิบ 

พนัหูและหูทุกคนจะมีหน่ึงหม่ืนธญัพืชและทุกเม็ดจะใหผ้ลผลิตปอนดสิ์บใสบริสุทธ์ิแป้ง; และแอปเป้ิลและเมลด็พืชและหญา้จะผลิตในสัดส่วนท่ีใกล้
เคียงกนั และสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมแลว้เท่านั้นในโปรดกัชัน่ของแผ่นดินจะกลายเป็นความสงบสุขและความสามคัคีและจะอยู่ในการครอบง าท่ีสมบูรณ์แ
บบเพ่ือคน. "[พยานหลกัฐานเป็น กบัส่ิงเหล่าน้ีในการเขียนโดย  เป็นคนโบราณซ่ึงเป็นผูฟั้ง ของจอห์นและเพ่ือนของ  
ในส่ีของหนังสือของเขาส าหรับหา้เล่มประกอบดว้ยโดยเขา ... ] (เศษ , IV) 

โพสต์ในพันธสัญญาใหม่จดหมายถึงชาวโครินธ์ฯ : 
42: 1-

3 อคัรสาวกไดรั้บพระเยซูส าหรับเราจากพระเยซูคริสตเ์จา้ พระเยซูคริสตถู์กส่งมาจากพระเจา้ ดงันั้นแลว้พระคริสตท์รงเป็นจากพระเจา้และอคัรสาวก
มาจากพระเยซูคริสต์ ทั้งสองจึงออกมาจากน ้ าพระทยัของพระเจา้ในล าดบัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง มีจึงไดรั้บค่าใชจ่้ายและไดรั้บความมัน่ใจอย่างเตม็ท่ีผ่าน
การฟ้ืนคืนชีพของพระเยซูคริสต์ของเราและไดรั้บการยืนยนัในพระวจนะของพระเจา้ท่ีมีความเช่ือมัน่อย่างเตม็รูปแบบของพระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีพวกเ
ขาออกไปกบัข่าวดีว่าอาณาจกัรของพระเจา้ควรมา 



 ของเมอร์เป็นผูน้ าคริสเตียนท่ีเป็นศิษยข์องจอห์นสุดทา้ยของอคัรสาวกเดิมท่ีจะตาย  C 120-135 AD สอน 
ความสุขเป็นของคนยากจนและผูท่ี้ถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรม 'สาเกส าหรับพวกเขาเป็นอาณาจกัรของพระเจา้ (. 
จดหมายถึงฟิลิปบทท่ีสอง. จากพ่อ เล่ม 1 เป็นแกไ้ขโดยอเลก็ซานเดโรเบิร์ตและเจมส์โดนลัด.์ อเมริกนัฉบบั 1885) 
รู้แลว้ว่า "พระเจา้ไม่ไดเ้ยาะเยย้" เราควรท่ีจะเดินไปคุม้ค่าของการบญัญติัและพระสิริของพระองค ์... 
ส าหรับมนัเป็นอย่างดีว่าพวกเขาควรจะถูกตดัออกจากตณัหาท่ีมีอยู่ในโลกตั้งแต่ "ทุกความตอ้งการทางเพศกบั จิตวิญญาณ "และ" 
คนท่ีล่วงประเวณีไม่และไม่อ่อนแอหรือผูท่ี้ท าร้ายตวัเองกบัมนุษยจ์ะสืบทอดอาณาจกัรของพระเจา้ 

"หรือผูท่ี้ท าส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกนัและไม่เหมาะสม (อา้งแลว้บท V) 
แลว้ใหเ้รารับใชพ้ระองคใ์นความหวาดกลวัและดว้ยความเคารพทุกคนแมจ้ะเป็นตวัเขาเองไดส่ั้งใหเ้ราและเป็นอคัรสาวกท่ีประกาศพระวรสารแกเ่ราแ

ละศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายท่ีประกาศกอ่นการมาถึงขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ (อา้งแลว้, บทท่ีหก) 
เช่นเดียวกบัคนอื่น ๆ ในพนัธสัญญาใหม่  สอนว่าคนชอบธรรมไม่ไดเ้บรกเกอร์บญัชาจะสืบทอดอาณาจกัรของพระเจา้ 
ต่อไปน้ียงัไดรั้บการอา้งว่าจะไดรั้บการสอนโดย : 

และในวนัเสาร์น้ีเขากล่าวว่า 'จงฟังค าแนะน าของฉันลูกท่ีรักของพระเจา้ ฉัน 
คุณเม่ือบาทหลวงอยู่ในปัจจุบนัอีกคร้ังและตอนน้ีผมขอเตือนสติทุกท่านท่ีจะเดิน และคุม้ค่าในทางของพระเจา้ 

... จงเฝ้าระวังและอีกคร้ังจงพร้อมอย่าให้ใจของคุณจะช่ังน า้หนักลงบัญญัติใหม่ เก ีย่วกบัความรักท่ีมีต่ออีกถือก  าเนิดของพระองคเ์ป็นท่ีประจกัษอ์ย่างก
ระทนัหนัของฟ้าผ่าอย่างรวดเร็ว, การตดัสินท่ีดีดว้ยไฟชีวิตนิรันดร์, 

ราชอาณาจกัรอมตะของเขา และส่ิงสารพดัซ่ึงไดรั้บการสอนของพระเจา้ท่านกรู้็เม่ือท่านคน้หาพระคมัภีร์แรงบนัดาลใจท่ีแกะสลกัดว้ยปากกาของพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิในหวัใจของคุณท่ีบญัญติัอาจฝังอยู่ในท่านลบ. (ชีวิตของ  บทท่ี 24. JB, พระบิดา, Vol. 3.2 1889, PP. 488-506) 

ซาร์ดิสซ่ึงเป็นคริสตจกัรของพระเจา้ผูน้ า, 170  สอน: 
เพราะอนัท่ีจริงกฎหมายท่ีออกในพระกติติคุณเกา่ในใหม่ทั้งสองออกมาดว้ยกนัจากศิโยนและกรุงเยรูซาเลม็ และพระบญัญติัท่ีออกในพระคุณและประ
เภทในผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปและเน้ือแกะในพระบุตรและแกะในมนุษยแ์ละคนท่ีอยู่ในพระเจา้ ... 
แต่พระกติติคุณกลายเป็นค าอธิบายของกฎหมายและตน 
การปฏิบติัตามในขณะท่ีคริสตจกัรกลายเป็นคลงัแห่งความจริง ... 
น้ีคือคนท่ีช่วยเราใหพ้น้จากการเป็นทาสเขา้สู่เสรีภาพจากความมืดสู่ความสว่างจากความตายเขา้มาในชีวิตจากการปกครองแบบเผดจ็การเป็นราชอาณา

จกัรนิรันดร์ (.เทศนาในเทศกาลปัสกาขอ้ 7,40, 68 แปลจาก:. วารสารออนไลน์ธรรม 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

ดงันั้นอาณาจกัรของพระเจา้เป็นท่ีรู้จกักนัจะเป็นส่ิงท่ีนิรันดร์และไม่เพียง แต่คริสเตียนปัจจุบนัหรือคริสตจกัรคาทอลิกและรวมถึงกฎหมายของพระเจา้ 
อีกกลางดึกเขียนศตวรรษท่ีสองชกัชวนคนท่ีจะมองในราชอาณาจกัร: 

เหตุฉะนั้นใหห้น่ึงคุณไม่อ าพรางมิไดม้องไปขา้งหลงั แต่เตม็ใจท่ีจะเขา้ใกลพ้ระวรสารของอาณาจกัรของพระเจา้ (โรมนัผ่อนผนั. ส าเร็จ, หนงัสือ X 

บท XLV. ตดัตอนมาจากพ่อ เล่ม 8. แกไ้ขโดยอเลก็ซานเดโรเบิร์ตและเจมส์โดนลัด์. อเมริกนัฉบบั 1886) 
นอกจากนีใ้นขณะท่ีมนัเห็นได้ชัดว่าไม่ได้เขยีนโดยหน่ึงในคริสตจักรความจริงการเขยีนช่วงกลางศตวรรษท่ีสองช่ือต้อนฝูงสัตว์ของ  ในการแปลโดยโรเบิร์ตและโ
ดนลัดใ์ชส้ านวนท่ีว่า "อาณาจกัรของพระเจา้" สิบส่ีคร้ัง 
คริสเตียนแทแ้ละแมห้ลายเพียงอาชีพคริสตรู้์ว่าบางส่ิงบางอย่างเก ีย่วกบัราชอาณาจกัรของพระเจา้ในศตวรรษท่ีสอง 

แมน้กับุญคาทอลิกและตะวนัออกออร์โธดอกอิราเขา้ใจว่าหลงัจากท่ีการฟ้ืนคืนชีวิตคริสตชนจะเขา้มาในราชอาณาจกัรของพระเจา้ ขอใหสั้งเกตส่ิงท่ีเขาเขียน, 

C 180: 



ส าหรับการดงักล่าวเป็นรัฐของผูท่ี้มีความเช่ือตั้งแต่ในพวกเขาอย่างต่อเน่ืองปฏิบติัพระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีไดรั้บจากพระองคใ์นบพัติศมาและจะถูกเกบ็ไ

วโ้ดยรับถา้เขาเดินเขา้มาในความจริงและความบริสุทธ์ิและความชอบธรรมและความอดทนของผูป่้วย ส าหรับจิตวิญญาณน้ีมีการฟ้ืนคืนพระชนมใ์นพ
วกเขาท่ีเช่ือว่าร่างกายไดรั้บจิตวิญญาณอีกคร้ังและพร้อมกบัมนัโดยอ านาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีถูกยกข้ึนและเขา้มาในราชอาณาจกัรของพระเจา้ 
. (อิราเซนตบิ์ชอปแห่งลียงแปลจากอาร์เมเนียโดยมาร์ตินโรบินสันสาธิตการเผยแพร่พระธรรมเทศนาบทท่ี 42 เวลส์ตีลงักาตุลาคม 1879 

ในฐานะท่ีตีพิมพใ์นสังคมเพ่ือส่งเสริมความรู้คริสเตียนนิวยอร์ก:.. มกัมิลลนั 1920) 

ปัญหาที่สองและสามศตวรรษ 
แมจ้ะไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางในศตวรรษท่ีสองซ่ึงเป็นผูน้ าศาสนาต่อตา้นกฎหมายช่ือเซียนลุกข้ึน เซียนสอนผิดกฎหมายของพระเจา้วนัสะบาโตและตวัอั
กษรอาณาจกัรของพระเจา้ แมว่้าเขาจะถูกประณามโดย  และคนอื่น ๆ เขามีการติดต่อกบัโบสถแ์ห่งกรุงโรมส าหรับค่อนขา้งบางเวลาและดูเหมือนจะมีอิทธิพลมี 
ในศตวรรษท่ีสองและสาม  ถูกจดัตั้งข้ึนในซานเดรีย (อียิปต)์  หลายคนไม่เห็นดว้ยกบัค าสอนของอาณาจกัรมา ขอใหสั้งเกตรายงานเก ีย่วกบับางส่วนของ  
เหล่านั้น 

เกดิของเกยีรติและความมัง่คัง่ของครอบครัวอิสลามในซานเดรียและไดรั้บการศึกษาในปรัชญาของพวกเขา เขาออกจากโรงเรียนอิสลามจะกลายเป็นลู
กศิษยข์อง ซ่ึงเขาประสบความส าเร็จในความดูแลของโรงเรียนแค ธ ซานเดรีย ... 
ผ่อนผนั และโรงเรียนซ่ึงมีความรู้ท่ีถูกบ่อนท าลายค าสอนของพระด ารัสท่ีบริสุทธ์ิโดยการตีความเพอ้ฝันและเชิงเปรียบเทียบของพวกเขา ... 
พวกเขาไดรั้บส าหรับตวัเองช่ือของ "." เมียนสาธารณชนปิศาจ  และยืนยนัว่าจะมีการข้ึนครองราชยข์องพระเยซูคริสต ์บนโลก… 
โตแ้ยง้กบัผูติ้ดตามของเมียนและโดยบญัชีของเขา ... "รัฐดงักล่าวในส่ิงท่ีเป็นตอนน้ีมีอยู่ในอาณาจกัรของพระเจา้." 
น่ีคือกล่าวถึงคร้ังแรกของอาณาจกัรของพระเจา้ท่ีมีอยู่ในสถานะปัจจุบนัของคริสตจกัร ... 
เมียนต าหนิขอ้ผิดพลาดของพวกเขาแสดงใหเ้ห็นว่าอาณาจกัรแห่งสวรรคไ์ม่ไดเ้ป็นเชิงเปรียบเทียบ 
แต่เป็นราชอาณาจกัรท่ีมาท่ีแทจ้ริงของพระเจา้ของเราในการฟ้ืนคืนชีวิตสู่ชีวิตนิรันดร์ ... 
ดงันั้นความคิดของอาณาจกัรมาในสภาพปัจจุบนัของส่ิงท่ีคิดและน าออกมาในโรงเรียนภูมิปัญญาของ  ในอียิปต ์200-250 

ศตวรรษเตม็กอ่นท่ีจะโคนของจกัรวรรดิมาจะถือว่าเป็นผูโ้ดยสารบลัลงัก ์... 

ผ่อนผนัความคิดของอาณาจกัรของพระเจา้เป็นรัฐของความรู้ทางจิตท่ีแทจ้ริงของพระเจา้  ตั้งค่าออกมาเป็นความหมายทางจิตวิญญาณท่ีซ่อนตวัอยู่ใน
ตวัอกัษรธรรมดาของพระคมัภีร์(วอร์ดเฮนร่ีเดนาพระวรสารของราชอาณาจกัร: ก. ราชอาณาจกัรไม่ไดม้าจากโลกน้ีไม่ไดอ้ยู่ในโลกน้ี 
แต่จะมาในสวรรคป์ระเทศของการฟ้ืนคืนชีพจากความตายและการชดใชค้วามเสียหายของส่ิงต่าง ๆ ทั้งหมดท่ีถูกเผยแพร่โดยลกซ์ท่ี. และ 1870, 

PP. 124-125) 
ดงันั้นในขณะท่ีเมียนบิชอปสอนพระกติติคุณของพระราชอาณาจกัรของพระเจา้  พยายามท่ีจะเกดิข้ึนกบัการปลอมตวัอกัษรนอ้ยเขา้ใจของมนั บิชอปเซนตข์อง 
Hierapolis ยงัพยายามท่ีจะต่อสู้กบัขอ้ผิดพลาดของ  

ท่ีเก ีย่วกบัเวลาเดียวกนั เหล่านั้นอย่างแทจ้ริงในคริสตจกัรของพระเจา้ลุกข้ึนยืนเพ่ือความจริงของตวัอกัษรอาณาจกัรของพระเจา้ตลอดประวติัศาสตร์ 

เฮอร์เบร์ิดับบลิวอาร์มสตรองสอนของพระเยซูแห่งราชอาณาจกัรพลัส 
ในศตวรรษที่ 20 ปลายเฮอร์เบิร์ดบับลิวอาร์มสตรองเขียน: 

เพราะพวกเขาปฏิเสธพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ . . โลกมีการแย่งอย่างอื่นในสถานท่ี พวกเขามกีารคิดค้นปลอมดังน้ันเราเคยได้ยินอาณาจักรขอ
งพระเจ้าพูดเป็นเพียงค าพูดซ า้ซากสวย -ความเช่ือมัน่มีความสุขในหวัใจของมนุษย ์- ลดความมนัไม่มีตวัตนไม่มีอะไรจริง! คนอื่น ๆ ไดบิ้ดเบือนว่า 
"จกัร" เป็นราชอาณาจกัร . . พระศาสดาแดเนียลท่ีอาศยัอยู่ 600 ปีกอ่นคริสตรู้์ว่าอาณาจกัรของพระเจา้เป็นราชอาณาจกัรจริง - 

การพิจารณาคดีของรัฐบาลประชาชนท่ีแทจ้ริงบนแผ่นดินโลก . . 
ท่ีน่ี . . ค าอธิบายของพระเจา้ของส่ิงท่ีอาณาจกัรของพระเจา้: "และในสมยัของกษตัริยเ์หล่าน้ี ... " - 
มนัอยู่ท่ีน่ีพูดในสิบน้ิวเทา้เทา้เป็นเหลก็และเป็นส่วนหน่ึงของดินเปราะ น้ีโดยการเช่ือมต่อค าท านายกบัแดเนียล 7 และวิวรณ์ 13 และ 17 



จะหมายถึงใหม่สหรัฐยุโรปท่ีตอนน้ีข้ึนรูป . . กอ่นท่ีดวงตาของคุณมาก! วิวรณ์ 17:12 

แจกแจงรายละเอียดท่ีมนัจะกลายเป็นสหภาพของกษตัริยสิ์บหรือกก๊นั้น (รายได ้17: 8) จะร้ือฟ้ืนจกัรวรรดิโรมนัเกา่ . . 
เม่ือพระคริสตม์าเขาจะมาเป็นกษตัริยข์องพระมหากษตัริยป์กครองโลกทั้งโลก (รายได ้19: 11-16); ของเขาและ -- อาณาจักรของพระเจ้า --
said แดเนียลคือการบริโภคทุกกก๊โลกเหล่าน้ี วิวรณ์ 11:15 

ระบุไวใ้นค าเหล่าน้ี: "ราชอาณาจักรแห่งพิภพนีไ้ด้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราและของพระคริสต์ของและพระองค์จะทรงครอ

บครองตลอดไปเป็นนิตย์"! น่ีคืออาณาจกัรของพระเจา้ มนัเป็นจุดส้ินสุดของรัฐบาลปัจจุบนั - ใช่, 

และแมก้ระทัง่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศองักฤษ จากนั้นพวกเขาจะกลายเป็นกก๊ - รัฐบาล - ขององคพ์ระเยซูคริสต์แลว้ 
ทั้งโลก น้ีจะท าใหส้มบูรณ์ ความจริงท่ีว่าอาณาจกัรของพระเจา้เป็นรัฐบาลท่ีแทจ้ริง แมใ้นขณะท่ีเอม็ไพร์ เป็นราชอาณาจกัร - 
แมใ้นขณะท่ีจกัรวรรดิโรมนัเป็นราชอาณาจกัร - 

เพ่ือใหอ้าณาจกัรของพระเจา้เป็นรัฐบาล กคื็อการใชเ้วลามากกว่ารัฐบาลของประเทศของโลกท่ี พระเยซูคริสตเ์กดิมาเพ่ือเป็นพระมหากษตัริย ์- 
ผูป้กครอง! . . . 
เช่นเดียวกบัพระเยซูคริสตท่ี์เดินขา้มเนินเขาและหุบเขาของดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิและถนนในกรุงเยรูซาเลม็กว่า 1,900 

ปีท่ีผ่านมาจะมาอีกคร้ัง เขาบอกว่าเขาจะกลบัมาอีกคร้ัง หลงัจากท่ีเขาถูกตรึงกางเขนพระเจา้ข้ึนมาจากความตายหลงัจากสามวนัสามคืน (. แมตต ์
12:40; กจิการ 2:32 ฉันโครินธ์ 15: 3-4). พระองคเ์สดจ็ข้ึนครองสิริราชสมบติัของพระเจา้ ส านกังานใหญ่ของรัฐบาลของจกัรวาล (กจิการ 
1: 9-11; ฮีบรู 1: 3; 8:. 1; 10:12; 03:21 รายได)้ 
เขาคือ "ขนุนาง" ของนิยายท่ีไปพระท่ีนัง่ของพระเจา้ - ท่ี "ประเทศท่ีห่างไกล" - จะถูก 
เป็นกษตัริยข์องพระมหากษตัริยเ์หนือบรรดาประชาชาติและจากนั้นจะกลบัไปยงัแผ่นดิน (ลูกา 19: 12-27 ) 
อีกคร้ังท่ีเขาอยู่ในสวรรคจ์น "ช่วงเวลาของการชดใชค้วามเสียหายของทุกส่ิง" (กจิการ 3: 19-

21). การซ่อมแซมหมายถึงการเรียกคืนไปยังรัฐอดีตหรือเง่ือนไข ในกรณีน้ีการฟ้ืนฟูของรัฐบาลของพระเจา้บนโลกและท าให้ฟ้ืนฟูสันติภาพของโล
กและสภาพสังคมอุดมคติ 
ความวุ่นวายทางโลกปัจจุบนัสงครามทวีความรุนแรงและความขดัแยง้จะจุดสุดยอดในปัญหาโลกเพ่ือท่ีดีว่าถา้พระเจา้ขวางไม่มีเน้ือมนุษยจ์ะถูกบนัทึก
ไวย้งัมีชีวิตอยู่ (ม ธ . 

24:22) ในตอนจบมากเม่ือล่าชา้จะส่งผลในการระเบิดทุกชีวิตจากโลกน้ีพระเยซูคริสตจ์ะกลบัมา เวลาน้ีเขาจะมาเป็นพระเจา้พระเจา้ เขาจะมาในทุ
กอ านาจและสง่าราศีของพระผูส้ร้างจกัรวาลปกครอง (ม ธ 24:30.. 25:31) เขาจะมาเป็น "พระมหากษตัริยข์องกษตัริยแ์ละขนุนาง" (รายได ้

19:16) เพ่ือสร้างโลกซุปเปอร์ของรัฐบาลและการปกครองประเทศทั้งหมด "กบัทาเหลก็ "(รายได ้19:15; 12: 5) . . 
คริสไม่พอใจ? 
แต่จะตะโกนมนุษยชาติดว้ยความสุขและยินดีตอ้นรับเขาในความปีติยินดีท่ีบา้คลัง่และความกระตือรือร้น - แมจ้ะโบสถข์องศาสนาคริสตแ์บบ? 
พวกเขาจะไม่ได!้ พวกเขาจะเช่ือเพราะรัฐมนตรีเท็จของซาตาน (II โครินธ์ 11:. 13-15) 

ไดห้ลอกพวกเขาว่าเขาเป็นมาร คริสตจกัรและประเทศจะโกรธท่ีมาของเขา (รายได ้11:15 กบั 11:18) 

และกองก  าลงัทหารจริงจะพยายามท่ีจะต่อสู้กบัเขาท่ีจะท าลายเขา (รายได ้17:14)! 
ประเทศท่ีจะมีส่วนร่วมในการต่อสู้ท่ียอดมาสงครามโลกคร้ังท่ีสามกบัสมรภูมิท่ีกรุงเยรูซาเลม็ (14:. 1-2) 

และจากนั้นคริสจะกลบัมา อยู่ในอ านาจเหนือธรรมชาติท่ีเขาจะต่อสู้ "กบัประชาชาติเหล่านั้น" ท่ีต่อสู้กบัเขา (ขอ้ 3) เขาทั้งหมดจะเอาชนะพวกเขา 
(รายได ้17:14)! "พระบาทของพระองคจ์ะยืนอยู่ในวนันั้นบนภูเขามะกอกเทศ" เป็นระยะทางส้ัน ๆ ไปทางทิศตะวนัออกของกรุงเยรูซาเลม็ 
(Zech 14:. 4) (อาร์มสตรอง ความลึกลบัของยุค 1984) 

พระคมัภีร์บอกว่าพระเยซูจะกลบัมาและเขาจะเป็นผูช้นะ แต่จ านวนมากจะต่อสู้ 



กบัเขา (วิวรณ์ 19:19) หลายคนจะเรียกร้อง (ข้ึนอยู่กบัความเขา้ใจผิดของค าท านายในพระคมัภีร์ แต่บางส่วนเน่ืองจากผูพ้ยากรณ์เท็จและญาณ) 
ท่ีการกลบัมาของพระเยซูเป็นท่ีส้ินสุดมาร! 
ต่อไปน้ีเป็นยงัมาจากเฮอร์เบิร์อาร์มสตรอง: 

ศาสนาท่ีแทจ้ริง - ความจริงของพระเจา้อ านาจกบัความรักของพระเจา้ โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ... ไม่สามารถบรรยายไดรู้้ว่าพระเจา้และพระเยซูคริสต ์
- รู้จริง - และความอบอุ่นของความรักของพระเจา้พระเจา้ ... 
ค าสอนของพระศาสนจกัรท่ีแทจ้ริงของพระเจา้เป็นเพียงผูท่ี้ "ท่ีอยู่อาศยัโดยทุกค าพูด" ของพระคมัภีร์ไบเบิล ... 
คนจะหนักลบัจากทางของ "รับ" วิธีการ "ให"้ ท่ี - ทางของพระเจา้แห่งความรัก 

อารยธรรมใหม่จะจบัตอนน้ีโลก! (อา้งแลว้) 
อารยธรรมใหม่เป็นอาณาจกัรของพระเจา้ ประกาศว่าอารยธรรมใหม่ท่ีจะมาและอยู่บนพ้ืนฐานของความรักเป็นส่วนส าคญัของส่ิงท่ีพระกติติคุณท่ีแทจ้ริงของราชอ
าณาจกัรท่ีพระเยซูและลูกนอ้งของเขาสอนเป็นขอ้มูลเก ีย่วกบั และน่ันคือส่ิงท่ีเราในคริสตจักรของพระเจ้าอย่างต่อเน่ืองส่ังสอนเป็นอย่างดี 
เฮอร์เบิร์อาร์มสตรองตระหนกัว่าพระเยซูทรงสอนว่าสังคมมนุษย์ 
แมใ้นขณะท่ีมนัคิดว่ามนัตอ้งการท่ีจะปฏิบติัตามไดป้ฏิเสธ 

'วิธีใหชี้วิตของวิธีการของความรัก เกอืบจะไม่มีใครดูเหมือนว่าจะตอ้งเขา้ใจความส าคญัของส่ิงท่ีพระเยซูถูกสอน 
รอดโดยพระเยซูเป็นส่วนหน่ึงของพระเยซู 

ตอนน้ีบางคนท่ีไดอ่้านไดไ้กลถึงขนาดน้ีอาจสงสัยเก ีย่วกบัการตายของพระเยซูและบทบาทในความรอด ใช่ว่าเป็นส่วนหน่ึงของพระกติติคุณท่ีพนัธสัญญาใหม่แล
ะเฮอร์เบิร์ดบับลิวอาร์มสตรองทั้งเขียนเก ีย่วกบั 
พนัธสัญญาใหม่แสดงใหเ้ห็นถึงพระกติติคุณรวมถึงความรอดโดยพระเยซู 

16 เพราะผมไม่ละอายของพระกติติคุณของพระคริสตใ์หม้นัเป็นอ านาจของพระเจา้ท่ีจะรอดส าหรับทุกคนท่ีเช่ือส าหรับพวกยิวกอ่นและส าหรับกรีก 
(โรม 1:16) 
4 ดงันั้นผูท่ี้กระจดักระจายไปทุกท่ีพระธรรมค า. 5 ฟีลิปจึงลงไปยงัเมืองสะมาเรียและประกาศเร่ืองพระคริสตใ์หก้บัพวกเขา ... 12 แต่เม่ือพวกเขาเช่ือว่

าฟิลิปในขณะท่ีเขาเทศน์เร่ืองอาณาจกัรของพระเจา้และพระนามของพระเยซูคริสตท่ี์ทั้งชายและหญิงไดรั้บบพัติศมา ... 25 ดงันั้นเม่ือพวกเขาไดเ้ป็นพ
ยานและประกาศพระวจนะของพระเจา้ท่ีพวกเขากลบัไปยงักรุงเยรูซาเลม็ประกาศข่าวประเสริฐในหลายหมู่บา้นของสมา. 26 ตอนน้ีมีทูตสวรรคข์องพร

ะเจา้ตรัสกบัฟิลิปฟิลิป ... 40 ถูกพบใน และผ่านเขาเทศน์ในทุกเมืองจนท่านมาถึงเมืองซีซารี (กจิการ 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 ท่านเทศน์ใหก้บัพวกเขาพระเยซูและการฟ้ืนคืนพระชนม์ (กจิการ 17:18) 
30 จากนั้นพอลอาศัยอยูส่องปีในบา้นเช่าของเขาเองและได้รับทุกคนท่ีมาหาเขาท่ี 

31 พระธรรมเทศนาพระอาณาจกัรของพระเจา้และสอนส่ิงท่ีเก ีย่วกบัองคพ์ระเยซูคริสตด์ว้ยความมัน่ใจทั้งหมดไม่มีใครหา้มเขา (กจิการ 28: 30-

31) 
ขอใหสั้งเกตว่าพระธรรมเทศนาท่ีรวมพระเยซูและราชอาณาจกัร น่าเศร้าท่ีมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของพระกติติคุณของพระอาณาจกัรของพระเจา้มีแนวโนม้ท่ีจะหา
ยไปจากค าสอนของคริสตจกัรกรีกโรมนั 
อนัท่ีจริงจะช่วยใหเ้ราเป็นส่วนหน่ึงของราชอาณาจกัรท่ีพระเจา้ทรงรักมนุษยด์งันั้น 
มากว่าพระองคท์รงส่งพระเยซูจะตายเพ่ือเรา (จอห์น 3: 16-17) 

พระวรสารนักบุญแห่งราชอาณาจกัรคืออะไรโลกทั้งโลกต้องการ แต่ ... 
แต่ผูน้ าของโลกจ านวนมากรวมทั้งคนศาสนาเช่ือว่ามนัจะเป็นความร่วมมือมนุษยชนระหว่างประเทศท่ีจะน าความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองและไม่อาณาจกัรข

องพระเจา้ และในขณะท่ีพวกเขาจะมีความส าเร็จชัว่บางพวกเขาจะไม่เพียง 



แต่ไม่ประสบความส าเร็จความพยายามของมนุษยข์องพวกเขาในท่ีสุดจะน าโลกไปยงัจุดท่ีมนัจะท าใหชี้วิตท่ีไม่ย ัง่ยืนถา้พระเยซูไม่ไดก้ลบัไปสถาปนาอาณาจกัรขอ

งเขา น่ีคือพระกติติคุณเท็จ 

จ านวนมากในโลกท่ีมีการพยายามท่ีจะใส่กนัก ึง่ศาสนา 

บาบิโลนท่ีจะใส่ในระเบียบโลกใหม่ในศตวรรษท่ี 21 น่ีคือส่ิงท่ีคริสตจักรของพระเจ้าอย่างต่อเน่ืองได้ประณามต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังและวางแผนท่ีจะด าเนินการต่อไปท่ีจ

ะบอกเลิก ตั้งแต่ซาตานหลอกลวงอีฟจะตกอยู่กบัรุ่นของพระกติติคุณของเขาเกอืบ 6000 ปีท่ีผ่านมา (ปฐมกาล 3) 

มนุษยมี์ความเช่ือว่าพวกเขารู้ดีกว่าพระเจา้ส่ิงท่ีจะท าให้พวกเขาและโลกดีข้ึน 

ตามพระคมัภีร์กจ็ะใชก้ารรวมกนัของผูน้ าทางทหารในยุโรป (เรียกว่ากษตัริยข์องภาคเหนือท่ีเรียกว่าสัตววิ์วรณ์ 13: 1-10) พร้อมดว้ยผูน้ าศาสนา 
(เรียกว่าผูพ้ยากรณ์เท็จท่ีเรียกว่า สุดทา้ยมารและสัตวมี์เขาสองวิวรณ์ 13: 11-17) จากเมืองเนินเขาเจด็ (วิวรณ์ 17: 9,18) เพ่ือน ามาใน 'บาบิโลน "(วิวรณ์ 
17 และ 18) 

ระเบียบโลก แมว่้ามนุษยต์อ้งการการกลบัมาของพระคริสตแ์ละสถานประกอบการของอาณาจกัรของเขาหลายคนในโลกจะไม่ใส่ใจกบัขอ้ความน้ีในศตวรรษท่ี 21 

พวกเขาจะยงัคงเช่ือว่ารุ่นต่างๆของพระกติติคุณเท็จของซาตาน แต่โลกจะไดรั้บเป็นพยาน 

จ าไดว่้าพระเยซูทรงสอน: 

14 ข่าวประเสริฐเร่ืองอาณาจกัรน้ีจะไดป้ระกาศไปทัว่โลกเพ่ือเป็นพยานแกบ่รรดาประชาชาติแลว้ปลายจะมา (มทัธิว 24:14) 

ขอใหสั้งเกตว่าพระกติติคุณของสหราชอาณาจกัรจะถึงโลกเป็นพยานแลว้ปลายจะมา 

มีหลายสาเหตุน้ี. 

หน่ึงคือการท่ีพระเจา้ตอ้งการโลกท่ีจะไดย้ินข่าวประเสริฐท่ีแทจ้ริงกอ่นท่ีจะเร่ิมตน้ของความทุกขย์ากล าบากยิ่งใหญ่ (ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าเร่ิมตน้ในมทัธิว 

24:21) ดงันั้นขอ้ความพระกติติคุณเป็นทั้งพยานและค าเตือน (cf เอเสเคียล 3; เอมสั 3: 7) 

กคื็อว่าส่วนส าคญัของขอ้ความจะขดักบัมุมมองของสัตวท่ี์เพ่ิมข้ึนกษตัริยแ์ห่งอ านาจเหนือพร้อมกบัเท็จศาสดาสุดทา้ยมาร พวกเขาโดยทัว่ไปจะสัญญาสันติภาพผ่า
นความพยายามของมนุษย ์แต่มนัจะน าไปสู่การส้ินสุด (มทัธิว 24:14) และการท าลาย (cf 1 สะโลนิกา 5: 3) 

เพราะของสัญญาณและมหศัจรรยแ์ห่งความเท็จเก ีย่วขอ้งกบัพวกเขา (2 สะโลนิกา 2: 9) มากท่ีสุดในโลกจะเลือกท่ีจะเช่ือเร่ืองโกหก (2 สะโลนิกา 2: 9-12) 

แทนขอ้ความพระกติติคุณ เพราะการท่ีไม่เหมาะสมของคุง้พนัปีอาณาจกัรของพระเจา้โดยโรมนัคาทอลิกตะวนัออกออร์โธดอกลูเธอรันและคนอื่น ๆ 
อีกหลายอย่างผิดพลาดจะอา้งว่าขอ้ความของพระเยซูพนัปีแห่งราชอาณาจกัรของพระเจา้เป็นพระกติติคุณเท็จเก ีย่วขอ้งกบัมาร 

ซ่ือสัตย ์คริสเตียน (วิวรณ์ 3: 7-13) จะประกาศพระกติติคุณพนัปีของอาณาจกัรเช่นเดียวกบับอกโลกส่ิงท่ีผูน้ าโลกบางอย่าง (รวมทั้งสัตวแ์ละเท็จศาสดา) 
จะข้ึนอยู่กบั 

พวกเขาจะใหก้ารสนบัสนุนบอกโลกขอ้ความท่ีสัตวก์ษตัริยแ์ห่งอ านาจเหนือพร้อมกบัเท็จศาสดาสุดทา้ยมารในท่ีสุดจะท าลาย 
(พร้อมกบับางส่วนของพนัธมิตรของพวกเขา) ประเทศสหรัฐอเมริกาและแองโกลประเทศของสหราชอาณาจกัร , แคนาดา, ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์(แดเนียล 
11:39) และพวกเขาหลงัจากนั้นไม่นานจะท าลายภาษาอาหรับ / สมาพนัธ์อิสลาม (แดเนียล 11: 40-43), ฟังกช์ัน่เป็นเคร่ืองมือของปีศาจ (วิวรณ์ 16: 13-

14) และในท่ีสุดจะต่อสู้พระเยซูคริสตเ์ม่ือเขากลบั (วิวรณ์ 16:14; 19: 19-20) ซ่ือสัตย ์Philadelphians (วิวรณ์ 3: 7-13) 

จะประกาศว่าอาณาจกัรพนัปีจะมาเร็ว ๆ น้ี น้ีมีแนวโนม้ท่ีจะสร้างความคุม้ครองส่ือมากและน าไปสู่การปฏิบติัตามของแมทธิว 24:14 

ของพระกติติคุณเท็จ 'ประกาศเป็นผูน้ าของโลก (น่าจะบางชนิด' 

ใหม่ 'ของการเป็นผู้น าด้านบนของยุโรปพร้อมกับสังฆราชบุกรุกท่ีจะอ้างรูปแบบของศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก) จะไม่ชอบท่ีพวกเขาจะไม่ตอ้งการโลกท่ีจ

ะเรียนรู้ส่ิงท่ีพวกเขาจะจริงๆ ท า (และอาจไม่ไดเ้ช่ือว่าตวัเองเป็นคร้ังแรกท่ี cf เลยอิสยาห์ 10: 5-7) พวกเขาและ / 

หรือผูส้นบัสนุนของพวกเขาจะยงัมีแนวโนม้ตู่สอนว่า ซ่ือสัตยจ์ะ หลกัค าสอน  ของมารมา ส่ิงท่ีพวกเขาคุง้และ / หรือติดตามของพวกเขาใหไ้ปท่ีซ่ือสัตย ์

และคริสตจักรของพระเจ้าอย่างต่อเน่ืองจะท าให้การประหัตประหาร (แดเนียล 11: 29-35; วิวรณ์ 12: 13-

15) นอกจากน้ียงัจะน าไปสู่การส้ินสุดการเร่ิมตน้ของมหากลียุค (มทัธิว 24:21; แดเนียล 11:39; เลยแมทธิว 24: 14-15; 11:31 แดเนียล) 
เช่นเดียวกบัเวลาของการป้องกนัส าหรับซ่ือสัตยฟิ์ลาเดล คริสเตียน (วิวรณ์ 03:10; 12: 14-16) 



สัตวแ์ละเท็จศาสดาจะพยายามบงัคบัใชแ้บลก็เมลท์างเศรษฐกจิ, ป้าย, โกหกมหศัจรรยฆ์าตกรรมและความกดดนัอื่น ๆ (วิวรณ์ 13: 10-17; 16: 14 ดาเนียล 

7:25; 2 สะโลนิกา 2: 9-10) จะมีการควบคุม . คริสตชนจะถาม: 
10 "นานแค่ไหนขา้ 
แต่องค์พระผูเ้ป็นเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิและเป็นความจริงจนกว่าคุณจะตดัสินและแกแ้คน้ใหเ้ลือดของเราผูท่ี้อาศยัอยู่บนโลกไดห้รือไม่" (วิวรณ์ 06:10) 

ตลอดอายุคนของพระเจา้จะสงสัย "นานแค่ไหนกจ็ะไดรั้บผลตอบแทนจนกว่าพระเยซู?" 

ในขณะท่ีเราไม่ทราบวนัหรือชัว่โมงเราคาดว่าพระเยซูจะกลบัมา (และพนัปีอาณาจกัรของพระเจา้ท่ีจดัตั้งข้ึน) ในศตวรรษท่ี 21 ข้ึนอยู่กบัพระคมัภีร์จ านวนมาก 
(เช่นมทัธิว 24: 4-34; สดุดี 90: 4; โฮเชยา 6: 2, ลูกา 21: 7-36; ฮีบรู 1: 1-2; 4: 4,11; 2 เปโตร 3: 3-8; 1 เธสะโลนิ 5: 4) 

บางส่วนท่ีตอนน้ีเราเห็นเป็นจริง 
ถา้พระเยซูไม่ไดเ้ขา้ไปแทรกแซงโลกจะไดท้ าลายชีวิตทั้งหมด: 

21 แลว้จะมีความยากล าบากมาก ๆ 

เช่นไม่ไดรั้บตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของโลกจนถึงเวลาน้ีไม่มีและไม่เคยจะเป็น 22 และถา้วนันั้นถูกตดัใหส้ั้นไม่มีเน้ือหนังใดจะถูกบนัทึกไว.้ แต่เพราะการเลือ
กตั้งของวนันั้นจะส้ันลง (มทัธิว 24: 21-22) 
29 ทนัทีหลงัจากท่ีประสบความทุกขย์ากของวนันั้นดวงอาทิตยจ์ะมืดไปและดวงจนัทร์จะไม่ส่องแสง; ดาวจะตกจากฟ้าสวรรคแ์ละมีอ านาจในทอ้งฟ้
าจะถูกเขย่า. 30 จากนั้นเขา้สู่ระบบของบุตรมนุษยจ์ะปรากฏในสวรรคแ์ละแลว้ทุกเผ่าของโลกจะไวทุ้กข์และพวกเขาจะไดเ้ห็นบุตรชาย 
เสดจ็มาบนเมฆแห่งสวรรคท่ี์มีอ านาจและมีความสุขท่ีดี. 31 และเขาจะส่งทูตสวรรคข์องพระองคด์ว้ยเสียงท่ีดีของแตรและพวกเขาจะรวบรวมเลือกตั้งข

องเขาจากลมทั้งส่ีมาจากปลายดา้นหน่ึงของสวรรคท่ี์อื่น ๆ (มทัธิว 24: 29-31) 
อาณาจกัรของพระเจา้คือส่ิงท่ีตอบสนองความตอ้งการของโลก 

ทูตราชอาณาจกัร 
บทบาทของคุณในราชอาณาจกัรคืออะไร? 
ตอนน้ีถา้คุณเป็นคริสเตียนจริงคุณจะเป็นทูตส าหรับมนั สังเกตเห็นส่ิงท่ีอคัรทูตเปาโลเขียน: 

20 แลว้ตอนน้ีเราเป็นทูตของพระคริสตเ์ป็นพระเจา้ทรงขอร้องผ่านเรา: เราวิงวอนท่านในนามของพระคริสตจ์ะคืนดีกบัพระเจา้ (2 โครินธ์ 5:20) 
14 จึงยืนไดค้าดเอวเอวของคุณดว้ยความจริงไดส้วมเกราะแห่งความชอบธรรมท่ี 15 และมีหุ้มเทา้ของคุณกบัการจดัท าพระกติติคุณของสันติภาพ 16 ขา้
งตน้ทั้งหมดดว้ยโล่ท่ีคุณจะสามารถท่ีจะ 
ดบัลูกศรเพลิงของผูช้ ัว่ร้าย 17 และใชห้มวกกนัน็อกของความรอดและดาบของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจา้. 18 อธิษฐานเสมอดว้ยการอธิษฐ
านและวิงวอนในพระวิญญาณเป็นท่ีจบัตามองเพ่ือการน้ีดว้ย ความขยนัหมัน่เพียรและวิงวอนทุกส าหรับทุก saints-

 19 และส าหรับฉันค าพูดท่ีอาจจะไดรั้บกบัผมว่าผมอาจจะเปิดปากของฉันกลา้ท่ีจะท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในความลึกลบัของพระกติติคุณ 20 ซ่ึงผมเป็นทูตใน

โซ่; ในวนันั้นผมอาจจะพูดอย่างกลา้หาญท่ีผมควรจะพูด (เอเฟซสั 6: 14-20) 
อะไรคือส่ิงท่ีเป็นทูตของ มีความหมายดงัต่อไปน้ี: 

1: นักการทูตอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะอย่างย่ิง: ตวัแทนทางการทูตของอนัดบัสูงสุดรับรองใหรั้ฐบาลต่างประเทศหรืออ านาจอธิปไตยเป็นตวัแทน
ถ่ินท่ีอยู่ของรัฐหรืออธิปไตยของเขาหรือเธอเองหรือรับการแต่งตั้งใหเ้ป็นพิเศษและเป็นบ่อยคร้ังชัว่คราวท่ีไดรั้บมอบหมายการทูต 

2: ตวัแทนผูมี้อ านาจหรือผูส่้งสาร 

หากคุณเป็นผูท่ี้นบัถือศาสนาคริสตจ์ริงคุณเป็นนกัการทูตอย่างเป็นทางการเพ่ือพระคริสต!์ สังเกตเห็นส่ิงท่ีสาวกปีเตอร์เขียน: 



9 แต่คุณเป็นรุ่นท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธ์ิคนพิเศษของเขาเองท่ีคุณอาจประกาศสรรเสริญของพระองคท่ี์เรียกว่า
คุณออกจากความมืดสู่ความสว่างท่ียิ่งใหญ่ของพระองค์ 10 ซ่ึงเม่ือกอ่นไม่ไดเ้ป็นคน แต่อยู่ในขณะน้ี คนของพระเจา้ท่ีไม่ไดรั้บความเมตตา 

แต่ตอนน้ีไดรั้บความเมตตา (1 เปโตร 2: 9-10) 
ในฐานะคริสเตียนเราจะเป็นส่วนหน่ึงของประเทศท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
ซ่ึงประเทศอยู่ในขณะน้ีศกัด์ิสิทธ์ิ? 
ดีแน่นอนไม่มีของราชอาณาจกัรแห่งน้ีโลก แต่ทา้ยท่ีสุดพวกเขาจะเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรของพระคริสต ์(วิวรณ์ 

11:15) มนัเป็นประเทศของพระเจา้อาณาจกัรของพระองคท่ี์เป็นคนบริสุทธ์ิ 
ในฐานะทูตของเราไม่ปกติมีส่วนร่วมในทางการเมืองโดยตรงของประเทศในโลกน้ี แต่เราจะมีชีวิตอยู่วิธีของพระเจา้ในชีวิตตอนน้ี โดยการท าเช่นนั้นเราเรียนรู้ว่า
ท าไมดีกว่าวิธีของพระเจา้ท่ีดีท่ีสุดเพ่ือท่ีว่าในอาณาจกัรของพระองคเ์ราสามารถเป็นพระมหากษตัริยแ์ละพระสงฆแ์ละครองร่วมกบัพระเยซูคริสตบ์นแผ่นดินโลก 

5 แกผู่ท่ี้รักเราและลา้งเราจากบาปของเราของเขาเอง 
เลือด, 6 และไดท้ าใหเ้ราเป็นพระมหากษตัริยแ์ละพระสงฆพ์ระเจา้พระบิดาของพระองคจ์งมีสง่าราศีและการปกครองตลอดกาลและตลอด สาธุ (วิวร
ณ์ 1: 5-6) 
10 และไดท้ าใหเ้ราพระมหากษตัริยแ์ละพระสงฆ์พระเจา้ของเรา และเราทั้งหลายจะไดค้รอบครองแผ่นดิน (วิวรณ์ 05:10) 

แง่มุมหน่ึงในอนาคตท่ีจะมีการเรียนการสอนผูท่ี้มีความตายในท่ีสุดแลว้จะเดินไปในรูปแบบของพระเจา้: 
19 เพราะประชาชนจะอาศยัในศิโยนในกรุงเยรูซาเลม็ คุณจะไม่ร้องไหอ้ีก เขาจะตอ้งมีน ้ าใจมากกบัคุณดว้ยเสียงร้องของเจา้ เม่ือเขาไดย้ินว่าเขาจะตอ
บคุณ. 20 และแมพ้ระเจา้จะช่วยใหคุ้ณขนมปังของความทุกขย์ากและน ้ าแห่งความทุกขท่ี์ยงัครูผูส้อนของคุณจะไม่ถูกยา้ยเขา้ไปในมุมอีกต่อไป 
แต่ดวงตาของคุณจะเห็นครูของคุณ. 21 หูของคุณ จะไดย้ินวจนะขา้งหลงัเจา้ว่า "น่ีคือวิธีการท่ีเดินอยู่ในนั้น" 

เม่ือใดกต็ามท่ีคุณหนัไปทางขวามือหรือเม่ือใดกต็ามท่ีคุณหนัไปทางซา้ย (อิสยาห์ 30: 19-21) 
ขณะท่ีเป็นค าท านายส าหรับอาณาจกัรพนัปีในยุคน้ีคริสเตียนตอ้งมีการเตรียมการสอน: 

12 ... โดยเวลาท่ีคุณควรจะเป็นครู (ฮีบรู 05:12) 
15 แต่ความศกัด์ิสิทธ์ิขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระเจา้อยู่ในใจของคุณ: 
และพร้อมเสมอท่ีจะใหค้ าตอบทุกคนท่ีถามท่านเหตุผลของความหวงัท่ีอยู่ในตวัคุณดว้ยกริยาและความกลวัหน่ึง (1 เปโตร 3:15 KJV) 

พระคมัภีร์แสดงใหเ้ห็นว่าส่วนมากของคริสตชนท่ีซ่ือสัตยม์ากข้ึนจะเพียงกอ่นเร่ิมตน้ของความทุกขย์ากล าบากท่ียิ่งใหญ่ท่ีส่ังหลาย 
33 และบรรดาคนท่ีเขา้ใจจะส่ังจ านวนมาก (แดเนียล 11:33) 

ดงันั้นการเรียนรู้, การเจริญเติบโตในพระคุณและความรู้ (2 เปโตร 3:18) 

เป็นส่ิงท่ีเราควรจะท าในขณะน้ี เป็นส่วนหน่ึงของบทบาทของคุณในอาณาจกัรของพระเจา้คือความสามารถในการสอน และซ่ือสัตยม์ากข้ึน  (วิวรณ์ 3: 7-13), 

คริสเตียนน้ียงัจะรวมถึงการสนบัสนุนท่ีส าคญัพระกติติคุณพยานกอ่นท่ีจะมีการเร่ิมตน้ของอาณาจกัรพนัปี (เทียบมทัธิว 24:14) 
หลงัจากท่ีอาณาจกัรของพระเจา้คือการสร้างคนของพระเจา้จะถูกน ามาใชเ้พ่ือช่วยฟ้ืนฟูความเสียหายดาวเคราะห์: 

12 ผูท่ี้มาจากในหมู่พวกท่านจะสร้างสถานท่ีก  าจดัขยะเกา่  

ท่านจะตอ้งเพ่ิมข้ึนรากฐานของคนหลายชัว่อายุคน; และคุณจะเรียกผูซ่้อมแซมใหคื้นของถนนท่ีจะอาศยัอยู่ใน (อิสยาห์ 58:12) 

ดงันั้นคนของพระเจา้ท่ีอาศยัอยู่ทางของพระเจา้ในยุคน้ีจะท าใหม้นัง่ายข้ึนส าหรับคนท่ีจะอาศยัอยู่ในเมือง (และอ่ืน ๆ ) 

ในช่วงเวลาของการฟ้ืนฟูน้ี โลกอย่างแทจ้ริงจะเป็นสถานท่ีท่ีดีกว่า เราควรจะเป็นทูตของพระคริสตต์อนน้ีเราจึงยงัสามารถท าหนา้ท่ีของเขาในราชอาณาจกัร 

ข้อความพระวรสารทรูเป็นกระแส 



พระเยซูตรัสว่า "ถา้คุณอยู่ในค าพูดของฉันคุณเป็นสาวกของเราแน่นอน 32 และเจา้จะทราบความจริงและความจริงนั้นจะท าให้คุณฟรี." (จอห์น 8: 31-32). 

รู้จริงเก ีย่วกบัพระกติติคุณของท่ี .! 
อาณาจกัรของพระเจา้ปลดปล่อยเราจากการถูกขงัอยู่ในความหวงัท่ีผิดพลาดของโลกน้ีเรากลา้สามารถรองรับแผนการท่ีท างานพระเจา้แผนของซาตานหลอกทัว่โล
ก (วิวรณ์ 12: 9) และอาณาจกัรของพระเจา้เป็นวิธีการแกปั้ญหาท่ีแทจ้ริง เราจ าเป็นตอ้งยืนและสนบัสนุนความจริง (cf จอห์น 18:37) 

ขอ้ความพระกติติคุณเป็นมากกว่าเก ีย่วกบัความรอดส่วนบุคคล ข่าวดีของอาณาจกัรของพระเจา้ควรจะเปล่ียนหน่ึงในยุคน้ี: 

2 และไม่สอดคลอ้งกบัโลกน้ี แต่จะเปล่ียนจาก 

ต่ออายุของจิตใจของคุณท่ีคุณอาจพิสูจน์ส่ิงท่ีอยู่ท่ีจะดีและเป็นท่ียอมรับและสมบูรณ์แบบของพระเจา้ (โรม 12: 2) 

คริสเตียนแทจ้ะเปล่ียนจะรับใชพ้ระเจา้และอื่น ๆ : 

22 ทาสเช่ือฟังในทุกส่ิงท่ีนายของตนตามเน้ือหนงัไม่ไดก้บั เป็นผูช้าย แต่ในความจริงใจของกลวัพระเจา้ 23 

ส่ิงท่ีคุณท าอย่างเตม็ท่ีท ามนัเป็นไปพระเจา้และไม่ใหค้นรู้ว่า 24 

จากพระเจา้ท่ีคุณจะไดรั้บรางวลัของมรดก; ส าหรับคุณปรนนิบติัพระคริสตเ์จา้ (โคโลสี 3: 22-24) 

28 
ดงันั้นตั้งแต่ท่ีเราไดรั้บราชอาณาจกัรซ่ึงไม่สามารถเขย่าใหเ้รามีพระคุณโดยท่ีเราอาจจะรับใชพ้ระเจา้ยอมรับดว้ยความเคารพและความกลวัท่ีเคร่งศาสน

า (ฮีบรู 00:28) 

คริสเตียนแทอ้าศยัท่ีแตกต่างจากโลก เรายอมรับมาตรฐานของพระเจา้เหนือของโลกส าหรับส่ิงท่ีถูกตอ้งและผิด เพียงแค่อยู่โดยความเช่ือ (ฮีบรู 10:38) 

กจ็ะเป็นความเช่ือท่ีจะมีชีวิตอยู่วิธีของพระเจา้ในยุคน้ี คริสเตียนไดรั้บการพิจารณาจึงแตกต่างจากโลกท่ีพวกเขาอาศยัอยู่ในท่ีโหมดชีวิตของพวกเขากจ็ะเรียกว่า 

"วิธี" ในพนัธสัญญาใหม่ (กจิการ 9: 2; 19: 9; 24: 14,22) โลกอาศยัอยู่เห็นแกต่วั, อยู่ใตอิ้ทธิพลของซาตานในส่ิงท่ีถูกเรียกว่า "ทางของคาอิน" (จูด 11) 

พระวรสารนกับุญแห่งราชอาณาจกัรของพระเจา้คือขอ้ความของความชอบธรรมความสุขและความสงบสุข (โรม 14:17) ค าพยากรณ์เขา้ใจอย่างถูกตอ้งปลอบ 
(cf 1 โครินธ์ 14: 3; 1 เธสะโลนิ 04:18) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะท่ีเราดูสลายโลก (cf ลูกา 21: 8-

36) วิธีคริสเตียนท่ีแทจ้ริงของชีวิตท่ีน าไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ทางกายภาพและทางจิตวิญญาณพร (มาระโก 10: 29-

30) น่ีคือส่วนหน่ึงของเหตุผลผูท่ี้อาศยัอยู่กเ็ขา้ใจว่าโลกตอ้งการอาณาจกัรของพระเจา้ คริสเตียนเป็นทูตแห่งราชอาณาจกัรของพระเจา้ 

คริสเตียนวางความหวงัของเราในจิตวิญญาณไม่ไดมี้อยู่จริง แต่เราอาศยัอยู่ในโลกทางกายภาพ (โรม 8: 5-8) เรามี "ความหวงัของพระกติติคุณ" (โคโลสี 

1:23) น่ีคือส่ิงท่ีตน้คริสตเ์ขา้ใจว่าหลายคนท่ีนบัถือพระเยซูวนัน้ีไม่เขา้ใจอย่างแทจ้ริง 

6. กรีกโรมันโบสถ์สอนราชอาณาจักรเป็นส่ิงส าคญั แต่ ... 
กรีกโรมันโบสถ์เช่ือว่าพวกเขาสอนด้านของอาณาจกัรของพระเจ้า แต่มปัีญหาในการท าความเข้าใจอย่างแท้จริงส่ิงท่ีมนัจริงๆตัวอย่างเช่นสารานุกรมคาทอลิกสอนเ

ก่ียวกับราชอาณาจักร. 
คริสต ์... ในขั้นตอนในการสอนของพระองคถื์อก  าเนิดของอาณาจกัรน้ีแง่มุมต่าง ๆ 
ของความหมายท่ีถูกตอ้งของวิธีการท่ีมนัเป็นจะบรรลุทุกรูปแบบหลกัของวาทกรรมของพระองคม์ากเพ่ือให้วาทกรรมของเขาถูกเรียกว่า "พระกติติคุณ 

ของสหราชอาณาจกัร " ... พวกเขากเ็ร่ิมท่ีจะพูดถึงคริสตจกัรเป็น" อาณาจกัรของพระเจา้ "; cf เลย พ.อ. , I, 13; ฉัน คร้ังท่ี 12 I, 6, 9. V, 10, 

ฯลฯ ... มนัหมายความว่าคริสตจกัรเป็นสถาบนัท่ีพระเจา้ ... (สมเดจ็พระสันตะปาปาเอชอาณาจกัรของพระเจา้. สารานุกรมคาทอลิกเล่ม VIII. 

1910) 
แมว่้าขา้งตน้ช้ีไปท่ี " พ.อ. , I, 13; ฉัน คร้ังท่ี 12.  I, 6, 9. V, 

10, "ถ้าคุณจะมองพวกเขาขึน้คุณจะพบว่าไม่ได้หน่ึงในโองการเหล่าน้ันพูดอะไรเก่ียวกับคริสตจักรเป็นอาณาจักรของพระเจ้า พวกเขาสอนศรัทธาจะเป็นส่วนห
น่ึงของอาณาจกัรของพระเจา้หรือว่ามนัเป็นอาณาจกัรของพระเยซู พระคมัภีร์เตือนว่าหลายคนจะเปล่ียนพระกติติคุณหรือเปิดไปยงัอีกท่ีหน่ึงจริง (กาลาเทีย 1: 6-

9) น่าเศร้าท่ีคนต่างๆไดก้ระท าท่ี 



พระเยซูสอนว่า "เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผูใ้ดมาถึงพระบิดานอกจากมาทางเรา "(ยอห์น 14: 6) ปีเตอร์สอนว่า 
"และไม่มีความรอดในท่ีอื่น ๆ เพราะไม่มีช่ืออ่ืน ๆ ภายใตส้วรรคใ์หมี้ในท่ามกลางมนุษยโ์ดยท่ีเราจะตอ้งถูกบนัทึกไว"้ (กจิการ 

04:12) ปีเตอร์บอกว่าชาวยิวทุกคนตอ้งมีความเช่ือท่ีจะส านึกผิดและยอมรับว่าพระเยซูจะถูกบนัทึกไว ้(กจิการ 2:38) 
ในทางตรงกนัขา้มน้ีสมเดจ็พระสันตะปาปาฟรานซิสไดส้อนว่าพระเจา้โดยไม่ตอ้งพระเยซูสามารถบนัทึกโดยผลงานท่ีดี! นอกจากน้ีเขายงัสอนว่าชาวยิวจะถูกบนัทึ
กไวโ้ดยไม่ยอมรับพระเยซู! นอกจากน้ีเขาและบางกรีกโรมนักดู็เหมือนว่าจะพิจารณาว่ารุ่นท่ีไม่ใช่พระคมัภีร์ไบเบิลของแมร่ี 
'เป็นกุญแจส าคญัในพระกติติคุณเช่นเดียวกบักุญแจส าคญัในความสามคัคีทัว่โลกและ เป็น น่าเศร้าท่ีพวกเขาและคนอื่น ๆ 
ไม่เขา้ใจความส าคญัของพระเยซูและพระวรสารท่ีแทจ้ริงของราชอาณาจกัรของพระเจา้ หลายคนจะส่งเสริมพระวรสารท่ีเป็นเท็จ 
ความปรารถนาของหลายคนท่ีจะเดินไปดว้ยสายตาและมีความเช่ือในโลก พนัธสัญญาใหม่สอนว่าคริสเตียนท่ีจะมองดา้นบน: 

2 ชุดความคิดของคุณในส่ิงดงักล่าวขา้งตน้ไม่ไดอ้ยู่ในส่ิงท่ีอยู่บนแผ่นดินโลก (โคโลสี 3: 2) 
7 เพราะเราด าเนินโดยความเช่ือไม่ไดโ้ดยสายตา (2 โครินธ์ 5: 7) 

แต่สมเดจ็พระสันตะปาปาปิอุสโดยทัว่ไปการสอนใหเ้ดินตามสายตาของคริสตจกัรของเขา 

... คริสตจกัรคาทอลิก ... เป็นอาณาจกัรของพระคริสตบ์นแผ่นดินโลก (ปิอุสของพิมพล์ายมือ  อา้งว่าเป็นในเครเมอพีปีศาจรบคร้ังสุดทา้ย. 
ส่ิงพิมพ์ค าแนะน าดี 2002 พี. 73) 

การเรียกร้องเวบ็ไซต ์พระคัมภีร์คาทอลิก101 "อาณาจกัรของพระเจา้กอ่ตั้งข้ึนบนโลกโดยพระเยซูคริสตใ์นปี 33 

ในรูปแบบของคริสตจกัรของพระองคน์ าโดยปีเตอร์ ... คริสตจกัรคาทอลิก." แต่พนัปีอาณาจกัรของพระเจา้ยงัไม่เป็นท่ี ท่ีน่ีไม่เป็นมนัโบสถแ์ห่งกรุงโรม 
แต่มนัจะอยู่บนแผ่นดิน 
โบสถแ์ห่งกรุงโรมสอนอย่างรุนแรงกบัเร็ว ๆ น้ีมาราชอาณาจกัรพนัปีโลกของพระเจา้ว่ามนัเป็นพ้ืนเท่านั้น 
"ค าสอนของมาร" ท่ีระบุไว้ในค าสอนอย่างเป็นทางการของคริสตจักรคาทอลิก: 

676 ของมารหลอกลวงแลว้เร่ิมเป็นรูปเป็นร่างในโลกเวลาการเรียกร้องท่ีจะท าทุกท่ีจะตระหนกัถึงภายในประวติัศาสตร์ท่ีหวงัศาสนซ่ึงสามารถตระ
หนกัเกนิประวติัศาสตร์ผ่านการตดัสิน คริสตจกัรไดป้ฏิเสธการแกไ้ขรูปแบบแมก้ระทัง่การท าผิดของอาณาจกัรน้ีจะมาภายใตช่ื้อของ และ ... 
(ปุจฉาวิสัชนาของโบสถค์าทอลิก. โดดเด่นสามารถน า + พระคาร์ดินลัโยเซฟ Ratzinger. ดบัเบิลนิวยอร์กปี 1995 พี. 194) 

น่าเศร้าท่ีผูท่ี้เห็นดว้ยกบัการท่ีจะมีปัญหาท่ีส าคญัท่ีมีการส าแดงของพระเยซูแห่งราชอาณาจกัรของพระเจา้ในท่ีสุด บางคนจะใชข้ั้นตอนท่ีน่ากลวักบัผูป้ระกาศมนั 
(แดเนียล 7:25; 11: 30-36) 
แต่คุณอาจจะคิดว่าจะไม่ทุกคนท่ีนบัถือพระเยซูเป็นพระเจา้อยู่ในราชอาณาจกัรหรือไม่ ไม่มีพวกเขาจะไม่เป็น ขอใหสั้งเกตส่ิงท่ีพระเยซูกล่าวว่า: 

21 "ทุกคนไม่ไดผู้ท่ี้พูดกบัผมว่า 'พระเจา้พระเจา้' จะเขา้ในอาณาจกัรแห่งสวรรค ์
แต่ผูท่ี้ไม่ประสงคข์องพระบิดาของเราในสวรรค.์ 22 หลายคนจะพูดกบัผมในวนันั้น 'พระเจา้พระเจา้มี 
เราไม่พยากรณ์ในช่ือของคุณขบัผีออกในช่ือของคุณและท าส่ิงมหศัจรรยม์ากมายในช่ือของคุณ '23 แลว้ฉันจะบอกกบัพวกเขาว่า' ฉันไม่เคยรู้ว่าคุณ?! 

ออกจาก คุณท่ีฝึกความวุ่นวาย ' (มทัธิว 7: 21-23) 
อคัรสาวกเปาโลตั้งขอ้สังเกตว่า "ความลึกลบัของความไร้ระเบียบ" เป็น "อยู่ในท่ีท างาน" (2 สะโลนิกา 2: 7) 

ในเวลาท่ีเขา ความไร้ระเบียบน้ียงัเก ีย่วขอ้งกบัส่ิงท่ีพระคมัภีร์เตือนต่อในเวลาส้ินสุดท่ีเรียกว่า "ความลึกลบั, บาบิโลนใหญ่" (วิวรณ์ 17: 3-5) 
"ความลึกลบัของความไร้ระเบียบ" ท่ีเก ีย่วขอ้งกบัคริสเตียนท่ีเช่ือว่าพวกเขาไม่จ าเป็นตอ้งใหก้ฎหมายบญัญติัของพระเจา้สิบ ฯลฯ และ / 
หรือมีขอ้ยกเวน้ไดรั้บการยอมรับมากมายใหม้นัและ / หรือมีรูปแบบท่ียอมรับไดข้องบาปท่ีจะท าลายของพระเจา้ 
กฎหมายดงันั้นในขณะท่ีพวกเขาคิดว่ามีรูปแบบของกฎหมายของพระเจา้ท่ีพวกเขาจะไม่ไดรั้บการรักษารูปแบบของศาสนาคริสตว่์าพระเยซูหรืออคัรสาวกของพระ
องคจ์ะรู้จกัถูกตอ้งตามกฎหมาย 



กรีกโรมนัเป็นเหมือนพวกฟาริสีท่ีฝ่าฝืนบญัญติัของพระเจา้ แต่อา้งว่าประเพณีของพวกเขาท าน้ีไดรั้บการยอมรับพระเยซูประณามว่าวิธีการ (มทัธิว 15: 3-

9)! อิสยาห์ยงัเตือนว่าคนท่ีอา้งตวัว่าเป็นกบฏจะพระเจา้ผิดกฎหมายของเขา (อิสยาห์ 30: 9) น้ีกอ่จลาจลไม่เคารพกฎหมายเป็นส่ิงท่ีเราเศร้าเห็นน้ีไปในวนัน้ี 
อ่ืน "ลึกลบั" ท่ีดูเหมือนจะเป็นท่ีโบสถแ์ห่งกรุงโรมดูเหมือนจะเช่ือว่าวาระการประชุมทัว่โลกและ 

ของทหารจะน าไปสู่ความสงบสุขและรุ่นท่ีไม่ใช่พระคมัภีร์ไบเบิลของอาณาจกัรของพระเจา้บนแผ่นดินโลก พระคมัภีร์เตือนต่อความสามคัคีทัว่โลกมาซ่ึงมนัสอน
ประสงคส์ าหรับไม่ก ีปี่ท่ีจะประสบความส าเร็จ (หมายเหตุ: กรุงเยรูซาเลม็ใหม่พระคัมภีร์แปลคาทอลิกได้รับการอนุมติัจะแสดง): 

4 เขากราบตวัเองในดา้นหนา้ของมงักรเพราะเขาไดรั้บสัตวท่ี์อ านาจของเขา; และพวกเขากราบตวัเองในดา้นหน้าของสัตวท่ี์ว่า 
'ใครสามารถเปรียบเทียบกบัสัตวร้์าย? ท่ีสามารถต่อสู้กบัมนั '5 สัตวไ์ดรั้บอนุญาตให้ปากภูมิใจและหม่ินประมาทและจะใชง้านส าหรับส่ีสิบสองเดือน
? 6 และมนัปากหม่ินประมาทต่อตา้นพระเจา้กบัช่ือของเขาเตน็ท์สวรรคข์องเขาและทุกคนท่ีก  าบงั . 
มี 7 ไดรั้บอนุญาตใหท้ าสงครามกบัธรรมิกชนและเอาชนะพวกเขาและให้มีอ านาจเหนือการแข่งขนัทุกคนภาษาและประเทศชาติ 8 และทุกคนในโลกจ
ะนมสัการมนันัน่คือทุกคนท่ีมีช่ือยงัไม่ไดรั้บการเขียน 

ลงตั้งแต่รากฐานของโลกในหนงัสือแกะเสียสละชีวิตของ 9 ขอใหทุ้กคนท่ีสามารถไดย้ินฟัง:. 10 บรรดาเชลยแกก่ารเป็นเชลย ผูต้ายดว้ยดาบไปสู่ความ
ตายดว้ยดาบ น่ีคือเหตุผลท่ีเซนตส์จะตอ้งมีความเพียรและความเช่ือ (วิวรณ์ 13: 4-10 NJB) 

พระคมัภีร์เตือนกบัเวลาส้ินสุดบาบิโลนสามคัคี: 
1 หน่ึงในทูตสวรรคเ์จด็ท่ีมีเจด็โบล่ิงมาพูดคุยกบัผมและกล่าวว่ามาท่ีน่ีและผมจะแสดงใหคุ้ณเห็นการลงโทษของโสเภณีท่ีดีท่ีเป็นปราบดาภิเษกน ้ าอุด
มสมบูรณ์ขา้ง 2 กบัผูท่ี้บรรดากษตัริยข์องแผ่นดิน ได ้
ตวัเองและท่ีไดท้ าของประชากรทั้งหมดของโลกเมากบัไวน์ชูข้องเธอ. '3 เขาเอาฉันในจิตวิญญาณในการเป็นทะเลทรายและมีฉันเห็นผูห้ญิงคนหน่ึงข่ีสั
ตวสี์แดงเขม้ซ่ึงมีเจด็หัวและสิบเขา และมีช่ือดูหม่ินเขียนทัว่มนั 4 ผูห้ญิงสีม่วงและสีแดงเขม้ท่ีไดรั้บการแต่งตวัและ 

ดว้ยทองค าและเพชรพลอยและไข่มุกและเธอกถื็อ ทองเตม็ไปดว้ยความสกปรกน่าขยะแขยงของโสเภณีเธอ. 5 บนหน้าผากของเธอถูกเขียน 
ช่ือช่ือลับ: '. 

บาบิโลนใหญ่แม่ของโสเภณีทั้งหมดและการปฏิบติัท่ีสกปรกบนโลก' 6 ผมเห็นว่าเธอเป็นคนเมาเมาไปดว้ยเลือดของธรรมิกชนและโลหิตของโรคของ 

พระเยซู และเม่ือฉันเห็นเธอผมกป็ระหลาดใจอย่างสมบูรณ์ (วิวรณ์ 17: 1-6 NJB) 
9 'น้ีเรียกร้องใหฉ้ลาด เจด็รวงเป็นเนินเขาเจด็, ท่ีหญิงนั้นนัง่อยู่ . . 18 ผู้หญิงที่คุณเห็นเป็นเมืองใหญ่ที่มีอ านาจเหนือผู้ปกครองทั้งหมดทีอ่ยู่ในแผ่น

ดิน. (วิวรณ์ 17: 9,18, NJB) 
1 หลงัจากน้ีผมเห็นสวรรคอี์กองคห์น่ึงลงมาจากสวรรคท่ี์มีอ านาจท่ีดีใหก้บัเขา; แผ่นดินส่องรัศมีของท่าน. 2 ท่ีดา้นบนของเสียงของเขาเขาตะโกนว่า 

'บาบโิลนได้ลดลงบาบโิลนใหญ่ได้ลดลงและได้กลายเป็นทีซ่่องสุมของปีศาจและที่พักส าหรับทุกจติวิญญาณเหม็นและสกปรกนกที่น่าขยะแขยงที่. 3 ทั้

งหมด ประชาชาติไดด่ื้มไวน์ลึกของการคา้ประเวณีของเธอ; กษตัริยบ์นโลกทุกคนได ้
ตวัเองกบัเธอและทุกร้านคา้ท่ีปลูกท่ีอุดมไปดว้ยผ่านการมึนเมาของเธอ 4 อีกเสียงพูดจากสวรรค.์ ฉันไดย้ินมนัพูดว่า 'ออกมาจากคนของฉันไปจากเธอ
เพ่ือทีว่่าคุณไม่ได้มีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรมของเธอและมีภัยพิบตัเิดียวกันจะทน. 5 บาปของเธอไดม้าถึงข้ึนไปบนทอ้งฟ้าและพระเจา้มีการกอ่
อาชญากรรมของเธอในใจ : รักษาเธอขณะท่ีเธอไดรั้บการรักษาอ่ืน 

ๆ 6 เธอจะตอ้งจ่ายสองเท่าของจ านวนท่ีเธอไขว่ควา้. เธอคือการมีถว้ยท่ีแขง็แกร่งทวีคูณของส่วนผสมของเธอเอง. 7 ทุกคน 

และเซ็กซ์ของเธอคือการไดรั้บการจบัคู่โดยทรมานหรือความทุกขท์รมาน ผมปราบดาภิเษกเป็นราชินีเธอคิดว่า; ผมไม่มีภรรยาม่ายและจะไม่เคยรู้ว่าก
ารปลิดชีพ 8 ว่าในวนัหน่ึงภยัพิบติัจะตกอยู่ในของเธอ:. 

โรคและการไวทุ้กขแ์ละความอดอยาก เธอจะไดรั้บการเผาไหมท่ี้พ้ืน องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระเจา้ผูท้รงไดป้ระณามเธอคืออนัยิ่งใหญ่. '9' จะมีการไวทุ้กข์

และร้องไหข้องเธอโดยกษตัริยแ์ห่งแผ่นดินโลกท่ีได ้ตวัเองกบัเธอและจดัเซ็กซ์กบัเธอ พวกเขาเห็นควนัขณะท่ีเธอเผาไหม ้(วิวรณ์ 18: 1-9 NJB) 
เศคาริยาในพระคัมภีร์เตือนกับบาบิโลนมาและแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นเอกภาพท่ีเหมาะสมจะไม่เกิดขึน้จนกว่าจะได้รับผลตอบแทนท่ีพระเยซู: 

10 มองออกไป! ระวงั! หนีจากแผ่นดินเหนือ - เยโฮวาห์ - ส าหรับเราไดก้ระจายใหคุ้ณลมทั้งส่ีแห่งฟ้าสวรรค ์- 
เยโฮวาห์ประกาศ 11 มองออกไป.! ท าให้การหลบหนีของคุณศิโยนตอนนีอ้าศัยอยู่กับบุตรสาวของบาบโิลน! 



12 เยโฮวาห์จอมโยธากล่าวน้ีตั้งแต่ หนา้ท่ีฉันเก ีย่วกบัประเทศท่ีปลน้คุณ 
'ผูใ้ดแตะตอ้งคุณสัมผสักบัแอปเป้ิลของตาของฉัน. 13 ตอนน้ีดูฉันจะโบกมือของฉันมากกว่าพวกเขาและพวกเขาจะถูกปลน้โดยบรรดาผูท่ี้ 

พวกเขาไดก้ดข่ี. แลว้คุณจะรู้ว่าเยโฮวาห์จอมโยธาไดส่้งฉัน! 14 สิงห์เปรมปรีด์ิธิดาแห่งศิโยนส าหรับตอนน้ีฉันก  าลงัจะมาถึงอาศยัอยู่ในหมู่พวกท่าน - 

ประกาศ! 15และในวนันั้นหลายประเทศจะถูกแปลงเป็นเยโฮวาห์ ใช่พวกเขาจะกลายเป็นคนของเขาและพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ในหมู่พวกท่าน แลว้คุณจ
ะรู้ว่าเยโฮวาห์จอมโยธาไดส่้งมาใหผ้มกบัคุณ! 16 เยโฮวาห์จะน าความครอบครองของยูดาห์ส่วนของตนในดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิและอีกคร้ังท ากรุงเยรูซาเล็

มทางเลือกของเขา (เศคาริยา 2: 10-16, NJB; ทราบในรุ่น KJV / NKJV ขอ้ท่ีมีการระบุว่าเป็นเศคาริยา 2: 6-12) 
การเคล่ือนไหวทัว่โลกและ interfaith 

ว่าสหประชาชาติวาติกนัโปรเตสแตนต์จ านวนมากและตะวนัออกออร์โธดอกผูน้ าจะส่งเสริมจะถูกลงโทษอย่างชดัเจนโดยพระคมัภีร์และไม่ควรไดรั้บการส่งเสริม 
พระเยซูเตือนของคนท่ีอ้างว่าท าตามพระองค์ท่ีจะ "หลอกลวงจ านวนมาก" (มทัธิว 24: 4-5) เอกภาพมากจะเก ีย่วขอ้งกบัการ "ข่ีมา้ขาว" วิวรณ์ 6: 1-2 

(ท่ีไม่ไดเ้ป็นพระเยซู) และหญิงแพศยาวิวรณ์ 17 
เหมือนเศคาริยาอัครทูตเปาโลยังสอนว่าความสามคัคีท่ีแท้จริงของความเช่ือจะไม่เกิดขึน้จนกว่าจะได้รับผลตอบแทนท่ีพระเยซู: 

13 
จนกว่าเราทุกคนถึงความสามคัคีในความเช่ือและความรู้ของพระบุตรของพระเจา้และรูปแบบของผูช้ายท่ีสมบูรณ์แบบเตม็ท่ีกบัความบริบูรณ์ของพระ

คริสตต์วัเอง (เอเฟซสั 4:13, NJB) 

บรรดาผูท่ี้ศรัทธาสามคัคีน้ีมากอ่นท่ีจะมีการกลบัมาของพระเยซูอยู่ในขอ้ผิดพลาด อนัท่ีจริงเม่ือพระเยซูกลบัมาเขาจะตอ้งท าลายความสามคัคีของประเทศท่ีจะมาชุ
มนุมกบัเขา: 

11:15 เม่ือทูตสวรรคอ์งคท่ี์เจด็กเ็ป่าแตรของเขาและเสียงอาจจะไดย้ินเสียงตะโกนในสวรรคเ์รียก 
'อาณาจกัรของโลกไดก้ลายเป็นอาณาจกัรของพระเจา้ของเราและพระคริสตข์องเขาและเขาจะครอบครองตลอดไปเป็นนิตย.์ 16 ยี่สิบส่ีสูงอายุปราบดาภิ
เษกในการปรากฏตวัของพระเจา้กราบตวัเองและสัมผสัพ้ืนดินท่ีมีหนา้ผากของพวกเขานมสัการพระเจา้ 17 ดว้ยค าพูดเหล่าน้ี 
'เราขอบพระคุณท่านผูท้รงอ านาจพระเจา้เขาท่ีเป็นเขาท่ีเป็นสมมติ 
พลงัอนัยิ่งใหญ่ของคุณและเร่ิมตน้รัชสมยัของคุณ. 18 ประเทศอยู่ในความโกลาหลและตอนน้ีเวลาท่ีมีมาส าหรับการลงโทษของคุณและส าหรับคนตาย
จะไดรั้บการตดัสินและผูรั้บใชข้องท่านศาสดาพยากรณ์ส าหรับธรรมิกชนและส าหรับผูท่ี้กลวัช่ือของคุณ 

ขนาดเลก็และดีเหมือนกนัท่ีจะไดรั้บการตอบแทน เวลาท่ีมีมาเพ่ือท าลายผูท่ี้ก  าลงัท าลายแผ่นดิน. (วิวรณ์ 11: 15-18 NJB) 
19: 6 และขา้พเจา้ไดย้ินส่ิงท่ีดูเหมือนจะเป็นเสียงของฝูงชนกลุ่มใหญ่เช่นเสียงของมหาสมุทรหรือเสียงค ารามท่ีดีของฟ้าร้องตอบ 
'พระเจา้! ในรัชสมยัของพระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพของเราไดเ้ร่ิม;. . . 19 จากนั้นผมเห็นสัตวท่ี์มีบรรดากษตัริยแ์ห่งแผ่นดินและกองทพัของพวกเขารว
มตวักนัเพ่ือต่อสู้กบัไรเดอร์และกองทพัของเขา. 20 แต่สัตวท่ี์ถูกจบัเขา้คุกร่วมกบัผูพ้ยากรณ์เท็จท่ีเคยท างานปาฏิหาริยใ์นนามของสัตว ์

และโดยพวกเขาไดห้ลอกบรรดาผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในการสร้างตราสินคา้ท่ีมีเคร่ืองหมายของสัตวร้์ายและผูท่ี้ไดบู้ชารูปป้ันของเขา สองคนน้ีมีชีวิตอ
ยู่โยนลงไปในทะเลสาบคะนองของการเผาไหมก้  ามะถนั. 21 ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดถูกฆ่าตายดว้ยดาบของไรเดอร์ท่ีออกมาจากปากของเขาและนกทั้งหม

ด glutted ตวัเองดว้ยเน้ือของพวกเขา . . 20: 

4 จากนั้นผมเห็นบลัลงักท่ี์พวกเขาเอาท่ีนัง่ของพวกเขาและพวกเขาก  าลงัหารืออ านาจท่ีจะใหก้ารตดัสิน ผมเห็นดวงวิญญาณของทุกคนท่ีไดรั้บการตดัศี
รษะส าหรับการร่วมเป็นสักขีพยานส าหรับพระเยซูและส าหรับการประกาศพระวจนะของพระเจา้และบรรดาผูท่ี้ปฏิเสธท่ีจะบูชาสัตวร้์ายหรือรูปป้ันขอ

งเขาและจะไม่ยอมรับ บนหนา้ผากหรือมือของพวกเขา; พวกเขาเขา้มาในชีวิตและครอบครองร่วมกบัพระคริสตเ์ป็นเวลาพนัปี (วิวรณ์ 19: 6,19-

21; 20: 4, NJB) 
ขอใหสั้งเกตว่าพระเยซูจะตอ้งท าลายกองทพัของโลกแบบครบวงจรกบัเขา จากนั้นเขาและธรรมิกชนจะไดค้รอง นัน่คือเม่ือจะมีความสามคัคีท่ีเหมาะสมของความ
เช่ือ 
น่าเศร้าท่ีหลายคนจะฟังรัฐมนตรีเท็จท่ีปรากฏท่ีดี แต่ไม่ไดเ้ป็นอคัรสาวกเปาโลเตือน (2 โครินธ์ 11: 14-15) 
หากมากข้ึนจะเขา้ใจอย่างแทจ้ริงในพระคมัภีร์และพระกติติคุณของพระอาณาจกัรของพระเจา้นอ้ยจะต่อสู้กบัพระเยซู 



7. ท าไมอาณาจักรของพระเจ้า? 
แมว่้ามนุษยช์อบท่ีจะคิดว่าเราเป็นสมาร์ทจึงมีขอ้ จ ากดั ในความเขา้ใจของเรา แต่ของพระเจา้ "การท าความเขา้ใจเป็นอนนัต"์ (สดุดี 147: 5) 
นัน่คือเหตุผลท่ีมนัจะใชเ้วลาการแทรกแซงของพระเจา้ในการแกไ้ขปัญหาโลกใบน้ี 

ขณะท่ีหลายคนเช่ือในพระเจ้าส่วนใหญ่ของมนุษย์จะไม่เตม็ใจท่ีจะมชีีวิตอยู่ในขณะท่ีเขาน าอย่างแท้จริง แจง้ใหท้ราบต่อไปน้ี: 
8 เขาไดแ้สดงใหเ้ห็นคุณโอมนุษยว่์าอะไรดี และส่ิงท่ีไม่จ าเป็นตอ้งมีองค์พระผูเ้ป็นเจา้ของคุณ 
แต่การท่ีจะกระท าความยุติธรรมรักความเมตตาและจะเดินไปอย่างนอบนอ้มกบัพระเจา้ของคุณหรือไม่ (คาห์ 6: 8) 

ท่ีจะเดินไปอย่างนอบน้อมกับพระเจ้าไม่ได้เป็นส่ิงท่ีมนุษย์ได้รับอย่างแท้จริงยินดีท่ีจะท า จากเวลาของอาดมัและอีฟ (ปฐมกาล 3: 1-6) 

ท่ีมนุษยไ์ดเ้ลือกท่ีจะพ่ึงพาตวัเองและความคาดหวงัของพวกเขาเหนือพระเจา้แมจ้ะมีพระบญัญติัของพระองค ์(อพยพ 20: 3-17) 
พระธรรมสุภาษิตสอน: 

5 จงวางใจในพระเจา้ดว้ยสุดใจของเจา้และอย่าพ่ึงพาความเขา้ใจของคุณเอง. 6 ในทุกทางของคุณยอมรับเขาและเขาจะตรงเส้นทาง 7 ของคุณไม่ตอ้งฉ

ลาดในสายตาของคุณเอง กลวัพระเจา้และออกจากความชัว่ร้าย (สุภาษิต 3: 5-7) 
แต่คนส่วนใหญ่จะไม่ไดอ้ย่างแทจ้ริงไวว้างใจในพระเจา้ดว้ยหวัใจของพวกเขาทั้งหมดหรือรอใหเ้ขาตรงขั้นตอนของพวกเขา หลายคนบอกว่าพวกเขาจะท าส่ิงท่ีพร
ะเจา้ตอ้งการ แต่ไม่ไดท้ ามนัมนุษยชาติไดถู้กหลอกโดยซาตาน (วิวรณ์ 12: 9) และไดล้ดลงตณัหาของโลกและ 'ความภาคภูมิใจของชีวิต' น้ี (1 ยอห์น 2:16) 

ดงันั้นหลายคนไดม้ากบัประเพณีทางศาสนาของตวัเองและรัฐบาลฆราวาสเพราะพวกเขาคิดว่าพวกเขารู้ดีท่ีสุด แต่พวกเขาไม่ได ้(cf เยเรมีย ์10:23) 

หรือมากท่ีสุดอย่างแทจ้ริงจะกลบัใจ 
นัน่คือเหตุผลท่ีมนุษยต์อ้งการอาณาจกัรของพระเจา้ (cf มทัธิว 24: 21-22) 
วิธีที่ถูกต้องของพระเจ้า 
ความจริงกคื็อว่าพระเจา้ทรงเป็นความรัก (1 ยอห์น 4: 8,16) และพระเจา้ไม่เห็นแกต่วั กฎหมายของพระเจา้แสดงความรักต่อพระเจา้และเพ่ือนบา้นของเรา 
(มาระโก 12: 29-31; เจมส์ท่ี 2: 8-11) วิธีการของโลกมีความเห็นแกต่วัและจุดส้ินสุดในความตาย (โรม 8: 6) 
ขอใหสั้งเกตว่าพระคมัภีร์ท่ีแสดงใหเ้ห็นคริสเตียนจริงสังเกตบญัญติั: 

1 ผูท่ี้เช่ือว่าพระเยซูเป็นพระคริสตจ์ะเกดิจากพระเจา้และทุกคนท่ีรักพระองคผ์ูท้รงให้ก  าเนิดบุตรยงัรักเขาท่ีบงัเกดิจากพระองค.์  2 โดยคร้ังน้ีเรารู้ว่าเรา

รักลูกของพระเจา้เม่ือเรารักพระเจา้และรักษาพระบญัญติัของพระองค์ 3. ส าหรับเร่ืองน้ีคือความรักของพระเจา้ท่ีเรารักษาพระบญัญติัของพระองค์ และ
พระบญัญติัของพระองคน์ั้นไม่เป็นภาระ (1 ยอห์น 5: 1-3) 

ทั้งหมดของพระเจา้ "บญัญติัเป็นความชอบธรรม" (สดุดี 119: 172) วิธีการของเขาบริสุทธ์ิ (1 ทิโมธี 

1:15) น่าเศร้าท่ีหลายคนไดรั้บการยอมรับในรูปแบบต่าง ๆ ของ "ความวุ่นวาย" และไม่ทราบว่าพระเยซูไม่ไดม้าเพ่ือท าลายกฎหมายหรือผูเ้ผยพระวจนะ 
แต่เพ่ือตอบสนองพวกเขา (มทัธิว 05:17) โดยอธิบายความหมายท่ีแทจ้ริงของพวกเขาและการขยายตวัของพวกเขาเกนิส่ิงท่ีหลายคน คิด (เช่นมทัธิว 5: 21-

27) พระเยซูทรงสอนว่า "ผูใ้ดและสอนพวกเขาจะตอ้งถูกเรียกว่าใหญ่ในอาณาจกัรแห่งสวรรค"์ (มทัธิว 05:19) (ค าว่า "อาณาจกัรของพระเจา้ 'และ' 
อาณาจกัรแห่งสวรรค ์'แทนกนัได)้ 

พระคมัภีร์สอนว่าความเช่ือท่ีปราศจากการท างานจะตาย (เจมส์ 2:17) หลายคนอา้งติดตามพระเยซู แต่จะไม่เช่ือค าสอนของพระองค ์(มทัธิว 7: 21-23) 

และจะไม่เลียนแบบพระองคเ์ท่าท่ีควร (cf 1 โครินธ์ 11: 1) "บาปเป็นส่ิงท่ีละเมิดกฎหมาย" (1 ยอห์น 3: 4, KJV) และทุกคนท าบาป (โรม 

3:23) แต่พระคมัภีร์แสดงใหเ้ห็นว่าความเมตตาจะประสบความส าเร็จมากกว่าการตดัสิน (เจมส์ 2:13) พระเจา้อย่างแทจ้ริงมีแผนทั้งหมด (cf ลุค 3: 6) 
การแกปั้ญหาของมนุษยน์อกเหนือจากวิธีการของพระเจา้จะไม่ท างาน ในราชอาณาจกัรพนัปีพระเยซูจะปกครองดว้ย "กา้นเหลก็" (วิวรณ์ 19:15) 

และดีจะเหนือกว่าเป็นคนท่ีจะมีชีวิตอยู่วิธีของพระเจา้. ทุกปัญหาของโลกอยู่เพราะสังคมของโลกนีป้ฏิเสธที่จะเช่ือฟังพระเจ้าและกฎหมายของเขา . แสดงประวติั
ความเป็นมนุษยจ์ะไม่สามารถแกปั้ญหาของสังคม: 



6 เพราะจะเป็นใจสู่คือความตาย 
แต่จะมีใจจิตวิญญาณคือชีวิตและความสงบสุข 7 เพราะคิดฝ่ายเน้ือหนงันั้นกเ็ป็นศตัรูต่อพระเจา้. มนัไม่ไดเ้ป็นไปตามกฎหมายของพระเจา้มิไดแ้น่นอ
นสามารถ. 8ดงันั้นแลว้ผูท่ี้อยู่ในเน้ือหนังไม่สามารถโปรดพระเจา้ (โรม 8: 6-8) 

คริสตชนจะมุ่งเนน้ไปท่ีจิตวิญญาณและจะไดรั้บพระวิญญาณของพระเจา้จะท าเช่นนั้นในยุคน้ี (โรม 8: 9) แมจ้ะมีจุดอ่อนส่วนบุคคลของเรา: 
26 คุณเห็นโทรพ่ีนอ้งของท่านท่ีไม่มากฉลาดตามเน้ือหนงัไม่มากอนัยิ่งใหญ่ไม่มาก 
จะถูกเรียกว่า. 27 แต่พระเจา้ไดท้รงเลือกส่ิงท่ีโง่เขลาของโลกท่ีจะน าความอบัอายนกัปราชญแ์ละพระเจา้ทรงมี 
เลือกส่ิงท่ีอ่อนแอของโลกท่ีจะน าความอบัอายส่ิงท่ีมีความยิ่งใหญ่; 28 และส่ิงท่ีฐานของโลกและส่ิงท่ีพระองคท์รงเป็นพระเจา้ดูหม่ินไดเ้ลือกและส่ิงท่ีไ
ม่ไดท่ี้จะน ามาเพ่ืออะไรส่ิงท่ีมี 29 ท่ีไม่มีเน้ือหนงัใดอวดในการปรากฏตวัของเขา. 30 แต่พระองคท์า่นอยู่ในพระเยซคูริสตซ์ึ่งกลายเป็นทีส่  าหรบัเราภูมิปัญญาจากพระเจ้าและความชอบธรรมและความบริสุทธ์ิและในวนัที ่31 - 

ว่าตามท่ีเขียนว่า "เขาท่ีความงามให ้พระเกยีรติแด่พระองคใ์นพระเจา้. " (1 โครินธ์ 1: 26-31) 
คริสเตียนไปสู่ความรุ่งโรจน์ในแผนการของพระเจา้! เราเดินดว้ยความศรัทธาในขณะน้ี (2 โครินธ์ 5: 7) มองดา้นบน (โคโลสี 3: 2) ในความเช่ือ (ฮีบรู 11: 

6) เราจะไดรั้บพรในการรักษาบญัญติัของพระเจา้ (วิวรณ์ 22:14) 
พระคมัภีร์กล่าวว่าคริสตชนจะปกครองกบัพระเยซู แต่คุณไม่ทราบว่าหมายความว่าคริสเตียนจริงจริงจะครองเมือง? พระเยซูทรงสอน: 

12 "มีเจา้นายองคห์น่ึงเดินเขา้ไปในประเทศท่ีห่างไกลจะไดรั้บอ านาจมาครองอาณาจกัรและจะกลบัมา. 13 ดงันั้นเขาจึงเรียกว่าหน่ึงในสิบของขา้ราชก
ารของพระองคส่์งไปยงัพวกเขาสิบมินาและตรัสกบัเขาว่า 'ท าธุรกจิจนเรามา. 14 แต่ ประชาชนของเขาเกลียดเขาและส่งผูแ้ทนหลงัจากเขาพูดว่า 
'เราจะไม่ไดผู้ช้ายคนน้ีจะข้ึนครองราชยม์ากกว่าเรา. 
15 "และมนักเ็ป็นว่าเม่ือเขากลบัมาไดรั้บราชอาณาจกัรแลว้เขากส่ั็งให้คนรับใชเ้หล่าน้ีซ่ึงเขาไดรั้บเงินท่ีจะเรียกเขาว่าเขาจะไดรู้้ว่า 
มากทุกคนไดรั้บจากการซ้ือขาย 16 จากนั้นกม็าเป็นคร้ังแรกว่า 17 และพระองค์ตรัสกบัเขาว่า 'ท าดีผูรั้บใชท่ี้ดี. 

โทมินาของคุณไดรั้บสิบ.'; เพราะคุณสัตยซ่ื์อในของน้อยมากมีอ านาจเหนือเมืองสิบ. 18 คนท่ีสองมาว่า 

ของคุณไดรั้บหา้. 19 ในท านองเดียวกนัเขากล่าวกบัเขาว่า' นอกจากน้ีคุณยงัจะมากกว่าหา้เมือง ' (ลูกา 19: 12-19) 
จงซ่ือสัตยก์ว่าเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ท่ีคุณมีในขณะน้ี คริสตชนจะมีโอกาสท่ีจะครองเมืองจริงในราชอาณาจกัรจริง พระเยซูยงักล่าวว่า 
"รางวลัของฉันอยู่กบัฉันเพ่ือมอบใหแ้กทุ่กคนตามการท างานของเขา" (วิวรณ์ 22:12) พระเจา้มีแผน (งาน 14:15) และสถานท่ี (จอห์น 14: 2) 

ส าหรับผูท่ี้จะตอบสนองต่อพระองค ์(ยอห์น 6:44; วิวรณ์ 17:14) อาณาจกัรของพระเจา้เป็นจริงและคุณสามารถเป็นส่วนหน่ึงของมนั! 
ในช่วงเร่ิมตน้ของปี 2016 วารสารวิทยาศาสตร์มบีทความเร่ือง "พลงัของฝูงชน" ท่ีช้ีใหเ้ห็นว่าปัญญาประดิษฐ์และ สามารถแกปั้ญหา "คนชัว่ 

'หนัหนา้ไปทางมนุษยชาติ แต่บทความลม้เหลวท่ีจะเขา้ใจในส่ิงท่ีชัว่ร้ายกใ็หอ้ยู่คนเดียวว่าจะแกปั้ญหาได ้
ความร่วมมือดงัต่อไปน้ีนอกเหนือจากวิธีการท่ีแทจ้ริงของพระเจา้จะเป็นถึงวาระท่ีจะลม้เหลวในศตวรรษท่ี 21 ในขณะท่ีมนักก็ลบัมาหลงัจากน ้ าท่วมใหญ่เม่ือมนุษย
ชาติใหค้วามร่วมมือในการสร้างความลม้เหลวหอคอยบาเบล (ปฐมกาล 11: 1-9) 
ปัญหาท่ีเกดิข้ึนในโลกในสถานท่ีเช่นตะวนัออกกลาง (แมจ้ะมีก  าไรขมบัคาดเช่นแดเนียล 9: 27A 1 สะโลนิกา 5: 3) 

จะไม่ไดรั้บการแกไ้ขโดยมนุษยเ์ราตอ้งการความสงบสุขแห่งราชอาณาจกัรของพระเจา้ (โรม 14: 17) 
ปัญหาการกอ่การร้ายระหว่างประเทศแมจ้ะมีก  าไรท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บการแกไ้ข (cf เอเสเคียล 21:12) โดยหลอกในสหประชาชาติ (cf วิวรณ์ 12: 9) 

เท่านั้นเราตอ้งการความสุขและความสะดวกสบายของอาณาจกัรของพระเจา้ 
ปัญหาของสภาพแวดลอ้มจะไม่ไดรั้บการแกไ้ขโดยความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประเทศของโลกท่ีจะช่วยท าลายโลก (วิวรณ์ 11:18) 

แต่พวกเขาจะไดรั้บการแกไ้ขโดยอาณาจกัรของพระเจา้ 
ปัญหาของความเป็นอมตะทางเพศการท าแทง้และการขายร่างกายมนุษย์ 
ส่วนจะไม่ไดรั้บการแกไ้ขโดยสหรัฐอเมริกา แต่จากอาณาจกัรของพระเจา้ 



หน้ีขนาดใหญ่ท่ีสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจกัรและประเทศอ่ืน ๆ อีกมากมายไดจ้ะไม่สามารถแกไ้ขไดผ้่านนายหนา้คา้ระหว่างประเทศ แต่ในทา้ยท่ีสุด 
(หลงัจากการท าลายต่อฮาบากุก 2: 6-8) โดยราชอาณาจกัรของพระเจา้ 
ความไม่รู้และความผิดพลาดการศึกษาจะไม่ไดรั้บการแกไ้ขโดยสหประชาชาติ-

เราตอ้งอาณาจกัรของพระเจา้ ความขดัแยง้ทางศาสนาอย่างแทจ้ริงจะไม่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการเคล่ือนไหวใด ๆ ทัว่โลก- 

เห็นพอ้งท่ีจะรอดนอกเหนือจากพระเยซูท่ีแทจ้ริงของพระคมัภีร์ บาปเป็นปัญหาในโลกและการท่ีเราตอ้งเสียสละของพระเยซูและการกลบัมาของเขาในอาณาจกัรข
องพระเจา้ 
ปัญหาความหิวจะไม่ไดรั้บการแกไ้ขโดยส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีวางส่วนของโลกท่ีมีความเส่ียงของความอดอยากเน่ืองจากพืชท่ีมีศกัยภาพความลม้เหลวท่ีเร
าตอ้งอาณาจกัรของพระเจา้ 
วิทยาศาสตร์การแพทยส์มยัใหม่ไม่ไดมี้ค าตอบทั้งหมดส าหรับสุขภาพของมนุษยเ์ราตอ้งอาณาจกัรของพระเจา้ 
ความยากจนขนาดใหญ่ในส่วนของทวีปแอฟริกา, เอเชียและท่ีอ่ืน ๆ ในขณะท่ีไดรั้บประโยชน์จากเวลาเวลาส้ินสุด 'บาบิโลน' (วิวรณ์ 18: 1-19) 

ท่ีจะไม่แกปั้ญหาของความยากจนเราตอ้งอาณาจกัรของพระเจา้ 
เฟสพนัปีแห่งราชอาณาจกัรของพระเจา้เป็นราชอาณาจกัรท่ีแทจ้ริงท่ีจะจดัตั้งข้ึนบนแผ่นดินโลก มนัจะตอ้งอยู่บนพ้ืนฐานกฎหมายความรักของพระเจา้และความรัก
ของพระเจา้ในฐานะผูน้ า เซนตส์จะไดค้รองร่วมกบัพระคริสตพ์นัปี (วิวรณ์ 05:10; 20: 4-6) ราชอาณาจกัรน้ีจะรวมถึงผูท่ี้แทจ้ริงในคริสตจกัรของพระเจา้ 
แต่ไม่มีรัฐคมัภีร์ท่ีอาณาจกัรของพระเจา้เป็นจริงคริสตจกัร (คาทอลิกหรืออ่ืน ๆ 
) โบสถแ์ห่งกรุงโรมไดค้ดัคา้นการเรียนการสอนพนัปีและต่อมามนักข้ึ็นอย่างแข็งแรงจะต่อตา้นขอ้ความพระกติติคุณของพระคมัภีร์ท่ีเราไดใ้กลชิ้ดกบัทา้ย น้ีมีแนว
โนม้ท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองส่ืออย่างมีนยัส าคญัซ่ึงอาจช่วยเติมเตม็แมทธิว 24:14 
ในขั้นตอนสุดทา้ยของอาณาจกัรของพระเจา้จะรวมถึง "เยรูซาเลม็ใหม่เล่ือนลอยลงมาจากสวรรคจ์ากพระเจา้" (วิวรณ์ 21: 2) 

และการเพ่ิมข้ึนของมนัจะมีไม่ส้ินสุด จะไม่มีการอธรรมมากข้ึนไม่มาก 
ความเศร้าโศกและไม่มีการเสียชีวิตมากข้ึน 
พระธรรมเทศนาและการท าความเขา้ใจพระกติติคุณของพระอาณาจกัรของพระเจา้เป็นส่ิงส าคญัของพระคมัภีร์ นกัเขียนพนัธสัญญาเดิมการเรียนการสอนเก ีย่วกบัเ
ร่ืองน้ี พระเยซูพอลและจอห์นสอนเก ีย่วกบัเร่ืองน้ี 
ท่ีเกา่แกท่ี่สุดเทศน์ 'คริสเตียน' เพ่ือความอยู่รอดนอกพนัธสัญญาใหม่สอนเก ีย่วกบัเร่ืองน้ี ในช่วงตน้ศตวรรษท่ีผูน้ าคริสเตียนท่ีสองเช่น Polycarp และ 
สอนเก ีย่วกบัเร่ืองน้ี เราในการด าเนินการต่อคริสตจกัรของพระเจา้สอนในวนัน้ี 
จ าไดว่้าอาณาจกัรของพระเจา้เป็นเร่ืองแรกท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงพระคมัภีร์พระเยซูเทศน์เก ีย่วกบั มนักเ็ป็นส่ิงท่ีพระองคท์รงเทศน์เก ีย่วกบัการฟ้ืนคืนชีพหลงัและมนัเป็
นส่ิงท่ีคริสเตียนควรแสวงหาแรก 
พระกติติคุณไม่ไดเ้ป็นเพียงเก ีย่วกบัชีวิตและความตายของพระเยซู ความส าคญัของพระกติติคุณท่ีพระเยซูและลูกนอ้งของเขาสอนเป็นมาอาณาจกัรของพระเจา้ พร
ะกติติคุณของอาณาจกัรรวมถึงความรอดผ่านทางพระคริสต ์แต่ยงัรวมถึงการเรียนการสอนในตอนทา้ยของรัฐบาลของมนุษย ์(วิวรณ์ 11: 5) 
โปรดจ าไวว่้าพระเยซูทรงสอนว่าทา้ยท่ีสุดจะไม่มาจนกระทัง่หลงัจากท่ีพระกติติคุณของพระราชอาณาจกัรไดป้ระกาศไปทัว่โลกเพ่ือเป็นพยานแกบ่รรดาประชาชา
ติท่ี (มทัธิว 24:14) และพระธรรมท่ีเกดิข้ึนในขณะน้ี 
ข่าวดีกคื็อว่าอาณาจกัรของพระเจา้เป็นวิธีการแกปั้ญหาท่ีประสบมนุษยชาติ แต่ส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการท่ีจะสนบัสนุนและไม่ฟังกไ็ม่ไดห้รืออยากจะเช่ือความจริงของ
มนั ราชอาณาจกัรของพระเจา้เป็นนิรันดร์ (มทัธิว 06:13) ขณะท่ี "โลกน้ีจะผ่านไป" (1 โครินธ์ 7:31) 
ประกาศพระกติติคุณท่ีแทจ้ริงของอาณาจกัรของพระเจา้คือส่ิงท่ีเราในต่อเน่ืองคริสตจกัรของพระเจา้ร้ายแรงเก ีย่วกบัการ เรามุ่งมัน่ท่ีจะสอนทุกส่ิงท่ีพระคมัภีร์สอน 
(มทัธิว 28: 19-20) รวมทั้งอาณาจกัรของพระเจา้ (มทัธิว 
24:14) ในขณะท่ีเรารอคอยราชอาณาจกัรนั้นเราจ าเป็นตอ้งเรียนรู้และปฏิบติัตามวิธีของพระเจา้และความสะดวกสบายอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการท่ีจะเช่ือความจริง 
คุณไม่ควรสนบัสนุนการส าแดงของพระกติติคุณแห่งราชอาณาจกัรมาของพระเจา้? คุณจะเช่ือว่าพระกติติคุณของพระอาณาจกัรของพระเจา้หรือไม่ 

 



 

อยา่งต่อเน่ืองคริสตจกัรของพระเจา้ 
 
ส านกังานสหรัฐอเมริกาของคริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองตั้งอยูท่ี่: ดบับลิว 1036 

แกรนดอ์เวนิวโกรเวอร์บีชแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา 93433 
 

คริสตจกัรอยา่งต่อเน่ืองของพระเจา้ (CCOG) เวบ็ไซต ์
 

CCOG.ASIA เว็บไซต์น้ีมีเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและมีบทความต่าง ๆ 
ในหลายภาษาเอเชียเช่นเดียวกับบางรายการในภาษาอังกฤษ 

CCOG.IN น้ีเป็นเว็บไซต์ที่เป้าหมายต่อบรรดาของอินเดียมรดก มันมีวัสดุในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอินเดียต่างๆ 
CCOG.EU น้ีเป็นเว็บไซต์ที่มีการก าหนดเป้าหมายไปยงัยโุรป มันมีวัสดุในภาษายโุรปหลาย 

CCOG.NZ น้ีเป็นเว็บไซต์ที่เป้าหมายต่อนิวซีแลนด์และอ่ืน ๆ ที่มีพ้ืนหลังสืบเช้ือสายอังกฤษ 

CCOG.ORG น้ีเป็นเว็บไซต์หลักของคริสตจักรของพระเจ้าอย่างต่อเน่ือง มันท าหน้าที่คนในทุกทวีป 
มันมีบทความการเช่ือมโยงและวิดีโอ 

CCOGCANADA.CA น้ีเป็นเว็บไซต์ที่เป้าหมายต่อผู้ที่อยู่ในแคนาดา 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. 
น้ีเป็นเวบ็ไซตภ์าษาสเปนส าหรับคริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ือง 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. น่ีคือเวบ็ไซตข์องฟิลิปปินส์คริสตจกัรของพระเจา้อยา่งต่อเน่ือง 
แต่กมี็ขอ้มูลในภาษาองักฤษและภาษาตากาลอ็ก 
 

ข่าวสารและประวติัเวบ็ไซต ์
 

COGWRITER.COM เว็บไซต์น้ีเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัและประกาศข่าวมีหลักค าสอน, บทความประวัติศาสตร์, วิดีโอ, 

และการปรับปรุงการพยากรณ์ 

CHURCHHISTORYBOOK.COM 

น้ีเป็นเร่ืองง่ายที่จะจ าได้ว่าเว็บไซต์ที่มีบทความและข้อมูลเก่ียวกับประวัติคริสตจักร 
BIBLENEWSPROPHECY.NET น้ีเป็นเว็บไซต์วิทยอุอนไลน์ซ่ึงครอบคลุมข่าวในพระคมัภีร์ไบเบิลและหัวข้อ 
 

ช่องวิดีโอ YouTube ส าหรับพระธรรมเทศนาและ  
 

BibleNewsProphecy ช่อง CCOG วิดีโอ  
CCOGAfrica ช่อง ขอ้ความ CCOG ในภาษาแอฟริกนั 

CDLIDDSermones ช่อง ขอ้ความ CCOG ในภาษาสเปน 

ContinuingCOG ช่อง CCOG พระธรรมเทศนาวิดีโอ  

 



 
 
ภาพแสดงใหเ้ห็นดา้นล่างบางส่วนของอิฐเหลืออยู่ไม่กี ่(บวกบางเพ่ิมในภายหลงั) ของอาคารในกรุงเยรูซาเล็มบางคร้ังเรียกว่า 
แต่อธิบายไดดี้ข้ึนเป็นคริสตจกัรของพระเจา้กรุงเยรูซาเล็มของเวสเทิร์นฮิลล ์(ปัจจุบนัเรียกว่าภูเขาศิโยน): 
 

 
 
น้ีเช่ือว่าจะไดรั้บเวบ็ไซตข์องอาคารอาจจะเร็วจริงคริสเตียนคริสตจกัร อาคารว่าพระเยซู '' พระกติติคุณของพระอาณาจกัรของพระเจา้ 
'จะไดรั้บการประกาศ. น้ีเป็นอาคารในกรุงเยรูซาเล็มท่ีสอนพระกติติคุณของพระอาณาจกัรของพระเจา้ 
 
 
ด้วยเหตุน้ีเรายังขอบคุณพระเจ้าโดยไม่หยดุเพราะ ... คุณพี่น้อง 
กลายเป็นสาวกของคริสตจักรของพระเจ้าในแคว้นยเูดียอยู่ในพระเยซูคริสต์ 
(1 เธสะโลนิ 2: 13-14) 
 
ต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อความเช่ือซ่ึงคร้ังหน่ึงได้ส่งมอบให้กับธรรมิกชน 
(จูด 3) 
 
เขา (พระเยซู) ตรัสกับเขาว่า "ฉันต้องไปประกาศเร่ืองอาณาจักรของพระเจ้าไปยังเมืองอ่ืน ๆ 
นอกจากน้ีเน่ืองจากเพื่อจุดประสงค์น้ีฉันได้ถกูส่ง. "(ลูกา 4:43) 
 
แต่แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมด [C] จะต้องเพิม่ให้กับคุณ อย่ากลัวฝูงเล็ก ๆ น้อย ๆ 

ให้มันเป็นความสุขท่ีดีพ่อของคุณเพื่อให้คุณราชอาณาจักร (ลูกา 12: 31-32) 
 
ข่าวประเสริฐเร่ืองอาณาจักรน้ีจะได้ประกาศไปทั่วโลกในฐานะพยาน 
บรรดาประชาชาติแล้วปลายจะมา (มัทธิว 24:14) 
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