ชีวิตในอาณาจักรพระเจา

ชีวิตในอาณาจักรพระเจา - รูปแบบและหลักการ
คํานํา
หลักสูตรนี้มุงเนนที่รูปแบบและหลักการของการดําเนินชีวิตในอาณาจักรของพระเจา
โดย
นําไปใชกับชีวิต และการรับใช
มนุษยทุกคนมีชีวิตอยูในอาณาจักรธรรมชาติของโลกนี้ เขาอาศัยอยูในเมือง หรือหมูบานซึ่ง
เปนสวนของชาติหนึ่งๆ ชาตินั้นก็เปนอาณาจักรหนึ่งของโลก
นอกจากอาณาจักรตางๆ ตามธรรมชาติของโลกนี้แลว ยังมีอาณาจักรฝายวิญญาณ 2
อาณาจักรดํารงอยูอีกดวย บุคคลทุกคนที่มีชีวิตอยูจะเปนพลเมืองในอาณาจักรหนึ่งอาณาจักรใดใน 2
อาณาจักรนี้ คือ อาณาจักรของซาตาน หรืออาณาจักรของพระเจา
หลักสูตรนี้มุงเนนที่อาณาจักรของพระเจา
แนะนําใหรูจักอาณาจักรฝายวิญญาณ
2
อาณาจักร ผูปกครองอาณาจักรและพลเมือง ใหกุญแจฝายวิญญาณในการที่จะเขาไปสูอาณาจักรของ
พระเจา และเตือนถึงสิ่งที่จะทําใหถูกขับไลออกไปจากอาณาจักร
มีการตรวจสอบอดีต ปจจุบัน และอนาคตของอาณาจักรของพระเจา มีการอธิบายคําอุปมา
ของอาณาจักร และเนนที่รูปแบบและหลักการของการดําเนินชีวิตในอาณาจักร

เหตุใดการศึกษาถึงอาณาจักรของพระเจาจึงเปนสิ่งสําคัญ
พระเยซูตรัสแกสาวกของพระองควา
“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจา
บรรดาประชาชาติ และที่สุดปลายจะมาถึง”

จะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปนคําพยานแก
มัทธิว 24:14

กอนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาตั้งราชอาณาจักรของพระองค ในวาระสุดทายนั้น ขาวประเสริฐ
เรื่องอาณาจักรของพระเจาจะตองถูกแพรขยายออกไปทั่วทุกชาติในโลก เราตองเขาใจถึงอาณาจักร
ของพระเจา เพื่อที่จะเทศนาขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจา กอนที่เราจะเปนผูถือกุญแจเขาสู
อาณาจักร เราตองมีประสบการณถึงอาณาจักรนั้นเสียกอน
ในอดีตที่ผานมามักมีการเนนที่ชีวิตและการรับใชของกษัตริยแหงราชอาณาจักรคือ พระเยซู
คริสต ซึ่งเปนสิ่งถูกตอง แตยังไมมีการเนนเพียงพอถึงเรื่องขาวประเสริฐแหงราชอาณาจักร
พระเยซูทรงบอกผูนําทางศาสนาในสมัยของพระองควา
“เพราะพวกเจาปดประตูแผนดินสวรรคไวจากมนุษย พวกเจาเองก็ไมเขาไปและเมื่อ
คนอื่นจะเขาไป พวกเจาก็ขัดขวางไว”
มัทธิว 23:13
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ขาวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจานี่เองเปนจุดมุงหมายสําคัญของชีวิตของพระเยซู
คริสต พระองคเริ่มตนการรับใชในโลกนี้โดยการประกาศถึงการมาของแผนดินของพระเจา (มัทธิว
4:17) วา “จงกลับใจเสียใหม เพราะวาแผนดินสวรรคมาใกลแลว”
พระองคสิ้นสุดการรับใชในโลกนี้โดยพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวกับแผนดินของพระเจา (กิจการ 1:3)
ในระหวางจุดเริ่มตนและบทสรุปของการรับใชของพระองคในโลกนี้ ก็ทรงเนนที่อาณาจักรนี้
พระองคตรัสแกเขาวา
“เราตองไปประกาศขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจาแกเมืองอื่นดวย เพราะวาที่
เราไดรับใชมาก็เพราะเหตุนี้เอง”
ลูกา 4:43
อาณาจักรของพระเจาเปนจุดสนใจใหญที่สุดของพระเยซู คําสอนและคําอุปมาทั้งหมดของ
พระองคมุงเนนที่อาณาจักร
การอัศจรรยของพระองคเปนการแสดงถึงอาณาจักรของพระเจาใน
ภาคปฏิบัติ
มีการใชวลีที่วา “อาณาจักรของพระเจา” และ “อาณาจักรของสวรรค” มากกวา 100
ครั้ง ในหนังสือมัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน เราถูกสอนใหแสวงหาแผนดินของพระเจากอน ให
อธิษฐานเผื่อและเทศนาเรื่องแผนดินของพระเจา เราถูกสอนวาจะเขาในอาณาจักรไดอยางไร การเปน
พลเมืองในแผนดินของพระเจาตองการวิถีชีวิตแบบใหม
การที่จะเขาไปในอาณาจักรและดํารงความเปนพลเมือง และทําภาระหนาที่ในการเทศนาขาว
ประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาแกชาติตางๆ ในโลกใหสําเร็จนั้น จําเปนที่จะตองเขาใจหลักการและ
รูปแบบพื้นฐานของอาณาจักรซึ่งเปนจุดประสงคของหลักสูตรนี้
แตยังมีจุดประสงคที่ยิ่งใหญกวาการที่จะเขาใจหลักการของอาณาจักรก็คือ คุณจะกาวจาก
การมีความรูเรื่องแผนดินของพระเจาไปสูการมีประสบการณ
และทําใหแผนดินของพระเจาเปน
จุดประสงคสําคัญของชีวิตของคุณ
คนแสวงหาความหมายในชีวิต เขาตองการเหตุผลในการมีชีวิตและการตาย จงทําให
อาณาจักรของพระเจาเปนจุดประสงคสําคัญของชีวิตและการรับใชของคุณเปนอาณาจักรที่ไมสามารถ
สั่นคลอนไดโดยอํานาจของศัตรู เปนเหตุผลถาวรที่คุณสามารถใหความจงรักภักดีทั้งหมดได

วัตถุประสงค
เมื่อจบหลักสูตรนี้แลวคุณจะสามารถ
แยกแยะอาณาจักรฝายวิญญาณที่มองไมเห็น
แยกแยะผูปกครองของอาณาจักรที่มองไมเห็น
แยะแบะพลเมืองของอาณาจักรที่มองไมเห็น
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-

อธิบายวาจะเขาไปในอาณาจักรของพระเจาไดอยางไร
สรุป อดีต ปจจุบัน และอนาคต ของอาณาจักรของพระเจา
สํานึกถึงความสําคัญของรูปแบบและหลักการฝายวิญญาณ
แสดงใหเห็นความเขาใจถึงอุปมาของอาณาจักร
เปนทูตของอาณาจักรของพระเจา โดยการเผยแพรขาวประเสริฐของอาณาจักร
ทําการศึกษาดวยตนเองตอไป เรื่องแผนดินของพระเจา
ทําการศึกษาดวยตนเองตอไปเรื่องการรับใช และคําสอนของพระเยซูคริสต

บทที่ 1
อาณาจักรที่มองไมเห็น
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลวคุณสามารถ
ชี้ใหเห็นถึงความเขาในการแบงออกเปนฝายธรรมชาติและฝายวิญญาณใน
พระคัมภีร
ใหคํานิยามคําวา “อาณาจักร”
แยกแยะอาณาจักรฝายวิญญาณ 2 อาณาจักร
แยกแยะผูปกครองของอาณาจักรฝายวิญญาณ
ใหคําจํากัดความวลีที่วา “อาณาจักรของพระเจา”
ใหคําจํากัดความวลีที่วา “อาณาจักรของซาตาน”

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจ
“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลก ใหเปนคําพยานแก
บรรดาประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง”
มัทธิว 24:14

คํานํา
บทนี้เกี่ยวของกับโลกธรรมชาติและโลกวิญญาณ
โลกธรรมชาติคือ โลกที่คุณมองเห็นได ไดยิน แตะตองหรือลิ้มรส เปนโลกที่มองเห็นไดอยูรอบๆ
ตัวคุณ
แตมีโลกอีกโลกหนึ่งที่อยูรอบๆ ตัวคุณ และซึ่งคุณเปนสวนหนึ่งของโลกนี้ เปนโลกที่มองไมเห็น
ประกอบดวย อาณาจักรฝายวิญญาณ 2 อาณาจักร
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ในบทนี้ คุณจะเรียนเกี่ยวกับอาณาจักรฝายวิญญาณเหลานี้ ผูปกครองและพลเมือง คุณจะได
เรียนเกี่ยวกับอาณาจักรของซาตานและอาณาจักรของพระเจา

ธรรมชาติและวิญญาณ
มนุษยมีชีวิตอยูใน 2 โลก คือ โลกธรรมชาติและโลกวิญญาณ
โลกธรรมชาติ คือโลกที่มองเห็นได รูสึก สัมผัส ไดยินหรือลิ้มรส เปนโลกที่จับตองได และ
มองเห็นได
ประเทศตางๆ ชาติตางๆ เมืองหรือหมูบานซึ่งคุณอาศัยอยูเปนสวนของโลกธรรมชาติ คุณเปน
พลเมืองของอาณาจักรธรรมชาติที่ตั้งอยูบนทวีปหนึ่งของโลก
คุณอาจมองเห็นคนซึ่งเปนสวนของสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวคุณ คุณติดตอกับเขาได คุณมี
ประสบการณในสิ่งที่มองเห็น เสียง และกลิ่นรอบๆ ตัวคุณ
แตมีโลกอื่นที่คุณอาศัยอยู นั่นคือโลกฝายวิญญาณ คุณมองเห็นดวยตาไมได แตมีอยูจริง
เชนเดียวกับโลกธรรมชาติที่คุณอยู
เปาโลพูดถึงการแบงฝายธรรมชาติและวิญญาณ ใน 1โครินธ 15:40 “รางกายสําหรับสวรรค
ก็มี และรางกายสําหรับโลกก็มี แตวาศักดิ์ศรีของรางกายสําหรับสวรรคก็อยางหนึ่ง และ
ศักดิ์ศรีของรางการสําหรับโลกก็อยางหนึ่ง”
มนุษยทุกคนมีรางกายธรรมชาติซึ่งอาศัยอยูในโลกธรรมชาติ
แตมนุษยก็มีรางกายฝาย
วิญญาณ มีจิตใจและวิญญาณเปนนิรันดร มนุษยมีรางกาย จิต วิญญาณ
รางกายฝายวิญญาณของคุณ
(จิตใจและวิญญาณ)
เปนสวนของโลกฝายวิญญาณ
เชนเดียวกับรางการธรรมชาติ ซึ่งเปนสวนของโลกธรรมชาติ

อาณาจักรฝายวิญญาณ 2 อาณาจักร
มีอาณาจักรธรรมชาติของโลกนี้ ซึ่งเปนขอบเขตหรือเปนประชาชนซึ่งมีกษัตริยปกครอง
พระคัมภีรพูดถึงอาณาจักรตางๆ ของโลก ซึ่งปจจุบันอยูภายใตการควบคุมของซาตาน
“อีกครั้งหนึ่ง
มารไดนําพระองคขึ้นไปบนภูเขาสูงยิ่งนัก
และไดแสดงบรรดา
ราชอาณาจักรในโลก ทั้งความรุงเรืองของราชอาณาจักรเหลานั้นใหพระองคทอดพระเนตร
แลวไดทูลพระองควา “ถาทานจะกราบนมัสการเรา เราจะใหสิ่งทั้งปวงเหลานี้ แกทาน””
มัทธิว 4:8-9
ในอนาคต อาณาจักรทั้งหมดของโลกจะกลายเปนอาณาจักรของพระเจา และพระองคจะ
ปกครองเหนือเขา
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“และทูตสวรรคองคที่เจ็ดก็เปาแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆ เสียงกลาวขึ้นดังๆ ใน
สวรรควา “ราชอาณาจักรแหงพิภพนี้ไดกลับเปนราชอาณาจักรขององคพระผูเปนเจาของเรา
และเปนของพระคริสตของพระองค และพระองคจะทรงครอบครองตลอดไปเปนนิตย”
วิวรณ 11:15
ในโลกธรรมชาติกษัตริยเปนผูปกครองสูงสุดของอาณาจักร ดินแดนและประชาชนทั้งหมดของ
อาณาจักรของพระองค พระองคมีอํานาจแหงชีวิตและความตายเหนือประชาชนของพระองค
โลกฝายวิญญาณประกอบดวยอาณาจักรฝายวิญญาณ 2 อาณาจักร คือ อาณาจักรซาตาน
และอาณาจักรพระเจา ซึ่งปกครองโดยซาตานและพระเจา
อาณาจักรของซาตานประกอบดวยซาตาน และมาร และทุคนที่มีชีวิตในความบาป และกบฎ
ตอพระวจนะของพระเจา
อาณาจักรของพระเจาประกอบดวย พระเจา พระบิดา พระเยซูคริสต พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทูต
สวรรค และทุกคนที่มีชีวิตอยูดวยความเชื่อฟงพระวจนะของพระเจา
มีอาณาจักรของพระเจาเพียงอาณาจักรเดียว แตอธิบายไวหลายประการในพระคัมภีรบางทีใช
คําวา แผนดินสวรรค
อาณาจักรนี้เหมือนกันกับแผนดินแหงพระบิดา (มัทธิว 26:29) แหงพระเยซู (วิวรณ 1:9) แหง
พระเยซูคริสต (2ทิโมธี 4:11) แหงพระคริสตและพระเจา (เอเฟซัส 5:5) ขององคพระผูเปนเจาและของ
พระคริสต (วิวรณ 11:15) ของพระเจาของเราและอํานาจของพระคริสต (วิวรณ 12:10) แหงพระบุตรที่
รักของพระองค (โคโลสี 1:13)
ทั้งหมดนี้เปนชื่อตางๆ ของแผนดินของพระเจา เพื่อความงายเราจึงใชหัวขอในหลักสูตรนี้วา
“อาณาจักรของพระเจา”
อาณาจักรของพระเจาไมใชคริสตจักรที่มีนิกาย นิกายเปนองคการของกลุมคริสตจักรที่มนุษย
สรางขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดองคการและบริหารองคการของคริสตจักรสําคัญๆ เชน แบบติสต
แอสเซมบลีออฟกอด เมธอดิสท ลูเธอแรน
พระคัมภีรพูดถึงคริสตจักรที่แทจริงไววาไมใชองคการทางศาสนาหรือนิกาย คริสตจักรที่แทจริง
ประกอบดวยผูที่เปนพลเมืองในอาณาจักรของพระเจา
คริสตจักรที่แทจริงเปนรางกายฝายวิญญาณซึ่งพระเจาแตงตั้งเพื่อใหขาวประเสริฐแพรขยาย
ออกไปสูชาติตางๆ ในโลก คริสตจักรนี้ประกอบดวย ชายและหญิงทั้งหมดที่อยูในแผนดินของพระเจา
คริสตจักรไมเพียงแตจะเทศนาและสอนขาวประเสริฐของอาณาจักร แตตองใหตัวอยางของ
ชีวิตในแผนดินของพระเจา คริสตจักรตองดําเนินงานโดยรูปแบบ และหลักการของอาณาจักร และ
แสดงออกถึงคําสอนของกษัตริยแหงราชอาณาจักร คือ พระเยซูคริสตในวิถีชีวิตของตน
อาณาจักรของพระเจามีอยูในอดีต ปจจุบัน และจะมีในอนาคตทั้งหมดนี่อยูในแบบตางๆ กัน
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ในปจจุบันแหงโลกธรรมชาติ อาณาจักรของพระเจามีอยูในตัวคนทั้งชายและหญิง เด็กชาย
และเด็กหญิง ซี่งเปนผูที่ใหพระเยซูเปนกษัตริยในชีวิตของเขา ปรากฏอยูรวมกันในคริสตจักรที่แทจริง
และที่ใดก็ตามที่คนใหโลกนี้เปนโลกแบบที่พระเจาปรารถนาใหเปน
โดยที่อาณาจักรของพระเจาเปนอาณาจักรฝายวิญญาณ และไมใชอาณาจักรธรรมชาติของ
โลกนี้ จึงจําเปนตองเขาใจดวยความคิดฝายวิญญาณ
“แตมนุษยธรรมดาจะรับสิ่งเหลานี้ ซึ่งเปนของพระวิญญาณแหงพระเจาไมได เพราะ
เขาเห็นวาเปนสิ่งโงเขลา และเขาไมสามารถเขาใจได เพราะวาจะเขาใจสิ่งเหลานั้นไดก็ตอง
สังเกตดวยวิญญาณ”
1 โครินธ 2:14

ผูปกครองแหงอาณาจักร
อาณาจักรของซาตานถูกปกครองดวยซาตาน คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับซาตานและอาณาจักรของ
เขาในสวนที่วาดวย “เพื่อการศึกษาตอไปดวยตนเอง” ในบทนี้
เดิมนั้น ซาตานเปนทูตสวรรคที่สวยงามที่พระเจาทรงสรางขึ้น และเปนสวนหนึ่งของอาณาจักร
ของพระเจา แตซาตานอยากจะเปนพระเจา และพยายามที่จะยึดครองอาณาจักรของพระเจา คุณ
สามารถอานเกี่ยวกับการกบฏของซาตาน ซาตานและทูตสวรรคที่กบฏนี้ถูกไลออกจากอาณาจักรของ
พระเจา จึงไดสรางอาณาจักรของตนเอง เรียกวา อาณาจักรของซาตาน
อาณาจักรของพระเจาปกครองโดยพระเจา 3 พระภาค ซึ่งประกอบดวย พระบิดา พระบุตร
พระเยซูคริสต และพระวิญญาณบริสุทธิ์

พลเมืองของอาณาจักร
นอกจากผูปกครองของอาณาจักร คือพระเจาและซาตานแลว ยังมีพลเมืองอื่นๆ ในอาณาจักร
ฝายวิญญาณทั้ง 2 อาณาจักรนี้
อาณาจักรของซาตานมีพลเมืองคือวิญญาณชั่ว หรือบางทีเรียกวา มาร วิญญาณเหลานี้
สามารถเขามา ทรมาน ควบคุมและใชมนุษยซึ่งเปนอาณาจักรซาตาน มันกระตุนใหเกิดการกระทําชั่ว
ชาในตัวมนุษยชายและหญิง กอนสิ้นสุดโลก ซาตานจะใชสิ่งมีชีวิตฝายวิญญาณ 2 อยาง ในอาณาจักร
นี้ ซึ่งเรียกวา แอนตี้ไครส และผูเผยพระวจนะเท็จ ซึ่งเปนสวนของแผนการหลอกลวงครั้งสุดทายของ
ซาตาน เพื่อคว่ําอาณาจักรของพระเจา
อาณาจักรของพระเจามีพลเมืองเปนทูตสวรรค ซึ่งเปนวิญญาณผูปรนนิบัติมนุษยทั้งชายและ
หญิง ผูซึ่งเปนสวนหนึ่งในแผนดินของพระเจา เชนเดียวกับที่มารทําตามบัญชาของซาตานในโลกนี้ ทูต
สวรรคก็ทําตามพระประสงคของพระเจา
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แมวาทูตสวรรคและมารจะเปนวิญญาณที่มีชีวิต แตเราอาจมองเห็นเขาและไดยินเสียงของเขา
ได ในบางโอกาสในโลกฝายธรรมชาติ มารซึ่งเขาครอบครองรางกายมนุษยก็พูดและกระทําการชั่วโดย
ผานรางกายมนุษย
ทูตสวรรคไดปรากฏใหเห็นไดในหลายโอกาส มีบันทึกไวหลายครั้งในพระคัมภีร
นอกจากวิญญาณที่มีชีวิตเหลานี้แลว คนทุกคนที่มีชีวิตก็เปนพลเมืองของอาณาจักรของพระ
เจาหรือไมก็อาณาจักรของซาตาน

การเขาสูอาณาจักรของพระเจา
มีคําอุปมาซึ่งพระเยซูเปดเผยวา
มนุษยทุกคนเปนสวนของอาณาจักรของพระเจาหรือไมก็
อาณาจักรของซาตาน
พระเยซูเปรียบเทียบโลกเปนทุงนา เมล็ดที่ดีในทุงหญาคือ บุตรทั้งหลายของอาณาจักรของ
พระเจา เมล็ดที่ไมดีซึ่งทําใหเกิดเปนขาวละมาน (วัชพืช) คือบุตรทั้งหลายของพวกที่ชั่วราย
“และนานั้นไดแกโลก สวนเมล็ดพืชดีไดแกพลเมืองแหงแผนดินของพระเจา แตขา
ละมานไดแกพลเมืองของมารราย”
มัทธิว 13:38
คนเราเขาสูอาณาจักรของซาตานโดยการเกิดตามธรรมชาติ พระคัมภีรสอนวามนุษยทุกคน
ลวนเกิดมาในความบาป หมายความวาเขามีธรรมชาติบาป หรือ “เมล็ด” ของบาปอยูภายใน เขามี
ความโนมเอียงที่จะทําความชั่วเสมอๆ
“ดูเถิด ขาพระองคถือกําเนิดมาในความผิดบาป และมารดาตั้งครรภขาพระองคใน
ความบาป”
สดุดี 51:5
“เหตุฉะนั้น เชนเดียวกับที่บาปไดเขามาในโลกเพราะคนๆ เดียว และความตายก็เกิด
มาเพราะบาปนั้น และความตานก็ไดแผไปถึงมวลมนุษยทุกคนเพราะมนุษยทุกคนทําบาป”
โรม 5:12
“เพราะวาทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจา”
โรม 2:23
มนุษยทุกคนที่เปนคนบาปเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรของซาตานเพราะเหตุวา เราตางเกิดมา
ดวยธรรมชาติบาป เราทั้งหลายจึงเคยเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรของซาตานมากอน
ขาความทั้งหมดของพระวจนะของพระเจาที่เขียนไวคือ พระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์เปนการรองขอให
มนุษยยายจากอาณาจักรที่ชั่วรายของซาตาน มาสูอาณาจักรที่ชอบธรรมของพระเจา
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มนุษยเกิดมาในอาณาจักรของซาตาน โดยการเกิดแบบธรรมชาติ แตเขาตองเกิดอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเขาสูอาณาจักรของพระเจาโดยผานทางการเกิดฝายวิญญาณ
พระเจามีแผนการพิเศษของการเกิดฝายวิญญาณ โดยที่คนจะสามารถเกิดใหมฝายวิญญาณ
เขาสูอาณาจักรของพระองค คุณจะไดศึกษาตอไปในบทที่ชื่อวา “กุญแจสูอาณาจักร”
การปฏิวัติที่พระเจากระทําในชีวิตของคนที่มีประสบการณเกี่ยวกับการเกิดฝายวิญญาณนี้
แตกตางจากการปฏิวัติปกติในโลกนี้ มันเปนการปฏิวัติทางจิตใจ
บุคคลทั้งหลายที่เกิดใหมไดยายจากการเปนพลเมืองแหงอาณาจักรของซาตานมาสูอาณาจักร
ของพระเจา เขายายความจงรักภักดีจากซาตานมาสูพระเจา
เมื่อเขาเขามาสูอาณาจักรของพระเจา เขาตองเรียนรูหลักการที่ใชปกครองชีวิตในอาณาจักรนี้
เหมือนกับการเรียนรูวิถีชีวิตของประเทศใหมที่คุณอพยพเขาไปอยู ซึ่งคุณจะไดเรียนรูหลักการสําคัญนี้
เปนบทตอไป

ความสัมพันธระหวางสองอาณาจักร
ตั้งแตการกบฏของซาตานก็ไดเกิดมีสงครามฝายวิญญาณระหวางอาณาจักรของซาตาน และ
อาณาจักรของพระเจา พระคัมภีรเปนบันทึกที่เขียนถึงสงครามระหวางอาณาจักรทั้งสอง
สงครามฝายวิญญาณนี่เปนเรื่องระหวางอํานาจของความดีและความชั่วราย คือพระเจากับ
ซาตานซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก เปนสงครามเหนือความคิดจิตใจและวิญญาณของมนุษยชาติ
ซาตานพยายามที่จะใหมนุษยเปนทาสของบาปในอาณาจักรของมัน โดยวิธีลอลวงชายหญิง
ใหมีตัณหาของชีวิตที่บาป มันตั้งเปาหมายที่จะไดรับความรักจากวิญญาณและจิตใจซึ่งควรเปนของ
พระเจา
“ขโมยนั้นยอมมาเพื่อจะลักและฆาและทําลายเสีย เราไดมาเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชีวิต
และจะไดอยางครบบริบูรณ”
ยอหน 10:10
โดยทางพระวจนะของพระเจาที่เขียนไว มนุษยชายและหญิงไดรับคําเชื้อเชิญจากพระเจาให
ยายจากอาณาจักรของซาตาน มาสูอาณาจักรของพระเจา พระเจาพยายามยื้อยุดเอาความรักจาก
ความคิดจิตใจ และวิญญาณของมนุษยซึ่งควรเปนของพระเจา
สงครามในโลกวิญญาณนี้จะดําเนินตอไปจนกวาจะถึงวาระสุดทาย สงครามฝายวิญญาณนี่
เปนหัวขอที่สําคัญมาก ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดของสถาบันจะเนนสิ่งนี้เปนหลัก
หลักสูตรของสถาบันที่มีหัวขอวา “สงครามฝายวิญญาณ” จะเนนที่อาณาจักรของซาตาน
ยุทธวิธีของมันและยุทธวิธีฝายวิญญาณที่เราจะเอาชนะอํานาจของความชั่วรายได เราเสนอแนะให
ทานศึกษาเรื่อง “สงครามฝายวิญญาณ” ตอจากเรื่อง “อาณาจักรของพระเจา”
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แบบทดสอบตนเอง บทที่ 1
1.

เขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญจากความทรงจํา
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.

ใน 1 โครินธ 15:44-49 มีการแบงแยกออกเปน 2 ประการ คืออะไร
________________________________และ______________________________________

3.

อาณาจักรที่มองไมเห็น 2 อาณาจักรในโลกนึ้คืออะไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4.

ใครเปนผูปกครองของอาณาจักรที่มองไมเห็นทั้ง 2 อาณาจักร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5.

พลเมืองของอาณาจักรของพระเจาคือใคร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6.

พลเมืองของอาณาจักรของซาตานคือใคร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7.

อะไรคือความแตกตางระหวางวลีทั้งสองนี้ “อาณาจักรของพระเจา” และ “แผนดินสวรรค”
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8.

ใหคํานิยามของคําวา “อาณาจักร”
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 1
1.

“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลก ใหเปนคําพยานแกบรรดา
ประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง” มัทธิว 24.14 หนา 3

2.

มีการแบงทุกสิ่งออกเปนสิ่งฝายธรรมชาติหรือสิ่งฝายวิญญาณ ดู 1 โครินธ 15:44-49 หนา 4

3.

อาณาจักรของซาตานและอาณาจักรของพระเจา (หรือแผนดินสวรรค) หนา

4.

ซาตานปกครองอาณาจักรของซาตาน พระเจา 3 พระภาค (พระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์)
ปกครองอาณาจักรของพระเจา หนา

5.

พลเมืองแหงอาณาจักรของพระเจาคือ พระเจาพระบิดา พระเยซูคริสต พระวิญญาณบริสุทธิ์
ทูตสวรรคและมนุษยทุกคนที่มีชีวิตดวยการเชื่อฟงที่ชอบธรรมตอพระเจา หนา

6.

พลเมืองแหงอาณาจักรซาตานคือ ซาตาน มาร และทุกคนที่มีชีวินูในความบาปและเปนกบฎ
ตอพระเจา หนา

7.

ไมมีความแตกตางระหวาง 2 วลี หนา

8.

อาณาจักรคือ เขตแดนและประชาชนซึ่งมีกษัตริยเปนผูครอบครอง หนา

10

ชีวิตในอาณาจักรพระเจา

เพื่อการศึกษาตอไปดวยตนเอง
หลักสูตรนี้เนนการศึกษาเรื่องแผนดินของพระเจา แตวามีอาณาจักรที่มองไมเห็นอีก คือ
อาณาจักรของซาตาน ตามที่คุณเรียนรูแลวในบทนี้
หลักสูตรของสถานบันฮารเวสไทมที่ชื่อวา “สงครามฝายวิญญาณ” ซึ่งใหขอมูลเพิ่มเติม เรื่อ
ยุทธวิธีฝายวิญญาณเพื่อการจัดการกับซาตาน ถาคุณสมัครเรียนในสถาบันนี้ และกําลังศึกษา
หลักสูตรตางๆ ตามลําดับ คุณจะไดศึกษาวิชา “สงครามฝายวิญญาณ” ตอไป ตามกําหนดการของ
หลักสูตร
ถาคุณไมไดสมัครเรียนหลักสูตรทั้งหมด คุณควรเรียน “สงครามฝายวิญญาณ” เปนวิชาคูกัน
ไปกับวิชา “อาณาจักรของพระเจา” เพราะวาเปนสิ่งสําคัญที่คุณจะตองเขาใจถึงอาณาจักรฝาย
วิญญาณทั้งสองที่มีอยูขณะนี้ในโลกปจจุบัน
โครงสรางตอไปนี้ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับซาตานและอาณาจักรของมัน ซึ่งเพียงพอสําหรับ
จุดประสงคของหลักสูตรนี้

อาณาจักรของซาตาน
I.

ผูปกครองอาณาจักรของซาตานคือ ซาตาน
ก.
พื้นเพของซาตาน : พระเจาทรงสรางสรรพสิ่ง
ยอหน 1:3, โคโลสี 1:16-17
ข.
ศักดิ์ศรีดั้งเดิมของซาตาน : อิสยาห 14:12-15, เอเสเคียล 28:12-17
ค.
ฐานะดั้งเดิมของซาตาน : เอเสเคียล 28:14
ง.
การลมลงของซาตาน : เอเสเคียล 28:12-19
จ.
ชื่อตางๆ ของซาตาน
1.
พระแหงโลกนี้ : 2 โครินธ 4:4
2.
ทูตแหงความสวาง : 2 โครินธ 11:14
3.
มาร : 1 เปโตร 5:8, มัทธิว 4:1
4.
ซาตาน : ยอหน 13:27
5.
ลูซิเฟอร : อิสยาห 14:12
6.
มังกร : วิวรณ 12:3
7.
งู : วิวรณ 12:9, 20:2, 2 โครินธ 11:3, ปฐมกาล 3:4,14
8.
ศัตรู : 1 เปโตร 5:8
9.
เบลีอัล : 2 โครินธ 6:15
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II.

10. เบเอเซบูล : มัทธิว 12:24, ลูกา 11:15, มาระโก 3:22
11. ผูฆาคน : ยอหน :44
12. ผูลอลวง : มัทธิว 4:3, 1 เธสะโลนิกา 3:5
13. เครูปผูถูกเจิมไว : เอเสเคียล 28:14
14. ผูทําลาย :วิวรณ 9:11
15. ผูหลอกลวง : วิวรณ 9:11
16. อปอลลิโยน : (ภาษากรีกของคําวาผูทําลาย) วิวรณ 9:11
17. อาบัดโดน : (ภาษาฮีบรูของคําวา ผูทําลาย) วิวรณ 9:11
18. เทพผูครองแหงความมือ : เอเฟซัส 6:12
19. ทูตแหงชองบาดาล : วิวรณ 9:11
20. ศัตรู : มัทธิว 13:39
21. เจาชายของมาร (นายผี) : มัทธิว 12:24
22. ผูโกหก, บิดาของการโกหก : ยอหน 8:44
23. กษัตริยแหงไทรัส : เอเสเคียล 28:12-15
24. เจาของโลกนี้ : ยอหน 12:31, 14:30, 16:11
25. เจาแหงยานอากาศ : เอเฟซัส 2:2
26. วิญญาณที่ครอบครองอยูในคนทั้งหลายที่ไมเชื่อฟง : เอเฟซัส 2:2
ฉ.
ถอยคําของซาตานที่บันทึกในพระคัมภีร
ปฐมกาล 3:1,4,5
โยบ 1:7-12
โยบ 2:1-6
มัทธิว 4:1-11
ลูกา 4:1-13
พลเมืองที่อยูในอาณาจักรของซาตานคือ วิญญาณชั่วของมาร
ก.
ซาตานเปนผูปกครองเหลามาร : มัทธิว 12:22-28
ข.
พื้นเพของมัน : วิวรณ 12:7-9, ยูดา 6
ค.
คุณสมบัติของมันมีดังนี้
1.
เปนวิญญาณ : มัทธิว 8:16, ลูกา 10:17,20
2.
มันพูดได : มาระโก 5:9,12, ลูกา 8:28, มัทธิว 8:3
3.
มันมีความเชื่อ : ยากอบ 2:19
4.
มันแสดงความประสงค : ลูกา 8:32, 11:24
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III.
IV.

V.

VI.

5.
มันแสดงความฉลาด : มาระโก 1:24
6.
มันมีอารมณ : ลูกา 8:28, ยากอบ 2:19
7.
มันจําได : กิจการ 19:15
8.
มันมีอํานาจเหนือธรรมชาติ : กิจการ 19:16, มาระโก 5:2,3
9.
มันมีความเปนอยูเหนือธรรมชาติ : ดาเนียล 9:21-23, 10:10-14
ง.
โครงสรางของซาตาน
1.
เปนกลุมกอน : มัทธิว 12:26,45, ลูกา 8:30, 1 ทิโมธี 4:1
2.
รวมพลังกัน : ลูกา 8:30
3.
มีระดับของความชั่วราย : มัทธิว 12:43-45
4.
มีโครงสรางเปนระเบียบ : เอเฟซัส 1:21, 3:10, 6:12, โรม 8:38
5.
มีมารชนิดตางๆ : มัทธิว 10:1, 1 ทิโมธี 4:1
พลเมืองของอาณาจักรของซาตาน : ทุกคนที่ไมไดเปนพลเมืองของพระเจา :
วิวรณ 20:15, 21:8
ขอบเขตของกิจกรรมของซาตานและมาร
ก.
เขาไปอยูตอหนาพระเจาได : โยบ 1:6-7
ข.
เขาไปอยูไดทั่วโลก : วิวรณ 12:9
กิจกรรมของซาตานและมาร
เราพูดถึงกิจกรรมของซาตานและมารอยางละเอียดในวิชาที่วาดวย “สงครามฝาย
วิญญาณ” แตกลาวโดยสรุปแลวคือ กิจกรรมของมันจะมุงตอสูกับพระเจา แผนการของ
พระองคและประชากรของพระองค
ผูเชื่อมีอํานาจยิ่งใหญกวาซาตานและมาร
ก.
มัทธิว 10:1, มาระโก 6:7, 9:38, 16:17, ลูกา 10:17, กิจการ 5:16, 8:7,
16:16-18, 19:12
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