
 ชีวิตในอาณาจักรพระเจา 

 124 

 บทที่ 8 

วัฒนธรรมของอาณาจักร 

หลักการของอาณาจักร ตอน 2 

วัตถุประสงค 
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
- อธิบายความสัมพันธระหวางพระบัญญัติของพันธสัญญาเดิมและหลักการของ 
 พันธสัญญาใหม 
- ชี้ใหเห็นหลักการของพันธสัญญาใหมซึ่งขยายออกมาจากกฏ (พระบัญญัติ)  
 ของพันธสัญญาเดิม 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ 
“แตเมื่อประชาชนรูแลวจึงตามพระองคไป พระองคทรงตอนรับเขา ตรัสสั่งสอน เขา

ถึงแผนดินของพระเจา และทุกคนที่ตองการใหหายโรคพระองคก็ทรงรักษาให” 
ลูกา 9:11 

คํานํา 
บทนี้จะศึกษาตอไป เร่ืองวัฒนธรรมของอาณาจักรของพระเจา 

ทรัพยสมบัติเกาและใหม 
หนึ่งในตัวอยางที่พระเยซูทรงประทานเรื่องอาณาจักรของพระเจาจะเนนที่ส่ิงเกาและสิ่งใหมใน

หลักการของอาณาจักร 
“ฝายพระองคตรัสกับเขาวา “เพราะฉะนั้นพวกธรรมาจารยทุกคนที่ไดเรียนรูถึง

แผนดินพระเจาแลว ก็เปนเหมือนเจาของบานที่เอาทั้งของใหมและของเกาออกจากคลังของ
ตน” 

มัทธิว 13:52 

หลักการของอาณาจักรที่พระเยซูสอนนั้นมีทั้งเกาและใหม พระเยซูทรงเรียกวา ทรัพยสมบัติ
เกาและใหม 

พระบัญญัติที่พระเจาใหแกโมเสสและถูกบันทึกในหนังสืออพยพ เลวีนิติ และเฉลยธรรม
บัญญัติไดกลายเปนรากฐานของหลักการใหมของชีวิตในอาณาจักรพระเจา 
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พระบัญญัติของพันธสัญญาเดิมจะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและเกี่ยวของกับการแสดงออก
ภายนอกมากกวา 

 
คําสอนของพระเยซูไมไดลบลางพระบัญญัติ แตทําใหสมบูรณข้ึน 
“อยาคิดวาเราเลิกลางธรรมบัญญัติและคําของผูเผยพระวจนะ เรามิไดมาเลิกลาง แต

มาทําใหสมบูรณทุกประการ 
เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ตราบใดที่ฟาและดินดํารงอยู แมอักษรหนึ่งหรือ

ขีดๆ หนึ่งก็จะไมศูนยไปจากธรรมบัญญัติ จนกวาสิ่งที่จะตองเกิดไดเกิดขึ้นแลว” 
มัทธิว 5:17-18 

“พระองคตรัสกับเขาวา “นี่เปนถอยคําของเราซ่ึงเราไดบอกไวแกทานทั้งหลาย เมื่อเรา
ยังอยูกับทานวา บรรดาคําที่เขียนไวในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสส และในหมวดผูเผยพระ
วจนะ และในหมวดสดุดี กลาวถึงเรานั้น จําเปนตองสําเร็จ” 

ลูกา 24:44 

พระเยซูทรงขยายกลักการของอาณาจักร บนรากฐานของพระคัมภีรเดิม พระองคไมลบลาง
หลักการเดิม เพียงแตนําออกมาจากกับดักภายนอกของศาสนา ซึ่งมีผลใหคนเกิดความโนมเอียงที่จะ
พลาดจากความเปนจริงของอาณาจักร 

คําสอนของพระเยซูมีความสอดคลองกับพันธสัญญาเดิม แตไมสอดคลองกับผูนําทางศาสนา
ในสมัยนั้น พวกธรรมาจารยและฟาริสีไดเพิ่มเติมประเพณีของเขาเองเขาไป และแปลพระบัญญัติของ
พระเจาเพิ่มเติม เขายึดถือกฏเกณฑของพระบัญญัติ นั่นคือ ตองรักษากฏระเบียบอยางละเอียด
เครงครัดบวกกับประเพณีและการแปลความหมายที่มนุษยสรางขึ้น 

พระเยซูทรงเนนที่วิญญาณของพระบัญญัติหรือหลักการทั่วไปที่อยูเบื้องหลังกฏเกณฑแตละ
ขอ 

หลักการเหลานี้ของอาณาจักรซึ่งพระเยซูทรงอธิบายเพิ่มเติมนั้น ไมสมารถที่จะบรรจุลงไป
ศาสนาเดิมได พระเยซูทรงเลาถึงเรื่อง 2 เร่ืองเพื่อประกอบคําอธิบาย พระองคตรัสถึงเสื้อผาเกาและ
ใหม 

“ไมมีผูใดเอาทอนผาใหมมาปะเสื้อเกา เพราะวาผาที่ปะเขานั้น เมื่อหดจะทําใหเสื้อ
เกาขาดกวางออกไปอีก” 

มัทธิว 9:16 

“ไมมีผูใดเอาทอนผาทอใหมมาปะเสื้อเกา ถาทําอยางนั้นทอนผาทอใหมที่ปะเขานั้น 
เมื่อหดจะทําใหเสื้อเกาขาดกวางออกไปอีก” 

มาระโก 2:21 
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“พระองคยังตรัสคําเปรียบขอหนึ่งแกเขาดวยวา “ไมมีผูใดฉีกทอนผาจากเสื้อใหมมา
ปะเสื้อเกา ถาทําอยางนั้นเสื้อใหมนั้นจะขาดเสียไป ทั้งทอนผาที่เอามาจากเสื้อใหมนั้นก็จะไม
สมกับเสื้อเกาดวย” 

ลูกา 5:36 

 
พระองคยังไดกลาวถึงเหลาองุนเกาและใหม 
“และเขาไมเอาน้ําองุนหมักใหมมาใสถุงหนังเกา ถาทําอยางนั้นถุงหนังจากขาด น้ํา

องุนจะรั่ว ทั้งถุงหนังก็จะเสียไปดวย แตเขายอมเอาน้ําองุนหมักใหมใสถุงหนังใหม แลวทั้ง
สองอยางก็อยูดีดวยกันได” 

มัทธิว 9:17 

“และไมมีผูใดเอาน้ําองุนหมักใหมมาใสไวในถุงหนังเกา ถาทําอยางนั้นน้ําองุนหมัก
ใหมจะทําใหถุงเกานั้นขาดไป ทั้งน้ําองุนและถุงก็จะเสียไปดวยกัน แตน้ําองุนหมักใหมนั้นตอง
ใสไวในถุงหนังใหม” 

มาระโก 2:22 

แตเหลาองุนใหมตองใสในขวดใหม และตองรักษาทั้งสองอยางไวดวยกัน 
“ไมมีผูใดเอาน้ําองุนหมักใหมมาใสไวในถุงหนังเกา ถาทําอยางนั้น น้ําองุนหมักจะทํา

ใหถุงหนังเกาขาดไป และน้ําองุนจะรั่ว ถุงหนังก็จะเสียไปดวย 
แตน้ําองุนหมักใหมตองใสถุงหมักใหม 
ไมมีผูใดเมื่อกินเหลาองุนเกาแลว จะอยากไดน้ําองุนหมักใหม เพราะเขายอมวา ของ

เกานั้นดีอยูแลว” 
ลูกา 5:37-39 

ระบบศาสนาเดิมนั้นไมสามารถจะบรรจุเหลาองุนใหมแหงหลักการของอาณาจักรพระเจาได 
เหลาองุนใหมตองเทใสภาชนะใหม นั่นคือ เหตุที่วาการเขาสูอาณาจักรพระเจาจะตองอาศัยการบังเกิด
ใหมในขอบเขตฝายวิญญาณ 

จะตองใชเวลาพอสมควรที่จะเปลี่ยนโครงสรางของศาสนาเดิม ซึ่งผูที่มีประสบการณของ
ศาสนาเดิมยอมพูดวา “ของเกาดีกวา” 

พระเยซูไมไดทําลายโครงสรางของศาสนาเดิม พระองคทรงอนุญาตใหรักษาเอาไว ใน
ขณะเดียวกันก็เทเหลาองุนใหมลงไปในภาชนะใหมฝายวิญญาณของชายและหญิงผูบังเกิดใหมในพระ
เยซูคริสต พระองคใหเวลาสําหรับการเปลี่ยนแปลงจากของเกามาสูของใหม 

นี่เปนกุญแจสําคัญในการนําเอาขาวประเสริฐของอาณาจักรพระเจาเขาไปในสังคมที่มี
โครงสรางของศาสนาเดิมอยูกอนแลว ควรมีการเนนถึงการเท “เหลาองุนใหม” เขาไปในภาชนะใหม 
ไมใชใชความพยายามที่จะทําลายโครงสรางของศาสนาประเพณีเดิม 
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ของเกาจะถูกลบลางไปเอง ขณะที่ชายและหญิงพบวา “เหลาองุนใหม” ดีกวาของเดิม 

 

 

 

รูปแบบของการสังเกตรูได 
ในพระกิตติคุณทั้งหมด คุณจะแยกแยะ “สมบัติเกาและใหม” ไดงายๆ โดยการสังเกตดูรูป

ตอไปนี้ 
1. พระเยซูทรงแนะนําคําสอนตางๆ โดยใชวลีที่วา “ตามที่มีคํากลาวไววา” “มีคําเขียนไววา”  

หรือ “ทานไดอานแลวใชไหมวา?” 
2. มีการใชพระบัญญัติของพันธสัญญาเดิม 
3. ตอมาพระเยซูทรงเพิ่มเติมวลีวา “แตเราบอกแกทาน....” 
4. มีการกลาวถึงหลักการของพันธสัญญาใหมซึ่งขยายออกมาจากพันธสัญญาเดิม 

ทรัพยสมบัติของอาณาจักรพระเจา 
แผนภูมิตอไปนี้สรุป “ทรัพยสมบัติเกาและใหม” ของราชอาณาจักรซึ่งพระเยซูทรงเปดเผย 
จงดูอางอิงแตละขอเพื่อศึกษาหลักการตางๆ ของอาณาจักร 

    ทรัพยสมบัติเกา         ทรัพยสมบัติใหม 
    “ตามที่มีคํากลาวไววา”      “แตเราบอกทานวา” 
มัทธิว 5:21-23  เจาตองไมฆาคน  ความโกรธโดยไมมีสาเหตุก็เปน 
        การฆาคน 
มัทธิว 5:23-24,6:1-8 การนมัสการขึ้นอยูกับ  การนมัสการ  ข้ึนอยูกับทาที 
23:14, 23-27  ทาทางภายนอก   ภายใน 
ลูกา 18:10-14 
มัทธิว 5:17-23  เจาตองไมลวงประเวณี  แมแตความคิดก็เปนความผิด 
        ประเวณีเชนเดียวกับการกระทํา 
มัทธิว 5:33-37  อยาสาบานโดยอางตนเอง อยาสาบานโดยอางถึงสิ่งใดๆ 
23:16-22 
มัทธิว 5:38-42  จงตอบแทนความชั่วดวย  จงตอบแทนความชั่วดวยความดี 
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    ความชั่ว 
มัทธิว 5:43-47  จงรักเพื่อนบานของเจา  จงรักศัตรูของเขา 
ลูกา 6:27-35 
มัทธิว 12:3-14  มนุษยถูกสรางเพื่อวันสะบาโต วันสะบาโตถูกสรางเพื่อมนุษย 
มาระโก 2:23-28  และตองรักษากฏเกณฑอยาง 
3:1-6 
ลูกา 6:1-11 
ยอหน 5:1-47 
มัทธิว 15:3-9   ความบริสุทธิ์มาจากการ  ความบริสุทธิ์คือการรักษา 
มาระโก 7:7-13  ทําตามประเพณีของมนุษย พระบัญชาของพระเจา 
มัทธิว 15:10-20  เนนที่ความบริสุทธิ์ภายนอก เนนที่ความบริสุทธิ์ภายใน 
มาระโก 7:14-23 
มัทธิว 5:31-32, 19:1-9 หยารางไดในสาเหตุทุกอยาง การหยารางไมใชแผนการเดิม 
มาระโก 10:2-12      ของพระเจา แตอนุญาตให 
        สําหรับบางกรณี 
 

แผนภูมิที่คุณไดศึกษาไปแลวนี้ไมไดครอบคลุมถึง “ทรัพยสมบัติเกาและใหม” ทั้งหมด แต
มุงเนนที่ตัวอยางสําคัญๆ เพื่อวางรูปแบบซึ่งจะทําใหคุณศึกษาตอไปดวยตนเอง 

จงอานพระกิตติคุณตลอดทุกเลม (มัทธิว มาระโก ลูกา ยอหน) และสังเกตดูรูปแบบนี้อยาง
ละเอียด ใชตอนที่วาดวย “เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป” ของบทนี้เพื่อที่จะทําเพิ่มเติม 

แผนภูมิของทรัพยสมบัติเกาและใหมของอาณาจักรพระเจา 
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บททดสอบตนเอง บทที่ 8 
 
1. จงเขียนพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
2. จงเขียนคําวา “เกา” ลงขาลางขอความที่อธิบายถึงกฏเกณฑของพันธสัญญาเดิม จงเขียนคํา

วา “ใหม” ลงขางหนาขอความที่อธิบายหลักการของอาณาจักรแหงพันธสัญญาใหม 
A. ________ เกี่ยวกับทาทีภายในมากกวา 
B. ________ เกี่ยวของกับการแสดงออกภายนอกมากกวา 
C. ________ เฉพาะเจาะจงกวา 
D. ________ รวบรวมไวกวางขวางกวา 
E. ________ ตามตัวอักษรของกฏเกณฑ 
F. ________ ตามวิญญาณของพระบัญญัติ 
G. ________ เจาตองไมฆาคน 
H. ________ ความโกรธที่ปราศจากเหตุผลก็เปนเหมือนการฆาคน 
I. ________ อยาสาบานอางถึงสิ่งใด 
J. ________ อยาสาบานโดยอางถึงตนเอง 
K. ________ ตอบแทนความชั่วดวยความดี 
L. ________ ตอบแทนความชั่วดวยความชั่ว 
M. ________ จงรักเพื่อนบาน 
N. ________ จงรักศัตรู 
O. ________ การนมัสการขึ้นอยูกับทาทีภายใน 
P. ________ การนมัสการขึ้นอยูกับการปฏิบัติภายนอก 
Q. ________ วันสะบาโตสรางขึ้นเพื่อมนุษย 
R. ________ มนุษยถูกสรางขึ้นเพื่อวันสะบาโต 
S. ________ ความบริสุทธิ์คือการรักษาประเพณีของมนุษย 
T. ________ ความบริสุทธิ์คือการรักษาพระบัญญัติของพระเจา 
U. ________ เนนที่ความบริสุทธิ์ภายนอก 
V ________ เนนที่ความบริสุทธิ์ภายใน 
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W. ________ หยารางโดยมีสาเหตุบางกรณี 
X. ________ หยารางไดในทุกกรณี 
 
 
3. จงเขียนวงกลมหนาคําตอบที่ถูกตอง เพื่อที่ใหจบประโยค 
 พระเยซูเสด็จมาเพื่อ_____________________________ 
 ก. ทําลายพระบัญญัติของพันธสัญญาเดิม 
 ข. ทําใหพันธสัญญาเดิมสมบูรณข้ึน 
 
4. อะไรคือความสัมพันธระหวางพระบัญญัติในพันธสัญญาเดิมและหลักการของพันธสัญญา

ใหม? 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 8 
1. ลูกา 9:11 
2. ดูแผนภูมิในหนา 

A. ใหม 
B. เกา 
C. เกา 
D. ใหม 
E. เกา 
F. ใหม 
G. เกา 
H. ใหม 

I. ใหม 
J. เกา 
K. ใหม 
L. เกา 
M. เกา 
N. ใหม 
O. ใหม 
P. เกา 

Q. ใหม 
R. เกา 
S. เกา 
T. ใหม 
U. เกา 
V. ใหม 
W. ใหม 
X. เกา  

 
3. คําตอบคือขอ ข. 
 
4. หลักการของอาณาจักรในพันธสัญญาใหมไดขยายออกมาจากรากฐานของพระบัญญัติใน

พันธสัญญาเดิม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ชีวิตในอาณาจักรพระเจา 

 132 

เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป 
 
1. ในหนังสือยอหน ไมคอยจะมีขออางอิงโดยตรงถึงอาณาจักรของพระเจา แตเทาที่มีอยูก็สําคัญ 
 ยอหน 1:45-49 นาธาเอล ยอมรับรูพระเยซูเปนกษัตริย และเปนผูทําใหคําพยากรณในพันธ

สัญญาเดิมสําเร็จลง 
 ยอหน บทที่ 3 : เปนบทที่สําคัญมากบทหนึ่ง ซึ่งอธิบายวาจะเขาไปสูอาณาจักรของพระเจาได

อยางไร 
 ยอหน 18:36 : มีขออางอิงที่สําคัญถึงราชอาณาจักร : วางหลักการวา ราชอาณาจักรนี้ไมใช

อาณาจักรของโลก 
 
2. ทําการศึกษาตอไปถึง “ทรัพยสมบัติเกาและใหม” ในหนังสือมัทธิว ลูกา และยอหน 
   
   ทรัพยสมบัติเกา    ทรัพยสมบัติใหม 
   _____________    ______________ 
   “ตามที่มีคํากลาวไววา”   “แตเราบอกทานวา” 


