
God’s Kingdom and

Kingdom Lifestyle

อาณาจักรของพระเจ้า และ วถิีการด าเนินชีวติ
Luke 4:43 & Acts 1:3

ลูกา 4:43 & กิจการ 1:3



My Background - ประวตัส่ิวนตัว

Bolivia - โบลเิวยี
Thailand-ประเทศ
ไทย
Korea - เกาหลี
World - โลก



• “I must preach the good news of the kingdom of 

God to the other towns as well, for I was sent for this 

purpose.”    - Luke 4:43 – ลูกา 4:43

• 43 แต่พระองคต์รัสวา่ “เราตอ้งประกาศข่าวประเสริฐเร่ืองอาณาจักร
ของพระเจ้า แก่เมืองอ่ืนๆ ดว้ยเพราะเราถูกส่งมาก็เพ่ือเหตุนี”้

“He presented himself alive to them after his suffering by 

many proofs, appearing to them during forty days and 

speaking about the

kingdom of God.”  - Acts 1:3 กิจการ 1:3

3 ภายหลงัท่ีพระองคไ์ดท้รงทนทุกข ์กไ็ดท้รงส าแดงพระองคแ์ก่คนเหล่านั้น
และใหข้อ้พิสูจนห์ลายประการท่ียืนยนัวา่พระองคท์รงพระชนมอ์ยู ่
พระองคท์รงปรากฏแก่พวกเขาในช่วงส่ีสิบวนัและตรัสเก่ียวกบั

อาณาจักรของพระเจ้า



What is the Kingdom of God? 

อาณาจักรของพระเจ้าคืออะไร

“”This, then, is how you should 

pray . . . . Your kingdom 

come, your will be 

done on earth as it is in 

heaven . . . “

Matthew 6:9,10

• 9 “ฉะนั้น ท่านควรจะอธิษฐานดงัน้ีวา่ .......
10 ขอใหอ้าณาจกัรของพระองคไ์ดรั้บการสถาปนาไว ้
ขอให้พระประสงค์ของพระองค์ส าเร็จ ในโลก
เช่นเดียวกบัในสวรรค์



What does the Kingdom of God look like? (Perfect 

Wholistic)

อาณาจกัรของพระเจ้า มลีกัษณะเป็นอย่างพร (ในองค์รวมสมบูรณ์)

(Revelations 21-22, Isaiah 65:17-24) วว 21-22 , อสย 65:17-24

• Physical  healing (No hunger) ร่างกายรับการรักษา (ไม่มีหิว)
• Emotional healing (No tears) อารมณ์ความรู้สึกดั้บการรักษา (ไม่มีน ้าตา)

• Social healing (No violence) สงัคมไดรั้บการรักษา(ไม่มีความรุนแรง)
• Spiritual healing (God dwelling everywhere, no temple)

• จิตวิญญาณไดรั้บการรักษา (เป็นท่ีพระเจา้ทรงสถิตย ์ทุกหนทุกแห่ง ไม่มีรูป
เคารพ)



But the world doesn’t look like this….

แต่โลกของเราไม่เป็นเช่นนั้น …..

“If the world today is in a mess it 

is for one reason, and for one 

reason only:  the neglect or the 

rejection of the principles and 

attitudes of the kingdom of God “.

ถ้าโลกแห่งปัจจุบันนีม้ีแต่ความ
วุ่นวาย และมีเหตผุลเดียว : คือ
โลกได้ปฎิเสธความมุ่มัน่และ
หลกัการของอาณาจักรพระเจ้าE. Stanley Jones, The Unchangeable Person  and Unshakeable Kingdom



The Good News of God’s Kingdom

ข่าวดขีองอาณาจักรพระเจ้า
“Jesus went throughout Galilee, teaching in their 

synagogues, preaching the good news of the 

kingdom, and healing every sickness among the 

people.“

พระเยซูเสดจ็ไปทัว่แควน้กาลิลี ทรงสัง่สอนในธรรมศาลาของพวกเขา
ประกาศ ข่าวประเสริฐ เร่ืองอาณาจกัรของพระเจา้ และทรงรักษา
โรคภยัไขเ้จบ็ทั้งปวงในหมู่ประชาชน

Matthew 4:23 มทัธิว 4:23



What country does this describe ?

มปีระเทศใดบ้างที่มลีกัษณะแบบนี ้?

• Amongst  the world’s poorest .

• ท่ามกลางประเทศท่ียากจนท่ีสุด 
• Devastated by foreign occupations.

• ประเทศท่ีถูกคนต่างชาติรุกราน
• Considered a “lost cause” by many experts.

• ประเทศท่ีผูเ่ช่ียวชาญตราไวว้า่เป็นประเทศท่ีไร้อนาคต
• Recipient of massive foreign aid.

• ประเทศท่ีไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งมากมายจากต่างชาติ 



South Korea – 1950 & 60’s

เกาหลใีต้ – ปี1950 & 60’s



South Korea Today เกาหลใีต้วนันี้



GDP per capita:  South Korea & Haiti
จดีพีอีตัตราการเจริญเตบิโตต่อประชากร : เกาหลใีต้ & ไฮติ
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How did Korea Change?
เกาหลใีต้ถูกเปลีย่นไปอย่างไร ?

• Spiritual renewal and Prayer-การฟ้ืนฟูฝ่ายวิญญาณ และการอธิษฐาน

• Strong Leadership - มีผูน้  าท่ีเขม้แขง็
• Education - การศึกษา
• Exports - การส่งออก

• The New Village Movement 
(Saemaul Undong) การสร้างชุมชนตน้แบบใหม่



The Inspiration from 

One Christian farmer 

มนัเร่ิมต้นการชาวนาคริสเตยีนคนเดยีว

“The new dream . . . is a land of God, in 

other words, a paradise on this earth.” 

“ ความฝันใหม่ ..... คือมีแผน่ดินของพระเจา้ 

หรืออีกนยัหน่ึง คือ มี สวรรค์ บนโลก
Kim, Yong-ki



The Canaan Farm Story -เร่ืองของไร่คานาอนั
• In 1950-60’s, Korea was one of poorest countries.

• ปี 1950 – 60’s เกาหลีเป็นประเทศท่ีจนท่ีสุดในโลก
• A farmer, Kim Yong-ki, had a vision of paradise.

• มีชาวนาข่ือ คิม ยอง คี , ไดมี้นิมิตเร่ืองสวรรค์
• No NGOs or aid. People laughed at him.

• ไม่มี NGO หรือ ไดรั้บเงินช่วยเหลือ  คนมากมายหวัเราะเยอะใส่เขา
• His farm started to prosper. - แต่ไร่ของเขาเร่ิมเกิดผล
• Kim Yong-ki’s village said no  to food aid.

• ท่ีหมู่ของบา้นของ คิม ยอง คี ปฎิเสธการรับการช่วยเหลือ 
• Korea’s president visited and was inspired  to start the New 

Village Movement. เม่ือประธานาธิบดีเกาหลีไดม้าเยีย่มท่ีหมู่บา้นน้ี และไดรั้บแรงดลใจ 
จึงไดริ้เร่ิมเอาหมู่บา้นน้ีเป็นตน้แบบของขบวนการหมู่บา้นใหม่

• Korea now has the 13th largest economy.

• ปัจจุบนัเกาหลีมีเศรษฐกิจอนัดบั 13 ของโลก





Do you want to see change?
ท่านต้องการที่จะเห็นการเปลีย่นแปลงไหม ?

Change Myself First! เร่ิมท่ีตวัเองก่อน

16



Everything grows inside-out!

ทุกอย่างเร่ิมจากภายใน ออกมา ภายนอก

Blessed 
Person
ผูท่ี้ไดรั้บพร

Blessed
Family
ครอบครัวได้รับพร

Blessed 
Neighbor
hood
เพ่ือนบ้านได้รับพร

Blessed 
Work
Place
ทีท่ างานได้รับพร

Blessed 
Nation
ประเทศได้รับพร

“. . .The Kingdom of God is within you .“ Luke 17:21

“......แผน่ดนิของพระเจา้อยูใ่นใจท่าน” ลกูา 17;21



How to Change – Kingdom Lifestyle

จะเปลีย่นแปลงอย่างไร - วถิีชีวติในอาณาจักรพระเจ้า

S_erve like Jesus! (Branches)

รับใช้เหมือนพระเยซู (ก่ิงก้าน)

A_ct like Jesus! (Trunk)

ปฎิบัติตนเหมือนพระเยซู (ต้น)

L_ove like Jesus! (Roots)

รักเหมือนพระเยซู (ราก)

T_hink like Jesus! (Soil)

คิดเหมือนพระเยซู (ดิน)

Y_es like Jesus! (Seed)

ยอมรับเหมือนพระเยซู (เมลด็)



The Way-Down - ในทางลง

S_erve Me – รับใช้ฉัน
A_ct for Me- ท าให้ฉัน
L_ove Me –รัก ฉัน
T_hink about Me

คิดถึงแต่ ฉัน
Y_es to Me-ใช่เหมือนฉัน

Bad fruit ผลทีไ่ม่
ดี



Think Like Jesus (Soil) คดิเหมือนพระเยซู

Good Seed       +      Good Soil     =        Good Growth.

เมลด็พนัธ์ดี ดินดี เจริญเติบโตดี

Mark 4:13-20- มาระโก 4:13-20



Serve like Jesus - รับใช้เหมือนพระเยซู

Family

ครอบครวั

World - โลก

Church & Community

ครสิตจกัรและชุมชน



Do you know part of a tree gives it nutrition?

คุณรู้หรือไม่ว่า ภายในต้นไม้น้ันให้อาหารกนัเอง



The Community

ชมุชน

Inward or Outward Focused Church?

คริสตจกัรทีมุ่่งเน้นภายใน หรือมุ่งเน้นภายนอก



Kingdom Lifestyle - วถิีชีวติในอาณาจกัรพระเจ้า

S_erve like Jesus! (Branches)

รับใช้เหมือนพระเยซู (ก่ิงก้าน)

A_ct like Jesus! (Trunk)

ปฎิบัติตนเหมือนพระเยซู (ต้น)

L_ove like Jesus! (Roots)

รักเหมือนพระเยซู (ราก)

T_hink like Jesus! (Soil)

คิดเหมือนพระเยซู (ดิน)

Y_es like Jesus! (Seed)

ยอมรับเหมือนพระเยซู (เมลด็)



• “and he sent them out to 

proclaim the kingdom of 

God and to heal.”
2 และพระองคท์รงส่งพวกเขาออกไป

ประกาศ เร่ืองอาณาจกัรของพระเจ้า
และรักษา คนเจบ็คนป่วย

Luke 9:2


