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โดยพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ 
ขยายเขตแดน 

วันที่เทศนา : 29 ตุลาคม 2017 
 

ข้อพระคัมภีร์  
“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเพิ่มพูนประชากร พระองค์ทรงขยายประเทศชาติ พระองค์

ทรงได้รับพระเกียรติสิริของพระองค์ พระองค์ได้ทรงขยายพรมแดนของแผ่นดิน”  
(อิสยาห์ 26: 15) 

“But you have increased the nation, O LORD, you have increased the nation; you are 
glorified; you have enlarged all the borders of the land.” (Isaiah 26: 15) 

 
“จงขยายท่ีตั้งเต็นท์ของเจ้า ขึงผ้าเต็นท์ออกกว้าง อย่ารั้งไว้ ต่อเชือกเต็นท์ และตอกหลักหมุดให้
มั่นคง เพราะเจ้าจะขยายออกไปท้ังซ้ายและขวา ลูกหลานของเจ้าจะยึดกรรมสิทธิ์ของประชาชาติ

ต่างๆ และตั้งถ่ินฐานในนครต่างๆ ที่เริศร้างของพวกเขา” (อิสยาห์ 54: 2, 3) 
“Enlarge the place of your tent, and let the curtains of your habitations be stretched out; do not 

hold back; lengthen your cords and strengthen your stakes.  For you will spread abroad to the 
right and to the left, and your offspring will possess the nations and will people the desolate 

cities.” (Isaiah 54: 2, 3) 
 
 สิ่งมีชีวิตมีธรรมชาติของการขยายท้ังทางกายภาพและศักยภาพ เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์คู่
แรก พระเจ้าอวยพรให้เขาขยายพงศ์พันธุ์จนเต็มแผ่นดิน เมื่อพระเจ้าทรงเรียกและเลือกอับราฮัม 
พระองค์อวยพรให้เขามีพงศ์พันธุ์ขยายออกมากดั่งเมล็ดทรายในทะเลและดวงดาวบนท้องฟ้า 
เมื่อพระเยซูตั้งคริสตจักร คริสตจักรของพระองค์จะมีพลเมืองขยายตัวออกเต็มแผ่นดินโลก 
ฉะนั้นเราจึงคาดหวังท่ีจะเห็นการขยายประชากรของพระเจ้าผ่านทางคริสตจักรของพระองค์ 
 

I. ลักษณะของการขยาย 
 - ขยายจ านวนประชากรทวีขึ้นภายนอก 
 - ขยายการปกครองของพระเจ้าภายใน 
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II. ขยายจากภายใน 
 การปกครองของพระเจ้าขยายภายในวิญญาณ ตัวเราจะเล็กลง พระเจ้าจะใหญ่ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง การปกครองของพระเจ้าขยายไปในทุกภาคส่วนของชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การ
ท างาน ครอบครัว และธุรกิจ 
 สองส่วนส าคัญภายในต้องการการขยายอย่างต่อเนื่อง 

“และข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอให้ความรักของท่านทวียิ่งๆ ขึ้น มีความรู้และความเข้าใจอันลึกซึ้ง 
เพื่อท่านจะสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรดีท่ีสุด และเพื่อท่านจะได้บริสุทธิ์ปราศจากท่ีติจนกว่าจะ
ถึงวันแห่งพระคริสต์ และเป่ียมด้วยผลแห่งความชอบธรรมซึ่งมาทางพระเยซูคริสต์ อันเป็นการ

ถวายพระเกียรติสิริและการสรรเสริญแด่พระเจ้า” (ฟิลิปปี 1: 9 – 11) 
“And it is my prayer that your love may abound more and more, with knowledge and all 

discernment, so that you may approve what is excellent, and so be pure and blameless for the 
day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the 

glory and praise of God.” (Philippines 1: 9 – 11) 
 
 ความรัก 

• คุณลักษณะส าคัญของพระเจ้า คือความรัก 
• หลักธรรมส าคัญของคริสเตียนสองข้อ คือ รักพระเจ้าและรักพี่น้อง 
• ตราชัดเจนท่ีบอกเราเป็นสาวกของพระองค์คือ รักซึ่งกันและกัน 
“ถ้าพวกท่านรักซึ่งกันและกันคนท้ังปวงจะรู้ว่าพวกท่านเป็นสาวกของเรา” (ยอห์น 13: 35) 

“By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another.” 
(John 13: 35) 

• เสาหลักคริสเตียน – ความรักส าคัญท่ีสุด 
“แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆ ได้ทั้งภาษามนุษย์และภาษาทูตสวรรค์ แต่ถ้าปราศจากความรัก 

ข้าพเจ้าก็เป็นแค่ฆ้องหรือฉิ่งฉาบท่ีก าลังส่งเสียง หากข้าพเจ้ามีของประทานในการเผยพระวจนะ 
สามารถหยั่งถึงข้อล้ าลึกทั้งปวงและความรู้ท้ังสิ้น และถ้าข้าพเจ้ามีความเชื่อทีเ่คลื่อนภูเขาได้ แต่
ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไมม่ีค่าอะไร แม้ข้าพเจ้ายกทรัพย์สินท้ังหมดให้คนยากไร้และยอมพลีกาย

ให้เอาไปเผาไฟ แต่ไม่มีความรัก ก็เปล่าประโยชน์ ... ฉะนั้นสามสิ่งนี้ยังคงอยู่คือ ความเชื่อ 
ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักย่ิงใหญ่ท่ีสุด” (1 โครินธ์ 13: 1 – 3, 13) 
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“If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a 
clanging cymbal.  And if I have prophetic powers, and understand all mysteries and all 

knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing.  
If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain 

nothing. ... So now faith, hope, and love abide, these three; but the greatest of these is love.”  
(1 Corinthians 13: 1 – 3, 13) 

 

III. ขยายภายนอก 
“เขาทั้งหลายอุทิศตนในค าสอนของเหล่าอัครทูตและในการร่วมสามัคคีธรรม ในการหักขนมปัง 
และในการอธิษฐาน ... ผู้เชื่อทั้งปวงอยู่รวมกันและถือครองทุกอย่างร่วมกัน พวกเขาขายทรัพย์
สิ่งของและน ามาแบ่งปันให้แต่ละคนตามความต้องการ ทุกๆ วันพวกเขามาประชุมกันท่ีลาน
พระวิหาร หักขนมปังตามบ้านของตน และรับประทานร่วมกันด้วยความยินดีและจริงใจ พวก

เขาพากันสรรเสริญพระเจ้าและเป็นท่ีชื่นชมของคนทั้งปวง ในแต่ละวันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้
คนทั้งหลายท่ีก าลังจะได้รับความรอดมาเข้ากับพวกเขา” (กิจการ 2: 42, 44 – 47) 

“And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of 
bread and the prayers. ... And all who believed were together and had all things in common.  

And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all, as 
any had need.  And day by day, attending the temple together and breaking bread in their 

homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor 
with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being 

saved.” (Acts 2: 42, 44 – 47) 
 

“ดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าจึงแพร่ออกไปจ านวนสาวกในกรุงเยรูซาเล็มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
และมีปุโรหิตจ านวนมากมารับเชื่อ” (กิจการ 6: 7) 

“And the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied 
greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient to the faith.” (Acts 6: 7) 

 
 การขยายเขตการปกครองของพระเจ้าจากภายในจะช่วยขยายจ านวนประชากรท่ีมี
คุณภาพและยั่งยืน แผ่นดินของพระเจ้าต้องมาตั้งอยู่ในเราและขยายจากตัวของเราไปสู่ผู้อื่น ใน
ท่ีสุดอาณาจักรโลกนี้จะกลายเป็นอาณาจักรของพระเจ้า 
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