
40 อปุมาของพระเยซู

1. เกลอืและความสวา่ง

“ทา่นท�ังหลายเป�นเกลอืแหง่โลก ถา้เกลอืน�ันหมดรสเคม็ไปแลว้ จะทาํให้

กลบัเคม็อกีไดอ้ยา่งไร ต�ังแตน่�ันไปกไ็มเ่ป�นประโยชนอ์ะไร มแีตจ่ะถกูท�ิง

เสยีใหค้นเหยยีบย�า “ทา่นท�ังหลายเป�นความสวา่งของโลก นครซ�ึงอยู่บน

ภเูขาจะถกูป�ดบงัไวไ้มไ่ด เ้ม�ือจดุตะเกยีงแลว้ไมม่ผีู้ใดเอาถงัครอบไว ย้อ่ม

ต�ังไวบ้นเชงิตะเกยีง จะไดส้อ่งสวา่งแกท่กุคนท�ีอยู่ในบา้นน�ัน ทาํนอง

เดยีวกนัพวกทา่นจงสอ่งสวา่งแกค่นท�ังปวง เพ�ือวา่เม�ือเขาท�ังหลายไดเ้หน็

ความดที�ีทา่นทาํ พวกเขาจะไดส้รรเสรญิพระบดิาของทา่นผู้สถติในสวรรค์

มทัธวิ 5:13-16

แลว้พระองคต์รสักบัพวกเขาวา่ “ตะเกยีงมไีวส้าํหรบัต�ังใตถ้งัหรอืใตเ้ตยีง

นอนหรอื? ไมไ่ดม้ไีวส้าํหรบัต�ังบนเชงิตะเกยีงหรอื? เพราะวา่ไมม่สี�ิงใดท�ี

ซอ่นไวท้�ีจะไมถ่กูนาํออกมาเป�ดเผย และไมม่สี�ิงใดท�ีป�ดบงัไวท้�ีจะไมถ่กู

แพรง่พราย ถา้ใครมหี จูงฟ�งเถดิ” แลว้พระองคต์รสักบัพวกเขาวา่ “จง

เอาใจจดจอ่ตอ่ส�ิงท�ีฟ�งใหด้ พีวกทา่นจะใหค้นอ�ืนดว้ยปรมิาณเทา่ใด พวก

ทา่นกจ็ะไดร้บัดว้ยปรมิาณเทา่กนั และพวกทา่นจะไดร้บัมากย�ิงข�ึน

เพราะวา่ใครมอียู่แลว้จะทรงเพ�ิมเตมิใหค้นน�ันอกี แตใ่ครไมม่ แีมส้�ิงท�ีเขา

มอียู่น�ันจะทรงเอาไปจากเขา” … เกลอืเป�นส�ิงท�ีด แีตถ่า้หมดรสเคม็แลว้

จะทาํใหเ้คม็อกีไดอ้ยา่งไร ทา่นท�ังหลายจงมเีกลอืในตวัและจงอยู่ดว้ยกนั

อยา่งสงบสขุ” -มาระโก 4:21-25, 9:50



“ไมม่ใีครจดุตะเกยีงแลว้เอาภาชนะครอบไวห้รอืวางไวใ้ตเ้ตยีง มแีตจ่ะต�ัง

ไวท้�ีเชงิตะเกยีง เพ�ือใหค้นท�ีเขา้มาไดเ้หน็แสงสวา่งน�ัน เพราะวา่ไมม่อีะไร

ท�ีซอ่นไวแ้ลว้จะไมป่รากฏใหเ้หน็ และไมม่อีะไรท�ีป�ดบงัแลว้จะไมถ่กูลว่งรู้

หรอืเผยใหป้ระจกัษ เ์พราะฉะน�ัน จงเอาใจจดจอ่ตอ่ส�ิงท�ีพวกทา่นไดย้นิ

ไดฟ้�ง คนท�ีมอียู่แลว้ จะทรงเพ�ิมเตมิใหแ้กค่นน�ัน แตค่นท�ีไมม่ แีมแ้ตส่�ิงท�ี

เขาคดิวา่มอียู่น�ัน กจ็ะทรงเอาไปจากเขา ” -ลกูา 8:16-18

2. ผงและทอ่นไม้

“อยา่พพิากษา เพ�ือพระเจา้จะไมท่รงพพิากษาทา่นท�ังหลาย เพราะวา่

พวกทา่นจะพพิากษาผู้อ�ืนอยา่งไร พระเจา้จะทรงพพิากษาทา่นอยา่งน�ัน

และทา่นท�ังหลายจะตวงใหผู้้อ�ืนดว้ยทะนานอนัใด พระเจา้จะทรงตวงให้

พวกทา่นดว้ยทะนานอนัน�ัน ทาํไมทา่นมองเหน็ผงในตาพ�ีนอ้งของทา่น

แตก่ลบัมองไมเ่หน็ไมท้�ังทอ่นท�ีอยู่ในตาของทา่น? ทา่นจะกลา่วกบัพ�ีนอ้ง

ไดอ้ยา่งไรวา่ ‘ใหฉ้นัเข�ียผงออกจากตาของเธอ?’ ท�ังๆ ท�ีมไีมท้�ังทอ่นอยู่ใน

ตาของทา่นเอง คนหนา้ซ�ือใจคด จงชกัไมท้�ังทอ่นออกจากตาของทา่นกอ่น

แลว้ทา่นจะเหน็ไดถ้นดั จงึจะเข�ียผงออกจากตาพ�ีนอ้งของทา่นได้

มทัธวิ 7:1-5

3. รากฐานสองชนดิ

“เพราะฉะน�ัน ทกุคนท�ีไดย้นิคาํเหลา่น�ีของเราและประพฤตติาม ก็

เปรยีบเสมอืนผู้ท�ีมสีตปิ�ญญาสรา้งบา้นของตนไวบ้นศลิา แลว้ฝนกต็ก

และน�ากไ็หลเช�ียว ลมกพ็ดัปะทะบา้นน�ัน แตบ่า้นไมไ่ดพ้งัลง เพราะวา่



รากต�ังอยู่บนศลิา แตท่กุคนท�ีไดย้นิคาํเหลา่น�ีของเราและไมป่ระพฤตติาม

กเ็ปรยีบเสมอืนคนท�ีโงเ่ขลา สรา้งบา้นของตนไวบ้นทราย แลว้ฝนกต็ก

และน�ากไ็หลเช�ียว ลมกพ็ดัปะทะบา้นน�ัน บา้นน�ันกพ็งัทลายลง และการ

พงัทลายน�ันกย็�ิงใหญ”่ -มทัธวิ 7:24-27

“ทาํไมพวกทา่นเรยีกเราวา่ ‘องคพ์ระผู้เป�นเจา้ ’ แตไ่มท่าํตามส�ิงท�ีเรา

บอกน�ัน? ทกุคนท�ีมาหาเราและฟ�งคาํของเราแลว้ทาํตาม เราจะสาํแดงให้

พวกทา่นรู้วา่เขาเป�นเหมอืนอะไร เขาเป�นเหมอืนคนหน�ึงท�ีสรา้งบา้น เขา

ขดุลกึลงไปแลว้วางรากฐานอยู่บนศลิา เม�ือมนี�าทว่มและมกีระแสน�าไหล

เช�ียวมาซดับา้นน�ัน มนักไ็มห่ว�ันไหว เพราะถกูสรา้งไวอ้ยา่งม�ันคง สว่นคนท�ี

ไดย้นิและไมท่าํตาม กเ็ป�นเหมอืนคนหน�ึงท�ีสรา้งบา้นอยู่บนดนิโดย

ปราศจากรากฐาน เม�ือมกีระแสน�าไหลเช�ียวมาซดับา้นน�ัน มนักพ็งัทลาย

ลงทนัท แีละความหายนะของบา้นน�ันกย็�ิงใหญ”่ -ลกูา 6:46-49

4. เหลา้องุ่นหมกัใหมแ่ละเกา่

ไมม่ใีครเอาช�ินผา้ทอใหมม่าปะเส�ือเกา่ เพราะวา่ผา้ท�ีปะเขา้น�ัน เม�ือหด

จะทาํใหเ้ส�ือเกา่ขาดกวา้งออกไปอกี และเขาท�ังหลายไมเ่อาเหลา้องุ่นหมกั

ใหม ม่าใสใ่นถงุหนงัเกา่ ถา้ทาํอยา่งน�ันถงุหนงัจะขาด เหลา้องุ่นจะร�ัว ท�ัง

ถงุหนงักจ็ะเสยีไปดว้ย แตเ่ขายอ่มเอาเหลา้องุ่นหมกัใหมใ่สใ่นถงุหนงัใหม่

แลว้ท�ังคู่กจ็ะอยู่ในสภาพด”ี -มทัธวิ 9:16-17

ไมม่ใีครเอาทอ่นผา้ทอใหมม่าปะเส�ือเกา่ ถา้ทาํอยา่งน�ัน ทอ่นผา้ทอใหมท่�ี

ปะเขา้ไปจะทาํใหเ้ส�ือเกา่ขาดกวา้งออกไปอกีเม�ือมนัหด และไมม่ใีครเอา



เหลา้องุ่นหมกัใหมม่าใสไ่วใ้นถงุหนงัเกา่ ถา้ทาํอยา่งน�ันเหลา้องุ่นหมกัใหม่

จะทาํใหถ้งุเกา่ขาด ท�ังเหลา้องุ่นและถงุกจ็ะเสยีไปดว้ยกนั แตเ่หลา้องุ่น

หมกัใหมจ่ะตอ้งใสไ่วใ้นถงุหนงัใหม”่ -มาระโก 2:21-22

ไมม่ใีครเอาเหลา้องุ่นหมกัใหมไ่ปใสไ่วใ้นถงุหนงัเกา่ ถา้ทาํอยา่งน�ัน เหลา้

องุ่นหมกัใหมจ่ะทาํใหถ้งุหนงัเกา่ขาด และเหลา้องุ่นจะร�ัว ถงุหนงักจ็ะเสยี

ไปดว้ย แตเ่หลา้องุ่นหมกัใหมต่อ้งใสใ่นถงุหนงัใหม ไ่มม่ใีครเม�ือด�ืมเหลา้

องุ่นหมกัเกา่แลว้ จะอยากไดเ้หลา้องุ่นหมกัใหม เ่พราะเขายอ่มจะกลา่ววา่

‘ของเกา่น�ันดกีวา่’ ” -ลกูา 5:37-39

5. เมอืงหรอืบา้นท�ีแตกแยกกนั

แตเ่ม�ือพวกฟารสิไีดย้นิดงัน�ันกพ็ดูกนัวา่ “คนน�ีขบัผอีอกไดก้เ็พราะใช้

อาํนาจเบเอลเซบลู ผู้เป�นนายผนี�ัน” พระเยซทูรงทราบความคดิของพวก

เขา จงึตรสักบัเขาท�ังหลายวา่ “ราชอาณาจกัรใดๆ ซ�ึงแตกแยกกนัแลว้ ก็

คงพนิาศ เมอืงใดๆ หรอืบา้นใดๆ ซ�ึงแตกแยกกนัแลว้ จะต�ังอยู่ไมไ่ด แ้ละ

ถา้ซาตานขบัซาตานออกมนักแ็ตกแยกกนัในตวัมนัเอง แลว้อาณาจกัร

ของมนัจะต�ังอยู่ไดอ้ยา่งไร? และถา้เราขบัผอีอกโดยเบเอลเซบลู ลกูนอ้ง

ของทา่นท�ังหลายขบัมนัออกโดยอาํนาจของใครเลา่? เพราะเหตนุ�ีลกูนอ้ง

ของทา่นเองจะเป�นผู้กลา่วโทษพวกทา่น แตถ่า้เราขบัผอีอกโดยพระ

วญิญาณของพระเจา้ แผน่ดนิของพระเจา้กม็าถงึพวกทา่นแลว้ หรอืใคร

จะสามารถเขา้ไปในบา้นของคนท�ีมกีาํลงัมาก และปลน้เอาทรพัยข์องเขา

ได?้ เวน้แตจ่ะจบัคนท�ีมกีาํลงัมากน�ันมดัไวเ้สยีกอ่น แลว้จงึจะปลน้ทรพัย์

ในบา้นน�ันได ใ้ครไมอ่ยู่ฝ�ายเรากต็อ่ตา้นเรา และใครไมร่วบรวมไวก้บัเรา



กท็าํใหก้ระจดักระจาย -มทัธวิ 12:24-30

พระองคจ์งึเรยีกคนเหลา่น�ันมา ตรสักบัพวกเขาเป�นเร�ืองเปรยีบเทยีบวา่

“ซาตานจะขบัซาตานออกไดอ้ยา่งไร? ถา้อาณาจกัรใดแตกแยกกนั

อาณาจกัรน�ันจะต�ังอยู่ไมไ่ด ถ้า้ครอบครวัใดแตกแยกกนั ครอบครวัน�ันจะ

ต�ังอยู่ไมไ่ด แ้ละถา้ซาตานตอ่สู้ตวัมนัเอง และแตกแยกกนั มนัจะต�ังอยู่ไมไ่ด้

แตจ่ะพบจดุจบ ไมม่ใีครสามารถเขา้ไปในบา้นของคนท�ีมกีาํลงัมากและ

ปลน้ทรพัยไ์ด เ้วน้แตจ่ะจบัคนท�ีมกีาํลงัมากน�ันมดัไวเ้สยีกอ่น ถงึจะปลน้

ทรพัยใ์นบา้นน�ันได -้มาระโก 3:23-27

เม�ือคนท�ีมกีาํลงัถอือาวธุเฝ�าตกึของตนอยู่ส�ิงของของเขากป็ลอดภยั แต่

เม�ือคนท�ีมกีาํลงัมากกวา่มาตอ่สู้เอาชนะเขา คนน�ันกช็งิเอาอาวธุ

ยทุธภณัฑท์�ีเขาวางใจน�ันไปเสยี แลว้เอาส�ิงของท�ีรบิมาไดน้�ันมา

แบง่สนัป�นสว่น -ลกูา 11:21-22

6. อปุมาเร�ืองผู้หวา่นพชื

ในวนัน�ันพระเยซเูสดจ็จากบา้นไปประทบัท�ีชายทะเลสาบ มมีหาชนมา

หาพระองค พ์ระองคจ์งึเสดจ็ลงไปประทบัในเรอื และฝงูชนท�ังหมดกย็นื

อยู่บนฝ��ง แลว้พระองคก์ต็รสักบัเขาท�ังหลายเป�นอปุมาหลายเร�ือง เป�นตน้

วา่ “น�ีแนะ่ มผีู้หวา่นคนหน�ึงออกไปหวา่นพชื และเม�ือเขาหวา่น เมลด็พชื

กต็กตามหนทางบา้ง แลว้นกกม็ากนิเสยี บา้งกต็กในท�ีซ�ึงมพี�ืนหนิ มเีน�ือ

ดนินอ้ย จงึงอกข�ึนอยา่งเรว็เพราะดนิไมล่กึ แตเ่ม�ือดวงอาทติยข์�ึนมนักถ็กู

แผดเผา จงึเห�ียวไปเพราะรากไมม่ บีา้งกต็กกลางตน้หนาม ตน้หนามก็



งอกข�ึนปกคลมุเสยี บา้งกต็กท�ีดนิด แีลว้เกดิผลรอ้ยเทา่บา้ง หกสบิเทา่บา้ง

สามสบิเทา่บา้ง ใครมหีจูงฟ�งเถดิ” สว่นสาวกท�ังหลายจงึมาทลูพระองคว์า่

“ทาํไมพระองคต์รสักบัพวกเขาเป�นอปุมา?” พระองคต์รสัตอบเขาวา่

“ขอ้ความลกึลบัแหง่แผน่ดนิสวรรค โ์ปรดใหพ้วกทา่นรู้ได แ้ตค่นเหลา่น�ัน

ไมโ่ปรดใหรู้้เพราะวา่ใครมอียู่แลว้ จะเพ�ิมเตมิใหค้นน�ันมเีหลอืเฟ�อ แต่

คนท�ีไมม่นี�ัน แมท้�ีเขามอียู่กจ็ะเอาไปจากเขา เพราะเหตนุ�ีเราจงึกลา่วกบั

เขาท�ังหลายเป�นอปุมา เพราะวา่ถงึเขาเหน็กเ็หมอืนไมเ่หน็ ถงึไดย้นิก็

เหมอืนไมไ่ดย้นิและไมเ่ขา้ใจ สภาพของพวกเขากเ็ป�นไปตามคาํพยากรณ์

ของอสิยาหท์�ีวา่ ‘พวกเจา้จะไดย้นิกบัหกูจ็รงิ แตจ่ะไมเ่ขา้ใจ จะดกูจ็รงิ

แตจ่ะไมเ่หน็ เพราะวา่ชนชาตนิ�ีกลายเป�นคนมใีจเฉ�ือยชา หกูต็งึ และ

ตาของพวกเขากป็�ด เกรงวา่เขาจะเหน็ดว้ยตา จะไดย้นิดว้ยห แูละจะได้

เขา้ใจดว้ยจติใจ แลว้จะหนักลบัมา และเราจะรกัษาพวกเขาใหห้าย’

“แตน่ยันต์าของทา่นท�ังหลายกเ็ป�นสขุเพราะไดเ้หน็ และหขูองทา่นกเ็ป�น

สขุเพราะไดย้นิ เราบอกความจรงิแกพ่วกทา่นวา่ ผู้เผยพระวจนะและผู้

ชอบธรรมจาํนวนมาก ปรารถนาจะเหน็ส�ิงท�ีทา่นเหน็อยู่น�ีแตก่ไ็มเ่คยได้

เหน็ และอยากจะไดย้นิส�ิงท�ีพวกทา่นไดย้นิ แตก่ไ็มเ่คยไดย้นิ

“เพราะฉะน�ันทา่นท�ังหลายจงฟ�งอปุมาเร�ืองผู้หวา่นพชืน�ัน เม�ือใครได้

ยนิคาํบอกเลา่เร�ืองแผน่ดนิของพระเจา้แตไ่มเ่ขา้ใจ มารรา้ยกม็าฉวยเอา

ส�ิงท�ีหวา่นในใจเขาน�ันไปเสยี น�ันแหละไดแ้กเ่มลด็พชืซ�ึงหวา่นตกรมิหนทาง

และเมลด็พชืซ�ึงหวา่นตกในท�ีดนิซ�ึงมพี�ืนหนิน�ัน ไดแ้กบ่คุคลท�ีไดย้นิพระ

วจนะ แลว้กร็บัทนัทดีว้ยความยนิด แีตไ่มม่รีากลกึในตวัจงึทนอยู่ช�ัวคราว

และเม�ือเกดิการยากลาํบาก หรอืการขม่เหงตา่งๆ เพราะพระวจนะน�ัน



เขากเ็ลกิเสยีในทนัททีนัใด และเมลด็ซ�ึงหวา่นกลางหนามน�ัน ไดแ้กบ่คุคล

ท�ีไดฟ้�งพระวจนะ แตค่วามกงัวลของโลก และการลอ่ลวงของทรพัยส์มบตัิ

รดัพระวจนะน�ันเสยี จงึไมเ่กดิผล สว่นเมลด็ซ�ึงหวา่นตกในดนิดนี�ัน ไดแ้ก่

บคุคลท�ีไดย้นิพระวจนะน�ันและเขา้ใจ คนน�ันกเ็กดิผลรอ้ยเทา่บา้ง หกสบิ

เทา่บา้ง สามสบิเทา่บา้ง” -มทัธวิ 13:1-23

แลว้พระองคท์รงส�ังสอนท�ีฝ��งทะเลอกี ฝงูชนจาํนวนมากพากนัมาเฝ�า

พระองค เ์พราะฉะน�ันพระองคจ์งึเสดจ็ลงไปประทบัในเรอืท�ีทะเล และ

ประชาชนอยู่บนฝ��ง พระองคจ์งึตรสัส�ังสอนพวกเขาหลายประการเป�น

อปุมา และในการสอนน�ันพระองคต์รสัวา่ “จงฟ�งเถดิ มคีนหน�ึงออกไป

หวา่นพชื และเม�ือเขาหวา่น เมลด็พชืกต็กตามหนทางบา้ง แลว้นกกม็ากนิ

เสยี บา้งกต็กท�ีซ�ึงมพี�ืนหนิมเีน�ือดนิแตน่อ้ย จงึงอกข�ึนโดยเรว็ เพราะดนิไม่

ลกึ แตเ่ม�ือแดดจดั แดดกแ็ผดเผา เพราะรากไมม่ จีงึเห�ียวไป บา้งกต็ก

กลางตน้หนาม ตน้หนามกง็อกข�ึนปกคลมุเสยี จงึไมเ่กดิผล บา้งกต็กท�ีดนิดี

แลว้งอกงามจาํเรญิข�ึน เกดิผลสามสบิเทา่บา้ง หกสบิเทา่บา้ง รอ้ยเทา่บา้ง”

แลว้พระองคต์รสัวา่ “ใครมหี จูงฟ�งเถดิ” เม�ือฝงูคนไปแลว้ คนท�ีอยู่รอบ

พระองคพ์รอ้มกบัสาวกสบิสองคน ไดท้ลูถามพระองคถ์งึอปุมาน�ัน

พระองคจ์งึตรสักบัพวกเขาวา่ “ขอ้ความลบัลกึแหง่แผน่ดนิของพระเจา้

โปรดใหท้า่นท�ังหลายรู้ได แ้ตข่อ้ความทกุอยา่งจะแจง้เป�นอปุมาแก่

บคุคลภายนอก เพ�ือวา่ แมพ้วกเขาดแูลว้ดเูลา่ แตจ่ะมองไมเ่หน็ แมฟ้�ง

แลว้ฟ�งเลา่ แตจ่ะไมเ่ขา้ใจ มฉิะน�ันแลว้พวกเขาจะหนักลบัมาหาพระเจา้

และไดร้บัการอภยั” พระองคต์รสักบัพวกเขาวา่ “พวกทา่นยงัไมเ่ขา้ใจ

อปุมาเร�ืองน�ีหรอื? ถา้อยา่งน�ันพวกทา่นจะเขา้ใจเร�ืองอปุมาท�ังหมดได้



อยา่งไร? ผู้ท�ีหวา่นน�ันกห็วา่นพระวจนะ สว่นท�ีตกรมิหนทางน�ันไดแ้กพ่ระ

วจนะท�ีหวา่นลงไป แลว้ทนัทที�ีพวกเขาไดย้นิ ซาตานกม็าชงิเอาพระวจนะ

ท�ีหวา่นในตวัเขาไปเสยี สว่นท�ีตกลงไปในพ�ืนหนิน�ัน ไดแ้กค่นท�ีไดย้นิพระ

วจนะ แลว้กร็บัทนัทดีว้ยความยนิด แีตไ่มไ่ดห้ย�ังรากลงในตวัจงึทนอยู่

เพยีงช�ัวคราว เม�ือเกดิการยากลาํบากหรอืการขม่เหงเพราะพระวจนะน�ัน

พวกเขากเ็ลกิเสยีทนัท สีว่นพชืท�ีหวา่นลงกลางหนามน�ันไดแ้กค่นท�ีไดย้นิ

พระวจนะ แลว้ความกงัวลของโลก และความลุ่มหลงในทรพัยส์มบตั แิละ

ความโลภในส�ิงตา่งๆ ประดงัเขา้มา และรดัพระวจนะน�ัน จงึไมเ่กดิผล

สว่นพชืท�ีหวา่นตกในดนิดนี�ัน ไดแ้กบ่คุคลท�ีไดย้นิพระวจนะน�ัน และรบัไว้

จงึเกดิผลสามสบิเทา่บา้ง หกสบิเทา่บา้ง รอ้ยเทา่บา้ง” -มาระโก 4:1-20

“มคีนหน�ึงออกไปหวา่นเมลด็พชื เม�ือเขาหวา่น เมลด็กต็กตามหนทาง จงึ

ถกูเหยยีบย�า และนกในอากาศกม็ากนิเสยี บา้งตกท�ีหนิ เม�ืองอกข�ึนแลว้ก็

เห�ียวแหง้ไปเพราะท�ีไมช่�ืน บา้งตกท�ีกลางตน้หนาม ตน้หนามกง็อกข�ึนมา

ปกคลมุ บา้งตกท�ีดนิด จีงึงอกข�ึนเกดิผลรอ้ยเทา่” เม�ือพระองคต์รสัอยา่ง

น�ันแลว้ จงึทรงรอ้งบอกวา่ “ใครมหี จูงฟ�งเถดิ” -ลกูา 8:5-8

7. อปุมาเร�ืองขา้วละมานทา่มกลางตน้ขา้วสาลี

พระองคต์รสัอปุมาอกีเร�ืองหน�ึงใหเ้ขาท�ังหลายฟ�งวา่ “แผน่ดนิสวรรค์

เปรยีบเหมอืนคนหน�ึงไดห้วา่นเมลด็พชืดใีนนาของตน แตเ่ม�ือคนท�ังหลาย

นอนหลบัอยู่ศตัรขูองคนน�ันมาหวา่นขา้วละมานปนกบัขา้วดนี�ันไวแ้ลว้ก็

หลบไป เม�ือตน้ขา้วน�ันงอกข�ึนออกรวงแลว้ ขา้วละมานกข็�ึนมาปรากฏดว้ย

บรรดาทาสของเจา้บา้นจงึมาแจง้แกน่ายวา่ ‘นายเจา้ขา้ ทา่นไดห้วา่นพชื



ดไีวใ้นนาของทา่นไมใ่ชห่รอื? แตม่ขีา้วละมานมาจากไหน?’ นายกต็อบวา่

‘น�ีเป�นการกระทาํของศตัร’ู ทาสเหลา่น�ันจงึถามวา่ ‘ทา่นปรารถนาจะให้

เราไปถอนและเกบ็ขา้วละมานไหม?’ แตน่ายตอบวา่ ‘อยา่เลย เกรงวา่

เม�ือกาํลงัถอนขา้วละมานจะถอนขา้วดดีว้ย ใหท้�ังสองเตบิโตไปดว้ยกนั

จนถงึฤดเูก�ียว และในเวลาเก�ียวน�ันเราจะส�ังบรรดาผู้เก�ียววา่ “จงเกบ็ขา้ว

ละมานกอ่น มดัเป�นฟ�อนเผาไฟเสยี แตข่า้วดนี�ันจงรวบรวมไวใ้นยุ้งฉาง

ของเรา” ’ ” -มทัธวิ 13:24-30

8. อปุมาเร�ืองเมลด็พชื

พระองคย์งัตรสัอปุมาอกีเร�ืองหน�ึงใหเ้ขาท�ังหลายฟ�งวา่ “แผน่ดนิสวรรค์

เปรยีบเหมอืนเมลด็มสัตารด์ เมลด็หน�ึง ซ�ึงคนหน�ึงเอาไปเพาะลงในไรข่อง

ตน เมลด็น�ันเลก็กวา่เมลด็ท�ังปวง แตเ่ม�ืองอกข�ึนแลว้กใ็หญก่วา่ผกัอ�ืน และ

เตบิโตเป�นตน้ไมจ้นนกในอากาศมาทาํรงัอาศยัอยู่ตามก�ิงกา้นของตน้น�ันได”้

มทัธวิ 13:31-32

พระองคต์รสัอกีวา่ “แผน่ดนิของพระเจา้ จะเปรยีบเหมอืนส�ิงใด? หรอืจะ

แสดงดว้ยอปุมาอยา่งไร? กเ็ปรยีบเหมอืนเมลด็มสัตารด์ เมลด็หน�ึง ตอนท�ี

เพาะลงในดนิ กเ็ลก็กวา่เมลด็ท�ังปวงท�ัวท�ังแผน่ดนิ แตเ่ม�ือเพาะแลว้จงึ

งอกข�ึนจาํเรญิโตใหญก่วา่ผกัท�ังปวง และแตกก�ิงกา้นใหญพ่อใหน้กใน

อากาศมาทาํรงัอาศยัอยู่ในรม่น�ันได”้ พระองคก์ลา่วพระวจนะกบัพวก

เขาเป�นอปุมาหลายอยา่ง เทา่ท�ีพวกเขาจะสามารถฟ�งเขา้ใจได น้อกจาก

อปุมาแลว้ พระองคไ์มไ่ดต้รสัอะไรกบัพวกเขาอกี แตเ่ม�ืออยู่ตามลาํพงั

พระองคท์รงอธบิายทกุส�ิงทกุอยา่งแกพ่วกสาวก -มาระโก 4:30-34



พระองคต์รสัวา่ “แผน่ดนิของพระเจา้เหมอืนส�ิงใด? และเราจะเปรยีบ

แผน่ดนิน�ันกบัอะไรด?ี กเ็ป�นเหมอืนเมลด็มสัตารด์ เลก็ๆ ท�ีคนหน�ึงเอาไป

ปลกูในสวน มนังอกข�ึนเป�นตน้ใหญ แ่ละนกในอากาศมาทาํรงัอาศยัอยู่

ตามก�ิงกา้นของตน้น�ัน” -ลกูา 13:18-19

9. อปุมาเร�ืองเช�ือขนม

พระองคย์งัตรสัอปุมาใหพ้วกเขาฟ�งอกีเร�ืองหน�ึงวา่ “แผน่ดนิสวรรคเ์ป�น

เหมอืนเช�ือ ซ�ึงผู้หญงิคนหน�ึงเอามาเจอืลงในแป�งสามถงัจนแป�งน�ันฟขู�ึน

ท�ังหมด” ขอ้ความท�ังหมดน�ีพระองคต์รสักบัฝงูชนเป�นอปุมา และ

นอกจากอปุมา พระองคไ์มไ่ดต้รสักบัพวกเขาเลย -มทัธวิ 13:33-34

พระองคต์รสัอกีวา่ “เราจะเปรยีบแผน่ดนิของพระเจา้กบัอะไร? กเ็ป�น

เหมอืนเช�ือ ซ�ึงผู้หญงิคนหน�ึงเอามาเจอืลงในแป�งสามถงัจนแป�งน�ันฟขู�ึน

ท�ังหมด” -ลกูา 13:20-21

10. อปุมาขมุทรพัยท์�ีซอ่นไว้

“แผน่ดนิสวรรคเ์ปรยีบเหมอืนขมุทรพัยท์�ีซอ่นไวใ้นทุ่งนา เม�ือมผีู้พบแลว้

กก็ลบัซอ่นเสยีอกี และเพราะความยนิดจีงึไปขายทกุส�ิงท�ีเขามอียู่แลว้ไป

ซ�ือนาน�ัน -มทัธวิ 13:44

11. อปุมาไขม่กุอยา่งดี

“อกีประการหน�ึง แผน่ดนิสวรรคเ์ปรยีบเหมอืนพอ่คา้ท�ีไปหาไขม่กุอยา่งดี



และเม�ือพบไขม่กุเมด็หน�ึงมคีา่มาก กไ็ปขายทกุส�ิงซ�ึงเขามอียู่ไปซ�ือไขม่กุ

น�ัน -มทัธวิ 13:45-46

12. อปุมาอวน

“อกีประการหน�ึง แผน่ดนิสวรรคเ์ปรยีบเหมอืนอวนท�ีลากอยู่ในทะเล ตดิ

ปลามาทกุชนดิ เม�ือเตม็แลว้เขากล็ากข�ึนฝ��ง น�ังเลอืกเอาแตท่�ีดใีสต่ะกรา้

แตท่�ีไมด่นี�ันกท็�ิงเสยี ในเวลาส�ินยคุกจ็ะเป�นอยา่งน�ัน ทตูสวรรคท์�ังหลาย

จะออกมาแยกพวกคนช�ัวออกจากคนชอบธรรม แลว้จะท�ิงลงในเตาไฟท�ี

ลกุโพลง ท�ีน�ันจะมกีารรอ้งไหข้บเข�ียวเค�ียวฟ�น” “ขอ้ความเหลา่น�ีทา่น

ท�ังหลายเขา้ใจแลว้หรอื?” พวกเขาทลูตอบพระองคว์า่ “เขา้ใจพระเจา้ขา้”

มทัธวิ 13:47-51

13. ทรพัยเ์กา่และทรพัยใ์หม่

พระองคต์รสักบัพวกเขาวา่ “เพราะเหตนุ�ีพวกธรรมาจารยท์กุคน ท�ีได้

เรยีนรู้ถงึแผน่ดนิสวรรคแ์ลว้ กเ็ป�นเหมอืนเจา้ของบา้นท�ีเอาท�ังของใหม่

และของเกา่ออกจากคลงัของตน” -มทัธวิ 13:52

14. ส�ิงท�ีเป�นมลทนิ

แลว้พระองคท์รงเรยีกฝงูชนและตรสักบัเขาท�ังหลายวา่ “จงฟ�งและเขา้ใจ

เถดิ ไมใ่ชส่�ิงซ�ึงเขา้ไปในปากจะทาํใหม้นษุยเ์ป�นมลทนิ แตส่�ิงซ�ึงออกมา

จากปากน�ันแหละทาํใหม้นษุยเ์ป�นมลทนิ” ขณะน�ันบรรดาสาวกมาทลูพ



ระองคว์า่ “พระองคท์รงทราบหรอืไมว่า่ เม�ือพวกฟารสิไีดย้นิคาํตรสัน�ัน

เขาท�ังหลายไมพ่อใจมาก?” พระองคจ์งึตรสัตอบวา่ “ตน้ไมท้กุตน้ ซ�ึง

พระบดิาของเราผู้สถติในสวรรค ไ์มไ่ดท้รงปลกูไวจ้ะตอ้งถกูถอนออกเสยี

ชา่งเถดิ เขาท�ังหลายเป�นผู้นาํท�ีตาบอด [ของคนตาบอด] ถา้คนตาบอดนาํ

ทางคนตาบอด ท�ังสองคนจะตกลงไปในบอ่” เปโตรทลูพระองคว์า่ “ขอ

พระองคโ์ปรดอธบิายอปุมาน�ันใหพ้วกขา้พระองคท์ราบ” พระเยซตูรสั

ตอบวา่ “ทา่นท�ังหลายยงัไมเ่ขา้ใจดว้ยหรอื? ทา่นท�ังหลายไมเ่หน็หรอื? วา่

ส�ิงใดๆ ซ�ึงเขา้ไปในปากกล็งไปในทอ้ง แลว้กถ็า่ยออกลงสว้มไป แตส่�ิงท�ี

ออกจากปากกอ็อกมาจากใจ ส�ิงน�ันแหละทาํใหม้นษุยเ์ป�นมลทนิ

ความคดิช�ัวรา้ย การฆา่คน การเป�นชู้การลว่งประเวณ กีารลกัขโมย การ

เป�นพยานเทจ็ การใสร่า้ย กล็ว้นออกมาจากใจ ส�ิงเหลา่น�ีแหละท�ีทาํให้

มนษุยเ์ป�นมลทนิ แตก่ารรบัประทานอาหารโดยไมล่า้งมอืกอ่น ไมท่าํให้

มนษุยเ์ป�นมลทนิ” -มทัธวิ 15:10-20

แลว้พระองคท์รงเรยีกฝงูชนมาอกี ตรสักบัพวกเขาวา่ “พวกทา่นทกุคน

จงฟ�งเราและเขา้ใจเถดิ ไมม่สี�ิงใดภายนอกท�ีเขา้ไปภายในมนษุยแ์ลว้จะทาํ

ใหม้นษุยเ์ป�นมลทนิได แ้ตส่�ิงท�ีออกมาจากภายในมนษุยน์�ันแหละท�ีทาํให้

มนษุยเ์ป�นมลทนิ” เม�ือพระองคเ์สดจ็พน้จากฝงูชนเขา้ไปในบา้นแลว้

พวกสาวกกท็ลูถามพระองคถ์งึคาํเปรยีบเทยีบน�ัน พระองคจ์งึตรสักบัพวก

เขาวา่ “แมแ้ตพ่วกทา่นกย็งัไมเ่ขา้ใจหรอื? พวกทา่นไมเ่หน็หรอืวา่ไมม่สี�ิง

ใดจากภายนอกท�ีเขา้ไปภายในมนษุยแ์ลว้จะทาํใหม้นษุยเ์ป�นมลทนิ

เพราะวา่ส�ิงน�ันไมไ่ดเ้ขา้ไปในใจ แตล่งไปในทอ้งแลว้กถ็า่ยออกลงสว้มไป”

(เป�นการประกาศวา่อาหารทกุอยา่งสะอาด) พระองคต์รสัวา่ “ส�ิงท�ี



ออกมาจากภายในมนษุยน์�ันแหละท�ีทาํใหม้นษุยเ์ป�นมลทนิ เพราะวา่จาก

ภายในมนษุยห์รอืจากใจของมนษุยน์�ันแหละท�ีความคดิช�ัวรา้ยเกดิข�ึนมา

คอืการลว่งประเวณ กีารลกัขโมย การฆา่คน การเป�นชู้การโลภ การอธรรม

การลอ่ลวง ราคะตณัหา การอจิฉา การใสร่า้ย ความเยอ่หย�ิง ความเขลา

สารพดัความช�ัวเหลา่น�ีมาจากภายในและทาํใหม้นษุยเ์ป�นมลทนิ”

มาระโก 7:14-23

15. อปุมาเร�ืองแกะหาย

“จงระวงัใหด้ อียา่ดหูม�ินผู้เลก็นอ้ยเหลา่น�ีสกัคนหน�ึง เพราะเราบอกทา่น

ท�ังหลายวา่ ทตูสวรรคข์องพวกเขาคอยเฝ�าอยู่เฉพาะพระพกัตรพ์ระบดิา

ของเราผู้สถติในสวรรคเ์สมอ พวกทา่นคดิอยา่งไร? ถา้ชายคนหน�ึงมแีกะ

อยู่รอ้ยตวั และตวัหน�ึงหลงไปจากฝงู คนน�ันจะไมล่ะแกะเกา้สบิเกา้ตวัไว้

บนภเูขา แลว้ไปเท�ียวหาตวัท�ีหลงไปน�ันหรอื? เราบอกความจรงิกบัทา่น

ท�ังหลายวา่ ถา้คนน�ันพบมนั เขาจะมคีวามเปรมปรดี�ิมากย�ิงกวา่ท�ีมแีกะ

เกา้สบิเกา้ตวัท�ีไมไ่ดห้ลงไปน�ัน พระบดิาของพวกทา่นผู้สถติในสวรรคก์็

ทรงเป�นอยา่งน�ันแหละ พระองคไ์มท่รงปรารถนาใหผู้้เลก็นอ้ยเหลา่น�ีสกั

คนหน�ึงพนิาศไปเลย -มทัธวิ 18:10-14

“ใครในพวกทา่นท�ีมแีกะรอ้ยตวัและตวัหน�ึงหลงหายไป จะไมท่�ิงเกา้สบิ

เกา้ตวัน�ันไวท้�ีกลางทุ่งหญา้แลว้ออกไปตามหาตวัท�ีหายไปน�ันจนกวา่จะ

พบหรอื? และเม�ือพบแลว้ เขาจะยกข�ึนใสบ่า่แบกมาดว้ยความช�ืนชมยนิดี

เม�ือมาถงึบา้น เขากเ็ชญิมติรสหายและเพ�ือนบา้นใหม้าพรอ้มกนั แลว้พดู

กบัพวกเขาวา่ ‘มารว่มยนิดกีบัขา้ เพราะขา้พบแกะของขา้ท�ีหายไปน�ันแลว้’



ลกูา 15:4-6

16. ทาสท�ีไมใ่หอ้ภยั

“เพราะเหตนุ�ีแผน่ดนิสวรรคก์เ็ปรยีบเหมอืนเจา้องคห์น�ึงท�ีมพีระประสงค์

จะคดิบญัชกีบับรรดาทาสของตน เม�ือทา่นทรงเร�ิมตน้คดิบญัช คีนหน�ึงท�ี

เป�นหน�ีหน�ึงหม�ืนตะลนัต ก์ถ็กูพามาเขา้เฝ�า ทา่นจงึมรีบัส�ังใหข้ายตวัเขา

พรอ้มกบัเมยีและลกู รวมท�ังบรรดาส�ิงของท�ีเขามอียู่น�ันเพ�ือเอามาใชห้น�ี

เพราะเขาไมม่เีงนิท�ีจะใชห้น�ีน�ัน ทาสคนน�ันจงึกราบลงวงิวอนวา่ ‘ขอ

โปรดผดัไวก้อ่น แลว้ขา้พระองคจ์ะใชห้น�ีท�ังหมด’ เจา้องคน์�ันทรงสงสาร

จงึทรงปลอ่ยตวัเขาและทรงยกหน�ีแตเ่ม�ือทาสคนน�ันออกไปกพ็บคนหน�ึง

ท�ีเป�นเพ�ือนทาสดว้ยกนั ท�ีเป�นหน�ีเขาอยู่หน�ึงรอ้ยเดนารอินั เขากจ็บัคน

น�ันบบีคอบอกวา่ ‘แกตอ้งใชห้น�ีใหข้า้’ เพ�ือนทาสคนน�ันจงึกราบลงออ้น

วอนวา่ ‘ขอผดัไวก้อ่นแลว้ขา้จะใชใ้ห’้ แตเ่ขาไมย่อม จงึนาํทาสลกูหน�ีน�ัน

ไปขงัคกุไวจ้นกวา่จะสามารถใชห้น�ีได พ้วกเพ�ือนทาสเม�ือเหน็เหตกุารณ์

เชน่น�ัน กเ็ป�นทกุขอ์ยา่งย�ิง และนาํเหตกุารณท์�ังหมดไปกราบทลูเจา้องคน์�ัน

ทา่นจงึเรยีกทาสน�ันมาตรสัวา่ ‘ไอข้า้ช�ัวรา้ย เรายกหน�ีใหเ้อง็ท�ังหมด ก็

เพราะเอง็ออ้นวอนเรา เอง็ควรจะเมตตาเพ�ือนทาสดว้ยกนั เหมอืนเรา

เมตตาเอง็ไมใ่ชห่รอื?’ แลว้เจา้องคน์�ันกก็ร�ิว จงึทรงมอบทาสคนน�ันไวใ้ห้

เจา้หนา้ท�ีทรมานจนกวา่จะใชห้น�ีหมด พระบดิาของเราผู้สถติในสวรรค ก์็

จะทรงทาํตอ่พวกทา่นอยา่งน�ัน ถา้พวกทา่นแตล่ะคนไมย่อมยกโทษใหพ้�ี

นอ้งจากใจของพวกทา่น” -มทัธวิ 18:23-35



17. คนทาํงานในสวนองุ่น

“เพราะวา่แผน่ดนิสวรรคเ์ป�นเหมอืนเจา้ของสวนคนหน�ึง ท�ีออกไปจา้ง

คนงานเพ�ือสวนองุ่นของตนต�ังแตเ่วลาเชา้ตรู่เม�ือตกลงกบัคนงานวนัละ

เดนารอินั แลว้ กใ็ชใ้หไ้ปทาํงานในสวนองุ่น พอเวลาประมาณเกา้โมง

เจา้ของสวนกอ็อกไปอกี เหน็บางคนยนือยู่วา่งๆ กลางตลาด จงึพดูกบัเขา

ท�ังหลายวา่ ‘พวกทา่นกไ็ปทาํงานในสวนองุ่นดว้ยเถดิ เราจะใหค้า่จา้งแก่

ทา่นตามสมควร’ แลว้พวกเขากพ็ากนัไป พอเวลาเท�ียงและเวลาบา่ยสาม

โมง เจา้ของสวนกอ็อกไปอกี และทาํเหมอืนเดมิ ประมาณหา้โมงเยน็ก็

ออกไปอกีคร�ังหน�ึงและพบอกีพวกหน�ึงยนือยู่จงึพดูกบัเขาท�ังหลายวา่

‘พวกทา่นยนือยู่วา่งๆ ท�ีน�ีท�ังวนัทาํไม?’ เขาท�ังหลายตอบวา่ ‘เพราะวา่ไม่

มใีครจา้งเรา’ เจา้ของสวนบอกวา่ ‘ทา่นกจ็งไปทาํงานในสวนองุ่นดว้ยเถดิ’

เม�ือถงึเวลาพลบค�า เจา้ของสวนส�ังผู้จดัการวา่ ‘ไปเรยีกพวกคนงานมา

แลว้ใหค้า่จา้งแกพ่วกเขา เร�ิมจากพวกสดุทา้ยจนถงึพวกแรก’ พวกท�ีมา

ทาํงานเวลาประมาณหา้โมงเยน็น�ันไดค้า่จา้งคนละหน�ึงเดนารอินั พวก

แรกจงึคดิวา่เขาจะไดม้ากกวา่น�ัน แตก่ไ็ดค้นละหน�ึงเดนารอินัเหมอืนกนั

เม�ือพวกเขารบัเงนิแลว้กบ็น่ตอ่วา่เจา้ของสวน วา่ ‘พวกสดุทา้ยทาํงานแค่

ช�ัวโมงเดยีว แตท่า่นกลบัใหค้า่จา้งพวกเขาเทา่กบัเราท�ีทาํงานตรากตราํ

กลางแดดตลอดวนั’ เจา้ของสวนกต็อบคนหน�ึงในพวกน�ันวา่ ‘เพ�ือนเอย๋

เราไมไ่ดโ้กงทา่นเลย ทา่นตกลงกบัเราวนัละหน�ึงเดนารอินัไมใ่ชห่รอื? รบั

คา่จา้งของทา่นไปเถดิ เราตอ้งการจะใหก้บัคนสดุทา้ยน�ีเทา่กบัทา่น เราจะ

ใชเ้งนิทองของเราตามใจตวัเองไมไ่ดห้รอื? ทาํไมทา่นอจิฉาเม�ือเหน็เราใจด?ี’

อยา่งน�ันแหละ คนท�ีเป�นคนสดุทา้ยจะกลบัเป�นคนแรก และคนท�ีเป�นคน



แรกจะกลบัเป�นคนสดุทา้ย” -มทัธวิ 20:1-16

18. อปุมาเร�ืองบตุรชายสองคน

“ทา่นท�ังหลายคดิอยา่งไร? ชายคนหน�ึงมบีตุรชายสองคน บดิาไปหาบตุร

คนแรกบอกวา่ ‘ลกูเอย๋ วนัน�ีจงไปทาํงานในสวนองุ่นเถดิ’ บตุรคนน�ันตอบ

วา่ ‘ไมไ่ป’ แตภ่ายหลงักลบัใจแลว้กไ็ป บดิาไปหาบตุรคนท�ีสองพดูอยา่ง

เดยีวกนั บตุรคนน�ันกลา่ววา่ ‘ไป’ แตไ่มไ่ดไ้ป คนไหนในบตุรสองคนน�ีท�ี

ทาํตามใจของบดิา?” พวกเขาทลูตอบวา่ “บตุรคนแรก” พระเยซตูรสั

ตอบวา่ “เราบอกความจรงิกบัทา่นท�ังหลายวา่ บรรดาคนเกบ็ภาษแีละ

หญงิโสเภณจีะไดเ้ขา้ในแผน่ดนิของพระเจา้กอ่นพวกทา่น เพราะยอหน์ม

าหาพวกทา่นและแสดงวถิทีางของความชอบธรรม และทา่นไมไ่ดเ้ช�ือ แต่

พวกคนเกบ็ภาษแีละพวกหญงิโสเภณเีช�ือ และแมเ้ม�ือทา่นท�ังหลายเหน็

แลว้กย็งัไมก่ลบัใจและเช�ือยอหน์ -มทัธวิ 21:28-32

19. อปุมาเร�ืองสวนองุ่นและคนเชา่

“จงฟ�งอปุมาอกีเร�ืองหน�ึง มเีจา้ของท�ีดนิคนหน�ึงทาํสวนองุ่นไว เ้ขาทาํร�ัว

ลอ้มรอบ ขดุบอ่ย�าองุ่นในสวนน�ัน และสรา้งหอเฝ�า ใหพ้วกชาวสวนเชา่

แลว้กไ็ปตา่งประเทศ เม�ือถงึฤดเูกบ็พชืผล จงึใชบ้รรดาทาสไปหาพวกคน

เชา่สวน เพ�ือจะรบัพชืผลของเขา แตค่นเชา่สวนเหลา่น�ันจบัคนของเขาไป

เฆ�ียนตคีนหน�ึง ฆา่เสยีคนหน�ึง เอาหนิขวา้งจนตายคนหน�ึง เขากใ็ชพ้วก

ทาสอ�ืนๆ ซ�ึงมากกวา่คร�ังกอ่นไปอกี แตพ่วกคนเชา่สวนกท็าํกบัพวกเขา

เชน่เดมิ ภายหลงัเขากใ็ชบ้ตุรของเขาไปหา กลา่ววา่ ‘พวกเขาจะเคารพ



ลกูของเรา’ แตเ่ม�ือพวกคนเชา่สวนเหน็บตุรเจา้ของสวนมากพ็ดูกนัวา่

‘คนน�ีแหละเป�นทายาท ฆา่เขาเสยี แลว้เรากจ็ะไดม้รดกของเขา’ พวกเขา

จงึพากนัจบับตุรน�ันผลกัออกไปนอกสวนแลว้ฆา่ เพราะฉะน�ันเม�ือเจา้ของ

สวนมา ทา่นจะทาํอยา่งไรกบัพวกคนเชา่สวนน�ัน?” พวกเขาทลูตอบวา่

“ทา่นจะฆา่คนรา้ยเหลา่น�ันใหต้ายอยา่งทกุขท์รมาน และจะใหส้วนน�ันแก่

คนเชา่อ�ืนท�ีจะแบง่พชืผลใหต้ามฤดกูาล” พระเยซตูรสัวา่ “ทา่นท�ังหลาย

ยงัไมไ่ดอ้า่นในพระคมัภรีห์รอื ท�ีวา่ ‘ศลิาท�ีบรรดาชา่งกอ่สรา้งท�ิงแลว้

กลบักลายเป�นศลิามมุเอก ส�ิงน�ีเป�นมาจากองคพ์ระผู้เป�นเจา้ เป�นส�ิง

อศัจรรยป์ระจกัษแ์กต่าของเรา’ เพราะเหตนุ�ีเราบอกพวกทา่นวา่

แผน่ดนิของพระเจา้จะตอ้งเอาไปจากทา่น ยกใหก้บัชนชาตหิน�ึงท�ีจะทาํให้

เกดิผลสมกบัแผน่ดนิน�ัน [ ใครลม้ทบัศลิาน�ีคนน�ันจะตอ้งแตกหกัไป และ

ศลิาน�ันจะตกทบัใคร คนน�ันจะแหลกละเอยีดไป]” เม�ือพวกหวัหนา้

ปโุรหติกบัพวกฟารสิไีดย้นิอปุมาเหลา่น�ัน กห็ย�ังรู้วา่พระองคต์รสัเลง็ถงึ

พวกเขา -มทัธวิ 21:33-45

พระองคจ์งึตรสักบัพวกเขาเป�นอปุมาวา่ “มชีายคนหน�ึงทาํสวนองุ่น แลว้

กล็อ้มร�ัวไวร้อบ เขาสกดับอ่เกบ็น�าองุ่น และสรา้งหอเฝ�า ใหพ้วกชาวสวน

เชา่ แลว้กไ็ปตา่งประเทศ เม�ือถงึฤดผูลองุ่น เขาจงึใชท้าสคนหน�ึงไปหาคน

เชา่สวนเหลา่น�ันเพ�ือจะขอรบัสว่นแบง่ผลองุ่นจากสวนของเขา แตค่น

เหลา่น�ันจบัทาสคนน�ันมาเฆ�ียนตแีลว้ไลใ่หก้ลบัไปมอืเปลา่ เจา้ของสวนจงึ

ใชท้าสอกีคนหน�ึงไปหาพวกคนเชา่สวนอกี คนเชา่สวนเหลา่น�ันกท็าํจน

ทาสคนน�ันศรีษะแตกและทาํใหเ้ขาอบัอาย ตอ่มาเจา้ของใชท้าสอกีคน

หน�ึงไป แตพ่วกเขากฆ็า่ทาสคนน�ัน และเป�นเชน่น�ีกบัทาสอกีหลายคน



พวกเขาเฆ�ียนตบีางคน ฆา่บางคน เจา้ของสวนน�ันยงัมอีกีคนหน�ึงเหลอือยู่

เป�นบตุรชายท�ีรกัมาก เขาใชบ้ตุรชายคนน�ันไปเป�นคร�ังสดุทา้ย พดูวา่

‘พวกเขาคงจะเคารพบตุรชายของเรา’ แตพ่วกคนเชา่สวนพดูกนัวา่ ‘คน

น�ีแหละเป�นทายาท ฆา่เสยีเลย มรดกจะไดต้กเป�นของพวกเรา’ พวกเขา

จงึจบับตุรชายไปฆา่ และเอาศพท�ิงไวน้อกสวน เจา้ของสวนน�ันจะทาํ

อยา่งไร? ทา่นกจ็ะมาทาํลายคนเชา่สวนเหลา่น�ัน แลว้เอาสวนองุ่นใหค้น

อ�ืนเชา่ ทา่นท�ังหลายไมไ่ดอ้า่นพระคมัภรีต์อนน�ีหรอืท�ีวา่ ‘ศลิาท�ีพวกชา่ง

กอ่สรา้งท�ิงแลว้ กลบักลายเป�นศลิามมุเอก ส�ิงน�ีเป�นมาจากองคพ์ระผู้

เป�นเจา้ เป�นส�ิงอศัจรรยป์ระจกัษแ์กต่าของเรา’ ” พวกเขาอยากจะจบั

พระองคแ์ตก่ลวัฝงูชน เพราะพวกเขารู้วา่พระองคต์รสัอปุมาน�ีกระทบ

พวกเขา แลว้พวกเขากจ็ากพระองคไ์ป -มาระโก 12:1-12

พระองคต์รสัอปุมาใหป้ระชาชนฟ�งตอ่ไปวา่ “มชีายคนหน�ึงทาํสวนองุ่น

และใหช้าวสวนบางคนเชา่ แลว้กไ็ปอยู่ตา่งประเทศเป�นเวลานาน เม�ือถงึ

เวลาแลว้จงึใชท้าสคนหน�ึงไปหาคนเชา่สวนเหลา่น�ัน เพ�ือพวกเขาจะได้

แบง่องุ่นท�ีเป�นผลผลติน�ันแกเ่จา้ของ แตช่าวสวนเหลา่น�ันกลบัเฆ�ียนตเีขา

และไลเ่ขากลบัไปมอืเปลา่ เจา้ของสวนจงึใชท้าสอกีคนหน�ึงไป แตพ่วกน�ัน

เฆ�ียนตแีละทาํการอปัยศตา่งๆ ตอ่ทาสคนน�ันดว้ย และไลใ่หก้ลบัไปมอื

เปลา่ เจา้ของสวนจงึใชค้นท�ีสามไป แตค่นเชา่สวนเหลา่น�ันกท็าํใหเ้ขา

บาดเจบ็ แลว้ขบัไลเ่ขาออกไป เจา้ของสวนองุ่นจงึกลา่ววา่ ‘ขา้จะทาํ

อยา่งไรด?ี ขา้จะสง่ลกูรกัของขา้ไป เขาคงจะเคารพลกูคนน�ี’ แตเ่ม�ือพวก

ชาวสวนเหน็บตุรน�ันกป็รกึษากนัวา่ ‘คนน�ีแหละเป�นทายาท ใหเ้ราฆา่มนั

มรดกจะไดต้กเป�นของเรา’ ดงัน�ันพวกเขาจงึขบัไลบ่ตุรน�ันออกไปนอก



สวนแลว้ฆา่เสยี เม�ือเป�นแบบน�ีเจา้ของสวนจะทาํอยา่งไรกบัพวกเขา?

ทา่นกจ็ะมาทาํลายชาวสวนเหลา่น�ีแลว้เอาสวนองุ่นน�ันใหค้นอ�ืน” คน

ท�ังหลายเม�ือไดย้นิจงึพดูวา่ “อยา่ใหเ้ป�นอยา่งน�ันเลย” -ลกูา 20:9-16

20. อปุมาเร�ืองงานเล�ียงในพธิอีภเิษกสมรส

พระเยซตูรสักบัเขาท�ังหลายเป�นอปุมาอกีวา่ “แผน่ดนิสวรรค์

เปรยีบเสมอืนกษตัรยิอ์งคห์น�ึง ทรงจดังานอภเิษกสมรส ใหก้บัโอรสของ

พระองค แ์ลว้ทรงใชพ้วกบา่วไปเชญิคนท�ังหลายท�ีไดร้บัเชญิใหม้างาน

อภเิษกสมรสน�ีแตพ่วกเขาไมอ่ยากจะมา พระองคจ์งึทรงใชบ้า่วอ�ืนๆ ไปอกี

มรีบัส�ังใหบ้อกผู้รบัเชญิเหลา่น�ันวา่ ‘น�ีแนะ่ เราเตรยีมงานเล�ียงไวแ้ลว้ ท�ัง

ววัและลกูววัอว้นของเรากฆ็า่ไวแ้ลว้ ทกุอยา่งกเ็ตรยีมพรอ้มแลว้ เชญิมา

ในงานเล�ียงอภเิษกสมรสน�ีเถดิ’ แตเ่ขาท�ังหลายเพกิเฉยและเดนิจากไป

บางคนไปไรน่าของตน บางคนกไ็ปคา้ขาย พวกท�ีเหลอืกจ็บับา่วมาทาํการ

อปัยศตา่งๆ แลว้ฆา่เสยี กษตัรยิอ์งคน์�ันกก็ร�ิว จงึมรีบัส�ังใหก้องทหารไป

ฆา่ฆาตกรเหลา่น�ัน และเผาเมอืงของพวกเขา แลว้พระองคม์รีบัส�ังกบั

พวกบา่ววา่ ‘งานอภเิษกสมรสเตรยีมพรอ้มแลว้ แตพ่วกท�ีไดร้บัเชญิน�ัน

ไมคู่่ควร เพราะฉะน�ันจงออกไปตามถนนสาํคญัๆ ตา่งๆ เชญิทกุคนท�ีพวก

เจา้พบมารว่มงานอภเิษกสมรสน�ี’ บา่วจงึออกไปตามถนนตา่งๆ และ

รวบรวมทกุคนท�ีพบ ไมว่า่จะเป�นคนดหีรอืคนเลวจนหอ้งโถงงานอภเิษก

สมรสน�ันเตม็ไปดว้ยแขก “แตเ่ม�ือกษตัรยิอ์งคน์�ันเสดจ็ไปทอดพระเนตร

แขกท�ังหลาย กท็อดพระเนตรเหน็คนหน�ึงไมไ่ดส้วมเส�ือสาํหรบังาน

อภเิษกสมรส จงึตรสัถามวา่ ‘เพ�ือนเอย๋ ทาํไมทา่นมาท�ีน�ีโดยไมส่วมเส�ือ



สาํหรบังานอภเิษกสมรส?’ คนน�ันกน็�ิงอ�ันอยู่พดูไมอ่อก กษตัรยิจ์งึมรีบัส�ัง

กบัพวกคนรบัใชว้า่ ‘จงมดัมอืมดัเทา้คนน�ีเอาไปโยนท�ิงบรเิวณท�ีมดืขา้ง

นอก ซ�ึงเป�นท�ีมกีารรอ้งไหข้บเข�ียวเค�ียวฟ�น’ เพราะวา่คนท�ีไดร้บัเชญิกม็ี

มาก แตค่นท�ีไดร้บัการทรงเลอืกกม็นีอ้ย” -มทัธวิ 22:1-14

คนหน�ึงท�ีรว่มน�ังรบัประทาน เม�ือไดย้นิคาํเหลา่น�ันจงึทลูพระองคว์า่ “ผู้ท�ี

จะไดร้บัประทานอาหารในแผน่ดนิของพระเจา้กเ็ป�นสขุ” พระองคต์รสักบั

เขาวา่ “มคีนหน�ึงจดังานเล�ียงใหญแ่ละเชญิแขกไวจ้าํนวนมาก เม�ือถงึเวลา

งานเล�ียง เขากใ็ชบ้า่วไปบอกพวกท�ีไดร้บัเชญิไวแ้ลว้วา่ ‘เชญิมาเถดิ

เพราะส�ิงสารพดัเตรยีมไวพ้รอ้มแลว้’ พวกน�ันตา่งพากนัขอตวั คนแรก

บอกวา่ ‘ขา้พเจา้ซ�ือนาไว แ้ละจะตอ้งไปดนูาน�ัน ขา้พเจา้ขอตวัเถอะ’ อกี

คนหน�ึงบอกวา่ ‘ขา้พเจา้ซ�ือววัไวห้า้คู่และจะตอ้งไปลองววัน�ัน ขา้พเจา้ขอ

ตวัเถอะ’ อกีคนหน�ึงกบ็อกวา่ ‘ขา้พเจา้เพ�ิงแตง่งานใหม เ่พราะเหตนุ�ี

ขา้พเจา้ไปไมไ่ด’้ บา่วคนน�ันจงึกลบัมารายงานส�ิงเหลา่น�ีใหน้ายฟ�ง นายก็

โกรธ จงึส�ังบา่ววา่ ‘จงออกไปโดยเรว็ ไปตามถนนใหญแ่ละตรอกเลก็ซอย

นอ้ยในเมอืง พาคนยากจน คนพกิาร คนตาบอด และคนงอ่ยเขา้มาท�ีน�ี’

แลว้บา่วกม็าบอกวา่ ‘นายเจา้ขา้ ขา้พเจา้ทาํตามท�ีทา่นส�ังแลว้ แตย่งัมี

ท�ีวา่งอยู่’ นายจงึส�ังบา่วคนน�ันวา่ ‘จงออกไปตามถนนและตามหนทางท�ีมี

ร�ัวรอบขอบชดิ บงัคบัใหพ้วกเขาเขา้มา เพ�ือใหบ้า้นของเรามแีขกเตม็ เรา

บอกทา่นท�ังหลายวา่ ในพวกคนท�ีไดร้บัเชญิน�ัน จะไมม่สีกัคนหน�ึงไดล้�ิม

รสอาหารของเราเลย’ ” -ลกูา 14:15-24

21. บทเรยีนจากตน้มะเด�ือ



“จงเรยีนอปุมาเร�ืองตน้มะเด�ือ เม�ือใดท�ีก�ิงของมนัเร�ิมแตกหนอ่ออ่นและ

ออกใบ ทา่นท�ังหลายกร็ู้วา่ฤดรูอ้นใกลจ้ะถงึแลว้ เชน่เดยีวกนั เม�ือทา่น

ท�ังหลายเหน็ส�ิงท�ังหมดน�ีแลว้กใ็หรู้้วา่ พระองคเ์สดจ็มาใกลจ้ะถงึประตแูลว้

เราบอกความจรงิกบัทา่นวา่ คนในยคุน�ีจะไมล่ว่งลบัไปกอ่นทกุส�ิงเหลา่น�ี

จะเกดิข�ึน ฟ�าและดนิจะลว่งไป แตบ่รรดาถอ้ยคาํของเราจะไมส่ญูหายไป

เลย -มทัธวิ 24:32-35

“จงเรยีนบทเรยีนจากตน้มะเด�ือ เม�ือมนัแตกก�ิงแตกใบ พวกทา่นกร็ู้วา่ฤดู

รอ้นใกลจ้ะถงึแลว้ เชน่เดยีวกนั เม�ือทา่นท�ังหลายเหน็เหตกุารณเ์หลา่น�ัน

เกดิข�ึน กใ็หรู้้วา่พระองคเ์สดจ็มาใกลจ้ะถงึประตแูลว้ เราบอกความจรงิ

แกท่า่นท�ังหลายวา่ คนในยคุน�ีจะไมล่ว่งลบัไปจนกวา่ทกุส�ิงน�ีจะเกดิข�ึน

ฟ�าและดนิจะลว่งไป แตบ่รรดาถอ้ยคาํของเราจะไมส่ญูหายไปเลย “แต่

ไมม่ใีครรู้เร�ืองวนัหรอืเวลาน�ัน แมแ้ตพ่วกทตูในฟ�าสวรรคห์รอืพระบตุร มี

แตพ่ระบดิาเทา่น�ัน จงเฝ�าระวงัและอธษิฐาน เพราะพวกทา่นไมรู่้วา่วนั

น�ันหรอืเวลาน�ันจะมาถงึเม�ือไหร -่มาระโก 13:28-33

พระองคต์รสัอปุมาแกพ่วกเขาวา่ “จงดตูน้มะเด�ือและตน้ไมท้�ังหลายเถดิ

เม�ือผลใิบพวกทา่นกเ็หน็ดว้ยตวัเองและรู้อยู่วา่ ฤดรูอ้นใกลจ้ะมาถงึแลว้

เชน่น�ันแหละ เม�ือทา่นท�ังหลายเหน็เหตกุารณเ์หลา่น�ีเกดิข�ึน กใ็หรู้้วา่

แผน่ดนิของพระเจา้ใกลจ้ะมาถงึแลว้ เราบอกความจรงิกบัพวกทา่นวา่ คน

ในยคุน�ีจะไมล่ว่งลบัไปจนกวา่ทกุส�ิงจะเกดิข�ึน ฟ�าและดนิจะลว่งไป แต่

บรรดาถอ้ยคาํของเราจะไมส่ญูหายเลย -ลกูา 21:29-33



22. บา่วท�ีซ�ือสตัยห์รอืบา่วท�ีไมซ่�ือสตัย์

“ใครเป�นบา่วท�ีซ�ือสตัยแ์ละฉลาด ท�ีนายต�ังไวเ้หนอืบา่วอ�ืนๆ เพ�ือแจก

อาหารตามเวลา เม�ือนายมาพบเขาทาํอยา่งน�ัน บา่วคนน�ันกเ็ป�นสขุ เรา

บอกความจรงิกบัทา่นท�ังหลายวา่ นายจะต�ังเขาไวใ้หด้แูลทรพัยส์�ิงของ

ท�ังหมดของทา่น แตถ่า้บา่วช�ัวน�ันคดิในใจของเขาวา่ ‘นายของขา้มาชา้’

และเร�ิมตน้โบยตเีพ�ือนบา่วและกนิด�ืมอยู่กบัพวกข�ีเมา นายของบา่วคนน�ัน

จะมาในวนัท�ีเขาไมค่ดิ ในช�ัวโมงท�ีไมรู่้และจะลงโทษเขาอยา่งหนกั และ

จะขบัไลใ่หไ้ปอยู่ในท�ีของพวกคนหนา้ซ�ือใจคด ซ�ึงท�ีน�ันจะมแีตก่ารรอ้งไห้

ขบเข�ียวเค�ียวฟ�น -มทัธวิ 24:45-51

เชน่เดยีวกบัชายคนหน�ึงท�ีออกเดนิทาง เม�ือเขาจะออกจากบา้น เขาก็

มอบหมายหนา้ท�ีใหท้าสแตล่ะคนทาํ และกาํชบัคนเฝ�าประตใูหค้อยเฝ�า

ระวงัอยู่เพราะฉะน�ันทา่นท�ังหลายจงเฝ�าระวงัอยู่เพราะพวกทา่นไมรู่้วา่

เจา้ของบา้นจะมาเม�ือไร อาจจะมาในเวลาค�า หรอืเท�ียงคนื หรอืในเวลา

ไกข่นั หรอืรุ่งเชา้ ถา้ไมเ่ชน่น�ันแลว้หากเจา้ของบา้นกลบัมาอยา่งฉบัพลนั

ทา่นอาจพบวา่พวกทา่นกาํลงันอนหลบัอยู่ส�ิงท�ีเราบอกพวกทา่นน�ัน เรา

กบ็อกคนท�ังหลายดว้ยวา่จงเฝ�าระวงัอยู่เถดิ” -มาระโก 13:34-37

“ทา่นท�ังหลายจงคาดเอวไว แ้ละใหต้ะเกยีงของทา่นจดุอยู่จงเป�นเหมอืน

คนท�ีคอยรบันายของตน เม�ือนายจะกลบัมาจากงานสมรส เพ�ือวา่เม�ือ

นายมาเคาะประตแูลว้พวกเขาจะเป�ดใหน้ายไดท้นัท บีา่วพวกน�ันซ�ึงนาย

มาพบวา่กาํลงัคอยเฝ�าอยู่กเ็ป�นสขุ เราบอกความจรงิแกท่า่นท�ังหลายวา่

นายผู้น�ันจะคาดเอวไวแ้ละใหบ้า่วพวกน�ันน�ังลง และทา่นจะมาปรนนบิตัิ



ถา้นายมาเวลาสองยามหรอืสามยามและพบวา่บา่วกาํลงัคอยเฝ�าอยู่บา่ว

พวกน�ันกเ็ป�นสขุ จงเขา้ใจอยา่งน�ีเถอะวา่ ถา้เจา้ของบา้นรู้กอ่นวา่ขโมย

จะมาเวลาไหน เขาจะต�ืนอยู่และระวงัไมใ่หท้ะลวงบา้นของเขาได พ้วก

ทา่นจงเตรยีมตวัไวใ้หพ้รอ้มดว้ย เพราะในเวลาท�ีทา่นไมค่ดิไมฝ่�นน�ัน บตุร

มนษุยจ์ะเสดจ็มา ” เปโตรทลูวา่ “องคพ์ระผู้เป�นเจา้ พระองคต์รสัอปุมาน�ั

นกบัพวกขา้พระองคห์รอืตรสักบัคนท�ัวไป?” องคพ์ระผู้เป�นเจา้ตรสัวา่

“ใครเป�นพอ่บา้นซ�ือสตัยแ์ละฉลาด ท�ีนายต�ังไวเ้หนอืพวกคนใชเ้พ�ือแจก

อาหารตามเวลา เม�ือนายมาพบเขาทาํอยา่งน�ัน บา่วคนน�ันกจ็ะเป�นสขุ

เราบอกพวกทา่นจรงิๆ วา่ นายจะต�ังเขาไวใ้หด้แูลทรพัยส์�ิงของท�ังหมด

ของทา่น แตถ่า้บา่วคนน�ันคดิในใจวา่ ‘นายของขา้คงจะมาชา้’ แลว้เร�ิมตน้

โบยตบีรรดาบา่วชายหญงิและกนิด�ืมเมามาย นายของบา่วคนน�ันจะมาใน

วนัท�ีเขาไมค่าดคดิ ในเวลาท�ีเขาไมรู่้และจะลงโทษเขาอยา่งหนกั และจะ

ขบัไลใ่หไ้ปอยู่ในท�ีของพวกท�ีไมเ่ช�ือ บา่วคนท�ีรู้ใจนายและไมไ่ดเ้ตรยีมตวัไว้

ไมไ่ดท้าํตามใจนาย จะตอ้งถกูเฆ�ียนอยา่งหนกั แตค่นท�ีไมรู่้แลว้ทาํส�ิงท�ี

สมควรจะถกูเฆ�ียน กจ็ะถกูเฆ�ียนเพยีงเลก็นอ้ย คนท�ีไดร้บัมาก จะตอ้งเรยีก

เอาจากคนน�ันมาก และคนท�ีไดร้บัฝากไวม้าก กจ็ะตอ้งทวงเอาจากคนน�ัน

มาก -ลกูา 12:35-48

23. อปุมาเร�ืองหญงิพรหมจารสีบิคน

“เวลาน�ัน แผน่ดนิสวรรคจ์ะเปรยีบเหมอืนหญงิพรหมจารสีบิคนถอื

ตะเกยีงของตน ออกไปรบัเจา้บา่ว เป�นคนโงห่า้คน และเป�นคนมปี�ญญา

หา้คน คนโงเ่หลา่น�ันเอาตะเกยีงของตนไปแตไ่มไ่ดเ้อาน�ามนัไปดว้ย คนท�ี



มปี�ญญาน�ันเอาน�ามนัใสข่วดไปกบัตะเกยีงของตนดว้ย เม�ือเจา้บา่วมาชา้

กพ็ากนังว่งเหงาและหลบัไป เม�ือถงึเวลาเท�ียงคนืกม็เีสยีงรอ้งวา่ ‘เจา้บา่ว

มาแลว้ จงออกมารบัทา่นเถดิ’ หญงิพรหมจารที�ังหมดน�ันกล็กุข�ึนตกแตง่

ตะเกยีงของตน บรรดาคนโงก่พ็ดูกบัพวกท�ีมปี�ญญาวา่ ‘ขอแบง่น�ามนั

ของพวกทา่นบา้ง เพราะตะเกยีงของเราจวนจะดบัอยู่แลว้’ พวกท�ีมี

ป�ญญาจงึตอบวา่ ‘นา่กลวัน�ามนัจะไมพ่อสาํหรบัเราและพวกทา่น จงไป

หาคนขาย แลว้ซ�ือสาํหรบัตวัเองจะดกีวา่’ ระหวา่งท�ีเขาท�ังหลายออกไปซ�ือ

เจา้บา่วกม็าถงึ พวกท�ีเตรยีมพรอ้มอยู่แลว้กไ็ปกบัทา่นในงานสมรส แลว้

ประตกูป็�ด ภายหลงัหญงิพรหมจารอีกีหา้คนกม็ารอ้งวา่ ‘ทา่นเจา้คะ ขอ

เป�ดใหเ้ราดว้ย’ แตท่า่นตอบวา่ ‘เราบอกความจรงิกบัทา่นท�ังหลายวา่ เรา

ไมรู่้จกัทา่น’ เพราะฉะน�ัน จงเฝ�าระวงัอยู่เพราะพวกทา่นไมรู่้กาํหนดวนั

หรอืเวลาน�ัน -มทัธวิ 25:1-13

24. อปุมาเร�ืองเงนิตะลนัต์

“เพราะวา่เหมอืนอยา่งชายคนหน�ึงท�ีกาํลงัจะออกเดนิทาง เขาจงึเรยีก

บา่วท�ังหลายของตนมา และฝากทรพัยส์�ิงของของตนกบัพวกเขาไว ค้น

หน�ึงทา่นใหห้า้ตะลนัต ค์นหน�ึงสองตะลนัต แ์ละอกีคนหน�ึงตะลนัตเ์ดยีว

ตามความสามารถของแตล่ะคน แลว้ทา่นกไ็ป คนท�ีไดร้บัหา้ตะลนัตก์ไ็ป

ทนัท เีอาเงนิน�ันไปคา้ขาย ไดก้าํไรอกีหา้ตะลนัต ค์นท�ีไดร้บัสองตะลนัตก์็

ไดก้าํไรอกีสองตะลนัตเ์หมอืนกนั แตค่นท�ีไดร้บัตะลนัตเ์ดยีวน�ันออกไปขดุ

หลมุและซอ่นเงนิของนายไว ห้ลงัจากผา่นไปเป�นเวลานาน นายของบา่ว

ท�ังหลายกม็าคดิบญัชกีบัพวกเขา คนท�ีไดร้บัหา้ตะลนัตก์เ็อาเงนิกาํไรอกี



หา้ตะลนัตม์าช�ีแจงวา่ ‘นายเจา้ขา้ ทา่นมอบเงนิหา้ตะลนัตไ์วก้บัขา้พเจา้

น�ีแนะ่ ขา้พเจา้ไดก้าํไรมาอกีหา้ตะลนัต’์ นายจงึตอบวา่ ‘ดแีลว้ เจา้เป�น

บา่วท�ีดแีละซ�ือสตัย เ์จา้ซ�ือสตัยใ์นของเลก็นอ้ย เราจะต�ังเจา้ใหด้แูลของ

จาํนวนมาก เจา้จงรว่มยนิดกีบันายของเจา้เถดิ’ คนท�ีไดร้บัสองตะลนัตม์า

ช�ีแจงดว้ยวา่ ‘นายเจา้ขา้ ทา่นมอบเงนิสองตะลนัตไ์วก้บัขา้พเจา้ น�ีแนะ่

ขา้พเจา้ไดก้าํไรมาอกีสองตะลนัต’์ นายจงึตอบวา่ ‘ดแีลว้ เจา้เป�นบา่วท�ีดี

และซ�ือสตัย เ์จา้ซ�ือสตัยใ์นของเลก็นอ้ย เราจะต�ังเจา้ใหด้แูลของจาํนวน

มาก เจา้จงรว่มยนิดกีบันายของเจา้เถดิ’ คนท�ีไดร้บัตะลนัตเ์ดยีวกม็า

ช�ีแจงดว้ยวา่ ‘นายเจา้ขา้ ขา้พเจา้รู้อยู่วา่ทา่นเป�นคนใจตระหน�ีเก�ียวผล

ในท�ีท�ีทา่นไมไ่ดห้วา่น รวบรวมในท�ีท�ีทา่นไมไ่ดโ้ปรย ขา้พเจา้กลวัจงึเอา

เงนิตะลนัตข์องทา่นไปซอ่นไวใ้ตด้นิ ดซู นิ�ีเงนิของทา่น’ นายจงึตอบวา่

‘ไอบ้า่วช�ัวและเกยีจครา้น เจา้กร็ู้ไมใ่ชห่รอืวา่เราเก�ียวในท�ีท�ีเราไมไ่ดห้วา่น

รวบรวมในท�ีท�ีเราไมไ่ดโ้ปรย เพราะฉะน�ันเจา้ควรเอาเงนิของเราไปฝาก

กบันายธนาคาร เม�ือเรามากจ็ะไดร้บัเงนิท�ังดอกเบ�ียดว้ย เพราะฉะน�ัน จง

เอาเงนิตะลนัตเ์ดยีวน�ันจากเขาไปใหค้นท�ีมสีบิตะลนัต เ์พราะวา่ใครท�ีมี

อยู่แลว้จะใหแ้กค่นน�ันจนมอียา่งเหลอืเฟ�อ แตค่นท�ีไมม่ แีมแ้ตส่�ิงท�ีมอียู่ก็

จะเอาไปจากเขา เอาไอบ้า่วช�ัวชา้ไปท�ิงเสยียงัท�ีมดืภายนอก ซ�ึงท�ีน�ันจะมี

การรอ้งไหข้บเข�ียวเค�ียวฟ�น’ -มทัธวิ 25:14-30

พระองคต์รสัวา่ “มเีจา้นายองคห์น�ึงกาํลงัจะเดนิทางไปเมอืงไกลเพ�ือรบั

อาํนาจมาครองแผน่ดนิ แลว้จะกลบัมาอกี ทา่นจงึเรยีกทาสของทา่นสบิ

คนมา มอบเงนิไวก้บัพวกเขาสบิมนิา แลว้ส�ังวา่ ‘จงเอาไปคา้ขายจนกวา่

เราจะกลบัมา’ แตช่าวเมอืงเกลยีดชงัทา่นผู้น�ัน จงึสง่ทตูตามหลงัไปเพ�ือ



ทลูวา่ ‘เราไมต่อ้งการใหท้า่นผู้น�ีมาปกครอง’ เม�ือทา่นไดร้บัอาํนาจครอง

แผน่ดนิกลบัมาแลว้ ทา่นจงึเรยีกพวกทาสท�ีทา่นใหเ้งนิไวน้�ันมา เพ�ือจะดู

วา่พวกเขาคา้ขายไดก้าํไรเทา่ไหร ค่นแรกมาบอกวา่ ‘ทา่นเจา้ขา้ เงนิหน�ึง

มนิาของทา่นไดก้าํไรมาอกีสบิมนิา’ ทา่นจงึพดูกบัเขาวา่ ‘ดมีาก เจา้เป�น

ทาสท�ีด เีพราะเจา้ซ�ือสตัยใ์นของเลก็นอ้ย เจา้จงมอีาํนาจครอบครองสบิ

เมอืงเถดิ’ คนท�ีสองมาบอกวา่ ‘ทา่นเจา้ขา้ เงนิหน�ึงมนิาของทา่นไดก้าํไร

มาอกีหา้มนิา’ ทา่นจงึพดูกบัเขาเหมอืนกนัวา่ ‘เจา้จงครอบครองหา้เมอืง

เถดิ’ อกีคนหน�ึงมาบอกวา่ ‘ทา่นเจา้ขา้ น�ีเงนิหน�ึงมนิาของทา่น ขา้พเจา้

เอามนัหอ่ผา้เกบ็ไว เ้พราะขา้พเจา้กลวัทา่น เน�ืองจากทา่นเป�นคนเขม้งวด

ทา่นเกบ็ผลท�ีทา่นไมไ่ดล้งแรง และเก�ียวส�ิงท�ีทา่นไมไ่ดห้วา่น’ ทา่นจงึตอบ

เขาวา่ ‘ไอข้�ีขา้ช�ัวชา้ เราจะพพิากษาเจา้ดว้ยคาํพดูของเจา้เอง เจา้กร็ู้

ไมใ่ชห่รอืวา่เราเป�นคนเขม้งวด เกบ็ผลท�ีเราไมไ่ดล้งแรงและเก�ียวส�ิงท�ีเรา

ไมไ่ดห้วา่น? แลว้ทาํไมเจา้ถงึไมฝ่ากเงนิของเราไวใ้นธนาคาร? เม�ือเรามา

จะไดร้บัเงนิของเราพรอ้มกบัดอกเบ�ียดว้ย’ แลว้ทา่นส�ังคนท�ียนือยู่ท�ีน�ันวา่

‘จงเอาเงนิหน�ึงมนิาจากเขาไปใหก้บัคนท�ีมสีบิมนิา’ แลว้พวกเขาพดูวา่

‘ทา่นเจา้ขา้ เขามสีบิมนิาแลว้’ ‘เราบอกพวกเจา้วา่ ทกุคนท�ีมอียู่แลว้จะ

ไดร้บัเพ�ิมอกี แตค่นท�ีไมม่ แีมแ้ตส่�ิงท�ีเขามอียู่น�ันกจ็ะตอ้งเอาไปจากเขา

สว่นพวกศตัรขูองเราท�ีไมต่อ้งการใหเ้ราปกครองพวกเขาน�ัน จงพาเขามาท�ี

น�ีแลว้ฆา่เสยีตอ่หนา้เรา’ ” -ลกูา 19:12-27

25: การทรงพพิากษาประชาชาตทิ�ังหลาย

“เม�ือบตุรมนษุยเ์สดจ็มาดว้ยพระรศัมพีรอ้มกบัทตูสวรรคท์�ังหมด แลว้



พระองคจ์ะประทบับนพระท�ีน�ังอนัรุ่งโรจนข์องพระองค ป์ระชาชาติ

ท�ังหมดจะมาประชมุกนัเฉพาะพระพกัตรพ์ระองค แ์ละพระองคจ์ะทรง

แยกพวกเขาออกจากกนั เหมอืนผู้เล�ียงแกะแยกแกะออกจากแพะ

พระองคจ์ะทรงจดัใหฝ้งูแกะอยู่เบ�ืองขวาพระหตัถข์องพระองค แ์ละฝงู

แพะอยู่เบ�ืองซา้ย ขณะน�ัน พระมหากษตัรยิจ์ะตรสักบัพวกผู้ท�ีอยู่เบ�ือง

ขวาพระหตัถข์องพระองคว์า่ ‘ทา่นท�ังหลายท�ีไดร้บัพรจากพระบดิาของเรา

จงมารบัเอาราชอาณาจกัรซ�ึงเตรยีมไวส้าํหรบัทา่นท�ังหลายต�ังแตแ่รกสรา้ง

โลก เพราะวา่เม�ือเราหวิ พวกทา่นกจ็ดัหาใหเ้รากนิ เรากระหายน�า ทา่นก็

ใหเ้ราด�ืม เราเป�นแขกแปลกหนา้ พวกทา่นกต็อ้นรบัเรา เราเปลอืยกาย

พวกทา่นกใ็หเ้ส�ือผา้เรานุ่งหม่ เม�ือเราเจบ็ป�วยทา่นกม็าดแูลเรา เม�ือเราอยู่

ในคกุ พวกทา่นกม็าเย�ียมเรา’ เวลาน�ันบรรดาคนชอบธรรมจะกราบทลูวา่

‘องคพ์ระผู้เป�นเจา้ ท�ีพวกขา้พระองคเ์หน็พระองคท์รงหวิและจดัใหเ้สวย

หรอืทรงกระหายน�า และจดัมาถวายน�ันต�ังแตเ่ม�ือไร? ท�ีพวกขา้พระองค์

เหน็พระองคท์รงเป�นแขกแปลกหนา้และไดต้อ้นรบัไว ห้รอืเปลอืยพระ

กายและสวมฉลองพระองคใ์หน้�ันต�ังแตเ่ม�ือไร? ท�ีขา้พระองคเ์หน็

พระองคป์ระชวรหรอืทรงถกูจาํคกุ และมาเฝ�าพระองคน์�ันต�ังแตเ่ม�ือไร?’

แลว้พระมหากษตัรยิจ์ะตรสัตอบวา่ ‘เราบอกความจรงิกบัทา่นท�ังหลายวา่

ซ�ึงพวกทา่นไดท้าํกบัคนใดคนหน�ึงท�ีเลก็นอ้ยท�ีสดุในพ�ีนอ้งของเราน�ีก็

เหมอืนทาํกบัเราดว้ย’ แลว้พระองคจ์ะตรสักบัพวกผู้ท�ีอยู่เบ�ืองซา้ยพระ

หตัถข์องพระองคว์า่ ‘พวกทา่นผู้ถกูแชง่สาปจงถอยไปจากเราและเขา้ไป

อยู่ในไฟท�ีไหมอ้ยู่เป�นนติย ซ์�ึงเตรยีมไวส้าํหรบัมารรา้ยและบรวิารของมนั

เพราะวา่เม�ือเราหวิ ทา่นกไ็มไ่ดใ้หเ้รากนิ เรากระหายน�า พวกทา่นกไ็มไ่ด้



ใหเ้ราด�ืม เราเป�นแขกแปลกหนา้ พวกทา่นกไ็มไ่ดต้อ้นรบัเราไว เ้ราเปลอืย

กาย ทา่นกไ็มไ่ดใ้หเ้ส�ือผา้เรานุ่งหม่ เราเจบ็ป�วยและตอ้งถกูจาํคกุ พวก

ทา่นกไ็มไ่ดเ้ย�ียมเรา’ แลว้พวกเขาจะทลูวา่ ‘องคพ์ระผู้เป�นเจา้ ท�ีพวกขา้

พระองคเ์หน็พระองคท์รงหวิ หรอืทรงกระหายน�า ทรงเป�นแขกแปลกหนา้

หรอืทรงเปลอืยพระกาย ประชวรหรอืทรงถกูจาํอยู่ในคกุ และพวกขา้

พระองคไ์มไ่ดป้รนนบิตัพิระองคน์�ันต�ังแตเ่ม�ือไร?’ เวลาน�ันพระองคจ์ะ

ตรสัตอบวา่ ‘เราบอกความจรงิกบัทา่นท�ังหลายวา่ การท�ีพวกทา่นไมไ่ด้

ทาํกบัผู้เลก็นอ้ยท�ีสดุสกัคนหน�ึงในพวกน�ีกเ็หมอืนไมไ่ดท้าํกบัเราดว้ย’

และคนเหลา่น�ีจะตอ้งออกไปรบัโทษอยู่เป�นนติย แ์ตบ่รรดาคนชอบธรรม

จะเขา้สู่ชวีตินรินัดร ”์ -มทัธวิ 25:31-46

26. อปุมาเร�ืองเมลด็พชืท�ีงอกข�ึน

พระองคต์รสัวา่ “แผน่ดนิของพระเจา้เปรยีบเหมอืนคนหน�ึงหวา่นพชืลง

ในดนิ กลางคนืเขากน็อนหลบั และกลางวนักต็�ืนข�ึน พชืน�ันจะงอกข�ึนหรอื

เตบิโตอยา่งไรเขาไมรู่้เพราะแผน่ดนิเองทาํใหพ้ชืงอกงามโดยข�ึนเป�นลาํ

ตน้กอ่น ภายหลงักอ็อกรวง แลว้กม็เีมลด็ขา้วเตม็รวง เม�ือสกุแลว้เขากเ็อา

เคยีวไปเกบ็เก�ียวทนัท เีพราะวา่ถงึฤดเูก�ียวแลว้” -มาระโก 4:26-29

27. เจา้หน�ีสองคน

พระองคจ์งึตรสัวา่ “เจา้หน�ีคนหน�ึงมลีกูหน�ีสองคน คนหน�ึงเป�นหน�ีเงนิหา้

รอ้ยเดนารอินั อกีคนหน�ึงเป�นหน�ีหา้สบิ เม�ือเขาไมส่ามารถใชห้น�ีได ท้า่น

จงึยกหน�ีใหเ้ขาท�ังสองคน ในสองคนน�ัน คนไหนจะรกันายมากกวา่?” ซี



โมนจงึทลูวา่ “ขา้พเจา้คดิวา่นา่จะเป�นคนท�ีนายยกหน�ีใหม้าก” พระองค์

จงึตรสักบัเขาวา่ “ทา่นตดัสนิไดถ้กูตอ้ง” -ลกูา 7:41-43

28. ชาวสะมาเรยีใจดี

แตค่นน�ันตอ้งการจะรกัษาหนา้ จงึทลูพระเยซวูา่ “ใครเป�นเพ�ือนบา้นของ

ขา้พเจา้?” พระเยซตูรสัตอบวา่ “มชีายคนหน�ึงลงจากกรงุเยรซูาเลม็ไปยงั

เมอืงเยรโีค และเขาถกูพวกโจรปลน้ พวกโจรแยง่ชงิเส�ือผา้ของเขา ทบุตี

เขา แลว้ท�ิงเขาไวใ้นสภาพท�ีเกอืบจะตายแลว้ เผอญิมปีโุรหติคนหน�ึงเดนิ

มาตามทางน�ัน เม�ือเหน็คนน�ันแลว้กเ็ดนิเลยไปเสยีอกีฟากหน�ึง คนเลวกี็

เหมอืนกนั เม�ือมาถงึท�ีน�ันและเหน็แลว้กเ็ลยไปเสยีอกีฟากหน�ึง แตเ่ม�ือ

ชาวสะมาเรยีคนหน�ึงเดนิทางผา่นมาใกลค้นน�ัน เหน็แลว้กม็ใีจสงสาร จงึ

เขา้ไปหาเขา เอาเหลา้องุ่นกบัน�ามนัเทใสบ่าดแผลและเอาผา้มาพนัให้

แลว้ใหเ้ขาข�ึนข�ีสตัวข์องตนเองพามาถงึโรงแรม และดแูลรกัษาพยาบาลเขา

วนัรุ่งข�ึนกอ่นจะไป เขาเอาเงนิสองเดนารอินัใหก้บัเจา้ของโรงแรม บอกวา่

‘ชว่ยรกัษาเขาดว้ย สาํหรบัเงนิท�ีตอ้งเสยีเกนิกวา่น�ีจะใชใ้หเ้ม�ือกลบัมา’

ทา่นเหน็วา่ในสามคนน�ันคนไหนถอืไดว้า่เป�นเพ�ือนบา้นของคนท�ีถกูปลน้?”

เขาทลูตอบวา่ “คอืคนน�ันแหละท�ีแสดงความเมตตาตอ่เขา” พระเยซจูงึ

ตรสักบัเขาวา่ “ทา่นจงไปทาํเหมอืนอยา่งน�ัน” -ลกูา 10:29-37

29. เพ�ือนมาหาเท�ียงคนื

แลว้พระองคต์รสักบัพวกเขาวา่ “ใครในพวกทา่นท�ีมเีพ�ือนคนหน�ึง และ

เขาไปหาเพ�ือนคนน�ันในเวลาเท�ียงคนื พดูกบัเขาวา่ ‘เพ�ือนเอย๋ ขอยมื



ขนมป�งสกัสามกอ้นเถดิ เพราะเพ�ือนของขา้เพ�ิงเดนิทางมาถงึ และขา้ไมม่ี

อะไรจะใหเ้ขากนิ’ เพ�ือนท�ีอยู่ขา้งในตอบวา่ ‘อยา่รบกวนขา้เลย ประตปู�ด

แลว้ ลกูๆ กบัตวัขา้กเ็ขา้นอนกนัหมดแลว้ ขา้ไมส่ามารถลกุข�ึนไปหยบิให้

ทา่นได’้ เราบอกพวกทา่นวา่ แมเ้ขาจะไมล่กุข�ึนไปหยบิใหค้นน�ันเพราะ

เป�นเพ�ือนกนั แตว่า่เพราะถกูคนน�ันรบเรา้อยา่งมาก เขากจ็ะลกุข�ึนหยบิ

ใหต้ามท�ีคนน�ันตอ้งการ เราบอกพวกทา่นวา่ จงขอแลว้จะได จ้งหาแลว้

จะพบ จงเคาะแลว้จะเป�ดใหแ้กท่า่น เพราะวา่ทกุคนท�ีขอกไ็ด ท้กุคนท�ี

แสวงหากพ็บ และทกุคนท�ีเคาะกจ็ะเป�ดใหเ้ขา มใีครบา้งในพวกทา่นท�ี

เป�นพอ่ ถา้ลกูขอ ปลาจะเอางใูหเ้ขาแทนหรอื? หรอืถา้ขอไข จ่ะเอาแมง

ป�องใหเ้ขาหรอื? เพราะฉะน�ัน ถา้พวกทา่นเองผู้เป�นคนบาปยงัรู้จกัใหส้�ิงดี

แกบ่ตุรของตน ย�ิงกวา่น�ันสกัเทา่ใด พระบดิาผู้สถติในสวรรคจ์ะประทาน

พระวญิญาณบรสิทุธ�ิแกพ่วกท�ีขอตอ่พระองค”์ -ลกูา 11:5-13

30. อปุมาเร�ืองเศรษฐโีง่

มคีนหน�ึงในฝงูชนน�ันทลูพระองคว์า่ “ทา่นอาจารย ช์ว่ยบอกพ�ีชายของ

ขา้พเจา้ใหแ้บง่มรดกแกข่า้พเจา้ดว้ย” แตพ่ระองคต์รสัตอบเขาวา่ “พอ่

หนุ่ม ใครต�ังเราใหเ้ป�นผู้พพิากษาหรอืเป�นผู้แบง่มรดกใหท้า่น?” แลว้

พระองคต์รสักบัพวกเขาวา่ “ระวงัใหด้ จีงหลกีเล�ียงจากความโลภทกุอยา่ง

เพราะวา่ชวีติของคนไมไ่ดอ้ยู่ท�ีการมขีองฟ�ุมเฟ�อย” แลว้พระองคต์รสั

อปุมาเร�ืองหน�ึงใหเ้ขาฟ�งวา่ “ไรน่าของเศรษฐคีนหน�ึงเกดิผลบรบิรูณม์าก

เศรษฐคีนน�ันจงึคดิในใจวา่ ‘ขา้จะทาํอยา่งไรด?ี เพราะวา่ขา้ไมม่ที�ีท�ีจะ

เกบ็พชืผลของขา้’ เขาจงึคดิวา่ ‘ขา้จะทาํอยา่งน�ีคอืจะร�ือยุ้งฉางของขา้



และจะสรา้งใหมใ่หใ้หญโ่ตข�ึน แลว้ขา้จะรวบรวมขา้วและสมบตัทิ�ังหมด

ของขา้ไวท้�ีน�ัน แลว้จะบอกกบัจติใจของขา้วา่ “จติใจเอย๋ เจา้มทีรพัย์

สมบตัมิากเกบ็ไวพ้อหลายป�จงอยู่สบาย กนิ ด�ืม และร�ืนเรงิเถดิ” ’ แตพ่ระ

เจา้ตรสักบัเขาวา่ ‘โอ คนโง ใ่นคนืวนัน�ีชวีติของเจา้จะตอ้งเรยีกเอาไปจาก

เจา้ แลว้ของท�ีเจา้รวบรวมไวน้�ันจะเป�นของใคร?’ คนท�ีสะสมทรพัยส์มบตัิ

ไวส้าํหรบัตวั และไมไ่ดม้�ังมฝี�ายพระเจา้กเ็ป�นเชน่น�ันแหละ”

ลกูา 12:13-21

31. อปุมาเร�ืองตน้มะเด�ือท�ีไมม่ผีล

พระองคต์รสัอปุมาตอ่ไปน�ีวา่ “ชายคนหน�ึงปลกูตน้มะเด�ือตน้หน�ึงไวใ้น

สวนองุ่นของตน และเขามาหาผลท�ีตน้น�ันแตไ่มพ่บ เขาจงึพดูกบัผู้ท�ีรกัษา

เถาองุ่นวา่ ‘น�ีแนะ่ เรามาหาผลท�ีตน้มะเด�ือน�ีสามป�แลว้ แตไ่มพ่บ จงโคน่

มนัท�ิงไป จะใหด้นิจดืไปเปลา่ๆ ทาํไม?’ แตผู่้รกัษาเถาองุ่นตอบเขาวา่

‘นายเจา้ขา้ ขอเกบ็เอาไวอ้กีป�ลองใหข้า้พเจา้พรวนดนิใสป่�ุยด ถูา้ป�หนา้

มนัเกดิผลกด็ไีป แตถ่า้ไม ท่า่นจะโคน่มนัท�ิงกไ็ด’้ ” -ลกูา 13:6-9

32. คาํสอนสาํหรบัแขกและเจา้ของบา้น

เม�ือพระเยซทูอดพระเนตรเหน็บรรดาคนท�ีไดร้บัเชญิน�ันเลอืกเอาแตท่�ีน�ัง

อนัมเีกยีรต พิระองคจ์งึตรสัเร�ืองเปรยีบเทยีบแกพ่วกเขาวา่ “เม�ือทา่น

ไดร้บัเชญิไปในการเล�ียงสมรส อยา่น�ังในท�ีอนัมเีกยีรต เิกรงวา่เขาจะเชญิ

คนท�ีมยีศศกัด�ิมากกวา่ทา่นมาดว้ย และเจา้ภาพคนท�ีเชญิทา่นท�ังสองฝ�าย

มาน�ัน จะมาพดูกบัทา่นวา่ ‘ขอท�ีน�ังตรงน�ีใหก้บัทา่นผู้น�ีเถดิ’ แลว้ทา่นก็



จะตอ้งขายหนา้เล�ือนลงมาอยู่ท�ีต�าสดุ ฉะน�ันเม�ือทา่นไดร้บัเชญิ จงไปน�ัง

ในท�ีต�ากอ่น เพ�ือท�ีวา่เม�ือเจา้ภาพมาพดูกบัทา่นวา่ ‘เพ�ือนเอย๋ เชญิไปน�ัง

ในท�ีอนัมเีกยีรตเิถดิ’ เม�ือน�ันทา่นจะไดร้บัเกยีรตติอ่หนา้ทกุคนท�ีรว่มน�ัง

รบัประทานน�ัน เพราะวา่ทกุคนท�ียกตวัข�ึนจะตอ้งถกูเหยยีดลง และคนท�ี

ถอ่มตวัลงจะไดร้บัการยกข�ึน” แลว้พระเยซตูรสักบัคนท�ีเชญิพระองคว์า่

“เม�ือทา่นจะจดัการเล�ียงไมว่า่จะเป�นเวลากลางวนัหรอืเวลาเยน็กต็าม อยา่

เชญิเฉพาะเพ�ือนๆ หรอืพ�ีนอ้ง หรอืญาติๆหรอืบรรดาเพ�ือนบา้นท�ีม�ังมี

คาดวา่พวกเขาจะเชญิทา่นกลบัคนื แลว้ทา่นจะไดร้บัการตอบแทน แต่

เม�ือทา่นจดัการเล�ียงน�ัน จงเชญิคนจน คนพกิาร คนงอ่ย และคนตาบอด

แลว้ทา่นจะเป�นสขุ เพราะวา่เขาท�ังหลายไมม่อีะไรจะตอบแทนทา่น สว่น

ทา่นจะไดร้บัการตอบแทนเม�ือคนชอบธรรมเป�นข�ึนจากตาย”

ลกูา 14:7-14

33. ความเสยีสละในการเป�นสาวก

ในพวกทา่นมใีครบา้งเม�ือปรารถนาจะสรา้งตกึ จะไมน่�ังลงคดิราคาดู

เสยีกอ่นวา่ จะมพีอท�ีจะสรา้งใหส้าํเรจ็ไดห้รอืไม?่ เกรงวา่เม�ือวางรากฐาน

แลว้ และทาํใหส้าํเรจ็ไมไ่ด ท้กุคนท�ีเหน็กจ็ะเยาะเยย้เขา วา่ ‘คนน�ีเร�ิมตน้

กอ่ แตท่าํใหส้าํเรจ็ไมไ่ด’้ หรอืมกีษตัรยิอ์งคไ์หน เม�ือจะยกกองทพัไปทาํ

สงครามกบักษตัรยิอ์กีองคห์น�ึงน�ัน จะไมน่�ังลงคดิดเูสยีกอ่นหรอืวา่ ท�ีมพีล

ทหารหน�ึงหม�ืนจะสู้กบักองทพัท�ียกมารบสองหม�ืนไดห้รอืไม?่ ถา้สู้ไมไ่ดก้็

จะใชพ้วกทตูไปเจรจาผกูไมตรกีนัในระหวา่งท�ีอกีฝ�ายยงัอยู่ไกล เชน่น�ัน

แหละ ทกุคนในพวกทา่นท�ีไมไ่ดส้ละส�ิงสารพดัท�ีมอียู่จะเป�นสาวกของเรา



ไมไ่ด -้ลกูา 14:28-33

34. อปุมาเร�ืองเงนิเหรยีญหาย

“หญงิคนใดท�ีมเีหรยีญเงนิสบิเหรยีญและเหรยีญหน�ึงหายไป จะไมจ่ดุ

ตะเกยีงกวาดบา้นคน้หาอยา่งละเอยีดถ�ีถว้นจนกวา่จะพบหรอื? เม�ือพบ

แลว้นางจะเชญิมติรสหายและเพ�ือนบา้นมาพรอ้มกนั แลว้พดูกบัพวกเขา

วา่ ‘มารว่มยนิดกีบัฉนั เพราะฉนัพบเหรยีญเงนิท�ีหายไปน�ันแลว้’ ใน

ทาํนองเดยีวกนั เราบอกทา่นท�ังหลายวา่ จะมคีวามช�ืนชมยนิดทีา่มกลาง

พวกทตูสวรรคข์องพระเจา้เร�ืองคนบาปคนเดยีวท�ีกลบัใจใหม”่

ลกูา 15:8-10

35. อปุมาเร�ืองบตุรหายไป

พระเยซตูรสัวา่ “ชายคนหน�ึงมบีตุรสองคน บตุรคนเลก็พดูกบับดิาวา่ ‘พอ่

ขอแบง่ทรพัยส์นิสว่นท�ีตกเป�นของลกูใหล้กูดว้ย’ บดิาจงึแบง่สมบตัใิหแ้ก่

บตุรท�ังสอง ตอ่มาไมก่�ีวนั บตุรคนเลก็น�ันกร็วบรวมทกุส�ิงทกุอยา่งแลว้

เดนิทางไปยงัเมอืงไกล และผลาญทรพัยส์นิของตนท�ีน�ันดว้ยการใชช้วีติ

แบบฟ�ุมเฟ�อย เม�ือใชจ้า่ยจนหมดส�ินทกุอยา่งแลว้ กเ็กดิกนัดารอาหาร

อยา่งรนุแรงท�ัวเมอืงน�ัน เขาจงึเร�ิมขาดแคลน เขาไปอาศยัอยู่กบัชาวเมอืง

น�ันคนหน�ึง และคนน�ันกใ็ชเ้ขาไปเล�ียงหมทู�ีทุ่งนา เขาอยากจะอ�ิมทอ้งดว้ย

ฝ�กถ�ัวท�ีหมกูนิน�ัน แตไ่มม่ใีครใหอ้ะไรเขาเลย เม�ือเขาสาํนกึตวัได จ้งึพดูวา่

‘ลกูจา้งของพอ่ไมว่า่จะมมีากสกัแคไ่หนกย็งัมอีาหารเหลอืเฟ�อ แตข่า้กลบั

ตอ้งมาอดตายท�ีน�ีขา้นา่จะลกุข�ึนไปหาพอ่ และพดูกบัทา่นวา่ “พอ่ ลกูผดิ



ตอ่สวรรคแ์ละผดิตอ่ทา่นดว้ย ไมส่มควรจะไดช้�ือวา่เป�นลกูของพอ่อกีตอ่ไป

ขอโปรดใหล้กูอยู่ในฐานะของลกูจา้งคนหน�ึงของทา่นเถดิ” ’ แลว้เขากล็กุ

ข�ึนไปหาบดิา แตเ่ม�ือเขายงัอยู่แตไ่กล บดิากเ็หน็เขาและมใีจสงสาร จงึว�ิง

ออกไปกอดคอและจบูแกม้ของเขา บตุรคนน�ันจงึกลา่วกบับดิาวา่ ‘พอ่

ลกูผดิตอ่สวรรคแ์ละผดิตอ่ทา่นดว้ย ไมส่มควรจะไดช้�ือวา่เป�นลกูของพอ่

อกีตอ่ไป’ แตบ่ดิาส�ังพวกบา่วของตนวา่ ‘จงรบีไปเอาเส�ือท�ีดที�ีสดุออกมา

สวมใหเ้ขา เอาแหวนมาสวมท�ีน�ิวมอื และเอารองเทา้มาสวมใหด้ว้ย และ

จงไปเอาลกูววัตวัท�ีอว้นพมีาฆา่เล�ียงกนัเพ�ือความร�ืนเรงิ เพราะวา่ลกูของ

เราคนน�ีตายแลว้แตก่ลบัเป�นข�ึนอกี หายไปแลว้แตไ่ดพ้บกนัอกี’ พวกเขา

ตา่งกม็คีวามร�ืนเรงิ “สว่นบตุรคนโตน�ันอยู่ท�ีทุ่งนา เม�ือเขากลบัมาใกลจ้ะ

ถงึบา้น กไ็ดย้นิเสยีงดนตรแีละการเตน้ราํ เขาจงึเรยีกบา่วคนหน�ึงมาถามวา่

‘น�ีมนัอะไรกนั?’ บา่วจงึตอบวา่ ‘นอ้งของทา่นกลบัมาแลว้ และพอ่ของ

ทา่นใหฆ้า่ลกูววัตวัท�ีอว้นพเีพราะทา่นไดล้กูกลบัมาอยา่งปลอดภยั’ พ�ีชาย

กโ็กรธไมย่อมเขา้ไป บดิาจงึออกมาชวนเขา แตเ่ขาบอกบดิาวา่ ‘พอ่ ดซูิ

ลกูรบัใชพ้อ่มาก�ีป�แลว้ และไมเ่คยละเมดิคาํบญัชาของพอ่สกัขอ้หน�ึง แต่

พอ่กไ็มเ่คยใหแ้มแ้ตล่กูแพะสกัตวัหน�ึงแกล่กู เพ�ือเล�ียงฉลองกบัเพ�ือนฝงู

แตก่บัลกูคนน�ีของพอ่ซ�ึงผลาญสมบตัขิองพอ่ดว้ยการคบกบัพวกหญงิ

โสเภณ พีอ่กลบัฆา่ลกูววัอว้นพเีพ�ือเล�ียงมนั’ บดิาจงึตอบวา่ ‘ลกูเอย๋ ลกู

อยู่กบัพอ่ตลอดเวลา ส�ิงของท�ังหมดของพอ่กเ็ป�นของลกูอยู่แลว้ แตน่�ีเป�น

เร�ืองสมควรท�ีเราจะช�ืนชมยนิดแีละร�ืนเรงิ เพราะนอ้งคนน�ีของลกูตายไป

แลว้แตก่ลบัเป�นข�ึนอกี หายไปแลว้แตย่งัไดพ้บกนัอกี’ ” -ลกูา 15:11-32



36. อปุมาเร�ืองพอ่บา้นท�ีไมซ่�ือสตัย์

พระเยซตูรสักบัพวกสาวกของพระองคว์า่ “เศรษฐคีนหน�ึงมพีอ่บา้น มคีน

มาฟ�องเศรษฐวีา่พอ่บา้นคนน�ันกาํลงัผลาญสมบตัขิองทา่น เศรษฐจีงึ

เรยีกพอ่บา้นมา บอกกบัเขาวา่ ‘เร�ืองท�ีเราไดย้นิเก�ียวกบัเจา้น�ันเป�น

อยา่งไรกนั? เอาบญัชพีอ่บา้นของเจา้มา เพราะวา่เจา้จะเป�นพอ่บา้น

ตอ่ไปไมไ่ด’้ พอ่บา้นคนน�ันจงึคดิในใจวา่ ‘ขา้จะทาํอะไรด เีพราะขา้กาํลงั

จะถกูนายถอดออกจากหนา้ท�ีแลว้? จะไปขดุดนิกไ็มม่แีรง จะไปขอทานก็

อายเขา ขา้รู้แลว้วา่จะทาํอะไรด เีพ�ือวา่เม�ือขา้ถกูถอดจากหนา้ท�ีแลว้ คน

อ�ืนๆ จะยงัรบัขา้ไวใ้นบา้นของเขา’ คนน�ันจงึเรยีกลกูหน�ีของนายมาทลีะ

คน แลว้ถามคนแรกวา่ ‘ทา่นเป�นหน�ีนายของขา้พเจา้เทา่ไหร?่’ เขาตอบวา่

‘น�ามนัรอ้ยถงั’ พอ่บา้นจงึบอกเขาวา่ ‘ไปเอาบญัชขีองทา่นมา น�ังลงแลว้

แกเ้ป�นหา้สบิถงัเรว็ๆ เขา้’ แลว้เขากถ็ามอกีคนหน�ึงวา่ ‘ทา่นเป�นหน�ี

เทา่ไหร?่’ เขาตอบวา่ ‘ขา้วสาลรีอ้ยกระสอบ’ พอ่บา้นจงึบอกวา่ ‘เอา

บญัชขีองทา่นมาแกเ้ป�นแปดสบิ’ แลว้เศรษฐกีช็มพอ่บา้นอสตัยน์�ัน เพราะ

เขาทาํดว้ยความฉลาด เพราะวา่ลกูของยคุน�ีรู้จกัใชค้วามฉลาดกบัคนใน

สมยัของพวกเขามากกวา่ลกูของความสวา่ง เราบอกทา่นท�ังหลายวา่ จง

ทาํตวัใหม้มีติรสหายดว้ยเงนิทองอธรรม เพ�ือท�ีวา่เม�ือสญูเสยีมนัไปแลว้

เขาจะไดต้อ้นรบัทา่นไวใ้นท�ีอาศยัตลอดไป “คนท�ีซ�ือสตัยใ์นของเลก็นอ้ย

จะซ�ือสตัยใ์นของมากดว้ย และคนท�ีไมซ่�ือสตัยใ์นของเลก็นอ้ย จะไม่

ซ�ือสตัยใ์นของมากเชน่กนั ดงัน�ันถา้พวกทา่นยงัไมซ่�ือสตัยใ์นเงนิทอง

อธรรมแลว้ ใครจะมอบของเท�ียงแทใ้หแ้กท่า่น? และถา้พวกทา่นยงัไม่

ซ�ือสตัยใ์นส�ิงท�ีเป�นของคนอ�ืนแลว้ ใครจะมอบส�ิงท�ีเป�นของทา่นเองใหแ้ก่



ทา่น? ไมม่ผีู้ใดเป�นขา้สองเจา้บา่วสองนายได เ้พราะจะเกลยีดชงันายคน

หน�ึงและจะรกันายอกีคนหน�ึง หรอืจะนบัถอืนายคนหน�ึงและจะดหูม�ิน

นายอกีคนหน�ึง ทา่นจะรบัใชพ้ระเจา้และเงนิทองพรอ้มกนัไมไ่ด”้

ลกูา 16:1-13

37. เศรษฐกีบัลาซารสั

“มเีศรษฐคีนหน�ึงนุ่งหม่ผา้สมีว่งและผา้ป�านเน�ือด อียู่อยา่งร�ืนเรงิ

ฟ�ุมเฟ�อยทกุๆ วนั และมคีนยากจนคนหน�ึงช�ือลาซารสั เป�นแผลท�ังตวั

นอนอยู่ท�ีประตรู�ัวบา้นของเศรษฐ เีขาอยากจะกนิเศษอาหารท�ีตกจาก

โตะ๊ของเศรษฐคีนน�ัน แมส้นุขักม็าเลยีแผลของเขา ตอ่มาคนยากจนน�ัน

ตาย และพวกทตูสวรรคน์าํเขาไปอยู่กบัอบัราฮมั สว่นเศรษฐคีนน�ันกต็าย

ดว้ย และถกูฝ�งไว แ้ละเม�ือเขาเป�นทกุขท์รมานอยู่ในแดนคนตาย เขา

แหงนหนา้ด เูหน็อบัราฮมัอยู่แตไ่กล และลาซารสักอ็ยู่กบัทา่น เศรษฐจีงึ

รอ้งวา่ ‘อบัราฮมับดิาเจา้ขา้ ขอเมตตาขา้พเจา้เถดิ ขอใชล้าซารสัเอา

ปลายน�ิวจุ่มน�ามาแตะล�ินของขา้พเจา้ใหเ้ยน็ เพราะขา้พเจา้ตอ้งทกุข์

ระทมอยู่ในเปลวไฟน�ี’ แตอ่บัราฮมัตอบวา่ ‘ลกูเอย๋ เจา้จงระลกึวา่เม�ือเจา้

ยงัมชีวีติอยู่เจา้ไดส้�ิงท�ีดสีาํหรบัตวั และลาซารสัไดแ้ตส่�ิงเลว เวลาน�ีเขา

ไดร้บัการปลอบโยนแลว้ แตเ่จา้ไดร้บัแตค่วามทกุขร์ะทม ย�ิงไปกวา่น�ัน

ระหวา่งเรากบัพวกเจา้กม็เีหวใหญต่�ังขวางอยู่เพ�ือวา่ถา้ใครอยากจะขา้ม

จากท�ีน�ีไปถงึพวกเจา้กท็าํไมไ่ด ห้รอืถา้จะขา้มจากท�ีน�ันมาถงึเรากท็าํไมไ่ด’้

เศรษฐคีนน�ันจงึกลา่ววา่ ‘ถา้อยา่งน�ัน บดิาเจา้ขา้ ขอทา่นใชล้าซารสัไปท�ี

บา้นบดิาของขา้พเจา้ เพราะวา่ขา้พเจา้มนีอ้งชายหา้คน ใหล้าซารสัไป



เตอืนพวกเขา เพ�ือไมใ่หเ้ขาตอ้งมาอยู่ในท�ีทกุขท์รมานแหง่น�ี’ แตอ่บัราฮมั

ตอบวา่ ‘เขามโีมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะแลว้ ใหพ้วกเขาฟ�งคน

เหลา่น�ันเถดิ’ เศรษฐคีนน�ันจงึกลา่ววา่ ‘ไมไ่ด อ้บัราฮมับดิาเจา้ขา้ แตถ่า้มี

ใครสกัคนหน�ึงจากพวกคนตายไปหาพวกเขา เขาคงจะกลบัใจใหม’่ อบัราฮั

มจงึตอบเขาวา่ ‘ถา้พวกเขาไมฟ่�งโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะ แมจ้ะมี

ใครเป�นข�ึนมาจากตาย เขากย็งัจะไมเ่ช�ือ’ ” -ลกูา 16:19-31

38. บา่วและเจา้นาย

“ถา้พวกทา่นมบีา่วออกไปไถนาหรอืเล�ียงแกะ และเม�ือบา่วคนน�ันกลบัมา

จากทุ่งนา ทา่นจะบอกเขาหรอืวา่ ‘เชญิน�ังลงรบัประทานเถดิ?’ ทา่นจะ

ไมบ่อกเขาหรอืวา่ ‘จงไปหาอะไรมาใหเ้รารบัประทานและคาดเอวไวค้อย

ปรนนบิตัริะหวา่งท�ีเรากนิและด�ืม หลงัจากน�ันเจา้จงึคอ่ยกนิและด�ืมเถดิ?’

นายจะขอบใจบา่วน�ันเพราะบา่วทาํตามคาํส�ังหรอื? เชน่เดยีวกนั เม�ือ

พวกทา่นทาํส�ิงสารพดัท�ีเราบญัชาไวก้บัทา่นแลว้ กจ็งพดูดว้ยวา่ ‘เราเป�น

บา่วท�ีไมไ่ดม้บีญุคณุตอ่นาย เราเพยีงแตท่าํตามหนา้ท�ีท�ีควรจะทาํเทา่น�ัน’ ”

ลกูา 17:7-10

39. อปุมาเร�ืองหญงิมา่ยและผู้พพิากษาอธรรม

พระเยซตูรสัอปุมาเร�ืองหน�ึงใหพ้วกเขาฟ�ง เพ�ือสอนวา่เขาท�ังหลายควร

อธษิฐานอยู่เสมอและไมอ่อ่นระอาใจ พระองคต์รสัวา่ “ในเมอืงแหง่หน�ึงมี

ผู้พพิากษาอยู่คนหน�ึง เป�นคนท�ีไมเ่กรงกลวัพระเจา้และไมเ่หน็แกม่นษุย์

ดว้ย ในเมอืงน�ันมหีญงิมา่ยคนหน�ึงมาหาทา่นพดูวา่ ‘ขอใหค้วามยตุธิรรม



แกด่ฉินัในการสู้ความเถดิ’ แตผู่้พพิากษาคนน�ันไมย่อมทาํจนเวลาผา่นไป

นาน แตภ่ายหลงัเขานกึในใจวา่ ‘แมว้า่ขา้จะไมเ่กรงกลวัพระเจา้และไม่

เหน็แกม่นษุย แ์ตเ่พราะแมม่า่ยคนน�ีมาทาํใหข้า้ลาํบาก ขา้จะใหค้วาม

ยตุธิรรมแกน่างเพ�ือไมใ่หน้างมารบกวนใหร้าํคาญใจบอ่ยๆ’ ” และองค์

พระผู้เป�นเจา้ตรสัวา่ “จงฟ�งคาํท�ีผู้พพิากษาอธรรมคนน�ีพดู พระเจา้จะ

ไมป่ระทานความยตุธิรรมแกค่นท�ีพระองคท์รงเลอืกไว ค้อืพวกท�ีรอ้งถงึ

พระองคท์�ังกลางวนักลางคนืหรอื? พระองคจ์ะทรงอดทนไดห้รอื? เรา

บอกพวกทา่นวา่ พระองคจ์ะประทานความยตุธิรรมแกพ่วกเขาโดยเรว็

แตเ่ม�ือบตุรมนษุยม์า ทา่นยงัจะพบความเช�ือในแผน่ดนิโลกหรอื?”

ลกูา 18:1-8

40. อปุมาเร�ืองฟารสิแีละคนเกบ็ภาษี

สาํหรบับางคนท�ีเช�ือม�ันในตวัเองวา่เป�นคนชอบธรรมและดหูม�ินคนอ�ืนน�ัน

พระองคต์รสัอปุมาน�ีวา่ “มสีองคนข�ึนไปอธษิฐานในบรเิวณพระวหิาร คน

หน�ึงเป�นฟารสิแีละคนหน�ึงเป�นคนเกบ็ภาษ คีนท�ีเป�นฟารสินี�ันยนือยู่คน

เดยีวอธษิฐานวา่ ‘ขา้แตพ่ระเจา้ ขา้พระองคข์อบพระคณุพระองคท์�ีขา้

พระองคไ์มเ่หมอืนคนอ�ืนท�ีเป�นคนฉอ้โกง เป�นคนอธรรม และเป�นคนลว่ง

ประเวณ แีละไมเ่หมอืนคนเกบ็ภาษคีนน�ีขา้พระองคถ์อือดอาหารสองวนั

ตอ่สปัดาห แ์ละส�ิงสารพดัท�ีขา้พระองคห์าได ข้า้พระองคก์เ็อาทศางค ม์า

ถวายเสมอ’ สว่นคนเกบ็ภาษนี�ันยนือยู่แตไ่กล ไมย่อมแมแ้ตแ่หงนหนา้ดฟู�า

แตต่อีกชกตวักลา่ววา่ ‘ขา้แตพ่ระเจา้ ขอทรงเมตตาแกข่า้พระองคผ์ู้เป�น

คนบาปเถดิ’ เราบอกพวกทา่นวา่ คนน�ีแหละเม�ือกลบัลงไปถงึบา้นของตน



กถ็กูนบัวา่เป�นคนชอบธรรม ไมใ่ชอ่กีคนหน�ึงน�ัน เพราะวา่ทกุคนท�ียกตวั

ข�ึนจะตอ้งถกูเหยยีดลง แตท่กุคนท�ีถอ่มตวัลงจะไดร้บัการยกข�ึน ”

ลกูา 18:9-14




