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บทที่ 8
คํ าอุปมาเรื่องการประกาศขาวประเสริฐในพันธสัญญาใหม

วัตถุประสงค
                      เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ

- เขยีนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “อุปมา”
- อธบิายวาเหตุใดพระเยซูจึงทรงใชคํ าอุปมา
- บอกถงึหลกัการของการประกาศขาวประเสริฐในคํ าอุปมาซึ่งพระเยซูทรงสอน

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
                     “พระองคไดทรงกลาวแกเขาถึงขาวนั้นเปนคํ าอุปมาอยางนั้นหลายประการ ตามที่เขาจะ
สามารถฟงและเขาใจได”              มาระโก 4:33
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คํ านํ า
                       ในบทเรียนที่ผานมาคุณไดศึกษาถึงวิธีการของการประกาศขาวประเสริฐในพันธสัญญาใหม
มคํี าอปุมาหลายประการในพันธสัญญาใหมซึ่งสอนใหรูมากขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการของการประกาศ
                       คํ าอุปมาเปนเรื่องราวซึ่งใชตัวอยางจากธรรมชาติเพื่อแสดงออกถึงความจริงฝายวิญญาณ
ความหมายของคํ าวา “อุปมา” คือ “วางขาง ๆ เปรียบเทียบ”  ในคํ าอุปมา พระเยซูทรงเปรียบตัวอยางใน
ธรรมชาติกับความจริงฝายวิญญาณ คํ าอุปมาคือ เร่ืองราวของโลกซึ่งมีความหมายฝายสวรรค
                        ในบทนีคุ้ณจะไดศึกษาเกี่ยวกับคํ าอุปมาซึ่งสอนหลักการของการประกาศขาวประเสริฐ

เหตุใดจึงใชคํ าอุปมา
                        คร้ังหนึง่สาวกไดถามพระเยซูวา เหตใุดพระองคจึงใชคํ าอุปมาเพื่อสอนความจริงฝาย
วิญญาณ
                        “เหตไุฉนพระองคตรัสกับเขาเปนคํ าอุปมา”                มัทธิว 13:10

                        พระเยซูทรงตอบวา “ขอความลับลึกแหงแผนดินสวรรค ทรงโปรดใหทานทั้งหลายรูได แตคน
เหลานั้นไมโปรดใหรู”              มทัธิว 13:11

                        สาวกของพระองคเขาใจความจริงฝายวิญญาณซึ่งทรงสอนในคํ าอุปมาเพราะวาเขามีความ
คิดฝายวิญญาณ ผูทีป่ราศจากความคิดฝายวิญญาณไดยินคํ าอุปมาแตไมสามารถเขาใจได
                        ความจริงฝายวิญญาณจะเขาใจไดโดยความคิดฝายวิญญาณ
                       “แตมนษุยธรรมดาจะรับส่ิงเหลานั้นซึ่งเปนของพระวิญญาณแหงพระเจาไมได เพราะเขาเห็น
วาเปนสิ่งโงเขลา และเขาไมสามารถเขาใจไดเพราะวาจะเขาใจสิ่งเหลานั้นไดก็ตองสังเกตดวยวิญญาณ”

1 โครินธ 2:14

                        คนที่มีความคิดฝายวิญญาณคือ คนทีไ่ดบังเกิดฝายวิญญาณ คนเหลานั้นเขาใจคํ าอุปมาได
สวนคนทีเ่ปนฝายเนื้อหนังและมีจิตใจที่บาปไมสามารถเขาใจได

คํ าอุปมาเกี่ยวกับการประกาศขาวประเสริฐ
                     พระเยซูทรงเลาถึงคํ าอุปมาหลายประการซึ่งเกี่ยวของกับการประกาศขาวประเสริฐและอธิบาย
วาแผนดินของพระเจาจะแพรขยายไปทั่วโลกไดอยางไร จงศึกษาคํ าอุปมาตอไปนี้
                     แกะที่หลงหาย :      มทัธิว 18:12-14 ;     ลูกา 15:4-7
                       เหรียญที่หายไป :      ลูกา 15:8-10
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                     บุตรนอยหลงหาย :      ลูกา 15: 11-32
                     คํ าอุปมาเหลานี้เปดเผยใหเห็นถึงความหวงใยของพระเจาที่มีตอคนที่หลงหายและความเรง
ดวนที่คุณตองไปตามหาเขา ไมสํ าคัญวาเหตุใดเขาจึงหลงหายไป แกะเดินออกนอกทางไป เหรียญหายไป
เนือ่งจากขาดความระมัดระวัง บุตรนอยหลงหายโดยการกบฎของเขาเอง
                     พระเจาไมสนพระทัยวาคนหลงหายไดอยางไร เพยีงแตขอใหพบเขาเทานั้น คุณตองใชความ
พยายามทกุอยางเพื่อคนผูที่หลงหายในความบาปใหพบ คุณตองไปยังที่ที่เขาอยู ไมใชรอคอยใหเขามาหา
คุณ

โตะที่วางเปลาในงานเลี้ยง    ลูกา 14:15-23
                     การประกาศตองไมหยุดลงเพราะวาคนบางคนปฏิเสธที่จะตอบสนองตอคํ าเชิญของขาว
ประเสริฐ คุณตองเสาะหาคนที่หิวกระหายฝายวิญญาณและนํ าเขาไปในงานเลี้ยงฝายวิญญาณซึ่งองคพระ
ผูเปนเจาทรงเตรียมไว

ตนองุนที่ไรผล   ลูกา 13:6-9
                     ตนองุนเปนสัญญลักษณของชนชาติอิสราเอล พระเจาทรงตั้งอิสราเอลใหเปนชนชาติที่พระ
องคจะเปดเผยใหโลกรูถึงอาณาจักรของพระเจา พระเจาทรงพยายามที่จะให “ตนไม” แหงอิสราเอลบังเกิด
“ผล” ทามกลางชาตติางดาวโดยการบอกเลาถึงความรูเกี่ยวกับพระเจาเที่ยงแท แตอิสราเอลยังคงเปนหมัน
และไมเกิดผล
                     ภายหลังพระเจาไดต้ังคริสตจักรขึ้นเพื่อจุดประสงคนี้ พระเจาทรงเลี้ยงดูผูเชื่อเพื่อพยายามให
เขาบงัเกิดผลเชนเดียวกับชนชาติอิสราเอล
                     จดุประสงคของพระองคเปนเชนเดิมคือ เราตองบังเกิด “ผล” ทามกลางคนตางชาติ โดยการ
บอกกลาวถึงความรูเกี่ยวกับพระเจาเที่ยงแท พระเจาไมพอพระทัยกับตนไมที่ไมบังเกิดผล
เงินตะลันต                       มทัธิว 25:4-30;     ลูกา 19:11-27
ชายที่เดินทางไกล             มาระโก  13:34-37
คนรับใช                           มทัธิว 24:43-51;   ลูกา 12:39-46
คนรับใชที่เฝาระวังอยู       ลูกา 12:36-38
ทาสที่สัตยซ่ือ                    มทัธิว 25:14-30
                      คํ าอุปมาเกี่ยวกับ “คนรับใช”  เหลานีเ้นนถึงความเปนผูอารักขาที่ฉลาดของขาวประเสริฐ ซึ่ง
ตองมอบหมายแกผูเชื่อ ผูเชื่อแตละคนไดรับ “ตะลันต”  หรือความสามารถพิเศษที่ใชในการแพรขยายขาว
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ประเสริฐ ไมวาความสามารถของคุณจะมากหรือนอย คุณตองใชส่ิงที่พระเจามอบแกคุณ เมื่อพระเยซูเสด็จ
กลับมาสูโลก ผูทีไ่ดใชความสามารถอยางเหมาะสมก็จะไดรับบํ าเหน็จ (ลูกา 16:10-12)
ผูหวานพืช    มทัธิว 13:3-8;  มาระโก 4:3-8;   ลูกา 8:5-8
                     ขาวประเสริฐถูกแพรออกไปโดยการหวานเมล็ดแหงพระวจนะของพระเจา ถาปราศจากพระ
วจนะแลว ยอมจะไมมีการเพิ่มพูนเกิดขึ้นได ผลทีเ่กดิขึ้นอยูกับชีวิตที่มีอยูในเมล็ดนั้นเอง (คือพระวจนะของ
พระเจา) และการตอบสนองของพื้นดิน (การตอบสนองของคนตอพระวจนะของพระเจา) จะมีการตอบ
สนองหลายประการตอการหวานพระวจนะ
                      คุณมคีวามรับผิดชอบในการหวาน ขณะทีคุ่ณหวานเมล็ดแหงพระวจนะของพระเจา ดินบาง
แหงก็พรอมและยอมใหเก็บเกี่ยว ดินบางแหงไมตอบสนองและยอมใหเก็บเกี่ยวเพียงเล็กนอย
                      แมกระทัง่พระเยซูก็ทรงเผชิญกับดินที่ไมตอบสนองในงานรับใชของพระองคในโลกนี้
                      “พระองคจะกระทํ าการมหัศจรรยที่นั่นไมได เวนแตไดวางพระหัตถถูกตองคนเจ็บบางคนให
หายโรค พระองคก็ประหลาดพระทัยเพราะเขาไมมีความเชื่อ…….”                     มาระโก 6:5-6

ขาวละมานและขาวสาลี          มทัธิว 13:24-30
                      ขณะทีคุ่ณประกาศขาวประเสริฐและผูเชื่อใหมถูกเพิ่มเขาไปในคริสตจักร ซาตานจะพยายาม
ท ําลายกระบวนการนี้เสีย มนัจะหวานคนที่เรียกวา “วชัพืช”  ลงทามกลางเมล็ดที่ดีแหงอาณาจักรของ
พระเจา
                      คนบางคนที่ยอมรับตนเปนผูเชื่อและเขามาสูคริสตจักรโดยการประกาศขาวประเสริฐนั้นไมมี
ความจริงใจ เขาเปน “วชัพืช”  ซึง่ซาตานหวานลงไว
                      พระเยซูไมตองการใหคุณใชเวลาและความพยายามในการที่จะแยกวัชพืชออกจากขาวสาลี
จงหวานเมล็ดและประกาศตอไป เมือ่พระเยซูเสด็จกลับมา วชัพชืจะถูกแยกออกในการเก็บเกี่ยว

อวนหาปลา    มทัธิว 13:47-50
                      พระเยซทูรงเปรียบเทียบการประกาศกับอวนใหญที่ถูกโยนลงในทะเล ปลาทกุชนิดเขามาใน
อวนและลากอวนเขามายังฝง ปลาดีถูกแยกออกจากปลาไมดี
                     แผนดนิของพระเจาจะนํ าคนทั้งชายและหญิงเขามาจากชาติตางๆ คนมากมายจะเขามา บาง
คนมคีวามจริงใจในการเปนคริสเตียน บางคนไมมีความจริงใจ ในการพพิากษาครั้งสุดทาย เมือ่พระเจาทรง
ดึงอวนกลับข้ึนบก “ปลา”  ทีดี่และทีเ่ลวจะถูกแยกออกจากกัน คุณไมมีหนาที่จะแยกปลา  พระเจาทรงเรียก
คุณใหตกปลาเทานั้น
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เมล็ดพันธุผักกาด   (มทัธิว 13:31-32;  มาระโก 4:31-32;   ลูกา 13:19)
                     แผนดนิของพระเจาจะเพิ่มพูนขึ้นเหมือนเมล็ดพันธผักกาด เมลด็พันธุนี้เล็กมากในระยะแรก
แตเมื่อเติบโตขึ้นจะมีขนาดใหญมาก
                    แผนดนิของพระเจาบนโลกนี้ระยะตนมีขนาดเล็ก เมือ่พระเยซูเสด็จกลับคืนสูสวรรคภายหลัง
งานรับใชของพระองคบนโลก พระองคทรงทิ้งคนกลุมเล็กๆซึ่งเปนสาวกใหเผยแพรขาวประเสริฐ ผูเชื่อกลุม
เลก็ๆนีไ้ดเพิม่พนูขึ้นเปนสาวกจํ านวนเปนพันเปนหมื่นคนในชาติตางๆ

เชื้อขนมปง   (มทัธิว 13:33;    ลูกา 13:21)
                    เหมอืนกับเชื้อในกอนขนมปง ขาวประเสริฐจะแพรออกไปทั่วโลก ฤทธิอํ์ านาจของแผนดินสวรรค
ไมไดอยูภายนอก แตอยูภายในเหมือนกับเชื้อในขนมปงซี่งแพรกระจายภายในกอนขนมปง

แขนงองุนและกิ่ง       (ยอหน 15-16)
                    คํ าอปุมานีอ้ธิบายถึงความสัมพันธระหวางพระเยซู ตัวเราและกระบวนการประกาศขาว
ประเสริฐ พระองคทรงเปนแขนงองุนในฝายวิญญาณและเราเปนกิ่ง เราจะออกผลไมไดโดยลํ าพัง เราจะเกิด
ผลไดตอเมื่อเราติดสนิทกับชีวิตที่ไหลหลั่งออกจากแขนงคือ พระเยซู
                    พระเยซูทรงตองการที่จะพรวนชีวิตของคุณในทุกดานที่ไมเกิดผลเพื่อที่คุณจะเกิดผลฝาย
วญิญาณซึ่งจะคงอยูได

การเก็บเกี่ยว (มทัธิว 9:37-38;  ลูกา 10:2)
                    ในคํ าอุปมานี้ ทุงนาคือโลกนี้ การเกบ็เกีย่วคอืคนชายหญิงจํ านวนมากซึ่งพรอมที่จะตอบสนอง
ตอขอความแหงขาวประเสริฐ การเกบ็เกีย่วครั้งใหญกํ าลังรอคอยคนงานฝายวิญญาณของพระเจา

หลักการอื่นๆ ของการประกาศขาวประเสริฐ
                     พระเยซูทรงสอนหลักการอื่น ๆ ของการประกาศขาวประเสริฐดวยขอความสั้น ๆ วา

ความสวางของโลก   มทัธิว 5:14-16;   ลูกา 8:16
                     ขาวประเสริฐจะแพรออกไปในขณะที่ผูเชื่อปรากฎเปนดังดวงสวางตางๆจากเมืองที่ต้ังอยูบนที่
สูง ซีง่จะเห็นไดจากที่ไกล เราตองนํ าความสวางดวงนั้นของโลก (พระเยซู) ไปยงัโลกที่เต็มไปดวยความมืด
ฝายวิญญาณ

เกลือแหงแผนดินโลก   ลูกา 14:34
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                     ในสมัยพระคัมภีร มกีารใชเกลือถูเขาไปในเนื้อเพื่อรักษาเนื้อไมใหเนา ผูเชื่อเปนดัง “เกลือ” ที่
ถกูถเูขาไปในโลกพรอมดวยขอความของการรักษาไมใหเนา (คือความรอดจากบาปนั่นเอง)  ซึง่จะรักษาเขา
จากการ “เนาเปอย”  (ความตายฝายวิญญาณ)  แหงบาป
ทรพัยสมบัติในสวรรค    มทัธิว 6:19-21;  ลูกส 12:15
                     ผูเชื่อไมหวงใยทรัพยสมบัติของโลก ขณะที่เราบอกเลาขาวประเสริฐ เรากํ าลังสะสมทรัพย
สมบัติในสวรรค

ประตูกวาง   มทัธิว 7:14
                     คุณไมสามารถตัดสินวาทางใดถูกโดยดูแตจํ านวนเทานั้น  หนทางไปสูนรกจะนํ าคนมากมาย
ไปในขณะที่ทางไปสูชีวิตนิรันดรนั้นมีนอยคนพบ

กจิการมากมาย   มทัธิว 7:22
                     บางคนทํ าการอัศจรรยหลายอยาง แตการท ํางานที่ยิ่งใหญไมไดหมายความวา คนที่ทํ านั้นได
ท ําตามนํ ้าพระทัยของพระเจาและทํ าใหพระประสงคของพระองคสํ าเร็จ    งานของพระเจาตองทํ า
โดยคนของพระองคดวยวิธีการของพระองค

จ ํานวนเล็กนอยกลายเปนจํ านวนมาก     มทัธิว 10:42;   มัทธิว 14:15-21
                    ทกุสิง่ทีเ่รากระท ําในนามของพระเยซูแมวาจะดูเปนจํ านวนเล็กนอยก็เกิดผลได การอัศจรรยที่
เห็นในกอนขนมปงและปลาที่พระเยซูทรงแจกนั้นแสดงใหเห็นวาพระเจาทรงเพิ่มพูนและทรงใชจํ านวนเล็ก
นอยที่เรามีใหแกผูอ่ืน ส่ิงนีเ้ปนความจรงิเกี่ยวกับความพยายามเพียงเล็กนอยในการประกาศ

ตองเปลี่ยนแปลงจึงจะเติบโต    มาระโก 2:21-22;   7:13
                     การที่เราจะเจริญเติบโตไดนั้นตองไดรับการเปลี่ยนแปลงกอน คุณจะน ําเอาสิ่งใหมมาใสใน
ภาชนะแหงประเพณีและวิถีชีวิตเกาที่บาปไมได  อํ านาจของขาวประเสริฐถูกปดกั้นโดยคนที่ยึดติดกับ
ประเพณีและปฏิเสธไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ไดรับโดยการสูญเสีย      มาระโก 8:34-37;   10:29-30

ไดโดยการให       ลูกา 6:38
                    หลกัการของโลกสอนวาคุณจะไดรับโดยการกอบโกยเอามากขึ้นมากขึ้น
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                      พระเยซูทรงสอนวา คุณจะไดรับทุกสิ่งทุกอยางเมื่อคุณยอมสูญเสียทุกสิ่ง  ส่ิงทีดู่เหมือนวาจะ
สูญเสยีไปในโลกฝายธรรมชาตินั้นจะไดรับในโลกฝายวิญญาณ ขณะทีคุ่ณถวายตัวคุณเองตองานการ
ประกาศขาวประเสริฐของโลก คุณจะไดรับบํ าเหน็จชั่วนิรันดร

ความตายนํ าชีวิตมาให        ยอหน 12:24
                      การทีจ่ะเปนสาวกที่เกิดผลนั้น  คุณตองตายตอความปรารถนาดานเนื้อหนังของคุณ      คุณ
ตอง  “ตาย” ตอบาปและละทิง้วธิีของคุณเองเพื่อที่จะติดตามพระเยซูในการเก็บเกี่ยวในทุงนาฝายวิญญาณ
ของโลก

สรุป
                     ในดานเกี่ยวกับการประกาศขาวประเสริฐ คํ าสอนของพระเยซูเปดเผยใหรูวาพระองคไมทรงพอ
พระทัยกับส่ิงตอไปนี้

- ตกปลาโดยไมจับปลา
- โตะทีว่างเปลาในงานเลี้ยง
- หวานโดยไมไดเก็บเกี่ยว
- ตนไมที่ไมเกิดผล
- แกะหลงหายที่ไมไดถูกนํ ากลับมาสูคอก
- เหรยีญที่หายไปและหาไมพบ
- บุตรที่หลงหายแตไมกลับคืนมา
- คนรับใชที่ไมไดเกิดผล
- พืน้ดนิฝายวิญญาณที่ไมไดตอบสนอง
- ทุงนาทีเ่หลืองอรามแลวไมมีผูใดเก็บเกี่ยว

                     พระบดิาของเราผูซี่งไมปรารถนาจะใหใครสักคนเดียวพินาศไป ทรงสมพระทัยใน ผล ทีเ่กิดจาก
การประกาศขาวประเสริฐ
                     “อยางนั้นแหละ พระบดิาของทานผูทรงสถิตในสวรรค ไมทรงปรารถนาใหผูเล็กนอยเหลานี้สัก
คนหนึ่งพินาศไปเลย”         มทัธิว 18:14
                      “องคพระผูเปนเจาไมไดทรงเฉื่อยชาในเรื่องพระสัญญาของพระองค ตามทีบ่างคนคิดเชนนั้น
แตพระองคไดทรงอดกลั้นพระทัยไว  เพราะเหน็แกทานทั้งหลายมาชานาน พระองคไมทรงประสงคที่จะใหผู
หนึง่ผูใดพินาศเลย แตทรงปรารถนาที่จะใหคนทั้งปวงกลับใจเสียใหม”        2 เปโตร 3:9
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ชื่อ……………………………………………

บททดสอบตนเอง บทที่ 8

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “อุปมา”
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3. เหตใุดพระเยซูทรงใชคํ าอุปมาเพื่อสอนสาวกของพระองค
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

4. จงอธบิายอยางสั้นๆถึงหลักการของการประกาศขาวประเสริฐที่สอนไวในคํ าอุปมาตอไปนี้
1. โตะวางในงานเลี้ยง  ………………………………………………………………………………….
2. แกะ เหรียญและบุตรหลงหาย ………………………………………………………………………..
3. อุปมาเรื่องคนรับใช  ………………………………………………………………………………….
4. ผูหวานพืช  …………………………………………………………………………………………...
5. ขาวละมานและขาวสาลี ……………………………………………………………………………...
6. อวนหาปลา …………………………………………………………………………………………..
7. เมล็ดพันธุผักกาด …………………………………………………………………………………….
8. เชื้อขนมปง …………………………………………………………………………………………..
9. แขนงองุนและกิ่ง …………………………………………………………………………………….
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 8

1.  “พระองคไดทรงกลาวแกเขาถึงขาวนั้นเปนคํ าอุปมาอยางนั้นหลายประการ ตามทีเ่ขาจะสามารถฟงและ
เขาใจได”        มาระโก 4:33
2.    คํ าอุปมา คือ เร่ืองราวซึง่ใชตัวอยางจากธรรมชาติเพื่อแสดงความจริงฝายวิญญาณ ความหมายแทจริง
ของคํ าวา “อุปมา” คือ “วางขาง เปรียบเทียบ”
      ในคํ าอุปมาตางๆ พระเยซทูรงใชตัวอยางในธรรมชาติและนํ ามาเปรียบเทียบกับความจริงฝายวิญญาณ
คํ าอุปมา คือ เร่ืองราวฝายโลกแตมีความหมายฝายสวรรค      หนา 75
3.    สาวกมคีวามเขาใจถึงความจริงฝายวิญญาณซึ่งสอนในคํ าอุปมาเพราะวาเขามีความคิดฝายวิญญาณ
ผูที่ใมมีความคิดฝายวิญญาณ ไดยินคํ าอุปมาและไมสามารถเขาใจได     หนา 76
4 ดูคํ าบรรยายเรื่องคํ าอุปมาในหนา 76-78
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป

1. จงศกึษาตอไปถึงหลักการของการประกาศขาวประเสริฐ ซึ่งเปดเผยใหเห็นคํ าอุปมาในพันธสัญญา
ใหม จงใชขออางอิงที่ใหในบทเรียนนี้เพื่อศึกษาคํ าอุปมาแตละเรื่องของพระเยซูใหละเอียดยิ่งขึ้น คุณ
สามารถคนพบหลักการของการประกาศขาวประเสริฐเพิ่มเติมหรือไม

2. จงตรวจสอบชีวิตของคุณเองในแงของคํ าสอนเกี่ยวกับการประกาศขาวประเสริฐซึ่งบอกไวในคํ าอุปมา
เหลานี้

- คุณกํ าลังตกปลาโดยไมไดจับหรือไม
- คุณก ําลังหวานโดยไมไดเก็บเกี่ยวหรือไม
- คุณเปนเหมือนตนไมที่ไมเกิดผลหรือไม
- คุณก ําลังเสาะหา “แกะที่หลงหาย” หรือไม
- คุณเปนคนรับใชที่นํ าเอาสิ่งที่นายฝากไวไปเกิดผลหรือไม
- พืน้ดนิทีคุ่ณก ําลังทํ างานอยูมีการตอบสนองหรือไม
- คุณก ําลงัท ําสวนของคุณในการเก็บเกี่ยวทุงนาฝายวิญญาณในชุมชนของคุณเอง ในประเทศชาติ

ของคุณ และในโลกหรือไม
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