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 บทที่ 9 

คําอุปมาของอาณาจักร 

วัตถุประสงค 
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
- ใหนิยามคําวา “คําอุปมา” 
- อธิบายวาเหตุใดพระเยซูจึงทรงใชคําอุปมาเพื่อสอนหลักการของอาณาจักรพระเจา 
- รูถึงหัวขอสําคัญของคําอุปมาของพระเยซู 
- ศึกษาคําอุปมาของพระเยซูเพื่อเรียนรูหลักการของอาณาจักร 

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจ 
“พระองคตรัสตอบเขาวา “ขอความลับลึกแหงแผนดินสวรรคทรงโปรดใหทาน

ทั้งหลายรูได แตคนเหลานั้นไมโปรดใหรู” 
มัทธิว 13:11 

คํานํา 
ในบทที่แลว คุณไดรียนหลักการพื้นฐานที่ใชปกครองชีวิตในอาณาจักรของพระเจา 
ในระหวางการรับใชของพระองคในโลกนี้ พระเยซูทรงใชวิธีการสอนแบบเฉพาะไมเหมือนใคร

เรียกวา “คําอุปมา” เพื่อเปดเผยความจริงฝายวิญญาณเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจา 
ในบทนี้คุณจะไดเรียนคําอุปมาคืออะไร และเหตุใดพระเยซูจึงใชคําอุปมาเพื่อสอนหลักการ

ของอาณาจักร คุณจะศึกษาคําอุปมาเพื่อรูหลักการซึ่งคําอุปมาแตละอยางสอน 

คําอุปมาคืออะไร 
คําอุปมาคือ เร่ืองเลาซึ่งใชตัวอยางจากโลกธรรมชาติเพื่อแสดงความจริงฝายวิญญาณ 
ความหมายที่แทจริงของคําวา “คําอุปมา” คือ “วางขางๆ เปรียบเทียบ” ในคําอุปมาพระเยซู

ทรงใชตัวอยางของธรรมชาติและเปรียบเทียบกับความจริงฝายวิญญาณ คําอุปมาคือ เร่ืองราวในโลก
โดยมีความหมายของสวรรค 

ส่ิงที่เปนฝายธรรมชาติคือ ส่ิงที่เราสังเกตไดดวยสัมผัสของเรา เราสามารถมองเห็น ไดยิน หรือ
สัมผัสส่ิงนั้นได ส่ิงที่เปนฝายวิญญาณจะสามารถสังเกตไดดวยสัมผัสฝายวิญญาณ 
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ใจความของคําอุปมา 
ใจความสําคัญของคําอุปมาของพระเยซูคือ อาณาจักรของพระเจา 
กอนที่จะเลาคําอุปมาบางเรื่อง พระเยซูไดกลาวไวชัดเจนวาอาณาจักรของพระเจาคือ ใจความ

ของคําอุปมา 
“พระองคตรัสอีกวา “แผนดินของพระเจา จะเปรียบเหมือนสิ่งใดหรือจะสําแดงดวยคํา

อุปมาอยางไร”” 
มาระโก 4:30 

“พระองคจึงตรัสวา “แผนดินของพระเจาเหมือนสิ่งใด และเราจะเปรียบแผนดินนั้นกับ
อะไรดี” 

ลูกา 13:18 

“พระองคตรัสอีกวา “เราจะเปรียบแผนดินของพระเจากับสิ่งใด”” 
ลูกา 13:20 

เมื่อกลาวขอความดังกลาวแลว พระเยซูก็ไดเลาคําอุปมา 
แมวาไมมีการกลาวคําแนะนําคําอุปมาดวยขอความโดยตรง แตใจความสําคัญก็คืออาณาจักร

ของพระเจา คําอุปมาทุกๆเรื่องที่พระเยซูทรงเลาจะมีความสัมพันธในทางใดทางหนึ่งกับอาณาจักรของ
พระเจา 

เหตุใดจึงใชคําอุปมา 
เหตุใดพระเยซูจึงเลือกวิธีการสอนเฉพาะตัวที่ไมเหมือนใครคือ ใชคําอุปมาเพื่อเปดเผยความ

จริงฝายวิญญาณเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจา 
สาวกของพระองคถามคําถามเดียวกันนี้วา 
“ฝายพวกสาวกจึงมาทูลพระองควา “เหตุไฉนพระองคตรัสกับเขาเปนคําอุปมา”” 

มัทธิว 13:10 

พระเยซูทรงตอบวา 
“พระองคตรัสตอบเขาวา “ขอความลับลึกแหงแผนดินสวรรคทรโปรดใหทานทั้งหลาย

รูได แตคนเหลานั้นไมโปรดใหรู”” 
มัทธิว 13:11, ดูลูกา 8:10 ดวย 

ความรูเกี่ยวกับความจริงฝายวิญญาณของอาณาจักรพระเจาไดมอบใหแกสาวก เพราะวาเขา
เขาใจความคิดฝายวิญญาณ ผูที่ไมมีความคิดฝายวิญญาณไดยินคําอุปมาและไมเขาใจ 

การที่จะเขาใจความจริงฝายวิญญาณไดนั้นตองเขาใจโดยความคิดฝายวิญญาณ 
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“แตมนุษยธรรมดาจะรับสิ่งเหลานั้น ซ่ึงเปนของพระวิญญาณแหงพระเจาไมได เพราะ

เขาเห็นวาเปนสิ่งโงเขลา และเขาไมสามารถเขาใจไดเพราะวาจะเขาใจสิ่งเหลานั้นได ตอง
สังเกตดวยวิญญาณ” 

1 โครินธ 2:14 

ผุที่มีความคิดฝายวิญญาณจะเขาใจหลักการของอาณาจักรที่เปดเผยโดยทางคําอุปมา 
ผูที่มีความคิดฝายเนื้อหนัง มีจิตใจบาปไมสามารถเขาใจความหมายฝายวิญญาณได 
พระเยซูทรงใชคําอุปมาเพื่อปกปดหลักการที่ยิ่งใหญฝายวิญญาณจากผูที่ไมเชื่อในพระองค 
“เพื่อหากวาเขาจะดูแลวดูเลาแตมองไมเห็น และฟงแลวฟงเลา แตไมเขาใจ เกลือกวา

เขาจะหันกลับมาหารพระเจาและรับการอภัย” 
มาระโก 4:12 

คนที่มีความคิดฝายวิญญาณคือ ผูที่ไดบังเกิดใหมฝายวิญญาณตามที่อธิบายในบทที่ 4 ของ
คูมือนี้ 

คําอุปมาของอาณาจักรพระเจา 
คําอุปมาทั้งหมดที่พระเยซูทรงเลานั้นเปดเผยขอมูลตางๆ เกี่ยวกับอาณาจัรกของพระเจา 
สวนที่เหลือของบทนี้พูดเกี่ยวกับคําอุปมาเหลานี้ โดยที่เรามีเนื้อที่จํากัด บทนี้จึงใหรายชื่อ

หัวขอและขอพระคัมภีรอางอิงของคําอุปมา และความจริงสําคัญของอาณาจักร ซึ่งสอนในคําอุปมาแต
ละเรื่อง 

จงแนใจวาไดเปดดูขออางอิงแตละขอในพระคัมภีรของคุณและอานคําอุปมาแตละเรื่องที่พระ
เยซูทรงสอน 

คําอุปมาที่เกี่ยวกับการเสนอใหมารับราชอาณาจักร 
คําอุปมาตอไปนี้เกี่ยวของกับการที่พระเยซูทรงเสนอใหมารับเอาราชอาณาจักรของพระเจา 
 

คําอุปมาเรื่องทอนผาที่ถูกปะ 
“ไมมีผูใดเอาทอนผาทอใหมมาปะเสื้อเกา เพราะวาผาที่ปะเขานั้น เมื่อหดจะทําใหเสื้อ

เกาขาดกวางออกไปอีก” 
มัทธิว 9:16 
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“ไมมีผูใดเอาทอนผาใหมมาปะเสื้อเกา ถาทําอยางนั้นทอนผาใหมที่ปะเขานั้น เมื่อหด
จะทําใหเสื้อเกาขาดกวางออกไปอีก” 

มาระโก 2:21 

 

”พระองคยังตรัสคําเปรียบขอหนึ่งแกเขาดวยวา “ไมมีผูใดฉีกทอนผาจากเสื้อใหมมา
ปะเสื้อเกา ถาทําอยางนั้นเสื้อใหมนั้นจะขาดไป ทั้งทอนผาที่เอามาจากเสื้อใหมนั้น ก็จะไมสม
กับเสื้อเกาดวย” 

ลูกา5:36 

 

คําอุปมาเรื่องถุงใสเหลาองุน 
“และเขาไมเอาน้ําองุนหมักใหมมาใสในถุงหนังเกา ถาทําอยางนั้น ถุงหนังจะขาด น้ํา

องุนจะรั่ว ทั้งถุงหนังก็จะเสียไปดวย แตเขายอมเอาน้ําองุนหมักใหมใสในถุงหนังใหม แลวทั้ง
สองอยางก็อยูดีดวยกันได” 

มัทธิว 9:17 

“และไมมีผูใดเอาน้ําองุนหมักใหมมาใสไวในถุงหนังเกา ถาทําอยางนั้นน้ําองุนหมัก
ใหมจะทําใหถุงเกานั้นขาดไป น้ําองุน และถุงก็จะเสียไปดวยกัน แตน้ําองุนหมักใหมนั้นตอง
ใสไวในถุงหนังใหม” 

มาระโก 2:22 

“ไมมีผูใดเอาน้ําองุนหมักใหมมาใสไวในถุงหนังเกา ถาทําอยางนั้นน้ําองุนหมักจะทํา
ใหถุงหนังเกาขาดไป และน้ําองุนจะรั่ว ถุงหนังก็จะเสียไปดวย” 

ลูกา 5:37 

คําอุปมาทั้งสองประการนี้สอนวา พระเยซูทรงเสนอราชอาณาจักรที่ใหมและไมมีใครเหมือน 
ซึ่งไมอาจจะเขากันไดกับรูปแบบเดิมของประเพณีทางศาสนา มันเปนที่เปนไปไมไดที่จะเขาถึง
อาณาจักรของพระเจา โดยการพยายามที่จะใสเร่ืองนี้ลงไปในรูปแบบความคิดเกา และวิธีการดําเนิน
ชีวิตแบบเดิม 

 

คําอุปมาเรื่องผูเลี้ยงแกะที่ด ี
ยอหน 10:1-16 

พระเยซูผูเปนกษัตริยไดรับการเปรียบเทียบกับผูเลี้ยงแกะ พระองคจะทรงนําแกะของพระองค
ออกจากพันธะผูกพันทางศาสนา และนําแกะทั้งหลายเขามาสูอิสรภาพแหงอาณาจักรของพระองค 
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แกะของพระองคจะรูจักเสียงของพระองคและตอบสนองขอเสนอของพระองคใหมารับเอา
ราชอาณาจักรนี้ 

 

 

คําอุปมาเรื่องแกะหลง 
มัทธิว 18:12-14, ลูกา 15:4-7 

คําอุปมาเรื่องเหรียญเงินหาย 
    ลูกา 15:8-10 

คําอุปมาเรื่องบุตรนอยหลงหาย 
    ลูกา 15:11-32 
 
คําอุปมาเหลานี้เลาเพื่อแสดงวา พระบิดาทรงตามหาแกะที่หลงหายไปอยางไร เพื่อนําเขาสู

ราชอาณาจักร ผูติดตามพระองคควรตามหาผูที่หลงหายอยางไร และการสํานึกผิดเปนกุญแจไปสุการ
เปนทายาทในราชอาณาจักรไดอยางไร 

 

คําอุปมาเรื่องงานเลี้ยงแตงงาน 
    มัทธิว 22:1-14 

คําอุปมาเรื่องงานเลี้ยงใหญ 
    ลูกา 14:16-24 
โดยคําอุปมาทั้งสองนี้ พระเยซูทรงเชื้อเชิญคนในยุคปจจุบันใหเขามาสูราชอาณาจักร การ

ประกาศเดิมนั้นถูกสงไปยังกลุมคนพิเศษคือ อิสราเอลแตไมใชทุกคนที่ถูกเลือกไดตอนรับคําเชิญ ดังนั้น
จึงมีคําเชิญอีกครั้งไปยังคนตางชาติ 

 

คําอุปมาของคนสรางบานสองคน 
    มัทธิว 7:24-27 
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ในคําอุปมานี้ พระเยซูทรงสอนวาราชอาณาจักรถูกสรางขึ้นบนพระองคเอง พระองคทรง
เปรียบเทียบพระองคเปนดังศิลาซึ่งคนจะสรางขึ้นบนชีวิตของเขา บานที่ถูกสรางบนรากฐานเชนนั้นจะ
ยืนหยัดอยูไดตอพายุทุกครั้ง 

พระเยซูทรงเสนอโอกาสแกชายและหญิงที่จะสรางชีวิตของเขาบนรากฐานนิรันดรแหง
อาณาจักรของพระเจา 

 

 

 

คําอุปมาเรื่องประตู 2 ชนิด 
   มัทธิว 7:13-14, ลูกา 13:24-28 
มีเพียงประตูเดียวที่นําเขาไปสูราชอาณาจักร ประตูนี้คือพระเยซูคริสตพระผูเปนเจา 
 

การปฏิเสธกษัตริย 
 
คําอุปมาเรื่องคนเฝาสวนซ่ึงฆาคน : มัทธิว 21:33-34, มาระโก 12:1-11, ลูกา 20:9-18 

พระเยซูทรงใชคําอุปมาเพื่อเปดเผยวาชนชาติอิสราเอลจะปฏิเสธพระองคในฐานะพระมาซี
ฮาห และกษัตริยซึ่งแสดงใหเห็นในเรื่องนี้ 

พระเจาสงผูพยากรณมายังโลกนี้พรอมกับคําเสนอใหรับอาณาจักร แตอิสราเองไดฆาผู
พยากรณเสีย บัดนี้ พระเจาไดสงพระบุตรของพระองค พระองคก็เชนกันจะถูกปฏิเสธและถูกฆาเสีย 

 
คําอุปมาเรื่องตนมะเดื่อไรผล : ลูกา 13:6-9 

พระเยซูทรงเลาเรื่องนี้ ตนมะเดื่อเปนตัวอยางในธรรมชาติซึ่งใชเปนสัญญาลักษณของชนชาติ
อิสราเอล 

พระเจาทรงตั้งชาติอิสราเอลเปนชาติซึ่งพระองคจะสามารถเปดผยแผนดินของพระเจาแกโลก
คร้ังแลวครั้งเลาที่พระเจาพยายามให “ตนไม” ของอิสราเอล “ออกลูก" (เกิดผล) ทามกลางชาติตางๆ 
ของโลกโดยการแบงปนความรูของเขาเรื่องพระเจาเที่ยงแท แตอิสราเอลยังคงไรผลอยู 

 
คําอุปมาเรื่องงานสมรส : มัทธิว 22:2-14 
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พระเยซูมักจะใชคําอุปมาเรื่องานสมรสเพื่อแสดงถึงการปฏิเสธพระองค คนใชถูกสงไป เพื่อ
เรียกคนใหมางานสมรส แตคนไดฆาคนใชเสียและปฏิเสธคําเชิญ นี่เปนตัวอยางวาการเสนอใหมารับ
อาณาจักร และไดถูกปฏิเสธอยางไร 

 

ราชอาณาจักรถูกเลื่อนออกไป 
 
คําอุปมาเรื่องตะลันต :   มัทธิว 25:14-30, ลูกา 19:11-27 
คําอุปมาเรื่องคนเดินทางไกล :  มาระโก 13:34-37 
คําอุปมาเรื่องคนใช :   มัทธิว 24:43-51, ลูกา 12:39-46 
คําอุปมาเรื่องคนใชที่เฝาระวังอยู : ลูกา 12:36-38 

พระเยซูทรงเลาคําอุปมาหลายประการ ซึ่งเปดเผยวาอาณาจักรของพระเจาจะถูกตั้งขึ้นใน
รูปแบบสุดทายในอนาคต แตโดยที่พระองคถูกปฏิเสธในฐานะกษัตริยและการสิ้นพระชนมของพระองค
เพื่อบาปของมนุษยทุกคน อาณาจักรจะยังไมมาถึงในชวงเวลาการรับใชของพระองคในโลกนี้ 

คําอุปมาเหลานี้ไดเปดเผยดวยวาพระเยซูจะหายไปชั่วระยะเวลาหนึ่งจากขอบเขตซึ่ง
อาณาจักรจะถูกตั้งขึ้นในเวลาสุดทาย คําอุปมาเหลานี้เนนวา สาวกของพระองคตองสัตยซื่อตอหนาที่ที่
ทรงใหเขาไว โดยใชตะลันตและความสามารถของเขาเพื่อขยายอาณาจักรของพระเจา 

 
คําอุปมาเรื่องตนมะเดื่อ : มัทธิว 24:32-34, มาระโก 13:28-31, ลูกา 21:29-32 

พระเยซูเลาคําอุปมาเกี่ยวตนมะเดื่อซึ่งบอกประมาณเวลาของการตั้งอาณาจักรของพระเจา
เปนครั้งสุดทาย พระองคตรัสวา คนอาจบอกไดวาฤดูรอนจะมาใกลเมื่อไร เพราะวาตนมะเดื่อจะผลิใบ
ออกมา 

ตามที่กลาวแลววา ตนมะเดื่อเปนตัวอยางธรรมชาติของชนชาติอิสราเอล พระเยซูทรงเปดเผย
วา เมื่ออิสราเอลถูกนํากลับคืนมายังดินแดนของตนและเริ่มที่จะ “ผลิใบ” โดยเปนชนชาติหนึ่งอีกครั้ง
หนึ่ง เวลาของการเสด็จกลับมาของกษัตริยก็ใกลเขามา 

(เหตุการณนี้ไดเกิดขึ้นแลว วาอิสราเอลไดถูกนํากลับคืนมายังดินแดนของตนเปนชนชาติหนึ่ง
แลว) 

การเจริญเติบโตของอาณาจักร 
 
พระเยซูทรงเลาคําอุปมาหลายประการซึ่งแสดงวาอาณาจักรของพระเจาจะขยายออกไปทั่ว

โลกไดอยางไร 
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คําอุปมาเรื่องตะลันต   มัทธิว 25:14-30, ลูกา 19:11-27 

คําอุปมานี้เปดเผยวาอาณาจักรจะถูกแผออกไปโดยการใชตะลันตและความสามารถฝาย
วิญญาณ ซึ่งพระเจาไดใหแกผูเชื่ออยางฉลาด 
 
คําอุปมาเรื่องผูหวาน  มัทธิว 13:3-8, มาระโก 4:3-8, ลูกา 8:5-8 

ขาวประเสริฐของอาณาจักรถูกประกาศออกไปโดยการหวานเมล็ดแหงพระวจนะของพระเจา 
ซึ่งจะมีการตอบสนองหลายอยางตางกันไป ข้ึนอยูกับทาทีของผูฟง ผลไมไดข้ึนอยูกับผูหวาน แตข้ึนอยู
กับชีวิตที่อยูในเมล็ดนั้นเอง และสภาวะของดิน (จิตใจของมนุษย) 

 
คําอุปมาเรื่องขาวละมานและขาวสาลี  มัทธิว 13:24-30 

ซาตานพยายามทําใหแผนการของอาณาจักรพายแพไปโดยการหวาน คนที่เรียกวา “วัชพืช” 
ลงทามกลางเมล็ดดีของอาณาจักรพระเจา วัชพืชที่ซาตานหวานดูคลายคลึงกับขาวสาลีที่ดี 

ในเวลาเก็บเกี่ยวขาวสาลีจะสังเกตไดจากเมล็ดขาว วัชพืชจะไมผลิตเมล็ดขาวที่ใชการได 
 
 
 

คําอุปมาเรื่องอวน    มัทธิว 13:47-50 
ราชอาณาจักรเปรียบไดกับอวนใหญที่โยนลงไปในทะเล ปลาทุกชนิดจะเขาไปในอวน แตเมื่อ

อวนถูกลากเขาฝง ปลาดีจะถูกแยกออกจากปลาไมดี  
ราชอาณาจักรจะนําคนทั้งชายและหญิงจากทุกๆ ชาติ กอนการตั้งราชอาณาจักรครั้งสุดทาย 

จะมีการพิพากษาเพื่อแยกเอาทุกคนที่ประพฤติชั่วชาออกไป 
 

คําอุปมาเรื่องเมล็ดพันธุผักกาด  มัทธิว 13:31-32, มาระโก 4:31-32, ลูกา 13:19 
อาณาจักรของพระเจาจะเติบโตเหมือนเมล็ดพันธุผักกาด เมล็ดนี้เล็กมากและมีการเริ่มตนที่ไม

สําคัญอะไร แตจะเติบโตเปนขนาดใหญได 
 

คําอุปมาเรื่องเชื้อขนมปง   มัทธิว 13:13, ลูกา 13:21 
เหมือนเชื้อในกอนขนมปง อาณาจักรของพระเจาจะแผขยายออกไปตลอดทั่วโลก (เหมือน

กอนขนมปง) ฤทธิอํานาจของอาณาจักรไมไดอยูภายนอกแตอยูภายใน 
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การพิพากษาของอาณาจักร 
 
คําอุปมาเรื่องสาวพรหมจารีสิบคน   มัทธิว 25: 1-12 
คําอุปมาเรื่องแกะและแพะ  มัทธิว 25:31-46 

พระเยซูทรงเลาคําอุปมาหลายประการเกี่ยวกับการพิพากษาในอาณาจักรในอนาคต ในเวลา
พิพากษา ผูที่พรอมก็จะเขาไป ผูที่เปนแกะของผูเลี้ยงแกะที่แทจริงคือพระเยซูคริสตจะไดรับการยอมรับ 
คนอื่นจะถูกปฏิเสธไมใหเขาไปในอาณาจักร 

 

คุณคาของอาณาจักร 
พระเยซูทรงใชคําอุปมาหลายอยางเพื่อแสดงถึงคุณคาอันยิ่งใหญของอาณาจักรของพระเจา 

 
คําอุปมาของไขมุกที่มีราคาสูง  มัทธิว 13:45-46 
คําอุปมาของสมบัติที่ซอนไว  มัทธิว 13:44 

คําอุปมาเหลานี้แสดงวา อาณาจักรของพระเจามีคาสูงจนไมมีส่ิงใดเปรียบเทียบได มีคามา
กวาสมบัติใดๆ ของมนุษย ถาเราจะตองเสียสละทุกสิ่งที่เรามีเพื่อจะไดอาณาจักรนี้ ก็มีคามากพอที่เรา
จะสละได 
 

 
 
 
คําอุปมาเรื่องคนตนเรือน  มัทธิว 13:52 

ในคําอุปมานี้ พระเยซูทรงเปรียบเทียบพระองคเองเปนเหมือนคนเฝาสิ่งของ ซึ่งนําเอาของที่
ตองการออกมาใชในบาน 

คนเฝาสิ่งของอาจนําเอาเมล็ดขาวใหมหรือเกา น้ําองุนใหมหรือเกา ไมวาเขาจะนําอะไรมาก็ทํา
ใหบานเรือนนั้นไดรับส่ิงของที่ตองการ 

อาณาจักรที่พระเยซูทรงนํามาในบางวิธีก็เหมือนรูปแบบเดิมของอาณาจักร แตในอีกวิธีหนึ่งก็
เปนสิ่งใหมโดยสิ้นเชิง แตทั้งสิ่งเกาและใหมก็มีคุณคาในการตอบสนองความตองการของผูที่อาศัยใน
อาณาจักรของพระเจา 

 
 

ชีวิตในอาณาจักร 
คําอุปมาหลายประการที่พระเยซูทรงเลา แสดงใหเห็นถึงหลักการของการมีชีวิตอยูในอาณาจักร 
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คําอุปมาของบุตรสองคน มัทธิว 21:28-32 
พระเยซูทรงสอนวา ความเชื่อฟงเปนการทดสอบการเปนบุตรภายในครอบครัวของอาณาจักร 
 

คําอุปมาเรื่องชาวสะมาเรียใจดี ลูกา 10:30-37 
หลักการของอาณาจักรเรื่องความรักที่มีตอผูอ่ืนเปนคําสอนของคําอุปมานี้ เพื่อนบานของเรา

คือใครก็ตามที่มีความขัดสน เรารูวาเขาตองการอะไรและเราสามารถชวยใหเขาไดส่ิงที่เขาตองการ 
 

คําอุปมาเรื่องเจาหนี้สองคน ลูกา 7:41-43 
คําอุปมานี้สอนวาคนที่มีประสบการณถึงความรักแหงอาณาจักรก็จะเปนผูที่แสดงความรัก

ออกมาได 
 

คําอุปมาเรื่องฟาริสีและคนเก็บภาษี ลูกา 18:10-14 
ฟาริสีเขาหาพระเจาบนพื้นฐานของความชอบธรรมของเขาเอง คนเก็บภาษีรูวาในตัวเขาไมมี

อะไรมีคาพอที่จะยืนอยูตอหนาพระเจาได 
ในคําอุปมานี้ พระเยซูทรงสอนวามนุษยควรเขาหาพระเจาอยางไร เพื่อที่จะนมัสการสรรเสริญ 

ขอบพระคุณ ออนวอนและอธิษฐานเผื่อในราชอาณาจักร 
คําอุปมานี้สอนถึงการถอมใจในคําอธิษฐานและบาปของความชอบธรรมของตนเองดวย 
 

คําอุปมาเรื่องความคิดคํานึงของเศรษฐี ลูกา 12:16-21 
เร่ืองแสดงความโงของการพึ่งพิงความมั่งมีทางวัตถุซึ่งเปนของชั่วคราว ส่ิงสําคัญเหนืออ่ืนใด

ของชีวิตคือ อาณาจักรนิรันดรของพระเจา 
 

คําอุปมาเรื่องผงกับทอนไม มัทธิว 7:1-5, ลูกา 6:41-42 
คําอุปมานี้สอนวาเราควรพิจารณาพิพากษาตนเองมากกวาที่จะตัดสินผูอ่ืน 
 

คําอุปมาเรื่องการเก็บเกี่ยว มัทธิว 9:37-38, ลูกา 10:2 
เปนเรื่องของการเก็บเกี่ยว สุกและพรอมที่จะรวบรวมซึ่งพระเยซูทรงใชเนนความตั้งใจของ

สาวกที่จะขยายอาณาจักรของพระเจาออกไป 
คําอุปมานี้แสดงภาพนิมิตซึ่งเปลี่ยนพวกเขาจาก “คนหาปลา” เปน “ผูหาคน” 
 

คําอุปมาเรื่องหญิงหมายและผูพิพากษา ลูกา 18:1-8 
คําอุปมาเรื่องมิตรสหายที่เพียรขอ  ลูกา 11:5-10 
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คําอุปมาทั้งสองนี้แสดงใหเห็นความสําคัญของการหมั่นเพียรอธิษฐาน 
 
คําอุปมาเรื่องทาสที่สัตยซ่ือ มัทธิว 25:14-30 

คําอุปมานี้เนนความสําคัญของคนตนเรือนที่ฉลาดและชอบธรรม ซึ่งดูแลทรัพยสมบัติ
อาณาจักรซึ่งทรงไวใจใหแกผูเชื่อ 
 
คําอุปมาเกี่ยวกับที่นั่งที่งานสมรส  ลูกา 14:7-11 

คําอุปมานี้แสดงความสําคัญของการถอมใจและการไดรับการยกยองในอาณาจักรของพระ
เจา ซึ่งพระผูเปนเจาเปนผูประทานให 
 
คําอุปมาเรื่องเถาองุน   ยอหน 15:1-6 

คําอุปมานี้อธิบายความสัมพันธของพระเยซูที่มีตอคริสตจักร 
 
คําอุปมาเกี่ยวกับคนงานสวนองุน มัทธิว 20:1-6 

คําอุปมานี้สอนวาบําเหน็จนิรันดรไมไดต้ังอยูบนมาตรฐานของโลก 
 
คําอุปมาเรื่องหนาที่ของคนรับใช  ลูกา 17:7-10 

คําอุปมาเหลานี้เนนความสําคัญของความเขาใจที่เหมาะสมในการยอมผูกพันตออาณาจักร 
 
คําอุปมาเรื่องเสื้อผาที่สวมในงานสมรส     มัทธิว 22:10-14 

คําอุปมานี้เนนความจําเปนที่เราตองสวมความชอบธรรมเพื่อที่จะคงอยูในอาณาจักร ไมใช
ความชอบธรรมของตนเอง แตไดมาโดยทางความชอบธรรมของพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา 
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บททดสอบตนเอง บทที่ 9 
 
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา 
 ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
2. คําอุปมาคืออะไร 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
3. เหตุใดพระเยซูจึงใชคําอุปมาเพื่อสนองความจริงฝายวิญญาณเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจา 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
4. อะไรคือหัวขอสําคัญของคําอุปมาของพระเยซู 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 9 
 
1. พระองคตรัสตอบเขาวา “ขอความลับลึกแหงแผนดินสวรรคทรงโปรดใหทานทั้งหลายรูได แต

คนเหลานั้นไมทรงโปรดใหรู”  มัทธิว 13:11 
 
2. คําอุปมาคือ เร่ืองราวที่ใชตัวอยางจากโลกฝายธรรมชาติเพื่อแสดงความจริงฝายวิญญาณ 
  ความหมายที่แทจริงของคําวา “อุปมา” หมายถึงการวางไวขางๆ เพื่อเปรีบบเทียบ ใน

คําอุปมานี้ พระเยซูทรงใชตัวอยางในธรรมชาติและเปรียบเทียบกับความจริงฝายวิญญาณ 
เปนเรื่องราวของโลกโดยมีความหมายฝายสวรรค หนา... 

 
3. พระเยซูทรงใชคําอุปมาเพื่อสอนความจริงของอาณาจักร เพื่อผูที่มีจิตใจฝายวิญญาณจะ

เรียนรูหลักการที่สําคัญเหลานี้ 
  ผูที่มีความคิดฝายเนื้อหนังมีจิตใจบาป จะไมสามารถเจาใจความจริงเหลานี้ พระเยซู

ทรงใชคําอุปมาเพื่อซอนหลักการฝายวิญญาณจากผูไมเชื่อ  หนา... 
 
4. อาณาจักรของพระเจา    หนา.... 
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เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป 
 
หนังสือวิวรณเปนเหมือนชื่อของหนังสือ คือ เปดเผยสิ่งที่ไมเคยรูมากอน พระเจาทรงเปดเผย

แกอัครทูตนยอหน ถึงเหตุการณซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต มีเหตุการณที่ยอหนไมอาจรูได ดวยสติปญญา
ธรรมชาติ ขณะที่พระเจาทรงเปดเผยสิ่งเหลานี้ ยอหนจึงเขียนไวในหนังสือชื่อ “วิวรณ” 

วิวรณมุงเนนที่เหตุการณซึ่งจะเกิดขึ้นกอนที่โลกและเวลาจะสิ้นสุดลง เชนเดียวกับคําอุปมา 
วิวรณเปนเรื่องที่ยากที่จะเขาใจดวยความคิดฝายธรรมชาติ จะตองเขาใจดวยความคิดฝายวิญญาณ 

วิวรณเปดเผยมากเกี่ยวกับอนาคตของอาณาจักรพระเจา 
1. ศึกษาขาอางอิงตอไปนี้ ซึ่งกลาวโดยตรงเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจาในหนังสือ

วิวรณ  วิวรณ 1:9, 11:15, 12:10 
2. ขออางอิงโดยตรงตอไปนี้เกี่ยวของกับอาณาจักรของโลกและของซาตาน : วิวรณ 

16:10, 17:17 
3. อานวิวรณ 20:10-15 เพื่อคนหาจุดหมายปลายทางสุดทายของซาตานและผูอาศัยใน

อาณาจักรของมัน 
4. อานวิวรณ บทที่ 21-22 เพื่อดูคําอธิบายเรื่องจุดหมายปลายทางของผูอาศัยใน

อาณาจักรของพระเจา 
 

 


