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บทนํา 
 พระเยซคูริสต์ทรงบงัเกิดมาเพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีตามตําแหน่งสามตําแหน่ง อนัได้แก่ ผู้พยากรณ์ ปโุรหิต กษัตริย์ 

 โมเสสพดูถงึพระเยซเูม่ือกลา่ววา่ 

 “พระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าจะทรงโปรดให้ผู้พยากรณ์บงัเกิดขึน้ในท่ามกลางเจ้าทัง้หลาย แต่พวกพ่ีน้องของเจ้าเหมือน

เราเอง เจ้าทัง้หลายจงเช่ือฟังทา่นผู้นัน้” (พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัเดิม) 

 บรรดาผู้พยากรณ์ในพระคมัภีร์เก่าก่อนหน้าพระเยซูคริสต์กล่าวถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึน้เม่ืออิสราเอลกลบัคืนสู่สภาพเดิมและ

พระเจ้าทรงตัง้แผ่นดินของพระองค์บนโลกนี ้ในอาณาจักรบนโลกท่ีจะมีขึน้ในอนาคตนี ้พระเยซูคริสต์จะทรงครองราชย์เป็น 

“พระมหากษัตริย์แห่งมหากษัตริย์ทัง้ปวง และเจ้านายแห่งเจ้านายทัง้ปวง” บนบลัลงัก์ของดาวิด บรรพบรุุษของพระองค์ เม่ือ

พระเยซูทรงมาบงัเกิด พระองค์ได้เสด็จมายงับ้านเมืองของพระองค์และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ต้อนรับพระองค์ เม่ือ

พระเยซูคริสต์วายพระชนม์ด้วยมือของพ่ีน้องของพระองค์เอง ยคุคริสตจกัรจึงได้เร่ิมต้นขึน้ ในยคุนี ้พระเยซูคริสต์เป็นมหาปุโรหิต

ของเรา เพราะพระองค์ทรงวายพระชนม์ ถกูฝังและฟืน้คืนพระชนม์ พระองค์จงึทรงเป็นมหาปโุรหิตและผู้กลางของเราทางโลหิตของ

พระองค์ 

 ผู้พยากรณ์ในพระคมัภีร์เก่าไม่ทราบเก่ียวกบัยคุคริสตจกัรและเวลาการปกครองของคนต่างชาติบนแผ่นดินในโลกนี ้ไม่มี

ใครทราบข้อลบัลึกนีใ้นเวลาก่อนการประสติูของพระเยซูคริสต์ แต่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงดํารงตําแหน่งเป็นผู้พยากรณ์แห่งพระ

คัมภีร์เก่าคนหนึง่ ได้ทรงเผยพระวจนะถงึข้อความลบัลกึเก่ียวกบัยคุนีใ้นอปุมาท่ีเลง็ถงึอนาคตในมทัธิว 13 

 เนือ้หาตอ่ไปในหนงัสือเลม่นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือให้เข้าใจข้อความลับลกึแห่งยุคคริสตจักรที่ปิดซ่อนไว้ ตามท่ีพระเยซูทรง

เผยในอปุมาเร่ืองตา่ง  ๆในมทัธิว 13 
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บทที่ 1 
แผ่นดนิสวรรค์ 

 

 เป็นเร่ืองน่าสงสยั แต่น่าอายมากกว่าท่ีธรรมิกชนของพระเจ้าไม่มีความเข้าใจและมีความเข้าใจผิดๆ เก่ียวกบัหวัข้อการ

พยากรณ์ท่ีสําคญัๆ หลายหวัข้อ การพยากรณ์ถกูละเลยเป็นเวลาเกือบสิบส่ีศตวรรษตามท่ี “ประวติัศาสตร์คริสตจกัร” แสดงให้เห็น

อย่างชดัเจน ผู้ ท่ีรู้จกักนัว่าเป็น “ผู้ นําคริสตจกัร” ยกเว้นหนึ่งหรือสองคน เช่น ออไรจนั ได้อทุิศเวลาของตนเพ่ือถกเถียงกนัเก่ียวกบั

คําสัง่สอนและธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ แต่ไม่ใส่ใจคําพยากรณ์ เม่ือพิจารณาถึง 2เปโตร 1:19 “และเรามีคําพยากรณ์ท่ีแน่นอน

ย่ิงกวา่นัน้อีก จะเป็นการดีถ้าทา่นทัง้หลายจะถือตามคํานัน้ เพราะคํานัน้เป็นเสมือนแสงประทีปท่ีสอ่งสว่างในท่ีมืด” และช่วงเวลาท่ี

คําพยากรณ์ถกูละเลยเป็นเวลาหนึ่งพนัส่ีร้อยปี ช่วงเวลาหลายศตวรรษนัน้มีช่ือเรียกท่ีเหมาะสมอย่างมากว่า “ยคุมืด” ทัง้นีเ้พราะ

แสงสวา่งจากโคมแหง่การพยากรณ์ไมไ่ด้สอ่งสวา่งแก่พวกเขา 

 

ข้อความลับลึกที่เผยถงึแผ่นดนิสวรรค์ 
 คริสเตียนทกุคนจําเป็นต้องใช้เวลาการอ่านพระคมัภีร์ของตนส่วนหนึ่งเพ่ือศึกษาคําพยากรณ์ของพระคมัภีร์ ผู้ เขียนเห็น

ว่า ในแง่การพยากรณ์แล้ว การศึกษามทัธิวบทท่ีสิบสามมีความสําคญัท่ีสดุในพระคมัภีร์ใหม่ทัง้หมด คําพยากรณ์ของพระเจ้าจะ

ยงัคงมืดอยู่จนกว่าจะเข้าใจคําอปุมาต่างๆ ในบทนีอ้ย่างถ่องแท้ อนึ่ง ในปัจจบุนัมีความเข้าใจและการแปลอปุมาเหล่านีอ้ย่างไม่

ถกูต้องเป็นอยา่งมาก 

 ในมทัธิว 13:10, 11 องค์พระเยซูคริสตเจ้าทรงเรียกอปุมาเจ็ดเร่ืองนีว้่า “ข้อความลับลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์” คําว่า 

“แผ่นดินสวรรค์” เป็นใจความสําคญัของเนือ้หาในบทนีท้ัง้บท ดงันัน้ จะเห็นว่าอุปมาอีกหกอุปมาท่ีเหลือเร่ิมต้นด้วย “แผ่นดิน

สวรรค์เปรียบเหมือน” คาํว่า “แผ่นดนิสวรรค์” มีความหมายว่าอย่างไร อาจไมมี่คําใดในพระคมัภีร์ท่ีมีการใช้มากแต่เข้าใจน้อย

เหมือนกบัคํานี ้แม้วา่จะพบอยูใ่นพระกิตติคณุมทัธิวเทา่นัน้ แตก็่ปรากฏวา่มีการใช้คํานีไ้ม่น้อยกว่าสามสิบสองครัง้ ดงันัน้ การแปล

คํานีจ้ะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแปลข้อพระคมัภีร์ การเข้าใจถ้อยคํานีอ้ย่างถกูต้องจะเป็นกุญแจแรกท่ีนําไปสู่ความเข้าใจ

มทัธิว 13 เพราะเหน็ได้ชดัเจนวา่ไมมี่ใครสามารถเข้าใจอปุมาเจ็ดเร่ืองนีไ้ด้จนกวา่จะเข้าใจคํานัน้อยา่งถกูต้องก่อน 

 ในปัจจุบัน มีความสบัสนอย่างมากและมีความเข้าใจผิดอย่างน่าตกใจเก่ียวกับความหมายตามพระคมัภีร์ของคําว่า 

“แผ่นดนิสวรรค์” มีบางคนคิดวา่หมายถงึคริสตจกัรซึง่พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะ 

 ทัง้นีเ้ป็นเพราะคริสเตียนส่วนใหญ่ รวมทัง้ผู้ นําและครูส่วนใหญ่ ไม่มีความเข้าใจคําว่า “แผ่นดินสวรรค์” อย่างถกูต้อง 

คํานีเ้ป็นคําท่ีมีอยูม่ากในพระกิตติคณุมทัธิว เป็นคําท่ีก่อให้เกิดความงงงวยและสบัสน 

 ก่อนท่ีเราจะพร้อมกลา่วถึงรายละเอียดเร่ือง “แผ่นดนิสวรรค์” จําเป็นต้องศกึษาคําว่า “แผ่นดนิของพระเจ้า” ก่อน เรา

ต้องเร่ิมต้นศึกษาจากท่ีซึ่งพระคัมภีร์เร่ิมต้น และนั่นคือในพระคัมภีร์เก่า ในเนือ้หาส่วนท่ีเหลือของบทนี ้จะกล่าวสรุปเก่ียวกับ 
“แผ่นดนิของพระเจ้า” 
 

แผ่นดนิของพระเจ้าสามลักษณะ 
1. แผ่นดนิที่ไม่จาํกัด 

 เม่ือไตร่ตรองถึง “แผ่นดินของพระเจ้า” ในข้อพระคมัภีร์เก่า จะต้องระมดัระวงัในการแยกลกัษณะแผ่นดินของพระเจ้า

ออกเป็นสองลกัษณะ ได้แก่ ลกัษณะแรก ข้อพระคมัภีร์กล่าวถึงแผ่นดินของพระเจ้าที่ไม่จํากัด คือการครองราชย์ขององค์

สงสุดู เหนืออาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาลทุกหนทุกแห่ง ข้อพระคมัภีร์เช่น ดาเนียล 4:34-35 กลา่วถึงแผ่นดินของพระองค์ใน

ลกัษณะนี ้“และเราก็สาธุการแด่ผู้สงูสดุนัน้ และสรรเสริญถวายเกียรติยศแด่พระองค์ผู้ ดํารงอยู่เป็นนิตย์ เพราะราชอาณาจกัรของ

พระองค์ เป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ และแผ่นดินของพระองค์ดํารงอยู่ ทุกชั่วอายุ สําหรับพระองค์ชาวพิภพทัง้สิน้นับว่าไม่มีค่า 
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ทา่มกลางชาวสวรรค์นัน้พระองค์ทรงกระทําตาม ชอบพระทยัพระองค์และทา่มกลางชาวพิภพด้วย และไม่มีผู้ ใดยบัยัง้พระหตัถ์ของ

พระองค์ได้ หรือตรัสถามพระองค์ได้ว่า ‘พระองค์ทรงกระทําสิ่งใด’ ” การปกครองของพระเจ้าเหนือทกุสิ่งท่ีทรงสร้างในลกัษณะนี ้

เป็นสากล แน่นอนและชัว่นิรันดร์ แต่พระคมัภีร์ยงักลา่วถึง แผ่นดินที่จาํกัด อันจาํกัดทัง้ขอบเขตและเวลา ซึง่ไม่เป็นชัว่นิรันดร์

หรือเป็นสากล เราจะไม่อาจใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถกูต้องและไม่อาจมีกุญแจท่ีเปิดพระคมัภีร์เก่าได้จนกว่าเราจะแยก

ความแตกตา่งระหวา่งลกัษณะของ “แผน่ดินของพระเจ้า” สองลกัษณะนีไ้ด้ 

 

2. แผ่นดนิที่จาํกัด 
 แผ่นดินของพระเจ้าในลกัษณะท่ีสองนีแ้บ่งออกเป็นยคุ นัน่คือ อยู่เฉพาะท่ีหนึ่งและมีระยะเวลาช่วงหนึ่ง ลกัษณะท่ีสองนี ้

คือ แผ่นดินของพระเจ้าบนโลก ท่ีซึ่งพระเจ้าทรงครอบครองมนุษย์โดยใช้มนุษย์เป็นผ้ครอบครองู  ในครัง้แรกนัน้ เป็นการตัง้ขึน้

ทา่มกลางลกูหลานของอิสราเอล เม่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าพระองค์เองทรงอยูท่า่มกลางพวกเขา เม่ือพระองค์ทรงให้พระท่ีนัง่กรุณาบน

หีบพนัธสญัญาเป็นบลัลงัก์ของพระองค์ และทรงประทบัอยู่ระหว่างเครูบ นัน่เป็น “แผ่นดิน” ของพระเจ้าบนโลก โยชวูา 3:11, 13 

เป็นข้อความแสดงถึงเวลาไม่นานหลงัจากท่ีพระเยโฮวาห์ทรงประทบัอยู่ท่ามกลางชาวอิสราเอล “ดเูถิด หีบพนัธสญัญาของพระ

เป็นเจ้าแห่งสากลพิภพ จะข้ามไปข้างหน้าท่าน ลงไปในแม่นํา้จอร์แดน...และเม่ือฝ่าเท้าของปโุรหิต ผู้หามหีบแห่งพระเจ้า พระ

เป็นเจ้าป่ินสากลพิภพ จะลงไปยืนอยู่ในแม่นํา้จอร์แดน นํา้ในจอร์แดนจะคัง่ คือนํา้ที่ไหลมาจากข้างบน นํา้น ัน้จะหยุดเป็

เดียว” ควรสงัเกตให้ดีว่า ข้อพระคมัภีร์นีเ้ป็นครั้งแรกในพระคมัภีร์ท่ีพระเจ้าทรงเร่ิมต้นใช้ตําแหน่งนี ้และในท่ีนี ้ตําแหน่งนีเ้ก่ียวข้อง

กับหีบพนัธสญัญา และใช้ในโอกาสท่ีอิสราเอลข้ามแม่นํา้จอร์แดน ตําแหน่งนีเ้ป็นการที่พระเยโฮวาห์ทรงแสดงความเป็น

เจ้าของดนิแดนที่ทรงประทานแก่ประชากรของพระองค์ หากว่าอิสราเอลยอมจํานนต่อกษัตริย์ของตนต่อไป และเช่ือฟังพระ

บญัญติัของพระองค์ พระองค์ไมเ่พียงแตจ่ะประทบัทา่มกลางพวกเขาตอ่ไป แตย่งัจะปกครองโลกนีท้ัง้หมดผ่านทางพวกเขาอีกด้วย 

เหมือนเช่นท่ีพระองค์จะทรงครอบครองในเวลาหนึง่พนัปี ทัง้นี ้มีหลกัฐานคือ ในช่วงเวลาสัน้ๆ ท่ีพวกเขาเช่ือฟัง พระองค์ทรงโค่นล้ม

ศตัรูของพวกเขาและพิชิตคนตา่งชาติท่ีอยูโ่ดยรอบ 

 แต่อิสราเอลไม่เช่ือฟังและกบฏต่อพระเยโฮวาห์ กษัตริย์ของพวกเขา “และพระเจ้าทรงตอบซามูเอลว่า ‘จงฟังเสียง

ประชาชนในเร่ืองท่ีเขาทัง้หลายขอต่อเจ้า เพราะว่าเขามิได้ละทิง้เจ้า แต่เขาทัง้หลายได้ละทิง้เราไม่ให้เราเป็นกษัตริย์เหนือเขา” 

(1ซามเูอล 8:7) เป็นเวลาหลายศตวรรษหลงัจากนัน้ พระเจ้ายงัทรงมีความอดทนตอ่พวกเขา แต่ในสมยัของเอเสเคียล พระสิริซึง่คือ

พระวิญญาณของพระองค์ท่ีปรากฏในท่ามกลางพวกเขาได้จากไป เอเสเคียล 10:18 เขียนไว้ว่า “แล้วพระสิริของพระเจ้าได้ไปจาก

ธรณีประตพูระนิเวศ สถิตเหนือเหลา่เครูบ” และ 11:23 เขียนไว้ว่า “พระสิริของพระเจ้าขึน้ไปจากกลางนคร ไปสถิตอยู่บนภเูขาซึ่ง

อยู่ทางด้านตะวนัออกของนครนัน้” ในตอนแรก พระสิริไปจากหีบพนัธสญัญาในสถานท่ีบริสทุธ์ิ จากนัน้ ค่อยๆ ออกจากพระวิหาร

ไป จากนัน้ ห่างออกไปสถิตอยู่ท่ีภูเขามะกอกเทศ จนกระทั่งคนเหล่านัน้ไม่เห็นพระสิริของพระองค์อีกต่อไป พระเจ้าทรงละ
บัลลังก์และสถานที่ประทับบนโลกของพระองค์ 
 

 

3. แผ่นดนิสวรรค์ 
 ในยุคหนึ่ง พระองค์ทรงเร่ิมต้นใช้ตําแหน่งใหม่ 2พงศาวดาร 36:23 เขียนไว้ว่า “ไซรัสพระราชาแห่งเปอร์เซียตรัสดงันีว้่า 

‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าของฟ้าสวรรค์ ได้พระราชทานบรรดาราชอาณาจกัรแห่งแผ่นดินโลกแก่เรา” ในตอนต้นของหนงัสือเอษรา เรา

ทราบว่าไซรัสพระราชาองค์เดียวกันนีไ้ด้ประกาศว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของฟ้าสวรรค์ได้พระราชทาน บรรดา

ราชอาณาจักรแห่งแผ่นดนิโลกแก่เรา และพระองค์ทรงกําชบัให้เราสร้างพระนิเวศให้พระองค์ท่ีเยรูซาเลม็” ตําแหน่งของพระเจ้า

นีป้รากฏเป็นครัง้แรกในพระคมัภีร์ในข้อพระคมัภีร์เหลา่นี ้ทัง้นี ้ไมไ่ด้เป็นเพียงถ้อยคําท่ีบงัเอิญเหมือนกนัเท่านัน้ แต่การใช้ถ้อยคํานี ้

แสดงถงึการเปล่ียนยคุท่ีสําคญัและแสดงให้เหน็การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัในการท่ีพระเจ้าทรงช่วยเหลือโลก จะเห็นว่าตําแหน่งของ
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พระเจ้านีมี้อยูใ่นหนงัสือเลม่ต่างๆ ท่ีกลา่วถึงการท่ีอิสราเอลถกูจบัไปเป็นเชลย ตาํแหน่งนีเ้น้นข้อเทจ็จริงที่ ว่า แม้ว่าพระเจ้าไม่
อาจละบัลลังก์นิรันดร์ของพระองค์ได้ แต่พระองค์ทรงละบัลลังก์แห่งยุคของพระองค์บนโลกไปได้ 
 พระเจ้าทรงตัง้อีกบลัลงัก์หนึ่งขึน้บนโลกแทนบลัลงัก์ท่ีสามารถมองเห็นได้ท่ามกลางชาวอิสราเอล บลัลงัก์นัน้เป็นบลัลงัก์

ท่ีพระองค์ทรงมอบให้แก่มนุษย์ และจะเป็นเช่นนัน้ตลอดช่วงเวลากําหนดของคนต่างชาติ ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาท่ีคนต่างชาติมี

อิทธิพลเหนือเยรูซาเล็ม เร่ืองนีเ้ป็นใจความสําคญัและเป็นหวัข้อในหนังสือดาเนียล ในดาเนียลบทที่สองซึ่งพระสบุินของเนบู

คดัเนสซาร์และคําแปลของพระเจ้า เราจะเห็นว่าปฏิมากรมีความสําคญัในด้านการพยากรณ์ ซึ่งเป็นการสรุปเหตกุารณ์ตามเวลา

กําหนดของคนตา่งชาติและลกัษณะการปกครองของคนตา่งชาติบนโลกนี ้(ด ูข้อ 37-39) 

 พระสบุินของเนบคูดัเนสซาร์ซึง่เป็นการพยากรณ์นีไ้ม่ได้หมายถึงเพียงแค่จกัรวรรดิโลกชาวต่างชาติส่ีจกัรวรรดิเท่านัน้ แต่

ยังหมายถึงจักรวรรดิอีกจักรวรรดิหนึ่งในอนาคตท่ีจะมีลักษณะแตกต่างไปอย่างสิน้เชิง ในข้อ 44 “และในสมัยของพระราชา

เหล่านัน้ (ซึ่งคือ ‘แผ่นดิน’ท่ีมีการเล็งถึงในมทัธิว 13) พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจกัรหนึ่ง ซึ่งไม่มีวนัทําลาย

เสียได้ หรือราชอํานาจนัน้จะไม่ตกไปแก่ชนชาติอ่ืน ราชอาณาจกัรนัน้จะกระทําให้ราชอาณาจกัรเหล่านีแ้ตกเป็นชิน้ๆ ถึงอวสาน 

และราชอาณาจักรนัน้จะตัง้มั่นอยู่เป็นนิตย์” อาณาจักรนีเ้ป็นอาณาจักรท่ีห้า อาณาจักรของพระเมสสิยาห์ท่ีทรงสัญญาไว้ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัอาณาจกัรนี ้มีอยู่ในดาเนียล 7:13, 14 “ข้าพเจ้าเห็นในนิมิตกลางคืน และดเูถิด มีท่านผู้หนึ่งเหมือน

บตุรมนษุย์มาพร้อมกบับรรดาเมฆของสวรรค์ และท่านมาหาผู้ เจริญ ด้วยวยัวฒิุนัน้ เขานําท่านมาเฝ้าต่อเบือ้งพระพกัตร์พระองค์ 
ราชอํานาจ ศักดิศรี กับราชอาณาจักร์  เขานํามามอบไว้กับท่าน เพ่ือบรรดาชนชาติ ประชาชาติทัง้ปวง และภาษา
ทัง้หลายจะปรนนิบัตท่ิาน ราชอาณาจักรของท่านเป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ซึ่งจะไม่สิน้สุดไป และแผ่นดนิของท่านเป็น
แผ่นดนิซึ่งจะไม่ถกทาํลายู เลย” เทียบกบั ลกูา 19:12, 15 

 หลงัจากดาเนียล ก็ไม่มีคําพยากรณ์อีก และเป็นเวลาส่ีร้อยปีท่ีชนชาติอิสราเอลรอคอยอย่างกระตือรือร้น รอคอยให้พระ

เจ้าทรงทําให้พระสญัญาของพระองค์สําเร็จ ต่อมายอห์นผู้ให้บพัติศมาได้เทศนาเก่ียวกบัแผ่นดินต่อจากท่ีผู้ เผยพระวจนะแห่งพระ

คมัภีร์เก่าได้หยดุไว้ ในมทัธิว 3:1, 2 เขียนไว้วา่ “คราวนัน้ยอห์นผู้ให้รับบพัติศมา มาประกาศในถ่ินทรุกนัดารแคว้นยเูดียว่า ‘จงกลบั

ใจเสียใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว’ ” แผ่นดินสวรรค์ “มาใกล้แล้ว” เพราะองค์มหากษัตริย์กําลงัจะปรากฏอยู่

ทา่มกลางชาวยิว เม่ือยอห์นกลา่ววา่ “แผ่นดนิสวรรค์มาใกล้แล้ว” ทา่นคิดว่าชาวยิวท่ีได้ยินจะเข้าใจถ้อยคํานัน้ว่าอย่างไร ในเวลา

นัน้ ชาวยิวมีเพียงพระคมัภีร์เก่าเท่านัน้ แน่ชดัว่าความคิดของพวกเขาทัง้หมดจะหนัไปสู่แผ่นดินท่ีบุตรมนษุย์จะได้รับในสวรรค์

จากผู้ทรงพระชนม์แตเ่บือ้งบรรพ์ 

 ควรสงัเกตวา่ผู้ให้บพัติศมาเทศนา “ในถ่ินทรุกนัดารแคว้นยเูดีย” การทีย่อห์นไม่ไดเ้ทศนาในพระวิหารเป็นหมายสําคญัว่า

พระเมสสิยาห์จะไม่ได้เทศนาในพระวิหารเช่นกนั ยอห์นปรากฏตวันอกพระวิหารห่างจากเยรูซาเลม็ และเขาเทศนาว่า “จงกลบัใจ

เสียใหม่” ซึ่งเป็นหลกัฐานแสดงถึงสภาพทางฝ่ายวิญญาณท่ีน่าเศร้าของอิสราเอล ข้าพเจ้าไม่จําเป็นต้องกล่าวว่า “จงกลบัใจเสีย

ใหม”่ แก่ผู้ ท่ีดําเนินชีวิตติดสนิทอยูก่บัพระเจ้า “จงกลบัใจเสียใหม”่ เป็นถ้อยคําสําหรับผู้ ท่ีอยูห่่างจากพระเจ้า 

 ต่อมาจึงเป็นพระองค์ผู้ซึ่งยอห์นประกาศ มหากษัตริย์พระองค์เองทรงเข้าใกล้ชิดกบัอิสราเอลบนโลกอีกครัง้ พระองค์ผู้

ทรงจากบัลลังก์บนโลกของพระองค์ไปและผ้ซึ่งู กลับส่สวรรค์ู ในสมัยของเอเสเคียล และผู้ซึ่งเป็นท่ีรู้จกักนัว่าเป็น “พระเจ้า

แหง่ฟ้าสวรรค์“ ตัง้แตเ่วลานัน้เป็นต้นมา ได้บงัเกิดเป็นมนษุย์ด้วยพระคณุอย่างหาท่ีเปรียบไม่ได้ และเพราะพระองค์ทรงอยู่บนโลก

อีกครัง้ เพราะองค์มหากษัตริย์ทรงอย่ท่ามกลางอิสราเอลู  แผ่นดินจึง “มาใกล้แล้ว” ดงันัน้ มทัธิว 4:17 จึงบอกแก่เราว่า 

“ตัง้แต่นัน้มา พระเยซูได้ทรงตัง้ต้นประกาศว่า ‘จงกลบัใจเสียใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” ทัง้ “หมายสําคญั” (มทัธิว 

11:4; 16:3) และ “ฤทธิเดช์ ” (ฮีบรู 2:3; 6:5) แห่งแผ่นดินของพระเมสสิยาห์บนโลก ได้แสดงออกมาโดยพระคริสต์ ถ้าพดูอย่าง

มนษุย์แล้ว ทกุสิ่งพร้อมสําหรับการตัง้อาณาจกัรท่ีทรงสญัญาไว้ทางดาเนียล ไม่มีสิ่งใดขาดไปยกเว้นแต่ใจที่สตัย์ซ่ือท่ีจะต้อนรับ

และรับกษัตริย์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า แตน่ัน่เองคือสิง่ท่ีขาดไป “พระองค์ได้เสดจ็มายงับ้านเมืองของพระองค์ และชาวบ้านชาวเมืองของ

พระองค์ไมไ่ด้ต้อนรับพระองค์” (ยอห์น 1:11) 



 7 

 ขัน้ตอนการปฏิเสธพระเมสสิยาห์มีอยู่ในมทัธิว 12 ซึ่งเราจะกล่าวถึงในบทต่อไป เพราะอิสราเอลปฏิเสธกษัตริย์ของตน 

พระองค์จึงทรงปฏิเสธพวกเขาเป็นการชัว่คราว และจึงเล่ือนการตัง้แผ่นดินของพระเมสสิยาห์บนโลกนีอ้อกไป มหากษัตริย์จะทรง

ไปจากโลกนีแ้ละไมป่ระทบัอยูเ่ป็นเวลานาน ก่อนท่ีพระองค์จะทรงกลบัมาอีกครัง้และตัง้อาณาจกัรของพระองค์ขึน้ (ด ูลกูา 19:12, 

15) ในช่วงเวลาที่พระองค์ไม่ได้สถติอย่ด้วยพระกายของพระองค์ู  มี “แผ่นดนิ” อีกแผ่นดนิหน่ึงก่อตัวขึน้มา ในตอนนีเ้ป็น

แผน่ดินของพระองค์ท่ามกลางชาวต่างชาติ และก่อตัง้ขึน้ในท่ีซึง่มีอํานาจของพระองค์ แผ่นดินนีคื้ออาณาจกัรของผู้ประกาศตนว่า

เป็นคริสเตียน ซึง่คือ ศาสนาคริสต์ นัน่เอง 
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บทที่ 2 
พระเยซทรงู เร่ิมพระราชกจิ 
ในการพยากรณ์ของพระองค์ 

 

 มทัธิวบทท่ีสิบสามเร่ิมต้นว่า “ในวนันัน้ พระเยซูก็เสด็จจากเรือนไปประทบัท่ีชายทะเลสาบ” ข้อความนีต้่อเน่ืองจากบท

ก่อนหน้านีซ้ึง่พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงแสดงให้เราเห็นถึงขัน้ตอนในการท่ีชาวอิสราเอลปฏิเสธกษัตริย์ของตน ในตอนต้นของมทัธิว 

12 เราเห็นว่าคนฟาริสีท้าทายสาวกของพระคริสต์เพราะเหล่าสาวกเด็ดรวงข้าวมากินในวนัสะบาโต จากนัน้ องค์พระผู้ เป็นเจ้าก็

ตรัสแก้ต่างให้พวกเขา ต่อมาเราเห็นว่า “ฝ่ายพวกฟาริสีก็ออกไปปรึกษากนัว่า จะทําอย่างไรจึงจะฆ่าพระองค์ได้” (ข้อ 14) เป็นครั้ง

แรกท่ีเราเหน็ข้อความเช่นนีใ้นพระกิตติคณุมทัธิว 

 ต่อมาในข้อ 22-24 เขียนไว้ว่า “ขณะนัน้เขาพาคนหนึ่งมีผีเข้าสิงอยู่ ทัง้ตาบอดและเป็นใบ้มาหาพระองค์ พระองค์ทรง

รักษาให้หาย คนใบ้นัน้จึงพดูจึงเห็น” จนถึงตอนท่ีกล่าวนี ้การอศัจรรย์นีเ้ป็นการอศัจรรย์ท่ีโดดเด่นท่ีสดุท่ีองค์พระเยซูทรงกระทํา 

จริงๆ แล้ว เป็นการอศัจรรย์สามอย่างในหนึ่งเดียว ผู้ ท่ีได้เห็นเป็นพยานนัน้ก็มีความรู้สึกเช่นนี ้“คนทัง้ปวงก็อศัจรรย์ใจถามกนัว่า 

‘คนนีเ้ป็นบุตรดาวิดได้หรือ’ ” ไม่ใช่ “คนนีเ้ป็นพระบุตรของพระเจ้าได้หรือ” นัน่คือพระเมสสิยาห์พระองค์เอง แต่ถามว่าเป็น 

“บตุรดาวิด” หรือ พวกเขาไม่สามารถหรือมิฉะนัน้ก็ไม่อยากจะตระหนกัว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ต่อจากนัน้ เขียน

ว่า “แต่พวกฟาริสีเม่ือได้ยินดงันัน้ก็พดูกนัว่า ‘ผู้ นีข้บัผีออกได้ก็เพราะใช้อํานาจเบเอลเซบูลผู้ เป็นนายผีนัน้” ตอนนีเ้อง พวกเขาได้

กระทําความบาปท่ีไมอ่าจให้อภยัได้ 

 หลงัจากองค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสกบัคนฟาริสีหลงัจากท่ีพวกเขากลา่วดหูม่ินพระเจ้าอย่างไม่อาจให้อภยัได้ มีคําเขียนไว้ว่า 

“คราวนัน้มีบางคนในพวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสีมาทลูพระองค์ว่า ‘อาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าอยากจะเห็นหมายสําคญัจาก

ท่าน” (ข้อ 38) พระองค์ตรัสตอบว่า หมายสําคญัเดียวท่ีจะทรงให้แก่คนท่ีชัว่และคิดทรยศคือ “หมายสําคญัของโยนาห์ผู้ เผยพระ

วจนะ” เท่านัน้ นัน่คือว่า หลงัจากสามวนัในแดนคนตาย องค์ผ้รับใช้ของพระเจ้าจะู เป็นขึน้และไปยังคนต่างชาติ ต่อจากนี ้

องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงประกาศอย่างจริงจงัถึงการพิพากษาจากสวรรค์ท่ีจะเกิดขึน้แก่ชนชาติชัว่ เพ่ือท่ีสภาพสดุท้ายของพวกเขาจะ

ร้ายกวา่ตอนแรก (ข้อ 43-45) 

 ตอนท้ายของบทนีทํ้าให้เราทราบว่า ขณะท่ีพระคริสต์ตรัสกับคนทัง้หลาย มีคนๆ หนึ่งทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า 

มารดาและน้องชายของพระองค์ยืนอยู่ข้างนอก หาโอกาสท่ีจะสนทนากบัพระองค์” และพระองค์ตรัสตอบว่า “ใครเป็นมารดาของ

เรา ใครเป็นพ่ีน้องของเรา” แล้วทรงชีไ้ปทางพวกสาวกของพระองค์และตรัสว่า “น่ีเป็นมารดาและพ่ีน้องของเรา ด้วยว่าผู้ ใดจะ

กระทําตามพระทยัพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ผู้นัน้แหละเป็นพ่ีน้องชายหญิงและมารดาของเรา” (ข้อ 46-50) ในท่ีนี ้เป็น

การตัดขาดจากผู้ ท่ีเก่ียวโยงทางเนือ้หนัง แสดงถึงการท่ีองค์พระผู้ ช่วยให้รอดทรงตัดขาดจากอิสราเอล และประกาศว่าต่อไป 

พระองค์จะทรงถือผู้ ท่ีกระทําตามนํา้พระทยัพระบิดาของพระองค์ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เทา่นัน้เป็นญาติพ่ีน้องของพระองค์ 

 ดงันัน้ จงึเหน็วา่ถ้อยคําตอนต้นของมทัธิว 13 เป็นกญุแจสําคญัสูก่ารแปลสิ่งท่ีตามมา พระคริสต์ตรัสอปุมาเร่ืองต่างๆ ใน

บทนี ้“ในวนันัน้” วนัเดียวกบัเม่ือคนฟาริสีปรึกษากนัเพ่ือฆ่าพระองค์ วนัเดียวกบัท่ีพวกเขากระทําความบาปท่ีไม่อาจให้อภยัได้ วนั

เดียวกบัท่ีพระองค์ประกาศการพิพากษาแก่ชาติอิสราเอล และวนัเดียวกบัท่ีพระองค์ตดัขาดความเก่ียวข้องทางฝ่ายเนือ้หนงัท่ีรวม

พระองค์กับชาวยิวเป็นหนึ่งเดียว และทรงบอกเป็นนัยว่าต่อนัน้ไป จะมีผู้ ท่ีเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ด้วยสายสมัพันธ์ทางฝ่าย

วิญญาณ ดงันัน้ มทัธิว 12 เก่ียวข้องกบัมทัธิว 13 โดยการเป็นเหตเุป็นผลกนั หรืออีกนยัหนึ่งคือ มทัธิว 12 แสดงถึงสาเหตท่ีุนําไปสู่

การกระทําของพระคริสต์ในบทท่ีสิบสาม สาเหตนุัน้ก็คือ การท่ีอิสราเอลปฏิเสธมหากษัตริย์ของพวกเขาและพระองค์ทรงปฏิเสธ

พวกเขา การกระทําของพระองค์ใน 13:1 เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนยุค เป็นการทํานายถึงสิ่งที่ เกิดขึน้ในหนังสือ
กจิการ น่ันคือ การที่พระเจ้าทรงหันไปจากชาวยวิและหันไปหาคนต่างชาตเิป็นการช่ัวคราว 



 9 

 “ในวนันัน้ พระเยซก็ูเสดจ็จากเรือนไปประทบัท่ีชายทะเลสาบ” คําวา่ “เรือน” [บ้าน] เป็นสถานท่ีสมาคมกนัและเป็นการ

ผกูพนักนัตามธรรมชาติ ซึ่งตอนนีเ้ป็นท่ีซึ่งพระเยซู “เสด็จจาก...ไป” ในทางสญัลกัษณ์แล้ว เป็นการยืนยนัถึงถ้อยคําของพระองค์

เองในตอนท้ายของมทัธิว 12 นัน่คือ สิง่ท่ีเช่ือมระหวา่งพระองค์กบัชาวยิวตอนนีถ้กูแยกออกไปแล้ว ต่อมา พระคริสต์ทรงไปประทบั

ท่ีชายทะเลสาบ ซึ่งมีความสําคญัในแง่สญัลกัษณ์ คําว่า “ทะเลสาบ” หมายถึงมนษุย์ท่ีหลงในความวุ่นวายและความไร้ผลของ

ธรรมชาติ ของมนษุย์ท่ีห่างจากพระเจ้า ดงันัน้ จึงหมายถึงคนต่างชาติ ถ้าผู้อ่านเปิดไปท่ีดาเนียล 7:2-7 วิวรณ์ 17:15 ฯลฯ จะเห็น

การเปรียบเทียบนี ้

 “แล้วพระองค์ก็ตรัสกบัเขาหลายประการเป็นคําอปุมา” (13:3) แสดงให้เห็นถึงวิธีการสอนใหม่ของพระคริสต์ พระ

กิตติคุณมัทธิวสิบสองบทแรกไม่มีอุปมาใดๆ เลย ก่อนหน้านี ้พระคริสต์สอนคนทัง้หลายด้วยภาษาท่ีเรียบง่าย ใช้ถ้อยคําท่ีไม่

สลบัซบัซ้อน แต่ในเวลานี ้ข้อความของพระองค์ถกปิดบังและความหมู ายถกซ่อนไวู้  ซึง่เป็นการอธิบายข้อความท่ีอยู่ในข้อท่ี

สบิวา่ “ฝ่ายพวกสาวกจึงมาทลูพระองค์ว่า ‘เหตไุฉนพระองค์ตรัสกบัเขาเป็นคําอปุมา” เหลา่สาวกประหลาดใจ เพราะไม่คุ้นเคยกบั

รูปแบบการสอนนี ้พวกเขาไม่เข้าใจจึงถามคําถามในท่ีนี ้คําตอบขององค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงยืนยนัสิ่งท่ีเราได้กลา่วไปเก่ียวกบัข้อ 1 

โดยคําตอบของพระองค์มีอยู่ในข้อ 11-15 พระองค์ตรัสถึงถ้อยคําในอิสยาห์ 6 อนัเป็นหลกัฐานเพิ่มเติมว่าชนชาติอิสราเอลถูก

กษัตริย์ของพวกเขาปฏิเสธแล้ว ด้วยเหตนุัน้เอง พระองค์จึงทรงอยู่ห่างไกลจากพวกเขา ดงัท่ีแสดงให้เห็นในรูปแบบการสอนใหม่นี ้

ทัง้นี ้เป็นหลกัการตลอดทัง้พระคมัภีร์ว่า เม่ือใดก็ตามท่ีมีการใช้ข้อความอปุมาหรือท่ีเป็นสญัลกัษณ์ ข้อความเหล่านีเ้ป็นข้อความ

แก่ผู้ ท่ีห่างไกลจากพระเจ้า ดงันัน้ จงึไมมี่ข้อความเช่นนีใ้นจดหมายฉบบัตา่งๆ  

 เม่ือเปิดไปในหนงัสือมทัธิว 13:11 อีกครัง้หนึง่ เราจะเหน็กญุแจสําคญัดอกท่ีสองท่ีเปิดเผยเนือ้หาในมทัธิวบทนี ้องค์พระ

ผ้เป็นเจ้าู พระองค์เองตรัสว่าอุปมาเจ็ดเร่ืองเป็น “ข้อความลับลึกแห่งแผ่นดนิสวรรค์” แต่ก่อนท่ีเราจะกล่าวถึงเนือ้หาต่อไป 

ขอให้เข้าใจว่าคําว่า “แผ่นดิน” ไม่ได้หมายถึงอาณาเขตดินแดนเป็นสําคญั ความหมายแรกของคํานีใ้นพจนานกุรมของเว็บสเตอร์

คือ “อํานาจของกษัตริย์ อํานาจสงูสดุ การปกครอง อํานาจการปกครอง” ความหมายโดยตรงของ “แผ่นดิน” ไม่ได้หมายถึงดินแดน 

แต่หมายถึงอํานาจ และไม่ได้หมายถึงสถานท่ี แต่หมายถึงอํานาจสูงสุด ลองยกตัวอย่างง่ายๆ ประเทศฝร่ังเศสเคยเป็น 

“ราชอาณาจกัร” แตใ่นปัจจบุนันีเ้ป็น “สาธารณรัฐ” แต่ถึงกระนัน้ ดินแดนของประเทศฝร่ังเศสก็ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไป ประเทศยงัคง

เหมือนเดิม และผู้อยู่อาศยัก็ยงัเป็นชนชาติเดิม แต่ประเทศฝร่ังเศสไม่ใช่ “ราชอาณาจกัร” อีกต่อไป เพราะเหตผุลง่ายๆ ว่า ประเทศ

ฝร่ังเศสไมย่อมรับอํานาจสงูสดุของกษัตริย์อีกตอ่ไป แต่มีการปกครองโดยสาธารณชน ดงันัน้จึงเป็น “สาธารณรัฐ” สาธารณชนเป็น

ผู้ปกครอง โดยให้อํานาจแก่ผู้ ท่ีพวกเขาเลือกให้ดํารงตําแหน่ง จากตวัอย่างง่ายๆ นี ้จึงเห็นว่า คําว่า “แผ่นดิน” ไม่ได้หมายถึงอาณา

เขตดินแดนเฉพาะท่ี แต่หมายถึงรปแบบู การปกครองของแผ่นดินและอํานาจสงสดุู ของผู้ปกครองแผ่นดินนัน้ ดงันัน้คําว่า “แผ่นดิน

สวรรค์” จงึไมใ่ช่สวรรค์ แตเ่ป็นประชากรผู้อยูใ่ต้อํานาจสงูสดุของ [พระเจ้าผู้ทรงประทบัอยูใ่น] สวรรค์ 

 หลกัฐานเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อความข้างต้นมีอยู่ในพระคําท่ีองค์พระผู้ช่วยให้รอดตรัสแก่เปโตรตามท่ีบนัทึกไว้ในมทัธิว 

16:19 “เราจะมอบลกูกญุแจแผ่นดินสวรรค์ให้ไว้แก่ท่าน” “ลกูกญุแจ” มีความหมายสองประการได้ แก่ ประการแรกคือ ลกูกญุแจ

เป็นสญัลกัษณ์ของอํานาจ ประการท่ีสอง ลกูกญุแจมีไว้เพ่ือเปิดบางสิ่งและทําให้เข้าไปได้ เม่ือข้าพเจ้าให้กญุแจบ้านของข้าพเจ้า

กบัคนหนึ่งคนใด คนๆ นัน้มีอํานาจท่ีจะเข้าไปในบ้านได้ ในวิวรณ์ 1:18 เขียนไว้ว่าพระคริสต์ทรงมี “ลกูกญุแจแห่งความตายและ

แห่งแดนคนตาย” ซึง่มีความหมายว่าพระองค์ทรงมีอํานาจเหนือความตายและแดนคนตายอย่างแท้จริง เปโตร “ได้รับ” ลกูกญุแจ

แผ่นดินสวรรค์ จึงเป็นผู้ มีอํานาจท่ีไดร้ับการแต่งตัง้ หนงัสือกิจการแสดงให้เห็นความหมายของพระคําขององค์พระผู้ เป็นเจ้าท่ีตรัส

แก่เปโตร 

 ในหนงัสือกิจการบทท่ีสอง เปโตรใช้ “ลกูกญุแจ” เหล่านัน้ในวนัเพ็นเทคอสต์ เพ่ือเปิดประตแูผ่นดินแก่ชาวยิว ในกิจการ 

10 เปโตรใช้ “ลกูกุญแจ” เหล่านัน้อีกครัง้ เพ่ือให้ชาวต่างชาติได้เข้าสู่แผ่นดิน ชาวต่างชาติเหล่านีคื้อโครเนลิอสัและครัวเรือนของ

เขา กิจการบทท่ี 9 บนัทึกเก่ียวกบัการหนัมาเช่ือพระคริสต์ของเซาโล ชาวเมืองทาร์ซสั และเป็นท่ีทราบกนัดีอยู่แล้วว่า เปาโลเป็น

อคัรทตูไปสู่ชาวต่างชาติ แต่เม่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงปรากฏแก่โครเนลิอสัและตรัสให้เขาส่งคนไปหาผู้ รับใช้คนหนึ่งของพระองค์ 



 10 

และผู้ รับใช้คนนัน้ไม่ใช่เปาโล แต่เป็นเปโตร เพราะเปโตรเป็นผู้ มี “ลกูกญุแจ” เปโตรไม่ไดใ้ห้เข้าสู่สวรรค์ แต่สู่อาณาจกัรท่ีประกาศ

ตนเป็นคริสเตียน ดงันัน้ถ้อยคําใน [มทัธิว] 13:11 ยืนยนัว่าอปุมาต่อๆ มานัน้เก่ียวข้องกบัศาสนาคริสต์ นัน่คือ ศาสนาท่ีเช่ือใน

อํานาจแห่งสวรรค์และพระคริสต์เป็นผู้ นํา อย่างไรก็ตาม ก่อนท่ีเราจะกล่าวถึงเร่ืองอ่ืนต่อไป ความคิดเก่ียวกบัสิทธิใน์ “ลกูกุญแจ

ของเปโตร” ท่ีส่งต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเป็นเร่ืองเหลวไหลอย่างแท้จริง เพราะ เปโตรเปิดประตแผ่นดินู ทิง้ไว้ 

มทัธิวบทท่ี 13 ข้อ 11 ใช้ลกูกุญแจกอีกดอกหนึ่งกับ “ข้อความลบัลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์” ในพระคมัภีร์ คําว่า “ข้อความลบัลึก” 

หมายถึง ความลบัของพระเจ้าท่ีเปิดเผยโดยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ข้อ 35 ยืนยนัเช่นนัน้ในการที่พระคริสต์ตรัสว่า ‘ข้อความซึ่ง
ปิดซ่อนไว้ตัง้แต่เดิมสร้างโลก’ ดังนัน้ ในอุปมาเหล่านี ้พระคริสต์ทรงแจ้งให้ทราบถงึสิ่งที่ไม่ได้อย่ในการพยากรณ์ของู
พระคัมภีร์เก่า สิ่งซึ่งพระเจ้าไม่ทรงเปิดเผยแก่อิสราเอลผ่านทางผ้เผยพระวจนะู  ทัง้นี ้ควรจะสังเกตในเร่ืองนีใ้ห้ดี 
เพราะเป็นข้อโต้แย้งการแปลอุปมาเหล่านีใ้นวธีิที่มักจะแปลกัน 
 มีหลายคนท่ีถือว่าอุปมาในมทัธิว 13 มีคําพยากรณ์ท่ีนําไปสู่การครอบครองหนึ่งพนัปี มีคนถือว่าอุปมาเก่ียวกับเมล็ด

มัสตาร์ดและเชือ้สอดคล้องกับสญัญาท่ีว่า “แผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วยความรู้เร่ืองของพระเจ้า ดั่งนํา้ปกคลมุทะเลอยูน่ัน้“ แต่

ข้อความดงักล่าวอยู่ในอิสยาห์ 11:9 ซึ่งไม่ใช่ “ความลบั” ในสมยัพระคมัภีร์เก่าเลย ดงันัน้ ไม่มีอปุมาใดในมทัธิว 13 ท่ีกล่าวถึง

หวัข้อเดียวกนักบัอิสยาห์ 11:9 มิฉะนัน้แล้ว สิ่งท่ีกลา่วไว้ในข้อ 35 จะไม่เป็นความจริง มทัธิว 13 มีเนือ้หาเก่ียวกบัสิ่งท่ีไม่ไดเ้ผยไว้

ในท่ีใดพระคมัภีร์เก่าเลย แตเ่ป็นการเปิดเผยใหมอ่ยา่งแท้จริง 

 ในท่ีนี ้มีอปุมาจํานวน 7 เร่ืองด้วยกนั อนัเป็นการประกาศว่าอปุมาเหล่านีเ้ป็นภาพคร่าวๆ ท่ีสมบูรณ์หรือกําหนดบางสิ่ง

ขึน้ และส่ิงนัน้คือ ประวติัศาสตร์ของศาสนาคริสต์ อปุมาส่ีเร่ืองแรกเก่ียวข้องกบัความรับผิดชอบของมนษุย์ เราจึงเห็นภาพความ

ล้มเหลว ในอปุมาแรก จากเมล็ดพืชท่ีหว่านออกไปส่ีเมล็ด มีเพียงเมล็ดเดียวเท่านัน้ท่ีดีและก่อให้เกิดผล ในอปุมาท่ีสอง เมล็ดพืช

โดยรวมแยล่งเพราะมีข้าวละมานปนอยูก่บัข้าวดีด้วย ในอปุมาท่ีสาม เมลด็มสัตาร์ดขนาดเลก็เติบโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ มีก่ิงก้าน

ใหญ่จนเป็นท่ีทํารังของซาตาน ในอปุมาท่ีส่ี แป้งสามถงัเสียไปในท่ีสดุเพราะเชือ้ถกูปนลงไปในแป้งนัน้อยา่งลบัๆ 

 ท่ีใดก็ตามในพระคมัภีร์ เม่ือพระเจ้าทรงมอบหมายให้มนษุย์มีหน้าท่ีอะไร มนษุย์ก็ทําไม่สําเร็จ พระเจ้าทรงให้อาดมัดแูล

สวนเอเดนและเขาก็ไม่สามารถทําได้ พระเจ้าทรงให้โนอาห์มีอํานาจปกครอง และเขาก็ไม่สามารถปกครองตนเองได้ พระเจ้าทรง

ประทานธรรมบญัญัติแก่อิสราเอล และพวกเขาก็ไม่ปฏิบติัตาม ก่อนท่ีโมเสสจะลงมาจากภเูขา พวกเขานมสัการววัทองคํากนัอยู ่

พระเจ้าทรงตัง้ให้มีปโุรหิตในอิสราเอล อาโรนและลกูชายของเขาอทุิศตนเพ่ือตําแหน่งของตน แต่ในวนัแรก ลกูชายสองคนของอาโร

นกลบัถวายไฟท่ีต้องห้าม และพระเจ้าทรงพิพากษาพวกเขา พระเจ้าทรงตัง้ให้มีกษัตริย์ในอิสราเอล แต่มีบนัทึกมากมายเก่ียวกบั

ความล้มเหลวของกษัตริย์เหลา่นัน้ พระเจ้าทรงประทานอํานาจแก่เนบคูดัเนสซาร์ แต่พระราชานัน้กลบัเหลิงคิดว่าตวัเองสําคญัจน

สร้างปฏิมากรรูปตนเองขึน้ และเรียกร้องให้ทกุคนนมสัการปฏิมากรนัน้ ผู้ ท่ีประกาศตนว่าเป็นคริสเตียนก็ล้มเหลวเช่นนัน้ อคัรทตู

เปาโลกลา่วไว้วา่ “...เม่ือข้าพเจ้าไปแล้ว จะมีสนุขัป่าอนัร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่าน และจะไม่ละเว้นฝงูแกะไว้เลย” (กิจการ 20) และ

ก็มีสนุขัป่าเข้ามาจริงๆ สิ่งชัว่ท่ีซาตานนําเข้ามาในช่วงแรกของยคุนีไ้ม่เคยถกูกําจดัไป และจะไม่ถกูกําจดัไปจนกว่าจะถึงเวลาเก็บ

เก่ียว สิ่งต่างๆ ไม่ได้ดีขึน้เร่ือยๆ แต่กลบัแย่ลงเร่ือยๆ จนกว่าพระคริสต์จะทรงคาย (วิวรณ์ 3:16) ระบบศาสนาคริสต์นีอ้อกมา แต่

สาธุการแด่พระนามของพระเจ้า เพราะพระเจ้าไม่ทรงล้มเหลว แม้ว่ามนุษย์จะล้มเหลวและซาตานจะต่อต้าน แต่พระองค์ทรง

กระทําตามวัตถุประสงค์นิรันดร์ของพระองค์อย่างช้าๆ แต่แน่นอน กิจการ 15:18 ประกาศว่า “องค์พระผู้ เป็นเจ้าผู้ ทรงแจ้ง

เหตกุารณ์เหลา่นีใ้ห้ทราบแตโ่บราณกาล” ทัง้นี ้มีหลกัฐานท่ีแสดงไว้ชดัเจนในการสําเร็จของอปุมาท่ีเป็นคําพยากรณ์ในมทัธิว 13  

 อปุมาเจ็ดเร่ืองของมทัธิว 13 แบ่งออกเป็นส่ีเร่ืองและสามเร่ือง ซึ่งเป็นวิธีแบ่งสิ่งท่ีมีเจ็ดอย่างโดยทัว่ๆ ไป พระเยซูตรัสส่ี

เร่ืองแรกแก่ฝงูชนท่ีชายฝ่ังทะเลสาบ ส่วนอีกสามเร่ืองตรัสกบัสาวกภายในบ้าน ดงันัน้ ส่ีเร่ืองแรกจึงเก่ียวกับลักษณะภายนอก

ของศาสนาคริสต์ ในขณะที่ อีกสามเร่ืองเป็นลักษณะภายในและเป็นทางฝ่ายวิญญาณมากกว่า ส่ีเร่ืองแรกแบ่งออกเป็น

สองคู่ คู่แรก เป็นเร่ืองเมล็ดพืชและเร่ืองข้าวสาลีกบัข้าวละมาน ซึ่งเก่ียวกบัแต่ละบุคคล คู่ท่ีสอง ต้นมสัตาร์ดและแป้งท่ีถกูเจือปน 

ซึง่เก่ียวกบักลุ่มคน อปุมาเร่ืองแรกเก่ียวกบัการหว่าน โดยมีอปุมาท่ีห้าและหกแสดงถึงพืชผลท่ีได้รับ อปุมาท่ีสองเก่ียวกบัการหว่าน
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เช่นกนั โดยมีอุปมาท่ีสามและส่ีแสดงถึงพืชผลท่ีได้รับ ทําไมจึงกล่าวถึง “พืชผล” ของการหว่านท่ีสองก่อนการเก็บเก่ียวของการ

หว่านครัง้แรก คําตอบก็คือว่า ลําดบัของพระคมัภีร์คือสิ่งแรกเป็นของฝ่ายธรรมชาติ จากนัน้จึงเป็นของฝ่ายวิญญาณเสมอ ในบท

ตอ่ไป เราจะกลา่วถงึอปุมาเร่ืองผู้หวา่นพืช 

 เนือ้หาสว่นใหญ่ในบทนีนํ้ามาจากงานเขียนของ เอฟ ดบัเบิลย ูแกรนท์ 
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บทที่ 3 
อุปมาเร่ืองผ้หว่านพชืู  

 

 “แล้วพระองค์ก็ตรัสกบัเขาหลายประการเป็นคําอปุมา เป็นต้นว่า ‘ดเูถิด มีคนหนึ่งออกไปหว่านพืช’ ” ผู้อ่านท่ีรอบคอบจะ

สงัเกตถึงส่ิงที่ละไว้ในท่ีนี ้นัน่คือว่า อปุมานีไ้ม่ได้เร่ิมต้นขึน้ด้วยคําว่า “แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือน” ทัง้นี ้มีเหตผุลท่ีเป็นเช่นนัน้ 

เพราะสิ่งท่ีละไว้จากพระคมัภีร์มีความหมายมากพอๆ กบัสิ่งท่ีบนัทกึไว้ อปุมาอีกหกเร่ืองเร่ิมต้นขึน้ด้วยถ้อยคําดงักลา่ว เหตผุลท่ีมี

การละไว้ในตอนต้นของอปุมาเร่ืองแรกนัน้เป็นสิ่งท่ีเข้าใจได้ง่าย ดงัท่ีได้แสดงให้เห็นแล้วในบทก่อนหน้านีว้่า “แผ่นดินสวรรค์” เป็น

คําซึ่งในยคุปัจจบุนัหมายถึงศาสนาคริสต์ อนัหมายถึงศาสนาท่ีประกาศตนว่าเป็นคริสเตียน อาณาจกัรท่ียอมรับพระคริสต์อย่าง

เปิดเผย แต่ “แผ่นดินสวรรค์” ไม่ได้หมายความเช่นนีจ้นกระทัง่หลงัจากพระเยซูคริสต์ทรงฟืน้คืนพระชนม์และเสด็จขึน้สู่สวรรค์ 

ดงันัน้ เน่ืองจากอปุมาเร่ืองแรกหมายถงึช่วงเวลาท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราทรงปฏิบติัพระราชกิจอยูบ่นโลก ถ้อยคํานีจ้ึงละไว้อย่าง

เหมาะสม อุปมาแรกเป็นบทนําสู่อุปมาอ่ืนๆ ท่ีตามมา โดยบรรยายถึงงานของพระคริสต์ในการจัดเตรียมเพ่ือตัง้แผ่นดินของ

พระองค์ขึน้ทา่มกลางชาวตา่งชาติ แตจ่ริงๆ แล้ว หลกัการของอปุมานีก้ว้างกวา่นี ้

 “ดเถิดู  มีคนหนึ่งออกไปหว่านพืช” ในมาระโก 4:3 อปุมาเร่ืองเดียวกนันีเ้ร่ิมต้นขึน้ด้วยถ้อยคําว่า “จงฟังเถิด มีคนหนึ่ง

ออกไปหว่านพืช” คําว่า “จงฟังเถิด” แสดงให้เห็นว่าองค์พระผู้ช่วยให้รอดกําลงัจะตรัสสิ่งซึ่งมีความสําคญัมากเป็นพิเศษ อปุมาท่ี

พระองค์ทรงใช้ง่ายจนเกือบจะไมน่่าประทบัใจเลย ดงันัน้ ผู้ ฟังอาจถือเป็นเร่ืองเลก็น้อยได้ ดงันัน้ คําวา่ “จงฟังเถิด” “ดเูถิด” มีไว้เพ่ือ

ดงึดดูความสนใจ เป็นถ้อยคําท่ีเรียกให้เราไตร่ตรองถงึสิง่ท่ีกําลงัจะกลา่วถงึตอ่ไป 

 สิง่ท่ีพระคริสต์ทรงกระทําในตอนต้นของอปุมานีท้ัง้น่าเศร้าและน่ายินดี ถ้าพดูอย่างมนษุย์แล้ว ก็ควรจะเป็น “มีผู้ เก่ียวคน

หนึ่งออกไปเก่ียวข้าว” หรือ “มีชาวไร่คนหนึ่งออกไปเก็บเก่ียวพืชผล” เป็นเวลาหนึ่งพนัห้าร้อยปี มีการหว่านเมลด็พืชอย่างมากมาย

ในอิสราเอล โดยโมเสส ดาวิด ผู้ เผยพระวจนะต่างๆ และสดุท้ายคือยอห์นผู้ให้บพัติศมา แต่การเก็บเก่ียวของพระเยโฮวาห์ยงัมาไม่

ถงึ อิสยาห์บทท่ี 5 สมัผสัใจด้วยถ้อยคําเหลา่นี ้“เป็นเพลงของท่ีรักของข้าพเจ้าเก่ียวกบัสวนองุ่นของท่านท่ีรักของข้าพเจ้ามีสวนองุ่น

แปลงหนึ่งอยู่บนเนินเขาอนัอดุมย่ิง ท่านขดุแล้วเก็บก้อนหินออกหมดและปลกูเถาองุ่นอย่างดีไว้ ท่านสร้างหอเฝ้าไว้ท่ามกลางและ

สกดับอ่ย่ําองุ่นไว้ในสวนนัน้ด้วย ทา่นมุง่หวงัวา่มนัจะบงัเกิดลกูองุ่น แตม่นับงัเกิดลกูเถาเปรีย้ว” ข้อ 1, 2 

 เราเห็นการอวยพรของพระคริสต์ในการถ่อมพระองค์ลงและพระคณุอนัน่าอศัจรรย์ของพระองค์เพ่ือเป็น “ผู้หว่าน” ดงันัน้ 

“จงฟังเถิด” คําว่า “ออกไปหว่านพืช” แสดงให้เห็นการเปล่ียนยุคท่ีย่ิงใหญ่ท่ีกําลงัจะเกิดขึน้ ไม่มีการปลกูองุ่นหรือต้นมะเด่ือใน

อสิราเอลอีกตอ่ไป แตเ่ป็นพระเมตตาของพระเจ้าท่ีออกไปยงัชาวต่างชาติ ดงันัน้สิ่งท่ีเราเห็นในท่ีนีคื้อ การหว่านเมลด็พืชออกไปใน

ทุง่นา ในข้อ 38 เขียนวา่ “นานัน้ได้แก่โลก” 

 จดุประสงค์ท่ีสําคญัอย่างหนึ่งของอปุมาแรกนีคื้อ เพ่ือสอนเราว่าชาวต่างชาติจะรับพระกิตติคณุมากน้อยเพียงใด อีกนยั

หนึ่งคือ เราทราบถึงผลของการหว่านเมล็ดพืชนี ้ประการแรก ดินส่วนใหญ่ท่ีเมล็ดพืชตกลงมานัน้ไม่ก่อให้เกิดผล นัน่คือ ดินท่ีแข็ง 

ตืน้ และมีหนามไม่ก่อให้เกิดผล ประการท่ีสอง มีการต่อสู้จากภายนอก นัน่คือ นกมากินไปเสีย ประการท่ีสาม ดวงอาทิตย์แผดเผา

และทําให้รากขาดความชุ่มชืน้และเห่ียวไป มีเพียงเมล็ดพืชส่วนนอ้ยเท่านัน้ท่ีก่อให้เกิดผล จึงทําให้ทราบว่าไม่ใช่ทกุคนในโลกจะ

เช่ือพระกิตติคณุ 

 คําสอนท่ีชดัเจนเก่ียวกบัอปุมานีค้วรจะกําจดัความฝันในทางดีแต่ไร้ประโยชน์ของผู้ ท่ีเช่ือว่าอาณาจกัรพนัปีได้เร่ิมต้นขึน้

แล้ว1 หลงัจากนัน้ อปุมานีต้อบคําถามต่อไปนีอ้ย่างชดัเจนและแน่นอน ผลของการหว่านเมล็ดพืชเป็นอย่างไร ทัง้โลกจะรับ
เมล็ดพืชและทุ่งนาทุกส่วนจะก่อให้เกิดผลหรือไม่ เมล็ดพืชจะเตบิโตขึน้และทาํให้เกิดการเก็บเก่ียวทุกหนทุกแห่งโดย
ไม่มีเมล็ดข้าวแม้แต่เมล็ดเดียวหายไปหรือไม่ องค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงแจ้งให้เราทราบอย่างชดัเจนว่าเมล็ดพืชส่วน

                                                           
1 ผู้ ท่ีเช่ือว่าอาณาจกัรพนัปีได้เร่ิมต้นขึน้แล้ว เช่ือว่าพระคริสต์ทรงเร่ิมตัง้อาณาจกัรพนัปีของพระองค์แล้ว โดยทรงกระทําการผ่านทางมนษุย์ 
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ใหญ่ไม่เกิดผล ดงันัน้ พระกิตติคณุจึงไม่ได้ก่อให้เกิดชัยชนะทัว่โลกในการทําให้ทกุชนชาติเป็นคริสเตียน ไม่มีการบอกเป็นนัย

ใดๆ ว่าเม่ือเวลาผ่านไป จะมีการเปล่ียนแปลง และในภายหลังผ้หว่านพืชจะู ประสบความสาํเร็จมากยิ่งขึน้เพ่ือผู้ ฟังท่ีเป็น

ริมหนทาง ดินท่ีมีพืน้หิน และดินท่ีมีหนามจะหายไปหรือจะไม่ค่อยมี ในทางตรงกันข้าม องค์พระผ้เป็นเจ้าพระองค์ู เองทรง

เตือนเราอย่างแน่ชัดว่าผลจากพระกิตติคุณจะไม่เพิ่มขึน้ แต่จะลดลงอย่างมาก เพราะเม่ือตรัสถึงผลท่ีเกิดขึน้ พระองค์ทรง

ตรัสว่า “ส่วนพืชซึ่งหว่านตกในดินดีนัน้ ได้แก่บุคคลท่ีได้ยินพระวจนะนัน้และเข้าใจ คนนัน้ก็เกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง 

สามสิบเท่าบ้าง” (ข้อ 23) ประวติัศาสตร์ปลายศตวรรษท่ีสิบเก้าเป็นพยานถึงการสําเร็จของการทํานายของพระคริสต์ มีเพียงส่วน

เลก็น้อยในประเทศ เมือง หรือหมูบ้่านเทา่นัน้ท่ีตอบสนองตอ่พระกิตติคณุ 

 รายละเอียดส่วนใหญ่ของอปุมานีไ้ม่ได้เก่ียวกบัผู้หว่านหรือเมล็ดพืช แต่เก่ียวกบัดินประเภทต่างๆ ท่ีเมลด็นัน้ตกลง เม่ือ

องค์พระเยซคูริสต์เจ้าทรงแปลอปุมานัน้ ทรงอธิบายว่าดินประเภทต่างๆ นัน้เป็นเหมือนกบัคนประเภทต่างๆ ท่ีได้ยินพระวจนะ ซึง่มี

ส่ีประเภท โดยแบ่งออกเป็น ใจแข็ง ใจตืน้ ใจคร่ึงๆ กลางๆ และหมดใจ ควรจะสงัเกตว่าในอปุมานี ้ไม่ได้แสดงถึงความล้มเหลวใน

ส่วนของพระเจ้า เพราะพระเจ้าไม่อาจมีข้อผิดพลาดได้ แต่แสดงความล้มเหลวในส่วนของมนษุย์ ในท่ีนี ้พระองค์ตรัสพระวจนะ

เร่ืองแผน่ดินในด้านความรับผิดชอบของมนษุย์ ผลกระทบต่อมนษุย์ และการตอบสนองของมนษุย์ ตอนนี ้เราจะศกึษาเก่ียวกบัคน

แตล่ะประเภท 

 

ผ้ฟังที่เป็นดนิริมหนทางู  
 “และเม่ือเขาหว่าน เมลด็พืชก็ตกตามหนทางบ้าง แล้วนกก็มากินเสีย...เม่ือผู้ ใดได้ยินคําบอกเล่าเร่ืองแผ่นดินพระเจ้าแต่

ไมเ่ข้าใจ มารร้ายก็มาฉวยเอาพืชซึง่หวา่นในใจเขานัน้ไปเสีย นัน่แหละได้แก่เมลด็พืชซึง่หว่านตกริมหนทาง” (ข้อ 4, 19) ในท่ีนี ้ใจท่ี

ได้รับเมลด็พืชไม่ยอมรับและไม่ตอบสนอง เป็นเหมือนกบัทางหลวงท่ีถกูการจราจรของโลกนีทํ้าให้แข็งอยู่เสมอ แม้ว่าพระวจนะจะ

ได้ “หว่านในใจ” ของเขา แต่ก็ไม่ได้เก็บไว้ในใจนัน้ ซึ่งเป็นสิ่งน่าเศร้า “พระวจนะท่ีทรงปลกูฝังไว้” คือพระวจนะท่ีผู้ ฟัง “น้อมใจรับ” 

และละทิง้ “ความโสมมทัง้หลายแหล่ และการช่ัวร้ายอันดกดื่น” (ยากอบ 1:21) ในจุดนี้เองท่ีเป็นความรับผิดชอบของแต่ละ

บคุคล ความรับผิดชอบของผู้ ท่ีได้ยินพระวจนะ 

 ควรสงัเกตว่า “เม่ือผู้ ใดได้ยินคําบอกเลา่เร่ืองแผ่นดินพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจ มารร้ายก็มาฉวยเอาพืชซึง่หว่านในใจเขานัน้ไป

เสีย” ผู้ ท่ีได้ยินพระวจนะมีความรับผิดชอบในการ “เข้าใจ” พระวจนะ จริงอยู่ว่าผู้ ท่ีอยู่ฝ่ายธรรมชาติไม่ยอมรับสิ่งท่ีเป็นของพระ

วิญญาณของพระเจ้า แต่เขาจะตอ้งยอมรับ และจริงอยู่ว่าสิ่งเหล่านี ้“เขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลา” แต่จะต้องไม่เป็นเช่นนัน้ 1โครินธ์ 

8:2 เขียนไว้ว่า “ถ้าผู้ ใดถือว่าตวัรู้สิ่งใดแล้ว ผู้นัน้ยงัไม่ร้ตามที่ตนควรจะรู้ ู” ความเข้าใจพระวจนะเกิดจากพระเจ้าเท่านัน้ และเป็น

ความรับผิดชอบของทกุคนท่ีได้ยินและอ่านพระวจนะของพระองค์ท่ีจะร้องเรียกพระองค์ “ขอทรงโปรดสอนข้าพระองค์ถึงสิ่งท่ีข้า

พระองค์มองไม่เห็น” (โยบ 34:32) พระสญัญาของพระองค์คือ “พระองค์ทรงนําคนใจถ่อมไปในสิ่งท่ีถกู” (สดดีุ 25:9) แต่หากใจไม่

ถ่อมลงต่อพระเจ้า ไม่แสวงหาสติปัญญาจากเบือ้งบน ก็จะไม่ “เข้าใจ” พระวจนะ และผีมารจะ “มากิน [สิ่งท่ีเราได้ยินหรืออ่าน] 

เสีย” แตเ่ราจะต้องโทษตวัของเราเองเทา่นัน้ 

 

ผ้ฟังที่เป็นดนิที่มีู พืน้หนิ 
 “บ้างก็ตกในท่ีซึง่มีพืน้หิน มีเนือ้ดินแตน้่อย จงึงอกขึน้โดยเร็วเพราะดินไมล่กึ แตเ่ม่ือแดดจดั แดดก็แผดเผา เพราะรากไม่มี

จงึเห่ียวไป...และเมลด็พืชซึง่หวา่นตกในท่ีดินซึง่มีพืน้หินนัน้ ได้แก่บคุคลท่ีได้ยินพระวจนะ แล้วก็รับทนัทีด้วยความปรีดี แต่ไม่ฝังลกึ

ในตวัจงึทนอยูช่ัว่คราว และเม่ือเกิดการยากลําบาก หรือการข่มเหงตา่งๆ เพราะพระวจนะนัน้ เขาก็เลิกเสียในทนัทีทนัใด” (ข้อ 5, 6, 

20, 21) 

 ดินประเภทนีเ้ป็นชัน้หินท่ีมีดินปกคลมุเพียงบางๆ เท่านัน้ ดินท่ีตืน้นีจ้ะรับเมล็ด แต่จะเติบโตแต่เพียงผิวเผินเท่านัน้ เม่ือ

องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราอธิบายว่าดินมีส่ีประเภท พระองค์ทรงอธิบายว่ามีผู้ ฟังส่ีประเภท ในตอนแรก คนเหลา่นีมี้ท่าทางดี แต่ใน
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ภายหลังเป็นผู้น่าผิดหวังย่ิง คนเหล่านีข้าดความลึก อารมณ์ได้รับการสมัผัส แต่จิตสํานึกไม่ได้ถูกค้นหา มี “ความปรีดี” ตาม

ธรรมชาติ แต่ไม่มีความเช่ือถือท่ีลึกหรือการกลบัใจใหม่อย่างแท้จริง เม่ืองานแห่งพระคุณของพระเจ้าทําการในวิญญาณหนึ่ง 

ผลกระทบอย่างแรกท่ีพระวจนะส่งผลต่อวิญญาณไม่ใช่สนัติสขุและความปรีดี แต่เป็นความสํานึกผิด ความถ่อมตวั และความ

เสียใจ 

 สิ่งท่ีน่าเศร้าคือว่า ในปัจจุบนันีก้ารประกาศสมัยใหม่มักจะก่อให้เกิดผู้ ฟังประเภทนี ้ผู้เทศนาให้อาหารแก่อารมณ์ 
คริสตจักรต้องการ “ผลลัพธ์” ที่เห็นได้และรวดเร็ว ทาํให้ได้ผลลัพธ์เพียงผิวเผิน คนบาปถกเร่งให้ ู “ตัดสินใจ” ถกเร่งใหู้
ไปที่ “แท่นบชาู ” จากนัน้ ได้รับกาํลังใจว่าพวกเขาไม่เป็นไร และวิญญาณที่ถกหลอกลวงออกไปโดยมีู ความ “ปรีดี” ที่ไม่
ถกต้องและู จางหายไป และสิ่งที่ น่าเศร้าใจคือว่า ธรรมิกชนจํานวนมากขององค์พระผ้เป็นเจ้าู สนับสนุนและคบกับผู้
ล้อเลียนการรับใช้พระกติตคุิณที่แท้จริง ผู้ทาํให้พระคริสต์เส่ือมเกียรตแิละหลอกลวงวญิญาณทัง้หลาย 
 “แต่...จึงทนอยู่ชัว่คราว” “เนือ้หนงัทําได้ดีท่ีสดุเพียงเท่านี ้สามารถเข้ามาใกล้แผ่นดินของพระเจ้าเหลือเกิน และยิ่งแสดง

ให้เห็นถึงธรรมชาติท่ีไร้ความหวงั มีหินท่ีไม่แตกอยู่เบือ้งหลงั ไม่เคยยอมจํานนต่อพระวจนะ และไม่เก็บพระวจนะไว้ และผู้ ฟังท่ีอยู่

ในประเภทนีบ้งัเกิดจากเนือ้หนงัเทา่นัน้ ไมสํ่าคญัวา่ภายนอกจะดีเพียงใด แต่เห็นชดัว่าจํานวนของคนเหลา่นีอ้าจเพิ่มพนูอย่างมาก 

และชีวิตไม่ได้อยู่ในพวกเขาเลย เหมือนเช่นใบไม้ท่ีตายแล้วซึง่ติดอยู่กบัต้นไม้ท่ีไม่มีลมแรงมาเขย่าใบไม้ออกไป” (The Numerical 

Bible) 

 

ผ้ฟังที่เป็นดนิที่มีหนามู  
 “บ้างก็ตกกลางต้นหนาม ต้นหนามก็งอกขึน้ปกคลมุเสีย...และพืชซึ่งหว่านกลางหนามนัน้ ได้แก่บคุคลท่ีได้ฟังพระวจนะ 

แล้วความกงัวลตามธรรมดาโลก และความลุม่หลงในทรัพย์สมบติัรัดพระวจนะนัน้เสีย จงึไมเ่กิดผล” (ข้อ 7, 22) 

 ในมาระโก 4:19 “ความโลภในสิ่งอ่ืนๆ “ และในลกูา 8:14 “ความสนุกสนานแห่งชีวิตนี”้ เป็นอุปสรรคเพิ่มเติมอนัมี 

“หนาม” เป็นสญัลกัษณ์ ในท่ีนี ้ไมใ่ช่สาเหตภุายในท่ีทําให้ไมเ่กิดผลเหมือนเช่นผู้ ฟังประเภทท่ีสาม แตเ่ป็นกบัดกัภายนอก 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงแสดงให้ทราบวา่อะไรทําให้เมลด็พืชไมเ่กิดผล เหตผุลวา่ทําไมการเทศนาพระวจนะไม่ก่อให้เกิดการ

เก็บเก่ียวทางฝ่ายวิญญาณในทกุคนท่ีได้ยินคือ ประการแรก ใจท่ีแข็งกระด้างตามธรรมชาติของมนษุย์และการต่อต้านอนัเป็นผล

จากซาตาน ประการท่ีสองความตืน้ของเนือ้หนัง ประการท่ีสาม แรงดึงดูดและสิ่งกวนใจของโลก สิ่งเหล่านีทํ้าให้ไม่เกิดผลและ

บนัทึกไว้เพ่ือสอนและเตือนคริสเตียนและผู้ รับใช้ของพระคริสต์ให้ทราบว่าต้องคาดหวังอะไรและทราบว่าอะไรจะต่อสู้กับการ

ทํางานของพวกเขา ได้แก่ ผีมาร เนือ้หนงัและโลก 

 

ผ้ฟังที่เป็นดนิดีู  
 “บ้างก็ตกท่ีดินดี แล้วเกิดผล...ส่วนพืชซึ่งหว่านตกในดินดีนัน้ ได้แก่บคุคลท่ีได้ยินพระวจนะนัน้และเข้าใจ คนนัน้ก็เกิดผล

ร้อยเทา่บ้าง หกสบิเทา่บ้าง สามสบิเทา่บ้าง” (ข้อ 8, 23) ควรจะสงัเกตให้ดีวา่เม่ือพระองค์ทรงให้ความหมายของผู้ ฟังท่ีเป็นดินดีนัน้ 

พระคริสต์ไม่ได้ตรัสว่า “ผู้ นีเ้ป็นผู้ ท่ีงานแห่งพระคณุของพระเจ้าทําการในเขา” หรือ “ผู้ ท่ีใจยอมรับเพราะการดําเนินการของพระ

วิญญาณบริสทุธ์ิ” จริงอยูว่า่จะต้องเป็นเช่นนีก่้อนท่ีคนบาปใดๆ จะได้รับพระวจนะ เพ่ือท่ีจะเกิดผล แต่กระนัน้ ส่ิงนีไ้ม่ใช่ความจริงท่ี

พระคริสต์ตรัสถงึในท่ีนี ้ดงัท่ีได้กลา่วไปแล้ว พระองค์ไม่ได้ตรัสถึงความสําเร็จของพระดํารัสของพระเจ้า แต่ตรัสถึงความรับผิดชอบ

ของมนษุย์ 

 สิ่งท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงแจ้งให้ทราบในท่ีนีคื้อว่า ตวัผ้ฟังู พระวจนะเองจะต้องแสวงหาพระคุณเพ่ือท่ีจะเป็นผู้ เกิดผล 

ทัง้นี ้จะต้องเปรียบเทียบกบัอปุมาเร่ืองเดียวกนันีใ้นมาระโกและลกูาอย่างระมดัระวงั ในลกูา 8:15 เราทราบว่า ประการแรก เขา

ต้องรับพระวจนะ “ด้วยใจเล่ือมใสศรัทธา” ประการท่ีสอง พวกเขา “จดจําไว้” และประการท่ีสาม “จึงเกิดผลโดยความเพียร” เหลา่นี ้
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เป็นสภาพของการเกิดผล ได้แก่ ความคิดท่ีไมมี่อคติและใจท่ีเปิดออก ความเข้าใจพระวจนะท่ีรับมา การยดึถือพระวจนะนัน้ไว้ และ

ความอดทน 

 โดยสรุป เราจะกลา่วถงึบทเรียนท่ีเป็นประโยชน์จากอปุมานี ้

 ประการแรก ความล้ําค่าของเมลด็พืช หากมีเพียงเมลด็ข้าวสาลีเมลด็เดียวเหลืออยูใ่นโลกนี ้และเมลด็นัน้หายไป มนษุย์

ก็ไมส่ามารถพยายามผลติเมลด็นัน้ขึน้มาใหมไ่ด้ พระวจนะเป็นเช่นนัน้ ถ้าพระวจนะนัน้ถกูนําไปจากเรา ความรอบรู้และสติปัญญา

ของมนษุย์ไมส่ามารถแทนท่ีพระวจนะนัน้ได้ ดงันัน้ ขอให้เราเหน็คณุคา่ รักและศกึษาพระวจนะมากย่ิงขึน้ 

 ประการที่สอง ความไม่โดดเด่นของผู้หว่านพืช เราทราบเก่ียวกบัพระองค์น้อยมากในอปุมานี ้นอกเหนือไปจากความ

จริงท่ีว่าพระองค์ทรงเป็นผู้หว่านพืช อปุมานีเ้น้นเมล็ดพืช ดินประเภทต่างๆ และอปุสรรคและสภาพของการก่อให้เกิดผล ทําไมจึง

เป็นเช่นนัน้ เพราะบุคลิกลกัษณะของผู้หว่านและวิธีในการหว่านมีความสําคญัเป็นอนัดบัสอง เด็กเล็กๆ คนหนึ่งอาจหย่อนเมล็ด

พืชให้ได้ผลดีเท่าๆ กบัผู้ชายคนหนึ่ง ลมอาจพดัไปและก่อให้เกิดผลมากราวกบัว่าทูตสวรรค์เป็นผู้ปลกูเมล็ดนัน้ ทกุคน ไม่ใช่แต่

เพียงผู้ เทศนาเทา่นัน้ อาจเป็น “ผู้หวา่น” ได้ 

 ประการที่สาม สภาพของการเกิดผล มี “ดินท่ีมีพืน้หิน” มากในสวนแหง่จิตวิญญาณของเราแต่ละคน ดงันัน้ อย่าชงัค้อน

และใบไถของพระเจ้า มี “หนาม” มากในชีวิตของเราแต่ละคน ซึ่งจะต้องดึงออกเพ่ือจะมีพืน้ท่ีสําหรับผลมากขึน้ และต้องมีการ

อธิษฐานอยา่งมากเพ่ือให้ “เข้าใจ” มี“ความเพียร” และซอ่นพระวจนะไว้ในใจของเราเพ่ือท่ีเราจะ “จดจํา” พระวจนะนัน้ 

 ประการที่ ส่ี ความสมบรณ์ู ของอุปมา มีบางคนคัดค้านความคิดท่ีว่าเราควรพยายามเพ่ือให้เข้าใจความหมาย

รายละเอียดทกุประการในอปุมาขององค์พระผู้ เป็นเจ้า และบอกว่าเราควรจะพอใจกบัการพบความหมายทัว่ไป แต่ตวัอย่างท่ีพระ

คริสต์ทรงให้ไว้ได้ตําหนิการมีความคิดเช่นนัน้ ในคําแปลของพระองค์ พระองค์ทรงให้ความหมายสําหรับรายละเอียดทกุอย่าง ไม่

แต่เพียงเท่านัน้ แต่เม่ือเปรียบเทียบอปุมาเดียวกนันีจ้ากข้อพระคมัภีร์สามแห่งด้วยกนั เราเรียนรู้ว่า “หนาม” หมายถึงสิ่งต่างๆ ท่ี

แตกต่างกนัอย่างน้อยสีอ่ย่าง แสดงให้เราเห็นว่าเราจะต้องศกึษาพระคมัภีร์ทกุตวัและทกุเร่ืองอย่างระมดัระวงัและใคร่ครวญด้วย

การอธิษฐาน 
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บทที่ 4 
อุปมาเร่ืองข้าวละมาน 

 

 อปุมานีเ้ป็นอปุมาเร่ืองท่ีสองในกลุ่มอปุมานี ้และเนือ้หาของอปุมามีความสอดคล้องกบัความหมายของตวัเลขสอง เลข

หนึง่เป็นตวัเลขแหง่ความเป็นหน่ึงเดียว เพราะเป็นตวัเลขเด่ียว ไมมี่ความแตกตา่งใดๆ แตเ่ลขสองไม่เหมือนกบัเลขหนึ่ง ซึง่อาจจะมี

ความหมายท่ีดีหรือไม่ดีก็ได้ ในความหมายท่ีไม่ดี เลขสองหมายถึงความแตกต่าง ความผิดแผกกนัและการเป็นศตัรูกนั เลขสอง

เป็นจํานวนแรกท่ีสามารถแบง่ออกได้ จงึเป็นสญัลกัษณ์ของความแตกแยก การตอ่สู้ ถ้าเราย้อนกลบัไปท่ีตอนต้นของพระคมัภีร์ เรา

จะเห็นว่าในวันที่สอง พระเจ้า “ทรงแยกความสว่างออกจากความมืด...แล้วทรงแยกนํา้ที่อยูใ่ต้ภาคพืน้ออกจากนํา้ที่อยูเ่หน

ภาคพืน้” โดยทัว่ไป การเป็นท่ีสองในทกุสิ่งมีความหมายเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีไม่ดีและการเป็นศตัรูกนั เช่น ประโยคท่ีสองในพระคมัภีร์ 

ประโยคแรกเขียนว่า “ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน” แต่ประโยคท่ีสองเขียนว่า “แผ่นดินก็ว่างเปล่า” อปุมา

เจ็ดเร่ืองในมทัธิว 13 ก็เช่นกนั อุปมาเร่ืองแรกบรรยายถึงการกระทาํของพระคริสต์ แต่เร่ืองที่สองบรรยายถึงการกระทํา
ของซาตาน 
 อปุมาเร่ืองข้าวละมานอธิบายเก่ียวกบัศาสนาคริสต์ท่ีมีอยู่มาตลอดเวลาสิบเก้าศตวรรษนี ้และในวนันี ้ก็เช่นกนั มีสว่นท่ีดี

และไม่ดีผสมกนัอยู่ สิ่งท่ีถกูต้องและไม่ถกูต้องเคียงคู่กนัไป คริสตจกัรในโรม [คริสตจกัรโรมนัคาทอลิก] และคริสตจกัรย่อยอ่ืนๆ 

ของคริสตจกัรโรมนัคาทอลกิ ซอ่นตวัอยูใ่นคริสตศาสนา “นา” หมายถงึ ศาสนาคริสต์ในโลกนี ้ท่ีซึง่ข้าวดีและข้าวละมาน “จําเริญ

ไปด้วยกนั” มีส่วนท่ีดีและไม่ดีผสมกนัอยู่ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทําของศตัรูในตอนต้นของยคุนี ้อนัเป็นผลท่ีอยู่กบัเราจนถึงทกุ

วนันี ้

 เหมือนเช่นอปุมาก่อนหน้านัน้ อปุมานีพ้ิสจูน์ว่าความฝันของผู้ ท่ีเช่ือว่าอาณาจกัรพนัปีได้เร่ิมต้นขึน้แล้วนัน้ไม่ถกูต้องตาม

พระคมัภีร์ คนเหล่านีเ้ช่ือว่า ด้วยการอวยพรของพระเจ้า การเทศนาพระกิตติคณุจะขยายออกไป จนกว่าทัว่โลกจะประกอบด้วย

ความรู้เก่ียวกบัพระสริิของพระเจ้าเหมือนเช่นนํา้ปกคลมุทะเล แตพ่ระคริสต์ทรงประกาศในที่นีว้า่ ข้าวดีและข้าวละมานจะ “จําเริญ

ไปด้วยกันจนถึงฤดเก็บเกี่ยวู ” ซึ่งพระองค์หมายถึง “เวลาสิน้ยุค” พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า “ข้าวละมาน” จะค่อยๆ ตายไป หรือจะมี

จํานวนลดลง แตท่รงแจ้งให้ทราบวา่ ในตอนท้าย ข้าวละมานจะมีจํานวนมากจนต้องมดั “เป็นฟ่อน” 

 อปุมาเร่ืองนีแ้ละเร่ืองก่อนหน้านีมี้ความเก่ียวข้องกันมากท่ีสดุ ผู้หว่านพืชดีคือ “บุตรมนุษย์” เหมือนกนั และ “นา” คือ 

“โลก” เหมือนกนั (ข้อ 38) นัน่คือ โลกศาสนา แต่มีสิ่งหนึ่งเก่ียวกบั “เมล็ด” ท่ีน่าสนใจมาก ในข้อ 19 เมล็ดคือ “คําบอกเล่าเร่ือง

แผ่นดินพระเจ้า” แต่ข้อ 38 เขียนว่า “เมล็ดพืชดีนัน้ได้แก่พลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้า” คําบอกเล่าเร่ืองแผ่นดินพระเจ้า

ก่อให้เกิดพลเมืองแหง่แผน่ดินของพระเจ้า ผลเป็นเหมือนเช่นเมลด็ 

 สิง่ท่ีเดน่ในอปุมาเร่ืองท่ีสองนีคื้อศตัรูและการกระทําของศตัรู 

 

เวลาที่ศัตรทาํงานู  
 ศตัรูทํางาน “เม่ือคนทัง้หลายนอนหลบัอยู่” (ข้อ 25) นัน่คือ ในเวลากลางคืน อีกนยัหนึ่งคือ ในความมืด ผีมารได้หว่าน

ข้าวละมานของมนั ความมืดเป็นลกัษณะของซาตาน เพราะมันเกลียดความสว่าง กลยุทธ์ของซาตาน ได้แก่ การอําพราง การ

หลบๆ ซอ่นๆ การหลอกลวง แตใ่ห้สงัเกตวา่ ผู้หว่านพืชพระองค์เองไม่ได้หลบั พระองค์ไม่ได้ทรงนอนหลบัหรือเหน็ดเหน่ือย ซาตาน

ก็ไม่หลบัหรือเหน็ดเหน่ือยเช่นกนั มนัต่ืนตวัอยู่เสมอ และ “เสาะหาคนท่ีมนัจะกดักินได้” ซาตานทํางานอยู่ตลอดเวลา “เม่ือคน

ทัง้หลายนอนหลบัอยู่” เป็นการแสดงให้เห็นถึงสถานภาพท่ีธรรมิกชนขององค์พระผู้ เป็นเจ้าไม่ระมดัระวงั “ข้าวละมาน” ปรากฏอยู่

กบัข้าวดีตัง้แตต่อนแรกๆ อคัรทตูเปาโลกลา่วแก่ชาวเธสะโลนิกาว่า “อํานาจลกึลบันอกกฎหมายนัน้ก็เร่ิมทํางานอย่แลวู้ ” (2เธสะโล

นิกา 2:7) ยอห์นกลา่วว่า “ปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะมีมา บดันีป้ฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็มีมามากแล้ว” (2ยอห์น 2:18) ยดูาเขียนว่า 

“เพราะวา่มีบางคนได้แอบแฝงเข้ามา ซึง่พระคมัภีร์ได้บง่ไว้นานแล้ววา่ เขาจะถกูพิพากษาลงโทษอย่างนี ้เขาเหลา่นัน้เป็นคนอธรรม 
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ท่ีถือเอาพระคณุของพระเจ้าของเราเป็นเหตใุห้กระทําความชัว่ช้าลามก” (ข้อ 4) พระคริสต์ตรัสแก่คริสตจกัรท่ีเมืองเปอร์กามมัว่า 

“แต่เรามีข้อท่ีจะต่อว่าเจ้าสองสามข้อ คือพวกเจ้าบางคนถือตามคําสอนของบาลาอมั...และมีพวกเจ้าบางคนท่ีถือคําสอนของพวก

นิโคเลาส์นิยมด้วยเหมือนกนั [ท่ีเราเองก็เกลียดชงั – ฉบบัแปลภาษาไทยไมมี่ข้อความนีซ้ึง่มีอยูใ่นภาษาองักฤษ]” (วิวรณ์ 2:14, 15) 

 

วิธีที่ศัตรใชู้  
 ประการแรก เราทราบว่าบตุรมนษุย์หว่านเมล็ดพืชดีในนาของพระองค์ (ข้อ 24, 37) ต่อมาผีมารก็มาหว่านบ้าง (ข้อ 25) 

ซาตานไมมี่ความสามารถในการริเร่ิมอะไรเลย เป็นแต่ผู้ เลียนแบบเท่านัน้ ผีมารเลียนแบบการกระทําของพระเจ้า คริสเตียนจะต้อง

ทราบข้อเท็จจริงนีเ้พ่ือท่ีจะระมดัระวงัตวัไว้ ถ้าเราศึกษาข้อพระคมัภีร์ เราก็จะทราบถึงกลอบุายของซาตาน (2โครินธ์ 2:11) ขอให้

สงัเกตว่าในขณะท่ีศัตรูเลียนแบบพระคริสต์ มันไม่ได้หว่านพืชท่ีมีหนาม เพราะถ้าทําเช่นนัน้ ก็จะเห็นงานของมันได้ง่าย และ

สามารถท่ีจะแยกความเท็จออกจากความจริงได้โดยง่าย แต่มนัหว่าน “ข้าวละมาน” ซึง่เป็นข้าวท่ีไม่ดี แต่มีความคล้ายคลงึกบัข้าว

ท่ีดีมากจนเราไม่สามารถเห็นความแตกต่างได้จนกว่าจะถึงเวลาเก็บเก่ียว “ข้าวละมาน” เหล่านีคื้อคริสเตียนปลอม เม่ือ “ทาส” 

เหน็สิง่ท่ีศตัรูได้ทําลงไป พวกเขาต้องการท่ีจะถอนข้าวละมานออก (ข้อ 28) แต่นายห้ามไม่ให้เขาทําเช่นนัน้ “อย่าเลยเกลือกว่า เม่ือ

กําลงัถอนข้าวละมานจะถอนข้าวดีด้วย” (ข้อ 29) เม่ือข้าวทัง้สองประเภทเจริญอย่างเต็มทีแ่ล้ว ชาวนาจึงสามารถแยกข้าวทัง้สอง

ประเภทได้อยา่งปลอดภยั เพราะในเวลาก่อนหน้านัน้จะไมเ่หน็วา่รวงข้าวละมานไม่มีเมล็ดอยู่ ก่อนท่ีจะถึงฤดเูก็บเก่ียว ข้าวละมาน

ดเูหมือนเป็นสิ่งท่ีดี ในขณะท่ีสิ่งท่ีเลียนแบบนีเ้ติบโตขึน้ มีสีเขียวและเจริญเติบโตขึน้ โตขึน้เคียงคู่กบัข้าวท่ีแท้จริง ให้ผลท่ีมากมาย

ทกุประการ แตล่กัษณะภายนอกเป็นสิง่ท่ีไมจ่ริง และผลผลติจะทําให้ผู้ ท่ีใช้เวลาและกําลงัในการเพาะปลกูอย่างมากผิดหวงัและถกู

เยาะเย้ย “ไม่ใช่ว่าสิ่งแวววบัทุกอย่างเป็นทองคํา” ในฤดเก็บเก่ียวู  จะเป็นการขจัดสิ่งที่ลวงตาออกครัง้ใหญ่ จากนัน้  จะ
ปรากฏให้เหน็ว่าฝงแกะของพระคริสต์ู เป็นเพียงฝง ู “เลก็” 
 อปุมานีจ้งึเปิดโปงวิธีท่ีซาตานใช้ ซาตานเสาะหาเพ่ือทาํลายพยานของพระเจ้าบนโลกนีโ้ดยตัง้คริสตศาสนาปลอม

ขึน้ เป็นการเลียนแบบสิ่งที่จริงอย่างเฉลียวฉลาด และอปุมานีแ้สดงให้เห็นว่าซาตานกระทําการจากภายใน มนัหว่าน “ข้าว

ละมาน” ท่ามกลางข้าวดี ซาตานมีข่าวประเสริฐปลอม ซึง่มีคําเตือนถึงเร่ืองนีอ้ยู่ในกาลาเทีย 1:7-9 และมีรายละเอียดเพิ่มเติมใน 2

โครินธ์ 11 ซึ่งเขียนไว้ว่า “เพราะคนอย่างนัน้เป็นอคัรทูตเทียม เป็นคนงานท่ีหลอกลวงปลอมตวัเป็นอคัรทูตของพระคริสต์ การ

กระทําเช่นนัน้ไม่แปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยงัปลอมตวัเป็นทตูแห่งความสว่างได้ เหตฉุะนัน้จึงไม่เป็นการแปลกอะไรท่ี

ผู้รับใช้ของซาตานจะปลอมตวัเป็นผู้ รับใช้ของความชอบธรรม (ข้อ 13-15) ผู้ ทําการของซาตานไม่ได้อยู่ในโรงเหล้าหรือสนามแข่ง

ม้า แต่อยู่ในโรงเรียนสอนศาสนาและอยู่ท่ีธรรมาสน์ คนเหล่านีไ้ม่ได้สอนเร่ืองความบาปและดเูหมือนว่าเทศนา “ความชอบธรรม” 

แต ่“ไมรู้่จกัความชอบธรรมทีพ่ระเจ้าประทานให”้ เขากลบั “ตัง้ความชอบธรรมของตนขึน้” (โรม 10:3) เขาผสมธรรมบญัญัติกบัข่าว

ประเสริฐ คนทัง้หลายจงึถกูหลอกลวงด้วยเหตนีุ ้

 ซาตานมีคริสตจักรปลอม พระคริสต์ทรงกําลงัสร้างคริสตจกัรของพระองค์ คริสตจกัรท่ีจะมีผู้ ท่ีได้รับความรอดจากยคุ

ปัจจุบนันี ้และผู้ ท่ีไม่ใช่สมาชิกของคริสตจักรจะไม่ได้รับความรอด ผีมารก็เลียนแบบในเร่ืองนีเ้ช่นกัน คริสตจักรโรมันคาทอลิก

ประกาศตนเองเป็น “เจ้าสาวของพระคริสต์” และผู้ รับใช้ของคริสตจักรโรมนัคาทอลิกยืนยันว่า จะไม่มีใครได้รับความรอดนอก

คริสตจักรโรมนัคาทอลิก พวกเขาอ้างพระนามของพระคริสต์ และถือคําสอนพืน้ฐานท่ีสําคญับางประการของพระองค์ แต่ผสม

ข้อผิดพลาดของคนนอกรีตเข้ามาอย่างแยบยล พวกเขาเลียนแบบอย่างชํานาญ พระคมัภีร์ดเูหมือนจะสนบัสนนุการแสแสร้งของ

พวกเขา จนคนหลายล้านคนถกูหลอกลวงด้วยระบบท่ีทําลายวิญญาณของพวกเขา “มีทางหนึ่งซึง่คนเราดเูหมือนถกู แต่มนัสิน้สดุ

ลงท่ีทางของความมรณา” (สภุาษิต 14:12) 

 ซาตานจะยงัได้รับอนญุาตให้นําพระคริสต์ปลอมซึ่งเป็นผลงานชิน้เอกของมนัขึน้มา มีข้อพระคมัภีร์จํานวนมากกลา่วถึง

พระคริสต์ปลอม เป็นปฏิปักษ์ตวัสําคญัของพระคริสต์ มนัจะมีอํานาจในการทําการอศัจรรย์ ในตอนแรกจะอ้างว่าเป็นพระคริสต์ท่ี
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แท้จริงเสด็จกลบัมายงัโลก คนจํานวนมากจะถกูหลอกลวงจนโลกจะติดตามมนัไปด้วยความอศัจรรย์ใจ (วิวรณ์ 13:3) ใช่แล้ว ผี

มารหวา่น “ข้าวละมาน” ซึง่เป็นข้าวปลอม ไม่ไดห้วา่นหนาม 

 

ความสาํเร็จของศัตรู 
 ควรสงัเกตวา่ในอปุมานี ้เราไมเ่หน็การตอ่ต้านหรืออปุสรรคขดัขวางการเติบโตของข้าวละมาน เหมือนเช่นเราเห็นว่ามีการ

ตอ่ต้านหรืออปุสรรคตอ่ข้าวสาลีในอปุมาเร่ืองแรก ไม่มีการกลา่วถึงดินประเภทใดๆ ท่ีไม่เหมาะสมกบัเมลด็ของผีมาร ไม่มีดิน “ข้าง

หนทาง” ท่ีแข็งเกินกวา่ท่ีมนัจะทะลไุปได้ ไมมี่ “หนาม” ท่ีจะรัดข้าวเมลด็นัน้ เพราะมนัจะเติบโตในทกุท่ี ไม่มีการกลา่วถึง “นก” ท่ีจะ

มากิน สภาพและสถานการณ์ภายนอกทกุอย่างเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของเมลด็นี ้ไม่ต้องมีการเพาะปลกู เพราะมนัจะโตของ

มนัเอง 

 ความสําเร็จของศตัรูนัน้เห็นได้จากความโดดเด่นของ “ข้าวละมาน” ในอปุมานี ้อนัเป็นสิ่งท่ีเห็นได้ชดัเจนอย่างมากและ

เป็นสิ่งท่ีน่าเศร้าท่ีสดุในข้อ 36 เม่ือพระเยซูทรงให้คนทัง้หลายกลบัไป และเสด็จเข้าไปในเรือนกบัเหล่าสาวก พวกเขาทลูว่า “ขอ

พระองค์ทรงโปรดอธิบายให้พวกข้าพระองค์เข้าใจคําอปุมาท่ีวา่ด้วยข้าวละมานในนานัน้” ไม่ใช่ “อปุมาเร่ืองเมลด็ดีกบัข้าวละมาน” 

(ด ูข้อ 24, 25) ในท่ีนี ้ข้าวละมาน (ไม่ใช่ข้าวดี) มีจํานวนมากกว่าและครอบคลมุพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของนา การกลา่วถึง “ฟ่อน” ในข้อ 

30 ก็แสดงวา่ข้าวละมานมีมากกวา่และครอบคลมุพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของนาเช่นกนั 

 เจ้าของทุ่งนาห้ามไม่ให้ทําอะไรกับข้าวละมาน การกระทําเช่นนีทํ้าให้คนจํานวนมากงง ทําไมองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรง

อนญุาตให้ศตัรูหว่าน “ข้าวละมาน” ของมนั แล้วทําไมพระองค์จึงอนญุาตให้ข้าวละมานขึน้อยู่มากมายในทุ่งนาเป็นเวลานาน อีก

นัยหนึ่ง ทําไมพระเจ้าจึงอนุญาตให้ผีมารมีอิสรภาพเป็นเวลานาน คําตอบไม่ใช่เร่ืองยากอย่างท่ีหลายคนคิด พวกเขามองข้าม

ข้อเท็จจริงท่ีว่าผู้ นําของโลกนีป้ฏิเสธกษัตริย์ผู้ชอบธรรม และข้อเท็จจริงท่ีว่าชาวยิวเลือกบารับบสั ทัง้ชาวยิวและชาวต่างชาติเก็บ

เกี่ยวส่ิงที่เขาได้หว่านไปหลงัจากเลือกผู้ฆ่าคนแทนองค์พระผู้ เป็นเจ้าแห่งชีวิต ผีมารเป็น “ผู้ฆ่าคนตัง้แต่ปฐมกาล” (ยอห์น 8:44) 

และผู้ ทําลายวิญญาณท่ีร้ายกาจนีไ้ด้ครอบครองคนเหลา่นัน้ตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมาหลงัจากพวกเขาได้ปฏิเสธองค์พระผู้ช่วยให้รอด 

 เวลานัน้เป็น “เวลาสิน้ยคุ” (ข้อ 39) เราสามารถเข้าใจถ้อยคํานีไ้ด้โดยง่ายถ้าเข้าใจว่ามีเวลาสิน้ยุค และเวลาสิน้โลก 

แตถ้่าเราเข้าใจวา่ถ้อยคํานีห้มายถงึ “เวลาสิน้โลก” หรือ “ระบบโลก” เราก็เข้าใจไม่ถกูต้อง โดยสว่นตวัแล้ว เราชอบคําแปลของพระ

คมัภีร์ฉบบั RV มากกว่า เพราะใช้คําว่า “เวลาสิน้ยคุ” ภาษากรีก ไม่ใช่ “คอสม็อส” (kosmos) เหมือนเช่นในยอห์น 1:10 แต่เป็น 

“ไอโอน” (aion) ทัง้นี ้เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้เปล่ียนคําแปลเพ่ือให้ตรงกับความเห็นของเราเอง ให้เปิดไปในฮีบรู 9:26 

“พระองค์ทรงปรากฏเพียงครัง้เดียวเท่านัน้ในปลายยคุ [วาระสดุท้าย] เพ่ือกําจดับาปให้หมดสิน้ไป โดยการถวายพระองค์เองเป็น

เคร่ืองบชูา” หมายความวา่อยา่งไร ถ้าคําวา่ “โลก” หมายถงึ “พืน้แผน่ดินโลก” หรือ “ระบบโลก” ก็เป็นเร่ืองไร้สาระ เพราะระบบโลก

ไม่ได้ “สิน้สดุ" เม่ือพระคริสต์ถูกตรึงไว้ท่ีไม้กางเขน แต่ถ้า “ไอโอน” แปลว่า “ยุค” แล้วก็ไม่ยากเลย ดงันัน้ มทัธิว 13:39 จึงมี

ความหมายและเป็นท่ีเข้าใจว่า “ฤดเูก็บเก่ียวได้แก่เวลาสิน้ยคุ” และหลงัจากนัน้ จะมีอีกยคุหนึ่ง เรียกว่า การครอบครองหนึ่งพนัปี 

หลกัฐานอีกประการหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่า “ฤดเูก็บเก่ียว” ในมทัธิว 13:39 จะเกิดขึน้ในเวลาปลายยคุนี ้ไม่ใช่เวลาสิน้โลก มีอยู่ใน

วิวรณ์ 14:14, 15 ซึง่กลา่วถงึเวลาเดียวกนั หลงัจากวิวรณ์ 14 สําเร็จ วิวรณ์ 20:1-6 จะเกิดขึน้ซึง่คือ การครอบครองหนึง่พนัปี 

 ขอให้สงัเกตวา่ลําดบัขัน้ตอน “ในเวลาเก่ียวนัน้ เราจะสัง่ผู้ เก่ียวว่า ‘จงเก็บข้าวละมานก่อน มดัเป็นฟ่อนเผาไฟเสีย แต่ข้าว

ดีนัน้จงเก็บไว้ในยุ้งฉางของเรา’ “ (ข้อ 30) ข้าวละมานจะถกูรวมกนัเป็น “ฟ่อน” ก่อนท่ีข้าวดีจะถกูเก็บ ทกุสิ่งท่ีไม่ได้เกิดจากเมล็ด

พืชท่ีบุตรมนุษย์หว่าน แม้ว่าจะดูเหมือนดีและมีลักษณะน่าดู จะถูกเผาไฟชั่วนิตย์นิรันดร์ในท้ายท่ีสุด ดังท่ีพระองค์เองได้ทรง

ประกาศว่า “ต้นไม้ใดๆ ทกุต้น ซึง่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ มิได้ทรงปลกูไว้จะต้องถอนเสีย” (มทัธิว 15:13) แต่สิ่งที่เรา

จะให้ความสนใจเป็นพเิศษคือ “การรวบรวม” ข้าวละมานเป็นฟ่อน จะไม่มีการโยนข้าวละมานเข้าในกองไฟในขัน้แรกนี ้ไม่มี

การถอนออกจากทุง่นา แต่มีการแยกข้าวละมานในทุ่งนา เพ่ือที่จะเหลือ “ข้าวดี” และพร้อมที่จะเกบ็เก่ียว ข้าวดีจะถกเก็บู
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เก่ียวไว้ในโรงนาก่อนที่ข้าวละมานจะถก ู “เผา” อันหลักฐานสาํคัญว่าจะมีการนําธรรมิกชนออกไปก่อนที่พระเจ้าจะทรง
พพิากษาโลก การเก็บข้าวดีสอดคล้องกบั 1เธสะโลนิกา 4:16, 17 

 เม่ือเราสงัเกตสถานการณ์ปัจจุบนัโดยพิจารณามทัธิว 13:30 จะเห็นได้ชดัเจนว่าขัน้ตอนในการมดัข้าวละมานเข้าเป็น

ฟ่อนกําลงัเกิดขึน้ในหลายทิศทาง และเป็นไปอยา่งรวดเร็วมาก ตามจริงแล้ว เป็น “หมายสําคญัแห่งกาละ” ท่ีเด่นชดัมากท่ีสดุอย่าง

หนึง่ 

 ดโูลกธุรกิจเป็นตวัอย่าง มนษุย์แต่ละคนกลายเป็นสิ่งท่ีไม่มีตวัตนอย่างรวดเร็วเหมือนเช่นท่ีนกัธุรกิจสว่นใหญ่รู้กนั บริษัท 

องค์การ การรวมกิจการเป็นสิ่งท่ีแพร่หลายในปัจจบุนั บรรดาบริษัทเงินทนุ กลุ่มคน กลุ่มธุรกิจ สหภาพทัง้หลายเป็น “ฟ่อน” ท่ีมดั

เอาผลประโยชน์ทางอตุสาหกรรมเอาไว้ในตอนนี ้พระบญัชาของพระเจ้าวา่ “จงเกบ็ข้าวละมานมัดเป็นฟ่อน” ได้เกดิขึน้แล้ว 

 ให้ดโูลกสงัคมเป็นตวัอย่าง สโมสร สมาคมอาชีพ สมาคมเช่ือมความสมัพนัธ์ฉนัพ่ีน้องต่างๆ มีเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ คนสว่น

ใหญ่ไม่พอใจ “การแบ่งแยกชนชัน้” มากขึน้เร่ือยๆ อปุสรรคทางสงัคมซึ่งมีมาหลายศตวรรษถกูทําลายลงอย่างรวดเร็ว ในหลาย

ประเทศ ระบบสงัคมนิยมและคอมมิวนิสต์ซึ่งพยายามทําลายกิจการส่วนบคุคลกําลงัพยายามท่ีจะรวบรวมทกุคนเข้าเป็น “ฟ่อน” 

รัฐเดียวท่ีย่ิงใหญ่ ใช่แล้ว คาํว่า “มัด” ข้าวละมานเป็นฟ่อนได้เร่ิมต้นขึน้แล้ว 

 ในศาสนาคริสต์ สิ่งคล้ายคลงึกนันีไ้ด้เกิดขึน้ คณะต่างๆ รวมตวักนัมากขึน้ สปัดาห์ท่ีแล้วในเมืองนี ้ในวนัท่ีเรียกว่า “ศกุร์

ศกัดิสิทธิ์ ์” (Good Friday)2 สมาชิกและผู้ เทศนาจากคริสตจกัรหลายแห่งจากคณะต่างๆ ส่ีหรือห้าคณะพบปะกนั และจดัพิธีฉลอง 

“อาหารมือ้สดุท้าย” ในคริสตจกัรท่ีศิษยาภิบาลเป็นศิษยาภิบาลสมยัใหม่ ช่างเป็นเร่ืองน่าขนั ถ้ามีผู้ประกาศท่ีมีช่ือเสียงเดินทางมา

ในเมือง เขาจะต้องจดัประชมุ “ร่วมกนั” การรวมตวักนัของศาสนาคริสต์เป็นอดุมคติของคนจํานวนมาก และเป้าหมายของผู้ นําของ

ศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์ซึ่งเช่ือว่าควรจะแยกตวัออกจากคริสตจักรโรมนัคาทอลิกไม่มีอํานาจอีกต่อไป ดงันัน้ จึงไม่มี

เหตผุลท่ีจะไมร่วมตวักบัคริสตโรมนัคาทอลิก ผ้ที่เข้าใจคาํพยากรณ์ู ทราบเป็นอย่างดีว่า อีกไม่นานคริสตจักรโรมันคาทอลิก
จะได้รับสมความปรารถนาตามที่พยายามมาเป็นเวลานาน และ “ฟ่อน” ทางศาสนาขนาดใหญ่จะมีขึน้ ใช่แล้ว คํา
บัญชาให้ “มัด” ข้าวละมานได้เร่ิมต้นขึน้แล้ว 
 เช่นเดียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศต่างๆ “ประเทศมหาอํานาจ" กําลงัพยายามมากขึน้เพ่ือทําการร่วมกนัและให้

ความร่วมมือกนั เช่น หลายปีก่อน หลายประเทศทํางานร่วมกนัเพ่ือย่ืนคําขาดกบัประเทศจีน สนันิบาตชาติ3เป็นการเคล่ือนไหวอีก

อย่างหนึ่งท่ีก่อให้เกิด “ฟ่อน” ท่ีใหญ่อีกฟ่อนหนึ่ง ใช่แล้ว ท่านผู้อ่าน หากว่าเราไม่ได้ตาบอด และเราก็ตาบอดอย่างแน่นอน ถ้าเรา

ไม่สามารถเหน็วา่การมดัข้าวละมานไว้เป็น “ฟ่อน” ได้เกิดขึน้แล้วตอ่หน้าตาของเรา การมดันีไ้มเ่พียงแตเ่ร่ิมต้นเท่านัน้ แต่ดําเนินมา

ไกลแล้ว เงาของคําพยากรณ์เกิดขึน้ทกุวนั สิ่งต่อไปจะเป็นการเกบ็ข้าวดี 

 ตอนนี ้เราจะกล่าวสรุปจากอปุมานี ้ประการแรก ให้สงัเกตความไร้ค่าของ การเคล่ือนไหวและความพยายามใน “การ

ปฏิรูป” การฝันวา่เราจะสามารถปรับปรุงโลกได้โดยการรวบรวมเอาวชัพืชท่ีเป็นพิษออกไป อนัได้แก่ ขบัไลค่วามมนึมาและความไร้

ศีลธรรม การทําให้การเมืองสะอาด ฯลฯ นัน้เป็นสิ่งไร้สาระ มนษุย์อาจพยายามทําให้นํา้ทะเลสาบเดดซี4สะอาดก็เป็นได้ องค์พระผู้

เป็นเจ้าตรัสว่า “ให้ทัง้สองจําเริญไปด้วยกนัจนถึงฤดเูก่ียว” เช่นนัน้แล้ว อย่าเสียเวลาของท่านในการปรับปรุงข้าวละมานให้
ดีขึน้ แต่ “ประกาศข่าวประเสริฐ” เป็นคาํส่ังแก่เรา 

                                                           
2 วนัศกุร์ก่อนวนัอีสเตอร์ซึง่เป็นวนัระลกึถึงการท่ีพระเยซูถกูตรึงบนกางเขน 
3 สนันิบาตชาติ (The League of Nations) เป็นองค์การท่ีตัง้ขึน้ตามสนธิสญัญาแวร์ซาย และสนธิสญัญาอ่ืนๆ ท่ีทําขึน้ตอนเสร็จสิน้สงครามโลกครัง้ท่ีหนึ่ง และสถาปนาเป็นองค์การ

ระหว่างประเทศเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม ค.ศ. 1920 สํานกังานใหญ่ตัง้อยู่ ณ นครเจนีวา สนันิบาตชาติมีหน้าท่ีสําคญัสองประการคือ 1. ดแูลให้มีการปฏิบตัิเป็นไปตามสนธิสญัญา 2. ให้

โลกมีสนัติภาพและความมัน่คงระหว่างประเทศแต่สนันิบาตชาติมีอายอุยู่ได้ไม่นาน อปุสรรคสําคญัท่ีสดุอนัหนึ่งคือ ไม่มีสหรัฐอเมริการ่วมเป็นสมาชิกขององค์การด้วย สนันิบาตชาติ

ประชมุกนัเป็นสมยัประชมุครัง้สดุท้ายเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม ค.ศ. 1939 และหมดสภาพเป็นองค์การระหว่างประเทศลงเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม ค.ศ. 1946 ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ทัง้หมดได้โอน

ไปให้แก่องค์การสหประชาชาติ [ท่ีมา:เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ, htpp://www.mfa.go.th/web/865.php?code=t] 
4 ทะเลเดดซี (Dead Sea) หรือทะเลตาย ตามท่ีปรากฏอยู่ในแผนท่ีในพระคมัภีร์ภาษาไทย 
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 ประการท่ีสอง อุปมานีเ้ป็นคําเตือนเก่ียวกับความไม่ระมดัระวงั “เม่ือคนทัง้หลายนอนหลบัอยู่” ศตัรูมาและหว่านข้าว

ละมานของมนั ระวงัความเฉ่ือยชาและการผ่อนความระมดัระวงั ให้จําคําท่ีพระคริสต์ตรัสแก่สาวกของพระองค์ “ซึ่งเราบอกพวก

ทา่น เราก็บอกคนทัง้ปวงด้วยว่าจงเฝ้าระวงัอย่เถิดู ” (มาระโก 13:37) ให้ระวงัคําเตือนในโรม 13:11, 12 เพราะเป็นเวลาท่ีต้องระวงั

ไมห่ลบั 

 ประการท่ีสาม ให้สงัเกตความรักของพระคริสต์ต่อคนของพระองค์ เม่ือห้ามบ่าวไม่ให้ดึงข้าวละมานขึน้มา พระองค์ตรัส

ว่า “อย่าเลยเกลือกว่า เม่ือกําลงัถอนข้าวละมานจะถอนข้าวดีด้วย” (ข้อ 29) พระองค์ทรงนึกถึง “ข้าวดี” มากเพียงใด พระองค์ทรง

ปลอ่ยให้ “ข้าวละมาน” เติบโตขึน้แทนท่ีจะปลอ่ยให้ข้าวดีแม้แตใ่บเดียวถกูทําลาย 

 ประการท่ีส่ี คําบรรยายขององค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราเก่ียวกบั หายนะของผที้่ชัวู่  แสดงถึงความเลวร้ายเพียงใด “และจะ

ทิง้ลงในเตาไฟอนัลกุโพลง ท่ีนัน่จะมีการร้องไห้ขบเขีย้วเคีย้วฟัน” (ข้อ 42) “เตาไฟอนัลกุโพลง” ไม่ใช่ความเช่ือท่ีผิดๆ ของ “ยคุมืด” 

แต่เป็นความจริงท่ีน่ากลวั ดงัท่ีคนทัง้หลายท่ีมีชีวิตอยู่ขณะนีจ้ะค้นพบในความทรมานชัว่นิตย์นิรันดร์ เป็นสิ่งแน่นอนสําหรับทกุคน

ท่ีจะคงปฏิเสธองค์พระเยซูคริสต์เจ้าต่อไป คําบรรยายนรกท่ีน่ากลวัท่ีสดุในพระคมัภีร์มาจากริมฝีปากของพระองค์ผู้ทรงเป็นความ

รัก จะต้องสงัเกตว่าในขณะท่ีพระคริสต์แปลความเปรียบทกุอย่างในอปุมานี ้ดขู้อ 38-40 พระองค์ไม่ได้ทรงอธิบายคําว่า “ไฟ” 

เพราะมีความหมายตามตวัอกัษร ผู้อ่านของข้าพเจ้า ถ้าท่านยงัไม่ได้หลีกจากพระอาชญาอยู่แล้ว จงหลีกจากพระอาชญาซึ่งจะ

มาถงึนัน้ก่อนท่ีจะสายเกินไป จงหนีไปหาพระคริสต์เพ่ือลีภ้ยั 
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บทที่ 5 
เมล็ดมัสตาร์ด 

 

 “พระองค์ยงัตรัสคําอปุมาอีกข้อหนึ่งให้เขาฟังว่า ‘แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเมลด็พืช เมลด็หนึ่ง ซึง่คนหนึ่งเอาไปเพาะ

ลงในไร่ของตน เมล็ดนัน้เล็กกว่าเมล็ดทัง้ปวง แต่เม่ืองอกขึน้แล้วก็ใหญ่กว่าผกัอ่ืน และจําเริญเป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทํารัง

อาศยัอยูต่ามก่ิงก้านของต้นนัน้ได้’ ” (ข้อ 31, 32) 

 การท่ีเราจะเข้าใจอปุมานีไ้ด้ขึน้อยู่กบัการแปลความเปรียบสามอย่างถกูต้อง อนัได้แก่ เมล็ดพืช [เมล็ดมสัตาร์ด] ต้นไม้

ใหญ่ท่ีเกิดจากเมลด็นัน้ และ “นกในอากาศ” ซึง่มาและอาศยัอยูท่ี่ก่ิงก้านของต้นไม้นัน้ แตล่ะอยา่งหมายถงึอะไร 

 ความหมายของอปุมาท่ีสามและส่ีในมทัธิว 13 มีความคลาดเคล่ือนไปเพราะผู้อธิบายข้อพระคมัภีร์ ความหมายของข้อ

พระคมัภีร์เหลา่นีเ้ปล่ียนจากหน้ามือเป็นหลงัมือ คือมีความหมายตรงกนัข้ามจากท่ีองค์พระเยซูเจ้าทรงสอนไว้ สาเหตหุลกัของการ

แปลท่ีผิดๆ นีเ้ป็นเพราะการเข้าใจคําว่า “แผ่นดินสวรรค์” อย่างไม่ถูกต้อง ผู้ ท่ีเข้าใจความหมายของคํานีอ้ย่างผิดๆ จะเข้า

รายละเอียดเก่ียวกบัอปุมาเหลา่นีอ้ยา่งไมถ่กูต้องด้วย 

 คําอธิบายอปุมาเหลา่นี ้ซึง่แพร่หลายและเป็นท่ีนิยมกนัคือ อปุมาเหล่านีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือแสดงถึงความสําเร็จของข่าว

ประเสริฐ ดงันัน้อปุมาเร่ืองเมล็ดมสัตาร์ดจึงถือเป็นการอธิบายถึงการแผ่ออกไปอย่างรวดเร็วของคริสตศาสนา และการขยายของ

คริสตจกัรของพระคริสต์ คริสตจกัรเร่ิมต้นขึน้อยา่งไม่มีความหมายและไม่มีช่ือเสียง แต่ได้เพิ่มขึน้อย่างมากจนกระทัง่ในท่ีสดุจะปก

คลมุไปทัว่แผน่ดินโลก เราจะแสดงให้เหน็วา่การแปลเช่นนีไ้มส่มเหตผุลและเป็นไปไมไ่ด้ 

 ประการแรก เราจะต้องระลกึไว้อยู่เสมอว่าอปุมาเจ็ดเร่ืองนีเ้ช่ือมต่อกนัและมีใจความสมบรูณ์เพียงอย่างเดียว ดงันัน้คํา

สอนในอปุมาเหล่านีจ้ะต้องสอดคล้องและกลมกลืนกนั ดงันัน้ อปุมาเร่ืองท่ีสามนีไ้ม่อาจขดักบัคําสอนของอปุมาสองเร่ืองแรกได้ 

อุปมาเร่ืองแรกไม่ได้แสดงถึงภาพทุ่งนาท่ีเมล็ดพืชดีฝังรากและเจริญขึน้ในทุกส่วนของนานัน้ แต่องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราทรง

ชีใ้ห้เหน็วา่ดินในทุง่นาสว่นใหญ่ไมเ่หมาะสมและมีสว่นน้อยเทา่นัน้ท่ีจะเติบโต นอกจากนี ้พระองค์ยงัไม่ได้ทรงสญัญาว่าสว่นท่ีเป็น

ดินดีนัน้จะให้ผลมากขึน้เร่ือยๆ แต่ทรงประกาศว่าการเก็บเก่ียวจะลดลง เม่ือตรัสว่า “คนนัน้ก็เกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง 

สามสิบเท่าบ้าง” ในอุปมาเร่ืองท่ีสอง องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราทรงเผยให้เห็นทุ่งนาท่ีมี “ข้าวละมาน” ขึน้อยู่มากมาย และทรง

ประกาศว่าจะคงเป็นเช่นนัน้ต่อไปจนกว่าจะถึงฤดเูก็บเก่ียว ซึ่งพระองค์ทรงหมายถึง “เวลาสิน้ยคุ” ด้วยเหตนีุ ้เราจึงเห็นถึงผลลพัธ์

อนัเลวร้ายจากงานของศตัรูและไม่อาจคาดหวงัได้ว่าทกุคนในโลกจะมาหาพระคริสต์ในเวลายุคนี ้พระคริสต์ทรงเตือนเราอย่าง

ชดัเจนว่าผลกระทบท่ีไม่ดีจากงานของผีมารในตอนต้นของยคุจะไม่มีทางแก้ไขได้ พืชผลโดยรวมจะเสีย ดงันัน้ อปุมาเร่ืองท่ีสามนี ้

ไม่อาจหมายความวา่ความล้มเหลวในมือของมนษุย์จะถกูนําออกไปและแก้ไขได้ 

 ประการท่ีสอง ความเปรียบท่ีพระคริสต์ทรงเลือกใช้นีค้วรจะแสดงให้เหน็วา่คําแปลซึง่เป็นท่ีนิยมกนันัน้ไม่ถกูต้อง องค์พระ

ผู้ เป็นเจ้าของเราจะไมท่รงให้เมลด็มสัตาร์ด ท่ีกลายเป็น “ต้นไม้” ท่ีฝังรากลกึลงไปในพืน้ดินมากขึน้เร่ือยๆ มีความหมายถึงผู้ ท่ีได้รับ

การทรงเรียก มีความหวงั เป็นพลเมืองและมีปลายทางอยู่ท่ีสวรรค์อย่างแน่นอน เพราะพระองค์ทรงยํา้หลายครัง้วา่ ประชากรขอ

พระองค์ “ไม่ใช่ของโลก” ต้นไม้ใหญ่ท่ีมีก่ิงก้านสงูหมายถงึความเด่นและความสงูสง่ แต่ธรรมิกชนแห่งพนัธสญัญาใหม่ในปัจจบุนันี ้

ไม่ใช่ผู้ ท่ีโดดเด่นและสงูส่ง แต่เป็นผู้ ท่ีต่ําต้อยและทนทกุข์ ยิ่งคริสตจักรของพระคริสต์ปีนบันไดแห่งช่ือเสียงในโลกมากขึน้

เท่าไร คริสตจักรก็ยิ่งจมลงในทางฝ่ายวิญญาณมากขึน้เท่านัน้ “ต้นไม้” ไม่ไดห้มายถึง “ผู้อาศยัในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้าน

เกิดเมืองนอน” แตห่มายถงึระบบท่ีมีรากลกึอยูใ่นโลก และมีเป้าหมายคือความย่ิงใหญ่และการขยายออกไปในโลก 

 ประการท่ีสาม สิ่งท่ีพระคริสต์ทรงอธิบายในท่ีนีคื้อ ส่ิงประหลาด เราตระหนกัว่าบางคนไม่ยอมรับเช่นนัน้ แตพ่ระคําของ

องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรามีความเด็ดขาด พระองค์ตรัสแก่เราว่าเม่ือเมล็ดมสัตาร์ดนีเ้ติบโตขึน้ ก็ “ใหญ่กว่าผกัอ่ืนและจําเริญเป็น

ต้นไม้” (ข้อ 32) “ผกั” เป็นพนัธุ์ท่ีแตกตา่งจากต้นไม้อยา่งสิน้เชิง สิ่งท่ีทําให้ผกัแตกต่างจากต้นไม้คือ ลําต้นของผกัจะไม่มีเยือ้ไม้ แต่

จะมีชีวิตอยู่จนมีดอกและเมล็ดเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม “ผกั” นีจํ้าเริญเป็น “ต้นไม้” นัน่คือว่า ผกัพฒันาขึน้กลายเป็นสิ่งท่ีแปลกไป



 22 

จากธรรมชาติและลกัษณะเดิมของมนัอย่างสิน้เชิง ควรหรือท่ีจะเช่ือว่าการเติบโตอย่างไม่เป็นธรรมชาตินี ้ผลิตผลท่ีผิดปกติ เป็น

สญัลกัษณ์ท่ีเหมาะสมสําหรับกลุม่ธรรมิกชนของพระเจ้า 

 บางคนบอกเราว่าดินของอิสราเอลเป็นดินท่ีเหมาะสมท่ีสดุสําหรับการเติบโตของมสัตาร์ด และเป็นเร่ืองปกติท่ีจะพฒันา

เป็นต้นไม้ขนาดเตีย้ๆ แต่คนกลุม่เดียวกนันีไ้ม่เห็นหรือว่าข้ออ้างนีพ้ิสจูน์ว่าความเช่ือของพวกเขาเก่ียวกบัว่าอาณาจกัรหนึ่งพนัปีได้

เร่ิมต้นขึน้แล้วเป็นสิ่งท่ีผิด “ทุ่งนา” มทัธิว 13 ทัง้บทหมายถึง โลก เช่นนัน้แล้ว “โลก” เป็นสถานท่ีเหมาะสมสําหรับการเติบโตของ

แผ่นดินท่ีพระคริสต์ตรัสอย่างจริงจังและเปิดเผยว่า “ไม่ใช่ของโลก” (ยอห์น 18:36) อย่างนัน้หรือ โลกนี้ท่ีซึ่งเนือ้หนังและผีมาร

รวมกนัเป็นหนึ่งเพ่ือต่อต้านทกุสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัพระคริสต์และเป้าหมายของพระองค์คือ ดินท่ีเหมาะสมต่อคริสตศาสนาอย่างนัน้

หรือ โลกนีจ้ะต้องหยดุเป็น “ศตัรูของพระเจ้า” หรือมิฉะนัน้เมล็ดจะต้องเปล่ียนลกัษณะของมนัก่อน ก่อนท่ีทัง้สองจะเหมาะสมกนั

ได้ และอปุมาของเราสอนอะไร สอนวา่ “ผกั” กลายเป็น “ต้นไม้” อยา่งนัน้หรือ 

 ประการท่ีส่ี “นก” ท่ีอาศยัอยู่ในก่ิงก้านของต้นไม้นีเ้ป็นสิ่งขัดแย้งกับคําแปลท่ีแพร่หลาย ถ้าเปรียบเทียบกันในข้อพระ

คมัภีร์ จะพบว่า “นก” เหล่านีห้มายถึงซาตานและพวกของมนั ผู้อ่านอย่าได้เข้าใจผิดเพราะข้อเท็จจริงท่ีว่า “นกพิราบ” และ “นก

อินทรี” ในบางข้อพระคมัภีร์หมายถึงสิ่งท่ีดี สิ่งท่ีเราต้องพยายามหาความหมายคือคําว่า “นก” หรือ “เหยี่ยว” ดงัเช่นภาษากรีกใน

ข้อ 4 ใน ปฐมกาล 15:11 เราทราบว่า “เหยี่ยว” บินลงมาท่ีเนือ้สตัว์ (ร่างของสตัวบชูา) และทราบว่า “อบัรามก็ไล่ไปเสีย” ไม่ต้อง

สงสยัเลยว่า เหย่ียวแสดงถึงความพยายามของซาตานในการทําให้เคร่ืองบชูาขององค์พระเยซูคริสต์ไม่เป็นผลและเสียไป แต่พระ

บิดา (โดยมีอบัราฮมัเป็นสญัลกัษณ์) ได้ทรงป้องกนัไว้ 

 ในเฉลยธรรมบญัญัติ 28 เราเห็นคําแช่งสาปท่ีจะเกิดขึน้กบัชาวอิสราเอลเพราะความไม่เช่ือฟังของพวกเขา “ซากศพของ

ท่านทัง้หลายจะเป็นอาหารของนกในอากาศ” (ข้อ 26) คําว่านกปรากฏอยู่ครัง้สดุท้ายในวิวรณ์ 18:2 ท่ีซึ่งเราได้อ่านเก่ียวกบับาบิ

โลนท่ีลม่สลายกลายเป็น “ท่ีอาศยัของผีปีศาจ เป็นท่ีสิงอยู่ของผีโสโครกทกุอย่าง และเป็นท่ีอาศยัของนกทกุอย่างท่ีไม่สะอาดและ

น่าเกลียด” 

 มทัธิว 13 เองทําให้เราทราบถึงความหมายของพระคริสต์เก่ียวกบัความเปรียบคําว่า “นก” ภาษากรีกในข้อ 32 เป็นคํา

เดียวกบัท่ีหมายถึง “นก” ในข้อ 4 ซึง่ในข้อ 19 อธิบายไว้ว่าเป็น “มารร้าย” เช่นนัน้แล้ว “ต้นไม้” ท่ีย่ิงใหญ่นี ้จะหมายถึงคริสตจกัรท่ี

แท้จริงของพระคริสต์ได้อยา่งไร ในเม่ือก่ิงก้านของต้นไม้นีเ้ป็นท่ีพกัอาศยัของผีมารและพรรคพวกของมนั 

 ถ้าเราให้ข้อพระคมัภีร์แปลข้อพระคมัภีร์ เราจะทราบได้โดยง่ายว่า “ต้นไม้” ใหญ่หมายถึงอะไร ดาเนียล 4:10-12 เขียนไว้

ว่า “เราได้เห็นต้นก่อหลวงท่ามกลางพิภพ มันสงมากู  ต้นก่อหลวงเติบโตและแข็งแรง ยอดของมนัขึน้ไปถึงฟ้าสวรรค์ และ

ประจกัษ์ไปถงึท่ีสดุปลายพิภพ ใบก็งดงามและผลก็อดุม และจากต้นไม้นัน้ มีอาหารให้แก่ชีวิตทัง้ปวง สตัว์ป่าท่ีในทุ่งนาอาศยัอยู่ใต้

ร่มของมนั และนกในอากาศก็อาศัยอย่ที่กิ่งก้านของมันู  และชีวิตทัง้หลายก็เลีย้งตนอยู่ด้วยมนั” นิมิตของเนบคัดเนสซาร์ู

ช่วยเราให้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของอุปมา ในดาเนียล 4:20-22 เราทราบถึงคําแปลซึง่ได้รับการดลใจว่า “ต้นก่อหลวงท่ี

ฝ่าพระบาททอดพระเนตร ซึ่งเติบโตขึน้และแข็งแรง...น่ีคือฝ่าพระบาทเอง ผู้ทรงเจริญและเข้มแข็ง ความย่ิงใหญ่ของพระองค์ได้

เจริญ และขึน้ไปถึงฟ้าสวรรค์ และราชอาณาจกัรของพระองค์ก็ไปถึงสดุปลายพิภพ” ดังนัน้ “ต้นไม้” จึงหมายถึงแผ่นดินหรือ
อาณาจักรโลกที่แขง็แกร่ง 
 เอเสเคียล 31 มีความเปรียบเช่นเดียวกนั “ดเูถิด เราจะเปรียบเจ้ากบัไม้สนสีดาร์ในเลบานอน มีก่ิงงาม และมีใบร่ม และ

สงูมาก ยอดอยู่ท่ีท่ามกลางเมฆ มีนํา้หลอ่เลีย้ง นํา้บาดาลทาให้มนังอกสํ งู กระทาให้แม่นํ ้ าของบาดาลํ ไหล รอบท่ีที่ปลกูมนัไว้ กระ

ให้ลําธารของบาดาลแตกแยกออกมา ไปทัว่ต้นไม้ในป่าทัง้สิน้ ดงันัน้มนัจึงสงู เหนือต้นไม้ในป่าทัง้หลาย ก่ิงไม้ก็แตกใหญ่ และก้าน

ก็ยาว เพราะนํา้มากหลายเมื่อให้งอก นกในอากาศทัง้สิน้ ได้มาทํารังอยูใ่นกิ่งของมนั สตัว์ป่าทุง่ทัง้สิน้ ตกลกูออกมาอยูใ่ต้ก้าน

ประชาชาติใหญ่โตทัง้สิน้ อาศยัอยู่ใต้ร่มของมนั” (ข้อ 3-6) ดังนัน้ “ต้นไม้” ที่มีกิ่งก้านขยายออกไปเป็นที่อาศัยของนกจึงเป็น

ความเปรียบจากพระคัมภีร์เก่าอันหมายถึงแผ่นดินที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นที่อาศัยของประชาชาติต่างๆ เหมือนเช่นในอปุมา

ของเรา “ต้นไม้” เป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของโลก ความโดดเด่นของโลกที่ให้แก่ชาตต่ิางๆ 
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 ประวติัศาสตร์ของศาสนาคริสต์ให้ข้อยืนยนัท่ีชดัเจน ในตอนต้น ผู้ ท่ีรับพระนามของพระคริสต์เป็นผู้ ท่ีถกูเกลียดชงั โดย

มาตรฐานของโลกแล้ว คริสตศาสนาไม่มีความสําคญัและไร้ค่า โดยทัว่ไปแล้ว ผู้ เช่ือของคริสตศาสนาไม่ใช่ผู้ ท่ีมีช่ือเสียง มีอิทธิพล

ทางวฒันธรรมหรือทางโลก ใน “ฝูงแกะเล็กน้อย” ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า มีไม่ก่ีคนเท่านัน้ท่ีเป็นผู้ มีความสามารถโดดเด่นหรือมี

ความสําคญัทางสงัคม โดยสว่นใหญ่แล้ว เป็นผู้ ท่ีไมมี่ความรู้ ไมมี่ช่ือเสียงและยากจน เพราะ “พระเจ้าได้ทรงเลือกคนท่ีโลกถือว่าโง่

เขลา เพ่ือทําให้คนมีปัญญาอบัอาย และได้ทรงเลือกคนท่ีโลกถือว่าอ่อนแอ เพ่ือทําให้คนท่ีแข็งแรงอบัอาย พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งท่ี

โลกถือว่าต่ําต้อยและดหูมิ่น และเหน็วา่ไร้สาระ เพื่อทําลายสิง่ซึง่โลกเหน็วา่สําคญั เพื่อมิให้มนษุย์สกัคนหนึง่อวดตอ่พระเจ้าได้” 

(1โครินธ์ 1:27-29) 

 อยา่งไรก็ตาม แม้วา่ศาสนาคริสต์บนโลกจะไมมี่อิทธิพลและไมสํ่าคญั แต่เป็นสิ่งท่ีซาตานเกลียดชงั มนัใช้กําลงัแห่งความ

มุ่งร้ายอย่างเต็มท่ีเพ่ือต่อสู้กบัคริสตศาสนา มนัใช้อาวธุทกุอย่างในคลงัอาวธุของมนัเพ่ือทําลายคริสตศาสนา มนัยยุงผู้ มีอํานาจ

และกระตุ้นผู้ปกครองตา่งๆ ให้ออกคําสัง่ท่ีโหดร้าย ทรัพย์สินถกูริบ คริสเตียนถกูจบั ขงัคกุ ปรับ ทรมาน ฆ่า ผีมารพยายามปกคลมุ

พระนามของพระคริสต์บนโลกนีอ้ย่างไร้ความปรานีและไม่หยุดหย่อน แต่ย่ิงพระนามของพระคริสต์ถูกข่มเหงมากเพียงใด 

คริสตศาสนาก็เจริญมากขึน้เท่านัน้ ผู้ นําคนหนึ่งในสมยัแรกๆ ของศาสนาคริสต์ ได้กล่าวว่า “คริสตจกัรเติบโตด้วยความตายของผู้

เช่ือจํานวนมากมาย” 

 เม่ือเห็นว่ากําลังนัน้ไม่มีผล ศัตรูก็เปล่ียนเทคนิคของตน เม่ือไม่สามารถข่มขู่เหมือนเช่นสิงโตคําราม มันก็พยายาม

สอดแทรกเหมือนเช่นงท่ีูมีเลห์่เหล่ียม เม่ือหยดุจู่โจมจากภายนอก มนัทํางานจากภายใน ในอปุมาแรก การทําลายเกิดจากภายนอก 

นกในอากาศมากินเมลด็พืชไป ในอปุมาเร่ืองท่ีสอง เป็นการกระทําจากภายใน ผีมารหว่านข้าวละมานท่ามกลางข้าวสาลี ในอปุมา

เร่ืองท่ีสาม เราเห็นผลกระทบของเร่ืองนี ้ในเวลานี ้ซาตานกระตุ้นมนุษย์ที่อย่ฝ่ายโลกู ให้พยายามเป็นสมาชิกในคริสตจักร

ของพระเจ้า ด้วยเหตนีุ ้ความจริงจึงถกูเจือจาง ระเบียบวินยัจึงหย่อน คําสัง่สอนท่ีรักษาเราให้พ้นจากบาปถกูเปล่ียนไป แทนท่ีจะ

สนใจสิ่งจากเบือ้งบน กลบัสนใจสิ่งจากเบือ้งล่าง ไม่ช้านาน คริสตศาสนาจึงไม่ถกเกลียดชังโดยผ้ที่ ไม่ได้บังเกิดใหม่อีกู ู
ต่อไป เหวระหว่างโลกและ “คริสตจักร” ถกเช่ือมเอาไว้แล้วู  

 การข่มเหงหยดุลง และเหตขุองการองค์พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงถกูเกลียดชงัและปฏิเสธกลายเป็นสิ่งท่ียอมรับกนั ความ
จริงท่ีแตกตา่งของคริสตศาสนาถกูละทิง้ พระกิตติคณุถกูเจือปน ธรรมิกชนท่ีประกาศตนหยดุอาศยัในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิด
เมืองนอน คนฉลาดและย่ิงใหญ่ของโลกนีมี้ความสนใจมากขึน้เร่ือยๆ ในศตวรรษท่ีส่ี ผู้ นําของอาณาจกัรโรมนัเห็นว่าคริสต์ศาสนามี
อิทธิพลช่วยการปกครองคนทัง้หลายอย่างถกูต้อง จึงให้การสนบัสนนุคริสตศาสนาแทนท่ีจะเกลียดชงั ในสมยัของคอนสแตนติน 
คริสตจกัรดงักล่าวและรัฐรวมกนัเป็นหนึ่งเดียว และกลายเป็นระบบการเมืองการศาสนาขนาดใหญ่ ขอให้ท่านระวงัไว้ สภาของซี
ซาร์ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงลกัษณะของตน และไม่ได้เป็นเหมือน “ห้องชัน้บน” ขนาดเลก็ในเยรูซาเล็ม ท่ีซึ่งคริสตจกัรอนัต่ําต้อยของพร
คริสต์ คริสตจกัรซึ่งเล็กเหมือนเช่นเมล็ดมสัตาร์ดได้ก่อตวัขึน้เป็นครัง้แรก ศาสนาคริสต์ได้เปล่ียนแปลงไป ห้องชัน้บนที่ตํ่าต้อ
ถกู ละเลย และมีผ้ปรารถนาในู เกียรติของสภากษัตริย์ และพระเจ้าทรงประทานตามความปรารถนาทางเนือ้หนงัของพวกเขา 
เหมือนเช่นทรงประทานซาอลูแก่อิสราเอลท่ีหนัไปจากพระองค์เม่ือพวกเขาละทิง้ทางแห่งการแยกตวัและต้องการเป็นเหมือนเช่น
ประชาชาติโดยรอบ 
 ภายใต้สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ผู้ ท่ีประกาศตนเป็นคริสเตียนกลายเป็นผู้ ย่ิงใหญ่ในโลก ถํา้ที่ใช้เป็นสถานท่ีนมสักา
กลายเป็นบ้านคริสตจกัรท่ีมีราคาแพงและโบสถ์ใหญ่ท่ีหรูหรา มีการฉลองพิธีกรรมด้วยการแสดงโอ้อวด เสือ้พิธีท่ีสวยงาม พิธีกรรม
ท่ีกําหนดขึน้ บาทหลวงท่ีหย่ิงยโส ทกุสิ่งเป็นเคร่ืองล่อผู้ ท่ีไม่ได้บงัเกิดใหม่ และคนจํานวนมากต้องการรับบพัติศมา ผู้ นําแสวงหา
อํานาจในโลกนีม้ากขึน้เร่ือยๆ และได้รับสมความปรารถนามากย่ิงขึน้ ด้วยเหตุนัน้ มนุษย์ที่ มีใจอย่ทางฝ่าู ยโลกเป็นผ้ทีู่
แสวงหาและดํารงตําแหน่งสงสุด ดังนัน้ เราพบ ู “นก” พรรคพวกของผีมารอาศัยอย่ในู กิง่ ของ “ต้นไม้” พวกเขาดํารง
ตาํแหน่งที่มีอาํนาจและชีนํ้ากจิกรรมของศาสนาคริสต์ 
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 ดงันัน้ เราอาจเห็นได้ว่าอปุมาสามเร่ืองแรกในมทัธิว 13 ทํานายถึงการพฒันาความชัว่ร้ายท่ีน่าตกตะลงึและน่าเศร้า ใน
เร่ืองแรก ผีมารเก็บเมล็ดท่ีดีไปได้บางส่วน ในเร่ืองที่สอง ผีมารทํางานเลียนแบบ ในเร่ืองที่สามนี ้เราเห็นคริสต์ศาสนาท่ีเส่ือม
เสียเป็นท่ีอาศยัแก่มนั 

ความคิดและถอ้ยคํามากมายในบทนีไ้ดยื้มมาจาก เอฟ ดบัเบิลยู เกรท์ผล่้วงลบัู  

บทที่ 6 
เชือ้ 

 

 “พระองค์ยงัตรัสคําอปุมาให้เขาฟังอีกข้อหนึ่งว่า ‘แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเชือ้ ซึง่ผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้ง

สามถงั จนแป้งนัน้ฟขูึน้ทัง้หมด’ ” (ข้อ 33)  

 เพราะพระเมตตาของพระเจ้า เราจึงไม่ได้เช่ือตามความคิดเห็นหรืออํานาจของมนษุย์คนใด และความหมายของมทัธิว 

13 ไม่อาจเป็นท่ีถกเถียงกนัได้ พระคริสต์พระองค์เองทรงอธิบายความหมายของอปุมาสองเร่ืองแรกและเร่ืองท่ีเจ็ด และเห็นได้ชดั

ว่าความหมายของอปุมาส่ีเร่ืองท่ีแทรกเข้ามาจะต้องมีการแปลท่ีสอดคล้องกบัอปุมาสามเร่ืองนัน้ ตลอดทัง้บทนีมี้ความสอดคล้อง

กนัอย่างแน่นอน เน่ืองจากอุปมาสองเร่ืองแรกเก่ียวโยงกันอย่างเด่นชัดในเร่ืองจุดเร่ิมต้นของแผ่นดินสวรรค์ดังท่ีเราเห็นอยู่ใน

ปัจจุบนั อปุมาเร่ืองท่ีสามและส่ีก็มีความเก่ียวโยงในแบบเดียวกนัในเร่ืองการขยายตวัและความเสื่อมทราม[ของแผ่นดินสวรรค์] 

อปุมาเร่ืองท่ีสามให้มมุมองภายนอกหรือการเติบโตภายนอกของแผ่นดิน อปุมาเร่ืองท่ีส่ีเผยถึงมมุมองภายในและความเส่ือมทราม

ท่ีเป็นความลบั 

 คําแปลท่ีนิยมกันเก่ียวอุปมาเร่ืองนีคื้อว่า “เชือ้” หมายถึงพระกิตติคุณและอํานาจของพระกิตติคณุ “ผู้หญิง” หมายถึง

คริสตจกัร ดร.จอห์น กิล5 กลา่ววา่ “ในท่ีอ่ืนทัง้หมดใช้เชือ้ในความหมายท่ีไม่ดี...ในท่ีนีด้เูหมือนจะมีความหมายท่ีดี และเปรียบพระ

กิตติคณุเหมือนเชือ้นัน้” เขากลา่ววา่ “ผู้หญิง” หมายถึง “คริสตจกัร” หรือผู้ รับใช้ของพระกิตติคณุ ผู้ ท่ีเช่ือแบบคาลวินเข้าใจว่า แป้ง

สามถงัหมายถงึผู้ ท่ีพระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ ผู้ ท่ีเช่ือแบบอามีเนีย เข้าใจว่า แป้งสามถงัหมายถึงมนษุย์ทัง้ปวง โดยกลุม่ผู้ ท่ีเช่ือแบบอา

มีเนียอธิบายอปุมาไว้ดงันีว้า่ ด้วยผลของพระกิตติคณุและเพราะอํานาจในการรวบรวมคนทัง้หลาย พระกิตติคณุจะผ่านทะลเุข้าไป

ในใจของคนสว่นใหญ่ สง่ผลกระทบตอ่พวกเขา และพวกเขาจะได้รับการอวยพร ความเชือ้นีฝั้งอยู่ในใจของผู้ ท่ีไปโบสถ์มากจนยาก

ท่ีจะทําลายความเช่ือนีไ้ด้ 

 เห็นได้ชดัว่าความเข้าใจและการแปลอปุมานีเ้ปล่ียนนิยามท่ีถกูต้องของ “เชือ้” ถ้าเชือ้เปรียบถึงพระกิตติคณุ และถ้าแป้ง

หมายถงึมนษุย์ เช่นนัน้ ต้องหมายความว่าในท่ีสดุทกุคนจะได้บงัเกิดใหม่ หรืออย่างน้อยจะได้ปฏิรูปโดยพระกิตติคณุ แต่ถ้า “เชือ้” 

คือสญัลกัษณ์ของความชัว่ท่ีทําให้เส่ือมทราม และแป้งหมายถึงความจริงท่ีบริสทุธิของพระเจ้า์  และอปุมานีย้งัแสดงถึงผู้ ท่ีประกาศ

ตนเป็นคริสเตียน เช่นนัน้แล้ว อปุมานีต้้องหมายความว่าในท่ีสดุความจริงของพระเจ้าจะถกูทําให้เส่ือมทรามไปทัว่ทัง้ศาสนาคริสต์ 

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าความหมายใดถกูต้อง เราจะรู้ได้จากพระคมัภีร์ศกัดิสิทธิเท่านัน้์ ์  ตอนนี ้เราจะตรวจสอบคําแปลท่ีแพร่หลาย

ของอปุมานีโ้ดยพิจารณาถงึพระวจนะของพระเจ้า 

1. ถ้าความเห็นท่ีนิยมกนัเป็นสิ่งถกูต้อง ในบทนี ้พระคริสต์ก็ทรงขดัแย้งในตวัของพระองค์เองอย่างแน่นอน สิ่งที่พระองค์
ตรัสในอุปมาสามเร่ืองแรกตรงกันข้ามกับการนําโลกมาเช่ือพระเจ้าหรือแม้แต่การปฏิรปู โลกโดยการเทศนาพระกิตติ
คุณ ในอปุมาเร่ืองแรก องค์พระผู้ เป็นเจ้าไมไ่ด้ทรงสอนวา่เมลด็ดีจะให้ผลในทกุสว่นของทุ่งนา แต่ทรงประกาศว่าดินสว่นใหญ่ในทุ่ง

นาจะเป็นดินท่ีไมเ่หมาะสมและไมก่่อให้เกิดผล และไม่มีการบอกเป็นนัยว่า ในเวลาต่อมา “ผ้หว่านู ” จะเหน็ว่าสถานการณ์ดี

ขึน้ แต่พระองค์ทรงบอกเป็นนัยว่าสิ่งต่างๆ จะแย่ลง ในอปุมาเร่ืองท่ีสอง ภาพท่ีพระองค์กล่าวถึงคือ ฤดเูก็บเก่ียวท่ีกําลงัจะ

มาถึงนัน้ไม่ได้หมายความว่าทัง้โลกจะหนัมาเช่ือพระเจ้าในยคุนีเ้ลย ในอปุมาเร่ืองท่ีสาม พระองค์ทรงทํานายว่าศาสนาคริสต์จะ

                                                           
5 จอห์น กิล (John Gill) มีชีวิตอยู่ระหว่างปี 1697-1771 เป็นนกัศาสนศาสตร์ชาวแบ๊บติสต์ท่ีมีช่ือเสยีง 
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กลายเป็นสิ่งประหลาดท่ีพรรคพวกของผีมารจะอาศยัอยู่ได้และจะปกครองอยู่ได้ เช่นนัน้แล้ว อปุมาเร่ืองท่ีส่ีนีจ้ะสอนสิ่งท่ีตรงกนั

ข้ามจากนัน้ได้อยา่งไร 

2. การแปลอปุมานีเ้พ่ือหมายถึงว่าอาณาจกัรหนึ่งพนัปีได้เร่ิมต้นขึน้แล้วเป็นการขดัแย้งกบัสิ่งท่ีเราอ่านในมทัธิว 13 ข้อ 11 

และ 35 เราร้ว่าอุปมาเหล่านีเ้ป็น ข้อความู ลับลกึเก่ียวกับแผ่นดนิสวรรค์ เป็น“ข้อความซึ่งปิดซ่อนไว้ตัง้แต่เดมิสร้างโลก” 

ดร.กิลสอนคําสอนของนกัปฏิรูป และผู้ ท่ีเช่ือแบบคาลวินก็สอนเช่นนัน้ โดยยืนยนัว่า “เชือ้” หมายถึงพระกิตติคณุ แต่จะเป็นเช่นนัน้

ไม่ได้ ไม่ว่าเชือ้จะหมายถึงอะไรก็ตาม เชือ้จะไม่มีทางหมายถึง “พระกิตติคณุ” อย่างแน่นอน ด้วยเหตท่ีุว่าพระกิตติคณุไม่ไดเ้ป็น

ความลบัท่ีไมไ่ด้เปิดเผยในเวลาแหง่พระคมัภีร์เก่า กาลาเทีย 3:8 ประกาศวา่ข่าวประเสริฐได้ “ประกาศ...แก่อบัราฮมั” 

3. ถ้า “เชือ้” หมายถึง พระกิตติคณุ และ “แป้ง” หมายถึงมนษุย์ หรือดงัท่ี ดร.กิลสอนคือผู้ ท่ีพระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ในสภาพ

ตามธรรมชาติ เช่นนัน้ ความเปรียบท่ีพระคริสต์ใช้ในท่ีนีก็้เป็นสิ่งท่ีผิดในสามประการด้วยกนั ได้แก่ ประการแรก ในวิธีการทํางาน 

“เชือ้” ทํางานอยา่งไร เพียงแคใ่สใ่นแป้ง แล้วเชือ้จะทํางานเอง เพียงเท่านัน้ เพียงแค่วางไว้ ปล่อยไว ้และเชือ้จะทําให้แป้งทัง้ก้อนฟ ู

แต่พระกิตติคณุทํางานเช่นนัน้หรือ ไม่ใช่อย่างแน่นอน ฝงูชนจํานวนมากไดร้ับพระกิตติคณุ แต่พระกิตติคณุไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ

พวกเขา 

 ประการที่สอง ผู้กระทําการในท่ีนี ้คือ “ผู้หญิง” ท่ีใสเ่ชือ้ในแป้ง แต่องค์พระเยซูคริสตเจ้าไม่ได้มอบพระกิตติคณุไว้ในมือ

ของผ้หญิงู  ไม่มีผู้หญิงเป็นหนึ่งในอคัรทตูสิบสองคนหรือในเจ็ดสิบคนท่ีพระองค์ทรงเลือกและส่งออกไป การเทศนาพระกิตติคณุ

เป็นงานของผู้ชาย มีบางส่วนให้พ่ีน้องหญิงทําบ้างและเป็นส่วนท่ีสําคญั นัน่คือ การสนบัสนนุพ่ีน้องชายท่ีรับใช้ โดยการอธิษฐาน

และการวิงวอน 

 ประการที่สาม ในเร่ืองผลท่ีเกิดขึน้ เม่ือใส่เชือ้แป้งแล้ว เชือ้จะทําให้แป้งฟขูึน้ นัน่คือพองข้ึน พระกิตติคณุทําเช่นนัน้หรือ

เม่ือเข้าไปในใจของมนษุย์ ไมใ่ช่อยา่งแน่นอน แตพ่ระกิตติคณุทําในสิง่ท่ีตรงกนัข้าม นัน่คือทําให้ออ่นน้อมและถ่อมใจลง 

4. คําแปลท่ีนิยมกนัขดัแย้งกบัความจริงตามประวติัศาสตร์และความรู้ในปัจจบุนั ถ้าคําอธิบายท่ีแพร่หลายนัน้ถกูต้อง เราก็

จะต้องทราบวา่คําทํานายของพระคริสต์ไมสํ่าเร็จ พระกิตติคณุได้ประกาศมาสิบเก้าศตวรรษ แต่ยงัไม่มีชาติหนึ่งชาติใดหรือรัฐหนึ่ง

รัฐใด หรือแม้แต่เมืองหนึ่งเมืองใดหรือหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใดได้มีการประกาศอย่างทัว่ถึงอย่างแท้จริง อย่าว่าแต่มาเช่ือพระคริสต์

ทัง้หมดเลย ถ้าความคิดท่ีนิยมกนัมีความถกูต้อง พระกิตติคณุก็ล้มเหลวอยา่งมากและล้มเหลวอยา่งน่าเศร้า 

5. การทําให้ “เชือ้” หมายถึงพระกิตติคณุและอํานาจของพระกิตติคณุ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีดี เป็นสิ่งท่ีขดัแย้งกบัข้อความอ่ืนๆ ในข้อ

พระคมัภีร์ท่ีซึ่งมีความเปรียบเก่ียวกบัพระกิตติคณุ พระคริสต์ตรัสแก่ผู้ ฟังท่ีเป็นชาวยิว และด้วยความรู้เก่ียวกบัพระคมัภีร์เก่าของ

พวกเขา ไมมี่คนใดจะคิดวา่พระองค์[เปรียบเชือ้เพ่ือ]หมายถงึสิง่ท่ีดี สําหรับชาวยิวแล้ว “เชือ้” เป็นความเปรียบถงึสิง่ท่ีชัว่ 

 ครัง้แรกท่ี “เชือ้” ในความหมายท่ีไม่ดี ปรากฏในพระคมัภีร์คือในปฐมกาล 19:3 ท่ีซึง่เราทราบว่าโลท “ปิง้ขนมปังไร้เชือ้”

ให้แก่ทตูสวรรค์ และ“ท่านทัง้สองก็รับประทาน” ไม่ต้องสงสยัเลยว่าขนมปังท่ีมีเชือ้เป็นสิ่งท่ีมีอยู่ทัว่ไปในเมืองโสโดมท่ีชัว่ร้าย ทําไม

โลทผู้ชอบธรรมจงึไมใ่ห้ขนมปังท่ีมีเชือ้แก่ทตูสวรรค์ เพราะเขาทราบดี เขาจะต้องรู้วา่ทตูสวรรค์เป็นเหมือนเช่นเปโตร คือจะไม่ปลอ่ย

ให้สิ่งท่ี “เป็นท่ีห้ามหรือมลทิน” ผ่านเข้าไปในปากของตน พวกเขาจะไม่รับสิ่งใดท่ีมีลกัษณะชัว่แม้เล็กน้อย ท่ีประชมุหลายแห่งใน

ปัจจุบันไม่ระมัดระวังมากเท่าใดในเร่ืองอาหารของตน อาหารทางฝ่ายวิญญาณ พวกเขาจะกลืนขยะทุกอย่างท่ีมีผู้ ย่ืนให้จาก

ธรรมาสน์ และสิ่งท่ีน่าเศร้าคือว่า พวกเขาจะกลืนอาหารนัน้โดยไม่ต่อตา้นใดๆ เลย ทําไมพวกเขาจึงไม่ไปหาผู้ เทศนาและกล่าวว่า 

ทําไมคณุถงึไมใ่ห้อาหารแหง่ชีวิตแก่เรา 

 ในอพยพ 12 พระเยโฮวาห์ทรงบญัชาชาวอิสราเอลให้ชําระล้างบ้านของตนอย่างกวดขนัไม่ให้มี “เชือ้” ในเวลาปัสกา ถ้า

“เชือ้”เป็นแบบของสิง่ท่ีดี ทําไมจะต้องทําเช่นนัน้ด้วย อพยพ 34:25 กลา่ววา่พระเจ้าทรงห้ามไมใ่ห้มี “เชือ้”ในการถวายเลือดบชูา เล

วีนิติ 2:11 กลา่ววา่ ห้ามไมใ่ห้มี “เชือ้” ในเคร่ืองบชูาด้วยไฟท่ีถวายแดอ่งค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 อุปมานีใ้นมัทธิว 13 ไม่ได้เป็นครัง้เดียวท่ีองค์พระเยซูเจ้าทรงใช้ความเปรียบนี ้พระองค์ทรงใช้ความเปรียบนีใ้นท่ีอ่ืน

อย่างไร ในมทัธิว 16:11 พระองค์ตรัสแก่เหลา่สาวกว่า “ระวงัเชือ้แห่งพวกฟาริสีและพวกสะดสีูให้ดี” ในท่ีนัน้ เป็นการเปรียบ “เชือ้” 
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กบัสิ่งท่ีชัว่ ดงันัน้ในลกูา 12:1 พระองค์ตรัสว่า “ท่านทัง้หลายจงระวงัเชือ้ของพวกฟาริสี ซึง่เป็นคนหน้าซ่ือใจคด” พระองค์จะทําให้

สาวกของพระองค์สบัสนอยา่งจงใจโดยใช้เชือ้เพ่ือเปรียบถงึส่ิงทีดี่ในมทัธิว 13 หรือ 

 พระวิญญาณบริสทุธิยงัทรงใช้ความเปรียบแบบเดียวกนัผ่านทางอคัรทตูเปาโล พระองค์ท์ รงทําเช่นนัน้อย่างไร 1โครินธ์ 

5:6, 7 เขียนไว้วา่ “ทา่นไมรู้่หรือวา่เชือ้ขนมเพียงนิดเดียว ยอ่มทําให้แป้งดิบฟทูัง้ก้อน จงชําระเชือ้เก่าเสีย เพ่ือท่านจะได้เป็นแป้งดิบ

ก้อนใหม”่ พระองค์จะทรงบอกให้พวกเขา “ชําระ” ส่ิงทีดี่อย่างนัน้หรือ ข้อความสดุท้ายในพระคมัภีร์ใหม่ท่ีกลา่วถึง “เชือ้” คือ กาลา

เทีย 5:7-9 ทัง้นี ้มีข้อสงัเกตสามประการด้วยกนั ได้แก่ ประการแรก เชือ้เป็น“การเกลีย้กลอ่ม” เป็นสิ่งซึง่ใช้อิทธิพลท่ีมีพลงัและเร้า

อารมณ์ ประการที่สอง เชือ้ขดัขวางมนษุย์ “ไมใ่ห้เช่ือฟังความจริง” ประการที่สาม เชือ้เป็นสิ่งท่ี “ไม่ไดม้าจากพระองค์ผู้ทรงเรียก

ท่านทัง้หลาย” ดงันัน้ สิ่งท่ีใช้หมกั ซึ่งจริงๆ แล้ว ก่อให้เกิดความเน่าเป่ือย เป็นความเปรียบถึงสิ่งท่ีเส่ือมทรามตลอดทัง้พระคมัภีร์ 

เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าคําว่า “เชือ้” ปรากฏเพียงสิบสามครัง้ในพระคมัภีร์ใหม่ หมายเลขสิบสามเป็นหมายเลขท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งชัว่และ

งานของซาตานเสมอ 

 ผู้ ท่ีคดัค้านใช้ข้อความสองข้อความในพระคมัภีร์เก่าท่ีใช้ “เชือ้” ในความหมายท่ีดี แต่เม่ือศึกษาแล้ว จะพบว่าข้อพระ

คมัภีร์ทัง้สองข้อนัน้เป็นเพียงข้อยกเว้นเท่านัน้ ข้อแรกอยูใ่นเลวีนิติ 23:17 ขนมปังสองก้อนท่ีถวายแด่องค์พระผู้ เป็นเจ้าในเทศกาล

สปัดาห์จะต้องใส่ “เชือ้” ปิง้ แต่ในท่ีนี ้อธิบายได้ไม่ยาก เทศกาลสปัดาห์เป็นแบบของสิ่งท่ีบนัทึกไว้ในกิจการ 2 ซึ่งแสดงถึง“ผลรุ่น

แรก”ของยคุนี ้“ขนมปัง” สองก้อนแสดงถึงชาวยิวและชาวต่างชาติท่ีได้รับความรอด เช่นเดียวกบัธรรมชาติเก่าคงอยู่ในผู้ ท่ีบงัเกิด

ใหม่ จึงต้องมี “เชือ้” อยู่ในก้อนขนมปังท่ีแสดงถึงผู้ ท่ีเช่ือเหล่านี ้เม่ือใดก็ตามท่ีขนมปังเป็นแบบของพระคริสต์ ต้องเป็นขนมปังไม่มี

เชือ้ แตเ่ม่ือแสดงถงึประชากรของพระองค์ ต้องเป็นขนมปังมีเชือ้ 

 ข้อความท่ีสองอยู่ในอาโมส 4:5 “จงเผาบชูาโมทนาด้วยใช้สิ่งท่ีมีเชือ้” ถ้อยคํานีเ้ป็นการประชดประชนั ซึ่งมีความหมาย

ตรงกนัข้ามกบัสิ่งท่ีกล่าวไป บางครัง้ ท่านจะได้ยินพ่อแม่พดูกบัเด็กท่ีดือ้รัน้ว่า ทําอย่างนัน้เลย พ่อ/แม่จะจดัการให้ พ่อแม่ต้องการ

ให้เด็กทําอย่างนัน้จริงๆ หรือเปลา่ ไม่ใช่เลย แต่ต้องการให้ทําในสิ่งท่ีตรงกนัข้ามกบัท่ีพดู ในอาโมส 4:5 ก็เช่นเดียวกนั โดยข้อพระ

คมัภีร์ก่อนหน้านัน้เป็นข้อพิสจูน์ “จงมาท่ีเบธเอล มาทําการทรยศ มาท่ีกิลกาลซิ มาทําการทรยศ ให้ทวีมากขึน้ จงนําเคร่ืองสตัว

บชูาของเจ้ามาทกุเช้า” เหน็ได้ชดัวา่เป็นการประชดประชนั 

6. ตอนนี ้มาพิจารณาถึง “แป้งสามถงั” ผู้ ท่ีเช่ือว่าอาณาจกัรพนัปีได้เร่ิมต้นขึน้แล้วกล่าวว่าแป้งสามถงัหมายถึงพงศ์พนัธุ์

มนษุย์ซึง่มีพระกิตติคณุกําลงัทํางานอยู่ หากเป็นเช่นนัน้ “แป้ง” เป็นความเปรียบถึงสิ่งท่ีชัว่ร้าย พงศ์พนัธุ์มนษุย์หลง ทําบาป เส่ือม

ทราม “ชาวโลกทัง้สิน้อยูใ่ต้อานภุาพของมารร้าย” (ผู้ ท่ีชัว่ร้าย) (1ยอห์น 5:19) คําอธิบายทัว่ไปของผู้อธิบายข้อพระคมัภีร์ท่ีเช่ือแบบ

คาลวินก็ไม่ได้ดีไปกว่ากนั พวกเขากล่าวว่า “แป้ง” หมายถึงผู้ ท่ีพระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ในสภาพธรรมชาติของตน ซึ่งไม่ถกูต้อง ลอง

ศกึษาจากข้อพระคมัภีร์ 

 “อบัราฮัมรีบเข้าไปในเต็นท์หานางซาราห์ กล่าวว่า ‘เร็วๆ หน่อยเอาแป้งละเอียดสามถังนวดแล้วทําขนม’ “ (ปฐมกาล 

18:6) อบัราฮมัเตรียมอาหารท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของสิ่งชัว่ให้แก่องค์พระผู้ เป็นเจ้าและทตูสวรรค์ของพระองค์หรือ ให้สงัเกตสิ่งท่ีกลา่ว

ไว้ใน 1พงศ์กษัตริย์ 17:14-16 พระเจ้าไม่ได้ทรงประทานสิ่งท่ีหมายถึงสิ่งชัว่แก่ผู้ รับใช้ของพระเจ้า “แป้ง” สําหรับขนมปังมาจากที่

ไหน เด็กๆ ก็ตอบได้ว่า ไม่ใช่จากข้าวละมานท่ีชั่วร้าย แต่จากข้าวสาลีท่ีดี เป็นผลิตผลของเมล็ดท่ีดี ดงันัน้สิ่งท่ีดี เป็นประโยชน์ 

บํารุงเลีย้งและไร้มลทิน ไมอ่าจเป็นความเปรียบกบัมนษุย์ท่ีหลงและเส่ือมทรามได้ 

 ในปฐมกาล 18:6 “แป้งละเอียดสามถงั” เป็นความเปรียบถึงพระคริสต์ เหมือนเช่น “ลกูววัตวัหนึ่งยงัอ่อน” ในข้อ 7ซึง่ถกู

ฆา่และปรุงเพ่ือหมายถงึงานของพระองค์ แป้งเป็นแบบของพระองค์ผู้ทรงเป็นเมลด็ข้าว (ยอห์น 12:24) และอาหารแห่งชีวิต ดงันัน้

ในภาษาตามสญัลกัษณ์ในพระคมัภีร์ใหม ่“แป้ง” จงึหมายถงึคําสัง่สอนของพระคริสต์ 

7. อาการของ “ผู้หญิง” ในอปุมาของเราแสดงให้เหน็วา่คําแปลท่ีแพร่หลายเป็นการแปลท่ีไม่ถกูต้อง ผู้หญิงคนดงักลา่ว “เอา

มา” ไม่ใช่ “ได้รับ” และเจือเชือ้ลงในแป้ง ผู้ รับใช้ของพระเจ้าเทศนาพระกิตติคุณอย่างนัน้หรือ การประกาศเป็นสิ่งท่ีต้องกระซิบ
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อย่างลบัๆ หรือ พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้ผู้ รับใช้ของพระองค์กระทําการอย่างหลบๆ ซ่อนๆ แต่ตรัสแก่พวกเขาว่า “ซึ่งเรากลา่วแก่พวก

ทา่นในท่ีมืด ทา่นจงกลา่วในท่ีแจ้ง และซึง่ทา่นได้ยินกระซิบท่ีห ูจงตะโกนจากดาดฟ้าหลงัคาบ้าน” (มทัธิว 10:27) 

 เม่ืออคัรทตูเปาโลได้เขียนถงึชาวโครินธ์และบรรยายถึงลกัษณะการรับใช้ของตน เขาได้กลา่วว่า "เราจึงไม่ย่อท้อ เราได้ละ

ทิง้เล่ห์เหล่ียมต่างๆ ท่ีน่าอบัอายไปหมดสิน้แล้ว เราไม่ทํากลอุบายและไม่ได้พลิกแพลงพระกิตติคณุของพระเจ้า แต่โดยสําแดง

สจัจะ เราเสนอตวัเราให้กบัจิตสํานกึผิดชอบของคนทัง้ปวงจําเพาะพระพกัตร์พระเจ้า” (2โครินธ์ 4:1, 2) แต่ในอปุมาของเรา ผู้หญิง

กําลงักระทําการท่ีไมซ่ื่อสตัย์และหลอกลวง เธอเจือสิง่ท่ีแปลกและทําให้เสียลงไปในแป้ง เธอต้องการทําให้แป้งเสีย ถ้าผู้อ่านเปิดไป

ในเลวีนิติ 2:11 จะเห็นว่า “ผู้หญิง” คนนีกํ้าลงัสิ่งท่ีพระวจนะของพระเจ้าห้ามไม่ให้ทํา และจะสงัเกตเห็นอีกว่าเธอไม่ใช้น้ํามนั (ข้อ 

15) ซึง่เป็นสิง่ท่ีข้อพระคมัภีร์สัง่ให้ใช้ 

 ตอนนีล้องดูในด้านท่ีดีกันบ้าง และแปลอย่างถูกต้อง ดงัท่ีได้กล่าวไปแล้วว่า “แป้งสามถัง” หมายถึงพระคริสต์ซึ่งเป็น

อาหารแก่ธรรมิกชนของพระองค์ อาหารนัน้คือพระวจนะท่ีพระเยซูทรงสอน “ผู้หญิง” หมายถึงคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกเป็นสําคญั 

และหมายถึงผู้ ทําให้ความจริงของพระเจ้าเส่ือมทรามโดยทัว่ไป คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกมี “ลกูสาว” มากมาย ลทัธิผิดๆ ชัน้นําใน

ศาสนาคริสต์เกิดขึน้จากผห้ญิงู  โมเดิร์น สปิริชวลลิซมึ (Modern Spiritualism) เร่ิมต้นขึน้ในบอสตนั สหรัฐฯ ในปี 1848 โดยพ่ีน้อง

หญิงครอบครัวฟอกซ์ คณะเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสก่อตัง้ขึน้โดยนางไวท์ คณะคริสเตียนไซเอินซ์ (Chrisitan Science) ก่อตัง้ขึน้โดย 

มาดาม บลาวาสกีแ้ละมีผู้ นําตอนนีคื้อ นางเบเซนท์ 

 “เชือ้” หมายถึงการทําให้ความจริงของพระเจ้าเส่ือมทรามโดยใช้คําสัง่สอนท่ีชัว่ เทียบกบัมทัธิว 16:12 ความจริงท่ีไม่มี

การเจือปนของพระเจ้าหนักเกินไปสําหรับมนษุย์ฝ่ายธรรมชาติ ใจท่ีอยู่ฝ่ายเนือ้หนังไม่อาจเข้าใจเก่ียวกับอานุภาพของพระเจ้า 

ความไร้อํานาจของมนษุย์ ความเลวร้ายของมนษุย์ ความเลวร้ายของความบาป การหลงของมนษุย์ และการลงโทษผู้ ท่ีชัว่ร้ายชัว่

นิตย์นิรันดร์ได้ ดงันัน้ โรมและ “ลกูสาว” ของเธอจึงได้ใช้ “เชือ้” เพ่ือเจือจาง เพ่ือทําให้สิ่งท่ีสอนน่าพอใจต่อคนท่ีตนได้หลอกลวง 

และประวติัศาสตร์ก็ซํา้รอยเช่นนัน้ ในสมยัก่อน พระเจ้าทรงบ่นต่อชาวอิสราเอล “ก็โดยนําอาหารมลทินมาถวายบนแท่นของเรา

อยา่งไรละ่” (มาลาคี 1:7) ในปัจจบุนั บาทหลวงและพระทัง้หลายก็ทําความเส่ือมทรามแก่ขนมปังของพระเจ้า 

 ให้สงัเกตว่า “แป้งสามถงั” ไม่ไดถ้กนําออกไปู  หรือมีสิ่งอ่ืนมาแทน แต่กลบัมีสิ่งแปลกปลอมมาผสม สิ่งท่ีเป็นสารซึง่ทําให้

เสียอย่างช้าๆ ทีละเล็กทีละน้อย ใน 2เธสะโลนิกา 2:7 อคัรทตูเปาโลประกาศว่า “อํานาจลกึลบันอกกฎหมายนัน้ก็เร่ิมทํางานอยู่

แล้ว” เชือ้ได้เร่ิมต้นทําการแม้ในตอนนัน้ และดังท่ีองค์พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศไว้ เชือ้นัน้จะทํางานจนกว่า “แป้งนัน้ฟูขึน้

ทัง้หมด” ผู้อา่นสว่นใหญ่คงจะเข้าใจได้ง่าย มีสถานท่ีเพียงไมก่ี่แหง่เทา่นัน้ท่ีบตุรผู้หิวกระหายของพระเจ้าสามารถไปและได้รับขนม

ปังท่ีไร้มลทิน แต่ขอบคณุพระเจ้าท่ียงัคงมีสถานท่ีบางแห่งท่ีเป็นเช่นนัน้ เม่ือพระวิญญาณบริสทุธิทรงประทบัอยู่บนโลกท่ามกลาง์

ธรรมิกชน ความจริงของพระเจ้าจะได้ประกาศออกไป เม่ือพระองค์ทรงอยู่ท่ีน่ี มีเหตุที่เป็นอุปสรรค ซึ่งขัดขวางไม่ให้ “แป้ง...

ทัง้หมด” “มีเชือ้” แต่เม่ือพระองค์เสด็จกลบัมารับธรรมิกชนของพระองค์ ผู้คอยหน่วงเหน่ียว “จะออกไปให้พ้น” (2เธสะโลนิกา 2:7) 

และจากนัน้ “แป้ง...ทัง้หมด” จะมีเชือ้ “เกลือ” จะถกูนําออกไปและโลกนีจ้ะเส่ือมทรามอยา่งแท้จริง 



 28 

บทที่ 7 
ขุมทรัพย์ 

 

 “แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนา เม่ือมีผู้ ได้พบแล้วก็กลบัซ่อนเสียอีก และเพราะความปรีดีจึงไป

ขายสรรพสิง่ซึง่เขามีอยูแ่ล้วไปซือ้นานัน้” (มทัธิว 13:44) 

 คําแปลของอปุมานีท่ี้แปลกนัโดยทัว่ไปทัง้โดยผู้ ท่ีเช่ือแบบคาลวินและอามีเนียไมใ่ช่สิง่ท่ีข้าพเจ้ามัน่ใจวา่เป็นความหมายท่ี

แท้จริง เหมือนเช่นคําอธิบายท่ีพวกเขาให้เก่ียวกับอุปมาก่อนหน้านีใ้นมัทธิว 13 ดร.จอห์น กิล กล่าวว่า ขุมทรัพย์ในอุปมานี ้

หมายถึง “พระกิตติคณุ” ทุ่งนาท่ีขมุทรัพย์ซ่อนอยู่คือ “พระคมัภีร์” และผู้ ท่ีแสวงหาและพบขมุทรัพย์คือ “คนบาปท่ีได้ทรงเลือกและ

รู้ตวัแล้วว่าตนเป็นคนบาป” น่าแปลกใจท่ีผู้ ชํานาญการอธิบายข้อพระคมัภีร์และมนษุย์ท่ีได้รับการสอนเก่ียวกบัพระเจ้าอย่างมาก

จะหลงไปไกลเม่ือมาถงึอปุมาเร่ืองนี ้ประการแรก มีการกลา่วถึง “ทุ่งนา” ในอปุมาสองเร่ืองก่อนหน้านี ้ทุ่งนาท่ีถกูข้าวละมานหว่าน

เอาไว้ และในข้อ 38 ในบทนี ้พระคริสต์ทรงแจ้งให้เราทราบว่า ทุ่งนาคือโลก เช่นนัน้แล้ว ทําไมจึงคิดว่าทุ่งนาในอปุมาเร่ืองท่ีห้าใน

บทเดียวกนันีจ้ะมีความหมายแตกต่างไปอย่างสิน้เชิง ในอปุมาสองเร่ืองแรกกล่าวถึง “คน” หนึ่ง ผู้หว่านเมล็ดดีในทุ่งของตน (ข้อ 

24) องค์พระเยซูพระองค์เองตรัสแก่เราว่าคนนัน้คือใคร “ผู้หว่านเมล็ดพืชดีนัน้ได้แก่บตุรมนษุย์” (ข้อ 37) เช่นนัน้แล้ว ถ้าคนนัน้ใน

อปุมาเร่ืองท่ีสองหมายถงึบตุรมนษุย์ แล้วทําไมเราจะเข้าใจวา่คนนัน้หมายถงึผู้ อ่ืนท่ีแตกตา่งไปอยา่งสิน้เชิงในอปุมาเร่ืองท่ีห้านี ้

 แม้ว่าจะขดักบัคําแปลท่ีนิยมกนั แต่เรามีข้อโต้แย้งดงันี ้ประการแรก ถ้าในอปุมานี ้องค์พระเยซูเจ้าทรงกําหนดหนทาง

แห่งความรอด โดยสอนว่าคนบาปท่ีรู้ตวัแล้วจะต้องมีความจริงใจและความขยนัถ้าต้องการไปถึงขมุทรัพย์ และทําให้ขมุทรัพย์นัน้

เป็นของตน (ขมุทรัพย์ถกูซ่อนไว้จากผู้ ท่ีเฉ่ือยชาและไม่สนใจ) แล้วไม่แปลกหรือท่ีพระองค์ไม่ตรัสคําอปุมานีแ้ก่คนทัง้หลาย แต่เรา

ทราบว่าพระคริสต์ได้ให้คนทัง้หลายจากไป จึงเข้ามาในเรือนและตรัสอุปมานีแ้ก่สาวกของพระองค์เท่านัน้ ประการที่สอง ใน

อปุมานี ้ขมุทรัพย์ถกูซ่อนไว้ใน “ทุ่งนา” และดงัท่ีเราเห็นแล้วว่า ทุ่งนาคือ “โลก” แล้วพระคริสต์หรือพระกิตติคณุจะซ่อนอยู่ในโลก

ได้อย่างไร ประการที่สาม เม่ือคนนัน้พบขุมทรัพย์ เขาได้ซ่อนขุมทรัพย์นัน้อีกครัง้ “เม่ือมีผู้ ได้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีก” ถ้า

ขมุทรัพย์หมายถึงพระกิตติคณุ และทุ่งนาหมายถึงโลก และผู้ ท่ีแสวงหาขมุทรัพย์เป็นคนบาปท่ีรู้ตวัแล้ว อปุมาของเราสอนว่าพระ

เจ้าทรงประสงค์ให้คนบาปท่ีรู้ตัวซึ่งได้พบสนัติสุขและได้รับความรอดแล้ว ออกไปและซ่อนสิ่งเหล่านีไ้ว้อย่างนัน้หรือ เป็นเร่ือง

เหลวไหลอย่างมาก พระคริสต์ตรัสแก่สาวกของพระองค์อย่างชดัเจนให้เป็นแสงสอ่งแก่คนทัง้ปวง เพ่ือว่าเม่ือพวกเขาเห็นความดีท่ี

สาวกได้ทํานัน้ จะได้สรรเสริญพระบิดาซึง่อยูใ่นสวรรค์ ประการที่ ส่ี ในอปุมานี ้เราทราบวา่ หลงัจากผู้ นีไ้ด้พบขมุทรัพย์และซ่อนอีก 

เขาออกไปและ“ขายทกุสิ่งท่ีมี”และ “ซือ้ท่ีนัน้” คนบาปท่ีรู้ตวัมีอะไรท่ีจะขาย และเขาซ้ืออะไรได้ แน่นอนว่าไม่ใช่โลกนี ้คําแปลท่ีไม่

แน่นอนเช่นนีอ้าจเหมาะสมกบัผู้ ท่ีขีเ้กียจเฉ่ือยชาในการศกึษาอปุมาด้วยตนเองและทําให้เขาพอใจได้ แต่ไม่เหมาะสมกบัผู้ ท่ีเป็นผู้

ศกึษาพระวจนะท่ีอธิษฐานและขยนัโดยพระคณุของพระเจ้า เราจะต้องไมพ่ิจารณาคําแปลใดๆ ท่ีไร้สาระเช่นนีเ้ลย 

 

ลกกุญแจสองู ดอกเพื่อไขอุปมานี ้
 ลกกุญแจแรกที่ไขอุปมานี ู้  คือข้อเท็จจริงท่ีว่า พระคริสต์ตรัสอปุมานีห้ลงัจากท่ีทรงให้คนทัง้หลายกลบัไปและทรงนํา

สาวกของพระองค์เข้ามาในเรือน อปุมานีไ้ม่เหมือนกบัอปุมาส่ีเร่ืองก่อนหน้านี ้เพราะตรัสแก่สาวกเท่านัน้ เหล่าสาวกคงจะสบัสน

และท้อใจในสิ่งท่ีพระคริสต์ตรัสเก่ียวกบัแผ่นดินของพระองค์ว่าจะเป็นเช่นไรหลงัจากท่ีพระองค์เสด็จจากไป พระองค์ตรัสแก่เขา

หรืออย่างน้อย พระองค์ตรัสให้พวกเขาได้ยินว่า พวกเขาจะออกไปและหว่านเมล็ดพืชดี จะเป็นการหว่านกระจายออกไปแต่ผลจะ

ได้เพียงเล็กน้อย พวกเขาจะทําการหว่านพืชท่ีพระองค์ได้ทรงเร่ิมต่อไป และพระองค์ทรงเตือนพวกเขาว่า แม้ว่าจะมีการหว่าน

กระจายไปทัว่ทุ่งนา แต่เมล็ดพืชดีส่วนเล็กน้อยเท่านัน้ท่ีจะฝังรากและเกิดผล ประการที่สอง พระองค์ตรัสว่าผีมารจะทําตวัเป็น

ชาวนาและหว่านข้าวละมานในทุ่งนา และพวกเขา [สาวก] ไม่ได้รับอนญุาตให้ถอนข้าวละมานนัน้ออก ข้าวละมานและข้าวสาลี

จะต้องเติบโตไปด้วยกนัจนกวา่จะถงึฤดเูก็บเก่ียว และเม่ือนัน้ ข้าวละมานจะมีปริมาณมากจนต้องมดัเป็น “ฟ่อน” 
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 ประการที่สาม พระองค์ทรงเตือนพวกเขาว่าผู้ ท่ีประกาศตนว่าเช่ือพระองค์บนโลกนีจ้ะขยายออกไปอย่างมากและ

รวดเร็วเหมือนกบัเมลด็มสัตาร์ดเลก็ๆ ท่ีเติบโตเป็นผกั ในท่ีสดุก็กลายเป็นต้นไม้ มีก่ิงก้านขยายออกไป แต่ผีมารและพวกของมนัจะ

พกัอาศยัอยูใ่นต้นไม้เหลา่นี ้ประการที่ ส่ี พระองค์ทรงประกาศวา่แป้งซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของความจริงท่ีไร้มลทินของพระองค์ จะถกู

ใสส่ิง่แปลกปลอมและทําให้เสียอยา่งหลบๆ ซอ่นๆ และลบัๆ และผลลพัธ์คือแป้งทัง้หมดจะมีเชือ้ 

 เหล่าสาวกท่ีน่าสงสารมีเหตผุลเหมาะสมท่ีจะสบัสนและท้อใจ จากนัน้ องค์พระเยซูเจ้าทรงนําพวกเขาออกมา และตรัส

ถ้อยคําท่ีจะให้ความเช่ือมั่นแก่ใจของพวกเขาด้วยอุปมาเก่ียวกับขุมทรัพย์และไข่มุก พระองค์ทรงให้พวกเขาได้รู้ว่า แม้ว่าผู้ ท่ี

ประกาศตนเป็นคริสเตียนแต่ภายนอกจะขยายออกไปอย่างมาก แต่ในสว่นของพระเจ้าไม่มีความล้มเหลว พระองค์ตรัสแก่พวกเขา

ว่ามีกายสองกาย กลุ่มผู้ที่ทรงเลือกไว้สองกลุ่ม ผู้ ซึ่งมีค่าอย่างมากในสายพระเนตรของพระองค์ และด้วยกลุ่มคนเหล่านี ้

พระองค์จะทรงสําแดงความย่ิงใหญ่แห่งพระคณุและสง่าราศีของพระองค์เหนือสิ่งอ่ืนใด และในอาณาจักรสองอาณาจักรของ
พระองค์ คืออาณาจักรบนโลกและในสวรรค์ มีกลุ่มผ้ทีู่ ได้ทรงเลือกไว้ที่แตกต่างกันสองกลุ่ม กลุ่มหน่ึงเป็น “ขุมทรัพย์” 
ที่ซ่อนอย่ในทุ่งนาู  หมายถึงชนชาติอิสราเอล ส่วนอีกกลุ่มหน่ึงเป็น “ไข่มุก” หมายถึงกายหน่ึงซึ่งเป็นผ้ที่ได้รับการทรงู
เรียก มีจุดหมาย เป็นพลเมืองและเป็นผ้จะได้รับมรดกแห่งสวรรค์ู  ลําดบัของอปุมาสองเร่ืองถดัไปเป็นดงันี ้“แก่ชาวยิวก่อน 

และแก่ชาวต่างชาติ” ดงันัน้พระคริสต์จึงตรัสถึงขมุทรัพย์ท่ีซ่อนไว้ในทุ่งนา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของอิสราเอล ก่อนไข่มกุ ซึง่เปรียบถึง

คริสตจกัร 

 กุญแจดอกที่สองซึง่ไขอปุมานี ้และสองอปุมาท่ีตามมา คือวิธีการท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงแบ่งกลุม่อปุมา อปุมาทัง้หมด

ในกลุ่มนีมี้เจ็ดเร่ืองด้วยกัน และพระองค์ทรงแบ่งอุปมาออกเป็นส่ีเร่ืองและสามเร่ือง พระองค์ตรัสอุปมาส่ีเร่ืองแก่คนทัง้หลายท่ี

ชายฝ่ัง และสามเร่ืองสดุท้ายแก่เหลา่สาวกในเรือน หมายเลขส่ีเป็นหมายของแผ่นดินโลก ของโลกนี ้พระเจ้าได้ประทบัตรา“ส่ี”บน

โลก มีส่ีจดุบนเข็มทิศ ส่ีฤดใูนหนึ่งปีและอ่ืนๆ ดงันัน้ เลขส่ีจึงเป็นหมายของแผ่นดินโลกหรือโลก ดงันัน้ในอปุมาสี่เร่ืองแรกในมทัธิว 

13 พระคริสต์ได้ทรงบรรยายถึงแผ่นดินสวรรค์ดงัท่ีปรากฏในโลก ดังท่ีปรากฏให้เห็นบนโลก ในอุปมาสามเร่ืองสุดท้าย เราเห็น

แนวคิดของพระเจ้าเก่ียวกบัแผ่นดินสวรรค์ เราได้เห็นสิ่งท่ีพระเจ้าทรงมีในแผ่นดินสวรรค์ ได้แก่ ขมุทรัพย์ท่ีซ่อนไว้ ไข่มกุท่ีมีราคา

แพง 

 ด้วยบทนําท่ีค่อนข้างยาวนี ้ตอนนี ้เราจะพิจารณารายละเอียดของอุปมานีก้ัน “แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์

ซ่อนไว้ในทุ่งนา” ถ้าใช้ข้อพระคมัภีร์เพ่ือแปลข้อพระคมัภีร์แล้ว จะไม่ยากเลยท่ีจะรู้ว่าความหมายของ “ขมุทรัพย์[ท่ี]ซ่อนไว้” จริงๆ 

แล้วคืออะไร ให้กลบัไปท่ีอพยพ 19:5 “เหตฉุะนีถ้้าเจ้าฟังเสียงเรา และรักษาพนัธสญัญาของเราไว้ เจ้าจะเป็นกรรมสิทธ์ิของเรา

ที่เราเลือกสรรจากท่ามกลางชนชาตทิัง้ปวง เพราะแผ่นดนิทัง้สิน้เป็นของเรา” (ซึง่สอดคล้องกบั “ทุ่งนา” ท่ีพบ “ขมุทรัพย์”) 

“เพราะทา่นทัง้หลายเป็นชนชาติบริสทุธิแดพ่ระเย์ โฮวาห์ พระเจ้าของทา่น และพระเยโฮวาห์ทรงเลือกจากประชาชาตทิัง้หลายที่

อย่บนพืน้โลกู  ให้เป็นชนชาตใินกรรมสิทธ์ิของพระองค์” (เฉลยธรรมบญัญัติ 14:2) ชาวฮีบรูในข้อนีเ้ป็นกลุม่เดียวกบัในอพยพ 

19:5 “เม่ือผู้สงูสดุประทานมรดก (ซึ่งหมายถึงส่วนบนโลกของพวกเขา) แก่บรรดาประชาชาติ เม่ือพระองค์ทรงแยกพงศ์พนัธุ์ของ

มนุษย์ พระองค์ทรงกัน้เขตของชนชาติทัง้หลายตามจํานวนคนอิสราเอล เพราะว่าส่วนของพระเจ้าคือ ประชากรของพระองค์ 

ยาโคบเป็นส่วนมรดกของพระองค์เอง” (เฉลยธรรมบญัญัติ 32:8, 9) นัน่คือในที่นีบ่นแผ่นดินโลก เพราะบริบทกล่าวถึงสิ่งสารพดั

ของโลกเท่านัน้ ซึ่งคือการแบ่งปันแผ่นดินโลกแก่ประชาชาติต่างๆ “เพราะพระเจ้าทรงเลือกยาโคบไว้สําหรับพระองค์เอง เลือก

อิสราเอลไว้เป็นกรรมสทิธิของพระองค์์ ” (สดดีุ 135:4) ข้อความเหลา่นีไ้ม่ได้อ้างถึงสิทธิชนแหง่ยคุนีเ้ลย ซึง่คือคริสตจกัรอนัเป็นพระ

กายของพระคริสต์ แต่กล่าวถึงอิสราเอลบนโลกตามฝ่ายเนือ้หนงั พวกเขาเป็นขุมทรัพย์บนโลกของพระเจ้า ผู้ ท่ีได้ทรงเลือกไว้บน

โลก สิ่งยืนยนัความหมายนีเ้ก่ียวกบั “ขมุทรัพย์” ในอปุมาของเราคือข้อเท็จจริงว่า จดหมาย 21 ฉบบัในพระคมัภีร์ใหม่ ไม่เคยเลย

แม้แตค่รัง้เดียวท่ีจะใช้คําวา่ “ขมุทรัพย์” เพ่ือหมายถงึคริสตจกัร ไมเ่คยใช้เพ่ือหมายถงึธรรมิกชนแหง่ยคุปัจจบุนันีเ้ลย 

 สิ่งแรกท่ีเราทราบจากมทัธิว 13:44 เก่ียวกบัขมุทรัพย์นีคื้อว่าขมุทรัพย์ซ่อนอยู่ในทุ่งนา และทุ่งนาคือ “โลก” (ข้อ 38) ซึ่ง

เป็นสภาพท่ีพระเจ้าทรงพบผู้ ท่ีได้ทรงเลือกไว้บนโลกในตอนแรกท่ีพระองค์ทรงพยายามช่วยเหลือพวกเขา อุปมาเร่ิมต้นขึน้ด้วย
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ขมุทรัพย์ซ่อนอยู่ในทุ่งนา และพระคมัภีร์เก่าเร่ิมต้นด้วยอิสราเอลซ่อนอยู่ในทุ่งนา ใครเป็นบิดาของอิสราเอลตามเนือ้หนงั คําตอบ

คืออบัราฮมั กลบัไปท่ีจดุเร่ิมต้นในชีวิตของอบัราฮมั เขาอยู่ท่ีไหนเม่ือพระหตัถ์ของพระเจ้าวางไว้บนเขาเป็นครัง้แรก เขาใช้ชีวิตแยก

ออกจากผู้บูชารูปเคารพรอบๆ ตวัเขาเช่นนัน้หรือ ไม่ใช่เลย เขาซ่อนอยู่ท่ามกลางคนเหล่านัน้ เขาเป็นหนึ่งในคนพวกนัน้ เม่ือดู

ประวติัศาสตร์ต่อไป หลงัจากอบัราฮมั ก็เป็นอิสอคั ยาโคบเพราะเอซาวไม่ใช่ผู้ ท่ีได้ทรงเลือก ยาโคบอยู่ห่างไกลจากแผ่นดินแห่ง

พนัธสญัญา ต้องอยู่ในปัดดาน-อารัมทํางานให้กบัคนท่ีดเูหมือนเป็นคนต่างชาติท่ีไม่เช่ือพระเจ้าและไม่มีศีลธรรม ยาโคบอยู่ในหมู่

คนรับใช้ของลาบนั เขาซ่อนอยู ่ไมมี่สิง่ใดท่ีบง่บอกวา่เขาจะคนหนึง่ท่ีพระเจ้าทรงพอพระทยัเป็นอยา่งมาก 

 เม่ือดตู่อไป จะเห็นว่าลกูหลานของอบัราฮมัและยาโคบมีจํานวนมากขึน้จนถึงประมาณสองล้านคน พวกเขาอยู่ท่ีไหนกนั 

พวกเขาทํางานท่ีเตาเผาอิฐของอียิปต์ เป็นทาส อะไรท่ีเป็นสิ่งแสดงถึงความแตกต่าง มีอะไรท่ีบ่งบอกว่าพวกเขาเป็นขุมทรัพย์

เฉพาะของพระเจ้าบ้าง ไม่มีเลย ขุมทรัพย์ถกู“ซ่อน”ไว้ อปุมาเร่ิมต้นขึน้ท่ีตรงนีแ้ละประวติัศาสตร์ชนชาติอิสราเอลก็เช่นกนัเร่ิมต้น

ขึน้ท่ีซึง่ถกูฝังเอาไว้ทา่มกลางความไร้คา่ของอียิปต์ “เม่ือทา่นทัง้หลายเข้าไปในแผ่นดินซึง่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่

ท่านเป็นมรดก และท่านเข้ายึดเป็นกรรมสิทธ์ิ และอาศยัอยู่ในแผ่นดินนัน้แล้ว ท่านจงเอาผลแรกทัง้หมดซึ่งท่านเก่ียวเก็บมาจาก

แผ่นดินของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน จงนําผลนัน้ใส่กระจาด นําไปยงัท่ีซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ

ทา่นทรงเลือกไว้ เพ่ือให้พระนามของพระองค์ประทบัท่ีนัน่...และท่านจงตอบสนองต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่า ‘บิดาของข้า

พระองค์เป็นชาวอารัมผู้หลงทางท่องเท่ียวไป” (เฉลยธรรมบญัญัติ 26:1, 2, 5) ใช่แล้ว ขมุทรัพย์ถกูซ่อนไว้ในทุ่งนาตัง้แต่เร่ิมแรก 

จากอิสยาห์ 51:1-2 เราทราบวา่ในเวลาตอ่มา พระเจ้าทรงเตือนชาวอิสราเอลถงึจดุเร่ิมต้นท่ีต่ําต้อยของพวกเขา ว่าเขาเป็นผู้ ถ่อมใจ

เพียงใด “จงฟังเราซี เจ้าทัง้หลายผู้ขวนขวายหาการช่วยกู้  เจ้าผู้แสวงหาพระเจ้า จงมองดหูินซึ่งได้ทรงสกดัตวัเจ้ามา และจงมองดู

บ่อหินซึ่งทรงขดุเอาตวัเจ้าทัง้หลายมา จงมองอบัราฮมับรรพบรุุณของเจ้าทัง้หลาย และดซูาราห์ผู้คลอดเจ้า” ข้อพระคมัภีร์อ่ืนอีก

หนึง่ข้อเก่ียวกบัเร่ืองนีคื้อ “เพราะวา่ส่วนของพระเจ้าคือ ประชากรของพระองค์ ยาโคบเป็นส่วนมรดกของพระองค์เอง พระองค์ทรง

พบเขาในแผน่ดินทรุกนัดาร” (เฉลยธรรมบญัญติั 32:9, 10) ซึง่กลา่วถึงจดุเร่ิมต้นท่ีต่ําต้อยอีกครัง้หนึง่ ขมุทรัพย์นัน้ถกู “ซ่อน” ไว้ใน

ทุง่นา 

 ตอนนีก้ลบัมาดรูายละเอียดอยา่งท่ีสองของเรา “แผน่ดินสวรรค์เปรียบเหมือนขมุทรัพย์ซอ่นไว้ในทุง่นา เม่ือมีผู้ ได้พบแล้วก็

กลบัซ่อนเสียอีก“ ประเด็นต่อมาคือ การพบขุมทรัพย์ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีง่ายมากจนไม่ต้องมีการแปล “ผู้” นัน้คือพระคริสต์พระองค์เอง 

เหมือนเช่น “คน” นัน้เป็นพระคริสต์ในข้อ 24 (ดคํูาอธิบายจากข้อ 37) และในอปุมาต่อมา (ดคํูาอธิบายจากข้อ 44) “การพบ”

ขมุทรัพย์โดยพระคริสต์หมายถึงเวลาท่ีพระองค์ทรงปฏิบติัพระราชกิจอยู่บนโลก ยอห์น 1:11 เขียนไว้ว่า “พระองค์ได้เสด็จมายงั

บ้านเมืองของพระองค์” ซึ่งไม่ได้หมายถึงผู้ ท่ีเป็นของพระองค์ในทางฝ่ายวิญญาณ เพราะยงัเขียนไว้อีกว่า “ชาวบ้านชาวเมืองของ

พระองค์ไมไ่ด้ต้อนรับพระองค์” นัน่คือผู้ ท่ีเป็นของพระองค์ทางฝ่ายเนือ้หนงั พระองค์ตรัสแก่หญิงชาวคานาอนัในมทัธิว 15:24 “เรา

มิได้รับใช้มาหาผู้ใด เว้นแตแ่กะหลงของวงศ์วานอิสราเอล” พระคริสต์ผู้ทรงเป็นมนษุย์นัน้เสด็จมายงัอิสราเอล มายงัชาวยิว การรับ

ใช้ของพระองค์จํากดัอยู่แค่ชาวยิว พระองค์ทรง“พบ” “ขมุทรัพย์” ขมุทรัพย์จึงไม่ได้ซ่อนอยู่อีกต่อไปเม่ือพระคริสต์เสด็จมา ชาติยิว

ไมไ่ด้เป็นเหมือนเช่นในสมยัของโมเสสในอียิปต์ บรรดาบตุรของยาโคบได้อยู่ในแผ่นดินของตนแล้ว พวกเขามีวิหารของตนเอง พวก

ปโุรหิตยงัคงมีอยูแ่ละพระคริสต์เสดจ็มาเพ่ือคนเหลา่นี ้

 “แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขมุทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนา เม่ือมีผู้ ได้พบแล้วก็กลบัซ่อนเสียอีก“ มีขัน้ตอนท่ีชดัเจนในแต่ละ

ประโยค เขา “ซ่อน” ขมุทรัพย์ คํานัน้เป็นคําท่ีน่ากลวัท่ีสดุในบทนีร้องจากคําว่าเตาไฟ จําได้หรือไม่ว่าอะไรในมทัธิวบทท่ี 12 ท่ีเป็น

กญุแจสูบ่ทท่ี 13 ในมทัธิว 12 พระคริสต์ทรงแสดงพระองค์แก่ชาวยิวและชาวยิวปฏิเสธพระองค์ และเพราะพวกเขาปฏิเสธพระองค์ 

พระองค์จึงทรงปฏิเสธพวกเขา โดยประกาศการพิพากษาพวกเขาเม่ือตรัสว่าวิญญาณชัว่ท่ีกลบัมาได้นําวิญญาณท่ีร้ายย่ิงกว่ามา

อีกเจ็ดวิญญาณ “คนชาติชัว่นี้ก็จะเป็นอย่างนัน้” ในตอนท้ายของบท พระคริสต์ทรงประกาศว่าพระองค์ไม่ทรงถือว่ามีความ

เก่ียวข้องกบัผู้ใดนอกจากทางฝ่ายวิญญาณเทา่นัน้ นัน่คือ “ผู้ใด[ท่ี]จะกระทําตามพระทยัพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์” พระ

คริสต์ทรงตดัสายสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมพระองค์กบัชาวอิสราเอลในทางเนือ้หนงั ดงันัน้ในอปุมานี ้ประการแรก ขมุทรัพย์ซ่อนอยู่ในทุ่งนา 
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ซึง่เป็นสภาพของอิสราเอลในตอนต้นประวติัศาสตร์ของชาติอิสราเอลในเวลาพระคมัภีร์เก่า ประการที่สอง ผู้ ท่ีมาพบขมุทรัพย์ คือ

พระคริสต์เสดจ็มาบนโลก ประการที่สาม ขุมทรัพย์ถูกซ่อนอีกครัง้หน่ึง ซึ่งคือการที่พระคริสต์ปฏิเสธอิสราเอล “การซ่อน” 

ขุมทรัพย์หมายถึงการที่ชาวยิวกระจัดกระจายกันไปทั่ วโลก และพระองค์ทรง“ซ่อน”ขุมทรัพย์ไว้เป็นอย่างดีจนเรายังไม่

สามารถหาสบิเผา่จากสบิสองเผา่นัน้ได้ พวกเขาถกูซอ่นไว้จนไมมี่ใครในปัจจบุนัรู้วา่พวกเขาอยูท่ี่ไหน 

 พระคมัภีร์ข้อความหนึ่งเป็นหลกัฐานถึงสิ่งท่ีเราได้กลา่วไปเก่ียวกบัการ “การซ่อน” อิสราเอลของพระคริสต์ “เพราะว่าเขา

ทัง้หลายเป็นประชาชาติท่ีไม่ยอมฟังคําปรึกษาในพวกเขาไม่มีความเข้าใจ ถ้าเขาฉลาดแล้ว เขาจะเข้าใจเร่ืองนีแ้ละทราบเร่ือง

สดุท้ายปลายมือ” (เฉลยธรรมบญัญติั 32:28, 29) หลายครัง้มีผู้ เทศนาข้อพระคมัภีร์นีร้าวกบัว่ามีความหมายถึงทกุคนบนโลก และ 

“เร่ืองสุดท้ายปลายมือ” หมายถึงช่วงเวลาก่อนตาย แต่ “เร่ืองสุดท้ายปลายมือ” ในท่ีนี ้หมายถึงชาติอิสราเอล และเป็นจุดจบ

ประวติัศาสตร์ของพวกเขาบนโลกนี ้ตอนนีล้องอา่นข้อตอ่มา “คนเดียวจะไลพ่นัคนอยา่งไรได้ สองคนจะทําให้หม่ืนคนหนีได้อย่างไร 

นอกจากพระศิลาของเขา ได้ขายเขาเสียแล้ว และพระเจ้าได้ทรงทอดทิง้เขาเสีย” ใช่แล้วพวกเขา “ขาย” พระองค์ด้วยเงินสามสิบ

เหรียญเงิน แต่ “ผู้ ใดหว่านอะไรลง ก็จะเก่ียวเก็บสิ่งนัน้” และพระเจ้าทรงให้พวกเขาอยู่ในมือของคนต่างชาติ พระศิลาของเขา 
“ได้ขาย” เขา และ“พระเจ้าได้ทรงทอดทิง้เขาเสีย” ซึ่งก็คือการที่ขุมทรัพย์ถกู  “ซ่อน” ไว้อีก พวกเขาถกู  “ทอดทิง้” เม่ือสิ่ง
หน่ึงถกทอดทิง้ ู กจ็ะไม่สามารถเหน็มันได้อีก มันถกซ่อนไม่ให้เหน็ู  
 ต่อมาเป็นประเด็นที่ ส่ี ซึ่งเป็นรายละเอียดท่ีน่าคิดมากท่ีสดุในอุปมานี ้ให้สงัเกตให้ดี “แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือน

ขมุทรัพย์ซอ่นไว้ในทุง่นา เม่ือมีผู้ ได้พบแล้วก็กลบัซอ่นเสียอีก และเพราะความปรีดีจึงไปขายสรรพสิ่งซึง่เขามีอยู่แล้วไปซือ้นานัน้” มี

การซือ้นาหลงัจากซอ่นขมุทรัพย์ไว้ และดงัท่ีเราเหน็ได้ การซอ่นขมุทรัพย์หมายถงึการตดัสินของพระคริสต์ต่อชาวอิสราเอลและการ

ทําให้พวกเขากระจดักระจายไปทัว่โลก ตอนนีใ้ห้เปิดไปท่ี ยอห์น 11:51, 52 “เขามิได้กลา่วอย่างนัน้ตามใจชอบ แต่เพราะว่าเขา

เป็นมหาปโุรหิตประจําการในปีนัน้ จึงกลา่วเป็นคําพยากรณ์” เขาพยากรณ์ว่าอย่างไร ว่า “พระเยซูจะสิน้พระชนม์” เพ่ือใคร “แทน

ชนชาตินัน้ และมิใช่แทนชนชาตินัน้อย่างเดียว แต่เพ่ือจะรวบรวมบตุรทัง้หลายของพระเจ้า ท่ีกระจดักระจายไปนัน้ให้เข้าเป็นพวก

เดียวกนั” ไม่มีอะไรชัดเจนไปกว่านีแ้ล้ว ในที่นีคื้อกลุ่มคนสองกลุ่ม ได้แก่ “ชาตนัิน้ ” และยังมีการรวบรวม “บุตรของพระ

เจ้า” ที่กระจัดกระจายกันนัน้ การรวบรวมบตุรทัง้หลายของพระเจ้าท่ีกระจดักระจายไปนัน้ให้เข้าเป็นพวกเดียวกนัคือสิ่งท่ีพระ

เจ้ากําลงักระทําอยูใ่นยคุปัจจบุนั โดยทรงเลือกชนกลุม่หนึง่ออกจากเขาทัง้หลายให้เป็นของพระองค์ และรวบรวมเข้าเป็นกายเดียว 

นัน่คือสิง่ท่ีอยูใ่นอปุมาเร่ืองท่ีหกคือไข่มกุเมด็หนึง่ แตก่่อนจะถงึตรงนัน้ ในยอห์น 11:51 ทําให้เรารู้ว่า พระองค์ทรงวายพระชนม์เพ่ือ 

“ชนชาตินัน้” ซึ่งคือผ้ที่อย่ในอุปมาเร่ืองที่ห้าู ู  คือประชากรบนโลก ที่ซ่อนในทุ่งนา ซึ่งคือโลกหรือแผ่นดนิโลกนี ้ประชากร
นีคื้อผ้ที่พระเจู้ าได้ทรงเลือกบนโลก คือ “ชาตนัิน้” ในอุปมาเร่ืองที่หก ไข่มุก คือประชากรแห่งสวรรค์ 
 แตเ่ราทราบจากอปุมาวา่ “เพราะความปรีดีจงึไปขายสรรพสิง่ซึง่เขามีอยู่แล้วไปซือ้นานัน้” เปิดไป 2เปโตร 2:1 “แต่ว่าได้มี

คนท่ีปลอมตวัเป็นผู้ เผยพระวจนะเกิดขึน้ในชนชาตินัน้ เช่นเดียวกบัท่ีจะมีผู้สอนผิดเกิดขึน้ในพวกท่านทัง้หลาย ซึง่จะลอบเอามิจฉา

ลทัธิอนัจะให้ถงึความพินาศเข้ามาเสีย้มสอน จนถงึกบัปฏิเสธองค์พระผู้ เป็นเจ้าผู้ ได้ทรงไถ่ [ในท่ีนี ้ภาษาองักฤษใช้คําว่า ’ซือ้’ ไม่ใช่ 

’ไถ่’] เขาไว้” ผู้สอนผิดๆ เหลา่นีเ้ป็นคนชัว่ แต่ในข้อนีก้ลา่วว่า องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงซ้ือเขา หลายคนสร้างความสบัสนให้ตนเองเม่ือ

ไมแ่ยกความแตกตา่งระหวา่งการซือ้กบัไถ่คืน องค์พระผ้เป็นเจ้าู ได้ทรง “ซือ้ ” โลก [หมายถงึ พระองค์ทรงซือ้สิทธิในการ์ เป็น

เจ้าของโลก] แต่พระองค์ไม่ได้ “ไถ่” โลก [หมายถึง มนุษย์ทุกคน] การซือ้กบัการไถ่มีความแตกต่างกนัอย่างมาก อาดมัคน

แรกเป็นผู้ นําโลก พระเจ้าตรัสว่า “ให้ครอบครองทกุสิ่ง” และมนษุย์ก็เสียการครอบครองนัน้ไป เสียสิทธิในการครอบครองไป์  ผีมาร

แย่งการครอบครองนัน้ไปจากมือของมนษุย์ และอาดมัผู้มาภายหลงัซึ่งเป็น “มนษุย์ท่ีสองเสด็จมาจากสวรรค์” จําเป็นต้องซือ้สิ่งท่ี

อาดมัเสียไปนัน้กลบัคืนมา ดงันัน้ พระองค์จึงซือ้ทุ่งนา พระองค์ได้ซือ้โลกทัง้โลก แต่พระองค์ไม่ได้ไถ่โลกนัน้ พระองค์ทรงซือ้ทุ่งนา

นัน้ พระองค์ทรงซือ้ทุ่งนาก็เพราะขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในนานัน้ด้วย ขุมทรัพย์ในทุ่งนาคืออิสราเอล ผ้นัน้ในอุปมาคือพระคริสต์ู  

พระองค์เสด็จไปและขายสิ่งที่พระองค์ทรงมี พระองค์ผู้ม่ังค่ังทรงยอมเป็นคนยากคน และซือ้ทุ่งนานัน้ แต่หลงัจากซ่อน

ขมุทรัพย์ไว้ในทุ่งนาอีกครัง้ด้วยเหตนีุ ้ชนชาติยิวจึงไม่ได้รับประโยชน์จากการไถ่บาปของพระคริสต์จนกว่ายคุนีจ้ะสิน้สดุลง ชาว
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อิสราเอลจะไม่ได้ประโยชน์จากการซือ้ของพระองค์จนกว่าจะถึงเวลาการครอบครองหนึ่งพันปี พระองค์ทรงซือ้ทุ่งนาเพราะ

ขมุทรัพย์อยูใ่นทุง่นานัน้ จงึเป็นเหตผุลวา่ทําไมจงึกลา่วถงึการซือ้ทุง่นาหลงัจากซอ่นขมุทรัพย์ไว้ในทุง่นาอีก 

 โดยสรุป ประการแรก ขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ในทุ่งนา อนัเป็นสิ่งนําเรากลบัไปสู่จุดเร่ิมต้นประวติัศาสตร์ของชาติอิสราเอล 

ประการที่สอง การท่ีผู้นัน้พบขมุทรัพย์ คือการท่ีพระคริสต์เสด็จมาบนโลกนีแ้ละประกาศแก่ชาวยิวในปาเลสไตน์เท่านัน้ ประการ

ที่สาม การท่ีผู้นัน้ซอ่นขมุทรัพย์อีกคือการท่ีพระคริสต์พิพากษาอิสราเอลเพราะพวกเขาปฏิเสธพระองค์ ซึง่เก่ียวโยงไปถึงการกระจดั

กระจายไปทัว่โลก ประการที่ ส่ี การท่ีผู้นัน้ซือ้ขุมทรัพย์และทุ่งนาท่ีพบขมุทรัพย์นัน้ หมายถึงการสิน้พระชนม์ของพระคริสต์ ท่าน

สงัเกตหรือไม่ว่าประเด็นท่ีห้าถกูละไว้ ตามหลกัเหตผุลแล้ว ผู้นัน้ควรจะครอบครองขุมทรัพย์ท่ีเขาซือ้มา เขาซ่อนมนัไว้และเขาซือ้

มนัมา ตามหลกัเหตผุลแล้ว อปุมาจะสมบรูณ์ได้ด้วยข้อเท็จจริงว่า ผู้นัน้เป็นเจ้าของและครอบครองขมุทรัพย์นัน้ ทาํไมสิ่งนีจ้ึงถกู
ละไว้ เพราะอย่นอกขอบเขตู ของมัทธิว 13 บทนีเ้ก่ียวข้องกับ “ข้อความลับลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์” ซึ่งเก่ียวข้องกับ
ประวัตศิาสตร์ของศาสนาคริสต์ ซึ่งอธิบายถงึจุดประสงค์ของพระคริสต์บนโลกในช่วงเวลาที่พระองค์ไม่อย่ ดังนันู้ จึงไม่
มีสิ่งใดในอุปมานีท้ี่เก่ียวข้องกับการกลับคืนส่สภาพเดิมของอิสราเอลและองค์พระผ้เป็นเจ้าทรงู ู ครอบครองขุมทรัพย์
บนโลกของพระองค์ เพราะการครอบครองนัน้จะเกิดขึน้หลังจากยุคนีส้ิน้สุดลงแล้ว หลังจากสิน้สุดประวัติศาสตร์
ศาสนาคริสต์ หลังจากยุคใหม่ได้เร่ิมต้นขึน้ คือยุคการครอบครองหน่ึงพันปี ข้อพระคมัภีร์เหมาะสมเพียงใดท่ีละข้อความนี ้

ไว้ เพราะข้อความเหลา่นีเ้ก่ียวข้องกบัการค้นหาของพระคริสต์และการครอบครองขมุทรัพย์ ดอูาโมส 9:14, 15; กิจการ 15:16, 17 

ในเวลาอนัควร ชาวยิวจะปรากฏเป็น “ขมุทรพัย์” เฉพาะของพระเจ้าบน "แผน่ดินโลก” ดอูิสยาห์ 62:1-4 
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บทที่ 8 
ไข่มุก 

 

 “อีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าท่ีไปหาไข่มกุอย่างดี และเม่ือได้พบไข่มกุเม็ดหนึ่งมีค่ามาก ก็ไปขาย

สิง่สารพดัซึง่เขามีอยู ่ไปซือ้ไข่มกุนัน้” (มทัธิว 13:45, 46) 

 ประการแรก เราจะกลา่วถึงคําแปลท่ีนิยมและแพร่หลายเก่ียวกบัอปุมานี ้ความเข้าใจโดยทัว่ไปของคําแปลดงักลา่วคือ

คริสตศาสนาเป็นเหมือนผู้ ท่ีปรารถนาความรอดอย่างจริงใจและแสวงหาความรอดอย่างบากบัน่ ในท่ีสดุ ความพยายามของเขาก็

สําเร็จโดยการพบพระคริสต์ ผู้ทรงเป็นไข่มกุท่ีมีค่ามาก เม่ือพบพระองค์ ซึ่งมีสญัลกัษณ์คือพระกิตติคณุ คนบาปขายทกุสิ่งท่ีเขามี 

นัน่คือว่า เขาทิง้ทกุสิ่งท่ีเนือ้หนงัยึดถือไว้ เขาละทิง้เพ่ือนทางฝ่ายโลก เขายอมจํานนความต้องการของตน เขาอทุิศชีวิตของตนแก่

พระเจ้า และด้วยเหตุนัน้ ซือ้สิทธิแห่์ งความรอดมา สิ่งท่ีน่ากลวัก็คือว่าคําแปลนีเ้ป็นคําแปลท่ีแพร่หลายเกือบจะทุกท่ีทั่วไปใน

ศาสนาคริสต์ในปัจจบุนั 

 ตอนนี ้แม้ว่าจะขดักบัคําแปลท่ีนิยมกนั เราจะกล่าวถึงข้อโต้แย้งสามส่ีข้อท่ีสําคญั ประการแรก มีการแปลว่าอปุมานี ้

สอนว่าคนบาปแสวงหาความรอดอย่างจริงใจและบากบัน่ แต่ความจริงคือว่าไม่มีคนบาปคนใดในโลกนีท่ี้จะลงมือแสวงหาความ

รอดก่อน คนบาปควรจะแสวงหาความรอด เพราะจําเป็นต้องมีความรอดเป็นอย่างมาก คนบาปควรจะแสวงหาความรอดเพราะ

พระเจ้าทรงบญัชาให้เขาทําเช่นนัน้ “ให้คนอธรรมละทิง้ทางของเขา และคนไม่ชอบธรรมสละความคิดของเขา ให้เขากลบัยงัพระ

เจ้า” “จงแสวงหาพระเจ้า เม่ือจะพบพระองค์ได้” เป็นคําบญัชาของพระองค์ แตม่นษุย์ท่ีหลง คนบาปในสภาพตามธรรมชาติ ไม่เคย

ทําเช่นนัน้และไมมี่วนัจะแสวงหาองค์พระผู้ เป็นเจ้าหรือความรอดของพระองค์ 

 คนบาปคนแรกเป็นอย่างไร เม่ืออาดมัทําบาป และในเวลาเย็นของวนัท่ีเลวร้ายวนัแรกนัน้ พระสรุเสียงขององค์พระผู้ เป็น

เจ้าดงัขึน้ในสวนเอเดน อาดมัทําอย่างไร เขาเร่งรีบไปหาองค์พระผู้ เป็นเจ้า ล้มลงท่ีแทบเท้าของพระองค์และร้องไห้ขอความเมตตา

หรือ ไม่เลย เขาไม่ได้แสวงหาองค์พระผู้ เป็นเจ้าเลย เขาหนีไป คนบาปคนแรกไม่ได้ “แสวงหา” พระเจ้า แต่องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรง

แสวงหาเขา “เจ้าอยู่ท่ีไหน” และก็เป็นเช่นนัน้ตัง้แต่นัน้มา อบัราฮมัเป็นอย่างไร ไม่มีอะไรในพระคมัภีร์ท่ีแสดงว่าอบัราฮมัแสวงหา

พระเจ้า ไม่มีอะไรแม้แต่น้อย อับราฮัมเองเป็นคนท่ีไม่เช่ือพระเจ้า พ่อแม่ของเขาเป็นผู้บูชาพระเจ้าอ่ืน เหมือนเช่นท่ีโยชูวาบท

สดุท้ายเขียนไว้ และองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงปรากฏแก่เขาในเมืองท่ีไม่เช่ือพระเจ้า อบัราฮมัไม่ได้แสวงหาพระเจ้า แต่พระเจ้าเป็นผู้

แสวงหาเขา และก็เป็นเช่นนัน้ตลอดมา เม่ือองค์พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมา พระองค์ทรงประกาศว่า “บตุรมนษุย์ได้มาเพ่ือจะเท่ียว

หาและช่วยผู้ ท่ีหลงหายไปนัน้ให้รอด” (ลกูา 19:10) 

 แตอ่าจมีบางคนคิดว่า “ผม/ดิฉนัมีประสบการณ์ ผม/ดิฉนัรู้เป็นอย่างดีว่ามีเวลาท่ีผม/ดิฉนัแสวงหาองค์พระผู้ เป็นเจ้า” เรา

ไม่ปฏิเสธเร่ืองนัน้ สิ่งท่ีเราอยากจะกลา่วถึงคือ มีบางสิ่งก่อนหน้านัน้ อะไรทําใหท้่าน “แสวงหา” องค์พระผู้ เป็นเจ้า ความจริงคือว่า 

ท่านแสวงหาพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงแสวงหาท่านก่อน เหมือนเช่นท่ีท่านรักพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักท่านก่อน แกะไม่ได้

แสวงหาผู้ เลีย้งแกะ แต่ว่าเป็นผู้ เลีย้งแกะท่ีแสวงหาแกะ และเม่ือพบแกะแล้ว ผู้ เลีย้งแกะให้แกะนัน้ได้มีใจปรารถนาในผู้ เลีย้งแกะ 

จากนัน้แกะจงึเร่ิมแสวงหาผู้ เลีย้งแกะ 

 การท่ีบอกว่าอปุมานีส้อนว่ามนษุย์ฝ่ายธรรมชาติ คนบาปท่ียงัไม่ได้เช่ือพระเจ้าแสวงหาพระคริสต์ ซึ่งเป็น “ไข่มกุ...มีค่า

มาก” เป็นการปฏิเสธพระคมัภีร์และไม่ให้เกียติแก่พระคณุของพระเจ้า โรม 3:11 เขียนไว้ว่า “ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า” ไม่มีใคร

เลย มีคนมากมายท่ีแสวงหาความเพลิดเพลิน แสวงหาความร่ํารวย แต่ไม่มีใครเลยที่แสวงหา “พระเจ้า” พระองค์ทรงเป็นผู้

แสวงหาที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงแสวงหาวิญญาณท่ีขัดสนและยากจนในเวลานี ้และแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเขาจําเป็นต้องมี

พระองค์ และทรงให้ใจของพวกเขามีความปรารถนาในพระองค์ 

 ประการที่สอง มีผู้กลา่วว่า ในคําแปลท่ีนิยมกนัของอปุมานีคื้อว่า เม่ือแสวงหาและพบพระคริสต์ซึง่เป็นไข่มกุท่ีมีค่ามาก

แล้ว คนบาปก็ขายทกุสิง่ท่ีเขามีและซือ้ไข่มกุนัน้ แตไ่มอ่าจเป็นเช่นนัน้ได้ เพราะคนบาปไม่มีอะไรจะให้ขาย เขาไม่มีความชอบธรรม 
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เพราะอิสยาห์ 64:6 กลา่ววา่ ความชอบธรรมของเราทัง้สิน้เป็น “เสือ้ผ้าท่ีสกปรก” คนบาปไม่มีความดีเลย เพราะโรม 3:12 กลา่วว่า 

“ไมมี่สกัคนเดียวท่ีกระทําดี ไมมี่เลย” เขาไมมี่ความเช่ือ เพราะวา่ความเช่ือเป็น“ของประทาน”จากพระเจ้า (เอเฟซสั 2:8) คนบาปไม่

มีอะไรจะให้ขาย ความเหน็ท่ีนิยมกนัของอปุมานีเ้ปล่ียนความจริงของพระเจ้าจากหน้ามือเป็นหลงัมือ เพราะพระองค์ทรงประกาศ

วา่ความรอดไมใ่ช่สิง่ท่ีต้องเสียเงินเสียคา่ (อิสยาห์ 55:1) 

 ประการที่สาม การท่ีจะกล่าวว่าคนบาปขายทกุสิ่งท่ีเขามีและซ้ือไข่มกุเม็ดหนึ่งมีค่ามาก นัน่คือ ซือ้พระคริสต์ เป็นสิ่งท่ี

เลวร้ายอย่างมาก ช่างเป็นเร่ืองน่าขนั ช่างเป็นการดถููกพระเจ้าจริงๆ สิ่งหนึ่งท่ีสอนไว้อย่างชดัเจนในพระคมัภีร์คือว่า ความรอด

ไม่ใช่สิ่งท่ีมนษุย์สามารถซือ้ได้ “พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด...ไม่ใช่ตามการชอบธรรมซึ่งเราได้กระทํา แต่ตามพระองค์ทรงพระ

กรุณา” (ทิตสั 3:5 – พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัเก่า) “ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์” (โรม 6:23) ถ้าเป็น “ของประทาน” 

แล้ว ก็ไมต้่องซือ้ขายหรือแลกเปล่ียน 

 

คาํแปลที่ถกต้องู  
 ตอนนี  ้เราจะกล่าวถึงคําแปลท่ีถูกต้องของอุปมานี  ้“อีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้า” “พ่อค้า” 

หมายถึงพระคริสต์ เหมือนเช่นตลอดทัง้บทนี ้“คน” ท่ีหว่านเมล็ดพืชดีในทุ่งนาในอปุมาเร่ืองแรกคือ พระคริสต์ “คน” ในข้อ 24 ใน

ตอนต้นของอุปมาเร่ืองท่ีสองหมายถึงพระคริสต์ และ “พ่อค้า” ในอุปมานี ้หมายถึงองค์พระเยซูเจ้า ตอนนี ้ให้สังเกตห้าสิ่งท่ี

เก่ียวข้องกบั “คน” 

 ประการแรก เขาปรารถนาไข่มุกอย่างดีนี ้“อีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าท่ีไปหาไข่มกุอย่างดี 

และเม่ือได้พบไข่มกุเม็ดหนึ่งมีค่ามาก ก็ไปขายสิ่งสารพดัซึ่งเขามีอยู่ ไปซือ้ไข่มกุนัน้” อุปมานีเ้ร่ิมต้นขึน้โดยประกาศว่าพ่อค้าได้

ตัง้ใจหาไข่มกุ ไข่มกุหมายถงึคริสตจกัรของพระองค์และธรรมิกชนท่ีองค์พระเยซทูรงปรารถนา ซึง่เป็นสิง่เหนือความเข้าใจของเรา มี

อะไรในเราซึง่ขดัสน หลง เส่ือมทราม เตม็ด้วยบาปท่ีทําให้พระองค์ทรงปรารถนาในเรา 

 ตอนนีเ้ปิดไปข้อพระคมัภีร์ท่ีแสดงถึงความคิดนี ้นัน่คือ ความปรารถนาของพระคริสต์ต่อคนทัง้หลาย “และพระราชาจะ

ทรงปรารถนาความงามของเธอ” (สดุดี 45:11) น่าแปลกใจท่ีพระองค์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์จะมีความปรารถนาอย่างมากในตัวน่า

ขยะแขยงท่ีขัดสน เต็มไปด้วยบาปของโลก เม่ือคิดเช่นนัน้แล้ว ให้ระลึกถึงถ้อยคําท่ีตรัสในยอห์น 14 อนัแสดงถึงใจขององค์พระ

ผู้ช่วยให้รอด “อยา่ให้ใจทา่นทัง้หลายวิตกเลย ทา่นวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีท่ีอยู่เป็นอนั

มาก ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เพราะเราไปจดัเตรียมท่ีไว้สําหรับท่านทัง้หลาย” ถ้อยคํานีแ้สดงถึงความรักของพระองค์ต่อ

ประชากรของพระองค์ คนเหล่านีมี้ค่ามากเพียงใดในสายพระเนตรของพระองค์ “เราไปจดัเตรียมท่ีไว้สําหรับท่านทัง้หลาย เม่ือเรา

ไปจัดเตรียมท่ีไว้สําหรับท่านแล้ว เราจะกลบัมาอีก” แม้ว่าสถานท่ีนัน้จะสวยงามและสมบูรณ์แบบ แต่ไม่ได้ทําให้พระองค์พอ

พระทยัจนกว่าสถานท่ีนัน้จะมีผู้อาศยัคือผู้ ท่ีทรงจดัเตรียมสถานท่ีนัน้ไว้ให้ “เราไปจดัเตรียมท่ีไว้สําหรับท่านทัง้หลาย เม่ือเราไป...

เราจะกลบัมาอีกรับท่านไปอยู่กบัเรา เพ่ือว่าเราอยู่ท่ีไหน ท่านทัง้หลายจะได้อยู่ท่ีนัน่ด้วย” ถ้อยคํานีแ้สดงถึงความปรารถนาอย่าง

แรงกล้าของพระคริสต์ผู้จะไม่ทรงพอพระทยัจนกว่าพระองค์จะได้ผู้ ท่ีพระองค์ทรงซือ้ด้วยพระโลหิตของพระองค์มาอยู่กบัพระองค์ 

เปรียบเทียบเอเฟซสั 5:25; วิวรณ์ 3:20 อปุมานีจ้งึเร่ิมต้นโดยการประกาศความปรารถนาของพระคริสต์ตอ่ “ไข่มกุ” นี ้

 ประการที่สองคือพระองค์ทรงถือว่าไข่มุกนี“้มีค่ามาก” ซึ่งเป็นสิ่งท่ีทําให้ผู้อธิบายข้อพระคมัภีร์จํานวนมากสบัสน 

แม้แต่นายสเปอร์จนั6เคยคิดว่าถ้อยคําเช่นนัน้ไม่อาจหมายถึงคนบาปท่ีขดัสนแห่งโลกนีไ้ด้ จะเหมาะสมก็แต่กบัพระคริสต์ของพระ

เจ้าเท่านัน้ เป็นสิ่งท่ีน่าประหลาดใจว่าไม่เพียงแต่พระคริสต์จะทรงปรารถนาท่านและข้าพเจ้าเท่านัน้ แต่เรายงั“มีค่ามาก”ในสาย

พระเนตรของพระองค์อีกด้วย เป็นการอธิบายสิ่งท่ีอยู่ในอิสยาห์ 55:8, 9 ท่ีว่า “ความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า...เพราะฟ้า

สวรรค์สงูกว่าแผ่นดินโลกฉนัใด...ความคิดของเราก็สงูกว่าความคิดของเจ้าฉนันัน้” ใช่แล้ว ความคิดของพระองค์สงูกว่าความคิด

                                                           
6 ชาร์ลส ฮดัดนั สเปอร์จนั (Charles Haddon Spurgeon) มีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1834-1892 เป็นนกัเทศน์ท่ีมีช่ือเสยีงขององักฤษในเวลาช่วงคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ีสบิเก้า (ค.ศ. 

1850-99) 
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ของเรา คนบาปท่ีได้รับการไถ่คนใดจะมีความคิดเช่นนีใ้นใจของตนหากว่าพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้บอกเราว่าเรา“มีค่ามาก”ใน

สายพระเนตรของพระองค์ ไม่มีคนใดเลย ข้าพเจ้ามัน่ใจว่าไม่มีพวกเราคนใดเลยท่ีจะคิดเช่นนัน้ เพราะประชากรของพระเจ้าไม่ “มี

คา่” ในสายตาของตนเอง อยา่วา่แตส่ายพระเนตรของพระเจ้าเลย แตล่องคิดดสูวิา่ เรา“มีคา่”ในสายพระเนตรของพระองค์ สภุาษิต

บทท่ี 8 กล่าวถึงในเร่ืองนี ้ในข้อนี ้เราทราบถึงพระดํารัสของพระเจ้าและเวลาเม่ือมีการวางรากฐานโลก “เราอยู่ข้างพระองค์แล้ว 

เหมือนอย่างนายช่าง เราเป็นความปีติยินดีประจําวนัของพระองค์” และในข้อ 31 มีถ้อยคําเก่ียวกบัพระคริสต์ซึง่เป็นการพยากรณ์ 

“ปีติยินดีในบตุรชายของมนษุย์” พ่ีน้องในพระคริสต์ทัง้หลาย เราไมเ่พียงแตอ่ยูใ่นความคิดของพระองค์เท่านัน้ เราไม่เพียงแต่อยู่ใน

พระทยัของพระองค์ชัว่นิรันดร์เท่านัน้ แต่พระทยัของพระองค์จดจ่ออยู่กบัเรา พระองค์ทรงประทานความรักแก่เรา เราเป็นท่ี“ปีติ

ยินดี”ของพระองค์ เหมือนท่ีเขียนว่า “ปีติยินดีในบตุรชายของมนษุย์” อาจมีคนถามว่า “ท่านเข้าใจไหมว่าทําไมพระองค์จึงปีติยินดี

ในเรา” และเราก็พดูว่า ไม่เลยเพ่ือนรัก เราไม่อาจเข้าใจได้ ใจเล็กๆ ท่ีน่าสงสารของเราไม่สามารถขึน้ไปถึงระดบัเช่นนัน้ได้ เราได้

เพียงแตค่กุเขาลงด้วยความพิศวงและนมสัการแม้จะไมเ่ข้าใจ 

 ประการที่สาม พ่อค้าไม่เพียงแต่ปรารถนาไข่มุกนีแ้ละถือว่ามีค่ามากเท่านัน้ แต่ยังขายทุกสิ่งที่เขามีอีกด้วย เรา

พดูกนัง่าย แต่เข้าใจยาก ถ้าใจของเราไม่สามารถขึน้ไปถึงระดบัความคิดท่ีเพิ่งจะกล่าวถึงนีไ้ด้ ใครกนัจะสามารถประเมินว่าองค์

พระผู้ เป็นเจ้าแห่งพระสิริ ผู้ทรงสร้างจักรวาลหมายความอย่างไรท่ีทรงขายทุกสิ่งท่ีพระองค์มี พระองค์ผู้มั่งคั่งทรงยอมเป็นคน

ยากจนเพ่ือทา่น จนย่ิงกวา่เราคนหนึง่คนใด จนกว่ามาก พระองค์ทรงจนมากจนต้องอยู่ท่ีรางหญ้า เพ่ือท่ีวนัหนึ่งเราจะได้อยู่ท่ีนิเวศ 

พระองค์ทรงจนมากจนไม่มีท่ีจะวางศีรษะ เพ่ือท่ีท่านและข้าพเจ้า ผู้ เป็นท่ีทรงพอพระทยั จะได้วางหวัของเราอยู่ในอกของพระองค์

ชัว่นิรันดร์ “แม้พระองค์มัง่คัง่ พระองค์ก็ยงัทรงยอมเป็นคนยากจน เพราะเหน็แก่ทา่นทัง้หลาย เพ่ือทา่นทัง้หลายจะได้เป็นคนมัง่มี” 

 ประการที่ ส่ี พ่อค้าคนนีแ้สวงหาไข่มุก “อีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ ไปหาไข่มุก” ซึ่ง

ชีใ้ห้เห็นสิ่งท่ีต่างจากสิ่งท่ีเราเห็นในอปุมาก่อนหน้านี ้ในอปุมาเร่ืองท่ีห้า ขุมทรัพย์ถกพบู  ในกรณีของไข่มุก ไข่มุกถกแสวงหาู  

ความแตกต่างแสดงถึงความแตกต่างระหว่างประชากรบนโลกของพระเจ้า ซึ่งคือชาวยิว และประชากรแห่งสวรรค์ของพระเจ้า ซึ่ง

โดยสว่นใหญ่แล้วคือชาวตา่งชาติ (กิจการ 15:14) เอเฟซสั 2:17 เขียนวา่ “และพระองค์ได้เสด็จมาประกาศสนัติสขุแก่ท่านท่ีอยู่ไกล 

และประกาศสนัติสขุแก่คนท่ีอยู่ใกล้” คนบาปทุกคนไม่ได้ “อยู่ไกล” จากพระองค์หรือ มีคนบาปท่ี “อยู่ใกล้” พระองค์ด้วยหรือ ใน

ความหมายหนึ่ง คําตอบคือไม่มี อีกความหมายหนึ่ง คําตอบคือมี ในทางฝ่ายวิญญาณแล้ว เชือ้สายของอาดัมทุกคนเป็นผ้ที่ ู

“ไกล” จากพระองค์ แต่ในยุคหน่ึง ชาวยิว “อย่ใกลู้ ” และชาวต่างชาติ “อย่ไกลู ” แต่ต้องมีการประกาศสนัติสขุแก่คนทัง้สอง

กลุม่ พระองค์เทศนาสนัติสขุแก่ทา่นซึง่อยูไ่กล (นัน่คือ ชาวต่างชาติ) และแก่พวกเขาท่ีอยู่ใกล้ (ซึง่คือ ชาวยิว) ดงันัน้อปุมาเร่ืองแรก

ในสองเร่ืองนี ้ขมุทรัพย์ถกู “พบ” ไม่จําเป็นต้องมีการ “แสวงหา” เพราะอยู่ในดินแดนท่ีพระคริสต์ของพระเจ้าทรงมาบงัเกิดอยู่แล้ว 

ชาวยิวมีความสมัพนัธ์ตามพนัธสญัญาภายนอกกบัพระเจ้า โดยมีพระวจนะของพระเจ้าในมือของพวกเขา พระวิหารของพระเจ้าใน

ทา่มกลางพวกเขา ฯลฯ แตใ่นอปุมาถดัมา เก่ียวข้องกบัชาวตา่งชาติ พวกเขาไม่เพียงแต่ต้องถกู “พบ” เท่านัน้ แต่ยงัต้องมีการ “หา” 

อีกด้วย พวกเขา “อยูไ่กล” จากพระเจ้าในทกุทาง พระคมัภีร์มีความถกูต้องในทกุรายละเอียด 

 

ไข่มุกถกซือู้  
 ต่อมา พ่อค้าซือ้ “ไข่มุก” ไม่มีความจําเป็นต้องขยายความในเร่ืองนัน้ ยกเว้นแต่อ้าง 1เปโตร 1:18, 19 “ท่านรู้ว่า 

พระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทัง้หลายออกจากการประพฤติอนัหาสาระมิได้ ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่าน มิใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งท่ี

เส่ือมสลายได้ เช่นเงินและทอง แตท่รงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ ดงัเลือดลกูแกะท่ีปราศจากตําหนิหรือจดุด่าง” ท่ีไม้

กางเขน พระองค์ทรงซือ้ไข่มกุ และราคาท่ีพระองค์จ่ายไปคือโลหิตประเสริฐของพระองค์เอง  

 ประการแรกให้เราพิจารณาถึง “ไข่มุก” และช่ืนชมความถกูต้อง ความสวยงามและความสมบรูณ์ของความเปรียบท่ี

พระคริสต์เลือกเพ่ือบรรยายคริสตจกัรของพระองค์ ประการแรก สังเกตความเป็นหน่ึงเดียว “พ่อคา้ที่ไปหาไข่มุกอย่างดี และ

เมื่อไดพ้บไข่มุกเม็ดหน่ึงมีค่ามาก” อย่างไรก็ตาม ให้เราสงัเกตว่าพ่อค้าคนนีมี้ไข่มกุหลายเม็ด เขาได้แสวงหาไข่มกุอย่างดี [หลาย
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เม็ด] และเขาพบไข่มกุเหล่านัน้ ใช่แล้ว พระคริสต์ทรงมีไข่มกุหลายเม็ด มีกลุ่มคนมากมายท่ีพระองค์ทรงไถ่ ธรรมิกชนแห่งพนัธ

สญัญาเก่าเป็นกลุม่หนึง่ และอ่ืนๆ แตจ่ดุสนใจอยู่ท่ี “ไข่มกุเม็ดหนึ่ง” เป็นพิเศษ ซึง่หมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวของธรรมิกชนในยคุ

ปัจจบุนัของพระเจ้า ในพระคริสต์ “จะไมเ่ป็นยิวหรือกรีก จะไมเ่ป็นทาสหรือไท จะไมเ่ป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่านเป็นอนัหนึ่งอนั

เดียวกนัโดยพระเยซคูริสต์” (กาลาเทีย 3:28) เป็นข้อเทจ็จริงท่ีสําคญัวา่ไข่มกุเป็นวตัถมีุคา่เพียงอย่างเดียวท่ีไม่อาจถกูแยกออกจาก

กนัได้นอกจากจะทําลายมนัเสีย ข้าพเจ้าอาจนําเพชรมาและตดัออกเป็นสองสว่น ก็จะได้เพชรสองเม็ด ข้าพเจ้าอาจนําก้อนทองมา 

และแบ่งเป็นสองก้อน และข้าพเจ้าจะมีทองสองก้อน แต่ถ้าข้าพเจ้านําไข่มุกมาและตัดเป็นสองส่วน ข้าพเจ้าก็ไม่มีอะไรเลย 

ข้าพเจ้าได้ทําลายไข่มกุนัน้เสียแล้ว ไข่มกุหมายถงึความเป็นหนึง่เดียวของธรรมิกชนในยคุปัจจบุนันี ้

 ประการที่สอง ไข่มุกเป็นผลิตผลของสิ่งมีชีวิต และเป็นวัตถุมีค่าเพียงอย่างเดียวที่เป็นเช่นนัน้ ไม่เพียงเท่านัน้ 

แตไ่ข่มกุยงัเป็นผลจากความทรมาน ใต้ท้องทะเลลกึ มีสตัว์ตวัเลก็ๆ ในเปลือกอาศยัอยู่ เราเรียกสิ่งมีชีวิตนัน้ว่า หอยนางรม วนัหนึ่ง 

สารแปลกปลอมซึ่งคือเม็ดทรายรุกลํา้เข้าไป และทิ่มไปที่ด้านข้างของมนั พระเจ้าทรงให้สตัว์นีม้ีการปกป้องตนเอง เหมือนเช่นที

พระองค์ทรงให้สิ่งมีชีวิตทกุชนิดมีการปกป้องตนเอง และสตัว์นัน้จึงปล่อยสารเหลวออกมาเรียกว่ามกุและปกคลมุบาดแผลนัน้ ซํ ้

แล้วซํา้เลา่ สตัว์เลก็ๆ นัน้ปล่อยมกุออกมาชัน้แล้วชัน้เลา่บนแผลในด้านข้างจนกระทัง่เกิดขึน้เป็นไข่มกุในท่ีสดุ ดงันัน้ ไข่มกุจึงเป็น

ผลติผลของความทรมาน ช่างเป็นการเปรียบเทียบท่ีดีจริงๆ และเป็นสญัลกัษณ์ท่ีถกูต้องอยา่งแท้จริง คริสตจกัรซึง่คือธรรมิกชนของ

ยคุนีเ้ป็นผลของความเจ็บปวดของจิตวิญญาณของพระคริสต์ เราอาจกล่าวว่าไข่มกุเป็นการตอบสนองต่ออนัตรายท่ีสตัว์นัน้ต้อง

ทนทกุข์ อีกนยัหนึง่คือวา่วสัดท่ีุรุกรานกลายเป็นสิ่งสวยงามในท่ีสดุ สิ่งท่ีทําร้ายหอยนางรมกลายเป็นวตัถมีุค่ามาก สิ่งท่ีทําร้ายสตัว์

นัน้ซึ่งคือเม็ดทรายเล็กๆ ท่ีรุกลํา้เข้าไปถกูปกคลมุด้วยความงามที่ไมใ่ช่ของตวัมนัเองและปกคลมุด้วยความสวยงามของผู้ ที่มนัทํ

ร้าย องค์ผู้ประพนัธ์พระคมัภีร์และพระผู้ช่วยให้รอดแหง่วิญญาณของเรา ผู้ทรงควบคมุทกุสิง่ทกุอยา่งในธรรมชาติช่างมีความเข้าใจ

อย่างมาก ใช่แล้ว เม่ือพระองค์ทรงสร้างหอยนารม ทรงเห็นว่ามนัจะเป็นแบบและความเปรียบท่ีเหมาะสมสําหรับคริสตจกัรของ

พระองค์ 

 ประการที่สาม ไข่มุกเป็นวัตถุที่ ก่อตัวขึน้อย่างช้าๆ ทีละเล็กทีละน้อย ไข่มุกไม่ได้เกิดขึน้ภายในวันเดียว มี

กระบวนการการรอคอยท่ีน่าเบ่ือในขณะท่ีไข่มุกก่อตัวขึน้อย่างช้าๆ แต่มั่นคง และคริสตจักรก็เป็นเช่นนัน้ คริสตจักรซึ่งเปรียบ

เหมือนไข่มกุอยู่ในกระบวนการก่อตวัขึน้ด้วยฤทธ์ิเดชและพระคณุของพระเจ้ามาเป็นเวลาสิบเก้าศตวรรษแล้ว เหมือนเช่นท่ีหอย

นางรมปกคลมุแผลด้านข้างของมนัและปกคลมุสิ่งท่ีทิ่มแทงเข้าไปด้วยมกุท่ีสวยงามชัน้แล้วชัน้เล่า ทําตามกระบวนการเดิมซํา้แล้

ซํา้อีก ในคนแตล่ะรุ่น พระเจ้าก็ทรงเรียกมนษุย์บนโลกออกมาจํานวนน้อยนิดและเพิ่มพวกเขาเข้าไปในคริสตจกัรท่ีพระองค์ทรง

กําลงัสร้างอยูเ่ช่นกนั 

 ประการที่ ส่ี ให้สังเกตจุดกาํเนิดที่ตาํต้อย่ ของสิ่งที่เป็นแบบของคริสตจักร ไข่มกุท่ีสวยงามมีต้นกําเนิดในท้องทะเล

ลึก อยู่ท่ามกลางโคลนตมและความโสโครก ท่ีซึ่งหอยนางรมจบักลุ่มกนัอยู่ หอยนางรมเป็นเคร่ืองเก็บขยะของท้องทะเล ในท้อง

ทะเลลกึท่ามกลางโคลนตม วตัถมีุค่ามากกําลงัก่อตวัขึน้อยู่ ช่างเป็นต้นกําเนิดท่ีต่ําต้อยอะไรเช่นนัน้ ใช่แล้ว นัน่เพ่ือเป็นการเตือน

เรา และให้เราถ่อมใจด้วยระลึกถึงหอยนารมนัน้ว่าเราซึ่งได้เป็นอวัยวะของพระคริสต์ด้วยพระคุณอันสูงสุดมีต้นกําเนิดตาม

ธรรมชาติในความโสโครกและโคลนตม และความพินาศของความบาป เทียบกบัเอเฟซสั 2:11, 12 

 ประการที่ ห้า ในขณะที่ไข่มุกก่อตัวขึน้ในท้องทะเลลึก ไม่มีมนุษย์คนใดได้เห็นไข่มุกเลย ไข่มกุก่อตวัขึน้อย่าง

ลบัๆ ไม่มีใครนอกจากพระเจ้าทรงเห็นไข่มุกก่อตัวขึน้ ในทํานองเดียวกัน คริสตจักรท่ีพระคริสต์ทรงกําลงัสร้างอยู่นี ้ร่างกายท่ี

พระองค์ทรงกําลงัก่อขึน้เป็นสิ่งท่ีโลกไม่รู้จกัและมองไม่เห็น ข้าพเจ้าไม่ได้กลา่วถึงโบสถ์ท่ีมองเห็นได้ ข้าพเจ้ากําลงัพดูถึงคริสตจกัร

ซึง่กําลงัเป็นอยู่นี ้(ดเูอเฟซสั 2:21; 4:16 ฯลฯ) และซึ่งกําลงัก่อตวัอยู่นีเ้ป็นสิ่งท่ีมนษุย์มองไม่เห็น เหมือนเช่นมองไม่เห็นการก่อตวั

ของไข่มกุ ชีวิตของท่านซ่อนไว้กบัพระคริสต์ในพระเจ้า (โคโลสี 3:3) ข้อเท็จจริงท่ีว่ามีเพียงไข่มกุเท่านัน้ท่ีไม่ได้พบอยู่ในเหมืองบน

โลก แต่ในท้องทะเลเป็นสิ่งสําคญั เหมือนเช่นคริสตจกัรแห่งยคุนีซ้ึ่งประกอบด้วยคนต่างชาติเป็นสําคญัอนัเปรียบเหมือน “นํา้” ดู

วิวรณ์ 17:15 
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 ประการที่หก เราทราบจากความเปรียบนีว่้า ในสายพระเนตรของพระเจ้า คริสตจักรเป็นสิง่ มีค่าและมีความ
งาม วตัถเุลก็ๆ ท่ีซอ่นไว้จากสายตาของมนษุย์ก่อขึน้เป็นวตัถมีุค่ามาก ซึง่จะแสดงพระสิริจากสวรรค์และกลายเป็นสิ่งท่ีมีความงาม

และน่าช่ืนชมในสายตาของทกุคนท่ีได้พบเห็น เปิดไป 2เธสะโลนิกา 1:10 “คือในวนัท่ีพระองค์จะเสด็จมา เพ่ือรับพระเกียรติเพราะ

ธรรมิกชนของพระองค์ (ไม่ใช่เพราะพระองค์เองเท่านัน้) และเพ่ือให้เป็นท่ีอศัจรรย์ใจแก่คนทัง้ปวงท่ีเช่ือ” นั่นคือการพดูถึงไข่มกุ 

ประการแรก องค์พระเยซูเจ้าจะ “ได้มีคริสตจกัรท่ีมีสง่าราศี ไม่มีตําหนิริว้รอย หรือมลทินใดๆ เลย แต่บริสทุธิปราศจากตําหนิ์ ” 

(เอเฟซสั 5:27) ประการที่สอง เม่ือพระองค์เสด็จกลบัมายงัโลก พระองค์จะนําคริสตจกัรท่ีสมบรูณ์และสวยงามของพระองค์มา

ด้วย และคริสตจักรจะเป็นท่ีช่ืนชมของผู้ ท่ีได้พบเห็น พระคริสต์จะทรงแสดงคริสตจักรท่ีได้รับสง่าราศีของพระองค์ต่อวิญญาณ

ทัง้หลายท่ีประหลาดใจ 
 ประการที่เจ็ด ให้ดความเปรียบที่พระคริสต์ู ทรงเลือก เราเห็นเวลาภายหน้าที่คริสตจักรจะได้รับศักดิศรี์ และ
ได้รับการยกขึน้ วตัถุขนาดเล็กในท้องทะเลลึกท่ีตาของมนุษย์มองไม่เห็น ซึ่งก่อตวัขึน้ทีละเล็กทีละน้อย ได้ไปอยู่บนมงกุฎของ

กษัตริย์ในท้ายท่ีสดุ นัน่เป็นจดุหมายของไข่มกุท่ีมีค่ามาก ไข่มกุกลายเป็นเคร่ืองประดบัของราชวงศ์ เพราะทําขึน้เพ่ือการนัน้ และ

เราทราบว่า “เม่ือพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของเราทรงปรากฏ ขณะนัน้ท่านก็จะปรากฏพร้อมกบัพระองค์ในศกัดิศรีด้วย์ ” (โคโลสี 

3:4) และ “เพ่ือว่าในยคุต่อๆ ไป พระองค์จะได้ทรงสําแดงพระคณุของพระองค์อนัอดุมเหลือล้น ในการซึง่พระองค์ได้ทรงเมตตาเรา

ในพระเยซูคริสต์” (เอเฟซสั 2:7) เพ่ือนทัง้หลาย ธรรมิกชนจํานวนมากในปัจจบุนัอาจขดัสนและถกูผู้ มีช่ือเสียงและย่ิงใหญ่ของโลก

นีด้หูม่ินเกลียดชงั แต่เหมือนเช่นไข่มกุท่ีมีค่ามากในท้ายท่ีสดุ ธรรมิกชนจะได้รับเกียรติและศกัดิศรี์  และสง่าราศี เพราะผู้ปลายจะ

เป็นผู้ ต้น 

 ข้าพเจ้าจะสรุปออกเป็นสองประการ ประการแรก สําหรับผู้ ท่ีไม่ได้เช่ือพระเจ้า เพ่ือนผู้ ไม่ได้รับความรอดของข้าพเจ้า ให้

อปุมานีแ้สดงให้ท่านเห็นว่าท่านไม่อาจซือ้ความรอดของท่านได้ ท่านไม่อาจพยายามกระทําการบางอย่างเพ่ือให้ได้มาซึ่งความ

เห็นชอบของพระเจ้าได้ ไข่มกุในอปุมานีไ้ม่ใช่องค์พระผู้ช่วยให้รอดท่ีคนบาปต้อง “ซือ้” “ด้วยว่าซึ่งท่านทัง้หลายรอดนัน้ก็รอดโดย

พระคณุเพราะความเช่ือ และมิใช่โดยตวัทา่นทัง้หลายกระทําเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนัน้จะเน่ืองด้วยการกระทําก็

หามิได้ เพ่ือมิให้คนหนึง่คนใดอวดได้” 

 และเราทัง้หลายที่ได้รับความรอดด้วยพระคุณของพระเจ้า พระคริสต์ทรงซือ้ไข่มกุนี ้เราเป็นทรัพย์สนิท่ีผู้ อ่ืนได้ซือ้มา 

ท่านไม่ได้เป็นของตวัเอง แต่พระองค์ “ทรงซือ้ท่านไว้แล้วด้วยราคาสงู” (1โครินธ์ 6:20) ความจริงของพระเจ้ากําหนดชีวิตของเรา

มากเพียงใด ข้อเท็จจริงดงักล่าวมีอํานาจเหนือการดําเนินชีวิตประจําวนัของเรามากเพียงใด เราไม่ได้เป็นของเราเอง เราเป็นของ

พระคริสต์ เราตระหนกัเช่นนัน้หรือเปลา่ เราดําเนินชีวิตแต่ละวนัราวกบัว่าเราตระหนกัเช่นนัน้หรือไม่ การดําเนินของเราแสดงว่าเรา

ตระหนกัเช่นนัน้หรือไม่ เราไม่ได้เป็นเจ้าของตวัเราเอง แต่เป็นทรัพย์สินของผู้ อ่ืน เช่นนัน้แล้ว เราไม่ควรพดูหรือว่า “สําหรับข้าพเจ้า

นัน้ การมีชีวิตอยูก็่เพ่ือพระคริสต์” มีพวกเราคนใดท่ีสามารถกลา่วเช่นนัน้ได้อยา่งแท้จริง “สําหรับข้าพเจ้านัน้ การมีชีวิตอยู่ก็คือพระ

คริสต์” เป็นความจริงหรือท่ีว่าข้าพเจ้ามีเป้าหมายเพียงอย่างเดียว ความปรารถนาเพียงอย่างเดียว ความพยายามทัง้หมดของ

ข้าพเจ้าคือเพ่ือให้เกียรติ เช่ือฟัง สรรเสริญพระคริสต์ เพ่ือนทัง้หลาย ผู้ เทศนาท่ีไม่ดีไม่สามารถพูดอย่างนัน้ได้อย่างจริงใจ ด้วย

พระคณุของพระเจ้า เขาอาจกลา่วว่านัน่เป็นความปรารถนาของเขา แต่เขาไม่ได้กระทําเช่นนัน้ในชีวิตประจําวนัของตน ขอให้พระ

เจ้าทรงช่วยประชากรของพระองค์ทกุคนให้ตระหนกัในวิญญาณของเขาว่า เขาไม่ได้เป็นของตนเอง ไม่ได้เป็นอิสระเช่นเดิมอีกแล้ว 

ไมมี่สทิธิท่ีจะวางแผนชีวิตของตนเองอีกแล้ว์  ในการพดูวา่พวกเขาจะทําหรือพวกเขาจะไม่ทํา ไม่ได้เป็นอะไรอีกแล้วทัง้นัน้ นอกจาก

ทรัพย์สินของผู้ อ่ืน คําตอบของเราต่อถ้อยคํานัน้ควรจะเป็น “สําหรับข้าพเจ้านัน้ การมีชีวิตอยู่ก็เพ่ือพระคริสต์” ขอให้พระเจ้าทรง

ประทานพระคณุท่ีช่วยให้เราดําเนินชีวิตเช่นนัน้ได้ 
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บทที่ 9 
อวน 

 

 “อีกประการหนึ่ง แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนอวนท่ีลากอยู่ในทะเล ติดปลารวมทุกชนิด” (มัทธิว 13:47-50) เราได้

ชีใ้ห้เห็นแล้วก่อนหน้านีว้่าเราควรจะสงัเกตลกัษณะและวิธีการจดัอปุมาเจ็ดเร่ืองนี ้เพราะลําดบัของอปุมาเหล่านีเ้ป็นกญุแจสู่การ

แปลคําอปุมา อปุมาเร่ืองแรกต่างจากอีกหกเร่ืองท่ีตามมาเพราะในอปุมาเร่ืองแรกนัน้ไม่มีประโยคเร่ิมต้นว่า “แผ่นดินสวรรค์เปรียบ

เหมือน” อปุมาเร่ืองแรกไม่ได้เปรียบเหมือนแผ่นดินสวรรค์ แต่อีกหกเร่ืองท่ีเหลือเปรียบเหมือนแผ่นดินสวรรค์ อปุมาเร่ืองแรกเป็น

การเตรียมการซึง่กระทําก่อนหน้าท่ีแผ่นดินสวรรค์ในปัจจบุนัจะก่อตวัขึน้ งานเตรียมการคือการหว่านเมลด็พืช ในตอนแรกโดยองค์

พระผู้ เป็นเจ้าเอง และตอ่มาโดยอคัรทตู 

 อปุมาหกเร่ืองท่ีตามมาแบ่งออกอย่างชดัเจนเป็นกลุม่ละสามเร่ือง องค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสสามเร่ืองแรกจากเรือโดยมีผู้ ฟัง

คือฝงูชนท่ีชายฝ่ัง และจึงเป็นการแสดงถึงแผ่นดินสวรรค์ในปัจจุบนัในมมุมองของคนจํานวนมาก นัน่คือแผ่นดินสวรรค์ในโลกนี ้

ดงัเช่นทีม่นษุย์เห็น อยา่งไรก็ตาม อปุมาสามเร่ืองสดุท้ายไมไ่ด้ตรัสแก่ฝงูชนหรือตรัสจากชายฝ่ัง แต่องค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสแก่บรรดา

สาวกเท่านัน้และตรัสในเรือน แสดงให้เห็นว่าอุปมาเหล่านีเ้ก่ียวข้องกับมมุมองภายในและท่ีซ่อนอยู่ของแผ่นดินสวรรค์ซึ่งไม่ได้

สําแดงตอ่มนษุย์ในโลกนี ้ดงันัน้อปุมาสามเร่ืองสดุท้ายกลา่วจากมมุมองจากพระดํารัสของพระเจ้า 

 เร่ืองแรกของสามเร่ืองสุดท้ายเป็นอุมาเก่ียวกับขุมทรัพย์ซ่อนในทุ่งนา ผู้ ท่ีพบด้วยความปีติยินดีได้ซือ้ทุ่งนาเพราะ

ขมุทรัพย์อยูใ่นทุง่นานัน้ อปุมาตอ่มาเก่ียวกบัไข่มกุ ชายคนเดียวกนันัน้ซึง่เป็นพ่อค้าหา ปรารถนา และซือ้ไข่มกุนัน้มา ของสองสิ่งนี ้

อนัได้แก่ขมุทรัพย์และไข่มกุ แสดงให้เหน็วา่มีกลุม่ท่ีทรงเลือกสองกลุม่ เป็นผู้ ท่ีเป็นท่ีรักและมีค่าต่อพระเจ้า พระองค์ทรงซือ้มา กลุม่

หนึ่งเป็นประชากรแห่งโลก อีกกลุ่มเป็นประชากรแห่งสวรรค์ พระเจ้าจะทรงสําแดงพระคุณและสง่าราศรีของพระองค์ผ่าน
ทางคนเหล่านีใ้นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์น่ันคือสวรรค์และโลก ประชากรแห่งโลกซึ่งเปรียบกับขุมทรัพย์คือ
อสิราเอล ประชากรแห่งสวรรค์ซึ่งเปรียบกับไข่มุกกาํลังรอคอยเวลาที่พระกายของพระคริสต์จะสมบรณ์ู และพระองค์จะ
ได้คริสตจักรที่มีสง่าราศี ลําดบัของอปุมาสองเร่ืองนี ้จงึเป็น “แก่ชาวยิวก่อนและแก่ชาวตา่งชาติ” นัน่คือขมุทรัพย์ก่อนหน้าไข่มกุ 

 แต่ถ้าอปุมาเจ็ดเร่ืองนีเ้ป็นสรุปคําพยากรณ์เก่ียวกบัศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นประวติัศาสตร์ของผู้ประกาศตนเป็นคริสเตียน

ตลอดทัง้ยคุนีใ้นช่วงเวลาท่ีพระคริสต์ไม่ได้อยู่บนโลก จะต้องมีอปุมาอีกเร่ืองหนึ่ง [เร่ืองท่ีเจ็ด] เพ่ืออธิบายให้ครบได้ ในทางหนึ่ง 

อุปมาเร่ืองสุดท้ายเป็นการขยายอุปมาเร่ืองท่ีหก ในอุปมาเร่ืองท่ีหก มีคนทํางานคนเดียว คือพ่อค้า เขาเป็นผู้ ท่ีทําทุกสิ่งอย่าง

เก่ียวกับไข่มกุ แต่แม้ว่าพ่อค้าซึ่งคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้ ทําการท่ีสําคญัในการรวบรวมธรรมิกชนในช่วงเวลายุคนี ้แต่ว่า

เพราะพระคณุของพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทําการเพียงทําพงั พระองค์ทรงพอพระทยัท่ีจะเรียกธรรมิกชนของพระองค์ให้มีส่วนใน

การดําเนินงานนีก้บัพระองค์ ในการทําการเพ่ือให้บรรลตุามพระดํารัสของพระเจ้าเก่ียวกบัการรวบรวมผู้ ท่ีได้ทรงเลือกไว้ ดงันัน้ เม่ือ

เราอ่านมาถึงอปุมาเร่ืองท่ีเจ็ดนี ้เป็นครัง้แรกท่ีจํานวนของสรรพนามเปล่ียนไป ให้สงัเกตในข้อ 47 “อีกประการหนึ่ง แผ่นดินสวรรค์

เปรียบเหมือนอวนท่ีลากอยูใ่นทะเล ติดปลารวมทกุชนิด เม่ือเต็มแล้ว เขา[หลายคน]ก็ลากขึน้ฝ่ัง” ไม่ใช่ “เขา[คนเดียว]” แต่ “เขา

[หลายคน]” เป็นครัง้แรกท่ีเราเห็นคําว่า “เขา[หลายคน]” การอศัจรรย์ของพระคริสต์ในพระกิตติคณุช่วยอธิบายเก่ียวกบัแผ่นดิน

สวรรค์ 

 ให้ดูการอศัจรรย์แรกท่ีพระองค์กระทํา นั่นคือ การเปลี่ยนนํา้ให้เป็นเหล้าองุ่น ซึ่งเป็นการกระทําท่ีสอนเรา มารดาของ

พระองค์มาหาพระองค์และกล่าวว่า “เขาไม่มีเหล้าองุ่น” เหล้าองุ่นของพวกเขาหมด ในพระคมัภีร์ มีหลายสิ่งท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของ

ความปีติยินดี แต่เหล้าองุ่นเป็นสญัลกัษณ์ท่ีสําคญั “เขาไม่มีเหล้าองุ่น” พระคริสต์เท่านัน้สามารถประทานความปีติยินดีท่ีแท้จริง

แก่ใจได้ แตใ่นการทําการอศัจรรย์ พระองค์ทรงใช้คนใช้ พระองค์ตรัสแก่คนใช้ว่า “จงตกันํา้ใสโ่อง่ให้เตม็เถิด” พระองค์ตรัสแก่คนใช้ 

“จงตกัเอาไป” พระองค์ตรัสแก่คนใช้ให้นําไป “ให้เจ้าภาพเถิด” พระองค์ถ่อมตวัลงเพ่ือใช้พวกเขา และด้วยความเช่ือฟังของพวกเขา 

พวกเขากลายเป็นผู้ ทําการร่วมกนักบัพระองค์ในการทําการอศัจรรย์ 
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 ลองดกูารเลีย้งฝงูชน กลุม่คนหิวไม่มีอาหาร องค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงอยู่ท่ีนัน่ มีขนมปังสองก้อนและปลาอยู่ในพระหตัถ์

ของพระองค์ และด้วยอํานาจในการทําการอศัจรรย์ของพระองค์ พระองค์ทําให้ขนมปังและปลาเหล่านีพ้อเลีย้งฝงูชนท่ีหิวได้ แต่

ต่อมาพระองค์ทรงทําอะไร พระองค์ไม่ได้ย่ืนอาหารแก่ฝูงชนโดยตรง พระองค์ทรงประทานให้แก่เหล่าสาวกก่อน และพวกเขา

แจกจ่ายให้แก่ฝงูชน ดงันัน้  ระหว่างองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและฝงูชน กบัเหล้าองุ่นและอาหาร จะต้องมีคนรับใช้ท่ีอทุิศตนเพ่ือรับ

จากพระองค์ก่อน จากนัน้ส่งต่อให้ผู้ อ่ืน ดังนัน้ เราอาจเห็นว่าถ้าอุปมาเจ็ดเร่ืองนีเ้ป็นสรุปประวัติศาสตร์ของยุคปัจจุบันนี  ้ก็

จําเป็นต้องแสดงให้เราเห็นว่าเพราะพระคุณของพระองค์ องค์พระเยซูเจ้าทรงใช้ผู้ อ่ืนเพ่ือให้วัตถุประสงค์และพระดํารัสของ

พระองค์บรรลลุว่ง 

 ในตอนนี ้รายละเอียดของอปุมานีมี้น้อยมากและง่ายมากจนดเูหมือนว่าเกือบจะไม่ต้องมีการอธิบายใดๆ ประการแรก 

มี “อวน” ประการที่สอง มี “ทะเล” ท่ีอวนนัน้ได้ลากไป ประการที่สาม มี “ผ้จบัปลาู ” ผู้ รวบรวมปลาขึน้มา และประการที่ ส่ี มี 

“ปลา” ท่ีติดอยูใ่นอวน 

 “อวน” เป็นสญัลกัษณ์ของพระกิตติคณุ การประกาศและแสดงพระคริสต์เป็นความรับผิดชอบของมนษุย์ ประการท่ีสอง 

“ทะเล” ท่ีอวนนัน้ได้ลากไปมีความหมายเช่นเดียวกันกับความหมายในข้อแรกของบทนี ้คือประชาชาติต่างๆ ซึ่งหมายถึง คน

ตา่งชาติ และจึงเป็นเป็นผลว่าทําไมจึงมีการกล่าวถึง “ทะเล” อีกครัง้หนึ่ง เพราะเป็นลกัษณะพิเศษของยคุปัจจบุนันี ้ยคุนีแ้ตกต่าง

จากยคุก่อนหน้านีแ้ละยุคท่ีจะตามมาอย่างสิน้เชิง นัน่คือในยุคนี ้พระเมตตาของพระเจ้าหนัไปหาคนต่างชาติ ดงันัน้ เราจึงเห็น

ความเปรียบ “ทะเล” อีกครัง้ “ผ้จับปลาู ” คือผู้ ท่ีลากอวนในทะเล เป็นผู้ประกาศของพระเจ้า ผู้ประกาศ ผู้ เทศนาพระวจนะ ทัง้นี ้จะ

เห็นได้ชดัเจนเม่ือเปรียบเทียบข้อพระคมัภีร์ต่างๆ ในมทัธิว 4:19 และในลกูา 5 องค์พระเยซูเจ้าตรัสกบับรรดาสาวกกลุ่มแรกของ

พระองค์ว่า “จงตามเรามาเถิด และเราจะตัง้ท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลา” พระคริสต์ทรงเปรียบผู้ จับปลากับผู้ประกาศของ

พระองค์ 

 ตอนนี ้มาพิจารณาเจ็ดสิง่ท่ีเก่ียวข้องกบัอปุมานีก้นั สิ่งแรกที่ทาํให้เราสนใจศกึษาคือว่า ผ้จับปลาู ไม่มีความโดดเด่น 

ให้สงัเกตว่าในข้อ 47 ไม่ได้กลา่วถึงผู้จบัปลาเลย “อีกประการหนึ่ง แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนอวนท่ีลากอยู่ในทะเล ติดปลารวม

ทกุชนิด” ในข้อ 48 พระคริสต์อ้างถงึพวกเขาโดยตรัสว่า “เขา[หลายคน]” เท่านัน้ “เม่ือเต็มแล้ว เขาก็ลากขึน้ฝ่ัง” มีการกลา่วถึงผู้จบั

ปลาเพียงเท่านัน้เอง พวกเขาช่างไม่มีความโดดเด่นเลย อีกนยัหนึ่งคือว่า ไม่มีใครเห็นผู้ ท่ีได้รับเกียรติอย่างสงูจากพระเจ้า และ 

(การเป็นผู้ รับใช้ของพระคริสต์เป็นเกียรติท่ีสงูกวา่การเป็นกษัตริย์ของจกัรวรรดิองักฤษเสียอีก) การมีสว่นในการลากอวนลงในทะเล 

ไม่มีการกล่าวถึงพวกเขายกเว้นเม่ืออ้างถึงพวกเขาครัง้หนึ่งว่า “เขา[หลายคน]” ทัง้นี ้แสดงให้เห็นว่าการนมัสการผ้เทศนาในู

ปัจจุบันเป็นสิ่งที่น่าตาํหนิเสียจริง อคัรทตูเปาโลแนะนําใน 1โครินธ์ 3 เร่ิมตัง้แต่ข้อ 4 “เพราะเม่ือคนหนึ่งกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าเป็น

ศิษย์ของเปาโล’ และอีกคนหนึ่งกลา่วว่า ‘ข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของอปอลโล’ ท่านทัง้หลายมิได้เป็นเพียงมนษุย์สามญัหรือ อปอลโลคือ

ผู้ใด เปาโลคือผู้ใด คือผู้ รับใช้ ซึง่ได้สอนพวกท่านให้เช่ือ เราแต่ละคนได้รับใช้ตามท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ทรงกําหนดให้ข้าพเจ้าปลกู 

อปอลโลรดนํา้ แตพ่ระเจ้าทรงทําให้เติบโต เพราะฉะนัน้คนท่ีปลกูและคนท่ีรดนํา้ไมส่ ําคญัอะไร” เราตระหนกัถึงเร่ืองนัน้หรือเปลา่ พ่ี

น้องของข้าพเจ้า ท่านตระหนกัว่าผู้ ท่ีพระเจ้าทรงเรียกเพ่ือรับใช้ท่านไม่ได้มีค่าอะไรเลย ไม่มีค่าอะไรเลยแม้แต่น้อย เป็นแต่เพียง

ภาชนะท่ีว่างเปล่า ซึ่งจะแตกสลายกลายเป็นผงคลีดินหากว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าไม่ได้เสด็จมา แต่พระองค์ผู้ เดียวซึ่งถ่อมตวัลงเพ่ือ

อวยพร ผู้ซึง่วางขมุทรัพย์ของพระองค์ในภาชนะดิน พระองค์ทรงเป็นทกุสิ่งทกุอย่าง พ่ีน้องชายหญิงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้สกึสนใจ

อย่างมากในการศึกษาอุปมานีว้่าไม่มีการกล่าวถึงผู้ จับปลา คนเหล่านีไ้ม่โดดเด่น พวกเขาไม่ได้มีความสําคัญอะไร พระเจ้า

สามารถหยดุใช้พวกเขาได้ง่ายๆ เหมือนท่ีพระองค์ทรงใช้พวกเขา อย่านึกว่าความจําเริญของคริสตจกัรขึน้อยู่กบัผู้ เทศนาบางคน 

องค์พระผู้ เป็นเจ้าไม่เพียงแต่ทรงสามารถกระทําการของพระองค์ต่อไปและทําให้จําเริญขึน้ แต่ทําให้จําเริญได้มากขึน้เป็นร้อยเท่า

โดยไม่มีผู้ เทศนาท่ีมีพรสวรรค์มากท่ีสดุก็ได้หากพระองค์ทรงพอพระทยัเช่นนัน้ เคร่ืองมือไม่มีค่าอะไรเลย การนมสัการผู้ เทศนาใน

ปัจจุบนันีเ้ป็นสิ่งท่ีน่าตําหนิย่ิง ขอให้พระเจ้าผู้สงูสดุทรงช่วยธรรมิกชนไม่ให้เป็นเช่นนัน้ ด้วยพระคณุของพระองค์ ขอให้พระเจ้า 

(เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้หวงแหนผู้ซึง่จะไมแ่บง่สง่าราศีของพระองค์กบัผู้ อ่ืน) ป้องกนัไมใ่ห้ธรรมิกชนของพระองค์ให้เกียรติ
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และสง่าราศีแก่ผู้ ท่ีเป็นเพียงเคร่ืองมือ ซึ่งเป็นหนีพ้ระองค์และเป็นของพระองค์เท่านัน้ เม่ือท่านเร่ิมให้เกียรติและสง่าราศีแก่

เคร่ืองมือ การอวยพรของพระเจ้าก็จะจากไป ให้ระวงัเร่ืองนีใ้ห้ดีเพราะผู้จับปลาไม่ได้มีความสําคญั ขอให้พวกเขาถูกซ่อนจาก

สายตาของคนทัง้หลายในคริสตจกัรทกุแหง่ของพระเจ้า 

 ประการที่สอง วัตถุประสงค์ของผ้จับปลาู คือการลากอวนในทะเลและลากขึน้ฝ่ัง นัน่คือเพ่ือการจบัปลาท่ีดี นัน่

เป็นวตัถปุระสงค์และความตัง้ใจของพวกเขา ข้อ 48 แสดงให้เห็นว่า “เม่ือเต็มแล้ว เขาก็ลากขึน้ฝ่ัง นัง่เลือกเอาแต่ท่ีดีใสต่ะกร้า” ใน

อวน มีปลาท่ีไมดี่ แตพ่วกเขาทิง้ปลาเหลา่นัน้ไปเสีย และเอาแตท่ี่ดี 

 ประการที่สาม เราทราบว่าอวนติดปลารวมทุกชนิด ในตอนท้ายของมทัธิว 13:47 กล่าวว่า “อวนท่ีลากอยู่ในทะเล 

ติดปลารวมทกุชนิด” มีปลาชนิดอ่ืนๆ นอกไปจาก “ปลาท่ีดี” รวมอยู่ด้วย ซึง่เตือนเราอีกครัง้ว่าสิ่งท่ีกลา่วถึงในบทนีคื้อผู้ประกาศตน

เป็นคริสเตียน ในท่ีนี ้เราเห็นผลของการลากอวนลงในทะเลอย่างอิสระ นัน่คือการประการพระกิตติคณุไปทัว่โลกและการประกาศ

พระคริสต์แก่คนทัง้หลาย ผลลพัธ์คือว่ามีผู้ประกาศตนผสมกันอยู่ อวนติด “ปลาทุกชนิด” ในตอนต้นของยุค มีข้าวสาลีและข้าว

ละมาน ในตอนท้ายของยคุ (ซึง่อปุมานีแ้สดงให้เราเหน็) มีปลาท่ีไมดี่และปลาท่ีดี 

 ประการที่ ส่ี ข้อเทจ็จริงที่ ว่าอวนนีต้ดิปลาที่ไม่ดีเช่นเดียวกับปลาที่ดีไม่ได้แสดงว่าผ้จับปลามีทักษะไม่ดีู  ในทาง

ตรงกนัข้าม พวกเขามีความรับผิดชอบในการแยกระหว่างปลาท่ีดีและไม่ดีหลังจากปลาตดิอวน และพวกเขามีหน้าที่ใน

การแยกปลาพวกหน่ึงออกจากอีกพวกหน่ึง การกระทําดงักลา่วเป็นงานและหน้าท่ีสว่นท่ีจําเป็นและสําคญัของผู้ รับใช้ของพระ

เจ้า นัน่คือการแยกแยะ แบง่ระหวา่งปลาท่ีดีและไมดี่ จงระวงัให้ดี “เม่ือ (อวน) เต็มแล้วเขาก็ลากขึน้ฝ่ัง นัง่เลือกเอาแต่ท่ีดีใสต่ะกร้า 

แต่ท่ีไม่ดีนัน้ก็ทิง้เสีย” (ข้อ 48) พวกเขานัง่ลงก่อนท่ีจะทําอะไรกบัปลา ก่อนท่ีจะพยายามทําการแยกและแบ่ง พวกเขานัง่ลง ซึ่ง

แสดงให้เหน็วา่งานของเขาต้องใช้เวลา ความระมดัระวงัและความตัง้ใจ 

 ให้สงัเกตอีกในข้อ 48 พวกเขา “เอาปลาที่ดีใส่ตะกร้า แต่ที่ไม่ดีนัน้ก็ทิง้เสีย” ผ้จับปลาู ทิง้ปลาที่ไม่ดีไป ปลาที่ไม่ดี

เข้ามาในอวนแต่ถกทิง้ไปู  ผ้จับปลาไม่ต้องการปลาู เหล่านัน้อีกต่อไป ผู้จบัปลาไม่จําเป็นต้องทําอะไรอีก นอกจากทิง้ปลาท่ี

ไม่ดีไป เช่นเดียวกบัถ้อยคําของพระคริสต์ในมทัธิว 15:13 เหลา่สาวกมาหาพระองค์และพดูเก่ียวกบัฟาริสี พระองค์ตรัสว่า “ต้นไม้

ใดๆ ทุกต้น ซึ่งพระบิดาของเราผ้ทรงสถิตในสวรรค์ู  มิได้ทรงปลกไว้จะต้องถอนเสียู  ช่างเขาเถิด” ไม่ใช่ธุระของเราท่ีจะ

ถอนทิง้ เพียงแต่ปลอ่ยเขาไว้ เพียงแค่นัน้เอง ไม่ต้องไปคบพวกเขา โรม 16:17 เขียนว่า “พ่ีน้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน ให้

สงัเกตดคูนเหล่านัน้ท่ีก่อเหตวุิวาทและทําให้คนอ่ืนหลง ซึ่งเป็นการผิดคําสอนท่ีท่านทัง้หลายได้เรียนมา” ให้กกัขงั ทรมาน เผาไฟ

พวกเขาหรือ ไม่ใช่ พระเจ้าไม่เคยตรัสให้ธรรมิกชนของพระองค์หรือผู้ ท่ีประกาศตนเป็นคริสเตียนให้ทําเช่นนัน้ หากว่าคริสตจกัร

โรมนัคาทอลิกมีคําสัง่สอนท่ีถกูต้องแล้ว พระคมัภีร์ก็ยงัประณามการปฏิบติัของคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกอย่างแน่นอน คริสตจกัร

โรมนัคาทอลิกปฏิบติัเช่นไรกับผู้ ท่ีมีคําสัง่สอนแตกต่างจากตน พระคมัภีร์เขียนไว้ว่า “พ่ีน้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน ให้

สงัเกตดูคนเหล่านัน้ท่ีก่อเหตุวิวาทและทําให้คนอ่ืนหลง ซึ่งเป็นการผิดคําสอนท่ีท่านทัง้หลายได้เรียนมา จงเมินหน้าจากคน

เหล่านัน้” เพียงเท่านัน้เอง ถอยห่างจากพวกเขา แยกตัวท่านเองออกจากพวกเขา อย่าไปยุ่งกับเขา เมินหน้าจากพวกเขา 

ท่านเมินหน้าจากพวกเขาหรือไม่ ถ้าบางคนมีช่ือเสียงมากเดินทางมาในเมือง และหนังสือพมิพ์ประกาศว่าเขาสอนเร่ืองนี ้
เร่ืองนัน้และเร่ืองอ่ืนๆ คนกลุ่มใหญ่ให้ความสนใจ และคนจาํนวนมากบอกท่านว่าเขาเป็นคนดีอย่างนัน้อย่างนี ้แต่ท่าน
ร้ว่าเขาสอนู ขัดกับคําส่ังสอนที่ ท่านได้รับมา ท่านจะทําอย่างไร ท่าน “เมินหน้า” จากเขาหรือไม่ ข้าพเจ้าเกรงว่าพวก
ท่านบางคนไม่ทาํเช่นนัน้ หลายคนต้องได้ยนิคาํว่า “จงเมนิหน้าจากพวกเขา” ด ู2ยอห์น 10 

 ประการที่ ห้า ผ้จับปลาเหล่านี ู้ จะต้องแยกและจําแนกระหว่างปลาที่ดีและปลาที่ไม่ดี แม้ว่าพวกเขาไม่อาจถูก

ตําหนิเพราะปลาท่ีไม่ดีเข้ามาใน “อวน” ได้ เพราะอวนอยู่ใต้นํา้ พวกเขาจงึไมส่ามารถเหน็ได้วา่มีปลาชนิดใดเข้ามาบ้าง แตพ่วกเข

มีความรับผิดชอบเม่ือลากอวนขึน้มาบนฝ่ังแล้ว เม่ือมองเห็นปลาเหลา่นัน้ ไม่นานผ้ที่อ้างตนเป็นคริสเตียนู ก็จะสําแดงให้เห็น
ว่าเขาได้บังเกดิใหม่จริงๆ หรือไม่ ผ้รับใช้ของพระเจ้ามีหน้าที่แยกแยะว่าผ้ใดได้บังเกดิใหม่จริงๆ หรือไมู่ ู  
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 บางคนอาจถามว่า พวกเขาสามารถทําเช่นนัน้ได้อย่างไร ผู้ รับใช้ของพระเจ้าแยกปลาท่ีดีจากปลาท่ีไม่ดีได้อย่างไร พระ

เจ้าทรงปลอ่ยให้พวกเขาคิดเอาเองหรือ ไม่ใช่เลยเพ่ือนของข้าพเจ้า เราต้องไม่พงึพาความเข้าใจของเราเองในทางหนึ่งทางใด พระ

เจ้าทรงประทานพระคัมภีร์เพ่ือท่ีคนของพระเจ้าจะพร้อมท่ีจะทํางานดีทุกอย่าง และในงานเหล่านัน้ พระองค์เองทรงกําหนด

เป้าหมายท่ีเราจะต้องแยกปลาท่ีดีจากปลาท่ีไมดี่ 

 เลวีนิติ 11:9-10 กลา่วว่า “สตัว์ท่ีอยู่ในนํา้ทัง้หมดเหลา่นี ้เจ้ารับประทานได้ ของทกุอยา่งซึง่อยูใ่นนํา้ ที่มีครีบและมีเกลด็ 

อยูใ่นทะเลหรือในแม่นํา้ก็ตาม เจ้ารับประทานได้ แตข่องทกุอยา่งซึง่อยูใ่นนํา้ไม่มีครีบและเกลด็ จะเป็นสตัว์เลก็ๆ ในนํา้ หรือสตัว์ที

ชีวิตในนํา้ เป็นสตัว์ท่ีพงึรังเกียจแก่เจ้า” ทา่นคิดว่าข้อพระคมัภีร์เหลา่นีใ้ห้เพียงแต่ข้อแนะนําสําหรับชาวฮีบรูในเร่ืองการรับประทาน

อาหารเม่ือ 3,000 ปีท่ีแล้วหรือ ท่านนึกว่าพระเจ้าทรงบนัทึกบางสิ่งท่ีไม่มีความสําคญัและไม่มีความหมายอ่ืนใดนอกไปจากข้อ

กําหนดการกินอาหารของชาวอิสราเอลในอดีตไว้ในพระวจนะนิรันดร์ของพระองค์หรือ ข้าพเจ้าเช่ือว่าในเวลานี ้พวกท่านสว่นใหญ่

ได้เรียนรู้แล้ววา่ ทกุส่ิงในพระคมัภีร์มีความสําคญัและคณุคา่ทางฝ่ายวิญญาณ ตอนนีไ้ม่มีเวลาพอท่ีจะอธิบายเร่ืองนี ้แต่มีสองสิ่งท่ี

เก่ียวข้องกบัปลาท่ีดี ได้แก่ ครีบและเกล็ด ครีบเพ่ือขบัดนัปลาไปในนํา้และช่วยเคลื่อนไหว เกลด็เพื่อปกป้อง ป้องกนัปลาจากแร

กดดนัและการเคล่ือนไหวของนํา้เมื่อปลาผา่นนํา้ไปอยา่งรวดเร็ว ทา่นแปลข้อความนีไ้ด้หรือไม ่พระเจ้าทรงประทานสองสิง่นีแ้

ธรรมิกชนของพระองค์ นั่นคืออาวุธเพ่ือปกป้องพวกเขาและอํานาจภายในเพ่ือขบัดนัพวกเขาผ่านนํา้แหง่โลกนี ้ปลาท่ีดีคือผ้ทีู่

แสดงให้เหน็ว่าได้สวมเคร่ืองอาวุธของแสงสว่าง (โรม 13:12; เอเฟซสั 6:13-18) อนัเหมือน “เกล็ด” และผ้ทีู่ สาํแดงว่าเขาว่าย
นํา้ทวนกระแสของโลกนี ้(แทนที่จะลอยไปตามกระแส) 
 ประการที่หก ควรสังเกตให้ดีว่างานของผ้จับปลาู ไม่ได้หยุดลงเพียงแค่ลากอวนขึน้มาบนฝ่ังเท่านัน้ พวกเขายงั

ต้องทําสิ่งอ่ืนด้วย ให้ดอูุปมานีอี้กครัง้ “เม่ือเต็มแล้ว เขาก็ลากขึน้ฝ่ัง นัง่เลือกเอาแต่ท่ีดีใส่ตะกร้า[หลายใบ]” ใส่ตะกร้า[ใบเดียว]

อย่างนัน้หรือ ไม่ใช่ แต่ “เอาปลาท่ีดีใส่ตะกร้า[หลายใบ] ทําไมจึงเป็นเช่นนัน้ งานของผู้จบัปลาไม่ได้เสร็จสมบรูณ์เม่ือปลาติดอวน 

หรือเม่ือแยกปลาท่ีดีออกจากปลาท่ีไมดี่ ปลาท่ีดีต้องเอาใสใ่น “ตะกร้า[หลายใบ]” ไม่ต้องมีการแปลในเร่ืองนี ้ปลา “ที่ดี” หมายถงึ
ผ้ทีู่ เช่ือ การที่พวกเขาถก ู “เอา...ใส่” หมายถึงการเก่ียวข้องกัน การคบหากัน ในขณะที่ “ตะกร้า” หมายถึงการแยกจาก
โลก 
 ข้าพเจ้ามีเวลาในตอนนีท้ี่จะกล่าวถึงประเด็นสุดท้ายโดยไม่แจงรายละเอียดมากนัก ถ้าศึกษาอุปมานีอ้ย่าง

ละเอียด จะพบว่าข้อ 49 และ 50 แสดงถึงสองสิ่งท่ีแตกต่างจากในอปุมา ผู้ ท่ีไม่ได้ศกึษา จะไม่เข้าใจ “ในเวลาสิน้ยคุก็จะเป็นอย่าง

นัน้ พวกทูตสวรรค์จะออกมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรม” ในอุปมา ผู้ จับปลาเป็นผู้ กระทําการ แต่ในคําแปลอุปมา “ทตู

สวรรค์” เป็นผู้กระทําการ ในอปุมา ปลาท่ีดีถกูแยกออกจากปลาท่ีไม่ดี แต่เม่ือมาถึงคําแปล ลําดบัเปล่ียนไปคือ เหล่าทตูสวรรค์จะ 

“แยกคนชัว่ออกจากคนชอบธรรม” ดงันัน้ ในคําแปล ปลาท่ีไมดี่ถกูแยกออกจากปลาท่ีดี เป็นลําดบัท่ีตรงข้ามกบัข้อ 48 อย่างสิน้เชิง 

เราจะปลอ่ยให้ทา่นพิจารณาเร่ืองนีเ้อง 
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บทที่ 10 
สรุปลาํดบัเหตุการณ์ในศาสนาคริสต์ 

 

 เราได้พยายามอธิบายมัทธิว 13 ให้เห็นว่าอุปมาในข้อพระคัมภีร์นัน้สรุปลําดับเหตุการณ์ในคริสตศาสนา อันได้แก่ 

อาณาจกัรของผู้ ท่ีประกาศตนเป็นคริสเตียนซึ่งพระคริสต์ทรงเป็นผู้ มีอํานาจ สิ่งท่ีกล่าวถึงโดยเฉพาะอย่างย่ิงในอปุมาส่ีเร่ืองแรก

สอนถึงความรับผิดชอบของมนษุย์ ดงันัน้ เราจึงเห็นภาพของความลม้เหลว ไม่ว่าจะมองไปท่ีไหนก็เป็นเช่นนัน้ เม่ือใดก็ตามท่ีพระ

เจ้าทรงบญัชาสิง่ใดให้มนษุย์มีความรับผิดชอบ มนษุย์ก็ล้มเหลวในความไว้วางใจของพระองค์ 

 พระเจ้าทรงลองใจอาดมัให้รับผิดชอบดแูลสวนเอเดนและเขาก็ทําไม่สําเร็จ พระเจ้าทรงให้โนอาห์มีอํานาจปกครอง และ

เขาก็ไม่สามารถปกครองตนเองได้ พระเจ้าทรงประทานธรรมบญัญัติแก่อิสราเอล และพวกเขาก็ไม่ปฏิบติัตาม ก่อนท่ีโมเสสจะลง

มาจากภเูขา พวกเขาทําววัขึน้และนมสัการววันัน้อยู่ พระเจ้าทรงตัง้ให้พงศ์พนัธุ์เลวีเป็นปโุรหิตในอิสราเอล อาโรนและลกูชายของ

เขาอทุิศตนเพ่ือตําแหน่งของตน แต่ในวนัต่อมา ลกูชายสองคนของอาโรนถวายไฟท่ีต้องห้าม และพระเจ้าทรงพิพากษาพวกเขา 

พระเจ้าทรงตัง้ให้มีกษัตริย์ในอิสราเอล แต่กษัตริย์ก็ล้มเหลวเช่นกนั ทัง้นี ้เห็นได้จากบนัทึกในหนงัสือพงษ์กษัตริย์และพงศาวดาร 

พระเจ้าทรงประทานอํานาจแก่เนบูคดัเนสซาร์ แต่พระราชานัน้กลบัเหลิงคิดว่าตวัเองสําคญัจนสร้างปฏิมากรรูปตนเองขึน้ และ

เรียกร้องให้ทกุคนนมสัการปฏิมากรนัน้ 

 ผู้ ท่ีประกาศตนว่าเป็นคริสเตียนก็ล้มเหลวเช่นนัน้ อคัรทตูเปาโลกล่าวไว้ว่าเม่ือเขาไปแล้ว “จะมีสนุขัป่าอนัร้ายเข้ามาใน

หมู่พวกท่าน (ฝงูแกะ)” และก็มีสนุัขป่าเข้ามาจริงๆ สิ่งชั่วท่ีซาตานนําเข้ามาในช่วงแรกของยคุนีไ้ม่เคยถกูกําจดัไป และจะไม่ถูก

กําจัดไปจนกว่าจะถึงเวลาเก็บเก่ียว สิ่งต่างๆ ไม่ได้ดีขึน้เร่ือยๆ แต่ “เลวลง”จนกว่าพระคริสต์จะทรง “คาย” ระบบศาสนาคริสต์

ออกมา 

 อปุมาเจ็ดเร่ืองของมทัธิว 13 แบ่งออกเป็นส่ีเร่ืองและสามเร่ือง ซึ่งเป็นวิธีแบ่งสิ่งท่ีมีเจ็ดอย่างโดยทัว่ๆ ไป พระเยซูตรัสส่ี

เร่ืองแรกแก่ฝูงชนท่ีชายฝ่ังทะเลสาบ ส่วนอีกสามเร่ืองตรัสกับสาวกภายในบ้าน ดังนัน้ ส่ีเร่ืองแรกจึงเป็นการพิจารณาจาก

ภายนอกในประวติัศาสตร์ของศาสนาคริสต์ ในขณะท่ีอีกสามเร่ืองเป็นการพิจารณาจากภายในและเป็นการพิจารณาทางฝ่าย

วิญญาณ ส่ีเร่ืองแรกแบ่งออกเป็นสองคู่ คู่แรกเก่ียวกับแต่ละบุคคล คือเร่ืองเมล็ดพืชและเร่ืองข้าวสาลีกับข้าวละมาน คู่ท่ีสอง 

เก่ียวกบักลุ่มคน คือเร่ืองต้นมสัตาร์ดและเชือ้ 

 อุปมาเร่ืองแรกเก่ียวกับ “การหว่าน” โดยมีอุปมาท่ีห้าและหกแสดงถึงพืชผลท่ีได้รับ อุปมาท่ีสองเก่ียวกับ “การหว่าน” 

เช่นกนั โดยมีอปุมาท่ีสามและส่ีแสดงถึงพืชผลท่ีได้รับ ทําไมจึงกลา่วถึงพืชผลของการหว่านท่ีสองก่อนพืชผลของการหว่านครัง้แรก 

คําตอบก็คือว่า เพ่ือให้สอดคล้องกบัวิธีท่ีไม่เปล่ียนแปลงของพระเจ้า “แต่ร่างกายซึ่งเกิดก่อนนัน้หาใช่เป็นกายวิญญาณไม่ แต่เป็น

ร่างกายแล้วภายหลงัจงึเกิดมีกายวิญญาณขึน้” (1โครินธ์ 15:46) คาอินเกิดก่อนอาเบล อิชมาเอลก่อนอิสอคั เอซาวก่อนยาโคบ ชน

ชาติอียิปต์มีมาก่อนอิสราเอล ซาอลูครองบลัลงัก์ก่อนดาวิด ฯลฯ 

 

บททบทวนเก่ียวกับอุปมาเร่ืองต่างๆ 
 ตอนนี ้ให้เรามาทบทวนรายละเอียดเก่ียวกบัอปุมาเหล่านี ้อุปมาเร่ืองแรกแสดงถึงองค์พระผ้เป็นเจ้าของเรายังคงู

อย่บนโลกู ในลักษณะของผ้รับใชู้ ผ้หว่านู เมล็ดพืชแห่งแผ่นดิน อปุมาเร่ืองนีแ้สดงให้เห็นถึงสดัส่วนความสําเร็จของพระกิตติ

คุณ และเตือนเราว่ามีเพียงส่วนเล็กน้อยเท่านัน้ท่ีจะก่อให้เกิดผล มนุษย์สร้างอุปสรรคหลายประการท่ีทําให้เมล็ดส่วนใหญ่ไม่

เกิดผล ดงันัน้ อปุมานีจ้ึงไม่ยอมรับความเช่ือผิดๆ ท่ีคิดว่ายคุนีจ้ะมีคนรับพระกิตติคณุอย่างมาก อปุมานีทํ้าให้ไม่มีการคาดหวงัว่า

จะมีการครอบครองหนึ่งพันปีโดยการทําการของมนุษย์หรือแรงงานของผู้ รับใช้ของพระคริสต์ อุปมานีป้ระกาศว่า เพราะการ

ขดัขวางของผีมาร เนือ้หนงัและโลก เมล็ดส่วนใหญ่จะถกูกินไปหรือถกูรัดจนตาย และส่วนใหญ่จะไม่เกิดผล ไม่มีการบอกเป็นนยั

ในตอนท้ายของอปุมาวา่ การขดัขวางดงักลา่วจะหยดุลงหรือวา่การยอมจํานนจะเพิ่มขึน้ แตแ่ทนท่ีจะเป็นเช่นนัน้ องค์พระผู้ เป็นเจ้า
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ทรงยืนยนัวา่ผลจะลดจากร้อยเท่าเป็นสามสิบเท่า ประวติัศาสตร์ของปลายศตวรรษท่ีสิบเก้ายืนยนัคําสอนของอปุมานี ้และสําแดง

ว่าคําทํานายของพระคริสต์สําเร็จ มีคนเพียงส่วนนอ้ยจากทกุประเทศ รัฐ เมืองหรือหมู่บ้านท่ีจะรับพระกิตติคณุอย่างแท้จริง ซึ่งไม่

เพียงแต่เป็นความจริงทัว่ไปในโลกเท่านัน้ แต่ยงัเป็นจริงในโลกศาสนาอีกด้วย คริสตจกัรในปัจจบุนัไม่อาจทํางานได้เลยถ้าไม่มีคน

กลุม่น้อยท่ีสตัย์ซ่ือนี ้
 อุปมาเร่ืองที่สองเป็นเร่ืองราวหลังจากพระคริสต์เสดจ็ขึน้ส่สวรรค์ู  และแสดงให้เราเหน็สองฝ่ายที่ทาํงานอย่ในู
ศาสนาคริสต์ “สองฝ่าย” นีอ้ยู่ในข้อ 24, 25 ได้แก่ พระคริสต์ (ผ่านทางผู้ รับใช้ของพระองค์) ซึ่งหว่าน “เมล็ดพืชดี” ของพระองค์ 

และผีมารซึ่งหว่าน “ข้าวละมาน” เพราะผู้ รับใช้ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าไม่ได้ระมัดระวัง ในขณะท่ี “คนทัง้หลายหลบัอยู่” ศัตรูก็

ทํางานของมนั และผลคือ พืชผลในทุง่นาโดยรวมเสียไป และจะเป็นเช่นนัน้ไปจนสิน้ยคุ 

 บางคนไม่เข้าใจข้อ 27 ในเร่ืองเก่ียวกับ “ข้าวละมาน” ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับข้าวสาลีมากจนเราไม่สามารถแยกข้าว

ละมานออกจากข้าวสาลีได้จนกว่าจะถึงฤดเูก็บเก่ียว แล้วทราบได้อย่างไรตัง้แต่ช่วงแรกว่ามีข้าวละมานอยู่ ปัญหานีเ้ป็นเร่ืองท่ีคิด

กนัไปเองมากกว่า ให้สงัเกตความแตกต่างระหว่างสิ่งท่ีกล่าวอยู่ในข้อ 25 และ 27 ในข้อ 25 กล่าวว่า “คนทัง้หลาย” ท่ีหลบั ในข้อ

หลงักล่าวว่า “ทาสแห่งเจ้าบ้าน” พบข้าวละมาน “ทาสแห่งเจ้าบ้าน” เหล่านีห้มายถึงอคัรสาวกผู้ ท่ีได้รับอํานาจแห่งพระวิญญาณ

บริสทุธ์ิอยา่งท่ีคนอ่ืนไมไ่ด้ 

 อย่างไรก็ตาม แม้จะพบ “ข้าวละมาน” พวกเขาได้รับคําสัง่ไม่ให้ถอนข้าวละมานออก แต่ให้ข้าวละมานเติบโตไปพร้อม

กบัข้าวดีจนกว่าจะถึงฤดเูก็บเก่ียว หลายคนท่ีมีความกระตือรือร้นมากกว่ามีความรู้ได้ละเลยคําสัง่นีข้องพระคริสต์ พระองค์ตรัส

เช่นนัน้แสดงถึงความไร้ประโยชน์ ไร้ค่าและไม่เป็นตามพระคมัภีร์ของการพยายาม “ปฏิรปู ” มนุษย์หมกมุ่นอย่กับความฝันไรู้
สาระว่าพวกเขาสามารถปรับปรุงโลกโดยการนําวัชพืชที่เป็นพษิออกไป อีกนัยหน่ึง พวกเขาพยายามที่จะกาํจัดการเมา
เหล้าและการไร้ศีลธรรม และทําให้การเมืองสะอาด เขาอาจพยายามทาํให้นํา้ทะเลเดดซีสะอาดด้วย พระคริสต์ตรัสว่า 

“ให้ทัง้สองจําเริญไปด้วยกนั” อย่าเสียเวลาพยายามกําจดั “ข้าวละมาน” การประกาศข่าวประเสริฐ ”แก่มนษุย์ทกุคน” เป็นคําสัง่ท่ี

เราต้องกระทําตาม และถ้าเราสนใจประกาศข่าวประเสริฐแล้ว ก็จะไม่มีเวลามาพยายามถอนวชัพืช ในท้ายท่ีสดุ ให้สงัเกตว่าศตัรู

ไมส่ามารถทําอนัตรายข้าวสาลีหรือขดัขวางการเก็บข้าวสาลีได้ ศตัรูหวา่นข้าวละมานได้ก็เพราะพระเจ้าทรงอนญุาต 
 อุปมาเร่ืองที่สามเก่ียวกับเวลาหลังจากสมัยของอัครทตและู ทาํนายถึงเวลาที่ลักษณะภายนอกของผ้ประกาศู
ตนเป็นคริสเตียนเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก สิ่งท่ีเคยถกูเกลียดชงักลายเป็นสิ่งท่ีได้รับความนิยม สิ่งท่ีไม่สําคญัเท่าไรในโลกนี ้

กลบัมีความสําคญัขึน้มา แต่แทนท่ีจะเป็นการอวยพรท่ีย่ิงใหญ่กลบัเป็นการแช่งสาปท่ีน่ากลวั ทัง้นี ้ไม่ใช่ชยัชนะของพระกิตติคณุ 

แตเ่ป็นหลกัฐานถงึชยัชนะของซาตาน เมลด็มสัตาร์ดขนาดเลก็เติบโตขึน้เป็นสิง่ประหลาด และกลายเป็นท่ีอาศยัของพวกของผีมาร 
แทนที่คริสเตียนจะอาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอน แต่กลับมีส่วนในการเมืองและพยายามปฏิรปรัฐู  
แทนที่จะมีความหวังในการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ พวกเขาพยายามปรับปรุงโลกนี ้และพวกเขาทําเช่นนัน้จนคิดว่า

ตนเองประสบความสําเร็จ และประกาศวา่การครอบครองหนึง่พนัปีได้เร่ิมต้นขึน้แล้ว 

 อุปมาเร่ืองที่ ส่ีเก่ียวกับเชือ้แสดงให้เราเห็นสิ่งที่น่าเศร้ายิ่งขึน้ไปอีก เหมือนเช่นต้นมสัตาร์ดท่ีแสดงถึงความเส่ือม

ทรามภายนอกของผู้ประกาศตนเป็นคริสเตียน อปุมาเร่ืองท่ีส่ีแสดงถึงความเส่ือมทรามภายใน ใน “แป้ง” ซึ่งหมายถึงคําสัง่สอน

บริสทุธิของพระคริสต์์  มีสารแปลกปลอมท่ีถกูเจือเข้าไปอย่างลบัๆ ทัง้นีเ้พ่ือทําให้อาหารของธรรมิกชนของพระเจ้าเบาบางและน่า

พอใจมากขึน้ตอ่โลก แตก็่ทําใหโ้ลกเสียด้วย องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงประกาศวา่กระบวนการท่ีชัว่ร้ายนีจ้ะดําเนินต่อไปจนกระทัง่มีเชือ้

ทัง้หมด ทัง้นี ้ไมอ่าจเป็นเช่นนัน้ได้เม่ือพระวิญญาณบริสทุธิยงัคงอยู่บนโลก แต่์ คําพยากรณ์นีใ้กล้จะเป็นจริงแล้ว ทําให้เราทราบว่า

พระองค์ใกล้จะเสดจ็มาแล้ว 

 แม้ว่าอปุมาส่ีเร่ืองนีจ้ะแสดงภาพความไม่สตัย์ซ่ือของมนษุย์ แต่พระเจ้าไม่ทรงล้มเหลว พระเจ้าไม่อาจล้มเหลวได้ แม้

มนุษย์จะไม่สามารถทําหน้าท่ีของตนได้และซาตานทําการขัดขวาง แต่พระเจ้าทรงกระทําการตาม “พระประสงค์นิรันดร์”ของ
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พระองค์อย่างช้าๆ และมัน่คง กิจการ 15:18 เขียนไว้ว่า “องค์พระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงแจ้งเหตกุารณ์เหล่านีใ้ห้ทราบแต่โบราณกาลได้

ตรัสไว้แล้ว” โดยมีหลกัฐานท่ีชดัเจนอยูห่ลายแหง่ในมทัธิว 13 
 อุปมาเร่ืองที่ห้าและหกกล่าวถงึงานของพระคริสต์ที่เป็นพระคุณและเป็นการให้พระพรแก่มนุษย์ พระองค์ทรง
มีกลุ่มคนสองกลุ่มที่มีค่าต่อพระองค์อย่างมาก ได้แก่ “ขุมทรัพย์” ที่ ซ่อนไว้ในทุ่งนา และ “ไข่มุก” จากทะเล ซึ่งแสดงถึง

อิสราเอลท่ีได้รับการไถ่และคริสตจักรแห่งยคุปัจจุบนั ด้วยเหตุนี ้เราจึงเห็นด้านท่ีดีและเห็นว่า แม้ว่าซาตานจะประสบผลสําเร็จ

ตามท่ีพระเจ้าทรงอนญุาต แตพ่ระคริสต์จะทรง “เห็นผลแห่งความทกุข์ลําบากแห่งวิญญาณจิตของท่าน” (อิสยาห์ 53:11) 

 ในเร่ืองอปุมาถดัมา เราต้องคํานึงถึงสองประเด็นด้วยกนั ประเด็นแรก ในคําแปลของพระคริสต์ในข้อ 49, 50 ผู้อ่านจะ

สงัเกตเหน็วา่มีหลกัการท่ีคล้ายคลงึกบัท่ีพบอยูใ่นคําแปลของอปุมาเร่ืองท่ีสองซึง่อยูใ่นข้อ 41-43 ในอปุมาเก่ียวกบัข้าวละมาน พระ

คริสต์ไม่ได้กล่าวถึงสิ่งอ่ืนนอกไปจากสิ่งท่ีเกิดขึน้บนโลก (ดูข้อ 30) พระองค์ไม่ได้ทรงเผยถึงสภาพในโลกหน้าของผู้ ท่ีเป็นข้าว

ละมานนัน้ แต่ในคําแปลของอปุมานี ้พระคริสต์ตรัสแก่สาวกของพระองค์ถึงจดุหมายปลายทางของพวกเขา (ดขู้อ 39-43) ดงันัน้ 

คําแปลให้รายละเอียดเพ่ิมข้ึนกว่าตัวอุปมาเอง หลักการนีมี้อยู่ในคําทํานายท่ีเป็นสัญลกัษณ์จํานวนมาก ดาเนียลบทท่ี 7 ให้

คําอธิบายท่ีน่าสงัเกตซึง่เป็นการอธิบายนอกเหนือไปจากสญัลกัษณ์ท่ีใช้ 

 อุปมาเร่ืองที่เจ็ดก็เป็นเช่นนัน้ ในข้อ 47, 48 ไม่มีการกล่าวถงึจุดหมายปลายทางของปลาที่ดีและไม่ดี ในอปุมา

เร่ืองข้าวละมานและอวนไม่ได้กล่าวถึงการพิพากษา เหตผุลก็ไม่ยาก คําอปุมาเหล่านีเ้ก่ียวกบัยคุปัจจบุนั ในขณะท่ีคริสตจกัรอยู่

บนโลก การพิพากษาของพระเจ้าจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีคริสตจกัรจากไปแล้ว ดงันัน้ ในอปุมานี ้“ข้าวละมาน” จึงยงัอยู่ในทุ่งนา (ข้อ 

30) และในอปุมาเร่ืองสดุท้าย “[ปลา]ทีไ่ม่ดี”ยงัอยู่บนฝ่ัง นัน่คือบนโลก (ข้อ 48) ทัง้นี ้เห็นได้ชดัเจนจากข้อเท็จจริงท่ีว่า ตะกร้าเก็บ

เอาปลาท่ีดีไว้ การพิพากษา“ข้าวละมาน”และ“[ปลา]ทีไ่ม่ดี” จะเกิดขึน้ในเวลาภายหลงั และพระคริสต์ทรงเป็นผู้ ชีใ้ห้เห็นเร่ืองนีเ้อง 

เม่ือพระองค์ทรงให้คําแปลแยกจากคําอปุมาและหลงัจากกลา่วคําอปุมา 

 เพ่ือเป็นข้อยืนยันสิ่งท่ีเพิ่งจะกล่าวไป จะต้องสังเกตว่า ผ้จับปลาู ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพิพากษา ดังท่ีพระคริสต์

ประกาศว่า “ในเวลาส้ินยคุ” (ซึ่งเป็นเวลากว่าเจ็ดปีหลงัจากท่ีเสด็จมารับคริสตจกัรของพระองค์) ฯลฯ (ข้อ 49) ดงันัน้ “ทตสวรรค์ู ” 

เป็นผู้ ดําเนินตามการพิพากษาของพระเจ้า เทียบกบัวิวรณ์ 7:1; 8:1; 16:1 ฯลฯ 

 นอกจากนี ้ยงัต้องสงัเกตอีกประเดน็หนึง่เก่ียวกบัอปุมาเร่ืองสดุท้าย ในข้อ 49 เราทราบว่า “พวกทตูสวรรค์จะออกมาแยก

คนชั่วออกจากคนชอบธรรม” ซึ่งเป็นสิ่งท่ีตรงข้ามกับสิ่งท่ีผู้ จับปลาทําในข้อ 48 ประการแรก พวกเขารวบรวมปลาไว้ในตะกร้า 

จากนัน้ ทิง้ปลาท่ีไม่ดีไป ในอุปมาเร่ืองข้าวละมานและอวน “ทตสวรรค์ู  เป็นผู้ จัดการกับคนอธรรม “คนชอบธรรม” ในข้อ 49 

หมายถงึชาวยิวผู้ชอบธรรมท่ีเหลืออยูบ่นโลก หลงัจากคริสตจกัรได้จากไปแล้วในเวลาก่อนสิน้ยคุนี ้

 ข้อเท็จจริงท่ีว่ามัทธิว 13 มีอุปมาเจ็ดเร่ืองทําให้เราทราบว่าสิ่งท่ีอยู่ในท่ีนีส้มบรณ์ ู และสิ่งนัน้คือประวัติศาสตร์ของผู้

ประกาศตนเป็นคริสเตียนบนโลก ในสรุปการพยากรณ์ท่ีพระคริสต์ทรงให้ไว้ มีการกลา่วถึงประเด็นท่ีเด่นและเหตกุารณ์ท่ีสําคญัใน

ประวติัศาสตร์ เร่ืองแรกซึ่งเป็นบทนําเป็นอมุาเก่ียวกบัการรับใช้ของพระคริสต์บนโลก เร่ืองที่สองอธิบายถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ในสมยั

ของอคัรทตู เร่ืองที่สามเก่ียวกบัศตวรรษท่ีส่ีซึง่เมลด็มสัตาร์ดกลายเป็น“ต้นไม้”ใหญ่ ซึ่งชีใ้ห้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกนัระหว่าง

รัฐและคริสตศาสนาในสมยัของคอนสแตนติน เร่ืองท่ีส่ีนําเราไปสู่ศตวรรษท่ีหกและทํานายถึงการมีสนัตะปาปา การท่ีผู้หญิงทําให้

แป้งมีเชือ้ 

 หลงัจากอปุมาเร่ืองที่ ส่ี มีการหยดุชะงกัท่ีชดัเจน องค์พระผู้ เป็นเจ้าเสด็จไปจากชายฝ่ัง และเข้าไปในเรือน พระองค์ทรง

ซ่อนจากฝูงชน สิ่งนีส้อดคล้องกับประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์อย่างน่าอัศจรรย์และถูกต้อง เพราะหลังจากเกิดคริสตจักร

โรมนัคาทอลิกขึน้ ก็มียคุมืด เม่ือพระคริสต์ทรงละฝงูชนไป หลงัจากการหยดุชะงักนี ้ก็มีอุปมาสองเร่ืองถัดมาท่ีตรัสแก่สาวก

เท่านัน้ อปุมาเหล่านีทํ้านายถึงการปฏิรูปท่ีย่ิงใหญ่ในสมยัของลเูธอร์ คาลวิน ฯลฯ สิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุคือว่าวตัถปุระสงค์สําคญัใน

อปุมาแต่ละเร่ืองนี ้คือพระคริสต์แสวงหาสิ่งท่ีซ่อนอยู่และนํามาสู่แสงสว่าง พระองค์ทรงพบ “ขุมทรัพย์” ท่ีซ่อนอยู่ในทุ่งนา ทัง้นี ้
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สอดคล้องกบัการคน้พบพระวจนะของพระเจ้าอนัมีค่าซึ่งถกูเก็บไปจากคนทัง้หลายเป็นเวลานานมาก อปุมาเก่ียวกบั “ไข่มุกเม็ด

หน่ึง” เป็นแบบของการท่ีธรรมิกชนของพระเจ้าพบความจริงวา่พระคริสต์ทรงเป็นหน่ึงเดียว 

 อปุมาเร่ืองที่เจ็ดซึ่งเป็นเร่ืองสดุท้ายเก่ียวกบัสภาพในตอนท้ายของยคุนี ้เม่ือตระหนกัเช่นนัน้แล้ว จะเห็นความสําคญั

ของถ้อยคําในตอนท้ายของข้อ 47 “อวนท่ีลากอยู่ในทะเล ติดปลารวมทกุชนิด” ทัง้นี ้มีการใช้ทกุวิถีทางเพ่ือจบัปลา “ทกุชนิด" เข้า

ใน“อวน” ท่ีมีคนหลากหลายคณะ และหลีกเล่ียงทกุสิ่งท่ีจะทําให้มนษุย์ตกใจกลวัหรือไม่เข้ามาใกล้ ในการประชมุของ “คริสตจกัร” 

สมยัใหม่ มีสิ่งท่ีตรงกบัรสนิยมและตอบสนองความต้องการของทกุคนยกเว้นบุตรท่ีแท้จริงของพระเจ้า มีการกล่าวถึงปัญหาทาง

สงัคม เศรษฐกิจและการเมืองเพ่ือทําให้ใจท่ีอยู่ฝ่ายโลกพอใจ มีการให้ความเพลิดเพลินทางโลกเพ่ือดงึดดูผู้ รักความเพลิดเพลิน มี

การใช้ออร์แกนและนกัร้องอาชีพเพ่ือปลอบโยนและทําให้ผู้ชอบความสวยงามหลงใหล มีการใช้ผู้ เทศนาท่ีต่ืนเต้นเร้าใจเรียกว่า “ผู้

ประกาศ” ซึ่งเป็นเพียงนักแสดงทางศาสนา เพ่ือทําให้คนชอบต่ืนเต้นรู้สึกดี โดยสรุป ทุกสิ่งท่ีสามารถทําให้เนือ้หนังพอใจได้ถูก

นํามาไว้ในคริสตจักรเพ่ือดึงดูดคนทัง้หลาย จึงจับปลา“ทุกชนิด”ได้ น่าเศร้าท่ีต้องเสียเวลา เงินและกําลังอย่างมากในความ

พยายามท่ีนําไปในทางท่ีผิดและไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า คนบาปไม่จําเป็นต้องได้รับความเพลิดเพลินและความยินดี แต่ต้องรู้ว่า

ตนเป็นคนบาป หน้าท่ีของผู้ รับใช้พระกิตติคณุไม่ใช่เพ่ือทําให้ผู้ ฟังชอบใจ แต่เพ่ือเทศนาสิ่งท่ีจะสมัผสัใจและตรวจสอบความสํานึก

ผิดชอบด้วยพระวิญญาณ หน้าท่ีของพวกเขาคือสําแดงลกัษณะของพระเจ้า ความเลวร้ายของความบาป การลงโทษท่ีจะเกิดขึน้

อยา่งแน่นอน และเทศนาแก่ผู้ ฟังท่ีกําลงัจะพินาศไปให้ “หนีจากพระอาชญาซึง่จะมาถงึนัน้” 

 สิ่งท่ีจะเกิดขึน้ต่อไปคือการนําธรรมิกชนของพระเจ้าออกไปจากโลก และการได้รับขึน้สวรรค์ (ด ู1เธสะโลนิกา 4:16, 17) 

เป็นเวลาไม่นานหลงัจากนี ้พระเจ้าจะเทการพิพากษาของพระองค์แก่คนอธรรม และ”พวกทตูสวรรค์จะออกมาแยกคนชัว่ออกจาก

คนชอบธรรม แล้วจะทิง้ลงในเตาไฟอนัลกุโพลง ท่ีนัน่จะมีการร้องไห้ขบเขีย้วเคีย้วฟัน” (ข้อ 49, 50) ข้อพระคมัภีร์เหล่านีจ้ะสําเร็จ

อย่างแท้จริง หลงัจากนี ้“ผู้ชอบธรรมจะสอ่งแสงอยู่ในแผ่นดินพระบิดาของเขาดจุดวงอาทิตย์” (ข้อ 43) นัน่คือ ส่วนบนหรือสวรรค์

ของอาณาจกัรหนึ่งพนัปีของพระคริสต์ ยอห์น 1:51 บอกเป็นนยัถึงอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์สองอาณาจกัร ขอให้พระเจ้าทรง 

“โปรดประทานพระเมตตา [แก่ผู้อา่นแตล่ะคน] ในวนัพิพากษาด้วยเถิด” (2ทิโมธี 1:18) 



 46 

บทที่ 11 
คาํพยากรณ์ในมัทธิว 24 

 

 พระเยซูคริสต์ตรัสคําพยากรณ์ในมทัธิว 24 และ 25 กบัเหล่าสาวกของพระองค์เพียงไม่ก่ีคนในเวลาไม่ถึงสปัดาห์ก่อนท่ี

จะถกูตรึงไว้ท่ีไม้กางเขน พระองค์ทรงออกจากวิหารเป็นครัง้สดุท้าย การรับใช้ของพระองค์สมบรูณ์แล้ว พระองค์ทรงประกาศแก่

ผู้ นําของชาติวา่ “นิเวศของเจ้าจะถกูทอดทิง้และเริศร้าง” และทรงประกาศวา่ “ตัง้แตนี่ต้อ่ไปเจ้าจะไมเ่หน็เราอีก กว่าเจ้าจะออกปาก

กลา่ววา่ ‘ขอให้ทา่นผู้ เสดจ็มาในพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงพระเจริญ’ “ 

 เม่ือพระคริสต์เสดจ็ไปจากพระวิหาร โดยมีเหลา่สาวกของพระองค์ตามไป พวกเขารู้สกึกลวัและสงสยัในสิ่งท่ีพระองค์เพิ่ง

จะตรัสไป จงึเรียกพระองค์ให้ทอดพระเนตรอาคารพระวิหารท่ีสวยงาม โดยเฉพาะอย่างย่ิงศิลาขนาดใหญ่ โดยทลูว่า “พระอาจารย์

เจ้าข้า ศิลาและตกึเหลา่นีใ้หญ่จริง” (มาระโก 13:1 เทียบกบั ยอห์น 2:20) พระองค์ตรัสตอบว่า “สิ่งสารพดัเหลา่นีพ้วกท่านเห็นแล้ว

มิใช่หรือ เราบอกความจริงแก่ท่านว่าศิลาท่ีซ้อนทับกันอยู่ท่ีน่ี ซึ่งจะไม่ถูกทําลายลงก็ไม่มี” (มัทธิว 24:2) จากนัน้ เม่ือพระองค์

ประทบับนภเูขามะกอกเทศ ทอดพระเนตรเห็นเมืองและพระวิหาร เหล่าสาวกทลูว่า “ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทัง้หลายทราบว่า 

เหตกุารณ์เหลา่นีจ้ะบงัเกิดขึน้เม่ือไร สิง่ไรเป็นหมายสําคญัวา่พระองค์จะเสดจ็มา และยคุเก่าจะสิน้สดุลง” (มทัธิว 24:3) 

 หนงัสือพระกิตติคณุสามเลม่แรกบนัทกึถ้อยคําพยากรณ์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้านี ้แตห่ากเปรียบเทียบหนงัสือพระกิตติคณุ

อยา่งตัง้ใจและสงัเกตความแตกต่าง เราจะเหน็ขอบเขตและวตัถปุระสงค์ของพระกิตติคณุแตล่ะเลม่ เพราะไมใ่ช่เป็นเพียงการกลา่ว

พระคมัภีร์ซํา้เทา่นัน้ บนัทกึของลกูาตา่งจากของมทัธิวและมาระโกในสองด้านสําคญัด้วยกนั ได้แก่ สิง่ที่กลา่วถงึและสิง่ที่ละไว้

บนัทึกของมทัธิวเป็นไปตามคําถามสามข้อด้วยกนั (ด ู24:3) บนัทึกของลกูาเป็นไปตามคําถามสองข้อด้วยกนั (ด ู21:7) ผู้ศึกษา

ควรจะสงัเกตการละข้อความอ้างอิงใดๆ ท่ีเก่ียวกบั “การเสด็จมา” ของพระคริสต์ในบนัทกึของลกูา ความแตกต่างท่ีสําคญัอย่างท่ี

สองคือ เวลา “หนี” ในมทัธิว 24:15, 16 พระเยซูตรัสว่า “เหตฉุะนัน้เม่ือท่านทัง้หลายเห็นสิ่งอนัน่าสะอิดสะเอียน ซึง่กระทําให้เกิด

ความวิบติัตามพระวจนะท่ีตรัสโดยดาเนียลผู้ เผยพระวจนะนัน้ตัง้อยู่ในสถานบริสทุธิ ์ (ให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิด) เวลานัน้ให้ผู้ ท่ีอยู่ใน

แคว้นยเูดียหนีไปยงัภเูขา” ลกูา 21:20, 21 เขียนไว้ว่า “เม่ือท่านเห็นกองทพัมาตัง้ล้อมรอบกรุงเยรูซาเลม็ เม่ือนัน้ท่านจงรู้ว่าวิบติั

ของกรุงนัน้ก็ใกล้เข้ามาแล้ว เวลานัน้ให้ผู้ ท่ีอยู่ในแคว้นยเูดียหนีไปยงัภเูขา” ถ้อยคําการพยากรณ์ส่วนนีข้ององค์พระผู้ เป็นเจ้าในลู

กา 21 (จนถงึกลางข้อ 24) สําเร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 70 ประการแรก เยรูซาเลม็ถกูเซสทีอสั กาลสับกุ แต่ไม่สําเร็จ ในภายหลงั ทิตสั

โอรสของจกัรพรรดิ ประสบความสําเร็จในการโจมตี แตใ่นระหวา่งการโจมตีสองครัง้ มีเหตผุลเหมาะสมท่ีจะเช่ือว่า คริสเตียนทกุคน 

“หนี” และไมมี่คนใดตายในเยรูซาเลม็ หมายสําคญัของลกูาผ่านพ้นไป แต่หมายสําคญัของมทัธิวยงัมาไม่ถึง เป็นสิ่งท่ีสําคญัมากท่ี

จะสังเกตว่าในมัทธิว 24 ไม่มีการกล่าวถึงการทําลายกรุงเยรูซาเล็มหลังจากข้อ 2 ส่วนลูกา 21 ไม่มีการกล่าวถึง “ส่ิงอนัน่า

สะอิดสะเอียน“ เลย 

 ในการศึกษามทัธิว 24 จะต้องให้ความสนใจบริบทเป็นพิเศษ ในบทท่ี 23 องค์พระเยซูตรัสถึง “วิบติั” เจ็ดอย่างด้วยกัน

และประกาศถงึหายนะท่ีจะเกิดขึน้กบัชาติอิสราเอลซึง่หนัไปจากพระเจ้า โดยกลา่วถึงอยู่ในข้อ 34-38 ปิดท้ายด้วยถ้อยคําท่ีน่ากลวั

ว่า “ดเถิด นิเวศของเจ้าจะถกทอดทิง้และเริศร้างู ู ” จากนัน้ องค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสเพิ่มเติมว่า “ด้วยเราว่าแก่เจ้าทัง้หลายว่า 

ตัง้แตนี่ต้อ่ไปเจ้าจะไมเ่หน็เราอีก กวา่เจ้าจะออกปากกลา่ววา่ ‘ขอให้ทา่นผู้ เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงพระเจริญ’ 

“ (ข้อ 39) ข้อสดุท้ายนีมี้ความสําคญัท่ีสดุ “การเสด็จมา” ของพระคริสต์ซึ่งกล่าวถึงในที่นีไ้ม่ใช่การเสด็จมาในฟ้าอากาศ
เพ่ือรับคริสตจักรของพระองค์ แต่เป็นการเสดจ็กลับมายังโลกเพ่ือประชากรอสิราเอล สิ่งนีเ้องเป็นกุญแจไขมัทธิว 24:3 
และแสดงว่าทุกสิ่งในมัทธิว 24 ยังคงเป็นเร่ืองในอนาคตและเก่ียวข้องกับชาวยวิทัง้หมด 
 “ฝ่ายพระเยซูทรงออกจากบริเวณพระวิหาร” (ข้อ 1) ให้สงัเกตคําแรกของข้อนี ้“ฝ่าย” [ในภาษาองักฤษใช้คําว่า and ซึ่ง

แสดงความต่อเน่ืองจากสิ่งท่ีอยู่ก่อหน้านัน้] แสดงว่าสิ่งท่ีตามมาเป็นการต่อเน่ืองจากบนัทึกในข้อสดุท้ายของบทท่ี 23 ทัง้นี ้“นิเวศ

ของเจ้าจะถกูทอดทิง้และเริศร้าง” ได้รับการยืนยนัวา่เป็นจริงจากถ้อยคําวา่ “ฝ่ายพระเยซทูรงออกจากบริเวณพระวิหาร” 
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 “พวกสาวกของพระองค์มาชีต้ึกทัง้หลาย ในบริเวณพระวิหารให้พระองค์ทอดพระเนตร พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า ‘สิ่ง

สารพดัเหลา่นีพ้วกทา่นเหน็แล้วมิใช่หรือ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ศิลาท่ีซ้อนทบักนัอยู่ท่ีน่ี ซึง่จะไม่ถกูทําลายลงก็ไม่มี’ “ (ข้อ 1, 

2) ข้อความนีเ้ล็งถึงการทําลายเยรูซาเล็ม หรือให้เฉพาะเจาะจงก็คือ การทําลายพระวิหาร จะต้องสงัเกตให้ดีว่าถ้อยคําเหล่านีไ้ด้

ตรัสถงึก่อนหนา้ถ้อยคําพยากรณ์ท่ีบนัทกึอยูใ่นมทัธิว 24:4 เป็นต้นไป 

 “เม่ือพระเยซูประทบับนภเูขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้าส่วนตวักราบทลูว่า ‘ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทัง้หลายทราบ

ว่า เหตกุารณ์เหล่านีจ้ะบงัเกิดขึน้เม่ือไร” (ข้อ 3) การท่ีเหล่าสาวกถามคําถามนีต้่างหากจาก “สิ่งไรเป็นหมายสําคญัว่าพระองค์จะ

เสด็จมา และยุคเก่าจะสิน้สุดลง” แสดงให้เห็นชัดเจนว่า “เหตุการณ์เหล่านีจ้ะบงัเกิดขึน้เม่ือไร” หมายถึงการทําลายพระวิหาร

โดยเฉพาะ ซึ่งบอกเป็นนยัถึงการทําลายกรุง จะต้องสงัเกตว่ามีเพียงลกาเท่านันู้ ท่ีบนัทึกคําตอบของพระคริสต์สําหรับคําถามนัน้ 

(ดลูกูา 21:20-24) มทัธิวได้รับการทรงนําให้ละการทํานายขององค์พระผู้ เป็นเจ้าในสว่นนี ้

 “สิ่งไรเป็นหมายสําคัญว่าพระองค์จะเสดจ็มา” (ข้อ 3) เหล่าสาวกคิดอะไรอย่ในใจเม่ือถามคาํถามนี ู้  แน่นอนว่า

เป็นเร่ืองไม่ยากเลยสําหรับพวกเราในตอนนีท่ี้จะทราบคําตอบท่ีแท้จริง ก่อนหน้านี ้องค์พระผู้ เป็นเจ้าไม่ได้ตรัสอะไรกบัเหล่าสาวก

เก่ียวกบัการท่ีพระองค์จะเสดจ็ไปยงันิเวศของพระบิดาเพ่ือเตรียมสถานท่ีสําหรับธรรมิกชนของพระองค์ และเก่ียวกบัการท่ีพระองค์

เสด็จมาอีกครัง้เพ่ือรับพวกเขา ไม่มีการบอกเป็นนัยถงึการเสด็จมาในฟ้าอากาศเพ่ือรับธรรมิกชนของพระองค์ไปจากโลก

นีเ้ลย ดงันัน้ “การเสด็จมา” ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าในลกัษณะนีไ้ม่อาจอยู่ในใจของเหล่าสาวกในเวลานัน้ได้ ควรจะเข้าใจว่าเม่ือ

พวกเขาถามวา่ “สิง่ไรเป็นหมายสําคญัวา่พระองค์จะเสดจ็มา” พวกเขานึกถึงสิ่งท่ีพระองค์เพิ่งจะตรัสแก่ชนชาติอิสราเอลว่า “ตัง้แต่

นีต้่อไปเจ้าจะไม่เห็นเราอีก กว่าเจ้าจะออกปากกล่าว่า ‘ขอให้ท่านผู้ เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงพระเจริญ’ “ 

(23:39) ซึง่หมายถงึการเสดจ็กลบัมายงัโลก อีกสิง่หนึง่ท่ีทําให้เราสามารถเข้าใจความหมายของคําถามนีข้องเหลา่สาวกท่ีว่า “สิ่งไร

เป็นหมายสําคญัว่าพระองค์จะเสด็จมา” คือว่า ไม่มีการให้ “หมายสําคญั” แก่หรือสําหรับผู้ ท่ีได้รับการทรงเรียกท่ีเป็นการทรงเรียก

แห่งสวรรค์ จะเป็นเช่นนัน้ได้อย่างไร ในเม่ือมีคําเขียนไว้ว่า “เราดําเนินโดยความเช่ือ มิใช่ตามท่ีตามองเห็น” (2โครินธ์ 5:7) ธรรมิก

ชนของพระเจ้าในปัจจบุนันีไ้ม่ได้มองหา “หมายสําคญั” แต่คอยฟังเสียง คือ “พระดํารัสสัง่” ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า (1เธสะโลนิกา 

4:16) 

 “และยคุเก่าจะสิน้สดุลง” เหล่าสาวกหมายถึงยคุไหน แน่นอนว่าจะเป็นได้เพียงคําตอบเดียว คือยคุท่ีเก่ียวข้องกบั ”การ

เสด็จมา” ยงัโลกของพระคริสต์ ควรระลกึว่าเหลา่สาวกท่ีถามคําถามนีเ้ป็นชาวยิว ก่อนท่ี[พระเยซู]ถกูตรึงท่ีไม้กางเขน ก่อนยคุคริส

เตียนจะเร่ิมต้นขึน้ เราจะต้องระลกึถงึข้อเทจ็จริงนีเ้พ่ือแปลข้อความท่ีตามมาอยา่งถกูต้อง ถ้าเราจําได้วา่ในเวลานัน้อคัรทตูไม่ได้คิด 

(หรืออยา่งน้อยท่ีสดุไมเ่ช่ือจริงๆ) วา่พระคริสต์จะวายพระชนม์และฟืน้คืนพระชนม์ ก็จะช่วยให้เราเห็นว่า “ยคุ” คริสเตียน ไม่อาจอยู่

ในใจของพวกเขาได้ พวกเขาเป็น “ชาวยิว” ในวิญญาณ ความหวงั ความคาดหวงั มทัธิว 24 ข้อแรก (ต่อจาก 23:38) บอกเป็นนยั

ให้เราทราบเช่นนัน้ ไมถ่กูต้องท่ีจะคิดวา่มทัธิว 24 สอนวา่ “คริสตจกัร” จะประสบกบัความทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่ 

 จะต้องสงัเกตให้ดีวา่ ในคําตอบของพระองค์นัน้ องค์พระผู้ เป็นเจ้าอ้างถึงดาเนียล “เหตฉุะนัน้เม่ือท่านทัง้หลายเห็นสิ่งอนั

น่าสะอิดสะเอียน ซึ่งกระทําให้เกิดความวิบติั ตามพระวจนะท่ีตรัสโดยดาเนียลผู้ เผยพระวจนะนัน้ตัง้อยู่ในสถานบริสทุธ์ิ” (ข้อ 15) 

น่าสนใจท่ีจะสงัเกตว่าคํากลา่วว่า “วาระสดุท้าย” (the end) หรือ “เวลาสดุท้าย” (time of the end) มีอยู่ในดาเนียลเพียงสิบสาม

ครัง้ และไม่มีการกลา่วถึงในท่ีอ่ืนๆ อีกในพระคมัภีร์เก่า ถ้อยคําเหลา่นีห้มายถึงสปัตะท่ี 70 ท่ียงัไม่สมบรูณ์ในดาเนียล 9:24-27 ซึง่

นําไปสูก่ารสิน้สดุของการท่ีอิสราเอลเป็นผู้ รับใช้ภายใต้การปกครองของคนต่างชาติ “ยคุ” ใหม่จะเร่ิมต้นขึน้โดยการท่ีพระเมสสิยาห์

ปรากฏเป็นครัง้ท่ีสอง (ไม่ใช่การรับคริสตจกัรขึน้ไป) และการท่ีอิสราเอลจะเป็นหวัของประชาชาติต่างๆ การอ้างถึง “ยคุ” นัน้มีอยู่

ในฮีบรู 2:5; 6:5 ดงันัน้ เหล่าสาวกจึงเช่ือมโยง “เวลาสิน้ยคุ” กบั “การเสด็จมา” ของพระคริสต์อย่างถกูต้อง เพราะการท่ีพระองค์

เสด็จกลบัมายงัโลกนีแ้ละเวลาสิน้ “ยคุ” (ยคุนีห้มายถึง “เวลาของชาวต่างชาติ”) นัน้เป็นเวลาเดียวกนั สิ่งสําคญัท่ีควรสงัเกตคือว่า 

ในมทัธิว 23:39 พระคริสต์ไม่ได้เช่ือมโยง “การเสด็จมา” ของพระองค์ กบัการทําลายกรุงเยรูซาเลม็ และการทําลายพระวิหาร แต่

เช่ือมโยงกบัยคุแหง่สง่าราศีท่ีชาติอิสราเอลจะหนัมาหาพระเจ้า 
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 “พระเยซตูรัสตอบวา่ ‘ระวงัให้ดี อย่าให้ผู้ ใดลอ่ลวงท่านให้หลง ด้วยว่าจะมีหลายคนมา ต่างอ้างนามของเราว่าตวัเขาเป็น

พระคริสต์ เขาจะให้คนเป็นอนัมากหลงไป” (มทัธิว 24:4, 5) ในท่ีนี ้องค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสแก่เหลา่สาวกในฐานะตวัแทนของชาวยิว

ผู้ชอบธรรมท่ีเหลืออยูใ่นอนาคต มทัธิวไมไ่ด้บนัทกึคําตอบของพระคริสต์สําหรับคําถามแรก แต่ลกูาบนัทกึไว้ ไม่มีอะไรในมทัธิว 24 

ท่ีตรงกับลูกา 21:20 และเก่ียวข้องกับยุคคริสเตียน ซึ่งเป็นยุคท่ีแทรกเข้ามาในระหว่างสปัตะท่ี 69 และ 70 ของดาเนียล 9 

สว่นมทัธิว 24 ข้อ 4-14 กลา่วถึงคร่ึงแรกของสปัตะท่ี 70 ข้อ 15-30 เก่ียวกบัคร่ึงท่ีสอง แม้ว่าข้อ 4-7 จะกลา่วถึงสภาพต่างๆ ตลอด

ทัง้ยคุคริสเตียนนี ้แตย่งัปรากฏเวลาแหง่ความทกุข์เวทนาจะเลวร้ายย่ิงกวา่นัน้ 

 รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับเวลาพระคริสต์ตรัสถึงในการพยากรณ์ในมัทธิว 24 มีอยู่ในวิวรณ์ ซึ่งเนือ้หาส่วนใหญ่

กล่าวถึงช่วงเวลาเดียวกัน ในตอนท้ายของยุคปัจจุบนันี ้ศาสนาคริสต์จะถูกคาย (วิวรณ์ 3) ธรรมิกชนจะได้รับขึน้ไป (4:1) และ

จากนัน้ กลุ่มของผู้ ได้รับการไถ่จะรวมเป็นหนึ่งในสวรรค์นมสัการพระเจ้า (วิวรณ์ 4:4-11) หลงัจากนี ้พระเมษโปดกซึ่งเป็น “สิงห์

แห่งเผ่ายดูาห์” จะนําหนงัสือมา (วิวรณ์ 5) และในเวลานัน้เอง พระเจ้าทรงหนัความสนใจกลบัไปหาอิสราเอล เม่ือ“ตราประทบั” 

ของหนงัสือนัน้ถกูเปิด เราเห็นสิ่งท่ีตรงกบัสิ่งท่ีอยู่ในมทัธิว 24 ข้อพระคมัภีร์ทัง้สองบทมีรายละเอียดเหมือนกนัอย่างมากมาย แต่

เราจะกลา่วถงึเพียงสองสามอยา่งเทา่นัน้ในตอนนี ้

 “พระเยซูตรัสตอบเขาว่า ‘ระวงัให้ดี อย่าให้ผู้ ใดลอ่ลวงท่านให้หลง ด้วยว่าจะมีหลายคนมา ต่างอ้างนามของเราว่าตวัเขา

เป็นพระคริสต์ เขาจะให้คนเป็นอนัมากหลงไป” (มทัธิว 24:4, 5) ซึง่คําตอบสว่นแรกขององค์พระผู้ เป็นเจ้าต่อคําถามท่ีเหลา่สาวก

ถาม “เม่ือพระเมษโปดกทรงแกะตราดวงหนึ่งในเจ็ดดวงนัน้ออกแล้ว ข้าพเจ้าก็แลเห็น และได้ยินสตัว์ตวัหนึ่งในส่ีตวันัน้ร้องเสียงดงั

ดจุเสียงฟ้าร้องว่า ‘มาเถอะ’ ข้าพเจ้าก็แลเห็นและดเูถิด มีม้าขาวตวัหนึ่งออกมา และท่านท่ีข่ีม้านัน้ถือธน ูและได้รับพระราชทาน

มงกฎุ แล้วทา่นก็ข่ีม้าออกไปอยา่งมีชยั และเพ่ือได้ชยัชนะ” (วิวรณ์ 6:1, 2) ถ้อยคําเหลา่นีแ้สดงถึงปฏิปักษ์ซึง่หลอกลวงมนษุย์ โดย

แสดงตนเป็นพระคริสต์ท่ีแท้จริง ศกึษา วิวรณ์ 19:11 

 “ท่านทัง้หลายจะได้ยินเสียงสงคราม และข่าวลือเร่ืองสงคราม คอยระวงัอย่าต่ืนตระหนกเลย ด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี ้

จําต้องบงัเกิดขึน้ แต่ท่ีสดุปลายยคุ (สปัตะท่ี 70) ยงัไม่มาถึง เพราะประชาชาติต่อประชาชาติ ราชอาณาจกัรต่อราชอาณาจกัรจะ

ตอ่สู้กนั” (มทัธิว 24:6, 7) “เม่ือพระองค์ทรงแกะตราดวงท่ีสองนัน้แล้ว ข้าพเจ้าก็ได้ยินสตัว์ตวัท่ีสองร้องว่า ‘มาเถอะ’ และมีม้าอีกตวั

หนึ่งเข้ามาเป็นม้าสีแดงสด ผู้ ท่ีข่ีม้าตวันีไ้ด้รับพระราชานญุาตให้นําสนัติสขุไปจากแผ่นดินโลก เพ่ือให้คนทัง้ปวงรบราฆ่าฟันกัน 

และท่านผู้ นีไ้ด้รับพระราชทานดาบใหญ่เล่มหนึ่ง” (วิวรณ์ 6:3, 4) ดงันัน้เนือ้หาเก่ียวกบัตราประทบัท่ีสองสอดคล้องกบัสว่นท่ีสอง

ของคําพยากรณ์ของพระคริสต์ 

 “ทัง้จะเกิดกนัดารอาหาร“ (มทัธิว 24:7) “เม่ือพระองค์ทรงแกะตราดวงท่ีสามนัน้แล้ว ข้าพเจ้าก็ได้ยินสตัว์ตวัท่ีสามร้องว่า 

‘มาเถอะ’ แล้วข้าพเจ้าก็แลเห็น และดเูถิด ม้าดําตวัหนึ่ง (สีแห่งความอดอยาก ดบูทเพลงคร่ําครวญ 4:8; 5:10) เข้ามา และท่านท่ีข่ี

ม้านัน้ถือตราช ูแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียง เหมือนกบัว่าดงัออกมาจากท่ามกลางสตัว์ทัง้ส่ีนัน้ว่า ‘ข้าวสาลีราคาทะนานละหนึ่งเดนาริ

อนั (คา่จ้างตอ่วนั ดมูทัธิว 20:2) ข้าวบารลีสามทะนานตอ่หนึง่เดนาริอนั” (วิวรณ์ 6:5, 6) 

 “และแผ่นดินไหวในท่ีต่างๆ “ (มทัธิว 24:7) “เม่ือพระองค์ทรงแกะตราดวงท่ีส่ีนัน้แล้ว ข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงสตัว์ตวัท่ีส่ีร้อง

ว่า ‘มาเถอะ’ แล้วข้าพเจ้าก็แลเห็น และดเูถิด ม้าสีกะเลียวตวัหนึ่งเข้ามา ผู้ ท่ีนัง่บนหลงัม้านัน้มีช่ือว่ามจัจุราช และแดนคนตายก็

ติดตามมาด้วย พระองค์ทรงให้ทัง้สองนีมี้อํานาจล้างผลาญแผ่นดินโลกได้หนึ่งในส่ีส่วน ด้วยคมดาบ ด้วยความอดอยาก ด้วยโรค

ระบาด และด้วยสตัว์ร้ายแหง่แผน่ดิน” (วิวรณ์ 6:7, 8) 

 “เหตกุารณ์ทัง้ปวงนีเ้ป็นขัน้แรกแห่งความทกุข์ลําบาก” หรือ “ความเจ็บปวดเม่ือให้กําเนิด” (มทัธิว 24:8) “ความเจ็บปวด

เม่ือให้กําเนิด” เหล่านีเ้ป็นความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้ก่อนท่ีอิสราเอลจะกลบัเป็นชนชาติของพระเจ้าอีกครัง้ ถ้าผู้อ่านปรารถนาท่ีจะ

ศกึษาเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีเหลือ ให้เปรียบเทียบมทัธิว 24:8-28 กบัวิวรณ์ 6:9-11 และมทัธิว 24:29, 30 กบัวิวรณ์ 6:12, 17 

 ต่อมาในข้อ 15 “เหตฉุะนัน้เม่ือท่านทัง้หลายเห็นสิ่งอนัน่าสะอิดสะเอียน ซึ่งกระทําให้เกิดความวิบติัตามพระวจนะท่ีตรัส

โดยดาเนียลผู้ เผยพระวจนะนัน้ตัง้อยู่ในสถานท่ีบริสุทธิ ์ (ให้ผู้ อ่านเข้าใจเอาเถิด)” เป็นจุดท่ีแสดงการแบ่งระหว่าง สัปตะท่ี 70 
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ออกเป็นสองส่วน เทียบกบัดาเนียล 9:27 พระคริสต์ตรัสถ้อยคําเหลา่นีแ้ก่อคัรสาวกของพระองค์ แต่คําว่า “ท่าน” ไม่ยากต่อความ

เข้าใจ องค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสแก่พวกเขาในฐานะท่ีพวกเขาเป็นชาวยิว เป็นตวัแทนของผู้ ท่ีจะอยู่บนโลกในเวลาท่ีสิ่งเหล่านีสํ้าเร็จ 

ในมทัธิว 23:39 คําวา่ “ทา่น” เป็นการพดูถงึพวกอาลกัษณ์และฟาริสีในฐานะตวัแทนของชาติ ทัง้ปัจจบุนัและอนาคต นัน่คือ ชาติท่ี

ถือเป็นหน่วยเดียว ตวัอย่างคล้ายคลงึกนัอยู่ใน 1เธสะโลนิกา 4:17 “หลงัจากนัน้ เราทัง้หลายซึ่งยงัเป็นอยู่” อคัรทตูไม่ได้กล่าวว่า 

“พวกเขา[ซึง่ยงัเป็นอยู่]” แต่กลา่วถึงธรรมิกชนชาวเธสะโลนิการวมทัง้ตวัเขาเองด้วย ในฐานะตวัแทนของผู้ เช่ือทกุคนท่ีจะมีชีวิตอยู่

บนโลกเม่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าเสดจ็มาในอากาศ 

 “สิ่งอนัน่าสะอิดสะเอียน” เป็นรูปจําลองปฏิปักษ์ของพระคริสต์ (วิวรณ์ 13) ซึ่งจะตัง้ขึน้ในพระวิหารท่ีสร้างขึน้ใหม่ใน

เยรูซาเลม็ การอ้างถงึในมทัธิว 24:15 นีไ้ม่ไดห้มายถึงการทําลายพระวิหารโดยทิตสั ดงัท่ีดาเนียล 9:27; 11:31; 12:11 แสดงให้เห็น

อยา่งชดัเจน “การถวายสตัวบชูาและเคร่ืองบชูาอ่ืนๆ หยดุไปคร่ึงสปัตะ” ในเวลานัน้ พระคริสต์ปลอมจะถอดหน้ากากและแสดงตน

เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ โดยเรียกร้องให้มีการถวายเกียรติแก่ตนเพียงผู้ เดียว แบบของปฏิบกัษ์นีอ้ยูใ่นดาเนียล 3:1-7 

 “ด้วยวา่ในคราวนัน้จะเกิดความทกุข์ลําบากใหญ่ย่ิง อย่างท่ีไม่เคยมีตัง้แต่เร่ิมโลกมาจนถึงทกุวนันี ้และในเบือ้งหน้าจะไม่

มีต่อไปอีก ถ้ามิได้ทรงให้วันเหล่านัน้ย่นสัน้เข้า จะไม่มีมนุษย์รอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้ เลือกสรร (ชาวยิวผู้ชอบธรรมท่ี

เหลืออยู่) จึงทรงให้วนัเหล่านัน้ย่นสัน้เข้า” (มทัธิว 24:21, 22) “วนัเหล่านัน้” ซึ่งอ้างถึงในท่ีนีส้องครัง้และครัง้ท่ีสามในข้อ 19 

หมายถึง “เหตุฉะนัน้เม่ือท่านทัง้หลายเห็นสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียน” ในข้อ 15 ในท่ีนี ้พระคริสต์ไม่ได้ทรงกล่าวถึงการทําลาย

เยรูซาเลม็โดยทิตสั ถ้อยคําของพระองค์ในข้อ 22 สอดคล้องกบัดาเนียล 12:1 “ในครัง้นัน้ มีคาเอลผู้พิทกัษ์ย่ิงใหญ่ ผู้คุ้มกนัชนชาติ

ของทา่นจะลกุขึน้ และจะมีเวลายากลําบากอยา่งไมเ่คยมีมา ตัง้แต่ครัง้มีประชาชาติจนถึงสมยันัน้ แต่ในครัง้นัน้ชนชาติของท่านจะ

รับการช่วยกู้  คือทกุคนท่ีมีช่ือบนัทึกไว้ในหนงัสือ” นัน่คือ “ผู้ ท่ีพระเจ้าได้ทรงเลือกไว้” ในหมู่ชาวยิว ดงันัน้ “ความทกุข์ลําบากใหญ่

ย่ิง” ในมทัธิว 24:21 ไม่ได้หมายถึงเวลาท่ีเยรูซาเลม็ถกูทําลายและอิสราเอลถกูทําให้กระจดักระจายไป แต่พดูถึงเวลาก่อนหน้าท่ี

พวกเขาจะ “รับการช่วยกู้” 

 “ในเวลานัน้ถ้าผู้ ใดจะบอกพวกท่านว่า ‘แน่ะ พระคริสต์อยู่ท่ีน่ี’ หรือ ‘อยู่ท่ีโน่น’ อย่าได้เช่ือเลย” (มทัธิว 24:23) เป็นการ

กลา่วถงึเวลาท่ีคนนอกกฎหมายจะนัง่อยูใ่นพระวิหารของพระเจ้า “ประกาศตวัวา่เป็นพระเจ้า” (2เธสะโลนิกา 2:3, 4) 

 “ด้วยว่าฟ้าแลบมาจากทิศตะวนัออก ส่องไปจนถึงทิศตะวนัตกฉันใด การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นฉันนัน้” 

(มทัธิว 24:27) ในจดหมายของเปาโล ไม่มีการใช้ตําแหน่งบุตรมนษุย์เลย เพราะเป็นจดหมายท่ีเขียนถึงสมาชิกของพระกายของ

พระคริสต์ เรากําลงัรอคอยการทรงเรียกของ “พระบตุรของพระเจ้า” (1เธสะโลนิกา 1:9, 10) 

 “ซากศพอยูท่ี่ไหนฝงูนกแร้งก็จะตอมกนัอยูท่ี่นัน่” (มทัธิว 24:28) “ซากศพ” หมายถึงชาวอิสราเอลจํานวนมากท่ีหนัไปจาก

พระเจ้า “นกแร้ง” เป็นสญัลกัษณ์ของการตดัสนิของพระเจ้า ดเูฉลยธรรมบญัญติั 28:26; เอเสเคียล 39:17; วิวรณ์ 19:17 

 “เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้หลายว่า คนในชัว่อายนีุจ้ะไม่ล่วงลบัไปก่อนสิ่งทัง้ปวงนัน้บงัเกิดขึน้” (มทัธิว 24:34) ทัง้นี ้

ควรจะเปรียบเทียบกบัมทัธิว 12:43-45 อยา่งระมดัระวงั ชนชาติ (“ชาติพนัธุ์”) ยิวจะผา่นพ้นไปเท่านัน้ และจะหยดุเป็น “ชาติพนัธุ์ท่ี

คดโกง” แต่เม่ือมทัธิว 24 สําเร็จอย่างแท้จริง เม่ือนัน้ “ชาติพนัธุ์ ท่ีคดโกง” จะ “ผ่านพ้นไป” และจะตามมาด้วยชนชาติใหม่ ดสูดดีุ 

22:30, 31; 102:18; เฉลยธรรมบญัญติั 32:5, 20 

 การอ้างถึง “สมัยของโนอาห์” ในข้อ 37-39 สอดคล้องกับถ้อยคําพยากรณ์นีท่ี้เหลือทัง้หมด และเป็นขอบเขตทันที 

ประการแรก โนอาห์มีชีวิตอยู่ใกล้ปลายยคุก่อนสมยันํา้ทว่มโลก ดงันัน้มทัธิว 24 บรรยายถึงสภาพในช่วงปลายของชาติพนัธุ์ยิวท่ี

คดโกงนี ้ประการที่สอง โนอาห์และครอบครัวของเขาได้รับความรอดจากการพิพากษาท่ีย่ิงใหญ่ของพระเจ้า ดงันัน้ ชาวยิวท่ีเหลือ

ผู้ได้ทรงเลือกสรรไว้จะได้รับการรักษาในช่วงเวลาทกุข์เวทนา ประการที่สาม โนอาห์และครอบครัวของเขาออกจากเรือสูแ่ผ่นดินท่ี

ถกูชําระด้วยการทําลาย และเข้าสู่ยคุใหม่ ดงันัน้ ชาวยิวผู้ชอบธรรมท่ีเหลือจะผ่านเวลาทกุข์เวทนามาได้ และจะเกิดอิสราเอลใน

ช่วงหนึง่พนัปีขึน้ ประการที่ ส่ี การพิพากษาทําลายผู้ ท่ีไม่ชอบธรรม “เม่ือบตุรมนษุย์จะเสด็จมาก็จะเป็นฉนันัน้” แต่ดีเพียงใดท่ีคริส

เตียนจะจําวา่ก่อนนํา้ทว่ม เอโนคซึง่เป็นแบบของคริสตจกัรได้ทรงรับขึน้ไป ขอความหวงัใจอนัให้มีสขุนีอ้ยู่ในใจของเรา และอํานาจ
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ในการชําระให้สะอาดสําหรับการดําเนินชีวิตของเรา แทนท่ีจะมองหา “หมายสําคญั” ของให้เราฟังเสียง แทนท่ีจะหวาดกลวักบัการ

ทกุข์เวทนาท่ีจะเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว ให้สรรเสริญพระเจ้าท่ีเราอยู่เหนือสิ่งเหล่านัน้ทัง้ปวง แทนท่ีจะศึกษาลกัษณะนิสยัของมสุโส

ลินี7 หรือ คนอ่ืนๆ เพ่ือหาว่าเขาเป็นคนนอกกฎหมายอย่างไร ให้เรา “คอยความสขุซึง่จะได้รับตามความหวงั ได้แก่การปรากฏของ

พ ร ะ สิ ริ ข อ ง พ ร ะ เ จ้ า ใ ห ญ่ ย่ิ ง คื อ พ ร ะ เ ย ซู ค ริ ส ต์  พ ร ะ ผู้ ช่ ว ย ใ ห้ ร อ ด ข อ ง เ ร า ”  

(ทิตสั 2:13) 

                                                           
7 เบนิโต มสุโสลนีิ (Benito Mussolini) เป็นผู้ นําเผด็จการฟาสซสิม์ และเป็นพนัธมติรกบัฮติเลอร์ (Hitler) จอมเผด็จการเยอรมนัในสงครามโลกครัง้ท่ีสอง เขาได้ก่อตัง้กลุม่ฟาสซิสต์ครัง้

แรกในปี ค.ศ. 1919 และเป็นพรรคการเมืองในปี ค.ศ. 1921 และได้รับการแต่งตัง้เป็นนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมา การบริหารของเขามีลกัษณะเป็นเผดจ็การจนเกิดวกิฤตการณ์หลาย

ครัง้ ในท่ีสดุถกูถอดออกจากอํานาจในปี ค.ศ. 1943 และถกูประหารในปี ค.ศ. 1945 [คดัลอกมาจาก www.bkkonline.com/library/words/m1.hml] 


