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บทนํา
พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดมาเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามตําแหน่งสามตําแหน่ง อันได้ แก่ ผู้พยากรณ์ ปุโรหิต กษัตริย์
โมเสสพูดถึงพระเยซูเมื่อกล่าวว่า
“พระยะโฮวาพระเจ้ าของเจ้ าจะทรงโปรดให้ ผ้ พู ยากรณ์บงั เกิดขึ ้นในท่ามกลางเจ้ าทังหลาย
้
แต่พวกพี่น้องของเจ้ าเหมือน
เราเอง เจ้ าทังหลายจงเชื
้
่อฟั งท่านผู้นน”
ั ้ (พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับเดิม)
บรรดาผู้พยากรณ์ ในพระคัมภีร์เก่าก่อนหน้ าพระเยซูคริ สต์กล่าวถึงสิ่งที่จะเกิดขึ ้นเมื่ออิสราเอลกลับคืนสู่สภาพเดิมและ
พระเจ้ าทรงตัง้ แผ่นดินของพระองค์ บนโลกนี ้ ในอาณาจักรบนโลกที่จะมีขึน้ ในอนาคตนี ้ พระเยซูคริ สต์ จะทรงครองราชย์ เป็ น
“พระมหากษัตริย์แห่ งมหากษัตริย์ทงั ้ ปวง และเจ้ านายแห่ งเจ้ านายทัง้ ปวง” บนบัลลังก์ของดาวิด บรรพบุรุษของพระองค์ เมื่อ
พระเยซูทรงมาบังเกิด พระองค์ได้ เสด็จมายังบ้ านเมืองของพระองค์และชาวบ้ านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ ต้อนรับพระองค์ เมื่อ
พระเยซูคริ สต์วายพระชนม์ด้วยมือของพี่น้องของพระองค์เอง ยุคคริ สตจักรจึงได้ เริ่ มต้ นขึ ้น ในยุคนี ้ พระเยซูคริ สต์เป็ นมหาปุโรหิต
ของเรา เพราะพระองค์ทรงวายพระชนม์ ถูกฝั งและฟื น้ คืนพระชนม์ พระองค์จงึ ทรงเป็ นมหาปุโรหิตและผู้กลางของเราทางโลหิตของ
พระองค์
ผู้พยากรณ์ในพระคัมภีร์เก่าไม่ทราบเกี่ยวกับยุคคริ สตจักรและเวลาการปกครองของคนต่างชาติบนแผ่นดินในโลกนี ้ ไม่มี
ใครทราบข้ อลับลึกนีใ้ นเวลาก่อนการประสูติของพระเยซูคริ สต์ แต่พระเยซูคริ สต์ผ้ ทู รงดํารงตําแหน่งเป็ นผ้ ูพยากรณ์ แห่ งพระ
คัมภีร์เก่ าคนหนึง่ ได้ ทรงเผยพระวจนะถึงข้ อความลับลึกเกี่ยวกับยุคนี ้ในอุปมาที่เล็งถึงอนาคตในมัทธิว 13
เนื ้อหาต่อไปในหนังสือเล่มนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เข้ าใจข้ อความลับลึกแห่ งยุคคริสตจักรที่ปิดซ่ อนไว้ ตามที่พระเยซูทรง
เผยในอุปมาเรื่ องต่างๆ ในมัทธิว 13
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บทที่ 1
แผ่ นดินสวรรค์
เป็ นเรื่ องน่าสงสัย แต่น่าอายมากกว่าที่ธรรมิกชนของพระเจ้ าไม่มีความเข้ าใจและมีความเข้ าใจผิดๆ เกี่ยวกับหัวข้ อการ
พยากรณ์ที่สําคัญๆ หลายหัวข้ อ การพยากรณ์ถกู ละเลยเป็ นเวลาเกือบสิบสี่ศตวรรษตามที่ “ประวัติศาสตร์ คริ สตจักร” แสดงให้ เห็น
อย่างชัดเจน ผู้ที่ร้ ู จกั กันว่าเป็ น “ผู้นําคริ สตจักร” ยกเว้ นหนึ่งหรื อสองคน เช่น ออไรจัน ได้ อทุ ิศเวลาของตนเพื่อถกเถียงกันเกี่ยวกับ
คําสัง่ สอนและธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ แต่ไม่ใส่ใจคําพยากรณ์ เมื่อพิจารณาถึง 2เปโตร 1:19 “และเรามีคําพยากรณ์ ที่แน่นอน
ยิ่งกว่านันอี
้ ก จะเป็ นการดีถ้าท่านทังหลายจะถื
้
อตามคํานัน้ เพราะคํานันเป็
้ นเสมือนแสงประทีปที่สอ่ งสว่างในที่มืด” และช่วงเวลาที่
้ ้เพราะ
คําพยากรณ์ถกู ละเลยเป็ นเวลาหนึ่งพันสี่ร้อยปี ช่วงเวลาหลายศตวรรษนันมี
้ ชื่อเรี ยกที่เหมาะสมอย่างมากว่า “ยุคมืด” ทังนี
แสงสว่างจากโคมแห่งการพยากรณ์ไม่ได้ สอ่ งสว่างแก่พวกเขา

ข้ อความลับลึกที่เผยถึงแผ่ นดินสวรรค์
คริ สเตียนทุกคนจําเป็ นต้ องใช้ เวลาการอ่านพระคัมภีร์ของตนส่วนหนึ่งเพื่อศึกษาคําพยากรณ์ของพระคัมภีร์ ผู้เขียนเห็น
ว่า ในแง่การพยากรณ์แล้ ว การศึกษามัทธิวบทที่สิบสามมีความสําคัญที่สดุ ในพระคัมภีร์ใหม่ทงหมด
ั้
คําพยากรณ์ของพระเจ้ าจะ
ยังคงมืดอยู่จนกว่าจะเข้ าใจคําอุปมาต่างๆ ในบทนี ้อย่างถ่องแท้ อนึ่ง ในปั จจุบนั มีความเข้ าใจและการแปลอุปมาเหล่านี ้อย่างไม่
ถูกต้ องเป็ นอย่างมาก
ในมัทธิว 13:10, 11 องค์พระเยซูคริ สตเจ้ าทรงเรี ยกอุปมาเจ็ดเรื่ องนี ้ว่า “ข้ อความลับลึกแห่ งแผ่ นดินสวรรค์ ” คําว่า
“แผ่ นดินสวรรค์ ” เป็ นใจความสําคัญของเนื ้อหาในบทนีท้ งบท
ั ้ ดังนัน้ จะเห็นว่าอุปมาอีกหกอุปมาที่เหลือเริ่ มต้ นด้ วย “แผ่นดิน
สวรรค์เปรี ยบเหมือน” คําว่ า “แผ่ นดินสวรรค์ ” มีความหมายว่ าอย่ างไร อาจไม่มีคําใดในพระคัมภีร์ที่มีการใช้ มากแต่เข้ าใจน้ อย
เหมือนกับคํานี ้ แม้ วา่ จะพบอยูใ่ นพระกิตติคณ
ุ มัทธิวเท่านัน้ แต่ก็ปรากฏว่ามีการใช้ คํานี ้ไม่น้อยกว่าสามสิบสองครัง้ ดังนัน้ การแปล
คํานี ้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแปลข้ อพระคัมภีร์ การเข้ าใจถ้ อยคํานี ้อย่างถูกต้ องจะเป็ นกุญแจแรกที่นําไปสู่ความเข้ าใจ
มัทธิว 13 เพราะเห็นได้ ชดั เจนว่าไม่มีใครสามารถเข้ าใจอุปมาเจ็ดเรื่ องนี ้ได้ จนกว่าจะเข้ าใจคํานันอย่
้ างถูกต้ องก่อน
ในปั จจุบัน มีความสับสนอย่างมากและมีความเข้ าใจผิดอย่างน่าตกใจเกี่ยวกับความหมายตามพระคัมภีร์ของคําว่า
“แผ่ นดินสวรรค์ ” มีบางคนคิดว่าหมายถึงคริ สตจักรซึง่ พระคริสต์ทรงเป็ นศีรษะ
ทังนี
้ ้เป็ นเพราะคริ สเตียนส่วนใหญ่ รวมทังผู
้ ้ นําและครู ส่วนใหญ่ ไม่มีความเข้ าใจคําว่า “แผ่ นดินสวรรค์ ” อย่างถูกต้ อง
คํานี ้เป็ นคําที่มีอยูม่ ากในพระกิตติคณ
ุ มัทธิว เป็ นคําที่ก่อให้ เกิดความงงงวยและสับสน
ก่อนที่เราจะพร้ อมกล่าวถึงรายละเอียดเรื่ อง “แผ่ นดินสวรรค์ ” จําเป็ นต้ องศึกษาคําว่า “แผ่ นดินของพระเจ้ า” ก่อน เรา
ต้ องเริ่ มต้ นศึกษาจากที่ซึ่งพระคัมภีร์เริ่ มต้ น และนั่นคือในพระคัมภีร์เก่า ในเนื อ้ หาส่วนที่เหลือของบทนี ้ จะกล่าวสรุ ปเกี่ยวกับ
“แผ่ นดินของพระเจ้ า”

แผ่ นดินของพระเจ้ าสามลักษณะ
1. แผ่ นดินที่ไม่ จาํ กัด
เมื่อไตร่ ตรองถึง “แผ่นดินของพระเจ้ า” ในข้ อพระคัมภีร์เก่า จะต้ องระมัดระวังในการแยกลักษณะแผ่นดินของพระเจ้ า
ออกเป็ นสองลักษณะ ได้ แก่ ลักษณะแรก ข้ อพระคัมภีร์กล่าวถึงแผ่ นดินของพระเจ้ าที่ไม่ จํากัด คือการครองราชย์ ขององค์
สงสุ
ู ดเหนืออาณาจักรอันกว้ างใหญ่ ไพศาลทุกหนทุกแห่ ง ข้ อพระคัมภีร์เช่น ดาเนียล 4:34-35 กล่าวถึงแผ่นดินของพระองค์ใน
ลักษณะนี ้ “และเราก็สาธุการแด่ผ้ สู งู สุดนัน้ และสรรเสริ ญถวายเกียรติยศแด่พระองค์ผ้ ดู ํารงอยู่เป็ นนิตย์ เพราะราชอาณาจักรของ
้ ้นนับว่าไม่มีค่า
พระองค์ เป็ นราชอาณาจักรนิรันดร์ และแผ่นดินของพระองค์ดํารงอยู่ ทุกชั่วอายุ สําหรับพระองค์ชาวพิภพทังสิ

4

ท่ามกลางชาวสวรรค์นนพระองค์
ั้
ทรงกระทําตาม ชอบพระทัยพระองค์และท่ามกลางชาวพิภพด้ วย และไม่มีผ้ ใู ดยับยังพระหั
้
ตถ์ของ
พระองค์ได้ หรื อตรัสถามพระองค์ได้ ว่า ‘พระองค์ทรงกระทําสิ่งใด’ ” การปกครองของพระเจ้ าเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้ างในลักษณะนี ้
เป็ นสากล แน่นอนและชัว่ นิรันดร์ แต่พระคัมภีร์ยงั กล่าวถึง แผ่ นดินที่จาํ กัด อันจํากัดทัง้ ขอบเขตและเวลา ซึง่ ไม่เป็ นชัว่ นิรันดร์
หรื อเป็ นสากล เราจะไม่อาจใช้ พระวจนะแห่งความจริ งอย่างถูกต้ องและไม่อาจมีกุญแจที่เปิ ดพระคัมภีร์เก่าได้ จนกว่าเราจะแยก
ความแตกต่างระหว่างลักษณะของ “แผ่นดินของพระเจ้ า” สองลักษณะนี ้ได้

2. แผ่ นดินที่จาํ กัด
แผ่นดินของพระเจ้ าในลักษณะที่สองนี ้แบ่งออกเป็ นยุค นัน่ คือ อยู่เฉพาะที่หนึ่งและมีระยะเวลาช่วงหนึ่ง ลักษณะที่สองนี ้
คือ แผ่นดินของพระเจ้ าบนโลก ที่ซึ่งพระเจ้ าทรงครอบครองมนุษย์โดยใช้มนุษย์ เป็ นผู้ครอบครอง ในครัง้ แรกนัน้ เป็ นการตังขึ
้ น้
ท่ามกลางลูกหลานของอิสราเอล เมื่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ าพระองค์เองทรงอยูท่ า่ มกลางพวกเขา เมื่อพระองค์ทรงให้ พระที่นงั่ กรุณาบน
หีบพันธสัญญาเป็ นบัลลังก์ ของพระองค์ และทรงประทับอยู่ระหว่างเครู บ นัน่ เป็ น “แผ่นดิน” ของพระเจ้ าบนโลก โยชูวา 3:11, 13
เป็ นข้ อความแสดงถึงเวลาไม่นานหลังจากที่พระเยโฮวาห์ทรงประทับอยู่ท่ามกลางชาวอิสราเอล “ดูเถิด หีบพันธสัญญาของพระ
เป็ นเจ้ าแห่ งสากลพิภพ จะข้ ามไปข้ างหน้ าท่าน ลงไปในแม่นํ ้าจอร์ แดน...และเมื่อฝ่ าเท้ าของปุโรหิต ผู้หามหีบแห่งพระเจ้ า พระ
้
ด เป็
เป็ นเจ้ า ปิ่ นสากลพิ ภ พ จะลงไปยื น อยู่ใ นแม่ นํ า้ จอร์ แ ดน นํ ้าในจอร์ แ ดนจะคัง่ คือ นํ ้าที่ไ หลมาจากข้ า งบน นํ า้ นันจะหยุ
เดียว” ควรสังเกตให้ ดีว่า ข้ อพระคัมภีร์นี ้เป็ นครั้งแรกในพระคัมภีร์ที่พระเจ้ าทรงเริ่ มต้ นใช้ ตําแหน่งนี ้ และในที่นี ้ ตําแหน่งนี ้เกี่ยวข้ อง
กับหีบพันธสัญญา และใช้ ในโอกาสที่อิสราเอลข้ ามแม่นํา้ จอร์ แดน ตําแหน่ งนี เ้ ป็ นการที่พระเยโฮวาห์ ทรงแสดงความเป็ น
เจ้ าของดินแดนที่ทรงประทานแก่ ประชากรของพระองค์ หากว่าอิสราเอลยอมจํานนต่อกษัตริ ย์ของตนต่อไป และเชื่อฟั งพระ
้
านทางพวกเขาอีกด้ วย
บัญญัติของพระองค์ พระองค์ไม่เพียงแต่จะประทับท่ามกลางพวกเขาต่อไป แต่ยงั จะปกครองโลกนี ้ทังหมดผ่
เหมือนเช่นที่พระองค์จะทรงครอบครองในเวลาหนึง่ พันปี ทังนี
้ ้ มีหลักฐานคือ ในช่วงเวลาสันๆ
้ ที่พวกเขาเชื่อฟั ง พระองค์ทรงโค่นล้ ม
ศัตรูของพวกเขาและพิชิตคนต่างชาติที่อยูโ่ ดยรอบ
แต่อิสราเอลไม่เชื่ อ ฟั งและกบฏต่อพระเยโฮวาห์ กษั ตริ ย์ข องพวกเขา “และพระเจ้ าทรงตอบซามูเอลว่า ‘จงฟั งเสียง
ประชาชนในเรื่ องที่เขาทังหลายขอต่
้
อเจ้ า เพราะว่าเขามิได้ ละทิ ้งเจ้ า แต่เขาทังหลายได้
้
ละทิ ้งเราไม่ให้ เราเป็ นกษัตริ ย์เหนือเขา”
(1ซามูเอล 8:7) เป็ นเวลาหลายศตวรรษหลังจากนัน้ พระเจ้ ายังทรงมีความอดทนต่อพวกเขา แต่ในสมัยของเอเสเคียล พระสิริซงึ่ คือ
พระวิญญาณของพระองค์ที่ปรากฏในท่ามกลางพวกเขาได้ จากไป เอเสเคียล 10:18 เขียนไว้ ว่า “แล้ วพระสิริของพระเจ้ าได้ ไปจาก
ธรณีประตูพระนิเวศ สถิตเหนือเหล่าเครูบ” และ 11:23 เขียนไว้ ว่า “พระสิริของพระเจ้ าขึ ้นไปจากกลางนคร ไปสถิตอยู่บนภูเขาซึ่ง
อยู่ทางด้ านตะวันออกของนครนัน”
้ ในตอนแรก พระสิริไปจากหีบพันธสัญญาในสถานที่บริ สทุ ธิ์ จากนัน้ ค่อยๆ ออกจากพระวิหาร
ไป จากนัน้ ห่างออกไปสถิตอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศ จนกระทั่งคนเหล่านัน้ ไม่เห็นพระสิริของพระองค์ อีกต่อไป พระเจ้ าทรงละ
บัลลังก์ และสถานที่ประทับบนโลกของพระองค์

3. แผ่ นดินสวรรค์
ในยุคหนึ่ง พระองค์ทรงเริ่ มต้ นใช้ ตําแหน่งใหม่ 2พงศาวดาร 36:23 เขียนไว้ ว่า “ไซรัสพระราชาแห่งเปอร์ เซียตรัสดังนี ้ว่า
‘พระเยโฮวาห์พระเจ้ าของฟ้าสวรรค์ ได้ พระราชทานบรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกแก่เรา” ในตอนต้ นของหนังสือเอษรา เรา
ทราบว่ า ไซรั ส พระราชาองค์ เ ดี ย วกัน นี ไ้ ด้ ป ระกาศว่ า “พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ า ของฟ้ าสวรรค์ ไ ด้ พ ระราชทาน บรรดา
ราชอาณาจักรแห่ งแผ่ นดินโลกแก่ เรา และพระองค์ทรงกําชับให้ เราสร้ างพระนิเวศให้ พระองค์ที่เยรูซาเล็ม” ตําแหน่งของพระเจ้ า
นี ้ปรากฏเป็ นครัง้ แรกในพระคัมภีร์ในข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้ ทังนี
้ ้ ไม่ได้ เป็ นเพียงถ้ อยคําที่บงั เอิญเหมือนกันเท่านัน้ แต่การใช้ ถ้อยคํานี ้
แสดงถึงการเปลี่ยนยุคที่สําคัญและแสดงให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการที่พระเจ้ าทรงช่วยเหลือโลก จะเห็นว่าตําแหน่งของ
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พระเจ้ านี ้มีอยูใ่ นหนังสือเล่มต่างๆ ที่กล่าวถึงการที่อิสราเอลถูกจับไปเป็ นเชลย ตําแหน่ งนีเ้ น้ นข้ อเท็จจริงที่ว่า แม้ ว่าพระเจ้ าไม่
อาจละบัลลังก์ นิรันดร์ ของพระองค์ ได้ แต่ พระองค์ ทรงละบัลลังก์ แห่ งยุคของพระองค์ บนโลกไปได้
พระเจ้ าทรงตังอี
้ กบัลลังก์หนึ่งขึ ้นบนโลกแทนบัลลังก์ที่สามารถมองเห็นได้ ท่ามกลางชาวอิสราเอล บัลลังก์นนเป็
ั ้ นบัลลังก์
ที่พระองค์ทรงมอบให้ แก่มนุษย์ และจะเป็ นเช่นนัน้ ตลอดช่วงเวลากําหนดของคนต่างชาติ ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาที่คนต่างชาติมี
อิทธิ พลเหนือเยรู ซาเล็ม เรื่ องนีเ้ ป็ นใจความสําคัญและเป็ นหัวข้ อในหนังสือดาเนี ยล ในดาเนี ยลบทที่สองซึ่งพระสุบินของเนบู
คัดเนสซาร์ และคําแปลของพระเจ้ า เราจะเห็นว่าปฏิมากรมีความสําคัญในด้ านการพยากรณ์ ซึ่งเป็ นการสรุ ปเหตุการณ์ตามเวลา
กําหนดของคนต่างชาติและลักษณะการปกครองของคนต่างชาติบนโลกนี ้ (ดู ข้ อ 37-39)
พระสุบินของเนบูคดั เนสซาร์ ซงึ่ เป็ นการพยากรณ์นี ้ไม่ได้ หมายถึงเพียงแค่จกั รวรรดิโลกชาวต่างชาติสี่จกั รวรรดิเท่านัน้ แต่
ยังหมายถึงจักรวรรดิอีกจักรวรรดิหนึ่งในอนาคตที่จะมีลักษณะแตกต่างไปอย่างสิน้ เชิง ในข้ อ 44 “และในสมัยของพระราชา
เหล่านัน้ (ซึ่งคือ ‘แผ่นดิน’ที่มีการเล็งถึงในมัทธิว 13) พระเจ้ าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจักรหนึ่ง ซึ่งไม่มีวนั ทําลาย
เสียได้ หรื อราชอํานาจนันจะไม่
้
ตกไปแก่ชนชาติอื่น ราชอาณาจักรนันจะกระทํ
้
าให้ ราชอาณาจักรเหล่านี ้แตกเป็ นชิ ้นๆ ถึงอวสาน
และราชอาณาจัก รนัน้ จะตัง้ มั่น อยู่เป็ นนิ ต ย์ ” อาณาจัก รนี เ้ ป็ นอาณาจัก รที่ ห้ า อาณาจัก รของพระเมสสิยาห์ ที่ ท รงสัญ ญาไว้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาณาจักรนี ้ มีอยู่ในดาเนียล 7:13, 14 “ข้ าพเจ้ าเห็นในนิมิตกลางคืน และดูเถิด มีท่านผู้หนึ่งเหมือน
บุตรมนุษย์มาพร้ อมกับบรรดาเมฆของสวรรค์ และท่านมาหาผู้เจริ ญ ด้ วยวัยวุฒินนั ้ เขานําท่านมาเฝ้าต่อเบื ้องพระพักตร์ พระองค์
ราชอํานาจ ศักดิ์ ศรี กับราชอาณาจักร เขานํามามอบไว้ กับท่ าน เพื่อบรรดาชนชาติ ประชาชาติทัง้ ปวง และภาษา
ทัง้ หลายจะปรนนิบัตทิ ่ าน ราชอาณาจักรของท่ านเป็ นราชอาณาจักรนิรันดร์ ซ่ งึ จะไม่ สนิ ้ สุดไป และแผ่ นดินของท่ านเป็ น
แผ่ นดินซึ่งจะไม่ ถูกทําลายเลย” เทียบกับ ลูกา 19:12, 15
หลังจากดาเนียล ก็ไม่มีคําพยากรณ์อีก และเป็ นเวลาสี่ร้อยปี ที่ชนชาติอิสราเอลรอคอยอย่างกระตือรื อร้ น รอคอยให้ พระ
เจ้ าทรงทําให้ พระสัญญาของพระองค์สําเร็ จ ต่อมายอห์นผู้ให้ บพั ติศมาได้ เทศนาเกี่ยวกับแผ่นดิ นต่อจากที่ผ้ เู ผยพระวจนะแห่งพระ
คัมภีร์เก่าได้ หยุดไว้ ในมัทธิว 3:1, 2 เขียนไว้ วา่ “คราวนันยอห์
้
นผู้ให้ รับบัพติศมา มาประกาศในถิ่นทุรกันดารแคว้ นยูเดียว่า ‘จงกลับ
ใจเสียใหม่ เพราะว่าแผ่ นดินสวรรค์ มาใกล้ แล้ ว’ ” แผ่นดินสวรรค์ “มาใกล้ แล้ ว” เพราะองค์มหากษัตริ ย์กําลังจะปรากฏอยู่
้ าอย่างไร ในเวลา
ท่ามกลางชาวยิว เมื่อยอห์นกล่าวว่า “แผ่ นดินสวรรค์ มาใกล้ แล้ ว” ท่านคิดว่าชาวยิวที่ได้ ยินจะเข้ าใจถ้ อยคํานันว่
นัน้ ชาวยิวมีเพียงพระคัมภีร์เก่าเท่านัน้ แน่ชดั ว่าความคิดของพวกเขาทังหมดจะหั
้
นไปสู่แผ่นดินที่บุตรมนุษย์จะได้ รับในสวรรค์
จากผู้ทรงพระชนม์แต่เบื ้องบรรพ์
ควรสังเกตว่าผู้ให้ บพั ติศมาเทศนา “ในถิ่นทุรกันดารแคว้ นยูเดีย” การที ย่ อห์นไม่ได้เทศนาในพระวิ หารเป็ นหมายสําคัญว่า
พระเมสสิยาห์จะไม่ได้ เทศนาในพระวิหารเช่นกัน ยอห์นปรากฏตัวนอกพระวิหารห่างจากเยรู ซาเล็ม และเขาเทศนาว่า “จงกลับใจ
เสียใหม่” ซึ่งเป็ นหลักฐานแสดงถึงสภาพทางฝ่ ายวิญญาณที่น่าเศร้ าของอิสราเอล ข้ าพเจ้ าไม่จําเป็ นต้ องกล่าวว่า “จงกลับใจเสีย
ใหม่” แก่ผ้ ทู ี่ดําเนินชีวิตติดสนิทอยูก่ บั พระเจ้ า “จงกลับใจเสียใหม่” เป็ นถ้ อยคําสําหรับผู้ที่อยูห่ ่างจากพระเจ้า
ต่อมาจึงเป็ นพระองค์ผ้ ซู ึ่งยอห์นประกาศ มหากษัตริ ย์พระองค์เองทรงเข้ าใกล้ ชิดกับอิสราเอลบนโลกอีกครัง้ พระองค์ ผู้
ทรงจากบัลลังก์ บนโลกของพระองค์ ไปและผ้ ูซ่ ึงกลับส่ ูสวรรค์ ในสมัยของเอเสเคียล และผู้ซึ่งเป็ นที่ร้ ู จกั กันว่าเป็ น “พระเจ้ า
แห่งฟ้าสวรรค์“ ตังแต่
้ เวลานันเป็
้ นต้ นมา ได้ บงั เกิดเป็ นมนุษย์ด้วยพระคุณอย่างหาที่เปรี ยบไม่ได้ และเพราะพระองค์ทรงอยู่บนโลก
อีกครัง้ เพราะองค์ มหากษัตริ ย์ทรงอย่ ูท่ามกลางอิสราเอล แผ่ นดินจึง “มาใกล้ แล้ ว” ดังนัน้ มัทธิว 4:17 จึงบอกแก่เราว่า
“ตังแต่
้ นนมา
ั ้ พระเยซูได้ ทรงตังต้
้ นประกาศว่า ‘จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้ แล้ ว” ทัง้ “หมายสําคัญ” (มัทธิว
11:4; 16:3) และ “ฤทธิ์เดช” (ฮีบรู 2:3; 6:5) แห่งแผ่นดินของพระเมสสิยาห์บนโลก ได้ แสดงออกมาโดยพระคริ สต์ ถ้ าพูดอย่าง
้
กรที่ทรงสัญญาไว้ ทางดาเนียล ไม่มีสิ่งใดขาดไปยกเว้ นแต่ใจที ่สตั ย์ ซื่อที่จะต้ อนรับ
มนุษย์แล้ ว ทุกสิ่งพร้ อมสําหรับการตังอาณาจั
และรับกษัตริย์ผ้ ทู รงเป็ นพระเจ้ า แต่นนั่ เองคือสิง่ ที่ขาดไป “พระองค์ได้ เสด็จมายังบ้ านเมืองของพระองค์ และชาวบ้ านชาวเมืองของ
พระองค์ไม่ได้ ต้อนรับพระองค์” (ยอห์น 1:11)
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ขันตอนการปฏิ
้
เสธพระเมสสิยาห์มีอยู่ในมัทธิว 12 ซึ่งเราจะกล่าวถึงในบทต่อไป เพราะอิสราเอลปฏิเสธกษัตริ ย์ของตน
พระองค์จึงทรงปฏิเสธพวกเขาเป็ นการชัว่ คราว และจึงเลื่อนการตังแผ่
้ นดินของพระเมสสิยาห์บนโลกนี ้ออกไป มหากษัตริ ย์จะทรง
้
กรของพระองค์ขึ ้น (ดู ลูกา 19:12,
ไปจากโลกนี ้และไม่ประทับอยูเ่ ป็ นเวลานาน ก่อนที่พระองค์จะทรงกลับมาอีกครัง้ และตังอาณาจั
15) ในช่ วงเวลาที่พระองค์ ไม่ ได้ สถิตอย่ ูด้วยพระกายของพระองค์ มี “แผ่ นดิน” อีกแผ่ นดินหนึ่งก่ อตัวขึน้ มา ในตอนนี ้เป็ น
แผ่นดินของพระองค์ท่ามกลางชาวต่างชาติ และก่อตังขึ
้ ้นในที่ซงึ่ มีอํานาจของพระองค์ แผ่นดินนี ้คืออาณาจักรของผู้ประกาศตนว่า
เป็ นคริสเตียน ซึง่ คือ ศาสนาคริสต์ นัน่ เอง
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บทที่ 2
พระเยซทรง
ู เริ่มพระราชกิจ
ในการพยากรณ์ ของพระองค์
มัทธิวบทที่สิบสามเริ่ มต้ นว่า “ในวันนัน้ พระเยซูก็เสด็จจากเรื อนไปประทับที่ชายทะเลสาบ” ข้ อความนี ้ต่อเนื่องจากบท
ก่อนหน้ านี ้ซึง่ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงแสดงให้ เราเห็นถึงขันตอนในการที
้
่ชาวอิสราเอลปฏิเสธกษัตริ ย์ของตน ในตอนต้ นของมัทธิว
12 เราเห็นว่าคนฟาริ สีท้าทายสาวกของพระคริ สต์เพราะเหล่าสาวกเด็ดรวงข้ าวมากินในวันสะบาโต จากนัน้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าก็
ตรัสแก้ ต่างให้ พวกเขา ต่อมาเราเห็นว่า “ฝ่ ายพวกฟาริ สีก็ออกไปปรึกษากันว่า จะทําอย่างไรจึงจะฆ่าพระองค์ได้ ” (ข้ อ 14) เป็ นครั้ง
แรกที่เราเห็นข้ อความเช่นนี ้ในพระกิตติคณ
ุ มัทธิว
ต่อมาในข้ อ 22-24 เขียนไว้ ว่า “ขณะนันเขาพาคนหนึ
้
่งมีผีเข้ าสิงอยู่ ทังตาบอดและเป็
้
นใบ้ มาหาพระองค์ พระองค์ทรง
รักษาให้ หาย คนใบ้ นนจึ
ั ้ งพูดจึงเห็น” จนถึงตอนที่กล่าวนี ้ การอัศจรรย์นี ้เป็ นการอัศจรรย์ที่โดดเด่นที่สดุ ที่องค์พระเยซูทรงกระทํา
จริ งๆ แล้ ว เป็ นการอัศจรรย์สามอย่างในหนึ่งเดียว ผู้ที่ได้ เห็นเป็ นพยานนันก็
้ มีความรู้ สึกเช่นนี ้ “คนทังปวงก็
้
อศั จรรย์ใจถามกันว่า
‘คนนี ้เป็ นบุตรดาวิดได้ หรื อ’ ” ไม่ ใช่ “คนนีเ้ ป็ นพระบุตรของพระเจ้ าได้ หรื อ” นัน่ คือพระเมสสิยาห์พระองค์เอง แต่ถามว่าเป็ น
“บุตรดาวิด” หรื อ พวกเขาไม่สามารถหรื อมิฉะนันก็
้ ไม่อยากจะตระหนักว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้ าแห่งฟ้าสวรรค์ ต่อจากนัน้ เขียน
ั ้ ตอนนี ้เอง พวกเขาได้
ว่า “แต่พวกฟาริ สีเมื่อได้ ยินดังนันก็
้ พดู กันว่า ‘ผู้นี ้ขับผีออกได้ ก็เพราะใช้ อํานาจเบเอลเซบูลผู้เป็ นนายผีนน”
กระทําความบาปที่ไม่อาจให้ อภัยได้
หลังจากองค์พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสกับคนฟาริ สีหลังจากที่พวกเขากล่าวดูหมิ่นพระเจ้ าอย่างไม่อาจให้ อภัยได้ มีคําเขียนไว้ ว่า
“คราวนันมี
้ บางคนในพวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริ สีมาทูลพระองค์ว่า ‘อาจารย์เจ้ าข้ า พวกข้ าพเจ้ าอยากจะเห็นหมายสําคัญจาก
ท่าน” (ข้ อ 38) พระองค์ตรัสตอบว่า หมายสําคัญเดียวที่จะทรงให้ แก่คนที่ชวั่ และคิดทรยศคือ “หมายสําคัญของโยนาห์ผ้ เู ผยพระ
วจนะ” เท่านัน้ นัน่ คือว่า หลังจากสามวันในแดนคนตาย องค์ ผู้รับใช้ ของพระเจ้ าจะเป็ นขึน้ และไปยังคนต่ างชาติ ต่อจากนี ้
องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงประกาศอย่างจริ งจังถึงการพิพากษาจากสวรรค์ที่จะเกิดขึ ้นแก่ชนชาติชวั่ เพื่อที่สภาพสุดท้ ายของพวกเขาจะ
ร้ ายกว่าตอนแรก (ข้ อ 43-45)
ตอนท้ ายของบทนีท้ ําให้ เราทราบว่า ขณะที่พระคริ สต์ตรัสกับคนทังหลาย
้
มีคนๆ หนึ่งทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้ าข้ า
มารดาและน้ องชายของพระองค์ยืนอยู่ข้างนอก หาโอกาสที่จะสนทนากับพระองค์” และพระองค์ตรัสตอบว่า “ใครเป็ นมารดาของ
เรา ใครเป็ นพี่น้องของเรา” แล้ วทรงชีไ้ ปทางพวกสาวกของพระองค์และตรัสว่า “นี่เป็ นมารดาและพี่น้องของเรา ด้ วยว่าผู้ใดจะ
กระทําตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ผู้นนแหละเป็
ั้
นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรา” (ข้ อ 46-50) ในที่นี ้ เป็ น
การตัดขาดจากผู้ที่เกี่ ยวโยงทางเนื อ้ หนัง แสดงถึงการที่องค์ พระผู้ช่วยให้ รอดทรงตัดขาดจากอิสราเอล และประกาศว่าต่อไป
พระองค์จะทรงถือผู้ที่กระทําตามนํ ้าพระทัยพระบิดาของพระองค์ผ้ ทู รงสถิตในสวรรค์เท่านันเป็
้ นญาติพี่น้องของพระองค์
ดังนัน้ จึงเห็นว่าถ้ อยคําตอนต้ นของมัทธิว 13 เป็ นกุญแจสําคัญสูก่ ารแปลสิ่งที่ตามมา พระคริ สต์ตรัสอุปมาเรื่ องต่างๆ ใน
้ วันเดียวกับเมื่อคนฟาริ สีปรึกษากันเพื่อฆ่าพระองค์ วันเดียวกับที่พวกเขากระทําความบาปที่ไม่อาจให้ อภัยได้ วัน
บทนี ้ “ในวันนัน”
เดียวกับที่พระองค์ประกาศการพิพากษาแก่ชาติอิสราเอล และวันเดียวกับที่พระองค์ตดั ขาดความเกี่ยวข้ องทางฝ่ ายเนื ้อหนังที่รวม
พระองค์กับชาวยิวเป็ นหนึ่งเดียว และทรงบอกเป็ นนัยว่าต่อนัน้ ไป จะมีผ้ ูที่เป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์ด้วยสายสัมพันธ์ ทางฝ่ าย
วิญญาณ ดังนัน้ มัทธิว 12 เกี่ยวข้ องกับมัทธิว 13 โดยการเป็ นเหตุเป็ นผลกัน หรื ออีกนัยหนึ่งคือ มัทธิว 12 แสดงถึงสาเหตุที่นําไปสู่
การกระทําของพระคริ สต์ในบทที่สิบสาม สาเหตุนนก็
ั ้ คือ การที่อิสราเอลปฏิ เสธมหากษัตริ ย์ของพวกเขาและพระองค์ทรงปฏิเสธ
พวกเขา การกระทําของพระองค์ใน 13:1 เป็ นสิ่งที่แสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนยุค เป็ นการทํานายถึงสิ่งที่เกิดขึน้ ในหนั งสือ
กิจการ นั่นคือ การที่พระเจ้ าทรงหันไปจากชาวยิวและหันไปหาคนต่ างชาติเป็ นการชั่วคราว
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“ในวันนัน้ พระเยซูก็เสด็จจากเรื อนไปประทับที่ชายทะเลสาบ” คําว่า “เรื อน” [บ้ าน] เป็ นสถานที่สมาคมกันและเป็ นการ
ผูกพันกันตามธรรมชาติ ซึ่งตอนนี ้เป็ นที่ซึ่งพระเยซู “เสด็จจาก...ไป” ในทางสัญลักษณ์ แล้ ว เป็ นการยื นยันถึงถ้ อยคําของพระองค์
เองในตอนท้ ายของมัทธิว 12 นัน่ คือ สิง่ ที่เชื่อมระหว่างพระองค์กบั ชาวยิวตอนนี ้ถูกแยกออกไปแล้ ว ต่อมา พระคริ สต์ทรงไปประทับ
ที่ชายทะเลสาบ ซึ่งมีความสําคัญในแง่สญ
ั ลักษณ์ คําว่า “ทะเลสาบ” หมายถึงมนุษย์ที่หลงในความวุ่นวายและความไร้ ผลของ
ธรรมชาติ ของมนุษย์ที่ห่างจากพระเจ้ า ดังนัน้ จึงหมายถึงคนต่างชาติ ถ้ าผู้อ่านเปิ ดไปที่ดาเนียล 7:2-7 วิวรณ์ 17:15 ฯลฯ จะเห็น
การเปรี ยบเทียบนี ้
“แล้ วพระองค์ก็ตรัสกับเขาหลายประการเป็ นคําอุปมา” (13:3) แสดงให้ เห็นถึงวิธีการสอนใหม่ ของพระคริ สต์ พระ
กิตติคุณมัทธิ วสิบสองบทแรกไม่มีอุปมาใดๆ เลย ก่อนหน้ านี ้ พระคริ สต์ สอนคนทัง้ หลายด้ วยภาษาที่เรี ยบง่าย ใช้ ถ้อยคําที่ไม่
สลับซับซ้ อน แต่ ในเวลานี ้ ข้ อความของพระองค์ ถูกปิ ดบังและความหมายถกซ่
ู อนไว้ ซึง่ เป็ นการอธิบายข้ อความที่อยู่ในข้ อที่
สิบว่า “ฝ่ ายพวกสาวกจึงมาทูลพระองค์ว่า ‘เหตุไฉนพระองค์ตรัสกับเขาเป็ นคําอุปมา” เหล่าสาวกประหลาดใจ เพราะไม่ค้ นุ เคยกับ
รูปแบบการสอนนี ้ พวกเขาไม่เข้ าใจจึงถามคําถามในที่นี ้ คําตอบขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงยืนยันสิ่งที่เราได้ กล่าวไปเกี่ยวกับข้ อ 1
โดยคําตอบของพระองค์มีอยู่ในข้ อ 11-15 พระองค์ตรัสถึงถ้ อยคําในอิสยาห์ 6 อันเป็ นหลักฐานเพิ่มเติมว่าชนชาติอิสราเอลถูก
กษัตริ ย์ของพวกเขาปฏิเสธแล้ ว ด้ วยเหตุนนเอง
ั ้ พระองค์จึงทรงอยู่ห่างไกลจากพวกเขา ดังที่แสดงให้ เห็นในรูปแบบการสอนใหม่นี ้
ทังนี
้ ้ เป็ นหลักการตลอดทังพระคั
้
มภีร์ว่า เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้ ข้อความอุปมาหรื อที่เป็ นสัญลักษณ์ ข้ อความเหล่านี ้เป็ นข้ อความ
แก่ผ้ ทู ี่ห่างไกลจากพระเจ้ า ดังนัน้ จึงไม่มีข้อความเช่นนี ้ในจดหมายฉบับต่างๆ
เมื่อเปิ ดไปในหนังสือมัทธิว 13:11 อีกครัง้ หนึง่ เราจะเห็นกุญแจสําคัญดอกที่สองที่เปิ ดเผยเนื ้อหาในมัทธิวบทนี ้ องค์ พระ
ผ้ ูเป็ นเจ้ าพระองค์ เองตรั สว่ าอุปมาเจ็ดเรื่ องเป็ น “ข้ อความลับลึกแห่ งแผ่ นดินสวรรค์ ” แต่ก่อนที่เราจะกล่าวถึงเนื ้อหาต่อไป
ขอให้ เข้ าใจว่าคําว่า “แผ่นดิน” ไม่ได้ หมายถึงอาณาเขตดิ นแดนเป็ นสําคัญ ความหมายแรกของคํานี ้ในพจนานุกรมของเว็บสเตอร์
คือ “อํานาจของกษัตริย์ อํานาจสูงสุด การปกครอง อํานาจการปกครอง” ความหมายโดยตรงของ “แผ่นดิน” ไม่ได้ หมายถึงดินแดน
แต่ ห มายถึ ง อํ า นาจ และไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง สถานที่ แต่ ห มายถึ ง อํ า นาจสูง สุด ลองยกตัว อย่ า งง่ า ยๆ ประเทศฝรั่ ง เศสเคยเป็ น
“ราชอาณาจักร” แต่ในปั จจุบนั นี ้เป็ น “สาธารณรัฐ” แต่ถึงกระนัน้ ดิ นแดนของประเทศฝรั่งเศสก็ไม่ได้เปลี ย่ นแปลงไป ประเทศยังคง
เหมือนเดิม และผู้อยู่อาศัยก็ยงั เป็ นชนชาติเดิม แต่ประเทศฝรั่งเศสไม่ใช่ “ราชอาณาจักร” อีกต่อไป เพราะเหตุผลง่ายๆ ว่า ประเทศ
ฝรั่งเศสไม่ยอมรับอํานาจสูงสุดของกษัตริย์อีกต่อไป แต่มีการปกครองโดยสาธารณชน ดังนันจึ
้ งเป็ น “สาธารณรัฐ” สาธารณชนเป็ น
ผู้ปกครอง โดยให้ อํานาจแก่ผ้ ทู ี่พวกเขาเลือกให้ ดํารงตําแหน่ง จากตัวอย่างง่ายๆ นี ้ จึงเห็นว่า คําว่า “แผ่นดิน” ไม่ได้ หมายถึงอาณา
เขตดินแดนเฉพาะที่ แต่หมายถึงรปแบบ
การปกครองของแผ่นดินและอํานาจสงสุ
้ าว่า “แผ่นดิน
ู
ู ดของผู้ปกครองแผ่นดินนัน้ ดังนันคํ
สวรรค์” จึงไม่ใช่สวรรค์ แต่เป็ นประชากรผู้อยูใ่ ต้ อํานาจสูงสุดของ [พระเจ้ าผู้ทรงประทับอยูใ่ น] สวรรค์
หลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ อความข้ างต้ นมีอยู่ในพระคําที่องค์พระผู้ช่วยให้ รอดตรัสแก่เปโตรตามที่บนั ทึกไว้ ในมัทธิ ว
16:19 “เราจะมอบลูกกุญแจแผ่นดินสวรรค์ให้ ไว้ แก่ท่าน” “ลูกกุญแจ” มีความหมายสองประการได้ แก่ ประการแรกคือ ลูกกุญแจ
ุ แจบ้ านของข้ าพเจ้ า
เป็ นสัญลักษณ์ของอํานาจ ประการที่สอง ลูกกุญแจมีไว้ เพื่อเปิ ดบางสิ่งและทําให้ เข้ าไปได้ เมื่อข้ าพเจ้ าให้ กญ
กับคนหนึ่งคนใด คนๆ นันมี
้ อํานาจที่จะเข้ าไปในบ้ านได้ ในวิวรณ์ 1:18 เขียนไว้ ว่าพระคริ สต์ทรงมี “ลูกกุญแจแห่งความตายและ
แห่งแดนคนตาย” ซึง่ มีความหมายว่าพระองค์ทรงมีอํานาจเหนือความตายและแดนคนตายอย่างแท้ จริ ง เปโตร “ได้ รับ” ลูกกุญแจ
แผ่นดินสวรรค์ จึงเป็ นผู้มีอํานาจที่ได้รับการแต่งตัง้ หนังสือกิจการแสดงให้ เห็นความหมายของพระคําขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าที่ตรัส
แก่เปโตร
้ นเพ็นเทคอสต์ เพื่อเปิ ดประตูแผ่นดินแก่ชาวยิ ว ในกิจการ
ในหนังสือกิจการบทที่สอง เปโตรใช้ “ลูกกุญแจ” เหล่านันในวั
10 เปโตรใช้ “ลูกกุญแจ” เหล่านันอี
้ กครัง้ เพื่อให้ ชาวต่างชาติ ได้ เข้ าสู่แผ่นดิน ชาวต่างชาติเหล่านี ้คือโครเนลิอสั และครัวเรื อนของ
เขา กิจการบทที่ 9 บันทึกเกี่ยวกับการหันมาเชื่อพระคริ สต์ของเซาโล ชาวเมืองทาร์ ซสั และเป็ นที่ทราบกันดีอยู่แล้ วว่า เปาโลเป็ น
อัครทูตไปสู่ชาวต่างชาติ แต่เมื่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงปรากฏแก่โครเนลิอสั และตรัสให้ เขาส่งคนไปหาผู้รับใช้ คนหนึ่งของพระองค์
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และผู้รับใช้ คนนันไม่
้ ใช่เปาโล แต่เป็ นเปโตร เพราะเปโตรเป็ นผู้มี “ลูกกุญแจ” เปโตรไม่ได้ให้ เข้ าสู่สวรรค์ แต่ส่อู าณาจักรที่ประกาศ
ตนเป็ นคริ สเตี ยน ดังนันถ้
้ อยคําใน [มัทธิว] 13:11 ยืนยันว่าอุปมาต่อๆ มานันเกี
้ ่ยวข้ องกับศาสนาคริ สต์ นัน่ คือ ศาสนาที่เชื่อใน
อํานาจแห่งสวรรค์และพระคริ สต์เป็ นผู้นํา อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เราจะกล่าวถึงเรื่ องอื่นต่อไป ความคิดเกี่ยวกับสิทธิ์ใน“ลูกกุญแจ
ของเปโตร” ที่ส่งต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเป็ นเรื่ องเหลวไหลอย่างแท้ จริ ง เพราะ เปโตรเปิ ดประตแผ่
ู นดินทิง้ ไว้
มัทธิ วบทที่ 13 ข้ อ 11 ใช้ ลกู กุญแจกอีกดอกหนึ่งกับ “ข้อความลับลึ กแห่งแผ่นดินสวรรค์” ในพระคัมภีร์ คําว่า “ข้ อความลับลึก”
้
่ พระคริ สต์ ตรั สว่ า ‘ข้ อความซึ่ง
หมายถึง ความลับของพระเจ้ าที่เปิ ดเผยโดยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ข้ อ 35 ยืนยันเช่นนันในการที
ปิ ดซ่ อนไว้ ตัง้ แต่ เดิมสร้ างโลก’ ดังนัน้ ในอุปมาเหล่ านี ้ พระคริ สต์ ทรงแจ้ งให้ ทราบถึงสิ่งที่ไม่ ได้ อย่ ูในการพยากรณ์ ของ
พระคัมภีร์เก่ า สิ่งซึ่งพระเจ้ าไม่ ทรงเปิ ดเผยแก่ อิสราเอลผ่ านทางผ้ ู เผยพระวจนะ ทัง้ นี ้ ควรจะสังเกตในเรื่ องนี ใ้ ห้ ดี
เพราะเป็ นข้ อโต้ แย้ งการแปลอุปมาเหล่ านีใ้ นวิธีท่ มี ักจะแปลกัน
มีหลายคนที่ถือว่าอุปมาในมัทธิ ว 13 มีคําพยากรณ์ ที่นําไปสู่การครอบครองหนึ่งพันปี มีคนถือว่าอุปมาเกี่ยวกับเมล็ด
มัสตาร์ ดและเชื อ้ สอดคล้ องกับสัญญาที่ ว่า “แผ่นดินโลกจะเต็มไปด้ วยความรู้ เรื่ องของพระเจ้ า ดั่งนํ า้ ปกคลุมทะเลอยูน่ ั ้น“ แต่
ข้ อความดังกล่าวอยู่ในอิสยาห์ 11:9 ซึ่งไม่ใช่ “ความลับ” ในสมัยพระคัมภีร์เก่าเลย ดังนัน้ ไม่มีอปุ มาใดในมัทธิ ว 13 ที่กล่าวถึง
หัวข้ อเดียวกันกับอิสยาห์ 11:9 มิฉะนันแล้
้ ว สิ่งที่กล่าวไว้ ในข้ อ 35 จะไม่เป็ นความจริ ง มัทธิว 13 มีเนื ้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ได้เผยไว้
ในที่ใดพระคัมภีร์เก่าเลย แต่เป็ นการเปิ ดเผยใหม่อย่างแท้ จริ ง
ในที่นี ้ มีอปุ มาจํ านวน 7 เรื่ องด้ วยกัน อันเป็ นการประกาศว่าอุปมาเหล่านี ้เป็ นภาพคร่ าวๆ ที่สมบูรณ์หรื อกําหนดบางสิ่ง
ขึ ้น และสิ่งนันคื
้ อ ประวัติศาสตร์ ของศาสนาคริ สต์ อุปมาสี่เรื่ องแรกเกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของมนุษย์ เราจึงเห็นภาพความ
ล้มเหลว ในอุปมาแรก จากเมล็ดพืชที่หว่านออกไปสี่เมล็ด มีเพียงเมล็ดเดียวเท่านันที
้ ่ดีและก่อให้ เกิดผล ในอุปมาที่สอง เมล็ดพืช
โดยรวมแย่ลงเพราะมีข้าวละมานปนอยูก่ บั ข้ าวดีด้วย ในอุปมาที่สาม เมล็ดมัสตาร์ ดขนาดเล็กเติบโตกลายเป็ นต้ นไม้ ใหญ่ มีกิ่งก้ าน
ใหญ่จนเป็ นที่ทํารังของซาตาน ในอุปมาที่สี่ แป้งสามถังเสียไปในที่สดุ เพราะเชื ้อถูกปนลงไปในแป้งนันอย่
้ างลับๆ
ที่ใดก็ตามในพระคัมภีร์ เมื่อพระเจ้ าทรงมอบหมายให้ มนุษย์มีหน้ าที่อะไร มนุษย์ก็ทําไม่สําเร็จ พระเจ้ าทรงให้ อาดัมดูแล
สวนเอเดนและเขาก็ไม่สามารถทําได้ พระเจ้ าทรงให้ โนอาห์มีอํานาจปกครอง และเขาก็ไม่สามารถปกครองตนเองได้ พระเจ้ าทรง
ประทานธรรมบัญญัติแก่อิสราเอล และพวกเขาก็ไม่ปฏิบตั ิตาม ก่อนที่โมเสสจะลงมาจากภูเขา พวกเขานมัสการวัวทองคํากันอยู่
พระเจ้ าทรงตังให้
้ มีปโุ รหิตในอิสราเอล อาโรนและลูกชายของเขาอุทิศตนเพื่อตําแหน่งของตน แต่ในวันแรก ลูกชายสองคนของอาโร
นกลับถวายไฟที่ต้องห้ าม และพระเจ้ าทรงพิพากษาพวกเขา พระเจ้ าทรงตังให้
้ มีกษัตริ ย์ในอิสราเอล แต่มีบนั ทึกมากมายเกี่ยวกับ
้ บเหลิงคิดว่าตัวเองสําคัญจน
ความล้ มเหลวของกษัตริ ย์เหล่านัน้ พระเจ้ าทรงประทานอํานาจแก่เนบูคดั เนสซาร์ แต่พระราชานันกลั
สร้ างปฏิมากรรู ปตนเองขึ ้น และเรี ยกร้ องให้ ทกุ คนนมัสการปฏิมากรนัน้ ผู้ที่ประกาศตนว่าเป็ นคริ สเตียนก็ล้มเหลวเช่นนัน้ อัครทูต
เปาโลกล่าวไว้ วา่ “...เมื่อข้ าพเจ้ าไปแล้ ว จะมีสนุ ขั ป่ าอันร้ ายเข้ ามาในหมู่พวกท่าน และจะไม่ละเว้ นฝูงแกะไว้ เลย” (กิจการ 20) และ
ก็มีสนุ ขั ป่ าเข้ ามาจริ งๆ สิ่งชัว่ ที่ซาตานนําเข้ ามาในช่วงแรกของยุคนี ้ไม่เคยถูกกําจัดไป และจะไม่ถกู กําจัดไปจนกว่าจะถึงเวลาเก็บ
เกี่ยว สิ่งต่างๆ ไม่ได้ ดีขึ ้นเรื่ อยๆ แต่กลับแย่ลงเรื่ อยๆ จนกว่าพระคริ สต์จะทรงคาย (วิวรณ์ 3:16) ระบบศาสนาคริ สต์นี ้ออกมา แต่
สาธุการแด่พระนามของพระเจ้ า เพราะพระเจ้าไม่ทรงล้ มเหลว แม้ ว่ามนุษย์จะล้ มเหลวและซาตานจะต่อต้ าน แต่พระองค์ทรง
กระทํ า ตามวัตถุป ระสงค์ นิรัน ดร์ ข องพระองค์ อ ย่า งช้ า ๆ แต่แ น่น อน กิ จ การ 15:18 ประกาศว่า “องค์ พ ระผู้เป็ นเจ้ า ผู้ท รงแจ้ ง
เหตุการณ์เหล่านี ้ให้ ทราบแต่โบราณกาล” ทังนี
้ ้ มีหลักฐานที่แสดงไว้ ชดั เจนในการสําเร็จของอุปมาที่เป็ นคําพยากรณ์ในมัทธิว 13
อุปมาเจ็ดเรื่ องของมัทธิว 13 แบ่งออกเป็ นสี่เรื่ องและสามเรื่ อง ซึ่งเป็ นวิธีแบ่งสิ่งที่มีเจ็ดอย่างโดยทัว่ ๆ ไป พระเยซูตรัสสี่
เรื่ องแรกแก่ฝงู ชนที่ชายฝั่ งทะเลสาบ ส่วนอีกสามเรื่ องตรัสกับสาวกภายในบ้ าน ดังนัน้ สี่เรื่ องแรกจึงเกี่ยวกับลักษณะภายนอก
ของศาสนาคริ สต์ ในขณะที่อีกสามเรื่ องเป็ นลักษณะภายในและเป็ นทางฝ่ ายวิญญาณมากกว่ า สี่เรื่ องแรกแบ่งออกเป็ น
สองคู่ คู่แรก เป็ นเรื่ องเมล็ดพืชและเรื่ องข้ าวสาลีกบั ข้ าวละมาน ซึ่งเกี่ยวกับแต่ละบุคคล คู่ที่สอง ต้ นมัสตาร์ ดและแป้งที่ถกู เจือปน
ซึง่ เกี่ยวกับกลุ่มคน อุปมาเรื่ องแรกเกี่ยวกับการหว่าน โดยมีอปุ มาที่ห้าและหกแสดงถึงพืชผลที่ได้ รับ อุปมาที่สองเกี่ยวกับการหว่าน
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เช่นกัน โดยมีอุปมาที่สามและสี่แสดงถึงพืชผลที่ได้ รับ ทําไมจึงกล่าวถึง “พืชผล” ของการหว่านที่สองก่อนการเก็บเกี่ยวของการ
หว่านครัง้ แรก คําตอบก็คือว่า ลําดับของพระคัมภีร์คือสิ่งแรกเป็ นของฝ่ ายธรรมชาติ จากนันจึ
้ งเป็ นของฝ่ ายวิญญาณเสมอ ในบท
ต่อไป เราจะกล่าวถึงอุปมาเรื่ องผู้หว่านพืช
เนื ้อหาส่วนใหญ่ในบทนี ้นํามาจากงานเขียนของ เอฟ ดับเบิลยู แกรนท์
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บทที่ 3
อุปมาเรื่ องผ้ ูหว่ านพืช
“แล้ วพระองค์ก็ตรัสกับเขาหลายประการเป็ นคําอุปมา เป็ นต้ นว่า ‘ดูเถิด มีคนหนึ่งออกไปหว่านพืช’ ” ผู้อ่านที่รอบคอบจะ
้ ้ มีเหตุผลที่เป็ นเช่นนัน้
สังเกตถึงสิ่ งที ่ละไว้ในที่นี ้ นัน่ คือว่า อุปมานี ้ไม่ได้ เริ่ มต้ นขึ ้นด้ วยคําว่า “แผ่นดินสวรรค์เปรี ยบเหมือน” ทังนี
เพราะสิ่งที่ละไว้ จากพระคัมภีร์มีความหมายมากพอๆ กับสิ่งที่บนั ทึกไว้ อุปมาอีกหกเรื่ องเริ่ มต้ นขึ ้นด้ วยถ้ อยคําดังกล่าว เหตุผลที่มี
การละไว้ ในตอนต้ นของอุปมาเรื่ องแรกนันเป็
้ นสิ่งที่เข้ าใจได้ ง่าย ดังที่ได้ แสดงให้ เห็นแล้ วในบทก่อนหน้ านี ้ว่า “แผ่นดินสวรรค์” เป็ น
คําซึ่งในยุคปั จจุบนั หมายถึงศาสนาคริ สต์ อันหมายถึงศาสนาที่ประกาศตนว่าเป็ นคริ สเตียน อาณาจักรที่ยอมรับพระคริ สต์อย่าง
เปิ ดเผย แต่ “แผ่นดินสวรรค์” ไม่ได้ หมายความเช่นนีจ้ นกระทัง่ หลังจากพระเยซูคริ สต์ทรงฟื น้ คืนพระชนม์และเสด็จขึน้ สู่สวรรค์
ดังนัน้ เนื่องจากอุปมาเรื่ องแรกหมายถึงช่วงเวลาที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเราทรงปฏิบตั ิพระราชกิจอยูบ่ นโลก ถ้ อยคํานี ้จึงละไว้ อย่าง
เหมาะสม อุปมาแรกเป็ นบทนํ าสู่อุปมาอื่นๆ ที่ตามมา โดยบรรยายถึงงานของพระคริ สต์ ในการจัดเตรี ยมเพื่อตัง้ แผ่นดินของ
พระองค์ขึ ้นท่ามกลางชาวต่างชาติ แต่จริงๆ แล้ ว หลักการของอุปมานี ้กว้ างกว่านี ้
“ดเถิ
ู ด มีคนหนึ่งออกไปหว่านพืช” ในมาระโก 4:3 อุปมาเรื่ องเดียวกันนี ้เริ่ มต้ นขึ ้นด้ วยถ้ อยคําว่า “จงฟั งเถิ ด มีคนหนึ่ง
ออกไปหว่านพืช” คําว่า “จงฟั งเถิด” แสดงให้ เห็นว่าองค์พระผู้ช่วยให้ รอดกําลังจะตรัสสิ่งซึ่งมีความสําคัญมากเป็ นพิเศษ อุปมาที่
พระองค์ทรงใช้ ง่ายจนเกือบจะไม่น่าประทับใจเลย ดังนัน้ ผู้ฟังอาจถือเป็ นเรื่ องเล็กน้ อยได้ ดังนัน้ คําว่า “จงฟั งเถิด” “ดูเถิด” มีไว้ เพื่อ
ดึงดูดความสนใจ เป็ นถ้ อยคําที่เรี ยกให้ เราไตร่ตรองถึงสิง่ ที่กําลังจะกล่าวถึงต่อไป
้ าเศร้ าและน่ายินดี ถ้ าพูดอย่างมนุษย์แล้ ว ก็ควรจะเป็ น “มีผ้ เู กี่ยวคน
สิง่ ที่พระคริสต์ทรงกระทําในตอนต้ นของอุปมานี ้ทังน่
หนึ่งออกไปเกี่ยวข้ าว” หรื อ “มีชาวไร่คนหนึ่งออกไปเก็บเกี่ยวพืชผล” เป็ นเวลาหนึ่งพันห้ าร้ อยปี มีการหว่านเมล็ดพืชอย่างมากมาย
ในอิสราเอล โดยโมเสส ดาวิด ผู้เผยพระวจนะต่างๆ และสุดท้ ายคือยอห์นผู้ให้ บพั ติศมา แต่การเก็บเกี่ยวของพระเยโฮวาห์ยงั มาไม่
ถึง อิสยาห์บทที่ 5 สัมผัสใจด้ วยถ้ อยคําเหล่านี ้ “เป็ นเพลงของที่รักของข้ าพเจ้ าเกี่ยวกับสวนองุ่นของท่านที่รักของข้ าพเจ้ ามีสวนองุ่น
แปลงหนึ่งอยู่บนเนินเขาอันอุดมยิ่ง ท่านขุดแล้ วเก็บก้ อนหินออกหมดและปลูกเถาองุ่นอย่างดีไว้ ท่านสร้ างหอเฝ้าไว้ ท่ามกลางและ
สกัดบ่อยํ่าองุ่นไว้ ในสวนนันด้
้ วย ท่านมุง่ หวังว่ามันจะบังเกิดลูกองุ่น แต่มนั บังเกิดลูกเถาเปรี ย้ ว” ข้ อ 1, 2
เราเห็นการอวยพรของพระคริ สต์ในการถ่อมพระองค์ลงและพระคุณอันน่าอัศจรรย์ของพระองค์เพื่อเป็ น “ผู้หว่าน” ดังนัน้
“จงฟั งเถิด” คําว่า “ออกไปหว่านพืช” แสดงให้ เห็นการเปลี่ยนยุคที่ยิ่งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึน้ ไม่มีการปลูกองุ่นหรื อต้ นมะเดื่อใน
้ ่งที่เราเห็นในที่นี ้คือ การหว่านเมล็ดพืชออกไปใน
อิสราเอลอีกต่อไป แต่เป็ นพระเมตตาของพระเจ้ าที่ออกไปยังชาวต่างชาติ ดังนันสิ
ทุง่ นา ในข้ อ 38 เขียนว่า “นานัน้ ได้ แก่ โลก”
ุ มากน้ อยเพียงใด อีกนัย
จุดประสงค์ที่สําคัญอย่างหนึ่งของอุปมาแรกนี ้คือ เพื่อสอนเราว่าชาวต่างชาติจะรับพระกิตติคณ
หนึ่งคือ เราทราบถึงผลของการหว่านเมล็ดพืชนี ้ ประการแรก ดินส่วนใหญ่ที่เมล็ดพืชตกลงมานันไม่
้ ก่อให้ เกิดผล นัน่ คือ ดินที่แข็ง
ตื ้น และมีหนามไม่ก่อให้ เกิดผล ประการที่สอง มีการต่อสู้จากภายนอก นัน่ คือ นกมากินไปเสีย ประการที่สาม ดวงอาทิตย์แผดเผา
และทําให้ รากขาดความชุ่มชื ้นและเหี่ยวไป มีเพียงเมล็ดพืชส่วนน้อยเท่านันที
้ ่ก่อให้ เกิดผล จึงทําให้ ทราบว่าไม่ใช่ทกุ คนในโลกจะ
เชื่อพระกิตติคณ
ุ
คําสอนที่ชดั เจนเกี่ยวกับอุปมานี ้ควรจะกําจัดความฝั นในทางดีแต่ไร้ ประโยชน์ของผู้ที่เชื่อว่าอาณาจักรพันปี ได้ เริ่ มต้ นขึ ้น
1
แล้ ว หลังจากนัน้ อุปมานี ้ตอบคําถามต่อไปนี ้อย่างชัดเจนและแน่นอน ผลของการหว่ านเมล็ดพืชเป็ นอย่ างไร ทัง้ โลกจะรั บ
เมล็ดพืชและทุ่งนาทุกส่ วนจะก่ อให้ เกิดผลหรื อไม่ เมล็ดพืชจะเติบโตขึน้ และทําให้ เกิดการเก็บเกี่ยวทุกหนทุกแห่ งโดย
ไม่ มีเมล็ดข้ าวแม้ แต่ เมล็ดเดียวหายไปหรื อไม่ องค์พระผู้ช่วยให้ รอดของเราทรงแจ้ งให้ เราทราบอย่างชัดเจนว่าเมล็ดพืชส่วน
1

ผู้ที่เชื่อว่าอาณาจักรพันปี ได้ เริ่มต้ นขึ ้นแล้ ว เชื่อว่าพระคริสต์ทรงเริ่มตั ้งอาณาจักรพันปี ของพระองค์แล้ ว โดยทรงกระทําการผ่านทางมนุษย์

12

ใหญ่ไม่เกิดผล ดังนัน้ พระกิตติคณ
ุ จึงไม่ได้ ก่อให้ เกิดชัยชนะทัว่ โลกในการทําให้ ทกุ ชนชาติเป็ นคริ สเตียน ไม่ มีการบอกเป็ นนั ย
ใดๆ ว่ าเมื่อเวลาผ่ านไป จะมีการเปลี่ยนแปลง และในภายหลังผ้ ูหว่ านพืชจะประสบความสําเร็ จมากยิ่งขึน้ เพื่อผู้ฟังที่เป็ น
ริ มหนทาง ดินที่มีพื ้นหิน และดินที่มีหนามจะหายไปหรื อจะไม่ค่อยมี ในทางตรงกันข้ าม องค์ พระผ้ ู เป็ นเจ้ าพระองค์ เองทรง
เตือนเราอย่ างแน่ ชัดว่ าผลจากพระกิตติคุณจะไม่ เพิ่มขึน้ แต่ จะลดลงอย่ างมาก เพราะเมื่อตรัสถึงผลที่เกิดขึ ้น พระองค์ทรง
ตรัสว่า “ส่วนพืชซึ่งหว่านตกในดินดีนนั ้ ได้ แก่บุคคลที่ได้ ยินพระวจนะนัน้ และเข้ าใจ คนนัน้ ก็เกิดผลร้ อยเท่าบ้ าง หกสิบเท่าบ้ าง
สามสิบเท่าบ้ าง” (ข้ อ 23) ประวัติศาสตร์ ปลายศตวรรษที่สิบเก้ าเป็ นพยานถึงการสําเร็ จของการทํานายของพระคริ สต์ มีเพียงส่วน
เล็กน้ อยในประเทศ เมือง หรื อหมูบ่ ้ านเท่านันที
้ ่ตอบสนองต่อพระกิตติคณ
ุ
้
เมื่อ
รายละเอี ยดส่วนใหญ่ของอุปมานี ้ไม่ได้ เกี่ยวกับผู้หว่านหรื อเมล็ดพืช แต่เกี่ยวกับดิ นประเภทต่างๆ ที่เมล็ดนันตกลง
องค์พระเยซูคริสต์เจ้ าทรงแปลอุปมานัน้ ทรงอธิบายว่าดินประเภทต่างๆ นันเป็
้ นเหมือนกับคนประเภทต่างๆ ที่ได้ ยินพระวจนะ ซึง่ มี
สี่ประเภท โดยแบ่งออกเป็ น ใจแข็ง ใจตื ้น ใจครึ่งๆ กลางๆ และหมดใจ ควรจะสังเกตว่าในอุปมานี ้ ไม่ได้ แสดงถึงความล้ มเหลวใน
ส่วนของพระเจ้ า เพราะพระเจ้ าไม่อาจมีข้อผิดพลาดได้ แต่แสดงความล้ มเหลวในส่วนของมนุษย์ ในที่นี ้ พระองค์ตรัสพระวจนะ
เรื่ องแผ่นดินในด้ านความรับผิดชอบของมนุษย์ ผลกระทบต่อมนุษย์ และการตอบสนองของมนุษย์ ตอนนี ้ เราจะศึกษาเกี่ยวกับคน
แต่ละประเภท

ผ้ ูฟังที่เป็ นดินริมหนทาง
“และเมื่อเขาหว่าน เมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้ าง แล้ วนกก็มากินเสีย...เมื่อผู้ใดได้ ยินคําบอกเล่าเรื่ องแผ่นดินพระเจ้ าแต่
ไม่เข้ าใจ มารร้ ายก็มาฉวยเอาพืชซึง่ หว่านในใจเขานันไปเสี
้
ย นัน่ แหละได้ แก่เมล็ดพืชซึง่ หว่านตกริ มหนทาง” (ข้ อ 4, 19) ในที่นี ้ ใจที่
ได้ รับเมล็ดพืชไม่ยอมรับและไม่ตอบสนอง เป็ นเหมือนกับทางหลวงที่ถกู การจราจรของโลกนี ้ทําให้ แข็งอยู่เสมอ แม้ ว่าพระวจนะจะ
ได้ “หว่านในใจ” ของเขา แต่ก็ไม่ได้ เก็บไว้ ในใจนัน้ ซึ่งเป็ นสิ่งน่าเศร้ า “พระวจนะที่ทรงปลูกฝั งไว้ ” คือพระวจนะที่ผ้ ฟู ั ง “น้ อมใจรับ”
และละทิง้ “ความโสมมทัง้ หลายแหล่ และการชั่วร้ ายอันดกดื่น” (ยากอบ 1:21) ในจุดนี ้เองที่เป็ นความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคล ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้ ยินพระวจนะ
้
ควรสังเกตว่า “เมื่อผู้ใดได้ ยินคําบอกเล่าเรื่ องแผ่นดินพระเจ้ าแต่ไม่เข้ าใจ มารร้ ายก็มาฉวยเอาพืชซึง่ หว่านในใจเขานันไป
เสีย” ผู้ที่ได้ ยินพระวจนะมีความรับผิดชอบในการ “เข้ าใจ” พระวจนะ จริ งอยู่ว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายธรรมชาติไม่ยอมรับสิ่งที่เป็ นของพระ
วิญญาณของพระเจ้ า แต่เขาจะต้องยอมรับ และจริ งอยู่ว่าสิ่งเหล่านี ้ “เขาเห็นว่าเป็ นสิ่งโง่เขลา” แต่จะต้ องไม่เป็ นเช่นนัน้ 1โคริ นธ์
8:2 เขียนไว้ ว่า “ถ้ าผู้ใดถือว่าตัวรู้ สิ่งใดแล้ ว ผู้นนั้ ยังไม่รู้ตามที ่ตนควรจะรู้ ” ความเข้ าใจพระวจนะเกิดจากพระเจ้ าเท่านัน้ และเป็ น
ความรับผิดชอบของทุกคนที่ได้ ยินและอ่านพระวจนะของพระองค์ที่จะร้ องเรี ยกพระองค์ “ขอทรงโปรดสอนข้ าพระองค์ถึงสิ่งที่ข้า
พระองค์มองไม่เห็น” (โยบ 34:32) พระสัญญาของพระองค์คือ “พระองค์ทรงนําคนใจถ่อมไปในสิ่งที่ถกู ” (สดุดี 25:9) แต่หากใจไม่
ถ่อมลงต่อพระเจ้ า ไม่แสวงหาสติปัญญาจากเบื ้องบน ก็จะไม่ “เข้ าใจ” พระวจนะ และผีมารจะ “มากิน [สิ่งที่เราได้ ยินหรื ออ่าน]
เสีย” แต่เราจะต้ องโทษตัวของเราเองเท่านัน้

ผ้ ูฟังที่เป็ นดินที่มีพืน้ หิน
“บ้ างก็ตกในที่ซงึ่ มีพื ้นหิน มีเนื ้อดินแต่น้อย จึงงอกขึ ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลกึ แต่เมื่อแดดจัด แดดก็แผดเผา เพราะรากไม่มี
จึงเหี่ยวไป...และเมล็ดพืชซึง่ หว่านตกในที่ดินซึง่ มีพื ้นหินนัน้ ได้ แก่บคุ คลที่ได้ ยินพระวจนะ แล้ วก็รับทันทีด้วยความปรี ดี แต่ไม่ฝังลึก
ในตัวจึงทนอยูช่ วั่ คราว และเมื่อเกิดการยากลําบาก หรื อการข่มเหงต่างๆ เพราะพระวจนะนัน้ เขาก็เลิกเสียในทันทีทนั ใด” (ข้ อ 5, 6,
20, 21)
ดินประเภทนี ้เป็ นชันหิ
้ นที่มีดินปกคลุมเพียงบางๆ เท่านัน้ ดินที่ตื ้นนี ้จะรับเมล็ด แต่จะเติบโตแต่เพียงผิวเผินเท่านัน้ เมื่อ
องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเราอธิบายว่าดินมีสี่ประเภท พระองค์ทรงอธิบายว่ามีผ้ ฟู ั งสี่ประเภท ในตอนแรก คนเหล่านี ้มีท่าทางดี แต่ใน
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ภายหลังเป็ นผู้น่าผิดหวังยิ่ง คนเหล่านี ข้ าดความลึ ก อารมณ์ ได้ รับการสัมผัส แต่จิตสํานึกไม่ได้ ถูกค้ นหา มี “ความปรี ดี” ตาม
ธรรมชาติ แต่ไม่มีความเชื่ อถือที่ลึกหรื อการกลับใจใหม่อย่างแท้ จริ ง เมื่องานแห่งพระคุณของพระเจ้ าทําการในวิญญาณหนึ่ง
ผลกระทบอย่างแรกที่พระวจนะส่งผลต่อวิญญาณไม่ใช่สนั ติสขุ และความปรี ดี แต่เป็ นความสํานึกผิด ความถ่อมตัว และความ
เสียใจ
สิ่งที่น่าเศร้ าคือว่า ในปั จจุบนั นี ก้ ารประกาศสมัยใหม่มักจะก่อให้ เกิดผู้ฟังประเภทนี ้ ผ้ ูเทศนาให้ อาหารแก่ อารมณ์
คริสตจักรต้ องการ “ผลลัพธ์ ” ที่เห็นได้ และรวดเร็ว ทําให้ ได้ ผลลัพธ์ เพียงผิวเผิน คนบาปถกเร่
ู งให้ “ตัดสินใจ” ถกเร่
ู งให้
ไปที่ “แท่ นบชา
ู ” จากนัน้ ได้ รับกําลังใจว่ าพวกเขาไม่ เป็ นไร และวิญญาณที่ถูกหลอกลวงออกไปโดยมีความ “ปรี ดี” ที่ไม่
ถกต้
ู องและจางหายไป และสิ่งที่น่าเศร้ าใจคือว่ า ธรรมิกชนจํานวนมากขององค์ พระผ้ ูเป็ นเจ้ าสนั บสนุ นและคบกับผ้ ู
ล้ อเลียนการรั บใช้ พระกิตติคุณที่แท้ จริง ผ้ ูทาํ ให้ พระคริสต์ เสื่อมเกียรติและหลอกลวงวิญญาณทัง้ หลาย
“แต่...จึงทนอยู่ชวั่ คราว” “เนื ้อหนังทําได้ ดีที่สดุ เพียงเท่านี ้ สามารถเข้ ามาใกล้ แผ่นดินของพระเจ้ าเหลือเกิน และยิ่งแสดง
ให้ เห็นถึงธรรมชาติที่ไร้ ความหวัง มีหินที่ไม่แตกอยู่เบื ้องหลัง ไม่เคยยอมจํ านนต่อพระวจนะ และไม่เก็บพระวจนะไว้ และผู้ฟังที่อยู่
ในประเภทนี ้บังเกิดจากเนื ้อหนังเท่านัน้ ไม่สําคัญว่าภายนอกจะดีเพียงใด แต่เห็นชัดว่าจํานวนของคนเหล่านี ้อาจเพิ่มพูนอย่างมาก
และชีวิตไม่ได้ อยู่ในพวกเขาเลย เหมือนเช่นใบไม้ ที่ตายแล้ วซึง่ ติดอยู่กบั ต้ นไม้ ที่ไม่มีลมแรงมาเขย่าใบไม้ ออกไป” (The Numerical
Bible)

ผ้ ูฟังที่เป็ นดินที่มีหนาม
“บ้ างก็ตกกลางต้ นหนาม ต้ นหนามก็งอกขึ ้นปกคลุมเสีย...และพืชซึ่งหว่านกลางหนามนัน้ ได้ แก่บคุ คลที่ได้ ฟังพระวจนะ
แล้ วความกังวลตามธรรมดาโลก และความลุม่ หลงในทรัพย์สมบัติรัดพระวจนะนันเสี
้ ย จึงไม่เกิดผล” (ข้ อ 7, 22)
ในมาระโก 4:19 “ความโลภในสิ่งอื่นๆ “ และในลูกา 8:14 “ความสนุกสนานแห่งชีวิตนี ”้ เป็ นอุปสรรคเพิ่มเติมอันมี
“หนาม” เป็ นสัญลักษณ์ ในที่นี ้ ไม่ใช่สาเหตุภายในที่ทําให้ ไม่เกิดผลเหมือนเช่นผู้ฟังประเภทที่สาม แต่เป็ นกับดักภายนอก
องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงแสดงให้ ทราบว่าอะไรทําให้ เมล็ดพืชไม่เกิดผล เหตุผลว่าทําไมการเทศนาพระวจนะไม่ก่อให้ เกิดการ
เก็บเกี่ยวทางฝ่ ายวิญญาณในทุกคนที่ได้ ยินคือ ประการแรก ใจที่แข็งกระด้ างตามธรรมชาติของมนุษย์และการต่อต้ านอันเป็ นผล
จากซาตาน ประการที่สองความตื ้นของเนือ้ หนัง ประการที่สาม แรงดึงดูดและสิ่งกวนใจของโลก สิ่งเหล่านีท้ ําให้ ไม่เกิดผลและ
บันทึกไว้ เพื่อสอนและเตือนคริ สเตียนและผู้รับใช้ ของพระคริ สต์ให้ ทราบว่าต้ องคาดหวังอะไรและทราบว่าอะไรจะต่อสู้กับการ
ทํางานของพวกเขา ได้ แก่ ผีมาร เนื ้อหนังและโลก

ผ้ ูฟังที่เป็ นดินดี
“บ้ างก็ตกที่ดินดี แล้ วเกิดผล...ส่วนพืชซึ่งหว่านตกในดินดีนนั ้ ได้ แก่บคุ คลที่ได้ ยินพระวจนะนันและเข้
้
าใจ คนนันก็
้ เกิดผล
ร้ อยเท่าบ้ าง หกสิบเท่าบ้ าง สามสิบเท่าบ้ าง” (ข้ อ 8, 23) ควรจะสังเกตให้ ดีวา่ เมื่อพระองค์ทรงให้ ความหมายของผู้ฟังที่เป็ นดินดีนนั ้
พระคริ สต์ไม่ได้ ตรัสว่า “ผู้นี ้เป็ นผู้ที่งานแห่งพระคุณของพระเจ้ าทําการในเขา” หรื อ “ผู้ที่ใจยอมรับเพราะการดําเนินการของพระ
วิญญาณบริสทุ ธิ์” จริงอยูว่ า่ จะต้ องเป็ นเช่นนีก้ ่อนที่คนบาปใดๆ จะได้ รับพระวจนะ เพื่อที่จะเกิดผล แต่กระนัน้ สิ่ งนีไ้ ม่ใช่ความจริ งที่
พระคริสต์ตรัสถึงในที่นี ้ ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ ว พระองค์ไม่ได้ ตรัสถึงความสําเร็จของพระดํารัสของพระเจ้ า แต่ตรัสถึงความรับผิ ดชอบ
ของมนุษย์
สิ่งที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงแจ้ งให้ ทราบในที่นี ้คือว่า ตัวผู้ฟังพระวจนะเองจะต้ องแสวงหาพระคุณเพื่อที่จะเป็ นผู้เกิดผล
ทังนี
้ ้ จะต้ องเปรี ยบเทียบกับอุปมาเรื่ องเดียวกันนี ้ในมาระโกและลูกาอย่างระมัดระวัง ในลูกา 8:15 เราทราบว่า ประการแรก เขา
ต้ องรับพระวจนะ “ด้ วยใจเลื่อมใสศรัทธา” ประการที่สอง พวกเขา “จดจําไว้ ” และประการที่สาม “จึงเกิดผลโดยความเพียร” เหล่านี ้
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เป็ นสภาพของการเกิดผล ได้ แก่ ความคิดที่ไม่มีอคติและใจที่เปิ ดออก ความเข้ าใจพระวจนะที่รับมา การยึดถือพระวจนะนันไว้
้ และ
ความอดทน
โดยสรุป เราจะกล่าวถึงบทเรี ยนที่เป็ นประโยชน์จากอุปมานี ้
้
มนุษย์
ประการแรก ความลํ้าค่าของเมล็ดพืช หากมีเพียงเมล็ดข้ าวสาลีเมล็ดเดียวเหลืออยูใ่ นโลกนี ้ และเมล็ดนันหายไป
ก็ไม่สามารถพยายามผลิตเมล็ดนันขึ
้ ้นมาใหม่ได้ พระวจนะเป็ นเช่นนัน้ ถ้ าพระวจนะนันถู
้ กนําไปจากเรา ความรอบรู้และสติปัญญา
ของมนุษย์ไม่สามารถแทนที่พระวจนะนันได้
้ ดังนัน้ ขอให้ เราเห็นคุณค่า รักและศึกษาพระวจนะมากยิ่งขึ ้น
ประการที่สอง ความไม่โดดเด่นของผู้หว่านพืช เราทราบเกี่ยวกับพระองค์น้อยมากในอุปมานี ้ นอกเหนือไปจากความ
จริ งที่ว่าพระองค์ทรงเป็ นผู้หว่านพืช อุปมานี ้เน้ นเมล็ดพืช ดินประเภทต่างๆ และอุปสรรคและสภาพของการก่อให้ เกิดผล ทําไมจึง
เป็ นเช่นนัน้ เพราะบุคลิกลักษณะของผู้หว่านและวิธีในการหว่านมีความสําคัญเป็ นอันดับสอง เด็กเล็กๆ คนหนึ่งอาจหย่อนเมล็ด
พืชให้ ได้ ผลดีเท่าๆ กับผู้ชายคนหนึ่ง ลมอาจพัดไปและก่อให้ เกิดผลมากราวกับว่าทูตสวรรค์เป็ นผู้ปลูกเมล็ดนัน้ ทุกคน ไม่ใช่แต่
เพียงผู้เทศนาเท่านัน้ อาจเป็ น “ผู้หว่าน” ได้
ประการที่สาม สภาพของการเกิดผล มี “ดินที่มีพื ้นหิน” มากในสวนแห่งจิตวิญญาณของเราแต่ละคน ดังนัน้ อย่าชังค้ อน
และใบไถของพระเจ้ า มี “หนาม” มากในชีวิตของเราแต่ละคน ซึ่งจะต้ องดึงออกเพื่อจะมีพื ้นที่สําหรับผลมากขึ ้น และต้ องมีการ
อธิษฐานอย่างมากเพื่อให้ “เข้ าใจ” มี“ความเพียร” และซ่อนพระวจนะไว้ ในใจของเราเพื่อที่เราจะ “จดจํา” พระวจนะนัน้
ประการที่ ส่ ี ความสมบรณ์
ู ของอุป มา มี บ างคนคัด ค้ า นความคิ ด ที่ ว่ า เราควรพยายามเพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจความหมาย
รายละเอี ยดทุกประการในอุปมาขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า และบอกว่าเราควรจะพอใจกับการพบความหมายทัว่ ไป แต่ตวั อย่างที่พระ
คริ สต์ทรงให้ ไว้ ได้ ตําหนิการมีความคิดเช่นนัน้ ในคําแปลของพระองค์ พระองค์ทรงให้ ความหมายสําหรับรายละเอียดทุกอย่าง ไม่
แต่เพียงเท่านัน้ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบอุปมาเดียวกันนี ้จากข้ อพระคัมภีร์สามแห่งด้ วยกัน เราเรี ยนรู้ ว่า “หนาม” หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่
แตกต่างกันอย่างน้ อยสี อ่ ย่าง แสดงให้ เราเห็นว่าเราจะต้ องศึกษาพระคัมภีร์ทกุ ตัวและทุกเรื่ องอย่างระมัดระวังและใคร่ ครวญด้ วย
การอธิษฐาน
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บทที่ 4
อุปมาเรื่องข้ าวละมาน
อุปมานี ้เป็ นอุปมาเรื่ องที่สองในกลุ่มอุปมานี ้ และเนื ้อหาของอุปมามีความสอดคล้ องกับความหมายของตัวเลขสอง เลข
หนึง่ เป็ นตัวเลขแห่งความเป็ นหนึ่งเดียว เพราะเป็ นตัวเลขเดี่ยว ไม่มีความแตกต่างใดๆ แต่เลขสองไม่เหมือนกับเลขหนึ่ง ซึง่ อาจจะมี
ความหมายที่ดีหรื อไม่ดีก็ได้ ในความหมายที่ไม่ดี เลขสองหมายถึงความแตกต่าง ความผิดแผกกันและการเป็ นศัตรู กนั เลขสอง
เป็ นจํานวนแรกที่สามารถแบ่งออกได้ จึงเป็ นสัญลักษณ์ของความแตกแยก การต่อสู้ ถ้ าเราย้ อนกลับไปที่ตอนต้ นของพระคัมภีร์ เรา
จะเห็น ว่าในวันที ่สอง พระเจ้ า “ทรงแยกความสว่างออกจากความมืด...แล้ วทรงแยกนํ า้ ที่อยูใ่ ต้ ภาคพื ้นออกจากนํ ้าที่อยูเ่ หน
ภาคพื ้น” โดยทัว่ ไป การเป็ นที่สองในทุกสิ่งมีความหมายเกี่ยวข้ องกับสิ่งที่ไม่ดีและการเป็ นศัตรูกนั เช่น ประโยคที่สองในพระคัมภีร์
ประโยคแรกเขียนว่า “ในปฐมกาล พระเจ้ าทรงเนรมิตสร้ างฟ้าและแผ่นดิน” แต่ประโยคที่สองเขียนว่า “แผ่นดินก็ว่างเปล่า” อุปมา
เจ็ดเรื่ องในมัทธิว 13 ก็เช่นกัน อุปมาเรื่ องแรกบรรยายถึงการกระทําของพระคริ สต์ แต่ เรื่ องที่สองบรรยายถึงการกระทํา
ของซาตาน
อุปมาเรื่ องข้ าวละมานอธิบายเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ที่มีอยู่มาตลอดเวลาสิบเก้ าศตวรรษนี ้ และในวันนี ้ ก็เช่นกัน มีสว่ นที่ดี
และไม่ดีผสมกันอยู่ สิ่งที่ถกู ต้ องและไม่ถกู ต้ องเคียงคู่กนั ไป คริ สตจักรในโรม [คริ สตจักรโรมันคาทอลิก] และคริ สตจักรย่อยอื่นๆ
ของคริ สตจักรโรมันคาทอลิก ซ่อนตัวอยูใ่ นคริ สตศาสนา “นา” หมายถึง ศาสนาคริสต์ ในโลกนี ้ ที่ซงึ่ ข้ าวดีและข้ าวละมาน “จําเริ ญ
ไปด้ วยกัน” มีส่วนที่ดีและไม่ดีผสมกันอยู่ซึ่งเป็ นผลมาจากการกระทําของศัตรู ในตอนต้ นของยุคนี ้ อันเป็ นผลที่อยู่กบั เราจนถึงทุก
วันนี ้
้ ถกู ต้ องตาม
เหมือนเช่นอุปมาก่อนหน้ านัน้ อุปมานี ้พิสจู น์ว่าความฝั นของผู้ที่เชื่อว่าอาณาจักรพันปี ได้ เริ่ มต้ นขึ ้นแล้ วนันไม่
พระคัมภีร์ คนเหล่านี ้เชื่อว่า ด้ วยการอวยพรของพระเจ้ า การเทศนาพระกิตติคณ
ุ จะขยายออกไป จนกว่าทัว่ โลกจะประกอบด้ วย
ความรู้เกี่ยวกับพระสิริของพระเจ้ าเหมือนเช่นนํ ้าปกคลุมทะเล แต่พระคริสต์ทรงประกาศในที่นี ้ว่า ข้ าวดีและข้ าวละมานจะ “จําเริ ญ
ไปด้ วยกันจนถึงฤดเก็
ู บเกี ่ยว” ซึ่งพระองค์หมายถึง “เวลาสิ ้นยุค” พระองค์ไม่ได้ ตรัสว่า “ข้ าวละมาน” จะค่อยๆ ตายไป หรื อจะมี
จํานวนลดลง แต่ทรงแจ้ งให้ ทราบว่า ในตอนท้ าย ข้ าวละมานจะมีจํานวนมากจนต้ องมัด “เป็ นฟ่ อน”
อุปมาเรื่ องนีแ้ ละเรื่ องก่อนหน้ านีม้ ีความเกี่ยวข้ องกันมากที่สดุ ผู้หว่านพืชดีคือ “บุตรมนุษย์” เหมือนกัน และ “นา” คือ
“โลก” เหมือนกัน (ข้ อ 38) นัน่ คือ โลกศาสนา แต่มีสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับ “เมล็ด” ที่น่าสนใจมาก ในข้ อ 19 เมล็ดคือ “คําบอกเล่าเรื่ อง
แผ่นดินพระเจ้ า” แต่ข้ อ 38 เขี ยนว่า “เมล็ดพื ชดี นัน้ ได้ แ ก่พลเมื อ งแห่งแผ่น ดินของพระเจ้ า ” คํ าบอกเล่า เรื่ อ งแผ่นดินพระเจ้ า
ก่อให้ เกิดพลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้ า ผลเป็ นเหมือนเช่นเมล็ด
สิง่ ที่เด่นในอุปมาเรื่ องที่สองนี ้คือศัตรูและการกระทําของศัตรู

เวลาที่ศัตรทํ
ู างาน
ศัตรู ทํางาน “เมื่อคนทังหลายนอนหลั
้
บอยู่” (ข้ อ 25) นัน่ คือ ในเวลากลางคื น อีกนัยหนึ่งคือ ในความมื ด ผีมารได้ หว่าน
ข้ าวละมานของมัน ความมืดเป็ นลักษณะของซาตาน เพราะมันเกลียดความสว่าง กลยุทธ์ ของซาตาน ได้ แก่ การอําพราง การ
หลบๆ ซ่อนๆ การหลอกลวง แต่ให้ สงั เกตว่า ผู้หว่านพืชพระองค์เองไม่ได้ หลับ พระองค์ไม่ได้ ทรงนอนหลับหรื อเหน็ดเหนื่อย ซาตาน
ก็ไม่หลับหรื อเหน็ดเหนื่อยเช่นกัน มันตื่นตัวอยู่เสมอ และ “เสาะหาคนที่มนั จะกัดกินได้ ” ซาตานทํางานอยู่ตลอดเวลา “เมื่อคน
ทังหลายนอนหลั
้
บอยู่” เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงสถานภาพที่ธรรมิกชนขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าไม่ระมัดระวัง “ข้ าวละมาน” ปรากฏอยู่
กับข้ าวดีตงแต่
ั ้ ตอนแรกๆ อัครทูตเปาโลกล่าวแก่ชาวเธสะโลนิกาว่า “อํานาจลึกลับนอกกฎหมายนันก็
้ เริ่ มทํางานอยู่แล้ว” (2เธสะโล
นิกา 2:7) ยอห์นกล่าวว่า “ปฏิปักษ์ ของพระคริ สต์จะมีมา บัดนีป้ ฏิปักษ์ ของพระคริ สต์ก็มีมามากแล้ ว” (2ยอห์น 2:18) ยูดาเขียนว่า
“เพราะว่ามีบางคนได้ แอบแฝงเข้ ามา ซึง่ พระคัมภีร์ได้ บง่ ไว้ นานแล้ วว่า เขาจะถูกพิพากษาลงโทษอย่างนี ้ เขาเหล่านันเป็
้ นคนอธรรม
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ที่ถือเอาพระคุณของพระเจ้ าของเราเป็ นเหตุให้ กระทําความชัว่ ช้ าลามก” (ข้ อ 4) พระคริ สต์ตรัสแก่คริ สตจักรที่เมืองเปอร์ กามัมว่า
“แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้ าสองสามข้ อ คือพวกเจ้ าบางคนถือตามคําสอนของบาลาอัม...และมีพวกเจ้ าบางคนที่ถือคําสอนของพวก
นิโคเลาส์นิยมด้ วยเหมือนกัน [ที่เราเองก็เกลียดชัง – ฉบับแปลภาษาไทยไม่มีข้อความนี ้ซึง่ มีอยูใ่ นภาษาอังกฤษ]” (วิวรณ์ 2:14, 15)

วิธีท่ศี ัตรใช้
ู
ประการแรก เราทราบว่าบุตรมนุษย์หว่านเมล็ดพืชดีในนาของพระองค์ (ข้ อ 24, 37) ต่อมาผีมารก็มาหว่านบ้ าง (ข้ อ 25)
ซาตานไม่มีความสามารถในการริเริ่ มอะไรเลย เป็ นแต่ผ้ เู ลียนแบบเท่านัน้ ผีมารเลียนแบบการกระทําของพระเจ้ า คริ สเตียนจะต้ อง
ทราบข้ อเท็จจริ งนี ้เพื่อที่จะระมัดระวังตัวไว้ ถ้ าเราศึกษาข้ อพระคัมภีร์ เราก็จะทราบถึงกลอุบายของซาตาน (2โคริ นธ์ 2:11) ขอให้
สังเกตว่าในขณะที่ศัตรู เลียนแบบพระคริ สต์ มันไม่ได้ หว่านพืชที่มีหนาม เพราะถ้ าทําเช่นนัน้ ก็จะเห็นงานของมันได้ ง่าย และ
สามารถที่จะแยกความเท็จออกจากความจริ งได้ โดยง่าย แต่มนั หว่าน “ข้ าวละมาน” ซึง่ เป็ นข้ าวที่ไม่ดี แต่มีความคล้ ายคลึงกับข้ าว
ที่ดีมากจนเราไม่สามารถเห็นความแตกต่างได้ จนกว่าจะถึงเวลาเก็บเกี่ยว “ข้ าวละมาน” เหล่านี ้คือคริ สเตียนปลอม เมื่อ “ทาส”
เห็นสิง่ ที่ศตั รูได้ ทําลงไป พวกเขาต้ องการที่จะถอนข้ าวละมานออก (ข้ อ 28) แต่นายห้ ามไม่ให้ เขาทําเช่นนัน้ “อย่าเลยเกลือกว่า เมื่อ
กําลังถอนข้ าวละมานจะถอนข้ าวดีด้วย” (ข้ อ 29) เมื่อข้ าวทังสองประเภทเจริ
้
ญอย่างเต็มที แ่ ล้ ว ชาวนาจึงสามารถแยกข้ าวทังสอง
้
ประเภทได้ อย่างปลอดภัย เพราะในเวลาก่อนหน้ านันจะไม่
้
เห็นว่ารวงข้ าวละมานไม่มีเมล็ดอยู่ ก่อนที่จะถึงฤดูเก็บเกี่ยว ข้ าวละมาน
ดูเหมือนเป็ นสิ่งที่ดี ในขณะที่สิ่งที่เลียนแบบนี ้เติบโตขึ ้น มีสีเขียวและเจริ ญเติบโตขึ ้น โตขึ ้นเคียงคู่กบั ข้ าวที่แท้ จริ ง ให้ ผลที่มากมาย
ทุกประการ แต่ลกั ษณะภายนอกเป็ นสิง่ ที่ไม่จริง และผลผลิตจะทําให้ ผ้ ทู ี่ใช้ เวลาและกําลังในการเพาะปลูกอย่างมากผิดหวังและถูก
เยาะเย้ ย “ไม่ใช่ว่าสิ่งแวววับทุกอย่างเป็ นทองคํา” ในฤดเก็
ู บเกี่ยว จะเป็ นการขจัดสิ่งที่ลวงตาออกครั ง้ ใหญ่ จากนั้ น จะ
ปรากฏให้ เห็นว่ าฝงแกะของพระคริ
สต์ เป็ นเพียงฝงู “เล็ก”
ู
อุปมานี ้จึงเปิ ดโปงวิ ธีที่ซาตานใช้ ซาตานเสาะหาเพื่อทําลายพยานของพระเจ้ าบนโลกนีโ้ ดยตัง้ คริสตศาสนาปลอม
ขึน้ เป็ นการเลียนแบบสิ่งที่จริ งอย่ างเฉลียวฉลาด และอุปมานี ้แสดงให้ เห็นว่าซาตานกระทําการจากภายใน มันหว่าน “ข้ าว
ละมาน” ท่ามกลางข้ าวดี ซาตานมีข่าวประเสริ ฐปลอม ซึง่ มีคําเตือนถึงเรื่ องนี ้อยู่ในกาลาเทีย 1:7-9 และมีรายละเอียดเพิ่มเติมใน 2
โคริ นธ์ 11 ซึ่งเขียนไว้ ว่า “เพราะคนอย่างนัน้ เป็ นอัครทูตเทียม เป็ นคนงานที่หลอกลวงปลอมตัวเป็ นอัครทูตของพระคริ สต์ การ
้ งไม่เป็ นการแปลกอะไรที่
กระทําเช่นนันไม่
้ แปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยงั ปลอมตัวเป็ นทูตแห่งความสว่างได้ เหตุฉะนันจึ
ผู้รับใช้ของซาตานจะปลอมตัวเป็ นผู้รับใช้ ของความชอบธรรม (ข้ อ 13-15) ผู้ทําการของซาตานไม่ได้ อยู่ในโรงเหล้ าหรื อสนามแข่ง
ม้ า แต่อยู่ในโรงเรี ยนสอนศาสนาและอยู่ที่ธรรมาสน์ คนเหล่านี ้ไม่ได้ สอนเรื่ องความบาปและดูเหมือนว่าเทศนา “ความชอบธรรม”
แต่ “ไม่ร้ ูจกั ความชอบธรรมทีพ่ ระเจ้าประทานให้” เขากลับ “ตังความชอบธรรมของตนขึ
้
้น” (โรม 10:3) เขาผสมธรรมบัญญัติกบั ข่าว
ประเสริฐ คนทังหลายจึ
้
งถูกหลอกลวงด้ วยเหตุนี ้
ซาตานมีคริสตจักรปลอม พระคริ สต์ทรงกําลังสร้ างคริ สตจักรของพระองค์ คริ สตจักรที่จะมีผ้ ทู ี่ได้ รับความรอดจากยุค
ปั จจุบนั นี ้ และผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกของคริ สตจักรจะไม่ได้ รับความรอด ผีมารก็เลียนแบบในเรื่ องนี เ้ ช่นกัน คริ สตจักรโรมันคาทอลิก
ประกาศตนเองเป็ น “เจ้ าสาวของพระคริ สต์” และผู้รับใช้ ของคริ สตจักรโรมันคาทอลิกยืนยันว่า จะไม่มีใครได้ รับความรอดนอก
คริ สตจักรโรมันคาทอลิก พวกเขาอ้ างพระนามของพระคริ สต์ และถือคําสอนพื ้นฐานที่สําคัญบางประการของพระองค์ แต่ผสม
ข้ อผิดพลาดของคนนอกรี ตเข้ ามาอย่างแยบยล พวกเขาเลียนแบบอย่างชํานาญ พระคัมภีร์ดเู หมือนจะสนับสนุนการแสแสร้ งของ
พวกเขา จนคนหลายล้ านคนถูกหลอกลวงด้ วยระบบที่ทําลายวิญญาณของพวกเขา “มีทางหนึ่งซึง่ คนเราดูเหมือนถูก แต่มนั สิ ้นสุด
ลงที่ทางของความมรณา” (สุภาษิต 14:12)
ซาตานจะยังได้ รับอนุญาตให้ นําพระคริ สต์ปลอมซึ่งเป็ นผลงานชิ ้นเอกของมันขึ ้นมา มีข้อพระคัมภีร์จํานวนมากกล่าวถึง
พระคริ สต์ปลอม เป็ นปฏิ ปักษ์ ตวั สําคัญของพระคริ สต์ มันจะมีอํานาจในการทําการอัศจรรย์ ในตอนแรกจะอ้ างว่าเป็ นพระคริ สต์ที่
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แท้ จริ งเสด็จกลับมายังโลก คนจํานวนมากจะถูกหลอกลวงจนโลกจะติดตามมันไปด้ วยความอัศจรรย์ใจ (วิวรณ์ 13:3) ใช่แล้ ว ผี
มารหว่าน “ข้ าวละมาน” ซึง่ เป็ นข้ าวปลอม ไม่ได้หว่านหนาม

ความสําเร็จของศัตรู
ควรสังเกตว่าในอุปมานี ้ เราไม่เห็นการต่อต้ านหรื ออุปสรรคขัดขวางการเติบโตของข้ าวละมาน เหมือนเช่นเราเห็นว่ามีการ
ต่อต้ านหรื ออุปสรรคต่อข้ าวสาลีในอุปมาเรื่ องแรก ไม่มีการกล่าวถึงดินประเภทใดๆ ที่ไม่เหมาะสมกับเมล็ดของผีมาร ไม่มีดิน “ข้ าง
หนทาง” ที่แข็งเกินกว่าที่มนั จะทะลุไปได้ ไม่มี “หนาม” ที่จะรัดข้ าวเมล็ดนัน้ เพราะมันจะเติบโตในทุกที่ ไม่มีการกล่าวถึง “นก” ที่จะ
มากิน สภาพและสถานการณ์ภายนอกทุกอย่างเป็ นประโยชน์ต่อการเติบโตของเมล็ดนี ้ ไม่ต้องมีการเพาะปลูก เพราะมันจะโตของ
มันเอง
ความสําเร็ จของศัตรู นนเห็
ั ้ นได้ จากความโดดเด่นของ “ข้ าวละมาน” ในอุปมานี ้ อันเป็ นสิ่งที่เห็นได้ ชดั เจนอย่างมากและ
เป็ นสิ่งที่น่าเศร้ าที่สดุ ในข้ อ 36 เมื่อพระเยซูทรงให้ คนทังหลายกลั
้
บไป และเสด็จเข้ าไปในเรื อนกับเหล่าสาวก พวกเขาทูลว่า “ขอ
้ ไม่ใช่ “อุปมาเรื่ องเมล็ดดีกบั ข้ าวละมาน”
พระองค์ทรงโปรดอธิบายให้ พวกข้ าพระองค์เข้ าใจคําอุปมาที่วา่ ด้ วยข้าวละมานในนานัน”
(ดู ข้ อ 24, 25) ในที่นี ้ ข้ าวละมาน (ไม่ใช่ข้าวดี) มีจํานวนมากกว่าและครอบคลุมพื ้นที่ส่วนใหญ่ของนา การกล่าวถึง “ฟ่ อน” ในข้ อ
30 ก็แสดงว่าข้ าวละมานมีมากกว่าและครอบคลุมพื ้นที่สว่ นใหญ่ของนาเช่นกัน
เจ้ าของทุ่งนาห้ามไม่ให้ ทําอะไรกับข้ าวละมาน การกระทําเช่นนี ท้ ําให้ คนจํานวนมากงง ทํ าไมองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรง
อนุญาตให้ ศตั รู หว่าน “ข้ าวละมาน” ของมัน แล้ วทําไมพระองค์จึงอนุญาตให้ ข้าวละมานขึ ้นอยู่มากมายในทุ่งนาเป็ นเวลานาน อีก
นัยหนึ่ง ทํ าไมพระเจ้ าจึงอนุญาตให้ ผีมารมีอิสรภาพเป็ นเวลานาน คําตอบไม่ใช่เรื่ องยากอย่างที่หลายคนคิด พวกเขามองข้ าม
้
วและชาวต่างชาติเก็บ
ข้ อเท็จจริ งที่ว่าผู้นําของโลกนี ้ปฏิเสธกษัตริ ย์ผ้ ชู อบธรรม และข้ อเท็จจริ งที่ว่าชาวยิวเลือกบารับบัส ทังชาวยิ
เกี ่ยวสิ่ งที ่เขาได้หว่านไปหลังจากเลือกผู้ฆ่าคนแทนองค์พระผู้เป็ นเจ้ าแห่งชีวิต ผีมารเป็ น “ผู้ฆ่าคนตังแต่
้ ปฐมกาล” (ยอห์น 8:44)
้ งแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมาหลังจากพวกเขาได้ ปฏิเสธองค์พระผู้ช่วยให้ รอด
และผู้ทําลายวิญญาณที่ร้ายกาจนี ้ได้ ครอบครองคนเหล่านันตั
เวลานันเป็
้ น “เวลาสิ ้นยุค” (ข้ อ 39) เราสามารถเข้ าใจถ้ อยคํานี ้ได้ โดยง่ายถ้ าเข้ าใจว่ามีเวลาสิน้ ยุค และเวลาสิน้ โลก
แต่ถ้าเราเข้ าใจว่าถ้ อยคํานี ้หมายถึง “เวลาสิ ้นโลก” หรื อ “ระบบโลก” เราก็เข้ าใจไม่ถกู ต้ อง โดยส่วนตัวแล้ ว เราชอบคําแปลของพระ
คัมภีร์ฉบับ RV มากกว่า เพราะใช้ คําว่า “เวลาสิ ้นยุค” ภาษากรี ก ไม่ใช่ “คอสม็อส” (kosmos) เหมือนเช่นในยอห์น 1:10 แต่เป็ น
“ไอโอน” (aion) ทัง้ นี ้ เพื่อแสดงให้ เห็นว่าเราไม่ได้ เปลี่ยนคําแปลเพื่อให้ ตรงกับความเห็นของเราเอง ให้ เปิ ดไปในฮี บรู 9:26
“พระองค์ทรงปรากฏเพียงครัง้ เดียวเท่านันในปลายยุ
้
ค [วาระสุดท้ าย] เพื่อกําจัดบาปให้ หมดสิ ้นไป โดยการถวายพระองค์เองเป็ น
เครื่ องบูชา” หมายความว่าอย่างไร ถ้ าคําว่า “โลก” หมายถึง “พื ้นแผ่นดินโลก” หรื อ “ระบบโลก” ก็เป็ นเรื่ องไร้ สาระ เพราะระบบโลก
ไม่ได้ “สิ ้นสุด" เมื่อพระคริ สต์ถูกตรึ งไว้ ที่ไม้ กางเขน แต่ถ้า “ไอโอน” แปลว่า “ยุค” แล้ วก็ไม่ยากเลย ดังนัน้ มัทธิ ว 13:39 จึงมี
ความหมายและเป็ นที่เข้ าใจว่า “ฤดูเก็บเกี่ยวได้ แก่เวลาสิ ้นยุค” และหลังจากนัน้ จะมีอีกยุคหนึ่ง เรี ยกว่า การครอบครองหนึ่งพันปี
หลักฐานอีกประการหนึ่งที่แสดงให้ เห็นว่า “ฤดูเก็บเกี่ยว” ในมัทธิว 13:39 จะเกิดขึ ้นในเวลาปลายยุคนี ้ ไม่ใช่เวลาสิ ้นโลก มีอยู่ใน
วิวรณ์ 14:14, 15 ซึง่ กล่าวถึงเวลาเดียวกัน หลังจากวิวรณ์ 14 สําเร็จ วิวรณ์ 20:1-6 จะเกิดขึ ้นซึง่ คือ การครอบครองหนึง่ พันปี
ขอให้ สงั เกตว่าลําดับขันตอน
้
“ในเวลาเกี่ยวนัน้ เราจะสัง่ ผู้เกี่ยวว่า ‘จงเก็บข้ าวละมานก่อน มัดเป็ นฟ่ อนเผาไฟเสีย แต่ข้าว
ดีนนจงเก็
ั้
บไว้ ในยุ้งฉางของเรา’ “ (ข้ อ 30) ข้ าวละมานจะถูกรวมกันเป็ น “ฟ่ อน” ก่อนที่ข้าวดีจะถูกเก็บ ทุกสิ่งที่ไม่ได้ เกิดจากเมล็ด
พืชที่บุตรมนุษย์หว่าน แม้ ว่าจะดูเหมือนดีและมีลักษณะน่าดู จะถูกเผาไฟชั่วนิตย์นิรันดร์ ในท้ ายที่สุด ดังที่พระองค์เองได้ ทรง
ประกาศว่า “ต้ นไม้ ใดๆ ทุกต้ น ซึง่ พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ มิได้ ทรงปลูกไว้ จะต้ องถอนเสีย” (มัทธิว 15:13) แต่ ส่ งิ ที่เรา
้
้ ไม่มี
จะให้ ความสนใจเป็ นพิเศษคือ “การรวบรวม” ข้ าวละมานเป็ นฟ่ อน จะไม่มีการโยนข้ าวละมานเข้ าในกองไฟในขันแรกนี
การถอนออกจากทุง่ นา แต่ มีการแยกข้ าวละมานในทุ่งนา เพื่อที่จะเหลือ “ข้ าวดี” และพร้ อมที่จะเก็บเกี่ยว ข้ าวดีจะถกเก็
ู บ
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เกี่ยวไว้ ในโรงนาก่ อนที่ข้าวละมานจะถกู “เผา” อันหลักฐานสําคัญว่ าจะมีการนําธรรมิกชนออกไปก่ อนที่พระเจ้ าจะทรง
พิพากษาโลก การเก็บข้ าวดีสอดคล้ องกับ 1เธสะโลนิกา 4:16, 17
เมื่อเราสังเกตสถานการณ์ ปัจจุบนั โดยพิจารณามัทธิว 13:30 จะเห็นได้ ชดั เจนว่าขันตอนในการมั
้
ดข้ าวละมานเข้ าเป็ น
ฟ่ อนกําลังเกิดขึ ้นในหลายทิศทาง และเป็ นไปอย่างรวดเร็วมาก ตามจริ งแล้ ว เป็ น “หมายสําคัญแห่งกาละ” ที่เด่นชัดมากที่สดุ อย่าง
หนึง่
ดูโลกธุรกิ จเป็ นตัวอย่าง มนุษย์แต่ละคนกลายเป็ นสิ่งที่ไม่มีตวั ตนอย่างรวดเร็วเหมือนเช่นที่นกั ธุรกิจส่วนใหญ่ร้ ู กนั บริ ษัท
องค์การ การรวมกิจการเป็ นสิ่งที่แพร่ หลายในปั จจุบนั บรรดาบริ ษัทเงินทุน กลุ่มคน กลุ่มธุรกิจ สหภาพทังหลายเป็
้
น “ฟ่ อน” ที่มดั
เอาผลประโยชน์ทางอุตสาหกรรมเอาไว้ ในตอนนี ้ พระบัญชาของพระเจ้ าว่า “จงเก็บข้ าวละมานมัดเป็ นฟ่ อน” ได้ เกิดขึน้ แล้ ว
ให้ ดโู ลกสังคมเป็ นตัวอย่าง สโมสร สมาคมอาชีพ สมาคมเชื่อมความสัมพันธ์ฉนั พี่น้องต่างๆ มีเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ คนส่วน
ใหญ่ไม่พอใจ “การแบ่งแยกชนชัน”
้ มากขึ ้นเรื่ อยๆ อุปสรรคทางสังคมซึ่งมีมาหลายศตวรรษถูกทําลายลงอย่างรวดเร็ ว ในหลาย
ประเทศ ระบบสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ซึ่งพยายามทําลายกิจการส่วนบุคคลกําลังพยายามที่จะรวบรวมทุกคนเข้ าเป็ น “ฟ่ อน”
รัฐเดียวที่ยิ่งใหญ่ ใช่ แล้ ว คําว่ า “มัด” ข้ าวละมานเป็ นฟ่ อนได้ เริ่มต้ นขึน้ แล้ ว
ในศาสนาคริ สต์ สิ่งคล้ ายคลึงกันนี ้ได้ เกิดขึ ้น คณะต่างๆ รวมตัวกันมากขึ ้น สัปดาห์ที่แล้ วในเมืองนี ้ ในวันที่เรี ยกว่า “ศุกร์
ศักดิ์สิทธิ์” (Good Friday)2 สมาชิกและผู้เทศนาจากคริ สตจักรหลายแห่งจากคณะต่างๆ สี่หรื อห้ าคณะพบปะกัน และจัดพิธีฉลอง
“อาหารมื ้อสุดท้ าย” ในคริ สตจักรที่ศิษยาภิบาลเป็ นศิษยาภิบาลสมัยใหม่ ช่างเป็ นเรื่ องน่าขัน ถ้ ามีผ้ ปู ระกาศที่มีชื่อเสียงเดินทางมา
ในเมือง เขาจะต้ องจัดประชุม “ร่วมกัน” การรวมตัวกันของศาสนาคริสต์เป็ นอุดมคติของคนจํานวนมาก และเป้าหมายของผู้นําของ
ศาสนาคริ สต์ นิกายโปรเตสแตนต์ซึ่งเชื่อว่าควรจะแยกตัวออกจากคริ สตจักรโรมันคาทอลิกไม่มีอํานาจอีกต่อไป ดังนัน้ จึงไม่มี
เหตุผลที่จะไม่รวมตัวกับคริ สตโรมันคาทอลิก ผ้ ูท่ ีเข้ าใจคําพยากรณ์ ทราบเป็ นอย่ างดีว่า อีกไม่ นานคริ สตจักรโรมันคาทอลิก
จะได้ รับสมความปรารถนาตามที่พยายามมาเป็ นเวลานาน และ “ฟ่ อน” ทางศาสนาขนาดใหญ่ จะมีขึน้ ใช่ แล้ ว คํา
บัญชาให้ “มัด” ข้ าวละมานได้ เริ่มต้ นขึน้ แล้ ว
เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศต่างๆ “ประเทศมหาอํานาจ" กําลังพยายามมากขึ ้นเพื่อทําการร่ วมกันและให้
ความร่วมมือกัน เช่น หลายปี ก่อน หลายประเทศทํางานร่วมกันเพื่อยื่นคําขาดกับประเทศจีน สันนิบาตชาติ3เป็ นการเคลื่อนไหวอีก
อย่างหนึ่งที่ก่อให้ เกิด “ฟ่ อน” ที่ใหญ่อีกฟ่ อนหนึ่ง ใช่แล้ ว ท่านผู้อ่าน หากว่าเราไม่ได้ ตาบอด และเราก็ตาบอดอย่างแน่นอน ถ้ าเรา
ไม่สามารถเห็นว่าการมัดข้ าวละมานไว้ เป็ น “ฟ่ อน” ได้ เกิดขึ ้นแล้ วต่อหน้ าตาของเรา การมัดนี ้ไม่เพียงแต่เริ่มต้ นเท่านัน้ แต่ดําเนินมา
ไกลแล้ ว เงาของคําพยากรณ์เกิดขึ ้นทุกวัน สิ่งต่ อไปจะเป็ นการเก็บข้ าวดี
ตอนนี ้ เราจะกล่าวสรุ ปจากอุปมานี ้ ประการแรก ให้ สงั เกตความไร้ค่าของ การเคลื่อนไหวและความพยายามใน “การ
ปฏิรูป” การฝั นว่าเราจะสามารถปรับปรุงโลกได้ โดยการรวบรวมเอาวัชพืชที่เป็ นพิษออกไป อันได้ แก่ ขับไล่ความมึนมาและความไร้
ศีลธรรม การทําให้ การเมืองสะอาด ฯลฯ นันเป็
้ นสิ่งไร้ สาระ มนุษย์อาจพยายามทําให้ นํ ้าทะเลสาบเดดซี4สะอาดก็เป็ นได้ องค์พระผู้
เป็ นเจ้ าตรัสว่า “ให้ ทงสองจํ
ั้
าเริ ญไปด้ วยกันจนถึงฤดูเกี่ยว” เช่ นนัน้ แล้ ว อย่ าเสียเวลาของท่ านในการปรั บปรุ งข้ าวละมานให้
ดีขนึ ้ แต่ “ประกาศข่ าวประเสริฐ” เป็ นคําสั่งแก่ เรา

2

วันศุกร์ ก่อนวันอีสเตอร์ ซงึ่ เป็ นวันระลึกถึงการที่พระเยซูถกู ตรึงบนกางเขน
สันนิบาตชาติ (The League of Nations) เป็ นองค์การที่ตั ้งขึ ้นตามสนธิสญ
ั ญาแวร์ ซาย และสนธิสญ
ั ญาอื่นๆ ที่ทําขึ ้นตอนเสร็ จสิ ้นสงครามโลกครัง้ ที่หนึ่ง และสถาปนาเป็ นองค์การ
ระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1920 สํานักงานใหญ่ตั ้งอยู่ ณ นครเจนีวา สันนิบาตชาติมีหน้ าที่สําคัญสองประการคือ 1. ดูแลให้ มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามสนธิสญ
ั ญา 2. ให้
โลกมีสนั ติภาพและความมัน่ คงระหว่างประเทศแต่สนั นิบาตชาติมีอายุอยู่ได้ ไม่นาน อุปสรรคสําคัญที่สดุ อันหนึ่งคือ ไม่มีสหรัฐอเมริ การ่ วมเป็ นสมาชิกขององค์การด้ วย สันนิบาตชาติ
ประชุมกันเป็ นสมัยประชุมครัง้ สุดท้ ายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1939 และหมดสภาพเป็ นองค์การระหว่างประเทศลงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1946 ทรัพย์สินที่มีอยู่ทั ้งหมดได้ โอน
ไปให้ แก่องค์การสหประชาชาติ [ที่มา:เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ, htpp://www.mfa.go.th/web/865.php?code=t]
4
ทะเลเดดซี (Dead Sea) หรื อทะเลตาย ตามที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ในพระคัมภีร์ภาษาไทย
3
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ประการที่สอง อุปมานีเ้ ป็ นคําเตือนเกี่ยวกับความไม่ระมัดระวัง “เมื่อคนทังหลายนอนหลั
้
บอยู่” ศัตรู มาและหว่านข้ าว
ละมานของมัน ระวังความเฉื่อยชาและการผ่อนความระมัดระวัง ให้ จําคําที่พระคริ สต์ตรัสแก่สาวกของพระองค์ “ซึ่งเราบอกพวก
ท่าน เราก็บอกคนทังปวงด้
้
วยว่าจงเฝ้ าระวังอยู่เถิ ด” (มาระโก 13:37) ให้ ระวังคําเตือนในโรม 13:11, 12 เพราะเป็ นเวลาที่ต้องระวัง
ไม่หลับ
ประการที่สาม ให้ สงั เกตความรักของพระคริ สต์ต่อคนของพระองค์ เมื่อห้ ามบ่าวไม่ให้ ดึงข้ าวละมานขึ ้นมา พระองค์ตรัส
ว่า “อย่าเลยเกลือกว่า เมื่อกําลังถอนข้ าวละมานจะถอนข้ าวดีด้วย” (ข้ อ 29) พระองค์ทรงนึกถึง “ข้ าวดี” มากเพียงใด พระองค์ทรง
ปล่อยให้ “ข้ าวละมาน” เติบโตขึ ้นแทนที่จะปล่อยให้ ข้าวดีแม้ แต่ใบเดียวถูกทําลาย
ประการที่สี่ คําบรรยายขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเราเกี่ยวกับ หายนะของผู้ที่ชวั่ แสดงถึงความเลวร้ ายเพียงใด “และจะ
ทิ ้งลงในเตาไฟอันลุกโพลง ที่นนั่ จะมีการร้ องไห้ ขบเขี ้ยวเคี ้ยวฟั น” (ข้ อ 42) “เตาไฟอันลุกโพลง” ไม่ใช่ความเชื่อที่ผิดๆ ของ “ยุคมืด”
แต่เป็ นความจริ งที่น่ากลัว ดังที่คนทังหลายที
้
่มีชีวิตอยู่ขณะนี ้จะค้ นพบในความทรมานชัว่ นิตย์นิรันดร์ เป็ นสิ่งแน่นอนสําหรับทุกคน
ที่จะคงปฏิเสธองค์พระเยซูคริ สต์เจ้ าต่อไป คําบรรยายนรกที่น่ากลัวที่สดุ ในพระคัมภีร์มาจากริ มฝี ปากของพระองค์ผ้ ทู รงเป็ นความ
รัก จะต้ องสังเกตว่าในขณะที่พระคริ สต์แปลความเปรี ยบทุกอย่างในอุปมานี ้ ดูข้อ 38-40 พระองค์ไม่ได้ ทรงอธิบายคําว่า “ไฟ”
เพราะมีความหมายตามตัวอักษร ผู้อ่านของข้ าพเจ้ า ถ้ าท่านยังไม่ได้ หลีกจากพระอาชญาอยู่แล้ ว จงหลีกจากพระอาชญาซึ่งจะ
มาถึงนันก่
้ อนที่จะสายเกินไป จงหนีไปหาพระคริสต์เพื่อลี ้ภัย
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บทที่ 5
เมล็ดมัสตาร์ ด
“พระองค์ยงั ตรัสคําอุปมาอีกข้ อหนึ่งให้ เขาฟั งว่า ‘แผ่นดินสวรรค์เปรี ยบเหมือนเมล็ดพืช เมล็ดหนึ่ง ซึง่ คนหนึ่งเอาไปเพาะ
ลงในไร่ ของตน เมล็ดนันเล็
้ กกว่าเมล็ดทังปวง
้
แต่เมื่องอกขึ ้นแล้ วก็ใหญ่กว่าผักอื่น และจําเริ ญเป็ นต้ นไม้ จนนกในอากาศมาทํารัง
อาศัยอยูต่ ามกิ่งก้ านของต้ นนันได้
้ ’ ” (ข้ อ 31, 32)
การที่เราจะเข้ าใจอุปมานี ้ได้ ขึ ้นอยู่กบั การแปลความเปรี ยบสามอย่างถูกต้ อง อันได้ แก่ เมล็ดพืช [เมล็ดมัสตาร์ ด] ต้ นไม้
ใหญ่ที่เกิดจากเมล็ดนัน้ และ “นกในอากาศ” ซึง่ มาและอาศัยอยูท่ ่ีกิ่งก้ านของต้ นไม้ นนั ้ แต่ละอย่างหมายถึงอะไร
ความหมายของอุปมาที่สามและสี่ในมัทธิว 13 มีความคลาดเคลื่อนไปเพราะผู้อธิบายข้ อพระคัมภีร์ ความหมายของข้ อ
พระคัมภีร์เหล่านี ้เปลี่ยนจากหน้ ามือเป็ นหลังมือ คือมีความหมายตรงกันข้ ามจากที่องค์พระเยซูเจ้ าทรงสอนไว้ สาเหตุหลักของการ
แปลที่ ผิ ด ๆ นี เ้ ป็ นเพราะการเข้ า ใจคํ า ว่า “แผ่น ดิ น สวรรค์ ” อย่า งไม่ถูก ต้ อ ง ผู้ที่ เ ข้ า ใจความหมายของคํ า นี อ้ ย่า งผิ ดๆ จะเข้ า
รายละเอียดเกี่ยวกับอุปมาเหล่านี ้อย่างไม่ถกู ต้ องด้ วย
คําอธิบายอุปมาเหล่านี ้ ซึง่ แพร่ หลายและเป็ นที่นิยมกันคือ อุปมาเหล่านี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความสําเร็จของข่าว
ประเสริ ฐ ดังนันอุ
้ ปมาเรื่ องเมล็ดมัสตาร์ ดจึงถือเป็ นการอธิบายถึงการแผ่ออกไปอย่างรวดเร็ วของคริ สตศาสนา และการขยายของ
คริสตจักรของพระคริสต์ คริสตจักรเริ่มต้ นขึ ้นอย่างไม่มีความหมายและไม่มีชื่อเสียง แต่ได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมากจนกระทัง่ ในที่สดุ จะปก
คลุมไปทัว่ แผ่นดินโลก เราจะแสดงให้ เห็นว่าการแปลเช่นนี ้ไม่สมเหตุผลและเป็ นไปไม่ได้
้ า
ประการแรก เราจะต้ องระลึกไว้ อยู่เสมอว่าอุปมาเจ็ดเรื่ องนี ้เชื่อมต่อกันและมีใจความสมบูรณ์เพียงอย่างเดียว ดังนันคํ
สอนในอุปมาเหล่านี ้จะต้ องสอดคล้ องและกลมกลืนกัน ดังนัน้ อุปมาเรื่ องที่สามนี ้ไม่อาจขัดกับคําสอนของอุปมาสองเรื่ องแรกได้
อุปมาเรื่ องแรกไม่ได้ แสดงถึงภาพทุ่งนาที่เมล็ดพืชดีฝังรากและเจริ ญขึน้ ในทุกส่วนของนานัน้ แต่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเราทรง
้ ่จะเติบโต นอกจากนี ้ พระองค์ยงั ไม่ได้ ทรงสัญญาว่าส่วนที่เป็ น
ชี ้ให้ เห็นว่าดินในทุง่ นาส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมและมีสว่ นน้ อยเท่านันที
ดินดีนนจะให้
ั้
ผลมากขึ ้นเรื่ อยๆ แต่ทรงประกาศว่าการเก็บเกี่ยวจะลดลง เมื่อตรัสว่า “คนนันก็
้ เกิดผลร้ อยเท่าบ้ าง หกสิบเท่าบ้ าง
สามสิบเท่าบ้ าง” ในอุปมาเรื่ องที่สอง องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเราทรงเผยให้ เห็นทุ่งนาที่มี “ข้ าวละมาน” ขึน้ อยู่มากมาย และทรง
ประกาศว่าจะคงเป็ นเช่นนันต่
้ อไปจนกว่าจะถึงฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งพระองค์ทรงหมายถึง “เวลาสิ ้นยุค” ด้ วยเหตุนี ้ เราจึงเห็นถึงผลลัพธ์
อันเลวร้ ายจากงานของศัตรู และไม่อาจคาดหวังได้ ว่าทุกคนในโลกจะมาหาพระคริ สต์ในเวลายุคนี ้ พระคริ สต์ทรงเตือนเราอย่าง
ชัดเจนว่าผลกระทบที่ไม่ดีจากงานของผีมารในตอนต้ นของยุคจะไม่มีทางแก้ ไขได้ พืชผลโดยรวมจะเสีย ดังนัน้ อุปมาเรื่ องที่สามนี ้
ไม่ อาจหมายความว่าความล้ มเหลวในมือของมนุษย์จะถูกนําออกไปและแก้ ไขได้
ประการที่สอง ความเปรี ยบที่พระคริสต์ทรงเลือกใช้ นี ้ควรจะแสดงให้ เห็นว่าคําแปลซึง่ เป็ นที่นิยมกันนันไม่
้ ถกู ต้ อง องค์พระ
ผู้เป็ นเจ้ าของเราจะไม่ทรงให้ เมล็ดมัสตาร์ ด ที่กลายเป็ น “ต้ นไม้ ” ที่ฝังรากลึกลงไปในพื ้นดินมากขึ ้นเรื่ อยๆ มีความหมายถึงผู้ที่ได้ รับ
การทรงเรี ยก มีความหวัง เป็ นพลเมืองและมีปลายทางอยู่ที่สวรรค์อย่างแน่นอน เพราะพระองค์ทรงยํ ้าหลายครัง้ ว่า ประชากรขอ
พระองค์ “ไม่ใช่ของโลก” ต้ นไม้ ใหญ่ที่มีกิ่งก้ านสูงหมายถึงความเด่นและความสูงส่ง แต่ธรรมิกชนแห่งพันธสัญญาใหม่ในปั จจุบนั นี ้
ไม่ใช่ผ้ ทู ี่โดดเด่นและสูงส่ง แต่เป็ นผู้ที่ตํ่าต้ อยและทนทุกข์ ยิ่งคริ สตจักรของพระคริ สต์ ปีนบันไดแห่ งชื่อเสียงในโลกมากขึน้
เท่ าไร คริ สตจักรก็ย่ ิงจมลงในทางฝ่ ายวิญญาณมากขึน้ เท่ านัน้ “ต้ นไม้ ” ไม่ได้หมายถึง “ผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็ นบ้ าน
เกิดเมืองนอน” แต่หมายถึงระบบที่มีรากลึกอยูใ่ นโลก และมีเป้าหมายคือความยิ่งใหญ่และการขยายออกไปในโลก
ประการที่สาม สิ่งที่พระคริ สต์ทรงอธิบายในที่นี ้คือ สิ่ งประหลาด เราตระหนักว่าบางคนไม่ยอมรับเช่นนัน้ แต่พระคําของ
องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรามีความเด็ดขาด พระองค์ตรัสแก่เราว่าเมื่อเมล็ดมัสตาร์ ดนี ้เติบโตขึ ้น ก็ “ใหญ่กว่าผักอื่นและจํ าเริ ญเป็ น
ต้ นไม้ ” (ข้ อ 32) “ผัก” เป็ นพันธุ์ที่แตกต่างจากต้ นไม้ อย่างสิ ้นเชิง สิ่งที่ทําให้ ผกั แตกต่างจากต้ นไม้ คือ ลําต้ นของผักจะไม่มีเยื ้อไม้ แต่
จะมีชีวิตอยู่จนมีดอกและเมล็ดเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม “ผัก” นี ้จําเริ ญเป็ น “ต้ นไม้ ” นัน่ คือว่า ผักพัฒนาขึ ้นกลายเป็ นสิ่งที่แปลกไป
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จากธรรมชาติและลักษณะเดิมของมันอย่างสิ ้นเชิง ควรหรื อที่จะเชื่อว่าการเติบโตอย่างไม่เป็ นธรรมชาตินี ้ ผลิตผลที่ผิดปกติ เป็ น
สัญลักษณ์ที่เหมาะสมสําหรับกลุม่ ธรรมิ กชนของพระเจ้ า
บางคนบอกเราว่าดินของอิสราเอลเป็ นดินที่เหมาะสมที่สดุ สําหรับการเติบโตของมัสตาร์ ด และเป็ นเรื่ องปกติที่จะพัฒนา
เป็ นต้ นไม้ ขนาดเตี ้ยๆ แต่คนกลุม่ เดียวกันนี ้ไม่เห็นหรื อว่าข้ ออ้ างนี ้พิสจู น์ว่าความเชื่อของพวกเขาเกี่ยวกับว่าอาณาจักรหนึ่งพันปี ได้
้
ง โลก เช่นนันแล้
้ ว “โลก” เป็ นสถานที่เหมาะสมสําหรับการเติบโตของ
เริ่ มต้ นขึ ้นแล้ วเป็ นสิ่งที่ผิด “ทุ่งนา” มัทธิว 13 ทังบทหมายถึ
แผ่นดินที่พระคริ สต์ตรัสอย่างจริ งจังและเปิ ดเผยว่า “ไม่ ใช่ของโลก” (ยอห์น 18:36) อย่างนัน้ หรื อ โลกนี ้ที่ซึ่งเนื อ้ หนังและผีมาร
รวมกันเป็ นหนึ่งเพื่อต่อต้ านทุกสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับพระคริ สต์และเป้าหมายของพระองค์คือ ดินที่เหมาะสมต่อคริ สตศาสนาอย่างนัน้
หรื อ โลกนี ้จะต้ องหยุดเป็ น “ศัตรู ของพระเจ้ า” หรื อมิฉะนันเมล็
้ ดจะต้ องเปลี่ยนลักษณะของมันก่อน ก่อนที่ทงสองจะเหมาะสมกั
ั้
น
้ อ
ได้ และอุปมาของเราสอนอะไร สอนว่า “ผัก” กลายเป็ น “ต้ นไม้ ” อย่างนันหรื
ประการที่สี่ “นก” ที่อาศัยอยู่ในกิ่งก้ านของต้ นไม้ นีเ้ ป็ นสิ่งขัดแย้ งกับคําแปลที่แพร่ หลาย ถ้ าเปรี ยบเทียบกันในข้ อพระ
คัมภีร์ จะพบว่า “นก” เหล่านี ้หมายถึงซาตานและพวกของมัน ผู้อ่านอย่าได้ เข้ าใจผิดเพราะข้ อเท็จจริ งที่ว่า “นกพิราบ” และ “นก
อินทรี ” ในบางข้ อพระคัมภีร์หมายถึงสิ่งที่ดี สิ่งที่เราต้ องพยายามหาความหมายคือคําว่า “นก” หรื อ “เหยี ่ยว” ดังเช่นภาษากรี กใน
ข้ อ 4 ใน ปฐมกาล 15:11 เราทราบว่า “เหยี ่ยว” บินลงมาที่เนื ้อสัตว์ (ร่ างของสัตวบูชา) และทราบว่า “อับรามก็ไล่ไปเสีย” ไม่ต้อง
สงสัยเลยว่า เหยี่ยวแสดงถึงความพยายามของซาตานในการทําให้ เครื่ องบูชาขององค์พระเยซูคริ สต์ไม่เป็ นผลและเสียไป แต่พระ
บิดา (โดยมีอบั ราฮัมเป็ นสัญลักษณ์) ได้ ทรงป้องกันไว้
ในเฉลยธรรมบัญญัติ 28 เราเห็นคําแช่งสาปที่จะเกิดขึ ้นกับชาวอิสราเอลเพราะความไม่เชื่อฟั งของพวกเขา “ซากศพของ
ท่านทังหลายจะเป็
้
นอาหารของนกในอากาศ” (ข้ อ 26) คําว่านกปรากฏอยู่ครัง้ สุดท้ ายในวิวรณ์ 18:2 ที่ซึ่งเราได้ อ่านเกี่ยวกับบาบิ
โลนที่ลม่ สลายกลายเป็ น “ที่อาศัยของผีปีศาจ เป็ นที่สิงอยู่ของผีโสโครกทุกอย่าง และเป็ นที่อาศัยของนกทุกอย่างที่ไม่สะอาดและ
น่าเกลียด”
มัทธิว 13 เองทําให้ เราทราบถึงความหมายของพระคริ สต์เกี่ยวกับความเปรี ยบคําว่า “นก” ภาษากรี กในข้ อ 32 เป็ นคํา
้ ว “ต้ นไม้ ” ที่ยิ่งใหญ่นี ้ จะหมายถึงคริ สตจักรที่
เดียวกับที่หมายถึง “นก” ในข้ อ 4 ซึง่ ในข้ อ 19 อธิบายไว้ ว่าเป็ น “มารร้ าย” เช่นนันแล้
แท้ จริงของพระคริสต์ได้ อย่างไร ในเมื่อกิ่งก้ านของต้ นไม้ นี ้เป็ นที่พกั อาศัยของผีมารและพรรคพวกของมัน
ถ้ าเราให้ ข้อพระคัมภีร์แปลข้ อพระคัมภีร์ เราจะทราบได้ โดยง่ายว่า “ต้ นไม้ ” ใหญ่หมายถึงอะไร ดาเนียล 4:10-12 เขียนไว้
ว่า “เราได้ เห็นต้ นก่ อหลวงท่ ามกลางพิภพ มันสงมาก
ต้ นก่อหลวงเติบโตและแข็งแรง ยอดของมันขึน้ ไปถึงฟ้าสวรรค์ และ
ู
้
สัตว์ป่าที่ในทุ่งนาอาศัยอยู่ใต้
ประจักษ์ ไปถึงที่สดุ ปลายพิภพ ใบก็งดงามและผลก็อดุ ม และจากต้ นไม้ นนั ้ มีอาหารให้ แก่ชีวิตทังปวง
ร่ มของมัน และนกในอากาศก็อาศัยอย่ ูท่ ีก่ ิงก้ านของมัน และชีวิตทังหลายก็
้
เลี ้ยงตนอยู่ด้วยมัน” นิมิตของเนบคัู ดเนสซาร์
ช่ วยเราให้ เข้ าใจความหมายที่แท้ จริงของอุปมา ในดาเนียล 4:20-22 เราทราบถึงคําแปลซึง่ ได้ รับการดลใจว่า “ต้ นก่อหลวงที่
ฝ่ าพระบาททอดพระเนตร ซึ่งเติบโตขึ ้นและแข็งแรง...นี่คือฝ่ าพระบาทเอง ผู้ทรงเจริ ญและเข้ มแข็ง ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้
เจริ ญ และขึ ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ และราชอาณาจักรของพระองค์ก็ไปถึงสุดปลายพิภพ” ดังนัน้ “ต้ นไม้ ” จึงหมายถึงแผ่ นดินหรื อ
อาณาจักรโลกที่แข็งแกร่ ง
เอเสเคียล 31 มีความเปรี ยบเช่นเดียวกัน “ดูเถิด เราจะเปรี ยบเจ้ ากับไม้ สนสีดาร์ ในเลบานอน มีกิ่งงาม และมีใบร่ม และ
สูงมาก ยอดอยู่ที่ท่ามกลางเมฆ มีนํ ้าหล่อเลี ้ยง นํ ้าบาดาลทาให้ํ มนั งอกสงู กระทาให้ํ แม่นํ้าของบาดาลไหล รอบที่ที่ปลูกมันไว้ กระ
ให้ ลําธารของบาดาลแตกแยกออกมา ไปทัว่ ต้ นไม้ ในป่ าทังสิ
้ ้น ดังนันมั
้ นจึงสูง เหนือต้ นไม้ ในป่ าทังหลาย
้
กิ่งไม้ ก็แตกใหญ่ และก้ าน
ก็ยาว เพราะนํ า้ มากหลายเมื่อให้ งอก นกในอากาศทั ้งสิ ้น ได้ มาทํารังอยูใ่ นกิ่งของมัน สัตว์ป่าทุง่ ทั ้งสิ ้น ตกลูกออกมาอยูใ่ ต้ ก้าน
ประชาชาติใหญ่โตทังสิ
้ ้น อาศัยอยู่ใต้ ร่มของมัน” (ข้ อ 3-6) ดังนัน้ “ต้ นไม้ ” ที่มีก่ งิ ก้ านขยายออกไปเป็ นที่อาศัยของนกจึงเป็ น
ความเปรี ยบจากพระคัมภีร์เก่ าอันหมายถึงแผ่ นดินที่แข็งแกร่ งซึ่งเป็ นที่อาศัยของประชาชาติต่างๆ เหมือนเช่นในอุปมา
ของเรา “ต้ นไม้ ” เป็ นสัญลักษณ์ ของความยิ่งใหญ่ ของโลก ความโดดเด่ นของโลกที่ให้ แก่ ชาติต่างๆ
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ประวัติศาสตร์ ของศาสนาคริ สต์ให้ ข้อยืนยันที่ชดั เจน ในตอนต้ น ผู้ที่รับพระนามของพระคริ สต์เป็ นผู้ที่ถกู เกลียดชัง โดย
มาตรฐานของโลกแล้ ว คริ สตศาสนาไม่มีความสําคัญและไร้ ค่า โดยทัว่ ไปแล้ ว ผู้เชื่อของคริ สตศาสนาไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีชื่อเสียง มีอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมหรื อทางโลก ใน “ฝูงแกะเล็กน้ อย” ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า มีไม่กี่คนเท่านัน้ ที่เป็ นผู้มีความสามารถโดดเด่นหรื อมี
ความสําคัญทางสังคม โดยส่วนใหญ่แล้ ว เป็ นผู้ที่ไม่มีความรู้ ไม่มีชื่อเสียงและยากจน เพราะ “พระเจ้ าได้ ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่
เขลา เพื่อทําให้ คนมีปัญญาอับอาย และได้ ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทําให้ คนที่แข็งแรงอับอาย พระเจ้ าได้ ทรงเลือกสิ่งที่
โลกถือว่าตํ่าต้ อยและดูหมิ่น และเห็นว่าไร้ สาระ เพื่อทําลายสิง่ ซึง่ โลกเห็นว่าสําคัญ เพื่อมิให้ มนุษย์สกั คนหนึง่ อวดต่อพระเจ้ าได้ ”
(1โคริ นธ์ 1:27-29)
อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ ศาสนาคริสต์บนโลกจะไม่มีอิทธิพลและไม่สําคัญ แต่เป็ นสิ่งที่ซาตานเกลียดชัง มันใช้ กําลังแห่งความ
มุ่งร้ ายอย่างเต็มที่เพื่อต่อสู้กบั คริ สตศาสนา มันใช้ อาวุธทุกอย่างในคลังอาวุธของมันเพื่อทําลายคริ สตศาสนา มันยุยงผู้มีอํานาจ
และกระตุ้นผู้ปกครองต่างๆ ให้ ออกคําสัง่ ที่โหดร้ าย ทรัพย์สินถูกริ บ คริ สเตียนถูกจับ ขังคุก ปรับ ทรมาน ฆ่า ผีมารพยายามปกคลุม
พระนามของพระคริ สต์ บ นโลกนี อ้ ย่า งไร้ ความปรานี แ ละไม่ห ยุดหย่อ น แต่ยิ่ง พระนามของพระคริ สต์ ถูกข่ม เหงมากเพี ยงใด
คริ สตศาสนาก็เจริ ญมากขึ ้นเท่านัน้ ผู้นําคนหนึ่งในสมัยแรกๆ ของศาสนาคริ สต์ ได้ กล่าวว่า “คริ สตจักรเติบโตด้ วยความตายของผู้
เชื่อจํานวนมากมาย”
เมื่อเห็นว่ากํ า ลังนัน้ ไม่มีผล ศัตรู ก็เปลี่ยนเทคนิคของตน เมื่อไม่สามารถข่มขู่เหมือนเช่นสิงโตคําราม มันก็พยายาม
สอดแทรกเหมือนเช่นงูที่มีเล่ห์เหลี่ยม เมื่อหยุดจู่โจมจากภายนอก มันทํางานจากภายใน ในอุปมาแรก การทําลายเกิดจากภายนอก
นกในอากาศมากินเมล็ดพืชไป ในอุปมาเรื่ องที่สอง เป็ นการกระทําจากภายใน ผีมารหว่านข้ าวละมานท่ามกลางข้ าวสาลี ในอุปมา
เรื่ องที่สาม เราเห็นผลกระทบของเรื่ องนี ้ ในเวลานี ้ ซาตานกระตุ้นมนุษย์ ท่ ีอย่ ูฝ่ายโลกให้ พยายามเป็ นสมาชิกในคริ สตจักร
ของพระเจ้ า ด้ วยเหตุนี ้ ความจริ งจึงถูกเจือจาง ระเบียบวินยั จึงหย่อน คําสัง่ สอนที่รักษาเราให้ พ้นจากบาปถูกเปลี่ยนไป แทนที่จะ
สนใจสิ่งจากเบือ้ งบน กลับสนใจสิ่งจากเบือ้ งล่าง ไม่ ช้านาน คริ สตศาสนาจึงไม่ ถูกเกลียดชังโดยผ้ ูท่ ีไม่ ได้ บังเกิดใหม่ อีก
ต่ อไป เหวระหว่ างโลกและ “คริสตจักร” ถกเชื
ู ่ อมเอาไว้ แล้ ว
การข่มเหงหยุดลง และเหตุของการองค์พระผู้ช่วยให้ รอดผู้ทรงถูกเกลียดชังและปฏิเสธกลายเป็ นสิ่งที่ยอมรับกัน ความ
จริงที่แตกต่างของคริสตศาสนาถูกละทิ ้ง พระกิตติคณ
ุ ถูกเจือปน ธรรมิกชนที่ประกาศตนหยุดอาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็ นบ้ านเกิด
เมืองนอน คนฉลาดและยิ่งใหญ่ของโลกนี ้มีความสนใจมากขึ ้นเรื่ อยๆ ในศตวรรษที่สี่ ผู้นําของอาณาจักรโรมันเห็นว่าคริ สต์ศาสนามี
อิทธิพลช่วยการปกครองคนทังหลายอย่
้
างถูกต้ อง จึงให้ การสนับสนุนคริ สตศาสนาแทนที่จะเกลียดชัง ในสมัยของคอนสแตนติน
คริ สตจักรดังกล่าวและรัฐรวมกันเป็ นหนึ่งเดียว และกลายเป็ นระบบการเมืองการศาสนาขนาดใหญ่ ขอให้ ท่านระวังไว้ สภาของซี
ซาร์ ไม่ได้เปลี ย่ นแปลงลักษณะของตน และไม่ได้ เป็ นเหมือน “ห้ องชันบน”
้
ขนาดเล็กในเยรู ซาเล็ม ที่ซึ่งคริ สตจักรอันตํ่าต้ อยของพร
คริ สต์ คริ สตจักรซึ่งเล็กเหมือนเช่นเมล็ดมัสตาร์ ดได้ ก่อตัวขึ ้นเป็ นครัง้ แรก ศาสนาคริ สต์ ได้ เปลี่ยนแปลงไป ห้ องชัน้ บนที่ต่าํ ต้ อ
ถกูละเลย และมีผู้ปรารถนาในเกียรติของสภากษัตริย์ และพระเจ้ าทรงประทานตามความปรารถนาทางเนื ้อหนังของพวกเขา
เหมือนเช่นทรงประทานซาอูลแก่อิสราเอลที่หนั ไปจากพระองค์เมื่อพวกเขาละทิ ้งทางแห่งการแยกตัวและต้ องการเป็ นเหมือนเช่น
ประชาชาติโดยรอบ
ภายใต้ สถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ท่ีประกาศตนเป็ นคริ สเตียนกลายเป็ นผู้ยิ่งใหญ่ในโลก ถํ ้าที่ใช้ เป็ นสถานที่นมัสกา
กลายเป็ นบ้ านคริสตจักรที่มีราคาแพงและโบสถ์ใหญ่ที่หรูหรา มีการฉลองพิธีกรรมด้ วยการแสดงโอ้ อวด เสื ้อพิธีที่สวยงาม พิธีกรรม
ที่กําหนดขึ ้น บาทหลวงที่หยิ่งยโส ทุกสิ่งเป็ นเครื่ องล่อผู้ที่ไม่ได้ บงั เกิดใหม่ และคนจํานวนมากต้ องการรับบัพติศมา ผู้นําแสวงหา
อํานาจในโลกนี ม้ ากขึน้ เรื่ อ ยๆ และได้ รับสมความปรารถนามากยิ่ง ขึน้ ด้ ว ยเหตุ นั น้ มนุ ษย์ ท่ ี มีใจอย่ ู ท างฝ่ า ยโลกเป็ นผ้ ู ท่ ี
แสวงหาและดํารงตําแหน่ งสงสุ
ู ด ดังนั น้ เราพบ “นก” พรรคพวกของผีมารอาศัยอย่ ูในกิ่งของ “ต้ นไม้ ” พวกเขาดํารง
ตําแหน่ งที่มีอาํ นาจและชีน้ ํากิจกรรมของศาสนาคริสต์
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ดังนัน้ เราอาจเห็นได้ ว่าอุปมาสามเรื่ องแรกในมัทธิว 13 ทํานายถึงการพัฒนาความชัว่ ร้ายที่น่าตกตะลึงและน่าเศร้ า ใน
เรื่ องแรก ผีมารเก็บเมล็ดที่ดีไปได้ บางส่วน ในเรื่ องที่สอง ผีมารทํางานเลียนแบบ ในเรื่ องที่สามนี ้ เราเห็นคริ สต์ศาสนาที่เสื่อม
เสียเป็ นที่อาศัยแก่มนั
ความคิ ดและถ้อยคํามากมายในบทนีไ้ ด้ยืมมาจาก เอฟ ดับเบิ ลยู เกรท์ผลู้ ่วงลับ

บทที่ 6
เชือ้
“พระองค์ยงั ตรัสคําอุปมาให้ เขาฟั งอีกข้ อหนึ่งว่า ‘แผ่นดินสวรรค์เปรี ยบเหมือนเชื ้อ ซึง่ ผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้ง
สามถัง จนแป้งนันฟู
้ ขึ ้นทังหมด’
้
” (ข้ อ 33)
เพราะพระเมตตาของพระเจ้ า เราจึงไม่ได้ เชื่อตามความคิดเห็นหรื ออํานาจของมนุษย์คนใด และความหมายของมัทธิว
13 ไม่อาจเป็ นที่ถกเถียงกันได้ พระคริ สต์พระองค์เองทรงอธิบายความหมายของอุปมาสองเรื่ องแรกและเรื่ องที่เจ็ด และเห็นได้ ชดั
ว่าความหมายของอุปมาสี่เรื่ องที่แทรกเข้ ามาจะต้ องมีการแปลที่สอดคล้ องกับอุปมาสามเรื่ องนัน้ ตลอดทังบทนี
้
้มีความสอดคล้อง
กันอย่างแน่นอน เนื่ องจากอุปมาสองเรื่ องแรกเกี่ ยวโยงกันอย่างเด่นชัดในเรื่ องจุดเริ่ มต้นของแผ่นดินสวรรค์ดังที่เราเห็นอยู่ใน
ปั จจุบนั อุปมาเรื่ องที่สามและสี่ก็มีความเกี่ยวโยงในแบบเดียวกันในเรื่ องการขยายตัวและความเสื ่อมทราม[ของแผ่นดินสวรรค์]
อุปมาเรื่ องที่สามให้ มมุ มองภายนอกหรื อการเติบโตภายนอกของแผ่นดิน อุปมาเรื่ องที่สี่เผยถึงมุมมองภายในและความเสื่อมทราม
ที่เป็ นความลับ
คําแปลที่นิยมกันเกี่ยวอุปมาเรื่ องนีค้ ือว่า “เชือ้ ” หมายถึงพระกิตติคุณและอํานาจของพระกิตติคณ
ุ “ผู้หญิ ง” หมายถึง
5
้
เชื ้อในความหมายที่ไม่ดี...ในที่นี ้ดูเหมือนจะมีความหมายที่ดี และเปรี ยบพระ
คริสตจักร ดร.จอห์น กิล กล่าวว่า “ในที่อื่นทังหมดใช้
กิตติคณ
ุ เหมือนเชื ้อนัน”
้ เขากล่าวว่า “ผู้หญิง” หมายถึง “คริ สตจักร” หรื อผู้รับใช้ ของพระกิตติคณ
ุ ผู้ที่เชื่อแบบคาลวินเข้ าใจว่า แป้ง
สามถังหมายถึงผู้ที่พระเจ้ าได้ ทรงเลือกไว้ ผู้ที่เชื่อแบบอามีเนีย เข้ าใจว่า แป้งสามถังหมายถึงมนุษย์ทงปวง
ั้
โดยกลุม่ ผู้ที่เชื่อแบบอา
้
พระกิตติคณ
ุ จะผ่านทะลุเข้ าไป
มีเนียอธิบายอุปมาไว้ ดงั นี ้ว่า ด้ วยผลของพระกิตติคณ
ุ และเพราะอํานาจในการรวบรวมคนทังหลาย
ในใจของคนส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อพวกเขา และพวกเขาจะได้ รับการอวยพร ความเชื ้อนี ้ฝั งอยู่ในใจของผู้ที่ไปโบสถ์มากจนยาก
ที่จะทําลายความเชื่อนี ้ได้
ุ และถ้ าแป้ง
เห็นได้ ชดั ว่าความเข้ าใจและการแปลอุปมานี ้เปลี่ยนนิยามที่ถกู ต้ องของ “เชื ้อ” ถ้ าเชื ้อเปรี ยบถึงพระกิตติคณ
หมายถึงมนุษย์ เช่นนัน้ ต้ องหมายความว่าในที่สดุ ทุกคนจะได้ บงั เกิดใหม่ หรื ออย่างน้ อยจะได้ ปฏิรูปโดยพระกิตติคณ
ุ แต่ถ้า “เชื ้อ”
คือสัญลักษณ์ของความชัว่ ที่ทําให้ เสื่อมทราม และแป้งหมายถึงความจริ งที่บริ สทุ ธิ์ของพระเจ้ า และอุปมานี ้ยังแสดงถึงผู้ที่ประกาศ
ตนเป็ นคริสเตียน เช่นนันแล้
้ ว อุปมานี ้ต้ องหมายความว่าในที่สดุ ความจริ งของพระเจ้ าจะถูกทําให้ เสื่อมทรามไปทัว่ ทังศาสนาคริ
้
สต์
เราจะรู้ ได้ อย่างไรว่าความหมายใดถูกต้ อง เราจะรู้ ได้ จากพระคัมภีร์ศกั ดิ์สิทธิ์ เท่านัน้ ตอนนี ้ เราจะตรวจสอบคําแปลที่แพร่ หลาย
ของอุปมานี ้โดยพิจารณาถึงพระวจนะของพระเจ้ า
1. ถ้ าความเห็นที่นิยมกันเป็ นสิ่งถูกต้ อง ในบทนี ้ พระคริ สต์ก็ทรงขัดแย้ งในตัวของพระองค์เองอย่างแน่นอน สิ่งที่พระองค์
ตรั สในอุปมาสามเรื่ องแรกตรงกันข้ ามกับการนําโลกมาเชื่อพระเจ้ าหรื อแม้ แต่ การปฏิรู ปโลกโดยการเทศนาพระกิตติ
คุณ ในอุปมาเรื่ องแรก องค์พระผู้เป็ นเจ้ าไม่ได้ ทรงสอนว่าเมล็ดดีจะให้ ผลในทุกส่วนของทุ่งนา แต่ทรงประกาศว่าดินส่วนใหญ่ในทุ่ง
นาจะเป็ นดินที่ไม่เหมาะสมและไม่ก่อให้ เกิดผล และไม่ มีการบอกเป็ นนัยว่ า ในเวลาต่ อมา “ผ้ ูหว่ าน” จะเห็นว่ าสถานการณ์ ดี
ขึน้ แต่ พระองค์ ทรงบอกเป็ นนัยว่ าสิ่งต่ างๆ จะแย่ ลง ในอุปมาเรื่ องที่สอง ภาพที่พระองค์กล่าวถึงคือ ฤดูเก็บเกี่ยวที่กําลังจะ
้
นมาเชื่อพระเจ้ าในยุคนี ้เลย ในอุปมาเรื่ องที่สาม พระองค์ทรงทํานายว่าศาสนาคริ สต์จะ
มาถึงนันไม่
้ ได้ หมายความว่าทังโลกจะหั
5

จอห์น กิล (John Gill) มีชีวิตอยู่ระหว่างปี 1697-1771 เป็ นนักศาสนศาสตร์ ชาวแบ๊ บติสต์ที่มีชื่อเสียง
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กลายเป็ นสิ่งประหลาดที่พรรคพวกของผีมารจะอาศัยอยู่ได้ และจะปกครองอยู่ได้ เช่นนันแล้
้ ว อุปมาเรื่ องที่สี่นี ้จะสอนสิ่งที่ตรงกัน
ข้ ามจากนันได้
้ อย่างไร
2. การแปลอุปมานี ้เพื่อหมายถึงว่าอาณาจักรหนึ่งพันปี ได้ เริ่ มต้ นขึ ้นแล้ วเป็ นการขัดแย้ งกับสิ่งที่เราอ่านในมัทธิว 13 ข้ อ 11
และ 35 เราร้ ู ว่าอุปมาเหล่ านีเ้ ป็ น ข้ อความลับลึกเกี่ยวกับแผ่ นดินสวรรค์ เป็ น“ข้ อความซึ่งปิ ดซ่ อนไว้ ตัง้ แต่ เดิมสร้ างโลก”
ุ แต่จะเป็ นเช่นนัน้
ดร.กิลสอนคําสอนของนักปฏิรูป และผู้ที่เชื่อแบบคาลวินก็สอนเช่นนัน้ โดยยืนยันว่า “เชื ้อ” หมายถึงพระกิตติคณ
ไม่ได้ ไม่ว่าเชื ้อจะหมายถึงอะไรก็ตาม เชื ้อจะไม่มีทางหมายถึง “พระกิตติคณ
ุ ” อย่างแน่นอน ด้ วยเหตุที่ว่าพระกิตติคณ
ุ ไม่ได้เป็ น
ความลับที่ไม่ได้ เปิ ดเผยในเวลาแห่งพระคัมภีร์เก่า กาลาเทีย 3:8 ประกาศว่าข่าวประเสริฐได้ “ประกาศ...แก่อบั ราฮัม”
3. ถ้ า “เชื ้อ” หมายถึง พระกิตติคณ
ุ และ “แป้ง” หมายถึงมนุษย์ หรื อดังที่ ดร.กิลสอนคือผู้ที่พระเจ้ าได้ ทรงเลือกไว้ ในสภาพ
ตามธรรมชาติ เช่นนัน้ ความเปรี ยบที่พระคริ สต์ใช้ ในที่นี ้ก็เป็ นสิ่งที่ผิดในสามประการด้ วยกัน ได้ แก่ ประการแรก ในวิธีการทํางาน
้ อนฟู
“เชื ้อ” ทํางานอย่างไร เพียงแค่ใส่ในแป้ง แล้ วเชื ้อจะทํางานเอง เพียงเท่านัน้ เพียงแค่วางไว้ ปล่อยไว้ และเชื ้อจะทําให้ แป้งทังก้
แต่พระกิตติคณ
ุ ทํางานเช่นนัน้ หรื อ ไม่ใช่อย่างแน่นอน ฝูงชนจํานวนมากได้รับพระกิตติคณ
ุ แต่พระกิตติคณ
ุ ไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อ
พวกเขา
ุ ไว้ ในมือ
ประการที่สอง ผู้กระทําการในที่นี ้ คือ “ผู้หญิง” ที่ใส่เชื ้อในแป้ง แต่องค์พระเยซูคริ สตเจ้ าไม่ได้ มอบพระกิตติคณ
ของผู้หญิ ง ไม่มีผ้ หู ญิงเป็ นหนึ่งในอัครทูตสิบสองคนหรื อในเจ็ดสิบคนที่พระองค์ทรงเลือกและส่งออกไป การเทศนาพระกิตติคณ
ุ
เป็ นงานของผู้ชาย มีบางส่วนให้ พี่น้องหญิงทําบ้ างและเป็ นส่วนที่สําคัญ นัน่ คือ การสนับสนุนพี่น้องชายที่รับใช้ โดยการอธิษฐาน
และการวิงวอน
ุ ทําเช่นนันหรื
้ อ
ประการที่สาม ในเรื่ องผลที่เกิดขึ ้น เมื่อใส่เชื ้อแป้งแล้ ว เชื ้อจะทําให้ แป้งฟูขึ ้น นัน่ คือพองขึ้ น พระกิตติคณ
เมื่อเข้ าไปในใจของมนุษย์ ไม่ใช่อย่างแน่นอน แต่พระกิตติคณ
ุ ทําในสิง่ ที่ตรงกันข้ าม นัน่ คือทําให้ ออ่ นน้ อมและถ่อมใจลง
้ กต้ อง เราก็
4. คําแปลที่นิยมกันขัดแย้ งกับความจริ งตามประวัติศาสตร์ และความรู้ในปั จจุบนั ถ้ าคําอธิบายที่แพร่หลายนันถู
จะต้ องทราบว่าคําทํานายของพระคริ สต์ไม่สําเร็จ พระกิตติคณ
ุ ได้ ประกาศมาสิบเก้ าศตวรรษ แต่ยงั ไม่มีชาติหนึ่งชาติใดหรื อรัฐหนึ่ง
รัฐใด หรื อแม้ แต่เมืองหนึ่งเมืองใดหรื อหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใดได้ มีการประกาศอย่างทัว่ ถึงอย่างแท้ จริ ง อย่าว่าแต่มาเชื่อพระคริ สต์
ทังหมดเลย
้
ถ้ าความคิดที่นิยมกันมีความถูกต้ อง พระกิตติคณ
ุ ก็ล้มเหลวอย่างมากและล้ มเหลวอย่างน่าเศร้ า
ุ ซึ่งเป็ นสิ่งที่ดี เป็ นสิ่งที่ขดั แย้ งกับข้ อความอื่นๆ ในข้ อ
5. การทําให้ “เชื ้อ” หมายถึงพระกิตติคณ
ุ และอํานาจของพระกิตติคณ
พระคัมภีร์ที่ซึ่งมีความเปรี ยบเกี่ยวกับพระกิตติคณ
ุ พระคริ สต์ตรัสแก่ผ้ ฟู ั งที่เป็ นชาวยิว และด้ วยความรู้ เกี่ยวกับพระคัมภีร์เก่าของ
พวกเขา ไม่มีคนใดจะคิดว่าพระองค์[เปรี ยบเชื ้อเพื่อ]หมายถึงสิง่ ที่ดี สําหรับชาวยิวแล้ ว “เชื ้อ” เป็ นความเปรี ยบถึงสิง่ ที่ชวั่
ครัง้ แรกที่ “เชื ้อ” ในความหมายที่ไม่ดี ปรากฏในพระคัมภีร์คือในปฐมกาล 19:3 ที่ซงึ่ เราทราบว่าโลท “ปิ ง้ ขนมปั งไร้เชื ้อ”
ให้ แก่ทตู สวรรค์ และ“ท่านทังสองก็
้
รับประทาน” ไม่ต้องสงสัยเลยว่าขนมปั งที่มีเชื อ้ เป็ นสิ่งที่มีอยู่ทวั่ ไปในเมืองโสโดมที่ชวั่ ร้ าย ทําไม
โลทผู้ชอบธรรมจึงไม่ให้ ขนมปั งที่มีเชื ้อแก่ทตู สวรรค์ เพราะเขาทราบดี เขาจะต้ องรู้วา่ ทูตสวรรค์เป็ นเหมือนเช่นเปโตร คือจะไม่ปล่อย
ให้ สิ่งที่ “เป็ นที่ห้ามหรื อมลทิน” ผ่านเข้ าไปในปากของตน พวกเขาจะไม่รับสิ่งใดที่มีลกั ษณะชัว่ แม้ เล็กน้ อย ที่ประชุมหลายแห่งใน
ปั จจุบันไม่ระมัดระวังมากเท่าใดในเรื่ องอาหารของตน อาหารทางฝ่ ายวิ ญญาณ พวกเขาจะกลืนขยะทุกอย่างที่มีผ้ ูยื่นให้ จาก
ธรรมาสน์ และสิ่งที่น่าเศร้ าคือว่า พวกเขาจะกลืนอาหารนันโดยไม่
้
ต่อต้านใดๆ เลย ทําไมพวกเขาจึงไม่ไปหาผู้เทศนาและกล่าวว่า
ทําไมคุณถึงไม่ให้ อาหารแห่งชีวิตแก่เรา
ในอพยพ 12 พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาชาวอิสราเอลให้ ชําระล้ างบ้ านของตนอย่างกวดขันไม่ให้ มี “เชื ้อ” ในเวลาปั สกา ถ้ า
“เชื ้อ”เป็ นแบบของสิง่ ที่ดี ทําไมจะต้ องทําเช่นนันด้
้ วย อพยพ 34:25 กล่าวว่าพระเจ้ าทรงห้ ามไม่ให้ มี “เชื ้อ”ในการถวายเลือดบูชา เล
วีนิติ 2:11 กล่าวว่า ห้ ามไม่ให้ มี “เชื ้อ” ในเครื่ องบูชาด้ วยไฟที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็ นเจ้ า
อุปมานี ใ้ นมัทธิ ว 13 ไม่ได้ เป็ นครัง้ เดียวที่องค์พระเยซูเจ้ าทรงใช้ ความเปรี ยบนี ้ พระองค์ทรงใช้ ความเปรี ยบนี ใ้ นที่อื่น
อย่างไร ในมัทธิว 16:11 พระองค์ตรัสแก่เหล่าสาวกว่า “ระวังเชื ้อแห่งพวกฟาริ สีและพวกสะดูสีให้ ดี” ในที่นนั ้ เป็ นการเปรี ยบ “เชื ้อ”
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กับสิ่งที่ชวั่ ดังนันในลู
้ กา 12:1 พระองค์ตรัสว่า “ท่านทังหลายจงระวั
้
งเชื ้อของพวกฟาริ สี ซึง่ เป็ นคนหน้ าซื่อใจคด” พระองค์จะทําให้
สาวกของพระองค์สบั สนอย่างจงใจโดยใช้ เชื ้อเพื่อเปรี ยบถึงสิ่ งทีด่ ีในมัทธิว 13 หรื อ
้ างไร 1โคริ นธ์
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ยงั ทรงใช้ ความเปรี ยบแบบเดียวกันผ่านทางอัครทูตเปาโล พระองค์ทรงทําเช่นนันอย่
5:6, 7 เขียนไว้ วา่ “ท่านไม่ร้ ูหรื อว่าเชื ้อขนมเพียงนิดเดียว ย่อมทําให้ แป้งดิบฟูทงก้
ั ้ อน จงชําระเชื ้อเก่าเสีย เพื่อท่านจะได้ เป็ นแป้งดิบ
ก้ อนใหม่” พระองค์จะทรงบอกให้ พวกเขา “ชําระ” สิ่ งที ด่ ีอย่างนันหรื
้ อ ข้ อความสุดท้ ายในพระคัมภีร์ใหม่ที่กล่าวถึง “เชื ้อ” คือ กาลา
เทีย 5:7-9 ทังนี
้ ้ มีข้อสังเกตสามประการด้ วยกัน ได้ แก่ ประการแรก เชื ้อเป็ น“การเกลี ้ยกล่อม” เป็ นสิ่งซึง่ ใช้ อิทธิพลที่มีพลังและเร้ า
อารมณ์ ประการที่สอง เชื ้อขัดขวางมนุษย์ “ไม่ให้ เชื่อฟั งความจริ ง” ประการที่สาม เชื ้อเป็ นสิ่งที่ “ไม่ได้มาจากพระองค์ผ้ ทู รงเรี ยก
้
มภีร์
ท่านทังหลาย”
้
ดังนัน้ สิ่งที่ใช้ หมัก ซึ่งจริ งๆ แล้ ว ก่อให้ เกิดความเน่าเปื่ อย เป็ นความเปรี ยบถึงสิ่งที่เสื่อมทรามตลอดทังพระคั
เป็ นที่น่าสังเกตว่าคําว่า “เชื ้อ” ปรากฏเพียงสิ บสามครัง้ ในพระคัมภีร์ใหม่ หมายเลขสิบสามเป็ นหมายเลขที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งชัว่ และ
งานของซาตานเสมอ
ผู้ที่คดั ค้ านใช้ ข้อความสองข้ อความในพระคัมภีร์เก่าที่ใช้ “เชือ้ ” ในความหมายที่ดี แต่เมื่อศึกษาแล้ ว จะพบว่าข้ อพระ
คัมภีร์ทงสองข้
ั้
อนันเป็
้ นเพียงข้ อยกเว้ นเท่านัน้ ข้ อแรกอยูใ่ นเลวีนิติ 23:17 ขนมปั งสองก้ อนที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าในเทศกาล
สัปดาห์จะต้ องใส่ “เชื ้อ” ปิ ง้ แต่ในที่นี ้ อธิบายได้ ไม่ยาก เทศกาลสัปดาห์เป็ นแบบของสิ่งที่บนั ทึกไว้ ในกิจการ 2 ซึ่งแสดงถึง“ผลรุ่ น
แรก”ของยุคนี ้ “ขนมปั ง” สองก้ อนแสดงถึงชาวยิวและชาวต่างชาติที่ได้ รับความรอด เช่นเดียวกับธรรมชาติเก่าคงอยู่ในผู้ที่บงั เกิด
ใหม่ จึงต้ องมี “เชื ้อ” อยู่ในก้ อนขนมปั งที่แสดงถึงผู้ที่เชื่อเหล่านี ้ เมื่อใดก็ตามที่ขนมปั งเป็ นแบบของพระคริ สต์ ต้ องเป็ นขนมปั งไม่มี
เชื ้อ แต่เมื่อแสดงถึงประชากรของพระองค์ ต้ องเป็ นขนมปั งมีเชื ้อ
ข้ อความที่สองอยู่ในอาโมส 4:5 “จงเผาบูชาโมทนาด้ วยใช้ สิ่งที่มีเชื ้อ” ถ้ อยคํานี ้เป็ นการประชดประชัน ซึ่งมีความหมาย
ตรงกันข้ ามกับสิ่งที่กล่าวไป บางครัง้ ท่านจะได้ ยินพ่อแม่พดู กับเด็กที่ดื ้อรัน้ ว่า ทําอย่างนัน้ เลย พ่อ/แม่จะจัดการให้ พ่อแม่ต้องการ
ให้ เด็กทําอย่างนันจริ
้ งๆ หรื อเปล่า ไม่ใช่เลย แต่ต้องการให้ ทําในสิ่งที่ตรงกันข้ ามกับที่พดู ในอาโมส 4:5 ก็เช่นเดียวกัน โดยข้ อพระ
คัมภีร์ก่อนหน้ านันเป็
้ นข้ อพิสจู น์ “จงมาที่เบธเอล มาทําการทรยศ มาที่กิลกาลซิ มาทําการทรยศ ให้ ทวีมากขึ ้น จงนําเครื่ องสัตว
บูชาของเจ้ ามาทุกเช้ า” เห็นได้ ชดั ว่าเป็ นการประชดประชัน
6. ตอนนี ้ มาพิจารณาถึง “แป้งสามถัง” ผู้ที่เชื่อว่าอาณาจักรพันปี ได้ เริ่ มต้ นขึ ้นแล้ วกล่าวว่าแป้งสามถังหมายถึงพงศ์พนั ธุ์
มนุษย์ซงึ่ มีพระกิตติคณ
ุ กําลังทํางานอยู่ หากเป็ นเช่นนัน้ “แป้ง” เป็ นความเปรี ยบถึงสิ่งที่ชวั่ ร้าย พงศ์พนั ธุ์มนุษย์หลง ทําบาป เสื่อม
ทราม “ชาวโลกทังสิ
้ ้นอยูใ่ ต้ อานุภาพของมารร้ าย” (ผู้ที่ชวั่ ร้ าย) (1ยอห์น 5:19) คําอธิบายทัว่ ไปของผู้อธิบายข้ อพระคัมภีร์ที่เชื่อแบบ
คาลวินก็ไม่ได้ ดีไปกว่ากัน พวกเขากล่าวว่า “แป้ง” หมายถึงผู้ที่พระเจ้ าได้ ทรงเลือกไว้ ในสภาพธรรมชาติของตน ซึ่งไม่ถกู ต้ อง ลอง
ศึกษาจากข้ อพระคัมภีร์
“อับราฮัมรี บเข้ าไปในเต็นท์หานางซาราห์ กล่าวว่า ‘เร็ วๆ หน่อยเอาแป้งละเอียดสามถังนวดแล้ วทําขนม’ “ (ปฐมกาล
18:6) อับราฮัมเตรี ยมอาหารที่เป็ นสัญลักษณ์ของสิ่งชัว่ ให้ แก่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าและทูตสวรรค์ของพระองค์หรื อ ให้ สงั เกตสิ่งที่กล่าว
ไว้ ใน 1พงศ์กษัตริ ย์ 17:14-16 พระเจ้ าไม่ได้ ทรงประทานสิ่งที่หมายถึงสิ่งชัว่ แก่ผ้ รู ับใช้ ของพระเจ้ า “แป้ง” สําหรับขนมปั งมาจากที ่
ไหน เด็กๆ ก็ตอบได้ ว่า ไม่ใช่จากข้ าวละมานที่ชั่วร้ าย แต่จากข้ าวสาลีที่ดี เป็ นผลิตผลของเมล็ดที่ดี ดังนัน้ สิ่งที่ดี เป็ นประโยชน์
บํารุงเลี ้ยงและไร้ มลทิน ไม่อาจเป็ นความเปรี ยบกับมนุษย์ที่หลงและเสื่อมทรามได้
ในปฐมกาล 18:6 “แป้งละเอียดสามถัง” เป็ นความเปรี ยบถึงพระคริ สต์ เหมือนเช่น “ลูกวัวตัวหนึ่งยังอ่อน” ในข้ อ 7ซึง่ ถูก
ฆ่าและปรุงเพื่อหมายถึงงานของพระองค์ แป้งเป็ นแบบของพระองค์ผ้ ทู รงเป็ นเมล็ดข้ าว (ยอห์น 12:24) และอาหารแห่งชีวิต ดังนัน้
ในภาษาตามสัญลักษณ์ในพระคัมภีร์ใหม่ “แป้ง” จึงหมายถึงคําสัง่ สอนของพระคริ สต์
7. อาการของ “ผู้หญิง” ในอุปมาของเราแสดงให้ เห็นว่าคําแปลที่แพร่หลายเป็ นการแปลที่ไม่ถกู ต้ อง ผู้หญิงคนดังกล่าว “เอา
มา” ไม่ใช่ “ได้ รับ” และเจื อเชือ้ ลงในแป้ง ผู้รับใช้ ของพระเจ้ าเทศนาพระกิตติคุณอย่างนัน้ หรื อ การประกาศเป็ นสิ่งที่ต้องกระซิบ
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อย่างลับๆ หรื อ พระเจ้ าทรงห้ ามไม่ให้ ผ้ รู ับใช้ ของพระองค์กระทําการอย่างหลบๆ ซ่อนๆ แต่ตรัสแก่พวกเขาว่า “ซึ่งเรากล่าวแก่พวก
ท่านในที่มืด ท่านจงกล่าวในที่แจ้ ง และซึง่ ท่านได้ ยินกระซิบที่หู จงตะโกนจากดาดฟ้าหลังคาบ้ าน” (มัทธิว 10:27)
เมื่ออัครทูตเปาโลได้ เขียนถึงชาวโครินธ์และบรรยายถึงลักษณะการรับใช้ ของตน เขาได้ กล่าวว่า "เราจึงไม่ย่อท้ อ เราได้ ละ
ทิ ้งเล่ห์เหลี่ยมต่างๆ ที่น่าอับอายไปหมดสิ ้นแล้ ว เราไม่ทํากลอุบายและไม่ได้ พลิกแพลงพระกิตติคณ
ุ ของพระเจ้ า แต่โดยสําแดง
้
าเพาะพระพักตร์ พระเจ้ า” (2โคริ นธ์ 4:1, 2) แต่ในอุปมาของเรา ผู้หญิง
สัจจะ เราเสนอตัวเราให้ กบั จิตสํานึกผิดชอบของคนทังปวงจํ
กําลังกระทําการที่ไม่ซื่อสัตย์และหลอกลวง เธอเจือสิง่ ที่แปลกและทําให้ เสียลงไปในแป้ง เธอต้ องการทําให้ แป้งเสีย ถ้ าผู้อ่านเปิ ดไป
ในเลวีนิติ 2:11 จะเห็นว่า “ผู้หญิง” คนนี ้กําลังสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้ าห้ ามไม่ให้ ทํา และจะสังเกตเห็นอีกว่าเธอไม่ใช้นํ้ามัน (ข้ อ
15) ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ข้อพระคัมภีร์สงั่ ให้ ใช้
ตอนนีล้ องดูในด้ านที่ดีกันบ้ าง และแปลอย่างถูกต้ อง ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วว่า “แป้งสามถัง” หมายถึงพระคริ สต์ซึ่งเป็ น
อาหารแก่ธรรมิกชนของพระองค์ อาหารนันคื
้ อพระวจนะที่พระเยซูทรงสอน “ผู้หญิง” หมายถึงคริ สตจักรโรมันคาทอลิกเป็ นสําคัญ
้ าใน
และหมายถึงผู้ทําให้ ความจริ งของพระเจ้ าเสื่อมทรามโดยทัว่ ไป คริ สตจักรโรมันคาทอลิกมี “ลูกสาว” มากมาย ลัทธิผิดๆ ชันนํ
ศาสนาคริ สต์เกิดขึ ้นจากผู้หญิ ง โมเดิร์น สปิ ริ ชวลลิซมึ (Modern Spiritualism) เริ่ มต้ นขึ ้นในบอสตัน สหรัฐฯ ในปี 1848 โดยพี่น้อง
้ ้นโดย
หญิงครอบครัวฟอกซ์ คณะเซเว่นธ์เดย์แอ๊ ดเวนตีสก่อตังขึ
้ ้นโดยนางไวท์ คณะคริ สเตียนไซเอินซ์ (Chrisitan Science) ก่อตังขึ
มาดาม บลาวาสกี ้และมีผ้ นู ําตอนนี ้คือ นางเบเซนท์
“เชื ้อ” หมายถึงการทําให้ ความจริ งของพระเจ้ าเสื่อมทรามโดยใช้ คําสัง่ สอนที่ชวั่ เทียบกับมัทธิว 16:12 ความจริ งที่ไม่มี
การเจือปนของพระเจ้ าหนักเกินไปสําหรับมนุษย์ฝ่ายธรรมชาติ ใจที่อยู่ฝ่ายเนื ้อหนังไม่อาจเข้ าใจเกี่ยวกับอานุภาพของพระเจ้ า
ความไร้ อํานาจของมนุษย์ ความเลวร้ ายของมนุษย์ ความเลวร้ ายของความบาป การหลงของมนุษย์ และการลงโทษผู้ที่ชวั่ ร้ ายชัว่
นิตย์นิรันดร์ ได้ ดังนัน้ โรมและ “ลูกสาว” ของเธอจึงได้ ใช้ “เชื ้อ” เพื่อเจือจาง เพื่อทําให้ สิ่งที่สอนน่าพอใจต่อคนที่ตนได้ หลอกลวง
และประวัติศาสตร์ ก็ซํ ้ารอยเช่นนั ้น ในสมัยก่อน พระเจ้ าทรงบ่นต่อชาวอิสราเอล “ก็โดยนําอาหารมลทินมาถวายบนแท่นของเรา
อย่างไรล่ะ” (มาลาคี 1:7) ในปั จจุบนั บาทหลวงและพระทังหลายก็
้
ทําความเสื่อมทรามแก่ขนมปั งของพระเจ้ า
ให้ สงั เกตว่า “แป้งสามถัง” ไม่ได้ถูกนําออกไป หรื อมีสิ่งอื่นมาแทน แต่กลับมีสิ่งแปลกปลอมมาผสม สิ่งที่เป็ นสารซึง่ ทําให้
เสียอย่างช้ าๆ ทีละเล็กทีละน้ อย ใน 2เธสะโลนิกา 2:7 อัครทูตเปาโลประกาศว่า “อํานาจลึกลับนอกกฎหมายนันก็
้ เริ่ มทํางานอยู่
แล้ว” เชื อ้ ได้ เริ่ มต้ นทําการแม้ ในตอนนัน้ และดังที่องค์พระผู้ช่วยให้ รอดทรงประกาศไว้ เชื อ้ นัน้ จะทํางานจนกว่า “แป้งนัน้ ฟูขึน้
ทังหมด”
้
ผู้อา่ นส่วนใหญ่คงจะเข้ าใจได้ ง่าย มีสถานที่เพียงไม่กี่แห่งเท่านันที
้ ่บตุ รผู้หิวกระหายของพระเจ้ าสามารถไปและได้ รับขนม
ปั งที่ไร้ มลทิน แต่ขอบคุณพระเจ้ าที่ยงั คงมี สถานที่บางแห่งที่เป็ นเช่นนัน้ เมื่อพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงประทับอยู่บนโลกท่ามกลาง
ธรรมิกชน ความจริ งของพระเจ้ าจะได้ ประกาศออกไป เมื่อพระองค์ ทรงอยู่ที่นี่ มีเหตุที่เป็ นอุปสรรค ซึ่งขัดขวางไม่ให้ “แป้ง...
ทังหมด”
้
“มีเชื ้อ” แต่เมื่อพระองค์เสด็จกลับมารับธรรมิกชนของพระองค์ ผู้คอยหน่วงเหนี่ยว “จะออกไปให้ พ้น” (2เธสะโลนิกา 2:7)
และจากนัน้ “แป้ง...ทังหมด”
้
จะมีเชื ้อ “เกลือ” จะถูกนําออกไปและโลกนี ้จะเสื่อมทรามอย่างแท้ จริ ง
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บทที่ 7
ขุมทรัพย์
“แผ่นดินสวรรค์เปรี ยบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ ในทุ่งนา เมื่อมีผ้ ไู ด้ พบแล้ วก็กลับซ่อนเสียอีก และเพราะความปรี ดีจึงไป
ขายสรรพสิง่ ซึง่ เขามีอยูแ่ ล้ วไปซื ้อนานัน”
้ (มัทธิว 13:44)
คําแปลของอุปมานี ้ที่แปลกันโดยทัว่ ไปทังโดยผู
้
้ ที่เชื่อแบบคาลวินและอามีเนียไม่ใช่สงิ่ ที่ข้าพเจ้ ามัน่ ใจว่าเป็ นความหมายที่
แท้ จริ ง เหมือนเช่นคําอธิ บายที่พวกเขาให้ เกี่ ยวกับอุปมาก่อนหน้ านี ใ้ นมัทธิ ว 13 ดร.จอห์ น กิล กล่าวว่า ขุมทรั พย์ ในอุปมานี ้
หมายถึง “พระกิตติคณ
ุ ” ทุ่งนาที่ขมุ ทรัพย์ซ่อนอยู่คือ “พระคัมภีร์” และผู้ที่แสวงหาและพบขุมทรัพย์คือ “คนบาปที่ได้ ทรงเลือกและ
รู้ตวั แล้ วว่าตนเป็ นคนบาป” น่าแปลกใจที่ผ้ ชู ํานาญการอธิบายข้ อพระคัมภีร์และมนุษย์ที่ได้ รับการสอนเกี่ยวกับพระเจ้ าอย่างมาก
จะหลงไปไกลเมื่อมาถึงอุปมาเรื่ องนี ้ ประการแรก มีการกล่าวถึง “ทุ่งนา” ในอุปมาสองเรื่ องก่อนหน้ านี ้ ทุ่งนาที่ถกู ข้ าวละมานหว่าน
เอาไว้ และในข้ อ 38 ในบทนี ้ พระคริ สต์ทรงแจ้ งให้ เราทราบว่า ทุ่งนาคือโลก เช่นนันแล้
้ ว ทําไมจึงคิดว่าทุ่งนาในอุปมาเรื่ องที่ห้าใน
บทเดียวกันนี ้จะมีความหมายแตกต่างไปอย่างสิ ้นเชิง ในอุปมาสองเรื่ องแรกกล่าวถึง “คน” หนึ่ง ผู้หว่านเมล็ดดีในทุ่งของตน (ข้ อ
้ ว ถ้ าคนนันใน
้
24) องค์พระเยซูพระองค์เองตรัสแก่เราว่าคนนันคื
้ อใคร “ผู้หว่านเมล็ดพืชดีนนได้
ั ้ แก่บตุ รมนุษย์” (ข้ อ 37) เช่นนันแล้
อุปมาเรื่ องที่สองหมายถึงบุตรมนุษย์ แล้ วทําไมเราจะเข้ าใจว่าคนนันหมายถึ
้
งผู้อื่นที่แตกต่างไปอย่างสิ ้นเชิงในอุปมาเรื่ องที่ห้านี ้
แม้ ว่าจะขัดกับคําแปลที่นิยมกัน แต่เรามีข้อโต้ แย้ งดังนี ้ ประการแรก ถ้ าในอุปมานี ้ องค์พระเยซูเจ้ าทรงกําหนดหนทาง
แห่งความรอด โดยสอนว่าคนบาปที่ร้ ู ตวั แล้ วจะต้ องมีความจริ งใจและความขยันถ้ าต้ องการไปถึงขุมทรัพย์ และทําให้ ขมุ ทรัพย์นนั ้
เป็ นของตน (ขุมทรัพย์ถกู ซ่อนไว้ จากผู้ที่เฉื่อยชาและไม่สนใจ) แล้ วไม่แปลกหรื อที่พระองค์ไม่ตรัสคําอุปมานี ้แก่คนทัง้ หลาย แต่เรา
ทราบว่าพระคริ สต์ได้ ให้ คนทังหลายจากไป
้
จึงเข้ ามาในเรื อนและตรัสอุปมานีแ้ ก่สาวกของพระองค์เท่านัน้ ประการที่สอง ใน
ุ จะซ่อนอยู่ในโลก
อุปมานี ้ ขุมทรัพย์ถกู ซ่อนไว้ ใน “ทุ่งนา” และดังที่เราเห็นแล้ วว่า ทุ่งนาคือ “โลก” แล้ วพระคริ สต์หรื อพระกิตติคณ
ได้ อ ย่างไร ประการที่สาม เมื่อคนนัน้ พบขุมทรั พย์ เขาได้ ซ่อนขุมทรั พย์ นัน้ อี กครั ง้ “เมื่อ มีผ้ ูไ ด้ พบแล้ ว ก็กลับซ่อนเสียอี ก” ถ้ า
ขุมทรัพย์หมายถึงพระกิตติคณ
ุ และทุ่งนาหมายถึงโลก และผู้ที่แสวงหาขุมทรัพย์เป็ นคนบาปที่ร้ ู ตวั แล้ ว อุปมาของเราสอนว่าพระ
เจ้ าทรงประสงค์ให้ คนบาปที่ร้ ู ตัวซึ่งได้ พบสันติสุขและได้ รับความรอดแล้ ว ออกไปและซ่อนสิ่งเหล่านี ไ้ ว้ อย่างนัน้ หรื อ เป็ นเรื่ อง
เหลวไหลอย่างมาก พระคริ สต์ตรัสแก่สาวกของพระองค์อย่างชัดเจนให้ เป็ นแสงส่องแก่คนทังปวง
้
เพื่อว่าเมื่อพวกเขาเห็นความดีที่
สาวกได้ ทํานัน้ จะได้ สรรเสริญพระบิดาซึง่ อยูใ่ นสวรรค์ ประการที่ส่ ี ในอุปมานี ้ เราทราบว่า หลังจากผู้นี ้ได้ พบขุมทรัพย์และซ่อนอีก
เขาออกไปและ“ขายทุกสิ่งที่มี”และ “ซื ้อที่นน”
ั ้ คนบาปที่ร้ ู ตวั มีอะไรที่จะขาย และเขาซื ้ออะไรได้ แน่นอนว่าไม่ใช่โลกนี ้ คําแปลที่ไม่
แน่นอนเช่นนี ้อาจเหมาะสมกับผู้ที่ขี ้เกียจเฉื่อยชาในการศึกษาอุปมาด้ วยตนเองและทําให้ เขาพอใจได้ แต่ไม่เหมาะสมกับผู้ที่เป็ นผู้
ศึกษาพระวจนะที่อธิษฐานและขยันโดยพระคุณของพระเจ้ า เราจะต้ องไม่พิจารณาคําแปลใดๆ ที่ไร้ สาระเช่นนี ้เลย

ลกกุ
ู ญแจสองดอกเพื่อไขอุปมานี ้
ลกกุ
้
บไปและทรงนํา
ู ญแจแรกที่ไขอุปมานี ้ คือข้ อเท็จจริ งที่ว่า พระคริ สต์ตรัสอุปมานี ้หลังจากที่ทรงให้ คนทังหลายกลั
สาวกของพระองค์เข้ ามาในเรื อน อุปมานี ้ไม่เหมือนกับอุปมาสี่เรื่ องก่อนหน้ านี ้ เพราะตรัสแก่สาวกเท่านัน้ เหล่าสาวกคงจะสับสน
และท้ อใจในสิ่งที่พระคริ สต์ตรัสเกี่ยวกับแผ่นดินของพระองค์ว่าจะเป็ นเช่นไรหลังจากที่พระองค์เสด็จจากไป พระองค์ตรัสแก่เขา
หรื ออย่างน้ อย พระองค์ตรัสให้ พวกเขาได้ ยินว่า พวกเขาจะออกไปและหว่านเมล็ดพืชดี จะเป็ นการหว่านกระจายออกไปแต่ผลจะ
ได้ เพียงเล็กน้ อย พวกเขาจะทําการหว่านพืชที่พระองค์ได้ ทรงเริ่ มต่อไป และพระองค์ทรงเตือนพวกเขาว่า แม้ ว่าจะมีการหว่าน
กระจายไปทัว่ ทุ่งนา แต่เมล็ดพืชดีส่วนเล็กน้ อยเท่านันที
้ ่จะฝั งรากและเกิดผล ประการที่สอง พระองค์ตรัสว่าผีมารจะทําตัวเป็ น
้
ข้ าวละมานและข้ าวสาลี
ชาวนาและหว่านข้ าวละมานในทุ่งนา และพวกเขา [สาวก] ไม่ได้ รับอนุญาตให้ ถอนข้ าวละมานนันออก
จะต้ องเติบโตไปด้ วยกันจนกว่าจะถึงฤดูเก็บเกี่ยว และเมื่อนัน้ ข้ าวละมานจะมีปริมาณมากจนต้ องมัดเป็ น “ฟ่ อน”
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ประการที่สาม พระองค์ทรงเตือนพวกเขาว่าผู้ที่ประกาศตนว่าเชื่ อพระองค์บนโลกนี จ้ ะขยายออกไปอย่างมากและ
รวดเร็วเหมือนกับเมล็ดมัสตาร์ ดเล็กๆ ที่เติบโตเป็ นผัก ในที่สดุ ก็กลายเป็ นต้ นไม้ มีกิ่งก้ านขยายออกไป แต่ผีมารและพวกของมันจะ
พักอาศัยอยูใ่ นต้ นไม้ เหล่านี ้ ประการที่ส่ ี พระองค์ทรงประกาศว่าแป้งซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของความจริ งที่ไร้ มลทินของพระองค์ จะถูก
ใส่สงิ่ แปลกปลอมและทําให้ เสียอย่างหลบๆ ซ่อนๆ และลับๆ และผลลัพธ์คือแป้งทังหมดจะมี
้
เชื ้อ
เหล่าสาวกที่น่าสงสารมีเหตุผลเหมาะสมที่จะสับสนและท้ อใจ จากนัน้ องค์พระเยซูเจ้ าทรงนําพวกเขาออกมา และตรัส
ถ้ อยคําที่ จะให้ ความเชื่ อมั่นแก่ใจของพวกเขาด้ วยอุปมาเกี่ยวกับขุมทรั พย์และไข่มุก พระองค์ทรงให้ พวกเขาได้ ร้ ู ว่า แม้ ว่าผู้ที่
ประกาศตนเป็ นคริ สเตียนแต่ภายนอกจะขยายออกไปอย่างมาก แต่ในส่วนของพระเจ้ าไม่มีความล้ มเหลว พระองค์ตรัสแก่พวกเขา
ว่ามีกายสองกาย กลุ่ มผ้ ู ท่ ีทรงเลือกไว้ สองกลุ่ ม ผู้ซึ่งมีค่าอย่างมากในสายพระเนตรของพระองค์ และด้ วยกลุ่มคนเหล่านี ้
พระองค์จะทรงสําแดงความยิ่งใหญ่แห่งพระคุณและสง่าราศีของพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด และในอาณาจักรสองอาณาจักรของ
พระองค์ คืออาณาจักรบนโลกและในสวรรค์ มีกลุ่มผ้ ูท่ ีได้ ทรงเลือกไว้ ท่ ีแตกต่ างกันสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งเป็ น “ขุมทรั พย์ ”
ที่ซ่อนอย่ ูในทุ่งนา หมายถึงชนชาติอิสราเอล ส่ วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็ น “ไข่ มุก” หมายถึงกายหนึ่งซึ่งเป็ นผ้ ูท่ ีได้ รับการทรง
เรี ยก มีจุดหมาย เป็ นพลเมืองและเป็ นผ้ ูจะได้ รับมรดกแห่ งสวรรค์ ลําดับของอุปมาสองเรื่ องถัดไปเป็ นดังนี ้ “แก่ชาวยิวก่อน
และแก่ชาวต่างชาติ” ดังนันพระคริ
้
สต์จึงตรัสถึงขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ ในทุ่งนา ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ ของอิสราเอล ก่อนไข่มกุ ซึง่ เปรี ยบถึง
คริ สตจักร
กุญแจดอกที่สองซึง่ ไขอุปมานี ้ และสองอุปมาที่ตามมา คือวิธีการที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงแบ่งกลุม่ อุปมา อุปมาทังหมด
้
้
่
ในกลุ่มนีม้ ีเจ็ดเรื่ องด้ วยกัน และพระองค์ทรงแบ่งอุปมาออกเป็ นสี่เรื่ องและสามเรื่ อง พระองค์ตรัสอุปมาสี่เรื่ องแก่คนทังหลายที
ชายฝั่ ง และสามเรื่ องสุดท้ ายแก่เหล่าสาวกในเรื อน หมายเลขสี่เป็ นหมายของแผ่นดินโลก ของโลกนี ้ พระเจ้ าได้ ประทับตรา“สี่”บน
้ ปมาสี่เรื่ องแรกในมัทธิว
โลก มีสี่จดุ บนเข็มทิศ สี่ฤดูในหนึ่งปี และอื่นๆ ดังนัน้ เลขสี่จึงเป็ นหมายของแผ่นดินโลกหรื อโลก ดังนันในอุ
13 พระคริ สต์ได้ ทรงบรรยายถึงแผ่นดินสวรรค์ดงั ที่ปรากฏในโลก ดังที่ปรากฏให้ เห็นบนโลก ในอุปมาสามเรื่ องสุดท้ าย เราเห็น
แนวคิดของพระเจ้ าเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ เราได้ เห็นสิ่งที่พระเจ้ าทรงมีในแผ่นดินสวรรค์ ได้ แก่ ขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ ไข่มกุ ที่มีราคา
แพง
ด้ วยบทนําที่ค่อนข้ างยาวนี ้ ตอนนี ้ เราจะพิจารณารายละเอียดของอุปมานี ้กัน “แผ่นดินสวรรค์เปรี ยบเหมือนขุมทรัพย์
ซ่อนไว้ ในทุ่งนา” ถ้ าใช้ ข้อพระคัมภีร์เพื่อแปลข้ อพระคัมภีร์แล้ ว จะไม่ยากเลยที่จะรู้ ว่าความหมายของ “ขุมทรัพย์[ที่]ซ่อนไว้ ” จริ งๆ
แล้ วคืออะไร ให้ กลับไปที่อพยพ 19:5 “เหตุฉะนี ้ถ้ าเจ้ าฟั งเสียงเรา และรักษาพันธสัญญาของเราไว้ เจ้ าจะเป็ นกรรมสิทธิ์ของเรา
ที่เราเลือกสรรจากท่ ามกลางชนชาติทัง้ ปวง เพราะแผ่ นดินทัง้ สิน้ เป็ นของเรา” (ซึง่ สอดคล้ องกับ “ทุ่งนา” ที่พบ “ขุมทรัพย์”)
“เพราะท่านทังหลายเป็
้
นชนชาติบริสทุ ธิ์แด่พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่าน และพระเยโฮวาห์ทรงเลือกจากประชาชาติทัง้ หลายที่
อย่ ูบนพืน้ โลก ให้ เป็ นชนชาติในกรรมสิทธิ์ของพระองค์” (เฉลยธรรมบัญญัติ 14:2) ชาวฮีบรูในข้ อนี ้เป็ นกลุม่ เดียวกับในอพยพ
19:5 “เมื่อผู้สงู สุดประทานมรดก (ซึ่งหมายถึงส่วนบนโลกของพวกเขา) แก่บรรดาประชาชาติ เมื่อพระองค์ทรงแยกพงศ์พนั ธุ์ของ
มนุษย์ พระองค์ทรงกัน้ เขตของชนชาติทงั ้ หลายตามจํานวนคนอิสราเอล เพราะว่าส่วนของพระเจ้ าคือ ประชากรของพระองค์
ยาโคบเป็ นส่วนมรดกของพระองค์เอง” (เฉลยธรรมบัญญัติ 32:8, 9) นัน่ คือในที ่นีบ่ นแผ่นดินโลก เพราะบริ บทกล่าวถึงสิ่งสารพัด
ของโลกเท่านัน้ ซึ่งคือการแบ่งปั นแผ่นดินโลกแก่ประชาชาติต่างๆ “เพราะพระเจ้ าทรงเลือกยาโคบไว้ สําหรับพระองค์เอง เลือก
อิสราเอลไว้ เป็ นกรรมสิทธิ์ของพระองค์” (สดุดี 135:4) ข้ อความเหล่านี ้ไม่ได้ อ้างถึงสิทธิชนแห่งยุคนี ้เลย ซึง่ คือคริ สตจักรอันเป็ นพระ
กายของพระคริ สต์ แต่กล่าวถึงอิสราเอลบนโลกตามฝ่ ายเนื ้อหนัง พวกเขาเป็ นขุมทรัพย์บนโลกของพระเจ้ า ผู้ที่ได้ ทรงเลือกไว้ บน
โลก สิ่งยืนยันความหมายนี เ้ กี่ยวกับ “ขุมทรัพย์” ในอุปมาของเราคือข้ อเท็จจริ งว่า จดหมาย 21 ฉบับในพระคัมภีร์ใหม่ ไม่เคยเลย
แม้ แต่ครัง้ เดียวที่จะใช้ คําว่า “ขุมทรัพย์” เพื่อหมายถึงคริ สตจักร ไม่เคยใช้ เพื่อหมายถึงธรรมิกชนแห่งยุคปั จจุบนั นี ้เลย
สิ่งแรกที่เราทราบจากมัทธิว 13:44 เกี่ยวกับขุมทรัพย์นี ้คือว่าขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ในทุ่งนา และทุ่งนาคือ “โลก” (ข้ อ 38) ซึ่ง
เป็ นสภาพที่พระเจ้ าทรงพบผู้ที่ได้ ทรงเลือกไว้ บนโลกในตอนแรกที่พระองค์ทรงพยายามช่วยเหลือพวกเขา อุปมาเริ่ มต้ นขึ ้นด้ วย
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ขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ในทุ่งนา และพระคัมภีร์เก่าเริ่ มต้ นด้ วยอิ สราเอลซ่อนอยู่ในทุ่งนา ใครเป็ นบิดาของอิสราเอลตามเนื ้อหนัง คําตอบ
คืออับราฮัม กลับไปที่จดุ เริ่มต้ นในชีวิตของอับราฮัม เขาอยู่ที่ไหนเมื่อพระหัตถ์ของพระเจ้ าวางไว้ บนเขาเป็ นครัง้ แรก เขาใช้ ชีวิตแยก
ออกจากผู้บูชารู ปเคารพรอบๆ ตัวเขาเช่นนัน้ หรื อ ไม่ใช่เลย เขาซ่อนอยู่ท่ามกลางคนเหล่านัน้ เขาเป็ นหนึ่งในคนพวกนัน้ เมื่อดู
ประวัติศาสตร์ ต่อไป หลังจากอับราฮัม ก็เป็ นอิสอัค ยาโคบเพราะเอซาวไม่ใช่ผ้ ทู ี่ได้ ทรงเลือก ยาโคบอยู่ห่างไกลจากแผ่นดินแห่ง
พันธสัญญา ต้ องอยู่ในปั ดดาน-อารัมทํางานให้ กบั คนที่ดเู หมือนเป็ นคนต่างชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้ าและไม่มีศีลธรรม ยาโคบอยู่ในหมู่
คนรับใช้ ของลาบัน เขาซ่อนอยู่ ไม่มีสงิ่ ใดที่บง่ บอกว่าเขาจะคนหนึง่ ที่พระเจ้ าทรงพอพระทัยเป็ นอย่างมาก
เมื่อดูต่อไป จะเห็นว่าลูกหลานของอับราฮัมและยาโคบมีจํานวนมากขึ ้นจนถึงประมาณสองล้ านคน พวกเขาอยู่ที่ไหนกัน
พวกเขาทํางานที่เตาเผาอิฐของอียิปต์ เป็ นทาส อะไรที่เป็ นสิ่งแสดงถึงความแตกต่าง มีอะไรที่บ่งบอกว่าพวกเขาเป็ นขุมทรัพย์
เฉพาะของพระเจ้ าบ้ าง ไม่มีเลย ขุมทรัพย์ถกู “ซ่อน”ไว้ อุปมาเริ่ มต้ นขึ ้นที่ตรงนี ้และประวัติศาสตร์ ชนชาติอิสราเอลก็เช่นกันเริ่ มต้ น
ขึ ้นที่ซงึ่ ถูกฝั งเอาไว้ ทา่ มกลางความไร้ คา่ ของอียิปต์ “เมื่อท่านทังหลายเข้
้
าไปในแผ่นดินซึง่ พระเยโฮวาห์พระเจ้ าของท่านประทานแก่
ท่านเป็ นมรดก และท่านเข้ ายึดเป็ นกรรมสิทธิ์ และอาศัยอยู่ในแผ่นดินนันแล้
้ ว ท่านจงเอาผลแรกทังหมดซึ
้
่งท่านเกี่ยวเก็บมาจาก
แผ่นดินของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของท่านประทานแก่ท่าน จงนําผลนันใส่
้ กระจาด นําไปยังที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของ
ท่านทรงเลือกไว้ เพื่อให้ พระนามของพระองค์ประทับที่นนั่ ...และท่านจงตอบสนองต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของท่านว่า ‘บิดาของข้ า
พระองค์เป็ นชาวอารัมผู้หลงทางท่องเที่ยวไป” (เฉลยธรรมบัญญัติ 26:1, 2, 5) ใช่แล้ ว ขุมทรัพย์ถกู ซ่อนไว้ ในทุ่งนาตังแต่
้ เริ่ มแรก
จากอิสยาห์ 51:1-2 เราทราบว่าในเวลาต่อมา พระเจ้ าทรงเตือนชาวอิสราเอลถึงจุดเริ่มต้ นที่ตํ่าต้ อยของพวกเขา ว่าเขาเป็ นผู้ถ่อมใจ
เพียงใด “จงฟั งเราซี เจ้ าทังหลายผู
้
้ ขวนขวายหาการช่วยกู้ เจ้ าผู้แสวงหาพระเจ้ า จงมองดูหินซึ่งได้ ทรงสกัดตัวเจ้ ามา และจงมองดู
บ่อหินซึ่งทรงขุดเอาตัวเจ้ าทังหลายมา
้
จงมองอับราฮัมบรรพบุรุณของเจ้ าทังหลาย
้
และดูซาราห์ผ้ คู ลอดเจ้ า” ข้ อพระคัมภีร์อื่นอีก
หนึง่ ข้ อเกี่ยวกับเรื่ องนี ้คือ “เพราะว่าส่วนของพระเจ้าคือ ประชากรของพระองค์ ยาโคบเป็ นส่วนมรดกของพระองค์เอง พระองค์ทรง
พบเขาในแผ่นดินทุรกันดาร” (เฉลยธรรมบัญญัติ 32:9, 10) ซึง่ กล่าวถึงจุดเริ่ มต้ นที่ตํ่าต้ อยอีกครัง้ หนึง่ ขุมทรัพย์นั ้นถูก “ซ่อน” ไว้ ใน
ทุง่ นา
ตอนนี ้กลับมาดูรายละเอียดอย่างที่สองของเรา “แผ่นดินสวรรค์เปรี ยบเหมือนขุมทรัพย์ซอ่ นไว้ ในทุง่ นา เมื่อมีผ้ ไู ด้ พบแล้ วก็
กลับซ่อนเสียอีก“ ประเด็นต่อมาคือ การพบขุมทรัพย์ ซึ่งเป็ นสิ่งที่ง่ายมากจนไม่ต้องมีการแปล “ผู้” นัน้ คือพระคริ สต์พระองค์เอง
เหมือนเช่น “คน” นันเป็
้ นพระคริ สต์ในข้ อ 24 (ดูคําอธิบายจากข้ อ 37) และในอุปมาต่อมา (ดูคําอธิบายจากข้ อ 44) “การพบ”
ขุมทรัพย์โดยพระคริ สต์หมายถึงเวลาที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจอยู่บนโลก ยอห์น 1:11 เขียนไว้ ว่า “พระองค์ได้ เสด็จมายัง
บ้ านเมืองของพระองค์” ซึ่งไม่ได้ หมายถึงผู้ที่เป็ นของพระองค์ในทางฝ่ ายวิญญาณ เพราะยังเขียนไว้ อีกว่า “ชาวบ้ านชาวเมืองของ
พระองค์ไม่ได้ ต้อนรับพระองค์” นัน่ คือผู้ที่เป็ นของพระองค์ทางฝ่ ายเนื ้อหนัง พระองค์ตรัสแก่หญิงชาวคานาอันในมัทธิว 15:24 “เรา
มิได้ รับใช้ มาหาผู้ใด เว้ นแต่แกะหลงของวงศ์วานอิสราเอล” พระคริ สต์ผ้ ทู รงเป็ นมนุษย์นนเสด็
ั ้ จมายังอิสราเอล มายังชาวยิว การรับ
ใช้ ของพระองค์จํากัดอยู่แค่ชาวยิว พระองค์ทรง“พบ” “ขุมทรัพย์” ขุมทรัพย์จึงไม่ได้ ซ่อนอยู่อีกต่อไปเมื่อพระคริ สต์เสด็จมา ชาติยิว
ไม่ได้ เป็ นเหมือนเช่นในสมัยของโมเสสในอียิปต์ บรรดาบุตรของยาโคบได้ อยู่ในแผ่นดินของตนแล้ ว พวกเขามีวิหารของตนเอง พวก
ปุโรหิตยังคงมีอยูแ่ ละพระคริสต์เสด็จมาเพื่อคนเหล่านี ้
“แผ่นดินสวรรค์เปรี ยบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ ในทุ่งนา เมื่อมีผ้ ไู ด้ พบแล้ วก็กลับซ่อนเสียอีก“ มีขนตอนที
ั้
่ชดั เจนในแต่ละ
ประโยค เขา “ซ่อน” ขุมทรัพย์ คํานันเป็
้ นคําที่น่ากลัวที่สดุ ในบทนี ้รองจากคําว่าเตาไฟ จําได้ หรื อไม่ว่าอะไรในมัทธิวบทที่ 12 ที่เป็ น
กุญแจสูบ่ ทที่ 13 ในมัทธิว 12 พระคริสต์ทรงแสดงพระองค์แก่ชาวยิวและชาวยิวปฏิเสธพระองค์ และเพราะพวกเขาปฏิเสธพระองค์
พระองค์จึงทรงปฏิเสธพวกเขา โดยประกาศการพิพากษาพวกเขาเมื่อตรัสว่าวิญญาณชัว่ ที่กลับมาได้ นําวิญญาณที่ร้ายยิ่งกว่ามา
อี กเจ็ดวิญญาณ “คนชาติ ชวั่ นี ้ก็จะเป็ นอย่างนัน้ ” ในตอนท้ ายของบท พระคริ สต์ ทรงประกาศว่าพระองค์ ไม่ทรงถื อ ว่ามีความ
เกี่ยวข้ องกับผู้ใดนอกจากทางฝ่ ายวิญญาณเท่านัน้ นัน่ คือ “ผู้ใด[ที่]จะกระทําตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์” พระ
้ ปมานี ้ ประการแรก ขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ในทุ่งนา
คริสต์ทรงตัดสายสัมพันธ์ที่เชื่อมพระองค์กบั ชาวอิสราเอลในทางเนื ้อหนัง ดังนันในอุ
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ซึง่ เป็ นสภาพของอิสราเอลในตอนต้ นประวัติศาสตร์ ของชาติอิสราเอลในเวลาพระคัมภีร์เก่า ประการที่สอง ผู้ที่มาพบขุมทรัพย์ คือ
พระคริ สต์เสด็จมาบนโลก ประการที่สาม ขุมทรั พย์ ถูกซ่ อนอีกครั ง้ หนึ่ง ซึ่งคือการที่พระคริสต์ ปฏิเสธอิสราเอล “การซ่ อน”
ขุ มทรั พย์ หมายถึงการที่ชาวยิวกระจัดกระจายกั นไปทั่วโลก และพระองค์ ทรง“ซ่อน”ขุมทรั พย์ ไว้ เป็ นอย่างดีจนเรายังไม่
สามารถหาสิบเผ่าจากสิบสองเผ่านันได้
้ พวกเขาถูกซ่อนไว้ จนไม่มีใครในปั จจุบนั รู้วา่ พวกเขาอยูท่ ี่ไหน
พระคัมภีร์ข้อความหนึ่งเป็ นหลักฐานถึงสิ่งที่เราได้ กล่าวไปเกี่ยวกับการ “การซ่อน” อิสราเอลของพระคริ สต์ “เพราะว่าเขา
ทังหลายเป็
้
นประชาชาติที่ไม่ยอมฟั งคําปรึ กษาในพวกเขาไม่มีความเข้ าใจ ถ้ าเขาฉลาดแล้ ว เขาจะเข้ าใจเรื่ องนีแ้ ละทราบเรื่ อง
สุดท้ ายปลายมือ” (เฉลยธรรมบัญญัติ 32:28, 29) หลายครัง้ มีผ้ เู ทศนาข้ อพระคัมภีร์นี ้ราวกับว่ามีความหมายถึงทุกคนบนโลก และ
“เรื่ องสุดท้ ายปลายมือ” หมายถึงช่วงเวลาก่อนตาย แต่ “เรื่ องสุดท้ ายปลายมือ” ในที่นี ้ หมายถึงชาติอิสราเอล และเป็ นจุดจบ
ประวัติศาสตร์ ของพวกเขาบนโลกนี ้ ตอนนี ้ลองอ่านข้ อต่อมา “คนเดียวจะไล่พนั คนอย่างไรได้ สองคนจะทําให้ หมื่นคนหนีได้ อย่างไร
นอกจากพระศิลาของเขา ได้ ขายเขาเสียแล้ ว และพระเจ้ าได้ ทรงทอดทิ ้งเขาเสีย” ใช่แล้ วพวกเขา “ขาย” พระองค์ด้วยเงินสามสิบ
เหรี ยญเงิน แต่ “ผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนัน”
้ และพระเจ้ าทรงให้ พวกเขาอยู่ในมือของคนต่างชาติ พระศิลาของเขา
“ได้ ขาย” เขา และ“พระเจ้ าได้ ทรงทอดทิง้ เขาเสีย” ซึ่งก็คือการที่ขุมทรั พย์ ถูก “ซ่ อน” ไว้ อีก พวกเขาถกู “ทอดทิง้ ” เมื่อสิ่ง
หนึ่งถกทอดทิ
ง้ ก็จะไม่ สามารถเห็นมันได้ อีก มันถกซ่
ู
ู อนไม่ ให้ เห็น
ต่ อมาเป็ นประเด็นที่ส่ ี ซึ่งเป็ นรายละเอียดที่น่าคิดมากที่สดุ ในอุปมานี ้ ให้ สงั เกตให้ ดี “แผ่นดินสวรรค์เปรี ยบเหมือน
้ มี
ขุมทรัพย์ซอ่ นไว้ ในทุง่ นา เมื่อมีผ้ ไู ด้ พบแล้ วก็กลับซ่อนเสียอีก และเพราะความปรี ดีจึงไปขายสรรพสิ่งซึง่ เขามีอยู่แล้ วไปซื ้อนานัน”
การซื ้อนาหลังจากซ่อนขุมทรัพย์ไว้ และดังที่เราเห็นได้ การซ่อนขุมทรัพย์หมายถึงการตัดสินของพระคริ สต์ต่อชาวอิสราเอลและการ
ทําให้ พวกเขากระจัดกระจายไปทัว่ โลก ตอนนี ้ให้ เปิ ดไปที่ ยอห์น 11:51, 52 “เขามิได้ กล่าวอย่างนันตามใจชอบ
้
แต่เพราะว่าเขา
เป็ นมหาปุโรหิตประจําการในปี นัน้ จึงกล่าวเป็ นคําพยากรณ์” เขาพยากรณ์ว่าอย่างไร ว่า “พระเยซูจะสิ ้นพระชนม์” เพื่อใคร “แทน
ชนชาตินนั ้ และมิใช่แทนชนชาตินนอย่
ั ้ างเดียว แต่เพื่อจะรวบรวมบุตรทังหลายของพระเจ้
้
า ที่กระจัดกระจายไปนันให้
้ เข้ าเป็ นพวก
เดียวกัน” ไม่ มีอะไรชัดเจนไปกว่ านีแ้ ล้ ว ในที่นีค้ ือกลุ่มคนสองกลุ่ม ได้ แก่ “ชาติน้ัน” และยังมีการรวบรวม “บุตรของพระ
เจ้ า” ที่กระจัดกระจายกันนัน้ การรวบรวมบุตรทังหลายของพระเจ้
้
าที่กระจัดกระจายไปนันให้
้ เข้ าเป็ นพวกเดียวกันคือสิ่งที่พระ
เจ้ ากําลังกระทําอยูใ่ นยุคปั จจุบนั โดยทรงเลือกชนกลุม่ หนึง่ ออกจากเขาทังหลายให้
้
เป็ นของพระองค์ และรวบรวมเข้ าเป็ นกายเดียว
นัน่ คือสิง่ ที่อยูใ่ นอุปมาเรื่ องที่หกคือไข่มกุ เม็ดหนึง่ แต่ก่อนจะถึงตรงนัน้ ในยอห์น 11:51 ทําให้ เรารู้ว่า พระองค์ทรงวายพระชนม์เพื่อ
“ชนชาตินน”
ั ้ ซึ่งคือผ้ ูท่ อี ย่ ใู นอุปมาเรื่ องที่ห้า คือประชากรบนโลก ที่ซ่อนในทุ่งนา ซึ่งคือโลกหรื อแผ่ นดินโลกนี ้ ประชากร
นีค้ ือผ้ ูท่ พ
ี ระเจ้ าได้ ทรงเลือกบนโลก คือ “ชาตินัน้ ” ในอุปมาเรื่ องที่หก ไข่ มุก คือประชากรแห่ งสวรรค์
แต่เราทราบจากอุปมาว่า “เพราะความปรี ดีจงึ ไปขายสรรพสิง่ ซึง่ เขามีอยู่แล้ วไปซื ้อนานัน”
้ เปิ ดไป 2เปโตร 2:1 “แต่ว่าได้ มี
้
ซึง่ จะลอบเอามิจฉา
คนที่ปลอมตัวเป็ นผู้เผยพระวจนะเกิดขึ ้นในชนชาตินนั ้ เช่นเดียวกับที่จะมีผ้ สู อนผิดเกิดขึ ้นในพวกท่านทังหลาย
ลัทธิอนั จะให้ ถงึ ความพินาศเข้ ามาเสี ้ยมสอน จนถึงกับปฏิเสธองค์พระผู้เป็ นเจ้ าผู้ได้ ทรงไถ่ [ในที่นี ้ ภาษาอังกฤษใช้ คําว่า ’ซื ้อ’ ไม่ใช่
’ไถ่’] เขาไว้ ” ผู้สอนผิดๆ เหล่านี ้เป็ นคนชัว่ แต่ในข้ อนี ้กล่าวว่า องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงซื ้อเขา หลายคนสร้ างความสับสนให้ ตนเองเมื่อ
ไม่แยกความแตกต่างระหว่างการซื ้อกับไถ่คืน องค์ พระผ้ ูเป็ นเจ้ าได้ ทรง “ซื้อ” โลก [หมายถึง พระองค์ ทรงซือ้ สิทธิ์ ในการเป็ น
เจ้ าของโลก] แต่ พระองค์ ไม่ ได้ “ไถ่ ” โลก [หมายถึง มนุษย์ ทุกคน] การซื ้อกับการไถ่มีความแตกต่างกันอย่างมาก อาดัมคน
แรกเป็ นผู้นําโลก พระเจ้ าตรัสว่า “ให้ ครอบครองทุกสิ่ง” และมนุษย์ก็เสียการครอบครองนันไป
้ เสียสิทธิ์ในการครอบครองไป ผีมาร
แย่งการครอบครองนันไปจากมื
้
อของมนุษย์ และอาดัมผู้มาภายหลังซึ่งเป็ น “มนุษย์ที่สองเสด็จมาจากสวรรค์” จําเป็ นต้ องซื ้อสิ่งที่
อาดัมเสียไปนันกลั
้ บคืนมา ดังนัน้ พระองค์จึงซื ้อทุ่งนา พระองค์ได้ ซื ้อโลกทังโลก
้ แต่พระองค์ไม่ได้ ไถ่โลกนัน้ พระองค์ทรงซื ้อทุ่งนา
นัน้ พระองค์ทรงซื ้อทุ่งนาก็เพราะขุมทรัพย์ซ่อนไว้ ในนานันด้
้ วย ขุมทรั พย์ ในทุ่งนาคืออิสราเอล ผ้ ูนัน้ ในอุปมาคือพระคริ สต์
พระองค์ เสด็จไปและขายสิ่งที่พระองค์ ทรงมี พระองค์ ผู้ม่ ังคั่งทรงยอมเป็ นคนยากคน และซือ้ ทุ่งนานัน้ แต่หลังจากซ่อน
ขุมทรัพย์ไว้ ในทุ่งนาอีกครัง้ ด้ วยเหตุนี ้ ชนชาติยิวจึงไม่ได้ รับประโยชน์จากการไถ่บาปของพระคริ สต์จนกว่ายุคนี ้จะสิ ้นสุดลง ชาว
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อิสราเอลจะไม่ได้ ประโยชน์ จากการซื อ้ ของพระองค์ จนกว่าจะถึงเวลาการครอบครองหนึ่งพันปี พระองค์ ทรงซื อ้ ทุ่งนาเพราะ
ขุมทรัพย์อยูใ่ นทุง่ นานัน้ จึงเป็ นเหตุผลว่าทําไมจึงกล่าวถึงการซื ้อทุง่ นาหลังจากซ่อนขุมทรัพย์ไว้ ในทุง่ นาอีก
โดยสรุ ป ประการแรก ขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ในทุ่งนา อันเป็ นสิ่งนําเรากลับไปสู่จุดเริ่ มต้ นประวัติศาสตร์ ของชาติอิสราเอล
ประการที่สอง การที่ผ้ นู นพบขุ
ั้
มทรัพย์ คือการที่พระคริ สต์เสด็จมาบนโลกนี ้และประกาศแก่ชาวยิวในปาเลสไตน์เท่านัน้ ประการ
ที่สาม การที่ผ้ นู นซ่
ั ้ อนขุมทรัพย์อีกคือการที่พระคริสต์พิพากษาอิสราเอลเพราะพวกเขาปฏิเสธพระองค์ ซึง่ เกี่ยวโยงไปถึงการกระจัด
กระจายไปทัว่ โลก ประการที่ส่ ี การที่ผ้ นู นซื
ั ้ ้อขุมทรัพย์และทุ่งนาที่พบขุมทรัพย์นนั ้ หมายถึงการสิ ้นพระชนม์ของพระคริ สต์ ท่าน
ั้
มทรัพย์ที่เขาซื ้อมา เขาซ่อนมันไว้ และเขาซื ้อ
สังเกตหรื อไม่ว่าประเด็นที่ห้าถูกละไว้ ตามหลักเหตุผลแล้ ว ผู้นนควรจะครอบครองขุ
มันมา ตามหลักเหตุผลแล้ ว อุปมาจะสมบูรณ์ได้ ด้วยข้ อเท็จจริ งว่า ผู้นนเป็
ั ้ นเจ้ าของและครอบครองขุมทรัพย์นนั ้ ทําไมสิ่งนีจ้ ึงถกู
ละไว้ เพราะอย่ ูนอกขอบเขตของมัทธิว 13 บทนีเ้ กี่ยวข้ องกับ “ข้ อความลับลึกแห่ งแผ่ นดินสวรรค์ ” ซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
ประวัตศิ าสตร์ ของศาสนาคริสต์ ซึ่งอธิบายถึงจุดประสงค์ ของพระคริสต์ บนโลกในช่ วงเวลาที่พระองค์ ไม่ อย่ ู ดังนัน้ จึงไม่
มีส่ ิงใดในอุปมานีท้ ่ ีเกี่ยวข้ องกับการกลับคืนส่ ูสภาพเดิมของอิสราเอลและองค์ พระผ้ ูเป็ นเจ้ าทรงครอบครองขุมทรั พย์
บนโลกของพระองค์ เพราะการครอบครองนั น้ จะเกิดขึน้ หลั งจากยุคนี ส้ ิน้ สุ ดลงแล้ ว หลังจากสิน้ สุดประวัติศาสตร์
ศาสนาคริ สต์ หลังจากยุคใหม่ ได้ เริ่ มต้ นขึน้ คือยุคการครอบครองหนึ่งพันปี ข้ อพระคัมภีร์เหมาะสมเพียงใดที่ละข้ อความนี ้
ไว้ เพราะข้ อความเหล่านี ้เกี่ยวข้ องกับการค้ นหาของพระคริ สต์และการครอบครองขุมทรัพย์ ดูอาโมส 9:14, 15; กิจการ 15:16, 17
ในเวลาอันควร ชาวยิวจะปรากฏเป็ น “ขุมทรัพย์” เฉพาะของพระเจ้ าบน "แผ่นดินโลก” ดูอิสยาห์ 62:1-4

32

บทที่ 8
ไข่ มุก
“อีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรี ยบเหมือนพ่อค้ าที่ไปหาไข่มกุ อย่างดี และเมื่อได้ พบไข่มกุ เม็ดหนึ่งมีค่ามาก ก็ไปขาย
สิง่ สารพัดซึง่ เขามีอยู่ ไปซื ้อไข่มกุ นัน”
้ (มัทธิว 13:45, 46)
ประการแรก เราจะกล่าวถึงคําแปลที่นิยมและแพร่ หลายเกี่ยวกับอุปมานี ้ ความเข้ าใจโดยทัว่ ไปของคําแปลดังกล่าวคือ
คริ สตศาสนาเป็ นเหมือนผู้ที่ปรารถนาความรอดอย่างจริ งใจและแสวงหาความรอดอย่างบากบัน่ ในที่สดุ ความพยายามของเขาก็
สําเร็จโดยการพบพระคริ สต์ ผู้ทรงเป็ นไข่มกุ ที่มีค่ามาก เมื่อพบพระองค์ ซึ่งมีสญ
ั ลักษณ์คือพระกิตติคณ
ุ คนบาปขายทุกสิ่งที่เขามี
นัน่ คือว่า เขาทิ ้งทุกสิ่งที่เนื ้อหนังยึดถือไว้ เขาละทิ ้งเพื่อนทางฝ่ ายโลก เขายอมจํานนความต้ องการของตน เขาอุทิศชีวิตของตนแก่
พระเจ้ า และด้ วยเหตุนัน้ ซือ้ สิทธิ์ แห่งความรอดมา สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าคําแปลนี เ้ ป็ นคําแปลที่แพร่ หลายเกือบจะทุกที่ทั่วไปใน
ศาสนาคริ สต์ในปั จจุบนั
ตอนนี ้ แม้ ว่าจะขัดกับคําแปลที่นิยมกัน เราจะกล่าวถึงข้ อโต้ แย้ งสามสี่ข้อที่สําคัญ ประการแรก มีการแปลว่าอุปมานี ้
สอนว่าคนบาปแสวงหาความรอดอย่างจริ งใจและบากบัน่ แต่ความจริ งคือว่าไม่มีคนบาปคนใดในโลกนี ้ที่จะลงมือแสวงหาความ
รอดก่อน คนบาปควรจะแสวงหาความรอด เพราะจําเป็ นต้ องมีความรอดเป็ นอย่างมาก คนบาปควรจะแสวงหาความรอดเพราะ
พระเจ้ าทรงบัญชาให้ เขาทําเช่นนัน้ “ให้ คนอธรรมละทิ ้งทางของเขา และคนไม่ชอบธรรมสละความคิดของเขา ให้ เขากลับยังพระ
เจ้ า” “จงแสวงหาพระเจ้ า เมื่อจะพบพระองค์ได้ ” เป็ นคําบัญชาของพระองค์ แต่มนุษย์ที่หลง คนบาปในสภาพตามธรรมชาติ ไม่เคย
ทําเช่นนันและไม่
้
มีวนั จะแสวงหาองค์พระผู้เป็ นเจ้ าหรื อความรอดของพระองค์
คนบาปคนแรกเป็ นอย่างไร เมื่ออาดัมทําบาป และในเวลาเย็นของวันที่เลวร้ ายวันแรกนัน้ พระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็ น
เจ้ าดังขึ ้นในสวนเอเดน อาดัมทําอย่างไร เขาเร่งรี บไปหาองค์พระผู้เป็ นเจ้ า ล้ มลงที่แทบเท้ าของพระองค์และร้ องไห้ ขอความเมตตา
หรื อ ไม่เลย เขาไม่ได้ แสวงหาองค์พระผู้เป็ นเจ้ าเลย เขาหนีไป คนบาปคนแรกไม่ได้ “แสวงหา” พระเจ้ า แต่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรง
แสวงหาเขา “เจ้ าอยู่ที่ไหน” และก็เป็ นเช่นนันตั
้ งแต่
้ นนมา
ั ้ อับราฮัมเป็ นอย่างไร ไม่มีอะไรในพระคัมภีร์ที่แสดงว่าอับราฮัมแสวงหา
พระเจ้ า ไม่มีอะไรแม้ แต่น้อย อับราฮัมเองเป็ นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ า พ่อแม่ของเขาเป็ นผู้บูชาพระเจ้ าอื่น เหมือนเช่นที่โยชูวาบท
สุดท้ ายเขียนไว้ และองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงปรากฏแก่เขาในเมืองที่ไม่เชื่อพระเจ้ า อับราฮัมไม่ได้ แสวงหาพระเจ้ า แต่พระเจ้ าเป็ นผู้
แสวงหาเขา และก็เป็ นเช่นนันตลอดมา
้
เมื่อองค์พระผู้ช่วยให้ รอดเสด็จมา พระองค์ทรงประกาศว่า “บุตรมนุษย์ได้ มาเพื่อจะเที่ยว
หาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนันให้
้ รอด” (ลูกา 19:10)
แต่อาจมีบางคนคิดว่า “ผม/ดิฉนั มีประสบการณ์ ผม/ดิฉนั รู้เป็ นอย่างดีว่ามีเวลาที่ผม/ดิฉนั แสวงหาองค์พระผู้เป็ นเจ้ า” เรา
ไม่ปฏิเสธเรื่ องนัน้ สิ่งที่เราอยากจะกล่าวถึงคือ มีบางสิ่งก่อนหน้ านัน้ อะไรทําให้ท่าน “แสวงหา” องค์พระผู้เป็ นเจ้ า ความจริ งคือว่า
ท่านแสวงหาพระเจ้ าเพราะพระองค์ทรงแสวงหาท่านก่อน เหมือนเช่นที่ท่านรักพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักท่านก่อน แกะไม่ได้
แสวงหาผู้เลี ้ยงแกะ แต่ว่าเป็ นผู้เลี ้ยงแกะที่แสวงหาแกะ และเมื่อพบแกะแล้ ว ผู้เลี ้ยงแกะให้ แกะนันได้
้ มีใจปรารถนาในผู้เลี ้ยงแกะ
จากนันแกะจึ
้
งเริ่มแสวงหาผู้เลี ้ยงแกะ
การที่บอกว่าอุปมานี ้สอนว่ามนุษย์ฝ่ายธรรมชาติ คนบาปที่ยงั ไม่ได้ เชื่อพระเจ้ าแสวงหาพระคริ สต์ ซึ่งเป็ น “ไข่มกุ ...มีค่า
มาก” เป็ นการปฏิเสธพระคัมภีร์และไม่ให้ เกียติแก่พระคุณของพระเจ้ า โรม 3:11 เขียนไว้ ว่า “ไม่ มีคนที่แสวงหาพระเจ้ า” ไม่มีใคร
เลย มีคนมากมายที่แสวงหาความเพลิดเพลิน แสวงหาความรํ่ ารวย แต่ ไม่ มีใครเลยที่แสวงหา “พระเจ้ า” พระองค์ ทรงเป็ นผ้ ู
แสวงหาที่ย่ ิงใหญ่ พระองค์ทรงแสวงหาวิญญาณที่ขัดสนและยากจนในเวลานี ้ และแสดงให้ พวกเขาเห็นว่าเขาจําเป็ นต้ องมี
พระองค์ และทรงให้ ใจของพวกเขามีความปรารถนาในพระองค์
ประการที่สอง มีผ้ กู ล่าวว่า ในคําแปลที่นิยมกันของอุปมานี ้คือว่า เมื่อแสวงหาและพบพระคริ สต์ซงึ่ เป็ นไข่มกุ ที่มีค่ามาก
แล้ ว คนบาปก็ขายทุกสิง่ ที่เขามีและซื ้อไข่มกุ นัน้ แต่ไม่อาจเป็ นเช่นนัน้ ได้ เพราะคนบาปไม่มีอะไรจะให้ ขาย เขาไม่มีความชอบธรรม
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เพราะอิสยาห์ 64:6 กล่าวว่า ความชอบธรรมของเราทังสิ
้ ้นเป็ น “เสื ้อผ้ าที่สกปรก” คนบาปไม่มีความดีเลย เพราะโรม 3:12 กล่าวว่า
“ไม่มีสกั คนเดียวที่กระทําดี ไม่มีเลย” เขาไม่มีความเชื่อ เพราะว่าความเชื่อเป็ น“ของประทาน”จากพระเจ้ า (เอเฟซัส 2:8) คนบาปไม่
มีอะไรจะให้ ขาย ความเห็นที่นิยมกันของอุปมานี ้เปลี่ยนความจริ งของพระเจ้ าจากหน้ ามือเป็ นหลังมือ เพราะพระองค์ทรงประกาศ
ว่าความรอดไม่ใช่สงิ่ ที่ต้องเสียเงินเสียค่า (อิสยาห์ 55:1)
ประการที่สาม การที่จะกล่าวว่าคนบาปขายทุกสิ่งที่เขามีและซื ้อไข่มกุ เม็ดหนึ่งมีค่ามาก นัน่ คือ ซื ้อพระคริ สต์ เป็ นสิ่งที่
เลวร้ ายอย่างมาก ช่างเป็ นเรื่ องน่าขัน ช่างเป็ นการดูถูกพระเจ้ าจริ งๆ สิ่งหนึ่งที่สอนไว้ อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์คือว่า ความรอด
ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สามารถซื ้อได้ “พระองค์ได้ ทรงช่วยเราให้ รอด...ไม่ใช่ตามการชอบธรรมซึ่งเราได้ กระทํา แต่ตามพระองค์ทรงพระ
กรุ ณา” (ทิตสั 3:5 – พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับเก่า) “ของประทานจากพระเจ้ าคือชีวิตนิรันดร์ ” (โรม 6:23) ถ้ าเป็ น “ของประทาน”
แล้ ว ก็ไม่ต้องซื ้อขายหรื อแลกเปลี่ยน

คําแปลที่ถกต้
ู อง
ตอนนี ้ เราจะกล่า วถึง คํ า แปลที่ ถูก ต้ อ งของอุป มานี ้ “อี ก ประการหนึ่ง แผ่น ดิ น สวรรค์ เ ปรี ย บเหมื อ นพ่อ ค้ า ” “พ่ อ ค้ า ”
หมายถึงพระคริ สต์ เหมือนเช่นตลอดทังบทนี
้
้ “คน” ที่หว่านเมล็ดพืชดีในทุ่งนาในอุปมาเรื่ องแรกคือ พระคริ สต์ “คน” ในข้ อ 24 ใน
ตอนต้ นของอุปมาเรื่ องที่สองหมายถึงพระคริ สต์ และ “พ่อค้ า” ในอุปมานี ้ หมายถึงองค์ พระเยซูเจ้ า ตอนนี ้ ให้ สังเกตห้ าสิ่ง ที่
เกี่ยวข้ องกับ “คน”
ประการแรก เขาปรารถนาไข่ มุกอย่ างดีนี ้ “อีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรี ยบเหมือนพ่อค้ าที่ไปหาไข่มกุ อย่างดี
และเมื่อได้ พบไข่มกุ เม็ดหนึ่งมีค่ามาก ก็ไปขายสิ่งสารพัดซึ่งเขามีอยู่ ไปซื ้อไข่มกุ นัน้ ” อุปมานีเ้ ริ่ มต้ นขึน้ โดยประกาศว่าพ่อค้ าได้
ตังใจหาไข่
้
มกุ ไข่มกุ หมายถึงคริสตจักรของพระองค์และธรรมิกชนที่องค์พระเยซูทรงปรารถนา ซึง่ เป็ นสิง่ เหนือความเข้ าใจของเรา มี
อะไรในเราซึง่ ขัดสน หลง เสื่อมทราม เต็มด้ วยบาปที่ทําให้ พระองค์ทรงปรารถนาในเรา
ตอนนี ้เปิ ดไปข้ อพระคัมภีร์ที่แสดงถึงความคิดนี ้ นัน่ คือ ความปรารถนาของพระคริ สต์ต่อคนทังหลาย
้
“และพระราชาจะ
ทรงปรารถนาความงามของเธอ” (สดุดี 45:11) น่าแปลกใจที่พระองค์ผ้ ทู รงเป็ นกษัตริ ย์จะมีความปรารถนาอย่างมากในตัวน่า
ขยะแขยงที่ขัดสน เต็มไปด้ วยบาปของโลก เมื่อคิดเช่นนันแล้
้ ว ให้ ระลึกถึงถ้ อยคําที่ตรัสในยอห์น 14 อันแสดงถึงใจขององค์พระ
ผู้ช่วยให้ รอด “อย่าให้ ใจท่านทังหลายวิ
้
ตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้ า จงวางใจในเราด้ วย ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็ นอัน
มาก ถ้ าไม่มีเราคงได้ บอกท่านแล้ ว เพราะเราไปจัดเตรี ยมที่ไว้ สําหรั บท่ านทัง้ หลาย” ถ้ อยคํานี ้แสดงถึงความรักของพระองค์ต่อ
ประชากรของพระองค์ คนเหล่านี ้มีค่ามากเพียงใดในสายพระเนตรของพระองค์ “เราไปจัดเตรี ยมที่ไว้ สําหรับท่านทังหลาย
้
เมื่อเรา
ไปจัดเตรี ยมที่ไว้ สําหรับท่านแล้ ว เราจะกลับมาอีก” แม้ ว่าสถานที่นัน้ จะสวยงามและสมบูรณ์ แบบ แต่ไม่ได้ ทําให้ พระองค์พอ
พระทัยจนกว่าสถานที่นนจะมี
ั้
ผ้ อู าศัยคือผู้ที่ทรงจัดเตรี ยมสถานที่นนไว้
ั ้ ให้ “เราไปจัดเตรี ยมที่ไว้ สําหรับท่านทังหลาย
้
เมื่อเราไป...
เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กบั เรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหน ท่ านทัง้ หลายจะได้ อยู่ที่นนั่ ด้ วย” ถ้ อยคํานี ้แสดงถึงความปรารถนาอย่าง
แรงกล้ าของพระคริ สต์ผ้ จู ะไม่ทรงพอพระทัยจนกว่าพระองค์จะได้ ผ้ ทู ี่พระองค์ทรงซื ้อด้ วยพระโลหิตของพระองค์มาอยู่กบั พระองค์
เปรี ยบเทียบเอเฟซัส 5:25; วิวรณ์ 3:20 อุปมานี ้จึงเริ่มต้ นโดยการประกาศความปรารถนาของพระคริสต์ตอ่ “ไข่มกุ ” นี ้
ประการที่สองคือพระองค์ ทรงถือว่ าไข่ มุกนี “้ มีค่ามาก” ซึ่งเป็ นสิ่งที่ทําให้ ผ้ อู ธิ บายข้ อพระคัมภีร์จํานวนมากสับสน
้ อาจหมายถึงคนบาปที่ขดั สนแห่งโลกนี ้ได้ จะเหมาะสมก็แต่กบั พระคริ สต์ของพระ
แม้ แต่นายสเปอร์ จนั 6เคยคิดว่าถ้ อยคําเช่นนันไม่
เจ้ าเท่านัน้ เป็ นสิ่งที่น่าประหลาดใจว่าไม่เพียงแต่พระคริ สต์จะทรงปรารถนาท่านและข้ าพเจ้ าเท่านัน้ แต่เรายัง“มีค่ามาก”ในสาย
พระเนตรของพระองค์อีกด้ วย เป็ นการอธิบายสิ่งที่อยู่ในอิสยาห์ 55:8, 9 ที่ว่า “ความคิดของเราไม่เป็ นความคิดของเจ้ า...เพราะฟ้า
สวรรค์สงู กว่าแผ่นดินโลกฉันใด...ความคิดของเราก็สงู กว่าความคิดของเจ้ าฉันนัน”
้ ใช่แล้ ว ความคิดของพระองค์สงู กว่าความคิด
6

ชาร์ ลส ฮัดดัน สเปอร์ จนั (Charles Haddon Spurgeon) มีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1834-1892 เป็ นนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษในเวลาช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่สบิ เก้ า (ค.ศ.
1850-99)
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ของเรา คนบาปที่ได้ รับการไถ่คนใดจะมีความคิดเช่นนี ้ในใจของตนหากว่าพระวจนะของพระเจ้ าไม่ได้ บอกเราว่าเรา“มีค่ามาก”ใน
สายพระเนตรของพระองค์ ไม่มีคนใดเลย ข้ าพเจ้ ามัน่ ใจว่าไม่มีพวกเราคนใดเลยที่จะคิดเช่นนัน้ เพราะประชากรของพระเจ้ าไม่ “มี
ค่า” ในสายตาของตนเอง อย่าว่าแต่สายพระเนตรของพระเจ้ าเลย แต่ลองคิดดูสวิ า่ เรา“มีคา่ ”ในสายพระเนตรของพระองค์ สุภาษิ ต
บทที่ 8 กล่าวถึงในเรื่ องนี ้ ในข้ อนี ้ เราทราบถึงพระดํารัสของพระเจ้ าและเวลาเมื่อมีการวางรากฐานโลก “เราอยู่ข้างพระองค์แล้ ว
เหมือนอย่างนายช่าง เราเป็ นความปี ติยินดีประจําวันของพระองค์” และในข้ อ 31 มีถ้อยคําเกี่ยวกับพระคริ สต์ซงึ่ เป็ นการพยากรณ์
“ปี ติยินดีในบุตรชายของมนุษย์” พี่น้องในพระคริ สต์ทงหลาย
ั้
เราไม่เพียงแต่อยูใ่ นความคิดของพระองค์เท่านัน้ เราไม่เพียงแต่อยู่ใน
พระทัยของพระองค์ชวั่ นิรันดร์ เท่านัน้ แต่พระทัยของพระองค์จดจ่ออยู่กบั เรา พระองค์ทรงประทานความรักแก่เรา เราเป็ นที่“ปี ติ
ยิ นดี”ของพระองค์ เหมือนที่เขียนว่า “ปี ติ ยินดี ในบุตรชายของมนุษย์” อาจมีคนถามว่า “ท่านเข้ าใจไหมว่าทําไมพระองค์จึงปี ติยินดี
้ เราได้
ในเรา” และเราก็พดู ว่า ไม่เลยเพื่อนรัก เราไม่อาจเข้ าใจได้ ใจเล็กๆ ที่น่าสงสารของเราไม่สามารถขึ ้นไปถึงระดับเช่นนันได้
เพียงแต่คกุ เขาลงด้ วยความพิศวงและนมัสการแม้ จะไม่เข้ าใจ
ประการที่สาม พ่ อค้ าไม่ เพียงแต่ ปรารถนาไข่ มุกนีแ้ ละถือว่ ามีค่ามากเท่ านัน้ แต่ ยังขายทุกสิ่งที่เขามีอีกด้ วย เรา
พูดกันง่าย แต่เข้ าใจยาก ถ้ าใจของเราไม่สามารถขึ ้นไปถึงระดับความคิดที่เพิ่งจะกล่าวถึงนี ้ได้ ใครกันจะสามารถประเมินว่าองค์
พระผู้เป็ นเจ้ าแห่งพระสิริ ผู้ทรงสร้ างจักรวาลหมายความอย่างไรที่ทรงขายทุกสิ่งที่พระองค์ มี พระองค์ผ้ มู ั่งคั่งทรงยอมเป็ นคน
ยากจนเพื่อท่าน จนยิ่งกว่าเราคนหนึง่ คนใด จนกว่ามาก พระองค์ทรงจนมากจนต้ องอยู่ที่รางหญ้ า เพื่อที่วนั หนึ่งเราจะได้ อยู่ที่นิเวศ
พระองค์ทรงจนมากจนไม่มีที่จะวางศีรษะ เพื่อที่ท่านและข้ าพเจ้ า ผู้เป็ นที่ทรงพอพระทัย จะได้ วางหัวของเราอยู่ในอกของพระองค์
้
เพื่อท่านทังหลายจะได้
้
เป็ นคนมัง่ มี”
ชัว่ นิรันดร์ “แม้ พระองค์มงั่ คัง่ พระองค์ก็ยงั ทรงยอมเป็ นคนยากจน เพราะเห็นแก่ทา่ นทังหลาย
ประการที่ส่ ี พ่ อค้ าคนนี แ้ สวงหาไข่ มุก “อีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์ เปรี ยบเหมือนพ่ อค้ าที่ไปหาไข่ มุก” ซึ่ง
ชี ้ให้ เห็นสิ่งที่ต่างจากสิ่งที่เราเห็นในอุปมาก่อนหน้ านี ้ ในอุปมาเรื่ องที่ห้า ขุมทรั พย์ ถูกพบ ในกรณีของไข่ มุก ไข่ มุกถกแสวงหา
ู
ความแตกต่างแสดงถึงความแตกต่างระหว่างประชากรบนโลกของพระเจ้ า ซึ่งคือชาวยิว และประชากรแห่งสวรรค์ของพระเจ้ า ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่แล้ วคือชาวต่างชาติ (กิจการ 15:14) เอเฟซัส 2:17 เขียนว่า “และพระองค์ได้ เสด็จมาประกาศสันติสขุ แก่ท่านที่อยู่ไกล
และประกาศสันติสขุ แก่คนที่อยู่ใกล้ ” คนบาปทุกคนไม่ได้ “อยู่ไกล” จากพระองค์หรื อ มีคนบาปที่ “อยู่ใกล้ ” พระองค์ด้วยหรื อ ใน
ความหมายหนึ่ง คําตอบคือไม่มี อีกความหมายหนึ่ง คําตอบคือมี ในทางฝ่ ายวิญญาณแล้ ว เชือ้ สายของอาดัมทุกคนเป็ นผ้ ูท่ ี
“ไกล” จากพระองค์ แต่ ในยุคหนึ่ง ชาวยิว “อย่ ูใกล้ ” และชาวต่ างชาติ “อย่ ูไกล” แต่ต้องมีการประกาศสันติสขุ แก่คนทังสอง
้
้ ปมาเรื่ องแรก
กลุม่ พระองค์เทศนาสันติสขุ แก่ทา่ นซึง่ อยูไ่ กล (นัน่ คือ ชาวต่างชาติ) และแก่พวกเขาที่อยู่ใกล้ (ซึง่ คือ ชาวยิว) ดังนันอุ
ในสองเรื่ องนี ้ ขุมทรัพย์ถกู “พบ” ไม่จําเป็ นต้ องมีการ “แสวงหา” เพราะอยู่ในดินแดนที่พระคริ สต์ของพระเจ้ าทรงมาบังเกิดอยู่แล้ ว
ชาวยิวมีความสัมพันธ์ตามพันธสัญญาภายนอกกับพระเจ้ า โดยมีพระวจนะของพระเจ้ าในมือของพวกเขา พระวิหารของพระเจ้ าใน
ท่ามกลางพวกเขา ฯลฯ แต่ในอุปมาถัดมา เกี่ยวข้ องกับชาวต่างชาติ พวกเขาไม่เพียงแต่ต้องถูก “พบ” เท่านัน้ แต่ยงั ต้ องมีการ “หา”
อีกด้ วย พวกเขา “อยูไ่ กล” จากพระเจ้ าในทุกทาง พระคัมภีร์มีความถูกต้ องในทุกรายละเอียด

ไข่ มุกถกซื
ู อ้
ต่ อมา พ่ อค้ าซือ้ “ไข่ มุก” ไม่มีความจําเป็ นต้ องขยายความในเรื่ องนัน้ ยกเว้ นแต่อ้าง 1เปโตร 1:18, 19 “ท่านรู้ ว่า
พระองค์ได้ ทรงไถ่ท่านทังหลายออกจากการประพฤติ
้
อนั หาสาระมิได้ ซึ่งท่านได้ รับต่อจากบรรพบุรุษของท่าน มิใช่ไถ่ไว้ ด้วยสิ่งที่
เสื่อมสลายได้ เช่นเงินและทอง แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริ ฐของพระคริ สต์ ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตําหนิหรื อจุดด่าง” ที่ไม้
กางเขน พระองค์ทรงซื ้อไข่มกุ และราคาที่พระองค์จ่ายไปคือโลหิตประเสริฐของพระองค์เอง
ประการแรกให้ เราพิจารณาถึง “ไข่ มุก” และชื่นชมความถูกต้ อง ความสวยงามและความสมบูรณ์ของความเปรี ยบที่
พระคริ สต์เลือกเพื่อบรรยายคริ สตจักรของพระองค์ ประการแรก สังเกตความเป็ นหนึ่งเดียว “พ่อค้าที ่ไปหาไข่มุกอย่างดี และ
เมื ่อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่งมี ค่ามาก” อย่างไรก็ตาม ให้ เราสังเกตว่าพ่อค้ าคนนี ้มีไข่มกุ หลายเม็ด เขาได้ แสวงหาไข่มกุ อย่างดี [หลาย
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เม็ด] และเขาพบไข่มกุ เหล่านัน้ ใช่แล้ ว พระคริ สต์ทรงมีไข่มกุ หลายเม็ด มีกลุ่มคนมากมายที่พระองค์ทรงไถ่ ธรรมิกชนแห่งพันธ
สัญญาเก่าเป็ นกลุม่ หนึง่ และอื่นๆ แต่จดุ สนใจอยู่ที่ “ไข่มกุ เม็ดหนึ่ง” เป็ นพิเศษ ซึง่ หมายถึงความเป็ นหนึ่งเดียวของธรรมิกชนในยุค
ปั จจุบนั ของพระเจ้ า ในพระคริ สต์ “จะไม่เป็ นยิวหรื อกรี ก จะไม่เป็ นทาสหรื อไท จะไม่เป็ นชายหรื อหญิง เพราะว่าท่านเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันโดยพระเยซูคริ สต์” (กาลาเทีย 3:28) เป็ นข้ อเท็จจริงที่สําคัญว่าไข่มกุ เป็ นวัตถุมีคา่ เพียงอย่างเดียวที่ไม่อาจถูกแยกออกจาก
กันได้ นอกจากจะทําลายมันเสีย ข้ าพเจ้ าอาจนําเพชรมาและตัดออกเป็ นสองส่วน ก็จะได้ เพชรสองเม็ด ข้ าพเจ้ าอาจนําก้ อนทองมา
และแบ่งเป็ นสองก้ อน และข้ าพเจ้ าจะมีทองสองก้ อน แต่ถ้าข้ าพเจ้ านํ าไข่มุกมาและตัดเป็ นสองส่ว น ข้ าพเจ้ าก็ไม่มีอะไรเลย
ข้ าพเจ้ าได้ ทําลายไข่มกุ นันเสี
้ ยแล้ ว ไข่มกุ หมายถึงความเป็ นหนึง่ เดียวของธรรมิกชนในยุคปั จจุบนั นี ้
ประการที่สอง ไข่ มุกเป็ นผลิตผลของสิ่งมีชีวิต และเป็ นวัตถุมีค่าเพียงอย่ างเดียวที่เป็ นเช่ นนั น้ ไม่เพียงเท่านัน้
แต่ไข่มกุ ยังเป็ นผลจากความทรมาน ใต้ ท้องทะเลลึก มีสตั ว์ตวั เล็กๆ ในเปลือกอาศัยอยู่ เราเรี ยกสิ่งมีชีวิตนันว่
้ า หอยนางรม วันหนึ่ง
สารแปลกปลอมซึ่งคือเม็ดทรายรุ กลํ ้าเข้ าไป และทิ่มไปที่ด้านข้ างของมัน พระเจ้ าทรงให้ สตั ว์นี ้มีการปกป้ องตนเอง เหมือนเช่นที
พระองค์ทรงให้ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีการปกป้องตนเอง และสัตว์นนจึ
ั ้ งปล่อยสารเหลวออกมาเรี ยกว่ามุกและปกคลุมบาดแผลนัน้ ซํ ้
แล้ วซํ ้าเล่า สัตว์เล็กๆ นันปล่
้ อยมุกออกมาชันแล้
้ วชันเล่
้ าบนแผลในด้ านข้ างจนกระทัง่ เกิดขึ ้นเป็ นไข่มกุ ในที่สดุ ดังนัน้ ไข่มกุ จึงเป็ น
ผลิตผลของความทรมาน ช่างเป็ นการเปรี ยบเทียบที่ดีจริงๆ และเป็ นสัญลักษณ์ที่ถกู ต้ องอย่างแท้ จริ ง คริ สตจักรซึง่ คือธรรมิกชนของ
ั ้ อง
ยุคนี ้เป็ นผลของความเจ็บปวดของจิตวิญญาณของพระคริ สต์ เราอาจกล่าวว่าไข่มกุ เป็ นการตอบสนองต่ออันตรายที่สตั ว์นนต้
ทนทุกข์ อีกนัยหนึง่ คือว่าวัสดุที่รุกรานกลายเป็ นสิ่งสวยงามในที่สดุ สิ่งที่ทําร้ ายหอยนางรมกลายเป็ นวัตถุมีค่ามาก สิ่งที่ทําร้ ายสัตว์
นันซึ
้ ่งคือเม็ดทรายเล็กๆ ที่รุกลํ ้าเข้ าไปถูกปกคลุมด้ วยความงามที่ไม่ใช่ของตัวมันเองและปกคลุมด้ วยความสวยงามของผู้ที่มนั ทํ
ร้ าย องค์ผ้ ปู ระพันธ์พระคัมภีร์และพระผู้ช่วยให้ รอดแห่งวิญญาณของเรา ผู้ทรงควบคุมทุกสิง่ ทุกอย่างในธรรมชาติช่างมีความเข้ าใจ
อย่างมาก ใช่แล้ ว เมื่อพระองค์ทรงสร้ างหอยนารม ทรงเห็นว่ามันจะเป็ นแบบและความเปรี ยบที่เหมาะสมสําหรับคริ สตจักรของ
พระองค์
ประการที่ ส าม ไข่ มุ ก เป็ นวั ต ถุ ท่ ี ก่ อ ตั ว ขึ น้ อย่ า งช้ า ๆ ที ล ะเล็ก ที ล ะน้ อ ย ไข่ มุก ไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ น้ ภายในวัน เดี ย ว มี
กระบวนการการรอคอยที่ น่าเบื่อในขณะที่ไข่มุกก่อตัวขึน้ อย่างช้ าๆ แต่มั่นคง และคริ สตจักรก็เป็ นเช่นนัน้ คริ สตจักรซึ่งเปรี ยบ
เหมือนไข่มกุ อยู่ในกระบวนการก่อตัวขึ ้นด้ วยฤทธิ์เดชและพระคุณของพระเจ้ ามาเป็ นเวลาสิบเก้ าศตวรรษแล้ ว เหมือนเช่นที่หอย
้ วชันเล่
้ า ทําตามกระบวนการเดิมซํ ้าแล้
นางรมปกคลุมแผลด้ านข้ างของมันและปกคลุมสิ่งที่ทิ่มแทงเข้ าไปด้ วยมุกที่สวยงามชันแล้
ซํ ้าอีก ในคนแต่ละรุ่น พระเจ้ าก็ทรงเรี ยกมนุษย์บนโลกออกมาจํานวนน้ อยนิดและเพิ่มพวกเขาเข้ าไปในคริ สตจักรที่พระองค์ทรง
กําลังสร้ างอยูเ่ ช่นกัน
ประการที่ส่ ี ให้ สังเกตจุดกําเนิดที่ตา่ํ ต้ อยของสิ่งที่เป็ นแบบของคริสตจักร ไข่มกุ ที่สวยงามมีต้นกําเนิดในท้ องทะเล
ลึก อยู่ท่ามกลางโคลนตมและความโสโครก ที่ซึ่งหอยนางรมจับกลุ่มกันอยู่ หอยนางรมเป็ นเครื่ องเก็บขยะของท้ องทะเล ในท้ อง
ทะเลลึกท่ามกลางโคลนตม วัตถุมีค่ามากกําลังก่อตัวขึ ้นอยู่ ช่างเป็ นต้ นกําเนิดที่ตํ่าต้ อยอะไรเช่นนั ้น ใช่แล้ ว นัน่ เพื่อเป็ นการเตือน
เรา และให้ เราถ่อมใจด้ วยระลึกถึงหอยนารมนัน้ ว่าเราซึ่งได้ เป็ นอวัยวะของพระคริ สต์ ด้วยพระคุณอันสูง สุดมีต้น กํ า เนิดตาม
ธรรมชาติในความโสโครกและโคลนตม และความพินาศของความบาป เทียบกับเอเฟซัส 2:11, 12
ประการที่ห้า ในขณะที่ไข่ มุกก่ อตัวขึน้ ในท้ องทะเลลึก ไม่ มีมนุ ษย์ คนใดได้ เห็นไข่ มุกเลย ไข่มกุ ก่อตัวขึน้ อย่าง
ลับๆ ไม่มีใครนอกจากพระเจ้ าทรงเห็นไข่มุกก่อตัวขึน้ ในทํานองเดียวกัน คริ สตจักรที่พระคริ สต์ทรงกําลังสร้ างอยู่นี ้ ร่ างกายที่
พระองค์ทรงกําลังก่อขึ ้นเป็ นสิ่งที่โลกไม่ร้ ู จกั และมองไม่เห็น ข้ าพเจ้ าไม่ได้ กล่าวถึงโบสถ์ที่มองเห็นได้ ข้ าพเจ้ ากําลังพูดถึงคริ สตจักร
ซึง่ กํ าลังเป็ นอยู่นี ้ (ดูเอเฟซัส 2:21; 4:16 ฯลฯ) และซึ่งกําลังก่อตัวอยู่นี ้เป็ นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็น เหมือนเช่นมองไม่เห็นการก่อตัว
้ ่ไม่ได้ พบอยู่ในเหมืองบน
ของไข่มกุ ชีวิตของท่านซ่อนไว้ กบั พระคริ สต์ในพระเจ้ า (โคโลสี 3:3) ข้ อเท็จจริ งที่ว่ามีเพียงไข่มกุ เท่านันที
โลก แต่ในท้ องทะเลเป็ นสิ่งสําคัญ เหมือนเช่นคริ สตจักรแห่งยุคนี ้ซึ่งประกอบด้ วยคนต่างชาติเป็ นสําคัญอันเปรี ยบเหมือน “นํ ้า” ดู
วิวรณ์ 17:15
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ประการที่หก เราทราบจากความเปรี ยบนีว้ ่ า ในสายพระเนตรของพระเจ้ า คริ สตจักรเป็ นสิ่งมีค่าและมีความ
งาม วัตถุเล็กๆ ที่ซอ่ นไว้ จากสายตาของมนุษย์ก่อขึ ้นเป็ นวัตถุมีค่ามาก ซึง่ จะแสดงพระสิริจากสวรรค์และกลายเป็ นสิ่งที่มีความงาม
และน่าชื่นชมในสายตาของทุกคนที่ได้ พบเห็น เปิ ดไป 2เธสะโลนิกา 1:10 “คือในวันที่พระองค์จะเสด็จมา เพื่อรับพระเกียรติเพราะ
ธรรมิกชนของพระองค์ (ไม่ใช่เพราะพระองค์เองเท่านัน)
้ และเพื่อให้ เป็ นที่อศั จรรย์ใจแก่คนทังปวงที
้
่เชื่อ” นั่นคือการพูดถึงไข่มกุ
ประการแรก องค์พระเยซูเจ้ าจะ “ได้ มีคริ สตจักรที่มีสง่าราศี ไม่มีตําหนิริว้ รอย หรื อมลทินใดๆ เลย แต่บริ สทุ ธิ์ปราศจากตําหนิ”
(เอเฟซัส 5:27) ประการที่สอง เมื่อพระองค์เสด็จกลับมายังโลก พระองค์จะนําคริ สตจักรที่สมบูรณ์ และสวยงามของพระองค์มา
ด้ วย และคริ สตจักรจะเป็ นที่ชื่นชมของผู้ที่ได้ พบเห็น พระคริ สต์จะทรงแสดงคริ สตจักรที่ได้ รับสง่าราศีของพระองค์ต่อวิญญาณ
ทังหลายที
้
่ประหลาดใจ
ประการที่เจ็ด ให้ ดูความเปรี ยบที่พระคริ สต์ ทรงเลือก เราเห็นเวลาภายหน้ าที่คริ สตจักรจะได้ รับศักดิ์ ศรี และ
ได้ รับการยกขึน้ วัตถุขนาดเล็กในท้ องทะเลลึกที่ตาของมนุษย์มองไม่เห็น ซึ่งก่อตัวขึ ้นทีละเล็กทีละน้ อย ได้ ไปอยู่บนมงกุฎของ
กษัตริ ย์ในท้ ายที่สดุ นัน่ เป็ นจุดหมายของไข่มกุ ที่มีค่ามาก ไข่มกุ กลายเป็ นเครื่ องประดับของราชวงศ์ เพราะทําขึ ้นเพื่อการนัน้ และ
้ านก็จะปรากฏพร้ อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรี ด้วย” (โคโลสี
เราทราบว่า “เมื่อพระคริ สต์ผ้ ทู รงเป็ นชีวิตของเราทรงปรากฏ ขณะนันท่
3:4) และ “เพื่อว่าในยุคต่อๆ ไป พระองค์จะได้ ทรงสําแดงพระคุณของพระองค์อนั อุดมเหลือล้ น ในการซึง่ พระองค์ได้ ทรงเมตตาเรา
ในพระเยซูคริ สต์” (เอเฟซัส 2:7) เพื่อนทังหลาย
้
ธรรมิกชนจํานวนมากในปั จจุบนั อาจขัดสนและถูกผู้มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่ของโลก
นี ้ดูหมิ่นเกลียดชัง แต่เหมือนเช่นไข่มกุ ที่มีค่ามากในท้ ายที่สดุ ธรรมิกชนจะได้ รับเกียรติและศักดิ์ศรี และสง่าราศี เพราะผู้ปลายจะ
เป็ นผู้ต้น
ข้ าพเจ้ าจะสรุปออกเป็ นสองประการ ประการแรก สําหรับผู้ที่ไม่ได้ เชื่อพระเจ้ า เพื่อนผู้ไม่ได้ รับความรอดของข้ าพเจ้ า ให้
อุปมานี ้แสดงให้ ท่านเห็นว่าท่านไม่อาจซื ้อความรอดของท่านได้ ท่านไม่อาจพยายามกระทําการบางอย่างเพื่อให้ ได้ มาซึ่งความ
้
นก็
้ รอดโดย
เห็นชอบของพระเจ้ าได้ ไข่มกุ ในอุปมานี ้ไม่ใช่องค์พระผู้ช่วยให้ รอดที่คนบาปต้ อง “ซื ้อ” “ด้ วยว่าซึ่งท่านทังหลายรอดนั
พระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทังหลายกระทํ
้
าเอง แต่พระเจ้ าทรงประทานให้ ความรอดนันจะเนื
้
่องด้ วยการกระทําก็
หามิได้ เพื่อมิให้ คนหนึง่ คนใดอวดได้ ”
และเราทัง้ หลายที่ได้ รับความรอดด้ วยพระคุณของพระเจ้ า พระคริสต์ทรงซื ้อไข่มกุ นี ้ เราเป็ นทรัพย์สนิ ที่ผ้ อู ื่นได้ ซื ้อมา
ท่านไม่ได้ เป็ นของตัวเอง แต่พระองค์ “ทรงซื ้อท่านไว้ แล้ วด้ วยราคาสูง” (1โคริ นธ์ 6:20) ความจริ งของพระเจ้ ากําหนดชีวิตของเรา
มากเพียงใด ข้ อเท็จจริ งดังกล่าวมีอํานาจเหนือการดําเนินชีวิตประจําวันของเรามากเพียงใด เราไม่ได้ เป็ นของเราเอง เราเป็ นของ
พระคริสต์ เราตระหนักเช่นนันหรื
้ อเปล่า เราดําเนินชีวิตแต่ละวันราวกับว่าเราตระหนักเช่นนันหรื
้ อไม่ การดําเนินของเราแสดงว่าเรา
้ ว เราไม่ควรพูดหรื อว่า “สําหรับข้ าพเจ้ า
ตระหนักเช่นนันหรื
้ อไม่ เราไม่ได้ เป็ นเจ้ าของตัวเราเอง แต่เป็ นทรัพย์สินของผู้อื่น เช่นนันแล้
นัน้ การมีชีวิตอยูก่ ็เพื่อพระคริสต์” มีพวกเราคนใดที่สามารถกล่าวเช่นนันได้
้ อย่างแท้ จริ ง “สําหรับข้ าพเจ้ านัน้ การมีชีวิตอยู่ก็คือพระ
คริ สต์” เป็ นความจริ งหรื อที่ว่าข้ าพเจ้ ามีเป้าหมายเพียงอย่างเดียว ความปรารถนาเพียงอย่างเดียว ความพยายามทังหมดของ
้
ข้ าพเจ้ าคือเพื่อให้ เกียรติ เชื่อฟั ง สรรเสริ ญพระคริ สต์ เพื่อนทังหลาย
้
ผู้เทศนาที่ไม่ดีไม่สามารถพูดอย่างนัน้ ได้ อย่างจริ งใจ ด้ วย
พระคุณของพระเจ้ า เขาอาจกล่าวว่านัน่ เป็ นความปรารถนาของเขา แต่เขาไม่ได้ กระทําเช่นนันในชี
้ วิตประจําวันของตน ขอให้ พระ
เจ้ าทรงช่วยประชากรของพระองค์ทกุ คนให้ ตระหนักในวิญญาณของเขาว่า เขาไม่ได้ เป็ นของตนเอง ไม่ได้ เป็ นอิสระเช่นเดิมอีกแล้ ว
ไม่มีสทิ ธิ์ที่จะวางแผนชีวิตของตนเองอีกแล้ ว ในการพูดว่าพวกเขาจะทําหรื อพวกเขาจะไม่ทํา ไม่ได้ เป็ นอะไรอีกแล้ วทังนั
้ น้ นอกจาก
ทรัพย์สินของผู้อื่น คําตอบของเราต่อถ้ อยคํานันควรจะเป็
้
น “สําหรับข้ าพเจ้ านัน้ การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริ สต์” ขอให้ พระเจ้ าทรง
ประทานพระคุณที่ช่วยให้ เราดําเนินชีวิตเช่นนันได้
้
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บทที่ 9
อวน
“อีกประการหนึ่ง แผ่นดินสวรรค์เปรี ยบเหมือนอวนที่ลากอยู่ในทะเล ติดปลารวมทุกชนิด” (มัทธิ ว 13:47-50) เราได้
ชี ้ให้ เห็นแล้ วก่อนหน้ านี ้ว่าเราควรจะสังเกตลักษณะและวิธีการจัดอุปมาเจ็ดเรื่ องนี ้ เพราะลําดับของอุปมาเหล่านี ้เป็ นกุญแจสู่การ
้ มีประโยคเริ่ มต้ นว่า “แผ่นดินสวรรค์เปรี ยบ
แปลคําอุปมา อุปมาเรื่ องแรกต่างจากอีกหกเรื่ องที่ตามมาเพราะในอุปมาเรื่ องแรกนันไม่
เหมือน” อุปมาเรื่ องแรกไม่ได้ เปรี ยบเหมือนแผ่นดินสวรรค์ แต่อีกหกเรื่ องที่เหลือเปรี ยบเหมื อนแผ่นดิ นสวรรค์ อุปมาเรื่ องแรกเป็ น
การเตรี ยมการซึง่ กระทําก่อนหน้ าที่แผ่นดินสวรรค์ในปั จจุบนั จะก่อตัวขึ ้น งานเตรี ยมการคือการหว่านเมล็ดพืช ในตอนแรกโดยองค์
พระผู้เป็ นเจ้ าเอง และต่อมาโดยอัครทูต
อุปมาหกเรื่ องที่ตามมาแบ่งออกอย่างชัดเจนเป็ นกลุม่ ละสามเรื่ อง องค์พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสสามเรื่ องแรกจากเรื อโดยมีผ้ ฟู ั ง
คือฝูงชนที่ชายฝั่ ง และจึงเป็ นการแสดงถึงแผ่นดินสวรรค์ในปั จจุบนั ในมุมมองของคนจํานวนมาก นัน่ คือแผ่นดินสวรรค์ในโลกนี ้
ดังเช่นทีม่ นุษย์เห็น อย่างไรก็ตาม อุปมาสามเรื่ องสุดท้ ายไม่ได้ ตรัสแก่ฝงู ชนหรื อตรัสจากชายฝั่ ง แต่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสแก่บรรดา
สาวกเท่านัน้ และตรัสในเรื อน แสดงให้ เห็นว่าอุปมาเหล่านีเ้ กี่ยวข้ องกับมุมมองภายในและที่ซ่อนอยู่ของแผ่นดินสวรรค์ซึ่งไม่ได้
สําแดงต่อมนุษย์ในโลกนี ้ ดังนันอุ
้ ปมาสามเรื่ องสุดท้ ายกล่าวจากมุมมองจากพระดํารัสของพระเจ้ า
เรื่ อ งแรกของสามเรื่ อ งสุดท้ า ยเป็ นอุม าเกี่ ยวกับ ขุม ทรั พ ย์ ซ่อ นในทุ่ง นา ผู้ที่ พ บด้ ว ยความปี ติยิ น ดี ไ ด้ ซื อ้ ทุ่ง นาเพราะ
ขุมทรัพย์อยูใ่ นทุง่ นานัน้ อุปมาต่อมาเกี่ยวกับไข่มกุ ชายคนเดียวกันนันซึ
้ ง่ เป็ นพ่อค้ าหา ปรารถนา และซื ้อไข่มกุ นันมา
้ ของสองสิ่งนี ้
อันได้ แก่ขมุ ทรัพย์และไข่มกุ แสดงให้ เห็นว่ามีกลุม่ ที่ทรงเลือกสองกลุม่ เป็ นผู้ที่เป็ นที่รักและมีค่าต่อพระเจ้ า พระองค์ทรงซื ้อมา กลุม่
หนึ่งเป็ นประชากรแห่งโลก อีกกลุ่มเป็ นประชากรแห่งสวรรค์ พระเจ้ าจะทรงสําแดงพระคุณและสง่ าราศรี ของพระองค์ ผ่าน
ทางคนเหล่ านี ใ้ นอาณาจักรที่ย่ ิงใหญ่ ของพระองค์ น่ ันคือสวรรค์ และโลก ประชากรแห่ งโลกซึ่งเปรี ยบกับขุมทรั พย์ คือ
อิสราเอล ประชากรแห่ งสวรรค์ ซ่ งึ เปรี ยบกับไข่ มุกกําลังรอคอยเวลาที่พระกายของพระคริสต์ จะสมบรณ์
ู และพระองค์ จะ
ได้ คริสตจักรที่มีสง่ าราศี ลําดับของอุปมาสองเรื่ องนี ้ จึงเป็ น “แก่ชาวยิวก่อนและแก่ชาวต่างชาติ” นัน่ คือขุมทรัพย์ก่อนหน้ าไข่มกุ
แต่ถ้าอุปมาเจ็ดเรื่ องนี ้เป็ นสรุ ปคําพยากรณ์ เกี่ยวกับศาสนาคริ สต์ซึ่งเป็ นประวัติศาสตร์ ของผู้ประกาศตนเป็ นคริ สเตียน
ตลอดทังยุ
้ คนี ้ในช่วงเวลาที่พระคริ สต์ไม่ได้ อยู่บนโลก จะต้ องมีอปุ มาอีกเรื่ องหนึ่ง [เรื่ องที่เจ็ด] เพื่ออธิบายให้ ครบได้ ในทางหนึ่ง
อุปมาเรื่ องสุดท้ ายเป็ นการขยายอุปมาเรื่ องที่หก ในอุปมาเรื่ องที่หก มีคนทํางานคนเดียว คือพ่อค้ า เขาเป็ นผู้ที่ทําทุกสิ่งอย่าง
เกี่ยวกับไข่มกุ แต่แม้ ว่าพ่อค้ าซึ่งคือองค์พระเยซูคริ สต์เจ้ าเป็ นผู้ทําการที่สําคัญในการรวบรวมธรรมิกชนในช่วงเวลายุคนี ้ แต่ว่า
เพราะพระคุณของพระองค์ พระองค์ไม่ได้ ทําการเพียงทําพัง พระองค์ทรงพอพระทัยที่จะเรี ยกธรรมิกชนของพระองค์ให้ มีส่วนใน
การดําเนินงานนี ้กับพระองค์ ในการทําการเพื่อให้ บรรลุตามพระดํารัสของพระเจ้ าเกี่ยวกับการรวบรวมผู้ที่ได้ ทรงเลือกไว้ ดังนัน้ เมื่อ
เราอ่านมาถึงอุปมาเรื่ องที่เจ็ดนี ้ เป็ นครัง้ แรกที่จํานวนของสรรพนามเปลี่ยนไป ให้ สงั เกตในข้ อ 47 “อีกประการหนึ่ง แผ่นดินสวรรค์
เปรี ยบเหมือนอวนที่ลากอยูใ่ นทะเล ติดปลารวมทุกชนิด เมื่อเต็มแล้ ว เขา[หลายคน]ก็ลากขึ ้นฝั่ ง” ไม่ ใช่ “เขา[คนเดียว]” แต่ “เขา
[หลายคน]” เป็ นครัง้ แรกที่เราเห็นคําว่า “เขา[หลายคน]” การอัศจรรย์ของพระคริ สต์ในพระกิตติคณ
ุ ช่วยอธิบายเกี่ยวกับแผ่นดิน
สวรรค์
ให้ ดูการอัศจรรย์แรกที่พระองค์กระทํา นั่นคือ การเปลี่ยนนํา้ ให้ เป็ นเหล้ าองุ่น ซึ่งเป็ นการกระทําที่สอนเรา มารดาของ
พระองค์มาหาพระองค์และกล่าวว่า “เขาไม่มีเหล้ าองุ่น” เหล้ าองุ่นของพวกเขาหมด ในพระคัมภีร์ มีหลายสิ่งที่เป็ นสัญลักษณ์ของ
ความปี ติยินดี แต่เหล้ าองุ่นเป็ นสัญลักษณ์ ที่สําคัญ “เขาไม่มีเหล้ าองุ่น” พระคริ สต์เท่านันสามารถประทานความปี
้
ติยินดีที่แท้ จริ ง
แก่ใจได้ แต่ในการทําการอัศจรรย์ พระองค์ทรงใช้ คนใช้ พระองค์ตรัสแก่คนใช้ ว่า “จงตักนํ ้าใส่โอ่งให้ เต็มเถิด” พระองค์ตรัสแก่คนใช้
“จงตักเอาไป” พระองค์ตรัสแก่คนใช้ ให้ นําไป “ให้ เจ้ าภาพเถิด” พระองค์ถ่อมตัวลงเพื่อใช้ พวกเขา และด้ วยความเชื่อฟั งของพวกเขา
พวกเขากลายเป็ นผู้ทําการร่วมกันกับพระองค์ในการทําการอัศจรรย์
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ลองดูการเลี ้ยงฝูงชน กลุม่ คนหิวไม่มีอาหาร องค์พระเยซูคริ สต์เจ้ าทรงอยู่ที่นนั่ มีขนมปั งสองก้ อนและปลาอยู่ในพระหัตถ์
ของพระองค์ และด้ วยอํานาจในการทําการอัศจรรย์ของพระองค์ พระองค์ทําให้ ขนมปั งและปลาเหล่านี ้พอเลี ้ยงฝูงชนที่หิวได้ แต่
ต่อมาพระองค์ทรงทําอะไร พระองค์ไม่ได้ ยื่นอาหารแก่ฝูงชนโดยตรง พระองค์ทรงประทานให้ แก่เหล่าสาวกก่อน และพวกเขา
แจกจ่ายให้ แก่ฝงู ชน ดังนัน้ ระหว่างองค์พระเยซูคริ สต์เจ้ าและฝูงชน กับเหล้ าองุ่นและอาหาร จะต้ องมีคนรับใช้ ที่อทุ ิศตนเพื่อรับ
จากพระองค์ ก่อน จากนัน้ ส่ง ต่อให้ ผ้ ูอื่ น ดัง นัน้ เราอาจเห็น ว่าถ้ า อุป มาเจ็ดเรื่ อ งนี เ้ ป็ นสรุ ปประวัติศาสตร์ ข องยุคปั จจุบัน นี ้ ก็
จํ าเป็ นต้ องแสดงให้ เราเห็นว่าเพราะพระคุณของพระองค์ องค์ พระเยซูเจ้ าทรงใช้ ผ้ ูอื่นเพื่อให้ วัตถุประสงค์ และพระดํ ารั สของ
พระองค์บรรลุลว่ ง
ในตอนนี ้ รายละเอียดของอุปมานี ้มีน้อยมากและง่ายมากจนดูเหมือนว่าเกือบจะไม่ต้องมีการอธิบายใดๆ ประการแรก
มี “อวน” ประการที่สอง มี “ทะเล” ที่อวนนันได้
้ ลากไป ประการที่สาม มี “ผู้จบั ปลา” ผู้รวบรวมปลาขึ ้นมา และประการที่ส่ ี มี
“ปลา” ที่ติดอยูใ่ นอวน
“อวน” เป็ นสัญลักษณ์ ของพระกิตติคณ
ุ การประกาศและแสดงพระคริ สต์เป็ นความรับผิดชอบของมนุษย์ ประการที่สอง
“ทะเล” ที่อวนนัน้ ได้ ลากไปมีความหมายเช่นเดียวกันกับความหมายในข้ อแรกของบทนี ้ คือประชาชาติต่างๆ ซึ่งหมายถึง คน
ต่างชาติ และจึงเป็ นเป็ นผลว่าทําไมจึงมีการกล่าวถึง “ทะเล” อีกครัง้ หนึ่ง เพราะเป็ นลักษณะพิเศษของยุคปั จจุบนั นี ้ ยุคนี ้แตกต่าง
จากยุคก่อนหน้ านี ้และยุคที่จะตามมาอย่างสิ ้นเชิง นัน่ คือในยุคนี ้ พระเมตตาของพระเจ้ าหันไปหาคนต่างชาติ ดังนัน้ เราจึงเห็น
ความเปรี ยบ “ทะเล” อีกครัง้ “ผ้ ูจับปลา” คือผู้ที่ลากอวนในทะเล เป็ นผู้ประกาศของพระเจ้ า ผู้ประกาศ ผู้เทศนาพระวจนะ ทังนี
้ ้ จะ
เห็นได้ ชดั เจนเมื่อเปรี ยบเทียบข้ อพระคัมภีร์ต่างๆ ในมัทธิว 4:19 และในลูกา 5 องค์พระเยซูเจ้ าตรัสกับบรรดาสาวกกลุ่มแรกของ
พระองค์ ว่า “จงตามเรามาเถิด และเราจะตัง้ ท่านให้ เป็ นผู้หาคนดั่งหาปลา” พระคริ สต์ ทรงเปรี ยบผู้จับปลากับผู้ประกาศของ
พระองค์
ตอนนี ้ มาพิจารณาเจ็ดสิง่ ที่เกี่ยวข้ องกับอุปมานี ้กัน สิ่งแรกที่ทาํ ให้ เราสนใจศึกษาคือว่ า ผ้ ูจับปลาไม่ มีความโดดเด่ น
ให้ สงั เกตว่าในข้ อ 47 ไม่ได้ กล่าวถึงผู้จบั ปลาเลย “อีกประการหนึ่ง แผ่นดินสวรรค์เปรี ยบเหมือนอวนที่ลากอยู่ในทะเล ติดปลารวม
ทุกชนิด” ในข้ อ 48 พระคริสต์อ้างถึงพวกเขาโดยตรัสว่า “เขา[หลายคน]” เท่านัน้ “เมื่อเต็มแล้ ว เขาก็ลากขึ ้นฝั่ ง” มีการกล่าวถึงผู้จบั
ปลาเพียงเท่านันเอง
้ พวกเขาช่างไม่มีความโดดเด่นเลย อีกนัยหนึ่งคือว่า ไม่มีใครเห็นผู้ที่ได้ รับเกียรติอย่างสูงจากพระเจ้ า และ
(การเป็ นผู้รับใช้ ของพระคริ สต์เป็ นเกียรติที่สงู กว่าการเป็ นกษัตริย์ของจักรวรรดิองั กฤษเสียอีก) การมีสว่ นในการลากอวนลงในทะเล
ไม่มีการกล่าวถึงพวกเขายกเว้ นเมื่ออ้ างถึงพวกเขาครัง้ หนึ่งว่า “เขา[หลายคน]” ทัง้ นี ้ แสดงให้ เห็นว่ าการนมัสการผ้ ูเทศนาใน
้ ข้อ 4 “เพราะเมื่อคนหนึ่งกล่าวว่า ‘ข้ าพเจ้ าเป็ น
ปั จจุบันเป็ นสิ่งที่น่าตําหนิเสียจริง อัครทูตเปาโลแนะนําใน 1โคริ นธ์ 3 เริ่ มตังแต่
ศิษย์ของเปาโล’ และอีกคนหนึ่งกล่าวว่า ‘ข้ าพเจ้ าเป็ นศิษย์ของอปอลโล’ ท่านทังหลายมิ
้
ได้ เป็ นเพียงมนุษย์สามัญหรื อ อปอลโลคือ
ผู้ใด เปาโลคือผู้ใด คือผู้รับใช้ ซึง่ ได้ สอนพวกท่านให้ เชื่อ เราแต่ละคนได้ รับใช้ ตามที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ทรงกําหนดให้ ข้าพเจ้ าปลูก
อปอลโลรดนํ ้า แต่พระเจ้ าทรงทําให้ เติบโต เพราะฉะนันคนที
้
่ปลูกและคนที่รดนํ ้าไม่สาคัํญอะไร” เราตระหนักถึงเรื่ องนันหรื
้ อเปล่า พี่
น้ องของข้ าพเจ้ า ท่านตระหนักว่าผู้ที่พระเจ้ าทรงเรี ยกเพื่อรับใช้ ท่านไม่ได้ มีค่าอะไรเลย ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ แต่น้อย เป็ นแต่เพียง
ภาชนะที่ว่างเปล่า ซึ่งจะแตกสลายกลายเป็ นผงคลีดินหากว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าไม่ได้ เสด็จมา แต่พระองค์ผ้ เู ดียวซึ่งถ่อมตัวลงเพื่อ
อวยพร ผู้ซงึ่ วางขุมทรัพย์ของพระองค์ในภาชนะดิน พระองค์ทรงเป็ นทุกสิ่งทุกอย่าง พี่น้องชายหญิงของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ารู้สกึ สนใจ
อย่างมากในการศึกษาอุปมานี ว้ ่าไม่มีการกล่าวถึงผู้จับปลา คนเหล่านี ไ้ ม่โดดเด่น พวกเขาไม่ได้ มีความสําคัญอะไร พระเจ้ า
สามารถหยุดใช้ พวกเขาได้ ง่ายๆ เหมือนที่พระองค์ทรงใช้ พวกเขา อย่านึกว่าความจําเริ ญของคริ สตจักรขึ ้นอยู่กบั ผู้เทศนาบางคน
องค์พระผู้เป็ นเจ้ าไม่เพียงแต่ทรงสามารถกระทําการของพระองค์ต่อไปและทําให้ จําเริ ญขึ ้น แต่ทําให้ จําเริ ญได้ มากขึ ้นเป็ นร้ อยเท่า
โดยไม่มีผ้ เู ทศนาที่มีพรสวรรค์มากที่สดุ ก็ได้ หากพระองค์ทรงพอพระทัยเช่นนัน้ เครื่ องมือไม่มีค่าอะไรเลย การนมัสการผู้เทศนาใน
ปั จจุบนั นี ้เป็ นสิ่งที่น่าตําหนิยิ่ง ขอให้ พระเจ้ าผู้สงู สุดทรงช่วยธรรมิกชนไม่ให้ เป็ นเช่นนัน้ ด้ วยพระคุณของพระองค์ ขอให้ พระเจ้ า
(เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ าผู้หวงแหนผู้ซงึ่ จะไม่แบ่งสง่าราศีของพระองค์กบั ผู้อื่น) ป้องกันไม่ให้ ธรรมิกชนของพระองค์ให้ เกียรติ
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และสง่าราศี แ ก่ผ้ ูที่เป็ นเพียงเครื่ องมือ ซึ่งเป็ นหนี พ้ ระองค์ และเป็ นของพระองค์ เท่า นัน้ เมื่อท่านเริ่ มให้ เกี ยรติและสง่าราศี แ ก่
เครื่ องมือ การอวยพรของพระเจ้ าก็จะจากไป ให้ ระวังเรื่ องนีใ้ ห้ ดีเพราะผู้จับปลาไม่ได้ มีความสําคัญ ขอให้ พวกเขาถูกซ่อนจาก
สายตาของคนทังหลายในคริ
้
สตจักรทุกแห่งของพระเจ้ า
ประการที่สอง วัตถุประสงค์ ของผ้ ูจับปลาคือการลากอวนในทะเลและลากขึน้ ฝั่ ง นัน่ คือเพื่อการจับปลาที่ดี นัน่
เป็ นวัตถุประสงค์และความตังใจของพวกเขา
้
ข้ อ 48 แสดงให้ เห็นว่า “เมื่อเต็มแล้ ว เขาก็ลากขึ ้นฝั่ ง นัง่ เลือกเอาแต่ที่ดีใส่ตะกร้ า” ใน
อวน มีปลาที่ไม่ดี แต่พวกเขาทิ ้งปลาเหล่านันไปเสี
้
ย และเอาแต่ที่ดี
ประการที่สาม เราทราบว่ าอวนติดปลารวมทุกชนิด ในตอนท้ ายของมัทธิว 13:47 กล่าวว่า “อวนที่ลากอยู่ในทะเล
ติดปลารวมทุกชนิด” มีปลาชนิดอื่นๆ นอกไปจาก “ปลาที่ดี” รวมอยู่ด้วย ซึง่ เตือนเราอีกครัง้ ว่าสิ่งที่กล่าวถึงในบทนี ้คือผู้ประกาศตน
เป็ นคริ สเตียน ในที่นี ้ เราเห็นผลของการลากอวนลงในทะเลอย่างอิสระ นัน่ คือการประการพระกิตติคณ
ุ ไปทัว่ โลกและการประกาศ
พระคริ สต์แก่คนทังหลาย
้
ผลลัพธ์ คือว่ามีผ้ ปู ระกาศตนผสมกันอยู่ อวนติด “ปลาทุกชนิด” ในตอนต้ นของยุค มีข้าวสาลีและข้ าว
ละมาน ในตอนท้ ายของยุค (ซึง่ อุปมานี ้แสดงให้ เราเห็น) มีปลาที่ไม่ดีและปลาที่ดี
ประการที่ส่ ี ข้ อเท็จจริ งที่ว่าอวนนีต้ ดิ ปลาที่ไม่ ดีเช่ นเดียวกับปลาที่ดีไม่ ได้ แสดงว่ าผ้ ูจับปลามีทักษะไม่ ดี ในทาง
ตรงกันข้ าม พวกเขามีความรั บผิดชอบในการแยกระหว่ างปลาที่ดีและไม่ ดีหลังจากปลาติดอวน และพวกเขามีหน้ าที่ใน
การแยกปลาพวกหนึ่งออกจากอีกพวกหนึ่ง การกระทําดังกล่าวเป็ นงานและหน้ าที่สว่ นที่จําเป็ นและสําคัญของผู้รับใช้ ของพระ
เจ้ า นัน่ คือการแยกแยะ แบ่งระหว่างปลาที่ดีและไม่ดี จงระวังให้ ดี “เมื่อ (อวน) เต็มแล้ วเขาก็ลากขึ ้นฝั่ ง นัง่ เลือกเอาแต่ที่ดีใส่ตะกร้ า
แต่ที่ไม่ดีนนั ้ ก็ทิ ้งเสีย” (ข้ อ 48) พวกเขานัง่ ลงก่อนที่จะทําอะไรกับปลา ก่อนที่จะพยายามทําการแยกและแบ่ง พวกเขานัง่ ลง ซึ่ง
แสดงให้ เห็นว่างานของเขาต้ องใช้ เวลา ความระมัดระวังและความตังใจ
้
ให้ สงั เกตอีกในข้ อ 48 พวกเขา “เอาปลาที่ดีใส่ ตะกร้ า แต่ ท่ ไี ม่ ดีนัน้ ก็ทงิ ้ เสีย” ผ้ ูจับปลาทิง้ ปลาที่ไม่ ดีไป ปลาที่ไม่ ดี
เข้ ามาในอวนแต่ ถูกทิง้ ไป ผ้ ูจับปลาไม่ ต้องการปลาเหล่ านัน้ อีกต่ อไป ผู้จบั ปลาไม่จําเป็ นต้ องทําอะไรอีก นอกจากทิ ้งปลาที่
ไม่ดีไป เช่นเดียวกับถ้ อยคําของพระคริ สต์ในมัทธิว 15:13 เหล่าสาวกมาหาพระองค์และพูดเกี่ยวกับฟาริ สี พระองค์ตรัสว่า “ต้ นไม้
ใดๆ ทุกต้ น ซึ่งพระบิดาของเราผ้ ูทรงสถิตในสวรรค์ มิได้ ทรงปลกไว้
ู จะต้ องถอนเสีย ช่ างเขาเถิด” ไม่ใช่ธุระของเราที่จะ
้
ข้ าพเจ้ าขอวิงวอนท่าน ให้
ถอนทิ ้ง เพียงแต่ปล่อยเขาไว้ เพียงแค่นนเอง
ั ้ ไม่ต้องไปคบพวกเขา โรม 16:17 เขียนว่า “พี่น้องทังหลาย
สังเกตดูคนเหล่านันที
้ ่ก่อเหตุวิวาทและทําให้ คนอื่นหลง ซึ่งเป็ นการผิดคําสอนที่ท่านทังหลายได้
้
เรี ยนมา” ให้ กกั ขัง ทรมาน เผาไฟ
พวกเขาหรื อ ไม่ใช่ พระเจ้ าไม่เคยตรัสให้ ธรรมิกชนของพระองค์หรื อผู้ที่ประกาศตนเป็ นคริ สเตียนให้ ทําเช่นนัน้ หากว่าคริ สตจักร
โรมันคาทอลิกมีคําสัง่ สอนที่ถกู ต้ องแล้ ว พระคัมภีร์ก็ยงั ประณามการปฏิบตั ิของคริ สตจักรโรมันคาทอลิกอย่างแน่นอน คริ สตจักร
้
ข้ าพเจ้ าขอวิงวอนท่าน ให้
โรมันคาทอลิกปฏิบตั ิเช่นไรกับผู้ที่มีคําสัง่ สอนแตกต่างจากตน พระคัมภีร์เขียนไว้ ว่า “พี่น้องทังหลาย
สังเกตดูคนเหล่านัน้ ที่ก่อเหตุวิวาทและทําให้ คนอื่นหลง ซึ่งเป็ นการผิดคําสอนที่ท่านทัง้ หลายได้ เรี ยนมา จงเมินหน้ าจากคน
้ ถอยห่างจากพวกเขา แยกตัวท่ านเองออกจากพวกเขา อย่ าไปยุ่งกับเขา เมินหน้ าจากพวกเขา
เหล่ านัน้ ” เพียงเท่านันเอง
ท่านเมินหน้ าจากพวกเขาหรื อไม่ ถ้ าบางคนมีช่ ือเสียงมากเดินทางมาในเมือง และหนังสือพิมพ์ ประกาศว่ าเขาสอนเรื่ องนี ้
เรื่ องนัน้ และเรื่ องอื่นๆ คนกลุ่มใหญ่ ให้ ความสนใจ และคนจํานวนมากบอกท่ านว่ าเขาเป็ นคนดีอย่ างนัน้ อย่ างนี ้ แต่ ท่าน
ร้ ู ว่าเขาสอนขัดกับคําสั่งสอนที่ท่านได้ รับมา ท่ านจะทําอย่ างไร ท่ าน “เมินหน้ า” จากเขาหรื อไม่ ข้ าพเจ้ าเกรงว่ าพวก
ท่ านบางคนไม่ ทาํ เช่ นนัน้ หลายคนต้ องได้ ยนิ คําว่ า “จงเมินหน้ าจากพวกเขา” ดู 2ยอห์น 10
ประการที่ห้า ผ้ ูจับปลาเหล่ านี จะต้
้ องแยกและจําแนกระหว่ างปลาที่ดีและปลาที่ไม่ ดี แม้ ว่าพวกเขาไม่อาจถูก
ตําหนิเพราะปลาที่ไม่ดีเข้ ามาใน “อวน” ได้ เพราะอวนอยู่ใต้ นํ ้า พวกเขาจึงไม่สามารถเห็นได้ วา่ มีปลาชนิดใดเข้ ามาบ้ าง แต่พวกเข
มีความรับผิดชอบเมื่อลากอวนขึ ้นมาบนฝั่ งแล้ ว เมื่อมองเห็นปลาเหล่านัน้ ไม่ นานผ้ ูท่ ีอ้างตนเป็ นคริสเตียนก็จะสําแดงให้ เห็น
ว่ าเขาได้ บังเกิดใหม่ จริงๆ หรื อไม่ ผ้ ูรับใช้ ของพระเจ้ ามีหน้ าที่แยกแยะว่ าผ้ ูใดได้ บงั เกิดใหม่ จริงๆ หรื อไม่
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บางคนอาจถามว่า พวกเขาสามารถทําเช่นนันได้
้ อย่างไร ผู้รับใช้ ของพระเจ้ าแยกปลาที่ดีจากปลาที่ไม่ดีได้ อย่างไร พระ
เจ้ าทรงปล่อยให้ พวกเขาคิดเอาเองหรื อ ไม่ใช่เลยเพื่อนของข้ าพเจ้ า เราต้ องไม่พงึ พาความเข้ าใจของเราเองในทางหนึ่งทางใด พระ
เจ้ าทรงประทานพระคัมภี ร์เพื่อที่คนของพระเจ้ าจะพร้ อมที่จะทํางานดีทุกอย่าง และในงานเหล่านัน้ พระองค์เองทรงกําหนด
เป้าหมายที่เราจะต้ องแยกปลาที่ดีจากปลาที่ไม่ดี
เลวีนิติ 11:9-10 กล่าวว่า “สัตว์ที่อยู่ในนํ ้าทั ้งหมดเหล่านี ้ เจ้ ารับประทานได้ ของทุกอย่างซึง่ อยูใ่ นนํ ้า ที่มีครี บและมีเกล็ด
อยูใ่ นทะเลหรื อในแม่นํ ้าก็ตาม เจ้ ารับประทานได้ แต่ของทุกอย่างซึง่ อยูใ่ นนํ ้าไม่มีครี บและเกล็ด จะเป็ นสัตว์เล็กๆ ในนํ ้า หรื อสัตว์ที
ชีวิตในนํ ้า เป็ นสัตว์ที่พงึ รังเกียจแก่เจ้ า” ท่านคิดว่าข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้ให้ เพียงแต่ข้อแนะนําสําหรับชาวฮีบรูในเรื่ องการรับประทาน
อาหารเมื่อ 3,000 ปี ที่แล้ วหรื อ ท่านนึกว่าพระเจ้ าทรงบันทึกบางสิ่งที่ไม่มีความสําคัญและไม่มีความหมายอื่นใดนอกไปจากข้ อ
กําหนดการกินอาหารของชาวอิสราเอลในอดีตไว้ ในพระวจนะนิรันดร์ ของพระองค์หรื อ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าในเวลานี ้ พวกท่านส่วนใหญ่
ได้ เรี ยนรู้แล้ วว่า ทุกสิ่ งในพระคัมภีร์มีความสําคัญและคุณค่าทางฝ่ ายวิญญาณ ตอนนี ้ไม่มีเวลาพอที่จะอธิบายเรื่ องนี ้ แต่มีสองสิ่งที่
เกี่ยวข้ องกับปลาที่ดี ได้ แก่ ครี บและเกล็ด ครี บเพื่อขับดันปลาไปในนํ ้าและช่วยเคลื่อนไหว เกล็ดเพื่อปกป้ อง ป้ องกันปลาจากแร
กดดันและการเคลื่อนไหวของนํา้ เมื่อปลาผ่านนํ ้าไปอย่างรวดเร็ว ท่านแปลข้ อความนี ้ได้ หรื อไม่ พระเจ้ าทรงประทานสองสิง่ นี ้แ
ธรรมิกชนของพระองค์ นั่นคืออาวุธเพื่อปกป้องพวกเขาและอํานาจภายในเพื่อขับดันพวกเขาผ่านนํา้ แห่งโลกนี ้ ปลาที่ดีคือผ้ ูท่ ี
แสดงให้ เห็นว่ าได้ สวมเครื่ องอาวุธของแสงสว่ าง (โรม 13:12; เอเฟซัส 6:13-18) อันเหมือน “เกล็ด” และผ้ ูท่ ีสําแดงว่ าเขาว่ าย
นํา้ ทวนกระแสของโลกนี ้ (แทนที่จะลอยไปตามกระแส)
ประการที่หก ควรสังเกตให้ ดีว่างานของผ้ ูจับปลาไม่ ได้ หยุดลงเพียงแค่ ลากอวนขึน้ มาบนฝั่ งเท่ านัน้ พวกเขายัง
ต้ องทําสิ่งอื่นด้ วย ให้ ดอู ุปมานี ้อีกครัง้ “เมื่อเต็มแล้ ว เขาก็ลากขึน้ ฝั่ ง นัง่ เลือกเอาแต่ที่ดีใส่ตะกร้ า[หลายใบ]” ใส่ตะกร้ า[ใบเดียว]
อย่างนันหรื
้ อ ไม่ใช่ แต่ “เอาปลาที่ดีใส่ตะกร้ า[หลายใบ] ทําไมจึงเป็ นเช่นนัน้ งานของผู้จบั ปลาไม่ได้ เสร็จสมบูรณ์เมื่อปลาติดอวน
หรื อเมื่อแยกปลาที่ดีออกจากปลาที่ไม่ดี ปลาที่ดีต้องเอาใส่ใน “ตะกร้า[หลายใบ]” ไม่ต้องมีการแปลในเรื่ องนี ้ ปลา “ที่ดี” หมายถึง
ผ้ ูท่ ีเชื่อ การที่พวกเขาถกู “เอา...ใส่ ” หมายถึงการเกี่ยวข้ องกัน การคบหากัน ในขณะที่ “ตะกร้ า” หมายถึงการแยกจาก
โลก
ข้ าพเจ้ ามี เวลาในตอนนี ท้ ่ ีจะกล่ าวถึงประเด็นสุดท้ ายโดยไม่ แจงรายละเอี ยดมากนั ก ถ้ าศึกษาอุปมานี อ้ ย่าง
ละเอียด จะพบว่าข้ อ 49 และ 50 แสดงถึงสองสิ่งที่แตกต่างจากในอุปมา ผู้ที่ไม่ได้ ศกึ ษา จะไม่เข้ าใจ “ในเวลาสิ ้นยุคก็จะเป็ นอย่าง
นัน้ พวกทูตสวรรค์ จะออกมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรม” ในอุปมา ผู้จับปลาเป็ นผู้กระทําการ แต่ในคํ าแปลอุปมา “ทตู
สวรรค์” เป็ นผู้กระทําการ ในอุปมา ปลาที่ดีถกู แยกออกจากปลาที่ไม่ดี แต่เมื่อมาถึงคําแปล ลําดับเปลี่ยนไปคือ เหล่าทูตสวรรค์จะ
“แยกคนชัว่ ออกจากคนชอบธรรม” ดังนัน้ ในคําแปล ปลาที่ไม่ดีถกู แยกออกจากปลาที่ดี เป็ นลําดับที่ตรงข้ ามกับข้ อ 48 อย่างสิ ้นเชิง
เราจะปล่อยให้ ทา่ นพิจารณาเรื่ องนี ้เอง
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บทที่ 10
สรุ ปลําดับเหตุการณ์ ในศาสนาคริ สต์
เราได้ พยายามอธิ บายมัทธิ ว 13 ให้ เห็นว่าอุปมาในข้ อพระคัมภี ร์นัน้ สรุ ปลํา ดับเหตุการณ์ ในคริ สตศาสนา อันได้ แ ก่
อาณาจักรของผู้ที่ประกาศตนเป็ นคริ สเตียนซึ่งพระคริ สต์ทรงเป็ นผู้มีอํานาจ สิ่งที่กล่าวถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุปมาสี่เรื่ องแรก
สอนถึงความรับผิดชอบของมนุษย์ ดังนัน้ เราจึงเห็นภาพของความล้มเหลว ไม่ว่าจะมองไปที่ไหนก็เป็ นเช่นนัน้ เมื่อใดก็ตามที่พระ
เจ้ าทรงบัญชาสิง่ ใดให้ มนุษย์มีความรับผิดชอบ มนุษย์ก็ล้มเหลวในความไว้ วางใจของพระองค์
พระเจ้ าทรงลองใจอาดัมให้ รับผิดชอบดูแลสวนเอเดนและเขาก็ทําไม่สําเร็จ พระเจ้ าทรงให้ โนอาห์มีอํานาจปกครอง และ
เขาก็ไม่สามารถปกครองตนเองได้ พระเจ้ าทรงประทานธรรมบัญญัติแก่อิสราเอล และพวกเขาก็ไม่ปฏิบตั ิตาม ก่อนที่โมเสสจะลง
มาจากภูเขา พวกเขาทําวัวขึ ้นและนมัสการวัวนันอยู
้ ่ พระเจ้ าทรงตังให้
้ พงศ์พนั ธุ์เลวีเป็ นปุโรหิตในอิสราเอล อาโรนและลูกชายของ
เขาอุทิศตนเพื่อตําแหน่งของตน แต่ในวันต่อมา ลูกชายสองคนของอาโรนถวายไฟที่ต้องห้ าม และพระเจ้ าทรงพิพากษาพวกเขา
พระเจ้ าทรงตังให้
้ มีกษัตริ ย์ในอิสราเอล แต่กษัตริ ย์ก็ล้มเหลวเช่นกัน ทังนี
้ ้ เห็นได้ จากบันทึกในหนังสือพงษ์ กษัตริ ย์และพงศาวดาร
พระเจ้ าทรงประทานอํานาจแก่เนบูคดั เนสซาร์ แต่พระราชานัน้ กลับเหลิงคิดว่าตัวเองสําคัญจนสร้ างปฏิมากรรู ปตนเองขึ ้น และ
เรี ยกร้ องให้ ทกุ คนนมัสการปฏิมากรนัน้
ผู้ที่ประกาศตนว่าเป็ นคริ สเตียนก็ล้มเหลวเช่นนัน้ อัครทูตเปาโลกล่าวไว้ ว่าเมื่อเขาไปแล้ ว “จะมีสนุ ขั ป่ าอันร้ ายเข้ ามาใน
หมู่พวกท่าน (ฝูงแกะ)” และก็มีสนุ ัขป่ าเข้ ามาจริ งๆ สิ่งชั่วที่ซาตานนําเข้ ามาในช่วงแรกของยุคนี ้ไม่เคยถูกกําจัดไป และจะไม่ถูก
กําจัดไปจนกว่าจะถึงเวลาเก็บเกี่ยว สิ่งต่างๆ ไม่ได้ ดีขึน้ เรื่ อยๆ แต่ “เลวลง”จนกว่าพระคริ สต์จะทรง “คาย” ระบบศาสนาคริ สต์
ออกมา
อุปมาเจ็ดเรื่ องของมัทธิว 13 แบ่งออกเป็ นสี่เรื่ องและสามเรื่ อง ซึ่งเป็ นวิธีแบ่งสิ่งที่มีเจ็ดอย่างโดยทัว่ ๆ ไป พระเยซูตรัสสี่
เรื่ องแรกแก่ฝูงชนที่ชายฝั่ งทะเลสาบ ส่วนอีกสามเรื่ องตรั สกับสาวกภายในบ้ าน ดังนัน้ สี่เรื่ องแรกจึงเป็ นการพิจารณาจาก
ภายนอกในประวัติศาสตร์ ของศาสนาคริ สต์ ในขณะที่อีกสามเรื่ องเป็ นการพิจารณาจากภายในและเป็ นการพิจารณาทางฝ่ าย
วิญญาณ สี่เรื่ องแรกแบ่งออกเป็ นสองคู่ คู่แรกเกี่ยวกับแต่ละบุคคล คือเรื่ องเมล็ดพืชและเรื่ องข้ าวสาลีกับข้ าวละมาน คู่ที่สอง
เกี่ยวกับกลุ่มคน คือเรื่ องต้ นมัสตาร์ ดและเชื ้อ
อุปมาเรื่ องแรกเกี่ยวกับ “การหว่าน” โดยมีอุปมาที่ห้าและหกแสดงถึงพืชผลที่ได้ รับ อุปมาที่สองเกี่ยวกับ “การหว่าน”
เช่นกัน โดยมีอปุ มาที่สามและสี่แสดงถึงพืชผลที่ได้ รับ ทําไมจึงกล่าวถึงพืชผลของการหว่านที่สองก่อนพืชผลของการหว่านครัง้ แรก
คําตอบก็คือว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับวิธีที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้ า “แต่ร่างกายซึ่งเกิดก่อนนันหาใช่
้
เป็ นกายวิญญาณไม่ แต่เป็ น
ร่างกายแล้ วภายหลังจึงเกิดมีกายวิญญาณขึ ้น” (1โครินธ์ 15:46) คาอินเกิดก่อนอาเบล อิชมาเอลก่อนอิสอัค เอซาวก่อนยาโคบ ชน
ชาติอียิปต์มีมาก่อนอิสราเอล ซาอูลครองบัลลังก์ก่อนดาวิด ฯลฯ

บททบทวนเกี่ยวกับอุปมาเรื่องต่ างๆ
ตอนนี ้ ให้ เรามาทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับอุปมาเหล่านี ้ อุปมาเรื่ องแรกแสดงถึงองค์ พระผ้ ูเป็ นเจ้ าของเรายังคง
อย่ ูบนโลกในลักษณะของผ้ ูรับใช้ ผ้ ูหว่ านเมล็ดพืชแห่ งแผ่ นดิน อุปมาเรื่ องนี ้แสดงให้ เห็นถึงสัดส่วนความสําเร็ จของพระกิตติ
คุณ และเตือนเราว่ามีเพียงส่วนเล็กน้ อยเท่านัน้ ที่จะก่อให้ เกิดผล มนุษย์สร้ างอุปสรรคหลายประการที่ทําให้ เมล็ดส่วนใหญ่ ไม่
เกิดผล ดังนัน้ อุปมานี ้จึงไม่ยอมรับความเชื่อผิดๆ ที่คิดว่ายุคนี ้จะมีคนรับพระกิตติคณ
ุ อย่างมาก อุปมานี ้ทําให้ ไม่มีการคาดหวังว่า
จะมีการครอบครองหนึ่งพันปี โดยการทําการของมนุษย์ หรื อแรงงานของผู้รับใช้ ของพระคริ สต์ อุปมานี ป้ ระกาศว่า เพราะการ
ขัดขวางของผีมาร เนื ้อหนังและโลก เมล็ดส่วนใหญ่จะถูกกินไปหรื อถูกรัดจนตาย และส่วนใหญ่จะไม่เกิดผล ไม่มีการบอกเป็ นนัย
ในตอนท้ ายของอุปมาว่า การขัดขวางดังกล่าวจะหยุดลงหรื อว่าการยอมจํานนจะเพิ่มขึ ้น แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนัน้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ า
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ทรงยืนยันว่าผลจะลดจากร้ อยเท่าเป็ นสามสิบเท่า ประวัติศาสตร์ ของปลายศตวรรษที่สิบเก้ ายืนยันคําสอนของอุปมานี ้ และสําแดง
ว่าคําทํานายของพระคริ สต์สําเร็จ มีคนเพียงส่วนน้อยจากทุกประเทศ รัฐ เมืองหรื อหมู่บ้านที่จะรับพระกิตติคณ
ุ อย่างแท้ จริ ง ซึ่งไม่
เพียงแต่เป็ นความจริ งทัว่ ไปในโลกเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นจริ งในโลกศาสนาอีกด้ วย คริ สตจักรในปั จจุบนั ไม่อาจทํางานได้ เลยถ้ าไม่มีคน
กลุม่ น้ อยที่สตั ย์ซื่อนี ้
อุปมาเรื่ องที่สองเป็ นเรื่ องราวหลังจากพระคริสต์ เสด็จขึน้ ส่ ูสวรรค์ และแสดงให้ เราเห็นสองฝ่ ายที่ทาํ งานอย่ ูใน
ศาสนาคริ สต์ “สองฝ่ าย” นี ้อยู่ในข้ อ 24, 25 ได้ แก่ พระคริ สต์ (ผ่านทางผู้รับใช้ ของพระองค์) ซึ่งหว่าน “เมล็ดพืชดี” ของพระองค์
และผีมารซึ่งหว่าน “ข้ าวละมาน” เพราะผู้รับใช้ ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าไม่ได้ ระมัดระวัง ในขณะที่ “คนทัง้ หลายหลับอยู่” ศัตรู ก็
ทํางานของมัน และผลคือ พืชผลในทุง่ นาโดยรวมเสียไป และจะเป็ นเช่นนันไปจนสิ
้
้นยุค
บางคนไม่เข้ าใจข้ อ 27 ในเรื่ องเกี่ยวกับ “ข้ าวละมาน” ซึ่งมีความคล้ ายคลึงกับข้ าวสาลีมากจนเราไม่สามารถแยกข้ าว
้ ช่วงแรกว่ามีข้าวละมานอยู่ ปั ญหานี ้เป็ นเรื่ องที่คิด
ละมานออกจากข้ าวสาลีได้ จนกว่าจะถึงฤดูเก็บเกี่ยว แล้ วทราบได้ อย่างไรตังแต่
กันไปเองมากกว่า ให้ สงั เกตความแตกต่างระหว่างสิ่งที่กล่าวอยู่ในข้ อ 25 และ 27 ในข้ อ 25 กล่าวว่า “คนทัง้ หลาย” ที่หลับ ในข้ อ
หลังกล่าวว่า “ทาสแห่งเจ้าบ้าน” พบข้ าวละมาน “ทาสแห่งเจ้าบ้าน” เหล่านี ้หมายถึงอัครสาวกผู้ที่ได้ รับอํานาจแห่งพระวิญญาณ
บริสทุ ธิ์อย่างที่คนอื่นไม่ได้
อย่างไรก็ตาม แม้ จะพบ “ข้ าวละมาน” พวกเขาได้ รับคําสัง่ ไม่ให้ ถอนข้ าวละมานออก แต่ให้ ข้าวละมานเติบโตไปพร้ อม
กับข้ าวดีจนกว่าจะถึงฤดูเก็บเกี่ยว หลายคนที่มีความกระตือรื อร้ นมากกว่ามีความรู้ ได้ ละเลยคําสัง่ นี ้ของพระคริ สต์ พระองค์ตรัส
เช่นนันแสดงถึ
้
งความไร้ ประโยชน์ ไร้ ค่าและไม่เป็ นตามพระคัมภีร์ของการพยายาม “ปฏิ รู ป” มนุ ษย์ หมกมุ่นอย่ ูกับความฝั นไร้
สาระว่ าพวกเขาสามารถปรั บปรุ งโลกโดยการนําวัชพืชที่เป็ นพิษออกไป อีกนัยหนึ่ง พวกเขาพยายามที่จะกําจัดการเมา
เหล้ าและการไร้ ศีลธรรม และทําให้ การเมืองสะอาด เขาอาจพยายามทําให้ นํา้ ทะเลเดดซีสะอาดด้ วย พระคริ สต์ตรัสว่า
“ให้ ทงสองจํ
ั้
าเริ ญไปด้ วยกัน” อย่าเสียเวลาพยายามกําจัด “ข้ าวละมาน” การประกาศข่าวประเสริ ฐ ”แก่มนุษย์ทกุ คน” เป็ นคําสัง่ ที่
เราต้ องกระทําตาม และถ้ าเราสนใจประกาศข่าวประเสริ ฐแล้ ว ก็จะไม่มีเวลามาพยายามถอนวัชพืช ในท้ ายที่สดุ ให้ สงั เกตว่าศัตรู
ไม่สามารถทําอันตรายข้ าวสาลีหรื อขัดขวางการเก็บข้ าวสาลีได้ ศัตรูหว่านข้ าวละมานได้ ก็เพราะพระเจ้ าทรงอนุญาต
อุปมาเรื่ องที่สามเกี่ยวกับเวลาหลังจากสมัยของอัครทตและ
ทํานายถึงเวลาที่ลักษณะภายนอกของผ้ ูประกาศ
ู
ตนเป็ นคริ สเตียนเปลี่ยนแปลงไปอย่ างมาก สิ่งที่เคยถูกเกลียดชังกลายเป็ นสิ่งที่ได้ รับความนิยม สิ่งที่ไม่สําคัญเท่าไรในโลกนี ้
กลับมีความสําคัญขึ ้นมา แต่แทนที่จะเป็ นการอวยพรที่ยิ่งใหญ่กลับเป็ นการแช่งสาปที่น่ากลัว ทังนี
้ ้ ไม่ใช่ชยั ชนะของพระกิตติคณ
ุ
แต่เป็ นหลักฐานถึงชัยชนะของซาตาน เมล็ดมัสตาร์ ดขนาดเล็กเติบโตขึ ้นเป็ นสิง่ ประหลาด และกลายเป็ นที่อาศัยของพวกของผีมาร
แทนที่คริ สเตียนจะอาศัยในโลกอย่ างโลกไม่ เป็ นบ้ านเกิดเมืองนอน แต่ กลับมีส่วนในการเมืองและพยายามปฏิรู ปรั ฐ
แทนที่จะมีความหวังในการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ พวกเขาพยายามปรั บปรุ งโลกนี ้ และพวกเขาทําเช่นนันจนคิ
้
ดว่า
ตนเองประสบความสําเร็จ และประกาศว่าการครอบครองหนึง่ พันปี ได้ เริ่มต้ นขึ ้นแล้ ว
อุปมาเรื่ องที่ส่ ีเกี่ยวกับเชือ้ แสดงให้ เราเห็นสิ่งที่น่าเศร้ ายิ่งขึน้ ไปอีก เหมือนเช่นต้ นมัสตาร์ ดที่แสดงถึงความเสื่อม
ทรามภายนอกของผู้ประกาศตนเป็ นคริ สเตียน อุปมาเรื่ องที่สี่แสดงถึงความเสื่อมทรามภายใน ใน “แป้ง” ซึ่งหมายถึงคําสัง่ สอน
บริ สทุ ธิ์ของพระคริ สต์ มีสารแปลกปลอมที่ถกู เจือเข้ าไปอย่างลับๆ ทังนี
้ ้เพื่อทําให้ อาหารของธรรมิกชนของพระเจ้ าเบาบางและน่า
พอใจมากขึ ้นต่อโลก แต่ก็ทําให้โลกเสียด้ วย องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงประกาศว่ากระบวนการที่ชวั่ ร้ ายนี ้จะดําเนินต่อไปจนกระทัง่ มีเชื ้อ
ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ไม่อาจเป็ นเช่นนันได้
้ เมื่อพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ยงั คงอยู่บนโลก แต่คําพยากรณ์นี ้ใกล้ จะเป็ นจริ งแล้ ว ทําให้ เราทราบว่า
พระองค์ใกล้ จะเสด็จมาแล้ ว
แม้ ว่าอุปมาสี่เรื่ องนีจ้ ะแสดงภาพความไม่สตั ย์ซื่อของมนุษย์ แต่พระเจ้ าไม่ทรงล้ มเหลว พระเจ้ าไม่อาจล้ มเหลวได้ แม้
มนุษย์จะไม่สามารถทําหน้ าที่ของตนได้ และซาตานทําการขัดขวาง แต่พระเจ้ าทรงกระทําการตาม “พระประสงค์ นิรันดร์ ”ของ
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พระองค์อย่างช้ าๆ และมัน่ คง กิจการ 15:18 เขียนไว้ ว่า “องค์พระผู้เป็ นเจ้ าผู้ทรงแจ้ งเหตุการณ์ เหล่านี ้ให้ ทราบแต่โบราณกาลได้
ตรัสไว้ แล้ ว” โดยมีหลักฐานที่ชดั เจนอยูห่ ลายแห่งในมัทธิว 13
อุปมาเรื่ องที่ห้าและหกกล่ าวถึงงานของพระคริ สต์ ท่ ีเป็ นพระคุณและเป็ นการให้ พระพรแก่ มนุษย์ พระองค์ ทรง
มีกลุ่มคนสองกลุ่มที่มีค่าต่ อพระองค์ อย่ างมาก ได้ แก่ “ขุมทรั พย์ ” ที่ซ่อนไว้ ในทุ่งนา และ “ไข่ มุก” จากทะเล ซึ่งแสดงถึง
อิสราเอลที่ได้ รับการไถ่และคริ สตจักรแห่งยุคปั จจุบนั ด้ วยเหตุนี ้ เราจึงเห็นด้ านที่ดีและเห็นว่า แม้ ว่าซาตานจะประสบผลสําเร็ จ
ตามที่พระเจ้ าทรงอนุญาต แต่พระคริสต์จะทรง “เห็นผลแห่งความทุกข์ ลําบากแห่งวิ ญญาณจิ ตของท่าน” (อิสยาห์ 53:11)
ในเรื่ องอุปมาถัดมา เราต้ องคํานึงถึงสองประเด็นด้ วยกัน ประเด็นแรก ในคําแปลของพระคริ สต์ในข้ อ 49, 50 ผู้อ่านจะ
สังเกตเห็นว่ามีหลักการที่คล้ ายคลึงกับที่พบอยูใ่ นคําแปลของอุปมาเรื่ องที่สองซึง่ อยูใ่ นข้ อ 41-43 ในอุปมาเกี่ยวกับข้ าวละมาน พระ
คริ สต์ ไม่ได้ กล่าวถึงสิ่งอื่นนอกไปจากสิ่งที่เกิดขึน้ บนโลก (ดูข้อ 30) พระองค์ไม่ ได้ทรงเผยถึงสภาพในโลกหน้ าของผู้ที่เป็ นข้ าว
ละมานนัน้ แต่ในคําแปลของอุปมานี ้ พระคริ สต์ตรัสแก่สาวกของพระองค์ถึงจุดหมายปลายทางของพวกเขา (ดูข้อ 39-43) ดังนัน้
คําแปลให้รายละเอี ยดเพิ่ มขึ้ นกว่าตัวอุปมาเอง หลักการนี ม้ ีอยู่ในคําทํานายที่เป็ นสัญลักษณ์ จํานวนมาก ดาเนี ยลบทที่ 7 ให้
คําอธิบายที่น่าสังเกตซึง่ เป็ นการอธิบายนอกเหนือไปจากสัญลักษณ์ที่ใช้
อุปมาเรื่ องที่เจ็ดก็เป็ นเช่ นนัน้ ในข้ อ 47, 48 ไม่ มีการกล่ าวถึงจุดหมายปลายทางของปลาที่ดีและไม่ ดี ในอุปมา
เรื่ องข้ าวละมานและอวนไม่ได้ กล่าวถึงการพิพากษา เหตุผลก็ไม่ยาก คําอุปมาเหล่านี ้เกี่ยวกับยุคปั จจุบนั ในขณะที่คริ สตจักรอยู่
บนโลก การพิพากษาของพระเจ้ าจะเกิดขึ ้นหลังจากที่คริ สตจักรจากไปแล้ ว ดังนัน้ ในอุปมานี ้ “ข้าวละมาน” จึงยังอยู่ในทุ่งนา (ข้ อ
30) และในอุปมาเรื่ องสุดท้ าย “[ปลา]ที ไ่ ม่ดี”ยังอยู่บนฝั่ ง นัน่ คือบนโลก (ข้ อ 48) ทังนี
้ ้ เห็นได้ ชดั เจนจากข้ อเท็จจริ งที่ว่า ตะกร้ าเก็บ
เอาปลาที่ดีไว้ การพิพากษา“ข้าวละมาน”และ“[ปลา]ที ไ่ ม่ดี” จะเกิดขึ ้นในเวลาภายหลัง และพระคริ สต์ทรงเป็ นผู้ชี ้ให้ เห็นเรื่ องนี ้เอง
เมื่อพระองค์ทรงให้ คําแปลแยกจากคําอุปมาและหลังจากกล่าวคําอุปมา
เพื่อเป็ นข้ อยืนยันสิ่งที่เพิ่งจะกล่าวไป จะต้ องสังเกตว่า ผู้จับปลาไม่มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการพิพากษา ดังที่พระคริ สต์
ประกาศว่า “ในเวลาสิ้ นยุค” (ซึ่งเป็ นเวลากว่าเจ็ดปี หลังจากที่เสด็จมารับคริ สตจักรของพระองค์) ฯลฯ (ข้ อ 49) ดังนัน้ “ทตสวรรค์
”
ู
เป็ นผู้ดําเนินตามการพิพากษาของพระเจ้ า เทียบกับวิวรณ์ 7:1; 8:1; 16:1 ฯลฯ
นอกจากนี ้ ยังต้ องสังเกตอีกประเด็นหนึง่ เกี่ยวกับอุปมาเรื่ องสุดท้ าย ในข้ อ 49 เราทราบว่า “พวกทูตสวรรค์จะออกมาแยก
คนชั่วออกจากคนชอบธรรม” ซึ่งเป็ นสิ่งที่ตรงข้ ามกับสิ่งที่ผ้ จู ับปลาทําในข้ อ 48 ประการแรก พวกเขารวบรวมปลาไว้ ในตะกร้ า
จากนัน้ ทิง้ ปลาที่ไม่ดีไป ในอุปมาเรื่ องข้ าวละมานและอวน “ทตสวรรค์
เป็ นผู้จัดการกับคนอธรรม “คนชอบธรรม” ในข้ อ 49
ู
หมายถึงชาวยิวผู้ชอบธรรมที่เหลืออยูบ่ นโลก หลังจากคริสตจักรได้ จากไปแล้ วในเวลาก่อนสิ ้นยุคนี ้
ข้ อเท็จจริ งที่ว่ามัทธิ ว 13 มีอุปมาเจ็ ดเรื่ องทําให้ เราทราบว่าสิ่งที่อยู่ในที่นีส้ มบรณ์
ู และสิ่งนัน้ คือประวัติศาสตร์ ของผู้
ประกาศตนเป็ นคริ สเตียนบนโลก ในสรุ ปการพยากรณ์ที่พระคริ สต์ทรงให้ ไว้ มีการกล่าวถึงประเด็นที่เด่นและเหตุการณ์ที่สําคัญใน
ประวัติศาสตร์ เรื่ องแรกซึ่งเป็ นบทนําเป็ นอุมาเกี่ยวกับการรับใช้ ของพระคริ สต์บนโลก เรื่ องที่สองอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ ้นในสมัย
ของอัครทูต เรื่ องที่สามเกี่ยวกับศตวรรษที่สี่ซงึ่ เมล็ดมัสตาร์ ดกลายเป็ น“ต้ นไม้ ”ใหญ่ ซึ่งชี ้ให้ เห็นถึงความเป็ นหนึ่งเดียวกันระหว่าง
รัฐและคริ สตศาสนาในสมัยของคอนสแตนติน เรื่ องที่สี่นําเราไปสู่ศตวรรษที่หกและทํานายถึงการมีสนั ตะปาปา การที่ผ้ หู ญิงทําให้
แป้งมีเชื ้อ
หลังจากอุปมาเรื่ องที่ส่ ี มีการหยุดชะงักที่ชดั เจน องค์พระผู้เป็ นเจ้ าเสด็จไปจากชายฝั่ ง และเข้ าไปในเรื อน พระองค์ทรง
ซ่ อนจากฝูงชน สิ่งนี ส้ อดคล้ องกับประวัติศาสตร์ ของศาสนาคริ สต์ อย่างน่าอัศจรรย์ และถูกต้ อง เพราะหลังจากเกิดคริ สตจักร
โรมันคาทอลิกขึ ้น ก็มียคุ มืด เมื่อพระคริ สต์ทรงละฝูงชนไป หลังจากการหยุดชะงักนี ้ ก็มีอุปมาสองเรื่ องถัดมาที่ตรั สแก่ สาวก
เท่ านัน้ อุปมาเหล่านี ้ทํานายถึงการปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่ในสมัยของลูเธอร์ คาลวิน ฯลฯ สิ่งที่สําคัญที่สดุ คือว่าวัตถุประสงค์สําคัญใน
้ ้
อุปมาแต่ละเรื่ องนี ้ คือพระคริ สต์แสวงหาสิ่งที่ซ่อนอยู่และนํามาสู่แสงสว่าง พระองค์ทรงพบ “ขุมทรัพย์ ” ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนา ทังนี
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สอดคล้ องกับการค้นพบพระวจนะของพระเจ้ าอันมีค่าซึ่งถูกเก็บไปจากคนทังหลายเป็
้
นเวลานานมาก อุปมาเกี่ยวกับ “ไข่มุกเม็ด
หนึ่ง” เป็ นแบบของการที่ธรรมิกชนของพระเจ้ าพบความจริงว่าพระคริสต์ทรงเป็ นหนึ่งเดียว
อุปมาเรื่ องที่เจ็ดซึ่งเป็ นเรื่ องสุดท้ ายเกี่ยวกับสภาพในตอนท้ายของยุคนี ้ เมื่อตระหนักเช่นนัน้ แล้ ว จะเห็นความสําคัญ
ของถ้ อยคําในตอนท้ ายของข้ อ 47 “อวนที่ลากอยู่ในทะเล ติดปลารวมทุกชนิด” ทังนี
้ ้ มีการใช้ ทกุ วิถีทางเพื่อจับปลา “ทุกชนิด" เข้ า
ใน“อวน” ที่มีคนหลากหลายคณะ และหลีกเลี่ยงทุกสิ่งที่จะทําให้ มนุษย์ตกใจกลัวหรื อไม่เข้ ามาใกล้ ในการประชุมของ “คริ สตจักร”
สมัยใหม่ มีสิ่งที่ตรงกับรสนิยมและตอบสนองความต้ องการของทุกคนยกเว้นบุตรที่แท้ จริ งของพระเจ้ า มีการกล่าวถึงปั ญหาทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองเพื่อทําให้ ใจที่อยู่ฝ่ายโลกพอใจ มีการให้ ความเพลิดเพลินทางโลกเพื่อดึงดูดผู้รักความเพลิดเพลิน มี
การใช้ ออร์ แกนและนักร้ องอาชีพเพื่อปลอบโยนและทําให้ ผ้ ชู อบความสวยงามหลงใหล มีการใช้ ผ้ เู ทศนาที่ตื่นเต้ นเร้ าใจเรี ยกว่า “ผู้
ประกาศ” ซึ่งเป็ นเพียงนักแสดงทางศาสนา เพื่อทําให้ คนชอบตื่นเต้ นรู้ สึกดี โดยสรุ ป ทุกสิ่งที่สามารถทําให้ เนือ้ หนังพอใจได้ ถูก
นํ ามาไว้ ในคริ สตจักรเพื่อ ดึงดูดคนทัง้ หลาย จึงจับปลา“ทุกชนิ ด”ได้ น่าเศร้ าที่ต้องเสียเวลา เงิ นและกํ าลังอย่างมากในความ
พยายามที่นําไปในทางที่ผิดและไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ า คนบาปไม่จําเป็ นต้ องได้ รับความเพลิดเพลินและความยินดี แต่ต้องรู้ ว่า
ตนเป็ นคนบาป หน้ าที่ของผู้รับใช้ พระกิตติคณ
ุ ไม่ใช่เพื่อทําให้ ผ้ ฟู ั งชอบใจ แต่เพื่อเทศนาสิ่งที่จะสัมผัสใจและตรวจสอบความสํานึก
ผิดชอบด้ วยพระวิญญาณ หน้ าที่ของพวกเขาคือสําแดงลักษณะของพระเจ้ า ความเลวร้ ายของความบาป การลงโทษที่จะเกิดขึ ้น
อย่างแน่นอน และเทศนาแก่ผ้ ฟู ั งที่กําลังจะพินาศไปให้ “หนีจากพระอาชญาซึง่ จะมาถึงนัน”
้
สิ่งที่จะเกิดขึ ้นต่อไปคือการนําธรรมิกชนของพระเจ้ าออกไปจากโลก และการได้ รับขึ ้นสวรรค์ (ดู 1เธสะโลนิกา 4:16, 17)
เป็ นเวลาไม่นานหลังจากนี ้ พระเจ้ าจะเทการพิพากษาของพระองค์แก่คนอธรรม และ”พวกทูตสวรรค์จะออกมาแยกคนชัว่ ออกจาก
คนชอบธรรม แล้ วจะทิ ้งลงในเตาไฟอันลุกโพลง ที่นนั่ จะมีการร้ องไห้ ขบเขี ้ยวเคี ้ยวฟั น” (ข้ อ 49, 50) ข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้จะสําเร็ จ
อย่างแท้ จริ ง หลังจากนี ้ “ผู้ชอบธรรมจะส่องแสงอยู่ในแผ่นดินพระบิดาของเขาดุจดวงอาทิตย์” (ข้ อ 43) นัน่ คือ ส่วนบนหรื อสวรรค์
ของอาณาจักรหนึ่งพันปี ของพระคริ สต์ ยอห์น 1:51 บอกเป็ นนัยถึงอาณาจักรของพระเมสสิยาห์สองอาณาจักร ขอให้ พระเจ้ าทรง
“โปรดประทานพระเมตตา [แก่ผ้ อู า่ นแต่ละคน] ในวันพิพากษาด้ วยเถิด” (2ทิโมธี 1:18)
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บทที่ 11
คําพยากรณ์ ในมัทธิว 24
พระเยซูคริ สต์ตรัสคําพยากรณ์ในมัทธิว 24 และ 25 กับเหล่าสาวกของพระองค์เพียงไม่กี่คนในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ก่อนที่
จะถูกตรึงไว้ ที่ไม้ กางเขน พระองค์ทรงออกจากวิหารเป็ นครัง้ สุดท้ าย การรับใช้ ของพระองค์สมบูรณ์ แล้ ว พระองค์ทรงประกาศแก่
้ นี ้ต่อไปเจ้ าจะไม่เห็นเราอีก กว่าเจ้ าจะออกปาก
ผู้นําของชาติวา่ “นิเวศของเจ้ าจะถูกทอดทิ ้งและเริศร้ าง” และทรงประกาศว่า “ตังแต่
กล่าวว่า ‘ขอให้ ทา่ นผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงพระเจริญ’ “
เมื่อพระคริสต์เสด็จไปจากพระวิหาร โดยมีเหล่าสาวกของพระองค์ตามไป พวกเขารู้สกึ กลัวและสงสัยในสิ่งที่พระองค์เพิ่ง
จะตรัสไป จึงเรี ยกพระองค์ให้ ทอดพระเนตรอาคารพระวิหารที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลาขนาดใหญ่ โดยทูลว่า “พระอาจารย์
เจ้ าข้ า ศิลาและตึกเหล่านี ้ใหญ่จริง” (มาระโก 13:1 เทียบกับ ยอห์น 2:20) พระองค์ตรัสตอบว่า “สิ่งสารพัดเหล่านี ้พวกท่านเห็นแล้ ว
มิใช่หรื อ เราบอกความจริ งแก่ท่านว่าศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ ซึ่งจะไม่ถูกทําลายลงก็ไม่มี” (มัทธิ ว 24:2) จากนัน้ เมื่อพระองค์
ประทับบนภูเขามะกอกเทศ ทอดพระเนตรเห็นเมืองและพระวิหาร เหล่าสาวกทูลว่า “ขอทรงโปรดให้ ข้าพระองค์ทงหลายทราบว่
ั้
า
เหตุการณ์เหล่านี ้จะบังเกิดขึ ้นเมื่อไร สิง่ ไรเป็ นหมายสําคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา และยุคเก่าจะสิ ้นสุดลง” (มัทธิว 24:3)
หนังสือพระกิตติคณ
ุ สามเล่มแรกบันทึกถ้ อยคําพยากรณ์ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ านี ้ แต่หากเปรี ยบเทียบหนังสือพระกิตติคณ
ุ
ุ แต่ละเล่ม เพราะไม่ใช่เป็ นเพียงการกล่าว
อย่างตังใจและสั
้
งเกตความแตกต่าง เราจะเห็นขอบเขตและวัตถุประสงค์ของพระกิตติคณ
พระคัมภีร์ซํ ้าเท่านั ้น บันทึกของลูกาต่างจากของมัทธิวและมาระโกในสองด้ านสําคัญด้ วยกัน ได้ แก่ สิง่ ที่กล่าวถึงและสิง่ ที่ละไว้
บันทึกของมัทธิ วเป็ นไปตามคําถามสามข้ อด้ วยกัน (ดู 24:3) บันทึกของลูกาเป็ นไปตามคําถามสองข้ อด้ วยกัน (ดู 21:7) ผู้ศึกษา
ควรจะสังเกตการละข้ อความอ้ างอิงใดๆ ที่เกี่ยวกับ “การเสด็จมา” ของพระคริ สต์ในบันทึกของลูกา ความแตกต่างที่สําคัญอย่างที่
้ ่อท่านทังหลายเห็
้
นสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียน ซึง่ กระทําให้ เกิด
สองคือ เวลา “หนี” ในมัทธิว 24:15, 16 พระเยซูตรัสว่า “เหตุฉะนันเมื
ความวิบตั ิตามพระวจนะที่ตรัสโดยดาเนียลผู้เผยพระวจนะนันตั
้ งอยู
้ ่ในสถานบริ สทุ ธิ์ (ให้ ผ้ อู ่านเข้ าใจเอาเถิด) เวลานันให้
้ ผ้ ทู ี่อยู่ใน
้ อมรอบกรุ งเยรูซาเล็ม เมื่อนันท่
้ านจงรู้ว่าวิบตั ิ
แคว้ นยูเดียหนีไปยังภูเขา” ลูกา 21:20, 21 เขียนไว้ ว่า “เมื่อท่านเห็นกองทัพมาตังล้
ของกรุ งนันก็
้ ใกล้ เข้ ามาแล้ ว เวลานันให้
้ ผ้ ทู ี่อยู่ในแคว้ นยูเดียหนีไปยังภูเขา” ถ้ อยคําการพยากรณ์ส่วนนี ้ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าในลู
กา 21 (จนถึงกลางข้ อ 24) สําเร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 70 ประการแรก เยรูซาเล็มถูกเซสทีอสั กาลัสบุก แต่ไม่สําเร็จ ในภายหลัง ทิตสั
โอรสของจักรพรรดิ ประสบความสําเร็จในการโจมตี แต่ในระหว่างการโจมตีสองครัง้ มีเหตุผลเหมาะสมที่จะเชื่อว่า คริ สเตียนทุกคน
“หนี” และไม่มีคนใดตายในเยรูซาเล็ม หมายสําคัญของลูกาผ่านพ้ นไป แต่หมายสําคัญของมัทธิวยังมาไม่ถึง เป็ นสิ่งที่สําคัญมากที่
จะสัง เกตว่าในมัท ธิ ว 24 ไม่มีการกล่า วถึงการทํ าลายกรุ ง เยรู ซาเล็มหลังจากข้ อ 2 ส่วนลูกา 21 ไม่มีการกล่าวถึง “สิ่ ง อัน น่ า
สะอิ ดสะเอียน“ เลย
ในการศึกษามัทธิว 24 จะต้ องให้ ความสนใจบริ บทเป็ นพิเศษ ในบทที่ 23 องค์พระเยซูตรัสถึง “วิบตั ิ” เจ็ดอย่างด้ วยกัน
และประกาศถึงหายนะที่จะเกิดขึ ้นกับชาติอิสราเอลซึง่ หันไปจากพระเจ้ า โดยกล่าวถึงอยู่ในข้ อ 34-38 ปิ ดท้ ายด้ วยถ้ อยคําที่น่ากลัว
ว่า “ดเถิ
ง้ และเริ ศร้ าง” จากนัน้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสเพิ่มเติมว่า “ด้ วยเราว่าแก่เจ้ าทังหลายว่
้
า
ู ด นิเวศของเจ้ าจะถกทอดทิ
ู
ตังแต่
้ นี ้ต่อไปเจ้ าจะไม่เห็นเราอีก กว่าเจ้ าจะออกปากกล่าวว่า ‘ขอให้ ทา่ นผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงพระเจริ ญ’
“ (ข้ อ 39) ข้ อสุดท้ ายนีม้ ีความสําคัญที่สดุ “การเสด็จมา” ของพระคริ สต์ ซ่ ึงกล่ าวถึงในที่นีไ้ ม่ ใช่ การเสด็จมาในฟ้าอากาศ
เพื่อรั บคริสตจักรของพระองค์ แต่ เป็ นการเสด็จกลับมายังโลกเพื่อประชากรอิสราเอล สิ่งนีเ้ องเป็ นกุญแจไขมัทธิว 24:3
และแสดงว่ าทุกสิ่งในมัทธิว 24 ยังคงเป็ นเรื่ องในอนาคตและเกี่ยวข้ องกับชาวยิวทัง้ หมด
“ฝ่ ายพระเยซูทรงออกจากบริ เวณพระวิหาร” (ข้ อ 1) ให้ สงั เกตคําแรกของข้ อนี ้ “ฝ่ าย” [ในภาษาอังกฤษใช้ คําว่า and ซึ่ง
แสดงความต่อเนื่องจากสิ่งที่อยู่ก่อหน้ านัน]
้ แสดงว่าสิ่งที่ตามมาเป็ นการต่อเนื่องจากบันทึกในข้ อสุดท้ ายของบทที่ 23 ทังนี
้ ้ “นิเวศ
ของเจ้ าจะถูกทอดทิ ้งและเริศร้ าง” ได้ รับการยืนยันว่าเป็ นจริงจากถ้ อยคําว่า “ฝ่ ายพระเยซูทรงออกจากบริเวณพระวิหาร”
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“พวกสาวกของพระองค์มาชีต้ ึกทังหลาย
้
ในบริ เวณพระวิหารให้ พระองค์ทอดพระเนตร พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า ‘สิ่ง
สารพัดเหล่านี ้พวกท่านเห็นแล้ วมิใช่หรื อ เราบอกความจริ งแก่ท่านว่า ศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ ซึง่ จะไม่ถกู ทําลายลงก็ไม่มี’ “ (ข้ อ 1,
2) ข้ อความนี ้เล็งถึงการทําลายเยรู ซาเล็ม หรื อให้ เฉพาะเจาะจงก็คือ การทําลายพระวิหาร จะต้ องสังเกตให้ ดีว่าถ้ อยคําเหล่านี ้ได้
ตรัสถึงก่อนหน้าถ้ อยคําพยากรณ์ที่บนั ทึกอยูใ่ นมัทธิว 24:4 เป็ นต้ นไป
ั้
“เมื่อพระเยซูประทับบนภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้าส่วนตัวกราบทูลว่า ‘ขอทรงโปรดให้ ข้าพระองค์ทงหลายทราบ
ว่า เหตุการณ์เหล่านี ้จะบังเกิดขึ ้นเมื่อไร” (ข้ อ 3) การที่เหล่าสาวกถามคําถามนี ้ต่างหากจาก “สิ่งไรเป็ นหมายสําคัญว่าพระองค์จะ
เสด็จมา และยุคเก่าจะสิ ้นสุดลง” แสดงให้ เห็นชัดเจนว่า “เหตุการณ์ เหล่านีจ้ ะบังเกิดขึน้ เมื่อไร” หมายถึงการทําลายพระวิหาร
โดยเฉพาะ ซึ่งบอกเป็ นนัยถึงการทําลายกรุ ง จะต้ องสังเกตว่ามีเพี ยงลกาเท่
ู านัน้ ที่บนั ทึกคําตอบของพระคริ สต์สําหรับคําถามนัน้
(ดูลกู า 21:20-24) มัทธิวได้ รับการทรงนําให้ ละการทํานายขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าในส่วนนี ้
“สิ่งไรเป็ นหมายสําคัญว่ าพระองค์ จะเสด็จมา” (ข้ อ 3) เหล่ าสาวกคิดอะไรอย่ ูในใจเมื่อถามคําถามนี ้ แน่นอนว่า
เป็ นเรื่ องไม่ยากเลยสําหรับพวกเราในตอนนี ้ที่จะทราบคําตอบที่แท้ จริ ง ก่อนหน้ านี ้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าไม่ได้ ตรัสอะไรกับเหล่าสาวก
เกี่ยวกับการที่พระองค์จะเสด็จไปยังนิเวศของพระบิดาเพื่อเตรี ยมสถานที่สําหรับธรรมิกชนของพระองค์ และเกี่ยวกับการที่พระองค์
เสด็จมาอีกครัง้ เพื่อรับพวกเขา ไม่ มีการบอกเป็ นนัยถึงการเสด็จมาในฟ้าอากาศเพื่อรั บธรรมิกชนของพระองค์ ไปจากโลก
้ ควรจะเข้ าใจว่าเมื่อ
นีเ้ ลย ดังนัน้ “การเสด็จมา” ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าในลักษณะนี ไ้ ม่อาจอยู่ในใจของเหล่าสาวกในเวลานันได้
พวกเขาถามว่า “สิง่ ไรเป็ นหมายสําคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา” พวกเขานึกถึงสิ่งที่พระองค์เพิ่งจะตรัสแก่ชนชาติอิสราเอลว่า “ตังแต่
้
นีต้ ่อไปเจ้ าจะไม่เห็นเราอีก กว่าเจ้ าจะออกปากกล่าว่า ‘ขอให้ ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงพระเจริ ญ’ “
(23:39) ซึง่ หมายถึงการเสด็จกลับมายังโลก อีกสิง่ หนึง่ ที่ทําให้ เราสามารถเข้ าใจความหมายของคําถามนี ้ของเหล่าสาวกที่ว่า “สิ่งไร
เป็ นหมายสําคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา” คือว่า ไม่มีการให้ “หมายสําคัญ” แก่หรื อสําหรับผู้ที่ได้ รับการทรงเรี ยกที่เป็ นการทรงเรี ยก
แห่งสวรรค์ จะเป็ นเช่นนันได้
้ อย่างไร ในเมื่อมีคําเขียนไว้ ว่า “เราดําเนินโดยความเชื่อ มิใช่ตามที่ตามองเห็น” (2โคริ นธ์ 5:7) ธรรมิก
ชนของพระเจ้ าในปั จจุบนั นี ้ไม่ได้ มองหา “หมายสําคัญ” แต่คอยฟั งเสียง คือ “พระดํารัสสัง่ ” ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า (1เธสะโลนิกา
4:16)
“และยุคเก่าจะสิ ้นสุดลง” เหล่าสาวกหมายถึงยุคไหน แน่นอนว่าจะเป็ นได้ เพียงคําตอบเดียว คือยุคที่เกี่ยวข้ องกับ ”การ
เสด็จมา” ยังโลกของพระคริ สต์ ควรระลึกว่าเหล่าสาวกที่ถามคําถามนี ้เป็ นชาวยิว ก่อนที่[พระเยซู]ถูกตรึงที่ไม้ กางเขน ก่อนยุคคริ ส
เตียนจะเริ่มต้ นขึ ้น เราจะต้ องระลึกถึงข้ อเท็จจริงนี ้เพื่อแปลข้ อความที่ตามมาอย่างถูกต้ อง ถ้ าเราจําได้ วา่ ในเวลานันอั
้ ครทูตไม่ได้ คิด
(หรื ออย่างน้ อยที่สดุ ไม่เชื่อจริงๆ) ว่าพระคริสต์จะวายพระชนม์และฟื น้ คืนพระชนม์ ก็จะช่วยให้ เราเห็นว่า “ยุค” คริ สเตียน ไม่อาจอยู่
ในใจของพวกเขาได้ พวกเขาเป็ น “ชาวยิ ว” ในวิญญาณ ความหวัง ความคาดหวัง มัทธิว 24 ข้ อแรก (ต่อจาก 23:38) บอกเป็ นนัย
ให้ เราทราบเช่นนัน้ ไม่ถกู ต้ องที่จะคิดว่ามัทธิว 24 สอนว่า “คริสตจักร” จะประสบกับความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่
จะต้ องสังเกตให้ ดีวา่ ในคําตอบของพระองค์นนั ้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าอ้ างถึงดาเนียล “เหตุฉะนันเมื
้ ่อท่านทังหลายเห็
้
นสิ่งอัน
้ งอยู
้ ่ในสถานบริ สทุ ธิ์” (ข้ อ 15)
น่าสะอิดสะเอียน ซึ่งกระทําให้ เกิดความวิบตั ิ ตามพระวจนะที่ตรัสโดยดาเนียลผู้เผยพระวจนะนันตั
น่าสนใจที่จะสังเกตว่าคํากล่าวว่า “วาระสุดท้ าย” (the end) หรื อ “เวลาสุดท้ าย” (time of the end) มีอยู่ในดาเนียลเพียงสิบสาม
ครัง้ และไม่มีการกล่าวถึงในที่อื่นๆ อีกในพระคัมภีร์เก่า ถ้ อยคําเหล่านี ้หมายถึงสัปตะที่ 70 ที่ยงั ไม่สมบูรณ์ในดาเนียล 9:24-27 ซึง่
นําไปสูก่ ารสิ ้นสุดของการที่อิสราเอลเป็ นผู้รับใช้ ภายใต้ การปกครองของคนต่างชาติ “ยุค” ใหม่จะเริ่ มต้ นขึ ้นโดยการที่พระเมสสิยาห์
ปรากฏเป็ นครัง้ ที่สอง (ไม่ใช่การรับคริ สตจักรขึ ้นไป) และการที่อิสราเอลจะเป็ นหัวของประชาชาติต่างๆ การอ้ างถึง “ยุค” นัน้ มีอยู่
ในฮีบรู 2:5; 6:5 ดังนัน้ เหล่าสาวกจึงเชื่อมโยง “เวลาสิ ้นยุค” กับ “การเสด็จมา” ของพระคริ สต์อย่างถูกต้ อง เพราะการที่พระองค์
้ นเวลาเดียวกัน สิ่งสําคัญที่ควรสังเกตคือว่า
เสด็จกลับมายังโลกนี ้และเวลาสิ ้น “ยุค” (ยุคนี ้หมายถึง “เวลาของชาวต่างชาติ”) นันเป็
ในมัทธิว 23:39 พระคริ สต์ไม่ได้ เชื่อมโยง “การเสด็จมา” ของพระองค์ กับการทําลายกรุ งเยรูซาเล็ม และการทําลายพระวิหาร แต่
เชื่อมโยงกับยุคแห่งสง่าราศีที่ชาติอิสราเอลจะหันมาหาพระเจ้ า
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“พระเยซูตรัสตอบว่า ‘ระวังให้ ดี อย่าให้ ผ้ ใู ดล่อลวงท่านให้ หลง ด้ วยว่าจะมีหลายคนมา ต่างอ้ างนามของเราว่าตัวเขาเป็ น
พระคริ สต์ เขาจะให้ คนเป็ นอันมากหลงไป” (มัทธิว 24:4, 5) ในที่นี ้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสแก่เหล่าสาวกในฐานะตัวแทนของชาวยิว
ผู้ชอบธรรมที่เหลืออยูใ่ นอนาคต มัทธิวไม่ได้ บนั ทึกคําตอบของพระคริ สต์สําหรับคําถามแรก แต่ลกู าบันทึกไว้ ไม่มีอะไรในมัทธิว 24
ที่ตรงกับลูกา 21:20 และเกี่ยวข้ องกับยุคคริ สเตียน ซึ่งเป็ นยุคที่แทรกเข้ ามาในระหว่างสัปตะที่ 69 และ 70 ของดาเนียล 9
ส่วนมัทธิว 24 ข้ อ 4-14 กล่าวถึงครึ่งแรกของสัปตะที่ 70 ข้ อ 15-30 เกี่ยวกับครึ่งที่สอง แม้ ว่าข้ อ 4-7 จะกล่าวถึงสภาพต่างๆ ตลอด
ทังยุ
้ คคริ สเตียนนี ้ แต่ยงั ปรากฏเวลาแห่งความทุกข์เวทนาจะเลวร้ ายยิ่งกว่านัน้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับเวลาพระคริ สต์ ตรั สถึงในการพยากรณ์ ในมัทธิ ว 24 มี อยู่ในวิว รณ์ ซึ่งเนื อ้ หาส่วนใหญ่
กล่าวถึงช่วงเวลาเดียวกัน ในตอนท้ ายของยุคปั จจุบนั นี ้ ศาสนาคริ สต์จะถูกคาย (วิวรณ์ 3) ธรรมิกชนจะได้ รับขึน้ ไป (4:1) และ
จากนัน้ กลุ่มของผู้ได้ รับการไถ่จะรวมเป็ นหนึ่งในสวรรค์นมัสการพระเจ้ า (วิวรณ์ 4:4-11) หลังจากนี ้ พระเมษโปดกซึ่งเป็ น “สิงห์
แห่งเผ่ายูดาห์” จะนําหนังสือมา (วิวรณ์ 5) และในเวลานันเอง
้ พระเจ้ าทรงหันความสนใจกลับไปหาอิสราเอล เมื่อ“ตราประทับ”
รายละเอียดเหมือนกันอย่างมากมาย แต่
ของหนังสือนันถู
้ กเปิ ด เราเห็นสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่อยู่ในมัทธิว 24 ข้ อพระคัมภีร์ทงสองบทมี
ั้
เราจะกล่าวถึงเพียงสองสามอย่างเท่านันในตอนนี
้
้
“พระเยซูตรัสตอบเขาว่า ‘ระวังให้ ดี อย่าให้ ผ้ ใู ดล่อลวงท่านให้ หลง ด้ วยว่าจะมีหลายคนมา ต่างอ้ างนามของเราว่าตัวเขา
เป็ นพระคริ สต์ เขาจะให้ คนเป็ นอันมากหลงไป” (มัทธิว 24:4, 5) ซึง่ คําตอบส่วนแรกขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าต่อคําถามที่เหล่าสาวก
ถาม “เมื่อพระเมษโปดกทรงแกะตราดวงหนึ่งในเจ็ดดวงนันออกแล้
้
ว ข้ าพเจ้ าก็แลเห็น และได้ ยินสัตว์ตวั หนึ่งในสี่ตวั นันร้
้ องเสียงดัง
้ อธนู และได้ รับพระราชทาน
ดุจเสียงฟ้าร้ องว่า ‘มาเถอะ’ ข้ าพเจ้ าก็แลเห็นและดูเถิด มีม้าขาวตัวหนึ่งออกมา และท่านที่ขี่ม้านันถื
มงกุฎ แล้ วท่านก็ขี่ม้าออกไปอย่างมีชยั และเพื่อได้ ชยั ชนะ” (วิวรณ์ 6:1, 2) ถ้ อยคําเหล่านี ้แสดงถึงปฏิปักษ์ ซงึ่ หลอกลวงมนุษย์ โดย
แสดงตนเป็ นพระคริ สต์ที่แท้ จริง ศึกษา วิวรณ์ 19:11
้
ยินเสียงสงคราม และข่าวลือเรื่ องสงคราม คอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลย ด้ วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี ้
“ท่านทังหลายจะได้
จําต้ องบังเกิดขึ ้น แต่ที่สดุ ปลายยุค (สัปตะที่ 70) ยังไม่มาถึง เพราะประชาชาติต่อประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักรจะ
้ ว ข้ าพเจ้ าก็ได้ ยินสัตว์ตวั ที่สองร้ องว่า ‘มาเถอะ’ และมีม้าอีกตัว
ต่อสู้กนั ” (มัทธิว 24:6, 7) “เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สองนันแล้
้
าฟั นกัน
หนึ่งเข้ ามาเป็ นม้ าสีแดงสด ผู้ที่ขี่ม้าตัวนี ้ได้ รับพระราชานุญาตให้ นําสันติสขุ ไปจากแผ่นดินโลก เพื่อให้ คนทังปวงรบราฆ่
และท่านผู้นี ้ได้ รับพระราชทานดาบใหญ่เล่มหนึ่ง” (วิวรณ์ 6:3, 4) ดังนันเนื
้ ้อหาเกี่ยวกับตราประทับที่สองสอดคล้ องกับส่วนที่สอง
ของคําพยากรณ์ของพระคริ สต์
“ทังจะเกิ
้
ดกันดารอาหาร“ (มัทธิว 24:7) “เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สามนันแล้
้ ว ข้ าพเจ้ าก็ได้ ยินสัตว์ตวั ที่สามร้ องว่า
‘มาเถอะ’ แล้ วข้ าพเจ้ าก็แลเห็น และดูเถิด ม้ าดําตัวหนึ่ง (สีแห่งความอดอยาก ดูบทเพลงครํ่ าครวญ 4:8; 5:10) เข้ ามา และท่านที่ขี่
ั ้ ่นนว่
ั ้ า ‘ข้ าวสาลีราคาทะนานละหนึ่งเดนาริ
ม้ านันถื
้ อตราชู แล้ วข้ าพเจ้ าก็ได้ ยินเสียง เหมือนกับว่าดังออกมาจากท่ามกลางสัตว์ทงสี
อัน (ค่าจ้ างต่อวัน ดูมทั ธิว 20:2) ข้ าวบารลีสามทะนานต่อหนึง่ เดนาริอนั ” (วิวรณ์ 6:5, 6)
“และแผ่นดินไหวในที่ต่างๆ “ (มัทธิว 24:7) “เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สี่นนแล้
ั ้ ว ข้ าพเจ้ าก็ได้ ยินเสียงสัตว์ตวั ที่สี่ร้อง
ว่า ‘มาเถอะ’ แล้ วข้ าพเจ้ าก็แลเห็น และดูเถิด ม้ าสีกะเลียวตัวหนึ่งเข้ ามา ผู้ที่นงั่ บนหลังม้ านันมี
้ ชื่อว่ามัจจุราช และแดนคนตายก็
ติดตามมาด้ วย พระองค์ทรงให้ ทงสองนี
ั้
้มีอํานาจล้ างผลาญแผ่นดินโลกได้ หนึ่งในสี่ส่วน ด้ วยคมดาบ ด้ วยความอดอยาก ด้ วยโรค
ระบาด และด้ วยสัตว์ร้ายแห่งแผ่นดิน” (วิวรณ์ 6:7, 8)
“เหตุการณ์ทงปวงนี
ั้
้เป็ นขันแรกแห่
้
งความทุกข์ลําบาก” หรื อ “ความเจ็บปวดเมื่อให้ กําเนิด” (มัทธิว 24:8) “ความเจ็บปวด
เมื่อให้ กําเนิด” เหล่านี ้เป็ นความเจ็บปวดที่เกิดขึ ้นก่อนที่อิสราเอลจะกลับเป็ นชนชาติของพระเจ้ าอีกครัง้ ถ้ าผู้อ่านปรารถนาที่จะ
ศึกษาเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกันที่เหลือ ให้ เปรี ยบเทียบมัทธิว 24:8-28 กับวิวรณ์ 6:9-11 และมัทธิว 24:29, 30 กับวิวรณ์ 6:12, 17
ต่อมาในข้ อ 15 “เหตุฉะนันเมื
้ ่อท่านทังหลายเห็
้
นสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียน ซึ่งกระทําให้ เกิดความวิบตั ิตามพระวจนะที่ตรัส
โดยดาเนี ยลผู้เผยพระวจนะนัน้ ตัง้ อยู่ในสถานที่บริ สุทธิ์ (ให้ ผ้ ูอ่านเข้ าใจเอาเถิด)” เป็ นจุดที่แสดงการแบ่งระหว่าง สัปตะที่ 70
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ออกเป็ นสองส่วน เทียบกับดาเนียล 9:27 พระคริ สต์ตรัสถ้ อยคําเหล่านี ้แก่อคั รสาวกของพระองค์ แต่คําว่า “ท่าน” ไม่ยากต่อความ
เข้ าใจ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสแก่พวกเขาในฐานะที่พวกเขาเป็ นชาวยิว เป็ นตัวแทนของผู้ที่จะอยู่บนโลกในเวลาที่สิ่งเหล่านี ้สําเร็ จ
ในมัทธิว 23:39 คําว่า “ท่าน” เป็ นการพูดถึงพวกอาลักษณ์และฟาริ สีในฐานะตัวแทนของชาติ ทังปั
้ จจุบนั และอนาคต นัน่ คือ ชาติที่
ถือเป็ นหน่วยเดียว ตัวอย่างคล้ ายคลึงกันอยู่ใน 1เธสะโลนิกา 4:17 “หลังจากนัน้ เราทังหลายซึ
้
่งยังเป็ นอยู่” อัครทูตไม่ได้ กล่าวว่า
“พวกเขา[ซึง่ ยังเป็ นอยู่]” แต่กล่าวถึงธรรมิกชนชาวเธสะโลนิการวมทังตั
้ วเขาเองด้ วย ในฐานะตัวแทนของผู้เชื่อทุกคนที่จะมีชีวิตอยู่
บนโลกเมื่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ าเสด็จมาในอากาศ
้ น้ ในพระวิหารที่สร้ างขึน้ ใหม่ใน
“สิ่งอันน่าสะอิดสะเอียน” เป็ นรู ปจํ าลองปฏิปักษ์ ของพระคริ สต์ (วิวรณ์ 13) ซึ่งจะตังขึ
เยรูซาเล็ม การอ้ างถึงในมัทธิว 24:15 นี ้ไม่ได้หมายถึงการทําลายพระวิหารโดยทิตสั ดังที่ดาเนียล 9:27; 11:31; 12:11 แสดงให้ เห็น
อย่างชัดเจน “การถวายสัตวบูชาและเครื่ องบูชาอื่นๆ หยุดไปครึ่งสัปตะ” ในเวลานัน้ พระคริ สต์ปลอมจะถอดหน้ ากากและแสดงตน
เป็ นปฏิปักษ์ ของพระคริสต์ โดยเรี ยกร้ องให้ มีการถวายเกียรติแก่ตนเพียงผู้เดียว แบบของปฏิบกั ษ์ นี ้อยูใ่ นดาเนียล 3:1-7
“ด้ วยว่าในคราวนันจะเกิ
้
ดความทุกข์ลําบากใหญ่ยิ่ง อย่างที่ไม่เคยมีตงแต่
ั ้ เริ่ มโลกมาจนถึงทุกวันนี ้ และในเบื ้องหน้ าจะไม่
มีต่อไปอีก ถ้ ามิได้ ทรงให้ วันเหล่านัน้ ย่นสันเข้
้ า จะไม่มีมนุษย์รอดได้ เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผ้ เู ลือกสรร (ชาวยิวผู้ชอบธรรมที่
เหลืออยู่) จึงทรงให้ วนั เหล่านัน้ ย่นสันเข้
้ า” (มัทธิ ว 24:21, 22) “วันเหล่านัน้ ” ซึ่งอ้ างถึงในที่นีส้ องครัง้ และครัง้ ที่สามในข้ อ 19
หมายถึง “เหตุฉะนัน้ เมื่ อท่านทัง้ หลายเห็นสิ่งอันน่าสะอิดสะเอี ยน” ในข้ อ 15 ในที่นี ้ พระคริ สต์ ไ ม่ได้ ทรงกล่าวถึงการทํ าลาย
เยรูซาเล็มโดยทิตสั ถ้ อยคําของพระองค์ในข้ อ 22 สอดคล้ องกับดาเนียล 12:1 “ในครัง้ นัน้ มีคาเอลผู้พิทกั ษ์ ยิ่งใหญ่ ผู้ค้ มุ กันชนชาติ
้
ของท่านจะ
ของท่านจะลุกขึ ้น และจะมีเวลายากลําบากอย่างไม่เคยมีมา ตังแต่
้ ครัง้ มีประชาชาติจนถึงสมัยนัน้ แต่ในครัง้ นันชนชาติ
รับการช่วยกู้ คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ ในหนังสือ” นัน่ คือ “ผู้ที่พระเจ้ าได้ ทรงเลือกไว้ ” ในหมู่ชาวยิว ดังนัน้ “ความทุกข์ลําบากใหญ่
ยิ่ง” ในมัทธิว 24:21 ไม่ได้ หมายถึงเวลาที่เยรูซาเล็มถูกทําลายและอิสราเอลถูกทําให้ กระจัดกระจายไป แต่พดู ถึงเวลาก่อนหน้ าที่
พวกเขาจะ “รับการช่วยกู้”
“ในเวลานันถ้
้ าผู้ใดจะบอกพวกท่านว่า ‘แน่ะ พระคริ สต์อยู่ที่นี่’ หรื อ ‘อยู่ที่โน่น’ อย่าได้ เชื่อเลย” (มัทธิว 24:23) เป็ นการ
กล่าวถึงเวลาที่คนนอกกฎหมายจะนัง่ อยูใ่ นพระวิหารของพระเจ้ า “ประกาศตัวว่าเป็ นพระเจ้ า” (2เธสะโลนิกา 2:3, 4)
“ด้ วยว่าฟ้าแลบมาจากทิศตะวันออก ส่องไปจนถึงทิศตะวันตกฉันใด การเสด็จมาของบุตรมนุ ษย์ ก็จะเป็ นฉันนั น้ ”
(มัทธิว 24:27) ในจดหมายของเปาโล ไม่มีการใช้ ตําแหน่งบุตรมนุษย์เลย เพราะเป็ นจดหมายที่เขียนถึงสมาชิกของพระกายของ
พระคริ สต์ เรากําลังรอคอยการทรงเรี ยกของ “พระบุตรของพระเจ้ า” (1เธสะโลนิกา 1:9, 10)
“ซากศพอยูท่ ี่ไหนฝูงนกแร้ งก็จะตอมกันอยูท่ ี่นนั่ ” (มัทธิว 24:28) “ซากศพ” หมายถึงชาวอิสราเอลจํานวนมากที่หนั ไปจาก
พระเจ้ า “นกแร้ ง” เป็ นสัญลักษณ์ของการตัดสินของพระเจ้ า ดูเฉลยธรรมบัญญัติ 28:26; เอเสเคียล 39:17; วิวรณ์ 19:17
“เราบอกความจริ งแก่ท่านทังหลายว่
้
า คนในชัว่ อายุนี ้จะไม่ล่วงลับไปก่อนสิ่งทังปวงนั
้
นบั
้ งเกิดขึ ้น” (มัทธิว 24:34) ทังนี
้ ้
ควรจะเปรี ยบเทียบกับมัทธิว 12:43-45 อย่างระมัดระวัง ชนชาติ (“ชาติพนั ธุ์”) ยิวจะผ่านพ้ นไปเท่านัน้ และจะหยุดเป็ น “ชาติพนั ธุ์ที่
คดโกง” แต่เมื่อมัทธิว 24 สําเร็ จอย่างแท้ จริ ง เมื่อนัน้ “ชาติพนั ธุ์ที่คดโกง” จะ “ผ่านพ้ นไป” และจะตามมาด้ วยชนชาติใหม่ ดูสดุดี
22:30, 31; 102:18; เฉลยธรรมบัญญัติ 32:5, 20
การอ้ า งถึง “สมัยของโนอาห์ ” ในข้ อ 37-39 สอดคล้ อ งกับ ถ้ อ ยคํ า พยากรณ์ นี ท้ ี่ เหลือ ทัง้ หมด และเป็ นขอบเขตทัน ที
ประการแรก โนอาห์มีชีวิตอยู่ใกล้ ปลายยุคก่อนสมัยนํ ้าท่วมโลก ดังนั ้นมัทธิว 24 บรรยายถึงสภาพในช่วงปลายของชาติพนั ธุ์ยิวที่
คดโกงนี ้ ประการที่สอง โนอาห์และครอบครัวของเขาได้ รับความรอดจากการพิพากษาที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้ า ดังนัน้ ชาวยิวที่เหลือ
ผู้ได้ ทรงเลือกสรรไว้ จะได้ รับการรักษาในช่วงเวลาทุกข์เวทนา ประการที่สาม โนอาห์และครอบครัวของเขาออกจากเรื อสูแ่ ผ่นดินที่
ถูกชําระด้ วยการทําลาย และเข้ าสู่ยคุ ใหม่ ดังนัน้ ชาวยิวผู้ชอบธรรมที่เหลือจะผ่านเวลาทุกข์เวทนามาได้ และจะเกิดอิสราเอลใน
ช่วงหนึง่ พันปี ขึ ้น ประการที่ส่ ี การพิพากษาทําลายผู้ที่ไม่ชอบธรรม “เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาก็จะเป็ นฉันนัน”
้ แต่ดีเพียงใดที่คริ ส
เตียนจะจําว่าก่อนนํ ้าท่วม เอโนคซึง่ เป็ นแบบของคริสตจักรได้ ทรงรับขึ ้นไป ขอความหวังใจอันให้ มีสขุ นี ้อยู่ในใจของเรา และอํานาจ
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ในการชําระให้ สะอาดสําหรับการดําเนินชีวิตของเรา แทนที่จะมองหา “หมายสําคัญ” ของให้ เราฟั งเสียง แทนที่จะหวาดกลัวกับการ
ทุกข์เวทนาที่จะเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ให้ สรรเสริ ญพระเจ้ าที่เราอยู่เหนือสิ่งเหล่านันทั
้ งปวง
้
แทนที่จะศึกษาลักษณะนิสยั ของมุสโส
7
ลินี หรื อ คนอื่นๆ เพื่อหาว่าเขาเป็ นคนนอกกฎหมายอย่างไร ให้ เรา “คอยความสุขซึง่ จะได้ รับตามความหวัง ได้ แก่การปรากฏของ
พ ร ะ สิ ริ ข อ ง พ ร ะ เ จ้ า ใ ห ญ่ ยิ่ 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 มุสโสลินี (Benito Mussolini) เป็ นผู้นําเผด็จการฟาสซิสม์ และเป็ นพันธมิตรกับฮิตเลอร์ (Hitler) จอมเผด็จการเยอรมันในสงครามโลกครัง้ ที่สอง เขาได้ ก่อตั ้งกลุม่ ฟาสซิสต์ครัง้
แรกในปี ค.ศ. 1919 และเป็ นพรรคการเมืองในปี ค.ศ. 1921 และได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นนายกรัฐมนตรี ในเวลาต่อมา การบริหารของเขามีลกั ษณะเป็ นเผด็จการจนเกิดวิกฤตการณ์หลาย
ครัง้ ในที่สดุ ถูกถอดออกจากอํานาจในปี ค.ศ. 1943 และถูกประหารในปี ค.ศ. 1945 [คัดลอกมาจาก www.bkkonline.com/library/words/m1.hml]
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