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บทที่ ๒
พ้ืนฐานพระคัมภีรของการระดมกํ าลัง

วัตถุประสงค

• เมื่อจบบทนี้แลว คุณสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปนี้
• เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
• อธบิายวาการระดมกํ าลังไดรับการแตงตั้งจากสวรรคอยางไร
• แยกแยะวลีพรรณนาในพระคัมภีรซึ่งแสดงโดยนัยถึงการระดมกํ าลัง
• บอกถงึค ําสั่งในพระคัมภีรที่ส่ังใหมีการระดมกํ าลังผูเชื่อ
• อธบิายวาการระดมกํ าลังถูกนํ าไปปฏิบัติอยางไรในคริสตจักรในพระคัมภีรใหม
• บอกถงึตัวอยางการระดมกํ าลังในพระคัมภีรเดิม
• สรุปส่ิงทีคุ่ณเรียนรูมาเกี่ยวกับการระดมกํ าลังจากชีวิตของกิเดโอน

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
                   “ฝายศษิยทัง้หลายซ่ึงกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น”               กิจการ ๘.๔ 

คํ านํ า
                    ตลอดทั่วบันทึกในพระคัมภีร พระเจาทรงกระทํ าแผนการของพระองคและสํ าเร็จวัตถุประสงคของพระ
องคโดยทางประชากรผูไดรับการระดมกํ าลังเพื่อปฏิบัติงาน
                    พระคัมภีรเปดเผยวาการระดมกํ าลังนั้นไดรับการกํ าหนดไวลวงหนาจากสวรรคและมีนัยโดยวลี
พรรณนาในขอความจากพระคัมภีร แสดงใหเห็นในพันธสัญญาเดิมและในคริสตจักรแหงพันธสัญญาใหมและเปน
ศูนยกลางของคํ าบัญชาที่ใหแกผูเชื่อใหทํ าพระมหาบัญชาใหสํ าเร็จ
                    ในบทเรียนนี้ คุณจะศกึษาพื้นฐานของพระคัมภีรเกี่ยวกับการระดมกํ าลัง คุณจะไดเรียนถึงความจริงที่
เปนศนูยกลางของการระดมกํ าลังในพระคัมภีร เปนขอเท็จจริงที่วาการระดมกํ าลังไมไดข้ึนอยูกับการจัดหา
ทรัพยากรทางกายภาพหรือการเงินอยางกวางขวางมากมาย แตพระเจาทรงกระทํ าสิ่งใหญโดยทางคนไมกี่คนผูได
รับการระดมกํ าลังใหปฏิบัติการและตอบสนองตอการทรงเรียกของพระองค

การระดมก ําลังไดรับการกํ าหนดไวลวงหนาจากสวรรค
                    จงอานเอเฟซัส ๔.๑๑-๑๖ ขอความนีเ้ปดเผยวาเหตุผลที่พระเจาประทานของประทานพิเศษในการเปน
ผูนํ าแกคริสตจักรก็เพื่อจุดประสงคของการเตรียม (ระดมกํ าลัง) คนเพื่องานรับใช
                     อัครทูต ผูพยากรณ ผูประกาศ ศิษยาภิบาลและครูลวนเปน “ผูระดมกํ าลัง” คนเหลานี้เปนของประทาน
พเิศษในงานรับใช ซึง่พระเจากํ าหนดไวลวงหนาใหเตรียม (ระดมกํ าลัง) ผูเชื่อสํ าหรับงานรับใช
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                      ความจริงที่วาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตยภายในผูเชื่อและทํ าใหเขาประกอบดวยของประทาน
ฝายวญิญาณยังยืนยันอีกดวยวา การระดมก ําลงัพระกายทั้งหมดของพระคริสตนั้นไดรับการกํ าหนดลวงหนาจาก
สวรรค (จงอานโรม ๑๒.๓-๘ และ ๑ โครินธ ๑๒.๑-๓๑)

การระดมกํ าลังมีนัยจากวลีพรรณา
                     วลพีรรณาที่ใชสํ าหรับคริสตจักรมีนัยถึงการระดมกํ าลังดวย โรม ๑๒.๓-๘ และ ๑ โครินธ ๑๒.๑-๓๑
กลาวถึงคริสตจักรทํ าหนาที่เปนดัง“รางกาย”โดยผูเชื่อแตละคนถูกระดมกํ าลังเพื่อใหสํ าเร็จจุดประสงคเฉพาะของ
เขา
                      การเปนปุโรหิตของผูเชื่อทุกคนซึ่งอธิบายไวในฮีบรู ๑๐.๑๙-๒๒, ๑ เปโตร ๒.๙ และวิวรณ ๑.๖ มีนัย
ถงึการระดมกํ าลังคริสตจักรทั้งหมดเพื่องานรับใชของราชอาณาจักร

การระดมกํ าลังเปนศูนยรวมของคํ าบัญชาในพระคัมภีร
                      การระดมกํ าลังเปนศูนยรวมของคํ าบัญชาในพระคัมภีรที่ใหไวแกผูเชื่อ ตัวอยางเชน พระคัมภีร
ประกาศอยางชัดเจนวาผูเชื่อถูกสรางมาเพื่อใหทํ างานที่ดี (ดูเอเฟซัส ๒.๑๐, ติตัส ๒.๑๔, ๓.๘, ยากอบ ๒.๑๗ และ
๑ เปโตร ๒.๑๒) ถาหากวาเราตองทํ าสิ่งดีๆ เหลานี้ใหสํ าเร็จ เราตองไดรับการระดมกํ าลังใหปฏิบัติงาน การระดม
ก ําลงัยงัเปนศนูยรวมที่ทํ าใหพระมหาบัญหาสํ าเร็จลงเพื่อเผยแพรขาวประเสริฐออกไปยังชาติตางๆ ของโลก
                     “เหตฉุะนัน้เจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา ใหรับบัพติศมาในพระนาม
แหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดส่ังพวกเจาไว นีแ่หละเราจะ
อยูกบัเจาทั้งหลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค”                  มัทธิว ๒๘.๑๙-๒๐
                     ออกไป เทศนา ส่ังสอน ใหบัพติศมา ส่ิงเหลานี้เปนคํ ากริยาใหไปปฏิบัติ พลงัทีถู่กระดมกํ าลังแลวของผู
เชือ่เปนสิ่งจํ าเปนที่จะทํ าคํ าบัญชาเหลานี้ให

การระดมก ําลังถูกนํ ามาปฎิบัติในคริสตจักรแหงพันธสัญญาใหม
                     คริสตจกัรแหงพันธสัญญาใหมเปนกลุมคนที่ถูกระดมกํ าลังแลว เขารบัใชเปนประจํ าวันในพระวิหาร
และในบานทุกหลัง (กจิการ ๕.๔๒) เขาสรรเสรญิและนมัสการพระเจาและองคพระผูเปนเจาทรงเพิ่มจํ านวนผูเชื่อ
ทุกๆ วนั (กิจการ ๒.๔๗) แมแตการกดขี่ขมเหงก็ไมทํ าใหความกระตือรือลนของเขาลดนอยถอยลง การขมเหงทํ าให
สมาชิกภาพกระจายออกไปแต
                     “ฝายศษิยทัง้หลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น”               มัทธิว ๘.๔
                      คริสตจกัรแรกกอต้ังทีมพันธกิจข้ึนมาแลวสงออกไปยังชาติตางๆ (กิจการ ๑๓.๑-๓) เขารบัใชจากกรุง
เยรูซาเลม็มายังยูเดีย สะมาเรียและสุดปลายแผนดินโลก เขา “ควํ ่าโลก” เพือ่พระเจา (กิจการ ๑๗.๑๐)
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การระดมกํ าลังคนไดแสดงใหเห็นในพันธสัญญาเดิม
                      การระดมกํ าลังไดแสดงใหเห็นดวยในพันธสัญญาเดิม จงอานดวูาพระเจาทรงระดมกํ าลังประชากร
ของพระองคเพื่อ
                      การสรางพลับพลา : อพยพ ๓๕.๔-๒๙
                      การพิชิตดินแดนแหงพระสัญญา : โยชูวา ๑.๑๐-๑๕
                      การสรางพระวิหารครั้งแรก : ๑ พงศกษัตริย ๕.๑๓-๑๘, ๑ พงศาวดาร ๒๙.๑-๙
                      การสรางพระวิหารครั้งที่สอง : เอสรา ๑.๕-๖, ๓.๘-๑๓, ฮักกัย ๑.๒-๑๕
                      คุณสามารถศึกษาถึงบันทึกการสงครามตางๆ ในพนัธสญัญาเดิมซึ่งพระเจาทรงระดมกํ าลังประชากร
ของพระองค เพือ่ปราบปรามอํ านาจของศัตรู ตัวอยางหนึ่งที่นาตื่นเตนคือเร่ืองราวของกิเดโอน

ปจจัยกิเดโอน
                     หลกัการทีย่ิง่ใหญของพระคัมภีรประการหนึ่งของการระดมกํ าลังคนก็คือ พระเจาทรงกระทํ าสิ่งใหญ
ไดสํ าเร็จโดยทางคนเพียงไมกี่คน ผูไดรับการระดมกํ าลังเพื่อทํ าจุดประสงคของพระองค เราจะเรียกสิ่งนี้วา    “ปจจัย
กิเดโอน” ของการระดมก ําลังเพราะวาแสดงใหเห็นจากเรื่องราวของคนที่ชื่อกิเดโอน
                     จงอานผูวินิจฉัย ๖.๑๑-๒๔ เมือ่ทตูสวรรคปรากฏแกกิเดโอน ชายหนุมผูนี้ไมไดพูดถึงการตอสูหรือการ
เขาแทรกแซงดินแดน แตเขากลับทํ าตรงขามคือ เขาซอนตัวจากศัตรูซึ่งเขามาในดินแดนหลังจากที่อิสราเอลได
หวานพืชผลแลว ศัตรูมาขโมยการเก็บเกี่ยวและกิเดโอนพยายามที่จะเก็บเกี่ยวผลอันนอยนิดอยางลับๆ และดวย
ความกลัว
                      ทีก่ลาวมานี้เปนภาพของ “การเก็บเกี่ยว” สวนใหญที่ดํ าเนินไปในโลกทุกวันนี้ คนก ําลังพยายามทํ า
การเกบ็เกี่ยวฝายวิญญาณเพื่อพระเจา ในขณะเดียวกันก็ตัวสั่นดวยความกลัว เขาหลบซอนจากศัตรู ตราบใดที่เรา
ยงัอยูในตํ าแหนงของการปองกันตัว การ “นวดขาว” ของเราจะทํ าไดจํ ากัดเหมือนอยางอิสราเอล เราจะ “ถูกทํ าให
ขัดสนอยางมาก”
                      เมือ่ทตูสวรรคพูดกับกิเดโอนโดยกลาววาเขาเปน “บุรุษผูกลาหาญ” เราคงจะนึกภาพของกิเดโอนซึ่ง
มองไปรอบๆ และพูดกับตัวเองวา “เราไมเห็นมีนักรบใหญที่ไหนสักคน” เขาไมไดสํ านึกจริงๆ วา “พระเจาทรงสถิต
กับเขา”
                      ส่ิงทีก่เิดโอนเห็นทั้งหมดคือ สถานการณที่รุมลอมรอบดาน เขาถามวา “ถาพระผูเปนเจาทรงสถิตอยู
กับเรา แลวเหตุใดจึงมีส่ิงตางๆ เกิดขึ้นกับเรา ? การอศัจรรยทั้งหลายที่เคยเกิดกับบรรพบุรุษของเราอยูที่ไหนละ ?”
                      เมือ่คุณมองดูที่สถานการณตางๆ ของประเทศของคุณและของโลกรอบๆ ตัวคุณ             คุณอาจถาม
วา “ถาพระเจาทรงสถิตกับเรา เหตใุดสิ่งเหลานี้จึงเกิดขึ้น ? มนัท ําใหทอใจ มนัมากเกินไป ฤทธิเ์ดชในการอัศจรรย
ของพระเจาอยูที่ไหนละ ?”
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                      ในขอความแหงความกลัวและความสงสัยนี้เองที่พระเจายังทรงเรียกหา “กเิดโอน” ของสมัยปจจุบัน
ความจริงแหง “ปจจัยกิเดโอน” ก็คือ พระเจาทรงเรียกคนที่ออนแอเพื่อใหทํ าสิ่งที่ยิ่งใหญ
                      ทตูสวรรคบอกกิเดโอนวา “จงไปชวยคนอิสราเอล.........ดวยกํ าลังของเจานี่แหละ.........เราใชใหเจาไป
แลวมิ ใชหรือ”
                     แรงจูงใจประการเดียวที่จะประกอบเราดวยฤทธิ์อํ านาจที่จะเผชิญกับการทาทายที่ยากในคนรุนเรานี้ก็
คือ พระสญัญาที่วาพระเจาทรงสถิตกับเรา พระสญัญาแหงการทรงสถิตนี้ทรงใหไวแกผูที่ไดรับการระดมกํ าลังให
ปฏิบัติงานและตอบสนองตอการทรงเรียกของพระองคใหออกไป
                   “เหตฉุะนัน้เจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา”              (สวนหนึ่งของมัทธิว
๒๘.๑๙-๒๐)
                     กเิดโอนถามทูตสวรรควา “ขาพเจาจะทํ าไดอยางไร ? ตระกลูของบิดาของขาพเจาเปนตระกูลที่ต่ํ าตอย
ทีสุ่ดและขาพเจาก็เล็กนอยที่สุดในครอบครัว”
                    โมเสสก็รูสึกเชนเดียวกัน เยเรมยีและอัครทูตเปาโลก็เชนเดียวกัน คุณเองก็อาจรูสึกเชนนั้น คุณอาจรูสึก
วาตนเองจํ ากัดในดานสถานะสังคม การงาน พืน้ฐานการศึกษาหรือความสามารถ แตพระเจาทรงกระทํ ากิจโดย
ทางผูทีอ่อนแอซึ่งไดรับการระดมกํ าลังใหตอบสนองตอการทรงเรียกของพระองค
                   “ดูกอนพี่นองทั้งหลาย จงพิจารณาดูวา พวกทานทีพ่ระเจาไดทรงเรียกมานั้นเปนคนพวกไหน มีนอยคน
ทีโ่ลกนิยมวามีปญญา มนีอยคนที่มีอํ านาจมีนอยคนที่มีตระกูลสูง แตพระเจาไดทรงเลือกคนที่โลกถือวาโงเขลาเพื่อ
ท ําใหคนมีปญญาอับอายและเพื่อทํ าใหคนที่แข็งแรงอับอาย พระเจาไดทรงเลือกสิ่งที่โลกถือวาตํ่ าตอยและดูหมิ่น
และเหน็วาไรสาระเพื่อทํ าลายสิ่งซึ่งโลกเห็นวาสํ าคัญ เพือ่มใิหมนุษยสักคนหนึ่งอวดตอพระเจาได”
                                                                                                                                                      ๑ โครินธ ๑.๒๖-๒๙
                    ความสามารถพิเศษซึ่งพระเจาทรงมอบแกกิเดโอนไมใชเพียงความชํ านาญในการบังคับบัญชากองทัพ
แตยงัมคีวามสามารถที่จะจูงใจผูอ่ืนใหรวมงานกับเขา เรารูวาเขาประสบความสํ าเร็จในการนี้เพราะวามีคน
๓๒,๐๐๐ คน ตอบสนองตอเสียงเรียกของเขาใหมาจับอาวุธ !
                    แตหลงัจากทีพ่ระเจาทรงหนุนใจกิเดโอนใหพยายามระดมคนมาชวยรบ พระองคทรงแสดงใหเห็นวา
พระองคทรงกระท ํากิจไดดีกับคนจํ านวนนอยเชนเดียวกับทรงทํ ากับคนจํ านวนมาก พระเจาทรงลดจํ านวนนักตอสู
ลงไป ๒๒,๐๐๐ คน ใครที่ครามกลัวก็ใหกลับไปบานได แลวพระเจาก็ทรงดํ าเนินการตอไปโดยแยกเอาคนอีก
๙,๗๐๐ คน ออกไป คนเหลานั้นที่ไมหวงใยและกระตือรือลน (คนทีไ่มระวังตัวในขณะที่กมลงด่ืมนํ้ า) กถ็กูสงกลับไป
บาน จงึเหลือคนเพียง ๓๐๐ คน เพยีง ๑% ของอาสาสมัครในตอนแรกเริ่ม ลองคิดดูซิวากิเดโอนจะตองรูสึกอยางไร
เผชญิหนากับกองทัพจํ านวน ๑๓๕,๐๐๐ คน นัน่คอืผลตางของ ๔๕๐ ตอ ๑ สํ าหรับคนมีเดียน แตพระเจาทรง
กระท ําสิง่ทีย่ิ่งใหญไดสํ าเร็จโดยทางคนจํ านวนนอย เขาชนะการตอสูกับศัตรู เขาอางสิทธิเขตแดนเปนของเขาอยาง
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ถูกตอง เขาสามารถที่จะเก็บเกี่ยวพืชผลได เมือ่พนัธมิตรที่เขมแข็งของชาวมีเดียน อมาเลขและชาติอ่ืนๆ รวบรวมกัน
เขาเพื่อตอสูประชากรของพระเจา พระวญิญาณของพระเจาทรงเสด็จมาอยูเหนือกิเดโอน คํ าภาษาฮีบรูแปลคํ าวา
อยูเหนือเปนตามตัวอักษรวา “ถกูหอหุมดวย” ฤทธิอํ์ านาจของพระเจาทรงมอบใหแกกิเดโอนตรงจุดและเวลาที่
ตองการ ไมใชกอนและหลัง คุณจะพบวาเปนจริงเชนเดียวกันในชีวิตของคุณ อํ านาจการระดมกํ าลังของพระเจาไม
มาอยูเหนอืคุณจนกวาคุณใหความสนใจตอการทรงเรียกใหไปคายของศัตรูที่บุกรุกเขามา เหมอืนดังอธิบายวาเปน
“ต้ังอยูในหุบเขาหนาแนนราวกับฝูงตั้กแตน”  อูฐของเขามากมายราวกับ    “ทรายบนพื้นหาดชายทะเล ”     เปนคน
จ ํานวนหมูมาก กเิดโอนประหลาดใจที่เห็นกองทัพศัตรูพรอมแตรสงเสียงดังและโลกคบไฟ อาจเปนการอลหมาน
ของอูฐที่ยิ่งใหญที่สุดในประวัติศาสตรชัยชนะของกิเดโอนประกอบดวยยุทธวิธีที่ดีและการรวมมือกันอยาง
ระมัดระวัง ปฏิบัติการที่จัดองคกร แตมยีิ่งกวานั้นอีก เปนความพยายามที่รับการแตงตั้งและระดมพลโดยฤทธิ์
อํ านาจของพระเจา
                     คุณอาจเปนคนที่ออนแอและขลาดกลัว ท ํางานกบัคนที่ออนแอและขลาดกลัวซึ่งมีเปนจํ านวนนอย แต
พระเจาสามารถประทานฤทธิ์อํ านาจแกคุณเชนเดียวกับที่ใหแกกิเดโอน
                     คุณมีทรัพยากรคน การเงนิและวัตถุเล็กนอยใชไหม จงยนิดเีถดิพระเจาชื่นชมที่จะทํ าสิ่งใหญโดยวิถี
ทางทีจ่ ํากัดทางธรรมชาติและเมื่อพระองคทรงกระทํ า พระองคจะไดรับเกียรติ !
                     เร่ืองราวของกิเดโอนแสดงใหเห็นวานักรบจํ านวนหนึ่งซึ่งไดรับการระดมกํ าลังจากฤทธิ์อํ านาจของ
พระเจา จดัองคการโดยมนีมิิตและยุทธวิธีรวมกันสามารถประสบความสํ าเร็จตอตานกับศัตรูจํ านวนมากมายได
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ชื่อ                                                                                                วิชา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน

บททดสอบตนเองบทที่ ๒

๑. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

๒. การระดมกํ าลังไดรับการมอบหมายจากสวรรคอยางไร ?
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

๓. วลพีรรณนาในขอความจากพระคัมภีรวลีใดที่มีนัยถึงการระดมกํ าลัง ?
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

๔. จงบอกถงึคํ าบัญชาทางพระคัมภีรสํ าหรับการระดมกํ าลังผูเชื่อ
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

๕. อธบิายวามีการปฏิบัติการระดมกํ าลังอยางไรในคริสตจักรสมัยพันธสัญญาใหม
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

๖. จงบอกถงึตัวอยางของการระดมกํ าลังในพันธสัญญาเดิม
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

 ๗.         จงสรปุวาคุณไดเรียนรูอะไรเกี่ยวกับการระดมกํ าลังจากชีวิตของกิเดโอน
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วิชา ระบบวิธีการระดมกํ าลังพล
คํ าตอบบททดสอบ บทที่ ๒

๑.    “ฝายศษิยทัง้หลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น” กิจการ ๘.๔
๒.    เอเฟซัส ๔.๑๑-๑๖  เปดเผยวาเหตุผลที่พระเจาประทานของประทานพิเศษในการเปนผูนํ าแกคริสตจักร   คือ มี
        จดุประสงคในการเตรียม (ระดมกํ าลัง) คนเพื่องานรับใช อัครทูต ผูพยากรณ ผูประกาศ ศิษยาภิบาล   และ
ครู
        ตางตองเปน     “ผูระดมพล”     คนเหลานีเ้ปนของประทานพิเศษในงานรับใชซึ่งพระเจาทรงแตงตั้งเพื่อเตรียม
       (ระดมกํ าลัง) ผูเชือ่เพื่องานของการรับใช
        ความจริงที่วา  พระวญิญาณทรงสถิตอยูและประกอบผูเชื่อแตละคนดวยของประทานฝายวิญญาณ ยืนยัน
ดวย
       วาการระดมก ําลังพระกายทั้งหมดของพระคริสตนั้นไดรับมอบหมายจากพระเจา ดู    โรม ๑๒.๓-๘   และ
        ๑ โครินธ ๑๒.๑-๓๑
๓.    จงเปรยีบเทยีบค ําตอบของคุณเกี่ยวกับคํ าอธิบายวลีพรรณนาซึ่งมีนับถึงการระดมกํ าลังคนในหนา ๑๓
๔.    คุณอาจบอกถึงคํ าสั่งใดก็ไดที่ใหไวในหนา ๑๓
๕.    จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา ๑๓
๖.     จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา ๑๓–๑๔
๗.    จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา ๑๔–๑๕
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เพื่อศึกษาตอไป
              คํ าอุปมาของพันธสัญญาใหมหลายประการซึ่งพระเยซูทรงสอนเปดเผยใหเห็นความสํ าคัญของการระดม
กํ าลัง จงศกึษาคํ าอุปมาเหลานี้
๑. ผูเชือ่ควรรบัการระดมกํ าลังเพื่อแสวงหาผูที่หลงหายไปในความบาป

คํ าอุปมาเรื่องแกะหลงหาย    : มทัธิว ๑๘.๑๒-๑๔, ลูกา ๑๕.๔-๗
คํ าอุปมาเรื่องเหรียญที่หาย    : ลูกา ๑๕.๘-๑๐
คํ าอปุมาเรื่องบุตรนอยหลงหาย     : ลูกา ๑๕.๑๑-๑๒

๒. ผูเชือ่ควรรับการระดมกํ าลังใหพรอมสํ าหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซู
คํ าอุปมาเรื่องตะลันต                   : มทัธิว ๒๕.๑๔-๓๐, ลูกา ๑๙.๑๑-๒๗
คํ าอุปมาเรื่องคนเดินทางไกล      : มาระโก ๑๓.๓๔-๓๗
คํ าอุปมาเรื่องคนใช                             : มทัธิว ๒๔.๔๓-๕๑, ลูกา ๑๒.๓๙-๔๖
คํ าอุปมาเรื่องคนใชที่เฝาระวัง             : ลูกา ๑๒.๓๖-๓๘
คํ าอุปมาเรื่องหญิงพรหมจารี ๑๐ คน : มทัธิว ๒๕.๑-๑๒

๓. ผูเชือ่ควรรับการระดมกํ าลังใหทํ างานของพระเจาในการเผยแพรพระกิตติคุณล
คํ าอปุมาเรื่องคนหวานพืช                    : มทัธิว ๑๓.๓-๘, มาระโก ๔.๓-๘
คํ าอปุมาเรื่องขาวสาลีและขาวละมาน : มทัธิว ๑๓.๒๔-๓๐
คํ าอุปมาเรื่องแหอวน                            : มทัธิว ๑๓.๔๗-๕๐
คํ าอุปมาเรื่องเมล็ดผัก                           : มทัธิว ๑๓.๓๑-๓๒, มาระโก ๔.๓๑-๓๒, ลูกา ๑๓.๑๙
คํ าอุปมาเรื่องตะลันต                             : มทัธิว ๒๕.๑๔-๓๐, ลูกา ๑๙.๑๑-๒๗
คํ าอุปมาเรื่องการเก็บเกี่ยว                     : มทัธิว ๙.๓๗-๓๘, ลูกา ๑๐.๒
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