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บทที่ 3

คํ าอุปมาของการเพิ่มพูน

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา  “คํ าอุปมา”
- อธิบายวาเหตุใดพระเยซูจึงทรงใชคํ าอุปมา
- บอกถึงหลักการของการเพิ่มพูนในคํ าอุปมาซึ่งพระเยซูทรงสอน

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
“พระองคไดทรงกลาวแกเขาถึงถอยคํ าเปนคํ าอุปมาอยางนั้นหลายประการ ตามที่เขา

จะสามารถฟงและเขาใจได”
มาระโก 4:33

คํ านํ า

บทเรียนนี้เนนที่หลักการของการเพิ่มพูน ซึ่งพระเยซูทรงสอนระหวางเวลาที่ทรงรับใชในโลกนี้
คํ าอุปมาคือ เร่ืองราวซึ่งใชเนนตัวอยางซึ่งนํ ามาจากธรรมชาติรอบๆ ตัว เพื่อแสดงใหเห็นความ

จริงฝายวิญญาณ
ความหมายที่แทจริงของคํ าวา “คํ าอุปมา” คือ “วางไวขางๆ เปรียบเทียบ” ในคํ าอุปมานั้น พระ

เยซูทรงเปรียบเทียบตัวอยางในธรรมชาติกับความจริงฝายวิญญาณ คํ าอุปมาคือเร่ืองราวของโลกซึ่งมี
ความหมายของสวรรค
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เหตุใดจึงใชคํ าอุปมา

คร้ังหนึ่งสาวกถามพระเยซูวา เหตุใดพระองคจึงทรงใชคํ าอุปมาเพื่อสอนความจริงฝาย
วิญญาณ

“ฝายสาวกจึงมาทูลพระองควา “เหตุไฉนพระองคตรัสกับเขาเปนคํ าอุปมา””
มัทธิว 13:10

พระเยซูทรงตอบวา
“ขอความลึกลับแหงแผนดินสวรรคทรงโปรดใหทานทั้งหลายรูได แตคนเหลานั้นไม

โปรดใหรู” มัทธิว 13:11

สาวกเขาใจความจริงฝายวิญญาณที่สอนในคํ าอุปมาเพราะวาเขามีความคิดฝายวิญญาณ ผู
ที่ไมมีความคิดฝายวิญญาณไดยินคํ าอุปมาและไมเขาใจ

ความจริงฝายวิญญาณสามารถเขาใจไดดวยความคิดฝายวิญญาณเทานั้น
“แตมนุษยธรรมดาจะรับสิ่งเหลานั้นซ่ึงเปนของพระวิญญาณแหงพระเจาไมได เพราะ

เขาเห็นวาเปนสิ่งโงเขลาและเขาไมสามารถเขาใจได เพราะวาจะเขาใจสิ่งเหลานั้นไดก็ตอง
สังเกตดวยวิญญาณ”

1 โครินธ 2:14

คนที่มีความคิดฝายวิญญาณคือคนที่ไดบังเกิดใหมฝายวิญญาณแลว คนที่มีความคิดฝาย
วิญญาณเขาใจหลักการที่เปดเผยในคํ าอุปมา ผูที่มีความคิดเนื้อหนังที่บาปก็ไมอาจเขาใจได

ขาวประเสริฐแหงอาณาจักร

เมื่อพระเยซูทรงมอบหมายใหสาวกของพระองคออกไปประกาศขาวประเสริฐทั่วโลก พระองค
ตรัสวา

“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปนคํ าพยานแก
บรรดาประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง”

มัทธิว 24:14
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ขาวประเสริฐที่คุณจะตองประกาศไปทั่วโลกคือขาวประเสริฐเร่ืองแผนดินของพระเจา ขอความ
นั้นประกอบดวยการกํ าเนิด ชีวิตและงานรับใชของพระเยซู รวมถึงการสิ้นพระชนมของพระองค เพื่อ
บาปของมนุษยชาติและการที่พระองคทรงฟนจากความตาย

คุณตองบอกผูคนวาเขาจะเขาสูอาณาจักรพระเจาไดโดยการบังเกิดอีกครั้งทางวิญญาณและ
สอนเขาวาจะดํ าเนินชีวิตใหมในอาณาจักรไดอยางไร

คํ าอุปมาของการเพิ่มพูน

พระเยซูทรงเลาคํ าอุปมาหลายประการเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจา ในคํ าอุปมาเหลานั้น
กลาวถึงอาณาจักรจะแพรขยายออกไปทั่วโลกไดอยางไร

คํ าอุปมาตอไปนี้ซึ่งเกี่ยวกับความเติบโตของอาณาจักรทํ าใหเราเห็นหลักการเบื้องตนของการ
เพิ่มพูน จงดูขออางอิงในพระคัมภีรและอานคํ าอุปมาตอไปนี้

แกะหลง มัทธิว 18:12-14, ลูกา 15:4-7
เหรียญหาย ลูกา 15:8-10
บุตรนอยหลงหาย ลูกา 15:11-32
คํ าอุปมาเหลานี้แสดงใหเห็นความหวงใยของพระเจาที่มีตอผูที่หลงหายและความจํ าเปนเรง

ดวนที่คุณตองไปหาและนํ าเขากลับมายังอาณาจักรของพระเจา
ไมสํ าคัญที่วาทํ าไมเขาจึงหลงหายไป แกะเดินหลงทางไป เหรียญหายไปเพราะเลินเลอ บุตร

นอยหลงหายเพราะดื้อดึงก็ตาม
คุณตองใชความพยายามทุกอยางเพื่อหาคนที่หลงหายไปในความบาป คุณตองไปที่ที่เขาอยู

ไมใชรอใหเขามาหาคุณ
พระเจาไมทรงสนใจวาคนหลงหายไปอยางไร ทรงสนใจวาเขาตองถูกคนพบเทานั้น

โตะที่วางเปลาในงานเลี้ยง ลูกา 14:15-23

การเพิ่มพูนตองไมหยุดยั้งลงเพราะวาบางคนปฏิเสธไมตอบสนองตอคํ าเชื้อเชิญของขาว
ประเสริฐ

คุณตองแสวงหาคนที่หิวโหยทางฝายวิญญาณและนํ าเขาเขามาสูงานเลี้ยงที่องคพระผูเปนเจา
ทรงเตรียมไว
ตนมะกอกไรผล ลูกา 13:6-3

พระเยซูทรงเลาคํ าอุปมาเกี่ยวกับตนมะเดื่อที่ไรผล ตนมะเดื่อเปนสัญลักษณตามธรรมชาติของ
ชนชาติอิสราเอล
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พระเจาทรงตั้งอิสราเอลขึ้นเปนชนชาติหนึ่งโดยทางทางชนชาตินี้ของพระองคจะสามารถแสดง
ใหโลกเห็นถึงอาณาจักรของพระเจา   พระเจาพยายามที่จะให “ตนไม” ของอิสราเอลออก “ผล”
ทามกลางชนชาติที่ไมเชื่อพระเจา โดยการบอกเลาถึงพระเจาเที่ยงแทพระองคนี้ แตอิสราเอลเปนหมัน
และไมเกิดผล

ปจจุบันนี้พระเจาทรงตั้งคริสตจักรเพื่อจุดประสงคนี้ พระเจาทรงบํ ารุงเลี้ยงผูเชื่อดวยความ
พยายามที่จะใหเขาเกิดผล เชนเดียวกับที่พระองคทรงกระทํ าแกชนชาติอิสราเอล

จุดประสงคของพระองคยังคงเหมือนเดิมคือ เราตองนํ าเอา “ผล” ออกมาจากชนตางชาติโดย
การแบงปนความรูของเราเกี่ยวกับพระเจาผูเที่ยงแท พระเจาไมทรงพอพระทัยกับตนไมที่ไมออกผล
เงินตะลันต มัทธิว 25:14-30, ลูกา 19:11-27

ชายผูเดินทางไกล มาระโก 13:31-37

คนรับใช มัทธิว 24:43-51, ลูกา 12:39-46

คนใชที่เฝาระวังอยู ลูกา 12:36-38

ผูจัดการที่ซ่ือสัตย มัทธิว 25:14-30

คํ าอุปมาเกี่ยวกับ “คนรับใช” เหลานี้เนนถึงการเปนผูอารักขาที่ฉลาดแหงขอความของอาณา
จักรพระเจาซึ่งมอบความไววางใจแกผูเชื่อ

ผูเชื่อแตละคนไดรับมอบ “ตะลันต” หรือความสามารถพิเศษเพื่อใชในการประกาศขาว
ประเสริฐ ไมวาความสามารถของคุณจะเล็กหรือใหญ คุณตองเพิ่มพูนสิ่งที่พระเจาประทานแกคุณให
มากขึ้น

คนรับใชแตละคนตองเพิ่มพูนงานของตน เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง คนที่ไดใช
ความสามารถของเขาไปอยางเหมาะสมจะไดรับรางวัล (ลูกา 15:10-12) สวนคนที่ไมไดเพิ่มพูนถือได
วาเปนคนไมสัตยซื่อ

“เหตุวาเมื่อบุตรมนุษยจะเสด็จมาดวยพระสิริแหงพระบิดา แลวพรอมดวยทูตสวรรค
ของพระองค เมื่อนั้นจะประทานบํ าเหน็จใหทุกคนตามการกระทํ าของตน”

มัทธิว 16:27

พระเยซูตรัสถึงหลักการของการแบงเปอรเซ็นตใหในเรื่องของขบวนการเพิ่มพูนวา
“ผูใดไดรับมาก จะตองเรียกเอาจากผูนั้นมาก และผูใดไดรับฝากไวมาก ก็จะตองทวง

เอาจากผูนั้นมาก”
ลูกา 12:48

อาณาจักรของพระเจาจะขยายออกไปไดโดยการใชตะลันตฝายวิญญาณที่พระเจาประทานให 
ถาคุณใชส่ิงที่พระเจาประทานแกคุณ ตะลันตของคุณจะเพิ่มข้ึน ถาคุณไมใช ก็จะสูญเสียสิ่งนี้ไป
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คนหวานพืช มัทธิว 13:3-8, มาระโก 4:3-8, ลูกา 8:5-8

ขาวประเสริฐของอาณาจักรแพรออกไปโดยการหวานเมล็ดแหงพระวจนะของพระเจา ถา
ปราศ จากพระวจนะก็ยอมไมมีการเพิ่มพูน

ผลของขาวประเสริฐข้ึนอยูกับชีวิตซึ่งอยูในเมล็ดนั้น (คือพระวจนะ) และการตอบสนองของพื้น
ดิน (การตอบสนองของคนตอพระวจนะ) จะมีการตอบสนองตางๆ กันตอการหวานเมล็ดแหงพระวจนะ

ความรับผิดชอบของคุณคือ หวาน ขณะที่คุณหวานเมล็ดแหงพระวจนะ พื้นดินบางแหงก็
พรอมและใหผลตอการเก็บเกี่ยว พื้นดินบางแหงก็ไมตอบสนองและใหผลนอย

แมแตพระเยซูเองก็พบกับพื้นดินที่ไมตอบสนองในชวงเวลาที่ทรงรับใชอยูในโลกนี้
“พระองคจะกระทํ าการอัศจรรยที่นั้นไมได เวนแตไดวางพระหัตถถูกตองคนเจ็บบาง

คนใหหายโรค พระองคก็ประหลายพระทัย”
มาระโก 6:5-6

ขาวละมานและขาวสาลี มัทธิว 13:24-30

ขณะที่คุณเพิ่มพูนอาณาจักรพระเจาโดยการเพิ่มพูนผูเชื่อใหมๆ ซาตานจะพยายามทํ าใหงาน
ของคุณพายแพไป มันจะหวานคนที่เหมือนกับ “วัชพืช” ทามกลางเมล็ดที่ดีแหงอาณาจักรพระเจา

บางคนแสดงตัววาเปนคริสเตียนและมาคริสตจักรโดยวิธีการเพิ่มพูนนี้แตไมจริงใจ เขาเปน
“วัชพืช” ที่ซาตานหวานไว

พระเยซูไมทรงตองการใหคุณใชเวลาและความพยายามที่จะแยกวัชพืชออกจากขาวสาลี จง
หวานเมล็ดตอไปและเพิ่มพูนขึ้น ในวันแหงการเก็บเกี่ยวเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา วัชพืชจะถูกแยกจาก
ขาวสาลีในวันนั้น
ออกหาปลา มัทธิว 13:47-50

พระเยซูทรงเปรียบเทียบความเติบโตของอาณาจักรของพระเจากับอวนใหญที่โยนลงไปใน
ทะเล ปลาทุกชนิดเขามาในอวน แตเมื่ออวนถูกลากเขาหาฝง ปลาดีก็ถูกแยกออกจากปลาที่ไมดี

คนทั้งชายและหญิงจากชนชาติตางๆ จะถูกดึงเขามาในอาณาจักร หลายคนจะเขามา บางคน
ก็จริงใจแตอีกหลายคนไมจริงใจ ในวันสุดทายแหงการพิพากษาเมื่อพระเจาทรงดึงอวนเขามาจะมีการ
แยก “ปลา” ที่ดีและเลว คุณไมไดถูกเรียกใหเปนคนแยกปลา คุณถูกเรียกใหหาปลาเทานั้น
เมล็ดพันธุผักกาด มัทธิว 13:31-32, มาระโก 4:31-32, ลูกา 13:19

อาณาจักรของพระเจาจะเพิ่มพูนเหมือนเมล็ดพันธุผักกาด เมล็ดพันธุผักกาดนั้นเล็กมากใน
ตอนตน แตเมื่อเติบโตก็กลายเปนตนไมใหญ

อาณาจักรของพระเจาในตอนตนนั้นมีขนาดเล็ก เมื่อพระเยซูเสด็จคืนสูสวรรคหลังจากทรงรับ
ใชในโลกนี้ พระองคทิ้งไวเพียงสาวกกลุมเล็กๆ ใหประกาศกระจายขาวประเสริฐ

ผูเชื่อกลุมเล็กนี้ไดเพิ่มพูนเปนสาวกจํ านวนพันๆ ในหลายๆ ชนชาติ
เชื้อขนมปง มัทธิว 13:33, ลูกา 13:21
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เชนเดียวกับเชื้อในกอนขนมปง อาณาจักรของพระเจาจะเพิ่มพูนขึ้นเพื่อใหกระจายไปทั่ว
“กอนขนมปง” ของโลก เชนเดียวกับเชื้อขนมปง ฤทธิ์อํ านาจของอาณาจักรพระเจาไมไดอยูภายนอกแต
อยูภายในตัวเรา
เถาองุนและแขนง ยอหน 15:1-16

คํ าอุปมานี้อธิบายถึงความสัมพันธของพระเยซูและขบวนการเกิดผล พระองคทรงเปนเถาองุน
ฝายวิญญาณ และเราเปนแขนง คุณไมอาจเกิดผลไดเอง คุณจะเกิดผลตอเมื่อคุณเขาสนิทกับชีวิตที่
ไหลจากแขนงคือ พระเยซู

พระเยซูทรงตองการพรวนชีวิตของคุณทุกๆ ดานที่ไมเกิดผล เพื่อใหคุณคงมีแตผลฝาย
วิญญาณที่เหลืออยูออกมา

พระเยซูทรงตองการพรวนชีวิตของคุณทุกๆ ดานที่ไมเกิดผล เพื่อใหคุณคงมีแตผลฝาย
วิญญาณที่เหลือออกมา
การเก็บเกี่ยว มัทธิว 9:37-38, ลูกา 10:2

ในคํ าอุปมานี้ ทุงนาคือโลกนี้ การเก็บเกี่ยวคือจํ านวนชายและหญิงมากมายที่พรอมตอการ
ตอบสนองตอขาวประเสริฐ ทุงนารอคอยใหคนงานฝายวิญญาณของพระเจามาเก็บเกี่ยว

หลักการอื่นๆ ของการเพิ่มพูน

พระเยซูทรงสอนหลักการอื่นๆ ในการเพิ่มพูนดวยขอความสั้นๆ
ความสวางของโลก มัทธิว 5:14-16, ลูกา 8:16

อาณาจักรพระเจาจะเพิ่มพูนเมื่อผูเชื่อปรากฏเปนเหมือนดังดวงสวางจากเมืองที่ต้ังอยูบนพื้นที่
สูง ซึ่งอาจมองเห็นจากที่ไกล

เราตองนํ าเอาความสวางของโลกคือพระเยซูไปสูโลกที่เต็มไปดวยความมืดฝายวิญญาณ 
อาณาจักรพระเจาจะเพิ่มพูนเมื่อตางคนพากันมาสูความสวางนี้

เกลือของโลก ลูกา 14:34

ในสมัยพระคัมภีร เขาทาเกลือเขากับเนื้อเพื่อไมใหเนาเปอย ผูเชื่อคือ “เกลือ” ที่จะทาเขากับ
โลกโดยขอความของการรักษาไวคือ ความรอด อาณาจักรพระเจาจะเพิ่มพูนเมื่อคนไดรอดจาก “ความ
เปอยเนา”  (ความตายฝายวิญญาณ) แหงความบาป
ทรัพยสมบัติในสวรรค มัทธิว 6:19-20, ลูกา 12:15



ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

43

ผูเชื่อจะตองไมยุงเกี่ยวหวงใยกับการเพิ่มพูนทรัพยสมบัติในโลกนี้ การเพิ่มพูนที่คุณถูกเรียกให
กระทํ าคือการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ ขณะที่คุณประกาศขาวประเสริฐคุณเพิ่มพูนทรัพยสมบัติของคุณ
ในสวรรค
ประตูกวาง มัทธิว 7:14

คุณไมสามารถที่จะตัดสินวาทางนี้ถูกโดยดูที่จํ านวนเทานั้น หนทางไปสูนรกนํ าคนมากมายไป
ขณะที่หนทางไปสูชีวิตนิรันดรมีคนนอยคนที่จะพบ
กิจการงานมากมาย มัทธิว 7:22

คนหลายคนทํ าการงานที่ดีมากมาย ดูเผินๆ ก็เห็นวามีการเพิ่มพูนและเติบโต
แตการทํ างานใหญหลายอยางไมเหมือนกับการทํ าตามนํ้ าพระทัยของพระเจา และทํ าใหจุด

ประสงคของพระองคสํ าเร็จ งานของพระเจาตองทํ าโดยคนของพระองค ดวยวิธีของพระองค
นอยคือมาก มัทธิว 10:42, มัทธิว 14:15-21

ทุกสิ่งที่กระทํ าในนามของพระเยซู แมวาจะดูเล็กนอยก็เกิดผลได
การอัศจรรยของกอนขนมปงและปลาแสดงใหเห็นวาพระเจาทรงเพิ่มพูนอยางไร และทรงใชส่ิง

เล็กนอยที่เราถวายแดพระองค
การเติบโตตองมีการเปลี่ยนแปลง มาระโก 2:21-22, 7:13

การเติบโตใหมตองมีการเปลี่ยนแปลง คุณไมอาจที่จะเอาของใหมใสลงไปในภาชนะเกาแหง
ขนบธรรมเดิมๆ และวิถีชีวิตที่บาป

ฤทธิ์อํ านาจแหงพระวจนะของพระเจาถูกกีดกั้นโดยคนที่ยึดติดกับประเพณีและไมยอมเปลี่ยน
แปลงใดใดเลย
ไดมาโดยการสูญเสีย มาระโก 8:34-37, 10:29-30

ไดรับโดยการให ลูกา 6:38

หลักการของโลกสอนวาคุณไดรับโดยการเอาใหมากขึ้นเรื่อยๆ
พระเยซูทรงสอนวาคุณไดทุกสิ่งเมื่อคุณสูญเสียทุกสิ่ง ส่ิงที่ดูเหมือนการสูญเสียในโลกธรรม

ชาติจะไดรับในโลกวิญญาณ

ความตายนํ าชีวิตมาให ยอหน 12:24

โดยการสิ้นพระชนมของพระเยซู หลายคนไดรับชีวิตนิรันดรเพิ่มพูน เมล็ดตองตายกอนโดย
ทางความตายก็จะไดรับชีวิตคืนมา

เพื่อที่จะเปนสาวกที่เกิดผล คุณตองตายตอความตองการของเนื้อหนังของคุณ คุณตอง “ตาย”
ตอบาป คุณตองละทิ้งวิถีทางของคุณเพื่อดํ าเนินตามพระเยซู
คริสตจักรบนศิลา มัทธิว 16:18
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อาณาจักรของพระเจาตั้งอยูบนพระศิลาคือ พระเยซูคริสต ไมมีการเจริญเติบโตโดยปราศจาก
พระองค พระเยซูตรัสวา “เราจะสรางคริสตจักรของเรา”  พระองคตรัสวาไมมีใครเขามาในคริสตจักร
นอกเสียจากวาพระบิดาจะทรงนํ าเขาเขามา (ยอหน 6:44)

เราคาดหวังไดวาจะมีการตอตาน แต “ประตูนรก”  จะไมสามารดทํ าใหแผนการของพระเจาใน
การทํ าใหอาณาจักรเติบโตนั้นพายแพไปได

“พระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสาวกและตรัสวา “ฝายมนุษยก็เหลือกํ าลังที่จะทํ าได แต
พระเจาทรงกระทํ าใหสํ าเร็จไดทุกสิ่ง””

มัทธิว 19:26

“...ใครเชื่อก็เปนไปไดทุกสิ่ง” มาระโก 5:23

หลักการที่ยิ่งใหญของการเพิ่มพูน

พระเยซูทรงสอนหลักการที่ยิ่งใหญแหงการเพิ่มพูนไวในคํ าตรัสสุดทายที่ทรงมีแกสาวก พระ
บัญชาของพระองคแสดงใหเห็นถึงแผนการเบื้องตนของการประกาศขาวประเสริฐและการเพิ่มพูนผู
กลับใจและเพิ่มสาวกดังนี้

“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา ใหรับบัพติศ
มาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

สอนเขาใหถือรักษาสงสารพัดซ่ึงเราไดสั่งพวกเจาไว นี่แหละเราจะอยูกับเจาทั้งหลาย
เสมอไป จนกวาจะสิ้นยุค”

มัทธิว 28:19-20

“ฝายพระองคจึงตรัสสั่งพวกสาวกวา “เจาทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศจาว
ประเสริฐแกมนุษยทุกคน”

มาระโก  16:15

พระองคตรัสกับเขาวา “มีคํ าเขียนไวอยางนั้นวา พระคริสตจะตองทนทุกขทรมานและ
ทรงเปนขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม

และจะตองประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค ใหเขากลับใจใหมรับ
การยกบาป ต้ังตนที่กรุงเยรูซาเล็ม

และทานทั้งหลายเปนพยานดวยขอความเหลานั้น”
ลูกา 24:46-48

แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา
เหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะ
มาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”
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กิจการ 1:8

สรุป

คํ าสอนของพระเยซูแสดงใหเห็นวาพระองคไมทรงพอพระทัยกับส่ิงตอไปนี้
- การตกปลาโดยไมไดจับปลา
- โตะที่วางเปลาในงานเลี้ยง
- การหวานโดยที่ไมไดเก็บเกี่ยว
- ตนไมที่ไมเกิดผล
- แกะหลงที่ไมไดนํ ากลับเขาคอก
- เหรียญหายที่หาแลวแตไมพบ
- บุตรหลงหายที่ไมไดกลับบาน
- คนรับใชที่ไมเกิดผล
- พื้นดินฝายวิญญาณที่ไมตอบสนองตอขาวประเสริฐ
- ทุงนาที่เหลืออรามแตไมมีใครเก็บเกี่ยว

“อยางนั้นแหละ พระบิดาของทานผูทรงสถิตในสวรรค ไมทรงปรารถนาใหผูเล็กนอย
เหลานี้สักคนหนึ่งพินาศไปเลย”

มัทธิว 18:14

“องคพระผูเปนเจาไมไดทรงเฉื่อยชาในเรื่องพระสัญญาของพระองค ตามที่บางคนคิด
เชนนั้น แตพระองคไดทรงอดกลั้นพระทัยไว เพราะเห็นแกทานทั้งหลายมาชานาน พระองค
ไมทรงประสงคที่จะใหผูหนึ่งผูใดพินาศเลย แตทรงปรารถนาที่จะใหคนทั้งปวงกลับใจเสีย
ใหม” 2 เปโตร 3:9

ชื่อ..............................................
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บททดสอบตนเองบทที่ 3

1. จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

2. จงใหความหมายของคํ าวา “คํ าอุปมา”
                                                                                                                                               

3. เหตุใดพระเยซูจึงทรงใชคํ าอุปมาเพื่อสอนสาวกของพระองค
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

4. จงอธิบายสั้นๆ ถึงหลักการของการเพิ่มพูนที่สอนในคํ าอุปมาตอไปนี้

โตะที่วางเปลาในงานเลี้ยง
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
ตนมะเดื่อที่ไมมีผล
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
แกะหลง เหรียญหายและบุตรหลงหาย
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
คํ าอุปมาเกี่ยวกับคนรับใช
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
ผูหวาน
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ขาวละมานและขาวสาลี
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
อวนตกปลา
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
เมล็ดพันธุผักกาด
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
เชื้อขนมปง
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
เถาองุนและแขนง
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เพ่ือศึกษาตอไป

1. จากอายุ 12 ป มาจนถึงการเริ่มตนงานรับใชในที่สาธารณะของพระเยซู พระคัมภีรไมไดใหราย
ละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของพระองคในชวงเวลานั้น

มีเพียงขอเดียวเทานั้นที่แสดงถึงขบวนการเติบโตฝายวิญญาณในชวงนี้
“พระกุมารนั้นก็เจริญวัยแข็งแรงขึ้น ประกอบดวยสติปญญาและพระคุณของ
พระเจาอยูกับทาน”

ลูกา 2:40

เพื่อใหงานเกิดผลจึงจํ าเปนที่จะตองเติบโตฝายวิญญาณกอนที่จะรับใชกับมวลชน

2. ขณะที่ยุคสุดทายใกลเขามา ซาตานจะใหหลักการเพิ่มพูนของมันเอง จงศึกษาขออางอิงตอไป
นี้
- ผูเผยพระวจนะเท็จจะเกิดขึ้น มัทธิว 24:11
- หลายคนจะถูกลอลวง มัทธิว 24:11
- ความชั่วรายอยุติธรรมจะเพิ่มข้ึน มัทธิว 24:12
- หลายคนจะหลนพนจากความจริงของขาวประเสริฐ  2 เธสะโลนิกา 2:3
- การขมแหงผูเชื่อจะเพิ่มข้ึน มัทธิว 24:9-10
- คํ าพูดไรสาระและเหยียดหยามจะเพิ่มข้ึน 2 ทิโมธี 2:16
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 3

1. “พระองคไดทรงกลาวแกเขาถึงขาวนั้นเปนคํ าอุปมาอยางนั้นหลายประการ ตามที่เขาจะ
สามารถฟงและเขาใจได”   มาระโก 4:33

2. คํ าอุปมาคือ  เร่ืองราวซึ่งใชตัวอยางจากโลกธรรมชาติ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความจริงฝาย
วิญญาณ
ความหมายที่แทจริงของ “คํ าอุปมา” คือ “วางไวขางๆ เปรียบเทียบ”  ในคํ าอุปมาเหลานี้ พระ
เยซูทรงใชตัวอยางธรรมชาติและทรงเปรียบเทียบกับความจริงฝายวิญญาณ
คํ าอุปมาคือ เร่ืองราวของโลกซึ่งมีความหมายของสวรรค     หนา 1

3. พระเยซูทรงใหสาวกมีความเขาใจถึงความจริงฝายวิญญาณที่สอนในคํ าเปรียบเทียบ เพราะ
วาเขามีความคิดในฝายวิญญาณ คนเหลานั้นที่ไมมีความคิดฝายวิญญาณไดยินคํ าเปรียบ
เทียบและไมเขาใจ หนา 2

4. ดูคํ าอธิบายถึงคํ าอุปมาในหนา 2-5
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