ภาค : คําอุปมาของพระเยซู
1

เรื อน  หลังในพายุแรง มธ :- ลก ":#-$
ก
เรื อนที'มนั' คงของผู้มีปัญญา มธ :-+
ข
เรื อนที'หวัน' หวายของคนโง่ มธ :"-

2

การยกโทษให้ แก่คนที'เป็ นหนี 2เงิน +4 บาทและแก่คนที'เป็ นหนี 2เงิน +44 บาท ลก :#"-+4
ก
พื 2นฐานสําหรับคําอุปมานี 2 มีหญิงชัว' คนหนึง' ที'กลับใจแล้ วมาชโลมพระบาทของพระเยซูขณะที'พระองค์
รับประทานอาหารกับซีโมนผู้เป็ นฟาริ สี ซีโมนคนนี 2ได้ ถือในใจว่าพระเยซูทําผิดเมื'ออนุญาตให้ ผ้ หู ญิง คนนี 2มา
ชโลมพระบาทของพระองค์
ข
เหตุที'เล่าคําอุปมานี 2
1
เพื'อให้ เห็นความชัว' ที'อยูใ่ นใจของคนฟาริ สี
2
เพื'อให้ เห็นความบริ สทุ ธิBที'อยูใ่ นใจของผู้หญิงคนนี 2ที'เคยเป็ นหญิงชัว'
ค
ใจความของคําอุปมานี 2 ลก :C-
ง
คําตอบสําหรับคําอุปมานี 2 ลก :#
จ
ความหมายของคําอุปมานี 2 ลก :-"
ฉ
ผลแห่งคําอุปมานี 2
1
ผู้หญิงคนนี 2ที'เคยเป็ นหญิงชัว' ได้ รับการอภัยโทษบาป ลก :-+4
2
พวกฟาริ สีก็งง คือเขาไม่เข้ าใจ ลก :$

3

คนที'มีกําลังมาก มธ C:-# มก #:-#4
ก
การฟ้องที'ไม่สมควร มธ C:, 
ข
คําตอบของพระเยซู มธ C:+-", $
ค
ความบาปที'ทรงอภัยไม่ได้ มธ C:#C-#

4

ผู้หว่านพืช มธ 13:3-8, 18-23 มก :-I, C+-4 ลก I:+-I, C-C+
ก
บุคคลต่าง ๆ ในคําอุปมานี 2 ผู้หว่านพืช (คือพระเยซู) หว่านพืช (คือพระวนจะของพระเจ้ า) ลงไปในดิน
4 ชนิด
1
ดินที'อยูร่ ิ มหนทาง มธ C#: มก : ลก I:+
2
ดินที'มีหินมากดินน้ อย มธ C#:+-" มก :+-" ลก I:"
3
ดินที'มีหนาม มธ C#: มก : ลก I:

ข

4
ดินที'ดี มธ C#:I มก :I ลก I:I
ความหมายของคําอุปมานี 2
1
ดินที'อยูร่ ิ มหนทาง มธ C#:C$ มก :C+ ลก I:C
2
ดินที'มีหินมากดินน้ อย มธ C#:4-C มก :C"-C ลก I:C#
3
ดินที'มีหนาม มธ C#: มก :CI-C$ ลก I:C
4
ดินที'ดี มธ C#:# มก :4 ลก I:C+

5

ความลับแห่งพืช มก :"-$

6

ข้ าวละมานของซาตานที'อยูใ่ นนาของพระเยซู มธ C#:-#4, #"-#
ก
การเล่าคําอุปมานี 2 มธ C#:-#4
ข
ความหมายของคําอุปมานี 2 มธ C#:#"-#

7

พันธุ์ผกั กาดเมล็ดหนึง' ซึง' งอกขึ 2นแล้ วเป็ นต้ นไม้ ใหญ่ มธ C#:#C-# มก :#4-# ลก C#:CI-C$

8

เชื 2อของผู้ทําอาหาร มธ C#:##

9

ขุนทรัพย์ซงึ' ซ่อนไว้ ที'ทงุ่ นา มธ C#: (คือคนอิสราเอล)

10

มุกดาเม็ดหนึง' มีราคามาก มธ C#:+-" (คือคริ สตจักร)

11

การเลือกปลาในอวน มธ C#:-+4 (คือคนที'รอดในสมัย  ปี )

12

คนที'เรี ยนรู้แล้ วที'เอาของออกมาจากคลังของตน มธ C#:+

13

สหายของเจ้ าบ่าวที'ยงั ไม่ได้ อดอาหาร มธ $:C-C+ มก :CI-4 ลก +:##-#+

14

การเอาท่อนผ้ าทอใหม่มาปะเสื 2อเก่า มธ $:C" มก :C ลก +:#"

15

นํ 2าองุ่นใหม่กบั ถุงหนังเก่า มธ $:C มก : ลก +:#-#$

16

ชัว' อายุที'บน่ มธ CC:C"-C$ ลก :$-#+
ก
พวกที'บน่ ลก :#4-#C
ข
เหตุที'เขาบ่น ลก :#-#

17

คนที'รับการยกหนี 2แล้ วที'ไม่ยอมยกหนี 2ให้ แก่คนอื'น มธ CI:C-#+
ก
นายกับบ่าวของตน
1
คําอ่อนวอนที'นา่ สงสารของบ่าว มธ CI:"
2
การยกหนี 2ที'เต็มไปด้ วยความเมตตาของนาย มธ CI:27
ข
บ่าวและลูกหนี 2ของตน
1
คําอ่อนวอนที'นา่ สงสารของลูกหนี 2 มธ CI:I-$
2
คําตอบที'ปราศจากความสงสารของบ่าว มธ CI:#4
ค
นายกับบ่าวของตน
1
ความโกรธของนาย มธ CI:#C-##
2
การกระทําของนาย มธ CI:#-#+

18

วิธีร้ ูจกั เพื'อนบ้ านของตน ลก C4:+-#
ก
บุคคลต่าง ๆ ในคําอุปมานี 2คือ คนที'เดินทาง พวกโจร ปุโรหิต เลวี ชาวสะมาเรี ย
ข
กิจการต่าง ๆ
1
การเดินทาง ลก C4:#4
2
ปั ญหา ลก C4:#4
3
การทดลอง
ก
ปุโรหิตสอบตก ลก C4:#C
ข
เลวีสอบตก ลก C4:#
ค
ชาวสะมาเรี ยสอบผ่าน ลก C4:##-#+
ค
กริ ยาท่าทางของแต่ละคน
1
ของพวกโจร คือ อยากให้ ของ ๆ เจ้ ามาเป็ นของ ๆ เรา คืออยากขโมยจากคนอื'น
2
ของปุโรหิตและเลวี คือ อยากให้ ของ ๆ เราเป็ นของ ๆ เราต่อไป คือไม่ยอมแบ่งของกับคนอื'น
เขาก็เห็นแก่ตวั
3
ของชาวสะมาเรี ย คือ ยอมให้ ของ ๆ เราเป็ นของ ๆ เจ้ า คือยอมแบ่งของกับคนอื'น ๆ

19

ผีโสโครกกับเรื อนที'กวาดออกไปแล้ ว มธ C:#-+ ลก CC:-"

ก
ข

คนที'เปลี'ยนการประพฤติแต่ยงั ไม่ได้ รับความรอด ลก CC:-+
การสาปแช่งต่อผู้ที'เปลี'ยนการประพฤติแต่ยงั ไม่ได้ รับความรอด ลก CC:"

20

คนโง่เขลาที'มีปัญหา ลก C:C#-C
ก
ปั ญหาของเขา ลก C:C"-C
ข
การตัดสินใจของเขา ลก C:CI
ค
การหลอกหลวงตัวเอง ลก C:C$
ง
ความพินาศของเขา ลก C:4-C

21

การเตรี ยมพร้ อม กับ การเลินเล่อ มธ :-+C ลก C:#+-I
ก
บําเหน็จแห่งการเตรี ยมพร้ อม
1
กฎแห่งการเตรี ยมพร้ อม ลก C:#+-#"
2
เหตุที'ควรเตรี ยมพร้ อม ลก C:4
3
ผลแห่งการเตรี ยมพร้ อม ลก C:#-#I, #-
ข
คําถามของอ.เปโตร ลก C.C
ค
การแช่งสาปแห่งการเลินเล่อ
1
ผู้รับใช้ ของพระเจ้ าที'ซื'อสัตย์ ลก C.-
2
ผู้รับใช้ ของพระเจ้ าที'ยงั ไม่ได้ ความรอด ลก C.+-"
3
ผู้รับใช้ ของพระเจ้ าที'ไม่ซื'อสัตย์ ลก C.-I

22

ต้ นมะเดื'อที'ไม่เกิดผล ลก C#:"-$

23

ผู้ที'ชนะที'งานเลี 2ยง ลก C:-C
ก
เวลารับการเชิญ จงนัง' ลงในที'ตํ'าต้ อย ลก C:-CC
ข
เวลาเป็ นเจ้ าภาพ จงเชิญคนที'ตํ'าต้ อย ลก C:C-C

24

คนโฉดเขลา # คน ลก C:C+-
ก
การเชื 2อเชิญจากพระเจ้ า--ครัง2 แรก ลก C:C+-C
ข
คําตอบของมนุษย์
1
คนโฉดเขลาคนที' C ลก C:CI
2
คนโฉดเขลาคนที'  ลก C:C$

ค
25

3
คนโฉดเขลาคนที' # ลก C:4
การเชื 2อเชิญจากพระเจ้ า--ครัง2 ที'  ลก C:C-

ลูกแกะที'หายไป เงินหนึง' บาทที'หายไป และลูกชายที'โศกเศร้ า ลก C+:C-#
ก
ลูกแกะที'หายไป ลก C+:C-
1
บุคคลต่าง ๆ ลก C+:#-"
ก
ลูกแกะที'หายไป (C ใน C44 คือ C%)
ข
ผู้เลี 2ยงแกะที'แสวงหาลูกแกะที'หายไป (เปรี ยบได้ กบั พระบุตร)
ค
เพื'อนบ้ านที'ชื'นชมยินดี (เปรี ยบได้ กบั พระบิดา หรื อผู้ที'อยูบ่ นสวรรค์)
2
กิจการต่าง ๆ ลก C+:-"
3
ความรู้สกึ เช่นเดียวกันที'มีอยูบ่ นสวรรค์ ลก C+:
ข
เงินหนึง' บาทที'หายไป ลก C+:I-C4
1
บุคคลหรื อสิ'งต่าง ๆ ลก C+:I-$
ก
เงินหนึง' บาทที'หายไป (C ใน C4 คือ C4%)
ข
ผู้หญิงที'แสวงหาเงินหนึง' บาทที'หายไป (อาจจะเปรี ยบได้ กบั พระวิญญาณ)
ค
เพื'อนบ้ านที'ชื'นชมยินดี (เปรี ยบได้ กบั พระบิดา หรื อพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้ า)
2
กิจการต่าง ๆ ลก C+:I-$
3
ความรู้สกึ เช่นเดียวกันที'มีอยูบ่ นสวรรค์ ลก C+:C4
ค
ลูกชายที'โศกเศร้ า ลก C+:CC-#
1
บุคคลต่าง ๆ ลก C+:CC-#
ก
ลูกชายคนเล็ก (C ใน  คือ +4%)
ข
บิดาที'ฉลาดและน่าพิศวง (เปรี ยบได้ กบั พระบิดา)
ค
ลูกชายคนโต
ง
ผู้เลี 2ยงหมู
2
กิจการต่าง ๆ
ก
ลูกชายคนเล็ก
1
การกบฏ ลก C+:C-C"
2
ความสํานึกผิด ลก C+:C
3
การกลับใจ ลก C+:CI-C$
4
การคืนดีกนั กับบิดา ลก C+:4-
ข
ลูกชายคนโต

1
2

การขุน่ เคือง ลก C+:+-#4
การทําให้ แน่ใจอีกครัง2 หนึง' ลก C+:#C-#
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ความเฉลียวฉลาดของคนต้ นเรื อน ลก C":C-C#
ก
กิจการต่าง ๆ ในคําอุปมานี 2 ลก C":C-I
1
การเกิดปั ญหา ลก C":C
2
ความกังวลใจ ลก C":-#
3
การตัดสินใจ และ การคิดบัญชี ลก C":-
4
การยกย่อง ลก C":I-$
ข
ความหมายของคําอุปมานี 2 ลก C":C4-C#

27

การถ่อมใจ ลก C:-C4
ก
กิจการของบ่าวที'สตั ย์ซื'อ ลก C:-$
ข
กิริยาท่าทางของบ่างที'สตั ย์ซื'อ ลก C:C4

28

แม่มา่ ยกับผู้พิพากษา ลก CI:C-I
ก
ความเพียรได้ เกิดผลกับผู้พิพากษาซึง' เป็ นคนบาป ลก CI:C-+
ข
ความเพียรจะเกิดผลกับผู้พิพากษาอันชอบธรรม ลก CI:"-I

29

คนฟาริ สีที'เย่อหยิ'งกับคนเก็บภาษี ที'ถ่อมตัวลง ลก CI:$-C
ก
ผู้ชาย  คนเข้ าไปในพระวิหาร ลก CI:$-C4
1
คนฟาริ สี--การอธิษฐานที'เย่อหยิ'ง ลก CI:CC-C
2
คนเก็บภาษี --การอธิษฐานที'ถ่อมตัวลง ลก CI:C#
ข
ผู้ชาย  คนออกจากพระวิหาร ลก CI:C
1
คนฟาริ สี--พระเจ้ าไม่ยอมรับเขา
2
คนเก็บภาษี --พระเจ้ ายอมรับเขา

30

การแก้ ไขการเป็ นมลทิน มธ C+:C4-4 มก :C-#
ก
ความหมายของการเป็ นมลทิน
1
ไม่ได้ มาจากภายนอก มก :C+
2
มาจากภายใน มก :C-4

ข

การเป็ นมลทินได้ แสดงออก มก :C-#

31

ลูกจ้ างกับค่าจ้ างของตน มธ 4:C-C"
ก
การทํางานในสวน มธ 4:C
ข
ค่าจ้ างของลูกจ้ าง มธ 4:
ค
การเพิ'มลูกจ้ าง มธ 4:#-
ง
ความโกรธ มธ 4:I-C
จ
การใช้ สติปัญญา มธ 4:C#-C"

32

ลูกชาย  คนที'เปลี'ยนใจ มธ C:I-#
ก
บุคคลในคําอุปมานี 2
1
ลูกชาย  คน มธ C:I-#C
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ชาวสวนที'ดรุ ้ าย มธ C:##-" มก C:C-C ลก 4:$-C$
ก
การเตรี ยมสวนองุ่นไว้ มก C:C
ค
การทรยศ
1
บ่าวคนแรกถูกเฆี'ยนตีและกลับบ้ านมือเปล่า มก C:#
2
บ่าวคนที'  ถูกประทุษร้ ายทําให้ ศีรษะแตกและทําการน่าอัปยศมากมาย มก C:4
3
บ่าวคนที' # ถูกหินขว้ าง มก C:+
ง
แผนการของเจ้ าของสวน ลก 4:C#
จ
การอุบายของคนเช่าสวน ลก 4:C-C+
ฉ
การลงโทษอันร้ ายแรง ลก 4:C"
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คนรับเชิญในงานเลี 2ยงที'ไม่มีเสื 2อสําหรับงาน มธ :C-C
ก
การเชื 2อเชิญ
1
พวกที'รับเชิญพวกแรก
การเชื 2อเชิญครัง2 แรก
ก
การเชื 2อเชิญ และการปฏิเสธ มธ :#
ข
การเชื 2อเชิญครัง2 สุดท้ าย มธ :-
2
พวกที'รับเชิญพวกที'  มธ :I-C4
ข
ความละอายที'งานเลี 2ยง

1
2

คนรับเชิญไม่มีเสื 2อสําหรับงาน มธ :CC-C#
การสรุป มธ :C
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ต้ นมะเดื'อและอนาคต มธ :#-#+ มก C#:I-#C ลก C:$-##
ก
สิ'งต่าง ๆ ในคําอุปมานี 2 มธ :#-#
ข
ความหมายของคําอุปมานี 2
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หญิงพรหมจารี ตะเกียง และการเตรี ยมไว้ พร้ อม มธ +:C-C#
ก
การรอช้ านานของพวกหญิงพรหมจารี
1
พวกที'เฉยเมย--ขาดนํ 2ามัน มธ +:#
2
พวกที'เตรี ยมไว้ พร้ อมแล้ ว--มีนํ 2ามันพอสําหรับตัวเอง มธ +:
ข
ปลายทางของพวกหญิงพรหมจารี
1
การเสด็จมาของเจ้ าบ่าว มธ +:"-
ก
การขอร้ องของพวกคนโง่ มธ +:I
ข
การปฏิเสธของพวกที'มีปัญญา มธ +:$
2
การปิ ดประตู มธ +:C4-C#
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เจ้ านายองค์หนึง' ผู้รับใช้ 10 คน และเงิน C4 มินา ลก C$:CC-
ก
คําสัง' ลก C$:C-C#
ข
ผลที'เกิดขึ 2น
1
ผู้รับใช้ คนแรก
ก
รายงานของตน ลก C$:C"
ข
บําเหน็จของตน ลก C$:C
2
ผู้รับใช้ คนที' 
ก
รายงานของตน ลก C$:CI
ข
บําเหน็จของตน ลก C$:C$
3
ผู้รับใช้ คนที' #
ก
รายงานของตน ลก C$:4-C
ข
การเสียหายของตน ลก C$:-"
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นักเดินทาง ผู้รับใช้ 3 คน และ I ตะลันต์ มธ +:C-#4
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การแยกแกะออกจากแพะ มธ +:#C-"
ก
ผู้แยกแกะออกจากแพะ มธ +:#C
ข
การแยกแกะออกจากแพะ มธ +:#-##
ค
ผู้ที'ถกู แยกออกจากกัน มธ +:##
1
พวกแกะ "พวกที'ได้ รับพระพร" มธ 25:34
ก
ลักษณะแห่งบําเหน็จของเขา มธ +:#
ข
เหตุที'เขาได้ รับบําเหน็จนัน2 มธ +:#+-#"
ค
การอธิบายถึงเรื' องบําเหน็จของเขา
1
คําถามของเขา มธ +:#-#$
2
คําตอบของพระองค์ มธ +:4
2
พวกแพะ "พวกที'ต้องสาปแช่ง" มธ +:C
ก
ลักษณะแห่งการลงโทษของเขา มธ +:C, "
ข
เหตุที'เขาได้ รับการลงโทษนัน2 มธ +:-#
ค
การอธิบายถึงเรื' องการลงโทษของเขา
1
คําถามของเขา มธ +:
2
คําตอบของพระองค์ มธ +:+

