
ขข้อสอบ
ภาค 4: คคาออุปมาของพระเยซซ

1 ในพวกยยิว พระเยซซเปป็นคนแรกททที่สอนโดยใชช้คคาออุปมาไหม?                                                                   

2 ในคคาออุปมาเรรที่องเรรอน 2 หลลังในพายอุแรง
ผซช้มทปลัญญาเปรทยบเททยบกลับใคร?                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                    
คนโงงเปรทยบเททยบกลับใคร?                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                    

3 ในคคาออุปมาเรรที่องการยกโทษใหช้แกงคนททที่เปป็นหนทน เงยิน 50 บาทและแกงคนททที่เปป็นหนทน เงยิน 500 บาท 
คนททที่เปป็นหนทน เงยิน 50 บาทเปรทยบเททยบกลับใคร?                                                                                                      
คนททที่เปป็นหนทน เงยิน 500 บาทเปรทยบเททยบกลับใคร?                                                                                                     
ความหมายของคคาออุปมานทนครออะไร?                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                    

4 ในคคาออุปมาเรรที่องคนททที่มทก คาลลังมาก
คนททที่มทก คาลลังมากเปรทยบเททยบกลับใคร?                                                                                                                      
ผซช้ใดสามารถมลัดคนททที่มทก คาลลังมากไวช้ แลช้วปลช้นทรลัพยย์ในเรรอนของเขาไดช้?                                                            
ชรที่อ เบเอลเซบซล มทความหมายอะไร?                                                                                                                        
ความบาปททที่ทรงอภลัยไมงไดช้ครออะไร?                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                    



5 ในคคาออุปมาเรรที่องผซช้หวงานพรช 
ผซช้หวงานพรชเปรทยบเททยบกลับผซช้ใด?                                                                                                                              
พรชเปรทยบเททยบกลับอะไร?                                                                                                                                         
นกเปรทยบเททยบกลับอะไร?                                                                                                                                         
ดยิน 4 ชนยิด มทอะไรบช้างและเปรทยบเททยบกลับอะไร?
ก                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                    
ข                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
ค                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                    
จ                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                    

6 คคาออุปมาเรรที่องความลลับแหงงพรช มทความหมายอะไร?                                                                                  
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

7 ในคคาออุปมาเรรที่องขช้าวละมานของซาตานททที่อยซ งในนาของพระเยซซ
นาเปรทยบเททยบกลับอะไร?                                                                                                                                          
ผซช้ใดหวงานพรชดท และพรชดทเปรทยบเททยบกลับอะไร?                                                                                     
ใครหวงานขช้าวละมาน และขช้าวละมานเปรทยบเททยบกลับอะไร?                                                                
ทคาไมชายคนหนนที่งททที่หวงานพรชดทนลันน ไมงอยากถอนและเกป็บขช้าวละมานทลันทท?                                                       
                                                                                                                                                                                    
คคาออุปมานทนมทความหมายอะไรสคาหรลับครยิสตจลักร?                                                                                                  
                                                                                                                                                                                    



8 ในคคาออุปมาเรรที่องพลันธอุย์ผลักกาดเมลป็ดหนนที่งซนที่งงอกขนนนแลช้วเปป็นตช้นไมช้ใหญง 
นกททที่มาอาศลัยอยซงตามกยิที่งกช้านของตช้นนลันนเปรทยบเททยบกลับอะไร?                                                                            
คคาออุปมานทนมทความหมายอะไร?                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

9 ในคคาออุปมาเรรที่องเชรนอของผซช้ทคาอาหาร
เชรนอเปรทยบเททยบกลับอะไร?                                                                                                                                         
อาณาจลักรแหงงสวรรคย์เปรทยบเททยบกลับอะไรบช้าง?                                                                                    
คคาออุปมานทนมทความหมายอะไร?                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

10 ในคคาออุปมาเรรที่องขอุนทรลัพยย์ซนที่งซงอนไวช้ททที่ทอุงงนา
ทอุงงนาเปรทยบเททยบกลับอะไร?                                                                                                                                     
ขอุนทรลัพยย์เปรทยบเททยบกลับใคร?                                                                                                                                
ผซช้ใดซรนอทอุงงนานลันน?                                                                                                                                                      

11 ในคคาออุปมาเรรที่องมอุกดาเมป็ดหนนที่งมทราคามาก
ไขงมอุกอยงางดทเปรทยบเททยบกลับใคร?                                                                                                                            
พงอคช้าเปรทยบเททยบกลับผซช้ใด?                                                                                                                                       
ทคาไมอยิสราเอลเปรทยบเททยบกลับขอุนทรลัพยย์ และครยิสตจลักรเปรทยบเททยบกลับไขงมอุกอยงางดท?                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    



12 ในคคาออุปมาเรรที่องการเลรอกปลาในอวน
ปลาเปรทยบเททยบกลับใคร?                                                                                                                                          
ทะเลเปรทยบเททยบกลับอะไร?                                                                                                                                      

13 คคาออุปมาเรรที่องคนททที่เรทยนรซช้แลช้วททที่เอาของออกมาจากคลลังของตน มทความหมายอะไร?                            
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

14 ในคคาออุปมาเรรที่องสหายของเจช้าบงาวททที่ยลังไมงไดช้อดอาหาร
สหายของเจช้าบงาวเปรทยบเททยบกลับใคร?                                                                                                                   
เจช้าบงาวเปรทยบเททยบกลับผซช้ใด?                                                                                                                                     
สหายของเจช้าบงาวจะทคาอะไรเมรที่อเจช้าบงาวจะตช้องจากเขาไป?                                                                                 
ในสมลัยนทน  ครยิสเตทยนควรอดอาหารไหม? ชงวยยกตลัวอยงางจากพระคลัมภทรย์เพรที่อพยิสซจนย์คนตอบ                             
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

15 คคาออุปมาเรรที่องการเอาทงอนผช้าทอใหมงมาปะเสรนอเกงา และคคาออุปมาเรรที่องนคนาองอุงนใหมงกลับถอุงหนลังเกงา มท
ความหมายอะไร?                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    



16 ในคคาออุปมาเรรที่องชลั ที่วอายอุททที่บงน
ใครเปรทยบเททยบกลับพวกททที่บงน?                                                                                                                                
พวกเขาบงนวงาอะไรเรรที่องยอหย์นผซช้ใหช้รลับบลัพตยิศมา?                                                                                                  
                                                                                                                                                                                    
พวกเขาบงนวงาอะไรเรรที่องพระเยซซ?                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                    

17 คคาออุปมาเรรที่องคนททที่รลับการยกหนทนแลช้วททที่ไมงยอมยกหนทน ใหช้แกงคนอรที่น มทความหมายอะไร?                       
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

18 คคาออุปมาเรรที่องวยิธทรซช้จลักเพรที่อนบช้านของตน มทความหมายอะไร?                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
ในคคาออุปมานทน  ใครบช้างสอบตก?                                                                                                                
ในคคาออุปมานทน  ใครสอบผงาน?                                                                                                                                     

19 ในคคาออุปมาเรรที่องผทโสโครกกลับเรรอนททที่กวาดออกไปแลช้ว
คนททที่มทผทโสโครกออกมาจากตลัวเปรทยบเททยบกลับใคร?                                                                                             
                                                                                                                                                                                    

20 ในคคาออุปมาเรรที่องคนโงงเขลาททที่มทปลัญหา พระเยซซสอนวงาอะไร?                                                                  
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    



21 ในคคาออุปมาเรรที่องการเตรทยมพรช้อม ก ลับ การเลยินเลงอ
ผลแหงงการเตรทยมพรช้อมครออะไร?                                                                                                                           
ทคาไมผซช้รลับใชช้ของพระเจช้าททที่ไมงซรที่อสลัตยย์จะตช้องถซกเฆทที่ยนมาก?
ก                                                                                                                                                                                  
ข                                                                                                                                                                                  
ค                                                                                                                                                                                  

22 ในคคาออุปมาเรรที่องตช้นมะเดรที่อททที่ไมงเกยิดผล
ตช้นมะเดรที่อเปรทยบเททยบกลับประเทศอะไร?                                                                                                               
ประเทศนลันนถซกโคงนเสทยเมรที่อไรและอยงางไร?                                                                                                            
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

23 คคาออุปมาเรรที่องผซช้ททที่ชนะททที่งานเลทนยง มทความหมายอะไร?                                                                               
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

24 ในคคาออุปมาเรรที่องคนโฉดเขลา 3 คน
คคาแกช้ตลัวของคนโฉดเขลาคนแรกครออะไร?                                                                                                            
                                                                                                                                                                                    
คคาแกช้ตลัวของคนโฉดเขลาคนททที่สองครออะไร?                                                                                                         
                                                                                                                                                                                    
คคาแกช้ตลัวของคนโฉดเขลาคนททที่สามครออะไร?                                                                                                         
                                                                                                                                                                                    
คนโฉดเขลาเปรทยบเททยบกลับประเทศอะไร?                                                                                                           
คนททที่อยซงตามถนนใหญงและตรอกนช้อยในเมรองเปรทยบเททยบกลับใคร?                                                                     



25 คคาออุปมาเรรที่องลซกแกะททที่หายไป เงยินหนนที่งบาทททที่หายไป และลซกชายททที่โศกเศรช้า มทความหมายอะไร?
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
ลซกชายคนโตเปรทยบเททยบกลับใคร?                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                    

26 คคาออุปมาเรรที่องความเฉลทยวฉลาดของคนตช้นเรรอน มทความหมายอะไร?                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

27 คคาออุปมาเรรที่องการถงอมใจ มทความหมายอะไร?                                                                                            
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

28 คคาออุปมาเรรที่องแมงมงายกลับผซช้พยิพากษา เปป็นคคาออุปมาเรรที่อง                                        โดย                               

29 ในคคาออุปมาเรรที่องคนฟารยิสทททที่เยงอหยยิที่งกลับคนเกป็บภาษทททที่ถงอมตลัวลง คนไหนไดช้รลับความรอด?
                                                                                                                                                                                    
ทคาไมอทกคนหนนที่งไมงไดช้รลับความรอด?                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                    



30 ในคคาออุปมาเรรที่องการแกช้ไขการเปป็นมลทยิน อะไรสามารถทคาใหช้คนเปป็นมลทยินไดช้?                                
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

31 ในคคาออุปมาเรรที่องลซกจช้างกลับคงาจช้างของตน เจช้าของบช้านทคาผยิดไหม? ทคาไม?                                             
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

32 ในคคาออุปมาเรรที่องลซกชาย 2 คนททที่เปลทที่ยนใจ คนไหนเปป็นผซช้ทคาตามความประสงคย์ของบยิดา?
                                                                                                                                                                                    
ลซกชายคนไหนเปรทยบเททยบกลับอยิสราเอล?                                                                                                              
ลซกชายคนไหนเปรทยบเททยบกลับคนตงางชาตยิ?                                                                                                           

33 ในคคาออุปมาเรรที่องชาวสวนททที่ดอุรช้าย ชาวสวนททที่ดอุรช้ายเปรทยบเททยบกลับใคร?                                                 
บอุตรชายททที่รลักของเจช้าของสวนเปรทยบเททยบกลับผซช้ใด?                                                                                               

34 ในคคาออุปมาเรรที่องคนรลับเชยิญในงานเลทนยงททที่ไมงมทเสรนอสคาหรลับงาน เสรนอสคาหรลับงานสมรสเปรทยบเททยบกลับ
อะไร?                                                                                                                                                                          

35 ในคคาออุปมาเรรที่องตช้นมะเดรที่อและอนาคต 
มธ 24:34 เราบอกความจรยิงแกงทงานทลันงหลายวงา คนชลั ที่วอายอุนทน จะไมงลงวงลลับไปจนกวงาสยิที่งทลันงปวงนทนจะสคาเรป็จ 
คนชลั ที่วอายอุนทนครอคนยอุคไหน?                                                                                                                                      

36 ในคคาออุปมาเรรที่องหญยิงพรหมจารท ตะเกทยง และการเตรทยมไวช้พรช้อม นคนามลันเปรทยบเททยบกลับผซช้ใด?
                                                                                                                                                                                    



37 คคาออุปมาเรรที่องเจช้านายองคย์หนนที่ง ผซช้รลับใชช้ 10 คน และเงยิน 10 มยินา มทความหมายอะไร?                            
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

38 คคาออุปมาเรรที่องนลักเดยินทาง ผซช้รลับใชช้ 3 คน และ 8 ตะลลันตย์ มทความหมายอะไร?                                         
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

39 ในคคาออุปมาเรรที่องการแยกแกะออกจากแพะ
แกะเปรทยบเททยบกลับใคร?                                                                                                                                          
แพะเปรทยบเททยบกลับใคร?                                                                                                                                         
เรรที่องนทน จะเกยิดขนนนเมรที่อไร?                                                                                                                                            



ขข้อสอบ
ภาค 4: คคาออุปมาของพระเยซซ

1 ในพวกยยิว พระเยซซเปป็นคนแรกททที่สอนโดยใชช้คคาออุปมาไหม?    พระเยซซไมมใชมคนแรก                              

2 ในคคาออุปมาเรรที่องเรรอน 2 หลลังในพายอุแรง
ผซช้มทปลัญญาเปรทยบเททยบกลับใคร?             ผซช้ททที่สรช้างเรรอนของตนบนศยิลา ครอคนททที่เชรที่อและไวช้วางใจในพระเยซซ     
             เขาจะมลั ที่นคง                                                                                                                                                     
คนโงมเปรทยบเททยบกลับใคร?                     ผซช้ททที่สรช้างเรรอนของตนบนทราย ครอคนททที่ปฏยิเสธพระเยซซ                        
             เขาจะไมมมลั ที่นคง                                                                                                                                               

3 ในคคาออุปมาเรรที่องการยกโทษใหช้แกมคนททที่เปป็นหนทน เงยิน 50 บาทและแกมคนททที่เปป็นหนทน เงยิน 500 บาท 
คนททที่เปป็นหนทน เงยิน 50 บาทเปรทยบเททยบกลับใคร?             ซทโมนคนฟารยิสท                                                                 
คนททที่เปป็นหนทน เงยิน 500 บาทเปรทยบเททยบกลับใคร?            ผซช้หญยิงคนหนนที่งททที่กลลับใจเสทยใหมม                                     
ความหมายของคคาออุปมานทนครออะไร?                  ผซช้ททที่กลลับใจเสทยใหมมรลับเชรที่อในพระเยซซ เขาจะรลักพระเยซซมาก     
             สมวนผซช้ททที่ไมมเชรที่อในพระเยซซ เขากป็จะรลักนช้อยหรรอไมมรลับพระเยซซเลย                                                             

4 ในคคาออุปมาเรรที่องคนททที่มทก คาลลังมาก
คนททที่มทก คาลลังมากเปรทยบเททยบกลับใคร?                พญามาร                                                                                         
ผซช้ใดสามารถมลัดคนททที่มทก คาลลังมากไวช้ แลช้วปลช้นทรลัพยย์ในเรรอนของเขาไดช้?          พระวยิญญาณบรยิสอุทธยิธ                 
ชรที่อ เบเอลเซบซล มทความหมายอะไร?                  เจช้าแหมงแมลงวลัน                                                                            
ความบาปททที่ทรงอภลัยไมมไดช้ครออะไร?                 ความบาปททที่หมยิที่นประมาทพระวยิญญาณบรยิสอุทธยิธ                        



5 ในคคาออุปมาเรรที่องผซช้หวมานพรช 
ผซช้หวมานพรชเปรทยบเททยบกลับผซช้ใด?           พระเยซซ                                                                                                       
พรชเปรทยบเททยบกลับอะไร?                      พระวจนะของพระเจช้า                                                                              
นกเปรทยบเททยบกลับอะไร?                      พญามาร                                                                                                      
ดยิน 4 ชนยิด มทอะไรบช้างและเปรทยบเททยบกลับอะไร?
ก           ดยินททที่อยซม  รยิมหนทาง   เปรทยบเททยบกลับ ผซช้ททที่ไดช้ยยินพระวจนะนลันนแลช้วแตมไมมเขช้าใจ      และไมมรลับเอา                 
             พญา  มารกป็มาฉวยเอาพระวจนะจากใจของเขาไปเสทย                                                                                 
ข           ดยิน  ททที่  มทพรนนหยิน   เปรทยบเททยบกลับ   ผซช้  ททที่ไดช้ยยินพระวจนะนลันน แลช้วกป็รลับทลันททดช้วยความปรทดท                             
             แตมความเชรที่อยลังไมมแขป็งแรงกป็  ทนอยซมไดช้ชลั ที่วคราว และเมรที่อเกยิดการยากลคาบากหรรอการขมมเหงตมางๆ          
             เพราะพระวจนะนลันน เขากป็เลยิกเสทย                                                                                                                 
ค           ดยินททที่มทหนาม   เปรทยบเททยบกลับ      ผซช้  ททที่ไดช้ฟลังพระวจนะ แลช้ว  เกยิด  ความกลังวลตามธรรมดาโลก                       
             การลมอลวงแหมงทรลัพยย์สมบลัตยิกป็รลัดพระวจนะนลันนเสทย และเขาจนงไมมเกยิดผล                                                
จ           ดยินดท   เปรทยบเททยบกลับ ผซช้ททที่ไดช้ยยินพระวจนะและเขช้าใจ                                                                                    
             จนง  เกยิดผลรช้อยเทมาบช้าง หกสยิบเทมาบช้าง สามสยิบเทมาบช้าง                                                                                 

6 คคาออุปมาเรรที่องความลลับแหมงพรช มทความหมายอะไร?      การประกาศวมา ขมาวประเสรยิฐของพระเยซซนลันน  
             หนช้าททที่ของผซช้รลับใชช้ทอุกคน ตช้องออกไปประกาศใหช้แกมทอุกคนททที่ยลังไมมเชรที่อในพระเจช้า                                  
             สมวนการเกยิดผลนลันน ขนนนอยซมททที่พระเจช้าจะเปป็นผซช้ใหช้เกยิดผล                                                                              

7 ในคคาออุปมาเรรที่องขช้าวละมานของซาตานททที่อยซ มในนาของพระเยซซ
นาเปรทยบเททยบกลับอะไร?          โลก                                                                                                                            
ผซช้ใดหวมานพรชดท และพรชดทเปรทยบเททยบกลับอะไร?           พระเยซซ    ผซช้ททที่รลับเชรที่อในพระเยซซอยมางแทช้จรยิง         
ใครหวมานขช้าวละมาน และขช้าวละมานเปรทยบเททยบกลับอะไร?   พญามาร           ผซช้ททที่เชรที่อพระเยซซไมมจรยิง   
ทคาไมชายคนหนนที่งททที่หวมานพรชดทนลันน ไมมอยากถอนและเกป็บขช้าวละมานทลันทท?                                                       
             เพราะถช้าถอนขช้าวละมานแลช้ว เกลรอกวมาจะโดนขช้าวดทดช้วย                                                                         
คคาออุปมานทนมทความหมายอะไรสคาหรลับครยิสตจลักร?         ในครยิสตจลักรจะมทคนททที่เชรที่อในพระเจช้าอยมางแทช้จรยิง        
             และไมมจรยิงรวมอยซมดช้วย                                                                                                                                  



8 ในคคาออุปมาเรรที่องพลันธอุย์ผลักกาดเมลป็ดหนนที่งซนที่งงอกขนนนแลช้วเปป็นตช้นไมช้ใหญม 
นกททที่มาอาศลัยอยซมตามกยิที่งกช้านของตช้นนลันนเปรทยบเททยบกลับอะไร?             พญามาร                                                  
คคาออุปมานทนมทความหมายอะไร?             พระเยซซเรยิที่มตช้นประกาศโดยมทอลัครสาวก   12   คนและสาวก   120   คน       
             เทมานลันน ซนที่งถรอวมาเลป็กนช้อย แตมหลลังจากนลันนกป็เรยิที่มเตยิบโตขนนน มทครยิสตจลักรเปป็นจคานวนมาก แลช้วเมรที่อ           
             ครยิสตจลักรเตยิบโตใหญมขนนนแลช้ว พญามารกป็จะใชช้คนของมลันเขช้ามาอยซมในครยิสตจลักร                                  

9 ในคคาออุปมาเรรที่องเชรนอของผซช้ทคาอาหาร
เชรนอเปรทยบเททยบกลับอะไร?         ความบาป                                                                                                                 
อาณาจลักรแหมงสวรรคย์เปรทยบเททยบกลับอะไรบช้าง?          ครยิสตจลักร                      ยอุค   1000   ปท                     
คคาออุปมานทนมทความหมายอะไร?             ในครยิสตจลักรของพระเจช้าและยอุค   1000   ปท จะมทความบาป                      
             (  คคาสอนผยิด  )   เขช้ามาในครยิสตจลักร ความบาป   (  ฟซขนนน  )   เขช้ามาทคาใหช้ครยิสตจลักรเสทยไป                                 
             ใหช้ระมลัดระวลังในเรรที่องนทน                                                                                                                                 

10 ในคคาออุปมาเรรที่องขอุนทรลัพยย์ซนที่งซมอนไวช้ททที่ทอุมงนา
ทอุมงนาเปรทยบเททยบกลับอะไร?                  โลก                                                                                                               
ขอุนทรลัพยย์เปรทยบเททยบกลับใคร?             คนอยิสราเอล                                                                                                
ผซช้ใดซรนอทอุมงนานลันน?                                   พระเยซซ                                                                                                       

11 ในคคาออุปมาเรรที่องมอุกดาเมป็ดหนนที่งมทราคามาก
ไขมมอุกอยมางดทเปรทยบเททยบกลับใคร?         ครยิสตจลักร                                                                                                    
พมอคช้าเปรทยบเททยบกลับผซช้ใด?                    พระเยซซ                                                                                                       
ทคาไมอยิสราเอลเปรทยบเททยบกลับขอุนทรลัพยย์ และครยิสตจลักรเปรทยบเททยบกลับไขมมอุกอยมางดท?            ทลันงสองมทคมา       
             มากในสายพระเนตรของพระเยซซ ขอุนทรลัพยย์เปป็นสยิที่งททที่ถซกซมอนไวช้ เชมนกลันคนอยิสราเอลถซก                     
             กระจลัดกระจายไปทลั ที่วโลกและถซกซมอนไวช้ในแตมละประเทศ  สมวนไขมมอุกนลันนเปป็นสยิที่งหนนที่งททที่มทคมามาก      
             เปป็นอลันเดทยว เชมนกลันถนงแมช้วมามทครยิสตจลักรในหลายพรนนททที่ ในสายพระเนตรของพระเจช้านลันนกป็นลับวมา        
             เปป็นครยิสตจลักรอลันเดทยวกลัน บนสวรรคย์จะรมวมกลันเปป็นครยิสตจลักรเดทยว                                                        



12 ในคคาออุปมาเรรที่องการเลรอกปลาในอวน
ปลาเปรทยบเททยบกลับใคร?                       ทอุกคนในโลกนทน                                                                                           
ทะเลเปรทยบเททยบกลับอะไร?                   โลก                                                                                                               

13 คคาออุปมาเรรที่องคนททที่เรทยนรซช้แลช้วททที่เอาของออกมาจากคลลังของตน มทความหมายอะไร?                            
             พวกธรรมาจารยย์ททที่ไดช้รลับความรอดแลช้ว เขาใชช้ความรซช้เกมาในพระคลัมภทรย์เดยิมเพรที่อจะสอนคนอรที่น             
             เรรที่องความรอด สมวนความเขช้าใจใหมม ครอความรอดของพระเยซซเปป็นของใหมม เชมน คคาพยากรณย์           
             เรรที่องพระเยซซ เมรที่อกมอนเขายลังไมมเขช้าใจ แตมหลลังจากไดช้รลับความรอดแลช้ว เขากป็เขช้าใจวมา คคาพยากรณย์       
             นลันนเลป็งถนงพระเยซซ                                                                                                                                           

14 ในคคาออุปมาเรรที่องสหายของเจช้าบมาวททที่ยลังไมมไดช้อดอาหาร
สหายของเจช้าบมาวเปรทยบเททยบกลับใคร?             พวกสาวกของพระเยซซ                                                                 
เจช้าบมาวเปรทยบเททยบกลับผซช้ใด?                               พระเยซซ                                                                                          
สหายของเจช้าบมาวจะทคาอะไรเมรที่อเจช้าบมาวจะตช้องจากเขาไป?                  เขาจะถรออดอาหาร                                 
ในสมลัยนทน  ครยิสเตทยนควรอดอาหารไหม? ชมวยยกตลัวอยมางจากพระคลัมภทรย์เพรที่อพยิสซจนย์คนตอบ                             
             ควรจะถรออดอาหารตามอยมางในหนลังสรอกยิจการ   13:2-3    พวกผซช้รลับใชช้พระเจช้าในตอนนลันน                      
             ถรออดอาหารและอธยิษฐาน                                                                                                                             

15 คคาออุปมาเรรที่องการเอาทมอนผช้าทอใหมมมาปะเสรนอเกมา และคคาออุปมาเรรที่องนคนาองอุมนใหมมกลับถอุงหนลังเกมา มท
ความหมายอะไร?         ความเชรที่อใหมมเปป็นของพระเยซซ สมวนความเชรที่อเกมาเปป็นของพวกยยิว                                  
             ควรจะแทนความเชรที่อเกมานลันนดช้วยความเชรที่อใหมมของพระเยซซ จะเอาความเชรที่อทลันงสองอยมางนลันน             
             มาผสมกลันไมมไดช้                                                                                                                                             



16 ในคคาออุปมาเรรที่องชลั ที่วอายอุททที่บมน
ใครเปรทยบเททยบกลับพวกททที่บมน?             พวกฟารยิสทและนลักกฎหมาย                                                                       
พวกเขาบมนวมาอะไรเรรที่องยอหย์นผซช้ใหช้รลับบลัพตยิศมา?         เขาบมนวมายอหย์นผซช้ใหช้รลับบลัพตยิศมาไมมไดช้รลับประทาน      
             ขนมปลังหรรอดรที่มนคนาองอุมน แตมกป็ยลังวมายอหย์นผซช้ใหช้รลับบลัพตยิศมามทผทเขช้าสยิง                                                          
พวกเขาบมนวมาอะไรเรรที่องพระเยซซ?         เขาบมนวมาพระเยซซกยินเตยิบและดรที่มนคนาองอุมนมาก ทลันงรลับประทานรมวม         
             กลับคนบาป เปป็นมยิตรสหายกลับคนเกป็บภาษทและพวกคนบาป                                                                       

17 คคาออุปมาเรรที่องคนททที่รลับการยกหนทนแลช้วททที่ไมมยอมยกหนทน ใหช้แกมคนอรที่น มทความหมายอะไร?                       
             เมรที่อเราไดช้รลับความเมตตาจากพระเจช้าแลช้ว เรากป็ควรจะยกโทษใหช้แกมพทที่นช้องททที่ทคาผยิดตมอเราดช้วย             
             ใจกวช้างขวาง เพราะหนทนบาปของเรานลันนมากมายมหาศาล พระเจช้ากป็ยลังโปรดยกโทษบาปใหช้แกมเรา       
             เชมนเดทยวกลัน เราควรจะยกโทษใหช้แกมพทที่นช้องดช้วย                                                                                         

18 คคาออุปมาเรรที่องวยิธทรซช้จลักเพรที่อนบช้านของตน มทความหมายอะไร?                  ใหช้รลักเพรที่อนบช้านเหมรอน            
             รลักตนเอง โดยรซช้จลักททที่จะชมวยเหลรอและแบมงปลันคนอรที่น รวมทลันงคนททที่เปป็นศลัตรซของเราดช้วย                         
             เพรที่อวมาการชมวยเหลรอนลันนจะทคาใหช้มทโอกาสททที่จะครนดทก ลับเขาเชมนกลัน                                                            
ในคคาออุปมานทน  ใครบช้างสอบตก?            ปอุโรหยิต                                       พวกเลวท                                      
ในคคาออุปมานทน  ใครสอบผมาน?                  ชาวสะมาเรทย                                                                                                

19 ในคคาออุปมาเรรที่องผทโสโครกกลับเรรอนททที่กวาดออกไปแลช้ว
คนททที่มทผทโสโครกออกมาจากตลัวเปรทยบเททยบกลับใคร?                 คนททที่เชรที่อในพระเยซซไมมจรยิง                                 
             เมรที่อเขาออกไปแลช้ว การประพฤตยิของเขาจะเลวรช้ายยยิ ที่งกวมาเดยิม                                                                 

20 ในคคาออุปมาเรรที่องคนโงมเขลาททที่มทปลัญหา พระเยซซสอนวมาอะไร?                ใหช้เวช้นเสทยจากการโลภ             
             ในทรลัพยย์สมบลัตยิในโลกนทน  แตมใหช้แสวงหานคนาพระทลัยของพระเจช้ากมอน และถช้าพระองคย์จะทรง             
             โปรดใหช้มลั ที่นมท พระองคย์กป็จะทรงประทานใหช้ตามนคนาพระทลัยของพระองคย์                                               



21 ในคคาออุปมาเรรที่องการเตรทยมพรช้อม ก ลับ การเลยินเลมอ
ผลแหมงการเตรทยมพรช้อมครออะไร?                     เขาจะเปป็นสอุขและไดช้รลับบคาเหนป็จ                                                  
ทคาไมผซช้รลับใชช้ของพระเจช้าททที่ไมมซรที่อสลัตยย์จะตช้องถซกเฆทที่ยนมาก?
ก           ผซช้รลับใชช้ของพระเจช้าททที่รซช้นคน าพระทลัยของพระเจช้า แตมไมมรลับเอา                                                                        
ข           ผซช้รลับใชช้ของพระเจช้าททที่รซช้นคน าพระทลัยของพระเจช้า แตมไมมเตรทยมตลัวใหช้พรช้อม                                                  
ค           ผซช้รลับใชช้ของพระเจช้าททที่รซช้นคน าพระทลัยของพระเจช้า แตมไมมกระทคาตาม                                                               

22 ในคคาออุปมาเรรที่องตช้นมะเดรที่อททที่ไมมเกยิดผล
ตช้นมะเดรที่อเปรทยบเททยบกลับประเทศอะไร?         ประเทศอยิสราเอล                                                                           
ประเทศนลันนถซกโคมนเสทยเมรที่อไรและอยมางไร?      ถซกโคมนตอน ค  .  ศ  . 70   อยิสราเอลกบฏตมออาณาจลักรโรมลัน           
             ทคาใหช้กรอุงเยรซซาเลป็มและพระวยิหารของพระเจช้าถซกทคาลาย พวกเขาถซกทคาใหช้กระจลัดกระจายไป             
             ทลั ที่วโลก ไมมมทประเทศอยซม                                                                                                                                 

23 คคาออุปมาเรรที่องผซช้ททที่ชนะททที่งานเลทนยง มทความหมายอะไร?                ใหช้เราเปป็นคนททที่ถมอมใจลง                       
             อยมาแสวงหาเกทที่ยรตยิใหช้กลับตลัวเอง พระเจช้าดซททที่จยิตใจ คนททที่ยกตลัวเองขนนนกป็จะถซกเหยทยดลง                           
             คนททที่ถมอมตลัวลงพระเจช้าจะยกเขาขนนน และเมรที่อออกไปประกาศขมาวประเสรยิฐกบทอุกคน                          
             อยมาเลรอกประกาศแตมคนรวยคนมลั ที่งมท ใหช้ประกาศกลับคนตคที่าตช้อย คนพยิการ คนยากจนดช้วย                      

24 ในคคาออุปมาเรรที่องคนโฉดเขลา 3 คน
คคาแกช้ตลัวของคนโฉดเขลาคนแรกครออะไร?                   เขาพซดวมา ขช้าพเจช้าพนที่งซรนอนามา                                           
                ขช้าพเจช้าขอไปดซนากมอน ขช้าพเจช้าขอตลัวเถอะ                                                                                                 
คคาแกช้ตลัวของคนโฉดเขลาคนททที่สองครออะไร?                เขาพซดวมา ขช้าพเจช้าพนที่งซรนอวลัวมาหช้าคซม                                   
                ขช้าพเจช้าขอไปลองดซวลัวกมอน ขช้าพเจช้าขอตลัวเถอะ                                                                                         
คคาแกช้ตลัวของคนโฉดเขลาคนททที่สามครออะไร?                เขาพซดวมา ขช้าพเจช้าพนที่งแตมงงานใหมม                                   
                เหตอุฉะนลันนขช้าพเจช้าไปไมมไดช้                                                                                                                           
คนโฉดเขลาเปรทยบเททยบกลับประเทศอะไร?                  ประเทศอยิสราเอล                                                              
คนททที่อยซมตามถนนใหญมและตรอกนช้อยในเมรองเปรทยบเททยบกลับใคร?                   คนตมางชาตยิ                                 



25 คคาออุปมาเรรที่องลซกแกะททที่หายไป เงยินหนนที่งบาทททที่หายไป และลซกชายททที่โศกเศรช้า มทความหมายอะไร?
             พระ  เจช้า  ไมมทรงปรารถนาททที่จะใหช้ผซช้หนนที่งผซช้ใดพยินาศไป และตกนรกเลย      พระองคย์มทความชรที่นชนยยินดท    
             เมรที่อมทผซช้หนนที่งผซช้ใดกลลับใจเสทยใหมมไดช้รลับความรอด รวมทลันงพวกทซตสวรรคย์กป็มทความชรที่นชนยยินดทดช้วย        
             เชมนกลัน                                                                                                                                                            
ลซกชายคนโตเปรทยบเททยบกลับใคร?        พวกฟารยิสท คนพวกนทนไมมชอบททที่เหป็นคนบาปกลลับใจเสทยใหมม                   
             มาเชรที่อในพระเยซซครยิสตย์                                                                                                                                 

26 คคาออุปมาเรรที่องความเฉลทยวฉลาดของคนตช้นเรรอน มทความหมายอะไร?              พระเจช้าสอนใหช้เรา        
             เปป็นคนฉลาด ใหช้รซช้จลักใชช้ทรลัพยย์อธรรมททที่เรามทอยซ มในโลกนทน  ทคาดทกลับชาวโลก เพรที่อวมาเราจะไดช้รซช้จลักเขา       
             และเปป็นเพรที่อนกลับเขาไดช้ ทคาใหช้เขาไดช้มทโอกาสมาถนงพระเจช้า และไดช้รลับความรอด และใหช้เรา                
             สลัตยย์ซรที่อในของประทานททที่พระเจช้ามอบใหช้ เมรที่อถนงเวลา พระเจช้าประทานสยิที่งททที่ดทใหช้แกมเรา                       
             เชมน การนคาคนมาถนงพระเจช้า ถช้าเราสลัตยย์ซรที่อ พระเจช้าจะใหช้คนเพยิที่มมากขนนน                                                 

27 คคาออุปมาเรรที่องการถมอมใจ มทความหมายอะไร?                การรลับใชช้พระเจช้านลันนใหช้ถรอวมาเปป็นหนช้าททที่          
             ของเราททที่พระเจช้ามอบหมายใหช้เราทคา อยมาเรทยกรช้องสยิที่งหนนที่งสยิที่งใดจากพระเจช้า สยิที่งททที่ทคานลันน                      
             ทคาเพราะเรารลักพระเจช้า เพราะทอุกสยิที่งทอุกอยมางเปป็นของพระเจช้าอยซมแลช้ว ถช้าพระองคย์ยลังไมมใหช้                    
             กป็ขอบคอุณพระเจช้า ถช้าพระเจช้าอวยพรใหช้มา กป็ขอบคอุณพระเจช้า   ใหช้ขอบคอุณพระเจช้าในทอุกกรณท             

28 คคาออุปมาเรรที่องแมมมมายกลับผซช้พยิพากษา เปป็นคคาออุปมาเรรที่อง                อธยิษฐานขอ      โดย       ความอดทน      

29 ในคคาออุปมาเรรที่องคนฟารยิสทททที่เยมอหยยิที่งกลับคนเกป็บภาษทททที่ถมอมตลัวลง คนไหนไดช้รลับความรอด?
             คนเกป็บภาษทไดช้รลับความรอด เพราะเขากลลับใจเสทยใหมม                                                                              
ทคาไมอทกคนหนนที่งไมมไดช้รลับความรอด?                เพราะคนฟารยิสทเยมอหยยิที่ง ไมมถมอมตลัวลง ไมมกลลับใจเสทยใหมม        
             พวกเขาปฏยิเสธ  พระเยซซ พระเจช้าจนงไมมยอมรลับพวกเขา                                                                              



30 ในคคาออุปมาเรรที่องการแกช้ไขการเปป็นมลทยิน อะไรสามารถทคาใหช้คนเปป็นมลทยินไดช้?                                
             ไมมมทสยิที่งใดททที่อยซมภายนอกมนอุษยย์จะทคาใหช้ภายในมนอุษยย์นลันนเปป็นมลทยินไดช้                                                   
             แตมสยิที่งซนที่งอยซมภายในมนอุษยย์นลันนจะทคาใหช้ตลัวของเขาเปป็นมลทยินไดช้                                                                              

31 ในคคาออุปมาเรรที่องลซกจช้างกลับคมาจช้างของตน เจช้าของบช้านทคาผยิดไหม? ทคาไม?        ไมมผยิด                              
             เพราะเจช้าของบช้านไดช้ตกลงคมาจช้างกลับลซกจช้างแลช้วในการทคางาน เจช้าของบช้านมทสยิทธยิธ ททที่จะใหช้                   
             คมาจช้างแกมใครเทมาไหรมกป็ไดช้ เพราะเงยินคมาจช้างนลันนเปป็นของเจช้าของบช้าน                                                         
             เชมนเดทยวกลัน เราไมมควรจะไปอยิจฉาตารช้อน เมรที่อเหป็นวมาพระเจช้าทรงใจดทกลับผซช้อรที่น                                      

32 ในคคาออุปมาเรรที่องลซกชาย 2 คนททที่เปลทที่ยนใจ คนไหนเปป็นผซช้ทคาตามความประสงคย์ของบยิดา?
             ลซกชายคนแรก บอกวมาไมมไป แตมภายหลลังกลลับใจไป                                                                                   
ลซกชายคนไหนเปรทยบเททยบกลับอยิสราเอล?                     ลซกชายคนททที่สอง                                                               
ลซกชายคนไหนเปรทยบเททยบกลับคนตมางชาตยิ?                  ลซกชายคนแรก                                                                 

33 ในคคาออุปมาเรรที่องชาวสวนททที่ดอุรช้าย ชาวสวนททที่ดอุรช้ายเปรทยบเททยบกลับใคร?            คนอยิสราเอล                  
บอุตรชายททที่รลักของเจช้าของสวนเปรทยบเททยบกลับผซช้ใด?                   พระเยซซ                                                                

34 ในคคาออุปมาเรรที่องคนรลับเชยิญในงานเลทนยงททที่ไมมมทเสรนอสคาหรลับงาน เสรนอสคาหรลับงานสมรสเปรทยบเททยบกลับ
อะไร?                เปรทยบเททยบกลับความรอด                                                                                                                 

35 ในคคาออุปมาเรรที่องตช้นมะเดรที่อและอนาคต 
มธ 24:34 เราบอกความจรยิงแกมทมานทลันงหลายวมา คนชลั ที่วอายอุนทน จะไมมลมวงลลับไปจนกวมาสยิที่งทลันงปวงนทนจะสคาเรป็จ 
คนชลั ที่วอายอุนทนครอคนยอุคไหน?                   ยอุค   7   ปท                                                                                                        

36 ในคคาออุปมาเรรที่องหญยิงพรหมจารท ตะเกทยง และการเตรทยมไวช้พรช้อม นคนามลันเปรทยบเททยบกลับผซช้ใด?
                                       พระวยิญญาณบรยิสอุทธยิธ                                                                                                            



37 คคาออุปมาเรรที่องเจช้านายองคย์หนนที่ง ผซช้รลับใชช้ 10 คน และเงยิน 10 มยินา มทความหมายอะไร?                            
             พระเจช้าใหช้ขมาวประเสรยิฐแกมผซช้รลับใชช้ของพระองคย์ทอุกคนเทมากลัน ใหช้ออกไปประกาศขมาวประเสรยิฐ         
             แตมละคนกป็นคาคนมาถนงพระเจช้าใหช้มากนช้อย แตกตมางกลัน เมรที่อครบกคาหนดเวลา พระองคย์จะประทาน     
             รางวลัลใหช้ตามการกระทคา แตมมทบางคนไมมยอมประกาศ พระองคย์จะเอาสมวนของคนนลันนททที่ไมม                 
             ประกาศใหช้แกมคนททที่ไดช้รลับรางวลัลนลันน                                                                                                             

38 คคาออุปมาเรรที่องนลักเดยินทาง ผซช้รลับใชช้ 3 คน และ 8 ตะลลันตย์ มทความหมายอะไร?                                         
             พระเจช้าใหช้ของประทานแกมผซช้ททที่เชรที่อและผซช้รลับใชช้ของพระเจช้าแตกตมางกลันตามความสามารถ                     
             ใหช้รลับใชช้พระเจช้า เมรที่อถนงเวลาพระองคย์จะประทานบคาเหนป็จรางวลัลใหช้แกมผซช้รลับใชช้ ตามการกระทคา           
             ของแตมละคน แตมจะมทบางคนททที่ไมมเชรที่อ เขาไมมไดช้รลับความรอด เขาจะตช้องถซกทยินงในนรก                         

39 ในคคาออุปมาเรรที่องการแยกแกะออกจากแพะ
แกะเปรทยบเททยบกลับใคร?                       คนททที่รลับเชรที่อในพระเยซซ                                                                              
แพะเปรทยบเททยบกลับใคร?                      คนททที่ไมมรลับเชรที่อในพระเยซซ                                                                          
เรรที่องนทน จะเกยิดขนนนเมรที่อไร?                         ตอนสยินนยอุค   7   ปท                                                                                           




