ขข้อสอบ
ภาค 4: คคาออุปมาของพระเยซซ
1

ในพวกยยิว พระเยซซเปป็นคนแรกททที่สอนโดยใชช้คคาออุปมาไหม?

2
ในคคาออุปมาเรรอที่ งเรรอน 2 หลลังในพายอุแรง
ผซช้มทปญ
ลั ญาเปรทยบเททยบกลับใคร?
คนโงงเปรทยบเททยบกลับใคร?

3
ในคคาออุปมาเรรอที่ งการยกโทษใหช้แกงคนททที่เปป็นหนทนเงยิน 50 บาทและแกงคนททที่เปป็นหนทนเงยิน 500 บาท
คนททที่เปป็นหนทนเงยิน 50 บาทเปรทยบเททยบกลับใคร?
คนททที่เปป็นหนทนเงยิน 500 บาทเปรทยบเททยบกลับใคร?
ความหมายของคคาออุปมานทนครออะไร?

4
ในคคาออุปมาเรรอที่ งคนททที่มทกาค ลลังมาก
คนททที่มกท าค ลลังมากเปรทยบเททยบกลับใคร?
ผซช้ใดสามารถมลัดคนททมที่ ทกาค ลลังมากไวช้ แลช้วปลช้นทรลัพยย์ในเรรอนของเขาไดช้ ?
ชรที่อ เบเอลเซบซล มทความหมายอะไร?
ความบาปททที่ทรงอภลัยไมงไดช้ครออะไร?

5
ในคคาออุปมาเรรอที่ งผซช้หวงานพรช
ผซช้หวงานพรชเปรทยบเททยบกลับผซช้ใด?
พรชเปรทยบเททยบกลับอะไร?
นกเปรทยบเททยบกลับอะไร?
ดยิน 4 ชนยิด มทอะไรบช้างและเปรทยบเททยบกลับอะไร?
ก
ข

ค
จ

6

คคาออุปมาเรรอที่ งความลลับแหงงพรช มทความหมายอะไร?

7
ในคคาออุปมาเรรอที่ งขช้าวละมานของซาตานททที่อยซใง นนาของพระเยซซ
นาเปรทยบเททยบกลับอะไร?
ผซช้ใดหวงานพรชดท และพรชดทเปรทยบเททยบกลับอะไร?
ใครหวงานขช้าวละมาน และขช้าวละมานเปรทยบเททยบกลับอะไร?
ทคาไมชายคนหนนงที่ ททที่หวงานพรชดทนน ลัน ไมงอยากถอนและเกป็บขช้าวละมานทลันทท?
คคาออุปมานทนมคท วามหมายอะไรสคาหรลับครยิสตจลักร?

8
ในคคาออุปมาเรรอที่ งพลันธอุย์ผลักกาดเมลป็ดหนนที่งซนงที่ งอกขนนนแลช้วเปป็นตช้นไมช้ใหญง
นกททมที่ าอาศลัยอยซตง ามกยิที่งกช้านของตช้นนลันนเปรทยบเททยบกลับอะไร?
คคาออุปมานทนมคท วามหมายอะไร?

9
ในคคาออุปมาเรรอที่ งเชรนอของผซช้ทคาอาหาร
เชรนอเปรทยบเททยบกลับอะไร?
อาณาจลักรแหงงสวรรคย์เปรทยบเททยบกลับอะไรบช้าง?
คคาออุปมานทนมคท วามหมายอะไร?

10 ในคคาออุปมาเรรอที่ งขอุนทรลัพยย์ซนที่งซงอนไวช้ททที่ทงอุงนา
ทอุงงนาเปรทยบเททยบกลับอะไร?
ขอุนทรลัพยย์เปรทยบเททยบกลับใคร?
ผซช้ใดซรนอทอุงงนานลันน?
11 ในคคาออุปมาเรรอที่ งมอุกดาเมป็ดหนนงที่ มทราคามาก
ไขงมอุกอยงางดทเปรทยบเททยบกลับใคร?
พงอคช้าเปรทยบเททยบกลับผซช้ใด?
ทคาไมอยิสราเอลเปรทยบเททยบกลับขอุนทรลัพยย์ และครยิสตจลักรเปรทยบเททยบกลับไขงมกอุ อยงางดท?

12 ในคคาออุปมาเรรอที่ งการเลรอกปลาในอวน
ปลาเปรทยบเททยบกลับใคร?
ทะเลเปรทยบเททยบกลับอะไร?
13

คคาออุปมาเรรอที่ งคนททที่เรทยนรซแช้ ลช้วททที่เอาของออกมาจากคลลังของตน มทความหมายอะไร?

14 ในคคาออุปมาเรรอที่ งสหายของเจช้าบงาวททที่ยลังไมงไดช้อดอาหาร
สหายของเจช้าบงาวเปรทยบเททยบกลับใคร?
เจช้าบงาวเปรทยบเททยบกลับผซช้ใด?
สหายของเจช้าบงาวจะทคาอะไรเมรอที่ เจช้าบงาวจะตช้องจากเขาไป?
ในสมลัยนทน ครยิสเตทยนควรอดอาหารไหม? ชงวยยกตลัวอยงางจากพระคลัมภทรย์เพรที่อพยิสซจนย์คนตอบ

15 คคาออุปมาเรรอที่ งการเอาทงอนผช้าทอใหมงมาปะเสรนอเกงา และคคาออุปมาเรรที่องนคนาองอุงนใหมงกบลั ถอุงหนลังเกงา มท
ความหมายอะไร?

16 ในคคาออุปมาเรรอที่ งชลัวที่ อายอุททที่บงน
ใครเปรทยบเททยบกลับพวกททที่บงน?
พวกเขาบงนวงาอะไรเรรอที่ งยอหย์นผซช้ใหช้รบลั บลัพตยิศมา?
พวกเขาบงนวงาอะไรเรรอที่ งพระเยซซ?

17

คคาออุปมาเรรอที่ งคนททที่รลับการยกหนทนแลช้วททที่ไมงยอมยกหนทนใหช้แกงคนอรที่น มทความหมายอะไร?

18

คคาออุปมาเรรอที่ งวยิธทรจซช้ ลักเพรที่อนบช้านของตน มทความหมายอะไร?

ในคคาออุปมานทน ใครบช้างสอบตก?
ในคคาออุปมานทน ใครสอบผงาน?
19 ในคคาออุปมาเรรอที่ งผทโสโครกกลับเรรอนททกที่ วาดออกไปแลช้ว
คนททที่มทผทโสโครกออกมาจากตลัวเปรทยบเททยบกลับใคร?

20

ในคคาออุปมาเรรอที่ งคนโงงเขลาททที่มทปลัญหา พระเยซซสอนวงาอะไร?

21 ในคคาออุปมาเรรอที่ งการเตรทยมพรช้อม กลับ การเลยินเลงอ
ผลแหงงการเตรทยมพรช้อมครออะไร?
ทคาไมผซช้รบลั ใชช้ของพระเจช้าททที่ไมงซรที่อสลัตยย์จะตช้องถซกเฆทที่ยนมาก?
ก
ข
ค
22 ในคคาออุปมาเรรอที่ งตช้นมะเดรที่อททที่ไมงเกยิดผล
ตช้นมะเดรที่อเปรทยบเททยบกลับประเทศอะไร?
ประเทศนลันนถซกโคงนเสทยเมรอที่ ไรและอยงางไร?

23

คคาออุปมาเรรอที่ งผซช้ททที่ชนะททที่งานเลทนยง มทความหมายอะไร?

24 ในคคาออุปมาเรรอที่ งคนโฉดเขลา 3 คน
คคาแกช้ตลัวของคนโฉดเขลาคนแรกครออะไร?
คคาแกช้ตลัวของคนโฉดเขลาคนททที่สองครออะไร?
คคาแกช้ตลัวของคนโฉดเขลาคนททที่สามครออะไร?
คนโฉดเขลาเปรทยบเททยบกลับประเทศอะไร?
คนททที่อยซตง ามถนนใหญงและตรอกนช้อยในเมรองเปรทยบเททยบกลับใคร?

25

คคาออุปมาเรรอที่ งลซกแกะททที่หายไป เงยินหนนงที่ บาทททที่หายไป และลซกชายททโที่ ศกเศรช้า มทความหมายอะไร?

ลซกชายคนโตเปรทยบเททยบกลับใคร?

26

คคาออุปมาเรรอที่ งความเฉลทยวฉลาดของคนตช้นเรรอน มทความหมายอะไร?

27

คคาออุปมาเรรอที่ งการถงอมใจ มทความหมายอะไร?

28

คคาออุปมาเรรอที่ งแมงมงายกลับผซช้พยิพากษา เปป็นคคาออุปมาเรรอที่ ง

29

ในคคาออุปมาเรรอที่ งคนฟารยิสทททที่เยงอหยยิงที่ กลับคนเกป็บภาษทททที่ถงอมตลัวลง คนไหนไดช้รลับความรอด?

ทคาไมอทกคนหนนที่งไมงไดช้รบลั ความรอด?

โดย

30

ในคคาออุปมาเรรอที่ งการแกช้ไขการเปป็นมลทยิน อะไรสามารถทคาใหช้คนเปป็นมลทยินไดช้?

31

ในคคาออุปมาเรรอที่ งลซกจช้างกลับคงาจช้างของตน เจช้าของบช้านทคาผยิดไหม? ทคาไม?

32

ในคคาออุปมาเรรอที่ งลซกชาย 2 คนททที่เปลทที่ยนใจ คนไหนเปป็นผซช้ทคาตามความประสงคย์ของบยิดา?

ลซกชายคนไหนเปรทยบเททยบกลับอยิสราเอล?
ลซกชายคนไหนเปรทยบเททยบกลับคนตงางชาตยิ?
33 ในคคาออุปมาเรรอที่ งชาวสวนททที่ดอุรช้าย ชาวสวนททที่ดรอุ ช้ายเปรทยบเททยบกลับใคร?
บอุตรชายททที่รลักของเจช้าของสวนเปรทยบเททยบกลับผซช้ใด?
34 ในคคาออุปมาเรรอที่ งคนรลับเชยิญในงานเลทนยงททที่ไมงมทเสรนอสคาหรลับงาน เสรนอสคาหรลับงานสมรสเปรทยบเททยบกลับ
อะไร?
35 ในคคาออุปมาเรรอที่ งตช้นมะเดรที่อและอนาคต
มธ 24:34 เราบอกความจรยิงแกงทงานทลันงหลายวงา คนชลัวที่ อายอุนน จท ะไมงลงวงลลับไปจนกวงาสยิที่งทลันงปวงนทนจะสคาเรป็จ
คนชลัวที่ อายอุนน คท รอคนยอุคไหน?
36

ในคคาออุปมาเรรอที่ งหญยิงพรหมจารท ตะเกทยง และการเตรทยมไวช้พรช้อม นคนามลันเปรทยบเททยบกลับผซช้ใด?

37

คคาออุปมาเรรอที่ งเจช้านายองคย์หนนงที่ ผซช้รลับใชช้ 10 คน และเงยิน 10 มยินา มทความหมายอะไร?

38

คคาออุปมาเรรอที่ งนลักเดยินทาง ผซช้รลับใชช้ 3 คน และ 8 ตะลลันตย์ มทความหมายอะไร?

39 ในคคาออุปมาเรรอที่ งการแยกแกะออกจากแพะ
แกะเปรทยบเททยบกลับใคร?
แพะเปรทยบเททยบกลับใคร?
เรรอที่ งนทนจะเกยิดขนนนเมรที่อไร?

ขข้อสอบ
ภาค 4: คคาออุปมาของพระเยซซ
1

ในพวกยยิว พระเยซซเปป็นคนแรกททที่สอนโดยใชช้คคาออุปมาไหม? พระเยซซไมมใชมคนแรก

2
ในคคาออุปมาเรรอที่ งเรรอน 2 หลลังในพายอุแรง
ผซช้มทปญ
ลั ญาเปรทยบเททยบกลับใคร?
ผซช้ททที่สรช้างเรรอนของตนบนศยิลา ครอคนททที่เชรที่อและไวช้วางใจในพระเยซซ
เขาจะมลันที่ คง
คนโงมเปรทยบเททยบกลับใคร?
ผซช้ททที่สรช้างเรรอนของตนบนทราย ครอคนททที่ปฏยิเสธพระเยซซ
เขาจะไมมมนลั ที่ คง
3
ในคคาออุปมาเรรอที่ งการยกโทษใหช้แกมคนททที่เปป็นหนทนเงยิน 50 บาทและแกมคนททที่เปป็นหนทนเงยิน 500 บาท
คนททที่เปป็นหนทนเงยิน 50 บาทเปรทยบเททยบกลับใคร?
ซทโมนคนฟารยิสท
คนททที่เปป็นหนทนเงยิน 500 บาทเปรทยบเททยบกลับใคร?
ผซช้หญยิงคนหนนงที่ ททที่กลลับใจเสทยใหมม
ความหมายของคคาออุปมานทนครออะไร?
ผซช้ททที่กลลับใจเสทยใหมมรบลั เชรที่อในพระเยซซ เขาจะรลักพระเยซซมาก
สม วนผซช้ททที่ไมมเชรที่อในพระเยซซ เขากป็จะรลักนช้อยหรรอไมมรลับพระเยซซเลย
4
ในคคาออุปมาเรรอที่ งคนททที่มทกาค ลลังมาก
คนททที่มกท าค ลลังมากเปรทยบเททยบกลับใคร?
พญามาร
ผซช้ใดสามารถมลัดคนททมที่ ทกาค ลลังมากไวช้ แลช้วปลช้นทรลัพยย์ในเรรอนของเขาไดช้ ? พระวยิญญาณบรยิสอุทธยิธ
ชรที่อ เบเอลเซบซล มทความหมายอะไร?
เจช้าแหมงแมลงวลัน
ความบาปททที่ทรงอภลัยไมมไดช้ครออะไร?
ความบาปททที่หมยิที่นประมาทพระวยิญญาณบรยิสอุทธยิธ

5
ในคคาออุปมาเรรอที่ งผซช้หวมานพรช
ผซช้หวมานพรชเปรทยบเททยบกลับผซช้ใด?
พระเยซซ
พรชเปรทยบเททยบกลับอะไร?
พระวจนะของพระเจช้า
นกเปรทยบเททยบกลับอะไร?
พญามาร
ดยิน 4 ชนยิด มทอะไรบช้างและเปรทยบเททยบกลับอะไร?
ก
ดยินททที่อยซรยิม มหนทาง เปรทยบเททยบกลับ ผซช้ททที่ไดช้ยนยิ พระวจนะนลันนแลช้วแตมไมมเขช้าใจ และไมมรลับเอา
พญามารกป็มาฉวยเอาพระวจนะจากใจของเขาไปเสทย
ข
ดยินททที่มทพนรนหยิน เปรทยบเททยบกลับ ผซช้ททที่ไดช้ยนยิ พระวจนะนลันน แลช้วกป็รลับทลันททดช้วยความปรทดท
แตมความเชรที่อยลังไมมแขป็งแรงกป็ทนอยซไม ดช้ชวลั ที่ คราว และเมรที่อเกยิดการยากลคาบากหรรอการขมมเหงตมางๆ
เพราะพระวจนะนลันน เขากป็เลยิกเสทย
ค
ดยินททที่มหท นาม เปรทยบเททยบกลับ ผซททช้ ที่ไดช้ฟลังพระวจนะ แลช้วเกยิดความกลังวลตามธรรมดาโลก
การลมอลวงแหมงทรลัพยย์สมบลัตยิกรป็ ลัดพระวจนะนลันนเสทย และเขาจนงไมมเกยิดผล
จ
ดยินดท เปรทยบเททยบกลับ ผซช้ททที่ไดช้ยยินพระวจนะและเขช้าใจ
จนงเกยิดผลรช้อยเทมาบช้าง หกสยิบเทมาบช้าง สามสยิบเทมาบช้าง
6

คคาออุปมาเรรอที่ งความลลับแหมงพรช มทความหมายอะไร? การประกาศวมา ขมาวประเสรยิฐของพระเยซซนน ลัน
หนช้าททที่ของผซช้รลับใชช้ทอุกคน ตช้องออกไปประกาศใหช้แกมทอุกคนททที่ยลังไมมเชรที่อในพระเจช้า
สม วนการเกยิดผลนลันน ขนนนอยซทม ทที่พระเจช้าจะเปป็นผซช้ใหช้เกยิดผล

7
ในคคาออุปมาเรรอที่ งขช้าวละมานของซาตานททที่อยซใม นนาของพระเยซซ
นาเปรทยบเททยบกลับอะไร? โลก
ผซช้ใดหวมานพรชดท และพรชดทเปรทยบเททยบกลับอะไร?
พระเยซซ
ผซช้ททที่รลับเชรที่อในพระเยซซอยมางแทช้จรยิง
ใครหวมานขช้าวละมาน และขช้าวละมานเปรทยบเททยบกลับอะไร? พญามาร
ผซช้ททที่เชรที่อพระเยซซไมมจรยิง
ทคาไมชายคนหนนงที่ ททที่หวมานพรชดทนน ลัน ไมมอยากถอนและเกป็บขช้าวละมานทลันทท?
เพราะถช้าถอนขช้าวละมานแลช้ว เกลรอกวมาจะโดนขช้าวดทดวช้ ย
คคาออุปมานทนมคท วามหมายอะไรสคาหรลับครยิสตจลักร? ในครยิสตจลักรจะมทคนททที่เชรที่อในพระเจช้าอยมางแทช้จรยิง
และไมมจรยิงรวมอยซดม ช้วย

8
ในคคาออุปมาเรรอที่ งพลันธอุย์ผลักกาดเมลป็ดหนนที่งซนงที่ งอกขนนนแลช้วเปป็นตช้นไมช้ใหญม
นกททมที่ าอาศลัยอยซตม ามกยิที่งกช้านของตช้นนลันนเปรทยบเททยบกลับอะไร?
พญามาร
คคาออุปมานทนมคท วามหมายอะไร?
พระเยซซเรยิที่มตช้นประกาศโดยมทอลัครสาวก 12 คนและสาวก 120 คน
เทมานลันน ซนที่งถรอวมาเลป็กนช้อย แตมหลลังจากนลันนกป็เรยิที่มเตยิบโตขนนน มทครยิสตจลักรเปป็นจคานวนมาก แลช้วเมรอที่
ครยิสตจลักรเตยิบโตใหญมขน นแลช้ว พญามารกป็จะใชช้คนของมลันเขช้ามาอยซใม นครยิสตจลักร
9
ในคคาออุปมาเรรอที่ งเชรนอของผซช้ทคาอาหาร
เชรนอเปรทยบเททยบกลับอะไร? ความบาป
อาณาจลักรแหมงสวรรคย์เปรทยบเททยบกลับอะไรบช้าง? ครยิสตจลักร
ยอุค 1000 ปท
คคาออุปมานทนมคท วามหมายอะไร?
ในครยิสตจลักรของพระเจช้าและยอุค 1000 ปท จะมทความบาป
(คคาสอนผยิด) เขช้ามาในครยิสตจลักร ความบาป (ฟซขนน ) เขช้ามาทคาใหช้ครยิสตจลักรเสทยไป
ใหช้ระมลัดระวลังในเรรอที่ งนทน
10 ในคคาออุปมาเรรอที่ งขอุนทรลัพยย์ซนที่งซมอนไวช้ททที่ทมอุงนา
ทอุมงนาเปรทยบเททยบกลับอะไร?
โลก
ขอุนทรลัพยย์เปรทยบเททยบกลับใคร?
คนอยิสราเอล
ผซช้ใดซรนอทอุมงนานลันน?
พระเยซซ
11 ในคคาออุปมาเรรอที่ งมอุกดาเมป็ดหนนงที่ มทราคามาก
ไขมมอุกอยมางดทเปรทยบเททยบกลับใคร? ครยิสตจลักร
พมอคช้าเปรทยบเททยบกลับผซช้ใด?
พระเยซซ
ทคาไมอยิสราเอลเปรทยบเททยบกลับขอุนทรลัพยย์ และครยิสตจลักรเปรทยบเททยบกลับไขมมกอุ อยมางดท?
ทลันงสองมทคมา
มากในสายพระเนตรของพระเยซซ ขอุนทรลัพยย์เปป็นสยิที่งททที่ถซกซมอนไวช้ เชมนกลันคนอยิสราเอลถซก
กระจลัดกระจายไปทลัวที่ โลกและถซกซมอนไวช้ในแตมละประเทศ สม วนไขมมอุกนลันนเปป็นสยิที่งหนนงที่ ททมที่ ทคมามาก
เปป็นอลันเดทยว เชมนกลันถนงแมช้วาม มทครยิสตจลักรในหลายพรนนททที่ ในสายพระเนตรของพระเจช้านลันนกป็นบลั วมา
เปป็นครยิสตจลักรอลันเดทยวกลัน บนสวรรคย์จะรม วมกลันเปป็นครยิสตจลักรเดทยว

12 ในคคาออุปมาเรรอที่ งการเลรอกปลาในอวน
ปลาเปรทยบเททยบกลับใคร?
ทอุกคนในโลกนทน
ทะเลเปรทยบเททยบกลับอะไร?
โลก
13

คคาออุปมาเรรอที่ งคนททที่เรทยนรซแช้ ลช้วททที่เอาของออกมาจากคลลังของตน มทความหมายอะไร?
พวกธรรมาจารยย์ททที่ไดช้รลับความรอดแลช้ว เขาใชช้ความรซเช้ กมาในพระคลัมภทรย์เดยิมเพรที่อจะสอนคนอรนที่
เรรที่องความรอด สมวนความเขช้าใจใหมม ครอความรอดของพระเยซซเปป็นของใหมม เชมน คคาพยากรณย์
เรรที่องพระเยซซ เมรอที่ กมอนเขายลังไมมเขช้าใจ แตมหลลังจากไดช้รลับความรอดแลช้ว เขากป็เขช้าใจวมา คคาพยากรณย์
นลันนเลป็งถนงพระเยซซ

14 ในคคาออุปมาเรรอที่ งสหายของเจช้าบมาวททที่ยลังไมมไดช้อดอาหาร
สหายของเจช้าบมาวเปรทยบเททยบกลับใคร?
พวกสาวกของพระเยซซ
เจช้าบมาวเปรทยบเททยบกลับผซช้ใด?
พระเยซซ
สหายของเจช้าบมาวจะทคาอะไรเมรอที่ เจช้าบมาวจะตช้องจากเขาไป?
เขาจะถรออดอาหาร
ในสมลัยนทน ครยิสเตทยนควรอดอาหารไหม? ชมวยยกตลัวอยมางจากพระคลัมภทรย์เพรที่อพยิสซจนย์คนตอบ
ควรจะถรออดอาหารตามอยมางในหนลังสรอกยิจการ 13:2-3 พวกผซช้รลับใชช้พระเจช้าในตอนนลันน
ถรออดอาหารและอธยิษฐาน
15 คคาออุปมาเรรอที่ งการเอาทมอนผช้าทอใหมมมาปะเสรนอเกมา และคคาออุปมาเรรที่องนคนาองอุมนใหมมกบลั ถอุงหนลังเกมา มท
ความหมายอะไร? ความเชรที่อใหมมเปป็นของพระเยซซ สม วนความเชรที่อเกมาเปป็นของพวกยยิว
ควรจะแทนความเชรที่อเกมานลันนดช้วยความเชรที่อใหมมของพระเยซซ จะเอาความเชรที่อทลันงสองอยมางนลันน
มาผสมกลันไมมไดช้

16 ในคคาออุปมาเรรอที่ งชลัวที่ อายอุททที่บมน
ใครเปรทยบเททยบกลับพวกททที่บมน?
พวกฟารยิสทและนลักกฎหมาย
พวกเขาบมนวมาอะไรเรรอที่ งยอหย์นผซช้ใหช้รบลั บลัพตยิศมา? เขาบมนวมายอหย์นผซช้ใหช้รบลั บลัพตยิศมาไมมไดช้รลับประทาน
ขนมปลังหรรอดรที่มนคนาองอุมน แตมกยป็ งลั วมายอหย์นผซช้ใหช้รบลั บลัพตยิศมามทผทเขช้าสยิง
พวกเขาบมนวมาอะไรเรรอที่ งพระเยซซ?

เขาบมนวมาพระเยซซกยินเตยิบและดรมที่ นคนาองอุมนมาก ทลันงรลับประทานรม วม

กลับคนบาป เปป็นมยิตรสหายกลับคนเกป็บภาษทและพวกคนบาป
17

คคาออุปมาเรรอที่ งคนททที่รลับการยกหนทนแลช้วททที่ไมมยอมยกหนทนใหช้แกมคนอรที่น มทความหมายอะไร?
เมรที่อเราไดช้รลับความเมตตาจากพระเจช้าแลช้ว เรากป็ควรจะยกโทษใหช้แกมพทที่นอช้ งททที่ทคาผยิดตมอเราดช้วย
ใจกวช้างขวาง เพราะหนทนบาปของเรานลันนมากมายมหาศาล พระเจช้ากป็ยลังโปรดยกโทษบาปใหช้แกมเรา
เชมนเดทยวกลัน เราควรจะยกโทษใหช้แกมพทที่นช้องดช้วย

18

คคาออุปมาเรรอที่ งวยิธทรจซช้ ลักเพรที่อนบช้านของตน มทความหมายอะไร?
ใหช้รลักเพรอที่ นบช้านเหมรอน
รลักตนเอง โดยรซจช้ ลักททที่จะชมวยเหลรอและแบมงปลันคนอรนที่ รวมทลันงคนททที่เปป็นศลัตรซของเราดช้วย
เพรที่อวมาการชมวยเหลรอนลันนจะทคาใหช้มทโอกาสททที่จะครนดทกบลั เขาเชมนกลัน
ในคคาออุปมานทน ใครบช้างสอบตก?
ปอุโรหยิต
พวกเลวท
ในคคาออุปมานทน ใครสอบผมาน?
ชาวสะมาเรทย
19 ในคคาออุปมาเรรอที่ งผทโสโครกกลับเรรอนททกที่ วาดออกไปแลช้ว
คนททที่มทผทโสโครกออกมาจากตลัวเปรทยบเททยบกลับใคร?
คนททที่เชรที่อในพระเยซซไมมจรยิง
เมรที่อเขาออกไปแลช้ว การประพฤตยิของเขาจะเลวรช้ายยยิงที่ กวมาเดยิม
20

ในคคาออุปมาเรรอที่ งคนโงมเขลาททที่มทปลัญหา พระเยซซสอนวมาอะไร?
ใหช้เวช้นเสทยจากการโลภ
ในทรลัพยย์สมบลัตยิในโลกนทน แตมใหช้แสวงหานคนาพระทลัยของพระเจช้ากมอน และถช้าพระองคย์จะทรง
โปรดใหช้มลันที่ มท พระองคย์กจป็ ะทรงประทานใหช้ตามนคนาพระทลัยของพระองคย์

21 ในคคาออุปมาเรรอที่ งการเตรทยมพรช้อม กลับ การเลยินเลมอ
ผลแหมงการเตรทยมพรช้อมครออะไร?
เขาจะเปป็นสอุขและไดช้รลับบคาเหนป็จ
ทคาไมผซช้รบลั ใชช้ของพระเจช้าททที่ไมมซรที่อสลัตยย์จะตช้องถซกเฆทที่ยนมาก?
ก
ผซช้รลับใชช้ของพระเจช้าททที่รนซช้ น คาพระทลัยของพระเจช้า แตมไมมรลับเอา
ข
ผซช้รลับใชช้ของพระเจช้าททที่รนซช้ น คาพระทลัยของพระเจช้า แตมไมมเตรทยมตลัวใหช้พรช้อม
ค
ผซช้รลับใชช้ของพระเจช้าททที่รนซช้ น คาพระทลัยของพระเจช้า แตมไมมกระทคาตาม
22 ในคคาออุปมาเรรอที่ งตช้นมะเดรที่อททที่ไมมเกยิดผล
ตช้นมะเดรที่อเปรทยบเททยบกลับประเทศอะไร? ประเทศอยิสราเอล
ประเทศนลันนถซกโคมนเสทยเมรอที่ ไรและอยมางไร? ถซกโคมนตอน ค.ศ. 70 อยิสราเอลกบฏตมออาณาจลักรโรมลัน
ทคาใหช้กรอุงเยรซซาเลป็มและพระวยิหารของพระเจช้าถซกทคาลาย พวกเขาถซกทคาใหช้กระจลัดกระจายไป
ทลัวที่ โลก ไมมมปท ระเทศอยซม
23

คคาออุปมาเรรอที่ งผซช้ททที่ชนะททที่งานเลทนยง มทความหมายอะไร?
ใหช้เราเปป็นคนททที่ถอม มใจลง
อยมาแสวงหาเกทที่ยรตยิใหช้กบลั ตลัวเอง พระเจช้าดซทจทที่ ยิตใจ คนททที่ยกตลัวเองขนนนกป็จะถซกเหยทยดลง
คนททถที่ มอมตลัวลงพระเจช้าจะยกเขาขนนน และเมรที่อออกไปประกาศขมาวประเสรยิฐกบทอุกคน
อยมาเลรอกประกาศแตมคนรวยคนมลังที่ มท ใหช้ประกาศกลับคนตคที่าตช้อย คนพยิการ คนยากจนดช้วย

24 ในคคาออุปมาเรรอที่ งคนโฉดเขลา 3 คน
คคาแกช้ตลัวของคนโฉดเขลาคนแรกครออะไร?
เขาพซดวมา ขช้าพเจช้าพนงที่ ซรนอนามา
ขช้าพเจช้าขอไปดซนากมอน ขช้าพเจช้าขอตลัวเถอะ
คคาแกช้ตลัวของคนโฉดเขลาคนททที่สองครออะไร?
เขาพซดวมา ขช้าพเจช้าพนงที่ ซรนอวลัวมาหช้าคซม
ขช้าพเจช้าขอไปลองดซวลัวกมอน ขช้าพเจช้าขอตลัวเถอะ
คคาแกช้ตลัวของคนโฉดเขลาคนททที่สามครออะไร?
เขาพซดวมา ขช้าพเจช้าพนงที่ แตมงงานใหมม
เหตอุฉะนลันนขช้าพเจช้าไปไมมไดช้
คนโฉดเขลาเปรทยบเททยบกลับประเทศอะไร?
ประเทศอยิสราเอล
คนททที่อยซตม ามถนนใหญมและตรอกนช้อยในเมรองเปรทยบเททยบกลับใคร?
คนตมางชาตยิ

25

คคาออุปมาเรรอที่ งลซกแกะททที่หายไป เงยินหนนงที่ บาทททที่หายไป และลซกชายททโที่ ศกเศรช้า มทความหมายอะไร?
พระเจช้าไมมทรงปรารถนาททที่จะใหช้ผซช้หนนงที่ ผซช้ใดพยินาศไป และตกนรกเลย พระองคย์มคท วามชรนที่ ชนยยินดท
เมรที่อมทผซช้หนนงที่ ผซช้ใดกลลับใจเสทยใหมมไดช้รลับความรอด รวมทลันงพวกทซตสวรรคย์กมป็ ทความชรที่นชนยยินดทดวช้ ย
เชมนกลัน
ลซกชายคนโตเปรทยบเททยบกลับใคร? พวกฟารยิสท คนพวกนทนไมมชอบททที่เหป็นคนบาปกลลับใจเสทยใหมม
มาเชรที่อในพระเยซซครยิสตย์
26

คคาออุปมาเรรอที่ งความเฉลทยวฉลาดของคนตช้นเรรอน มทความหมายอะไร?
พระเจช้าสอนใหช้เรา
เปป็นคนฉลาด ใหช้รจซช้ ลักใชช้ทรลัพยย์อธรรมททที่เรามทอยซใม นโลกนทน ทคาดทกบลั ชาวโลก เพรอที่ วมาเราจะไดช้รซช้จกลั เขา
และเปป็นเพรอที่ นกลับเขาไดช้ ทคาใหช้เขาไดช้มโท อกาสมาถนงพระเจช้า และไดช้รบลั ความรอด และใหช้เรา
สลัตยย์ซรที่อในของประทานททที่พระเจช้ามอบใหช้ เมรที่อถนงเวลา พระเจช้าประทานสยิที่งททดที่ ทใหช้แกมเรา
เชมน การนคาคนมาถนงพระเจช้า ถช้าเราสลัตยย์ซรที่อ พระเจช้าจะใหช้คนเพยิมที่ มากขนนน

27

คคาออุปมาเรรอที่ งการถมอมใจ มทความหมายอะไร?
การรลับใชช้พระเจช้านลันนใหช้ถรอวมาเปป็นหนช้าททที่
ของเราททที่พระเจช้ามอบหมายใหช้เราทคา อยมาเรทยกรช้องสยิที่งหนนงที่ สยิที่งใดจากพระเจช้า สยิที่งททที่ทคานลันน
ทคาเพราะเรารลักพระเจช้า เพราะทอุกสยิที่งทอุกอยมางเปป็นของพระเจช้าอยซแม ลช้ว ถช้าพระองคย์ยลังไมมใหช้
กป็ขอบคอุณพระเจช้า ถช้าพระเจช้าอวยพรใหช้มา กป็ขอบคอุณพระเจช้า ใหช้ขอบคอุณพระเจช้าในทอุกกรณท

28

คคาออุปมาเรรอที่ งแมมมมายกลับผซช้พยิพากษา เปป็นคคาออุปมาเรรอที่ ง

อธยิษฐานขอ โดย ความอดทน

ในคคาออุปมาเรรอที่ งคนฟารยิสทททที่เยมอหยยิงที่ กลับคนเกป็บภาษทททที่ถมอมตลัวลง คนไหนไดช้รลับความรอด?
คนเกป็บภาษทไดช้รบลั ความรอด เพราะเขากลลับใจเสทยใหมม
ทคาไมอทกคนหนนที่งไมมไดช้รบลั ความรอด?
เพราะคนฟารยิสทเยมอหยยิงที่ ไมมถมอมตลัวลง ไมมกลลับใจเสทยใหมม
พวกเขาปฏยิเสธพระเยซซ พระเจช้าจนงไมมยอมรลับพวกเขา
29

30

ในคคาออุปมาเรรอที่ งการแกช้ไขการเปป็นมลทยิน อะไรสามารถทคาใหช้คนเปป็นมลทยินไดช้?
ไมมมทสที่ ยิงใดททที่อยซภม ายนอกมนอุษยย์จะทคาใหช้ภายในมนอุษยย์นน ลันเปป็นมลทยินไดช้
แตมสที่ งยิ ซนที่งอยซภม ายในมนอุษยย์นน ลันจะทคาใหช้ตลัวของเขาเปป็นมลทยินไดช้

31

ในคคาออุปมาเรรอที่ งลซกจช้างกลับคมาจช้างของตน เจช้าของบช้านทคาผยิดไหม? ทคาไม? ไมมผยิด
เพราะเจช้าของบช้านไดช้ตกลงคมาจช้างกลับลซกจช้างแลช้วในการทคางาน เจช้าของบช้านมทสยิทธยิธททจที่ ะใหช้
คมาจช้างแกมใครเทมาไหรม กไป็ ดช้ เพราะเงยินคมาจช้างนลันนเปป็นของเจช้าของบช้าน
เชมนเดทยวกลัน เราไมมควรจะไปอยิจฉาตารช้อน เมรอที่ เหป็นวมาพระเจช้าทรงใจดทกบลั ผซช้อนรที่

32

ในคคาออุปมาเรรอที่ งลซกชาย 2 คนททที่เปลทที่ยนใจ คนไหนเปป็นผซช้ทคาตามความประสงคย์ของบยิดา?
ลซกชายคนแรก บอกวมาไมมไป แตมภายหลลังกลลับใจไป
ลซกชายคนไหนเปรทยบเททยบกลับอยิสราเอล?
ลซกชายคนททที่สอง
ลซกชายคนไหนเปรทยบเททยบกลับคนตมางชาตยิ?
ลซกชายคนแรก
33 ในคคาออุปมาเรรอที่ งชาวสวนททที่ดอุรช้าย ชาวสวนททที่ดรอุ ช้ายเปรทยบเททยบกลับใคร?
บอุตรชายททที่รลักของเจช้าของสวนเปรทยบเททยบกลับผซช้ใด?
พระเยซซ

คนอยิสราเอล

34 ในคคาออุปมาเรรอที่ งคนรลับเชยิญในงานเลทนยงททที่ไมมมทเสรนอสคาหรลับงาน เสรนอสคาหรลับงานสมรสเปรทยบเททยบกลับ
อะไร?
เปรทยบเททยบกลับความรอด
35 ในคคาออุปมาเรรอที่ งตช้นมะเดรที่อและอนาคต
มธ 24:34 เราบอกความจรยิงแกมทมานทลันงหลายวมา คนชลัวที่ อายอุนน จท ะไมมลมวงลลับไปจนกวมาสยิที่งทลันงปวงนทนจะสคาเรป็จ
คนชลัวที่ อายอุนน คท รอคนยอุคไหน?
ยอุค 7 ปท
36

ในคคาออุปมาเรรอที่ งหญยิงพรหมจารท ตะเกทยง และการเตรทยมไวช้พรช้อม นคนามลันเปรทยบเททยบกลับผซช้ใด?
พระวยิญญาณบรยิสอุทธยิธ

37

คคาออุปมาเรรอที่ งเจช้านายองคย์หนนงที่ ผซช้รลับใชช้ 10 คน และเงยิน 10 มยินา มทความหมายอะไร?
พระเจช้าใหช้ขมาวประเสรยิฐแกมผซช้รลับใชช้ของพระองคย์ทอุกคนเทมากลัน ใหช้ออกไปประกาศขมาวประเสรยิฐ
แตมละคนกป็นคาคนมาถนงพระเจช้าใหช้มากนช้อย แตกตมางกลัน เมรที่อครบกคาหนดเวลา พระองคย์จะประทาน
รางวลัลใหช้ตามการกระทคา แตมมบท างคนไมมยอมประกาศ พระองคย์จะเอาสม วนของคนนลันนททที่ไมม
ประกาศใหช้แกมคนททที่ไดช้รลับรางวลัลนลันน

38

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

39 ในคคาออุปมาเรรอที่ งการแยกแกะออกจากแพะ
แกะเปรทยบเททยบกลับใคร?
คนททรที่ ลับเชรที่อในพระเยซซ
แพะเปรทยบเททยบกลับใคร?
คนททไที่ มมรบลั เชรที่อในพระเยซซ
เรรอที่ งนทนจะเกยิดขนนนเมรที่อไร?
ตอนสยินนยอุค 7 ปท

