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1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
1.1 ความเพียรทนของพระเจา ผูทรงเมตตาและใหอภัย
พระอาณาจักรสวรรคกําเนิดขึ้นเปนพระอาณาจักรของความดี ความยุติธรรมและความ
รัก แตทําไมจึงมีความผิดความอยุติธรรมและความเกลียดชังเขามาปะปน ? ในความเปน
จริงและประสบการณจริงของชีวิต ประชากรใหมเองเปนทั้งขาวพันธุดีและขาวละมาน
ในบางเวลาในคนคนเดียวกัน ประชากรใหมในบางครั้งก็ไมเปนเมล็ดพันธุดีที่เติบโต
ออกรวงบังเกิดผล ไมเปนเหมือนเมล็ดมัสตารด ที่งอกงามและเปนที่พึ่งพาอาศัยของ
ผูอื่นไมเปนเหมือนเชื้อแปงที่ทําใหแปงในถังฟูขึ้น แตพระเจาก็ทรงเพียรอดทนและให
โอกาสเพื่อใหประชากรใหมของพระองคกลับเปนขาวพันธุดีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งความเพียร
ทนของพระองคถูกแสดงออกมาในการใหอภัย ซึ่งกลับเปนพลังของความดี
สิ่งนี้เกิดขึ้นแมวาประชากรใหมจะไดรับการไถแลวก็ตาม ขณะที่มนุษยดวยกันรูสึก
โกรธและอยากกําจัดความไมดีเหลานั้นใหหมดไปจากประชากรของพระเจา แตพระเจา
กลับมีความเพียรทนและเมตตา ทรงใหอภัยเพื่อกลับเปนพลังของความดีเพื่อใหโอกาส
แกผูกระทําผิดที่จะกลับมาเปนประชากรของพระองคเหมือนดังที่ควรเปนอีกครั้งหนึ่ง
ความเพียรทนของพระเจาจึงแสดงออกมาใน “การเปนบอเกิดของความยุติธรรม ”
(ความชอบธรรม ) การแสดงพระอานุภาพก็ออกมาในรูปแบบของการนําความชอบ
ธรรมมาใหกับทุกคน เพราะเมื่อประชากรทําบาป พระองคยังโปรดใหเขากลับใจ
เหมือนกับที่เปาโลสอนเมื่อกลาววา “พระจิตทรงเขามาชวยเหลือความออนแอของเรา ”
เมื่อไมรูวาจะภาวนาอยางไร โดยเฉพาะเมื่อทําบาปเมื่อเกิดความเกรงกลัวความยุติธรรม
ของพระองค พระจิตทรงวิงวอนเพื่อเราตามแผนการของพระเจา นั่นคือใหทุกคนไดรับ
ความรอด

1.2 ชัยชนะของความเพียรทนของพระเจา
การปนเปอนของความไมดีและบาปในชีวิตของเราจึงกลับเปนการเผยแสดงใหเห็นพระ
ราชกิจการไถของพระเจามากยิ่งขึ้น ทําใหเราเห็นวา พระเจาทรงรอเวลาการตัดสินใจ
อิสระของมนุษย ในความออนโยนของพระองคนี้เองที่เราเห็น “พลังยิ่งใหญ ” ของพระ
ราชกิจของพระองค
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ดังนั้น การ “รอจนถึงวาระสุดทาย ” เพื่อแยกขาวพันธุดีออกจากขาวละมาน จึงไมได
หมายถึงการรอโดยไมมีการกระทําเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ตรงขาม การรอคอยของ
พระเจาเปนการกระทําในทางสรางสรรค เปนทาทีของการเคารพจังหวะเวลาและความ
พรอมของแตละคนและหมูคณะ ในระหวางการรอคอยพระองคไมทรง “แยกวรรณะ ”
ระหวางคนดีและคนบาป ระหวางผูชอบธรรมและคนอธรรม ระหวางคริสต-ชนและคน
ตางศาสนาในพระองคทรงเห็นแตมนุษยที่พระองครอคอย มนุษยที่พระองคประทาน
พระคุณใหอยางอุดมสมบูรณเพียงพอที่จะทําใหเขากลับเปนประชากรใหมดังที่ควรจะ
เปน

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
การฉลองพิธีขอบพระคุณในวันนี้อาจใชหัวขอของ “ความเมตตากรุณา” ของพระเจาตอ
ความไมซื่อสัตยของประชากรตอสิ่งที่เปนและสิ่งที่กระทํา มาเปนคําประกาศสรรเสริญ
และขอบพระคุณพระบิดา
การกลับใจจึงเปนคําตอบที่ดีตอพระเมตตาของพระเจาที่มีตอเรา ในความบกพรอง
ออนแอที่เราทุกคนมี

2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้
เริ่มพิธี
- บทนํา คําทักทายอาจใหความคิดเกี่ยวกับความจริงของ
ชีวิตของประชากรใหมที่เปนการผสมผสานกันระหวาง
ความดีกับความไมดี ความออนแอในความเปนมนุษย
ของประชากรใหมและความเพียรทนของพระเจาที่แสดง
ออกมา ในการใหอภัยและพลังของการกลับใจ
- บทสารภาพบาป ใชแบบที่ 3 และประยุกตความหมาย
ของการไมเปนขาวพันธุดี การไมเปนเหมือนเมล็ด
มัสตารด และการไมเปนเหมือนเชื้อแปง เพื่อเตรียม
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-

ภาควจนพิธีกรรม

จิตใจสําหรับการนอมรับพระคุณของการไถและ
พระคุณของการใหอภัย เพื่อจะสามารถประกาศและ
ขอบพระคุณพระองคไดในความจริงและชีวิต
บทภาวนาของประธาน “ขอใหแตละคนมีความเชื่อ
ความวางใจ และความรักอันเรารอนในจิตใจจะไดมั่น
คนคงในการปฏิบัติพระบัญญัติของพระองค”

- การอานบทอานพิธีกรอาน “บทนําประกาศหัวขอของ
บทอานทั้งสามบท ” การอานบทอาน ในบทนํา ควร
เนนความสัมพันธของบทอานทั้งสามอาศัยหัวขอของ
“ความเพียรทนและพระเมตตาของพระเจา กับความ
จริงของชีวิตของเรา”
- พระวรสารของวันนี้คอนขางยาวมีการเปรียบเทียบพระ
อาณาจักรสวรรคกับ “เมล็ดพันธุดี ” แตมีขาวละมานขึ้น
แซม เหมือนกับเมล็ดมัสตารด และเหมือนกับเชื้อแปง
พระสงฆควรใชจังหวะและน้ําเสียงการอานเพื่อสื่อ
ความหมายของสิ่งที่เราเปนและสิ่งที่เราควรเปน และทํา
ใหเราเห็นความเพียรทนของพระเจาที่แสดงออกมาใน
ความเพียรทนของพระองค
- บทเทศน ของพระสงฆจึงควรเปนการรําพึงถึง
ประสบการณชีวิตของหมูคณะและประวัติศาสตรจริง
ของตน มีศูนยกลางอยูที่พระบิดาเจา กับพระเมตตาและ
การใหอภัยของพระองค จุดสําคัญของพระอาณาจักร
ใหมไมใชมนุษยและความบาปผิดของมนุษย แตแกน
สารของพระอาณาจักรใหมคือขาวพันธุดี มัสตารดและ
เชื้อแปง ซึ่งอาศัยพระคุณของพระเจา ประชากรใหมจะ
สามารถเปนเชนนั้นได
- การตอบรับของที่ชุมนุม และความตอเนื่องจากบทเทศน
ใน “บทขาพเจาเชื่อและบทภาวนาของมวลชน ” จะมี
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ภาคบูชาขอบพระคุณ

ความหมายสําหรับที่ชุมนุมมากยิ่งขึ้น ถาที่ชุมนุม
ตระหนักถึงสิ่งที่ประชากรควรเปนและสิ่งที่ตัวเองเปน
ในความเปนจริง โดยเสริมคําภาวนาแกคนทุกวรรณะ
คนทุกชาติทุกศาสนา ฯลฯ
- บทนําขอบพระคุณ ควรเลือกใหเหมาะสม (เชน แบบที่
3 มนุษยผูออนแอไดรับการชวยใหรอด)
- บทขอบพระคุณ ของพระสงฆควรใชจังหวะและ
น้ําเสียงเพื่อชวยใหที่ชุมนุมสามารถติดตามและรวมใจ
ขอบพระคุณพระบิดาไดอยางแทจริง
-

-

ปดพิธี
-

บทขาแตพระบิดาที่ชุมนุมควรฉลองความเพียรทนและ
พระเมตตาของพระเจาดวยการแสดงความตั้งใจที่จะ
เลียนแบบความเพียรทนและพระเมตตาของพระองค
ดังนั้น “การสวดบทขาแตพระบิดา ” โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อถึงตอนวิงวอน “โปรดประทานอภัยแกขาพเจา
เหมือนขาพเจาใหอภัยแกผูอื่น โปรดชวยขาพเจาไมให
แพการผจญ แตโปรดชวยใหพนจากความชั่วรายเทอญ ”
ถาเปนไปไดบทนี้ควรขับรอง
บทภาวนาหลังรับศีล วิงวอนขอใหแตละคนผานสภาพ
ชิวิตเกา เขาสูสภาพชีวิตใหม
ปดพิธีควรใช แบบที่ 1
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2.3 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน

ผูนํา

พี่นองที่รัก พระบิดาเจาผูทรงเปยมดวยความเพียรทนและพระทัยเมตตา ทรงพรอม
เสมอที่จะประทานการอภัย ใหเราวิงวอนพระองคดวยความสุภาพและความวางใจ
1) เพื่อองคสมเด็จพระสันตะปาปา โปรดใหพระองคทานทรงพระพลานามัยสมบูรณ
พระปรีชาญาณสุขุม ยึดมั่นในความเชื่อและความรักตามหลักธรรมแหงพระวรสาร ใน
การประกอบพระภารกิจในฐานะผูแทนพระคริสตเจา จะไดนําสันติสุขแทมาใหแก
โลกใหเราภาวนา
2) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขา
สถิต ณ สรวงสวรรค มีความสุขนิรันดร พรอมกับบรรดาทูตสวรรคและนักบุญทั้งหลาย
ให
เราภาวนา
3) เพื่อพระศาสนจักรในประเทศที่ถูกเบียดเบียน โปรดใหผูที่กระทําหนาที่อภิบาลและ
ประกาศขาวดีไดรับพระพร มีความเชื่อที่มั่นคง และมีความพากเพียรอดทนไมเสื่อม
ถอย สามารถทํากิจการแพรธรรมใหเกิดผลไดอยางนาชื่นชม ใหเราภาวนา
4) เพื่อผูที่มีจิตใจเฉื่อยชา จะไดรับการดลใจจากพระวาจาแหงพระวรสาร ที่ทําใหเขา
เปดใจรับพระหรรษทานของพระองค กลับมีความศรัทธาแรงกลาขึ้นใหม และสนใจ
ในความตองการและสิทธิของผูอื่นมากขึ้น ใหเราภาวนา
5) เพื่อเราทุกคนที่มารวมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้ จะไดพยายามนําพระวาจาไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และแบงปนพระพรแหงความยินดีแกผูอื่น ใหเราภาวนา
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ประธาน

ขาแตพระบิดาเจา ขอขอบพระคุณพระองคที่โปรดใหขาพเจาทั้งหลายเลือก
หนทางที่ถูกตองในชีวิต โดยไดรับการอภัยจากพระองคแลว โปรดใหขาพเจา
ทั้งหลายสามารถใหอภัยแกพี่นองที่กระทําผิดโดยงายเสมอไป และจะไดเขาอยู
ในหมูผูชอบธรรมในพระอาณาจักรของพระองคสักวันหนึ่งดวยเถิด ทั้งนี้ ขอ
พึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจา พระเจาของขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต
ประชากรใหมตระหนักถึงความจริงของชีวิตที่วา แมจะไดรับการไถแลว แตในชีวิตจริง
ก็ยังมีการผสมปนเปกันระหวางความดีและความไมดี ในดานหนึ่ง ประชากรของพระ
เจาควรเปดใจรับพระคุณของการใหอภัยจากพระเจาเพื่อกลับเปนพลังของความดีใน
ตนเอง แตในอีกดานหนึ่ง ประชากรควรมีทาทีเดียวกันในความสัมพันธกับพี่นอง นั่นคือ
การเปดใจเพื่อพรอมจะใหอภัยผูอื่นเชนกัน
ชีวิตของประชากรจึงเปนการคอยๆ เปลี่ยนกรอบความคิดใหสอดคลองกับแนวทางของ
บทขาแตพระบิดาตอนที่วา “โปรดยกโทษขาพเจา เหมือนขาพเจายกโทษใหผูอื่น ” และ
ดังนั้น ในอาณาจักรพระเจา จะไมมีการแบงแยก “คนดี” ออกจาก “คนไมดี” , “คริสตชน
ออกจาก “คนตางศาสนา”และหมายถึงการไมตัดสินพิพากษาใครตามเกณฑและ
มาตรฐานของตนเอง

3.1 ทาทีของความเพียร อดทน และความใจดี
เปนอีกอาทิตยหนึ่งที่เราฟงถึงเรื่อง พระอาณาจักรสวรรคและพลังของฉัน และผลที่นําสู
จิตใจของมนุษยทุกคน การเตรียมพรอมที่จะสดับฟงพระวาจาของพระเจาเสมอ และ
ความชื่อวาพระเยซูเจาจะทรงรวบรวมทุกสิ่งทุกอยางในพระอาณาจักรของพระองคใน
ที่สุด แตทั้งนี้คริสตชนตองมีความเพียรอดทน รอคอยวันที่พระเจาจะทรงโปรด

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)
หลายครั้งความอดทน รอคอยการเผยแสดงของพระเจา ทําใหเราเกิดความวุนวายใจ ไม
แนนอนวาอะไรจะเกิดขึ้น ดังนั้น คริสตชนตองแสดงใหเห็นวามีความมั่นใจในพระเจาผู
ทรงเพียรทนตอเรา และขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตอผูอื่นดวยความเพียรดวย โดยการเลือกที่
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จะไมตัดสินใคร แมแตคนที่สังคมไมยอมรับ เพราะเขาเหลานั้นพรอมที่จะเลือกเปนฝาย
ของพระเยซูเจา และคริสตชนจะไมดูถูกคนที่สังคมถือวาเปนคนนาสมเพช แตจะ
พยายามถือกฎแหงพระอาณาจักรสวรรค
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แนวทาง แบบที่ 2

อาทิตยที่ 16 เทศกาลธรรมดา ป A

ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม”

หัวขอ: ความเพียรทนของพระเจา
ในการสังเกตพี่นองเพื่อนมนุษยของเราควรระวังที่จะไมแบงพวกเขาออกเปนสอง
ประเภท คือคนดีและคนไมดี ไมมีใครที่ดีทั้งหมด และไมมีใครที่เลวไปทั้งหมดเชนกัน บางคน
มองดูคนอื่นที่ไมเปนไปตามความคิดเห็นของตนเองอยางแข็งกราวเกี่ยวกับสิ่งที่คนดีควรจะทํา
หรือไมควรทํา พวกเขาจะพูดถึง “ กฎหมายและความเปนระเบียบ ” (ซึ่งจะตองมี) โดยไม
คํานึงถึงสถานการณรวมทั้งหมด นั้นคือ มองดูผูคนในสภาพแวดลอมทั้งหมดของเขาซึ่งเปน
ตัวกําหนดลักษณะนิสัยของเขาในระดับหนึ่ง
การสนับสนุนและเรียกรองใหมีกฎหมายและความเปนระเบียบโดยไมปดเปาความ
ยากจนและสภาพแหลงเสื่อมโทรมใหหมดไป ไมสงเสริมการศึกษาที่เทาเทียมกันและโอกาศ
การทํางานสําหรับทุกคน (เพื่อวาคนจนจะสามารถชวยเหลือตนเองใหได) ไมมีการขยาย
โครงการชีวิตครอบครัวเชิงสรางสรร และเอื้ออํานวยความสะดวกใหมากขึ้น ไมมีโครงการ
สําหรับฟนฟูการศึกษาใหมใหแกผูถูกจองจําเพื่อจะไดรับการปลอยตัวโดยมีทัณฆบนทั้งหมดนี้
คือความหลอกลวงที่นาอาย พระเจาทรงลวงรูประวัติของบุคคลที่ลมเหลวในแตละกรณีดีกวา
นายแพทย นักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยาคนในโลก และพระองคทรงเปนผูที่มีความหมาย
เพียรทนเปนอยางยิ่ง
อะไรคือสิ่งที่คริสตชนสามารถทําไดในฐานะบุคคล และอะไรคือสิ่งที่หมูคณะสามารถ
ทําไดในฐานะกลุม เพื่อใหบุคคลที่ถูกถือวามีความผิดจะไดมีโอกาสพิสูจนตนเอง ? คริสตชน
ควรจะรวมกลุมกันเพื่อเริ่มโครงการบางอยางและพยายามเรียกรองตอเจาหนาที่บานเมืองผูมี
หนาที่รับผิดชอบ
บทอานที่ 1 ปชญ 12 : 13, 16-19
บทอานนี้เนนที่ความคิดเกี่ยวกับความเพียรทนของพระเจาถือเปนบทนําสําหรับนิทาน
เปรียบเทียบเรื่องวัชพืชในพระวรสาร “ถึงแมพระองคจะทรงแสดงพลานุภาพเพียงนั้น พระองค
ก็ทรงพิพากษาอยางออนโยน...เพื่อทานสามารถภาวนาไดดวยความจริงใจหรือไมวา “ขาแตพระ
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เจา พระองคประเสริฐ และทรงพรอมที่จะประทานอภัย ” (บทสรอย) “โปรดยกโทษขาพเจา
เหมือนขาพเจายกใหผูอื่น”
บทอานจากหนังสือปรีชาญาณ
นอกจากพระองคแลว ไมมีพระเจาอื่นใดที่เอาพระทัยใสทุกสิ่งและที่พระองคจะตอง
พิสูจนวามิไดทรงตัดสินอยางอยุติธรรม
พระฤทธานุภาพของพระองคเปนบอเกิดแหงความยุติธรรมการที่ทรงเปนเจานายเหนือ
จักรวาลทําใหพระองคทรงปรานีทุกคนพระองคทรงสําแดงพระฤทธานุภาพแกผูที่ไมเชื่อพระ
อานุภาพของพระองคพระองคทรงกําจัดความหยิ่งยโสของผูที่รูจักพระองคพระองคทรงพลานุ
ภาพอยางสมบูรณ จึงทรงพิพากษาอยางออนโยนทรงปกครองขาพเจาทั้งหลายiดวยพระทัยปรานี
เพราะพระองคทรงใชพระอานุภาพตามที่พอพระทัย
พระองคทรงกระทําเชนนี้เพื่อสอนประชากรของพระองควาผูชอบธรรมตองรักเพื่อน
มนุษยพระองคประทานความหวังเต็มเปยมแกบรรดาบุตรของพระองควาเมื่อเขาทําบาปแลว
พระองคก็ประทานโอกาสใหเขากลับใจ
บทอานที่ 2 รม 8 : 26-27
เพราะความออนแอและความโนมเอียงที่จะทําความชั่ว ในการภาวนามนุษยควรหันเขา
หาองคพระจิตเจา เราไมรูแมกระทั่งวาจะตองสวดภาวนาอยางไร พระจิตเจาจะทรงแปลงความ
ปรารถนาที่ไมรูจะกลาวอยางไรนั้นออกมา
บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม
พี่นอง พระจิตเจาเสด็จมาชวยเหลือเราผูออนแอ เพราะเราไมรูวาจะตองอธิษฐานภาวนา
ขอสิ่งใดที่เหมาะสม แตพระจิตเจาทรงอธิษฐานภาวนาวอนขอแทนเราดวยคําที่ไมอาจบรรยาย
และพระผูทรงสํารวจจิตใจ ทรงทราบความปรารถนาของพระจิตเจา เพราะวาพระจิตเจาทรงอธิษ
ฐานเพื่อบรรดาผูศักดิ์สิทธิ์ตามพระประสงคของพระเจา
พระวรสาร มธ 13 : 24 -43 หรือ 13 : 24-30
นิทานเปรียบเทียบเรื่องวัชพืช คําอธิบายในเชิงอุปมา ขอสังเกตเกี่ยวกับการสอนดวย
นิทานเปรียบเทียบ และนิทานเปรียบเทียบสั้น ๆ อีกสองเรื่อง(เรื่องมัสตารดและเชื้อแปงฟู)เปน
เรื่องที่เราตองอานแบบเดียวกับที่อานนิทานเปรียบเทียบเรื่องผูหวานของวันอาทิตยที่แลว บท
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อานแบบสั้นเสนอเพียงนิทานเปรียบเทียบ ซึ่งคงเปนตอนใกลเคียงที่สุดกับสิ่งที่พระเยซูเจาได
ทรงเลาไว สวนคําอธิบายเรื่องเปรียบเทียบในตอนทายคงถูกเสริมเขามาในภายหลัง ขอสังเกต
เกี่ยวกับการสอนดวยนิทานเปรียบเทียบก็นาจะเปนการสอดใสเขามาในภายหลังเชนกัน และบท
รางสุดทายของนักบุญมัทธิวนิทานเปรียบสั้น ๆ อีกสองเรื่องเกี่ยวกับมัสตารดและเชื้อแปงฟูก็มีที่
แทรกเขามาในตอนนี้ เนื่องจากบทอานแรกที่เกี่ยวกับความเพียรทนของพระเจาเปนตัวที่ให
ทิศทางแกการอาน เราจะมุงเนนความสนใจไปยังนิทานเปรียบเทียบเรื่องวัชพืชและคําอธิบาย
นั่นคือ เราควรมีความเพียรกับเพื่อนพี่นองเของเราที่กระทําผิดเชนกัน(ดูหัวขอ)
บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว
เวลานั้น พระเยซูเจาทรงเลาเปนอุปมาอีกเรื่องหนึ่งใหพวกเขาฟงวา
“อาณาจักรสวรรค
เปรียบไดกับชายคนหนึ่งที่หวานขาวพันธุดีในนาของตน ขณะที่ทุกคนนอนหลับ ศัตรูก็มาหวาน
ขาวละมานทับลงบนขาวสาลีแลวจากไป เมื่อตนขาวงอกขึ้นจนออกรวง ขาวละมานก็ปรากฏ
แซมอยูดวย บรรดาผูรับใชจึงไปหานายถามวา ‘นายครับ นายหวานขาวพันธุดีในนามิใชหรือ
แลวขาวละมานมาจากที่ใดเลา’ นายตอบวา ‘ศัตรูมาหวานไว’ ผูรับใชจึงถามวา ‘นายตองการให
เราไปถอนมันไหม’ นายตอบวา ‘อยาเลย เกรงวาเมื่อทานถอนขาวละมาน ทานจะถอนขาวสาลี
ติดมาดวย จงปลอยใหขาวสองชนิดงอกงามขึ้นดวยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว แลวฉันจะบอกคนเก็บ
เกี่ยววา จงเก็บขาวละมานกอน มัดเปนฟอน เผาไฟเสีย สวนขาวสาลีนั้น จงเก็บเขายุงของฉัน ’ ”
พระองคตรัสเปนอุปมาอีกเรื่องหนึ่งวา “อาณาจักรสวรรคเปรียบไดกับเมล็ดมัสตารดซึ่งมีผูนําไป
หวานในนา และเปนเมล็ดเล็กกวาเมล็ดทั้งหลาย แตเมื่อเมล็ดงอกขึ้นเปนตนแลว กลับมีขนาดโต
กวาตนผักอื่นๆ และกลายเปนตนไม จนกระทั่งนกในอากาศมาทํารังอาศัยบนกิ่งได”
พระองคยังตรัสเปนอุปมาอีกเรื่องหนึ่งวา
“อาณาจักรสวรรคยังเปรียบไดกับเชื้อแปงที่
หญิงคนหนึ่งนํามาเคลาผสมกับแปงสามถัง จนแปงทั้งหมดฟูขึ้น ” พระเยซูเจาตรัสเรื่องทั้งหมด
นี้แกประชาชนเปนอุปมา พระองคไมตรัสสิ่งใดกับเขาโดยไมใชอุปมา ทั้งนี้ เพื่อใหพระดํารัสที่
ตรัสไวทางประกาศกเปนความจริงวาเราจะเปดปากกลาวเปนอุปมา เราจะกลาวเรื่องที่ยังไมเคย
เปดเผยตั้งแตสรางโลก หลังจากนั้น พระองคทรงแยกจากประชาชนเขาไปในบาน บรรดาศิษย
จึงเขามาทูลวา “โปรดอธิบายอุปมาเรื่องขาวละมานในนาเถิด ” พระองคตรัสวา “ผูหวานเมล็ด
พันธุดีคือบุตรแหงมนุษย ทุงนาคือโลก เมล็ดพันธุดีคือพลเมืองแหงพระอาณาจักร ขาวละมาน
คือพลเมืองของมารราย ศัตรูที่หวานคือปศาจ ฤดูเก็บเกี่ยวคือเวลาอวสานแหงโลก ผูเก็บเกี่ยวคือ
ทูตสวรรค
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“ขาวละมานถูกมัดเผาไฟฉันใด เวลาอวสานแหงโลกก็จะเปนฉันนั้น บุตรแหงมนุษยจะทรงใช
ทูตสวรรคของพระองคมารวบรวมทุกสิ่งที่ทําใหหลงผิดและทุกคนที่ประกอบการอธรรม ให
ออกจากพระอาณาจักร แลวเอาไปทิ้งในกองไฟ ที่นั่น จะมีแตการร่ําไหคร่ําครวญ และขบฟน
ดวยความขุนเคือง สวนผูชอบธรรมจะสองแสงเหมือนดวงอาทิตยในพระอาณาจักรของพระ
บิดา ใครมีหูก็จงฟงเถิด”
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