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คุณคาของการเขาในพระอาณาจักรสวรรค
พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา: พระเยซูเจา สมบัติแทของ
พระอาณาจักรสวรรค
ทาทีคริสตชน : เรียนรูคุณคาแหงพระอาณาจักรสวรรค
การดําเนินชีวิต : เขาใจ แสวงหา ทําตนใหเหมาะสมกับคุณคาในพระ
บทนํา
นิทานเปรียบเทียบกลุมที่ 3 เปรียบเทียบพระอาณาจักรสวรรคกับ “ขุมทรัพย ไขมุก และ
ปลาในอวน” เหมือนกับจะเปนการเผยใหเราทราบวา พระอาณาจักรสวรรคมีคุณคามาก
ควรแกการแสวงหา แตในการแสวงหานั้น เมื่อพบแลวก็ยังจําเปนตองคนหาตอไป
เพราะสิ่งที่พบยังเปนเพียงจุดเริ่มตน

ผังพระวาจา
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เจาไดขอปรีชาญาณสําหรับตัวเจา
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ขาพเจารักพระธรรมของพระองค
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พระองคทรงกําหนดวา จะใหเราเปนเหมือน
ฉายาลักษณของพระบุตร

พระวรสาร

มธ 13:44-52

เขาจะขายทุกสิ่งที่มี มาซื้อนาแปลงนั้น
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1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
1.1 ความเปนจริงเรื่องพระอาณาจักรสวรรค
ในอาทิตยกอน พระเยซูเจาทรงเปรียบพระอาณาจักรสวรรคกับเมล็ดขาว เมล็ดมัสตารด
และเชื้อแปง เพื่อแสดงใหเห็นวา พระอาณาจักรสวรรคมีอยูแลว แตยังหางไกลจากการ
กลับเปนจริงที่สมบูรณ การสรางพระอาณาจักรกําลังเกิดขึ้นทุกวันอาศัยความซื่อสัตย
ของศิษยตอการถือตามพระบัญญัติแหงความรักโดยไมมีเงื่อนไข ในอาทิตยนี้ พระเยซู
เจาทรงสอนถึง “คุณคาสูงสุดของพระอาณาจักร ” สูงกวาคุณคาอื่นใดในโลก จนทําให
สามารถยอมสละไดทุกสิ่งเพื่อแลกกับคุณคาของพระอาณาจักรสวรรค
แตพระอาณาจักรสวรรคที่พระเยซูเจาหมายถึงคืออะไร จึงสูงคาปานนั้น ? พระอาณาจักร
สวรรคที่เริ่มตนแลวในโลกมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับพระศาสนจักร ซึ่งที่ชุมนุม
พิธีกรรมในพิธีขอบพระคุณนับเปนการแสดงออกที่ดีที่สุด แมวาพระอาณาจักรสวรรค
กับพระศาสนจักรจะไมใชสิ่งเดียวกันก็ตาม ในสภาพความเปนจริงทางประวัติศาสตร
และสังคม พระศาสนจักรเปนพื้นดินดีสําหรับการสรางพระอาณาจักรสวรรค แมวาจะ
ยังมีการปนเปอนดวยบาปและในสวนของสมาชิกก็ตาม
พระอาณาจักรสวรรคจึงหมายถึง “ความสําเร็จจริงอยางสมบูรณ ” ของแผนการความ
รอดพน ซึ่งเกิดขึ้นในปสกาของพระเยซูเจา ทําใหมนุษยเปนอิสระจากอํานาจของบาป
และกลับมาเปนบุตรพระเจาอีกครั้งหนึ่ง รวมดํารงชีวิตเดียวกันกับพระองค แตขณะที่เรา
ยังอยูในโลก ความสําเร็จจริงของความรอดพนในตัวเรายังเปนเพียงจุดเริ่มตน เรายัง
สามารถเปนเหมือนปลาไมดีที่อยูในอวน ยังสามารถเปนเหมือนขาวละมานที่ขึ้นปะปน
กันกับขาวพันธุดี แตความจริงก็คือ “ความรอดพนที่พระเยซูเจาทรงนํามาให ” เปนคุณ
คาสูงสุดที่ควรคาแกการสละทุกสิ่งเพื่อแลกเอา

1.2 พระอาณาจักรสวรรคแสดงใหเห็นในที่ชุมนุมพิธีกรรม
การฉลองพิธีขอบพระคุณจึงเปนการแสดงออกที่ดีที่สุดของการเลือกพระอาณาจักร
สวรรค เพราะในการฉลองเราระลึกถึงพระเยซูเจาผูทรงนําพระอาณาจักรสวรรคมาสูเรา
ในฐานะประชากรใหมของพระเจาเอง การรวมพิธีขอบพระคุณจึงเปนการแสวงหา
“สมบัติล้ําคา” เปนการแสวงหา “ไขมุก” เพราะในพิธีขอบพระคุณ แผนการของความ
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รอดคอยๆ กลับเปนจริงมากขึ้นสําหรับเรา ชีวิตของเราจะคอยๆ ถูกหลอหลอมดวย
พระคุณของความรอดจนเราสามารถกลับมีชีวิตที่สมบูรณในชีวิตของพระเยซูเจาที่เรา
รับในศีลบูชาขอบพระคุณ
ในที่ชุมนุมพิธีกรรมในพิธีขอบพระคุณ ที่ชุมนุมจึงเปนเครื่องหมายของพระอาณาจักร
สวรรค เปนเหมือนกับเมล็ดขาวที่หวานลงในนา เหมือนกับเมล็ดมัสตารดที่ถูกนําไป
ปลูก เหมือนกับเชื้อแปงที่นําไปเคลากับแปง กลาวคือ ที่ชุมนุมจะตองคอยๆ เปลี่ยนขาว
ละมานในตัวเองและในที่ชุมนุมใหเปนขาวพันธุดี ตองทําตัวใหเปนเหมือนเมล็ด
มัสตารดและเชื้อแปง ที่แผกิ่งกานสาขาของความรอดพนใหครอบคลุมทั่วชีวิตของ
ตนเองและของผูอื่น พระอาณาจักรสวรรคคือความรอดพนที่กลับเปนจริงในเราแตละ
คนและในประชากรของพระเจาเอง คือพระศาสนจักร ดังนั้น ทั้งคริสตชนแตละคน
และคริสตชนในฐานะประชากรใหมของพระเจาจะมีภารกิจของการทําใหพระ
อาณาจักรสวรรค(ความรอดพน) กลับเปนจริงและปรากฏแกพี่นองทุกคนที่อยูรอบดาน
เพื่อเราทั้งในสวนตัวและในฐานะหมูคณะจะไดสามารถเปนพยานใหโลกเห็น “คุณคา
ของการไดรับการไถกู” ดวยพระโลหิตของพระเยซูเจา

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
การฉลองพิธีขอบพระคุณในวันนี้จึงอาจหมุนอยูรอบแกนของ “การฉลองความรอดพน”
ที่เกิดขึ้นอาศัยการบูชาขอบพระคุณของพระเยซูเจา โดยใชหัวขอของ “คุณคาของความ
รอดพน” เปนสาระสําคัญ

2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้
เริ่มพิธี
- บทนําเนื่องจากคําวาพระอาณาจักรสวรรคอาจจะเปนคํา
ที่ใชบอย แตไมรูจะเขาใจความหมาย ในวันนี้ ทั้งบทนํา
และคําทักทายอาจใหความคิดเกี่ยวกับพระอาณาจักร
สวรรคหมายถึง “การกลับเปนจริงของแผนการความ
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-

-

-

ภาควจนพิธีกรรม

รอดพน” ซึ่งพระศาสนจักรและที่ชุมนุมพิธีกรรมเปนพื้น
นาที่เหมาะสมของการเติบโต
บทสารภาพบาป แสดงออกถึงความสํานึกในความผิด
บกพรอง บางครั้งทําตนเองไมเหมาะสมกับคุณคาของ
พระอาณาสวรรค
บทพระสิริรุงโรจน ของวันนี้ที่ชุมนุมอาจฉลอง
ความสําเร็จจริงของความรอดดวยการขับรองบท “พระ
สิริรุงโรจน ” อยางสงา โดยเลือกบทที่ที่ชุมนุมเห็นวามี
ความหมายและทํานองที่สงาที่สุด
บทภาวนาแรกของประธาน “ปราศจากพระองคก็ไมมี
อะไรมั่นคง ไมมีอะไรศักดิ์สิทธิ์”

- พิธีกรอาน “บทนําประกาศหัวขอของบทอานทั้งสาม
บท ”เนื่องจากอาทิตยนี้เปนอาทิตยสุดทายที่พูดถึง
พระธรรมล้ําลึกของพระอาณาจักร จึงอาจสรุปพระ
ธรรมล้ําลึกที่ไดฉลองมาตั้งแตอาทิตยที่ 14 นั่นคือ “พระ
อาณาจักรสวรรคเปนความสําเร็จจริงของแผนการของ
ความรอด ที่กอใหเกิดประชากรใหม ซึ่งเปนสมณราช
ตระกูล ชนชาติศักดิ์สิทธิ์ ประชากรที่พระเจาทรงเลือก
ประชากรที่เปนประกาศกผูประกาศความสําเร็จจริงของ
ความรอดใหกับทุกคน พระอาณาจักรที่กําเนิดขึ้นใน
ความต่ําตอย และคอยๆ เติบโตจนกวาจะถึงวาระสุดทาย
ซึ่งจะเปนเวลาของความสําเร็จสูงสุด ” และเสริมดวย
พระธรรมล้ําลึกของอาทิตยนี้ ไดแก คุณคาสูงสุดของ
พระอาณาจักรสวรรค
- บทเทศน พระสงฆควรย้ําใหที่ชุมนุมเขาใจวา
พระอาณาจักรสวรรคคือความสําเร็จจริงของความรอด
พนในแตละคนและในที่ชุมนุม หรือการปกครองของ
พระเจาในตัวเรา
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-

ภาคบูชาขอบพระคุณ

ปดพิธี

การตอบรับของที่ชุมนุมในเพลงสดุดีบทขาพเจาเชื่อและ
บทภาวนาของมวลชน จะมีความหมายสําหรับที่ชุมนุม
มากยิ่งขึ้น ถาที่ชุมนุมตระหนักถึงความหมายและคุณคา
ของพระอาณาจักรสวรรค และสิ่งที่ชุมนุมเปนใน
ความสัมพันธกับพระอาณาจักรสวรรค

- บทขอบพระคุณ อาทิตยนี้เสนอใหใชบทขอบพระคุณ
แบบที่ 4 พระสงฆควรเตรียมตัวอยางดี เพื่อใหจังหวะ
และน้ําเสียงของการสวดสามารถชวยที่ชุมนุมใหรื้อฟน
ประวัติศาสตรความรอดที่เกิดขึ้นไมเพียงแตกับโลกและ
อิสราเอล แตเกิดขึ้นในเราแตละคน และสามารถ
ขอบพระคุณพระบิดาไดในความจริงและชีวิต เพราะการ
สรางไมไดเกิดขึ้นในปฐมกาล การสรางเกิดขึ้นจริง
สําหรับแตละคน เชนเดียวกันกับทุกเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในประวัติศาสตรแหงความรอด (บทขอบพระคุณที่ 4 มี
บทเริ่มขอบพระคุณเฉพาะอยูแลว)
- กอนรับศีลมหาสนิท ในชวงการเตรียมตั้งแต “บทขาแต
พระบิดา” พิธีกรอาจใหชวยที่ชุมนุมโดยใหขอคิดสั้นๆ
วา “ความสําเร็จจริงของความรอดพน ” หรือ “พระ
อาณาจักรสวรรค ” ที่เรากําลังแสวงหาคือพระเยซูเจา
นั่นเองที่เรากําลังจะรับและผูบันดาลความรอดในเราแต
ละคน
-

พระสงฆอาจเตือนใจที่ชุมนุมอีกครั้งถึง “คุณคาของพระ
อาณาจักรสวรรค ” และ “หนาที่ของคริสตชน ” ในการ
ทําใหพระอาณาจักรสวรรคเติบโตในตัวเองและแผขยาย
ออกไปยังพี่นอง คือการแผขยายความรอดพนออกไปถึง
พี่นองทุกคน
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2.3 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน

ผูนํา

พี่นองที่รัก ใหเราภาวนาวอนขอตอพระบิดาเจาผูทรงพระทัยดี ทรงเปยมดวย
ความรัก ทรงพรอมที่จะสดับฟงคําทูลวิงวอนและตอบสนองความตองการทุก
อยางของเรา
1) เพื่อองคสมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ และผูแพร
ธรรมทุกทาน โปรดใหทุกๆ ทานเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของพระองค
ในการนําประชากรของพระเจาไปสูความรอดพน ใหเราภาวนา
2) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เขาสถิต ณ สรวงสวรรค มีความสุขนิรันดร พรอมกับบรรดาทูตสวรรคและนักบุญ
ทั้งหลายใหเราภาวนา
3) เพื่องานธรรมทูต และธรรมทูตไทย จะไดรับพระพรอันอุดม และมีผูรวมงาน
ที่เสียสละอยางแทจริง มารวมงานมากยิ่งขึ้น
ใหเราภาวนา
4) เพื่อผูนําประเทศทั้งหลายในโลก จะไดบริหารแผนดินดวยความสุขุม
รอบคอบ และดวยเมตตาจิต โดยความเสียสละไมเห็นแกตัว แตทําทุกสิ่งเพื่อ
ประโยชนสวนรวมและความสงบสุขของประชาชนและของโลก ใหเรา
ภาวนา
5) เพื่อบรรดาผูที่จากโลกนี้ไปแลว ขอพระเจาทรงเมตตาโปรดรับเขาใหไดรวม
สวนในพระสิริรุงโรจนขององคพระบุตรในพระอาณาจักรของพระองคในเร็ว
วันดวยเทอญ ใหเราภาวนา
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ประธาน

ขาแตพระบิดาเจา ขอบพระคุณพระองคที่โปรดสดับฟงคําภาวนาของขาพเจา
ทั้งหลาย โปรดประทานพละกําลังความกลาหาญ และความพรอมที่จะอุทิศตน
ทํางาน เพื่อใหความจริงเกี่ยวกับความรักอันทรงอานุภาพของพระองคฝงลึกลง
ในชีวิตของขาพเจาและของมนุษยทั้งหลายเสมอไปดวยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระ
บารมีของพระเยซูคริสตเจา พระเจาของขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต
พระอาณาจักรสวรรค เปนสิ่งที่มีคามากที่สุดในชีวิตเรา ดังนั้น การแสวงหาพระ
อาณาจักรสวรรคอาจแปลเปนทาทีของการแสวงหาคุณคาสําหรับชีวิต “อะไรคือสิ่ง
สําคัญที่สุดของชีวิต?” การจัดลําดับความสําคัญใหกับสิ่งที่เราถือวา เปนคุณคานี้เองที่จะ
ชวยแผขยายความจริงของความรอดพนในตัวเราและขยายออกไปยังพี่นอง

3.1 ทาทีของการเรียนรูคุณคาของผูชอบธรรม
พระอาณาจักรสวรรคจะอยูในตัวเรา อาศัยพระเยซูเจา เปนทรัพยสมบัติมหาศาลซึ่งเพื่อ
จะไดก็ตองพรอมที่จะขายทุกสิ่งทุกอยาง และถาจําเปนก็พรอมที่จะสละชีวิตดวย จึงเปน
สิ่งที่ตองทําใหเรารูจักเสียสละบางสิ่งบางอยางเพื่อสิ่งที่มีคุณคา เพื่อรักษาความเปนหนึ่ง
เดียวกับพระเยซูเจา และเปนการสรางความมั่นใจที่จะทํางานเพื่อพระอาณาจักรของ
พระองคดวยความกระตือรือรนและความชื่นชมยินดี

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)
ควรรูจักแยกแยะความดีจากความชั่ว เพราะคานิยมหลายๆ อยางในสมัยของเรามี
มากมายจนเราเกิดความสับสน จนไมสามารถตัดสินใจเลือกอยางถูกตอง บางครั้งก็
ผิดพลาดเสียดวยซ้ําแตเพื่อเราจะเลือกสิ่งที่ควรสิ่งที่ถูกตอง เราตองเขาใจเสียกอนวา
ความชอบธรรม คือ คุณคาที่สมาชิกในพระอาณาจักรสวรรคตองมี เพราะฉะนั้น เราตอง
ติดตอกับพระเจา โดยการภาวนาและรับฟงการสั่งสอนที่เปนแนวทางการดําเนินชีวิต
ของพระองคเสมอ
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แนวทาง แบบที่ 2
อาทิตยที่ 17 เทศกาลธรรมดา ป A

ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม”

หัวขอ: ลําดับความสําคัญของคุณคา
ในประวัติศาสตรมนุษยยุดตาง ๆ ทุกเผาและชนชาติตางมีนักปราชญ นักปรัชญญา
ปญญาชน และในความเปนจริง ปรีชาญาณ การหยั่งรู การตัดสินใจที่ดีและถูกตองเปนสมบัติ
ที่มีคา แตปรีชาญาณของมนุษยก็ยังไมใช สัจธรรมเสมอไป หลายครั้ง บรรดาปราชญจะบีบ
ขอสังเกต ของพวกเขาใหแคบลง ใหเหลือเปนเรื่องของภูมิปญญาเพียงเทานั้น ยังผลใหเกิดการ
นิยมเหตุจนไมมองไปถึงสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ แตอยางใด ในพระคัมภีรเราพบปรีชาญาณ
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งออกมาจากดวงใจและภูมิปญญาของตัวบุคคลยิ่งกวานั้น ปรีชาญาณในพระ
คัมภีรยังเปนพระคุณพิเศษของพระเจา นี่เปนเหตุผลที่วา เพราะเหตุใดเราจึงใหความสนใจ
ในบทอานประจําวันนี้ ปรีชาญาณถือวาเปนคุณคาสูงสุดของชีวิตมนุษยและนิทาน
เปรียบเทียบเรื่องสมบัติและไขมุกชี้ใหเห็นวาอาณาจักร ของพระเจาเปนคุณคาซึ่งไมมีการ
เสียสละใดจะยิ่งใหญเกินไป เพื่อใหไดมาซึ่งพระอาณาจักรนี้ นี่เปนปญหาเกี่ยวกับลําดับ
ความสําคัญของคุณคา คริสตชนที่ฉลาดและมีวุฒิภาวะจะมีการตัดสินใจที่ถูกตองเกี่ยวกั บลําดับ
ความสําคัญของสิ่งตาง ๆในชีวิต เพราะเขารูจักผสมผสานการหยั่งรูประสามนุษยเขากับปรีชา
ญาณที่มาจากการดลใจของพระเจาในพระคัมภีร
บทอานที่ 1 1พกษ 3 :5, 7 -12
ในบทอานนี้ คุณคายิ่งใหญที่สุดของชีวิตสําหรับกษัตริยซาโลมอนคือ ปรีชาญาณ
หรืออีกนัยหนึ่ง ความเขาใจของดวงจิตวาควรตัดสินบุคคลและแยกแยะสิ่งที่ถูกตองจากสิ่งที่ผิด
อยางไร พระวาจาของพระเจาสําหรับเราจึงมีวาเราควรทําเชนเดียวกัน
“ขาแตพระเจา...ปราศจากพระองคแลว ก็ไมมีอะไรมั่นคง ไมมีอะไรศักดิ์สิทธิ์...ให
ขาพเจาทั้งหลายไดใชสิ่งของอนิจจังไมยั่งยืนในปจจุบันนี้ (อยางเฉลียวฉลาด) โดยมีใจผูกพันอยู
กับสิ่งที่ดํารงคงอยูตลอดไป” (ภาวนาของประธาน)
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บทอานจากหนังสือพงศกษัตริยฉบับที่หนี่ง
ครั้งนั้น
องคพระผูเปนเจาทรงสําแดงพระองคแกกษัตริยซาโลมอนในพระสุบิน3 ที่เมือง
กิเบโอน พระเจาตรัสวา “จงขอสิ่งที่ทานอยากใหเราประทานแกทาน” ซาโลมอนทูลวา “บัดนี้ ขา
แตองคพระผูเปนเจา พระเจาของขาพเจา พระองคทรงตั้งขาพเจาขึ้นเปนกษัตริยสืบตอจากดาวิด
พระราชบิดา แตขาพเจายังเปนเด็ก ไมรูวาจะตองปฏิบัติตนอยางไร ผูรับใชของพระองคตอง
ปกครองประชากรที่ทรงเลือกสรร ซึ่งเปนประชากรจํานวนมากจนนับไมถวน ขอประทานความ
เขาใจแกผูรับใชของพระองค เพื่อจะไดปกครองประชากรของพระองคอยางยุติธรรม และรูจัก
วินิจฉัยแยกความดีจากความชั่ว ถาพระองคไมประทาน ใครเลาจะปกครองประชากรจํานวนมาก
เชนนี้ของพระองคได ” องคพระผูเปนเจา พอพระทัยที่กษัตริยซาโลมอนทูลขอเชนนี้ พระเจาจึง
ตรัสตอบวา “เพราะทานไดวอนขอเชนนี้ แทนที่จะวอนขอชีวิตยืนยาว หรือความมั่งคั่ง หรือขอ
ใหเราทําลายชีวิตของศัตรู แตไดขอความเขาใจเพื่อจะตัดสินอยางถูกตอง เราจะทําตามที่ทานขอ
เราจะใหความเขาใจและปรีชาญาณในการตัดสินอยางที่ผูใดไมเคยมีมากอน หรือจะมีใน
ภายหลัง”
บทอานที่ 2 รม 8 : 28 – 30
บทจดหมายตอนนี้สอนเราวา เมื่อรูสึกทอแท เราควรวางใจในพระเจา เพราะพระองค
ทรงรูจักเราตั้งแตนิรันดรภาพ ทรงรักเรา และจะทรงโปรดใหทุกสิ่งดําเนินไปดวยดี เพื่อ
ประโยชนของผูที่รักพระองค การที่จะมั่นใจใน เรื่องนี้ไดจําเปนตองมีความเชื่อ ซึ่งประสานรวม
ปรีชาญาณของมนุษยและของพระเจาเขาดวยกัน ดังที่บทอานอื่นของวันนี้ กลาวถึง ใหเราภาวนา
วา “ขาแตพระเจา โปรดเปดดวงตาของเราใหเห็นพระหัตถของพระองค ที่ปฎิบัติงานอยูในความ
สงางามของสิ่งสราง ในความงดงามของชีวิตมนุษยดวยเถิด ” (บทภาวนาของประธานแบบที่
สอง)
บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม
พี่นอง
เรารูวา พระเจาทรงบันดาลใหทุกสิ่งกลับเปนประโยชนแกผูที่รักพระองค ผูที่
ทรงเรียกมาตามพระประสงคของพระองค เพราะผูที่พระองคทรงทราบลวงหนานั้น พระองค
ทรงกําหนดจะใหเปนภาพลักษณของพระบุตรของพระองคดวย เพื่อพระบุตรจะไดเปนบุตรคน
แรกในบรรดาพี่นองจํานวนมาก ผูที่ทรงกําหนดไวแลวนั้นพระองคทรงเรียก ผูที่ทรงเรียกนั้น
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พระองคทรงบันดาลใหเปนผูชอบธรรม ผูที่ทรงบันดาลใหชอบธรรมนั้น พระองคประทานพระ
สิริรุงโรจนใหดวย
พระวรสาร มธ 13 :44 - 52 หรือ 13 :44 - 46
เชนเดียวกันสองอาทิตยที่ผานมา ในวันนี้เรามีบทอานจากพระวรสารแบบสั้นและแบบ
ยาว แบบสั้นเปนนิทานเปรียบเทียบสองเรื่องนเกี่ยวกับขุมทรัพยและไขมุก ซึ่งเสนอวา
อาณาจักรของพระเจา (คือการปกครองของพระเจา) เปนคุณคาสูงสุดของชีวิตที่มีคาควรแกการ
เสียสละทุกประการนี่เปนหัวขอที่ไดจากความนิยมในปรีชาญาณ และความเขาใจของกษัตริยซา
โลมอนในบทอานบทแรก ความเขาใจในเรื่องการลําดับความสําคัญของคุณคาเปนสิ่งประเสิรฐ
ในประเทศเราของเรา ไมมีการเบียดเบียนพระศาสนจักรอยางเชนในสมัยของนักบุญ
มัทธิว เราไมจําเปนตองสละชีวิตของเราเพื่ออาณาจักรของพระเจาแตในสังคมซึ่งกําลังทําลายคุณ
คาที่ศักดิ์สิทธิ์สําหรับคริสตชน การตัดสินที่ถูกตองเกี่ยวกับลําดับความเปนเอกของคุณคาเปน
เรื่องที่มี ความสําคัญยิ่งและอาจเรียกรองใหมีการเสียสละก็ได โดยเฉพาะจากคริสตชนรุนใหม!
บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว
เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสกับฝูงชนวา
“อาณาจักรสวรรคเปรียบไดกับขุมทรัพยที่ซอนอยู
ในทุงนา คนที่พบก็ฝงซอนสมบัตินั้น และยินดีกลับไปขายทุกสิ่งที่มี นําเงินมาซื้อนาแปลงนั้น”
“อาณาจักรสวรรคยังเปรียบไดอีกกับพอคาที่แสวงหาไขมุกเม็ดงาม เมื่อไดพบไขมุกที่มี
คาสูง เขาจะไปขายทุกสิ่งที่มี นําเงินมาซื้อไขมุกเม็ดนั้น “อาณาจักรสวรรคยังเปรียบไดอีกกับ
อวนที่หยอนลงในทะเล ติดปลาทุกชนิด เมื่ออวนเต็มแลว ชาวประมงจะลากขึ้นฝง นั่งลงเลือก
ปลาดีใสตะกรา สวนปลาเลวก็โยนทิ้งไป เมื่อถึงเวลาสิ้นโลกก็จะเปนเชนนี้ เมื่อถึงคราวสิ้นโลก
ทูตสวรรคจะมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรม ทิ้งคนชั่วลงในขุมไฟ ที่นั่น จะมีแตการร่ําไห
คร่ําครวญและขบฟนดวยความขุนเคือง” “ทานทั้งหลายเขาใจเรื่องทั้งหมดนี้หรือไม” บรรดาศิษย
ทูลตอบวา “เขาใจแลว”
พระองคจึงตรัสวา “ดังนั้น ธรรมาจารยทุกคนที่มาเปนศิษยแหงอาณาจักรสวรรคก็
เหมือนกับเจาบานที่นําทั้งของใหมและของเกาออกจากคลังของตน”
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