อาทิตยที่ 16 เทศกาลธรรมดา
ขาวดี มธ 13:24-43 หรือ 13:24-30
24
พระเยซูเจาทรงเลาเปนอุปมาอีกเรื่องหนึ่งใหพวกเขาฟงวา “อาณาจักรสวรรคเปรียบ
ไดกับชายคนหนึ่งที่หวานขาวพันธุดีในนาของตน 25ขณะที่ทุกคนนอนหลับ ศัตรูก็มาหวานขาว
ละมานทับลงบนขาวสาลีแลวจากไป 26เมื่อตนขาวงอกขึ้นจนออกรวง ขาวละมานก็ปรากฏแซม
อยูดวย 27บรรดาผูรับใชจึงไปหานายถามวา ‘นายครับ นายหวานขาวพันธุดีในนามิใชหรือ แลว
ขาวละมานมาจากที่ใดเลา’ 28นายตอบวา ‘ศัตรูมาหวานไว’ ผูรับใชจึงถามวา ‘นายตองการให
เราไปถอนมันไหม’ 29นายตอบวา ‘อยาเลย เกรงวาเมื่อทานถอนขาวละมาน ทานจะถอนขาว
สาลีติดมาดวย 30จงปลอยใหขาวสองชนิดงอกงามขึ้นดวยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว แลวฉันจะบอก
คนเก็บเกี่ยววา จงเก็บขาวละมานกอน มัดเปนฟอน เผาไฟเสีย สวนขาวสาลีนั้น จงเก็บเขายุง
ของฉัน’”
31
พระองคตรัสเปนอุปมาอีกเรื่องหนึ่งวา “อาณาจักรสวรรคเปรียบไดกับเมล็ดมัสตารด
ซึ่งมีผูนําไปหวานในนา 32และเปนเมล็ดเล็กกวาเมล็ดทั้งหลาย แตเมื่อเมล็ดงอกขึ้นเปนตนแลว
กลับมีขนาดโตกวาตนผักอื่น ๆ และกลายเปนตนไม จนกระทั่งนกในอากาศมาทํารังอาศัยบนกิ่ง
ได”
33
พระองคยังตรัสเปนอุปมาอีกเรื่องหนึ่งวา “อาณาจักรสวรรคยังเปรียบไดกับเชื้อแปงที่
หญิงคนหนึ่งนํามาเคลาผสมกับแปงสามถัง จนแปงทั้งหมดฟูขึ้น”
34
พระเยซูเจาตรัสเรื่องทั้งหมดนี้แกประชาชนเปนอุปมา พระองคไมตรัสสิ่งใดกับเขาโดย
ไมใชอุปมา 35ทั้งนี้ เพื่อใหพระดํารัสที่ตรัสไวทางประกาศกเปนความจริงวา เราจะเปดปาก
กลาวเปนอุปมา เราจะกลาวเรื่องที่ยังไมเคยเปดเผยตั้งแตสรางโลก
36
หลังจากนั้น พระองคทรงแยกจากประชาชนเขาไปในบาน บรรดาศิษยจึงเขามาทูลวา
“โปรดอธิบายอุปมาเรื่องขาวละมานในนาเถิด” 37พระองคตรัสวา “ผูหวานเมล็ดพันธุดีคือบุตร
แหงมนุษย 38ทุงนาคือโลก เมล็ดพันธุดีคือพลเมืองแหงพระอาณาจักร ขาวละมานคือพลเมือง
ของมารราย 39ศัตรูที่หวานคือปศาจ ฤดูเก็บเกี่ยวคือเวลาอวสานแหงโลก ผูเก็บเกี่ยวคือทูต
สวรรค 40ขาวละมานถูกมัดเผาไฟฉันใด เวลาอวสานแหงโลกก็จะเปนฉันนั้น 41บุตรแหงมนุษย
จะทรงใชทูตสวรรคของพระองคมารวบรวมทุกสิ่งที่ทําใหหลงผิด และทุกคนที่ประกอบการ
อธรรม ใหออกจากพระอาณาจักร 42แลวเอาไปทิ้งในกองไฟ ที่นั่น จะมีแตการร่ําไหคร่ําครวญ
และขบฟนดวยความขุนเคือง 43สวนผูชอบธรรมจะสองแสงเหมือนดวงอาทิตยในพระอาณาจักร
ของพระบิดา ใครมีหูก็จงฟงเถิด”
****************************
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1. ขาวละมาน
การหวานขาวละมานทับลงบนขาวสาลีมิใชเรื่องที่พระเยซูเจาทรงเสกสรรปนแตงขึ้นเอง
แตเปนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจริงและมีโทษหนักตามกฎหมายโรมัน ทุกวันนี้ชาวอินเดียบางคน
ก็ยังไมเลิกขมขูศัตรูของตนวา “ขาจะหวานเมล็ดขาวเลว ๆ ลงในนาของเจา”
ขาวละมานถือเปนหนึ่งในคําสาปสําหรับชาวนาทุกคนเพราะเมื่อเริ่มงอกมันจะมีลักษณะ
เหมือนขาวสาลีจนแยกไมออก ตองรอจนออกรวงจึงจะสามารถแยกไดวาตนไหนเปนขาวสาลี
และตนไหนเปนขาวละมาน
แตเมื่อถึงเวลาออกรวง รากของมันก็พันกันนัวเนียจนไมมีทางถอนขาวละมานโดยที่ขาว
สาลีไมหลุดติดมือมาดวย
อยางไรก็ตาม จําเปนตองแยกขาวละมานออกจากขาวสาลี เพราะมันมีรสชาติขม ไม
อรอย อีกทั้งกินแลวเปนพิษทําใหมึนเมา เวียนศีรษะ และเจ็บปวย
ทุกวันนี้ ชาวนาแยกขาวสาลีออกจากขาวละมานหลังการนวดขาว โดยเทเมล็ดขาวทั้ง
สองลงในถาด แลวใชแรงงานสตรีแยกเมล็ดขาวละมานซึ่งมีลักษณะและขนาดเหมือนเมล็ดขาว
สาลี เพียงแตมีสีเทาคลายกระดานชนวนทิ้งไป
อุปมาเรื่องขาวละมานจึงเปนสิ่งที่ชาวยิวคุนเคยและเขาใจไดเปนอยางดีแมพึ่งจะไดฟง
เปนครั้งแรก
1.
มีอํานาจของศัตรูอยูในโลกนี้ มันคอยจองทําลายเมล็ดพันธุดี
ประสบการณของเรายืนยันถึงอิทธิพลของอํานาจทั้งสองไดเปนอยางดี ขณะที่
อิทธิพลของเมล็ดพันธุดีพยายามทําใหพระวาจาของพระเจาเจริญงอกงามในจิตใจของเรา แตใน
เวลาเดียวกันก็มีอิทธิพลของศัตรูรายที่คอยจองทําลายเมล็ดพันธุดีกอนที่มันจะมีโอกาสเติบโต
เสียอีก
จึงนํามาสูบทเรียนแรกคือเราตอง “เฝาระวังอยูเสมอ” มิใหอํานาจของศัตรู
รายมีอิทธิพลเหนือตัวเรา
2.
ยากที่จะแยกแยะวาผูใดอยูในพระอาณาจักรของพระเจาหรือไม ขาวสาลี
และขาวละมานมีลักษณะเหมือนกันจนชาวนาไมอาจแยกออกจากกันไดฉันใด มนุษยเราก็มี
ลักษณะภายนอกเหมือนกันจนไมอาจแยกคนดีออกจากคนเลวไดฉันนั้น
เราจึงตองไมดวนแยกแยะวาใครดีหรือใครเลวจนกวาจะรูขอเท็จจริงทั้งภายนอก
และภายในทุกดาน
3.
อยาดวนพิพากษา เพราะแมแตชาวนายังตองรอจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวจึงจะแยก
ขาวละมานออกจากขาวสาลีได
บางคนเคยทําผิดอยางมหันตแตอาจกลับใจไดอาศัยพระหรรษทานของพระเจา
ในทางกลับกัน บางคนดําเนินชีวิตไมมีที่ติมาโดยตลอดแตอาจผิดพลาดและจมอยูในบาปจน
วาระสุดทายก็เปนไปได การพิพากษาจึงจะทําไดก็ตอเมื่อทุกอยางจบสิ้นลงแลวเทานั้น ไมมีใคร
ที่รูจักผูอื่นเพียงเสี้ยวเดียวของชีวิตแลวจะมีสิทธิ์ตัดสินเขาทั้งชีวิตได
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มีการพิพากษาแน แมจะชาหนอยก็ตาม
เรามักพูดตามประสามนุษยวา “ทําดีไดดีมีที่ไหน ทําชั่วไดดีมีถมไป” แตขอให
จดจําไววา คนชั่ว “จงอยากระหยิ่มใจ” และคนดี “จงอยาทอใจ” เพราะการพิพากษาลงโทษและ
การใหรางวัลจะเกิดขึ้นแน เหมือนขาวละมานที่แมจะอยูรอดปลอดภัยจนนวดขาวแลวเสร็จแตก็
ตองถูกคัดทิ้งไปในที่สุด
5.
พระเจาเทานั้นทรงมีสิทธิ์ตัดสิน เพราะพระองคทรงรูจักมนุษยทั้งครบ ทุก
ดาน และทั้งชีวิต
สวนเรานั้น “อยาตัดสินเขา และทานจะไมถูกพระเจาตัดสิน” (มธ 7:1)
4.

2. เมล็ดมัสตารด
อันที่จริงเมล็ดมัสตารดไมใชเมล็ดพืชทีเ่ ล็กที่สุดเพราะเมล็ดของตนสนบางชนิดยังมี
ขนาดเล็กกวาอีก แตชาวยิวใชเมล็ดมัสตารดเปนคําเปรียบเทียบเพื่อหมายถึงสิ่งที่ “เล็กมาก”
เราจึงไดยินชาวยิวพูดวา “หยดเลือดเล็กเทาเมล็ดมัสตารด” หรือผูที่ละเมิดกฎเล็ก ๆ นอย ๆ จะ
“มีมลทินเทาเมล็ดมัสตารด” เปนตน
พระเยซูเจาเองก็ทรงเปรียบความเชื่อนอยนิดของเราวาเทาเมล็ดมัสตารด พระองคตรัส
วา “เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ถาทานมีความเชื่อสักเทาเมล็ดมัสตารด แลวพูดกับ
ภูเขานี้วา ‘จงยายจากที่นี่ ไปที่โนน’ มันก็จะยายไป และไมมีอะไรที่ทานจะทําไมได” (มธ 17:20)
ทั้ง ๆ ที่เมล็ดมัสตารดมีขนาดเล็กมาก แตเมื่อเติบโตมันจะกลายเปนตนไมใหญ สูงสุด
ถึงสามเมตรครึ่ง เมล็ดสีดําของมันเปนที่ชื่นชอบของนกมาก ฝูงนกนอยใหญจึงพากันมาเกาะ
ตามกิ่งกานเพื่อจิกกิน
เมื่อพระเยซูเจาตรัสวา “อาณาจักรสวรรคเปรียบไดกับเมล็ดมัสตารด” (มธ 13:31) จึงมี
ความหมายชัดเจนวา อาณาจักรสวรรคเริ่มตนจากสิ่งเล็กๆ แตจะเติบใหญจนทุกชาติเขา
มารวมกันในอาณาจักรแหงนี้ ซึ่งสอดคลองกับขอเท็จจริงตามประวัติศาสตรซึ่งบงบอกวา สิ่ง
ทีย่ ิ่งใหญลวนเริ่มตนมาจากสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ กอนทั้งสิ้น ดังเชน
1.
ความคิดที่เปลี่ยนแปลงอารยธรรมของมนุษยชาติเริ่มตนจากคนคนเดียว เชน
ความคิดของโทมัส อัลวา เอดิสันชวยทําใหโลกสวางไสวดวยหลอดไฟ ความคิดของเฮนรี
ฟอรดทําใหอุตสาหกรรมรถยนตเปลี่ยนแปลงจนคนทั่วไปสามารถซื้อหามาเปนเจาของได หรือ
นักศึกษาเดือนตุลาเพียงหยิบมือเดียวสามารถหยุดยั้งการปกครองแบบผูกขาดและทําให
ประชาธิปไตยของไทยเบงบานขึ้นได เปนตน
2.
สักขีพยานถึงพระเยซูคริสตเจาเริ่มจากคนคนเดียว ดังเชนคราวที่มีการประชุม
เยาวชนนานาชาติเพื่อรวมกันแสวงหาหนทางประกาศพระวรสารใหสอดคลองกับสหัสวรรษใหม
เด็กหญิงจากอัฟริกาคนหนึ่งเลาวา “เราไมมีเงินพิมพหนังสือพระคัมภีรหรือจางครูคําสอนเพื่อ
งานประกาศพระวรสาร เมื่อตองการนําคริสตศาสนาเขาไปในหมูบานใด เราทําไดเพียงสง
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ครอบครัวคริสตชนเขาไปอาศัยอยูกับชาวบานและทํามาหากินเหมือนพวกเขา เมื่อชาวบานเห็น
วาชีวิตคริสตชนดีอยางไร พวกเขาก็มาสมัครเปนคริสตชนดวย”
เพราะฉะนั้น ไมวาเราจะสอนอยูในโรงเรียนใดหรือทํางานอยูในบริษัทไหน เรา
เพียงคนเดียวนี่แหละสามารถเปนสักขีพยานและนําพระเยซูคริสตเจาไปสูคนรอบขางได
3.
การฟนฟูหรือปฏิรูปใด ๆ ลวนเริ่มจากคนคนเดียว ดังเชนสมัยที่กีฬาตอสูจนตัว
ตายกันไปขางหนึ่ง (gladiators) ยังเปนที่นิยมแพรหลายในอาณาจักรโรมันทั้ง ๆ ที่หันมานับถือ
คริสตศาสนาแลว ฤาษีจากทะเลทรายนามวาเทเลมาคุส (Telemachus) เดินทางมากรุงโรมเพื่อ
ชมการแขงขันรวมกับฝูงชนอีกแปดหมื่นคน ดวยความคิดวานักตอสูทุกคนตางก็เปนบุตรของ
พระเจา ทานจึงกระโดดลงไปในสังเวียนแลวยืนอยูระหวางกลางนักตอสู พวกเขาผลักทาน
ออกมา ฝูงชนเริ่มโกรธและขวางกอนหินใสทาน ทานพยายามกลับไปยืนระหวางนักตอสูอีกครั้ง
แตคราวนี้มีเสียงสัญญาณจากเจาหนาที่ระดับสูงตามดวยเสียงดาบฟนฉับ รางของทานลมลง
ตายคาที่ ทันใดนั้นฝูงชนทั้งสนามเงียบกริบ พวกเขาตระหนักวาเกิดอะไรขึ้นกับผูศักดิ์สิทธิ์ นับ
แตนั้นมากีฬาชนิดนี้ก็หายไปจากโรมตราบจนทุกวันนี้
แบบอยางของทานฤาษีทําใหเราตองเริ่มตนฟนฟูไดแลว ไมวาจะเปนที่บาน ที่
ทํางาน หรือที่ใดก็ตาม เพราะผลของการฟนฟูนั้นยิ่งใหญจริง ๆ
“อาณาจักรสวรรคซึ่งเปรียบไดกับเมล็ดมัสตารด” จึงเปนกําลังใจสําหรับบรรดาศิษยของ
พระองคทั้งในอดีตและปจจุบันไดเปนอยางดี !!
3. เชื้อแปง
พระเยซูเจาทรงนํา “เชื้อแปง” ในครัวเรือนซึ่งอยูใกลชิดเรามากที่สุดมาใชเปรียบเทียบ
เพื่อใหเขาใจอาณาจักรสวรรค
ชาวยิวทําขนมปงกินเองในบาน แปงสาลีสามถังมากพอทําขนมปงใหครอบครัวขนาด
ใหญกินไดทั้งวัน เชื้อแปงเปนสิ่งจําเปนเพราะทําใหขนมปงนุม ฟู โปรง และอรอยชวนกิน สวน
ใหญไดมาจากการหมักชิ้นขนมปงที่ทําครั้งกอน
แมจะมีประโยชนใหญหลวง แตชาวยิวมักนําเชื้อแปงไปผูกติดกับความชั่วราย เชื้อแปง
คือสิ่งที่พวกเขาตองคนหาและทําลายใหหมดไปจากบานของตนในชวงเตรียมฉลองปสกา พระ
เยซูเจาเองก็ทรงเตือนให “ระวังเชื้อแปงของชาวฟาริสีและชาวสะดูสี” (มธ 16:6 และดู 1 คร 5:68; กท 5:9)
จึงนับเปนความชาญฉลาดยิ่งของพระเยซูเจาที่ทรงนําเชื้อแปงซึ่งมีภาพพจนเชิงลบมา
เปรียบเทียบกับอาณาจักรสวรรค เพื่อเรียกรองความสนใจจากผูฟง
เจตนาของพระองคคือสอนวา “อาณาจักรสวรรคมีพลังแหงการเปลี่ยนแปลง” ดุจ
เดียวกับเชื้อแปงที่สามารถเปลี่ยนแปงสาลีใหเปนขนมปงที่นุมอรอย
นับจากอดีต พลังของคริสตศาสนาไดเปลี่ยนแปลงสังคมหลายดานดวยกัน ตัวอยางเชน
1.
เปลี่ยนสถานภาพของสตรี
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กอนหนานีช้ ายชาวยิวจะสวดขอบคุณพระเจาทุกเชาที่โปรดใหเขาไมเปนคน
ตางศาสนา ไมเปนทาส และไมเปนผูหญิง
ในดินแดนทางตะวันออก เรามักเห็นครอบครัวเดินทางรวมกันโดยพอนั่งบน
หลังลา สวนแมเดินจูงลา ทั้งนี้เปนเพราะพวกเขาถือวาผูหญิงมีคุณคาเทียบเทาสิ่งของอยาง
หนึ่งเทานั้น แตประวัติศาสตรชี้ใหเห็นวาคริสตศาสนาไดเปลี่ยนแปลงชีวิตของผูหญิงใหเปน
“ลูกของพระเจา” เทียบเทาชายไดอยางไร
2.
เปลี่ยนสถานภาพของคนออนแอและเจ็บปวย
คนสมัยกอนถือวาคนออนแอหรือเจ็บปวยนั้นไรคาและเปนสวนเกินของสังคม
ที่เมืองสปารตาจึงมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบเด็กเกิดใหมวาแข็งแรงหรือไม ถาแข็งแรงก็มีสิทธิ์อยู
รอด แตถาออนแอหรือผิดปกติก็จะถูกโยนทิ้งตามเชิงเขา ทวาที่เมืองสปารตานี้เอง เรากลับพบ
บันทึกทางประวัติศาสตรวา สถานดูแลคนตาบอดแหงแรกไดถูกจัดตั้งขึ้นโดยธาลาซีอุสซึ่งเปน
พระนับถือคริสตรูปหนึ่ง สถานที่จายยาฟรีแหงแรกก็ไดรับการจัดตั้งโดยอพอลโลนีอุสซึ่งเปน
พอคานับถือคริสตคนหนึ่ง และโรงพยาบาลแหงแรกก็ถือกําเนิดขึ้นโดยฟาบีโอลาซึ่งเปน
สุภาพสตรีคริสตอีกคนหนึ่ง
3.
เปลี่ยนชีวิตของผูสูงอายุ
ชาวโรมันถือวาผูสูงอายุเปรียบเสมือนเครื่องมือเกาซึ่งไมมีคาอันใดนอกจากทิ้ง
รวมกับขยะ สวนคริสตศาสนาสอนวามนุษยไมใชเครื่องมือแตเปนบุคคล และเปนบุคคลตั้งแต
แรกเกิดจนถึงลมหายใจเฮือกสุดทาย
4.
เปลี่ยนชีวิตของเด็ก
กอนหนาพระเยซูเจา การที่หญิงคนหนึ่งจะมีสามีใหมทุกปนั้นไมใชเรื่องแปลก
เพราะการหยารางเปนสิ่งที่ทําไดงาย ๆ สถาบันครอบครัวตกอยูในอันตรายอยางยิ่งยวด เด็ก
ถูกมองเปน “มารหัวขน” และถูกทิ้งใหอดตายอยูเนือง ๆ
โชคดีที่คริสตศาสนาชวยเปลี่ยนแปลงอารยธรรมของมนุษยเสียใหม ทุกวันนี้
ชีวิตครอบครัวถูกสรางขึ้นมาโดยมีเด็กเปนศูนยกลาง
เด็กกลายเปน “โซทองคลองใจ” ไมใช “มารหัวขน” อีกตอไป
คริสตศาสนานอกจากมีพลังเปลี่ยนแปลงสังคมดังไดยกตัวอยางมาแลว นักบุญเปาโลยัง
กลาวย้ําถึงพลังที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราแตละคน (Individual) อีกดวย “ทานไมรูหรือวาคนอธรรม
จะไมไดรับพระอาณาจักรของพระเจาเปนมรดก จงอยาหลอกตนเอง คนผิดประเวณี คนกราบ
ไหวรูปเคารพ คนเปนชู คนลักเพศ คนรักรวมเพศ คนขโมย คนโลภ คนขี้เมา คนปากราย คน
ฉอโกง คนเหลานี้จะไมไดรับพระอาณาจักรของพระเจาเปนมรดก บางทานเคยเปนเชนนี้มา
กอน แตทานไดรับการชําระลางแลว ทานไดรับความศักดิ์สิทธิ์แลว ทานไดรับความชอบ
ธรรมแลวเดชะพระนามของพระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจา และเดชะพระจิตของพระ
เจาของเรา” (1 คร 6:9-11)
แลวเราไมคิดจะใหพระองคเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราบางดอกหรือ ?!
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