อาทิตยที่ 17 เทศกาลธรรมดา
ขาวดี มธ 13:44-52 หรือ 13:44-46
44
“อาณาจักรสวรรคเปรียบไดกับขุมทรัพยที่ซอนอยูในทุงนา คนที่พบก็ฝงซอนสมบัตินั้น
และยินดีกลับไปขายทุกสิ่งที่มี นําเงินมาซื้อนาแปลงนั้น”
45
“อาณาจักรสวรรคยังเปรียบไดอีกกับพอคาที่แสวงหาไขมุกเม็ดงาม 46เมื่อไดพบไขมุก
ที่มีคาสูง เขาจะไปขายทุกสิ่งที่มี นําเงินมาซื้อไขมุกเม็ดนั้น”
47
“อาณาจักรสวรรคยังเปรียบไดอีกกับอวนที่หยอนลงในทะเล ติดปลาทุกชนิด 48เมื่อ
อวนเต็มแลว ชาวประมงจะลากขึ้นฝง นั่งลงเลือกปลาดีใสตะกรา สวนปลาเลวก็โยนทิ้งไป 49เมื่อ
ถึงเวลาสิ้นโลกก็จะเปนเชนนี้ เมื่อถึงคราวสิ้นโลก ทูตสวรรคจะมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบ
ธรรม 50ทิ้งคนชั่วลงในขุมไฟ ที่นั่น จะมีแตการร่ําไหคร่ําครวญและขบฟนดวยความขุนเคือง 51
ทานทั้งหลายเขาใจเรื่องทั้งหมดนี้หรือไม” บรรดาศิษยทูลตอบวา “เขาใจแลว” 52พระองคจึงตรัส
วา “ดังนั้น ธรรมาจารยทุกคนที่มาเปนศิษยแหงอาณาจักรสวรรคก็เหมือนกับเจาบานที่นําทั้ง
ของใหมและของเกาออกจากคลังของตน”
*****************************
1. ขุมทรัพย
ในสมัยโบราณแมจะมีระบบธนาคารแลวแตประชาชนยังนิยมซอนสมบัตมิ ีคาไวใตดิน
บรรดารับบีถึงกับสอนวาสถานที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับเงินคือผืนดิน นี่จึงเปนเหตุผลที่ทําใหคน
ใชผูเกียจครานในอุปมาเรื่องเงินตะลันตตอบนายของตนวา “ขาพเจามีความกลัว จึงนําเงินของ
ทานไปฝงดินซอนไว นี่คือเงินของทาน” (มธ 25:25)
ปาเลสไตนเปนดินแดนที่รอนระอุดว ยไฟสงคราม การฝงสมบัติมีคาไวใตดินกอนหนีภัย
สงครามโดยหวังจะรอดชีวิตกลับมาคนหาในภายหลัง จึงเปนสิ่งที่พบเห็นไดมากกวาที่อื่นใด
บางคนอาจสงสัยวาทําไมพระเยซูเจาจึงชื่นชมคนที่พบสมบัตแิ ตกลับซอนไว แทนที่จะ
สงมอบใหรัฐตามกฎหมายโรมัน ?
เหตุผลประการแรกคือ ชาวยิวอยูภายใตการปกครองของโรมและกฎหมายโรมันก็จริง
อยู แตหากเปนกรณีเล็กนอยในชีวิตประจําวัน พวกเขาอนุญาตใหนํากฎหมายยิวมาบังคับใช
และหนึ่งในขอกฎหมายนั้นกําหนดวา “ผูใดพบเงินที่นาน ๆ จะพบไดสักที ใหเงินนั้นตกเปนของ
ผูคนพบ”
เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ อุปมาแตละเรื่องจะมีประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียว ที่เหลือ
เปนเพียงสวนประกอบซึ่งไมจําเปนตองลงในรายละเอียด อยางเรื่อง “ขุมทรัพย” ประเด็นหลักคือ
ความยินดีที่พบขุมทรัพยและความเต็มใจสละทุกสิ่งเพื่อใหไดขุมทรัพยนั้นมา
บทเรียนที่ไดจากอุปมาเรื่องนี้คือ
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1.
เราสามารถพบอาณาจักรสวรรคไดระหวางทํางานประจําวัน เหมือนชายโชคดีผู
นั้นที่คนพบขุมทรัพยระหวางทํางานหนักในทุงนา ที่วาหนักเพราะเขาคงไมไดขุดดินเพียงผิว
เผิน แตตองขุดลึกมากจึงจะพบขุมทรัพยเชนนั้นได
ความคิดที่จํากัดใหพระเจาสถิตอยูในวัด ในศีลมหาสนิท หรือระหวางพิธีกรรม
สําคัญทางศาสนาเทานั้น จึงเปนเรื่องที่ไมนายินดีเลย
นักบุญลอเรนซใชชีวิตสวนใหญอยูในครัวของอารามฤๅษีทามกลางจานชาม
สกปรกมากมาย ทานกลาววา “ขาพเจารูสึกใกลชิดกับพระเยซูคริสตเจาเวลาอยูในครัวเทา ๆ กับ
เวลาอยูตอหนาศีลมหาสนิท”
หากเราทํางานดวยความอุตสาหะ ขยันขันแข็ง ซื่อสัตย และอยางมีสํานึกถึง
พระเจา เรายอมพบอาณาจักรสวรรคไดเชนเดียวกัน
2.
เปนการคุมคาที่จะเสียสละทุกสิ่งเพื่อเขาอาณาจักรสวรรค บทขาแตพระบิดาฯ
สอนเราวาอาณาจักรสวรรคคือ “สังคมบนโลกนี้ที่พระประสงคของพระเจาไดรับการปฏิบัติอยาง
สมบูรณเหมือนในสวรรค” (มธ 6:10) เพราะฉะนั้น การเขาสูอาณาจักรสวรรคก็คือ “การนอม
รับและปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจา” นั่นเอง
บอยครั้ง เราพบแสงสวางสองแวบเขามาในจิตใจทําใหทราบพระประสงคของ
พระเจา นี่คือ “ขุมทรัพย”
การนอมรับพระประสงคของพระเจาอาจทําใหเราตองเสียสละเปาหมายและ
ความทะเยอทะยานบางอยาง ตองละทิ้งนิสัยหรือวิถีชีวิตบางประการ ตองมีวินัยกับตัวเอง ซึ่ง
ลวนแลวแตไมใชเรื่องงาย
กระนั้นก็ตาม การปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจาเปนสิ่งที่มีคาควรแกการ
ยอมเสียสละทุกสิ่ง เพราะเมื่อเราปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจาก็เทากับเรากําลังคิดเหมือน
พระองคและกําลังปรารถนาเหมือนพระองค ซึ่งจะนําเราไปสูการดําเนิน “ชีวิตเหมือนพระเจา”
การมีชีวิตเหมือนพระเจาคือ “สุดยอดปรารถนา” ของทุกคนเพราะไมมีสิ่งใด
ยิ่งใหญ เที่ยงแท และสมบูรณดีงามไปกวาพระองคอีกแลว
การไดสิ่งอันเปนสุดยอดปรารถนาคือ “ความสุขสูงสุด” ที่ทําใหจิตใจของเรา
“อิ่ม” “พอ” และ “ไดพักผอนในพระเจา”
การปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจาจึงเปนหนทางเดียวที่นําความสุขแทจริง
มาสูจิตใจของเราในชีวิตนี้ และความรุงโรจนชั่วนิรันดรในชีวิตหนา !!
ดังนั้น จึงคุมคาอยางยิ่งที่จะสละทุกสิ่งเพื่อปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจา...
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2. ไขมุก
ทุกวันนี้เรายอมรับวาเพชรเปนเครื่องประดับล้ําคาและราคาแพง แตคนสมัยกอนถือวา
ไขมุกมีความงดงามและราคาแพงที่สุด ขอเพียงไดลูบคลําและเพงพิศก็มีความสุขอยางเหลือลน
แลว แหลงไขมุกสําคัญในยุคนั้นคือทะเลแดงและเกาะอังกฤษ สวนการคาขายกระจายไปทั่วทุก
หนแหง พอคาทุกคนตางก็พรอมพลิกแผนดินเพื่อหาซื้อไขมุกล้ําคามาไวในครอบครอง
บทเรียนที่พระองคประทานแกเราคือ
1.
อาณาจักรสวรรคนารักและนาชื่นชมดุจไขมุกเม็ดงาม
เพราะอาณาจักรสวรรคคือการนอมรับและปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจา
การนอมรับและปฏิบัติตามพระประสงคของพระองคจึงมิใชเรื่องของการทนทุกข แตเปนเรื่องที่
นารักและนาชื่นชม เพราะเลยจากระเบียบวินัย เลยจากการเสียสละ เลยจากการละทิ้งตนเอง
และเลยจากกางเขนออกไป สิ่งที่รอเราอยูนั้นชางงดงามนารักและนาชื่นชมยินดีชนิดจะแสวงหา
จากที่อื่นใดในโลกนีเ้ ปนไมมีอีกแลว
ขอย้ําวา หนทางเดียวที่จะนําสันติสุขและความชื่นชมยินดีมาสูจิตใจ และความ
งดงามมาสูชีวิตของเรา คือการมีชีวิตเหมือนพระเจาโดยการทําตามพระประสงคของพระองค !
2.
สิ่งล้ําคาที่สุดมีเพียงสิ่งเดียว เชนเดียวกับไขมุกซึ่งมีจํานวนมากมายแตมีเพียง
เม็ดเดียวที่ล้ําคาที่สุด
ในโลกนี้มีมากมายหลายสิ่งที่นําความสุขและความชื่นชมยินดีมาสูจิตใจของเรา
บางคนมีความสุขกับการศึกษาเลาเรียน บางคนสุขกับเสียงเพลง บางคนสุขกับการชวยเหลือผู
ตกทุกขไดยาก บางคนสุขกับการเปนพลมารี
ใช สิ่งตาง ๆ เหลานี้นาชื่นชมดุจไขมุกล้ําคา แตเม็ดล้ําคาที่สุดมีเพียงหนึ่งเดียว
คือ “การนอบนอมเชื่อฟงพระประสงคของพระเจา” ซึ่งทําใหชีวิตของเราเปนเหมือนพระองค
เชนเดียวกับขุมทรัพยที่เราสามารถพบไดระหวางปฏิบัติหนาที่ประจําวัน พอคาก็พบ
ไขมุกล้ําคาไดระหวางประกอบอาชีพคาขายตามปกติ ตางกันเพียงแตวาพอคาตั้งใจแสวงหา
ไขมุก ไมใชคนพบโดยบังเอิญ
แตไมวาจะโดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญ พระประสงคของพระเจาคือสิ่งที่มีคาควรแก
การไดมาเปนอยางยิ่ง !
3. อวน
ในปาเลสไตน ชาวประมงนิยมจับปลาดวยการเหวี่ยงแหและลากอวน การลากอวนคือ
สิ่งทีอ่ ุปมาเรื่องนี้กลาวถึง
บทเรียนที่ไดจากอุปมาเรื่องนี้คือ
1.
อาณาจักรสวรรคตอนรับทุกคน เหมือนอวนซึ่งกวาดทุกสิ่งเขามาโดยไมมีการ
แยกแยะ ทั้งปลาดีมีราคา ปลาไรคา หรือแมแตขยะทะเลก็ไมวายถูกรวมเขามาในอวน
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พระศาสนจักรซึ่งเปนดั่งอวนจึงตองเปดประตูตอนรับทุกคน ไมวาดีหรือเลว มี
คุณคาหรือไรราคาเพียงใดก็ตาม
เหตุผลอีกประการหนึ่งที่เราตองตอนรับทุกคนคือ เราไมมีหนาที่แยกแยะวาใคร
ดี ใครเลว เพราะพระเยซูเจาตรัสไววา “อยาตัดสินเขา และทานจะไมถูกพระเจาตัดสิน” (มธ 7:1)
2.
มีการตัดสินแน แมอวนจะกวาดทุกสิ่งโดยไมเลือก แตเมื่ออวนเต็มชาวประมง
จะลากขึ้นฝง นั่งลงเลือกปลาดีใสตะกรา สวนปลาเลวก็โยนทิ้งไป (มธ 13:48)
แปลวาการตัดสินแยกแยะคนดีออกจากคนเลวจะเกิดขึ้นแนนอน โดย “ทูต
สวรรค” จะเปนผูแยกแยะเมื่อถึงคราวสิ้นโลก (มธ 13:49)
หนาที่ของเราจึงไดแกการรวบรวมทุกคนเขามาในพระศาสนจักร สวนการ
ตัดสินเปนหนาที่ของพระเจา
4. สมบัติใหมและเกา
เมื่อบรรดาศิษยเขาใจคําสอนเรื่องอาณาจักรสวรรคแลว พระเยซูเจาทรงสรุปวา “ดังนั้น
ธรรมาจารยทุกคนที่มาเปนศิษยแหงอาณาจักรสวรรคก็เหมือนกับเจาบานที่นําทั้งของใหมและ
ของเกาออกจากคลังของตน” (มธ 13:52)
ราวกับพระองคทรงประสงคจะสื่อถึงธรรมาจารยที่หันมาเปนศิษยของพระองควา “พวก
ทานมีพื้นฐานที่ดีจากการทุมเทชีวิตศึกษาธรรมบัญญัติและคําสอนของบรรดาประกาศก เมื่อได
ฟงคําสอนของเรา ทานไมเพียงรูสิ่งที่เคยรูเทานั้น แตยังรูสิ่งที่ไมเคยรูดวย อีกทั้งสิ่งที่ทานเคยรู
มากอนแลวก็ยังไดรับการสองสวางจากสิ่งที่เราบอกทานดวย”
นั่นคือ เมื่อเราหันมาเปนศิษยของพระเยซูเจา พระองคไมทรงประสงคใหเราละทิ้ง
ความรู ความสามารถ หรือพรสวรรคที่ติดตัวมา แตทรงประสงคใหเราใชสิ่งเหลานี้ภายใต
เปาหมายใหม แรงจูงใจใหม และความหมายใหมดุจเดียวกับพระองค
หากเราเปนนักวิชาการก็ขอใหใชความรูเพื่อนําผูอื่นมาสูความจริง หากเปนนักธุรกิจก็
ขอใหทําธุรกิจเยี่ยงคริสตชนที่ดีพึงกระทํา
เมื่อไดกระทําดังนี้ ของเกาที่มีอยูก็ยังคงเปนสมบัติที่ทรงคุณคาควรแกการนําออกมา
จากคลังโดยไมตองอายสมบัติใหมแตอยางใด
อยาลืมวา พระเยซูเจามิไดเสด็จมาเพื่อทําใหชีวิตของเราวางเปลา แตเพื่อทําให
ชีวิตของเราเต็มเปยมและสมบูรณ !
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