พลังรักพิชิตโลก ผู้รับใช้สองแบบ
มัทธิว 25:14-30 (Matthew 25:14-30)
14 “และยังเปรียบเหมือน ชายผู้หนึ่งจะออกเดินทางไป จึงเรียกพวกทาสของตนมาฝากทรัพย์สมบัติไว้ “For
it will be like a man going on a journey, who called his servants and entrusted to them his
property.
15 คนหนึ่งท่านให้ห้าตะลันต์ คนหนึ่งสองตะลันต์ และอีกคนหนึ่งตะลันต์เดียว
ตามความสามารถของแต่ละคน แล้วท่านก็ไป To one he gave five talents, to another two, to another
one, to each according to his ability. Then he went away.
16 คนที่ได้รับห้าตะลันต์นั้นก็เอาเงินนั้นไปค้าขายทันที ได้กําไรเท่าตัว He who had received the five
talents went at once and traded with them, and he made five talents more.
17 คนที่ได้รับสองตะลันต์นั้นก็ได้กําไรเท่าตัวเหมือนกัน So also he who had the two talents made two
talents more.
18 แต่คนที่ได้รับตะลันต์เดียวได้ขุดหลุมซ่อนเงินของนายไว้ But he who had received the one talent
went and dug in the ground and hid his master's money.
19 ครั้นอยู่มาช้านานนายจึงมาคิดบัญชีกับทาสเหล่านั้น Now after a long time the master of
those servants came and settled accounts with them.
20 คนที่ได้รับห้าตะลันต์ก็เอาเงินกําไรอีกห้าตะลันต์มาชี้แจงว่า 'นายเจ้าข้า
ท่านได้มอบเงินห้าตะลันต์ไว้กับข้าพเจ้า ดูเถิด ข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกห้าตะลันต์' And he who had
received the five talents came forward, bringing five talents more, saying, ‘Master, you delivered
to me five talents; here I have made five talents more.’
21 นายจึงตอบว่า 'ดีแล้ว เจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก
เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด' His master said to him, ‘Well done, good and faithful servant.
You have been faithful over a little; I will set you over much. Enter into the joy of your master.’
22 คนที่ได้รับสองตะลันต์มาชี้แจงด้วยว่า 'นายเจ้าข้า ท่านได้มอบเงินสองตะลันต์ไว้กับข้าพเจ้า ดูเถิด
ข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกสองตะลันต์' And he also who had the two talents came forward, saying,
‘Master, you delivered to me two talents; here I have made two talents more.’
23 นายจึงตอบว่า 'ดีแล้ว เจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย
เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด' His master said to him, ‘Well
done, good and faithful servant. You have been faithful over a little; I will set you over much.
Enter into the joy of your master.’
24 ฝ่ายคนที่ได้รับตะลันต์เดียวมาชี้แจงด้วยว่า 'นายเจ้าข้า ข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจแข็ง
เกี่ยวผลที่ท่านมิได้หว่าน เก็บส่ําสมที่ท่านมิได้โปรย He also who had received the one talent came

forward, saying, ‘Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and
gathering where you scattered no seed,
25 ข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันต์ของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดิน ดูเถิด นี่แหละเงินของท่าน' so I was afraid, and
I went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours.’
26 นายจึงตอบว่า 'อ้ายข้าชั่วช้าและเกียจคร้าน เจ้าก็รู้หรือว่าเราเกี่ยวที่เรามิได้หว่าน
เก็บส่ําสมที่เรามิได้โปรย But his master answered him, ‘You wicked and slothful servant! You knew
that I reap where I have not sowed and gather where I scattered no seed?
27 เหตุฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากไว้ที่ธนาคาร เมื่อเรามาจะได้รับเงินของเราทั้งดอกเบี้ยด้วย Then
you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming I should have
received what was my own with interest.
28 เพราะฉะนั้น จงเอาเงินตะลันต์เดียวนั้นจากเขาไปให้คนที่มีสิบตะลันต์ So take the talent from him
and give it to him who has the ten talents.
29 ด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้ผู้นั้นจนมีเหลือเฟือ แต่ผู้ที่ไม่มี แม้ว่าซึ่งเขามีอยู่ก็จะต้องเอาไปจากเขา
For to everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But from the one
who has not, even what he has will be taken away
30 เอาอ้ายข้าชาติชั่วช้าไปทิ้งเสียที่มืดภายนอก ซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน' And cast the
worthless servant into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of
teeth.’
• F.B. Meyer อย่ามัวเสียเวลารอคอย และเฝ้าหาโอกาสที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งอาจจะไม่มาถึงเลย
แต่จงสัตย์ซื่อดูแลสิ่งเล็กๆ ที่มักจะวิ่งมาหาคุณ
• เรือทั้งลําหันหัวเรือได้ก็เพราะหางเสือเล็กๆ เพียงแค่อันเดียว
• คําอุปมาเรื่องบ่าวสามคนนี้คือคําอุปมาที่เราจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างคนสัตย์ซื่อ
กับคนที่ปล่อยโอกาสให้สูญเปล่า
• คริสเตียน คือคนที่ได้รับสิทธิพิเศษ และเวลาเดียวกันเราได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบบางสิ่งด้วย
o เราได้รับสิทธิพิเศษ เราได้เป็นบุตรพระเจ้า ได้รับการไถ่ ได้เป็นทูตของพระคริสต์
เป็นตัวแทนของพระเจ้า
o และเราได้รับมอบหมายความรับผิดชอบ คือเราต้องเป็นตัวแทนของพระเจ้าให้ดีที่สุด
โดยทําในสิ่งทีพ่ ระเจ้ามอบหมาย
• โดยที่องค์จอมเจ้านายจะทรงอัดฉีดทรัพยากรทั้งหลาย เพื่อให้เราทํางานได้อย่างเกิดผลตาม
น้ําพระทัยพระองค์

• และพระเจ้าสนใจว่าสิ่งที่เราได้รับมอบ เราจะใช้มันอย่างสัตย์ซื่อได้อย่างไร ?
• อย่าอยู่ในโลกเพียงแค่ตอบสนองความต้องการของตัวเองเท่านั้น แต่จงใช้ชีวิตเพื่อให้น้ําพระทัย
พระเจ้าสําเร็จในชีวิตของเรา
• คําอุปมานี้จะสอนให้เรารู้ว่าเราควรดําเนินชีวิตแบบไหน และเป็นคําเตือนสติว่าอย่าเอาโอกาสไปฝังดิน

1. บ่าวที่สัตย์ซื่อ A Faithful servant

มัทธิว 25:16-17 (Matthew 25:16,17)
16 คนที่ได้รับห้าตะลันต์นั้นก็เอาเงินนั้นไปค้าขายทันที ได้กําไรเท่าตัว He who had received the five
talents went at once and traded with them, and he made five talents more.
17 คนที่ได้รับสองตะลันต์นั้นก็ได้กําไรเท่าตัวเหมือนกัน So also he who had the two talents made two
talents more.
• ทั้งสองมองว่าการที่นายมอบตะลันต์ให้แก่เขานั้นเป็นสิทธิพิเศษ เขาเอาไปค้าขายทันที เขาตื่นเต้น
เพราะเขาดีใจที่นายวางใจในเขา เขาจึงรีบออกไปทําให้มันเกิดดอกออกผล เขาฉลาดและไม่ขี้เกียจ
• เขาไม่ได้มองว่ามันเป็นภาระ
§ แต่เขาดีใจที่พระเจ้าเชื่อในตัวเขาว่าเขาสามารถขยายขีดความสามารถเพื่อเกิดผลเป็นพร
ได้
• อย่ากลายเป็นคนสองมาตรฐานที่ทําเต็มที่กับบริษัท ห้างร้าน
แต่การรับใช้ในคริสตจักรกลับทําแบบสุกเอาเผากิน
• ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราขาดความเข้าใจ ว่านายที่แท้จริงของเราไม่ใช่นายที่เป็นมนุษย์ชั่วคราว
แต่เป็นพระเจ้าที่เป็นนายถาวรนิรันดร์ผู้ที่เราต้องเสนอรายงานด้วย
• และถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงจุดประสงค์หลักของชีวิตแล้ว
o จากเมื่อก่อนที่เราเป็นพนักงาน office ที่เป็นคริสเตียน
เราจะเปลี่ยนใหม่เป็นคริสเตียนที่ทํางานในฐานะทูตของพระคริสต์ใน office
ที่พระเจ้านําเราไปอยู่
o เมื่อก่อนเราหนึ่งในนักเรียนที่เป็นคริสเตียน
แต่วันนี้เราจะปรับจูนความคิดใหม่ว่าแท้ที่จริงเราเป็นตัวแทนของพระคริสต์
เป็นคริสเตียนในโรงเรียนเพื่อจะฉายแสงของพระองค์
o เมื่อก่อนเราเป็นแค่แม่ค้าที่เป็นคริสเตียน
แต่เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าเราเป็นคริสเตียนที่พระเจ้าให้อาชีพเป็นแม่ค้าเพื่อประกาศเป็นพยา
นให้กับคนหลงหายได้ทุกๆ วัน
• นี่คือความรับผิดชอบ ต่อสิทธิพิเศษในการเป็นบุตรของพระเจ้า

ความรับผิดชอบของบ่าวที่สัตย์ซื่อ
1.1 รับผิดชอบแม้นายไม่อยู่
มัทธิว 25:14 (Matthew 25:14)“และยังเปรียบเหมือน ชายผู้หนึ่งจะออกเดินทางไป
จึงเรียกพวกทาสของตนมาฝากทรัพย์สมบัติไว้ “For it will be like a man going on a journey, who
called his servants and entrusted to them his property.
• เขาจะไม่มีภาษิตว่า แมวไม่อยู่หนูร่าเริง เพราะเขารักและให้เกียรตินายของเขา “While the cat’s away,
the mice will play” is not for a faithful servant because of he love and honor his master.
• เมื่อพระเจ้ามอบหมายงานและความรับผิดชอบให้ พระองค์จะไม่มานั่งควบคุมงานเรา
นีแ่ สดงถึงความไว้วางใจที่นายเชื่อในตัวของบ่าวผู้สัตย์ซื่อของพระองค์
1.2 รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในงานที่ได้รับ
มัทธิว 25:15 (Matthew 25:15)คนหนึ่งท่านให้ห้าตะลันต์ คนหนึ่งสองตะลันต์
และอีกคนหนึ่งตะลันต์เดียว ตามความสามารถของแต่ละคน แล้วท่านก็ไป To one he gave five talents,
to another two, to another one, to each according to his ability. Then he went away.
• ความยุติธรรมไม่ได้หมายถึงความเท่าเทียมกัน แต่เป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลตามสิ่งที่ควรจะเป็น
• ตะลันต์ คือหน่วยของน้ําหนัก มูลค่าของตะลันต์ขึ้นอยู่กับว่าเป็นตะลันต์ของวัสดุใด โดยในที่นี้
หมายถึงเงิน (SILVER)
• นายให้แตกต่างกันไปตามความสามารถของแต่ละคน นั่นคือนายรู้ว่าแต่ละคน
มีความสามารถทําให้เกิดผลได้มากน้อยแค่ไหน นายก็ให้กับบ่าวทั้งสามตามเหตุผลนี้
• คนที่ได้ห้า และได้สองตะลันต์ก็ทําให้มันเกิดผลทวีคูณได้ 100% เหมือนกัน และได้คําชมเหมือนกัน
o ดังนั้นจึงไม่ใช่ประเด็นว่าได้มากได้น้อย
แต่เป็นประเด็นเรื่องของความสัตย์ซื่อว่าเราใช้ตะลันต์นั้นให้ไปเกิดผลหรือไม่
• ดังนั้น จงสัตย์ซื่อ แม้ในสิ่งเล็กน้อยในสิ่งที่พระเจ้ามอบให้แก่เรา
แล้ววันหนึ่งเราจะได้รับความไว้วางใจ ให้ดูแลสิ่งที่ใหญ่ขึ้น
1.3 รับผิดชอบโดยทําให้จําเริญขึ้น
• การอารักขาไม่ใช่แค่การเก็บไว้เฉยๆ ไม่ใช่แค่การประหยัด เก็บเอาไว้ ใช้ให้น้อย
• แต่จะมองที่ผลลัพธ์ ว่าผลที่ออกมาคุ้มค่ากับที่จ่ายลงไปหรือไม่
• ดังนั้นเมื่อพระเจ้ามอบหมายให้เราดูแลอะไรบางอย่าง
เราควรมีความตั้งใจในเชิงรุกมากกว่าการรักษาให้มันคงเดิมเหมือนวันที่เราได้รับมา
1.4 รับผิดชอบอย่างต้องคนที่รู้ว่าวันสุดท้ายเราต้องเสนอรายงาน

มัทธิว 25:19 (Matthew 25:19)ครั้นอยู่มาช้านานนายจึงมาคิดบัญชีกับทาสเหล่านั้น Now after a long time
the master of those servants came and settled accounts with them.
• คิดบัญชีในที่นี้ คือการตรวจวัดในเชิงตัวเลขว่ามีกําไรขาดทุนกี่มากน้อย
• พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมารับเรา
และต่อหน้าพระที่นั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์ พระองค์จะแยกแพะออกจากแกะ
และเราต้องเสนอรายงานการใช้ชีวิตของเราบนโลกต่อพระเจ้า
Ø คําถาม ในฐานะบ่าวที่สัตย์ซื่อ ถ้าเรารู้ความจริงนี้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องเสนอ
รายงานทุกเรื่องกับพระเจ้า เราจะใช้ชีวิตที่เหลือแบบไหน ?
• เราจะไม่ใช้ชีวิตเพียงแค่ทําสิ่งที่เรามีความสุขเท่านั้น แต่เราจะเลือกใช้ชีวิตแบบบ่าวที่สัตย์ซื่อ
Ø คําถาม วันนี้ถ้าเราตาย เราพร้อมจะเสนอรายงานได้อย่างเต็มปากแล้วหรือยัง ?
ฟิลิปปี 1:20-21 (Philippians 1:20-21)
20 เพราะว่าเป็นความมุ่งมาดปรารถนาและความหวัง ว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลย
แต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใด บัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้น พระคริสต์จะได้ทรง
รับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอ แม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตาย as it is my eager expectation
and hope that I will not be at all ashamed, but that with full courage now as always Christ will be
honored in my body, whether by life or by death.
21 เพราะว่าสําหรับข้าพเจ้านั้น การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กําไร For to me to
live is Christ, and to die is gain.
• เราจะต้องชันสูตรจิตใจตัวเองทุกวัน เพื่อวันนั้นเราจะได้มีใจกล้าพูดได้อย่างเต็มปากอย่างเปาโลว่า…
พระคริสต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอ แม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตาย

มี 3 สิ่งที่บ่าวผู้สัตย์ซื่อจะได้รับ

มัทธิว 25:21(Matthew 25:21) นายจึงตอบว่า 'ดีแล้ว เจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย
เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด' His master said to him, ‘Well done,
good and faithful servant. You have been faithful over a little; I will set you over much. Enter into
the joy of your master.’

1. บ่าวจะได้รับคําชมเชย
• คําว่าดีแล้วในภาษาเดิมคือ ดียอดเยี่ยม ไม่มีดีกว่านี้แล้ว
• แต่การที่คุณจะได้ยินคําพูดนี้ เคล็ดลับอยู่ที่ ความสนใจของพระเจ้าต้องเป็นสิ่งแรกที่คุณ
ต้องให้ความสนใจ

o อย่าให้พระเจ้าถามเราเลยว่า เจ้าถามเราแล้วรึยังว่าเราอยากให้เจ้าทําสิ่งนั้นหรือเปล่า ?
ถามเราแล้วหรือยังว่าจริงๆ แล้วเราอยากให้เจ้าทําอะไร ?

2. พระเจ้าจะขยายความรับผิดชอบ
• เช่นกัน การจะก้าวไปสู่ความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือการรับใช้ที่มากยิ่งขึ้น ต้องเริ่มต้นสอบผ่านจาก
งานง่ายๆ จากการรับใช้ในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เสียก่อน
สุภาษิต 14:23(Proverbs 14:23) มีกําไรอยู่ในงานทุกอย่าง การเพียงแต่พูดนั้นโน้มไปทางความขาดแคลน
In all toil there is profit, but mere talk tends only to poverty.
• งานเล็กๆ น้อยๆ ที่เราทําด้วยความสัตย์ซื่อทําให้เราเติบโต งดงาม ใช้การได้มากขึ้น
• เมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะขยายขอบเขตของการรับใช้ ขยายขอบเขตของงานฝ่ายโลกให้คุณมากขึ้น
เพื่อคุณจะได้รับพระพร เพื่อเป็นพรได้มากขึ้น
• เพราะพระเจ้าต้องการให้คุณเป็นหุ้นส่วนในราชกิจการงานในโลกนี้
• โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่พระเจ้าชอบพระทัยมากๆ คือการนําวิญญาณและสร้างสาวก
o สิ่งนี้ทําให้คุณเข้าใจรองเท้าที่พระเยซูสวม คุณจะมีใจเหมือนพระองค์ คุณจะรักพระเยซูมากขึ้น

3. บ่าวได้รับความยินดี
• …เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด….นี่คือรางวัลของคนสัตย์ซื่อ
• นอกจากเราจะได้รับคําชมเชย ได้รับการขยายความรับผิดชอบ เราจะได้ร่วมสุขกับพระองค์
ในอาณาจักรนิรันดร์
คําพยาน คุณกอบชัย จิราธิวัฒน์ อดีต ceo บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา

• เมื่อถึงวันที่ผมจะลาออกจากบริษัท มีคนถามผมว่า จะออกทําไม? ผมก็ตอบว่า
วันหนึ่งเราต้องยืนต่อหน้าพระเจ้า และพระองค์จะถามผมว่า เจ้าเป็นอะไร ?
o และถ้าผมตอบว่า ผมเป็น CEO ? แล้วถ้าพระเจ้าถามผมต่อว่า CEO มันเป็นยังไง ?
ผมจะตอบพระเจ้าว่ายังไงดี ?
• วันนี้ผมอยากมีเวลารับใช้พระเจ้ามากขึ้น ผมจึงคิดที่จะลาออกจากการเป็น CEO
เพื่อมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา

• ปัจจุบันคุณกอบชัยเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ ที่อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ กรุงเทพ

Ø คําถาม ถ้าวันนี้พระเจ้าจะถามคุณว่าเจ้าเป็นอะไร ? คุณจะตอบว่ายังไง ?
o แล้วถ้าพระเจ้าถามเราต่อว่า ที่เราเป็น มันเป็นยังไง มันมีผลกระทบกับคนอื่นบ้างไหม ?
มันทําให้วัตถุประสงค์ที่เราใส่ไว้ในเจ้าสําเร็จบ้างไหม ? เราจะตอบยังไง ?
• งานทุกงานที่เราทํา เรารับใช้พระเจ้าได้ หากทุกสิ่งที่คุณกระทําเป็นการกระทําด้วย
ท่าทีที่มุ่งถวายเกียรติพระเจ้า
• แต่หัวใจของเราทั้งหมดต้องมุ่งที่จะนําสวรรค์ลงมาตั้งอยู่ในโลกนี้ผ่านทางงานที่เราทํา
นี่คือหัวใจของบ่าวที่สัตย์ซื่อ
Ø คําถาม สิ่งที่เรากําลังทุ่มเททําอยู่นั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทําจริงหรือเปล่า ?
• อย่าใช้เวลา และพลังงานทําอะไรๆ ที่ดูเหมือนเป็นความสําเร็จทีย่ ิ่งใหญ่ แต่เป็นสิ่งที่นายไม่ต้องการ
Ø คําถาม วันนี้คุณตอบตัวเองได้แล้วหรือยังว่าอะไรคือวัตถุประสงค์สูงสุดของพระเจ้า
สําหรับชีวิตของเรา ?
• เราต้องพาดบันไดให้ถูกกําแพง หลังจากนั้นจึงค่อยปีนอย่างสุดแรง แล้วคุณจะพบว่า
สิ่งที่คุณทําจะตอบโจทย์ของชีวิต คุณจะใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย และมีความสุขตลอด
เส้นทางนั้นเพราะได้ทําสิ่งที่ใช่
• นี่คือสิ่งที่บ่าวผู้สัตย์ซื่อค้นพบ และใช้ชีวิตเพื่อวัตถุประสงค์นั้น

2. บ่าวที่ไม่สัตย์ซื่อ (มัทธิว 18:24-30)

สิ่งที่บ่าวไม่สัตย์ซื่อทํา
1. เขาปล่อยให้สิทธิพิเศษที่ได้รับสูญเปล่าไป
• แต่บ่าวคนนี้ไม่ทําอะไรเลย เขาเก็บฝังดินไว้เฉยๆ ไม่ทําให้งอกเงย ไม่พยายามจัดการอะไรกับมัน
นับเป็นการสูญเสีย เขาจึงถูกนับว่าไม่สัตย์ซื่อเพราะไม่อารักขา
2. เขาตําหนิ ไม่รักเคารพนาย
• เมื่อถึงตาเขาบ้าง เขาชี้แจงว่า

มัทธิว 25:24 (Matthew 25:24) 'นายเจ้าข้า ข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจแข็ง เกี่ยวผลที่ท่านมิได้หว่าน
เก็บส่ําสมที่ท่านมิได้โปรย He also who had received the one talent came forward, saying, ‘Master, I
knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered
no seed,
• ในฉบับ thai standard version แปลว่า ข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจตระหนี่
• คําว่าตระหนี่ ในที่นี้หมายความว่า แข็งกระด้างไม่มีความเมตตากรุณา
Ø คําถาม ถ้าคุณเป็นนาย คุณได้ยินแบบนี้จะรู้สึกยังไง ?
• สิ่งที่บ่าวคนนี้พูดเกี่ยวกับนายแสดงว่าเขาไม่รู้จักนายเลย
• เราจึงรู้ว่าเขาจึงไม่ใช่ผู้เชื่อที่แท้จริง เขาเป็นเพียงผู้รับใช้จอมปลอม และตําหนินายของตัวเอง
เพื่อโยนความผิด
3. เขาหาข้ออ้าง
มัทธิว 25:25 (Matthew 25:25) ข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันต์ของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดิน ดูเถิด
นี่แหละเงินของท่าน' so I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here you have
what is yours.’
• เขาบอกว่าข้าพเจ้ากลัว กลัวว่าถ้าเอาเงินไปใช้แล้วขาดทุนนายจะลงโทษเขา
แต่ถ้าทําแล้วเกิดกําไรนายก็มายึดเอาไปอยู่ดี ไหนๆ ไม่ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยเอาไปฝังดินเลยดีกว่า
• เขาปกป้องตัวเอง เขาไม่สัตย์ซื่อ จึงหาแพะรับบาปในความขี้เกียจของเขาเอง
ก็เลยโยนความผิดไปที่นาย
นายตอบสนองคนที่ไม่สัตย์ซื่ออย่างไร?
มัทธิว 25:26-27(Matthew 25:26-27)
26 นายจึงตอบว่า 'อ้ายข้าชั่วช้าและเกียจคร้าน เจ้าก็รู้หรือว่าเราเกี่ยวที่เรามิได้หว่าน
เก็บส่ําสมที่เรามิได้โปรย But his master answered him, ‘You wicked and slothful servant! You knew
that I reap where I have not sowed and gather where I scattered no seed?
27 เหตุฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากไว้ที่ธนาคาร เมื่อเรามาจะได้รับเงินของเราทั้งดอกเบี้ยด้วย Then
you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming I should have
received what was my own with interest.
1. นายเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของบ่าวคนนี้ว่าเขาเป็นบ่าวที่ชั่วและเกียจคร้าน
• ในที่สุดนายไม่อธิบายเลยว่าเจ้าคิดไม่ถูก เพราะตั้งแต่ครั้งที่นายมอบให้หนึ่งตะลันต์แสดงว่า
นายให้โอกาสเขาแล้วแต่เขาก็ยังไม่กลับใจ
2. นายเปิดเผยข้อแก้ตัวของเขา

• นายบอกว่าถ้าเจ้ากลัวจริง คิดว่าเรากลับมาแล้วไม่เกิดดอกออกผล เราก็จะเอาเรื่อง
ถ้าเจ้าคิดอย่างนั้นก็ควรเอาเงินไปฝากธนาคารเราจะได้รับดอกเบี้ย ไม่ใช่เอาไปฝังดิน
• สุดท้ายที่หน้าพระบัลลังก์สีขาวความจริงทุกอย่างจะถูกเปิดเผย
• เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ว เราจะไม่มีเหตุผลใดๆ หรือข้ออ้างข้อแก้ตัวใดๆ เลยที่จะทําให้เราหยุดรับใช้
• เหตุผลเดียวที่ทําให้เราเลิกรับใช้พระเจ้าได้มีเหตุผลเดียว คือ เหตุผลจอมปลอม
นายทําอะไรกับบ่าวที่ไม่สัตย์ซื่อคนนี้
มัทธิว 25:28-30 (Matthew 25:28-30)
28 เพราะฉะนั้น จงเอาเงินตะลันต์เดียวนั้นจากเขาไปให้คนที่มีสิบตะลันต์ So take the talent from him
and give it to him who has the ten talents.
29 ด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้ผู้นั้นจนมีเหลือเฟือ แต่ผู้ที่ไม่มี แม้ว่าซึ่งเขามีอยู่ก็จะต้องเอาไป
จากเขา For to everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But from the
one who has not, even what he has will be taken away.
30 เอาอ้ายข้าชาติชั่วช้าไปทิ้งเสียที่มืดภายนอก ซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน' And cast the
worthless servant into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of
teeth.’
1. นายโอนสิทธิพิเศษนี้ไปให้คนอื่น
• ถ้าวันนี้เราทิ้งความสัตย์ซื่อไป พระเจ้าเริ่มเพิกถอนสิทธิพิเศษที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทํา
ให้เรารีบกลับใจสารภาพบาปกับพระเจ้าให้ทันเวลา
วิวรณ์ 2:5(Revelation of John 2:5) เหตุฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าได้หล่นจากมาแล้วนั้น
จงกลับใจเสียใหม่และประพฤติตามอย่างเดิม มิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้า
และจะยกคันประทีปของเจ้าออกจากที่ เว้นไว้แต่เจ้าจะกลับใจใหม่ Remember therefore from where
you have fallen; repent, and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove
your lampstand from its place, unless you repent.
2. บ่าวเจอการลงโทษ
• ในพระเจ้าไม่มีความมืด นั่นหมายถึงเขาจะถูกขับไปในที่ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า
เขาถูกลงโทษเพราะเขาไม่เชื่อ ไม่ได้เชื่อฟัง ไม่ได้เคารพ และตําหนินายของเขา
เรื่องเล่า มาร์ค แฮ๊ดฟิว ได้พูดคุยกับแม่ชีเทเรซ่า

• มาร์คไปเยี่ยมเธอที่สถานดูแลผู้ป่วยก่อนตาย ที่กรุงโกลกัตต้า ประเทศอินเดีย

•
•
•
•

เขาได้เห็นแม่ชีเทเรซ่าพยายามดูแลผู้ป่วยเหล่านั้นอย่างดีที่สุดก่อนที่ผู้ป่วยเหล่านั้นจะสิ้นใจ
แม้สภาพการณ์จะสิ้นหวัง แต่เขาได้เห็นเธอทําทุกๆ อย่างๆ สัตย์ซื่อ
มาร์ค จึงถามแม่ชีเทเรซ่าว่า คุณแบกรับภาระอันหนักอึ้งเหล่านี้ได้อย่างไร โดยที่คุณไม่ท้อใจ ?
แม่ชีเทเรซ่า จึงตอบว่า ดิฉันไม่ได้ถูกเรียกมาให้สําเร็จ แต่ถูกเรียกมาเพื่อให้สัตย์ซื่อ

• เยเรมีย์ เป็นตัวอย่างของผู้รับใช้ที่พระเจ้าเรียกเขาเป็นผู้เผยพระวจนะ และเขาได้ชื่อว่าเป็น
ผู้เผยพระวจนะเจ้าน้ําตา เพราะชีวิตเยเรมีย์ดูเหมือนล้มเหลว ตลอดชีวิตของเขา คําเผยพระวจนะของ
เขาไม่มีใครเชื่อ แต่หลังจากที่เขาตายสิ่งที่เยเรมีย์เผยพระวจนะ ได้สําเร็จเป็นจริงทุกประการ
• วันนี้เราต้องเป็นคริสเตียนที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้า แม้ในเส้นทางนั้นอาจจะยังดูห่างไกลกับคําว่า
ประสบความสําเร็จ
• ขอให้เราสัตย์ซื่อในการดําเนินชีวิตในแต่ละก้าว สัตย์ซื่อในแต่ละวันต่อไป
• เมื่อวันสุดท้าย เราอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วพระองค์จะตรัสกับเราว่า ดีแล้ว
เจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก
เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด'

