
1 

จงลุกขึ้น ... ฉายแสง 

พบไขมุกเลอคา 

วันที่เทศนา : 5 มิถุนายน 2016 

 

ขอพระคัมภีร  

“อนึ่งอาณาจักรสวรรคเหมือนพอคาท่ีแสวงหาไขมุกเม็ดงาม เมื่อเขาไดพบไขมุกท่ีลํ้าคาเม็ดหนึ่ง

จึงไปขายทุกสิ่งท่ีมีมาซื้อไขมุกนั้น” (มัทธิว 13: 45 – 46) 

“Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls, who, on finding one 

pearl of great value, went and sold all that he had and bought it.” (Matthew 13: 45 – 46) 

 คําอุปมาของพระคริสตเร่ืองนี้เราสามารถนํามาเปนบทเรียนไดในหลากหลายมุมมอง  มุม

หนึ่งท่ีเรานํามาคิด ใครครวญคือ  การคนหาสิ่งท่ีตนตองการอยางตอเนื่อง และเมื่อคนสิ่งท่ีดีนั้น

พบแลวพรอมท่ีจะเปนเจาของไมวาจะตองจายราคากับของสิ่งนั้นมากมายเพียงใด 

 

I. ใจหิวกระหาย 

“อนึ่งอาณาจักรสวรรคเหมือนพอคาที่แสวงหาไขมุกเม็ดงาม” (มัทธิว 13: 45) 

“Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls,” (Matthew 13: 45) 

 ในใจมนุษยโหยหาบางสิ่งท่ีจะเขามาเติมเต็ม และมนุษยเราเสาะหาสิ่งนั้นตราบท่ียังไม

พบมัน กษัตริยโซโลมอนไดพูดถึงการคนหาสิ่งตางๆ  เพื่อดับกระหายสิ่งท่ีเรียกรองภายในไว

ดังนี้: 

“ขาพเจาพยายามทําตัวใหเบิกบานดวยเหลาองุน และทําอะไรโงๆ แตจิตใจยังนําขาพเจาไวดวย

สติปญญา ขาพเจาอยากจะดูวาอะไรบางท่ีมีคุณคาซึ่งมนุษยควรจะทํากันใตฟาสวรรค ในชั่วอายุ

สั้นๆ ของตน ขาพเจาดําเนินโครงการใหญๆ คือ สรางบานใหตัวเองหลายหลัง ทําสวนองุน

หลายแหง สรางสวนหยอนใจ และปลูกผลไมนานาชนิดในสวนเหลานั้น ... ขาพเจาซี้อทาสชาย

หญิงและมีทาสอ่ืนๆ ... ขาพเจามีฝูงสัตวมากกวาใคร ขาพเจาสะสมเงินทองไวสําหรับตัวเอง .... 

ถึงกระนั้น เมื่อขาพเจาสํารวจดูทุกสิ่งท่ีทําไปและท่ีตรากตรําเพื่อใหไดมา ทุกสิ่งลวนอนิจจัง 

เหมือนว่ิงไลตามลม ไมกอประโยชนอะไรขึ้นมาภายใตดวงอาทิตย”  

(ปญญาจารย 2: 3 – 5, 7 – 8, 11) 
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“I searched with my heart how to cheer my body with wine-my heart still guiding me with 

wisdom-and how to lay hold on folly, till I might see what was good for the children of man to 

do under heaven during the few days of their life.  I made great works. I built houses and 

planted vineyards for myself.  I made myself gardens and parks, and planted in them all kinds 

of fruit trees. … I bought male and female slaves, and had slaves who were born in my house. 

I had also great possessions of herds and flocks, more than any who had been before me in 

Jerusalem. I also gathered for myself silver and gold and the treasure of kings and provinces. I 

got singers, both men and women, and many concubines, the delight of the children of man. 

… Then I considered all that my hands had done and the toil I had expended in doing it, and 

behold, all was vanity and a striving after wind, and there was nothing to be gained under the 

sun.” (Ecclesiastes 2: 3 – 5, 7 – 8, 11) 

 

 บทสรุปของโซโลมอนก็คือ สิ่งท่ีใจเรียกรองไมใช ความใครของตา ความ ใครของเนื้อ

หนัง หรือความทะเยอทะยานในลาภยศ ไมใชทรัพยสิน ไมใชเกียรติ ลาภ ยศ สรรเสริญ ไมใช

ปรัชญา ไมศาสนา ไมใชความบันเทิง ฯลฯ ท่ีจะสามารถตอบโจทยความตองการของใจ 

 

II. แสวงหา 

“อนึ่งอาณาจักรสวรรคเหมือนพอคาที่แสวงหาไขมุกเม็ดงาม” (มัทธิว 13: 45) 

“Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls,” (Matthew 13: 45) 

 

“จงขอแลวทานจะได จงหาแลวจะพบ ...” (มัทธิว 7: 7) 

“Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; ...” (Matthew 7: 7) 

 

 ตราบใดท่ีใจยังเรียกรองท่ีจะแสวงหาอยู ตราบนั้นความหวังท่ีจะพบกับความจริงยังคงรอ

เราอยู แตเมื่อใดความกระหาย ไดหายไป ความตายเร่ิมทํางานในผูนั้นแลว เชนเดียวกับความหิว

อาหารในรางกายเรา ความหิวจะผลักใหผูนั้นเดินไปหาอาหารจนก วาจะพบอาหารท่ีตองการนั้น 

ฉะนั้น อยาเมินเฉยตอความหิวในใจเรา 
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III. พระเยซูเปนคําตอบ 

“เมื่อเขาไดพบไขมุกท่ีลํ้าคาเม็ดหนึ่งจึงไปขายทุกสิ่งท่ีมีมาซื้อไขมุกนั้น” (มัทธิว 13: 46) 

“... who, on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it.” 

(Matthew 13: 46) 

 เชนเดียวกับพอคาซื้อมุก จะไมหยุดหามุกงามจนกวาจะเจอ และเมื่อเจอแลวยินดีท่ีจะจาย

ราคาไมวาจะสูงเพียงใด อาจารยเปาโล คือแบบอยางท่ีชัดเจนท่ีสุด 

“แตสิ่งใดๆ ท่ีเคยเปนกําไรของขาพเจา บัดนี้ขาพเจาถือวาขาดทุนเพื่อเห็นแกพระคริสต 

ย่ิงกวานั้นอีกขาพเจาเห็นวาทุกสิ่งไรคาเมื่อเทียบกับความย่ิงใหญลํ้าเลิศในการท่ีไดรูจักพระเยซู

คริสตองคพระผูเปนเจาของขาพเจา เพื่อพระองคขาพเจาไดสละทุกสิ่ง ขาพเจาถือวาสิ่งเหลานั้น

เปนเศษขยะเพื่อวาขาพเจาจะไดพระคริสต” (ฟลิปป 3: 7 – 8) 

“But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ.  Indeed, I count everything 

as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have 

suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ” 

(Philippians 3: 7 – 8) 

 ท่ีจะไดพระคริสตอาจารยเปาโลยอมท้ิงผลประโยชน สิทธิพิเศษ โอกาสและชื่อเสียงของ

ตน เขาท้ิงเพราะเขาพบวาสิ่งตางๆ ท่ีตนมี เมื่อเปรียบกับพระเยซู มันคือขยะ 

 พระเยซูตรัสวา  

“เราเปนอาหารซึ่งใหชีวิตท่ีลงมาจากสวรรค ผูใดท่ีกินอาหารนี้ ผูนั้นจะมีชีวิตอยูตลอดไป 

อาหารนี้คือเนื้อของเราซึ่งเราจะใหเพื่อโลกนี้จะไดมีชีวิต” (ยอหน 6: 51) 

“I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live 

forever. And the bread that I will give for the life of the world is my flesh.” (John 6: 51) 

 

สรุป 

 สิ่งท่ีใจหิวโหย รอคอย เปนสิ่งท่ีพระเจาไดเตรียมแลว คือองคพระเยซู คริสต  ผูท่ีได

ตอนรับพระเยซูคริสตจะพบกับอ่ิมเอมทางใจ ความพึงพอใจ  และความสงบใจ  พระเยซูคือมุก

เลอคาและพระองคเปนทิพยอาหารแหงชีวิต 

 


