
เยือนถิ่นกนัดาร  

ลกูา 4:1 

หลงัจากที่พระเยซทูรงพบยอหน์และทรงรบับพัติสมา 
ก็ทรงกลบัมาจากแม่น า้จอรแ์ดน 
แลว้จากน้ัน  
พระวิญญาณของพระเจา้ก็ทรงน าพระองคไ์ป 

ไปไหนนะ? 
ไม่ไดไ้ปในหมู่บา้น ไม่ไดไ้ปในทุง่นา 
ไม่ไดไ้ปในเมือง 
แตก่ลบัไปยงัถ่ินกนัดาร ที่รา้งเปลา่ 
ที่น่ันไม่มีผูค้น มีแตส่ตัวป่์า ทราย ภเูขา และลม …. 

พระองคจ์ะทรงไปเจอใคร? 



เดินลึกเขา้ไป...  

ลกูา 4:1 
 
พระเยซทูรงมุ่งหนา้ ด าเนินไป  
ตามพระวิญญาณของพระเจา้ 
ซึง่ทรงน าทาง….. 

ลึกเขา้ไป ลึกเขา้ไป 
ในถ่ินกนัดาร  รา้งหมู่บา้นและผูค้น 

มีแตท่ะเลทรายเวิง้วา้ง ลมรอ้นพดัจดัในเวลากลางวนั 
อากาศเย็นเยือกในเวลากลางคืน  

  

 



ผูล้่อหลอก 

  
ลกูา 4:2 ก 

พระเยซทูรงอยูใ่นถ่ินกนัดารไรผู้ค้น 40 วนั 40 คืน 
และที่น่ัน เจา้มารรา้ยหรือซาตาน ซึง่เป็นศตัรตูวัเอกของพระเจา้
มาพบพระองค ์

โห… พระวิญญาณของพระเจา้ทรงน าพระเยซไูปเพ่ือพบซาตาน
น่ีเอง 
เป็นตนเดียวกบัที่พบอาดมัและเอวา 
ในคราบของงูเม่ือครัง้ปฐมกาล 
มนัตอ้งการมายัว่ย ุ หลอกล่อ หลอกลวงใหพ้ระเยซ ู
ท าสิ่งที่ขดัตอ่พระเจา้  ตามที่มนัตอ้งการ 
หากเราหนัมาดตูวัเรา มนัก็ท ากบัเราเหมือนกนั 

 



หลงัจากส่ีสิบวนั  

ลกูา 4:2ข 

ที่ส าคญัคือ ใน 40 วนัที่พระเยซอูยูใ่นถ่ินกนัดารน้ัน  
พระองคไ์ม่ไดท้รงกินอาหารเลย  
พระเยซทูรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ก็จริง  
แตท่รงเป็นบุตรของมนุษยด์ว้ย  
พระองคจ์ึงทรงผ่ายผอมลงไปเหมือนกบัคนที่อดอาหารทัว่ไป  
และทรงหิวมาก!  

…อยากกินแลว้..... 

 

 



ศตัรูท่ีอยู่ใกล ้

 ลกูา 4:3  

ในระหวา่ง 40 วนัที่อยูใ่นถ่ินกนัดาร พระเยซทูรงตอ้งเผชญิกบั
เจา้มารรา้ย 

แตพ่ระองคท์รงมีอยา่งหน่ึงที่มารอาจไม่รู ้

คือพระองคท์รงมีพระค าของพระเจา้เต็มลน้ในพระองค ์

ทรงพรอ้มที่จะกลา่วค าแห่งฤทธิเ์ดช 

ในทกุสถานการณ ์ อยา่งเหมาะสม 

เอ… มารมนัพยายามท าอะไรนะ? 
 

 



เสกกอ้นหินกนัเถอะ 

 

 
ลกูา 4:3  
“ทา่นเยซขูอรบั ขา้ขอบอกอะไรอยา่งหน่ึง…….” 

มนัมองพระองค ์ เอียงคอไปมา 
“ทา่นนะ ก าลงัผอมเชยีว ท่านหิวใชไ่หม? 
ถา้ทา่นเป็นพระบุตรของพระเจา้จริง ๆ แลว้ละก็ 
เสกกอ้นหินเหลา่นีใ้หเ้ป็นขนมปังซขิอรบั…” 

ค าพูดของมนัน้ันหมายความวา่ 
“ไหน… พิสจูนม์าซวิา่ ทา่นเป็นพระบุตรของพระเจา้จริง  
โดยการเสกหินใหเ้ป็นอาหาร” 
ถา้พระองคท์รงท าตามน้ัน เทา่กบัทรงหลงกลมนั 
พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้อยูแ่ลว้ 
จะตอ้งไปพิสจูนต์ามที่มารตอ้งการท าไม… 



พระองคท์รงท าอย่างไร? 

 

ลกูา 4:4 

“มีค าเขยีนไวว้า่  มนุษยไ์ม่อาจด ารงชวีิตดว้ยอาหารเพียงอยา่ง
เดียว!” 

ปับ…!! เหมือนกบัมีอะไรมาทบุหวัเจา้มาร 
มนันึกไม่ถึงวา่ พระเยซจูะทรงตอบเชน่นี้ 
เพราะมนัเชือ่วา่ ยงัไง ในเม่ือพระองคหิ์ว  
ก็น่าจะท าตามที่มนัแนะน า 

โห!!… พระเยซทูรงคิดไดอ้ย่างไรวา่จะตอบเชน่นี ้
น่ีแสดงวา่ พระองคจ์ะไม่เสกกอ้นหินใหเ้ป็นขนมปังแน่นอน 
เอาอยา่งไรดีละ่ ทีนี้? 

 



พระค าส าหรบักิน 

 
 

ค าตอบของพระเยซทู าใหเ้รารูว้า่ …  
เรามีชวีิตอยูฝ่่ายรา่งกายได ้ ก็เพราะเรามีอาหาร 
เราตอ้งกิน ตอ้งท างาน ออกก าลงั พกัผ่อนนอนหลบั  
ต่ืนขึน้มาทกุวนัเราก็ตอ้งกิน 
เพ่ือใหมี้ชวีิตอยูไ่ด ้
และชวีิตฝ่ายวิญญาณของเราจะเบิกบาน สดใส  
เป็นชวีิตที่ไม่ตาย 
ก็เพราะเรากินพระค าของพระเจา้ทกุวนั 
ดว้ยการอา่น การใครค่รวญ และท าตามพระค าเหลา่น้ัน 

คริสเตียนทกุคนเขม้แขง็ วิญญาณสขุภาพดีไดก็้เพราะอยา่งนี ้

 



บนภูเขาสูง 

 
ลกูา 4:5 

เม่ือหลอกลอ่ใหพ้ระเยซทูรงท าตามใจมนัไม่ไดอ้ีก  
มนัก็ยงัไม่ละความพยายาม 

“เอาอยา่งนี ้ ทา่นขอรบั โปรดขึน้มาที่สงูกบัขา้หน่อย 
ขา้อยากใหท้า่นไดช้มอะไรสกันิด” 

เม่ือพระเยซทูรงอยูบ่นที่สงูกบัมาร 
มารก็ไดช้ีใ้หพ้ระองคม์องไปรอบ ๆ อยา่งภาคภมิูใจ 

 

 

 



ศกัดิศ์รีตระการ  

ลกูา 4:6 

สิ่งที่พระเยซทูรงมองเห็นก็คือ ประเทศตา่ง ๆ และความมั่งคัง่
ร ่ารวย  ความโออ่า่ตระการ หรหูรา  ความเป็นเลิศ ทัง้หมดนี้

เห็นในคราวเดียว  
ในใจของมารคิดวา่ “ส าเร็จแน่คราวนี!้” 

จากน้ันจึงกลา่ววา่ 
“ทัง้สิทธอิ านาจเหนือประชาชาติทัง้สิน้ ขา้จะใหท้า่น 
ศกัดิศ์รีอนัตระการตาที่ขา้ไดร้บัมา  
ขา้จะใหใ้ครก็ไดต้ามใจขา้ 
สนใจไหม ทา่นเยซ?ู….เพียงแต.่..” 

 

 



แค่กราบ 

ลกูา 4:7 

“หากเพียงแตท่า่นกราบนมสัการขา้ … 
 ทัง้หมดนีจ้ะเป็นของทา่น !” 
โห… เจา้มารรา้ย บงัอาจที่จะยกอ านาจในโลกนีแ้กพ่ระบุตรของ
พระเจา้ทัง้ ๆ ที่พระองคคื์อพระผูส้รา้งเอกภพทัง้สิน้ 
เจา้เขา้ใจอะไรผิดไปหรือเปลา่? 

เห็นวา่ พระองคท์รงมาเป็นมนุษยใ์ชไ่หม จึงกลา้เชน่นี้? 
มนัหลอกลอ่ใหพ้ระบุตรของพระเจา้ที่ทรงเป็นบุตรมนุษย…์ 
คิดเป็นใหญ่ 
ทัง้ ๆ ที่พระองคท์รงใหญอ่ยู่แลว้ 

 



นมสัการพระเจา้เท่าน้ัน  

ลกูา 4:8 

พระเยซตูรสัตอบมนัวา่ 
“จงไปใหพ้น้! เจา้ซาตาน มีค าเขยีนไวว้า่ 
เจา้จะตอ้งนมสัการองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระเจา้ของเจา้
เท่านัน้และจะตอ้งรบัใชพ้ระองคแ์ตเ่พียงผูเ้ดียว” 

ซาตานตะลึง นึกไม่ถึงวา่ พระองคจ์ะไม่ตกหลมุพรางมนั 

แต่… มนัยงัไม่หมดความพยายาม 
ดซู ิ มนัจะท าอะไรตอ่ไป 

 

 



ท่ียอดหลงัคา 

 

     
ลกูา 4:9  

มารยงัไม่เลิกลม้ความตัง้ใจ 
อะไรกนั หลอกลอ่เทา่ไรก็ไม่ส าเร็จ 
พระเยซไูม่ทรงหลงกลมนัเลย 
ลอ่ดว้ยอาหารก็ไม่ได ้ ลอ่ดว้ยอ านาจก็ไม่ส าเร็จ 

แต่… มนัคิดวา่ อยา่งสดุทา้ยน่ี น่าจะไดผ้ล 

มนัจึงพาพระเยซไูปยงักรงุเยรซูาเล็ม 
ใหป้ระทบัอยูท่ี่ยอดหลงัคาพระวิหาร 
เป็นที่สงู มองไปรอบ ๆ จะเห็นกรงุเยรซูาเล็มซึง่ลอ้มรอบดว้ย
ภเูขาสงู 



โดดเลย!  โดดเลย! 

ลกูา 4:9-11 

 

“อึม!.. ถา้ทา่นเป็นบุตรของพระเจา้จริง ๆ แลว้ละก็ 
โปรดกระโจนลงจากยอดวิหารนีข้อรบั” 

มนัยิม้มุมปากและกลา่วตอ่ไปวา่  “ก็มีพระค าเขยีนไวน่ี้นา  
… พระเจา้จะทรงใหท้ตูสวรรคป์กป้องรกัษาทา่นไว ้
เทา้ของทา่นจะไม่โดนหิน…. เสียดว้ยซ า้” 

มนัก าลงัพยายามใหพ้ระเยซทูรงพิสจูนพ์ระองคเ์องวา่  
ทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ดว้ยการส าแดงอิทธฤิทธิ!์!! 

พระเยซจูะทรงท าตามอยา่งทีม่นัตอ้งการหรือไม่?. 



การทดลองครัง้สุดทา้ย  

 

ลกูา 4:12 

  

ครัง้ที่สาม เจา้ซาตานพยายามหลอกใหพ้ระเยซ ู
กระโจนลงจากยอดตึกพระวิหาร 
ถา้พระเยซทู าตามมนั พระองคจ์ะไม่เป็นอนัตรายอยา่งแน่นอน 
แตจ่ะท าตามมนัไปเพ่ืออะไร 
เพ่ือพิสจูนค์วามเป็นพระบุตรของพระเจา้หรือ? 

พระเยซไูม่ไดท้รงตอบมารอยา่งที่มนัตอ้งการ 
แตก่ลบัทรงบอกมนัวา่ “มีค ากลา่วไวว้า่ อยา่ทดสอบองคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ ผูท้รงเป็นพระเจา้ของทา่น”  
     



ไวโ้อกาสหนา้ 

ลกูา 4: 13 

มนัตกใจตาโต… นึกไม่ถึงวา่ พระองคจ์ะทรงตอบเชน่น้ัน 
พระองคท์รงยอมเดินไปมากบัมนั ที่โน่น ที่น่ี 
ปลอ่ยใหม้นัพูดอยา่งที่ตอ้งการ 
ปลอ่ยใหม้นัอวดอยา่งที่มนัไดอ้วด 

แตพ่ระองคไ์ม่เคยหลงกลมนัเลย 

มนัจึงตอ้งจากพระเยซไูปดว้ยความผิดหวงัอยา่งรนุแรง ทัง้ ๆ ที่

ทดลองพระองคท์กุอยา่งแลว้  

แน่นอน  มนัจะพยามหาโอกาสเหมาะ ๆ อีกครัง้ และจะตอ้ง
เอาชนะพระองคใ์หไ้ด ้

 



 ดว้ยฤทธิพ์ระวิญญาณ 

ลกูา 4:14 

พระเยซทูรงกลบัมายงัแควน้กาลิลี 
ดว้ยฤทธิเ์ดชแห่งพระวิญญาณ 

หลงัจากที่พระเยซผู่านการทดสอบในถ่ินกนัดาร 
พระองคก็์ทรงเต็มดว้ยฤทธิเ์ดชแห่งพระวิญญาณ 
ของพระเจา้ 
  
เม่ือพระองคท์รงเริ่มสอนประชาชนเรื่องของ 
พระเจา้ไปไม่เทา่ไร 

ชาวบา้นชาวเมืองตา่งก็กลา่วขวญักนัถึงพระองค ์
ทรงมีชือ่เสียงเลื่องลือไปทัว่แควน้ตา่ง ๆ ที่อยูร่อบกาลิลี 

 



ความเห็นของประชาชน 

 
ลกูา 4:15 

แตพ่ระเยซทูรงสอนในที่ ๆ เหลา่ฟารสิี ธรรมาจารย ์ สะดสูีชอบ
ไปชมุนุมกนั 
“พระเยซทูรงพูดง่าย ชดัเจน  
ไม่เรื่องมากเหมือนพวกธรรมาจารย”์ 

“พวกธรรมาจารยเ์นน้ใหเ้ราท าตามบญัญติัทัง้ใหญ่ เล็ก 
รายละเอียดเยอะแยะ 
ขา้เองจ าไม่เคยไดเ้ลย ฟังทีไรขา้รูส้ึกวา่ ไม่เคยท าดีพอ” 

“อืมม… จริงดว้ย พระเยซทูรงสอนสัน้ ๆ  จบัใจ รูเ้รื่องง่ายดว้ย 
….” 



 ท่ีประจ า ธรรมศาลา 

  ลกูา 4:16 

วนัหน่ึง พระเยซทูรงเดินทางไปยงัเมืองนาซาเร็ธ 
พระองคท์รงเติบโตมาในเมืองนี ้
ชาวเมืองหลายคนรูจ้กัมกัคุน้กบัพระองค ์
ในฐานะที่ทรงเป็นบุตรชายของโยเซฟชา่งไม ้

พอถึงวนัสะบาโต ซึง่เป็นวนัที่ทกุคนจะมาชมุนุมกนัที่ธรรมศาลา
เพ่ือฟังพระค าของพระเจา้ 
พระเยซก็ูทรงไปที่น่ันดว้ย 

 

 

 



หนังสือมว้นเล่มใด? 

 ลกูา 4:17 

ครัง้นี้ พระองคจ์ะทรงอา่นพนัธสญัญาของพระเจา้ 
ซึง่เป็นหนังสือที่บนัทึกเหตกุารณต์า่ง ๆ  
พระด ารสัของพระเจา้ในสมยัโบราณ 
เป็นหนังสือมว้นที่จะอา่นกนัเป็นประจ าในธรรมศาลา 
เจา้หนา้ที่คนหน่ึงไดย่ื้นหนังสือมว้นของทา่นอิสยาหใ์หพ้ระองค ์
เม่ือพระองคท์รงรบัมา ก็คลี่หนังสือมว้นน้ันออก… 
มนัเป็นหนังสือมว้นที่ยาวมาก 

พระเยซจูะทรงอา่นตอนไหนนะ? 

 

 



อิสยาห ์ 61 

 

ลกูา 4:18-19 

พอพระเยซทูรงเริ่มอา่นหนังสือมว้นอิสยาห ์
ทกุคนก็ตัง้ใจฟัง…. เขาไดยิ้นค าตอ่ไปนี้ 

พระวิญญาณขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยูเ่หนือขา้ 
เพราะพระองคท์รงเจิมแตง่ตัง้ขา้ไว ้
เพ่ือใหป้ระกาศขา่วดีแกค่นยากจน 
พระองคท์รงสง่ขา้ไปรกัษาหวัใจที่ฟกช า้ 
ไปประกาศอิสรภาพแกเ่หลา่เชลย 
ไปท าใหค้นตาบอดเห็นได ้
และปลดปลอ่ยผูท้ี่ถกูกดขี ่
เพ่ือประกาศปีทีพ่ระเจา้ทรงโปรดปราน….. 

 



สายตาท่ีจอ้งมา 

ลกูา 4:20 

เม่ืออา่นหนังสือมว้นจบแลว้ พระเยซก็ูทรงมว้นเก็บ  
และคืนใหก้บัเจา้หนา้ที่ธรรมศาลา 
พระองคท์รงน่ังลงและซาบซึง้กบัพระค าของพระเจา้ที่ชดัเจน 
ตรงไปตรงมา 

แตส่ว่นคนที่น่ังอยูใ่นพระวิหารน่ีซ ิ
พวกเขารูส้ึกประหลาดใจ ท าไมเวลาพระเยซอูา่นไม่เหมือนกบั
ตอนที่ธรรมาจารยอ์า่น 
สิ่งที่พระองคท์รงอา่นน้ัน มีชวีิต! 

 

 



ค าท านายท่ีส าเร็จ  

   
ลกูา 4:21 

 พระเยซตูรสักบัเขาวา่ 
”วนันี ้ ค าพยากรณท์ี่ทา่นเพ่ิงไดยิ้นน้ัน ส าเร็จแลว้” 

พระเยซทูรงอา่นหนังสือมว้นอิสยาหต์อนที่บอกสิ่งส าคญัมากคือ 
ทกุอยา่งที่อิสยาหเ์ขยีนไว ้ มีความหมายถึงพระองค!์  
“ขา้ไม่ไดหู้ฝาดไปนะ” คนหน่ึงพูด 
“น่ันนะซ ิ ค าท านายของทา่นอิสยาหเ์ป็นจริงหรือน่ี?” 

“ขอบคณุพระเจา้ที่ท าใหข้า้เห็นความจริง 

 

 

 



เอ..ลูกโยเซฟน่ีนา 

 
ลกูา 4:22 

แมว้า่มีหลายคนยกยอ่งพระองค ์ ล 

ประหลาดใจในค าแห่งพระคณุนี้ 

แต่… ใชว่า่ทกุคนจะมีความเห็นเหมือนกนั 
เพราะมีบางคนในธรรมศาลาน้ันไม่พอใจ.. 
“ค าของอิสยาหจ์ะเก่ียวขอ้งกบัเขาไดอ้ยา่งไร 
เขาเป็นลกูชายของโยเซฟมิใช่รึ?” 

 

 

  



ความเห็นต่าง 

 

ลกูา 4:23    

แมจ้ะมีคนปลาบปลืม้พระเยซ ู  
แตย่งัมีบางคนไม่รูส้ึกดีกบัค าของพระองค ์
พวกเขาคิดวา่ พระเยซเูป็นเพียงลกูชายชา่งไมท้ี่มาอา่นพระวจนะ
ในธรรมศาลา 
 แตพ่ระเยซตูรสัวา่  
“อืม ..ทา่นอาจจะคิดถึงภาษิตที่วา่ .. หมอจงรกัษาตวัเองเถิด 
สิ่งอศัจรรยท์ี่เราไดยิ้นวา่ ทา่นท าที่เมืองคาเปอรนาอมู  ก็ขอให ้
ท าที่เมืองของตนเอง ที่น่ีดว้ย” 

พวกเขาอยากใหพ้ระองคท์ าการอศัจรรย ์

ในเม่ือพระองคท์รงเป็นชาวนาซาเร็ธ พวกเขาก็คิดวา่  
ตอ้งชว่ยคนนาซาเร็ธ 



คนเมืองเดียวกนั ไม่รบั 

 

ลกูา 4:24 

 พระเยซทูรงดกัคอพวกเขาว่า 
   
แตเ่ราบอกทา่นเลยนะวา่ 
ไม่มีผูเ้ผยค าของพระเจา้คนใด จะไดร้บัการตอ้นรบัยกย่องในเมือง
ของตน” 

พระเยซทูรงทราบอยูแ่ลว้วา่ ยาก… ที่เขาจะวางใจในพระองคซ์ึง่
เป็นคนเมืองเดียวกบัเขา 
แลว้พระองคก็์ทรงเลา่ถึงสองเรื่องที่เกิดขึน้ในอดีต…… 

 

 



เรื่องของหญิงม่าย  

 
ลกูา 4:25 

ชาวนาซาเร็ธไม่ยอมเชือ่ ไม่วางใจ ไม่นับถือพระเยซ ู
เพราะพระองคท์รงเติบโตมาในเมืองน้ัน 
พระองคจ์ึงทรงเลา่เรื่องใหเ้ขาฟังสองเรื่อง 

หลายรอ้ยปีมาแลว้ สมยัราชาอาหบั เกิดกนัดารอาหารหนักมาก 
ผูเ้ผยค าของพระเจา้ชือ่เอลียาห ์ ก็อดมือ้กินมือ้ เหมือนกบั
ชาวบา้นทัง้หลาย 
การอดอยากครัง้น้ันกินเวลาถึง 3 ปี 6 เดือน 
แตแ่ลว้ พระเจา้ทรงใชเ้อลียาหไ์ปพบหญิงม่ายคนหน่ึง 
เธอไม่ใชค่นอิสราเอลเสียดว้ยซ า้ และใหเ้ขาขออาหารจากเธอ 

 



หญิงม่ายท่ีทรงเลือก 

 

ลกูา 4:26 

พระเจา้ไม่ไดส้ง่เอลียาหไ์ปหาใครนอกจากหญิงม่ายที่ศาเรฟัทใน
เขตไซดอน 

หลายคนอาจคิดวา่ พระเจา้ทรงใหเ้อลียาหไ์ปขอทาน 
เปลา่เลย… พระเจา้ทรงประสงคท์ี่จะอวย 
พระพรหญิงม่ายคนน้ัน 
เม่ือเธอยอมแบ่งปันอาหารทีมี่เป็นมือ้สดุทา้ย 
ของเธอและลกูใหก้บัเอลียาห ์
ท าใหห้ลงัจากน้ันมา แป้งและน า้มนัของเธอก็ไม่หมด  
เธอและลกูจึงรอดชวีิตมาจากการกนัดาร 
อาหารครัง้น้ันได ้



 คนต่างชาติท่ีทรงเลือก 

ลกูา 27:27 

 แลว้ยงัมีเรื่องของแม่ทพัซเีรียชือ่นาอามาน 

เม่ือนาอามานไดยิ้นขา่ววา่ พระเจา้ทรงย่ิงใหญ ่ สามารถชว่ยให ้
เขาหายโรคได…้ 
เขาก็เดินทางจากซเีรียมายงัอิสราเอล 
ทา่นเอลีชาผูร้บัใชข้องพระเจา้ไดส้ ัง่ใหเ้ขาไปจุม่ตวัในแม่น า้
จอรแ์ดน 7 ครัง้ 

 

 

 



นาอามาน... 

ลกูา 27:27 

เม่ือเขาท าตามอยา่งที่ทา่นเอลีชาบอก 
เขาก็หายจากโรคเรือ้นไดอ้ย่างมหศัจรรย!์ 
ดซู ิ คนอื่นมากมายไม่หาย 
พระเจา้ไม่ไดท้รงรกัษาทกุคน 
แตท่รงรกัษาคนที่ทรงพระประสงค ์
นาอามานไม่ใชเ่ป็นคนอิสราเอล  
ซึง่เป็นคนที่พระเจา้ทรงเลือกไวด้ว้ยซ า้! 

แมค้นที่คนอิสราเอลเห็นวา่ ไม่สมควรไดร้บัพระเมตตา 
แตห่ากพระเจา้จะทรงเมตตา ก็ไม่มีอะไรขดัพระองคไ์ด!้ 

 

 



เรื่องไม่เขา้หู 

  

 ลกูา 24:28-29  

บางครัง้ความจริงที่เราไดยิ้น อาจท าใหเ้ราโกรธ  
เพราะไม่ตรงใจ ไม่ถกูใจ 
เรื่องสองเรือ่งที่พระเยซทูรงอา้งถึงน้ัน 
ท าใหค้นในธรรมศาลาโกรธมาก  
เรียกไดว้า่ถึงข ัน้ควนัออกหูทีเดียว 
พระเยซผููนี้ ้ไม่ไดเ้ป็นอยา่งที่พวกเขาคิด ไม่ไดเ้ป็นอยา่งที่พวกเขา
ตอ้งการใหเ้ป็น… 
ไม่ถกูใจ… ท าการอศัจรรยใ์หด้เูหมือนที่อื่นหน่อยก็ไม่ท า  

พวกเขาจึงรวมหวักนัผลกัพระองคอ์อกจากเมือง 
ตะโกนดา่วา่พระองคไ์ปดว้ย 
พระองคก็์ไม่ไดข้ดั…  
ปลอ่ยใหเ้ขาฉุกกระชากลากถไูป 



หายไปแลว้! 

 

จนกระทัง่ถึงหนา้ผาแห่งหน่ึง 
พวกเขาโกรธจนถึงกบัจะฆ่าพระองคเ์สียใหต้าย  
น่ากลวัจริง!! 
“ผลกัมนัลงไปเลย….” 

“ใช…่ อยา่อยูเ่ลย ” 
แต่… พวกเขาไม่อาจท าอะไรพระองคไ์ด ้ … 

เพราะพระเยซกูลบัทรง ….พรึบบบบ! 

หลดุจากพวกเขาและด าเนินออกจากเขาไปเฉย ๆ  
ตอ่หนา้ตอ่ตา 

อยากเห็นการอศัจรรยม์ากใชไ่หม?  
พวกทา่น…..ฉากนี ้ น่าดจูริง ๆ 



พลงัเปล่ียนชวิีต  

ลกูา 4:31-32 

จากเมืองนาซาเร็ธ พระเยซเูสด็จกลบัไปยงัเมืองคาเปอรน์าอมู 
และพอถึงวนัสะบาโต พระองคก็์ทรงสอนประชาชนในธรรมศาลา 

คนที่ฟังตา่งต่ืนตะลึงกบัค าสอนของพระองค ์
 “โห.. ค าสอนอยา่งนี ้ ใชเ่ลย… มนัตอ้งอยา่งนีซ้”ิ  
“มีพลงัมาก”  

“มีสิทธอิ านาจจริง ๆ ไม่เหมือนอยา่งที่เคยไดยิ้น” 
“ชวีิตของขา้จะตอ้งเปลี่ยนแน่!”  
“กระผมรูส้ึกวา่พระเจา้อยูใ่กล ้ๆ  ”  

 



ซอ่นอยู่ในธรรมศาลา  

ลกูา 4:33-34 

แต่… ในธรรมศาลาน้ันเอง เกิดมีคนหน่ึงตะโกนเสียงดงัขึน้มา 
“ท่านเยซูชาวนาซาเร็ธ มายุ่งกบัเราท าไม 
ท่านจะมาท าลายเราใชไ่หม? ” 
“เรารูว้า่ทา่นเป็นใคร 
ทา่นคือองคบ์ริสทุธิข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้!” 

ทกุคนหนัขวบัไปที่เจา้ของเสยีง ตกใจกนัมากเพราะไม่เคยไดยิ้น
เสียงอยา่งนีม้ากอ่น 

ชายคนหน่ึงมีมีโสโครกเขา้สิง… แตไ่ม่เคยมีใครรูเ้ลย 
ไม่เคยมีวี่แววมากอ่นวา่  คนที่เขา้มาในธรรมศาลามีผีสงิไดด้ว้ย 
พอพระเยซทูรงเขา้มาในธรรมศาลา ผีจึงไม่พอใจ 

มนัโวยวาย….ท าไมจึงเป็นอยา่งนี?้ 



เงียบเด๋ียวนี้! 

 ลกูา 4:35 

จากค าที่ผีโสโครกไดก้ลา่วผา่นชายคนน้ันมา ก็ท าใหเ้รารูว้า่ มนั
โวยวายเพราะอะไร 
มนัรูว้า่ พระเยซทูรงเป็นพระเจา้ 
มนัทนไม่ไดท้ี่พระองคท์รงอยู่ตรงน้ัน 
พระเยซทูรงหนัไปตรสัวา่ 

“เงียบ !  น่ิงซะ และก็ออกมาจากเขาเด๋ียวนี”้ 
เม่ือไดยิ้นดงัน้ัน ชายที่มีผีสิงก็ลม้ลงทนัที 
ผีรีบออกไปจากเขา และไม่ไดท้ ารา้ยเขา 
มนัอยากออกไปเร็ว ๆ ใหพ้น้พระเยซ ู
และไม่ไดท้ าอนัตรายและชายคนน้ันแมแ้ต่นอ้ย  

 



ยอดจริงๆ!  

 
ลกูา 4:36-37 

คนที่อยูใ่นธรรมศาลาทัง้หมดอา้ปากคา้งกบัเหตกุารณนี์ ้
“โอโห ทา่นเยซยูอดมาก แคท่า่นสัง่ใหผี้ออกไป  
มนัก็ไปทนัที” 
“น่ันซ ิ ขา้ไม่เคยเห็นอะไรอยา่งนีม้ากอ่น” 

เรื่องที่เกิดขึน้ กลายเป็นขา่วรอ้น พระนามเยซแูละงานของ
พระองคแ์ผ่ออกไปอยา่งรวดเร็วในเมืองคาเปอรนาอมู และต าบล
รอบ ๆ เมืองน้ัน 

 

 

 



แม่ยายท่ีนอนป่วย 

 

ลกูา 4:38  

หลงัจากที่พระเยซทูรงไลผี่ออกไปจากชายผีสิงในธรรมศาลา 
พระองคก็์เสด็จไปยงับา้นของซโีมน บา้นดเูงียบเหงา… 
เพราะแม่ยายของซโีมนก าลงัป่วยหนัก เธอนอนซม..ไขส้งู  
ตวัรอ้นผ่าว “พระเยซขูอรบั คณุแม่ป่วยอยู่… ”  

 

 

 

 



ขนาบไข ้

 

ลกูา 4:39 

พระเยซทูรงเดินไปขา้ง ๆ เธอ และตรสัวา่ 
“ความป่วยไขท้ัง้สิน้ จงออกไป” 

ทนัใดน้ัน แม่ยายของเปโตรก็เปิดตาขึน้ 
มองเห็นพระเยซเูป็นคนแรก 
ตอนน้ันเอง อาการไขก็้ลดลงทนัที 
รา่งกายไม่รูส้ึกหนาว ๆ รอ้น ๆ อีกตอ่ไป 

เธอรูส้ึกตวัวา่ สบายดีแลว้ “ขอบคณุเจา้คะ่” 
เธอยิม้และลกุขึน้ทนัที 
“ขอทา่นรอสกันิดนะเจา้คะ 
เด๋ียวดิฉันจะจดัอาหารมาเจา้คะ่” 



ไม่เลิกไม่รา 

 ลกูา 4:40  

หลงัจากน้ัน แมว้า่จะเย็นค ่าเแลว้  
กลบักลายเป็นวา่มีคนป่วยมากมายเขา้มาเฝ้าพระเยซ ู  
“โน่น โน่น ขา้เห็นแลว้ ท่านเยซอูยูต่รงน้ัน ไป… พวกเรา ไป
หาพระองคด์ว้ยกนั”  

พวกเขาตา่งกรกูนัเขา้มาใหพ้ระองคท์รงชว่ย  
พระเยซทูรงวางพระหตัถแ์ตะตอ้งพวกเขา  
“อ…ู ขา้หายแลว้ ขอบคณุทา่นมากขอรบั” “ขา้ก็หายป่วยดว้ย… 
ดซู ิ ไม่ปวดหวัเหมือนเคยอีกแลว้ 

 

 



ไม่ตอ้งพูดมาก! 

 
ลกูา 4:41 
ย่ิงไปกวา่น้ัน มีคนที่ถกูผีสิงก็มาหาพระองคห์ลายคน 
พวกเขาถกูผีสิง และทรมานมาก เพราะมนัไม่ยอมใหเ้ขามี
ความสขุเลย 
กวนจิตใจของเขาตลอดเวลา 
แตเ่ม่ือพระเยซทูรงสัง่มนัใหอ้อกไปจากคนเหลา่น้ัน… 

ผีก็ตอ้งออกมาจากหลาย ๆ คน มนัรอ้งวา่ 

“โอย… ทา่น ทา่นเป็นพระบุตรของพระเจา้!” มนัรอ้งเสยีงดงั 
“หยดุนะ เจา้ไม่ตอ้งพูดอีก” พระเยซตูรสั 

  

 



สงบแต่เชา้  

  ลกูา 4:42 

เชา้วนัตอ่มา พระเยซทูรงออกไปที่เปลี่ยวตามล าพงั ทรงอธษิฐาน 
สนทนากบัพระบิดาของพระองค ์  

แตผู่ค้นก็ลกุขึน้แตเ่ชา้ไม่แพก้นั เขาเดินตามหาพระเยซ ู  
”ทา่นเยซไูปไหน? ก็เม่ือคืน ทรงนอนในบา้นนีน่ี้นา”  
“น่ันซ ิ … หนีพวกเราหรอืเปลา่ เรารบกวนทา่นมากไปใชไ่หม?” 
พวกเขาเดินตามหาพระองคจ์ากในหมู่บา้นจนออกมาชายป่า  
“น่ันไง… ทา่นเยซอูยูท่ี่น่ัน…” คนหน่ึงตะโกน  
“จริงดว้ย!!” พวกเขาจึงเดินกนัเขา้ไปหาพระองค ์  

 

 



ตอ้งไปท่ีอื่นดว้ย 

ลกูา 4:43 

“ทา่นเยซขูอรบั ขอโปรดอยู่ตอ่  
เพ่ือชว่ยพวกเรานะขอรบั” เขารอ้งขอ 
“อืมม.. แตว่า่ เราตอ้งไปประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจา้ที่เมือง
อื่นดว้ย” 
“ทา่นอยูต่อ่อีกหน่อยเถอะขอรบั” 
“เจา้ไม่รูห้รือวา่ พระเจา้ทรงสง่เรามาก็เพ่ือใหเ้ราประกาศขา่วดี
ตามที่ตา่ง ๆ ดว้ย” 

พวกเขายึดพระองคไ์วไ้ม่ได.้. 

สว่นพระเยซก็ูเสด็จไปประกาศแผ่นดินของพระเจา้ทัง้ตาม
หมู่บา้น… ตามธรรมศาลาทัว่แควน้กาลิลี 


