
ผิดกฎวนัสะบาโต 

ลกูา 6:1-2 

วนัสะบาโต คือวนัที่พระเจา้ทรงสัง่ใหพ้กัผ่อนและไม่ทาํงานประจาํ 
แตพ่วกธรรมาจารยแ์ละฟารสิีไดเ้ติมขอ้หา้มลงไปอีกมากมาย  
พวกเขานํามาใชจ้บัผิดผูค้นไดไ้ม่หยดุ    
วนัสะบาโตวนัหน่ึง  ศิษยข์องพระเยซเูดินไปกบัพระองคใ์นนาขา้ว 
แลว้พวกเขาก็เด็ดรวงขา้ว ขยีกิ้นกนัอยา่งเอร็ดอรอ่ย   
“โห… ทาํอยา่งน้ันไม่ได…้!!” น่ีเป็นเรื่องรา้ยแรงสาํหรบัฟาริสี 
พวกเขาพูดกบัพระเยซวูา่   
“ทา่นเยซ ู เหตใุดพวกทา่นทาํสิ่งที่ตอ้งหา้มในวนัสะบาโต?  ทา่น
ไม่เห็นหรือวา่ ศิษยข์องทา่นทาํผิดบญัญติั?” 

 



เจา้วนัสะบาโตตวัจริง  

ลกูา 6:2-5 

ฟาริสีคิดวา่ผิด แตศิ่ษยข์องพระเยซรููว้า่ เขาไม่ไดข้โมย  
เพราะมีกฎเก่ียวกบัทอ้งนาอยูแ่ลว้วา่ 
ขา้วในนาน้ัน สามารถเด็ดกินไดโ้ดย ไม่ใหหิ้ว้กลบัไป  
พระเยซตูรสัวา่ “ทา่นไม่เคยอา่น จาํไม่ไดห้รือวา่ 
ตอนที่ราชาดาวิดกบัคนของทา่นอดอยาก ไดเ้ขา้ไปในพระวิหาร
ของพระเจา้ และรบัประทานขนมปังในพระวิหารทัง้ๆที่เป็นของ
ตอ้งหา้มสาํหรบัประชาชนยกเวน้ใหปุ้โรหิตรบัประทานเทา่น้ัน!”  
(1 ซามูเอล 21.1-6) 
ฟาริสีอึง้ พระเยซตูรสัตอ่ไปวา่ 
“ขอใหท้า่นรูว้า่ บุตรมนุษยเ์ป็นเจา้เหนือวนัสะบาโต” 
  



จอ้งจบัผิด 

ลกูา 6:6-7 

วนัสะบาโตอีกวนั พระเยซทูรงเขา้ไปในธรรมศาลา 
ทรงสัง่สอนประชาชนที่มารวมกนัอยู่ 
แน่นอน ที่น่ันมีฟาริสีและธรรมาจารยอ์ยูก่นัอยา่งคบัคัง่ 
วนัน้ันพวกเขาไม่สนใจการนมสัการพระเจา้ 
ไม่ใสใ่จการฟังคาํสอนของพระเยซ ู
แตส่นใจจะดวูา่ วนันีจ้ะจบัผิดพระเยซไูดอ้ยา่งไร 

เขา้ทาง เขา้ทางพอดี! มีชายมือขวาลีบคนหน่ึงอยูด่ว้ย 
“มาดกูนัวา่ ทา่นเยซจูะรกัษาเขาวนันีไ้หม?”  
พวกเขาซบุซบิกนั 

“ดี ๆ จะไดมี้เหตเุอาเรื่องนีไ้ปฟ้องศาลได”้ อีกคนตอบ 

 



รกัษาโรคในวนัสะบาโต 

 
ลกูา 6:8-10 

พวกเขาหารูไ้ม่วา่ พระองคท์รงทราบความคิดทัง้สิน้ของพวกเขา 
“เจา้นะ ลกุขึน้ซ ิ มาอยูข่า้งหนา้น่ี” เขาทาํตามคาํสัง่... 
พระเยซตูรสัถามทกุคนวา่ “ในวนัสะบาโต เราควรทาํดีหรือทาํ
รา้ย ควรชว่ยชวีิตหรือทาํลายชวีิต?” 
ทรงมองไปรอบ ๆ  ธรรมาจารยห์ลบหนา้หลบตาไม่ตอบ 
สว่นชาวบา้นกลบัต่ืนเตน้วา่จะไดเ้ห็นการอศัจรรยอ์ีก ทรงหนัไป
หาชายมือลีบ “เหยียดมือออกสิ”   เขาก็ทาํตามคาํสัง่ 

มือของเขาหายลีบเป็นปลิดทิง้   เขาดีใจมาก 
แต่… เหลา่ฟาริสีและธรรมาจารย ์  แทนที่จะดีใจไปกบัเขา 
กลบัโกรธจดั “พวกเราจะทาํอยา่งไรกบัคนนี้ดี?” 
“นัดประชมุวางแผนไดเ้ลย”…..  



เขา้เฝ้าทัง้คืน  

 

ลกูา 6:11-12 

หลงัจากวนัน้ันมาเหลา่ธรรมาจารยแ์ละฟาริสีตา่งไปคบคิดกนัวา่ 
จะทาํอยา่งไรกบัพระเยซดีู เพราะพระองคท์าํใหป้ระชาชนชืน่ชม  
ไม่วา่พระองคจ์ะไปที่ไหน  มีคนลน้หลาม 

 
…แตพ่ระเยซกูลบัทาํสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิด    
พระเยซเูสด็จไปที่ภเูขา…. ที่น่ันไม่มีผูค้นติดตามไป 
คืนน้ัน พระองคอ์ธษิฐานตอ่พระเจา้ทัง้คืน  ไม่ไดห้ลบัเลย 
ทรงมีบางอยา่งสาํคญัที่ตอ้งทาํในเชา้วนัตอ่มา 
 

 



เลือกศิษยเ์อก 

ลกูา 6:13-16 
เชา้วนัตอ่มา พระเยซทูรงรวบรวมเหลา่คนที่ติดตามพระองค ์ มา
อยูร่วมกนั และทรงเลือกให ้ 12 คนจากหลายสิบคน เป็นศิษยท์ี่

ใกลช้ดิ  ทรงเรียกพวกเขาวา่ อคัรทตู พวกเขามีหนา้ที่เป็น
ตวัแทนของพระองค ์    …. ทัง้สิบสองคนน้ันคือ ซโีมน พระเยซู
ทรงเรียกเขาใหม่วา่ เปโตร กบันอ้งชายคืออนัดรวู ์  ยากอบ 
และยอหน์      ฟีลิปและบารโธโลมิว  มทัธวิ(เลวี) และโธมนั 
ยากอบ(ลกูชายอลัเฟอสั) กบัซโีมน(เศโลเท) ยดูาสสองคนคือ ยู
ดาส(ลกูชายยากอบ) และยูดาสอิสการิโอท (คนที่ตอ่มาจะทรยศ
พระอาจารยข์องเขาเอง)  

 

 



คาํสอนบนท่ีราบ 

 
ลกูา 6:17 

สิ่งแรกที่อคัรทตูสิบสองคนกบัพระเยซทูรงทาํในที่สาธารณะคือ… 
พระองคท์รงมายงัที่ราบแห่งหน่ึง  
ที่น่ันเอง  มีประชาชนจาํนวนมากมายเดินทางมาจากยเูดีย นคร
เยรซูาเล็ม ทางใต ้ และเมืองไทระ ไซดอนทางเหนือ มากมายจน
มืดฟ้ามวัดิน พวกเขาชวนกนัมาฟังพระองค ์ เพราะเขารูว้่าคาํ
สอนของพระองคน้ั์น มีอาํนาจเปลี่ยนชวีิต  

 

   

 

 



ฤทธิร์กัษาของพระเยซ ู

ลกูา 6:18-19 

นอกจากน้ันพวกเขายงัมาขอใหพ้ระองคร์กัษาโรค 
“ขอทรงชว่ยขบัผีรา้ยออกจากพ่อขา้ดว้ยขอรบั” 
“รกัษาไดท้กุโรค ไม่เหมือนหมอที่ขา้ไปหา ไม่เคยหายเลย” 
เพราะทรงรกัษาพวกเขาดว้ยฤทธิอ์าํนาจจากพระผูส้รา้งพวกเขา
เหลา่น้ันมา  .. 
ประชาชนเบียดเสียด พยายามสมัผสัพระเยซ ู
เพราะมีฤทธิเ์ดชแผ่ซา่นออกจากพระองค ์   
รกัษาเขาใหห้ายไดท้กุคน….. 

  

 
  



พระพรสาํหรบัคนยากจน 

ลกูา 6:20  

พระเยซทูรงมองเหลา่คนที่ทรงเลือกมาเป็นอคัรทตู 
และศิษยค์นอื่น ๆ ดว้ยพระเมตตา 
และวนันี ้ พระองคจ์ะทรงสอนความจริง เรื่องแผ่นดินของพระเจา้ 
ที่ไม่มีใครเคยสอนแบบนี ้ คําแรกของพระองคคื์อ 
“เจา้ทัง้หลายทีต่อนนีย้ากจนก็เป็นสขุ 
เพราะวา่ แผ่นดินของพระเจา้เป็นของเจา้” 

 
ใชส่ิ คนยากจน  ก็มกัตอ้งพ่ึงพระเจา้   
เม่ือวางใจพระองค ์  พระเจา้ทรงตอบคาํอธษิฐาน  
ก็ไดเ้ป็นเจา้ของแผ่นดินของพระเจา้ 
ไดเ้ป็นคนของพระองค ์ เชือ่ฟังคาํของพระองค ์
พระเจา้ไม่ไดท้รงรงัเกียจคนยากจนแมแ้ตน่อ้ย 



พระพรสาํหรบัคนอดอยาก 

ลกูา 6:21 
เจา้ทัง้หลายทีหิ่วโหยตอนนีก็้เป็นสขุ 
เพราะวา่เจา้จะไดอ้ิม่ 

ทา่นทัง้หลายที่รอ้งไหเ้สียใจเวลานีก็้เป็นสขุ 
เพราะวา่ ทา่นจะไดมี้ความชืน่ชมยินดี 

พระเยซทูรงหมายความวา่อยา่งไรนะน่ี? หิวแลว้จะอิ่ม  

คนที่หิว…ก็จะหา จะไม่อยูเ่ฉย   คนที่หิวตอ้งไปหาอาหารเพ่ือให ้
อิ่ม ความหิวทาํใหมี้เป้าหมายเดียวคือ ตอ้งทาํใหอ้ิ่ม 
เชน่กนั  เม่ือไรที่เราหิวพระองค ์ เราจะพยายามรูจ้กัพระองค ์ เรา
ก็จะไดอ้ิ่มพระองคแ์ละมีความสขุแน่นอน  

 



พระพรสาํหรบัคนท่ีรอ้งไห ้

ลกูา 6:21 

ความสขุเป็นของคนทีร่อ้งไหเ้วลานี ้ เพราะจะไดห้วัเราะ  

คนที่เป็นทกุข ์ รอ้งไห ้ เสียใจ 
เม่ือเขามาหาพระเจา้ 
พระเจา้จะทรงชว่ยใหเ้ขาไดมี้ความยินดี 
ปัญหาที่มนุษยแ์กไ้ขเองไม่ได ้
พระเจา้ทรงชว่ยเสมอ 

น่ีเป็นประสบการณท์ี่ใครมาอิ่มแทนกนั 
ยิม้แทนกนัไม่ไดต้อ้งอิ่มเอง ตอ้งมีความสขุเอง 
ตอ้งหาพระเจา้เอง 
ลองหาพระเจา้ดซู ิ
หิวจะอิ่ม นํา้ตาจะเป็นเสียงหวัเราะ!! 



พระพรเม่ือถูกเกลียดชงั 

ลกูา 6:22-23 

ความสขุเป็นของคนทีถ่กูเกลียดชงั ถกูขบัไลอ่อกจากกลุม่ 
ถกูใสร่า้ยและดา่วา่เป็นคนช ัว่ เพราะเห็นแกบุ่ตรมนุษย ์

วนันัน้ใหเ้จา้ยินดี เตน้โลดดว้ยความสขุ  
เพราะวา่รางวลัในสวรรคข์องเจา้ก็ยิง่ใหญ ่ 
ในอดีต คนทีก่ลา่วคาํพระเจา้ ก็โดนเหยียดหยามเชน่กนั  

เราไดร้บัพร 
เม่ือมีคนขบัไลเ่ราเพราะเราวางใจพระองค ์
บางที คนในครอบครวักลบัเกลียดชงั 
บางครอบครวัน้ัน ถึงกบัตดัขาด ไม่ใหม้าเจอกนัอีก 
แตถ่า้คน ๆ น้ัน เป็นของพระเจา้ เขาจะมีความสขุได ้
เพราะเขาไดอ้ยูก่บัพระองคผ์ูเ้ป็นที่สดุ....ของชวีิต 



วิบติัแก่คนท่ีมั่งคั่ง 

 
ลกูา 6:24-25ก 

แตค่วามวิบติัจะเกิดกบัเจา้คนทีม่ ัง่ค ัง่ เพราะไดร้บัความสบาย
สว่นตวัไปแลว้ วิบติัแกค่นทีอ่ิม่หมีพีมนั เพราะเจา้จะหิวโหย 

อะไรกนัน่ี?  พระเยซทูรงหมายความอยา่งไร   ลองคิดถึงคนที่มั่ง
คัง่เพราะการที่พวกเขาโกง คนอื่นมา แลว้ตนเองกบัพรรคพวกก็
เสวยสขุกนัสิ ตอนนี้ พวกเขากาํลงัใชจ้า่ยไม่ตอ้งคิดหนา้คิดหลงั 
การโกงของพวกเขาก็ไม่ไดท้าํใหเ้ขาสะดุง้สะเทือน แถมยงั
สามารถทาํทกุอยา่งเพ่ือใหร้วยขึน้ ๆ คนยากจนคือคนที่ทาํให ้
พวกเขารวยขึน้ แตเ่ขาไม่เคยเห็นแกใ่คร ไม่ชว่ยใคร  
พระเจา้ไม่ไดท้รงปลอ่ยพวกนีไ้วห้รอก ทรงบอกแลว้วา่ วิบติัจะ
เกิดขึน้กบัพวกเขาอยา่งแน่นอน    

 



วิบติัแก่คนอิ่มและหวัเราะ 

 
ลกูา 6:25 -26 

วิบติัจะเกิดกบัคนทีห่วัเราะในเวลานี ้ เพราะวา่  
เจา้จะตอ้งเป็นทกุขแ์ละรํา่ไห ้  
วิบติัจะเกิดกบัคนทีใ่ครๆ ชมเชยวา่เจา้ดีนัก  
ในอดีตพวกเขาก็ชมผูก้ลา่วคาํเท็จเชน่กนั   
ที่พระเยซทูรงกลา่วมานี ้ ไม่เหมือนที่โลกคิดเลยนะครบั 
ท าไมพระเยซูจึงตรสัเชน่น้ี เพ่ือน ๆ คิดออกไหม? 

ลองคิดดี ๆ ... 

  

 

 



รกัศตัรู? 

 

ลกูา 6:27 

เราก็บอกเจา้วา่ จงรกัศตัรขูองเจา้  
จงทาํดีใหแ้กค่นทีเ่กลียดเจา้  
 
โห… พระเยซคูรบั  ทรงใหเ้ราทาํสิ่งที่ยากมาก ๆ เราไม่ไดอ้ยาก
ที่จะรกัศตัร ู ไม่อยากใหข้องดีกบัเขา เขาสมควรจะไดร้บัการแก ้
แคน้ไม่ใชห่รือครบั เขาทาํรา้ยใคร เขาก็ควรไดร้บัสิ่งน้ันตอบแทน 
เอาอยา่งนีไ้ดไ้หม…??  
ดวูา่มนัทาํจากบรรทดับนมาบรรทดัลา่งยากมาก…  

 

 



อธิษฐานเผ่ือ 

ลกูา 6:28 

จงอวยพรใหแ้กค่นทีแ่ชง่เจา้ 
และอธษิฐานเผือ่คนทีท่าํรา้ย…. 
พยายามอธษิฐานทัง้ ๆ ที่ใจไม่อยากเลย 
ถึงแมเ้ราไม่อยากท า แตเ่ราจะท าตามทีพ่ระองคท์รงส ัง่ 
ยอมอธษิฐานเผ่ือคนที่ทาํรา้ย  เอาชนะตวัเอง  

พระเจา้จะไดท้รงชว่ยเปลี่ยนเขาและเปลี่ยนตวัเรา 
การอธษิฐานก็เป็นพรใหแ้กเ่ขาแลว้ 
ที่เขาจะทาํช ัว่รา้ยมากขึน้ ก็จะไดล้ดลง 
แลว้วนัหน่ึงเรา จะไดข้อบคุณพระเจา้ 
ที่ศตัรกูลบัเปลี่ยนแปลง…. 

วิธขีองพระเจา้นี ้ ดีจริง ๆ 



 การตอบโต ้

 
ลกูา 6:29 
ถา้ใครตบแกม้เจา้ จงหนัแกม้อีกขา้งใหเ้ขา 
ถา้ใครเอาเสือ้คลมุเจา้ไป จงใหเ้สือ้ตวัในไปดว้ย  

การตบหนา้น้ัน … คือการดูหม่ินเหยียดหยาม ย่ิงเราไปตอบ มนั
ย่ิงเป็นไฟ ใครอยากจะพูดรา้ย ใหร้า้ย เราก็ไม่ตอ้งดา่กลบั   
สว่นการเอาเสือ้คลมุของคนอื่นไปน้ัน  ในสมยัโบราณของยิว  
หา้มเด็ดขาด เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เปรียบไดก้บัการปลน้ 
ดงัน้ัน ถา้เราตอ่ตา้นเวลาน้ันก็อาจจะทาํใหเ้ราตอ้งบาดเจ็บหรือ
อาจถึงตายก็เป็นได ้
  

 



จะทวงคืนไม?๊ 

 
ลกูา 6:30 
จงใหแ้กท่กุคนทีข่อจากเจา้ 
และถา้ใครเอาของ ๆ เจา้ไป ก็อยา่ทวงคืน 
  
ทาํไมพระเยซจูึงตรสัเชน่นี ้ใหแ้กท่กุคนที่ขอ 
ใครเอาของเราไป ใหเ้ขามาคืนเอง  ไม่ตอ้งไปทวง 
พระเยซกูาํลงัสอนใหเ้รามีนํา้ใจเสมอกบัคนที่เดือดรอ้นจริง 
  
แตถ่า้เราให ้ ให ้ บางคนที่เห็นแกต่วั และจะทาํใหเ้ขาเสยีนิสยัมาก
ขึน้ไป 
ก็ใชค้วามคิดตรึกตรองดี ๆ ดว้ยจา้   
 
 
 
  

http://bubee.net/wp-content/uploads/2013/10/Daily2013_10_29-1.png


ทําก่อน...  

 
ลกูา 6:31 

จงทาํตอ่คนอื่น เหมือนอยา่งที่เจา้อยากใหเ้ขาทาํตอ่เจา้ 
  
ถามตวัเองซวิา่ อยากใหค้นอื่นเขาทาํกบัเราอยา่งไร 
บางทีเราไม่เคยถามคาํถามนีไ้ม่เคยคิดจะตอบ… เราก็เลยไม่ทาํดี
กบัใคร    ไม่สนใจอะไร คิดวา่ แคอ่ยูไ่ปวนั ๆ โดยไม่ใหใ้คร
เดือดรอ้นก็พอ…. 
น่ีเป็นความคิดแบบน่ิง ๆ ไรก้ารเคลื่อนไหว 
เรากลายเป็นคน…. อกมัมนัต ์…. น่ิง ไรพ้ลงั  
  

 
  
ทกุ ๆ เชา้ถามวา่ เราอยากใหค้นอืน่ทาํอะไรใหเ้รา 
แลว้เราก็ฉวยโอกาสทาํสิง่นัน้กบัเขา   
ใครเดือดรอ้น ก็ชว่ยซะหน่อย….นะ  นะ  
อยา่ทาํเฉยเมย  … ใหม้นัผ่านไปโดยไม่ทาํอะไร … 
ฮา้ ๆ  จะไดเ้ป็นคนแบบ ถ่านกมัมนัต ์ มีพลงัดีเยอะ ๆ 
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รกัคนท่ีรกั ก็เหมือนคนอื่น 

  
ลกูา 6:32-33 

แมว้า่เจา้รกัคนทีร่กัเจา้อยูแ่ลว้  จะเป็นประโยชนอ์ะไรกบัตวัละ่? 
คนบาปก็รกัคนทีร่กัพวกเขา ถา้เจา้ทาํดีกบัคนทีท่าํดีให ้ น่าชม
ตรงไหน  ในเมือ่คนบาปก็ทําอยา่งนัน้    
โธ…่ พระเยซคูรบั  ทาํไมพระองคจ์ึงทรงสอนสิ่งที่ยากจริง ๆ 
พระองคท์รงใหเ้รารกัคนที่ไม่ไดร้กัเรา 
ใหเ้ราทาํดีกบัคนที่ไม่ทาํดีกบัเรา 
มนัยากนะครบั   พระองคก็์ทรงทราบ จะใหผ้มเริ่มตน้ที่ไหนดีครบั 
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ใหยื้ม ไม่หวงัคืน  

 
ลกูา 6:34 

และหากวา่เจา้ใหยื้มกบัคนทีเ่จา้หวงัจะไดคื้นตอบแทน 
เจา้จะมีความน่าเชือ่ถือขึน้มาอยา่งนัน้หรือ? 
แมค้นบาปก็ใหค้นบาปยืมเพือ่วา่จะไดคื้นเทา่ทีใ่หยื้มไป   
  
การใหโ้ดยไม่หวงัสิ่งตอบแทนน้ัน  
ยอดจริง ๆ   
ทาํเถอะ  ทาํไปบ่อยๆ แลว้จะชนิเอง 
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 ใหไ้ด ้  แมเ้ขาไม่ดีกบัเรา  

ลกูา 6:35 

แตจ่งรกัศตัรขูองเจา้ 
ทาํดีใหก้บัเขา  ใหยื้มโดยไม่หวงัไดคื้น 
เจา้จึงจะมีรางวลัเต็มที ่ และเจา้จะเป็นบุตรของพระเจา้ผูส้งูสดุ 
เพราะวา่ พระเจา้ทรงดีตอ่ทัง้คนใจอกตญัญแูละคนช ัว่รา้ย 
 
น่ีก็อีก เป็นนิสยัใจคอของคนของพระเจา้ที่แทจ้ริง 
ฝึกฝนทกุวนั เริ่มจากการอธษิฐานขอพระเจา้ 
ทรงเปลี่ยนแปลงเรา 
สิ่งน้ันจะเกิดขึน้ เพราะเราทลูขอในสิ่งที่พระเจา้ทรงพอพระทยั 
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 เลียนแบบพระบิดา 

ลกูา 6:36 

เจา้ทัง้หลายจงมีนํา้ใจมีเมตตา เหมือนอยา่งพระบิดาของเจา้ทรง
เมตตา 
 
ตวัอยา่งของความเมตตา ไม่ตอ้งไปหาทีไ่หน 
เอาตวัอยา่งนัน้จากพระคมัภรี ์
จากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทีท่รงดีตอ่ทกุคน 
การอา่นพระคมัภีรจ์ึงจาํเป็นมาก 
ทาํใหเ้รารูว้า่ พระเจา้ทรงเมตตาอยา่งไร 

  

http://bubee.net/wp-content/uploads/2013/11/Daily2013_11_5.png


อย่าตดัสินคนอื่น 

 
ลกูา 6:37 

อยา่ตดัสินโทษเขา และทา่นจะไม่ตอ้งถกูตดัสิน 
อยา่กลา่วโทษเขา และทา่นจะไม่ถกูกลา่วโทษ 
จงยกโทษใหเ้ขา และเขาจะยกโทษใหท้า่น 
 
มีหลายครัง้ที่เราตดัสินคนอื่นไปตัง้แตท่ี่เราเห็นหนา้ 
เชน่ คนหน่ึงตวัดาํ ดหูนา้ตาขรขุระ เราก็คิดไปแลว้วา่ เขาเป็น
คนน่ากลวั  คนบางคนหลอ่มาก ดูดี เราก็คิดไปแลว้วา่ เขาน่าจะ
นิสยัดี   อยา่งนีเ้รียกวา่ อคติ …. 
เม่ือเรามีอคติ หรือความคิดลว่งหนา้ดงักลา่ว 
ก็ยากที่เราจะปฏิบติัตอ่คน ๆ น้ันอยา่งเหมาะสม 
 

http://bubee.net/wp-content/uploads/2013/11/Daily2013_11_7.png


ใหไ้ปเถอะ 

  
ลกูา 6:38 
จงให.้. แลว้เจา้ก็จะไดร้บัตอบแทน 
กดลงไปอีก  เขยา่ใหไ้ดม้ากขึน้ และลน้เกินภาชนะ 
เพราะเจา้ตวงใหเ้ขาเทา่ไร 
เจา้ก็จะไดร้บัคืนไปเทา่นัน้เชน่กนั 
 
เม่ือจะใหแ้ลว้ ไม่ตอ้งกลวัวา่จะหมด 
ไม่ตอ้งมีความกลวัในการให ้ เพราะ 
พระเจา้ทรงสญัญาวา่ จะไดร้บัคืนมาเหลือเฟือ 
คราวนีจ้ะใหไ้ดอ้ีกไม่รูจ้กัหมด 
ผูท้ี่คืนใหเ้ราคือองคพ์ระเจา้เอง 
ดงัน้ันจะไปกลวัอะไรละ่ ? 
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เม่ือบอดจูงบอด   

 

 
ลกูา 6:39 

คนตาบอดจะนําทางคนตาบอดไดห้รือ? 
ทัง้สองคนจะไม่พากนัไปตกบ่อหรือ? 
ความหมายชดั ๆ ของคาํนี้คืออะไร… 
คิดกลบัทางนิดหน่ึง 
น่ันคือ คนตาบอดไม่อาจนําทางคนตาบอดได ้
คนที่ไม่ไดเ้รียน  ไม่รูจ้กัภาษาไทย 
จะสอนคนใหฟั้งพูดอา่นเขยีนไทยไม่ได ้
เราจึงตอ้งไม่ไปเที่ยวรบัฟังคนที่เขาไม่รูจ้ริง 
แลว้เอามารบัเป็นหนทางดาํเนินชวีิต 
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ครูกบัศิษย ์ 

ลกูา 6:40 

ลกูศิษย ์ ยอ่มไม่ใหญไ่ปกวา่คร ู
แตล่กูศิษยท์กุคนทีไ่ดเ้รียนรูอ้ยา่งเพียบพรอ้มแลว้ 
เขาก็จะเป็นเหมือนคร ู
 
หากเราเทิดทนูใคร  เห็นใครเป็นวีรบุรษุในใจของเรา เราก็มกัจะ
ตามเขาเราตามใคร เรียนจากใคร เราก็จะเหมือนคนน้ัน  ถา้เรา
เป็นลกูศิษยข์องพระเยซ ู เราก็จะเป็นเหมือนพระองค ์  
ดีจงั… 
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 ท่อนไมก้บัผง 

 
ลกูา 6:41 

เหตใุดเจา้จึงมองเห็นผงทีอ่ยูใ่นตาพีน่อ้งของเจา้ 
แตม่องไม่เห็นไมท้ ัง้ทอ่นทีอ่ยู่ในตาตนเอง? 
  
“มา มา ดซู ิ มีผงอยูใ่นตาของเธอนะ  ฉันจะเขีย่ให”้ 
พูดอยา่งนี ้ เหมือนใจดี แตจ่ริง ๆ แลว้เป็นการง่ายที่จะเห็น
ความผิดของคนอื่นแตไ่ม่เห็นของตวัเองทัง้ ๆ ที่ความผิดของ
ตวัเองใหญก่วา่เพ่ือนคนน้ันอีก 
โลกเราเป็นอยา่งนีจ้ริง ๆ นะ 
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 ผลดี ผลเลว  

 
ลกูา 6 :43 

ตน้ไมท้ีดี่ ยอ่มไม่เกิดผลเลว 
หรือตน้ไมเ้ลว ก็ไม่เกิดผลดี 
เราจะรูจ้กัตน้ไมท้กุตน้  ก็ใหด้จูากผลของมนั… 
  
 ตน้ไมบ้างตน้ มีโรคอยูใ่นลําตน้ มองขา้งนอกไม่เห็น 
แตเ่ม่ือมีผลออกมาจะเห็นวา่ 
ผลน้ันเนือ้ฟ่ามบา้ง เนือ้เน่าบา้ง 
บางตน้ก็ใหผ้ลที่มีรสประหลาดเพราะโรคในตวัมนั 
ตน้ดีหรือไม่ดี เราจึงเห็นไดจ้ากผลของมนั  เราอยากมีผลแบบ
ไหน? ทาํไดน้ะ 
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คลงัใจ 

 
 ลกูา 6 :45 

คนดียอ่มเอาของดีออกจากคลงัดีแห่งใจ 
คนช ัว่ก็ยอ่มเอาของช ัว่ออกจากคลงัช ัว่แห่งใจ 
ใจเต็มไปดว้ยอะไร จะสง่ผลออกมาทีค่าํพูด 
 
คลงั คือที่สะสมสิ่งตา่งๆ เป็นที่เก็บรกัษาสินคา้ และสมบติัตา่ง ๆ 
เป็นที่ ๆ เก็บของอยา่งหน่ึงไวเ้ป็นจาํนวนมาก 
แตค่ลงัใจ  คือที่ ๆ เก็บความคิดตา่ง ๆ ไวม้ากมาย 
ทัง้เป็นความคิดที่ดี   ความคิดที่ไรค้า่ ทัง้ความคิดสะอาด และ
ความคิดสกปรก  ไม่วา่เราจะมีอะไรอยูใ่นคลงัใจของเรา มนัจะโผล่
ออกมาใหเ้ห็นที่คาํพูด! 
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 เม่ือรกัแต่ปาก 

ลกูา 6 :46 

เหตใุดทา่นทัง้หลายจึงพากนัเรียกเราวา่ 

พระองคเ์จา้ขา้ พระองคเ์จา้ขา้ 
แตไ่ม่ยอมทาํตามสิ่งที่เราบอก? 
 
แม่จ๋า หนูรกัแม่จงั……  ผมรกัแม่ครบั …… หนูรกัพ่อคะ่…. 
เราหลายๆ คนก็พูดคาํนีบ้่อยๆ  โดยเฉพาะตอนที่พ่อ แม่ให ้
รางวลั หรือใหข้องที่เราชอบ  รกัจริงหรือเปลา่น่ี?  
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รกัจริง 

 
ลกูา 6: 47 
คนทีม่าหาเราและฟังคาํของเรา 
และกระทาํตามคาํนัน้ 
เราบอกใหท้า่นรูว้า่ … เขาเหมือนใคร 

คนที่ฟังคาํของพระเจา้ และทาํตามเหมือนอะไรนะน่ี? 
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บา้นฐานดี  

 
ลกูา 6:48 

คนทีม่าหาเราและฟังคาํของเราและกระทาํตามคาํนัน้ ….. 
เขาเป็นเหมือนคนทีส่รา้งบา้น ขดุลึกลงไป วางฐานบา้นบนหิน 
เมือ่นํา้ไหลเชีย่วมาปะทะบา้นนัน้  
มนัก็ไม่สัน่คลอนเพราะสรา้งไวอ้ยา่งมัน่คง 
 
พระเยซทูรงบอกเราอยา่งง่าย ๆ 
ไม่ซบัซอ้น 
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บา้นฐานทราย 

 
ลกูา 6:49 

คนที่ไดยิ้นและไม่ทาํตาม 

เขาเป็นเหมือนคนทีส่รา้งบา้นบนดินทราย โดยไม่มีรากฐาน   
เมือ่นํา้ไหลเชีย่วมาปะทะบา้นนัน้   มนัก็พงัลงทนัที! 
จะเป็นชา่งยนต ์ แตต่อนที่เรียนไม่ตัง้ใจ 
ฐานความรูไ้ม่ดี ก็เป็นชา่งที่เชีย่วชาญไดย้าก 
ไม่วา่จะทาํอะไร ตอ้งการฐานที่ดี 
ชวีิตจะเดินไปอยา่งมั่นคง ก็ตอ้งฟังเสียงของพระเจา้ 
เดินตามพระองค ์
จึงจะไม่เป็นเหมือนบา้นที่สรา้งบนทราย 
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