
ประกาศแผ่นดิน 

พระเยซทูรงเดินทางไปตามเมือง ตามหมู่บา้น  เพ่ือ
ประกาศแผ่นดินของพระเจา้ 

 
ลกูา 8:1 
  
ขา่วดีแบบนี ้ ไม่เคยมีมากอ่นในแผ่นดิน กอ่นหนา้นี ้
ประชาชนถกูสอนวา่ พวกเขาจะเขา้หาพระเจา้ได ้ ก็
ผ่านเหลา่ธรรมาจารย ์ ตอ้งถวายเคร่ืองบูชา  
ขา่วดีนีคื้อ คนทุกคน กลบัใจใหม่ได ้ และพระเจา้จะทรง
รบัเขาเป็นบุตรของพระองค ์ไม่ตอ้งถวายเคร่ืองบชูา
แบบเดิมอีกตอ่ไป  
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ผูช้ว่ยของพระเยซ ู

  

ลกูา 8:2-3 
 
นอกจากสาวก 12 คนท่ีตามพระเยซ ู  ยงัมีกลุม่
ผูติ้ดตามท่ีเป็นผูห้ญิง ซึง่พวกเธอเป็นคนท่ีไดร้บัการ
ชว่ยเหลือจากพระเยซมูากอ่น  บางคนเคยป่วยหนัก 
มารีย ์ มกัดาลาเคยมีผีเขา้  “พระเยซไูลผี่ 7 ตนออก
จากฉัน”    
โจอนันา ภรรยาของหวัหนา้คนรบัใชใ้นบา้นของเฮโรด 
และสสูนันา  และก็ยงัมีผูห้ญิงอีกหลายคน 
พวกเธอชว่ยในการประกาศ และชว่ยจดัหาอาหารให ้
พระเยซ ู และสาวกท่ีทํางานหนักในการสอน และการ
ดแูลประชาชน   
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อุปมาเมล็ดพืชท่ีหว่านไป  

 

 
ลกูา 8:5-8 
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วนัหน่ึง มีคนจาํนวนมากรมุกนัเขา้มาหาพระเยซ ู
พวกเขามาจากเมืองโนน้ เมืองนี ้ รอบ ๆ พอไดข้า่ววา่ 
พระเยซอูยูต่รงไหน  พวกเขาก็จะบอกตอ่ ๆ กนัไป 
และพากนัเดินทางมาหาพระองค ์   ไม่รูจ้กัเหน็ดเหน่ือย
กนัเลย ....  
วนัน้ัน  พระเยซทูรงเลา่เร่ืองอปุมาใหเ้ขาฟัง 
มีผูห้วา่นคนหนึง่ ออกไปในทุ่งเพือ่หวา่นเมล็ดพนัธุพื์ช 
ขณะทีเ่ขาหวา่นนัน้  เมล็ดพนัธุก็์ตกไปหลาย ๆ ที ่
แมเ้ขาจะหวา่นอยูใ่นทุ่ง แตก็่อดไม่ไดที้เ่มล็ดนัน้จะปลิว
ไปตกทีอ่ืน่บา้ง 
ตกทีไ่หนบา้งละ่ ? 
 
ก็ตกตามทางเดิน… ก็จะถกูเหยียบยํา่ และมีนกมาจิกกิน 
ตกทีหิ่น เมล็ดจะงอกขึน้ไม่นาน แลว้ก็เหีย่วเฉา เพราะ
ไม่มีดินชืน้ ๆ 
ตกทีก่ลางตน้หนาม… พอขึน้เป็นตน้กลา้ ก็ตอ้งขยาด
ตอ่ตน้หนามทีข่ึน้มาปกคลมุ 
แตมี่เมล็ดพนัธุห์ลายเมล็ด ตกทีดิ่นดี ๆ ตน้กลา้งอกขึน้ 
.. และเกิดผลตามพนัธุข์องมนัเกิดผลเป็นรอ้ยเทา่  
เม่ือพระเยซทูรงเลา่เสร็จ ก็ตรสัวา่ “ใครมีหู ก็จงฟัง
เถอะ” 
 
 
 



เก็บใหศิ้ษยไ์ดรู้ ้

 

 
 

ลกูา 8:9-10 
 
ศิษยข์องพระเยซถูามวา่ “ท่านอาจารยข์อรบั อปุมาท่ี
พระองคท์รงเลา่หมายความอยา่งไร” 
 
 พระองคท์รงตอบวา่ “ ก็เพ่ือจะใหศิ้ษยร์ูค้วามลบัแห่ง
แผ่นดินของพระเจา้ไง  แตส่าํหรบัผูอ้ื่นแลว้ ตอ้งใหเ้ขา
ฟังเป็นคาํอปุมา  เพ่ือเม่ือเขาดก็ูไม่เห็น  ไดยิ้น ก็ไม่
เขา้ใจ...” 
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ความหมายของอุปมา  

ลกูา 8:11 
 
เมล็ดพนัธุพื์ชน้ัน หมายถึงพระคาํของพระเจา้ … 
 
“พระคาํของพระเจา้  เป็นเมล็ดพืชหรือขอรบั?” 
“ใชแ่ลว้” 
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เมล็ดท่ีตกตามทาง 

ลกูา 8:12 
  
ท่ีพระคาํตกตามหนทาง หมายถึงคนท่ีไดยิ้นแลว้ พอได ้
ยิน ก็มีมารมาขโมยเอาพระคาํน้ันไปจากใจ..  
ไม่ใหเ้ขาคิดถึงมนัอีกเลย  
ทําใหเ้ขาลมืไปเสีย 
 ดงัน้ัน เขาจึงไม่ไดมี้โอกาสไตรต่รองส่ิงท่ีไดยิ้น  
จึงไม่ไดเ้ชือ่  แลว้เขาจึงไม่รอด  
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เมล็ดท่ีตกบนหิน  

 
ลกูา 8:13 
 
สว่นพระคาํท่ีตกบนหิน หมายถึงคนท่ียินแลว้ก็รบัไว ้ดีใจ
มากท่ีไดยิ้นพระคาํน้ัน   
เขาเชือ่แลว้ดว้ย แตไ่ม่มีรากฝังลงไป 
ยงัไม่ไดคิ้ดใครค่รวญพระคาํน้ันอยา่งจริงจงั …  a 
 เม่ือเขาถกูลอ่ลวง ใหไ้ปเชือ่อยา่งอื่น ไปทําอยา่งอื่น 
เขาก็ทําตามส่ิงท่ีไดยิ้นใหม่ พระคาํท่ีเขาเคยรบัน้ัน 
…  หายไปจากความคิดของเขา จึงไม่เกิดผล 
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เมล็ดท่ีตกกลางหนาม  

 
ลกูา 8:14 
 
พระคาํท่ีตกกลางหนามคือ เขาไดยิ้นพระคาํแลว้ เชือ่
แลว้ กาํลงัจะโต … 
 แต.่.มีส่ิงตา่ง ๆ ในชวิีตท่ีทําใหเ้ขากงัวล จะตอ้งทําโน่น
น่ี  จะตอ้งหาเงิน จะตอ้งไปเท่ียว จะตอ้งอยา่งโนน้อยา่งนี ้
ไม่มีเวลาคิดเร่ืองของพระเจา้เลย  ไม่มีเวลาอา่นพระคาํ 
เขาวุน่แตเ่ร่ืองของตวัเอง… พวกเขาจึงไม่เติบโตสกัที 
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เมล็ดท่ีตกในดินดี 

 
ลกูา 8:15 
 
สว่นพระคาํท่ีตกในดินดีคือ คนท่ีไดยิ้นพระคาํของพระ
เจา้แลว้ 
ก็รบัไว ้ จาํไวใ้นใจ  คิด ใครค่รวญทุกวนั 
อดทน เชือ่ฟังทําตามพระคาํของพระเจา้ท่ีไดยิ้น 
… คนท่ีเป็นอยา่งนีก็้เติบโต  มีผลงดงามมากมาย…. 
ความพากเพียรเป็นกญุแจแหง่ความสาํเร็จ    
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จุดตะเกียงท่ีไหนดี? 

 
ลกูา 8:16-18 
 
ไม่มีใครหรอก ท่ีจะจดุตะเกียงท่ีใหแ้สงสวา่ง 
แลว้เอาถงัไปครอบไว ้ ใหม้นัมืด 
หรือเอาตะเกียงไปวางไวใ้ตเ้ตียง  
เม่ือจดุตะเกียง ผูจ้ดุก็จะตัง้มนัไวบ้นเชงิตะเกียง 
ทําใหแ้สงสวา่งสอ่งไปทั่ว ๆ …. 
  
ส่ิงท่ีซอ่นจะปรากฏ ส่ิงท่ีปิดบงัไวจ้ะเป็นท่ีรูก้นัไปทัว่ 
 
ใหเ้ราจดจอ่ตอ่ส่ิงท่ีไดยิ้น เพราะผูท่ี้มีแลว้ พระเจา้จะ
ทรงเพ่ิมเติมใหเ้ขาอีก  แตค่นท่ีไม่มี แมท่ี้เขาคิดวา่ 
เขามีอยู ่ ก็จะทรงเอาไปจากเขา  
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ญาติแท ้

 
ลกูา 8:19-21 
 
วนัหน่ึง ขณะท่ีพระเยซทูรงอยูก่บัประชาชนมากมาย 
พวกเขาหอ้มลอ้มพระองคจ์นแทบมองไม่เห็นวา่ ทรงอยู่
ตรงไหน. 
มีคนมาทูลวา่ “ท่านขอรบั.. คณุแม่ และนอ้งชายของ
ท่านอยูข่า้งนอก พวกเขาอยากพบท่านขอรบั” พระเยซู
ทรงรบัรู ้ และทรงหนัไปหาคนท่ีชมุนุมกนัอยู ่ ตรสัวา่ “แม่ 
และนอ้ง ๆ ของเราก็คือ คนท่ีไดฟั้งพระคาํของพระเจา้ 
และกระทําตามน้ัน” ผูค้นไม่นึกวา่พระองคจ์ะทรงพูด
อยา่งน้ัน… 
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พายุท่ีไม่คาดฝัน 

 
ลกูา 8:22-24 
 
วนัหน่ึง พระเยซทูรงลงเรือพรอ้มกบัศิษยท์ัง้หลาย 
พวกเขาก็ถอยเรือออกไปเพ่ือขา้มไปยงัทะเลสาบอีกฝ่ัง 
แตข่ณะท่ีเรือแลน่ไป พระเยซทูรงหลบั และเกิดพายขุึน้
อยา่งไม่คาดฝัน 
ในเวลาเดียวกนั นํา้โถมเขา้มาในเรือ รวดเร็ว รนุแรง 
ทุกคนตา่งตกใจรอ้งโวยวายกนั   พวกเขาไปปลกุพระเยซ ู
 
“ท่านอาจารยเ์จา้ขา้ ชว่ยดว้ย พวกเราก าลงัจะ
จมน า้ตาย!” 
 
 
 



ผูป้ราบพายุ 

 
 
 
ลกูา 22:24-25 
พระเยซทูรงต่ืนขึน้   และทรงลกุขึน้มา… กลา่วกบัลม
และนํา้ทะเลวา่ “จงสงบเถอะ”  
เพียงแคน้ั่น คล่ืนลมก็หยดุสงบเงียบ 
เหลือเชือ่จริง ๆ! ทรงหนัมาถามศิษยข์องพระองคว์า่ 
“ความเชือ่ของเจา้อยูท่ี่ไหนกนั?” พวกเขาไม่ตอบ แต่
กลบัซบุซบิกนัวา่ …  
 
“ท่านผูนี้เ้ป็นใครกนั จึงบญัชาลมกบันํา้ได ้ ? และมนัก็ 
เชือ่ฟังท่านดว้ย”   
 
 



เม่ือผีพบพระเยซ ู

 
ลกูา 8:26-29 
ตอ่มา พระเยซกูบัศิษย ์ ก็ลงเรือไปจนถึงเมืองการาซา 
ตรงขา้มกาลิลี 
ท่ีน่ัน ชายคนหน่ึงมีผีสิง ไม่ใสเ่สือ้ผา้  ไม่อยูใ่นบา้น 
… แตก่ลบัไปอยูต่ามท่ีฝังศพ ตามถํา้เก็บศพ เขาเคยถกู
ลา่มโซ ่แตห่กัโซต่รวนออก ไม่มีใครทนการแผลงฤทธิ ์
ของผีในตวัเขาได ้  
พระเยซทูรงสัง่ใหผี้โสโครกออกมาจากเขา ทําใหเ้ขา 
รอ้งลัน่เสียงดงัจนคนตกใจไปทั่ว รีบเขา้มากราบพระองค ์
ตะโกนวา่“พระเยซ ู  องคพ์ระบุตรพระเจา้สงูสดุ! 
มายุง่กบัพวกเราทําไม… อยา่นะ  ขอพระองคอ์ยา่
ทรมานพวกขา้เลย!”“เจา้ชือ่อะไร?”  พระเยซตูรสัถาม 
เขาตอบวา่ “ชือ่กอง ขอรบั”เป็นเพราะมีผีหลายตนสิง
อยูใ่นตวัเขา ! 
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ผีสิงหมู 

 
ลกูา 8:30-33 
เจา้ผีทัง้กองมนัรูว้า่ ครัง้นี ้ ตอ้งออกจากชายเคราะหร์า้ย
แน่นอนไม่มีทางท่ีจะไดอ้ยูต่อ่ไป เพราะพระบุตรพระเจา้ 
ไดท้รงสัง่ใหม้นัออกมาแลว้ แต…่ ขอตอ่รองหน่อย 
“ขออยา่ทรงสง่พวกเราไปนรกขอรบั…. น่ัน  มีหมูฝูง
ใหญห่ากินอยูต่รงน้ัน ขอใหพ้วกเราเขา้ไปสิงในหมูก็
แลว้กนั  นะขอรบั” “อยา่งน้ันก็ได”้  พระเยซทูรง
อนุญาต               วิซ้ซซซซซ……………  
มนัพากนัออกมาจากชายผูน้ั้น เขา้ไปอยูใ่นหมูทัง้ฝูง
ตามอาํเภอใจอยากสิงตวัไหน ก็เขา้ตวัน้ัน  เม่ือผีเขา้สิง
หมู  มนัก็เกิดอาการ ผิดปกต ิ
รอ้ง…อูด๊ดดดดดด    …แลว้มนัก็พรอ้มใจกนัว่ิงมุ่งหนา้
ไปยงัหนา้ผา กระโจนลงนํา้กนั  ตูม!  ตูม! ตมูมมม  
มนัสาํลกันํา้ตายกนัหมด 
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 พระเยซ ู อย่าอยู่เลยขอรบั  

 
ลกูา 8:34-38 
 
เร่ืองหมูกระโจนลงนํา้ไปทัง้ฝูง  เป็นเร่ืองใหญม่าก…. 
คนเลีย้งหมู เห็นเหตกุารณท์ัง้หมดจึงรีบเขา้ไปเลา่
เหตกุารณท์ัง้ในเมือง และนอกเมือง  ขา่วหมูกระโจน
นํา้จึงแพรก่ระจายไปทั่วแถบน้ัน   ผูค้นจึงพากนัมายงั
สถานท่ีเกิดเหต ุ เม่ือพวกเขามาถึงพระเยซ ู ก็เห็นคนท่ี
เคยมีผีสิงนุ่งหม่เสือ้ผา้ น่ังใกลพ้ระบาทพระเยซ ู
แทนท่ีจะดีใจกบัการเป็นปกติของชายคนน้ัน  พวกเขา
พากนักลวั 
“พระเยซขูอรบั  โปรดอยา่อยูท่ี่เมืองของเราเลย 
ขอทรงไปท่ีอื่นเถิด…. ” พวกเขาเกรงวา่ สตัวฝู์งอื่นจะ
โดนอยา่งเจา้ฝูงหมูนี…้.. เพ่ือน ๆ คิดวา่อยา่งไร
ครบั  พระเยซจูะทรงอยูต่อ่ หรือไปด…ี.?? 
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 เจา้กลบับา้นเถอะ 

 
ลกูา 8:38-39 
เม่ือชายคนท่ีเคยถกูผีทัง้กองสิงอยู ่  เห็นพระองคจ์ะไป    
“ท่านเยซขูอรบั  หากท่านจะไปจากเมืองนี ้ กระผมขอ
ตามพระองคไ์ปดว้ย “ พระเยซทูรงหนัมาหาเขา 
“กลบัไปบา้นของเจา้เถอะ   ไปเลา่วา่ พระเจา้ทรงทํา
อะไรใหเ้จา้บา้ง”  
เขาอึง้  … พระองคไ์ม่อนญาตใหเ้ขาไปดว้ย 
แตก่ลบัทรงสัง่ใหเ้ขาไปบอกขา่วดีนีก้บัเพ่ือน ๆ   
แลว้พระเยซก็ูลงเรอืจากเขาไป 
 
เขาจงึกลบับา้น  และไปเลา่ใหค้นทัง้เมืองใหรู้ถึ้งการ
ชว่ยเหลือของพระเจา้ท่ีมีตอ่เขา้ 
“เจา้รูไ้หม ขา้นะ มีชวีิตใหม่เลยละ่  ตอนนี ้ ไม่มีผีสิง
แลว้น่ีเป็นเพราะท่านเยซทูรงเมตตาขา้….ทัง้ ๆ ท่ีขา้
ไม่ไดข้อเลย” 
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หายป่วยทนัที! 

 
ลกูา 8:40-44 
แลว้ ก็มาพบกบัฝูงชนท่ีรอตอ้นรบั ในหมู่คนเหลา่น้ัน มี
ชายคนหน่ึงท่ีกาํลงัรอ้นใจย่ิงนัก เขามากราบท่ีพระบาท
ของพระเยซ ู ผูค้นเห็นแลว้ตา่งตกใจกนัไปตาม ๆ กนั   
นายธรรมศาลาผูนี้คื้อท่านไยรสั   “ท่านเยซขูอรบั 
โปรดไปท่ีบา้นของกระผมเด๋ียวนีด้ว้ยขอรบั ลกูสาวอาย ุ
12 ปีเท่าน้ัน  ลกูกาํลงัป่วยหนักเกือบจะตายอยูแ่ลว้ 
ท่านกรณุาดว้ยนะขอรบั” เขานํา้ตาไหลพราก  
พระเยซรูบัทราบและทรงเดินไปกบัเขาทนัที  ฝูงชนก็
เบียดกนัตามไป  
ขณะน้ันเอง ผูห้ญิงคนหน่ึง เป็นโรคเลือดตกมา 12 ปี 
ไม่มีหมอคนใด รกัษาเธอได ้ เงินของเธอหมดไปกบัคา่ยา 
คา่หมอ… บดันี ้ เธอเป็นผูห้ญิงมีแตต่วั กบัโรครา้ย  
เธอก็เบียดเขา้มาทางขา้งหลงั และแตะตอ้งชายเสือ้ของ
พระเยซ ู ทนัใดน้ัน เลือดท่ีตกอยู ่ ก็หยดุทนัที! 

http://bubee.net/wp-content/uploads/2014/01/Daily2014_1_10.png


 ไปเป็นสุขเถอะ 

 
ลกูา 8:45-48 
โอ.. เธอยิม้ดว้ยความยินดี เพราะโลหิตท่ีตกอยูน้ั่นหยดุ
ทนัที แต…่ ยิม้ของเธอกลายเป็นตกใจ… เพราะพระเยซู
ตรสัถามขึน้มาวา่ “ใครมาแตะตอ้งตวัเรา?”  พระองค ์
ทราบวา่ ใคร แต…่ ก็ทรงถามเพ่ือใหผู้น้ั้นไดต้อบ เธอ
ตกใจมาก  สว่นสาวกก็งง “ท่านอาจารยข์อรบั  ผูค้น
เบียดเสียดกนัอยา่งนี ้  ใครๆ ก็โดนตวัท่านทัง้น้ัน” “มี
คนหน่ึงแตะตอ้งเรา เพราะเรารูสึ้กวา่ มีฤทธิซ์า่นออก
จากตวัเรา” … โอ… ฉันคงตอ้งสารภาพ   เธอคดิ แลว้
ก็กลา่วขึน้มา “ท่านเยซเูจา้ขา    ดิฉันป่วยมาหลายปี
แลว้  เม่ือพระองคม์าทางนี ้ ดิฉันแน่ใจวา่ เพียงแตะ
ชายเสือ้ของพระองค ์ ดิฉันตอ้งหายเป็นแน่…เพราะท่าน
ทรงฤทธิ ์ สามารถใหค้นหายโรคได”้ พระเยซทูรงตอบ
เธออยา่งท่ีทําใหเ้ธอโลง่ใจท่ีสดุในชวิีต “ลกูสาวเอย๋   ไป
เถอะ   ไปอยา่งเป็นสขุ… ท่ีเจา้หายโรคน้ัน ก็เพราะเจา้
เชือ่ไงละ่ “ 
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สายไปแลว้ท่าน  

 
ลกูา8:49-51 
ขณะท่ีพระเยซตูรสักบัหญิงท่ีหายโรค แลว้ทุกคนตา่งดี
ใจกนัน้ันเองก็มีคนหน่ึงกระหืดกระหอบเขา้มาในฝูงชน 
กลา่วแกไ่ยรสัวา่ “นายท่านขอรบั …. ไม่ตอ้งรบกวน
ท่านอาจารยแ์ลว้ เพราะวา่ ลกูสาวนอ้ยของท่านสิน้ลม
ไปสกัพกัน่ีเอง” 
ไยรสัตกใจแทบสิน้สติ….  แตพ่ระเยซตูรสัวา่  
“อยา่ อยา่ตกใจไปเลย ท่านไยรสั จงเชือ่เรานะ แลว้ลกู
สาวของท่านจะหายด”ี 
พอพวกเขาไปถงึบา้นไยรสั ก็เจอคนรอ้งไหก้นัระงม  
พระองคจ์งึเขา้ไปในตวับา้น โดยไม่ใหใ้ครเขา้ไปเลย….
ยกเวน้….พ่อ แม่ของเด็กพรอ้มกบัศิษยข์องพระองค ์ คือ 
เปโตร ยอหน์ และยากอบ 
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อย่าบอกใคร! 

 
ลกูา 8:52-56 
 เม่ือทรงเห็นพวกเขารอ้งไหก้นัจึงตรสัวา่ 
“อยา่รอ้งไหไ้ปเลย  เด็กไม่ไดต้าย เขา้นอนหลบัอยู่” 
เท่าน้ันเอง…. “ฮะ  ฮะ    วา่ง ัน้ไดไ้งท่าน ก็คณุหนูนะ 
ตายไปแลว้ ขาํท่ีท่านมองไม่เห็น” พระองคไ์ม่ทรงตอบ
พวกเขา แตท่รงเขา้ไปในหอ้ง จบัมือเด็กนอ้ยตรสัวา่ 
“ลกูเอ๋ย  ลกุขึน้เถอะนะ” ทนัใดน้ันเอง วิญญาณของ
เธอก็กลบัเขา้มา 
เธอลกุขึน้ทนัที    
พ่อแม่ดีใจขอบคณุพระเยซไูม่หยดุ 
“ไป  รีบไปหาอาหารมาใหล้กูกินเสีย…” 
 แม่รีบทําตามน้ัน  และพระเยซตูรสัวา่ 
“ไม่ตอ้งไปบอกใหใ้ครรูว้า่ เหตกุารณท่ี์เกิดในหอ้งนีเ้ป็น
อยา่งไร” 
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