
 ไปเป็นคู่  

ลกูา 10:1 

หลงัจากน้ัน  

พระเยซทูรงแตง่ตัง้สาวกอีก 70 คนเพ่ิมเติมขึน้มา 

“เอาละ่ เราจะใชเ้จา้ออกไปลว่งหนา้ 

เวลาเราไปเมืองไหน ต าบลใด เราใหเ้จา้ไปกอ่น” 

ดซู ิ พระเยซทูรงใหเ้ขาไปเป็นคู่ ๆ  

ดีจริง มีเพ่ือนไปดว้ย ไม่ตอ้งเหงาคนเดียว  

 

**ส าเนาโบราณกลา่ววา่ ศิษย ์ 70 คน บางส าเนาวา่ 72 คน 
แตส่ิ่งส าคญัคือ พระเยซทูรงสง่เขาออกไปเป็นคู ่
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ขา้วท่ีตอ้งเก็บเกี่ยว 

ลกูา 10:2 

และพระองคต์รสักบัพวกเขาวา่ 

“ดซู ิ ทอ้งนาเหลืองเต็มไปดว้ยรวงขา้ว แตค่นงานมีเพียงไม่ก่ีคน 

จงอธษิฐานอยา่งรอ้นรนตอ่พระเจา้ผูเ้ป็นเจา้ของนา 

ใหส้ง่คนงานออกไปเก็บเก่ียวพืชผลของพระองค ์ “ 

คนมากมายในทอ้งทุง่ เรานึกภาพตอนที่คนมารวมตวักนัมากๆ ซ ิ

ใครละ่ ที่จะชว่ยใหค้นเหลา่น้ันรูจ้กัพระองคไ์ด ้

ก็ตอ้งเป็นคนที่พระเจา้ทรงใชไ้ป ไม่ใชใ่ครก็ท าได ้

น่ีเป็นเหตผุลที่เราตอ้งขอคนงานจากพระองค ์
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แกะในฝูงหมาป่า  

 
ลกูา 10:3 

เม่ือศิษยข์องพระเยซอูอกไปประกาศใหค้นรูว้า่ เขาตอ้งกลบัใจใหม่ 
ไม่ใชว่า่ทกุคนจะพอใจ และจะรบัฟังค าของพวกเขา 
แตศิ่ษยน้ั์นอาจจะโดนท ารา้ย ถกูดา่วา่  
และอาจจะถกูฆ่าได ้
เรื่องเหลา่นี ้ เกิดขึน้ทัง้ในสมยัพระเยซ ู
และในสมยัตอ่ ๆ มา 
ผูท้ี่ไปประกาศพระนามของพระองคต์ามที่ตา่ง ๆ 
ตอ้งทนทกุขม์ากมาย … ไม่ใชง่่ายเลย ที่จะท าตามพระองค ์
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กฎการออกไปประกาศ  

   
ลกูา 10:1-12  

ไม่ใหเ้อายา่ม ถงุเงิน รองเทา้ไป ไม่ใหท้กัทายคนตามทางในซึง่
หมายถึงการกินอาหารดว้ยกนันานเป็นวนั ๆ   เม่ือเขา้ไปในบา้น
ใด และมีคนตอ้นรบั ใหข้อสนัติสขุจากพระเจา้เพ่ือบา้นน้ัน  ถา้
ลกูแห่งสนัติอยูบ่า้นน้ัน  สนัติสขุของศิษยพ์ระเยซจูะอยู่กบัเขา 
แตห่ากไม่ สนัติสขุจะกลบัมาหาศิษย ์
เขาจะรบัประทานอาหารทีเ่จา้บา้นจดัหาให…้ 
เพราะ ผูท้ างานสมควรจะไดร้บัคา่จา้งของตน 
อยา่เปลี่ยนจากเรือนนีไ้ปเรือนโนน้….  
ศิษยมี์หนา้ที่ รกัษาคนป่วยใหห้ายโรคและประกาศวา่ 
แผ่นดินของพระเจา้มาใกลแ้ลว้ ใหก้ลบัใจใหม่ 
และถา้เมืองไหนไม่รบัรอง  ก็ใหอ้อกมาจากเมืองน้ัน  
แถมใหส้ะบดัผงดินของเมืองน้ันออกจากเทา้ดว้ย ใหพู้ดวา่  
“ผงคลีที่เทา้ของขา้ ขา้สะบดัออก คือ ขา้ไม่เห็นดว้ยกบัเจา้แต่
ขอใหรู้ว้า่ แผ่นดินของพระเจา้มาใกลแ้ลว้”  
โทษของเมืองโสโดมจะเบากวา่โทษของเมืองน้ัน  
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วิบติัท่ีจะเกิดขึน้  

 
ลกูา 10:13-16 

ยงัมีบางเมืองที่ไม่ยอมรบัคนของพระองคเ์ลย ไม่ฟัง ไม่ตอ้นรบั 
เชน่ เมืองคาเปอรนาอมู 

พระเยซตูรสัวา่ 
“วิบติัแกเ่จา้ทัง้สองเมือง เมืองโคราซนิ เมืองเบธไซดา   เพราะวา่ 
หากมีการอศัจรรยเ์กิดขึน้ในเมืองไทระ และไซดอน …คนในเมือง
ทัง้สองก็จะกลบัใจ สวมผา้กระสอบ น่ังบนขีเ้ถา้” 
“เจา้..เมืองคาเปอรนาอมู จะถกูยกขึน้รึ เปลา่เลย เจา้จะตอ้งถกู 
และพระเยซทูรงบอกชดัเจนวา่ 
ไม่รบัคนของพระองค ์ เทา่กบัไม่รบัพระองค ์
และไม่รบัพระบิดาผูท้รงใชพ้ระองคม์า ! 
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กลบัมาร่าเริง 

 
ลกูา 10:17-20 

ไม่นานนัก  ศิษยข์องพระเยซทูัง้หมดก็กลบัมา 
พวกเขารา่เริงยินดีกนัเป็นอนัมาก 
เพราะวา่ เม่ือเขาขบัผีออกในพระนามของพระเยซ ู
มนัก็ตาลีตาลานออกมาจากคนที่มนัสิงอยูท่นัที 

“น่ันซ ิ   เราเห็นซาตานตกลงมาจากฟ้า  เหมือนฟ้าแลบ.. 
เห็นไหม เราใหพ้วกเจา้มีอ านาจที่จะเหยียบงู  และแมงป่อง 
ท าใหเ้จา้มีอ านาจมากกวา่ฤทธิข์องศตัร ู
ไม่มีอะไรมาท าอนัตรายพวกเจา้ไดเ้ลย” 
พระเยซตูรสั 
แตพ่ระองคท์รงเตือนพวกเขาวา่ 

“อยา่มวัดีใจที่พวกผีอยูใ่ตบ้งัคบัของเจา้ 
แตจ่งยินดีที่ชือ่ของเจา้จดไวใ้นสวรรคแ์ลว้” 
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พระวิญญาณแห่งความยินดี 

 
ลกูา 10:21-24 

ในเวลาน้ันเอง พระเยซก็ูทรงยินดีในพระวิญญาณตรสัวา่  
 “ขา้แตอ่งคพ์ระบิดาแห่งสวรรคแ์ละโลก  ขา้พระองคข์อสรรเสริญ
พระองค ์ทรงปิดบงัสิ่งเหลา่นี ้ จากคนที่รูม้าก จากคนที่ฉลาดแต่
กลบัทรงส าแดงใหแ้กค่นที่รูน้อ้ยกวา่  พระบิดาเจา้ขา้ … ที่เป็น
เชน่นีเ้พราะพระองคพ์อพระทยัเชน่น้ัน ” 
  
“พระบิดาของเราทรงมอบสิ่งสารพดัใหเ้รา  
ไม่มีใครรูว้า่  พระบุตรเป็นใครนอกจากพระบิดา 
ไม่มีใครรูว้า่ พระบิดาเป็นใคร นอกจากพระบุตร 
และผูท้ี่พระบุตรทรงพอพระทยัที่จะใหเ้ขารู.้..” 

แลว้พระองคต์รสักบัศิษยข์องพระองคว์า่ 
“คนท่ีไดเ้ห็นสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้นี้ ก็เป็นสุข   รูไ้หม ผูก้ล่าวค าของ
พระเจา้และกษตัริยใ์นอดีต ต่างอยากเห็นสิ่งท่ีพวกเจา้เห็นอยากไดยิ้น
สิ่งที่พวกเจา้ไดยิ้นแต่พวกเขาก็ไม่เห็น และไม่ไดยิ้นเชน่นี…้” 
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บาเรียนจอมทดสอบ  

ลกูา 10:25-28 

มีคนหน่ึง เป็นคนเกง่ในดา้นธรรมบญัญติั 
วนัน้ัน เขาคิดวา่ อยากจะทดสอบความรูข้องพระเยซ ู

“ทา่นอาจารยข์อรบั  ขา้พเจา้ตอ้งท าอยา่งไรบา้ง จึงจะไดช้วีิต 
นิรนัดร?์” 
แทนที่พระเยซจูะตอบเขาไปตรง ๆพระองคท์รงถามเขากลบัไปวา่ 
“ธรรมบญัญติับนัทึกไวว้า่อยา่งไรละ่ ทา่นอา่นแลว้ เขา้ใจวา่
อยา่งไร?”  เขาก็รีบตอบ อวดความรูท้นัที 

“ทา่นจงรกัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของทา่น 
ดว้ยสดุใจ สุดจิต สดุก าลงั สดุความคิดของทา่น 
และ.จงรกัเพ่ือนบา้นเหมือนรกัตนเอง” พระเยซทูรงยิม้ตรสัตอบวา่ 
“ทา่นตอบถกูหมดเลย… อยา่งนีน้ะ 
เม่ือทา่นไดท้ าตามอยา่งน้ัน ทา่นก็จะไดช้วีิตนิรนัดร ์ !” 
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อาจารยท่ี์ไรน้ า้ใจ 

 
ลกูา 10:29-32 

ผูร้อบรูธ้รรมบญัญติัถามพระเยซวูา่ “ถา้อยา่งน้ันใครเป็นเพ่ือน
บา้นของกระผม?” 
พระเยซจูึงทรงเลา่เรื่องหน่ึงใหเ้ขาฟังวา่ 

มีชายคนหน่ึง เดินทางจากเยรซูาเล็มเพ่ือไปยงัเมืองเยรีโค… 

ระหวา่งทางเขาถกูโจรปลน้ 
โจรไดแ้ยง่เสือ้ผา้ของเขา แถมยงัทบุตีเลือดอาบ 
ทิง้เขาไวน้อนกลางถนนเกือบจะตายหายใจแผ่วเต็มที 

แตมี่ปุโรหิตคนหน่ึงเดินมาตามทางน้ัน  
เม่ือเห็นเขานอนจมกองเลือด  
แทนที่จะชว่ย กลบัเดินไปอีกฟากถนน 
ตอ่มามีคนเลวีเดินมา 
เห็นแลว้ ก็ รีบเดินเลยไปอีกฟากหน่ึง … 

http://bubee.net/wp-content/uploads/2014/03/Daily2014_3_4.png


เพ่ือนบา้นแท ้

 

แลว้หลงัจากน้ันไม่นาน ก็มีชายชาวสะมาเรียคนหน่ึง เดินผ่านมา 
เห็นชายคนน้ัน  เขาก็สงสารนัก เขาเห็นใจชายบาดเจ็บมาก 

เขาเอาเหลา้องุ่นกบัน า้มนัที่มีอยู ่ เทใสแ่ผลเพ่ือท าความสะอาด 
ไม่ใหแ้ผลติดเชือ้ แลว้ยงัใชเ้วลาเอาผา้พนับาดแผล 
จากน้ัน ก็พาขึน้หลงัลาไปยงัโรงแรมแห่งหน่ึง 
ดแูลเขาอีก.. ใหน้ า้ ใหย้า 

เชา้วนัตอ่มา เขาตอ้งไปท าธรุะ  
จึงเอาเงินใหเ้จา้ของโรงแรมสองเดนาริอนั 
“ขอทา่นชว่ยดแูลเขาใหเ้รานะ   หากใชจ้า่ยอะไรเกินไปกวา่นี ้
กลบัมาเราจะใชคื้นให”้ 

เม่ือพระเยซทูรงเลา่เรือ่งจบ ก็ทรงถามผูร้อบรูว้า่ 
“ใครเป็นเพ่ือนบา้นของคนที่ถกูโจรปลน้?” 

“ก็ตอ้งเป็นคนที่แสดงใจเมตตากรณุาตอ่เขาสิขอรบั” 
 “ถา้อยา่งน้ัน ทา่นก็จงไปท าอยา่งน้ันเหมือนกนั ” 
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เลือกส่ิงดีสุด  

 
ลกูา 10:38-42 

ระหวา่งการเดินทาง   พระเยซกูบัศิษยข์องพระองคเ์ขา้ไปใน
หมู่บา้นหน่ึงที่พ่ีนอ้งมารธา กบัมารีย ์ อาศยัอยู่ 
วนันีเ้ป็นวนัดีที่เธอจะไดต้อ้นรบัพระเยซกูบัศิษยข์องพระองค ์

มารธาเป็นคนเกง่ ท ากบัขา้ว ท าครวัอยูเ่ป็นประจ า วนันีเ้ธอคิด
วา่จะตอ้งเลีย้งแขกอยา่งดีที่สดุ 

สว่นมารียก์ลบัสนใจวา่ พระเยซจูะตรสัสิ่งใดบา้ง เธอจึงมาน่ังอยู่
แทบพระบาทและฟังค าของพระองคอ์ยา่งใจจดใจจอ่ 

มารธาท าโน่นน่ี   เหน่ือย..จนเธอเขา้มาหาพระเยซทูลูวา่ 
”พระองคไ์ม่สนพระทยัเลยหรือเจา้คะ่ ทรงปลอ่ยใหดิ้ฉันเตรียมการ
ตอ้นรบัอยูค่นเดียว ขอทรงสัง่ใหม้ารียม์าชว่ยดิฉันนะเจา้คะ” 

แตพ่ระเยซตูรสัวา่ 
“มารธา เธอนะ กงัวลใจหลายเรื่อง  แตส่ิ่งตอ้งการจริง ๆ  มีอยา่ง
เดียว  มารียไ์ดเ้ลือกเอาสิ่งน้ัน และใครจะเอาไปจากเธอไม่ได”้ 
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