
  ใครๆ ก็เห็น 

ลกูา 12:1-3 
 
วนัน้ัน คนเป็นพนั ๆ เบียดเสียดกนัเพ่ือฟังพระองค ์
แตพ่ระองคก์ลบัทรงเตือนสาวกที่อยูใ่กล ้ ๆ 
 
“ระวงัพวกฟาริสีใหดี้ อยา่ไปเลียนแบบพวกเขา” 
 
“สิ่งที่เจา้กลา่วในที่มืด จะไดยิ้นในที่แจง้  
และสิ่งที่กระซบิในหอ้ง ก็จะถูกประกาศบนหลงัคาบา้น 
สิ่งที่ปิดบงัไวท้กุอยา่งจะถกูเปิดเผย 
ความลบัทกุเรื่องจะถกูเปิดโปง ” 
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กลวัใหถู้กคน  

 
ลกูา 12:4-7 
 
 พระเยซตูรสัวา่” อยา่กลวัคนที่ฆ่าไดแ้ตร่า่งกาย 
จากน้ันก็ไม่สามารถทาํอะไรไดอ้ีก 
แตใ่หก้ลวัพระเจา้ผูท้รงฤทธิ ์ ที่ทรงทาํลายไดท้ัง้ชวีิต 
และมีอาํนาจที่จะทิง้ลงนรกได ้
พวกเจา้จะตอ้งกลวัพระองคน้ั์นแหละ” 
 
นกหา้ตวัขายสองบาทไม่ใช่รึ?  
แตน่กน้ัน พระเจา้ไม่ทรงลืมแมแ้ต่ตวัเดียว 
แมผ้มของเจา้ก็ทรงนับไวท้กุเสน้ …… 
ดงัน้ันอยา่กลวั เพราะวา่ เจา้น้ันมีคา่เลิศกวา่นกหลายตวั” 
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คาํเตือนอีกสามประการ  

 
ลกูา 12:8-12 
พระเยซตูรสัวา่ ทกุคนที่ยอมรบัวา่เชือ่ในพระองคต์อ่หนา้คนอื่น   
พระเจา้จะทรงยอมรบัเราตอ่หนา้ทตูสวรรคข์องพระเจา้ 
แตห่ากใครไม่ยอมรบัพระองคต์อ่หนา้มนุษย ์ พระองคจ์ะไม่รบัผูน้ั้น
ตอ่หนา้ทตูสวรรค ์  
 
ถา้ใครหม่ินพระองค ์  พระองคท์รงยกโทษให ้ แต่ 
ถา้ใครก็ตามหม่ินประมาทพระวิญญาณบริสทุธิ ์
เขาจะไม่ไดร้บัการยกโทษ 
  
หากตอ้งยืนตอ่หนา้ผูมี้อาํนาจที่กาํลงัจะไตส่วน  
ก็ไม่ตอ้งกระวนกระวายวา่จะพูดอะไร ตอบอยา่งไร 
เพราะพระวิญญาณจะทรงสอนเองวา่ 
ในเวลาน้ันจะตอ้งพูดอยา่งไร  
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อย่าโลภ 

 
ลกูา 12:13-15 
 
ขณะที่พระเยซตูรสัอยู่  
ก็มีชายคนหน่ึงซึง่ทา่ทางกระวนกระวายนัก พูดโพลง่ขึน้มาวา่ 
“ทา่นอาจารยข์อรบั  โปรดบอกพ่ีชายของกระผม ใหแ้บ่งมรดก
แกก่ระผมดว้ย” 
แตพ่ระเยซทูรงตอบเขาวา่ 
“ใครตัง้ใหเ้ราเป็นผูพิ้พากษา หรือเป็นคนแบ่งมรดกใหเ้จา้ละ่ ?” 
ทรงหนัไปรอบ ๆ ตรสัวา่ 
“ระวงัตวัใหดี้   จงหลีกหนีจากความโลภทกุอยา่ง 
เพราะชวีิตคน ไม่ไดอ้ยูไ่ดด้ว้ยการมีของมากมาย” 
ชายคนนี้ เขาหวงัจะใชพ้ระเยซใูหจ้ดัการมรดกใหเ้ขา 
แตพ่ระเยซไูม่หลงกลเขา….กลบัทรงสอนใหเ้ขาไม่หลงในทรพัย ์
สมบติั! 
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เศรษฐีโง่ 
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แลว้พระเยซก็ูทรงเลา่เรื่องนีใ้หค้นที่มุงอยู่…. 
 
 
เศรษฐทีี่ดินคนหน่ึง … มีไรน่าที่เกิดผลอดุมสมบูรณม์าก 
มากเกินกวา่ที่เคยคาด… 
เขาคิดวา่ “ขา้จะทาํอยา่งไรดีนะน่ี?  พืชผลมากมายอยา่งนี ้
ยุง้ฉางเดิมไม่พอ.. ตอ้งวางแผน  คิดดี ๆ … 
เขาคิดวา่..  
ดีที่สดุคือสรา้งยุง้ฉางใหม่ และรวบรวมพืช 
และสมบติัตา่ง ๆ ไว ้   
ดีมาก …เป็นความคิดดีจริง ๆ 
 … น่ีไง..ใจขา้เอ๋ย ดซู ิ เจา้มีสมบติัเก็บไวใ้ชไ้ดห้ลายปี 
คราวนี ้ เจา้ก็แคอ่ยูส่บาย ๆ   
กิน ด่ืม รื่นเริง…เฮอ้…มีความสขุจริง 
 
แต่  เขาคาดผิด  
เพราะคืนน้ันเอง พระเจา้ตรสักบัเขาวา่ 
“เจา้คนโง่  คืนนี้ เจา้จะตอ้งตาย ของที่เจา้สะสมไวจ้ะเป็นของ
ใคร?” 
น่ีไง คนที่สะสมทรพัยไ์วใ้หต้วัเองคนเดียว ไม่ไดม้ั่งคัง่เพ่ือพระเจา้
ก็จะเป็นอยา่งนี ้
น่าเสียดายนะ 
 ตอ่ใหร้วยแคไ่หน ก็ตอ่ชวีิตตวัเองใหย้าวนานขึน้ มีความสขุขึน้
ไม่ได!้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่ิงสาํคญัท่ีสุด   

 

 
ลกูา 12:22-26 
ตอ่มา  พระเยซทูรงเตือนสาวกของพระองคว์า่ 
“อยา่คิดกระวนกระวายเรื่องเสือ้ผา้  อาหาร 
เพราะชวีิตสาํคญักวา่อาหาร และรา่งกายสาํคญักวา่เสือ้ผา้” 
  
“ดอูีกาซ ิ พระเจา้ทรงเลีย้งมนั ทัง้ที่มนัไม่ไดห้วา่น เก่ียว หรือเก็บ
อาหารในยุง้แตพ่ระเจา้ก็ทรงเลีย้งนก… เจา้รูไ้หม… เจา้น้ันยงัมีคา่
กวา่นกมากนัก 
มีใครจะตอ่อายชุวีิตใหย้าวออกไปอีกสกัศอกหน่ึง 
ดว้ยความกระวนกระวายไดห้รือ? 
เรื่องเล็ก ๆ แคนี่้ยงัทาํไม่ได ้ 
แลว้จะกงัวลเรื่องตา่ง ๆ ไปทาํไม…” 
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อย่ากงัวลไป 

  

ลกูา 12:27-31 
  
พระเยซตูรสัวา่ 
“ดอกไมน้ั้นงดงามย่ิงกวา่ยามที่ราชาซาโลมอนแตง่องคท์รงเครื่อง
อยา่งสง่างามเสียอีก 
เจา้รูไ้หม… ขนาดดอกไมท้ี่อยูแ่คว่นันี้ พรุง่นี้ถกูเผาไฟ 
พระเจา้ยงัทรงใหม้นังามย่ิงนัก  
โอ…เจา้คนมีความเชือ่นอ้ย   
พระเจา้จะทรงตกแตง่เจา้มากกวา่น้ัน 
 
อยา่มวัคิดแตว่า่จะกินอะไร ด่ืมอะไร   อยา่มีใจกงัวลไป  
…พระเจา้ทรงรูว้า่ เจา้ตอ้งการอะไร 
คนทัว่โลก เขาคิดไม่เหมือนเรา  
เขาแสวงหาสิ่งเหลา่นีต้ลอดชวีิต 
แตเ่จา้ทัง้หลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจา้ 
แลว้พระองคจ์ะประทานสิ่งจาํเป็นเหลา่นีใ้ห“้ 
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 ทรพัยอ์ยู่ไหน ใจอยู่น่ัน 

  
ลกูา 12:32-34 
 
ระยะนี้ พระเยซทูรงกลา่วถึงทศันคติที่เรามีตอ่สิ่งของบ่อย ๆ 
พระองคต์รสักบัสาวกของพระองคอ์ีก ครัง้นี้แปลก… 
“ฝูงแกะเล็ก ๆ เอ๋ย อยา่กลวัเลย 
เพราะพระบิดา พอพระทยัที่จะใหแ้ผ่นดินน้ันแกพ่วกเจา้ 
เจา้จงขายของที่มีอยู ่ และแจกจา่ยใหค้นอื่น 
จงทาํกระเป๋าเงินที่ไม่มีวนัเกา่เก็บ … 
น่ันคือ จงใหต้วัเองมีทรพัยใ์นสวรรคท์ี่ไม่มีวนัหมด 
ขโมยไม่มาปลน้  แมลงไม่มากดั 
รูไ้หม เพราะวา่ทรพัยส์มบติัของเจา้อยูท่ี่ไหน 
ใจของเจา้ก็อยูท่ี่น่ัน” 
  
 
 
 
 

http://bubee.net/wp-content/uploads/2014/04/Daily2014_4_11.png


เตรียมใหพ้รอ้ม 

 
ลกูา 12:35-40 
พระเยซตูรสัวา่  
“จงเตรียมตวัใหพ้รอ้มทัง้เสือ้ผา้ และจดุตะเกียงใหส้วา่ง 
จงเป็นเหมือนคนที่รอคอยเจา้นายกลบัมาจากงานเลีย้งแตง่งาน 
ทนัทีที่ทา่นมาและเคาะประตเูรียก เจา้ก็จะไดเ้ปิดประตูตอ้นรบั 
 
รูไ้หม..  ที่เจา้นายพบวา่ คนรบัใชย้งัต่ืนรอทา่นอยู่ก็ดีนัก 
จริง ๆ แลว้  นายทา่นจะแตง่ตวัเพ่ือรบัใช ้
และใหค้นรบัใชน้อนเอนกายที่โตะ๊อาหาร 
แลว้ทา่นก็จะมาที่โตะ๊ ปรนนิบติัคนรบัใช ้
 หากทา่นมาในเวลาสองยาม หรือสามยาม 
พบวา่ คนรบัใชไ้ดต่ื้นรออยู่  พวกเขาจะเป็นสขุย่ิง  
 
อีกอยา่ง หากเจา้ของบา้นทา่นน้ันรูว้า่ ขโมยวางแผนกนัปลน้
เม่ือไรทา่นก็จะไม่ยอมใหบ้า้นของทา่นถกูปลน้แน่นอน 
พวกเจา้เอง ตอ้งเตรียมพรอ้มเสมอ 
เพราะบุตรมนุษยจ์ะมาในเวลาที่เจา้ไม่ทนัคิด 
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 บ่าวผูซ้ือ่สตัย ์

  
ลกูา 12:41-44 
เปโตรถามวา่ 
“ทา่นอาจารยก์าํลงัเลา่เรื่องอปุมาใหพ้วกเราหรือเพ่ือใหป้ระชาชน
ทัง้หลายขอรบั?” 
และพระองคต์รสัวา่ 
“ใครเป็นผูจ้ดัการดแูลที่สตัยซ์ือ่และฉลาดเฉลียว? 
เป็นคนที่เจา้นายตัง้ใหเ้ขาดแูลบา้นเรือน 
เพ่ือเขาจะจดัแจกอาหารใหแ้กท่กุคนตามเวลา 
เขาจะเป็นสขุเม่ือเจา้นายมาเห็นเขาทาํทกุอยา่งตามที่ไดร้บัคาํสัง่ 
จริง ๆ แลว้ เราบอกเจา้วา่ 
เจา้นายจะตัง้ใหเ้ขาดแูลทรพัยส์ินทัง้ปวงที่มีอยู ่ ….. 
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บ่าวเลว 

 
ลกูา 12:45-48 
แตอ่ีกคนกลา่วกบัตวัเองวา่ 
“สงสยัเจา้นายจะมาชา้”  เขาก็เลยยา่มใจ  โบยตีเพ่ือนๆ ที่ทาํงาน
ดว้ยกนั  ทัง้กิน ด่ืม จนเมามายไม่ไดส้ติ  ทาํจนเคยชนิ 
แตแ่ลว้ เจา้นายก็ไดก้ลบัมาในวนัที่เขาไม่คาดคิด ในเวลาที่เขา
ไม่รูต้วั 
เจา้นายมาพบเขาทาํอยา่งน้ัน ก็จะลงโทษเขา 
และสง่เขาไปอยูก่บัคนที่ไม่ซือ่สตัยเ์ชน่เดียวกบัเขา 
 
คนที่รูใ้จของนายอยู่แลว้ แตไ่ม่ทาํตวัใหพ้รอ้มจะถกูลงโทษแรงกวา่ 
คนที่ไม่รู ้ และไดท้าํสิ่งที่น่าจะถกูลงโทษก็จะไดร้บัโทษนอ้ย 
คนที่ไดร้บัมาก ก็ตอ้งถกูเรียกเอามาก 
คนที่รบัฝากไวม้าก  ก็ถกูเรียกคืนจากเขามาก 
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เรามา..ก็แตกแยก 

   

ลกูา 12:49-53 
เรานําไฟมาสูโ่ลก เราตอ้งการใหไ้ฟน้ันจดุขึน้มา 
แตเ่ราตอ้งผ่านการจุม่*ที่ทาํใหเ้ราเป็นทกุขห์นัก จนกวา่ 
การจุม่น้ันจะครบถว้น  
 
เจา้คิดวา่ เรามาใหเ้กิดสนัติสขุในโลกหรือ? 
เปลา่เลย แตเ่รามาแลว้จะสรา้งการแตกแยก 
จากนีไ้ป ในครอบครวัหน่ึงที่มีหา้คน 
อาจจะมีคนแยกกนัสามตอ่สอง สองตอ่สาม 
พ่อตอ่ตา้นลกูชาย  ลกูชายตอ่ตา้นพ่อ 
แม่ตอ่ตา้นลกูสาว ลกูสาวต่อตา้นแม่ 
แม่สามีตอ่ตา้นลกูสะใภ ้ และลกูสะใภจ้ากแม่สามี 
  
  
*การจุม่ หรือ บพัติสมา 
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ทําไมคิดไม่เป็น? 

   

 
ลกูา 12:54-56 
พระเยซตูรสักบัประชาชนวา่ 
“เม่ือเจา้เห็นเมฆทางตะวนัตก เจา้ก็รูท้นัทีวา่ฝนจะตก 
เม่ือเห็นลมพดัมาจากทิตใต ้  เจา้ก็รูว้า่จะรอ้นจดั 
 
 เจา้คนหนา้ซือ่ใจคด 
เจา้รูว้า่ความเป็นไปของโลกและทอ้งฟ้าเป็นอยา่งไร 
แตท่าํไมพวกเจา้ไม่เขา้ใจความเป็นไปของยคุนี้” 
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ตกลงก่อนสายเกินไป 

 
ลกูา 12:57-59 
 
หลายครัง้เราไม่ตดัสินหาความถกูตอ้งดว้ยตวัเอง 
พระเยซทูรงเตือนใหเ้ขาหาทางที่จะไกลเ่กลี่ยหากมีคดีความ 
อยา่เพ่ิงไปใหถึ้งศาล  
เพราะวา่หากถกูตดัสินแลว้วา่ ผิด 
ก็จะตอ้งถกูจาํจองจนกวา่จะครบตามที่ถกูพิพากษา 
และจะออกมาไม่ไดจ้นกวา่จะใชค้รบตามที่ศาลสัง่ 
พระเยซทูรงหมายความวา่อะไร  … 
พระเยซทูรงสอนใหท้กุคนคิดใหเ้ป็น 
ตดัสินใจทาํสิ่งที่ถกูตอ้งกอ่นที่จะสายเกินไป 
พวกเขาควรตดัสินใจที่จะเชือ่วางใจพระเยซ ู
กอ่นที่พวกเขาจะถึงวนัที่พระเจา้พิพากษา 
ถา้พวกเขาไม่ยอมที่จะวางใจพระเยซ ู
ทัง้ ๆ ที่พระองคท์รงเตือนใหก้ลบัใจ 
ครัง้แลว้ครัง้เลา่  วนัแลว้วนัเลา่ 
วนัหน่ึงมนัจะสายเกินไป 
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