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Cross-bound มุ่งหน้าสู่กางเขน 
โดย ชิพ ฮาร์ดวิค By Chip Hardwick 

ข้อสังเกตสำหรับผู้อ่าน  
……………………………………………………………………… 
ต่อมาคร้ันจวนเวลาที่พระองค์จะทรงถูกรับขึ้นไป พระองค์ทรงมุ่งพระพักตร์แน่วไปยังกรุงเยรูซาเล็ม  
ล ูกา  9:51 
 
พระเยซูทรงทราบล่วงหน้าแล้วถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ สองคร้ังที่พระองค์ทรงมุ่งพระพักตร์ ตรงไปยัง 
ที่พระองค์จะถูกตรึง แทนที่จะทรงว่ิงหนีจากความทุกข์ทรมาน แต่พระองค์ทรงดำเนินเข้าไปใกล้ทีละก้าว 
ทรงมุ่งไปยังกางเขน เมื่อถึงปลายทางพระองค์จะทรงถูกตรึงที่กางเขน กล่าวอีกนัยหน่ึง พระองค์ทรงมุ่ง 
พระพักตร์ตรงไปยังกางเขน  
 
การเดินทางของพระองค์ พระเยซูได้ทรงท้าชวนบรรดาสาวกที่อยู่รอบๆพระองค์ ให้มุ่งไปยังกางเขน พระองค ์
ทรงดำเนินไปยังกรุงเยรูซาเล็มในวันอาทิตย์ทางตาล พระองค์ทรงเข้าใกล้กางเขนทุกนาที ในขณะที่คนที ่
ติดตามพระองค์กำลังต่อสู้ด้ินรนที่จะติดสนิทอยู่กับพระองค์ ในขณะที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นแน่วแน่ไปยังกางเขน  
 
พระองค์ทรงเรียกเราให้แบกกางเขนตามพระองค์ไป พระเยซูทรงท้าชวนเราให้สนใจคนอ่ืนก่อนที่จะสนใจ 
ตัวเอง และร่วมงานกับพระเจ้าในการเปล่ียนแปลงโลก ด้วยความรัก ชีวิตที่มุ่งหน้าไปสู่กางเขน ไม่ได้แสวงหา 
สิริ (เกียรติยศ) สำหรับคริสเตียน แต่เป็นการถวายพระสิริแด่พระคริสต์ ชีวิตที่มุ่งหน้าไปสู่กางเขนเป็นชีวิตที่ 
รับใช้และอุทิศตัวและมีความอดทน เราต้องพึ่งพาพละกำลังของพระเยซูเพื่อทำตามแบบอย่างของพระองค ์
ในการมุ่งหน้าไปสู่ยังที่ถูกตรึง พระองค์ไม่ได้ทรงทำเพื่อ พระองค์เอง แต่ทรงทำเพื่อเรา (คำอธิบายของผู้แปล 
ถ้าแปลตามตัวอักษรคือ จุดหมายปลายทางของมนุษย์คือ ถวายพระสิริแด่พระเจ้า แต่ ริค วอร์เรน กล่าวว่า 
พระเจ้าเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ ไม่ต้องการแสงสว่างจากดวงจันทร์ หน้าที่ของดวงจันทร์คือสะท้อนแสงอาทิตย์ 
มายังโลก พระเจ้าทรงมีพระสิริเต็มบริบูรณ์อยู่แล้ว มนุษย์จะเอาสิริอะไรไปเพิ่มให้พระเจ้า หน้าที่ของคริสเตียน 
คือสะท้อนพระสิริของพระคริสต์ให้คนอ่ืนเห็น)  
 
เหมือนสาวกรุ่นแรกของพระเยซู บ่อยคร้ังที่เราต่อต้านกางเขน การศึกษาพระคัมภีร์ในเทศกาลเล้นท์ เชิญชวน 
ให้ท่านแบกกางเขน การภาวนาเร่ิมต้นในวันพุธขี้เถ้า (5 มีนาคม) ในแต่ละวันเราจะเดินตามพระเยซูจนถึง 
อาทิตย์สุดท้ายของชีวิตพระองค์ ตามที่มีบันทึกไว้ในพระธรรมลูกา การภาวนาแต่ละวัน จะมีการอธิษฐานและ 
อ่านพระคัมภีร์ ให้เรามีพระคัมภีร์อยู่ใกล้ตัวเสมอ และอ่านพระคัมภีร์แต่ละตอนให้จบตามที่คัดมาให้ดู  



 
คำอธิษฐานของผมในเทศกาลเล้นท์ปีน้ี ไม่เพียงแค่อ่านเกี่ยวกับกางเขนเท่าน้ัน แต่เป็นการมุ่งหน้าสู่กางเขน 
และยึดกางเขนไว้ ในขณะที่เรารอคอยการฟ้ืนคืนพระชนม์ ขององค์พระเยซ ูให้เราเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตแบบ 
พระคริสต์ที่มุ่งหน้าสู่กางเขนด้วยความรักและเสียสละ 
 
อาทิตย์แรก  
วันพุธขี้เถ้าที่ 5 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………… 
“ผู้ใดในพวกท่านที่มิได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่ จะเป็นสาวกของเราไม่ได้”  
ล ูกา  14:25-33  
สิ่งที่สาวกต้องสละ  
25 คนเป็นอันมากได้ไปกับพระองค์ พระองค์จึงทรงเหลียวหลังตรัสกับเขาว่า  
26 ถ้าผู้ใดมาหาเรา และไม่ชังบิดามารดา บุตรภรรยา และพี่น้องชายหญิง แม้ทั้งชีวิตของตนเองด้วย ผู้น้ันจะ 

เป็นสาวกของเราไม่ได้  
27 ผู้ใดมิได้แบกกางเขนของตนตามเรามา ผู้น้ันจะเป็นสาวกของเราไม่ได้  
28 ด้วยว่าในพวกท่านมีผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้างป้อม จะไม่น่ังลงคิดราคาดูเสียก่อนว่า จะมีพอสร้างให้สำเร็จ 

ได้หรือไม่  
29 เกรงว่าเมื่อลงรากแล้ว และกระทำให้สำเร็จไม่ได้ คนทั้งปวงที่เห็นจะเร่ิมเยาะเย้ยเขา  
30 ว่า ‘คนน้ีต้ังต้นก่อ แต่ทำให้สำเร็จไม่ได้’	 	 
31 หรือมีกษัตริย์องค์ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อ่ืน จะมิได้น่ังลงคิดดูก่อนหรือว่า ที่ตนมี 

พลทหารหมื่นหน่ึงจะสู้กับกองทัพที่ยกมา รบสองหมื่นน้ันได้หรือไม่  
32 ถ้าสู้ไม่ได้ เมื่อยังอยู่ห่างกันก็จะใช้พวกทูตไปขอเป็นไมตรีกัน  
33 ก็เช่นน้ันแหละ ผู้ใดในพวกท่านทีม่ิได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่ จะเป็นสาวกของเราไม่ได้  
	  
ในฐานะที่เป็นคริสเตียน เรากลับใจใหม่ในวันพุธขี้เถ้า ระลึกถึงการที่เราล่วงละเมิดพระเจ้าและเพื่อนบ้าน 
ของเรา เมื่อเราเร่ิมเดินทางเข้าสู่การแบกกางเขน เรายอมรับความบาปผิด เราลังเลใจที่จะแบกกางเขนและ 
ตามพระเยซูไป  
 
ในพระธรรมลูกา 14:25-33 พระเยซูทรงตรัสกับเราถึงราคาในการติดตามพระองค์ พระองค์ตรัสว่า 
การเป็นสาวกของพระองค์สำคัญกว่าความสัมพันธ์กับคน ในครอบครัวที่เรารัก เราไม่ควรต้ังต้นเป็นสาวก 
ถ้าเราไม่พร้อมที่จะเสียสละ เช่นเดียวกับเราสร้างหอคอยหรือสร้างบ้าน เราต้องคิดถึงราคาก่อสร้างว่าเท่าไร  
 
บ่อยคร้ังจุดศูนย์กลางความเช่ือศรัทธาของเรา จดจ่ออยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงกระทำอะไรให้เราได้บ้าง พระเจ้าจะ 
ตอบคำอธิษฐานของเรา ประทานความรอดแก่เรา หรือทรงช่วยให้เราพ้นความยากลำบากในชีวิต 
ความสัตย์ซื่อที่มากกว่าน้ันควรอยู่ที่ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง ในการทำพันธกิจร่วมกับพระเจ้าคือ 



เราจะแบกกางเขนและตามพระเยซู 
โดยใช้ชีวิตที่เสียสละด้วยความรักและทำงานรับใช้ท่านจะมีส่วนร่วมในพันธกิจของพระเจ้าได้อย่างไร?  
 
ข ้ าแต ่พระเยซ ู เจ ้ า  โปรดยกโทษให ้ข ้ าพระองค ์ท ี ่ ไม ่ ได ้ต ิดตามพระองค ์อย ่ างส ัตย ์ซ ื ่ อ  
โปรดช ูกำล ั งข ้ าพระองค ์สำหร ับการเด ินทางแบกกางเขนและต ิดตามพระองค ์ ไป  
อธ ิษฐานในพระนามของพระเยซ ู  อาเมน   
 
วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………… 
คร้ันพระองค์เสด็จมาใกล้ทอดพระเนตรเห็นกรุงแล้ว ก็กันแสงสงสารกรุงน้ัน  
ล ูกา  19:41-44  
คร้ันพระองค์เสด็จมาใกล้ทอดพระเนตรเห็นกรุงแล้ว ก็กันแสงสงสารกรุงน้ัน ทรงกันแสงเพราะกรุงเยรูซาเล็ม  
41 คร้ันพระองค์เสด็จมาใกล้ทอดพระเนตรเห็นกรุงแล้ว ก็กันแสงสงสารกรุงน้ัน  
42 ตรัสว่า, ถ้าเจ้าคือเจ้าเองรู้ในกาลวันน้ีว่าสิ่งอะไรจะให้สันติสุขแต่เด๋ียวน้ีสิ่งน้ันบังซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้ว  
43 ด้วยว่าเวลาจะมาถึงเจ้า เมื่อศัตรูของเจ้าจะก่อเชิงเทินต่อสู้เจ้า และล้อมขังเจ้าไว้ทุกด้าน	  
44 แล้วจะเหว่ียงเจ้าลงให้ราบบนพื้นดินกับลูกทั้งหลายของเจ้าซึ่งอยู่ในเจ้าและเขาจะไม่ปล่อยให้ศิลาซ้อนทับ 
กันไว้ภายในเจ้าเลย เพราะเจ้าไม่ได้รู้เวลาที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมเจ้า”	 	 
 
พระเยซูเสด็จเข้าใกล้กรุงเยรูซาเล็ม แล้วพระองค์ทรงกันแสง (ร้องไห้) พระองค์ตรัสว่า กรุงน้ีตาบอด—บอดต่อ 
สิ่งที่ทำให้เกิดสันติสุข และบอดต่อความจริงที่ว่าพระเยซู คือพระเป็นเจ้าได้ทรงเสด็จมาเยี่ยมมนุษย์ชาติ  
บ่อยคร้ังเราแน่ใจว่าทางที่ดีที่สุดสำหรับสันติภาพ (สำหรับตัวเราหรือสำหรับโลก) คือการมีอำนาจ เราบอกกับ 
ตัวเราเองว่าในที่สุดเมื่อเรามีทรัพยากรเพียงพอ เราก็จะมีชัยชนะ ไม่ว่าความขัดแย้ง (สงคราม) หรืออะไรที ่
เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สมบัติ อาวุธ ฐานะ หรือความรู้ เราหวังว่าเมื่อเราสะสมได้มากเพียงพอ จะทำให ้
เราสามารถมีสันติสุขได้ ในทางตรงกันข้ามพระเยซูทรงยอมจำนนพระองค์เอง และมุ่งหน้าไปยังกางเขน 
พระองค์ทรงละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ขัดขวางพระองค์ไม่ให้ถวายตัวพระองค์เอง เป็นเคร่ืองบูชาสำหรับเราทุกคน 
พระองค์ทรงเผชิญกับความขัดแย้งและระงับเสียด้วยความรัก ในความรักเช่นน้ีพระเจ้าได้เสด็จมาหาเราและให้ 
สันติสุขแก่เรา 
 
ข ้ าแต ่พระเป ็น เจ ้ า  ขอทรงเป ิดตาของข ้ าพระองค ์ท ั ้ งหลายเพ ื ่ อข ้ าพระองค ์ท ั ้ งหลาย  
จะเห ็นพระเยซ ู  พระองค ์ผ ู ้ ทรง เป ็นต ั วอย ่ างของส ันต ิส ุ ขท ี ่ แท ้ จร ิ ง  อธ ิษฐานในพระนาม  
พระเยซ ู  อาเมน   
 
 
 
 
 



วันศุกร์ที ่7 มีนาคม 2014  
………………………………………………………………………        
 
ฝ่ายพระองค์เสด็จเข้าในพระวิหาร แล้วทรงเร่ิมขับไล่คนทั้งหลายที่ซื้อขายอยู่น้ัน  
ล ูกา  19:45-46  
ทรงชำระพระวิหารอีก (มธ 21:12-16; มก 11:15-18; ยน 2:13-17)  
45 ฝ่ายพระองค์เสด็จเข้าในพระวิหาร แล้วทรงเร่ิมขับไล่คนทั้งหลายที่ซื้อขายอยู่น้ัน  
46 ตรัสแก่เขาว่า "มีพระวจนะเขียนไว้ว่า `นิเวศของเราเป็นนิเวศสำหรับอธิษฐาน' แต่เจ้าทั้งหลายมากระทำ 

ให้เป็น `ถํ้าของพวกโจร'” 
คร้ังหน่ึงเมื่อพระเยซูทรงอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม พระองค์เสด็จเข้าไปในพระวิหาร พระเนตรของพระองค์คลอด้วย 
น้ําตา ขณะที่พระองค์ทรงขับไล่พ่อค้าออกไปจากพระวิหาร—แต่เวลาน้ีพระองค์	  ทรงกันแสงด้วยพระพิโรธและ 
ผิดหวัง พระองค์ทรงยกพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมคือ พระธรรมอิสยาห์ 56: 7 คนเหล่าน้ีเราจะนำมายัง 
ภูเขาบริสุทธิ์ของเรา และกระทำให้เขาช่ืนบานอยู่ในนิเวศอธิษฐานของเรา เคร่ืองเผาบูชาของเขาและเคร่ือง 
สักการบูชาของเขา จะเป็นที่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเรา เพราะนิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศ 
อธิษฐานสำหรับบรรดาชนชาติทั้งหลาย”	 	  
เยเรมีย์ 7:11นิเวศน้ีซึ่งเรียกตามนามของเรา ในสายตาของเจ้าได้กลายเป็นที่ซ่องสุมของพวกโจรไปแล้วหรือ 
พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด แม้แต่เราก็ได้เห็นเองแล้ว แน่ทีเดียวว่า การยึดติดกับกางเขนไม่ได้หมายความถึง 
การเป็นพรมเช็ดเท้าหน้าประตูให้เหยียบยํ่า หรือยอมจำนนต่ออำนาจ ฝ่ายโลกเท่าน้ัน แม้พระเยซูผู้กอร์ปด้วย 
ความรัก และ เสียสละ พระองค์ยังทรงใช้พละกำลังต่อสู้กับอำนาจต่างๆ ที่ดึงเราออกจากความหวังและ 
ความฝันของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์ชาติ ถ้าภาพวาดเหตุการณ์น้ีตรงกับความเป็นจริง เราจะเห็นพระเยซูทรงใช้ 
กำลัง ยกโต๊ะทิ้งและขับไล่พวกพ่อค้าออกไปจากพระวิหาร  
มีอำนาจอะไรที่ท้าชวนเราในขณะที่ เราติดตามพระเยซูไปสู่กางเขน? มีอะไรที่ละเมิดความยุติธรรม ที่เราจะ 
ต้องต่อสู้? มีอะไรที่กดขี่ข่มเหงที่เราต้องต่อต้าน? เรามีพละกำลังของพระเยซูหนุนหลังเราอยู่ 
 
ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดประทานสติปัญญาและความมั่นใจแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการต่อสู้กับความ 
อยุติธรรม เพื่อข้าพระองค์จะมีประสพการณ์กับความฝันของ พระองค์ที่มีต่อเขาเหล่าน้ัน  
 
วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………… 
พวกปุโรหิตใหญ ่พวกธรรมาจารย์ และคนสำคัญของพลเมืองได้หาช่องที่จะประหารพระองค์เสีย  
ล ูกา  19:47-48  
47 พระองค์ทรงสั่งสอนในพระวิหารทุกวัน แต่พวกปุโรหิตใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และคนสำคัญของพลเมืองได้ 
หาช่องที่จะประหารพระองค์เสีย  
48 แต่เขาไม่พบช่องทางที่จะกระทำอะไรได้ เพราะว่าคนทั้งปวงชอบฟังพระองค์มาก  
 



ชีวิตที่มุ่งหน้าไปสู่กางเขน มีทั้งสองอย่างคือ ผลักใสและดึงดูดคน ในลูกาบทที่ 19 ข้อที ่47-48 เราจะเห็นว่า 
ประการแรก พระราชกิจของพระเยซูคริสต์ทำให ้ผู้นำศาสนา ในสมัยน้ันขัดเคืองใจและ รำคาญ แต่กลับทำให ้
ประชาชนสนใจ สองปัจจัยประกอบกันคือ ความรักที่ปราศจากการเห็นแก่ตัวของพระองค์ และการที่ พระองค ์
ทรงคว่ําโต๊ะขายของในพระวิหารดึงดูดความสนใจจากคนที่รอคอยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น 
ท่านลองคิดดูว่ามีคริสเตียนคนไหนที่ทำให้ท่านประหลาดใจในความสัตย์ซื่อของเขา แม้กระทั่งทุกวันน้ี ในขณะ 
ที่แสวงหาแนวความคิด การดำรงชีวิตอย่างดีแบบ พระเยซูเป็นชีวิตที่มุ่งหน้าไปยังกางเขน เราจะพบคนสอง 
ประเภท คือประเภทที่เยาะเย้ยและประเภทที่อัศจรรย์ใจ หรือการเลียนแบบพระเยซูของคริสเตียนคนน้ัน 
ทำให้คนอ่ืนเยาะเย้ยเขา  
มีคริสเตียนแบบน้ันหรือเปล่า? ใครเป็นคนคว่ําโต๊ะในชุมชนของท่าน แล้วท่านมีท่าทีเช่นไรกับคนๆน้ัน 
มีท่าทีแบบสาวกของพระเยซู หรือแบบผู้นำศาสนาในสมัยพระเยซู?  
 
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความสัตย์ซื่อ ไม่ว่าจะได้รับคำชมเชยหรือการเยาะเย้ย 
อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน  
 
วันอาทิตย์แรกของเทศกาลเล้นท์วันที่ 9 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………… 
พวกธรรมาจารย์ถามเกี่ยวกับสิทธิอำนาจของพระเยซู (มธ 21:23-27; มก 11:27-33)  
ลูกา 20:1-8  
1 ต่อมาวันหน่ึงเมื่อพระองค์กำลังทรงสั่งสอนคนทั้งปวงในพระวิหารและประกาศข่าวประเสริฐ พวกปุโรหิต 
ใหญ ่พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ใหญ่มาพบพระองค ์  
2 และทูลพระองค์ว่า‚ จงบอกพวกเราเถิด ท่านกระทำการเหล่าน้ีโดยสิทธิอันใด หรือใครให้สิทธิน้ีแก่ท่าน  
3 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า, เราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหน่ึงด้วย จงตอบเราเถิด 
4 คือบัพติศมาของยอห์นน้ันมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์ 
5 เขาจึงปรึกษากันว่า‚ ถ้าเราจะว่า ‘มาจากสวรรค์’ ท่านจะถามว่า ‘เหตุไฉนท่านจึงไม่เช่ือยอห์นเล่า’  
6 แต่ถ้าเราจะว่า ‘มาจากมนุษย์’ คนทั้งปวงก็จะเอาหินขว้างเรา เพราะเขาทั้งหลายถือกันว่ายอห์นเป็น 
ศาสดาพยากรณ์ 
7 เขาจึงตอบว่าเขาไม่ทราบว่ามาจากไหน  
	  
พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า‚ เราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่า เรากระทำการเหล่าน้ีโดยสิทธิอันใด 
ผู้นำศาสนาโกรธมากพร้อมที่จะฆ่าพระเยซู คนเหล่าน้ันเผชิญหน้าพระเยซูแล้วถามพระองค์ถึงสิทธิอำนาจของ 
พระองค ์แทนที่พระองค์จะตกอยู่ในกับดักของคน เหล่าน้ัน พระเยซูตรัสถามเขาเหล่าน้ัน ถึงบัพติศมาของ 
ยอห์น (ผู้ให้บัพติศมา) เมื่อผู้นำศาสนาตอบไม่ได้ พระองค์ก็ไม่ทรงตอบคำถามอันแรก พระเยซูทรงแสดง 
ให้เห็นว่าชีวิตที่มุ่งหน้าไปสู่กางเขนเป็นชีวิตที่เข้มแข็งไม่ใช่ชีวิตที่อ่อนแอ คร้ังน้ีพระเยซูทรงทราบว่าพระราชกิจ 
ของพระองค์ ทำให้อำนาจของ ผู้นำศาสนาสมัยน้ัน ถูกคุกคามแต่ไม่ได้ทำให้พระเยซูเบ่ียงเบนไปจากการที่ 
พระบิดาทรงเรียกพระเยซูให้ทรงกระทำการสั่งสอนและประกาศข่าวดี แม้ว่าการต่อต้าน พระองค์จะเพิ่มมาก 



ขึ้น เมื่อความตึงเครียดเพิ่มขึ้น การอุทิศตัวของพระองค์ในการมุ่งหน้าไปสู่กางเขนก็เพิ่มขึ้น พระเยซูไม่เพียงแต่ 
เป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้ พระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อ การทรงเรียกของพระเจ้ายามเมื่อมีความยากลำบาก  
 
ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่ทรงแสดงให้เห็นว่าชีวิตที่สัตย์ซื่อเป็นอย่างไร ขอทรงให้ข้าพระองค์มี 
ฤทธิ์อำนาจที่จะดำรงค์ชีวิตเช่นพระองค ์อธิษฐานในพระนาม ของพระเยซูเจ้า อาเมน  
 
วันจันทร์ที ่10 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………… 
คำอุปมาเกี่ยวกับคนเช่าสวนที่ช่ัวร้าย (อสย 5:1-7; มธ 21:33-46; มก 12:1-12)  
ล ูกา  20.9-16  
9 แล้วพระองค์ต้ังต้นตรัสคำอุปมาให้คนทั้งหลายฟังดังต่อไปน้ีว่า, ยังมีชายคนหน่ึงได้ทำสวนองุ่นและให้ 
ชาวสวนเช่า แล้วก็ไปเมืองไกลเสียช้านาน  
10 เมื่อถึงเวลาแล้วจึงใช้ผู้รับใช้คนหน่ึงไปหาคนเช่าสวนเหล่าน้ัน เพื่อเขาทั้งหลายจะได้มอบผลจากสวนองุ่น 
แก่เขาบ้าง แต่คนเช่าสวนน้ันได้เฆี่ยนตีผู้รับใช้คนน้ันและไล่ให้กลับไปมือเปล่า  
11 แล้วเจ้าของสวนจึงใช้ผู้รับใช้อีกคนหน่ึง แต่คนเช่าสวนได้เฆี่ยนตีและทำการน่าอัปยศต่าง ๆ แก่ผู้รับใช้ 
น้ันด้วย และได้ไล่ให้กลับไปมือเปล่า  
12 แล้วเจ้าของสวนจึงใช้คนที่สามไปและคนเช่าสวนน้ันก็ทำให้เขาบาดเจ็บ แล้วผลักไสออกไป 	  
13 ฝ่ายเจ้าของสวนองุ่นจึงว่า ‘เราจะทำอย่างไรดี เราจะใช้บุตรชายที่รักของเราไป เมื่อเห็นบุตรน้ันพวกเขา 
คงจะเคารพนับถือ’	 	 
14 แต่พวกคนเช่าสวนเมื่อเห็นบุตรน้ันก็ปรึกษากันว่า ‘คนน้ีแหละเป็นผู้รับมรดก มาเถิด ให้เราฆ่าเขาเสีย 
เพื่อมรดกจะตกกับเรา’	 	 
15 แล้วเขาก็ผลักบุตรน้ันออกไปนอกสวนองุ่นฆ่าเสีย เหตุฉะน้ันเจ้าของสวนองุ่นจะทำอย่างไรกับเขาเหล่าน้ัน  
16 ท่านจะมาฆ่าคนเช่าสวนเหล่าน้ันเสีย แล้วจะเอาสวนองุ่นน้ันให้ผู้อ่ืนเช่า”	 คนทั้งหลายเมื่อได้ยินดังน้ันจึงว่า, 
ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นน้ันเลย”	 	 
พระเยซูตรัสกับฝูงชนเป็นคำอุปมา สำหรับผู้นำทั้งหลายที่ปฏิเสธพระราชกิจของพระองค์ เจ้าของสวนองุ่น 
(คือพระเจ้า) เป็นการจินตนาการให้เห็น พระทัยเอาใจใส่ของพระองค์ต่อโลกน้ี ผู้รับใช้คือผู้เผยพระวจนะ 
(ผู้พยากรณ)์ ทั้งหลาย บุตรที่รักของเจ้าของสวนคือพระเยซู ผู้เช่าสวนคือผู้นำทางศาสนาทั้งหลาย ซึ่งได้ยินคำ 
อุปมาของพระเยซู คนใช้และบุตรอุทิศชีวิตของเขาทั้งหลายเพื่อให้คนเช่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของสวน 
เป็นความ สัมพันธ์ที่คนเช่าสวนปฎิเสธ คำอุปมาจบลงด้วยคำเตือนคนเช่าว่าเวลาเช่ากำลังจะสิ้นสุดลง เพราะ 
เจ้าของสวนพร้อมที่จะยกสวนให้แก่คนที่ดำเนินชีวิตมุ่งหน้าสู่กางเขน บางทีเราหลอกลวงตัวเองคิดว่า 
พระราชกิจของ พระเจ้าและคริสตจักรของเราต้ังอยู่เพื่อรับใช้เรา และไม่ใช่รับใช้พระเจ้าและคนอ่ืน แต่เป็นการ 
ดีกว่าไม่ใช่หรือที่จะดำเนินชีวิตมุ่งหน้าไปสู่กางเขน แทนที่จะถูกพระเจ้าไล่เราออกจากสวนองุ่นของพระองค์?  
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างข้าพระองค์ให้เป็นอย่างที่พระองค์ทรงต้องการโดยมีใจกตัญญทูี่จะถวายคืนแก ่
พระองค์และพี่น้องเพื่อนบ้านในสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรง โปรดประทานให้ อธิษฐานในพระนามพระเยซู 
อาเมน  
 



วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………… 
 “ศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว”  
ล ูกา  20.17-19  
17 ฝ่ายพระองค์ทรงเพ่งดูเขาและตรัสว่า, เหตุฉะน้ันพระวจนะซึ่งเขียนไว้น้ันหมายความอย่างไรกันซึ่งว่า 
‘ศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็นศิลา มุมเอกแล้ว’	 ผู้ใดล้มทับศิลาน้ัน ผู้น้ันจะต้องแตกหักไป 
แต่ศิลาน้ันจะตกทับผู้ใด ก็จะบดขยี้ผู้น้ันจนแหลกเป็นผุยผง”	 	 
คำถามเกี่ยวกับการส่งส่วย  
19 ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์รู้อยู่ว่า พระองค์ได้ตรัสคำอุปมาน้ันกระทบพวกเขาเอง จึงอยาก 
จะจับพระองค์ในเวลาน้ันแต่เขากลัวประชาชน 
พระเยซูทรงยกพระธรรมสดุดีบทที่ 118 เพื่อเป็นการเตือนผู้ฟังของพระองค์ว่า เร่ืองไม่ได้จบลงที่กางเขน 
เท่าน้ัน คนที่ต้องการให้พระองค์สิ้นพระชนม์อาจจะปฏิเสธ พระองค ์แต่การฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระองค์ 
เป็นการประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นศิลามุมเอกแห่งความเช่ือ ความหวัง และจักรวาลของเรา  
 
บทเพลงสดุดี 118  
การโมทนาขอบพระคุณเพราะความรอดของพระเยโฮวาห์  
1 โอจงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห ์เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ 

ดำรงเป็นนิตย์  
2 บัดน้ีจงให้อิสราเอลกล่าวว่า, ความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์”	 	 
3 บัดน้ีจงให้วงศ์วานอาโรนกล่าวว่า, ความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์”	 	 
4 บัดน้ีจงให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระเยโฮวาห์กล่าวว่า, ความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์”	 	 
5 ข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระเยโฮวาห์ในยามเป็นทุกข์ พระเยโฮวาห์ทรงตอบข้าพเจ้าและทรงต้ังข้าพเจ้าให้อยู่ 

ในที่กว้างขวาง  
6 มีพระเยโฮวาห์อยู่ฝ่ายข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่า  
7 พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า พร้อมกับผู้อ่ืนที่ช่วยข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงจะเห็นความปรารถนาของข้าพเจ้า 

ต่อคนที่เกลียดข้าพเจ้าน้ันสำเร็จ  
8 การวางใจในพระเยโฮวาห์ก็ดีกว่าที่จะเช่ือใจในมนุษย ์  
9 การวางใจในพระเยโฮวาห์ก็ดีกว่าที่จะเช่ือใจในเจ้านาย  
10 ประชาชาติทั้งหลายได้ล้อมข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าจะทำลายเขาในพระนามพระเยโฮวาห์  
11 เขาทั้งหลายได้ล้อมข้าพเจ้า ล้อมรอบข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าจะทำลายเขาในพระนามพระเยโฮวาห์  
12 เขาได้ล้อมข้าพเจ้าเหมือนผึ้ง เขาทั้งหลายดับเสียแล้วเหมือนเปลวไฟหนาม เพราะข้าพเจ้าจะทำลายเขาใน 

พระนามพระเยโฮวาห์  
13 เจ้าได้ผลักข้าพเจ้าอย่างแรงเพื่อให้ข้าพเจ้าล้มลง แต่พระเยโฮวาห์ทรงช่วยข้าพเจ้า  
14 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้า พระองค์ทรงมาเป็นความรอดของข้าพเจ้า  
15 เสียงแห่งความยินดีและความรอดอยู่ในพลับพลาของผู้ชอบธรรมว่า, พระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาห์ 

ห้าวหาญนัก  



16 พระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาห์เป็นที่เชิดชู พระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาห์ห้าวหาญนัก”	 	 
17 ข้าพเจ้าจะไม่ตาย แต่ข้าพเจ้าจะเป็นอยู่ และประกาศพระราชกิจของพระเยโฮวาห ์  
18 พระเยโฮวาห์ทรงตีสอนข้าพเจ้าอย่างหนัก แต่พระองค์ไม่ทรงมอบข้าพเจ้าไว้กับมัจจุราช  
19 ขอเปิดประตูความชอบธรรมให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเข้าประตูน้ันไปและจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์  
20 น่ีคือประตูของพระเยโฮวาห์ คนชอบธรรมจะเข้าไปทางน้ี  
21 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค ์เพราะพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์ และมาเป็นความรอดของข้าพระองค์  
22 ศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว  
23 การน้ีเป็นมาจากพระเยโฮวาห์ เป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาเรา  
24 น่ีเป็นวันซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงสร้าง เราจะเปรมปรีด์ิและยินดีในวันน้ัน  
25 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดเถิด โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ บัดน้ีขอประทาน 

ความจำเริญแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด  
26 ขอให้ท่านผู้เข้ามาในพระนามของพระเยโฮวาห์จงได้รับพระพร ข้าพเจ้าทั้งหลายอวยพรท่านทั้งหลาย 

จากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์  
27 พระเจ้าทรงเป็นพระเยโฮวาห ์ผู้ทรงประทานความสว่างแก่เรา จงผูกมัดเคร่ืองบูชาด้วยเชือกไปถึงเชิงงอน 

ของแท่นบูชา  
28 พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของ 

ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเชิดชูพระองค ์  
29 โอจงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห ์เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรง 

เป็นนิตย์ 
บางทีความหวังที่พระเยซูทรงตรัสไว้ทำให้ประชาชนนิยมชมชอบพระองค์มากขึ้นจนผู้นำทางศาสนาไม่กล้าจับ
พระองค์ยิ่งกว่าน้ันพระเยซูทรงรวมเอาการเสียสละและความหวังไว้ด้วยกัน ชีวิตที่มุ่งหน้าไปสู่กางเขนเล็งถึง 
การไถ่บาปและการเป็นขึ้นมาจากความตาย แม้กระทั่งขณะที่มุ่งหน้าไปสู่การถูกตรึงบนภูเขากะโหลกศีรษะ 
ท่านจะช่วยคนที่ท่านรักได้อย่างไร? ให้มีความหวังในพระคริสต์ ขณะเมื่อเขามีความทุกข์ยากลำบากอย่าง 
มากมาย 
ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์สำหรับความหวัง ในการเป็นขึ้นมาจากความตาย 
ซึ่งช่วยข้าพระองค์ต่อสู้กับความลำบากในขณะที่เดินทางมุ่งไปสู่กางเขน อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน  
 
วันพุธที ่12 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………… 
ของของซีซาร์จงถวายแก่ซีซาร์ และของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า 
ล ูกา  20:20-26 คำถามเกี่ยวกับการส่งส่วย  
20 เขาจึงตามดูพระองค์ และใช้คนให้ปลอมเป็นเหมือนคนชอบธรรมไปสอดแนม หวังจะจับผิดในพระดำรัส 
ของพระองค์เพื่อจะมอบพระองค์ไว้ในอำนาจ และอาชญาของเจ้าเมือง  
21 คนเหล่าน้ันจึงทูลถามพระองค์ว่า, อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่า ท่านกล่าวและสั่งสอนล้วน 
แต่ความจริงและมิได้เลือกหน้าผู้ใด แต่สั่งสอนทางของพระเจ้าจริง ๆ  
22 การที่จะส่งส่วยให้แก่ซีซาร์น้ันถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่”	 	 



23 ฝ่ายพระองค์ทรงหยั่งรู้อุบายของเขาจึงตรัสแก่เขาว่า‚ ท่านทั้งหลายทดลองเราทำไม  
24 จงให้เราดูเงินตราเหรียญหน่ึงเถิด รูปและคำจารึกน้ีเป็นของใคร”	 เขาทูลตอบว่า‚ ของซีซาร์”	 	 
25 แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า, ของของซีซาร์จงถวายแก่ซีซาร์ และของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า”	 	 
26 คนเหล่าน้ันจับผิดในพระดำรัสของพระองค์ต่อหน้าประชาชนไม่ได้ และเขาก็ประหลาดใจในพระดำรัส 
ตอบของพระองค์จึงน่ิงไป  
บ่อยคร้ังเมื่อเราได้ยินข้อความว่า‚ ของของซีซาร์จงถวายแก่ซีซาร์ เราจดจ่ออยู่ที่ความแตกต่างระหว่าง 
จิตวิญญาณและทางโลก แต่พระเยซูไม่ได้ทรงตรัสถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักรและรัฐ พระองค์ทรงกำลัง 
เดินไปตามทางเพื่อไปสู่กางเขน ผู้นำทางศาสนาเจาะจงต้ังคำถามด้วยปรารถนาจะให้เป็นกับดักพระเยซู เพื่อ 
หาเหตุที่จับพระองค์ส่งตัวให้ผู้ว่าราชการของโรมัน ถ้าพระเยซูทรงมุ่งพระพักตร์ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เจ้าหน้าที ่
(ทางศาสนา) ก็ต้ังอกต้ังใจที่จะช่วยให้พระองค ์ให้ไปถึงที่น่ัน แต่ความต้ังใจของผู้นำทางศาสนาแตกต่างกับ 
พระเยซ ูพระเยซูทรงดำเนินไปสู่ที่ถูกตรึงเพื่อเป็นการอุทิศถวายตัวพระองค์เองเป็นเคร่ืองบูชา แต่เจ้าหน้าที่ 
ทางศาสนาต้องการสังหารพระองค์เพื่อป้องกันตัวเอง พวกเขามีความเช่ือว่าวิธีที่จะกำจัดพระองค์คือ การตรึง 
เสียที่ไม้กางเขน แต่การมุ่งไปสู่กางเขนถือเป็นพันธกิจของพระเยซูตลอดเวลา  
	  
ท่านเคยเห็นที่ไหนมาบ้างถึงการงานตามแผนอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าโดยแรงกระตุ้นหลายๆอย่าง?  
 
ข้าแต่พระเยซู ข้าพระองค์ทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์ที่ทรงสามารถไถ่ทุกสิ่งทุกอย่าง 
แม้จะมีแรงจูงใจในการกระทำต่างๆกัน อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน  
 
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………… 
พระองค์มิได้ทรงเป็นพระเจ้าของคนตาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น  
ล ูกา  20:27-40  
ทรงตอบพวกสะดูสีเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาอีก (มธ 22:23-33; มก 12:18-27)  
27 ยังมีพวกสะดูสีบางคนมาหาพระองค์ ซึ่งเขาทั้งหลายว่าการฟ้ืนขึ้นมาจาก ความตายน้ันไม่มี เขาจึงทูลถาม 

พระองค ์  
28 ว่า‚อาจารย์เจ้าข้า โมเสสได้เขียนสั่งข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่า ‘ถ้าชายผู้ใดตายและมีภรรยา แต่ไม่มีบุตร 

ก็ให้น้องชายรับพี่สะใภ้น้ันไว้เป็นภรรยาของตน เพื่อสืบเช้ือสายของพี่ชายไว้’	 	 
29 ยังมีพี่น้องผู้ชายเจ็ดคน พี่หัวปีมีภรรยาแล้วก็ตายไม่มีบุตร  
30 แล้วน้องที่สองก็รับหญิงน้ันเป็นภรรยา แล้วเขาก็ตายไม่มีบุตร  
31 ที่สามน้ันก็รับหญิงน้ันเป็นภรรยา ทั้งเจ็ดคนก็เหมือนกันไม่มีบุตร แล้วก็ตาย  
32 ที่สุดผู้หญิงน้ันก็ตายด้วย  
33 เหตุฉะน้ัน ในวันที่จะฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย หญิงน้ันจะเป็นภรรยาของใคร ด้วยนางได้เป็นภรรยาของชาย 

ทั้งเจ็ดน้ันแล้ว”	 	 
34 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า‚ คนในโลกน้ีมีการสมรสกัน และยกให้เป็นสามีภรรยากัน  



35 แต่เขาเหล่าน้ันที่สมควรจะบรรลุถึงโลกหน้า และบรรลุถึงการฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย ไม่มีการสมรสกัน 
หรือยกให้เป็นสามีภรรยากัน  

36 ทั้งเขาจะตายอีกไม่ได้ เพราะเขาเป็นเหมือนพวกทูตสวรรค์ และเป็นบุตรของพระเจ้า ด้วยว่าเป็นลูกแห่ง 
การฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย  

37 แต่คนที่ตายจะถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่น้ัน โมเสสก็ยังได้สำแดงในเร่ืองพุ่มไม้ คือที่ได้เรียกองค์พระผู้เป็น 
เจ้าว่า ‘เป็นพระเจ้าของอับราฮัม เป็นพระเจ้าของอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ’	 	 

38 พระองค์มิได้ทรงเป็นพระเจ้าของคนตาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น ด้วยว่าจำเพาะพระเจ้าคนทุกคน 
เป็นอยู”่	 พวกธรรมาจารย์ไม่สามารถที่จะตอบพระเยซูได้ (มธ 22:41-46; มก 12:35-37) 	 

39 ธรรมาจารย์บางคนจึงทูลว่า‚ อาจารย์เจ้าข้า ท่านพูดดีแล้ว”	 	 
40 และหลังจากน้ันพวกเขาก็ไม่กล้าจะทูลถามพระองค์อีกต่อไป  
คนที่ต่อต้านพระเยซูต้ังคำถามเพื่อลองภูมิพระองค์ ตามธรรมเนียมของยิวในสมัยโบราณ เมื่อพี่ชายตาย 
น้องชายคนถัดไปต้องรับพี่สะใภ้มาเป็นภรรยา ในคำถามลองภูมิพระเยซูคือ เมื่อหญิงคนน้ันแต่งงานกับชาย 
เจ็ดคน เมื่อเป็นขึ้นมาจากตายหญิงคนน้ันจะเป็นภรรยาของชายคนไหนในเจ็ดคนน้ัน? พระเยซูทรงเปล่ียน 
จุดสนใจของคำถามเสียใหม่ทันท ีความสัมพันธ์เมื่อเป็นขึ้นมาจากความตายแตกต่างกับ ความสัมพันธ์ที่เรา 
มีในโลกปัจจุบันน้ี พระองค์ทรงเตือน ความจำของผู้นำศาสนายิวที่ถามพระองค์ว่า พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้า 
(ขอเน้นคำว่า “เป็น” – ผู้แปล) ของคนเป็นไม่ใช่คนตาย พระเยซูกำลังย่างก้าวไปสู่ความตาย แต่พระองค์ทรง 
เป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ชีวิตที่มุ่งหน้าไปสู่กางเขนไม่เพียงแต่เป็นชีวิตที่มีอันตรายและ 
ความมืด จุดประสงค์ของชีวิตที่มุ่งหน้าสู่ กางเขนไม่ใช่ความตายแต่เป็นชีวิต และน่ันเป็นจุดประสงค์ที่พระเยซู 
ให้เราสนใจจดจ่อชีวิตที่มุ่งหน้าสู่กางเขนและ เป็นชีวิตที่บริบูรณ์ซึ่งมีความสัมพันธ์กันมากกว่าที่ เราจะคิดได้ 
เป็นไปได้อย่างไรในการที่คนใดคนหน่ึงจดจ่อความสนใจในการอุทิศตัวเป็นเคร่ืองบูชาจนลืมคิดถึงการดำเนิน 
ชีวิตในปัจจุบันอย่างช่ืนชมยินดีและมี เป้าหมาย?  
 
ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ข้าพระองค์ทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์ 
ผู้ทรงประกอบกิจเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายมากยิ่งกว่า การสิ้นพระชนม์บนกางเขน อธิษฐานในพระนามของ 
พระเยซ ูอาเมน  
 
วันศุกร์ที ่14 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………… 
ล ูกา  20:41-44  
พวกธรรมาจารย์ไม่สามารถที่จะตอบพระเยซูได้ (มธ 22:41-46; มก 12:35-37)  
41 พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า‚ ที่คนทั้งหลายว่า พระคริสต์ทรงเป็นบุตรของดาวิดน้ันเป็นได้อย่างไร  
42 ด้วยว่าท่านดาวิดเองได้กล่าวไว้ในหนังสือสดุดีว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของ 
ข้าพเจ้าว่า จงน่ังที่ขวามือของเรา  
43 จนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่าน’  
44 ดาวิดยังได้ทรงเรียกท่านว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะเป็นบุตรของดาวิดอย่างไรได้	   	  



ในพระธรรมที่ได้ยกมาน้ัน พระเยซูเป็นผู้ถามคำถาม เป็นเร่ืองน่าประหลาดที่คนทั้งหลายกล่าวว่า 
พระเมสสิยาห์ (พระคริสต์) ทรงเป็นพระราชบุตรของกษัตริย์ดาวิด พระองค์จะเป็นพระราชบุตรของ 
ดาวิดได้อย่างไร ในเมื่อในพระธรรมสดุดีที่ดาวิดได้เขียนทำนายไว้เป็นเวลาประมาณพันปีก่อนที่พระเยซู 
ประสูติ และดาวิดทรงเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า 
ในลูกาบทที่หน่ึงและสองได้บันทึกบรรพบุรุษของพระเยซู คำถามน้ีดูพิกลอยู่ นักเทศน์ช่ือ เฟรด แครทด๊อก 
ฉงนใจว่า พระธรรมตอนน้ี พระเยซูทรงบ่นหรือเปล่าว่า พระองค์ทรงถูกจำกัดให้เป็นพระราชบุตรของ 
กษัตริย์ดาวิดมากเกินไป ซึ่งจริงๆแล้วพระองค์ทรงเป็นพระราชบุตรของกษัตริย์ดาวิด แต่พระองค์ทรงเป็นอย่าง 
อ่ืนด้วย เป็นพระบุตรของพระเจ้า เป็นบุตรมนุษย์ และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ ผู้ที่พระองค์ทรงรักและเป็น 
อีกหลายอย่าง เกินกว่าที่จะคณานับได้ ลองคิดใคร่ครวญดูว่าในเทศกาลเล้นท ์(มหาพรต) น้ี ท่านอาจถูก 
ชักนำให้หลงคิดไปว่า ทำไมพระเยซูจึงไม่เป็นนักรบผู้ชนะทั่วทิศหรือเป็นเช่นกษัตริย์ดาวิด แทนที่จะยอมทน 
ทุกข์ทรมานเป็นผู้รับใช้และสูญเสียความเป็นเจ้าผู้ใหญ่ยิ่ง 
ท่านจะขยายวิสัยทัศน์ของท่านอย่างไรในเร่ืองพระเยซูคือใคร?  
 
ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยให้คริสตจักรพัฒนานิมิตหมายว่าพระเยซูคือผู้ใด? เพื่อเราจะร่วมรับใช้พระองค์อย่าง 
สัตย์ซื่อ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน  
 
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………… 
จงระวังพวกธรรมาจารย์ให้ดี ผู้ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา ชอบให้คนคำนับกลางตลาด 
ล ูกา  20:45-47  
พระเยซูทรงกล่าวโทษพวกธรรมาจารย์ (มธ 23:1-36; มก 12:38-40; ลก 11:37-54)  
45 เมื่อคนทั้งหลายกำลังฟังอยู่ พระองค์จึงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า  
46 จงระวังพวกธรรมาจารย์ให้ดี ผู้ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา ชอบให้คนคำนับกลางตลาด ชอบน่ังที่สูง 
ในธรรมศาลาและที่อันมีเกียรติในการเล้ียง  
47 เขาริบเอาเรือนของหญิงม่าย และอธิษฐานโอ้อวดเสียยืดยาว เขาทั้งหลายน้ันจะได้รับพระอาชญามาก 
ยิ่งขึ้น”  

พระคัมภีร์สามข้อที่ยกมาน้ัน พระเยซูทรงบอกเราชัดเจนว่าพระองค์ไม่ทรงเห็นด้วยกับการดำเนินชีวิตแบบ 
ยกย่องตัวเอง แม้ว่าในขณะที่ตรัสน้ันพระองค์ทรงมุ่งที่ จะตำหนิผู้นำศาสนา (ในสมัยน้ันและปัจจุบัน) 
แต่ความเป็นห่วงใยของพระองค์กว้างกว่าน้ัน 
คือเป็นแนวโน้มของมนุษย์ที่จะให้คนอ่ืนปฏิบัติต่อเขาว่าเขาเป็นคนสำคัญ ซึ่งตรงกันข้ามกับชีวิตของพระองค์ 
ที่ทรงมุ่งหน้าไปสู่กางเขน พระเยซูต้องการให้เราทำตรงกันข้ามกับความนิยมในสังคม ที่ต้องการให้คนอ่ืนถือ 
ว่าเราสำคัญ พวกเราทุกคนมีความปรารถนาให้คนอ่ืนปฏิบัติต่อเราอย่างพิเศษ จะเห็นได้จากการโฆษณาเกือบ 
ทุกอย่างและ เราเห็นหนังสือคู่มือช่วยตัวเองมากมาย ชีวิตที่เต็มไปด้วยการทำให้สิ่งของที่เรามีอยู่ดีขึ้นและ 
สินค้าหรือ บริการแบบลดราคา เป็นสิ่งที่ยากในการมองข้ามไม่สนใจในสิ่งที่เขาเสนอให้ เป็นเร่ืองยากลำบาก 
สำหรับหลายคนที่อยู่รอบๆตัวเรา	  



แต่พระธรรมตอนน้ีสรุปลงด้วยความไม่แน่นอน เราแสวงหาเกียรติยศในงาน จะได้รับการกล่าวโทษ 
สถานที่ที่มีเกียรติในงานเล้ียงจะกลายเป็นสถานที่ที่ถูกลงโทษตามที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในตอนต้นๆของ 
พระธรรมลูกา “จะมีประโชยน์อะไร (สำหรับคน) ถ้าเขาได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิต” 
 
ข้าแต่พระบิดา ขอพระองค์ทรงประทานความเมตตาแก่เรา ขอประทานอภัยให้เราในการแสวงหาเพื่อตนเอง 
ก่อนแสวงหาพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน 
 
วันอาทิตย์ที่สองของเทศกาลเล้นท์วันที่ 16 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………… 
เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายยากจนคนน้ีได้ใส่ไว้มากกว่าคนทั้งปวงน้ี 
ล ูกา  21:1-4  
เงินถวายของหญิงม่าย (มก 12:41-44)  
1 พระองค์เงยพระพักตร์ทอดพระเนตรเห็นคนมั่งมีทั้งหลายนำเงินมาใส่ในตู้เก็บเงินถวาย 
2 พระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงม่ายคนหน่ึงเป็นคนยากจนนำเหรียญทองแดงสองอันมาใส่ด้วย 
3 พระองค์ตรัสว่า‚ เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายยากจนคนน้ีได้ใส่ไว้มากกว่าคนทั้งปวงน้ี 
4 เพราะว่าคนทั้งปวงน้ีได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ถวายแด่พระเจ้า แต่ผู้หญิงน้ีขัดสนที่สุด ยังได้เอาเงินที่มี 
อยู่สำหรับเล้ียงชีวิตของตนมาใส่จนหมด	  
 
“การบริจาคของหญิงม่าย” ทำให้เป็นแบบอย่างของการมีน้ําใจอย่างกว้างขวาง ในการบริจาคจากแหล่งที่ไม่ 
คาดฝัน และบางทีเป็นตัวอย่างว่า คนจนทุกวันน้ีเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วบริจาคมากกว่าคนมั่งมี 
ตามบริบท หญิงม่ายคนน้ีบริจาคเงินทั้งหมดซึ่งเป็นเงินเล้ียงชีพของเธอ ซึ่งไม่เหมือนพระผู้ช่วยให้รอด 
พระองค์ยอมสละความมั่งคั่งของพระองค ์และทรงให้แม้ กระทั่งชีวิตของพระองค์เองเพื่อแสดงให้เราเห็นถึง 
พระคุณของพระองค์และทรงยกโทษให้เรา หญิงม่ายเป็นตัวอย่างที่มาก่อนการถวายพระองค์เองของพระคริสต์ 
หญิงม่ายมุ่งหน้าไปสู่กางเขน โดยถวายเงินของเธอ ในท่ามกลางท่านมีใครที่ช้ีไปยังพระเยซูและชีวิตของ 
พระองค์ที่ถวายเป็นเคร่ืองบูชา 
 
ข้าแต่พระเยซู ข้าพระองค์ถวายทั้งหมดแด่พระองค์ ทั้งทรัพย์สินของข้าพระองค์ เวลา กำลัง ชีวิตของข้าพระองค์ 
ขอทรงใช้เพื่อพระสิริของพระองค ์อธิษฐานใน พระนามพระเยซู อาเมน  
 
วันจันทร์ที ่17 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………… 
สิ่งเหล่าน้ีที่ท่านทั้งหลายเห็น วันหน่ึงศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่น่ีซึ่งจะไม่ถูกทำลายลงก็หามิได้”	 	 
ล ูกา  21:5-6  
ทรงเทศนาที่ภูเขามะกอกเทศ (มธ 24-25; มก 13) 
5 เมื่อบางคนพูดชมพระวิหารว่าได้ตกแต่งไว้ด้วยศิลางามและเคร่ืองถวาย พระองค์จึงตรัสว่า 
6 “สิ่งเหล่าน้ีที่ท่านทั้งหลายเห็น วันหน่ึงศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่น่ีซึ่งจะไม่ถูกทำลายลงก็หามิได้”	 



พระธรรมตอนน้ี เป็นคำบรรยายของหมอลูกาผู้เขียนพระธรรมลูกา เขียนถึงเร่ืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งก็มีบันทึกในพระธรรมมัทธิว, มาระโก และลูกา เรียกว่า กิตติคุณสัมพันธ์ คำเทศนาของพระเยซูตอนน้ี 
พระองค์ตรัสในพระวิหาร และจะเป็นจุดสนใจของเราประมาณหน่ึงอาทิตย์เร่ิมต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป  
พระเยซูทรงหวนกลับไปในเร่ืองเสียพระทัยเกี่ยวกับกรุงเยรูซาเล็ม (ที่ไม่ยอมต้อนรับพระองค์) พระ 
องค์ทรงทำนายว่า ศิลา (แต่ละก้อนใหญ่เกือบเท่ารถบัส) ที่เป็นวิหารทีก่รุงเยรูซาเล็มจะถูกทำลายกลาย 
เป็นกองๆ (ดูในลูกา 19.44 และเราพิจารณาเร่ืองน้ีแล้วในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2014)	  
	  
พระองค์ทรงทำนายว่าวิหารน้ีจะถูกทำลายลง ตามศาสนศาสตร์ของคนที่ฟังพระองค์ คือเป็นที่ประทับของ 
พระเจ้า แม้ฐานวิหารก็กลายเป็นทรายแทนที่จะเป็นศิลา (พระเยซูตรัสว่าผู้ที่ได้ยินพระคำของพระองค์แล้ว 
ทำตาม เปรียบเหมือนคนน้ันสร้างบ้านบนศิลา พายุพัดมาฝนตกบ้านหลังน้ันต้ังอยู่ได้ แต่ได้ยินแล้วไม่ทำตาม 
ก็เหมือนสร้างบ้านบนทราย พายุพัดมาฝนตกบ้านก็พังทะลาย คำทำนายของพระเยซูเป็นจริงใน คศ. 70 
เมื่อโรมันเผาทำลายพระวิหารและกรุงเยรูซาเล็ม-ผู้แปล)  
ท่านสร้างชีวิตและความเช่ือศรัทธาบนทรายซึ่งท่านเข้าใจผิดคิดว่าเป็นศิลาหรือไม่?  
 
ข้าแต่พระเยซู ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้หันมามองที่พระองค์ สอนข้าพระองค์ทั้งหลายอีกคร้ังหน่ึงว่า 
พระองค์เท่าน้ันที่เป็นฐานอันมั่นคง ที่ข้าพระองค์จะก่อสร้างชีวิตขึ้น อธิษฐานในพระนามของพระองค์ อาเมน  
 
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………… 
ระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลง ด้วยว่าจะมีหลายคนมา ต่างอ้างนามของเราและว่า 
‘เราเป็นพระคริสต์’	 และว่า ‘เวลาน้ันใกล้เข้ามาแล้ว’	 เพราะฉะน้ันทา่นทั้งหลายอย่าตามเขาไปเลย  
ล ูกา  21:7-8  
7 เขาทั้งหลายทูลถามพระองค์ว่า, พระอาจารย์เจ้าข้า‚เหตุการณ์เหล่าน้ีจะบังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่งไรเป็นหมาย 
สำคัญว่าการณ์ทั้งปวงน้ีจวนจะบังเกิดขึ้น 
เส้นทางของคนยุคน้ี (มธ 24:4-14)  
8 พระองค์จึงตรัสว่า, ระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลง ด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเรา 
และว่า ‘เราเป็นพระคริสต์’ และว่า ‘เวลาน้ันใกล้เข้ามาแล้ว’ เพราะฉะน้ันท่านทั้งหลายอย่าตามเขาไปเลย  
ด้วยการทำนายอย่างจู่โจมไม่ทันต้ังตัว เร่ืองพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มจะถูกทำลาย คนที่ฟังพระเยซ ูก็ถามว่า 
แล้วจะเกิดขึ้นเมื่อไร แทนที่พระเยซูจะบอกว่าเมื่อไร พระเยซูทรงเตือนให้เขาระวัง เร่ืองผู้เผยพระวจนะเทียม 
เท็จ อ้างว่าเขาจะมาในนามของพระเยซูแล้วประกาศว่า, เวลามาถึงเด๋ียวน้ีแล้ว” บางคร้ังบางคราวในปัจจุบัน 
น้ีมีผู้เผยพระวจนะ (นักเทศน์) บางคนบอกว่าเป็นวันน้ันวันน้ี เป็นเร่ืองปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเหล่าน้ันแสดงความ 
ไม่รู้จริงออกมา ทำเหมือนกับว่าพวกเขาเท่าน้ันที่รู้ความลับของปฏิทิน ความไม่รู้แล้วอวดรู้ผสมกับชีวิตที่ 
มุ่งหน้าสู่กางเขน เหมือนน้ํากับน้ํามันผสมกัน (เข้ากันไม่ได้) 
ข้าแต่พระเยซู ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเมื่อไร ขอช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็น 
คนสัตย์ซื่อต่อพระองค ์แทนที่จะเช่ือคนที่ทึกทักเอาว่า ตัวเขารู้ดีว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเมื่อไร 
อธิษฐานในพระนามพระองค์ อาเมน  



 
วันพุธที ่19 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………… 
ประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู้ราชอาณาจักร 
ล ูกา  21:9-11  
9 เมื่อท่านทั้งหลายจะได้ยินถึงการสงครามและการจลาจล อย่าตกใจกลัว เพราะว่าสิ่งเหล่าน้ันจำต้องเกิด 
ขึ้นก่อน แต่ที่สุดปลายยังจะไม่มาทันที”	 
10 แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่า ‘ประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู้ราชอาณาจักร’ 
11 ทั้งจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในที่ต่างๆ และจะเกิดกันดารอาหารและโรคระบาดอย่างร้ายแรง และจะมี 
ความวิบัติอันน่ากลัว และหมายสำคัญใหญ่ๆจากฟ้าสวรรค์  
ตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่ม เราได้ยินคำพยากรณ์เร่ืองสงคราม แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร โรคระบาดและ 
ภัยพิบัติต่างๆ ในกรณีทั่วไปผู้เผยพระวจนะ จะอธิบาย ความหมายที่เกิดขึ้นในจักรวาลแก่เรา แต่ในพระธรรม 
ลูกาบทที่ 21 ข้อ 9-11 พระเยซูทำนายถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่พระองค์ไม่ได้ทรงอธิบายถึงความ 
สำคัญของเหตุการณ์เหล่าน้ัน 
แต่พระองค์ตรัสกับเราว่า “อย่ากลัวเลย” เราจะไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรา แต่เราพยายามจำไว้เสมอว่า 
พระเจ้าทรงควบคุมและครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่ง  
สำหรับคนที่ประสบภัยสงคราม (เช่นเหตุการณ์ในซีเรีย) ภัยจากแผ่นดินไหว ภัยจากโรคระบาด เพียงแต่บอก 
ว่า “อย่าตกใจกลัวเลย” น้ันยังไม่เป็นการเพียงพอ พระเจ้าทรงสอนให้เราดำเนินชีวิตแบบ อุทิศถวายตัว ยื่นมือ 
ออกไปช่วยคนที่ได้รับภัยพิบัติ การทำเช่นน้ันจะทำให้ความกลัวของเขาลดลง  
มีทางใดในการดำรงชีวิต ที่แสดงออกถึงความเช่ือศรัทธาของท่าน โดยการรับใช้ผู้อ่ืนเมื่อเพื่อนร่วมโลกของ 
ท่านไม่ว่าอยู่ไกลหรือใกล้ได้รับภัยพิบัติ? 
 
ข้าแต่พระเยซู ขอทรงใช้คริสตจักรของพระองค์ในการบรรเทาความกลัว และเผื่อผู้ที่ประสบภัยพิบัติ 
อธิษฐานในพระนามของพระองค์ อาเมน  
 
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………… 
ด้วยว่าเราจะให้ปากและปัญญาแก่ท่าน ซึ่งศัตรูทั้งหลายของท่านจะต่อต้านและคัดค้านไม่ได้ 
ล ูกา  21:12-19  
12 แต่ก่อนเหตุการณ์เหล่าน้ันเขาจะจับท่านไว้ และจะข่มเหงท่านและมอบท่านไว้ในธรรมศาลาและในคุก 
และพาท่านไปต่อหน้ากษัตริย์และเจ้าเมืองเพราะเหตุนามของเรา 
13 การน้ันจะเกิดแก่ท่านเพื่อท่านจะได้เป็นพยาน 
14 เหตุฉะน้ัน ท่านทั้งหลายต้องปลงใจไว้ว่า จะไม่คิดคำนึงก่อนว่าจะแก้ตัวอย่างไร 
15 ด้วยว่าเราจะให้ปากและปัญญาแก่ท่าน ซึ่งศัตรูทั้งหลายของท่านจะต่อต้านและคัดค้านไม่ได้ 
16 แม้แต่บิดามารดาญาติพี่น้องและมิตรสหายจะทรยศท่าน และพวกเขาจะฆ่าบางคนในพวกท่านเสีย 
17 คนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะเหตุนามของเรา  



18 แต่ผมของท่านสักเส้นหน่ึงจะเสียไปก็หามิได้  
19 ท่านจะได้ชีวิตรอดโดยความอดทนของท่าน  
พระเยซูทรงทำนายถึงการที่วิหารถูกทำลาย ภัยพิบัติต่างๆ และทรงทำนายเร่ืองส่วนบุคคล คือผู้ที่ติดตาม 
พระองค์จะถูกข่มเหง ถูกจำคุก ถูกทรยศ มีคนเกลียดชัง แต่พระเยซูจะทรงปกป้องเขาเหล่าน้ันในยามทุกข์ยาก 
ลำบาก คริสตจักรในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ค่อยประสบกับความทุกข์ยากต่างๆตามที่ได้กล่าวมาแล้วน้ัน แต่ 
ในหลายประเทศ การข่มเหงคริสเตียนเป็นเร่ืองปกติ คริสตจักรถูกห้ามปราม ในการพูดเร่ืองศาสนาคริสต์เป็น 
สิ่งที่ผิดกฎหมาย การถูกข่มเหงทางด้านร่างกายเป็นเร่ืองปกติในหลายประเทศ คริสเตียนที่ดำเนิน ชีวิตมุ่งหน้า 
ไปสู่กางเขนได้รับการข่มเหงทุกวัน 
ท่านทำอะไรบ้างในการสนับสนุนพี่น้องคริสเตียนในประเทศต่างๆที่ถูกข่มเหง? จากประสพการณ์ของท่านเคย 
ถูกคนเยาะเย้ยและผลักไสออกไปเพราะท่านเป็นคริสเตียน ซึ่งทำให้ท่านเข้าใจคริสเตียนที่ถูกข่มเหงได้ดีขึ้น 
หรือเปล่า? ท่านอธิษฐานเผื่อคริสเตียนที่ถูกข่มเหงอย่างไร? 
	  
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลาย ในการให้การสนับสนุนแด่พี่น้องคริสเตียนที่ถูกข่มเหง และขอ 
ทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้ร่วมมือกับพี่น้องคริสเตียนที่ถูกต่อต้าน อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน 
 
วันศุกร์ที ่21 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………… 
เมื่อท่านเห็นกองทัพทั้งหลายมาต้ังล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อน้ันจงรู้ว่าวิบัติของกรุงน้ันก็ใกล้เข้ามาแล้ว” 
ล ูกา  21:20-24  
การทำลายกรุงเยรูซาเล็มในอนาคต (มธ 24:15-21; มก 13:14-23)  
20 เมื่อท่านเห็นกองทัพทั้งหลายมาต้ังล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อน้ันจงรู้ว่าวิบัติของกรุงน้ันก็ใกล้เข้ามาแล้ว 
21 เวลาน้ันให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขาและผู้ที่อยู่ในกรุงให้ออกไป และผู้ที่อยู่บ้านนอกอย่าให้เข้ามา 
ในกรุง 
22 เพราะว่าเวลาน้ันเป็นวันแห่งการแก้แค้นเพื่อจะให้สิ่งสารพัดที่เขียนไว้น้ันสำเร็จ 
23 แต่ในวันเหล่าน้ันวิบัติแก่หญิงที่มีครรภ์หรือมีลูกอ่อนกินนมอยู่ เพราะว่าจะมีความทุกข์ร้อนใหญ่หลวง 
บนแผ่นดิน และจะทรงพระพิโรธแก่พลเมืองน้ี 
24 เขาจะล้มลงด้วยคมดาบ และต้องถูกกวาดเอาไปเป็นเชลยทั่วทุกประชาชาติ และคนต่างชาติจะเหยียบยํ่า 
กรุงเยรูซาเล็ม จนกว่าเวลากำหนดของคน ต่างชาติน้ันจะครบถ้วน 
พระเยซูทรงทำนายอีกคร้ัง ถึงการที่กรุงเยรูซาเล็มจะถูกทำลายและสภาพของคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม 
นักอธิบายพระคัมภีร์ช่ือ แอแลน คูลเป็ปเปอร์ เขียนไว้ในหนังสือ การตีความหมายของพระคัมภีร์ว่า 
การทำนายเร่ืองกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลาย มีจุดประสงค์สำคัญอยู่ที่การเตือนคนของพระเจ้าให้กลับใจใหม ่
ในขณะเดียวกันคำทำนายเรียกร้องให้คนเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในพระคริสต์ ในขณะที่คนที่ติดตามพระเยซู 
ถูกจับ ถูกข่มเหง ถูกทรยศและมีคนเกลียดชัง ซึ่งทำให ้เราเข้าใจมากขึ้นถึงความปรารถนาของพระเยซูเอง 
เราร่วมไปกับพระองค์ในการเดินทางมุ่งหน้าไปสู่กางเขน ซึ่งทำให้เราเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ในการอุทิศถวาย 
พระองค์เองเป็นเคร่ืองบูชา และเพราะว่าพระเยซูทรงต้ังพระพักตร์แน่วแน่ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม 



ทำให้พระองค์ทรงเข้าใจเรามากขึ้น	  ในขณะที่เรากลับใจใหม่ใน เทศกาลเล้นท ์(มหาพรต) น้ี ให้เราจดจ่อ 
อยู่กับความบอบบางของความเช่ือของเรา	  
 
ข้าแต่พระเยซู โปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย ในการดำรงชีวิตที่ทำให้ความเช่ือศรัทธาจืดจางลง 
ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตอย่างกล้าหาญ แม้ว่าผลที่ตามมาคือความยาก ลำบาก 
อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน  
 
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………… 
เมื่อน้ันเขาจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆ ทรงฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็นอันมาก”  
ล ูกา  21:25-28 
การเสด็จกลับมาด้วยสง่าราศีของพระคริสต์ (มธ 24:29-31; มก 13:24-27) 
25 จะมีหมายสำคัญที่ดวงอาทิตย์ ที่ดวงจันทร์ และที่ดวงดาวทั้งปวง และบนแผ่นดินก็จะมีความทุกข์ร้อน 
ตามชาติต่าง ๆ ซึ่งมีความพิศวงงงงวยเพราะเสียงกึกก้อง ของทะเลและคล่ืน 
26 จิตใจมนุษย์ก็จะสลบไสลไปเพราะความกลัว และเพราะสังหรณ์ถึงเหตุการณ์ซึ่งจะบังเกิดในโลก ด้วยว่า 
‘บรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านไป’	 
27 เมื่อน้ันเขาจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆ ทรงฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็นอันมาก 
28 เมื่อเหตุการณ์ทั้งปวงน้ีเร่ิมจะบังเกิดขึ้นน้ัน จงยืดตัวและผงกศีรษะขึ้น ด้วยการไถ่ท่านใกล้จะถึงแล้ว”	 
การทำนายถึงการที่กรุงเยรูซาเล็มจะถูกทำลายมีความหนักแน่นเพิ่มขึ้น เมื่อกล่าวถึงดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ 
ดวงดาว และการโคจรมารวมกัน ทำให้สลบไสลด้วย ความกลัว และมีลางสังหรณ์ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเปล่ียน 
แปลงไป บุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆทรงฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็นอันมาก คนที่เช่ือในพระเยซูจะยืดตัวและ 
ผงกศีรษะขึ้น ด้วยว่าการไถ่ใกล้จะมาถึงแล้ว มีคำกล่าวว่า มืดมิดก่อนรุ่งอรุณ ในเวลาที่นำไปสู่การตรึงพระเยซู 
ที่กางเขน พระองค์ทรงเตือนคนที่ติดตามพระองค์ว่า กางเขนไม่ใช่จุดจบของเร่ือง แต่การเป็นขึ้นมาจาก 
ความตายจะตามมา พระองค์ทรงเตือนเราว่าความยุ่งยากแตกสลายในโลกไม่ใช่จุดจบ พระคริสต์จะเสด็จ 
กลับมา ในเวลาที่เหมาะสมไม่ว่าความโกลาหลวุ่นวายจะเป็นเร่ืองคุ้นเคยหรือเป็นเร่ืองส่วนตัว หรือเร่ืองใหญ ่
ขยายวงกว้างออกไป หรือเป็นเร่ืองระดับจักรวาล และเป็นเร่ืองที่ ท่วมท้น ความรอดของเราใกล้เข้ามาแล้ว 
ท่านมีความหวัง 
ท่ามกลางโศกนาฏกรรมและพระสัญญาว่า สิ่งที่ดีกว่าจะตามมา? 
ท่านจะแบ่งปันความจริงดังกล่าวแก่คนรอบข้างอย่างไร?  
 
ข้าแต่พระเจ้า ขอประทานความหวังแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายว่า การเสด็จกลับมาของพระเยซูจะทรงเช็ดน้ําตา 
ทุกๆหยดของเรา อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน  
 
วันอาทิตย์ที่สามของเทศกาลเล้นท์วันที่ 23 มีนาคม 2014 
……………………………………………………………………… 
 “ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถ้อยคำของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย” 



ล ูกา  21:29-33 
คำอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเด่ือ (มธ 24:32-33; มก 13:28-29) 
29 พระองค์ตรัสคำอุปมาแก่เขาว่า, จงดูต้นมะเด่ือและต้นไม้ทั้งปวงเถิด 
30 เมื่อผลิใบออกแล้ว ท่านทั้งหลายก็เห็นและรู้อยู่เองว่าฤดูร้อนจวนจะถึงแล้ว 
31 เช่นน้ันแหละ เมื่อท่านทั้งหลายเห็นเหตุการณ์เหล่าน้ันเกิดขึ้น ก็ให้รู้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าใกล้จะถึงแล้ว 
32 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนในช่ัวอายุน้ีจะไม่ล่วงลับไปจนกว่าสิ่งทั้งปวงน้ีจะสำเร็จ 
33 ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถ้อยคำของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย  
หลังจากทรงตรัสถึงความลึกลับของจักรวาล ในการที่พระองค์จะเสด็จกลับมา พระองค์จึงตรัสเร่ืองของโลก 
ให้ผู้ฟังของพระองค ์สนใจเร่ืองต้นมะเด่ือเทศ คนฟังของ พระองค์ทราบว่า ฤดูร้อนใกล้เข้ามาแล้ว เมื่อใบมะเด่ือ 
เร่ิมผลิออกมา จากการอ่านพระธรรมลูกาตอนน้ีที่เกี่ยวกับหมายสำคัญต่างๆ เรารู้ว่าแผ่นดินของพระเจ้าใกล้ 
เข้ามาแล้ว อย่าให้เราลดคุณค่าคำทำนายของพระองค ์พระเยซูจึงตรัสเพิ่มเติมว่า “ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ 
ถ้อยคำของเรา จะสูญหายไปหามิได้เลย”	 การทำนายจะ เป็นจริงในวันสุดท้าย ในขณะที่เรารอคอยความรอด 
ของเรา ได้ใกล้เข้ามาแล้ว 
ชีวิตที่มุ่งไปสู่กางเขนเป็นชีวิตที่ยอมจำนน เป็นการกระทำที่ยอมจำนนต่อน้ําพระทัยของพระเจ้าและผู้อ่ืน 
สำหรับท่านหมายความว่าอย่างไรในการยอมจำนนต่อ พระดำรัสของพระเยซูในวันสุดท้าย? 
 
ข้าแต่พระเยซู พระคำของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความมั่นใจ แม้ว่าถ้อยคำเหล่าน้ันจะ ทำให ้
ข้าพระองค์ทั้งหลายสับสน และเป็นสิ่งที่ท้าชวนข้าพระองค์ ทั้งหลาย ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายในการ 
ติดตามพระองค ์ในขณะที่ข้าพระองค์ทั้งหลายคิดใคร่ครวญภาวนาเกี่ยวกับวันสุดท้าย อธิษฐานใน 
พระนามพระเยซ ูอาเมน 	  
 
วันจันทร์ที ่24 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………… 
เหตุฉะน้ันจงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่ทุกเวลา 
เพื่อท่านทั้งหลายสมควรที่จะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะบังเกิดมาน้ัน และจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้”  
ล ูกา  21:34-36  
จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน  
34 แต่จงระวังตัวให้ดี เกลือกว่าในเวลาหน่ึงเวลาใดใจของท่านจะล้นไปด้วยอาการกินและด่ืม และด้วยการเมา 
และด้วยคิดกังวลถึงชีวิตน้ี แล้วเวลาน้ันจะมาถึงท่าน โดยไม่ทันรู้ตัว 
35 เพราะว่าวันน้ันจะมาดุจบ่วงแร้วถึงคนทั้งปวงที่อยู่ทั่วพื้นแผ่นดินโลก 
36 เหตุฉะน้ันจงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่ทุกเวลา 
เพื่อท่านทั้งหลายสมควรที่จะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะบังเกิดมาน้ัน และจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้”	 
เราเร่ิมต้นศึกษาพระกิตติคุณสัมพันธ์ (คือเร่ืองราวของพระเยซูที่ปรากฏใน มัทธิว มาระโก ลูกา) 
ในอาทิตย์ที่ผ่านมา และพระเยซูตรัสจบด้วยข้อความ ดังปรากฏในลูกาบทที่ 21 ข้อ 34-36  
พระองค์ทรงเตือน ให้คนฟังเฝ้าระวังอยู่ เพื่อว่าเขาจะได้ไม่ประหลาดใจเหมือนตกอยู่ในกับดัก การเฝ้าระวัง 
อยู่เป็นเร่ืองสำคัญที่สุด เมื่อเราคำนึงถึงการเสด็จ กลับมาของพระเยซู เพราะเราไม่รู้ว่าโมงน้ันวันน้ันพระเยซู 



จะเสด็จกลับมา ผลกระทบจากการที่พระเยซูเสด็จกลับมาเป็นสิ่งที่หลีกเล่ียงไม่ได้ พระองค์ทรงเตือน 
เราให้อธิษฐานขอความเข้มแข็ง บ่อยคร้ังเราทำให้คำอธิษฐานน้ีเป็นคำอธิษฐานส่วนตัว “ข้าแต่พระเยซ ู
โปรดยกโทษในความผิดบาปของข้าพระองค์ เพื่อว่า ข้าพระองค์จะเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอเมื่อพระองค์เสด็จ 
กลับมา” แต่ชีวิตที่มุ่งหน้าไปสู่กางเขน เตือนเราให้เอาคนอ่ืนมาก่อนตัวเราเองเสมอ ดังน้ันคำอธิษฐานดัง 
ต่อไปน้ีอาจจะเหมาะสมกว่า 
 
ข้าแต่พระเยซู ขอทรงโปรดยกโทษความบาปแก่คนของพระองค์ และทรงช่วยข้าพระองค์ให้เป็นพยานถึง 
ความรัก และความห่วงใยของพระองค์ เพื่อว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอเมื่อพระองค์ 
เสด็จกลับมา อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน  
	  
วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………… 
กลางวันพระองค์ทรงสั่งสอนในพระวิหาร และกลางคืนก็เสด็จออกไปประทับที่ภูเขาช่ือมะกอกเทศ  
ล ูกา  21:37-38  
37 กลางวันพระองค์ทรงสั่งสอนในพระวิหาร และกลางคืนก็เสด็จออกไปประทับที่ภูเขาช่ือมะกอกเทศ  
38 คนทั้งปวงก็มาหาพระองค์ในพระวิหารแต่เช้าตรู่เพื่อจะฟังพระองค์  
หลงัจากได้แบ่งปันคำเทศนาของพระเยซูเกี่ยวกับวันสุดท้าย คือวันที่พระเยซูเสด็จกลับมา ผู้เขียนพระธรรมลูกา 
คือหมอลูกาได้บรรยายให้เราเห็นบริบทที่พระเยซูใช้เวลาสั่งสอนในวิหารของพระเจ้า และในเวลากลางคืน 
พระองค์ทรงออกไปยังภูเขามะกอกเทศ และผู้คนมาฟังพระองค์สั่งสอนในตอนเช้า แบบอย่างของพระเยซูใน 
การให้พระองค์เองและการถอยสำหรับพระองค์เอง ช่วยให้เราวางจังหวะ ในการดำรงชีวิตของเรา การเดิมพัน 
ที่ไม่ทราบจำนวนกำลังจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่โครงร่างของการฆ่าพระเยซูเร่ิมเป็นรูปร่างขึ้น การให้พระองค์เอง 
(โดยการสอน) และในการดูแลพระองค์เอง (โดยการถอยหลังสู่ธรรม) เป็นการช่วยเสริมกำลังให้พระองค์ 
มุ่งหน้า ไปสู่กางเขนได้สัมฤทธิ์ผล การอุทิศตัวเราทำให้ชีวิตเติมเต็มแต่เป็นงานที่เหน่ือยจนเกือบหมดแรง 
ท่านจะดำเนินชีวิตอย่างไรในการเสริมสร้างกำลังให้ตัวเอง ในขณะที่เดินทางมุ่งหน้าไปยังกางเขน? 
พระกิตติคุณลูกาได้หนุนใจเราให้เราคำนึงถึงการทำงาน รับใช้ พระเจ้าของเรา แต่ลูกาบทที่ 21 ข้อ 37-38 
ช้ีให้เราหาภูเขามะกอกเทศของเราเอง คือสถานที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าสำหรับการอธิษฐานเหมือนที่พระเยซู 
ทรงกระทำ 
 
ข้าแต่พระเยซู บางคร้ังข้าพระองค์ทั้งหลายลืมนึกถึงวันสะบาโตสำหรับฟ้ืนฟูตัวเอง ขอพระองค์ทรงโปรดสำแดง 
ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นภูเขามะกอกเทศของ ข้าพระองค์ทั้งหลาย และขอพระองค์ทรงท้าชวนข้าพระองค์ 
ทั้งหลายให้ถอย ไปยังภูเขามะกอกเทศของข้าพระองค์ทั้งหลาย เพื่อเข้าเฝ้าพระองค ์อธิษฐานในพระนามของ 
พระเยซ ูอาเมน  
 
วันพุธที ่26 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………… 
พวกปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์หาช่องทางว่าเขาจะฆ่าพระองค์ได้อย่างไร เพราะเขากลัวประชาชน 



ล ูกา  22:1-6  
ยูดาสตกลงว่าจะทรยศพระเยซู (มธ 26:14-15; มก 14:10-11)  
1 เทศกาลเล้ียงขนมปังไร้เช้ือที่เรียกว่าปัสกามาใกล้แล้ว  
2 พวกปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์หาช่องทางว่าเขาจะฆ่าพระองค์ได้อย่างไร เพราะเขากลัวประชาชน  
3 ฝ่ายซาตานเข้าดลใจยูดาสที่เรียกว่าอิสคาริโอทที่นับเข้าในพวกสาวกสิบสองคน  
4 ยูดาสได้ไปปรึกษากับพวกปุโรหิตใหญ่และพวกนายทหารว่า จะทรยศพระองค์ให้เขาได้ด้วยวิธีใด  
5 คนเหล่าน้ันดีใจ และตกลงกับยูดาสว่าจะให้เงิน  
6 ยูดาสจึงให้สัญญา และคอยหาโอกาสที่จะทรยศพระองค์ให้แก่เขาเมื่อว่างคน  
แผนการฆ่าพระเยซูเป็นรูปร่างมากขึ้น ผู้นำทางศาสนามีความต้ังใจที่จะฆ่าพระองค์มากขึ้น และยูดาสาวกของ 
พระองค์ก็อาสาสมัครที่จะทรยศต่อพระอาจารย ์เพื่อเห็นแก่เงิน (ด้วยความสนับสนุนของซาตาน)  
เทศกาลปัสกา (Passover คือผ่านไปหรือข้ามไป) ของชาวยิวใกล้เข้ามาแล้ว เทศกาลปัสกาเป็นเทศกาล 
ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อพระเจ้าทรงช่วยชาวอิสราเอล ออกมาจากความเป็นทาสในประเทศอียิปต์ (พระเจ้า 
ทรงสั่งให้ชาวอิสราเอลฆ่าลูกแกะแล้วเอาเลือดทาไว้ที่ประตูหน้าบ้าน เมื่อทูตมรณะออกไปสังหารบุตรหัวปี 
ชาวอียิปต์ ฑูตก็จะไม่เข้าไปในบ้านที่มีเลือดแกะทาไว้ที่หน้าบ้าน) พระเจ้าทรงใช้ความตาย (ของลูกแกะ 
และบุตรหัวปีชาวอียิปต์) เพื่อประทานชีวิต (อิสระภาพให ้กับชาวอิสราเอล) เมื่อมองย้อนกลับถึงเร่ืองน้ี 
การสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระเยซูซึ่งตรงกับเทศกาลปัสกาจึงไม่ใช่เร่ืองบังเอิญ จากเทศกาล 
น้ีต่อไป อีกสองสามวัน ชีวิตของพระเยซูก็จะผ่านความตาย และทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย และพระองค์จะ 
ให้เราเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย 
มีความหมายอะไรสำหรับท่านในการรับเอาความตายของพระเยซ ูเพื่อว่าท่านจะได้รับเอาชีวิตของพระองค์ 
ด้วย? มันมีลักษณะอย่างไร ท่ามกลางปัญหาเทคโนโลยี่ วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ในศตวรรษที่ 21 
ในการที่เราจะเป็นพยานของพระเยซูด้วยคำพูดและการกระทำของพระเยซู ที่เต็มใจไปสิ้นพระชนม์ที่กางเขน 
เพื่อจะได้ ชีวิต?  
 
โอ ข้าแต่พระเยซ ูเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายกำลังรอความตาย ทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความสงสัยในชีวิต 
ขอทรงเสริมกำลังข้าพระองค์ทั้งหลาย เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทรยศต่อพระองค ์อธิษฐานในพระนามของพระเยซู 
อาเมน  
 
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………… 
พระองค์จึงทรงใช้เปโตรและยอห์นไปสั่งว่า, จงไปจัดเตรียมปัสกาให้เราทั้งหลายกิน”  
ล ูกา  22:7-13  
การเตรียมสำหรับงานเล้ียงปัสกา (มธ 26:17-19; มก 14:12-16)  
7 พอถึงวันกินขนมปังไร้เช้ือ เมื่อเขาต้องฆ่าลูกแกะสำหรับปัสกา  
8 พระองค์จึงทรงใช้เปโตรและยอห์นไปสั่งว่า, จงไปจัดเตรียมปัสกาให้เราทั้งหลายกิน”  
9 เขาทูลถามพระองค์ว่า, พระองค์ทรงปรารถนาจะให้ข้าพระองค์ทั้งหลายจัดเตรียมที่ไหน”  



10 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า, ดูเถิด เมื่อท่านเข้าไปในกรุงก็จะมีชายคนหน่ึงทูนหม้อน้ํามาพบท่าน 
เขาจะเข้าไปเรือนไหน จงตามเขาไปในเรือนน้ัน  
11 จงพูดกับเจ้าของเรือนว่า “พระอาจารย์ให้ถามท่านว่า, ห้องที่เราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเรา 
ได้น้ันอยู่ที่ไหน”  
12 เจ้าของเรือนจะช้ีให้ท่านเห็นห้องใหญ่ช้ันบนที่ตกแต่งไว้แล้ว ที่น่ันแหละจง จัดเตรียมไว้เถิด”  
13 เขาทั้งสองจึงไปและพบเหมือนคำที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขา แล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อม  
พระเยซูทรงใช้เปโตรและยอห์นการกระทำเช่นน้ันพระองค์ทรงเชิญชวนสาวกทั้งสองคนให้ร่วมพันธกิจกับ 
พระองค ์พระเยซูอาจจะตอบสนองการท้าชวน โดยทิ้งสาวก ของพระองค์ไว้ข้างหลังให้ตกเป็นเหยื่อของ 
การทรยศและปฎิเสธพระองค์ และละทิ้งพระองค์ซึ่งพวกเขาทำเช่นน้ันจริงๆ พระองค์จะไปเผชิญตามลำพัง 
พระองค์เอง เมื่อคำนึงถึงความล้มเหลวของสาวกทั้งหมด เป็นที่แน่ชัดว่าพระองค์ไม่จำเป็นต้องใช้คนเหล่าน้ัน 
ในการเดินทางของพระองค์สู่กางเขนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายน้ัน แต่พระเยซูทรงใช้เปโตรและยอห์นให้ไป 
เตรียมปัสกา ทั้งๆที่สองคนน้ีล้มเหลว แต่พระองค์ทรงให้เขามีส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น แม้ว่า 
สาวกจะไม่มีความสามารถที่จะช่วยในการเดินทางของพระองค์ ในการมุ่งหน้าไปสู่กางเขนโดยไม่ละทิ้งคนอ่ืน 
และความล้มเหลวของเขา  
พระเยซูให้ท่านมีส่วนร่วมในพันธกิจของพระองค์อย่างไร? ท่านจะทำอย่างไรในการตอบสนองพระ 
คุณของพระเยซ?ู  
 
ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์กตัญญูต่อพระองค ์พระองค์ไม่ได้ใช้คนที่เข้มแข็งในความเช่ือเท่าน้ัน 
แต่พระองค์ใช้คนที่อ่อนแอและลัมเหลวด้วยเช่นข้าพระองค์ทั้งหลาย อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน  
 
วันศุกร์ที ่28มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มีการเถียงกันด้วยว่าจะนับว่าใครในพวกเขาเป็นใหญ่ที่สุด  
ล ูกา  22:24-30  
ยากอบและยอห์นอยากเป็นใหญ ่  
24 มีการเถียงกันด้วยว่าจะนับว่าใครในพวกเขาเป็นใหญ่ที่สุด  
25 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า, กษัตริย์ของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้าเหนือเขา และผู้ที่มีอำนาจเหนือเขาน้ัน 

เขาเรียกว่าเจ้าบุญนายคุณ 
26 แต่พวกท่านจะหาเป็นอย่างน้ันไม่ ผู้ใดในพวกท่านที่เป็นใหญ่ที่สุด ให้ผู้น้ันเป็นเหมือนผู้เล็กน้อยที่สุด 

และผู้ใดเป็นนาย ให้ผู้น้ันเป็นเหมือนคนรับใช้ 
27 ด้วยว่าใครเป็นใหญ่กว่า ผู้ที่เอนกายลงรับประทานหรือผู้รับใช้ ผู้ที่เอนกายลงรับประทานมิใช่หรือ 

แต่ว่าเราอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายเหมือนผู้รับใช้อัครสาวก 
จะพิพากษาพวกอิสราเอลในอาณาจักรของพระเจ้า  

28 ฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นคนที่ได้อยู่กับเราในเวลาที่เราถูกทดลอง  
29 และพระบิดาของเราได้ทรงจัดเตรียมอาณาจักรมอบให้แก่เราอย่างไร เราก็จะจัดเตรียมอาณาจักรมอบ 

ให้แก่ท่านทั้งหลายเหมือนกัน  



30 คือท่านทั้งหลายจะกินและด่ืมที่โต๊ะของเราในอาณาจักรของเรา และจะน่ังบนที่น่ังพิพากษาพวกอิสราเอล 
สิบสองตระกูล 

ในเทศกาลปัสกา สาวกก็เป็นเหมือนคนขี่ม้าแข่ง กำลังแข่งกันไปสู่ตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ พยายามหาที่น่ังใกล้ 
เจ้าภาพคือพระเยซ ูพระเยซูทรงตอบสาวกว่า “แต่พวก ท่านจะหาเป็นอย่างน้ันไม่ ผู้ใดในพวกท่านที่เป็นใหญ ่
ที่สุดให้ผู้น้ันเป็นเหมือนผู้เล็กน้อยที่สุด และผู้ใดเป็นนายให้ผู้น้ันเป็นเหมือนคนรับใช้”หนทางที่จะได้น่ังใกล้ 
พระเยซูคือ ต้องถอยห่างจากช่ือเสียงและยอมทำงานรับใช้คนอ่ืน 
สำหรับผู้นำทั้งหลายที่โฆษณายกย่องตัวเองได้หมดเวลาแล้ว สำหรับการทำตามแบบอย่างพระคริสต์ 
ซึ่งมุ่งหน้าไปสู่กางเขน ในทุกวันน้ีเราได้ยินบ่อยคร้ังจากผู้นำทางศาสนา การเมืองและธุรกิจ เกี่ยวกับผู้นำแบบ 
รับใช้ แต่เราไม่ค่อยได้เห็นเขาดำเนินชีวิตแบบผู้รับใช้  
มีขั้นตอนอะไร ที่ท่านจะทำให้ผู้นำทั้งหลายเป็นคนรับ ผิดชอบในการดำเนินชีวิตแบบยอมจำนนต่อพระคริสต์ 
แทนการโฆษณาหาช่ือเสียงให้ตัวเอง? ในส่วนไหนในชีวิตของท่านที่ท่านทำแบบผู้นำที่เป็นผู้รับใช้?  
 
ข้าแต่พระเจ้า โปรดยกโทษให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายที่ต้องการเป็นคนยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ใช่โดยการเป็นผู้รับใช้ 
คนอ่ืนแต่เป็นการเหยียบไหล่คนอ่ืนขึ้นไป อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน  
 
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…เปโตรเอย๋ เราบอกท่านว่าวันน้ีก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเราถึงสามคร้ัง”  
ล ูกา  22:31-34  
ทรงพยากรณ์ถึงการปฏิเสธของเปโตร (มธ 26:33-35; มก 14:29-31)  
31 และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า, ซีโมน ซีโมนเอ๋ย ดูเถิด ซาตานได้ขอท่านไว้เพื่อจะฝัดร่อนท่านเหมือน 

ฝัดข้าวสาลี 
32 แต่เราได้อธิษฐานเผื่อตัวท่าน เพื่อความเช่ือของท่านจะไม่ได้ขาด และเมื่อท่านได้หันกลับแล้ว จงชูกำลัง 

พี่น้องทั้งหลายของท่าน” 
33 ฝ่ายเขาจึงทูลพระองค์ว่า, พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์พร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ ถึงจะต้องติดคุกและ 

ถึงความตายก็ดี” 
34 พระองค์ตรัสว่า‚ เปโตรเอ๋ยเราบอกท่านว่าวันน้ีก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเราถึงสามคร้ัง” 
เร่ืองน้ีในพระธรรมมัทธิวและมาระโก เปโตรปฎิเสธพระเยซู ตามที่พระเยซูทรงทำนายว่า เปโตรจะทรยศ 
พระองค ์แต่ในพระธรรมลูกา (เหมือนพระธรรมยอห์น) บันทึกว่าเปโตรตอบสนองแบบตกใจเงียบๆ เป็นเร่ือง 
ลำบากใจสำหรับเปโตรที่ได้ยินถ้อยคำเหล่าน้ี โดยเฉพาะเขาเป็นคนแรกที่พระเยซูทรงเรียก (ลูกา 5:1-11) 
เป็นคนแรกที่ยอมรับว่าพระเยซูคือพระคริสต์ (9:18-20) และเปโตรเป็นหน่ึงในสามคนที่เห็นการแปลงร่าง 
(9:28-36) และเปโตรปฏิเสธพระเยซูจริงๆหรือ? 
ลูกาไม่ได้บอกว่า เปโตรตอบอย่างไร แต่ผมสงสัยว่าคงตอบแบบขุ่นเคือง พระเยซูทรงคิดเช่นน้ันได้อย่างไร? 
เปโตรอาจจะสำนึกผิด เขาจะทำอย่างไรจึงจะได้รับพระคุณ ในขณะที่เขาทำให้พระองค์ผิดหวัง? 
หรือบางทีรู้สึกไม่มีความหวัง เขาจะเป็นคนสัตย์ซื่อได้อีกหรือไม่? 



เมื่อท่านรู้ว่าท่านได้ทำบาป ท่านมีความรู้สึกอย่างไร? 
ท่านต้ังคำถามตัวเองว่าอย่างไรเมื่อท่านรู้ว่าท่านได้ทำบาป? 
 
ข้าแต่พระเยซู ขอทรงเตือนข้าพระองค์ทั้งหลายอีกคร้ังถึงพระคุณของพระองค์ ซึ่งปกปิดบาปทั้งหมดของ 
ข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงโปรดรักษาความเจ็บปวด และขอทรงตอบคำถามของข้าพระองค์ทั้งหลาย 
เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายเผชิญกับความบาปของเรา อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน 
 
อาทิตย์ที่สี่ของเทศกาลเล้นท์วันที่ 30 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แต่เด๋ียวน้ีใครมีถุงเงินให้เอาไปด้วย และย่ามก็ให้เอาไปเหมือนกัน 
ล ูกา  22:35-38  
เหล่าสาวกออกไปพร้อมกับคำทรงเตือน  
35 พระองค์จึงตรัสถามเหล่าสาวกว่า, เมื่อเราได้ใช้ท่านทั้งหลายออกไปโดยไม่มีถุงเงิน ไม่มีย่าม ไม่มีรองเท้า 

น้ันท่านขัดสนสิ่งใดบ้างหรือ” เขาทั้งหลายทูลตอบว่า, ไม่ขาดสิ่งใดเลย”  
36 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า, แต่เด๋ียวน้ีใครมีถุงเงินให้เอาไปด้วย และย่ามก็ให้เอาไปเหมือนกัน และผู้ใดที่ไม่มี 

ดาบก็ให้ขายเสื้อคลุมของตนไปซื้อดาบ  
37 ด้วยเราบอกท่านทั้งหลายว่า พระวจนะซึ่งเขียนไว้แล้วน้ันต้องสำเร็จในเรา คือว่า ‘ท่านถูกนับเข้ากับ 

บรรดาผู้ละเมิด’ เพราะว่าคำพยากรณ์ที่เล็งถึงเราน้ันจะสำเร็จ”  
38 เขาทูลตอบว่า, พระองค์เจ้าข้า ดูเถิด มีดาบสองเล่ม” พระองค์ตรัสกับเขาว่า, พอเสียทีเถอะ”  
ในตอนต้นของพระธรรมลูกา พระเยซูทรงบอกสาวกว่าเขาไม่ต้องการกระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเสื้อผ้า หรือ 
รองเท้า (ลูกา 93.2 และ 10.3-4) อย่างไรก็ตาม บัดน้ีเขาต้องเอากระเป๋าสตางค์ (ถุงใส่เงิน) กระเป๋าเสื้อผ้า 
(กระสอบ) ให้ขายเสื้อคลุม ให้เอาเงินไปซื้อดาบ ความตึงเครียดได้เพิ่มมากขึ้น พระเยซูทรงท้าชวนสาวกว่า 
ชีวิตที่มุ่งหน้าไปสู่กางเขนเป็นที่ที่ไม่มีความขัดแย้งเลย หรือไม่มีการเปล่ียนแปลงเลย คนที่อธิบายพระคัมภีร์ 
ค้นหาไตร่ตรองเร่ืองที่พระเยซูทรงสั่งให้สาวกซื้อดาบ 
เพราะในพระคัมภีร์ตอนอ่ืนๆพระเยซูทรงต่อต้านความรุนแรงโดยเฉพาะเกี่ยวกับดาบ (22:50-51) 
นักวิชาการด้านพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่า พระดำรัส ของพระเยซูเป็นที่เข้าใจกันทั่วไป 
(ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม ดูใน 22:38) สาวกมีดาบสองเล่ม จะทำอะไรได้ ก็คงไม่มีความหมายมากไปกว่าน้ัน 
การอธิบายที่ชัดเจน มากขึ้นคือ พระดำรัสของพระเยซู พูดเกี่ยวกับอิสยาห ์53:12 
“เพราะท่านเทจิตวิญญาณของท่านถึงความมรณาและถูกนับเข้ากับบรรดาผู้ละเมิด” 
พระเยซูทรงรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและพระองค์ทรงยอมรับสิ่งนั้น และการเดิมพันสูงขึ้นและพระเยซูพร้อมที่จะ 
เดินไปสู่กางเขน  
 
ข้าแต่พระเยซู เมื่อการท้าชวนมาถึง ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะตามรอยพระบาทพระองค์ 
ด้วยการมอง สังเกตและสันติสุข อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน  
 
 



วันจันทร์ที ่31 มีนาคม 2014  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ฝ่ายพระองค์เสด็จออกไปยังภูเขามะกอกเทศตามเคย  
ล ูกา  22:39-44  
พระเยซูในสวนเกทเสมนี (มธ 26:36-46; มก 14:32-42; ยน 18:1)  
39 ฝ่ายพระองค์เสด็จออกไปยังภูเขามะกอกเทศตามเคย และเหล่าสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปด้วย  
40 เมื่อมาถึงที่น่ันแล้ว พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า, จงอธิษฐานเพื่อมิให้เข้าในการทดลอง”  
41 แล้วพระองค์ดำเนินไปจากเขาไกลประมาณขว้างหินตกและทรงคุกเข่าลงอธิษฐาน  
42 ว่า, พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยน้ีเล่ือนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดีอย่า 

ให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด”  
43 ทูตสวรรค์องค์หน่ึงจากสวรรค์มาปรากฏแก่พระองค์ช่วยชูกำลังพระองค์  
44 เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์มากนักพระองค์ยิ่งปลงพระทัยอธิษฐาน พระเสโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหิต 

ไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ ่  
พระเยซูทรงยอมรับการเดินสู่กางเขนของพระองค์ แต่พระองค์ทรงอธิษฐาน (ขอให้ถ้วยน้ีเล่ือนพ้นไปจาก 
ข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด) 
เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทราบว่าไม่ใช่ของง่ายๆ หมายความว่าต้องเจ็บปวดมากๆ และการเสียเกียรติ 
พร้อมทั้ง ความบาปทั้งโลก พระเยซูทรงเดินทางน้ีทั้งๆที่รู้ว่าไม่มีผลประโยชน์สำหรับพระองค์เอง พระเยซูทรง 
อธิษฐานต่อพระเจ้า ทรงขอให้ภาระน้ีเบาลง แต่ที่สำคัญมากกว่า น้ัน พระองค์ทรงอธิษฐานให้น้ําพระทัยของ 
พระเจ้าสำเร็จ การดำเนินชีวิตโดยการมุ่งหน้าไปสู่กางเขน หมายความว่า ให้คำอธิษฐานดังกล่าวเป็นของ 
เราเอง เป็นการง่ายที่จะอธิษฐานส่วนแรก ขอพระเจ้าให้เอาภาระของเราออกไป ไม่ว่าจะเป็นภาระด้านการเงิน 
ความสัมพันธ์ สุขภาพ หรือจิตวิญญาณ เป็นการยากกว่าที่ จะอธิษฐานขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระเจ้า 
แม้ว่าจะมีภาระเหล่าน้ัน แต่น่ันเป็นทางเลือกที่สัตย์ซื่อ  
ท่านมีความรู้สึกว่า พระเจ้าทรงนำท่านไปตามทางที่ยากลำบากหรือเปล่า? 
จำพระดำรัสของพระเยซูไว้ว่าท่านได้ตะเกียกตะกายที่จะให้น้ําพระทัยของพระเจ้าสำเร็จ ในเราหรือเปล่า?  
 
พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยน้ีเล่ือนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไป 
ตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ เถิด ในพระนามพระเยซ ูอาเมน  
 
วันอังคารที่ 1 เมษายน 2014  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 “จงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่เข้าในการทดลอง”  
ล ูกา  22:45-46  
45 เมื่อทรงอธิษฐานเสร็จและลุกขึ้นแล้ว พระองค์เสด็จมาถึงเหล่าสาวก พบเขานอนหลับอยู่ด้วยกำลังทุกข์โศก  
46 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “นอนหลับทำไม จงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่เข้าในการทดลอง”  
พระเยซูทรงปลุกสาวกให้ต่ืนขึ้นจากหลับ และบอกพวกเขาว่า ให้อธิษฐาน เพื่อว่าจะไม่ได้เข้าในการทดลอง 
คำอธิษฐานน้ีตรงกับคำอธิษฐานที่พระเยซูทรงตรัสสอน ตามที่ลูกาบันทึกไว้ (11:2-4) 



เป็นเร่ืองน่าแปลกที่พระเยซูทรงหนุนใจให้อธิษฐานแบบน้ี แม้กระทั่งในยามที่มีการทดลองที่ยิ่งใหญ่สำหรับ 
พระองค ์อาจจะเป็นได้ว่า พระเยซูทรงรู้ว่า การทดลองของพระองค์จะเป็นการนำไปสู่การไถ่บาป ซึ่งจะเป็น 
ประโยชน์สำหรับเรา คือนำการยกโทษบาปมาสู่เรา ในขณะที่การทดลองของเรา ไม่ได้ไถ่อะไรเลย?  
ชีวิตที่มุ่งหน้าไปสู่กางเขน ไม่เกี่ยวกับความทุกข์ยากลำบากและอดทนต่อการทดลอง น่ันไม่ใช่เหตุผลใน 
ตัวของมันเอง แต่เกี่ยวข้องกับการที่เอาคนอ่ืนมาก่อนตัวเราเอง บางคร้ังเราจะต้องจ่ายด้วยราคาที่แพงมาก 
ดังน้ันทำให้เรามีประสพการณ์ชีวิต ที่พระเจ้าทรงใฝ่ฝันเพื่อให้เราทั้งหลายได้รับ 
ท่านช้ีให้เห็นได้หรือไม่ว่าในชีวิตของท่าน มีประสพการณ์อะไรบ้างที่การทดลองของท่านมีประโยชน์ต่อคนอ่ืน 
หรือในทางตรงกันข้ามไม่เป็นผลดีใดๆในโลก เป็นแต่ทำให้ได้รับความเจ็บปวดมากขึ้น ท่านบอกความแตกต่าง 
ได้หรือไม่? 
 
ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้เห็นความแตกต่างระหว่างชีวิตที่มุ่งหน้าสู่กางเขน และชีวิต 
ที่มีความทุกข์ยากลำบาก ซึ่งตรงกันข้ามกับคำอธิษฐานของพระเยซู เพื่อให้พ้นจากการทดลอง อธิษฐานใน 
พระนามพระเยซ ูอาเมน  
 
วันพุธที ่2 เมษายน 2014  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 “ยูดาส ท่านจะทรยศบุตรมนุษย์ด้วยการจุบหรือ”  
ล ูกา  22:47-48  
พระเยซูทรงถูกทรยศด้วยการจุบ (มธ 26:47-56; มก 14:43-50; ยน 18:3-11)  
47 พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำ ดูเถิด มีคนเป็นอันมาก และผู้ที่ช่ือว่า ยูดาส เป็นคนหน่ึงในสาวกสิบสองคน 
นำหน้าเขามา ยูดาสเข้ามาใกล้พระเยซูเพื่อจุบพระองค ์  
48 แต่พระเยซูตรัสถามเขาว่า “ยูดาส ท่านจะทรยศบุตรมนุษย์ด้วยการจุบหรือ”  
ความแตกต่างระหว่างพระเยซูและยูดาส มองเห็นได้ชัดเจน พระเยซูทรงรับใช้คนอ่ืนโดยพร้อมที่จะสละ 
พระชนม์ชีพที่ภูเขากะโหลกศีรษะ ยูดาสรับใช้ตนเอง โดยรับเงินไว้ในกระเป๋า แลกกับการจูบทรยศ เป็นจูบ 
ที่มีช่ือเสียงมากในประวัติศาสตร์ จูบ-แม้จูบน้ี -เป็นจูบที่สนิทสนม บาดเจ็บได้ง่ายพระเยซูทรงเปิดโอกาส 
ให้ยูดาส เข้าถึงพระองค์ พระองค์ไม่ทรงพยายามซ่อนพระองค์ในสวนโดยปะปนกับฝูงชน พระองค์ไม่ทรง 
โต้ตอบยูดาส ไม่ว่าด้วยคำพูดหรือร่างกาย แต่พระองค์ทรงอนุญาตให้ ยูดาสจูบพระองค์ ซึ่งเป็นจูบมรณะ  
ท่านจะติดตามการกระทำของพระเยซูได้อย่างไรในการตอบสนองต่อการท้าชวนจากศัตรู? มีความหมายว่า 
อย่างไรในการติดต่อกับศัตรูด้วยความสงบ แทนที่จะว่ิงหนีด้วยความกลัว หรือโกรธแล้วโต้ตอบ? ท่านจะทำ 
อย่างไรเมื่อการทดลองมาถึงตัว ทั้งๆที่พระเยซูอธิษฐานว่า มันจะหนีจากเราไป?  
 
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงกำจัดความกระวนกระวายของข้าพระองค์ทั้งหลายออกไป เพื่อว่าข้าพระองค์ทั้งหลาย 
จะเป็นพยานถึงความรักที่มีการยกโทษ แม้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะต้องเผชิญกับการทดลอง อธิษฐานใน 
พระนามพระเยซ ูอาเมน  
 
 



วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2014  
“พระองค์เจ้าข้า ให้เราเอาดาบฟันเขาหรือ” 
ล ูกา  22:49-53  
49 เมื่อคนทั้งปวงที่อยู่รอบพระองค์เห็นว่าจะเกิดเหตุอะไรต่อไป เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า, พระองค์เจ้าข้า 
ให้เราเอาดาบฟันเขาหรือ”  
50 และมีคนหน่ึงในเหล่าสาวก ได้ฟันผู้รับใช้คนหน่ึงของมหาปุโรหิต ถูกหูข้างขวาของเขาขาด  
51 แต่พระเยซูตรัสว่า, พอเสียทีเถอะ” แล้วพระองค์ทรงถูกต้องใบหูคนน้ันให้เขาหาย  
52 ฝ่ายพระเยซูตรัสแก่พวกปุโรหิตใหญ่ พวกนายทหารรักษาพระวิหาร และพวกผู้ใหญ่ที่ออกมาจับพระองค ์
น้ันว่า, ท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบถือ ตะบองออกมา  
53 เมื่อเราอยู่กับท่านทั้งหลายในพระวิหารทุก ๆ วัน ท่านก็มิได้ยื่นมือออกจับเรา แต่เวลาน้ีเป็นทีของท่าน 
และเป็นอำนาจแห่งความมืด  
ดูเหมือนจะเป็นคำถามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะเมื่อพระเยซูตรัสกับสาวกว่า ให้ซื้อดาบ (22:35-38 
วันอาทิตย์ของอาทิตย์ที่สี่) อย่างไรก็ตาม พระองค์ตรัสตอบ อย่างรวดเร็ว “พอเสียทีเถอะ” และพระองค์ทรง 
รักษาหูของคนที่ถูกฟันและเตือนพวกเราว่า คนที่มีชีวิตอยู่ด้วยดาบจะตายด้วยดาบ แทนที่จะสู้รบด้วยอาวุธ  
พระเยซูทรงติดต่อกับศัตรูของพระองค์ด้วยคำพูด ทำไมเขาปฎิบัติต่อพระองค์เยี่ยงโจร? ทำไมเขาไม่จับ 
พระองค์เสียตอนที ่พระองค์ทรงเทศนาที่พระวิหาร? แล้วพระองค์ทรงตอบคำถามของพระองค์เอง ว่าน่ี 
เป็นช่ัวโมงแห่งความมืด  
อะไรเป็นหนทางดีที่สุดสำหรับท่าน เมื่อท่านต่อต้านกับกำลังที่ต่อสู้ท่าน ในยามมืดมิด? 
ทางที่ท่านเลือกแตกต่างหรือคล้ายคลึงกับวิถีทางที่พระเยซูได้ทรงสำแดงให้เราเห็นหรือไม่?  
 
ข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ โปรดเสริมกำลังข้าพระองค์ทั้งหลาย เพื่อที่จะติดตามพระเยซ ู
แม้ว่ากองกำลังติดอาวุธออกมาต่อสู้กับข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนาม พระเยซ ูอาเมน  
 
วันศุกร์ที ่4 เมษายน 2014  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เมื่อเปโตรกำลังพูดยังไม่ทันขาดคำ ในทันใดน้ันไก่ก็ขัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลียวดูเปโตร  
ล ูกา  22:54-62  
พระเยซูทรงถูกจับ เปโตรปฏิเสธพระองค์ (มธ 26:57, 69-75; มก 14:53-54, 66-72; ยน 18:12-18, 
25-27)  
54 เขาก็จับพระองค์พาเข้าไปในบ้านมหาปุโรหิต เปโตรติดตามไปห่าง ๆ  
55 เมื่อเขาก่อไฟที่กลางลานบ้านและน่ังลงด้วยกันแล้ว เปโตรก็น่ังอยู่ท่ามกลางเขา 
56 มีสาวใช้คนหน่ึงเห็นเปโตรน่ังอยู่ใกล้ไฟ จึงเพ่งดูแล้วว่า, คนน้ีได้อยู่กับผู้น้ันด้วย”  
57 แต่เปโตรปฏิเสธพระองค์ว่า, แม่เอ๋ย คนน้ันข้าไม่รู้จัก”  
58 สักครู่หน่ึง มีอีกคนหน่ึงเห็นเปโตรจึงว่า, เจ้าเป็นคนหน่ึงในพวกน้ันด้วย” เปโตรจึงว่า, พ่อเอ๋ย ข้ามิได้เป็น”  
59 อยู่มาประมาณอีกช่ัวโมงหน่ึงมีอีกคนหน่ึงยืนยันแข็งแรงว่า, แน่แล้ว คนน้ีอยู่กับเขาด้วย 

เพราะเขาเป็นชาวกาลิลี”  



60 แต่เปโตรพูดว่า, พ่อเอ๋ย ที่ท่านว่าน้ันข้าไม่รู้เร่ือง” เมื่อเปโตรกำลังพูดยังไม่ทันขาดคำ ในทันใดน้ันไก่ก็ขัน  
61 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลียวดูเปโตรแล้วเปโตรก็ระลึกถึงคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัส 

ไว้แก่เขาว่า, ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเราถึงสามคร้ัง”  
62 แล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์นัก  
การเทศนาในกลางศตวรรษที่สี่ สันตปาปาลีโอผู้ยิ่งใหญ่ทรงตรัสว่า พระเยซูทรงเหลียวดูเปโตร และถามว่า 
เปโตรเจ้าคิดอะไรอยู?่ ทำไมเจ้าจึงถอยเข้าหาตัวเอง? หันมาดูเรา จงหันมาหาเรา จงวางใจในเรา ‘จงตาม 
เรามา’ พระเยซูอาจจะทรงพูดกับเราเช่นเดียวกัน เมื่อเราต่อต้านการเดินไปกับพระองค์ พระองค์ทรงรู้ว่า 
อะไรดีที่สุด เมื่อพระองค์ถามเราว่า เรากำลังคิดอะไรอยู่ เมื่อเราหันกลับไป เดินไปในทางอ่ืน พระองค์ทรงรู้ว่า 
เราเป็นคนสัตย์ซื่อ เมื่อเราต้ังหลักอยู่ในสังคม พระองค์ถามเราว่า ทำไมเราจึงถอยออกจากสังคม พระองค ์
ทรงรู้ว่าเราประสบกับความอุดมสมบูรณ์ เมื่อเราวางใจในพระองค ์พระองค์ทรงประหลาดพระทัย ที่เราต่อต้าน 
พระองค ์  
ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อพระเยซูทรงทอดพระเนตรท่านด้วยความนิยมชมชอบในความสัตย์ซื่อของท่าน แทนที่จะ 
ทอดพระเนตรด้วยความผิดหวังสำหรับการปฏิเสธ ของท่าน?  
 
ข้าแต่พระเยซู ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่ได้หันออกจากพระองค ์ในสายพระเนตรของ 
พระองค ์ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมองเห็นความเห็นอกเห็นใจและความรัก เช่นเดียวกับการท้าชวนและ 
ความยุติธรรม อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน  
 
วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2014  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ฝ่ายคนที่คุมพระเยซูก็เยาะเย้ยโบยตีพระองค ์  
ล ูกา  22:63-65  
63 ฝ่ายคนที่คุมพระเยซูก็เยาะเย้ยโบยตีพระองค ์  
64 และเมื่อเขาเอาผ้าผูกปิดพระเนตรของพระองค์แล้ว เขาจึงตบพระพักตร์พระองค์และถามพระองค์ว่า, 

จงพยากรณ์เถอะว่า ใครตบเจ้า 
65 และเขาพูดคำหมิ่นประมาทแก่พระองค์อีกหลายประการ  
คนที่จับพระเยซ ูด่าทอเหยียดหยามพระองค ์และเขาปิดตาพระองค์แล้วพูดว่าถ้าท่านเป็นผู้พยากรณ์ (ผู้เผย 
พระวจนะ) เขาถ่มน้ําลายรดพระองค์แล้วพูดว่า “ทำไมท่านไม่บอกเราว่าใครตบเจ้า?” เป็นการชิมความ 
เจ็บปวดที่จะมาถึงในวันศุกร์ประเสริฐ แน่นอนพระเยซูเป็นผู้พยากรณ์ พระองค์ทำนายถึงการสิ้นพระชนม์ของ 
พระองค ์พระองค์พยากรณ์ว่า ยูดาสจะทรยศพระองค ์และเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ และการทำนายอ่ืนๆอีก 
พระองค์จะไม่ทำให้พวกเขาแปลกใจด้วยความรู้พิเศษของ พระองค ์เช่นเดียวกับที่พระองค์ไม่ได้เรียกทูตสวรรค์ 
ให้ลงมาจัดการกับยูดาส พระเยซูทรงมอบพระองค์เองในก้าวสุดท้ายสำหรับการมุ่งไปสู่กางเขน  
มันมีความหมาย อะไรสำหรับท่านในการที่จะหันอีกแก้มหน่ึงให้เขาตบ และต่อต้านที่จะพิสูจน์ว่าท่านถูก 
ในเมื่อท่านเดินตามพระเยซูอย่างสัตย์ซื่อ? 
 



ข้าแต่พระเยซู พระองค์แสดงให้เห็นถึงการควบคุมพระองค์เองในการเดินไปยังกางเขน ขอทรงสร้างข้าพระองค์ 
ทั้งหลายที่จะวางใจเหมือนที่พระองค์ควบคุมตัวเอง โอ ข้าแต่พระเจ้า ในขณะที่ข้าพระองค์กำลังเดินเคียงข้าง 
พระเยซ ูเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะนำพระสิริมาสู่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน  
 
อาทิตย์ที่ห้าของเทศกาลเล้นท์วันที ่6 เมษายน 2014  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
“ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าหรือพระองค์ตรัสแก่เขาว่า, ก็ท่านว่าแล้วว่าเราเป็น”  
ล ูกา  22:66-71  
พระเยซูต่อหน้าสภา (มธ 26:59-68; มก 14:55-65; ยน 18:19-24) 36  
66 คร้ันรุ่งเช้าพวกผู้ใหญ่ของพลเมืองกับพวกปุโรหิตใหญ ่และพวกธรรมาจารย์ได้ประชุมกัน และเขาพา 
พระองค์เข้าไปในศาลสูงของเขา และพูดว่า  
67 ถ้าท่านเป็นพระคริสต์ จงบอกเราเถิด” แต่พระองค์ทรงตอบเขาว่า, ถึงเราจะบอกท่าน ท่านก็จะไม่เช่ือ  
68 และเช่นเดียวกันถึงเราถามท่าน ท่านก็จะไม่ตอบเรา และจะไม่ปล่อยให้เราไป  
69 แต่ต้ังแต่น้ีไปบุตรมนุษย์จะน่ังข้างขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ”  
70 คนทั้งปวงจึงถามว่า, ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าหรือ” พระองค์ตรัสแก่เขาว่า, ก็ท่านว่าแล้วว่าเราเป็น 
71 เขาทั้งหลายจึงว่า “เราต้องการพยานอะไรอีกเล่า เพราะว่าพวกเราได้ยินจากปากของเขาเองแล้ว 
ผู้นำทางศาสนากำลังถามคำถามที่ถูกต้อง คำถามน้ีทำให้คนคิด ต้ังแต่พระเยซูทรงตรัสถามพวกสาวกว่าเจ้า 
ทั้งหลายคิดว่าเราเป็นใคร?” แต่เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับ เอกลักษณ์ของพระเยซู พระเยซูทรงเป็น 
พระราชบุตรของพระเจ้าหรือ? พระองค์ทรงตอบเป็นปริศนา “ท่านว่าเราเป็น” เราเห็นเอกลักษณ์ของพระเยซู 
ในข้อเขียน ใหญ่โตตลอดพระธรรมลูกาบทที่ 22ข้อ 66-71 หมอลูกาผู้เขียนพระธรรมลูกา กล่าวว่าพระเยซู 
เอง ที่ต้ังพระพักตร์มุ่งหน้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม 
ลูกาบันทึกว่าพระเยซูคือใคร? แต่ท่านคิดว่าพระเยซูคือใคร?  
 
ข้าแต่พระเยซู โปรดสำแดงแก่เราว่าพระองค์คือใคร? ขอทรงสำแดงอีกและขอทรงสำแดงอีก และขอทรงสำแดง 
อีก เพื่อว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รู้จักพระองค์ดียิ่งขึ้น กว่าเดิม และจะเป็นเหมือนพระองค ์
อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน  
 
วันจันทร์ที ่7 เมษายน 2014  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปีลาตจึงว่าแก่พวกปุโรหิตใหญ่กับประชาชนว่า, เราไม่เห็นว่าคนน้ีมีความผิด” 
ล ูกา  23:1-5  
พระเยซูต่อหน้าปีลาต (มธ 27:11-14; มก 15:1-5; ยน 18:28-38) 
1 เขาทั้งปวงจึงลุกขึ้นพาพระองค์ไปหาปีลาต 
2 และเขาเร่ิมฟ้องพระองค์ว่า, เราได้พบคนน้ียุยงชนชาติของเราและห้ามมิให้ส่งส่วยแก่ซีซาร์ และว่าตัวเอง 
เป็นพระคริสต์กษัตริย์องค์หน่ึง” 
3 ปีลาตจึงถามพระองค์ว่า, ท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือ” พระองค์ตรัสตอบท่านว่า, ก็ท่านว่าแล้วน่ี” 



4 ปีลาตจึงว่าแก่พวกปุโรหิตใหญ่กับประชาชนว่า, เราไม่เห็นว่าคนน้ีมีความผิด” 
5 เขาทั้งหลายยิ่งกล่าวแข็งแรงว่า, คนน้ียุยงพลเมืองให้วุ่นวาย และสั่งสอนทั่วตลอดยูเดีย 
ต้ังแต่กาลิลีจนถึงที่น่ี” 
เร่ิมต้นจากพระธรรมตอนน้ี มีการยืนยันหลายตอนว่า พระเยซูเป็นผู้บริสุทธิ ์ไม่มีความผิด (23:14-15, 22, 
41, 47) แม้ว่าพระองค์ทรงใกล้กางเขนเข้าไปทุกที ผู้เขียนพระธรรมลูกา ต้องการรู้ว่าฝูงชนและเจ้าหน้าที่ 
ไม่สามารถประกาศว่าพระเยซูเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่สมควรตาย ในบรรดาคนทั้งหมด พระเยซูทรงรู้ว่าน่ีคือความจริง 
พระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์ไม่สมควรถูกพิพากษาโทษด้วยการถูกตรึงที่บนไม้กางเขน ถูกเหยียดหยามและ 
ทุกข์ทรมาน แต่พระองค์ไม่ได้หันพระพักตร์หนีจากกางเขน พระองค์ยังทรงดำเนินมุ่งไปสู่กางเขน  
มีความหมายอย่างไรสำหรับท่าน? ที่จะเดินหน้าต่อไปยังจุดประสงค์อันศักด์ิสิทธิ์ แม้แต่เพื่อนและคนใน 
ครอบครัวของท่านก็ยังต่อต้านท่าน ท่านรู้ได้อย่างไรว่า จุดประสงค์น้ันมีค่า และการคัดค้านทำด้วยความหวังดี 
แต่เป็นความหวังดีที่ผิด ท่านรู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาที่จะต้องละทิ้งจุดประสงค์น้ันไป เพราะพี่น้องในพระคริสต์ 
ไม่ค่อยเห็นด้วยกับจุดประสงค์น้ัน?  
 
ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ข้าพระองค์ทราบว่าเวลาใดที่พระองค์กำลังปิดทาง และเวลาใดที่ทรงนำข้าพระองค์ไปใน 
ทางที่ลำบาก อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน  
 
วันอังคารที่ 8 เมษายน 2014  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เฮโรดกับพวกทหารของท่านกระทำต่อพระองค์อย่างดูหมิ่น เยาะเย้ย 
ล ูกา  23:6–12 
พระเยซูต่อหน้าเฮโรด 
6 เมื่อปีลาตได้ยินถึงแคว้นกาลิลี ท่านจึงถามว่าคนน้ีเป็นชาวกาลิลีหรือ 
7 เมื่อทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นคนอยู่ในท้องที่ของเฮโรด ท่านจึงส่งพระองค์ไปหาเฮโรด 
ผู้กำลังอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในเวลาน้ัน 

8 เมื่อเฮโรดได้เห็นพระเยซูก็มีความยินดีมาก ด้วยนานมาแล้วท่านอยากจะพบพระองค์ 
เพราะได้ยินถึงพระองค์หลายประการ และหวังว่าคงจะได้เห็นพระองค์ทำ การอัศจรรย์บ้าง  

9 ท่านจึงซักถามพระองค์เป็นหลายข้อ แต่พระองค์หาทรงตอบประการใดไม่ 
10 ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์ก็ยืนขึ้นฟ้องพระองค์แข็งแรงมาก 
11 เฮโรดกับพวกทหารของท่านกระทำต่อพระองค์อย่างดูหมิ่น เยาะเย้ย เอาเสื้อที่งามยิ่งสวมให้พระองค ์
และส่งกลับไปหาปีลาตอีก 

12 ฝ่ายปีลาตกับเฮโรดคืนดีกันในวันน้ัน ด้วยแต่ก่อนเป็นศัตรูกัน 
ปีลาตส่งตัวพระเยซูให้เฮโรด ผู้หวังจะเห็นพระเยซูทำการอัศจรรย ์(9:7-9) เมื่อพระเยซูปฏิเสธไม่ทำและ 
ไม่ยอมพูดอะไรเลย เฮโรดและทหารก็เยาะเย้ยพระองค์โดย สวมเสื้อคลุมกษัตริย์ให้ ถึงกระน้ันก็ตามพระเยซูก็ 
ไม่ขัดขวางที่เฮโรดเหยียดหยามพระองค์ พระองค์ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อหรือแสดงความกราดเกร้ียวออกมา 
พระองค์ไม่พิโรธ พระองค์ไม่บ่น พระองค์ไม่โอดครวญ หรือเดือดดาลหรือยอมจำนน ชีวิตที่มุ่งหน้าสู่กางเขน 
ทำให้เกิดพระคุณและกำลัง 



ในสถานการณ์อย่างไรที่ท่านแสดงตัวตนอันร้ายกาจออกมาให้เห็น? 
อะไรคือความหมายเมื่อท่านยอมเป็นพยานเพื่อพระคริสต์แม้ต้องเผชิญกับความยากลำบาก? 
มีวิธีใดที่ท่านสามารถไว้วางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเช่ือ 
ของท่านในสถานการณ์เช่นน้ัน? 
 
ข้าแต่พระเยซู ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะคงไว้ซึ่งความเช่ือศรัทธาแม้ในวันอันเลวร้ายที่สุด 
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเตรียมและให้กำลังแก่ข้าพระองค์ด้วย กราบทูลในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน 
 
วันพุธที ่9 เมษายน 2014  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จึงกล่าวแก่เขาว่า “…ดูเถิด คนน้ีไม่ได้ทำผิดอะไรซึ่งสมควรจะมีโทษถึงตาย เหตุฉะน้ัน เมื่อเราเฆี่ยนเขาแล้ว 
เราก็จะปล่อยเสีย” 
ล ูกา  23:13–16  
พระเยซูทรงถูกปรับโทษถึงตาย (มธ 27:15-26; มก 15:6-15; ยน 18:39-40) 
13 ปีลาตจึงสั่งพวกปุโรหิตใหญ ่พวกขุนนางและประชาชนให้ประชุมพร้อมกัน 
14 จึงกล่าวแก่เขาว่า, ท่านทั้งหลายได้พาคนน้ีมาหาเราฟ้องว่าเขาได้ยุยงประชาชน ดูเถิด เราได้สืบถาม 
ต่อหน้าท่านทั้งหลายและไม่เห็นว่าคนน้ีมีความผิด ในข้อที่ท่านทั้งหลายฟ้องเขาน้ัน 
15 และเฮโรดก็ไม่เห็นว่าเขามีความผิดด้วย เพราะเราได้ส่งพวกท่านทั้งหลายไปหาเฮโรด “ดูเถิด คนน้ีไม่ได้ 

ทำผิดอะไรซึ่งสมควรจะมีโทษถึงตาย  
16 เหตุฉะน้ัน เมื่อเราเฆี่ยนเขาแล้ว เราก็จะปล่อยเสีย”  
   ลูกาช้ีให้ผู้อ่านเห็นว่า ปีลาตพยายามที่จะเกล้ียกล่อมประชาชน, ผู้นำทางศาสนาด้วยเหตุผลที่ว่าทั้งตัวเขา 
และเฮโรด ไม่พบว่าพระเยซูได้กระทำผิดที่ควรจะต้อง มีโทษถึงประหาร ปีลาตหวังที่จะบรรเทาอาการ 
กระหายเลือด ด้วยการโบยตีพระเยซูแทนการตรึงพระองค์ที่กางเขน การโบยตีก็ยังดูว่าจะเป็นการโหดร้าย 
สำหรับบุคคล ที่ไม่มีความผิดใดๆดังที่ถูกกล่าวหา ดูเหมือนว่า ปีลาตต้องการทั้งสองสิ่งคือต้องการสนับสนุน 
ความบริสุทธิ์ของพระเยซู ขณะเดียวกันก็ต้องการทำให้ประชาชนสงบลง ชีวิตที่มุ่งหน้าสู่กางเขนของพระเยซูคือ 
การเอาความต้องการของผู้อ่ืนมาก่อนตัวเอง ปีลาตเองก็สนใจในสวัสดิภาพและความมั่นคงของตัวเองมากกว่า 
จึงดูเหมือนว่า ปีลาตเล่นการเมือง (เข้าข้างประชาชน) แทนที่จะอยู่ข้างพระเยซูผู้บริสุทธิ ์
เมื่อท่านพบว่าตัวท่านจะต้องตัดสินใจระหว่างการติดตามพระเยซู ตามรอยบาทของผู้รับใช้ หรือทำตามที่ฝูงชน 
บอกว่าถูกต้อง ท่านจะตัดสินใจอย่างไรและเลือกข้าง ไหน? 
ท่านเป็นเหมือนปีลาตหรือไม่ที่ท่านพยายามยืนหยัดบนความถูกต้อง เมื่อเห็นว่าไม่เสี่ยงมากเกินไป?  
 
ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ ผู้ซึ่งต่อต้านฝูงชน 
และรับใช้ผู้อ่ืนเหมือนพระเยซ ูอธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน 
 
 
 



วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2014 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แต่คนเหล่าน้ันกลับตะโกนร้องว่า, ตรึงเขาเสีย ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด” 
ล ูกา  23:18–25  
18 แต่คนทั้งปวงร้องขึ้นพร้อมกันว่า, กำจัดคนน้ีเสีย และจงปล่อยบารับบัสให้เราเถิด”  
19 (บารับบัสน้ันติดคุกอยู่เพราะก่อการจลาจลที่เกิดขึ้นในกรุงและการฆาตกรรม)  
20 ฝ่ายปีลาตยังมีน้ําใจใคร่จะปล่อยพระเยซูจึงพูดกับเขาอีก  
21 แต่คนเหล่าน้ันกลับตะโกนร้องว่า, ตรึงเขาเสีย ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด” 40  
22 ปีลาตจึงถามเขาคร้ังที่สามว่า, ตรึงทำไม เขาได้ทำผิดประการใด เราไม่เห็นเขาทำผิดอะไรที่สมควร 

จะมีโทษถึงตาย เหตุฉะน้ันเมื่อเราเฆี่ยนเขาแล้วก็จะปล่อยเสีย”  
23 ฝ่ายคนทั้งปวงก็เร่งเร้าเสียงดังให้ตรึงพระองค์เสียที่กางเขน และเสียงของพวกเขาและของพวกปุโรหิต 

ใหญ่น้ันก็มีชัย  
24 ปีลาตจึงสั่งให้เป็นไปตามที่เขาทั้งหลายปรารถนา  
25 ท่านจึงปล่อยคนที่เขาขอน้ันให้แก่พวกเขา ซึ่งติดคุกอยู่เพราะการจลาจลและการฆาตกรรม แต่ท่าน 

ได้มอบพระเยซูไว้ตามใจพวกเขา  
เดวิด ทีดด้ี เขียนข้อความน้ีในหนังสือพระคัมภีร์ศึกษา ฮาเปอร์ คอลลินส์ ว่า เป็นความต้องการของใครกันแน่ 
เป็นความต้องการของปีลาตที่ประกาศความบริสุทธิ์ของพระเยซูถึงสองคร้ัง ก่อนที่จะตัดสินใจตรึงพระเยซูบน 
ไม้กางเขน หรือเป็นความต้องการของประชาชน หรือเป็นความต้องการของผู้นำทางศาสนา?  
ไม่ว่าคำตอบของเราจะเป็นเช่นไร หมอลูกากล่าวไว้ว่า เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งสามพระภาค (พระบิดา, 
พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์) ที่ต้องการให้พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน พระเยซูไม่ได้จนมุมและ 
ไร้อำนาจที่จะหลบหนีจากกางเขน พระบิดาไม่ได้ผิดหวังที่พระบุตร (พระเยซ)ู ไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดได้ 
พระเจ้าทั้งสามพระภาคมีจุดมุ่งหมายเดียวกันน่ันก็คือการมุ่งหน้าสู่กางเขน เป็นการยากที่เราจะเข้าใจถึงความ 
แตกต่างระหว่างพระบิดาและพระบุตร ผู้มีความประสงค์อย่างเดียวกัน ถ้าจะให้ง่ายคือแยกออกเป็นสองคน 
แต่เมื่อใดที่ เราเน้นถึงการที่คนหน่ึงยอมเสียสละชีวิตเพื่ออีกคนหน่ึง ความแตกต่างก็มากยิ่งขึ้นว่าพระบิดา 
น้ันประสงค์ร้ายต่อพระบุตรหรือ? พระบิดากลายเป็นผู้ชอบความรุนแรงและหลอกใช้พระบุตรหรือ? ซึ่งไม่ใช่ 
พระลักษณะของพระเจ้าเลย ในขณะที่นักศาสนศาสตร์หลายคนโต้เถียงถึงความหมาย ของการถูกตรึงบน 
ไม้กางเขน ว่าความเป็นหน่ึงเดียวของพระผู้สร้างและพระเยซูคริสต์ก็เสร็จสมบูรณ์บนกางเขน  
มีความสำคัญอย่างไรที่พระเยซูตัดสินใจยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเอง มิใช่เพราะถูกบังคับ?  
 
ข้าแต่พระเยซู ขอบคุณที่ทรงเลือกชีวิตที่มุ่งไปสู่กางเขนและยอมสิ้นพระชนม์เพื่อมวลมนุษยชาติในโลกน้ี 
อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน  
 
วันศุกร์ที ่11 เมษายน 2014  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เขาเกณฑ์ซีโมนชาวไซรีนที่มาจากบ้านนอก แล้วเอากางเขนวางบนเขาให้แบกตามพระเยซูไป  
ล ูกา  23:26–31 



26 เมื่อเขาพาพระองค์ออกไป เขาเกณฑ์ซีโมนชาวไซรีนที่มาจากบ้านนอก แล้วเอากางเขนวางบนเขาให้แบก 
ตามพระเยซูไป 

27 มีคนเป็นอันมากตามพระองค์ไป ทั้งพวกผู้หญิงที่พิลาปและคร่ําครวญเพราะพระองค ์  
28 พระเยซูจึงหันพระพักตร์มาทางเขาตรัสว่า, ธิดาเยรูซาเล็มเอ๋ย อย่าร้องไห้เพราะเราเลย แต่จงร้องไห้เพราะ 

ตนเอง และเพราะลูกทั้งหลายของตนเถิด 
29 ด้วยว่า ดูเถิด จะมีเวลาหน่ึงที่เขาทั้งหลายจะว่า ‘ผู้หญิงเหล่าน้ันที่เป็นหมัน และครรภ์ที่มิได้ปฏิสนธิ และ 

หัวนมที่มิได้ให้ดูดเลย ก็เป็นสุข’ 
30 คราวน้ันเขาจะเร่ิมกล่าวแก่ภูเขาทั้งหลายว่า ‘จงล้มทับเราเถิด’ และแก่เนินเขาว่า ‘จงปกคลุมเราไว้’ 
31 เพราะว่าถ้าเขาทำอย่างน้ีเมื่อไม้สด อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม้แห้งแล้วเล่า” 
ซีโมนชาวเมืองไซรีนไม่ได้อาสาที่จะแบกกางเขนตามหลังพระเยซูไป แต่ถึงอย่างไรเขาก็ทำ ซีโมนได้แสดงให้ 
เราเห็นถึงลักษณะของการเป็นสาวกของพระเยซู แม้ระหว่างการไต่สวน การกล่าวโทษ การพิพากษาพระเยซู 
และการทำลาย หลายคร้ังที่เราไม่อาสาที่จะแบกกางเขนและติดตามพระเยซูไป แต่เราได้พบว่าเราได้แบก 
กางเขนน้ันอยู่ น่ีเป็นเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เตรียมเราไว้ให้เป็นคนที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็น 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สวมทับความลังเลใจของเรา และตระเตรียมเราที่ให้พูดและทำในสิ่งที่เราคิดว่าเรา 
จะทำไม่ได้ หรือไม่เคยคิดว่าจะทำได้  
ท่านคิดหรือเปล่าว่า เคยมีคร้ังใดที่ท่านแบกกางเขนได้โดยไม่คาดคิดมาก่อนไหม?  
 
ข้าแต่พระเจ้า ขออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิดย์ในเรา เพื่อเช่ือมเราให้เข้าสู่ชีวิตที่มุ่งสู่กางเขนแม้ 
ว่าเรายังไม่พร้อม ในพระนามพระเยซ ูอาเมน  
 
วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2014  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้าแต่พระบิดา ขอโปรดอภัยโทษพวกเขา เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไร”  
ล ูกา  23:32–34  
32 มีอีกสองคนที่เป็นผู้ร้ายซึ่งเขาได้พามาจะประหารเสียพร้อมกับพระองค์  

การตรึงที่กางเขน (มธ 27:33-38; มก 15:22-28; ยน 19:17-19)  
33 เมื่อมาถึงสถานที่แห่งหน่ึงซึ่งเรียกว่า กะโหลกศีรษะ เขาก็ตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนที่น่ัน พร้อมกับผู้ร้ายสอง 

คนน้ัน ข้างขวาพระหัตถ์คนหน่ึง และข้างซ้ายอีกคนหน่ึง 
34 ฝ่ายพระเยซูจึงตรัสว่า, ข้าแต่พระบิดาขอโปรดอภัยโทษพวกเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไร” และพวก 

เขาก็เอาฉลองพระองค์จับฉลากแบ่งปันกัน  
ชีวิตที่มุ่งหน้าสู่กางเขนคือชีวิตที่ให้อภัย การเต็มใจที่จะรับใช้ผู้อ่ืนหมายถึงการลดละจากความโกรธที่ผู้อ่ืนได้ทำ 
กับเรา ไม่ว่าเขาเหล่าน้ันจะขอการอภัยโทษ จากเราหรือไม่ก็ตาม อี แอล เวอร์ติงตันและผู้ร่วมงานของเขาที่ 
มหาวิทยาลัยเวอร์จีเนีย คอมมอนเวล ได้เห็นข้อแตกต่างระหว่างการตัดสินใจยกโทษ และการยกโทษด้วย 
อารมณ์ การตัดสินใจยกโทษให้น้ันหมายความว่าจะไม่มีการแก้แค้นอีก ส่วนการยกโทษด้วยอารมณ์น้ัน 
ส่วนใหญ่จะตามมาในภายหลัง หมายความว่าผู้ที่ถูก ทำร้ายทางจิตใจมักจะรู้สึกเหมือนกับว่า เขาได้ยกโทษ 
ให้กับผู้ที่ทำผิดกับเขาแล้ว และไม่รู้สึกโกรธเคือง หรือเกลียดชังผู้ที่ทำร้ายเขาอีกต่อไป เมื่อท่านแสวงหาการ 



ติดตามพระเยซูโดยมุ่งหน้าสู่กางเขนและให้อภัยกับทุกคน (รวมถึงผู้ที่ไม่ทราบว่าตัวเองต้องการการให้ 
อภัยน้ันๆ) ท่านจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดการตัดสินใจและความรู้สึกที่จะยกโทษให้คนอ่ืน? 
 
ข้าแต่พระเจ้า โปรดอภัยโทษการกระทำความบาปของข้าพระองค์ เหมือนกับที่ข้าพระองค์ได้ให้อภัย 
แก่ผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค ์อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน 
 
วันอาทิตย์ทางตาลวันที่ 13 เมษายน 2014  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 “ขอให้พระมหากษัตริย์ผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ”  
ล ูกา  19:28–40  
การเสด็จเข้ามาอย่างผู้มีชัย (มธ 21:1-11; มก 11:1-11; ยน 12:12-19)  
28 เมื่อพระองค์ตรัสคำเหล่าน้ันแล้ว พระองค์ทรงดำเนินนำหน้าเขาไปจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม 
29 ต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้หมู่บ้านเบธฟายีและหมู่บ้านเบธานีบนภูเขาซึ่งเรียกว่า มะกอกเทศ 

พระองค์ทรงใช้สาวกสองคนของพระองค์ไป  
30 สั่งว่า, จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้า เมื่อเข้าไปแล้วจะพบลูกลาตัวหน่ึงผูกอยู่ ที่ยังไม่เคยมีใครขึ้นขี่เลย 

จงแก้มันจูงมาเถิด  
31 ถ้ามีผู้ใดถามท่านว่า ‘ท่านแก้มันทำไม’ จงบอกเขาว่า ‘เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ลูกลาน้ี’”  
32 สาวกที่รับใช้น้ันได้ไปพบเหมือนที่พระองค์ตรัสแก่เขาแล้ว 
33 เมื่อเขากำลังแก้ลูกลาน้ัน พวกเจ้าของก็ถามเขาว่า, ท่านแก้ลูกลาทำไม” 
34 ฝ่ายเขาตอบว่า, องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ลูกลาน้ี” 
35 แล้วเขาก็จูงลูกลามาถึงพระเยซูและเอาเสื้อของตนปูลงบนหลังลา และเชิญพระเยซูขึ้นทรงลาน้ัน 
36 เมื่อพระองค์เสด็จไป เขาทั้งหลายก็เอาเสื้อผ้าของตนปูลงตามหนทาง  
37 เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ที่ซึ่งจะลงไปจากภูเขามะกอกเทศแล้ว เหล่าสาวกทุกคนมีความเปรมปรีด์ิเพราะ 

บรรดามหกิจซึ่งเขาได้เห็นน้ันจึงเร่ิมสรรเสริญ พระเจ้าเสียงดัง  
38 ว่า “ขอให้พระมหากษัตริย์ผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ จงมีสันติสุข 

ในสวรรค ์และทรงสง่าราศีในที่สูงสุด”  
39 ฝ่ายฟาริสีบางคนในหมู่ประชาชนน้ันทูลพระองค์ว่า, อาจารย์เจ้าข้าจงห้ามเหล่าสาวกของท่าน” 
40 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า, เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถึงคนเหล่าน้ีจะน่ิงเสีย ศิลาทั้งหลายก็ยังจะส่งเสียง 

ร้องทันที” 
พระธรรมลูกาบรรยายถึงสัปดาห์ศักด์ิสิทธิ์ไปแล้ว วันน้ีเรียกว่าวันอาทิตย์ทางตาล ซึ่งนำเราย้อนเข้าสู่สภาพ 
ของการเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตของ พระเยซูคริสต์ ท่านลูกาได้ช่วยให้เราเข้าใจถึงลักษณะกษัตริย์ 
ของพระเยซูหลายประการ เช่น การหยุดที่ภูเขามะกอกเทศ, เร่ืองของลูกลาที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลยและ ถูกเตรียม 
ไว้สำหรับพระองค ์เร่ืองเสื้อผ้าของคนที่ปูตามทางที่พระองค์เสด็จผ่านไปและเหล่าสาวกที่ร้องสรรเสริญว่า 
“ขอให้พระมหากษัตริย์ผู้ที่เสด็จมาในพระนาม ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ” พระเยซูเป็นกษัตริย์ 
ที่แปลก คือเป็นกษัตริย์ผู้ยอมรับใช้และให้อภัยแก่ผู้ที่ปองร้ายต่อพระองค์ เป็นกษัตริย์ที่รักสาวกซึ่งกระทำผิด 



ต่อพระองค ์เป็นกษัตริย์ที่เดินหน้าสู่กางเขนอย่างผู้ไร้ความผิด เป็นกษัตริย์ซึ่งผู้ที่ติดตามพระองค์ร้องตะโกนว่า 
ให้ตรึงพระองค์เสียที่กางเขน 
อะไรคือความหมายของการเป็นกษัตริย์ผู้มุ่งหน้าสู่กางเขน? 
ท่านสามารถเป็นพยานของพระองค์ในสัปดาห์ศักด์ิสิทธิ์น้ีได้หรือไม่?  
ข้าแต่พระเยซู พระองค์ทรงยอมสละแผ่นดินสวรรค์เพื่อแสดงความรักของพระองค์ โปรดเติมจิตใจของ 
ข้าพระองค์ให้เต็มด้วยความรักต่อผู้อ่ืนในสัปดาห์ศักด์ิสิทธิ์น้ี ในพระนามพระเยซ ูอาเมน 
 
วันจันทร์ที ่14 เมษายน 2014  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
พวกขุนนางก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วยว่า, เขาช่วยคนอ่ืนให้รอดได้ ถ้าเขาเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าที่ทรงเลือกไว้ 
ให้เขาช่วยตัวเองเถิด”  
ล ูกา  23:35  
35 คนทั้งปวงก็ยืนมองดู พวกขุนนางก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วยว่า, เขาช่วยคนอ่ืนให้รอดได้ 
ถ้าเขาเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าที่ทรงเลือกไว้ ให้เขาช่วยตัวเองเถิด” 
เมื่อวันอาทิตย์ทางตาลพระเยซูทรงพลิกภาพพจน์ของกษัตริย์ลงอย่างสิ้นเชิง ในวันน้ีพระวจนะได้กล่าวถึง 
พระลักษณะของพระมาซีฮาอย่างกลับกัน ผู้นำทางศาสนา คิดว่าถ้าพระองค์เป็นพระมาซีฮาจริง ก็คงต้องช่วย 
ตัวเองให้รอด แต่เพราะพระเยซูทรงทราบอยู่แล้วว่าพระองค์คือพระมาซีฮา ดังน้ันจึงไม่จำเป็นต้องช่วยตัวเอง 
ให้พ้นจากการถูกตรึงบนไม้กางเขน หลายคร้ังที่พระเจ้าทั้งสามพระภาคทำให้ความคาดหวังของเราปนกัน 
จนยุ่งเหยิง นักเขียนช่ือบาร์บาร่า บราวน์ เทเลอร ์กล่าวว่า ในแต่ละคร้ังที่พระเจ้าไม่ได้ทำตามที่เราคาดหวังไว้ 
ถือเป็นอีกโอกาสหน่ึงคร้ังที่เราจะพิจารณาว่าพระเจ้าเป็นผู้ใด? ในหนังสือที่เธอเขียน “ชีวิตนักเทศน์” 
(สำนักพิมพ์คาวล่ี 1993) เธอเขียนว่า “พระเจ้าไม่ทรงตอบเมื่อข้าพเจ้าร้องเรียกหาพระองค์ บางทีพระองค์ 
อาจจะไม่ใช่คนรับใช้ที่เมื่อ ถูกเรียกแล้วต้องขานรับทันที ดังน้ันพระเจ้าคือใครเล่า? 
ถ้าพระเจ้าไม่ลงโทษคู่ปรปักษ์ของ ข้าพเจ้า พระเจ้าก็มิใช่ตำรวจ แล้วพระองค์คือใครเล่า? 
เมื่อพระเจ้าไม่สามารถทำให้ทุกอย่างดีขึ้น พระเจ้าก็มิใช่ช่างซ่อมนะสิ แล้วพระเจ้าคือใครเล่า? ”  
แล้วตัวท่านคิดว่าพระเจ้าคือผู้ใด?  
 
ข้าแต่พระเจ้า ในสัปดาห์บริสุทธิ์น้ีโปรดสำแดงพระองค์ให้เราเห็น เพื่อเราจะบอกคนอ่ืนได้ถึงเร่ืองของพระองค ์
อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน  
 
วันอังคารที่ 15 เมษายน 2014  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มีคำเขียนไว้เหนือพระองค์ด้วยว่า "ผู้น้ีเป็นกษัตริย์ของพวกยิว"  
ล ูกา  23:36-38  
36 พวกทหารก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วย เข้ามาเอาน้ําองุ่นเปร้ียวส่งให้พระองค์ 
37 แล้วว่า "ถ้าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิว จงช่วยตัวเองให้รอดเถิด" 
38 และมีคำเขียนไว้เหนือพระองค์ด้วยเป็นอักษรกรีก ลาติน และฮีบรูว่า "ผู้น้ีเป็นกษัตริย์ของพวกยิว" 



พวกทหารได้เยาะเย้ยพระเยซูว่า พระองค์เป็นกษัตริย์ของพวกยิว แต่พวกเขาหารู้ไม่ว่า ฑูตสวรรค์กาเบรียลได้ 
กล่าว คำน้ีไว้ก่อนการกำเนิดของพระเยซูว่า “พระเจ้าจะทรงประทานพระที่น่ังของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้ 
แก่ท่าน และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบสืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่าน จะไม่รู้จัก 
สิ้นสุดเลย” (ลูกา 1:32-34) คำพูดเดียวกันน้ีจากพวกทหารแสดงถึงการเหยียดหยามแต่จากฑูตสวรรค์น่ัน 
คือความจริง ถ้าเราไม่ระมัดระวังคำพูด เราอาจจะเป็นเช่นเดียวกับพวกทหารที่พูดเย้ยหยัน 
การมุ่งหน้าสู่กางเขนของพระเยซูโดยความต้ังใจหรือโดยการเพิกเฉยต่อความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในชีวิต หรือการ 
ยอมรับความจริงและขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเพิ่มพลังให้เราในการเดินตามรอยพระบาทของพระเยซู 
ท่านสามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงการกระทำ ของผู้ติดตามพระเยซูไปสู่กางเขนโดยไม่เย้ยหยันพระองค์ได้ 
หรือไม่? เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้เยาะเย้ยพระเยซูโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลย?  
 
ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ตาข้าพระองค์เห็นผู้คนรอบข้างที่กำลังเดินสู่การถูกตรึงบนกางเขน และให้ผู้อ่ืนได้เห็น 
ข้าพระองค์มุ่งหน้าไปในทางเดียวกัน ในพระนามพระเยซ ูอาเมน  
 
วันพุธที ่16 เมษายน 2014 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
“พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในอาณาจักรของพระองค์” 
ล ูกา  23:39-42 
โจรที่กลับใจเสียใหม่ก็ได้รับความรอด 
39 ฝ่ายคนหน่ึงในผู้ร้ายที่ถูกตรึงไว้จึงพูดหยาบช้าต่อพระองค์ว่า, ถ้าท่านเป็นพระคริสต์ จงช่วยตัวเองกับเรา 

ให้รอดเถิด” 
40 แต่อีกคนหน่ึงห้ามปรามเขาว่า, เจ้าก็ไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือ เพราะเจ้าเป็นคนถูกโทษเหมือนกัน 
41 และเราก็สมกับโทษน้ันจริง เพราะเราได้รับสมกับการที่เราได้กระทำ แต่ท่านผู้น้ีหาได้กระทำผิดประการ 

ใดไม่” 
42 แล้วคนน้ันจึงทูลพระเยซูว่า, พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าใน 

อาณาจักรของพระองค์” 
ในที่สุดมีคนหน่ึงที่เข้าใจถึงการกระทำของพระเยซู โจรคนแรกน้ันพูดหยาบคายต่อพระองค์ และให้พระองค ์
ช่วยตัวเองและโจรทั้งสองด้วย แต่โจรคนที่สองดูเหมือน จะเข้าใจถึงสถานการณ์ว่ามรณกรรม ของพระเยซูน้ัน 
หลีกเล่ียงไม่ได้ โจรคนที่สองจึงขอร้องให้พระเยซูผู้ทรงฤทธิ์อำนาจช่วยเขาให้รอด เมื่อพระองค์ได้เข้าในแผ่นดิน 
ของพระองค์ ข้อความสั้นๆในพระคัมภีร์ตอนน้ี ทำให้เราเห็นชัดถึงจุดประสงค์ในการเดินทางของพระคริสต์ 
พระองค์ทรงเป็นแรงดลใจให้เราเดินตามแบบอย่างการ มุ่งสู่กางเขน ด้วยความรัก การยกโทษ การทนทุกข์ 
และพระคุณ พระเยซูทรงประทานความรอดจากบาปให้แก่เรา ซึ่งเราทำเองไม่ได้แม้ว่าจะเพียรพยายามทำตาม 
แบบอย่างของพระองค์สักเพียงใด  
การเดินทางสู่กรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูน้ันมีทั้งความสะดวกและลำบากอย่างไร?  
ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระคุณอันอัศจรรย์ในชีวิตของเรา เราจึงตอบสนองต่อความลำบากในการติดตามพระเยซู 
ด้วยใจขอบพระคุณ (หรือกตัญญ)ู อธิษฐานในพระนาม พระคริสต์เจ้า อาเมน  
 



วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2014  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 “น่ีเป็นกายของเรา ซึ่งได้ให้สำหรับท่านทั้งหลาย จงกระทำอย่างน้ีให้เป็นที่ระลึกถึงเรา” 
ล ูกา  22:14-23  
การเล้ียงปัสกา (มธ 26:20; มก 14:17; ยน 13) 
14 เมื่อถึงเวลาพระองค์ทรงเอนพระกายลงเสวยพร้อมกับอัครสาวกสิบสองคน 
15 พระองค์ตรัสกับเขาว่า, เรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะกินปัสกาน้ีกับพวกท่าน ก่อนเราจะต้อง 

ทนทุกข์ทรมาน 
16 ด้วยเราบอกท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่กินปัสกาน้ีอีกจนกว่าจะสำเร็จในอาณาจักรของพระเจ้า” 
17 พระองค์ทรงหยิบถ้วย ขอบพระคุณแล้วตรัสว่า, จงรับถ้วยน้ีแบ่งกันด่ืม 
18 เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่ด่ืมน้ําองุ่นจากเถาองุ่นต่อไปอีกจนกว่าอาณาจักรของพระเจ้า 

จะมา” ทรงประทานพิธีศีลระลึก (มธ 26:26-29; มก 14:22-25; 1 คร 11:23-26)  
19 พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ขอบพระคุณแล้วหักส่งให้แก่เขาทั้งหลายตรัสว่า, น่ีเป็นกายของเรา ซึ่งได้ให ้

สำหรับท่านทั้งหลาย จงกระทำอย่างน้ีให้เป็นที่ระลึกถึงเรา” 
20 เมื่อรับประทานแล้ว จึงทรงหยิบถ้วยกระทำเหมือนกันตรัสว่า, ถ้วยน้ีเป็นพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเรา 

ซึ่งเทออกเพื่อท่านทั้งหลาย  
อัครสาวกผู้หน่ึงจะทรยศพระเยซ ู(มธ 26:21-25; มก 14:18-21; ยน 13:18-30)  
21 แต่ดูเถิด มือของผู้ที่จะทรยศเราก็อยู่กับเราบนโต๊ะ  
22 เพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จไปเหมือนได้ทรงดำริไว้แต่ก่อนแล้ว แต่วิบัติแก่ผู้น้ันที่ทรยศพระองค์”  
23 เหลา่สาวกจึงเร่ิมถามกันและกันว่า จะเป็นใครในพวกเขาที่จะกระทำการน้ัน  
ให้เราหวนนึกถึง อาหารมื้อปัสกาที่พระเยซูทรงร่วมโต๊ะเสวยกับเหล่าสาวก รวมทั้งยูดา อิศคาริโอทด้วย 
พระองคท์รงตรัสกับเขาทุกคน ทรงตรัสกับยูดาว่าพระองค์ มีความปรารถนาจะร่วมเสวยกับเขา พระองค ์
ทรงหยิบถ้วยแล้วให้สาวกแบ่งกันด่ืม รวมทั้งยูดาด้วย พระองค์ทรงหักขนมปังให้แก่เขาทั้งหลาย รวมทั้งยูดา 
ด้วย เมื่อพระองค์หยิบถ้วยอีกคร้ังหน่ึงและตรัสกับทุกคนรวมทั้งยูดาด้วยว่า “เป็นคำสัญญาใหม่โดยโลหิต 
ของเรา” พระเยซูทรงอวยพรยูดาในทุกสิ่ง แม้ขณะที่พระองค์ประกาศ เร่ืองทีส่าวกจะทรยศต่อพระองค ์
พระเยซูทรงให้ยูดามีส่วนร่วมในชีวิตของพระองค์ทรงเชิญยูดาให้ร่วมโต๊ะเสวยทั้งๆที่ทราบล่วงหน้าแล้วว่า 
ยูดาจะปฏิเสธและอายัดพระองค ์  
อะไรคือความหมายในชีวิตของท่านที่จะแสดงออกถึงพระคุณต่อผู้อ่ืนทั้งๆที่รู้ว่าจะถูกปฏิเสธ?  
 
ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอบพระคุณสำหรับพระคุณที่ทรงสำแดงในชีวิตแม้ว่าเราจะไม่ใส่ใจ ขอโปรดยกโทษในความ 
บาปผิดน้ีด้วย ทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน  
 
วันศุกร์ประเสริฐที่ 18 เมษายน 2014  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์”  
พระก ิตต ิค ุณล ูกา  23:44-49  



44 เวลาน้ันประมาณเวลาเที่ยง ก็บังเกิดความมืดทั่วทั้งแผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมง  
45 ดวงอาทิตย์ก็มืดไป ม่านในพระวิหารก็ขาดตรงกลาง  
   พระเยซูทรงปล่อยพระวิญญาณจิตของพระองค ์(มธ 27:50; มก 15:37; ยน 19:30)  
46 พระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่า, พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ใน 

พระหัตถ์ของพระองค์” ตรัสอย่างน้ันแล้ว จึงทรงปล่อย พระวิญญาณจิตออกไป  
47 ฝ่ายนายร้อยเมื่อเห็นเหตุการณ์ซึ่งบังเกิดขึ้นน้ัน จึงสรรเสริญพระเจ้าว่า, แท้จริงท่านผู้น้ีเป็นคนชอบธรรม”  
48 คนทั้งปวงที่มาชุมนุมกันเพื่อจะดูการณ์น้ี เมื่อเห็นแล้วก็พากันตีอกของตัวกลับไป  
49 คนทั้งปวงที่รู้จักพระองค์และพวกผู้หญิงซึ่งได้ตามพระองค์มาจากกาลิลี ก็ยืนอยู่แต่ไกล มองดูเหตุการณ์ 
เหล่าน้ี  
การเดินทางมุ่งสู่กางเขนของพระเยซูได้ผ่านพ้นไป 
การยอมจำนนโดยการมอบชีวิตของพระเยซูให้กับพระเจ้าบนกางเขนดังเช่นในบทเพลงที่ใช้ข้อความจาก 
พระธรรมฟีลิปปีกล่าวดังน้ี “พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลง และเช่ือฟังพระบิดา จนยอมสละชีวิตของพระองค 
เองบนกางเขน” (ฟีลิปปี 2:8)  
เราหวังว่าความเช่ือแห่งการมุ่งหน้าสู่กางเขนในบริบทของชาวอเมริกันอาจจะไม่ถึงกับถูกทรมานจนเสียชีวิต 
แต่อาจจะต้องยอมที่จะมอบตัวเราให้กับพระเจ้า เราติดสนิทกับการตายของพระคริสต์โดยการรับศีลบัพติศมา 
และเรายอมรับการสิ้นชีพของพระเยซูทุกคร้ังที่เรายอมถ่อมตัวลง ลูกาเพ่งดูข้อความน้ีซึ่งเต็มไปด้วย  
การเสียสละ  
การแปลความหมายอย่างเหมาะสมสำหรับวันศุกร์ประเสริฐ 
ท่านลองพิจารณาดูว่าอะไรที่ทำให้วันศุกร์ประเสริฐดี?  
ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ความในใจของข้าพระองค์เหมือนกับของพระเยซูคริสต์ที่ยอมเช่ือฟัง จนถึงการสิ้นพระชนม์ 
บนกางเขน อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน  
 
วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2014  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มีชายคนหน่ึงช่ือโยเซฟ ชาวบ้านอาริมาเธีย หมู่บ้านพวกยิว ท่านเป็นคนดีและชอบธรรม มิได้ยอมเห็นด้วย 
ในมติและการกระทำของเขาทั้งหลาย  
ล ูกา  23:50-56  
พระศพของพระเยซูถูกฝังในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟ (มธ 27:57-61; มก 15:42-47; ยน 19:38-42) 
50 และดูเถิด มีชายคนหน่ึงช่ือโยเซฟ ท่านเป็นสมาชิกสภา เป็นคนดีและชอบธรรม 
51 (ท่านมิได้ยอมเห็นด้วยในมติและการกระทำของเขาทั้งหลาย) ท่านเป็นชาวบ้านอาริมาเธียหมู่บ้านพวกยิว 
และเป็นผู้คอยท่าอาณาจักรของพระเจ้า  
52 ชายคนน้ีจึงเข้าไปหาปีลาตขอพระศพพระเยซู  
53 เมื่อเชิญพระศพลงแล้ว เขาจึงเอาผ้าป่านพันหุ้มไว้ แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ ซึ่งเจาะไว้ใน 
ศิลาที่ยังมิได้วางศพผู้ใดเลย  
54 วันน้ันเป็นวันจัดเตรียม และวันสะบาโตก็เกือบจะถึงแล้ว  



55 ฝ่ายพวกผู้หญิงที่ตามพระองค์มาจากแคว้นกาลิลีก็ตามไปและได้เห็นอุโมงค์ ทั้งได้เห็นเขาวางพระศพ 
ของพระองค์ไว้อย่างไรด้วย  
56 แล้วเขาก็กลับไปจัดแจงเคร่ืองหอมกับน้ํามันหอม ในวันสะบาโตน้ันเขาก็หยุดการไว้ตามพระบัญญัติ  
การที่โยเซฟจัดการกับพระศพของพระเยซูน้ันแสดงถึงใจเมตตากรุณาของเขา เวลาน้ันฝูงชนที่มาชุมนุมกัน 
แยกย้ายกลับไป และพวกผู้หญิงซึ่งได้ตามพระองค์ มาจากกาลิลีก็ยืนดูเหตุการณ์น้ันแต่ไกล 
เร่ืองของโยเซฟชายชาวอาริมาเธียปรากฏในพระกิตติคุณทั้งสี่เล่ม แต่ท่านลูกาก็มิได้บอกรายละเอียดมากนัก 
มีเพียง แค่มรณกรรมของพระเยซูเท่าน้ัน แต่เร่ืองความเมตตากรุณาของโยเซฟในวันน้ัน ยังได้ถูกกล่าวถึงอีก 
แม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า 2000 ปีแล้ว ตำนานแห่งความห่วงใย ที่เขามีต่อพระศพของพระเยซูยังสะท้อน 
ให้เห็นถึงพันธกิจแห่งกางเขนของพระเยซูคริสต์ แม้ว่าจะต้องจ่ายในราคาสูงมากเพียงใด (อุโมงค์ฝังศพใหม่ 
ราคาไม่ถูกเลย) 
วันน้ีท่านจะเลือกทำอะไรที่สูงค่าเพื่อจดจำเป็นตำนาน เช่นโยเซฟชาวอาริมาเธีย ท่านจะดูแลเอาใจใส่คนที ่
กำลังจะตายไหม? คนที่เจ็บปวดไหม? คนที่หมดแรงไหม? คนที่ถูกปฏิเสธหรือถูกทรยศหักหลังไหม?  
 
พระเจ้าข้า ขอบคุณสำหรับความเมตตากรุณาของโยเซฟ ขอพระวิญญาณช่วยเราให้มีเมตตาต่อผู้เล็กน้อยที่สุด 
โดยไม่คำนึงถึงค่าราคา อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน  
 
วันอาทิตย์อีสเตอร์ 20 เมษายน 2014  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 “พวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทำไมเล่า”  
ล ูกา  24:1-12  
การฟ้ืนคืนชีพของพระคริสต์ (มธ 28:1-6; มก 16:1-8; ยน 20:1-17)  
1 และเช้ามืดในวันต้นสัปดาห์ ผู้หญิงเหล่าน้ันจึงนำเคร่ืองหอมที่เขาได้จัดเตรียมไว้มาถึงอุโมงค์ 
และคนอ่ืนก็มาพร้อมกับเขา 
2 เขาเหล่าน้ันเห็นก้อนหินกล้ิงออกพ้นจากปากอุโมงค์แล้ว  
3 และเมื่อเข้าไปมิได้เห็นพระศพของพระเยซูเจ้า  
4 ต่อมาเมื่อเขากำลังพิศวงงงงวยด้วยเหตุการณ์น้ัน ดูเถิด มีชายสองคนยืนอยู่ใกล้เขา เคร่ืองนุ่งห่มแพรวพราว 
5 ฝ่ายผู้หญิงเหล่าน้ันกลัวและซบหน้าลงถึงดิน ชายสองคนน้ันจึงพูดกับเขาว่า, พวกท่านแสวงหาคนเป็นใน 
พวกคนตายทำไมเล่า 

6 พระองค์ไม่อยู่ที่น่ี แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว จงระลึกถึงคำที่พระองค์ได้ตรัสกับท่านทั้งหลายเมื่อพระองค ์
ยังอยู่ในแคว้นกาลิลี 

7 ว่า “บุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือของคนบาป และต้องถูกตรึงที่กางเขน และวันที่สามจะเป็นขึ้น 
มาใหม่” 

8 เขาจึงระลึกถึงพระดำรัสของพระองค์ได้  
9 และกลับไปจากอุโมงค์ แล้วบอกเหตุการณ์ทั้งปวงน้ันแก่สาวกสิบเอ็ดคน และคนอ่ืนๆทั้งหมดด้วย 
10 ผู้ที่ได้บอกเหตุการณ์น้ันแก่อัครสาวก คือมารีย์ชาวมักดาลา โยอันนา มารีย์มารดาของยากอบ และหญิง 
อ่ืน ๆ ที่อยู่กับเขา 



11 ฝ่ายอัครสาวกไม่เช่ือ ถือว่าเป็นคำเหลวไหล 
12 แต่เปโตรลุกขึ้นว่ิงไปถึงอุโมงค์ ก้มลงมองดูก็เห็นแต่ผ้าป่านวางอยู่ต่างหาก แล้วกลับไปคิดพิศวงถึง 
เหตุการณ์ซึ่งได้เป็นไปน้ัน 

ในวันอีสเตอร์น้ี ชาวเพรสไบทีเรียนทั้งประเทศและทั่วโลกจะร้องเพลงช่ือ “รังสีความยิ่งใหญ่”  
รังสีความยิ่งใหญ่ คอืชัยมรณา  
พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมา องค์ราชานิรันดร์  
สิ้นความสงสัยพลัน องค์ราชันของข้าฯ  
ด้วยพระองค์เป็นขึ้นมา ข้าฯจึงไม่ลำเค็ญ  
ทรงนำข้าชนะมาร นำผ่านยารเด็น  
ดวงใจสงบร่มเย็น ยามได้เห็นเมืองแมน  
อุโมงค์น้ันว่างเปล่า พระคริสต์คืนพระชนม์แล้ว! 
ปัจจุบันน้ีเราคงยังร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าดังเช่นคนยุคก่อนในสมัยศตวรรษที่ 19 ได ้เราอธิษฐาน 
ขอพระเยซ ูให้เราเป็นยิ่งกว่าผู้ชนะที่ยอมรับใช้ผู้อ่ืนเพื่อให้เขาได้เห็นถึงชัยชนะนิรันดร์ขององค์พระเยซู 
ให้เราเป็นผู้ชนะที่ยอมเสียสละตัวเองเพื่อช่วย เหลือผู้ทุกข์ยากลำเค็ญ เป็นผู้ชนะที่จะเป็นพยานด้วยคำพูดและ 
การกระทำเพื่อให้โลกสรรเสริญพระสิริของพระเยซ ูเป็นผู้ชนะที่รู้ว่าแม้ทรงคืนพระชนม์แล้วพระผู้ช่วยให้รอด 
ของเรายังคง มุ่งสู่กางเขนอย่างเป่ียมด้วยความรักเพื่อเราทุกคน  
 
ขอพระสิริจงเป็นของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงชนะความตาย ฟ้ืนคืนพระชนม์และมุ่งสู่กางเขนด้วยความรักเพื่อเรา 
และมวลมนุษย์ในโลก อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน 


