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โดยพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ 
ฉวยโอกาส 

วันที่เทศนา : 8 ตุลาคม 2017 
 

ข้อพระคัมภีร์ ลูกา 10: 25 – 35 
 ค ำอุปมำเรื่องชำวสะมำเรียใจดีในบทนี้ พระเยซูประสงค์จะสอนเรื่องใครคือเพื่อนบ้ำน 
เพื่อตอบค ำถำมของอำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญทำงพระบัญญัติท่ำนหนึ่งเกี่ยวกับใครคือเพื่อนบ้ำนของ
เรำ เพื่อนบ้ำนของเรำคือทุกคนท่ีบำดเจ็บในชีวิตท่ีรอคอยควำมช่วยเหลือจำกใครคนหนึ่ง เรำทุก
คนมีโอกำสเป็นชำวสะมำเรียใจดี ถ้ำเรำส ำนึกในควำมเป็นเพื่อนบ้ำนท่ีดี 
 เร่ืองนี้แบ่งคนออกเป็น 3 ประเภท สะท้อนควำมจริงของจิตใจคนสมัยนี้ 
 

I. ประเภทท าลายโอกาส 
“พระเยซูตรัสตอบว่า “ชายคนหนึ่งถูกโจรปล้นระหว่างเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปเมืองเยรีโค 

พวกโจรชิงเอาเสื้อผ้าจากตัวเขา ทุบตีเขาปางตายแล้วจากไป” (ลูกำ 10: 30) 
“Jesus replied, “A man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers, 

who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead.” (Luke 10: 30) 

 โจรไม่มำนอกจำกจะ ลัก ฆ่ำ และท ำลำย นิสัยของโจรแสวงหำเหย่ือ เพื่อแย่งชิงทรัพย์สิน
ผู้อื่น มีคนจ ำพวกหนึ่งในสังคมแสวงหำควำมสุขบนควำมทุกข์ของผู้อื่น  เขำอำจจะไม่ลักและ
ท ำลำยทรัพย์สินผู้อื่น แต่เขำท ำลำยโอกำสท่ีเป็นของเพื่อนบ้ำน สร้ำงควำมเจ็บปวดและบำดแผล
แก่ผู้ถูกท ำลำย 
 

II. ประเภทละทิ้งโอกาส 
“ปุโรหิตคนหนึ่งบังเอิญผ่านมาทางนั้น เมื่อเห็นชายคนนั้นก็เลี่ยงไปอีกฟากหนึ่ง คนเลวีก็เช่นกัน 

เมื่อมาถึงท่ีนั่นและเห็นเขา ก็เลี่ยงไปอีกฟากหนึ่ง” (ลูกำ 10: 31 – 32) 
“Now by chance a priest was going down that road, and when he saw him he passed by on the 

other side.  So likewise a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the 
other side.” (Luke 10: 31 – 32) 
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 ปุโรหิตและเลวีผู้คร่ ำวอดอยู่ในศำสนำ เมื่อเขำพบคนบำดเจ็บเจียนตำย นอนรอควำมตำย 
เขำได้โอกำสท่ีจะปฎิบัติกำรดี ค ำว่ำ “โอกำส” หมำยถึง “จังหวะ” หรือ “เวลำท่ีเหมำะสม” นี่คือ 
จังหวะและเวลำท่ีเหมำะสมท่ีเขำจะแสดงควำมเมตตำ สร้ำงควำมหวัง ช่วยเยียวยำคนท่ีถูกปล้น
นั้น 
 

III. ประเภทฉวยโอกาส 
“แต่ชาวสะมาเรียคนหนึ่งเดินทางมาถึงท่ีท่ีคนนั้นอยู่ เมื่อเห็นเขาก็สงสาร เขาเข้าไป แล้วเอาเหล้า

องุ่นกับน้้ามันเทใส่แผลและพันแผลให้ แล้วประคองชายผู้นั้นขึ้นขี่ลาของตน พามาท่ีโรงแรม 
และดูแลเขา วันรุ่งขึ้นเขามอบเหรียญเงินสองเหรียญให้ผู้ดูแลโรงแรม พร้อมกับกล่าวว่า ‘ช่วย

ดูแลเขาด้วย และเมื่อข้าพเจ้ากลับมาจะคืนค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเกินกว่านี้ให้” (ลูกำ 10: 33 – 35) 
“But a Samaritan, as he journeyed, came to where he was, and when he saw him, he had 

compassion.  He went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine.  Then he set 
him on his own animal and brought him to an inn and took care of him.  And the next day he 

took out two denarii and gave them to the innkeeper, saying, ‘Take care of him, and whatever 
more you spend, I will repay you when I come back.” (Luke 10: 33 – 35) 

 
 ชำวสะมำเรีย เห็นอย่ำงเดียวกัน แต่เขำไม่เดินหนี กลับเดินเข้ำหำ นี่คือโอกำสเขำฉวย
โอกำสที่เขำจะได้ท ำดีต่อเพื่อนบ้ำน 
 ค ำว่ำ “ฉวยโอกำส” ในท่ีนี้ไม่ใช่ควำมหมำยทำงลบ แต่หมำยถึง “นี่คือจังหวะ” “นี่คือ
เวลำท่ีเหมำะสม” ดังนั้นในขณะท่ีเรำมีปัจจัย พละก ำลัง เงินทอง ควำมรู้และค ำหนุนใจ จงท ำ
เหมือนชำยชำวสะมำเรีย ท่ีเขำไม่เพียงแต่เดินเข้ำหำและมองดูเฉยๆ แต่ฉวยโอกำสท่ีจะท ำดีต่อ
เพื่อนบ้ำน  
 ทุกวันโอกำสอยู่ตรงหน้ำเรำ เรำจะไม่ท ำลำยโอกำสผู้อื่นและไม่เฉยเมยต่อโอำสท่ีพระเจ้ำ
มอบให้ตรงหน้ำเรำ ถ้ำเรำไม่ฉวยโอกำส เรำอำจพลำดและโอกำสนั้นจะไม่กลับมำอีกเลย 
 
 


