
ส่งออกไป 

วนัหน่ึง  พระเยซทูรงเรียกศิษยใ์กลช้ดิทัง้ 12 คนเขา้มาพรอ้ม
หนา้พรอ้มตา   

 
ลกูา 9:1-2 

ทรงใหฤ้ทธิเ์ดช และอ านาจเหนือผีรา้ย   ทัง้ใหร้กัษาโรคตา่ง ๆ 
อยา่งพระองคด์ว้ย  
“ทรงใหพ้วกเราท าอยา่งพระองคเ์ลย!”  
“เราจะตอ้งท าใหส้ าเร็จตามที่พระองคท์รงใชไ้ป”  
หนา้ที่ของพวกเขาคือ ออกไปประกาศเรื่องแผ่นดินพระเจา้ ใหค้น
กลบัใจจากบาป มาหาพระองค ์และรกัษาคนป่วยใหห้ายจากโรค   
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ค าสั่งก่อนออกไป 

กอ่นที่พวกศิษยจ์ะออกไปประกาศและรกัษาโรค 
พระเยซตูรสัสัง่วา่ 
“อยา่ขนสิ่งใดไปในการเดินทาง ไม่วา่จะเป็นไมเ้ทา้ ยา่ม หรือเงิน 
และไม่ตอ้งเอาเสือ้ไปสองตวั” 
อา้ว … ท าไมพระเยซทูรงสัง่เชน่น้ัน  
 

ลกูา 9:3-6 

“ถา้เจา้เขา้ไปพกัในบา้นไหน ก็อาศยัในบา้นน้ันจนกวา่จะจากไป” 
“ขอรบั… ไม่เที่ยวไปบา้นโนน้บา้นนี”้  ศิษยค์นหน่ึงรบัค า 
“อีกอยา่ง… หากในเมืองไหนไม่ตอ้นรบั  เม่ือจะออกจากเมืองน้ัน 
ก็ใหส้ะบดัผงออกจากเทา้ เป็นพยานตอ่ตา้นพวกเขาดว้ย” 

ทกุคนรบัวา่จะท าตามน้ัน   
แลว้พวกเขาก็ออกไปตามหมู่บา้นตา่ง ๆ 
ประกาศขา่วดี และรกัษาคนป่วยใหห้ายโรค 
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อยากพบพระเยซ ู

เรื่องราวที่เกิดขึน้ในหมู่บา้น ในเมืองตา่ง ๆ ซึง่เก่ียวขอ้งกบัพระ
เยซไูปถึงหูของเฮโรดซึง่เป็นเจา้เมือง “เจา้วา่อยา่งไรนะ?  ทา่นเยซู
รกัษาโรคของประชาชนใหห้ายอยา่งน้ันหรือ?”  
“ขอรบั … และยงัท าใหค้นฟ้ืนจากความตายดว้ย    
“โห… มีคนที่ท าการอศัจรรยอ์ยา่งนีด้ว้ยหรือ ?  ไม่น่าเชือ่” 
“ชาวเมืองบางคนก็วา่ “ทา่นเป็นยอหน์เป็นขึน้มาจากตาย”  
บางคนวา่”เป็นทา่นเอลียาหม์าปรากฏ” 

ลกูา 9:7-9 

 “แลว้ทา่นละ่ วา่เป็นใคร   เป็นผูก้ลา่วค าโบราณกลบัเป็นขึน้มา
ไหมขอรบั?”  ขา้ราชการคนหน่ึงถามขึน้มา 

“อืม… แตจ่ะเป็นไปทา่นยอหน์ไปไดอ้ยา่งไร? 
ก็ขา้เพ่ิงตดัหวัทา่นยอหน์ไปไม่นานมานี ้
น่าสนใจจริง ๆ ขา้จะตอ้งพบทา่นเยซผููนี้ใ้หไ้ด…้.” เฮโรดสญัญา
กบัตวัเอง 
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ตามติดพระเยซ ู

จ าไดไ้หม พระเยซทูรงสง่พวกศิษยข์องพระองคอ์อกไปประกาศ 
และรกัษาโรค พอพวกเขากลบัมา ก็ต่ืนเตน้กนัใหญ่  เลา่ให ้
พระองคฟั์งวา่ พวกเขาไปเจออะไรกนับา้ง แลว้พระเยซก็ูทรงพา
พวกเขาไปที่สงบ  แต่… การอยูต่ามล าพงัของพระเยซกูบัพวก
ศิษยเ์หมือนจะเป็นไปไม่ได ้เพราะมีคนรูว้า่ พระองคท์รงไปที่ไหน    
“พวกเรา ตามพระองคไ์ปซ…ิ ที่เมืองเบธไซดา” 
 

 
ลกูา 9:10-11 

 “ตกลง  รีบไปเลย ไม่งัน้พระองคอ์าจไปที่อื่นตอ่” 

เม่ือพวกเขาพบพระองคต์า่งดีใจกนัยกใหญ่ 
พระเยซเูองทรงตอ้นรบัพวกเขา และทรงสอนเขาเรื่องแผน่ดินของ
พระเจา้ เวลาพระองคเ์ลา่เรือ่งน้ัน ทุกคนจะตัง้ใจฟังมาก 
พระองคท์รงสอนไปเรื่อย ๆ พวกเขาไม่รูต้วักนัเลยวา่  
ไปๆ มาๆ ก็ใกลค้ ่าแลว้  …. 
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ขนมปังกบัปลา 

อีกไม่นานจะมืด  แตย่งัไม่มีอะไรตกถึงทอ้ง ทกุคนตอ้งเดินเทา้กลบั
บา้นกนั จะท าอยา่งไรดี  ศิษยข์องพระเยซกูลา่วขึน้มาวา่ “ขอทา่น
สง่ผูค้นไปตามบา้นเรือนแถวนี ้ พวกเขาจะไดพ้กั และมีอาหารกิน 
เพราะเราอยูใ่นที่ๆ ไกลเมืองมาก”  

 
ลกูา 9:12-13 
เป็นค าแนะน าที่ดเูหมือนใชไ้ด ้แต.่.ศิษยข์องพระองคก์ าลงัจะโยน
ภาระใหญไ่ปใหช้าวบา้นแถบนี ้  ซึง่พวกเขาก็น่าจะอยูใ่นหมู่
ประชาชนเชน่กนั พระเยซตูรสัวา่ “ทา่นน่ันแหละ  จงเลีย้ง
อาหารพวกเขา” “โธ ่ ทา่นอาจารย ์ ตอนนีเ้รามีเพียงขนมปังหา้
กอ้น กบัปลาสองตวั จะมีพอเลีย้งก็ตอ้งไปหาซือ้อาหารมาใหพ้วก
เขาทัง้หมด”  พวกเขาก็รูดี้วา่ ถา้ไปซือ้จริง ๆ ไม่ง่ายเลย ตอ้งไป
ไกล  ตอ้งหารา้น … โอ ไม่มีทางเป็นไปได ้ กวา่จะขนกลบัมาอีก 
คนตัง้ 5000 คน ไม่นับผูห้ญิงกบัเด็ก  เป็นหม่ืนเชยีวนะ  
จะท าอยา่งไรดี ? 
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ย่ิงแบ่งย่ิงเยอะ 

การออกไปหาอาหารใหค้นหลายพนัคนในเวลาเชน่นี ้ เป็นสิ่งที่เป็น
ไม่ได ้  ทัง้เงินไม่พอ  ไม่มีรา้นใหซ้ือ้   แตพ่ระเยซทูรงทราบวา่ 
จะทรงท าอะไร จึงตรสัวา่ “ใหค้นน่ังลงเป็นกลุม่เสียกอ่น  กลุม่ละ
ประมาณ 50 คน” 
ทกุคนก็ท าตามทนัที    พวกเขาคิดวา่ น่าจะมีอะไรอศัจรรย ์
เกิดขึน้เป็นแน่  อยูก่บัพระเยซ ู ทกุอยา่ง  เป็นไปไดห้มด… 

 
ลกูา 9:14-17 
เม่ือทกุคนน่ังแลว้ ก็ทรงรบัขนมปัง 5 กอ้นกบัปลา 2 ตวัที่มีอยู ่ 
ทรงขอพระพรจากพระเจา้ตอ่หนา้คนทัง้หลาย 
จากน้ันก็ทรงหกัแบ่งขนมปังและปลา… 
อะไรกนันั่น…??   ย่ิงหกั ย่ิงมี ย่ิงแบ่ง ย่ิงเยอะ ปลาตวัเทา่กนั 
ขนมปังกอ้นเทา่กนัดว้ย! 
พระองคท์รงสง่อาหารเหลา่น้ันใหศิ้ษยอ์อกไปแจกคนที่น่ังอยู ่อิ่ม
มาก  … อิ่มทกุคน…ยอดมาก ยงัเหลืออาหารอีกดว้ย …  
ต ัง้ 12 กระบุง! 
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เราเป็นใคร? 

หลงัจากที่ทรงเลีย้งคนมากมายไปแลว้  พระเยซก็ูทรงกลบัมาอยูก่บั
เหลา่สาวกตามล าพงัก็เชน่เคย มีการคยุกนัเรื่องตา่ง ๆ ที่เกิด
ขึน้มา แลว้พระเยซทูรงถามขึน้มาวา่ “พวกทา่นไดยิ้นไหมวา่ 
ประชาชนพูดวา่เราเป็นใคร?” 
“ไดยิ้นขอรบั  โห.. เขาพูดถึงพระองคก์นัทัว่ไปหมด” 
ที่จริง พระเยซูทรงทราบท่ีเขาพูดกนัท ัง้สิน้…. 
 

 
ลกูา 9:18-20 
 
คนหน่ึงในพวกศิษยก์ลา่ววา่ “พวกเขาวา่ พระอาจารยเ์ป็นยอหน์
ผูใ้หบ้พัติสมา บางคนวา่ทา่นเป็นเอลียาห ์

และยงัมีคนวา่ทา่นเป็นผูก้ลา่วค าสมยักอ่นที่กลบัเป็นขึน้มาใหม่”
พระเยซทูรงพยกัหนา้ แลว้ถามพวกเขาวา่ 

“แลว้พวกทา่นคิดวา่ เราเป็นใครกนัละ่?” เปโตรตอบอย่างไม่ลงัเล
“พระองคคื์อพระคริสต ์ ผูท่ี้พระเจา้ทรงเจิม! ขอรบั” 
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บอกล่วงหนา้ 

หลงัจากที่เปโตรไดก้ลา่ววา่ พระองคคื์อพระคริสต ์ ผูท้ี่พระเจา้ทรง
เจิม พระเยซก็ูทรงสัง่วา่ อยา่ไปบอกใหใ้ครรูเ้รื่องนีแ้ลว้พระองคก็์
ตรสัอยา่งหน่ึงที่ท าใหศิ้ษยท์กุคนตกใจมาก วนัน้ัน พระองคท์รง
เรียกพระองคเ์องวา่ บุตรมนุษย ์   
 “พวกทา่นรูไ้วน้ะวา่  บุตรมนุษยจ์ะตอ้งทนทกุขห์ลายอย่าง คนที่

จะปฏิเสธ ไม่ยอมรบับุตรมนุษย ์ ก็คือ พวกผูใ้หญโ่ตใน
เมือง  หวัหนา้ปุโรหิต และเหลา่ธรรมาจารย ์ ในที่สดุ พวกเขาจะ
ประหารชวีิตบุตรมนุษย ์

แต.่.ในวนัท่ีสาม  พระเจา้จะทรงใหท่้านเป็นขึน้มาใหม่!” 

 
ลกูา 9:21-22 

จะมีการตายเกิดขึน้!  อนันี้พวกศิษยไ์ดยิ้นเต็มหูแตก็่จะมีการเป็น
ขึน้มาดว้ย !    อนันี้ เกือบไม่มีใครสนใจฟังเลย     เพราะค าวา่ 
ตาย ท าใหพ้วกเขาตกใจมาก…. 
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กางเขนท่ีตอ้งแบก 

แลว้พระเยซตูรสัตอ่ไปวา่ “หากใครตอ้งการตามเรามา เขา
ตอ้งปฏิเสธตวัเอง รบักางเขนของตนแบกไปทุกวนั  และ
ตามเรามา” 

คนที่ตอ้งการด าเนินชวีิตตามพระเยซจูริง ๆ ก็ตอ้งปฏิเสธตวัเอง
แถมทกุวนั ยงัตอ้งรบักางเขนของตน  แบกมนัทกุวนัแลว้จึงตาม
พระองคไ์ป ท าไมตอ้งท าอยา่งน้ัน?……  

  
ลกูา 9:23 

พ่อแม่หาเชา้กินค ่า      หนูอ า้ไม่เคยใสใ่จ 
แตเ่ม่ือไดยิ้นวา่”ให ้     รบัไว ้ กางเขน แบกตาม” 
หนูอ า้ไม่รอแม่ชวน      ท าดว่น โดยไม่ตอ้งถาม  
หนูอ า้เขา้ชว่ยแบกหาม  ขายของชว่ยดว้ยเต็มใจ  
เธอรบัภาระแมห้นัก     ดว้ยรกัดว้ยความสดใส 
ชว่ยแบ่งชว่ยรบัท าให ้  พระทยัพระเจา้ยินดี  
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ยอมเสียแลว้จะได ้  

พระเยซตูรสัตอ่ไปวา่ “เพราะใครจะเอาชีวิตของตนรอด คน
นัน้จะเสียชีวิต   แตค่นท่ียอมเสียชีวิตของเขาเพราะเห็น
แก่เรา เขาจะไดช้ีวิตรอด”

 

 
ลกูา 9:24 

ค านีล้ า้ลึกและง่ายในเวลาเดียวกนั 
น่ีเป็นเรื่องของการที่เราตอ้งเลือกระหวา่งสิ่งที่โลกให ้ กบัสิ่งที่พระ
เจา้จะให ้เราตอ้งเลือกวา่ เราจะเชือ่ ใหพ้ระเจา้น าพาชวีติของเรา 
หรือเปลา่…  
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การไดท่ี้ไม่คุม้ 

พระเยซยูงัตรสัอีกวา่ “เธอจะไดป้ระโยชนอ์ะไร  หากได้
ส่ิงของ สิน้ท ัง้โลก แตช่ีวิตตอ้งสูญเสียไปเพราะจะได ้
ประโยชนอ์ะไรเล่า ถา้เขาไดข้องท ัง้โลก  แตต่อ้งเสีย
ตวัเองไป” 

 
ลกูา 9:25 

ค านีล้ า้ลึก และง่ายในเวลาเดียวกนั เราจะเอาค าอธบิายแบบใดดี 
เพ่ือน ๆ ครบั  สมมติวา่ เรา……..ไดท้กุอยา่งที่คณุแม่ซือ้ให ้  
เราดีใจกบัของน้ัน   แตเ่รารกัมนัจนลืมคณุแม่ของเรา…  มนัจะมี
ประโยชนอ์ะไร? 
เรามีเยอะแยะ มีเกมมากมาย เรามีมาก มาก มาก มีเหมือนๆ 
คนอื่น  แตห่ากเราไม่สนใจสิ่งส าคญัของชวีิตเรา  เพ่ือใหเ้ราได ้
ชวีิตแทจ้ริง ทัง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ 

ก็น่าเสียดายเหลือเกิน! 
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อายเราไหม? 

“ใครท่ีรูสึ้กอายเพราะเราหรือถอ้ยค าของเรา บุตรมนุษยก์็
จะมีความอายในตวัเขาเมื่อพระองคจ์ะเสดจ็มาในสง่าราศี 
ของพระองค ์ ของพระบิดา และเหล่าทูตสวรรค ์ รูไ้หม 
บางคนท่ียืนตรงน้ีจะไดเ้ป็นอาณาจกัรของพระเจา้ก่อนจะ
ตาย”  พระเยซตูรสั 

 
ลกูา 9:26-27 

คิดถึงตอนเราอายที่จะบอกวา่ เราเป็นคริสเตียน 
อายที่จะบอกเพ่ือน ๆ วา่ เราอา่นพระคมัภีร ์ เพียงกลวัวา่เพ่ือน 
จะไม่คบเราอีกไหม? 
เราอายที่จะขอบคณุพระเจา้กอ่นกินอาหารตอ่หนา้เพ่ือนไหม? 
เราอายที่จะเขยีนลงไปวา่ เป็นคริสเตียนในใบสมคัรงานหรือเปลา่ 
 วนัที่เราอายขอพระเจา้ทรงอภยัเรา และเราจะไม่อายอกีตอ่ไป  
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สหายทัง้สอง 

แปดวนัตอ่มา พระเยซทูรงพาเปโตร ยอหน์ และยากอบขึน้ไปบน
ภเูขา เพ่ือจะอธษิฐานดว้ยกนั และขณะที่อธษิฐานกนัไปอยูน้ั่นเอง 
พวกเขาก็ง่วงนัก  แตแ่ลว้  ก็มีสิ่งประหลาดเกิดขึน้! เพราะพระ
พกัตรข์องพระเยซเูปลี่ยนไป  เสือ้คลมุของพระองคก็์ขาวขึน้  ขาว
ขึน้สอ่งประกายราวไฟแวบแปลบปลาบ!!  ตาพวกเขาสวา่งแลว้..... 

ลกูา 9:28-32 

พระเยซก็ูไม่ไดอ้ยูค่นเดียว มีอีกสองทา่นมาสนทนากบัพระองค ์
คือทา่นโมเสส และทา่นเอลียาห ์  ทัง้สองน้ันก็มีราศีมากดว้ย ทัง้
สามสนทนากนัถึงการจากไปของพระองค ์ ถึงสิ่งที่พระองคจ์ะทรง
กระท าใหส้ าเร็จในเยรซูาเล็ม ซึง่จะเกิดขึน้อีกไม่นาน   
 

 “เกิดอะไรขึน้นะ?”   ศิษยท์ ัง้สามคิดในใจ   มองหนา้กนัเลิกลกั! 
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ลูกชายท่ีรกั 

เม่ือสนทนาไปสกัพกั  โมเสสและเอลียาหก็์ท าทา่จะลาจากไป 
เปโตรก็ทลูขึน้ทนัทีวา่ “พระอาจารยข์อรบั  ดีที่เราไดม้าอยูต่รงนี้ 
เราน่าจะท ากระโจมสามหลงั ส าหรบัพระองค ์ ทา่นโมเสส และ
ทา่นเอลียาห”์ เปโตรน่ีก็แปลก  พูดอะไรออกไปไม่รูต้วัเลย… แต่
ขณะน้ันเอง  ก็มีกลุม่เมฆขาวเกิดขึน้ปกคลมุพวกเขา 

ลกูา 9:33-36 

แลว้พวกเขาไดยิ้นเสียงออกมาจากหมู่เมฆวา่ “ผูน้ี้ เป็นลูก
ชายของเรา  เป็นผูท่ี้เราไดเ้ลือกไว ้ จงเชือ่ฟังท่าน” 

พวกเขาน่ิงอึง้ ฟังค าน้ัน และคิดวา่ คงจะไม่ลืมไปตลอดชวีิตเป็น
แน่… พระเยซทูรงเป็นลกูชายของพระเจา้   ทรงเป็นผูท้ีพ่ระเจา้
เลือก  เราตอ้งเชือ่ฟังทา่น จากน้ัน พวกเขามองขึน้มาอีกที ก็
เห็นพระเยซทูรงอยูแ่ต่ผูเ้ดียว เม่ือลงมาจากภเูขา ศิษยท์ ัง้สามก็
ไม่ไดเ้ลา่เรื่องทีพ่บเจอใหใ้ครฟังในชว่งเวลาน้ัน 
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เด็กผีสิง! 

วนัตอ่มา หลงัจากที่พระเยซกูบัศิษยท์ ัง้สาม ลงมาจากภเูขา 
พวกเขาก็ไม่ไดอ้ยูต่ามล าพงัอีกตอ่ไป 
ประชาชนเป็นจ านวนมาก รอพระองคอ์ยู่ 
พวกเขาดีใจมากที่ไดพ้บพระเยซอูีกครัง้ เพราะเขาถามหา
พระองคก์นั แตไ่ม่มีใครรูว้า่ พระองคไ์ปที่ไหน 

ทนัใดน้ัน มีชายคนหน่ึงรอ้นใจมาก ตะโกนออกมาจากฝูงชนวา่ 

ลกูา 9:37-40 
 “ท่านอาจารยข์อรบั  โปรดชว่ยลูกของกระผมดว้ย! 
เขาเป็นลกูโทนของกระผมขอรบั  เม่ือไรที่ถกูผีสิง  ก็จะรอ้งเสียงดงั 
ผีท าใหเ้ขาชกั น า้ลายฟูมปาก โขกหวั ท าใหเ้ขาฟกช า้ด าเขยีว
ทัง้ตวั มนัไม่ยอมออกจากเขาเลย”    
“กระผมเคยขอใหศิ้ษยข์องพระองคช์ว่ย แตพ่วกเขาก็ไลผี่ออก
ไม่ไดข้อรบั”  
“ชว่ยกระผมดว้ยนะขอรบั! 
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อ านาจย่ิงใหญ่ของพระเจา้ 

พระเยซทูรงถอนพระทยั ตรสัวา่ 

“โอ.. ยคุนี้ เป็นยคุที่ไรค้วามเชือ่และวิปลาสเสียจริง 
เราจะตอ้งอยูก่บัพวกเจา้  อดทนกบัพวกเจา้นานเทา่ไรกนัน่ี?” 
แลว้พระองคท์รงหนัไปตรสักบัชายคนน้ันวา่ 

“ไปเอาลกูชายเจา้มาที่น่ี” 

ลกูา 9:41 -43ก 

ขณะที่เขาก าลงัพาลกูชายมาน้ันเอง  ทกุคนในฝูงชนก็ตกใจกนัไป
ตาม ๆ กนั เพราะผีผลกัเด็กลม้ลงชกัดิน้ ตอ่หนา้ตอ่ตา!! 

แต.่. พระเยซไูดต้รสัสัง่ก าราบใหว้ิญญาณสกปรกน้ันออกไป มนัก็
ออกไปทนัที.. ไม่โตแ้ยง้ ไม่รีรอ 
ทรงรกัษาเด็กชายใหห้าย ทรงสง่เขาคืนใหพ้่อ  
ทกุคนตา่งประหลาดใจกบัอ านาจย่ิงใหญข่องพระเจา้! 
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ค าท่ีไม่เขา้ใจ 

ยงัไม่ทนัที่คนทัง้หลายจะหายประหลาดใจเรื่องผีออกจากเด็ก  
ขณะที่พวกเขายงัรูส้ึกงุนงงอยูน้ั่น พระเยซไูดต้รสักบัศิษยท์ ัง้หลาย
วา่ “ใหค้ าที่เราพูด เขา้หูพวกทา่นเถิด… 
บุตรมนุษย ์ คือเราเอง จะถูกทรยศ และถกูจบักมุ” 

 

 
ลกูา 9:43ข-45 

เอ.. พระเยซตูรสัเรื่องนีท้ าไมนะ ในเม่ือพระองคก็์ทรงท าการ
อศัจรรยม์ากมาย 
เด๋ียวอยา่งน้ัน เด๋ียวอยา่งนี ้ มีแตเ่รื่องใหป้ระหลาดใจ 
ถา้จะถกูจบักมุไป พระองคก็์ตอ้งหนีไดอ้ยู่แลว้ 
พวกเขาไม่เขา้ใจสิ่งที่พระองคท์รงตอ้งการบอกเขา 

และก็ไม่กลา้ที่จะถามดว้ย 

เป็นเพราะเวลานี ้ ความจริงถกูซอ่นเอาไวจ้ากเขา! 
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คนท่ีใหญ่ท่ีสุด 

วนัหน่ึง พระเยซทูรงไดยิ้นเสียงศิษยข์องพระองคเ์ถียงกนัเสียงดงั
“อยา่งขา้ซ ิ ถึงจะเป็นผูน้ า” 
“ขา้ตา่งหาก  ทา่นนะ ไม่ฉลาดเทา่ขา้” 
“ที่จริงแลว้ เราน่าจะมีอะไรดีที่พระเยซทูรงเห็น  จึงทรงเรยีกใหเ้รา
เป็นศิษย”์ 

เสียงที่พวกเขาทุม่เถียงกนัน้ัน ฟังไป ๆ ก็น่าหนักใจ 

 

ลกูา 9:46-48 

พระเยซทูรงเรียกเด็กเล็ก ๆ คนหน่ึงเขา้มาอยูข่า้งพระองค ์ตรสัวา่ 
”ฟังนะทกุคน  ถา้คนใดก็ตาม ยอมรบัเดก็คนน้ี ในนาม
ของเราเท่ากบัเขายอมรบัเรา  และใครท่ียอมรบัเรา 
คนนัน้ ก็ยอมรบัพระเจา้ผูท้รงใชเ้รามา 
เพราะคนท่ีเล็กน้อยสุด คือคนท่ีใหญ่ท่ีสุด “ 

พวกเขาเขา้ใจหรือเปลา่น่ี? 
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ขา้งเดียวกนั 

วนัหน่ึง ยอหน์หนา้ตาต่ืนวิ่งมาหาพระเยซ ู
“เป็นอะไรไป ยอหน์” เพ่ือนคนหน่ึงถาม 

เขาไม่ตอบ แตห่นัไปหาพระเยซ ู  เขาดรูีบรอ้นมาก 
“ทา่นอาจารยข์อรบั  พวกเราเห็นคนหน่ึงขบัผีออกโดยพระนาม
ของพระองค”์ 

ลกูา 9:49-50 

 “อึมม….”  พระเยซทูรงรบัฟังอยู ่
“กระผมเองจึงไปหา้มเขา้  เพราะวา่ เขาไม่ไดอ้ยูใ่นหมู่พวกเรา” 

“อยา่งน้ันหรือ … แตไ่ม่ตอ้งไปหา้มเขาหรอกนะ  เพราะใครก็
ตามที่ไม่ไดต้อ่สูท้า่น เขาก็อยูข่า้งเดียวกบัทา่นแลว้” 
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ไม่ถูกใจ...จะท าไม? 

ใกลถึ้งวนัที่พระเยซจูะถกูรบัขึน้ไปบนสวรรค ์
ศิษยข์องพระเยซไูม่คอ่ยจะรู ้ และเขา้ใจเรื่องนีส้กัเทา่ไร พระองค ์
ทรงตัง้พระทยัวา่ จะเดินทางไปทางใต ้ เป้าหมายคือนครเยรซูาเล็ม 
ทรงสง่ศิษยค์นหน่ึงไปลว่งหนา้ ไปถึงหมู่บา้นของชาวสะมาเรีย  
“ทา่นขอรบั เราตอ้งการที่พกัสกัแห่งหน่ึง ใหท้า่นอาจารยพ์กัแรม
กลางทาง กอ่นที่จะไปเยรซูาเล็ม” 

 
ลกูา 9:51-56 

 “จะไปเยรซูาเล็มอยา่งน้ันร?ึ และมาขอพกัที่น่ี เสียใจดว้ย เราไม่
ตอ้นรบัพวกทา่น”   
คนสะมาเรีย และคนยิวไม่ค่อยจะกินเสน้กนัสกัเทา่ไร และเม่ือยา
กอบและยอหน์ไดข้า่วเชน่นี้ ทัง้สองก็หวัเสียย่ิงนัก ทลูพระเยซวูา่ 
“ทา่นขอรบั … จะใหเ้ราอธษิฐานขอไฟจากสวรรคล์งมาเผาพวก
เขา ดีไหม?” พระเยซทูรงหนัมา “ท าอยา่งน้ันไม่ได ้  อยา่ท า
เด็ดขาด”แลว้พระเยซกูบัศิษยก็์เดินทางไปหมู่บา้นอื่นเพ่ือคา้งแรม 
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คนไม่มีบา้น 

หลงัจากน้ัน พวกเขาก็เดินทางตอ่ไป มุ่งหนา้ไปยงักรงุเยรซูาเล็ม 
เดินไปกนัเงียบ ๆ  ก็มีคนหน่ึงในกลุม่ เอย่ขึน้วา่ 
“ไม่วา่ พระองคจ์ะไปที่ไหนก็ตาม  กระผมจะขอติดตามพระองค ์
ไป” 

 

ลกูา 9:57-58 

ทกุคนหูผ่ึง อยากจะรูว้า่ พระเยซจูะทรงตอบอยา่งไร 
“เจา้รูไ้หมวา่ หมาจิง้จอกยงัมีโพรงไวอ้าศยั 
นกในอากาศก็ยงัมีรงัพกัผ่อน แตบุ่ตรมนุษยไ์ม่มีบา้นท่ีจะ
วางหวันอนดว้ยซ า้” 

 เขาจะแน่ใจหรือวา่ จะตามพระองคไ์ป…. 
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เริ่มแลว้ อย่าหนักลบั... 

แลว้ทรงหนัไปหาอีกคน ตรสัวา่ “ตามเรามาซ”ิ 
เขาคนน้ัน ไม่ไดคิ้ดเหมือนคนแรก กลบัตอบวา่  “ขอใหก้ระผม
กลบัไปฝังศพพ่อกอ่นนะขอรบั” 
เพ่ือน ๆ ครบั ถา้พ่อยงัไม่ตาย ก็ตอ้งรอจนพ่อตายกอ่น 
และพิธกีารฝังศพน้ัน จะตอ้งฝังแลว้รอใหค้รบหน่ึงปี 
จนกวา่จะน ากระดกูไปเก็บไวอ้ีก เทา่กบัชายคนนี ้ ก าลงับอกวา่ 
เขาไม่ไดอ้ยากตามพระองคต์อนนี้ 

ลกูา 9:59-62 

พระเยซตูรสักบัเขาวา่ “ใหค้นตายเขาฝังตวัเองแลว้กนั แตเ่จา้น่ะ 
ใหอ้อกไปประกาศแผ่นดินของพระเจา้” แมพ้ระเยซตูรสัดงัน้ัน ยงั
มีอีกคนกลา่ววา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ขอรบั กระผมจะตามพระองค ์
ไป แตข่อไปลาพ่ีลานอ้งที่บา้นกอ่น”   พระองคต์รสัตอบวา่ “คนที่

เอามือจบัคนัไถเพ่ือจะไถนาแลว้ยงัหนักลบัไปอีก ก็ไม่มีคุณคา่พอ
กบัแผ่นดินของพระเจา้” 
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