
พินาศเหมือนกนั! 

 
ลกูา 13.1-5     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
“ปีลาตเอาเลือดของคนกาลิลีเขา้ไปผสมกบัเครื่องบูชาของเขา” 
“โห.. น่ากลวัจงั” 
พวกเขาคิดวา่ คนที่ถกูปีลาตสงัหารเอาเลือดไปสงัเวยเป็นคนช ัว่
รา้ย  แต.่.พระเยซตูรสัวา่  
“เพราะพวกเขาเจออนัตรายแบบน้ัน   เจา้ก็เลยคิดวา่ เขาเป็นคน
บาปมากกวา่คนอื่นอยา่งน้ันหรือ?  เจา้รูไ้หม หากเจา้ไมก่ลบัใจ
ใหม่เจา้ก็ตอ้งพินาศ”  
 “ครัง้ที่หอเมืองสิโลอมัพงัลงมา แลว้ทบัคนตาย 18 คนน้ันก็
เชน่กนั   เจา้ก็ไปคิดวา่พวกเขาบาปกวา่คนในกรงุเยรซูาเล็มใช่
ไหม?   ไม่ใชน่ะ   ขอใหรู้ไ้วเ้ลย วา่   หากเจา้ทัง้หลายไม่กลบั
ใจใหม่ เจา้ก็จะตอ้งพินาศเหมือนกนั” 
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มะเด่ือท่ีไรผ้ล  

 
ลกูา 13:6-9 
แลว้พระเยซก็ูทรงเลา่ใหค้นที่อยูร่อบ ๆ ขา้งพระองค ์
“ชายคนหน่ึงมีตน้มะเด่ือที่ปลกูไวใ้นสวนของเขา 
เขาก็ตัง้ใจมาเก็บผลของมนั  แตเ่ม่ือมาถึงตน้ เขาก็ไม่เห็นผล
มะเด่ือสกัผล” 
แน่นอน เขาผิดหวงั…  เขาจึงกลา่วกบัคนสวนวา่ 
“ดซู ิ  สามปีแลว้ที่เรามาและไม่เคยเห็นผลจากตน้มะเด่ือตน้นีเ้ลย 
ตดัมนัทิง้ซะ  มาทาํใหดิ้นเสยีธาตอุาหารไปทาํไม?” 
แตค่นสวนออ้นวอนวา่ 
“นายขอรบั ขอใหเ้ราปลกูมนัไวอ้ีกสกัปีนะขอรบั 
กระผมพรวนดิน ใสปุ่๋ ยบํารงุมนั 
หากปีหนา้มนัออกผลก็ดีไป 
แตห่ากไม่.. ทา่นก็ตดัมนัทิง้นะขอรบั” 
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ความสุขของหญิงหลงัค่อม  

 
ลกูา 13:10-13 
วนัสะบาโต คือวนัที่ชาวยิวจะไปรวมกนัที่ธรรมศาลา 
ถือเป็นวนับริสทุธิท์ี่พวกเขาจะมาฟังพระคาํของพระเจา้ 
วนัน้ัน พระเยซทูรงอยูใ่นธรรมศาลา พรอ้มกบัประชาชน สาวก 
และเหลา่ธรรมาจารยพ์รัง่พรอ้ม 
มีหญิงคนหน่ึงถกูผีเขา้ทาํใหเ้ธอไม่สามารถยืดตวัตรงได ้
ไปไหนมาไหน ทาํอะไรก็หลงัโคง้งออยูอ่ยา่งน้ัน 
กลายเป็นคนหลงัคอ่มอยา่งรุนแรง  เธอเป็นอยา่งน้ันมา 18 ปีแลว้ 
โอ… 18 ปีกบัการตอ้งมีหลงัคอ่ม  มนัทรมานจริง ๆ 
เพ่ือน ๆ ลองเดินหลงัคอ่มสกัช ัว่โมงก็จะรูว้า่ มนัทรมานอยา่งไร 
เม่ือพระเยซทูรงเห็นเธอ  ก็ทรงเรียกเธอมาใกล ้ๆ  ตรสัวา่ 
“หญิงเอ๋ย .. เจา้เป็นอิสระจากความพิการของเจา้แลว้นะ” 
และพระองคท์รงวางมือบนตวัเธอ 
ในทนัใดน้ันเอง หลงัของเธอก็ยืดได ้  เธอดีใจมาก 
และกลา่วคาํสรรเสริญพระเจา้ดว้ยใบหนา้เบิกบาน…. 
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ความโกรธของฟาริสิ 

 
ลกูา 13:14-17 
แตเ่หลา่ผูนํ้าในธรรมศาลา โกรธมาก 
เพราะพระเยซทูรงรกัษาคนใหห้ายป่วยในวนัสะบาโต 
ซึง่เขาถือเป็นวนับริสทุธส์ดุยอด ตอ้งไม่ทาํงาน  
พวกเขาพูดกบัประชาชนในธรรมศาลาวา่ 
“น่ีนะ… มีหกวนัที่ทาํงานได ้ ก็มาวนัอื่น ๆ แลว้ก็หายโรคกนัซ ิ
ไม่ใชต่อ้งมาทาํในวนัสะบาโต” 
เม่ือไดยิ้นเชน่น้ัน   พระเยซตูรสักบัพวกเขาวา่ 
“เจา้คนหนา้ซือ่ใจคด!    เจา้แตล่ะคนไม่ไดป้ลอ่ยใหฝู้งลาออกไป
กินนํา้ในวนัสะบาโตหรอกรึ?    ไม่สมควรรึที่หญิงคนนีซ้ึง่เป็นลกู
สาวอบัราฮมัถกูซาตานผูกมดัเอาไวต้ ัง้ 18 ปีแลว้จะหายเป็นอิสระ
ในวนัสะบาโต?” 
ขณะที่พระองคก์ลา่วคาํเหลา่นี ้
เหลา่ศตัรขูองพระองคจ์ึงตอ้งเสียหนา้ อบัอายไปตาม ๆ กนั 
คนทัง้หลายก็ชืน่ใจกบัความดีลํา้เลิศที่พระเยซทูรงกระทาํ 
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แผ่นดินของพระเจา้=เมล็ดพืช 

ลกูา 13:19 
เมล็ดพืช? 
ทาํไมพระเยซทูรงเปรียบแผ่นดินของพระเจา้วา่เป็นเมล็ดพืช? 
และที่พระเยซหูมายความถึงก็เป็นเมล็ดมสัตารด์เสียดว้ย 
เป็นเมล็ดที่เล็กมาก ๆ … 
แผ่นดินของพระเจา้ คือการปกครองของพระเจา้ในชวีิตเรา 
เราใหพ้ระเจา้เป็นกษตัริยเ์หนือชวีิต เหนือหวัของเรา 
แตท่าํไมมนัเล็กมากขนาดน้ัน…..??? 
พระเยซทูรงอธบิายวา่ 
มนัเป็นเมล็ดที่คนหน่ึงเอาไปปลกูไวใ้นสวนของตวัเอง 
ตอ่มา มนัก็งอกขึน้กลายเป็นตน้สงู 
นกก็มาทาํรงั อาศยัอยูใ่นก่ิงกา้นของมนัได ้
เพ่ือน ๆ เห็นอะไรไหม ? 
เวลาเราแสวงหาพระเจา้กอ่น  ยอมใหพ้ระองคค์รองใจเรากอ่น 
ชวีิตของเราจะเติบโต เบิกบาน เป็นที่พ่ึงพาของคนอื่นไดด้ว้ย 
เจ๋ง จริง ๆ 
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แผ่นดินของพระเจา้=เชือ้ขนมปัง 

 
 ลกูา 13:20-21 
 
พระองคก็์ทรงเอย่ขึน้มาอีกวา่ 
เราจะเปรียบเทียบแผ่นดินของพระเจา้กบัสิง่ใด? 
แลว้พระองคก็์ทรงตอบเองวา่… 
ก็เปรียบเหมือนเชือ้..ซึง่ผูห้ญิงคนหน่ึงเอาไปผสมลงในแป้งสามถึง 
จนแป้งน้ันฟูขึน้ทัง้หมด 
น่ีไง… ไม่วา่แผ่นดินของพระเจา้ คนของพระเจา้ไปที่ใด 
ก็มีพลงัที่มองไม่เห็น แอบซอ่นอยู ่ ทาํใหเ้กิดการเติบโต..ใหญ่
ขึน้ เพ่ิมพูนขึน้ 
แผ่นดินของพระเจา้จะถกูผ่านเขา้ไปในมนุษยช์าติ…. 
ตอ้งการพลงัของพระเจา้ในชวีิตของผูท้ี่เชือ่ในพระองค ์     
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ประตูแคบ..เขา้ยาก 

  
ลกูา  13:22-25 
 
พระเยซทูรงอยูร่ะหวา่งการเดินทางไปยงักรงุเยรซูาเล็มแตร่ะหวา่ง
ทางน้ัน พระองคก็์ทรงแวะตามหมู่บา้นตา่ง ๆ เพ่ือประกาศ
แผ่นดินของพระเจา้และเกิดมีคนหน่ึงทลูถามพระองคว์า่ 
“พระองคเ์จา้ขา้  คนที่รอดพน้บาปน้ัน มีจาํนวนไม่มากใชไ่หม
ขอรบั?” 
พระองคไ์ม่ทรงตอบเขาตรง ๆ  แตท่รงกลา่ววา่ 
“พวกเจา้จงพยายามเขา้ไปทางประตแูคบ 
เราขอบอกเลยวา่ คนเป็นอนัมากพยายามเขา้ประตน้ัูน 
แตพ่วกเขาก็เขา้ไปไม่ได ้
เม่ือถึงเวลาเจา้ของบา้นปิดประต ู  คนที่อยูข่า้งนอกก็เคาะ 
“ทา่นขอรบั โปรดเปิดประตใูหพ้วกเราดว้ย” 
แตเ่จา้ของบา้นกลบัตอบวา่ 
“เราไม่รูจ้กัเจา้  เจา้มาจากไหน….” 
   
“เราไม่รูจ้กัวา่เจา้มาจากไหน 
เจา้คนทาํช ัว่ จงไปใหพ้น้หนา้เรา!” 
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 คนตน้กลบัอยู่หางแถว 

 
 ลกูา 13:26-30 
 
พวกเจา้จะพูดวา่ “โธ…่ พวกเราเคยกินด่ืมกบัทา่น  ทา่นเองไดส้ ัง่
สอนตามถนนบา้นพวกเรา” 
แตเ่จา้ของตอบวา่ “เราไม่รูจ้กัวา่เจา้มาจากไหน  เจา้คนทาํช ัว่ 
จงไปใหพ้น้หนา้เรา!” 
เจา้จะเห็นทา่นอบัราฮมั อิสอคั ยาโคบ และผูก้ลา่วคาํของพระ
เจา้ในสถานที่น้ัน 
แตต่วัเองกลบัถกูไลอ่อกไป 
ไปในที่ ๆ มีการรอ้งไห ้  การขบเขีย้วเคีย้วฟันเต็มไปหมด 
และเจา้จะเห็นคนทัว่โลกจากทกุทิศมารว่มรบัประทานอาหารใน
แผ่นดินของพระเจา้ 
ดเูถอะ คนสดุทา้ยกลายเป็นคนตน้ และคนตน้กลายเป็นคน
สดุทา้ย…. 
เพ่ือน ๆ ครบั  คนยิว ไม่ยอมรบัพระเยซ ู อยากไปสวรรคด์ว้ย
ตวัเอง 
ในที่สดุกลบักลายเป็นคนตา่งชาติที่เชือ่ในพระเยซไูดเ้ขา้ไปอยูก่บั
พระองคเ์ยอะแยะไปหมด 
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 ไม่หนีหรอก! 

 
ลกูา 13:31-33 
 
ในชว่งเวลาน้ัน มีฟาริสีบางคนไดเ้ขา้มาพบพระเยซ ู
“ทา่นไม่ควรจะอยูท่ี่น่ี  ขอใหไ้ปจากเยรซูาเล็มเถิด 
ไปเสียที่อื่น  ทา่นรูไ้หมวา่ เฮโรดตอ้งการสงัหารทา่น” 
แต่…พระเยซไูม่ไดท้รงกงัวลกบัคาํของพวกเขา    
พระองคต์รสัตอบเขาวา่ 
“จงกลบัไปบอกเจา้สนัุขจิง้จอกตวัน้ันวา่ 
เราจะสัง่ใหผี้ออกจากคนที่มนัสิงอยู่ 
เรารกัษาคนใหห้ายป่วยในวนันีแ้ละพรุง่นี้ 
และวนัที่สาม เราจะสาํเร็จตามเป้าหมายของเรา 
ไม่วา่จะเป็นอยา่งไร   เราก็จะทาํตามที่เราตัง้ใจไว ้
วนันี ้  พรุง่นี ้ หรือจะเป็นวนัตอ่ไป 
ขอใหรู้ไ้วว้า่  ผูก้ลา่วคาํของพระเจา้จะไม่ถกูสงัหารนอกนคร
เยรซูาเล็ม! 
พระเยซไูม่ยอมหนีไปไหน ! 
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เจา้ไม่ยอมเลยนะ...  

 
ลกูา 13:34-35 
 
พระเยซไูดตัรสัตอ่ไปวา่ 
โอ… เยรซูาเล็ม  เจา้ไดฆ้่าบรรดาผูก้ลา่วคาํของพระเจา้ 
และเจา้ยงัไดเ้อาหินขวา้งผูร้บัใชข้องพระเจา้จนตาย 
เราใครจ่ะรวบรวมลกูของเจา้ไว ้
เหมือนแม่ไกท่ี่กกลูกอยูใ่ตปี้ก 
แตเ่จา้ไม่ยอมเลย…. 
ดเูถิด พระวิหารที่เจา้นมสัการพระเจา้จะถกูทอดทิง้ รา้งเปลา่ 
เราขอบอกเจา้วา่ 
เจา้จะไม่เห็นเราอีก จนกวา่เจา้จะกลา่วออกมาจากปากวา่ 
“ขอถวายพระพรแดท่า่นผูม้าในพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” 
น่ีแหละ คนยิวในสมยักอ่นที่ไดพ้บพระเยซ ู
หลายคนพบแลว้ ก็รกัพระองคเ์ลย  พวกเขาติดตามพระองคไ์ม่
วา่จะเกิดอะไรขึน้ 
แตมี่อีกพวกที่ดึงดนั  ไม่ยอมตอ่พระองค ์
แมก้ระทัง่ทกุวนันี้ ก็ยงัเป็นอยา่งน้ันในอิสราเอล! 
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