พินาศเหมือนกัน!

ลูกา 13.1-5
“ปี ลาตเอาเลือดของคนกาลิลีเข ้าไปผสมกับเครื่องบูชาของเขา”
“โห.. น่ ากลัวจัง”
พวกเขาคิดว่า คนที่ถูกปี ลาตสังหารเอาเลือดไปสังเวยเป็ นคนชัว่
ร ้าย แต่..พระเยซูตรัสว่า
“เพราะพวกเขาเจออันตรายแบบนั้น เจ ้าก็เลยคิดว่า เขาเป็ นคน
บาปมากกว่าคนอื่นอย่างนั้นหรือ? เจ ้ารูไหม
้
หากเจ ้าไม่กลับใจ
ใหม่เจ ้าก็ต ้องพินาศ”
้ ่หอเมืองสิโลอัมพังลงมา แล ้วทับคนตาย 18 คนนั้นก็
“ครังที
เช่นกัน เจ ้าก็ไปคิดว่าพวกเขาบาปกว่าคนในกรุงเยรูซาเล็มใช่
้
ไหม?
ไม่ใช่นะ
ขอให้รไว
ู ้ ้เลย ว่า หากเจ ้าทังหลายไม่
กลับ
ใจใหม่ เจ ้าก็จะต ้องพินาศเหมือนกัน”

มะเดื่อที่ไร ้ผล

ลูกา 13:6-9
แล ้วพระเยซูก็ทรงเล่าให ้คนที่อยูร่ อบ ๆ ข ้างพระองค ์
“ชายคนหนึ่ งมีต ้นมะเดื่อที่ปลูกไว ้ในสวนของเขา
เขาก็ตงใจมาเก็
ั้
บผลของมัน แต่เมื่อมาถึงต ้น เขาก็ไม่เห็นผล
่
มะเดือสักผล”
แน่ นอน เขาผิดหวัง… เขาจึงกล่าวกับคนสวนว่า
้
“ดูซ ิ สามปี แล ้วที่เรามาและไม่เคยเห็นผลจากต ้นมะเดื่อต ้นนี เลย
้
ตัดมันทิงซะ มาทําให้ดินเสียธาตุอาหารไปทําไม?”
แต่คนสวนอ ้อนวอนว่า
“นายขอรับ ขอให ้เราปลูกมันไว ้อีกสักปี นะขอรับ
กระผมพรวนดิน ใส่ปุ๋ยบํารุงมัน
หากปี หน้ามันออกผลก็ดีไป
้
แต่หากไม่.. ท่านก็ตด
ั มันทิงนะขอรั
บ”

ความสุขของหญิงหลังค่อม

ลูกา 13:10-13
วันสะบาโต คือวันที่ชาวยิวจะไปรวมกันที่ธรรมศาลา
ถือเป็ นวันบริสท
ุ ธิที์ ่พวกเขาจะมาฟังพระคําของพระเจ ้า
วันนั้น พระเยซูทรงอยูใ่ นธรรมศาลา พร ้อมกับประชาชน สาวก
่
และเหล่าธรรมาจารย ์พรังพร
้อม
่
มีหญิงคนหนึ งถูกผีเข ้าทําใหเ้ ธอไม่สามารถยืดตัวตรงได ้
ไปไหนมาไหน ทําอะไรก็หลังโค ้งงออยูอ
่ ย่างนั้น
กลายเป็ นคนหลังค่อมอย่างรุนแรง เธอเป็ นอย่างนั้นมา 18 ปี แล ้ว
โอ… 18 ปี กับการต ้องมีหลังค่อม มันทรมานจริง ๆ
่
เพื่อน ๆ ลองเดินหลังค่อมสักชัวโมงก็
จะรูว่้ า มันทรมานอย่างไร
เมื่อพระเยซูทรงเห็นเธอ ก็ทรงเรียกเธอมาใกล ้ๆ ตรัสว่า
“หญิงเอ๋ย .. เจ ้าเป็ นอิสระจากความพิการของเจ ้าแล ้วนะ”
และพระองค ์ทรงวางมือบนตัวเธอ
ในทันใดนั้นเอง หลังของเธอก็ยืดได ้ เธอดีใจมาก
และกล่าวคําสรรเสริญพระเจ ้าด ้วยใบหน้าเบิกบาน….

ความโกรธของฟาริสิ

ลูกา 13:14-17
แต่เหล่าผู ้นํ าในธรรมศาลา โกรธมาก
เพราะพระเยซูทรงรักษาคนให้หายป่ วยในวันสะบาโต
่
ซึงเขาถื
อเป็ นวันบริสท
ุ ธ ์สุดยอด ต ้องไม่ทาํ งาน
พวกเขาพูดกับประชาชนในธรรมศาลาว่า
“นี่ นะ… มีหกวันที่ทํางานได ้ ก็มาวันอื่น ๆ แล ้วก็หายโรคกันซิ
ไม่ใช่ต ้องมาทําในวันสะบาโต”
เมื่อได ้ยินเช่นนั้น พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า
่
“เจ ้าคนหน้าซือใจคด!
เจ ้าแต่ละคนไม่ได ้ปล่อยให้ฝูงลาออกไป
้
้ งเป็
่ นลูก
กินนํ าในวันสะบาโตหรอกรึ? ไม่สมควรรึท่หญิ
ี งคนนี ซึ
สาวอับราฮัมถูกซาตานผูกมัดเอาไว ้ตัง้ 18 ปี แล ้วจะหายเป็ นอิสระ
ในวันสะบาโต?”
ขณะที่พระองค ์กล่าวคําเหล่านี ้
เหล่าศัตรูของพระองค ์จึงต ้องเสียหน้า อับอายไปตาม ๆ กัน
้
่ื
คนทังหลายก็
ชนใจกั
บความดีลาเลิ
ํ ้ ศที่พระเยซูทรงกระทํา

แผ่นดินของพระเจ ้า=เมล็ดพืช

ลูกา 13:19
เมล็ดพืช?
ทําไมพระเยซูทรงเปรียบแผ่นดินของพระเจ ้าว่าเป็ นเมล็ดพืช?
และที่พระเยซูหมายความถึงก็เป็ นเมล็ดมัสตาร ์ดเสียด ้วย
เป็ นเมล็ดที่เล็กมาก ๆ …
แผ่นดินของพระเจ ้า คือการปกครองของพระเจ ้าในชีวิตเรา
เราให ้พระเจ ้าเป็ นกษัตริย ์เหนื อชีวิต เหนื อหัวของเรา
แต่ทาํ ไมมันเล็กมากขนาดนั้น…..???
พระเยซูทรงอธิบายว่า
มันเป็ นเมล็ดที่คนหนึ่ งเอาไปปลูกไว ้ในสวนของตัวเอง
้
ต่อมา มันก็งอกขึนกลายเป็
นต ้นสูง
นกก็มาทํารัง อาศัยอยูใ่ นกิ่งก ้านของมันได ้
เพื่อน ๆ เห็นอะไรไหม ?
เวลาเราแสวงหาพระเจ ้าก่อน ยอมให้พระองค ์ครองใจเราก่อน
ชีวิตของเราจะเติบโต เบิกบาน เป็ นที่พึ่งพาของคนอื่นได ้ด ้วย
เจ๋ง จริง ๆ

้
แผ่นดินของพระเจ ้า=เชือขนมปั
ง

ลูกา 13:20-21
้
พระองค ์ก็ทรงเอ่ยขึนมาอี
กว่า
่
เราจะเปรียบเทียบแผ่นดินของพระเจ ้ากับสิงใด?
แล ้วพระองค ์ก็ทรงตอบเองว่า…
้ งผู
่ ้หญิงคนหนึ่ งเอาไปผสมลงในแป้ งสามถึง
ก็เปรียบเหมือนเชือ..ซึ
้
จนแป้ งนั้นฟูขนทั
ึ ้ งหมด
่
นี ไง… ไม่วา่ แผ่นดินของพระเจ ้า คนของพระเจ ้าไปที่ใด
ก็มีพลังที่มองไม่เห็น แอบซ่อนอยู่ ทําใหเ้ กิดการเติบโต..ใหญ่
ขึน้ เพิ่มพูนขึน้
แผ่นดินของพระเจ ้าจะถูกผ่านเข ้าไปในมนุ ษย ์ชาติ….
่
ต ้องการพลังของพระเจ ้าในชีวิตของผูท้ ี่เชือในพระองค
์

ประตูแคบ..เข ้ายาก

ลูกา 13:22-25
พระเยซูทรงอยูร่ ะหว่างการเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มแต่ระหว่าง
ทางนั้น พระองค ์ก็ทรงแวะตามหมู่บา้ นต่าง ๆ เพื่อประกาศ
แผ่นดินของพระเจ ้าและเกิดมีคนหนึ่ งทูลถามพระองค ์ว่า
“พระองค ์เจ ้าข ้า คนที่รอดพ ้นบาปนั้น มีจาํ นวนไม่มากใช่ไหม
ขอรับ?”
พระองค ์ไม่ทรงตอบเขาตรง ๆ แต่ทรงกล่าวว่า
“พวกเจ ้าจงพยายามเข ้าไปทางประตูแคบ
เราขอบอกเลยว่า คนเป็ นอันมากพยายามเข ้าประตูน้ัน
แต่พวกเขาก็เข ้าไปไม่ได ้
เมื่อถึงเวลาเจ ้าของบ ้านปิ ดประตู คนที่อยูข
่ ้างนอกก็เคาะ
“ท่านขอรับ โปรดเปิ ดประตูให้พวกเราด ้วย”
แต่เจ ้าของบ ้านกลับตอบว่า
“เราไม่รจั
ู ้ กเจ ้า เจ ้ามาจากไหน….”
“เราไม่รจั
ู ้ กว่าเจ ้ามาจากไหน
เจ ้าคนทําชัว่ จงไปใหพ
้ น้ หน้าเรา!”

คนตน้ กลับอยู่หางแถว

ลูกา 13:26-30
พวกเจ ้าจะพูดว่า “โธ่… พวกเราเคยกินดื่มกับท่าน ท่านเองได ้สัง่
สอนตามถนนบ ้านพวกเรา”
แต่เจ ้าของตอบว่า “เราไม่รจั
ู ้ กว่าเจ ้ามาจากไหน เจ ้าคนทําชัว่
จงไปให ้พ ้นหน้าเรา!”
เจ ้าจะเห็นท่านอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ และผูก้ ล่าวคําของพระ
เจ ้าในสถานที่นั้น
แต่ตวั เองกลับถูกไล่ออกไป
้
้
ไปในที่ ๆ มีการร ้องไห ้ การขบเขียวเคี
ยวฟั
นเต็มไปหมด
่
และเจ ้าจะเห็นคนทัวโลกจากทุกทิศมาร่วมรับประทานอาหารใน
แผ่นดินของพระเจ ้า
ดูเถอะ คนสุดท ้ายกลายเป็ นคนตน้ และคนตน้ กลายเป็ นคน
สุดท ้าย….
เพื่อน ๆ ครับ คนยิว ไม่ยอมรับพระเยซู อยากไปสวรรค ์ด ้วย
ตัวเอง
่
ในที่สุดกลับกลายเป็ นคนต่างชาติที่เชือในพระเยซู
ได ้เข ้าไปอยูก
่ บ
ั
พระองค ์เยอะแยะไปหมด

ไม่หนี หรอก!

ลูกา 13:31-33
ในช่วงเวลานั้น มีฟาริสีบางคนได ้เข ้ามาพบพระเยซู
“ท่านไม่ควรจะอยูท
่ ่นี
ี ่ ขอให้ไปจากเยรูซาเล็มเถิด
ไปเสียที่อื่น ท่านรูไหมว่
้
า เฮโรดตอ้ งการสังหารท่าน”
แต่…พระเยซูไม่ได ้ทรงกังวลกับคําของพวกเขา
พระองค ์ตรัสตอบเขาว่า
้
“จงกลับไปบอกเจ ้าสุนัขจิงจอกตั
วนั้นว่า
่ ้ผีออกจากคนที่มันสิงอยู่
เราจะสังให
้
เรารักษาคนให ้หายป่ วยในวันนี และพรุ
ง่ นี ้
่
และวันทีสาม เราจะสําเร็จตามเป้ าหมายของเรา
้
ไม่วา่ จะเป็ นอย่างไร เราก็จะทําตามที่เราตังใจไว
้
้
้
วันนี พรุง่ นี หรือจะเป็ นวันต่อไป
ขอให ้รูไว
้ ้ว่า ผู ้กล่าวคําของพระเจ ้าจะไม่ถก
ู สังหารนอกนคร
เยรูซาเล็ม!
พระเยซูไม่ยอมหนี ไปไหน !

เจ ้าไม่ยอมเลยนะ...

ลูกา 13:34-35
พระเยซูไดัตรัสต่อไปว่า
โอ… เยรูซาเล็ม เจ ้าได ้ฆ่าบรรดาผูก้ ล่าวคําของพระเจ ้า
และเจ ้ายังได ้เอาหินขว ้างผูร้ บั ใช ้ของพระเจ ้าจนตาย
เราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ ้าไว ้
เหมือนแม่ไก่ท่กกลู
ี
กอยูใ่ ต ้ปี ก
แต่เจ ้าไม่ยอมเลย….
ดูเถิด พระวิหารที่เจ ้านมัสการพระเจ ้าจะถูกทอดทิง้ ร ้างเปล่า
เราขอบอกเจ ้าว่า
เจ ้าจะไม่เห็นเราอีก จนกว่าเจ ้าจะกล่าวออกมาจากปากว่า
“ขอถวายพระพรแด่ทา่ นผูม้ าในพระนามขององค ์พระผูเ้ ป็ นเจ ้า”
นี่ แหละ คนยิวในสมัยก่อนที่ได ้พบพระเยซู
หลายคนพบแล ้ว ก็รก
ั พระองค ์เลย พวกเขาติดตามพระองค ์ไม่
้
ว่าจะเกิดอะไรขึน
แต่มีอีกพวกที่ดึงดัน ไม่ยอมต่อพระองค ์
่ กวันนี ้ ก็ยงั เป็ นอย่างนั้นในอิสราเอล!
แม้กระทังทุ

