ทา้ ทายคนเคร่ง

ลูกา 14:1-6
้
วันสะบาโต เป็ นวันที่เหล่าฟาริสีและคนยิวทังปวงจะไม่
ทาํ งาน
์
พวกเขาถือเป็ นวันบริสท
ุ ธิของพระเจ ้าอย่างเคร่งครัด
้
วันนัน พระเยซูทรงเข ้าไปในบา้ นขุนนางฟาริสี
เพื่อรับประทานอาหาร
…. ทุกคนคอยมองพระองค ์ ….พระเยซูจะทําอะไรบ ้าง
้ นเข ้ามา มุ่งหน้ามา
แล ้วอยูด
่ ี ๆ มีชายคนหนึ่ งเป็ นโรคบวมนํ าเดิ
่
หาพระเยซู เขายืนนิ งอยู่
พระเยซูทรงหันไปถามพวกบาเรียน และฟาริสีวา่
“ถ ้าจะรักษาคนป่ วยในวันสะบาโตจะผิดพระบัญญัติหรือเปล่า?”
พวกเขาต่างพากันนิ่ ง
พระเยซูจึงทรง รักษาเขาให้หาย
“เจ ้าไปเถอะ” ชายคนนั้นก็ออกไป แล ้วพระองค ์หันมาตรัสว่า
“หากว่าในวันสะบาโต มีโค หรือลาของใครในพวกเจ ้าเกิดต
้
บ่อ… เจ ้าจะไม่ รีบฉุ ดมันขึนมาหรื
อ?” พวกเขาไม่ตอบอะไรเลย….

เลือกที่ใหถ้ ูก

ลูกา 14:7-11
พระองค ์ทรงเห็นว่า มีแขกหลายคนที่ได ้รับเชิญมารับประทาน
อาหาร แต่พวกเขามักจะเลือกนั่งในที่ ๆ จัดไว ้สําหรับคนที่
ใหญ่โต พระองค ์จึงตรัสว่า
้ ก็อย่าไปเลือกนั่งในที่มีเกียรติ
“เมื่อเจ ้าได ้รับเชิญไปงานเลียง
เพราะเจ ้าของงานอาจจะเชิญคนที่ใหญ่โตกว่าเจ ้ามาด ้วย
และเขาจะมาหาเจ ้า กล่าวว่า
้ ก้ บ
้ ด..
..ขอใหท้ า่ นลุกขึน้ เอาที่นี ให
ั ท่านผูน้ ี เถิ
่
่
่
แล ้วเจ ้าก็ต ้องไปนังในทีตําลงมา อายเปล่า ๆ
แต่เมื่อเจ ้าได ้รับเชิญ จงไปนั่งในที่ตํ่ากว่า
เพื่อว่า เจ ้าของงานจะมาหาท่านและกล่าวว่า
“เพื่อนเอ๋ย เชิญไปนั่งในที่สูงเถอะ”
เจ ้าก็จะได ้รับเกียรติตอ
่ หน้าหลาย ๆ คนที่อยูใ่ นงานนั้น
่
้
เพราะคนทียกตัวขึนจะถูกทําใหต้ ่าลง
ํ
่
้
แต่คนทีถ่อมตัวลง จะถูกยกขึน”

ไม่ตอ้ งคิดเอาคืน

ลูกา 14:12-14
้ า
แล ้วพระเยซูได ้ตรัสกับชายคนที่เชิญพระองค ์มาในงานเลียงว่
้ นมา
้
“เมื่อเจ ้าจะจัดงานเลียงขึ
อย่าเชิญแค่เพื่อน พี่น้อง ญาติ
่
หรือเพือนบา้ นรวย ๆ
เพราะพวกเขาจะเชิญเจ ้าคืน เท่ากับเจ ้าได ้รับการตอบแทน
้ ใหเ้ ชิญคนยากจน
แต่เมื่อใดที่จะเลียง
คนพิการ คนง่อย คนตาบอด
และเจ ้าจะมีความสุข
เพราะพวกเขาไม่อาจจะตอบแทนเจ ้าได ้
้
ส่วนเจ ้าจะได ้รับการตอบแทนเมื่อคนชอบธรรมเป็ นขึนมาจาก
ความตาย”

้
อุปมาการเลียงใหญ่
1

ลูกา 14:15-17
้
มีคนหนึ่ งพูดขึนมาว่
า
่
“คนทีจะได ้รับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ ้าก็เป็ นสุขจริง”
คนที่พูดนี่ คงเข ้าใจว่า ตัวเองจะได ้ไปอยูก
่ บ
ั พระเจ ้าแน่ นอน
พระเยซูทรงหันมา และเล่าเรื่องหนึ่ งใหเ้ ขาฟัง
้
“มีชายคนหนึ่ ง จัดงานเลียงใหญ่
้ จะกิ
้ นเวลาหลายวัน
และเขาได ้เชิญแขกไว ้มากมาย … งานเลียงนี

่
้
่ นอนนัน้ ต้องรอให้
เป็ นงานทีบอกว่
าจะมีงานเลียงแน่
แต่วน
ั ทีแน่
เจ ้าของงานเตรียมเสร็จเสียก่อน

้
เขาตังใจจั
ดงานอย่างยอดที่สุด เมื่อเตรียมทุกอย่างพร ้อมแล ้ว
้ บแขกทังหลาย
้
เขาก็ให ้คนรับใช ้ของเขา ไปยํากั
้
“ขอท่านเชิญมางานเลียงของนายท่
าน
เพราะว่า ทุกอย่างเตรียมพร ้อมแล ้วขอรับ”
แต่.. คนรับใช ้ก็ต ้องผิดหวัง เพราะแขกทุกคนต่างขอตัวไม่มาใน
งาน

้
อุปมาการเลียงใหญ่
2

ลูกา 14:18-21
แขกต่างคนต่างแก ้ตัว คนแรกกล่าวว่า
้ ่ดินไว ้ ช่วงวันงานเลียงก็
้ ต ้องไปดูที่ดิน
“จะบอกอะไรให ้ ข ้านะซือที
พอดีขอโทษนะ ขอตัวนะ”
คนที่สองบอกว่า
้ วไว ้ตัง้ 5 คู่
“ข ้าซือวั
ข ้าต ้องไปตรวจสอบวัวนั้นว่าเป็ นอย่างไร
ขอโทษนะ ขอตัวนะ”
คนที่สามกล่าวแก ้ตัวว่า
“โธ่ ท่าน ข ้าเพิ่งแต่งงานใหม่ ไปไม่ได ้จริง ๆ”
ผูร้ บ
ั ใช ้คนนั้น กลับมารายงานให้เจ ้านายฟัง
เจ ้านายรูสึ้ กอย่างไร… ถ ้าเป็ นเราจะรู ้สึกอย่างไรเตรียมงานมาตัง้
นาน…..นายจึงโกรธ!

้
อุปมาการเลียงใหญ่
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ลูกา 14:22-23
นายโกรธมากที่แขกไม่ยอมมาในงาน นี่ ให ้เกียรติขนาดนั้น
แล ้ว….
เหมือนถูกตบหน้า เป็ นการหยามเกียรติของนายอย่างมาก
่
นายจึงสังคนรั
บใช ้ว่า
้
“เจ ้าออกไปเดี๋ยวนี เลย
ไปตามถนนใหญ่ ตามซอย ตรอกซอกเล็กน้อยในเมือง
แล ้วพาคนยากจน คนพิการ คนตาบอดและคนง่อยเข ้ามาในงาน”
่ นที
คนรับใช ้ขมีขมันออกไปทําตามที่เจ ้านายสังทั
แล ้วไม่นานก็กลับมา..รายงาน
่ ้ว
“นายท่านขอรับ กระผมทําตามที่นายท่านสังแล
แต่เรายังมีท่เหลื
ี อนะขอรับ”
“ถ ้าอย่างนั้น เจ ้าก็ออกไปตามถนน ตามบา้ นที่มีรวั้
เชิญให ้พวกเขาเข ้ามา เราจะได ้มีแขกเต็มบ้าน
้
้น จะไม่มีสก
้
“เจ ้าพวกที่ได ้เราเชิญครังแรกนั
ั คนที่ได ้กินเลียงของ
เรา”

ตอ้ งรักใครมากที่สุด

ลูกา 14:25-27
ประชาชนก็ยงั พากันเดิน ติดตามพระองค ์ไปอย่างมุ่งมั่น
แล ้วพระองค ์ทรงหันมา ตรัสสิ่งที่ทําใหพ
้ วกเขาตะลึงว่า
“ถ ้าใครจะมาหาเรา แต่มิได ้ชังพ่อ แม่ ภรรยา ลูก พี่น้องชาย
่ วิตของตนเอง
หญิงมิได ้ชังแม้กระทังชี
เขาจะมาเป็ นศิษย ์ของเราไม่ได ้ ใครก็ตาม ที่ไม่ได ้แบกกางเขน
ของตน ตามเรามาเขาจะเป็ นศิษย ์ของเราไม่ได”้

เคล็ดลับการตามพระเยซู

ลูกา 14:28-30
พระเยซูทรงบอกให ้เหล่าประชาชนที่ติดตามพระองค ์ทราบว่า
ใครก็ตามที่จะเป็ นศิษย ์ของพระองค ์
่ ่ งในชีวิต
พวกเขาต ้องให ้พระองค ์เป็ นทีหนึ
พระเยซูตรัสต่อไปว่า “หากพวกท่านต ้องการสร ้างอาคารสักหลัง
จะไม่น่ ังตรึกตรองก่อนหรือว่า จะมีทน
ุ พอที่จะสร ้างไหม
หากวางรากฐานและสร ้างไม่สาํ เร็จ คนที่เห็นจะเยาะเอา
้ ่มสร ้างบา้ น แต่ทาํ ไม่สาํ เร็จ”
พวกเขาจะพูดกันว่า .. ดูซ ิ คนนี เริ
้
การจะติดตามพระเยซูนัน ไม่ใช่อยูด
่ ี ๆ ก็จะตามไปง่าย ๆ

คิดก่อนทําสงคราม

ลูกา 14:31-33
พระเยซูตรัสต่อไปว่า
“มีกษัตริย ์องค ์ไหนบ ้าง ที่เตรียมยกทัพไปต่อสูกั
้ บกองทัพของ
กษัตริย ์อีกองค ์
แล ้วจะไม่คิดดูกอ
่ นว่า ทหาร 10,000 นาย จะสู ้กับกองทัพที่มี
ทหาร 20,000 นาย ได ้หรือไม่
และหากเห็นว่า สู ้ไม่ได ้ ก็จะใช ้ทูตไปเจรจาเพื่อไมตรีตอ
่ กัน
่
ในระหว่างทีต่างอยูห
่ ่างกันไกล
เช่นเดียวกัน
ทุกคนในพวกเจ ้าที่ไม่ได ้สละสิ่งสารพัดที่มีอยู่ ก็จะเป็ นศิษย ์ของเรา
ไม่ได ้

เกลือเค็มๆ

ลูกา 14:35
พระเยซูตรัสว่า
“เกลือเป็ นสิ่งที่ดี
ถ ้าเกลือนั้น เกิดหมดรสเค็มไปแล ้ว
จะทําให ้กลับเค็มอีกได ้อย่างไรเล่า?
จะทําเป็ นปุ๋ ยเพื่อบํารุงดินก็ไม่ได ้ จะหมักกับมูลสัตว ์ก็ไม่ได ้
ทําได ้อย่างเดียวคือเอาไปทิง้
ใครมีหูที่จะฟัง ก็จงฟังเถิด”

