อาทิตยที่ 28 เทศกาลธรรมดา
ขาวดี มธ 22:1-14 หรือ 1-10
1
พระเยซูเจาทรงเลาเปนอุปมาอีกเรื่องหนึ่งวา 2“อาณาจักรสวรรคเปรียบไดกับกษัตริย
พระองคหนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสใหพระโอรส 3ทรงสงผูรับใชไปเรียกผูรับเชิญใหมาใน
งานวิวาห แตพวกเขาไมตองการมา 4พระองคจึงทรงสงผูรับใชอื่นไปอีก รับสั่งวา ‘จงไปบอก
ผูรับเชิญวา บัดนี้เราไดเตรียมการเลี้ยงไวพรอมแลว ไดฆาวัวและสัตวอวนพีแลว ทุกสิ่ง
พรอมสรรพ เชิญมาในงานวิวาหเถิด’ 5แตผูรับเชิญมิไดสนใจ คนหนึ่งไปที่ทุงนา อีกคนหนึ่งไป
ทําธุรกิจ 6คนที่เหลือไดจับผูรับใชของกษัตริย ทํารายและฆาเสีย 7กษัตริยกริ้ว จึงทรงสงกอง
ทหารไปทําลายฆาตกรเหลานั้นและเผาเมืองของเขาดวย 8แลวพระองคตรัสแกผูรับใชวา ‘งาน
วิวาหพรอมแลว แตผูรับเชิญไมเหมาะสมกับงานนี้ 9จงไปตามทางแยก พบผูใดก็ตาม จงเชิญ
มาในงานวิวาหเถิด’ 10บรรดาผูรับใชจึงออกไปตามถนน เชิญทุกคนที่พบมารวมกัน ทั้งคนเลว
และคนดี แขกรับเชิญจึงมาเต็มหองงานอภิเษกสมรส 11กษัตริยเสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับ
เชิญ ทรงเห็นคนหนึ่งไมสวมเสื้อสําหรับงานวิวาห 12จึงตรัสแกเขาวา ‘เพื่อนเอย ทานไมไดสวม
เสื้อสําหรับงานวิวาห แลวเขามาที่นี่ไดอยางไร’ คนนั้นก็นิ่ง 13กษัตริยจึงตรัสสั่งผูรับใชวา ‘จงมัด
มือมัดเทาของเขา เอาไปทิ้งในที่มืดขางนอกเถิด ที่นั่น จะมีแตการร่ําไหคร่ําครวญ และขบฟน
ดวยความขุนเคือง 14เพราะผูรับเชิญมีมาก แตผูรับเลือกมีนอย’”
*************************
พระวรสารตอนนี้ประกอบดวยอุปมา 2 เรื่องคือเรื่องงานวิวาหมงคล (มธ 22:1-10) และ
เรื่องแขกรับเชิญไมสวมเสื้อสําหรับงานวิวาห (มธ 22:11-14)
1. งานวิวาหมงคล
เมื่อมีงานฉลองสําคัญอยางเชนงานวิวาหมงคล เปนธรรมเนียมของชาวยิวที่เจาภาพจะ
เชิญแขกลวงหนาโดยยังไมกําหนดวันและเวลา ตอเมื่อจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอยางพรอมสรรพแลว
จึงสงคนไปเรียกแขกที่เชิญไวใหมารวมงาน
กษัตริยในอุปมาก็ทรงกระทําเชนเดียวกัน พระองคทรงเชิญแขกมารวมงานอภิเษก
สมรสของพระโอรสไวลวงหนาแลว เมื่องานเลี้ยงพรอมจึง “สงผูรับใชไปเรียกผูรับเชิญใหมารวม
งานวิวาห” (มธ 22:3) แตกลับถูกปฏิเสธอยางไมมีเยื่อใย
เปาหมายประการแรกของอุปมาเรื่องนี้คือการตําหนิชาวยิวที่เปนแขกรับเชิญแตปฏิเสธ
ที่จะมารวมงานวิวาหมงคล นานมาแลวทีพ่ ระเจาทรงเชิญพวกเขาใหเปนประชากรของพระองค
แตเมื่อพระบุตรของพระองคเสด็จมาและเชิญพวกเขาใหติดตามพระองค พวกเขากลับดูหมิ่น
และปฏิเสธพระองค

ผลที่ตามมาคือคําเชิญถูกสงไปยังทุกคน ไมวาจะอยูตามทางหลวงหรือทางแยก ไมวาจะ
เปนคนบาปหรือคนตางชาติ ใหมารวมงานวิวาหมงคลในพระอาณาจักรของพระองค
สวนผลของผูที่ปฏิเสธพระองคนั้นนาขนพองสยองเกลายิ่งนัก มัทธิวเลาวา “กษัตริยกริ้ว
จึงทรงสงกองทหารไปทําลายฆาตกรเหลานั้นและเผาเมืองของเขาดวย” (มธ 22:7)
อันที่จริงการสงกองทหารไปทําลายฆาตกรและเผาเมืองนั้นไมเกี่ยวของกันเลยกับงาน
วิวาห จึงเชื่อกันวามัทธิว ซึ่งเขียนพระวรสารราว 10-20 ปหลังจากโรมสงกองทัพมาเผาทําลาย
กรุงเยรูซาเล็มจนราบเปนหนากลองในป ค.ศ. 70 ไดเพิ่มขอความนี้เขามาในอุปมาของพระเยซู
เจาเพื่อแสดงถึงความนากลัวสุดประมาณของการปฏิเสธพระองค ซึ่งก็ไมผิดไปจากความเปน
จริงตามประวัติศาสตร เพราะหากชาวยิวยอมรับหนทางของพระองคดวยการดําเนินชีวิตอยูใน
ความรัก ความถอมตน และการเสียสละ พวกเขาคงไมกอการกบฏและยั่วยุจนโรมไมอาจอด
กลั้นและจําตองสงกองทัพมาปราบปรามจนชาวยิวตองสิ้นชาติไปในที่สุด
ชีวิตของชาวยิวจะดีกวานี้มากสักเพียงใด หากพวกเขายอมรับพระเยซูเจา !
นอกจากตําหนิชาวยิวแลว อุปมาเรื่องงานวิวาหมงคลยังเตือนใจเราวา
1.
พระเจาทรงเชิญเรามารวมงานปติยินดี ดุจดังรวมงานวิวาหมงคล
ผูที่คิดวาศาสนาคริสตเปนอะไรที่มืดมน ตองงดเสียงหัวเราะ งดความสุข งด
ความราเริงแจมใส จึงเขาใจธรรมชาติของศาสนาคริสตผิดพลาดไปอยางสิ้นเชิง
เพราะเราคริสตชนไดรับเชิญใหมารวมความปติยินดี และเปนความปติยินดีนี้
เองที่เราจะตองสูญเสียไปหากปฏิเสธพระองค
2.
สิ่งที่ทําใหเราปฏิเสธพระองค ไมจําเปนตองเปนสิ่งเลวรายเสมอไป
ในอุปมา พวกเขาปฏิเสธคําเชิญ ไมใชเพราะมัวดื่มสุราหัวราน้ําหรือหลบไปทํา
สิ่งผิดศีลธรรม แตเพราะ “คนหนึ่งไปที่ทุงนา อีกคนหนึ่งไปทําธุรกิจ” (มธ 22:5) ซึ่งลวนแลวแต
เปนสิ่งทีด่ ีทั้งนั้น
เปนความจริงวา “คูแขงของสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่ดีรองลงไป” และนาเศราทีม่ ัก
เปนสิ่งที่ดีรองลงไปนี้เองที่ทําใหเราพลัดพรากจากสิ่งที่ดีที่สุด
- เรามักวุนวายอยูกับสิ่งของในโลกนี้ที่ขึ้นอยูกับกาลเวลา จนลืมคิดถึงโลกหนา
ซึ่งเปนนิรันดร
- เรามักติดพันอยูกับสิ่งของในโลกนี้ที่มองเห็นได จนลืมคิดถึงสิ่งของในโลก
หนาซึ่งมองไมเห็น
- เรามักฟงเสียงเรียกรองที่แสนจะกาวราวของโลกนี้ แตกลับไมไดยินเสียงอัน
ออนโยนของพระเยซูเจา
- เรามักทํางานและทุมเทตอสูเพื่อคาครองชีพที่สูงขึ้น แตกลับปลอยให “ชีวิต”
ของตนเองตองตกต่ําลง !
3.
ผลของการปฏิเสธคือ “พลาด”
ในอุปมา ผูที่ปฏิเสธคําเชิญ พลาดความยินดีของงานวิวาหมงคล

เชนเดียวกัน หากปฏิเสธพระเยซูเจา สักวันหนึ่งเราจะเจ็บปวดสุดขีด ไมใช
เพราะถูกลงโทษ แตเพราะ “พลาด” สิ่งที่มีคามากที่สุด
4.
คําเชิญของพระเจาคือพระหรรษทาน
บรรดาผูที่อยูตามทางแยกไมมีสิทธิ์แมแตจะคิดวาตนสมควรไดรับเชิญจาก
พระมหากษัตริยใหมารวมงานวิวาหมงคล
เราก็ไมสมควรและไมมีสิทธิ์เรียกรองคําเชิญใด ๆ ทั้งสิ้นจากพระเจา แตคําเชิญ
นี้เปนของประทานจากพระเจาผูทรงมีน้ําพระทัยเปดกวางและทรงกางพระกรตอนรับเราอยูเสมอ
คําเชิญสูอาณาจักรสวรรคเปนพระหรรษทานจริง ๆ !!
2. แขกรับเชิญไมสวมเสื้อสําหรับงานวิวาห
อุปมาเรื่องนี้ไดมาจากนิทานเปรียบเทียบของรับบี 2 เรื่องซึ่งชาวยิวคุนเคยกันดี โดย
พระเยซูเจาทรงนํามาเลาใหมใหตอเนื่องและชวยขยายความอุปมาเรื่องงานวิวาหมงคล
พวกรับบีเลาวา กษัตริยพระองคหนึ่งทรงเชิญแขกมารวมงานเลี้ยงโดยไมไดบอกวันและ
เวลา แตทรงสั่งใหอาบน้ํา ชโลมน้ํามัน และสวมเสื้อสําหรับงานเลี้ยงใหพรอม แขกรับเชิญที่
ฉลาดเชื่อวางานเลี้ยงในวังสามารถจัดเตรียมไดอยางรวดเร็ว จึงแตงตัว เตรียมพรอม และไปรอ
ที่หนาประตูพระราชวัง สวนคนโงคิดวางานใหญระดับนี้ตองใชเวลาจัดเตรียมนาน ยังคงมีเวลา
เหลือเฟอ จึงสลวนอยูกับหนาทีก่ ารงานของตนโดยไมเตรียมตัวใหพรอม ทันใดนั้น โดยไมมีการ
เตือนลวงหนา กษัตริยทรงเรียกแขกรับเชิญ คนฉลาดไดนั่งโตะกินและดื่มรวมกับกษัตริย สวน
คนโงซึ่งไมไดสวมเสื้อสําหรับงานเลี้ยงตองยืนอยูขางนอก หิว และเสียใจ โดยเฉพาะเมื่อไดเห็น
ความปติยินดีที่ตัวเองตองสูญเสียไป
เจตนาของรับบีคือสอนใหผูฟงตระหนักถึงหนาที่ในการเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการ
เรียกของพระเจา และเสื้อสําหรับงานเลี้ยงคือสิ่งที่ทุกคนตองจัดเตรียม
เรื่องที่สองเกี่ยวกับกษัตริยพระองคหนึ่งทรงมอบชุดพระราชทานแกบรรดาผูรับใชของ
พระองค คนฉลาดนําชุดพระราชทานไปเก็บรักษาไวอยางดี สวนคนโงใสชุดพระราชทานไป
ทํางานจนมีรอยเปรอะเปอนเต็มไปหมด อยูมาวันหนึ่งกษัตริยทรงเรียกชุดที่ไดพระราชทานไป
กลับคืน คนฉลาดนําชุดเหมือนใหมมาคืน กษัตริยเก็บชุดไวในพระคลังและทรงอวยพรใหพวก
เขากลับไปเปนสุข สวนคนโงนําชุดที่เปรอะเปอนมาคืน กษัตริยทรงกริ้วและสั่งใหนําคนเหลานี้
ไปขังคุก
รับบีเลานิทานเรื่องนี้เพื่อสอนชาวยิวใหนําดวงวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์ดังเดิมไปถวาย
คืนแดพระเจา หาไมแลวจะถูกลงโทษ
รวมความวาทุกคนตองเตรียมพรอมดวยการสวมใสดวงวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์อยู
เสมอ !
พระเยซูเจาทรงนํานิทานเปรียบเทียบของรับบีมาเลาใหม เพื่อสอนเราวา

1.
ประตูสวรรคเปดเพื่อใหเราเปนคนดี ในเมื่อกษัตริยทรงสงผูรับใชไปเชิญทุก
คนทั้งตามทางหลวงและทางแยก ยอมหมายความวาประตูอาณาจักรสวรรคเปดตอนรับทุกคน
“ทั้งคนเลวและคนดี” (มธ 22:10) ทั้งคนตางชาติและตางศาสนา
กระนั้นก็ตาม แมประตูสวรรคจะเปดตอนรับทุกคน แตผูรับเชิญจะเขามาในงาน
เลี้ยงโดยไมสวมเสื้อสําหรับงานวิวาหไมไดฉันใด เราจะเขามาเปนคริสตชนโดยดําเนินชีวิต
แบบเดิมซึ่งไมสมกับความรักและพระหรรษทานที่พระเจาทรงโปรดประทานแกเราไมไดฉันนั้น
เราจําเปนตองสวมใสชีวิตใหมที่บริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ และดีกวาเดิม
ประตูไมไดเปดเพื่อใหคนบาปเขามาแลวยังคงเปนคนบาป แตเพื่อใหคนบาป
เขามาแลวเปนนักบุญ !!
2.
อาภรณแหงจิตใจ แนนอนวาเราคงไมใสชุดนอนไปเยี่ยมเพื่อนของเรา เพราะ
ถึงแมเขาจะไมถือสา แตการแตงกายของเรามันบงบอกวาเราใหความเคารพรัก และยกยองให
เกียรติเพื่อนของเรามากนอยเพียงใด
การแตงกายไปหาพระเจาก็เชนเดียวกัน !
เพียงแตพระเยซูเจาไมไดหมายถึง “เสื้อผาเครื่องแตงกาย” แตทรงหมายถึง
“จิตใจ” ที่เราสวมใสไปวัด
พระองคไมตองการดู “แฟชั่นการแตงกาย” แตทรงปรารถนาเห็นเราสวมใส
“อาภรณแหงจิตใจและวิญญาณ”
- อาภรณที่เต็มไปดวยความเชื่อ
- อาภรณที่เต็มไปดวยความหวัง
- อาภรณที่สุภาพถอมตนและสํานึกผิด
- อาภรณแหงความเคารพสักการะ
เหลานีค้ ืออาภรณที่เราควรสวมใสไปหาพระเจาเพื่อนมัสการพระองค !
หาไมแลว “ผูรับเชิญจะมีมาก แตผูรับเลือกมีนอย” !!! (มธ 22:14)

