เก้ าคนนั้นอยู่ทไี่ หน?
ลูกา. ๑๗.๑๑-๑๙
คานา
พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังกล่ำวถึงพระเยซูทรงดำเนินระหว่ำงทำงเสด็จไปยังกรุ งเยรู ซำเล็ม ทรง
เลียบไปตำมแคว้นสะมำเรี ยและกำลิลี
นักศำสนศำสตร์ กำลังเปรี ยบเทียบกรุ งเยรู ซำเล็มเป็ นเหมือนเมืองสวรรค์ (เพรำะอยูใ่ นที่สูง และ
เป็ นที่ประดิษฐำนพระวิหำรของพระเจ้ำ เรี ยกเมืองนี้ วำ่ เมืองศิโยนหรื อเมืองบริ สุทธิ์ หรื อสถำนที่ประทับ
ของพระเจ้ำ) ส่ วนเมืองอื่น ๆ นั้นเปรี ยบได้กบั โลกนี้

พระเยซู พบกับความต้ องการของผู้คน (ข้ อ ๑๒)
ในพระคัมภีร์ตอนนี้เรำจะเห็นว่ำ พระเยซูเสด็จเข้ำไปในหมู่บำ้ นเพื่อพบปะกับควำมต้องกำร
ของประชำชน พระองค์ไม่ได้นงั่ รอให้คนผิดบำปเข้ำมำหำ แต่ออกไปหำคนเหล่ำนั้นด้วยพระองค์เอง
พระองค์ทรงแสดงควำมห่วงใยผูค้ น พระองค์ทรงเทศนำสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้ำ ทรงรักษำโรค
ของประชำชนให้หำย และทรงเลี้ยงอำหำรแก่พวกเขำ
พระเยซูทรงสัง่ พวกสำวกของพระองค์วำ่ “จงออกไป..จงออกไป (ประกำศข่ำวประเสริ ฐ)
บทเรียน : ถ้ำหำกว่ำเรำต้องกำรรู ้จกั สภำพควำมเป็ นอยูข่ องผูค้ น จะต้องออกไปยังที่ซ่ ึ งพวกเขำ
อำศัยอยู่ เมื่อเรำเห็นผูค้ นแต่งตัวมำโบสถ์ในเช้ำวันอำทิตย์ อำจจะไม่เหมือนกับเวลำพวกเขำอยูท่ ี่บำ้ นก็
เป็ นได้
คาถาม สำหรับคริ สเตียนทุกคนคือ ในสัปดำห์หรื อในเดือนที่ผำ่ นมำ ท่ำนได้ออกไปพบปะกับ
ควำมต้องกำรของผูค้ นหรื อไม่ มำกน้อยแค่ไหน?
ในสมัยพระคัมภีร์ถือว่ำ โรคเรื้ อนเป็ นโรคแห่งควำมผิดบำป จะต้องถูกแยกออกจำกชุมชนและ
ไปอยูใ่ นนิคมโรคเรื้ อนโดยเฉพำะ เวลำเดินทำงไปไหนมำไหนจะต้องเอำมือปิ ดริ มฝี ปำกบนและร้อง
ตะโกนว่ำ “ไม่สะอำด ไม่สะอำด”
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คนทีส่ มควรได้ รับความช่ วยเหลือ (ข้อ ๑๒-๑๓)
๑) ยืนอยู่แต่ ไกล
พระคัมภีร์บนั ทึกว่ำ “เมื่อพระองค์เสด็จเข้ำไปในหมูบ่ ำ้ นแห่งหนึ่ง มีคนโรคเรื้ อนสิ บคนมำพบ
พระองค์ ยืนอยูแ่ ต่ไกล” นี่แสดงถึงควำมถ่อมใจ ไม่กล้ำที่จะเข้ำมำใกล้พระเยซู เพรำะพวกเขำรู ้วำ่ ตนเอง
เป็ นคนบำป ซึ่ งแตกต่ำงไปจำกท่ำทีของพวกนักศำสนำเช่นฟำริ สีและสะดูสี ที่ยโสโอหัง อวดตัวในกำร
อธิษฐำน
คนโรคเรื้ อนรู ้สึกว่ำตนเองขำดแคลนฝ่ ำยจิตวิญญำณ ดังที่พระเยซูตรัสว่ำ “บุคคลผูใ้ ดรู้สึก
บกพร่ องฝ่ ำยวิญญำณก็เป็ นสุ ข เพรำะแผ่นดินสวรรค์เป็ นของเขำ” (มัทธิว.๕.๓) ในฉบับภำษำกรี กใช้คำ
ว่ำ ptochos หมำยถึงคนที่ยำกจนค่นแค้นด้ำนจิตใจ เหมือนกับขอทำนที่อด ๆ อยำก ๆ ไม่มีขำ้ วสำรจะ
กรอกหม้อ หรื อไม่มีขำ้ วตกถึงท้องสักเม็ดเดียว และมีควำมต้องกำรจริ ง ๆ ถ้ำไม่ได้จะตำยแน่ ๆ

๒) ส่ งเสี ยงร้ อง
คนโรคเรื้ อนส่ งเสี ยงร้องว่ำ “เยซูนำยเจ้ำข้ำ โปรดได้เมตตำข้ำพเจ้ำทั้งหลำยด้วยเถิด” ขอสังเกต
ว่ำ พวกเขำรู ้วำ่ พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้ำ พร้อมใจกันร้องขอควำมช่วยเหลือจำกพระองค์ เพรำะพวกเขำ
รู ้ตวั ว่ำช่วยตนเองให้หำยโรคไม่ได้ แต่พระเยซูทรงช่วยได้
ใครก็ตำมมีท่ำทีเหมือนกับคนโรคเรื้ อนเหล่ำนี้ ย่อมจะได้รับควำมเมตตำและพระคุณจำกพระ
เจ้ำอย่ำงไม่ตอ้ งสงสัย

เชื่อฟังคาสั่ ง (ข้ อ ๑๔)
“เมื่อพระองค์ทรงเห็นแล้วจึงตรัสแก่พวกเขำว่ำ จงไปสำแดงตัวแก่ปุโรหิ ตเถิด เมื่อกำลังเดินไป
พวกเขำทั้งหลำยก็หำยสะอำด” (ข้อ ๑๔)
เรำจะเห็นว่ำ คนโรคเรื้ อนไม่มีคำถำม ไม่มีขอ้ แม้ ไม่ถำมถึงเงื่อนไขของกำรหำยโรคว่ำ ทำไม
พระเยซูไม่ทรงรักษำพวกเขำให้หำยเดี๋ยวนี้? ทำไมจะต้องสั่งให้เดินไปที่พระวิหำรในกรุ งเยรู ซำเล็ม (ซึ่ ง
หนทำงระยะไกล) เขำอำจจะอ้ำงว่ำ โรคเรื้ อนทำให้พวกตนเดินทำงไม่สะดวก ถ้ำหำกว่ำเดินไปพบ
ปุโรหิ ตแล้วและตรวจโรคพบว่ำยังไม่หำยล่ะอะไรจะเกิดขึ้น?
แต่พระคัมภีร์บอกว่ำ ด้วยควำมเชื่อและกำรเชื่อฟังโดยไม่มีเงื่อนไขใด ทำให้พวกเขำหำยจำก
โรคเรื้ อน
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บทเรียน : เมื่อใดก็ตำมที่ใครคนใดคนหนึ่งมีควำมเชื่อเหมือนกับคนโรคเรื้ อน เรี ยกร้องหำพระ
เยซูดว้ ยกำรอธิษฐำน เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ำ เขำก็จะหำยจำกโรคบำปและมีชีวติ ที่บริ สุทธิ์ ทนั ที

ไปสิ บกลับมาหนึ่ง (ข้ อ ๑๕)
“ฝ่ ำยคนหนึ่งในพวกนั้น เห็นว่ำตัวหำยโรค จึงกลับมำสรรเสริ ญพระเจ้ำด้วยเสี ยงอันดัง ฝ่ ำย
พระเยซูตรัสว่ำ มีสิบคนหำยสะอำดมิใช่หรื อ แต่เก้ำคนนั้นอยูท่ ี่ไหน ไม่เห็นมีผใู้ ดกลับมำสรรเสริ ญพระ
เจ้ำ”
โปรดสังเกตดูท่ำทีของคนโรคเรื้ อนคนนี้
- เขำกลับมำหำพระเยซู
- เขำสรรเสริ ญพระเจ้ำด้วยเสี ยงอันดัง
- กรำบลงตรงพระบำทพระเยซู
- โมทนำพระคุณของพระเจ้ำด้วยใจถ่อมลง
ยิง่ ไปกว่ำนั้น พระคัมภีร์บอกว่ำ “คนนี้เป็ นชำวสะมำเรี ย” (ซึ่ งชำวยิวแท้ถือว่ำคนสะมำเรี ยเป็ น
พวกผสมกับคนต่ำงชำติ เป็ นคนไม่สะอำด เป็ นคนนอกศำสนำ และเป็ นคนบำปหนำอธรรม) นัน่ แสดง
ว่ำ อีกเก้ำคนคงเป็ นชำวยิว (ซึ่ งมักจะดื้อดึง กบฏและไม่เชื่อฟังพระเจ้ำ)
บทเรียน : เรำคริ สเตียนควรจะมีเหมือนกับคนโรคเรื้ อนชำวสะมำเรี ยคนนี้ ที่สำนึกในพระคุณ
ของพระองค์อยูเ่ สมอ สรรเสริ ญ นมัสกำร ขอบพระคุณพระเจ้ำ และมีท่ำทีแห่งกำรถ่อมใจลงอยูเ่ สมอ

สรุป - เก้ าคนนั้นอยู่ทไี่ หน?
พระเยซูกำลังถำมว่ำ “เก้ำคนนั้นอยูท่ ี่ไหน?”
พระคัมภีร์ไม่ได้กล่ำวต่อไปว่ำ เก้ำคนนั้นอยูท่ ี่ไหน แต่อำจจะเป็ นไปได้วำ่
- เก้ำคนนั้นอำจจะอยูใ่ นบ้ำนหลังใดหลังหนึ่ง
- เก้ำคนนั้นอำจจะกำลังเดินอยูใ่ นห้ำงสรรพสิ นค้ำชื่ อดัง และกำลังสนุกสนำนเพลิดเพลินกับ
โลกนี้
- เก้ำคนนั้นอำจจะเป็ นศิษยำภิบำลหรื อผูน้ ำคริ สตจักรที่กำลังเทศนำอยูท่ ี่ธรรมำสน์
- เก้ำคนนั้นอำจจะเป็ นสมำชิกคนใดคนหนึ่งที่กำลังนมัสกำรพระเจ้ำอยูใ่ นโบสถ์เช้ำวัน
อำทิตย์ (เป็ นพวก “ตัวใกล้ – ใจห่ำง”)
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- เก้ำคนนั้นอำจจะเป็ นคนที่กำลังขะมักเขม้นปรนนิบตั ิรับใช้พระเจ้ำอยู่ แต่เป็ นเพียงทำตำม
หน้ำที่เท่ำนั้น
พระวจนะของพระเจ้ำเตือนว่ำ “จงระวังให้ดี อย่ำให้ผใู ้ ดเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้ำ” (ฮีบรู .
๑๖.๑๖)
หำกท่ำนไม่สำนึกในพระคุณของพระองค์ ใช่แน่นอน ท่ำนก็เป็ นหนึ่งในจำนวนเก้ำคนนั้น
คาอธิษฐาน : พระองค์เจ้ำข้ำ ข้ำพระองค์ขอเป็ นเหมือนคนเดียวนั้นที่กลับมำยกย่องสรรเสริ ญ
พระเจ้ำด้วยเสี ยงอันดัง.
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