อาทิตยที่ 23 เทศกาลธรรมดา
ขาวดี มธ 18:15-20
15
“ถาพี่นองของทานทําผิดจงไปตักเตือนเขาตามลําพัง ถาเขาเชื่อฟง ทานจะไดพี่นอง
กลับคืนมา 16ถาเขาไมเชื่อฟง จงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปดวย คําพูดของพยานสองคนหรือ
สามคนจะไดจัดเรื่องราวใหเรียบรอย 17ถาเขาไมยอมฟงพยาน จงแจงใหหมูคณะทราบ ถาเขา
ไมยอมฟงหมูคณะอีก จงปฏิบัติตอเขาเหมือนเขาเปนคนตางศาสนา หรือคนเก็บภาษีเถิด 18เรา
บอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ทุกสิ่งที่ทานจะผูกในโลก จะผูกไวในสวรรค และทุกสิ่งที่ทาน
จะแกในโลก ก็จะแกในสวรรคดวย”
19
“เราบอกความจริงแกทานอีกวา ถาทานสองคนในโลกนี้พรอมใจกันออนวอนขอสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผูสถิตในสวรรคจะประทานให 20เพราะวา ที่ใดมีสองหรือสามคน
ชุมนุมกันในนามของเรา เราอยูที่นั่นทามกลางพวกเขา”
**************************
1. การคืนดีกัน
จากเนื้อหาและน้ําเสียงของมัทธิวบทที่ 18 ขอ 15-18 ทําใหเชื่อกันวาไมนาจะเปนคํา
สอนของพระเยซูเจาเอง
เหตุผลประการแรกคือ เปนไปไมไดที่พระองคจะสอนศิษยวา “ถาเขาไมยอมฟงพยาน
จงแจงใหหมูคณะทราบ” (มธ 18:17) เพราะคํากรีกที่มัทธิวใชคือ ekklesia (เอคเคลซีอา) นั้น
ไมไดหมายถึง “หมูคณะ” แตหมายถึง “พระศาสนจักร” ซึ่งขณะที่พระองคยังทรงพระชนมชีพอยู
ยังไมเกิดขึ้น ยิ่งไปกวานั้น ดูเหมือนวา “พระศาสนจักร” ที่พูดถึงนาจะผานการพัฒนามาระยะ
หนึ่งแลว จนเปนองคกรที่มีระบบ ระเบียบ และอํานาจหนาที่ชัดเจนวาจะ “ผูก” หรือจะ “แก” สิ่ง
ใดไดบาง (มธ 18:18)
ประการที่สอง เปนไปไดอยางไรที่พระองคจะสอนวา “ถาเขาไมยอมฟงหมูคณะอีก จง
ปฏิบัติตอเขาเหมือนเขาเปนคนตางศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิด” (มธ 18:17) ซึ่งบงบอกวาพวก
เขา “หมดหวังที่จะรอดพน” ทั้ง ๆ ที่ตลอดชีวิตของพระองคทรงตามหาและคลุกคลีอยูกับคน
เหลานี้จนพวกฟารีสีกลาวหาพระองควาเปนเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาป (มธ 11:19; ลก
7:34) และนอกจากจะไมทรงเห็นวาคนเก็บภาษีและคนบาปสิ้นหวังแลว พระองคยังตรัสวา “เรา
บอกความจริงแกทานทั้งหลายวา คนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเขาสูพระอาณาจักรของพระ
เจากอนทาน” (มธ 21:31)
ประการสุดทาย จากน้ําเสียงของพระวรสารตอนนี้ ดูเหมือนจะมีขอจํากัดในการใหอภัย
กลาวคือ หลังจากไดพยายามดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ แลว ที่สุดจะมาถึงขั้นตอนหนึ่งที่มี
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บางคนถูกตัดขาดจากพระศาสนจักรและถูกทอดทิ้งใหสิ้นหวัง ซึ่งไมมีทางเปนไปไดเลยที่พระ
เยซูเจาจะทรงสอนเชนนี้
ทั้งหมดนี้นํามาสูขอสรุปที่วา พระวรสารตอนนี้มิไดบันทึกคําพูดโดยตรงของพระเยซูเจา
แตเปนการประยุกตคําสอนของพระองคโดยพระศาสนจักร เพื่อใหสมาชิกถือเปนหลักปฏิบัติ
อาจกลาวไดวาสิ่งที่พระองคตรัสสอนไวโดยตรงก็คือ “ถาใครทําผิดตอทาน จงพยายาม
ทําทุกวิถีทางใหเขาสํานึกผิด เพื่อความสัมพันธระหวางเขากับทานจะดีดังเดิม” หรือพูดงาย ๆ ก็
คือ “เราจะยอมใหมีความแตกแยกระหวางคริสตชนไมไดเด็ดขาด” !
แตถาเกิดความแตกแยกขึ้น พระศาสนจักรใหหลักปฏิบัติไวดังนี้
1.
เมื่อรูสึกวามีคนทําผิดตอเรา สิ่งแรกสุดที่เราตองกระทําคือ “พบเขาตัวตอตัว”
และ “พูดออกมา” ไมใชเก็บเงียบไวในใจซึ่งมีแตจะสงผลรายตอชีวิตและจิตใจของเราเอง บาง
คนถึงกับเสียผูเสียคนเพราะจมอยูกับความเจ็บปวดรวดราวจนไมอาจคิดถึงสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่น
ไดอีก
เราจึงตองนําความรูสึกนั้นออกมาภายนอกดวยการพูด ซึ่งเมื่อพูดออกไปแลว
หลายครั้งเราจะพบวาปญหานั้นมันชางเล็กนอยและไรสาระจริง ๆ
สาเหตุที่ตอง “พบเขาตัวตอตัว” ไมใชเขียนจดหมาย สงไลน (Line) โทรศัพท
หรือพูดผานคนอื่น เปนเพราะหากใชตัวกลาง ผูฟงจะไมสามารถรับรูอารมณ ความรูสึก หรือสี
หนาทาทางของผูพูด อันอาจนําไปสูความเขาใจผิดและทําใหสถานการณเลวรายลงได
2.
หากการพบกันตัวตอตัวยังไมประสบความสําเร็จอีก ใหนําผูรูหรือผูใหญไป
ดวย เพราะปกติคนที่ทําผิดตอเรามักไมชอบหนาเราและไมอยากฟงเราเปนทุนเดิมอยูแลว การ
นําผูรูหรือผูใหญที่ทุกฝายเกรงใจไปดวยยอมชวยใหบรรยากาศการสนทนาดีขึ้น และเปนไปได
วาแตละฝายจะมองเห็นตัวตนของตนเองเหมือนที่ผูรูหรือผูใหญมองเห็น
คําพูดที่วา “ถาเขาไมเชื่อฟง จงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปดวย” (มธ 18:16)
คงไดรับอิทธิพลจากคําสอนในพระธรรมเกาที่วา “พยานปากเดียวไมเพียงพอเพื่อตัดสินลงโทษ
ผูกระทําผิดทางอาญาหรือกระทําความผิดอื่น ๆ จะตองมีพยานสองหรือสามปากเพื่อพิสูจนขอ
กลาวหาไมวาในความผิดใด ๆ” (ฉธบ 19:15) ตางกันเพียงแตวาเปาหมายในการนําผูอื่นไปดวย
ก็เพื่อชวยใหคืนดีกัน ไมใชเพื่อปรักปรําคนผิด
3.
หากปญหายังไมยุติ ใหนําเรื่องเสนอหมูคณะคริสตชน ซึ่งไดแกพระศาสน
จักร เพราะหากนําเรื่องสูศาลเราอาจยุติปญหาทางแพงหรือทางอาญาไดก็จริง แตความสัมพันธ
นอกจากจะไมดีขึ้นแลว ยังมีแตจะทําใหปญหายืดเยื้อยาวนานไมมีที่สิ้นสุด
ตรงกันขามกับศาล บรรยากาศในหมูคณะคริสตชนซึ่งมีการสวดภาวนาและมี
“ความรักแบบคริสตชน” ยอมเอื้อตอการแกปญหาไดดีกวาตัวบทกฎหมายและระเบียบขั้นตอน
ของศาลมากมายนัก
4.
หากยังไมสําเร็จอีก ขั้นตอนสุดทายคือ “จงปฏิบัติตอเขาเหมือนเขาเปนคนตาง
ศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิด” (มธ 18:17)
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ขั้นตอนนี้อธิบายยาก แตเราตองเขาใจไวกอนวา ในเมื่อพระเยซูเจายังไมทรงละ
ทิ้ง “แกะ” ที่พลัดหลงแมแตตัวเดียว มีหรือที่พระองคจะทรงยินยอมใหคนหนึ่งคนใดถูกทอดทิ้ง
ดวยความสิ้นหวัง ?!
จึงดูเหมือนพระองคกําลังสอนวา “เมื่อทานไดใหโอกาสแกคนบาปและพยายาม
ทุกวิถีทางแลว หากเขายังดึงดันอยูในบาป พวกทานอาจถือวาเขาเปนคนเก็บภาษีผูทรยศตอ
ประเทศชาติ หรือเปนคนตางศาสนาที่ไมมีพระเจาก็ได แตเราไมเห็นวาคนเก็บภาษีหรือคน
ตางศาสนาจะสิ้นหวังตรงไหน พวกเขาก็มีหัวใจเหมือนกัน ดูอยางมัทธิวและศักเคียสสิ พวก
เขากลายเปนเพื่อนรักของเรา เพราะฉะนั้นพวกทานตองพยายามชนะใจพวกเขาใหไดเหมือนที่
เราไดทํามาแลว”
ขั้นตอนนี้จึงมิใชคําสั่งใหเราทอดทิ้งคนบาป แตเปนการทาทายเราใหชนะใจคน
บาปดวยความรักตามแบบอยางของพระองค
ความรักทีส่ ามารถแทรกซึมเขาไปในหัวใจไมวาจะแข็งกระดางปานใดก็ตาม !
เหตุผลของพระองคก็คือ “ทุกสิ่งที่ทานจะผูกในโลก จะผูกไวในสวรรค และทุก
สิ่งที่ทานจะแกในโลก ก็จะแกในสวรรคดวย” (มธ 18:18) ซึ่งบงบอกวา “ความสัมพันธระหวาง
เพื่อนพี่นองที่ถูกผูกหรือถูกแกในโลกนี้ลวนมีความสําคัญอยางยิ่งยวดเพราะตางก็สงผลถึงชีวิต
นิรันดรในสวรรคดวย”
เพราะฉะนั้นเรา “ตอง” เยียวยาแกไขความแตกแยกใหได !
2. คําภาวนาที่บังเกิดผล
พระเยซูเจาตรัสวา “ถาทานสองคนในโลกนี้พรอมใจกันออนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระ
บิดาของเราผูสถิตในสวรรคจะประทานให” (มธ 18:19)
กอนอื่นใดหมด เราจําเปนตองศึกษาพระวาจานี้ใหเขาใจอยางถองแท หากตีความงาย
ๆ ตามตัวอักษร เราคงตองผิดหวังกับการรอคอยสิ่งที่ไมมีวันจะเกิดขึ้น ตัวอยางเชน กี่ครั้งกี่หน
แลวที่เรารวมตัวกันทั้งวัดหรือแมแตทั้งสังฆมณฑลเพื่อวอนขอสันติภาพ แตสันติภาพในโลกและ
ทางภาคใตของไทยก็ยังไมเกิดสักที
สิ่งที่พระเยซูเจาทรงปรารถนาจะสอนเราเมื่อสวดภาวนาและวอนขอก็คือ
1.
คําภาวนาตองไมเห็นแกตัว คําวา “สองคนในโลกนี้พรอมใจกัน” หมายความ
วาเราตองไมคิดถึงแตตัวเองและวอนขอเฉพาะสิ่งที่ตัวเองตองการ แตตองวอนขอในฐานะ
สมาชิกคนหนึ่งของสังคมซึ่งตองคิดคํานึงถึงความตองการของสมาชิกคนอื่นดวย
คําภาวนาที่เห็นแกตัวยอมสงผลรายตอสังคมสวนใหญ จึงยากที่พระบิดาจะ
ประทานให ตรงกันขาม หากทุกคนหรืออยางนอยสวนใหญของสังคมเห็นพองตองกันวอนขอ
โดยไมมีความปรารถนาที่เห็นแกตัวเจือปนอยู คําภาวนานั้นยอมบังเกิดผลอยางแนนอน
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2.
พระเจาทรงสดับฟงคําภาวนาที่ไมเห็นแกตัวเสมอ แตตองระลึกอยูเสมอวา
“พระองคไมไดประทานใหตามความตองการของเรา แตตามที่พระองคผูทรงเปยมดวย
พระปรีชาญาณและความรักทรงเห็นวาดีที่สุด”
เหตุผลของพระองคก็คือเรามักวอนขอ “การหนี” เชน ขอใหรอดพนจากความ
ยากลําบาก ความเสียใจ ความผิดหวัง และภยันตรายตาง ๆ แตจะมีบิดาคนใดทีย่ อมใหลูกรัก
ของตนตองหนีหัวซุกหัวซุนอยางผูพายแพตลอดชีวิต
พระเจาก็ไมทรงประสงคใหเราหนี แตตองการใหเราสูและเอา “ชนะ” ปญหา
และความทุกขยากลําบากตาง ๆ ใหได พระองคจะประทานความชวยเหลือใหเราเขาใจในสิ่งที่
ไมอาจเขาใจได ใหเราอดทนในสิ่งที่ไมเคยคิดวาจะทนได และใหเรากลาเผชิญหนากับปญหาที่
เราเองไมเคยคิดแมแตจะเขาใกล
ตัวอยางชัดเจนที่สุดคือพระเยซูเจาขณะอยูในสวนเกทเสมนี พระองคทรงวอน
ขอใหรอดพนจากกางเขนอันนาสะพรึงกลัววา “พระบิดาเจาขา ถาเปนไปได ขอใหถวยนี้พน
ขาพเจาไปเถิด” (มธ 26:39) แตสิ่งที่พระบิดาทรงโปรดประทานแกพระองคก็คือพลังที่จะ
เผชิญหนา ที่จะอดทน และที่จะเอาชนะความนาสะพรึงกลัวนั้นใหได
บทสรุปคือ พระเจาทรงสดับฟงคําภาวนาที่ไมเห็นแกตัวเสมอ แตคําตอบ
นั้นเปนของพระองคและไมจําเปนตองเหมือนเรา !
อนึ่ง พระเยซูเจาทรงเสริมวา “ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยูที่
นั่นทามกลางพวกเขา” (มธ 18:20)
เราอาจเขาใจพระวาจานี้ได 2 ระดับดวยกัน
1.
ระดับวัด วัดประกอบดวยกลุมกิจกรรมตาง ๆ ทั้งเล็กและใหญ พระองคทรง
ประทับอยูกับกลุมเล็ก ๆ เพียงสองสามคนเทากับที่ทรงประทับอยูทามกลางสัตบุรุษเต็มวัด
เพราะฉะนั้น เมื่อเราประชุมกลุม เชน กลุมวิถีชุมชนวัด กลุมแบงปนพระคัมภีร
กลุมพลมารี กลุมพระเมตตา กลุมเยาวชน ฯลฯ พระเยซูเจาทรงประทับอยูทามกลางเราเทา ๆ
กับขณะสัตบุรุษรวมพิธีมิสซาเต็มวัด
พระองคไมทรงสนพระทัยตัวเลขหรือจํานวน ขอเพียงที่ใดมีหัวใจเต็มเปยมดวย
ความเชื่อรวมกัน พระองคทรงประทับอยูทามกลางพวกเขาเสมอ
2.
ระดับครอบครัว มีผูอธิบายวา “สองสามคน” นั้นไดแก บิดา มารดา และบุตร
ซึ่งรวมกันเปนครอบครัว
หมายความวา พระเยซูเจาทรงประทับอยูทามกลางครอบครัวทุกครอบครัว แม
จะทรงเปนแขกที่มองไมเห็นก็ตาม
หลายคนเลือกทําดีเฉพาะโอกาสสําคัญจริง ๆ แตสําหรับพระเยซูเจา ทุกโอกาส
ที่มีสองสามคนรวมกันในพระนามของพระองค ลวนสําคัญเสมอ !
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