อาทิตยที่ 29 เทศกาลธรรมดา
ขาวดี มธ 22:15-21
15
ครั้งนั้น ชาวฟาริสีปรึกษากันเพื่อจับผิดพระวาจาของพระเยซูเจา 16จึงสงศิษยของตน
พรอมกับคนที่เปนฝายของกษัตริยเฮโรดมาทูลถามพระเยซูเจาวา “พระอาจารย พวกเรารูวา
ทานเปนคนเที่ยงตรง สั่งสอนวิถีทางของพระเจาตามความจริง โดยไมลําเอียง เพราะทานไมเห็น
แกหนาใคร 17ดังนั้น โปรดบอกเราเถิดวา ทานมีความเห็นวาการเสียภาษีแกพระจักรพรรดิซี
ซารเปนการถูกตองหรือไม” 18พระเยซูเจาทรงหยั่งรูเจตนารายของเขา จึงตรัสวา “พวกคนเจา
เลห เจามาทดลองเราทําไม 19จงนําเงินที่ใชเสียภาษีมาใหดูสักเหรียญหนึ่ง” เขาก็นําเงินเหรียญ
มาถวาย 20พระองคจึงตรัสถามวา “รูปและคําจารึกนี้เปนของใคร” 21เขาตอบวา “เปนของพระ
จักรพรรดิซีซาร” พระองคจึงตรัสวา “ของของซีซาร จงคืนใหซีซาร และของของพระเจา ก็จงคืน
ใหพระเจาเถิด”
***************************
ที่ผานมา พระเยซูเจาทรงตําหนิบรรดาผูนําทางศาสนาของชาวยิวหลายครั้ง ในอุปมา
เรื่องบุตรสองคน พวกเขาถูกเปรียบเปนบุตรคนที่พูดวา “ครับพอ” แตแลวก็ไมไดทําตามความ
ประสงคของบิดา (มธ 21:30) ในอุปมาเรื่องคนเชาสวน พวกเขาถูกเปรียบเปนคนเชาสวนชั่ว
ราย (มธ 21:33-46) และลาสุดในอุปมาเรื่องงานวิวาหมงคล พวกเขาถูกเปรียบเปนแขกซึ่ง
ปฏิเสธคําเชิญจนกษัตริยตองสงกองทัพมาทําลายและเผาเมืองจนราบคาบ (มธ 22:1-14)
ครั้งนี้ถึงคราวพวกเขา “เอาคืน” บาง !
พวกเขามุงมั่นและจริงจังในการ “เอาคืน” พระองคจนกระทั่งยอมรวมมือกับ “คนที่เปน
ฝายของกษัตริยเฮโรด” (มธ 22:16) ซึ่งปกติแลวพวกเขายืนอยูตรงขามกันคนละขั้วเลยทีเดียว
ฟาริสีเปนผูนําทางศาสนาของชาวยิวที่เครงครัดมาก พวกเขายอมรับพระเจาเปน
กษัตริยแตเพียงพระองคเดียว การเสียภาษีใหซีซารเทากับยอมรับซีซารเปนกษัตริย ซึ่งถือเปน
การละเมิดสิทธิของพระเจาอยางรายแรง
สวนเฮโรดนั้นไดรับการแตงตั้งจากซีซารใหเปนกษัตริยแหงแควนกาลิลี เฮโรดและคนที่
เปนฝายเดียวกับพระองคจึงรวมมือกับซีซารและโรมอยางใกลชิด ถึงกับยอมชวยโรมเก็บภาษี
จากชาวยิวดวยกันเอง
พวกที่เปนฝายเดียวกับเฮโรดจึงถูกตราหนาวา “ขายชาติ” !
กระนั้นก็ตาม พวกเขายอมมองขามความแตกตางและความเกลียดชังระหวางกัน แลว
สมานฉันทกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงคอันแรงกลารวมกัน นั่นคือกําจัดพระเยซูเจาใหพนไปจาก
หนทางของพวกเขา

พวกเขาวางแผนกําจัดพระองคอยางแยบยลดวยการตั้งคําถามในที่สาธารณะตอหนา
ผูคนมากมาย โดยหวังจะลดความนาเชื่อถือของพระองคอาศัยคําตอบจากปากของพระองคเอง
ซ้ํารายไปกวานั้น คําถามของพวกเขายังเปน “คําถามพิฆาต” อีกดวย !
ที่วาเปนคําถามพิฆาตก็เพราะผูถามตองการคําตอบเพียง “ใช” หรือ “ไมใช” และไมวา
ผูตอบจะตอบอยางไรก็ไมมีทางรอดพนจากความผิดไปได
ตัวอยางเชน “คุณเลิกตบตีภรรยาแลวใชไหม ?”
หากตอบ “ใช” ก็แปลวาคุณเคยตบตีภรรยามากอน
หากตอบ “ไมใช” ก็แปลวาคุณยังตบตีภรรยาอยู
พวกเขาเริ่มตน “เอาคืน” ดวยการพูดดีแตเจตนารายวา “พระอาจารย พวกเรารูวาทาน
เปนคนเที่ยงตรง สั่งสอนวิถีทางของพระเจาตามความจริง โดยไมลําเอียง เพราะทานไมเห็นแก
หนาใคร” (มธ 22:16)
หลังจากประจบประแจงแลว พวกเขายิงคําถามพิฆาตใสพระองคทันที “ทานมีความเห็น
วาการเสียภาษีแกพระจักรพรรดิซีซารเปนการถูกตองหรือไม” (มธ 22:17)
“ภาษี” คือปญหาคาใจที่สุดของชาวยิว เพราะนอกจากจะไมชอบเสียภาษีเหมือนคนชาติ
อื่นๆ แลว การเสียภาษียังขัดกับความเชื่อทางศาสนาที่ไมยอมรับผูใดเปนกษัตริยนอกจากพระ
เจาแตเพียงพระองคเดียว ยิ่งพวกคลั่งชาติอยางเชนซีมอนหนึ่งในบรรดาอัครสาวกดวยแลว
พวกเขายิ่งไมมีทางยอมเสียภาษีใหแกกษัตริยตางชาติเปนอันขาด
แมไมอยากเสียภาษี แตขอเท็จจริงก็คือชนชาติยิวตกเปนเมืองขึ้นของโรมและไดรับการ
ปกปองคุมครองจากโรม โรมจึงถือสิทธิ์เรียกเก็บภาษีจากชาวยิว 3 ประเภทดวยกัน คือ
1.
ภาษีที่ดิน เก็บอัตรารอยละสิบของผลผลิตจําพวกขาว และรอยละยี่สิบของ
ผลผลิตจําพวกน้ํามันและเหลาองุน
2.
ภาษีรายได เก็บอัตรารอยละหนึ่ง
3.
ภาษีรายหัว เก็บจากชายอายุ 14 – 65 ป และหญิงอายุ 12 - 65 ป ในอัตรา
หนึ่งเดนารีอุสตอคนตอป (เทียบเทาคาแรงงานขั้นต่ํา 1.25 วัน)
ภาษีที่พวกเขาถามพระเยซูเจาคือภาษีรายหัวนี้เอง
คําถามนี้แหลมคมและเปนคําถามพิฆาตจริง ๆ !
หากพระองคตอบวาไมตองเสียภาษีแกซีซาร พวกเขาก็จะฟองโรม แลวพระองคก็จะถูก
จับกุมทันทีในขอหายุยงประชาชนใหกอการกบฏ
ตรงกันขาม หากพระองคตอบวาตองเสียภาษีแกซีซาร ชาวยิวก็จะตราหนาพระองควา
ทรยศตอพระเจา เปนคนขายชาติ แลวเลิกติดตามพระองค
ไมวาพระองคจะตอบประการใด ลวนสงผลกระทบตอชีวิตและภารกิจของพระองคทั้งสิ้น
ดวยทรงหยั่งรูเจตนารายของพวกเขา พระองคจึงตรัสวา “พวกคนเจาเลห เจามาทดลอง
เราทําไม จงนําเงินที่ใชเสียภาษีมาใหดูสักเหรียญหนึ่ง” (มธ 22:18-19)

สมัยกอน เหรียญเปนเครื่องหมายแสดงความเปนกษัตริย ทันทีที่กษัตริยขึ้นครองราชย
พระองคจะผลิตเหรียญที่มีรูปและคําจารึกของพระองคเองขึ้นมา และถือกันวาเหรียญเหลานี้เปน
สมบัติของผูที่มีรูปอยูบนเหรียญ
เมื่อพระองคตรัสถามวา “รูปและคําจารึกนี้เปนของใคร” พวกเขาตอบวา “เปนของพระ
จักรพรรดิซีซาร” (มธ 22:19-20)
พระองคจึงตรัสวา “ของของซีซาร จงคืนใหซีซาร และของของพระเจา ก็จงคืนใหพระเจา
เถิด” (มธ 22:20)
นี่คือสุดยอดปรีชาญาณของพระองค เพราะแทนที่จะตอบเปน “กฎ” วาตองเสียภาษีแก
ซีซาร ซึ่งลาสมัยไดเมื่อวันเวลาเปลี่ยนไป พระองคกลับตอบเปน “หลักการ” ซึ่งไมขึ้นกับเวลา
และไมมีวันลาสมัย
หลักการของพระองคคือ “ของของใคร ก็จงคืนใหคนคนนั้น” ซึ่งเปนหลักของ
“ความยุติธรรม” !!
จากหลักการดังกลาว เราสามารถนํามาประยุกตใชกับ “สัญชาติ” ซึ่งคริสตชนทุกคน
ตองมีอยางนอย 2 สัญชาติดวยกัน
สําหรับคริสตชนไทย สัญชาติทั้งสองคือ
1.
สัญชาติไทย เมื่อถือสัญชาติไทย เรายอมเปนพลเมืองไทยซึ่งตองมีทั้งสิทธิ
และหนาที่ควบคูกันไป
รัฐไทยไดใหความรมเย็นเปนสุขและความมั่นคงปลอดภัยจากโจรผูรายและภัย
คุกคามจากตางประเทศ ตลอดจนจัดใหมีบริการสาธารณะดังเชน ถนนหนทาง ไฟฟา น้ําประปา
โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ หากขาดเสียซึ่งรัฐไทยเราคงดํารงชีพดวยความยากลําบาก หรือ
อาจไมไดเลยดวยซ้ําไป
เมื่อรัฐไทยมีบุญคุณตอเราเชนนี้ เราจึงตองตอบแทนบุญคุณดวยการทําหนาที่
พลเมืองไทยอยางดีและอยางรับผิดชอบ ดุจเดียวกับซีซารซึ่งปกปองคุมครองชนชาติยิว ชาวยิว
จึงตองตอบแทนบุญคุณซีซารดวยการเสียภาษี
นักบุญเปาโลจึงสอนวา “ทานจงเสียภาษี เพราะผูทําหนาที่นี้เปนผูรับใชของพระ
เจา จงใหทุกคนตามสิทธิของเขา จงเสียภาษีแกผูมีสิทธิรับภาษี จงเสียคาธรรมเนียมแกผูมีสิทธิ
เก็บคาธรรมเนียม จงเกรงกลัวผูที่ควรเกรงกลัว จงใหเกียรติแกผูสมควรจะไดรับเกียรติ” (รม
13:6-7)
เมื่อรวมกับหลักการของพระเยซูเจาที่วา “ของของซีซาร จงคืนใหซีซาร” เราจึง
ฟนธงไดวา “ผูใดพลาดจากการเปนพลเมืองดีซึ่งในกรณีนี้คือการหลีกเลี่ยงภาษี ผูนั้นไมมีทาง
เปนคริสตชนที่ดีไดเลย” !
2.
สัญชาติสวรรค เราไดสัญชาตินี้จากพระเจา ดังนั้นคริสตชนทุกคนจึงมีหนาที่
ที่จะตองรับผิดชอบตอพระเจาดวย ดังที่นักบุญเปาโลกลาววา “เราแตละคนตางจะตองทูล
รายงานเกี่ยวกับตนเองตอพระเจา” (รม 14:12)

ปกติหนาที่อันเนื่องมาจากการถือ 2 สัญชาติจะไมขัดแยงกัน และไมจําเปนตองขัดแยง
กันดวยเพราะวา “ไมมีอํานาจใดที่ไมมาจากพระเจา และอํานาจทั้งหลายที่มีอยูก็ไดรับจากพระ
เจาทั้งสิ้น” (รม 13:1)
ในเมื่อผูปกครองประเทศไดรับอํานาจมาจากพระเจา การเลือกผูปกครองจึงตองคํานึงถึง
นโยบายทีส่ อดคลองกับพระประสงคของพระเจาเปนอันดับแรก ไมใชมัวคิดคํานึงถึงจํานวนเงิน
หรือผลประโยชนที่เราจะไดรับ
หากเกิดความขัดแยงในการปฏิบัติตามหนาทีข่ องทั้งสองสัญชาติ เชน กฎหมายบัญญัติ
สิ่งที่ขัดกับหลักศีลธรรมคริสต ใหยึดหลักการของพระเยซูเจาที่วา “คริสตชนทีแ่ ทจริงตองเปน
พลเมืองดีของชาติ และในเวลาเดียวกันตองเปนพลเมืองดีของอาณาจักรสวรรคดวย” !
นั่นคือเราตองปฏิบัติตามกฎหมาย แตถากฎหมาย “อนุญาต” (ไมได “บังคับ”) ใหทําสิ่งที่
ขัดกับหลักศีลธรรมคริสต เราก็ตองยืนหยัดปฏิบัติตนเปนคริสตชนที่ดีดวย
เราไมอาจละเลยหนาที่ทั้งตอพระเจาและตอประเทศชาติ ดังคําสอนของนักบุญเป
โตรที่วา “จงเคารพยําเกรงพระเจา จงถวายพระเกียรติแดพระจักรพรรดิ” (1 ปต 2:17)

