พระเยซูเจาทรงทําใหธรรมบัญญัติสมบูรณ
ขาวดี มธ 5:17-20
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“จงอยาคิดวาเรามาเพื่อลบลางธรรมบัญญัติหรือคําสอนของบรรดาประกาศก เรามิได
มาเพื่อลบลาง แตมาเพื่อปรับปรุงใหสมบูรณ 18เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ตราบใดที่
ฟาและดินยังไมสูญสิ้นไป แมแตตัวอักษรหรือจุดเดียวจะไมขาดหายไปจากธรรมบัญญัติจนกวา
ทุกอยางจะสําเร็จไป 19ดังนั้น ผูใดละเมิดธรรมบัญญัติเพียงขอเดียว แมเล็กนอยที่สุดและสอน
ผูอื่นใหละเมิดดวย จะไดชื่อวาเปนผูต่ําตอยที่สุดในอาณาจักรสวรรค สวนผูที่ปฏิบัติและสอน
ผูอื่นใหปฏิบัติดวย จะไดชื่อวาเปนผูยิ่งใหญในอาณาจักรสวรรค 20“เราบอกทานทั้งหลายวา ถา
ความชอบธรรมของทานไมดีไปกวาความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารยและชาวฟาริสีแลว
ทานจะเขาอาณาจักรสวรรคไมไดเลย
***************************
1. ธรรมบัญญัติคืออะไร
ทั้ง ๆ ที่พระเยซูคริสตเจาตรัสวาธรรมบัญญัติจะคงอยูทุกจุด ทุกตัวอักษรตราบใดที่ฟา
และดินยังไมสูญสิ้นไป (มธ 5:18) แตทําไมนักบุญเปาโลจึงกลาววา “พระคริสตเจาคือจุดจบของ
ธรรมบัญญัต”ิ (รม 10:4)
เพื่อจะเขาใจประเด็นที่ดูเหมือนจะขัดแยงกันนี้ จําเปนตองเขาใจกอนวา เมื่อพูดถึง
“ธรรมบัญญัติ” (The Law) ชาวยิวหมายถึง 4 สิ่งดวยกัน กลาวคือ
1.
บัญญัติสิบประการ ซึ่งพระเจาประทานแกโมเสส
2.
หนังสือหาเลมแรกของพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมซึ่งเรียกวา ปญจบรรพ
(Pentateuch)
3.
เมื่อใชในสํานวน “ธรรมบัญญัติและประกาศก” (The Law and the Prophets)
หมายถึงพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมทั้งหมด
4.
ธรรมประเพณี หรือ ขนมธรรมเนียมของบรรพบุรุษ (Oral and Scribal
Laws) ซึ่งเปนประหนึ่งกลองดวงใจของบรรดาธรรมาจารยและฟาริสี
ธรรมบัญญัติสวนที่พระเยซูเจาและนักบุญเปาโลตางก็ประณามเหมือนกันก็คือ “ธรรม
ประเพณี” ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นหลังกลับมาจากการถูกกวาดตอนไปบาบิโลนนี่เอง !
เริ่มแรกนั้นพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมกลาวถึงกฎเกณฑนอยมาก แมบัญญัติสิบ
ประการเองก็มิใชกฎเกณฑ แตเปนเพียง “หลักการ” กวาง ๆ ที่แตละคนจะตองตีความและ
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ในชีวิตของตน โดยอาศัยคําแนะนําและการดลใจ
ของพระจิตเจา

แตชาวยิวสมัยหลังเห็นวาลําพังหลักการกวาง ๆ อยางนี้ยังไมเพียงพอ พวกธรรมาจารย
จึงพยายามคิดคนและตรากฎเกณฑหยุมหยิมออกมามากมายจากหลักการขางตน โดยหวังจะให
ครอบคลุมสถานการณตาง ๆ ในชีวิตมนุษยใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
กฎเกณฑหยุมหยิมมากมายที่พวกธรรมาจารยประดิษฐคิดคนขึ้นมานี่แหละเรียกวา
“ธรรมประเพณี”
ขอยกตัวอยางเชน บัญญัติสิบประการกําหนดเปนหลักการกวาง ๆ ไววา “จงระลึกถึงวัน
สับบาโตวาเปนวันศักดิ์สิทธิ์ ทานจะตองออกแรงทํางานทั้งหมดในหกวัน แตวันที่เจ็ดเปนวัน
พักผอนที่ถวายแดพระยาหเวหพระเจาของทาน ในวันนั้น ทานตองไมทํางานใด ๆ” (อพย 20:810)
แตคําวา “ทานตองไมทํางานใด ๆ” มันกวางเกินไปสําหรับบรรดาธรรมาจารย พวกเขา
จึงระดมความคิดและเวลามากมายเพื่อชวยกันกําหนดกฎเกณฑวาดวย “งาน” ที่หามทําในวัน
สับบาโต
งานแรกที่พวกเขาตรากฎหามไวคือ “การแบกสิ่งของ” แตปญหาก็ยังตามรุมเราพวก
เขาอีก “สิ่งของใดบางละที่แบกได และสิ่งของใดบางละที่หามแบก ?” พวกเขาจึงตองตรา
กฎเกณฑหยุมหยิมออกมาอีกมากมาย เชน สิ่งที่อนุญาตใหแบกไดในวันสับบาโตคือ อาหารที่มี
น้ําหนักเทามะเดื่อแหงหนึ่งผล เหลาองุนไมเกินหนึ่งถวย น้ํานมหนึ่งอึก น้ําจํานวนพอผสมยา
ปายตา กระดาษพอเขียนประกาศหนึ่งใบ หมึกพอเขียนอักษรสองตัว ตนออพอทําปากกาหนึ่ง
ดาม และอื่น ๆ อีกไมรูจักจบสิ้น พวกเขาใชเวลายาวนานเพื่อถกเถียงกันวาในวันสับบาโตจะ
เคลื่อนยายตะเกียง จะอุมเด็กทารก จะใสฟนปลอม ขาเทียม เข็มกลัดผม หรือผมปลอมได
หรือไม หรือแมแตชางตัดเย็บเสื้อที่ลืมเข็มเย็บผาติดไวกับเสื้อที่สวมใสอยูจะมีความผิดหรือไม ?
งานตองหามที่สองคือ “การเขียน” ผูใดเขียนอักษรสองตัว ไมวาจะโดยตั้งใจหรือ
หลงลืม ไมวาจะภาษาเดียวกันหรือตางภาษา ไมวาจะดวยมือขวาหรือมือซาย ไมวาจะดวยหมึก
ชนิดเดียวกันหรือตางชนิด หากเกิดเปนรอยถาวรยอมถือวาผิดเสมอ แมเขียนบนกําแพงที่มีมุม
ติดกันกําแพงละหนึ่งตัวอักษรหรือเขียนบนสมุดบัญชีสองหนา ๆ ละหนึ่งตัวอักษรชนิดที่ทําให
อานตอเนื่องกันไดก็ถือวาผิด แตถาเขียนตัวหนึ่งบนพื้น อีกตัวหนึ่งบนกําแพง หรือเขียนใน
หนังสือสองหนาชนิดที่ทําใหไมสามารถอานตอเนื่องกันได หรือเขียนดวยของเหลวสีดํา น้ําผลไม
หรือเขียนบนฝุนหรือทรายซึ่งไมกอใหเกิดรอยถาวร อยางนี้ไมถือวาผิด
งานตองหามที่สามคือ “การรักษา” กรณีอันตรายถึงแกชีวิต โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับ
หู คอ และจมูก สามารถรักษาได แตทั้งนี้ทําไดเพียงเพื่อมิใหอาการเลวรายลงเทานั้น จะเยียวยา
ใหอาการทุเลาดีขึ้นไมได เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดบาดแผล สิ่งที่ทําไดคือใชผาพันแผลเปลาๆ พันไว
แตจะใสยาขี้ผึ้งในวันสับบาโตไมได
นี่คือตัวอยางอันนอยนิดของผลงานของบรรดาธรรมาจารย ช้ํารายยังมีคนอีกกลุมหนึ่ง
คือพวกฟาริสีที่ “แยกตัวออกมา” เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบเหลานี้อยางเครงครัดและครบถวน

โดยถือวานี่คือแกนแทของศาสนา นี่คือการรับใชพระเจา และนี่คือหลักประกันสําหรับชีวิตหรือ
ความตายชั่วนิรันดร !
ประมาณกลางศตวรรษที่ 3 ธรรมประเพณีเหลานี้ไดรับการบันทึกเปนลายลักษณอักษร
เรียกวา Mishnah มีความหนาประมาณ 800 หนา ตอมาประมาณศตวรรษที่ 5 ไดมีผูรวบรวม
คําอธิบายธรรมประเพณีในหนังสือ Mishnah เปนเลม เรียกวา Talmud
Talmud ของกรุงเยรูซาเล็มประกอบดวยหนังสือ 12 เลมพิมพ สวนของกรุงบาบิโลนมี
มากถึง 60 เลมพิมพ
พระเยซูคริสตเจาคือจุดจบของธรรมประเพณีเหลานี้ !
2. แกนแทของธรรมบัญญัติ
เปนความจริงวา “มนุษยตองพยายามแสวงหาพระประสงคของพระเจา และเมื่อพบแลว
ตองทุมเทอุทิศตนตลอดชีวิตเพื่อปฏิบัติตามพระประสงคนั้น” พวกธรรมาจารยและฟาริสีทําถูก
ที่พยายามแสวงหาพระประสงคของพระเจา และยิ่งถูกมากกวาอีกเมื่อพยายามอุทิศตนปฏิบัติ
ตามพระประสงคนั้น แตพวกเขาผิดที่ดันไปพบพระประสงคของพระเจาในกฎระเบียบมากมาย
ที่พวกเขาเองกําหนดมันขึ้นมา
ถาเชนนั้นอะไรคือพระประสงคของพระเจา ? อะไรคือแกนแทของธรรมบัญญัติ ?
เมื่อพิจารณาบัญญัติสิบประการอยางใกลชิด เราจะพบวาแกนแทของธรรมบัญญัติทุก
ขอสรุปไดเพียงคําเดียวคือ “เคารพ” (Respect)
แกนแทของบัญญัติ 3 ประการแรกคือ เราตองเคารพยําเกรงพระเจา เคารพยําเกรงพระ
นามของพระองค และเคารพยําเกรงวันของพระองคดวยการทําใหเปนวันศักดิ์สิทธิ์
แกนแทของบัญญัติอีก 7 ประการที่เหลือคือ เราตองเคารพบิดามารดา เคารพชีวิต
เคารพทรัพยสิน เคารพความจริงและชื่อเสียงของผูอื่น และสุดทายเราตองเคารพตัวเองเพื่อวา
ความปรารถนาผิด ๆ จะไดไมเปนนายเหนือเรา
กลาวงาย ๆ คือ เราตองเคารพยําเกรง (Reverence) พระเจา และเคารพ (Respect)
เพื่อนมนุษยรวมถึงตัวเราเองดวย
นี่คือแกนแทและเปนพื้นฐานของธรรมบัญญัติตลอดจนกฎหมายทั้งปวง
เมื่อพระเยซูเจาตรัสวา “จงอยาคิดวาเรามาเพื่อลบลางธรรมบัญญัติ แตมาเพื่อปรับปรุง
ใหสมบูรณ” (มธ 5:17) พระองคกําลังสอนเราวา ความเคารพอันเปนพื้นฐานของบัญญัติสิบ
ประการนั้นจะไมมีวันสูญสิ้นไป และพระองคเสด็จมาบังเกิดเปนมนุษยก็เพื่อแสดงใหเราเห็นวา
“ความเคารพยําเกรงตอพระเจา และความเคารพตอมนุษย” ที่สมบูรณแบบนั้นเปนอยางไร
3. ธรรมบัญญัติและพระวรสาร

เมื่อพระเยซูเจาตรัสวา “เรามิไดมาเพื่อลบลางธรรมบัญญัติหรือคําสอนของบรรดา
ประกาศก แตมาเพื่อปรับปรุงใหสมบูรณ” นั้น พระองคกําลังบงบอกวา “อดีตและปจจุบันตอง
ตอเนื่องกัน”
บางคนชอบตําหนิอดีตที่ผิดพลาดของตนแลวพยายามลืมหรือสลัดมันทิ้งไป ซึ่งเทากับ
วากําลังลบลางอดีต แตถาเราลบลางอดีตเราก็จะไมมีอนาคต เพราะปจจุบันนั้นเติบโตมาจาก
อดีต และอนาคตก็เติบโตมาจากปจจุบัน
นี่คือเหตุผลที่ทําใหพระเยซูเจามิไดลบลางธรรมบัญญัติในอดีตแมแตตัวอักษรหรือจุด
เดียว !
กอนจะมีพระวรสารจําเปนตองมีธรรมบัญญัติเพื่อสอนใหเราแยกแยะความแตกตาง
ระหวางถูกกับผิด และเมื่อเรารูจักความผิดและความออนแอของเราแลว เราจะเรียนรูและซึมซับ
ขาวดีไดทันทีวาเราตองการพระเจาพรอมกับความชวยเหลือของพระองคมากสักเพียงใด
แต “ขาวดี” ก็มาพรอมกับ “ความรับผิดชอบ” ที่มากขึ้น พระองคตรัสวา “ถาความชอบ
ธรรมของทานไมดีไปกวาความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารยและชาวฟาริสีแลว ทานจะเขา
อาณาจักรสวรรคไมไดเลย” !
ความหมายของพระองคชัดเจน คือ “การดําเนินชีวิตคริสตชนไมใชเรื่องงาย”
พวกธรรมาจารยและฟาริสีดําเนินชีวิตโดยมี “กฎเกณฑ” เปนทั้งแรงผลักดันและ
แรงจูงใจ แตแรงผลักดันและแรงจูงใจของการดําเนินชีวิตแบบคริสตชนคือ “ความรัก”
เปนไปไดวาเราอาจไมเคยละเมิดกฎหมาย ไมเคยถูกตํารวจจับ ซึ่งตีความไดวาเรา
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางครบถวน แตกับความรัก เราไมอาจพูดไดเลยวาเราแสดงความรัก
ครบถวนแลว...พอแลว...
ถาเรารักใครสักคน ตอใหเอาดวงจันทรมาประเคนใหเขาผูนั้นได เราก็ยังรูสึกวาไมพออยู
ดี !
นี่คือพันธะผูกพันอันยิ่งใหญของความรักซึ่งมีเหนือกฎหมายอันมีขอจํากัด
ในเมื่อความรักของคริสตชนอยูเหนือธรรมบัญญัติ ความชอบธรรมของเราจึง
ตองดีกวาความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารยและฟาริสี !

