อาทิตยที่ 7 เทศกาลธรรมดา
ขาวดี มธ 5:38-48
38
“ทานเคยไดยินเขากลาววา ‘ตาตอตา ฟนตอฟน’ 39แตเรากลาวแกทานทั้งหลายวา อยา
โตตอบคนชั่ว ผูใดตบแกมขวาของทาน จงหันแกมซายใหเขาดวย 40ผูใดอยากฟองทานที่ศาลเพื่อ
จะไดเสื้อยาวของทาน ก็จงแถมเสื้อคลุมใหเขาดวย 41ผูใดจะเกณฑใหทานเดินไปกับเขาหนึ่งหลัก
จงไปกับเขาสองหลักเถิด 42ผูใดขออะไรจากทาน ก็จงให อยาหันหลังใหผูที่มาขอยืมสิ่งใดจากทาน
43
“ทานทั้งหลายไดยินคํากลาววา จงรักเพื่อนบาน จงเกลียดศัตรู 44แตเรากลาวแกทานวา
จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาใหผูที่เบียดเบียนทาน 45เพื่อทานจะไดเปนบุตรของพระบิดาเจา
สวรรค พระองคโปรดใหดวงอาทิตยของพระองคขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดใหฝนตกเหนือคน
ชอบธรรมและคนอธรรม 46ถาทานรักแตคนที่รักทาน ทานจะไดบําเหน็จรางวัลอะไรเลา บรรดาคน
เก็บภาษีมิไดทําเชนนี้ดอกหรือ 47ถาทานทักทายแตพี่นองของทานเทานั้น ทานทําอะไรพิเศษเลา
คนตางศาสนามิไดทําเชนนี้ดอกหรือ 48ฉะนั้น ทานจงเปนคนดีอยางสมบูรณ ดังที่พระบิดาเจา
สวรรคของทาน ทรงความดีอยางสมบูรณเถิด
*****************************
1. ตาตอตา ฟนตอฟน
“ตาตอตา ฟนตอฟน” เปนกฎโบราณวาดวยการแกเผ็ด (Lex Talionis) พบครั้งแรกใน
กฎหมายของกษัตริยฮัมมูราบีซึ่งปกครองบาบิโลนระหวางป 2285 ถึง 2242 กอนคริสตศักราช
กฎแหงการแกเผ็ดนี้ไดเขามามีสวนในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมดวย เชน “ผูใดทําให
เพื่อนบานบาดเจ็บ จะตองไดรับบาดเจ็บเชนเดียวกัน ถาเขาหักกระดูกของผูอื่น กระดูกของเขาจะ
ถูกหักดวย ถาเขาควักนัยนตาของผูอื่น เขาจะถูกควักนัยนตาออกดวย ถาเขาทําใหผูอื่นฟนหัก เขา
จะตองถูกทําใหฟนหักดวย เขาทําผูอื่นบาดเจ็บอยางใด เขาจะตองไดรับบาดเจ็บอยางนั้นดวย”
(ลนต 24:19-20) “เขาจะตองชดใชชีวิตแทนชีวิต ตาแทนตา ฟนแทนฟน มือแทนมือ เทาแทนเทา
รอยไหมแทนรอยไหม บาดแผลแทนบาดแผล รอยฟกช้ําแทนรอยฟกช้ํา” (อพย 21:23-25)
จึงดูเหมือนวาจริยธรรมในพันธสัญญาเดิมจะเต็มไปดวยความปาเถื่อน กระหายเลือด และไร
ความเมตตา แตหากศึกษาประวัติความเปนมาโดยรวมแลว เราจะพบวากฎแหงการแกเผ็ดในพันธ
สัญญาเดิมเปนกฎแหงความเมตตาโดยแท
1.
ในยุคที่มนุษยยังอยูรวมกันเปนชนเผา หากสมาชิกของเผาใดทํารายสมาชิกของอีก
เผาหนึ่ง เปนไปไดมากวาการแกแคนจะไมจํากัดอยูเฉพาะสมาชิกที่ทําผิดเทานั้น แตจะขยายไปถึง

ทุกคนทั้งเผา และมักลงเอยดวยการฆาลางเผาพันธุ กฎแหงการแกเผ็ดจึงชวยจํากัดการแกแคนให
อยูเฉพาะคนที่ทําผิด และใหผูนั้นไดรับโทษตามสัดสวนของความผิดและความเสียหายที่เขาไดกอ
ขึ้นเทานั้น
2.
กฎแหงการแกเผ็ดไมเคยอนุญาตใหผูเสียหายทําการแกแคนเปนการสวนตัว แต “ผู
พิพากษาจะสอบสวนคดีอยางถี่ถวน” (ฉธบ 19:18) กฎนี้จึงเปนเพียงแนวทางสําหรับผูพิพากษาใช
ประกอบการตัดสินคดีความเทานั้น
3.
ในทางปฏิบัติ ชาวยิวไมเคยถือกฎนี้ตามตัวอักษร แตมักประเมินความเสียหายเปน
ตัวเงินโดยคํานึงถึง 5 ปจจัยดวยกัน กลาวคือ
3.1 บาดแผล ใหประเมินราคาคาตัวเหมือนที่ทําเวลาซื้อขายทาสกับผูเสียหาย
ทั้งกอนและหลังถูกทําราย แลวใหผูทําผิดชดใชสวนตางที่เกิดขึ้น
3.2 ความเจ็บปวด ใหประเมินวาตองจายเงินมากเทาใด คนคนหนึ่งจึงจะเต็ม
ใจยอมรับทนความเจ็บปวดเชนนั้น
3.3 คารักษา ใหจายตามจริงจนกวาจะหาย
3.4 คาเสียเวลา ใหจายชดเชยคาจางที่สูญเสียไประหวางไมไดทํางาน และ
หากกลับไปทํางานแลวไดคาจางลดลง ใหจายชดเชยสวนที่ลดลงนี้ดวย
3.5 ชื่อเสียง ใหจายคาเสียหายอันเกิดจากความอับอายและถูกสบประมาท
4.
เหนืออื่นใด การแกเผ็ดเปนเพียงสวนหนึ่งของจริยธรรมในพันธสัญญาเดิม ยังมีกฎ
แหงความเมตตาอื่น ๆ อีกมากมาย เชน “ทานจะตองไมแกแคน หรืออาฆาตชนชาติเดียวกับทาน
แตจงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง” (ลนต 19:18) “ถาศัตรูของทานหิว จงใหอาหารแกเขา ถาเขา
กระหาย จงใหเขาดื่ม” (สภษ 25:21) ฯลฯ
“ตาตอตา ฟนตอฟน” ในพันธสัญญาเดิมจึงมิใชกฎที่เต็มไปดวยความปาเถื่อน แตเปนกฎ
แหงความเมตตาที่มุงมั่นจะจํากัดการแกแคนใหอยูในวงจํากัด กระนั้นก็ตาม กฎนี้ก็ยังไมผาน
มาตรฐานอันสูงสงของพระเยซูเจาอยูดี
นอกจากไมยอมรับกฎแหงการแกเผ็ดแลว พระองคยังทรงยกตัวอยางประกอบเพื่อแสดงให
เห็นวา จิตตารมณของคริสตชนที่แทจริงนั้นตองเปนเชนใด
1.
“ผูใดตบแกมขวาของทาน จงหันแกมซายใหเขาดวย”
หากเราถนัดมือขวาและยืนหันหนาเขาหาอีกคนหนึ่ง เราจะตบแกมขวาของเขาไดอยางไร ?
แนนอนวาคงไมมีใครพยายามบิดแขนของตนเพื่อจะตบแกมขวาของอีกคนหนึ่ง แตคงใชหลังมือตบ
แทน (backhand)
แตการใชหลังมือตบนั้น กฎหมายยิวถือวาเปนการ “ดูหมิ่นสบประมาท” ผูอื่นเปนสองเทา
ของการใชฝามือ

ประเด็นของพระเยซูเจาจึงอยูที่วา “ไมวาผูอื่นจะดูหมิ่นสบประมาทเรามากเพียงใด เรา
จะตองไมโกรธเคืองหรือแกเผ็ด”
พระองคเองทรงถูกชาวยิวสบประมาทวาเปนนักกิน นักดื่ม เปนเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคน
บาป (มธ 11:19) คริสตชนเริ่มแรกก็ถูกใสความวากินเนื้อเด็ก เปนนักวางเพลิง ประพฤติผิด
ศีลธรรม ฯลฯ
เชนเดียวกัน เราอาจจะไมเคยถูกใครตบแกมมากอน แตคงไมมีใครในพวกเรารอดพนจาก
การถูกดูหมิ่นสบประมาท แมแตเวลามาวัด หลายคนคงเคยรูสึกวาถูกดูหมิ่นเพราะไมไดรับความ
สนใจจากพระสงฆหรือผูอื่นเทาที่ควร ไมไดนั่งในที่เหมาะสม ไมไดรับเชิญใหทํานั่นทํานี่ ฯลฯ
แมนี่จะเปนปญหาที่เราสัมผัสอยูทุกวันก็จริง แตคริสตชนแทพึงเลียนแบบอยางของพระ
อาจารยเจาผูทรงยอมรับการดูหมิ่นสบประมาททั้งปวงโดยปราศจากความขุนเคืองใด ๆ ทั้งสิ้น
2.
“ผูใดอยากฟองทานที่ศาลเพื่อจะไดเสื้อยาวของทาน ก็จงแถมเสื้อคลุมให
เขาดวย”
เสื้อยาวเปนเสื้อชั้นใน ทําดวยผาฝายหรือลินิน ปกติคนจนที่สุดก็มีเสื้อยาวไวผลัดเปลี่ยน
สวนเสื้อคลุมนั้นหนาเหมือนผาหม ใชสวมเปนเสื้อชั้นนอกเวลากลางวัน และเปนผาหมในเวลา
กลางคืน สวนใหญมีกันเพียงคนละตัว
กฎหมายยิวอนุญาตใหยึดเสื้อยาวไวเปนเครื่องค้ําประกันได แตจะยึดเสื้อคลุมไมได “ถา
ทานยึดเสื้อคลุมของเพื่อนไวเปนประกัน ทานจะตองคืนใหเขากอนตะวันตกดิน เพราะเสื้อคลุมเปน
เครื่องหุมกายชิ้นเดียวที่เขามี เขาจะใชสิ่งใดปองกันความหนาวเมื่อนอนเลา ถาเขารองขอความ
ชวยเหลือจากเรา เราก็จะฟงคํารองขอของเขา เพราะเราเปนผูมีเมตตากรุณา” (อพย 22:25-26)
ประเด็นก็คือ โดยสิทธิตามกฎหมายแลว ผูใดจะนําเสื้อคลุมไปจากเราเปนการถาวรไมได !
เมื่อพูดถึงสิทธิ มีคนมากมายพรอมจะเรียกรองสิทธิคืนมาหากที่นั่งของตนหรืองานประจําที่
ตนเคยทําในวัดถูกผูอื่นลวงละเมิด
แตเราตองไมลืมวาคริสตชนแทนั้น คิดถึงหนาที่มากกวาสิทธิ และคํานึงถึงความรับผิดชอบ
มากกวาอภิสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษตาง ๆ !
3.
“ผูใดจะเกณฑใหทานเดินไปกับเขาหนึ่งหลัก จงไปกับเขาสองหลักเถิด”
“เกณฑ” ตรงกับคํากริยากรีก aggareuein (อักกาเรวเอน) ซึ่งมาจากคํานาม aggareus ใน
ภาษาเปอรเซีย อันหมายถึงคนสงขาวหรือมาใช
ตามระบบไปรษณียของเปอรเซีย พวกเขาแบงเสนทางออกเปนจุดทุก ๆ ระยะเดินทางหนึ่ง
วัน แตละจุดจะมีอาหารสําหรับคนสงขาว มีน้ําและหญาสําหรับมา รวมถึงมีมาไวใหสับเปลี่ยนดวย
หากขาดแคลนสิ่งใด ไมวาใครก็อาจถูก “เกณฑ” ใหจัดหาอาหาร น้ํา หญา มา หรือแมแตนําขาวไป
สงจุดถัดไปแทนคนสงขาวได

ปาเลสไตนเปนเมืองขึ้นของโรม ชาวยิวจึงอาจถูกทหารโรมัน “เกณฑ” ใหรับใชราวกับเปนขี้
ขาดังเชนกรณีของซีโมน ชาวไซรีน ที่ถูกเกณฑใหแบกไมกางเขนของพระเยซูเจาก็ได (มธ 27:32)
แมบางครั้งการเกณฑหรือการบังคับใหทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งดูเหมือนจะไมมีเหตุผล เปนเผด็จการ
หรือไมใหเกียรติกันเลยก็ตาม แตพระเยซูเจาทรงรับสั่งวา “ผูใดจะเกณฑใหทานเดินไปกับเขาหนึ่ง
หลัก จงอยาไปแคหลักเดียวแบบขมขื่นและเก็บกด แตจงไปกับเขาสองหลักแบบราเริงยินดีเถิด”
เชนเดียวกัน เมื่ออยูในสํานักงาน เราจงอยาทํางานอยางขมขื่นเทาที่นายสั่ง แตจงทําสุด
ความสามารถดวยความราเริงยินดี เพราะคริสตชนแทไมไดคํานึงถึงเสรีภาพที่จะทําตามใจชอบ แต
คํานึงถึงหนาที่รับใช เพราะการมีโอกาสรับใชผูอื่นถือเปนพระพรพิเศษของพระเจา
ที่สุด พระเยซูเจาทรงลงทายการ “ไมแกเผ็ด” ผูอื่นดวยคําสั่งอันเปยมลนดวยความเมตตาวา
“ผูใดขออะไรจากทาน ก็จงให อยาหันหลังใหผูที่มาขอยืมสิ่งใดจากทาน”
ที่พระองคตรัสสั่งเชนนี้ก็เพราะทุกเจ็ดป กฎหมายยิวกําหนดใหยกเลิกหนี้สินที่มีตอกัน
ทั้งหมด (ฉธบ 15:1) เมื่อใกลปที่เจ็ด ชาวยิวจึงหลีกเลี่ยงที่จะใหความชวยเหลือผูอื่นไมวากรณีใด ๆ
ดวยเกรงวาหนี้จะสูญ จนโมเสสตองเตือนวา “จงระวังอยาปลอยใหความคิดชั่วรายนี้เขามาในใจของ
ทานวา ‘ปที่เจ็ดซึ่งเปนปยกหนี้สินใกลเขามาแลว’ ทานจึงไมยอมชวยเหลือพี่นองที่ยากจนของทาน
และไมใหเขายืมสิ่งใด มิฉะนั้น เขาจะฟองรองทานตอพระยาหเวหแลวทานจะมีความผิด เมื่อทานให
เขา จงใหเขาอยางใจกวางไมเสียดาย แลวพระยาหเวห พระเจาของทานจะทรงอวยพรทานและการ
งานทุกอยางที่ทานทําและตั้งใจทํา” (ฉธบ 15:9-10)
กระนั้นก็ตาม พระองคมิไดสอนวาจะตอง “ให” อยางไร ซึ่งเทากับวาพระองคทรงยอมรับ
มาตรฐานของชาวยิวในขณะนั้น
พวกรับบีไดกําหนดมาตรฐานของการ “ให” ไวดังนี้
1.
หามปฏิเสธการให ผูใดปฏิเสธการใหซึ่งเปนกิจการแหงความรัก ผูนั้นเปรียบไดกับ
คนนับถือรูปปฏิมาหรือพระเท็จเทียม
2.
(จํานวน) ตองเหมาะสมกับผูรับ หากผูรับเปนคนมีเกียรติมากอนก็ตองให ไมเพียง
เพื่อกําจัดความยากจนเทานั้น แตตองเพื่อกําจัดความตกต่ําอันเกิดจากความยากจนนั้นดวย
3.
ตองเปนความลับ
4.
(วิธีการ) ตองสอดคลองกับอุปนิสัยและอารมณของผูรับ หากผูรับหยิ่งเกินกวาจะ
ขอ รับบีอิชมาเอลแนะนําใหพูดวา “ลูกเอย บางทีทานอาจจะตองการขอยืม” โดยที่ผูใหไมคิดจะทวง
คืน
5.
“ตองให” ไมใชแค “ควรให” เพราะการ “ใหผูขัดสน” คือ “ใหพระเจา”
อยางไรก็ตาม มิไดหมายความวาพระเยซูเจาทรงเรียกรองใหเรา “ให” โดยปราศจากการ
พินิจพิเคราะห แตทรงประสงคใหเราพิจารณาถึงผลที่จะเกิดแกผูรับดวย พึงระวังอยาใหการใหของ
เราทําใหผูรับกลายเปนคนเกียจครานและไมยอมเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตนเอง

ทุกวันนี้เรามีขออางมากมายที่จะ “ไมให” แตขอใหระลึกอยูเสมอวา “การชวยเหลือขอทาน
ขี้โกง 20 คน ยังดีกวาเสี่ยงไลผูขัดสนเพียงคนเดียวใหกลับไปมือเปลา”

