พระเยซูเจาทรงรักษาคนโรคเรื้อน
ขาวดี มธ 8:1-4
1
เมื่อพระเยซูเจาเสด็จลงมาจากภูเขา ประชาชนจํานวนมากติดตามพระองค 2ทันใดนั้น
คนโรคเรื้อนคนหนึ่งมาเฝาพระองค กราบลงทูลวา “พระเจาขา ถาพระองคพอพระทัย ก็ทรง
รักษาขาพเจาใหหายได” 3พระองคทรงยื่นพระหัตถสัมผัสเขา ตรัสวา “เราพอใจ จงหายเถิด”
โรคเรื้อนก็หายไปทันที 4พระเยซูเจาตรัสกับเขาอีกวา “ระวัง อยาบอกใหใครรูเลย จงไปแสดง
ตนแกสมณะและถวายเครื่องบูชาตามที่โมเสสกําหนด เพื่อเปนพยานหลักฐานแกคนทั้งหลาย”
***************************
ในสมัยพระเยซูเจา โรคที่นากลัวและนาสมเพชที่สุดก็คือ “โรคเรื้อน” ซึ่งแบงเปน 3
ประเภทดวยกัน
1.
ประเภทผิวหนังเปนตุมหรือกอนกลม อาการเริ่มแรกคืองวง เซื่องซึม ปวดตาม
ขอ ตอจากนั้นตามรางกายโดยเฉพาะที่หลังทั้งสองขางจะเริ่มมีรอยดางเหมือนรอยปะ และบน
รอยเหลานี้ จะเริ่มมีกอนกลมสีชมพูซึ่งจะคอย ๆ เปลี่ยนเปนสีน้ําตาล ผิวหนังหนาขึ้นเรื่อย ๆ
กอนกลมเริ่มไปกระจุกตัวตามแกม ซอกจมูก ริมฝปาก และหนาผาก ใบหนาเริ่มเปลี่ยนแปลง
จนจําไมได กอนกลม ๆ ขยายตัวใหญขึ้นและเริ่มแตกเปนหนองไหลเปรอะเปอน ขนตาหลุด
รวง ตาถลึง หายใจดัง เสียงแหบเพราะเสนเสียงเริ่มเปนหนอง ที่สุดทั้งแขน ขา และสวนอื่น
ๆ ของรางกายจะเปนหนองทั้งหมด
คนที่เปนโรคเรื้อนประเภทนี้จะมีชีวิตตอไปไดโดยเฉลี่ย 9 ป เขากลายเปนคนที่
นาขยะแขยงที่สุดทั้งสําหรับคนอื่นและสําหรับตัวเอง สุขภาพจิตทรุดโทรมสุด ๆ และมีสภาพ
ไมตางจากคนตายทั้งเปน
2.
ประเภทหมดความรูสึก อาการเริ่มแรกจะเซื่องซึมและปวดตามขอเหมือน
ประเภทแรก แตเสนประสาทถูกทําลายจนหมดความรูสึก สวนใหญคนปวยจะไมรูตัวจนกวาจะ
โดนไฟหรือน้ํารอนลวกแลวไมรูสึก จากนั้นอาการจะกําเริบสูภายนอกคือเริ่มมีรอยดางและแผล
พุพองตามรางกาย กลามเนื้อหมดแรง เสนเอ็นหดจนมือเกร็งเหมือนกามปู เล็บหลุด เปน
หนองเรื้อรังตามขาและแขน นิ้วมือและนิ้วเทาเริ่มกุด จนในที่สุดแขนขากุดหมด
คนปวยประเภทนี้มีอายุไดอีกประมาณ 20-30 ป แตทุก ๆ วินาทีอันแสน
ทรมานลวนเปนการนับถอยหลังไปสูความตายทั้งนั้น
3.
ประเภทผสมระหวางแบบที่ 1 และ 2 คือทั้งมีตุมตามผิวหนังและเสนประสาท
หมดความรูสึก โรคเรื้อนประเภทนี้พบมากที่สุด
ทั้งสามประเภทที่กลาวมาเปน “โรคเรื้อน” จริง ๆ ตามความหมายของคําที่ใช และมี
คนเปนโรคเรื้อนจริง ๆ ในปาเลสไตนสมัยพระเยซูเจาจํานวนมาก

อยางไรก็ตาม หนังสือเลวีนิติบทที่ 13 ระบุวา “โรคเรื้อน” หมายรวมถึง “โรคผิวหนัง”
ชนิดอื่น ๆ ดวย อยางเชนโรคผิวหนังสะเก็ดขาวก็เรียกรวมกันวาโรคเรื้อนที่ขาวเหมือนหิมะ
สําหรับชาวยิว “ถาผูใดมีแผลที่ผิวหนัง เปนฝ เปนผื่น หรือพุพอง ซึ่งอาจลามเปนโรคผิวหนัง
ติดตอได” (ลนต 13:2) ใหสงสัยไวกอนวาจะเปนโรคเรื้อน ตองนําไปใหอาโรนหรือผูสืบทอด
ตําแหนงตรวจสอบ และดวยความรูทางการแพทยในสมัยนั้น พวกเขาไมมีทางแยกแยะโรคเรื้อน
ออกจากโรคผิวหนังไดเลย
ที่เลวรายที่สุดก็คือไมวาจะเปนโรคเรื้อนจริงหรือเปนเพียงโรคผิวหนัง กฎหมาย
กําหนดใหพวกเขาตองอาศัยอยูนอกคายตามลําพัง สวมเสื้อผาฉีกขาด โกนผม มีผาคลุมถึงริม
ฝปากบน เวลาจะไปไหนใหรองตะโกนวา “มีมลทิน ไมสะอาด ไมสะอาด” (ลนต 13:36, 45)
ในยุคกลางมีการนํากฎหมายของโมเสสมาประยุกตใชโดยพระสงฆจะสวมสโตลาพรอม
กับกางเขนแห นําคนเปนโรคเรื้อนเขาวัดแลวทําพิธีปลงศพใหเขา พวกเขาตองสวมชุดสีดํา
เพื่อใหคนอื่นรูวาเปนโรคเรื้อน หามเขาวัดรวมกับสัตบุรุษอื่นจนกวาพิธีกรรมเริ่มแลวจึงจะแอบดู
ตามรูที่เจาะไวขางผนังได พวกเขาตองอาศัยอยูในบานที่จัดไวสําหรับคนเปนโรคเรื้อนหรือโรค
ที่นารังเกียจโดยเฉพาะ
นอกจากรางกายจะเจ็บปวดทรมานเพราะโรคแลว จิตใจของพวกเขายังโดดเดี่ยวเหี่ยว
แหงไปหมด ไหนจะตองถูกขับไลออกจากสังคมมนุษย ไหนจะตองถูกบุคคลอันเปนที่รักรังเกียจ
และพยายามหลบหลีกพวกเขา
แมจะยังมีลมหายใจ แตพวกเขาไดตายไปแลวจริง ๆ !!!
สิ่งที่นาสังเกตจากอัศจรรยครั้งนี้คือทาทีของคนโรคเรื้อนในการเขาหาพระเยซูเจา และ
ทาทีในการตอบสนองของพระองค
1.
ความวางใจ คนโรคเรื้อนมีความวางใจในพระเยซูเจาอยางเต็มเปยม เขาไม
สงสัยแมแตนิดเดียววาพระองคทรงเต็มพระทัยและสามารถรักษาเขาใหหายได
ปกติแลวจะไมมีผูปวยโรคเรื้อนคนใดกลาเขาใกลชาวยิวที่เครงครัดเพราะเกรง
วาพวกเขาจะเอาหินขวางเพื่อขับไลใหออกไปไกล ๆ แตคนโรคเรื้อนผูนี้วางใจพระเยซูเจา
อยางเต็มเปยมวาพระองคจะไมขับไลเขาออกไป
สําหรับพระเยซูเจาแลว ไมมีผูใด “ไมสะอาด” เกินกวาจะเขาหาพระองค
นอกจากนั้น ทั้ง ๆ ที่พวกรับบีจนปญญาที่จะรักษาโรคเรื้อน เขาก็ยังวางใจใน
พระองควาจะสามารถทําในสิ่งที่คนอื่นไมอาจทําได
ไมมีสิ่งใดที่เยียวยาหรือใหอภัยไมไดเมื่ออยูตอหนาพระเยซูเจา !
2.
ความสุภาพ คนโรคเรื้อนผูนี้กลาววา “ถาพระองคพอพระทัย ก็ทรงรักษา
ขาพเจาใหหายได” (มธ 8:2)

เทากับเขากําลังทูลพระองควา “ขาพเจาไมสมควรดวยประการทั้งปวง ใคร ๆ ก็
พากันตีจากขาพเจา ขาพเจาไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น แตถาพระองคทรงเมตตาก็สามารถ
ใชฤทธิ์อํานาจจากสวรรครักษาคนนารังเกียจเชนขาพเจาได”
เขาสุภาพถอมตน และความสุภาพถอมตนซึ่งทําใหหัวใจของเขาไมคิดถึงสิ่งอื่น
ใดนอกจากตองการความชวยเหลืออันแรงกลาจากพระองคนี้เอง ที่ชวยใหเขาไดพบกับพระเยซู
เจา
3.
ความคารวะ มัทธิวเลาวาเขามาเฝาพระเยซูเจาและ “กราบลง” (มธ 8:2)
คํากรีกที่ใชคือ proskunein (พรอสคูเนน) นั้นหมายถึงการ “กราบนมัสการพระ
เจา” และใชเพื่อบรรยายความรูสึกและกิจกรรมของมนุษยเฉพาะเมื่ออยูตอหนาพระเจาเทานั้น
เขาอาจจะไมรูวาพระเยซูเจาเปนใคร แตเมื่อเผชิญหนากับพระองค เขาสัมผัส
ไดถึงความรักและฤทธิ์อํานาจของพระเจา
เขาจึง “กราบคารวะ” พระองค !
เมื่อทาทีของคนโรคเรื้อนเปนเชนนี้ มีหรือที่พระเยซูเจาจะไมทรง “เมตตาสงสาร” ?!
แมกฎหมายจะหามคนโรคเรื้อนเขาใกลเกิน 6 ฟุต แตพระองคก็ทรง “ยื่นพระหัตถสัมผัส
เขา” (มธ 8:3) โดยไมหวั่นเกรงการติดเชื้อแมแตนอยนิด
สําหรับพระองค กฎแหงความรักยอมอยูเหนือกฎหมาย !
กระนั้นก็ตาม แมจะไมทรงกลัวการติดเชื้อ พระองคก็ทรงกําชับคนโรคเรื้อนวา “จงไป
แสดงตนแกสมณะและถวายเครื่องบูชาตามที่โมเสสกําหนด” (มธ 8:4)
ขอกําหนดของโมเสสซึ่งบันทึกไวในหนังสือเลวีนิติบทที่ 14 นั้น พอจะสรุปไดดังนี้
เขาตองไปใหสมณะตรวจสอบ พรอมกับนํานกไมมีมลทินสองตัว ไมสนสีดาห ผาแดง
เขม และกิ่งหุสบมาดวย นกตัวหนึ่งจะถูกฆาโดยมีหมอดินใสน้ําจากลําธารรองรับเลือด แลว
สมณะจะนํานกอีกตัวหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยูพรอมกับไมสนสีดาห ผาสีแดงเขม และกิ่งหุสบจุมลงไป
ในน้ําที่ปนเลือดนก ประพรมเลือดนกเจ็ดครั้งและปลอยนกที่ยังมีชีวิตอยูใหบินออกไปในทุง
ตอจากนั้นเขาตองซักเสื้อผา โกนผมและขนออกใหหมด อาบน้ํา แลวจึงไดรับอนุญาตใหกลับเขา
ไปในคาย
หลังจากเจ็ดวันแลว เขาตองโกนผม โกนหนวดเครา ขนคิ้ว และเสนขนอื่น ๆ ออกให
หมด ซักเสื้อผา อาบน้ํา แลวใหสมณะตรวจสอบใหมอีกครั้ง
หากผานการตรวจ ในวันที่แปด เขาตองนําลูกแกะที่ไมพิการอายุหนึ่งป เพศผูสองตัว
เพศเมียหนึ่งตัว พรอมกับธัญบูชา คือแปงสาลีอยางดีหกกิโลกรัมผสมน้ํามันมะกอก และน้ํามัน
มะกอกอีกประมาณครึ่งลิตร ถวายเปนเครื่องบูชาชดเชย และเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาป
สมณะจะนําเลือดลูกแกะและน้ํามันมะกอกมาปายติ่งหูขางขวา นิ้วหัวแมมือขางขวา และนิ้วหัว
แมเทาขางขวาของเขา หลังจากนั้นสมณะจะออกใบรับรองวาเขาพนมลทินแลว

ในเมื่อพระเยซูเจาทรงกําชับใหคนโรคเรื้อนปฏิบัติตามขั้นตอนที่โมเสสกําหนดไว ก็ยอม
หมายความวาเราตองไมละเลยความพยายามใด ๆ ที่จะรักษาตัวเองเทาที่ยาและความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีสมัยนั้นจะเอื้ออํานวย
เราจะรออัศจรรยโดยไมทําอะไรเลยไมได !
จากอัศจรรยครั้งนี้ เราไดพบเห็นทั้งความเมตตา ทั้งฤทธิ์อํานาจ ทั้งความปรีชา
รอบคอบ ทั้งหมดนี้รวมอยูในพระเยซูเจาผูท รงเปนที่รักของเราแตเพียงพระองคเดียว !

