
Page 1 of 4 

 

เทศนาโดย Dr. Takamitsu Muraoka 

7 ธันวาคม 2012 

พระธรรมลกูา 7:36-49 

หัวข้อ: รักเกินคําบรรยาย 

 เฟลิกส์ เมนเดลซอน นกัสะสมเนื�อเพลงที�เรียกกนัวา่ “บทเพลงที�ปราศจากคาํบรรยาย” ดงันั�นคาํ
เทศนาของผมในเชา้วนันี�  จึงใหชื้�อวา่ “รักที�ปราศจากคาํบรรยาย” แต่ขอ้พระธรรมที�ผมจะแบง่ปัน ปรากฎวา่
มีคาํภาษาองักฤษมากถึง 350 คาํ! บางทีผมควรจะยนือยูเ่ฉยๆ และไมต่อ้งพดูอะไร สัก 20 นาทีหล่ะกนั? 
 เรื�องราวของพระธรรมตอนนี� เป็นเรื�องราวที�ชดัเจนมากเกี�ยวกบัการใหอ้ภยัและความรัก ทั�งสองคาํนี�
เป็นคาํใหญ่ ผมกลวัวา่มนัจะใหญ่มากกวา่ที�จะแบง่ปันให้จบไดภ้ายใน 20 นาที 
 การให้อภัย. พระเยซูทรงเปรียบเทียบความบาปกบัการมีหนี� สิน เมื�อพระองคท์รงสอนใหเ้รา
อธิษฐาน ทรงสอนวา่ “ขอทรงยกหนี�ของข้าพระองค์ (พระคมัภีร์ไทยแปลวา่ ‘ขอทรงยกบาปผิดของข้า
พระองค์’) เงินหนึ�งเหรียญเดนาริอนั ถูกจ่ายใหส้าํหรับคา่แรงหนึ�งวนั สมมุติวา่เทา่กบั 300 บาท ดงันั�น 50 
เหรียญ เดนาริอนั กน่็าจะประมาณ 15,000 บาท ซึ� งเป็นตวัเลขที�ไมม่ากไมน่อ้ย อยา่งนอ้ยกส็าํหรับผม ผมเอง
ไมใ่ช่เศรษฐีอเมริกนั ที�จะเขียนเช็คสั�งจ่ายเงินจาํนวนมากถึง $ 40,000 เพื�อร่วมงานหาทุนใหก้บัโอบามา 
ดงันั�นเงิน 500 เหรียญ เดนาริอนั จึงยิ�งไมต่อ้งพดูถึง มนัมากเกินไป และเพื�อที�เราทั�งหลายจะเขา้ใจและ
ซาบซึ� งกบัเรื�องการอภยัโทษบาปที�เราทั�งหลายไดรั้บจากพระเจา้ เราจาํเป็นตอ้งทราบก่อน วา่เราเป็นหนี�บาป
ต่อพระเจา้ และต่อเพื�อนบา้นของเรา มากแคไ่หน  ที�นี�เราไมไ่ดก้าํลงัพดูถึงเรื�องบาปกาํเนิด แต่กาํลงัพดูถึง
บาปที�เราทาํในชีวติประจาํวนั บาปที�ทาํผดิ ประพฤติผิดจริงๆ หญิงสาวในพระธรรมตอนนี�ไดรั้บการบรรยาย
วา่ เป็นคนบาป เราไมท่ราบวา่เธอทาํบาปอะไรในอดีตบา้ง แต่พระเยซูตรัสถึง “ความผดิของนางซึ�งมีมาก” 
(ลูกา 7:47) หญิงคนนี� เองกต็ระหนกัดี ในบาปหนาที�เธอทาํในอดีต เธอรู้ตวัดีวา่เธอเป็นพวกที�คงไมมี่ใครยก
โทษให ้เธอคงจะอธิษฐานกบัพระเจา้เหมือนอยา่งที�โยนาห์กล่าววา่ “ขอพระองค์ทรงเอาชีวิตของข้าพระองค์
ไปเสีย เพราะว่าข้าพระองค์ตายเสียกดี็กว่าอยู่” (โยนาห์ 4:3) เธอคงคิดเช่นนี� จนกระทั�งไดพ้บกบัพระเยซู 
 ความรัก. คาํนี�หมายความวา่อะไรในเรื�องราวตอนนี�? พระเยซูทรงอธิบายอยา่งชดัเจนใหก้บัซีโมน ผู ้
ที�ตอบวา่ “คนที!นายได้โปรดยกหนี�ให้มาก กเ็ป็นคนที!รักนายมาก” (ลูกา 7:43) คนที�เป็นหนี�นอ้ยอาจจะ
พึมพาํพร้อมเดินจากไปวา่ “เงินแค ่50 เดนาริอนั จะซื�ออะไรไดบ้า้ง หากเจา้หนี�ฉนัใจดี เงินแคนี่�ไม่ตอ้งจ่ายก็
ได ้ขนหนา้แขง้คงไมร่่วงหรอก” แต่เพื�อนคนที�เป็นหนี�มากคงไมคิ่ดแบบนี�  แต่คงจะประทบัใจกบัเจา้หนี�มาก 
ที�เจา้หนี� มีใจเมตตา และยนิดียกหนี�มากมายใหเ้ขา ผมเห็นวา่ “คนที!รักนายมาก” ในบริบทนี�  คงรวมถึงการ
แสดงความเคารพและซาบซึ�งใจกบัเมตตาที�ไดรั้บนั�น รวมทั�งแนวความคิดที�เจา้หนี�แสดงออกเป็นการกระทาํ
ที�เห็นได ้ไมว่า่จะเป็นเรื�องของความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจ ลูกหนี� ที�ไดรั้บการยกหนี�คงอยาก
เลียนแบบพฤติกรรมการอภยัโทษเช่นเดียวกนันี�  
 องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงอธิบายใหก้บัซีโมนและแขกฟาริสีในเวลานั�น โดยการชี� ให้เห็นถึง สาม สิ�งที�ซี
โมน ในฐานะเจา้ของบา้นไม่ไดท้าํทั�งๆที�ควรทาํ ซึ� งเป็นสามสิ�งที�หญิงสาวผูไ้ดชื้�อวา่เป็นคนบาป ไมไ่ดรั้บ
เชิญและไมเ่ป็นที�ตอ้นรับ กลบัเป็นผูก้ระทาํในสิ�งที�เจา้ของบา้นควรทาํ 
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 เมื�อพระเยซูมาถึงบา้นนั�น ซีโมนไมไ่ดต้อ้นรับโดยการนาํนํ�ามาลา้งเทา้แขก แต่หญิงนั�นชาํระเทา้ของ
พระองคด์ว้ยนํ�าตาของนาง 
 ซีโมนไมไ่ดจุ้บตอ้นรับ แต่หญิงนั�นจุบตอ้นรับที�เทา้ของพระเยซู 
 ซีโมนไมไ่ดน้าํนํ�ามนัหอมมาชโลมศีรษะพระเยซู แต่หญิงนั�นไดเ้ทนํ�ามนัหอมชโลมเทา้ของ
พระองค ์
 สิ�งที�ซีโมนควรทาํ แต่ไมไ่ดท้าํ เป็นสิ�งที�ถือวา่เป็นหนา้ที�ทั�วไปที�เจา้ของบา้นที�ดีควรกระทาํ ไมใ่ช่
เป็นเรื�องที�พิเศษ นอกเหนือการเป็นเจา้บา้นที�ดี 
 ในทางตรงกนัขา้ม การกระทาํของหญิงนั�นแสดงออกดว้ยความจริงใจ ดว้ยความเคารพสูงสุด และ
ดว้ยความสาํนึกในพระเยซู เป็นการกระทาํที�ซีโมนเจา้ของบา้นควรทาํแต่ไมไ่ดท้าํ คาํกริยาในภาษากรีกที�ใช้
ในขอ้ 38 มีคาํวา่ ร้องไห ้หลั�งนํ�าตาเปียก เอาผมเช็ด จุบ เทนํ�ามนัหอม กริยาเหล่านี�แสดงใหเ้ห็นวา่เธอทาํซํ� าๆ
หลายครั� ง เธอไมไ่ดแ้ค่จุบพระเยซูสามครั� งแลว้ยิ�มให ้เหมือนอยา่งที�คนทาํกนัในฮอลแลนด ์การร้องไห ้จุบ
คาํนบั และเทนํ�ามนัหอม เป็นอาการที�ทาํแลว้มีหยดุพกับา้ง แต่ที�เธอทาํไมห่ยุดเลยคือการร้องไห ้นํ�าตาพากนั
ไหลอาบแกม้ทั�งสองขา้งของเธอ ไหลลงแทบเทา้ของพระเยซู เป็นนํ�าตาแห่งความโศรกเศร้า นํ�าตาแห่งความ
สาํนึก แห่งความชื�นชมยนิดี และความหวงั องคพ์ระเยซูเองทรงสัมผสัไดถึ้งการตอ้นรับพระองคที์�หญิงนี�
แสดงออก เพราะพระองคต์รัสวา่ “ตั�งแต่เราเข้ามา หญิงนี�ไม่ได้หยดุจุบเท้าของเรา” (ขอ้ 45) แทนที�จะใชน้ํ�า
ลา้งเทา้ หญิงนี�กลบัใชน้ํ�าตาของตวัเอง และเพื�อที�จะเช็ดนํ�าตานั�น เธอใชผ้มของตวัเอง ปกติหญิงสาวคงไม่
ปล่อยผมที�มดัเรียบร้อยแลว้ออกสยายในที�สาธารณะ แต่หญิงคนนี�ไมส่นใจผมของเธอ นํ�ามนัหอมที�ซีโมน
ควรจะใชใ้นฐานะเจา้ของบา้น น่าจะเป็นนํ�ามนัมะกอก ราคาประมาณ 50 บาท แต่หญิงคนนี�กลบันาํนํ�ามนั
หอมราคาแพงมากใส่ผอบ และแทนที�จะหยดนํ�ามนันั�นลงที�ปลายนิ�วของเธอและแตะถูที�เทา้ของพระองค ์
เธอกลบัยกผอบขึ�น และเทนํ�ามนันั�นลงบนเทา้ของพระเยซู  
 ผมพบวา่การกระทาํของหญิงนี� เป็นเรื�องที�น่าตื�นตาตื�นใจมาก ในเรื�องนี�  เทา้ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
ไดรั้บการเอ่ยถึง ถึง เจด็ ครั� ง—หญิงนั�นยนือยูห่ลงัใกล ้พระบาทของพระองค,์ เธอเทนํ�ามนัหอมบนเทา้หรือ
พระบาทของพระองค,์ และพระเยซูตรัสวา่: นางมิไดห้ยดุจุบเทา้ของพระองค ์ทั�งหมดเจ็ดครั� งนี�  พระเยซูเอง
ทรงกล่าวถึงเทา้พระองคว์า่ “เท้าของเรา” สี�ครั� ง ในเวลาที�พระองคใ์กลจ้ะถูกตรึงที�ไมก้างเขน ที�ที�แสดงความ
รักยิ�งใหญ่ของพระองคใ์ห้แก่มนุษยทุ์กคน พระองคท์รงลา้งเทา้ใหก้บัเหล่าสาวกของพระองค ์รวมทั�งศิษย์
ทรยศดว้ย ที�นั�นพระคมัภีร์บนัทึกไว ้(ยอห์น 13:1): พระองคท์รงรักพวกเขา (สาวก) จนถึงที�สุด การลา้งเทา้
ของพระองคใ์หก้บัพวกสาวก เป็นการกระทาํที�แสดงให้เห็นความรักชนิดที�แสดงให้เห็น และที�ตอ้งการให้
สาวกปฏิบติัต่อกนัและกนั และต่อผูอื้�นในโลกนี�  
 เมื�อพระเยซูทรงตรัสกบัซีโมนวา่ “ความผิดบาปของนางซึ!งมีมากได้โปรดยกเสียแล้ว เพราะนางรัก
มาก” (7:47) ผมไมคิ่ดวา่องคพ์ระเยซูจะพดูในทาํนองวา่: “บดันี� เจา้ไดรั้บการอภยัโทษบาป เพราะสิ�งที�เจา้ได้
ทาํใหก้บัเรา และเพราะทา่ทีที�เจา้ไดท้าํนั�น เป็นการแสดงความรักของเจา้ เจา้จึงสมควรไดรั้บการอภยั” ที�จริง
ไมใ่ช่เช่นนั�น แทจ้ริงแลว้ พระเยซูตอ้งการกล่าวกบัซีโมนวา่ “ซีโมนเอ๋ย เจา้ไดเ้ห็นแลว้วา่ การกระทาํของ
เธอเป็นการพิสูจน์แลว้วา่ เธอไดรั้บการอภยัแลว้ เมื�อหญิงนี�ไดเ้ขา้มาในบา้นเมื�อตอนเยน็นั�น ความผิดบาป
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ของเธอไดรั้บการอภยั ยกโทษบาปแลว้” นี�คือความหมายที�พระเยซูหมายถึง เพราะพระองคห์นัไปหาหญิง
นั�นและกล่าววา่ “ความเชื!อของเจ้าได้ทาํให้เจ้ารอด จงไปเป็นสุขเถิด” (ขอ้ 50) พระเยซูหมายถึงอะไรเมื�อ
กล่าวถึง “ความเชื!อของเจ้า”? เป็นไปไดว้า่ หญิงนี�คงจะเคยไดย้นิสิ�งที�พระเยซูสอน หรือเคยเห็นการกระทาํที�
สาํแดงความเมตตาความรักของพระองค ์หรือเคยไดย้นิสิ�งเหล่านั�น ซึ� งน่าจะเป็นสิ�งที�เธอคงสรุปกบัตวัเองวา่ 
ตวัเธอนั�นน่าจะมีความหวงั และอาจเป็นที�รักของพระเจา้ เป็นเรื�องปกติหากเธอจะเชื�อวา่พระเจา้ทรงใส่ใจแม้
กบัคนอยา่งเธอ และทรงปรารถนาที�จะอภยับาปโทษใหเ้ธอ ไมเ่พียงแต่เธอปรารถนาที�จะไดรั้บยกโทษ แต่
บดันี� เธอตระหนกัวา่ในอดีตเธอเคยเดินในทางที�พระเจา้ไมท่รงปรารถนา เธอจึงตั�งใจใหมที่�จะมาเพื�อชาํระ
ลา้งอดีตของเธอ ที�นี� ที�บา้นหลงันี�  บุรุษผูย้ิ�งใหญ่อยา่งพระเยซู พระองคท์รงเป็นทางนั�น เป็นความจริง และ
เป็นชีวติ นั�นคือความเชื�อที�ทาํใหเ้ธอรอด 
 {เพลง No. 139 Take Me As I Am (ดูเนื�อเพลงในหนา้สุดทา้ย)} 
 เมื�อหลายปีก่อน มีงานฟื� นฟูจดักนัมากมายหลายครั� งตามเมืองใหญ่ๆ ในประเทศสกอตแลนด ์ครั� ง
หนึ�งมีหญิงสาวคนหนึ�ง เริ�มวิตกกงัวลเกี�ยวกบัสภาพจิตวญิญาณของตวัเอง เมื�อกลบัจากงานฟื� นฟูงานหนึ�ง 
เธอไดไ้ปพบกบัศิษยาภิบาลของเธอ และถามศิษยาภิบาลวา่ ทาํอยา่งไรเธอจึงจะรอดได ้
 “โอ ้ลาสซี�” ศิษยาภิบาลตอบ “อยา่ตระหนกไปเลย เพียงแค่เปิดพระคมัภีร์อ่านและอธิษฐาน และเธอ
กส็งบใจได”้ 
 แต่หญิงที�น่าสงสาร ผูที้�อ่านหนงัสือไมอ่อก ร้องไหเ้สียงดงัวา่ “อาจารยค์ะ ดิฉนัอ่านหนงัสือไมอ่อก 
ดิฉนัอธิษฐานกไ็ม่เป็น พระเยซูเจา้ขา้ ช่วยรับดิฉนัดว้ย รับอยา่งที�ดิฉนัเป็น!” 
 และนี�เอง ที�ทาํใหเ้ธอไดก้ลายเป็นผูติ้ดตามองคพ์ระเยซูคริสต ์อีไลซ่า แฮมมิลตนั นกัแต่งเพลง
นมสัการชื�อดงัในสมยัศตวรรษที� 19 ไดอ่้านเรื�องนี�จากหนงัสือพิมพ ์และแต่งเพลงนี�  เพลงที�เราฟังไปเมื�อ
สักครู่ 
 ยิ�งไปกวา่นั�นหญิงคนนี�ไมไ่ดอ้ธิษฐานสารภาพบาป ในทางตรงกนัขา้ม เราไมท่ราบวา่มีช่วงเวลา
เหลื�อมลํ�ากนัสักกี�นาที ตั�งแต่เวลาที�เธอเดินเขา้มาในบา้น ไดรั้บการฟื� นฟู และออกจากบา้นของซีโมน สิ�งที�
เราพบในตอนนี� คือบทสนทนาระหวา่งพระเยซูกบัซีโมนเจา้ของบา้น เราไมพ่บสักคาํพดูเดียวของหญิงนี�  เธอ
ไมไ่ดพ้ดูวา่ “โอ ้ขอบพระคุณ พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พระองครั์กพระองคม์าก” เราพบวา่ เธอเงียบไมไ่ดพ้ดูอะไร
เลย เวลานั�นเป็นเวลาที�ผูค้นมากมายในบา้นหลงันั�นไดเ้ป็นพยาน ไดเ้ห็นถึงความซาบซึ� งที�เธอแสดงออก
เนื�องจากการอภยัโทษบาปโดยพระเมตตาคุณของพระเจา้ เธอซาบซึ� งในพระกรุณาคุณของพระเยซูที�ชี�ทางที�
ถูกตอ้งใหเ้ธอเดิน และเป็นแหล่งพลงัใหเ้ธอมีกาํลงักา้วต่อไปในทางนั�น เธอจึงรักอยา่งซาบซึ� งในบุตรมนุษย์
นั�น ผูที้�ใส่ใจแมใ้นสิ�งเล็กนอ้ยที�เธอมอบให ้เหมือนกบัเศรษฐีชาวฝรั�งเศส ชื�อวา่ ฟิลิป ผูที้�ป่วยและพิการที�ขา 
ไมส่ามารถเดินได ้แต่ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ทุกวนัโดยคนรับใชช้ายผวิดาํ คนแอฟริกนัแห่งเมืองเซเนกาลีส 
ทั�งนายและบา่วคูนี่� มีเรื�องราวที�น่าประทบัใจและถูกนาํมาสร้างเป็นภาพยนต ์เมื�อฤดูใบไมร่้วงปีที�แลว้ ในชื�อ
วา่ The Untouchables องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราไมเ่พียงแต่ไมแ่คร์ที�ถูกสัมผสัโดยผูห้ญิง โดยเฉพาะหญิงที�
สังคมรังเกียจ ดูหมิ�นเหยยีดหยาม และไมรั่กเธอ แต่พระองคย์งัทรงแตะตอ้งสัมผสัคนโรคเรื�อน 11 คนนั�น 
โดยไมส่วมถุงมือ ทรงรักษา ชาํระพวกเขาใหห้าย ซีโมนคนชอบธรรมรู้จกัหญิงคนนี� ดี และรู้วา่เธออาชีพ



Page 4 of 4 

 

อะไร แต่ไม่รู้จิตใจของเธอ แต่พระเยซูทรงทราบจิตใจของหญิงนี�  ทรงยอมใหส้ัมผสัไมเ่พียงแต่มือของเธอ 
และรวมทั�งใจของเธอดว้ย 
 ในอตัชีวประวติัของวลิเลียม บูธ ผูก่้อตั�ง Salvation Army ผมไดอ่้านเรื�องราวของเขา มนัเกี�ยวกบั
มิชชนันารีที�ถูกส่งไปโดย Salvation Army คือส่งหญิงสาว หนา้ตาดี ผวิดาํ นยัน์ตาสีฟ้า เป็นหญิงน่ารัก จาก
เมืองดนัดี (ประเทศสกอตแลนด)์ เธอชื�อ อลิซาเบธ เกอิคี เธอถูกส่งไปทาํงานที�ประเทศอินเดียในหมูค่นชน
ชั�นที�ต ํ�าที�สุดของสังคม เป็นพวกที�ไดชื้�อวา่ Untouchables หรือพวกที�ไมมี่ใครอยากแตะตอ้งดว้ย เธอเองรู้สึก
ผดิหวงักบังานที�ดูจะไมเ่กิดผล วนัหนึ�งชาวบา้นนาํชายคนหนึ�งมาหาเธอ เขาร้องดว้ยความเจบ็ปวดเพราะมี
หนามใหญ่ตาํอยูที่�เทา้ของเขา เธอเองมีเพียงยาพื�นฐานและอุปกรณ์ทาํแผลธรรมดาๆ    เธอเองไมมี่คีมหนีบ
หนาม เธอจึงใชฟั้นขาวของเธอ กดัรอบหนามนั�นและออกแรงใชฟั้นถอนหนามนั�นออกมาจากเทา้ของชาย
คนนี�  วนัถดัมา เมื�อหายเจบ็แผลแลว้ ชาวบา้นพากนักลบัมาหาเธออีก เพราะตอ้งการรู้จกัพระเจา้ของเธอมาก
ขึ�น ทั�งชายที�ไดรั้บบาดเจบ็และภรรยาของเขา แมจ้ะไมเ่คยไดย้นิคาํเทศนาของมิชชนันารีมาก่อน แต่เมื�อได้
ฟัง ทั�งสองกไ็ดรั้บความรอดเป็น Salvationaists พวกเขาเขา้ใจวา่ เพื�อที�จะช่วยชีวิตคนอินเดียคนหนึ�ง หญิง
คนขาวคนนี�ไดย้อมวางริมฝีปากของเธอ ซึ� งนบัเป็นอวยัวะที�ศกัดิo สิทธิo ที�สุดของร่างกาย แตะลงบนส่วนที�น่า
รังเกียจที�สุดของร่างกายคนอินเดีย นั�นคือ เทา้ของเขา ดงันั�น สิ�งที�พวกคริสเตียนไดก้ระทาํ จึงเป็นสิ�งที�มี
ความหมายมากสาํหรับพวกเขา 
 พระธรรม 1 ยอห์น 3:18 กล่าววา่ “ลูกทั�งหลายเอ๋ย อย่าให้เรารักกันด้วยคาํพูดและด้วยปากเท่านั�น 
แต่จงรักกันด้วยการกระทาํและด้วยความจริง” 
 ขอเราทั�งหลายอธิษฐานและทูลขอต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ใหท้รงสาํแดงแก่เรา วา่เราควรทาํอยา่งไรใน
การที�จะฝึกแสดงความรักต่อกนัและกนัในแต่ละวนัของชีวติเรา เราควรทาํอะไร และทาํอยา่งไร และอะไรที�
เราควรหยดุทาํ อาเมน. 
 
Take Me As I Am 

1. Jesus my Lord to thee I cry Unless thou help me I must die; 

O bring thy free salvation nigh. And take me as I am. 

(*) Take me as I am, Take me as I am. O bring thy free salvation nigh, And take me as I am! 

2. Helpless I am, and full of guilt, But yet for me thy blood was spilt, And thou can’st 

make me what thou wilt; But take me as I am! (*) 

3. I thirst, I long to know thy love, Thy full salvation I would prove; But since to thee 

I cannot move. O take me as I am. 

4. If thou hast work for me to do, In spire my will, my heart renew, And work both in 

and by me, too, But take me as I am! 


