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เฟลิกส์ เมนเดลซอน นักสะสมเนือเพลงทีเรี ยกกันว่า “บทเพลงทีปราศจากคําบรรยาย” ดังนันคํา
เทศนาของผมในเช้าวันนี จึงให้ชือว่า “รักทีปราศจากคําบรรยาย” แต่ขอ้ พระธรรมทีผมจะแบ่งปัน ปรากฎว่า
มีคาํ ภาษาอังกฤษมากถึง 350 คํา! บางทีผมควรจะยืนอยูเ่ ฉยๆ และไม่ตอ้ งพูดอะไร สัก 20 นาทีหล่ะกัน?
เรื องราวของพระธรรมตอนนีเป็ นเรื องราวทีชดั เจนมากเกียวกับการให้อภัยและความรัก ทังสองคํานี
เป็ นคําใหญ่ ผมกลัวว่ามันจะใหญ่มากกว่าทีจะแบ่งปันให้จบได้ภายใน 20 นาที
การให้ อภัย. พระเยซูทรงเปรี ยบเทียบความบาปกับการมีหนีสิน เมือพระองค์ทรงสอนให้เรา
อธิษฐาน ทรงสอนว่า “ขอทรงยกหนีของข้ าพระองค์ (พระคัมภีร์ไทยแปลว่า ‘ขอทรงยกบาปผิดของข้ า
พระองค์ ’) เงินหนึงเหรี ยญเดนาริ อนั ถูกจ่ายให้สาํ หรับค่าแรงหนึงวัน สมมุติวา่ เท่ากับ 300 บาท ดังนัน 50
เหรี ยญ เดนาริ อนั ก็น่าจะประมาณ 15,000 บาท ซึงเป็ นตัวเลขทีไม่มากไม่นอ้ ย อย่างน้อยก็สาํ หรับผม ผมเอง
ไม่ใช่เศรษฐีอเมริ กนั ทีจะเขียนเช็คสัง จ่ายเงินจํานวนมากถึง $ 40,000 เพือร่ วมงานหาทุนให้กบั โอบามา
ดังนันเงิน 500 เหรี ยญ เดนาริ อนั จึงยิง ไม่ตอ้ งพูดถึง มันมากเกินไป และเพือทีเราทังหลายจะเข้าใจและ
ซาบซึงกับเรื องการอภัยโทษบาปทีเราทังหลายได้รับจากพระเจ้า เราจําเป็ นต้องทราบก่อน ว่าเราเป็ นหนีบาป
ต่อพระเจ้า และต่อเพือนบ้านของเรา มากแค่ไหน ทีนีเราไม่ได้กาํ ลังพูดถึงเรื องบาปกําเนิด แต่กาํ ลังพูดถึง
บาปทีเราทําในชีวติ ประจําวัน บาปทีทาํ ผิด ประพฤติผิดจริ งๆ หญิงสาวในพระธรรมตอนนีได้รับการบรรยาย
ว่า เป็ นคนบาป เราไม่ทราบว่าเธอทําบาปอะไรในอดีตบ้าง แต่พระเยซูตรัสถึง “ความผิดของนางซึงมีมาก”
(ลูกา 7:47) หญิงคนนีเองก็ตระหนักดี ในบาปหนาทีเธอทําในอดีต เธอรู ้ตวั ดีวา่ เธอเป็ นพวกทีคงไม่มีใครยก
โทษให้ เธอคงจะอธิษฐานกับพระเจ้าเหมือนอย่างทีโยนาห์กล่าวว่า “ขอพระองค์ ทรงเอาชี วิตของข้ าพระองค์
ไปเสี ย เพราะว่ าข้ าพระองค์ ตายเสี ยก็ดีกว่ าอยู่” (โยนาห์ 4:3) เธอคงคิดเช่นนีจนกระทัง ได้พบกับพระเยซู
ความรัก. คํานีหมายความว่าอะไรในเรื องราวตอนนี? พระเยซูทรงอธิบายอย่างชัดเจนให้กบั ซีโมน ผู ้
ทีตอบว่า “คนที!นายได้ โปรดยกหนีให้ มาก ก็เป็ นคนที! รักนายมาก” (ลูกา 7:43) คนทีเป็ นหนีนอ้ ยอาจจะ
พึมพําพร้อมเดินจากไปว่า “เงินแค่ 50 เดนาริ อนั จะซืออะไรได้บา้ ง หากเจ้าหนีฉนั ใจดี เงินแค่น ีไม่ตอ้ งจ่ายก็
ได้ ขนหน้าแข้งคงไม่ร่วงหรอก” แต่เพือนคนทีเป็ นหนีมากคงไม่คิดแบบนี แต่คงจะประทับใจกับเจ้าหนีมาก
ทีเจ้าหนีมีใจเมตตา และยินดียกหนีมากมายให้เขา ผมเห็นว่า “คนที!รักนายมาก” ในบริ บทนี คงรวมถึงการ
แสดงความเคารพและซาบซึงใจกับเมตตาทีได้รับนัน รวมทังแนวความคิดทีเจ้าหนีแสดงออกเป็ นการกระทํา
ทีเห็นได้ ไม่วา่ จะเป็ นเรื องของความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจ ลูกหนีทีได้รับการยกหนีคงอยาก
เลียนแบบพฤติกรรมการอภัยโทษเช่นเดียวกันนี
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงอธิบายให้กบั ซีโมนและแขกฟาริ สีในเวลานัน โดยการชีให้เห็นถึง สาม สิ งทีซี
โมน ในฐานะเจ้าของบ้านไม่ได้ทาํ ทังๆทีควรทํา ซึงเป็ นสามสิ งทีหญิงสาวผูไ้ ด้ชือว่าเป็ นคนบาป ไม่ได้รับ
เชิญและไม่เป็ นทีตอ้ นรับ กลับเป็ นผูก้ ระทําในสิ งทีเจ้าของบ้านควรทํา
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เมือพระเยซูมาถึงบ้านนัน ซีโมนไม่ได้ตอ้ นรับโดยการนํานํามาล้างเท้าแขก แต่หญิงนันชําระเท้าของ
พระองค์ดว้ ยนําตาของนาง
ซีโมนไม่ได้จุบต้อนรับ แต่หญิงนันจุบต้อนรับทีเท้าของพระเยซู
ซีโมนไม่ได้นาํ นํามันหอมมาชโลมศีรษะพระเยซู แต่หญิงนันได้เทนํามันหอมชโลมเท้าของ
พระองค์
สิ งทีซีโมนควรทํา แต่ไม่ได้ทาํ เป็ นสิ งทีถือว่าเป็ นหน้าทีทวั ไปทีเจ้าของบ้านทีดีควรกระทํา ไม่ใช่
เป็ นเรื องทีพิเศษ นอกเหนือการเป็ นเจ้าบ้านทีดี
ในทางตรงกันข้าม การกระทําของหญิงนันแสดงออกด้วยความจริ งใจ ด้วยความเคารพสู งสุ ด และ
ด้วยความสํานึกในพระเยซู เป็ นการกระทําทีซีโมนเจ้าของบ้านควรทําแต่ไม่ได้ทาํ คํากริ ยาในภาษากรี กทีใช้
ในข้อ 38 มีคาํ ว่า ร้องไห้ หลัง นําตาเปี ยก เอาผมเช็ด จุบ เทนํามันหอม กริ ยาเหล่านีแสดงให้เห็นว่าเธอทําซําๆ
หลายครัง เธอไม่ได้แค่จุบพระเยซูสามครังแล้วยิม ให้ เหมือนอย่างทีคนทํากันในฮอลแลนด์ การร้องไห้ จุบ
คํานับ และเทนํามันหอม เป็ นอาการทีทาํ แล้วมีหยุดพักบ้าง แต่ทีเธอทําไม่หยุดเลยคือการร้องไห้ นําตาพากัน
ไหลอาบแก้มทังสองข้างของเธอ ไหลลงแทบเท้าของพระเยซู เป็ นนําตาแห่งความโศรกเศร้า นําตาแห่งความ
สํานึก แห่งความชืนชมยินดี และความหวัง องค์พระเยซูเองทรงสัมผัสได้ถึงการต้อนรับพระองค์ทีหญิงนี
แสดงออก เพราะพระองค์ตรัสว่า “ตังแต่ เราเข้ ามา หญิงนีไม่ ได้ หยุดจุบเท้ าของเรา” (ข้อ 45) แทนทีจะใช้น าํ
ล้างเท้า หญิงนีกลับใช้น าํ ตาของตัวเอง และเพือทีจะเช็ดนําตานัน เธอใช้ผมของตัวเอง ปกติหญิงสาวคงไม่
ปล่อยผมทีมดั เรี ยบร้อยแล้วออกสยายในทีสาธารณะ แต่หญิงคนนีไม่สนใจผมของเธอ นํามันหอมทีซีโมน
ควรจะใช้ในฐานะเจ้าของบ้าน น่าจะเป็ นนํามันมะกอก ราคาประมาณ 50 บาท แต่หญิงคนนีกลับนํานํามัน
หอมราคาแพงมากใส่ ผอบ และแทนทีจะหยดนํามันนันลงทีปลายนิวของเธอและแตะถูทีเท้าของพระองค์
เธอกลับยกผอบขึน และเทนํามันนันลงบนเท้าของพระเยซู
ผมพบว่าการกระทําของหญิงนีเป็ นเรื องทีน่าตืนตาตืนใจมาก ในเรื องนี เท้าขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ได้รับการเอ่ยถึง ถึง เจ็ด ครัง—หญิงนันยืนอยูห่ ลังใกล้ พระบาทของพระองค์, เธอเทนํามันหอมบนเท้าหรื อ
พระบาทของพระองค์, และพระเยซูตรัสว่า: นางมิได้หยุดจุบเท้าของพระองค์ ทังหมดเจ็ดครังนี พระเยซูเอง
ทรงกล่าวถึงเท้าพระองค์วา่ “เท้ าของเรา” สี ครัง ในเวลาทีพระองค์ใกล้จะถูกตรึ งทีไม้กางเขน ทีทีแสดงความ
รักยิง ใหญ่ของพระองค์ให้แก่มนุษย์ทุกคน พระองค์ทรงล้างเท้าให้กบั เหล่าสาวกของพระองค์ รวมทังศิษย์
ทรยศด้วย ทีนนั พระคัมภีร์บนั ทึกไว้ (ยอห์น 13:1): พระองค์ทรงรักพวกเขา (สาวก) จนถึงทีสุด การล้างเท้า
ของพระองค์ให้กบั พวกสาวก เป็ นการกระทําทีแสดงให้เห็นความรักชนิดทีแสดงให้เห็น และทีตอ้ งการให้
สาวกปฏิบตั ิตอ่ กันและกัน และต่อผูอ้ ืนในโลกนี
เมือพระเยซูทรงตรัสกับซีโมนว่า “ความผิดบาปของนางซึ! งมีมากได้ โปรดยกเสี ยแล้ ว เพราะนางรั ก
มาก” (7:47) ผมไม่คิดว่าองค์พระเยซูจะพูดในทํานองว่า: “บัดนีเจ้าได้รับการอภัยโทษบาป เพราะสิ งทีเจ้าได้
ทําให้กบั เรา และเพราะท่าทีทีเจ้าได้ทาํ นัน เป็ นการแสดงความรักของเจ้า เจ้าจึงสมควรได้รับการอภัย” ทีจริ ง
ไม่ใช่เช่นนัน แท้จริ งแล้ว พระเยซูตอ้ งการกล่าวกับซีโมนว่า “ซีโมนเอ๋ ย เจ้าได้เห็นแล้วว่า การกระทําของ
เธอเป็ นการพิสูจน์แล้วว่า เธอได้รับการอภัยแล้ว เมือหญิงนีได้เข้ามาในบ้านเมือตอนเย็นนัน ความผิดบาป
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ของเธอได้รับการอภัย ยกโทษบาปแล้ว” นีคือความหมายทีพระเยซูหมายถึง เพราะพระองค์หนั ไปหาหญิง
นันและกล่าวว่า “ความเชื! อของเจ้ าได้ ทาํ ให้ เจ้ ารอด จงไปเป็ นสุขเถิด” (ข้อ 50) พระเยซูหมายถึงอะไรเมือ
กล่าวถึง “ความเชื! อของเจ้ า”? เป็ นไปได้วา่ หญิงนีคงจะเคยได้ยนิ สิ งทีพระเยซูสอน หรื อเคยเห็นการกระทําที
สําแดงความเมตตาความรักของพระองค์ หรื อเคยได้ยนิ สิ งเหล่านัน ซึงน่าจะเป็ นสิ งทีเธอคงสรุ ปกับตัวเองว่า
ตัวเธอนันน่าจะมีความหวัง และอาจเป็ นทีรักของพระเจ้า เป็ นเรื องปกติหากเธอจะเชือว่าพระเจ้าทรงใส่ ใจแม้
กับคนอย่างเธอ และทรงปรารถนาทีจะอภัยบาปโทษให้เธอ ไม่เพียงแต่เธอปรารถนาทีจะได้รับยกโทษ แต่
บัดนีเธอตระหนักว่าในอดีตเธอเคยเดินในทางทีพระเจ้าไม่ทรงปรารถนา เธอจึงตังใจใหม่ทีจะมาเพือชําระ
ล้างอดีตของเธอ ทีนี ทีบา้ นหลังนี บุรุษผูย้ งิ ใหญ่อย่างพระเยซู พระองค์ทรงเป็ นทางนัน เป็ นความจริ ง และ
เป็ นชีวติ นัน คือความเชือทีทาํ ให้เธอรอด
{เพลง No. 139 Take Me As I Am (ดูเนือเพลงในหน้าสุ ดท้าย)}
เมือหลายปี ก่อน มีงานฟื นฟูจดั กันมากมายหลายครังตามเมืองใหญ่ๆ ในประเทศสกอตแลนด์ ครัง
หนึงมีหญิงสาวคนหนึง เริ มวิตกกังวลเกียวกับสภาพจิตวิญญาณของตัวเอง เมือกลับจากงานฟื นฟูงานหนึง
เธอได้ไปพบกับศิษยาภิบาลของเธอ และถามศิษยาภิบาลว่า ทําอย่างไรเธอจึงจะรอดได้
“โอ้ ลาสซี” ศิษยาภิบาลตอบ “อย่าตระหนกไปเลย เพียงแค่เปิ ดพระคัมภีร์อา่ นและอธิษฐาน และเธอ
ก็สงบใจได้”
แต่หญิงทีน่าสงสาร ผูท้ ีอา่ นหนังสื อไม่ออก ร้องไห้เสี ยงดังว่า “อาจารย์คะ ดิฉนั อ่านหนังสื อไม่ออก
ดิฉนั อธิษฐานก็ไม่เป็ น พระเยซูเจ้าข้า ช่วยรับดิฉนั ด้วย รับอย่างทีดิฉนั เป็ น!”
และนีเอง ทีทาํ ให้เธอได้กลายเป็ นผูต้ ิดตามองค์พระเยซูคริ สต์ อีไลซ่า แฮมมิลตัน นักแต่งเพลง
นมัสการชือดังในสมัยศตวรรษที 19 ได้อา่ นเรื องนีจากหนังสื อพิมพ์ และแต่งเพลงนี เพลงทีเราฟังไปเมือ
สักครู่
ยิง ไปกว่านันหญิงคนนีไม่ได้อธิษฐานสารภาพบาป ในทางตรงกันข้าม เราไม่ทราบว่ามีช่วงเวลา
เหลือมลํากันสักกีนาที ตังแต่เวลาทีเธอเดินเข้ามาในบ้าน ได้รับการฟื นฟู และออกจากบ้านของซีโมน สิ งที
เราพบในตอนนีคือบทสนทนาระหว่างพระเยซูกบั ซีโมนเจ้าของบ้าน เราไม่พบสักคําพูดเดียวของหญิงนี เธอ
ไม่ได้พดู ว่า “โอ้ ขอบพระคุณ พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์รักพระองค์มาก” เราพบว่า เธอเงียบไม่ได้พดู อะไร
เลย เวลานันเป็ นเวลาทีผคู ้ นมากมายในบ้านหลังนันได้เป็ นพยาน ได้เห็นถึงความซาบซึงทีเธอแสดงออก
เนืองจากการอภัยโทษบาปโดยพระเมตตาคุณของพระเจ้า เธอซาบซึงในพระกรุ ณาคุณของพระเยซูทีช ีทางที
ถูกต้องให้เธอเดิน และเป็ นแหล่งพลังให้เธอมีกาํ ลังก้าวต่อไปในทางนัน เธอจึงรักอย่างซาบซึงในบุตรมนุษย์
นัน ผูท้ ีใส่ ใจแม้ในสิ งเล็กน้อยทีเธอมอบให้ เหมือนกับเศรษฐีชาวฝรังเศส ชือว่า ฟิ ลิป ผูท้ ีป่วยและพิการทีขา
ไม่สามารถเดินได้ แต่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ทุกวันโดยคนรับใช้ชายผิวดํา คนแอฟริ กนั แห่งเมืองเซเนกาลีส
ทังนายและบ่าวคูน่  ีมีเรื องราวทีน่าประทับใจและถูกนํามาสร้างเป็ นภาพยนต์ เมือฤดูใบไม้ร่วงปี ทีแล้ว ในชือ
ว่า The Untouchables องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราไม่เพียงแต่ไม่แคร์ทีถูกสัมผัสโดยผูห้ ญิง โดยเฉพาะหญิงที
สังคมรังเกียจ ดูหมินเหยียดหยาม และไม่รักเธอ แต่พระองค์ยงั ทรงแตะต้องสัมผัสคนโรคเรื อน 11 คนนัน
โดยไม่สวมถุงมือ ทรงรักษา ชําระพวกเขาให้หาย ซีโมนคนชอบธรรมรู ้จกั หญิงคนนีดี และรู ้วา่ เธออาชีพ
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อะไร แต่ไม่รู้จิตใจของเธอ แต่พระเยซูทรงทราบจิตใจของหญิงนี ทรงยอมให้สัมผัสไม่เพียงแต่มือของเธอ
และรวมทังใจของเธอด้วย
ในอัตชีวประวัติของวิลเลียม บูธ ผูก้ ่อตัง Salvation Army ผมได้อา่ นเรื องราวของเขา มันเกียวกับ
มิชชันนารี ทีถูกส่ งไปโดย Salvation Army คือส่ งหญิงสาว หน้าตาดี ผิวดํา นัยน์ตาสี ฟ้า เป็ นหญิงน่ารัก จาก
เมืองดันดี (ประเทศสกอตแลนด์) เธอชือ อลิซาเบธ เกอิคี เธอถูกส่ งไปทํางานทีประเทศอินเดียในหมูค่ นชน
ชันทีตาํ ทีสุดของสังคม เป็ นพวกทีได้ชือว่า Untouchables หรื อพวกทีไม่มีใครอยากแตะต้องด้วย เธอเองรู ้สึก
ผิดหวังกับงานทีดูจะไม่เกิดผล วันหนึงชาวบ้านนําชายคนหนึงมาหาเธอ เขาร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะมี
หนามใหญ่ตาํ อยูท่ ีเท้าของเขา เธอเองมีเพียงยาพืนฐานและอุปกรณ์ทาํ แผลธรรมดาๆ เธอเองไม่มีคีมหนีบ
หนาม เธอจึงใช้ฟันขาวของเธอ กัดรอบหนามนันและออกแรงใช้ฟันถอนหนามนันออกมาจากเท้าของชาย
คนนี วันถัดมา เมือหายเจ็บแผลแล้ว ชาวบ้านพากันกลับมาหาเธออีก เพราะต้องการรู ้จกั พระเจ้าของเธอมาก
ขึน ทังชายทีได้รับบาดเจ็บและภรรยาของเขา แม้จะไม่เคยได้ยนิ คําเทศนาของมิชชันนารี มาก่อน แต่เมือได้
ฟัง ทังสองก็ได้รับความรอดเป็ น Salvationaists พวกเขาเข้าใจว่า เพือทีจะช่วยชีวิตคนอินเดียคนหนึง หญิง
คนขาวคนนีได้ยอมวางริ มฝี ปากของเธอ ซึงนับเป็ นอวัยวะทีศกั ดิoสิทธิoทีสุดของร่ างกาย แตะลงบนส่ วนทีน่า
รังเกียจทีสุดของร่ างกายคนอินเดีย นัน คือ เท้าของเขา ดังนัน สิ งทีพวกคริ สเตียนได้กระทํา จึงเป็ นสิ งทีมี
ความหมายมากสําหรับพวกเขา
พระธรรม 1 ยอห์น 3:18 กล่าวว่า “ลูกทังหลายเอ๋ ย อย่ าให้ เรารั กกันด้ วยคําพูดและด้ วยปากเท่ านัน
แต่ จงรั กกันด้ วยการกระทําและด้ วยความจริ ง”
ขอเราทังหลายอธิษฐานและทูลขอต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ให้ทรงสําแดงแก่เรา ว่าเราควรทําอย่างไรใน
การทีจะฝึ กแสดงความรักต่อกันและกันในแต่ละวันของชีวติ เรา เราควรทําอะไร และทําอย่างไร และอะไรที
เราควรหยุดทํา 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!
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