พระเยซู...พระเจ้ านักจิตวิทยา
(ยอห์ น 8:1-11)
โดย พัชรี เตียจันทร์ พนั ธุ์
...เงียบไพรพฤกษ์ช่างสลัดสงบเงียบสุ ดเปรี ยบเทียบเงียบอย่างไรในม่านป่ าเงียบดังเพรี ยก
วิญญาณผสานอุรา ให้รับรู้ดวงชีวาดังหนึ่งเดียว
ต้นมะกอกเทศจ๋ า เธอช่างเป็ นรู ปลักษณ์แห่งการเกิดผลของคนชอบธรรมจริ ง ๆ นะ (สดุดี 52:8)
ต้นไม้แห่งมิตรภาพ และสันติสุข (ปฐมกาล 8:11) บนผืนดินภูเขามะกอกเทศที่มีพวกเธออยูห่ นาแน่นใน
สมัยของพระองค์ จนจะกลายเป็ นผืนดินบริ สุทธิ์ อยูแ่ ล้วซิ ! เพราะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเสด็จเยีย่ มเยียน
เธอในคืนนี้ (8:1)
เช้าแล้วนะ ไม่มีรถคันงามมารับพระองค์ไปเทศนา หรื ออานวยความสะดวกให้ (8:2) ทรงเสด็จ
ไปที่พระวิหารอีก ต่อหน้าฝูงชนมากหลาย พระองค์เริ่ มสัง่ สอนเขาอย่างเปิ ดเผย และแล้วเหตุการณ์ที่ไม่
มีใครคาดคิด ภาพที่ปรากฎอยูเ่ บื้องหน้าคือ พวกธรรมาจารย์และฟาริ สีพาเอาผูห้ ญิงคนหนึ่งมายืนอยู่
ข้างหน้าพวกเขา (8:3) เธอถูกจับได้เพราะล่วงประเวณี
...จะว่าเจ็บกันบ้างเพื่อสร้างเกิด
เจ็บเลยเถิดเกินไปใช่จะก่อ
เจ็บเหลือล้นทน-เก็บเจ็บเกินพอ
ถ้าไม่ต่อสู ้ก็รู้อยูต่ อ้ งตาย...
เธอจะรู ้สึกเหมือนกลอนบทนี้รึเปล่าหนอ? ทาผิดถูกจับได้ตอ้ งมายืนให้ถา้ เธอรู ้ความจริ งว่า
ผูช้ ายที่ร่วมประเวณี กบั เธอก็ตอ้ งถูกหิ นขว้างตายด้วยเหมือนกัน (เลวีนิติ 20:10, เฉลยธรรมบัญญัติ
22:22-24) ทาไมนะเขาพิพากษาต่อหน้าธารกานัล ให้เอาหิ นขว้างให้ตายแต่ผเู ้ ดียว เพราะผิดประเวณี
(8:4-5)
ทีสามีมีเพศสัมพันธ์กบั โสเภณี ไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครชี้ นิ้วพิพากษาแซมสันที่เสเพลออกนอก
บ้านไปนอนกับหญิงแพศยาในเขตแดนฟิ ลิสเตีย (ผูว้ นิ ิจฉัย 16) ไม่มีใครสังเกตว่ายูดาห์เป็ นชายที่
แต่งงานแล้ว ยามที่เขาหลับนอนกับทามาร์ ลูกสะใภ้ เพราะเขาเข้าใจว่า เธอคือโสเภณี (ปฐมกาล 38:1226) เมื่อนาธันต่อว่าดาวิดที่ทาบัดสี ต่อนางบัทเชบา ผูเ้ ผยพระวจนะไม่ได้พดู สักคาแทนภรรยาของดาวิด
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(ซามูเอล 11,12) การล่วงประเวณี ในสังคมยิว ประหนึ่งคือความไม่ยตุ ิธรรม เฉพาะแต่สามีที่ภรรยาของ
เขามีชู้ สิ ทธิมนุษยชนในการมีผสู้ ื บสกุลถูกริ ดรอนและละเลยฝ่ ายภรรยาไป
กระนั้นการล่วงประเวณี ก็หาใช่ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ส่ วนตัวไม่ แต่มีผลสนองตามธรรม
บัญญัติ เพราะละเมิดพันธสัญญาแห่งการสมรสอันบริ สุทธิ์ ที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงผูกพันไว้กฎหมาย
ของพระเจ้านั้นรอบคอบและยุติธรรมเสมอ เธอจะรู ้สึกอย่างไรต่อพวกธรรมาจารย์และฟาริ สีที่จบั เธอมา
...ดันจับเธอมาคนเดียว
กฎเกณฑ์ ทปี่ ราศจากความรัก ของธรรมาจารย์และฟาริ สีคือกฎหมายที่ลาเอียง เบื้องหลังแฝงไว้
ด้วยอุบายมุ่งร้ายต่อพระเยซู (8:5-6)
จะตัดสิ นให้เอาหินขว้างเธอให้ตายตามธรรมบัญญัติรึก็ขดั กับอานาจบ้านเมืองที่ไม่อนุ ญาตให้
ประหารชีวิตนักโทษก่อน ถ้าจะใช้แต่ความรักทีป่ ราศจากกฎเกณฑ์ ก็เป็ นการแสดงความรู้สึกที่ไร้
ความหมาย พวกธรรมจารย์และฟาริ สีตอ้ งไม่ยอมแน่ คงหาเหตุฟ้องสภาชาวยิวว่า ถ้าพระองค์เป็ นผูเ้ ผย
พระวจนะแล้วไซร้ ไฉนจึงขัดขืนไม่เชื่ อฟังธรรมบัญญัติของโมเสส (8:6)
แต่ยามหน้าสิ่ วหน้าขวานเช่นนี้ ใครเลยจะคิดว่าพระเยซูจะใช้ “อานาจ” ที่ดู “ไร้อานาจ” แต่มี
อานาจจริ ง ๆ ในการ “สั่งสอน” ซึ่งบางทีผนู้ าบางท่านในยุคนี้อาจหลงลืม มองข้าม หรื อไม่ใส่ ใจไปแล้ว
ก็ได้ นัน่ ก็คือ “คาเดียวทีถ่ ูกกาละก็ดีจริง ๆ” (สุ ภาษิต 15:23) และภาษาท่าทางทีเ่ หมาะสม (Nonverbal
Communication) รวมถึง ภาษากาย (ฺBody Language) ได้ประสานทั้งความรักและกฎเกณฑ์ ไว้ได้
อย่างสวยงาม
“พระเยซูทรงน้ อมพระกายลงเอานิว้ พระหัตถ์ เขียนทีด่ ิน” (8:6) ทรงลุกขึน้ ตรัสตอบว่า ผูใ้ ดใน
พวกท่านที่ไม่มีผดิ ก็ให้ผนู ้ ้ นั เอาหิ นขว้างเขาก่อน” (8:7) แล้วพระองค์กท็ รงน้ อมพระกายลงเอานิว้ พระ
หัตถ์ เขียนทีด่ ินอีก (8:8)
ขออธิบายเสริ มจาก เรช (Ruesch)1 ใช้คาว่าการสื่ อสารโดยไม่ใช้ภาษาพูด (Nonverbal
Communication) ซึ่งรวมถึง
1. ภาษาสั ญลักษณ์ (Sign language) เช่นการส่ งสัญญาณสื่ อสารของลูกเสื อ การส่ งภาษาใบ้ เรา
มักจะเข้าใจใกล้สิ่งที่เราชอบหรื อสนใจ และหลีกเลี่ยงหรื ออยูใ่ ห้ไกลจากสิ่ งที่เราไม่ชอบเช่น ศักเคียส (ลู
กา 19:1-11) สนใจพระเยซู เขาพยายามจะดูให้เห็นพระองค์แม้คนแน่น จึงวิง่ ไปข้างหน้าขึ้นต้นมะเดื่อ
เพื่อจะดูใกล้ ๆ เป็ นต้น
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2. ภาษาวัตถุ (Object language) รวมถึงการแสดงออกทั้งที่จงใจและไม่จงใจ ในการใช้หรื อ
แสดงวัตถุต่าง ๆ เช่น เสื้ อผ้าที่สวมใส่ คนที่ยงิ่ แต่งตัวให้แปลกประหลาดจากที่ใส่ กนั อยูท่ วั่ ไป นัน่ คือเขา
กาลังเรี ยกร้องให้ “สนใจฉันซิ !”
เสื้ ออย่างดีที่สุด-แหวนที่สวมนิ้วแม้แต่รองเท้าที่บิดาสั่งให้บ่าวนามาสวมให้บุตรน้อยหลงหาย
ล้วนแสดงให้บ่าวไพร่ รับรู ้วา่ บุตรนี้ไม่ใช่ “ลูกจ้าง” (ลูกา 15:19-21)
ลักษณะของบ้ าน การจัดบ้ าน เช่น เก้าอี้ของพ่อ, ครัวของแม่, หนังสื อวัตถุหรื อผ้าที่วางคาไว้บน
เก้าอี้ลว้ นสื่ อว่านี่ที่ของฉันนะ
3. ภาษาการกระทา (Action language) หมายถึงการกระทาทุกอย่างไม่วา่ จะเป็ นการกระทาที่ต้ งั
ใจหรื อไม่ต้ งั ใจก็ตาม ซึ่ งจะก่อให้เกิดการสื่ อความหมายแทนคาพูด เช่น การรับประทานอาหารแบบ
ตะกรุ มตะกราม อาจสื่ อสารว่า เจ้าตัวกาลังหิ วจัด หรื อไม่ได้รับการอบรมมาให้รับประทานอย่าง
เรี ยบร้อย
การแสดงออกทางสี หน้ า มากกว่า 50% ทีเดียวที่การสื่ อความหมาย “ทางอารมณ์” สามารถ
สังเกตได้จากสี หน้าของคน เช่น เศรษฐีหนุ่มมิอาจซ่ อนเร้นใบหน้า “สลด” ของเขาได้ หลังจากพระเยซู
ตรัสให้เขาขายของทุกอย่างแจกจ่ายแก่คนยากจน แล้วตามพระองค์ไป แม้เขาจะคุยถึงการถือพระ
บัญญัติต้ งั แต่เด็กมา เพื่อจะได้ชีวติ นิ รันดร์ ก็ตาม เพราะเขามีทรัพย์สมบัติมากนัน่ เอง (มาระโก 10:22)
ที่จริ งเรื่ องการสังเกตการแสดงออกทางสี หน้า คนไทยเราก็เป็ นชาติหนึ่งที่สังเกตเรื่ องทานองนี้
ได้ดีเช่นกัน จนเรามีคาโบราณว่า
“อันว่ารักเขามักรู ้
หูตาบอกเหตุสังเกตง่าย
เจรจาพาทีมีแยบคาย
อย่าหมายว่าจะปิ ดไม่มิดเลย”
นา้ เสี ยง น้ าเสี ยงที่กล่าวต่อผูอ้ ื่นอาจแฝงไว้ดว้ ยความรู ้สึกที่ขดั กับคาพูดที่พดู ออกไปก็ได้ เช่น
พวกทหารที่จบั พระเยซูกล่าวว่า “ขอให้พระองค์ทรงพระเจริ ญ” (ยอห์น 19:1-3) แต่ก็ตบพระพักตร์
พระองค์ เป็ นการเยาะเย้ย ดูหมิ่น
คนที่ผา่ นโลกมามากย่อมสังเกตเรื่ องนี้ได้ดี สุ ภาษิตบทหนึ่งของลัทธิ เซนก็พดู เรื่ องทานองนี้ไว้
ว่า
“ข้าเห็นความเยาะเย้ยในคากล่าวแสดงความเสี ยใจ
ข้าเห็นความเศร้าในใบหน้าอันยิม้ แย้ม
ข้าเห็นความอิจฉาริ ษยาในคากล่าวแสดงความยินดี
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ข้าเห็นการดูถูกในคากล่าวสรรเสริ ญ”
ถ้าน้ าเสี ยงกับคาพูดสอดคล้องกันเราก็จะจับความคิดที่ถูกได้
สั มผัส ไม่วา่ จะใช้มือสัมผัสสิ่ งของ บุคคลหรื อพิงสิ่ งใด ๆ สามารถสื่ อความรู ้สึก หรื ออารมณ์
ของคน ๆ นั้นได้ เช่น คนขี้อาย คนชราที่ไม่มีใครเหลียวแลหรื อคุยด้วย คนที่วา้ เหว่ มักจะถือหรื อสัมผัส
บางอย่างรอบ ๆ มือตลอดเวลา
พระเยซูทรงใช้การสัมผัสเป็ นส่ วนหนึ่งของการบาบัดโรคด้วยการอัศจรรย์ซ่ ึ งการสัมผัสส่ งผล
ต่อจิตใจของผูป้ ่ วยด้วยเช่นต่อคนพิการ (หูหนวก เป็ นใบ้ ตาบอด) คนโรคเรื้ อน (มัทธิ ว 9:29), มาระโก
7:33,1:41 เปรี ยบเทียบเลวีนิติ 13:45-46, ยอห์น 9:6)
การวางตัว ลักษณะการเคลื่อนไหวของร่ างกายตั้งแต่คอลงไป จะช่วยให้คุณตระหนักถึงข้อมูล
มากมายที่ผา่ นมาทางสื่ อซึ่ งมิใช่คาพูดได้ เช่น การนัง่ กอดอกอาจแสดงถึงการระวังตัว การเตรี ยมพร้อม
ขาที่วางพาดบนโต๊ะสื่ อถึงความรู้สึกสบาย เป็ นต้น
การสบตา (Eye-contact) ยอห์น 8:1-11 นี้ได้แสดงให้เห็นว่า พระเยซูทรงรู ้จกั ใช้จิตวิทยาว่าจะ
สบตาหรื อไม่ได้อย่างดีทีเดียว
“ผูใ้ ดในพวกท่านที่ไม่มีผดิ ก็ให้ผนู ้ ้ นั เอาหิ นขว้างเขาก่อน (8:7) แล้วพระองค์ กท็ รงน้ อมพระ
กายลงเอานิว้ พระหัตถ์ เขียนทีด่ ินอีก” (8:8) แต่เมื่อเขาทั้งหลายได้ยนิ ดั้งนั้น เขาทั้งหลายจึงออกไปทีละ
คน ๆ เริ่ มจากคนเฒ่าคนแก่เหลือแต่พระเยซูตามลาพังกับหญิงคนนั้นที่อยูต่ ่อพระพักตร์ พระองค์” (8:9)
ดร.นีลสัน2 ให้เหตุผลว่า การทีค่ นเราหลีกเลีย่ งการสบสายตา หรือการจ้ องตากันนั้น เพราะ
ต้ องการหลีกเลีย่ งไม่ ให้ ตนเอง หรือคู่สนทนาเกิดความกระอักกระอ่วนใจหรืออึดอัดใจ
หากคุณลองสังเกตสภาพอารมณ์ของตนเอง ขณะที่กาลังจ้องตากับผูอ้ ื่นจะพบว่ามีความรู ้สึก
ดังกล่าวเกิดขึ้นจริ งและความรู ้สึกเช่นนั้นอาจรบกวนความคิดหรื อสมาชิกในการสื่ อสารทางวาจาได้
พระองค์เอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดินอีก ไม่มีความจาเป็ นต้องโต้แย้งว่าพระองค์เขียนอะไร พระ
เยซูหลีกเลี่ยงการจ้องตากับพวกธรรมาจารย์และฟาริ สีหลังจากตรัสว่า ใครที่ไม่มีผิดก็ให้เอาหิ นขว้าง
ก่อน ขณะที่พวกธรรมาจารย์และฟาริ สีสานึกได้จนรู้สึกละอาย (8:9) และเวลาที่เรากาลังใช้ความคิด
หรื อไม่ตอ้ งการพูดกับใคร เราก็จะหลีกเลี่ยง การจ้องตากันด้วย เช่น นร. นศ. ไม่อยากเสี่ ยงจ้องตากับ
อาจารย์ผสู้ อนเมื่ออาจารย์ถาม เป็ นต้น
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หลังจากผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่และคนอื่น ๆ สานึกได้แล้วก็ทยอยกันออกไปหมด
หากคาทูลของหญิงนั้นที่เรียกพระเยซูวา่ (องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า/Lord) (8:11) กลัน่ กรองมาจากก้น
บึ้งแห่งจิตใจเธอจริ ง ๆ แล้วละก็ ท่าทีในจิตใจของเธอต่อพระเยซูหลังจากเรื่ องนี้จบลง ก็ช่างแตกต่างจาก
คาเรียก พระอาจารย์เจ้าข้า (อาจารย์/teacher) ของพวกธรรมาจารย์และฟาริ สี (8:4) ราวฟ้ ากับดินทีเดียว
“เราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกัน จงไปเถิด และอย่าทาผิดอีก” (8:11)
ทุกวันนี้แม้จะมีการนาเอาประโยชน์จากภาษาท่าทาง มาใช้ในเชิงจิตวิเคราะห์สาหรับจิตแพทย์
สังเกตคนไข้ใช้เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ ใช้ในการศึกษา การให้คาปรึ กษา การพัฒนาบุคลิกภาพ และ
มารยาทที่เหมาะสมหรื อแม้แต่ดา้ นศิลปะการแสดงอย่างโขนไทย เรื่ องรามเกียรติ์ที่ใช้ภาษาท่าทางสื่ อ
ความหมายอย่างมากมาย เช่น เมื่อยักษ์ทศกัณฐ์โกรธ ก็จะกระทืบเท้าอย่างรุ นแรง ถ้าใช้มือเกาที่หลังหู
แรง ๆ นัน่ ก็แสดงถึงความขุ่นเคืองใจ ฯลฯ
แต่เกือบ 2,000 ปี มาแล้วที่พระเยซูคริ สต์ทรงใช้ “คาพูดทีส่ ุ ภาพถูกกาลเทศะ คู่กบั ภาษาท่ าทางที่
สอดคล้องจริงใจ” เป็ นอานาจในการสั่ งสอน ทั้งแก่ผทู ้ ี่ถูกกล่าวโทษและกลุ่มคนที่คิดจะตลบหลังเล่น
งานพระองค์ได้อย่างน่าทึ่งมาแล้ว
อย่างนี้ถา้ จะขอเรี ยกว่า “พระเยซู...พระเจ้านักจิตวิทยาและราชาแห่งสันติ” คงไม่เกินจริ งไป
ละมัง
“โลกยังคงต้อนรับกับนักสู ้
ที่กอบกูใ้ จได้แม้ใครเฉือน
ผจญเล่ห์กลจิตย้อนบิดเบือน
ใช่ง่ายเหมือนเพียงเต้นรา
และทาเพลง”
(กวีนิพนธ์แห่งชีวิต)
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