“My Life” Bill Clinton
อาจารย์ ธวัช เย็นใจ
“ผู้ใดในพวกท่ านทีไ่ ม่ มผี ดิ ก็ให้ ผู้น้ันเอาหินขว้ างเขาก่อน”
กลางเดือนที่ผา่ นมา
ผมโฉบไปที่ร้านหนังสื อที่อยูบ่ ริ เวณชั้นสองของสนามบินนานาชาติ
เชียงใหม่ได้เห็นหนังสื อเล่มหนาปึ๊ กเล่มหนึ่ง (1,175 หน้า) วางอยูบ่ นหิ้ง มีชื่อเรื่ องเหมือนข้างบนนี้ใน
ภาคภาษาไทยว่า “ชีวติ ผม” เป็ นชีวประวัติของบิล คลินตัน อดีตประธานาธิ บดีคนเด่นสหรัฐอเมริ กา
และเป็ นผูน้ าสู งสุ ดของโลก ที่ฉาวโฉ่ในหลาย ๆ เรื่ องด้วยกัน
ในหนังสื อเล่มโตนั้น คลินตันได้เล่าถึงชีวติ ของตนเองว่า เป็ นลูกของแม่ม่ายในมลรัฐบ้านนอก
คอกนาต้องฟันฝ่ าอุปสรรครอบด้านอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน จนกระทัง่ ก้าวขึ้นเป็ นผูว้ า่ รัฐอาคันซอร์ และ
ทะยานขึ้นสู งสุ ดในตาแหน่งของประธานาธิ บดีสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่หลายคนใฝ่ ฝัน (แต่ทว่าไปไม่
ถึง) คลินตันได้อา้ งว่า ตนเองได้ทาการต่อสู ้เพื่อคนยากจน และผูท้ ี่ดอ้ ยโอกาส ต่อสู ้เพื่อพลิกฟื้ น
เศรษฐกิจของประเทศและต่อสู ้เพื่อสันติภาพของโลก
นอกจากนั้น คลินตันยังได้เปิ ดเผยถึงชีวติ ที่ไม่ได้เป็ นแบบอย่างที่ดี เช่น การเป็ นพวกเสรี ภาพ
แบบสุ ดขั้ว การหนีทหารในสมัยสงครามเวียดนาม การส่ งเสริ มให้พวกเกย์ (รักร่ วมเพศ) เข้าไปอยูใ่ น
กองทัพอย่างเปิ ดเผย พร้อมกับเปิ ดเผยเรื่ องอื้อฉาวขณะเป็ นผูว้ า่ การรัฐอาคันเซอร์ เกี่ยวกับการเงินและ
การลงทุน กรณี ไวท์วอเตอร์ ซึ่ งคลินตันอ้างว่าตนเองถูกใส่ ร้ายป้ ายสี แต่ชาวอเมริ กนั ส่ วนมากยังรู ้สึก
แคลงใจและเห็นว่ามันเป็ นสี เทา ๆ อยู่
คลินตันได้เปิ ดเผยว่า เขามีความสัมพันธ์ทางเพศกับผูห้ ญิงหลายคน หนึ่งในนัน่ ที่ฉาวโฉ่ไปทัว่
โลกคือความสัมพันธ์ฉนั ท์ชูส้ าวกับเลขานุการิ ณีชื่อลูวนิ สกี้ จนต่อมาได้มีการยืน่ ขอถอดถอนเขาออก
จากตาแหน่งประธานาธิ บดีในข้อหาฉกรรจ์ คือ การให้การเท็จ แต่ถึงกระนั้น คลินตันยังอวดอ้างว่า
ตนเองเป็ นประธานาธิบดีที่ดีมากคนหนึ่ง
คลินตันได้ยอมรับว่า เป็ นผูช้ ายที่ได้ประพฤติผดิ ศีลธรรมและจริ ยธรรมอย่างร้ายแรง และ
ต้องการให้ทุกคน “ให้อภัย” แก่ตน แต่เป็ นการให้อภัยภายใต้เงื่อนไขที่วา่ “ไม่มีมนุษย์คนไหนดีสมบูรณ์
แบบ” ครั้งหนึ่งมีคนให้กอ้ นหิ นแก่เขาสองก้อน บนก้อนหิ นนั้นสลักข้อความจากพระคัมภีร์ยอห์น 7:8
“พระเยซูทรงลุกขึ้นตรัสตอบเขาว่า ผูใ้ ดในพวกท่านที่ไม่มีผดิ ก็ให้ผนู ้ ้ นั เอาหิ นขว้างเขาก่อน” เบื้องหลัง
ของพระคัมภีร์ตอนนี้ คือขณะที่พระเยซูคริ สต์ทรงดาเนิ นอยูใ่ นโลกนี้ ตอนเช้าตรู่ พระองค์เสด็จจากภูเขา
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มะกอกเทศเข้าไปยังพระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็ม และทรงเทศนาสั่งสอนประชาชน ขณะนั้นพวกฟาริ สี
และสะดูสี ซึ่ งเป็ นนักศาสนาที่ต้ งั ตัวเป็ นศัตรู กบั พระองค์ และหาเรื่ องคอยจับผิดอยูเ่ สมอ พวกเขาได้
ช่วยกันจับผูห้ ญิงล่วงประเวณี คนหนึ่ง ลากถูลู่ถูกกังมาให้พระเยซู แล้วแจ้งว่า ได้จบั เธอขณะทาผิดแบบ
คาหนังคาเขา ตามธรรมบัญญัติของโมเสส ผูห้ ญิงคนนี้จะต้องถูกลงโทษด้วยการขว้างก้อนหิ นใส่ ให้ตาย
แล้วพระองค์จะว่าอย่างไร พระเยซูไม่ตอบแต่กลับโน้มพระกายก้มลงและใช้พระหัตถ์เขียนที่พ้นื ดิน
ทว่าพวกเขายังเซ้าซี้ อยู่ จนกระทัง่ พระองค์ตรัสตอบด้วยถ้อยคาดังกล่าวมาแล้ว “ใครที่ไม่เคยทาผิด ก็เอา
หินขว้างเธอก่อน” แล้วก็ทรงโน้มพระกายลงและใช้นิ้วเขียนที่พ้นื อีกครั้ง คนทั้งหลายต่างก็ค่อย ๆ หลบ
ลี้หนีหน้าไปทีละคนสองคน จนกระทัง่ เหลือพระเยซูกบั หญิงบาปหนาคนนั้น ทรงถามเธอว่า “หญิงเอ๋ ย
พวกเขาไปไหนกันหมด ไม่มีใครเอาโทษเจ้าหรื อ?”
“พระองค์เจ้าข้า ไม่มีผใู ้ ดเลย” เธอทูลตอบ พระเยซูตรัสว่า “เราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกัน จงไป
เถิดและอย่าทาผิดอีก”
จากเรื่ องของบิล คลินตัน ดังที่กล่าวมาแล้ว มีบทเรี ยนอะไรบ้างในฝ่ ายจิตวิญญาณ ที่เราจะ
นามาใช้สาหรับการดาเนินชี วติ ได้ อะไรคือความแตกต่างระหว่างหญิงล่วงประเวณี กบั ประธานาธิ บดี

ประการแรก
เมื่อหญิงล่วงประเวณี ถูกจับได้และนามาฟ้ องต่อพระพักตร์ ของพระเยซู เธอไม่ได้ปริ ปากพูด
แม้แต่คาเดียว ไม่มีคาวิงวอนร้องขอชีวิต ไม่มีคาพูดที่บ่งบอกถึงความสานึกผิด (แต่เชื่อว่าสี หน้าและ
ท่าทีน้ นั แสดงออกอย่างแน่นอน) และไม่ได้พยายามวิง่ หนีเพื่อเอาตัวรอด นัน่ หมายความว่า เธอยอมรับ
ผิดตามข้อกล่าวหานั้นทุกอย่าง

ประการทีส่ อง
หญิงล่วงประเวณี เข้าใจถึงบทบัญญัติอนั เฉี ยบขาดของโมเสสเป็ นอย่างดี โดยรู ้วา่ ขณะนี้ชีวติ อยู่
ในกามือของพวกเคร่ งศาสนา จะบีบก็ตาย จะคลายก็รอด ชีวติ เหมือนแขวนอยูบ่ นเส้นด้ายอย่างแท้จริ ง
เธอยอมจานนต่อหลักฐาน หรื อเราไม่แน่ใจว่า พวกฟาริ สีและสะดูสีได้จา้ งผูช้ ายให้ทามิดีมิร้ายหรื อเปล่า
หรื อใช้เล่ห์เหลี่ยมของนักศาสนาหลอกลวงเธอให้หลงผิดหรื อไม่ แต่ที่แน่ ๆ คือเธอยืนก้มหน้านิ่ง รอ
คอยคาตัดสิ นใจพระเยซูคริ สต์

ประการทีส่ าม
เราต้องเข้าใจว่า บางคนสารภาพบาปเพราะสานึกผิด แต่บางคนสารภาพบาปเพราะถูกจับได้
และไม่มีทางเลี่ยง จึงเป็ นการยอมจานนด้วยหลักฐาน เช่นกรณี ของอาคานที่แอบเข้าไปขโมยเงินและ
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เสื้ อคลุม แล้วเอาไปซ่อนไว้ในเต็นท์ของตนเอง ทาให้กองทัพของอิสราเอลต้องพ่ายแพ้แก่เมืองอัย เขา
ไม่ยอมรับผิดจนกระทัง่ ต้องมีการจับสลากเลือกเข้ามาทีละเผ่า ทีละตระกูล ทีละครอบครับและทีละคน
จนกระทัง่ มาได้ตวั การคืออาคาน ดังนั้นการถูกขว้างด้วยก้อนหิ นจนตาย จึงเป็ นโทษที่สาสมแล้ว

ประการทีส่ ี่
ขณะที่มีการกล่าวหาอยูน่ ้ นั หญิงล่วงประเวณี มิได้ทูลพระเยซูวา่ “พระองค์เจ้าข้า ดิฉนั ทาผิดไป
แล้ว แต่พระองค์ตอ้ งให้ความเป็ นธรรมแก่ดิฉนั ด้วย” แล้วเธอก็ช้ ีนิ้วไปที่นกั ศาสนาและประชาชนที่ยนื
มุงดูแล้วบอกว่า “คนพวกนี้ก็ไม่มีใครบริ สุทธิ์ ร้อยเปอร์ เซ็นต์หรอกค่ะ ม นก็เป็ นคนบาปเหมือนกับ
ดิฉนั นัน่ แหละ อาจจะไม่ใช่บาปทางเพศ แต่เป็ นบาปแห่ งความโลภ คดโกง ใส่ ร้าย ป้ ายสี และเห็นแก่
ตัว”
แต่เธอยอมรับว่าตนเองเป็ นคนผิด ที่ตอ้ งถูกพิพากษาด้วยก้อนหิ น และเธอต้องการอย่างยิง่ ที่จะ
ได้รับการอภัยโทษจากพระเยซูคริ สต์
พระคัมภีร์บอกว่า “ทุกคนเป็ นคนบาป และเสื่ อมจากพระสิ ริของพระเจ้า” จิตวิญญาณจะต้อง
พินาศในบึงไฟนรก เราต้องการรับอภัยโทษบาปจากพระเยซูเช่นเดียวกัน อย่าให้มองดูบาปของคนโน้น
คนนี้ แต่ให้ตระหนักถึงบาปตนเองเท่านั้น

สรุป
บางคนคิดว่า ความผิดบาปของฉันไม่ได้ร้ายแรงเหมือนกับการทาความผิดทางเพศ แต่ใครเป็ นผู ้
ตัดสิ นว่า บาปไหนใหญ่หรื อบาปไหนเล็ก บางคนเข้าใจว่ามีบาปที่พระเจ้าไม่ถือสา กับบาปที่นาไปถึง
นรก แต่พระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนว่า บาปทุกชนิดย่อมนาไปสู่ ความพินาศมิใช่หรื อ มันเหมือนกับยา
พิษนัน่ แหละ ไม่วา่ มากหรื อน้อย มันก็คือยาพิษนัน่ เอง
ดังนั้น เราควรจะมีท่าทีถ่อมใจลงเหมือนกับหญิงล่วงประเวณี คนนี้ ที่พระเยซูทรงยกโทษบาป
และตรัสว่า “จงไปเถิด และอย่าทาผิดอีก”

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป, สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ฉบับที่ 305 ปี ที่ 56 กรกฎาคม – สิ งหาคม
2005, หน้า 29-31.

3

