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คานา
ถ้าจะถามบรรดาศิษยาภิบาลของคริ สตจักรในประเทศไทยว่า คริ สตจักรของท่านเหล่านั้นมีงาน
รับใช้ที่เรี ยกว่า “การรับรองแขก” หรื อไม่ ศิษยาภิบาลจานวนไม่นอ้ ยอาจตอบว่า “ไม่มี” และบางท่าน
อาจไม่รู้เสี ยด้วยซ้ าว่า “การรับรองแขก” เป็ นทั้งของประทานและเป็ นประเพณี ชนิ ดหนึ่ งที่ปรากฏอยูใ่ น
พระคัมภีร์ คริ สตชนสามารถใช้ความสามารถที่พระเจ้าประทานให้น้ ี ในชี วิตของตน และในคริ สตจักร
โดยให้ออกมาในรู ปที่เหมาะสมแก่สภาพของสังคมไทย
การต้อนรับแขกในพระคัมภีร์กินความถึ ง แขกรู ้จกั ที่เป็ นญาติ พี่นอ้ ง เพื่อนฝูง มิตรสหายและ
ผูร้ ับใช้พระเจ้าและคริ สตชนทัว่ ไป นอกจากนั้นยังรวมถึงแขกแปลกหน้าที่อาจกลายเป็ นทูตของพระเจ้า
คนที่เราอาจไม่รู้จกั ที่รอนแรมมาขอความช่วยเหลือ ในสมัยโบราณการรับรองแขกจะทากับคนเดินทาง
รอนแรมไปในทะเลทรายด้วยอูฐเป็ นเวลายาวนานทาให้ขาดน้ าและอาหารเมื่อมาถึ งแหล่งน้ า OASIS
หรื อชุมชนใด ๆ เขาก็จะมีวฒั นธรรมต้อนรับแขกแปลกหน้า กล่าวคือ เจ้าภาพจะล้างเท้าให้แล้วจึงนาน้ า
และอาหารมาให้แก่ แขกและสัตว์ของแขก นอกจากนั้นยังให้พกั แรมคลายเหนื่ อย เพื่อส่ งให้เดิ นทาง
ต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทาง ในบางกรณี อาจรวมถึงการปกป้ องคุม้ ครองแขกให้ได้รับความปลอดภัย
อีกด้วย วัฒนธรรมนี้จาเป็ นต้องใช้เพราะเป็ นเรื่ องของความอยูร่ อด หากไม่มีวฒั นธรรมนี้ แล้ว มนุ ษย์ใน
สมัยโบราณอาจเสี ยชีวติ ได้ ถ้าชุมชนไม่ได้รับรองแขกแบบนี้ อีกประการหนึ่ งก็เป็ นเรื่ องทีใครทีมนั ด้วย
กล่าวคือ วันหนึ่ งเจ้าภาพที่ตอ้ นรับก็จาต้องออกเดินทางรอนแรมไปในทะเลทราย ตัวเองก็กลายเป็ นคน
แปลกหน้าซึ่ งต้องการความเมตตาของคนอื่นด้วย ประเพณี น้ ี จึงเป็ นเรื่ องพึ่งพาอาศัยเพื่อให้เกิดความอยู่
รอด บางครั้งแขกแปลกหน้ากลับกลายเป็ นทูตของพระเจ้าก็มีและผูเ้ ผยพระวจนะที่เดินทางไปหาคนต่าง
ๆ ก็กลายเป็ นผูน้ าพระพรไปให้ การรับรองแขกทาให้เกิดพระพรที่มาจากพระเจ้าด้วยอย่างมาก
การต้อนรับแขก หรื อการรับรองแขกในปั จจุบนั คริ สตชนมักกระทากับเพื่อนในคริ สตจักรที่
รู้จกั ญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อการสามัคคี ธรรม เพื่อการทาเซลกรุ๊ ป เป็ นเรื่ องการพูดคุยสนุกสนาน เป็ น
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งานรื่ นเริ ง บันเทิ งใจ สรวลเสเฮฮาเสี ย ก็มาก และเป็ นเรื่ องฝ่ ายจิ ตวิญญาณก็มี และบางครั้ งเป็ นเรื่ อง
ผลประโยชน์ แ ละธุ รกิ จ แต่ ใ นพระคัม ภี ร์ใ หม่ พระเยซู ส อนเราซึ่ ง มี ส่ วนมาจากพระคัม ภี ร์เ ดิ ม แต่
พระองค์ขยายให้เราเห็นภาพการรับรองแขกที่ลึกซึ้ งเข้าไปอีก กล่าวคือ พระองค์สอนให้เรารับรองแขก
ที่เป็ นคนที่สังคมทอดทิง้ ด้วย ได้แก่ คนพิการ คนตาบอด คนง่อยและคนยากจนด้วย พระองค์สอนให้คริ
สตชนท าให้ต่า งจากคนทัว่ ๆ ไปทากัน พระองค์ถือเอาว่าถ้าคริ สตชนกระทาอย่างนี้ ก็เหมื อนกับได้
กระทากับพระองค์ดว้ ย พระองค์ตรัสว่า “เราเป็ นแขกแปลกหน้าและท่านได้ตอ้ นรับเรา (มัทธิ ว 25:35)”
ในงานเลี้ ยงพระองค์ได้ส อนต่า งไปจากศาสดาและผูเ้ ผยพระวจนะทั้งหลายในเรื่ องการรั บรองแขก
พระองค์สอนในลูกา 14:12-14 ดังนี้ 12ฝ่ ายพระองค์ตรัสกับคนที่เชิ ญพระองค์ว่า “เมื่อท่านจะทาการ
เลี้ ยงจะเป็ นกลางวันหรื อเวลาเย็นก็ตามอย่าเชิ ญเฉพาะเหล่ามิตรสหาย หรื อพี่น้องหรื อญาติหรื อเพื่อน
บ้านที่มงั่ มี เกลือกว่าเขาจะเชิญท่านอีก และท่านจะได้รับการตอบแทน 13แต่เมื่อท่านทาการเลี้ยงจนเชิ ญ
คนจน คนพิการ คนเขยก คนตาบอด 14แล้วท่านจะเป็ นสุ ข เพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านด้วย
ว่าท่านจะได้รับตอบแทนเมื่อคนชอบธรรมเป็ นขึ้นมาจากความตายแล้ว” ในยุคโลกาภิวฒั น์การรับรอง
แขกได้ถู กนาไปใช้ใ นโลกธุ รกิ จอย่างมาก ถ้าเราจะไปโรงแรมภัตตาคาร บริ ษ ทั ธนาคาร หรื อการ
เดินทางต่าง ๆ ธุ รกิจการรับรองแขก ถือว่าเป็ นขั้นตอนสาคัญอย่างมากในการทาให้แขกประทับใจ เพื่อ
กลับมาใช้บริ การ แต่ถา้ จะพิจารณาดี ๆ ธุ รกิจเหล่านี้จะต้อนรับคนมีเงิน และมีบตั รเครดิตเท่านั้น
การต้อนรับแขกผูม้ ีเกี ยรติ ที่มาเยือนคริ สตจักรก็เช่ นเดี ยวกัน คริ สตจักรมักคิดแค่การจัดหาที่
จอดรถการต้อนรับที่หน้าคริ สตจักร การมอบช่ อดอกไม้ และหนังสื อที่น่าอ่านต่าง ๆ การขอชื่ อเสี ยง
เรี ยงนามแล้วก็พาไปนัง่ ในห้องนมัสการ บางคริ สตจักรรวมการต้อนรับไปถึงการมอบหมายให้คริ ส
เตี ย นนั่ง พูด คุ ย ดู แ ลแขกพาไปรั บ ประทาน และส่ ง กลับ ขึ้ น รถให้ เรี ย บร้ อ ยการกระท าทั้ง หมดของ
คริ สตจักรก็ดีมากอยูแ่ ล้วแต่ถา้ เราจะมาดูหลักการรับรองแขกในพระคัมภีร์ เราก็จะพบหลักศาสนาศตร์
บางประการที่อาจเป็ นพระพรแก่คริ สตจักรและบางครั้งอาจเป็ นวิถีในการนาไปสู่ การประกาศพระกิตติ
คุณในรู ปแบบต่าง ๆ มากมายซึ่ งเป็ นไปอย่างสุ ภาพนิ่ มนวล ผมสังเกตว่าการต้อนรับในบางแบบในบาง
คริ ส ตจัก รไม่ เกี่ ย วข้องใด ๆ กับ งานฝ่ ายวิญ ญาณ หรื อ ไม่ มี ส าระของหลัก ศาสตร์ เลย เราไปท าให้
เหมือนกับพวกโรมแรม โรงภาพยนต์ บริ ษทั และธนาคารที่เขาต้อนรับลูกค้าของเขาเพื่อให้คนกลับมา
โบสถ์อีกมากกว่าที่จะทาอย่างที่พระเยซูทรงสั่งสอน กล่าวคือ เราไปเน้นการต้อนรับทางวัฒนธรรมทาง
สังคมและทางจิตวิทยามากกว่าเน้นที่แก่นทางศาสนสตร์ แต่หากเราทาการรับรองแขกครอบคลุมทุกมิติ
ได้ก็จะเป็ นการดีมาก
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ศัพท์ และความหมาย
ของประทานการรับรองแขก พระคัมภีร์ให้คาภาษากรี กว่า phileoxenia มาจากคา 2 คาผสมกัน
คือ phileo แปลว่า ความรักฉันท์พี่นอ้ ง และ xenos แปลว่า คนแปลกหน้า (stranger) รวมความแล้วการ
รับรองแขก (hospitality) แปลว่า ความรักในคนแปลกหน้านัน่ เอง ของประทานนี้ หาใช้กระทากันในหมู่
ผูม้ ีของประทานไม่ แต่เป็ นวัฒนธรรมที่กระทากันทัว่ ไป ของประทานนี้ ถือว่า เป็ นเอกลักษณ์ และเป็ น
วัฒนธรรมของคริ สตชนเลยก็ว่าได้ คริ สตชนได้ใช้ความสามารถและความดี น้ ี ไปกระทากับคนที่ ไม่
เป็ นคริ สตชนอีก (กาลาเทีย 6:10; 1 เธสะโลนิกา 3:12) 10 เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาส ให้เราทาดีต่อคน
ทั้งปวงและเฉพาะอย่างยิง่ ต่อครอบครัวที่มีความเชื่ อ (กาเลเทีย 6:10) 12และขอพระเป็ นเจ้า ทรงให้ท่าน
ทั้งหลายจาเริ ญและบริ บูรณ์ไปด้วยความรักซึ่ งกันและกัน และรักคนทั้งปวงเหมือนเรารักท่านทั้งหลาย
ดุจกัน (1 เธสะโลนิกา3:12)
คุณธรรมและวัฒนธรรมในเรื่ องนี้ จะเห็นได้จากชี วิตของอับราฮัมที่ได้ตอ้ นรับแขกแปลกหน้า
สามคนซึ่ งต่อมาอับราฮัมตระหนักว่าเป็ นทูตของพระเจ้า และโลทได้ตอ้ นรับปกป้ องชาย 2 คนที่ไปหา
โลท เรื่ องของหญิงชวนชูเนมที่อดอยากได้ตอ้ นรับเอลียาห์และสตรี ครอบครัวหนึ่ งที่กรุ ณาต่อเอลีชาโดย
หาที่พกั และครื่ องอานวยความสะดวกให้ท่าน ทาให้คนเหล่านั้นได้รับพรก็ปรากฏเรื่ องเช่ นนี้ ในพระ
คัมภีร์เดิ มหลักจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์คาสอนในพระคัมภีร์เดิม เรื่ องราวในพระคัมภีร์เดิ มเกี่ ยวกับ
การต้อนรับคนแปลกหน้าเป็ นเรื่ องราวที่ซบั ซ้อน และนอกจากนั้นก็ยงั มีเรื่ องแปลกประหลาดเกิดขึ้นใน
การรับรองแขกเสมอ เพราะพระเจ้าทรงกระทาสิ่ งแปลก ๆ คนแปลกหน้ากลับกลายเป็ นทูตสวรรค์คน
ยากจนบางครั้งกลับเป็ นทูตสวรรค์ที่มาเยือน บางครั้งมีบนั ทึกว่าคนที่ตอ้ นรับคนแปลกหน้าประสบกับ
การอัศจรรย์มากมาย เช่ น อาหารที่ เตรี ยมไว้และดู เหมื อนไม่ พอกลับ พอเพี ย งและมี เหลื อเฟื อ ผูถ้ ู ก
ต้อนรับกลับกลายเป็ นผูช้ านาญงานที่เจ้าภาพขาดแคลนอยูพ่ อดีจึงได้มาช่วยเหลืองานจนสาเร็ จ
พระคัมภี ร์เดิ มก็เต็มไปด้วยเรื่ องเช่ นนี้ ในปฐมกาล 18 เป็ นเรื่ องของอับราฮัมและซารายที่ได้
ต้อนรับคนแปลกหน้า 3 คน ซึ่ งพระธรรมฮีบรู 13 สอนว่า “อย่าละเลยการต้อนรับแขกแปลกหน้า เพราะ
ในบางครั้งได้ตอ้ นรับทูตสวรรค์ของพระเจ้า” (ฮีบรู 13:2) ในปฐมกาล 18 อับราฮัมและซารายได้ตอ้ นรับ
แขกแปลกหน้า 3 คน ซึ่ งขณะที่อบั ราฮัมนัง่ นอกเต็นท์ ชาย 3 คนก็ปรากฏอย่างอัศจรรย์ แต่อบั ราฮัมได้
ต้อนรับและให้เกียรติแก่แขกแปลกหน้า ให้น้ าล้างเท้าตามธรรมเนี ยม และได้ตอ้ นรับให้เข้ามาพักผ่อน
ทั้งอับราฮัมและซารายได้สั่งให้คนใช้ตระเตรี ยมอาหารอย่างดี อับราฮัมได้กระทาสิ่ งเหล่านี้ ตามธรรม
เนียมของคนตะวันออกที่ดีที่เป็ นเจ้าบ้านพึงกระทาต่อแขกที่มาเยือก แต่ปฐมกาล 18:1 ได้บนั ทึกว่า พระ
เจ้าได้ทรงปรากฏแก่อบั ราฮัม เข้าใจว่าตัวอับราอัมคงจะค่อย ๆ ตระหนักว่า ชายแปลกหน้าทั้ง 3 คน คือ
ทูตของพระเจ้าและแขก 3 คน ซึ่ งพระเจ้าทรงสถิ ตอยู่ดว้ ยได้นาข่าวดี ที่อบั ราอัมและซารายรอคอยมา
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นาน ข่าวดีน้ นั ก็คือว่าเขาทั้งสองจะได้บุตรชาย และได้เตือนอับราฮัมถึงเมืองโสโดมและเมืองโกโมราที่
จะต้องถูกทาลาย เราต้องไม่ลืมว่า ข้อมูลที่เป็ นพระพรและเป็ นประโยชน์น้ ี เกิดขึ้นในรู ปของการต้อนรับ
แขกแปลกหน้า
จะเห็ นได้ว่า เรื่ องการต้อนรับแขกแปลกหน้าที่ปรากฏเป็ นครั้งแรกในพระคัมภีร์มีแต่พระพร
และมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นกับผูใ้ ห้การต้อนรับแขก เพราะการต้อนรับแขกแปลกหน้าไปเกี่ยวพันกับการปราฏ
ตัวของพระเจ้าเอง พระพรที่จะได้รับ และพระสัญญาที่มาจากพระองค์ แต่เรื่ องราวต่อมากลับยิ่งแปลก
กว่านั้นกล่าวคือ วันที่ อับราฮัมต้อนรับแขก 3 คนนั้น แขก 2 คนใน 3 คนได้เดินทางไปยังเมืองโสโดม
และได้พบโลทหลานของอับราฮัมที่ประตูเมือง (ปฐมกาล 19) โลทก็ทาเช่ นเดี ยวกัน คือ ต้อมรับแขก
แปลกหน้าด้วยความยินดี และต้อนรับท่านทั้ง 2 ในบ้านของตนเพื่อพักค้างแรม แต่ชายแปลกหน้ากลับ
ห้ามโลท แต่ยนิ ดีเข้าบ้านเพื่อรับประทานอาหารที่โลทเตรี ยมไว้ ตกดึกชาวเมืองโสโดมก็เข้ามาล้อมบ้าน
ของโลทและขอให้โลทส่ งตัวชาย 2 คนมาให้แก่พวกเขาเพื่อทาอนาจร แต่โลทกลับออกไปห้ามปราม
เพราะเขาจาต้องปกป้ องให้ความปลอดภัยแก่แขกที่มาเยือนโลทได้กล่าวว่า “อย่าทาสิ่ งใดแก่พวกเขาเลย
เพราะเขาเป็ นแขกของเรา” (ปฐมกาล 19:8)
ในสมัยโบราณ การต้อนรับแขกแปลกหน้า คือ การให้ค วามคุ ม้ ครอง ปกป้ องภัย สร้างความ
ปลอดภัยให้เกิดแก่เขาด้วย ทั้งครัวเรื อนที่ตอ้ นรับและทั้งชุ มชนที่ครัวเรื อนตั้งอยู่ เมื่อคาขอร้องของโลท
ไม่ได้ผล ชาย 2 คนจึงเข้าทาการช่วยโลทและครอบครัวไม่ใช่ช่วยให้ปลอดภัยเฉย ๆ แต่ช่วยให้พนั จาก
การถูกทาลายโดยต่อมาทูตสวรรค์ 2 องค์ได้ทาลายเมืองโสโดมและช่วยโลทและครอบครัวไว้ เราต้อง
ไม่ลืมว่าความปลอดภัยที่เราได้รับในกรณี น้ ี เกิดจากการต้อนรับแขกแปลกหน้าแม้โลทจะพยายามเต็มที่
ที่จะช่วยเหลือแขก 2 คนแต่เนื่ องจากชาวเมืองไม่เล่นด้วย เขาจึงพร้อมเอาลูกสาวเข้าแลก เพื่อรักษาแขก
ของเขาไว้ ในปฐมกาล 19:9 โลทได้ต่อรองเอาลูกสาวเข้าแลก เมื่อใดก็ตามที่ความตั้งใจในการต้อนรับ
แขกแปลกหน้าไปขัดกับความต้องการของชุมชนแล้ว ปั ญหาอาจเกิดขึ้นได้ (2 เปโตร 2:7-8)
ในพระคัมภีร์เดิม ยังมีเรื่ องของสตรี ที่ตอ้ นรับผูเ้ ผยพระวจนะของพระเจ้า คือใน 1 พงศ์กษัตริ ย ์
17-18 และใน 2 พงศ์กษัตริ ย ์ 4:9 ในเรื่ องแรก ผูเ้ ผยพระวจนะของพระเจ้า คือ เอลี ยาห์ ได้กระทาศึก
สงครามกับพระต่างชาติ และได้เดินทางไปถึงเมืองต่างชาติ ในเมืองนั้นมีหญิงต่างชาติ เอลียาห์ได้ขอให้
สตรี ต่างชาติที่ยากจนเลี้ยงดูท่านโดยขอให้สตรี น้ นั นาอาหารของตนมาบริ การแก่เอลียาห์ก่อน โดยเอลี
ยาห์พยากรณ์และบอกถึงพระพรที่เธอจะได้รับว่า พระเจ้าจะทรงกระทาให้เธอไม่ตอ้ งยากจนขาดแคลน
ใด ๆ น้ ามันและแป้ งของเธอจะไม่หมดไป สตรี น้ นั จึงนาเอลียาห์เข้าพักเป็ นแขกแปลกหน้า และนาแป้ ง
และน้ ามันมาทาอาหารให้เอลียาห์รับประทาน แต่ในความเป็ นจริ ง เอลียาห์ต่างหากที่ได้เป็ นผูใ้ ห้อาหาร
และน้ ามันแก่หญิงนั้น เพราะพระเจ้าสถิ ตกับท่าน และต่อมาเธอมีปัญหาในครัวเรื อนคือบุตรชายของ
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นางเสี ยชีวติ เอลียาห์ก็ได้ช่วยทาให้บุตรของนางฟื้ นขึ้นจากตาย ผูร้ ับใช้ที่ขาดแคลนหันไปหาสตรี ที่ขาด
แคลนและทั้ง 2 คนที่ขาดแคลนได้รับสิ่ งดีจากพระเจ้าอย่างอุดมสมบูรณ์ เราต้องไม่ลืมว่าความช่วยเหลือ
พระพร และคาตอบที่พระเจ้าตอบคาอธิ ษฐานเกิดจากการต้อนรับคนของพระเจ้าทั้งสิ้ น
ส่ วนเอลีชาลูกศิษย์ก็ได้ประสบกับสิ่ งนี้ เช่นเดียวกัน สตรี และสามีครอบครัวหนึ่ งเห็นว่า เอลีชา
ที่เดิ นผ่านบ้านเป็ นคนของพระเจ้า (2 พงศ์กษัตริ ย ์ 4:9) หญิงชาวชูเนมเลยจัดเตรี ยมห้องพัก โต๊ะ เตียง
โคมไฟไว้อย่างดีเพื่อว่าเมื่อคนของพระเจ้าผ่านมาก็ได้เข้าไปพักในบ้านของเธอ (4:10) ผลที่เธอได้รับคือ
เธอได้ยินสัญญาของพระเจ้าจากเอลีชาว่าจะได้ลูกชาย และเธอก็ได้จริ ง ๆ ต่อมาลูกชายของเธอตาย แต่
พระพรก็ คื อเอลี ย าห์ ได้ทาแบบเดี ย วกับ พระอาจารย์คื อว่า ท าให้เด็ ก ตายแล้วฟื้ นขึ้ นมาอี ก พระพร
ทั้งหลายที่นางได้รับเกิดจากการต้อนรับคนของพระเจ้า
เรื่ องราวทั้งสองทาให้เราทราบว่า แขกแปลกหน้าเป็ นผูท้ าให้เจ้าภาพได้มาสัมผัสกับพระเจ้า
และเราพบว่า เมื่อเจ้าภาพช่วยเหลือผูร้ ับใช้แล้วตัวเขาจะได้รับผลประโยชน์ หรื อไม่ก็ได้รับพระพร เช่น
กรณี ของอับราฮัม แต่ในทางตรงข้าม บุคคลใดที่ไม่ได้ตอ้ นรับแขกแปลกหน้า เช่ น ชาวโสโดม (ปฐม
กาล 19) หรื อ ชาวกิ เบอาร์ ใน (ผูว้ ินิฉัย 19) หรื อนาบาลกับดาวิด (1 ซามูเอล 25) ย่อมแสดงให้เห็ นถึ ง
ชีวติ ที่เสื่ อมทรามชัว่ ร้ายและโง่เขลาของคนและสังคมที่ไม่ตอ้ นรับแขก คาสอนของพระเยซู ..
พระเยซู สอนในพระคัมภีร์ 2 ตอนใหญ่ ๆ คือลูกา 14 และมัทธิ ว 25 คาสอน 2 ตอนถื อว่าเป็ น
หลักและประเพณี ของการประพฤติของคริ สเตียนมายาวนาน ทาให้การต้อนรับแขกแปลกหน้าของคริ ส
เตียน ต่างไปจากคนทัว่ ไปที่ทาเช่ นนี้ เหมือนกัน คาสอนแรกคือ ลูกา 14:12-14 สอนว่า 12ฝ่ ายพระองค์
ตรัสกับคนที่เชิ ญพระองค์วา่ “เมื่อท่านจะทาการเลี้ยงจะเป็ นกลางวันหรื อเวลาเย็นก็ตาม อย่าเชิ ญเฉพาะ
เหล่ามิตรสหายหรื อพี่นอ้ งหรื อญาติหรื อเพื่อนบ้านที่มงั่ มี เกลือกว่าเขาจะเชิ ญท่านอีก และท่านจะได้รับ
การตอบแทน 13แต่เมื่อท่านทาการเลี้ยง จงเชิ ญคนจน คนพิการ คนเขยก คนตาบอด 14แล้วท่านจะเป็ น
สุ ข เพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะตอบแทนท่าน ด้วยว่าท่านจะได้รับตอบแทนเมื่อคนชอบธรรมเป็ นขึ้นมา
จากความตายแล้ว” เจ้าภาพโดยทัว่ ไปในสมัยนั้น มักต้อนรับเพื่อนฝูง ญาติมิตรและเพื่อนบ้านที่มีฐานะ
เข้ามาในงานเลี้ยง เพราะการทาเช่นนั้นทาให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิด ทางสังคมมีความกระชับผูกพัน เป็ น
วิถีที่แสดงความเมตตาและมุ่งหวังความกตัญญูต่อกัน แต่ในทางตรงข้ามคริ สตชนที่เข้าใจการต้อนรับ
ของพระเจ้าที่ตอ้ นรับคนให้เข้ามาในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าจะต้อนรับคนยากจน คนพิการ คนง่อย
คนตาบอด คนที่ตอ้ งการที่พ่ ึง และคนที่อยูช่ ายขอบของสังคม เจ้าภาพคริ สเตียนจึงมิได้มุ่งหวังการตอบ
แทนในปั จจุบนั หรื อแบบปั จจุบนั ทันด่วน แต่หวังการตอบแทนจากพระเจ้า ในวันที่พระเยซู จะทาให้คน
ชอบธรรมฟื้ นจากความตาย หรื อวันที่พระองค์เสด็จมา
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คาอุปมาในลูกา 21:15-24 ทาให้เราเห็นภาพกว้างขึ้นไปอีกนอกจากสิ่ งที่พระเยซู ทรงสอน (VV
12-14) คือ ในการเลี้ยงในแผ่นดินของพระเจ้านั้นยังมีคน 4 กลุ่มอยูเ่ หมือนเดิม คือ คนยากจน คนพิการ
คนตาบอด และคนง่อย คนพวกนี้ ถูกเชิ ญมาในงานเลี้ ยงแต่พระเจ้าทรงเชิ ญทุกคน แต่เมื่อคนที่พระเจ้า
เชิญไม่เห็นความสาคัญ ความใจกว้างของพระเจ้าก็แสดงออกทันที พูดง่าย ๆ ก็คือ การเลี้ยงของพระเจ้า
ครอบคลุ มถึ งทุกคน เจ้าภาพที่ เป็ นมนุ ษย์บนโลกนี้ ก็ควรจะกระทาตามแบบพระเจ้า คือประตูใจและ
ประตูบา้ นควรเปิ ดกว้างแก่คนที่ขดั สนและคนที่ตอบแทนความดีของเราไม่ได้ ในมุมของพระเจ้าทุกคน
จะได้รับพร และคุณลักษณะนี้ช่วยให้กรอบแก่เราในการทางานบนโลกนี้
พระเยซูทรงสอนและคาสอนของพระองค์ทา้ ทายการรับใช้และดาเนินชีวิตของเรา พระองค์ใจ
กว้า งกว่า และชี้ ให้เห็ นว่า การต้อนรั บ ควรตกแก่ คนที่ อาจไม่ อยากจะให้เราต้อนรั บ คื อ เราควรคิ ด
ต้อนรับคนที่ไม่อยากจะมาให้เราต้อนรับ พระเยซูตอ้ นรับโจร แม้โจรอาจไม่อยากมาหาพระเยซู ถ้าเขา
ไม่ถูกต้องคดีมีโทษถึงตาย เขาก็ไม่เกิดความอยากแต่เมื่อเขาอยาก เขาเข้าตาจน พระเยซู ก็ยงั ต้อนรับ เรา
ต้อนรับคนเหล่านี้ เหมือนกับเราต้อนรับพระเจ้า หรื อทากับพระเจ้า แต่ในมัทธิ ว 25:31-46 พระเยซูทรง
เน้นย้ าถึงการต้อนรับโดยที่พระองค์เป็ นบุตรมนุ ษย์ พอถึ งวันพิพากษาพระองค์ทรงแยกแกะออกจาก
แพะ พระองค์ตรัสกับแกะทางขวาว่า 31”เมื่อบุตรมนุษย์ทรงพระสิ ริเสด็จมากับทั้งหมู่ทูตสวรรค์ เมื่อนั้น
พระองค์จะประทับบนพระที่นงั่ อันรุ่ งเรื องของพระองค์ 32บรรดาประชาชาติต่างๆ จะประชุ มพร้อมกัน
ต่อพระพักตร์ พระองค์ และพระองค์จะทรงแยกมนุ ษย์ท้ งั หลายออกเป็ นสองพวก เหมือนอย่างผูเ้ ลี้ ยง
แกะจะแยกแกะออกจากแพะ 33ส่ วนฝูงแกะนั้นจะทรงจัดให้อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์แต่ฝูง
แพะนั้นจะทรงจัดให้อยูเ่ บื้องซ้าย 34ขณะนั้น พระมหากษัตริ ยจ์ ะตรัสแก่บรรดาผูท้ ี่อยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์
ของพระองค์ว่า “ท่านทั้งหลายที่ ได้รับพระพรจากพระบิ ดาของเรา จงมารั บเอาราชอาณาจักร ซึ่ งได้
ตระเตรี ยมไว้สาหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก 35 เพราะว่าเมื่อเราหิ ว ท่านทั้งหลายก็ได้จดั หาให้
เรากิ น เรากระหายน้ า ท่านก็ให้เราดื่ม เราเป็ นแขกแปลกหน้า ท่านก็ได้ตอ้ นรับเราไว้ 36เราเปลือยกาย
ท่านก็ได้ให้เสื้ อผ้าเรานุ่งห่ม เมื่อเราเจ็บป่ วยท่านก็ได้มาเยีย่ มเอาใจใส่ เรา เมื่อเราต้องจาอยูใ่ นพันธนาคาร
ท่านก็ได้มาเยี่ยมเรา 37เวลานั้นบรรดาผูช้ อบธรรมจะกราบทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ที่ขา้ พระองค์เห็ น
พระองค์ทรงหิ วหรื อทรงกระหายน้ า และได้จดั มาถวายแด่ พระองค์แต่เมื่อไร 38ที่ขา้ พระองค์ได้เห็ น
พระองค์ทรงเป็ นแขกแปลกหน้า และได้ตอ้ นรับไว้ หรื อเปลือยพระกาย และได้สวมฉลองพระองค์ให้
แต่เมื่อไร 39ที่ขา้ พระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรื อต้องจาอยูใ่ นพันธนาคาร และได้มาเฝ้ าพระองค์น้ นั
แต่เมื่ อไร’ 40แล้วพระมหากษัตริ ยจ์ ะตรั สกับเขาว่า เราบอกความจริ งแก่ ท่านทั้งหลายว่า ซึ่ งท่านได้
กระทาแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่นอ้ งของเรานี้ถึงแม้จะต่าต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทาแก่เราด้วย 41
พระองค์จะตรัสกับบรรดาผูท้ ี่อยูเ่ บื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์วา่ “ท่านทั้งหลายผูต้ อ้ งแช่งสาปจงถอย
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ไปจากเรา เข้า ไปอยู่ในไฟซึ่ ง ไหม้อยู่เป็ นนิ ตย์ ซึ่ งเตรี ยมไว้สาหรั บ มารร้ ายและสมุ นของมันนั้น 42
เพราะว่าเมื่อเราหิ วท่านก็มิได้ให้เรากิ น เรากระหายน้ าท่านก็มิได้ให้เราดื่ ม 43เราเป็ นแขกแปลกหน้า
ท่านก็ไม่ได้ตอ้ นรับเราไว้ เราเปลื อยกาย ท่านก็ไม่ได้ให้เสื้ อผ้าเรานุ่ งห่ มเราเจ็บป่ วยและต้องจาอยู่ใน
พันธนาคาร ท่านไม่ได้เยีย่ มเรา 44เขาทั้งหลายจะทูลว่า พระองค์เจ้าข้า ที่ขา้ พระองค์ได้เห็นพระองค์ทรง
หิ วหรื อทรงกระหายน้ า หรื อทรงเป็ นแขกแปลกหน้าหรื อเปลือยพระกายหรื อประชวรหรื อต้องจาอยูใ่ น
พันธนาคาร และข้าพระองค์มิได้ปรนนิบตั ิพระองค์น้ นั แต่เมื่อไร 45เมื่อนั้นพระองค์จะตรัสกับเขาว่า เรา
บอกความจริ งแก่ท่านทั้งหลายว่าซึ่ งท่านมิได้กระทาแก่ผตู ้ ่าต้อยที่สุดสักคนหนึ่ งในพวกนี้ ก็เหมือนท่าน
มิได้กระทาแก่เราด้วย 46และพวกเหล่านี้จะต้องออกไปรับโทษอยูเ่ ป็ นนิตย์แต่ผชู ้ อบธรรมจะเข้าสู่ ชีวิตนิ
รันดร์ ”
พระธรรมตอนนี้มีความหมายว่า ใครก็ตามที่ได้ตอ้ นรับแขกแปลกหน้า คนยากจนขัดสนเปลือย
กายไร้ ที่ พ่ ึ ง และพัก พิ ง ถื อว่า เขาได้ต้อนรั บ พระเยซู และพระองค์จะต้อ นรั บ ผูท้ ี่ ป ฏิ บ ัติเช่ น นั้นเข้า
แผ่นดินของพระเจ้าด้วยเช่นกัน การที่เราได้รับการเชิญจากพระเจ้าในโลกหน้าขึ้นกับการกระทาของเรา
ในโลกนี้ ข้อพระคัมภีร์น้ ี จึงถื อว่าเป็ นพื้นฐาน โดยอาศัยวลี ที่ว่า “ในพวกนี้ ” เป็ นคนที่เราต้อนรับ “เรา
เป็ นคนแปลกหน้า ท่านได้ตอ้ นรับเรา” เป็ นคาพูดอมตะที่เราใช้เป็ นกรอบในการปฏิ บตั ิต่อคนยากจน
โดยเห็ นพระเยซู ในคนยากจนเห็ นคนยากจนใส่ เสื้ อผ้าที่ ขาดวิ่น ก็เห็ นพระเยซู ในรู ปเสื้ อผ้าที่ ขาดวิ่น
คริ สตชนเห็นคนที่หวั ใจแตกสลายก็เห็นพระเยซู มีความทุกข์ จึงต้อนรับคนเหล่านั้นเข้ามา การเห็นพระ
เยซูในตัวคนยากจน ช่วยให้เราทาสิ่ งที่ดีที่สุดแก่คนยากจนนั้น ๆ
พระคัม ภี ร์ไ ม่ ไ ด้อธิ บ ายชัดเจนว่า ใครกันที่ จะโดนพิ พ ากษา และใครที่ เราจะต้องแคร์ และ
ต้อนรับแต่ในมัทธิ ว เราพบว่า “ในพวกนี้ ” หมายถึงคนที่มีความต้องการปั จจัย 4 และอาจครอบคลุมถึ ง
ผูร้ ับใช้มิชชันนารี อัครทูต และคริ สตชนที่ทนทุกข์ ซึ่ งเราสามารถอธิ บายเช่นนั้นได้
ในพระคัมภีร์ ลูกา 10:29-37 เป็ นคาอุ ปมาของชาวสะมาเรี ยใจดี ซึ่ งช่ วยขยายความว่า คาว่า
เพื่อนบ้านคือใคร อาจหมายถึ งศัตรู ที่เราต้องรักก็ได้ (มัทธิ ว 5:39-44, ลูกา 6:27-31) ซึ่ งอาจช่ วยขยาย
ความ “ในพวกนี้” ก็ได้ เราควรต้อนรับคนในครอบครัว เลี้ยงดูคนในครอบครัวด้วย (กาลาเทีย 6:10) แต่
อาจขยายวงออกไปยัง “คนเหล่านี้” เป็ นมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก
คาถามที่เราควรถามในการประยุกต์ วัฒนธรรมนี้ ในสังคมไทย การต้อนรั บแขกแปลกหน้า
ย่อมจะดีข้ ึนหากเรากล้าถามคาถามต่าง ๆ เพื่อเราจะค้นหาคาตอบคาถามต่าง ๆ ได้แก่: (1) การต้อนรับ
แขกแปลกหน้าที่มีในพระคัมภีร์ จะประยุกต์ใช้กบั เราซึ่ งเป็ นบุตรของพระเจ้าได้อย่างไรในสมัยปั จจุบนั
(2) เหตุใดพระเยซูซ่ ึ งเป็ นทั้งเจ้าภาพและแขกแปลกหน้าในเวลาเดียวกันเสนอให้เราพิจารณาการรับใช้น้ ี
เพื่ อให้เราท าในชี วิตประจาวัน (3) คริ ส ตจัก รในศตวรรษแรกได้ใ ห้รูป แบบแห่ ง การต้อนรั บ แก่ เรา
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อย่างไร (4) คริ สตจักรยุคแรกต้อนรับใครและการกระทาของพวกเขามีความหมายอย่างไร (5) ประเพณี
นี้มีความสาคัญยิง่ ในคริ สตจักรในศตวรรษแรก ถ้าเช่นนั้นประเพณี น้ ีสูญหายไปอย่างไร (6) ถ้าเรารื้ อฟื้ น
ประเพณี ข้ ึ นมาให้มีความสาคัญอี กครั้งจะเกิ ดอะไรขึ้ นในสังคม (7) สภาพของสังคมในปั จจุบนั เป็ น
อุปสรรคต่อการต้อนรับแขกแปลกหน้าอย่างไรต่อชีวติ ของเรา และของคริ สเตียนจักร (8) การรับใช้โดย
ต้อนรับแขกแปลกหน้านี้ ถา้ ไม่ทาผ่านคริ สตจักร แต่ผา่ นองค์การจะเกิดผลอะไรขึ้นบ้าง (9) การรับใช้น้ ี
ขัดกับวัฒนธรรมท้องถิ่ นหรื อไม่ มีผลต่อศักดิ์ ศรี และความเคารพต่อชี วิตของเพื่อนมนุ ษย์อย่างไร (10)
คาพูดที่ ว่า “ขอให้เราเห็ นพระเยซู ในคนแปลกหน้า ” หมายความว่าอะไร (11) มี วิธีการต้อนรั บชนิ ด
ใดบ้างที่ ไม่ ลบหลู่ ศกั ดิ์ ศรี ในความเป็ นมนุ ษย์ข องคนแปลกหน้า (12) เหตุ ใดการรั บประทานอาหาร
ด้วยกันจึงสาคัญในงานรับใช้น้ ี (13) เจ้าภาพต้อนรับแขกแปลกหน้าไม่ได้หมายความว่าอะไร (14) คน
แปลกหน้าเขาต้องการอะไรจริ ง ๆ จากเจ้าภาพ (15) องค์ประกอบอะไรที่ทาให้คน ๆ หนึ่งเป็ นคนแปลก
หน้า (16) คนแปลกหน้าทุกคนเขาต้องการช่วยเหลือในการต้อนรับจากเราหรื อ (17) อะไรที่ทาให้คนอยู่
ในสภาพคนแปลกหน้า (18) เราทุกคนอย่างน้อย ๆ ก็สามารถเป็ นคนแปลกหน้าได้บา้ งหรื อไม่ (19) การ
ต้อนรับกับอานาจทางสังคมเกี่ ยวพันกันอย่างไร (20) เหตุใดการต้อนรับคนแปลกหน้าจึงบิดผันไปจาก
พระคัมภีร์ไปได้ (21) การสามารถต้อนรับคนทุกคนที่มาหาเราได้หรื อไม่ (22) การต้อนรับคนแปลก
หน้าด้วยใจกว้างขวางมีขอบเขตบ้างหรื อไม่ (23) เราสามารถใช้บา้ น ที่ทางาน ชี วิตของเรา หน่ วยงาน
องค์การ คริ สตจักร สังคม และชุมชน เป็ นที่ตอ้ นรับคนแปลกหน้าได้หรื อไม่ (24)เอกลักษณ์อนั เด่นของ
การต้อนรับมีอะไรบ้าง (25) ในสภาพสังคมในปั จจุบนั เราสามารถคิดวิธีการต้อนรับคนแปลกหน้าที่มี
ประสิ ทธิ ภาพให้เท่าเทียมกับคริ สตชนที่เคยใช้ในอดี ตเราจะทาอย่างไร (26) การค้นพบวิธีการรับรอง
แขกที่ดีมีความยากลาบากเพียงใด (27) การต้อนรับที่ดีมีองค์ประกอบอะไรบ้างเจ้าภาพต้องทาอย่างไรจึง
จะทาให้แขกรู ้สึกว่าได้รับการต้อนรับ (28) เจ้าภาพที่ดีตอ้ งทาอย่างไร (29) เราจะเรี ยนรู ้วิธีการต้อนรับที่
ดี ไ ด้ จ ากไหน ค าถามเหล่ า นี้ เป็ นค าถามที่ ค ริ สตชนจัก ต้อ งหาค าตอบเพื่ อ ว่ า ของประทานและ
ความสามารถเหล่านี้จะส่ งกลิ่นหอมทางคุณธรรมเข้าไปในสังคมไทยได้
สรุ ป ผูเ้ ขียนได้ช้ ี ให้เห็ นถึ งวัฒนธรรมและประเพณี อนั ดี อนั มีมาตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมและพระ
คัมภีร์ใหม่ ที่พระเจ้าทรงประทานความสามารถนี้ ให้แก่คริ สตจักร เพื่อสาแดงชี วิตของพระคริ สต์แก่คน
ทัว่ ไป ผูเ้ ขียนนาคาสอนในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ ใหม่มาอธิ บายและแสดงให้เห็ นว่า มีพระพร
เกิดขึ้นแก่คนที่ยนิ ดีเดินตามพระเยซู ในคาสอนนี้ อย่างไร และผูเ้ ขียนได้นาคาถามต่าง ๆ มาเสนอเพื่อให้
ผูอ้ ่านได้พิจารณาว่าจะประยุกต์อย่างไรในสังคมไทย
ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 56 ฉบับที่ 304 พฤษภาคม – มิถุนายน
2005, หน้า 28-33.
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