Samaritan รักเพือ่ นบ้ านเหมือนรักตนเอง
ลูกา 10:25-37
อ.ธวัช เย็นใจ
เพื่อนรุ่ นพี่ได้เล่าให้ฟังถึงเรื่ องของเศรษฐีคนหนึ่งขับรถโรลสรอยส์ไปตามถนนนอกเมือง พลัน
สายตาก็เหลือบไปเห็นชายคนหนึ่งแต่งตัวมอซอกาลังยืนในพงหญ้ามีอาการผิดปกติ จึงหยุดรถและเปิ ด
กระจกถามว่า “ทาอะไรอยูล่ ่ะ?
“ผมกาลังกินหญ้าครับท่าน” เขาตอบ
“ทาไมต้องกินหญ้า?”
“ผมเป็ นคนยากจนไม่มีขา้ วจะกิน ก็เลยต้องกินหญ้าแทน”
เมื่อเศรษฐีได้ฟังคนนั้น จึงเรี ยกให้ข้ ึนรถคันหรู แต่ชายยาจกบอกว่าตนเองมีภรรยา เศรษฐีบอก
ว่า “ไม่เป็ นไร เอาภรรยาของคุณไปด้วย”
“แต่ท่านครับ ผมมีลูกอีกห้าคน”
“ไม่เป็ นไร เอาลูกทั้งหมดของคุณไปด้วย”
แล้วครอบครัวผูย้ ากไร้ก็พากันขึ้นตะกายขึ้นไปบนรถ เบียดกันแน่นเลย พอรถเริ่ มเคลื่อนออก
ชายยาจกก็หนั ไปยกมือไหว้เศรษฐีและกล่าวว่า “ขอบพระคุณท่านมากครับที่เอาครอบครัวของผมไปชุบ
เลี้ยง”
“ไม่เป็ นไรหรอก” เศรษฐีตอบ “ที่บา้ นของฉันมีหญ้าเยอะเลย และดีกว่าที่นี่หลายเท่า”
“???!!!”
นายแพทย์ลูกาได้บนั ทึกพระคัมภีร์ ในลูกา 10:25-37 เกี่ยวกับเรื่ องชาวสะมาเรี ยใจดี เริ่ มต้นจาก
ที่นกั ศาสนา (บาเรี ยน) คนหนึ่งทูลถามพระเยซูคริ สต์วา่
“...ข้าพเจ้าจะต้องทาอะไร เพื่อจะได้ชีวติ นิรันดร์ ”
นี่เป็ นคาถามของหลายคนในปั จจุบนั นี้ ดว้ ย ทาอย่างไรข้าพเจ้าจะเป็ นคนที่พอพระทัยพระเจ้า
ทาอย่างไรข้าพเจ้าจะเป็ นคนดีครบถ้วน
ทาอย่างไรข้าพเจ้าจะเป็ นคนที่เป็ นประโยชน์ต่อครอบครัว
สังคมและประเทศชาติ?
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พระเยซูได้ทรงถามเขาถึงเรื่ องธรรมบัญญัติ บาเรี ยนตอบสั้น ๆ ซึ่ งสรุ ปมาจากพระบัญญัติสิบ
ประการ (ของโมเสส) ประการแรก จงรักพระเจ้าด้วยสิ้ นสุ ดจิตสิ้ นสุ ดใจ สิ้ นสุ ดกาลังและสิ้ นสุ ด
ความคิด (หมายถึงให้พระเจ้ามาเป็ นอันดับแรกในชีวติ ) ประการที่สอง จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
“ท่านตอบถูกแล้ว จงไปทาเช่นนั้นเถิด” พระเยซูตรัส แต่ปัญหาของบาเรี ยนอยูต่ รงข้อหลังนี้แห
ล่ะ เขาย้อมถามพระองค์วา่ “ใครคือเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า?” บางทีเราก็งงและถามเหมือนกับชายคนนนี้
เพราะตลอดเวลาที่ผา่ นมาเราได้ยนิ ใกล้ ๆ หูอยูบ่ ่อย ๆ ว่า
“ตนเป็ นที่พ่ งึ แห่งตน”
“ไม่มีมิตรแท้ ไม่มีศตั รู ถาวร”
“มือใครยาว สาวได้สาวเอา”
“น้ าขึ้นให้รีบตัก”
“ทีใครทีมนั ... ทีเอ็งข้าไม่วา่ ทีขา้ เองอย่าโวย”
ฯลฯ
บางทีก็ทาให้เรารู ้สึกงุนงงกับการดาเนิ นชีวติ ประจาวันว่า จะทาความดีและหรื อควรจะวางเฉย
ด้วยเหตุน้ ี พระเยซูคริ สต์ทรงเล่าเรื่ องชาวสะมาเรี ยใจดีให้แก่บาเรี ยนฟัง ซึ่ งบุคคลในเรื่ อง
ดังกล่าวต่างก็เป็ นตัวแทนของคนในสังคมปัจจุบนั
คนแรก – ชายผูเ้ คราะห์ร้าย “เขาถูกโจรปล้น โจรได้แย่งชิ งเอาเสื้ อผ้าของเขาและทุบตี แล้วก็ละ
ทิ้งเขาไว้จนเกือบจะตาย” (ข้อ 30) เข้าใจว่าโจรมีต้ งั แต่สามคนขึ้นไปหากว่ามีสองคนเรี ยกว่าชิงทรัพย์
เราพบความจริ งว่าในทุกวันนี้มีคนจานวนมากต้องถูกปล้น คือถูกปล้นสิ ทธิเสรี ภาพ ถูกปล้นอาชีพ ถูก
ปล้นการศึกษา ถูกปล้นสุ ขภาพ ถูกปล้นความคิด และถูกปล้นศักยภาพ (ของประทานและ
ความสามารถ)
มีคนพูดถึงสังคมของวัยรุ่ นปั จจุบนั ตกอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของผีมารซาตาน นักจิตวิทยาคนหนึ่ง
กล่าวถึงหนุ่มสาวยุคใหม่วา่ “อารมณ์เดือด กินด่วน โชว์สะดือ เรี ยนโดด สายเดี่ยว ผมทอง เที่ยวดึก ส้น
ตึก ใจแตก แหกคอก นอกครู ไม่อยูใ่ นโอวาท ตลาดพ่อแม่ ตอแหลเป็ นหนึ่ง”
เราจะไม่อาจจะโทษว่าเป็ นความผิดของใคร
แต่เป็ นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะช่วยกัน
อธิ ษฐานเผื่อขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือ และพยายามหาหนทางเพื่อปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน
คนที่สอง – ปุโรหิตและคนเลวี คือบรรดานักศาสนาและพวกข้าราชการ ซึ่งเดินทางพบ
ผูเ้ คราะห์ร้ายนอนแผ่อยูก่ ลางถนน พระคัมภีร์บอกถึงท่าทีของสองคนนี้วา่ “เขาก็เลี่ยงไปเสี ย” (ข้อ 3132) เขาคิดว่าธุ ระไม่เกี่ยวฉันมีงานยุง่ พออยูแ่ ล้ว อย่าหาเหาใส่ หวั หรื อเอามือไปซุกหีบ
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วันหนึ่ง เพื่อนมิชชันนารี ของผมชื่อคริ สโตเฟอร์ทอม ขับรถกลับจากสอนภาษาอังกฤษ พอ
มาถึงหน้าสนามกีฬาเจ็ดร้อยปี เชียงใหม่ ก็เห็นรถมอเตอร์ ไซค์ลม้ อยูก่ ลางถนน และมีเด็กสาวคนหนึ่ง
นอนอยู่ ท่ามกลางไทยมุงจานวนมาก แต่ไม่มีใครช่วยเหลือเธอเลย ทอมจึงจอดรถและนาเธอส่ งไปยัง
โรงพยาบาล เขาเสี ยเวลาหลายชัว่ โมงในการไปให้ปากคาแก่ตารวจที่โรงพัก แต่วนั รุ่ งขึ้นทอมก็ไม่ลืมที่
จะไปเยีย่ มเธออีกที่โรงพยาบาล และนับว่าเป็ นโอกาสดีที่จะพูดถึงเรื่ องความรักของพระเยซู คริ สต์แก่
คนไข้และญาติของเธอด้วย
คนสุ ดท้าย – ชาวสะมาเรี ย ในสมัยนั้นตามสายตาของชาวยิว เห็นว่าชาวสะมาเรี ยเป็ นคนนอก
ศาสนาไม่น่าคบหาและเป็ นคนผิดบาปพระคัมภีร์บนั ทึกว่า “แต่ชาวสะมาเรี ยคนหนึ่งเมื่อเดินมาถึงคน
นั้น ครั้นเห็นแล้วก็มีใจเมตตา เข้าไปหาเขาเอาผ้าพันแผลให้ พลางเอาน้ ามันกับเหล้าองุ่นเทใส่ บาดแผล
นั้น แล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและรักษาพยาบาลเขาไว้ วันรุ่ งขึ้นเมื่อเขา
จะจากไป ก็เอาเงินสองเหรี ยญเดนาริ อนั มอบให้กบั เจ้าของโรงแรมบอกว่า จงรักษาเขาไว้เถิด และเงินที่
จะเสี ยเกินนี้ เมื่อกลับมาฉันจะใช้ให้” (ข้อ 33-35)
ชาวสะมาเรี ยคนนี้เป็ นใคร?
“พระเยซูทรงสอนว่า จิตใจและจิตวิญญาณเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด ทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคน
รอดพ้นจากความผิดบาป รอดพ้นจากบึงไฟนรกและมีชีวติ นิรันดร์ ” (ยอห์น 3:16) “พระองค์ทรง
ประทานชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่” (2 โคริ นธ์ 5:17) “และทรงประทานสันติสุขที่แท้ริงให้แก่เราทุกคน”
(ยอห์น 14:27) พระเยซูไม่ใช่เพียงผูท้ ี่สอนดีเท่านั้น แต่ทรงลงมือปฏิบตั ิให้สาเร็ จด้วย ทรงเอาพระทัยใส่
คนที่ดอ้ ยโอกาสในสังคม เด็กกาพร้าและหญิงม่าย คนที่หิวโหยและถูกคุกคามด้วยโรคภัยไข้เจ็บ คนที่
ถูกมารซาตานเบียดเบียน ด้วยเหตุน้ ี เมื่อมิชชันนารี ไปถึงที่ไหน ที่นนั่ จะมีโรงเรี ยน โรงพยาบาล การ
พัฒนาและสังคมสงเคราะห์นกั ธุ รกิจไทยท่านหนึ่งที่ประสบความสาเร็ จ ได้ให้คติวา่
“ผลักน้ าออกไป น้ าไหลเข้ามา กวักน้ าเข้ามาไหลออกไป”
พระเยซูตรัสว่า
“การให้เป็ นเหตุให้มีความสุ ขยิง่ กว่าการรับ” (กิจการ 20:35)
“จงปฏิบตั ิผอู ้ ื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบตั ิต่อท่าน”
“จงยกโทษให้แก่เขา และเขาจะยกโทษให้แก่ท่าน”
“จงให้เขา แล้วท่านจะได้รับด้วย” (ลูกา 6:37)
ท่านจงไปทาเช่นนั้นเถิด
ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 53 ฉบับที่ 294 กันยายน – ตุลาคม
2003, หน้า 37-38.
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