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สวัสดีครับพี่นอ งที่รักในพระคริสต
ผมขอมอบคําเทศนาที่ผมไดเทศนที่คริสตจักรสืบสัมพันธวงศมาใหเปนของขวัญสําหรับพี่นองทุกทาน ผมหวังวาจะเปนพระ
พรสําหรับพี่นอ งที่จะมีโอกาสเรียนรูบทเรียนหลายอยางที่เราไมควรจะมองขามจากตัวอยางชีวิตขององคพระเยซูคริสต ใน
การสื่อสารพูดคุยขามโลกทัศนจากการสนทนาของพระองค (ผูซึ่งมีโลกทัศนของชาวยิว) กับ หญิงชาวสะมาเรีย ซึ่งมีโลก
ทัศนที่แตกตางจากพระองค โดยเปนโลกทัศนของชาวสะมาเรีย
ผมและครอบครัว ขอสงความสุขในองคพระเยซูคริสตมายังทานและครอบครัวในชวงเทศกาลคริสตมาสและปใหมนี้
ขอพระเจาทรงนําทุกทานในการดําเนินชีวติ ที่ติดสนิทกับพระองคและเปนพระพรตอคนรอบขางตลอดปใหม 2010
เพื่อนรวมงานของคุณในการแบงปนพระคริสตกบั คนไทย
ดวยความรักในพระคริสต
ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต
พระธรรมยอหน 4: 4 - 26 “พระเยซูกบั หญิงชาวสะมาเรีย”
แบบอยางในการสื่อสารขามโลกทัศน
โดย ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต
พระวจนะของพระเจาตอนนี้ ใหบทเรียนจากชีวิตขององคพระเยซูคริสตแกเราหลายอยาง ผมอยากจะใหเรามองเห็น
ภาพของพระเยซูคริสต เห็นรูปแบบในการที่พระเยซูคริสตทรงทํางานซึ่งเปนรูปแบบที่นาสนใจมาก คริสเตียนไทยควรที่จะ
ศึกษาและนํามาปฏิบัติในการทํางานกับพี่นองชาวไทย เพื่อชวยใหการประกาศเกิดผลไดเต็มที่ ผมอยากจะใหเราดูตัวอยาง
ของพระเยซูคริสตในการพูดกับหญิงชาวสะมาเรีย ซึ่งมีบทเรียนทัง้ หมด 7 ใจ ดวยกัน
กอนที่เราจะดูในรายละเอียดใหเรามาดูเบื้องหลังพระธรรมตอนนี้กอน พระเยซูคริสตทรงกําลังทําพันธกิจ ซึ่งชาวยิว
เริ่มจับตามองเพราะมีคนติดตามพระเยซูคริสตมากขึ้น ในพระธรรมยอหนบทที่ 2 พระเยซูคริสตทรงทําการอัศจรรยครั้งแรกใน
การสมรสที่หมูบานคานาอัน และในตอนทายของบทที่ 2 พระเยซูคริสตทรงชําระพระวิหาร ซึ่งมีการคาขายกําไรเกินควร หรือ
พูดงายๆ วามีการคอรัปชั่นเกิดขึ้นภายในพระวิหาร ทําใหธุรกิจของพวกคอรัปชัน่ นั้นเสียหาย ในบทที่ 3 พระเยซูคริสตทรง
พูดคุยกับนิโคเดมัส โดยที่นิโคเดมัสแอบมาหาพระเยซูในเวลาค่ําคืนและถามพระองควา จะทําอยางไรจึงจะเขาไปในแผนดิน
ของพระเจาได? มีคนติดตามพระองคมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งคนที่ตองการติดตามพระองคอยางจริงจังและคนที่จอ งจับผิดพระองค
พระเยซูจึงทรงเดินทางจากแควนยูเดียเพือ่ จะกลับไปกาลิลี โดยเลือกเดินทางที่สนั้ ที่สุดซึ่งตองผานแควนสะมาเรีย ถาจะเดิน
ตามเสนทางประจําที่ชาวยิวเขาเดินกันจะตองเดินออมซึ่งจะไกลขึ้น เพราะวาชาวยิวไมตองการคบหาสมาคมหรือเกี่ยวของกับ
ชาวสะมาเรีย ทําไมคนยิวจึงไมชอบชาวสะมาเรีย? เกิดอะไรขึ้น? ทําไมถึงมีความโกรธเกลียดชังกันมากมายถึงขนาดนี้ ?
ความไมชอบเกิดขึ้นมาตั้งนานแลว ตั้งแตสมัยประวัติศาสตร ในสมัยนั้นอาณาจักรของอิสราเอลแบงออกเปน 2 สวน คือ สวน
เหนือและสวนใต สวนเหนือคือพวกอิสราเอลซึ่งมีเมืองหลวงอยูที่สะมาเรียนั้นไดพายแพตออาณาจักรอัสซีเรียและถูกกวาด
ตอนไปเปนเชลย คนอิสราเอลถูกกวาดตอนไปเกือบหมดเลยแตกย็ ังมีคนหลงเหลืออยูบาง ในขณะเดียวกันมหาอํานาจอัส
ซีเรียเองก็สงคนตางชาติของเขาเขามาอยูในแผนดินอิสราเอลในเขตแดนของแควนสะมาเรียนี้ เมื่อคนตางชาติเขามาก็จะนํา
พระ นํารูปเคารพตางๆของเขาเขามาดวย ในเวลาเดียวกันคนยิวที่หลงเหลืออยูนั้นก็ไดมีโอกาสแตงงานกับคนตางชาติที่เขา
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มาก็เลยเกิดกลายเปนเลือดผสมเกิดขึ้น วัฒนธรรมถูกผสมกับชาวตางชาติ คนยิวมองพวกที่แตงงานกับคนตางชาติวาเปน
พวกลูกผสมใชไมได ที่ยิ่งแยหนักก็คือวา พระเจาที่เขาเคยเชื่อก็เอาพระตางชาติมาผสมปนกันเขาไป คนยิวถือวาพวกนั้นเปน
พวกที่ใชไมได แมแตคําสอนหรือกฎระเบียบปฏิบัตบิ างอยางของชาวยิวถือวาพวกชาวสะมาเรียนี้เปนมลทิน อยาไปยุงเกี่ยว
อยาไปพูดคุย อยาไปแตะตอง ถาไมอยางนั้นคุณก็จะเปนมลทินทางศาสนาดวย เพราะถือวาเปนพวกที่ไมบริสุทธิ์ ดังนั้น
ตางคนตางอยู ปกติชาวยิวจะเดินทางจากแควนยูเดียขึ้นไปยังแควนกาลิลี ทางที่สั้นที่สุดก็คอื ตองเดินผานแควนสะมาเรีย
คนยิวบอกไมเอาไมอยากไปยุงถึงจะสั้นก็ไมอยากเดิน เขาจะเดินออมแมน้ําจอรแดนไปยังฝงตะวันออก เดินออมไกลขึ้นเพื่อจะ
ไปแควนกาลิลี ถานึกภาพไมออกวาเขาเดินทางกันอยางไร? ก็ขอใหนึกจินตนาการอยางนี้วา ถาพระเยซูจะเดินทางจาก
นครสวรรคไปยังเชียงใหม ทางที่สั้นที่สุดคือตองเดินทางจากนครสวรรค กําแพงเพชร เถิน ลําปาง เชียงใหม แตชาวยิวบอกไม
เอาเดินแบบนัน้ ไมได ฉันไมอยากไปยุงเกี่ยวกับพวกสะมาเรีย ตองเดินทางออมขึ้นไปหนอยคือ นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก
อุตรดิตถ แพร ลําปาง เชียงใหม แตในเวลานี้พระเยซูคริสตเลือกที่จะเดินผานแควนสะมาเรียนี้ การที่พระเยซูคริสตเดิน
ทางผานแควนสะมาเรียมีบทเรียนอะไรสําหรับเราแตละคนบาง? ผมอยากจะใหเราเห็นบทเรียนทั้งหมด 7 ใจดวยกัน เริม่ ตัน
ดวยใจแรก คือ
1. การเปดใจ พระเยซูคริสตทรงเปดใจยังไง? พระเยซูคริสตทรงคิดนอกกรอบ พระองคเปดใจโดยการที่
พระองคไมอยูในกรอบที่จะตองทําตามแบบชาวยิวโดยทั่วไป คือยอมเสียเวลานานขึ้นเดินออมแควนสะมาเรียเพราะไมอยาก
ไปของแวะกับชาวสะมาเรีย แตพระเยซูคริสตเปดใจทีจ่ ะเดินผานแควนสะมาเรีย รูทั้งรูวาคนเขาไมชอบ ชาวสะมาเรียก็ไมชอบ
ชาวยิว ชาวยิวก็ไมชอบชาวสะมาเรีย แตพระเยซูคริสตเปดใจที่จะเดินผาน เดินผานอยางเดียวไมพอ พระองคทํามากขึ้นไปอีก
ในขณะที่พระองคเดินผานเสนทางนี้เปนเวลาใกลเทีย่ งพระเยซูคริสตทรงนั่งพักเหนื่อยที่บอน้ํา เวลาประมาณเที่ยง ภาษากรีก
ภาษาเดิมใชคาํ วา ประมาณชวงบาย ไมวา จะเปนเวลาไหนก็แลวแต สิ่งที่นาสนใจคือในระหวางที่พระเยซูคริสตนั่งอยูที่บอน้าํ มี
หญิงชาวสะมาเรียคนหนึ่งเดินมาตักน้ําซึ่งผิดปกติ หญิงคนนี้ออกมาตักน้ําในเวลาใกลเที่ยงผิดปกติเพราะอะไรครับ? เพราะ
ปกติผูหญิงทีอ่ อกมาตักน้ําในถิ่นทุรกันดารรอนๆ อยางนั้น เขาจะมาตักน้ําในตอนเชาหรือชวงเย็น แตผูหญิงคนนี้เปนไงครับ มี
บางอยางผิดปกติเกี่ยวกับชีวติ ของเธอ เธอออกมาตักน้ําในเวลาตอนเที่ยง แสดงวาผูหญิงคนนีม้ ีอะไรบางอยางที่ตองปกปดไม
อยากคบคาสมาคมกับคนในหมูบานหรือคนในชุมชน ในขณะทีพ่ ระเยซูคริสตกําลังนั่งอยูที่บอน้ํานั้น พระเยซูคริสตเริ่มตน
สนทนากับหญิงคนนี้วายังไงบางครับ? พระเยซูคริสตบอกวา “ขอน้ําใหเราดื่มบาง” ในพระคัมภีรบอกวาบอน้ํานี้เปนของยา
โคบ ถาเราดูประวัติเบื้องหลังความเปนมา บอน้ํานี้เปนบอน้ําทรัพยสมบัติของยาโคบมาตั้งแตสมัยโบราณแลว เปนบอน้าํ ที่มี
น้ําซึมอยูตลอดเวลา ไมใชเปนน้ําที่มาจากน้ําพุแตเปนน้ําที่ซึมมาจากน้ําหรือมาจากความชืน้ ที่มีอยูในตอนกลางคืนไดซึมเขา
มาและเก็บสะสมอยูในบอนี้ แตในเวลานีช้ าวสะมาเรียไดใชอยูเพราะอยูในเขตสะมาเรีย ชาวยิวไมมาเกี่ยวของดวย แตพระเยซู
ขณะที่ประทับนั่งอยูที่บอน้ํานี้เห็นผูหญิงชาวสะมาเรียเดินมา พระองคเปดใจ ทําไมจึงใชคําวาเปดใจ? เพราะพระองคกําลังกาว
ขาม taboo (ขอหามบางอยางของสังคม) เพราะวาสังคมชาวยิวบอกวา อยาไปยุงกับคนสะมาเรียมันไมดี มันแย มันเลือดผสม
แตพระเยซูเปดใจกาวขาม taboo นี้เขาไป เขาไปในเขตชาวสะมาเรีย แลวยังพูดคุยกับชาวสะมาเรียซึ่งเปนผูหญิงอีกดวย
ขอน้ําใหเราดื่มบาง หญิงชาวสะมาเรียคนนี้เปนไงครับ? เธอตกใจถามวา “ไฉนทานผูเปนยิวจึงขอน้ําดื่มจากดิฉันผูเปนหญิง
ชาวสะมาเรีย” หญิงชาวสะมาเรียคนนี้ชกั ไมแนใจวาเกิดอะไรขึ้น ทําไมพระเยซูจึงขอน้ําเธอดื่ม เพราะชาวยิวแมแตจะใช
ภาชนะรวมกันกับชาวสะมาเรียก็ไมยอม อยาวาแตจะพูดคุยกับผูหญิงเลย แตนี่พระเยซูขอน้ําเธอดื่ม บอน้ํานี้เขาวามันลึก
ประมาณ 200 ฟุต เพราะฉะนั้นพระเยซูไมมีอุปกรณตักน้ําแน แตการที่หญิงชาวสะมาเรียออกมาตักน้ําแสดงวาเธอตองมี
อุปกรณตักน้ําเตรียมมา ผูหญิงคนนี้จึงถามขึ้นวา “ไฉนพระองคซึ่งเปนชาวยิวจึงมาขอขาพเจาซึ่งเปนหญิงชาวสะมาเรีย
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เพราะคนยิวไมคบหาชาวสะมาเรีย” พระเยซูทรงตอบวา “ถาเจาไดรูจักของที่พระเจาไดประทาน และรูจักผูที่พูดกับเจาวา
“ขอน้ําใหเราดื่มบาง” เจาก็คงจะไดขอจากทานผูนั้น และทานผูนั้นก็คงจะใหน้ําธํารงชีวิตแกเจา” พูดงายๆ ก็คือวา ถารูจ ัก
เรา คนที่กําลังพูดกับเจาอยูในขณะนี้ ถาเจารูจักเรา ก็จะขอจากเราและเราจะใหน้ําธํารงชีวติ แกเจา นั่นคือใจที่สองเกิดขึ้นแลว
2. เห็นใจ พระเยซูมีความเห็นใจ มีใจที่อยากจะชวย มีใจที่อยากจะปลดปลอยผูหญิงคนนี้ ตลอดเวลาที่พระเยซู
ทํางานอยู เรามักจะเห็นพระคัมภีรใชคําวา “พระเยซูมีจิตใจเมตตา มีจิตใจสงสารเขาเหลานั้น” บอยมาก ในภาษาอังกฤษคือคํา
วา compassion ในภาษากรีกเดิมมักจะใชวา “bowels of compassion” ซึ่งเกี่ยวของกับระบบขับถาย หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
เปนธรรมชาติ เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ไมตองมีเหตุผล ไมตองมีอารมณความรูสึกมาเกี่ยวของ เหมือนกับการที่เรา
จะตองเขาหองน้ํา ภาษาเดิมนาสนใจ ทําไมถึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับระบบขับถาย? เพราะทุกครั้งที่คุณตองเขาหองน้ํา(ขอ
โทษครับที่ใชคํานี้) คุณไมตองใชความคิดใชเหตุผล ไมเกีย่ วกับอารมณความรูสึก ไมวาคุณจะเศรา จะเสียใจ จะดีใจขนาดไหนก็
ตาม หรือคุณจะมีเหตุผลดีขนาดไหนก็ตามที่จะไมเขาหองน้ํา แตเมื่อเวลานั้นมาถึงยังไงก็แลวแตคุณก็ตองเขา ไมตองมีเหตุผล
วาฉันยังไมอยากเขา ยังอยากจะอานหนังสืออยู สิ่งที่ตองทําคือตองเขาหองน้ําทันที นั่นเปนธรรมชาติที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ พระ
เยซูคริสตมใี จสงสารเขา นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทันที ตองทํา ไมตองมีเหตุและผลที่ควรจะชวย ไมตองมีอารมณความรูสึกอยากจะ
ชวย เห็นแลวตองชวย เห็นแลวตองตอบสนอง นั่นคือความหมายของภาษาที่พระคัมภีรใช เมือ่ พระองคมีใจเมตตาสงสารเขา
เห็นใจเขา ไมขึ้นกับเหตุผลหรืออารมณ ไมวาจะอะไรก็แลวแต เมื่อพระองคเห็นคนของพระองค พระองคมีใจอยากจะชวยเขา
นี่คือความหมายของคําวา Compassion เมื่อพระเยซูเปดใจอยางเดียวไมพอ ทํางานพูดคุยขามขนบธรรมเนียมประเพณีขอ
หามที่วางไว พระเยซูมีความเห็นใจหญิงชาวสะมาเรีย พระองคบอกชัดเจนถาเจารูจักเราคนที่พูดกับเจา เราจะประทานน้ํา
ธํารงชีวติ ใหกบั เจา ซึ่งนําไปสูใจที่สามคือ
3. ความเขาใจ หญิงชาวสะมาเรียคนนี้ไมเขาใจ หญิงชาวสะมาเรียคนนี้ทูลถามพระองควา “ทานเจาคะ ทานไมมี
ถังตักน้ํา บอนี้ก็ลึกทานจะไดน้ําธํารงชีวติ นั้นมาจากไหน” เห็นไหมครับความสําคัญเกี่ยวกับเรือ่ งของภาษาเริ่มเขามาเกี่ยวของ
พระเยซูคริสตกําลังพูดภาษาฝายวิญญาณ คนไทยมักเรียกกันวา ภาษาธรรม หญิงคนนี้กลับเขาใจภาษาธรรมที่พระเยซู
คริสตพูด เปนเรื่องของภาษาคนหรือเปนภาษาที่เราใชกันทั่วๆ ไป พระเยซูคริสตกําลังพูดถึงน้ําที่ธํารงชีวิตแตหญิงคนนีก้ ําลัง
พูดถึงน้ําในบอ คือภาษาที่เราใชกันอยูจ ะมีระดับของภาษา พระเยซูคริสตกําลังอธิบายถึงภาษาธรรม กําลังพูดถึงพระเจา
กําลังพูดถึงเรื่องชีวิตนิรันดรที่พระเจากําลังจะประทานให ผูหญิงชาวสะมาเรียคนนี้กลับเขาใจคําๆ เดียวกันแตในลักษณะที่
เปนภาษาคน คือกําลังพูดถึงน้ําที่ดื่มแลวไมตองมาตักอีก แตพระเยซูคริสตกําลังพูดถึงน้ําที่เปนเรื่องของภาษาธรรม ลักษณะ
เชนนี้เคยเกิดขึ้นกับนิโคเดมัสในขณะที่พระเยซูคริสตกาํ ลังพูดกับนิโคเดมัสในยอหนบทที่ 3 นิโคเดมัสถามพระเยซูวา ทํา
อยางไรจึงจะเขาแผนดินของพระเจา? พระเยซูคริสตบอกวา “ตองบังเกิดใหม” นิโคเดมัสถามตอไปอีกวา “การบังเกิดใหม
จะตองเขาไปอยูในครรภมารดาอีกครั้งหนึ่งหรือ?” พระเยซูคริสตพูดเปนภาษาธรรมคือบังเกิดใหมฝายวิญญาณแตนิโคเดมัส
เขาใจเปนภาษาคน เราจะเห็นวาภาษามีความละเอียดออน เวลาคุณพูดจะมีระดับของภาษาที่จะตองพยายามทําความ
เขาใจ พระเยซูคริสตกําลังพยายามอธิบายใหหญิงคนนี้เขาใจน้ําธํารงชีวิตที่พระเยซูคริสตกําลังพูดถึง แตหญิงคนนี้ก็ไมเขาใจ
สักที พระเยซูคริสตก็พยายามอธิบายอีก ผูหญิงคนนี้ก็ถามตอไปอีก “ทานเปนใหญกวายาโคบเหรอ” พระเยซูคริสตตอบ “น้ํา
ที่คุณดื่มอยูนั้น คุณดื่มแลวเดี๋ยวก็กระหายอีก แตผูที่ดื่มน้ําจากเราจะไมกระหายอีก จะบังเกิดเปนบอน้ําพุในตัวเขาพลุงขึ้นถึง
ชีวติ นิรันดร” เห็นไหมครับเราจะพบคําวา น้ํา, น้ําธํารงชีวติ เพราะอะไร? ถาเราดูในพระคัมภีรเรามักจะเห็นการเปรียบเทียบ
“การกระหายหาพระเจา” กับ “การกระหายหาน้ํา” (ดูใน สดุดี 42:1, อิสยาห 55:1, เยเรมีย 2:13, เศคาริยาห 13:1, พระเจา
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เปนน้ําพุแหงชีวติ สดุดี 36:9, เยเรมีย 17:13) พูดงายๆ ก็คือวาการที่พระเจาไดเปดเผยพระองคเองใหกับคนทั้งหลายไดเห็น
ใหกับหญิงชาวสะมาเรียไดเห็น เมื่อเขาเองไดรูจักไดยอมรับวาพระองคเปนพระเจาของเขา เขาจะไมมีการกระหายอีก เขาจะ
ไมตองแสวงหาสิ่งอื่นๆ อีกตอไปแลว เพราะมีการเพียงพอเกิดขึ้นแลวเมื่อคุณไดสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้ ความหมายพูดงายๆ ก็คือ
วา การที่พระเยซูคริสตใชคาํ วา น้ําธํารงชีวติ หรือการใชน้ําดับกระหายนั้น มีความหมายในพระคัมภีรเดิม หมายถึงการที่พระ
เยซูคริสตกําลังเปดเผยวาพระองคนี่เองคือ พระเมสสิยาห ที่กําลังมาปรากฏกับหญิงคนนี้ นั่นคือความหมายที่นาสนใจที่พระ
เยซูคริสตทรงกําลังเปดเผย ผูหญิงคนนี้พยายามฟงอยู แตผูหญิงคนนี้ยังไมเขาใจ แตถึงกระนั้นก็ตามพระองคก็พยายาม
อธิบายใหหญิงคนนี้เขาใจวา พระองคกําลังตองการใหเธอเขาใจอะไรบาง ? นั่นคือความเขาใจที่พระเยซูคริสตทรงพยายาม
อธิบายใหกับหญิงชาวสะมาเรียคนนี้เขาใจวาพระองคเปนใคร ? พระองคทําอะไรอยู ? แตทนี่ าตกใจคือ หญิงคนนี้ก็ยังไม
เขาใจและพยายามจะถามพระเยซูตออีกวา พระองคเจาขา ขอน้ําใหดิฉันดื่มไดไหมเพื่อวาดิฉันจะไมกระหายอีก จะไดไมตอง
ออกมาตักที่นี่อีก ถาผมเปนพระเยซูคริสตผมก็คงจะหงุดหงิดวา อธิบายมาตั้งนานความเขาใจก็ยังไมเกิดขึ้นสักที พระเยซู
คริสตจึงตรัสกับนางวา “ไปเรียกสามีของเจามานี่เถิด” ผูหญิงคนนี้ก็ตอบวา “ขาพเจาไมมีสามี” พระเยซูตรัสวา “ที่เจา
พูดนะถูกแลว วาไมมีสามีเพราะเจามีสามีแลวหาคนและเวลานี้คนทีอ่ ยูกับเจาก็ไมใชสามีของเจา” เมื่อหญิงคนนี้เจอไมนี้ที่
พระเยซูคริสตกําลังกระตุกความคิดของเธอ หญิงคนนี้ทูลตอบพระเยซูคริสตวา “ดิฉันเห็นจริงแลววา ทานเปนผูเผยพระ
วจนะ” หญิงชาวสะมาเรียเมื่อรูวาพระเยซูเปนผูเผยพระวจนะ ก็ยังจะมีคําถามตออีกวา “เราตองไปนมัสการพระบิดาที่
ไหน” ที่ภูเขาเกราซินหรือ? พวกยิวตองไปนมัสการที่เยรูซาเล็มหรือ? ถามดวยความอยากรู อยากเขาใจ พระเยซูก็ยังทรงใจ
เย็นอธิบายตอไปอีก วาอีกหนอยไมตองไปนมัสการพระเจาที่เกราซินหรือเยรูซาเล็ม อีกหนอยเราทั้งหลายจะตองนมัสการพระ
เจาดวยจิตวิญญาณและความจริง ดวยชีวติ ของเรา นั่นคือพระเยซูคริสตกําลังจะบอกวาอีกหนอย เมื่อคนทั้งหลายรูจ ักกับ
พระองค พระวิญญาณที่อยูในชีวติ ของเรานั่นแหละจะเปนผูที่นาํ เรา ชี้แนะใหกับเรา ในการที่เราจะนมัสการพระเจาองคเที่ยง
แท ไมวาคุณจะอยูที่ไหนก็แลวแต ไมวาจะเปนภูเขาเกราซินที่ชาวสะมะเรียนมัสการอยูหรือเยรูซาเล็มซึ่งพี่นองชาวยิวนมัสการ
อยู แต ณ เวลานี้พระเยซูบอกชัดเจนวา ความรอดมาถึงแลวเริ่มตนที่ชาวยิวกอน นั่นคือความรอดผานมาทางองคพระเยซู
คริสตกอน สังเกตไหมครับคําที่พระเยซูคริสตพูดในการสนทนากับหญิงชาวสะมาเรีย คําพูดทีพ่ ระเยซูคริสตใช คําศัพททพี่ ระ
เยซูคริสตเลือกใชแตละคํา แตกตางจากคําศัพทที่พระเยซูคริสตพูดกับเหลาสาวกของพระองค เปนคําศัพทคนละชุดกัน ลอง
สังเกตดูใหดี คําศัพทที่ใชเปนคําศัพทคนละชุดกัน เมื่อพระเยซูคริสตพูดกับชาวยิว พูดกับนิโคเดมัส มีคําวา แผนดินของ
พระเจา การเกิดใหม เมื่อพระเยซูพูดกับเหลาสาวกซึง่ เปนคนยิวทรงใชคําศัพทชุดหนึ่ง ซึ่งคนยิวฟงแลวสามารถเขาใจได
เพราะคําศัพทที่พระเยซูคริสตใชเปนคําศัพทที่เกี่ยวของกับเรื่องของการถวายสัตวบูชา เชน ปุโรหิต คนยิวฟงจะเขาใจได
เลยวา ปุโรหิตเปนคนกลางที่ทําใหเกิดการกลับคืนดีระหวางมนุษยกับพระเจาเพื่อความสัมพันธซึ่งเคยหักสะบั้นมาแลวจะได
กลับมาคืนดีกนั อีกครั้งหนึ่ง พระเยซูคริสตใชคําวา“แผนดินของพระเจา” หมายความวา คน (subjects) ทีอ่ ยูในแผนดินของ
พระเจานั้นจะตองมีหนาที่มีความสัมพันธระหวางเขากับพระเจาเปนสวนตัว และมีความสัมพันธและหนาทีค่ วามรับผิดชอบตอ
คนในสังคม พระเยซูคริสตอธิบายเรื่อง “แผนดินของพระเจา” โดยใชคําศัพทถงึ 3 คําดวยกัน ไดแกคําวา แผนดินของพระ
เจา, ความรอด, ชีวิตนิรนั ดร เรียงอยูในตอนเดียวกัน (มาระโก 10:17-31) เพื่อที่จะอธิบายความหมายวาทําไมถึงมีความ
จําเปนที่มนุษยทุกคนจะตองเขาในแผนดินของพระเจา พระเยซูคริสตใชคําวา“พระเมษโปดก” หมายถึงเปนลูกแกะที่ถกู ฆา
ถวายบูชา คําพูดเหลานี้เปนคําศัพทชุดที่พระเยซูคริสตใชพูดกับคนยิว เมื่อคนยิวฟงแลวจะเขาใจเพราะเขามีโลกทัศนยวิ อยู
ในหัว คนยิวฟงแลวเขาใจทันที แตสังเกตนะครับพระเยซูคริสตพดู กับหญิงชาวสะมาเรียไมมีคําศัพทที่เกีย่ วของกับปุโรหิต
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และการถวายเครื่องสัตวบูชาซึ่งคนยิวเขาใจและใชกันอยู
แตพระเยซูคริสตเลือกใชคาํ ศัพทซงึ่ อยูในบริบทที่ชาว
สะมาเรียจะเขาใจได เราจะเห็นวาพระเยซูคริสตกําลังประกาศ กําลังสื่อสารขามโลกทัศนจากชาวยิวไปสูช าวสะมาเรีย ถาเรา
ดูวาหัวใจคําสอนของพระเยซูคริสต ไมวาพระองคจะพูดกับหญิงชาวสะมาเรีย หรือ ชาวยิว หัวใจคําสอนของพระเยซูคริสต
คือ เรื่องของแผนดินของพระเจา หัวใจคําสอนของอาจารยเปาโลก็เชนกัน แตหลายคนมักจะติดอยูที่ขอปลีกยอยที่
อาจารยเปาโลสอนเชน ในเรื่องภาษาแปลกๆ ในเรื่องของประทานฝายวิญญาณ หรือการใชของประทานฝายวิญญาณ หลาย
คนมักจะมองวานั่นเปนคําสอนหลักของอาจารยเปาโลแตจริงๆ แลวถาเราดูในภาพรวมทั้งหมด หัวใจคําสอนของอาจารย
เปาโลเปนเรื่องเดียวกันกับที่พระเยซูคริสตทรงสอนคือเรื่องของแผนดินของพระเจา ทําอยางไรที่เราจะนําคนเขาไปในแผนดิน
ของพระเจา เพียงแตวาอาจารยเปาโลเลือกใชคําศัพทในลักษณะที่คนฟงจะสามารถเขาใจได อาจารยเปาโลกําลังพูดกับ
คนซึ่งไมใชคนยิว พระเยซูคริสตพูดกับผูฟ งซึ่งสวนใหญเปนคนยิว แตคนฟงอาจารยเปาโลสวนใหญแลวจะเปนคนตางชาติซึ่ง
อยูในอาณาจักรโรม อาจารยเปาโลจึงเลือกใชคําศัพทที่คนที่อยูในอาณาจักรโรมสามารถฟงแลวเขาใจได อยาลืมนะครับวา
อาณาจักรโรมกวางใหญมหาศาล บางเขตไปอยูในบางสวนของประเทศอังกฤษในปจจุบัน ครอบคลุมไปถึงบางสวนของ
ชายแดนตุรกีและลงมาทางภาคเหนือของทวีปแอฟริกา ลิเบีย อิยิปต อิทธิพลของอาณาจักรโรมันครอบคลุมถึงตะวันออกกลาง
ในจอรแดน ในบางสวนของซีเรียรวมถึงในเขตปาเลสไตน คิดดูวาอาณาจักรใหญขนาดไหน แตประชากรของอาณาจักรโรม
ทั้งหมด 3 ใน 5 ของประชากรอยูในสถานภาพของการเปนทาส ไมวาจะเปนทาสระบบไหนก็แลวแต 3 ใน 5 ของประชากร
ทั้งหมดอยูในสถานภาพของทาส เพราะฉะนั้นอาจารยเปาโลจึงเลือกที่จะอธิบายเรื่องแผนดินของพระเจา โดยใช
คําศัพทที่คนในบริบทนั้นๆเขาใจได เพราะเปนคําศัพทที่อยูในโลกทัศนของเขา อาจารยเปาโลใชคําวาอะไรครับ? การ
ไถ (Redemption) เมื่อคนที่เปนทาสฟงก็จะเขาใจเลยวาเมื่อเขาตกอยูในสภาพเปนทาสไมมีอิสระไมเปนเจาของตนเอง มีคน
อื่นเปนเจาของตัวเขา การที่เขาจะหลุดออกมาจากสถานภาพการเปนทาส จําเปนที่จะตองมีคนหนึ่งมาจายคาไถ ซื้อเขา
ออกมาจากสภาพการเปนทาส เขาจึงจะมีอิสระได นั่นหมายถึงจําเปนจะตองมีคนๆ หนึ่งมาไถเขาออกไป อาจารยเปาโลกําลัง
บอกวาพระเยซูคริสตเปนคนที่ไถเขาออกจากการตกเปนทาสของความผิดความบาป ทําใหเขาเขาสูแผนดินของพระเจาได
อาจารยเปาโลเลือกใชคําวาประชากร (Citizens) เมื่อคนที่อยูในอาณาจักรโรมไดยินเขาจะเขาใจทันที เพราะทุกคนทีอ่ ยูใน
อาณาจักรโรมนั้นจะตองมีหนาที่ความรับผิดชอบของความเปนประชากรชาวโรม เราทุกคนเมื่อเขาแผนดินของพระเจา เรา
เปนประชากรของพระเจา ทุกคนมีหนาที่ระหวางตัวเขากับพระเจา และหนาที่ความรับผิดชอบตอคนในสังคม อาจารยเปาโล
ใชคําวา “บุตรบุญธรรม” เพราะในอาณาจักรโรมนั้น ถาสมมติวาผมเปนประชากรของอาณาจักรโรมเวลาผมมีลูกผูชายถา
ผมไมรับลูกผูช ายคนนี้เปนลูกของผม แมวาเด็กจะเกิดจากภรรยาผมแตผมไมรับ เด็กคนนี้ก็จะตองระหกระเหินตามขางถนน
หรือไมก็จบชีวิตอันสั้น แตถาสมมติผมเห็นเด็กคนหนึ่งอยูขางถนนไมมีใครสนใจ ผมมีใจสงสารเก็บเด็กคนนั้นมาเลี้ยงเปน
ลูกบุญธรรมของผม มีความหมายสําคัญมากนั่นหมายถึงวาทุกสิ่งที่ผมเปนเจาของ ทรัพยสินตางๆ ของผม สิทธิอํานาจ
ตางๆ ที่ผมมีอยู ที่ผมครอบครอง ขาทาสบริวารจํานวนมากมาย ก็จะเปนของลูกบุญธรรมของผม และนี่คือคําที่อาจารยเปาโล
เลือกใชในการสื่อสาร คริสเตียนก็เชนเดียวกัน ทุกอยางที่พระเจาทรงครอบครองสิทธิอํานาจที่พระองคมี เมื่อเราเปน
บุตรของพระเจา สิ่งเหลานั้นก็เปนของของเราเชนกัน อาจารยเปาโลใช ชุดคําศัพทในการอธิบายแตกตางกัน แต
อธิบายเรื่องๆเดียวกัน เราจะเห็นวาพระเยซูคริสตพยายามอธิบายใหหญิงชาวสะมาเรียเขาใจในบริบทที่เธออยู โดยอธิบาย
ขามโลกทัศนใหหญิงชาวสะมาเรียนั้นฟง พยายามใหเธอเขาใจวา ความรอดที่ผานมาทางองคพระเยซูคริสตเปนอยางไร
พี่นองที่รัก มีการประกาศใหญเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราโดยผานทางทีวีในเดือนธันวาคม 2009 ผมเชื่อวาหลาย
คนตั้งใจที่จะอธิฐานเผื่อเพื่อนสนิทมิตรสหาย มีโอกาสเปดบาน เชิญชวนคนเหลานี้ดูการประกาศผานทางทีวี โดยตั้งใจและ
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หวังวาเขาจะกลับใจเชื่อในพระเยซูคริสต พี่นองที่รักครับ เราตองทํางานหนักมากไปกวานั้น เพราะอะไรรูไหมครับ? เพราะวา
เรากําลังทําการประกาศขามโลกทัศนโดยที่เราไมรูตัว เราอยาคิดวาเราพูดภาษาไทยภาษาเดียวกัน ใชคําศัพทคําเดียว
กัน แลวพี่นองที่ไมเปนคริสเตียนทีเ่ ปนคนไทยจะเขาใจในสิ่งที่เราพูด อยาเขาใจผิดอยางนั้นนะครับ
มีมิชชันนารีทานหนึ่งเขามาทํางานในประเทศไทยมีใจรอนรนอยากจะประกาศ พยายามฝกปรือภาษาไทยจนสําเนียง
ทุกคําถูกตองชัดเจนหมด เริ่มตนทอง ยอหน 3:16 เพื่อที่จะประกาศกับพี่นองชาวไทย “เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนได
ประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนทีว่ างใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศแตมีชีวิตนิรนั ดร” เขามีความภาคภูมิใจ
มากเพราะถาไมเห็นหนาบอกไดเลยวาคนที่พูดนี้เปนคนไทย แตพอเห็นหนาจึงจะรูวาเปนฝรั่ง เดี๋ยวจะตองออกไปเปนพยาน
กับคนไทยที่ตลาด เจอหนาคนไทยก็ยิ้มสวัสดีทักทาย แลวพูดยอหน 3:16 ใหคนไทยฟง คนไทยฟงก็ดีใจยิ้มพยักหนา แตถา
ถามวาเขามีความรูเพิ่มเติมไปจากเดิมไหม คงไมไดมีความรูเพิ่มเติมไปจากเดิมเลย คงจะงงวาฝรั่งพูดอะไร ภาษาไทยชัดถอย
ชัดคําทุกอยางแตไมรูวาพูดอะไร ทําไมถึงไมเขาใจละครับ? เพราะวาคําวา “พระเจา” ในโลกทัศนคริสตหมายถึง “พระเจา
ผูทรงสราง ฟาสวรรคแผนดินโลก และมนุษย” พระเจาผูทรงสราง พระเจาผูทรงครอบครองดูแลใหทุกอยางที่พระเจาทรงสราง
นั้นดําเนินอยูตอไป นั่นคือความหมายของพระเจาสําหรับคริสเตียนเปน “God the creator” แตคําวา “พระเจา” ในโลก
ทัศนพุทธมีความหมายตางกัน คําวา “พระเจา” ใชสําหรับพระเจาอยูหัว พระจันทร พระอาทิตย พระชั้นผูใหญ ฯลฯ ใชคํานี้
หมด ในโลกทัศนพุทธมีการแบงภูมิของการเกิดจากต่ําไปสูงไปตามระดับชั้นโดยมีพระเจาหรือเทพเจาอยูในภูมิระดับสูงๆ สรุป
ก็คือ คําวา“พระเจา”ที่ใชกันอยูในภาษาไทยในโลกทัศนพุทธจะต่ํากวาคนที่บรรลุพระนิพพาน เพราะสําหรับคนไทย
พุทธ พระเจาองคนี้มีความหมายวา เมื่อพระเจาไปเสวยสุขแลว บุญที่มีอยูหมดบุญแลว ก็ตองไปเกิดใหมอีก เพราะฉะนั้นพระ
เจาสําหรับคนพุทธถือวายังต่ําอยูยังไมสูงนัก ทําไม คริสตชนไมมีความเขาใจเลยทั้งๆที่ตามผนังวัดมีรูปพระพุทธเจาไปโปรด
แสดงธรรมใหเทพเจาในสวรรคชั้นตางๆ ฟงเพื่อจะไดหลุดพนไปสูพระนินพาน พระเจาของคุณนี่นะรักโลก ตายแลวพระ
เจาของคุณยังมีความรักอยู คําวา “ความรัก” ในโลกทัศนพุทธแสดงวายังยึดมั่นถือมั่นในบางสิ่งบางอยางอยู ยังไม
ปลอยวาง ยังมีความผูกพันธติดอยูกับบางสิ่งบางอยาง แลวยังบอกใหวางใจในพระบุตร คนไทยสับสนเพราะอะไรครับ?
ขนาดพระพุทธเจายังทรงสอนเหลาสาวกวา อยาเชื่อแมในสิ่งที่เราพูด ใหทดลองดู อยาเชื่ออยาวางใจอะไรงายๆ เห็นไหม
ครับ คําสอนในโลกทัศนพทุ ธเขาสอนกันมาอยางนี้ แตคริสเตียนเรามาถึงปบบอกใหเขาเชื่อ โลกทัศนของเรากับของเขานั้น
ขัดกัน คําพูดคําเดียวกันแตวิธีการเขาใจตางกัน และที่แยไปกวานั้นก็คือวา “เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม
พินาศ แตมีชวี ิตนิรันดร” พี่นองที่รักครับ คนพุทธฟงแลวบอกวา ไมเอาแลวพระเจาของคุณ เพราะฉันเองอยากจะหลุด
จากขบวนการเวียน วาย ตาย เกิด ฉันมีอยูแลวชีวิตนิรันดร แตคณ
ุ มาเสนอใหฉันอยูในขบวนการนี้อีกตอไป เห็น
ไหมครับเราคนไทยดวยกัน คุยภาษาไทยดวยกัน คําศัพทก็เหมือนกัน แตเรากําลังคุยกับคนทีไ่ มเปนคริสเตียนซึ่งมีโลกทัศนที่
แตกตางกัน ความเขาใจจึงตางกัน เพราะฉะนั้นการที่เราเชิญเพื่อนฝูงมาที่บาน สรางความสัมพันธที่ดีกับเขา อธิษฐานเพื่อเขา
ไมเพียงพอ เราตองอธิบายเรื่องของพระเยซูคริสตใหเขาเขาใจไดอยางชัดเจนในบริบทที่เขามีอยู อยาคิดวาเขาจะ
เขาใจภาษาคริสเตียนถึงแมจะเปนภาษาไทยก็ตาม ยากครับ
การสื่อสาร = ขอมูล + ทาทีความสัมพันธของผูสื่อและผูรบั สื่อ การสื่อสารที่เกิดผลจะตอง ชัดเจน ถูกตอง
ทั้งสองสวน พระเยซูพูดกับหญิงชาวสะมาเรียที่บอน้าํ วา “หญิงเอย ขอน้ําใหเราดื่มหนอย” การสื่อสารเกิดผลเพราะอะไร
ครับ ขอมูลคืออะไร พระเยซูคริสตตองการดื่มน้ํา ทาทีความสัมพันธดีไหม ดีครับ ดูจากคําที่ใชสภุ าพพระเยซูคงจะใชโทนเสียง
นุมนวลน้ําเสียงสุภาพเรียบรอย การสื่อสารถือวาเยี่ยม ลองจินตนาการวาถาพระเยซูคริสตพูดเหมือนกัน ขอมูลเหมือนกัน แต
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ดวยทาทีตางกัน “นั่งนี่ ขอน้ําใหเราดื่มหนอย” พระเยซูอาจจะไดน้ําดื่มเหมือนกัน หญิงชาวสะมาเรียอาจจะบอกวา เอาไป
แลว กระแทกน้ําใสพระเยซู แตถาพระเยซูพูดสื่อสารขอมูลเหมือนกันดวยน้ําเสียง ทาทีดีถูกตอง “หญิงเอย ขออัคควา (aqua)
ใหเราดื่มหนอย” อยาลืมนะครับวาในสมัยของพระเยซู ถาเปนชาวโรมภาษาที่ใชจะเปนภาษาลาติน อัคควา แปลวา น้ํา การ
สื่อสารดีไหม ขอมูลคือ ขอน้ําดื่มหนอย ทาที ความสัมพันธดี ภาษาคําสรรพนามน้ําเสียงที่ใชถูกตอง ถามวาหญิงชาวสะมาเรีย
คนนี้จะเขาใจไหม ไมเขาใจครับ เพราะวาโลกทัศนคาํ ศัพทลาตินผูห ญิงสะมาเรียคนนี้ไมมีอยูในหัวเลย อัคควา คืออะไรไม
เขาใจ พูดกันไมรูเรื่อง พระเยซูคริสตขออะไรฉันไมเขาใจ และนีค่ ือปญหาที่เกิดขึ้นเวลานี้ เราทํางานเราพูดกับคนไทย
เหมือนเรา เราคิดวาเขาเปนคนไทย เราคิดวาพูดภาษาเดียวกันเปนภาษาไทย เราใชคําศัพทเดียวกัน แตโลกทัศนตางกันครับ
เพราะฉะนั้นเวลาคุณพูด คนฟงที่โลกทัศนตางกันอาจจะไมเขาใจคุณ อยางที่คุณอยากจะใหเขาเขาใจ หลายทาน
อาจจะบอกวาไมเปนไร เราตองอธิษฐานมากๆใหพระวิญญาณทํางานในใจของคนเหลานั้น พี่นองที่รักครับ พระเยซูคริสตเปน
ใคร? พระองคทรงพยายามอธิบายขามโลกทัศนใหหญิงคนนี้เขาใจวา ความรอดที่มาจากพระเยซูคริสตเปนอยางไร ขนาดพระ
เยซูคริสตยังใชเวลาอธิบายใหผูหญิงคนนี้เกิดความเขาใจชัดเจน แลวเราละเปนใคร? จริงครับเราตองอธิษฐานขอใหพระ
วิญญาณทํางานในใจผูฟง แตกรุณาอยาใชพระวิญญาณเปนขออางที่เราจะไมปฏิบัตหิ นาที่ของเราอยางเต็มทีเ่ ถอะ
ครับ
เราจะตองทํางานหนักมากกวาเดิมในการพยายามอธิบายเรื่องของขาวประเสริฐใหเพื่อนคนไทยสามารถเขาใจไดใน
บริบทของเขา เราไมควรคาดหวังวาคนไทยจะตองมีความเขาใจในบริบทของยิว ของอิสราเอล และของโรม กอน จึงจะมี
โอกาสเขาใจขาวประเสริฐ ซึ่งเปนการไมยุติธรรมและไมถูกตองสําหรับคนไทยในการรับฟงขาวประเสริฐ จริงๆแลวเราจะตอง
อธิบายใหเขาเขาใจไดอยางชัดเจนในบริบทของเขา นี่คือใจที่สามเขาใจ พระเยซูคริสตเขาใจ ทรงอธิบายใหหญิงสะมาเรีย
เขาใจในบริบทของสะมาเรีย ใจที่สี่ คือ ตัดสินใจ
4. ตัดสินใจ ในขอ 25 เมื่อหญิงคนนี้ฟงพระเยซูคริสตพูด เธอบอกวา “ดิฉันทราบวาพระเมสสิยาห (ที่เรียกวาพระ
คริสต) จะเสด็จมา เมื่อพระองคเสด็จมา พระองคจะทรงชี้แจงทุกสิ่งแกเรา” พระองคเสด็จมาทรงกระทําทุกสิ่งทุกอยางใหแจม
แจง พระองคตอบหญิงชาวสะมาเรียวา “เราที่พูดกับเจาคือทานผูนั้น” ผูหญิงคนนี้รูทันทีวา การที่พระเยซูคริสตรูเรื่องชีวิต
ของนางทะลุปรุโปรงแสดงวาพระองคเปนพระเมสสิยาหแนนอน การตัดสินใจของผูหญิงคนนี้เกิดขึ้นเพราะเธอรูวาพระองคเปน
พระเมสสิยาและพระองคตอบสนองวาใชเราคือทานผูนั้น
ดวยเหตุนี้เองเธอจะตองตัดสินใจที่จะติดตามพระเยซูคริสต
เพราะเธอรูว าเวลานี้พระเมสสิยาหกําลังยืนอยูตอหนาของเธอแลว จึงมีใจที่หาเกิดขึ้นนั่นคือการมอบใจ
5. มอบใจ เราจะไมเห็นพระคัมภีรตอนไหนที่บอกวาผูหญิงคนนีม้ อบใจใหพระเยซูคริสตนะครับ ไมมีปรากฏอยู
ตรงนี้ แตเมือ่ คุณอานแตละบรรทัด แตละบรรทัดคุณจะเห็นวา สิ่งที่ผูหญิงคนนีพ้ ูดสิ่งที่เธอกระทํานั้นเปนการกระทําของการ
มอบใจใหกับพระเยซู เพราะอะไรครับ? เพราะวาผูห ญิงคนนี้เขาไมอายอีกตอไปไมวาเธอจะเปนอยางไรเมื่อกอนเธอแอบมา
ตักน้ําเวลาเทีย่ ง ไมตองการพบปะผูคนเพราะอายไมอยากใหใครรูจกั ชีวติ ของเธอวาที่ผานมาเปนอยางไร ไมอยากไปยุงเกี่ยว
กับใคร แตเวลานี้เธอไมอายอีกตอไปแลวเธอวิ่งไปหาคนในหมูบานบอกวา มาดูซิฉันพบกับผูชายคนหนึง่ เปนพระคริสตได
ไหม? เขารูทุกอยางทุกสิ่งที่ฉันเคยกระทํามา เห็นไหมครับ ใชคาํ วาทุกสิ่งที่เคยกระทํามา ไมอายอีกตอไปเพราะอะไรครับ?
เพราะเวลานีผ้ ูหญิงคนนี้เขาเปนไทย เปนอิสระจากความผิดตางๆที่เคยพันธนาการเธออยู เวลานีเ้ ธอหลุดพนจากสิ่งตางๆที่
ผูกมัดเธออยูไมอายอีกตอไปเปดเผยไดทกุ อยาง มาดูซิผูชายคนนี้เปนพระคริสตไดไหม เพราะสัจจะทําใหเธอเปนไทย สิ่ง
เกาๆก็ลว งไปนี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น มีชวี ติ ใหมที่เกิดขึ้น แตผูหญิงคนนี้ยังทําสิ่งที่มากไปกวานั้นอีก มากไปกวา
การตัดสินใจมากไปกวาการที่เธอมอบใจใหกับพระเยซูคริสต ใจที่หกคือรวมใจ
By Revd. Dr. Bantoon Boon-Itt

8

6. รวมใจ ที่จะนําคนทั้งหลายมารูจักกับพระเจา เราจะเห็นวาขบวนการเติบโตฝายวิญญาณของความเชื่อของ
ผูหญิงคนนี้ เปนขบวนการที่เปนภาพที่ชดั มากในตอนนี้ ถาเราดูในขอ 19 เราจะเห็นวาผูหญิงคนนี้พูดกับพระเยซูวาทานเจา
ขา ดิฉันเห็นวาทานเปนผูเ ผยพระวจนะ ตอนแรกผูหญิงคนนี้เห็นพระเยซูเปนเพียงผูเผยพระวจนะซึ่งรูเรื่องชีวิตของเธอบาง
เรื่อง ในขอ 29 ผูหญิงคนนี้พูดวา มาเถิดมาดูทานผูหนึ่งซึ่งบอกทุกสิ่งที่ฉันไดเคยกระทํา วิ่งไปบอกคนในหมูบานโดยไมอายวา
ตัวเองเปนอยางไรเมื่อกอน เดี๋ยวนี้เปนอิสระแลว ไปบอกใหมาดูซิ ซึ่งนําไปสูขอ 39 ซึ่งกลาววาชาวสะมาเรียจํานวนมากมาย
ไดมีศรัทธาในพระเยซูคริสตเพราะคําพยานของหญิงชาวสะมาเรียคนนั้น เห็นไหมครับ? ความเชื่อคอยๆเติบโตขึ้นและ
เผยแพรออกไป คนเราเมื่อรับความรอดแลวเก็บไวคนเดียวนั้นไมมี เขาจะอดไมไดที่จะเก็บไวคนเดียวแตจะบอกตอไป ถา
คุณรับความรอดแลวแตเก็บไวคนเดียวไมบอกคนอื่น คุณเปนคนที่เห็นแกตวั มากที่สุดในโลก เมื่อพระเจาทําการในชีวิตของ
คุณ คุณรับพระคุณและความรักมากมาย คุณจะไมสามารถอยูนิ่งได ถาคุณไมบอกตอซิมันนาแปลก ในขอ 42 กลาววา
เดี๋ยวนี้ชาวสะมาเรียในหมูบา นบอกวาเดี๋ยวนี้เราไมไดเชือ่ เพราะคําพูดของผูหญิงคนนั้นแตเราเชื่อเพราะวาเราไดยินดวยตัวเรา
เอง เราไดยินและเรารูว าพระองคทรงเปนพระคริสตพระผูชวยใหรอดในโลกที่แทจริง เห็นไหมครับ? ขบวนการความเชื่อที่
เกิดขึ้นโดยเริ่มจากหญิงคนหนึ่งที่พระเยซูคริสตทรงนัง่ ลงคุย ใชเวลาอธิบาย อดทนในการที่จะตอบคําถามในสิ่งที่เขาไมรู ถาม
แลวถามอีก ทรงอธิบายพูดกับเธอเปนภาษาธรรมแตเธอเขาใจเปนภาษาคน ถึงกระนั้นก็ทรงพยามอธิบายจนกระทั่งเธอ
เขาใจ เมื่อความเชื่อเกิดขึ้นนั่นเองครับ จากคนเพียงคนเดียวไปสูคนในหมูบาน จนคนในหมูบานเองตระหนักวา
เดี๋ยวนี้พวกเขารูจักกับพระเจาดวยตัวของเขาเองแลว
พี่นองที่รักครับการประกาศใหญที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมขอใหพี่นองตระหนักวาในการที่เราทําการประกาศกับคน
ไทยนั้นเปนการประกาศที่ขามโลกทัศน เราไมไดอยูในโลกทัศนเดียวกันนะครับ อยางมัทธิวนี่ มัทธิวเชิญคนยิวเขามาใน
บาน มัทธิวพูดเรื่องของพระเยซูคริสต มัทธิวกําลังสื่อสารกับคนที่อยูในโลกทัศนเดียวกัน เขาเปนคนยิวดวยกันโลกทัศน
เดียวกัน
แตพี่นองที่รักครับเราซึ่งเปนคนไทยเราซึ่งเปนคริสเตียนไทยเรากําลังเชิญเพื่อนคนไทยดวยกันแตไมไดเปนคริส
เตียน โลกทัศนคริสเตียนเปนโลกทัศนที่แตกตางจากโลกทัศนพุทธ คริสเตียนไทยจะตองทํางานหนักมากขึ้นที่จะอธิบาย
เรื่องของขาวประเสริฐใหกบั คนที่อยูในโลกทัศนที่แตกตางกันสามารถเขาใจได แตสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะหนุนใจและเตือนเรา
วาอยาใหมีใจที่ 7 การทอใจเกิดขึ้น
7. การทอใจ ผมเชื่อวาหลายคนอาจจะเห็นคนที่คณ
ุ เปนพยานดวยกลับใจ หลายคนอาจจะไมเห็นเขากลับใจซะที
เลย ไมเห็นเขาใจซักทีเลย บางคนอาจจะเห็น บางคนอาจจะไมเห็นคนกลับใจ แตอยาทอใจ ผมอยากจะจบลงดวยเรื่องจริงที่
เกิดขึ้น มีศิษยาภิบาลทานหนึ่งในเมืองบาส (Bath) ประเทศอังกฤษ ทานเคยเปนนายทหารกองทัพบก ระหวางเปนนายทหาร
ไดถูกสงไปประชุมที่เมืองเมลเบิรนประเทศออสเตรเลีย ในระหวางการประชุมนายทหารหนุมคนนี้ไมรูวาจะทําอะไร จึงไปเดิน
เลนตามถนนเล็กๆ ในเมืองเมลเบิรน ชือ่ ถนนกรีนสตรีท (Green Street) บนถนนนี้เรียงรายไปดวยรานกาแฟเล็กๆ ใน
ระหวางที่เดินก็เห็นผูชายคนหนึ่ง ลักษณะตัวเตี้ยๆ หัวลาน อวน มีหนวด หนวดตรงปลายหมุนเหมือนหางหนูสองขาง เขา
สวมหมวก ถามีใครเดินผานผูชายคนนี้กจ็ ะกมแลวก็เปดหมวกออก พรอมกับคํานับพูดวา “สวัสดีครับ เชื่อวางใจในพระเยซู
คริสตเถอะครับจะไดรับชีวติ นิรันดรไมตอ งถูกการพิพากษา” ประโยคสั้นแคนั้นเอง ทุกคนที่เดินผานถนนสายนี้ผูชายคนนี้ก็จะ
พูดแบบเดียวกัน “เชื่อพระเยซูคริสตนะครับคุณจะไดรับความรอด คุณจะไมตองเขาสูการพิพากษา” พูดแคนั้น ทุกคนที่เขา
พูดดวยเขาจะโคงศรีษะขอบคุณครับแลวก็เดินผานไป นายทหารคนนี้ฟงคําพูดของผูชายคนนี้ทพี่ ูดกับคนที่เดินผานไปผานมา
ประโยคสั้นๆ ซึ่งติดอยูในหัวของเขา จากเวลาหนึ่งวันมาเปนหนึ่งสัปดาห จากสัปดาหกลายมาเปนเดือน จากเดือนกลายมา
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เปนป จนมาถึงจุดๆหนึ่ง นายทหารหนุมคนนี้ก็ไดตัดสินใจเชื่อในองคพระเยซูคริสตและตัดสินใจที่จะถวายชีวติ ของเขาในการ
ที่จะรับใชพระเจา ไปเรียนพระคริสตธรรม และทํางานในคริสตจักรจนกระทั่งเปนศิษยาภิบาลและนักเทศนทมี่ ีชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติ เขาไดมีโอกาสไปเทศนาที่ประเทศแถบอเมริกาใต กอนทีเ่ ขาจะเริ่มตนเทศนา เขาก็จะเลาเรื่องชีวิตของเขาวา ทําไม
จากนายทหารหนุมจึงมาเปนนักเทศน โดยเลาวาทําไมชีวิตเขาจึงเปลี่ยนแปลงไป เขาเลาถึงชายที่ถนนกรีนสตรีทคนนั้น แลว
จึงเริ่มตนเทศนา พอเทศนาจบก็มีคน 2-3 คนเดินมาหาเขา บอกวาคุณรูไหม ผมรูจักผูชายคนนัน้ ผูชายคนนัน้ ทําใหผมกลับใจ
มาเปนคริสเตียน ผมรูจักเขาคนเดียวกับที่คุณวานี่เลย เขาพูดแบบเดียวกันเลย ทุกๆที่ทเี่ ขาไปเทศนตามทวีปตางๆที่อเมริกา
ที่ยุโรป ที่แอฟริกา ก็จะมีคนออกมา 3-4 คนบาง 4-5 คนบาง เดินมาบอกวา ผมรูจ กั ผูชายคนนัน้ เขาพูดแบบนั้นจริงๆ และทํา
ใหชีวติ ของผมเปลี่ยนไป อดีตนายทหารซึ่งตอนนี้เปนศิษยาภิบาลแลว ก็ไดมีโอกาสกลับมาเมลเบิรนอีกครั้งหนึ่ง ผานมาหลาย
สิบปแลวเขาอยากจะรูวาจะมีโอกาสพบกับผูชายอวนคนนี้อีกไหม? เขาจึงรีบตรงดิ่งไปที่ถนนกรีนสตรีททันที เพื่อที่จะไปดูวา
ผูชายคนนั้นยังอยูไหม เมื่อเดินไปที่ถนนกรีนสตรีทก็พบวาถนนนี้โลงไปหมดไมมีใครเลย จึงเดินไปที่รานกาแฟเล็กๆริมถนน
ถามคนขายวา ผูชายคนนั้นยังอยูไหมที่ตวั อวนๆศีรษะลานๆมีหนวดเหมือนหางหนู ชอบยืนพูดกับคนที่เดินผานไปผานมา
เจาของรานกาแฟบอกวาเดีย๋ วๆ นั่งรอกอนเดี๋ยวมา เขาก็นั่งรอซักพักหนึ่งก็เห็นผูชายคนนั้นเดินมาที่ถนนนี้อีก แลวก็เริม่ ตน
ทําอยางเดียวกับที่เขาเคยพบเมื่อหลายสิบปกอน พูดกับคนที่เดินผานไปผานมา พอเห็นวามีจังหวะวาง ศิษยาภิบาลทานนี้ก็
รีบวิ่งไปหาผูช ายคนนั้น และเขาไปคุยกับเขา ผมถามจริงๆเถอะ คุณยืนประกาศบนถนนสายนี้ เคยมีคนกลับใจบางไหม?
ผูชายคนนี้ตอบวา คุณรูไหม ผมทําแบบนี้ตลอดชีวิตของผม ผมไมเคยเห็นซักคนหนึ่งกลับใจ ผมไมเคยเห็นเลย พูด
เสร็จปบเขาก็กมหนาดูที่พื้น น้ําตาก็เริ่มไหล ผูชายอวนๆคนนี้น้ําตาไหลนองหนา ศิษยาภิบาลคนนี้ก็เอามือไปโอบไหลผูชาย
คนนี้แลวกลาววา คุณรูไหมผมคนหนึ่งที่กลับใจเพราะคุณ และคุณรูไหม ผมเห็นคนอีกมากมายตามทวีปตางๆที่เขากลับ
ใจเพราะสิง่ ทีค่ ุณทํา แตคณ
ุ ไมเคยเห็น แลวทั้งคูก็รองไหและอธิฐานดวยกัน
ผมเลาเรื่องนี้เพื่อเตือนวาเมื่อคุณประกาศกับเพื่อน อธิบายเรื่องของพระคริสตใหเขาเขาใจ คุณอาจจะไมเห็นเพื่อน
กลับใจ คุณอาจจะไมไดยินวาเขากลับใจหรือเปลา ชีวติ เขาเปลี่ยนแปลงหรือเปลา คุณอาจจะไมรูแตคณ
ุ จะทราบไดอยางไร
ครับวาถึงแมคุณอาจจะไมเห็นแตคนอื่นเขาเห็น ? คุณหวานไปแลวแตอาจจะมีคนอื่นเก็บเกี่ยว สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือวา
เมล็ดของขาวประเสริฐทีค่ ุณหวานไปไมสูญเปลา คุณอาจจะไมเห็นแตคนอื่นเขาเห็น พี่นองที่รักครับอยาทอใจถาเกิดคุณ
ไมเห็นในชีวติ นี้ หรือในการประกาศในครัง้ นี้ เพื่อนคุณกี่คนก็แลวแตที่คุณแบงปนพระคริสตใหเขาแตเขาไมกลับใจ คุณอาจจะ
ไมเห็นแตคุณจะรูไดอยางไรวาอีกหาปขางหนา สิบปขางหนาเมล็ดของขาวประเสริฐจะเริ่มเติบโตในชีวติ ของเขา ทําใหชีวิต
ของเขาเปลีย่ นแปลงไป อยาลืมวาพระวจนะของพระเจาบอกวาอยางไรครับ “คนหนึ่งหวาน คนหนึ่งรดน้ํา แต พระเจาทํา
ใหเติบโต” (1 คร.3:6)

คําถามชวนคิด
1)
2)
3)

บทเรียนจากเรื่อง “พระเยซูกับหญิงชาวสะมาเรีย” มีอะไรบาง ?
ทําไม บทเรียนจากเรื่อง “พระเยซูกับหญิงชาวสะมาเรีย” จึงเปนแบบอยางในการสื่อสารขามโลกทัศน ?
ลองใครครวญดูวา
3.1 ชีวิตของคุณสําแดงใจทั้งเจ็ดหรือไม ? (เหตุใดคุณจึงควรมีใจทั้งหก ? แตจะตองระมัดระวังไมใหมีใจที่เจ็ดเกิด
ขึ้นกับคุณ)
3.2 คุณจะพัฒนาใจทั้งหกในชีวติ ของคุณไดอยางไร ? จะปองกันไมใหเกิดใจที่เจ็ดไดอยางไร ?
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4)
ละ

5)

6)
7)

8)

9)

10)

ทําไมจึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวยิว เบื้องหลังทองเรื่อง ของพระธรรมในแต
ตอน?
4.1 ลองใครครวญดูวาเวลาที่คุณเฝาเดีย่ ว, ศึกษาพระวจนะจากคูมอื ตางๆ หรือ ฟงคําเทศนา
คุณ, ผูเขียน หรือ ผูเทศนา กําลังบิดเบือนพระวจนะหรือไม ?
4.2 เหตุใดการบิดเบือนพระวจนะจึงอันตรายถึงแมวา การสอนที่บดิ เบือนพระวจนะนั้นจะนําไปสูขอสรุปที่ถกู ตอง ?
4.3 คุณจะมีวิธีการตรวจสอบสิ่งที่คุณฟง หรือ เรียนรู ไดอยางไรวา มีความถูกตองโดยปราศจากการบิดเบือน ?
คําวา “เมตตาสงสาร (Compassion)” ที่ใชในพระคัมภีร มีความหมายวาอยางไร ?
5.1 ทําไม Compassion จึงเปนลักษณะธรรมชาติ (Characteristic) ของคริสเตียน ?
5.2 จงใครครวญดูวาชีวติ ของคุณสําแดงลักษณะธรรมชาติของความเมตตาสงสารอยางเต็มเปยม
ตามแบบอยางของพระคริสตหรือไม ?
5.3 ถาไมอะไรคืออุปสรรค หรือสาเหตุ ที่ทําใหคุณขาดคุณลักษณะที่สําคัญเชนนี้ ? จงอธิษฐานสารภาพกับพระเจา
และขอการเปลี่ยนแปลงที่จะมีใจใหม – ใจแหงความเมตตาสงสาร ชนิดที่เก็บไวไมได รอเดี๋ยวไมได ไมขึ้น
กับเหตุผล ไมตองสรางบรรยากาศ ไมตองใหมี moodสงสารกอน แตเปนใจที่ตอบสนองทันทีโดยอัตโนมัติ
ภาษาธรรม – ภาษาคน คืออะไร ?
ทําไมคริสเตียนจึงจําเปนจะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องระดับของภาษา ?
จากตัวอยางขององคพระเยซูคริสต หรือ ของอาจารยเปาโล
7.1 ทําไมพระเยซูหรืออาจารยเปาโล จึงใชชุดของคําศัพท และมีวธิ ีการอธิบายเรื่องแผนดินของพระเจา
ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของผูฟง?
7.2 ชุดของคําศัพทและวิธีการอธิบายของพระเยซูคืออะไร ? ทําไมจึงใชไดผล ?
7.3 ชุดของคําศัพทและวิธีการอธิบายของอาจารยเปาโลคืออะไร ? ทําไมจึงใชไดผล ?
7.4 คุณซึ่งเปนคริสเตียนไทยควรใชชุดของคําศัพทและวิธีการอธิบายอยางไรในการอธิบาย
สิ่งที่พระคริสตทรงทําที่ไมกางเขน เพือ่ ใหแตะตองจิตใจเพื่อนชาวไทยไดจริงๆ ?
การสื่อสารที่เกิดผลจะตองมีองคประกอบอยางไร ?
8.1 จงใครครวญดูวา อะไรคือปญหาของการสื่อสารขาวประเสริฐกับพี่นองชาวไทย ?
8.2 เหตุใด ถึงแมวา “ทาทีความสัมพันธของคุณกับผูที่คุณเปนพยานดวยจะดีเลิศ” แตการเปนพยานของคุณ
จึงไมเกิดผล ?
8.3 คุณจะปรับปรุงการสื่อสารขาวประเสริฐของคุณใหเกิดผลไดอยางไร?
เหตุใดเมื่อเรารับความรอดแลว เราไมสามารถอยูนิ่งและเก็บไวกบั ตัวคนเดียวได แตจะตองบอกคนอื่นตอ ?
จงใครครวญดูวา คุณกําลังนิ่งเงียบและเก็บความรอดไวกับตัวโดยไมบอกตอไปยังคนรอบขางหรือไม?
ถาใชจงอธิษฐานสารภาพกับพระเจา และขอการชวยกู และการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในชีวติ คุณ
บทเรียนจากเรื่องของ “ชายที่ถนนกรีนสตรีท” คืออะไร ?
จงใครครวญดูวาคุณจะนําตัวอยางของ “ชายที่ถนนกรีนสตรีท” มาประยุกตใชในชีวิตของคุณไดอยางไร ?

ขอพระเจาทรงโปรดอวยพระพร
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