เครื่องบูชาโมทนาพระคุณ
(“Thank Offering” โดย ผศ.จอห์ น แอล.แฮร์ ริส
ด้ านศาสนาแห่ งมหาวิทยาลัยอีสต์ เท็กซัส แบ๊ บติศต์ ทีเ่ มืองมาร์ เชล
รัฐเท็กซัส)
ในวารสาร Biblical illustrator ฉบับฤดูร้อน 1997
แปลโดย เครือวัลย์ เทีย่ งธรรม
คุณนมัสการพระเจ้าโดยวิธีไหน? เคยไหมที่ฆ่าสัตว์เพื่อแสดงถึงความยาเกรงพระเจ้า? หลายคน
อาจรู ้สึกไม่สบายใจหากได้ยนิ ใครเสนอให้ทาอย่างนั้น และบางคนอาจจะเรี ยกการกระทาอย่างนั้นว่า
เป็ นเรื่ องวิปริ ตวิตถาร อย่างไรก็ตาม นัน่ เป็ นวิธีนมัสการพระเจ้าที่ชาวอิสราเอลปฏิบตั ิกนั ทัว่ ไป ชาวฮีบรู
เชื่อว่าการนมัสการพระเจ้าอย่างเหมาะสมเป็ นการถวายบูชาสิ่ งที่เรารักถนอม สัตว์ที่ถวายบูชากลายเป็ น
ของขวัญที่ผนู ้ มัสการถวายแด่พระเจ้า เพื่อให้ได้มา เพื่อธารงรักษา เพื่อฟื้ นสภาพและ/หรื อ เพื่อเฉลิม
ฉลองสามัคคีธรรมกับพระเจ้าบัญญัติของโมเสสกาหนดพิธีกรรมในการถวายเครื่ องบูชา
การถวาย
เครื่ องบูชาทาหน้าที่ฟ้ื นความสัมพันธ์ ระหว่างพระเจ้ากับมนุษยชาติ และระหว่างมนุษย์กนั เองซึ่ ง
แตกร้าวไปแล้วให้คืนดีดงั เดิม
ชาวอิสราเอลนมัสการพระเจ้าผ่านการถวายเครื่ องบูชาหลายรู ปแบบ ไม่ใช่วา่ การถวายบูชาทุก
อย่างจะเกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์ การถวายผลแรกการถวายทศางค์ และธัญญบูชาล้วนแตกต่างไปจาก
การถวายสัตวบูชาอย่างสิ้ นเชิ ง อย่างไรก็ตามคาที่ใช้สาหรับการถวายบูชาในพระคัมภีร์ฮีบรู แปลว่า “ฆ่า”
(ภาษาฮีบรู วา่ ซาห์บาห์)
สัตวบูชามีรูปแบบพื้นฐานอยูส่ องอย่างคือ แบบที่ถวายแด่พระเจ้าทั้งหมด และแบบที่พระเจ้า
ทรงรับสัตว์ตวั นั้นเพียงบางส่ วน
เครื่ องเผาบูชาเป็ นตัวอย่างของการทาลายและอุทิศแด่พระเจ้าอย่าง
สิ้ นเชิง เพราะเว้นแต่หนังแล้ว สัตว์ท้ งั ตัวถูกเผาบนท่านบูชา นี่เป็ นเหตุที่มกั จะเรี ยกเครื่ องเผาบูชาว่า
“เครื่ องเผาบูชาทั้งตัว” (1 ซามูเอล 7:9) ตัวอย่างของการถวายบูชาบางส่ วนได้แก่ธญ
ั ญบูชา เครื่ องบูชาไถ่
บาป เครื่ องบูชาไถ่กรรมบาปและศานติบูชา
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ศานติบูชา (ภาษาฮีบรู วา่ เชลล์-เอม) (peace offering) หรื อ สามัคคีธรรมบูชา (fellowship
offering) เป็ นเครื่ องบูชาที่ถวายแด่พระเจ้าด้วยใจสมัครจริ ง ๆ พระบัญญัติไม่ได้กาหนดไว้วา่ เป็ น
พิธีกรรมที่ตอ้ งทา นอกจากในกรณี ของนาศีร์ (กันดารวิถี 6:17-20) และในเทศกาลอยูเ่ พิง (เลวีนิติ
23:33-36) แต่เดิมนั้นเป็ นสิ่ งที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการรับประทานอาหารในครอบครัว หรื อในหมู่
คนที่เชิญมาที่เป็ นวงกว้างออกไปต่อมาศานติบูชาและการร่ วมรับประทานอาหารกันในชุมชนก็มี
ปุโรหิ ตมาร่ วม และปุโรหิ ตก็จะได้รับส่ วนแบ่งส่ วนหนึ่งด้วย (เลวีนิติ 7:34) ส่ วนที่เป็ นไขมันถูกเผาบน
แท่นบูชา และเลือด นั้นจะหลัง่ ออก ส่ วนเนื้อนั้น ผูร้ ่ วมในพิธีจะรับประทาน ธรรมเนียมของการ
รับประทานอาหารด้วยกันหลังจากถวายเครื่ องบูชามีรากเหง้ามาจากประเพณี สมัยบรรพชน และเป็ นสิ่ ง
ที่จะทากันโดยเฉพาะเมื่อมีการทาพันธสัญญา การตกลงเป็ นพันธมิตรกัน และการทาข้อตกลงต่าง ๆ
(ปฐมกาล 31:54)
ศานติบูชาแบ่งย่อยได้เป็ นสามประเภท คือเครื่ องบูชาโมทนาพระคุณ เครื่ องบูชาแก้บน และ
เครื่ องบูชาตามใจสมัคร ศานติบูชาที่กล่าวถึงบ่อยที่สุดก็คือเครื่ องบูชาโมทนาพระคุณ (ภาษาฮีบรู วา่ โท
ดาห์) คาบรรยายเรื่ องเครื่ องบูชาโมทนาพระคุณปรากฏในพระธรรมเลวีนิติ 7:11-15 และเลวีนิติ 22:1830 ส่ วนไขมันของสัตว์น้ นั นาไปเผาและเนื้อส่ วนอกนาไปทาพิธียนื่ ถวาย เป็ นเครื่ องยืน่ บูชาถวายแด่พระ
เจ้า (เลวีนิติ 7:30) ปุโรหิ ตวางสิ่ งที่จะยืน่ ถวายลงบนมือของผูถ้ วายเครื่ องบูชา แล้วเอามือของตนช้อนไว้
ด้านล่างของมือผูถ้ วาย จากนั้นก็ยนื่ ไปข้างหน้าและดึงกลับไปมา เห็นได้วา่ เป็ นการบ่งบอกว่า เขาได้
ถวายให้พระเจ้าและพระเจ้าได้ประทานกลับคืน ท่อนบนของขาหลังข้างขวานั้นเจาะจงให้เป็ น “ส่ วน
ถวาย” ปุโรหิ ตได้รับเครื่ องยืน่ บูชาและส่ วนถวาย รวมทั้งขนมไร้เชื้ อเคล้าน้ ามัน ขนมแผ่นไร้เชื้ อทา
น้ ามัน ขนมยอดแป้ งคลุกน้ ามัน (เลวีนิติ 7:12) โดยแก่นแท้แล้ว เครื่ องบูชาโมทนาพระคุณเป็ นการรวม
เอาธัญญบูชา (เลวีนิติ 2:1-16) และศานติบูชา (เลวีนิติ 3:1-17) เข้าด้วยกัน เมื่อถวายบูชาแล้ว ผูท้ ี่เข้าร่ วม
พิธีก็จะรับประทานเครื่ องบูชาด้วยกัน เป็ นอาหารมื้อศักดิ์สิทธิ์ มีกฎเกณฑ์กาหนดให้รับประทานสัตว์ที่
ถวายให้หมดในวันที่ถวายนั้น ตามปกติอาจจะเชิ ญพวกเลวีและคนยากจนมาร่ วมรับประทานเลี้ยงใน
ชุมชนด้วย (เฉลยธรรมบัญญัติ 16:10-11)
เครื่ องบูชาโมทนาพระคุณบ่งบอกถึงสถานการณ์เฉพาะอย่างหนึ่งที่อยูเ่ บื้องหลัง คือการถวาย
บูชานี้เกิดขึ้นเองจากใจของบุคคลคนหนึ่งซึ่ งจาเป็ นต้องแสดงความกตัญญูต่อพระเจ้าของตน ด้วยวัตถุ
ธรรมต่อหน้าสาธารณชน ที่พระองค์ได้ทรงช่วยให้เขารอดจากภัยพิบตั ิต่าง ๆ อย่างเช่น ความเจ็บป่ วย
ปั ญหา และแม้แต่ความตายการถวายบูชานี้เฉลิมฉลองการมีชีวติ อยูต่ ่อไปของบุคคลนั้นว่าเป็ นสิ่ งที่พระ
เจ้าประทาน
องค์ประกอบที่สาคัญในการถวายบูชาก็คือการยอมรับและยกย่องพระเจ้าด้วยความ
ขอบพระคุณ แสดงออกมาในรู ปของบทเพลงแห่งความชื่ นชมในพระคุณที่บุคคลผูน้ ้ นั ขับร้อง ย้อนกลับ
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ไปกล่าวถึงช่วงเวลาที่มีปัญหา และคิดถึงการช่วยกูจ้ ากสิ่ งเลวร้ายและประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงช่วยให้
รอด สิ่ งที่เน้นในการถวายเครื่ องบูชาโมทนาพระคุณ ก็คือการที่พระเจ้าประทานสวัสดิภาพในยามตกอยู่
ในปั ญหา ในพิธีกรรมทางศาสนานี้ เครื่ องบูชาที่แท้จริ งไม่ใช่สัตว์ที่ถวายบูชา แต่เป็ นถ้อยคาที่กล่าว
ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ในฐานะผูป้ ลดปล่อยให้เป็ นไท ของประทานที่พระเจ้าทรงมอบให้ผนู ้ มัสการ
นั้นอย่างหนึ่งก็คือการเริ่ มต้นใหม่ ซึ่ งเฉลิมฉลองโดยการรับประทานอาหารร่ วมกันกับครอบครัวและ
มิตรสหาย
กิจกรรมหลักของการถวายบูชาโมทนาพระคุณก็คือการเลี้ยงอาหารเฉลิมฉลอง รับบีหลายคน
ถึงกับตั้งชื่อพิธีกรรมนี้ วา่ การถวายบูชา “เฉลิมฉลอง” เพราะงานเลี้ยงนั้นจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี
เสมอ ไม่วา่ จะเฉลิมฉลองในโอกาสอันใดก็ตามสิ่ งที่ผลักดันเหตุการณ์ท้ งั สิ้ นของการถวายบูชาโมทนา
พระคุณก็คือความปรารถนาของ ผูน้ มัสการที่จะให้ท้ งั ชุมชนได้มีประสบการณ์กบั ความชื่นชมยินดีแห่ง
สามัคคีธรรมระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้าโดยผ่านทางการรับประทานอาหารร่ วมกันในหมู่ญาติและมิตร
สหาย ผูร้ ่ วมพิธีถวายเกียรติแด่พระเจ้าในฐานะที่ทรงเป็ นแขกผูท้ รงเกียรติซ่ ึ งสถิตอยูด่ ว้ ยแต่มองไม่เห็น
ด้วยตา เราได้บทเรี ยนอันล้ าค่าจากพิธีถวายเครื่ องบูชาโมทนาพระคุณบ่อยครั้งเรามีประสบการณ์กบั ทั้ง
พระเจ้าและมนุษย์ดว้ ยการรับรองและสามัคคีธรรมของชุมชน
เมื่อศาสนาของชาวอิสราเอลก้าวหน้าไปเครื่ องบูชาโมทนาพระคุณ ก็ประกอบด้วยถ้อยคาที่
แสดงถึงการสรรเสริ ญและขอบพระคุณเพียงอย่างเดียว ทั้ง ๆ ที่แต่เดิมนั้นการสรรเสริ ญด้วยคาพูดกับ
การฆ่าสัตว์ไม่อาจจะแยกจากกันได้ ภายหลังสองอย่างนี้ แยกเป็ นอิสระจากกัน ด้วยเหตุน้ ี คาที่พดู จึง
กลายเป็ นเครื่ องถวายในตัวของมันเอง
ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงนั้นปรากฏอยูใ่ นสดุดีบทที่ 50 สดุดีบทนี้ออกมาจากพระโอษฐ์
ของพระเจ้า
และเน้นความเกี่ยวโยงอย่างแนบแน่นระหว่างการช่วยกูม้ นุษย์จากความตายกับการ
สรรเสริ ญพระเจ้าในบริ บทของการถวายเครื่ องบูชา (เปรี ยบเทียบกับ 66:13-15) สดุดี 50:7-13
ประกอบด้วยคาที่พระเจ้าตรัสกล่าวโทษชาวอิสราเอล
ในสมัยโบราณ บางคนเชื่อว่าการถวายบูชาเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่บารุ งเลี้ยงเทพเจ้าต่าง ๆ เพราะเขาคิด
ว่า พระหรื อเทพเจ้าเหล่านั้นก็ตอ้ งการอาหารเหมือนมนุษย์ อย่างไรก็ตาม สดุดี 50 คัดค้านความคิด
ดังกล่าวนี้ ขณะที่พระเจ้าทรงถือว่าการถวายเครื่ องบูชาเป็ นรู ปแบบการนมัสการ ที่เหมาะสมยอมรับได้
พระเจ้าของอิสราเอลไม่จาเป็ นต้องรับการเลี้ยงดูจากการปฏิบตั ิของอิสราเอล ในการถวายเครื่ องบูชา
อย่างผิวเผิน (สดุดี 50:9, 12, 13)
การถวายเครื่ องบูชาที่เหมาะสมไม่เพียงแต่เป็ นเรื่ องของพิธีกรรมเท่านั้น
ยังเป็ นเรื่ องของ
ความสัมพันธ์กบั พระเจ้าด้วย แก่นแท้ของการถวายบูชา ทั้งระบบอยูใ่ น “การขอบพระคุณ” และ “การ
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ทาตามที่ได้ บน ไว้” (สดุดี 50:14) ในการเข้ามาสัมพันธ์กบั พระเจ้าในแนวทางที่ถูกต้องนั้น เราไม่ปฏิบตั ิ
ต่อพระเจ้าประหนึ่งว่าทรงขัดสน หิ วโหย หรื อยากจน แต่เรากลับร้องทูลต่อพระเจ้าโดยทราบว่า
พระองค์ทรงพร้อมและทรงสามารถที่จะช่วยปลดปล่อยเราจากภัยพิบตั ิท้ งั ปวง เครื่ องบูชาที่เหมาะสมก็
คือการขอบพระคุณ และการยอมรับด้วยปากว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวติ (สดุดี 50:23) ผูเ้ ขียนสดุดี
บทที่ 50 อาจจะมุ่งหมายให้ใช้สดุดีบทนี้ในงานเฉลิมฉลอง หรื อการนมัสการในพระวิหารในโอกาส
เช่นนั้น ผูน้ มัสการเป็ นพยานด้วยตัวของเขาเองถึงการช่วยให้รอดของพระเจ้า คาพยานนี้มีมาพร้อมกับ
พิธีกรรม (การถวายเครื่ องบูชาโมทนาพระคุณ) พระเจ้าทรงปิ ติยนิ ดีในเครื่ องบูชาโมทนาพระคุณของเรา
เพราะเครื่ องบูชานี้ออกมาจากชีวติ ที่เปี่ ยมด้วยความชื่นชมยินดี
ชีวติ ที่เต็มไปด้วยความสุ ขซึ่ งพบใน
ความสัมพันธ์อนั มีชีวติ ชี วากับพระผูส้ ร้าง พระผูไ้ ถ่ และพระผูท้ รงพิทกั ษ์รักษาเรา

ที่มา : เพื่อนผูน้ า ปี ที่ 2 ฉบับที่ 7 สิ งหาคม-กันยายน 2001, หน้า 30-32.
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