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เคร่ืองบูชาโมทนาพระคุณ 
(“Thank Offering” โดย ผศ.จอห์น แอล.แฮร์ริส 

ด้านศาสนาแห่งมหาวทิยาลยัอสีต์เทก็ซัส แบ๊บติศต์ ทีเ่มืองมาร์เชล 
รัฐเทก็ซัส) 

ในวารสาร Biblical illustrator ฉบบัฤดูร้อน 1997 

แปลโดย เครือวลัย์ เทีย่งธรรม 
คุณนมสัการพระเจา้โดยวธีิไหน? เคยไหมท่ีฆ่าสัตวเ์พื่อแสดงถึงความย  าเกรงพระเจา้? หลายคน

อาจรู้สึกไม่สบายใจหากไดย้นิใครเสนอใหท้ าอยา่งนั้น และบางคนอาจจะเรียกการกระท าอยา่งนั้นวา่
เป็นเร่ืองวปิริตวติถาร อยา่งไรก็ตาม นัน่เป็นวธีินมสัการพระเจา้ท่ีชาวอิสราเอลปฏิบติักนัทัว่ไป ชาวฮีบรู
เช่ือวา่การนมสัการพระเจา้อยา่งเหมาะสมเป็นการถวายบูชาส่ิงท่ีเรารักถนอม สัตวท่ี์ถวายบูชากลายเป็น
ของขวญัท่ีผูน้มสัการถวายแด่พระเจา้ เพื่อใหไ้ดม้า เพื่อธ ารงรักษา เพื่อฟ้ืนสภาพและ/หรือ เพื่อเฉลิม
ฉลองสามคัคีธรรมกบัพระเจา้บญัญติัของโมเสสก าหนดพิธีกรรมในการถวายเคร่ืองบูชา การถวาย
เคร่ืองบูชาท าหนา้ท่ีฟ้ืนความสัมพนัธ์ ระหวา่งพระเจา้กบัมนุษยชาติ และระหวา่งมนุษยก์นัเองซ่ึง
แตกร้าวไปแลว้ใหคื้นดีดงัเดิม 

ชาวอิสราเอลนมสัการพระเจา้ผา่นการถวายเคร่ืองบูชาหลายรูปแบบ ไม่ใช่วา่การถวายบูชาทุก
อยา่งจะเก่ียวขอ้งกบัการฆ่าสัตว ์ การถวายผลแรกการถวายทศางค ์ และธญัญบูชาลว้นแตกต่างไปจาก
การถวายสัตวบูชาอยา่งส้ินเชิง อยา่งไรก็ตามค าท่ีใชส้ าหรับการถวายบูชาในพระคมัภีร์ฮีบรูแปลวา่ “ฆ่า” 
(ภาษาฮีบรูวา่ ซาห์บาห์) 

สัตวบูชามีรูปแบบพื้นฐานอยูส่องอยา่งคือ แบบท่ีถวายแด่พระเจา้ทั้งหมด และแบบท่ีพระเจา้
ทรงรับสัตวต์วันั้นเพียงบางส่วน เคร่ืองเผาบูชาเป็นตวัอยา่งของการท าลายและอุทิศแด่พระเจา้อยา่ง
ส้ินเชิง เพราะเวน้แต่หนงัแลว้ สัตวท์ั้งตวัถูกเผาบนท่านบูชา น่ีเป็นเหตุท่ีมกัจะเรียกเคร่ืองเผาบูชาวา่ 
“เคร่ืองเผาบูชาทั้งตวั” (1 ซามูเอล 7:9) ตวัอยา่งของการถวายบูชาบางส่วนไดแ้ก่ธญัญบูชา เคร่ืองบูชาไถ่
บาป เคร่ืองบูชาไถ่กรรมบาปและศานติบูชา 
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ศานติบูชา (ภาษาฮีบรูวา่ เชลล-์เอม) (peace offering) หรือ สามคัคีธรรมบูชา (fellowship 
offering) เป็นเคร่ืองบูชาท่ีถวายแด่พระเจา้ดว้ยใจสมคัรจริง ๆ พระบญัญติัไม่ไดก้  าหนดไวว้า่เป็น
พิธีกรรมท่ีตอ้งท า นอกจากในกรณีของนาศีร์ (กนัดารวิถี 6:17-20) และในเทศกาลอยูเ่พิง (เลวนิีติ 
23:33-36) แต่เดิมนั้นเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดกบัการรับประทานอาหารในครอบครัว หรือในหมู่
คนท่ีเชิญมาท่ีเป็นวงกวา้งออกไปต่อมาศานติบูชาและการร่วมรับประทานอาหารกนัในชุมชนก็มี
ปุโรหิตมาร่วม และปุโรหิตก็จะไดรั้บส่วนแบ่งส่วนหน่ึงดว้ย (เลวนิีติ 7:34) ส่วนท่ีเป็นไขมนัถูกเผาบน
แท่นบูชา และเลือด นั้นจะหลัง่ออก ส่วนเน้ือนั้น ผูร่้วมในพิธีจะรับประทาน ธรรมเนียมของการ
รับประทานอาหารดว้ยกนัหลงัจากถวายเคร่ืองบูชามีรากเหงา้มาจากประเพณีสมยับรรพชน และเป็นส่ิง
ท่ีจะท ากนัโดยเฉพาะเม่ือมีการท าพนัธสัญญา การตกลงเป็นพนัธมิตรกนั และการท าขอ้ตกลงต่าง ๆ 
(ปฐมกาล 31:54) 

ศานติบูชาแบ่งยอ่ยไดเ้ป็นสามประเภท คือเคร่ืองบูชาโมทนาพระคุณ เคร่ืองบูชาแกบ้น และ
เคร่ืองบูชาตามใจสมคัร ศานติบูชาท่ีกล่าวถึงบ่อยท่ีสุดก็คือเคร่ืองบูชาโมทนาพระคุณ (ภาษาฮีบรูวา่ โท
ดาห์) ค าบรรยายเร่ืองเคร่ืองบูชาโมทนาพระคุณปรากฏในพระธรรมเลวนิีติ 7:11-15 และเลวนิีติ 22:18-
30 ส่วนไขมนัของสัตวน์ั้นน าไปเผาและเน้ือส่วนอกน าไปท าพิธียืน่ถวาย เป็นเคร่ืองยืน่บูชาถวายแด่พระ
เจา้ (เลวนิีติ 7:30) ปุโรหิตวางส่ิงท่ีจะยืน่ถวายลงบนมือของผูถ้วายเคร่ืองบูชา แลว้เอามือของตนชอ้นไว้
ดา้นล่างของมือผูถ้วาย จากนั้นก็ยืน่ไปขา้งหนา้และดึงกลบัไปมา เห็นไดว้า่เป็นการบ่งบอกวา่ เขาได้
ถวายใหพ้ระเจา้และพระเจา้ไดป้ระทานกลบัคืน ท่อนบนของขาหลงัขา้งขวานั้นเจาะจงใหเ้ป็น “ส่วน
ถวาย” ปุโรหิตไดรั้บเคร่ืองยืน่บูชาและส่วนถวาย รวมทั้งขนมไร้เช้ือเคลา้น ้ามนั ขนมแผน่ไร้เช้ือทา
น ้ามนั ขนมยอดแป้งคลุกน ้ามนั (เลวนิีติ 7:12) โดยแก่นแทแ้ลว้ เคร่ืองบูชาโมทนาพระคุณเป็นการรวม
เอาธญัญบูชา (เลวนิีติ 2:1-16) และศานติบูชา (เลวนิีติ 3:1-17) เขา้ดว้ยกนั เม่ือถวายบูชาแลว้ ผูท่ี้เขา้ร่วม
พิธีก็จะรับประทานเคร่ืองบูชาดว้ยกนั เป็นอาหารม้ือศกัด์ิสิทธ์ิ มีกฎเกณฑก์ าหนดใหรั้บประทานสัตวท่ี์
ถวายใหห้มดในวนัท่ีถวายนั้น ตามปกติอาจจะเชิญพวกเลวแีละคนยากจนมาร่วมรับประทานเล้ียงใน
ชุมชนดว้ย (เฉลยธรรมบญัญติั 16:10-11) 

เคร่ืองบูชาโมทนาพระคุณบ่งบอกถึงสถานการณ์เฉพาะอยา่งหน่ึงท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั คือการถวาย
บูชาน้ีเกิดข้ึนเองจากใจของบุคคลคนหน่ึงซ่ึงจ าเป็นตอ้งแสดงความกตญัญูต่อพระเจา้ของตน ดว้ยวตัถุ
ธรรมต่อหนา้สาธารณชน ท่ีพระองคไ์ดท้รงช่วยใหเ้ขารอดจากภยัพิบติัต่าง ๆ อยา่งเช่น ความเจบ็ป่วย 
ปัญหา และแมแ้ต่ความตายการถวายบูชาน้ีเฉลิมฉลองการมีชีวติอยูต่่อไปของบุคคลนั้นวา่เป็นส่ิงท่ีพระ
เจา้ประทาน องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการถวายบูชาก็คือการยอมรับและยกยอ่งพระเจา้ดว้ยความ
ขอบพระคุณ แสดงออกมาในรูปของบทเพลงแห่งความช่ืนชมในพระคุณท่ีบุคคลผูน้ั้นขบัร้อง ยอ้นกลบั
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ไปกล่าวถึงช่วงเวลาท่ีมีปัญหา และคิดถึงการช่วยกูจ้ากส่ิงเลวร้ายและประสบการณ์ท่ีพระเจา้ทรงช่วยให้
รอด ส่ิงท่ีเนน้ในการถวายเคร่ืองบูชาโมทนาพระคุณ ก็คือการท่ีพระเจา้ประทานสวสัดิภาพในยามตกอยู่
ในปัญหา ในพิธีกรรมทางศาสนาน้ี เคร่ืองบูชาท่ีแทจ้ริงไม่ใช่สัตวท่ี์ถวายบูชา แต่เป็นถอ้ยค าท่ีกล่าว
ถวายพระเกียรติแด่พระเจใ้นฐานะผูป้ลดปล่อยใหเ้ป็นไท ของประทานท่ีพระเจา้ทรงมอบใหผู้น้มสัการ
นั้นอยา่งหน่ึงก็คือการเร่ิมตน้ใหม่ ซ่ึงเฉลิมฉลองโดยการรับประทานอาหารร่วมกนักบัครอบครัวและ
มิตรสหาย 

กิจกรรมหลกัของการถวายบูชาโมทนาพระคุณก็คือการเล้ียงอาหารเฉลิมฉลอง รับบีหลายคน
ถึงกบัตั้งช่ือพิธีกรรมน้ีวา่ การถวายบูชา “เฉลิมฉลอง” เพราะงานเล้ียงนั้นจะเตม็ไปดว้ยความช่ืนชมยนิดี
เสมอ ไม่วา่จะเฉลิมฉลองในโอกาสอนัใดก็ตามส่ิงท่ีผลกัดนัเหตุการณ์ทั้งส้ินของการถวายบูชาโมทนา
พระคุณก็คือความปรารถนาของ ผูน้มสัการท่ีจะใหท้ั้งชุมชนไดมี้ประสบการณ์กบัความช่ืนชมยนิดีแห่ง
สามคัคีธรรมระหวา่งมนุษยก์บัพระเจา้โดยผา่นทางการรับประทานอาหารร่วมกนัในหมู่ญาติและมิตร
สหาย ผูร่้วมพิธีถวายเกียรติแด่พระเจา้ในฐานะท่ีทรงเป็นแขกผูท้รงเกียรติซ่ึงสถิตอยูด่ว้ยแต่มองไม่เห็น
ดว้ยตา เราไดบ้ทเรียนอนัล ้าค่าจากพิธีถวายเคร่ืองบูชาโมทนาพระคุณบ่อยคร้ังเรามีประสบการณ์กบัทั้ง
พระเจา้และมนุษยด์ว้ยการรับรองและสามคัคีธรรมของชุมชน 

เม่ือศาสนาของชาวอิสราเอลกา้วหนา้ไปเคร่ืองบูชาโมทนาพระคุณ ก็ประกอบดว้ยถอ้ยค าท่ี
แสดงถึงการสรรเสริญและขอบพระคุณเพียงอยา่งเดียว ทั้ง ๆ ท่ีแต่เดิมนั้นการสรรเสริญดว้ยค าพดูกบั
การฆ่าสัตวไ์ม่อาจจะแยกจากกนัได ้ ภายหลงัสองอยา่งน้ีแยกเป็นอิสระจากกนั ดว้ยเหตุน้ีค าท่ีพดูจึง
กลายเป็นเคร่ืองถวายในตวัของมนัเอง 

ตวัอยา่งของการเปล่ียนแปลงนั้นปรากฏอยูใ่นสดุดีบทท่ี 50 สดุดีบทน้ีออกมาจากพระโอษฐ์
ของพระเจา้ และเนน้ความเก่ียวโยงอยา่งแนบแน่นระหวา่งการช่วยกูม้นุษยจ์ากความตายกบัการ
สรรเสริญพระเจา้ในบริบทของการถวายเคร่ืองบูชา (เปรียบเทียบกบั 66:13-15) สดุดี 50:7-13 
ประกอบดว้ยค าท่ีพระเจา้ตรัสกล่าวโทษชาวอิสราเอล 

ในสมยัโบราณ บางคนเช่ือวา่การถวายบูชาเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีบ ารุงเล้ียงเทพเจา้ต่าง ๆ เพราะเขาคิด
วา่ พระหรือเทพเจา้เหล่านั้นก็ตอ้งการอาหารเหมือนมนุษย ์ อยา่งไรก็ตาม สดุดี 50 คดัคา้นความคิด
ดงักล่าวน้ี ขณะท่ีพระเจา้ทรงถือวา่การถวายเคร่ืองบูชาเป็นรูปแบบการนมสัการ ท่ีเหมาะสมยอมรับได ้
พระเจา้ของอิสราเอลไม่จ  าเป็นตอ้งรับการเล้ียงดูจากการปฏิบติัของอิสราเอล ในการถวายเคร่ืองบูชา
อยา่งผวิเผิน (สดุดี 50:9, 12, 13) 

การถวายเคร่ืองบูชาท่ีเหมาะสมไม่เพียงแต่เป็นเร่ืองของพิธีกรรมเท่านั้น ยงัเป็นเร่ืองของ
ความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ดว้ย แก่นแทข้องการถวายบูชา ทั้งระบบอยูใ่น “การขอบพระคุณ” และ “การ
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ท าตามท่ีได ้บน ไว”้ (สดุดี 50:14) ในการเขา้มาสัมพนัธ์กบัพระเจา้ในแนวทางท่ีถูกตอ้งนั้น เราไม่ปฏิบติั
ต่อพระเจา้ประหน่ึงวา่ทรงขดัสน หิวโหย หรือยากจน แต่เรากลบัร้องทูลต่อพระเจา้โดยทราบวา่
พระองคท์รงพร้อมและทรงสามารถท่ีจะช่วยปลดปล่อยเราจากภยัพิบติัทั้งปวง เคร่ืองบูชาท่ีเหมาะสมก็
คือการขอบพระคุณ และการยอมรับดว้ยปากวา่พระเจา้ทรงเปล่ียนแปลงชีวติ (สดุดี 50:23) ผูเ้ขียนสดุดี 
บทท่ี 50 อาจจะมุ่งหมายใหใ้ชส้ดุดีบทน้ีในงานเฉลิมฉลอง หรือการนมสัการในพระวหิารในโอกาส
เช่นนั้น ผูน้มสัการเป็นพยานดว้ยตวัของเขาเองถึงการช่วยใหร้อดของพระเจา้ ค  าพยานน้ีมีมาพร้อมกบั
พิธีกรรม (การถวายเคร่ืองบูชาโมทนาพระคุณ) พระเจา้ทรงปิติยนิดีในเคร่ืองบูชาโมทนาพระคุณของเรา 
เพราะเคร่ืองบูชาน้ีออกมาจากชีวติท่ีเป่ียมดว้ยความช่ืนชมยนิดี ชีวติท่ีเตม็ไปดว้ยความสุขซ่ึงพบใน
ความสัมพนัธ์อนัมีชีวติชีวากบัพระผูส้ร้าง พระผูไ้ถ่ และพระผูท้รงพิทกัษรั์กษาเรา 
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