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การรับรองแขก 
ประเพณเีก่าแก่ของคริสตชนทีค่ริสตจกัรไทยควรคดิหาทางฟ้ืนฟู

น ามาใช้ใหม่ให้เหมาะสมกบัสังคมไทย 

ศจ.ดร.นันทชัย  มีชูธน 

ค าน า 

ถา้จะถามบรรดาศิษยาภิบาลของคริสตจกัรในประเทศไทยวา่ คริสตจกัรของท่านเหล่านั้นมีงาน
รับใชท่ี้เรียกวา่ “การรับรองแขก” หรือไม่ ศิษยาภิบาลจ านวนไม่นอ้ยอาจตอบวา่ “ไม่มี” และบางท่าน
อาจไม่รู้เสียดว้ยซ ้ าวา่ “การรับรองแขก” เป็นทั้งของประทานและเป็นประเพณีชนิดหน่ึงท่ีปรากฏอยูใ่น
พระคมัภีร์ คริสตชนสามารถใชค้วามสามารถท่ีพระเจา้ประทานให้น้ีในชีวิตของตน และในคริสตจกัร
โดยใหอ้อกมาในรูปท่ีเหมาะสมแก่สภาพของสังคมไทย 

การตอ้นรับแขกในพระคมัภีร์กินความถึง แขกรู้จกัท่ีเป็นญาติ พี่นอ้ง เพื่อนฝูง มิตรสหายและ
ผูรั้บใชพ้ระเจา้และคริสตชนทัว่ไป นอกจากนั้นยงัรวมถึงแขกแปลกหนา้ท่ีอาจกลายเป็นทูตของพระเจา้ 
คนท่ีเราอาจไม่รู้จกัท่ีรอนแรมมาขอความช่วยเหลือ ในสมยัโบราณการรับรองแขกจะท ากบัคนเดินทาง
รอนแรมไปในทะเลทรายดว้ยอูฐเป็นเวลายาวนานท าให้ขาดน ้ าและอาหารเม่ือมาถึงแหล่งน ้ า OASIS 
หรือชุมชนใด ๆ เขาก็จะมีวฒันธรรมตอ้นรับแขกแปลกหนา้ กล่าวคือ เจา้ภาพจะลา้งเทา้ให้แลว้จึงน าน ้ า
และอาหารมาให้แก่แขกและสัตวข์องแขก นอกจากนั้นยงัให้พกัแรมคลายเหน่ือย เพื่อส่งให้เดินทาง
ต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทาง ในบางกรณีอาจรวมถึงการปกป้องคุม้ครองแขกให้ไดรั้บความปลอดภยั
อีกดว้ย วฒันธรรมน้ีจ าเป็นตอ้งใชเ้พราะเป็นเร่ืองของความอยูร่อด หากไม่มีวฒันธรรมน้ีแลว้ มนุษยใ์น
สมยัโบราณอาจเสียชีวติได ้ถา้ชุมชนไม่ไดรั้บรองแขกแบบน้ี อีกประการหน่ึงก็เป็นเร่ืองทีใครทีมนัดว้ย 
กล่าวคือ วนัหน่ึงเจา้ภาพท่ีตอ้นรับก็จ  าตอ้งออกเดินทางรอนแรมไปในทะเลทราย ตวัเองก็กลายเป็นคน
แปลกหนา้ซ่ึงตอ้งการความเมตตาของคนอ่ืนดว้ย ประเพณีน้ีจึงเป็นเร่ืองพึ่งพาอาศยัเพื่อให้เกิดความอยู่
รอด บางคร้ังแขกแปลกหนา้กลบักลายเป็นทูตของพระเจา้ก็มีและผูเ้ผยพระวจนะท่ีเดินทางไปหาคนต่าง 
ๆ ก็กลายเป็นผูน้ าพระพรไปให ้การรับรองแขกท าใหเ้กิดพระพรท่ีมาจากพระเจา้ดว้ยอยา่งมาก 

การตอ้นรับแขก หรือการรับรองแขกในปัจจุบนัคริสตชนมกักระท ากบัเพื่อนในคริสตจกัรท่ี
รู้จกั ญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อการสามคัคีธรรม เพื่อการท าเซลกรุ๊ป เป็นเร่ืองการพูดคุยสนุกสนาน เป็น
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งานร่ืนเริงบนัเทิงใจ สรวลเสเฮฮาเสียก็มาก และเป็นเร่ืองฝ่ายจิตวิญญาณก็มี และบางคร้ังเป็นเร่ือง
ผลประโยชน์และธุรกิจ แต่ในพระคมัภีร์ใหม่ พระเยซูสอนเราซ่ึงมีส่วนมาจากพระคมัภีร์เดิม แต่
พระองคข์ยายใหเ้ราเห็นภาพการรับรองแขกท่ีลึกซ้ึงเขา้ไปอีก กล่าวคือ พระองคส์อนให้เรารับรองแขก
ท่ีเป็นคนท่ีสังคมทอดทิ้งดว้ย ไดแ้ก่ คนพิการ คนตาบอด คนง่อยและคนยากจนดว้ย พระองคส์อนให้คริ
สตชนท าให้ต่างจากคนทัว่ ๆ ไปท ากนั พระองค์ถือเอาว่าถ้าคริสตชนกระท าอย่างน้ีก็เหมือนกบัได้
กระท ากบัพระองคด์ว้ย พระองคต์รัสวา่ “เราเป็นแขกแปลกหนา้และท่านไดต้อ้นรับเรา (มทัธิว 25:35)” 
ในงานเล้ียงพระองค์ได้สอนต่างไปจากศาสดาและผูเ้ผยพระวจนะทั้งหลายในเร่ืองการรับรองแขก 
พระองค์สอนในลูกา 14:12-14 ดงัน้ี 12ฝ่ายพระองค์ตรัสกบัคนท่ีเชิญพระองค์ว่า “เม่ือท่านจะท าการ
เล้ียงจะเป็นกลางวนัหรือเวลาเยน็ก็ตามอย่าเชิญเฉพาะเหล่ามิตรสหาย หรือพี่น้องหรือญาติหรือเพื่อน
บา้นท่ีมัง่มี เกลือกวา่เขาจะเชิญท่านอีก และท่านจะไดรั้บการตอบแทน 13แต่เม่ือท่านท าการเล้ียงจนเชิญ
คนจน คนพิการ คนเขยก คนตาบอด 14แลว้ท่านจะเป็นสุข เพราะวา่เขาไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านดว้ย
วา่ท่านจะไดรั้บตอบแทนเม่ือคนชอบธรรมเป็นข้ึนมาจากความตายแลว้” ในยุคโลกาภิวฒัน์การรับรอง
แขกได้ถูกน าไปใช้ในโลกธุรกิจอย่างมาก ถ้าเราจะไปโรงแรมภตัตาคาร บริษทั ธนาคาร หรือการ
เดินทางต่าง ๆ ธุรกิจการรับรองแขก ถือวา่เป็นขั้นตอนส าคญัอยา่งมากในการท าให้แขกประทบัใจ เพื่อ
กลบัมาใชบ้ริการ แต่ถา้จะพิจารณาดี ๆ ธุรกิจเหล่าน้ีจะตอ้นรับคนมีเงิน และมีบตัรเครดิตเท่านั้น 

การตอ้นรับแขกผูมี้เกียรติ ท่ีมาเยือนคริสตจกัรก็เช่นเดียวกนั คริสตจกัรมกัคิดแค่การจดัหาท่ี
จอดรถการตอ้นรับท่ีหน้าคริสตจกัร การมอบช่อดอกไม ้และหนงัสือท่ีน่าอ่านต่าง ๆ การขอช่ือเสียง
เรียงนามแล้วก็พาไปนัง่ในห้องนมสัการ บางคริสตจกัรรวมการตอ้นรับไปถึงการมอบหมายให้คริส
เตียนนั่งพูดคุยดูแลแขกพาไปรับประทาน และส่งกลับข้ึนรถให้เรียบร้อยการกระท าทั้งหมดของ
คริสตจกัรก็ดีมากอยูแ่ลว้แต่ถา้เราจะมาดูหลกัการรับรองแขกในพระคมัภีร์ เราก็จะพบหลกัศาสนาศตร์
บางประการท่ีอาจเป็นพระพรแก่คริสตจกัรและบางคร้ังอาจเป็นวิถีในการน าไปสู่การประกาศพระกิตติ
คุณในรูปแบบต่าง ๆ มากมายซ่ึงเป็นไปอยา่งสุภาพน่ิมนวล ผมสังเกตวา่การตอ้นรับในบางแบบในบาง
คริสตจักรไม่เก่ียวข้องใด ๆ กับงานฝ่ายวิญญาณ หรือไม่มีสาระของหลักศาสตร์เลย เราไปท าให้
เหมือนกบัพวกโรมแรม โรงภาพยนต ์บริษทั และธนาคารท่ีเขาตอ้นรับลูกคา้ของเขาเพื่อให้คนกลบัมา
โบสถอี์กมากกวา่ท่ีจะท าอยา่งท่ีพระเยซูทรงสั่งสอน กล่าวคือ เราไปเนน้การตอ้นรับทางวฒันธรรมทาง
สังคมและทางจิตวทิยามากกวา่เนน้ท่ีแก่นทางศาสนสตร์ แต่หากเราท าการรับรองแขกครอบคลุมทุกมิติ
ไดก้็จะเป็นการดีมาก 
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ศัพท์และความหมาย 

ของประทานการรับรองแขก พระคมัภีร์ให้ค  าภาษากรีกวา่ phileoxenia มาจากค า 2 ค าผสมกนั
คือ phileo แปลวา่ ความรักฉนัทพ์ี่นอ้ง และ xenos แปลวา่ คนแปลกหนา้ (stranger) รวมความแลว้การ
รับรองแขก (hospitality) แปลวา่ ความรักในคนแปลกหนา้นัน่เอง ของประทานน้ีหาใชก้ระท ากนัในหมู่
ผูมี้ของประทานไม่ แต่เป็นวฒันธรรมท่ีกระท ากนัทัว่ไป ของประทานน้ีถือว่า เป็นเอกลกัษณ์และเป็น
วฒันธรรมของคริสตชนเลยก็ว่าได้ คริสตชนไดใ้ช้ความสามารถและความดีน้ีไปกระท ากบัคนท่ีไม่
เป็นคริสตชนอีก (กาลาเทีย 6:10; 1 เธสะโลนิกา 3:12) 10 เหตุฉะนั้นเม่ือเรามีโอกาส ให้เราท าดีต่อคน
ทั้งปวงและเฉพาะอยา่งยิง่ต่อครอบครัวท่ีมีความเช่ือ (กาเลเทีย 6:10) 12และขอพระเป็นเจา้ ทรงให้ท่าน
ทั้งหลายจ าเริญและบริบูรณ์ไปดว้ยความรักซ่ึงกนัและกนั และรักคนทั้งปวงเหมือนเรารักท่านทั้งหลาย
ดุจกนั (1 เธสะโลนิกา3:12) 

คุณธรรมและวฒันธรรมในเร่ืองน้ีจะเห็นไดจ้ากชีวิตของอบัราฮมัท่ีไดต้อ้นรับแขกแปลกหน้า
สามคนซ่ึงต่อมาอบัราฮมัตระหนกัวา่เป็นทูตของพระเจา้ และโลทไดต้อ้นรับปกป้องชาย 2 คนท่ีไปหา
โลท เร่ืองของหญิงชวนชูเนมท่ีอดอยากไดต้อ้นรับเอลียาห์และสตรีครอบครัวหน่ึงท่ีกรุณาต่อเอลีชาโดย
หาท่ีพกัและคร่ืองอ านวยความสะดวกให้ท่าน ท าให้คนเหล่านั้นไดรั้บพรก็ปรากฏเร่ืองเช่นน้ีในพระ
คมัภีร์เดิมหลกัจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ค าสอนในพระคมัภีร์เดิม เร่ืองราวในพระคมัภีร์เดิมเก่ียวกบั
การตอ้นรับคนแปลกหนา้เป็นเร่ืองราวท่ีซบัซ้อน และนอกจากนั้นก็ยงัมีเร่ืองแปลกประหลาดเกิดข้ึนใน
การรับรองแขกเสมอ เพราะพระเจา้ทรงกระท าส่ิงแปลก ๆ คนแปลกหนา้กลบักลายเป็นทูตสวรรคค์น
ยากจนบางคร้ังกลบัเป็นทูตสวรรคท่ี์มาเยือน บางคร้ังมีบนัทึกวา่คนท่ีตอ้นรับคนแปลกหนา้ประสบกบั
การอศัจรรย์มากมาย เช่น อาหารท่ีเตรียมไวแ้ละดูเหมือนไม่พอกลับพอเพียงและมีเหลือเฟือ ผูถู้ก
ตอ้นรับกลบักลายเป็นผูช้  านาญงานท่ีเจา้ภาพขาดแคลนอยูพ่อดีจึงไดม้าช่วยเหลืองานจนส าเร็จ 

พระคมัภีร์เดิมก็เต็มไปดว้ยเร่ืองเช่นน้ี ในปฐมกาล 18 เป็นเร่ืองของอบัราฮมัและซารายท่ีได้
ตอ้นรับคนแปลกหนา้ 3 คน ซ่ึงพระธรรมฮีบรู 13 สอนวา่ “อยา่ละเลยการตอ้นรับแขกแปลกหนา้ เพราะ
ในบางคร้ังไดต้อ้นรับทูตสวรรคข์องพระเจา้” (ฮีบรู 13:2) ในปฐมกาล 18 อบัราฮมัและซารายไดต้อ้นรับ
แขกแปลกหน้า 3 คน ซ่ึงขณะท่ีอบัราฮมันัง่นอกเต็นท ์ชาย 3 คนก็ปรากฏอย่างอศัจรรย ์แต่อบัราฮมัได้
ตอ้นรับและให้เกียรติแก่แขกแปลกหนา้ ให้น ้ าลา้งเทา้ตามธรรมเนียม และไดต้อ้นรับให้เขา้มาพกัผอ่น 
ทั้งอบัราฮมัและซารายไดส้ั่งให้คนใช้ตระเตรียมอาหารอย่างดี อบัราฮมัไดก้ระท าส่ิงเหล่าน้ีตามธรรม
เนียมของคนตะวนัออกท่ีดีท่ีเป็นเจา้บา้นพึงกระท าต่อแขกท่ีมาเยือก แต่ปฐมกาล 18:1 ไดบ้นัทึกวา่ พระ
เจา้ไดท้รงปรากฏแก่อบัราฮมั เขา้ใจวา่ตวัอบัราอมัคงจะค่อย ๆ ตระหนกัวา่ ชายแปลกหนา้ทั้ง 3 คน คือ
ทูตของพระเจา้และแขก 3 คน ซ่ึงพระเจา้ทรงสถิตอยู่ดว้ยไดน้ าข่าวดีท่ีอบัราอมัและซารายรอคอยมา
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นาน ข่าวดีนั้นก็คือวา่เขาทั้งสองจะไดบุ้ตรชาย และไดเ้ตือนอบัราฮมัถึงเมืองโสโดมและเมืองโกโมราท่ี
จะตอ้งถูกท าลาย เราตอ้งไม่ลืมวา่ ขอ้มูลท่ีเป็นพระพรและเป็นประโยชน์น้ีเกิดข้ึนในรูปของการตอ้นรับ
แขกแปลกหนา้ 

จะเห็นไดว้่า เร่ืองการตอ้นรับแขกแปลกหน้าท่ีปรากฏเป็นคร้ังแรกในพระคมัภีร์มีแต่พระพร 
และมีส่ิงดี ๆ เกิดข้ึนกบัผูใ้หก้ารตอ้นรับแขก เพราะการตอ้นรับแขกแปลกหนา้ไปเก่ียวพนักบัการปราฏ
ตวัของพระเจา้เอง พระพรท่ีจะไดรั้บ และพระสัญญาท่ีมาจากพระองค ์แต่เร่ืองราวต่อมากลบัยิ่งแปลก
กวา่นั้นกล่าวคือ วนัท่ี อบัราฮมัตอ้นรับแขก 3 คนนั้น แขก 2 คนใน 3 คนไดเ้ดินทางไปยงัเมืองโสโดม 
และไดพ้บโลทหลานของอบัราฮมัท่ีประตูเมือง (ปฐมกาล 19) โลทก็ท าเช่นเดียวกนั คือ ตอ้มรับแขก
แปลกหนา้ดว้ยความยินดี และตอ้นรับท่านทั้ง 2 ในบา้นของตนเพื่อพกัคา้งแรม แต่ชายแปลกหนา้กลบั
หา้มโลท แต่ยนิดีเขา้บา้นเพื่อรับประทานอาหารท่ีโลทเตรียมไว ้ตกดึกชาวเมืองโสโดมก็เขา้มาลอ้มบา้น
ของโลทและขอให้โลทส่งตวัชาย 2 คนมาให้แก่พวกเขาเพื่อท าอนาจร แต่โลทกลบัออกไปห้ามปราม 
เพราะเขาจ าตอ้งปกป้องใหค้วามปลอดภยัแก่แขกท่ีมาเยือนโลทไดก้ล่าววา่ “อยา่ท าส่ิงใดแก่พวกเขาเลย 
เพราะเขาเป็นแขกของเรา” (ปฐมกาล 19:8) 

ในสมยัโบราณ การตอ้นรับแขกแปลกหน้า คือ การให้ความคุม้ครอง ปกป้องภยั สร้างความ
ปลอดภยัใหเ้กิดแก่เขาดว้ย ทั้งครัวเรือนท่ีตอ้นรับและทั้งชุมชนท่ีครัวเรือนตั้งอยู ่เม่ือค าขอร้องของโลท
ไม่ไดผ้ล ชาย 2 คนจึงเขา้ท าการช่วยโลทและครอบครัวไม่ใช่ช่วยให้ปลอดภยัเฉย ๆ แต่ช่วยให้พนัจาก
การถูกท าลายโดยต่อมาทูตสวรรค ์2 องคไ์ดท้  าลายเมืองโสโดมและช่วยโลทและครอบครัวไว ้เราตอ้ง
ไม่ลืมวา่ความปลอดภยัท่ีเราไดรั้บในกรณีน้ี เกิดจากการตอ้นรับแขกแปลกหนา้แมโ้ลทจะพยายามเต็มท่ี
ท่ีจะช่วยเหลือแขก 2 คนแต่เน่ืองจากชาวเมืองไม่เล่นดว้ย เขาจึงพร้อมเอาลูกสาวเขา้แลก เพื่อรักษาแขก
ของเขาไว ้ในปฐมกาล 19:9 โลทไดต่้อรองเอาลูกสาวเขา้แลก เม่ือใดก็ตามท่ีความตั้งใจในการตอ้นรับ
แขกแปลกหนา้ไปขดักบัความตอ้งการของชุมชนแลว้ ปัญหาอาจเกิดข้ึนได ้(2 เปโตร 2:7-8) 

ในพระคมัภีร์เดิม ยงัมีเร่ืองของสตรีท่ีตอ้นรับผูเ้ผยพระวจนะของพระเจา้ คือใน 1 พงศก์ษตัริย ์
17-18 และใน 2 พงศ์กษตัริย ์4:9 ในเร่ืองแรก ผูเ้ผยพระวจนะของพระเจา้ คือ เอลียาห์ ไดก้ระท าศึก
สงครามกบัพระต่างชาติ และไดเ้ดินทางไปถึงเมืองต่างชาติ ในเมืองนั้นมีหญิงต่างชาติ เอลียาห์ไดข้อให้
สตรีต่างชาติท่ียากจนเล้ียงดูท่านโดยขอให้สตรีนั้นน าอาหารของตนมาบริการแก่เอลียาห์ก่อน โดยเอลี
ยาห์พยากรณ์และบอกถึงพระพรท่ีเธอจะไดรั้บวา่ พระเจา้จะทรงกระท าให้เธอไม่ตอ้งยากจนขาดแคลน
ใด ๆ น ้ามนัและแป้งของเธอจะไม่หมดไป สตรีนั้นจึงน าเอลียาห์เขา้พกัเป็นแขกแปลกหนา้ และน าแป้ง
และน ้ามนัมาท าอาหารใหเ้อลียาห์รับประทาน แต่ในความเป็นจริง เอลียาห์ต่างหากท่ีไดเ้ป็นผูใ้ห้อาหาร
และน ้ ามนัแก่หญิงนั้น เพราะพระเจา้สถิตกบัท่าน และต่อมาเธอมีปัญหาในครัวเรือนคือบุตรชายของ
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นางเสียชีวติ เอลียาห์ก็ไดช่้วยท าใหบุ้ตรของนางฟ้ืนข้ึนจากตาย ผูรั้บใชท่ี้ขาดแคลนหนัไปหาสตรีท่ีขาด
แคลนและทั้ง 2 คนท่ีขาดแคลนไดรั้บส่ิงดีจากพระเจา้อยา่งอุดมสมบูรณ์ เราตอ้งไม่ลืมวา่ความช่วยเหลือ
พระพร และค าตอบท่ีพระเจา้ตอบค าอธิษฐานเกิดจากการตอ้นรับคนของพระเจา้ทั้งส้ิน 

ส่วนเอลีชาลูกศิษยก์็ไดป้ระสบกบัส่ิงน้ี เช่นเดียวกนั สตรีและสามีครอบครัวหน่ึงเห็นวา่ เอลีชา
ท่ีเดินผ่านบา้นเป็นคนของพระเจา้ (2 พงศ์กษตัริย ์4:9) หญิงชาวชูเนมเลยจดัเตรียมห้องพกั โต๊ะ เตียง 
โคมไฟไวอ้ยา่งดีเพื่อวา่เม่ือคนของพระเจา้ผา่นมาก็ไดเ้ขา้ไปพกัในบา้นของเธอ (4:10) ผลท่ีเธอไดรั้บคือ 
เธอไดย้ินสัญญาของพระเจา้จากเอลีชาว่าจะไดลู้กชาย และเธอก็ไดจ้ริง ๆ ต่อมาลูกชายของเธอตาย แต่
พระพรก็คือเอลียาห์ ได้ท าแบบเดียวกับพระอาจารย์คือว่า ท าให้เด็กตายแล้วฟ้ืนข้ึนมาอีก พระพร
ทั้งหลายท่ีนางไดรั้บเกิดจากการตอ้นรับคนของพระเจา้ 

เร่ืองราวทั้งสองท าให้เราทราบว่า แขกแปลกหน้าเป็นผูท้  าให้เจา้ภาพไดม้าสัมผสักบัพระเจา้ 
และเราพบวา่ เม่ือเจา้ภาพช่วยเหลือผูรั้บใชแ้ลว้ตวัเขาจะได้รับผลประโยชน์ หรือไม่ก็ไดรั้บพระพร เช่น 
กรณีของอบัราฮมั แต่ในทางตรงขา้ม บุคคลใดท่ีไม่ไดต้อ้นรับแขกแปลกหน้า เช่น ชาวโสโดม (ปฐม
กาล 19) หรือ ชาวกิเบอาร์ใน (ผูว้ินิฉัย 19) หรือนาบาลกบัดาวิด (1 ซามูเอล 25) ย่อมแสดงให้เห็นถึง
ชีวติท่ีเส่ือมทรามชัว่ร้ายและโง่เขลาของคนและสังคมท่ีไม่ตอ้นรับแขก ค าสอนของพระเยซู.. 

พระเยซูสอนในพระคมัภีร์ 2 ตอนใหญ่ ๆ คือลูกา 14 และมทัธิว 25 ค าสอน 2 ตอนถือว่าเป็น
หลกัและประเพณีของการประพฤติของคริสเตียนมายาวนาน ท าให้การตอ้นรับแขกแปลกหนา้ของคริส
เตียน ต่างไปจากคนทัว่ไปท่ีท าเช่นน้ีเหมือนกนั ค าสอนแรกคือ ลูกา 14:12-14 สอนวา่ 12ฝ่ายพระองค์
ตรัสกบัคนท่ีเชิญพระองคว์า่ “เม่ือท่านจะท าการเล้ียงจะเป็นกลางวนัหรือเวลาเยน็ก็ตาม อยา่เชิญเฉพาะ
เหล่ามิตรสหายหรือพี่นอ้งหรือญาติหรือเพื่อนบา้นท่ีมัง่มี เกลือกวา่เขาจะเชิญท่านอีก และท่านจะไดรั้บ
การตอบแทน 13แต่เม่ือท่านท าการเล้ียง จงเชิญคนจน คนพิการ คนเขยก คนตาบอด 14แลว้ท่านจะเป็น
สุข เพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะตอบแทนท่าน ดว้ยว่าท่านจะไดรั้บตอบแทนเม่ือคนชอบธรรมเป็นข้ึนมา
จากความตายแลว้” เจา้ภาพโดยทัว่ไปในสมยันั้น มกัตอ้นรับเพื่อนฝงู ญาติมิตรและเพื่อนบา้นท่ีมีฐานะ
เขา้มาในงานเล้ียง เพราะการท าเช่นนั้นท าให้ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด ทางสังคมมีความกระชบัผกูพนั เป็น
วิถีท่ีแสดงความเมตตาและมุ่งหวงัความกตญัญูต่อกนั แต่ในทางตรงขา้มคริสตชนท่ีเขา้ใจการตอ้นรับ
ของพระเจา้ท่ีตอ้นรับคนให้เขา้มาในแผน่ดินสวรรคข์องพระเจา้จะตอ้นรับคนยากจน คนพิการ คนง่อย 
คนตาบอด คนท่ีตอ้งการท่ีพึ่ง และคนท่ีอยูช่ายขอบของสังคม เจา้ภาพคริสเตียนจึงมิไดมุ้่งหวงัการตอบ
แทนในปัจจุบนั หรือแบบปัจจุบนัทนัด่วน แต่หวงัการตอบแทนจากพระเจา้ ในวนัท่ีพระเยซูจะท าให้คน
ชอบธรรมฟ้ืนจากความตาย หรือวนัท่ีพระองคเ์สด็จมา 
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ค าอุปมาในลูกา 21:15-24 ท าใหเ้ราเห็นภาพกวา้งข้ึนไปอีกนอกจากส่ิงท่ีพระเยซูทรงสอน (VV 
12-14) คือ ในการเล้ียงในแผน่ดินของพระเจา้นั้นยงัมีคน 4 กลุ่มอยูเ่หมือนเดิม คือ คนยากจน คนพิการ 
คนตาบอด และคนง่อย คนพวกน้ีถูกเชิญมาในงานเล้ียงแต่พระเจา้ทรงเชิญทุกคน แต่เม่ือคนท่ีพระเจา้
เชิญไม่เห็นความส าคญั ความใจกวา้งของพระเจา้ก็แสดงออกทนัที พูดง่าย ๆ ก็คือ การเล้ียงของพระเจา้
ครอบคลุมถึงทุกคน เจา้ภาพท่ีเป็นมนุษยบ์นโลกน้ีก็ควรจะกระท าตามแบบพระเจา้ คือประตูใจและ
ประตูบา้นควรเปิดกวา้งแก่คนท่ีขดัสนและคนท่ีตอบแทนความดีของเราไม่ได ้ในมุมของพระเจา้ทุกคน
จะไดรั้บพร และคุณลกัษณะน้ีช่วยใหก้รอบแก่เราในการท างานบนโลกน้ี 

พระเยซูทรงสอนและค าสอนของพระองคท์า้ทายการรับใชแ้ละด าเนินชีวิตของเรา พระองคใ์จ
กวา้งกว่า และช้ีให้เห็นว่า การต้อนรับควรตกแก่คนท่ีอาจไม่อยากจะให้เราตอ้นรับ คือ เราควรคิด
ตอ้นรับคนท่ีไม่อยากจะมาให้เราตอ้นรับ พระเยซูตอ้นรับโจร แมโ้จรอาจไม่อยากมาหาพระเยซู ถา้เขา
ไม่ถูกตอ้งคดีมีโทษถึงตาย เขาก็ไม่เกิดความอยากแต่เม่ือเขาอยาก เขาเขา้ตาจน พระเยซูก็ยงัตอ้นรับ เรา
ตอ้นรับคนเหล่าน้ีเหมือนกบัเราตอ้นรับพระเจา้ หรือท ากบัพระเจา้ แต่ในมทัธิว 25:31-46 พระเยซูทรง
เน้นย  ้าถึงการตอ้นรับโดยท่ีพระองค์เป็นบุตรมนุษย ์พอถึงวนัพิพากษาพระองค์ทรงแยกแกะออกจาก
แพะ พระองคต์รัสกบัแกะทางขวาวา่ 31”เม่ือบุตรมนุษยท์รงพระสิริเสด็จมากบัทั้งหมู่ทูตสวรรค ์เม่ือนั้น
พระองคจ์ะประทบับนพระท่ีนัง่อนัรุ่งเรืองของพระองค ์32บรรดาประชาชาติต่างๆ จะประชุมพร้อมกนั
ต่อพระพกัตร์พระองค์ และพระองค์จะทรงแยกมนุษยท์ั้งหลายออกเป็นสองพวก เหมือนอย่างผูเ้ล้ียง
แกะจะแยกแกะออกจากแพะ 33ส่วนฝูงแกะนั้นจะทรงจดัให้อยู่เบ้ืองขวาพระหัตถ์ของพระองค์แต่ฝูง
แพะนั้นจะทรงจดัใหอ้ยูเ่บ้ืองซา้ย 34ขณะนั้น พระมหากษตัริยจ์ะตรัสแก่บรรดาผูท่ี้อยูเ่บ้ืองขวาพระหตัถ์
ของพระองค์ว่า “ท่านทั้งหลายท่ีไดรั้บพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจกัร ซ่ึงได้
ตระเตรียมไวส้ าหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก 35 เพราะวา่เม่ือเราหิว ท่านทั้งหลายก็ไดจ้ดัหาให้
เรากิน เรากระหายน ้ า ท่านก็ให้เราด่ืม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ไดต้อ้นรับเราไว ้36เราเปลือยกาย
ท่านก็ไดใ้หเ้ส้ือผา้เรานุ่งห่ม เม่ือเราเจบ็ป่วยท่านก็ไดม้าเยีย่มเอาใจใส่เรา เม่ือเราตอ้งจ าอยูใ่นพนัธนาคาร 
ท่านก็ได้มาเยี่ยมเรา 37เวลานั้นบรรดาผูช้อบธรรมจะกราบทูลว่า “พระองค์เจา้ขา้ ท่ีขา้พระองค์เห็น
พระองค์ทรงหิวหรือทรงกระหายน ้ า และไดจ้ดัมาถวายแด่พระองค์แต่เม่ือไร 38ท่ีขา้พระองค์ไดเ้ห็น
พระองคท์รงเป็นแขกแปลกหน้า และไดต้อ้นรับไว ้หรือเปลือยพระกาย และไดส้วมฉลองพระองค์ให้
แต่เม่ือไร 39ท่ีขา้พระองคเ์ห็นพระองคป์ระชวรหรือตอ้งจ าอยูใ่นพนัธนาคาร และไดม้าเฝ้าพระองคน์ั้น
แต่เม่ือไร’ 40แล้วพระมหากษตัริยจ์ะตรัสกบัเขาว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ซ่ึงท่านได้
กระท าแก่คนใดคนหน่ึงในพวกพี่นอ้งของเราน้ีถึงแมจ้ะต ่าตอ้ยเพียงไร ก็เหมือนไดก้ระท าแก่เราดว้ย 41
พระองคจ์ะตรัสกบับรรดาผูท่ี้อยูเ่บ้ืองซา้ยพระหตัถ์ของพระองคว์า่ “ท่านทั้งหลายผูต้อ้งแช่งสาปจงถอย
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ไปจากเรา เขา้ไปอยู่ในไฟซ่ึงไหม้อยู่เป็นนิตย์ ซ่ึงเตรียมไวส้ าหรับมารร้ายและสมุนของมนันั้น 42
เพราะว่าเม่ือเราหิวท่านก็มิไดใ้ห้เรากิน เรากระหายน ้ าท่านก็มิไดใ้ห้เราด่ืม 43เราเป็นแขกแปลกหน้า 
ท่านก็ไม่ไดต้อ้นรับเราไว ้เราเปลือยกาย ท่านก็ไม่ไดใ้ห้เส้ือผา้เรานุ่งห่มเราเจ็บป่วยและตอ้งจ าอยู่ใน
พนัธนาคาร ท่านไม่ไดเ้ยีย่มเรา 44เขาทั้งหลายจะทูลวา่ พระองคเ์จา้ขา้ ท่ีขา้พระองคไ์ดเ้ห็นพระองคท์รง
หิวหรือทรงกระหายน ้ า หรือทรงเป็นแขกแปลกหนา้หรือเปลือยพระกายหรือประชวรหรือตอ้งจ าอยูใ่น
พนัธนาคาร และขา้พระองคมิ์ไดป้รนนิบติัพระองคน์ั้นแต่เม่ือไร 45เม่ือนั้นพระองคจ์ะตรัสกบัเขาวา่ เรา
บอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายวา่ซ่ึงท่านมิไดก้ระท าแก่ผูต้  ่าตอ้ยท่ีสุดสักคนหน่ึงในพวกน้ีก็เหมือนท่าน
มิไดก้ระท าแก่เราดว้ย 46และพวกเหล่าน้ีจะตอ้งออกไปรับโทษอยูเ่ป็นนิตยแ์ต่ผูช้อบธรรมจะเขา้สู่ชีวิตนิ
รันดร์” 

พระธรรมตอนน้ีมีความหมายวา่ ใครก็ตามท่ีไดต้อ้นรับแขกแปลกหนา้ คนยากจนขดัสนเปลือย
กายไร้ท่ีพึ่ งและพกัพิง ถือว่า เขาได้ต้อนรับพระเยซู และพระองค์จะต้อนรับผูท่ี้ปฏิบัติเช่นนั้นเข้า
แผน่ดินของพระเจา้ดว้ยเช่นกนั การท่ีเราไดรั้บการเชิญจากพระเจา้ในโลกหนา้ข้ึนกบัการกระท าของเรา
ในโลกน้ี ขอ้พระคมัภีร์น้ีจึงถือว่าเป็นพื้นฐาน โดยอาศยัวลีท่ีว่า “ในพวกน้ี” เป็นคนท่ีเราตอ้นรับ “เรา
เป็นคนแปลกหน้า ท่านไดต้อ้นรับเรา” เป็นค าพูดอมตะท่ีเราใช้เป็นกรอบในการปฏิบติัต่อคนยากจน 
โดยเห็นพระเยซูในคนยากจนเห็นคนยากจนใส่เส้ือผา้ท่ีขาดวิ่น ก็เห็นพระเยซูในรูปเส้ือผา้ท่ีขาดวิ่น 
คริสตชนเห็นคนท่ีหวัใจแตกสลายก็เห็นพระเยซูมีความทุกข ์จึงตอ้นรับคนเหล่านั้นเขา้มา การเห็นพระ
เยซูในตวัคนยากจน ช่วยใหเ้ราท าส่ิงท่ีดีท่ีสุดแก่คนยากจนนั้น ๆ 

พระคมัภีร์ไม่ได้อธิบายชัดเจนว่า ใครกันท่ีจะโดนพิพากษา และใครท่ีเราจะต้องแคร์และ
ตอ้นรับแต่ในมทัธิว เราพบวา่ “ในพวกน้ี” หมายถึงคนท่ีมีความตอ้งการปัจจยั 4 และอาจครอบคลุมถึง
ผูรั้บใชมิ้ชชนันารี อคัรทูต และคริสตชนท่ีทนทุกข ์ซ่ึงเราสามารถอธิบายเช่นนั้นได ้

ในพระคมัภีร์ ลูกา 10:29-37 เป็นค าอุปมาของชาวสะมาเรียใจดี ซ่ึงช่วยขยายความว่า ค  าว่า
เพื่อนบา้นคือใคร อาจหมายถึงศตัรูท่ีเราตอ้งรักก็ได้ (มทัธิว 5:39-44, ลูกา 6:27-31) ซ่ึงอาจช่วยขยาย
ความ “ในพวกน้ี” ก็ได ้เราควรตอ้นรับคนในครอบครัว เล้ียงดูคนในครอบครัวดว้ย (กาลาเทีย 6:10) แต่
อาจขยายวงออกไปยงั “คนเหล่าน้ี” เป็นมนุษยท่ี์ตกทุกขไ์ดย้าก 

ค าถามท่ีเราควรถามในการประยุกต์ วฒันธรรมน้ีในสังคมไทย การตอ้นรับแขกแปลกหน้า
ยอ่มจะดีข้ึนหากเรากลา้ถามค าถามต่าง ๆ เพื่อเราจะคน้หาค าตอบค าถามต่าง ๆ ไดแ้ก่: (1) การตอ้นรับ
แขกแปลกหนา้ท่ีมีในพระคมัภีร์ จะประยกุตใ์ชก้บัเราซ่ึงเป็นบุตรของพระเจา้ไดอ้ยา่งไรในสมยัปัจจุบนั 
(2) เหตุใดพระเยซูซ่ึงเป็นทั้งเจา้ภาพและแขกแปลกหนา้ในเวลาเดียวกนัเสนอให้เราพิจารณาการรับใชน้ี้ 
เพื่อให้เราท าในชีวิตประจ าวนั (3) คริสตจกัรในศตวรรษแรกได้ให้รูปแบบแห่งการต้อนรับแก่เรา
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อยา่งไร (4) คริสตจกัรยคุแรกตอ้นรับใครและการกระท าของพวกเขามีความหมายอยา่งไร (5) ประเพณี
น้ีมีความส าคญัยิง่ในคริสตจกัรในศตวรรษแรก ถา้เช่นนั้นประเพณีน้ีสูญหายไปอยา่งไร (6) ถา้เราร้ือฟ้ืน
ประเพณีข้ึนมาให้มีความส าคญัอีกคร้ังจะเกิดอะไรข้ึนในสังคม (7) สภาพของสังคมในปัจจุบนัเป็น
อุปสรรคต่อการตอ้นรับแขกแปลกหนา้อยา่งไรต่อชีวติของเรา และของคริสเตียนจกัร (8) การรับใชโ้ดย
ตอ้นรับแขกแปลกหนา้น้ีถา้ไม่ท าผา่นคริสตจกัร แต่ผา่นองคก์ารจะเกิดผลอะไรข้ึนบา้ง (9) การรับใชน้ี้
ขดักบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินหรือไม่ มีผลต่อศกัด์ิศรีและความเคารพต่อชีวิตของเพื่อนมนุษยอ์ยา่งไร (10) 
ค าพูดท่ีว่า “ขอให้เราเห็นพระเยซูในคนแปลกหน้า” หมายความว่าอะไร (11) มีวิธีการตอ้นรับชนิด
ใดบา้งท่ีไม่ลบหลู่ศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษยข์องคนแปลกหน้า (12) เหตุใดการรับประทานอาหาร
ดว้ยกนัจึงส าคญัในงานรับใช้น้ี (13) เจา้ภาพตอ้นรับแขกแปลกหน้าไม่ไดห้มายความวา่อะไร (14) คน
แปลกหนา้เขาตอ้งการอะไรจริง ๆ จากเจา้ภาพ (15) องคป์ระกอบอะไรท่ีท าให้คน ๆ หน่ึงเป็นคนแปลก
หนา้ (16) คนแปลกหนา้ทุกคนเขาตอ้งการช่วยเหลือในการตอ้นรับจากเราหรือ (17) อะไรท่ีท าให้คนอยู่
ในสภาพคนแปลกหนา้ (18) เราทุกคนอยา่งนอ้ย ๆ ก็สามารถเป็นคนแปลกหนา้ไดบ้า้งหรือไม่ (19) การ
ตอ้นรับกบัอ านาจทางสังคมเก่ียวพนักนัอยา่งไร (20) เหตุใดการตอ้นรับคนแปลกหนา้จึงบิดผนัไปจาก
พระคมัภีร์ไปได ้(21) การสามารถตอ้นรับคนทุกคนท่ีมาหาเราไดห้รือไม่ (22) การตอ้นรับคนแปลก
หน้าดว้ยใจกวา้งขวางมีขอบเขตบา้งหรือไม่ (23) เราสามารถใช้บา้น ท่ีท างาน ชีวิตของเรา หน่วยงาน
องคก์าร คริสตจกัร สังคม และชุมชน เป็นท่ีตอ้นรับคนแปลกหนา้ไดห้รือไม่ (24)เอกลกัษณ์อนัเด่นของ
การตอ้นรับมีอะไรบา้ง (25) ในสภาพสังคมในปัจจุบนัเราสามารถคิดวิธีการตอ้นรับคนแปลกหน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพให้เท่าเทียมกบัคริสตชนท่ีเคยใช้ในอดีตเราจะท าอย่างไร (26) การคน้พบวิธีการรับรอง
แขกท่ีดีมีความยากล าบากเพียงใด (27) การตอ้นรับท่ีดีมีองคป์ระกอบอะไรบา้งเจา้ภาพตอ้งท าอยา่งไรจึง
จะท าใหแ้ขกรู้สึกวา่ไดรั้บการตอ้นรับ (28) เจา้ภาพท่ีดีตอ้งท าอยา่งไร (29) เราจะเรียนรู้วิธีการตอ้นรับท่ี
ดีได้จากไหน ค าถามเหล่าน้ีเป็นค าถามท่ีคริสตชนจักต้องหาค าตอบเพื่อว่าของประทานและ
ความสามารถเหล่าน้ีจะส่งกล่ินหอมทางคุณธรรมเขา้ไปในสังคมไทยได ้

สรุป ผูเ้ขียนไดช้ี้ให้เห็นถึงวฒันธรรมและประเพณีอนัดีอนัมีมาตั้งแต่พระคมัภีร์เดิมและพระ
คมัภีร์ใหม่ ท่ีพระเจา้ทรงประทานความสามารถน้ีให้แก่คริสตจกัร เพื่อส าแดงชีวิตของพระคริสตแ์ก่คน
ทัว่ไป ผูเ้ขียนน าค าสอนในพระคมัภีร์เดิมและพระคมัภีร์ใหม่มาอธิบายและแสดงให้เห็นวา่ มีพระพร
เกิดข้ึนแก่คนท่ียนิดีเดินตามพระเยซูในค าสอนน้ีอยา่งไร และผูเ้ขียนไดน้ าค าถามต่าง ๆ มาเสนอเพื่อให้
ผูอ่้านไดพ้ิจารณาวา่จะประยกุตอ์ยา่งไรในสังคมไทย 

 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 56 ฉบบัท่ี 304 พฤษภาคม – มิถุนายน 

2005, หนา้ 28-33. 


