
บทอ่านทีื่ 1 ฉธบ 4:1,5-9
โมเสสกล่าวกับประชาชนว่า “บัดนี้ ชาวอิสราเอลเอ๋ย จงฟังข้อก�าหนดและ 

กฎเกณฑ์ที่ข้าพเจ้าสอนท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติ แล้วท่านจะมีชีวิต และเข้ายึดครอง 
แผ่นดินซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านทรงมอบให้ท่าน

ดซู ิข้าพเจ้าสอนท่านให้รูจ้กัข้อก�าหนดและกฎเกณฑ์ดงัทีอ่งค์พระผูเ้ป็นเจ้า พระเจ้า
ของข้าพเจ้าทรงบญัชา เพือ่ท่านจะได้ปฏบิตัติามในแผ่นดนิทีท่่านก�าลงัจะเข้าไปยดึครอง 
ท่านจะต้องปฏบิตัติามอย่างซือ่สตัย์ เพือ่ชนชาตอิืน่ ๆ  จะได้เหน็ว่าท่านมคีวามเข้าใจและ
ปรชีาญาณ เมือ่เขาได้ยนิค�าพดูถงึข้อก�าหนดเหล่านี ้เขาจะพดูว่า “ชนชาตยิิง่ใหญ่นีเ้ท่านัน้
เป็นประชากรที่มีความเข้าใจและปรีชาญาณ” เพราะไม่มีชนชาติใดแม้ยิ่งใหญ่เพียงใด
ก็ตามจะมีพระเจ้าอยู่ใกล้ชิด ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราทรงสถิตอยู่ใกล้ชิด
เรา ทุกครั้งที่เราร้องทูลพระองค์ ไม่มีชนชาติยิ่งใหญ่ชาติใดมีข้อก�าหนดและกฎเกณฑ์
เที่ยงธรรมเท่ากับธรรมบัญญัตินีท้ี่ข้าพเจ้าก�าลังสอนท่านอยู่ในวันนี้

จงจ�าใส่ใจ จงท�าทกุอย่างเพือ่จะไม่ลมืเหตกุารณ์ที่ท่านได้เห็นกับตาตราบที่ท่านยังมี
ชวีติอยู ่อย่าให้เหตกุารณ์เหล่านีเ้ลอืนไปจากใจ ท่านจะต้องเล่าให้บตุรหลานของท่านฟัง

พระวรสาร มธ 5:17-20
เวลานัน้ พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า 
“จงอย่าคิดว่าเรามาเพื่อลบล้างธรรมบัญญัติหรือค�าสอนของบรรดาประกาศก เรา

มิได้มาเพื่อลบล้าง แต่มาเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า 
ตราบใดที่ฟ้าและดินยังไม่สูญสิ้นไป แม้แต่ตัวอักษรหรือจุดเดียวจะไม่ขาดหายไปจาก
ธรรมบัญญัติจนกว่าทุกอย่างจะส�าเร็จไป 

ดังนัน้ ผู้ใดละเมิดธรรมบัญญัติเพียงข้อเดียว แม้เล็กน้อยที่สุดและสอนผู้อื่นให้
ละเมิดด้วย จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ต�่าต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ ส่วนผู้ที่ปฏิบัติและสอน
ผู้อื่นให้ปฏิบัติด้วย จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์

เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ดไีปกว่าความชอบธรรมของ
บรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีแล้ว ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย”

สัปดาห์ที่ 3
เทศกาลมหาพรต

ทำ�วัตรสัปด�ห์ที่ 3

ภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าดูเหมือนจะเป็นคนขวาง ๆ ไม่ถือกฎ ไม่เคารพ
ธรรมเนียม คนที่ไม่ชอบพระองค์ก็จะกล่าวหาเช่นนัน้ แต่อันที่จริงพระองค์ได้ก้าวไป
ไกลกว่าการถือกฎธรรมดา เพราะกฎมีข้อจ�ากัดในตัวเอง เช่น กฎถูกตั้งขึ้นมาบน 
สภาพแวดล้อมหนึง่ ๆ  แต่เมือ่สภาพแวดล้อมเปลีย่นไป คนเปลีย่นไป กฎกพ็บปัญหาไม่
เป็นไปตามครรลองทีค่วรเป็น ดงันีเ้ป็นต้น พระเยซเูจ้ามาท�าให้กฎสมบรูณ์แปลว่า เพิม่
ความรกัและความเข้าใจเข้าไปร่วมกบัการใช้กฎด้วย ซึง่จะท�าให้เข้าถงึจติตารมณ์ของ
กฎนัน้ ๆ  และสามารถประยกุต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม พระเยซไูม่ได้มาท�าลายแต่มาท�าให้
สมบูรณ์ตามที่ควรจะเป็นและกฎที่ถาวรและยิ่งใหญ่ที่สุดคือกฎสวรรค์

สดด 147:12-13,
15-16,19-20



ธรรมบัญญัตคิอือะไร 

 

ท้ัง ๆ ท่ีนักบุญเปาโลกลาววา “พระคริสตเจาคือจุดจบของธรรมบัญญัติ” (รม 10:4) 

แตทําไมพระเยซูเจาเองจึงบอกวาธรรมบัญญัติจะคงอยูทุกตัวอักษรตราบใดท่ีฟาและดินยังไม

สูญสิ้นไป 

กอนอื่นตองทําความเขาใจกอนวา เมื่อพูดถึง “ธรรมบัญญัติ” (The Law) ชาวยิว

หมายถงึ 4 อยางคอื 

1. บัญญัตสิบิประการ 

2. หนังสอืพระธรรมเกาหาเลมแรกท่ีเรียกกันวา ปญจบรรพ (Pentateuch) 

3. ใชในสํานวน The Law and the Prophets เพื่อหมายถึงพระคัมภีรท้ังครบ (ขณะน้ัน

คอื Old Testament เทาน้ัน) 

4. ธรรมประเพณ ี(Oral and Scribal Law) 

สิ่งท่ีท้ังพระเยซูเจาและนักบุญเปาโลตางประณามคือธรรมบัญญัติตามความหมาย

สุดทาย 

เราจะพบวาในพระธรรมเกามีกฎระเบียบอยูนอยมาก แมบัญญัติสิบประการเองก็

ไมใชกฎระเบียบ แตเปนเพียงหลักการกวาง ๆ อันย่ิงใหญท่ีแตละคนจะตองตีความและ

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ในชีวติของตน โดยอาศัยคําแนะนําหรือการดลใจ

ของพระเจา 

แตชาวยิวสมัยหลังเห็นวาลําพังหลักการเทาน้ีไมเพียงพอ พวกธรรมาจารยจึง

พยายามดึงกฎเกณฑหยุมหยิมมากมายจากหลักการขางตน เพื่อใหครอบคลุมสถานการณ

ตางๆ ในชีวติมนุษยใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 

กฎเกณฑหยุมหยิมท่ีพวกธรรมาจารยพยายามคิดคนขึ้นมาน่ีแหละเรียกวา “ธรรม

ประเพณี” 

ยกตัวอยางเชน บัญญัติสิบประการกําหนดเปนหลักการไววา “จงทําวันสับบาโตให

เปนวันศักดิ์สทิธ์ิ และหามทํางานในวันสับบาโต” 

ปญหาของพวกธรรมาจารยก็คือ “อะไรคืองาน ?”  พวกเขาจึงตองระดมความคิด

และเวลามากมายเพื่อชวยกันกําหนดกฎเกณฑวาดวย “งาน” 



ประการแรก งานคอื “การแบกของ” แตปญหาตอมาคอื “ของอะไรบางท่ีแบกไดหรือ

ไมได ?” พวกเขาก็ไดกฎเกณฑออกมาวา สิ่งท่ีแบกไดในวันสับบาโตคือ อาหารท่ีมีนํ้าหนักเทา

มะเดื่อแหงหน่ึงผล เหลาองุนไมเกินหน่ึงถวย นํ้านมหน่ึงอึก นํ้าจํานวนพอผสมยาปายตา 

กระดาษพอเขยีนประกาศหน่ึงใบ หมกึพอเขยีนอักษรสองตัว ตนออพอทําปากกาหน่ึงดาม ฯลฯ  

พวกเขาใชเวลายาวนานเพื่อถกเถียงกันวาในวันสับบาโตจะเคลื่อนตะเกียง จะอุมเด็กทารก จะ

ใสฟนปลอม ขาเทียม เข็มกลัดผม หรือผมปลอมไดหรือไม  หรือแมแตชางตัดเสื้อท่ีลมืเข็มติดไว

กับเสื้อจะเปนบาปหรือไม ? 

ประการท่ีสอง งานคือ “การเขียน” การเขียนท่ีถือวาผิดคือ เขียนมากกวาสอง

ตัวอักษร ถาเกนิสองตัวอักษรแตเขยีนดวยวัสดุท่ีไมกอใหเกิดรอยถาวรเชน เขียนดวยของเหลว

สีดํา นํ้าผลไม หรือเขียนบนฝุนหรือทราย เหลาน้ีไมถือวาผิด  ถาเขียนบนกําแพงท่ีมีมุมติดกัน

หรือเขียนบนสมุดบัญชีสองหนาชนิดท่ีทําใหอานพรอมกันไดก็ถือวาผิด แตถาตองเดินไปดู

กําแพงอีกดานหรือพลกิสมุดไปอีกหนาหน่ึงจงึจะอานไดความ แบบน้ีถอืวาไมผดิ 

ประการท่ีสาม งานคือ “การรักษา” อนุญาตใหกระทําไดเมื่อมีอันตรายถึงแกชีวิต 

โดยเฉพาะเมื่อเกิดกับหู คอ และจมูก แตท้ังน้ีอนุญาตใหทําไดเพียงเพื่อไมใหอาการเลวรายลง

เทาน้ัน หามทําการใด ๆ เพื่อใหอาการน้ันดขีึ้น 

น่ีคือตัวอยางอันนอยนิดของผลงานของบรรดาธรรมาจารย  ชํ้ารายยังมีคนอีกกลุม

หน่ึงเรียกวาพวกฟารีสีซึ่งแปลวา “ผูท่ีแยกตัวออกมา” พวกเขาเพียรพยายามจะปฏิบัติตาม

กฎระเบียบเหลานี้อยางเครงครัดและครบถวนทุกกระบวบความ 

ประมาณกลางศตวรรษท่ี 3 ธรรมประเพณีเหลาน้ีไดรับการบันทึกเปนลายลักษณ

อักษร เรียกวา Mishnah มีความหนาประมาณ 800 หนา และประมาณศตวรรษท่ี 5 ก็มีผู

รวบรวมคําอธิบายกฎระเบียบตาง ๆ ในหนังสอื Mishnah เปนเลมเรียกวา Talmud 

Talmud ของกรุงเยรูซาเล็มประกอบดวยหนังสือ 12 เลมพิมพ  และ Talmud ของกรุง

บาบิโลนประกอบดวยหนังสอื 60 เลมพมิพ 

 

แกนแทของธรรมบัญญัติ 

 

 หลักการอันยิ่งใหญประการหน่ึงคือ “มนุษยตองพยายามแสวงหานํ้าพระทัยของพระ

เจาในทุกสิ่งทุกอยาง และเมื่อพบแลวเขาตองทุมเทอุทิศตนตลอดชีวิตเพื่อปฏิบัติตามนํ้าพระทัย



น้ัน”  พวกธรรมาจารยและฟารีสทํีาถูกท่ีพยายามแสวงหานํ้าพระทัยของพระเจา และย่ิงถูกเขา

ไปใหญเมื่อพยายามอุทิศตนปฏิบัติตามนํ้าพระทัยน้ัน  แตพวกเขาผิดท่ีดันไปพบนํ้าพระทัยใน

กฎระเบียบมากมายท่ีสรางขึ้นดวยนํ้ามอืของพวกเขาเอง 

 ถาเชนน้ันอะไรคือแกนแทของนํ้าพระทัยของพระเจา ?  อะไรคือแกนแทของธรรม

บัญญัติ ? 

 เมื่อพิจารณาบัญญัติสิบประการอยางใกลชิด เราจะพบวาแกนแทของธรรมบัญญัติ

ทุกขอสรุปไดเพยีงคําเดยีวคอื “เคารพ” (Respect) 

 เราตองเคารพยําเกรงพระเจาและพระนามของพระองค  เราตองเคารพยําเกรงวัน

ของพระเจา 

 เราตองเคารพพอแม  ชีวิต  ความเปนบุคคลของตนเอง  ทรัพยสิน  ความจริงและ

ชื่อเสียงของผูอื่น  และสุดทายเราตองเคารพตัวเองเพื่อวาความปรารถนาผิด ๆ จะไดไมเปน

นายเหนอืเรา 

 กลาวงาย ๆ คือ เราตองเคารพยําเกรง (Reverence) พระเจา และเคารพ (Respect) 

เพื่อนมนุษยรวมถงึตัวเองดวย 

 น่ีคอืแกนแทและเปนพื้นฐานของธรรมบัญญัติตลอดจนกฎหมายท้ังปวง 

 เมื่อพระเยซูเจาทรงตรัสวา “จงอยาคิดวาเรามาเพื่อลบลางธรรมบัญญัติ แตมาเพื่อ

ปรับปรุงใหสมบูรณ” พระองคจึงตองการบอกเราวา ความเคารพยําเกรงและความเคารพท่ี

เปนพื้นฐานของบัญญัติสบิประการน้ันจะไมมวัีนสูญสิ้นไป 

 และพระองคเสด็จมาบังเกิดเปนมนุษยก็เพื่อแสดงใหเราเห็นวา “ความเคารพยําเกรง

ตอพระเจา และความเคารพตอมนุษย” ท่ีสมบูรณน้ันเปนอยางไร 

 

พระเยซูเจาตองการสอนอะไร ? 

 

1. อดตีและปจจุบันมคีวามตอเนื่องกัน 

 บางคนชอบตําหนิอดีตท่ีผิดพลาดแลวพยายามลืมหรือสลัดมันท้ิงไป  แตถาเราทํา

เชนน้ีก็เทากับวาเรากําลังตอสูกับอดีต และเมื่อเราตอสูกับอดีตเราก็จะไมมีอนาคต !  เพราะ

ปจจุบันน้ันเติบโตมาจากอดตี และอนาคตก็เติบโตมาจากปจจุบัน 



 น่ีคอืเหตุผลวาทําไมพระเยซูเจาจงึมไิดลบลางธรรมบัญญัติในอดตีแมแตตัวอักษรหรือ

จุดเดยีว 

กอนจะมพีระวรสารจําเปนตองมธีรรมบัญญัติกอนเพื่อวาเรามนุษยจะไดสามารถแยก

ความแตกตางระหวางถูกกับผิด  รูจักบาป  รูจักความออนแอ และเรียนรูวาเราตองการพระ

เจาพรอมกับความชวยเหลอืของพระองค 

 

2. การดําเนินชีวติคริสตชนไมใชเร่ืองงาย 

 บางคนอางวาเมื่อพระเยซูเจาเสด็จมาก็เปนอันสิ้นสุดของธรรมบัญญัติ ตอจากน้ีไป

เขาจะดําเนินชีวติอยางไรก็ได 

 ไมใชเลย ! 

 เพราะพระเยซูเจาทรงเตือนเราวา “ถาความชอบธรรมของทานไมดีไปกวาความชอบ

ธรรมของบรรดาธรรมาจารยและชาวฟาริสแีลวทานจะเขาอาณาจักรสวรรคไมไดเลย” 

 พวกธรรมาจารยและฟาริสดํีาเนินชีวติโดยมบีทบัญญัติตาง ๆ เปนท้ังแรงผลักดันและ

เปนท้ังแรงจูงใจ 

 แตแรงผลักดันและแรงจูงใจของการดําเนินชีวติแบบคริสตชนคอื “ความรัก” 

 พระเจาทรงรักมนุษยจนยอมสงพระบุตรแตองคเดียวมาชวยใหมนุษยพนบาป  มนุษย

จงึพยายามตอบแทนบุญคุณน้ีดวยความรักเชนกัน 

 เปนไปไดวาเราอาจไมเคยละเมิดกฎหมาย ไมเคยถูกตํารวจจับ ซึ่งแปลไดวาเราอาจ

ถอืตามบทบัญญัติหรือกฎหมายตาง ๆ ไดครบ 

 แตกับความรัก เราไมอาจพูดไดเลยวาเราแสดงความรักพอแลว..... 

 ถาเรารักใครสักคน ตอใหเอาดวงจันทรมาประเคนใหได เราก็ยังรูสกึวาไมพอ 

 น่ีคอืพันธะผูกพันอันย่ิงใหญของความรักท่ีมเีหนอืกฎหมายอันมขีอจํากัด 

 ความชอบธรรมของเราจึงตองดีกวาความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย

และชาวฟารสิ ี




