คุณค่ าชีวติ และสิ ทธิสตรี.....ความโดดเด่ นและ
เด็ดเดีย่ วของสตรี
ดร.อุบลวรรณ มีชูธน
ในการเดินทางไปแม่ฮ่องสอนเมื่อเร็ ว ๆ นี้ เราพบว่าแม่ฮ่องสอนเป็ นชุมชนที่มีชนเผ่าปนกันอยู่
มากมาย ไทยใหญ่ กระเหรี่ ยง แม้ว พม่า เราดูง่ายว่าคนใดเป็ นพม่าโดยดูที่ปากของเขา คนพม่าจะติด
หมากปากของผูช้ ายจะแดงเหมือนทาปาก ตารวจจะจับผูช้ ายพม่าที่ลอบเข้าเมืองได้ โดยดูที่ปากแดง ๆ
แต่ถา้ พม่าไม่ยอมรับว่าเขาเป็ นพม่า ตารวจก็จะให้เขานัง่ เฉย ๆ ครึ่ งวันแล้วเอาตะกร้าหมากวางไว้ใกล้ ๆ
พอผ่านไป 6 ชัว่ โมงพม่าปากแดงจะมีอาการอยากหมาก ซึ่ งเป็ นอาการคล้ายคนติดยาลงแดงและพม่า
มักจะยอมรับสารภาพหมดทุกคน แม่ฮ่องสอนยังเป็ นเมืองที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ ชื่อหมู่บา้ น มี
หมู่บา้ น “แม้วไมโครเวฟ” หมู่บา้ น “กล้วยน้ าว้าน้อย” และมีหมู่บา้ นซึ่ งขึ้นต้นด้วยคาว่า “แม่” กว่า 160
หมู่บา้ น แม่สะเรี ยง แม่ตื๋น แม่ต๊ ึบ แม่ตืน แม่ทว้ ย แม่นา ฯลฯ ชื่อ “แม่” ของหมู่บา้ นเหล่านี้บอกให้รู้วา่
แม่ฮ่องสอนเป็ นดินแดงที่ผหู ้ ญิงเป็ นใหญ่มาแต่สมัยโบราณเพราะผูช้ ายต้องล่าสัตว์ ผูห้ ญิงต้องดูแลบ้าน
เลี้ยงลูก ปลูกพืชและทาไร่ ใบชา ตลอดจนเลี้ยงสัตย์ ทอผ้าทาเครื่ องนุ่งห่ม ฯลฯ ซึ่ งเป็ นบทบาทของผู ้
หญิงไทยมาแต่โบราณประเทศไทยแต่โบราณให้เกียรติผหู ้ ญิงมากกว่าประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย เรามีวีร
สตรี ที่กชู้ าติในยามวิฤติมากกว่าวีรบุรุษ
แต่โลกปั จจุบนั มีความคิดแตกต่างกันไป เกี่ยวกับสตรี เพราะอิทธิ พลของโลกตะวันตก ซึ่ งการ
ตีความของนักศาสนศาสตร์ สุดโต่งบางคน เรื่ อง สถานภาพและบทบาทของสตรี และความคิดของนัก
ปรัชญาพวก “ความคิดนิยม” ซึ่ งไม่ให้ความสาคัญแก่อารมณ์ ความรู ้สึกของสตรี นานหลายร้อยปี
ประเทศไทยจึงเอนเอียงไปตามโลกตะวันตกด้วยสังคมไทยส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั จึงเข้าใจเอาง่าย ๆ ว่า
ผูห้ ญิงต้องดูแลบ้าน ทาอาหาร เลี้ยงลูก ทางานนอกบ้าน ทาให้สามีมีความสุ ข และญาติของสามีมี
ความสุ ขจนนักการเมืองบางท่านขอให้ผหู ้ ญิงกราบเท้าสามี
ผูห้ ญิงไทยจานวนไม่นอ้ ยก็คล้อยตาม
ความคิดนี้ แต่ให้พวกเราเรี ยนรู ้จากชีวิตของสตรี ที่พระเจ้ายกย่องในพระคัมภีร์และวินิจฉัยด้วยตัวเอง
สิ่ งที่น่าสนใจมากก็คือผูห้ ญิงที่ยงิ่ ใหญ่ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์มกั เป็ นผูห้ ญิงที่ตอ้ งเลี้ยงลูกคน
เดียว หรื อเป็ นคนกาพร้า เป็ นคนหัวเดียวกระเทียมลีบหรื อเป็ นคนที่สังคมหลงลืมเช่น นางฮาการ์ ตอ้ ง
เลี้ยงลูกคืออิชมาเอลคนเดียวและต่อมาอิชมาเอลเป็ นบรรพบุรุษของคนอาหรับมารดาของโมเสสต้อง
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เลี้ยงลูกตัวคนเดียวเพราะสามีและลูกชายถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงาน ลูกของเธอกลายเป็ นบุคคลสาคัญของ
โลก เป็ นผูน้ าในศาสนายิว ศาสนาคริ สต์ และศาสนาอิสลาม ภรรยาของโมเสสต้องยกสามีให้พระเจ้าไป
และเธอต้องเลี้ยงดูลูกเพียงลาพังขณะสามีรับใช้พระเจ้าในการนาคนยิวออกจากประเทศอียปิ ต์ เธอเคย
ช่วยชีวติ สามี เธอส่ งพ่อของเธอมาให้คาแนะนาแก่โมเสสเพื่อโมเสสจะบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ยิง่ ขึ้น เดโบราห์เป็ นผูห้ ญิงตัวคนเดียวนัง่ อยูใ่ ต้ตน้ ไม้ใกล้หลุมฝังศพ เธอให้คาปรึ กษาแก่คนอิสราเอลใน
เรื่ องทัว่ ไปและในเรื่ องการทาสงครามปลดแอกชนชาติของเธอ จนคนอิสราเอลมีชยั ชนะขับไล่ศตั รู
ออกไปพระนางเอสเธอร์ กาพร้าบิดามารดาอยูก่ บั ลุง และเธอได้ช่วยชีวติ คนยิวทั้งหมดได้ นางรู ธเป็ น
หญิงหม้ายยากจนพลัดถิ่นแต่ยนิ ดีเลี้ยงดูแม่สามีจนชีวิตประสบความสาเร็ จ พระนางมาเรี ยมารดาของ
พระเยซูเลี้ยงบุตรมาด้วยตัวคนเดียว และบุตรคนโตเป็ นองค์พระเยซูคริ สต์ บุตรคนอื่นที่เกิดจากโยเซฟ
เป็ นอัครฑูต คือ ยากอบผูเ้ ป็ นผูน้ าคริ สตจักรเยรู ซาเล็มและยูดาผูเ้ ขียนพระคายูดา ยายและแม่ของทิโมธี
ช่วยกันเลี้ยงทิโมธี จนเป็ นผูร้ ับใช้ ผูห้ ญิงที่ประกาศเรื่ องการฟื้ นคืนพระชนม์เป็ นคนแรกคือ มาเรี ย มักดา
ลาก็เป็ นคนเคยมีผเี ข้าถึงเจ็ดผี
ความจริ งเหล่านี้บอกให้เรารู ้วา่ สตรี ที่ยงิ่ ใหญ่ของพระเจ้านั้นมีความสามารถ มีความเชื่อมี
ความหวังและมีความรักความอดทนอย่างยอดเยีย่ ม
สามารถนาชีวติ ลูกให้ประสบความสาเร็ จได้ใน
ขีดจากัดทั้งปวง บุรุษที่ยงิ่ ใหญ่ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ส่วนใหญ่มีภรรยาและมีครอบครัวอยูเ่ คียงข้าง
เช่น อับราฮัม อิสอัค ยากอบ กษัตริ ยด์ าวิด และอัครฑูตของพระเยซู ความจริ งในปั จจุบนั ก็ยนื ยันว่าแม่ที่
เป็ นม่ายเลี้ยงลูกให้รอดปลอดภัยได้มากกว่าพ่อที่เป็ นหม้าย ข้อเท็จจริ งนี้ ไม่ได้บอกเพื่อจะชี้แนะว่า
ผูห้ ญิงเก่งกว่าผูช้ ายแต่ขอ้ เท็จจริ งนี้พยายามจะนาความจริ งเกี่ยวกับคุณค่าและความสามารถของสตรี ที่
คริ สตชนหลงลืมในพระคริ สตธรรมคัมภีร์นาเสนอต่อโลก โปรดอย่าเข้าใจผิด ข้อเท็จจริ งนี้ไม่ได้บอกว่า
ผูห้ ญิงเก่งกว่าผูช้ าย แต่บอกถึงทักษะเฉพาะด้านของสตรี ซ่ ึ งคริ สตชนไม่ใคร่ นามาหนุ นใจสตรี ในวันนี้
ข้าพเจ้าจึงใคร่ นาเรื่ องราวของสตรี ในพระคัมภีร์ชื่ออาบีกายิลมาเสนอให้เราพิจารณา

คุณค่ าชีวติ และสิ ทธิของอาบีกายิล
เรื่องราวของอาบีกายิลปรากฏอยู่ในพระธรรม 1 ซามูเอล 25:1-42
ปัญหา
นาบาลเป็ นคนสามานย์ท้ งั การประพฤติและวาจาเขาชอบหยามศักดิ์ศรี ผอู ้ ื่นซึ่ ง ๆ หน้าด้วยการ
เสี ยดสี จาบจ้วงดูถูกเหยียดหยาม เหยียบคนอื่นให้จมดิน ด้วยความประมาทคิดว่าตัวเองแน่เพราะเขามัง่
มีมาก เขามีสติปัญญาต่า เขาคิดไม่ได้วา่ เขาจะต้องรับผลอะไรในการพูดดูถูกเหยียดหยามดาวิด นาบาล
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ไม่คิดว่าชีวติ ของเขาอยูไ่ ด้ดว้ ยการพึ่งพาอาศัยผูอ้ ื่น เขาคงไม่มีใครเคยกล้าเข้ามาขอความช่วยเหลือตรง
ๆ อย่างดาวิดทา เขาอาจคิดว่าดาวิดทาตัวเหมือนขอทานบรรดาศักดิ์ เหตุใดเขาจึงต้องสนใจคนเช่นนี้ดว้ ย
อีกประการหนึ่ง นาบาลนั้นเป็ นคนไม่ฟังใคร แม้คนของดาวิดจะบอกให้ถามคนใช้ของเขาดูวา่ ดาวิด
และพวกคุม้ ครองคนและทรัพย์สินของนาบาลอย่างไร นาบาลก็ไม่สนใจ คนใช้ของเขาเองจึงพูดกับอาบี
กายิลว่า “นายนั้นเป็ นคนสามหาว ใครจะพูดด้วยก็ไม่ได้” (1 ซามูเอล.25:17) คาพูดของนาบาลทาให้ดา
วิดนาทหาร 400 คน มุ่งหน้ามาฆ่านาบาลและผูช้ ายทุกคน
ภรรยาของนาบาลชื่ออาบีกายิล เธอเป็ นคนมีความรอบคอบและหน้าตาที่สวยงาม อาบีกายิล
ทราบเหตุร้ายจากคนใช้ เธอรี บจัดขนมปั ง 200 ก้อน เหล้าองุ่นสองถุงหนังแกะซึ่ งทาเสร็ จ 5 ตัว ข้าวคัว่ 5
ถัง องุ่นแห้งร้อยช่อ และขนมมะเดื่อ 200 แผ่นไปเป็ นเครื่ องกานัลแก่ดาวิด สิ่ งของเหล่านี้เป็ นสุ ดยอด
อาหารสาหรับคนยิว เป็ นของมีราคาสู งโดยเฉพาะขนมมะเดื่อ ของกานัลเหล่านี้ช่วยบรรเทาความโกรธ
ของดาวิดและพวก แล้วเธอเดินทางทางลัดไปโดยไม่บอกสามีเพื่อแก้ปัญหาที่สามีสร้างขึ้น
เมื่อเห็นดาวิด เธอกราบดาวิดลงถึงดินและสารภาพผิดแทนสามี (24,25 ค.) และขออภัยเธอว่า
สามีของเธอให้ดาวิดฟัง (25) โดยปกติอาบีกายิลไม่เคยว่าสามีเลย เมื่อคนใช้วา่ นาบาลเธอก็นิ่งไม่ได้
เสริ ม เมื่อเธอแก้ปัญหาสาเร็ จเธอก็ไม่วา่ สามี เธอพูดเช่นนี้เพื่อระบายความโกรธของดาวิดเธอยกย่องให้
เกียรติดาวิดและเตือนสติเขาว่า อย่าแก้แค้นด้วยมือดาวิดเองเพื่อพระเจ้าจะอวยพรดาวิด (28-31 ค.) และ
เธอฝากเนื้ อฝากตัวของเธอกับดาวิด
ดาวิดได้สติและเห็นดีดว้ ยกับคาของเธอดาวิดรับของกานัลและกลับไป อาบีกายิลก็กลับไปบ้าน
เธอพบว่าสามีกาลังเมามาย เธอก็อดทนเก็บถ้อยคาทุกอย่างไว้ เมื่อรุ่ งเช้าสามีสร่ างเมาอาบีกายิลก็บอก
สามีวา่ เกิดอะไรขึ้น สามีตกใจกลัวจนเป็ นอันพาตไป นาบาลเสี ยชีวติ ภายใน 10 วันและอาบีกายิลต่อมา
ได้เป็ นมเหสี คนหนึ่งของดาวิด เราได้เรี ยนรู ้อะไรเกี่ยวกับค่าชีวติ และสิ ทธิของอาบีกายิล
อาบีกายิลรู ้วา่ ตัวเองเป็ นใคร เธอมีความสามารถอะไร แม้สามีจะไม่ให้เกียรติหรื อเห็นคุณค่า
ของเธอ อาบีกายิลมีชีวติ อยู่ได้ เพราะรู้ ว่าเธอเป็ นของพระเจ้ า พระเจ้ าเป็ นของเธอ พระเจ้ ารักเธอให้
ความงาม สติปัญญา และความรอบคอบแก่เธอ แม้สามีไม่ดีต่อเธอและต่อคนทั้งปวงอาบีกายิลมีเมตตา
ต่อเขา เธอมีความตั้งใจปกป้ องชีวติ ของเขาทรัพย์สินของเขา และคนของสามีโดยไม่เสี ยดายชีวติ เธอ
สยบดาวิดด้วยความอ่อนสุ ภาพและวาจาชักชวนอันอ่อนโยนพระเจ้าเองเป็ นผูก้ ระทาสิ ทธิ สตรี ของเธอ
ให้ปรากฏในภายหลัง นักศาสนศาสตร์ หลายท่านมักไม่พดู ถึงอาบีกายิลเพราะอาบีกายิลบอกความจริ ง
ให้โลกทราบว่ามีสามีที่เชื่ อพระเจ้าบางคนห่างไกลพระเจ้า เขาต้องการความช่วยเหลือของภรรยา นักศา
สนศาสตร์ บางท่านไม่อาจชี้ได้วา่ อาบีกายิลเป็ นคนไม่ดีเพราะตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยพลการไม่บอกสามี
เพราะนักศาสนศาสตร์ รู้วา่ ถ้าอาบีกายิลทาตามตัวอักษร “จงเชื่อฟังสามีทุกกรณี ” ผูช้ ายทุกคนจะถูกฆ่า
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นักศาสนศาสตร์ เหล่านั้น ท่านเลยทาเงียบ ๆ เสี ยกรณี อาบีกายิล แต่พระเจ้าให้บนั ทึกไว้หนุนใจสตรี ที่มี
ปั ญหากับสามีที่ไม่อยูใ่ นทางพระเจ้า พระเจ้าอาจจะอยากบอกเราว่าอย่าเดินตามตัวอักษร แต่เดินตาม
สามัญสานึกและทัศนคติแห่งความรักเมตตาของพระเยซูในบางกรณี ก็ได้

ศาสนศาสตร์ เกีย่ วกับสตรี
นักศาสนศาสตร์ ผชู ้ ายหลายคนมักเน้นย้าให้สตรี ยอมรับว่าเธอเป็ นพลเมืองชั้นสอง โดยอ้างว่า
ผูห้ ญิงมาจากผูช้ าย ภรรยาต้องเชื่อฟังสามีทุกประการ ผูห้ ญิงห้ามเทศนาพระวจนะของพระเจ้า ผูห้ ญิง
ห้ามพูดในโบสถ์ อาสาสมัครคนหนึ่งถึงกับเปรี ยบเทียบว่า การที่ดิฉนั เทศนาพระคาเหมือนกับการที่
ผูห้ ญิงกาลังจะไปเป็ นโสเภณี และเขาต้องห้ามปราม แต่หลักศาสนาที่คริ สเตียนบางคนถืออยูน่ ้ ีขดั กับ
ชีวติ ของสตรี ที่พระเจ้ายกย่อง ให้เกียรติ และเชิ ดชูให้เป็ นผูก้ ชู้ าติเป็ นผูส้ อนพระวจนะ เป็ นผูเ้ ผยพระ
วจนะ เป็ นผูย้ นื อยูเ่ คียงข้างสามีและหนุนให้เขาประสบความสาเร็ จ ดูเหมือนว่าผูช้ ายที่ฉลาดย่อมไม่กลัว
ที่จะให้เกียรติในคุณค่าและสิ ทธิ ของสตรี
พระเยซูคริ สต์
ทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของสตรี เมื่อพระองค์บงั เกิดในครรภ์พระนางมาเรี ย
พระองค์ให้เกียรติสตรี 2 คนเห็นการฟื้ นจากความตายของน้องชายพระองค์ให้เกียรติสตรี ที่ยนื เคียงคู่
พระองค์ใต้ไม้กางเขนขณะที่ผชู ้ ายหลบหนีเกือบหมด พระองค์ให้เกียรติมาเรี ยมักดาลา เป็ นคนแรกที่
พบพระองค์ พระองค์ให้คนแรกที่เชื่อในยุโรปเป็ นสตรี พระเยซูร้องไห้ดงั ๆ เหมือนสตรี พระเยซูให้
ภาษาของสตรี เราควรจะทาอย่างไรต่อสตรี ที่บา้ น ที่โบสถ์ ที่ทางาน ขณะที่โลกเห็นเขาเป็ นเพียงวัตถุ
ทางเพศ เป็ นกระสอบทราย เป็ นโถส้วมที่ดา้ นทนต่อความโสมมทุกอย่างแต่พระเยซูพดู กับผูห้ ญิงว่า
“หญิงเอ๋ ยอย่างร้องไห้” เราเป็ นคนมีค่าในสายตาของพระเยซู เราจึงควรประพฤติตนให้ควรคู่ค่าชีวิตนั้น
โดยเราควรเป็ นหญิงที่มีนิมิตลึกซึ้ งกว้างไกลยิง่ ใหญ่เพื่อชุ มชน ประเทศชาติ และเพื่อพระเจ้า ไม่ใช่เพื่อ
ตัวของเรา
เราจึงเป็ นหญิงที่ไม่มีปัญหา ไม่ได้อะไรก็ไม่มีปัญหา ไม่มีอะไรก็ไม่มีปัญหา ไม่มีใครก็ไม่มี
ปั ญหา ไม่ได้ดงั ใจไม่มีปัญหา ใครตบหน้าไม่มีปัญหา ใครถ่มน้ าลายรดไม่มีปัญหา ใครนินทาไม่มี
ปั ญหา ชีวิตไม่มีปัญหา เพราะสตรี มีค่าในพระคริ สต์....

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 57 ฉบับที่ 309 มีนาคม – เมษายน
2006, หน้า 15-17.
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