ผู้หญิงถือท้ าย – ผู้ชายพายเรือ
ดร.อุบลวรรณ มีชูธน
พระวจนะของพระเจ้ากล่าวไว้วา่ พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุ ษย์ข้ ึนตามพระฉายาของพระองค์ ตาม
พระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ข้ ึนและได้ทรงสร้างให้เป็ นชายและหญิง ปฐมกาล
1:27 พระคาตอนนี้ อาจตีความได้สองอย่างคือ พระเจ้าสร้างผูช้ ายและผูห้ ญิง หรื อพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้
มีลกั ษณะผสมผสานของชายและหญิงอยูใ่ นตัวอย่างสมดุลย์
พระธรรมต่อไปนี้ ซึ่ งแตกต่างไปคนละทิศคนละทางมีความเกี่ยวพันกันอย่างไร
โอ เอฟราอิมเอ๋ ย เราจะปล่อยเจ้าได้อย่างไร
โอ อิสราเอลเอ๋ ย เราจะโยนเจ้าไปให้ผอู้ ื่นได้
อย่างไร...จิตใจของเราปั่ นป่ วนอยูภ่ ายใน
ความเอ็นดูของเราก็คุกรุ่ นขึ้น โฮเชยา 11:8
เอฟราอิมเอ๋ ย เราจะทาอะไรกับเจ้าดี
ยูดาห์เอ๋ ย เราจะทาอะไรกับเจ้าหนอ
ความรักของเจ้าก็เหมือนเมฆในยามเช้า
เหมือนอย่างน้ าค้างที่หายไปแต่เช้าตรู่ โฮเชยา 6:4
เราจะหมั้นเจ้าไว้สาหรับเราเป็ นนิตย์
เออ เราจะหมั้นเจ้าไว้ดว้ ยความชอบธรรม
ความยุติธรรม ความรักมัน่ คงและความกรุ ณา
เราจะหมั้นเจ้าไว้สาหรับเราด้วยความสัตย์ซื่อ
และเจ้าจะรู้จกั พระเจ้า โฮเชยา 2:19-20
พระองค์ผปู้ ระทับในสวรรค์ ทรงพระสรวล สดุดี 2:4 ก.พระเยซูทรงพระกันแสง ยอห์น 11:35
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คราวนั้นผูเ้ ผยพระวจนะหญิงคนหนึ่งชื่ อเดโบราห์ ภรรยาของลัปปิ โดทเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยคนอิสราเอลสมัย
นั้น 5นางเคยนัง่ อยูใ่ ต้ตน้ อินทผลัมเดโบราห์ที่อยู่ ระหว่างรามาห์และเบธเอลในแดนเทือกเขาเอฟราอิม
และคนอิสราเอลก็มาหานางที่นนั่ เพื่อให้ชาระความ 6นางใช้คนไปเรี ยกบาราคบุตรอาบีโนอัม ให้มา
จากเคเดชในนัฟทาลีและกล่าวแก่เขาว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลมิได้ทรง บัญชาท่านหรื อว่า
“ไปซิรวบรวมพลไว้ที่ภูเขาทาโบร์ จงเกณฑ์จากเผ่านัฟทาลีและเผ่าเศบูลุนหนึ่งหมื่นคน 7และเราจะชัก
นาสิ เสราแม่ทพั ของยาบินให้มาพบกับเจ้าที่แม่น้ าคีโชนพร้อมกับรถรบและกองทหารของเขา และเราจะ
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มอบเขาไว้ในมือของเจ้า” 8บาราคจึงตอบนางว่า “ถ้าแม้นางไปกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไป ถ้าแม้นางไม่ไป
กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ไม่ไป” 9นางจึงตอบว่า “ฉันจะไปกับท่านแน่ แต่วา่ ทางที่ท่านไปนั้นจะไม่นาท่าน
ไปถึงศักดิ์ศรี เพราะว่าพระเจ้าจะขายสิ เสราไว้ในมือของหญิงคนหนึ่ง” แล้วนางเดโบราห์ก็ลุกขึ้นไปกับ
บาราคถึงเมืองเคเดช 10บาราคจึงเรี ยกเศบูลุนกับนัฟทาลีให้ไปที่เคเดช มีคนหนึ่งหมื่นเดินตามขึ้นไปและ
นางเดโบราห์ก็ไปด้วย ผูว้ นิ ิจฉัย 4:4-10
พระธรรมเหล่านี้แสดงว่า พระเจ้าซึ่ งทรงเป็ นผูช้ ายมีพระลักษณะและการแสดงออกเป็ นผูห้ ญิง
ด้วย และเดโบราห์ซ่ ึ งเป็ นผูห้ ญิงก็มีลกั ษณะเข้มแข็ง อดทน กล้าหาญเสี ยสละเพื่อส่ วนรวมเหมือนผูช้ าย
พระธรรมเหล่านี้ดูเหมือนจะยืนยันว่า ผูช้ ายที่ดียอ่ มมีความรู ้สึกและแสดงความรู ้สึกได้ ผูห้ ญิงที่ดีก็ยอ่ ม
พัฒนาความคิด เหตุผลและความแข็งแกร่ งในตนเอง ผูช้ ายพูดไม่ได้วา่ “พระเจ้าสร้างผมให้แข็งแกร่ ง ใช้
เหตุผล ไม่ใช้ความรู ้สึก หรื อผูห้ ญิงไม่ควรพูดว่า พระเจ้าสร้างฉันให้เป็ นคนอ่อนไหวอ่อนแอ” เพราะ
พระเจ้าสร้างให้เราเป็ นชายและหญิง
ในพระธรรมโฮเชยาพระเจ้าทรงพรรณนาถึง ความสับสน การต่อสู ้กนั ระหว่างความรู ้สึกรัก
และความรู ้สึกโกรธต่อชนชาติอิสราเอล พระองค์คร่ าครวญความคับข้องใจ ความผิดหวังต่อความรัก
ความซื่ อสัตย์ซ่ ึ งแปรเปลี่ยนไปมาอย่างรวดเร็ วของคนอิสราเอล
พระเจ้าเอ่ยปากบอกรักกับชนชาติ
อิสราเอล พระองค์สารภาพรักกับพวกเขา พระองค์บอกถึงความฝัน ความหวังของพระองค์ที่มีต่อเขา
พระเจ้าเป็ นผูช้ าย พระเจ้าแสดงความรู้สึก พระเจ้าทาผิดหรื อทาถูก พระธรรมสดุดี 2:4ก. แสดงให้เห็นว่า
“พระเจ้าหัวเราะ” ในพระธรรมยอห์น 11:35 “พระเจ้าร้องไห้” พระเจ้าทรงแสดงอารมณ์เหมือนใคร ไม่
มีใครกล้าพูดว่า “พระเจ้าประสาท” ถ้าเช่นนั้นอารมณ์และความรู ้สึกที่ดีเป็ นสิ่ งมีค่าไหม แต่ถา้ ผูห้ ญิงทา
อย่างนี้ผหู ้ ญิงจะถูกว่าว่าอะไร ใครจะว่าอะไรก็ตาม ความจริ ง คือ พระเจ้ามีอารมณ์และความรู ้สึก
เหมือนผูห้ ญิง และมีเหตุผลด้วยเอกลักษณ์ของผูห้ ญิง เราควรทาความรู ้จกั กับเอกลักษณ์ของผูห้ ญิงสตรี
มีเอกลักษณ์ทางอารมณ์ดงั นี้ คือ

1. สตรีมอี ารมณ์ มีความรู้ สึก
มีความไวต่อบุคคลรอบตัว ไม่มีใครเคยสอนสตรี วา่ “อย่าร้องไห้” เพราะไม่สาเร็ จ แต่ผชู ้ ายถูก
สอนว่า “ลูกผูช้ ายต้องไม่ร้องไห้”

2. สตรีสนใจความสั มพันธ์ ส่วนตัวระหว่ างบุคคล
ภรรยาชอบถามสามีวา่ “เธอยังรักฉันอยูห่ รื อเปล่า” เพราะสามีไม่ค่อยพูดประโยคนี้ เมื่อภรรยา
ถามไปแล้วสามีก็โกรธ แต่ภรรยาก็อดถามบ่อย ๆ ไม่ได้ เพราะสตรี ชอบสนทนา สตรี สองคนใช้ผมของ
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นางเช็ดพระบาทพระเยซู เพราะนางกตัญญูต่อพระองค์ ผูช้ ายที่เฝ้ าดูการกระทาของเธอถามว่า “เอา
น้ าหอมไปใช้เปลืองเงินทาไม”

3. สตรีมคี วามกล้าทีจ่ ะเผชิญความจริงและปัญหามากกว่ าผู้ชาย
ทูตสวรรค์ตอ้ งไปหามาเรี ยก่อนไปหาโยเซฟ เพราะถ้าไปหาโยเซฟก่อนพระเจ้าจะบังเกิดได้ยาก

4. ผู้หญิงชานาญในการใช้ สัญชาตญาณ
ภรรยามักบอกสามีวา่ “ฉันไม่ไว้ใจคนนั้น ชะตาไม่กินกัน เธอระวังเค้าไว้นะ” ส่ วนใหญ่ภรรยา
มักถูก แต่สามีไม่ใคร่ ฟังเธอเพราะคิดว่าเธอใช้จินตนาการมากไปหน่อย นางอาบีกายิลใช้สัญชาติญาณ
ป้ องกันชีวติ สามีและคนงานและทรัพย์สินไว้

5. ผู้หญิงเข้ าใจความเร้ นลับของชีวติ และศาสนาดีกว่ าผู้ชาย
ผูห้ ญิงมีส่วนในชี วติ พระเยซูมากมาย เช่น นางมาเรี ย นางเอลิซาเบธ นางมาเรี ย มาร์ ธา นางมา
เรี ย มักดาลา เป็ นต้น
ในยุคกลาง คือ ตั้งแต่ ค.ศ.500 – ค.ศ. 1600 ผูห้ ญิงมีโอกาสเป็ นผูน้ าในซีกโลกตะวันตก ทาง
การเมืองมีราชินีหลายคน เช่น แคทเธอรี น เดอ เมดดิซี ในซี กโลกตะวันออกก็เช่นกัน ผูห้ ญิงเป็ นราชินี
เช่น พระราชินีบูเช็คเทียน พระนางจามรี เทวีของภาคเหนือของสยาม เราจะเห็นได้จากพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมใน สุ ภาษิต 31 ว่า สตรี ที่ได้รับการยกย่องในยุค 3000 ปี ก่อนนั้น เป็ นทั้ง
แม่บา้ นและนักธุ รกิจ นางเดโบราห์ ก็ออกศึกนาทัพคู่กบั บาราค การริ ดรอนสิ ทธิเสรี ภาพและการให้
เกียรติสตรี เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 17 โดยผูช้ ายนักปรัชญาคือ เดคราท เขาพูดว่า “ผมคิด ผมถึงเป็ นคน” (I
think therefore I am.) พวกผูช้ ายเชื่อเขาหมดว่า “คนใช้ความคิดเป็ น เป็ นคน” ผลลัพธ์ก็คือ “คนใช้
ความรู ้สึกเป็ นคนครึ่ งคนไม่เต็มคน” สตรี ถูกจัดให้อยูถ่ ดั จาก ลิง เด็กปั ญญาอ่อน เด็ก ๆ ผูห้ ญิง หลังจาก
นั้นมาผูช้ ายซึ่ งสนใจเหตุผล การคิดค้นเทคโนโลยีก็เปลี่ยนโลกนี้ให้เป็ นเครื่ องจักร ผูช้ ายคิดสร้าง
โทรศัพท์ ผูช้ ายคิดทฤษฎีการสื่ อสารแต่ผชู ้ ายพูดกับผูห้ ญิงไม่รู้เรื่ อง ถ้าผูห้ ญิงขอให้ชมหน่อยอยากได้
กาลังใจ ผูช้ ายจะพูดว่า “อย่ามาบีบบังคับผม” ในด้านศาสนา ผูช้ ายนัง่ เขียนศาสนาให้ผหู ้ ญิงทาตาม “ให้
คลุมหัว” “ห้ามพูดในโบสถ์” “ให้ไว้ผมยาว” “ห้ามใส่ ต่างหูตุง้ ติ้ง” “ห้ามเป็ นพระ แต่ทาอาหารให้พระ
ได้นบั ตั้งแต่ “เดคราท” เป็ นต้นมา คนส่ วนใหญ่ไม่ให้เกียรติฟังผูห้ ญิง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูช้ าย โลกจึง
เป็ นโลกที่ขาดความรู้สึก ขาดอารมณ์ โลกเป็ นโลกแห่งการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ วินิจฉัย ไม่มีคา
หนุนใจ ความเห็นใจ ความเข้าใจ หรื อสายสัมพันธ์มาก แต่เป็ นโลกของปั ญหาและการแก้ปัญหา เพราะ
ผูช้ ายครองโลก แต่ผชู ้ ายไม่มีความสุ ขเพราะผูห้ ญิงพูดมาก และผูห้ ญิงเรี ยกร้องสิ ทธิ สตรี
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1. ผู้หญิงพูดมาก
ผูห้ ญิงเป็ นอันมากมักพูดมาก พูดซ้ า พูดซาก พูดเร็ ว พูดไม่หยุด พูดไปร้องไห้ไป หัวเราะไป
โกรธไป พอล ทูนิเยร์ อธิ บายว่า เพราะผูช้ ายไม่ฟังเธอแต่ชอบใช้เธอ ผูห้ ญิงพูดมากเพราะหวังว่า ผูช้ ายจะ
ฟัง เพราะผูห้ ญิงพบค่าชีวิตเมื่อมีคนรับฟัง ผูห้ ญิงมีค่าชีวิตเมื่อได้พดู คุย ผูห้ ญิงจึงพบจิตแพทย์มากกว่า
ผูช้ ายเพื่อหาคนที่จะรับฟังเธอ เมื่อผูห้ ญิงพูดมากใครรับความทุกข์ คาตอบคือ – ผูช้ าย ใครเป็ นต้นเหตุ
แห่งทุกข์ – ผูช้ าย ใครจะดับทุกข์ เมื่อผูห้ ญิงพูดมากจะเกิดอะไรขึ้นในตัวผูช้ าย ถ้าผูช้ ายลองฟังภรรยา
และเห็นใจเธอชมเธอหยุดสั่งสอนอบรมเธอเหมือนเธอไม่รู้เรื่ องอะไร ผูห้ ญิงจะหยุดพูด เพราะผูห้ ญิงกับ
ผูช้ ายรู ้ไม่เหมือนกัน ผูห้ ญิงรู ้เรื่ องชีวติ และรู ปธรรมคนขณะที่ผชู ้ ายรู ้เรื่ องวัตถุและนามธรรม ระบบและ
การแก้ไข

2. ผู้หญิงเรียกร้ องสิ ทธิสตรี
ผูห้ ญิงต่อสู ้ผชู ้ ายเพื่อจะได้รับสิ ทธิ์ ในการศึกษา ได้รับสิ ทธิ์ในการทางาน ได้รับสิ ทธิ์ ในการออก
เสี ยงเลือกตั้งในโลกของผูช้ าย สตรี ได้แหวกวงล้อมที่ลอ้ มเธอมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในศตวรรษที่ 19
แต่คาถามที่น่าถามคือ สตรี มีเสรี ภาพอย่างแท้จริ งหรื อเมื่อเธอทาทุกอย่างได้เหมือนผูช้ าย สามีฟังเธอมาก
ขึ้นหรื อในครอบครัว หรื อเพื่อนร่ วมงานผูช้ ายให้เกียรติฟังเธอมากขึ้นจริ ง ๆ หรื อ คาตอบ ก็คือไม่ ผูช้ าย
เชื่อเดคราทซึ่ งเป็ นผูช้ ายด้วยกัน เดี๋ยวนี้ผหู้ ญิงเรี ยกร้องสิ ทธิ สตรี และได้อิสรภาพ แต่เธอกลับกลายเป็ น
เหมือนผูช้ ายไป ผูห้ ญิงเริ่ มไม่สนใจความสัมพันธ์ค่าชีวติ ของผูห้ ญิงมักขึ้นกับงาน ผูห้ ญิงเริ่ มกลัวปั ญหา
และผูห้ ญิงเริ่ มสู ญเสี ยความเข้าใจในชีวติ และศาสนา โลกจะเป็ นอย่างไรถ้าทุกคนเป็ นชาย และชาย และ
ชาย ครอบครัวและคริ สตจักรจะเป็ นอย่างไร พวกเราจะเป็ นอย่างไร ถ้าชีวติ คือการพูดถึงปั ญหา การ
แก้ปัญหา การตาหนิและไม่มีเสี ยงหัวเราะ เด็กเกิดมาหัวเราะไม่เป็ น นักเทศน์ไม่หวั เราะ ผูป้ กครอง
มัคนายก สมาชิกไม่หวั เราะ
พระเยซูอยูใ่ นตัวดิฉนั และพี่นอ้ ง เป็ นไปได้ไหมพระองค์อยากจะบอกลูกหญิงของพระองค์ทุก
คนให้ภูมิใจใน “อารมณ์ความรู้สึก” ให้ภูมิใจใน “สายสัมพันธ์” ให้ภูมิใจใน “สัญชาตญาณ” ของผูห้ ญิง
ให้ภูมิใจในความอ่อนโยน ความเอื้ออาทร ถ้อยคาอันกอปร์ดว้ ยเมตตาคุณและเสี ยงหัวเราะ ซึ่งพระเจ้า
ทรงทิ้งไว้ในผูห้ ญิงทุกคน พระเยซูรักผูห้ ญิงเพราะผูห้ ญิงพูดกับพระองค์รู้เรื่ องเร็ ว พระองค์คุยเรื่ องชีวติ
จิตวิญญาณกับหญิงสะมาเรี ยไม่กี่ชวั่ โมง นางเข้าใจ นางกลับใจ นางมีน้ าใจพาผูช้ ายทั้งเมืองมาหาพระ
เยซู พระเยซูคุยกับนิโคเดมัสตลอดคืน นิ โคเดมัสถามอย่างเดียว “เป็ นไปได้ยงั ไง” ๆ ๆ เขาเถียงพระองค์
แล้วก็เดินจากไป กว่าจะเชื่ อเขาใช้เวลาสามปี และเขาเชื่ อเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว แต่นิโคเดมัส
ซื่ อสัตย์ต่อพระเจ้าตลอดไป ผูห้ ญิงพูดกับพระเจ้ารู ้เรื่ องดี
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ถ้าผูห้ ญิงของพระเจ้าใช้คุณสมบัติทางอารมณ์ ความคิด และสายสัมพันธ์ในบ้าน ในโบสถ์ ในที่
ทางาน ท่านจะนาคาหนุนน้ าใจ การอภัย การคืนดี เสี ยงหัวเราะ และชีวติ คืนมาให้โลกนี้ ด้วยเหตุน้ ี
สันตะปาปา จอห์น พอลที่ 3 จึงกล่าวว่า “ในอนาคตผูห้ ญิงจะครองโลก” คือ ผูห้ ญิงจะครองใจคนเมื่อ
เธอเป็ นหญิงและชายอย่างสมดุล และผูช้ ายก็จะมีความสุ ขเพราะเขาก็จะเป็ นชายและหญิงด้วย 27พระเจ้า
จึงทรงสร้างมนุษย์ข้ ึนตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้าง
มนุษย์ข้ ึน และได้ทรงสร้างให้เป็ นชายและหญิง (ปฐมกาล 1:27).

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ฉบับที่ 305 ปี ที่ 56 กรกฎาคม – สิ งหาคม
2005, หน้า 16-18.
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