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พระเจ้าสร้ า งผูห้ ญิ ง เพื่อผูช้ ายและดู แลผูช้ าย ผมไม่ ได้หมายความถึ ง ผูห้ ญิ งเป็ นเพีย งผูด้ ู แล
ปรนนิบตั ิผชู ้ ายเท่านั้น มีอะไรในสตรี เพศที่ฉบับนี้จะขอพูดถึงพวกท่านเป็ นพิเศษโดยเฉพาะ
ผมรู ้จกั กับผูห้ ญิงมาตั้งแต่เกิดแล้วครับ คนงานของคุณพ่อส่ วนมากเป็ นผูช้ าย ตั้งแต่คนขับรถไป
จนถึงเพื่อนร่ วมงานของคุณพ่อ ส่ วนคนงานของคุณแม่ก็เป็ นผูห้ ญิง แล้วยิง่ ผมเป็ นลูกผูช้ ายคนสุ ดท้อง
ในครอบครัวด้วยแล้ว ฮ่องเต้ตวั น้อยเลยละครับ
ผมจาได้วา่ คุณยายใจดี ผมชอบดึงหนังเหี่ ยว ๆ ที่แขนที่หูของยายเล่น ท่านก็ไม่วา่ อะไร คุณยาย
เคยตาหนิพวกผูห้ ญิงที่เอากะละมังที่ซกั ผ้าถุงไปซักเสื้ อผ้าของหลาน ๆ ผูช้ าย เพราะคุณยายมีความเชื่อ
ว่าสักวันหนึ่งผูช้ ายเหล่านี้ จะบวชเป็ นพระเป็ นเจ้า ผูช้ ายจึงถูกแยกออกไว้เป็ นพิเศษจนเกือบจะเรี ยกว่า
เป็ นเพศเพื่อศาสนาโดยเฉพาะ แต่เป็ นที่น่าเสี ยดายที่เกียรติอนั สู งส่ งต่อผูช้ ายนี้ได้ถูกใช้ไปในทางที่ผดิ
กลายเป็ นการฉวยโอกาสเอาเปรี ยบสตรี เพศ จนถือว่าเป็ นเรื่ องธรรมดาที่ผชู ้ ายไทยจะมีภรรยาได้หลาย ๆ
คน หรื อที่จะเจ้าชูอ้ ย่างไร สังคมไทยก็ปลงเสี ยแล้วถือว่าเป็ นเรื่ องของชายชาตรี
คุณยายมีส่วนสาคัญในชีวติ ของผม ท่านรักผมและให้ผมเห็นความสาคัญของการเป็ นผูช้ ายเพื่อ
แยกไว้ในงานพระศาสนา ผมจึงระลึกคาสอน คาเตือนและความซาบซึ้ งที่คุณยายมองหลาน ๆ ผูช้ ายทุก
คนของท่านเป็ นผูผ้ ดุงพระศาสนา เผยแพร่ คาสั่งสอนของพระศาสดา ทุกวันนี้ผมก็ได้ถ่ายทอดความ
รับผิดชอบเช่นนี้ สอนลูก ๆ โดยเฉพาะลูกชายให้รู้จกั หน้าที่ของการเป็ นปุโรหิ ตในบ้านของตน
คริ สตจักรต้องการผูห้ ญิงเช่นคุณยายอีกมาก
ผูห้ ญิงที่ผมคุน้ เคย ถัดมาก็คือ คุณแม่
ผูห้ ญิงที่เป็ นแม่จะต้องอุม้ ท้องโต หนักราว ๆ 2-3 กิโลกรัม ตลอดยาวนานถึง 8-9 เดือน เพื่อให้
กาเนิดชีวิตหนึ่งในโลก จากนั้นก็ป้อนข้าว ป้ อนน้ า ให้นมดื่มจนโตพอที่จะออกไปทามาหากินเองได้
บางคนก็ตอบแทนพระคุณแม่ บางคนก็เนรคุณ แม่เหล่านี้หลายคนอยูท่ ี่บา้ นคนชรา บางคนยังหาผักหา
ปลาเลี้ยงดูตนเอง บางคนยังต้องรับจ้างแบกหามเพื่อจะมีอาหารเลี้ยงท้องและครอบครัว
แต่แม่ผดู ้ ูแลและให้ความรักแก่ลูก ๆ ไม่วา่ ลูกจริ ง ลูกเลี้ยง ลูกศิษย์ แม่เหล่านี้โลกสมควรเรี ยก
เป็ นแม่พระจริ ง ๆ
ผูห้ ญิงคนต่อมานี้คือพี่สาวผมเอง ที่ได้ดูแลเลี้ยงผมยังกับแม่คนที่สอง เนื่ องจากคุณพ่อคุณแม่
ทางานในชนบท ผมนัง่ ซ้อนท้ายจักรยานไปโรงเรี ยนกับพี่สาวคนเดียวนี้ทุกวัน ซักผ้าคอยดูแลอาหาร
การกินชีวติ ความเป็ นอยูข่ องน้อง
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ความเป็ นพี่สาวของผูท้ ี่ตอ้ งดูแลน้อง ๆ จะต้องเข้าใจการเสี ยสละทุ่มเทเพื่อน้อง ๆ แทนที่จะไป
เที่ยวเตร่ หาความสุ ขส่ วนตัว รู ้จกั พอ รู ้จกั เป็ นแบบอย่างแก่ผทู ้ ี่อายุนอ้ ยกว่า ซึ่ งความเป็ นพี่น้ ีแบกภาระไว้
มากพอสมควร แต่เกียรติและศักดิ์ศรี ของผูท้ ี่เป็ นพี่น้ นั สู งส่ งยิง่ นักไม่วา่ จะเป็ นพี่แท้ พี่ฝ่ายวิญญาณ พี่
อุปถัมภ์ พี่สาวเหล่านี้โลกสมควรที่จะยกย่องเป็ นผูป้ รนนิ บตั ิจริ ง ๆ
พี่สาวคนเดียวของผมนี้ มีส่วนสาคัญในชีวิตของผม นอกจากพี่ได้ดูแลเอาใจใส่ ผม ที่สาคัญ
ที่สุดคือได้นาผมให้ได้รู้จกั กับพระเยซูคริ สต์เจ้า
เมื่อผมมีงานทา พร้อมที่จะมีครอบครัวเป็ นของตนเอง พระเจ้าประทานนางฟ้ าคนสวยมาให้
เธอเป็ นลูกสาว มิชชัน่ นารี ที่จากบ้านเกิดเมืองนอนของเธอมารับใช้พระเจ้าในประเทศไทย ผมใกล้ชิด
กับผูห้ ญิงมากที่สุดในชีวติ เมื่อเธอยอมแต่งงานกับผม ภรรยาผูซ้ ่ ึ งยอมเปลี่ยนนามสกุลเป็ นของสามี ยอม
ทุกสิ่ งแม้การเป็ นตัวของตนเอง เพื่อสามีและลูก อดทนและอดกลั้นในเรื่ องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตนเอง
เลย มอบเรื่ องทุกอย่างไว้ในคาอธิ ษฐาน มีความรักและอดทนนาน สตรี ผทู ้ ี่รักเดียวใจเดียว
ผูห้ ญิงคนนี้ ทาให้ผมมองเห็นแผนการอันประเสริ ฐของพระเจ้าที่ทรงสร้างเอวาเพื่ออาดัมจริ ง ๆ
ผูห้ ญิงคนนี้มีส่วนสาคัญในชี วติ ของผมมาก เธอภูมิใจในการเป็ นภรรยาและในการเป็ นคุณแม่ที่
ดีของลูก จึงแน่ชดั แล้วที่พระคัมภีร์ได้เรี ยกสตรี เหล่านี้วา่ หญิงประเสริฐ
แม้ยงั มีผหู ้ ญิงอีกมากมายอีกนับร้อย ถ้าจะเอ่ยถึงทุกคน กระดาษที่บนั ทึก ก็คงจะหนาเท่ากับ
นิตยสารเล่มนี้ เลยละมั้งที่ลว้ นมีส่วนสาคัญในชีวิตของผม แต่บทความตอนนี้อยากจะมอบเป็ นพวงมาลัย
มะลิให้กบั ผูห้ ญิงเหล่านี้ที่มีส่วนสาคัญในชีวิตของผมและผูช้ ายอีกหลาย ๆ คนที่ได้รับพระพรจากท่าน
เหมือนศิษยาภิบาลท่านหนึ่งในระหว่างประกอบพิธีสมรสคู่บ่าวสาวคู่หนึ่ง ในชนบทแห่งหนึ่ง
ที่บอกว่า “พระเจ้าไม่ได้เลือกกระดูกบนหัวของอาดัมมาสร้างเป็ นเอวา เพื่อที่จะข่มสามี หรื อไม่ได้เลือก
เอากระดูกปลายเท้าของอาดัมเพื่อที่ตอ้ งอยูใ่ ต้เท้าสามีตลอด แต่พระเจ้าชักเอากระดูกสี ขา้ งของอาดัม
เพื่อที่จะให้แนบชิดหัวใจของสามีและเคียงข้างสามียามสุ ขและยามทุกข์ตลอดไป”
หากท่านเป็ นสตรี และกาลังอ่านบทความในเวลานี้ ผมไม่ได้ปากหวาน เอาใจผูห้ ญิง หรื อมี
เจตนาอื่นใด นอกจากที่อยากจะพูดแทนผูช้ ายทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสได้พดู เช่นนี้หรื อพูดไม่เป็ นแต่ผม
เชื่อว่าในใจลึก ๆ ของเขาเหล่านี้ก็อยากจะพูดเหมือนกันกับผมว่า แม้วา่ พวกเราจะยุง่ อยูก่ บั หน้าที่การ
งานของพวกเรา จนดูเหมือนว่าเราไม่ใส่ ใจ แต่พวกเราผูช้ ายเห็นคุณค่าของพวกท่าน เราอาจจะไม่เข้าใจ
ท่านได้ท้ งั หมด
เราไม่อาจจะเข้าใจ ในสิ่ งที่ท่านมีความสุ ขหรื อมีความทุกข์ได้อย่างแท้จริ ง หลายครั้งที่ดู
เหมือนว่าพวกเรามองข้ามพวกท่านไปอย่างไม่สนใจ หรื อไม่ให้เกียรติ เปล่าเลย เพราะผูช้ ายไม่ละเอียด
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พอที่จะระมัดระวังคาพูดและการกระทา แต่ทา่ นผูท้ ี่เป็ นหญิงประเสริ ฐในสายพระเนตรของพระเจ้า
ขอให้ท่านทาหน้าที่ของท่านต่อไป
ไม่วา่ ท่านจะเป็ นสตรี ในฐานะใดก็ตาม ไม่วา่ โลกจะเห็นคุณค่าท่านหรื อไม่ก็ตาม เพราะผมและ
ผูช้ ายทั้งหลาย ยังต้องการที่จะมีพี่สาวในพระคริ สต์ คุณแม่คุณยายในพระคริ สต์ ภรรยาที่รักสามี เพื่อนที่
ดีในการรับใช้ ที่จะยังคงรักและอธิษฐานเผือ่ ตัวของพวกเราและครอบครัวของพวกเราโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ครอบครัวผูร้ ับใช้พระเจ้าอยูต่ ลอดเวลาไม่วา่ หนังสื อพิมพ์จะลงรู ปทาข่าวท่านหรื อไม่ก็ตาม รางวัล
ของผูท้ ี่สัตย์ซื่อในสิ่ งเล็กน้อยเหล่านี้ก็ได้จดั เตรี ยมไว้ให้ท่านในสวรรค์แล้วและรางวัลนั้นไม่เสื่ อมสลาย
ไปตามเวลาของกระดาษที่จะสู ญหายหมดไป หรื อวัตถุสิ่งของที่มนุษย์มอบหมายให้กนั ในโลกนี้ที่มีวนั
ต้องลืมเลือน แต่รางวัลที่ท่านจะได้รับนั้น ท่านจะครอบครองตลอดไปเป็ นนิ ตย์นิรันดร์ ไม่หมดสิ้ น ไม่มี
จุดจบ...ขอพระเจ้าอวยพระพรสตรี งามนี้ทุกท่าน.

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 55 ฉบับที่ 299 กรกฎาคม – สิ งหาคม
2004, หน้า 21-22.
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