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ความสุ ขกับเสี ยงหัวเราะ
คุณหัวเราะครั้งสุ ดท้ายเมื่อไหร่ คุณรู ้สึกอย่างไรเมื่อหัวเราะเต็มที่ คุณอยากหัวเราะอีกไหม ลอง
พูดคาต่อไปนี้ให้เร็ วที่สุด “ระนอง” “ระยอง” “ยะลา” คุณทราบไหม “นาอะไรที่อยูบ่ นฟ้ า” คาตอบคือ
นาวาอากาศที่ขบั เครื่ องบิน “นกอะไรเอ่ยมีแต่ตวั เมีย” คาตอบคือ “นกนางแอ่น” เพราะไม่เคยมี “นกนาย
แอ่น” คุณรู้ไหมเกาะอะไรมีความสุ ขที่สุด พิธีการรายการล้อเลียน “กาจัดจุดอ่อน” ถาม คาตอบที่ถูกต้อง
คือ “เกาะเมียกิน”...ฮา! เสี ยงหัวเราะเป็ นของประทานจากพระเจ้าและสตรี ของพระเยซูคริ สต์เป็ นมิตร
กับเสี ยงหัวเราะ

ภาษิตไทยกับพระวจนะพระเจ้ าเรื่อง “หัวเราะ”
พจนานุกรมไทยให้ความหมายคาว่า “หัว” ซึ่ งเป็ นคากริ ยาว่า “เปล่งเสี ยงแสดงความขบขัน ดีใจ
ชอบใจ” มีคาใกล้เคียงคือ หัวเราะ หัวร่ อ ยิม้ หัว สุ ภาษิตไทยที่เราคุน้ เคยเกี่ยวกับเรื่ องหัวเราะคือ
“หัวเราะทีหลังดังกว่า” ความหมายของ “หัวเราะทีหลังดังกว่า” จะพิจารณาได้จากเรื่ องต่อไปนี้ซ่ ึ งดิฉนั
ดัดแปลงมาจากหนังสื อ “ต่วยตูน” ความว่า ลูกเขยคนหนึ่งซึ่ งแม่ยายชอบยุแหย่ให้ลูกสาวฟ้ องหย่าเป็ น
ประจาทาให้เขามีความทุกข์อยากจะซื้ อของขวัญวันเกิดให้แม่ยายเพื่อเอาใจ เขาจึงไปที่หา้ งสรรพสิ นค้า
ลูกค้าหนุ่ม : ผมกาลังหาซื้ อของขวัญวันเกิดให้แม่ยายคุณพอจะแนะนาอะไรได้บา้ งมั้ย
พนักงานขาย : อ๋ อ...แผนกสิ นค้ามีตาหนิลดราคา อยูห่ น้าบันไดเลื่อนชั้น 4 ค่ะ
ลูกค้าหนุ่ม : ขอบคุณที่รู้ใจ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้บนั ทึกพระสัญญาเกี่ยวกับเสี ยงหัวเราะไว้
ดังนี้คือ
ท่านทั้งหลายที่ร้องไห้เวลานี้เป็ นสุ ขเพราะว่าท่านจะได้หวั เราะ ลูกา 6:21
พระคาตอนนี้เป็ นพระคาที่ปลอบโยนคนที่ร้องไห้ทุกคน โดยเฉพาะสตรี เพราะน้ าตากับสตรี
เป็ นของคูก่ นั พระคาตอนนี้ บอกให้เรารู ้วา่ ไม่ชา้ ความทุกข์โศกและปั ญหาจะผ่านไป เพราะมีวาระทุก
อย่างใต้ดวงอาทิตย์มีวาระโศกเศร้าและมีวาระชื่นบาน เป็ นเรื่ องน่ายินดีมากที่ชีวติ มีความแตกต่างไม่
ซ้ าซาก ไม่ใช่มีแต่ร้องไห้อย่างเดียว หรื อหัวเราะอย่างเดียว ชีวติ มีหลายฉาก สิ่ งที่ดีอีกประการหนึ่งก็คือ
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พระเจ้าไม่ได้ตรัสว่า ท่านทั้งหลายที่หวั เราะเวลานี้ก็เป็ นสุ ข เพราะว่าท่านจะได้ร้องไห้ พวกเราจึง
สามารถหัวเราะได้โดนไม่มีความคลางแคลงใจ
พระวจนะอีกตอนหนึ่งเกี่ยวกับเสี ยงหัวเราะก็คือ
ดูเถิดพระเจ้าจะไม่ทอดทิง้ คนดีรอบคอบ หรื อค้ าจุนผูก้ ระทาความชัว่ ร้าย พระองค์จะทรงให้
ปากของท่านหัวเราะร่ วน และทาให้ริมฝี ปากของท่านโห่ร้องเสมอ คนเหล่านั้นที่เกลียดชังเจ้าจะห่ม
ความอับอายและเต๊นท์ของคนอธรรมจะไม่มีอีกต่อไปอีกเลย” โยบ 8:20-22
พระวจนะในมัทธิว 5:43-48 บอกให้เรารู ้วา่ คนดีรอบคอบเป็ นอย่างไร ท่านทั้งหลายได้ยนิ คาซึ่ ง
กล่าวไว้วา่ จงรักคนสนิทและเกลียดชังศัตรู ฝ่ ายเราบอกท่านว่า จงรักศัตรู ของท่าน และจงอธิ ษฐานเพื่อ
ผูท้ ี่ข่มเหงท่าน ทาดังนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเป็ นบุตรของพระบิดาของท่านผูท้ รงสถิตในสวรรค์ เพราะว่า
พระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ข้ ึนส่ องสว่างแก่คนดีและคนชัว่ เสมอกันและให้ฝนตกแก่คน
ชอบธรรมและคนอธรรม แม้วา่ ท่านรักผูท้ ี่รักท่านจะได้บาเหน็จอะไร ถึงพวกเก็บภาษีก็ยงั กระทาอย่าง
นั้นมิใช่หรื อถ้าท่านทักทายแต่พี่นอ้ งของตนฝ่ ายเดียว ท่านได้กระทาอะไรเป็ นพิเศษยิง่ กว่าคนทั้งปวงเล่า
ถึงคนต่างชาติก็กระทาอย่างนั้นมิใช่หรื อ เหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็ นคนดีรอบคอบ เหมือนอย่างพระ
บิดา ของท่าน ผูท้ รงสถิตในสวรรค์เป็ นผูด้ ีรอบคอบ
คนดีรอบคอบคือ คนที่รักศัตรู ของเขาและอธิ ษฐานเพื่อผูท้ ี่ข่มเหงเขา คนดีรอบคอบที่มีทศั นคติ
เช่นนี้จึงเป็ นบุตรของพระเจ้าได้ เพราะเขาเป็ นกระจกเงาสะท้อนความรักเมตตาที่มีอยูใ่ นพระเจ้าคนดี
รอบคอบนี้พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเมื่อต้องเผชิ ญกับคนชัว่ ร้าย พระเจ้าจะอยูฝ่ ่ ายคนดีรอบคอบ พระองค์จะ
ให้ปากของเขาหัวเราะร่ วนคือหัวเราะไม่หยุด หัวเราะยาวนาน และชีวติ ของคนดีรอบคอบจะมีความชื่น
ชมยินดีเพราะพระเจ้าค้ าจุนเขา คนที่เกลียดชังคนดีรอบคอบจะมีความอับอายเป็ นอาภรณ์ประดับตัว เขา
จะเป็ นฝ่ ายถอนเสาเรื อนหนีคนชอบธรรม สรุ ปสั้น ๆ คือ คนชอบธรรมจะหัวเราะร่ วมเหมือนไข่เค็ม
ตามคาเปรี ยบเปรยของคนไทยโบราณ
พระธรรมที่เกี่ยวกับการหัวเราะอีกตอนหนึ่งปรากฏอยูใ่ นพระธรรมสุ ดีด 126
เมื่อพระเจ้าทรงให้ศิโยนกลับสู่ สภาพดี
เราก็เป็ นเหมือนคนที่ฝันไป
ปากของเราได้หวั เราะเต็มที่
และลิ้นของเราได้เปล่าเสี ยงโห่ร้องอย่างชื่นบาน
แล้วเขาได้พดู กันท่ามกลางประชาชาติวา่
“พระเจ้าทรงกระทาการมโหฬารให้เขา”
พระเจ้าทรงกระทาการมโหฬารให้เรา
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เรามีความยินดี สดุดี 126:1-3
พระธรรมตอนนี้หมายความว่า เมื่อพระเจ้าทรงพลิกสถานการณ์คนของพระเจ้าจะรู ้สึกเหมือน
ฝันไปและเราจะหัวเราะอย่างเต็มที่ หัวเราะดังลัน่ หัวเราะทั้งตัวและหัวใจ หัวเราะอย่างไม่อายใคร
หัวเราะจนคนอื่นรู ้วา่ พระเจ้าทาสิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่ในชีวติ ของเรา
เราสามารถสรุ ปหลักการของการหัวเราะในพระคัมภีร์ได้วา่
ก. เสี ยงหัวเราะอย่างชื่นบานเป็ นของประทานจากพระเจ้า
ข. เมื่อใดที่เราร้องให้จงมัน่ ใจว่าไม่ชา้ เราจะมีเสี ยงหัวเราะ
ค. คนดีรอบคอบจะมีเสี ยงหัวเราะอย่างชื่นบานเพราะพระเจ้าค้ าจุนเรา
ง. เมื่อพระเจ้าพลิกสถานการณ์ลูกของพระองค์จะหัวเราะเต็มที่ และคนอื่นได้เรี ยนรู้ความ
ยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์มีสตรี ที่ยงิ่ ใหญ่สองคนที่ชอบหัวเราะคือ นางซาราห์ และสตรี ใน
สุ ภาษิต 31 นางซาราห์หวั เราะหลังจากนางร้องไห้มายาวนาน เรื่ องการเป็ นหมัน พระเจ้าทรงพลิก
สถานการณ์และซาราห์หวั เราะเต็มที่ สุ ภาพสตรี ในสุ ภาษิต 31 หัวเราะให้แก่เหตุการณ์ที่จะมาถึง เธอรู ้วา่
พระเจ้าจะพลิกสถานการณ์ เธอรู ้วา่ พระเจ้าจะไม่ทอดทิง้ เธอ เธอหัวเราะเพราะเธอรู ้วา่ เดี๋ยวจะได้หวั เราะ
ร่ วน หัวเราะเต็มที่ และได้โห่ ร้องสรรเสริ ญพระเจ้าอีกแล้ว ชีวติ นี้มนั จริ ง ๆ ไม่น่าเบื่อเพราะปั ญหานามา
ซึ่งเสี ยงหัวเราะ

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 53 ฉบับที่ 288 กันยายน – ตุลาคม
2002, หน้า 13-16
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