สตรีปี 2002 : สิ่ งที่หายไปในครอบครัว
ดร.อุบลวรรณ มีชูธน
สิ่ งทีห่ ายไปในสั งคมปัจจุบัน
ขณะนี้มีรายการหนึ่งซึ่ งดังกว่ารายการ “จุดอ่ อน” คือ รายการ “ยามบ่ ายคลายเครียด” รายการ
นั้นล้อเลียนจุดอ่อนเช่น พิธีกรจะถามคาถามดังต่อไปนี้
คาถาม
คาตอบ
พระอะไรเข้ าห้ องไม่ ได้
พระทากุญแจหาย
พระอะไรแขวนคอ
พระกลุ้มใจ
ปลาอะไรทาให้ ควายงง
ปลาหมอ! คนตอบงงใช่ ไหม!!
ถ้าดิฉนั จะเรี ยนถามท่านว่า “ครอบครัวไทยทาอะไรหาย” ท่านจะตอบว่าอย่างไร

สิ่ งทีห่ ายไปในเมืองนาซาเร็ธ
“ครั้นล่วงไปสองวันพระองค์ก็เสด็จออกจากที่นนั่ ไปยังแคว้นกาลิลีเพราะพระเยซูเองทรงเป็ น
พยานว่า ผูเ้ ผยพระวจนะนั้นไม่ได้รับเกียรติในเมืองของตน ฉะนั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงแคว้นกาลิลี
ชาวกาลิลีได้ตอ้ นรับพระองค์ เพราะเขาได้เห็นทุกสิ่ งซึ่ งพระองค์ได้ทรงกระทาในเทศกาล ณ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม เพราะเขาทั้งหลายก็ได้ไปในเทศกาลนั้นด้วย ฉะนั้นพระองค์จึงได้เสด็จไปยังหมู่บา้ นคานา
แคว้นกาลิลีอีก อันเป็ นที่ซ่ ึ งพระองค์ทรงกระทาให้น้ ากลายเป็ นเหล้าอง ่่นและที่เมืองคาเปอรนาอุมมี
ข้าราชการคนหนึ่ง บุตรชายของท่านป่ วยหนัก” (ยอห์น 4:43-46)
“ฝ่ ายพระเยซูได้เสด็จจากที่น้ นั ไปยังตาบลบ้านของพระองค์ และเหล่าสาวกก็ตามพระองค์ไป
พอถึงวันสะบาโตพระองค์ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาและคนเป็ นอันมากที่ได้ยนิ พระองค์ก็ประหลาดใจ
นัก พูดกันว่า “คนนี้ได้ความคิดนี้มาจากไหน สติปัญญาที่ได้ประทานแก่คนนี้เป็ นปั ญญาอย่างใด การ
มหัศจรรย์อย่างนี้สาเร็ จได้ดว้ ยมือของเขาเองหนอ คนนี้เป็ นช่างไม้บุตรของนางมารี ยม์ ิใช่หรื อ ยากอบ
โยเสส ยูดาส และซีโมนเป็ นน้องชายมิใช่หรื อ และน้องสาวก็อยูท่ ี่นี่กบั เรามิใช่หรื อ” เขาทั้งหลายจึง
หมางใจในพระองค์ฝ่ายพระเยซูตรัสกับเขาว่า “ผูเ้ ผยพระวจนะจะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในเมืองของ
ตน ท่ามกลางญาติพี่นอ้ งของตนและในวงศ์วานของตน” พระองค์จะกระทาการมหัศจรรย์ที่น้ นั ไม่ได้
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เว้นแต่ได้วางพระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรค
พระองค์กป็ ระหลาดพระทัยเพราะเขาไม่มี
ความเชื่อ แล้วพระองค์จึงเสด็จไปสั่งสอนตามหมู่บา้ นโดยรอบ” (มาระโก 6:1-6)

ภูมหิ ลัง
พระเยซูเสด็จไปที่พระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็ม พระองค์ชาระพระวิหารและทาการอัศจรรย์หลาย
อย่าง เช่น รักษาหญิงโลหิ ตตก รักษาลูกของไยรัสและพระองค์เสด็จแวะไปคุยกับหญิงสะมาเรี ย และ
ชาวสะมาเรี ยเป็ นอันมาก เชื่ อพระองค์ แต่เมื่อพระองค์เสด็จไปที่ธรรมศาลานาซาเร็ ธ พระองค์ทรงอ่าน
พระธรรมอิสยาห์ให้พวกเขาฟังและอธิ บายให้เขารู ้วา่ พระองค์คือ พระผูช้ ่วยให้โลกรอดจากความผิด
บาปพวกเขากลับโกรธพระองค์และพยายามฆ่าพระองค์ ซึ่ งปรากฏอยูใ่ น ลูกา 4:16-21
แล้วพระองค์เสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ ธ เป็ นที่ซ่ ึ งพระองค์ทรงเจริ ญวัยขึ้น พระองค์เสด็จเข้าไป
ในธรรมศาลาในวันสะบาโตตามเคย และทรงยืนขึ้นเพื่อจะอ่านพระธรรมเขาจึงส่ งพระคัมภีร์อิสยาห์ผู้
เผยพระวจนะให้แก่พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงคลี่หนังสื อนั้นออก ก็คน้ พบข้อที่เขียนไว้วา่ พระวิญญาณ
แห่งพระเป็ นเจ้าทรงอยูเ่ หนื อข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ เพื่อนาข่าวดีมายังคน
ยากจน พระองค์ได้ทรงใช้ขา้ พเจ้า ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่า
จะได้เห็นอีก ให้ปล่อยผูถ้ ูกบีบบังคับเป็ นอิสระ และให้ประกาศปี แห่งความโปรดปรานของพระเป็ นเจ้า
แล้วพระองค์ทรงม้วนหนังสื อส่ งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่แล้วทรงนัง่ ลง และตาของคนทั้งปวงในธรรมศาลาก็
เพ่งดูพระองค์ พระองค์จึงเริ่ มตรัสแก่เขาว่า “คัมภีร์ตอนนี้ที่ท่านได้ยนิ กับหูของท่านก็สาเร็ จในวันนี้
แล้ว” (ลูกา 4:16-21)
ในเหตุการณ์น้ ี องค์พระเยซูจึงพูดคาพูดหนึ่งออกมา และถูกบันทึกไว้โดยอัตรทูตถึง 4 ท่าน
อย่างครบบริ บูรณ์ คือ ลูกาบันทึกไว้วา่
พระองค์ตรัสอีกว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ไม่ มีผ้ เู ผยพระวจนะคนใดได้ รับการ
ต้ อนรับในเมืองของตน” (ลูกา 4:24)

มัทธิวเขียนไว้ ว่า
เขาทั้งหลายจึงหมางใจในพระองค์ ฝ่ ายพระเยซูตรัสกับเขาว่า “ผูเ้ ผยพระวจนะจะไม่ขาดความ
นับถือเว้นแต่ในเมืองของตนและในวงศ์วานของตน” (มัทธิว 13:57)

มาระโกระบุว่า
ฝ่ ายพระเยซูตรัสกับเขาว่า
“ผูเ้ ผยพระวจนะจะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในเมืองของตน
ท่ามกลางญาติพี่นอ้ งของตนและในวงศ์วานของตน” (มาระโก 6:4)
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ยอห์ นยืนยันดังนีว้ ่า
“เพราะพระเยซูเองทรงเป็ นพยานว่า ผูเ้ ผยพระวจนะนั้นไม่ได้รับเกียรติในเมืองของตน” (ยอห์น
4:44)
สรุ ปสั้น ๆ ก็คือ พระเยซูไม่ได้รับความนับถือ พระองค์ไม่ได้รับเกียรติ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเอง
ไม่ได้รับการต้อนรับในครอบครัวของพระองค์ในญาติพี่นอ้ งของพระองค์ ในบ้านเกิดเมืองนอนของ
พระองค์
เมื่อเราเดินทางไปนิวซี แลนด์เราได้ไปที่บา้ นเกิดเมืองนอนของชาวนิวซี แลนด์คนแรกและคน
เดียวที่ได้รางวัลโนเบิล ไพร์ ซของโลกทางวิทยาศาสตร์ ชื่อ รัทเธอร์ ฟอร์ ด ปรากฏว่าคนนิวซี แลนด์เป็ น
อันมากไม่รู้จกั เขา ไม่รู้สึกชื่นชมในตัวของเขาเพราะคนนิวซี แลนด์ไม่สนใจวิชาการ แต่พวกเขาสนใจ
ปฏิบตั ิการ คนนอกประเทศนิวซี แลนด์ ชื่นชอบรัทเธอร์ ฟอร์ ดกล่าวขวัญถึงเขาชื่นชมให้เกียรตินบั ถือ
และต้อนรับรัทเธอร์ ฟอร์ ด คนนิวซี แลนด์ชื่นชมคนไต่เขาเอเวอร์ เรสต์สาเร็ จ ชื่นชมคนต่อเรื อหางกุด
สาเร็ จโดยไม่เรี ยนหนังสื อ รัทเธอร์ ฟอร์ ดซึ่ งเป็ นคริ สเตียนคงซาบซึ้ งและได้รับการหนุนใจที่ได้เดินตาม
รอยพระบาทของพระเยซูและเขาได้รับเกียรติที่เข้าถึงอารมณ์ของพระเยซูเรื่ อง “ใกล้เกลือกินด่ าง”
ประสบการณ์ที่พระเยซูรับอยูน่ ้ ีเป็ นประสบการณ์ใกล้ตวั ของเราหรื อไม่ ใครคือคนที่ตาหนิสามี
มากที่สุด ใครคือคนที่ตาหนิภรรยามากที่สุด ใครคือคนติเตียนลูก ๆ มากที่สุด ใครคือคนติเตียนพ่อแม่
มากที่สุด คาถามที่น่าถามก็คือ เหตุใดคนที่สมควรจะได้รับการต้อนรับ การให้เกียรติ และความเคารพ
นับถือ จึงเป็ นคนได้รับสิ่ งเหล่านี้นอ้ ยที่สุดจากเรา พระเยซูคริ สต์เองก็เผชิญกับสิ่ งเหล่านี้เหตุใดจึงเป็ น
เช่นนั้น จะแก้ไขปั ญหานี้ได้อย่างไร ถ้าแก้ไขไม่ได้จะมีปัญหาอะไร ถ้าแก้ไขได้จะดีอย่างไร

ทาความเข้ าใจปัญหา
ปั ญหานี้ เกิดขึ้นกับชาวนาซาเร็ ธในอดีต ปั ญหานี้ยงั แพร่ ระบาดในปั จจุบนั ปั ญหานี้ไม่ได้เกิด
กับคริ สเตียนเท่านั้นแต่เกิดกับทุกคนปั ญหานี้ เกิดกับพวกเขาเกิดกับพวกเราเกิดกับคุณและเกิดกับดิฉนั
ปั ญหานี้ เกิดขึ้นเพราะอะไร ชาวนาซาเร็ ธไม่ตอ้ นรับ ไม่ให้เกียรติ ไม่นบั ถือพระเยซูเพราะอะไร
ประการแรก พวกเขาดูที่ฟอร์ ม ฟอร์ มของพระเยซูไม่เข้าตาคนนาซาเร็ ธ แม้วา่ คาสอนของพระ
เยซูกระทบหูพวกเขา พวกเขายอมรับว่าคาสอนนั้นมีปัญญา เขายอมรับพระเยซูมีผลงาน แต่จะให้พวก
เขานับถือพระเยซูตอ้ นรับและให้เกียรติพระเยซูอย่างที่พระองค์สมควรจะได้รับนั้น เขาทาไม่ได้เพราะ
“คนนี้เป็ นช่างไม้” คนนี้ธรรมดาเกินไป คนนี้ฐานะต่าเกินไป คนนี้ ฐานันดรไม่เข้ามาตรฐานโลก คนนี้
ไม่มีมาตรคนรวย เขาไม่มีมาตรคนมีความรู ้ เขาไปไหนมาไหนเดินเท้าฝุ่ นกลบเท้า เขาจะหาอูฐพันธ์ดีขี่
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ให้เท่ห์สักตัวก็ไม่มี ลูกน้องเดินตามเป็ นพรวนล้วนเหม็นคาวปลา เซ่อซ่า เสี ยงดัง บุ่มบ่าม ไม่เข้าฟอร์ ม
นักปราชญ์ นักการศาสนา
ประการทีส่ อง พวกเขาพูดว่า “คนนี้เป็ นช่างไม้ บุตรนางมารี ยม์ ิใช่หรื อ ยากอบ โมเสส ยูดาส
และซี โมนเป็ นน้องชายมิใช่หรื อและน้องสาวของเราก็อยูท่ ี่นี่กบั เรามิใช่หรื อ”
ชาวนาซาเร็ ธมองตากันแล้ว ก็อาจจะพึมพาว่า “เยซูช่างไม้คนนี้ ก็แค่คนหนึ่งในพวกเรา
เทือกเถาเหล่ากอเราก็รู้หมดเป็ นคนธรรมดาอยูใ่ นเมืองธรรมดา ในท่ามกลางคนธรรมดาอย่างพวกเรา
“สิ่ งดีอนั ใดจะมาจากนาซาเร็ ธได้หรื อ” ดีที่สุดสาหรับเยซูก็คือต่อโต๊ะต่อม้า ให้เรานัง่ จะหาญไป ไถ่บาป
ให้คนทั้งโลกได้อย่างไร” บางทีชาวนาซาเร็ ธก็คิดว่า พระคาของพระเจ้านั้น มีใครบ้างเขาประพตติเอา
จริ งเอาจังกันทุกถ้อยทุกคา เขาก็มีโกงบ้าง ไม่โกงบ้าง พูดจริ งบ้างพูดเท็จบ้าง คนทาตามพระคาหมดเป็ น
คนไม่ฉลาด ชาวนาซาเร็ ธไม่มีความเชื่อในตัวเอง ไม่มีความเชื่อในผูอ้ ื่น พวกเขาไม่มีความเชื่อในชุมชน
เขาทั้งหลายไม่มีความเชื่อในพระเจ้า ชาวนาซาเร็ ธเชื่ อแต่สิ่งที่ตาเห็น เขามองไม่เห็นสิ่ งที่ตาความเชื่ อ
มองเห็น ชาวนาซาเร็ ธไม่ยอมรับตัวเอง ไม่นบั ถือตัวเอง ไม่ให้เกียรติต่อตัวเอง ชาวนาซาเร็ ธจึงไม่
ยอมรับผูอ้ ื่น ไม่นบั ถือผูอ้ ื่น และไม่ให้เกียรติผอู ้ ื่น รวมทั้งพระเจ้า เวลาเรามองคนในครอบครัวของเรา
หลายครั้งเราสงสัยในฟอร์ มของเขา เราสงสัยว่าจะมีสิ่งดียอดเยีย่ มอยูใ่ นครอบครัวเราหรื อพวกเราคล้าย
ชาวนาซาเร็ ธหรื อไม่
ในซอยวัดไผ่ตนั นี้มีฝรั่งแก่ ๆ โกโรโกโสอยูค่ นหนึ่ง เขาเดินหลังค่อมเขาชอบนัง่ คุยกับชาวบ้าน
และชอบรับประทานอาหารร้านเล็ก ๆ ในซอย วันหนึ่งผูร้ ับใช้พระเจ้าคุยกับเขา เขาถามผูร้ ับใช้พระเจ้า
ว่าทางานอะไร ผูร้ ับใช้ก็คุยว่าเขาจบปริ ญญาโททางศาสนศาสตร์จึงทางานรับใช้พระเจ้า ผูร้ ับใช้ถามเขา
ว่า คุณเรี ยนมาทางไหนเขาตอบว่า “ผมเรี ยนจบวารสารศาสตร์ จากเอ็มไอที” เอ็มไอทีเป็ นสถาบัน
ชั้นหนึ่งของโลก คนอัจฉริ ยะเท่านั้นที่เข้าเรี ยนได้ ในฟอร์ มโกโรโกโสซ่อนเพชรน้ าเอกไว้ ฟอร์ ม
โกโรโกโสซึ่ งเดินปะปนอยูใ่ กล้พวกเรา เราเห็น เรารู ้จกั ฟอร์ มนั้น ภายในเขามีความคิดมีความสามารถ
เหนือพวกเราหลายคนเสี ยอีก แต่เราทาใจนับถือเขายากสิ่ งที่เกิดในพระคัมภีร์ยงั เกิดอยูใ่ นซอยวัดไผ่ตนั
คาถามที่น่าคิดก็คือพระเจ้าอยากให้คริ สเตียนเปลี่ยนแปลงพระคาตอนนี้ไหม และเราจะทาอย่างไร

เติมให้ เต็ม
มาถึงตอนนี้ เราคงจะตอบได้แล้วว่า สิ่ งที่ขาดหายไปในครอบครัวในสังคมของมนุษย์คืออะไร
สิ่ งที่ขาดหายไปในครอบครัวคนใกล้ชิดซึ่ งมนุษย์ไม่สังเกตเห็นคือ การยอมรับผู้อื่น การให้ เกียรติผ้ อู นื่
การนับถือผู้อื่น โดยเฉพาะคนทีใ่ กล้ ชิด คนทีใ่ กล้ ตัว มนุษย์มีแนวโน้มจะถือเอา ง่าย ๆ ว่าคนใกล้ตวั เป็ น
ของตาย เป็ นหมูในอวยพวกของตาย และหมูในอวยนี้เราจะพูดอะไรก็ได้ จะทาอะไรก็ได้ เพราะเป็ น
พวกกระดูกอ่อนเคี้ยวง่าย ทาอย่างไร ๆ ก็ไม่เห็นมีปฏิกิริยา แต่พระเยซูทรงสาแดงให้เราเห็นแล้วว่า คน
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ตายยังฟื้ นได้ ของตายก็ฟ้ื นได้และมีตทธิ์ มากกว่าเดิม หมูในอวยนั้นบางทีเป็ นหมูป่าเขี้ยวตันซึ่ งแม้แต่
สิ งโตยังกลัว คนที่ทาต่อคนใกล้ตวั โดยมองดูที่ฟอร์ มและคิดเอาง่าย ๆ ว่าคนใกล้ตวั ไม่มีน้ ายานั้น
บ่อยครั้งมักถูกหย่าขาดโดยไม่รู้ตวั บ่อยครั้งลูกที่อยูใ่ นโอวาทจะขัดใจอย่างนึกไม่ถึงหลายครั้งพ่อแม่ที่
อยูใ่ นโอวาทลูกต้องวางมือย้ายบ้านหนีลูกที่คิดว่าพ่อแม่เป็ นของตาย เจ้านายที่ลูกน้องข่มขู่มกั จะปลด
ลูกน้องอย่างนี้กลางอากาศหรื อลูกน้องซึ่ งเป็ นหมูในอวย ฆ่าเจ้านายซึ่ งดูถูกเขาอย่างที่เกิดขึ้นที่แม่สอด
เร็ ว ๆ นี้
เราควรคิดอย่างไรต่อคนใกล้ตวั พระเยซูคริ สต์คิดสามประการ คือ
ก.คนใกล้ตวั เป็ นคนมีค่า พระองค์ยอมรับเขาตามที่เขาเป็ นอยูแ่ ละสร้างเขาขึ้นจากสภาพแท้จริ ง
ของเขา โดยไม่มีใจดูถูก เช่น พระองค์สร้างน้อง ๆ ของพระองค์
ข.คนใกล้ตวั เป็ นคนมีความสามารถซ่อนอยู่ พระองค์พบ “ซีโมน” ซึ่ งชื่อของเขาแปลว่า “ไม้ออ้
ที่โอนเอนไร้คุณค่า” พระองค์เปลี่ยนชื่อของเขาตั้งแต่วินาทีแรกว่า “ศิลา หรื อเปโตร” พระองค์บอกให้
เขารู ้วา่ เขาจะเป็ นที่พ่ งึ พักพิงใจของคนเป็ นอันมาก
ค.คนใกล้ตวั เป็ นคนที่สมควรแก่การยอมรับ นับถือ และการให้เกียรติยงิ่ กว่าผูใ้ ด พระองค์พดู
กับมารดาของพระองค์ดว้ ยวาจาที่ไพเราะโดยใช้ภาษาที่ละเมียดละไม พระองค์พยุงแม่ยายของเปโตรให้
ลุกขึ้นนัง่ พระองค์หนุนใจให้กาลังใจสาวกว่าเขาจะทาการใหญ่กว่าพระองค์
ถ้าคุณและดิฉนั ทาเช่นนี้กบั คนในครอบครัวอย่างจริ งใจ ด้วยถือว่าเป็ นสิ ทธิ พิเศษ พระเจ้าจะใช้
เราเป็ นพรต่อครอบครัวของคนไทยได้หรื อไม่

สรุป
โปรดชายตาดูกนั วันละนิด
คนใกล้ชิดใกล้ตวั อย่ามัวเฉย
ใกล้หวั ใจเกินไปใยละเลย
ปั ทโธ่เอ๋ ยหวานเหลือทนคนไกลตัว
ช่วยให้การยอมรับพูดครับผม
ช่วยชื่นชมนับถือคือเห็นหัว
ให้เกียรตินิดชมหน่อยคอยพันพัว
จะดีชวั่ คนใกล้ใช่ของตาย
ก่อนจะทาอะไรยิง่ ใหญ่โข
เรื่ องไม่โตคือรู ้รักจักไม่สาย
คนสาคัญที่สุดอยูใ่ กล้กาย
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ไม่ตอ้ งอายให้เกียรติไว้คนใกล้ตวั
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