สตรีปี 2002: ขมขืน่ ขอบคุณ คาดหวัง
ดร.อุบลวรรณ มีชูธน
พวกเรารู ้สึกอย่างไรในขณะที่ปีเก่ากาลังจะเคลื่อนพ้นไป คาตอบเท่าที่ขา้ พเจ้าคิดได้คือ คน
โดยทัว่ ไปน่าจะมีอารมณ์สามแบบคือ “ขมขื่น” “ขอบคุณ” และ “คาดหวัง” โดยเฉพาะอย่างยิง่ สตรี

สตรีคริสเตียนกับความขมขืน่
คาถามในปี 2002 ที่ขา้ พเจ้าใคร่ จะถามพี่นอ้ งสตรี คริ สเตียนก็คือ “คริสเตียนรู้ สึกขมขื่นได้
หรือไม่ ” จากการสัมภาษณ์สตรี คริ สเตียนจานวนหนึ่งข้าพเจ้าพบว่า คริ สเตียน ส่ วนใหญ่เข้าใจว่าคริ ส
เตียนขมขื่นไม่ได้เพราะอาจารย์เปาโลกเขียนไว้ดงั นี้
จงระวังให้ดี อย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณพระเจ้า และอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมา ทาความ
ยุง่ ยากให้ ซึ่ งจะเป็ นเหตุให้คนเป็ นอันมากเสี ยไป ฮีบรู 12:15
ข้าพเจ้าจึงใคร่ ถามสตรี ต่อไปว่า อาจารย์เปาโลเองท่านเคยรู ้สึกขมขื่นน้อยใจไหมในขณะที่ท่าน
เขียน 2 มิโมธี 4:14-16 อเล็กซานเดอร์ ช่างทองแดงนั้นได้ทาร้ายข้าพเจ้าอย่างสาหัส องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะ
ทรงลงโทษเขาให้สมกับการกระทาของเขา ท่านจงระวังเขาให้ดีดว้ ย เพราะเขาได้คดั ค้านถ้อยคาของเรา
อย่างรุ นแรง ในการแก้คดีครั้งแรกของข้าพเจ้านั้น ไม่มีใครเข้าข้างข้าพเจ้าสักคนเดียว เขาได้ละทิ้ง
ข้าพเจ้าไปหมด ขอโปรดอย่าให้พวกเขาต้องได้รับโทษเลย ใน 2 ทิโมธี 4:9-11 ท่านอาจารย์เปาโลได้
เขียนว่าจงพยายามมาพบข้าพเจ้าโดยเร็ วเพราะว่าเดมาได้หลงรักโลกปั จจุบนั เสี ยแล้ว และได้ทิ้งข้าพเจ้า
ไปยังเมืองเธสะโลนิกา เครสเซนส์ได้ไปยังแคว้นกะลาเทีย ติโตได้ไปยังเมืองดาลมาเทียลูกาคนเดียว
เท่านั้นที่อยูก่ บั ข้าพเจ้าจงไปตามมาระโกและพาเขามาด้วยเพราะเขาช่วยปรนนิบตั ิขา้ พเจ้าได้เป็ นอย่างดี
เมื่อพิจารณาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ตอนนี้จากมุมมองของสตรี และด้วยอารมณ์แล้ว (ซึ่ งข้าพเจ้า
มัน่ ใจว่าคนเอเชียมีสิทธิ์ วเิ คราะห์พระคัมภีร์ดว้ ยอารมณ์ได้ เพราะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราเป็ นพระเจ้าที่
แสดงอารมณ์และความรู ้สึก พระองค์ร้องไห้ พระองค์โกรธ) ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าพระคาตอนนี้มีกระแสของ
ความน้อยใจผิดหวัง ขมขื่นสอดแทรกอยูใ่ นถ้อยคาถ้าเช่นนั้นอาจารย์เปาโลหมายความอย่างไรเมื่อท่าน
กล่าวว่า “อย่าให้รากขมขื่นงอกขึ้นมาทาความยุง่ ยากให้ ซึ่ งจะเป็ นเหตุให้คนเป็ นอันมากเสี ยไป” เป็ นไป
ได้ไหมที่พระคาตอนนี้คล้ายคลึงกับพระธรรมใน เอเฟซัส 4:26 “จะโกรธก็โกรธได้ แต่ อย่าทาบาปอย่า
ให้ ถึงตะวันตกท่ านยังโกรธอยู่”
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ดูเหมือนว่าพระเจ้าอนุญาตให้คริ สเตียนมีอารมณ์ความรู ้สึก แต่คริ สเตียนต้องควบคุมอารมณ์
นั้นได้และอารมณ์ขมขื่นหรื อโกรธนั้นจะต้องไม่เก็บไว้เกิน 12 ชัว่ โมง ใช่หรื อไม่ ชีวติ ของอาจารย์
เปาโลบอกให้เรารู ้วา่ ท่านเป็ นคนมีความรู ้สึก แต่ความรู ้สึกไม่มีผลต่อทัศนคติของท่าน คืออารมณ์น้ นั
ไม่ทาให้ท่านมีทศั นคติในทางลบต่อพระเจ้า ผูอ้ ื่น หรื อตัวเองดังนั้นเป็ นไปได้ไหมว่า การสอนว่า “คริส
เตียนขมขื่นไม่ ได้ ” อาจทาให้คริ สเตียนขมขื่นหนักข้อขึ้น ในข้อที่วา่ เขาขมขื่นที่ไม่ได้ขมขื่น
ด้วยเหตุน้ ีเองข้าพเจ้าจึงใคร่ หนุนใจว่า ในปี ใหม่น้ ีให้เราขมขื่นเสี ยให้พอ ให้เราคิดถึงคนใกล้คน
ไกลที่ทาให้เราขมขื่น ด้วยความตระหนักว่าการจะหายจากความขมขื่นเราต้องตระหนักว่า เรามีความขม
ขื่น แล้วให้เรา “ระลึกถึงองค์ พระเยซู ” บนไม้กางเขนนั้นมีคนเอาน้ าส้มผสมกับของขมให้พระองค์ดื่ม
พระเยซูทรงปฏิเสธ พระองค์ตอ้ งการรับความทุกข์ทรมานอย่างครบถ้วน พระองค์ไม่ตอ้ งการหมดสติ
เพราะน้ าส้มและของขม พระองค์ตอ้ งการลิ้มรสความขมขื่นของความตาย การถูกทรยศ การถูกทอดทิง้
ความผิดหวัง ความอยุติธรรม ความอับอาย การถูกเข้าใจผิด เราจึงสามารถนาความขมขื่นของเราไปหา
พระองค์ และมอบให้พระองค์ได้ การกระทาเช่นนี้ทาให้เราตั้งกาแพงที่ความขมขื่นเก่า ๆ กระโดดข้าม
ไม่ได้ ปี ใหม่น้ ีให้สตรี คริ สเตียนไทย “อย่าปล่อยให้ รากขมขื่นลอยนวล”

สตรีคริสเตียนกับการขอบคุณ
นอกจากอาจารย์เปาโลจะรู ้ สึกการจัดการกับความขมขื่นแล้วอาจารย์เปาโลยังคิดใหม่ทาใหม่
อย่างแท้จริ ง คือ ท่านบริ บูรณ์ดว้ ยการ “ขอบคุณ” ท่านขอบคุณคล้ายคลึงกับพวกเราหรื อต่างจากพวกเรา
ให้เราพิจารณาจากพระคาดังต่อไปนี้
ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายอยูเ่ สมอ และเป็ นการ
สมควรเพราะความเชื่อของท่านก็จาเริ ญยิง่ ขึ้น และความรักของท่านทุกคนที่มีต่อกันทวีข้ ึนมากด้วย
ฉะนั้นเราเองจึงอวดท่านทั้งหลายต่อบรรดาคริ สตจักรของพระเจ้าในเรื่ องความทรหด และความเชื่อของ
ท่านในยามที่ท่านถูกข่มเหง นานาประการและที่ท่านอดทนต่อความยากลาบากนั้น 2 เธสะโลนิกา 1:3-4
อาจารย์เปาโลขอบคุณเมื่อเห็นความเชื่อ ความรัก ความอดทน ของคริ สตชนที่เมืองเธสะโลนิกา
การขอบคุณของอาจารย์เปาโลมาจากทัศนคิตของท่านต่อสิ่ งที่ท่านเห็นว่าดีและมีค่าคือ คุณธรรมภายใน
ที่เหมือนพระเยซูได้แก่ ความเชื่อ ความรัก ความอดทน ท่านไม่ได้ขอบพระคุณเพราะการกระทาที่เห็น
ได้ภายนอก หรื อสิ่ งของที่ท่านได้ตามใจของท่าน จะเป็ นการดีหรื อไม่ในปี ใหม่น้ ีที่เราจะเป็ นเหตุให้
ผูอ้ ื่นขอบคุณพระเจ้าได้เหมือนคริ สเตียนที่เมืองเธสะโลนิกา คือ เขาขอบคุณเมื่อเขาเห็นความเชื่อ ความ
รัก ความอดทน ของเราด้วยเห็นแก่พระนามพระเยซู ถ้าเราปรารถนาเป็ นคนที่บริ บูรณ์ดว้ ย การขอบคุณ
และเป็ นคนที่เป็ นเหตุให้ผอู้ ื่นขอบคุณพระเจ้าได้ในปี ใหม่น้ ีเราต้องมองที่พระเยซู พระองค์บริ บูรณ์ดว้ ย
การขอบพระคุณหรื อไม่ในยามยากลาบาก พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้บนั ทึกไว้วา่ หมายเอาพระเยซูเป็ นผู ้
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บุกเบิกความเชื่อ และผูท้ รงทาให้ความเชื่อเราสมบูรณ์ พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขน เพื่อความร่ าเริ ง
ยินดีที่ได้เตรี ยมไว้สาหรับพระองค์ทรงถือว่า ความละอายนั้นไม่เป็ นสิ่ งสาคัญ และพระองค์ได้ประทับ
ณ เบื้องขวาพระที่นงั่ ของพระเจ้า ฮีบรู 12:2
พระธรรมตอนนี้น่าจะช่วยให้สตรี คริ สเตียนเห็นภาพขององค์พระเยซูเจ้าผูท้ ศั นคติขอบคุณต่อ
ตะปูที่พยายามตรึ งมือและเท้าของพระองค์ไว้กบั กางเขน พระองค์ขอบคุณคมหอกที่พยายามจะสลาย
หัวใจรักของพระองค์ พระเยซูคริ สต์ทรงขอบคุณสาหรับผ้าพันพระศพที่พยายามพันธนาการพระองค์ไว้
พระเจ้าทรงขอบคุณสาหรับประตูอุโมงค์ที่พยายามขังพระองค์ไว้ในความตายและความมืด
เพราะ
อุปสรรคปั ญหาเหล่านี้ช่วยเป็ นพยานยืนยันถึงความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ ปี ใหม่น้ ีให้เหล่าสตรี ได้มองดู
พระเยซูและเปล่งคาขอบคุณสาหรับความเชื่ อความรัก ความทรหดอดทนที่มีอยูใ่ นพระองค์ เพื่อเราจะ
ได้ร่าเริ งยินดีเหมือนพระองค์ ในปี ใหม่น้ ีขอหนุนใจพี่นอ้ งสตรี วา่ “อย่าปล่อยให้คาขอบคุณลอยนวล”

สตรีคริสเตียนกับการคาดหวัง
ความคาดหวังทาให้คนมีเป้ าหมาย รอน บลู กล่าวว่า “คนมีเป้าหมายคือ คนทีไ่ ปถึงจุดหมาย
ปลายทาง” อาจารย์เปาโลมีความคาดหวังอะไร ดูเหมือนอาจารย์เปาโลจะมีความคาดหวังอยูส่ อง
ประการคือ ประการแรก ท่านอยากได้พระคริ สต์ ประการที่สอง ท่านอยากจะรู ้จกั พระคริ สต์ โดยมี
ประสบการณ์กบั ฤทธิ์ เดชในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนม์ ประการที่สาม ท่านอยากจะร่ วมทุกข์กบั
พระองค์ คือตั้งอารมณ์ตาย
เพราะเหตุพระคริ สต์ ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่ งสารพัด และถือว่า สิ่ งเหล่านั้นเป็ นเหมือน
หยากเยือ่ เพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริ สต์ ฟิ ลิปปี 3:8 ข. ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จกั พระองค์ และได้รับ
ประสบการณ์ในฤทธิ์ เดช เนื่ องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนม์น้ นั และร่ วมทุกข์กบั พระองค์คือยอม
ตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์ ฟิ ลิปปี 3:10
คนไทยชอบอาหารจานอร่ อย เรามีอาหารแม่ชอ้ ยนางรา อาหารเชลล์ชวนชิมอาหาร บ้านเลขที่
5 เรามีไก่ยา่ ง ซี เอ็น เอ็น ไก่ยา่ งเขาสวนกวาง ไก่ยา่ งนิตยา ไก่ยา่ งสมหวัง คนขายไก่ ไก่ปากจัด ไก่ยา่ ง
ห้วยทับทัน ฯลฯ พระเยซูตรัสว่า “เราคืออาหารแห่ งชีวติ ” ในปี ที่ผา่ นมาพระองค์เป็ นน้ าพริ กถ้วยเก่า
สาหรับเรา หรื อพระองค์เป็ นอาหารจานอร่ อย เรา “ชิม” พระเยซู หรื อเรา “โซ้ ย” พระเยซูพระองค์ตรัส
ว่า “เราเป็ นนา้ แห่ งชีวติ ” ในปี ที่ผา่ นมาเรา “จิบ” พระเยซู หรื อเรา “ดื่ม” พระเยซู แล้วปี หน้านี้อะไรคือ
ความคาดหวังของเรา อะไรคือความคาดหวังที่จะทาให้เราเดินถึงปลายทางแบบคนอิ่มพระเยซู พี่นอ้ ง
สตรี ที่รัก ปี ใหม่น้ ี “อย่าปล่อยให้ ความคาดหวังลอยนวล”
ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 53 ฉบับที่ 286 พฤษภาคม – มิถุนายน
2002, หน้า 12-14.
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