ภรรยาศิษยาภิบาลไทย
โดย อุบลวรรณ มีชูธน
จาก พระคริสตธรรมประทีป ฉบับที่ 204 ปี ที่ 39 กันยายน – ตุลาคม 1988

ความสาคัญของภรรยาต่ อสามี
ท่านทราบไหมว่า อาจารย์บิลลี่ เกรแฮม ผูร้ ับใช้พระเจ้าที่สัตย์ซื่อ ได้กล่าวถึงตัวท่านและภรรยา
อย่างไร ท่านกล่าวว่า “ข้ าพเจ้ าไม่ ใช่ บิดาทีด่ ีของลูก แต่ ลูกมีแม่ ทดี่ ี”
ภรรยาของอาจารย์บิลลี่ เกรแฮม ใช้เวลาอันยาวนานหลายสิ บปี อยูก่ บั บ้าน เลี้ยงดูบุตรซึ่งแสน
จะซุกซนตามลาพัง เพื่อให้สามีประกาศในที่ต่าง ๆ รอบโลก ว้าเหว่ แก้ปัญหาของลูกไม่ตก และเข้า
นอนโดยกอดเสื้ อของบิลลี่ เกรแฮม ไว้ให้อุ่นใจ
อาจารย์โรเบิร์ต อี. โคลแมน ผูเ้ ขียนหนังสื อ “ศึกษาวิธีการของพระคริสต์ ” (The Master`s plan
of Evangelism) ซึ่ งลือลั้นเป็ นอาจารย์สอนวิชาการประกาศของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าอยากจะรู ้จกั ภรรยา
ของท่านเป็ นอย่างยิง่ เมื่อข้าพเจ้าและอาจารย์นนั ทชัยพบกับภรรยาของท่านนั้น ท่านเป็ นผูห้ ญิงหน้าตา
ธรรมดา แต่งกายธรรมดาเมื่อท่านอธิ ษฐานไม่ธรรมดาเลย เพื่อนสนิทของท่านเล่าว่า ทุกเช้าภรรยาของ
ท่านอาจารย์โคลแมน อธิ ษฐานเผือ่ สามี และทาเช่นนี้ ติดต่อกันมากกว่า 30 ปี แล้ว ข้าพเจ้าอ่านหนังสื อ
เรื่ อง “Preaching in spirit” “การเทศนาในพระวิญญาณ” เขียนโดยอาจารย์เดนนิส คินลอว์ และข้าพเจ้า
ต้องกลับใจใหม่ในการรับใช้ ท่านเป็ นอาจารย์ของข้าพเจ้า เคยมาเทศนาที่คริ สตจักรเมืองไทยของเรา
เป็ นหนึ่งในสิ บของโลกที่เชี่ยวชาญด้านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ท่านเล่าให้ฟังว่า ไม่
ว่าท่านจะไปรับใช้พระเจ้าที่ใด เวลาใด ภรรยาของท่านจะอธิ ษฐานเผื่อท่านตลอด จนกว่าการรับใช้จะ
สิ้ นสุ ดลง เมื่อข้าพเจ้าคุยกับภรรยาของท่านนั้น ข้าพเจ้าได้สัมผัสกับความอ่อนโยน ความนุ่มนวล และ
ความเข้าใจตลอดจนความจริ งใจที่เป็ นวิถีชีวติ ของท่าน
คริ สเตียนในสหรัฐอเมริ กากาลังตื่นเต้นหนังสื อ Healing of Memory Healing for Damaged
Emotion, Put Away Childish Things ของ ดร.เดวิด ซี แมนส์ คริ สเตียนหลายพันคน ได้รับการ
บาบัดรักษาฝ่ ายจิตใจให้หาย ท่านเล่าให้พวกนักศึกษาฟังว่า บุคคลผูอ้ ยูเ่ บื้องหลังความสาเร็ จของท่านคือ
ภรรยา ท่านเล่าว่า ท่านเป็ นคนมีแผลในใจและมักใช้ภรรยาเป็ นแพะรับบาป แต่ภรรยาของท่านอดทน
และรักท่านอย่างแท้จริ ง จนกระทัง่ พระเจ้ารักษาบาดแผลในชีวติ ของท่าน และท่านได้ถูกพระองค์ใช้
รักษาจิตใจของคริ สเตียนมากมาย
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ท่านเคยคิดบ้างไหมว่าภรรยาของอาจารย์เปโตรมีบุคคลิกภาพอย่างไร มีน้ าใจแบบไหน มีวาจา
เช่นไร ผูห้ ญิงแบบไหนกันที่ติดตามชีวิตลุ่ม ๆ ดอน ๆ ของอาจารย์เปโตร ในยามที่ท่านติดตามพระเยซู
อย่างใกล้ชิด ในยามที่ท่านปฏิเสธพระเยซูภรรยาของเปโตรรู ้สึกอย่างไร วันที่สามีของนางลุกขึ้น
ประกาศต่อคนสามพันคนนางรู ้สึกอย่างไรในวันที่อาจารย์เปาโลติดคุกนางรู ้สึกอย่างไรเวลาสามีละทิง้
ครอบครัวไปรับใช้พระเจ้าในที่ต่าง ๆ นางดีใจแค่ไหนเวลาอาจารย์เปโตรพานางไปเที่ยวอย่างที่อาจารย์
เปาโลได้พดู อ้างอิงถึง ท้ายที่สุดนางรู ้สึกอย่างไร เมื่อสามีสิ้นชีวติ ลงในดินแดนซึ่ งห่างไกล ข้าพเจ้าไม่รู้
ว่านางเป็ นใคร รู ้สึกอย่างไร คิดอะไร แต่ขา้ พเจ้ามัน่ ใจว่า นางเป็ นผูห้ ญิงที่เป็ นแบบอย่างที่ดีคนหนึ่งของ
ภรรยาศิษยาภิบาล
คนหลายคนให้คาสรุ ปเกี่ยวกับภรรยาว่า “ผู้ชายครองโลก แต่ ผ้ หู ญิงครองใจผู้ชาย” บางคนก็วา่
“ลิน้ ยาวสองนิว้ ของภรรยาสามารถล้มสามีสามศอกได้ ” พระคริ สตธรรมคัมภีร์ กล่าวว่า สามีเป็ นศีรษะ
ของภรรยา ภรรยาที่ดีเป็ นมงกุฏของสามีขา้ พเจ้าเองอยากจะสรุ ปสั้น ๆ ว่า “ภรรยาดีศิษยาภิบาลดัง ศิษ
ยาภิบาลพังถ้ าภรรยาเพีย้ น”

ความยากลาบากของศิษยาภิบาลไทย
อาชีพศิษยาภิบาลถือว่าเป็ นอาชีพที่เงินเดือนน้อยมากสาหรับชาวอเมริ กนั แต่โดยทัว่ ไป ศิษยาภิ
บาลอเมริ กนั มีเงินเดือนอย่างต่าที่สุดประมาณเกือบ 30,000 บาท มีบา้ นอยู่ มีการประกันสุ ขภาพ มีวนั ลา
หยุดทุกปี คริ สตจักรที่ดงั มาก ๆ ศิษยาภิบาลกี่คนที่เงินเดือนถึง 5,000 บาท ศิษยาภิบาลส่ วนใหญ่ตอ้ งอยู่
โดยความเชื่ อ และถ้าเขามีเงินมากเขาจะถูกสมาชิกสงสัย ถ้าเขาไม่ใคร่ มีเงิน สมาชิกก็สงสัยอีกว่า ทาไม
พระเจ้าไม่อวยพรเขาถ้าเขาแต่งตัวดีเกินไปสมาชิกก็จะตาหนิวา่ สารวย ถ้าเขาแต่งตัวปอนปอน สมาชิกก็
จะค่อนว่าแต่งตัวไม่สมฐานะ ถ้าเขาเทศนาดีสมาชิกจะเฉย ๆ ถ้าเขาเทศนาไม่ดีสมาชิกจะต่อว่า สรุ ป
ว่าศิษยาภิบาลไทยนั้นตกอยูใ่ นฐานะที่จะถูกว่าทั้งขึ้นทั้งล่อง และที่แย่ที่สุดก็คือ ศิษยาภิบาลไม่รู้จะพูด
ให้ใครฟังถ้าพูดให้เพื่อนศิษยาภิบาลฟัง ก็ไม่ได้เพราะมีศกั ดิ์ศรี พูดแล้วเดี๋ยวก็ปิดกันให้แซดทัว่ วงการ
คนเดียวที่ศิษยาภิบาลหวังว่าจะฟังเขา ฟังด้วยความเห็นใจ เข้าใจและให้กาลังใจคือ ภรรยา
ข้าพเจ้าภูมิใจศิษยาภิบาลไทย เพราะงานของท่านนั้น ซุ ปเปอร์ แมนทาไม่ได้ท่านต้องมีของ
ประทานในการสอน การเทศนา การประกาศ มีของประทานในการหนุนใจ การให้คาปรึ กษา มี
ความสามารถบริ หารงานได้เก่งกว่าประธานคณะกรรมการบริ หารของธนาคารใด ๆ เพราะคริ สตจักร
ไม่ใช่บริ ษทั ศิษยาภิบาลไทยต้องมีของประทานในการให้เพราะสมาชิกไทย เชื่อแบบไทย ๆ ว่า ผูใ้ หญ่
ต้องมีน้ าใจต่อผูน้ อ้ ย ศิษยาภิบาลไทยต้องมีของประธานในการต้อนรับแขก เพราะธรรมเนียมไทยนั้น
ใครมาถึงเรื อนชานต้องต้อนรับ บ้านของท่านจึงเป็ นโรงแรมบางครั้ง เป็ นภัตตาคารบางคราว และเปิ ด
ตลอดเวลา ท่านต้องมีผลของพระวิญญาณที่สาคัญคือความรัก และความอดทน เพราะสมาชิกมักมาหา
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โดยมิได้มีการนัดหมาย และงานที่ทาอยูต่ อ้ งชะงัก ตลอดเวลา ท่านต้องเผชิ ญภัยกับคนทุกชนิด ทั้งดีและ
บ้าเพราะสมาชิกบางคนชอบเป็ นพยานกับคนโรคจิตเพราะคิดว่าเป็ นคริ สเตียนง่ายดี ชีวติ ของศิษยาภิ
บาลไทยเกี่ยวข้องกับสมาชิกเมื่อมีการเกิด การแต่งงาน การตาย ท่านมีถอ้ ยคาอันเหมาะสมแก่ผอู ้ ื่น
เหมาะสมกับกาลเทศะ แต่ท่านเองจะได้รับคายกย่องชมเชย สรรเสริ ญ ชนิดที่คนฟังน้ าตาซึ มไปตาม ๆ
กันก็ต่อเมื่อท่านตายในหน้าที่ใครเล่าที่จะนัง่ นับภาระแต่ละภาระบนบ่าของศิษยาภิบาล ใครเล่าจะนัง่ ลง
นับพระพรที่ศิษยาภิบาลนามาสู่ ชีวติ ของผูอ้ ื่น ใครเล่าจะช่วยให้ศิษยาภิบาลภูมิใจว่าท่านกาลังเดินตาม
รอยพระบาทของพระเยซูคริ สต์ ใครเล่าจะเดินไปเคียงข้างศิษยาภิบาลจนถึงที่สุดปลาย ถ้าไม่ใช่ภรรยา

ภรรยาดีศิษยาภิบาลดัง
สิ่ งสาคัญอย่างยิง่ ที่ภรรยาศิษยาภิบาลจะช่วยสามีคือช่วยฟัง ศิษยาภิบาลฟังคนอื่นเทขยะของ
ภาระปั ญหาความทุกข์โศกใส่ ท่านตลอดทั้งวัน ฟังจนเครี ยด ฟังจนล้า ฟังจนซึ ม ภรรยาที่ดีควรแสดง
ความเต็มใจที่จะรับฟังด้วยความยินดี แม้ท่านจะช่วยสามีแก้ปัญหาไม่ได้ การรับฟังภาระปั ญหาของท่าน
ทาให้ศิษยาภิบาลรู ้วา่ ภรรยาเห็นใจเข้าใจและภาระปั ญหาหลุดไปจากหัวใจของศิยาภิบาลกว่า 80% แล้ว
การรับฟังที่ดีมาจากทัศนคติแห่งความรักเป็ นเบื้องต้นทัศนคติเช่นนี้ทาให้ยอมรับฟังความรู ้สึกทุกอย่าง
ของผูพ้ ดู ไม่รีบร้อนที่จะขัดแย้งหรื อแนะนา ฟังเพื่อจะเข้าใจ ฟังเพื่อลดภาระของผูพ้ ดู ทาให้ฟังโดยมอง
ตาผูพ้ ดู ฟังด้วยนัง่ ใกล้ชิด และคาที่ลดภาระในใจของสามีมากที่สุดคือ “เข้าใจ” “เห็นใจ” “ปั ญหานั้น
พระเจ้าต้องแก้ได้แน่ ๆ”
ภรรยาศิษยาภิบาลที่ดียอ่ มไม่ติเตียนเวลาสามีเทศนาหรื อสอนพระคัมภีร์ ถ้าท่านเทศน์ไม่ดี สอน
ไม่ดี ศิษยาภิบาลย่อมรู ้ตวั ดี จากอาการหาวของผูฟ้ ัง อาการสัปหงกของผูเ้ รี ยน ใครจะว่าศิษยาภิบาลได้
ทั้งโลกยกเว้นภรรยา สามีทุกคนต้องการเป็ นคนเก่งคนดี คนถูกต้อง ในสายตาของภรรยาเสมอ พระ
คัมภีร์จึงสอนให้ภรรยาเคารพสามีภรรยาจึงควรหาข้อดี ยกย่องสามีเสมอในผลงานของท่านแต่ละครั้ง
ถ้าเนื้อหาไม่ดีก็ชมว่าเสี ยงดี เสี ยงไม่ดี เนื้อหาไม่ดี ก็ชมว่าท่าทางดี ถ้าศิษยาภิบาลเทศนาพระคาพระเจ้า
ท่านย่อมต้องมีขอ้ ดีเสมอ ไม่จุดใดก็จุดหนึ่ง นี่ เป็ นเคล็ดลับที่สาคัญยิง่ ในการสร้างศิษยาภิบาลให้เป็ น
ผูร้ ับใช้พระเจ้าที่เทศนาและสอนได้อย่างดีเยีย่ มชมท่านจนเทศน์ได้ดี
ภรรยาดีศิษยาภิบาลดังเพราะภรรยาฟังเสี ยงพระเจ้า พระเจ้าไม่ได้เนรมิตรสร้างศิษยาภิบาลที่ดี
ให้เกิดขึ้นโดยฉับพลัน แต่พระเจ้าใช้บุคคลหลายคนใช้หลายสิ่ งที่ค่อย ๆ สร้างศิษยาภิบาลที่ดี และบุคคล
ที่พระเจ้ามีพระประสงค์ใช้ในการสร้างศิษยาภิบาลที่ดีท่านหนึ่ง ก็คือภรรยาศิษยาภิบาล ภรรยาจะ
สามารถสร้างเสริ มศิษยาภิบาลที่ดีได้ต่อเมื่อภรรยาเต็มใจ ลงทุนใช้เวลาเงียบ ๆ กับพระเจ้า รับการชาระ
รับความรัก รับสติปัญญา รับกาลังจากพระคา จากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ การลงทุนเช่นนี้เท่านั้นที่ภรรยา
จะชื่นชมในความทุกข์ยากที่สามีกาลังผจญอยู่ เห็นชัดเจนว่าครอบครัวกาลังเดินอยูต่ ามรอยพระบาท
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ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า สัมผัสกับความปี ติยนิ ดีซ่ ึ งโลกไม่อาจให้ได้นอกจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ขา้ พเจ้า
เคยเฝ้ ามองดูสามีของข้าพเจ้ารับภาระงานคริ สเตียน ภาระเงินก่อสร้างงวดสุ ดท้ายยังไม่มีเงินของสถาบัน
บัณฑิตคริ สตศาสนศาสตร์ เหลืออยูเ่ พียง 3,000 บาท บัญชีส่วนตัวของเราศูนย์ ข้าพเจ้ารู้สึกปวดร้าวใจ
รู ้สึกขมขื่น และตั้งคาถามว่า “ทาไม เขาจึงต้องรับปั ญหาเช่นนี้ตลอดมา” ทันใดนั้นพระวิญญาณของพระ
เจ้าตรัสในจิตใจของข้าพเจ้าว่า “เหตุใดจึงไม่ภูมิใจเล่าว่าสามีของเจ้าเดินตามรอยเท้าของเรา” ข้าพเจ้าฟัง
แล้วเกิดความชื่นชมยินดีในชี วติ เป็ นความชื่นชมยินดีซ่ ึ งมาจากเบื้องบน ข้าพเจ้าหยิบพระคัมภีร์มาเปิ ด
ตั้งใจจะอ่านพระธรรมสดุดี แต่ตาบังเกิดไปพบข้อความในพระธรรมโยเอล 2:23-27 หลังจากนั้นพระเจ้า
ทรงดลใจให้พี่นอ้ งคนหนึ่งส่ งเงินจานวนเกือบหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทมาให้สถาบันฯ และส่ งเงินจานวน
หนึ่งมาให้ครอบครัวของเราทันเวลา พระเจ้าทรงปลอบใจและหนุนใจข้าพเจ้าและทาอัศจรรย์ได้ เพราะ

ภรรยาศิษยาภิบาลต้ องการอะไร
สิ่ งที่ภรรยาศิษยาภิบาลต้องการนั้นราคาไม่แพง หาซื้ อได้ง่ายทาได้ไม่ยาก เธอต้องการได้ยนิ คา
ว่า “ผมรักคุณ” ผมขอบคุณคุณมาก” “ไม่มีใครดีต่อผมเหมือนคุณ” เธอชอบได้ยนิ บ่อย ๆ ไม่เบื่อจะฟัง
คาพูดเหล่านี้ส้ นั ๆ ไม่ได้เสี ยเวลาอะไร สั้นกว่าการเทศนามาก ไม่ตอ้ งเสี ยเงินซื้ อ ศิษยาภิบาลมักสรุ ปเอง
สั้น ๆ ว่า เมื่อภรรยาได้ตวั แล้วก็ได้คาพูดด้วย ซึ่ งความเข้าใจเช่นนี้ ผดิ หลักศาสนาศาสตร์ แห่งการสมรส
ศิษยาภิบาลมักจะคิดวางแผนซื้ อที่ดินปลูกบ้าน ซื้ อรถให้ภรรยาถ้าเขามีโอกาส เพื่อแสดงถึงการ
ปกป้ องคุม้ ครองและการให้หลักประกันในชีวติ แต่เป็ นเรื่ องแปลกที่ภรรยาของเขาชอบของเล็ก ๆ ราคา
ถูก เช่น ดอกกุหลาบแดงสักดอกหนึ่ง ความเอื้ออาทรเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่ งแสดงว่า เธอสาคัญที่สุดสาหรับ
ชีวติ ของเขา เช่น บอกล่วงหน้าถ้าจะกลับบ้านดึก จาวันเกิดของเธอได้ จูงมือเธอไปเดินเล่นด้วยกันสัก
สิ บห้านาที ภรรยาคนหนึ่งเล่าให้ขา้ พเจ้าฟังว่าเธอเกิดหิ วตอนสี่ ทุ่ม สามีก็ออกไปซื้ อก๋ วยเตี๋ยวให้ เธอรอ
จนตีสองยังไม่ได้กินก๋ วยเตี๋ยว ต้องเดินออกมาตาม ปรากฏว่า สามีสุดที่รักกาลังเป็ นพยานอยูก่ บั คนขาย
ก๋ วยเตี๋ยว เธอหันหลังกลับบ้านทันที สามีกลับมาเมื่อตี 3 ทั้งสองนอนตีหา้ ทะเลาะกันจนเหนื่ อย
ภรรยาศิษยาภิบาลมีแรงกดดันในชีวติ พอ ๆ กับสามี สิ่ งใดที่สามีรู้สึก เธอรู ้สึก เพราะสามีและ
ภรรยาเป็ นบุคคลเดียวกัน แต่ภรรยาอ่อนแอต้องการความรักและความเห็นใจจากสามี ศิษยาภิบาลควร
สละเวลาสั้น ๆ แต่ละวันพูดคุยกับภรรยา สนใจในตัวเธออย่างแท้จริ ง เปิ ดโอกาส ให้เธอพูดถึงชีวติ ใน
วัยเด็ก และเล่าชีวติ ของท่านในวัยเด็กให้ฟัง เพื่อทั้งสองฝ่ ายจะเข้าใจบาดแผล ในชีวติ ความกลัว ความ
เจ็บปวด ความขมขื่นซึ่ งติดมาในชีวติ และเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นถ้าท่านไม่สละเวลาสั้น ๆ สนใจ
ภรรยา ท่านจะต้องใช้เวลานาน ๆ ทะเลาะกับเธอ และเตรี ยมเทศนาไม่ทนั
ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 50 ฉบับที่ 266 มกราคม – กุมภาพันธ์
1999, หน้า 84-86.
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