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สตรีปี 2002 : ส่ิงที่หายไปในครอบครัว 
ดร.อุบลวรรณ  มชูีธน 

ส่ิงทีห่ายไปในสังคมปัจจุบัน 

ขณะน้ีมีรายการหน่ึงซ่ึงดงักวา่รายการ “จุดอ่อน” คือ รายการ “ยามบ่ายคลายเครียด” รายการ
นั้นลอ้เลียนจุดอ่อนเช่น พิธีกรจะถามค าถามดงัต่อไปน้ี 

ค าถาม     ค าตอบ 
พระอะไรเข้าห้องไม่ได้   พระท ากุญแจหาย 
พระอะไรแขวนคอ   พระกลุ้มใจ 
ปลาอะไรท าให้ควายงง   ปลาหมอ! คนตอบงงใช่ไหม!! 
ถา้ดิฉนัจะเรียนถามท่านวา่ “ครอบครัวไทยท าอะไรหาย” ท่านจะตอบวา่อยา่งไร 

ส่ิงทีห่ายไปในเมอืงนาซาเร็ธ 

“คร้ันล่วงไปสองวนัพระองคก์็เสด็จออกจากท่ีนัน่ไปยงัแควน้กาลิลีเพราะพระเยซูเองทรงเป็น
พยานวา่ ผูเ้ผยพระวจนะนั้นไม่ไดรั้บเกียรติในเมืองของตน ฉะนั้นเม่ือพระองคเ์สด็จไปถึงแควน้กาลิลี 
ชาวกาลิลีไดต้อ้นรับพระองค ์ เพราะเขาไดเ้ห็นทุกส่ิงซ่ึงพระองคไ์ดท้รงกระท าในเทศกาล ณ กรุง
เยรูซาเล็ม เพราะเขาทั้งหลายก็ไดไ้ปในเทศกาลนั้นดว้ย ฉะนั้นพระองคจึ์งไดเ้สด็จไปยงัหมู่บา้นคานา
แควน้กาลิลีอีก อนัเป็นท่ีซ่ึงพระองคท์รงกระท าใหน้ ้ากลายเป็นเหลา้อง  ่่นและท่ีเมืองคาเปอรนาอุมมี
ขา้ราชการคนหน่ึง บุตรชายของท่านป่วยหนกั” (ยอห์น 4:43-46) 

“ฝ่ายพระเยซูไดเ้สด็จจากท่ีนั้นไปยงัต าบลบา้นของพระองค ์ และเหล่าสาวกก็ตามพระองคไ์ป 
พอถึงวนัสะบาโตพระองคท์รงสั่งสอนในธรรมศาลาและคนเป็นอนัมากท่ีไดย้นิพระองคก์็ประหลาดใจ
นกั พดูกนัวา่ “คนน้ีไดค้วามคิดน้ีมาจากไหน สติปัญญาท่ีไดป้ระทานแก่คนน้ีเป็นปัญญาอยา่งใด การ
มหศัจรรยอ์ยา่งน้ีส าเร็จไดด้ว้ยมือของเขาเองหนอ คนน้ีเป็นช่างไมบุ้ตรของนางมารียมิ์ใช่หรือ ยากอบ 
โยเสส ยดูาส และซีโมนเป็นนอ้งชายมิใช่หรือ และนอ้งสาวก็อยูท่ี่น่ีกบัเรามิใช่หรือ” เขาทั้งหลายจึง
หมางใจในพระองคฝ่์ายพระเยซูตรัสกบัเขาวา่ “ผูเ้ผยพระวจนะจะไม่ขาดความนบัถือเวน้แต่ในเมืองของ
ตน ท่ามกลางญาติพี่นอ้งของตนและในวงศว์านของตน” พระองคจ์ะกระท าการมหศัจรรยท่ี์นั้นไม่ได ้
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เวน้แต่ไดว้างพระหตัถถู์กตอ้งคนเจบ็บางคนใหห้ายโรค พระองคก์็ประหลาดพระทยัเพราะเขาไม่มี
ความเช่ือ แลว้พระองคจึ์งเสด็จไปสั่งสอนตามหมู่บา้นโดยรอบ” (มาระโก 6:1-6) 

ภูมหิลงั 

พระเยซูเสด็จไปท่ีพระวหิารในกรุงเยรูซาเล็ม พระองคช์ าระพระวหิารและท าการอศัจรรยห์ลาย
อยา่ง เช่น รักษาหญิงโลหิตตก รักษาลูกของไยรัสและพระองคเ์สด็จแวะไปคุยกบัหญิงสะมาเรีย และ
ชาวสะมาเรียเป็นอนัมาก เช่ือพระองค ์ แต่เม่ือพระองคเ์สด็จไปท่ีธรรมศาลานาซาเร็ธ พระองคท์รงอ่าน
พระธรรมอิสยาห์ใหพ้วกเขาฟังและอธิบายใหเ้ขารู้วา่พระองคคื์อ พระผูช่้วยให้โลกรอดจากความผดิ
บาปพวกเขากลบัโกรธพระองคแ์ละพยายามฆ่าพระองค ์ซ่ึงปรากฏอยูใ่น ลูกา 4:16-21 

แลว้พระองคเ์สด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธ เป็นท่ีซ่ึงพระองคท์รงเจริญวยัข้ึน พระองคเ์สด็จเขา้ไป
ในธรรมศาลาในวนัสะบาโตตามเคย และทรงยนืข้ึนเพื่อจะอ่านพระธรรมเขาจึงส่งพระคมัภีร์อิสยาห์ผู ้
เผยพระวจนะใหแ้ก่พระองค ์ เม่ือพระองคท์รงคล่ีหนงัสือนั้นออก ก็คน้พบขอ้ท่ีเขียนไวว้า่ พระวญิญาณ
แห่งพระเป็นเจา้ทรงอยูเ่หนือขา้พเจา้ เพราะวา่พระองคไ์ดท้รงเจิมตั้งขา้พเจา้ไว ้ เพื่อน าข่าวดีมายงัคน
ยากจน พระองคไ์ดท้รงใชข้า้พเจา้ ใหร้้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย ใหป้ระกาศแก่คนตาบอดวา่
จะไดเ้ห็นอีก ใหป้ล่อยผูถู้กบีบบงัคบัเป็นอิสระ และใหป้ระกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเป็นเจา้ 
แลว้พระองคท์รงมว้นหนงัสือส่งคืนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีแลว้ทรงนัง่ลง และตาของคนทั้งปวงในธรรมศาลาก็
เพง่ดูพระองค ์ พระองคจึ์งเร่ิมตรัสแก่เขาวา่ “คมัภีร์ตอนน้ีท่ีท่านไดย้นิกบัหูของท่านก็ส าเร็จในวนัน้ี
แลว้” (ลูกา 4:16-21) 

ในเหตุการณ์น้ีองคพ์ระเยซูจึงพดูค าพดูหน่ึงออกมา และถูกบนัทึกไวโ้ดยอตัรทูตถึง 4 ท่าน
อยา่งครบบริบูรณ์ คือ ลูกาบนัทึกไวว้า่ 

พระองคต์รัสอีกวา่ “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ไม่มีผู้เผยพระวจนะคนใดได้รับการ
ต้อนรับในเมืองของตน” (ลูกา 4:24) 

มทัธิวเขยีนไว้ว่า 

เขาทั้งหลายจึงหมางใจในพระองค ์ ฝ่ายพระเยซูตรัสกบัเขาวา่ “ผูเ้ผยพระวจนะจะไม่ขาดความ
นบัถือเวน้แต่ในเมืองของตนและในวงศว์านของตน” (มทัธิว 13:57) 

มาระโกระบุว่า 

ฝ่ายพระเยซูตรัสกบัเขาวา่ “ผูเ้ผยพระวจนะจะไม่ขาดความนบัถือเวน้แต่ในเมืองของตน 
ท่ามกลางญาติพี่นอ้งของตนและในวงศว์านของตน” (มาระโก 6:4) 
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ยอห์นยนืยนัดังนีว่้า 

“เพราะพระเยซูเองทรงเป็นพยานวา่ ผูเ้ผยพระวจนะนั้นไม่ไดรั้บเกียรติในเมืองของตน” (ยอห์น 
4:44) 

สรุปสั้น ๆ ก็คือ พระเยซูไม่ไดรั้บความนบัถือ พระองคไ์ม่ไดรั้บเกียรติ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เอง
ไม่ไดรั้บการตอ้นรับในครอบครัวของพระองคใ์นญาติพี่นอ้งของพระองค ์ ในบา้นเกิดเมืองนอนของ
พระองค ์

เม่ือเราเดินทางไปนิวซีแลนด์เราไดไ้ปท่ีบา้นเกิดเมืองนอนของชาวนิวซีแลนดค์นแรกและคน
เดียวท่ีไดร้างวลัโนเบิล ไพร์ซของโลกทางวทิยาศาสตร์ ช่ือ รัทเธอร์ฟอร์ด ปรากฏวา่คนนิวซีแลนด์เป็น
อนัมากไม่รู้จกัเขา ไม่รู้สึกช่ืนชมในตวัของเขาเพราะคนนิวซีแลนดไ์ม่สนใจวชิาการ แต่พวกเขาสนใจ
ปฏิบติัการ คนนอกประเทศนิวซีแลนด ์ ช่ืนชอบรัทเธอร์ฟอร์ดกล่าวขวญัถึงเขาช่ืนชมใหเ้กียรตินบัถือ
และตอ้นรับรัทเธอร์ฟอร์ด คนนิวซีแลนดช่ื์นชมคนไต่เขาเอเวอร์เรสตส์ าเร็จ ช่ืนชมคนต่อเรือหางกุด
ส าเร็จโดยไม่เรียนหนงัสือ รัทเธอร์ฟอร์ดซ่ึงเป็นคริสเตียนคงซาบซ้ึงและไดรั้บการหนุนใจท่ีไดเ้ดินตาม
รอยพระบาทของพระเยซูและเขาไดรั้บเกียรติท่ีเขา้ถึงอารมณ์ของพระเยซูเร่ือง “ใกล้เกลอืกนิด่าง” 

ประสบการณ์ท่ีพระเยซูรับอยูน้ี่เป็นประสบการณ์ใกลต้วัของเราหรือไม่ ใครคือคนท่ีต าหนิสามี
มากท่ีสุด ใครคือคนท่ีต าหนิภรรยามากท่ีสุด ใครคือคนติเตียนลูก ๆ มากท่ีสุด ใครคือคนติเตียนพ่อแม่
มากท่ีสุด ค าถามท่ีน่าถามก็คือ เหตุใดคนท่ีสมควรจะไดรั้บการตอ้นรับ การให้เกียรติ และความเคารพ
นบัถือ จึงเป็นคนไดรั้บส่ิงเหล่าน้ีนอ้ยท่ีสุดจากเรา พระเยซูคริสตเ์องก็เผชิญกบัส่ิงเหล่าน้ีเหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้น จะแกไ้ขปัญหาน้ีไดอ้ยา่งไร ถา้แกไ้ขไม่ไดจ้ะมีปัญหาอะไร ถา้แกไ้ขไดจ้ะดีอยา่งไร 

ท าความเข้าใจปัญหา 

ปัญหาน้ีเกิดข้ึนกบัชาวนาซาเร็ธในอดีต ปัญหาน้ียงัแพร่ระบาดในปัจจุบนั ปัญหาน้ีไม่ไดเ้กิด
กบัคริสเตียนเท่านั้นแต่เกิดกบัทุกคนปัญหาน้ีเกิดกบัพวกเขาเกิดกบัพวกเราเกิดกบัคุณและเกิดกบัดิฉนั 
ปัญหาน้ีเกิดข้ึนเพราะอะไร ชาวนาซาเร็ธไม่ตอ้นรับ ไม่ให้เกียรติ ไม่นบัถือพระเยซูเพราะอะไร 

ประการแรก พวกเขาดูท่ีฟอร์ม ฟอร์มของพระเยซูไม่เขา้ตาคนนาซาเร็ธ แมว้า่ค  าสอนของพระ
เยซูกระทบหูพวกเขา พวกเขายอมรับวา่ค าสอนนั้นมีปัญญา เขายอมรับพระเยซูมีผลงาน แต่จะใหพ้วก
เขานบัถือพระเยซูตอ้นรับและใหเ้กียรติพระเยซูอยา่งท่ีพระองคส์มควรจะไดรั้บนั้น เขาท าไม่ไดเ้พราะ 
“คนน้ีเป็นช่างไม”้ คนน้ีธรรมดาเกินไป คนน้ีฐานะต ่าเกินไป คนน้ีฐานนัดรไม่เขา้มาตรฐานโลก คนน้ี
ไม่มีมาตรคนรวย เขาไม่มีมาตรคนมีความรู้ เขาไปไหนมาไหนเดินเทา้ฝุ่ นกลบเทา้ เขาจะหาอูฐพนัธ์ดีข่ี
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ใหเ้ทห์่สักตวัก็ไม่มี ลูกนอ้งเดินตามเป็นพรวนลว้นเหมน็คาวปลา เซ่อซ่า เสียงดงั บุ่มบ่าม ไม่เขา้ฟอร์ม 
นกัปราชญ ์นกัการศาสนา 

ประการทีส่อง พวกเขาพดูวา่ “คนน้ีเป็นช่างไม ้ บุตรนางมารียมิ์ใช่หรือ ยากอบ โมเสส ยดูาส
และซีโมนเป็นนอ้งชายมิใช่หรือและนอ้งสาวของเราก็อยูท่ี่น่ีกบัเรามิใช่หรือ” 

ชาวนาซาเร็ธมองตากนัแลว้ ก็อาจจะพึมพ าวา่ “เยซูช่างไมค้นน้ี ก็แค่คนหน่ึงในพวกเรา 
เทือกเถาเหล่ากอเราก็รู้หมดเป็นคนธรรมดาอยูใ่นเมืองธรรมดา ในท่ามกลางคนธรรมดาอยา่งพวกเรา 
“ส่ิงดีอนัใดจะมาจากนาซาเร็ธไดห้รือ” ดีท่ีสุดส าหรับเยซูก็คือต่อโตะ๊ต่อมา้ ใหเ้รานัง่จะหาญไป ไถ่บาป
ใหค้นทั้งโลกไดอ้ยา่งไร” บางทีชาวนาซาเร็ธก็คิดวา่ พระค าของพระเจา้นั้น มีใครบา้งเขาประพตติเอา
จริงเอาจงักนัทุกถอ้ยทุกค า เขาก็มีโกงบา้ง ไม่โกงบา้ง พดูจริงบา้งพดูเท็จบา้ง คนท าตามพระค าหมดเป็น
คนไม่ฉลาด ชาวนาซาเร็ธไม่มีความเช่ือในตวัเอง ไม่มีความเช่ือในผูอ่ื้น พวกเขาไม่มีความเช่ือในชุมชน 
เขาทั้งหลายไม่มีความเช่ือในพระเจา้ ชาวนาซาเร็ธเช่ือแต่ส่ิงท่ีตาเห็น เขามองไม่เห็นส่ิงท่ีตาความเช่ือ
มองเห็น ชาวนาซาเร็ธไม่ยอมรับตวัเอง ไม่นบัถือตวัเอง ไม่ใหเ้กียรติต่อตวัเอง ชาวนาซาเร็ธจึงไม่
ยอมรับผูอ่ื้น ไม่นบัถือผูอ่ื้น และไม่ใหเ้กียรติผูอ่ื้น รวมทั้งพระเจา้ เวลาเรามองคนในครอบครัวของเรา 
หลายคร้ังเราสงสัยในฟอร์มของเขา เราสงสัยวา่จะมีส่ิงดียอดเยีย่มอยูใ่นครอบครัวเราหรือพวกเราคลา้ย
ชาวนาซาเร็ธหรือไม่ 

ในซอยวดัไผต่นัน้ีมีฝร่ังแก่ ๆ โกโรโกโสอยูค่นหน่ึง เขาเดินหลงัค่อมเขาชอบนัง่คุยกบัชาวบา้น
และชอบรับประทานอาหารร้านเล็ก ๆ ในซอย วนัหน่ึงผูรั้บใชพ้ระเจา้คุยกบัเขา เขาถามผูรั้บใชพ้ระเจา้
วา่ท างานอะไร ผูรั้บใชก้็คุยวา่เขาจบปริญญาโททางศาสนศาสตร์จึงท างานรับใชพ้ระเจา้ ผูรั้บใชถ้ามเขา
วา่ คุณเรียนมาทางไหนเขาตอบวา่ “ผมเรียนจบวารสารศาสตร์จากเอม็ไอที” เอม็ไอทีเป็นสถาบนั
ชั้นหน่ึงของโลก คนอจัฉริยะเท่านั้นท่ีเขา้เรียนได ้ ในฟอร์มโกโรโกโสซ่อนเพชรน ้าเอกไว ้ ฟอร์ม
โกโรโกโสซ่ึงเดินปะปนอยูใ่กลพ้วกเรา เราเห็น เรารู้จกัฟอร์มนั้น ภายในเขามีความคิดมีความสามารถ
เหนือพวกเราหลายคนเสียอีก แต่เราท าใจนบัถือเขายากส่ิงท่ีเกิดในพระคมัภีร์ยงัเกิดอยูใ่นซอยวดัไผต่นั 
ค  าถามท่ีน่าคิดก็คือพระเจา้อยากใหค้ริสเตียนเปล่ียนแปลงพระค าตอนน้ีไหม และเราจะท าอยา่งไร 

เติมให้เต็ม 

มาถึงตอนน้ีเราคงจะตอบไดแ้ลว้วา่ ส่ิงท่ีขาดหายไปในครอบครัวในสังคมของมนุษยคื์ออะไร 
ส่ิงท่ีขาดหายไปในครอบครัวคนใกลชิ้ดซ่ึงมนุษยไ์ม่สังเกตเห็นคือ การยอมรับผู้อื่น การให้เกียรติผู้อืน่ 
การนับถือผู้อื่น โดยเฉพาะคนทีใ่กล้ชิด คนทีใ่กล้ตัว มนุษยมี์แนวโนม้จะถือเอา ง่าย ๆ วา่คนใกลต้วัเป็น
ของตาย เป็นหมูในอวยพวกของตาย และหมูในอวยน้ีเราจะพดูอะไรก็ได ้ จะท าอะไรก็ได ้ เพราะเป็น
พวกกระดูกอ่อนเค้ียวง่าย ท าอยา่งไร ๆ ก็ไม่เห็นมีปฏิกิริยา แต่พระเยซูทรงส าแดงใหเ้ราเห็นแลว้วา่ คน
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ตายยงัฟ้ืนได ้ ของตายก็ฟ้ืนไดแ้ละมีตทธ์ิมากกวา่เดิม หมูในอวยนั้นบางทีเป็นหมูป่าเข้ียวตนัซ่ึงแมแ้ต่
สิงโตยงักลวั คนท่ีท าต่อคนใกลต้วัโดยมองดูท่ีฟอร์มและคิดเอาง่าย ๆ วา่คนใกลต้วัไม่มีน ้ายานั้น 
บ่อยคร้ังมกัถูกหยา่ขาดโดยไม่รู้ตวั บ่อยคร้ังลูกท่ีอยูใ่นโอวาทจะขดัใจอยา่งนึกไม่ถึงหลายคร้ังพอ่แม่ท่ี
อยูใ่นโอวาทลูกตอ้งวางมือยา้ยบา้นหนีลูกท่ีคิดวา่พอ่แม่เป็นของตาย เจา้นายท่ีลูกนอ้งข่มขู่มกัจะปลด
ลูกนอ้งอยา่งน้ีกลางอากาศหรือลูกนอ้งซ่ึงเป็นหมูในอวย ฆ่าเจา้นายซ่ึงดูถูกเขาอยา่งท่ีเกิดข้ึนท่ีแม่สอด 
เร็ว ๆ น้ี 

เราควรคิดอยา่งไรต่อคนใกลต้วั พระเยซูคริสตคิ์ดสามประการ คือ 
ก.คนใกลต้วัเป็นคนมีค่า พระองคย์อมรับเขาตามท่ีเขาเป็นอยูแ่ละสร้างเขาข้ึนจากสภาพแทจ้ริง

ของเขา โดยไม่มีใจดูถูก เช่น พระองคส์ร้างนอ้ง ๆ ของพระองค ์
ข.คนใกลต้วัเป็นคนมีความสามารถซ่อนอยู ่พระองคพ์บ “ซีโมน” ซ่ึงช่ือของเขาแปลวา่ “ไมอ้อ้

ท่ีโอนเอนไร้คุณค่า” พระองคเ์ปล่ียนช่ือของเขาตั้งแต่วินาทีแรกวา่ “ศิลา หรือเปโตร” พระองคบ์อกให้
เขารู้วา่ เขาจะเป็นท่ีพึ่งพกัพิงใจของคนเป็นอนัมาก 

ค.คนใกลต้วัเป็นคนท่ีสมควรแก่การยอมรับ นบัถือ และการใหเ้กียรติยิง่กวา่ผูใ้ด พระองคพ์ดู
กบัมารดาของพระองคด์ว้ยวาจาท่ีไพเราะโดยใชภ้าษาท่ีละเมียดละไม พระองคพ์ยงุแม่ยายของเปโตรให้
ลุกข้ึนนัง่ พระองคห์นุนใจใหก้ าลงัใจสาวกวา่เขาจะท าการใหญ่กวา่พระองค ์

ถา้คุณและดิฉนัท าเช่นน้ีกบัคนในครอบครัวอยา่งจริงใจ ดว้ยถือวา่เป็นสิทธิพิเศษ พระเจา้จะใช้
เราเป็นพรต่อครอบครัวของคนไทยไดห้รือไม่ 

สรุป 

โปรดชายตาดูกนัวนัละนิด 
คนใกลชิ้ดใกลต้วัอยา่มวัเฉย 
ใกลห้วัใจเกินไปใยละเลย 
ปัทโธ่เอ๋ยหวานเหลือทนคนไกลตวั 
ช่วยใหก้ารยอมรับพูดครับผม 
ช่วยช่ืนชมนบัถือคือเห็นหวั 
ใหเ้กียรตินิดชมหน่อยคอยพนัพวั 
จะดีชัว่คนใกลใ้ช่ของตาย 
ก่อนจะท าอะไรยิง่ใหญ่โข 
เร่ืองไม่โตคือรู้รักจกัไม่สาย 
คนส าคญัท่ีสุดอยูใ่กลก้าย 
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ไม่ตอ้งอายให้เกียรติไวค้นใกลต้วั 
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