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สตรีปี 2002: ขมขืน่ ขอบคุณ คาดหวงั 
ดร.อุบลวรรณ  มชูีธน 

พวกเรารู้สึกอยา่งไรในขณะท่ีปีเก่าก าลงัจะเคล่ือนพน้ไป ค าตอบเท่าท่ีขา้พเจา้คิดไดคื้อ คน
โดยทัว่ไปน่าจะมีอารมณ์สามแบบคือ “ขมขื่น” “ขอบคุณ” และ “คาดหวงั” โดยเฉพาะอยา่งยิง่สตรี 

สตรีคริสเตียนกบัความขมขืน่ 

ค าถามในปี 2002 ท่ีขา้พเจา้ใคร่จะถามพี่นอ้งสตรีคริสเตียนก็คือ “คริสเตียนรู้สึกขมข่ืนได้
หรือไม่” จากการสัมภาษณ์สตรีคริสเตียนจ านวนหน่ึงขา้พเจา้พบวา่ คริสเตียน ส่วนใหญ่เขา้ใจวา่คริส
เตียนขมข่ืนไม่ไดเ้พราะอาจารยเ์ปาโลกเขียนไวด้งัน้ี 

จงระวงัใหดี้ อยา่ใหใ้ครเพิกเฉยต่อพระคุณพระเจา้ และอยา่ใหมี้รากขมข่ืนงอกข้ึนมา ท าความ
ยุง่ยากให ้ซ่ึงจะเป็นเหตุใหค้นเป็นอนัมากเสียไป ฮีบรู 12:15 

ขา้พเจา้จึงใคร่ถามสตรีต่อไปวา่ อาจารยเ์ปาโลเองท่านเคยรู้สึกขมข่ืนนอ้ยใจไหมในขณะท่ีท่าน
เขียน 2 มิโมธี 4:14-16 อเล็กซานเดอร์ช่างทองแดงนั้นไดท้  าร้ายขา้พเจา้อยา่งสาหสั องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะ
ทรงลงโทษเขาใหส้มกบัการกระท าของเขา ท่านจงระวงัเขาใหดี้ดว้ย เพราะเขาไดค้ดัคา้นถอ้ยค าของเรา
อยา่งรุนแรง ในการแกค้ดีคร้ังแรกของขา้พเจา้นั้น ไม่มีใครเขา้ขา้งขา้พเจา้สักคนเดียว เขาไดล้ะทิ้ง
ขา้พเจา้ไปหมด ขอโปรดอยา่ใหพ้วกเขาตอ้งไดรั้บโทษเลย ใน 2 ทิโมธี 4:9-11 ท่านอาจารยเ์ปาโลได้
เขียนวา่จงพยายามมาพบขา้พเจา้โดยเร็วเพราะวา่เดมาไดห้ลงรักโลกปัจจุบนัเสียแลว้ และไดทิ้้งขา้พเจา้
ไปยงัเมืองเธสะโลนิกา เครสเซนส์ไดไ้ปยงัแควน้กะลาเทีย ติโตไดไ้ปยงัเมืองดาลมาเทียลูกาคนเดียว
เท่านั้นท่ีอยูก่บัขา้พเจา้จงไปตามมาระโกและพาเขามาดว้ยเพราะเขาช่วยปรนนิบติัขา้พเจา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

เม่ือพิจารณาพระคริสตธรรมคมัภีร์ตอนน้ีจากมุมมองของสตรีและดว้ยอารมณ์แลว้ (ซ่ึงขา้พเจา้
มัน่ใจวา่คนเอเชียมีสิทธ์ิวเิคราะห์พระคมัภีร์ดว้ยอารมณ์ได ้ เพราะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราเป็นพระเจา้ท่ี
แสดงอารมณ์และความรู้สึก พระองคร้์องไห ้ พระองคโ์กรธ) ขา้พเจา้รู้สึกวา่พระค าตอนน้ีมีกระแสของ
ความนอ้ยใจผดิหวงั ขมข่ืนสอดแทรกอยูใ่นถอ้ยค าถา้เช่นนั้นอาจารยเ์ปาโลหมายความอยา่งไรเม่ือท่าน
กล่าววา่ “อยา่ใหร้ากขมข่ืนงอกข้ึนมาท าความยุง่ยากให ้ ซ่ึงจะเป็นเหตุใหค้นเป็นอนัมากเสียไป” เป็นไป
ไดไ้หมท่ีพระค าตอนน้ีคลา้ยคลึงกบัพระธรรมใน เอเฟซสั 4:26 “จะโกรธกโ็กรธได้ แต่อย่าท าบาปอย่า
ให้ถึงตะวนัตกท่านยงัโกรธอยู่” 
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ดูเหมือนวา่พระเจา้อนุญาตใหค้ริสเตียนมีอารมณ์ความรู้สึก แต่คริสเตียนตอ้งควบคุมอารมณ์
นั้นไดแ้ละอารมณ์ขมข่ืนหรือโกรธนั้นจะตอ้งไม่เก็บไวเ้กิน 12 ชัว่โมง ใช่หรือไม่ ชีวติของอาจารย์
เปาโลบอกใหเ้รารู้วา่ ท่านเป็นคนมีความรู้สึก แต่ความรู้สึกไม่มีผลต่อทศันคติของท่าน คืออารมณ์นั้น
ไม่ท าใหท้่านมีทศันคติในทางลบต่อพระเจา้ ผูอ่ื้น หรือตวัเองดงันั้นเป็นไปไดไ้หมวา่ การสอนวา่ “คริส
เตียนขมข่ืนไม่ได้” อาจท าให้คริสเตียนขมข่ืนหนกัขอ้ข้ึน ในขอ้ท่ีวา่เขาขมข่ืนท่ีไม่ไดข้มข่ืน 

ดว้ยเหตุน้ีเองขา้พเจา้จึงใคร่หนุนใจวา่ ในปีใหม่น้ีให้เราขมข่ืนเสียใหพ้อ ใหเ้ราคิดถึงคนใกลค้น
ไกลท่ีท าใหเ้ราขมข่ืน ดว้ยความตระหนกัวา่การจะหายจากความขมข่ืนเราตอ้งตระหนกัวา่ เรามีความขม
ข่ืน แลว้ใหเ้รา “ระลกึถึงองค์พระเยซู” บนไมก้างเขนนั้นมีคนเอาน ้าส้มผสมกบัของขมใหพ้ระองคด่ื์ม 
พระเยซูทรงปฏิเสธ พระองคต์อ้งการรับความทุกขท์รมานอยา่งครบถว้น พระองคไ์ม่ตอ้งการหมดสติ
เพราะน ้าส้มและของขม พระองคต์อ้งการล้ิมรสความขมข่ืนของความตาย การถูกทรยศ การถูกทอดทิ้ง 
ความผดิหวงั ความอยติุธรรม ความอบัอาย การถูกเขา้ใจผดิ เราจึงสามารถน าความขมข่ืนของเราไปหา
พระองค ์ และมอบใหพ้ระองคไ์ด ้ การกระท าเช่นน้ีท าให้เราตั้งก าแพงท่ีความขมข่ืนเก่า ๆ กระโดดขา้ม
ไม่ได ้ปีใหม่น้ีใหส้ตรีคริสเตียนไทย “อย่าปล่อยให้รากขมขื่นลอยนวล” 

สตรีคริสเตียนกบัการขอบคุณ 

นอกจากอาจารยเ์ปาโลจะรู้สึกการจดัการกบัความขมข่ืนแลว้อาจารยเ์ปาโลยงัคิดใหม่ท าใหม่
อยา่งแทจ้ริง คือ ท่านบริบูรณ์ดว้ยการ “ขอบคุณ” ท่านขอบคุณคลา้ยคลึงกบัพวกเราหรือต่างจากพวกเรา 
ใหเ้ราพิจารณาจากพระค าดงัต่อไปน้ี 

ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย เราตอ้งขอบพระคุณพระเจา้เพราะท่านทั้งหลายอยูเ่สมอ และเป็นการ
สมควรเพราะความเช่ือของท่านก็จ  าเริญยิง่ข้ึน และความรักของท่านทุกคนท่ีมีต่อกนัทวข้ึีนมากดว้ย
ฉะนั้นเราเองจึงอวดท่านทั้งหลายต่อบรรดาคริสตจกัรของพระเจา้ในเร่ืองความทรหด และความเช่ือของ
ท่านในยามท่ีท่านถูกข่มเหง นานาประการและท่ีท่านอดทนต่อความยากล าบากนั้น 2 เธสะโลนิกา 1:3-4 

อาจารยเ์ปาโลขอบคุณเม่ือเห็นความเช่ือ ความรัก ความอดทน ของคริสตชนท่ีเมืองเธสะโลนิกา 
การขอบคุณของอาจารยเ์ปาโลมาจากทศันคิตของท่านต่อส่ิงท่ีท่านเห็นวา่ดีและมีค่าคือ คุณธรรมภายใน
ท่ีเหมือนพระเยซูไดแ้ก่ ความเช่ือ ความรัก ความอดทน ท่านไม่ไดข้อบพระคุณเพราะการกระท าท่ีเห็น
ไดภ้ายนอก หรือส่ิงของท่ีท่านไดต้ามใจของท่าน จะเป็นการดีหรือไม่ในปีใหม่น้ีท่ีเราจะเป็นเหตุให้
ผูอ่ื้นขอบคุณพระเจา้ไดเ้หมือนคริสเตียนท่ีเมืองเธสะโลนิกา คือ เขาขอบคุณเม่ือเขาเห็นความเช่ือ ความ
รัก ความอดทน ของเราดว้ยเห็นแก่พระนามพระเยซู ถา้เราปรารถนาเป็นคนท่ีบริบูรณ์ดว้ย การขอบคุณ 
และเป็นคนท่ีเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นขอบคุณพระเจา้ไดใ้นปีใหม่น้ีเราตอ้งมองท่ีพระเยซู พระองคบ์ริบูรณ์ดว้ย
การขอบพระคุณหรือไม่ในยามยากล าบาก พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดบ้นัทึกไวว้า่ หมายเอาพระเยซูเป็นผู ้
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บุกเบิกความเช่ือ และผูท้รงท าใหค้วามเช่ือเราสมบูรณ์ พระองคไ์ดท้รงอดทนต่อกางเขน เพื่อความร่าเริง
ยนิดีท่ีไดเ้ตรียมไวส้ าหรับพระองคท์รงถือวา่ ความละอายนั้นไม่เป็นส่ิงส าคญั และพระองคไ์ดป้ระทบั 
ณ เบ้ืองขวาพระท่ีนัง่ของพระเจา้ ฮีบรู 12:2 

พระธรรมตอนน้ีน่าจะช่วยใหส้ตรีคริสเตียนเห็นภาพขององคพ์ระเยซูเจา้ผูท้ศันคติขอบคุณต่อ 
ตะปูท่ีพยายามตรึงมือและเทา้ของพระองคไ์วก้บักางเขน พระองคข์อบคุณคมหอกท่ีพยายามจะสลาย
หวัใจรักของพระองค ์พระเยซูคริสตท์รงขอบคุณส าหรับผา้พนัพระศพท่ีพยายามพนัธนาการพระองคไ์ว ้
พระเจา้ทรงขอบคุณส าหรับประตูอุโมงคท่ี์พยายามขงัพระองคไ์วใ้นความตายและความมืด เพราะ
อุปสรรคปัญหาเหล่าน้ีช่วยเป็นพยานยนืยนัถึงความยิง่ใหญ่ของพระองค ์ ปีใหม่น้ีใหเ้หล่าสตรีไดม้องดู
พระเยซูและเปล่งค าขอบคุณส าหรับความเช่ือความรัก ความทรหดอดทนท่ีมีอยูใ่นพระองค ์ เพื่อเราจะ
ไดร่้าเริงยนิดีเหมือนพระองค ์ในปีใหม่น้ีขอหนุนใจพี่นอ้งสตรีวา่ “อยา่ปล่อยใหค้  าขอบคุณลอยนวล” 

สตรีคริสเตียนกบัการคาดหวงั 

ความคาดหวงัท าใหค้นมีเป้าหมาย รอน บลู กล่าววา่ “คนมีเป้าหมายคือ คนทีไ่ปถึงจุดหมาย
ปลายทาง” อาจารยเ์ปาโลมีความคาดหวงัอะไร ดูเหมือนอาจารยเ์ปาโลจะมีความคาดหวงัอยูส่อง
ประการคือ ประการแรก ท่านอยากไดพ้ระคริสต ์ ประการท่ีสอง ท่านอยากจะรู้จกัพระคริสต ์ โดยมี
ประสบการณ์กบัฤทธ์ิเดชในการท่ีพระองคท์รงคืนพระชนม ์ ประการท่ีสาม ท่านอยากจะร่วมทุกขก์บั
พระองค ์คือตั้งอารมณ์ตาย 

เพราะเหตุพระคริสต ์ ขา้พเจา้จึงไดย้อมสละส่ิงสารพดั และถือวา่ ส่ิงเหล่านั้นเป็นเหมือน
หยากเยือ่ เพื่อขา้พเจา้จะไดพ้ระคริสต ์ ฟิลิปปี 3:8 ข. ขา้พเจา้ตอ้งการจะรู้จกัพระองค ์ และไดรั้บ
ประสบการณ์ในฤทธ์ิเดช เน่ืองในการท่ีพระองคท์รงคืนพระชนมน์ั้น และร่วมทุกขก์บัพระองคคื์อยอม
ตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค ์ฟิลิปปี 3:10 

คนไทยชอบอาหารจานอร่อย เรามีอาหารแม่ชอ้ยนางร า อาหารเชลลช์วนชิมอาหาร บา้นเลขท่ี 
5 เรามีไก่ยา่ง ซี เอน็ เอน็ ไก่ยา่งเขาสวนกวาง ไก่ยา่งนิตยา ไก่ยา่งสมหวงั คนขายไก่ ไก่ปากจดั ไก่ยา่ง
หว้ยทบัทนั ฯลฯ พระเยซูตรัสวา่ “เราคืออาหารแห่งชีวติ” ในปีท่ีผา่นมาพระองคเ์ป็นน ้าพริกถว้ยเก่า
ส าหรับเรา หรือพระองคเ์ป็นอาหารจานอร่อย เรา “ชิม” พระเยซู หรือเรา “โซ้ย” พระเยซูพระองคต์รัส
วา่ “เราเป็นน า้แห่งชีวติ” ในปีท่ีผา่นมาเรา “จิบ” พระเยซู หรือเรา “ดื่ม” พระเยซู แลว้ปีหนา้น้ีอะไรคือ
ความคาดหวงัของเรา อะไรคือความคาดหวงัท่ีจะท าใหเ้ราเดินถึงปลายทางแบบคนอ่ิมพระเยซู พี่นอ้ง
สตรีท่ีรัก ปีใหม่น้ี “อย่าปล่อยให้ความคาดหวงัลอยนวล” 

ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 53 ฉบบัท่ี 286 พฤษภาคม – มิถุนายน 
2002, หนา้ 12-14. 


