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คาแนะนา
จุดประสงค์ของหนังสื อเล่มนี้ก็เพื่อให้มีบทสังเขปแห่งคำสอนพระวจนะของพระเจ้ำ ที่เกี่ยวกับ
กำรดำเนินชีวติ ของคริ สเตียน
ข้ำพเจ้ำได้เขียนขึ้นเพื่อเป็ นประโยชน์แก่คริ สเตียนในประเทศอินเดีย
โดยเฉพำะ
แต่ขำ้ พเจ้ำมีควำมแน่ใจว่ำ
คริ สเตียนทัว่ ไปในทวีปเอเซี ยและอำฟริ กำคงมีปัญหำ
เช่นเดียวกับคริ สเตียนในประเทศอินเดีย ฉะนั้นข้ำพเจ้ำหวังใจว่ำ หนังสื อเล่มนี้คงจะได้จดั พิมพ์ข้ ึนเป็ น
ภำษำต่ำง ๆ เพื่อเป็ นประโยชน์แก่คริ สเตียนอย่ำงไพศำล
ถ้ำมีขอ้ ใดผิดพลำด ข้ำพเจ้ำยอมรับผิดชอบ ขอพระผูเ้ ป็ นเจ้ำอวยพรหนังสื อเล็ก ๆ เล่มนี้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ชีวิตของผูท้ ี่เชื่อถือพระองค์
เจ. ดับเบิลยู. แม็คมิลแลน
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บนเส้ นทาง
แห่ ง
ชีวติ คริสเตียน
1. บทนา
พระผูเ้ ป็ นเจ้ำทรงสนพระทัย ต่อวิถีชีวิตของประชำกรของพระองค์เป็ นอย่ำงยิง่ กำรที่พวกเรำ
ได้เป็ นบุตรของพระองค์น้ นั หำใช่เพรำะได้กระทำควำมดีแต่ประกำรใดไม่ (เอเฟซัส 2: 8, 9) แต่เป็ น
เพรำะเรำได้ตอ้ นรับและวำงใจในพระเยซูคริ สต์เท่ำนั้น (ยอห์น 1:12) เมื่อเรำได้รับควำมรอดเป็ นบุตร
ของพระองค์แล้ว จึงสมควรอย่ำงยิง่ ที่เรำจะต้องระมัดระวัง ให้กำรประพฤติในด้ำนต่ำง ๆ ของชีวติ ดำรง
ควำมดีไว้ให้ได้ (ทิตสั 3:8)
กำรดำรงชี วติ อันเกี่ยวพันอยูก่ บั เรำ อย่ำงใกล้ชิด อำจแบ่งออกได้เป็ น 4 ประกำร ซึ่ งหำกเรำผู ้
เป็ นคริ สเตียน ประพฤตินอกลู่นอกทำงไปแล้วย่อมทำให้เรำชำวคริ สต์ ต้องเสี ยใจและเสี ยดำยอย่ำงยิง่ สี่
ประกำรดังกล่ำวนี้ คือ
1. ชีวติ ส่ วนบุคคล เช่น เมื่ออยูต่ ำมลำพังควรจะทำอย่ำงไรบ้ำง ซึ่ งได้แก่กำรอธิ ษฐำน กำรศึกษำ
พระคัมภีร์เป็ นส่ วนตัว กำรแสดงพยำน (ฝ่ ำยพระคริ สต์) ต่อคนอื่น ๆ เหล่ำนี้เป็ นต้น อันเป็ นสิ่ งที่เรำต้อง
กระทำ กำรปฏิบตั ิเช่นว่ำนี้ เป็ นกำรสัมพันธ์กบั พระเจ้ำโดยแท้ ทั้งสี่ ประกำรนี้ยอ่ มเป็ นมูลฐำนสำคัญ
2. ชีวติ ครอบครัว ได้แก่ กำรประพฤติปฏิบตั ิภำยในบ้ำน ควำมสัมพันธ์ของตัวเรำกับบิดำมำรดำ
สำมีหรื อภรรยำและบุตร ชีวิตในส่ วนนี้ เองที่เป็ นหัวข้อที่จะกล่ำวในบทต่ำง ๆ ของหนังสื อเล่มนี้
3. ชีวติ ในทำงธุ รกิจ ว่ำด้วยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลูกจ้ำง-นำยจ้ำง ควำมสัตย์ซื่อในกำรประกำศ
แจ้งควำม และกำรประกอบทุกอย่ำงเพื่อผดุงชีพของเรำ
4. ชีวติ ในคริ สตจักร เช่น ควำมเกี่ยวพันกับคนอื่น ๆ ที่วำงใจในพระเจ้ำ ว่ำด้วยกำรประพฤติใน
ที่ประชุม (ทั้งชำยและหญิง) องค์กำรของคริ สตจักร กำรถือศีล กำรประกำศของคริ สเตียน และกำร
เกี่ยวข้องในด้ำนอื่น ๆ
ถ้ำเรำประสงค์จะดำรงชีวติ ตำมแบบคริ สเตียนที่แท้จริ งแล้ว กำรดำรงชีวิต 4 ประกำรดังกล่ำวนี้
ถือได้วำ่ เป็ นแนวทำงตำมพระวจนะของพระเจ้ำที่เรำพึงยึดถือ ควำมสัมพันธ์อนั ใกล้ชิดทั้ง 4 ประกำรนี้
ปรำกฏอยูใ่ น “จดหมำยฝำกของอัครสำวกเปำโล ตอนที่ถูกจำขัง” (เอเฟซัส โคโลสี ฟิ ลิปปี และฟิ
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เลโมน) ในจดหมำยเหล่ำนี้มีคำสอนที่วำ่ ด้วย ชีวิตในคริ สตจักร (โคโลสี 3:12-17) ชีวติ ด้ำนธุ รกิจ (โคโล
สี 3: 22-4:1) ชีวติ ครอบครัว (โคโลสี 2:18-21) และชีวติ ส่ วนบุคคล (โคโลสี 4:5-6) รวมทุกหมวดเข้ำ
ด้วยกัน
ตัวอย่ำงง่ำย ๆ เกี่ยวกับชีวติ ด้ำนต่ำง ๆ ปรำกฏชัดในพระคริ สต์ธรรมใหม่ ในตอนที่วำ่ ด้วย
ผูป้ กครองของคริ สตจักรท้องถิ่น ซึ่ งได้แก่กลุ่มผูม้ ีอำวุโส (คำว่ำ “เจ้ำอธิกำร” “หัวหน้ำ” “มัคคนำยก”
เล็งถึงบุคคลกลุ่มที่วำ่ นี้ท้ งั สิ้ น) คุณสมบัติที่กำหนดไว้เพื่อส่ วนรวม จะต้องสอดคล้องกับชีวติ ครอบครัว
(1 ทิโมธี 3:2, 4, 5, 8) และชีวติ ด้ำนธุ รกิจ (1 ทิโมธี 3:3) รวมทั้งชีวติ ส่ วนตัว และกำรเป็ นพยำน (1 ทิโมธี
3:2, 3) อีกด้วย
แม้วำ่ หนังสื อเล่มนี้ มุ่งหมำยที่จะเขียนขึ้นเพื่อบุคคลในวัยหนุ่มสำวโดยเฉพำะก็ตำม แต่เรำหวัง
ว่ำจะเป็ นผลดีแก่บุคคลทัว่ ไปเป็ นแน่ แบบอย่ำงชีวติ ของครอบครัวคริ สเตียน ตำมที่พระเจ้ำได้ประทำน
ให้ จำเป็ นอย่ำงยิง่ แก่ชำวโลกทุกวันนี้ แต่มีควำมจริ งที่น่ำสลดใจอยูอ่ ย่ำงหนึ่ง คือคริ สเตียนผูม้ ีหน้ำที่
สอน บำงคนสำมำรถอธิบำยหลักพระคริ สตธรรม และทำหน้ำที่ศำสนกิจส่ วนรวมได้ถูกต้อง มัน่ คงตำม
วิถีชีวติ ของคริ สตจักร แต่มิได้ปฏิบตั ิตำมหลักกำรนั้น ๆ ในครอบครัวของตนเองตำมที่ชอบที่ควรนั้น
ชำวคริ สต์จะต้องใช้เวลำอยูก่ บั ภรรยำ และครอบครัวในบ้ำนของตนมำกกว่ำส่ วนรวมกับเพื่อนสมำชิก
คริ สตจักร
กำรอภิปรำยถึงเรื่ องนี้ จำเป็ นต้องกล่ำวถึงเรื่ องเพศเป็ นธรรมดำ เป็ นที่แน่แก่ใจแล้วว่ำ ถ้ำพระ
เจ้ำไม่ทรงสร้ำงมนุษย์ให้เป็ นชำยและหญิงแล้วชีวติ ของครอบครัวก็จะไม่เกิดมีข้ ึน อย่ำงไรก็ดีปัญหำทำง
ฝ่ ำยร่ ำงกำย ย่อมมีควำมสำคัญแก่เรื่ องนี้อยูม่ ำก แต่ในหนังสื อเล่มเล็ก ๆ นี้จะไม่กล่ำวถึงโดยละเอียดมำก
นัก เพรำะมีนกั เขียนหลำยท่ำนได้กระทำแล้วอย่ำงเพียงพอ
ในกำรอภิปรำยถึงเรื่ องครอบครัวของคริ สเตียนจำเป็ นต้องยึดถือทั้งพระคัมภีร์เดิม และพระ
คัมภีร์ใหม่ ควบกันไปด้วย ทั้งนี้มิได้หมำยควำมว่ำเรำไม่ถือควำมสำคัญ แห่งกำรเสด็จเข้ำมำในโลกของ
พระเยซูคริ สต์ ซึ่งได้เปลี่ยนกำรเกี่ยวข้องระหว่ำงพระเจ้ำกับมนุษย์ แต่โดยแท้จริ งแล้วกำรเสด็จเข้ำมำใน
โลกของพระเยซูคริ สต์น้ นั มีควำมหมำยอันพึงยึดมัน่ ในใจอยูเ่ สมอว่ำ พระผูเ้ ป็ นเจ้ำองค์เดียวกันที่ได้
ทรงสำแดงพระองค์เองต่อชนชำติอิสรำเอลนั้น ได้ทรงสำแดงพระองค์เองแก่พวกเรำแล้วในสภำวะบุรุษ
แห่งพระบุตร คือพระเยซูคริ สต์นนั่ เอง (ฮีบรู 1: 1-3) เรื่ องรำวต่ำง ๆ ที่บนั ทึกไว้ในพระคัมภีร์เดิมนั้น ได้
บันทึกไว้เพื่อเตือนสติแก่ผซู ้ ่ ึ งกำลังอยูใ่ นกำลสุ ดปลำยของแผ่นดินโลก (1 โคริ นธ์ 10:11) ควำมหมำยใน
วลีสุดท้ำยนั้นอำจไม่แจ่มแจ้งนัก แต่ดว้ ยข้อควำมตลอดทั้งข้อจะช่วยให้เห็นชัดเจนขึ้นว่ำ พวกเรำที่มี
ชีวติ อยูใ่ นยุคปั จจุบนั นี้ ได้รับประโยชน์มำกจำกข้อควำมที่บญั ญัติถึงกำรเกี่ยวพันของพระเจ้ำที่ทรงมีต่อ
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พลไพร่ ของพระองค์ ในยุคก่อนที่พระคริ สต์ได้เสด็จลงมำ และสิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขนข้อควำม
เหล่ำนี้ เป็ นบทเรี ยนสำหรับเรำในยุคนี้อย่ำงแน่นอน
ขอพระองค์ได้โปรดช่วยเหลือ ให้เรำรู้แจ้งในกำรศึกษำหลักมูลฐำนแห่งแบบอย่ำงของพระองค์
อันมีไว้เพื่อชีวติ ครอบครัว เพื่อเรำจะได้นำไปประพฤติปฏิบตั ิต่อไปด้วยเทอญ
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2. วัยรุ่น
วัยรุ่ น หรื อ วัยหนุ่มสำว เป็ นวัยที่สำคัญมำกในชีวติ ของคนเรำ กำรตัดสิ นใจและกำรปลูกฝัง
นิสยั ในวัยนี้ จะมีอิทธิ พลครอบงำต่อไปจนตลอดชัว่ ชีวิตเพื่อให้พอเหมำะกับบทนี้ ขอจำกัดควำมไว้วำ่
วัยรุ่ นเป็ นวัยที่อยูใ่ นระยะเวลำระหว่ำงเริ่ มมีกำรตื่นตัวในทำงเพศ (ปกติอำยุ 13 ขวบ) กับระยะเวลำของ
กำรแต่งงำน นักเขียนชำวตะวันตกบำงคนเรี ยกว่ำ “ช่วงระยะเวลำสิ บปี ” ควำมจริ ง จะมีระยะเวลำ
แตกต่ำงกันบ้ำงในบำงภูมิประเทศ ซึ่ งโดยเฉพำะเด็กหญิงมักจะเร็ วกว่ำกำหนด
มีตวั อย่ำงที่น่ำพอใจสำหรับชี วติ วัยนี้อยู่ อันได้แก่ชีวติ วัยรุ่ นของพระมหำเยซูคริ สต์ เด็กชำย
ชำติยวิ เมื่ออำยุครบ 12 ปี ถือว่ำเป็ นบุคคลที่สำมำรถเข้ำใจในข้อควำมทำงศำสนำ และสำมำรถทำหน้ำที่
ทำงศำสนำในชุมชนของตนได้แล้ว เมื่อพระเยซูมีพระชนม์มำยุครบตำมนี้ พระองค์ได้เสด็จไปยังกรุ ง
เยรู ซำเล็ม พร้อมด้วยนำงมำเรี ยและโยเซฟ ระยะเวลำต่อมำเรำเรี ยกกันว่ำ “ระยะสิ บแปดปี ที่ไม่ปรำกฏ
เรื่ องรำว” ณ เมืองนำซำเร็ ธ ดังได้อธิ บำยไว้ส้ นั ๆ แต่มีควำมหมำยชัดเจนสองข้ออยู่ ในพระธรรมลูกำ
(ลูกำ 2:51, 52) จำกพระธรรมสองข้อนี้ เรำได้รู้เรื่ องชี วติ วัยรุ่ นของพระเยซูสำมประกำร คือ
1. ทรงอยูใ่ ต้ควำมปกครอง ของผูป้ กครองของพระองค์
2. ทรงจำเริ ญขึ้น ทั้งในฝ่ ำยสติปัญญำและฝ่ ำยร่ ำงกำย
3. เป็ นที่ชอบจำเพำะพระพักตร์ พระเจ้ำ และต่อหน้ำคนทั้งปวง
1.การเชื่ อฟั งบิดามารดา คริ สเตียนวัยรุ่ นจะต้องเชื่อฟังบิดำมำรดำของตน บทบัญญัติขอ้ นี้ได้มี
อยูแ่ ล้วในพระบัญญัติสิบประกำรแห่งพระคัมภีร์เดิม (อพยพ 20: 12; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16) ได้กล่ำว
ซ้ ำและกำชับไว้อีกในพระคริ สตธรรมใหม่ (เอเฟซัส 6:1-3) พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นแบบอย่ำงแก่เรำ โดย
พระองค์เอง (ลูกำ 2:51; 1 เปโตร 2:21) อำจเป็ นข้อยุง่ ยำกแก่คริ สเตียนวัยรุ่ น ที่มีผปู ้ กครองซึ่ งเป็ นคนที่
ไม่เชื่อในพระเจ้ำ แต่ขอ้ ยกเว้นคงมีแต่เฉพำะตอนที่คำสัง่ ของผูป้ กครองขัดกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำจริ ง
ๆ เท่ำนั้น (กิจกำร 5:29) พระเจ้ำทรงมุ่งหวังให้ลูก ๆ ของพระองค์เชื่อฟัง
2.จาเริ ญขึน้ ทั้งในฝ่ ายสติปัญญาและฝ่ ายร่ างกาย กำรเจริ ญเติบโตขึ้นทำงฝ่ ำยร่ ำงกำยเป็ น
ส่ วนที่เรำไม่ตอ้ งกระทำอะไรเลย (มัทธิ ว 6:27) แต่เรำสำมำรถช่วยให้สติปัญญำของเรำเจริ ญขึ้นได้ ใน
ส่ วนนี้พระเจ้ำได้ทรงสัญญำว่ำจะประทำน “ด้วยเต็มพระทัย” แก่ทุกคนที่ทูลต่อพระองค์ (ยำกอบ 1:5)
คริ สเตียนวัยรุ่ น ควรต้องเริ่ มศึกษำวิธีประกอบอำชีพที่มีเกียรติ (1 เธสะโลนิกำ 4: 11) และ
แสวงหำทำงที่จะทำให้ตน “เป็ นคนงำน ที่ไม่ตอ้ งอำย” (2 ทิโมธี 2:15) แต่อย่ำลืมว่ำ “ควำมยำเกรงพระ
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เยโฮวำห์เป็ นบ่อเกิดแห่งปั ญญำ” (สุ ภำษิต 9:10) ชีวติ วัยนี้เป็ นวัยที่มีควำมจำอย่ำงดียงิ่ และเป็ น
เวลำที่เหมำะอย่ำงยิง่ แก่กำรวำงรำกฐำนของควำมรู ้แห่งพระวจนะของพระเจ้ำ ควำมรู ้แห่งพระวจนะ
ของพระเจ้ำจะช่วยป้ องกันคนวัยหนุ่มสำวในกำรฝ่ ำอันตรำย ดังจะได้กล่ำวต่อไปในตอนจบของบทนี้
3.จาเริ ญขึน้ จาเพาะพระพักตร์ ของพระเจ้ า และต่ อหน้ าคนทั้งปวง กำรที่เจริ ญขึ้นในควำมรู ้
ฝ่ ำยน้ ำพระทัยของพระองค์ และแสวงหำทำงที่จะอยูใ่ นโอวำทของพระองค์ก็เป็ นที่ชอบพระทัย และ
เป็ นประโยชน์ในกำรถวำยเกียรติแก่พระองค์ยงิ่ ขึ้น เช่น ถ้ำเรำยิง่ มีควำมรู ้ และสำมำรถประกอบอำชีพ
ได้ดี ก็เป็ นธรรมดำอยูเ่ องที่เรำจะเป็ นที่ชื่นชมแก่คนทั้งหลำยด้วย แค่ขอให้จำไว้วำ่ เรำย่อมไม่สำมำรถ
ที่จะให้เป็ นที่ชอบใจแก่คนทุกคนได้ และเรำก็ไม่ควรเป็ นเช่นพวกฟำริ สี ผูซ้ ่ ึ งพอใจรับเกียรติยศจำก
มนุษย์ แต่ไม่แสวงหำเกียรติยศซึ่ งมำจำกพระเจ้ำองค์เดียวเท่ำนั้น (ยอห์น 5: 44)
ดังนั้น วัยหนุ่มสำวจึงเป็ นวัยที่อำนวยประโยชน์ได้มำกในชีวติ ของคนเรำ คุณลักษณะพิเศษอีก
อย่ำงหนึ่งก็คือ วัยนี้มีควำมรับผิดชอบน้อยกว่ำระยะหลังของชีวติ และเหมำะที่สุดในกำรปลูกฝังนิสัยเพื่อ
รับใช้พระเจ้ำตำมแบบคริ สเตียน ท่ำนอัครสำวกเปำโลได้เขียนไว้วำ่ “....ฝ่ ำยคนที่ไม่มีภรรยำ ก็เอำใจใส่
กำรขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ เพื่อจะทำสิ่ งซึ่ งเป็ นที่ชอบพระทัยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ” (1 โคริ นธ์ 7:32) ผลดีที่
ได้รับจำกประสบกำรณ์ในกำรรับใช้พระเจ้ำในขณะที่เป็ นโสดอยูก่ ็จะติดตัวไปจนถึงเวลำที่สมรสแล้ว
ในทำนองเดียวกัน วัยรุ่ นอำจเป็ นวัยที่ทำให้ชีวิตเลวร้ำยได้ดว้ ย คำสอนในพระคัมภีร์บ่งไว้
ชัดเจนว่ำระยะนี้ตอ้ งรู ้จกั บังคับจิตใจ กำรล่วงประเวณี เป็ นควำมบำปที่พระเจ้ำจะทรงพิพำกษำ (ฮีบรู
13:4) เรื่ องนี้เป็ นปั ญหำใหญ่ประกำรหนึ่งของวัยรุ่ น สัญชำติญำณกำรสื บพันธุ์ได้เติบโตขึ้นพร้อมกับกำร
เจริ ญเติบโตของร่ ำงกำย แต่ก็ยงั ไม่เจริ ญขึ้นเต็มที่ตำมกำหนดอันเหมำะสม กำรชิ งสุ กก่อนห่ำมอำจ
เกิดขึ้นได้ง่ำย จะควบคุมได้อย่ำงไร? มีพระวจนะของพระเจ้ำสำหรับสั่งสอนแนะนำคนในวัยนี้ประกำร
ใดบ้ำง?
คำแนะนำในเรื่ องนี้มี 2 ประกำร มีท้ งั วิธีแก้ไขและป้ องกัน คือ
1. หลีกหนีจำกรำคะตัณหำของคนหนุ่ม ๆ (2 ทิโมธี 2: 22) คนทัว่ โลกได้ยอมรับว่ำ เพลง
ไพเรำะของกษัตริ ยซ์ ำโลมอน เป็ นเพลงรักที่จบั ใจยิง่ ในทำงวรรณคดี คริ สเตียนหนุ่มสำวทุกคนจำ “บท
ลูกคู”่ หรื อ “บทรับ” ได้ดี คำแปลพระคัมภีร์ฉบับปรับปรุ งใหม่ เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่ำแปลได้
ถูกต้องแน่นอนกว่ำเดิม เช่น
“ดิฉนั ขอให้เธอทั้งหลำยสำบำน....
เธอทั้งหลำยจะไม่เร้ำ
หรื อปลุกควำมรักให้ตื่นกะตือขึ้น
จนกว่ำเธอจะจุใจแล้ว”
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(บทเพลงไพเรำะ ของกษัตริ ยซ์ ำโลมอน 2: 7, 3:5, 8:4)
อีกนัยหนึ่งหมำยควำมว่ำ เรำไม่ควรกระทำด้วยประกำรใด ๆ อันจะเป็ นกำรเร่ งเร้ำในทำงเพศ
ในกำรนี้มีกำรแสดงออกสำมทำง ซึ่ งคริ สเตียนทุกคนจำต้องละเว้น ประกำรแรกได้แก่ กำรกระทำกับ
ตนเอง ประกำรที่สอง กำรกระทำกับเพศเดียวกัน และประกำรที่สำม ก็คือ กำรกระทำกับเพศตรงกัน
ข้ำมในประกำรแรกพระคัมภีร์มิได้กล่ำวไว้โดยเฉพำะเจำะจงแต่ก็เป็ นที่เห็นได้ชดั ว่ำ
เป็ นกำรฝ่ ำฝื น
หลักกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ส่ วนสองประกำรหลังนั้น พระคัมภีร์เดิมและพระคริ สตธรรมใหม่ได้ระบุไว้
ชัดเจนว่ำ เป็ นที่ตอ้ งปรับโทษ (เลวีนิติ 20: 10, 13; 1โคริ นธ์ 6:9, 18) เพื่อเป็ นมำตรกำรถือปฏิบตั ิใน
คริ สตจักรระบุไว้วำ่ ต้องหลีกเลี่ยง ต้องไม่คบหำฉันท์มิตรกับคนที่ประพฤติเช่นนี้ (1 โคริ นธ์ 5:9-13)
เพรำะถ้ำคบหำด้วยก็จะเป็ นผลเสี ยแก่กำรเป็ นพยำนทำงฝ่ ำยคริ สเตียน
“กำรหลีกหนี ” จำกควำมบำปเหล่ำนี้หมำยควำมว่ำ จะต้องปลีกตัวออกไปจำกผูท้ ี่มวั เมำในกำม
รำคะให้ไกลที่สุด (สุ ภำษิต 1:10) คือ ต้องมีเจตนำที่สงวนตัวของเรำให้พน้ จำกภำวะกำรณ์ยวั่ ยวน หรื อ
กำรใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นในทำนองที่วำ่ นี้ โดยสิ้ นเชิง
2. จดจาพระดารั สของพระเจ้ าไว้ ในใจ “พระดำรัสของพระองค์น้ นั ข้ำพเจ้ำได้จดจำไว้ในใจเพื่อ
ข้ำพเจ้ำจะไม่กระทำผิดต่อพระองค์” สดุดี 119:11
ควำมรู ้สึกเกรงกลัวต่อพระเจ้ำเป็ นเครื่ องป้ องกันกำรกระทำบำปใด ๆ ได้ดีที่สุด รวมทั้งกำรทำ
บำปในเรื่ องเพศนี้ ดว้ ย (สุ ภำษิต 6: 20-35) ขอให้อ่ำนและศึกษำพระธรรมสุ ภำษิต ด้วยควำมสำนึก
ดังกล่ำวแล้วเรื่ องรำวของโยเซฟ เป็ นตัวอย่ำงอันดีแก่เรำในเรื่ องนี้ โยเซฟตกเป็ นทำสในต่ำงแดน แต่
ท่ำนคงอดทนต่อกำรยัว่ ยวนอย่ำงมหันต์ได้ดว้ ยวิธีน้ ี ทั้งนี้เพรำะท่ำน “เกรงกลัวต่อพระเจ้ำ” (ปฐมกำล
39:7-12) ดำบแห่งพระวิญญำณ คือพระวจนะของพระเจ้ำ ถ้ำเรำใช้ให้ถูกทำงแล้ว ผลลัพธ์โดยควำม
ช่วยเหลือของพระเจ้ำก็คือ เรำก็จะสำมำรถต่อต้ำนกำรยัว่ ยวนแห่งวัยรุ่ นนี้ได้ดว้ ยดี และจะเป็ นผลดีถึง
ขั้นอภิสิทธิ์ ในกำรสมรสในเวลำต่อมำด้วย
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3. อุดมคติแห่ งการสมรส
กำรพิจำรณำพระคัมภีร์สำหรับเรื่ องใด วิธีที่ดีที่สุดก็ตอ้ งพลิกกลับไปศึกษำในตอนต้น ด้วย
ควำมเอำใจใส่ ระมัดระวังให้รอบคอบ ถ้ำเรำทำเช่นนั้น เรำจะเห็นว่ำประวัติด้ งั เดิมของมนุษยชำติน้ นั
พระเจ้ำได้ทรงเนรมิตสร้ำงภรรยำจำกอำดัม เพื่ออำดัม แล้วยกให้แก่อำดัม มร.โดนัลด์ แอล.นอร์บี ได้
ให้ขอ้ สังเกตไว้เป็ นบทเรี ยนแก่เรำจำกคำว่ำ “อุดมคติแห่ งกำรเนรมิตสร้ำง” ที่บญั ญัติไว้ในพระธรรม
ปฐมกำลห้ำข้อด้วยกัน ข้ออ้ำงทั้งห้ำข้อนี้ ซึ่ งประกอบด้วยข้อไขจำกพระคัมภีร์ จะทำให้เรำเข้ำใจชัดเจน
ยิง่ ขึ้น
1. “ให้มีภรรยำเพียงคนเดียว แก่สำมีแต่ละคน หำกเป็ นพระประสงค์ของพระเจ้ำ ที่จะให้ชำยมี
ภรรยำหลำยคนแล้ว ย่อมเป็ นที่แน่นอนว่ำ พระองค์คงจะสร้ำงภรรยำหลำย ๆ คนให้แก่อำดัม (ปฐมกำล
2:22)”
จะเห็นได้วำ่ ทั้งกำรมีภรรยำหลำยคน (สำมีคนหนึ่งมีภรรยำมำกกว่ำหนึ่งคนในขณะเดียวกัน)
และกำรมีสำมีหลำยคน (ภรรยำคนหนึ่งมีสำมีมำกกว่ำหนึ่งในขณะเดียวกัน) ทั้งสองอย่ำงนี้ เป็ นกำร
ตรงกันข้ำมกับอุดมคติของพระเจ้ำอย่ำงแน่นอน ในจดหมำยของอำจำรย์เปำโล ซึ่งได้เขียนถึงชำว
โคริ นธ์ มีใจควำมว่ำ “....จงให้ผชู ้ ำยทุกคนมีภรรยำเป็ นสิ ทธิ์ ของตัวเสี ย และจงให้ผหู ้ ญิงมีสำมีเป็ นสิ ทธิ์
ของตัวเสี ย” (1 โคริ นธ์ 7:2) จริ งอยูใ่ นพระคัมภีร์เดิมยอมผ่อนผันให้ผชู ้ ำยมีภรรยำมำกกว่ำหนึ่งคน แต่
ตำมหลักฐำนในประวัติของกำรนี้ จะเห็นได้ชดั ว่ำ ผูท้ ี่มีภรรยำมำกกว่ำหนึ่งคนก็ “ยุง่ ยำกลำบำกใจ”
มำกกว่ำผูท้ ี่มีภรรยำเพียงคนเดียว (1 โคริ นธ์ 7:28) มีกรณี แวดล้อมที่อำจจะยกขึ้นมำเป็ นคำแนะนำ
สำหรับบำงท้องถิ่นที่ยอมให้มีภรรยำหลำยคน คือ ในกรณี ที่ผชู ้ ำยมีภรรยำหลำยคนอยูก่ ่อนแล้ว ภำยหลัง
ต่อมำได้กลับใจมำเชื่ อพึ่งในพระเจ้ำ เช่นนี้ พระคัมภีร์บญั ญัติไว้วำ่ เป็ นชำยที่ขำดคุณสมบัติในกำร
แต่งตั้งให้เป็ นผูบ้ ริ หำรงำนของคริ สตจักร (1 ทิโมธี 3:2; ทิตสั 1:6) ส่ วนกำรมีสำมีหลำยคนนั้น ซึ่ งมีอยู่
น้อยแห่งทีเดียว ผลที่สังคมได้รับจำกกำรนี้ปรำกฏชัดว่ำเป็ นควำมหำยนะอย่ำงใหญ่หลวง เช่นในหมู่
ชำวเขำเผ่ำหนึ่งทำงตอนใต้ของประเทศอินเดีย ซึ่ งเรี ยกว่ำ ชำวโตดัส
2. “ในกำรเนรมิตรสร้ำง พระเจ้ำได้ให้ผหู ้ ญิงอยูภ่ ำยใต้กำรคุม้ ครองของผูช้ ำย เพรำะว่ำพระองค์
ทรงสร้ำงผูห้ ญิงให้เป็ นคู่อนั เหมำะแก่ผชู ้ ำย (ปฐมกำล 2:18; 1 ทิโมธี 2:13) นับตั้งแต่ผหู ้ ญิงได้ละเมิด
พระดำรัสของพระเจ้ำเมื่อถูกทดลอง พระองค์ก็ได้ทรงกำหนดให้ผหู ้ ญิงอยูใ่ ต้บงั คับบัญชำของผูช้ ำยเป็ น
ต้นมำ (ปฐมกำล 3:16)”
หลักกำรดังกล่ำวข้ำงบนนี้ ได้มีบญั ญัติไว้ในพระคัมภีร์โดยตลอด คำสอนต่ำง ๆ ทั้งในจดหมำย
ฝำกของอำจำรย์เปำโลและอำจำรย์เปโตรได้กล่ำวไว้วำ่ จงให้ภรรยำ ยอมเชื่อฟังสำมีของตนด้วยควำม
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นอบน้อม (เอเฟซัส 5: 22, 23; โคโลสี 3:18; 1 เปโตร 3:1-6) จำกเหตุผลอันเป็ นมูลรำกเดียวกันนี้เองที่
บัญญัติให้ผหู ้ ญิงต้องนิ่งฟัง ด้วยควำมนอบน้อมในที่ประชุม (1 ทิโมธี 2:11-14) ขอให้สังเกตเกี่ยวโยงไป
ถึงคำว่ำ “ศีรษะ” ที่ปรำกฏอยูใ่ นโคริ นธ์ฉบับต้น บท 11 ข้อ 3 อีกด้วย
3. “ฝ่ ำยชำยจำต้องจงรักภักดีต่อฝ่ ำยหญิงโดยสิ้ นเชิง ผูช้ ำยจึงจำต้องละบิดำมำรดำของตนไป
ผูกพันอยูก่ บั ภรรยำ (ปฐมกำล 2:24) และในทำนองเดียวกัน ฝ่ ำยชำยก็ยอ่ มหวังได้รับควำมภักดี
เช่นเดียวกันนี้จำกภรรยำของตนด้วย”
ควำมสัตย์ซื่อต่อกันนี้ ได้กำชับไว้แล้วทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่วำ่ กำรเกี่ยวข้อง
กับผูอ้ ื่นใด ถือว่ำเป็ นควำมโง่เขลำและชัว่ ร้ำย (สุ ภำษิต 6: 27-35; ฮีบรู 13:4)
4. “อุดมคติแห่งกำรเนรมิตสร้ำง ก็เพื่อกำรอยูร่ ่ วมกันโดยสมบูรณ์ทำงบุคลิกลักษณะ มีควำมมุ่ง
หมำยอันเดียวกัน และมีควำมเจริ ญด้วย ก็มีและภรรยำจะต้องอยูร่ ่ วมกันเสมือนเป็ นบุคคลเดียว เป็ นเนื้อ
หนังอันเดียวกัน (ปฐมกำล 2:24) องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำทรงถือว่ำ กำรเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นนี้ก็สมควร
ที่จะเรี ยกชื่อ ๆ เดียว ทรงเรี ยกชื่อ (ชำยและหญิงที่ทรงสร้ำงนั้น) ว่ำอำดัม (ปฐมกำล 5:2)”
กำรแสดงออกทำงร่ ำงกำยในคำว่ำ “เป็ นเนื้ อหนังอันเดียวกัน” นั้น คือกำรเกี่ยวพันในทำงเพศ (1
โคริ นธ์ 6:16) คนใดที่ “ผูกพันกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ก็มีใจเป็ นอันเดียวกันกับพระองค์ฝ่ำยวิญญำณ” (1
โคริ นธ์ 6:17) โดยนัยดังกล่ำวมำนี้ที่ให้ชื่อว่ำ “อำดัม” แก่ชำยที่พระองค์ทรงสร้ำงกับภรรยำของเขำนั้น ก็
เช่นเดียวกับคำว่ำ “พระคริ สต์” ใน 1 โคริ นธ์ 12: 12 ซึ่งเล็งถึงพระเยซูคริ สต์เจ้ำกับอวัยวะของพระองค์
ซึ่ งได้แก่คริ สตจักรนัน่ เอง
5. “จุดมุ่งหมำยของพระเจ้ำที่ทรงสร้ำงชำยและหญิง ก็เพื่อให้บงั เกิดผลทวีคูณ ประกำรแรก ให้
เขำ “บังเกิดทวีมำกขึ้นทัว่ ทั้งแผ่นดิน” (ปฐมกำล 1:28) กำรสมรสที่ปรำศจำกบุตรเป็ นกำรผิดจำกพระ
ประสงค์ของพระเจ้ำ กำรที่คู่สมรสบำงคู่ไม่ปรำรถนำที่จะมีบุตรจึงเป็ นเรื่ องที่น่ำสลดใจมำก”
เนื่องจำกกำรอยูร่ ่ วมกัน ผลจึงเกิดทวีมำกขึ้น ควำมจริ งข้อนี้ได้กล่ำวไว้ ในพระธรรมเล่มสุ ดท้ำย
ของพระคัมภีร์เดิมนั้นแล้ว พระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์ท้ งั สอง “เป็ นเนื้ออันเดียว” เพื่อ “ปรำรถนำจะมีบุตร
จำกพระเจ้ำ” (มำลำคี 2:15)
กำรอภิปรำยถึงอุดมคติแห่งกำรสมรสในบทนี้ มีจุดประสงค์ที่แน่นอนว่ำ ชำยหนุ่มคริ สเตียนผูม้ ี
สติปัญญำจะได้เอำใจใส่ ในกำรเลือกภรรยำว่ำ
หญิงใดจะช่วยทำให้อุดมคติดงั กล่ำวนี้เป็ นควำมจริ ง
ขึ้นมำได้ หญิงตำมอุดมคติน้ ี จะต้องเป็ นหญิงที่จะอยูใ่ นโอวำทของเขำ จะต้องภักดีต่อเขำ จะต้องร่ วมใจ
กับเขำในกำรปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้ำ และจะต้องเป็ นมำรดำที่ดีของบุตรที่พระเจ้ำจะประทำนให้เขำทั้งสอง
เป็ นที่น่ำสังเกตว่ำ สำหรับอำดัมนั้นเรื่ องนี้ได้ง่ำยกว่ำสำหรับเรำ ก็โดยที่เขำเป็ นผูช้ ำยเพียงคน
เดียวในโลกในเวลำนั้น และเอวำก็เป็ นหญิงเพียงคนเดียวเท่ำนั้น กระนั้นก็ดีควำมจริ งก็ประจักษ์ชดั อยู่
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แล้วว่ำ ทุกวันนี้พระเจ้ำยังทรงสำมำรถให้ ควำมช่วยเหลือต่อเรำในกำรเลือกสรร และเป็ นน้ ำพระทัยของ
พระองค์ที่จะประทำนคู่ชีวติ ที่พระองค์ทรงเลือกให้แก่เรำดังที่พระองค์ได้ประทำน เมื่อครั้งเริ่ มแรกแห่ง
ประวัติศำสตร์ ของโลกเช่นเดียวกัน
“พระองค์ทรงรู้ ทรงรัก อำรักขำ
เป็ นควำมจริ ง ยิง่ แท้ ใช่แปรมำ
ทรงจัดหำ ที่ดีแท้ แก่ผนู ้ ้ นั
ที่วำงใจ มอบจิต สนิทแน่
แก่พระที่ เที่ยงแท้ ทรงเลือกสรร”
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4. การเลือกคู่ครอง
เป็ นพระประสงค์ของพระเจ้ำที่จะให้มนุษย์แทบทุกรู ปทุกนำมได้สมรส แต่คงมีขอ้ ยกเว้นใน
บำงกรณี เพื่อ “เห็นแก่แผ่นดินสวรรค์” พระเจ้ำได้ทรงให้ชำยหญิงมีควำมชื่นชมยินดีในชีวติ สมรส แต่
โดยพระประสงค์อนั ถ่องแท้ดงั กล่ำวข้ำงต้น พระองค์ทรงเรี ยกบำงคนให้ละเว้นกำรสมรส เพื่อเขำจะได้
ปฏิบตั ิพระองค์โดยเฉพำะโดย “ปรำศจำกควำมกระวนกระวำยใจ” (มัทธิว 19:10-12; 1 โคริ นธ์ 7:35)
เรำต้องรู ้แน่นอนในวำระกำหนดของพระเจ้ำ ในเมื่อเรำตัดสิ นใจทำกำรสมรส (ปญญำจำรย์ 3:1) อย่ำงไร
ก็ตำมชำยหนุ่มแทบทุกคนแน่ใจได้วำ่ “วำระกำหนด” ดังกล่ำวนี้จะต้องมำถึงในชัว่ ชีวิตของเขำ
ในกำรเลือกภรรยำนั้น อำจมีหลำย ๆ กรณี แต่มีแนวทำงสำคัญ ๆ อยูส่ องประกำร แนวทำง
ดังกล่ำวนี้อำจพิจำรณำรวมกันก็ได้ คือ
1. โดยการมัน่ หมาย วิธีน้ ี เป็ นมำตรกำรของแทบทุกประเทศในภำคตะวันออก บิดำมำรดำของ
ฝ่ ำยชำยจะเลือกหำผูท้ ี่เห็นว่ำ เหมำะสมแก่บุตร ของตนก่อนแล้วตกลงมัน่ หมำยไว้กบั บิดำมำรดำของ
ฝ่ ำยหญิง หนุ่มสำวอำจมีสิทธิ์ หรื อบำงกรณี อำจไม่มีสิทธิ์ ที่จะปฏิเสธได้เลย
2. โดยการสมัครรั กใคร่ กำรรู ้จกั คุน้ เคยสนิทมำกขึ้น ก็ทำให้เกิดมิตรภำพ และเมื่อมีมิตรภำพ
สนิทขึ้นก็ยอ่ มทำให้เกิดควำมรัก หลังจำกนั้นก็จะมีกำรหมั้นวิธีน้ ีเป็ นมำตรฐำนแห่งกำรเลือกภรรยำ ใน
ประเทศทำงตะวันตก รำยกำรอื่น ๆ นอกจำกนี้แทบจะไม่ตอ้ งคำนึงถึง ด้วยเหตุน้ ี จึงทำให้หนังสื อ
แนะนำทั้งหลำยเกี่ยวกับเรื่ องกำรสมรส ซึ่ งได้เขียนขึ้นสำหรับชำยยุโรปโดยเฉพำะ มีประโยชน์ต่อชำย
หนุ่มในดินแดนอื่น ๆ เพียงในวงจำกัดเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ดี คำว่ำ “รัก-สมรส” นี้ ก็กำลังเป็ นที่นิยม และ
ถือว่ำเป็ นเรื่ องที่สำคัญหลำย ๆ แห่งในปั จจุบนั
ฉะนั้น อำจมีปัญหำขึ้นว่ำ วิธีใดจึงจะถูกต้องตำมพระคัมภีร์ คำตอบก็คือ ถูกทั้งสองวิธีนนั่ แหละ
กำรสมรสสองรำยแรก ที่พรรณำไว้ในพระคัมภีร์ค่อนข้ำงจะละเอียดพอที่จะถือเป็ นตัวอย่ำงได้ คือ กำร
สมรสของอิสอัค ซึ่งเป็ นกำรสมรสโดยกำรหมัน่ หมำยโดยแท้ อิสอัคได้รู้จกั – รัก เรเบคำห์ ก็ต่อเมื่อ
ภำยหลังที่นำงได้เป็ นภรรยำของท่ำนแล้ว (ปฐมกำล 24) อีกรำยหนึ่ง คือ ยำโคบได้รักรำเชลอยูก่ ่อนแล้ว
จึงได้สมรสกับนำงและต้องทำงำนอยูถ่ ึงเจ็ดปี จึงได้นำงมำเป็ นภรรยำของท่ำน (ปฐมกำล 29) ตัวอย่ำง
ดังกล่ำวนี้ ในทำงประเพณี แห่งสังคมก็ควรจะได้คำนึงอยูเ่ หมือนกัน ควรจะสังเกตอีกว่ำ กำรประโลมรัก
เป็ นมูลเหตุอนั ตรำยทำงศีลธรรม แม้ชำยหนุ่มจะมีควำมตั้งใจที่จะให้เกียรติแก่คู่รักของตนก็ตำม ควำม
ผิดพลำดอำจเกิดขึ้นได้จำกเรื่ องรำวอันมัวหมอง เช่นที่บนั ทึกไว้ในพระคัมภีร์เดิม พระธรรมปฐมกำล
34: 1-19 เป็ นบทเรี ยนที่สอนให้เรำรู ้ได้เป็ นอย่ำงดีวำ่ เมื่อจะแสวงหำเจ้ำสำวนั้น ชำยหนุ่มจะต้องระลึกไว้
ในใจประกำรใดบ้ำง
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ประกำรสำคัญที่จะขำดเสี ยไม่ได้ คือ ผูท้ ี่จะเป็ นเจ้ำสำวของเรำนั้นจะต้องเป็ นผูท้ ี่พระเจ้ำทรง
เลือกสรรให้ท้ งั นี้เพรำะ กำรสมรสของเรำจะต้องเป็ นกำรสมรส “ในพระองค์” เป็ นที่รู้แน่แล้วว่ำ พระเจ้ำ
ได้ประทำนสติปัญญำแก่เรำแล้ว เมื่อเผชิ ญกับกำรตัดสิ นใจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นนี้ เรำก็ตอ้ งใช้สติปัญญำ
ที่พระเจ้ำประทำนให้แก่เรำนั้นให้ถูกต้อง
กำรสมรสมิใช่เป็ นแค่เพียงเรื่ องสำคัญที่ผำ่ นไปเรื่ องหนึ่ง
เท่ำนั้น แต่เป็ นเรื่ องที่มีอำยุยำวนำนตลอดชีวิต เพรำะฉะนั้นจึงจำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่จะต้องให้เป็ นไปตำมน้ ำ
พระทัยของพระเจ้ำโดยสิ้ นเชิ ง ข้อที่ควรคำนึงสี่ ประกำรดังต่อไปนี้ อำจช่วยในกำรพิจำรณำของเรำได้
คือ
1. การพิจารณาทางจิ ตวิญญาณ เรำไม่ควรเป็ นคนที่ “เทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ” (1 โคริ นธ์
6:14) กำรสมรสเป็ นแอกประกำรหนึ่งอย่ำงแน่นอน ชำยหนุ่มที่ไม่ควรคิดแต่งงำนกับหญิงใด นอกจำก
หญิงนั้นจะเป็ นผูท้ ี่เชื่อถือในพระเจ้ำจริ ง ๆ เสี ยก่อน และมิใช่จะเป็ นแต่เพียงเชื่อเท่ำนั้น แต่ควรต้องเป็ น
หญิงสำวคริ สเตียนที่สำมำรถแสดงหลักฐำนให้ปรำกฏว่ำ เป็ นผูท้ ี่แสวงหำทำงที่จะทำตำมน้ ำพระทัยของ
พระเจ้ำ ไปจนตลอดชีวติ อีกด้วย
2. การพิจารณาทางศีลธรรมและกฏหมาย กำรสมรสระหว่ำงคนที่เป็ นญำติสนิทกันจะมีข้ ึน
ไม่ได้เป็ นอันขำด (เลวีนิติ 18: 6-17; 20:11, 14, 17, 19-21) นอกจำกนี้ ผูช้ ำยจะไม่ได้รับอนุญำตให้หย่ำ
ภรรยำของตน แล้วไปแต่งงำนกับพี่สำวหรื อน้องสำวของนำงอีก (เลวีนิติ 18:18) ก่อนประกำศกำรหมั้น
ใด ๆ จำเป็ นต้องปรึ กษำหำรื อให้รู้แน่เสี ยก่อน
หำกฝ่ ำยหนึ่งฝ่ ำยใด ได้ประพฤติผิดในทำงเพศมำก่อน ก็ควรจะบอกกล่ำวให้อีกฝ่ ำยหนึ่งทรำบ
ล่วงหน้ำ ก่อนที่จะประกอบพิธีหมั้น หำกว่ำเป็ นที่ล่วงรู ้ภำยหลังพิธีหมั้นแล้ว อำจเป็ นเหตุให้กำรหมั้น
นั้นถึงกับล้มเลิกกันไป และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ถ้ำเก็บเงียบงำไว้จนทำพิธีสมรสเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จึง
เปิ ดเผยให้กนั ทรำบ ก็ยงิ่ จะทำให้ชีวติ สมรสเต็มไปด้วยควำมร้ำวฉำน และทรมำนใจ
3. การพิจารณาในทางอนามัย เป็ นที่รู้กนั ในทำงแพทย์วำ่ มีโรคหลำยอย่ำงเกิดขึ้นในกำรร่ วม
เพศชำยหนุ่มหรื อหญิงสำวที่ไม่มีควำมต้ำนทำนพอ อำจเสี่ ยงต่อกำรติดเชื้ อโรคนั้น ๆ ได้ บุคคลเช่นนี้
ควรจะได้รับกำรตรวจรักษำจำกแพทย์ผสู ้ ำมำรถ ให้เพียงพอก่อนที่จะแต่งงำน
มีโรคบำงอย่ำงซึ่ งอำจทำให้กำรมีครรภ์เป็ นภัยแก่สตรี และถ้ำมีกรณี ที่สงสัยเกิดขึ้น ก็ควรจะ
หำรื อกับแพทย์ผชู ้ ำนำญโดยรอบคอบเสี ยก่อน แล้วจึงประกำรหมั้น
4. การพิจารณาทางสังคม ในทำงปฏิบตั ิแล้วถ้ำคู่สมรสมีพ้นื เพทำงเชื้อชำติภำษำ และฐำนะทำง
สังคม ฯลฯ ใกล้เคียงกัน ย่อมจะเป็ นผลดีที่สุด ถ้ำเป็ นไปได้ดงั กล่ำวมำนี้แล้ว กำรเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันจะสมบูรณ์ท้ งั ในทำงบุคลิกลักษณะ ควำมมุ่งหมำยและควำมเจริ ญด้วย ซึ่ งได้กล่ำวไว้บทที่วำ่
ด้วย “อุดมคติ แห่งกำรสมรส” กรณี ที่วำ่ นี้ก็จะบรรลุผลได้โดยง่ำย ควำมจริ งนี้ เป็ นพระพรคือว่ำ ในพระ
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คริ สต์ไม่มีท้ งั “พวกยูดำหรื อพวกเฮเลน” แต่ถำ้ กำรแต่งงำนจะเกิดให้มีควำมตึงเครี ยดทำงสังคม อันจะมี
ผลกระทบกระเทือนไปถึงบุตรด้วย คู่สมรสจึงควรจะให้เป็ นที่แน่ใจเสี ยก่อนว่ำ เป็ นไปตำมน้ ำพระทัย
ของพระเจ้ำที่จะให้เป็ นไปเช่นนั้นหรื อไม่
เรื่ องวัยก็เป็ นเรื่ อง ที่จะต้องกล่ำวถึงเหมือนกัน คู่สมรสควรอยูใ่ นวัยเดียวกัน ซึ่ งบำงทีผชู ้ ำยอำจ
แก่กว่ำเล็กน้อยก็จะเหมำะที่สุด ถ้ำในกรณี ที่มีอำยุแตกต่ำงกันมำก ทำงที่ดีกว่ำก็ควรจะให้เป็ นฝ่ ำยชำยที่
มีอำยุมำกกว่ำ กำรที่จะให้ภรรยำเป็ นผูม้ ีอำยุมำกกว่ำสำมีเป็ นเวลำหลำย ๆ ปี ก็ไม่เป็ นที่พึงปรำรถนำของ
ใครเป็ นแน่
ควำมยุง่ ยำกอย่ำงใหญ่หลวงอีกประกำรหนึ่งอำจเกิดขึ้นแก่หนุ่มสำว คือในชุมชนที่มีประเพณี
กำรแต่งงำนโดยกำรมัน่ หมำย ถ้ำผูป้ กครองที่ไม่เป็ นคริ สเตียนหรื อไม่ซำบซึ้ งถึงควำมสำคัญอันยอด
เยีย่ ม ที่จะต้องพิจำรณำถึงฝ่ ำยจิตวิญญำณในกำรสมรส แต่กลับมุ่งพิจำรณำถึงทัศนะทำงวัตถุหรื อทำง
เศรษฐกิจไปเสี ย ในกรณี แวดล้อมเช่นนี้ หนุ่มสำวควรจะได้บอกกล่ำวแก่บิดำมำรดำให้แจ่มแจ้งเสี ยก่อน
ว่ำ กำรจัดแจงเรื่ องแต่งงำนจะไม่มีประโยชน์อนั ใดเลย เพรำะตนจะไม่ยอมสมรสกับผูท้ ี่ไม่ได้รับควำม
รอดโดยเชื่อองค์พระเยซูเจ้ำเป็ นอันขำด เพื่อควำมแน่นอนและมัน่ ใจ ถ้ำเกิดกรณี เช่นนี้ข้ ึน ควรขอ
คำแนะนำจำกเพื่อนคริ สเตียนอำวุโสที่มีกำรสมรสอันเป็ นแบบอย่ำงที่ดีเสี ยก่อน
เมื่อได้มีกำรเลือกคู่ชีวิตแล้ว ก็ควรที่จะประกำศให้คนอื่นได้ทรำบด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดที่เหมำะสม
ตำมประเพณี ในกลุ่มประเทศตะวันตก ฝ่ ำยชำยจะต้องมอบแหวนหมั้นให้แก่ฝ่ำยหญิง และกำรสวม
แหวนหมั้นนี้เป็ นกำรแสดงให้ทุกคนได้ทรำบว่ำ บัดนี้ หล่อนมีพนั ธะแล้ว ในบำงกรณี ตอ้ งประกำศใน
หน้ำหนังสื อพิมพ์ดว้ ยในประเทศอินเดีย มักจะมีพิธีกำรต่ำง ๆ อันเกี่ยวกับกำรหมั้นนี้เป็ นลำดับไป
นับตั้งแต่พิธีสู่ ขอซึ่ งเป็ นกำรขอควำมเห็น และกำรตกลงปลงใจของฝ่ ำยหญิง ซึ่ งฝ่ ำยชำยจะต้องเตรี ยม
สิ นสอด เพื่อจะมอบให้กบั ฝ่ ำยหญิง (สิ นสอดนี้มกั จะเป็ นผ้ำส่ ำหรี ) เพื่อให้เกิดควำมมัน่ ใจว่ำ ฝ่ ำยหญิง
รับสิ นสอดนั้นไว้ดว้ ยควำมเต็มใจและยินดีที่จะเป็ นคู่ครองของตนต่อไป (ซึ่ งก็คล้ำยกับประเพณี กำร
หมั้นของไทย)
“คนใดที่ได้ภรรยำ ก็ได้ของที่ดี และได้รับกำรโปรดปรำนจำกพระเยโฮวำห์” (สุ ภำษิต 18:22)
ขอให้ทุกคนแน่ใจว่ำ ภรรยำที่ตนเลือกคือผูท้ ี่พระเจ้ำได้ประทำนให้ และขอให้หญิงสำวคริ สเตียนเฝ้ ำ
อธิ ษฐำนทูลขอต่อพระเจ้ำ ขอพระองค์ทรงแนะนำทำงแก่ตนเองและบิดำมำรดำ เพื่อให้ได้พบชำยที่
พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเพื่อให้เป็ นสำมีของตน
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5. พิธีสมรส
เมื่อได้เลือกแล้ว ก็ตอ้ งกำหนดวันแต่งงำน กำรแต่งงำนจะดำเนินไปอย่ำงไร หลักพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ที่จะนำมำถือปฏิบตั ิมีใจควำมว่ำอย่ำงไรบ้ำง?
ขอแจ้งให้ทรำบก่อนว่ำ ในพระคริ สตธรรมใหม่มิได้บรรยำย ถึงกำรแต่งงำนตำมแบบคริ สเตียน
ไว้เลยทั้งคำสัง่ ที่ให้ประกอบพิธีกำรใด ๆ ก็มิได้ระบุไว้ดว้ ย
จำกพระคัมภีร์เดิมเรำได้ทรำบว่ำ งำนฉลองกำรสมรสของยำโยบกับนำงเลอำห์ มีกำหนดครบ
เจ็ดวัน (ปฐมกำล 29: 27) บทเพลงต่ำง ๆ รวมทั้งเพลงไพเรำะของกษัตริ ยซ์ ำโลมอน ได้ใช้บรรเลงในพิธี
สมรสด้วย พิธีสมรสตำมประเพณี ของประเทศปำเลสไตน์โบรำณนั้น เป็ นที่สนใจแก่นกั ศึกษำพระ
คริ สตธรรมอยูบ่ ำ้ งเหมือนกัน
อย่ำงไรก็ดีในพระคริ สตธรรมใหม่ยงั ได้พรรณนำเหตุกำรณ์ไว้ 2 เรื่ อง ที่เกิดขึ้นในอดีตเรื่ อง
หนึ่งและในอนำคตอีกเรื่ องหนึ่ง ได้แก่เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพิธีสมรสของคริ สเตียน เหตุกำรณ์แรก
คือ เมื่อพระเยซูคริ สต์เจ้ำของเรำได้ทรงกระทำ กำรอัศจรรย์เป็ นครั้งแรกในงำนเลี้ยงของพิธีสมรส
(ยอห์น 2: 1-10) ณ ที่นนั่ พระองค์ได้ทรงกระทำให้น้ ำธรรมดำกลำยเป็ นน้ ำองุ่น เหตุกำรณ์ที่สอง ท่ำน
อัครสำวกยอห์นก็ได้บรรยำยไว้อีก ดังปรำกฏอยูใ่ นพระธรรมวิวรณ์ อันได้พรรณนำถึงกำรเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกันแห่งพระคริ สต์กบั ประชำกรของพระองค์ ในวำระสุ ดท้ำยว่ำ “กำรเลี้ยงมงคลสมรสของพระ
เมษโปดก (วิวรณ์ 19:7-9) เหตุกำรณ์ท้ งั สองนี้แสดงให้เห็นว่ำ พิธีแต่งงำนเป็ นเวลำแห่ งกำรเลี้ยงและกำร
ชื่นยินดีอย่ำงแน่นอน ขอให้ตรวจดูหลักอื่น ๆ ในพระวจนะของพระเจ้ำด้วยว่ำ แสงสว่ำงแห่งพระวจนะ
ได้ฉำยให้เห็นอะไรอีกบ้ำงเกี่ยวกับกำรสมรส
1. “ทำงที่บริ สุทธิ์ และทำงที่จะบังเกิดเกียรติยศ” (1 เธสะโลนิกำ 4:4) กำรสมรสเป็ นกำรบริ สุทธิ์
และเป็ นที่นบั ถือแก่คนทั้งปวง (ฮีบรู 13:4) เหตุฉะนั้นกำรกระทำที่เหมำะสมกับพิธีสมรส ก็ควรให้เริ่ ม
ด้วยกำรอธิษฐำน และโมทนำพระคุณแด่พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
2. “คิดปรำรถนำเป็ นคนซื่ อสัตย์ มิใช่เฉพำะพระพักตร์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำเท่ำนั้น และต่อหน้ำคน
ทั้งปวงด้วย” (2 โคริ นธ์ 8:21) ฉะนั้นจึงควรประกอบพิธีสมรสโดยเปิ ดเผย
3. “ท่ำนทั้งหลำยจงยอมฟังกำรบังคับบัญชำที่มนุษย์ต้ งั ไว้ทุกอย่ำง เพรำะเห็นแก่องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้ำ” (1 เปโตร 2:13) เกือบทุกประเทศใช้กฎข้อบังคับและระเบียบแบบแผน เกี่ยวกับกำรสมรสของคริ ส
เตียนแตกต่ำงกัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรที่อำจำรย์เปโตรกล่ำวไว้ คริ สเตียนต้องปฏิบตั ิตำม จุด
รวมของแบบแผนเหล่ำนี้เริ่ มขึ้นในสำมประกำรก่อน ส่ วนประกำรที่สี่ซ่ ึ งเป็ นขั้นบรรลุผล จุดที่ตอ้ งถือ
ปฏิบตั ิ
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ก. กำรยินยอม กำรสมรสจะต้องประกอบขึ้นด้วยกำรยินยอมของทั้งสองฝ่ ำย ถ้ำมีกำรขัดแย้ง
เกิดขึ้นแก่ฝ่ำยหนึ่งฝ่ ำยใด กำรสมรสย่อมจะมีข้ ึนไม่ได้ ถ้ำคู่สมรสฝ่ ำยหนึ่ง หรื อทั้งสองฝ่ ำยเป็ นผูเ้ ยำว์
กำรยินยอมของบิดำมำรดำหรื อผูป้ กครองยิง่ เป็ นสิ่ งจำเป็ นทีเดียว
ข. พิธีกำร พิธีกำรที่ประกอบขึ้นต้องให้เป็ นแบบที่ให้คู่สมรสได้ให้สัตย์ปฎิญำนต่อกัน
ค. หนังสื อสำคัญ หนังสื อรับรองที่ทำขึ้นนั้น ต้องให้ท้ งั สองฝ่ ำยลงนำมไว้เป็ นสำคัญ พร้อมทั้ง
บุคคลผูร้ ู ้เห็นในพิธีสมรสนั้นด้วย (ต้องทำขึ้นต่อหน้ำพยำน)
ง. กำรบรรลุผลสำเร็ จ กำรสมรสจะบรรลุผลสำเร็ จโดยสมบูรณ์ได้ ก็โดยกำรร่ วมเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกันทำงฝ่ ำยร่ ำงกำยเท่ำนั้น ด้วยประกำรฉะนี้แหละ ที่เขำทั้งสองจะได้เป็ น “เนื้ออันเดียวกัน” ใน
สำยพระเนตรของพระเจ้ำ
4. “จงทำทุกสิ่ ง ในพระนำมพระเยซูเจ้ำ” (โคโลสี 3:17) ในทัศนะที่กล่ำวนี้ ต้องถือว่ำกำร
กระทำที่สำคัญยิง่ ในชีวติ คริ สเตียนทั้งคู่ ก็คือ จะต้องจัดพิธีฉลองในที่ประชุมของคริ สเตียน ในพระนำม
ของพระเยซู พร้อมกับกำรโมทนำพระคุณแด่พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
พิธีใด ๆ ก็ดี ที่นอกเหนือไปจำกพิธีกำรของคริ สเตียนแล้ว ย่อมไม่เป็ นกำรเหมำะสมแก่คริ ส
เตียนโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ พิธีกำรที่เกี่ยวกับกำรบูชำรู ปเคำรพก็ยอ่ มขัดกับพระวจนะของพระเจ้ำ และไม่
สอดคล้องกับคริ สเตียน ซึ่ งเชื่ อพึ่งในพระคริ สต์เจ้ำองค์เดียวเท่ำนั้น (2 โคริ นธ์ 6: 14-18)
ทำนองเดียวกันก็ไม่ควรปรึ กษำ หรื อเชื่ อคำทำนำยของโหรในอันที่จะกำหนดวันต่ำง ๆ ในพิธี
สมรสอีกด้วย
5. “อย่ำเป็ นหนี้คนหนึ่งคนใดเลย” (โรม 13:8) กำรก่อหนี้สินขึ้นเพรำะกำรแต่งงำนเป็ นกำรฝ่ ำ
ฝื นต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรสมรสนั้น ผูร้ ่ วมประกอบกำรจะต้องมีอยูพ่ ร้อมแล้ว กำรจัดให้
มีเพียง น้ ำชำ กำแฟ และขนม เท่ำนั้น ย่อมดีกว่ำกำรเลี้ยงอย่ำงมโหฬำรแต่ตอ้ งเป็ นลูกหนี้เขำ
แม้วำ่ ทุกกรณี ที่ได้กล่ำวมำแล้ว จะถือว่ำเป็ นกำรใช้ได้ก็ตำม แต่กำรสมรสที่ถูกต้องตำมนิติ
ประเพณี โดยไม่หรู หรำ ย่อมเป็ นกำรเหมำะสมกว่ำกำรประกอบพิธีอย่ำงใหญ่โตในที่ประชุม ถ้ำคู่สมรส
ใดได้ร่วมอยูก่ ินกันมำก่อนกำรประกอบพิธี ก็ควรมีพิธีกำรสมรสแบบเงียบ ๆ ให้เหมำะสมแก่สภำพ
เช่นนี้
หลังจำกพิธีสมรส ยังมีเวลำอีกชัว่ ระยะหนึ่งเพื่อปรับปรุ งชีวติ สมรสให้กลมกลืนกันยิง่ ขึ้น ตำม
ประเพณี ทำงตะวันตก คู่สมรสใหม่จะไปดื่ม “น้ ำผึ้งพระจันทร์ ” คือกำรหยุดพักชัว่ เวลำอันสั้นออกไปอยู่
ตำมลำพังสองคน เพื่อให้พน้ จำกภำระชีวิตประจำวันเสี ยชัว่ ครำว ประเพณี อนั นี้เป็ นประเพณี ที่ควร
ยอมรับและส่ งเสริ ม
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6. ชีวติ สมรส
คริ สเตียน ชำย-หญิง ที่ได้สมรสแล้ว ถือได้วำ่ เขำทั้งสองได้ยอมรับกำรเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เป็ นกำรกระทำที่มีเกียรติเฉพำะพระพักตร์ ของพระเจ้ำ และต่อหน้ำคนทั้งปวง เป็ นกำรถูกต้องตำม
กฎหมำยของบ้ำนเมืองในดินแดนนั้น ๆ ทั้งพิธีสมรสก็มิได้ก่อให้เกิดหนี้สินใด ๆ และได้กระทำ “ใน
พระนำมพระเยซูเจ้ำ” ด้วยกำรอธิ ษฐำนและกำรขอบพระคุณพระเจ้ำพระบิดำ (โคโลสี 3:17) กำรสมรส
ที่ได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมำยแห่งกำรรวมกันทำงฝ่ ำยร่ ำงกำย บัดนี้เขำได้เป็ น “เนื้อหนังอันเดียวกัน” ในสำย
พระเนตรของพระเจ้ำ (ปฐมกำล 2:24) โดยสมบูรณ์แล้ว ชีวติ สมรสของเขำจะดำเนินตำมพระประสงค์
ของพระเจ้ำต่อไปได้อย่ำงนั้น ให้เรำพิจำรณำดูจุดประสงค์ต่อไปนี้ให้ถี่ถว้ น
1. สามีกับภรรยาเป็ นคู่รับมรดกพระคุณแห่ งชี วิตด้ วยกัน (1 เปโตร 3:7) ในพระคริ สตธรรมใหม่
คำว่ำ “เป็ นคู่รับมรดก” เพียง 4 แห่งเท่ำนั้น เช่น ยิคฮำคและยำโคบเป็ นผูร้ ับมรดกด้วยกัน ในคำสัญญำ
อันเดียวกัน กับที่พระเจ้ำประทำนแก่อบั รำฮัม (ฮีบรู 11:9) ชนต่ำงชำติก็รับมรดกแห่งพระคุณร่ วมกันกับ
ชำวยิวในยุคปัจจุบนั (เอเฟซัส 3:6) ผูท้ ี่เชื่อและวำงใจในพระเจ้ำทนทุกข์ดว้ ยกันกับพระคริ สต์ก็จะได้รับ
สง่ำรำศีดว้ ยกันกับพระองค์ (โรม 8:17) ฉะนั้นสำมีภรรยำคริ สเตียน จึงเป็ นคู่รับพระคุณแห่งพระเจ้ำ
ด้วยกัน ทั้งนี้มิได้หมำยควำมว่ำ กำรสมรสเป็ นหุ ้นส่ วนที่มี “สิ ทธิ เท่ำกัน” เพรำะพระคริ สต์เป็ นศีรษะ
ของชำยทุกคน และชำยเป็ นศีรษะของหญิง (1 โคริ นธ์ 11:3) ในกำรสมรสนั้น ทั้งสองฝ่ ำยต่ำงก็เป็ น
“ส่ วนประกอบ” ซึ่ งกันและกัน เพื่อให้กำรสมรสได้ดำเนินไปด้วยควำมรำบรื่ นนุ่มนวล ต่ำงฝ่ ำยก็ตอ้ ง
เป็ นผูม้ ีส่วนที่เปี่ ยมไปด้วยควำมรัก เกียรติยศ และควำมเข้ำใจซึ่ งกันและกัน
คำสอนของท่ำนอัครสำวกเปโตรและเปำโล ต่ำงก็สอดคล้องกันในเรื่ องนี้ คำสอนของเปโตร
ปรำกฎอยูใ่ นจดหมำยฝำกของท่ำนฉบับต้น บทที่ 3 ข้อ 1-7 ซึ่ งได้สั่งกำชับแก่ท้ งั สำมีและภรรยำ เพื่อให้
ถือปฏิบตั ิ

ข้ อปฏิบัติสาหรับภรรยา
ก. ภรรยำต้องยอมเชื่อฟังสำมี กำรยอมเชื่ อฟังมิได้แสดงว่ำมีปมด้อย แต่หมำยควำมถึงกำร
ยอมรับพระดำรัสของพระเจ้ำ เพื่อสันติสุขของชีวติ สมรสกฎที่วำ่ นี้ให้ใช้ได้ แม้วำ่ สำมีจะมิได้เป็ นผูท้ ี่เชื่อ
ฟังพระวจนะของพระเจ้ำก็ตำม (1 เปโตร 3:1) สตรี คริ สเตียนต้องจำไว้วำ่ ในยุคนี้ที่ “ควำมเสมอภำคของ
เพศทั้งสอง” เป็ นเรื่ องที่กล่ำวย้ำกันมำก กำรยอมเชื่อฟังสำมี ควรให้เป็ นจุดมุ่งหมำยอันแท้จริ ง ของผูท้ ี่
เชื่อถือพระเจ้ำทุกยุคทุกสมัย อุดมคติของมนุษย์อำจเปลี่ยนแปลงไปได้ แต่หลักธรรมของพระเจ้ำก็ไม่
เปลี่ยนแปลงเลย
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ข. สตรี คริ สเตียน ควรจะประดับกำยให้เป็ นอย่ำงที่ซ่อนไว้ในใจ อย่ำให้เป็ นแต่เพียงกำรประดับ
ภำยนอก จำกข้อควำมที่กล่ำวนี้ บำงคนตีควำมหมำยว่ำ สตรี ไม่ควรประดับกำยด้วยเครื่ องอัญมณี ใด ๆ
เลย อย่ำงไรก็ดี หำกชุมชนใดนิยมใช้เครื่ องหมำยประดับกำยอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด อันแสดงถึงกำรรับรอง
ว่ำสตรี ผนู ้ ้ นั ได้แต่งงำนแล้ว และถ้ำไม่ประดับอย่ำงนั้น ๆ แสดงว่ำยังไม่ได้แต่งงำน อีกทั้งเครื่ องประดับ
หรื อเครื่ องอัญมณี น้ นั ไม่เกี่ยวกับรู ปเคำรพใด ๆ แล้ว สตรี คริ สเตียนก็ควรจะประดับกำยด้วยอัญมณี อัน
เป็ นเครื่ องหมำยนั้นได้ เพื่อแสดงแก่ชำวโลกว่ำ นำงได้สมรสโดยถูกต้องแล้ว

ข้ อปฏิบัติสาหรับสามี
ก. สำมีควรอยูก่ ินกับภรรยำ “โดยใช้ควำมรู้” เช่นรับรู ้วำ่ ร่ ำงกำยและจิตใจของภรรยำนั้น ต่ำงกัน
กับของตน และต้องปฏิบตั ิต่อภรรยำตำมสมควร ควำมหมำยที่สำคัญมำก คือ “เพื่อจะได้ไม่มีสิ่งใด
ขัดขวำงคำอธิ ษฐำนของท่ำน” (1 เปโตร 3:7) สำมีภรรยำควรจะได้อธิ ษฐำนร่ วมกัน และถ้ำเกิดมีกำรผิด
พ้องหมองใจกันแล้ว ก็ยอ่ มจะเป็ นอุปสรรคในกำรอธิ ษฐำนและถ้ำเห็นว่ำจะมีอุปสรรคในกำรอธิ ษฐำน
เพรำะกำรอยูร่ ่ วมกันแล้ว ก็ให้แยกกันอยูช่ วั่ ครำว โดยกำรยินยอมด้วยกันทั้งสองฝ่ ำย ทั้งนี้ “เพือ่ อุทิศตัว
ในกำรอธิษฐำน (1 โคริ นธ์ 7:5)”
2. เพื่อป้ องกันกำรล่วงประเวณี (1 โคริ นธ์ 7:2) แม้วำ่ ข้อนี้จะเป็ นอันดับรองของควำมมุ่งหมำย
แห่งกำรสมรสก็ตำม แต่ก็สำคัญอยูเ่ หมือนกัน ในบทที่วำ่ ด้วย “วัยรุ่ น” ได้กล่ำวข้อแนะนำเพื่อสงวน
ควำมบริ สุทธิ์ หรื อพรหมจรรย์ไว้สองประกำร คือ “อย่ำเร้ำหรื อปลุกควำมรักให้ตื่นกะตือขึ้น” และ
“จดจำพระดำรัสของพระเจ้ำไว้ในใจ”
ข้อแนะนำประกำรแรกจะไม่มีผลบังคับในเมื่อได้สมรสแล้ว
เพรำะกำรสมรสถือได้วำ่ เป็ นสิ ทธิ์ และถึงกำหนดเวลำที่ชอบธรรมในกำรปลุกควำมรัก ข้อแนะนำ
สำหรับผูท้ ี่สมรสแล้วย่อมมีควำมหมำยแตกต่ำงกัน แต่ย้ำถึงข้อเท็จจริ งที่วำ่ กำรสมรส ถือว่ำเป็ นกำรอยู่
กินร่ วมกันฉันท์สำมีภรรยำโดยเฉพำะ (ดู สุ ภำษิต 5:15-21; ท่ำนผูป้ ระกำศ 9:9) เพื่อป้ องกันกำรล่วง
ประเวณี สำมีภรรรยำจะต้องยอมรับ และพยำยำมสนองควำมต้องกำรของแต่ละฝ่ ำยให้เพียงพอ
เมื่อถึงขั้นนี้
ควรจะได้กล่ำวย้ำถึงควำมจริ งที่สำคัญมำกอย่ำงหนึ่ง ว่ำกำรสมรสจะหมด
ควำมหมำยในกำรป้ องกันกำรล่วงประเวณี ถ้ำคู่สมรสแยกกันอยูเ่ ป็ นเวลำนำน ๆ กำรแยกกันอยูน่ ำน ๆ
เช่นนี้ จะก่อให้เกิดควำมยัว่ ยวนในทำงเพศมำกขึ้น ข้ำพเจ้ำ (ผูเ้ ขียน) เป็ นแพทย์ จึงมีหลักฐำนในกรณี
เช่นนี้มำกมำยอยูแ่ ล้ว กำรแยกกันอยูเ่ ช่นนี้ไม่ควรจะให้มีข้ ึนง่ำย ๆ โดยปรำศจำกกำรเห็นพ้องหรื อ
ยินยอม อย่ำงมัน่ คงของทั้งสองฝ่ ำย คู่สมรสอำจเกิดควำมจำเป็ นจะต้องแยกกันอันเป็ นเวลำแห่งควำม
ยุง่ ยำก กำรถูกข่มเหงหรื อเกิดควำมหำยนะอย่ำงใหญ่หลวงได้ หรื อบำงทีอำจเป็ นเวลำที่อุทิศเพื่อพระ
กิตติคุณจริ ง ๆ ถ้ำเพียงแต่ปัญหำทำงกำรเงิน หรื อเรื่ องอื่นใดที่จะทำให้ตอ้ งแยกกันอยู่ คู่สมรสควรจะได้
พิจำรณำให้ถี่ถว้ นเสี ยก่อน
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ขอพระผูเ้ ป็ นเจ้ำได้โปรดประทำนควำมรู ้ ควำมสำมำรถ แก่คู่สมรสคริ สเตียนทุก ๆ คู่ ให้เขำได้
มีชีวติ อยูก่ ินร่ วมกัน เพื่อเป็ นกำรถวำยเกียรติยศ และสง่ำรำศีแก่พระเจ้ำ พระผูช้ ่วยให้รอดของเขำ
ตลอดไปด้วยเทอญ
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7. การหย่ า
เจตนำขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ คือ ให้กำรสมรสเป็ นกำรอยูร่ ่ วมกันอย่ำงถำวร พระเยซูตรัสว่ำ
“เขำ (สำมีและภรรยำ) จึงไม่เป็ นสองต่อไป แต่เป็ นเนื้ออันเดียวกัน เหตุฉะนั้น ซึ่ งพระเจ้ำได้ผกู พันกัน
แล้ว อย่ำให้มนุษย์ทำให้พรำกจำกกันเลย” (มัทธิว 19:6) กำรอยูร่ ่ วมกันนี้จะเลิกล้มไปได้ก็แต่โดยกำร
ตำยเท่ำนั้น “เพรำะว่ำ หญิงที่สำมียงั มีชีวติ อยูก่ ็ตอ้ งอยูใ่ นกฎประเพณี สำมีภรรยำ แต่ถำ้ สำมีตำยแล้ว
ผูห้ ญิงนั้นจึงพ้นจำกกฎนั้น” (โรม 7:2) พระผูเ้ ป็ นเจ้ำทรงเกลียดกำรหย่ำร้ำง (มำลำคี 2:16) คริ สเตียนจึง
ควร “ระมัดระวัง” เพื่อจะได้ระลึกอยูเ่ สมอว่ำ กำรหย่ำร้ำงจะมีข้ ึนไม่ได้
เรื่ องอันสำคัญยิง่ นี้ มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันอยูม่ ำก ในระหว่ำงบรรดำนักศึกษำพระคริ สต
ธรรม ศูนย์รวมที่ทำให้แตกต่ำงกันอยูท่ ี่กำรแปลควำมหมำยของคำที่มำจำกภำษำกรี กซึ่ งแปลกันว่ำ “กำร
ล่วงประเวณี ” ซึ่งพระเยซูตรัสในพระธรรมมัทธิว 5:31, 32 และ 19:9 บำงคนตีควำมหมำยในแคบ ๆ
และสอนว่ำ ที่พระเยซูตรัสคำนี้ หมำยควำมว่ำ ผูช้ ำยจะบอกเลิกกำรหมั้น หรื อเลิกล้มกำรแต่งงำนได้โดย
เสรี หำกปรำกฏว่ำสตรี คู่หมั้นมิใช่สำวพรหมจำรี ทั้งได้ยกตัวอย่ำง อ้ำงอิง ถึงกำรกระทำโดยเจตนำดีของ
โยเซฟในพระธรรมมัทธิว 1:19 กลุ่มนี้จะไม่ยอมให้หย่ำและแต่งงำนใหม่ ด้วยพฤติกำรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้ น
แต่ควำมจริ งนั้น คำว่ำ “กำรล่วงประเวณี ” มีควำมหมำยกว้ำงมำกกว่ำนี้ (ดังปรำกฏใน 1 โคริ นธ์ 5:1)
คือมีควำมหมำยรวมถึง กำรกระทำบำปทุกกรณี ในทำงเพศ เหตุผลนี้ เห็นได้ชดั ในพระคัมภีร์ที่ปรับปรุ ง
ใหม่ฉบับมำตรฐำน (R.S.V.) และฉบับภำษำอังกฤษใหม่ (N.E.B.) ผูเ้ ขียนเชื่ อแน่วำ่ คำแปลจำกภำษำ
เดิมว่ำ “กำรล่วงประเวณี ” คือกำรกระทำดี “ไม่มีควำมบริ สุทธิ์” ในทำงเพศ จะได้พิจำรณำตำมเนื้ อหำ
ดังต่อไปนี้
1. กำรสมรสระหว่ำงผูท้ ี่ยงั ไม่เชื่อถือพระคริ สต์ท้ งั สองฝ่ ำย
แต่ภำยหลังต่อมำ ฝ่ ำยหนึ่งได้รับเชื่ อเป็ นคริ สเตียน ดังนี้ สำมีหรื อภรรยำควรจะทำอย่ำงไร พระ
คัมภีร์สอนว่ำ อย่ำให้พี่นอ้ งชำยหญิงกระทำกำรใด ๆ อันเป็ นกำรจงใจให้กำรสมรสแตกแยกกันเลย
ตรำบใดที่ผไู ้ ม่เชื่อพระคริ สต์พอใจจะอยูก่ บั ผูท้ ี่เชื่ อ ก็ให้อยูด่ ว้ ยกันต่อไป (1 โคริ นธ์ 7:12-17)
วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ในกรณี เช่นนี้ ก็เพื่อให้กำรดำเนินชีวติ ของฝ่ ำยที่เป็ นคริ สเตียนได้ชกั นำฝ่ ำยที่ไม่
เชื่อ ให้ถวำยตัวเข้ำมำวำงใจพระคริ สต์นนั่ เอง (1 โคริ นธ์ 7:16; 1 เปโตร 3:1) แต่ในบำงกรณี ฝ่ ำยที่ไม่
เชื่อถือพระคริ สต์ จะไม่ยอมอยูก่ บั ฝ่ ำยที่เป็ นคริ สเตียนและหย่ำร้ำงไป เพรำะเหตุที่อีกฝ่ ำยหนึ่งได้รับเชื่อ
เป็ นคริ สเตียน ในพฤติกำรณ์ที่เกิดขึ้นเช่นนี้ คำสอนในพระคัมภีร์มีวำ่ “พี่นอ้ งชำยหญิง เรื่ องเช่นนี้ไม่
จำเป็ นจะผูกมัดผูใ้ ดให้จำใจอยูด่ ว้ ยกัน แต่พระเจ้ำได้ทรงเรี ยกเรำทั้งหลำยมำให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข” (1 โค
ริ นธ์ 7:15) ข้อควำมเหล่ำนี้จะทำให้กำรโต้เถียงยุติลงได้พนั ธะหรื อกำรผูกมัดในที่น้ ี หมำยควำมถึงอะไร
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ควำมเห็นของผูเ้ ขียนในขณะนี้หมำยควำมถึง พันธะหรื อข้อผูกมัดแห่งกำรสมรส มร.นอร์ บี กล่ำวว่ำ
“ข้อผูกมัดคือพันธะแห่งกำรครองเรื อน และภำระหน้ำที่อนั พึงมีต่อสำมีภรรยำ” เมื่อเกิดพฤติกำรณ์
เช่นนี้ข้ ึน ฝ่ ำยที่เป็ นคริ สเตียนควรทำประกำรใด ในข้อ 11 แห่งบทเดียวกันนี้ อำจำรย์เปำโลได้เขียนไว้วำ่
ถ้ำสตรี คนใดจำต้องทิง้ สำมีไป “อย่ำให้นำงมีสำมีอีกเลย หรื อมิฉะนั้น ให้นำงกลับคืนดีกบั สำมีเก่ำ” ข้อ
นี้จะเห็นได้วำ่ เป็ นข้อแนะนำที่เหมำะกับพฤติกำรณ์ที่กล่ำวมำนั้น สำเหตุธรรมดำแห่งกำรที่ผเู ้ ชื่ อถือใน
พระคริ สต์ จะละทิ้งหรื อหย่ำร้ำง ก็เพื่อจะสมรสกับผูท้ ี่มีอุดมคติหรื อรสนิยมอย่ำงเดียวกันได้อีก ส่ วน
ฝ่ ำยที่เป็ นคริ สเตียน เมื่อสำมีหรื อภรรยำได้แต่งงำนใหม่แล้ว ก็ควรจะมีเสรี ภำพที่จะทำได้เช่นเดียวกัน
อย่ำงแน่นอน
เรื่ องหนึ่งที่รวมเข้ำกับพฤติกำรณ์เช่นนี้ คือ พฤติกำรณ์ที่ชำยมีภรรยำมำกกว่ำหนึ่งคน และเขำ
เองหรื อภรรยำคนหนึ่งหรื อมำกกว่ำหนึ่ง ได้กลับใจเป็ นคริ สเตียน กรณี เช่นนี้จะมีข้ ึนในสังคมที่ยอมรับ
ให้มีภรรยำมำกกว่ำหนึ่งคนในขณะเดียวกัน ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ควรจะระวังและหลีกเลี่ยง และเป็ นเรื่ องที่ขดั
กับอุดมคติของพระเจ้ำในกำรสมรส มีหลักกำรไว้ในพระธรรม 1 โคริ นธ์ 7:17 ว่ำ “แต่เมื่อพระเจ้ำได้
ประทำนฐำนะแก่ทุกคนอย่ำงไรแล้ว เมื่อพระองค์ได้ทรงเรี ยกให้เขำมำ ก็ให้เขำดำรงอยูใ่ นฐำนะ
เช่นนั้น” นี่หมำยถึงกำรสมรส มีขอ้ อ้ำงเพิม่ เติมอีก ในข้อ 27 ด้วยว่ำ “ท่ำนมีภรรยำแล้วหรื อ อย่ำหำ
ช่องทำงที่จะทิ้งภรรยำนั้นเลย” บำงท่ำนให้ควำมเห็นยืนยันว่ำ ชำยคนนั้นจะต้องทิ้งภรรยำเหล่ำนั้นไป
เสี ย ให้เหลือไว้แต่ภรรยำคนแรกเท่ำนั้น เมื่อเป็ นเช่นนี้ ดูเหมือนว่ำจะเป็ นกำรยำกลำบำกแก่ภรรยำ
เหล่ำนั้น พร้อมทั้งลูก ๆ ด้วย หลักฐำนจำกพระธรรม 1 ทิโมธี 3:2, 12 แสดงให้เห็นว่ำ ชำยเช่นนี้ที่มี
ภรรยำมำกกว่ำคนเดียวก็ไม่เหมำะสมที่จะเป็ นเจ้ำอธิ กำร หรื อมัคนำยกในที่ประชุมของคริ สเตียน
2. กำรสมรสระหว่ำงผูท้ ี่เชื่อถือพระคริ สต์ กับผูท้ ี่ไม่เชื่อพระองค์
เรื่ องนี้ เป็ นกรณี แห่งกำร “กันดีกว่ำแก้” กรณี เช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ ก็แต่โดยที่ผเู ้ ชื่ อถือพระคริ สต์
ไม่เอำใจใส่ ต่อพระวจนะของพระเจ้ำจริ ง ๆ หรื อเขำกลำยเป็ นคนที่ไม่อยูใ่ นโอวำทของพระองค์เท่ำนั้น
แต่ถำ้ ได้ขืนทำไปแล้ว ผูเ้ ชื่อพระเจ้ำต้องรู ้สึกตัวว่ำได้ทำผิดต่อพระองค์โดยไม่ได้เชื่ อฟัง และต้อง
สำรภำพควำมผิดนี้ ต่อพระองค์ ทั้งควรพยำยำมเป็ นสำมีหรื อภรรยำที่ดีที่สุด เพื่อนำคู่ชีวติ ให้มำเชื่ อพระ
เจ้ำด้วย (1 เปโตร 3:1,2) แล้วทั้งสองฝ่ ำยจะกลำย “เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน” ในพระคริ สต์ แต่ในบำง
กรณี คงต้องสู้ทนเอำจนตลอดชีวติ (ดู 1 โคริ นธ์ 10:13)
3. กำรสมรสระหว่ำงผูท้ ี่วำงใจในพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง ทั้งสองฝ่ ำย
กำรสมรสเช่นนี้ไม่ควรสิ้ นสุ ดลงด้วยกำรหย่ำร้ำงเป็ นอันขำด หลักกำรที่วำ่ “กันดีกว่ำแก้” ก็
ยังคงใช้ได้ เงื่อนไขในกำรหย่ำร้ำงในกรณี ดงั กล่ำว คือ กำรผิดประเวณี อย่ำงเดียว (มัทธิ ว 19:9) เมื่อเรื่ อง
เช่นนี้เกิดขึ้น มักมีสำเหตุคืออีกฝ่ ำยหนึ่งไม่ได้แบกภำระหน้ำที่อนั ดีของตน อย่ำงไรก็ดี เมื่อมีพฤติกำรณ์
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อันเป็ นควำมบำปเช่นนี้เกิดขึ้น ยังมีโอกำสที่จะให้ฝ่ำยที่บริ สุทธิ์ เป็ นฝ่ ำยให้อภัย และรับเอำคูค่ รองที่
ประพฤติผดิ นั้น กลับคืนมำอีกได้ (มัทธิว 18:21,22) เกี่ยวกับเรื่ องนี้ควรอ่ำนเรื่ องของโฮเซอะ ศำสดำ
พยำกรณ์ แต่ถำ้ คู่สมรสฝ่ ำยที่ได้กระทำผิดนั้น ไม่มีพฤติกำรณ์แสดงถึงกำรกลับใจ ทั้งแสดงควำมจำนง
โดยแจ่มแจ้งที่จะทำลำยพันธะทำงกฎหมำยแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลทำงพระคัมภีร์ขอ้ ใด ๆ มำห้ำมไว้ พันธะ
แห่งคำว่ำ “เป็ นเนื้ ออันเดียวกัน” นั้น ได้ถูกทำลำยโดยกำรล่วงประเวณี ไปแล้วอย่ำงสิ้ นเชิง
โดยสรุ ป ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งถึงข้อกำชับในตอนต้น ๆ ว่ำ พระผูเ้ ป็ นเจ้ำทรงเกลียดกำรหย่ำร้ำง
“ด้วยว่ำคนเหล่ำนั้นที่เล่นชูก้ นั และคนล่วงประเวณี พระเจ้ำจะทรงพิพำกษำ” (ฮีบรู 13:4) คำว่ำ “หย่ำ
ร้ำง” จะไม่เป็ นที่รู้กนั เลยในบรรดำผูท้ ี่วำงใจในพระเจ้ำ เพรำะว่ำกำรผิดประเวณี สำมีภรรยำจะไม่
ประพฤติกนั กำรป้ องกันนั้นย่อมดีกว่ำกำรแก้ไขอย่ำงแน่นอน
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8. การเป็ นบิดามารดา
พระเจ้ำทรงกระทำให้คู่สมรสเป็ น “เนื้ ออันเดียวกัน” (มัทธิว 19:9) “และไม่มีสักคนเดียวหรื อ
ที่ปรำรถนำจะมีบุตรจำกพระเจ้ำ ” (มำลำคี 2:15) ตำมธรรมดำนั้น กำรสมรสเป็ นกำรให้กำเนิดแก่บุตร
ควำมมุ่งหมำยขั้นแรกก็เพื่อเพิ่มพลโลก พระเจ้ำทรงมีพระประสงค์จะกีดกัน มิให้มีกำรเกี่ยวพันทำงเพศ
นอกกำรสมรสนั้น ก็เพื่อจะให้เป็ นที่แน่ใจว่ำ เด็กอันเป็ นผลของกำรร่ วม “เป็ นเนื้ อหนังอันเดียวกัน” นั้น
จะได้รับกำรบำรุ งเลี้ยงและควำมรักใคร่ เอ็นดู จำกบิดำมำรดำจริ ง ๆ ดังนั้นจึงถือได้วำ่ บุตรคือพยำนรัก
ของบิดำมำรดำ แม้วำ่ บุตรจะเป็ นผลโดยตรงแห่งกำรร่ วมทำงเพศ แต่มิได้หมำยควำมว่ำ กำรร่ วมทุก ๆ
ครั้งจะทำให้เกิดบุตรขึ้นมำได้ “กำรมีบุตรชำยหญิงย่อมเป็ นของประทำนมำแต่พระเยโฮวำห์ และกำร
ตั้งครรภ์น้ นั คือรำงวัลของพระองค์” (สดุดี 127:3) ฉะนั้น บุตรจึงควรได้รับกำรถนอมเลี้ยงอบรมด้วย
กำรตีสอน และกำรเตือนสติขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ (เอเฟซัส 6:4)
ในระยะก่อนและหลังคลอดบุตร สำมีจะต้องเอำใจใส่ ต่อภรรยำเป็ นพิเศษ ระยะนี้เป็ นระยะที่
ภรรยำต้องกำรกำรประคับประคอง ด้วยควำมรักจำกสำมีโดยเฉพำะ เว้นแต่เมื่อมีควำมจำเป็ นจริ ง ๆ (คือ
กรณี ที่จะขัดขวำง เช่นควำมสะดวกในกำรรักษำทำงแพทย์) สำมีภรรยำจะต้องไม่แยกอยูต่ ่ำงหำก ใน
ระยะเช่นนี้ถำ้ มำรดำ พี่สำว น้องสำว หรื อญำติฝ่ำยหญิงหนึ่งคนจะอยูก่ บั นำงบ้ำงก็เป็ นกำรสมควร แต่
อยำกจะแนะนำมิให้ภรรยำแยกไปอยู่ ที่บำ้ นของมำรดำเป็ นเวลำนำน ๆ ทั้งนี้ เพรำะมีเหตุผลดังกล่ำวไว้
แล้วในบทที่ 6
ตำมปกติ เด็กอ่อนต้องอยูใ่ นควำมดูแลของมำรดำให้มำกที่สุด ส่ วนกำรคลุกคลีเล่นหัวกับบิดำ
เพื่อเป็ นกำรบ่มนิสัยแก่บุตรก็จะขำดเสี ยมิได้ นักจิตวิทยำได้ทดสอบแล้ว เรี ยกกันว่ำ “มำตรฐำนแห่ง
ควำมต้องกำรทำงอำรมณ์” ของเด็ก ซึ่ งมีอยู่ 5 ข้อ ด้วยกัน บิดำมำรดำคริ สเตียนควรจะได้จดจำ และ
สังเกตว่ำ ข้อใดที่เป็ นเงำสะท้อนให้เห็นกำรกระทำขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำต่อเรำในพระคริ สต์บำ้ ง คือ
1. ควำมรัก บิดำมำรดำจะต้องแสดงควำมรักใคร่ เอ็นดูต่อบุตรอย่ำงเต็มเปี่ ยม บุตรก็จะได้รักบิดำ
มำรดำเป็ นกำรตอบแทน กำรแสดงออกเช่นนี้ เป็ นควำมรักอันใหญ่หลวงอย่ำงหนึ่ง ในสำมประกำรแห่ง
ชีวติ มนุษย์ กล่ำวคือ (1) ควำมรักของบุตรที่มีต่อบิดำมำรดำ (2) ต่อมำเมื่อเติบโตขึ้น ควำมรักก็จะ
กลำยเป็ นควำมรักแบบผูใ้ หญ่ที่มีต่อคู่ชีวิต (3) แล้วจะกลำยเป็ นควำมรักของบิดำมำรดำอันพึงมีต่อบุตร
ของตน นักจิตวิทยำย่อมรู ้แจ้งเห็นจริ ง ในควำมเกี่ยวพันระหว่ำงสำมประกำรนี้เป็ นอย่ำงดี ยังมีขอ้ สำคัญ
อีกประกำรหนึ่ง ซึ่ งสำคัญมำกกว่ำ ก็คือว่ำบิดำมำรดำเมตตำบุตรของตนมำกฉันใด พระบิดำเจ้ำทรง
เมตตำคนที่ยำเกรงพระองค์มำกฉันนั้น (สดุดี 103:13) ควำมรักของพระผูเ้ ป็ นเจ้ำแสดงให้เรำเห็นว่ำเป็ น
ควำมรักชนิดใด ก็ควรต้องให้บุตรได้เห็นควำมรักของเรำที่พึงมีต่อบุตรเช่นนั้นด้วย มิใช่หรื อ
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2. กำรพิทกั ษ์ ต้องให้บุตรรู ้แน่วำ่ ควำมปลอดภัยที่แท้จริ งและแน่นอนนั้น มีอยูใ่ นควำมอำรักขำ
และควำมเอ็นดูของบิดำมำรดำ กำรพิทกั ษ์อำรักขำเช่นนี้ เป็ นภำพที่สำมำรถประทับใจแก่บุตร ดังที่พระ
คริ สต์ประทำนกำรพิทกั ษ์ชวั่ นิรันดร์ แก่ผทู ้ ี่วำงใจในพระองค์
3. กำรมีระเบียบวินยั ต้องไม่อนุญำตให้บุตรทำอะไรได้ตำมใจชอบ ต้องวำงขอบเขตกวดขัน
และลงโทษเมื่อไม่เชื่อฟัง “บุคคลใดที่ไม่ยอมใช้ไม้เรี ยวก็เป็ นผูท้ ี่ชงั บุตรของตน แต่คนที่รักบุตรย่อม
เฆี่ยนตีสั่งสอน” (สุ ภำษิต 13:24) ต้องให้บุตรมองเห็น “พระเมตตำและพระอำชญำ” ของพระเจ้ำจำก
บิดำของตน (โรม 11:22) เท่ำนั้นหำเป็ นกำรเพียงพอไม่ หำกแต่ยงั ต้องปฏิบตั ิ ดังที่เกี่ยวกับพระสัญญำ
ของพระเจ้ำอีกด้วย คือ “จงฝึ กสอนเด็กให้ประพฤติตำมทำงที่ควรจะประพฤติน้ นั และเมื่อแก่ชรำแล้ว
เขำจะไม่เดินห่ำงจำกทำงนั้น” (สุ ภำษิต 22:6)
4. อิสรภำพ ข้อนี้เป็ นกำรช่วยเตรี ยมตัวเด็กไว้ให้ดำเนิ นชีวติ เมื่อเติบโตขึ้น เด็กที่ได้รับกำร
อบรมให้อยูใ่ นระเบียบวินยั ดีแล้ว จะมีอิสรภำพที่แท้จริ ง และสำมำรถป้ องกันรักษำตนเองได้ดีกว่ำเด็ก
ที่ขำดกำรแนะนำช่วยเหลือในวัยเยำว์ พระมหำเยซูผทู ้ รงวำงแอกบนเรำ เช่นเดียวกับแอกที่พระองค์
ได้รับมำก่อน คือแอกแห่งกำรเชื่ อฟัง และกำรทำตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ (มัทธิ ว 11: 29) เป็ นพระเยซู
องค์เดียวกันนี้เองที่ทรงทำให้มนุษย์มีเสรี ภำพ คือ “เป็ นไทจริ ง ๆ” (ยอห์น 8:36)
5. กำรยอมรับในควำมสำเร็ จ เมื่อบุตรกระทำควำมผิด บิดำมำรดำต้องแก้ไขดัดแปลงให้ถูกต้อง
และถ้ำไม่เชื่อฟังก็ตอ้ งลงโทษดังกล่ำวแล้ว แต่ถำ้ บุตรสำมำรถบรรลุผลดี และมีควำมสำเร็ จ ก็ควรที่บิดำ
มำรดำจะต้องรับรู ้และส่ งเสริ ม คริ สเตียนจะเฝ้ ำดูดว้ ยควำมตื้นตันใจ ต่อหน้ำพระที่นงั่ พิพำกษำของพระ
คริ สต์เมื่อนั้น “ทุกคนจะได้รับกำรชมเชยจำกพระเจ้ำ” (1 โคริ นธ์ 4:5)
ข้อปฏิบตั ิท้ งั 5 ข้อนี้ ต้องกระทำพร้อม ๆ กันกับกำรสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้ำทุก ๆ วัน
(พระบัญญัติ 11: 19) ด้วยกำรปฏิบตั ิเช่นนี้ เด็กจะได้รับกำรเตรี ยมตัวก่อนถึงกำหนด ที่เขำจะได้รับเอำ
พระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดประจำตัวของเขำ บุตรจะได้เรี ยนรู ้แนวทำงของพระเจ้ำ โดยทำงที่
บิดำมำรดำปฏิบตั ิต่อเขำ ขอองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำได้โปรดประทำนสติปัญญำแก่บิดำมำรดำที่เป็ นคริ สเตียน
ให้มำกยิง่ ขึ้นทุก ๆ วันด้วยเทอญ
ในตอนสรุ ปนี้ ขอกล่ำวอีกเล็กน้อยว่ำ สำหรับสำมีภรรยำที่ไม่มีบุตร จึงไม่ได้รับควำมอิ่มอกอิ่ม
ใจโดยฐำนะเป็ นบิดำมำรดำบำงคนก็รับเลี้ยงเด็กกำพร้ำ หรื อเด็กที่ไร้ที่อยูอ่ ำศัย มำเลี้ยงดูดุจเป็ นบุตรของ
ตน แต่บำงคนก็รู้สึกพอใจในชีวติ ที่สำมำรถรับใช้พระเจ้ำโดยวิธีอื่นได้ดี ในกำรรับผิดชอบในกำรเลี้ยงดู
เด็ก ๆ ขออย่ำลืมว่ำพระเจ้ำทรงสำมำรถนำทุกคน ที่แสวงหำทำงที่จะทำตำมน้ ำพระทัยของพระองค์ใน
ทุกกรณี
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9. ครอบครัวคริสเตียน
บทนี้ กับบทที่วำ่ ด้วยบ้ำนคริ สเตียน ซึ่ งจะได้พิจำรณำในบทต่อไป มีควำมเกี่ยวข้องกันอย่ำง
ใกล้ชิดที่สุด ครอบครัวคริ สเตียน ประกอบด้วยคนที่อยูภ่ ำยในบ้ำน พร้อมทั้งวิธีดำเนินกำรครองเรื อน
ของคนเหล่ำนั้นด้วย กำรกำจัดสิ่ งโสโครก ทำให้ที่ทำงสะอำด กำรจัดเป็ นส่ วนสัดให้เหมำะสม เป็ นที่
อำศัยของมนุษย์ยอ่ มเป็ นสิ่ งที่กระทำได้ สมมุติวำ่ ท่ำนจะนำหมูไปอยูใ่ นวัง วังนั้นก็จะกลำยเป็ นที่
โสโครก เป็ นที่อยูข่ องหมูไปในไม่ชำ้
คริ สเตียนทุกครัวเรื อน ควรจะต้องทำให้เป็ นครอบครัวที่แท้จริ ง สำมีควรเป็ นหัวหน้ำครอบครัว
ก่อนกำรสมรสเขำจะเป็ นเพียงสมำชิกคนหนึ่ง ในครอบครัวบิดำมำรดำของเขำเท่ำนั้น แต่เมื่อได้สมรส
แล้วเขำต้องแยกออกมำ (ปฐมกำล 2: 24) และจัดบ้ำนอยูก่ บั ภรรยำของเขำ เขำจะต้องเป็ นผูท้ ี่สำมำรถ
ปกครองครอบครัวได้ดี (1 ทิโมธี 3:4, 5, 12) พร้อมทั้งสำมำรถ ให้กำรเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้ดีดว้ ย
(1 ทิโมธี 5:8) เขำคือศีรษะของภรรยำ ผูซ้ ่ ึงเขำจะต้องรัก ดุจพระคริ สต์รักคริ สตจักร (เอเฟซัส 5:25, 28,
33) จะต้องอบรมบุตรด้วยกำรว่ำกล่ำวตักเตือนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ และไม่ทำให้บุตรขัดเคืองใจ
(เอเฟซัส 6:4)
ส่ วนภรรยำ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นเนื้ออันเดียวกับสำมีน้ นั ก็ตอ้ งยอมฟั งสำมีของตน ดุจดังคริ สตจักรยอมฟัง
พระคริ สต์ (เอเฟซัส 5: 22, 24) ภรรยำต้องรักสำมี (ทิตสั 2:4) ภรรยำต้องเป็ นผูท้ ี่ส่วนได้รับกำรนับถือ
และเชื่อฟังของบุตรร่ วมกับสำมี (อพยพ 20:12; เอเฟซัส 6:2) ภรรยำต้องจดจำไว้เสมอว่ำ นำงกับสำมี
ของนำงเป็ น “คู่รับมรดกพระคุณ แห่งชีวิตด้วยกัน” (1 เปโตร 3:7) ควำมจำเป็ นอันจะหลีกเลี่ยงหรื อขำด
เสี ยไม่ได้ก็คือ นำงกับสำมีของนำงจะต้องเป็ นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันทุกกรณี ในครอบครัวของตน
ฝ่ ำยบุตร ที่ยงั คงเป็ นสมำชิกในครอบครัวของบิดำมำรดำอยู่ ก็จะต้องยอมเชื่ อฟังบิดำมำรดำ
ตลอดเวลำและเมื่อแต่งงำนแล้ว
ก็ควรจะได้แยกไปประกอบเป็ นครอบครัวอยูก่ บั ภรรยำของตนเสี ย
(ปฐมกำล 2: 24) เมื่อบุตรสำวแต่งงำน นำงก็จะไปอยูก่ บั สำมี และกลำยเป็ นเนื้ออันเดียวกันกับสำมี
ในครอบครัวหนึ่ง ๆ อำจมีบุคคลอื่น ๆ อีก เช่น ญำติผสู ้ ู งอำยุที่อำศัยอยูด่ ว้ ย เด็กกำพร้ำ คนใช้
และคนอื่น ๆ บุคคลเหล่ำนี้จะต้องยอมอยูใ่ ต้อำนำจกำรปกครองของหัวหน้ำครอบครัวด้วย
นอกจำกสมำชิก “ถำวร” ของครอบครัวแล้ว บำงครำวยังมี “แขก” ที่สมควรจะต้องให้กำร
ต้อนรับอีกด้วย
อย่ำงไรก็ดี ยังมีบุคคลพวกหนึ่งซึ่ งควรต้องกีดกันออกไปโดยเด็ดขำด คือ พวกผูส้ อนเท็จ (2
ยอห์น ข้อ 10) ผูส้ อนเท็จคนใดที่ปฏิเสธรำกฐำนแห่งควำมเชื่อฝ่ ำยคริ สเตียนแล้ว ก็ไม่เป็ นกำรสมควร
เลยที่จะอนุญำตให้เข้ำไปในบ้ำนได้ ส่ วนผูท้ ี่รับใช้พระเจ้ำด้วยควำมเชื่ อ โดยถูกต้องตำมพระคัมภีร์ ก็
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ย่อมเป็ นกำรสมควรที่จะต้องต้อนรับให้ดี เพื่อแสดงมำรยำทอันดีของเจ้ำของบ้ำน เพื่อจะได้เป็ น
ผูร้ ่ วมงำนกับควำมจริ ง (3 ยอห์น ข้อ 4-8) อำจมีบุคคลอื่น ๆ อีกที่สมควรได้รับกำรต้อนรับจำกเรำ เช่น ผู ้
ที่สนใจสอบถำมถึงทำงแห่งควำมรอด อำจได้รับควำมช่วยเหลือจำกเรำ โดยกำรสนทนำกันภำยในบ้ำน
ผูท้ ี่ขำดควำมรู ้ในพระคัมภีร์ก็ควรจะได้รับกำรช่วยเหลือ โดยวิธีเดียวกันนี้ดว้ ยเหมือนกันมีตวั อย่ำงที่
น่ำสนใจในเรื่ องนี้ คือ ตอนที่ อะกุลำกับปริ ศกิลำได้รับอะโปโลมำไว้และสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้ำ
ในบ้ำนให้ “ละเอียดขึ้น” (กิจกำร 18:26) สำหรับมิตรสหำยคริ สเตียน และญำติพี่นอ้ งนั้น ย่อมต้องได้รับ
กำรต้อนรับอย่ำงแน่นอน
มีภำพบรรยำยที่น่ำชื่นชมมำก ซึ่ งแสดงถึงครอบครัวคริ สเตียนในศตวรรษแรก ดังปรำกฏใน
จดหมำยฝำกของอำจำย์เปำโลซึ่งเขียนถึงฟี เลโมน ฟี เลโมนผูเ้ ป็ นที่รักและเพื่อนร่ วมงำนของเปำโล เป็ น
พ่อบ้ำนที่ดีและมีอธั ยำศัยในกำรต้อนรับดี (เปำโลได้เขียนจดหมำยดังกล่ำวโดยได้อำ้ งโอเนซิ โมทำสซึ่ ง
หลบหนี และเปำโลได้พบเข้ำที่กรุ งโรม) เปำโลได้เขียนในจดหมำยฉบับนั้นด้วยว่ำ “อัปเพียน้องสำวที่
รัก” ซึ่งหมำยถึงภรรยำของฟี เลโมน ผูไ้ ด้รับกำรทักทำยปรำศัยจำกเปำโลร่ วมกับสำมีของนำงด้วย และ
“อะระคีโป ผูเ้ ป็ นเพื่อนทหำร” ซึ่ งคงหมำยถึงบุตรชำยของครอบครัวนี้ผไู ้ ด้เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว แต่
ยังคงอำศัยอยูก่ บั บิดำมำรดำ จำกจดหมำยของอำจำรย์เปำโล ที่ฝำกไปยังชำวโคโลสี เรำยังได้ทรำบอีกว่ำ
อะระคีโป ได้ปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้ำในที่ประชุมของคริ สเตียน ทั้งนี้ เพรำะอำจำรย์เปำโลได้แนะนำเขำว่ำ
จงระวังกระทำกำรให้สำเร็ จ (โคโลสี 4:17) ฟิ เลโมนเองก็เป็ นผูม้ ีอธั ยำศัยดีท้ งั ในกำรจัดกำรประชุม
คริ สตจักร ในบ้ำนของท่ำนด้วยและอำจำรย์เปำโลก็เชื่อแน่วำ่ ถ้ำท่ำนสำมำรถจะไปเยีย่ มได้ ฟี เลโมนจะ
ให้กำรต้อนรับอย่ำงดีและจัดที่พกั ไว้ให้
ตอนท้ำยนี้ ต้องกล่ำวถึงคำสอนโดยทัว่ ไปอันหนึ่ง ว่ำด้วยกำรรับบัพติศมำของครอบครัวคริ ส
เตียน คือว่ำ สมำชิดทั้งหมดในครอบครัวจะได้รับพิธีบพั ติศมำตำมแนวควำมเชื่ อของหัวหน้ำครอบครัว
หลักกำรอันนี้ถือว่ำ ทำรกในครอบครัวคริ สเตียนก็ตอ้ งรับบัพติศมำด้วยเหมือนกัน
กำรที่ท้ งั ครอบครัวได้รับบัพติศมำ มีกล่ำวไว้ 4 ครั้งในพระคริ สตธรรมใหม่ แต่มิได้กล่ำว
ในทำงที่ชวนให้เข้ำใจว่ำ หมำยควำมรวมถึงทำรกด้วย แม้สำมีของลูเดียก็มิได้กล่ำวถึงเลย คำว่ำ
“ครอบครัว” ที่กล่ำวนี้ คงจะหมำยถึงบรรดำลูกจ้ำงในกิจกำรค้ำผ้ำย้อมสี นนั่ เอง (กิจกำร 16:15) อำจำรย์
เปำโลและซีลำได้ประกำศพระวจนะของพระเจ้ำ แก่นำยคุกเพียงคนเดียวเท่ำนั้นก็หำไม่ แต่ได้ประกำศ
สัง่ สอนคนทั้งหมดในครอบครัวของนำยคุกนั้นด้วย (กิจกำร 16:33) กริ ศโป หัวหน้ำผูป้ กครองแห่ง
ธรรมศำลำ ในเมืองโคริ นธ์ก็ได้เชื่อและวำงใจพระเจ้ำ พร้อมทั้งครอบครัวของเขำเช่นกัน เนื่ องจำก
บรรดำผูป้ กครองในธรรมศำลำเป็ นผูช้ รำแล้ว เขำคงไม่มีลูกอ่อน (กิจกำร 18:8) ครอบครัวของซะเตฟำ
นำ (1 โคริ นธ์ 1:16) ซึ่ งได้ถวำยตัวต่อพระเจ้ำ เพื่อปฏิบตั ิสิทธชนทั้งปวง นี่ก็ไม่ใช่งำนของเด็ก ๆ เลย (ดู
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1 โคริ นธ์ 16:15) ทั้งนี้ หำใช่วำ่ เรำประเมินคุณค่ำแห่งพระพร ที่เด็ก ๆ ได้รับเนื่องด้วยเป็ นสมำชิกใน
ครอบครัวคริ สเตียนให้ต่ำไปไม่
ขอสรุ ปว่ำคำสอนในพระคัมภีร์น้ นั
เป็ นคำสอนให้วำงใจพระเยซูเจ้ำเป็ นรำยบุคคลเสี ยก่อน
แล้วจึงประกอบพิธีบพั ติศมำภำยหลัง
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10. บ้ านของคริสเตียน
บุคคลที่อำศัยอยูใ่ นบ้ำนเรื อน (ครอบครัว) นั้น ย่อมมีควำมสำคัญมำกกว่ำตัวเรื อน กระนั้นก็ดี
พระวจนะของพระเจ้ำได้กำหนดหลักสำคัญ ๆ เกี่ยวกับที่อยูอ่ ำศัยของบรรดำบุตรของพระองค์ไว้วำ่ ควร
จะมีลกั ษณะอย่ำงไร ส่ วนมำกหลักสำคัญ ๆ ที่วำ่ นี้มีอยูใ่ นพระคัมภีร์เดิม แต่ยงั คงเหมำะสมกับมนุษย์ใน
ยุคนี้อยูเ่ หมือนกัน
บ้ำนซึ่งคริ สเตียนครอบครองอยูน่ ้ นั อำจมีรูปร่ ำงหรื อขนำดต่ำง ๆ กัน อำจเป็ นกระท่อมเล็ก ๆ
ห้องเดียวในหมู่บำ้ นขนำดย่อม หรื ออำจเป็ นบังกะโลในเมืองใหญ่ ๆ เป็ นย่ำนห้องแถวกรรมกร หรื อเป็ น
ห้องชุดให้เช่ำในนครใหญ่ ๆ ก็ได้ แม้จะอยู่ ณ ที่ใดก็ตำม ผูท้ ี่จดั ทำให้เป็ นบ้ำนนั้น ๆ ควรจำไว้วำ่ ณ ที่
นั้น เป็ นที่อยูอ่ ำศัยของบุคคลที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ สถิตอยูด่ ว้ ย (1 โคริ นธ์ 6: 19) โมเซได้กล่ำวแก่ชน
ชำติอิสรำเอลว่ำ “พระเยโฮวำห์พระเจ้ำของเจ้ำเสด็จดำเนิ นในท่ำมกลำงค่ำยกองทัพ” (เฉลยธรรมบัญญัติ
23:14)
ลักษณะบ้ำนของคริ สเตียนเป็ นอย่ำงไร?
1. ควรเป็ นสถำนที่ที่ปลอดภัย “ครั้นเจ้ำทั้งหลำยจะเริ่ มสร้ำงเรื อนใหม่ จงทำเป็ นขอบ
(รำวลูกกรง) ขึ้นไว้กนั ไว้ที่หลังคำ เพื่อเจ้ำจะไม่ให้ผใู ้ ดพลัดตกจำกที่นนั่ และมีโทษแก่เรื อนนั้นเพรำะ
เลือดตก” (เฉลยธรรมบัญญัติ 22:8) บ้ำนชนิดที่โมเซหมำยไว้ดงั กล่ำวนี้ คือ บ้ำนหลังคำแบนรำบ เช่น
บ้ำนเรื อนของประชำชนในเมืองพิชำปุระ และในแคว้นอื่น ๆ ของประเทศอินเดีย และบ้ำนแบบนี้ ยังคง
มีอยูใ่ นแถบตะวันออกใกล้เหมือนกัน เมื่ออำกำศร้อน ผูค้ นจะนอนหลังคำแบนรำบนี้ ถ้ำไม่มีขอบสู ง
หรื อรำวลูกกรงไว้แล้ว คนก็จะกลิ้งตกจำกหลังคำได้
ตำมควำมหมำยในตัวอักษร ข้อพระคัมภีร์ขอ้ นี้ แฝงบทเรี ยนแก่บุคคลผูอ้ ำศัยอยูใ่ นบ้ำนแบบใด
ๆ ได้ดว้ ยตำมสถิติต่ำง ๆ แสดงให้เห็นว่ำ อุบตั ิเหตุที่พอจะป้ องกันได้ในทุกวันนี้ มักจะเกิดขึ้นภำยใน
บ้ำน สำยไฟฟ้ ำเก่ำ ๆ เลินเล่อต่อกำรใช้ไฟ ขวดยำ ขวดซึ่ งปล่อยทิ้งไว้ในที่ซ่ ึ งเด็กอำจเอื้อมถึง พื้นบ้ำนที่
ลื่น บ่อน้ ำที่มิได้เอำใจใส่ ป้องกันให้ดี และสิ่ งอื่นใดในทำนองนี้ลว้ นแต่เป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดอันตรำยได้
เช่นเดียวกันกับบ้ำนหลังคำแบนรำบที่ไม่มีขอบลูกกรงเหมือนกัน ขอให้เอำใจใส่ ดูแลให้แน่ใจว่ำ บ้ำน
ของเรำเป็ นสถำนที่ที่ยงั คงควำมปลอดภัยแก่ทุกคนที่เข้ำมำอยูห่ รื อไม่
2. ควรให้พระวจนะของพระเจ้ำ ปรำกฏโดยเปิ ดเผย “จงเอำถ้อยคำเหล่ำนี้จำรึ กไว้ที่เสำประตู
เรื อน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 11:18-21) สมัยนี้เรำสำมำรถที่จะปฏิบตั ิตำมนัยแห่งลำยลักษณ์อกั ษร ดังกล่ำว
นี้ได้โดยใช้ขอ้ พระธรรมที่พิมพ์ไว้อย่ำงสวยงำม และปฏิทินที่มีพระวจนะของพระเจ้ำปรำกฏอยู่ ซึ่ งหำ
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ได้ง่ำยและเป็ นที่น่ำพอใจ ทั้งนี้ เพรำะไม่เป็ นแต่เพียงเพื่อประดับบ้ำนเท่ำนั้น แต่เป็ นกำรประกำศข่ำว
ประเสริ ฐแก่ทุกคนที่เข้ำมำในบ้ำนอีกด้วย
3. ควรเป็ นสถำนที่ที่ปรำศจำกมลทินในเรื่ องเพศ (ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 21: 21; 32:17) พ่อบ้ำน
แม่เรื อนควรต้องตรวจตรำควบคุม มิให้มีกำรกระทำอันเป็ นมลทิน หรื อมัวหมองในทำงเพศโดยวิธีใด ๆ
เกิดขึ้น ภำยในบ้ำนเรื อนของตนเป็ นอันขำด
4. ควรจัดทำบ้ำนให้ถูกสุ ขลักษณะ ขอให้อ่ำนเฉลยธรรมบัญญัติ 23: 12-14 พระเจ้ำตรัสสั่งโดย
ผ่ำนทำงโมเสสว่ำ ให้พลไพร่ ของพระองค์รักษำสุ ขลักษณะอนำมัย ถ้ำได้มีกำรปฏิบตั ิตำมบทบัญญัติง่ำย
ๆ นี้แล้วจะทำให้โรคภัยต่ำง ๆ ซึ่ งมีอยูห่ ลำยชนิด ลดน้อยลงโดยรวดเร็ วทีเดียว เชื้อโรคต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น
จำกกรณี เหล่ำนี้ได้แก่ ไข้รำกสำด อหิ วำต์ ท้องร่ วง โรคบิด และอื่น ๆ ในทำนองนี้ บ้ำนคริ สเตียนทุก ๆ
บ้ำนควรต้องมีส้วม ซึ่ งอำจจัดทำแบบง่ำย ๆ แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ถ้ำแห่งใดมีน้ ำ อันเป็ นสำธำรณูปโภค
ที่อำจเป็ นบ่อเกิดของเชื้อโรค (ควำมจริ งมีอยูห่ ลำยแห่ง) น้ ำดื่มควรจะต้องต้มเสี ยก่อน
5. ควรให้บำ้ นเป็ นที่หลบภัยได้ (เฉลยธรรมบัญญัติ 23: 15) บุคคล ๆ ใดที่หลบหนีออกจำกกำร
เป็ นทำสบำปแล้ว ให้บุคคลนั้น ๆ เห็นว่ำ ที่หลบภัยอันสงบสุ ขนั้น คือ บ้ำนของคริ สเตียน ถ้ำพี่นอ้ งชำวค
ริ สเตียนอำศัยอยู่ และประกอบกำรงำนในท่ำมกลำงคนที่ไม่เชื่อถือพระเจ้ำแล้ว ก็ควรอย่ำงยิง่ ที่จะให้
บ้ำนของคริ สเตียนเป็ นที่ที่เพื่อนพี่นอ้ งคริ สเตียนจะได้พกั ผ่อนและมีมิตรภำพซึ่ งกันและกัน
6. ควรให้เป็ นที่ประชุมของคริ สเตียน (โรม 16:5; 1 โคริ นธ์ 16:19; โคโลสี 4:15; ฟิ เลโมน ข้อ
2) บ้ำนของคริ สเตียนแม้วำ่ เป็ นกระท่อมเล็ก ๆ ก็เป็ นสถำนที่ที่รับพระพรได้ โดยให้เป็ นที่ประชุมเมื่อ
ไม่มีโบสถ์ หรื อเป็ นที่ประชุมอธิ ษฐำน ฯลฯ ได้ท้ งั นี้ มิใช่เฉพำะผูท้ ี่อำศัยอยูใ่ นบ้ำนเรื อนที่ร่วมประชุม
เท่ำนั้น แต่เพื่อนบ้ำนและมิตรสหำยก็จะได้มำรับพระพรด้วยเช่นเดียวกัน
7. บ้ำนของคริ สเตียน จะต้องไม่มีรูปเคำรพใด ๆ ทั้งสิ้ น (เฉลยธรรมบัญญัติ 7:26; 1 ยอห์น
5:21) คริ สเตียนย่อมรู ้วำ่ ท่ำมกลำงเพื่อนบ้ำนที่มิใช่คริ สเตียนนั้น จะมี “พระ” มี “เจ้ำ” หลำยรู ป แต่
สำหรับคริ สเตียนนั้นมีเพียง “พระเจ้ำองค์เดียว” คือพระบิดำ และมี “พระเยซูคริ สต์เจ้ำพระองค์เดียว”
เท่ำนั้น (1 โคริ นธ์ 8:5-6)
ปั ญหำนี้ เป็ นปั ญหำพิเศษแก่คริ สเตียนที่อำศัยอยูใ่ นดินแดนซึ่ งมีจำนวนคริ สเตียนน้อย เพรำะว่ำ
ตำมบ้ำนของผูท้ ี่มิใช่คริ สเตียนอันล้อมรอบเขำอยูน่ ้ นั มักจะมีภำพและรู ปจำลองของพระอื่น ๆ ซึ่ง
ครอบครัวเหล่ำนั้นกรำบไหว้อยู่ เป็ นจำนวนมำกทีเดียว มีผนู ้ ำของชำวคริ สต์บำงคน แนะนำและ
สนับสนุนอย่ำงเปิ ดเผยว่ำบ้ำนของชำวคริ สต์ทุก ๆ บ้ำน ควรจะประดับไม้กำงเขนเป็ นเครื่ องหมำยไว้
ภำยนอก และประดับภำพของพระเยซูคริ สต์ไว้ภำยใน ให้เป็ นที่ปรำกฏเด่นชัด และมีลกั ษณะแตกต่ำง
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จำกบ้ำนเรื อนของเพื่อนบ้ำนเหล่ำนั้นทั้งจะเป็ นกำรแสดงพยำนแก่เพื่อนบ้ำนอีกด้วย
คำแนะนำและ
สนับสนุนดังกล่ำวนี้ เป็ นคำสอนที่ถูกต้องหรื อไม่ และเป็ นไปตำมพระคัมภีร์ขอ้ ใดบ้ำง
ในข้อสอง แห่งพระบัญญัติสิบประกำร แสดงให้เห็นว่ำ พระเจ้ำทรงกำชับมิให้กระทำรู ปเคำรพ
บูชำ เป็ นอันขำด (อพยพ 20:4-6) กำรที่อำโรนทำรู ปโคทองคำให้ประชำชนกรำบไหว้ เป็ นเหตุให้พระ
เจ้ำทรงพระพิโรธ (อพยพ 32:1-35) และให้ตกอยูใ่ นควำมบำปเช่นเดียวกับกำรกระทำของ ยำรำบะอำม
ในครำวต่อมำ (1 พงศำวดำร 12:25-33) แต่กำรกระทำของกษัตริ ยซ์ ำโลมอนซึ่ งได้หล่อขันทะเล
ทองเหลือง วำงบนหลังรู ปโค 12 ตัว ไว้ในวิหำรพระเยโฮวำห์ โดยประสงค์จะให้เป็ นเครื่ องตกแต่ง
ประดับประดำนั้น ไม่เป็ นกำรขัดแย้งกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำเลย (1 พงศำวดำร 7:23-26) ในทำนอง
เดียวกัน ควำมมุ่งหมำยที่จะให้บูชำรู ปจำลองหรื อรู ปภำพของพระคริ สต์ มิได้ปรำกฏอยูใ่ นพระคัมภีร์ขอ้
ใดเลย พระเยซูเองได้ทรงสอนว่ำ เรำต้องนมัสกำร “โดยจิตวิญญำณและควำมจริ ง” (ยอห์น 4:24) แต่กำร
ใช้รูปภำพเช่นนี้เพื่อประโยชน์ในกำรสอนพระคัมภีร์น้ นั แตกต่ำงกันกับควำมประสงค์ที่กล่ำวมำนี้มำก
อย่ำงไรก็ดี ยังมีหลักกำรอีกอันหนึ่ง ที่จะเป็ นเหตุให้เกิดควำมเข้ำใจผิดได้ คือ ถ้ำเพื่อนบ้ำนที่
มิใช่คริ สเตียน เห็นสิ่ งเหล่ำนี้ในบ้ำนของเรำแล้ว เขำจะไม่คิดหรื อว่ำ เรำบูชำรู ปจำลองหรื อรู ปภำพนั้น
เช่นที่เขำได้บูชำรู ปพระต่ำง ๆ ของเขำ ดังนั้น ผูเ้ ขียนขอกล่ำวสรุ ปว่ำ กำรงดเว้นที่จะแสดงรู ปภำพหรื อ
รู ปจำลองโดยเปิ ดเผยในบ้ำนของคริ สเตียน จะเป็ นกำรดีที่สุด แต่ให้จดั หำข้อพระคัมภีร์ ประดับไว้ให้
เด่นที่สุด แทนรู ปเหล่ำนั้นเสี ย ขอให้พระบิดำเจ้ำทรงโปรดให้ครอบครัวคริ สเตียนทุก ๆ ครอบครัว
สำมำรถจัดทำที่อยูอ่ ำศัยของเขำให้คู่ควรแก่พระองค์ดว้ ยเทอญ
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11. ครอบครัวคริสเตียนกับทีป่ ระชุ มคริสตจักร
เรำได้กล่ำวถึงแบบอย่ำงกำรดำเนินชี วติ ของครอบครัวคริ สเตียน
ซึ่ งเชื่อว่ำเป็ นแบบอย่ำงที่
ถูกต้องตำมพระคัมภีร์โดยสังเขปแล้ว คริ สเตียนหนุ่มสำวที่ยงั มิได้สมรส ควรจะต้องดำเนินชีวติ โดย
ปรำศจำกรำคีและทุ่มเทพลังงำนของตน เพื่อพระรำชกิจของพระเจ้ำเมื่อถึงครำวจะแต่งงำน จะต้อง
พยำยำมแสวงหำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ เพื่อเลือกหำคู่สมรสที่เชื่อถือพระคริ สต์ ทั้งเป็ นที่แน่ใจว่ำผูจ้ ะ
สมรสกับตนนั้น มีน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน ในกำรปฏิบตั ิตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำด้วยสุ ดจิตสุ ดใจจริ ง ๆ
ควรประกอบกำรสมรสให้เป็ นที่บริ สุทธิ์ และมีเกียรติ ในนำมของพระเยซูคริ สต์ ทั้งให้ชอบด้วยกฎหมำย
และระเบียบแบบแผนของทำงรัฐบำลแต่อย่ำให้เกิดมีหนี้สินเพรำะพิธีสมรส
ชีวติ สมรส ควรให้เป็ นชีวิตร่ วมของสำมีภรรยำโดยเฉพำะ ทั้งคู่จะต้องอยูร่ ่ วมกัน อธิ ษฐำน
ด้วยกันในฐำนะที่เป็ น คู่ร่วมรับมรดกแห่งพระคุณของพระเจ้ำ เมื่อพระเจ้ำประทำนบุตรให้ ก็จะต้อง
พยำยำมบำรุ งเลี้ยงและอบรมให้เกรงกลัวพระเจ้ำ คู่สมรสทุกคู่จะต้องมีบำ้ นของตนเอง โดยให้สำมีเป็ น
หัวหน้ำครอบครัว สำมีภรรยำควรเป็ นผูม้ ีอธั ยำศัย ต้อนรับที่ดีดว้ ยโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในกำรต้อนรับผูท้ ี่
วำงใจรับใช้พระเจ้ำโดยสุ จริ ต บ้ำนก็จะต้องมีระเบียบเรี ยบร้อย ถูกต้องตำมแบบแผนของพระเจ้ำ ให้มี
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ปรำกฏอยูใ่ นที่เห็นได้ชดั ต้องให้บำ้ นเป็ นที่ที่ยงั ควำมปลอดภัยและสำมำรถคุม้ กัน
แก่ผอู ้ ำศัยได้ดว้ ย ไม่ควรให้มีสิ่งโสมม ทั้งทำงฝ่ ำยร่ ำงกำยและศีลธรรมจรรยำเกิดขึ้นในบ้ำน และไม่ให้
มีรูปเคำรพใด ๆ อยูใ่ นบ้ำนเลยที่กล่ำวมำนี้ เป็ นมโนภำพที่แสดงให้เห็นชัด และด้วยควำมช่วยเหลือของ
พระเจ้ำเท่ำนั้น มโนภำพตำมอุดมคติน้ ีจึงจะสำเร็ จลุล่วงไปได้
เหตุที่เป็ นไปไม่ได้ทนั ทีตำมอุดมคติน้ นั มีอยูห่ ลำยกรณี ดว้ ยกัน ขออ้ำงถึงเรื่ องผูม้ ีคู่สมรสที่ยงั
ไม่เชื่อถือพระเจ้ำ ในขณะที่ตนได้กลับใจถวำยตัวต่อพระเจ้ำแล้ว มำกล่ำวอีก เรื่ องเช่นนี้ จะมีขอ้ ยุง่ ยำก
หลำยประกำรเกิดขึ้น แต่พระคัมภีร์ได้สอนไว้อย่ำงแจ่มแจ้งว่ำ ฝ่ ำยที่เชื่อต้องดำเนินพันธะหน้ำที่ของตน
ต่อไปให้นำนที่สุดที่จะนำนได้ แม้จะมิได้ชื่อว่ำเป็ นผูท้ ี่ “อยูภ่ ำยใต้พนั ธนำกำร” ก็ตำม ให้ดำเนิ นพันธะ
ต่อไปจนกว่ำคู่สมรสฝ่ ำยที่ไม่เชื่อพระเจ้ำละทิง้ ตนไปเสี ย
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั
พระเจ้ำได้ประทำนแบบอย่ำงให้แก่เรำ ทั้งในวิถีชีวติ แห่ง
คริ สตจักรและชีวติ แห่งครอบครัว เป็ นที่ตระหนักแน่ของผูเ้ ขียนหนังสื อเล่มนี้วำ่ กำรดำเนินตำมระเบียบ
แบบแผนแห่งชีวติ ในบ้ำนเรื อนตำมพระคริ สตธรรมใหม่ มีส่วนช่วยในกำรดำเนิ นระเบียบแบบแผน
ของที่ประชุมคริ สตจักรอยูม่ ำก
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ขอจำไว้วำ่ “บ้ำน” กับ “คริ สตจักร” เป็ นวงสังคมสองอย่ำงแตกต่ำงกัน และกำรประพฤติที่
ถูกต้องสมบูรณ์ภำยในบ้ำน อำจไม่เหมำะแก่ที่ประชุมคริ สตจักรก็ได้ พระเจ้ำได้ทรงวำงระเบียบไว้วำ่ จง
ให้พวกผูห้ ญิงนิ่งเสี ยในที่ประชุม (1 โคริ นธ์ 14:34) และให้ผชู้ ำยนำในที่ประชุมคริ สตจักร
(1 ทิโมธี 2:8; 3:15) แต่ถำ้ ภรรยำจะไต่ถำมสำมี ณ บ้ำนเรื อนของตนถึงเรื่ องที่อยำกจะทรำบ ก็
ย่อมทำได้โดยชอบ (1 โคริ นธ์ 14:35) เรำแน่ใจว่ำนำงปริ ศกิลำไม่ได้เทศนำพระวจนะของพระเจ้ำในที่
ประชุมของคริ สตจักร แต่เป็ นที่รู้แน่วำ่ นำงได้ช่วยเหลือสำมีในกำรสั่งสอนอะโปโลให้รู้ทำงของพระ
เจ้ำ “ละเอียดยิง่ ขึ้น” ณ บ้ำนเรื อนของนำงเอง (กิจกำร 18:26) จำกพระธรรม 2 ทิโมธี 1:5 นั้น เรำเข้ำใจ
ว่ำมำรดำและยำยของทิโมธี ได้สอนพระคำของพระเจ้ำแก่เขำในวัยเด็ก (2 ทิโมธี 3:15) ในพระธรรม 1
โคริ นธ์ บทที่ 11 เรำทรำบถึงควำมแตกต่ำงทำนองนี้ อีกด้วย กำรประพฤติที่ไม่ชอบตำมระเบียบแบบ
แผนนั้นเมื่อบรรดำคริ สเตียนมำ “ประชุมพร้อมกัน” (ข้อ 20) เป็ นกำรดูหมิ่นแก่ “คริ สตจักรของพระ
เจ้ำ” (ข้อ 22) แต่อำจำรย์เปำโลได้กำชับตักเตือนแก่บรรดำคริ สเตียนว่ำ เขำมี “เรื อนที่จะกินและดื่ม” อยู่
แล้ว (ข้อ 22)
ขอให้สังเกตถึงจุดสำคัญจุดหนึ่งว่ำ คริ สตจักรคือหมู่คนที่เชื่อถือพระคริ สต์ มิใช่สถำนที่ประชุม
ถ้ำหมู่คริ สเตียนไม่มีห้องประชุม (มีที่ประชุมที่อำ้ งในพระคัมภีร์ใหม่เพียงแห่งเดียว คือ ยำกอบ 2:2) ก็
จะจัดที่ประชุมขึ้น ณ บ้ำนของพี่นอ้ งคริ สเตียนด้วยกันที่กระทำเช่นนี้ เป็ นกำรถูกต้อง และมีตวั อย่ำงอยู่
หลำยแห่งในพระคริ สตธรรมใหม่ ดังปรำกฏอยูใ่ นบทก่อนแล้ว กำรประชุมเช่นนี้ก็ให้สำนึกไว้วำ่ เป็ น
กำรประชุมของคริ สตจักรโดยแท้จริ ง แม้จะประชุมกัน ณ บ้ำนเรื อนก็ตำม ข้อแนะนำของพระคัมภีร์
เกี่ยวด้วยควำมประพฤติในคริ สตจักรก็ตอ้ งปฏิบตั ิตำมด้วย คือ บำงครั้งผูร้ ับใช้ของพระเจ้ำและภรรยำ
อำจต้องจัดที่อำศัยของเขำในสถำนที่ประชุมของคริ สเตียนไว้เป็ นประจำเสี ย สำหรับกรณี เช่นนี้ ภรรยำ
ของผูร้ ับใช้พระเจ้ำจะต้องให้สำมีเป็ นผูน้ ำกำรประชุม แต่เมื่อบรรดำผูเ้ ข้ำประชุมกลับไปแล้ว และสำมี
ภรรยำอยูต่ ำมลำพัง นำงก็มีเสรี ภำพที่จะทำตนเหมือน “อยูบ่ ำ้ น” สำมำรถพูดจำ ไต่ถำมและอธิ ษฐำน
ร่ วมกับสำมีได้โดยชอบ บำงคนคิดว่ำไม่ควรพูดถึงกรณี เช่นนี้ แต่ผเู ้ ขียนก็ทรำบดีแล้วว่ำ มีปัญหำใน
กรณี เช่นนี้ เพรำะเคยประสบมำแล้ว
อนึ่ง ควรจะต้องเอำใจใส่ สังเกตไว้ดว้ ยว่ำ คุณสมบัติอนั เป็ นมำตรฐำนของเจ้ำอธิกำร หรื อ
มัคนำยกนั้น จะต้องเป็ นหัวหน้ำครอบครัวที่สำมำรถปกครองบ้ำนเรื อนได้เป็ นอย่ำงดี คุณสมบัติน้ ี ระบุ
ไว้ในพระธรรม 1 ทิโมธี 3: 4,5,12 และทิตสั 1:6, 8 อันที่จริ ง ถ้ำชำยคริ สเตียนทุก ๆ คนพยำยำมให้มี
คุณสมบัติเช่นว่ำนี้ดว้ ย ก็จะดีไม่นอ้ ยทีเดียว กำรรับผิดชอบในฐำนะหัวหน้ำครอบครัว ที่แสดงให้
ปรำกฏต่อคนทัว่ ไปนั้น ถือว่ำเป็ นคุณสมบัติที่เหมำะสมแก่หน้ำที่กำรงำนที่จะรับใช้ใน “คริ สตจักรของ
พระเจ้ำ” ได้เป็ นอย่ำงดี
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ก่อนจบหนังสื อเล่มนี้ ขอกล่ำวย้ำถึงข้อควำมที่กล่ำวมำแล้วในตอนต้นอีกครั้งหนึ่งว่ำ พระผูเ้ ป็ น
เจ้ำทรงผูกพันอยูก่ บั วิถีชีวติ ของเรำ ทุกแง่ทุกมุมเป็ นประจำ ถ้ำเรำใช้ควำมสำมำรถที่พระเจ้ำได้บนั ดำล
ให้เรำ อย่ำงเต็มที่แล้ว ชีวิตส่ วนตัวของเรำก็ดี ชีวติ ฝ่ ำยธุ รกิจก็ดี ชีวติ ฝ่ ำยคริ สตจักร และชีวติ ฝ่ ำย
ครอบครัวก็ดี ก็จะได้ดำเนิ นไปตำมน้ ำพระทัยของพระองค์ทุก ๆ ด้ำน ขอพระผูเ้ ป็ นเจ้ำได้โปรด
ประทำน พระกรุ ณำคุณแก่ทุกคนเพื่อจะได้จดั กำรทุกสิ่ งให้เป็ นที่เชิ ดชูเกียรติยศและสง่ำรำศีแก่พระองค์
สื บไป
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