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ค าน าผู้เขียน 
เน่ืองจากเป็นบิดาเล้ียงเด็กหกคนโดยตนเอง ในเมืองอมัริประเทศอินเดีย กบัการสังเกตดูชีวติ

ครอบครัว ของคนในทอ้งถ่ินเดียวกนั ไดท้  าใหข้า้พเจา้เห็นความจ าเป็น ท่ีจะตอ้งสอนใหค้ริสเตียน 
เขา้ใจถึงการด าเนินชีวิตในครอบครัว ตามมาตรฐานท่ีวางไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ เพราะคริสเตียน
ส่วนมาก ในยคุน้ีไม่ทราบกฎเกณฑต่์าง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินชีวติในครอบครัวตามท่ีพระเจา้ไดว้างไว้
เลย เม่ือไดแ้สดงปาฐกถาเก่ียวกบัเร่ืองน้ีท่ีคริสตจกัรอมัริ คริสเตียนหลายคนก็ขอร้องใหข้า้พเจา้เขียน
และจดัท าเร่ืองน้ีเป็นรูปเล่มข้ึน ซ่ึงต่อมา หนงัสือเล่มน้ีก็เป็นท่ีรู้จกัในนาม “การเลีย้งดูบุตรใน
ครอบครัวคริสเตียน” 

ผูน้ าในคริสตจกัรทัว่ไป ยอมรับวา่ ครอบครัวคริสเตียนเป็นปัจจยัส าคญั ต่อความเจริญกา้วหนา้
ของคริสตจกัร หากครอบครัวคริสเตียนไม่ช่วยกนัเป็นพยาน ต่อคนในทอ้งถ่ินของตนหรือไม่อบรมสั่ง
สอนบุตร ตามแนวทางท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงวางไว ้คริสตจกัรจะตอ้งตกอยูใ่นภาวะท่ีล าบากยิง่ 

ผูท่ี้ไดต้อ้นรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดส่วนตวัของเขา ยอ่มมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนใน
ชีวติทุกดา้น เช่น ทางดา้นความเช่ือถือ ทางสังคม ทางธุรกิจ และทางดา้นชีวติในครอบครัว 2 โครินธ์ 
5:17 สอนวา่ “เหตุฉะน้ัน ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้น้ันกเ็ป็นคนทีถู่กสร้างใหม่แล้ว ส่ิงสารพดัทีเ่ก่า ๆ ก็
ล่วงไป ทีแ่น่ะ กลายเป็นส่ิงใหม่ทั้งน้ัน” ผูท่ี้ยอมใหพ้ระเยซูคริสต ์ ควบคุมวถีิทางชีวติทุกอยา่งของเขา
เท่านั้น จึงจะเป็นคริสเตียนท่ีแทจ้ริง และพบกบัการเปล่ียนแปลงอนัอศัจรรยน้ี์ 

การเปล่ียนแปลงในชีวติของแต่ละคน จะมากนอ้ยเพียงใดนั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัเบ้ืองหลงัชีวติ และ
ความเช่ือเดิมของเขา บางคนมีการเปล่ียนแปลง ท่ีสังเกตเห็นไดอ้ยา่งกระจ่างแจง้ บางคนมีการ
เปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น คริสเตียนท่ีไดรั้บการเปล่ียนแปลงใหม่แลว้น้ี จะด ารงชีวิตตาม
วฒันธรรมของคริสเตียนดงัท่ีไดว้างไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ ค  าวา่ “วฒันธรรม” พจนานุกรมฉบบั 
เวบ็ส์เตอร์ ใหค้  าจ  ากดัความวา่ “คือ การฝึกฝนขดัเกลา และการปรับปรุง จิตใจ ศีลธรรม ตลอดจน
รสนิยม” วฒันธรรมคริสเตียน ซ่ึงไดส้อนไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น มิใช่วฒันธรรมของ
ชาวตะวนัตก เพราะพระเจา้ดลใจใหช้าวตะวกัออก ซ่ึงอยูใ่นภาคพื้นตะวนัออกของโลก เขียนพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ข้ึน ก่อนท่ีวฒันธรรมชาวตะวกัตกจะเป็นท่ีรู้จกัของชาวโลกเสียอีก 

แต่ละศาสนา มกัจะมีขนบธรรมเนียมประเพณี ตามวฒันธรรมของศาสนานั้น ใหค้รอบครัวท่ี
เช่ือถือปฏิบติัตาม ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ก็เช่นเดียวกนั พระเยซูคริสตไ์ดท้รงวางระบบการครองชีพ
ในครอบครัวตามแบบอยา่งคริสเตียนท่ีดีใหค้รอบครัวคริสเตียนทั้งหลายยดึถือและปฏิบติัตาม เพื่อเป็น
การถวายพระเกียรติแก่พระองค ์ การปฏิบติัตามค าแนะน า และกฎเกณฑท่ี์พระเจา้ทรงใหไ้ว ้ จะท าให้
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ครอบครัวเตม็ไปดว้ยความสุข ดุจวมิานนอ้ยบนพื้นโลกทีเดียว และท าใหท้อ้งถ่ิน หรือ หมู่บา้นท่ี
ครอบครัวคริสเตียนนั้นตั้งอยู ่ พลอยไดรั้บความสุขยนิดีดว้ย ญาติ มิตรสหาย ทั้งท่ีเป็นท่ีคริสเตียนและ
ไม่เป็นคริสเตียน ยอ่มเห็นไดอ้ยา่งเด่นชดัวา่ พวกเขาไดรั้บพระพร ความรัก ความเขา้ใจและความเห็น
อกเห็นใจ จากครอบครัวท่ีเทิดทูนพระเยซูคริสตไ์วสู้งสุด ไดม้ากกวา่ครอบครัวท่ียงัมิไดเ้ป็นคริสเตียน
อยา่งแทจ้ริง 1 เปโตร 2:17 สอนวา่คริสเตียนตอ้งใหค้วามเคารพนบัถือแก่ทุกคน ผูท่ี้เป็นคริสเตียนใหม่ 
ๆ จะรักและเป็นห่วงญาติพี่นอ้งของเขา มากกวา่เม่ือก่อน เขาจะส าแดงความรักใหม่ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของวฒันธรรมคริสเตียนในชีวติประจ าวนัของเขา จนท าใหญ้าติพี่นอ้งท่ีไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนรู้สึก
อศัจรรยใ์จ เม่ือไดส้ังเกตเห็น สันติสุขและความยนิดีในครอบครัวของเขา อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากการได้
ปฏิบติัตามระบบการด ารงชีวิตคริสเตียน พระเจา้ทรงหวงัพระทยัอยา่งยิง่ ท่ีจะเห็นคริสเตียนทุกคน เป็น
ตวัอยา่งท่ีดีในครอบครัว ในทุกหมู่บา้นทุกเมือง และในท่ีทุกแห่งทัว่ประเทศ เพื่อคนทั้งหลายจะเห็น
ฤทธ์ิอ านาจของพระเยซูคริสตเจา้ในการเปล่ียนแปลงชีวติมนุษย ์

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้ใชห้นงัสือเล่มน้ี ในการศึกษาเป็นกลุ่ม หรือเป็นต าราประกอบ
การศึกษา เราจึงไดจ้ดัค าถามท่ีทา้ยบททุกบท ค าถามเหล่าน้ีจะช่วยท่านในการทบทวนบทเรียนและการ
อภิปรายหาความรู้เพิ่มเติม ฉะนั้น เราจึงหวงัอยา่งยิง่วา่ท่านจะไดรั้บประโยชน์จากการอ่าน และ
การศึกษาหนงัสือเล่มน้ีไดม้ากท่ีสุด 
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บทที ่1 คุณพ่อและคุณแม่ 

ก่อนท่ีจะกล่าวถึงเด็กในครอบครัวคริสเตียน ใหเ้ราพิจารณาดูหลกัการต่าง ๆ ท่ีวางไว ้ ส าหรับ
บิดา มารดา เสียก่อนเพราะบิดา มารดา เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีสุดของครอบครัวและบิดา มารดา ท่ี
ปฏิบติัตามหลกัการของพระเจา้เท่านั้น จึงจะท าใหค้รอบครัวของเขา เป็นท่ีพอพระทยัพระองคไ์ด ้

พระเยซูคริสตต์รัสถามสานุศิษยข์องพระองค ์ คร้ังหน่ึงวา่ “ถ้าผู้ใดจะได้ส่ิงของส้ินทั้งโลก แต่
ต้องเสียชีวติของตน ผู้น้ันจะได้ประโยชน์อะไร” (มทัธิว 16:26) บิดามารดาท่ีเป็นคริสเตียนก็ควรถาม
ตนเองในท านองเดียวกนัวา่ “ถา้บิดา มารดา ใหรั้บเกียรติ ช่ือเสียงทั้งส้ิน ในคริสตจกัร และทัว่ทอ้งถ่ิน 
แต่ตอ้งสูญเสียวิญญาณของบุตรไปเป็นนิจนิรันดร์ เขาจะไดรั้บประโยชน์อะไร” ค  าถามน้ีเป็นค าถามท่ี
ส าคญัมาก เพราะเด็กท่ีเกิดในครอบครัวท่ีเป็นคริสเตียน ใช่วา่จะเป็นคริสเตียนท่ีกลบัใจบงัเกิดใหม่อยา่ง
แทจ้ริงทุกคนไป เด็กเหล่าน้ีจ  านวนนบัไม่ถว้น ไดสู้ญเสียวิญญาณไป อยา่งน่าเสียดายท่ีสุด 

พระเจา้มิไดม้อบปัญหาขอ้น้ีใหเ้ป็นภาระหนกัของเรา แต่ไดป้ระทาน กฎเกณฑ ์และค าสั่งสอน
อยา่งชดัแจง้ให้แก่เราในพระคริสตธรรมคมัภีร์ เพื่อคริสเตียนจะไดน้ าไปฝึกฝนอบรมบุตรในครอบครัว
ของตน พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดใ้หค้วามมัน่ใจแก่เราวา่ หากเราอบรมสั่งสอนบุตร ตามกฎเกณฑแ์ละ
หลกัการท่ีวางไว ้บุตรของเราจะไม่ห่างเหินจากพระเจา้ แมเ้ม่ือเขามีอายมุากแลว้ (ดู สุภาษิต 22:6) 

บรรยากาศในครอบครัว มีความส าคญัมาก ต่อการเสริมสร้าง อุปนิสัยของเด็ก ใหรั้กและย  า
เกรงพระเจา้ เมล็ดพืชท่ีดี หวา่นในท่ีดินเยน็เฉียบ จนเป็นกอ้นน ้าแขง็ จะไม่เจริญงอกงาม และผลิดอก
ออกผลฉนัใด เด็กซ่ึงเจริญเติบโตในครอบครัว ท่ีบิดามารดาเยอืกเยน็ ไม่แสดงความรักต่อกนัและกนัต่อ
พระเจา้ และต่อบุตรยอ่มเป็นเด็กท่ีจะไม่มีความรักพระเจา้ฉนันั้น หรืออีกนยัหน่ึง เมล็ดพืชท่ีหวา่นลงใน
ดิน ท่ีเตม็ไปดว้ยหญา้รกรุงรัง ยอ่มถูกปกคลุมไปดว้ยหญา้รกเหล่านั้นอยา่งไร เด็กซ่ึงเติบโตใน
ครอบครัวท่ีเตม็ไปดว้ยความบาป หรือการฝ่าฝืนพระด ารัสของพระเจา้ ก็ยอ่มประกอบไปดว้ยความผดิ
บาปอยา่งนั้น 

ความสัมพนัธ์ต่อกนัและกนั ของสมาชิกในครอบครัวและต่อพระเยซูคริสต ์ มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
กบัรรยากาศภายใจครอบครัวโดยตรงแมแ้ต่ทารกนอ้ยก็แสดงอากปักิริยา ตามบรรยากาศท่ีเป็นอยูน่ั้น 

ตามแผนการของพระเจา้ สามีและภรรยาเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของครอบครัว ต่อมา
เม่ือครอบครัวนั้น มีบุตร บุตรก็เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัยิง่ดว้ย แมเ้ราจะใหค้วามเคารพนบัถือและให้
ความเมตตากรุณาแก่ญาติพี่นอ้ง หรือคนอ่ืน ๆ ท่ีอาศยัอยูก่บัครอบครัวของเรา แต่คนเหล่าน้ีจะใชอ้  านาจ
ปกครองครอบครัวของเราไม่ไดต้ามน ้าพระทยัของพระเจา้ บุตรทุกคนมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งเช่ือฟังบิดามารดา
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ของเขา จนกระทัง่เขาเติบโตเป็นผูใ้หญ่และแต่งงานแลว้ จึงจะออกจากครอบครัวของบิดามารดาไป เพื่อ
สร้างครอบครัวใหม่ของเขาเอง 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดส้อนไวด้ว้ยวา่ บุตรจะตอ้งให้ความนบัถือต่อบิดามารดาตราบชัว่อายุ
ของเขา ในสมยัก่อน บุตรมีหนา้ท่ีเล้ียงบิดามารดา เม่ือท่านทั้งสองชราภาพ และไม่สามารถเล้ียงชีพ
ต่อไปไดอี้ก พระเยซูคริสตท์รงเป็นตวัอยา่งท่ีดี ในเร่ืองน้ีในวาระสุดทา้ย ก่อนท่ีพระเยซูส้ินพระชนม ์
ขณะถูกตรึงบนไมก้างเขน พระองคท์รงเป็นห่วงมารดา และไดม้อบมารดาให้อยูใ่นการเล้ียงดูของ
ยอห์น พระธรรมสุภาษิต 19:26 สอนวา่ 

“ผู้ทีป่ระพฤติเหีย้มโหดต่อบิดามารดา และขับไล่มารดาของตน กเ็ป็นบุตรที่ท าให้เกดิความขาย
หน้าและน่าบัดสี” คริสเตียนทุกคน จึงตอ้งอุปการะเล้ียงดูบิดามารดาท่ีชราภาพแลว้ ใหดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะดี
ได ้ทั้งน้ี ท่านอาจจะกระท าได ้โดยท่ีท่านทั้งสองไม่จ  าเป็นตอ้งอยูร่่วมชายคาเดียวกนักบัท่านก็ได ้

แมบุ้ตรจะมีหนา้ท่ีอุปการะแก่บิดามารดา หากบิดามารดายงัแขง็แรงพอท่ีจะรับผิดชอบตนเอง
ได ้ ก็ไม่ควรพึ่งพาอาศยับุตรมากเกินไปนกั ไม่วา่ในทางใด พระธรรม 2 โครินธ์ 12:14 สอนวา่ “.....
ขา้พเจา้จะไม่เป็นภาระแก่พวกท่าน เพราะวา่ ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการส่ิงใดจากท่าน แต่ตอ้งการตวัท่าน
เพราะวา่ท่ีลูกจะสะสมไวส้ าหรับ พอ่ แม่ ก็ไม่สมควร แต่พอ่แม่ควรจะสะสมไวส้ าหรับลูก” 

กฎเกณฑ์ทีพ่ระเจ้าทรงตั้งไว้ ส าหรับครอบครัวได้แก่ 

กฎที ่1 สามแีละภรรยาเป็นเนือ้หน่ึงอนัเดียวกนั 

ตามพระบญัชาของพระเจา้ สามีและภรรยาเป็นเน้ืออนัเดียวกนั ตั้งแต่เวลาท่ีเขาทั้งสองแต่งงาน
กนั ไม่มีบุคคลใดอีกท่ีอาจมีความสัมพนัธ์ต่อกนัดุจเป็น “เน้ืออนัเดียวกนั” น้ีได ้พระธรรมเอเฟซสั 5:31 
สอนวา่ “เพราะเหตุน้ีผูช้ายจึงจะละบิดามารดาของตน ไปผกูพนัอยูก่บัภรรยาของตน และเขาทั้งสองจะ
เป็นเน้ืออนัเดียวกนั” 

และพระเยซูคริสตก์็ตรัสสอนในมทัธิว 19:5 วา่ “เพราะเหตุนั้น บุรุษจึงตอ้งละบิดามารดาของ
ตน ไปผกูพนัอยูก่บัภรรยา” แมก้ระทัง่ยอ้นหลงักลบัไปสู่สมยัดึกด าบรรพ ์พระเจา้ก็ทรงใหบ้นัทึกกฎขอ้
น้ีในพระธรรมปฐมกาล 2:24 “เพราะเหตุน้ัน ผู้ชายจึงละบิดามารดาของตน ไปผูกพนัอยู่กบัภรรยา” 
โดยเหตุน้ี ก่อนท่ีผูช้ายจะแต่งงาน เขาควรแน่ใจวา่ เขามีอายมุากพอและเป็นผูใ้หญ่เพียงพอ ท่ีจะแต่งงาน
ได ้เพื่อเขาจะสามารถใหค้วามอุปการะเล้ียงดูแก่ภรรยาและตนเองได ้

สตรีก็เช่นเดียวกนั เธอควรมีอายมุากพอและเป็นผูใ้หญ่พอก่อนแต่งงาน เพื่อเธอจะสามารถ
รับผดิชอบภาระการดูแลบา้นเรือนไดดี้ พระเจา้คงไม่ออกค าสั่งอยา่งเฉียบขาดเช่นนั้น แก่บุรุษและสตรี
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ท่ียงัไม่ “โตพอ” ท่ีจะแต่งงานกนัได ้ พระองคท์รงประสงคใ์หส้ามีและภรรยาร่วมทุกข ์ ร่วมสุขกนั 
ปรึกษาหารือกนัและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ดว้ยกนัอยา่งแทจ้ริง โดยการทรงช่วยเหลือของพระองค ์

การท่ีสามีภรรยาจะเป็นเน้ืออนัเดียวกนั ไดอ้ยา่งสมบูรณ์นั้น เขาทั้งสองจะตอ้งระมดัระวงัไม่ให้
มีบุคคลท่ีสาม หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใด มาท าลายความรักของเขาทั้งสองได ้พระธรรมฮีบรู 13:4 สอนวา่ “จง
ใหก้ารสมรสนั้นเป็นท่ีนบัถือแก่คนทั้งปวง และใหเ้ตียงสมรสปราศจากความชัว่ชา้เพราะคนมีชูแ้ละคน
ท่ีล่วงประเวณีนั้น พระเจา้จะทรงพิพากษาโทษเขา” 1 โครินธ์ 6:9-10 สอนวา่ “คนล่วงประเวณี จะไม่ได้
รับส่วนในแผน่ดินของพระเจา้” ในพระธรรมมทัธิว 5:28 พระเยซูคริสตไ์ดท้รงกล่าวไวอ้ยา่งหนกัแน่น
ยิง่กวา่นั้นวา่ “ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายวา่ ผูใ้ดมองผูห้ญิงเพื่อใหเ้กิดใจก าหนดัในหญิงนั้น ผูน้ั้นไดล่้วง
ประเวณีในใจกบัหญิงนั้นแลว้” 

การประพฤติซ่ึงเป็นอาการของการล่วงประเวณี ไม่วา่ในรูปการณ์ใด จะท าลายบรรยากาศแห่ง
ความรักในครอบครัวอยา่งส้ินเชิง และบุตรในครอบครัวอาจสังเกตเห็นความผนัแปร ซ่ึงเกิดข้ึนใน
ครอบครัวทนัที ความรักเป็นคุณสมบติัอยา่งหน่ึงท่ีไม่อาจมองเห็นตวัตนได ้ แมเ้ด็กท่ีอายนุอ้ยท่ีสุด ก็
สามารถเขา้ใจและรู้สึกถึงความรักนั้น ไม่มีส่ิงใดท่ีจะเป็นบ่อนท าลายความเช่ือของเด็กท่ีมีต่อพระเจา้ 
และความมัน่ใจในชีวติของเขา ไดร้้ายแรงเท่ากบัความรู้สึกอนัมวัหมองของเด็กท่ีทราบวา่ บิดามารดา
ของตน ไม่ซ่ือสัตยต่์อกนัและกนั บิดามารดาอาจส านึกผิด กลบัใจใหม่และพระเจา้ทรงยนิดีอภยัโทษ 
ความผดิบาปชนิดน้ี แต่ไม่มีใครอาจลบลา้งรอย “จารึก” ซ่ึงเกิดข้ึนในใจของเด็กนั้นไดเ้ลย 

พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “แต่ผูใ้ด จะน าผูเ้ล็กนอ้ยเหล่าน้ีคนหน่ึงท่ีเช่ือในใจเรา ใหห้ลงผิด ถา้เอา
หินโม่กอ้นใหญ่ ผกูคอผูน้ั้นถ่วงเสียท่ีทะเลลึกก็ดีกวา่” (มทัธิว 18:6) สามีภรรยาท่ีเป็นคริสเตียนทุกคน 
จึงตอ้งระมดัระวงัท่ีสุด ในการรักษาความรักของเขาทั้งสองไวใ้หม้ัน่คงเสมอ ทั้งน้ีไม่ใช่เพียงเพื่อ
ความสุขส่วนตวั และเพื่อสวสัดิภาพในชีวติอนาคตของตนและสามีเท่านั้นแต่เพื่ออนาคตของบุตรดว้ย 

เพื่อจะเป็น “เนือ้อันเดียวกัน” อยา่งแทจ้ริง สามีและภรรยายงัตอ้งมีความเช่ืออยา่งเดียวกนั พระ
ธรรมโครินธ์ไดส้อนหลกัความจริง ฝ่ายวิญญาณจิตท่ีส าคญัประการหน่ึงวา่ “อย่าเข้าเทยีมแอกกบัคนที่
ไม่เช่ือ” (2 โครินธ์ 6:14) พระธรรมมทัธิว 12:25 ก็สอนวา่ “ฝ่ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขา จึง
ตรัสกบัเขาวา่....เมืองใด ๆ ครัวเรือนใด ๆ ซ่ึงแตกแยกกนัแลว้ จะตั้งอยูไ่ม่ได”้ สามีภรรยาจะเป็น 
“อนัหน่ึงอนัเดียวกนั” ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือเขาทั้งสองมีชีวติอยูใ่นพระเยซูคริสตอ์งคเ์ดียว เม่ือบิดา 
มารดาต่างเป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ครอบครัวของเขาก็จะเป่ียมลน้ดว้ยบรรยากาศแห่งความรัก
ของพระเจา้ดว้ย ในบรรยากาศเช่นนั้นบิดามารดาจึงจะอธิษฐานเผื่อบุตรและสามารถน าบุตรมาเช่ือพระ
เจา้ได ้ 1 เปโตร 3:7 กล่าววา่ “ท่านทั้งหลายท่ีเป็นสามีก็เช่นกนั จึงอยูกิ่นดว้ยกนักบัภรรยาดว้ยความ
เขา้ใจในเธอ จงใหเ้กียรติแก่ภรรยา....เพื่อวา่ ค  าอธิษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคข์ดัขวาง” 
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สามี และภรรยาท่ีมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทางฝ่ายวญิญาณจิต ก็จะเห็นอกเห็นใจต่อกนั
เขาทั้งสองจะเขา้ใจวา่ระหวา่งเขาทั้งสองนั้น ไม่มีใครส าคญักวา่หรือมีฐานะสูงกวา่กนั 1 เปโตร 3:7 
สอนวา่ สามีภรรยาเป็น “คู่รับมรดกพระคุณแห่งชีวติด้วยกนั” พระเจา้ทรงประทานหนา้ท่ีพิเศษใหแ้ก่
แต่ละคนไม่เหมือนกนั ฉะนั้นจึงไม่มีใครต ่าตอ้ยกวา่ผูใ้ด แต่ทั้งน้ีทั้งสามี และภรรยาจะตอ้งถ่อมตน รับ
ใชซ่ึ้งกนัและกนั ดุจองคพ์ระเยซูคริสต ์ ขณะท่ีพระองคท์รงประทบัอยูใ่นโลก แมพ้ระองคจ์ะเป็นนาย
เหนือมนุษย ์แต่พระองคท์รงถ่อมลงมารับใชค้นทั้งปวง 

พระเยซูตรัสวา่ “อยา่ใหผู้ใ้ดเรียกท่านวา่ “พระครู” ดว้ยพระครูของท่านมีแต่ผูเ้ดียว คือพระ
คริสต ์ ผูใ้ดเป็นนายใหญ่ในพวกท่าน ผูน้ั้นยอ่มตอ้งรับใชท้่านทั้งหลาย ผูใ้ดจะยกตวัข้ึน ผูน้ั้นจะตอ้งถูก
เหยยีดลง ผูใ้ดถ่อมตวัลง ผูน้ั้นจะไดรั้บการยกข้ึน” (มทัธิว 23:10-12) ค าสอนน้ีเป็นหลกัความจริง 
ส าหรับชีวติดา้นอ่ืน ๆ ของสังคมมนุษยฉ์นัใด ก็เป็นหลกัความจริงใจชีวติครอบครัวฉนันั้น 

ขอ้ความต่อไปน้ีดดัแปลงจากพระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 13 เช่ือวา่จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคน 
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเราไดอ้ธิบายแลว้น้ี 

ความรักเร่ิมต้นในครอบครัว 

โดยผู้ประพนัธ์ นิรนาม 

“แมข้า้พเจา้อาจชกัน าความรู้สึกของคนทั้งหลาย ใหเ้คลิบเคล้ิมหลงใหล ตามท่ีขา้พเจา้
ปรารถนา ดว้ยส านวนโวหารอนัหวานซ้ึง หรือเสียงเพลงอนัอ่อนระโหย หรือดว้ยการละเล่นท่ีชาญ
ฉลาด แต่หากขา้พเจา้กลบัไปบา้นดว้ยอารมณ์ฉุดเฉียว เพียงเพราะภรรยาจดัอาหารเยน็ใหช้า้เกินไป หรือ
เส้ือท่ีเธอเยบ็ไม่พอดีกบัตวัขา้พเจา้ ขา้พเจา้ก็เป็นเหมือนฆอ้งหรือฉาบท่ีก าลงัส่งเสียง” 

“และแมข้า้พเจา้จะมีความรู้อนัลึกซ้ึงและกวา้งขวางเก่ียวกบัพระวจนะของพระเจา้ จนคน
ทั้งหลายชมเชย ยกยอ่งนบัถือและแมข้า้พเจา้จะมีความเช่ือใหญ่ยิง่ สามารถท าการใหญ่ไดส้ าเร็จจนมี
ช่ือเสียงโด่งดงั ในฐานะผูส้ามารถยกภูเขาได ้ แต่หากขา้พเจา้ปราศจากความรัก ซ่ึงช่วยใหเ้ขา้ใจความ
ตอ้งการในครอบครัวและไม่สามารถขจดัปัญหา ซ่ึงเกิดข้ึนแก่จิตใจ อนัละมุนละไมและเหนียมอาย ของ
คนในครอบครัวได ้ ขา้พเจา้ก็ไม่มีค่าอะไรเลย แมข้า้พเจา้จะสละของสารพดั เพื่อช่วยเหลือคนยากจน 
จนไดรั้บค าสรรเสริญเยนิยอจากคนอ่ืน แมข้า้พเจา้จะไดรั้บเกียรติ ช่ือเสียง อนัใหญ่ยิง่ โดยยอมใหเ้อาตวั
ขา้พเจา้ไปเผาเสีย แต่หากขา้พเจา้เฉยเมยต่อการรับใชค้นท่ีใกลชิ้ดท่ีสุด และรักท่ีสุด จะหาเป็น
ประโยชน์แก่ขา้พเจา้ไม่” 
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“ความรักนั้นก็อดทนนานและกระท าคุณให ้ ความรักนั้นไม่อิจฉา ไม่อวดตวั ไม่หยิง่ยะโส ไม่
หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว หรือต่อสู้เพื่อประโยชน์ของตนเอง ไม่ฉุนเฉียวไม่โมโหร้ายเม่ืออีก
ฝ่ายหน่ึงกระท าผดิ ไม่ช่ืนชมยนิดีในความผดิของคนอ่ืน แต่ช่ืนชมยนิดีเม่ือเขาประพฤติชอบ” 

ความรักนั้น ท าใหสู้้ทนล าบากโดยไม่บ่น มีความหวงัเสมอ มีความยนิดีเสมอ และอดทนเสมอ 
ครอบครัวเป็นแหล่งทดสอบท่ีดีท่ีสุด วา่ผูใ้ดไดอุ้ทิศชีวติใหแ้ก่พระเจา้อยา่งแทจ้ริง เพราะการ

รับใชพ้ระเจา้ในดา้นอ่ืน ๆ นั้น ท่านยอ่มไดรั้บค าชมเชยจากคนทั้งหลายไม่มากก็นอ้ย แต่การรับใชใ้น
ครอบครัว ท่านตอ้งเอาชีวิตเป็นเดิมพนั โดยไม่ไดรั้บค าสรรเสริญเยนิยอจากผูใ้ด พระเจา้ทรงประทาน
ครอบครัวใหค้ริสเตียน เพื่อฝึกฝนใหค้ริสเตียน ไม่วางตนสูงเกินกวา่ท่ีตนควรและในครอบครัวน่ีเอง ท่ี
ท าใหค้นทั้งหลายทราบวา่ ชีวติคริสเตียนคือชีวติแห่งความเช่ือ ซ่ึงมีการประพฤติท่ีประกอบดว้ยความ
รัก 

กฏข้อที ่2 ตามแผนการของพระเจ้า ส าหรับชีวติสมรสสามจีะต้องเป็นผู้น า ผู้ปกป้องรักษา 
ผู้จัดหา ผู้ให้ความรัก แก่ครอบครัว 

ถา้สามีด าเนินชีวติสมรส ตามแบบแผนท่ีพระเจา้ทรงวางไว ้ เขาจะเห็นความส าคญัของ
ภาระหนา้ท่ีของแต่ละอยา่ง ท่ีพระจา้ทรงโปรดประทานให ้ และจะถือวา่ความรับผดิชอบเหล่าน้ีมี
ความส าคญัมากท่ีสุด วธีิการท่ีสามีประกอบภารกิจ ซ่ึงพระเจา้ทรงมอบหมายใหน้ี้ จะมีผลกระทบ
กระทบกระเทือน ต่อบรรยากาศในครอบครัว และชีวติฝ่ายจิตวญิญาณของคนทั้งครอบครัวมาก 

ก. สามีเป็นผู้น า หรือศีรษะของภรรยาในชีวิตสมรส 

พระธรรมเอเฟซสั 5:23 สอนวา่ “เพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์ทรงเป็น
ศีรษะของคริสตจักร” พระธรรม 1 ทิโมธี 3:4-5 สอนวา่ สามีผูซ่ึ้งเป็นผูน้ าในคริสตจกัร “ตอ้งเป็นคน
ครอบครองบา้นเรือนของตนไดดี้ อบรมบุตรธิดาของตน ใหอ้ยูใ่นโอวาท และมีใจนอบนอ้มเพราะวา่ถา้
ชายคนใดไม่รู้จกัครอบครองบา้นเรือนของตน คนนั้นจะดูแลคริสตจกัรของพระเจา้ไดอ้ยา่งไร” พระเจา้
ทรงอยากชมเชยคริสเตียนทุกคน ดงัท่ีไดท้รงชมเชย อบัราฮมั ในพระธรรมปฐมกาล 18:19 วา่ “ดว้ยเรา
รู้จกั อบัราฮมัอยา่งสนิท ด าริจะใหเ้ขาปกครองลูกหลานของเขาต่อไป” 

ข. สามีเป็นผู้พิทกัษ์รักษา และให้ความรักแก่ภรรยา 

“ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตน เหมือนอยา่งพระคริสตท่ี์ทรงรักคริสตจกัร และทรงประทาน
พระองคเ์องเพื่อคริสตจกัร” (เอเฟซสั 5:25) เม่ืออยูใ่นบา้น สามีจะตอ้งแสดงความรักต่อภรรยา ให้
ภรรยาเห็นประจกัษ ์ เขารู้จกัความรักของพระเจา้ โดยท่ีพระองคไ์ดท้รงส าแดงความรักของพระองค ์ ให้
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มนุษยเ์ห็นทุกวนั จากพระคริสตธรรมคมัภีร์ และพระราชกิจของพระองคฉ์นัใด ในชีวิตสมรสก็ฉนันั้น 
สามีจะตอ้งแสดงความรักของเขาใหภ้รรยาเห็นโดยค าพดูและการกระท า การกระท าเช่นนั้นจะท าให้
ครอบครัวช่ืนฉ ่า ดว้ยบรรยากาศแห่งความรัก และช่วยให้เด็กในครอบครัว เจริญเติบโตและเขม้แขง็ฝ่าย
วญิญาณ พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดส้อนหรืออนุญาตผูเ้ป็นสามีใหเ้ฆ่ียนตี ลงโทษภรรยาของเขา พระ
คริสตธรรมคมัภีร์เพียงแต่สอนวา่ “เช่นนั้นแหละ สามีจึงควรรักภรรยาของตนเหมือนกบัรักกายของ
ตนเอง ผูท่ี้รักภรรยาของตนก็รักตนเอง เพราะวา่ไม่มีผูใ้ดเกลียดชงัเน้ือหนงัของตนเอง มีแต่เล้ียงดู 
และทนุถนอมเหมือนพระคริสตร์งกระท าแก่คริสตจกัร” (เอเฟซสั 5:28-29) 

ค. สามีเป็นผู้เลี้ยงดูภรรยาและครอบครัวของเขา 

ถา้แมผู้ใ้ดไม่เล้ียงดูคนในบา้นเรือนของตน ผูน้ั้นก็ไดป้ฏิเสธพระเจา้เสียแลว้ และชัว่ยิง่กวา่ผูท่ี้
ไม่ไดเ้ช่ือเสียอีก บางคร้ังสามีตอ้งการความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว ในการท ามาหากินนั้น 
เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง แต่ในสายพระเนตรของพระเจา้ สามีซ่ึงเป็นหวัหนา้ครอบครัว จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการเล้ียงดูโดยตรง การท่ีภรรยา หรือญาติพี่นอ้ง ท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้หรือผูป้กครอง และผูเ้ล้ียงดู
ครอบครัว จึงเป็นการกีดกนัหรือกา้วก่ายสิทธิ หนา้ท่ี และพระพร ซ่ึงพระเจา้ไดป้ระทานใหแ้ก่ผูเ้ป็น
สามี นอกจากนั้น ภรรยาท่ีไม่ยอมใหส้ามีมีสิทธิ หนา้ท่ี และต าแหน่งท่ีสมควรในครอบครัว จะท าลาย
ความสุขในชีวติสมรสอยา่งส้ินเชิง ความจริงเร่ืองน้ี ไดป้รากฏแก่ผูท่ี้เป็นภรรยาหลายคนมาแลว้ 

กฏข้อที ่3 ในครอบครัวคริสเตียน ภรรยาจะต้องรักสาม ีจะต้องเป็นเพือ่น เป็นผู้ช่วย และที่
ปรึกษาของเขา และในขณะเดียวกนั ต้องยอมฟังสามด้ีวย (ดู 1 เปโตร 3:1, 1 โครินธ์ 11:3, 
เอเฟซัส 5:22) 

“พระเยโฮวาห์เจา้ทรงด าริวา่ ซ่ึงมนุษยผ์ูน้ั้น จะอยูค่นเดียวก็ไม่เหมาะ เราจะสร้างข้ึนอีกคนหน่ึง
ใหเ้ป็นคู่เคียง เหมาะกบัเขา” (ปฐมกาล 2:18) พระธรรมขอ้น้ีช้ีใหเ้ราเห็นวา่ภรรยาเป็นเพื่อนคู่ชีวติของ
สามี บางคร้ังผูเ้ป็นสามีบางคนใชเ้วลาวา่งส่วนใหญ่ หรือทั้งหมดของเขา ร่วมสนุกสนานกบัชายหญิงอ่ืน
จนลืมภรรยาของตนไป ตามหลกัเกณฑข์องพระเจา้แลว้ สามีจะกระท าเช่นนั้นไม่ได ้หากสามีคนใดรู้สึก
วา่ตนคบเพื่อนบางคนไดดี้กวา่ภรรยา ซ่ึงเป็นเพื่อนคู่ชีวิตของตน ก็เป็นการแสดงวา่ ส่ิงผดิปกติได้
เกิดข้ึนในชีวิตสมรสของเขาแลว้ และเขาทั้งสองจะตอ้งรีบทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจา้ พระองค์
ทรงสามารถแกไ้ขปัญหาน้ีได ้ เหตุท่ีตอ้งเนน้หนกัในเร่ืองความสัมพนัธ์ ระหวา่งสามีกบัภรรยา เป็น
เพราะความสัมพนัธ์น้ี มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศ และการเจริญเติบโตของบุตรในครอบครัว 

ดงัไดบ้อกไวใ้นพระธรรมเอเฟซสั 5:25 แลว้วา่ สามีจะตอ้งรักภรรยาของเขา แต่ภรรยาก็มีส่วน
ส าคญัในการท าตนเป็นท่ีรักของสามี รับความรักของสามี และรักสามี (ดู ทิตสั 2:4) ความรักใน



 14 

ครอบครัวจะเพิ่มพนูข้ึนอยา่งง่ายดาย หากสามีภรรยาใหเ้กียรติแก่กนัและกนั และรักษาชีวติฝ่ายวญิญาณ
ในครอบครัวให้ดีเสมอ ความสะอาดเรียบร้อยของภรรยา และของงานท่ีเธอท า ก็จะเพิ่มเสน่ห์ในตวัเธอ
ข้ึนอีกมาก 

ภรรยามีหนา้ท่ีก าเนิดบุตรและดูแลบา้นเรือน “เหตุฉะนั้นขา้พเจา้ปรารถนาใหพ้วกแม่ม่ายสาว 
ๆ นั้น มีสามี มีบุตร และดูแลบา้นเรือน...” การดูแลรักษาเด็ก บา้นเรือน และงานครัวอยูใ่นความ
รับผดิชอบโดยตรงของภรรยา แต่สามีและทุกคนในครอบครัว ก็ควรช่วยเหลืองานเหล่าน้ี เม่ือไดรั้บการ
ขอร้อง สามีหรือญาติพี่นอ้งซ่ึงไม่ยอมใหภ้รรยาปฏิบติั ตามหนา้ท่ีซ่ึงพระเจา้ไดท้รงมอบหมายไวใ้หเ้ธอ 
และยนืยนัท่ีจะท าหนา้ท่ีเหล่านั้นแทนภรรยา ก็จะขาดพระพรอยา่งใหญ่หลวงจากพระเจา้ เพราะงาน
ดูแลบา้นเรือนและงานครัวนั้น เป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของภรรยา สามีท่ียนืยนัท าหน้าท่ีของภรรยา หรือ
อนุญาตใหภ้รรยาท างานอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่ใช่งานบา้น ทั้ง ๆ ท่ีมีบุตรหลายคนท่ีบา้น ซ่ึงเธอตอ้งรับผดิชอบ 
ยอ่มเป็นการฝ่าฝืนน ้าพระทยัของพระเจา้ 

ในบางครอบครัว ผูท่ี้เป็น บิดา มารดา รักและตามใจบุตรหวัปีมากเกินไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ขณะท่ีเขายงัเด็กอยู ่ โดยยอมใหบุ้ตรนั้นใชอ้  านาจบงัคบัมารดา พฤติกรรมน้ีอาจมีประเพณีบางอยา่งอยู่
เบ้ืองหลงั แต่ในครอบครัวคริสเตียนแลว้ พระเจา้ทรงไม่อนุญาตใหบุ้ตรหวัปี หรือบุตรคนใดใน
ครอบครัว ใชอ้  านาจบงัคบับิดามารดาของเขา พระเจา้ทรงสั่งวา่ “ฝ่ายบุตรจงนบนอบเช่ือฟัง บิดามารดา
ของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้า” (เอเฟซสั 6:1) และพระธรรมสุภาษิต 1:8 และ 6:20 สอนวา่ “ศิษย์ของเรา
เอ๋ย จงฟังโอวาทบิดาของเจ้า และอย่าละทิง้ค าสอนของบิดาเจ้า” แมแ้ต่พระเยซูคริสตเ์อง เม่ือพระองคย์งั
ทรงเยาวอ์ยู ่พระองคก์็ทรงฟังโอวาทของโยเซฟและมาเรียดงัค าบนัทึกใน ลูกา 2:51 วา่ “แลว้พระกุมาร
เยซูก็ลงไปกบัเขาไปยงัเมืองนาซาเร็ธ อยูใ่ตค้วามปกครองของเขา” 

สามีและภรรยาไม่ควรปกปิดความลบัใดต่อกนั แต่ควรจะเผยเร่ืองทุกอยา่งใหอี้กฝ่ายหน่ึงรู้
เสมอ เพื่อทั้งสองจะไดช่้วยเหลือและหนุนน ้าใจซ่ึงกนัและกนั สามีและภรรยาซ่ึงรักและใหเ้กียรติกนั
อยา่งแทจ้ริง ยอ่มไม่ไปท่ีใด ๆ ตามล าพงั เป็นเวลานานหลายชัว่โมง โดยไม่บอกให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบ
ล่วงหนา้ก่อนวา่ตนจะไปท่ีใดบา้ง และไปดว้ยเหตุอนัใด หากสามีและภรรยาต่างเก็บความลบัไวแ้ลว้ เขา
ทั้งสองยอ่มไม่อาจเป็น “อนัหน่ึงอนัเดียวกนั” ได ้ความสัมพนัธ์ในการเป็น “อนัเดียวกนั” ของสามีและ
ภรรยา ยงัเป็นสัญลกัษณ์ ท่ีท าใหม้นุษยเ์ห็นถึงความสัมพนัธ์ ระหวา่งพระคริสต ์ และคริสตจกัรของ
พระองค ์(ดูเอเฟซสั 5:23,32) ใหเ้ราส ารวจตวัเองวา่ ชีวิตในครอบครัวของเรา เป็นตวัอยา่งท่ีดี แก่ชนใน
ทอ้งถ่ินท่ีเราอาศยัอยูห่รือไม่ 

พระธรรมกาลาเทีย 5:22-24 ไดใ้หร้ายช่ือคุณสมบติัต่าง ๆ เก่ียวกบัชีวติทางฝ่ายวญิญาณจิต ซ่ึง
พระเจา้ทรงตั้งไวเ้ป็นมาตรฐาน ส าหรับการด ารงชีวิตในครอบครัวของทุกคน จงลองตรวจดูวา่ ท่านได้
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แสดงคุณสมบติัเหล่าน้ี ในครอบครัวของท่านมากนอ้ยเพียงใด โดยใหค้ะแนน คุณสมบติัท่ีท่านได้
ส าแดงแก่ทุกคนในครอบครัว เป็น 100 % 75% 50% หรือ 25% ตามท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสม 

ขา้พเจา้ไดแ้สดงคุณสมบติั แก่ทุกคนในครอบครัวของขา้พเจา้ดงัน้ี คือ 
1. ความรัก   (    ) 
2. ความยนิดี   (    ) 
3. ความสันติสุข   (    ) 
4. ความอดกลั้นใจ  (    ) 
5. ความปรานี   (    ) 
6. ความสัตย ์   (    ) 
7.  ความสุภาพอ่อนนอ้ม  (    ) 
8. การรู้จกับงัคบัตน  (    ) 
ท่านไดค้ะแนนเฉล่ียก่ีเปอร์เซ็นต ์ท่านคิดวา่ท่านจะตอ้งปรับปรุงตวัใหดี้ข้ึนไหม จงทูลขอความ

ช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต ์ เพราะวา่ “สาธุการแก่พระเจ้า ผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลาย โดย
พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา” (1 โครินธ์ 15:57) 

โปรดสังเกตดว้ยวา่ ในรายช่ือคุณสมบติัฝ่ายวิญญาณจิตส าหรับครอบครัวคริสเตียน ท่ีมีพระเยซู
คริสตเ์ป็นศูนยก์ลางนั้น คุณสมบติัแห่งความรัก และความยนิดีมาก่อน คุณสมบติัอ่ืน ๆ เพราะหาก
ครอบครัวใดมีความรัก ความยนิดี ของพระเจา้แลว้ คุณสมบติัอ่ืน ๆ ก็ตามมาดว้ย ภรรยาและสามีท่ี
ประกอบดว้ยความรัก และความยนิดียอ่มเป็นบิดามารดาท่ีเป่ียมลน้ดว้ยความรักและความยนิดีดว้ย 

(ดูสดุดี 113:9, ปัญญาจารย ์9:9, เอเฟซสั 5:25, 6:4) “และบรรดาลูกหลานของเจา้ จะเป็นสาวก
ของพระเยโฮวาห์ และบรรดาบุตรของเจา้จะมีความสุจส าราญ” (อิสยาห์ 54:13) 

การวางตนของบิดามารดาในครอบครัว จะก่อให้เกิดบรรยากาศ ท่ีจะสอนบุตรไดดี้กวา่ค าเตือน
สอนของบิดามารดา 

พระเจา้ทรงวางกฎเกณฑ ์ ส าหรับชีวิตสมรส ไวไ้ม่มากนกั แต่ก็เป็นกฎเกณฑท่ี์กระทดัรัด
ตรงไปตรงมา 

ค าถาม 

1. จงใหค้วามคิดเห็นวา่ เหตุไรพระเจา้จึงทรงรับสั่งใหส้ามี และภรรยาเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั? 
2. มีทางใดบา้ง ท่ีสามีภรรยา จะช่วยใหก้ารเป็นอนัเดียวกนั กระชบัมัน่ยิง่ข้ึน? 
3. จงใหค้  าอธิบายและความคิดเห็น เก่ียวกบัหนา้ท่ีรับผดิชอบของสามีและภรรยาในครอบครัว

ของท่าน ท่ีท่านไดป้ฏิบติัมานั้น วา่สอดคลอ้งกบัแผนการของพระเจา้หรือไม่? 
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4. ความสัมพนัธ์ของสามีและภรรยา ใหผ้ลสะทอ้นแก่บุตรอยา่งไรบา้ง? 
5. ค  าวา่ “บรรยากาศ” ในครอบครัว หมายถึงอะไร? บรรยากาศในครอบครัว เก่ียวขอ้งกบัความ

เจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณจิต ของบุตรอยา่งไรบา้ง? 
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บทที ่2 แบบแผนการประพฤติของเดก็ 

บุตรเป็นของขวญัประเสริญยิ่ง ท่ีพระเจา้ทรงประทานให้บิดามารดา “จงดูเถิด การมีบุตรชาย
หญิง ยอ่มเป็นของประทานมาแต่พระเยโฮวาห์ และการตั้งครรภน์ั้น คือรางวลัของพระองค”์  

(สดุดี 127:3) เม่ือพระองคท์รงประทานบุตรให้เป็นมรดกแลว้ พระองคก์็ทรงมอบภาระหนา้ท่ี
ใหบิ้ดามารดาฝึกฝนอบรม ในทางของพระองคด์ว้ย “จงฝึกฝนเด็กให้ประพฤติตามทาง ทีค่วรจะ
ประพฤติน้ัน และเมื่อแก่ชราแล้ว เขาจะได้เดินห่างจากทางน้ัน” (สุภาษิต 22:6) เด็กทุกคนท่ีเกิดใน
ครอบครัวคริสเตียน จึงควรไดรั้บการฝึกสอนตั้งแต่เขายงัเยาวอ์ยู ่ ใหเ้ขาทราบวา่ พระเจา้ทรงให้เขาเกิด
มาในโลกน้ี ก็เพื่อใหเ้ขาด ารงชีวติอยูเ่พื่อพระองค ์ และเพื่อคนอ่ืน และเป้าแห่งชีวิตของเขา คือเมือง
สวรรค ์

ในการฝึกสอนบุตรน้ัน บิดามารดาควรจดจ ามุ่งหมายส าคญัสองประการ คอื 

1. เพื่อเตรียมตวับุตรใหรั้กพระเจา้ และเป็นผูใ้หญ่ในอนาคต มีความคิดความเขา้ใจเยีย่งผูใ้หญ่ 
รู้จกัปรับปรุงตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะและส่ิงแวดลอ้มไดดี้ และรู้จกัพึ่งพาอาศยัตนเองในกิจทุกอยา่ง 

2. เพื่อวางรากฐานการรับใชพ้ระเจา้ และเพื่อนมนุษยใ์ห้แก่บุตร ในการเป็นสมาชิกคริสตจกัร 
หรือเป็นคนงานรับใชพ้ระเจา้เตม็เวลา 

ท่านจะบรรลุจุดมุ่งหมายสองประการดงักล่าวน้ี ก็ต่อเม่ือท่านไดฝึ้กฝนอบรมบุตรดว้ยความรัก 
ความระมดัระวงั และดว้ยการเช่ือฟังพระเจา้ จนบุตรนั้นมีอุปนิสัยอนัดีงาม งานน้ีมิใช่งานท่ีง่าย ท่าน
ตอ้งทุ่มเทเวลา และก าลงัไม่นอ้ย ทั้งยงัตอ้งคอยฟังค าทรงน าของพระเจา้ตลอดเวลาดว้ย จึงจะท างานน้ี
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ความไดเ้ปรียบอยา่งใดอยา่งหน่ึงของครอบครัว เช่นสุขภาพดี ความมัน่คัง่ การศึกษาดี 
หรือสติปัญญาอนัปราชญเ์ปร่ือง หรือ คุณสมบติัดงักล่าวน้ีทุกอยา่งรวมกนั ไม่อาจค ้าประกนัท่านไดว้า่
ท่านจะมีบุตรท่ีมีอุปนิสัยดีเสมอไป อจัฉริยบุรุษหลายคนในประวติัศาสตร์ซ่ึงมีบุคลิกลกัษณะ และ
อุปนิสัยดีเยีย่ม เจริญเติบโตในครอบครัวท่ียากจนท่ีสุด ซ่ึงบิดามารดาไร้การศึกษา และมีสุขภาพไมดี่ 
ในทางตรงกนัขา้ม ฆาตรกรท่ีเลวร้ายท่ีสุดของโลกจ านวนไม่นอ้ย ซ่ึงยงัถูกจ าคุกในปัจจุบนั เป็นผูท่ี้มี
สติปัญญาเลิศล ้า บางคนมาจากครอบครัวท่ีร ่ ารวย มีสุขลกัษณะอนามยัดี ดงันั้น จึงเห็นไดว้า่ ผูท่ี้พบ
ความส าเร็จในชีวตินั้น ไม่ใช่เป็นผูท่ี้มีสติปัญญา ฉลาดปราชญเ์ปร่ืองเสมอไป แต่เป็นผูท่ี้มีอุปนิสัยดี 

คุณลกัษณะของผูท่ี้มีอุปนิสัยดี คือ เช่ือฟังผูใ้หญ่ หรือผูมี้อ  านาจ เป็นคนสัตยจ์ริง บริสุทธ์ิ ถ่อม
ตน ประกอบดว้ย ความรัก ความซ่ือตรง และความเช่ือในพระเจา้ บิดามารดามีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ในการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะเหล่าน้ี ใหแ้ก่บุตรของเขา ตั้งแต่เขาเป็นเด็กอยู ่ อยา่เร่ิมฝึกสอนเขาเม่ือเขาเติบโต
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เป็นหนุ่มสาวแลว้ เกรงวา่จะสายเกินไป ท่านควรเร่ิมตน้ฝึกสอนทนัที ขณะท่ีเด็กคลอดออกมา โดยให้
บรรยากาศในครอบครัวเตม็ไปดว้ยความรัก ความเขา้ใจ พยายามจดัสรรทุกอยา่งท่ีทารกตอ้งการ เท่าท่ี
จะเป็นไปได ้ และฝึกสอนใหเ้ด็กรู้จกัไวว้างใจบิดามารดา เม่ือเด็กเช่ือฟังและไวว้างใจบิดามารดาไดทุ้ก
อยา่ง เช่นน้ีแลว้ ก็จะเป็นรากฐานท่ีมัน่คง ท าใหบิ้ดามารดาสามารถเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีดีเด่น ให้แก่
เด็กต่อไปในอนาคตได ้

ไม่มีเด็กคนใดท่ีเจริญเติบโตข้ึนมา และมีคุณลกัษณะท่ีดีเหมือนคุณลกัษณะของพระเยซูคริสต์
โดยบงัเอิญ เด็กจะตอ้งไดรั้บการฝึกสอน ในครอบครัวซ่ึงไดเ้ทิดทูนพระเยซูคริสตเ์ป็นใหญ่และซ่ึงเป่ียม
ลน้ดว้ยความรัก ในครอบครัวคริสเตียน ซ่ึงบิดามารดาเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และไดอุ้ทิศชีวิตใหแ้ก่
พระเจา้แก่กนัและกนั และแก่บุตรแลว้ ยอ่มพยายามทุกวถีิทางท่ีจะจดัสรรส่ิงท่ีบุตรตอ้งการทางฝ่าย
ร่างกาย ฝ่ายสติปัญญา และฝ่ายวญิญาณจิตในการน้ีท่านตอ้งรับความช่วยเหลือ และค าแนะน าต่าง ๆ ซ่ึง
พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดใ้หไ้วอ้ยา่งดีท่ีสุด พระธรรมยากอบ 1:5 สอนวา่ “ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาด
สติปัญญากใ็ห้ผู้น้ันทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณา และมิได้ทรง
ต าหนิ แล้วผู้น้ันกจ็ะได้รับส่ิงทีทู่ลขอ” 

อะไระเป็นเหตุ ท าให้เด็กชอบท า ในส่ิงท่ีเขากระท าอยู ่ท  าไมเขามองส่ิงท่ีเขามอง เราจะพยายาม
ตอบค าถามเหล่าน้ีสั้น ๆ พอเป็นสังเขป ดงัต่อไปน้ี 

กรรมพนัธ์ ส่ิงแวดลอ้ม และความตั้งใจ เป็นท่ีใหก้ าเนิดบุคลิกลกัษณะ ของแต่ละบุคคล หรืออีก
นยัหน่ึงกรรมพนัธ์ + ส่ิงแวดลอ้ม + ความตั้งใจ = บุคลิกลกัษณะ 

กรรมพนัธ์ุ คือ ส่ิงติดตวัมากบัเด็กโดยก าเนิด ไดแ้ก่ รูปร่าง หนา้ตา ความสามารถในการเรียนรู้ 
และความซึมซาบในเร่ืองฝ่ายวญิญาจิต เด็กไม่จ  าเป็นตอ้งแสวงหาลกัษณะพิเศษเหล่าน้ี เพราะเขาได้
คุณสมบติัดงักล่าว โดยก าเนิดแลว้ กรรมพนัธ์ุของเด็กมาจากบิดา มารดา ปู่ ยา่ ตายาย ฯลฯ โดยเหตุน้ีการ
เลือกคู่ครองจึงเป็นส่ิงส าคญัมาก เพราะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักรรมพนัธ์ุ ของบุตรสืบต่อมาดว้ย บิดามารดา
ท่ีฉลาดจะคอยสังเกตดู คุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีบุตรไดม้าโดยก าเนิด แลว้หาทางปรับปรุงคุณลกัษณะ
เหล่านั้นใหดี้ข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผูอ่ื้นและเพื่อเป็นท่ีถวายเกียรติแก่พระเจา้ 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเด็กอาศยัอยูน่ั้น เกิดจากการจดัสรรของบิดามารดา และคนในทอ้งถ่ินเดียวกนั 
เด็กไม่มีหนา้ท่ีจดัสรรส่ิงแวดลอ้ม หรือสภาวะเป็นอยูท่ี่เขาเกิด ส่ิงแวดลอ้มน้ี หมายถึงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ี
อยูร่อบตวัเขา ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัร่างกายและวญิญาณจิตของเด็ก 

ความตั้งใจของเด็ก ก็คือ ความรู้สึกชอบ และความรู้สึกไม่ชอบ ต่อส่ิงแวดลอ้มทุกอยา่ง รวมทั้ง
ใฝ่ฝันซ่ึงเป็นนิสัยประจ าตวั ความใฝ่ฝันของเขาส่วนใหญ่เป็นผลสืบเน่ืองจากส่ิงแวดลอ้ม 
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ความตั้งใจของแต่ละบุคคล มีอ านาจท าใหบุ้คคนั้นกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดไดด้ว้ยความกลา้และ
มัน่ใจ แต่ส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลมากท่ีสุด ต่อวธีิการท่ีเด็กใชใ้นการท าใหค้วามตั้งใจนั้นส าเร็จ ฉะนั้น
บรรยากาศในครอบครัว จึงมีความส าคญัต่อความประพฤติของเด็ก และความตั้งใจของเด็กแต่ละคน 
ส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัวธีิการฝึกสอนของบิดามารดา หรือการขาดการฝึกสอนโดยบิดามารดา 

เด็กสืบเช้ือสาย ความสามารถในการเรียนรู้ แต่ส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กมาก 
เด็กท่ีมีอายตุั้งแต่เกิดจนถึง 4-5 ขวบ จะเรียนรู้โดยการเลียนแบบคนอ่ืน เป็นส่วนใหญ่ เด็กสามารถจดจ า
การกระท า และการประพฤติของบิดามารดาไดม้ากกวา่ค าเตือนสอนของบิดามารดาหลายเท่า 
แมก้ระทัง่ตลอดระยะเวลาท่ีเด็กเจริญเติบโตเป็นใหญ่ เขาจะไดรั้บประสบการณ์เดียวกนั คือ การกระท า
ของแต่ละคน ก่อให้เกิดความประทบัใจไดม้ากกวา่ค าพดู ตวัอยา่งเช่น เด็กสืบเช้ือสายความสามารถใน
การอ่านและเรียนรู้ แต่เขามิไดสื้บเช้ือสายในการชอบอ่านนิยายฆาตกรรมลึกลบั หรือ ชอบอ่านชีวิต
ประวติัคริสเตียนคนส าคญั เด็กสืบเช้ือสายชอบดนตรี แต่มิไดสื้บเช้ือสายในการชอบดนตรีน ายคุหรือ
ชอบดนตรีทางศาสนา ดนตรีท่ีบิดามารดาชอบฟังและอนุญาตให้เด็กฟังเสมอ หรือหนงัสือท่ีบิดามารดา
ชอบอ่าน และอนุญาตใหเ้ด็กอ่านต่างหาก ท่ีท าใหเ้ด็กชอบและเลือกส่ิงนั้น ๆ  

การฝึกฝนกบัการวา่กล่าวก็ไม่เหมือนกนั บางคนคิดวา่การบอกใหบุ้ตรท าส่ิงท่ีตนปรารถนาก็
เพียงพอแลว้ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งบงัคบัใหบุ้ตรปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด แต่พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ 
“จงฝึกสอนเด็กใหป้ระพฤติตามทางท่ีควรจะประพฤตินั้น” ค  าวา่ “ฝึกสอน” ในพจนานุกรมใหค้  าจ  ากดั
ความวา่ คือ “การอบรมบ่มนิสัย และความประพฤติใหอ้ยูใ่นมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ โดยความรอบคอบ
ระมดัระวงั” การฝึกสอนบุตรจึงมีความหมายมากกวา่การวา่กล่าวเท่านั้น บิดามารดาไดรั้บภาระหนา้ท่ี
จากพระเจา้ใหฝึ้กสอนบุตรของตนนั้น จึงตอ้งสละเวลา และแรงงานมาก เพื่อท าการท่ีพระเจา้ทรงมอบ
ไวน้ั้น ส าเร็จครบถว้น พระเจา้ตรัสสั่งวา่ “จงสอนถ้อยค าเหล่านี ้ แก่บุตรทั้งหลายของเจ้าเมื่อน่ังอยู่ใน
เรือน และเดินกลางหนทาง เมื่อนอน และลุกขึน้ จงกล่าวส่ังสอนถ้อยค าและจงเอาถ้อยค าเหล่านีจ้ารึกไว้
ทีเ่สาประตูเรือน และที่ประตูบ้านของเจ้า” (เฉลยธรรมบญัญติั 11:19-20) คนเกียจคร้านยอ่มท างาน
เช่นน้ีไม่ไดแ้ละผูท่ี้ไม่รู้จกัพระเจา้จะรับภาระน้ีไม่ไดเ้ช่นกนั การยอมใหบุ้ตรวยัเยาวอ์ยูใ่นความดูแลของ
คนใชห้รือญาติพี่นอ้ง ท่ีไม่ใช่คริสเตียนก็เท่ากบัน าบุตรนั้น ออกจากความดูแลรักษาของพระเจา้โดยตรง
ฉะนั้นหากเป็นไปได ้ บิดามารดาท่ีรักพระเจา้ จะไม่ยอมใหผู้อ่ื้นฝึกสอนบุตรแทนตน แต่จะพยายาม
ฝึกสอนโดยตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เม่ือบุตรยงัเยาวอ์ยู ่ เพราะวา่ “ผูท่ี้รับจา้ง มิไดเ้ป็นผูท่ี้เล้ียงแกะ 
(บิดามารดา ) และฝงูแกะไม่ไดเ้ป็นของเขา เม่ือเห็นสุนขัป่ามาเขาจะละทิ้งฝงูแกะหนีไป สุนขัป่าก็ชิงเอา
ฝงูแกะไปเสียและท าใหฝ้งูแกะกระจดักระจายไป เขาหนีเพราะเขาเป็นลูกจา้งและไม่เป็นห่วงแกะเลย” 
(ยอห์น 10:12,13) 
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เด็ก ๆ เจริญเติบโตตามกฎเกณฑธ์รรมชาติ หากบิดามารดามีความรู้เก่ียวกบัการเจริญเติบโต
ของเด็กบา้ง เขาก็จะไม่ต่ืนตระหนกตกใจ เม่ือเห็นส่ิงผดิปกติหรือการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในตวัเด็กและ
เตรียมพร้อมเสมอท่ีจะฝึกสอนเด็ก ดว้ยความเขา้ใจ และดว้ยสติปัญญา ตวัอยา่งเช่น หากท่านรู้วา่เด็กอาย ุ
3 ขวบ มกัปฏิเสธค าขอร้องของบิดามารดาเสมอ ท่านจะไม่ตกใจเม่ือลูกของท่านปฏิเสธท่านตลอดเวลา 
เพราะนั้นเป็นลกัษณะของเด็กในช่วงอายนุั้น เม่ือเด็กอายสุองขวบตอบ “ไม่” เขาอาจหมายถึง “ใช่” หรือ 
“หนูเหน่ือยเกินไป” หรือ “รอประเด๋ียว” หรือ “หนูไม่วา่ง” หรือ “มนัยากเกินไป” หรือ “หนูไม่ทราบจะ
ท าอยา่งไร” หรือ “หนูไม่เขา้ใจ” หรือหมายถึงส่ิงอ่ืน ๆ เด็กในช่วงอายนุั้น มีประสบการณ์ ค าพดู และ
ความเขา้ใจจ ากดัมาก บิดามารดาท่ีฉลาดจะตอ้งสอนเด็กอายสุองขวบน้ี ใหท้  าตามค าขอร้องของท่าน
อยา่งเคร่งครัด ดว้ยความน่ิมนวลอ่อนสุภาพ เม่ือเด็กมีอาย ุ 4 ขวบ เขาก็ผา่นพน้ช่วงอายท่ีุตอบวา่ “ไม่” 
และเร่ิมมีประสบการณ์และศพัทภ์าษามากข้ึนและเขา้ใจสิทธิอ านาจของบิดามารดาไดดี้ข้ึนดว้ย จึงไม่มี
ปฏิกิริยาท่ีเป็นการปฏิเสธ หรือ แขง็กระดา้งต่อบิดามารดาเหมือนแต่ก่อน 

ต่อไปเราจะกล่าวถึงลกัษณะของเด็ก ในช่วงอายตุ่าง ๆ อยา่งยอ่ ๆ พอเป็นสังเขป เพื่อบิดา
มารดาจะสังเกตไดอ้ยา่งถูกตอ้งเม่ือเด็กค่อย ๆ เจริญเติบโตข้ึน 

ก. ช่วงอาย ุ1 ขวบถงึ 5 ขวบ 

เด็กในช่วงอายน้ีุ ตอ้งการความเอาใจใส่จากบิดามารดามาก เขาตอ้งการความรักจากบิดามารดา 
และอยากใหบิ้ดามารดาอยูใ่กลชิ้ดเสมอ เขาเช่ือทุกอยา่งท่ีท่านบอกเขา และเรียนรู้โดยการเลียบแบบ
ผูอ่ื้น โดยการเล่นสนุกต่าง ๆ ตามประสาเด็ก ซ่ึงพวกเขาถือวา่เป็นธุรกิจท่ีส าคญัมาก โดยถามค าถามต่าง 
ๆ วา่ ท าไม ท่ีไหน อะไร และเม่ือไร ตลอดเวลา และโดยการกระท าท่ีซ ้ า ๆ ซาก ๆ เพราะพวกเขาลืมได้
ง่ายมาก 

เด็กในวยัน้ี เจริญเติบโตรวดเร็วมาก เขาตอ้งรับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพดี และตอ้งนอนให้
มากเพียงพอ เขาเป็นคนเห็นแก่ตวั ไม่เขา้ใจในการแบ่งปันส่ิงท่ีตนมีใหแ้ก่ผูอ่ื้น และเขาไม่อยากจะ
แบ่งปันส่ิงของใหแ้ก่ผูใ้ดเลย เขายงัไม่สามารถพดูไดห้ลายค า เขาไดรั้บประสบการณ์นอ้ยมาก เขา
สามารถเอาใจจดจ่อต่อส่ิงต่าง ๆ ในช่วงเวลาท่ีสั้น คือ ไม่มากกวา่ 3-10 นาที แลว้เขาจะตอ้งเปล่ียน
อริยาบถใหม่ เด็กในวยัน้ีชอบขดัขืนและปฏิเสธค าขอร้องของบิดามารดาเสมอ ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ ความ
เขา้ใจในฝ่ายวญิญาณจิตของเด็กส่วนใหญ่ ข้ึนอยูก่บับรรยากาศในครอบครัว และข้ึนอยูก่บัท่าทีของบิดา
มารดาท่ีมีต่อกนัและกนัต่อบุตรและต่อพระเจา้ 
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ข. ช่วงอาย ุ6 ขวบ ถงึ 8 ขวบ 

เด็กวยัน้ี ตอ้งการความแน่ใจวา่ คุณพอ่ คุณแม่ และครู รักเขา ทนุถนอมเขา เขาจะโกรธเคือง
ทนัที หากมีใครลอ้เขาวา่เป็นเด็กทารก ค าสรรเสริญเยนิยอของบิดามารดา และคนอ่ืน ๆ ท่ีเด็กนิยม
ชมชอบ จะเป็นแรงกระตุน้ท่ีดีเลิศ ท่ีจะหนุนใจใหเ้ด็กทุกอยา่งจนสุดความสามารถ 

เด็กในช่วงอายน้ีุ เรียนรู้โดยการสังเกต เลียนแบบ และโดยการกระท าดว้ยตนเอง เขาเร่ิมมี
ความคิดต่าง ๆ ของตนเอง และถกเถียงหาเหตุผล เขามีความจ าท่ีดีมาก สามารถจ าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
และบทเรียนท่ีเรียนรู้มาอยา่งละเอียดถ่ีถว้นและสามารถจ าส่ิงท่ีเขาพบเห็นและเรียนรู้ในระยะน้ี ได้
ตลอดชีวิตของเขา เด็กเหล่าน้ี ต่ืนเตน้ง่าย ๆ ชอบคลุกคลีเล่นหวักบัเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกนั พวกเขา
ชอบเล่นเกมส์ท่ีไม่มีการแข่งขนัอยา่งจริงจงัเกินไป และชอบเกมส์ท่ีเล่นไดง่้าย ๆ ถา้เขาไดรั้บการ
ฝึกสอนท่ีดีในวยัน้ี เขาจะพร้อมท่ีจะตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดส่วนตวัของเขา 
นอกจากนั้น เด็กเหล่าน้ีสามารถเขา้ใจไดดี้วา่ อะไรดีและอะไรชัว่ 

ค. ช่วงอาย ุ9 ขวบถงึ 11 ขวบ 

เด็กในวยัน้ีก็ตอ้งการความแน่ใจวา่ บิดามารดาของเขารักเขา เขา้ใจเขา และใหค้วามเป็นธรรม
แก่เขา เขาไม่อยากใหผู้ใ้ดแสดงความรักต่อเขา ดว้ยกิริยาอาการต่าง ๆ ในท่ีสาธารณะเด็กรุ่นน้ีส่วนมาก 
นิยมชมชอบผูใ้หญ่บางคนเป็นพิเศษ และพยายามท าตนใหเ้หมือนผูใ้หญ่เหล่านั้น เขาอยากจะเป็นอิสระ
และเป็นตวัของตวัเองในการตดัสินใจ 

เด็กเหล่าน้ีชอบกีฬากลางแจง้ ท่ีจดัเป็นทีม แข่งขนั และท่ีอึกทึกครึมโครม เขาชอบการตลก
ขบขนั เกบ็แสตมป์ แมลงกอ้นหินแปลก ๆ และทุกส่ิงท่ีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกนัชอบ เขาคิดพิจารณา 
และคน้ควา้หาค าตอบใหแ้ก่ตนเอง หากเขาไดรั้บการฝึกสอนท่ีดีแต่เยาวว์ยั ในวยัน้ีเขาจะรู้จกัด ารงชีวติ
อยา่งรอบคอบท่ีสุด เขารู้สึกส านึกถึงความผดิบาปของตนเอง และพร้อมท่ีจะตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็น
พระผูช่้วยใหร้อด 

ง. ช่วงอาย ุ12 ขวบ 16 ปี 

ในวยัน้ีความแน่ใจถึงความรัก สิทธิอ านาจ และความเขา้ใจของบิดา มารดา เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุด
ส าหรับเขา เพราะความแน่ใจน้ี จะท าใหเ้ขามีใจมัน่คงต่อทุกอยา่ง เยาวชนในวยัน้ี ไม่มีความมัน่คงใน
อารมณ์และความรู้สึก เขาอาจจะเปล่ียนอารมณ์ท่ีร้อนวาบเป็นเยน็วบู หรือจากท่ีเยน็วบูเป็นร้อนวาบได้
ทนัที หากเขามิไดก้ลบัใจใหม่ รับเช่ือพระเยซูคริสตม์าก่อน เขาจะเป็นคนท่ีด้ือดา้นและฝ่าฝืนค าสั่ง การ
รับเช่ือพระเยซูตั้งแต่ยงัเด็กและการฝึกสอนท่ีดีแต่เน่ิน ๆ จะช่วยขจดัปัญหาหลายอยา่งท่ีเกิดแก่วยัรุ่น ใน
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ระยะเวลาน้ี ท่ีเด็กวยัรุ่นเป็นจ านวนมากรู้สึกวา่เขาจ าเป็นตอ้งรับเอาพระเยซูคริสต ์ และตอ้นรับพระ
คริสต ์เป็นพระผูช่้วยให้รอดของเขาเป็นส่วนตวั 

ในระหวา่งช่วงอายน้ีุ จะมีสองปีท่ีเด็กเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่อยา่งรวดเร็ว ผูห้ญิงส่วนมากจะ
เร่ิมเติบโตเป็นผูใ้หญ่ระหวา่งอาย ุ11-14 ปี ส่วนผูช้ายจะเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด ระหวา่งอาย ุ13-14 ปี 

วยัรุ่นซ่ึงมีอายจุาก 12-16 ปี สนใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินของเขาและทัว่โลก 
ความสนใจของเขาจะมีมากยิง่ข้ึน หากบิดามารดาสนใจในส่ิงเหล่าน้ีดว้ย วยัรุ่นตอ้งการมีเพื่อนรุ่นราว
คราวเดียวกนั ตอ้งมีเวลาเล่นอยา่งสนุกสนาน ตอ้งรับการศึกษา ตอ้งมีการงาน ภาระหนา้ท่ี และตอ้งมี
อิสระในการเลือกและการตดัสินใจ วยัรุ่นท่ีไดรั้บการฝึกสอนท่ีดีมาก่อนและไดถ้วายชีวติแก่พระเยซู
คริสตแ์ลว้ ยอ่มน าความยนิดีมาสู่บิดามารดา ในการเลือกและการตดัสินใจของเขา 

ก่อนจบบทน้ี ขอเชิญท่านผูเ้ป็นบิดามารดา อ่านค าสอนและรับการหนุนน ้าใจจากพระวจนะ
ของพระเจา้ ดงัต่อไปน้ี 

“จงอุตส่าห์ส าแดงตนให้เป็นทีพ่อพระทัยพระเจ้าเป็นคนงานทีไ่ม่ต้องอาย.....” 2 ทโิมธี 2:15 
“ผู้ทีเ่ดินร้องไห้ไปหว่านพชืน้ัน ไม่ต้องสงสัยคงจะแบกฟ่อนข้าวของตนกลับมาอกี ด้วยความ

ยนิดี” สดุดี 126:6 
“อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง กจ็ะเกบ็เกีย่วส่ิงน้ัน”

กาลาเทยี 6:7 
“อย่าให้เราเมื่อยล้าในการท าดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราจะเกบ็เกีย่วในเวลาอันสมควร” 

กาลาเทยี 6:7 
“ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า จงกลบัใจใหม่และรับบัพติศมา ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ส้ิน

ทุกคน เพือ่พระเจ้าจะทรงยกความผดิบาปของท่านเสีย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ ด้วยว่าพระสัญญาน้ัน ตกแก่ท่านทั้งหลายกบัลูกหลานของท่านด้วย....” กจิการ 2:38-39 

ค าถาม 

1. จงใหค้วามเห็นเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายสองประการ ซ่ึงบิดามารดาควรจดจ าไวใ้หแ้ม่นย  า ในการ
ฝึกสอนบุตร 

2. จงใหค้  าจ  ากดัความ และค าอธิบายเก่ียวกบัองคป์ระกอบต่าง ๆ ของ “บุคลิกลกัษณะ” 
3. บิดามารดามีส่วนส าคญัอยา่งไร ต่อการเสริมสร้างและดดัแปลงแกไ้ข บุคลิกลกัษณะของ

บุตร 
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4. จงใหค้  าจ  ากดัความของค าวา่ “ฝึกสอน” และอา้งขอ้พระธรรมสักขอ้หน่ึง ท่ีกล่าววา่ พระเจา้
ทรงสั่งใหเ้ราฝึกสอนบุตรของตน 

5. ใครมีภาระรับผดิชอบโดยตรง ท่ีจะตอ้งทุ่มเทเวลาและก าลงักายในการฝึกสอนบุตร 
6. การเรียนรู้ถึงกฎเกณฑ ์แห่งความเจริญเติบโตโดยทัว่ ๆ ไปของเด็ก จะเป็นประโยชน์แก่บิดา

มารดาอยา่งไรบา้ง 
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บทที ่3 สัมพนัธภาพของครอบครัวกบับุตร 

“ความรักเป็นน ้ามนัหล่อล่ืน ท่ีท าใหก้ารด าเนินชีวิตในครอบครัว เป็นไปอยา่งราบร่ืน” 
ในบทท่ี 1 เราไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ของสามีและภรรยา ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีสุดของ

ครอบครัว ตามแผนการของพระเจา้ บทท่ี 2 กล่าวถึงเด็กและแบบแผนการเจริญเติบโตของเด็ก เด็กทุก
คนแมจ้ะมีแบบแผนการเจริญเติบโตโดยทัว่ ๆ ไปเหมือนกนั คือ กรรมพนัธ์ุ ส่ิงแวดลอ้ม และความตั้งใจ
ประกอบกนัเขา้ ก่อให้เกิดบุคคิกลกัษณะของเด็กแต่ละคนอยา่งไรดี เด็กแต่ละคนยงัมีขอ้แตกต่างจ าเพาะ
ตน ในบทน้ีเราจะใคร่ครวญถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบิดามารดา กบับุตรของเขาและกบัคนอ่ืน ๆ ท่ี
อาศยัอยูใ่นครอบครัว 

เราไดก้ล่าวไวใ้นบทก่อนแลว้วา่ บิดามารดาท่ีเป็นคริสเตียน ควรมีจุดมุ่งหมายในการฝึกสอน
บุตร คือ 

1. เตรียมตวัให้เป็นผูใ้หญ่ในอนาคต เป็นผูท่ี้รักพระเจา้มีความคิด ความเขา้ใจเยีย่งผูใ้หญ่ รู้จกั
ปรับปรุงตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะและส่ิงแวดลอ้มไดดี้ และรู้จกัพึ่งพาอาศยัตนเองในกิจทุกอยา่ง 

2. วางรากฐานในการรับใชพ้ระเจา้ และเพื่อนมนุษยใ์หแ้ก่เด็ก โดยเป็นสมาชิกคริสตจกัร หรือ
เป็นคนรับใชพ้ระเจา้เตม็เวลา 

เพื่อจะใหบ้รรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ีวางไวน้ี้ บิดามารดาจะตอ้งฝึกสอนอบรมบุตรของตน จนมี
อุปนิสัยดี เช่ือฟังผูใ้หญ่เป็นคนงานสัตยซ่ื์อ บริสุทธ์ิ ถ่อมตน ประกอบดว้ยความรัก ความจงรักภกัดี และ
ความเช่ือในพระเจา้ 

การฝึกสอนบุตร มิใช่เป็นงานท่ีง่าย อาจเปรียบไดก้บัการปลูกตน้ไมช้นิดต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งใชค้วาม
เอาใจใส่ดูแลอยา่งดีท่ีสุด หน่ออ่อนของตน้ไม ้ ซ่ึงจะเจริญเติบโต แผก่ิ่งกา้นสาขาและผลิดอกออกใบใน
วนัขา้งหนา้ มกัจะชอกช ้าไดง่้าย ๆ ความชอกช ้าน้ีจะเป็นเหตุขดัขวางความเจริญเติบโตของมนั ใน
ตอนตน้ดอกไมบ้างชนิดอาจเจริญงอกงาม ใหค้วามหวงัและก าลงัใจแก่ผูป้ลูกเป็นอยา่งยิง่ แต่หากมนั
ไม่ไดรั้บ แสงแดด และน ้าเพียงพอหรือปลูกไวใ้นดินท่ีไม่ดี ในไม่ชา้ตน้ไมน้ั้นก็จะตาย ตน้อ่อนท่ีถูก
เหยยีบย  ่า หรือถูกแทะเล็ม ทุกคร้ังท่ีมกังอกเงยสู่ผวิพื้นดินก็จะมีชีวติอยูไ่ดไ้ม่นานเช่นเดียวกนั มนัจะ
เจริญเติบโตไดไ้ม่เตม็ท่ีมีหญา้รกรุงรังข้ึนอยูล่อ้มรอบ หรือมีตน้ไมอ่ื้นข้ึนเบียดเสียดยดัเยยีด ดอกไมบ้าง
ชนิดมีความรู้สึกไวมาก เพียงแต่มีส่ิงใดไปแตะตอ้งกลีบของมนัเท่านั้น กลีบของมนัก็จะหุบลงทนัที 
เป็นการท าลายความสวยงามของมนัเสียส้ิน 

ในทางตรงกนัขา้ม ตน้อ่อนท่ีไดรั้บการดูแลรักษาจนเกินไป โดยมีหลายคนใชค้วามคิด และวธีิ
ต่าง ๆ ในการเล้ียงดูตน้อ่อนนั้น มนัก็จะไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควร หรืออาจถึงกบัตายไดต้วัอยา่งเช่น ใน
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เวลาตอนเชา้ คนท าสวนคนหน่ึง น าตน้ไมไ้ปปลูกไวใ้นกระถางซ่ึงอยูใ่นท่ีร่ม แต่เม่ือถึงเวลาตอนบ่าย 
คนท าส่วนอีกคนหน่ึงน ากระถางตน้ไมน้ั้น ไปวางไวใ้นท่ีมีแดดจา้เม่ือเป็นเช่นน้ีทุกวนั ตน้ไมน้ั้นก็จะ
ตายอยา่งแน่นอน 

ความเจริญเติบโตของเด็ก ก็คลา้ยความเจริญเติบโตของตน้พืช เด็กท่ียงัเยาวอ์ยูน่ั้น ไม่อาจ
ช่วยเหลือตนเองไดเ้ลย เขาตอ้งการความเอาใจใส่ดูแลอยา่งละมุนละไม และดว้ยความเขา้ใจจึงจะ
เจริญเติบโต พร้อมดว้ยอุปนิสัยอนัดี สามารถน าเกียรติช่ือเสียง มาสู่บิดามารดา สู่ทอ้งถ่ิน และสู่พระเจา้ 
เราตอ้งเล้ียงดูบุตรดว้ยความเอาใจใส่ ในวธีิต่าง ๆ กนั ตั้งแต่เขาเกิดจนกระทัง่เขาเติบโต มีความสามารถ
เล้ียงดูตนเอง และตั้งบา้นเรือนของตนเองได ้มีคนหน่ึงพดูวา่ ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งจดัการอะไรกบัความชัว่
และความผดิของบุตร ซ่ึงก าลงัเพิ่มพนูข้ึน เพราะมนัจะสูญสลายไปเอง น่ีเป็นค าพูดท่ีไม่ถูกตอ้ง พระ
ธรรมสุภาษิต 22: 6 สอนวา่ “จงฝึกสอนเด็กให้ประพฤติตามทางทีค่วรจะประพฤติน้ัน และเมื่อแก่ชรา
แล้ว เขาจะไม่เดินห่างจากทางน้ัน” 

เด็กท่ีมีผูดู้แลหรือผูฝึ้กสอนมากเกินไป ก็จะไม่เกิดผลดีเช่นกนั ตามแผนการของพระเจา้ บิดา
มารดาตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบฝึกสอนบุตรโดยตนเอง เพื่อจะมีโอกาสฝึกสอนบุตรอยา่งใกลชิ้ดโดยเหตุน้ี
บิดามารดาจึงควรละครอบครัวเดิม ไปตั้งครอบครัวใหม่ “เพราะเหตุน้ี ผูช้ายจึงละบิดามารดาของตน ไป
ผกูพนัอยูก่บัภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเน้ืออนัเดียวกนั” (เอเฟซสั 5:31) เม่ือท่านแบ่งแยกออกจาก
ครอบครัวเดิมแลว้ ท่านอาจจะตอ้งร่วมอาศยัชายคาเดียวกนั กบัญาติพี่นอ้งอ่ืน ๆ เพราะท่านไม่อาจจดัหา
หรือสร้างบา้นใหม่ได ้ การอาศยัอยูใ่นบา้นร่วมกบัครอบครัวอ่ืน แมจ้ะมิไดเ้ป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด แต่ก็ยงัเป็น
การดีท่ีท่านจะสามารถฝึกสอนบุตรไดเ้ตม็ท่ี สามีและภรรยาจะตอ้งแสดงใหบุ้ตรเห็นวา่เขาทั้งสองมีใจ
พร้อมเพรียงกนั ในการอบรมฝึกสอนบุตรเสมอ หากมีขอ้ขดัแยง้ใด ๆ ระหวา่งสามีและภรรยา เก่ียวกบั
การฝึกสอนบุตร ก็อยา่พึงโตเ้ถียงกนัต่อหนา้บุตร เพราะเม่ือบุตรเห็นวา่บิดามารดามีความคิดเห็นไม่ลง
รอยกนัเสมอในค าสั่ง ค  าขอร้องท่ีไดใ้หแ้ก่เขา เขาก็จะขาดความนบัถือค าเตือนสอนของบิดามารดา “ไม่
มีใคร (หรือเด็กคนใด) สามารถปฏิบัติรับใช้นายสองคนได้” (มทัธิว 4:24) 

บิดามารดาท่ีไม่ไดเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั จะท าใหบุ้ตรผดิหวงัและขาดสวสัดิภาพในชีวติ บิดา
มารดาท่ีชอบ กล่าวค านินทาดูหม่ินเหยยีดหยามบิดามารดาอ่ืน ๆ ต่อหนา้บุตร จะไม่เป็นท่ีเคารพยกยอ่ง
ของบุตรเช่นกนั และท าใหบุ้ตรขาดความเคารพนบัถือบิดามารดาอ่ืน ๆ ท่ีเขาทั้งสองกล่าวถึง เม่ือบิดา
มารดาไม่ปรองดองกนั อธิษฐานทูลขอต่อพระเจา้เพื่อบุตร พระองคก์็จะไม่ทรงตอบค าอธิษฐานของเขา 
พระธรรม 1 เปโตร 3:7 สอนวา่ “ท่านทั้งหลายท่ีเป็นสามี.....จงอยูกิ่นกบัภรรยาดว้ยความเขา้ใจในเธอ จง
ใหเ้กียรติแก่ภรรยา (และภรรยาจงใหเ้กียรติแก่สามี) เพราะท่านทั้งสองไดรั้บชีวติอนัเป็นพระคุณเป็น
มรดก เพื่อวา่ค าอธิษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคขดัขวาง” มีทางเดียวเท่านั้น ท่ีสามีภรรยาจะเป็น
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อนัหน่ึงอนัเดียวกนัได ้ คือ เขาทั้งสองจะตอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในพระคริสตก่์อน เพราะพระเยซู
คริสตท์รงเป็นปัจจยัส าคญั ในการเช่ือมโยงใหม้นุษยเ์ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

บางคร้ังมีเหตุจ าเป็นท่ีเพื่อนหรือญาติพี่นอ้งบางคน ตอ้งไปอาศยัอยูก่บัครอบครัวหน่ึง
ครอบครัวใด ในกรณีเช่นน้ี เพื่อนหรือญาติพี่นอ้ง จะตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบและวนิยั ในครอบครัว
นั้น เขาจะตอ้งไม่ยุง่เก่ียวกบัการเล้ียงดู และการฝึกสอนเด็กในครอบครัว จะตอ้งไม่กระท าส่ิงใด ๆ อนั
เป็นการขดัต่อความประสงคข์องผูเ้ป็นบิดามารดา หากผูเ้ป็นบิดามารดาสั่งใหบุ้ตรของตน กระท าส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง บางคร้ังผูเ้ป็นบุตรไม่อยากปฏิบติัตาม และมาขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผูร่้วมอาศยักบั
ครอบครัว ผูเ้ป็นญาติ พึงอยา่ใหค้วามช่วยเหลือแก่เขา เพราะจะท าใหเ้ด็กด้ือดึงต่อค าสั่งของบิดามารดา
ยิง่ข้ึน 

เม่ือเด็กไดรั้บการเฆ่ียนตีสั่งสอนจากบิดามารดา เขาก็ไม่ควรเขา้ไปหา้ม หรือปลอบโยนเด็ก
แทน หากเขารู้สึกไม่พอใจเก่ียวกบัการอบรมสั่งสอนของผูเ้ป็นบิดามารดา เขาก็ควรพดูกบับิดามารดา
เป็นการลบั หากญาติและเพื่อนรู้สึกวา่ เขาไม่อาจบงัคบัตนเอง ไม่ใหพ้ดูหรือแสดงกิริยาอนัเป็นการ
ต่อตา้นและคดัคา้นการกระท าของผูเ้ป็นบิดามารดาได ้ ทางท่ีดีท่ีสุด เขาไม่ควรอยูก่บัครอบครัวนั้น
ต่อไป 

เด็กท่ีไดรั้บการฝึกสอนท่ีดี จะเคารพนบัถือผูมี้อาวุโสไม่วา่ผูมี้อาวุโสนั้น เป็นญาติพี่นอ้งของ
ตนหรือไม่ 

ความรักใคร่ระหวา่งบิดามารดา มีความส าคญัต่อสวสัดิภาพของบุตรฉนัใด ความรักระหวา่ง
บิดามารดากบับุตรก็มีความส าคญัเช่นนั้น บิดามารดาจะขาดความรักต่อกนัและกนั เพื่อรักบุตรมากกวา่ 
หรือบิดามารดารักซ่ึงกนัและกนัแต่ขาดการรักบุตรยอ่มเป็นไปไม่ไดท้ั้งสองอยา่ง บุตรท่ีรู้วา่ บิดามารดา
รักเขา ห่วงเขา ก็จะอ่ิมเอิบไปดว้ยความสดช่ืนสวยงาม ดุจความสวยงามของดอกกุหลาบท่ีบานสะพร่ัง 
ส่งกล่ินไอแห่งความหอมหวลอบอวลไปทัว่ แต่บางคนเขา้ใจความหมายของค าวา่ “ความรัก” ผดิไป 
การตามใจบุตรทุกอยา่ง มิใช่ความรัก ผูท่ี้มีความรักต่อผูอ่ื้น ยอ่มพยายามเสริมสร้างสวสัดิภาพในชีวติ 
ใหแ้ก่คนนั้นพระธรรมฮีบรู 12:6-8 กล่าววา่ “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ทีพ่ระองค์ทรงรัก.....ท่าน
ทั้งหลายจงรับและทนเอาเถอะ เพราะเป็นการตีสอน พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านในฐานะทีท่่านเป็นบุตร
ของพระองค์ ด้วยว่าบุตรมีคนใดเล่า ทีบ่ิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้าง แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอน 
เช่นเดียวกบัคนอืน่ ๆ ท่านก็ไม่ได้เป็นบุตร แต่เป็นลูกทีไ่ม่มีพ่อ” พระธรรมสุภาษิต 29:17,15 ก็สอนวา่ 
“จงกล่าวสัง่สอนบุตรชายของตน และบุตรชายนั้นจะเป็นเหตุใหเ้จา้สบายใจ เออ....เขาจะท าใหด้วงจิต
เบิกบานยนิดี.... ไมเ้รียวท่ีตีสอนท าใหเ้กิดปัญญา แต่เด็กท่ีถูกละเลยนั้น เป็นเหตุกระท าใหม้ารดาของตน
ไดรั้บความอบัอาย” 
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บิดามารดาท่ีเสียสละความสุขส่วนตวัทุกอยา่ง เพื่อใหบุ้ตรไดรั้บความสนุกสนานเตม็ท่ี เป็น
เหตุใหบุ้ตรเสียนิสัย การฝึกสอนบุตรใหรู้้จกัเสียสละความสุขส่วนตวั เพื่อให้คนอ่ืนไดรั้บความ
สนุกสนานต่างหาก จึงจะช่วยใหบุ้ตรเรียนรู้ในการเคารพนบัถือผูอ่ื้น จงอยา่ใหบุ้ตรไดรั้บสิทธิมาก
เกินไป หรือส่ิงท่ีดีท่ีสุดเสมอไป เม่ือท่านมีขนมบางอยา่งในบา้น อยา่ใหข้นมทั้งหมดแก่บุตร แต่จงสอน
ใหเ้ขารู้จกัแบ่งปันคนอ่ืน เด็กท่ีเรียนรู้การใหจ้ะเป็นเด็กท่ีมีความสุข บุตรท่ีไม่ไดรั้บการสอนใหแ้บ่งปัน
ส่ิงใดแก่บิดามารดาขณะเม่ือเขายงัเยาวอ์ยู ่ เม่ือเติบโตข้ึน เขามกัจะไม่ยอมใหส่ิ้งใดแก่บิดามารดาท่ีชรา
แลว้ บุตรท่ีไดรั้บการฝึกสอนใหเ้ห็นแก่ตวัเองเสมอน้ี จะขาดพระพรอยา่งใหญ่หลวงในชีวติเพราะพระ
พรน้ีเขารับไดโ้ดยการให้เท่านั้น 

การเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั เป็นอุปสรรคใ์หญ่หลวงอยา่งหน่ึงต่อความเจริญกา้วหนา้ของเด็ก 
ครอบครัวคริสเตียนจะตอ้งไม่มีการเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั การกระท าเช่นนั้นเป็นภยัต่อเด็กและเป็นภยัต่อ
ความสัมพนัธ์ ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว หากผูเ้ป็นบิดามารดาใหค้วามรักใคร่บุตรชายคนหน่ึง 
มากกวา่พี่สาวของเขา หรือใหส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดแก่บุตรคนโตทุกคร้ัง การอิจฉาริษยาและการกินแหนงแคลงใจ
กนัก็จะเกิดข้ึนทนัที ผูมี้อายมุากกวา่ไม่จ  าเป็นตอ้งท าตามใจปรารถนาของผูมี้อายนุอ้ยกวา่เสมอไป และ
ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งท าตามความปรารถนาผูท่ี้มีอายมุากกวา่เช่นเดียวกนั ความเสมอภาค
ควรใชเ้ป็นมาตรฐานในการครองชีวิตในครอบครัวคริสเตียน บิดามารดาท่ีฉลาดจะไม่เปรียบเทียบบุตร
คนหน่ึงกบับุตรอีกคนหน่ึง อนัเป็นเหตุใหบุ้ตรทะเลาะววิาทกนั ทั้งเป็นการขดัต่อน ้าพระทยัของพระเจา้ 
จงพยายามสืบเสาะดูความดี ความสามารถของบุตรแต่ละคน และช่วยปรับปรุงส่ิงเหล่านั้นใหดี้ข้ึน จน
เป็นคุณสมบติัท่ีดีของบุตร พระธรรม 1 ทิโมธี 5:21 สอนวา่ “ข้าพเจ้าก าชับท่านต่อพระพกัตร์พระเจ้า 
พระเยซูคริสต์ และเหล่าทูตสวรรค์ทีท่รงเลอืกไว้แล้วน้ัน ให้ท่านรักษาระเบียบเหล่านีไ้ว้โดยไม่เห็นแก่
หน้าผู้ใด และไม่กระท าการใด ๆ ด้วยใจล าเอยีง” บิดามารดาท่ีมีใจล าเอียงต่อบุตร เป็นผูไ้ม่ยติุธรรมและ
เป็นผูท่ี้โหดร้ายทารุณ การเรียกบุตรวา่ “ไอเ้ซ่อ” เป็นการกระทบกระเทือนต่อสุขภาพทางดา้นจิตใจของ
บุตรมาก บุตรจะขาดความเช่ือมัน่ในตวัเอง และในบิดามารดาดว้ย บิดามารดาท่ีไม่เป็นท่ีไวว้างใจของ
บุตร ก็จะขาดโอกาสอนัดีท่ีจะช่วยบุตรต่อไป ค าพดูท่ีท่ิมแทงเสียดสีจิตใจของบุตร ไม่วา่จะมีความจริง
มากมายเพียงใดแฝงอยู ่จะไม่ช่วยเหลือบุตรแมแ้ต่นอ้ยเลย 

บิดามารดาท่ีฉลาดจะไม่อวดความสามารถของบุตร เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกบัความสามารถ
กบับุตรคนอ่ืน ๆ การกระท าเช่นนั้น จะไม่ช่วยเสริมสร้างนิสัยแห่งการถ่อมตวั ตามแบบอยา่งของพระ
เยซูคริสต ์ใหแ้ก่บุตรแมแ้ต่นอ้ย พระธรรมสุภาษิต 27:2 กล่าววา่ “จงให้คนอืน่สรรเสริญเจ้า” (บุตรของ
ท่าน) เถิด “อย่าให้ออกจากปากของเจ้าเลย” บิดามารดาควรจะชมเชยความสามารถ และความส าเร็จของ
บุตรอยา่งเงียบ ๆ และหนุนใจใหเ้ขาท าทุกอยา่ง ดว้ยเตม็ความสามารถเสมอ ทั้งน้ีมิใช่เพื่อรับการ
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สรรเสริญเยนิยอจากคนอ่ืน แต่เพื่อเป็นท่ีถวายเกียรติยศแก่พระเจา้ พระธรรมสุภาษิต 22:4 กล่าววา่ 
“บ าเหน็จแห่งการถ่อมใจลง และความย  าเกรงพระเยโฮวาห์ ก็เป็นทางน ามาถึงทรัพยส์มบติั และเกียรติ
ศกัด์ิ และชีวติ” 

บิดามารดาท่ีไม่ยอมส ารวจความผดิพลาดของบุตร หรือพยายามแกต้วัใหบุ้ตรท่ีไดก้ระท าผดิต่อ
คนอ่ืน ยอ่มเป็นเหตุใหบุ้ตรมีชีวติแห่งการหลอกลวง พระคริสตธรรมคมัภีร์ กล่าววา่ “อยา่หลงเลย จะ
หลอกพระเจา้เล่นไม่ได ้ เพราะวา่คนใดหวา่นพืชอยา่งใดลง ก็จะเก่ียวเก็บผลอยา่งนั้น” (กาลาเทีย 6:7) 
โดยปกติ เด็กมนัรู้ดีวา่เขาไดท้  าผดิอะไรบา้ง หากบิดามารดายอมรับต่อคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับุตร และ
ต่อบุตรวา่ บุตรของตนผิด บุตรก็จะเคารพบิดามารดาของเขา เม่ือบุตรเคารพนบัถือบิดามารดา เขาก็
ยนิยอมรับการสัง่สอนและลงโทษของบิดามารดา การสั่งสอนและการลงโทษน้ี จะน าบุตรไปสู่ทางแห่ง
ความชอบธรรม 

โดยทัว่ไป พี่นอ้งในครอบครัวมกัจะถือแบบอยา่งของบิดามารดา ในการปฏิบติัต่อกนัและกนั 
ไม่วา่จะเป็นแบบอยา่งท่ีดีหรือเลว เช่น ความรักใคร่ การเห็นอกเห็นใจ การทะเลาะววิาท และการเห็น
แก่ตวั เป็นตน้ บิดามารดาท่ีต่ืนเตน้ไดง่้ายและชอบพดูเสียดงั มกัจะมีบุตรอยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีลกัษณะ
อยา่งเดียวกนัน้ีอยา่งไม่ผดิเพี้ยน บิดามารดาท่ีมีนิสัยเยือกเยน็สุขมุพดูจาอ่อนหวาน ก็มกัจะไดบุ้ตรท่ีมี
นิสัยเยอืกเยน็ สุขมุ และพดูจาอ่อนหวานดว้ย จึงเห็นไดว้า่การกระท าของบิดาต่อบุตรมีผลกวา่ค าพดูของ
บิดา บุตรท่ีคลอดใหม่อาจก่อใหเ้กิดปัญหา “อิจฉาริษยา” ข้ึนในครอบครัว บิดามารดาท่ีฉลาด จึงควร
หาทางป้องกนัโดยเตรียมจิตใจของบุตรคนอ่ืน ๆ ใหพ้ร้อม ก่อนท่ีจะตอ้นรับนอ้งใหม่ของเขา อธิบายให้
เขาทราบวา่ บุตรคนใหม่น้ีเป็นนอ้งของเขา เป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัว และเป็นของขวญัจากพระเจา้ 
การเอาใจใส่แก่บุตรคนอ่ืน ๆ เป็นพิเศษในขณะน้ี จะเป็นทางป้องกนัมิใหบุ้ตรเหล่านั้นเกิดการอิจฉา
ริษยานอ้งใหม่ การเล่าเร่ือง มิรยาม พี่สาวของโมเสส ซ่ึงไดช่้วยมารดา ดูแลรักษาโมเสส ท าใหโ้มเสส
รอดชีวตินั้น จะช่วยใหบุ้ตรรู้สึกวา่ เขามีส่วนส าคญัในการดูแลรักษานอ้งดว้ย การให้ของขวญัเล็กนอ้ย
แก่บุตรคนอ่ืน ๆ ท่ียงัเยาว ์ ในวนัเกิดของนอ้งใหม่จะช่วยใหบุ้ตรคนอ่ืนรู้สึกวา่ เขามีความส าคญัต่อบิดา
มารดาเช่นกนั 

เม่ือมีสมาชิกใหม่เพิ่มข้ึนในครอบครัวคริสเตียน บิดามารดาจะพยายามปรับปรุงครอบครัวทุก
วถีิทาง ใหมี้บรรยากาศท่ีชกัจูงใหบุ้ตรมอบชีวติ ใหแ้ก่พระเยซูคริสตแ์ต่บุตรยงัเยาว ์ การเห็นบุตร
เจริญเติบโตในสติปัญญา และความรู้เก่ียวกบัพระเยซูนั้น เป็นส่ิงน่าต่ืนเตน้ยนิดีท่ีสุด บุตรในครอบครัว
ของท่านเจริญเติบโตข้ึนในดา้น บุคลิกลกัษณะ อุปนิสัย และความประพฤติดุจดอกไมท่ี้บานสะพร่ังใน
สวนพฤกษาชาติอนัสวยงาม จนท าใหค้นทอ้งถ่ินตอ้งชมเชยฝีพระหตัถข์องพระผูเ้ป็นเจา้ และพระผูช่้วย
ใหร้อดของท่านไหม 
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ค าถาม 

1. บิดามารดาท่ีท าตามใจปรารถนาของบุตรทุกอยา่งเป็นการแสดงวา่ เขารักบุตรดว้ยความรัก
ของพระเจา้ไหม บิดามารดาท่ีรักพระเจา้ แสดงความรักของเขาต่อบุตรอยา่งไร จงอา้งขอ้พระธรรม เป็น
การยนืยนัวา่ ความเขา้ใจของท่านถูกตอ้ง 

2. บิดามารดาท่ีรักบุตรดว้ยใจล าเอียงนั้น จะน าผลอะไรมาสู่บุตร 
3. บิดามารดาอาจท าใหบุ้ตร เกิดการอิจฉาริษยาไดอ้ยา่งไร มีวธีิใดบา้งท่ีสามารถป้องกนั ไม่ให้

เกิดการอิจฉาริษยาข้ึนในครอบครัว 
4. บิดามารดาท่ีฉลาดรอบคอบ จะอวดความสามารถของบุตร แก่คนอ่ืนไหม จะแกต้วัใหบุ้ตรท่ี

กระท าผดิหรือไม่ การเอาใจช่วยบุตรท่ีกระท าผิด โดยพยายามซ่อนเร้น หรือแกต้วัให้ จะเป็นอุปสรรค์
ต่อความเจริญกา้วหนา้ ทางดา้นการถ่อมตนเยีย่งพระเยซูคริสต ์ของบุตรอยา่งไร 
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บทที ่4 การฝึกสอนบุตร 

ท่านเคยสงสัยหรือมีขอ้ขอ้งใจ เก่ียวกบัขอ้พระธรรมในสุภาษิต 22:6 ไหม พระธรรมขอ้น้ีสอน
วา่ “จงฝึกสอนเด็กใหป้ระพฤติตามทางท่ีควรจะประพฤตินั้น และเม่ือแก่ชราแลว้ เขาจะไม่เดินห่างจาก
ทางนั้น” เหตุท่ีหลายคนไม่ยอมเช่ือหลกัความจริงในพระธรรมขอ้น้ี ก็เพราะเขาไม่เขา้ใจในความหมาย
ท่ีแทจ้ริงของค าวา่ “ฝึกสอน” พจนานุกรมใหค้  าจ  ากดัความของค าวา่ “ฝึกสอน” วา่ คือการน าคนมาถึง
มาตรฐานแห่งชีวติท่ีสังคมตอ้งการ โดยการแนะน าสั่งสอนดว้ยความระมดัระวงั และอยา่งสม ่าเสมอ จน
เขามีนิสัยยอมเช่ือฟัง และท าตามผูอ้าวุโสหรือผูมี้ต  าแหน่งอ านาจสูงกวา่ การลงโทษไม่จ  าเป็นตอ้งเป็น
ส่วนหน่ึงในการฝึกสอนเสมอไป ดงันั้นเราจะไม่ศึกษาเก่ียวกบัการลงโทษในบทเรียนบทน้ี 

การบอกกล่าวเป็นการแนะแนวทางให ้ การสอนเป็นการปลูกฝังความรู้ และการปฏิบติัโดยตรง
ดว้ย และการฝึกสอนเป็นการประคบัประคองความรู้นั้น ใหม้ัน่คงยิง่ข้ึน ขอ้ความท่ีกล่าวมาน้ี เป็นค า
จ ากดัความของค าวา่ “ฝึกฝน” ซ่ึง ซี. เอช. เบน็ซ์ ไดใ้หไ้วห้นงัสือของท่านท่ีมีช่ือวา่ “คู่มือการศึกษา
เก่ียวกบัเด็ก” ค  าจ  ากดัความน้ี ท าใหเ้ราเห็นอยา่งชดัเจนวา่ การบอกกล่าวและการสอนไม่ใช่การฝึกสอน
เสมอไป แมว้า่ทั้งสองประการน้ีจะมีความจ าเป็นต่อการฝึกฝน ขอ้ผดิพลาดของบิดามารดามกัจะอยูท่ี่น่ี
เอง คือส่วนมากบิดามารดาเพียงแต่บอกกล่าวและสอนบุตร ในส่ิงท่ีเขาควรกระท านั้น แต่มิไดฝึ้กฝนให้
ปฏิบติัตาม การฝึกฝนเป็นการน าใหบุ้ตรกา้วไปอีกกา้วหน่ึง เป็นกา้วท่ีบิดามารดาตอ้งใหค้วามเอาใจใส่ 
แก่บุตรอยา่งเตม็ท่ีวา่ บุตรไดป้ฏิบติัตามค าเตือนสอนของตนในทางท่ีถูก และน าความส าเร็จมาสู่บุตร
หรือไม่ พระสัญญาท่ีวา่ “จงฝึกสอนเด็กใหป้ระพฤติตามทางท่ีควรจะประพฤตินั้น เม่ือแก่ชราแลว้ เขา
จะไม่เดินห่างจากทางนั้น” จะเกิดผลหรือไม่นั้น จึงข้ึนอยูก่บัค  าวา่ “ฝึกสอน” การฟังค าครูสอนแต่อยา่ง
เดียว ไม่สามารถท าใหผู้ใ้ดเป็นนกัเล่นเทนนิสท่ีดี หรือนกัดนตรี นกับาสเก็ตบอล และนกัพดูท่ีดีในท่ี
สาธารณะ หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญในกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดค้นเหล่านั้นจะตอ้งฝึกฝนดว้ย เขาตอ้งท า
ดว้ยตนเอง ตอ้งให้รับการแกไ้ขดดัแปลงในขอ้บกพร่องต่าง ๆ แลว้ท าส่ิงนั้นในทางท่ีถูกซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก
หลายคร้ัง จนกระทัง่การกระท าในทางท่ีถูกตอ้งนั้นกลายเป็นนิสัยของเขา 

การฝึกฝนตามท่ีกล่าวไวใ้นสุภาษิต 22:6 จะตอ้งเร่ิมตั้งแต่ เม่ือบุตรเร่ิมชีวติ หรือกล่าวอีกนยั
หน่ึง คือวา่ จะเร่ิมฝึกฝนบุตร เม่ือมีอาย ุ13 ปีแลว้ไม่ได ้ในวยันั้นไดป้ลูกฝังวถีิทางแห่งความคิด และการ
ประพฤติ ไวอ้ยา่งแน่นแฟ้นแลว้เป็นการยากท่ีจะดดัแปลงแกไ้ขอีกต่อไปได ้ ดงัภาษิตบทหน่ึงกล่าววา่ 
“ถา้ปล่อยใหบุ้ตรวิง่จนกระทัง่เขามีอาย ุ 6 ขวบ ท่านก็จะไล่จบัเขาไม่ทนั” ซ่ึงมีความหมายวา่ ถา้ปล่อย
ปละละเลยใหบุ้ตรประพฤติตามทางท่ีเขาชอบ จนเขามีอายุ 6 ขวบ หลงัจากนั้นก็เป็นการยาก ท่ีจะสอน
ใหเ้ขารู้จกัเช่ือฟังพ่อแม่อีกต่อไป 
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พระเจา้ทรงมีพระประสงค ์ ใหม้ารดาเป็นผูฝึ้กสอนบุตรของตนเอง โดยเหตุน้ี พระองคจึ์งทรง
น าใหร้าชธิดาของกษตัริยฟ์าโรห์ ไปพบมารดาของโมเสส เพื่อมารดาของโมเสส จะไดดู้แลทารกนอ้ย
ดว้ยตนเอง พระเจา้ทรงทราบวา่ ทัว่ราชอาณาจกัรอียปิต ์ ไม่มีสตรีใดท่ีเหมาะสมและสามารถ ใหค้วาม
รักและการฝึกสอนในทางของพระเจา้ใหแ้ก่ โมเสส ไดดี้กวา่มารดาของโมเสสเอง การฝึกสอนท่ีดีน้ี มี
ความจ าเป็นอยา่งยิง่ ต่อการเสริมสร้างอจัฉริยภาพของโมเสสในภายหนา้ แมภ้ายในราชส านกัของ
กษตัริยฟ์าโรห์ จะเตม็ไปดว้ยความหรูหราสวยงาม ซ่ึงแสดงถึงความมัง่มีและสติปัญญาของกษตัริย์
อียปิต ์ แต่หามีผูใ้ดเหมาะสมท่ีจะเป็นครูของโมเสส บุรุษท่ีพระเจา้ทรงเลือกสรรไวไ้ม่ พระเจา้ทรงใช้
มารดาท่ีรักพระองค ์ แมจ้ะยากจนหรือขาดการศึกษา ใหท้  าการใหญ่ยิง่ท่ีสุดอยา่งหน่ึงของโลก คือการ
ฝึกสอนบุตรของตนเอง 

ศาสดาพยากรณ์ซามูเอล ก็ไดรั้บการฝึกสอนจากมารดาท่ีรักพระเจา้ เม่ือท่านยงัอยูใ่นปฐมวยั 
ต่อมาเม่ือซามูเอลจากไปอาศยัอยูก่บัศาสดาพยากรณ์เอลี ในพระวหิาร ซ่ึงเตม็ไปดว้ยส่ิงทดลองและส่ิง
ล่อใจหลายอยา่ง แมแ้ต่บุตรของเอลีเอง ก็กลายเป็นคนเลวสุดพรรณนา เพราะส่ิงทดลองนั้น แต่ซามูเอล
ไม่ไดล้ะจากทางประพฤติ ตามท่ีท่านไดรั้บการฝึกฝนมาในปฐมวยั ทั้ง ๆ ท่ีไดเ้ผชิญส่ิงล่อใจชนิด
เดียวกนัท่ีบุตรของเอลีไดพ้บ 

ท่านคงจะรู้เร่ือง โยเซฟ และดานิเอล ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดดี้ เขาทั้งสองตอ้งถูกพรากจาก
บา้นและคนท่ีรัก ตั้งแต่วยัเด็กไปอยูท่่ามกลางคนท่ีไม่รู้จกัพระเจา้ ไดรั้บการทดลอง และล่อใจอยา่งหนกั
หน่วง แต่เขาทั้งสองก็ยงัยดึมัน่ในพระเจา้ และในค าสอน ซ่ึงไดรั้บในปฐมวยัของเขา ท่ีเขามีความสัตย์
ซ่ือต่อพระเจา้ เช่นน้ี มิไดเ้ป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยบงัเอิญ แต่เกิดข้ึนจากการท่ีบิดามารดาอบรมฝึกฝนเขา 
ดว้ยความระมดัระวงัและสัตยซ่ื์อใหเ้ขาด าเนินในทางของพระเจา้ ตั้งแต่เขายงัเยาวว์ยั 

บิดามารดาท่ีฝึกสอนบุตร ในทางท่ีเขาควรจะประพฤตินั้นจะไดรั้บบ าเหน็จรางวลัล ้าค่า โดย
บุตรเหล่านั้น จะปฏิบติัตามทางของพระเจา้ตลอดชีวติของเขา “ค่าจ้างของความบาปคือ ความตาย” 
(โรม 6:23) ผูเ้ป็นบิดามารดาบางคนคิดวา่ บุตรทุกคนควรจะมีโอกาสไดล้ิ้มรส ความสนุกสนานในทาง
แห่งความบาป ก่อนท่ีเขาจะตดัสินใจวา่ เขาจะด าเนินชีวิตตามพระทยัพระเจา้หรือไม่ การคิดเช่นนั้นก็
คลา้ยกบักล่าววา่ “ฉนัอยากใหบุ้ตรของฉนัไปเยีย่มเยยีน คนท่ีเป็นโรคติดต่ออยา่งร้ายแรงก่อนเพื่อให้เขา
ติดสินใจและเขา้ใจไดเ้องวา่ เขาไม่ควรจะไดรั้บโรคติดต่ออยา่งนั้น” การกล่าวเช่นน้ีเป็นการเส่ียงต่อ
อนัตรายอยา่งยิง่ หากบุตรของเขาไปคลุกคลีกบัคนท่ีเป็นโรคติดต่อจริง ๆ เพื่อจะเรียนรู้บทเรียน
บางอยา่ง ผลท่ีจะไดรั้บอาจคือความตาย หรือทุพพลภาพตลอดชีวิตก็ได ้ พระคริสตธรรมคมัภีร์จึงสอน
ไวว้า่ “อย่าหลงเลยจะหลอกพระเจ้าเล่นไม่ได้ เพราะว่าคนใดหว่านพชือย่างใดลง กจ็ะเกีย่วเกบ็ผลอย่าง
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น้ัน” น่ีคือกฏของพระเจา้ ดงันั้นบิดามารดาท่ีเป็นคริสเตียนทุกคน จึงมีสิทธิพิเศษ และหนา้ท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง ในการฝึกสอนบุตรเพื่อใหบุ้ตรด าเนินในทางของพระเจา้ตลอดชีวิตของเขา 

ในบทก่อนได้กล่าวว่า บิดามารดาควรมวีตัถุประสงค์สองประการในการฝึกสอนบุตร คอื 

1. เพื่อเตรียมตวับุตรใหเ้ป็นผูใ้หญ่ในอนาคต เป็นคนท่ีรักพระเจา้ มีความคิด ความเขา้ใจ เยีย่ง
ผูใ้หญ่ รู้จกัปรับปรุงตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะและส่ิงแวดลอ้มไดดี้ และรู้จกัพึ่งพาอาศยัตนเอง ในกิจธุระทุก
อยา่ง 

2. เพื่อวางรากฐานในการรับใชพ้ระเจา้ และเพื่อนมนุษยใ์หแ้ก่บุตร โดยเป็นสมาชิกคริสตจกัรท่ี
ดี หรือเป็นคนงานรับใชพ้ระเจา้เตม็เวลา 

หากบิดามารดาอยากน าบุตรใหไ้ปถึงจุดมุ่งหมายน้ี เขาจะตอ้งฝึกสอนบุตรใหรู้้หลกัเกณฑ์
ส าคญัทัว่ไป ปลูกฝังใหเ้ขามีอุปนิสัย ท่ีรู้จกัเคารพและเช่ือฟังผูมี้อ านาจ มีความซ่ือสัตยสุ์จริตมีความ
บริสุทธ์ิ ความรัก ความถ่อมตน ความจงรักภกัดี และความเช่ือมัน่ในพระเจา้ 

บิดามารดามีหนา้ท่ีฝึกสอนบุตรให้รู้จกัหลกัส าคญัทัว่ ๆ ไป เก่ียวกบัชีวติน้ี แต่การท่ีจะสอนให้
รู้จกัหลกัเกณฑท์ัว่ ๆ ไป เช่น ความสัตยซ่ื์อ ความถ่อมตน เป็นตน้ จ าเป็นอยา่งยิง่จะตอ้งสอนกฏวนิยั ท่ี
เฉพาะเจาะจงบางอยา่งก่อน ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่ การฝึกฝนกบัการสร้างนิสัย มีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่ง
ใกลชิ้ดมาก นิสัยทุกอยา่งเกิดข้ึน เน่ืองจากการปฏิบติัหรือการฝึกฝนซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกตวัอยา่งเช่น บุตรท่ีรับ
การฝึกฝนให้รู้จกัพดูความจริงเสมอ โดยไม่กลวัวา่ จะไดรั้บผลตอบแทนประการใด ยอ่มเป็นท่ีไวว้างใจ
ไดว้า่ ส่ิงท่ีเขาพดูนั้น เป็นความจริง บุตรท่ีไดรั้บการฝึกฝนใหเ้คารพนบัถือบิดามารดา ยอ่มไม่ต่อสู้หรือ
พดูจาหยาบคายต่อบิดามารดา เพราะส่ิงท่ีเขากระท าและพดูเกิดจากนิสัยท่ีดีของเขา จงจ าไวเ้สมอวา่ การ
ฝึกฝนมิใช่เป็นแต่เพียงการบอกและการสอนเท่านั้น การฝึกฝนเป็นการท าให้หลกัส าคญัในการด าเนิน
ชีวติทัว่ไปซึมซาบเขา้ไปในบุคลิกลกัษณะของเด็ก จนท าใหบุ้ตรสามารถปฏิบติัในทางท่ีถูกตอ้งไดเ้ป็น
ปกตินิสัย 

ค าอธิบายต่อไปน้ี อาจจะช่วยใหผู้บิ้ดามารดา เขา้ใจถึงความหมายของการสอนหลกัส าคญั
ทัว่ไป และการฝึกฝนใหบุ้ตรประพฤติตามหลกันั้น จนกระทัง่หลกัส าคญัน้ี กลายเป็นส่วนหน่ึงใน
บุคลิกลกัษณะของบุตร เราอาจเรียกหลกัส าคญัน้ีวา่ “ความมุ่งหมายส าคญัท่ีสุดในชีวติคริสเตียน เพื่อท า
ใหพ้ระเจา้พอพระทยั แทนท่ีจะท าใหม้นุษยพ์อใจ” บิดามารดาควรจะสอนหลกัส าคญัทัว่ ๆ ไปใหบุ้ตร
ตั้งแต่เขายงัเยาวอ์ยู ่ สอนให้เขารู้การเช่ือฟังพระเจา้ยิง่กวา่มนุษยเ์ป็นหนา้ท่ีและสิทธิพิเศษของเขา เม่ือ
บุตรเจริญเติบโตเป็นวยัรุ่น เขาจะตอ้งติดสินใจในเร่ืองหลายเร่ือง แต่หากเขาไดรั้บการฝึกฝนท่ีดีจากบิดา
มารดาท่ีเป็นคริสเตียน และไดก้ลบัใจบงัเกิดใหม่ตั้งแต่ยงัเด็กแลว้ เขายอ่มไม่ตดัสินใจกระท าส่ิงใด ๆ 
ตาม “กลุ่มชน” เท่านั้น เยาวชนท่ีเป็นคริสเตียนอยา่งแทจ้ริง จะไม่มีคติท่ีวา่ “เม่ือทุกคนท าเช่นนั้น ฉนัก็
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ควรท าเช่นนั้นดว้ย” ทั้งน้ี ก็เพราะเขาไดเ้รียนรู้จากการศึกษาประวติับุคคลส าคญัในพระคมัภีร์ และ
ประวติัคริสเตียนคนส าคญัท่ีล่วงลบัไปแลว้ บุคคลเหล่านั้น ไม่ยอมท าตามกลุ่มชน แต่ยนิดีรับการข่ม
เหงรังแก เพื่อความชอบธรรมและเพื่อความดี คนของพระเจา้จะยนืหยดัอยูเ่พื่อความชอบธรรมเสมอ ไม่
วา่จะยนืหยดัอยูร่่วมกลุ่มชนหรืออยูต่ามล าพงัคนเดียว เยาวชนท่ีไดรั้บฝึกฝนอยา่งดีจากบิดามารดา ซ่ึงย  า
เกรงพระเจา้ จะไม่ตดัสินใจกระท าส่ิงใด ๆ เพียงเพื่อจะท าใหต้นไดรั้บความนิยมชมชอบ หรือเพียงเพื่อ
จะใหก้ลุ่มชนพอใจเท่านั้น เขาไดรั้บการฝึกฝนให้รู้จกัตดัสินใจกระท าทุกอยา่งตามน ้ าพระทยัของพระ
เจา้ และตามค าสอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึงเป็นพระวจนะของพระเจา้ 

ผูเ้ป็นบิดามารดาบางคน ขอค าปรึกษาจากศิษยาภิบาลในคริสตจกัร ดว้ยน ้าตาวา่ “ท าไมบุตร
ของฉนัจึงประพฤติตามอยา่งชาวโลก” “ท าไมบุตรของฉนัจึงตามพวกคนชัว่เหล่านั้น” หากบิดามารดา
เหล่าน้ีมองยอ้นหลงัไปในวยัเยาวข์องบุตร และถามตนเองวา่ ตนไดฝึ้กสอนบุตรอยา่งไร เขาก็จะได้
ค  าตอบ ซ่ึงเขาไดถ้ามศิษยาภิบาล ผูเ้ป็นบิดามารดาหลายคนไดเ้รียนรู้ความจริงในพระธรรม ยากอบ 
2:17 พระธรรมขอ้น้ีสอนวา่ “...ความเช่ือถ้าปราศจากการประพฤติ ความเช่ือกต็ายอยู่ในตัวเองแล้ว” 
การกระท าและการประพฤติของบิดามารดาใหค้  าสอนแก่บุตร ดียิง่กวา่ค าพดูของเขา เด็กเล็ก ๆ ก็สังเกต
และทราบไดท้นัที เม่ือบิดามารดากระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง เพียงเพื่อหาช่ือเสียงและความนิยมมาสู่ตนเอง 
เด็กก็ทราบวธีิการ การหาความส าเร็จโดยการคดโกง แมเ้พียงเล็กนอ้ย บิดามารดาท่ีพยายามแสวงหา 

เกียรติยศ ช่ือเสียง และความนิยมชมชอบของคนทัว่ไปแต่ฝ่ายเดียว ยอ่มจะพบความผิดหวงัใน
ภายหลงั เพราะโดยทัว่ไปชาวโลกไม่นิยมชมชอบคริสเตียน พระเยซูคริสตเ์องทรงไม่ปรารถนาเกียรติ 
ช่ือเสียง หรือความนิยมชมชอบ จากชาวโลก พระองคต์รัสวา่ “จงระลกึถึงค าทีเ่ราได้กล่าวแก่ท่าน
ทั้งหลายว่า บ่าวมิได้เป็นใหญ่กว่านาย ถ้าเขา (ชาวโลกและผูน้ าในคริสตจกัร) ข่มเหงเรา เขากจ็ะข่มเหง
ท่านทั้งหลายด้วย” (ยอห์น 15:20) “ถ้าเรามีความอดทน (ต่อการไร้เกยีรติ ไร้ช่ือเสียง) เรากจ็ะได้ครอง
ร่วมกบัพระองค์ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์ พระองค์กจ็ะไม่ทรงยอมรับเราเช่นเดียวกนั” (2 ทิโมธี 2:12) 

เด็กท่ีเป็นคริสเตียน ยอ่มจะรู้จกัถ่อมตน และเช่ือพระสัญญาของพระเจา้ท่ีตรัสวา่ “พระเยโฮวาห์
จะทรงประทานพระคุณกบัเกียรติยศ พระองคจ์ะไม่ทรงกีดกนัของดีไวจ้ากเหล่าคนท่ีประพฤติในทาง
ซ่ือตรงเลย” (สดุดี 84:11) “ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลง ต่อพระผูเ้ป็นเจา้ และพระองคจ์ะทรงยกชูท่าน
ข้ึน” (ยากอบ 4:10) “จงยงัใจใหช่ื้นชมในพระเยโฮวาห์ และพระองคจ์ะทรงประทานใหต้ามท่ีใจ
ปรารถนานั้น” (สดุดี 37:4) 

ข้อแนะน าต่อไปนี ้จะเป็นประโยชน์มาก ต่อการฝึกสอนบุตร 

1. ฝึกสอนส่ิงใหม่ ๆ คร้ังละเล็กละนอ้ย อยา่สอนคร้ังละหลายอยา่งเกินไป จนเขาไม่อาจรับได ้
จงเร่ิมฝึกสอนเขาตั้งแต่เขาอาย ุ2 ขวบ ในส่ิงท่ีควรรู้และควรท า แลว้สอนส่ิงใหม่ ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อไป 
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ตวัอยา่งเช่น การสอนบุตรใหอ้ธิษฐานก่อนรับประทานอาหาร ขั้นแรกท่านอาจสอนใหบุ้ตร
พนมมือ หลบัตา ขณะท่ีท่านอธิษฐาน ใหเ้ขาท าเช่นนั้นหลาย ๆ คร้ัง เพื่อติดเป็นนิสัยเม่ือบุตรสามารถท า
ไดจ้นเป็นปกตินิสัยแลว้ ก็ใหบุ้ตรกล่าวค าอธิษฐานสั้น ๆ ตามท่าน เช่น “ขอบพระคุณพระเยซู อาเมน” 
เม่ือเขาสามารถท าส่ิงง่าย ๆ เหล่าน้ี จนเป็นนิสัยติดตวัแลว้ ท่านก็สอนใหเ้ขารู้จกัอธิษฐานโดยตนเองได ้
และสอนค าใหม่ ๆ เก่ียวกบัการอธิษฐานให ้ อยา่สอนบทอธิษฐานบทใหม่ การใชแ้กว้น ้าและการพดู
ขอบคุณ ทั้งสามอยา่งน้ี ในเวลาเดียวกนั หรือเม่ือรับประทานอาหารม้ือเดียวกนั ถา้ท่านฝึกสอนเช่นนั้น 
จะท าใหบุ้ตรสับสน งุนงง ไม่อาจเรียนรู้ส่ิงใหม่ใด ๆ ไดดี้เท่าท่ีควร หรืออาจถึงกบักลวั และไม่อยาก
เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ต่อไป 

2. จงฝึกสอนส่ิงใหม่ดว้ยความตั้งใจ และดว้ยความปรารถนาอนัแรงกลา้ ตั้งแต่เร่ิมตน้ ทั้งน้ี 
ท่านเองตอ้งเขา้ใจดีวา่ ควรจะสอนอะไรใหแ้ก่บุตร ตอ้งแน่ใจวา่ ร่างกายและสมองของบุตร
เตรียมพร้อม และมีความสามารถท่ีจะรับการฝึกสอนในส่ิงใหม่ ๆ ไดม้ากนอ้ยเพียงใด ถา้เป็นไปได ้ จง
สอนส่ิงใหม่ ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือคลา้ยคลึง กบัส่ิงท่ีบุตรคุน้เคยและรู้จกัดีมาก่อนเช่นถา้ท่านอยาก
สอนใหบุ้ตรรู้จกัใชแ้กว้ด่ืมน ้ า จงฝึกสอนเขาโดยใส่นมในแกว้น ้า และใหเ้ขาด่ืมนมจากแกว้ เพราะเขา
เคยชินต่อการด่ืมนม และชอบนม จึงยนิดีด่ืมนมจากแกว้นั้น อยา่ให้เขาด่ืมส่ิงใดท่ีเขาไม่ชอบ เช่นใส่
โซดาในแกว้น ้าให้เขาด่ืม ซ่ึงเป็นเคร่ืองด่ืมชนิดใหม่ท่ีเขาไม่ชอบเลย เม่ือเขาไม่ชอบโซดา เขาจะไม่ชอบ
แกว้น ้าดว้ย และอาจเป็นเหตุท าใหเ้ขาไม่ยอมด่ืมส่ิงใด ๆ จาก แกว้น ้าเป็นเวลานาน การฝึกฝนท่ีไดผ้ลดี 
จึงเป็นการฝึกฝนดว้ยใจสมคัรของบุตร และเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีบุตรรู้จกัคุน้เคยดี 

3. จงแน่ใจวา่ บุตรเขา้ใจในส่ิงท่ีท่านตอ้งการให้เขาท าไดดี้ เพราะเขามีค าพดูและประสบการณ์
จ ากดั ไม่สามารถเขา้ใจไดดี้และเร็วเหมือนผูใ้หญ่ ฉะนั้นจงท าส่ิงท่ีท่านตอ้งการให้เขาท าเป็นตวัอยา่งให้
เขาดูก่อน หลงัจากนั้น ให้เขาท าส่ิงนั้น โดยความช่วยเหลือของท่าน แลว้ให้เขาท าดูดว้ยตนเองต่อไป 

4. จงค านึงดว้ยวา่ ส่ิงท่ีจะให้บุตรท านั้น เป็นส่ิงท่ีเขาสามารถท าได ้มิฉะนั้นบุตรยอ่มจะไม่อยาก
ท าตาม เช่นการขอร้องใหบุ้ตรแขวนเส้ือผา้ของเขา ท่ีขอเก่ียวซ่ึงเอ้ือมไม่ถึง ก็ยอ่มเป็นการขอร้องมาก
เกินไป บิดามารดาบางคนขอร้องใหท้ าในส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้จึงมกัควา้น ้าเหลว น าความผดิหวงัมาสู่บุตร
และสู่ตนเอง 

5. พึงตรวจตราดูวา่ บุตรท าส่ิงท่ีท่านขอร้องใหถู้กตอ้งเรียบร้อยหรือไม่ การฝึกฝนเช่นน้ี ตอ้งใช้
เวลามาก ท่านตอ้งอดทน และเตม็ไปดว้ยความรัก พระธรรม 1 โครินธ์ 13:4,4 สอนวา่ “ความรักน้ันก็
อดทนนาน และกระท าคุณให้...ไม่หยาบคาย.....ไม่ฉุนเฉียว” 

6. ในตอนตน้ ๆ พยายามอยา่ใหมี้ขอ้ยกเวน้แก่บุตร แต่ต่อไปท่านอาจจ าเป็นตอ้งมีขอ้ยกเวน้บา้ง 
จงฝึกสอนใหเ้ขากระท าส่ิงท่ีท่านตอ้งการใหเ้ขาท า จนติดเป็นนิสัยเสียก่อน แลว้ค่อยฝึกสอนใหเ้ขา



 35 

ทราบวา่ โอกาสใดบา้งท่ีเขามีขอ้ยกเวน้ได ้ หากบิดามารดาไม่มีความอดทนพอ ในการสอนใหบุ้ตร
เขา้ใจบทเรียนไดถู้กตอ้ง ก็อยา่หวงัเลยวา่ บุตรจะเรียนรู้บทเรียนนั้นไดดี้ 

7. จงเป็นตวัอยา่งท่ีดีของบุตร จ าไวเ้สมอวา่ การกระท าของบิดามารดา สอนบุตรไดดี้กวา่ค าพดู 
บิดามารดาท่ีสอนบุตรใหอ้ธิษฐานก่อนรับประทานอาหาร แต่เขาเองไม่อธิษฐานเม่ือมีคนอ่ืน ๆ ร่วมอยู่
ดว้ย หรือเม่ือรับประทานอาหารท่ีภตัตาคารจะท าใหบุ้ตรมองไม่เห็นความส าคญัของการอธิษฐาน เม่ือ
โตข้ึนเขาจะไม่กลา้อธิษฐานในท่ีชุมนุมชนดว้ย การท่ีบิดามารดากระท าเช่นนั้น เป็นดุจสอนใหบุ้ตร
ทราบวา่ การขอบพระคุณพระเจา้ในท่ีสาธารณะนั้น เป็นเร่ืองท่ีน่าละอายไม่นอ้ย พระเยซูคริสตต์รัสวา่ 
“....เราได้วางแบบอย่างให้แก่ท่านทั้งหลายแล้ว เพือ่ให้ท่านท าเหมือนที่เราได้กระท าแก่ท่าน” (ยอห์น 
13:15) บิดามารดาควรสอนบุตรเช่นเดียวกนัวา่ “พอ่ไดว้างแบบอยา่งใหแ้ก่เจา้แลว้ เพื่อใหเ้จา้ท าเหมือน
ท่ีพอ่ไดท้  าแก่เจา้” 

วธีิการบางอย่าง ซ่ึงท่านอาจใช้ในการสอนบุตร 

1. สอนใหบุ้ตรรู้วา่ เขาไม่อาจไดส่ิ้งท่ีเขาอยากไดเ้ม่ือแสดงพฤติกรรมไม่ดี แต่จะไดโ้ดยการ
กระท าท่ีดี เพราะโดยทัว่ไปบุตรมกัละทิ้งการกระท าซ่ึงน าผลไม่ดีมาสู่ตน บางคร้ังบุตรอาจจะใชว้ธีิด้ือ
ดา้น อารมณ์โมโห หรือร้องไหง้อแง เพื่อบงัคบัใหบิ้ดามารดาท าตามความประสงคข์องเขา แต่หากวธีิท่ี
เขาใชน้ี้ไม่ไดผ้ลอะไรเลย หรือไม่อาจชกัจูงความสนใจของบิดามารดาได ้ต่อไปเขาก็จะเลิกลม้การใชว้ธีิ
ท่ีไม่ดีนั้นไปเอง ฉะนั้น เม่ือบุตรใชว้ธีิดงักล่าว เพื่อขอส่ิงใดจากท่าน จงอยา่แสดงความขบขนัหรือสนใจ
ใด ๆ แก่เขา เพื่อเป็นบทเรียนใหเ้ขาทราบวา่ เขาไม่อาจขอส่ิงใดจากบิดามารดาไดโ้ดยวธีิน้ี ท่านอาจให้
ความสนใจเป็นพิเศษแก่เขาในเวลาอ่ืน เช่น เม่ือเขาประพฤติดี ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งการชมเชยเขาใน
ขณะนั้น จะเป็นการใหก้ าลงัใจแก่บุตรท่ีเช่ือฟังและท าตามค าเตือนสอนของบิดามารดาต่อไป 

2. จงก าจดัส่ิงท่ีชกัน าใหบุ้ตรกระท าผดิ ให้อยูห่่างไกลจากเขา เช่น มีด ไมขี้ดไฟ ซ่ึงอาจเป็นส่ือ
น าใหเ้ด็กไร้เดียงสากระท าผิดไดโ้ดยง่าย ผูเ้ป็นบิดามารดาจึงควรเก็บส่ิงเหล่าน้ีใหห่้างจากรัศมีเอ้ือมมือ
ของเด็ก หรือเก็บอยูใ่นท่ีลบัตาของบุตร หากท่านไม่อยากใหบุ้ตรของท่าน สูบบุหร่ี หรืออ่านหนงัสือท่ี
ไม่ดี ก็จงอยา่ใหมี้ส่ิงเหล่าน้ีในบา้น และอยา่ใหใ้ครเอาส่ิงเหล่านั้นเขา้มาในบา้น 

3. จดัสรรทางปลดปล่อยอารมณ์ ก าลงักาย และความปรารถนาใหเ้พียงพอ เป็นท่ีทราบกนัวา่ 
พลงัอนัมหาศาลของร่างกายและสมองนั้น หากไม่มีทางปลดปล่อย ก็จะน าความยุง่ยากใหเ้กิดข้ึน
ภายหลงั ดงัค าภาษิตท่ีวา่ "สมองท่ีวา่งเปล่าเป็นโรงงานของมาร" เม่ือหา้มบุตรไม่ใหก้ระท าส่ิงใดส่ิง
หน่ึงแลว้ จงอยา่ลืมจดักิจกรรมท่ีดีใหแ้ก่บุตร แทนกิจกรรมท่ีท่านหา้มนั้น 

4. ใหบุ้ตรมีโอกาศไต่ถาม และจงอธิบายเหตุผลแก่บุตรซ่ึงโตพอท่ีจะเขา้ใจไดแ้ลว้ อธิบายให้
เขาทราบวา่ เหตุไรเขาจึงไม่ควรท าหรือควรท าส่ิงนั้นส่ิงน้ี การอธิบายใหเ้หตุผลแก่บุตรท่ีโตพอควร เพื่อ
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เขาจะเขา้ใจและยอมเช่ือฟังท่าน ดว้ยใจยนิยอมนั้นยอ่มดีกวา่การฝึกความรู้สึกของเขา หรือท าโทษเขา 
ฉะนั้นเม่ือบุตรถามบิดามารดาถึงปัญหาต่าง ๆ ผูเ้ป็นบิดามารดาจึงควรอธิบายใหเ้ขาฟังดว้ยเหตุผล จงให้
ค  าอธิบายของท่าน สั้น และกระจ่างแจง้ บุตรจะเช่ือท่านมากข้ึน หากเขาทราบเหตุผลท่ีท่านขอร้องหรือ
สั่งเขา พระเจา้ก็ทรงอธิบายใหเ้หตุผลต่อคนของพระองคเ์ช่นเดียวกนั พระองคต์รัสในพระธรรมอิสยาห์ 
1:18 วา่ “มาเถิดให้เรามาหารือ ตกลงกนัเสียให้เด็ดขาด...” เม่ือพระเยซูทรงมีพระชนมใ์นโลกน้ีได ้ 12 
พรรษา พระองคก์็ทรงไต่ถามพวกนกัปราชญ ์ท่ีพระวหิารในกรุงเยรูซาเล็ม เช่ือวา่ขณะท่ีรับการสอนจาก
พระวจนะของพระเจา้ และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของชนชาติยวิ พระเยซูทรงไต่ถามขอ้สงสัย
ต่าง ๆ และไดรั้บค าอธิบายเหตุผลใหท้ราบอยา่งละเอียดถ่ีถว้น 

แต่ในบางคร้ัง บุตรก็ควรไดรั้บการฝึกสอน ใหรู้้จกัเช่ือฟังโดยไม่ตอ้งมีเหตุผล บุตรท่ีรับการ
ฝึกสอนใหรู้้จกัเช่ือฟังทั้งดว้ยเหตุผลหรือไร้เหตุผล ในอนาคตเขาก็จะเช่ือฟังและปฏิบติัตามการทรงน า
ของพระเจา้ไดง่้าย ซ่ึงเขาไม่อาจจะทราบไดด้ว้ยเหตุผลอนัใดทั้งส้ิน 

5. จงปลอบโยนบุตรของท่าน เม่ือเขามีความเศร้าโศกเสียใจ บุตรท่ีไดรั้บการฝึกสอนอยา่งดี จะ
รู้สึกเสียใจทนัทีเม่ือเขากระท าผดิ เขาจะรู้สึกทุกขใ์จเป็นอยา่งยิง่ หากเขาไม่สามารถแกไ้ขความผดิพลาด
นั้นได ้ บิดามารดาท่ีฉลาดยอ่มจะตอ้งปลอบโยนเขา ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่ อนุโลมการกระท าผดินั้น 
บิดามารดาตอ้งมีความยินดีท่ีจะอภยัโทษใหแ้ก่บุตร และสอนเขาดว้ยความรัก ความเอน็ดูวา่ ควรจะ
แกไ้ขความผดิพลาดนั้นอยา่งไรและควรจะป้องกนัไม่ใหค้วามผดิพลาดนั้น เกิดข้ึนในอนาคตอีก พระ
ธรรม 2 โครินธ์ 2:7 สอนวา่ “....ท่านทั้งหลายควรจะยกโทษให้ผู้น้ัน และเล้าโลมใจเขาต่างหาก กลวัว่า
เขาจะจมลงในความทุกข์เหลือล้น” 2 โครินธ์ 1:3,4 ก็สอนวา่ “สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาแห่งพระ
เยซูคริสตเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงชูใจเรา...
เพือ่เราจะสามารถชูใจคนเหล่าน้ัน ทีม่ีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหน่ึงได้ ด้วยความชูใจ ซ่ึงตัวเราเอง
ได้รับจากพระเจ้า” บิดามารดาก็ควรจะสอนบุตร ใหรู้้จกัการเลา้โลมใจตั้งแต่ปฐมวยัของเขา พระธรรม
อิสยาห์ 66:13 ไดเ้ปรียบเทียบการปลอบโยนของบิดามารดา วา่เป็นเหมือนการปลอบโยนของพระเจา้ 
ขอ้พระธรรมนั้นกล่าววา่ “มารดาปลอบโยนบุตรฉันใด เรากจ็ะปลอบโยนเจ้าฉันน้ัน” บุตรท่ีไดรั้บการ
ปลอบโยนจากบิดามารดาในยามจ าเป็น มกัจะไม่ด้ือดึง หรือฝ่าฝืนค าแนะน าสั่งสอนของบิดามารดา 

6. เม่ือการฝึกสอนวธีิอ่ืน ๆ ไม่บรรลุผลส าเร็จ ก็จ  าเป็นตอ้งใชว้ธีิการลงโทษ บุตรควรไดรั้บการ
ฝึกสอนตั้งแต่ยงัเล็กวา่ การไม่เช่ือฟังจะน าความเดือดร้อนมาสู่ตน การลงโทษนั้นควรจะหนกัเพียงพอ ท่ี
จะท าใหบุ้ตรส านึกผดิและเช่ือฟังในคราวต่อไป แต่การท าโทษท่ีหนกัเกินไป จะท าใหบุ้ตรรู้สึกวา่ เขา
ไม่ไดรั้บความยติุธรรม เป็นเหตุท าใหเ้กิดการด้ือดา้น ฝ่าฝืน ฉะนั้นบิดามารดาจึงควรระมดัระวงัในเร่ือง
การท าโทษบุตรดว้ย พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ “ไม้เรียวทีต่ีสอน ท าให้เกดิปัญญาแต่เด็กทีถู่กละเลย
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น้ัน เป็นเหตุกระท าให้มารดาของตนได้ความละอาย” (สุภาษิต 29:15) “บุตรทีม่ีปัญญาย่อมท าให้บิดา
มารดาปลืม้ใจยนิดี แต่บุตรโง่เขลา ย่อมเป็นที่หนักอกแก่บิดามารดาตน” (สุภาษิต 10:1) 

ค าถาม 

1. จงใหค้  าจ  ากดัความค าวา่ บอกกล่าว สอน และการฝึกสอน (ฝึกฝน) ค าเหล่าน้ี วา่มี
ความหมายต่างกนัอยา่งไร 

2. จงอธิบายขอ้แนะน าเจ็ดประการ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการฝึกสอนบุตร 
3. วธีิฝึกสอนบุตรท่ีไดเ้สนอแนะมาน้ี ท่านใชว้ธีิใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
4. ผูเ้ป็นบิดามารดาบางคน เช่ือวา่ เขาไม่ควรสอนบุตรให้ด าเนินในทางของพระเจา้ตั้งแต่เขายงั

เด็ก แต่ควรรอใหเ้ขาโตพอสมควร แลว้ให้เขาตดัสินใจเอาเองวา่ จะรับการฝึกสอนด าเนินในทางของ
พระเจา้หรือไม่ ความคิดเช่นน้ี มีขอ้ผดิพลาดอะไรบา้ง 
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บทที ่5 การท าโทษ 

เด็กท่ีรู้วา่ บิดามารดารักเขาอยา่งสุดซ้ึง ยอ่มยนิดีเช่ือฟังบิดามารดาของเขา ท าใหง่้ายแก่การ
อบรมฝึกสอน บิดามารดาท่ีฉลาดเตม็ไปดว้ยความเขา้ใจ และย  าเกรงพระเจา้ ก็ยอ่มน าบุตรของตนให้
ด าเนินไปในทางชอบธรรมได ้ โดยใชว้ธีิการลงโทษเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ในทางตรงกนัขา้ม เด็กท่ีรู้วา่ 
ตนไม่เป็นท่ีรักของบิดามารดา มกัจะด้ือดา้น ฝ่าฝืนค าสั่งสอนของบิดามารดาเสมอ ท่านอาจจะฝึกสอน
บุตรชนิดน้ีให้รู้จกัเช่ือฟังได ้ แต่ตอ้งฝึกสอนโดยวธีิท่ียากและล าบาก โดยเหตุน้ี บุตรจึงควรไดรั้บการ
สอนใหรู้้จกัความหมายของความรักท่ีแทจ้ริง บิดามารดาท่ีรักบุตรอยา่งแทจ้ริง จะช่วยเสริมสร้าง  
สวสัดิภาพในชีวติใหแ้ก่บุตรดว้ย 

พระธรรมฮีบรู 12:6 กล่าววา่ “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ทีพ่ระองค์ทรงรัก และเมื่อ
พระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตร พระองค์กท็รงตีสอนผู้น้ัน” ดงันั้นบิดามารดาท่ีรักบุตรอยา่งแทจ้ริง จะตี
สอนบุตรของตน เพื่อเขาจะมีอุปนิสัยท่ีดีในภายหนา้ 

สองสามปีล่วงมาแลว้ บุตรสาวของขา้พเจา้มาหาขา้พเจา้ เพื่อขออนุญาตท าอะไรบางอยา่ง 
ขณะท่ีขา้พเจา้มีธุระยุง่มากขา้พเจา้ตอบวา่ “ไม่ได ้ ส่ิงท่ีลูกจะท านั้นไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีดี” ขณะท่ีหยดุพกั 
บุตรสาวขอร้องขา้พเจา้ให้อนุญาตเขาท าส่ิงนั้นอีก เพื่อตดัความร าคาญ ขา้พเจา้จึงอนุญาตใหท้ าได ้ เขาก็
ร้องไห้โฮและพดูดว้ยเสียงสะอึกสะอ้ืนวา่ “คุณพอ่ไม่รักลูกแลว้ คุณพอ่เคยบอกลูกวา่ หากคุณพอ่รักลูก 
คุณพอ่จะไม่ตามใจลูก จะไม่ใหลู้กท าส่ิงท่ีไม่ดี” ขา้พเจา้จึงทราบภายหลงัวา่ บุตรสาวอยากลองใจ เพื่อ
พิสูจน์ความรักของขา้พเจา้เท่านั้น มิไดต้ั้งใจจะท าส่ิงท่ีเขาขอร้อง เด็กบางคนอยากจะทดลองดูความรัก
ของบิดามารดาในบางคร้ังบางคราว ท่านคิดวา่ ความรักของท่านมีมากพอท่ีจะทดลองไดห้รือไม่ 
อยากจะขอย  ้าอีกคร้ังวา่ บิดามารดาตอ้งมีเป้าหมายสองประการในการฝึกสอนบุตร 

1. เตรียมตวัใหบุ้ตรเป็นผูใ้หญ่ ท่ีรักพระเจา้ในอนาคตมีความคิด ความเขา้ใจเยีย่งผูใ้หญ่ รู้จกั
การปรับปรุงตวัเองให้เขา้กบัสภาวะ และส่ิงแวดลอ้มไดดี้ และรู้จกัพึ่งพาอาศยัตนเองในกิจการทุกอยา่ง 

2. วางรากฐานใหบุ้ตรรับใชพ้ระเจา้ และเพื่อนมนุษยโ์ดยการเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจกัร 
หรือเป็นคนรับใชพ้ระเจา้เตม็เวลา ในบทก่อนเราไดก้ล่าวไวว้า่ การท่ีจะใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวน้ั้น 
บิดามารดาตอ้งฝึกสอนอบรมบุตรของเขาจนเขามีอุปนิสัยดี เช่ือฟังผูใ้หญ่ เป็นคนสัตยซ่ื์อ บริสุทธ์ิ ถ่อม
ตน ประกอบดว้ยความรัก ความเช่ือ และความจงรักภกัดีพระเจา้มิไดห้มายความวา่ ตนสามารถท าทุก
อยา่งท่ีตนชอบไดแ้ต่หมายความวา่ ตนสามารถควบคุมตนเองได ้

การเป็นวีรบุรุษนั้น บิดามารดาผูมี้สติปัญญาจะหนุนใจให้บุตรกลา้คิด กลา้ท า และขณะเดียวกนั
ก็สอนใหรู้้จกับงัคบัตนเอง หากท่านไปเยีย่มครอบครัวใดครอบครัวหน่ึง ซ่ึงมีบุตรท่ีไม่ไดรั้บการ
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ฝึกสอน ไม่มีใครควบคุมดูแล ท่านอาจเกิดความรู้สึกอึดอดัใจ อยากจะวิง่หนีจากท่ีนั้นใหเ้ร็วท่ีสุดก็ได ้
เด็กท่ีไม่ไดรั้บการอบรมฝึกสอนจะเป็นเด็กท่ีไม่มีความสุข และเขาจะท าใหค้นอ่ืนไม่มีความสุขดว้ย 
คู่มือการด าเนินชีวติคริสเตียน และพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดใ้หค้  าสั่งสอนเฉพาะเจาะจง เก่ียวกบัการ
ครองเรือนและการฝึกสอนบุตร พระคริสตธรรมคมัภีร์ยงัไดก้ล่าวอยา่งชดัแจง้ถึงบั้นปลายของเด็กท่ี
ไดรั้บการฝึกสอนอบรมอยา่งดี และบั้นปลายของเด็กท่ีไม่ไดรั้บการอบรมฝึกสอนตามพระคริสตธรรม
คมัภีร์ คือวา่ “จงฝึกสอนบุตรชายของตน เมื่อเห็นว่ามีหวงัที่เขาจะกลบัดีได้ และอย่าจงใจให้เขาถึง
พนิาศไป” (สุภาษิต 19:18) “จงกล่าวส่ังสอนบุตรชายของตน และบุตรชายน้ันจะเป็นเหตุให้เจ้าสบายใจ 
เออ เขาจะท าให้ดวงจิตของเจ้าเบิกบานยนิดี” (สุภาษิต 29:17) “เพราะผู้ใดทีพ่ระเยโฮวาห์ทรงรัก 
พระองค์ทรงเตือนสอนผู้น้ัน เช่น บิดากระท าต่อบุตรทีช่ื่นชม” (สุภาษิต 3:12) “ไม้เรียวทีต่ีสอนท าให้
เกดิปัญญา แต่เด็กทีถู่กละเลยน้ัน เป็นเหตุกระท าให้มารดาของตนได้รับความละอาย” (สุภาษิต 29:15) 
“ความโฉดเขลาผูกพนัอยู่ในจิตใจของเด็กแต่ไม้เรียวอาจขับไล่ความโฉดเขลาน้ันไปเสียได้” (สุภาษิต 
22:15” “อย่าละเลยการเฆี่ยนสอนเด็ก ด้วยว่าถ้าเจ้าจะตีสอนเด็กด้วยไม้เรียว เขาคงจะไม่ตาย เจ้าจงใช้
ไม้เรียวตีเขา และเจ้าจะได้ช่วยจิตวญิญาณของเขาให้พ้นจากเมืองผี” (สุภาษิต 23:12,14) “บุคคลผู้ทีไ่ม่
ยอมใช้ไม้เรียว กเ็ป็นผู้ทีชั่งบุตรของตน แต่บุคคลผู้รักบุตรย่อมเฆีย่นตีส่ังสอน” (สุภาษิต 13:24) 

แน่นอนทีเดียว พระเจา้ผูท้รงสร้างเรา ทรงมีเหตุผลท่ีสั่งใหบิ้ดามารดาเฆ่ียนสอนบุตรของตน 
แต่บิดามารดาควรใชว้ธีิเฆ่ียนสอนต่อบุตรท่ีด้ือดึงเท่านั้น เม่ือบุตรไม่ยอมเช่ือฟัง การเฆ่ียนท่ี
ประกอบดว้ยความรักและโดยวธีิท่ีถูกตอ้ง จะช่วยใหบุ้ตรเช่ือฟังยนิดี ฉะนั้นบิดามารดาจึงควรเฆ่ียน
สอนบุตรดว้ยความประสงคจ์ะใหบุ้ตรเป็นคนดีข้ึน แต่ก็มีบิดามารดาบางท่านท่ีใชว้ธีิเฆ่ียนตีบุตร เป็น
ทางปลดปล่อยอารมณ์อนัตึงเครียดของตน 

ท่าทีการลงโทษของบิดามารดา มีความเก่ียวพนักบัความไดผ้ลในการลงโทษมาก บิดามารดาท่ี
ท าโทษบุตรดว้ยความโกรธเคือง จะท าใหบุ้ตรโกรธเคืองดว้ย พระคริสตธรรมคมัภีร์จึงสอนวา่ “ฝ่าย
บิดากอ็ย่ายัว่บุตรของตนให้ขัดเคืองใจ เกรงว่าเขาจะท้อใจ” (เกรงวา่เขาจะด้ือดา้น) โคโลสี 2:21 “ความ
โกรธเป็นของร้ายกาจ และโทโสเปรียบเหมือนกระแสน า้ไหลเช่ียว” (สุภาษิต 27:4) การเฆ่ียนตีบุตรดว้ย
ความรักของพระเยซูคริสต ์จึงจะก่อเกิดคุณประโยชน์ให้แก่บุตร 

แมแ้ต่บุตรท่ีเล็กมาก ก็เขา้ใจความยติุธรรมและความรัก การท าโทษดว้ยความยุติธรรมจะท าให้
บุตรรัก เคารพ และเช่ือฟังบิดามารดา พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดย้  ้าแลว้ย  ้าอีกวา่ ใหฝึ้กสอนบุตรดว้ยความ
รัก ความรักมีความส าคญัยิง่ ต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งเรากบับุตร เช่นเดียวกบัท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เรากบัคนอ่ืน ๆ บิดามารดาควรน าค าสั่งสอนในพระธรรม 1 โครินธ์ 13:1 ไปใชใ้นการฝึกสอนบุตร
เสมอ พระธรรมขอ้น้ีสอนวา่ “แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลก ๆ ได้ เป็นภาษามนุษย์กด็ี เป็นภาษาทูตสวรรค์
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กด็ี แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าเป็นเหมือนฆ้องหรือฉาบทีก่ าลงัส่งเสียง” พระธรรมทิตสั 2:4 สอนใหบิ้ดา
มารดา “รักบุตรของตน” พระธรรมเอเฟโซ 6:4 สอนวา่  “ฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายัว่บุตรของตนให้เกดิ
โทษะ” และพระธรรมโคโลสี 3:21 สอนวา่ “ฝ่ายบิดากอ็ย่ายัว่บุตรของตนให้ขัดเคืองใจ” 

การท าโทษเบาเกินไปเป็นส่ิงท่ีไม่ดี เพราะมกัจะท าใหเ้ด็กไม่เช่ือฟังยิง่ข้ึน แต่การท าโทษหนกั
เกินไป ดว้ยอารมณ์โมโหยิง่เป็นส่ิงเลวร้าย บุตรอาจเช่ือท่านภายนอกก็ได ้แต่ภายในจิตใจของเขาเตม็ไป
ดว้ยความต่อสู้ ฮึกเหิม ด้ือดึง บิดามารดาจึงควรขอสติปัญญาจากพระเจา้ เพื่อจะรู้จกัท าโทษบุตรได้
ถูกตอ้ง พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดส้อนวา่ “ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา กใ็ห้ผู้น้ันทูลขอจากพระเจ้า 
ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวง ด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงต าหนิ แล้วผู้น้ันกจ็ะได้รับส่ิงที่ทูลขอ” 
(ยากอบ 1:5) พระเยซูคริสตท์รงยนิดีประทานสติปัญญา ใหแ้ก่บิดามารดาทุกท่าน ท่ีอธิษฐานทูลขอและ
เช่ือฟังพระองค ์

ผูเ้ป็นบิดามารดาทุกคนสามารถมีบุตร ท่ีเช่ือฟังและอยูใ่นขอบข่ายของระเบียบวนิยัได ้ การท่ี
บุตรชอบด้ือดึง ไม่ยอมประพฤติตนในทางท่ีสมควร สาเหตุส่วนใหญ่เป็นเพราะ บิดามารดาไม่ใชเ้วลา 
และความพยายามเพียงพอ ในการฝึกสอนบุตรบ่อยคร้ัง บิดามารดาละเลยต่อการขอสติปัญญาจากพระ
เจา้พระองคท์รงยนิดีประทานใหแ้ก่บุตรของพระองคทุ์กคน 

ในการฝึกสอนบุตรน้ัน เราจ าเป็นต้องมข้ีอห้ามบางอย่างเช่น 

1. หา้มบุตรกระท าส่ิงท่ีเป็นความบาป ซ่ึงไดแ้ก่ การโกหก การลกัขโมย เป็นตน้ 
2. หา้มบุตรท าส่ิงท่ีเป็นอนัตรายเช่น จบัตอ้งของแหลมคม อ่านหนงัสือท่ีไม่ดี และคบเพื่อนท่ี

ไม่ดี 
3. หา้มใหส่ิ้งใดแก่บุตรท่ีเกินก าลงัทุนทรัพย ์หรือเกินความสามารถของท่าน 
บางคร้ังอาจเน่ืองจากสาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีท าใหบุ้ตรประพฤติในทางท่ีมิชอบ การหาสาเหตุท่ีแทจ้ริง 

ท่ีท าใหบุ้ตรประพฤติไม่ดีข้ึนจะช่วยใหบิ้ดามารดาฝึกสอนบุตรไดดี้ข้ึน ตวัอยา่งเช่น เม่ือท่านไปหาทนัต
แพทย ์ นายแพทยจ์ะไม่ใหย้าระงบัความเจบ็ปวดเท่านั้น แต่จะตรวจดูสภาพฟันของท่านก่อน หาดูวา่
อะไรเป็นสาเหตุท่ีท าใหป้วดฟัน แลว้จ ากดัตน้เหตุท่ีท าใหป้วดฟัน โดยอุดโพรงในฟันซ่ึงไดผ้เุน่าเป่ือย
ไปเป็นตน้ ความเจบ็ปวดก็จะหายไปในท่ีสุด แต่หากทนัตแพทยเ์พียงแต่ใหย้าระงบัปวดเท่านั้น อาการ
ปวดก็จะรุนแรงยิง่ข้ึนภายหลงั บิดามารดาท่ีฉลาด จะปฏิบติัเช่นเดียวกบัทนัตแพทยท่ี์ฉลาด คือสืบหา
สาเหตุแห่งการท่ีบุตรไม่เช่ือฟัง แลว้หาทางแกไ้ข ดดัแปลงท่ีแน่นอนต่อไป 

การทีบุ่ตรประพฤติไม่ดี หรือไม่ยอมเช่ือฟังบิดามารดาอาจเน่ืองจากสาเหตุต่อไปนี ้

1. บุตรอาจจะเหน่ือยเกินไป หรือไม่สบาย 
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2. บิดามารดาเองอาจจะเหน่ือยเกินไป หรือไม่สบายหรือเป็นห่วงกงัวลมากเกินไป บางคร้ังอาจ
เป็นสาเหตุ ท่ีท าใหบิ้ดามารดาโกรธง่าย จนไม่ชอบการกระท าของบุตร แมก้ารกระท านั้น มิไดจ้ดัอยูใ่น
การประพฤติท่ีไม่ดี 

3. อาจเน่ืองจากอุปสรรคทางร่างกาย เช่น สายตาไม่ดี หูตึง หรือ ระบบประสาทบางส่วนพิการ 
ทั้งบิดามารดาอาจไม่ทราบอุปสรรคเ์หล่าน้ีก็ได ้บิดามารดาอาจเขา้ใจวา่ บุตรไม่อยากเช่ือฟังตน ทั้ง ๆ ท่ี
บุตรไม่รู้เร่ืองอะไรเลย และไม่ทราบวา่ เขาฝ่าฝืนค าสั่งของบิดามารดาแลว้ 

4. บุตรท่ีถูกท าโทษบ่อยเกินไป จะมีความรู้สึกเช่นน้ีวา่ “จะมีประโยชน์อนัใดท่ีพยายามท าดี ถึง
อยา่งไรก็ถูกท าโทษอยูน่ัน่เอง” 

5. บุตรท่ีไม่ไดรั้บโทษหนกัพอสมควร จะคิดเช่นน้ีวา่ “การไม่เช่ือฟังนั้น ไม่เป็นไรดอก ไม่เห็น
การท าโทษนั้นเจบ็อะไร” 

6. บิดามารดาท่ีไม่เคร่งครัดต่อค าสั่งของตน จะท าใหบุ้ตรท่ีไม่เช่ือฟัง คิดดงัน้ีวา่ “ถา้ฉนัไม่เช่ือ
ฟังคร้ังน้ี ฉนัคงไม่ถูกท าโทษอีกเป็นแน่” 

7. บุตรท่ีมีนิสัยดีอยูแ่ลว้ หากถูกบิดามารดาบงัคบัหรือสั่งมากเกินไป อาจกลายเป็นบุตรท่ีไม่
เช่ือฟังก็ได ้

8. บิดามารดาท่ีชอบจูจ้ี้ จะท าใหบุ้ตรไม่เช่ือฟัง เพราะไม่วา่บุตรจะท าอะไรก็ตาม บิดามารดาไม่
เคยชอบใจแมส้ักคร้ังเดียว นานวนัเขา้ บุตรก็จะขาดความนบัถือบิดามารดา และจะท าทุกอยา่งท่ีตนชอบ 

9. บิดามารดาท่ีชอบกล่าวต่อหนา้บุตรวา่ “ฉนัไม่รู้จะท าอยา่งไรกบับุตรของฉนั” ก็อยา่หวงัเลย
วา่ บุตรจะเช่ือฟังเขา การท่ีบิดามารดากล่าวเช่นนั้นต่อหนา้บุตร ยอ่มเป็นการรับวา่ ตนประสบความ
ลม้เหลวอยา่งส้ินเชิงในการฝึกสอนบุตร นัน่หมายความวา่ พระเจา้ของบิดามารดาก็ประสบความ
ลม้เหลวดว้ย 

10. บิดามารดาท่ีไม่ช่วยให้ชีวติฝ่ายวญิญาณจิตของบุตรเจริญเติบโต หรือไม่น าใหเ้ขาตอ้นรับ
พระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยใหร้อดส่วนตวัของเขาเม่ือเขายงัเล็ก จะประสบความยากล าบากในการ
แนะน าสั่งสอนเขา เม่ือเขาเติบใหญ่ข้ึนเป็นวยัรุ่นการท่ีบุตรไดม้อบถวายชีวติของเขาใหแ้ก่พระเจา้นั้น 
จะช่วยตดัทอนปัญหามากมาย ใหแ้ก่บิดามารดา 

11. บางคร้ังเม่ือบุตรกระท าผิด บิดามารดาคิดทนัทีวา่ บุตรฝ่าฝืนค าสั่งของตน แต่หากตนยอม
ใหเ้วลาสักเล็กนอ้ย ฟังเร่ืองท่ีบุตรเล่าใหฟั้ง อาจพบวา่ความผดิเป็นของคนอ่ืน ไม่ใช่เป็นของบุตร เม่ือได้
ฟังเร่ืองราวทั้งหมดดว้ยใจวินิจฉยัแลว้ บิดามารดาอาจทราบวา่ บุตรไดพ้ยายามรักษาค าสั่งของบิดา
มารดา ในสภาพการนั้นแลว้ บิดามารดาท่ีขาดความอดทน หุนหนัพลนัแล่น อาจเขา้ใจบุตรของตนผดิ
ไดง่้าย ๆ 
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12. บิดามารดาท่ีไม่ยอมสืบสวนความผดิของบุตร หรือ ช่วยปิดบงัความผดิของบุตร จะท าให้
บุตรหยิง่ยะโส และด้ือดึง 

การท าโทษบางวธีิ เป็นวธีิท่ีไม่ดี จงอยา่ท าโทษบุตรโดยวธีิต่อไปน้ี 
1. ท าโทษโดยวธีิธรรมชาติ เช่น ปล่อยใหบุ้ตรถูกไฟไหม ้หรือตกลงมาจากท่ีสูงโดยไม่จ  าเป็น 
2. การบงัคบัใหบุ้ตรยอมรับผดิ โดยท่ีบุตรมิไดย้อมรับดว้ยความจริงใจ การท าเช่นน้ี ก็เท่ากบั

บงัคบัใหเ้ขากล่าวเทจ็ บิดามารดาท่ีฉลาดยอ่มไม่บงัคบัใหบุ้ตรรับผดิ แต่จะพยายามช่วยใหเ้ขาเห็น
ความผดิของตนเอง ท าใหเ้ขาเกิดความเสียใจท่ีไดก้ระท าผดิ และยอมรับผดิดว้ยความจริงใจ บิดามารดา
จะเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการรับผดิ หากบิดามารดายอมรับผิด และกล่าวขอโทษทุกคร้ังท่ีตนกระท าผดิ จะ
ช่วยใหบุ้ตรเห็นความบริสุทธ์ิใจและความยติุธรรมของบิดามารดา เขาก็จะปฏิบติัตามบิดามารดาได้
โดยง่าย 

3. การลงโทษโดยแสดงให้บุตรเห็นวา่ ตนไม่รักเขาเป็นวธีิท่ีลงโทษท่ีไม่ดีอยา่งยิง่ จงพดูกบั
บุตรวา่ ท่ีท่านตอ้งการใหเ้ขาเช่ือฟังนั้น เป็นเพราะท่านรักเขา บิดามารดาท่ีฉลาดควรจะสอนบุตรให้
ทราบความจริงวา่ ไม่วา่บุตรไดก้ระท าอะไร หรือจะกระท าอะไรในอนาคต จะไม่กระท าใหค้วามรัก
ของบิดามารดาท่ีมีต่อเขาเปล่ียนแปลง บุตรควรจะทราบวา่ ความไม่เช่ือฟังของเขาจะน าความทุกขใ์จ
และความอบัอายขายหนา้มาสู่บิดามารดา แต่ไม่วา่อะไรจะเกิดข้ึนก็ตาม ความรักของบิดามารดาท่ีมีต่อ
บุตร จะไม่เปล่ียนแปลง เม่ือบุตรทราบความจริงน้ี เขาจะเร่ิมเขา้ใจความรักของบิดามารดา โดยการเช่ือ
ฟังและไวว้างใจบิดามารดา หากบุตรไดรั้บความยากล าบากต่าง ๆ และทราบวา่บิดามารดาของเขารักเขา
จริง เขาก็จะอยากเขา้ใกลบิ้ดามารดา เพื่อขอความหนุนใจและแนะน าจากท่าน 

4. การฝึกสอนดว้ยการขู่ หรือการใหส้ัญญา แต่มิไดป้ฏิบติัตามสัญญา เป็นวธีิฝึกสอนท่ีไม่ดี 
บุตรจะเรียนรู้วา่ ค  าพดูท่ีท่านพดูไปนั้น ไม่มีความหมายอะไร และเขาจะประพฤติตนตามท่ีเขาชอบ
ต่อไปอีก จงอยา่สัญญากบับุตรวา่ จะท าโทษอยา่งไรอยา่งหน่ึง ท่ีท่านท าไม่ได ้หรือไม่ตั้งใจท าจริง ๆ  

5. การขู่ใหบุ้ตรตกใจกลวั ดว้ยเร่ืองท่ีไม่เป็นความจริงจะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญกา้วหนา้ของ
บุตร เช่น ขู่ส าทบัวา่ “จงท าตามท่ีฉนัสั่งนะ มิเช่นนั้น ต ารวจจะมาจบัแกไปขงัคุก” หรือ “ถา้ไม่เช่ือฟัง 
นางพยาบาลจะมาฉีดยา” ค  าหลอกเช่นน้ี อาจท าใหบุ้ตรเช่ือไดบ้า้ง แต่ก็ท  าใหบุ้ตรหวาดกลวับุคคล
เหล่าน้ี จนไม่อาจขอรับความช่วยเหลือจากพวกเขา เม่ือมีความจ าเป็นในทางตรงกนัขา้ม บิดามารดาควร
สอนใหบุ้ตรรู้จกันบัถือต ารวจ นายแพทย ์นกัเทศน์ นางพยาบาล และบุคคลอ่ืน ๆ 

6. การท าโทษโดยบงัคบัให้บุตรท างานบางอยา่ง จะท าใหบุ้ตรเกลียดชงังานนั้นมากยิ่งข้ึน จง
อยา่ใชส่ิ้งท่ีท่านตอ้งการใหบุ้ตรชอบ เป็นเคร่ืองมือในการท าโทษบุตร 
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7. การลงโทษโดยบงัคบัให้บุตรไปร่วมประชุมนมสัการพิเศษท่ีโบสถ ์ จะท าใหบุ้ตรเกิดเบ่ือ
หน่ายต่อการไปโบสถ ์ จงท าใหบุ้ตรของท่านรู้สึกชอบส่ิงท่ีท่านอยากใหเ้ขาท า อยา่ใหเ้ขาท าส่ิงนั้นเป็น
การลงโทษเขา 

วธิีลงโทษทีใ่ช้ได้ผลมาแล้ว มดีังต่อไปนี ้

1. การลงโทษบุตรเล็ก ๆ ดว้ยการเฆ่ียนตี หากกระท าดว้ยความรัก และดว้ยวธีิท่ีถูกตอ้ง จะท า
ใหบุ้ตรเช่ือฟังได ้ หากท่านใชว้ธีิน้ีต่อบุตรเล็ก ๆ ก่อนท่ีเขาจะโตพอ หรือมีประสบการณ์และ
ความสามารถพอท่ีจะเขา้ใจเหตุผลต่าง ๆ ได ้ เม่ือเขาโตข้ึน ท่านก็ไม่จ  าเป็นตอ้งใชว้ิธีเฆ่ียนตีอีกต่อไป 
บุตรท่ีไดรั้บการฝึกสอนอยา่งดี ก่อนมีอาย ุ6-8 ขวบ อาจลงโทษโดยการหยกิท่ีขา ตีมือ หรือตีกน้ แต่การ
เฆ่ียนหรือตบตีร่างกายบุตรโดยไม่เลือกท่ีนั้น เป็นอนัตรายอยา่งยิง่ เด็กบางคนไดรั้บบาดเจบ็จนถึงกบั
พิการตลอดชีวิตก็มี เพราะบิดามารดาไม่ระมดัระวงัในการเฆ่ียนตี เช่น ตบตีท่ีศีรษะ ท่ีหลงั หนา้อก และ
ทอ้งเป็นตน้ การท าโทษท่ีถูกตอ้งเท่านั้นช่วยใหบุ้ตรส านึกไดเ้สมอวา่ อะไรดี และอะไรชัว่ และเป็นการ
สอนใหบุ้ตรทราบวา่ ผูท่ี้กระท าผดิจะตอ้งถูกลงโทษ ซ่ึงเป็นค าสอนในพระบญัญติัของพระเจา้ดว้ย 

2. การลงโทษ โดยแยกบุตรท่ีด้ือดึง ใหไ้ปอยูต่่างหากเป็นวธีิท่ีเคยใชไ้ดผ้ลดี บางคร้ังบุตรอาจ
ประพฤติไม่ดีโดยเจตนาเพื่อดึงดูดความสนใจของคนอ่ืน การแยกตวัใหเ้ขาไปท างานหรือเล่นตามล าพงั 
จะท าใหเ้ขาไม่กลา้ประพฤติตวั ไม่เหมาะสมต่อไป เด็กชอบมีเพื่อนเล่น การแยกตวัเขาใหเ้ล่นตามล าพงั
ทั้ง ๆ ท่ีมีเพื่อนเล่นอยู ่ เป็นโทษท่ีหนกัส าหรับเด็กมาก แต่อยา่ลืมใหค้วามเอาใจใส่แก่เขา เม่ือเขา
ประพฤติดี และสรรเสริญเยินยอเขาดว้ยใจจริง เม่ือเป็นไปได ้ การแยกเด็กท่ีโตพอสมควรใหอ้อกจาก
เพื่อนฝงู จะท าใหเ้ขามีโอกาสไตร่ตรองตามล าพงัถึงการกระท าของเขา ท าให้เขาส านึกถึงความผดิ แลว้
กลบัใจใหม่อยา่งแทจ้ริง 

3. การงดเวน้หรือตดัสิทธ์ิบางอยา่งของบุตรท่ีโตแลว้ ซ่ึงสามารถเขา้ใจเหตุผลต่าง ๆ แลว้ เป็น
วธีิท่ีลงโทษท่ีดีและไดผ้ล เช่น งดเวน้ไม่ใหเ้งินส าหรับค่าขนม และของเล่นชัว่คราว งดทศันาจรตามท่ี
ไดคิ้ดไว ้ หรือตดัสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีเคยมี แต่อยา่ตดัสิทธิการไปนมสัการท่ีโบสถ ์ หรืองดเวน้อาหารซ่ึง
จ าเป็นต่อสุขภาพของเขา 

คร้ังหน่ึงครอบครัวของขา้พเจา้ ไดว้างโครงการไวห้ลายอาทิตยแ์ลว้วา่ จะจดัทศันาจรข้ึนโดย
เดินทางไปพกัผอ่นหยอ่นใจในท่ีแห่งหน่ึงเป็นเวลาหน่ึงวนั ทุกคนในครอบครัวต่างต่ืนเตน้ดีใจและรอ
วนันั้นดว้ยใจระทึก แต่ก่อนก าหนดเดินทางเพียงวนัเดียว บุตรสาวของขา้พเจา้คนหน่ึงประพฤติตน
ซุกซนเกินขนาด ขา้พเจา้เตือนเขาวา่ หากเขาประพฤติเช่นนั้นอีกคร้ังเดียว เขาจะไม่ไดร่้วมทศันาจรกบั
คนอ่ืน ๆ ในครอบครัว เขาก็ไม่เช่ือฟังกระท าส่ิงตอ้งหา้มนั้นอีก ในวนัต่อมา เขาไดรั้บโทษถูกตดัสิทธ์ิ
ออกจากการทศันาจร ตอ้งอยูท่ี่บา้นตามล าพงั โดยมีเพื่อนบา้นคนหน่ึง มาช่วยคุม้ครองดูแลให ้ ขณะท่ี
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จากบา้นไปคนทั้งครอบครัวเกือบร้องไหด้ว้ยความสงสาร ท่ีบุตรคนหน่ึงไม่อาจร่วมเดินทางกบัพวกเรา 
เป็นการง่ายเหลือเกินท่ีบิดามารดาจะเปล่ียนใจ อนุญาตใหเ้ขาร่วมเดินทางแต่ถา้ท าเช่นนั้น เขาก็จะไม่มี
โอกาสเรียนบทเรียนส าคญั ซ่ึงเขาไดเ้รียนในวนันั้น อยา่งไรก็ตาม ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งใชว้ธีิน้ีสอนเขา
เสมอไป เพื่อจะใหเ้ขารู้วา่การเช่ือฟังดีกวา่การรับโทษ พระเจา้ทรงมีพระประสงคใ์หบิ้ดามารดาทุกคน 
รู้จกัสอนบุตรให้เช่ือฟัง จงสอนโดยวธีิท่ีดีท่ีสุดท่ีเป็นไปได ้

4. การชดใช ้ เป็นการลงโทษท่ีจ าเป็น ส าหรับความประพฤติท่ีไม่ดีบางอยา่งของบุตร เช่นหาก
บุตรท าลายทรัพยสิ์นอยา่งใดอยา่งหน่ึง เขาจะตอ้งชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดข้ึน ในทางเป็นไปได ้ โดย
การซ่อมแซมส่ิงท่ีช ารุดไป หรือจดัส่ิงนั้นให้อยูใ่นสภาพเดิม หรือจดัหาส่ิงใหม่ มาชดเชยส่ิงท่ีเสียไปนั้น 
บางคร้ังบิดามารดาตอ้งช่วยบุตรในการซ่อมแซม หรือจดัหาส่ิงนั้นมาชดเชย แต่จงให้บุตรรับผดิชอบใน
เร่ืองน้ี เท่าท่ีจะรับผดิชอบได ้ การท าโทษชนิดน้ี จะท าใหบุ้ตรไม่กลา้ท าผดิเช่นน้ีอีก เขาจะเขา้ใจถึง
ความยากล าบากในการชดเชยส่ิงท่ีเขาไดท้  าใหช้ ารุดเสียหาย 

พระเจา้ทรงพอพระทยั ผูท่ี้กระท าผดิแลว้ยนิดีชดเชยหรือคืนส่ิงท่ีไดม้าโดยไม่ชอบธรรม เด็ก
ทุกคนควรจะไดรั้บการฝึกสอน ใหรู้้จกัปฏิบติัเช่นนั้น พระธรรมเลวนิีติ 6:1-5 สอนวา่ “พระเยโฮวาห์ 
ตรัสแก่โมเสสว่า ถ้าผู้ใดท าผิดต่อพระเยโฮวาห์คือกล่าวมุสา ด้วยของทีเ่พือ่นบ้านมาฝากไว้หรือด้วยการ
ทีสั่ญญากนัไว้ หรือด้วยของทีชิ่งจากเขา หรือด้วยการทีล่่อลวงเพือ่นบ้าน หรือพบของทีห่าย และไม่รับ
และสบถสาบานตัวเป็นความเทจ็ ในข้อเหล่านีถ้้าผู้ใดกระท าผดิแล้ว กใ็ห้ผู้ทีก่ระท าผดิ มีโทษในส่ิงน้ัน
เอาของทีชิ่งได้มา หรือของล่อลวงมา หรือของที่เขาฝากไว้หรือของที่เกบ็ตกได้ หรือของทีส่บถสาบาน
เป็นความเทจ็คืนให้เข้าของเสีย” จงช่วยใหบุ้ตรของท่านรักษาซ่ือเสียงท่ีดีไวโ้ดยหนุนใจใหเ้ขาชดเชยต่อ
ความผดิท่ีไดก้ระท า เม่ือเป็นไปได ้

5. การพดูกบัเด็ก ไม่ใช่เป็นการลงโทษ แต่ควรจะเป็นวธีิท่ีท่านใชบ้่อยท่ีสุด กบับุตรท่ีมีอายุ
มากกวา่ 6-8 ขวบ เพื่อเขาจะไดเ้ขา้ใจ และเช่ือฟังท่านดว้ยความเตม็ใจ จงพูดคุยกบัเขา ใหเ้ขาถามและ
อธิบายเหตุผลต่าง ๆ ใหฟั้ง แต่จงอยา่ใหเ้ป็นการโตเ้ถียงกนั บิดามารดาจะตอ้งเป็นผูมี้สิทธิอ านาจสูงสุด
ในครอบครัวเสมอ แมบ้างคร้ัง บุตรจะไม่เขา้ใจเหตุผล ท่ีบิดามารดาอธิบายใหฟั้ง แต่บุตรก็ควรเช่ือฟัง
บิดามารดา โดยความเคารพและไวว้างใจ พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราเช่ือฟังพระองคเ์พราะพระองคท์รง
เป็นพระเจา้ พระวจนะของพระองคเ์ป็นความจริงเสมอ พระองคท์รงใหเ้หตุผลแก่เรา และเราอาจโตแ้ยง้
กบัพระองค ์ แต่ในท่ีสุดเราก็ตอ้งเช่ือฟังพระองค ์ เพราะพระองคท์รงเป็นเจา้ชีวิตของเรา บุตรท่ีเช่ือฟัง
บิดามารดา เพราะเขาทราบวา่บิดามารดาเป็นผูมี้อ  านาจ จะเช่ือฟังพระเจา้ ไดง่้ายกวา่บุตรท่ีไม่เช่ือฟังบิดา
มารดาดว้ยอุดมคติเดียวกนันั้น บิดามารดาท่ีเป็นคริสเตียน จะฝึกสอนใหบุ้ตรรู้จกัปรับปรุงตนเอง ให้เขา้
กบัส่ิงแวดลอ้มไดดี้ รู้จกับงัคบัตนเอง และย  าเกรงพระเจา้ 
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ค าถาม 

1. จงใหเ้หตุผลมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ วา่ท าไมบุตรจึงไม่เช่ือฟังบิดามารดา จงอธิบายดว้ยวา่ 
ในเหตุผลแต่ละกรณีนั้น ท่านมีทางแกไ้ขอยา่งไรบา้ง 

2. จงกล่าวถึงวธีิท าโทษท่ีดี เท่าท่ีท่านทราบ ท่านควรจะใชว้ธีิเหล่าน้ีอยา่งไร 
3. อา้งขอ้พระธรรม ท่ีไดส้อนเก่ียวกบัท่าทีของบิดามารดา ในการอบรมสั่งสอนบุตร และขอ้

พระธรรมท่ีสอนใหเ้ราทราบ เก่ียวกบัท่าทีท่ีไม่ดีในการฝึกสอนบุตร ขอ้พระธรรมทั้งสองบอกวา่ เรา
ควรมี และไม่ควรมี ท่าทีอยา่งไร 

4. การท าโทษดว้ยการเฆ่ียนตีลกัษณะใด จึงจะช่วยบุตรท่ีด้ือดึงได ้จงอา้งขอ้พระธรรมบางขอ้ท่ี
กล่าวถึงการลงโทษบุตรดว้ยการเฆ่ียนตี 
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บทที ่6 เดก็กบัพระเจ้า 

“ถอ้ยค าเหล่าน้ี ซ่ึงเราสั่งไวแ้ก่เจา้ทั้งหลายในวนัน้ี ก็ใหต้ั้งอยูใ่นใจของเจา้ทั้งหลาย และจง
อุตส่าห์สั่งสอนบุตรทั้งหลายของเจา้ ดว้ยถอ้ยค าเหล่าน้ี และเม่ือเจา้ทั้งหลายท่ีอยูใ่นเรือน หรือเดินใน
หนทาง หรือนอนลง และต่ืนข้ึน....จงเขียนถอ้ยค าเหล่าน้ีไวท่ี้เสาเรือนของเจา้ และท่ีประตูเมืองทั้งหลาย
ของเจา้” (เฉลยธรรมบญัญติั 6:6,7,9) 

ในครอบครัวคริสเตียน การคุยกบัพระเยซูคริสต ์ ควรเป็นนิสัยส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัของ
ทุกคน เช่นเดียวกบัการกินการนอน ขอ้พระธรรมท่ีอา้งไวข้า้งตน้สอนผูท่ี้เป็นบิดามารดา ใหเ้ขียนพระ
วจนะของพระเจา้ไวท่ี้เสาเรือน และท่ีประตูเมืองซ่ึงพวกเขาอาศยัอยู ่ การแขวนรูปภาพท่ีสวยงามต่าง ๆ 
ไวบ้นฝาผนงั ก็มีความหมายคลา้ยกบัการเขียนพระวจนะของพระเจา้ ไวท่ี้เสาเรือนท าใหเ้กิดความ
ประทบัใจแก่เด็ก หนงัสือท่ีประกอบดว้ยรูปภาพและหนงัสือทัว่ ๆ ไป มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้าง
บุคลิกลกัษณะของเด็กมาก เพราะ “จิตใจของเด็กสามารถเรียนรู้ไดง่้าย ดุจความนุ่มน่ิมของข้ีผึ้ง สามารถ
จดจ าไดน้าน เหมือนความทนทานของหินอ่อน” เด็กสามารถรู้จกัพระเจา้ได ้ และเขามีความกระหาย
อยากจะรู้จกัพระองค ์ พระเจา้ทรงประสงคใ์หเ้ราเล้ียงดูบุตร ซ่ึงเปรียบเหมือนลูกแกะของพระองค ์ พระ
เยซูตรัสวา่ “จงเลีย้งลูกแกะของเรา” ผูท่ี้เป็นบิดามารดาทั้งหลาย จงเล้ียงดูลูกแกะของพระองคเ์ถิด 

ขอย  ้าแลว้ย  ้าอีกวา่ บิดามารดาท่ีเป็นคริสเตียน มีจุดมุ่งหมายสองประการ ในการฝึกสอนบุตร 
คือ  

1. เพื่อเตรียมตวัใหบุ้ตรเป็นผูใ้หญ่ท่ีรักพระเจา้ในอนาคตมีความคิด ความเขา้ใจ เยีย่งผูใ้หญ่ 
รู้จกัปรับปรุงตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะและส่ิงแวดลอ้มไดดี้ และรู้จกัพึ่งพาอาศยัตนเองในกิจทุกอยา่ง 

2. เพื่อวางรากฐานในการรับใชพ้ระเจา้ และเพื่อนมนุษยใ์หแ้ก่บุตร โดยเป็นสมาชิกคริสตจกัร 
หรือเป็นคนงานรับใชพ้ระเจา้เตม็เวลา เพื่อจะบรรลุจุดหมายปลายทางได ้ บิดามารดาจะตอ้งน าบุตรให้
รู้จกัพระเยซูคริสต ์ ใหเ้ขาตอ้นรับพระองคเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดส่วนตวั และถวายชีวติของเขาแก่พระ
เยซูคริสตต์ั้งแต่ยงัเล็ก 

การปลูกฝังนิสัยหรือความรู้สึกท่ีดีใหแ้ก่บุตร มีความส าคญัยิง่กวา่การสอนหลกัความจริง และ
การประพฤติของบิดามารดาก็สอนบุตรได ้ ดีกวา่ค าพูดของเขา บิดามารดาท่ีไม่สามารถควบคุมอารมณ์ 
และค าพดูของตนเอง ขาดความอดทนและเตม็ไปดว้ยความอาฆาตพยาบาท มกัสร้างความประทบัใจท่ี
ไม่ดีใหแ้ก่บุตร ท าให้เขาไม่อยากรับเช่ือพระเยซูคริสต ์ในทางตรงกนัขา้ม บิดามารดาท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ย
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ชีวติประจ าของเขายิง่ประกอบดว้ย ความรัก ความยนิดี และสันติสุข จะท าให้
จิตใจของบุตร เกิดความกระหาย อยากจะรู้จกัพระเจา้ของบิดามารดา บิดามารดาท่ียอมรับความผดิของ
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ตนก็เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่บุตรของเขา ท าใหบุ้ตรรู้จกัพดู “ขอโทษ” “หนูผดิไปแลว้” “ขออภยัใหห้นูดว้ย” 
ตั้งแต่ยงัเล็กอยู ่ในบทน้ีเราจะพดูถึงเร่ือง เด็กกบัพระเจา้ ในหวัขอ้เร่ืองส าคญัส่ีขอ้คือ 

1. การใชเ้งิน 
2. การอธิษฐานก่อนรับประทานอาหาร 
3. การไปโรงเรียนรวีวารศึกษา และการไปโบสถ ์
4. การนมสัการพระเจา้ในครอบครัว และการเขา้เฝ้าพระเจา้เป็นส่วนตวั 

1. การใช้เงิน 

การสอนบุตรให้รู้จกัจบัจ่ายใชส้อยนั้น ส่วนใหญ่เป็นการสอนโดยการถ่ายทอด อุดมคติของ
บิดามารดาให้แก่บุตร บิดามารดาท่ีเป็นคริสเตียนแสดง ให้บุตรเห็นความเช่ือของตน โดยความประพฤติ 
แสดงใหบุ้ตรเขา้ใจวา่ ทุกอยา่งท่ีครอบครัวมีอยูเ่ป็นของพระเจา้ และพระเจา้ทรงใหเ้ขายมื เพื่อเขาจะได้
ถวายเกียรติยศแก่พระองค ์ เม่ือบุตรค่อย ๆ โตข้ึน เขาก็ไดรั้บการสอนใหรู้้วา่ จะตอ้งแยกเงินรายไดส่้วน
หน่ึงไว ้เพื่อใชส้ าหรับพระราชกิจของพระเจา้ และเพื่อถวายใหแ้ก่คริสตจกัร พระเจา้ทรงประสงคใ์หเ้รา
ใชเ้งินในทางท่ีดีท่ีสุด เพื่อเป็นท่ีถวายพระเกียรติแก่พระองค ์ เงินท่ีเหลือจากการถวายใหแ้ก่พระเจา้แลว้ 
เราก็ใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายส่วนตวั ส าหรับอาหาร เคร่ืองนุ่งห่มการศึกษา และความจ าเป็นอ่ืน ๆ ได ้

การเล่าเร่ืองในพระคริสตธรรมคมัภีร์ เก่ียวกบัหนา้ท่ีรับผิดชอบของคริสเตียน จะช่วยใหเ้ด็ก
รู้จกัใชจ่้ายเงินในทางท่ีถูกตอ้ง เช่นเร่ือง “เจา้เมืองหนุ่มท่ีร ่ ารวย” เงินถวายของหญิงม่าย และ “เศรษฐีกบั
ลาซาโร” เร่ืองเหล่าน้ีจะช่วยใหเ้ด็กรู้วา่ อะไรเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีแทจ้ริงในชีวติ 

การสอนขอ้พระธรรมท่ีกล่าวถึงเงินทองแก่บุตร และการถวายทรัพย ์ จะช่วยใหเ้ขาระลึกถึง
หนา้ท่ีรับผิดชอบ ท่ีพระเจา้ทรงมอบหมายใหค้ริสเตียนทุกคน ขอ้พระธรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่เด็กใน
เร่ืองน้ีไดแ้ก่ “การรักเงินทองน้ัน เป็นมูลรากแห่งความช่ัวทั้งมวล และเพราะความโลภนีแ้หละ จึงท าให้
บางคนห่างไกลจากความเช่ือ และตรอมตรมด้วยความทุกข์” (1 ทิโมธี 6:10) “ทุกคนจงให้ตามทีเ่ขาได้
คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนน้ันทีใ่ห้ด้วยใจ
ยนิดี” (2 โครินธ์ 9:7) “พระเจ้าของข้าพเจ้า จะประทานส่ิงสารพดัทีพ่วกท่านขาดอยู่น้ัน จากทรัพย์อนั
รุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 4:19) และขอ้พระธรรมอ่ืน ๆ ท่ีสอนเก่ียวกบัหนา้ท่ี
รับผดิชอบของคริสเตียน 

คริสเตียนท่ีแทจ้ริงมีนิสัยถวาย จงจดัหาโอกาสใหบุ้ตรถวายทรัพยสิ์นแก่พระเจา้ หรือ “ให”้ แก่
ผูท่ี้ขดัสน เม่ือเขาไดรั้บเงินหรือหาเงินไดเ้ป็นคร้ังแรก จงช่วยเขาใหรู้้จกัแยกเงินส่วนหน่ึงออก เพื่อใช้
ส าหรับพระราชกิจของพระเจา้ใหบุ้ตรของท่านมีโอกาสเสียสละเพื่อคนอ่ืน แลว้เขาจะเขา้ใจวา่ การให้
ท าใหมี้ความสุข ยิง่กวา่การรับ 
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2.การอธิษฐานก่อนรับประทานอาหาร 

เด็กจะรู้สึกขอบพระคุณพระเจา้ ในเวลารับประทานอาหาร หากเขาไดรั้บการสอนวา่ พระเจา้
ทรงเป็นผูป้ระทานอาหารทุกม้ือให ้ การอธิษฐานก่อนรับประทานอาหาร จะท าใหเ้ด็กรู้สึกขอบพระคุณ
พระเจา้ ส าหรับของประทานซ่ึงไดแ้ก่อาหาร ท่ีพระเจา้ทรงประทานใหเ้สมอ พระเจา้ทรงสร้างบุตรของ
ท่านเพื่อเขาจะสนิทสนมกบัพระองค ์ จงสอนบุตรของท่านใหส้นิทสนมกบัพระเจา้โดยการขอบพระคุณ
พระองค ์ในเวลารับประทานอาหาร 

ในขั้นเร่ิมตน้ ท่านอาจสอนใหบุ้ตรพนมมือก่อนรับประทานอาหาร ขณะท่ีท่านอธิษฐานต่อมา
เขาอาจจะอธิษฐานเพียงประโยคสั้น ๆ วา่ “ขอบพระคุณ พระเยซู อาเมน” โดยใหเ้ขาพดูตามท่าน ต่อมา
เขาจะพดูเองไดว้า่ “ขอบพระคุณพระเยซู อาเมน” ท่านไม่ควรงดเวน้การขอบคุณพระเจา้ ก่อน
รับประทานอาหารแมอ้าจจะมีแขกซ่ึงไม่ใช่คริสเตียน มาร่วมรับประทานอาหารดว้ย เพราะหากเรา
ละอายต่อการอธิษฐานในเวลานั้น ก็เท่ากบัเราละอายต่อพระเยซูคริสต ์ จะเป็นการสอนใหบุ้ตรของเรา
ใหมี้ความละอายต่อพระองคด์ว้ย 

เม่ือท่านรับประทานอาหาร ในท่ีสาธารณะ หรือมารับประทานอาหารสาย ท่านอาจอธิษฐาน
อยา่งเงียบ ๆ ได ้ แต่ทั้งน้ีมิใช่กระท าดว้ยความเหนียมอาย บุตรสามารถสังเกตไดว้า่บิดามารดาอธิษฐาน
ส าหรับอาหารในท่ีสาธารณะ ดว้ยความเคอะเขินหรือเหนียมอายหรือไม่ หากบิดามารดาไม่อาย บุตรก็
จะไม่อายดว้ย และเขาจะรู้สึกสงสารคนท่ีไม่รู้จกัพระเยซูคริสต ์ไม่รู้จกัขอบพระคุณสรรเสริญพระองค ์

เม่ือบุตรของขา้พเจา้ยงัเล็กอยู ่ ค  าถามแรกท่ีเขามกัถามขา้พเจา้ ขณะเห็นคนแปลกหนา้ คือ “เขา
เป็นคริสเตียนหรือเปล่า” เด็กท่ีรู้จกัพระเยซูคริสต ์จะมีความห่วงใยต่อคนอ่ืน ๆ คร้ังหน่ึงมิชชนันารีชาว
ต่างประเทศคนหน่ึง กบัประธานสภาคริสตจกัรแห่งหน่ึง ไปเยีย่มเยยีนหมู่บา้นของเรา ขา้พเจา้บอกข่าว
น้ีใหบุ้ตรสาวฟัง แต่เขาไม่แน่ใจวา่ มิชชนันารีกบัประธานสภาคริสตจกัรจะเป็นคนท่ีมีลกัษณะเช่นใด 
จึงถามข้ึนทนัทีวา่ “พวกเขาเป็นคริสเตียนจริง ๆ ไหม” เขามิไดถ้ามวา่ ท่านเหล่าน้ี เป็นคนร ่ ารวยหรือไม่ 
จะน าของขวญัจากต่างประเทศมาแจกไหม เขาเพียงแต่เป็นห่วงวา่ ท่านเหล่านั้นจะเป็นคริสเตียนอยา่ง
แทจ้ริงหรือไม่ จะเห็นไดว้า่เด็กมีความห่วงใย อยากจะใหทุ้กคนรู้จกัพระเยซูคริสต ์ ความรู้สึกน้ีเป็นส่ิง
ธรรมดาส าหรับเด็กท่ีอยูใ่นครอบครัว ท่ีเทิดทูนพระเยซูคริสตเ์ป็นใหญ่ เด็กท่ีไดรั้บการฝึกฝนอยา่งดี จะ
เป็นพยานต่อคนอ่ืน ท าใหมี้พยานเพิ่มข้ึนในครอบครัว ส่ิงท่ีบิดามารดาถือวา่ส าคญัท่ีสุด จะท าใหบุ้ตร
ถือวา่ส่ิงนั้นส าคญัท่ีสุดส าหรับเขาดว้ย ท่านถือวา่การถวายพระเกียรติแก่พระเจา้ และการบอกคนอ่ืนให้
ทราบข่าวประเสริฐแห่งความรอดเป็นส่ิงส าคญัในครอบครัวของท่านมิใช่หรือ 
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3. การไปโรงเรียนรววีารศึกษา และการไปโบสถ์ 

วนัของพระเจา้หรือวนัอาทิตย ์ ก็มีไวส้ าหรับเด็ก พระเยซูคริสตท์รงสอนวา่ “วนัสะบาโตน้ัน 
ทรงตั้งไว้เพือ่มนุษย์ใช่ทรงสร้างมนุษย์ไว้ ส าหรับวนัสะบาโต” (พระธรรมมาระโก 2:27) วา่ พระเจา้
มิไดท้รงสร้างวนัสะบาโตข้ึนเพื่อเป็นการผกูมดัจิตใจของเด็ก ใหถื้อวนันั้น แต่ทรงตั้งข้ึนเพื่อจะเป็น
ประโยชน์แก่เด็ก 

วนัอาทิตย ์ ควรจะเป็นวนัท่ีครอบครัวเตม็ไปดว้ยความสุขเพราะเป็นวนัท่ีทุกคนในครอบครัว มี
โอกาสสนิทสนมกบัพระเจา้นมสัการพระองคแ์ละรับใชพ้ระองค ์ในทุกวนัอาทิตย ์บิดามารดาท่ีเป็น 

คริสเตียน จะหยดุจากการงานซ่ึงตนท าประจ า เป็นวนัท่ีตนและบุตร สามารถพกัผอ่นหาก าลงั
เพิ่มเติม ทั้งทางฝ่ายร่างกายและฝ่ายวญิญาณจิต เม่ือเด็กเจริญเติบโตข้ึน เขาจะเรียนรู้วา่ในทุกอาทิตย ์ เขา
ก็ควรหยดุงาน หรือการเรียนวนัหน่ึง เพื่อไปโบสถ ์และเป็นพยานร่วมกบัทุกคนในครอบครัว 

สมองท่ีวา่งเปล่าในวนัอาทิตย ์ ก็อาจกลายเป็นโรงงานของมารได ้ เช่นเดียวกบัวนัอ่ืน ๆ การไป
ประชุมนมสัการท่ีโบสถ ์การเล่นเกมส์เก่ียวกบัพระคมัภีร์ การเล่นเกมส์อ่ืน ๆ ท่ีไม่อึกทึกครึกโครม การ
อ่านชีวะประวติับุคคลส าคญัในพระคมัภีร์ การท่องจ าขอ้พระธรรม การเยีย่มเยยีนคนเจบ็ป่วย และการ
ร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ในวนัอาทิตย ์ เป็นทางหน่ึงท่ีท าใหท้่าน ไม่ตกอยูใ่นการทดลองของมาร ทุกคนใน
ครอบครัวจึงควรร่วมกิจกรรมเหล่าน้ี ดว้ยความยนิดีการถือวนัอาทิตยเ์ป็นกฏประกนัสวสัดิภาพของ
ครอบครัว และคริสตจกัรไดดี้ท่ีสุด วนัอาทิตยเ์ป็นวนัท่ีอาจกระชบัเกรียวแห่งความรัก ภายในครอบครัว
ใหม้ัน่คงถาวรยิง่ข้ึน 

การเรียนรวีวารศึกษา และการไปประชุมนมสัการในโบสถ ์ ร่วมกนัทั้งครอบครัวจะช่วยสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในครอบครัวอนัเป็นทางปลูกฝังนิสัยการไปโบสถใ์หเ้ด็ก และเป็นทางน าเขามาสู่พระเจา้ 
บิดามารดาท่ีไม่ไดไ้ปโบสถอ์ยา่งสม ่าเสมอ ก็เท่ากบัเป็นการสอนบุตรในทางออ้มวา่ การไปประชุมท่ี
โบสถมิ์ไดเ้ป็นส่ิงส าคญัท่ีแทจ้ริง บิดามารดาท่ีไม่ไดไ้ปโบสถ ์ เพราะสาเหตุเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ยอ่ม
แสดงใหบุ้ตรเห็นวา่ ท่านมิไดเ้ชิดชูพระเจา้เป็นใหญ่ท่ีสุดในชีวติของท่าน 

บิดามารดาท่ีไม่อาจจะหลอกลวงบุตรของตน เพียงดว้ยค าสอนมากมาย จากริมฝีปากของตนเอง
ได ้ เพราะความจงรักภกัดีของท่าน ท่ีมีต่อพระเยซูคริสต ์ ซ่ึงไดส้ าแดงออกจากชีวิตประจ าวนัของท่าน
นั้น ก็ไดเ้ป็นพยานหลกัฐาน แสดงใหเ้ด็กทราบความจริงทุกอยา่งแลว้ จงระลึกเสมอวา่ การประพฤติ
ของบิดามารดาเป็นการสอนใหบุ้ตรปฏิบติัตาม วนัอาทิตยเ์ป็นวนัท่ีบิดามกัอยูท่ี่บา้น บิดาท่ีเป็นคริส
เตียนยอ่มไม่คิดวา่ วนัน้ีเป็นวนัท่ีตนจะข้ีเกียจได ้ แต่จะใชว้นัน้ีช่วยภรรยาของเขา และทุกคนใน
ครอบครัว ให้ครอบครัวมีความเจริญกา้วหนา้ ในการด าเนินชีวิตฝ่ายวญิญาจิต สามีท่ีเป็นคริสเตียนจะ
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ช่วยภรรยาในการดูแลบุตรเล็ก ๆ เพื่อไม่เป็นการล าบากแก่ภรรยา ในเวลาไปโบสถ ์ และท าใหภ้รรยา
สามารถร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ในครอบครัวได ้

ถา้เป็นไปได ้ ท่านควรจะจดัเวลาไปร่วมประชุมอธิษฐานในโบสถใ์นคืนวนัพุธ หรือวนั
พฤหสับดีดว้ย แมเ้ด็กท่ีเล็กเกินไปอาจไม่เขา้ใจอะไร เก่ียวกบัการประชุมอธิษฐาน แต่เขาก็รู้สึกไดว้า่ มี
การนมสัการพระเจา้ท่ีนัน่ เป็นการท าใหเ้ขาเห็นถึงความส าคญัของการอธิษฐาน และท าใหเ้ขาทราบวา่ 
ความสัตยซ่ื์อต่อการนมสัการพระเจา้ในโบสถ ์ เป็นการถวายพระเกียรติแก่พระเจา้ การปลูกฝังนิสัยท่ี
สัตยซ่ื์อต่อการไปโบสถใ์หแ้ก่บุตรตั้งแต่เขายงัเล็ก เป็นส่ิงส าคญัมาก เพราะการเสริมสร้างนิสัยน้ีมี
ความส าคญัยิง่กวา่การสอนอ่ืน ๆ 

การเตรียมตวัให้ดีก่อนไปประชุมท่ีโบสถ ์ จะช่วยก าจดัความยุง่ยากหลายอยา่ง และท าใหท้่าน
นมสัการพระเจา้ไดดี้ยิง่ข้ึนทั้งผูใ้หญ่และเด็กควรจดัเตรียมหนงัสือเพลง พระคริสตธรรมคมัภีร์และ
ทรัพยถ์วาย ไวล่้วงหนา้ อยา่งพร้อมเพรียง ก่อนออกเดินทางไปโบสถ ์ ควรใหบุ้ตรทุกคนเขา้หอ้งน ้า 
หรือหอ้งสุขา เพื่อเขาจะไดไ้ม่วุน่วายกบัธุระส่วนตวัน้ี ขณะท่ีร่วมประชุมนมสัการในโบสถ ์ มารดาควร
จะเตรียมของเล่นท่ีไม่มีเสียงส าหรับบุตรเล็ก ๆ ดว้ย เช่น ผา้เช็ดหนา้ เศษผา้ท่ีมีสีต่าง ๆ เชือกเล็ก ๆ ก่ิง
ไมห้รือใบไมพ้ลาสติก ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยใหบุ้ตรเงียบสงบไดเ้ป็นเวลานาน ท่านควรจะเก็บของเล่น
เหล่าน้ีไวใ้นถุงเล็ก ๆ ถุงหน่ึง และใหถุ้งนั้นแก่บุตรเฉพาะวนัอาทิตยเ์ท่านั้น เพื่อไม่ใหเ้ขาเบ่ือหน่ายต่อ
ของเล่นเหล่านั้นเร็วเกินไป ในบางคร้ังบางคราวท่านก็ควรเปล่ียนของเล่นในถุงนั้น เม่ือถึงฤดูร้อน บุตร
ของทา่นมกักระหายน ้าไดง่้าย หากท่านเตรียมน ้าด่ืมไปดว้ย ก็จะช่วยบุตรเล็ก ๆ ของท่านไดม้าก เม่ือเลิก
การประชุมนมสัการแลว้ จงอยา่ลืมท าความสะอาดสถานท่ี ซ่ึงบุตรของท่านใชเ้ป็นท่ีเล่น อยา่ใหมี้ของ
เล่นหรือส่ิงสกปรกใด ตกหล่นอยูท่ี่นั้น ท าให้แลดูไม่งามตา 

จงใหบุ้ตรของท่านมีส่วนร่วมในการนมสัการ เช่นหนุนใจใหร้้องเพลง ถวายทรัพย ์ หากเขา
ไดรั้บการฝึกสอนตั้งแต่เล็กในไม่ชา้เขาก็จะมีความยนิดี ในการน าเงินใส่ถุงถวายดว้ยตนเองและร้อง
เพลงร่วมกบัท่ีประชุม เม่ือบุตรโตพอสมควรแลว้ จงสอนเขาใหรู้้จกันัง่เงียบ ๆ ในเวลานมสัการ โดยไม่
ตอ้งมีของเล่น หากเป็นไปได ้บิดามารดาควรจะใหบุ้ตรนัง่ดว้ยกนักบัตน อยา่ให้นัง่อยูก่บักลุ่มเด็กอ่ืน ๆ
เพื่อจะฝึกสอนเขาให้รู้จกัการประพฤติและการวางตนท่ีถูกตอ้ง อยา่ใหบุ้ตรวิง่เพน่พา่นในท่ีประชุม จน
เป็นการรบกวนคนอ่ืน ๆ และท าใหบ้รรยากาศในท่ีประชุมนมสัการเสียไป หากในโบสถข์องท่าน จดั
ใหผู้ช้ายและผูห้ญิงนัง่แยกกนัคนละขา้ง ผูเ้ป็นสามีควรน าบุตรไปนัง่กบัตนบา้ง เพื่อไม่ใหภ้รรยารับ
ภาระหนา้ท่ีดูแลบุตรหนกัเกินไประหวา่งการประชุมนมสัการ 

4. การนมสัการพระเจ้าในครอบครัว และการเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นส่วนตัว 

มีคนกล่าววา่ “ครอบครัวท่ีชอบเล่นดว้ยกนั อธิษฐานดว้ยกนั ก็จะอยูด่ว้ยกนัได”้ 
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การนมสัการในครอบครัว เป็นกิจกรรมประจ าวนัท่ีครอบครัวจดัข้ึน เพื่อทุกคนในครอบครัวจะ
มีโอกาสอธิษฐานทูลขอต่อพระเจา้ดว้ยกนั เวลานั้นควรจะเป็นเวลา ท่ีน าความสุขมากท่ีสุดมาใหแ้ก่ทุก
คนในแต่ละวนั ผูเ้ป็นบิดามารดาไม่ควรใชเ้วลานั้นดุวา่ใครคนใดคนหน่ึง ในฐานะท่ีบิดาเป็นผูน้ าของ
ครอบครัว เขาควรเป็นผูน้ า ในการนมสัการประจ าวนัในครอบครัว แต่คนอ่ืนทุกคนก็ควรจะมีส่วนร่วม
ในการนมสัการนั้นดว้ย เวลานมสัการประจ าวนัในครอบครัวท่ีดีท่ีสุดนั้น ยอ่มแตกต่างกนัตามความ
เหมาะสมและความสะดวกของแต่ละครอบครัว บางครอบครัวนมสัการในเวลาเชา้ ก่อนรับประทาน
อาหาร แต่บางครอบครัวนมสัการหลงัอาหารเยน็ ท่านจะเลือกเวลาใดก็ไดส้ าหรับการนมสัการนั้น เวลา
มิไดเ้ป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือสม ่าเสมอในการนมสัการ ท่านจะตอ้งจดัการนมสัการใน
ครอบครัว อยา่งสม ่าเสมอ เป็นประจ าทุกวนั 

ท่านควรใชเ้วลานมสัการเพียงสั้น ๆ แต่ใหเ้วลานั้นเตม็ไปดว้ยความหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
เม่ือท่านมีบุตรเล็ก ๆ ในครอบครัว ท่านควรจะนมสัการเพียงสั้น ๆ เท่านั้น และพยายามท าใหก้าร
นมสัการนั้น มีความหมายส าคญัต่อบุตรเล็ก ๆ ดว้ย ท่านอาจให้ร้องเพลงนมสัการร่วมกนัสักขอ้หน่ึง
หรือสองขอ้ เล่าเร่ืองสั้น ๆ จากพระคมัภีร์ แลว้อธิษฐาน บิดามารดาควรยนิดีลงทุนซ้ือหนงัสือเร่ืองต่าง 
ๆ เก่ียวกบัพระคมัภีร์ ซ่ึงมีภาพประกอบส าหรับใชน้มสัการประจ าในครอบครัว หากครอบครัวของท่าน
ไม่สามารถซ้ือหนงัสือเช่นนั้นได ้ ท่านก็ควรอ่านเร่ืองจากพระคมัภีร์ก่อน แลว้เล่าเร่ืองนั้นใหค้รอบครัว
ของท่านฟัง 

เหตุท่ีตอ้งเล่าเร่ืองใหฟั้งแทนท่ีจะอ่านพระคมัภีร์ ก็เพื่อช่วยใหบุ้ตรสามารถเขา้ใจเร่ืองนั้นไดดี้ 
หากบุตรของท่านโตพอสมควรแลว้ ท่านอาจจะอ่านขอ้พระธรรมตอนหน่ึง แลว้ถามเขาวา่ “ลูกไดรั้บขอ้
สอนใจอะไรจากเร่ืองน้ี หรือขอ้พระธรรมตอนน้ีบา้ง” หลงัจากนั้น ท่านอาจอภิปรายใหค้รอบครัวฟังถึง
ความหมายของขอ้พระธรรมท่ีไดอ่้าน 

พระเจา้ทรงหนุนใจใหเ้ราปรึกษา หาเหตุผลเก่ียวกบัความเช่ือของเรา พระธรรม 1 เปโตร 3:15 
สอนวา่ “ในใจของท่าน จงเคารพนบัถือพระคริสต ์ วา่เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ จงเตรียมตวัใหพ้ร้อมเสมอ 
เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนท่ีถามท่านวา่ ท่านมีความหวงัใจเช่นน้ีดว้ยเหตุผลประการใด แต่จงตอบ
ดว้ยใจสุภาพและดว้ยความนบัถือ” จงหนุนใจบุตรของท่านโดยถามปัญหาเก่ียวกบัขอ้พระธรรม หรือ
เก่ียวกบัเร่ืองราวทางฝ่ายวิญญาณจิตและพยายามตอบปัญหาของบุตรอยา่งดีท่ีสุด ดว้ยความสุภาพ
อ่อนโยน อยา่ถือวา่ค าถามใด ๆ ของบุตร เป็นค าถามท่ีน่าหวัเราะขบขนั แต่จงตอบเขาอยา่งเตม็
ความสามารถ แมจ้ะเป็นค าถามท่ีง่ายท่ีสุด ส าหรับค าถามท่ียาก ๆ ซ่ึงบุตรถามนั้น ท่านไม่ควรตอบพอ
เป็นพิธี โดยท่ีท่านเองไม่รู้ค  าตอบ ทางท่ีดี ท่านควรยอมรับวา่ ตอบไม่ได ้ และบอกเขาวา่จะไปศึกษา 
คน้ควา้ หรือถามศิษยาภิบาลเก่ียวกบัค าถามนั้น แลว้จะตอบใหเ้ขาทราบในคราวหนา้ 
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เวลานมสัการประจ าวนัในครอบครัว เป็นโอกาสท่ีดี ซ่ึงท่านสามารถอธิบาย ถึงวนัส าคญั
ของคริสเตียน ซ่ึงก าลงัจะยา่งเขา้มา เช่น วนัฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ วนัรับศีลมหาสนิท วนั
ท าพิธีศีลบพัติศมา วนัประชุมฟ้ืนฟูซ่ึงมีการเชิญให้ตดัสินใจ วนัตอ้นรับสมาชิกใหม่ในคริสตจกัร งาน
หมั้น งานแต่งงาน งานฝังศพ ฯลฯ บุตรของท่านจะเขา้ใจความหมายทางฝ่ายวญิญาณจิต ของวนัส าคญั
เหล่าน้ี หากท่านสอนเขาในทางท่ีถูกตอ้ง การใชเ้วลาสักเล็กนอ้ย เพื่อท่องจ าขอ้พระธรรม จะเป็น
ประโยชน์มาก ท่านอาจจะจดัรางวลัใหแ้ก่บุตรท่ีท่องจ าขอ้พระธรรมในเวลาวา่งของเขา 

การใหบุ้ตรท่องขอ้พระคมัภีร์ ก็เท่ากบัใหพ้ระแสงดาบของพระเจา้แก่บุตร ใชส้ าหรับต่อสู้
เอาชนะความบาป พระธรรมสดุดี 119:11 สอนวา่ “พระด ารัสของพระเจ้าน้ัน ข้าพเจ้าได้จดจ าไว้ในใจ 
เพือ่ข้าพเจ้าจะไม่กระท าผดิต่อพระองค์” 

เด็กเล็ก ๆ ก็รู้จกัใชข้อ้พระธรรม เพื่อเป็นประโยชน์ในชีวติประจ าวนัของเขาได ้ ตวัอยา่งเช่น 
บุตรของขา้พเจา้ เม่ือเขายงัเล็กอยู ่ เขารู้จกัอา้งขอ้พระธรรม เพื่อใชใ้นสภาวะท่ีเหมาะสมขอ้พระธรรมท่ี
เขาเคยใชไ้ดแ้ก่ “บุคคลผู้ใดระงับการแตกแยกกนัก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้ช่ือว่า เป็นบุตรของพระ
เจ้า” (มทัธิว 5:9) “จงท าส่ิงสารพดั โดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกนั” (ฟิลปิปี 2:14) “ฝ่ายบุตร
จงนอบน้อมเช่ือฟังบิดามารดาของตน ในองค์พระผู้เป็นเจ้า” (เอเฟซสั 6:1) และขอ้พระธรรมอ่ืน ๆ อีก
มากมาย 

ข้อแนะน าต่อไปนี ้จะช่วยท่านในการสอนบุตรให้ท่องจ าข้อพระธรรมได้โดยง่าย 

1. เร่ิมสอนใหเ้ขาท่องขอ้พระธรรมท่ีสั้น ๆ ก่อน 
2. สอนใหเ้ขาเขา้ใจความหมายของขอ้พระธรรมท่ีเขาจะท่อง 
3. อยา่ดุเขา เม่ือเขาท่องผดิ หรือท่องไม่ค่อยได ้
4. เม่ือเขาท่องใหฟั้ง จงฟังดว้ยความตั้งใจ และกล่าวชมเชยเขา เม่ือเขาท่องได ้
5. ท่านอาจหนุนใจบุตร โดยใหร้างวลัแก่คนใดท่ีท่องได ้
6. ท่านอาจจะจดัแข่งขนัท่องขอ้พระคมัภีร์ โดยแบ่งคนในครอบครัวออกเป็นสองทีม ดูวา่ทีมใด

ท่องขอ้พระธรรมมากท่ีสุดในเวลาท่ีก าหนดให้ 
เวลานมสัการประจ าวนัในครอบครัว เป็นเวลาท่ีท่านสามารถช่วยบุตรให้รู้สึกวา่ พระเจา้ทรง

สถิตอยูใ่กลชิ้ดเขา เป็นเวลาท่ีติดต่อกบัพระเจา้ แต่ท่านตอ้งระมดัระวงั เก่ียวกบัการอธิษฐานดว้ย อยา่
อธิษฐานยาวเกินไป ค าอธิษฐานท่ียาว ๆ จะท าลายการเขา้เฝ้าพระเจา้ของบุตร ท่านอาจอธิษฐานยาว ๆ 
ได ้ เม่ือมีการประชุมอธิษฐานของผูใ้หญ่ หรือเม่ือท่านอธิษฐานเขา้เฝ้าพระเจา้ตามล าพงั ขณะท่ีมีการ
นมสัการประจ าวนัในครอบครัว การอธิษฐานสั้น ๆ ในลกัษณะพดูคุยกบัพระเจา้ จะเป็นประโยชน์แก่
บุตร และบุตรจะเขา้ใจการอธิษฐานง่าย ๆ น้ีไดดี้ 
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เวลานมสัการเป็นเวลาท่ีคนในครอบครัว จะเป็นพยานสรรเสริญพระเจา้ได ้ และเป็นเวลาท่ีเขา
สามารถเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ เพื่อใหอ้ธิษฐานเผือ่กนัและกนั ท่านอาจถามบุตรของท่านวา่ มีอะไรซ่ึงเขา
อยากขอบพระคุณพระเจา้เป็นพิเศษ มีส่ิงใดไหมท่ีเขาอยากขอร้องใหอ้ธิษฐานเผือ่ เด็กทุกคนสามารถ
ขอบพระคุณพระเจา้ หรือขอใหอ้ธิษฐานเผื่อเร่ืองต่าง ๆ ได ้

ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งค าพดูของเด็ก ซ่ึงบุตรของขา้พเจา้มกัจะกล่าว ในเวลานมสัการประจ าวนั
ในครอบครัว เช่น “ขอบพระคุณพระเยซูคริสต ์ ท่ีทรงช่วยใหห้นูแขง็แรง” “ขอบพระคุณพระเยซูคริสต์
ส าหรับเส้ือผา้ท่ีหนูสวมใส่” “ขอพระเยซูช่วยคุณนา้ของเราใหเ้ช่ือพระองค”์ “ขอบพระคุณพระเยซู
คริสตท่ี์ช่วยใหห้นูหาตุก๊ตาได”้ ค  าพดูของเด็กต่าง ๆ เหล่าน้ี จะท าใหเ้ราเขา้ใจวา่เด็กเล็ก ๆ ซ่ึงอยูใ่น
ครอบครัวของคริสเตียน มีความรู้สึกวา่พระเยซูคริสตท์รงเป็นเพื่อนสนิทของเขา 

ขณะท่ีมีการนมสัการพระเจา้ร่วมกนั จะเป็นโอกาสดีท่ีท่านอาจสอนใหค้นในครอบครัวของ
ท่าน เห็นถึงความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ซ่ึงท่านอาศยัอยู ่และความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ท่านก็
จะน าเขาใหส้รรเสริญพระเจา้ส าหรับส่ิงต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน ช่วยใหเ้ขาเห็นความตอ้งการของคนอ่ืน ๆ 
กวา้งขวางข้ึน 

เด็กและผูใ้หญ่ท่ีรู้จกั “สนิทสนม” กบัพระเจา้โดยการอธิษฐาน ไม่วา่ในเวลาใด สถานท่ีใด 
ต าแหน่งใด และสภาวะใด จะพบสวสัดิภาพท่ีมัน่คงท่ีสุด การนมสัการประจ าวนัในครอบครัวน้ี จะช่วย
ใหบุ้ตรสนิทสนมกบัพระเยซูคริสตม์ากยิง่ข้ึน การท าให้บุตรอยากสนิทสนมกบัพระเยซูคริสต ์ เป็นส่ิง
ส าคญัยิง่กวา่การสอนให้อธิษฐานยาว ๆ หรือท่องขอ้พระคมัภีร์ยาว ๆ หลายเท่านกั 

การนมสัการประจ าวนัในครอบครัว และการไปร่วมประชุมนมสัการท่ีโบสถ ์ ลว้นแต่เป็นส่ิงท่ี
ส าคญัมาก แต่ยงัมีการนมสัการอีกอยา่งหน่ึง ซ่ึงคริสเตียนทุกคนขาดไม่ได ้ คือการเขา้เฝ้าพระเจา้
ประจ าวนัตามล าพงั จงพยายามสอนใหบุ้ตรเล็ก ๆ แมแ้ต่บุตรท่ียงัไม่มีอายพุอไปโรงเรียน ใหรู้้จกั
อธิษฐานเขา้เฝ้าพระเจา้ตามล าพงัทุกวนั ทุกคืนเม่ือขา้พเจา้อุม้บุตรไปเขา้นอน ขา้พเจา้เตือนเขาวา่ “อยา่
ลืมคุยกบัพระเยซูนะลูก บอกพระองคว์า่ลูกรักพระองค ์ ถา้ลูกท าเช่นนั้น พระเยซูจะมีความยนิดีมาก 
พระองคท์รงอยากใหห้นูคุยกบัพระองค”์ 

เม่ือบุตรของท่านโตข้ึน และเร่ิมหดัอ่านหนงัสือแลว้ จงจดัหาหนงัสือนมสัการท่ีอ่านง่ายใหเ้ขา
เล่มหน่ึง หนุนใจใหเ้ขาอ่านพระวจนะของพระเจา้ ซ่ึงเป็นภาษาง่าย ๆ จากหนงัสือนั้นในเวลานมสัการ
ส่วนตวัของเขา จะเป็นการดีอยา่งยิง่ หากท่านถามบุตรของท่านบางคร้ังบางคราว เก่ียวกบัการเขา้เฝ้า
พระเจา้ส่วนตวัของเขา และหนุนใจให้เขานมสัการพระองค ์ เป็นส่วนตวัอยา่งสม ่าเสมอทุกวนั บุตรของ
ท่านก็จะไดรั้บพลงัภายในจิตวญิญาณเช่นเดียวกบัผูใ้หญ่ไดรั้บ 
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ค าถาม 

1.พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่เราควรท าตามค าสอนของพระเจา้ในชีวิตประจ าวนัใน
ครอบครัวดา้นไหนบา้ง อ่านหรืออา้งขอ้พระธรรมท่ีกล่าวเช่นนั้น สัก 2-3 ขอ้ 

2. บิดามารดาควรเร่ิมสอนบุตรใหท้ราบ ถึงเร่ืองราวทางฝ่ายวญิญาณจิต เม่ือเขามีอายเุท่าใด 
3. ในการฝึกสอนบุตรนั้น ส่ิงใดบา้งท่ีมีความส าคญัยิง่กวา่การสอนอ่ืน ๆ 
4. ท่านสามารถปรับปรุงวธีิสอนบุตรของท่าน ใหดี้ข้ึนเพื่อเขาจะรู้จกัพระเจา้ไดห้รือไม่ ท่านจะ

ปรับปรุงการสอนของท่านอยา่งไรบา้ง 
5. เหตุไรการใหบุ้ตรนัง่กบับิดามารดา ในระหวา่งประชุมนมสัการ จึงเป็นส่ิงส าคญั ท่านจะท า

ใหก้ารประชุมนมสัการมีความหมายมากข้ึนต่อเด็กอายตุ่าง ๆ กนัไดอ้ยา่งไร 
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บทที ่7 การน าบุตรให้ถวายตัวแก่พระเยซูคริสต์ 

เด็กท่ีเจริญเติบโตในครอบครัวท่ีเป็นคริสเตียนท่ีแทจ้ริง มกัมีโอกาสหลายคร้ังในชีวิตของเขา ท่ี
จะไดเ้ห็นความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัพระเจา้ของบิดามารดา ซ่ึงเป็นพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ เขาจะ
รู้สึกวา่พระเจา้ทรงอยูใ่กล ้ ๆ เขา ทรงรัก และเขา้ใจเขา เขาจะรู้สึกเสียใจต่อกระท าผดิของเขา และทูล
พระเจา้ให้อภยัโทษทนัที เขาจะเช่ือมัน่ในการอภยัโทษของพระเจา้ดว้ย 

บิดามารดาท่ีรักพระเจา้ จะเป็นห่วงชีวิตทางดา้นจิตวิญญาณของบุตร จะพยายามน าบุตรให้
เขา้ใจส่ิงต่าง ๆ เก่ียวกบัทางฝ่ายวญิญาณจิต พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงน าฟิลิปใหพ้บชาวอายธิโอบและ
ประทานสติปัญญาใหแ้ก่เขา เพื่อเขาจะสามารถอธิบายพระวจนะของพระองค ์ ให้แก่ชาวอายธิโอบฟัง
อยา่งชดัเจน จนกระทัง่ชาวอายธิโอบไดรั้บความรอดอยา่งไร พระวญิญาณบริสุทธ์ิก็จะทรงสัตยซ่ื์อและ
ทรงช่วยบิดามารดา ท่ีเช่ือพึ่ง ไวว้างใจพระองค ์ดว้ยสุดใจสุดจิตอยา่งนั้น บิดามารดาทราบไดอ้ยา่งไรวา่ 
บุตรของตนหนาว หิว ตกใจกลวั และตอ้งการความเอาใจใส่เม่ือไร บิดามารดาจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงก าลงัท างานในจิตใจของบุตร มีแต่พระเจา้เท่านั้น ท่ีจะทรงช่วยใหบิ้ดามารดา
ทราบถึงส่ิงเหล่าน้ีได ้ พระองคจ์ะประทานสติปัญญาทางฝ่ายวญิญาณจิต ให้แก่บิดามารดาผูเ้ป็นคริส
เตียนอยา่งแทจ้ริงเพื่อบิดามารดา จะทราบถึงความตอ้งการฝ่ายวญิญาณจิตของบุตรและน าเขาใหรั้บ
ความรอดพน้บาปได ้

ตามประสบการณ์ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บมาแลว้ ขา้พเจา้รู้สึกวา่เวลาท่ีดีท่ีสุดในการช่วยเหลือบุตรของ
ท่านฝ่ายวญิญาณจิต คือเวลาท่ีท่านอยูก่บับุตรตามล าพงั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ตอนเยน็ก่อนบุตรเขา้นอน 
เวลานั้น เป็นเวลาท่ีจิตใจของบุตรเงียบสงบ เขาจึงสามารถไดย้นิเสียงตรัสของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ แต่ผู ้
เป็นบิดามารดามกัพลาดโอกาสอนัดีน้ีไป เพราะความเหน็ดเหน่ือยตรากตร าท่ีตนไดรั้บมาตลอดวนั ท า
ใหไ้ม่อาจช่วยเหลือบุตรไดเ้ท่าท่ีควรบ่อยคร้ัง ขา้พเจา้พึ่งกลบัจากการท างานท่ีเหน็ดเหน่ือยตลอดวนั 
พกัผอ่นไดเ้พียงครู่เดียวเท่านั้น บุตรก็มาหาขา้พเจา้ เร่ิมคุยกบัขา้พเจา้ โดยถามค าถามทัว่ ๆ ไปก่อน เช่น 
“พอ่ครับ ขอด่ืมน ้าหน่อยไดไ้หมครับ” เม่ือด่ืมน ้าเป็นท่ีสมใจแลว้ เขาก็จะเปิดเผยเร่ืองหนกัอกทุกขใ์จให้
ฟัง แลว้ขอใหคุ้ณพ่อ คุณแม่อภยัโทษแก่เขา ส าหรับความเกเรเหลวไหล และความซุกซนซ่ึงเขาไดท้  าไป 
บางคร้ังเขาก็ถามปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองราว ทางฝ่ายวิญญาณจิต ซ่ึงเขาไม่เขา้ใจ โอกาสนั้นเป็นโอกาสอนั
ล ้าค่า ซ่ึงท่านจะช่วยบุตรของท่าน ใหเ้ขา้ใจเร่ืองราวฝ่ายวิญญาณจิตไดอ้ยา่งลึกซ้ึงข้ึน 

หากบิดามารดารู้สึกวา่ บุตรของท่านตอ้งการความช่วยเหลือทางฝ่ายวญิญาณจิต หลงัจากการ
นมสัการประจ าวนัในครอบครัวแลว้ ท่านควรหาเวลาคุยกบับุตรคนนั้นตามล าพงั เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ขา
บอกปัญหาทุกอยา่ง แก่ท่านไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เราไม่อาจบงัคบัผูห้น่ึงผูใ้ดให้รับเช่ือพระเยซูคริสตไ์ด ้ แต่เรา
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มีหนา้ท่ีสอนใหบุ้ตรของเราเขา้ใจทางแห่งความจริง และค่อย ๆ น าเขามาถึงพระบาทของพระเยซูคริสต ์
จนกระทัง่พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงส าแดงการอศัจรรยใ์นจิตใจของเขา ท าใหเ้ขายอมมอบถวายตวัของ
เขาเองแก่พระเยซูคริสตด์ว้ยความยนิดี 

จะมีระยะหน่ึงในวยัของบุตร ซ่ึงเขารู้สึกวา่ เขาอยากถวายตวัของเขา ใหแ้ก่พระเจา้ นัน่คือ เวลา
ท่ีเขายอมรับวา่พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนม ์บนไมก้างเขน เพื่อไถ่โทษความผิดบาปของเขา เขาจะ
รู้สึกส านึกตวั ถึงความบกพร่องของตนเอง และยนิดีปฏิบติัตามมาตรการ แห่งการด ารงชีวิตในพระ
คมัภีร์ อยา่งแทจ้ริง เม่ือเขาเติบโตเป็นวยัรุ่น ประสบการณ์แห่งความรอดและการถวายตวัใหแ้ก่พระเยซู
คริสต ์ส้ินทุกอยา่งน้ีจะใหค้วามมัน่ใจในชีวติ และความสุขยนิดีแก่เขา และแก่บิดามารดาดว้ย 

วยัเด็ก และวยัรุ่น ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นวยัท่ีเขาไม่มีความมัน่คงทางความคิด และความประพฤติ
เสมอไป พระเจา้จะทรงช่วยเด็ก และวยัรุ่นในทุกดา้น เช่นเดียวกบัท่ีไดท้รงช่วยผูใ้หญ่พระคุณของพระ
เยซูคริสตมี์มากเพียงพอส าหรับคนทุกวยั 

บางคนกล่าววา่เราจะทราบซ้ึงถึงพระคุณแห่งความรอดพน้บาปมากยิง่ข้ึนหากเราไดก้ระท า
บาปมาก่อน แต่ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่ ท่านจะให้เด็กมีส่วนร่วมในการบาป เพื่อจะใหเ้ขาซาบซ้ึงในใจ
ถึงความรอดพน้บาป แมพ้ระเจา้ทรงสามารถอภยัโทษความผดิบาปทุกคนแต่ความผิดบาปซ่ึงเขาไดท้  า
ไวใ้นเยาวว์ยั จะเป็นดุจแผลเป็นติดตวัเขาไปเป็นนิจ ฉะนั้นการปฏิบติัตามค าสอนของพระเยซูคริสต์
ฝึกสอนบุตรของท่าน ใหรู้้จกัทางแห่งความบริสุทธ์ิ ตั้งแต่เขายงัเล็ก จึงเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด เพราะจะช่วยให้
เขาไม่ตอ้งเก่ียวเก็บผลแห่งความชัว่ ซ่ึงน าความทุกขโ์ศก มาสู่ชีวติของเขาในภายหลงั 

คนอ่ืนจะพดูถึงบุตรของท่าน เหมือนกบัเปาโลพดูกบัทิโมธีไหมวา่ “ตั้งแต่เด็กมาแลว้ ท่ีท่านได้
รู้พระคมัภีร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงสามารถสอนท่านใหถึ้งความรอดไดโ้ดยความเช่ือในพระเยซูคริสต”์ (2 ทิ
โมธี 3:15) และเปาโลไดก้ล่าวใน 2 ทิโมธี 1:5 ดว้ยวา่ “ขา้พเจา้ระลึกถึงความเช่ืออยา่งจริงใจของท่าน 
อนัเป็นความเช่ือซ่ึงเม่ือก่อนไดมี้อยูใ่นโลอียายของท่าน และในยนิูเคมารดาของท่าน และบดัน้ีขา้พเจา้
เช่ือวา่มีอยูใ่นท่าน” ในฐานะท่ีเป็นคริสเตียน ท่านไดเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดี แก่บุตรของท่านดว้ยความเช่ือ และ
ความประพฤติในชีวติประจ าวนัหรือไม่ เน่ืองดว้ยการส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตบ์นไมก้างเขน 
พระองคจึ์งทรงสามารถช่วยผูท่ี้เป็นบิดามารดา ใหมี้ชีวติประจ าวนัท่ีเตม็ไปดว้ยความดี และเป็น
แบบอยา่งท่ีดีแก่บุตรได ้ พระธรรม 1 ยอห์น 5:4 กล่าววา่ “ทุกคนท่ีเกิดจากพระเจา้ก็มีชยัต่อโลกและ
ความเช่ือของเราน่ีเแหละ เป็นชยัชนะท่ีชนะโลก” ขา้พเจา้เช่ือวา่ เราผูเ้ป็นบิดามารดาทุกคน จะตอ้งท า
ตามค าสอนท่ีกล่าววา่ “จงเป็นแบบอยา่ง แก่คนท่ีเช่ือทั้งปวง ทั้งในทางวาจา และการประพฤติ ในความ
รัก ในความเช่ือและในความบริสุทธ์ิ” (1 ทิโมธี 4:12) หมายความวา่เราตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่บุตร ใน
ครอบครัวของเรา ทางดา้นความเช่ือในพระเจา้ ซ่ึงส าแดงออกจากชีวิตประจ าวนัของเรา 
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กฏการน าบุตรในครอบครัวของท่าน ใหต้อ้นรับและติดตามพระเยซูคริสต ์มีดงัน้ี 
1. บิดามารดาเป็นตวัอยา่งท่ีดี 
2. ตวัอยา่งท่ีดีเพิ่มดว้ยการฝึกสอน 
3. การฝึกสอน เพิ่มดว้ยความรู้สึกต่อการทรงน าของพระเจา้ และความตอ้งการของบุตร 
4. ความรู้สึกต่อการทรงน าของพระเจา้ และต่อความตอ้งการของบุตร เพิ่มดว้ยการอธิษฐาน

ของบิดามารดา 
เราไดก้ล่าวถึงกฎสามขอ้แรกอยา่งละเอียด และยาวพอสมควรแลว้ แต่ยงัมิไดเ้อ่ยถึงกฎขอ้ท่ีส่ี

เท่าใดนกั ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่ กฏสามขอ้แรกนั้นส าคญัมาก ส่วนกฎขอ้สุดทา้ยไม่ค่อยส าคญั การท่ี
เรายงัมิไดอ้ธิบายกฎขอ้ท่ีส่ีมากนกั ก็เพราะผูเ้ป็นบิดามารดาส่วนมาก เขา้ใจถึงความส าคญัของการ
อธิษฐานเผื่อบุตรดี และอธิษฐานเผื่อบุตรมาก แต่มองขา้มความส าคญัในทางประพฤติของตนเสีย พระ
ธรรมยากอบ 2:17 เตือนใหเ้ราทราบวา่ “.....ความเช่ือ ถ้าปราศจากการประพฤติ ความเช่ือกต็ายอยู่ใน
ตัวเองแล้ว” ถา้ท่านอยากใหพ้ระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของท่าน ซ่ึงท่านไดอ้ธิษฐานเผือ่บุตร ท่านเอง
จะตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดี ตอ้งฝึกสอนบุตรในทางท่ีถูกตอ้ง ตอ้งมีความรู้สึกไวต่้อการทรงน าของพระเจา้ 
และต่อความตอ้งการของบุตร 

ผูเ้ป็นบิดามารดาส่วนมาก มกัจะเผชิญปัญหา เก่ียวกบัความกระทบกระเทือนของบุตร ท่ีเกิด
จากอิทธิพลชัว่ หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อิทธิพลทางดา้นต่าง ๆ ของหมู่ชน ท่ีไม่ใช่ 

คริสเตียน บุตรของท่านยิง่โตข้ึนเท่าใด ก็จะไดรั้บความกระทบกระเทือน จากอิทธิพลท่ีไม่ดี
เหล่าน้ีมากข้ึน อิทธิพลเหล่าน้ีอาจมาจากญาติพี่นอ้งท่ีไม่ใช่เป็นคริสเตียน หรือจากคนใชท่ี้ไม่ใช่เป็นค
ริสเตียน ฉะนั้น หากมีทางเป็นไปได ้ ท่านจะตอ้งก าจดัอิทธิพลไม่ดีเหล่าน้ี ออกจากครอบครัวของท่าน
เสีย ผูเ้ป็นบิดามารดาควรจะพยายามทุกวถีิทาง ท่ีจะอยูบ่า้นตลอดเวลา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในระยะหา้ปี
แรกของวยัเด็กซ่ึงเป็นวยัท่ีอุปนิสัยส่วนใหญ่ของเด็กก าลงัก่อตวั หากมารดาไดอ้ยูก่บับุตรเสมอในระยะ
น้ี ก็จะท าใหเ้ขามีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อชีวติดา้นต่าง ๆ ของบุตร เป็นเหตุใหบุ้ตรสามารถชนะอิทธิพลอ่ืน 
ๆ ได ้ระยะท่ีอุปนิสัยของเด็กก่อตวั คือระยะท่ีเด็กมีอาย ุ 1-5 ขวบน้ี เป็นระยะท่ีส าคญัและมีค่ามากท่ีสุด 
ซ่ึงท่านไม่สามารถแลกเปล่ียนไดด้ว้ยเงินทองหรือทรัพยสิ์นใด ๆ ท่านควรจะยนิดีเสียสละเงินรายได้
พิเศษบางอยา่งซ่ึงท่านไดรั้บ แทนท่ีจะสูญเสียอิทธิพลของท่าน ต่อชีวติของบุตรในวยัท่ีก าลงัสร้างสม
อุปนิสัยข้ึน 

เม่ือบุตรของท่านโตข้ึนตามล าดบั เขาจะไดรั้บความกระทบกระเทือนจากอิทธิพลต่าง ๆ 
เพิ่มข้ึน จากการคบกบัเพื่อน ๆ และจากเพื่อนร่วมโรงเรียน ท่านมีวธีิอะไรบา้ง ท่ีจะป้องกนับุตรของท่าน 
จากอิทธิพลไม่ดีเหล่านั้น นอกจากวธีิป้องกนัอ่ืน ๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ วธีิท่ีส าคญัท่ีสุดอีกวธีิหน่ึงก็คือ 
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การอธิษฐานเผือ่ การอธิษฐานดว้ยความเช่ือ เผื่อการต่อสู้ฝ่ายวญิญาณจิต และความปลอดภยัของบุตร 
จะใหส้วสัดิภาพและความหวงัแก่เรา บิดามารดาท่ีดี ยอ่มมีความมัน่ใจเสมอวา่ “พระองค์จะไม่ทรงกดี
กนัของดีไว้ จากเหล่าคนทีป่ระพฤติในทางซ่ือตรงเลย” (สดุดี 84:11) 

สามีและภรรยาท่ีรักใคร่กลมเกลียวกนั และด าเนินชีวติเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ ยอ่มไม่มีส่ิงใด
อาจขดัขวางการอธิษฐานของเขา ดงัพระธรรม 1 เปโตร 3:7 กล่าววา่ 

“....ค าอธิษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรค์ขัดขวาง” (1 เปโตร 3:7) ไม่มีการอธิษฐานใดท่ีส าคญั
ยิง่กวา่การอธิษฐานเผื่อความรอดของบุตรและเผื่อการคุม้ครองรักษาของพระเจา้ เพื่อใหบุ้ตรปลอดภยั
จากการคุกความของส่ิงชัว่ร้าย 

เม่ือท่านอธิษฐาน จงเช่ือและมัน่ใจวา่ พระเจา้จะทรงตอบค าอธิษฐานของท่าน เพราะวา่ “องค์
พระผู้เป็นเจ้า ไม่ได้ทรงเฉ่ือยช้า ในเร่ืองพระสัญญาของพระองค์ ตามทีบ่างคนคิดเช่นน้ัน แต่พระองค์
ได้ทรงอดกลั้นพระทยัไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านาน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ทีจ่ะให้ผู้หน่ึง
ผู้ใดพนิาศเลย แต่ทรงปรารถนาทีจ่ะให้คนทั้งปวง กลบัใจเสียใหม่” (2 เปโตร 3:9) “ด้วยว่าพระสัญญา
น้ัน (การช าระลา้งบาป และของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ) ตกแก่ท่านทั้งหลายกบัลูกหลานของ
ท่าน และแก่คนทั้งหลายที่อยู่ไกล คือทุกคนทีอ่งค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้า
พระองค์” (กิจการ 2:39) 

ค าถาม 

1. จงกล่าวถึงกฎส่ีประการ ในการน าบุตรใหถ้วายตวัมอบชีวติของเขาแก่พระเยซูคริสต ์
2. อะไรเป็นเคร่ืองประกนัท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะช่วยใหบุ้ตรไม่ตอ้งด้ินรน ต่อสู้กบัความไม่มัน่คง ใน

ความคิดและการประพฤติในวยัรุ่นของเขา 
3. พระราชกิจแห่งการทรงไถ่บาปของพระเยซูคริสต ์ มีอ านาจพอท่ีจะสนองความตอ้งการทุก

ดา้น ทางฝ่ายวญิญาณจิตของเด็กวยัรุ่น หรือไม่? ท าไมมีคนเป็นจ านวนนอ้ยท่ีพึ่งพาอาศยัวถีิทาง ท่ีพระ
เจา้ทรงเตรียมใหอ้ยา่งเรียบร้อยแลว้ 

4. จงอธิบายและยกตวัอยา่ง ใหเ้ห็นวา่ การท าบาปในวยัรุ่น จะท าใหมี้รอยจารึกไวใ้นจิตใจ
ตลอดชีวิต 

5. ขอ้พระธรรมขอ้ใดบา้ง ท่ีใหค้วามมัน่ใจแก่บิดามารดาวา่ บิดามารดาจะไดผ้ลตอบแทน จาก
ความเพียรพยายามในการฝึกสอนบุตรของเขาเพื่อพระเจา้ 
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“เดก็ไทยคือหัวใจของชาติ” 

ค าขวญัของฯ พณฯ นายกรัฐมนตรีปีเดก็สากล 1979 

เดก็จะเป็นคนดหีรือไม่น้ันไม่ได้ขึน้อยู่กบัชาติก าเนิด! 

แต่ขึน้อยู่กบัการ “อบรมส่ังสอน” 

หนังสือ “แนวทางสอนบุตร” 

เป็นคู่มือของพ่อแม่! 


