ภรรยาศิษยาภิบาลกับการเลีย้ งลูก
อุบลวรรณ มีชูธน
อจ.ประจาคริสตศาสนศาสตร์ เมืองไทย
ความกลัวเกีย่ วกับลูกของภรรยาศิษยาภิบาล
ภรรยาศิษยาภิบาลโดยทัว่ ไปมักมีความกลัวเกี่ยวกับลูกเหมือน ๆ กันอยูส่ องประการ คือ
1. ลูกของฉันจะมีโอกาสเหมือนลูกคนอื่นหรื อไม่ เขาจะรู ้สึกน้อยเนื้ อต่าใจหรื อไม่ที่ไม่มีหลาย
สิ่ งหลายอย่างเหมือนลูกคนอื่น
2. ลูกของฉันจะเป็ นคนดีหรื อเปล่าฉันสอนลูกคนอื่นให้เป็ นคนดี แล้วถ้าลูกของฉันไม่ดีล่ะ จะ
ทาอย่างไร

พระเจ้ ามีคาตอบสาหรับเรา
ค าถามทั้ง สองนี้ เป็ นค าถามที่ ย าก แต่ พ วกเราก็ รู้พ ระคัม ภี ร์ ลู ก า 1:37 ที่ ว่า “ไม่ มี อะไรยาก
สาหรับ พระเจ้า ” องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จอมเจ้านายของเรา ไม่ใ ช่ เจ้านายที่ เอารั ดเอาเปรี ย บ ถ้าพระองค์
ประทานพระองค์เองให้แก่เรา แล้วสิ่ งจาเป็ นอื่นพระองค์จะไม่ประทานให้แก่เราหรื อ แต่พระคาตอนนี้ ก็
ไม่ได้หมายความว่าคริ สเตียนจะรวยตลอดกาล และจะได้ทุกอย่างที่เราต้องการ อาจารย์เปาโลขาดหลาย
อย่างทางวัตถุ แต่อาจารย์เปาโลรู ้สึกและมัน่ ใจว่าท่านร่ ารวยมาก พระเจ้าทรงอนุ ญาตให้ประชากรของ
พระองค์ตกเป็ นทาสของคนอียิปต์ถึง 400 ปี ทางานหนัก ไม่ได้ค่าจ้างไม่มีเงินบาเหน็จ บานาญ แต่เมื่อ
เขาออกจากอียปิ ต์พระเจ้าทรงจ่ายดอกเบี้ยทบต้นเขาอยากได้อะไรเขาขอคนอียิปต์ คนอียิปต์ตอ้ งให้พวก
เขาหมด พวกเขาได้ทองคาหลายตัน ทีเดี ยว ข้าพเจ้ามัน่ ใจว่าลูกของศิษยาภิบาลมีโอกาสดี เท่า ๆ กับลูก
ของคนมีอาชี พอื่ น เพราะพระเจ้าทรงยุติธรรม และยิ่งกว่านั้นพวกเขามี โอกาสดี กว่าคนอื่ นเพราะเขา
เติบโตขึ้นมาในบรรยากาศที่เปิ ดโอกาสให้พวกเขาพัฒนาสังคมกับคนอื่นได้ดี เขาพบคนเยอะแยะหลาย
ชาติหลายภาษา ทุกอาทิตย์เขาต้องคุยกับคน พ่อแม่ของเขามีพี่นอ้ งทุกมุมเมืองและทุกมุมโลก ปั จจุบนั มี
เด็กมากมายที่มีทุกสิ่ งทุกอย่างในชีวติ แต่เป็ นคนว้าเหว่โดดเดี่ยวและพูดกับคนไม่รู้เรื่ อง เมื่อข้าพเจ้าและ
อาจารย์นนั ทชัยถวายตัวตามการทรงเรี ยกของพระเจ้า พระองค์ทรงเลี้ยงดูและประทานโอกาสให้ลูกของ
เราดีเกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้ ทรงนาลูกเราไปเรี ยนต่างประเทศได้ โดยที่เพื่อน ๆ ของเราซึ่ งมีตาแหน่ง
การงานสู งส่ ง มีฐานะดีเยีย่ มแต่ไม่ได้รับพระกรุ ณาธิ คุณนั้นหลายคนทีเดียว
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ส่ วนคาถามที่ ว่าลู ก จะรู ้ สึกน้อยเนื้ อต่ าใจหรื อไม่ในความขาดทางวัตถุ ตอบได้ว่า ลู กจะรู ้ สึ ก
หรื อไม่ข้ ึนอยูว่ ่าเขาได้ยินคุ ณแม่ คุ ณพ่อของเขาพูดอย่างไร ถ้าเขาได้ยินบ่อย ๆ ว่า “ไม่เห็ นมีใครแคร์ ”
“ทามากี่ ปีเงิ นเดือนก็ไม่ได้ข้ ึนซักที” “ยิ่งเป็ นศิษยาภิบาลก็ยิ่งจน” “พวกนั้นเค้ามีเงินจากเมืองนอกช่ วย
ไอ้เรามันหัวเดียวกระเทียมลีบ” “ได้แค่น้ ีก็ทาแค่น้ ี แหละจะมาเอาอะไรกันนัก” ฯลฯ ลูกย่อมมีความรู ้สึก
ร่ วมกับพ่อแม่ และแม้ว่าวันหนึ่ งพระเจ้าจะทรงอวยพรครอบครัวของเขาให้มีเหลื อใช้ เขาก็ยงั รู ้สึกขาด
อยูน่ นั่ เอง ความขาดนั้นอยูค่ ู่ศิษยาภิบาลเพราะความขาดนั้นอยูค่ ู่กบั พระเยซู คริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เราเมื่อทรงดาเนินในโลก แต่ที่สาคัญก็คือ พระองค์ทรงยินดีที่จะร่ วมทุกข์กบั เรา แต่เป็ นการยากที่เราจะ
ร่ วมทุกข์กบั พระองค์ เพื่อนของข้าพเจ้าคนหนึ่ งชื่ อ ยัวต์ แมกมิลแลนด์ เป็ นลูกของผูร้ ับใช้พระเจ้าอยูใ่ น
อินเดี ย เขาเคยพูดให้ขา้ พเจ้า ฟั งว่า “ตอนพวกเราเด็ก ๆ พ่อกับแม่คงจะจนมากทีเดี ยว แต่พวกเราไม่เคย
รู ้สึกจนเลย เรารู ้สึกตลอดเวลาว่าพ่อกับแม่รวย” พ่อของเขามีส่วนเป็ นพยานให้ขา้ พเจ้ารู ้จกั พระเยซู ทุก
ครั้งที่ขา้ พเจ้านัง่ รับประทานอาหารกับพ่อแม่ของเขา พ่อของเขาซึ่ งเป็ นเหมือนพ่อของข้าพเจ้าจะพูดซ้ า
อยูเ่ สมอ “กินอีกนะลูก กินอีกนะลูก เรามีเหลือเฟื อ” ลูกของเราจะรู ้สึกรวยมากและภูมิใจในพ่อแม่และ
ตัวเอง ถ้าแม่จะพูดเสมอ ๆ “กินอีกนะลูก เรามีเหลือเฟื อ” “พระเจ้าจะให้ค่าเทอมลูกแน่นอน” “แม่มีเงิน
ในบัญชีเยอะไปถึงสวรรค์เปิ ดดูแล้วลูกจะต๊กกะใจ”
สาหรับคาถามที่สองนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าพี่น้องร่ วมฐานันดรการเป็ นภรรยาศิษยาภิบาลคงกาลัง
คอยฟั งด้วยใจเต้น คาว่าดี ในพระคัมภี ร์ใหม่ น้ นั ในภาษากรี กดั้งเดิ มมี ความหมายลึ กซึ้ ง ดี แปลว่ายัง
ประโยชน์ให้บงั เกิดแก่ผอู ้ ื่นหรื อสิ่ งอื่น เช่ น ดิ นดี แปลว่าดิ นที่จะนาพืชเกิ ดผลเป็ น 30 เท่า 60 เท่า และ
100 เท่า คนดีรอบคอบในพระธรรมมัทธิ ว คือ คนที่มีความรักต่อผูอ้ ื่นโดยเฉพาะต่อศัตรู ของเขา พระเยซู
เติบโตขึ้นเป็ นเด็กดีเป็ นที่ชอบใจเฉพาะพระพักตร์ พระเจ้าและคนทั้งปวง เด็กดีในฝ่ ายโลกคือเด็กที่สอบ
ได้คะแนนสู ง มีความประพฤติดี ไหว้สวยโตขึ้นทางานดีมีตาแหน่งหาเงินได้มาก มีบา้ นอยูก่ ่อนอายุ 40
มีรถยีห่ อ้ ดี ๆ ขี่ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าพวกเราคงอยากให้ลูกของเราดีตามแบบพระคัมภีร์เป็ นประการแรก แล้ว
ถ้าจะดีฝ่ายโลกด้วยเป็ นของแถมก็ไม่รู้ว่าอะไร จะได้เลี้ยงเราบ้างตอนเราเกษียณ แต่ถา้ พี่นอ้ งเคี่ยวเข็ญ
อยากให้ลูกดี และเด่นในฝ่ ายทางโลกเป็ นที่หนึ่ งแล้ว สิ่ งหนึ่ งที่จะพบก็คือจะเป็ นการยากที่ลูกจะดี ทาง
ธรรม แต่ลูกที่ดีทางธรรมสามารถถูกพัฒนาให้ดีทางโลกได้ถา้ เขามีสติปัญญาและร่ างกายดีเพียงพอ
แม่มีส่วนพัฒนาให้ลูกเป็ นเด็กดีฝ่ายทางธรรมและทางโลกได้ 3 ประการคือ
1. สร้างบรรยากาศแห่งความรักขึ้นภายในบ้าน
2. สร้างให้ลูกเห็นคุณค่าในตัวของเขา
3. สร้างความเชื่อถือให้แก่ลูก
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การสร้ างบรรยากาศแห่ งความรักขึน้ ภายในบ้ าน
แม่ แต่ล ะคนก็ มีเทคนิ ค การสร้ า งบรรยากาศในบ้านไม่เหมื อนกัน นั่นก็ สาคัญรองลงมา สิ่ ง
สาคัญอย่างยิง่ ยวดก็คือแม่ตอ้ งรู ้วา่ การสร้างบรรยากาศแห่งความรักนั้นสาคัญ และแม่เป็ นคนริ เริ่ ม ถ้าจะ
รอให้พอ่ เริ่ มจะต้องรอจนกว่าพระเยซู จะเสด็จกลับมารับเรา แม่ที่ฉลาดย่อมจัดบ้านให้น่าอยูแ่ ม้ไม่รวยก็
สวยได้ ขวดน้ าปลา กระดาษหนังสื อพิมพ์เก่า ๆ กระป๋ องทะลุ อ่างแตก ๆ ควรขายเจ็กขายขวดอยูเ่ สมอ
อย่าเก็บไว้ดูเล่น ข้าพเจ้าเคยไปพักบ้านของอาจารย์บุญมากและภรรยาที่เชียงราย ข้าพเจ้าประทับใจมาก
เพราะภรรยาของอาจารย์ตกแต่งบ้านสวยงามด้วยงบประมาณที่ประหยัด ภรรยาของอาจารย์รับรองแขก
มีอธั ยาศัยงดงามและทาขนมต่าง ๆ เก่งมากโดยไม่ตอ้ งซื้ อจากภายนอกเลย ลูกที่เห็นแม่เตรี ยมผ้าเย็นโดย
ใช้ผา้ ขนหนูเล็กชุบน้ าเย็นแช่น้ าแข็งพรมน้ าหอมน้ าอบไทยนิดหน่อยไว้ให้พ่อให้ลูก เวลามาถึงบ้านย่อม
รู ้แม่รักเขาและรักพ่อ เขาจะทาตามแม่ต่อไป และเขารู ้สึกปลอดภัยเมื่อพ่อและแม่รักกัน ศิษยาภิบาลนั้น
เหนื่ อยล้านอกบ้านไม่มีอะไรที่ ทาให้เขาชื่ นใจมากนัก ชี วิตของเขาไป ๆ มา ๆ ระหว่างโรงพยาบาล,
บ้าน, โบสถ์และข้างถนนกับบนธรรมาสน์ความรักของพระเจ้า ความรักของภรรยาและลูกทาให้เขาชื่ น
ใจ และการแสดงออกของความรักนั้นต้องเสาะหาความรู ้และเตรี ยมการกับกล้าแสดงออก พี่น้องสตรี
บางคนสอนข้า พเจ้า ให้ ท าอาหารอร่ อ ยราคาประหยัด มี ป ระโยชน์ ข้า พเจ้า ท าก๋ วยเตี๋ ย วราดหน้า
เชลล์ชวนชิม ทาปอเปี้ ยะอร่ อยเปรี้ ยงปร้างก็เพราะพี่นอ้ งสตรี ของข้าพเจ้า กรุ ณาอย่าลืมว่าทางเข้าสู่ หวั ใจ
ของสามีและลูกนั้นผ่านกระเพาะของเขาก่อน ลูก ๆ ชอบให้แม่จดั บ้านให้แปลกใหม่อยูเ่ รื่ อย ๆ การจัด
บ้านแปลกใหม่อยูเ่ รื่ อย ๆ ช่วยให้ลูกไม่อยากออกไปหาความแปลกใหม่นอกบ้าน นอกจากนั้นยังทาให้
พ่อแม่ลูกได้ทางานร่ วมกันด้วยเพื่อนข้าพเจ้าบางคนเล่าให้ฟังว่า เธอชอบจัดโอกาสพิเศษขึ้นเสมอใน
บ้านแม้ไม่มีโอกาสก็ ทาให้มี เช่ น มี วนั แห่ งความรักบ้างวัน พบกันครั้ งแรกกับสามี บา้ ง วันครบรอบ
แต่งงานวันพระเยซู คริ สต์สิ้นพระชนม์ วันพระเยซู คืนพระชนม์ วันลูกเรี ยกแม่ได้ครั้งแรก วันหมั้น วัน
สามีเลื่อนตาแหน่ง ฯลฯ สารพัดวันเพราะเธอชอบจดบันทึกความทรงจา บางทีสามีหลับแล้วก็ปลุ กให้
มาฉลองทาให้สามีรู้สึกประทับใจในความรักของเธอและลูกก็รู้สึกว่าเขามีความหมายพิเศษสาหรับแม่

การสร้ างให้ ลูกเห็นคุณค่ าในตัวของเขา
คนเรานั้นหาได้มองชี วิตตามความเป็ นจริ งตามมาตรฐานของพระคัมภีร์ไม่ แต่ความบาปทาให้
พวกเรามองชี วิตตามการตี ค่ าชี วิตของเราเอง ซึ่ งสิ่ ง เหล่ า นี้ สั ง เกตดี ๆ จึ ง จะเห็ นได้ ศิ ษ ยาภิ บาลที่ มี
ภาพพจน์ต่อตนเองสู งกว่าตน ควรคิดชอบแย่งชิ งชอบฉกฉวยของของพระเจ้ามาเป็ นของตน เพราะเขา
ทนพ่ายแพ้และทนต่อความไม่สาเร็ จไม่ได้ศิษยาภิบาลที่มีภาพพจน์ต่อตนเองต่าและขมขื่นใจอยู่ลึก ๆ
และสิ่ งเหล่านี้ ถ่ายทอดลงในตัวของลูก ภรรยาศิษยาภิบาลสามารถช่วยสามีและลูกให้พฒั นาคุ ณค่าใน
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ชี วิตของเขาได้ ถ้า เธอพัฒ นาคุ ณค่ า ในชี วิตของเธอเองก่ อน ค่ า ตัวของคริ ส เตี ย นแต่ ล ะคนอยู่ที่ ก าร
ประเมินราคาขององค์พระเยซู คริ สตเจ้าทุกวันภรรยาศิษยาภิบาลควรพูดกับตนเองว่า “ค่าตัวของฉันสู ง
เท่ากับค่าชี วิตของพระเจ้า...” เพราะพระธรรม 1 โคริ น ธ์ 6:20 กล่าวว่า “พระเจ้าได้ทรงซื้ อท่านไว้แล้ว
ด้วยราคาสู ง” เราควรพูดกับตัวเราเสมอว่า “ฉันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของพระเจ้า” อพยพ 19:5 “เหตุฉะนี้ ถา้ เจ้า
ฟั งเสี ยงเรา และรักษาพันธสัญญาของเราไว้ เจ้าจะเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเรา ที่เราเลือกสรรจากท่านกลาง
ชนชาติท้ งั ปวง เพราะแผ่นดินทั้งสิ้ นเป็ นของเรา” เราควรพูดกับตัวเองทุกวันว่า “ฉันเป็ นคนที่พระเจ้ารัก
และอภัย” เยเรมีย ์ 31:3 “พระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกล ตรัสว่า เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิ รันดร์
เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมัน่ คงต่อเจ้าสื บไป” โรม 8:1 “เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลาย
ที่อยูใ่ นพระคริ สต์” เราควรพูดกับตัวเองเสมอว่า `ฉันมีความสามารถ` 2 ทิโมธี 1:6-7 “อันของประทาน
ของพระเจ้าซึ่ งมีอยูใ่ นท่าน โดยที่ขา้ พเจ้าได้เอามือวางบนท่านนั้น ขอเตือนว่าท่านจงกระทาให้รุ่งเรื อง
ขึ้น เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปรด้วยฤทธิ์ ความ
รัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา” แม่ที่มีภาพพจน์ต่อตนเองดียอ่ มถ่ายทอดสิ่ งนี้ต่อสามีและลูกด้วย

การสร้ างความเชื่อถือในตัวลูก
ลูกย่อมรักและนับถือพ่อแม่ แต่ลูกศิษยาภิบาลหลายครั้งต้องได้ยินคาวิพากษ์วิจารณ์พ่อแม่ของ
เขาจากบรรดาสมาชิกซึ่งทาให้เขาไม่เข้าใจ หลายครั้งสมาชิ กลงมติให้พ่อของเขาพ้นจากการเป็ นศิษยาภิ
บาลลูก ๆ จะขมขื่นใจมาก และยิ่งกว่าความขมขื่นใจก็คือความไม่เข้าใจ และถ้าสิ่ งนี้ เกิดขึ้นบ่อย ๆ เขา
จะรู ้ สึกคลางแคลงใจในความสามารถของพ่อของเขา และขาดความเชื่ อถือในบรรดาพี่น้องคริ สเตียน
แต่ถา้ ลูกได้รับคาอธิ บาย คาชี้ แจง อธิ บายให้ทราบข้อเท็จจริ งชี้ ให้เห็นความหวัง ความยุติธรรมในพระ
เยซูคริ สต์ แต่ถา้ มีความผิดพลาดในงานรับใช้อธิ บายให้ลูกเข้าใจด้วย ลูกจะโกรธแต่เขาจะเข้าใจและเห็น
ใจพ่อ และให้โอกาสแก่พอ่ การให้ลูกรับรู ้ปัญหาและมีส่วนในการแก้ปัญหาด้วยการเข้าเฝ้ าพระเจ้า ด้วย
การปรึ กษาด้วยท่า ที ที่ปราศจากความขมขื่ นทาให้ลูกเชื่ อถื อพ่อแม่ เขาได้เรี ยนรู ้ ว่าชี วิตมี ผิดพลาดมี
ล้มเหลว แต่ต้ งั ต้นได้เสมอในองค์พระเยซู คริ สต์ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มีค่ายิ่งสาหรับการก้าวต่อไปอย่างมัน่ ใจใน
อนาคต ลูกควรได้รับคาชี้ แจงและแนะนาสาหรับสมาชิ กบางคนที่ประสาทนิ ด ๆ โรคจิตมากมาก ซึ่ ง
อาจจะแสดงกริ ยาอาการดูถูกดูหมิ่นพ่อแม่ของเขาหลังจากที่มาขอคาปรึ กษาแล้วเปิ ดเผยชี วิตที่เร้ นลับ
ของเขาต่อศิษยาภิบาลหรื อภรรยาต่อมาเกิดกลัวขึ้นมาว่าความลับจะถูกเปิ ดเผยบางครั้งจะแสดงอาการ
ข่ ม ขู่นินทาว่า ร้ า ยพ่อแม่ หรื อแม้แต่ ลู ก ของศิ ษ ยาภิ บ าล ลู ก ควรจะได้รับความเข้าใจและเรี ย นรู้ ที่ จ ะ
หลีกเลี่ยงบุคคลดังกล่าว
โดยยังขาดศิษยาภิบาล ศิษยาภิบาลและลูกต้องการภรรยาและแม่ การตอบแทนของภรรยาศิษ
ยาภิบาลโดยองค์พระเยซู คริ สต์น้ นั มีลน้ เหลือ วันหนึ่ งเมื่อท่านคุ กกราบองค์พระเยซู คริ สต์ พระองค์จะ
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เช็ดน้ าตาทุกหยดจากตาของท่านและตรัสว่า “หญิงเอ๋ ย อย่าร้องไห้ เราพอใจในเจ้ามาก เจ้าเป็ นคนงานที่
สัตย์ซื่อ จงอยูใ่ กล้ ๆ กับเรา”

ที่มา : เพื่อนผูน้ า ปี ที่ 2 ฉบับที่ 8 พฤศจิกายน – ธันวาคม 1989, หน้า 51-53.
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