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วันพิธีระลึก
ถึง
คุณพอเขียน ลําภา
ซึ่งทานไดจากครอบครัวไปอยูกับพระเจาแลว
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 1974

2

อรัมภบท
เนื่องในวันที่ 14 มกราคม 1984 เปนวันครบรอบ 10 ป ที่คุณพอเขียน ลําภา ไดจากไปอยูก ับ
พระเจาขาพเจาผูเปนภรรยาพรอมลูกหลานทุกคน ดวยความอาลัยรักและคิดถึงพระคุณความดีของทาน
ที่มีตอครอบครัว ขณะเมื่อเราอยูรวมกันในโลกนี้ถึง 30 ป ทานไดทําหนาที่ของผูนําอยางสมบูรณ
วันนี้ 14 มราคม ซึ่งเปนวันที่ทานจากไป ขาพเจาและลูก ๆ ไดรวมกันจัดงานขึน้ เพื่อไวอาลัย
และระลึกถึงทาน ขาพเจาไดจัดทําหนังสือเล็ก ๆ เลมนี้ขึ้นเพื่อเปนของขวัญแดพนี่ องที่มารวมเปนเกียรติ
ระลึกถึงพอเขียนวันนี้
ขาพเจาหวังวาหนังสือนี้ จะเปนประโยชนสําหรับทานผูตองการเปนพอบาน แมเรือนที่ดี และ
ขอบคุณทุกทานที่มารวมเปนเกียรติในวันนี้
ขอพระเจาทรงอวยพรแกทุกทานเทอญ
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สตรีสําคัญอยางไรในสายพระเนตรของพระเจา

กอนอื่นพวกเราทั้งหลายผูเปนสตรี ควรจะเขาใจและรูจักตัวเองวา มีความสําคัญอยางไร เพราะ
บางคนไมไดมองเห็นถึงความสําคัญของตัวเองเลย บางทานมีครอบครัวแลวก็โยนภาระรับผิดชอบของ
ตัวเองทั้งหมดให สามี... เพราะคิดวาตัวเองไมสําคัญอะไร ซึ่งแทจริงแลวสตรี ก็มีความสําคัญมากใน
สายพระเนตรของพระเจาเชนกัน โดยเฉพาะภายในครอบครัว
สตรีคนแรกของโลกคือ เอวา ซึ่งมาจากการทรงสรางของพระเจา โดยมิไดแตกตางกับชายเลย
แตเทาเทียมกันมีสิทธิมีอํานาจในพระองคเทากัน ผูหญิงนั้นเปนศักดิ์ศรีของชาย ผูหญิงเปนมิ่งขวัญและ
สงางามของชาย มีความเปนคนเทาเทียมกับชาย แตเพือ่ ใหเปนระเบียบในการปกครอง การดําเนินชีวิต
ตามพระคัมภีรพระเจาที่ ทีต่ รัสสอนไวในพระธรรม (1 โครินธ 11:3) ผูหญิงจะอยูในการดูแลของชาย
(ผูชายเปนศรีษะ) ทั้งผูหญิงและผูชายเทาเทียมกันไมมีใครดีกวาใคร ในสายพระเนตรของพระเจา
เพียงแตทําหนาที่คนละอยาง

ผูหญิงคริสตชนสมควรมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในงานคริสตจักรหรือไม
ตามพระประสงคของพระเจา พระองคไมไดสรางผูหญิงที่จะมีอํานาจเด็ดขาด หรือบังคับบัญชา
(ถึงแมทรงสรางใหมีสิทธิเทาเทียมกับชายก็ตาม) แตพระองคมอบหนาที่ใหผูหญิงมีหนาที่ ที่จะรวมมือ
ชวยเหลืออุปถัมภสนับสนุน สงเสริม (ปฐมกาล 2:8) และใหเปนไปตามระเบียบที่พระเจาทรงตั้งไวใน
(1 โครินธ 11:3) แตในบางแหงที่ผูชายไมมีหรือไมเหมาะสม ก็สมควรจะใหผูหญิงทําหนาทีด่ ูแล
รับผิดชอบไดดวย

พระเจาทรงใชผูหญิงในการงานของพระองคไหม
เชน เทศนา สอน ขอใหทานจงดูขอพระคัมภีรตอไปนี้ (กิจการ 21:9,15:40-41) (2 พงศกษัตริย
22:4) สมัยกอนโนนผูหญิงถูกกดขี่และไมถือวาเปนพลเมืองชั้นหนึ่ง แตเปนพลเมืองชั้นสอง อาจารย
เปาโลจึงไมยอมใหผูหญิงสอน แตมาทุกวันนี้ผูหญิงมีสิทธิเทาเทียมกับผูชายทุกอยางและโดยเฉพาะพระ
เจาทรงมีพระประสงคใชผูหญิงมากมายในการงานของพระองค ซึ่งจะเห็นไดในปจจุบันนี้

สตรีจะรับใชพระเจาอยางไรบาง
สตรีสามารถรับใชพระเจาไดมากมาย เชน
1. เปนผูชวยงานในโบสถ ไมวาจะเปนการจัดแจกัน ทําสะอาด และชวยในโอกาสทีโ่ บสถมีพิธี
ตาง ๆ
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2. เปนเลขาฯ การบัญชี ตามความสามารถ
3. เปนพยานเยี่ยมเยียน ประกาศ เสริมสรางใหพี่นองเขมแข็ง ซึ่งเหลานี้ผูหญิงทําได (มัทธิว
20:19)
4. เปนผูนํา เชน นําเพลง นํากลุมดนตรี และรองเพลงสรรเสริญพระเจา
5. ในการศึกษาพระคัมภีร เปนผูสอนพระคัมภีรใหคนอื่น สอนระวีฯ รับผิดชอบเด็ก ๆ
6. ในการเลี้ยงดู ตอนรับ สนับสนุน ติดตามผลชวยเหลือผูยากจนคนชรา (1 เปโตร 4:9)
7. รับใชในการฟง หมายถึงเปนผูรับฟงปญหาตาง ๆ โดยสงบแมบางครั้ง อาจมีบางสิ่ง จะทําให
เกิดอารมณจงนั่งฟงใหรอบคอบดีกวา และชวยแกปญหานั้น ๆ
8. รับใชดวยการเอาใจใส พระเจาตองการใหเราใจใส ทั้งดานรางกายและจิตวิญญาณ ใหเอาใจ
ใสกับคนยากจน คนมีปญหา เหมือนพระเจาเอาใจใสเรา (โรม 12:9)
9. รับใชในการอวยพระพรแกเด็ก เมตตาอธิฐานเผื่อเด็ก ฝากเด็กไวกับพระเยซูเจา (มาระโก
10:13-16)
10.รับใชโดยลิน้ ของเรา ปากของเรา (สุภาษิต 31:26) พูดเรื่องพระเยซู สรรเสริญ ขอบคุณแทน
การนินทาวาราย
11. รับใชในการอธิษฐาน บางครั้งเราทําเราไปไมไดเราก็ใชการอธิษฐานเผื่อเขา
12. ในการชวยสิ่งเล็กนอย เราอาจมองไมเห็นความสําคัญ เชนการชวยดูแลลูก ดูแลบาน เลี้ยง
เด็ก ดวยจิตใจรัก สัตยซื่อ ไมวาจะเปนลูกหลาน หรือของคนอื่น เปนน้าํ พระทัยของพระเจา

สตรีจะรับใชพระเจาไดอยางไรเมื่อเขามีภาระและธุระนอกบานมากมาย
สําหรับสตรีมีสิ่งที่ยึดอยู 3 อยาง เพื่อรับใชพระเจาหรือทําใหพระเจาทรงพอพระทัย
1. การตั้งเปาหมายในชีวิต
2. การวางแผน สิ่งที่ทํากอนหลัง
3. การวางแผนการดําเนินชีวิต
1. การตั้งเปาหมายในชีวติ เมื่อเราเปนเด็กเรามักฝนถึงเปาหมายในอนาคต วาจะทําอยางนั้น จะ
เปนหมอเปนอาจารย ฯลฯ แตผูหญิงเรา (แมบาน) เราตองยึดเอาสิ่งหนึง่ ที่จะชวยเราคือ การสังเกต และ
ถามพระองค (1 โครินธ 9:26) (สุภาษิต 16:3) เรามอบการทรงนํากับพระเจา เพื่อใหเปาชีวิตของเรานั้น
สําเร็จและพอพระทัยเพื่อพระเจา
2. ประเมินสิ่งที่ควรทํากอน – หลัง ในการดําเนินชีวิต ทุกสิ่งสําคัญหมด แตเราตองรูจ ักสังเกต
และประเมิน เอาสิ่งที่สําคัญที่สุดมากอน เชน
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2:1 เอาพระเจากอน (มัทธิว 6:33) เริ่มจากพระเจากอนเปนชีวิตสวนตัว เอาพระเยซูเปนเอก จะ
เอาอยางอื่นแทนไมไดเด็ดขาด (ฟลิปป 4:13,23) (ลูกา 6:13)
2.2 การผูดมัด (การสัมพันธ) ครอบครัวใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เลี้ยงดู ซึ่งกันและกัน รักซึ่ง
กันและกันสอนซึ่งกันและกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน อภัยซึ่งกันและกัน จงสนิทกับคนยากจน กับ
คริสตจักร
3. การดําเนินชีวิตตามแผน การดําเนินชีวติ ตามแผนที่วางไวเปนสิ่งทีด่ ี และเปนน้ําพระทัยพระ
เจา เพราะพระองคเองกอนทีจ่ ะทํางาน พระองคทรงคิดวางแผนการณกอ นจะทําโดยการ...
3.1 ตองใชสติปญญา ใชเวลาอยางถูกตองใหเปนไปตามแผนการณนนั้
3.2 เขาเฝาพระเจา เพราะอาจไมสามารถ จะทําใหสําเร็จตามแผนการณได หมายถึง การทํา
แผนผังเอาไววา วันนี้ เดือนนี้ ปนี้ จะทําอะไรควรทําเปนตารางเหมือนแคตาล็อก เพื่อชีวิตจะไปอยาง
สม่ําเสมอสิ่งเหลานี้ก็เรียกวารับใชพระเจาเหมือนกัน

การสรางครอบครัว (คริสตชน)
ความสําคัญและความหมายของครอบครัว
1. ครอบครัวเปนสถาบันเกาแก
2. ครอบครัวเปนสิ่งเริ่มตนของทุกสิ่ง
3. ครอบครัวเปนที่กําหนดแนวทางสําคัญ เชน
3.1 แนวทางของประเทศ
3.2 แนวทางของคริสตจักร
เหตุฉะนั้นการสรางครอบครัว จึงเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะมันเปนสิ่งสะทอน บงบอกถึงผลดี
ผลเสียของประเทศชาติ และของคริสตจักร

ปญหาของครอบครัวเกิดขึ้นเมื่อไร
เกิดขึ้นตั้งแตมนุษยคแู รก โดยเขายอมใหความบาปเขาครอบครอง เพราะเหตุที่เขาอยากเปน
ใหญกวาพระเจา,จนถึงปจจุบันนี้ปญหาครอบครัวยิ่งทวีมากขึ้น
จะมีวิธีแกอยางไร แกโดยการใหพระเจาจัดการ
(วิวรณ 3:20) คือใหพระเจาเขามาในชีวิต และตกแตงใหดีเหมือนเดิม (ลูกา 1:7) (มาระโก 9:23)
ไมเชนนัน้ ปญหาก็ไมมีทางหลุดรอด การแตงงานมีครอบครัวนั้นงายมากแตการจะอยูรวมกัน ยาก ยิ่งจะ
อยูจะอยูดว ยกันอยางมีความสุขนั้น มันยิ่งยากที่สุด
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ฉะนั้นวิธีแกไขคือ การเริ่มตนจากพระเจายอมใหพระองคเปนใหญในครอบครัว ของเรา

จุดประสงคของพระเจาในการแตงงาน
เปนพระประสงคของพระเจาอยางยิ่งที่พระองคทรงคิดเอาไวคือ
1. เพื่อใหมนุษยยกยองสรรเสริญพระเจา พระองคทรงสรางมนุษยใหตางกับสัตว พระองค
ประสงคใหลกู หลานเชื่อฟง (มาลาคี 2:15)
2. เพื่อขยายเผาพันธุของมนุษย
3. เพื่อปองกันการลวงประเวณี (1 โครินธ 7:2) และ (เธสะโลนิกา 3:8)
4. เพื่อเปนแบบอยางที่ดี มีสนั ติสุข (ฮีบรู 13:4)
5. เพื่อใหมีผูอปุ ถัมภ (ปฐมกาล 2:18 และ 24)

พระคัมภีรสอนอะไรกับผูแตงงานแลว
(1) ใน 1 โครินธ 7:29 สอนวา แตใหดําเนินชีวิตเหมือนไมมภี รรยาหรือมีสามี ทั้งนี้มิได
หมายความวา ไมใหเอาใจใส ซึ่งกันและกัน แตหมายถึง การปรนนิบตั ิพระเจา อยาใหการแตงงานของ
ทาน เปนอุปสรรคใหหางจากพระเจา จงปรนนิบัติพระองค เอาพระองคเปนหนึ่งในชีวิตเปนศูนยกลาง
ในครอบครัว จงยอมสละเพือ่ พระองคทุกอยาง
(2) ใน (1 โครินธ 7:10) สอนวาหามหยารางสิ่งที่คูแตงงานไมควรคิดและทําคือ
2.1 การหยาราง
2.1 การนอกใจสามี – ภรรยา
2.2 การละเลยไมสนใจในครอบครัว
(3) สามีเปนศรีษะของภรรยา

ครอบครัวคริสตชนควรเปนอยางไร
เราทราบแลววา การแตงงานเปนพระประสงคของพระเจา ในการแตงงานเพื่อสรางครอบครัว
และใหครอบครัวมีสันติสุขอยางครบบริบูรณตามแผนการที่พระองคทรงวางเอาไว
แตนาเสียดายที่
ครอบครัวคริสตชนสวนมากไมไดรับเทาที่ควรเลย
พระองคทรงหวงใยในเรื่องนี้มากจึงไดตั้ง
กฎระเบียบไวสําหรับครอบครัวของคริสตชนใหยึดปฏิบตั ิเพื่อจะไดรับสันติสุขตามเปาหมาย ซึ่งมีอยู 3
หัวขอดวยกัน
กฎขอที่ 1 สามีภรรยาเปนเนื้อหนังอันเดียวกันตามพระบัญชาของพระเจา (ปฐมกาล 2:24)
ตั้งแตวนั ที่เขาทั้งสองแตงงานกันเขาจะไมเปนสองอีกตอไป
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กฎขอที่ 2 สามีทําหนาที่เปนผูนํา เปนผูปกปองรักษาผูจดั หา ผูใหความอบอุนแกครอบครัว ซึ่ง
สามีควรจะภูมใิ จและเห็นความสําคัญของตนตามที่พระเจามอบให
กฎขอที่ 3 ภรรยาตองรักสามีของตน เปนเพื่อน เปนผูชวย เปนที่ปรึกษาอยางดี และยอมฟงสามี
ทุกประการตามพระคําของพระเจา (เอเฟซัส 5:22)

กฎขอที่ 1
การที่สามีภรรยาจะเปนเนื้อหนังอันเดียวกันไดตามพระธรรม (เอเฟซัส 5:31 ปฐมกาล 2:24)
นั้นมิใชงาย หากเราไมพรอม เราจะตองเขาใจถึงพระประสงคของพระเจาทีพ่ ระองคประสงคใหเรา
รวมกันเพื่อ...
สรางครอบครัวใหม สิ่งที่คูแตงงานจะเตรียมไวอกี อยางคือ การจาก เพราะบางครั้งการจากพอ
แม จากสิ่งที่เคยรัก จากบาน จากพี่นองมิตรสหาย เพื่อที่จะไปสรางครอบครัวใหม เปนสิ่งที่ยากสําหรับ
บางคน
การจาก มิไดหมายถึงการตัดขาด แตหมายถึงการแยกตัวออกไปผูกพันกับคูแตงงาน เพื่อมีชีวิต
รวมกันสราง รวมกันคิด รวมกันใชสติปญญา และ ฯลฯ รวมกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยการยอม
ใหพระเจาเปนเอกในครอบครัว
อุปสรรค ในการสรางสรรคใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สิ่งที่ควรจําและระวังเปนอยางยิ่ง คือ
1. บุคคลที่ 3 นี่แหละคือตัวแสบ อยาไดเอาใจใสกับความคิด กับแผนการ กับเปาหมาย ของ
บุคคลที่ 3 มาเปนแนวทางหรือเกี่ยวของในครอบครัว และอยาใหบุคคลที่ 3 เขามามีบทบาทใน
ครอบครัวของเราเปนอันขาด (ระวังอันตรายมาก)
2. ความเชื่อไมเหมือนกัน อันนี้เปนอุปสรรคที่คูแตงงานควรทราบ เพราะพระเจาไดตรัสวา (2
โครินธ 6:14) ถาหากความเชื่อไมเหมือนกันแลวจะเปนอุปสรรคมาก
3. ความหวาดระแวง พระเจาตรัสวา “จงมีความรักอยางบริสุทธิ์” (รักอากาเป) เปนรักที่มีแต
การใหโดยไมตองการสิ่งตอบแทน (1 โครินธ 13:4-7) ตางคนตางก็ถอมใจลงปรนนิบัติซึ่งกันและกัน
โดยไมถือวาใครสําคัญกวาใคร เขาใจกัน และพรอมที่จะอภัยและกันเสมอเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึน้

กฎขอที่ 2 สามีเปนผูนํา ปกปองรักษา ผูจัดหาและใหความรัก ความอบอุนแกครอบครัว
ที่จริงผูชายควรจะภูมใิ จที่พระเจาทรงมอบหนาที่รับผิดชอบให ควรมองเห็นความสําคัญของ
ตัวเองบาง และพรอมที่จะรับผิดชอบอยางเต็มที่ มีภาษิตในการสรางครอบครัวกลาวไววา “สรางบาน
สรางดวยไม สรางครอบครัวสรางดวยความรัก”
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จะทําอยางไรจึงจะทําหนาที่เปนสามีที่ดีของครอบครัวได
ขอทานพิจารณาพระคําของพระเจาดังตอไปนี้
1. ตองใหเกียรติแกภรรยา (1 เปโตร 3:7) บางครั้งอาจมีกรณีถกเถียงกัน ขัดแยงกัน ขอใหทานที่
เปนสามีเปนฝายยอมกอน เพื่อเปนการใหเกียรติภรรยา (จงจําเสมอวา “เอวาไมเคยแพใคร”) ฉะนั้น
พยายามปรับความเขาใจกัน โดยเห็นแกพระเจาผูเปนเอกในบาน
2. สามีจะตองรักภรรยาของตน ตาม (เอเฟซัส 5:25) และ (1 โครินธ 13:4-7) ใหมีการ
แสดงออกทั้งทางกายและวาจาใจ ไมเหินหางหรือพูดใหภรรยาช้ําใจ
3. นับถือภรรยาเหมือนตัวเอง (มัทธิว 19:5) เพราะเราเปนคน คนเดียวกัน คนหนึ่งทําก็เหมือน
คนหนึ่งทํา คนหนึ่งพูดก็เหมือนคนหนึ่งพูด ฯลฯ
4. สัตยซื่อตอภรรยา (ปฐมกาล 2:25) ไมปดบังกันและกัน สัตยซื่อตอกันในทุกดาน ไมวาจะ
เปนดานการเงิน ดานความรัก ฯลฯ
5. รูจักปลอบประโลมภรรยาในคราทุกขใจ ผูเปนสามีตองเขาใจผูหญิงวาเขาเปนเพศที่ออนแอ
และตองการผูค ุมครอง ผูใหกําลังใจ สามีตองสนใจและคอยสังเกตุ เพราะผูหญิงมักเก็บความรูสึกเกง
เห็นเขาเงียบอยาคิดวาจะมีความสุขเสมอไป บางทีความทุกขก็มักจะซอนในความเงียบของผูหญิง ดวย
เหตุนี้เองทานผูเปนสามีตองทําหนาที่ปลอบปกปองทั้งกายและใจ
ไปจนถึงวิญญาณของภรรยาให
สมบูรณ

มีหลายสิ่งทีผ่ ูหญิงไมชอบขอแนะนําสามีดังนี้
เพื่อมิใหมเี หตุการณที่ไมเหมาะเกิดขึ้น
1. ไมชอบสามีพูดมาก ไมชอบจูจี้จุกจิก ตองการใหสามีวางตัวเปนผูใหญ
2. ไมชอบสามีที่เห็นแกตวั ชอบเอาเปรียบ ไมสนใจครอบครัว ปลอยใหครอบครัวหวาเหว
3. ไมชอบและไมอยากเห็นสามีแสดงความสนใจหญิงอืน่ เกินไป (ไมหึงไมหวงแตอยาควงให
เห็น)
4. ไมชอบสามีหูเบา ขาดเหตุผล โหดราย ไมหนักแนน ไมเชื่อมั่นในตัวเอง
5. ไมชอบสามีพูดหยาบคาย และคอยจับผิดเสมอหวาดระแวงไมไวใจภรรยา
6. ไมชอบสามีขี้ขลาด ที่เอาภรรยาออกหนาในกรณีฉุกเฉิน ชอบทิ้งความรับผิดชอบใหภรรยา
ไมกลาเผชิญความจริง
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กฎขอที่ 3 ภรรยาตองรักสามีและลูกของตน
เปนเพื่อน เปนผูชวย และยอมฟงสามีทุกประการ
1. ตองรักสามี เปนคําสั่งเด็ดขาดตองรักสามีของตน หมายถึงรักที่ปราศจากมารยา รักบริสุทธิ์
ตามแบบความรักของพระเยซูที่ตรัสไวใน (1 โครินธ 13:4-7) ความรักจะตองแสดงออกเปนภาคปฏิบัติ
ดวย
2. เปนเพื่อน เปนคูสนทนา ปรึกษา คูเลน คูรวมสนุกในยามวาง ภรรยาจงยอมสละเวลาหรือวาง
การงานที่ตนชอบไวกอน “เพื่อสามี”
3. เปนผูชวย ผูสงเสริม ผลักดัน หรือชวยใหสามีถึงเปาหมายได ภรรยาตองฉลาดสามารถและ
เต็มใจชวยสามีในทุกดาน คนสําคัญของโลกทานหนึ่งกลาวไววา “ที่ทานไดไตตาวขึ้นมาจนเปนคน
สําคัญของโลก ก็เพราะทานมีผูหญิงอยูเบือ้ งหลังคอยชวยเหลือ คือ... แม และภรรยา” ฉะนั้นภรรยาควร
จําเสมอวา การงานของสามีจะบรรลุเปาหมายไดก็ขึ้นอยูก ับทาน
4. เปนที่ปรึกษา พระเจาตรัสวา เขาทั้งสองเปนเนื้ออันเดียวกัน หมายถึงการใชชีวิต ใชความคิด
ใชสติปญญารวมกัน ไมปดบังกัน ภรรยาจะตองเปนผูที่สามีไววางใจไดในทุกทาง
5. ยอมฟงสามีทุกประการ (เอเฟซัส 5:22) พระเจาทรงตรัสไวชัดเจน ภรรยายําเกรง คือ นับถือ
เกรงกลัวเรายําเกรงยอมฟงพระเจาฉันใด ก็ตองยําเกรงและยอมฟงสามีทุกประการฉันนั้น (เอเฟซัส
5:33)
ถาครอบครัวคริสตชน ไดยดึ มั่นกฎเกณฑทั้งสามขอถือรักษา และปฏิบัติตามพระคําของพระ
เจา ความไพบูรณสันติสุข ที่พระองคทรงเตรียมไวเพื่อครอบครัวของทานจะเปยมลน สมบูรณแนนอน

แมศรีเรือน
ผูเปนภรรยาทุกทานตองเขาใจคําวา “แมศรีเรือน” ภาษิตกลาวไววา “แมศรีเรือนก็เปรียบเหมือน
รากแกวขาดรากแลวตนใบไมไพศาล” ภรรยาอยากเปนแมศรีเรือนกันทั้งนั้น” อยาลืมวาสามีทาน
ตองการแมศรีเรือนที่ดีดวย ขอแนะนําจากพระคําพระเจาตอไปนี้อาจชวยทานใหเปนแมศรีเรือนได “ถา
ทานฟงแลวปฏิบัติตาม”

จะเปนแมศรีเรือนไดอยางไร
จากพระธรรมสุภาษิต 18:22 พระเจาตรัสวา ผูที่พบภรรยา (แมศรีเรือน) ก็พบของดี ทานผูเปน
ภรรยาตองตระหนักเสมอวา “ทานเปนผูช วย” (เปนลูกกุญแจหรือเปนหางเสือ) ที่จะเปดหรือผลักดัน
สงเสริมใหสามีเดินถึงเปาหมายที่สําคัญของชีวิตการงานได หนาที่ของภรรยาที่ควรทราบดังนี้
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ตองรักสามีของตน (1 โครินธ 13:1-7)
ไมวาทานผูเปนภรรยาจะเปนผูชวย เปนเพือ่ น เปนที่ปรึกษาที่ดี มีความรัก แตถาขาดการปฎิบัติหรือแสดงออกก็จะไมมีคณ
ุ คาอะไร (ยากอบ 2:14) ฉะนั้นความรักทีแ่ ทจริงในจิตใจ ตองแสดงออกทาง
ปฏิบัติ คือ
1. รูจักสามีของตน เมื่อรักแลวก็ตองรูจักใหดี ๆ ที่จะรูจกั สามีไดดีนนั้ ก็ตอง เรียน สนใจ สังเกตุ
ตองรูจักสามีวา เปนคนแบบไหน นิสัยใจคอเปนอยางไร ชอบอาหารประเภทไหน ชอบสีอะไร ชอบ
เที่ยวไหม อะไรเหลานี้เปนตน เมื่อรูดีแลวเราก็จะสามารถเอาชนะใจและปรนนิบัตสิ ามีไดอยางถูกตอง
เหมือนหมอทีร่ ูจักโรคคนปวยแลววางยาอยางถูกตอง โรคนั้นห็หายได
2. เอาใจใสในดานความเปนอยู เชน ดานอาหาร ดานเสื้อผา ตลอดการหลับนอน ภรรยาจะตอง
สนใจ และเอาใจใสไมปลอยปะละเลยหรือตามมีตามเกิด
3. ตองขยัน ประหยัด ฉลาด มีศิลป เปลีย่ นบรรยากาศภายในบาน รูจักตบแตง จัดหองนอน
หองนั่งเลน ตองสรรหาวิธีที่แปลกหูแปลกตา และนาอยูเ สมอ แนหละเมื่อภรรยาจัดบานใหเปนสวรรค
อยางนี้ สามีจะไปไหน
4. รูจักซอมแซมแกไข ของใชเกาใหใชไดอีก และจัดเก็บเขาหมวดหมูใหเปนระเบียบ
5. ในดานการแตงตัว อยาปลอยตัวเกินไปจนนาเกลียดแตอยาใหเดนเหมือนจะออกโรง ขอให
พอเหมาะ เพือ่ ถวายเกียรติแดพระเจา (1 เปโตร 3:3-4) ไมควรเที่ยวนอกบานหรือไปบานคนอื่นบอย ๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อเวลาสามีไมอยู “จงอยาไปไหนโดยไมจําเปน”
6.จงเชื่อฟงและยําเกรงสามี ภรรยาควรเปนฝายฟงมากกวาพูด เชื่อฟงตาม (เอเฟซัส 5:22) และ
ยําเกรงตาม (เอเฟซัส 5:33) หมายถึงเกรงกลัว ใหเกียรติ การใหเกียรติและไมกาวกาย อยาใชอารมณใส
สามีแตจงสุภาพ (ใจดีสูเสือ) อยาเปนภรรยาจูจี้ขี้บน และอยาแสดงอาการหึงหวงสามีจนนาเกลียด
7. ภรรยาตองเปนคูปรึกษา ปลอบประโลมใจเมื่อสามีพบปญหา ลมเหลว ภรรยาอยาไปซ้ําเติม
เปนอันขาดและจงชมเชยเมื่อสามีทําดี อยาลืมคําชมเชยเปนยาวิเศษทีจ่ ะทําใหสามีมกี าํ ลังใจและกาย
8. สนใจในสิ่งที่สามีชอบ รูวาเขาชอบอะไรทานผูเปนภรรยาพยายามจัดหาและอํานวยความ
สะดวกใหเขาอยารื้อฟนสวนไมดี แตจงมองในสวนทีด่ ขี องสามีเสมอ ๆ เอาใจใสตอ แขกของสามี “จง
ถือวาเปนพิเศษ” ตองอดทน โดยเฉพาะอยางยิ่งภรรยาของผูรับใชพระเจาจะตองเปนผูอดทนที่สุด เพื่อ
เปนตัวอยางแกสมาชิก อดทนในทุกดานโดยเฉพาะในทางของพระเจา ภรรยาของผูรับใชพระเจาตอง
ปฏิบัติตัวใหเหมาะสม ใชชวี ิตในครอบครัวใหเปนแบบอยาง เชน
1. อยาขัดขวางเมื่อสามีไปธุระในคริสตจักร ในกรณีนี้ควรสงเสริมสามีดวยความยินดี และ
สัญญาจะอธิษฐานเผื่อ และคอยตอนรับดวยความยินดีเมือ่ เวลากลับมา
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2. เมื่อสามีเกิดทอใจในคริสตจักร ฯลฯ ภรรยาที่ดีอยาทอใจดวย แตจงเปนกําลังใจใหแกสามี จง
ปลอบประโลมใจและอธิษฐานรวมกับเขา แสดงใหสามีเห็นวา เรายินดีรวมทุกขยากลําบาก เพราะความ
รักในพระเยซูคริสตดวยกัน
3. จงอยาสนใจในธุระสวนตัว “มากเกินไป” จนไมมีเวลาที่จะสนใจสามี เพื่อชวยงานสามีใน
คริสตจักรแตตองยอมสละบางอยางที่เราชอบ เพื่อเห็นแกองคพระผูเปนเจา
4. อยาเปนภรรยาขี้บน ตองอดทน เมื่อคราจําเปนตองอยูอยางประหยัด ใหเรายินดีรวม
ยากลําบากกับสามีเพื่อเห็นแกงานของพระเจา ดวยความรักของพระเจา (อากาเป) ของพระเจา เพื่อเห็น
แกงานของพระเจาดวยความรัก อากาเป ของพระเจา ซึ่งเปนความรักบริสุทธิ์ไมหวังผลตอบแทน
ขอใหทานสตรีทั้งหลาย ซึ่งเปนแมศรีเรือน จงเปนลูกกุญแจ หรือหางเรืออยางบริบูรณที่จะเปด
หรือผลักดันสงเสริมสามี ใหสามีถึงเปาหมายชีวิตได อยางไรก็ตามขอใหทานพึงเขาใจเสมอวา เราเปน
คนออนแอบทเรียนและกฎตาง ๆ ที่เรียนมา เราจะไมสามารถ ทําใหสําเร็จได ถาขาดกําลังจากพระเจา
เหตุฉะนั้น ขอใหทานสตรีทงั้ หลาย ผูสนใจและหิวกระหาย จงไดยอมที่จะถอมใจ ลงรับฤทธิ์อํานาจจาก
พระเจา เพื่อเราจะทําไดทุกสิง่ ตามพระคําของพระเจา (ฟลิปป 4:13)

ของแถม
สิ่งหนึ่งที่ขาพเจาเห็นวาสําคัญอยางยิ่งยวด ซึ่งอยากแถมและแบงปนพระพรใหกบั พี่นองก็คือ
เรื่อง ลูก

ตองรักลูก ดูแลลูก ซึ่งเปนหนาที่ของภรรยาที่ดี
ลูกเปนสวนหนึ่งของชีวิต พอ-แม เมื่อมีลูกเกิดมานัน่ หมายถึงสายสัมพันธ หรือ พยานรักไดมี
ขึ้น ในพระธรรมสุภาษิต 31:10-11 พระเจาตรัสวา

ภรรยาดี ประเสริฐกวาทับทิม สามีจะไมขาดกําไร
แมที่ดีก็ประเสริฐกวาทับทิม ลูกจะไมขาดกําไร ทานจงภูมใิ จเถิดที่ลูกเกิดมา เพราะนัน่ เปน...
ลูกเปนของขวัญอันประเสริฐจากพระเจาทีไ่ ดทรงประทานแกเรา (สดุดี 127:3) ใหเปนมรดก
สมควรเราจะทนุถนอม จนสุดความสามารถและฝกสอนเขาเปนอยางดีไมวาจะเปนดานเนื้อหนังและ
จิตใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งฝายวิญญาณ จะตองฝกสอนควบคูกันไปตั้งแตเยาววยั

จุดประสงคและเปาหมายในการฝกสอนลูก
คริสตชนมีเปาหมายอยู 2 อยาง
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1. เพื่อเตรียมตัวใหเปนผูใหญที่ดีในอนาคต ใหมีความรักพระเจา ใหมคี วามคิดความเขาใจ เยี่ยง
ผูใหญเพื่อใหรูจักปรับตัวเองเขากับสภาวะ สิ่งแวดลอม
2. เพื่อวางรากฐานในการรับใชพระเจา และรับใชมนุษย จะตองปลูกฝงใหรูจักยอมเคารพ ยอม
เชื่อฟงผูมีอํานาจ ผูใหญ มีความสัตยซื่อสุจริต มีความรัก รูจักถอมตน ยอมฟง ฯลฯ
ทั้งสองประการนี้จําเปนมาก พอแม จะตองฝกสอนลูกจนเปนนิสัย จนใชได แตยังเยาววัย เพื่อ
เมื่อเด็กโตขึ้นเขาในสังคมใดเขา จะไมมีปญ
 หา และเขาจะไมสรางปญหา

การฝกฝน – สั่งสอน สุภาษิต 22:6
การฝกสอน คือการนําตนมาถึงมาตรฐานแหงชีวิตที่สังคมตองการ
เราจะฝกสอนเมื่อไร (สุภาษิต 22:6) ตั้งแตเยาววยั (ตั้งแตแรกคลอด) การฝกกับการสอนไม
เหมือนกัน ขอพอแมจงนํามาใชใหถูกตอง พอ แม สวนมากตางก็รกั ลูกและปรารถนาจะสั่งสอนลูกให
เปนคนดี จึงไดบอกกลาวสอนในสิ่งทีพ่ อ-แมเห็นวาดี แตขาพเจาใครขอทานผูเปนคุณพอคุณแม
ทั้งหลายคิดอีกสักหนอยวา ทานไดฝกฝนและสนใจวาลูกไดปฏิบัติตามที่ทานสอนนัน้ หรือเปลา คุณพอ
คุณแมสวนมากจะเสียตรงนี้เอง
การฝกสอน เปนกาวแรกทีพ่ อ-แม จะตองเอาใจใสอยางจริงจัง และเฝาสังเกตตลอดเวลา ลูก ๆ
ไดปฎิบัติตามไหม ถูกตองไหม ตองสอนลูกทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ จนเคยชินเปนนิสัย เมือ่ มีการ
ผิดพลาดควรใหอภัยและใหกําลังใจ เพื่อลูกจะไดแกตวั ใหมอีกที สิ่งสําคัญ พอ-แม จะตองเอาใจใสอยาง
ใกลชิดจนเห็นวาลูกใชการได
อุปสรรคที่ยิ่งใหญในการฝกสอนลูก คือ บรรยากาศในครอบครัวจะมีอิทธิพลมากในการ
เสริมสรางฝกฝน
การประพฤติของ พอ-แม จะเปนคําสอนที่ดีเยีย่ มและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกวาคําสอนใด ๆ ทั้งสิ้น เชน
เด็กที่โตในครอบครัวที่ขาดความรักระหวาง พระเจา พอ-แมเด็กก็จะไมมีความรัก ไมรูจักพระเจา เด็กที่
โตในครอบครัวสกปรก เต็มไปดวยความบาป ฝาฝนพระคําของพระเจาเสมอ เด็กก็เปนเชนนัน้ ดวย แม
จะฝกสอนในทางที่ดีแตเด็กก็ไมไดสนใจ เพราะบรรยากาศในบานไมไดอํานวยใหคาํ สอนของ พอ-แม
เกิดผลได
จะเห็นไดวาบรรยากาศภายในครอบครัวเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งในการเสริมสราง
และในการ
ฝกอบรมลูก ทานที่เปนพอแม ควรสรางบรรยากาศในครอบครัวใหเปนแบบอยางแกลูก อยาลืมวาลูกฟง
และเฝาดูการกระทําของทานตลอดเวลา แลวเมื่อเด็กไดฟง ไดเห็นเขาจะไมลืมสิ่งเหลานั้นไดงาย ๆ
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ตัวอยางเด็กที่ถูก พอ-แม ฝกสอนอยางถูกตองและเกิดผล
ซามูเอล เปนเด็กซึ่งไดรับการฝกสอนจาก พอ-แมที่รักพระเจา เมื่อซามูเอลไปอยูกับเอลี ตั้งแต
เปนเด็ก ๆ แนนอนอาจมีสงิ่ ทดลอง ลอใจมากมาย แมแตลูกของทานเอลีเอง ซึ่งเปนรุนเดียวกันกับซา
มูเอล แตลูกของเอลีเปนเด็กที่เลวใชไมได ซึ่งแตกตางกับซามูเอลนัก ที่เปนเชนนัน้ ก็เพราะวา ซามูเอล
ถูกฝกสอนมาแตเล็ก ๆ จนเปนนิสัย
ฉะนั้นพระธรรม (สุภาษิต 22:6) จะสําเร็จไดก็อยูที่ทานผูเปน พอ-แม จะเขาใจและเอาใจใส
ฝกสอนลูกอยางเครงครัด เปนแบบอยางสรางบรรยากาศในบานใหลูกเห็นแตสิ่งที่ดี การใชวาจาทีส่ ุภาพ
การแสดงออกที่ถูกตองเพราะสิ่งตาง ๆ ที่ทาน พอ-แมทําในวันนี้ ลูกจะนําเอาไปเปนตัวอยางในวันหนา

ขอเสนอแนะวิธีฝกสอนลูก
พระเจาตรัสวา “จงสอนถอยคําเหลานี้ แกบุตร ทั้งหลายของเจา เมื่อนั่งอยูในเรือน และเดิน
กลางหนทางเมื่อนอน และเมื่อลุกขึ้น จงกลาวสั่งสอนถอยคํา และจงเอาถอยคําเหลานี้ จารึกไวที่เสา
ประตูเรือนและที่ประตูบานของเจา” (เฉลยธรรมบัญญัติ 11:19 และ 20) ผูขี้เกียจคงทําไมไดแน ๆ และผู
ไมรูจักทางของพระเจา ไมรกั พระเจาก็จะทํางานนี้ไมไดดวย และบิดามารดาที่รักพระเจาก็จะไมยอมให
ผูอื่นฝกสอนบุตรของเขาเด็ดขาด เขาจะพยายามฝกสอนดวยตนเอง โดยเฉพาะเด็กทีย่ งั เยาวอยู เพราะผู
รับจางไมใชเปนผูเลี้ยงแกะที่ดี (บิดา) เพราะแกะนัน้ ไมใชของเขา (ยอหน 10:12 และ13)
1. บรรยากาศในครอบครัว เปนการสงเสริมบุตรไดอยางดีที่สุด คือ พอ-แม จะตองเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน เหมือนพระบิดา เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบุตรและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับลูก
อยางยุติธรรม ดวยอยาใหมีลกู รักลูกชัง
2. การรักลูกมิใชการตามใจลูกทุกอยาง การรักลูกคือ จะตองเสริมสราง สวัสดิภาพในชีวิต ให
เขาดีขึ้นโดยการฝกฝน จนเปนนิสัย
3. ตองสัตยซอื่ ยุติธรรม ไมเลือกที่รักที่ชัง
4. ใหเขารูวา เขาจะไมไดสิ่งของ ที่เขาตองการงาย ๆ โดยไมกระทําความดี คือ บางคนขูบังคับ
พอ-แม เพื่อเขาจะไดของมา เชน การรองไห การไมทานขาว ฯลฯ
5. พยายามฝกสอนสิ่งในทางของพระเจา ทีละเล็กละนอย จนจําได และเปนนิสยั
6. ตองรูแนวา สิ่งที่ใหลูกทํานั้น เขาจะทําได และ ใหโอกาสแกลูกที่จะไถถาม เมื่อนั้นจงอธิบาย
ใหเขาเขาใจอยาปดบัง
7. ตองฝกสอนใหเขมงวด และตองรูดวยวา รางกายของลูกและสมอง รับได
8. จงจัดหาทางพักผอน หยอนอารมณ แกลูกทั้งทางกายและใจ
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9. จงเอาใจใส ตรวจดูวา เขาทําตามสิ่งที่สั่งถูกตองเรียบรอยไหมฯ จงฝกใหเขาทําจนเปนนิสัย
10. จงพยายามเปนตัวอยางทีด่ ีแกลูก อยาโกหก หลอกลวง และจงรักษาสัญญา

ขอหามการฝกสอนบางอยาง
1. อยาทําผิด เชน โกหก ลักขโมย
2. อยาทําสิ่งอันตราย เชน เลนของที่มีอันตรายถึงชีวิตคบเพื่อนที่ไมดี พูดไมสุภาพ พูดไมดี
ฯลฯ
3. อยาใหสิ่งของที่เกินกําลัง ทุนทรัพย แกลูก หรือ สิ่งที่เกินความสามารถของพอ-แม

การทําโทษ
การทําโทษเปนวิธีสุดทายในการฝกสอนลูก จะทําไดก็เมื่อชี้แจง ใหเด็กเขาใจเสียกอน วาเขาทํา
ผิดอะไรและสมควรที่จะไดรบั โทษไหม...

1. ไมควรทําโทษเด็กโดยวิธีตอไปนี้
1.1 ทําโทษโดยวิธีธรรมชาติ โดยการปลอยใหธรรมชาติลงโทษเอง เชน ตกที่สูง ไฟไหม ฯลฯ
1.2 ไมควรบังคับใหรับผิด โดยลูกไมยอมรับผิดดวยจริงใจ จะเปนการบังคับลูกใหกลาวเท็จ
1.3 อยาทําโทษโดยความโกรธ แตจงแสดงใหเห็นวาเพราะรักเขา ตองการใหเขากลับใจเชื่อฟง
1.4 อยาทําโทษแบบขู หรือทําสัญญา แต พอ-แมไมทําตามสัญญานั้น
1.5 อยาทําโทษโดยบังคับใหทาํ งาน
1.6 อยาลงโทษโดยบังคับใหเขารวมประชุมพิเศษ

ถาจําเปนจะลงโทษขอแนะนํา ดังตอไปนี้
1. การเฆี่ยนตี หากจําเปนตองทํา ควรทําดวยความรัก
2. การลงโทษโดยการแยกออกจากเพื่อน ใหอยูตามลําพังตางหาก
3. ทําโทษโดยการตัดสินสิทธิบางอยาง (ใชกับลูกโตพอเขาใจได) หรืองดเวนอาหารที่เขาชอบ
4. การชดใช ถาลูกบางคนไมเชื่อฟงเกเร ทําลายของ จงลงโทษใหเขาชดใช หรือซอมแซมใหม
... การลงโทษ ถาเราทําไมถูกวิธี ก็จะทําใหเด็กยิ่งดื้อ หรือขาดความเชื่อถือ จงอยาใหเด็กเขาใจ
วาถูกทําโทษเพราะเกลียดชัง...เอเมน.
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บทกลอนสอนใจศรีภรรยา
ศรีภรรยามีคากวาพลอยเพชร
แสนวิเศษหายากมากคุณคา
สามีไววางใจใหเมตตา
วันเวลาผานไปไมยากจน
ตราบชีวิตเธอนี้ยังมีอยู
เธอเคียงคูเรื่อยไปไมพร่ําบน
เธอภักดีตอเขาเทากมล
ไมมีกลอุบายใหรายเลย
เธอยุงกับปนฝายและทอผา
รูรักษาบานเรือนไมเชือนเฉย
หาอาหารถิ่นไกลดวยคุนเคย
จะเปรียบเปรยเปนแมคาชาวทะเล
เธอตื่นขึ้นตรวจตรากอนฟาสาง
อาหารตางเสร็จพลันไมหนั เห
เพื่อครอบครัวชื่นชมสมคะเน
งานจําเจสั่งใหบาวไพรทํา
เธอซื้อหาที่ดินถวิลคิด
จะผลิตองุนไรใหคลาคล่ํา
ชวยครอบครัวเกื้อกูลกิจหนุนนํา
เต็มใจทําทุกทางเปนอยางดี
เธอทํางานทั่วถวนลวนมีคา
ใชเวลาดึกดื่นคอนคืนที่
ควรพักผอนหยอนใจใหแรงมี
กลับอยูที่เครื่องทอกรอดายพัน
เธอปนดายทอผาเอามาใช
คนเข็ญใจเธอชวยดวยแข็งขัน
เธอไมตองทุกขรอนนอนหนาวพลัน
ครอบครัวครันครบผามาคลุมกาย
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เธอทําผาปูที่นอนสีออนสวย
แตงกายดวยผาดีที่ทองาย
ใครก็รูวาสามีเปนเจานาย
เขาเปนชายคนหนึ่งซึ่งสําคัญ
เธอเย็บผาเข็มขัดจัดทําขาย
เธอไมอายเขมแข็งแรงจิตมัน่
เธอเปนที่นับถือล่ําลือกัน
เธอบากบั่นอนาคตเธองดงาม
เธอพูดจาหลักแหลมแกลมออนหวาน
วุนทํางานยุงไซรเกินใครหาม
เอาใจใสครอบครัวทุกยาม
มิใหความขัดสนมายลเยือน
บุตรหญิงชายทั้งมวลลวนนารัก
ตางรูจักกตัญูมิรูเลยเลือน
เธอเปนยอดภรรยาที่ดีเยีย่ ม
หาใครเทียมเทียบเทาเจาจอมขวัญ
อันความงามใชยืนยาวนานวัน
ตองมีอันสูญหายมลายลง
แตสตรีที่เกงยําเกรงพระ
ไมเลยละเคารพพนบสูงสง
จงยกยองสรรเสริญความมั่นคง
เกียรติดํารงชนรับนับถือเธอ
หญิงฉลาดอาจทําใหในครอบครัว
จะตั้งตัวมั่นคงยืนยงได
ความโงเขลาขลาดกลัวออนหัวใจ
ทําลายใหพนิ าศลงเปนผงคลี
จงซื่อสัตยนั่นคือเกรงยําเยงพระ
การเลยละนับถือไปไมควรที่
คนฉลาดอาจรอดตนผลวจี
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คนโงมีถอยคําโทษทัณฑ
ถาทีควายไถเอาปลูกขาวมาก
ควายหายากปลูกขาวนอยถอยลงมา
พยานซื่อถือพูดจริงสิ่งสําคัญ
พูดปดนัน้ เชื่อไมไดอยาไววาง
คนทะนงหลงตนไซรไมฉลาด
คนเปรื่องปราดเรียนรูงายไมมีสราง
จงอยูหางคนโงกวาปญญาจาง
ไมมีทางสอนอะไรไดเลย
เพราะเหตุใดคนฉลาดเปรื่องปราดเลา
ก็เพราะเขารูเทาทัน
เพราะเหตุคนโงเงาเขลาเหมือนเคย
คิดเกินเลยวาเขารูเทาทัน
คนชั่วไมอยากทราบบาปแคไหน
คนดีไซรหวังพนบาปปลดสาปสรรพ
เจากําหนดความสดชื่นขมขื่นครัน
ใครแบงปนเอาไปนั้นไมมี
บานคนดีมีหลักฐานมั่นคงทัว่
บานคนชั่วถูกทําลายกลายปนป
ทางที่คิดถูกแทแนฤดี
อาจเปนที่ชักนําสูความตาย
เสียงหัวเราะอาจลบกลบเศราสรอย
หรือปดรอยระทมตรมสลาย
เมื่อความสุขหมดเลือนคอยเคลื่อนคลาย
ความทุกขกายใจคงยงอยูยนื
คนชั่วรับตอบแทนแนสาแกใจ
คนดีไดบําเหน็จเสร็จกิจชื่น
คนชั่วเชื่อทุกอยางไปไมคลายคืน
ฉลาดฝนทําสิ่งใดใจระวัง
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คนฉลาดปลีกตนพนทุกขยาก
คนโงมากประมาทกิจจนผิดหวัง
คนโทโสเรงทําสิ่งโงจริงจัง
ฉลาดยั้งรั้งตนอดทนครัน
คนโงรับสิ่งโงงมสมความเขลา
ฉลาดเอาความรูเปนเชนของขวัญ
คนชั่วกราบคนดียิ่งวิงวอนพลัน
พร่ําจํานรรจรองขอเมตตา
คนยากจนเข็ญใจไรคนชอบ
คนรวยรอบเพือ่ นพรอมยอมใฝหา
อยากสุขลนพบคนไรใหกรุณา
อันวาจาเหมือนหยันนั้นบาปเกิน
ถาหากเจาทําดีมีสุกใส
เขาไวใจยกยองซองสรรเสริญ
ถาทําชั่วกลัวบาปหยาบเผชิญ
เจาละเมินทําผิดไปใหญฉกรรจ
จงกอปรกิจพอเพียงเลี้ยงชีพตน
นั่งคุยทนจะลําบากยากมหันต
คนฉลาดรับเงินทองของรางวัล
เขารูทันความโงเงาเพราะเขาเอง
พยานกลาวความจริงยิ่งครวญคิด
ชวยชีวิตชนไมใหใครขมเหง
เมื่อพูดปลดคนพิสุทธิ์รุดหวัน่ เกรง
จงยําเยงโทษทัณฑพลันตามมา
ศาสนาแทจริงนั้นกอมั่นใจ
และปลอดภัยพนพาลสิ้นปญหา
แกผูเชื่อคงมั่นตามมรรคา
และบรรดาครอบครัวทั่วทุกคน
เจาอยากปลีกหลีกกายพนตายหรือ
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จงยึดถือศาสนาพาเกิดผล
ศาสนาแทดุจธารน้ําฉ่ํากมล
เลี้ยงชีพชนหลอรื่นสดชื่นมาน
คนมากไหมในปกครองของกษัตริย
เปนเครื่องวัดเดชราชามหาศาล
ถาพลเมืองไมมีมิเปนการ
กษัตริยห าญครองเมืองไซรคงไมมี
คนเสงี่ยมสงบตนเปนคนฉลาด
โมโหกราดเห็นความเขลาเขาเต็มที
ใจสงบสุขภาพใสรางกายดี
อิจฉามีเหมือนโรคเกาะเจาะกินคน
เมื่อกดขี่คนจนทนทุกขสิ้น
เหมือนดูหมิ่นพระผูสรางรางเริ่มตน
เมื่อแสดงความปราณีผูที่จน
นับวาตนยกยองพระไมละวาง
เมื่อคนชั่วชอบทําซ้ําเรื่องชั่ว
พินาศทั่วมาสูอ ยูมิสราง
ความซื่อสัตยของคนดีไมมจี าง
เปนเกราะกางปกปองกันผองภัย
สติปญญาคนฉลาดอาจอยูชดิ
ในความคิดผุดผองสมองใส
คนโงอาจขลาดเขลาไมเขาใจ
หารูไมเรื่องปญญาพาเจริญ
ความชอบธรรมล้ําเลิศประเสริฐนัก
ชาตินั้นจักยิ่งใหญไดสรรเสริญ
แตความบาปหราบรายกรายเผชิญ
ชาติยับเยินอับอายขายหนาตา
กษัตริยทรงพอพระทัยในผลงาน
ขาราชการที่สามารถทานปรารถนา
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แตจะทรงลงโทษโกรธบรรดา
ผูนํามาซึ่งพลาดหวังยังพระองค....
กอนจากขาพเจายอย้ําอีกวา “สิ่งทั้งหมดที่ขาพเจาไดเขียนลงตามสติปญญาที่พระเจาประทาน
ให จะไมเปนเรื่องยากเลยที่จะนําไปปฏิบัติ เพียงแตทานพีน่ องสตรีทั้งหลายผูหิวกระหาย ยอมถอมใจลง
รับฤทธิ์อํานาจจากพระเจาจงมั่นใจเถิดวาทานทําทุกสิ่งได โดยพระเยซูคริสตผูทรงชูกําลังทาน” (ฟลิปป
4:15-16)”
ขอพระเจาอวยพรพี่นองตามพระสัญญาของพระองค”
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สามี ศรี ภรรยา
คุณยายออนสี ลําภา
ผูเขียน
ออกแบบ และจัดทําโดย รจนา
คณะกรรมการเยาวชนคริสเตียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรณาธิการ และผูโฆษณา
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