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มีใครบางคนพูดว่า ในการมีปากเสี ยงของสามีและภรรยาแต่ละครั้งนั้น ภรรยามักจะเป็ นคนจบ
การสนทนา พี่เขยผมมักจะพูดเล่นกับพี่สาวผมเสมอว่า เมื่อก่อนที่ฉนั จะแต่งงานกับเธอ ใคร ๆ ก็บอกว่า
ผูห้ ญิงไทยจะปรนนิบตั ิสามีอย่างดี จะเอาน้ าดอกมะลิมาให้สามีลา้ งหน้า เวลาตื่นมาตอนเช้า ๆ จะกราบ
สามีก่อนนอน จะตื่นก่อนสามีมาจัดเตรี ยมอาหาร พูดจาคะขากับสามีไม่มีเถียงสามีไม่ยอ้ นสามีแต่เธอ
มันคนละเรื่ องกันเลย อย่างไรก็ดีท้ งั คู่ก็ยงั รักกันมีลูกมีหลานด้วยกันมาจนเกือบจะ 40 ปี แล้วและยังร่ วม
รับใช้พระเจ้าด้วยกัน
ภรรยาเป็ นคู่อุปถัมภ์ที่พระเจ้าประทานให้ผชู ้ าย เป็ นคู่ทุกข์คู่ยากในยามแก่เฒ่า เมื่อลูกโต ๆ กัน
ไปหมดแล้วก็จะเหลือแต่สองตายายที่ดูแลกันและกัน นี่ก็เป็ นความรักแท้ที่ไม่ได้อาศัย อารมณ์หรื อกาย
ภายนอกที่เหี่ ยวย่นไปตามวัย
เมื่อผมไปเยีย่ มลูกสาวและลูกชายที่เรี ยนต่างประเทศ ทั้งสองอยูก่ บั ตายายของเขาคือ พ่อตาแม่
ยายของผม แม่ยายของผมอายุ 60 กว่าปี แล้ว คุณพ่อคุณแม่ของแม่ยายผมยังมีชีวติ อยู่ ทั้งคู่อายุราว ๆ 90
กว่าปี แล้ว ยังพอแข็งแรงในบางวัน บางวันก็อ่อนเพลียลงมากจนดูเหมือนกับว่าพระเจ้าจะรับท่านไปอยู่
กับพระองค์ คุณทวดทั้งสองเป็ นคาพยานที่ดีสาหรับลูกหลานเหลนอย่างมากที่เห็นคุณทวดดูแลกันและ
กันอยูจ่ นถึงบั้นปลายชีวติ ของท่านทั้งสอง
จะมีครอบครัวอีกซักกี่คู่ใน 100 ปี ข้างหน้านี้ที่จะร่ วมครองเรื อนไปจนถึงวัยชราเช่นนี้ คุณทวด
ทั้งสองได้ถ่ายทอดตัวอย่างของชีวติ สมรสและครอบครัวคริ สเตียนไปสู่ รุ่นลูก
รุ่ นหลานได้อย่างดี
ลูกหลานหลายคนได้จดจาแบบอย่างของท่านมาใช้เป็ นแนวทางที่จะถ่ายทอดไปสู่ ลูกหลานของพวกเขา
เช่นเดียวกัน เช่นเดียวกับนักกีฬาวิง่ 4 คูณ 100 เมตร นักวิง่ ไม้หนึ่งมักจะไม่ค่อยมีปัญหาในการออกวิง่
เท่าไหร่ เสี ยงเชียร์ จะดังก้องสนามกีฬาเมื่อนักกีฬาไม้ที่ 3 วิง่ ส่ งไม้ให้คนสุ ดท้ายเพื่อวิง่ สู่ หลักชัย แต่แล้ว
ในทันใดนั้นเอง ไม้ที่ยนื่ ส่ งให้คนสุ ดท้ายเกิดพลาดตกหล่นลงพื้นสนาม ความพ่ายแพ้เกิดขึ้นทันทีเมื่อ
กีฬาจบลงนาความโศกเศร้าโศกเสี ยดายมาสู่ นกั กีฬาทั้งทีม
ฉันใดก็ดี มีตน้ ตระกูลคริ สเตียนดัง ๆ หลายตระกูลที่เริ่ มต้นออกวิง่ ไปได้ดีมาก แต่เมื่อมาถึงรุ่ น
ลูกรุ่ นหลานความเชื่ อในพระเจ้าของลูกหลานกลับหายสาบสู ญไปสิ้ นในพระคัมภีร์ไม่เพียงที่มีคาสอน
เรื่ องพระพรที่ไปสู่ สามสี่ ชวั่ อายุคนเท่านั้นแต่คาสาปแช่งก็เช่นเดียวที่มีผลไปสู่ ลูกหลานได้ การส่ งไม้
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ต่อไปยังไม้ 3 ไม้ 4 ก็เป็ นเช่นการถ่ายทอดพระพรไปยัง 3-4 ชัว่ อายุคน ตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ (เฉลย
ธรรมบัญญัติ 5:29-33, 30:15-20)
พ่อแม่เป็ นต้นตระกูลที่จะถ่ายทอดพระพรหรื อคาสาปแช่งไปสู่ ลูกหลานเหลนได้อย่างแน่นอน
องค์พระเยซูคริ สต์เจ้าสอนไว้วา่ เมื่อสองสามคนเห็นพ้องต้องกันทูลขอสิ่ งใดจากพระเจ้า เขาก็จะได้สิ่ง
นั้น ไม่มีอานาจอะไรยิง่ ใหญ่ไปกว่าพลังอธิ ษฐานของพ่อแม่ที่เห็นพ้องต้องกันเพื่อชีวติ สมรส เพื่อ
ครอบครัว เพื่อการงาน เพื่อลูกเต้าของเขาได้เลย มารนั้นก็ยอ่ มมาเพื่อที่จะลัก ฆ่าและทาลายเสี ย ส่ วน
พระเยซูมาเพื่อเราจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริ บูรณ์ (ยอห์น 10:10)
มารทาลายพลังอานาจอาเมน1 ของสามีเมื่อภรรยาไม่อยูใ่ ต้โอวาทของหัวหน้าครอบครัว ไม่ให้
เกียรติแก่หวั หน้าครอบครัว สามีก็เช่นเดียกันที่ไม่มีพลังอาเมนหากไม่ระมัดระวังความรักของท่านที่มี
ต่อภรรยา ขาดความอดทน ไม่ยอมเสี ยสละให้ครอบครัว พลังอานาจอาเมนของครอบครัวนี้ จะเกิดผล
อันมหาศาลเมื่อสามีและภรรยามีใจเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ด้วยเหตุน้ ีที่มารจะก่อกวน ปั่ นป่ วนบ้านคริ สเตียนไม่ให้มีสันติสุข ไม่มีความเป็ นหนึ่ งเดียวกัน
ทะเลาะเบาะแว้งกัน บ้านมีแต่ความวุน่ วาย ไม่มีระเบียบวินยั ภายในบ้านเพื่อมารสามารถทาลายพลังอา
เมนของสามีและภรรยาลงได้ เพราะมารมันรู ้วา่ เมื่อไหร่ ก็ตามที่สามีสามารถจับมือภรรยาอธิ ษฐานเผือ่
ลูกของเขาได้ เมื่อนั้นเขาทั้งสองมีพลังแห่งการเห็นพ้องต้องกัน ทาให้คาอธิ ษฐานมีชีวิตขึ้นมาทันทีและ
คาอธิ ษฐานของเขาทั้งสองก็จะมีผลในทุกเรื่ อง
นี่เป็ นสิ่ งที่มารกลัวมาก เมื่อพ่อบ้านแข็งแรงในพระเจ้า เขาจะมีบา้ นที่แข็งแรงด้วย ภรรยาลูกเต้า
ก็จะแข็งแรงในพระเจ้า ถ้ามีครอบครัวที่แข็งแรงเช่นนี้มาก ๆ ก็จะเป็ นคริ สตจักรที่แข็งแรง เมื่อนั้น
ชุมชนที่คริ สตจักรตั้งอยูก่ ็จะเห็นพระพรได้รับแสงสว่างแห่งความรอดในองค์พระเยซู คริ สต์เจ้า
สามีจะต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อที่ท่านจะได้มาซึ่ งความเป็ นหนึ่งเดียวในครอบครัว ไม่วา่ เราจะเก่ง
ปานใดในไม่ชา้ เราจะต้องยอมรับการเป็ นเนื้ อเดียวกันกับภรรยาจนได้ ภรรยาก็เช่นเดียวกัน เราจะไม่
ประสบความสาเร็ จใด ๆ อย่างแท้จริ งตราบใดที่ท่านไม่ได้รับการเห็นด้วยจากสามี ผูน้ าพระพรมาสู่
ครอบครัวของตน นี่ เป็ นความลับแห่งพระพรของการเป็ นกายเดียว เนื้อหนังเดียว ของสามีและภรรยา
หลายคู่อยูก่ ินฉันสามีภรรยาแต่ร่างกาย แต่จิตใจนั้นไม่เป็ นเนื้ อเดียวกันตามที่พระคัมภีร์พดู ถึงเลย ชีวติ
สมรสและครอบครัวของเขาก็มีแต่เรื่ องระหองระแหงอยูต่ ลอดเวลา สามีจะต้องรักษาคามัน่ สัญญาที่คุณ
ให้ไว้ในพิธีสมรสว่าจะรักและทนุถนอมกันและกัน จนวันตายอย่างเอาจริ งเอาจัง นี่ เป็ นเรื่ องสาคัญมาก
ที่หลายคนในปั จจุบนั ไม่เห็นเป็ นเรื่ องสาคัญ เราจึงเห็นการหย่าร้างเป็ นทางออกของหลาย ๆ คู่
มีสามีคนหนึ่งมาปรึ กษาศิษยาภิบาลว่าจะหย่ากับภรรยาที่นอกใจเขา หลังจากที่อยูก่ ินกันมา
หลายสิ บปี แล้ว แต่ภรรยาสารภาพผิดและกลับใจใหม่ ขอให้สามียกโทษให้ สามีคนนี้ก็พยายามให้ศิษ
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ยาภิบาลเห็นด้วยกับเขาว่าให้หย่าภรรยาของเขาให้ได้ พระวิญญาณของพระเจ้าตรัสผ่านศิษยาภิบาลว่า
“ภรรยาคุณเขาได้ทาลายคามัน่ สัญญาที่ให้ไว้กบั คุณ ส่ วนคุณตอนนี้คุณยังไม่ได้ทาลายคามัน่ สัญญาที่ได้
ให้ไว้กบั เขา แต่เมื่อใดที่คุณแต่งงานใหม่ คุณก็จะทาลายคามัน่ สัญญาที่คุณบอกว่าจะรักษาคามัน่ สัญญา
นี้เช่นเดียวกันที่เขา ได้ทาลายลงไป”
เมื่อสามีคนนี้ได้ยนิ คาตอบจากศิษยาภิบาลเช่นนี้ก็เกิดอาการหงุดหงิดและโมโห ศิษยาภิบาล
ของเขามากเพราะเขาคิดแล้วว่ายังไงเขาก็มีสิทธิ์ ที่จะแต่งงานใหม่ได้ (ซึ่ งแท้จริ งแล้วคามัน่ สัญญานั้นจะ
รักษาตราบจนวันตาย) แต่ต่อมาพระเจ้าทรงทางานในจิตใจของเขาให้อภัยแก่ภรรยาที่พลาดพลั้งไป ให้
โอกาสแก่ภรรยาที่จะกลับใจใหม่แม้วา่ อาจจะพลาดพลั้งอีกก็ตาม
ปัจจุบนั ทั้งคู่ยงั อยูก่ ินด้วยกันมีลูกมีหลานอีกหลายคน รับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลมากมาย ไม่
จาเป็ นที่ภรรยาหรื อสามีที่ได้ทาลายคามัน่ สัญญากับอีกฝ่ ายหนึ่งลง ท่านก็จะต้องทาลายคามัน่ สัญญาลง
เช่นเดียวกัน นัน่ เป็ นอุบายของมาร ที่มนั ต้องการให้พระพรหยุดเพียงรุ่ นพ่อแม่ไม่ไปถึงรุ่ นลูกหรื อรุ่ น
หลาน สามีภรรยาหลายคู่เลือกการหย่าร้างเป็ นทางออกของการไม่ให้อภัย หมดความไว้วางใจต่อกัน
และกัน ความรักที่เคยหวานชื่นก็จืดจางลงไม่เหลือมีไว้อีกเลย ถึงแม้วา่ พระคัมภีร์อาจจะอนุ ญาตให้ท้ งั คู่
แต่งงานใหม่ได้ก็ตาม แต่พระพรของการที่จะได้เป็ นคุณทวดผูส้ ัตย์ซื่อในการให้คามัน่ สัญญาว่าจะอยู่
ร่ วมกัน ไปจนบั้นปลายของชี วติ ก็พลาดไปอย่างน่าเสี ยดาย
องค์พระเยซูคริ สต์เจ้าตรัสแก่หญิงนั้นว่า “ลูกหญิงเอ๋ ย บาปเจ้าได้ยกอภัยแล้ว อย่าทาบาปอีก
เลย” พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าแห่งการให้อภัย หากแม้วา่ ท่านไม่อาจจะให้อภัย ท่านจะต้องหย่ากับคู่
สมรสของท่านจริ ง ๆ นัน่ ก็แสดงว่าท่านจะต้องทุ่มเทชีวิตของท่านไว้เพื่อการรับใช้หรื อเพื่อเลี้ยงดูแลลูก
อย่างเดียว มิฉะนั้นท่านก็ใช้การหย่าเป็ นทางออกที่ท่านจะแต่งงานใหม่
จงรักษาพลังอาเมนของท่านไว้ให้มนั่ คงแม้ท่านจะต้องเป็ นฝ่ ายรักษาไว้โดยลาพังก็ตาม อย่าง
น้อยท่านก็ยงั รักษาไม้สุดท้าย
ไม้แห่งความสัตย์ซื่อที่ท่านไม่ยอมทาลายคามัน่ สัญญาของท่านที่ได้
กระทาต่อหน้าพระพักตร์ ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในวันสมรสของท่านนั้นเพื่อจะส่ งไม้แห่งความสัตย์ซื่อ
นี้ ต่อไปยังลูกหลานของท่านให้วงิ่ เข้าไปสู่ หลักชัยแห่งความสัตย์ซื่อ โดยพระคุณและความรักจากองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า ขอพระพรของพระองค์คุม้ ครองท่านให้เป็ นคุณปู่ คุณย่า คุณตาคุณยาย คุณทวดผูม้ ีชยั ชนะ
รักเดียวใจเดียวจนถึงวันที่สุดของท่าน
พลังอาเมน คือ พลังแห่งการให้คามัน่ สัญญา Power of agreement
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