ครอบครัวแห่ งรัก
อจ.โมเสส ประจันนวล
สำหรับข้ำพเจ้ำ สิ่ งที่ถือว่ำสำคัญที่สุดสำหรับทุกคน ทุกชีวติ ก็คือครอบครัว ครอบครัวเป็ น
ควำมคิดริ เริ่ มของพระเจ้ำ ดังนั้นทุกคนเริ่ มต้นชีวติ จำกครอบครัว ครอบครัวสร้ำงคุณค่ำชีวติ หล่อหลอม
ทัศนคติ กำรนับถือตนเอง กำรเห็นคุณค่ำผูอ้ ื่น ครอบครัวมีผลต่อควำมสำเร็ จ ควำมจำเริ ญ มัน่ คงต่อ
คนเรำอย่ำงมำก หรื ออำจทำให้คนหนึ่งล้มเหลว พ่ำยแพ้ ท้อถอย เลิกรำ ชีวติ ครอบครัวมีผลต่อเรำทุกคน
ดังมีคำกล่ำวไว้วำ่ “ถ้ำเรำรักครอบครัว ครอบครัวจะรักเรำ”
พระเจ้ำมีวตั ถุประสงค์อย่ำงไร? ต่อกำรสร้ำงครอบครัว และเรำจะทำอย่ำงไร? ที่จะทำให้
ครอบครัวในฝันกลำยเป็ นจริ งได้

1. ครอบครัวเป็ นกำบังของพำยุ (สุ ภำษิต 14:26)
พระเจ้ำทรงประสงค์ให้ครอบครัว เป็ นเหมือนที่กำบังของชีวติ ในด้ำนจิตใจ กำรปกป้ อง กำร
ให้กำรยอมรับ กำรให้กำลังใจ กำรดูแลสุ ขภำพ และในทุก ๆ ด้ำนของชีวิต
เช่นเดียวกับครรภ์ของแม่ ก็เป็ นเหมือนบ้ำนหลังเล็กของทำรกน้อย ช่วงเวลำตั้งครรภ์จึงสำคัญ
มำก อำรมณ์ ควำมรู ้สึกของแม่จะส่ งผลต่อเด็กน้อยในครรภ์แน่นอน คุณแม่ที่เชื่ อพระเจ้ำ ควรอธิ ษฐำน
นมัสกำรและอ่ำนพระวจนะเสมอ บ้ำนที่แตกแยก ทะเลำะกัน อิจฉำกัน ก็ได้ทำลำยที่กำบังของตนเอง
แล้ว ไม่มีใครจะเอำชนะปัญหำชีวติ -กำรงำนได้หำกเขำเติบโตมำบนควำมรู ้สึกไม่ปลอดภัย
ระวังที่จะทำลำยครอบครัวด้วยคำพูดของเรำเองเพรำะอำนำจควำมเป็ นควำมตำยอยูท่ ี่ลิ้น
(สุ ภำษิต 18:21) ด้วยวิธี 4 H ทั้งพ่อและแม่สำมำรถนำมำสร้ำงเกรำะกำบังให้กบั ลูกได้
Heard (ฟัง)
Hug (โอบกอด)
Help (ช่วยเหลือ)
Hope (ควำมหวัง, กำลังใจ)

2. ครอบครัวเป็ นศู นย์ กลำงแห่ งชีวติ (สุ ภำษิต 13:24, 23:13-14)
คนที่สูญเสี ยครอบครัวก็เสมือนเขำได้สูญเสี ยหำงเสื อเรื อไปแล้ว ครอบครัวคือที่เริ่ มต้นแห่งกำร
เรี ยนรู ้ของชี วติ ครอบครัวเป็ นที่ ๆ จะยึดทุกคนให้เป็ นหนึ่งเดียวกันคือ ครอบครัวที่มีพระเจ้ำเป็ น
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ศูนย์กลำง (ปัญญำจำรย์ 4:9-12) พ่อแม่มีควำมรับผิดชอบที่ใหญ่หลวงในกำรสอนสร้ำงชีวติ ลูก ให้กำร
อบรมในทำงของพระเจ้ำ จงฝึ กเด็กด้วยวินยั เด็กต้องกำร กำรเรี ยนรู้ชีวติ ใน 4 ด้ำน คือสติปัญญำ จิต
วิญญำณ สังคม สุ ขภำพ (ลูกำ 2:52) ผ่ำนทำงครอบครัว เด็กจะเรี ยนรู ้ชีวิตไม่วำ่ จะเป็ นเรื่ องเพศ กำรเงิน
ควำมสำเร็ จ กำรทำงำน กำรร่ วมมือ ควำมรับผิดชอบ และด้ำนอื่น ๆ

3. ครอบครัวพัฒนำบุคลิกลักษณะ (สดุดี 144:12)
เด็กจะเลียนแบบบุคลิกลักษณะจำกพ่อแม่โดยอัตโนมัติ เขำเรี ยนรู ้ผำ่ นกำรมองเห็น แล้วซึ มซับ
เอำอำรมณ์ควำมรู ้สึก และนิสัยจำกพ่อแม่ แม้แต่กำรพูดด้วยเหมือนกัน พ่อแม่มีอิทธิ พลสู งมำกต่อกำร
พัฒนำบุคลิกลักษณะของลูก พ่อแม่ที่สุภำพอ่อนน้อม จะสร้ำงลูกที่สุภำพ อ่อนน้อม หรื อพ่อแม่ที่
เข้มแข็งอดทน สู ้ชีวติ จะสร้ำงลักษณะแบบนั้นในเด็กด้วยไม่มำกก็นอ้ ย
คำแนะนำที่จะช่วยพัฒนำบุคลิกลักษณะที่ดี คือกำรมีควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงพ่อแม่กนั เอง
และพ่อแม่ต่อลูก ลูกต่อพ่อแม่
ควำมสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดได้ ทุกคนต้องเต็มใจจ่ำยรำคำ พร้อมอุทิศตัวให้แก่กนั และกัน ไว้วำงใจ
ที่สำคัญที่สุด ต้องยกโทษกันและกัน ควรเรี ยนรู ้ที่จะมีกิจกรรม ที่จะใช้เวลำสนุกสนำนด้วยกันบ้ำง

4. ครอบครัวเป็ นจุดเริ่มต้ นของกำรรับใช้ พระเจ้ ำ
เรำจะพบใน 1 ทิโมธี 3:1-5 เน้นถึงควำมสำคัญในกำรรับใช้และครอบครัว กำรรับใช้เริ่ มต้น
ภำยในครอบครัว คือกำรนำทุกคนมำเชื่อพระเจ้ำและให้เขำเป็ นสำวกของพระเยซูคริ สต์
เด็ก ๆ จะเรี ยนรู ้แบบอย่ำงกำรทุ่มเท ลงชีวติ ในงำนรับใช้ ผ่ำนพ่อแม่ที่รับใช้ดว้ ยสุ ดกำลัง
ของขวัญที่พ่อแม่ที่เชื่อพระเจ้ำมอบแก่ลูก คือกำรรับใช้พระเจ้ำ ดังที่โยชูวำกล่ำวว่ำ “สำหรับข้ำพเจ้ำและ
ครอบครัวของข้ำพเจ้ำจะปรนนิบตั ิพระเจ้ำ” (โยชูวำ 24:15) ดังเช่นครอบครัวของสเทฟำนัส ที่เป็ นคริ ส
เตียนครอบครัวแรกที่รับใช้ในแคว้นอำคำยำ (1 โคริ นธ์ 16:15) อำควิลำและปริ สสิ ลำ กับกำรเปิ ดบ้ำน
เป็ นคริ สตจักร (1 โคริ นธ์ 16:19)
สรุ ป วันนี้พระเจ้ำมอบหัวใจที่สำคัญที่สุดให้กบั เรำคือ “กำรรักษำครอบครัว เพรำะครอบครัว
จะรักษำเรำ”
เรำรักษำครอบครัวด้วยกำรนมัสกำรทุกวัน แบ่งปั นพระวจนะแก่กนั และกัน
หำกวันนี้ท่ำนเจ็บปวด และแตกหักจำกครอบครัวไม่วำ่ ท่ำนจะสำหัสแค่ไหน เหมือนเรื อที่แตก
กระจำยเพรำะพำยุคลื่นมรสุ ม วันนี้พระเจ้ำจะรักษำเรำ ผ่ำนครอบครัวใหม่ คือครอบครัวคริ สตจักร
พระเยซูตรัสแก่เรำว่ำ “...เรำจะสร้ำงคริ สตจักร (ครอบครัว) ของเรำไว้ และพลังแห่งควำมตำย
จะมีชยั เหนือคริ สตจักร (ครอบครัว) ก็หำมิได้” (มัทธิว 16:18)
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ท่ำน คือครอบครัวของพระองค์ (เอเฟซัส 2:19)
ท่ำน คือญำติ พี่นอ้ ง กับพระองค์ (มัทธิ ว 12:50)
ท่ำน คือ บุตรของพระองค์ (ยอห์น 1:12)

ที่มำ : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 55 ฉบับที่ 298 พฤษภำคม – มิถุนำยน
2004, หน้ำ 53-54.

3

