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เกริ่น
ทุกคนปรำรถนำจะมีครอบครัวในอุดมคติ อยำกให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพ่อ-แม่และลูกดำเนิน
ไปอย่ำงรำบรื่ นชื่นบำน อยำกจะเห็นบ้ำนเป็ นอำณำจักรของพ่อเป็ นโลกของผูเ้ ป็ นแม่ และเป็ นวิมำนของ
พวกลูก ๆ
แต่วมิ ำนรักของหลำยคนมีอนั ต้องพังครื นลง!
เพราะอะไร?
เพรำะตั้งเป้ ำหมำยของกำรสมรสผิดพลำด! เขำคิดว่ำ กำรแต่งงำนก็คงจะเป็ นเหมือนเด็กเล่นขำย
ขนม
ผูเ้ ป็ นพ่อไม่เอำใจใส่ ดูแลครอบครัว ผูเ้ ป็ นแม่ปล่อยปละละเลยกำรเรื อนและลูกกำลังจะเสี ยคน
นี่เป็ นปั ญหำใหญ่ของสังคมของมนุษย์ในทุกวันนี้
แล้ว “สวรรค์ในบ้ำนจะเกิดขึ้นได้อย่ำงไร”
หนังสื อ “บ้ านคือวิมานของเรา” มิได้เขียนขึ้นเพรำะมีจุดประสงค์ให้เพียงแต่ขำยได้เท่ำนั้น แต่
เพื่อจะช่วยสุ ภำพบุรุษ-สุ ภำพสตรี ของวัยรุ่ นให้เข้ำใจถึงปั ญหำสังคมในครอบครัวและวิธีป้องกัน-แก้ไข
ถ้ำท่ำนอ่ำนแล้วเห็นว่ำดี กรุ ณำแนะนำให้ผอู ้ ื่นอ่ำนด้วย เพื่อช่วยสงเครำะห์ซ่ ึ งกันและกัน
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
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บทที่ 1 บ้ านคือวิมาน
ดร.เอ็ม.อำร์ . ดีฮำน บิดำของข้ำพเจ้ำเคยกล่ำวไว้วำ่ สิ่ งที่ใกล้เคียงกับสวรรค์ที่สุดในโลกนี้คือ
ครอบครัวคริ สเตียน คำกล่ำวนี้เป็ นควำมจริ งทีเดียว ทุกคนปรำรนำจะมีครอบครัวในอุดมคติ มีควำมรื่ น
เริ งยินดี ในเวลำรับประทำนอำหำร และอยำกให้ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงพ่อแม่ลูกเป็ นไปอย่ำงหวำนชื่ น
เพรำะบ้ำนเป็ นอำณำจักรของพ่อ เป็ นโลกของแม่ และเป็ นวิมำนของลูก บ้ำนคือสถำนที่ปรำศจำก
บรรยำกำศของควำมร้ำวฉำน และเป็ นสถำนที่อบอวลและเปี่ ยมไปด้วยควำมรัก
แต่อนิจจำ ณ บัดนี้ครอบครัวของคริ สเตียนที่มีควำมสุ ขกำลังจะหำยำกยิง่ ฝ่ ำยชำยกลับมำบ้ำน
ด้วยควำมอ่อนโหยโรยแรงหลังจำกตรำกตรำทำงำนมำตลอดทั้งวัน เขำคิดว่ำ ภรรยำของเขำคงจะมี
อำรมณ์ชื่นบำนอยูแ่ ล้วและลูก ๆ ก็คงจะเล่นง่วน สุ ขสบำยดีทุกคน แต่ควำมคำดหมำยของเขำผิดถนัด
ฝ่ ำยหญิงที่มีสำมีแล้วจำนวนมำกก็หวนระลึกถึงควำมหลังครั้งเก่ำก่อนแต่งงำน เขำคิดถึงตอนที่
เริ่ มรักกันใหม่ ๆ ฝ่ ำยชำยได้แสดงควำมรักอันอบอุ่นนุ่มนวลต่อเธอ แต่แล้วเพียงชัว่ เวลำที่ได้แต่งงำนกัน
ไม่นำนนักท่ำทีเหล่ำนั้นก็ค่อย ๆ แปรเปลี่ยนไป ทำให้เธอคับแค้นใจและไม่เป็ นสุ ข ภรรยำที่เพิ่งจะ
แต่งงำนใหม่ ๆ และมุ่งหวังที่จะร่ วมหัวจมท้ำยกับสำมีของเธอในทุกทำงก็กลับพบว่ำ วิมานในฝันของ
เธอกาลังเลือนหายไป เพรำะสำมีของเธอเข้ำกันกับเธอไม่ได้เลยในทุกด้ำน และดูเหมือนว่ำเธอกับสำมี
กำลังจะอยูก่ นั คนละโลก เขำขลุกอยูก่ บั งำนเสี ยจนแทบจะไม่ได้นึกถึงเธอ เมื่อลูกกวนใจมักจะหงุดหงิด
ดุด่ำเฆี่ยนตีอย่ำงรุ นแรง และพยำยำมหลบเลี่ยงไม่ยอมรับภำระในกำรอบรมบ่มนิสัยลูก คงปล่อยให้เป็ น
หน้ำที่ของแม่แต่ผเู ้ ดียว
ปั ญหำชีวิตเกี่ยวกับควำมวิตกกังวลเรื่ องค่ำครองชีพและควำมดื้อรั้นของลูกซึ่ งอยูใ่ นวัยรุ่ น กำลัง
เป็ นสำเหตุที่ทำให้เกิดควำมแตกแยกในชีวติ สมรสอย่ำงแพร่ หลำยทัว่ ไป แม้วำ่ ทั้งสำมีและภรรยำเป็ นค
ริ สเตียนทั้งคู่ก็ตำม คูส่ มรสหลำยคู่ตอ้ งหย่ำร้ำงกัน และคู่สมรสอีกเป็ นจำนวนมำกจำใจต้องอยูก่ นั ไป
อย่ำงแกน ๆ เพรำะเห็นแก่ลูก
หำกว่ำสถำนกำรณ์อนั น่ำเศร้ำที่ขำ้ พเจ้ำได้กล่ำวมำนี้ คล้ำยคลึงกับสภำพภำยในครอบครัวของ
ท่ำนแล้ว ท่ำนก็ไม่ตอ้ งผิดหวัง ยังมีหนทำงที่ดีกว่ำกำรหย่ำร้ำง หรื อกำรอยูร่ ่ วมกันไปอย่ำงแกน ๆ โดย
ปรำศจำกควำมรัก ท่ำนสำมำรถสร้ำง “สวรรค์ ในบ้ าน” และสำมำรถรื้ อฟื้ นควำมสัมพันธ์ อันอบอุ่นนวล
กลับขึ้นมำได้อีก พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ให้หลักไว้หลำยประกำร ซึ่ งถ้ำหำกท่ำนยอมเชื่อฟังแล้ว จะ
ทำให้ชีวติ กำรแต่งงำนของท่ำนเป็ นไปตำมที่พระเจ้ำได้ทรงตั้งพระทัยไว้
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1. ความสั มพันธ์ อนั ยืนยาวชั่วชีวติ
ตำมหลักของพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ในเรื่ องกำรสมรสคูส่ มรสมีควำมผูกพันธ์ที่จะต้องอยู่
ร่ วมกันไปตลอดชีวติ ซึ่ งตรงกันข้ำมกับหลักสมัยใหม่ที่มีกำรกล่ำวขวัญกันอย่ำงแพร่ หลำยว่ำ กำรสมรส
นั้นคู่สมรสควรจะได้ทดลองอยูร่ ่ วมกันสักระยะหนึ่งก่อน เมื่อทั้งคู่เข้ำกันได้ก็แต่งงำนกันหำกเข้ำกัน
ไม่ได้ก็เลิกร้ำงกันไป ด้วยเหตุน้ ีเรำจึงจำเป็ นต้องเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ำ พระเจ้ำทรงสั่งไว้วำ่ ชายหนึ่ง
หญิงหนึ่งจะต้ องอยู่ร่วมกันจนกว่ าความตายจะมาพรากจากไป พระธรรมปฐมกำลสอนให้เรำรู ้วำ่ ใน
ตอนที่พระเจ้ำทรงสร้ำงสัตว์น้ นั พระองค์ทรงสร้ำงสัตว์ทุกชนิดมีคู่ผวั ตัวเมีย แต่ส่วนอำดำมต้องอยูโ่ ดด
เดี่ยวเดียวดำยจนกระทัง่ เขำตระหนักถึงควำมจำเป็ นที่จะต้องมีผหู ้ ญิงเป็ นคู่ร่วมชีวิตของเขำ นัน่ แหละ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำจึงได้ทรงสร้ำงเอวำจำกกระดูกซี่ โครงอันหนึ่งของอำดำมและมอบให้กบั อำดำม
ผูเ้ ขียนพระธรรมปฐมกำลได้ให้ขอ้ คิดที่สำคัญไว้ดงั นี้
“เพรำะฉะนั้นผูช้ ำยจึงละบิดำมำรดำของตนไปผูกพันอยูก่ บั ภรรยำ และเขำทั้งสองจะเป็ นเนื้ อ
เดียวกัน” (ปฐมกำล 2:24)
พระเยซูคริ สต์ทรงยกพระธรรมข้อนี้ข้ ึนกล่ำวอ้ำง เมื่อพระองค์ทรงตอบพวกฟำริ สีในปัญหำ
เรื่ องกำรหย่ำร้ำง และทรงกล่ำวเพิม่ เติมอีกว่ำ
“เหตุฉะนั้นซึ่ งพระเจ้ำได้ทรงผูกพันกันแล้ว อย่ำให้มนุษย์ทำให้พรำกจำกันเลย” (มัทธิว 19:6)
คริ สเตียนจะต้องสำนึกว่ำ
ทัศนคติอนั ฉำบฉวยของคนยุคปั จจุบนั เกี่ยวกับกำรหย่ำร้ำงนั้น
ตรงกันข้ำมกับพระวจนะของพระเจ้ำอย่ำงสิ้ นเชิง พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำ ควำมสัมพันธ์ฉนั ท์สำมี
ภรรยำควรเป็ นเรื่ องที่สูงส่ งสุ ดยอด และสำคัญยิง่ ในบรรดำควำมสัมพันธ์ท้ งั มวลของมนุษย์ เขำทั้งสอง
ได้กลำยเป็ นเนื้อหนังอันเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพรำะว่ำบุคลิกภำพของเขำทั้งหมดได้ถูกนำมำรวมเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน เมื่อบุคคลทั้งสองคนแต่งงำนกัน พระเจ้ำทรงผูกพันเขำทั้งสองไว้ และไม่มีใครมีสิทธิ์ ที่จะ
แก้ควำมผูกพันนั้น ฝูงกบในนิทำนอีสปนั้นต้องถือว่ำมันฉลำด แม้มนั จะชอบน้ ำ แต่มนั ก็ระมัดระวังตัว
ไม่ผลีผลำมโจนลงไปอย่ำงส่ งเดช เพรำะมันกลัวว่ำ หำกมันดำน้ ำลงไปยังก้นสระแล้ว อำจไม่ได้โผล่
ขึ้นมำอีกก็เป็ นได้ คริ สเตียนทุกคนจะต้องเข้ำใจว่ำวัตถุประสงค์ของกำรแต่งงำนนั้นเพื่อให้คู่สมรสอยู่
ร่ วมกันตลอดไป และจะต้องเข้ำใจซึ่ งกันและกัน กำรที่จะถือเอำเหตุผลที่วำ่ อุปนิสัยเข้ำกันไม่ได้หรื ออีก
ฝ่ ำยหนึ่งโหดร้ำยทำรุ ณและรู ้สึกเบื่อหน่ำยต่อชีวติ สมรสมำเป็ นข้ออ้ำงเพื่อหำเหตุหย่ำร้ำงนั้น พระเจ้ำไม่
ยอมรับฟัง หำกคริ สเตียนหย่ำร้ำงกันเพรำะเหตุอื่น นอกจำกควำมไม่ซื่อสัตย์ในทำงเพศต่อกันแล้ว ย่อม
ถือว่ำเขำไม่เชื่ อฟังพระเจ้ำ (ดูมทั ธิ ว 19:9) และถึงแม้จะปรำกฏว่ำ ฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่ซื่อสัตย์คู่สมรสอีก
ฝ่ ำยหนึ่งก็ควรตั้งเป้ ำหมำยที่ให้กำรยกโทษและเริ่ มต้นชีวิตสมรสกันใหม่ เช่นเดียวกับกบในนิทำนอีสป
ที่กล่ำวแล้ว คู่สมรสควรจะตรองให้ดีก่อนที่จะแยกทำงกันเดิน คู่สมรสควรตระหนักว่ำ กำรสมรสเป็ น
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ควำมผูกพันเพียงครั้งเดียวในชีวติ เขำทั้งสองจะต้องทูลขอควำมช่วยเหลือจำกกพระเจ้ำให้ทรงโปรดช่วย
ให้ชีวติ สมรสเขำรำบรื่ นสมดังปรำรถนำ คนเป็ นอันมำกในปั จจุบนั เมื่อเกิดปั ญหำครอบครัวขึ้นก็คิดจะ
หย่ำร้ำงกัน เรื่ องเช่นนี้ยอ่ มไม่เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ำอย่ำงแน่นอน และถ้ำผูใ้ ดคิดเช่นนี้แล้ว ชีวิตของ
เขำย่อมไม่มีวนั รำบรื่ นสมดังประสงค์ได้เลย ลูกจ้ำงที่ไม่มีควำมจงรักภักดีต่อนำยจ้ำงอย่ำงเหนียวแน่น
เมื่อคิดอยำกจะออกไปทำงำนอื่น ปุบปั บก็ลำออกไปทันที ลูกจ้ำงประเภทนี้เมื่อมีปัญหำหรื ออุปสรรค
เกิดขึ้นเขำจะไม่ยอมอยูร่ ่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกับนำยจ้ำงของเขำอีกต่อไป
อุทำหรณ์เรื่ องนี้ อำจเปรี ยบได้กบั ชีวติ สมรสของหนุ่มสำวซึ่ งไม่สนใจไยดีพระเจ้ำ ไม่มีควำมรัก
แท้ต่อคู่สมรสของตน” และเปิ ดโอกำสให้หย่ำร้ำงกันได้โดยง่ำยกำรสมรสของเขำย่อมผูกพันกันแต่เพียง
หลวม ๆ เท่ำนั้นแทบจะไม่มีอะไรเป็ นเครื่ องผูกพันกันเลย รำยไหนก็รำยนั้น ในที่สุดก็มกั จะเลิกรำหย่ำ
ร้ำงกันไป แต่สำหรับเรำที่เชื่อพระวจนะของพระเจ้ำและยำเกรงพระองค์จะต้องมีใจเด็ดเดี่ยว ไม่ยอม
เห็นด้วยกับทัศนคติเช่นนั้น เมื่อใดเรำไม่เห็นควำมศักดิ์สิทธิ์ ของกำรสมรส เมื่อนั้นแสดงว่ำเรำกำลังมี
ส่ วนที่จะก่อให้เกิดควำมเสื่ อมทรำมขึ้นในสังคมและกำลังสร้ำงรอย “แผลเป็ น” ให้กบั ตนเอง ตรงกัน
ข้ำมหำกเรำเคำรพเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ำ และตั้งใจที่จะได้รับควำมช่วยเหลือจำกพระองค์ให้มี
ชีวติ ครอบครัวที่รำบรื่ นสมบูรณ์พนู สุ ขแล้ว เรำก็สำมำรถจะแน่ใจได้วำ่ พระองค์จะทำให้เป็ นไปได้ดงั ที่
เรำประสงค์

2. การมีความเชื่อถือตรงกัน
สิ่ งที่สำคัญยิง่ เป็ นอันดับหนึ่งในครอบครัว คือกำรมีควำมเชื่อถือตรงกัน เมื่อสำมีและภรรยำมี
ควำมเชื่อร่ วมกันในพระเยซูคริ สต์ ย่อมเป็ นที่หวังได้วำ่ ชีวติ ครอบครัวของเขำย่อมจะรำบรื่ นและ
สมบูรณ์พนู สุ ข ศำสดำพยำกรณ์อำโมสได้กล่ำวไว้วำ่ “ทั้งสองจะดำเนิ นด้วยกันถ้ำเขำทั้งสองไม่พร้อมใจ
กันจะได้หรื อ?” (อำโมส 3:3)
ผูเ้ ขียนพระคัมภีร์เดิมก็ได้เตือนให้รู้ถึงผลร้ำยของกำรแต่งงำนระหว่ำงคริ สเตียนกับผูท้ ี่มิใช่คริ ส
เตียนและท่ำนอัครสำวกเปำโลก็ได้เขียนไว้ในพระธรรมใหม่เช่นกันว่ำ
“อย่ำเข้ำเทียบแอกด้วยกันกับคนที่ไม่เชื่อ เพรำะว่ำควำมชอบธรรมจะมีหุน้ ส่ วนอะไรกับควำม
ชัว่ และควำมสว่ำงจะเข้ำสนิทกันกับควำมมืดได้อย่ำงไร” (2 โคริ นท์ 6:14)
ด้วยเหตุน้ ี สำมีภรรยำคริ สเตียนจะต้องมีควำมเชื่อตรงกัน ซึ่ งเป็ นรำกฐำนสำคัญที่จะทำให้ชีวติ
สมรสรำบรื่ น กำรใช้ชีวติ ในแต่ละวันด้วยควำมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริ สต์น้ นั ไม่ได้เกิด
ต่อเนื่องกันโดยอัตโนมัติ หำกแต่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นสม่ำเสมอ คู่สมรสเป็ นจำนวนมำกซึ่ งเมื่อก่อน
แต่งงำนได้ช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็ นหน้ำที่ของคริ สตจักรด้วยควำมชื่นชมยินดี แต่หลังจำกแต่งงำนกัน
แล้วไม่นำนก็กลับตรงกันข้ำม เขำคิดว่ำโอกำสออกไปทำงำนเพื่อพระเจ้ำนั้น คือโอกำสที่จะได้อยู่
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ใกล้ชิดกับคู่รักหรื อเป็ นโอกำสหำคู่รัก พอได้แต่งงำนสมปรำรถนำแล้ว เขำก็ไม่อยำกออกไป “จู๋จี๋”นอก
บ้ำนอีก ผลลัพธ์ก็คือ ทำให้เขำขำดควำมสนิทสนมกับคริ สเตียนคนอื่น ๆ ซึ่ งคุน้ เคยกันมำก่อนแต่งงำน
และทำให้เริ่ มคลำยควำมเชื่อลงไปทีละเล็กละน้อย จนกระทัง่ เมื่อมีบุตรเกิดขึ้น เขำก็มกั จะอ้ำงว่ำต้อง
เลี้ยงลูก หรื อลูกไม่สบำย จิปำถะ เพื่อเป็ นข้อแก้ตวั ที่จะไม่ไปโบสถ์ สำมี ภรรยำที่ละเลยต่อกำรไปโบสถ์
นับได้วำ่ เขำกำลังขำดอำหำรฝ่ ำยวิญญำณ และขำดควำมสัมพันธ์ซ่ ึ งเขำต้องกำรอย่ำงยิง่ และบำงคนจะ
เริ่ มพอกพูนสิ่ งที่ไร้สำระไว้ในชีวติ เขำด้วยกำรดูหนังดูละคร และออกงำนสังคมอย่ำงหำมรุ่ งหำมค่ำ คำ
สัตย์ปฏิญำณว่ำจะเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันทำงด้ำนวิญญำณจิต ซึ่ งได้ให้ตอนทำพิธีสมรสนั้นได้เริ่ มเลือน
หำยไป
กำรที่ควำมเชื่ อของสำมีภรรยำจะธำรงคงควำมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวอยูเ่ รื่ อยไปนั้น สิ่ งสำคัญก็
คือ เขำทั้งสองจะต้องอ่ำนพระคัมภีร์และอธิ ษฐำนร่ วมกัน ช่วงเวลำอธิ ษฐำนเป็ นโอกำสอันดียงิ่ ที่จะเริ่ ม
ระบำยปัญหำในใจให้อีกฝ่ ำยหนึ่งได้รับทรำบและช่วยกันแก้ หรื อช่วยผ่อนคลำยหรื อแบ่งเบำ หำกฝ่ ำย
ชำยมีควำมรู้สึกผิดหวังในหน้ำที่กำรงำน เพรำะหวังว่ำจะได้รับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบเป็ นกรณี
พิเศษ แต่กลับถูกคนอื่นชิงเอำไปกินเสี ยเช่นนี้ แล้ว เขำก็จะได้มีโอกำสพูดจำระบำยควำมรู้สึกให้ภรรยำ
ของเขำได้รับรู้และอธิ ษฐำนร่ วมกันกับเธอ ถ้ำฝ่ ำยหญิงรู ้สึกเจ็บช้ ำน้ ำใจเพรำะมีบำงคนเข้ำใจผิดในตัว
เธอและกล่ำวคำหยำบหยำมต่อเธอ เธอก็สำมำรถที่จะระบำยควำมรู ้สึกต่อสำมีของเธอ ด้วยเหตุน้ ีท้ งั สำมี
และภรรยำจึงสำมำรถอธิ ษฐำนร่ วมกันเกี่ยวกับปั ญหำดังกล่ำว
กำรเกื้อกูล และแบ่งเบำภำระซึ่ งกันและกันดังกล่ำวนี้ เป็ นหลักของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และ
มีควำมสัมพันธ์ยงิ่ คำว่ำ “หุ้นส่ วน” และ “เข้ าสนิท” เน้นให้เห็นถึงควำมเป็ นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันของ
บุคคลผูม้ ีควำมเลื่อมใสครัทธำพระเยซูคริ สต์ ควำมเป็ นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันนี้แสดงออกโดยกำรแบ่งปั น
ควำมมัน่ คัง่ ฝ่ ำยวัตถุ
และจิตวิญญำณให้แก่กนั
ควำมเป็ นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันของสำมีภรรยำมี
ลักษณะเฉพำะแตกต่ำงจำกควำมสัมพันธ์อื่น ๆ ฉะนั้นสำมีภรรยำจะต้องอ่ำนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และ
อธิ ษฐำนร่ วมกันตลอดชีวติ

3. แบบอย่ างในพระคริสตธรรมคัมภีร์
กำรสมรสใด ๆ จะถือว่ำเป็ นกำรสมรสแบบคริ สเตียนไม่ได้ เว้นไว้แต่คูส่ มรสจะเชื่ อฟังคำสัง่
ของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ว่ำด้วยควำมรักและเคำรพซึ่ งกันและกัน สำมีถูกกำหนดให้เป็ นผูน้ ำ
ครอบครัว ฝ่ ำยภรรยำเป็ นผูต้ ำม แต่ท้ งั นี้ คู่สมรสทั้งสองฝ่ ำยจะต้องปฏิบตั ิต่อกันด้วยควำมรัก อำจำรย์
เปำโลได้รับกำรดลใจให้บนั ทึกไว้วำ่
“จงยอมฟังซึ่ งกันและกันด้วยเกรงกลัวพระคริ สต์ ฝ่ ำยภรรยำจงยอมฟังสำมีของตนเหมือนยอม
ฟังองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ เพรำะว่ำสำมีน้ นั เป็ นศีรษะของภรรยำ เหมือนพระคริ สต์ที่เป็ นศีรษะของคริ สตจักร
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โดยที่พระองค์เป็ นผูท้ รงช่วย (คริ สตจักรคือ) ร่ ำงกำย (ของพระองค์) ให้รอด ฝ่ ำยสำมีจงรักภรรยำของ
ตนเหมือนอย่ำงพระคริ สต์ได้ทรงรักคริ สตจักรด้วย และทรงประทำนพระองค์เองเพื่อคริ สตจักรนั้น”
(เอเฟซัส 5:22-25)
สำมีเป็ นผูน้ ำของครอบครัว แต่เขำจะต้องรักภรรยำของเขำด้วยควำมรักที่เสี ยสละ ปรำศจำก
ควำมเห็นแก่ตวั เช่นเดียวกับควำมรักของพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งได้สำแดงออกด้วยกำรสิ้ นพระชนม์ เพื่อช่วย
ให้เรำทั้งหลำยได้รับควำมรอด จริ งอยูก่ ำรเป็ นหัวหน้ำครอบครัวนั้นนับว่ำเป็ นอภิสิทธิ์ อย่ำงยิง่ แต่ก็
นับว่ำเป็ นกำรรับผิดชอบที่หนักอึ้งเช่นกัน หำกฝ่ ำยชำยจะเชื่อฟังคำสั่งของอำจำรย์เปำโล เขำก็จะยอม
เสี ยสละควำมเห็นแก่ตวั และจะพยำยำมขวนขวำยสิ่ งที่ดีที่สุดสำหรับภรรยำของเขำ แม้จนกระทัง่ ยอม
ตำยแทนภรรยำถ้ำจำเป็ น ควำมรักที่กล่ำวนี้รวมตลอดถึง กำรเอำใจใส่ ดูแล ปกป้ อง และช่วยเหลือ
อุดหนุนเจือจุนเธอ
“ฝ่ ำยท่ำนทั้งหลำยที่เป็ นสำมีก็เหมือนกัน จงอยูก่ ินกับภรรยำโดยใช้ควำมรู ้ จงให้เกียรติแก่
ภรรยำเหมือนหนึ่งเป็ นภำชนะที่อ่อนแอกว่ำ และเป็ นเหมือนคู่รับมรดกพระคุณแห่งชี วิตด้วยกัน เพื่อจะ
ได้ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่ งใดขัดขวำงคำอธิ ฐำนของท่ำน” (1 เปโตร 3:7)
กำรที่ฝ่ำยชำยจะต้องเอำใจใส่ ปกป้ องคุม้ ครองฝ่ ำยหญิงนั้น
ก็เพรำะว่ำภรรยำของเขำเป็ น
“ภาชนะทีอ่ ่อนแอ” ที่กล่ำวเช่นนี้ มิได้หมำยควำมว่ำ ฝ่ ำยหญิงด้อยกว่ำฝ่ ำยชำยผูเ้ ป็ นสำมี เพรำะอำจำรย์
เปำโลก็ได้กล่ำวไว้อย่ำงชัดแจ้งว่ำ ทั้งสำมีและภรรยำ “ได้รับชีวิตอันเป็ นพระคุณเป็ นมรดก” (1 เปโตร
3:7) ในควำมรอดนั้น ทั้งสำมีและภรรยำเท่ำเทียมกันทุกประกำรจำเพำะพระพักตร์พระเจ้ำและสำมำรถที่
จะไปสวรรค์ได้เหมือนกัน
“เพรำะว่ำเมื่อท่ำนทั้งหลำยเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับพระคริ สต์น้ นั จะเป็ นพวกยูดำยหรื อ
พวกเฮเลนก็ไม่ได้จะเป็ นทำสหรื อเป็ นไทก็ไม่ได้ จะเป็ นชำยหรื อเป็ นหญิงก็ไม่ได้” (กำลำเทีย 3:28)
ควำมรักผิดชอบของสำมีในฐำนะหัวหน้ำครอบครัว คือ กำรปลุกปลอบให้กำลังใจอุดหนุนจุน
เจือและปกป้ องคุม้ ครองภรรยำ เขำจะต้องร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกับภรรยำของเขำ จะต้องเป็ นคนมีเหตุผล
และไม่ยอมกระทำสิ่ งใดโดยไร้เหตุผล ด้วยควำมเอำใจใส่ และด้วยจิตใจที่เสี ยสละของสำมีนี่แหละ จะ
ทำให้ภรรยำยอมรับควำมเป็ นผูน้ ำของสำมีโดยง่ำยและด้วยควำมยินดี
ฝ่ ำยหญิงนั้นเล่ำ ก็อยูใ่ นฐำนะ ยอมเพราะรัก อำจำรย์เปำโลได้เขียนจดหมำยถึงทิตสั ว่ำ สตรี
สู งอำยุควรจะฝึ กสอนหญิงสำวให้รักสำมีและบุตรชำยของตน (ทิตสั 2:4) พระวจนะของพระเจ้ำได้
กล่ำวไว้อย่ำงชัดแจ้งว่ำ ควำมรักเช่นนี้ตอ้ งแสดงออกด้วยท่ำทีที่อ่อนน้อมยอมเชื่อฟั งอย่ำงหน้ำชื่นตำ
บำน
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“ฝ่ ำยท่ำนทั้งหลำยที่เป็ นภรรยำก็เช่นนั้น จงยอมฟังคำสำมีของท่ำน เพื่อว่ำแม้จะไม่เชื่อฟัง
พระวจนะของพระเจ้ำ แต่ควำมประพฤติของภรรยำก็อำจจะจูงใจเขำได้โดยไม่ตอ้ งพูดเลยสักคำเดียว”
(1 เปโตร 3:1)
กำรอ่อนน้อมยอมเชื่ อฟังสำมี ซึ่ งเป็ นหน้ำที่ของภรรยำนั้น สัมพันธ์กบั บทบำทของเธอใน
ครอบครัวสถำบันต่ำง ๆ จำเป็ นต้องมีผนู ้ ำ ทีมนักกีฬำจำเป็ นต้องมีผจู ้ ดั กำรหรื อผูฝ้ ึ กสอน กำรที่พระเจ้ำ
ทรงกำหนดให้สำมีเป็ นผูน้ ำในครอบครัวก็ดว้ ยเหตุเดียวกัน และยศตำแหน่งนำยพันเอกหำได้แสดงว่ำ
นำยพันด้อยค่ำในควำมเป็ นคนกว่ำนำยพลฉันใด กำรที่ภรรยำอยูใ่ นฐำนะต้องยอมเชื่อฟั งสำมี ก็หำใช่วำ่
พระเจ้ำทรงกำหนดให้ภรรยำต้อยต่ำกว่ำสำมีแต่อย่ำงใดไม่ นอกจำกนั้น กำรที่ภรรยำยอมเชื่อฟังสำมี
มิได้เกิดจำกควำมรู ้สึกหวัน่ กลัวสำมี เธอยอมเพรำะรักพระเจ้ำและรักสำมีของเธอ และเพรำะเธอ
ต้องกำรจะปฏิบตั ิตำมคำสั่งของพระเจ้ำ อันว่ำด้วยครอบครัว
แต่มีบำงคนอำจแย้งว่ำ จริ งซิ ที่คุณพูดนั้นก็ถูกแต่สำหรับผมคู่สมรสของผมไม่ได้เป็ นคริ สเตียน
แล้วจะว่ำอย่ำงไร เอำละเรำยอมรับว่ำ ในครอบครัวเช่นนั้น กำรอ่ำนพระคัมภีร์และกำรอธิ ษฐำนร่ วมกัน
ซึ่ งจะเป็ นแกนเชื่ อมโยงให้มีควำมสัมพันธ์กนั เป็ นสิ่ งที่ไม่สำมำรถกระทำได้ และพวกเรำก็พอจะทรำบ
กันว่ำสำมีที่ไม่เป็ นคริ สเตียนบำงคนมีอำรมณ์รุนแรง หยำบคำย จนภรรยำที่เป็ นคริ สเตียนไม่สำมำรถอยู่
ร่ วมชำยคำเดียวกันได้ แต่ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำ กรณี เช่นนี้จะต้องหย่ำร้ำงกันเสี ยทุกรำยไป ถ้ำท่ำนเป็ น
คริ สเตียนท่ำนจะต้องพยำยำมทุกวิถีทำงที่จะธำรงครอบครัวของท่ำนให้คงอยูด่ ว้ ยควำมรำบรื่ น และกลม
เกลียวกันต่อไป ท่ำนจะต้องไม่หวังกำรหย่ำร้ำง เป็ นหนทำงหลบหนีจำกปั ญหำยุง่ ยำกในครอบครัว
อำจำรย์เปำโลได้กล่ำวไว้อย่ำงชัดแจ้งว่ำ
“อำหำรก็สำหรับท้อง และท้องก็สำหรับอำหำร แต่พระเจ้ำจะให้ท้ งั ท้องและอำหำรสู ญไป แต่
ร่ ำงกำยนั้นไม่ใช่มีไว้สำหรับกำรล่วงประเวณี แต่มีไว้สำหรับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
สำหรับร่ ำงกำย พระเจ้ำได้ทรงบันดำลให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำเป็ นขึ้นมำใหม่ และพระองค์จะทรงโปรด
บันดำลให้เรำทั้งหลำยเป็ นขึ้นมำใหม่โดยฤทธิ์ เดชของพระองค์” (1 โคริ นธ์ 7:13,14)
ท่ำนมีควำมรับผิดชอบที่จะแสดงควำมมีน้ ำใจดุจพระเยซูต่อเขำ
ท่ำนควรยอมรับใช้เขำให้
มำกกว่ำที่เขำต้องกำร และในแต่ละวันก็ควรสำแดงควำมมีใจโอบอ้อมอำรี เมตตำกรุ ณำ และควำม
บริ สุทธิ์ ซ่ ึ งเป็ นวิสัยของบุคคลผูร้ ู ้จกั พระเยซูคริ สตเจ้ำ ให้เขำได้เห็นเป็ นประจักษ์อำจำรย์เปำโลยังได้
เขียนจดหมำยถึงหญิงที่มีสำมีไม่เป็ นคริ สเตียน ซึ่ งเป็ นคำสัง่ ที่อำจนำใช้กบั ฝ่ ำยชำยที่มีภรรยำไม่เป็ น
คริ สเตียนได้ดว้ ย ท่ำนได้กล่ำวไว้วำ่
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“ฝ่ ำยท่ำนทั้งหลำยที่เป็ นภรรยำก็เช่นเดียวกัน จงยอมฟังคำสำมีของท่ำน เพื่อว่ำแม้สำมีจะไม่เชื่อ
ฟังพระวจนะของพระเจ้ำ
แต่ควำมประพฤติของภรรยำก็อำจจะจูงใจเขำได้โดยไม่ตอ้ งพูดเลยสักคำ
เดียว” (1 เปโตร 3:1)
จงจำไว้วำ่ ท่ำนที่แต่งงำนแล้วก็ผทู ้ ี่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียน พระเจ้ำทรงหนุนใจท่ำนให้รักษำ
เสถียรภำพของครอบครัวไว้ต่อไป และพยำยำมโน้มน้ำวจิตใจเขำให้มำเชื่ อและวำงใจในพระเยซูคริ สต
ในตอนที่ท่ำนแต่งงำนนั้น
ตัวท่ำนเองก็อำจจะยังไม่ได้รับควำมรอดหรื อเป็ นคริ สเตียนแต่ชื่อเท่ำนั้น
ท่ำนอำจจะอ้ำงว่ำท่ำนไม่รู้จกั ควำมรักแท้คืออะไร และอำจจะคิดได้วำ่ สิ่ งที่ท่ำนได้กระทำลงไปนั้นเป็ น
ควำมผิดพลำด แต่ขอ้ เท็จจริ งก็คือ บัดนี้ท่ำนได้แต่งงำนแล้ว และพระเจ้ำก็ทรงยอมรับว่ำ ท่ำนได้เข้ำสู่
ควำมสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันตลอดชัว่ ชีวติ แล้วหำกท่ำนทูลขอควำมช่วยเหลือจำกพระเจ้ำ และดำเนิน
ชีวติ ด้วยควำมช่วยเหลือจำกพระเจ้ำ และดำเนิ นชีวติ ด้วยควำมศรัทธำในพระองค์อย่ำงมัน่ คง ทั้งยัง
ปฏิบตั ิต่อคู่สมรสของท่ำนด้วยควำมสุ ภำพอ่อนน้อมเห็นอกเห็นใจและเอำใจใส่ ในสำรทุกข์สุกดิบแล้ว
อำจเป็ นไปได้วำ่ ไม่เพียงแต่ท่ำนจะสำมำรถรักษำเสถียรภำพของครอบครัวไว้ได้เท่ำนั้น หำกแต่ยงั จะ
สำมำรถชักนำคู่สมรสของท่ำนให้หนั มำเชื่อถือในพระเยซูคริ สต์ได้อีกด้วย
ครอบครัวเป็ นสถำบันอันศักดิ์สิทธิ์ กำรสมรสเป็ นของคู่ชีวติ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำมีกบั
ภรรยำเกี่ยวข้องกับร่ ำงกำย จิตใจ และจิตวิญญำณ เพรำะเหตุวำ่ สิ่ งเหล่ำนี้เป็ นควำมจริ ง ฉะนั้นจึงไม่มี
ครอบครัวใดมีสภำพสมดังพระประสงค์ของพระเจ้ำทุกประกำร เว้นเสี ยแต่ครอบครัวนั้น ทั้งสำมีและ
ภรรยำรู ้จกั องค์พระเป็ นเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง และดำเนิ นชีวติ ด้วยควำมเชื่อฟังพระองค์อย่ำงสม่ำเสมอ หำก
ท่ำนยังไม่ได้รับพระเยซูคริ สต์ ข้ำพเจ้ำของเชิ ญชวนท่ำนให้ตอ้ นรับพระองค์เสี ยแต่บดั นี้ เมื่อพระองค์
เสด็จเข้ำมำประทับในชีวติ ของท่ำน ท่ำนจะได้รับกำรอภัยโทษและจะมีควำมชื่นชมยินดีในสันติสุขของ
พระเจ้ำท่ำนจะได้รับธรรมชำติวสิ ัยใหม่และพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะประทับอยูใ่ นท่ำน องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้ำจะทรงโปรดช่วยท่ำนให้สำมำรถยกโทษควำมผิดของคู่สมรส และกลับมีท่ำทีอนั ละเมียดละมัยต่อคู่
สมรสของท่ำนเหมือนเมื่อแรกรัก
หำกท่ำนจะเชื่อฟังพระเยซูคริ สต์พระองค์ก็จะประทำนควำมรอด
ให้แก่ท่ำนเป็ นกำรเฉพำะตัว และท่ำนจะพบหนทำงที่จะสร้ำงสรรค์“สวรรค์ ในบ้ าน”
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บทที่ 2 ความสั มพันธ์ ฉันสามีภรรยา
นักสังคมสงเครำะห์จำนวนมำก มีควำมเห็นพ้องต้องกันว่ำ ในอนำคตอันใกล้น้ ีคนเรำจะผูกพัน
กันเพียงชัว่ ครู่ ชวั่ ยำมเท่ำนั้น นักสังคมสงเครำะห์เหล่ำนั้นกล่ำวต่อไปอีกว่ำจะมีเพียงไม่กี่คนที่มีควำม
เต็มใจแต่งงำนและอยูก่ ินด้วยกันจนตลอดชีวติ และยังบอกด้วยว่ำ ทัศนคติเช่นนี้ปรำกฏอยูท่ วั่ ไปในทุก
วงกำร อย่ำงเช่นเมื่อไม่นำนมำนี้ ข้ำรำชกำรสตรี ได้ให้ทศั นคติเรื่ องกำรแต่งงำนว่ำ “สำหรับดิฉนั ปี นี้
อำจจะแต่งงำน และเมื่อแต่งงำนแล้ว ดิฉนั อำจอยำกอยูเ่ ป็ นโสดอีกก็ได้”
ข้อควำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นนี้ ไม่ทำให้ขำ้ พเจ้ำรู ้สึกประหลำดใจแต่อย่ำงใด เพรำะว่ำในทุกวันนี้
อัตรำกำรหย่ำร้ำงเพิ่มสู งขึ้นอย่ำงน่ำใจหำย อย่ำงไรก็ตำมข้ำพเจ้ำรู ้สึกเป็ นห่วงในเรื่ องนี้เป็ นอย่ำงมำก
เพรำะถ้ำหำกเป็ นเช่นนั้นจริ งแล้ว โลกในอนำคตจะเต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตวั และคนเรำจะหลงผิด ขำด
ระเบียบวินยั และจะเป็ นโรคประสำทกันมำกขึ้น
หำกท่ำนต้องกำรจะพบบุคคลที่มีควำมสุ ขอย่ำงแท้จริ งแล้ว จงอย่ำได้แสวงหำในกลุ่มบุคคล
จำพวก “ลักเพศ” หรื อในบรรดำผูท้ ี่ชอบมี “อีหนู” สำมีภรรยำที่มีควำมสุ ขที่สุดเท่ำที่ขำ้ พเจ้ำเคยพบมำ
เป็ นชำวพื้นเมืองที่มีควำมเชื่อในพระเจ้ำ และดำเนินชีวิตตำมแนวทำงแห่งพระวจนะของพระองค์ ทั้งคู่
ร่ วมหัวจมท้ำยกันในทุกเวลำ ไม่วำ่ จะเป็ นยำมโศกเศร้ำหรื อยินดี ยำมสุ ขสบำยหรื อลำบำก เขำไม่เคยคิด
ที่จะเลิกรำหย่ำร้ำงกันเลย ที่ยกตัวอย่ำงมำนี้มิได้หมำยควำมว่ำชีวติ สมรสของเขำจะรำบรื่ น ไม่เคยมี
ปัญหำหรื ออุปสรรคใด ๆ เลย เพรำะเขำทั้งสองก็ยงั เป็ นมนุษย์ปุถุชนธรรมดำ ซึ่ งแต่ละคนย่อมมีชีวติ
บุคลิกภำพหรื ออุปนิสัยใจคอแตกต่ำงกัน เมื่อมำอยูร่ ่ วมกัน ก็ยอ่ มมีโอกำสขัดแย้งกันขึ้นทุกเมื่อ สำมีที่มี
นิสัยรักควำมจริ งจะยอมรับสำรภำพว่ำ บำงครั้งเขำก็ประพฤติตนอย่ำงคนเห็นแก่ตวั หรื อไร้ควำมคิด ฝ่ ำย
ภรรยำก็เช่นกัน บำงครั้งก็ตอ้ งยอมรับว่ำเธอได้ปล่อยให้อำรมณ์ร้ำยเข้ำมำครอบงำจิตใจ ชีวติ สมรสจะ
ดำเนินไปอย่ำงรำบรื่ นชื่นบำน หำกสำมีและภรรยำมีควำมเข้ำใจและรู ้จกั ให้อภัยต่อกัน และปรำกฏว่ำ
ครอบครัวส่ วนมำกเมื่อมีปัญหำผิดพ้องหมองใจหรื อทะเลำะเบำะแว้งกันเพียงเล็กน้อยก็เก็บส่ ำสมไว้
จนกระทัง่ พอกพูนกลำยเป็ นควำมบำดหมำง และควำมขมขื่นในจิตใจ แต่หนทำงที่แก้ไข ไม่ใช่กำรหย่ำ
ร้ำง บ้ำนอำจกลับเป็ นสวรรค์ข้ ึนมำอีก หำกคู่สมรสหันมำเอำใจใส่ ในหลักคำสอนของพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ที่วำ่ ด้วยควำมประพฤติของคริ สเตียน พร้อมทั้งนำมำปฏิบตั ิในชีวติ สมรส

1.อุทศิ ตนให้ แก่กนั และกัน
คริ สเตียนผูม้ ีวจิ ำรณญำณ
ย่อมจะรู ้ชดั ว่ำชีวิตสมรสที่จะดำเนินไปด้วยควำมรำบรื่ นชื่นบำน
อย่ำงแท้จริ งนั้น คู่สมรสจะต้องยอมอุทิศตนให้แก่กนั และกัน ครอบครัวของท่ำนจะกลำยเป็ นสวรรค์
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ไม่ได้ หำกว่ำท่ำนปฏิเสธไม่ยอมปฏิบตั ิตำม พระคัมภีร์ขอ้ นี้ แน่ละในแต่ละวันต่ำงฝ่ ำยก็มีภำระหน้ำที่
อย่ำงเต็มมืออยูแ่ ล้ว แต่ที่กล่ำวมำนี้มิได้หมำยควำมว่ำ เรำจะต้องทุ่มเททั้งร่ ำงกำยให้แก่คู่สมรสหลักเรื่ อง
กำรอุทิศตนให้แก่กนั นี้ปรำกฏอยูใ่ นพระธรรมเอเฟซัส บทที่ 5 ซึ่ งอัครสำวกเปำโลได้กล่ำวไว้วำ่
ควำมสัมพันธ์กนั ในชีวติ สมรสนั้นคล้ำยคลึงกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพระคริ สต์กบั คริ สตจักร
“ฝ่ ำยภรรยำจงยอมฟังสำมีของตน เหมือนยอมฟังองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ เพรำะว่ำสำมีน้ นั เป็ นศีรษะ
ของภรรยำเหมือนพระคริ สต์เป็ นศีรษะของพระคริ สตจักร โดยที่พระองค์เป็ นผูท้ รงช่วย (คริ สตจักรคือ)
ร่ ำงกำย (ของพระองค์) ให้รอด แต่คริ สตจักรยอมฟังพระคริ สต์ฉนั ใด ภรรยำก็ควรยอมฟังสำมีทุก
ประกำรฉันนั้น ฝ่ ำยสำมีจงรักภรรยำของตนเหมือนอย่ำงพระคริ สต์ได้ทรงรักคริ สตจักรฉันใด ภรรยำก็
ควรยอมฟังสำมีทุกประกำรฉันนั้น” (เอเฟซัส 5:22-25)
องค์พระเยซูคริ สตเจ้ำได้ทรงละทิ้งสง่ำรำศีอนั รุ่ งเรื องถำวรของพระองค์ในสวรรค์ เพื่อมำรับ
สภำพเป็ นมนุษย์และสิ้ นพระชมน์บนไม้กำงเขนอย่ำงน่ำอับอำย เพื่อช่วยให้เรำรอดพ้นจำกโทษทัณฑ์
แห่งควำมผิดบำป
และแม้กระทัง่ บัดนี้พระองค์ทรงเชิญชวนให้เรำมีใจกล้ำเข้ำมำยังพระที่นงั่ แห่ง
พระคุณ....เพื่อเรำจะได้รับพระเมตตำและพระคุณที่จะช่วยเรำในวำระที่เรำต้องกำร” (ฮีบรู 4:16) พระ
เยซูคริ สต์ได้พระรำชทำนพระชนม์ชีพของพระองค์อย่ำงสมบูรณ์เพื่อเรำ บัดนี้พระองค์ทรงต้องกำรให้
เรำมอบชีวติ ทั้งหมดของเรำให้แก่พระองค์ สำมีภรรยำควรจะได้เจริ ญรอยตำมพระเยซูคริ สต์ในเรื่ อง
ควำมรักและควำมเสี ยสละของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทุกคน ครอบครัวเป็ นจำนวนมำก ต้องมีอนั แตก
สลำย เพรำะผูเ้ ป็ นสำมีมองไม่เห็นว่ำครอบครัวที่สมบูรณ์น้ นั มีควำมสำคัญยิง่ เพียงใด เขำใช้เวลำว่ำง
เกือบทั้งหมดให้เสี ยไปด้วยกำรยิงนกตกปลำ ตีกอล์ฟ เล่นบิลเลียด หรื อไม่ก็ไปดูกีฬำ ลูกเมียทำงบ้ำนจะ
เป็ นตำยร้ำยดีอย่ำงไรไม่ค่อยห่วง สำมีบำงคนก็มวั แต่ขวนขวำยหำเงินและเกียรติยศชื่อเสี ยง จนไม่มีเวลำ
ที่จะพูดจำกับลูกเมีย กลับมำบ้ำนก็เพื่อกินแล้วก็นอนเท่ำนั้น เขำคิดว่ำภรรยำควรจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
กำรบ้ำนกำรเรื อน คอยเอำใจใส่ ดูแลอบรมสัง่ สอนลูกและคอยบำเรอควำมสุ ขทำงเพศให้เขำ แต่เขำไม่
ยอมร่ วมหัวจมหัวท้ำยกับภรรยำของเขำอย่ำงแท้จริ ง
เมื่อภรรยำเกิดควำมเบื่อหน่ำยหรื อบกพร่ องใน
หน้ำที่ ก็จะบ่นว่ำ หน้ำบูดหน้ำบึ้ง ไม่ยอมพูดจำทำควำมเข้ำใจกัน ภำวะกำรณ์ตึงเครี ยดในครอบครัว
เช่นนี้ส่งผลให้สำมีประสบกับควำมล้มเหลวในอันที่จะมีควำมสัมพันธ์กบั ภรรยำในแบบ “ร่ วมหัว จม
ท้ำย” ฝ่ ำยภรรยำก็เช่นกัน จะต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงที่สุดเท่ำที่จะทำได้ในกำรที่จะส่ งเสริ มให้
ครอบครัวมีควำมสุ ข ภรรยำไม่ควรสนใจในงำนสังคมจนลืมงำนบ้ำนหรื อปรนนิบตั ิสำมี
หนทำงที่จะทำให้เกิดควำมสำมัคคีกลมเกลียวกันในครอบครัวมำกขึ้น ก็คือ กำรที่สำมีภรรยำจะ
ทำอะไรด้วยกันให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้
ท่ำนอำจชักชวนคู่ชีวติ ของท่ำนให้อ่ำนพระคัมภีร์และ
อธิ ษฐำนด้วยกัน หรื อชักชวนให้เข้ำร่ วมงำนประกำศพระกิตติคุณหรื องำนอื่นใด ทำนองนี้ดว้ ยกัน ท่ำน
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สำมำรถที่จะสมำนสัมพันธ์ให้แนบแน่นด้วยกำรช่วยกันคำนวณรำยรับรำยจ่ำยของครอบครัวหรื อไป
รับประทำนอำหำรมื้อเย็นนอกบ้ำนด้วยกันในบำงโอกำสหรื อไปจับจ่ำยหำซื้ อสิ่ งของด้วยกัน จงให้งำน
สังคมและกำรรื่ นเริ งพักผ่อนหย่อนใจของท่ำนมีควำมสำคัญเป็ นอันดับสองรองจำกกำรอยูร่ ่ วมกับคู่
สมรสของท่ำน
ชีวติ รับของท่ำนจะจำเริ ญวัฒนำขึ้นถ้ำท่ำนยอมเสี ยสละควำมสุ ขส่ วนตัวให้กบั คู่สมรสของท่ำน
สำมีที่เอำใจใส่ ต่อภรรยำ และยอมเลิกเล่นฟุตบอลหันมำช่วยเหลือภรรยำทำอะไรตำมอย่ำงที่เธอชื่นชอบ
จะทำให้ชีวติ รักของเขำทั้งสองเพิ่มควำมดื่มด่ำมำกยิง่ ขึ้น ภรรยำที่ยอมเลิกล้มควำมตั้งใจเดิมของตน และ
หันเข้ำช่วยเหลือกิจกำรงำนของสำมีน้ นั นับได้วำ่ เป็ นผูท้ ี่มีส่วนส่ งเสริ มเพิ่มพูนชีวิตรักของเขำให้หวำน
ชื่นยิง่ ขึ้น พึงระลึกไว้เสมอว่ำองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำอำจจะสถำปนำชีวติ สมรสของเรำในสวรรค์ไว้ ฉะนั้น
หน้ำที่ของเรำในโลกนี้ ก็คือ จะต้องรักษำชีวิตสมรสของเรำให้ธำรงคงอยูต่ ลอดไป บ้ำนจะกลำยเป็ น
สวรรค์ได้ก็ต่อเมื่อทั้งสำมีและภรรยำ ยอมอุทิศตัวเองให้แก่อีกฝ่ ำยหนึ่งในควำมรัก ควำมเสี ยสละ และ
กำรทุ่มเทชีวติ จิตใจให้แก่กนั

2. รู้ จักบังคับตนเอง
ชีวติ สมรสที่สมบูรณ์น้ นั คูส่ มรสจะต้องรู ้จกั บังคับตนเองด้วย ครอบครัวเป็ นจำนวนมำกมีอนั
ต้องแตกสลำยลงเพรำะคู่สมรสประสบควำมล้มเหลวในกำรที่จะตอบสนองควำมต้องกำรทำงเพศแก่กนั
อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ และอีกจำนวนนับไม่ถว้ นที่ตอ้ งประสบภำวะบ้ำนแตกสำแหรกขำด เพรำะ
คู่สมรสไม่พยำยำมระงับยับยั้งควำมอยำกได้ไคร่ มีสิ่งของฟุ่ มเฟื อยเกินฐำนะของตน
ก. เรื่องเพศ
ปั จจุบนั นี้ เรำจะต้องเน้นให้เห็นควำมจำเป็ นในเรื่ องกำรบังคับใจตนเองในเรื่ องเพศมำกกว่ำแต่
ก่อนเพรำะเดี๋ยวนี้คนส่ วนใหญ่มกั จะคิดว่ำกำรร่ วมประเวณี เป็ นเพียงพฤติกรรมในทำงชีววิทยำ โดย
ไม่ได้คิดถึงควำมสำคัญที่ลึกซึ้ งกว่ำนั้น เขำพยำยำมลบล้ำงข้อห้ำมหรื อจำรี ตประเพณี เก่ำ ๆ ในเรื่ องเพศ
เมื่อเขำเกิดอำรมณ์ใคร่ และสบโอกำสเหมำะ เขำก็ “ร่ วมรัก” กันทันที ข้อห้ำมของพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ในเรื่ องกำรผิดประเวณี และกำรมีชูถ้ ูกหยำมเหยียดว่ำเป็ นเรื่ องล้ำสมัย และเขำเชื่อว่ำสัญชำตญำณในทำง
เพศ เป็ นควำมต้องกำรทำงธรรมชำติซ่ ึงควรจะได้รับกำรตอบสนอง เช่นเดียวกับควำมหิ วกระหำยเท่ำ
นั้นเอง
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1. ข้ อยา้ เตือนของพระคริสตธรรมคัมภีร์
คริ สเตียนจะต้องบอกปั ดไม่ยอมรับทฤษฎีดงั กล่ำวนี้ โดยสิ้ นเชิงและยืนกรำนว่ำ พฤติกรรมทำง
เพศนั้น หำกได้กระทำนอกบรรยำกำศแห่งควำมรัก ในชีวติ สมรสแล้ว ล้วนเป็ นบาป เป็ นควำมเห็นแก่
ตัว และเป็ นเรื่ องที่น่ำอับอำยขำยหน้ำทั้งสิ้ น เขำจะต้องมองเรื่ องเพศในทำงที่ถูกตำมที่พระคริ สตธรรม
คัมภีร์ได้กล่ำวไว้คือ เป็ นกำรแสดงออกซึ่ งควำมรักอันละเมียดละมัยที่มีควำมหมำยอย่ำงลึกซึ้ ง และ
จะต้องปฏิเสธไม่เชื่อถือตำมควำมคิดของคนทัว่ ๆ ไปที่วำ่ เรื่ องเพศเป็ นเรื่ องที่สำคัญที่สุดในชีวติ เหตุ
ฉะนั้นคริ สเตียนจึงไม่ควรอ่ำนปั ญหำทำงเพศที่ลงพิมพ์ในหนังสื อพิมพ์หรื อนิ ตยสำร เพรำะจะทำให้เกิด
ควำมหมกมุ่นอยูใ่ นควำมคิดที่ผดิ ๆ ผูเ้ ขียนคอลัมน์ตอนปัญหำทำงเพศในนิตยสำรบำงฉบับ แม้เขำจะ
อวดอ้ำงตัวว่ำเป็ นนำยแพยท์หรื อผูท้ รงควำมรู ้ก็ตำมที แต่โดยเนื้อแท้แล้ว บุคคลเหล่ำนั้นเป็ นเพียงผูท้ ี่
ถือเอำควำมพอใจเป็ นหลัก และเป็ นนักปรำชญ์เก๊ ซึ่ งต้องกำรจะปลุกเร้ำอำรมณ์ผอู ้ ่ำนให้เกิดควำมรู ้สึก
ในทำงเพศมำกยิง่ ขึ้นเท่ำนั้นเอง
คริ สเตียนไม่วำ่ จะเป็ นคนโสดหรื อแต่งงำนแล้วไม่ควรอ่ำนหนังสื อ
ประเภทนี้ จงเลิกอ่ำนเสี ยเถิด เรื่ องเพศจะกลำยเป็ นเรื่ องเห็นแก่ตวั เป็ นเครื่ องมือเพื่อตอบสนองควำมใคร่
ทำงเนื้อหนังเท่ำนั้น กำรต้องเสพกับเพศเดียวกันหรื อโสเภณี เป็ นเรื่ องของคนที่แสวงหำควำมพอใจ
ในทำงเพศเท่ำนั้น แต่ไม่ใช่เรื่ องน่ำชมหรื อมีสำระควำมหมำยแต่อย่ำงใด ยิง่ กว่ำนั้น บุคคลผูส้ ำส่ อน
ในทำงเพศมักจะแสวงหำประโยชน์ส่วนตัวจำกบุคคลอื่นเพื่อบำบัดควำมใคร่ ของตน เพื่อเงินหรื อเพื่อ
สิ่ งที่ไร้คุณค่ำ เป็ นที่แน่นอนว่ำ บุคคลผูแ้ สวงหำควำมเพลิดเพลินจำกกำรประพฤติผดิ ประเวณี ดงั กล่ำวนี้
ย่อมจะค่อย ๆ สู ญเสี ยคุณควำมดีของตนเองไปทีละน้อย ๆ และเขำจะพบกับควำมพึงพอใจที่แท้จริ ง
เพียงน้อยนิดเท่ำนั้น และท้ำยที่สุดก็จะหันมำใช้วธิ ี ที่ผดิ ธรรมชำติและต่ำช้ำเลวทรำมมำกยิง่ ขึ้น เพื่อจะ
ตอบสนองควำมใคร่ ซ่ ึ งทวีควำมรุ นแรงขึ้นเรื่ อย ๆ

2. แรงกระตุ้นทีถ่ ูกต้ อง
กำรบังคับตนเองเป็ นสิ่ งจำเป็ นเสมอในชีวิตสมรสโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เมื่อคู่สมรสฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง
มีควำมผิดปกติทำงร่ ำงกำยหรื อจิตใจ
ไม่สำมำรถที่จะบรรลุควำมเพลิดเพลินในกำรร่ วมเพศได้ใน
ช่วงเวลำเช่นนี้ คู่สมรสอีกฝ่ ำยหนึ่งจะแสดงควำมรักแท้ได้ดว้ ยกำรเป็ นฝ่ ำยปลอบประโลมใจ ควำมจริ งมี
อยูว่ ำ่ สำมีและภรรยำที่จะร่ วมกันด้วยควำมรักและควำมนุ่มนวล แม้วำ่ ฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งหรื อทั้งสอง
เจ็บป่ วย ไม่สำมำรถบรรลุถึงจุดสุ ดยอดในทำงเพศได้ก็ตำม เรำจะต้องไม่หลงเชื่ อคำกล่ำวอ้ำงที่วำ่ ควำม
ต้องกำรทำงเพศเป็ นเพียงควำมต้องกำรทำงร่ ำงกำยอย่ำงหนึ่งเหมือนกับควำมหิ ว หรื ออยำกอำหำร ซึ่ งถ้ำ
อดกลั้นไว้จะเป็ นอันตรำยต่อร่ ำงกำย แต่ควำมจริ งหำได้เป็ นเช่นนั้นไม่ ควำมต้องกำรทำงเพศหำได้
เหมือนกับควำมต้องกำรทำงร่ ำงกำยอย่ำงอื่น เช่นควำมต้องกำรอำหำรหรื อน้ ำ คนที่ละเว้นในเรื่ องเพศ
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นั้น ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรำยต่อร่ ำงกำยเมื่อได้รับควำมลำบำกใจแต่ประกำรใดว่ำที่จริ งแล้วบำงครั้งคนที่
อดกลั้นควำมต้องกำรในทำงเพศไว้น้ นั ทำให้เกิดพลังควำมคิดที่สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นได้อีกและ
บุคคลที่สำมำรถบังคับควบคุมควำมต้องกำรทำงเพศไว้ได้น้ นั จะเป็ นผูท้ ี่มีควำมสุ ขมำกกว่ำ จะมีสุขภำพ
อนำมัยดีกว่ำ และจะประพฤติตนอยูใ่ นกรอบของสังคมได้ดีกว่ำบุคคลที่มีควำมละโมภในทำงเพศ ควร
จำไว้วำ่ บุคคลสองคนที่ร่วมประกอบกิจในทำงเพศกันนั้น หำใช่วำ่ จะต้องมีควำมรักต่อกันเสมอไป เขำ
อำจจะต้องกำรให้อีกฝ่ ำยหนึ่งเป็ นเพียง “คู่นอน” ของเขำเท่ำนั้น คู่สมรสที่เป็ นคริ สเตียนควรจะตระหนัก
ว่ำ ของประทำนในเรื่ องเพศนั้น พระเจ้ำไม่ได้ทรงมีพระประสงค์ให้เรำใช้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ทำงร่ ำงกำยเท่ำนั้น แต่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้เรำใช้ในกรอบข่ำยแห่งชี วติ สมรสและเพื่อเป็ นกำร
แสดงออกซึ่ งควำมรักอันละเมียดละมัยโดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้มีบุตรสื บสำยโลหิ ต ผลที่ตำมมำก็คือ
เด็กที่เกิดมำในครอบครัวที่พ่อแม่มีควำมรักใคร่ กลมเกลียวกัน และรู ้จกั กับคับตนเอง จะเจริ ญเติบโตขึ้น
ในท่ำมกลำงบรรยำกำศที่เต็มไปด้วยควำมรักและสันติสุข

3. คาตักเตือนของเปาโล
อัครสำวกเปำโลได้ช้ ีชดั ว่ำ ในเรื่ องเพศนั้น สำมีและภรรยำควรจะมีควำมรู ้จกั บังคับใจตนเอง
และรู้จกั สังเกตควำมต้องกำรของอีกฝ่ ำยหนึ่ง ท่ำนได้กล่ำวว่ำ
“ให้สำมียอมประพฤติต่อภรรยำตำมสมควร และให้ภรรยำประพฤติต่อสำมีตำมสมควร ภรรยำ
ไม่มีอำนำจเหนื อกกำยของตน แต่สำมีน้ นั มีอำนำจเหนื อกำยของภรรยำ ฝ่ ำยสำมีไม่มีอำนำจเหนื อกำย
ของตนดุจกัน แต่ภรรยำนั้นมีอำนำจเหนื อกำยของสำมี อย่ำแยกกันอยูเ่ ว้นแต่ยนิ ยอมเห็นชอบด้วยกัน
เป็ นครั้งเป็ นครำว เพื่ออุทิศตัวในกำรอธิ ษฐำน แล้วจึงค่อยมำอยูร่ ่ วมกันอีก เพื่อมิให้ซำตำนมำชักชวนให้
กระทำผิดเพรำะตัวอดไม่ได้” (1 โคริ นธ์ 7:3,4,5)
คู่สมรสทั้งสองฝ่ ำยมีสิทธิ์ โดยชอบที่จะร่ วมหลับนอนกับอีกฝ่ ำยหนึ่งตำมปกติ เว้นแต่ท้ งั สอง
ฝ่ ำยจะได้ตกลงปลงใจที่จะแยกกันนอน เป็ นกำรชัว่ ครำว เมื่อทั้งสองฝ่ ำยต่ำงก็ยอมสละควำมต้องกำร
ส่ วนตัว เพื่อเห็นแก่กนั และกัน เขำทั้งสองจะสำมำรถแก้ปัญหำในเรื่ องกำรมีควำมต้องกำรทำงเพศไม่
เท่ำกันได้ สำมีและภรรยำผูม้ ีควำมปรำรถนำที่จะให้ควำมสุ ขแก่กนั และกันอย่ำงแท้จริ งจะประสบควำม
พึงพอใจในกำรร่ วมหลับด้วยกันทั้งสองฝ่ ำย ชำยที่มีนิสัยก้ำวร้ำวอำจจะหำหนทำงครอบงำภรรยำด้วย
กำรแสดงอำรมณ์ทำงเพศกับภรรยำอย่ำงตระกรุ มตระกรำม ภรรยำบำงคนอำจจะพบว่ำเธอสำมำรถใช้
อำรมณ์ในทำงเพศ เป็ นเครื่ องมือบีบบังคับสำมีให้ทำตำมใจตนเมื่อสำมีทำถูกใจก็ให้รำงวัล หำกสำมีขดั
ใจก็ทำโทษ คริ สเตียนผูใ้ ดเคยประพฤติปฏิบตั ิเช่นนี้ ควรจะยอมรับผิดและสำรภำพบำปเสี ย และจงขอ
ควำมช่วยเหลือจำกพระเจ้ำให้สำมำรถบังคับควำมต้องกำรในทำงเพศให้อยูบ่ นพื้นฐำนของควำมไม่เห็น
แก่ตวั
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ข. เรื่องเงิน
กำรบังคับใจตนเองนั้นรวมถึงเรื่ องกำรใช้จ่ำยเงินด้วย ครอบครัวเป็ นจำนวนมำกต้องตกอยูใ่ น
สภำพบ้ำนแตกสำแหรกขำด ด้วยสำเหตุมำจำกปั ญหำเรื่ องเงินผูช้ ำยหลำยคนคิดว่ำ เงินที่เขำหำมำได้น้ นั
เป็ นของเขำเอง และเขำมีสิทธิ อย่ำงเต็มที่ที่จะใช้จ่ำยได้ตำมอำเภอใจ บำงครั้งเขำซื้ อของฟุ่ มเฟื อยสำหรับ
ส่ วนตัว ซึ่ งบำงทีสิ่งของนั้นก็มีรำคำแพงเกินรำยได้ของตน ทำให้ครอบครัวลำบำกยำกแค้น และภรรยำ
ก็จะขุ่นเคืองในควำมเห็นแก่ตวั ของสำมี จนอำจทำให้ถึงกับต้องเลิกรำหย่ำร้ำงกันอำจเป็ นไปได้ดว้ ยว่ำ คู่
สมรสฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่รู้จกั ใช้เงินและด้วยเหตุน้ ีท้ งั สำมีและภรรยำควรจะได้ปรึ กษำหำรื อกันว่ำควรจะ
ใช้จ่ำยเงินกันอย่ำงไร คริ สเตียนควรจะจดจำไว้วำ่ “ชีวติ ของคนมิได้อยูใ่ นกำรที่มีของฟุ่ มเฟื อย” (ลูกำ
12:15) และควรเชื่ อฟังคำตักเตือนที่วำ่ “จงพอใจในสิ่ งที่ท่ำนมีอยู”่ (ฮีบรู 13:5) เหตุฉะนั้นทั้งสำมีและ
ภรรยำ ไม่ควรสร้ำงควำมกดดันอันผิด ๆ แก่อีกฝ่ ำยหนึ่งด้วยกำรรบเร้ำให้ไปทัศนำจรซึ่ งต้องเสี ย
ค่ำใช้จ่ำยสู ง หรื อให้ซ้ื อสิ่ งของฟุ่ มเฟื อยเกินฐำนะครอบครัว
สังคมธุ รกิจในปั จจุบนั มีกำรใช้ระบบสิ นเชื่ อและผ่อนส่ งกันอย่ำงแพร่ หลำย ด้วยเหตุน้ ีแหละ
ทำให้ครอบครัวต้องประสบกับปั ญหำกำรเงินอย่ำงหนักแทบจะเรี ยกว่ำ “ล้มละลาย” ทีเดียว สำมีก็โทษ
ภรรยำ ภรรยำก็โทษสำมี ต่ำงฝ่ ำยต่ำงก็ตำหนิกนั ว่ำไม่รู้จกั ใช้เงิน ด้วยเหตุน้ ี สำมีภรรยำที่เป็ นคริ สเตียน
ควรจะรู้จกั บังคับใจตนเองในเรื่ องกำรใช้จ่ำยเงินด้วยกันทั้งสองฝ่ ำย
ทั้งคู่ควรจะเปิ ดเผยและมีควำม
ซื่อสัตย์ในกำรที่จะแยกแยะแจกแจงควำมจำเป็ นและควำมต้องกำรของตน และอธิษฐำนขอให้พระเจ้ำ
ทรงชี้ให้เขำทั้งสองได้เห็นว่ำ
เขำกำลังพยำยำมดิ้นรนขวนขวำยอยำกมีเหมือนกับคนอื่นเท่ำนั้นเอง
ตำมปกติแล้ว ถ้ำคู่สมรสทั้งสองปรึ กษำหำรื อในเรื่ องค่ำใช้จ่ำยของครอบครัวอย่ำงเปิ ดเผย และด้วย
อำรมณ์เยือกเย็นแล้ว ทั้งคู่ก็จะสำมำรถกำหนดงบประมำณรำยจ่ำยของครอบครัวได้อย่ำงเหมำะสมและ
ประหยัด กำรรู ้จกั บังคับใจตนเองในเรื่ องกำรใช้จ่ำยเงินนั้น เป็ นเรื่ องที่สำคัญยิง่ สำเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิด
ควำมแตกร้ำวในครอบครัวจะไม่เกิดขึ้น ถ้ำคู่สมรสเอำใจใส่ ต่อคำตักเตือนดังกล่ำวนี้
ท่ำนที่รัก ชีวติ สมรสของท่ำนกำลังประสบปั ญหำยุง่ ยำกและร้ำวฉำนใช่หรื อไม่ ถ้ำใช่ ข้ำพเจ้ำ
จะขอถำมท่ำนหน่อยเถิด ถำมจริ ง ๆ เถิดว่ำ ท่ านเคยมอบกายมอบใจให้ แก่ ผ้ ทู ี่ท่านเคยขอความรั กในวัน
แต่ งงานจนหมดสิ ้นหรื อเปล่ า? ท่ านเคยเสี ยสละเพื่อคู่ครองของท่ านหรื อไม่ ? ท่ านมีท่าทีที่ถกู ต้ องใน
เรื่ องเพศหรื อไม่ ? ท่ านนิยมยกย่ องวัตถุมากเกินไปหรื อเปล่ า? จงสำรภำพควำมผิดเหล่ำนี้ต่อพระเจ้ำและ
ต่อกัน พระเจ้ำจะทรงโปรดยกโทษให้ท่ำน และจะทรงช่วยให้ท่ำนสำมำรถลบรอยร้ำวที่กำลังลุกลำมขึ้น
เรื่ อย ๆ ในชีวติ ครอบครัว ท่ำนจะสำมำรถที่จะประคับประคอง และสร้ำงสรรค์ให้ชีวติ สมรสของท่ำน
ประสบควำมสุ ขสดชื่นได้ ด้วยกำรให้อภัยกัน เสี ยสละประโยชน์ส่วนตัวและมีระเบียบวินยั ในตนเอง
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บทที่ 3 ฝึ กให้ เด็กมีระเบียบวินัย
ถ้ำหำกท่ำนถำมคู่สมรสที่เป็ นคริ สเตียนว่ำ อะไรเป็ นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดกำรขัดแย้งกัน
อย่ำงรุ นแรงในชีวิตสมรส หลำยคนจะตอบว่ำ “ลูก” เมื่อลูกน้อยเจริ ญเติบโตเข้ำสู่ วยั ซุ กซน เมื่อนั้น
แหละชีวติ สมรสที่เคยหวำนชื่น จะเริ่ มมีปัญหำวุน่ วำยเกิดขึ้น บิดำบำงคนไม่เอำใจใส่ เรื่ องกำรอบรมสั่ง
สอนลูก คงปล่อยให้เป็ นภำระของมำรดำเพียงคนเดียว บำงรำยไม่สำมีก็ภรรยำ ตำมใจลูกจนเกินไป
ลักษณะครอบครัวเช่นนี้ จะทำให้เด็ก มีนิสัยแข็งกระด้ำงต่อบิดำมำรดำ พ่อแม่ก็หวั เสี ย ครอบครัวก็
อลเวง
เมื่อเป็ นเช่นนี้ พ่อแม่ต่ำงฝ่ ำยก็โทษกันว่ำ ไม่อบรมสั่งสอนลูก ลูกจึงมีนิสัยเสี ย สภำพกำรเช่นนี้
เกิดขึ้นอย่ำงดำษดื่นในสังคมปั จจุบนั จนกระทัง่ เมื่อเร็ ว ๆ นี้ นักวิชำกำรศึกษำผูเ้ รื องนำมท่ำนหนึ่ง
ถึงกับประกำศว่ำ ถ้ าเขาเป็ นศิษยาภิบาล เขาจะสอนเน้ นในเรื่องการ อบรมเลีย้ งดูเด็กเป็ นอันดับแรกเลย
ทีเดียว จริ งอยูค่ ริ สตจักรจะต้องให้บริ กำรแก่คนทุกเพศทุกวัย นับตั้งแต่คนที่อยูใ่ นวัยรุ่ น วันหนุ่มสำว วัย
กลำงคน จนกระทัง่ ถึงวัยชรำ แต่อย่ำงไรก็ตำม หำกเรำยอมรับกำรอบรมเด็กเป็ นกำรกันดีกว่ำแก้ เมื่อเรำ
ฝึ กอบรมเด็ก เรำก็ควรเน้นในเรื่ องกำรป้ องกันมิให้เด็กประพฤติผดิ ดีกว่ำที่จะเน้นในกำรลงโทษ กำรให้
กำรอบรมเลี้ยงดูเด็กเป็ นเรื่ องสำคัญ จะทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่ที่เคำรพต่อระเบียบและกฏเกณฑ์
ของสังคม และจะเคำรพเชื่ อฟังผูท้ ี่มีพระคุณต่อเขำด้วย
สำมีภรรยำที่เป็ นคริ สเตียนจะต้องปฏิบตั ิตำมข้อพระธรรมข้อนี้อย่ำงเคร่ งครัด ซึ่ งกล่ำวไว้วำ่
“จงฝึ กเด็กในทำงที่เขำควรจะเดินไป และเมื่อเขำเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว เขำจะไม่พรำกจำกทำงนั้น” (สุ ภำษิต
22:6)
คำว่ำ “ฝึ ก” ในพระธรรมข้อนี้ บิดำของข้ำพเจ้ำอธิ บำยว่ำ รวมถึงกำรฝึ กให้มีระเบียบวินยั กำร
อบรมสั่งสอน และกำรเป็ นตัวอย่ำงแก่เด็กด้วย บัดนี้ขำ้ พเจ้ำตระหนักว่ำ กำรฝึ กอบรมเด็กที่ได้ผลอย่ำง
สมบูรณ์น้ นั จะขำดข้อใดข้อหนึ่งในสำมข้อนี้ไม่ได้
เพรำะทั้งสำมข้อนี้มีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
ประกำรแรก คือระเบียบวินยั หมำยควำมว่ำ กำรควบคุมกำรประพฤติของเด็กโดยกำรปลูกฝั่งให้เด็ก มี
ควำมเคำรพและเชื่ อฟังอย่ำงสม่ำเสมอตลอดชีวิตของเขำ

1. จุดประสงค์ ของการสอนให้ เด็กมีระเบียบวินัย
ตำมที่ได้ให้คำจำกัดควำมของระเบียบวินยั ไว้ หมำยถึง กำรควบคุมกำรประพฤติของเด็ก
ในทำงที่ชอบอย่ำงถำวรนั้น ก่อนอื่นเรำขอชี้ชดั ให้เห็นว่ำ ขั้นตอนกำรอบรมจำต้องเริ่ มแต่เนิ่ น ๆ เพรำะ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำ เด็กเป็ นคนบำป หรื อนัยหนึ่ง มีสันดำนบำปมำแต่กำเนิ ด และต่อมำก็ค่อย
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ๆ เรี ยนรู้ สร้ำงสมอุปนิสัยใจคอ จนกลำยเป็ นบุคคลิภำพ และเรำยังทรำบอีกว่ำ เด็กต้องกำรชี้แนะ และ
เด็กจะรู ้สึกสบำยใจและอบอุ่นใจที่มีพอ่ แม่คอยเอำใจใส่ และแนะนำเขำอย่ำงใกล้ชิด
ก. เด็กมีสันดานบาปมาแต่ กาเนิด
เมื่อทำรกแรกคลอดออกมำก็มีสันดำนบำปติดตัวมำด้วย กษัตริ ยด์ ำวิดกล่ำวไว้ในพระธรรม
สดุดีวำ่ “ดูเถิดข้ำพระองค์ถือกำเนิดมำในควำมผิดบำป และมำรดำตั้งครรภ์ขำ้ พระองค์ในบำป” (สดุดี
51:5) องค์พระเยซูคริ สตเจ้ำตรัสว่ำ เรำเกิดมำเป็ นคนบำป และจำเป็ นที่จะต้องได้รับกำรเปลี่ยนชีวติ ใหม่
พระองค์ทรงกล่ำวไว้อย่ำงชัดแจ้งว่ำ “ซึ่ งบังเกิดจำกเนื้ อหนังก็เป็ นเนื้อหนัง” (ยอห์น 3:6) อำจำรย์เปำโล
ได้เขียนจดหมำยไปถึงคริ สเตียนซึ่ งได้รับกำรเปลี่ยนแปลงโดยพระมหำกรุ ณำธิ คุณของพระเจ้ำ ท่ำนได้
เขียนเพื่อบอกให้พวกเขำรู ้วำ่ ก่อนที่พวกเขำจะกลับใจหันมำเชื่อพระเยซูน้ นั พวกเขำ “เป็ นคนควรแก่
พระอำญำเหมือนอย่ำงคนอื่น ๆ” (เอเฟซัส 2:3)
จำกประสบกำรณ์ยอ่ มเป็ นเครื่ องยืนยันคำสอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ขอ้ นี้เป็ นอย่ำงดี เรำจะ
เห็นว่ำเด็กเล็ก ๆ ซึ่ งย่ำงเข้ำสู่ วยั พอรู ้ควำม ก็จะเริ่ มแสดงควำมเห็นแก่ตวั ซึ่ งเป็ นสันดำนเดิมของเขำ
ตั้งแต่เกิดออกมำทันทีเขำจะยื้อแย่งสิ่ งของต่ำง ๆ จำกเด็กคนอื่น มำเป็ นของคนอย่ำงซึ่ง ๆ หน้ำ และพูด
ว่ำ “นี่ของฉัน” หำกเขำพบว่ำเขำจะสำมำรถได้สิ่งของต่ำง ๆ มำเป็ นของตัว โดยกำรร้องไห้ เขำจะใช้กำร
ร้องไห้เป็ น “เครื่องมือหากิน” ของเขำและยิง่ ถ้ำท่ำนตำมใจเขำด้วยแล้ว ในที่สุดเขำจะกลำยเป็ นผูเ้ ผด็จ
กำรไปทีละน้อย ทีละน้อย เมื่อเขำอยำกได้สิ่งใด ถ้ำคุณขัดใจเขำ เขำอำจรื้ อข้ำวของขว้ำงทิง้ ลงกับพื้น จน
แตกหมด หรื อมิฉะนั้นก็ส่งเสี ยงร้องกรี ดและกระทืบเท้ำ เขำจะไม่ยอมกินข้ำว หรื อเข้ำนอนตำมเวลำ เขำ
จะแกล้งทำกระเง้ำกระงอกต่อหน้ำแขก เพรำะเขำรู ้วำ่ ถ้ำเขำทำเช่นนั้นเขำจะได้สิ่งที่เขำต้องกำรทันที
ก่อนที่เขำจะมีอำยุครบสิ บแปดเดือน เขำจะเริ่ มมีกริ ยำแข็งกระด้ำงต่อพ่อแม่ และหำกเขำสำมำรถข่มเหง
พ่อแม่ของเขำได้ ในช่วงอำยุระหว่ำงขวบครึ่ งถึงสองขวบครึ่ งแล้ว เขำก็จะเพำะนิสัยแข็งกระด้ำงต่อพ่อ
แม่เรื่ อยไป เด็กวัยรุ่ นที่เย้ยหยันขนบธรรมเนียมประเพณี ขอ้ บังคับของโรงเรี ยนและระเบียบวินยั ของ
บ้ำนเมืองนั้น มักจะเริ่ มเพำะนิสัยเหล่ำนี้มำตั้งแต่ยงั เป็ นเด็ก มีอำยุไม่ถึงสองขวบเพรำะในช่วงอำยุน้ ี เป็ น
ช่วงที่เด็กสำมำรถฝังใจจดจำได้เป็ นอย่ำงดี
ด้วยเหตุดงั กล่ำว จึงจำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่พอ่ แม่ตอ้ งหำทำงกำหรำบเด็กให้อยูม่ ือก่อนที่เด็กจะเริ่ ม
เพำะนิสัยแข็งกระด้ำง เด็กจะต้องเรี ยนรู ้ที่จะเชื่อฟังพ่อแม่ของตน เขำไม่รู้วำ่ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ที่สั่ง
ให้เขำเคำรพเชื่อฟังพ่อแม่และท่ำนผูเ้ ป็ นพ่อแม่ ควรจะอบรมสั่งสอนเขำ หำกไม่สอนเขำให้เข้ำใจอย่ำง
แจ่มชัดว่ำ พระเจ้ำทรงประสงค์ให้เขำเชื่อฟัง ก็ยอ่ มหมำยควำมว่ำ ท่ำนกำลังไม่ให้กำรสงเครำะห์เขำ
อย่ำงแท้จริ ง นักจิตวิทยำของเด็กกลุ่มหนึ่งกล่ำวว่ำ พ่อแม่จะต้องปล่อยให้เด็กทำอะไรได้ตำมใจ จะต้อง
ไม่ขดั ใจเขำ ในกำรปี นป่ ำยเฟอนิเจอร์ หรื อตูโ้ ต๊ะต่ำง ๆ ภำยในบ้ำน หรื อปล่อยให้เขำขีดเขียนฝำผนัง
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หรื อตอกตำปูในบ้ำนตำมใจชอบ นักจิตวิทยำกลุ่มนี้ให้เหตุผลว่ำ กำรห้ำมมิให้เด็กกระทำเช่นนั้นจะเป็ น
กำรขัดขวำงกำรพัฒนำกำรของเด็ก อย่ำงไรก็ตำม ทฤษฎีนีไ้ ด้ รับการ การพิสูจน์ แล้ วว่ ามีผลร้ ายมากกว่ า
ผลดี ครู ที่ดีที่สุดในโรงเรี ยนมัธยมและเตรี ยมอุดม กำลังจะเลิกอำชีพของตน เพรำะกลัวว่ำจะไม่ได้รับ
ควำมปลอดภัยในร่ ำงกำยและชีวติ ของตน นักปรัชญำที่เชื่อในทฤษฎี “ตามใจ” ได้ทำให้เด็กรุ่ นหลัง ๆ นี้
ขำดระเบียบวินยั มีใจเหี้ ยมโหด และมีนิสัยแข็งกระด้ำง ท่ำนต้องคอยเตือนเด็ก หำกท่ำนไม่คอยกำหรำบ
ลูกน้อยของท่ำนแล้วบุคลิกภำพของเรำจะพัฒนำไปสู่ ควำมก้ำวร้ำวและเห็นแก่ตวั เขำจะไม่เคำรพสิ ทธิ
ของผูอ้ ื่น แต่จะคอยให้ผอู ้ ื่นพะเน้ำพะนอเอำอกเอำใจเขำ และช่วยเหลือในยำมคับขัน พฤติกรรมเหล่ำนี้
เกิดขึ้นนอกเหนือจำกำรเจริ ญเติบโตของธรรมชำติตำมสันดำนบำปอันหำขอบเขตมิได้ของเขำ
ข. การแนะนาตักเตือนเด็กเป็ นสิ่ งจาเป็ นและน่ าเคารพยกย่ อง
กำรที่ท่ำนตั้งกฏเกณฑ์ข้ ึนและคอยควบคุมให้ลูกประพฤติตำมนั้น นับได้วำ่ ท่ำนกำลังทำในสิ่ งที่
เป็ นกำรสงเคำระห์แก่เขำอย่ำงแท้จริ ง เด็กจะรู ้โดยสัญชำติญำณว่ำ เขำไม่พร้อมที่ะเผชิญชีวติ ด้วยลำแข้ง
ของตนเองและเขำจะรู ้สึกชื่นชมและขอบคุณท่ำนว่ำ เขำสำมำรถมอบควำมไว้วำงใจแก่ท่ำนให้เป็ นผูต้ ้ งั
กฎเกณฑ์ และคอยสอดส่ องดูแลสวัสดิภำพของเขำ เขำต้องกำรและยินดีเชื่อฟังและปฏิบตั ิตำมคำแนะนำ
ตักเตือนของท่ำนด้วยควำมเต็มใจ ข้ำพเจ้ำจำได้วำ่ ครั้งหนึ่ง บุตรชำยของข้ำพเจ้ำเคยรบเร้ำให้ขำ้ พเจ้ำ
อนุญำตให้เขำทำในสิ่ งที่ขำ้ พเจ้ำห้ำม แต่ขำ้ พเจ้ำก็ยงั คงยืนกรำนไม่ยอม เพรำะสำนึกถึงควำมเป็ นพ่อ ผล
ที่สุด เมื่อเรื่ องลงเอยกันไปแล้วเขำได้มำหำข้ำพเจ้ำและพูดว่ำ “ขอบคุณครับคุณพ่อ ควำมจริ งแล้ว ลูกไม่
ต้องกำรกระทำเช่นนั้นหรอก” ข้ำพเจ้ำทรำบภำยหลังว่ำ ควำมจริ งแล้ว เขำไม่อยำกทำอะไรขัดใจเพื่อน
เมื่ออยูต่ ่อหน้ำเพื่อน ๆ เขำจึงต้องกำรที่จะแสดงให้เพื่อน ๆ รู ้วำ่ เขำต้องทำทุกอย่ำงตำมคำสัง่ ของพ่อ
แต่ในที่สุด เขำก็ดีใจที่ขำ้ พเจ้ำยืนกรำนไม่ยอมให้เขำกระทำตำมที่ขอ และยินดีให้อภัยแก่เขำ ที่
พยำยำมฝ่ ำฝื นกฏเกณฑ์ของบ้ำน ซึ่งทำให้เขำหลุดพ้นบ่วงมำรอย่ำงแท้จริ ง เมื่อท่ำนตั้งกฏเกณฑ์ข้ ึน ท่ำน
จงเชื่อมัน่ ว่ำลูก ๆ ของท่ำนจะต้องเชื่ อฟังและปฏิบตั ิตำมได้ กำรปฏิบตั ิเช่นนี้ จะทำให้ตวั เองมีระเบียบ
วินยั อยูเ่ สมอ และจะช่วยให้บุตรของท่ำน เกิดควำมรู ้สึกว่ำปลอดภัยมัน่ คง

2. ฝึ กหัดให้ มรี ะเบียบวินัย
มำรดำส่ วนมำกเห็นพ้องต้องกันว่ำ เขำควรเข้มงวดกวดขันลูกของเขำ แต่กไ็ ม่ทรำบว่ำ ควร
กระทำอย่ำงไร เขำได้ลองใช้วธิ ี กำรต่ำง ๆ นำนำดูแล้ว แต่ผดิ หวัง เพรำะควำมพยำยำมของเขำดูเหมือน
จะล้มเหลวเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ ทั้งนี้หำใช่วำ่ เขำไม่รักลูก แต่เขำไม่รู้จริ ง ๆ ว่ำ เขำควรจะกระทำประกำร
ใด ถ้ำเช่นนั้นขอได้โปรดฟังคำสั่งของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ดงั ต่อไปนี้

21

ก. รักลูกให้ ตี
กำรฝึ กฝนอบรมบ่มนิสัยเด็กนั้น บำงครั้งก็ตอ้ งใช้ “ไม้ เรียว” เข้ำช่วย เพรำะจะทำให้เด็กได้รู้วำ่
พ่อแม่เป็ นผูม้ ีอำนำจเหนือเขำ ผูเ้ ขียนพระธรรมสุ ภำษิตกล่ำวไว้วำ่ “จงตีสอนบุตรชำยของตนเมื่อยังมี
ควำมหวัง อย่ำจงใจให้เขำถึงพินำศไป” (สุ ภำษิต 19:18)
บิดำมำรดำไม่ยอมลงโทษลูก เพรำะเขำไม่สำมำรถทนดูลูกถูกลงโทษได้น้ นั คือผูท้ ี่กระทำผิด
อย่ำงร้ำยแรงพระธรรมสุ ภำษิตข้อหนึ่งกล่ำวไว้วำ่ “ควำมโง่มกั อยูใ่ นจิตใจของเด็ก แต่ไม้เรี ยวที่ตีสอนก็
ขับมันให้ไปห่ำงจำกเขำ” (สุ ภำษิต 22:15)
คำว่ำ “ความโง่ ” อำจแปลได้วำ่ กำรเอำใจตัวเองกำรที่เด็กเอำใจตัวเองนั้น ส่ วนหนึ่งมีแนวโน้ม
มำจำกธรรมชำติใฝ่ ต่ำของเขำเอง กำรลงโทษทำงร่ ำงกำยอย่ำงถูกต้อง จะสอนให้เขำยอมอ่อนน้อมต่อผูม้ ี
อำนำจเหนือเขำ เด็กหลำยคนไม่ตอ้ งตีบ่อยก็ดีได้ แต่เด็กบำงคนต้องตีบ่อย ๆ มำกำเร็ ตภรรยำของข้ำพเจ้ำ
และข้ำพเจ้ำเองได้รับพระพรร่ วมกับบุตรชำยที่แสนดีสี่คน แต่ละคนมีบุคลิกภำพต่ำงกัน สองในสี่ คน
ต้องตีบ่อย ๆ จึงจะเข็ดหลำบ ส่ วนอีกคนหนึ่งแทบจะไม่ตอ้ งตีเลย เพียงแต่มองด้วยสำยตำไม่พอใจหรื อ
พูดสองสำมคำก็รู้เรื่ อง แต่ดงั ที่ได้กล่ำวมำแล้วนี้ ข้ำพเจ้ำใคร่ ที่จะเน้นย้ำว่ำ เด็กทุกคนจะต้องจดจำฝังใจ
ไว้วำ่ กำรดื้อรั้นไม่ยอมเชื่ อฟังพ่อแม่ กระทำให้พอ่ แม่ตอ้ ง “อกกลัดหนอง” อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
ข. จะตีต้องมีเหตุผล
บิดำมำรดำ จะต้องระมัดระวังว่ำ ควรจะตีเด็กเมื่อใด เด็กหลำยคนถูกตีอย่ำงแรง เมื่อพ่อแม่
อำรมณ์เสี ยเด็กบำงคนไม่รู้วำ่ ทำไมเขำจึงต้องถูกทำโทษ เพรำะพ่อแม่บำงคนไม่คงเส้นคงวำ บำงครั้ง
ยอมให้เขำทำผิดร้ำยแรงโดยไม่วำ่ กล่ำวอะไร และบำงครั้งกลับเข้มงวดกวดขันอย่ำงยิง่ ในเรื่ องหยุม ๆ
หยิม ๆ เรำควรจะรู ้วำ่ เด็กมีนิสัยไม่เหมือนกัน เด็กบำงคนแกร่ งกล้ำ ไม่กลัวใครเลยเด็กบำงคนกลับขี้อำย
และหวัน่ ไหวง่ำยที่สุด พ่อแม่จะต้องฉลำดพอที่จะสื บให้รู้ถึงควำมต้องกำรพิเศษของบุตรและควรใช้
เวลำอภิปรำยปั ญหำเฉพำะตัวของลูกแต่ละคนพ่อแม่ควรจะแสวงหำสติปัญญำจำกองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำเพื่อ
เขำจะสำมำรถสื บทรำบได้วำ่ พฤติกรรมอันไม่พึงปรำรถนำที่เขำจะแสดงออกนั้น เป็ นผลมำจำกกำรขำด
ควำมรักอบอุ่น ฯลฯ หรื อเกิดจำกควำมรู ้สึกไม่มนั่ คงปลอดภัยหรื อเป็ นเพรำะต้องกำรจะลองดีกบั พ่อแม่
เด็กไม่ควรถูกตีทุกครั้งที่เขำทำอะไรไม่ถูกใจพ่อแม่กำรทำโทษควรใช้เฉพำะเมื่อต้องกำรให้
หลำบจำ ไม่ด้ือรั้นอีกต่อไป เช่น เมื่อเขำขัดขืนไม่เชื่อฟังพ่อแม่ หรื อพูดจำทะลึ่งตึงตังกับพ่อแม่ เด็กไม่
ควรถูกตบหน้ำเมื่อเขำส่ งเสี ยงเอะอะ หรื อเมื่อเขำปั ดชำมข้ำวแตกโดยบังเอิญหรื อเมื่อเขำสะเพร่ ำก็ตำม
พ่อแม่ที่ตีเด็กทุกครั้ง แม้เรื่ องหยุม ๆ หยิม ๆ แต่เมื่อเด็กทำผิดอย่ำงร้ำยแรง กลับลงโทษน้อย ย่อมทำให้
เด็กเกิดควำมขุ่นเคืองไม่พอใจในระเบียบกฏเกณฑ์ที่พอ่ แม่ต้ งั ขึ้น
และอำจเป็ นผลร้ำยต่อกำรพัฒนำ
บุคลิกภำพของเขำ กำรลงโทษเสี ยร่ ำไป อำจเป็ นกำรทำรุ ณและเป็ นอันตรำยต่อเด็กมำกกว่ำที่จะเป็ นผลดี
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อัครสำวกเปำโลได้เน้นย้ำถึงควำมจริ งข้อนี้ โดยได้กล่ำวไว้วำ่ “ฝ่ ำยท่ำนผูเ้ ป็ นบิดำอย่ำยัว่ บุตรของตนให้
เกิดโทสะ แต่จงอบรมบุตรด้วยกำรสั่งสอน กำรเตือนสติตำมหลักขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ” (เอเฟซัส 6:4)
จำกข้อพระธรรมดังกล่ำว แสดงว่ำท่ำนอัครสำวกยอมรับว่ำ เด็กจะต้องมีระเบียบวินยั บังคับ
เพรำะในรำกศัพท์ของภำษำกรี ก คำว่ำ “อบรม” มีควำมหมำย ถึงกำรฝึ กให้เด็กมีระเบียบวินยั แต่ท่ำนก็
ได้เตือนผูเ้ ป็ นบิดำว่ำ อย่ำยัว่ บุตรของตนให้เกิดโทสะ นัน่ หมำยควำมว่ำ พ่อแม่หำกยัว่ บุตรให้เกิดควำม
ขุ่นแค้น ขัดเขืองใจโดยกำรเข้มงวดบุตรเกินควำมจำเป็ น หรื อทำโทษด้วยท่ำทีที่จงเกลียดจงชังเขำ หรื อ
ลงโทษเขำรุ นแรงเกินไปพ่อแม่จะต้องไม่ประหยัด “ไม่ เรียว” แต่จะต้องระมัดระวังว่ำควรจะใช้ไม้เรี ยว
อย่ำงไร และเมื่อใด
ค. ตีเพราะรัก
เมื่อจะตีลูก พ่อแม่จะต้องระมัดระวัง ไม่ควรทำให้เด็กรู ้สึกว่ำ พ่อแม่ไม่รัก หรื อไม่ตอ้ งกำรเขำ
แล้วกำรลงโทษที่ถูกต้องนั้น ควรจะให้เด็กเข็ดหลำบ ไม่กล้ำกระทำผิดอีกเพรำะกลัวจะถูกลงโทษซ้ ำ
กำรที่เด็กถูกเฆี่ยนเบำ ๆ แต่แกล้งตะเบ็งเสี ยงร้องนั้นจะไม่ทำให้เด็กเข็ดหลำบได้ พ่อแม่ควรจะตีลูกให้
ได้รับควำมเจ็บปวดบ้ำง เช่น ตีที่โคนเขำ ซึ่ งจะทำให้เขำเข็ดหลำบ ไม่กล้ำทำผิด หรื อกระบิดกระบวน
แกล้งร้องไห้เอำแต่ใจตนเองอีก พ่อแม่ควรจะจดจำไว้วำ่ กำรที่เด็กได้รับควำมเจ็บปวดเพียงชัว่ ครู่ ชวั่ ยำม
นั้น ดีกว่ำปล่อยให้เด็กต้องกลำยเป็ นคนที่พอ่ แม่จะต้องคอยคะยั้นคะยออ้อนวอนคอยดูดุด่ำจ้ ำจี้จ้ ำไชอยู่
เสมอ และในที่สุดต้องแผดเสี ยงตะโกนด้วยอำรมณ์ที่สุดจะทนเป็ นไหน ๆ
กฏเกณฑ์ทุกข้อที่ต้ งั ขึ้น จะต้องให้เด็กเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้วำ่ บทลงโทษเป็ นผลโดยตรงจำกกำร
ประพฤติผดิ ของเขำ อัครสำวกเปำโล รู ้วำ่ กฏเกณฑ์ที่ไม่ถูกต้องเป็ นภัยต่อเด็ก ท่ำนจึงได้สั่งห้ำมบิดำยัว่
ให้เด็กเกิดโทสะจริ ต หรื อขุ่นเคืองใจ แต่ให้ “อบรมบุตรด้วยกำรสั่งสอนและกำรเตือนสติ ตำมหลักของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ” (เอเฟซัส 6:4) คำภำษำกรี กซึ่ งถูกแปลมำเป็ นคำว่ำ อบรม มีควำมหมำยรวมถึง ควำม
ละมุมละม่อม ท่ำนไม่ควรตีเด็กด้วยควำมโกรธ หรื อทุบตีเขำอย่ำงคนเสี ยสติ ดูออกจะเป็ นเรื่ องซ้ ำซำกที่
จะกล่ำวว่ำ พ่อแม่ที่มีอำรมณ์อ่อนไหวง่ำยได้รับควำมเจ็บปวดมำกกว่ำเด็ก หลังจำกลงโทษเด็กแล้ว และ
ควำมจริ งก็เป็ นเช่นนั้น เพรำะเมื่อหำยโมโหแล้ว ก็มกั จะเกิดควำมสงสำรลูกอย่ำงจับใจ ลูกควรจะรู ้ถึง
หัวอกพ่อแม่วำ่ ท่ำนไม่อยำกเห็นลูกได้รับควำมเจ็บปวด เมื่อให้ลูกรู ้ถึงควำมจริ งข้อนี้ เขำจะรู ้สึกรักพ่อ
แม่มำกขึ้นหลังจำกที่ถูกเฆี่ยน หลำยครั้งทีเดียว ปรำกฏว่ำเมื่อพ่อแม่ลงโทษลูก และลูกหยุดร้องไห้แล้ว
ช่วงเวลำตอนนี้กลับเป็ นช่วงเวลำที่มีค่ำยิง่ ซึ่ งทำให้พอ่ แม่และลูก เกิดควำมสัมพันธ์ เข้ำอกเข้ำใจกัน
อย่ำงแท้จริ งเด็กรู ้สึกอบอุ่นใจที่รู้วำ่ เขำสำมำรถพึ่งพ่อแม่ของเขำให้เป็ นผูเ้ อำใจใส่ ดูแลสวัสดิภำพอัน
แท้จริ งของเขำ และเขำต้องกำรให้ท่ำนรู ้วำ่ เขำก็มีควำมรักต่อท่ำนเช่นกัน
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เป้ ำหมำยของกฏเกณฑ์คือ เพื่อให้เด็กเจริ ญเติบโตขึ้น เป็ นผูท้ ี่ยำเกรงพระเจ้ำ ยกย่องนับถือพระ
เยซูคริ สต์
กำรสำนึกว่ำเด็กจะต้องเรี ยนรู ้ที่จะมีควำมเคำรพที่ถูกต้องต่ออำนำจหน้ำที่และไม่เว้นกำร
ลงโทษทำงร่ ำงกำยเมื่อจำเป็ น แต่ท่ำนควรอธิ ษฐำนเพื่อบุตรของท่ำนด้วย ท่ำนต้องพยำยำมอย่ำง
สุ ดกำลังที่จะชักนำเขำ ให้เกิดควำมศรัทธำเลื่อมใสในพระเยซูคริ สต์อย่ำงแท้จริ ง เสี ยแต่ยงั เยำว์วยั จง
อบรมสั่งสอนเขำด้วยพระวจนะของพระเจ้ำ และแสดงให้เขำเห็นทำงควำมประพฤติของท่ำนว่ำพระเยซู
คริ สต์ เป็ นพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยูพ่ ึงจำไว้ ท่ำนมีพระสัญญำของพระเจ้ำข้อหนึ่งซึ่ งว่ำ
“จงฝึ กเด็กในทำงที่เขำควรจะเดินไป และเมื่อเขำเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว เขำจะไม่พรำกจำกทำงนั้น”
(สุ ภำษิต 22:6)
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บทที4่ อบรมบ่ มนิสัยเด็ก
ในตอนเช้ำวันอำทิตย์วนั หนึ่ง เด็กชำยอำยุสิบสี่ ปีกำลังเล่นอยูบ่ นดำดฟ้ ำโรงเรี ยน เกิดพลัดตกลง
มำทำงช่องรับแสง ในวันรุ่ งขึ้นเด็กนักเรี ยนรุ่ นพี่ไปพบศพ แต่ไม่มีใครบอกได้ทนั ทีวำ่ ผูต้ ำยเป็ นใคร
เพรำะแม้แต่พอ่ แม่เอง ก็ไม่ได้แจ้งให้ทำงโรงเรี ยนทรำบว่ำ บุตรของตนหำยไป
นักสังคมสงเครำะห์ได้ไปเยีย่ มครอบครัวหนึ่งพบว่ำพ่อและแม่เป็ นคนขี้เมำยำเป ทิ้งลูก ๆ สี่ คน
ให้สู้ทนกับควำมหนำวเหน็บและควำมหิวโหย
ตำรวจได้รับแจ้งทำงโทรศัพท์ให้ไปสื บสวนเหตุกำรณ์ที่บำ้ นแห่งหนึ่ง และเมื่อไปถึงก็พบเด็ก
สองคนอยูใ่ นสภำพที่บอบซ้ ำและไม่ได้รับกำรเยียวยำรักษำ เพรำะถูกพ่อเฆี่ยนตีอย่ำงทำรุ ณ
เด็กหญิงวัยสิ บสี่ ปีที่ได้รับควำมรักควำมอบอุ่นจำกครอบครัวเพียงน้อยนิด และไม่ได้รับกำร
อบรมบ่มนิสัยในทำงที่ถูกต้อง ต้องประสบกับปั ญหำยุง่ ยำกอย่ำงแสนเข็ญ และแม่ของเธอพูดด้วยเสี ยง
สะอึกสะอื้นว่ำ เรำได้สรรหำเสื้ อผ้ำอำภรณ์ที่ดีที่สุดให้แก่เธอ เธอต้องกำรอะไรก็หำมำปรนปรอให้ทุก
อย่ำง ซึ่ งล้วนแต่เป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดเรำอนุญำตให้เธอไปไหนมำไหนได้ตำมชอบใจ พ่อแม่ดีออกอย่ำงนี้
ไม่ใช่คนผิดมิใช่หรื อ เรื่ องนี้ ควรโทษโรงเรี ยนมำกกว่ำ
เรื่ องรำวที่กล่ำวมำนี้ เป็ นเพียงตัวอย่ำงส่ วนน้อยที่แสดงให้เห็นถึงกำรละเลย และควำมทำรุ ณ
ของพ่อแม่ที่เป็ นข่ำวไม่เว้นแต่ละวัน
เจ้ำหน้ำที่บำ้ นเมืองที่ทำหน้ำที่แก้ไขปั ญหำเยำวชนมองไม่เห็น
หนทำงว่ำควรจะแก้ไขสถำนกำรณ์เช่นนี้ได้อย่ำงไร เขำสำมำรถจับพ่อแม่ของเด็กที่กระทำผิดไป แต่
ปั ญหำของเด็กก็ยงั แก้ไม่ตก เขำเหล่ำนั้นจนปั ญญำหำทำงออกไม่ได้วำ่
ควรจะนำเด็กกลับคืนสู่
บรรยำกำศของครอบครัวที่ปรำศจำกควำมรักดั้งเดิม หรื อควรจะนำเด็กไปส่ งยังสถำบันใดสถำบันหนึ่ง
หรื อสถำนสงเครำะห์เด็ก
พ่อแม่ส่วนใหญ่อำจไม่เคยกระทำควำมผิดในเรื่ องกำรปล่อยปละละเลย
หรื อกระทำทำรุ ณ
กรรมลูกของตน แต่ก็อำจล้มเหลวในกำรอบรมลูกของตนให้มีระเบียบวินยั ในวิถีทำงที่ถูกต้อง หรื ออำจ
ละเลยที่จะสั่งสอนเขำถึงควำมจริ ง ฝ่ ำยจิตวิญญำณ ตำมที่เรำได้ศึกษำกันมำในบทก่อน ๆ เรำชี้ให้เห็นว่ำ
กำรลงโทษกันทำงร่ ำงกำย บำงครั้งเป็ นสิ่ งจำเป็ นในกำรควบคุมควำมประพฤติของเด็กให้คงเส้นคงวำ
อยูเ่ สมอ แต่เด็กจะต้องได้รับกำรสั่งสอนถึงพื้นฐำนควำมจริ งฝ่ ำยจิตวิญญำณของพระคริ สตธรรมคัมภีร์
อีกด้วย กำรอบรมสั่งสอนเด็ก ควรจะเป็ นเครื่ องประดับสำคัญประจำครอบครัวคริ สเตียน สิ่ งที่
ครอบครัวจำเป็ นจะต้องมี ประกำรแรก คือ กำรอธิ ษฐำนร่ วมกันอีกประกำรหนึ่ง คือกำรที่พอ่ แม่ยกย่อง
ชมเชยเมื่อลูกกระทำดีและตำหนิติเตียน เมื่อลูกกระทำผิดรวมทั้งกำหนดกฏเกณฑ์กำรให้รำงวัล และกำร
ลงโทษไว้ดว้ ย
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1. การนมัสการพระเจ้ า และการอภิปรายในครอบครัว
พ่อแม่ที่เป็ นคริ สเตียน ควรตั้งเวลำไว้สำหรับกำรนมัสกำรพระเจ้ำร่ วมกัน กำรอ่ำนและอภิปรำย
ข้อควำมบำงตอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และเสร็ จแล้วก็อธิ ษฐำนร่ วมกัน จะช่วยให้เด็กได้รับกำร
ปลูกฝังคุณธรรมฝ่ ำยจิตวิญำณอย่ำงลึกซึ้ ง
โมเสสได้เน้นถึงควำมสำคัญถึงกำรสั่งสอนควำมจริ งฝ่ ำย
วิญญำณ ท่ำนได้กล่ำวไว้วำ่
“ดูกรพวกอิสรำเอล จงฟังเถิด พระเยโฮวำห์พระเจ้ำของเรำเป็ นเอก และจงรักพระเยโฮวำห์พระ
เจ้ำของเจ้ำด้วยสุ ดใจ สุ ดจิตของเจ้ำ และด้วยสิ้ นสุ ดกำลังของเจ้ำ และถ้อยคำเหล่ำนี้ ซ่ ึ งเรำสั่งไว้แก่เจ้ำ
ทั้งหลำยในวันนี้ ก็ให้ต้ งั อยูใ่ นใจของเจ้ำทั้งหลำย และจงอุตส่ ำห์สั่งสอนบุตรทั้งหลำยของเจ้ำด้วยถ้อยคำ
เหล่ำนี้ และเมื่อเจ้ำทั้งหลำยจะนัง่ อยูใ่ นเรื อน หรื อเดินในหนทำง หรื อนอนลงและตื่นขึ้น จงพรรณำตำม
ถ้อยคำเหล่ำนี้ เอำถ้อยคำเหล่ำนี้พนั ไว้ที่มือของเจ้ำเป็ นของสำคัญและจำรึ กไว้ที่หว่ำงคิ้วของเจ้ำทั้งหลำย
จงเขียนถ้อยคำเหล่ำนี้ไว้ที่เสำเรื อนของเจ้ำ และที่ประตูเมืองทั้งหลำยของเจ้ำ” (พระบัญญัติ 6:4-9)
แน่นอนละ พ่อแม่ทุกคนมิใช่ครู ที่ชำนำญ และอีกประกำรหนึ่งลูกแต่ละคนก็มีอำยุไม่เท่ำกัน ซึ่ ง
เป็ นไปไม่ได้ที่จะใช้เวลำในช่วงนมัสกำร อบรมลูกทุกคนให้ได้ผลอย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยทัว่ กัน แต่
ท่ำนก็ไม่ควรท้อแท้ใจ เพรำะแม้แต่ลูกคนเล็กสุ ด ก็จะเกิดควำมรู ้สึกสนใจในกำรประชุม หำกท่ำนจะพูด
เกี่ยวกับเขำบ้ำง ซึ่ งทำให้เขำรู ้สึกว่ำเขำมีส่วนร่ วมในกำรประชุมนั้นด้วย และถ้ำเขำเห็นว่ำพวกพี่ ๆ มี
ส่ วนร่ วมในกำรประชุมนั้นด้วยเขำก็จะพลอยคึกคักยินดี ซึ่ งทำให้เขำได้รับประโยชน์ในกำรประชุมนั้น
มำกทีเดียว และทุกคนก็จะได้รับประโยชน์โดยทัว่ กัน ท่ำนควรจะอ่ำนข้อพระธรรมที่ท่ำนชื่นชอบเสร็ จ
แล้วก็ควรจะมีกำรอภิปรำยโดยพ่อเป็ นผูน้ ำ ต่อจำกนั้นก็จะเป็ นเวลำอธิ ษฐำน กำรนมัสกำรไม่ควรใช้
เวลำเกินสิ บห้ำนำที แต่ถำ้ ให้สมำชิกแต่ละคนได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กนั อย่ำงแท้จริ งแล้ว ก็นบั ว่ำ
ได้ผลคุม้ ค่ำทีเดียว และทั้งจะรู ้สึกมีควำมสนิทสนมอย่ำงแนบแน่นกับพ่อแม่พี่นอ้ งของเขำ
กำรสอนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ไม่ควรสอนเฉพำะในเวลำที่ประชุมกันเท่ำนั้น แต่ควรจะ
สอดแทรกในกำรพูดคุยกันตำมธรรมดำด้วย
เพรำะเด็กอำจเรี ยนรู ้อย่ำงแท้จริ งจำกกำรสนทนำกัน
มำกกว่ำในเวลำที่มีกำรสอนโดยเฉพำะ โมเสสกล่ำวแก่ชนชำติอิสรำเอลว่ำ พวกเขำไม่เพียงแต่สอนพระ
วจนะของพระเจ้ำแก่ตรงของเขำเท่ำนั้น หำกแต่ตอ้ งพูดถึงพระองค์และวิถีทำงของพระองค์บ่อย ๆ ด้วย
(พระบัญญัติ 6:7) พ่อแม่จะต้องพยำยำมลบล้ำงควำมคิดผิด ๆ ที่เด็กได้รับจำกโรงเรี ยนจำกโทรทัศน์ จำก
หนังสื อพิมพ์หรื อหนังสื อกำร์ ตูนที่เขำอ่ำน อิทธิ พลที่ทรงพลังเหล่ำนี้ เสริ มควำมคิดที่วำ่ มนุษย์เกิดมำ
สร้ำงควำมบันเทิง และมนุษย์เป็ นเพียงสัตว์ตวั หนึ่ง ที่ไม่มีควำมรู ้สึกรับผิดชอบชัว่ ดี พ่อแม่ที่เป็ นคริ ส
เตียนจะต้องสอนบุตรให้เตรี ยมพร้อมที่จะต่อสู ้กบั ควำมคิดที่ผดิ ๆ นี้ โดยกำรสอนพระธรรมของพระเจ้ำ
ให้แก่เขำเสี ยตั้งแต่ยงั เยำว์วยั
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บิดำมำรดำควรพูดถึงเรื่ องของพระเจ้ำกับบุตรเสมอ ๆ ชี้ให้เขำเห็นว่ำ พระองค์ได้ทรงตั้งเกณฑ์
ไว้เพื่อควบคุมควำมประพฤติของมนุษย์ จงสอนให้เด็กรู ้วำ่ เขำเป็ นคนบำป และพระเยซูคริ สต์ได้ทรง
สิ้ นพระชนม์เพื่อควำมผิดบำปของเขำแล้ว ให้ควำมมัน่ ใจแก่เขำว่ำ เขำจะได้รับกำรอภัยโทษ และรับ
ชีวติ นิรันดรโดยควำมเชื่อและไว้วำงใจพระเยซูคริ สต์ จงอธิ ษฐำนกับบุตรของท่ำน เพรำะกำรอธิ ษฐำน
จะทำให้ควำมจริ งที่ท่ำนได้สั่งสอนไปแล้วนั้นฝังแนบแน่นอยูใ่ นจิตสำนึกของเด็กอย่ำงไม่มีวนั ลบเลือน
ควำมจริ งแล้วเด็กเป็ นจำนวนมำกสำมำรถเข้ำใจและแก้ปัญหำชีวติ อันสับสนได้ ภำยหลังที่ชีวติ ของเขำ
ได้รับกำรเปลี่ยนแปลงด้วยควำมศรัทธำในพระเยซูคริ สต์แล้ว บิดำมำรดำควรจะหนุนใจให้บุตรของตน
อ่ำนวรรณกรรมคริ สเตียนที่ดีดว้ ย นักปรำชญ์หลำยท่ำนที่ยอมมอบชีวติ ให้แก่พระเยซูอย่ำงแท้จริ ง ได้
เขียนหนังสื อหลำยเล่มที่เปรี ยบเทียบให้เห็นถึงควำมไร้สำระของปรัชญำที่มนุษย์ได้เขียนขึ้นเพื่อ
ปรักปรำเหตุผลควำมเชื่อของคริ สเตียนอย่ำงชัดเจน หนังสื อส่ วนมำกผูเ้ ขียนได้เขียนไว้อย่ำงเด่นชัด และ
เข้ำใจง่ำย บิดำมำรดำควรสรรหำหนังสื อเช่นนั้นมำอ่ำนให้เข้ำใจโดยตลอด แล้วอธิ บำยให้เด็กเข้ำใจว่ำ
ทำไมคริ สเตียนจึงไม่เห็นด้วยกับหลำยสิ่ งหลำยอย่ำง ซึ่ งปรำกฏอยูใ่ นตำรับตำรำที่สอนในโรงเรี ยน ท่ำน
สำมำรถสอนให้เขำเห็นจริ งว่ำ ควำมเชื่ อนั้นเป็ นสิ่ งจำเป็ นอย่ำงยิง่ เขำจะต้องเลือกเอำว่ำเขำจะดำเนิ น
ชีวติ ตำมปรัชญำตำมหลักวิทยำศำสตร์ หรื อตำมพระเยซูคริ สต์
ท่ำนสำมำรถช่วยให้เขำเลือกได้อย่ำง
ถูกต้อง
ถ้ำท่ำนรู ้สึกอ่อนอกอ่อนใจไม่มีกำลังใจที่จะสอนลูกของท่ำนได้สำเร็ จ พึงระลึกว่ำ พระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ทรงทำงำนเชื่ อมโยงกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ฉะนั้นท่ำนไม่จำเป็ นต้องเป็ นปรำชญ์ที่เชี่ยวชำญ
ในกำรอบรมบุตรของท่ำน ให้เข้ำใจควำมจริ งฝ่ ำยวิญญำณจงอ่ำนพระคริ สตธรรมคัมภีร์อธิ ษฐำนกับเขำ
และอธิ ษฐำนเพื่อเขำ และใช้ชีวติ ในทำงที่บริ สุทธิ์ ให้เขำเห็น พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งทำงำนเชื่อมโยงกับ
พระวจนะของพระเจ้ำ และทรงเห็นดีเห็นชอบกับคำอธิ ษฐำนของท่ำน จะทรงนำบุตรของท่ำนไปสู่
ควำมเชื่อที่ถูกต้องและแท้จริ ง และมีชีวติ เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ำ

2. ชมเชยหรือตาหนิ
กำรอบรมบ่มนิสัยของเด็กอย่ำงถูกต้องนั้น จะมีกำรชมเชยเมื่อเด็กประพฤติดี และตำหนิเมื่อทำ
ผิด
ลูกที่ได้รับกำรอบรมบ่มนิสัยให้รู้จกั กำรเคำรพเชื่อฟังบิดำมำรดำนั้น เขำจะมีควำมปลำบปลื้มใจ
เป็ นล้นพ้นเมื่อเขำสำมำรถทำให้บิดำมำรดำพอใจ และเมื่อพ่อแม่ตกั เตือนเขำเพียงคำสองคำ เขำก็จะเชื่ อ
ฟังและยินดีทำตำมด้วยควำมเต็มใจ ท่ำนเคยสังเกตตอนที่เด็กพยำยำมกระทำอะไรให้ดีที่สุดไหม จง
พยำยำมค้นหำควำมสำมำรถพิเศษของเขำ เขำยกย่องชมเชยผลงำนทุกอย่ำงที่เกิดจำกควำมตั้งใจจริ งของ
เขำ และถึงแม้บำงครั้งเขำทำไม่ได้ดีก็ไม่ควรตำหนิเขำ ท่ำนอำจต้องกำรให้บุตรชำยของท่ำนเป็ นดำรำ
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ฟุตบอล หรื อบำสเกตบอล แต่ลองคิดถูกเถิดว่ำโรงเรี ยนหนึ่งจะมีนกั กีฬำเด่น ๆ เพียงไม่กี่คนเท่ำนั้น
ท่ำนอำจมีควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำที่จะให้บุตรของท่ำนได้รับรำงวัลยอดเยีย่ ม
แต่เขำอำจไม่มี
ควำมสำมำรถพอก็ได้พึงจำไว้วำ่ บำงครั้งควำมทะเยอทะยำนของท่ำน เกิดจำกควำมพึงพอใจที่ผดิ ๆ เหตุ
ฉะนั้นเรำไม่ควรยกย่องชมเชยเด็กเมื่อเขำได้รับควำมสำเร็ จอันน่ำชื่นชมเท่ำนั้นเพรำะเขำต้องกำรกำร
ปลุกปลอบใจเป็ นพิเศษ เมื่อเขำพลำดหวังไม่ได้รับควำมสำเร็ จสมดังที่เขำตั้งใจไว้
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนไว้อย่ำงชัดแจ้งว่ำ ควำมพยำยำมอย่ำงจริ งใจนั้นไม่เพียงแต่นำไปสู่
ควำมสำเร็ จเท่ำนั้นหำกแต่ยงั ได้รับคำชมเชยอีกด้วย พระเยซูทรงเน้นถึงควำมเชื่ออันเต็มเปี่ ยมอยูเ่ สมอ
และทรงบอกให้รู้อย่ำงชัดเจนว่ำ
ไม่วำ่ เขำจะมีควำมสำมำรถเพียงน้อยนิดหรื อมีควำมสำมำรถมำก
อย่ำงไร พระเจ้ำก็จะตรัสแก่เขำเหมือนกันว่ำ “ทาดีแล้ว” อันที่จริ งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำได้ตรัสว่ำมำตรฐำน
ซึ่งมนุษย์ใช้ตดั สิ นเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกันนั้น ตรงกันข้ำมกับมำตรฐำนของพระเจ้ำอย่ำงสิ้ นเชิงเพรำะ คน
ต้นจะเป็ นคนสุ ดท้ำย และคนสุ ดท้ำยจะกลำยเป็ นคนต้น อัครสำวกเปำโลก็ได้กล่ำวไว้เช่นกันว่ำ
“ฝ่ ำยบิดำก็อย่ำยัว่ บุตรของตนให้ขดั เคืองใจ เกรงว่ำเขำจะท้อใจ” (โคโลสี 3:21)
เด็กจะหมดกำลังใจ เมื่อเขำคิดจะทำอะไรสักอย่ำงหนึ่ง บิดำมำรดำก็คอยแต่จะกล่ำวว่ำไม่มีทำง
สำเร็ จ แต่เขำจะมีกำลังใจมำก หำกบิดำมำรดำคอยให้กำลังใจเขำให้ทำดีที่สุดเท่ำที่จะทำได้
อย่ำงไรก็ดี บำงครั้งบิดำมำรดำก็ตอ้ งแสดงควำมไม่พอใจต่อควำมประพฤติของบุตร ถ้ำหำกเขำ
ละเลยไม่ยอมทำตำมหน้ำที่ หรื อประพฤติผดิ จงอย่ำละเลยหรื อทำเป็ นไม่รู้ไม่ช้ ี แต่จงชี้หรื อระบุ
ควำมผิดของเขำให้เห็นอย่ำงชัดเจน โดยจะพูดอย่ำงไรก็ได้วำ่ ท่ำนไม่พอใจที่เขำกระทำเช่นนั้น และบอก
ให้เขำรู ้วำ่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำก็ไม่ทรงพอพระทัยด้วยเช่นเดียวกัน หำกท่ำนไม่ทำเช่นนั้นผลร้ำยก็จะตก
แก่เด็ก โดยที่เขำไม่รู้อิโหน่อิเหน่อะไร
เรื่ องของปุโรหิ ตเอลีกบั บุตรชำยของเขำในพระคัมภีร์เดิมเป็ นเรื่ องที่น่ำเศร้ำสลด ซึ่ งแสดงให้
เห็นถึงควำมล้มเหลวของบิดำ เมื่อเอลีชรำภำพแล้ว ไม่สำมำรถที่จะทำหน้ำที่ปุโรหิ ตต่อไปได้ บุตรชำย
ของเขำก็ได้รับหน้ำที่แทน เขำได้ประกอบกรรมชัว่ อย่ำงมหันต์นำนำประกำรเอลีได้แสดงควำมอ่อนแอ
ออกมำโดยกล่ำวว่ำ “ลูกเราเอ๋ ย อย่ าทาเลย เราได้ ยินประชากรของพระเจ้ าเล่ าแพร่ ทั่วไปเป็ นเรื่ องไม่ ดี
เลย” (1 ซำมูเอล 2:24) อย่ำงไรก็ตำมพระเจ้ำได้ทรงพิพำกษำ โดยยอมให้ชำวฟี ลิสเตียฆ่ำชำยหนุ่มผูช้ วั่
ร้ำยนั้น และได้ชิงเอำหีบพระสัญญำไมตรี ของพระเจ้ำไป เมื่อเอลีได้ทรำบข่ำวร้ำยทั้งสองเรื่ องซึ่ งประดัง
เข้ำมำพร้อมกัน ก็ทำให้เขำตรอมใจจนถึงแก่ควำมตำยจริ งอยูแ่ ม้เรำจะเห็นใจเขำ แต่เรำก็จะต้องรับรู ้ไว้
ด้วยว่ำเอลีจะต้องรับผิดชอบต่อควำมผิดอันใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นนั้น พระเจ้ำทรงประกำศควำมผิดของเอ
ลี เมื่อพระองค์ตรัสแก่ซำมูเอลว่ำ
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“ดังนั้นเราจึงบอกเขาว่ า เราจะลงโทษพงศ์ พันธุ์ของเขาเป็ นนิตย์ เพราะความบาปชั่วซึ่ งเขารู้ แล้ ว
เพราะบุตรทั้งสองของเขาเหยียดหยามพระเจ้ า และเขาก็มิได้ ห้ามปราม” (1 ซำมูเอล 3:13)
ถ้ำเอลีอบรมบุตรชำยให้มีควำมเคำรพและเชื่ อฟังเสี ยแต่ยงั เยำว์ สั่งสอนอบรมบุตรให้เคำรพยำ
เกรงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ยกย่องชมเชยเขำเมื่อเขำทำดี และตำหนิเขำอย่ำงรุ นแรงเมื่อเขำทำผิดบำป ภัยพิบตั ิ
อันน่ำสยดสยองดังกล่ำวมำนั้นคงไม่เกิดขึ้นแก่เอลีและบุตรชำยของเขำอย่ำงแน่นอน
ท่ำนผูเ้ ป็ นบิดำมำรดำ หำกท่ำนได้สอนบุตรของท่ำนให้เคำรพเชื่อฟังท่ำนและยำเกรงพระเจ้ำ
ตั้งแต่เขำยังเป็ นเด็กเล็ก ๆ อยูแ่ ล้ว เขำย่อมมีควำมต้องกำรที่จะทำในสิ่ งที่ท่ำนพอใจ คำชมของท่ำนจะ
เปรี ยบเสมือนเสี ยงดนตรี ที่กล่อมโสตประสำทเขำ และคำตำหนิของท่ำนจะทำให้เขำเจ็บปวดยิง่ กว่ำถูก
ไม้เรี ยวเฆี่ยน เหตุฉะนั้นจงเอำใจใส่ บุตรของท่ำนให้มำกขึ้น คอยรับฟังเขำ ยกย่องชมเชยและตำหนิเขำ
ตำมควรแก่กรณี เมื่อเขำเติบโตขึ้นเขำจะขอบคุณท่ำนและสำนึกถึงบุญคุณของท่ำนที่ท่ำนอุตส่ ำห์อบรม
เลี้ยงดูเขำ คอยดูแลเขำไม่ให้ประพฤติผดิ เขำจะรักและเอำอกเอำใจท่ำนอย่ำงจริ งใจ

3. ให้ รางวัลและลงโทษ
ในกำรอบรมบ่มนิสัยเด็กนั้น จะต้องมีกำรให้รำงวัลเมื่อเด็กเชื่อฟัง และลงโทษเมื่อเด็กทำผิด เขำ
จะต้องเรี ยนรู ้วำ่ ควำมอุตสำหะ ควำมซื่ อสัตย์ และควำมเคำรเชื่ อฟังกฎข้อบังคับ นำไปสู่ ควำมสำเร็ จของ
ชีวติ พระวจนะของพระเจ้ำตรัสว่ำ “อย่ าหลงเลย ท่ านจะหลอกลวงพระเจ้ าไม่ ได้ ไม่ ว่าผู้ใดหว่ านอะไร
ลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่ งนั้น” (กำลำเทีย 6:7)
แนวทำงที่จะสอนควำมจริ งเรื่ องนี้ คือ กำหนดหน้ำที่และกฏเกณฑ์ของบ้ำน ให้แน่นอนและ
ชัดเจน ลูกแต่ละคนควรได้รับอนุญำตเป็ นพิเศษ และควรชื่นชมในอภิสิทธิ์ เฉพำะเมื่อเขำประพฤติตำม
หน้ำที่และกฏเกณฑ์ของบ้ำนเท่ำนั้น ทุกคนในครอบครัวควรจะเห็นพ้องต้องกันในกำรลงโทษในกรณี ที่
เกิดกำรฝ่ ำฝื นกฏเกณฑ์ของบ้ำนเด็กจะต้องได้รับกำรฝึ กฝนให้รู้วำ่ กำรประพฤติดี ย่อมได้รับผลตำม
ควำมปรำรถนำ และกำรประพฤติผดิ ย่อมได้รับผลดังที่ไม่พึงปรำรถนำ เขำจะต้องเรี ยนรู ้ควำมจริ งเสี ยแต่
แรก ๆ ว่ำ บุคคลที่มีควำมวิริยะอุตสำหะปฏิบตั ิตำมกฎข้อบังคับ เคำรพยำเกรงพระเจ้ำ จะประสบ
ควำมสุ ขอย่ำงแท้จริ งมำกกว่ำคนที่เกียจคร้ำนขำดวินยั ไร้คุณธรรม
เด็กจะต้องได้รับกำรสอนด้วยว่ำ ในฐำนะที่เป็ นสมำชิ กของครอบครัวบำงครั้งจะถูกใช้ให้ทำ
บำงสิ่ งบำงอย่ำงนอกเหนือไปจำกหน้ำที่ของเขำ เขำไม่ควรได้รับเงินพิเศษ เมื่อเขำทำงำนพิเศษดังกล่ำว
เมื่อเขำเติบโตขึ้นเขำจะพบว่ำ คนที่เกียจคร้ำนและคดโกงหลำยคน ดูเหมือนว่ำเขำใช้ชีวติ อย่ำงสุ ขสบำย
และคนบำงคนต้องขยันขันแข็ง และพฤติตนในกรอบศีลธรรมอันดี กลับยำกจนข้นแค้น เขำจะต้อง
ได้รับกำรสอนให้รู้วำ่ สภำพกำรณ์เช่นนี้เป็ นควำมจริ งเพรำะมนุษย์เป็ นคนบำป และสิ่ งที่ดีที่สุดของพระ
เจ้ำนั้นคืนหนทำงของควำมซื่ อสัตย์และควำมชอบธรรม พระเจ้ำทรงใช้หลักกำรกำรให้รำงวัลและกำร
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ลงโทษกับชนชำติอิสรำเอล สมัยที่อยูใ่ ต้พระบัญญัติวำ่ พระองค์ทรงให้สัญญำว่ำ พระองค์จะทรงอวย
พระพรให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ถำ้ พวกเขำเชื่อฟัง ถ้ำไม่เชื่อฟังก็จะลงโทษและพระองค์ก็ได้ทำตำมพระ
สัญญำของพระองค์จริ ง ๆ อัครำสำวกเปำโลกล่ำวว่ำ ระบบกฎหมำยนี้เป็ น “ครู สอน” ของพวกอิสรำเอล
“ซึ่ งนาเราให้ มาถึงพระคริ สต์ ” (กำลำเทีย 3:24) คำว่ำ “ครู สอน” นั้นแท้จริ งแล้วหมำยควำมว่ำ “ผู้ดัด
นิสัยเด็ก” ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ำพระเจ้ำทรงปฏิบตั ิต่อพวกอิสรำเอล เหมือนกับที่เรำกระทำเมื่อเรำอบรมบ่ม
นิสัยเด็กเล็ก ๆ ประชำกรของพระองค์ได้รับบทเรี ยนอย่ำงทันตำเห็น ถ้ำเขำประพฤติดีก็จะได้รับผลดี
จำกพระเจ้ำ ถ้ำเขำประพฤติชวั่ ก็จะได้รับผลชัว่ ตอบสนอง ในปั จจุบนั พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อคริ สตจักร
เหมือนกับที่เรำปฏิบตั ิต่อผูใ้ หญ่ โดยหวังที่จะให้คนของพระองค์ได้เห็นผลระยะยำวของควำมเชื่ อฟังแต่
เรำจะต้องไม่ลืมว่ำ กำรให้รำงวัลและกำรลงโทษอย่ำงสม่ำเสมอเป็ นสิ่ งจำเป็ นสำหรับเด็กทุกคน
ท่ำนผูเ้ ป็ นบิดำมำร จงอธิ ษฐำนเผือ่ บุตรของท่ำนจงกำหรำบให้อยูม่ ือเสี ยแต่ยงั เยำว์ ฝึ กสอนเขำ
ให้เป็ นพลเมืองที่ดี และเหนือสิ่ งอื่นใด จงตระเตรี ยมเขำไว้สำหรับแผ่นดินสวรรค์ เด็กส่ วนมำกซึ่ ง
เจริ ญเติบโตขึ้นในครอบครัวที่รักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง จะต้อนรับพระเยซูคริ สต์เมื่ออำยุยงั เยำว์ และจะไม่
ใช้ชีวติ เกลือกกลั้วมัวเมำอยูก่ บั อบำยมุข เด็กบำงคนอำจหลงผิดไปบ้ำง แต่จำกผลของกำรอบรมบ่มนิสัย
จำกครอบครัวคริ สเตียนซึ่ งเขำได้รับอบรมมำแต่เยำว์วยั และกำรอธิ ษฐำนเผื่อของท่ำน จะช่วยเขำให้
สำมำรถเหนี่ยวรั้งใจ ไม่ประพฤติในทำงที่ผดิ ดร.เอ็ม.อำร์ .ดี.ฮำน บิดำของข้ำพเจ้ำไม่ยอมรับเชื่อพระเยซู
คริ สต์ จนกระทัง่ ท่ำนได้พน้ จำกอ้อมอกของพ่อแม่เป็ นเวลำหลำยปี ต่อนี้ไปเป็ นคำพยำนของท่ำน “ใน
ระหว่ำงที่ขำ้ พเจ้ำระเหเร่ ร่อนจำกบ้ำนไปเป็ นเวลำหลำยปี ข้ำพเจ้ำไม่เคยหลุดพ้นไปจำกคำอธิ ษฐำนของ
คุณแม่เลย จนกระทัง่ ข้ำพเจ้ำได้พบพระเยซูคริ สต์ท้ งั นี้เพรำะว่ำข้ำพเจ้ำไม่อำจทำผิดไปจำกคำสัง่ สอน
ของคุณแม่ซ่ ึ งท่ำนได้พร่ ำสอนข้ำพเจ้ำ ตั้งแต่ขำ้ พเจ้ำยังเป็ นเด็กอยู่ ครั้งแล้วครั้งเล่ำเมื่อซำตำนล่อลวง
และควำมผิดบำปได้เย้ำยวนข้ำพเจ้ำ ก็ปรำกฏมีหญิงร่ ำงเล็กสวมชุดนอนกำลังคุกเข่ำลงอธิ ษฐำนข้ำงเตียง
นอนในบ้ำนหลังเล็ก ๆ ไม่หรู หรำ ในรัฐมิชิแกน ผุดขึ้นในเบื้องหน้ำของข้ำพเจ้ำเสมอ ข้ำพเจ้ำได้ยนิ
เสี ยงคุณแม่วงิ วอนด้วยจริ งใจต่อพระเจ้ำเพื่อควำมรอดของลูกทุกคน โดยออกชื่อของลูกแต่ละคน ทีละ
คนและมอบเรำไว้ต่อพระคริ สต์ ในคำอธิ ษฐำนของแม่ต่อพระเจ้ำนั้น รองจำกพระเจ้ำแล้วชื่ อของ
ข้ำพเจ้ำปรำกฏอยูม่ ำกว่ำสิ่ งอื่นใดในโลก” พระสัญญำของพระเจ้ำนั้นเป็ นควำมจริ ง “จงฝึ กเด็กในทางที่
เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็ นผู้ใหญ่ แล้ วเขาจะไม่ พรากจากนั้น” (สุ ภำษิต 22:6)
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บทที่ 5 เป็ นตัวอย่ างแก่ เด็ก
พ่อแม่ที่เป็ นคริ สเตียน จะต้องเป็ นตัวอย่ำงที่ดีแก่เด็กด้วยกำรแสดงควำมเชื่อโดยกำรประพฤติ
ต่อไปนี้ จะขอยกตัวอย่ำงเพื่อให้เห็นจริ งดังนี้ มีเด็กชำยคนหนึ่ง ชื่อ “นริ นทร์ ” เมื่อเขำอำยุ 14 ปี วันหนึ่ง
พ่อของเขำกลับมำบ้ำนด้วยสี หน้ำที่ยมิ้ แย้มแจ่มใสและบอกเขำว่ำ “พ่อมีงำนด่วนจะต้องรี บไป เอ แต่บำง
ทีพอ่ อำจจะแวะดูหนังสักหน่อยเห็นท่ำจะดี” ต่อจำกนั้นอีกหนึ่งปี ครำวนี้พอ่ หนุ่มน้อยนริ นทร์ อยูก่ บั คุณ
แม่ของเขำ เขำเห็นคุณแม่ถอยรถยนต์ส่วนตัวชนต้นไม้ และมำรดำได้บอกเขำว่ำ “เรำจะบอกบริ ษทั
ประกันว่ำเรำไปเที่ยวสวนสำธำรณะและจอดรถทิ้งไว้ และถูกรถคันอื่นชนเอำ เพื่อเรำจะได้เงินประกัน”
เมื่ออำยุได้ 16 ปี เขำได้ยนิ คุณปู่ เล่ำเรื่ องเก่ำ ๆ ที่คุณปู่ ภำคภูมิใจว่ำ ท่ำนสำมำรถซื้ อรถยนต์ จำก “ตลำด
มืด” ได้ในรำคำถูกว่ำท้องตลำดมำก และในคืนวันเดียวกันนั้น คุณลุงก็คุยโวว่ำ เขำสำมำรถหลบเลี่ยง
ภำษีได้อย่ำงแยบยลที่สุด เมื่อนริ นทร์ อำยุยำ่ งเข้ำ 18 ปี ครอบครัวของเขำพยำยำมผลักดันทุกวิถีทำงที่จะ
ให้เขำได้รับทุนเล่ำเรี ยนจำกโรงเรี ยนจนถึงกับปิ ดบังรำยได้ที่แท้จริ งของครอบครัว โดยแจ้งควำมเท็จ
เพื่อหวังได้รรับเงินช่วยเหลือ อย่ำงไรก็ตำม เด็กหนุ่มผูน้ ้ ี ต้องพบกับควำมยำกลำบำกในด้ำนวิชำควำมรู้
และได้ซ้ื อคำตอบข้อสอบไล่วชิ ำคณิ ตศำสตร์ ช้ นั สู ง จำกนักเรี ยนรุ่ นพี่ เขำถูกอำจำรย์จบั ได้และถูกไล่
ออก เมื่อเขำกลับบ้ำน แม่ของเขำถึงกับร้องไห้โฮและคร่ ำครวญว่ำ “ทำไมลูกถึงได้ทำเช่นนั้นพ่อแม่ไม่
เคยสัง่ สอนลูกให้เป็ นคนอย่ำงนั้นเลย” แต่นนั่ เป็ นกำรดำเนินรอยตำมบทเรี ยนที่เขำได้เรี ยนรู ้จำกผูใ้ หญ่
ซึ่ งมีส่วนช่วยหล่อหลอมชีวติ ในเยำว์วยั ของเขำมิใช่หรื อ? เมื่ออยูท่ ี่ผใู ้ กล้ชิดเขำประพฤติตนเป็ นคนปลิ้น
ปล้อนหลอกลวง นริ นทร์ ก็เลยถือเป็ นตัวอย่ำง

1. พ่อแม่ ควรประพฤติตนให้ เป็ นแบบอย่ างทีด่ ี
อย่ำลืมว่ำชีวติ ของพ่อแม่มีอิทธิ พลต่อเด็กเป็ นอย่ำงมำก พ่อแม่ที่ประพฤติตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดี
แก่เด็กนั้นเด็กจะจำได้ฝังใจยิง่ กว่ำกำรทำโทษ หรื อกำรตักเตือนสั่งสอนอย่ำงอื่นเสี ยอีก
ก. ความซื่อสั ตย์
พ่อแม่ที่ตอ้ งกำรลูกของตนดำเนินชีวิตอยูท่ ำงของพระเจ้ำ ตัวเองจะต้องซื่ อสัตย์ในเรื่ องวิญญำณ
จิต ถ้ำเด็กคนใดเติบโตขึ้นในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ค่อยไปร่ วมประชุมนมัสกำรที่คริ สตจักร และไม่เคยมี
กำรร่ วมกลุ่มอธิ ษฐำนในครอบครัวหรื อจะมีบำ้ งก็นำน ๆ ครั้ง และไม่ถวำยทรัพย์เพื่อช่วยเหลืองำนของ
คริ สตจักรอย่ำงสม่ำเสมอ เด็กคนนั้นจะคิดว่ำ กำรถวำยตัวเพื่อพระคริ สต์น้ นั มีควำมสำคัญรองลงมำ เขำ
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จะเกิดควำมคิดว่ำ คนเรำจะแสวงหำพระเจ้ำก็ต่อเมื่อมีควำมสะดวกสบำยหรื อไม่ก็กำลังประสบกับเรื่ อง
คับขัน
พ่อแม่ทุกคนที่สำมำรถไปโบสถ์ได้ แต่กลับละเลยเสี ย ขอได้โปรดสังวรณ์ไว้ดว้ ยว่ำท่ำนกำลัง
ดำเนินชี วติ โดยไม่เชื่ อฟังพระคำของพระเจ้ำ ผูเ้ ขียนพระธรรมฮีบรู กล่ำวไว้วำ่
“ซึ่ งเราเคยประชุมกันนั้นอย่ าให้ หยุด เหมือนอย่ างบางคนเคยกระทานั้น แต่ จงเตือนสติกัน และ
ให้ มากยิ่งขึน้ เมื่อท่ านทั้งหลายเห็นวันเวลานั้นใกล้ เข้ ามาแล้ ว” (ฮีบรู 10:25)
พ่อแม่ท้ งั หลำย หำกท่ำนไม่ประพฤติตนเป็ นตัวอย่ำงที่ดีแก่ลูกของท่ำน ในเรื่ องกำรไปประชุม
นมัสกำรที่คริ สตจักรแล้ว ก็พึงรู ้ไว้เถิดว่ำ ท่ำนกำลังเป็ นอุปสรรคขัดขวำงควำมเจริ ญก้ำวหน้ำฝ่ ำย
วิญญำณจิตของเขำ จงพำลูกของท่ำนไปโบสถ์พร้อมกับท่ำน ไม่ใช่เพียงแต่พำเขำไปส่ งเท่ำนั้น แต่ท่ำน
ต้องอยูร่ ่ วมประชุมกับเขำด้วย
นอกจำกนั้น ท่ำนควรจะจัดประชุมย่อย ๆ เพื่อศึกษำพระคัมภีร์และอธิ ษฐำนร่ วมกันภำยใน
ครอบครัวเพรำะจะช่วยธำรงส่ งเสริ มให้บำ้ นของท่ำนเป็ นสวรรค์ตลอดไป ถ้ำท่ำนไม่มีควำมซื่ อสัตย์ใน
เรื่ องนี้ ก็จงยอมรับเถิดว่ำ ท่ำนบกพร่ องต่อหน้ำที่ของพ่อแม่ และจงบอกแก่ลูกของท่ำนว่ำ ท่ำนจะขอ
เริ่ มต้น ณ บัดนี้
นอกจำกนี้แล้ว ท่ำนก็จะต้องเป็ นตัวอย่ำงในเรื่ องกำรถวำยทรัพย์ต่อพระเจ้ำอย่ำงสม่ำเสมอและ
ด้วยใจกว้ำงขวำง จงให้ลูกของท่ำนรู ้วำ่ กำรถวำยทรัพย์เป็ นหนทำงหนึ่งที่เรำสำแดงควำมรักและควำม
กตัญญูของเรำต่อพระเจ้ำ ท่ำนจะต้องให้เด็กได้เห็นว่ำ เรำได้ให้ควำมสำคัญในเรื่ องจิตวิญญำณเป็ น
อันดับหนึ่ง แม้วำ่ บำงครั้งทำให้ตอ้ งขำด “สิ่ งที่บำรุ งบำเรอควำมสุ ขก็ยอม”
จงระวังให้ดี ถ้ำท่ำนเห็นว่ำ กำรเชื่ อและไว้วำงใจพระเจ้ำมีควำมสำคัญเพียงน้อยนิดจนกระทัง่
ท่ำนคิดว่ำไม่จำเป็ นจะต้องซื่ อสัตย์ต่อกำรไปประชุมนมัสกำรที่คริ สตจักรหรื อจัดประชุมนมัสกำร
ภำยในบ้ำน หรื อไม่ซื่อสัตย์ในกำรถวำยทรัพย์ บุตรของท่ำนอำจจะต้องห่ำงไกลจำกคริ สตจักรมำกกว่ำ
ท่ำน จนอำจจะถึงกันหันเหออกจำกทำงแห่งควำมรอดของพระเจ้ำไปเลยก็ได้
ข. เป็ นเหมือนพระคริสต์
พ่อแม่มีหน้ำที่ตอ้ งเป็ นแบบอย่ำงแก่เด็ก โดยกำรประพฤิตปฏิบตั ิอย่ำงพระเยซูคริ สต์ ท่ำน
อำจจะชำนิชำนำญในกำรกวดขันเด็ก หรื อเชี่ยวชำญในกำรสอนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และอำจเป็ นผูท้ ี่
ใคร ๆ เห็นว่ำเป็ นคนซื่ อสัตย์ แต่ถำ้ บุตรของท่ำนได้ยนิ ท่ำนพูดโกหกเห็นท่ำนแสดงอำกำรฉุ นเฉี ยวหรื อ
ใจจืดใจดำต่อเพื่อนบ้ำนเขำจะรู ้สึกผิดหวังในตัวท่ำนอย่ำงแรง และจะไม่ยอมเชื่อฟังคำคะยั้นคะยอและ
คำตักเตือนของท่ำน จงให้ผลของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ดงั ที่อำจำรย์เปำโลได้แจกแจงไว้แล้วปรำกฏอยู่
ในชีวติ ของท่ำนอย่ำงแจ่มชัด
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“ฝ่ ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความ ความยินดีสันติสุข ความอดกลั้นไว้ นาน ความปราณี
ความดี ความสัตย์ ซื่อ ความอ่ อนสุภาพ การรู้ จักบังคับตน การเช่ นนั้นไม่ มีพระบัญญัติห้ามเลย” (กำลำ
เทีย 5:22,23)
จงจำไว้วำ่ เด็กมีนิสัยชอบเอำอย่ำง เขำจะเลียนแบบควำมประพฤติของท่ำน เขำต้องกำรยกย่อง
นับถือท่ำน และมักจะคิดเสมอว่ำ เขำจะต้องใช้เวลำหลำยปี ที่จะเป็ นคนดีเหมือนท่ำน อย่ำทำให้เขำ
ผิดหวัง จงปลูกฝังชีวติ ฝ่ ำยวิตวิญญำณของท่ำน ด้วยกำรอ่ำนพระคัมภีร์และอธิ ษฐำน เพื่อท่ำนจะ
สำมำรถสำแดงผลของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ให้ปรำกฏในชีวติ ของท่ำนได้ ท่ำนจะหวังให้ลูกของท่ำน
เห็นควำมรักของคริ สเตียนในตัวท่ำนได้อย่ำงไร ในเมื่อคำพูดของท่ำนแสดงให้เห็นถึงควำมจงเกลียดจง
ชังผูอ้ ื่น ลูกของท่ำนจะเห็นควำมสุ ขของคริ สเตียนได้อย่ำงไร ในเมื่อตัวท่ำนพร่ ำบ่นเกี่ยวกับคริ สตจักร
และผูร้ ับผิดชอบคริ สตจักร คอยจับผิดญำติพี่นอ้ งของท่ำน หรื อเมื่อประสบควำมทุกข์ยำกในชีวติ ก็คร่ ำ
ครวญอย่ำงขมขื่น ลูกน้อยของท่ำนจะต้องสำมำรถรับรู ้ได้วำ่ ท่ำนมีควำมสัมพันธ์กบั พระเยซูคริ สต์อย่ำง
แท้จริ งซึ่ งเป็ นผลให้ชีวติ ของท่ำนเปี่ ยมไปด้วยควำมรัก ควำมปลำบปลื้มใจ สันติสุข ควำมอดกลั้นใจ
ควำมปรำณี ควำมดีควำมสัตย์ซื่อ ควำมสุ ภำพอ่อนน้อม และกำรรู ้จกั บังคับตน ชีวิตที่บริ สุทธิ์ ของท่ำน
จะทำให้เด็กมองไม่เห็นควำมพลั้งพลำดหรื อควำมอ่อนแอในกำรกวดขันหรื ออบรมสัง่ สอนเขำ

2. บทบาทเฉพาะตัวของพ่อแม่
พ่อและแม่ในครอบครัวคริ สเตียนมีบทบำท ซึ่ งพระเจ้ำได้ทรงกำหนดให้โดยเฉพำะ พระเจ้ำได้
ทรงกำหนดให้พ่อมีควำมรับผิดชอบที่จะสำแดงควำมเข้มแข็งของผูน้ ำ ควำมมีใจหนักแน่นมัน่ คง และ
ควำมยุติธรรมแต่เขำก็จะต้องยอมอ่อนน้อมต่อน้ ำพระทัยของพระเจ้ำและจะต้องมีควำมสุ ภำพอ่อนโยน
แม้วำ่ เรื่ องเหล่ำนี้ควรจะเป็ นคุณสมบัติของฝ่ ำยหญิงมำกกว่ำก็ตำม
ก. พ่อตัวอย่าง
เหตุที่พ่อมีควำมรับผิดชอบพิเศษก็เพรำะว่ำ ลูกมักจะคิดเปรี ยบเทียบพระเจ้ำเหมือนกับบิดำของ
ตน จะเห็นได้วำ่ พระคริ สตคัมภีร์กล่ำวถึงพระเจ้ำว่ำ เป็ นพระบิดำ และองค์พระเยซู คริ สต์ได้ทรงสอน
เรำให้อธิ ษฐำนต่อพระเจ้ำว่ำ “ข้ำแต่พระบิดำแห่งข้ำพระองค์ท้ งั หลำยผูส้ ถิตในสวรรค์” ถ้ำคุณพ่อตีลูก
ด้วยควำมโกรธหรื อบำงครั้งตีลูกโดยไม่มีเหตุผล ลูกก็จะคิดว่ำพระเจ้ำเป็ นผูท้ ี่น่ำกลัว ไม่น่ำเคำรพรัก เขำ
จะคิดว่ำเป็ นกำรยำกที่จะหวังให้พระเจ้ำมีควำมยุติธรรมตลอดไป ถ้ำพ่อทำบำปได้อย่ำงไม่สะทกสะท้ำน
และปล่อยให้ลูกทำควำมผิดบำปได้ตำมใจชอบแล้ว ผูเ้ ยำว์จะคิดว่ำพระเจ้ำไม่สนใจเรื่ องควำมบริ สุทธิ์
ของบุคคล ใช่แล้ว เด็กเล็กมักจะมองดูพอ่ ของเขำเป็ นเสมือนภำพของพระเจ้ำ ฉะนั้นพ่อจึงมีควำม
รับผิดชอบที่จะต้องเป็ นตัวอย่ำงที่ดีแก่เด็ก
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1. พ่อเป็ นกษัตริย์
พ่อมีฐำนะเป็ นกษัตริ ยใ์ นครอบครัว ซึ่ งปกครองด้วยควำมเข้มแข็ง ควำมยุติธรรม และควำม
สุ ภำพอ่อนโยน ฐำนะดังกล่ำวนี้ตรงกับที่ท่ำนอำจำรย์เปำโลได้กล่ำวไว้วำ่ “สามีเป็ นศีรษะของภรรยา
เหมือนพระคริ สต์ ทรงเป็ นศีรษะของคริ สตจักร” (เอเฟซัส 5:24) หลักดังกล่ำวนี้ ก็ตรงกับข้อสังเกตของ
นักจิตวิทยำ ซึ่งได้ให้ขอ้ สังเกตไว้เมื่อเร็ ว ๆ นี้วำ่ “ทุกครอบครัวควรจะมีพอ่ เป็ นผูบ้ งั คับบัญชำที่
เข้มแข็ง” เด็กส่ วนใหญ่ใช้ชีวิตในเยำว์วยั อยูภ่ ำยใต้กำรอบรมสั่งสอนของแม่ ทั้งในด้ำนควำมรู ้และควำม
ประพฤติ เขำต้องกำรบิดำที่น่ำเคำรพนับถือน่ำเอำเยีย่ งอย่ำงเป็ นผูค้ อยแนะนำสั่งสอนเขำ มิฉะนั้นจะทำ
ให้เขำกลำยเป็ นคนที่อ่อนแอ
ทั้งทำงร่ ำงกำยและจิตใจและจะห่ำงจำกอ้อมอกแม่ไม่ได้ตลอดชีวิต
แม้กระทัง่ เมื่อจะแต่งงำน เขำก็จะเลือกภรรำยำที่สำมำรถตัดสิ นใจในเรื่ องสำคัญแทนเขำได้ ผูช้ ำย
เช่นนั้นไม่เหมำะสมที่จะเป็ นผูน้ ำในสังคมปัจจุบนั
เขำขำดควำมกล้ำหำญเด็ดเดี่ยวขำดควำมคิดริ เริ่ ม
และขำดควำมมุ่งมัน่ ที่จะทำงำนให้เป็ นผลสำเร็ จ ดร. ยอห์น ดับเบิ้ลยู เดรคฟอร์ ด นักจิตวิทยำผูม้ ีชื่อเสี ยง
ชำวอเมริ กำได้แถลงว่ำ ทหำรอเมริ กนั ซึ่ งถูกส่ งไปช่วยรบในประเทศเกำหลีเหนื อ จำนวน 21 คน ปรำกฏ
19 คน ไม่เคยได้รับกำรอบรมสั่งสอนจำกผูเ้ ป็ นพ่อเลย ทั้งนี้มีสำเหตุมำจำกพ่อไม่อยำกเลี้ยงบ้ำง หรื อไม่
เคยยุง่ เกี่ยวกับพ่อ เนื่ องจำกพ่อเสี ยชีวติ หรื อหย่ำร้ำงกัน
เด็กผูห้ ญิงก็ตอ้ งกำรพ่อที่เข้มแข็งเช่นเดียวกับเด็กผูช้ ำย หำกเธอสำมำรถมองดูคุณพ่อของเธอ
ด้วยควำมรักและควำมเคำรพแล้ว เธอจะสำมำรถเลือกคู่ครองที่ดีและคู่ควรกับเธอได้ จำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำเมื่อเร็ ว ๆ นี้ ปรำกฏว่ำหญิงสำวเป็ นจำนวนมำก ที่ประสบกับควำมล้มเหลวในชีวติ สมรสและคิด
ที่จะทำสิ่ งที่ผดิ กฎหมำย เพรำะไม่เคยได้รับกำรสนใจเป็ นพิเศษจำกผูเ้ ป็ นพ่อเลย

2. พ่อเป็ นผู้เผยพระวจนะ
ผูเ้ ผยพระวจนะมีหน้ำที่เผยพระวจนะของพระเจ้ำพ่อซึ่ งมีฐำนะเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะใน
ครอบครัว มีหน้ำที่อ่ำนและอธิ บำยพระคริ สตธรรมคัมภีร์ให้ลูก ๆ ฟัง อำจำรย์เปำโลได้กล่ำวไว้วำ่
“ฝ่ ายท่ านทั้งหลายผู้เป็ นบิดาอย่ ายัว่ บุตรของตนให้ ขดั เคืองใจ แต่ จงอบรมด้ วยการตีสอนและ
การเตือนสติขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า” (เอเฟซัส 6:4)
ที่พอ่ ซึ่ งเป็ นหัวหน้ำครอบครัว ต้องรับหน้ำที่เป็ นครู สอนพระวจนะของพระเจ้ำในครอบครัว
นั้น มีกล่ำวไว้อย่ำงชัดแจ้งในพระคัมภีร์เดิมด้วย เมื่อเริ่ มมีพิธีปัศคำโมเสสได้บอกแก่ชนชำติอิสรำเอลว่ำ
ในปี ต่อ ๆ ไปพวกเขำจะต้องรับผิดชอบสัง่ สอนลูกของตนให้รู้ควำมหมำยของพิธีปัศคำนี้ จะเห็นว่ำ ใน
เบื้องต้นโมเสสได้มอบภำระกำรสั่งสอนลูกให้แก่พอ่ ไม่ใช่แม่ ด้วยเหตุน้ ีท่ำนผูเ้ ป็ นพ่อจึงควรรับภำระ
เป็ นผูเ้ ผยพระวจนะในครอบครัวให้ได้ผลอย่ำงเต็มที่
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3. พ่อเป็ นปุโรหิต
พ่อจะต้องทำหน้ำที่หวั หน้ำครอบครัวด้วยกำรนำในกำรนมัสกำรพระเจ้ำ ในฐำนะเป็ นปุโรหิ ต
ใหญ่ของครอบครัวด้วย แน่ละ คริ สเตียนทุกคนก็เข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำเป็ นส่ วนตัวอยูแ่ ล้ว แต่พอ่ ก็จะต้องเป็ น
ผูน้ ำในกำรอธิษฐำนภำยในครอบครัวด้วย ลูกจะเชื่อฟังและปฏิบตั ิตำมคำอธิ ษฐำนของพ่อด้วยควำม
ตั้งใจจริ ง และชีวติ ของเขำก็จะเจริ ญวัฒนำขึ้น เด็กที่ไม่เคยได้รับฟังคำอธิ ษฐำนของพ่อนั้น นับว่ำเป็ น
เด็กที่น่ำสงสำร มีบทกวีอยูบ่ นหนึ่งชื่อว่ำ “เมื่อพ่ออธิษฐาน” พรรณำถึงควำมประทับใจของลูกที่มีต่อคำ
อธิ ษฐำนของพ่อไว้อย่ำงน่ำสนใจทีเดียว สรุ ปเป็ นเนื้อควำมได้ดงั นี้
“เมื่อคุณพ่ออธิ ษฐำนท่ำนไม่ได้ใช้ถอ้ ยคำเหมือนนักอธิ ษฐำนทั้งหลำย แต่ละวัน ๆ ท่ำน
อธิ ษฐำนทูลขอหลำยสิ่ งหลำยประกำร แต่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับตัวเรำ ท่ำนอธิ ษฐำนขอให้เรำเป็ นเด็กดีใน
ภำยหน้ำ ทำให้เรำได้คิดว่ำ เรำไม่ควรทะเลำะกันอีก เธอรู ้ไหมฉันไม่อยำกให้ท่ำนอำรมณ์เสี ยหรอก ถ้ำ
ท่ำนอธิ ษฐำน ฉันจะทำตำมคำอธิ ษฐำนของท่ำนอย่ำงแน่นอน ฉันยังเล็กเธอก็รู้ ฉันจำคำอธิ ษฐำนไม่ได้
หมดหรอก แต่สิ่งหนึ่งที่ฉนั ลืมได้ก็คือ คุณพ่อท่ำนอธิ ษฐำนเผือ่ ฉัน”
อำจำรย์เปำโลได้เขียนสั่งคริ สเตียนผูช้ ำยไว้โดยเฉพำะว่ำ
“เหตุฉะนั้นข้ำพเจ้ำปรำรถนำให้ผชู ้ ำยทั้งหลำยอธิ ษฐำนในที่ทุกแห่งด้วยใจบริ สุทธิ์ (1 ธิ โมที
2:8)
ถ้ำผูช้ ำยจะต้องอธิ ษฐำนในที่ทุกแห่งแล้ว เขำก็จะต้องอธิ ษฐำนในครอบครัวด้วยอย่ำงแน่นอน
ถ้ำพ่อเป็ นคริ สเตียนทุกคนสำรภำพและสำนึกในควำมผิดบำป ปกครองครอบครัวของเขำด้วยควำมรัก
และเที่ยงธรรม อบรมสั่งสอนลูกในทำงที่ดีงำม และประพฤติตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดีแก่ลูกในทุกทำงแล้ว
ลองตรองดูเถิดว่ำชีวติ ครอบครัวจะมีควำมผำสุ ขเพียงใด
ข. หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของแม่
ผูเ้ ป็ นภรรยำและมำรดำจะต้องเป็ นตัวอย่ำงในเรื่ องกำรอ่อนน้อมยอมเชื่อฟังสำมี อำจำรย์เปำโล
ได้พดู ถึงเรื่ องนี้ไว้อย่ำงชัดแจ้งว่ำ “ฝ่ ายภรรยาจงยอมฟั งสามีของตนเหมือนยอมฟั งองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
เพราะว่ าสามีนั้นเป็ นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริ สต์ เป็ นศีรษะของคริ สตจักรโดยที่พระองค์ เป็ นผู้
ทรงช่ วย (คริ สตจักร) คื อ ร่ างกาย (ของพระองค์ ) ใหรอด แต่ คริ สตจักรยอมฟั งพระคริ สต์ ฉันใด ภรรยาก็
ควรฟั งสามีทุกประการฉันนั้น” เอเฟซัส 5:22-24)
ในครอบครัวคริ สเตียน หญิงที่เชื่ อฟังคำสั่งของพระธรรมข้อนี้ จะพบควำมพึงพอใจและ
ควำมสำเร็ จ สมบูรณ์ในชีวติ ครอบครัว ปั จจุบนั ผูห้ ญิงพยำยำมรวมกลุ่มเรี ยกร้องสิ ทธิ สตรี อย่ำงแข็งขัน
โดยมิได้คำนึงถึงว่ำพระเจ้ำทรงกำหนดให้ชำยและหญิงมีอำรมณ์และจิตใจแตกต่ำงกัน
เพื่อเป็ นกำร
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จำแนกเพศ ฉะนั้นหญิงที่พยำยำมแย่งชิงอำนำจของผูช้ ำยมำเป็ นของตน จึงเปรี ยบเสมือนโจรกรรมค่ำ
ของหญิงไปจำกตนเอง บุตรของเธอจะมองไม่เห็นควำมงำม อันเนื่ องจำกกำรอ่อนน้อมยอมฟังสำมีดว้ ย
ควำมรัก บุตรชำยที่กำลังเจริ ญเติบโตจำเป็ นจะต้องเรี ยนรู ้ และสังเกตดูควำมประพฤติอนั สุ ภำพอ่อน
น้อมที่มำรดำปฏิบตั ิต่อบิดำ ซึ่ งเขำจะเจริ ญรอยตำมด้วยกำรมีควำมอ่อนน้อมยอมเชื่อฟังบิดำมำรดำ ผู ้
หลักผูใ้ หญ่ ครู บำอำจำรย์ และพระเจ้ำ บุตรสำวจะได้เห็นควำมงำมดังกล่ำวของมำรดำเช่นกัน เพื่อเธอ
จะได้ถือเป็ นแบบอย่ำงปฏิบตั ิในครอบครัวในอนำคตต่อไป
ท่ำนผูเ้ ป็ นมำรดำ พระเจ้ำทรงเรี ยกให้ท่ำนปฏิบตั ิหน้ำที่อนั บริ สุทธิ์ สูงส่ ง อย่ำเห็นว่ำเรื่ องนี้เป็ น
เรื่ องเล็กไม่มีควำมสำคัญ พระคัมภีร์เดิมให้เรำเห็นว่ำ ผูท้ ี่อยูเ่ บื้องหลังของซำมูเอล ผูน้ ำคนสำคัญของชน
ชำติอิสรำเอลก็คือ นำงฮันนำ มำรดำผูช้ อบธรรมในพระคริ สตธรรมใหม่ อำจำรย์เปำโลได้กล่ำวชมเชย
ควำมเชื่อของธิ โมทีและได้ช้ ี ได้เห็นว่ำ โลอียำยของธิ โมที และยูนิเก มำรดำของท่ำนเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลต่อ
ควำมเชื่อของธิโมทีดว้ ย มำรดำของโกริ ดได้สอนเรื่ องรำวในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ให้แก่เขำในขณะผิง
ไฟ และเขำได้กลำยเป็ นคริ สเตียนที่เข้มแข็งพร้อมกับเป็ นกวีคนสำคัญยิง่ คนหนึ่งด้วยตรงกันข้ำมกับ
มำรดำของกษัตริ ยเ์ ยโฮรำม ซึ่ งเป็ นคนที่มีจิตใจโหดร้ำย ทำให้กษัตริ ยเ์ ยโฮรำมเป็ นกษัตริ ยท์ ี่เหี้ ยมโหด
เข่นฆ่ำผูค้ นอย่ำงทำรุ ณ เมื่อตำยไปก็มีแต่คนแช่งชักหักกระดูก มำรดำของกษัตริ ยเ์ นโร ก็เป็ นคนที่
โหดร้ำยทำรุ ณอีกคนหนึ่ง เรำจึงไม่ประหลำดใจเลยว่ำ เหตุใดกษัตริ ยเ์ นโรจึงนัง่ สี ซออยูไ่ ด้อย่ำงสบำยใจ
ในขณะที่กรุ งโรมกำลังถูกไฟเผำผลำญ ย่อมไม่เป็ นกำรเกินเลยไปเลยไปที่จะกล่ำวว่ำ มำรดำในสมัยนี้
เป็ นตัวกำรสำคัญที่จะกำหนดสภำพควำมดีเลวของสังคมในสมัยหน้ำ หนูนอ้ ยคนหนึ่งหลังจำกที่ได้ฟัง
มำรดำของแกสอนว่ำ พระเจ้ำเป็ นผูท้ รงทำให้คนเป็ นคนดีจบแล้วก็ได้ สรุ ปว่ำ “คุณแม่ครับผมรู ้วำ่ พระ
เจ้ำทรงช่วยให้คนเป็ นคนดี และคุณแม่ก็ส่วนช่วยอยูม่ ำกนะครับ”
ในตอนท้ำยนี้ ข้ำพเจ้ำขอร้องบิดำมำรดำผูย้ งั คงมีควำมเชื่ อในพระวจนะของพระเจ้ำ ท่ำนเป็ น
ผูใ้ ห้กำเนิดแก่เด็ก แต่ท่ำนมีควำมรับผิดชอบต่อชีวิตของเด็กประกำรใดบ้ำง? ท่ำนมีควำมห่วงใยใน
สวัสดิภำพทำงร่ ำงกำยของเขำ และพยำยำมกระทำทุกอย่ำงที่จะให้เขำมีควำมมัน่ คงในชีวติ ควำมเป็ นอยู่
แต่พึงรู ้ไว้เถิดว่ำ ท่ำนกำลังมองใกล้เกินไป เพรำะเงินทองที่เขำหำมำได้และเกียรติยศชื่อเสี ยงที่เขำได้รับ
ย่อมจะต้องเสื่ อมสู ญไปในที่สุด หลังจำกนั้นเขำจะต้องมีชีวติ อยูต่ ลอดไปในสวรรค์หรื อไม่ก็ในนรกอย่ำ
หยุดพักจนกว่ำบุตรของท่ำนจะปลอดภัยในในชีวติ เท่ำนั้นแต่จะต้องคำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวติ หน้ำ
สำคัญด้วย
นักเทศน์คนหนึ่งกำลังจะสิ้ นลมหำยใจ ชีวติ ร่ ำงกำยของเขำกำลังค่อย ๆ ล่วงลับไป และรัศมี
ภำพแห่งสวรรค์ได้เริ่ มปรำกฏบนใบหน้ำของเขำ เขำได้เรี ยกภรรยำของเขำมำหำและกล่ำวว่ำ “มำลินีลูก
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ๆ อยูใ่ นห้องนี้ครบทุกคนหรื อเปล่ำ?” เธอตอบว่ำ “สันติคะ ลูกของเรำอยูน่ ้ ีครบทุกคนแล้ว” เขำเงียบ
เสี ยงไปชัว่ ขณะ และถำมขึ้นอีกว่ำ “ลูกจอมอยูห่ รื อเปล่ำ”
“อยูจ่ ะ๊ ...มำลัยก็อยู”่
สักครู่ ก็ถำมขึ้นอีกว่ำ “วิรัชอยูห่ รื อเปล่ำ?”
ภรรยำของเขำก็ตอบว่ำ “อยูจ่ ๊ะ” “ระบิลอยูห่ รื อเปล่ำ?”
“อยูจ่ ะ๊ ”
“ถ้ำอย่ำงนั้นปิ ดประตูแล้วไปหลับนอนเถิด เพรำะลูกทุกคนอยูค่ รบแล้ว”
เมื่อกล่ำวจบก็สิ้นลมหำยใจด้วยควำมสงบ เขำรู ้วำ่ จะได้พบกับลูกของเขำทุกคนอีกครั้งหนึ่งใน
สวรรค์
ท่ำนที่รัก ลูกของท่ำนอยูค่ รบทุกคนแล้วหรื อยัง ถ้ำยังกระวีกระวำดเถิด จงอ้ำงพระสัญญำข้อนี้
และจงนำเขำมำให้ครบ เมื่อทุกคนได้รับควำมรอดโดยกำรเชื่อพระเยซูแล้ว ท่ำนจะรู ้วำ่ ไม่เพียงแต่
ครอบครัวของท่ำนจะเป็ นสวรรค์ในโลกนี้เท่ำนั้น หำกแต่ท่ำนยังมีควำมหวังอันแน่นอน ที่จะมีชีวติ อยู่
ร่ วมกันตลอดไปในบ้ำนบนสวรรค์อนั โอฬำรตระกำรอีกด้วย
“นี่แน่ ะเรายืนริมประตูเคาะอยู่ ถ้ าผู้ใดจะฟังเสี ยงเราและเปิ ดประตู เราจะเข้ าไปหาผู้น้ ัน และจะ
รับประทานอาหารกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารกับเรา” (วิวรณ์ 3:20)
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ปั ญหำที่ก่อให้เกิดควำมยุง่ ยำกในสังคมมนุษย์โลกทุกวันนี้มีจุดเริ่ มต้นมำจำกครอบครัว !
แน่นอน...ทุกคนปรำรถนำเห็นบ้ำนเป็ นวิมำน แต่วมิ ำนของหลำยคนก็มีอนั ต้องพังครื นลง !
เพรำะอะไร !
เพราะตั้งเป้าหมายการสมรสผิดพลาด
เขำพำกันคิดว่ำ กำรแต่งงำนคงเหมือนเด็กเล่นขำยข้ำวแกง
...สวรรค์ในบ้ำนจะเกิดขึ้นได้อย่ำงไร?
อ่ำน “บ้ านคือวิมานของเรา”
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