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เกร่ิน 
ทุกคนปรำรถนำจะมีครอบครัวในอุดมคติ อยำกใหค้วำมสัมพนัธ์ระหวำ่งพอ่-แม่และลูกด ำเนิน

ไปอยำ่งรำบร่ืนช่ืนบำน อยำกจะเห็นบำ้นเป็นอำณำจกัรของพอ่เป็นโลกของผูเ้ป็นแม่ และเป็นวมิำนของ
พวกลูก ๆ 

แต่วมิำนรักของหลำยคนมีอนัตอ้งพงัครืนลง! 
เพราะอะไร? 
เพรำะตั้งเป้ำหมำยของกำรสมรสผดิพลำด! เขำคิดวำ่ กำรแต่งงำนก็คงจะเป็นเหมือนเด็กเล่นขำย

ขนม 
ผูเ้ป็นพอ่ไม่เอำใจใส่ดูแลครอบครัว ผูเ้ป็นแม่ปล่อยปละละเลยกำรเรือนและลูกก ำลงัจะเสียคน 

น่ีเป็นปัญหำใหญ่ของสังคมของมนุษยใ์นทุกวนัน้ี 
แลว้ “สวรรคใ์นบำ้นจะเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งไร” 
หนงัสือ “บ้านคือวมิานของเรา” มิไดเ้ขียนข้ึนเพรำะมีจุดประสงคใ์หเ้พียงแต่ขำยไดเ้ท่ำนั้น แต่

เพื่อจะช่วยสุภำพบุรุษ-สุภำพสตรีของวยัรุ่นให้เขำ้ใจถึงปัญหำสังคมในครอบครัวและวธีิป้องกนั-แกไ้ข 
ถำ้ท่ำนอ่ำนแลว้เห็นวำ่ดี กรุณำแนะน ำใหผู้อ่ื้นอ่ำนดว้ย เพื่อช่วยสงเครำะห์ซ่ึงกนัและกนั  

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
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บทที ่1 บ้านคอืวมิาน 

ดร.เอม็.อำร์. ดีฮำน บิดำของขำ้พเจำ้เคยกล่ำวไวว้ำ่ ส่ิงท่ีใกลเ้คียงกบัสวรรคท่ี์สุดในโลกน้ีคือ 
ครอบครัวคริสเตียน ค ำกล่ำวน้ีเป็นควำมจริงทีเดียว ทุกคนปรำรนำจะมีครอบครัวในอุดมคติ มีควำมร่ืน
เริงยนิดี ในเวลำรับประทำนอำหำร และอยำกใหค้วำมสัมพนัธ์ ระหวำ่งพอ่แม่ลูกเป็นไปอยำ่งหวำนช่ืน 
เพรำะบำ้นเป็นอำณำจกัรของพอ่ เป็นโลกของแม่ และเป็นวมิำนของลูก บำ้นคือสถำนท่ีปรำศจำก
บรรยำกำศของควำมร้ำวฉำน และเป็นสถำนท่ีอบอวลและเป่ียมไปดว้ยควำมรัก 

แต่อนิจจำ ณ บดัน้ีครอบครัวของคริสเตียนท่ีมีควำมสุขก ำลงัจะหำยำกยิง่ ฝ่ำยชำยกลบัมำบำ้น
ดว้ยควำมอ่อนโหยโรยแรงหลงัจำกตรำกตร ำท ำงำนมำตลอดทั้งวนั เขำคิดวำ่ ภรรยำของเขำคงจะมี
อำรมณ์ช่ืนบำนอยูแ่ลว้และลูก ๆ ก็คงจะเล่นง่วน สุขสบำยดีทุกคน แต่ควำมคำดหมำยของเขำผดิถนดั 

ฝ่ำยหญิงท่ีมีสำมีแลว้จ ำนวนมำกก็หวนระลึกถึงควำมหลงัคร้ังเก่ำก่อนแต่งงำน เขำคิดถึงตอนท่ี
เร่ิมรักกนัใหม่ ๆ ฝ่ำยชำยไดแ้สดงควำมรักอนัอบอุ่นนุ่มนวลต่อเธอ แต่แลว้เพียงชัว่เวลำท่ีไดแ้ต่งงำนกนั
ไม่นำนนกัทำ่ทีเหล่ำนั้นก็ค่อย ๆ แปรเปล่ียนไป ท ำใหเ้ธอคบัแคน้ใจและไม่เป็นสุข ภรรยำท่ีเพิ่งจะ
แต่งงำนใหม่ ๆ และมุ่งหวงัท่ีจะร่วมหวัจมทำ้ยกบัสำมีของเธอในทุกทำงก็กลบัพบวำ่ วมิานในฝันของ
เธอก าลงัเลอืนหายไป เพรำะสำมีของเธอเขำ้กนักบัเธอไม่ไดเ้ลยในทุกดำ้น และดูเหมือนวำ่เธอกบัสำมี
ก ำลงัจะอยูก่นัคนละโลก เขำขลุกอยูก่บังำนเสียจนแทบจะไม่ไดนึ้กถึงเธอ เม่ือลูกกวนใจมกัจะหงุดหงิด 
ดุด่ำเฆ่ียนตีอยำ่งรุนแรง และพยำยำมหลบเล่ียงไม่ยอมรับภำระในกำรอบรมบ่มนิสัยลูก คงปล่อยใหเ้ป็น
หนำ้ท่ีของแม่แต่ผูเ้ดียว 

ปัญหำชีวิตเก่ียวกบัควำมวติกกงัวลเร่ืองค่ำครองชีพและควำมด้ือร้ันของลูกซ่ึงอยูใ่นวยัรุ่น ก ำลงั
เป็นสำเหตุท่ีท ำใหเ้กิดควำมแตกแยกในชีวติสมรสอยำ่งแพร่หลำยทัว่ไป แมว้ำ่ทั้งสำมีและภรรยำเป็นค
ริสเตียนทั้งคู่ก็ตำม คู่สมรสหลำยคู่ตอ้งหยำ่ร้ำงกนั และคู่สมรสอีกเป็นจ ำนวนมำกจ ำใจตอ้งอยูก่นัไป
อยำ่งแกน ๆ เพรำะเห็นแก่ลูก 

หำกวำ่สถำนกำรณ์อนัน่ำเศร้ำท่ีขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวมำน้ี คลำ้ยคลึงกบัสภำพภำยในครอบครัวของ
ท่ำนแลว้ ท่ำนก็ไม่ตอ้งผดิหวงั ยงัมีหนทำงท่ีดีกวำ่กำรหยำ่ร้ำง หรือกำรอยูร่่วมกนัไปอยำ่งแกน ๆ โดย
ปรำศจำกควำมรัก ท่ำนสำมำรถสร้ำง “สวรรค์ในบ้าน” และสำมำรถร้ือฟ้ืนควำมสัมพนัธ์ อนัอบอุ่นนวล
กลบัข้ึนมำไดอี้ก พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดใ้หห้ลกัไวห้ลำยประกำร ซ่ึงถำ้หำกท่ำนยอมเช่ือฟังแลว้ จะ
ท ำใหชี้วติกำรแต่งงำนของท่ำนเป็นไปตำมท่ีพระเจำ้ไดท้รงตั้งพระทยัไว ้
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1. ความสัมพนัธ์อนัยนืยาวช่ัวชีวติ 

ตำมหลกัของพระคริสตธรรมคมัภีร์ ในเร่ืองกำรสมรสคู่สมรสมีควำมผกูพนัธ์ท่ีจะตอ้งอยู่
ร่วมกนัไปตลอดชีวติซ่ึงตรงกนัขำ้มกบัหลกัสมยัใหม่ท่ีมีกำรกล่ำวขวญักนัอยำ่งแพร่หลำยวำ่ กำรสมรส
นั้นคู่สมรสควรจะไดท้ดลองอยูร่่วมกนัสักระยะหน่ึงก่อน เม่ือทั้งคู่เขำ้กนัไดก้็แต่งงำนกนัหำกเขำ้กนั
ไม่ไดก้็เลิกร้ำงกนัไป ดว้ยเหตุน้ีเรำจึงจ ำเป็นตอ้งเนน้ย  ้ำอีกคร้ังหน่ึงวำ่ พระเจำ้ทรงสั่งไวว้ำ่ ชายหน่ึง
หญงิหน่ึงจะต้องอยู่ร่วมกนัจนกว่าความตายจะมาพรากจากไป พระธรรมปฐมกำลสอนใหเ้รำรู้วำ่ใน
ตอนท่ีพระเจำ้ทรงสร้ำงสัตวน์ั้น พระองคท์รงสร้ำงสัตวทุ์กชนิดมีคู่ผวัตวัเมีย แต่ส่วนอำดำมตอ้งอยูโ่ดด
เด่ียวเดียวดำยจนกระทัง่เขำตระหนกัถึงควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีผูห้ญิงเป็นคู่ร่วมชีวิตของเขำ นัน่แหละ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้จึงไดท้รงสร้ำงเอวำจำกกระดูกซ่ีโครงอนัหน่ึงของอำดำมและมอบใหก้บัอำดำม 
ผูเ้ขียนพระธรรมปฐมกำลไดใ้หข้อ้คิดท่ีส ำคญัไวด้งัน้ี 

“เพรำะฉะนั้นผูช้ำยจึงละบิดำมำรดำของตนไปผกูพนัอยูก่บัภรรยำ และเขำทั้งสองจะเป็นเน้ือ
เดียวกนั” (ปฐมกำล 2:24) 

พระเยซูคริสตท์รงยกพระธรรมขอ้น้ีข้ึนกล่ำวอำ้ง เม่ือพระองคท์รงตอบพวกฟำริสีในปัญหำ
เร่ืองกำรหยำ่ร้ำง และทรงกล่ำวเพิ่มเติมอีกวำ่ 

“เหตุฉะนั้นซ่ึงพระเจำ้ไดท้รงผกูพนักนัแลว้ อยำ่ใหม้นุษยท์  ำใหพ้รำกจำกนัเลย” (มทัธิว 19:6) 
คริสเตียนจะตอ้งส ำนึกวำ่ ทศันคติอนัฉำบฉวยของคนยคุปัจจุบนัเก่ียวกบักำรหยำ่ร้ำงนั้น 

ตรงกนัขำ้มกบัพระวจนะของพระเจำ้อยำ่งส้ินเชิง พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่ ควำมสัมพนัธ์ฉนัทส์ำมี
ภรรยำควรเป็นเร่ืองท่ีสูงส่งสุดยอด และส ำคญัยิง่ในบรรดำควำมสัมพนัธ์ทั้งมวลของมนุษย ์ เขำทั้งสอง
ไดก้ลำยเป็นเน้ือหนงัอนัเดียวกนั ทั้งน้ีก็เพรำะวำ่บุคลิกภำพของเขำทั้งหมดไดถู้กน ำมำรวมเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนั เม่ือบุคคลทั้งสองคนแต่งงำนกนั พระเจำ้ทรงผกูพนัเขำทั้งสองไว ้ และไม่มีใครมีสิทธ์ิท่ีจะ
แกค้วำมผกูพนันั้น ฝงูกบในนิทำนอีสปนั้นตอ้งถือวำ่มนัฉลำด แมม้นัจะชอบน ้ำ แต่มนัก็ระมดัระวงัตวั
ไม่ผลีผลำมโจนลงไปอยำ่งส่งเดช เพรำะมนักลวัวำ่ หำกมนัด ำน ้ำลงไปยงักน้สระแลว้ อำจไม่ไดโ้ผล่
ข้ึนมำอีกก็เป็นได ้ คริสเตียนทุกคนจะตอ้งเขำ้ใจวำ่วตัถุประสงคข์องกำรแต่งงำนนั้นเพื่อใหคู้่สมรสอยู่
ร่วมกนัตลอดไป และจะตอ้งเขำ้ใจซ่ึงกนัและกนั กำรท่ีจะถือเอำเหตุผลท่ีวำ่ อุปนิสัยเขำ้กนัไม่ไดห้รืออีก
ฝ่ำยหน่ึงโหดร้ำยทำรุณและรู้สึกเบ่ือหน่ำยต่อชีวติสมรสมำเป็นขอ้อำ้งเพื่อหำเหตุหยำ่ร้ำงนั้น พระเจำ้ไม่
ยอมรับฟัง หำกคริสเตียนหยำ่ร้ำงกนัเพรำะเหตุอ่ืน นอกจำกควำมไม่ซ่ือสัตยใ์นทำงเพศต่อกนัแลว้ ยอ่ม
ถือวำ่เขำไม่เช่ือฟังพระเจำ้ (ดูมทัธิว 19:9) และถึงแมจ้ะปรำกฏวำ่ ฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงไม่ซ่ือสัตยคู์่สมรสอีก
ฝ่ำยหน่ึงก็ควรตั้งเป้ำหมำยท่ีใหก้ำรยกโทษและเร่ิมตน้ชีวิตสมรสกนัใหม่ เช่นเดียวกบักบในนิทำนอีสป
ท่ีกล่ำวแลว้ คู่สมรสควรจะตรองให้ดีก่อนท่ีจะแยกทำงกนัเดิน คู่สมรสควรตระหนกัวำ่ กำรสมรสเป็น
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ควำมผกูพนัเพียงคร้ังเดียวในชีวติ เขำทั้งสองจะตอ้งทูลขอควำมช่วยเหลือจำกกพระเจำ้ใหท้รงโปรดช่วย
ใหชี้วติสมรสเขำรำบร่ืนสมดงัปรำรถนำ คนเป็นอนัมำกในปัจจุบนั เม่ือเกิดปัญหำครอบครัวข้ึนก็คิดจะ
หยำ่ร้ำงกนั เร่ืองเช่นน้ียอ่มไม่เป็นท่ีพอพระทยัพระเจำ้อยำ่งแน่นอน และถำ้ผูใ้ดคิดเช่นน้ีแลว้ ชีวิตของ
เขำยอ่มไม่มีวนัรำบร่ืนสมดงัประสงคไ์ดเ้ลย ลูกจำ้งท่ีไม่มีควำมจงรักภกัดีต่อนำยจำ้งอยำ่งเหนียวแน่น 
เม่ือคิดอยำกจะออกไปท ำงำนอ่ืน ปุบปับก็ลำออกไปทนัที ลูกจำ้งประเภทน้ีเม่ือมีปัญหำหรืออุปสรรค
เกิดข้ึนเขำจะไม่ยอมอยูร่่วมทุกขร่์วมสุขกบันำยจำ้งของเขำอีกต่อไป 

อุทำหรณ์เร่ืองน้ีอำจเปรียบไดก้บัชีวติสมรสของหนุ่มสำวซ่ึงไม่สนใจไยดีพระเจำ้ ไม่มีควำมรัก
แทต่้อคู่สมรสของตน” และเปิดโอกำสใหห้ยำ่ร้ำงกนัไดโ้ดยง่ำยกำรสมรสของเขำยอ่มผกูพนักนัแต่เพียง
หลวม ๆ เท่ำนั้นแทบจะไม่มีอะไรเป็นเคร่ืองผกูพนักนัเลย รำยไหนก็รำยนั้น ในท่ีสุดก็มกัจะเลิกรำหยำ่
ร้ำงกนัไป แต่ส ำหรับเรำท่ีเช่ือพระวจนะของพระเจำ้และย  ำเกรงพระองคจ์ะตอ้งมีใจเด็ดเด่ียว ไม่ยอม
เห็นดว้ยกบัทศันคติเช่นนั้น เม่ือใดเรำไม่เห็นควำมศกัด์ิสิทธ์ิของกำรสมรส เม่ือนั้นแสดงวำ่เรำก ำลงัมี
ส่วนท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมเส่ือมทรำมข้ึนในสังคมและก ำลงัสร้ำงรอย “แผลเป็น” ใหก้บัตนเอง ตรงกนั
ขำ้มหำกเรำเคำรพเช่ือฟังพระวจนะของพระเจำ้ และตั้งใจท่ีจะไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกพระองคใ์หมี้
ชีวติครอบครัวท่ีรำบร่ืนสมบูรณ์พนูสุขแลว้ เรำก็สำมำรถจะแน่ใจไดว้ำ่พระองคจ์ะท ำใหเ้ป็นไปไดด้งัท่ี
เรำประสงค ์

2. การมคีวามเช่ือถือตรงกนั 

ส่ิงท่ีส ำคญัยิง่เป็นอนัดบัหน่ึงในครอบครัว คือกำรมีควำมเช่ือถือตรงกนั เม่ือสำมีและภรรยำมี
ควำมเช่ือร่วมกนัในพระเยซูคริสต ์ ยอ่มเป็นท่ีหวงัไดว้ำ่ ชีวติครอบครัวของเขำยอ่มจะรำบร่ืนและ
สมบูรณ์พนูสุข ศำสดำพยำกรณ์อำโมสไดก้ล่ำวไวว้ำ่ “ทั้งสองจะด ำเนินดว้ยกนัถำ้เขำทั้งสองไม่พร้อมใจ
กนัจะไดห้รือ?” (อำโมส 3:3) 

ผูเ้ขียนพระคมัภีร์เดิมก็ไดเ้ตือนใหรู้้ถึงผลร้ำยของกำรแต่งงำนระหวำ่งคริสเตียนกบัผูท่ี้มิใช่คริส
เตียนและท่ำนอคัรสำวกเปำโลก็ไดเ้ขียนไวใ้นพระธรรมใหม่เช่นกนัวำ่ 

“อยำ่เขำ้เทียบแอกดว้ยกนักบัคนท่ีไม่เช่ือ เพรำะวำ่ควำมชอบธรรมจะมีหุน้ส่วนอะไรกบัควำม
ชัว่และควำมสวำ่งจะเขำ้สนิทกนักบัควำมมืดไดอ้ยำ่งไร” (2 โครินท ์6:14) 

ดว้ยเหตุน้ี สำมีภรรยำคริสเตียนจะตอ้งมีควำมเช่ือตรงกนั ซ่ึงเป็นรำกฐำนส ำคญัท่ีจะท ำใหชี้วติ
สมรสรำบร่ืน กำรใชชี้วติในแต่ละวนัดว้ยควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในพระคริสตน์ั้น ไม่ไดเ้กิด
ต่อเน่ืองกนัโดยอตัโนมติั หำกแต่จะตอ้งปลูกฝังใหเ้กิดข้ึนสม ่ำเสมอ คู่สมรสเป็นจ ำนวนมำกซ่ึงเม่ือก่อน
แต่งงำนไดช่้วยเหลือกิจกรรมอนัเป็นหนำ้ท่ีของคริสตจกัรดว้ยควำมช่ืนชมยนิดี แต่หลงัจำกแต่งงำนกนั
แลว้ไม่นำนก็กลบัตรงกนัขำ้ม เขำคิดวำ่โอกำสออกไปท ำงำนเพื่อพระเจำ้นั้น คือโอกำสท่ีจะไดอ้ยู่
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ใกลชิ้ดกบัคู่รักหรือเป็นโอกำสหำคู่รัก พอไดแ้ต่งงำนสมปรำรถนำแลว้ เขำก็ไม่อยำกออกไป “จู๋จ๋ี”นอก
บำ้นอีก ผลลพัธ์ก็คือ ท ำให้เขำขำดควำมสนิทสนมกบัคริสเตียนคนอ่ืน ๆ ซ่ึงคุน้เคยกนัมำก่อนแต่งงำน
และท ำใหเ้ร่ิมคลำยควำมเช่ือลงไปทีละเล็กละนอ้ย จนกระทัง่เม่ือมีบุตรเกิดข้ึน เขำก็มกัจะอำ้งวำ่ตอ้ง
เล้ียงลูก หรือลูกไม่สบำย จิปำถะ เพื่อเป็นขอ้แกต้วัท่ีจะไม่ไปโบสถ ์สำมี ภรรยำท่ีละเลยต่อกำรไปโบสถ ์
นบัไดว้ำ่เขำก ำลงัขำดอำหำรฝ่ำยวญิญำณ และขำดควำมสัมพนัธ์ซ่ึงเขำตอ้งกำรอยำ่งยิง่และบำงคนจะ
เร่ิมพอกพนูส่ิงท่ีไร้สำระไวใ้นชีวติเขำดว้ยกำรดูหนงัดูละคร และออกงำนสังคมอยำ่งหำมรุ่งหำมค ่ำ ค  ำ
สัตยป์ฏิญำณวำ่จะเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทำงดำ้นวญิญำณจิต ซ่ึงไดใ้ห้ตอนท ำพิธีสมรสนั้นไดเ้ร่ิมเลือน
หำยไป 

กำรท่ีควำมเช่ือของสำมีภรรยำจะธ ำรงคงควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวอยูเ่ร่ือยไปนั้น ส่ิงส ำคญัก็
คือ เขำทั้งสองจะตอ้งอ่ำนพระคมัภีร์และอธิษฐำนร่วมกนั ช่วงเวลำอธิษฐำนเป็นโอกำสอนัดียิง่ท่ีจะเร่ิม
ระบำยปัญหำในใจให้อีกฝ่ำยหน่ึงไดรั้บทรำบและช่วยกนัแก ้ หรือช่วยผอ่นคลำยหรือแบ่งเบำ หำกฝ่ำย
ชำยมีควำมรู้สึกผดิหวงัในหนำ้ท่ีกำรงำน เพรำะหวงัวำ่จะไดรั้บกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบเป็นกรณี
พิเศษ แต่กลบัถูกคนอ่ืนชิงเอำไปกินเสียเช่นน้ีแลว้ เขำก็จะไดมี้โอกำสพดูจำระบำยควำมรู้สึกใหภ้รรยำ
ของเขำไดรั้บรู้และอธิษฐำนร่วมกนักบัเธอ ถำ้ฝ่ำยหญิงรู้สึกเจบ็ช ้ำน ้ำใจเพรำะมีบำงคนเขำ้ใจผดิในตวั
เธอและกล่ำวค ำหยำบหยำมต่อเธอ เธอก็สำมำรถท่ีจะระบำยควำมรู้สึกต่อสำมีของเธอ ดว้ยเหตุน้ีทั้งสำมี
และภรรยำจึงสำมำรถอธิษฐำนร่วมกนัเก่ียวกบัปัญหำดงักล่ำว 

กำรเก้ือกลู และแบ่งเบำภำระซ่ึงกนัและกนัดงักล่ำวน้ี เป็นหลกัของพระคริสตธรรมคมัภีร์ และ
มีควำมสัมพนัธ์ยิง่ ค  ำวำ่ “หุ้นส่วน” และ “เข้าสนิท” เนน้ใหเ้ห็นถึงควำมเป็นน ้ำหน่ึงใจเดียวกนัของ
บุคคลผูมี้ควำมเล่ือมใสครัทธำพระเยซูคริสต ์ ควำมเป็นน ้ำหน่ึงใจเดียวกนัน้ีแสดงออกโดยกำรแบ่งปัน
ควำมมัน่คัง่ฝ่ำยวตัถุ และจิตวญิญำณใหแ้ก่กนั ควำมเป็นน ้ำหน่ึงใจเดียวกนัของสำมีภรรยำมี
ลกัษณะเฉพำะแตกต่ำงจำกควำมสัมพนัธ์อ่ืน ๆ ฉะนั้นสำมีภรรยำจะตอ้งอ่ำนพระคริสตธรรมคมัภีร์ และ
อธิษฐำนร่วมกนัตลอดชีวติ 

3. แบบอย่างในพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

กำรสมรสใด ๆ จะถือวำ่เป็นกำรสมรสแบบคริสเตียนไม่ได ้ เวน้ไวแ้ต่คู่สมรสจะเช่ือฟังค ำสั่ง
ของพระคริสตธรรมคมัภีร์ วำ่ดว้ยควำมรักและเคำรพซ่ึงกนัและกนั สำมีถูกก ำหนดใหเ้ป็นผูน้ ำ
ครอบครัว ฝ่ำยภรรยำเป็นผูต้ำม แต่ทั้งน้ี คู่สมรสทั้งสองฝ่ำยจะตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยควำมรัก อำจำรย์
เปำโลไดรั้บกำรดลใจใหบ้นัทึกไวว้ำ่ 

“จงยอมฟังซ่ึงกนัและกนัดว้ยเกรงกลวัพระคริสต ์ ฝ่ำยภรรยำจงยอมฟังสำมีของตนเหมือนยอม
ฟังองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ เพรำะวำ่สำมีนั้นเป็นศีรษะของภรรยำ เหมือนพระคริสตท่ี์เป็นศีรษะของคริสตจกัร 
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โดยท่ีพระองคเ์ป็นผูท้รงช่วย (คริสตจกัรคือ) ร่ำงกำย (ของพระองค)์ ให้รอด ฝ่ำยสำมีจงรักภรรยำของ
ตนเหมือนอยำ่งพระคริสตไ์ดท้รงรักคริสตจกัรดว้ย และทรงประทำนพระองคเ์องเพื่อคริสตจกัรนั้น” 
(เอเฟซสั 5:22-25) 

สำมีเป็นผูน้ ำของครอบครัว แต่เขำจะตอ้งรักภรรยำของเขำดว้ยควำมรักท่ีเสียสละ ปรำศจำก
ควำมเห็นแก่ตวั เช่นเดียวกบัควำมรักของพระเยซูคริสต ์ ซ่ึงไดส้ ำแดงออกดว้ยกำรส้ินพระชนม ์เพื่อช่วย
ใหเ้รำทั้งหลำยไดรั้บควำมรอด จริงอยูก่ำรเป็นหวัหนำ้ครอบครัวนั้นนบัวำ่เป็นอภิสิทธ์ิอยำ่งยิง่ แต่ก็
นบัวำ่เป็นกำรรับผิดชอบท่ีหนกัอ้ึงเช่นกนั หำกฝ่ำยชำยจะเช่ือฟังค ำสั่งของอำจำรยเ์ปำโล เขำก็จะยอม
เสียสละควำมเห็นแก่ตวั และจะพยำยำมขวนขวำยส่ิงท่ีดีท่ีสุดส ำหรับภรรยำของเขำ แมจ้นกระทัง่ยอม
ตำยแทนภรรยำถำ้จ ำเป็น ควำมรักท่ีกล่ำวน้ีรวมตลอดถึง กำรเอำใจใส่ดูแล ปกป้อง และช่วยเหลือ
อุดหนุนเจือจุนเธอ 

“ฝ่ำยท่ำนทั้งหลำยท่ีเป็นสำมีก็เหมือนกนั จงอยูกิ่นกบัภรรยำโดยใชค้วำมรู้ จงใหเ้กียรติแก่
ภรรยำเหมือนหน่ึงเป็นภำชนะท่ีอ่อนแอกวำ่ และเป็นเหมือนคู่รับมรดกพระคุณแห่งชีวิตดว้ยกนั เพื่อจะ
ไดไ้ม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดขดัขวำงค ำอธิฐำนของท่ำน” (1 เปโตร 3:7) 

กำรท่ีฝ่ำยชำยจะตอ้งเอำใจใส่ปกป้องคุม้ครองฝ่ำยหญิงนั้น ก็เพรำะวำ่ภรรยำของเขำเป็น 
“ภาชนะทีอ่่อนแอ” ท่ีกล่ำวเช่นน้ี มิไดห้มำยควำมวำ่ ฝ่ำยหญิงดอ้ยกวำ่ฝ่ำยชำยผูเ้ป็นสำมี เพรำะอำจำรย์
เปำโลก็ไดก้ล่ำวไวอ้ยำ่งชดัแจง้วำ่ ทั้งสำมีและภรรยำ “ไดรั้บชีวิตอนัเป็นพระคุณเป็นมรดก” (1 เปโตร 
3:7) ในควำมรอดนั้น ทั้งสำมีและภรรยำเท่ำเทียมกนัทุกประกำรจ ำเพำะพระพกัตร์พระเจำ้และสำมำรถท่ี
จะไปสวรรคไ์ดเ้หมือนกนั 

“เพรำะวำ่เม่ือท่ำนทั้งหลำยเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั กบัพระคริสตน์ั้น จะเป็นพวกยดูำยหรือ
พวกเฮเลนก็ไม่ไดจ้ะเป็นทำสหรือเป็นไทก็ไม่ได ้จะเป็นชำยหรือเป็นหญิงก็ไม่ได”้ (กำลำเทีย 3:28) 

ควำมรักผดิชอบของสำมีในฐำนะหวัหนำ้ครอบครัว คือ กำรปลุกปลอบใหก้ ำลงัใจอุดหนุนจุน
เจือและปกป้องคุม้ครองภรรยำ เขำจะตอ้งร่วมทุกขร่์วมสุขกบัภรรยำของเขำ จะตอ้งเป็นคนมีเหตุผล
และไมย่อมกระท ำส่ิงใดโดยไร้เหตุผล ดว้ยควำมเอำใจใส่และดว้ยจิตใจท่ีเสียสละของสำมีน่ีแหละ จะ
ท ำใหภ้รรยำยอมรับควำมเป็นผูน้ ำของสำมีโดยง่ำยและดว้ยควำมยนิดี 

ฝ่ำยหญิงนั้นเล่ำ ก็อยูใ่นฐำนะ ยอมเพราะรัก อำจำรยเ์ปำโลไดเ้ขียนจดหมำยถึงทิตสัวำ่ สตรี
สูงอำยคุวรจะฝึกสอนหญิงสำวใหรั้กสำมีและบุตรชำยของตน (ทิตสั 2:4) พระวจนะของพระเจำ้ได้
กล่ำวไวอ้ยำ่งชดัแจง้วำ่ ควำมรักเช่นน้ีตอ้งแสดงออกดว้ยท่ำทีท่ีอ่อนนอ้มยอมเช่ือฟังอยำ่งหนำ้ช่ืนตำ
บำน 
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“ฝ่ำยท่ำนทั้งหลำยท่ีเป็นภรรยำก็เช่นนั้น จงยอมฟังค ำสำมีของท่ำน เพื่อวำ่แมจ้ะไม่เช่ือฟัง   
พระวจนะของพระเจำ้ แต่ควำมประพฤติของภรรยำก็อำจจะจูงใจเขำไดโ้ดยไม่ตอ้งพดูเลยสักค ำเดียว” 
(1 เปโตร 3:1) 

กำรอ่อนนอ้มยอมเช่ือฟังสำมี ซ่ึงเป็นหนำ้ท่ีของภรรยำนั้น สัมพนัธ์กบับทบำทของเธอใน
ครอบครัวสถำบนัต่ำง ๆ จ ำเป็นตอ้งมีผูน้ ำ ทีมนกักีฬำจ ำเป็นตอ้งมีผูจ้ดักำรหรือผูฝึ้กสอน กำรท่ีพระเจำ้
ทรงก ำหนดใหส้ำมีเป็นผูน้ ำในครอบครัวก็ดว้ยเหตุเดียวกนั และยศต ำแหน่งนำยพนัเอกหำไดแ้สดงวำ่ 
นำยพนัดอ้ยค่ำในควำมเป็นคนกวำ่นำยพลฉนัใด กำรท่ีภรรยำอยูใ่นฐำนะตอ้งยอมเช่ือฟังสำมี ก็หำใช่วำ่ 
พระเจำ้ทรงก ำหนดให้ภรรยำตอ้ยต ่ำกวำ่สำมีแต่อยำ่งใดไม่ นอกจำกนั้น กำรท่ีภรรยำยอมเช่ือฟังสำมี
มิไดเ้กิดจำกควำมรู้สึกหวัน่กลวัสำมี เธอยอมเพรำะรักพระเจำ้และรักสำมีของเธอ และเพรำะเธอ
ตอ้งกำรจะปฏิบติัตำมค ำสั่งของพระเจำ้ อนัวำ่ดว้ยครอบครัว 

แต่มีบำงคนอำจแยง้วำ่ จริงซิ ท่ีคุณพดูนั้นก็ถูกแต่ส ำหรับผมคู่สมรสของผมไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน
แลว้จะวำ่อยำ่งไร เอำละเรำยอมรับวำ่ ในครอบครัวเช่นนั้น กำรอ่ำนพระคมัภีร์และกำรอธิษฐำนร่วมกนั 
ซ่ึงจะเป็นแกนเช่ือมโยงใหมี้ควำมสัมพนัธ์กนัเป็นส่ิงท่ีไม่สำมำรถกระท ำได ้ และพวกเรำก็พอจะทรำบ
กนัวำ่สำมีท่ีไม่เป็นคริสเตียนบำงคนมีอำรมณ์รุนแรง หยำบคำย จนภรรยำท่ีเป็นคริสเตียนไม่สำมำรถอยู่
ร่วมชำยคำเดียวกนัได ้ แต่ก็ไม่ไดห้มำยควำมวำ่ กรณีเช่นน้ีจะตอ้งหยำ่ร้ำงกนัเสียทุกรำยไป ถำ้ท่ำนเป็น 
คริสเตียนท่ำนจะตอ้งพยำยำมทุกวถีิทำงท่ีจะธ ำรงครอบครัวของท่ำนใหค้งอยูด่ว้ยควำมรำบร่ืน และกลม
เกลียวกนัต่อไป ท่ำนจะตอ้งไม่หวงักำรหยำ่ร้ำง เป็นหนทำงหลบหนีจำกปัญหำยุง่ยำกในครอบครัว 
อำจำรยเ์ปำโลไดก้ล่ำวไวอ้ยำ่งชดัแจง้วำ่ 

“อำหำรก็ส ำหรับทอ้ง และทอ้งก็ส ำหรับอำหำร แต่พระเจำ้จะใหท้ั้งทอ้งและอำหำรสูญไป แต่
ร่ำงกำยนั้นไมใ่ช่มีไวส้ ำหรับกำรล่วงประเวณี แต่มีไวส้ ำหรับองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ และองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้
ส ำหรับร่ำงกำย พระเจำ้ไดท้รงบนัดำลให้องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้เป็นข้ึนมำใหม่ และพระองคจ์ะทรงโปรด
บนัดำลใหเ้รำทั้งหลำยเป็นข้ึนมำใหม่โดยฤทธ์ิเดชของพระองค”์ (1 โครินธ์ 7:13,14) 

ท่ำนมีควำมรับผิดชอบท่ีจะแสดงควำมมีน ้ำใจดุจพระเยซูต่อเขำ ท่ำนควรยอมรับใชเ้ขำให้
มำกกวำ่ท่ีเขำตอ้งกำร และในแต่ละวนัก็ควรส ำแดงควำมมีใจโอบออ้มอำรี เมตตำกรุณำ และควำม
บริสุทธ์ิซ่ึงเป็นวสิัยของบุคคลผูรู้้จกัพระเยซูคริสตเจำ้ ใหเ้ขำไดเ้ห็นเป็นประจกัษอ์ำจำรยเ์ปำโลยงัได้
เขียนจดหมำยถึงหญิงท่ีมีสำมีไม่เป็นคริสเตียน ซ่ึงเป็นค ำสั่งท่ีอำจน ำใชก้บัฝ่ำยชำยท่ีมีภรรยำไม่เป็น 
คริสเตียนไดด้ว้ย ท่ำนไดก้ล่ำวไวว้ำ่ 
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“ฝ่ำยท่ำนทั้งหลำยท่ีเป็นภรรยำก็เช่นเดียวกนั จงยอมฟังค ำสำมีของท่ำน เพื่อวำ่แมส้ำมีจะไม่เช่ือ
ฟังพระวจนะของพระเจำ้ แต่ควำมประพฤติของภรรยำก็อำจจะจูงใจเขำไดโ้ดยไม่ตอ้งพดูเลยสักค ำ
เดียว” (1 เปโตร 3:1) 

จงจ ำไวว้ำ่ ท่ำนท่ีแต่งงำนแลว้ก็ผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน พระเจำ้ทรงหนุนใจท่ำนใหรั้กษำ
เสถียรภำพของครอบครัวไวต่้อไป และพยำยำมโนม้นำ้วจิตใจเขำใหม้ำเช่ือและวำงใจในพระเยซูคริสต
ในตอนท่ีท่ำนแต่งงำนนั้น ตวัท่ำนเองก็อำจจะยงัไม่ไดรั้บควำมรอดหรือเป็นคริสเตียนแต่ช่ือเท่ำนั้น 
ท่ำนอำจจะอำ้งวำ่ท่ำนไม่รู้จกัควำมรักแทคื้ออะไร และอำจจะคิดไดว้ำ่ส่ิงท่ีท่ำนไดก้ระท ำลงไปนั้นเป็น
ควำมผดิพลำด แต่ขอ้เทจ็จริงก็คือ บดัน้ีท่ำนไดแ้ต่งงำนแลว้ และพระเจำ้ก็ทรงยอมรับวำ่ ท่ำนไดเ้ขำ้สู่
ควำมสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัตลอดชัว่ชีวติแลว้หำกท่ำนทูลขอควำมช่วยเหลือจำกพระเจำ้ และด ำเนิน
ชีวติดว้ยควำมช่วยเหลือจำกพระเจำ้ และด ำเนินชีวติดว้ยควำมศรัทธำในพระองคอ์ยำ่งมัน่คง ทั้งยงั
ปฏิบติัต่อคู่สมรสของท่ำนดว้ยควำมสุภำพอ่อนนอ้มเห็นอกเห็นใจและเอำใจใส่ในสำรทุกขสุ์กดิบแลว้ 
อำจเป็นไปไดว้ำ่ไม่เพียงแต่ท่ำนจะสำมำรถรักษำเสถียรภำพของครอบครัวไวไ้ดเ้ท่ำนั้น หำกแต่ยงัจะ
สำมำรถชกัน ำคู่สมรสของท่ำนใหห้นัมำเช่ือถือในพระเยซูคริสตไ์ดอี้กดว้ย 

ครอบครัวเป็นสถำบนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ กำรสมรสเป็นของคู่ชีวติ ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งสำมีกบั
ภรรยำเก่ียวขอ้งกบัร่ำงกำย จิตใจ และจิตวิญญำณ เพรำะเหตุวำ่ส่ิงเหล่ำน้ีเป็นควำมจริง ฉะนั้นจึงไม่มี
ครอบครัวใดมีสภำพสมดงัพระประสงคข์องพระเจำ้ทุกประกำร เวน้เสียแต่ครอบครัวนั้น ทั้งสำมีและ
ภรรยำรู้จกัองคพ์ระเป็นเจำ้อยำ่งแทจ้ริง และด ำเนินชีวติดว้ยควำมเช่ือฟังพระองคอ์ยำ่งสม ่ำเสมอ หำก
ท่ำนยงัไม่ไดรั้บพระเยซูคริสต ์ ขำ้พเจำ้ของเชิญชวนท่ำนใหต้อ้นรับพระองคเ์สียแต่บดัน้ี เม่ือพระองค์
เสด็จเขำ้มำประทบัในชีวติของท่ำน ท่ำนจะไดรั้บกำรอภยัโทษและจะมีควำมช่ืนชมยนิดีในสันติสุขของ
พระเจำ้ท่ำนจะไดรั้บธรรมชำติวสิัยใหม่และพระวญิญำณบริสุทธ์ิจะประทบัอยูใ่นท่ำน องคพ์ระผูเ้ป็น
เจำ้จะทรงโปรดช่วยท่ำนใหส้ำมำรถยกโทษควำมผดิของคู่สมรส และกลบัมีท่ำทีอนัละเมียดละมยัต่อคู่
สมรสของท่ำนเหมือนเม่ือแรกรัก หำกท่ำนจะเช่ือฟังพระเยซูคริสตพ์ระองคก์็จะประทำนควำมรอด
ใหแ้ก่ท่ำนเป็นกำรเฉพำะตวั และท่ำนจะพบหนทำงท่ีจะสร้ำงสรรค“์สวรรค์ในบ้าน” 
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บทที ่2 ความสัมพนัธ์ฉันสามภีรรยา 

นกัสังคมสงเครำะห์จ ำนวนมำก มีควำมเห็นพอ้งตอ้งกนัวำ่ ในอนำคตอนัใกลน้ี้คนเรำจะผกูพนั
กนัเพียงชัว่ครู่ชัว่ยำมเท่ำนั้น นกัสังคมสงเครำะห์เหล่ำนั้นกล่ำวต่อไปอีกวำ่จะมีเพียงไม่ก่ีคนท่ีมีควำม
เตม็ใจแต่งงำนและอยูกิ่นดว้ยกนัจนตลอดชีวติ และยงับอกดว้ยวำ่ ทศันคติเช่นน้ีปรำกฏอยูท่ ัว่ไปในทุก
วงกำร อยำ่งเช่นเม่ือไม่นำนมำน้ี ขำ้รำชกำรสตรี ไดใ้ห้ทศันคติเร่ืองกำรแต่งงำนวำ่ “ส ำหรับดิฉนั ปีน้ี
อำจจะแต่งงำน และเม่ือแต่งงำนแลว้ ดิฉนัอำจอยำกอยูเ่ป็นโสดอีกก็ได”้ 

ขอ้ควำมท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้น้ี ไม่ท ำใหข้ำ้พเจำ้รู้สึกประหลำดใจแต่อยำ่งใด เพรำะวำ่ในทุกวนัน้ี 
อตัรำกำรหยำ่ร้ำงเพิ่มสูงข้ึนอยำ่งน่ำใจหำย อยำ่งไรก็ตำมขำ้พเจำ้รู้สึกเป็นห่วงในเร่ืองน้ีเป็นอยำ่งมำก 
เพรำะถำ้หำกเป็นเช่นนั้นจริงแลว้ โลกในอนำคตจะเตม็ไปดว้ยคนเห็นแก่ตวั และคนเรำจะหลงผดิ ขำด
ระเบียบวนิยั และจะเป็นโรคประสำทกนัมำกข้ึน 

หำกท่ำนตอ้งกำรจะพบบุคคลท่ีมีควำมสุขอยำ่งแทจ้ริงแลว้ จงอยำ่ไดแ้สวงหำในกลุ่มบุคคล
จ ำพวก “ลักเพศ” หรือในบรรดำผูท่ี้ชอบมี “อีหนู” สำมีภรรยำท่ีมีควำมสุขท่ีสุดเท่ำท่ีขำ้พเจำ้เคยพบมำ 
เป็นชำวพื้นเมืองท่ีมีควำมเช่ือในพระเจำ้ และด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงแห่งพระวจนะของพระองค ์ ทั้งคู่
ร่วมหวัจมทำ้ยกนัในทุกเวลำ ไม่วำ่จะเป็นยำมโศกเศร้ำหรือยนิดี ยำมสุขสบำยหรือล ำบำก เขำไม่เคยคิด
ท่ีจะเลิกรำหยำ่ร้ำงกนัเลย ท่ียกตวัอยำ่งมำน้ีมิไดห้มำยควำมวำ่ชีวติสมรสของเขำจะรำบร่ืน ไม่เคยมี
ปัญหำหรืออุปสรรคใด ๆ เลย เพรำะเขำทั้งสองก็ยงัเป็นมนุษยปุ์ถุชนธรรมดำ ซ่ึงแต่ละคนยอ่มมีชีวติ
บุคลิกภำพหรืออุปนิสัยใจคอแตกต่ำงกนั เม่ือมำอยูร่่วมกนั ก็ยอ่มมีโอกำสขดัแยง้กนัข้ึนทุกเม่ือ สำมีท่ีมี
นิสัยรักควำมจริงจะยอมรับสำรภำพวำ่ บำงคร้ังเขำก็ประพฤติตนอยำ่งคนเห็นแก่ตวัหรือไร้ควำมคิด ฝ่ำย
ภรรยำก็เช่นกนั บำงคร้ังก็ตอ้งยอมรับวำ่เธอไดป้ล่อยใหอ้ำรมณ์ร้ำยเขำ้มำครอบง ำจิตใจ ชีวติสมรสจะ
ด ำเนินไปอยำ่งรำบร่ืนช่ืนบำน หำกสำมีและภรรยำมีควำมเขำ้ใจและรู้จกัให้อภยัต่อกนั และปรำกฏวำ่
ครอบครัวส่วนมำกเม่ือมีปัญหำผดิพอ้งหมองใจหรือทะเลำะเบำะแวง้กนัเพียงเล็กนอ้ยก็เก็บส ่ำสมไว้
จนกระทัง่พอกพนูกลำยเป็นควำมบำดหมำง และควำมขมข่ืนในจิตใจ แต่หนทำงท่ีแกไ้ข ไม่ใช่กำรหยำ่
ร้ำง บำ้นอำจกลบัเป็นสวรรคข้ึ์นมำอีก หำกคู่สมรสหนัมำเอำใจใส่ในหลกัค ำสอนของพระคริสตธรรม
คมัภีร์ท่ีวำ่ดว้ยควำมประพฤติของคริสเตียน พร้อมทั้งน ำมำปฏิบติัในชีวติสมรส 

1.อทุศิตนให้แก่กนัและกนั 

คริสเตียนผูมี้วจิำรณญำณ ยอ่มจะรู้ชดัวำ่ชีวิตสมรสท่ีจะด ำเนินไปดว้ยควำมรำบร่ืนช่ืนบำน
อยำ่งแทจ้ริงนั้น คู่สมรสจะตอ้งยอมอุทิศตนใหแ้ก่กนัและกนั ครอบครัวของท่ำนจะกลำยเป็นสวรรค์
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ไม่ได ้ หำกวำ่ท่ำนปฏิเสธไม่ยอมปฏิบติัตำม พระคมัภีร์ขอ้น้ี แน่ละในแต่ละวนัต่ำงฝ่ำยก็มีภำระหนำ้ท่ี
อยำ่งเตม็มืออยูแ่ลว้ แต่ท่ีกล่ำวมำน้ีมิไดห้มำยควำมวำ่ เรำจะตอ้งทุ่มเททั้งร่ำงกำยใหแ้ก่คู่สมรสหลกัเร่ือง
กำรอุทิศตนใหแ้ก่กนัน้ีปรำกฏอยูใ่นพระธรรมเอเฟซสั บทท่ี 5 ซ่ึงอคัรสำวกเปำโลไดก้ล่ำวไวว้ำ่ 
ควำมสัมพนัธ์กนัในชีวติสมรสนั้นคลำ้ยคลึงกบัควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งพระคริสตก์บัคริสตจกัร 

“ฝ่ำยภรรยำจงยอมฟังสำมีของตน เหมือนยอมฟังองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ เพรำะวำ่สำมีนั้นเป็นศีรษะ
ของภรรยำเหมือนพระคริสตเ์ป็นศีรษะของพระคริสตจกัร โดยท่ีพระองคเ์ป็นผูท้รงช่วย (คริสตจกัรคือ) 
ร่ำงกำย (ของพระองค)์ ใหร้อด แต่คริสตจกัรยอมฟังพระคริสตฉ์นัใด ภรรยำก็ควรยอมฟังสำมีทุก
ประกำรฉนันั้น ฝ่ำยสำมีจงรักภรรยำของตนเหมือนอยำ่งพระคริสตไ์ดท้รงรักคริสตจกัรฉนัใด ภรรยำก็
ควรยอมฟังสำมีทุกประกำรฉนันั้น” (เอเฟซสั 5:22-25) 

องคพ์ระเยซูคริสตเจำ้ไดท้รงละทิ้งสง่ำรำศีอนัรุ่งเรืองถำวรของพระองคใ์นสวรรค ์ เพื่อมำรับ
สภำพเป็นมนุษยแ์ละส้ินพระชมน์บนไมก้ำงเขนอยำ่งน่ำอบัอำย เพื่อช่วยใหเ้รำรอดพน้จำกโทษทณัฑ์
แห่งควำมผดิบำป และแมก้ระทัง่บดัน้ีพระองคท์รงเชิญชวนใหเ้รำมีใจกลำ้เขำ้มำยงัพระท่ีนัง่แห่ง
พระคุณ....เพื่อเรำจะไดรั้บพระเมตตำและพระคุณท่ีจะช่วยเรำในวำระท่ีเรำตอ้งกำร” (ฮีบรู 4:16) พระ
เยซูคริสตไ์ดพ้ระรำชทำนพระชนมชี์พของพระองคอ์ยำ่งสมบูรณ์เพื่อเรำ บดัน้ีพระองคท์รงตอ้งกำรให้
เรำมอบชีวติทั้งหมดของเรำใหแ้ก่พระองค ์ สำมีภรรยำควรจะไดเ้จริญรอยตำมพระเยซูคริสตใ์นเร่ือง
ควำมรักและควำมเสียสละของพระองคท่ี์มีต่อมนุษยทุ์กคน ครอบครัวเป็นจ ำนวนมำก ตอ้งมีอนัแตก
สลำย เพรำะผูเ้ป็นสำมีมองไม่เห็นวำ่ครอบครัวท่ีสมบูรณ์นั้นมีควำมส ำคญัยิง่เพียงใด เขำใชเ้วลำวำ่ง
เกือบทั้งหมดให้เสียไปดว้ยกำรยงินกตกปลำ ตีกอลฟ์ เล่นบิลเลียด หรือไม่ก็ไปดูกีฬำ ลูกเมียทำงบำ้นจะ
เป็นตำยร้ำยดีอยำ่งไรไม่ค่อยห่วง สำมีบำงคนก็มวัแต่ขวนขวำยหำเงินและเกียรติยศช่ือเสียง จนไม่มีเวลำ
ท่ีจะพดูจำกบัลูกเมีย กลบัมำบำ้นก็เพื่อกินแลว้ก็นอนเท่ำนั้น เขำคิดวำ่ภรรยำควรจะเป็นผูรั้บผิดชอบ
กำรบำ้นกำรเรือน คอยเอำใจใส่ดูแลอบรมสั่งสอนลูกและคอยบ ำเรอควำมสุขทำงเพศใหเ้ขำ แต่เขำไม่
ยอมร่วมหวัจมหวัทำ้ยกบัภรรยำของเขำอยำ่งแทจ้ริง เม่ือภรรยำเกิดควำมเบ่ือหน่ำยหรือบกพร่องใน
หนำ้ท่ี ก็จะบ่นวำ่ หนำ้บูดหนำ้บ้ึง ไม่ยอมพดูจำท ำควำมเขำ้ใจกนั ภำวะกำรณ์ตึงเครียดในครอบครัว
เช่นน้ีส่งผลใหส้ำมีประสบกบัควำมลม้เหลวในอนัท่ีจะมีควำมสัมพนัธ์กบัภรรยำในแบบ “ร่วมหวั จม
ทำ้ย” ฝ่ำยภรรยำก็เช่นกนั จะตอ้งใชค้วำมพยำยำมอยำ่งท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำไดใ้นกำรท่ีจะส่งเสริมให้
ครอบครัวมีควำมสุข ภรรยำไม่ควรสนใจในงำนสังคมจนลืมงำนบำ้นหรือปรนนิบติัสำมี 

หนทำงท่ีจะท ำใหเ้กิดควำมสำมคัคีกลมเกลียวกนัในครอบครัวมำกข้ึน ก็คือ กำรท่ีสำมีภรรยำจะ
ท ำอะไรดว้ยกนัใหม้ำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้ ท่ำนอำจชกัชวนคู่ชีวติของท่ำนให้อ่ำนพระคมัภีร์และ
อธิษฐำนดว้ยกนั หรือชกัชวนใหเ้ขำ้ร่วมงำนประกำศพระกิตติคุณหรืองำนอ่ืนใด ท ำนองน้ีดว้ยกนั ท่ำน
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สำมำรถท่ีจะสมำนสัมพนัธ์ใหแ้นบแน่นดว้ยกำรช่วยกนัค ำนวณรำยรับรำยจ่ำยของครอบครัวหรือไป
รับประทำนอำหำรม้ือเยน็นอกบำ้นดว้ยกนัในบำงโอกำสหรือไปจบัจ่ำยหำซ้ือส่ิงของดว้ยกนั จงใหง้ำน
สังคมและกำรร่ืนเริงพกัผอ่นหยอ่นใจของท่ำนมีควำมส ำคญัเป็นอนัดบัสองรองจำกกำรอยูร่่วมกบัคู่
สมรสของท่ำน 

ชีวติรับของท่ำนจะจ ำเริญวฒันำข้ึนถำ้ท่ำนยอมเสียสละควำมสุขส่วนตวัใหก้บัคู่สมรสของท่ำน 
สำมีท่ีเอำใจใส่ต่อภรรยำ และยอมเลิกเล่นฟุตบอลหนัมำช่วยเหลือภรรยำท ำอะไรตำมอยำ่งท่ีเธอช่ืนชอบ 
จะท ำใหชี้วติรักของเขำทั้งสองเพิ่มควำมด่ืมด ่ำมำกยิง่ข้ึน ภรรยำท่ียอมเลิกลม้ควำมตั้งใจเดิมของตน และ
หนัเขำ้ช่วยเหลือกิจกำรงำนของสำมีนั้น นบัไดว้ำ่เป็นผูท่ี้มีส่วนส่งเสริมเพิ่มพนูชีวิตรักของเขำใหห้วำน
ช่ืนยิง่ข้ึน พึงระลึกไวเ้สมอวำ่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้อำจจะสถำปนำชีวติสมรสของเรำในสวรรคไ์ว ้ ฉะนั้น
หนำ้ท่ีของเรำในโลกน้ี ก็คือ จะตอ้งรักษำชีวิตสมรสของเรำใหธ้ ำรงคงอยูต่ลอดไป บำ้นจะกลำยเป็น
สวรรคไ์ดก้็ต่อเม่ือทั้งสำมีและภรรยำ ยอมอุทิศตวัเองใหแ้ก่อีกฝ่ำยหน่ึงในควำมรัก ควำมเสียสละ และ
กำรทุ่มเทชีวติจิตใจให้แก่กนั 

2. รู้จักบังคบัตนเอง 

ชีวติสมรสท่ีสมบูรณ์นั้น คู่สมรสจะตอ้งรู้จกับงัคบัตนเองดว้ย ครอบครัวเป็นจ ำนวนมำกมีอนั
ตอ้งแตกสลำยลงเพรำะคู่สมรสประสบควำมลม้เหลวในกำรท่ีจะตอบสนองควำมตอ้งกำรทำงเพศแก่กนั
อยำ่งเหมำะสมและเพียงพอ และอีกจ ำนวนนบัไม่ถว้นท่ีตอ้งประสบภำวะบำ้นแตกสำแหรกขำด เพรำะ
คู่สมรสไม่พยำยำมระงบัยบัย ั้งควำมอยำกไดไ้คร่มีส่ิงของฟุ่มเฟือยเกินฐำนะของตน 

ก. เร่ืองเพศ 

ปัจจุบนัน้ี เรำจะตอ้งเนน้ให้เห็นควำมจ ำเป็นในเร่ืองกำรบงัคบัใจตนเองในเร่ืองเพศมำกกวำ่แต่
ก่อนเพรำะเด๋ียวน้ีคนส่วนใหญ่มกัจะคิดวำ่กำรร่วมประเวณีเป็นเพียงพฤติกรรมในทำงชีววทิยำ โดย
ไม่ไดคิ้ดถึงควำมส ำคญัท่ีลึกซ้ึงกวำ่นั้น เขำพยำยำมลบลำ้งขอ้หำ้มหรือจำรีตประเพณีเก่ำ ๆ ในเร่ืองเพศ 
เม่ือเขำเกิดอำรมณ์ใคร่และสบโอกำสเหมำะ เขำก็ “ร่วมรัก” กนัทนัที ขอ้หำ้มของพระคริสตธรรมคมัภีร์
ในเร่ืองกำรผิดประเวณีและกำรมีชูถู้กหยำมเหยยีดวำ่เป็นเร่ืองลำ้สมยั และเขำเช่ือวำ่สัญชำตญำณในทำง
เพศ เป็นควำมตอ้งกำรทำงธรรมชำติซ่ึงควรจะไดรั้บกำรตอบสนอง เช่นเดียวกบัควำมหิวกระหำยเท่ำ
นั้นเอง 
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1. ข้อย า้เตือนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ 

คริสเตียนจะตอ้งบอกปัดไม่ยอมรับทฤษฎีดงักล่ำวน้ี โดยส้ินเชิงและยนืกรำนวำ่ พฤติกรรมทำง
เพศนั้น หำกไดก้ระท ำนอกบรรยำกำศแห่งควำมรัก ในชีวติสมรสแลว้ ล้วนเป็นบาป เป็นควำมเห็นแก่
ตวั และเป็นเร่ืองท่ีน่ำอบัอำยขำยหนำ้ทั้งส้ิน เขำจะตอ้งมองเร่ืองเพศในทำงท่ีถูกตำมท่ีพระคริสตธรรม
คมัภีร์ไดก้ล่ำวไวคื้อ เป็นกำรแสดงออกซ่ึงควำมรักอนัละเมียดละมยัท่ีมีควำมหมำยอยำ่งลึกซ้ึง และ
จะตอ้งปฏิเสธไม่เช่ือถือตำมควำมคิดของคนทัว่ ๆ ไปท่ีวำ่ เร่ืองเพศเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัท่ีสุดในชีวติ เหตุ
ฉะนั้นคริสเตียนจึงไม่ควรอ่ำนปัญหำทำงเพศท่ีลงพิมพใ์นหนงัสือพิมพห์รือนิตยสำร เพรำะจะท ำใหเ้กิด
ควำมหมกมุ่นอยูใ่นควำมคิดท่ีผดิ ๆ ผูเ้ขียนคอลมัน์ตอนปัญหำทำงเพศในนิตยสำรบำงฉบบั แมเ้ขำจะ
อวดอำ้งตวัวำ่เป็นนำยแพยทห์รือผูท้รงควำมรู้ก็ตำมที แต่โดยเน้ือแทแ้ลว้ บุคคลเหล่ำนั้นเป็นเพียงผูท่ี้
ถือเอำควำมพอใจเป็นหลกั และเป็นนกัปรำชญเ์ก๊ ซ่ึงตอ้งกำรจะปลุกเร้ำอำรมณ์ผูอ่้ำนใหเ้กิดควำมรู้สึก
ในทำงเพศมำกยิง่ข้ึนเท่ำนั้นเอง คริสเตียนไม่วำ่จะเป็นคนโสดหรือแต่งงำนแลว้ไม่ควรอ่ำนหนงัสือ
ประเภทน้ีจงเลิกอ่ำนเสียเถิด เร่ืองเพศจะกลำยเป็นเร่ืองเห็นแก่ตวั เป็นเคร่ืองมือเพื่อตอบสนองควำมใคร่ 
ทำงเน้ือหนงัเท่ำนั้น กำรตอ้งเสพกบัเพศเดียวกนัหรือโสเภณี เป็นเร่ืองของคนท่ีแสวงหำควำมพอใจ
ในทำงเพศเท่ำนั้น แต่ไม่ใช่เร่ืองน่ำชมหรือมีสำระควำมหมำยแต่อยำ่งใด ยิง่กวำ่นั้น บุคคลผูส้ ำส่อน
ในทำงเพศมกัจะแสวงหำประโยชน์ส่วนตวัจำกบุคคลอ่ืนเพื่อบ ำบดัควำมใคร่ของตน เพื่อเงินหรือเพื่อ
ส่ิงท่ีไร้คุณค่ำ เป็นท่ีแน่นอนวำ่ บุคคลผูแ้สวงหำควำมเพลิดเพลินจำกกำรประพฤติผดิประเวณีดงักล่ำวน้ี 
ยอ่มจะค่อย ๆ สูญเสียคุณควำมดีของตนเองไปทีละนอ้ย ๆ และเขำจะพบกบัควำมพึงพอใจท่ีแทจ้ริง
เพียงนอ้ยนิดเท่ำนั้น และทำ้ยท่ีสุดก็จะหนัมำใชว้ธีิท่ีผดิธรรมชำติและต ่ำชำ้เลวทรำมมำกยิง่ข้ึน เพื่อจะ
ตอบสนองควำมใคร่ซ่ึงทวคีวำมรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ 

2. แรงกระตุ้นทีถู่กต้อง 

กำรบงัคบัตนเองเป็นส่ิงจ ำเป็นเสมอในชีวิตสมรสโดยเฉพำะอยำ่งยิง่เม่ือคู่สมรสฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง
มีควำมผดิปกติทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ ไม่สำมำรถท่ีจะบรรลุควำมเพลิดเพลินในกำรร่วมเพศไดใ้น
ช่วงเวลำเช่นน้ี คู่สมรสอีกฝ่ำยหน่ึงจะแสดงควำมรักแทไ้ดด้ว้ยกำรเป็นฝ่ำยปลอบประโลมใจ ควำมจริงมี
อยูว่ำ่ สำมีและภรรยำท่ีจะร่วมกนัดว้ยควำมรักและควำมนุ่มนวล แมว้ำ่ฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงหรือทั้งสอง
เจบ็ป่วย ไม่สำมำรถบรรลุถึงจุดสุดยอดในทำงเพศไดก้็ตำม เรำจะตอ้งไม่หลงเช่ือค ำกล่ำวอำ้งท่ีวำ่ ควำม
ตอ้งกำรทำงเพศเป็นเพียงควำมตอ้งกำรทำงร่ำงกำยอยำ่งหน่ึงเหมือนกบัควำมหิว หรืออยำกอำหำร ซ่ึงถำ้
อดกลั้นไวจ้ะเป็นอนัตรำยต่อร่ำงกำย แต่ควำมจริงหำไดเ้ป็นเช่นนั้นไม่ ควำมตอ้งกำรทำงเพศหำได้
เหมือนกบัควำมตอ้งกำรทำงร่ำงกำยอยำ่งอ่ืน เช่นควำมตอ้งกำรอำหำรหรือน ้ำ คนท่ีละเวน้ในเร่ืองเพศ



 

 17 

นั้น ไม่ไดท้  ำใหเ้กิดอนัตรำยต่อร่ำงกำยเม่ือไดรั้บควำมล ำบำกใจแต่ประกำรใดวำ่ท่ีจริงแลว้บำงคร้ังคนท่ี
อดกลั้นควำมตอ้งกำรในทำงเพศไวน้ั้น ท ำใหเ้กิดพลงัควำมคิดท่ีสร้ำงสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ข้ึนไดอี้กและ
บุคคลท่ีสำมำรถบงัคบัควบคุมควำมตอ้งกำรทำงเพศไวไ้ดน้ั้น จะเป็นผูท่ี้มีควำมสุขมำกกวำ่ จะมีสุขภำพ
อนำมยัดีกวำ่ และจะประพฤติตนอยูใ่นกรอบของสังคมไดดี้กวำ่บุคคลท่ีมีควำมละโมภในทำงเพศ ควร
จ ำไวว้ำ่บุคคลสองคนท่ีร่วมประกอบกิจในทำงเพศกนันั้น หำใช่วำ่จะตอ้งมีควำมรักต่อกนัเสมอไป เขำ
อำจจะตอ้งกำรให้อีกฝ่ำยหน่ึงเป็นเพียง “คู่นอน” ของเขำเท่ำนั้น คู่สมรสท่ีเป็นคริสเตียนควรจะตระหนกั
วำ่ ของประทำนในเร่ืองเพศนั้น พระเจำ้ไม่ไดท้รงมีพระประสงคใ์หเ้รำใช ้ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำร
ทำงร่ำงกำยเท่ำนั้น แต่พระองคท์รงมีพระประสงคใ์หเ้รำใชใ้นกรอบข่ำยแห่งชีวติสมรสและเพื่อเป็นกำร
แสดงออกซ่ึงควำมรักอนัละเมียดละมยัโดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อใหมี้บุตรสืบสำยโลหิต ผลท่ีตำมมำก็คือ 
เด็กท่ีเกิดมำในครอบครัวท่ีพ่อแม่มีควำมรักใคร่กลมเกลียวกนั และรู้จกักบัคบัตนเอง จะเจริญเติบโตข้ึน
ในท่ำมกลำงบรรยำกำศท่ีเตม็ไปดว้ยควำมรักและสันติสุข 

3. ค าตักเตือนของเปาโล 

อคัรสำวกเปำโลไดช้ี้ชดัวำ่ ในเร่ืองเพศนั้น สำมีและภรรยำควรจะมีควำมรู้จกับงัคบัใจตนเอง 
และรู้จกัสังเกตควำมตอ้งกำรของอีกฝ่ำยหน่ึง ท่ำนไดก้ล่ำววำ่ 

“ใหส้ำมียอมประพฤติต่อภรรยำตำมสมควร และใหภ้รรยำประพฤติต่อสำมีตำมสมควร ภรรยำ
ไม่มีอ ำนำจเหนือกกำยของตน แต่สำมีนั้นมีอ ำนำจเหนือกำยของภรรยำ ฝ่ำยสำมีไมมี่อ ำนำจเหนือกำย
ของตนดุจกนั แต่ภรรยำนั้นมีอ ำนำจเหนือกำยของสำมี อยำ่แยกกนัอยูเ่วน้แต่ยนิยอมเห็นชอบดว้ยกนั
เป็นคร้ังเป็นครำว เพื่ออุทิศตวัในกำรอธิษฐำน แลว้จึงค่อยมำอยูร่่วมกนัอีก เพื่อมิใหซ้ำตำนมำชกัชวนให้
กระท ำผดิเพรำะตวัอดไม่ได”้ (1 โครินธ์ 7:3,4,5) 

คู่สมรสทั้งสองฝ่ำยมีสิทธ์ิโดยชอบท่ีจะร่วมหลบันอนกบัอีกฝ่ำยหน่ึงตำมปกติ เวน้แต่ทั้งสอง
ฝ่ำยจะไดต้กลงปลงใจท่ีจะแยกกนันอน เป็นกำรชัว่ครำว เม่ือทั้งสองฝ่ำยต่ำงก็ยอมสละควำมตอ้งกำร
ส่วนตวั เพื่อเห็นแก่กนัและกนั เขำทั้งสองจะสำมำรถแกปั้ญหำในเร่ืองกำรมีควำมตอ้งกำรทำงเพศไม่
เท่ำกนัได ้ สำมีและภรรยำผูมี้ควำมปรำรถนำท่ีจะใหค้วำมสุขแก่กนัและกนัอยำ่งแทจ้ริงจะประสบควำม
พึงพอใจในกำรร่วมหลบัดว้ยกนัทั้งสองฝ่ำย ชำยท่ีมีนิสัยกำ้วร้ำวอำจจะหำหนทำงครอบง ำภรรยำดว้ย
กำรแสดงอำรมณ์ทำงเพศกบัภรรยำอยำ่งตระกรุมตระกรำม ภรรยำบำงคนอำจจะพบวำ่เธอสำมำรถใช้
อำรมณ์ในทำงเพศ เป็นเคร่ืองมือบีบบงัคบัสำมีใหท้  ำตำมใจตนเม่ือสำมีท ำถูกใจก็ใหร้ำงวลั หำกสำมีขดั
ใจก็ท ำโทษ คริสเตียนผูใ้ดเคยประพฤติปฏิบติัเช่นน้ี ควรจะยอมรับผดิและสำรภำพบำปเสีย และจงขอ
ควำมช่วยเหลือจำกพระเจำ้ใหส้ำมำรถบงัคบัควำมตอ้งกำรในทำงเพศให้อยูบ่นพื้นฐำนของควำมไม่เห็น
แก่ตวั 
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ข. เร่ืองเงิน 

กำรบงัคบัใจตนเองนั้นรวมถึงเร่ืองกำรใชจ่้ำยเงินดว้ย ครอบครัวเป็นจ ำนวนมำกตอ้งตกอยูใ่น
สภำพบำ้นแตกสำแหรกขำด ดว้ยสำเหตุมำจำกปัญหำเร่ืองเงินผูช้ำยหลำยคนคิดวำ่ เงินท่ีเขำหำมำไดน้ั้น
เป็นของเขำเอง และเขำมีสิทธิอยำ่งเตม็ท่ีท่ีจะใชจ่้ำยไดต้ำมอ ำเภอใจ บำงคร้ังเขำซ้ือของฟุ่มเฟือยส ำหรับ
ส่วนตวั ซ่ึงบำงทีส่ิงของนั้นก็มีรำคำแพงเกินรำยไดข้องตน ท ำใหค้รอบครัวล ำบำกยำกแคน้ และภรรยำ
ก็จะขุ่นเคืองในควำมเห็นแก่ตวัของสำมี จนอำจท ำใหถึ้งกบัตอ้งเลิกรำหยำ่ร้ำงกนัอำจเป็นไปไดด้ว้ยวำ่ คู่
สมรสฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงไม่รู้จกัใชเ้งินและดว้ยเหตุน้ีทั้งสำมีและภรรยำควรจะไดป้รึกษำหำรือกนัวำ่ควรจะ
ใชจ่้ำยเงินกนัอยำ่งไร คริสเตียนควรจะจดจ ำไวว้ำ่ “ชีวติของคนมิไดอ้ยูใ่นกำรท่ีมีของฟุ่มเฟือย” (ลูกำ 
12:15) และควรเช่ือฟังค ำตกัเตือนท่ีวำ่ “จงพอใจในส่ิงท่ีท่ำนมีอยู”่ (ฮีบรู 13:5) เหตุฉะนั้นทั้งสำมีและ
ภรรยำ ไม่ควรสร้ำงควำมกดดนัอนัผดิ ๆ แก่อีกฝ่ำยหน่ึงดว้ยกำรรบเร้ำใหไ้ปทศันำจรซ่ึงตอ้งเสีย
ค่ำใชจ่้ำยสูง หรือใหซ้ื้อส่ิงของฟุ่มเฟือยเกินฐำนะครอบครัว 

สังคมธุรกิจในปัจจุบนั มีกำรใชร้ะบบสินเช่ือและผอ่นส่งกนัอยำ่งแพร่หลำย ดว้ยเหตุน้ีแหละ
ท ำใหค้รอบครัวตอ้งประสบกบัปัญหำกำรเงินอยำ่งหนกัแทบจะเรียกวำ่ “ล้มละลาย” ทีเดียว สำมีก็โทษ
ภรรยำ ภรรยำก็โทษสำมี ต่ำงฝ่ำยต่ำงก็ต ำหนิกนัวำ่ไม่รู้จกัใชเ้งิน ดว้ยเหตุน้ี สำมีภรรยำท่ีเป็นคริสเตียน
ควรจะรู้จกับงัคบัใจตนเองในเร่ืองกำรใชจ่้ำยเงินดว้ยกนัทั้งสองฝ่ำย ทั้งคู่ควรจะเปิดเผยและมีควำม
ซ่ือสัตยใ์นกำรท่ีจะแยกแยะแจกแจงควำมจ ำเป็นและควำมตอ้งกำรของตน และอธิษฐำนขอใหพ้ระเจำ้
ทรงช้ีใหเ้ขำทั้งสองไดเ้ห็นวำ่ เขำก ำลงัพยำยำมด้ินรนขวนขวำยอยำกมีเหมือนกบัคนอ่ืนเท่ำนั้นเอง 
ตำมปกติแลว้ ถำ้คู่สมรสทั้งสองปรึกษำหำรือในเร่ืองค่ำใชจ่้ำยของครอบครัวอยำ่งเปิดเผย และดว้ย
อำรมณ์เยอืกเยน็แลว้ ทั้งคู่ก็จะสำมำรถก ำหนดงบประมำณรำยจ่ำยของครอบครัวไดอ้ยำ่งเหมำะสมและ
ประหยดั กำรรู้จกับงัคบัใจตนเองในเร่ืองกำรใชจ่้ำยเงินนั้น เป็นเร่ืองท่ีส ำคญัยิง่สำเหตุใหญ่ท่ีท ำให้เกิด
ควำมแตกร้ำวในครอบครัวจะไม่เกิดข้ึน ถำ้คู่สมรสเอำใจใส่ต่อค ำตกัเตือนดงักล่ำวน้ี 

ท่ำนท่ีรัก ชีวติสมรสของท่ำนก ำลงัประสบปัญหำยุง่ยำกและร้ำวฉำนใช่หรือไม่ ถำ้ใช่ ขำ้พเจำ้
จะขอถำมท่ำนหน่อยเถิด ถำมจริง ๆ เถิดวำ่ ท่านเคยมอบกายมอบใจให้แก่ผู้ ท่ีท่านเคยขอความรักในวนั
แต่งงานจนหมดส้ินหรือเปล่า? ท่านเคยเสียสละเพ่ือคู่ครองของท่านหรือไม่? ท่านมีท่าทีท่ีถกูต้องใน
เร่ืองเพศหรือไม่? ท่านนิยมยกย่องวตัถมุากเกินไปหรือเปล่า? จงสำรภำพควำมผดิเหล่ำน้ีต่อพระเจำ้และ
ต่อกนั พระเจำ้จะทรงโปรดยกโทษใหท้่ำน และจะทรงช่วยใหท้่ำนสำมำรถลบรอยร้ำวท่ีก ำลงัลุกลำมข้ึน
เร่ือย ๆ ในชีวติครอบครัว ท่ำนจะสำมำรถท่ีจะประคบัประคอง และสร้ำงสรรคใ์ห้ชีวติสมรสของท่ำน
ประสบควำมสุขสดช่ืนได ้ดว้ยกำรให้อภยักนั เสียสละประโยชน์ส่วนตวัและมีระเบียบวนิยัในตนเอง 
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บทที ่3 ฝึกให้เดก็มีระเบยีบวินัย 

ถำ้หำกท่ำนถำมคู่สมรสท่ีเป็นคริสเตียนวำ่ อะไรเป็นมูลเหตุส ำคญัท่ีท ำให้เกิดกำรขดัแยง้กนั
อยำ่งรุนแรงในชีวิตสมรส หลำยคนจะตอบวำ่ “ลูก” เม่ือลูกนอ้ยเจริญเติบโตเขำ้สู่วยัซุกซน เม่ือนั้น
แหละชีวติสมรสท่ีเคยหวำนช่ืน จะเร่ิมมีปัญหำวุน่วำยเกิดข้ึน บิดำบำงคนไม่เอำใจใส่เร่ืองกำรอบรมสั่ง
สอนลูก คงปล่อยใหเ้ป็นภำระของมำรดำเพียงคนเดียว บำงรำยไม่สำมีก็ภรรยำ ตำมใจลูกจนเกินไป 
ลกัษณะครอบครัวเช่นน้ีจะท ำใหเ้ด็ก มีนิสัยแขง็กระดำ้งต่อบิดำมำรดำ พ่อแม่ก็หวัเสีย ครอบครัวก็
อลเวง 

เม่ือเป็นเช่นน้ี พอ่แม่ต่ำงฝ่ำยก็โทษกนัวำ่ ไม่อบรมสั่งสอนลูก ลูกจึงมีนิสัยเสีย สภำพกำรเช่นน้ี
เกิดข้ึนอยำ่งดำษด่ืนในสังคมปัจจุบนั จนกระทัง่ เม่ือเร็ว ๆ น้ี นกัวชิำกำรศึกษำผูเ้รืองนำมท่ำนหน่ึง 
ถึงกบัประกำศวำ่ ถ้าเขาเป็นศิษยาภิบาล เขาจะสอนเน้นในเร่ืองการ อบรมเลีย้งดูเด็กเป็นอนัดับแรกเลย
ทเีดียว จริงอยูค่ริสตจกัรจะตอ้งใหบ้ริกำรแก่คนทุกเพศทุกวยั นบัตั้งแต่คนท่ีอยูใ่นวยัรุ่น วนัหนุ่มสำว วยั
กลำงคน จนกระทัง่ถึงวยัชรำ แต่อยำ่งไรก็ตำม หำกเรำยอมรับกำรอบรมเด็กเป็นกำรกนัดีกวำ่แก ้ เม่ือเรำ
ฝึกอบรมเด็ก เรำก็ควรเนน้ในเร่ืองกำรป้องกนัมิใหเ้ด็กประพฤติผดิดีกวำ่ท่ีจะเนน้ในกำรลงโทษ กำรให้
กำรอบรมเล้ียงดูเด็กเป็นเร่ืองส ำคญั จะท ำใหเ้ด็กเติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ท่ีเคำรพต่อระเบียบและกฏเกณฑ์
ของสังคม และจะเคำรพเช่ือฟังผูท่ี้มีพระคุณต่อเขำดว้ย 

สำมีภรรยำท่ีเป็นคริสเตียนจะตอ้งปฏิบติัตำมขอ้พระธรรมขอ้น้ีอยำ่งเคร่งครัด ซ่ึงกล่ำวไวว้ำ่ 
“จงฝึกเด็กในทำงท่ีเขำควรจะเดินไป และเม่ือเขำเป็นผูใ้หญ่แลว้ เขำจะไม่พรำกจำกทำงนั้น” (สุภำษิต 
22:6) 

ค ำวำ่ “ฝึก” ในพระธรรมขอ้น้ี บิดำของขำ้พเจำ้อธิบำยวำ่ รวมถึงกำรฝึกใหมี้ระเบียบวินยั กำร
อบรมสั่งสอน และกำรเป็นตวัอยำ่งแก่เด็กดว้ย บดัน้ีขำ้พเจำ้ตระหนกัวำ่ กำรฝึกอบรมเด็กท่ีไดผ้ลอยำ่ง
สมบูรณ์นั้นจะขำดขอ้ใดขอ้หน่ึงในสำมขอ้น้ีไม่ได ้ เพรำะทั้งสำมขอ้น้ีมีควำมเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
ประกำรแรก คือระเบียบวนิยั หมำยควำมวำ่ กำรควบคุมกำรประพฤติของเด็กโดยกำรปลูกฝ่ังใหเ้ด็ก มี
ควำมเคำรพและเช่ือฟังอยำ่งสม ่ำเสมอตลอดชีวิตของเขำ 

1. จุดประสงค์ของการสอนให้เด็กมรีะเบียบวนัิย 

ตำมท่ีไดใ้หค้  ำจ  ำกดัควำมของระเบียบวนิยัไว ้ หมำยถึง กำรควบคุมกำรประพฤติของเด็ก 
ในทำงท่ีชอบอยำ่งถำวรนั้น ก่อนอ่ืนเรำขอช้ีชดัใหเ้ห็นวำ่ ขั้นตอนกำรอบรมจ ำตอ้งเร่ิมแต่เน่ิน ๆ เพรำะ
พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่ เด็กเป็นคนบำป หรือนยัหน่ึง มีสันดำนบำปมำแต่ก ำเนิด และต่อมำก็ค่อย 
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ๆ เรียนรู้ สร้ำงสมอุปนิสัยใจคอ จนกลำยเป็นบุคคลิภำพ และเรำยงัทรำบอีกวำ่ เด็กตอ้งกำรช้ีแนะ และ
เด็กจะรู้สึกสบำยใจและอบอุ่นใจท่ีมีพอ่แม่คอยเอำใจใส่ และแนะน ำเขำอยำ่งใกลชิ้ด 

ก. เด็กมีสันดานบาปมาแต่ก าเนิด 

เม่ือทำรกแรกคลอดออกมำก็มีสันดำนบำปติดตวัมำดว้ย กษตัริยด์ำวิดกล่ำวไวใ้นพระธรรม
สดุดีวำ่ “ดูเถิดขำ้พระองคถื์อก ำเนิดมำในควำมผดิบำป และมำรดำตั้งครรภข์ำ้พระองคใ์นบำป” (สดุดี 
51:5) องคพ์ระเยซูคริสตเจำ้ตรัสวำ่ เรำเกิดมำเป็นคนบำป และจ ำเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บกำรเปล่ียนชีวติใหม่ 
พระองคท์รงกล่ำวไวอ้ยำ่งชดัแจง้วำ่ “ซ่ึงบงัเกิดจำกเน้ือหนงัก็เป็นเน้ือหนงั” (ยอห์น 3:6) อำจำรยเ์ปำโล
ไดเ้ขียนจดหมำยไปถึงคริสเตียนซ่ึงไดรั้บกำรเปล่ียนแปลงโดยพระมหำกรุณำธิคุณของพระเจำ้ ท่ำนได้
เขียนเพื่อบอกใหพ้วกเขำรู้วำ่ ก่อนท่ีพวกเขำจะกลบัใจหนัมำเช่ือพระเยซูนั้น พวกเขำ “เป็นคนควรแก่
พระอำญำเหมือนอยำ่งคนอ่ืน ๆ” (เอเฟซสั 2:3) 

จำกประสบกำรณ์ยอ่มเป็นเคร่ืองยนืยนัค ำสอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์ขอ้น้ีเป็นอยำ่งดี เรำจะ
เห็นวำ่เด็กเล็ก ๆ ซ่ึงยำ่งเขำ้สู่วยัพอรู้ควำม ก็จะเร่ิมแสดงควำมเห็นแก่ตวั ซ่ึงเป็นสันดำนเดิมของเขำ
ตั้งแต่เกิดออกมำทนัทีเขำจะยื้อแยง่ส่ิงของต่ำง ๆ จำกเด็กคนอ่ืน มำเป็นของคนอยำ่งซ่ึง ๆ หนำ้ และพดู
วำ่ “น่ีของฉัน” หำกเขำพบวำ่เขำจะสำมำรถไดส่ิ้งของต่ำง ๆ มำเป็นของตวั โดยกำรร้องไห ้เขำจะใชก้ำร
ร้องไห้เป็น “เคร่ืองมือหากนิ” ของเขำและยิง่ถำ้ท่ำนตำมใจเขำดว้ยแลว้ ในท่ีสุดเขำจะกลำยเป็นผูเ้ผด็จ
กำรไปทีละนอ้ย ทีละนอ้ย เม่ือเขำอยำกไดส่ิ้งใด ถำ้คุณขดัใจเขำ เขำอำจร้ือขำ้วของขวำ้งทิ้งลงกบัพื้น จน
แตกหมด หรือมิฉะนั้นก็ส่งเสียงร้องกรีดและกระทืบเทำ้ เขำจะไม่ยอมกินขำ้ว หรือเขำ้นอนตำมเวลำ เขำ
จะแกลง้ท ำกระเงำ้กระงอกต่อหนำ้แขก เพรำะเขำรู้วำ่ ถำ้เขำท ำเช่นนั้นเขำจะไดส่ิ้งท่ีเขำตอ้งกำรทนัที
ก่อนท่ีเขำจะมีอำยคุรบสิบแปดเดือน เขำจะเร่ิมมีกริยำแขง็กระดำ้งต่อพ่อแม่ และหำกเขำสำมำรถข่มเหง
พอ่แม่ของเขำได ้ ในช่วงอำยุระหวำ่งขวบคร่ึงถึงสองขวบคร่ึงแลว้ เขำก็จะเพำะนิสัยแขง็กระดำ้งต่อพอ่
แม่เร่ือยไป เด็กวยัรุ่นท่ีเยย้หยนัขนบธรรมเนียมประเพณีขอ้บงัคบัของโรงเรียนและระเบียบวนิยัของ
บำ้นเมืองนั้น มกัจะเร่ิมเพำะนิสัยเหล่ำน้ีมำตั้งแต่ยงัเป็นเด็ก มีอำยไุม่ถึงสองขวบเพรำะในช่วงอำยน้ีุ เป็น
ช่วงท่ีเด็กสำมำรถฝังใจจดจ ำไดเ้ป็นอยำ่งดี 

ดว้ยเหตุดงักล่ำว จึงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ ท่ีพอ่แม่ตอ้งหำทำงก ำหรำบเด็กให้อยูมื่อก่อนท่ีเด็กจะเร่ิม
เพำะนิสัยแขง็กระดำ้ง เด็กจะตอ้งเรียนรู้ท่ีจะเช่ือฟังพ่อแม่ของตน เขำไม่รู้วำ่พระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ีสั่ง
ใหเ้ขำเคำรพเช่ือฟังพ่อแม่และท่ำนผูเ้ป็นพอ่แม่ ควรจะอบรมสั่งสอนเขำ หำกไม่สอนเขำใหเ้ขำ้ใจอยำ่ง
แจ่มชดัวำ่ พระเจำ้ทรงประสงคใ์หเ้ขำเช่ือฟัง ก็ยอ่มหมำยควำมวำ่ ท่ำนก ำลงัไม่ใหก้ำรสงเครำะห์เขำ
อยำ่งแทจ้ริง นกัจิตวทิยำของเด็กกลุ่มหน่ึงกล่ำววำ่ พอ่แม่จะตอ้งปล่อยใหเ้ด็กท ำอะไรไดต้ำมใจ จะตอ้ง
ไม่ขดัใจเขำ ในกำรปีนป่ำยเฟอนิเจอร์ หรือตูโ้ตะ๊ต่ำง ๆ ภำยในบำ้น หรือปล่อยใหเ้ขำขีดเขียนฝำผนงั



 

 21 

หรือตอกตำปูในบำ้นตำมใจชอบ นกัจิตวทิยำกลุ่มน้ีใหเ้หตุผลวำ่ กำรหำ้มมิให้เด็กกระท ำเช่นนั้นจะเป็น
กำรขดัขวำงกำรพฒันำกำรของเด็ก อยำ่งไรก็ตำม ทฤษฎีนีไ้ด้รับการ การพสูิจน์แล้วว่ามีผลร้ายมากกว่า
ผลดี ครูท่ีดีท่ีสุดในโรงเรียนมธัยมและเตรียมอุดม ก ำลงัจะเลิกอำชีพของตน เพรำะกลวัวำ่จะไม่ไดรั้บ
ควำมปลอดภยัในร่ำงกำยและชีวติของตน นกัปรัชญำท่ีเช่ือในทฤษฎี “ตามใจ” ไดท้  ำใหเ้ด็กรุ่นหลงั ๆ น้ี 
ขำดระเบียบวนิยัมีใจเห้ียมโหด และมีนิสัยแขง็กระดำ้ง ท่ำนตอ้งคอยเตือนเด็ก หำกท่ำนไม่คอยก ำหรำบ
ลูกนอ้ยของท่ำนแลว้บุคลิกภำพของเรำจะพฒันำไปสู่ควำมกำ้วร้ำวและเห็นแก่ตวั เขำจะไม่เคำรพสิทธิ
ของผูอ่ื้น แต่จะคอยใหผู้อ่ื้นพะเนำ้พะนอเอำอกเอำใจเขำ และช่วยเหลือในยำมคบัขนั พฤติกรรมเหล่ำน้ี
เกิดข้ึนนอกเหนือจำกำรเจริญเติบโตของธรรมชำติตำมสันดำนบำปอนัหำขอบเขตมิไดข้องเขำ 

ข. การแนะน าตักเตือนเด็กเป็นส่ิงจ าเป็นและน่าเคารพยกย่อง 

กำรท่ีท่ำนตั้งกฏเกณฑข้ึ์นและคอยควบคุมใหลู้กประพฤติตำมนั้น นบัไดว้ำ่ท่ำนก ำลงัท ำในส่ิงท่ี
เป็นกำรสงเคำระห์แก่เขำอยำ่งแทจ้ริง เด็กจะรู้โดยสัญชำติญำณวำ่ เขำไม่พร้อมท่ีะเผชิญชีวติดว้ยล ำแขง้
ของตนเองและเขำจะรู้สึกช่ืนชมและขอบคุณท่ำนวำ่ เขำสำมำรถมอบควำมไวว้ำงใจแก่ท่ำนใหเ้ป็นผูต้ ั้ง
กฎเกณฑ ์และคอยสอดส่องดูแลสวสัดิภำพของเขำ เขำตอ้งกำรและยนิดีเช่ือฟังและปฏิบติัตำมค ำแนะน ำ
ตกัเตือนของท่ำนดว้ยควำมเต็มใจ ขำ้พเจำ้จ  ำไดว้ำ่ คร้ังหน่ึง บุตรชำยของขำ้พเจำ้เคยรบเร้ำให้ขำ้พเจำ้
อนุญำตใหเ้ขำท ำในส่ิงท่ีขำ้พเจำ้หำ้ม แต่ขำ้พเจำ้ก็ยงัคงยนืกรำนไม่ยอม เพรำะส ำนึกถึงควำมเป็นพอ่ ผล
ท่ีสุด เม่ือเร่ืองลงเอยกนัไปแลว้เขำไดม้ำหำขำ้พเจำ้และพดูวำ่ “ขอบคุณครับคุณพอ่ ควำมจริงแลว้ ลูกไม่
ตอ้งกำรกระท ำเช่นนั้นหรอก” ขำ้พเจำ้ทรำบภำยหลงัวำ่ ควำมจริงแลว้ เขำไม่อยำกท ำอะไรขดัใจเพื่อน 
เม่ืออยูต่่อหนำ้เพื่อน ๆ เขำจึงตอ้งกำรท่ีจะแสดงใหเ้พื่อน ๆ รู้วำ่ เขำตอ้งท ำทุกอยำ่งตำมค ำสั่งของพอ่ 

แต่ในท่ีสุด เขำก็ดีใจท่ีขำ้พเจำ้ยนืกรำนไม่ยอมใหเ้ขำกระท ำตำมท่ีขอ และยนิดีใหอ้ภยัแก่เขำ ท่ี
พยำยำมฝ่ำฝืนกฏเกณฑข์องบำ้น ซ่ึงท ำใหเ้ขำหลุดพน้บ่วงมำรอยำ่งแทจ้ริง เม่ือท่ำนตั้งกฏเกณฑข้ึ์น ท่ำน
จงเช่ือมัน่วำ่ลูก ๆ ของท่ำนจะตอ้งเช่ือฟังและปฏิบติัตำมได ้ กำรปฏิบติัเช่นน้ีจะท ำใหต้วัเองมีระเบียบ
วนิยัอยูเ่สมอ และจะช่วยใหบุ้ตรของท่ำน เกิดควำมรู้สึกวำ่ปลอดภยัมัน่คง 

2. ฝึกหัดให้มรีะเบียบวนัิย 

มำรดำส่วนมำกเห็นพอ้งตอ้งกนัวำ่ เขำควรเขม้งวดกวดขนัลูกของเขำ แต่ก็ไม่ทรำบวำ่ ควร
กระท ำอยำ่งไร เขำไดล้องใชว้ธีิกำรต่ำง ๆ นำนำดูแลว้ แต่ผดิหวงั เพรำะควำมพยำยำมของเขำดูเหมือน
จะลม้เหลวเสียเป็นส่วนใหญ่ ทั้งน้ีหำใช่วำ่ เขำไม่รักลูก แต่เขำไม่รู้จริง ๆ วำ่ เขำควรจะกระท ำประกำร
ใด ถำ้เช่นนั้นขอไดโ้ปรดฟังค ำสั่งของพระคริสตธรรมคมัภีร์ดงัต่อไปน้ี 
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ก. รักลูกให้ตี 

กำรฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยเด็กนั้น บำงคร้ังก็ตอ้งใช ้ “ไม้เรียว” เขำ้ช่วย เพรำะจะท ำให้เด็กไดรู้้วำ่ 
พอ่แม่เป็นผูมี้อ  ำนำจเหนือเขำ ผูเ้ขียนพระธรรมสุภำษิตกล่ำวไวว้ำ่ “จงตีสอนบุตรชำยของตนเม่ือยงัมี
ควำมหวงั อยำ่จงใจใหเ้ขำถึงพินำศไป” (สุภำษิต 19:18) 

บิดำมำรดำไม่ยอมลงโทษลูก เพรำะเขำไม่สำมำรถทนดูลูกถูกลงโทษไดน้ั้น คือผูท่ี้กระท ำผดิ
อยำ่งร้ำยแรงพระธรรมสุภำษิตขอ้หน่ึงกล่ำวไวว้ำ่ “ควำมโง่มกัอยูใ่นจิตใจของเด็ก แต่ไมเ้รียวท่ีตีสอนก็
ขบัมนัใหไ้ปห่ำงจำกเขำ” (สุภำษิต 22:15) 

ค ำวำ่ “ความโง่” อำจแปลไดว้ำ่ กำรเอำใจตวัเองกำรท่ีเด็กเอำใจตวัเองนั้น ส่วนหน่ึงมีแนวโนม้
มำจำกธรรมชำติใฝ่ต ่ำของเขำเอง กำรลงโทษทำงร่ำงกำยอยำ่งถูกตอ้ง จะสอนใหเ้ขำยอมอ่อนนอ้มต่อผูมี้
อ ำนำจเหนือเขำ เด็กหลำยคนไม่ตอ้งตีบ่อยก็ดีได ้แต่เด็กบำงคนตอ้งตีบ่อย ๆ มำกำเร็ตภรรยำของขำ้พเจำ้
และขำ้พเจำ้เองไดรั้บพระพรร่วมกบับุตรชำยท่ีแสนดีส่ีคน แต่ละคนมีบุคลิกภำพต่ำงกนั สองในส่ีคน
ตอ้งตีบ่อย ๆ จึงจะเขด็หลำบ ส่วนอีกคนหน่ึงแทบจะไม่ตอ้งตีเลย เพียงแต่มองดว้ยสำยตำไม่พอใจหรือ
พดูสองสำมค ำกรู้็เร่ือง แต่ดงัท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้น้ี ขำ้พเจำ้ใคร่ท่ีจะเนน้ย  ้ำวำ่ เด็กทุกคนจะตอ้งจดจ ำฝังใจ
ไวว้ำ่ กำรด้ือร้ันไม่ยอมเช่ือฟังพอ่แม่ กระท ำใหพ้อ่แม่ตอ้ง “อกกลัดหนอง” อยำ่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

ข. จะตีต้องมีเหตุผล 

บิดำมำรดำ จะตอ้งระมดัระวงัวำ่ ควรจะตีเด็กเม่ือใด เด็กหลำยคนถูกตีอยำ่งแรง เม่ือพอ่แม่
อำรมณ์เสียเด็กบำงคนไม่รู้วำ่ ท ำไมเขำจึงตอ้งถูกท ำโทษ เพรำะพอ่แม่บำงคนไม่คงเส้นคงวำ บำงคร้ัง
ยอมใหเ้ขำท ำผดิร้ำยแรงโดยไม่วำ่กล่ำวอะไร และบำงคร้ังกลบัเขม้งวดกวดขนัอยำ่งยิง่ ในเร่ืองหยมุ ๆ 
หยมิ ๆ เรำควรจะรู้วำ่เด็กมีนิสัยไม่เหมือนกนั เด็กบำงคนแกร่งกลำ้ ไม่กลวัใครเลยเด็กบำงคนกลบัข้ีอำย 
และหวัน่ไหวง่ำยท่ีสุด พอ่แม่จะตอ้งฉลำดพอท่ีจะสืบใหรู้้ถึงควำมตอ้งกำรพิเศษของบุตรและควรใช้
เวลำอภิปรำยปัญหำเฉพำะตวัของลูกแต่ละคนพอ่แม่ควรจะแสวงหำสติปัญญำจำกองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้เพื่อ
เขำจะสำมำรถสืบทรำบไดว้ำ่ พฤติกรรมอนัไม่พึงปรำรถนำท่ีเขำจะแสดงออกนั้น เป็นผลมำจำกกำรขำด
ควำมรักอบอุ่น ฯลฯ หรือเกิดจำกควำมรู้สึกไม่มัน่คงปลอดภยัหรือเป็นเพรำะตอ้งกำรจะลองดีกบัพอ่แม่ 

เด็กไม่ควรถูกตีทุกคร้ังท่ีเขำท ำอะไรไม่ถูกใจพอ่แม่กำรท ำโทษควรใชเ้ฉพำะเม่ือตอ้งกำรให้
หลำบจ ำ ไม่ด้ือร้ันอีกต่อไป เช่น เม่ือเขำขดัขืนไม่เช่ือฟังพอ่แม่ หรือพดูจำทะล่ึงตึงตงักบัพอ่แม่ เด็กไม่
ควรถูกตบหนำ้เม่ือเขำส่งเสียงเอะอะ หรือเม่ือเขำปัดชำมขำ้วแตกโดยบงัเอิญหรือเม่ือเขำสะเพร่ำก็ตำม 
พอ่แมท่ี่ตีเด็กทุกคร้ัง แมเ้ร่ืองหยมุ ๆ หยมิ ๆ แต่เม่ือเด็กท ำผดิอยำ่งร้ำยแรง กลบัลงโทษนอ้ย ยอ่มท ำให้
เด็กเกิดควำมขุ่นเคืองไม่พอใจในระเบียบกฏเกณฑท่ี์พอ่แม่ตั้งข้ึน และอำจเป็นผลร้ำยต่อกำรพฒันำ
บุคลิกภำพของเขำ กำรลงโทษเสียร ่ ำไป อำจเป็นกำรทำรุณและเป็นอนัตรำยต่อเด็กมำกกวำ่ท่ีจะเป็นผลดี 
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อคัรสำวกเปำโลไดเ้นน้ย  ้ำถึงควำมจริงขอ้น้ี โดยไดก้ล่ำวไวว้ำ่ “ฝ่ำยท่ำนผูเ้ป็นบิดำอยำ่ย ัว่บุตรของตนให้
เกิดโทสะ แต่จงอบรมบุตรดว้ยกำรสั่งสอน กำรเตือนสติตำมหลกัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้” (เอเฟซสั 6:4) 

จำกขอ้พระธรรมดงักล่ำว แสดงวำ่ท่ำนอคัรสำวกยอมรับวำ่ เด็กจะตอ้งมีระเบียบวินยับงัคบั 
เพรำะในรำกศพัทข์องภำษำกรีก ค ำวำ่ “อบรม” มีควำมหมำย ถึงกำรฝึกใหเ้ด็กมีระเบียบวนิยั แต่ท่ำนก็
ไดเ้ตือนผูเ้ป็นบิดำวำ่ อยำ่ย ัว่บุตรของตนใหเ้กิดโทสะ นัน่หมำยควำมวำ่ พอ่แม่หำกย ัว่บุตรให้เกิดควำม
ขุ่นแคน้ ขดัเขืองใจโดยกำรเขม้งวดบุตรเกินควำมจ ำเป็น หรือท ำโทษดว้ยท่ำทีท่ีจงเกลียดจงชงัเขำ หรือ
ลงโทษเขำรุนแรงเกินไปพอ่แม่จะตอ้งไม่ประหยดั “ไม่เรียว” แต่จะตอ้งระมดัระวงัวำ่ควรจะใชไ้มเ้รียว
อยำ่งไร และเม่ือใด 

ค. ตีเพราะรัก 

เม่ือจะตีลูก พ่อแม่จะตอ้งระมดัระวงั ไม่ควรท ำใหเ้ด็กรู้สึกวำ่ พอ่แม่ไม่รัก หรือไม่ตอ้งกำรเขำ
แลว้กำรลงโทษท่ีถูกตอ้งนั้น ควรจะใหเ้ด็กเขด็หลำบ ไม่กลำ้กระท ำผดิอีกเพรำะกลวัจะถูกลงโทษซ ้ ำ 
กำรท่ีเด็กถูกเฆ่ียนเบำ ๆ แต่แกลง้ตะเบง็เสียงร้องนั้นจะไม่ท ำใหเ้ด็กเขด็หลำบได ้ พอ่แม่ควรจะตีลูกให้
ไดรั้บควำมเจบ็ปวดบำ้ง เช่น ตีท่ีโคนเขำ ซ่ึงจะท ำใหเ้ขำเขด็หลำบ ไม่กลำ้ท ำผดิ หรือกระบิดกระบวน 
แกลง้ร้องไหเ้อำแต่ใจตนเองอีก พอ่แม่ควรจะจดจ ำไวว้ำ่ กำรท่ีเด็กไดรั้บควำมเจบ็ปวดเพียงชัว่ครู่ชัว่ยำม
นั้น ดีกวำ่ปล่อยใหเ้ด็กตอ้งกลำยเป็นคนท่ีพอ่แม่จะตอ้งคอยคะย ั้นคะยอออ้นวอนคอยดูดุด่ำจ ้ำจ้ีจ  ้ำไชอยู่
เสมอ และในท่ีสุดตอ้งแผดเสียงตะโกนดว้ยอำรมณ์ท่ีสุดจะทนเป็นไหน ๆ 

กฏเกณฑทุ์กขอ้ท่ีตั้งข้ึน จะตอ้งใหเ้ด็กเขำ้ใจอยำ่งถ่องแทว้ำ่ บทลงโทษเป็นผลโดยตรงจำกกำร
ประพฤติผดิของเขำ อคัรสำวกเปำโล รู้วำ่กฏเกณฑท่ี์ไม่ถูกตอ้งเป็นภยัต่อเด็ก ท่ำนจึงไดส้ั่งหำ้มบิดำย ัว่
ใหเ้ด็กเกิดโทสะจริต หรือขุ่นเคืองใจ แต่ให ้“อบรมบุตรดว้ยกำรสั่งสอนและกำรเตือนสติ ตำมหลกัของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้” (เอเฟซสั 6:4) ค ำภำษำกรีกซ่ึงถูกแปลมำเป็นค ำวำ่ อบรม มีควำมหมำยรวมถึง ควำม
ละมุมละม่อม ท่ำนไม่ควรตีเด็กดว้ยควำมโกรธ หรือทุบตีเขำอยำ่งคนเสียสติ ดูออกจะเป็นเร่ืองซ ้ ำซำกท่ี
จะกล่ำววำ่ พอ่แม่ท่ีมีอำรมณ์อ่อนไหวง่ำยไดรั้บควำมเจบ็ปวดมำกกวำ่เด็ก หลงัจำกลงโทษเด็กแลว้ และ
ควำมจริงก็เป็นเช่นนั้น เพรำะเม่ือหำยโมโหแลว้ ก็มกัจะเกิดควำมสงสำรลูกอยำ่งจบัใจ ลูกควรจะรู้ถึง
หวัอกพอ่แม่วำ่ ท่ำนไม่อยำกเห็นลูกไดรั้บควำมเจบ็ปวด เม่ือใหลู้กรู้ถึงควำมจริงขอ้น้ี เขำจะรู้สึกรักพอ่
แม่มำกข้ึนหลงัจำกท่ีถูกเฆ่ียน หลำยคร้ังทีเดียว ปรำกฏวำ่เม่ือพอ่แม่ลงโทษลูก และลูกหยดุร้องไหแ้ลว้ 
ช่วงเวลำตอนน้ีกลบัเป็นช่วงเวลำท่ีมีค่ำยิง่ ซ่ึงท ำใหพ้อ่แม่และลูก เกิดควำมสัมพนัธ์ เขำ้อกเขำ้ใจกนั
อยำ่งแทจ้ริงเด็กรู้สึกอบอุ่นใจท่ีรู้วำ่ เขำสำมำรถพึ่งพอ่แม่ของเขำให้เป็นผูเ้อำใจใส่ดูแลสวสัดิภำพอนั
แทจ้ริงของเขำ และเขำตอ้งกำรใหท้่ำนรู้วำ่ เขำก็มีควำมรักต่อท่ำนเช่นกนั 
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เป้ำหมำยของกฏเกณฑคื์อ เพื่อใหเ้ด็กเจริญเติบโตข้ึน เป็นผูท่ี้ย  ำเกรงพระเจำ้ ยกยอ่งนบัถือพระ
เยซูคริสต ์ กำรส ำนึกวำ่เด็กจะตอ้งเรียนรู้ท่ีจะมีควำมเคำรพท่ีถูกตอ้งต่ออ ำนำจหนำ้ท่ีและไม่เวน้กำร
ลงโทษทำงร่ำงกำยเม่ือจ ำเป็น แต่ท่ำนควรอธิษฐำนเพื่อบุตรของท่ำนดว้ย ท่ำนตอ้งพยำยำมอยำ่ง
สุดก ำลงัท่ีจะชกัน ำเขำ ใหเ้กิดควำมศรัทธำเล่ือมใสในพระเยซูคริสตอ์ยำ่งแทจ้ริง เสียแต่ยงัเยำวว์ยั จง
อบรมสั่งสอนเขำดว้ยพระวจนะของพระเจำ้ และแสดงใหเ้ขำเห็นทำงควำมประพฤติของท่ำนวำ่พระเยซู
คริสต ์เป็นพระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยูพ่ึงจ  ำไว ้ท่ำนมีพระสัญญำของพระเจำ้ขอ้หน่ึงซ่ึงวำ่ 

“จงฝึกเด็กในทำงท่ีเขำควรจะเดินไป และเม่ือเขำเป็นผูใ้หญ่แลว้ เขำจะไม่พรำกจำกทำงนั้น”  
(สุภำษิต 22:6) 
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บทที4่ อบรมบ่มนิสัยเดก็ 

ในตอนเชำ้วนัอำทิตยว์นัหน่ึง เด็กชำยอำยสิุบส่ีปีก ำลงัเล่นอยูบ่นดำดฟ้ำโรงเรียน เกิดพลดัตกลง
มำทำงช่องรับแสง ในวนัรุ่งข้ึนเด็กนกัเรียนรุ่นพี่ไปพบศพ แต่ไม่มีใครบอกไดท้นัทีวำ่ผูต้ำยเป็นใคร 
เพรำะแมแ้ต่พอ่แม่เอง ก็ไม่ไดแ้จง้ใหท้ำงโรงเรียนทรำบวำ่ บุตรของตนหำยไป 

นกัสังคมสงเครำะห์ไดไ้ปเยีย่มครอบครัวหน่ึงพบวำ่พอ่และแม่เป็นคนข้ีเมำย  ำเป ทิ้งลูก ๆ ส่ีคน
ใหสู้้ทนกบัควำมหนำวเหน็บและควำมหิวโหย 

ต ำรวจไดรั้บแจง้ทำงโทรศพัทใ์หไ้ปสืบสวนเหตุกำรณ์ท่ีบำ้นแห่งหน่ึง และเม่ือไปถึงก็พบเด็ก
สองคนอยูใ่นสภำพท่ีบอบซ ้ ำและไม่ไดรั้บกำรเยยีวยำรักษำ เพรำะถูกพอ่เฆ่ียนตีอยำ่งทำรุณ 

เด็กหญิงวยัสิบส่ีปีท่ีไดรั้บควำมรักควำมอบอุ่นจำกครอบครัวเพียงนอ้ยนิด และไม่ไดรั้บกำร
อบรมบ่มนิสัยในทำงท่ีถูกตอ้ง ตอ้งประสบกบัปัญหำยุง่ยำกอยำ่งแสนเขญ็ และแม่ของเธอพดูดว้ยเสียง
สะอึกสะอ้ืนวำ่ เรำไดส้รรหำเส้ือผำ้อำภรณ์ท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่เธอ เธอตอ้งกำรอะไรก็หำมำปรนปรอใหทุ้ก
อยำ่ง ซ่ึงลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดเรำอนุญำตใหเ้ธอไปไหนมำไหนไดต้ำมชอบใจ พ่อแม่ดีออกอยำ่งน้ี
ไม่ใช่คนผดิมิใช่หรือ เร่ืองน้ีควรโทษโรงเรียนมำกกวำ่ 

เร่ืองรำวท่ีกล่ำวมำน้ี เป็นเพียงตวัอยำ่งส่วนนอ้ยท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงกำรละเลย และควำมทำรุณ
ของพอ่แม่ท่ีเป็นข่ำวไม่เวน้แต่ละวนั เจำ้หนำ้ท่ีบำ้นเมืองท่ีท ำหนำ้ท่ีแกไ้ขปัญหำเยำวชนมองไม่เห็น
หนทำงวำ่ควรจะแกไ้ขสถำนกำรณ์เช่นน้ีไดอ้ยำ่งไร เขำสำมำรถจบัพอ่แม่ของเด็กท่ีกระท ำผดิไป แต่
ปัญหำของเด็กก็ยงัแกไ้ม่ตก เขำเหล่ำนั้นจนปัญญำหำทำงออกไม่ไดว้ำ่ ควรจะน ำเด็กกลบัคืนสู่
บรรยำกำศของครอบครัวท่ีปรำศจำกควำมรักดั้งเดิม หรือควรจะน ำเด็กไปส่งยงัสถำบนัใดสถำบนัหน่ึง 
หรือสถำนสงเครำะห์เด็ก 

พอ่แม่ส่วนใหญ่อำจไม่เคยกระท ำควำมผดิในเร่ืองกำรปล่อยปละละเลย หรือกระท ำทำรุณ
กรรมลูกของตน แต่ก็อำจลม้เหลวในกำรอบรมลูกของตนใหมี้ระเบียบวนิยัในวถีิทำงท่ีถูกตอ้ง หรืออำจ
ละเลยท่ีจะสั่งสอนเขำถึงควำมจริง ฝ่ำยจิตวญิญำณ ตำมท่ีเรำไดศึ้กษำกนัมำในบทก่อน ๆ เรำช้ีใหเ้ห็นวำ่ 
กำรลงโทษกนัทำงร่ำงกำย บำงคร้ังเป็นส่ิงจ ำเป็นในกำรควบคุมควำมประพฤติของเด็กใหค้งเส้นคงวำ
อยูเ่สมอ แต่เด็กจะตอ้งไดรั้บกำรสั่งสอนถึงพื้นฐำนควำมจริงฝ่ำยจิตวญิญำณของพระคริสตธรรมคมัภีร์
อีกดว้ย กำรอบรมสั่งสอนเด็ก ควรจะเป็นเคร่ืองประดบัส ำคญัประจ ำครอบครัวคริสเตียน ส่ิงท่ี
ครอบครัวจ ำเป็นจะตอ้งมี ประกำรแรก คือ กำรอธิษฐำนร่วมกนัอีกประกำรหน่ึง คือกำรท่ีพอ่แม่ยกยอ่ง
ชมเชยเม่ือลูกกระท ำดีและต ำหนิติเตียน เม่ือลูกกระท ำผดิรวมทั้งก ำหนดกฏเกณฑก์ำรใหร้ำงวลั และกำร
ลงโทษไวด้ว้ย 
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1. การนมสัการพระเจ้า และการอภิปรายในครอบครัว 

พอ่แม่ท่ีเป็นคริสเตียน ควรตั้งเวลำไวส้ ำหรับกำรนมสักำรพระเจำ้ร่วมกนั กำรอ่ำนและอภิปรำย
ขอ้ควำมบำงตอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์ และเสร็จแลว้ก็อธิษฐำนร่วมกนั จะช่วยใหเ้ด็กไดรั้บกำร
ปลูกฝังคุณธรรมฝ่ำยจิตวญิำณอยำ่งลึกซ้ึง โมเสสไดเ้นน้ถึงควำมส ำคญัถึงกำรสั่งสอนควำมจริงฝ่ำย
วญิญำณ ท่ำนไดก้ล่ำวไวว้ำ่ 

“ดูกรพวกอิสรำเอล จงฟังเถิด พระเยโฮวำห์พระเจำ้ของเรำเป็นเอก และจงรักพระเยโฮวำห์พระ
เจำ้ของเจำ้ดว้ยสุดใจ สุดจิตของเจำ้ และดว้ยส้ินสุดก ำลงัของเจำ้ และถอ้ยค ำเหล่ำน้ีซ่ึงเรำสั่งไวแ้ก่เจำ้
ทั้งหลำยในวนัน้ี ก็ใหต้ั้งอยูใ่นใจของเจำ้ทั้งหลำย และจงอุตส่ำห์สั่งสอนบุตรทั้งหลำยของเจำ้ดว้ยถอ้ยค ำ
เหล่ำน้ี และเม่ือเจำ้ทั้งหลำยจะนัง่อยูใ่นเรือน หรือเดินในหนทำง หรือนอนลงและต่ืนข้ึน จงพรรณำตำม
ถอ้ยค ำเหล่ำน้ี เอำถอ้ยค ำเหล่ำน้ีพนัไวท่ี้มือของเจำ้เป็นของส ำคญัและจำรึกไวท่ี้หวำ่งคิ้วของเจำ้ทั้งหลำย
จงเขียนถอ้ยค ำเหล่ำน้ีไวท่ี้เสำเรือนของเจำ้ และท่ีประตูเมืองทั้งหลำยของเจำ้” (พระบญัญติั 6:4-9) 

แน่นอนละ พอ่แม่ทุกคนมิใช่ครูท่ีช ำนำญ และอีกประกำรหน่ึงลูกแต่ละคนก็มีอำยไุม่เท่ำกนั ซ่ึง
เป็นไปไมไ่ดท่ี้จะใชเ้วลำในช่วงนมสักำร อบรมลูกทุกคนใหไ้ดผ้ลอยำ่งเตม็เมด็เตม็หน่วยโดยทัว่กนั แต่
ท่ำนก็ไม่ควรทอ้แทใ้จ เพรำะแมแ้ต่ลูกคนเล็กสุด ก็จะเกิดควำมรู้สึกสนใจในกำรประชุม หำกท่ำนจะพดู
เก่ียวกบัเขำบำ้ง ซ่ึงท ำใหเ้ขำรู้สึกวำ่เขำมีส่วนร่วมในกำรประชุมนั้นดว้ย และถำ้เขำเห็นวำ่พวกพี่ ๆ มี
ส่วนร่วมในกำรประชุมนั้นดว้ยเขำก็จะพลอยคึกคกัยนิดี ซ่ึงท ำใหเ้ขำไดรั้บประโยชน์ในกำรประชุมนั้น
มำกทีเดียว และทุกคนก็จะไดรั้บประโยชน์โดยทัว่กนั ท่ำนควรจะอ่ำนขอ้พระธรรมท่ีท่ำนช่ืนชอบเสร็จ
แลว้ก็ควรจะมีกำรอภิปรำยโดยพอ่เป็นผูน้ ำ ต่อจำกนั้นก็จะเป็นเวลำอธิษฐำน กำรนมสักำรไม่ควรใช้
เวลำเกินสิบหำ้นำที แต่ถำ้ใหส้มำชิกแต่ละคนไดแ้ลกเปล่ียนประสบกำรณ์กนัอยำ่งแทจ้ริงแลว้ ก็นบัวำ่
ไดผ้ลคุม้ค่ำทีเดียว และทั้งจะรู้สึกมีควำมสนิทสนมอยำ่งแนบแน่นกบัพอ่แม่พี่นอ้งของเขำ 

กำรสอนพระคริสตธรรมคมัภีร์ ไม่ควรสอนเฉพำะในเวลำท่ีประชุมกนัเท่ำนั้น แต่ควรจะ
สอดแทรกในกำรพดูคุยกนัตำมธรรมดำดว้ย เพรำะเด็กอำจเรียนรู้อยำ่งแทจ้ริงจำกกำรสนทนำกนั
มำกกวำ่ในเวลำท่ีมีกำรสอนโดยเฉพำะ โมเสสกล่ำวแก่ชนชำติอิสรำเอลวำ่ พวกเขำไม่เพียงแต่สอนพระ
วจนะของพระเจำ้แก่ตรงของเขำเท่ำนั้น หำกแต่ตอ้งพดูถึงพระองคแ์ละวถีิทำงของพระองคบ์่อย ๆ ดว้ย 
(พระบญัญติั 6:7) พอ่แม่จะตอ้งพยำยำมลบลำ้งควำมคิดผดิ ๆ ท่ีเด็กไดรั้บจำกโรงเรียนจำกโทรทศัน์ จำก
หนงัสือพิมพห์รือหนงัสือกำร์ตูนท่ีเขำอ่ำน อิทธิพลท่ีทรงพลงัเหล่ำน้ี เสริมควำมคิดท่ีวำ่มนุษยเ์กิดมำ
สร้ำงควำมบนัเทิง และมนุษยเ์ป็นเพียงสัตวต์วัหน่ึง ท่ีไม่มีควำมรู้สึกรับผดิชอบชัว่ดี พอ่แม่ท่ีเป็นคริส
เตียนจะตอ้งสอนบุตรใหเ้ตรียมพร้อมท่ีจะต่อสู้กบัควำมคิดท่ีผดิ ๆ น้ี โดยกำรสอนพระธรรมของพระเจำ้
ใหแ้ก่เขำเสียตั้งแต่ยงัเยำวว์ยั 
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บิดำมำรดำควรพดูถึงเร่ืองของพระเจำ้กบับุตรเสมอ ๆ ช้ีใหเ้ขำเห็นวำ่ พระองคไ์ดท้รงตั้งเกณฑ์
ไวเ้พื่อควบคุมควำมประพฤติของมนุษย ์ จงสอนให้เด็กรู้วำ่เขำเป็นคนบำป และพระเยซูคริสตไ์ดท้รง
ส้ินพระชนมเ์พื่อควำมผดิบำปของเขำแลว้ ให้ควำมมัน่ใจแก่เขำวำ่ เขำจะไดรั้บกำรอภยัโทษ และรับ
ชีวตินิรันดรโดยควำมเช่ือและไวว้ำงใจพระเยซูคริสต ์ จงอธิษฐำนกบับุตรของท่ำน เพรำะกำรอธิษฐำน
จะท ำใหค้วำมจริงท่ีท่ำนไดส้ั่งสอนไปแลว้นั้นฝังแนบแน่นอยูใ่นจิตส ำนึกของเด็กอยำ่งไม่มีวนัลบเลือน
ควำมจริงแลว้เด็กเป็นจ ำนวนมำกสำมำรถเขำ้ใจและแกปั้ญหำชีวติอนัสับสนได ้ ภำยหลงัท่ีชีวติของเขำ
ไดรั้บกำรเปล่ียนแปลงดว้ยควำมศรัทธำในพระเยซูคริสตแ์ลว้ บิดำมำรดำควรจะหนุนใจใหบุ้ตรของตน
อ่ำนวรรณกรรมคริสเตียนท่ีดีดว้ย นกัปรำชญห์ลำยท่ำนท่ียอมมอบชีวติใหแ้ก่พระเยซูอยำ่งแทจ้ริง ได้
เขียนหนงัสือหลำยเล่มท่ีเปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงควำมไร้สำระของปรัชญำท่ีมนุษยไ์ดเ้ขียนข้ึนเพื่อ
ปรักปร ำเหตุผลควำมเช่ือของคริสเตียนอยำ่งชดัเจน หนงัสือส่วนมำกผูเ้ขียนไดเ้ขียนไวอ้ยำ่งเด่นชดั และ
เขำ้ใจง่ำย บิดำมำรดำควรสรรหำหนงัสือเช่นนั้นมำอ่ำนใหเ้ขำ้ใจโดยตลอด แลว้อธิบำยใหเ้ด็กเขำ้ใจวำ่ 
ท ำไมคริสเตียนจึงไม่เห็นดว้ยกบัหลำยส่ิงหลำยอยำ่ง ซ่ึงปรำกฏอยูใ่นต ำรับต ำรำท่ีสอนในโรงเรียน ท่ำน
สำมำรถสอนใหเ้ขำเห็นจริงวำ่ ควำมเช่ือนั้นเป็นส่ิงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ เขำจะตอ้งเลือกเอำวำ่เขำจะด ำเนิน
ชีวติตำมปรัชญำตำมหลกัวทิยำศำสตร์หรือตำมพระเยซูคริสต ์ ท่ำนสำมำรถช่วยใหเ้ขำเลือกไดอ้ยำ่ง
ถูกตอ้ง 

ถำ้ท่ำนรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจไม่มีก ำลงัใจท่ีจะสอนลูกของท่ำนไดส้ ำเร็จ พึงระลึกวำ่ พระวญิญำณ
บริสุทธ์ิทรงท ำงำนเช่ือมโยงกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์ ฉะนั้นท่ำนไม่จ  ำเป็นตอ้งเป็นปรำชญท่ี์เช่ียวชำญ
ในกำรอบรมบุตรของท่ำน ใหเ้ขำ้ใจควำมจริงฝ่ำยวิญญำณจงอ่ำนพระคริสตธรรมคมัภีร์อธิษฐำนกบัเขำ 
และอธิษฐำนเพื่อเขำ และใชชี้วติในทำงท่ีบริสุทธ์ิใหเ้ขำเห็น พระวญิญำณบริสุทธ์ิซ่ึงท ำงำนเช่ือมโยงกบั
พระวจนะของพระเจำ้ และทรงเห็นดีเห็นชอบกบัค ำอธิษฐำนของท่ำน จะทรงน ำบุตรของท่ำนไปสู่
ควำมเช่ือท่ีถูกตอ้งและแทจ้ริง และมีชีวติเป็นท่ีพอพระทยัพระเจำ้ 

2. ชมเชยหรือต าหนิ 

กำรอบรมบ่มนิสัยของเด็กอยำ่งถูกตอ้งนั้น จะมีกำรชมเชยเม่ือเด็กประพฤติดี และต ำหนิเม่ือท ำ
ผดิ 

ลูกท่ีไดรั้บกำรอบรมบ่มนิสัยใหรู้้จกักำรเคำรพเช่ือฟังบิดำมำรดำนั้น เขำจะมีควำมปลำบปล้ืมใจ
เป็นลน้พน้เม่ือเขำสำมำรถท ำใหบิ้ดำมำรดำพอใจ และเม่ือพอ่แม่ตกัเตือนเขำเพียงค ำสองค ำ เขำก็จะเช่ือ
ฟังและยนิดีท ำตำมดว้ยควำมเตม็ใจ ท่ำนเคยสังเกตตอนท่ีเด็กพยำยำมกระท ำอะไรให้ดีท่ีสุดไหม จง
พยำยำมคน้หำควำมสำมำรถพิเศษของเขำ เขำยกยอ่งชมเชยผลงำนทุกอยำ่งท่ีเกิดจำกควำมตั้งใจจริงของ
เขำ และถึงแมบ้ำงคร้ังเขำท ำไม่ไดดี้ก็ไม่ควรต ำหนิเขำ ท่ำนอำจตอ้งกำรใหบุ้ตรชำยของท่ำนเป็นดำรำ
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ฟุตบอล หรือบำสเกตบอล แต่ลองคิดถูกเถิดวำ่โรงเรียนหน่ึงจะมีนกักีฬำเด่น ๆ เพียงไม่ก่ีคนเท่ำนั้น 
ท่ำนอำจมีควำมปรำรถนำอยำ่งแรงกลำ้ท่ีจะใหบุ้ตรของท่ำนไดรั้บรำงวลัยอดเยีย่ม แต่เขำอำจไม่มี
ควำมสำมำรถพอก็ไดพ้ึงจ ำไวว้ำ่ บำงคร้ังควำมทะเยอทะยำนของท่ำน เกิดจำกควำมพึงพอใจท่ีผดิ ๆ เหตุ
ฉะนั้นเรำไม่ควรยกยอ่งชมเชยเด็กเม่ือเขำไดรั้บควำมส ำเร็จอนัน่ำช่ืนชมเท่ำนั้นเพรำะเขำตอ้งกำรกำร
ปลุกปลอบใจเป็นพิเศษ เม่ือเขำพลำดหวงัไม่ไดรั้บควำมส ำเร็จสมดงัท่ีเขำตั้งใจไว ้

พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนไวอ้ยำ่งชดัแจง้วำ่ ควำมพยำยำมอยำ่งจริงใจนั้นไม่เพียงแต่น ำไปสู่
ควำมส ำเร็จเท่ำนั้นหำกแต่ยงัไดรั้บค ำชมเชยอีกดว้ย พระเยซูทรงเนน้ถึงควำมเช่ืออนัเตม็เป่ียมอยูเ่สมอ 
และทรงบอกใหรู้้อยำ่งชดัเจนวำ่ ไม่วำ่เขำจะมีควำมสำมำรถเพียงนอ้ยนิดหรือมีควำมสำมำรถมำก
อยำ่งไร พระเจำ้ก็จะตรัสแก่เขำเหมือนกนัวำ่ “ท าดีแล้ว” อนัท่ีจริงองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ไดต้รัสวำ่มำตรฐำน 
ซ่ึงมนุษยใ์ชต้ดัสินเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนันั้น ตรงกนัขำ้มกบัมำตรฐำนของพระเจำ้อยำ่งส้ินเชิงเพรำะ คน
ตน้จะเป็นคนสุดทำ้ย และคนสุดทำ้ยจะกลำยเป็นคนตน้ อคัรสำวกเปำโลก็ไดก้ล่ำวไวเ้ช่นกนัวำ่ 

“ฝ่ำยบิดำก็อยำ่ย ัว่บุตรของตนใหข้ดัเคืองใจ เกรงวำ่เขำจะทอ้ใจ” (โคโลสี 3:21) 
เด็กจะหมดก ำลงัใจ เม่ือเขำคิดจะท ำอะไรสักอยำ่งหน่ึง บิดำมำรดำก็คอยแต่จะกล่ำววำ่ไม่มีทำง

ส ำเร็จ แต่เขำจะมีก ำลงัใจมำก หำกบิดำมำรดำคอยใหก้ ำลงัใจเขำใหท้  ำดีท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้
อยำ่งไรก็ดี บำงคร้ังบิดำมำรดำก็ตอ้งแสดงควำมไม่พอใจต่อควำมประพฤติของบุตร ถำ้หำกเขำ

ละเลยไม่ยอมท ำตำมหนำ้ท่ี หรือประพฤติผดิ จงอยำ่ละเลยหรือท ำเป็นไม่รู้ไม่ช้ี แต่จงช้ีหรือระบุ
ควำมผดิของเขำใหเ้ห็นอยำ่งชดัเจน โดยจะพดูอยำ่งไรก็ไดว้ำ่ท่ำนไม่พอใจท่ีเขำกระท ำเช่นนั้น และบอก
ใหเ้ขำรู้วำ่ องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ก็ไม่ทรงพอพระทยัดว้ยเช่นเดียวกนั หำกท่ำนไม่ท ำเช่นนั้นผลร้ำยก็จะตก
แก่เด็ก โดยท่ีเขำไม่รู้อิโหน่อิเหน่อะไร 

เร่ืองของปุโรหิตเอลีกบับุตรชำยของเขำในพระคมัภีร์เดิมเป็นเร่ืองท่ีน่ำเศร้ำสลด ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงควำมลม้เหลวของบิดำ เม่ือเอลีชรำภำพแลว้ ไม่สำมำรถท่ีจะท ำหนำ้ท่ีปุโรหิตต่อไปได ้ บุตรชำย
ของเขำก็ไดรั้บหนำ้ท่ีแทน เขำไดป้ระกอบกรรมชัว่อยำ่งมหนัตน์ำนำประกำรเอลีไดแ้สดงควำมอ่อนแอ
ออกมำโดยกล่ำววำ่ “ลูกเราเอ๋ย อย่าท าเลย เราได้ยินประชากรของพระเจ้าเล่าแพร่ท่ัวไปเป็นเร่ืองไม่ดี
เลย” (1 ซำมูเอล 2:24) อยำ่งไรก็ตำมพระเจำ้ไดท้รงพิพำกษำ โดยยอมใหช้ำวฟีลิสเตียฆ่ำชำยหนุ่มผูช้ัว่
ร้ำยนั้น และไดชิ้งเอำหีบพระสัญญำไมตรีของพระเจำ้ไป เม่ือเอลีไดท้รำบข่ำวร้ำยทั้งสองเร่ืองซ่ึงประดงั
เขำ้มำพร้อมกนั ก็ท  ำใหเ้ขำตรอมใจจนถึงแก่ควำมตำยจริงอยูแ่มเ้รำจะเห็นใจเขำ แต่เรำก็จะตอ้งรับรู้ไว้
ดว้ยวำ่เอลีจะตอ้งรับผดิชอบต่อควำมผิดอนัใหญ่หลวงท่ีเกิดข้ึนนั้น พระเจำ้ทรงประกำศควำมผดิของเอ
ลี เม่ือพระองคต์รัสแก่ซำมูเอลวำ่ 
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“ดังนั้นเราจึงบอกเขาว่า เราจะลงโทษพงศ์พันธ์ุของเขาเป็นนิตย์ เพราะความบาปช่ัวซ่ึงเขารู้แล้ว 
เพราะบุตรท้ังสองของเขาเหยียดหยามพระเจ้า และเขากมิ็ได้ห้ามปราม” (1 ซำมูเอล 3:13) 

ถำ้เอลีอบรมบุตรชำยใหมี้ควำมเคำรพและเช่ือฟังเสียแต่ยงัเยำว ์ สั่งสอนอบรมบุตรให้เคำรพย  ำ
เกรงองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ยกยอ่งชมเชยเขำเม่ือเขำท ำดี และต ำหนิเขำอยำ่งรุนแรงเม่ือเขำท ำผดิบำป ภยัพิบติั
อนัน่ำสยดสยองดงักล่ำวมำนั้นคงไม่เกิดข้ึนแก่เอลีและบุตรชำยของเขำอยำ่งแน่นอน 

ท่ำนผูเ้ป็นบิดำมำรดำ หำกท่ำนไดส้อนบุตรของท่ำนใหเ้คำรพเช่ือฟังท่ำนและย  ำเกรงพระเจำ้
ตั้งแต่เขำยงัเป็นเด็กเล็ก ๆ อยูแ่ลว้ เขำยอ่มมีควำมตอ้งกำรท่ีจะท ำในส่ิงท่ีท่ำนพอใจ ค ำชมของท่ำนจะ
เปรียบเสมือนเสียงดนตรี ท่ีกล่อมโสตประสำทเขำ และค ำต ำหนิของท่ำนจะท ำใหเ้ขำเจบ็ปวดยิง่กวำ่ถูก
ไมเ้รียวเฆ่ียน เหตุฉะนั้นจงเอำใจใส่บุตรของท่ำนใหม้ำกข้ึน คอยรับฟังเขำ ยกยอ่งชมเชยและต ำหนิเขำ
ตำมควรแก่กรณี เม่ือเขำเติบโตข้ึนเขำจะขอบคุณท่ำนและส ำนึกถึงบุญคุณของท่ำนท่ีท่ำนอุตส่ำห์อบรม
เล้ียงดูเขำ คอยดูแลเขำไม่ให้ประพฤติผดิเขำจะรักและเอำอกเอำใจท่ำนอยำ่งจริงใจ 

3. ให้รางวลัและลงโทษ 

ในกำรอบรมบ่มนิสัยเด็กนั้น จะตอ้งมีกำรใหร้ำงวลัเม่ือเด็กเช่ือฟัง และลงโทษเม่ือเด็กท ำผดิ เขำ
จะตอ้งเรียนรู้วำ่ควำมอุตสำหะ ควำมซ่ือสัตย ์และควำมเคำรเช่ือฟังกฎขอ้บงัคบั น ำไปสู่ควำมส ำเร็จของ
ชีวติ พระวจนะของพระเจำ้ตรัสวำ่ “อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ ไม่ว่าผู้ใดหว่านอะไร
ลงกจ็ะเกบ็เก่ียวส่ิงนั้น” (กำลำเทีย 6:7) 

แนวทำงท่ีจะสอนควำมจริงเร่ืองน้ี คือ ก ำหนดหนำ้ท่ีและกฏเกณฑข์องบำ้น ใหแ้น่นอนและ
ชดัเจน ลูกแต่ละคนควรไดรั้บอนุญำตเป็นพิเศษ และควรช่ืนชมในอภิสิทธ์ิเฉพำะเม่ือเขำประพฤติตำม
หนำ้ท่ีและกฏเกณฑข์องบำ้นเท่ำนั้น ทุกคนในครอบครัวควรจะเห็นพอ้งตอ้งกนัในกำรลงโทษในกรณีท่ี
เกิดกำรฝ่ำฝืนกฏเกณฑข์องบำ้นเด็กจะตอ้งไดรั้บกำรฝึกฝนใหรู้้วำ่ กำรประพฤติดี ยอ่มไดรั้บผลตำม
ควำมปรำรถนำ และกำรประพฤติผดิยอ่มไดรั้บผลดงัท่ีไม่พึงปรำรถนำ เขำจะตอ้งเรียนรู้ควำมจริงเสียแต่
แรก ๆ วำ่ บุคคลท่ีมีควำมวริิยะอุตสำหะปฏิบติัตำมกฎขอ้บงัคบั เคำรพย  ำเกรงพระเจำ้ จะประสบ
ควำมสุขอยำ่งแทจ้ริงมำกกวำ่คนท่ีเกียจคร้ำนขำดวินยั ไร้คุณธรรม 

เด็กจะตอ้งไดรั้บกำรสอนดว้ยวำ่ ในฐำนะท่ีเป็นสมำชิกของครอบครัวบำงคร้ังจะถูกใชใ้หท้  ำ
บำงส่ิงบำงอยำ่งนอกเหนือไปจำกหนำ้ท่ีของเขำ เขำไม่ควรไดรั้บเงินพิเศษ เม่ือเขำท ำงำนพิเศษดงักล่ำว 
เม่ือเขำเติบโตข้ึนเขำจะพบวำ่ คนท่ีเกียจคร้ำนและคดโกงหลำยคน ดูเหมือนวำ่เขำใชชี้วติอยำ่งสุขสบำย 
และคนบำงคนตอ้งขยนัขนัแขง็ และพฤติตนในกรอบศีลธรรมอนัดี กลบัยำกจนขน้แคน้ เขำจะตอ้ง
ไดรั้บกำรสอนใหรู้้วำ่ สภำพกำรณ์เช่นน้ีเป็นควำมจริงเพรำะมนุษยเ์ป็นคนบำป และส่ิงท่ีดีท่ีสุดของพระ
เจำ้นั้นคืนหนทำงของควำมซ่ือสัตยแ์ละควำมชอบธรรม พระเจำ้ทรงใชห้ลกักำรกำรใหร้ำงวลัและกำร
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ลงโทษกบัชนชำติอิสรำเอล สมยัท่ีอยูใ่ตพ้ระบญัญติัวำ่ พระองคท์รงใหส้ัญญำวำ่ พระองคจ์ะทรงอวย
พระพรใหมี้ควำมอุดมสมบูรณ์ถำ้พวกเขำเช่ือฟัง ถำ้ไม่เช่ือฟังก็จะลงโทษและพระองคก์็ไดท้  ำตำมพระ
สัญญำของพระองคจ์ริง ๆ อคัรำสำวกเปำโลกล่ำววำ่ ระบบกฎหมำยน้ีเป็น “ครูสอน” ของพวกอิสรำเอล 
“ซ่ึงน าเราให้มาถึงพระคริสต์” (กำลำเทีย 3:24) ค ำวำ่ “ครูสอน” นั้นแทจ้ริงแลว้หมำยควำมวำ่ “ผู้ดัด
นิสัยเด็ก” ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวำ่พระเจำ้ทรงปฏิบติัต่อพวกอิสรำเอล เหมือนกบัท่ีเรำกระท ำเม่ือเรำอบรมบ่ม
นิสัยเด็กเล็ก ๆ ประชำกรของพระองคไ์ดรั้บบทเรียนอยำ่งทนัตำเห็น ถำ้เขำประพฤติดีก็จะไดรั้บผลดี
จำกพระเจำ้ ถำ้เขำประพฤติชัว่ก็จะไดรั้บผลชัว่ตอบสนอง ในปัจจุบนัพระองคท์รงปฏิบติัต่อคริสตจกัร
เหมือนกบัท่ีเรำปฏิบติัต่อผูใ้หญ่ โดยหวงัท่ีจะใหค้นของพระองคไ์ดเ้ห็นผลระยะยำวของควำมเช่ือฟังแต่
เรำจะตอ้งไม่ลืมวำ่ กำรให้รำงวลัและกำรลงโทษอยำ่งสม ่ำเสมอเป็นส่ิงจ ำเป็นส ำหรับเด็กทุกคน 

ท่ำนผูเ้ป็นบิดำมำร จงอธิษฐำนเผือ่บุตรของท่ำนจงก ำหรำบใหอ้ยูมื่อเสียแต่ยงัเยำว ์ ฝึกสอนเขำ
ใหเ้ป็นพลเมืองท่ีดี และเหนือส่ิงอ่ืนใด จงตระเตรียมเขำไวส้ ำหรับแผน่ดินสวรรค ์ เด็กส่วนมำกซ่ึง
เจริญเติบโตข้ึนในครอบครัวท่ีรักพระเจำ้อยำ่งแทจ้ริง จะตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ม่ืออำยุยงัเยำว ์และจะไม่
ใชชี้วติเกลือกกลั้วมวัเมำอยูก่บัอบำยมุข เด็กบำงคนอำจหลงผดิไปบำ้ง แต่จำกผลของกำรอบรมบ่มนิสัย
จำกครอบครัวคริสเตียนซ่ึงเขำไดรั้บอบรมมำแต่เยำวว์ยั และกำรอธิษฐำนเผื่อของท่ำน จะช่วยเขำให้
สำมำรถเหน่ียวร้ังใจ ไม่ประพฤติในทำงท่ีผดิ ดร.เอม็.อำร์.ดี.ฮำน บิดำของขำ้พเจำ้ไม่ยอมรับเช่ือพระเยซู
คริสต ์ จนกระทัง่ ท่ำนไดพ้น้จำกออ้มอกของพ่อแม่เป็นเวลำหลำยปี ต่อน้ีไปเป็นค ำพยำนของท่ำน “ใน
ระหวำ่งท่ีขำ้พเจำ้ระเหเร่ร่อนจำกบำ้นไปเป็นเวลำหลำยปี ขำ้พเจำ้ไม่เคยหลุดพน้ไปจำกค ำอธิษฐำนของ
คุณแม่เลย จนกระทัง่ขำ้พเจำ้ไดพ้บพระเยซูคริสตท์ั้งน้ีเพรำะวำ่ขำ้พเจำ้ไม่อำจท ำผดิไปจำกค ำสั่งสอน
ของคุณแม่ซ่ึงท่ำนไดพ้ร ่ ำสอนขำ้พเจำ้ ตั้งแต่ขำ้พเจำ้ยงัเป็นเด็กอยู ่ คร้ังแลว้คร้ังเล่ำเม่ือซำตำนล่อลวง
และควำมผดิบำปไดเ้ยำ้ยวนขำ้พเจำ้ ก็ปรำกฏมีหญิงร่ำงเล็กสวมชุดนอนก ำลงัคุกเข่ำลงอธิษฐำนขำ้งเตียง
นอนในบำ้นหลงัเล็ก ๆ ไมห่รูหรำ ในรัฐมิชิแกน ผดุข้ึนในเบ้ืองหนำ้ของขำ้พเจำ้เสมอ ขำ้พเจำ้ไดย้นิ
เสียงคุณแมว่งิวอนดว้ยจริงใจต่อพระเจำ้เพื่อควำมรอดของลูกทุกคน โดยออกช่ือของลูกแต่ละคน ทีละ
คนและมอบเรำไวต่้อพระคริสต ์ ในค ำอธิษฐำนของแม่ต่อพระเจำ้นั้น รองจำกพระเจำ้แลว้ช่ือของ
ขำ้พเจำ้ปรำกฏอยูม่ำกวำ่ส่ิงอ่ืนใดในโลก” พระสัญญำของพระเจำ้นั้นเป็นควำมจริง “จงฝึกเดก็ในทางท่ี
เขาควรจะเดินไป และเม่ือเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากนั้น” (สุภำษิต 22:6) 
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บทที ่5 เป็นตัวอย่างแก่เดก็ 

พอ่แม่ท่ีเป็นคริสเตียน จะตอ้งเป็นตวัอยำ่งท่ีดีแก่เด็กดว้ยกำรแสดงควำมเช่ือโดยกำรประพฤติ 
ต่อไปน้ีจะขอยกตวัอยำ่งเพื่อใหเ้ห็นจริงดงัน้ี มีเด็กชำยคนหน่ึง ช่ือ “นรินทร์” เม่ือเขำอำย ุ14 ปี วนัหน่ึง
พอ่ของเขำกลบัมำบำ้นดว้ยสีหนำ้ท่ียิม้แยม้แจ่มใสและบอกเขำวำ่ “พอ่มีงำนด่วนจะตอ้งรีบไป เอ แต่บำง
ทีพอ่อำจจะแวะดูหนงัสักหน่อยเห็นท่ำจะดี” ต่อจำกนั้นอีกหน่ึงปี ครำวน้ีพอ่หนุ่มนอ้ยนรินทร์อยูก่บัคุณ
แม่ของเขำ เขำเห็นคุณแม่ถอยรถยนตส่์วนตวัชนตน้ไม ้ และมำรดำไดบ้อกเขำวำ่ “เรำจะบอกบริษทั
ประกนัวำ่เรำไปเท่ียวสวนสำธำรณะและจอดรถทิ้งไว ้และถูกรถคนัอ่ืนชนเอำ เพื่อเรำจะไดเ้งินประกนั” 
เม่ืออำยไุด ้ 16 ปี เขำไดย้นิคุณปู่ เล่ำเร่ืองเก่ำ ๆ ท่ีคุณปู่ ภำคภูมิใจวำ่ ท่ำนสำมำรถซ้ือรถยนต ์ จำก “ตลำด
มืด” ไดใ้นรำคำถูกวำ่ทอ้งตลำดมำก และในคืนวนัเดียวกนันั้น คุณลุงก็คุยโววำ่ เขำสำมำรถหลบเล่ียง
ภำษีไดอ้ยำ่งแยบยลท่ีสุด เม่ือนรินทร์อำยยุำ่งเขำ้ 18 ปี ครอบครัวของเขำพยำยำมผลกัดนัทุกวถีิทำงท่ีจะ
ใหเ้ขำไดรั้บทุนเล่ำเรียนจำกโรงเรียนจนถึงกบัปิดบงัรำยไดท่ี้แทจ้ริงของครอบครัว โดยแจง้ควำมเท็จ
เพื่อหวงัไดร้รับเงินช่วยเหลือ อยำ่งไรก็ตำม เด็กหนุ่มผูน้ี้ ตอ้งพบกบัควำมยำกล ำบำกในดำ้นวชิำควำมรู้ 
และไดซ้ื้อค ำตอบขอ้สอบไล่วชิำคณิตศำสตร์ชั้นสูง จำกนกัเรียนรุ่นพี่ เขำถูกอำจำรยจ์บัไดแ้ละถูกไล่
ออก เม่ือเขำกลบับำ้น แม่ของเขำถึงกบัร้องไหโ้ฮและคร ่ ำครวญวำ่ “ท ำไมลูกถึงไดท้  ำเช่นนั้นพ่อแม่ไม่
เคยสั่งสอนลูกใหเ้ป็นคนอยำ่งนั้นเลย” แต่นัน่เป็นกำรด ำเนินรอยตำมบทเรียนท่ีเขำไดเ้รียนรู้จำกผูใ้หญ่
ซ่ึงมีส่วนช่วยหล่อหลอมชีวติในเยำวว์ยัของเขำมิใช่หรือ? เม่ืออยูท่ี่ผูใ้กลชิ้ดเขำประพฤติตนเป็นคนปล้ิน
ปลอ้นหลอกลวง นรินทร์ก็เลยถือเป็นตวัอยำ่ง 

1. พ่อแม่ควรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างทีด่ี 

อยำ่ลืมวำ่ชีวติของพ่อแม่มีอิทธิพลต่อเด็กเป็นอยำ่งมำก พอ่แม่ท่ีประพฤติตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี
แก่เด็กนั้นเด็กจะจ ำไดฝั้งใจยิง่กวำ่กำรท ำโทษ หรือกำรตกัเตือนสั่งสอนอยำ่งอ่ืนเสียอีก 

ก. ความซ่ือสัตย์ 

พอ่แม่ท่ีตอ้งกำรลูกของตนด ำเนินชีวิตอยูท่ำงของพระเจำ้ ตวัเองจะตอ้งซ่ือสัตยใ์นเร่ืองวญิญำณ
จิต ถำ้เด็กคนใดเติบโตข้ึนในครอบครัวท่ีพ่อแม่ไม่ค่อยไปร่วมประชุมนมสักำรท่ีคริสตจกัร และไม่เคยมี
กำรร่วมกลุ่มอธิษฐำนในครอบครัวหรือจะมีบำ้งก็นำน ๆ คร้ัง และไม่ถวำยทรัพยเ์พื่อช่วยเหลืองำนของ
คริสตจกัรอยำ่งสม ่ำเสมอ เด็กคนนั้นจะคิดวำ่ กำรถวำยตวัเพื่อพระคริสตน์ั้นมีควำมส ำคญัรองลงมำ เขำ
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จะเกิดควำมคิดวำ่ คนเรำจะแสวงหำพระเจำ้ก็ต่อเม่ือมีควำมสะดวกสบำยหรือไม่ก็ก ำลงัประสบกบัเร่ือง
คบัขนั 

พอ่แม่ทุกคนท่ีสำมำรถไปโบสถไ์ด ้ แต่กลบัละเลยเสีย ขอไดโ้ปรดสังวรณ์ไวด้ว้ยวำ่ท่ำนก ำลงั
ด ำเนินชีวติโดยไม่เช่ือฟังพระค ำของพระเจำ้ ผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรู กล่ำวไวว้ำ่ 

“ซ่ึงเราเคยประชุมกันนั้นอย่าให้หยดุ เหมือนอย่างบางคนเคยกระท านั้น แต่จงเตือนสติกัน และ
ให้มากย่ิงขึน้เม่ือท่านท้ังหลายเห็นวนัเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว” (ฮีบรู 10:25) 

พอ่แม่ทั้งหลำย หำกท่ำนไม่ประพฤติตนเป็นตวัอยำ่งท่ีดีแก่ลูกของท่ำน ในเร่ืองกำรไปประชุม
นมสักำรท่ีคริสตจกัรแลว้ ก็พึงรู้ไวเ้ถิดวำ่ ท่ำนก ำลงัเป็นอุปสรรคขดัขวำงควำมเจริญกำ้วหนำ้ฝ่ำย
วญิญำณจิตของเขำ จงพำลูกของท่ำนไปโบสถพ์ร้อมกบัท่ำน ไม่ใช่เพียงแต่พำเขำไปส่งเท่ำนั้น แต่ท่ำน
ตอ้งอยูร่่วมประชุมกบัเขำดว้ย 

นอกจำกนั้น ท่ำนควรจะจดัประชุมยอ่ย ๆ เพื่อศึกษำพระคมัภีร์และอธิษฐำนร่วมกนัภำยใน
ครอบครัวเพรำะจะช่วยธ ำรงส่งเสริมใหบ้ำ้นของท่ำนเป็นสวรรคต์ลอดไป ถำ้ท่ำนไม่มีควำมซ่ือสัตยใ์น
เร่ืองน้ี ก็จงยอมรับเถิดวำ่ ท่ำนบกพร่องต่อหนำ้ท่ีของพ่อแม่ และจงบอกแก่ลูกของท่ำนวำ่ ท่ำนจะขอ
เร่ิมตน้ ณ บดัน้ี 

นอกจำกน้ีแลว้ ท่ำนก็จะตอ้งเป็นตวัอยำ่งในเร่ืองกำรถวำยทรัพยต่์อพระเจำ้อยำ่งสม ่ำเสมอและ
ดว้ยใจกวำ้งขวำง จงใหลู้กของท่ำนรู้วำ่ กำรถวำยทรัพยเ์ป็นหนทำงหน่ึงท่ีเรำส ำแดงควำมรักและควำม
กตญัญูของเรำต่อพระเจำ้ ท่ำนจะตอ้งให้เด็กไดเ้ห็นวำ่ เรำไดใ้หค้วำมส ำคญัในเร่ืองจิตวญิญำณเป็น
อนัดบัหน่ึง แมว้ำ่บำงคร้ังท ำใหต้อ้งขำด “ส่ิงท่ีบ ำรุงบ ำเรอควำมสุขก็ยอม” 

จงระวงัใหดี้ ถำ้ท่ำนเห็นวำ่ กำรเช่ือและไวว้ำงใจพระเจำ้มีควำมส ำคญัเพียงนอ้ยนิดจนกระทัง่
ท่ำนคิดวำ่ไม่จ  ำเป็นจะตอ้งซ่ือสัตยต่์อกำรไปประชุมนมสักำรท่ีคริสตจกัรหรือจดัประชุมนมสักำร
ภำยในบำ้น หรือไม่ซ่ือสัตยใ์นกำรถวำยทรัพย ์ บุตรของท่ำนอำจจะตอ้งห่ำงไกลจำกคริสตจกัรมำกกวำ่
ท่ำน จนอำจจะถึงกนัหนัเหออกจำกทำงแห่งควำมรอดของพระเจำ้ไปเลยก็ได ้

ข. เป็นเหมือนพระคริสต์ 

พอ่แม่มีหนำ้ท่ีตอ้งเป็นแบบอยำ่งแก่เด็ก โดยกำรประพฤิตปฏิบติัอยำ่งพระเยซูคริสต ์ ท่ำน
อำจจะช ำนิช ำนำญในกำรกวดขนัเด็ก หรือเช่ียวชำญในกำรสอนพระคริสตธรรมคมัภีร์ และอำจเป็นผูท่ี้
ใคร ๆ เห็นวำ่เป็นคนซ่ือสัตย ์ แต่ถำ้บุตรของท่ำนไดย้นิท่ำนพดูโกหกเห็นท่ำนแสดงอำกำรฉุนเฉียวหรือ
ใจจืดใจด ำต่อเพื่อนบำ้นเขำจะรู้สึกผดิหวงัในตวัท่ำนอยำ่งแรง และจะไม่ยอมเช่ือฟังค ำคะย ั้นคะยอและ
ค ำตกัเตือนของท่ำน จงให้ผลของพระวญิญำณบริสุทธ์ิดงัท่ีอำจำรยเ์ปำโลไดแ้จกแจงไวแ้ลว้ปรำกฏอยู่
ในชีวติของท่ำนอยำ่งแจ่มชดั 
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“ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความ ความยินดีสันติสุข ความอดกลั้นไว้นาน ความปราณี 
ความดี ความสัตย์ซ่ือ ความอ่อนสุภาพ การรู้จักบังคับตน การเช่นนั้นไม่มีพระบัญญัติห้ามเลย” (กำลำ
เทีย 5:22,23) 

จงจ ำไวว้ำ่ เด็กมีนิสัยชอบเอำอยำ่ง เขำจะเลียนแบบควำมประพฤติของท่ำน เขำตอ้งกำรยกยอ่ง
นบัถือท่ำน และมกัจะคิดเสมอวำ่ เขำจะตอ้งใชเ้วลำหลำยปีท่ีจะเป็นคนดีเหมือนท่ำน อยำ่ท ำใหเ้ขำ
ผดิหวงั จงปลูกฝังชีวติฝ่ำยวติวญิญำณของท่ำน ดว้ยกำรอ่ำนพระคมัภีร์และอธิษฐำน เพื่อท่ำนจะ
สำมำรถส ำแดงผลของพระวิญญำณบริสุทธ์ิใหป้รำกฏในชีวติของท่ำนได ้ ท่ำนจะหวงัใหลู้กของท่ำน
เห็นควำมรักของคริสเตียนในตวัท่ำนไดอ้ยำ่งไร ในเม่ือค ำพดูของท่ำนแสดงใหเ้ห็นถึงควำมจงเกลียดจง
ชงัผูอ่ื้น ลูกของท่ำนจะเห็นควำมสุขของคริสเตียนไดอ้ยำ่งไร ในเม่ือตวัท่ำนพร ่ ำบ่นเก่ียวกบัคริสตจกัร
และผูรั้บผดิชอบคริสตจกัร คอยจบัผดิญำติพี่นอ้งของท่ำน หรือเม่ือประสบควำมทุกขย์ำกในชีวติก็คร ่ ำ
ครวญอยำ่งขมข่ืน ลูกนอ้ยของท่ำนจะตอ้งสำมำรถรับรู้ไดว้ำ่ท่ำนมีควำมสัมพนัธ์กบัพระเยซูคริสตอ์ยำ่ง
แทจ้ริงซ่ึงเป็นผลใหชี้วติของท่ำนเป่ียมไปดว้ยควำมรัก ควำมปลำบปล้ืมใจ สันติสุข ควำมอดกลั้นใจ 
ควำมปรำณี ควำมดีควำมสัตยซ่ื์อ ควำมสุภำพอ่อนนอ้ม และกำรรู้จกับงัคบัตน ชีวิตท่ีบริสุทธ์ิของท่ำน
จะท ำใหเ้ด็กมองไม่เห็นควำมพลั้งพลำดหรือควำมอ่อนแอในกำรกวดขนัหรืออบรมสั่งสอนเขำ 

2. บทบาทเฉพาะตัวของพ่อแม่ 

พอ่และแม่ในครอบครัวคริสเตียนมีบทบำท ซ่ึงพระเจำ้ไดท้รงก ำหนดให้โดยเฉพำะ พระเจำ้ได้
ทรงก ำหนดใหพ้่อมีควำมรับผดิชอบท่ีจะส ำแดงควำมเขม้แขง็ของผูน้ ำ ควำมมีใจหนกัแน่นมัน่คง และ
ควำมยติุธรรมแต่เขำก็จะตอ้งยอมอ่อนนอ้มต่อน ้ำพระทยัของพระเจำ้และจะตอ้งมีควำมสุภำพอ่อนโยน 
แมว้ำ่เร่ืองเหล่ำน้ีควรจะเป็นคุณสมบติัของฝ่ำยหญิงมำกกวำ่ก็ตำม 

ก. พ่อตัวอย่าง 

เหตุท่ีพ่อมีควำมรับผดิชอบพิเศษก็เพรำะวำ่ ลูกมกัจะคิดเปรียบเทียบพระเจำ้เหมือนกบับิดำของ
ตน จะเห็นไดว้ำ่ พระคริสตคมัภีร์กล่ำวถึงพระเจำ้วำ่ เป็นพระบิดำ และองคพ์ระเยซูคริสตไ์ดท้รงสอน
เรำให้อธิษฐำนต่อพระเจำ้วำ่ “ขำ้แต่พระบิดำแห่งขำ้พระองคท์ั้งหลำยผูส้ถิตในสวรรค”์ ถำ้คุณพอ่ตีลูก
ดว้ยควำมโกรธหรือบำงคร้ังตีลูกโดยไม่มีเหตุผล ลูกก็จะคิดวำ่พระเจำ้เป็นผูท่ี้น่ำกลวั ไม่น่ำเคำรพรัก เขำ
จะคิดวำ่เป็นกำรยำกท่ีจะหวงัใหพ้ระเจำ้มีควำมยติุธรรมตลอดไป ถำ้พอ่ท ำบำปไดอ้ยำ่งไม่สะทกสะทำ้น 
และปล่อยใหลู้กท ำควำมผดิบำปไดต้ำมใจชอบแลว้ ผูเ้ยำวจ์ะคิดวำ่พระเจำ้ไม่สนใจเร่ืองควำมบริสุทธ์ิ
ของบุคคล ใช่แลว้ เด็กเล็กมกัจะมองดูพอ่ของเขำเป็นเสมือนภำพของพระเจำ้ ฉะนั้นพอ่จึงมีควำม
รับผดิชอบท่ีจะตอ้งเป็นตวัอยำ่งท่ีดีแก่เด็ก 
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1. พ่อเป็นกษตัริย์ 

พอ่มีฐำนะเป็นกษตัริยใ์นครอบครัว ซ่ึงปกครองดว้ยควำมเขม้แขง็ ควำมยติุธรรม และควำม
สุภำพอ่อนโยน ฐำนะดงักล่ำวน้ีตรงกบัท่ีท่ำนอำจำรยเ์ปำโลไดก้ล่ำวไวว้ำ่ “สามีเป็นศีรษะของภรรยา
เหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร” (เอเฟซสั 5:24) หลกัดงักล่ำวน้ี ก็ตรงกบัขอ้สังเกตของ
นกัจิตวทิยำ ซ่ึงไดใ้หข้อ้สังเกตไวเ้ม่ือเร็ว ๆ น้ีวำ่ “ทุกครอบครัวควรจะมีพอ่เป็นผูบ้งัคบับญัชำท่ี
เขม้แขง็” เด็กส่วนใหญ่ใชชี้วิตในเยำวว์ยั อยูภ่ำยใตก้ำรอบรมสั่งสอนของแม่ ทั้งในดำ้นควำมรู้และควำม
ประพฤติ เขำตอ้งกำรบิดำท่ีน่ำเคำรพนบัถือน่ำเอำเยีย่งอยำ่งเป็นผูค้อยแนะน ำสั่งสอนเขำ มิฉะนั้นจะท ำ
ใหเ้ขำกลำยเป็นคนท่ีอ่อนแอ ทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจและจะห่ำงจำกออ้มอกแม่ไม่ไดต้ลอดชีวิต 
แมก้ระทัง่เม่ือจะแต่งงำน เขำก็จะเลือกภรรำยำท่ีสำมำรถตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัแทนเขำได ้ ผูช้ำย
เช่นนั้นไม่เหมำะสมท่ีจะเป็นผูน้ ำในสังคมปัจจุบนั เขำขำดควำมกลำ้หำญเด็ดเด่ียวขำดควำมคิดริเร่ิม 
และขำดควำมมุ่งมัน่ท่ีจะท ำงำนใหเ้ป็นผลส ำเร็จ ดร. ยอห์น ดบัเบิ้ลย ูเดรคฟอร์ด นกัจิตวทิยำผูมี้ช่ือเสียง
ชำวอเมริกำไดแ้ถลงวำ่ ทหำรอเมริกนัซ่ึงถูกส่งไปช่วยรบในประเทศเกำหลีเหนือ จ ำนวน 21 คน ปรำกฏ 
19 คน ไม่เคยไดรั้บกำรอบรมสั่งสอนจำกผูเ้ป็นพ่อเลย ทั้งน้ีมีสำเหตุมำจำกพ่อไม่อยำกเล้ียงบำ้ง หรือไม่
เคยยุง่เก่ียวกบัพอ่ เน่ืองจำกพ่อเสียชีวติหรือหยำ่ร้ำงกนั 

เด็กผูห้ญิงก็ตอ้งกำรพอ่ท่ีเขม้แขง็เช่นเดียวกบัเด็กผูช้ำย หำกเธอสำมำรถมองดูคุณพอ่ของเธอ
ดว้ยควำมรักและควำมเคำรพแลว้ เธอจะสำมำรถเลือกคู่ครองท่ีดีและคู่ควรกบัเธอได ้ จำกกำรศึกษำ
คน้ควำ้เม่ือเร็ว ๆ น้ี ปรำกฏวำ่หญิงสำวเป็นจ ำนวนมำก ท่ีประสบกบัควำมลม้เหลวในชีวติสมรสและคิด
ท่ีจะท ำส่ิงท่ีผดิกฎหมำย เพรำะไม่เคยไดรั้บกำรสนใจเป็นพิเศษจำกผูเ้ป็นพ่อเลย 

2. พ่อเป็นผู้เผยพระวจนะ 

ผูเ้ผยพระวจนะมีหนำ้ท่ีเผยพระวจนะของพระเจำ้พ่อซ่ึงมีฐำนะเป็นผูเ้ผยพระวจนะใน
ครอบครัว มีหนำ้ท่ีอ่ำนและอธิบำยพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหลู้ก ๆ ฟัง อำจำรยเ์ปำโลไดก้ล่ำวไวว้ำ่ 

“ฝ่ายท่านท้ังหลายผู้เป็นบิดาอย่ายัว่บุตรของตนให้ขดัเคืองใจ แต่จงอบรมด้วยการตีสอนและ
การเตือนสติขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (เอเฟซสั 6:4) 

ท่ีพอ่ซ่ึงเป็นหวัหนำ้ครอบครัว ตอ้งรับหนำ้ท่ีเป็นครูสอนพระวจนะของพระเจำ้ในครอบครัว
นั้น มีกล่ำวไวอ้ยำ่งชดัแจง้ในพระคมัภีร์เดิมดว้ย เม่ือเร่ิมมีพิธีปัศคำโมเสสไดบ้อกแก่ชนชำติอิสรำเอลวำ่ 
ในปีต่อ ๆ ไปพวกเขำจะตอ้งรับผดิชอบสั่งสอนลูกของตนใหรู้้ควำมหมำยของพิธีปัศคำน้ี จะเห็นวำ่ ใน
เบ้ืองตน้โมเสสไดม้อบภำระกำรสั่งสอนลูกใหแ้ก่พอ่ไม่ใช่แม่ ดว้ยเหตุน้ีท่ำนผูเ้ป็นพอ่จึงควรรับภำระ
เป็นผูเ้ผยพระวจนะในครอบครัวใหไ้ดผ้ลอยำ่งเตม็ท่ี 
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3. พ่อเป็นปุโรหิต 

พอ่จะตอ้งท ำหนำ้ท่ีหวัหนำ้ครอบครัวดว้ยกำรน ำในกำรนมสักำรพระเจำ้ ในฐำนะเป็นปุโรหิต
ใหญ่ของครอบครัวดว้ย แน่ละ คริสเตียนทุกคนก็เขำ้เฝ้ำพระเจำ้เป็นส่วนตวัอยูแ่ลว้ แต่พอ่ก็จะตอ้งเป็น
ผูน้ ำในกำรอธิษฐำนภำยในครอบครัวดว้ย ลูกจะเช่ือฟังและปฏิบติัตำมค ำอธิษฐำนของพอ่ดว้ยควำม
ตั้งใจจริง และชีวติของเขำก็จะเจริญวฒันำข้ึน เด็กท่ีไม่เคยไดรั้บฟังค ำอธิษฐำนของพ่อนั้น นบัวำ่เป็น
เด็กท่ีน่ำสงสำร มีบทกวอียูบ่นหน่ึงช่ือวำ่ “เมื่อพ่ออธิษฐาน” พรรณำถึงควำมประทบัใจของลูกท่ีมีต่อค ำ
อธิษฐำนของพอ่ไวอ้ยำ่งน่ำสนใจทีเดียว สรุปเป็นเน้ือควำมไดด้งัน้ี 

“เม่ือคุณพ่ออธิษฐำนท่ำนไม่ไดใ้ชถ้อ้ยค ำเหมือนนกัอธิษฐำนทั้งหลำย แต่ละวนั ๆ ท่ำน
อธิษฐำนทูลขอหลำยส่ิงหลำยประกำร แต่ส่วนใหญ่เก่ียวกบัตวัเรำ ท่ำนอธิษฐำนขอใหเ้รำเป็นเด็กดีใน
ภำยหนำ้ ท ำใหเ้รำไดคิ้ดวำ่ เรำไม่ควรทะเลำะกนัอีก เธอรู้ไหมฉนัไม่อยำกใหท้่ำนอำรมณ์เสียหรอก ถำ้
ท่ำนอธิษฐำน ฉนัจะท ำตำมค ำอธิษฐำนของท่ำนอยำ่งแน่นอน ฉนัยงัเล็กเธอก็รู้ ฉนัจ ำค ำอธิษฐำนไม่ได้
หมดหรอก แต่ส่ิงหน่ึงท่ีฉนัลืมไดก้็คือ คุณพอ่ท่ำนอธิษฐำนเผือ่ฉนั” 

อำจำรยเ์ปำโลไดเ้ขียนสั่งคริสเตียนผูช้ำยไวโ้ดยเฉพำะวำ่ 
“เหตุฉะนั้นขำ้พเจำ้ปรำรถนำใหผู้ช้ำยทั้งหลำยอธิษฐำนในท่ีทุกแห่งดว้ยใจบริสุทธ์ิ (1 ธิโมที 

2:8) 
ถำ้ผูช้ำยจะตอ้งอธิษฐำนในท่ีทุกแห่งแลว้ เขำก็จะตอ้งอธิษฐำนในครอบครัวดว้ยอยำ่งแน่นอน 

ถำ้พอ่เป็นคริสเตียนทุกคนสำรภำพและส ำนึกในควำมผดิบำป ปกครองครอบครัวของเขำดว้ยควำมรัก
และเท่ียงธรรม อบรมสั่งสอนลูกในทำงท่ีดีงำม และประพฤติตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดีแก่ลูกในทุกทำงแลว้ 
ลองตรองดูเถิดวำ่ชีวติครอบครัวจะมีควำมผำสุขเพียงใด 

ข. หน้าทีค่วามรับผดิชอบของแม่ 

ผูเ้ป็นภรรยำและมำรดำจะตอ้งเป็นตวัอยำ่งในเร่ืองกำรอ่อนนอ้มยอมเช่ือฟังสำมี อำจำรยเ์ปำโล
ไดพ้ดูถึงเร่ืองน้ีไวอ้ยำ่งชดัแจง้วำ่ “ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า 
เพราะว่าสามีนั้นเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์เป็นศีรษะของคริสตจักรโดยท่ีพระองค์เป็นผู้
ทรงช่วย (คริสตจักร) คือ ร่างกาย (ของพระองค์) ใหรอด แต่คริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ฉันใด ภรรยาก็
ควรฟังสามีทุกประการฉันนั้น” เอเฟซสั 5:22-24)  

ในครอบครัวคริสเตียน หญิงท่ีเช่ือฟังค ำสั่งของพระธรรมขอ้น้ี จะพบควำมพึงพอใจและ
ควำมส ำเร็จ สมบูรณ์ในชีวติครอบครัว ปัจจุบนั ผูห้ญิงพยำยำมรวมกลุ่มเรียกร้องสิทธิสตรีอยำ่งแขง็ขนั 
โดยมิไดค้  ำนึงถึงวำ่พระเจำ้ทรงก ำหนดใหช้ำยและหญิงมีอำรมณ์และจิตใจแตกต่ำงกนั เพื่อเป็นกำร
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จ ำแนกเพศ ฉะนั้นหญิงท่ีพยำยำมแยง่ชิงอ ำนำจของผูช้ำยมำเป็นของตน จึงเปรียบเสมือนโจรกรรมค่ำ
ของหญิงไปจำกตนเอง บุตรของเธอจะมองไม่เห็นควำมงำม อนัเน่ืองจำกกำรอ่อนนอ้มยอมฟังสำมีดว้ย
ควำมรัก บุตรชำยท่ีก ำลงัเจริญเติบโตจ ำเป็นจะตอ้งเรียนรู้ และสังเกตดูควำมประพฤติอนัสุภำพอ่อน
นอ้มท่ีมำรดำปฏิบติัต่อบิดำ ซ่ึงเขำจะเจริญรอยตำมดว้ยกำรมีควำมอ่อนนอ้มยอมเช่ือฟังบิดำมำรดำ ผู ้
หลกัผูใ้หญ่ ครูบำอำจำรย ์ และพระเจำ้ บุตรสำวจะไดเ้ห็นควำมงำมดงักล่ำวของมำรดำเช่นกนั เพื่อเธอ
จะไดถื้อเป็นแบบอยำ่งปฏิบติัในครอบครัวในอนำคตต่อไป 

ท่ำนผูเ้ป็นมำรดำ พระเจำ้ทรงเรียกใหท้่ำนปฏิบติัหนำ้ท่ีอนับริสุทธ์ิสูงส่ง อยำ่เห็นวำ่เร่ืองน้ีเป็น
เร่ืองเล็กไม่มีควำมส ำคญั พระคมัภีร์เดิมให้เรำเห็นวำ่ ผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัของซำมูเอล ผูน้ ำคนส ำคญัของชน
ชำติอิสรำเอลก็คือ นำงฮนันำ มำรดำผูช้อบธรรมในพระคริสตธรรมใหม่ อำจำรยเ์ปำโลไดก้ล่ำวชมเชย
ควำมเช่ือของธิโมทีและไดช้ี้ไดเ้ห็นวำ่ โลอียำยของธิโมที และยนิูเก มำรดำของท่ำนเป็นผูมี้อิทธิพลต่อ
ควำมเช่ือของธิโมทีดว้ย มำรดำของโกริดไดส้อนเร่ืองรำวในพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหแ้ก่เขำในขณะผงิ
ไฟ และเขำไดก้ลำยเป็นคริสเตียนท่ีเขม้แขง็พร้อมกบัเป็นกวคีนส ำคญัยิง่คนหน่ึงดว้ยตรงกนัขำ้มกบั
มำรดำของกษตัริยเ์ยโฮรำม ซ่ึงเป็นคนท่ีมีจิตใจโหดร้ำย ท ำใหก้ษตัริยเ์ยโฮรำมเป็นกษตัริยท่ี์เห้ียมโหด
เข่นฆ่ำผูค้นอยำ่งทำรุณ เม่ือตำยไปก็มีแต่คนแช่งชกัหกักระดูก มำรดำของกษตัริยเ์นโร ก็เป็นคนท่ี
โหดร้ำยทำรุณอีกคนหน่ึง เรำจึงไม่ประหลำดใจเลยวำ่ เหตุใดกษตัริยเ์นโรจึงนัง่สีซออยูไ่ดอ้ยำ่งสบำยใจ 
ในขณะท่ีกรุงโรมก ำลงัถูกไฟเผำผลำญ ยอ่มไม่เป็นกำรเกินเลยไปเลยไปท่ีจะกล่ำววำ่ มำรดำในสมยัน้ี
เป็นตวักำรส ำคญัท่ีจะก ำหนดสภำพควำมดีเลวของสังคมในสมยัหนำ้ หนูนอ้ยคนหน่ึงหลงัจำกท่ีไดฟั้ง
มำรดำของแกสอนวำ่ พระเจำ้เป็นผูท้รงท ำใหค้นเป็นคนดีจบแลว้ก็ได ้ สรุปวำ่ “คุณแม่ครับผมรู้วำ่พระ
เจำ้ทรงช่วยใหค้นเป็นคนดี และคุณแม่ก็ส่วนช่วยอยูม่ำกนะครับ” 

ในตอนทำ้ยน้ี ขำ้พเจำ้ขอร้องบิดำมำรดำผูย้งัคงมีควำมเช่ือในพระวจนะของพระเจำ้ ท่ำนเป็น
ผูใ้หก้  ำเนิดแก่เด็ก แต่ท่ำนมีควำมรับผดิชอบต่อชีวิตของเด็กประกำรใดบำ้ง? ท่ำนมีควำมห่วงใยใน
สวสัดิภำพทำงร่ำงกำยของเขำ และพยำยำมกระท ำทุกอยำ่งท่ีจะใหเ้ขำมีควำมมัน่คงในชีวติควำมเป็นอยู ่
แต่พึงรู้ไวเ้ถิดวำ่ ท่ำนก ำลงัมองใกลเ้กินไป เพรำะเงินทองท่ีเขำหำมำไดแ้ละเกียรติยศช่ือเสียงท่ีเขำไดรั้บ
ยอ่มจะตอ้งเส่ือมสูญไปในท่ีสุด หลงัจำกนั้นเขำจะตอ้งมีชีวติอยูต่ลอดไปในสวรรคห์รือไม่ก็ในนรกอยำ่
หยดุพกัจนกวำ่บุตรของท่ำนจะปลอดภยัในในชีวติเท่ำนั้นแต่จะตอ้งค ำนึงถึงควำมปลอดภยัในชีวติหนำ้
ส ำคญัดว้ย 

นกัเทศน์คนหน่ึงก ำลงัจะส้ินลมหำยใจ ชีวติร่ำงกำยของเขำก ำลงัค่อย ๆ ล่วงลบัไป และรัศมี
ภำพแห่งสวรรคไ์ดเ้ร่ิมปรำกฏบนใบหนำ้ของเขำ เขำไดเ้รียกภรรยำของเขำมำหำและกล่ำววำ่ “มำลินีลูก 
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ๆ อยูใ่นหอ้งน้ีครบทุกคนหรือเปล่ำ?” เธอตอบวำ่ “สันติคะ ลูกของเรำอยูน้ี่ครบทุกคนแลว้” เขำเงียบ
เสียงไปชัว่ขณะ และถำมข้ึนอีกวำ่ “ลูกจอมอยูห่รือเปล่ำ” 

“อยูจ่ะ๊...มำลยัก็อยู”่ 
สักครู่ก็ถำมข้ึนอีกวำ่  “วรัิชอยูห่รือเปล่ำ?” 
ภรรยำของเขำก็ตอบวำ่ “อยูจ่๊ะ” “ระบิลอยูห่รือเปล่ำ?” 
“อยูจ่ะ๊” 
“ถำ้อยำ่งนั้นปิดประตูแลว้ไปหลบันอนเถิด เพรำะลูกทุกคนอยูค่รบแลว้” 
เม่ือกล่ำวจบก็ส้ินลมหำยใจดว้ยควำมสงบ เขำรู้วำ่จะไดพ้บกบัลูกของเขำทุกคนอีกคร้ังหน่ึงใน

สวรรค ์
ท่ำนท่ีรัก ลูกของท่ำนอยูค่รบทุกคนแลว้หรือยงั ถำ้ยงักระวกีระวำดเถิด จงอำ้งพระสัญญำขอ้น้ี 

และจงน ำเขำมำใหค้รบ เม่ือทุกคนไดรั้บควำมรอดโดยกำรเช่ือพระเยซูแลว้ ท่ำนจะรู้วำ่ ไม่เพียงแต่
ครอบครัวของท่ำนจะเป็นสวรรคใ์นโลกน้ีเท่ำนั้น หำกแต่ท่ำนยงัมีควำมหวงัอนัแน่นอน ท่ีจะมีชีวติอยู่
ร่วมกนัตลอดไปในบำ้นบนสวรรคอ์นัโอฬำรตระกำรอีกดว้ย 

“น่ีแน่ะเรายนืริมประตูเคาะอยู่ ถ้าผู้ใดจะฟังเสียงเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้น้ัน และจะ
รับประทานอาหารกบัเขา และเขาจะรับประทานอาหารกบัเรา” (ววิรณ์ 3:20) 
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ปัญหำท่ีก่อให้เกิดควำมยุง่ยำกในสังคมมนุษยโ์ลกทุกวนัน้ีมีจุดเร่ิมตน้มำจำกครอบครัว ! 
แน่นอน...ทุกคนปรำรถนำเห็นบำ้นเป็นวมิำน แต่วมิำนของหลำยคนก็มีอนัตอ้งพงัครืนลง ! 
เพรำะอะไร ! 
เพราะตั้งเป้าหมายการสมรสผดิพลาด 
เขำพำกนัคิดวำ่ กำรแต่งงำนคงเหมือนเด็กเล่นขำยขำ้วแกง 
...สวรรคใ์นบำ้นจะเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งไร? 
อ่ำน “บ้านคือวมิานของเรา” 


