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ค าแนะน า 
จุดประสงคข์องหนงัสือเล่มน้ีก็เพื่อใหมี้บทสังเขปแห่งค ำสอนพระวจนะของพระเจำ้ ท่ีเก่ียวกบั

กำรด ำเนินชีวติของคริสเตียน ขำ้พเจำ้ไดเ้ขียนข้ึนเพื่อเป็นประโยชน์แก่คริสเตียนในประเทศอินเดีย
โดยเฉพำะ แต่ขำ้พเจำ้มีควำมแน่ใจวำ่ คริสเตียนทัว่ไปในทวปีเอเซียและอำฟริกำคงมีปัญหำ
เช่นเดียวกบัคริสเตียนในประเทศอินเดีย ฉะนั้นขำ้พเจำ้หวงัใจวำ่ หนงัสือเล่มน้ีคงจะไดจ้ดัพิมพข้ึ์นเป็น
ภำษำต่ำง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คริสเตียนอยำ่งไพศำล 

ถำ้มีขอ้ใดผดิพลำด ขำ้พเจำ้ยอมรับผิดชอบ ขอพระผูเ้ป็นเจำ้อวยพรหนงัสือเล็ก ๆ เล่มน้ีใหเ้กิด
ประโยชน์แก่ชีวิตของผูท่ี้เช่ือถือพระองค ์

เจ. ดับเบิลยู.  แม็คมิลแลน 
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บนเส้นทาง 

แห่ง 

ชีวติคริสเตียน 

1. บทน า 

พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงสนพระทยั ต่อวถีิชีวิตของประชำกรของพระองคเ์ป็นอยำ่งยิง่ กำรท่ีพวกเรำ
ไดเ้ป็นบุตรของพระองคน์ั้น หำใช่เพรำะไดก้ระท ำควำมดีแต่ประกำรใดไม่ (เอเฟซสั 2: 8, 9) แต่เป็น
เพรำะเรำไดต้อ้นรับและวำงใจในพระเยซูคริสตเ์ท่ำนั้น (ยอห์น 1:12) เม่ือเรำไดรั้บควำมรอดเป็นบุตร
ของพระองคแ์ลว้ จึงสมควรอยำ่งยิง่ท่ีเรำจะตอ้งระมดัระวงั ใหก้ำรประพฤติในดำ้นต่ำง ๆ ของชีวติด ำรง
ควำมดีไวใ้หไ้ด ้(ทิตสั 3:8) 

กำรด ำรงชีวติอนัเก่ียวพนัอยูก่บัเรำ อยำ่งใกลชิ้ด อำจแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประกำร ซ่ึงหำกเรำผู ้
เป็นคริสเตียน ประพฤตินอกลู่นอกทำงไปแลว้ยอ่มท ำใหเ้รำชำวคริสต ์ตอ้งเสียใจและเสียดำยอยำ่งยิง่ ส่ี
ประกำรดงักล่ำวน้ี คือ 

1. ชีวติส่วนบุคคล เช่น เม่ืออยูต่ำมล ำพงัควรจะท ำอยำ่งไรบำ้ง ซ่ึงไดแ้ก่กำรอธิษฐำน กำรศึกษำ
พระคมัภีร์เป็นส่วนตวั กำรแสดงพยำน (ฝ่ำยพระคริสต)์ ต่อคนอ่ืน ๆ เหล่ำน้ีเป็นตน้ อนัเป็นส่ิงท่ีเรำตอ้ง
กระท ำ กำรปฏิบติัเช่นวำ่น้ี เป็นกำรสัมพนัธ์กบัพระเจำ้โดยแท ้ทั้งส่ีประกำรน้ียอ่มเป็นมูลฐำนส ำคญั 

2. ชีวติครอบครัว ไดแ้ก่ กำรประพฤติปฏิบติัภำยในบำ้น ควำมสัมพนัธ์ของตวัเรำกบับิดำมำรดำ 
สำมีหรือภรรยำและบุตร ชีวิตในส่วนน้ีเองท่ีเป็นหวัขอ้ท่ีจะกล่ำวในบทต่ำง ๆ ของหนงัสือเล่มน้ี 

3. ชีวติในทำงธุรกิจ วำ่ดว้ยควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งลูกจำ้ง-นำยจำ้ง ควำมสัตยซ่ื์อในกำรประกำศ
แจง้ควำม และกำรประกอบทุกอยำ่งเพื่อผดุงชีพของเรำ 

4. ชีวติในคริสตจกัร เช่น ควำมเก่ียวพนักบัคนอ่ืน ๆ ท่ีวำงใจในพระเจำ้ วำ่ดว้ยกำรประพฤติใน
ท่ีประชุม (ทั้งชำยและหญิง) องคก์ำรของคริสตจกัร กำรถือศีล กำรประกำศของคริสเตียน และกำร
เก่ียวขอ้งในดำ้นอ่ืน ๆ 

ถำ้เรำประสงคจ์ะด ำรงชีวติตำมแบบคริสเตียนท่ีแทจ้ริงแลว้ กำรด ำรงชีวิต 4 ประกำรดงักล่ำวน้ี 
ถือไดว้ำ่เป็นแนวทำงตำมพระวจนะของพระเจำ้ท่ีเรำพึงยดึถือ ควำมสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดทั้ง 4 ประกำรน้ี  
ปรำกฏอยูใ่น “จดหมำยฝำกของอคัรสำวกเปำโล ตอนท่ีถูกจ ำขงั” (เอเฟซสั โคโลสี ฟิลิปปี และฟิ
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เลโมน) ในจดหมำยเหล่ำน้ีมีค ำสอนท่ีวำ่ดว้ย ชีวิตในคริสตจกัร (โคโลสี 3:12-17) ชีวติดำ้นธุรกิจ (โคโล
สี 3: 22-4:1) ชีวติครอบครัว (โคโลสี 2:18-21) และชีวติส่วนบุคคล (โคโลสี 4:5-6) รวมทุกหมวดเขำ้
ดว้ยกนั 

ตวัอยำ่งง่ำย ๆ เก่ียวกบัชีวติดำ้นต่ำง ๆ ปรำกฏชดัในพระคริสตธ์รรมใหม่ ในตอนท่ีวำ่ดว้ย
ผูป้กครองของคริสตจกัรทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดแ้ก่กลุ่มผูมี้อำวโุส (ค ำวำ่ “เจำ้อธิกำร” “หวัหนำ้” “มคัคนำยก” 
เล็งถึงบุคคลกลุ่มท่ีวำ่น้ีทั้งส้ิน) คุณสมบติัท่ีก ำหนดไวเ้พื่อส่วนรวม จะตอ้งสอดคลอ้งกบัชีวติครอบครัว 
(1 ทิโมธี 3:2, 4, 5, 8) และชีวติดำ้นธุรกิจ (1 ทิโมธี 3:3) รวมทั้งชีวติส่วนตวั และกำรเป็นพยำน (1 ทิโมธี 
3:2, 3) อีกดว้ย 

แมว้ำ่หนงัสือเล่มน้ี มุ่งหมำยท่ีจะเขียนข้ึนเพื่อบุคคลในวยัหนุ่มสำวโดยเฉพำะก็ตำม  แต่เรำหวงั
วำ่จะเป็นผลดีแก่บุคคลทัว่ไปเป็นแน่ แบบอยำ่งชีวติของครอบครัวคริสเตียน ตำมท่ีพระเจำ้ไดป้ระทำน
ให ้ จ ำเป็นอยำ่งยิง่แก่ชำวโลกทุกวนัน้ี แต่มีควำมจริงท่ีน่ำสลดใจอยูอ่ยำ่งหน่ึง คือคริสเตียนผูมี้หนำ้ท่ี
สอน บำงคนสำมำรถอธิบำยหลกัพระคริสตธรรม และท ำหน้ำท่ีศำสนกิจส่วนรวมไดถู้กตอ้ง มัน่คงตำม
วถีิชีวติของคริสตจกัร แต่มิไดป้ฏิบติัตำมหลกักำรนั้น ๆ ในครอบครัวของตนเองตำมท่ีชอบท่ีควรนั้น 
ชำวคริสตจ์ะตอ้งใชเ้วลำอยูก่บัภรรยำ และครอบครัวในบำ้นของตนมำกกวำ่ส่วนรวมกบัเพื่อนสมำชิก
คริสตจกัร 

กำรอภิปรำยถึงเร่ืองน้ี จ  ำเป็นตอ้งกล่ำวถึงเร่ืองเพศเป็นธรรมดำ เป็นท่ีแน่แก่ใจแลว้วำ่ ถำ้พระ
เจำ้ไม่ทรงสร้ำงมนุษยใ์หเ้ป็นชำยและหญิงแลว้ชีวติของครอบครัวก็จะไม่เกิดมีข้ึน อยำ่งไรก็ดีปัญหำทำง
ฝ่ำยร่ำงกำย ยอ่มมีควำมส ำคญัแก่เร่ืองน้ีอยูม่ำก แต่ในหนงัสือเล่มเล็ก ๆ น้ีจะไม่กล่ำวถึงโดยละเอียดมำก
นกั เพรำะมีนกัเขียนหลำยท่ำนไดก้ระท ำแลว้อยำ่งเพียงพอ 

ในกำรอภิปรำยถึงเร่ืองครอบครัวของคริสเตียนจ ำเป็นตอ้งยดึถือทั้งพระคมัภีร์เดิม และพระ
คมัภีร์ใหม่ ควบกนัไปดว้ย ทั้งน้ีมิไดห้มำยควำมวำ่เรำไม่ถือควำมส ำคญั แห่งกำรเสด็จเขำ้มำในโลกของ
พระเยซูคริสต ์ ซ่ึงไดเ้ปล่ียนกำรเก่ียวขอ้งระหวำ่งพระเจำ้กบัมนุษย ์แต่โดยแทจ้ริงแลว้กำรเสด็จเขำ้มำใน
โลกของพระเยซูคริสตน์ั้น มีควำมหมำยอนัพึงยดึมัน่ในใจอยูเ่สมอวำ่ พระผูเ้ป็นเจำ้องคเ์ดียวกนัท่ีได้
ทรงส ำแดงพระองคเ์องต่อชนชำติอิสรำเอลนั้น ไดท้รงส ำแดงพระองคเ์องแก่พวกเรำแลว้ในสภำวะบุรุษ
แห่งพระบุตร คือพระเยซูคริสตน์ัน่เอง (ฮีบรู 1: 1-3) เร่ืองรำวต่ำง ๆ ท่ีบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์เดิมนั้น ได้
บนัทึกไวเ้พื่อเตือนสติแก่ผูซ่ึ้งก ำลงัอยูใ่นกำลสุดปลำยของแผน่ดินโลก (1 โครินธ์ 10:11) ควำมหมำยใน
วลีสุดทำ้ยนั้นอำจไม่แจ่มแจง้นกั แต่ดว้ยขอ้ควำมตลอดทั้งขอ้จะช่วยใหเ้ห็นชดัเจนข้ึนวำ่ พวกเรำท่ีมี
ชีวติอยูใ่นยคุปัจจุบนัน้ี ไดรั้บประโยชน์มำกจำกขอ้ควำมท่ีบญัญติัถึงกำรเก่ียวพนัของพระเจำ้ท่ีทรงมีต่อ
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พลไพร่ของพระองค ์ ในยุคก่อนท่ีพระคริสตไ์ดเ้สด็จลงมำ และส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขนขอ้ควำม
เหล่ำน้ี เป็นบทเรียนส ำหรับเรำในยคุน้ีอยำ่งแน่นอน 

ขอพระองคไ์ดโ้ปรดช่วยเหลือ ใหเ้รำรู้แจง้ในกำรศึกษำหลกัมูลฐำนแห่งแบบอยำ่งของพระองค์
อนัมีไวเ้พื่อชีวติครอบครัว เพื่อเรำจะไดน้ ำไปประพฤติปฏิบติัต่อไปดว้ยเทอญ 
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2. วยัรุ่น 

วยัรุ่น หรือ วยัหนุ่มสำว เป็นวยัท่ีส ำคญัมำกในชีวติของคนเรำ กำรตดัสินใจและกำรปลูกฝัง
นิสยัในวยัน้ี จะมีอิทธิพลครอบง ำต่อไปจนตลอดชัว่ชีวิตเพื่อใหพ้อเหมำะกบับทน้ี ขอจ ำกดัควำมไวว้ำ่ 
วยัรุ่นเป็นวยัท่ีอยูใ่นระยะเวลำระหวำ่งเร่ิมมีกำรต่ืนตวัในทำงเพศ (ปกติอำย ุ 13 ขวบ) กบัระยะเวลำของ
กำรแต่งงำน นกัเขียนชำวตะวนัตกบำงคนเรียกวำ่ “ช่วงระยะเวลำสิบปี” ควำมจริง จะมีระยะเวลำ
แตกต่ำงกนับำ้งในบำงภูมิประเทศ ซ่ึงโดยเฉพำะเด็กหญิงมกัจะเร็วกวำ่ก ำหนด 

มีตวัอยำ่งท่ีน่ำพอใจส ำหรับชีวติวยัน้ีอยู ่ อนัไดแ้ก่ชีวติวยัรุ่นของพระมหำเยซูคริสต ์ เด็กชำย
ชำติยวิเม่ืออำยคุรบ 12 ปี ถือวำ่เป็นบุคคลท่ีสำมำรถเขำ้ใจในขอ้ควำมทำงศำสนำ และสำมำรถท ำหนำ้ท่ี
ทำงศำสนำในชุมชนของตนไดแ้ลว้ เม่ือพระเยซูมีพระชนมม์ำยคุรบตำมน้ี พระองคไ์ดเ้สด็จไปยงักรุง
เยรูซำเล็ม พร้อมดว้ยนำงมำเรียและโยเซฟ ระยะเวลำต่อมำเรำเรียกกนัวำ่ “ระยะสิบแปดปีท่ีไม่ปรำกฏ
เร่ืองรำว” ณ เมืองนำซำเร็ธ ดงัไดอ้ธิบำยไวส้ั้น ๆ แต่มีควำมหมำยชดัเจนสองขอ้อยู ่ ในพระธรรมลูกำ  
(ลูกำ 2:51, 52) จำกพระธรรมสองขอ้น้ี เรำไดรู้้เร่ืองชีวติวยัรุ่นของพระเยซูสำมประกำร คือ 

1. ทรงอยูใ่ตค้วำมปกครอง ของผูป้กครองของพระองค์ 
2. ทรงจ ำเริญข้ึน ทั้งในฝ่ำยสติปัญญำและฝ่ำยร่ำงกำย 
3. เป็นท่ีชอบจ ำเพำะพระพกัตร์พระเจำ้ และต่อหนำ้คนทั้งปวง 
1.การเช่ือฟังบิดามารดา  คริสเตียนวยัรุ่นจะตอ้งเช่ือฟังบิดำมำรดำของตน บทบญัญติัขอ้น้ีไดมี้

อยูแ่ลว้ในพระบญัญติัสิบประกำรแห่งพระคมัภีร์เดิม (อพยพ 20: 12; เฉลยธรรมบญัญติั 5:16) ไดก้ล่ำว
ซ ้ ำและก ำชบัไวอี้กในพระคริสตธรรมใหม่ (เอเฟซสั 6:1-3) พระเยซูคริสตท์รงเป็นแบบอยำ่งแก่เรำ โดย
พระองคเ์อง (ลูกำ 2:51; 1 เปโตร 2:21) อำจเป็นขอ้ยุง่ยำกแก่คริสเตียนวยัรุ่น ท่ีมีผูป้กครองซ่ึงเป็นคนท่ี
ไม่เช่ือในพระเจำ้ แต่ขอ้ยกเวน้คงมีแต่เฉพำะตอนท่ีค ำสั่งของผูป้กครองขดักบัน ้ำพระทยัของพระเจำ้จริง 
ๆ เท่ำนั้น (กิจกำร 5:29) พระเจำ้ทรงมุ่งหวงัใหลู้ก ๆ ของพระองคเ์ช่ือฟัง 

2.จ าเริญขึน้ท้ังในฝ่ายสติปัญญาและฝ่ายร่างกาย กำรเจริญเติบโตข้ึนทำงฝ่ำยร่ำงกำยเป็น
ส่วนท่ีเรำไม่ตอ้งกระท ำอะไรเลย (มทัธิว 6:27) แต่เรำสำมำรถช่วยใหส้ติปัญญำของเรำเจริญข้ึนได ้ ใน
ส่วนน้ีพระเจำ้ไดท้รงสัญญำวำ่จะประทำน “ดว้ยเตม็พระทยั”  แก่ทุกคนท่ีทูลต่อพระองค ์(ยำกอบ 1:5) 

คริสเตียนวยัรุ่น  ควรตอ้งเร่ิมศึกษำวธีิประกอบอำชีพท่ีมีเกียรติ (1 เธสะโลนิกำ 4: 11) และ
แสวงหำทำงท่ีจะท ำใหต้น “เป็นคนงำน ท่ีไม่ตอ้งอำย” (2 ทิโมธี 2:15) แต่อยำ่ลืมวำ่ “ควำมย  ำเกรงพระ 
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เยโฮวำห์เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญำ” (สุภำษิต 9:10) ชีวติวยัน้ีเป็นวยัท่ีมีควำมจ ำอยำ่งดียิง่ และเป็น
เวลำท่ีเหมำะอยำ่งยิง่ แก่กำรวำงรำกฐำนของควำมรู้แห่งพระวจนะของพระเจำ้ ควำมรู้แห่งพระวจนะ
ของพระเจำ้จะช่วยป้องกนัคนวยัหนุ่มสำวในกำรฝ่ำอนัตรำย ดงัจะไดก้ล่ำวต่อไปในตอนจบของบทน้ี 

3.จ าเริญขึน้จ าเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และต่อหน้าคนท้ังปวง  กำรท่ีเจริญข้ึนในควำมรู้
ฝ่ำยน ้ำพระทยัของพระองค ์  และแสวงหำทำงท่ีจะอยูใ่นโอวำทของพระองคก์็เป็นท่ีชอบพระทยั และ
เป็นประโยชน์ในกำรถวำยเกียรติแก่พระองคย์ิง่ข้ึน เช่น ถำ้เรำยิง่มีควำมรู้ และสำมำรถประกอบอำชีพ
ไดดี้  ก็เป็นธรรมดำอยูเ่องท่ีเรำจะเป็นท่ีช่ืนชมแก่คนทั้งหลำยดว้ย  แค่ขอใหจ้  ำไวว้ำ่ เรำยอ่มไม่สำมำรถ
ท่ีจะใหเ้ป็นท่ีชอบใจแก่คนทุกคนได ้ และเรำก็ไม่ควรเป็นเช่นพวกฟำริสี ผูซ่ึ้งพอใจรับเกียรติยศจำก
มนุษย ์แต่ไม่แสวงหำเกียรติยศซ่ึงมำจำกพระเจำ้องคเ์ดียวเท่ำนั้น (ยอห์น 5: 44)  

ดงันั้น วยัหนุ่มสำวจึงเป็นวยัท่ีอ ำนวยประโยชน์ไดม้ำกในชีวติของคนเรำ คุณลกัษณะพิเศษอีก
อยำ่งหน่ึงก็คือ วยัน้ีมีควำมรับผดิชอบนอ้ยกวำ่ระยะหลงัของชีวติและเหมำะท่ีสุดในกำรปลูกฝังนิสัยเพื่อ
รับใชพ้ระเจำ้ตำมแบบคริสเตียน ท่ำนอคัรสำวกเปำโลไดเ้ขียนไวว้ำ่ “....ฝ่ำยคนท่ีไม่มีภรรยำ ก็เอำใจใส่
กำรขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ เพื่อจะท ำส่ิงซ่ึงเป็นท่ีชอบพระทยัองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้” (1 โครินธ์ 7:32) ผลดีท่ี
ไดรั้บจำกประสบกำรณ์ในกำรรับใชพ้ระเจำ้ในขณะท่ีเป็นโสดอยูก่็จะติดตวัไปจนถึงเวลำท่ีสมรสแลว้ 

ในท ำนองเดียวกนั วยัรุ่นอำจเป็นวยัท่ีท ำใหชี้วิตเลวร้ำยไดด้ว้ย ค ำสอนในพระคมัภีร์บ่งไว้
ชดัเจนวำ่ระยะน้ีตอ้งรู้จกับงัคบัจิตใจ  กำรล่วงประเวณีเป็นควำมบำปท่ีพระเจำ้จะทรงพิพำกษำ (ฮีบรู
13:4) เร่ืองน้ีเป็นปัญหำใหญ่ประกำรหน่ึงของวยัรุ่น สัญชำติญำณกำรสืบพนัธ์ุไดเ้ติบโตข้ึนพร้อมกบักำร
เจริญเติบโตของร่ำงกำย  แต่ก็ยงัไม่เจริญข้ึนเตม็ท่ีตำมก ำหนดอนัเหมำะสม  กำรชิงสุกก่อนห่ำมอำจ
เกิดข้ึนไดง่้ำย จะควบคุมไดอ้ยำ่งไร?  มีพระวจนะของพระเจำ้ส ำหรับสั่งสอนแนะน ำคนในวยัน้ีประกำร
ใดบำ้ง? 

ค ำแนะน ำในเร่ืองน้ีมี 2 ประกำร มีทั้งวธีิแกไ้ขและป้องกนั คือ 
1. หลีกหนีจำกรำคะตณัหำของคนหนุ่ม ๆ (2 ทิโมธี 2: 22) คนทัว่โลกไดย้อมรับวำ่ เพลง

ไพเรำะของกษตัริยซ์ำโลมอน เป็นเพลงรักท่ีจบัใจยิง่ในทำงวรรณคดี คริสเตียนหนุ่มสำวทุกคนจ ำ “บท
ลูกคู”่ หรือ “บทรับ” ไดดี้ ค  ำแปลพระคมัภีร์ฉบบัปรับปรุงใหม่ เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวำ่แปลได้
ถูกตอ้งแน่นอนกวำ่เดิม เช่น 

“ดิฉนัขอให้เธอทั้งหลำยสำบำน.... 
เธอทั้งหลำยจะไม่เร้ำ 
หรือปลุกควำมรักใหต่ื้นกะตือข้ึน 
จนกวำ่เธอจะจุใจแลว้” 
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(บทเพลงไพเรำะ ของกษตัริยซ์ำโลมอน 2: 7, 3:5, 8:4) 
อีกนยัหน่ึงหมำยควำมวำ่ เรำไม่ควรกระท ำดว้ยประกำรใด ๆ อนัจะเป็นกำรเร่งเร้ำในทำงเพศ 

ในกำรน้ีมีกำรแสดงออกสำมทำง ซ่ึงคริสเตียนทุกคนจ ำตอ้งละเวน้ ประกำรแรกไดแ้ก่ กำรกระท ำกบั
ตนเอง ประกำรท่ีสอง กำรกระท ำกบัเพศเดียวกนั และประกำรท่ีสำม ก็คือ กำรกระท ำกบัเพศตรงกนั
ขำ้มในประกำรแรกพระคมัภีร์มิไดก้ล่ำวไวโ้ดยเฉพำะเจำะจงแต่ก็เป็นท่ีเห็นไดช้ดัวำ่ เป็นกำรฝ่ำฝืน
หลกักำรดงักล่ำวขำ้งตน้ ส่วนสองประกำรหลงันั้น  พระคมัภีร์เดิมและพระคริสตธรรมใหม่ไดร้ะบุไว้
ชดัเจนวำ่ เป็นท่ีตอ้งปรับโทษ (เลวนิีติ 20: 10, 13; 1โครินธ์ 6:9, 18) เพื่อเป็นมำตรกำรถือปฏิบติัใน
คริสตจกัรระบุไวว้ำ่ตอ้งหลีกเล่ียง ตอ้งไม่คบหำฉนัทมิ์ตรกบัคนท่ีประพฤติเช่นน้ี (1 โครินธ์ 5:9-13) 
เพรำะถำ้คบหำดว้ยก็จะเป็นผลเสียแก่กำรเป็นพยำนทำงฝ่ำยคริสเตียน 

“กำรหลีกหนี” จำกควำมบำปเหล่ำน้ีหมำยควำมวำ่ จะตอ้งปลีกตวัออกไปจำกผูท่ี้มวัเมำในกำม
รำคะใหไ้กลท่ีสุด (สุภำษิต 1:10) คือ ตอ้งมีเจตนำท่ีสงวนตวัของเรำใหพ้น้จำกภำวะกำรณ์ย ัว่ยวน หรือ 
กำรใด ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในท ำนองท่ีวำ่น้ีโดยส้ินเชิง 

2. จดจ าพระด ารัสของพระเจ้าไว้ในใจ “พระด ำรัสของพระองคน์ั้น ขำ้พเจำ้ไดจ้ดจ ำไวใ้นใจเพื่อ
ขำ้พเจำ้จะไม่กระท ำผดิต่อพระองค”์ สดุดี 119:11 

ควำมรู้สึกเกรงกลวัต่อพระเจำ้เป็นเคร่ืองป้องกนักำรกระท ำบำปใด ๆ ไดดี้ท่ีสุด รวมทั้งกำรท ำ
บำปในเร่ืองเพศน้ีดว้ย (สุภำษิต 6: 20-35) ขอใหอ่้ำนและศึกษำพระธรรมสุภำษิต ดว้ยควำมส ำนึก
ดงักล่ำวแลว้เร่ืองรำวของโยเซฟ เป็นตวัอยำ่งอนัดีแก่เรำในเร่ืองน้ี โยเซฟตกเป็นทำสในต่ำงแดน แต่
ท่ำนคงอดทนต่อกำรย ัว่ยวนอยำ่งมหนัตไ์ดด้ว้ยวธีิน้ี ทั้งน้ีเพรำะท่ำน “เกรงกลวัต่อพระเจำ้” (ปฐมกำล
39:7-12) ดำบแห่งพระวิญญำณ คือพระวจนะของพระเจำ้ ถำ้เรำใชใ้หถู้กทำงแลว้ ผลลพัธ์โดยควำม
ช่วยเหลือของพระเจำ้ก็คือ เรำก็จะสำมำรถต่อตำ้นกำรย ัว่ยวนแห่งวยัรุ่นน้ีไดด้ว้ยดี และจะเป็นผลดีถึง
ขั้นอภิสิทธ์ิในกำรสมรสในเวลำต่อมำดว้ย 
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3. อุดมคติแห่งการสมรส 

กำรพิจำรณำพระคมัภีร์ส ำหรับเร่ืองใด วธีิท่ีดีท่ีสุดก็ตอ้งพลิกกลบัไปศึกษำในตอนตน้ ดว้ย
ควำมเอำใจใส่ระมดัระวงัให้รอบคอบ ถำ้เรำท ำเช่นนั้น เรำจะเห็นวำ่ประวติัดั้งเดิมของมนุษยชำตินั้น 
พระเจำ้ไดท้รงเนรมิตสร้ำงภรรยำจำกอำดมั เพื่ออำดมั แลว้ยกใหแ้ก่อำดมั มร.โดนลัด ์  แอล.นอร์บี ได้
ใหข้อ้สังเกตไวเ้ป็นบทเรียนแก่เรำจำกค ำวำ่ “อุดมคติแห่งกำรเนรมิตสร้ำง” ท่ีบญัญติัไวใ้นพระธรรม
ปฐมกำลหำ้ขอ้ดว้ยกนั ขอ้อำ้งทั้งหำ้ขอ้น้ี ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ไขจำกพระคมัภีร์ จะท ำใหเ้รำเขำ้ใจชดัเจน
ยิง่ข้ึน 

1. “ใหมี้ภรรยำเพียงคนเดียว แก่สำมีแต่ละคน หำกเป็นพระประสงคข์องพระเจำ้ ท่ีจะใหช้ำยมี
ภรรยำหลำยคนแลว้ ยอ่มเป็นท่ีแน่นอนวำ่ พระองคค์งจะสร้ำงภรรยำหลำย ๆ คนใหแ้ก่อำดมั (ปฐมกำล 
2:22)” 

จะเห็นไดว้ำ่ทั้งกำรมีภรรยำหลำยคน (สำมีคนหน่ึงมีภรรยำมำกกวำ่หน่ึงคนในขณะเดียวกนั) 
และกำรมีสำมีหลำยคน (ภรรยำคนหน่ึงมีสำมีมำกกวำ่หน่ึงในขณะเดียวกนั) ทั้งสองอยำ่งน้ี เป็นกำร
ตรงกนัขำ้มกบัอุดมคติของพระเจำ้อยำ่งแน่นอน ในจดหมำยของอำจำรยเ์ปำโล ซ่ึงไดเ้ขียนถึงชำว       
โครินธ์ มีใจควำมวำ่ “....จงใหผู้ช้ำยทุกคนมีภรรยำเป็นสิทธ์ิของตวัเสีย และจงใหผู้ห้ญิงมีสำมีเป็นสิทธ์ิ
ของตวัเสีย” (1 โครินธ์ 7:2) จริงอยูใ่นพระคมัภีร์เดิมยอมผอ่นผนัใหผู้ช้ำยมีภรรยำมำกกวำ่หน่ึงคน แต่
ตำมหลกัฐำนในประวติัของกำรน้ี จะเห็นไดช้ดัวำ่ ผูท่ี้มีภรรยำมำกกวำ่หน่ึงคนก็ “ยุง่ยำกล ำบำกใจ”  
มำกกวำ่ผูท่ี้มีภรรยำเพียงคนเดียว (1 โครินธ์ 7:28) มีกรณีแวดลอ้มท่ีอำจจะยกข้ึนมำเป็นค ำแนะน ำ  
ส ำหรับบำงทอ้งถ่ินท่ียอมให้มีภรรยำหลำยคน คือ ในกรณีท่ีผูช้ำยมีภรรยำหลำยคนอยูก่่อนแลว้ ภำยหลงั
ต่อมำไดก้ลบัใจมำเช่ือพึ่งในพระเจำ้ เช่นน้ี พระคมัภีร์บญัญติัไวว้ำ่เป็นชำยท่ีขำดคุณสมบติัในกำร
แต่งตั้งให้เป็นผูบ้ริหำรงำนของคริสตจกัร (1 ทิโมธี 3:2; ทิตสั 1:6)  ส่วนกำรมีสำมีหลำยคนนั้น ซ่ึงมีอยู่
นอ้ยแห่งทีเดียว ผลท่ีสังคมไดรั้บจำกกำรน้ีปรำกฏชดัวำ่เป็นควำมหำยนะอยำ่งใหญ่หลวง เช่นในหมู่
ชำวเขำเผำ่หน่ึงทำงตอนใตข้องประเทศอินเดีย ซ่ึงเรียกวำ่ ชำวโตดสั 

2. “ในกำรเนรมิตรสร้ำง พระเจำ้ไดใ้หผู้ห้ญิงอยูภ่ำยใตก้ำรคุม้ครองของผูช้ำย เพรำะวำ่พระองค์
ทรงสร้ำงผูห้ญิงใหเ้ป็นคู่อนัเหมำะแก่ผูช้ำย (ปฐมกำล 2:18; 1 ทิโมธี 2:13) นบัตั้งแต่ผูห้ญิงไดล้ะเมิด
พระด ำรัสของพระเจำ้เม่ือถูกทดลอง พระองคก์็ไดท้รงก ำหนดใหผู้ห้ญิงอยูใ่ตบ้งัคบับญัชำของผูช้ำยเป็น
ตน้มำ (ปฐมกำล 3:16)” 

หลกักำรดงักล่ำวขำ้งบนน้ี ไดมี้บญัญติัไวใ้นพระคมัภีร์โดยตลอด ค ำสอนต่ำง ๆ ทั้งในจดหมำย
ฝำกของอำจำรยเ์ปำโลและอำจำรยเ์ปโตรไดก้ล่ำวไวว้ำ่ จงใหภ้รรยำ ยอมเช่ือฟังสำมีของตนดว้ยควำม
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นอบนอ้ม (เอเฟซสั 5: 22, 23; โคโลสี 3:18; 1 เปโตร 3:1-6) จำกเหตุผลอนัเป็นมูลรำกเดียวกนัน้ีเองท่ี
บญัญติัใหผู้ห้ญิงตอ้งน่ิงฟัง ดว้ยควำมนอบนอ้มในท่ีประชุม (1 ทิโมธี 2:11-14) ขอใหส้ังเกตเก่ียวโยงไป
ถึงค ำวำ่ “ศีรษะ” ท่ีปรำกฏอยูใ่นโครินธ์ฉบบัตน้ บท 11 ขอ้ 3 อีกดว้ย 

3. “ฝ่ำยชำยจ ำตอ้งจงรักภกัดีต่อฝ่ำยหญิงโดยส้ินเชิง ผูช้ำยจึงจ ำตอ้งละบิดำมำรดำของตนไป
ผกูพนัอยูก่บัภรรยำ (ปฐมกำล 2:24) และในท ำนองเดียวกนั ฝ่ำยชำยก็ยอ่มหวงัไดรั้บควำมภกัดี
เช่นเดียวกนัน้ีจำกภรรยำของตนดว้ย” 

ควำมสัตยซ่ื์อต่อกนัน้ี ไดก้  ำชบัไวแ้ลว้ทั้งในพระคมัภีร์เดิมและพระคมัภีร์ใหม่วำ่ กำรเก่ียวขอ้ง
กบัผูอ่ื้นใด ถือวำ่เป็นควำมโง่เขลำและชัว่ร้ำย (สุภำษิต 6: 27-35; ฮีบรู 13:4) 

4. “อุดมคติแห่งกำรเนรมิตสร้ำง ก็เพื่อกำรอยูร่่วมกนัโดยสมบูรณ์ทำงบุคลิกลกัษณะ มีควำมมุ่ง
หมำยอนัเดียวกนั และมีควำมเจริญดว้ย ก็มีและภรรยำจะตอ้งอยูร่่วมกนัเสมือนเป็นบุคคลเดียว เป็นเน้ือ
หนงัอนัเดียวกนั (ปฐมกำล 2:24) องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ทรงถือวำ่ กำรเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเช่นน้ีก็สมควร
ท่ีจะเรียกช่ือ ๆ เดียว ทรงเรียกช่ือ (ชำยและหญิงท่ีทรงสร้ำงนั้น) วำ่อำดมั (ปฐมกำล 5:2)” 

กำรแสดงออกทำงร่ำงกำยในค ำวำ่ “เป็นเน้ือหนงัอนัเดียวกนั” นั้น คือกำรเก่ียวพนัในทำงเพศ (1 
โครินธ์ 6:16) คนใดท่ี “ผกูพนักบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ก็มีใจเป็นอนัเดียวกนักบัพระองคฝ่์ำยวญิญำณ” (1 
โครินธ์ 6:17) โดยนยัดงักล่ำวมำน้ีท่ีใหช่ื้อวำ่ “อำดมั” แก่ชำยท่ีพระองคท์รงสร้ำงกบัภรรยำของเขำนั้น ก็
เช่นเดียวกบัค ำวำ่ “พระคริสต”์ ใน 1 โครินธ์ 12: 12 ซ่ึงเล็งถึงพระเยซูคริสตเ์จำ้กบัอวยัวะของพระองค ์
ซ่ึงไดแ้ก่คริสตจกัรนัน่เอง 

5. “จุดมุ่งหมำยของพระเจำ้ท่ีทรงสร้ำงชำยและหญิง ก็เพื่อใหบ้งัเกิดผลทวคูีณ ประกำรแรก ให้
เขำ “บงัเกิดทวมีำกข้ึนทัว่ทั้งแผน่ดิน” (ปฐมกำล 1:28) กำรสมรสท่ีปรำศจำกบุตรเป็นกำรผดิจำกพระ
ประสงคข์องพระเจำ้ กำรท่ีคู่สมรสบำงคู่ไม่ปรำรถนำท่ีจะมีบุตรจึงเป็นเร่ืองท่ีน่ำสลดใจมำก” 

เน่ืองจำกกำรอยูร่่วมกนั ผลจึงเกิดทวมีำกข้ึน ควำมจริงขอ้น้ีไดก้ล่ำวไว ้ในพระธรรมเล่มสุดทำ้ย
ของพระคมัภีร์เดิมนั้นแลว้  พระเจำ้ทรงสร้ำงมนุษยท์ั้งสอง “เป็นเน้ืออนัเดียว” เพื่อ “ปรำรถนำจะมีบุตร
จำกพระเจำ้” (มำลำคี 2:15) 

กำรอภิปรำยถึงอุดมคติแห่งกำรสมรสในบทน้ี มีจุดประสงคท่ี์แน่นอนวำ่ ชำยหนุ่มคริสเตียนผูมี้
สติปัญญำจะไดเ้อำใจใส่ในกำรเลือกภรรยำวำ่ หญิงใดจะช่วยท ำใหอุ้ดมคติดงักล่ำวน้ีเป็นควำมจริง
ข้ึนมำได ้หญิงตำมอุดมคติน้ี จะตอ้งเป็นหญิงท่ีจะอยูใ่นโอวำทของเขำ จะตอ้งภกัดีต่อเขำ จะตอ้งร่วมใจ
กบัเขำในกำรปฏิบติัรับใชพ้ระเจำ้ และจะตอ้งเป็นมำรดำท่ีดีของบุตรท่ีพระเจำ้จะประทำนใหเ้ขำทั้งสอง 

เป็นท่ีน่ำสังเกตวำ่ ส ำหรับอำดมันั้นเร่ืองน้ีไดง่้ำยกวำ่ส ำหรับเรำ ก็โดยท่ีเขำเป็นผูช้ำยเพียงคน
เดียวในโลกในเวลำนั้น และเอวำก็เป็นหญิงเพียงคนเดียวเท่ำนั้น กระนั้นก็ดีควำมจริงก็ประจกัษช์ดัอยู่
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แลว้วำ่ ทุกวนัน้ีพระเจำ้ยงัทรงสำมำรถให ้ควำมช่วยเหลือต่อเรำในกำรเลือกสรร และเป็นน ้ำพระทยัของ
พระองคท่ี์จะประทำนคู่ชีวติท่ีพระองคท์รงเลือกใหแ้ก่เรำดงัท่ีพระองคไ์ดป้ระทำน เม่ือคร้ังเร่ิมแรกแห่ง
ประวติัศำสตร์ของโลกเช่นเดียวกนั 

“พระองคท์รงรู้ ทรงรัก อำรักขำ 
เป็นควำมจริง ยิง่แท ้ ใช่แปรมำ 
ทรงจดัหำ ท่ีดีแท ้แก่ผูน้ั้น 
ท่ีวำงใจ มอบจิต สนิทแน่ 
แก่พระท่ี เท่ียงแท ้ทรงเลือกสรร” 
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4. การเลอืกคู่ครอง 

เป็นพระประสงคข์องพระเจำ้ท่ีจะใหม้นุษยแ์ทบทุกรูปทุกนำมไดส้มรส แต่คงมีขอ้ยกเวน้ใน
บำงกรณี เพื่อ “เห็นแก่แผน่ดินสวรรค”์ พระเจำ้ไดท้รงใหช้ำยหญิงมีควำมช่ืนชมยินดีในชีวติสมรส แต่
โดยพระประสงคอ์นัถ่องแทด้งักล่ำวขำ้งตน้ พระองคท์รงเรียกบำงคนใหล้ะเวน้กำรสมรส เพื่อเขำจะได้
ปฏิบติัพระองคโ์ดยเฉพำะโดย “ปรำศจำกควำมกระวนกระวำยใจ” (มทัธิว 19:10-12; 1 โครินธ์ 7:35) 
เรำตอ้งรู้แน่นอนในวำระก ำหนดของพระเจำ้ ในเม่ือเรำตดัสินใจท ำกำรสมรส (ปญญำจำรย ์3:1) อยำ่งไร
ก็ตำมชำยหนุ่มแทบทุกคนแน่ใจไดว้ำ่ “วำระก ำหนด” ดงักล่ำวน้ีจะตอ้งมำถึงในชัว่ชีวิตของเขำ 

ในกำรเลือกภรรยำนั้น อำจมีหลำย ๆ กรณี แต่มีแนวทำงส ำคญั ๆ อยูส่องประกำร แนวทำง
ดงักล่ำวน้ีอำจพิจำรณำรวมกนัก็ได ้คือ 

1. โดยการมัน่หมาย วธีิน้ีเป็นมำตรกำรของแทบทุกประเทศในภำคตะวนัออก บิดำมำรดำของ
ฝ่ำยชำยจะเลือกหำผูท่ี้เห็นวำ่ เหมำะสมแก่บุตร ของตนก่อนแลว้ตกลงมัน่หมำยไวก้บับิดำมำรดำของ
ฝ่ำยหญิง หนุ่มสำวอำจมีสิทธ์ิ หรือบำงกรณีอำจไม่มีสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธไดเ้ลย 

2. โดยการสมคัรรักใคร่ กำรรู้จกัคุน้เคยสนิทมำกข้ึน ก็ท  ำใหเ้กิดมิตรภำพ และเม่ือมีมิตรภำพ
สนิทข้ึนก็ยอ่มท ำใหเ้กิดควำมรัก หลงัจำกนั้นก็จะมีกำรหมั้นวธีิน้ีเป็นมำตรฐำนแห่งกำรเลือกภรรยำ ใน
ประเทศทำงตะวนัตก รำยกำรอ่ืน ๆ นอกจำกน้ีแทบจะไม่ตอ้งค ำนึงถึง ดว้ยเหตุน้ีจึงท ำใหห้นงัสือ
แนะน ำทั้งหลำยเก่ียวกบัเร่ืองกำรสมรส ซ่ึงไดเ้ขียนข้ึนส ำหรับชำยยโุรปโดยเฉพำะ มีประโยชน์ต่อชำย
หนุ่มในดินแดนอ่ืน ๆ เพียงในวงจ ำกดัเท่ำนั้น อยำ่งไรก็ดี ค  ำวำ่ “รัก-สมรส” น้ี ก็ก ำลงัเป็นท่ีนิยม และ
ถือวำ่เป็นเร่ืองท่ีส ำคญัหลำย ๆ แห่งในปัจจุบนั 

ฉะนั้น อำจมีปัญหำข้ึนวำ่ วธีิใดจึงจะถูกตอ้งตำมพระคมัภีร์ ค  ำตอบก็คือ ถูกทั้งสองวธีินัน่แหละ 
กำรสมรสสองรำยแรก ท่ีพรรณำไวใ้นพระคมัภีร์ค่อนขำ้งจะละเอียดพอท่ีจะถือเป็นตวัอยำ่งได ้ คือ กำร
สมรสของอิสอคั ซ่ึงเป็นกำรสมรสโดยกำรหมัน่หมำยโดยแท ้ อิสอคัไดรู้้จกั – รัก เรเบคำห์ ก็ต่อเม่ือ
ภำยหลงัท่ีนำงไดเ้ป็นภรรยำของท่ำนแลว้ (ปฐมกำล 24) อีกรำยหน่ึง คือ ยำโคบไดรั้กรำเชลอยูก่่อนแลว้ 
จึงไดส้มรสกบันำงและตอ้งท ำงำนอยูถึ่งเจด็ปี จึงไดน้ำงมำเป็นภรรยำของท่ำน (ปฐมกำล 29) ตวัอยำ่ง
ดงักล่ำวน้ี ในทำงประเพณีแห่งสังคมก็ควรจะไดค้  ำนึงอยูเ่หมือนกนั ควรจะสังเกตอีกวำ่ กำรประโลมรัก 
เป็นมูลเหตุอนัตรำยทำงศีลธรรม แมช้ำยหนุ่มจะมีควำมตั้งใจท่ีจะใหเ้กียรติแก่คู่รักของตนก็ตำม ควำม
ผดิพลำดอำจเกิดข้ึนไดจ้ำกเร่ืองรำวอนัมวัหมอง เช่นท่ีบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์เดิม พระธรรมปฐมกำล 
34: 1-19 เป็นบทเรียนท่ีสอนใหเ้รำรู้ไดเ้ป็นอยำ่งดีวำ่ เม่ือจะแสวงหำเจำ้สำวนั้น ชำยหนุ่มจะตอ้งระลึกไว้
ในใจประกำรใดบำ้ง 
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ประกำรส ำคญัท่ีจะขำดเสียไม่ได ้ คือ ผูท่ี้จะเป็นเจำ้สำวของเรำนั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้พระเจำ้ทรง
เลือกสรรใหท้ั้งน้ีเพรำะ กำรสมรสของเรำจะตอ้งเป็นกำรสมรส “ในพระองค”์ เป็นท่ีรู้แน่แลว้วำ่ พระเจำ้
ไดป้ระทำนสติปัญญำแก่เรำแลว้ เม่ือเผชิญกบักำรตดัสินใจท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ช่นน้ี เรำก็ตอ้งใชส้ติปัญญำ
ท่ีพระเจำ้ประทำนใหแ้ก่เรำนั้นใหถู้กตอ้ง กำรสมรสมิใช่เป็นแค่เพียงเร่ืองส ำคญัท่ีผำ่นไปเร่ืองหน่ึง
เท่ำนั้น แต่เป็นเร่ืองท่ีมีอำยยุำวนำนตลอดชีวิต เพรำะฉะนั้นจึงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะตอ้งใหเ้ป็นไปตำมน ้ำ
พระทยัของพระเจำ้โดยส้ินเชิง ขอ้ท่ีควรค ำนึงส่ีประกำรดงัต่อไปน้ี อำจช่วยในกำรพิจำรณำของเรำได ้
คือ 

1. การพิจารณาทางจิตวิญญาณ  เรำไม่ควรเป็นคนท่ี “เทียมแอกกบัคนท่ีไม่เช่ือ” (1 โครินธ์ 
6:14) กำรสมรสเป็นแอกประกำรหน่ึงอยำ่งแน่นอน ชำยหนุ่มท่ีไม่ควรคิดแต่งงำนกบัหญิงใด นอกจำก
หญิงนั้นจะเป็นผูท่ี้เช่ือถือในพระเจำ้จริง ๆ เสียก่อน และมิใช่จะเป็นแต่เพียงเช่ือเท่ำนั้น แต่ควรตอ้งเป็น
หญิงสำวคริสเตียนท่ีสำมำรถแสดงหลกัฐำนใหป้รำกฏวำ่ เป็นผูท่ี้แสวงหำทำงท่ีจะท ำตำมน ้ำพระทยัของ
พระเจำ้ ไปจนตลอดชีวติอีกดว้ย 

2. การพิจารณาทางศีลธรรมและกฏหมาย กำรสมรสระหวำ่งคนท่ีเป็นญำติสนิทกนัจะมีข้ึน
ไม่ไดเ้ป็นอนัขำด (เลวนิีติ 18: 6-17; 20:11, 14, 17, 19-21) นอกจำกน้ี ผูช้ำยจะไม่ไดรั้บอนุญำตใหห้ยำ่
ภรรยำของตน แลว้ไปแต่งงำนกบัพี่สำวหรือนอ้งสำวของนำงอีก (เลวนิีติ 18:18) ก่อนประกำศกำรหมั้น
ใด ๆ จ ำเป็นตอ้งปรึกษำหำรือใหรู้้แน่เสียก่อน 

หำกฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใด ไดป้ระพฤติผิดในทำงเพศมำก่อน ก็ควรจะบอกกล่ำวให้อีกฝ่ำยหน่ึงทรำบ
ล่วงหนำ้ ก่อนท่ีจะประกอบพิธีหมั้น หำกวำ่เป็นท่ีล่วงรู้ภำยหลงัพิธีหมั้นแลว้ อำจเป็นเหตุใหก้ำรหมั้น
นั้นถึงกบัลม้เลิกกนัไป และโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ ถำ้เก็บเงียบง ำไวจ้นท ำพิธีสมรสเสร็จเรียบร้อยแลว้ จึง
เปิดเผยใหก้นัทรำบ ก็ยิง่จะท ำใหชี้วติสมรสเตม็ไปดว้ยควำมร้ำวฉำน และทรมำนใจ 

3. การพิจารณาในทางอนามัย เป็นท่ีรู้กนัในทำงแพทยว์ำ่ มีโรคหลำยอยำ่งเกิดข้ึนในกำรร่วม
เพศชำยหนุ่มหรือหญิงสำวท่ีไม่มีควำมตำ้นทำนพอ อำจเส่ียงต่อกำรติดเช้ือโรคนั้น ๆ ได ้ บุคคลเช่นน้ี
ควรจะไดรั้บกำรตรวจรักษำจำกแพทยผ์ูส้ำมำรถ ใหเ้พียงพอก่อนท่ีจะแต่งงำน 

มีโรคบำงอยำ่งซ่ึงอำจท ำใหก้ำรมีครรภเ์ป็นภยัแก่สตรี และถำ้มีกรณีท่ีสงสัยเกิดข้ึน ก็ควรจะ
หำรือกบัแพทยผ์ูช้  ำนำญโดยรอบคอบเสียก่อน แลว้จึงประกำรหมั้น 

4. การพิจารณาทางสังคม ในทำงปฏิบติัแลว้ถำ้คู่สมรสมีพื้นเพทำงเช้ือชำติภำษำ และฐำนะทำง
สังคม ฯลฯ ใกลเ้คียงกนั ยอ่มจะเป็นผลดีท่ีสุด ถำ้เป็นไปไดด้งักล่ำวมำน้ีแลว้ กำรเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัจะสมบูรณ์ทั้งในทำงบุคลิกลกัษณะ ควำมมุ่งหมำยและควำมเจริญดว้ย ซ่ึงไดก้ล่ำวไวบ้ทท่ีวำ่
ดว้ย “อุดมคติ แห่งกำรสมรส” กรณีท่ีวำ่น้ีก็จะบรรลุผลไดโ้ดยง่ำย ควำมจริงน้ีเป็นพระพรคือวำ่ ในพระ
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คริสตไ์ม่มีทั้ง “พวกยดูำหรือพวกเฮเลน” แต่ถำ้กำรแต่งงำนจะเกิดใหมี้ควำมตึงเครียดทำงสังคม อนัจะมี
ผลกระทบกระเทือนไปถึงบุตรดว้ย คู่สมรสจึงควรจะให้เป็นท่ีแน่ใจเสียก่อนวำ่ เป็นไปตำมน ้ำพระทยั
ของพระเจำ้ท่ีจะใหเ้ป็นไปเช่นนั้นหรือไม่ 

เร่ืองวยัก็เป็นเร่ือง ท่ีจะตอ้งกล่ำวถึงเหมือนกนั คู่สมรสควรอยูใ่นวยัเดียวกนั ซ่ึงบำงทีผูช้ำยอำจ
แก่กวำ่เล็กนอ้ยก็จะเหมำะท่ีสุด ถำ้ในกรณีท่ีมีอำยแุตกต่ำงกนัมำก ทำงท่ีดีกวำ่ก็ควรจะใหเ้ป็นฝ่ำยชำยท่ี
มีอำยมุำกกวำ่ กำรท่ีจะใหภ้รรยำเป็นผูมี้อำยมุำกกวำ่สำมีเป็นเวลำหลำย ๆ ปีก็ไม่เป็นท่ีพึงปรำรถนำของ
ใครเป็นแน่ 

ควำมยุง่ยำกอยำ่งใหญ่หลวงอีกประกำรหน่ึงอำจเกิดข้ึนแก่หนุ่มสำว คือในชุมชนท่ีมีประเพณี
กำรแต่งงำนโดยกำรมัน่หมำย ถำ้ผูป้กครองท่ีไม่เป็นคริสเตียนหรือไม่ซำบซ้ึงถึงควำมส ำคญัอนัยอด
เยีย่ม ท่ีจะตอ้งพิจำรณำถึงฝ่ำยจิตวญิญำณในกำรสมรส แต่กลบัมุ่งพิจำรณำถึงทศันะทำงวตัถุหรือทำง
เศรษฐกิจไปเสีย ในกรณีแวดลอ้มเช่นน้ี หนุ่มสำวควรจะไดบ้อกกล่ำวแก่บิดำมำรดำให้แจ่มแจง้เสียก่อน
วำ่ กำรจดัแจงเร่ืองแต่งงำนจะไม่มีประโยชน์อนัใดเลย เพรำะตนจะไม่ยอมสมรสกบัผูท่ี้ไม่ไดรั้บควำม
รอดโดยเช่ือองคพ์ระเยซูเจำ้เป็นอนัขำด เพื่อควำมแน่นอนและมัน่ใจ ถำ้เกิดกรณีเช่นน้ีข้ึน ควรขอ
ค ำแนะน ำจำกเพื่อนคริสเตียนอำวุโสท่ีมีกำรสมรสอนัเป็นแบบอยำ่งท่ีดีเสียก่อน 

เม่ือไดมี้กำรเลือกคู่ชีวิตแลว้ ก็ควรท่ีจะประกำศใหค้นอ่ืนไดท้รำบดว้ยวธีิหน่ึงวธีิใดท่ีเหมำะสม 
ตำมประเพณีในกลุ่มประเทศตะวนัตก ฝ่ำยชำยจะตอ้งมอบแหวนหมั้นให้แก่ฝ่ำยหญิง และกำรสวม
แหวนหมั้นน้ีเป็นกำรแสดงใหทุ้กคนไดท้รำบวำ่ บดัน้ีหล่อนมีพนัธะแลว้ ในบำงกรณีตอ้งประกำศใน
หนำ้หนงัสือพิมพด์ว้ยในประเทศอินเดีย มกัจะมีพิธีกำรต่ำง ๆ อนัเก่ียวกบักำรหมั้นน้ีเป็นล ำดบัไป 
นบัตั้งแต่พิธีสู่ขอซ่ึงเป็นกำรขอควำมเห็น และกำรตกลงปลงใจของฝ่ำยหญิง ซ่ึงฝ่ำยชำยจะตอ้งเตรียม
สินสอด เพื่อจะมอบใหก้บัฝ่ำยหญิง (สินสอดน้ีมกัจะเป็นผำ้ส่ำหรี) เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่ ฝ่ำยหญิง
รับสินสอดนั้นไวด้ว้ยควำมเต็มใจและยนิดีท่ีจะเป็นคู่ครองของตนต่อไป (ซ่ึงก็คลำ้ยกบัประเพณีกำร
หมั้นของไทย) 

“คนใดท่ีไดภ้รรยำ ก็ไดข้องท่ีดี และไดรั้บกำรโปรดปรำนจำกพระเยโฮวำห์” (สุภำษิต 18:22) 
ขอใหทุ้กคนแน่ใจวำ่ ภรรยำท่ีตนเลือกคือผูท่ี้พระเจำ้ไดป้ระทำนให ้ และขอให้หญิงสำวคริสเตียนเฝ้ำ
อธิษฐำนทูลขอต่อพระเจำ้ ขอพระองคท์รงแนะน ำทำงแก่ตนเองและบิดำมำรดำ เพื่อใหไ้ดพ้บชำยท่ี
พระองคท์รงเลือกไวแ้ลว้เพื่อใหเ้ป็นสำมีของตน 
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5. พธีิสมรส 

เม่ือไดเ้ลือกแลว้ ก็ตอ้งก ำหนดวนัแต่งงำน กำรแต่งงำนจะด ำเนินไปอยำ่งไร หลกัพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ท่ีจะน ำมำถือปฏิบติัมีใจควำมวำ่อยำ่งไรบำ้ง? 

ขอแจง้ใหท้รำบก่อนวำ่ ในพระคริสตธรรมใหม่มิไดบ้รรยำย ถึงกำรแต่งงำนตำมแบบคริสเตียน
ไวเ้ลยทั้งค  ำสั่งท่ีใหป้ระกอบพิธีกำรใด ๆ ก็มิไดร้ะบุไวด้ว้ย 

จำกพระคมัภีร์เดิมเรำไดท้รำบวำ่ งำนฉลองกำรสมรสของยำโยบกบันำงเลอำห์ มีก ำหนดครบ
เจด็วนั (ปฐมกำล 29: 27) บทเพลงต่ำง ๆ รวมทั้งเพลงไพเรำะของกษตัริยซ์ำโลมอน ไดใ้ชบ้รรเลงในพิธี
สมรสดว้ย พิธีสมรสตำมประเพณีของประเทศปำเลสไตน์โบรำณนั้น เป็นท่ีสนใจแก่นกัศึกษำพระ
คริสตธรรมอยูบ่ำ้งเหมือนกนั 

อยำ่งไรก็ดีในพระคริสตธรรมใหม่ยงัไดพ้รรณนำเหตุกำรณ์ไว ้ 2 เร่ือง ท่ีเกิดข้ึนในอดีตเร่ือง
หน่ึงและในอนำคตอีกเร่ืองหน่ึง ไดแ้ก่เหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีสมรสของคริสเตียน เหตุกำรณ์แรก 
คือ เม่ือพระเยซูคริสตเ์จำ้ของเรำไดท้รงกระท ำ กำรอศัจรรยเ์ป็นคร้ังแรกในงำนเล้ียงของพิธีสมรส 
(ยอห์น 2: 1-10) ณ ท่ีนัน่ พระองคไ์ดท้รงกระท ำใหน้ ้ำธรรมดำกลำยเป็นน ้ำองุ่น เหตุกำรณ์ท่ีสอง ท่ำน
อคัรสำวกยอห์นก็ไดบ้รรยำยไวอี้ก ดงัปรำกฏอยูใ่นพระธรรมวิวรณ์ อนัไดพ้รรณนำถึงกำรเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนัแห่งพระคริสตก์บัประชำกรของพระองค ์ ในวำระสุดทำ้ยวำ่ “กำรเล้ียงมงคลสมรสของพระ
เมษโปดก (ววิรณ์ 19:7-9) เหตุกำรณ์ทั้งสองน้ีแสดงใหเ้ห็นวำ่ พิธีแต่งงำนเป็นเวลำแห่งกำรเล้ียงและกำร
ช่ืนยนิดีอยำ่งแน่นอน ขอให้ตรวจดูหลกัอ่ืน ๆ ในพระวจนะของพระเจำ้ดว้ยวำ่ แสงสวำ่งแห่งพระวจนะ
ไดฉ้ำยใหเ้ห็นอะไรอีกบำ้งเก่ียวกบักำรสมรส 

1. “ทำงท่ีบริสุทธ์ิและทำงท่ีจะบงัเกิดเกียรติยศ” (1 เธสะโลนิกำ 4:4) กำรสมรสเป็นกำรบริสุทธ์ิ
และเป็นท่ีนบัถือแก่คนทั้งปวง (ฮีบรู 13:4) เหตุฉะนั้นกำรกระท ำท่ีเหมำะสมกบัพิธีสมรส ก็ควรใหเ้ร่ิม
ดว้ยกำรอธิษฐำน และโมทนำพระคุณแด่พระผูเ้ป็นเจำ้ 

2. “คิดปรำรถนำเป็นคนซ่ือสัตย ์มิใช่เฉพำะพระพกัตร์องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้เท่ำนั้น และต่อหนำ้คน
ทั้งปวงดว้ย” (2 โครินธ์ 8:21) ฉะนั้นจึงควรประกอบพิธีสมรสโดยเปิดเผย 

3. “ท่ำนทั้งหลำยจงยอมฟังกำรบงัคบับญัชำท่ีมนุษยต์ั้งไวทุ้กอยำ่ง เพรำะเห็นแก่องคพ์ระผูเ้ป็น
เจำ้” (1 เปโตร 2:13) เกือบทุกประเทศใชก้ฎขอ้บงัคบัและระเบียบแบบแผน เก่ียวกบักำรสมรสของคริส
เตียนแตกต่ำงกนั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรท่ีอำจำรยเ์ปโตรกล่ำวไว ้ คริสเตียนตอ้งปฏิบติัตำม จุด
รวมของแบบแผนเหล่ำน้ีเร่ิมข้ึนในสำมประกำรก่อน ส่วนประกำรท่ีส่ีซ่ึงเป็นขั้นบรรลุผล จุดท่ีตอ้งถือ
ปฏิบติั 
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ก. กำรยนิยอม  กำรสมรสจะตอ้งประกอบข้ึนดว้ยกำรยินยอมของทั้งสองฝ่ำย ถำ้มีกำรขดัแยง้
เกิดข้ึนแก่ฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใด กำรสมรสยอ่มจะมีข้ึนไม่ได ้ ถำ้คู่สมรสฝ่ำยหน่ึง หรือทั้งสองฝ่ำยเป็นผูเ้ยำว ์
กำรยนิยอมของบิดำมำรดำหรือผูป้กครองยิง่เป็นส่ิงจ ำเป็นทีเดียว 

ข. พิธีกำร พิธีกำรท่ีประกอบข้ึนตอ้งให้เป็นแบบท่ีใหคู้่สมรสไดใ้หส้ัตยป์ฎิญำนต่อกนั 
ค. หนงัสือส ำคญั หนงัสือรับรองท่ีท ำข้ึนนั้น ตอ้งใหท้ั้งสองฝ่ำยลงนำมไวเ้ป็นส ำคญั พร้อมทั้ง

บุคคลผูรู้้เห็นในพิธีสมรสนั้นดว้ย (ตอ้งท ำข้ึนต่อหนำ้พยำน) 
ง. กำรบรรลุผลส ำเร็จ กำรสมรสจะบรรลุผลส ำเร็จโดยสมบูรณ์ได ้ ก็โดยกำรร่วมเป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกนัทำงฝ่ำยร่ำงกำยเท่ำนั้น ดว้ยประกำรฉะน้ีแหละ ท่ีเขำทั้งสองจะไดเ้ป็น “เน้ืออนัเดียวกนั” ใน
สำยพระเนตรของพระเจำ้ 

4. “จงท ำทุกส่ิง ในพระนำมพระเยซูเจำ้” (โคโลสี 3:17) ในทศันะท่ีกล่ำวน้ี ตอ้งถือวำ่กำร
กระท ำท่ีส ำคญัยิง่ในชีวติคริสเตียนทั้งคู่ ก็คือ จะตอ้งจดัพิธีฉลองในท่ีประชุมของคริสเตียน ในพระนำม
ของพระเยซู พร้อมกบักำรโมทนำพระคุณแด่พระผูเ้ป็นเจำ้ 

พิธีใด ๆ ก็ดี ท่ีนอกเหนือไปจำกพิธีกำรของคริสเตียนแลว้ ยอ่มไม่เป็นกำรเหมำะสมแก่คริส
เตียนโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ พิธีกำรท่ีเก่ียวกบักำรบูชำรูปเคำรพก็ยอ่มขดักบัพระวจนะของพระเจำ้ และไม่
สอดคลอ้งกบัคริสเตียน ซ่ึงเช่ือพึ่งในพระคริสตเ์จำ้องคเ์ดียวเท่ำนั้น (2 โครินธ์ 6: 14-18) 

ท ำนองเดียวกนัก็ไม่ควรปรึกษำ หรือเช่ือค ำท ำนำยของโหรในอนัท่ีจะก ำหนดวนัต่ำง ๆ ในพิธี
สมรสอีกดว้ย 

5. “อยำ่เป็นหน้ีคนหน่ึงคนใดเลย” (โรม 13:8) กำรก่อหน้ีสินข้ึนเพรำะกำรแต่งงำนเป็นกำรฝ่ำ
ฝืนต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ค่ำใชจ่้ำยในกำรสมรสนั้น ผูร่้วมประกอบกำรจะตอ้งมีอยูพ่ร้อมแลว้ กำรจดัให้
มีเพียง น ้ำชำ กำแฟ และขนม เท่ำนั้น ยอ่มดีกวำ่กำรเล้ียงอยำ่งมโหฬำรแต่ตอ้งเป็นลูกหน้ีเขำ 

แมว้ำ่ทุกกรณีท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ จะถือวำ่เป็นกำรใชไ้ดก้็ตำม แต่กำรสมรสท่ีถูกตอ้งตำมนิติ
ประเพณีโดยไม่หรูหรำ ยอ่มเป็นกำรเหมำะสมกวำ่กำรประกอบพิธีอยำ่งใหญ่โตในท่ีประชุม ถำ้คู่สมรส
ใดไดร่้วมอยูกิ่นกนัมำก่อนกำรประกอบพิธี ก็ควรมีพิธีกำรสมรสแบบเงียบ ๆ ให้เหมำะสมแก่สภำพ
เช่นน้ี 

หลงัจำกพิธีสมรส ยงัมีเวลำอีกชัว่ระยะหน่ึงเพื่อปรับปรุงชีวติสมรสใหก้ลมกลืนกนัยิง่ข้ึน ตำม
ประเพณีทำงตะวนัตก คู่สมรสใหม่จะไปด่ืม “น ้ำผึ้งพระจนัทร์” คือกำรหยดุพกัชัว่เวลำอนัสั้นออกไปอยู่
ตำมล ำพงัสองคน เพื่อให้พน้จำกภำระชีวิตประจ ำวนัเสียชัว่ครำว ประเพณีอนัน้ีเป็นประเพณีท่ีควร
ยอมรับและส่งเสริม 
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6. ชีวติสมรส 

คริสเตียน ชำย-หญิง ท่ีไดส้มรสแลว้ ถือไดว้ำ่เขำทั้งสองไดย้อมรับกำรเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
เป็นกำรกระท ำท่ีมีเกียรติเฉพำะพระพกัตร์ของพระเจำ้ และต่อหนำ้คนทั้งปวง เป็นกำรถูกตอ้งตำม
กฎหมำยของบำ้นเมืองในดินแดนนั้น ๆ ทั้งพิธีสมรสก็มิไดก่้อใหเ้กิดหน้ีสินใด ๆ และไดก้ระท ำ “ใน
พระนำมพระเยซูเจำ้” ดว้ยกำรอธิษฐำนและกำรขอบพระคุณพระเจำ้พระบิดำ (โคโลสี 3:17) กำรสมรส
ท่ีไดบ้รรลุถึงจุดมุ่งหมำยแห่งกำรรวมกนัทำงฝ่ำยร่ำงกำย บดัน้ีเขำไดเ้ป็น “เน้ือหนงัอนัเดียวกนั” ในสำย
พระเนตรของพระเจำ้ (ปฐมกำล 2:24) โดยสมบูรณ์แลว้ ชีวติสมรสของเขำจะด ำเนินตำมพระประสงค์
ของพระเจำ้ต่อไปไดอ้ยำ่งนั้น ใหเ้รำพิจำรณำดูจุดประสงคต่์อไปน้ีใหถ่ี้ถว้น 

1. สามีกับภรรยาเป็นคู่รับมรดกพระคุณแห่งชีวิตด้วยกัน (1 เปโตร 3:7) ในพระคริสตธรรมใหม่
ค  ำวำ่ “เป็นคู่รับมรดก” เพียง 4 แห่งเท่ำนั้น เช่น ยคิฮำคและยำโคบเป็นผูรั้บมรดกดว้ยกนั ในค ำสัญญำ
อนัเดียวกนั กบัท่ีพระเจำ้ประทำนแก่อบัรำฮมั (ฮีบรู 11:9)  ชนต่ำงชำติก็รับมรดกแห่งพระคุณร่วมกนักบั
ชำวยวิในยคุปัจจุบนั (เอเฟซสั 3:6) ผูท่ี้เช่ือและวำงใจในพระเจำ้ทนทุกขด์ว้ยกนักบัพระคริสตก์็จะไดรั้บ
สง่ำรำศีดว้ยกนักบัพระองค ์ (โรม 8:17)  ฉะนั้นสำมีภรรยำคริสเตียน จึงเป็นคู่รับพระคุณแห่งพระเจำ้
ดว้ยกนั ทั้งน้ีมิไดห้มำยควำมวำ่ กำรสมรสเป็นหุ้นส่วนท่ีมี “สิทธิเท่ำกนั” เพรำะพระคริสตเ์ป็นศีรษะ
ของชำยทุกคน และชำยเป็นศีรษะของหญิง (1 โครินธ์ 11:3) ในกำรสมรสนั้น ทั้งสองฝ่ำยต่ำงก็เป็น 
“ส่วนประกอบ”  ซ่ึงกนัและกนั เพื่อใหก้ำรสมรสไดด้ ำเนินไปดว้ยควำมรำบร่ืนนุ่มนวล ต่ำงฝ่ำยก็ตอ้ง
เป็นผูมี้ส่วนท่ีเป่ียมไปดว้ยควำมรัก เกียรติยศ และควำมเขำ้ใจซ่ึงกนัและกนั 

ค ำสอนของท่ำนอคัรสำวกเปโตรและเปำโล ต่ำงก็สอดคลอ้งกนัในเร่ืองน้ี ค  ำสอนของเปโตร
ปรำกฎอยูใ่นจดหมำยฝำกของท่ำนฉบบัตน้ บทท่ี 3 ขอ้ 1-7 ซ่ึงไดส้ั่งก ำชบัแก่ทั้งสำมีและภรรยำ เพื่อให้
ถือปฏิบติั 

ข้อปฏบิัติส าหรับภรรยา 

ก. ภรรยำตอ้งยอมเช่ือฟังสำมี กำรยอมเช่ือฟังมิไดแ้สดงวำ่มีปมดอ้ย  แต่หมำยควำมถึงกำร
ยอมรับพระด ำรัสของพระเจำ้ เพื่อสันติสุขของชีวติสมรสกฎท่ีวำ่น้ีใหใ้ชไ้ด ้แมว้ำ่สำมีจะมิไดเ้ป็นผูท่ี้เช่ือ
ฟังพระวจนะของพระเจำ้ก็ตำม (1 เปโตร 3:1) สตรีคริสเตียนตอ้งจ ำไวว้ำ่ ในยคุน้ีท่ี “ควำมเสมอภำคของ
เพศทั้งสอง” เป็นเร่ืองท่ีกล่ำวย  ้ำกนัมำก กำรยอมเช่ือฟังสำมี ควรใหเ้ป็นจุดมุ่งหมำยอนัแทจ้ริง ของผูท่ี้
เช่ือถือพระเจำ้ทุกยคุทุกสมยั อุดมคติของมนุษยอ์ำจเปล่ียนแปลงไปได ้ แต่หลกัธรรมของพระเจำ้ก็ไม่
เปล่ียนแปลงเลย 
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ข. สตรีคริสเตียน ควรจะประดบักำยใหเ้ป็นอยำ่งท่ีซ่อนไวใ้นใจ อยำ่ใหเ้ป็นแต่เพียงกำรประดบั
ภำยนอก จำกขอ้ควำมท่ีกล่ำวน้ี บำงคนตีควำมหมำยวำ่ สตรีไม่ควรประดบักำยดว้ยเคร่ืองอญัมณีใด ๆ 
เลย อยำ่งไรก็ดี หำกชุมชนใดนิยมใชเ้คร่ืองหมำยประดบักำยอยำ่งหน่ึงอยำ่งใด อนัแสดงถึงกำรรับรอง
วำ่สตรีผูน้ั้นไดแ้ต่งงำนแลว้ และถำ้ไม่ประดบัอยำ่งนั้น ๆ แสดงวำ่ยงัไม่ไดแ้ต่งงำน อีกทั้งเคร่ืองประดบั
หรือเคร่ืองอญัมณีนั้นไม่เก่ียวกบัรูปเคำรพใด ๆ แลว้ สตรีคริสเตียนก็ควรจะประดบักำยดว้ยอญัมณี อนั
เป็นเคร่ืองหมำยนั้นได ้เพื่อแสดงแก่ชำวโลกวำ่ นำงไดส้มรสโดยถูกตอ้งแลว้ 

ข้อปฏบิัติส าหรับสามี 

ก. สำมีควรอยูกิ่นกบัภรรยำ “โดยใชค้วำมรู้” เช่นรับรู้วำ่ร่ำงกำยและจิตใจของภรรยำนั้น ต่ำงกนั
กบัของตน และตอ้งปฏิบติัต่อภรรยำตำมสมควร ควำมหมำยท่ีส ำคญัมำก คือ “เพื่อจะไดไ้ม่มีส่ิงใด
ขดัขวำงค ำอธิษฐำนของท่ำน” (1 เปโตร 3:7) สำมีภรรยำควรจะไดอ้ธิษฐำนร่วมกนั และถำ้เกิดมีกำรผดิ
พอ้งหมองใจกนัแลว้ ก็ยอ่มจะเป็นอุปสรรคในกำรอธิษฐำนและถำ้เห็นวำ่จะมีอุปสรรคในกำรอธิษฐำน 
เพรำะกำรอยูร่่วมกนัแลว้ ก็ใหแ้ยกกนัอยูช่ัว่ครำว โดยกำรยนิยอมดว้ยกนัทั้งสองฝ่ำย ทั้งน้ี “เพือ่อุทิศตวั
ในกำรอธิษฐำน (1 โครินธ์ 7:5)” 

2. เพื่อป้องกนักำรล่วงประเวณี (1 โครินธ์ 7:2)  แมว้ำ่ขอ้น้ีจะเป็นอนัดบัรองของควำมมุ่งหมำย
แห่งกำรสมรสก็ตำม แต่ก็ส ำคญัอยูเ่หมือนกนั ในบทท่ีวำ่ดว้ย “วยัรุ่น” ไดก้ล่ำวขอ้แนะน ำเพื่อสงวน
ควำมบริสุทธ์ิหรือพรหมจรรยไ์วส้องประกำร คือ “อยำ่เร้ำหรือปลุกควำมรักใหต่ื้นกะตือข้ึน” และ 
“จดจ ำพระด ำรัสของพระเจำ้ไวใ้นใจ” ขอ้แนะน ำประกำรแรกจะไม่มีผลบงัคบัในเม่ือไดส้มรสแลว้ 
เพรำะกำรสมรสถือไดว้ำ่เป็นสิทธ์ิ และถึงก ำหนดเวลำท่ีชอบธรรมในกำรปลุกควำมรัก ขอ้แนะน ำ
ส ำหรับผูท่ี้สมรสแลว้ยอ่มมีควำมหมำยแตกต่ำงกนั แต่ย  ้ำถึงขอ้เทจ็จริงท่ีวำ่กำรสมรส ถือวำ่เป็นกำรอยู่
กินร่วมกนัฉนัทส์ำมีภรรยำโดยเฉพำะ (ดู สุภำษิต 5:15-21; ท่ำนผูป้ระกำศ 9:9) เพื่อป้องกนักำรล่วง
ประเวณี สำมีภรรรยำจะตอ้งยอมรับ และพยำยำมสนองควำมตอ้งกำรของแต่ละฝ่ำยใหเ้พียงพอ 

เม่ือถึงขั้นน้ี ควรจะไดก้ล่ำวย  ้ำถึงควำมจริงท่ีส ำคญัมำกอยำ่งหน่ึง วำ่กำรสมรสจะหมด
ควำมหมำยในกำรป้องกนักำรล่วงประเวณี ถำ้คู่สมรสแยกกนัอยูเ่ป็นเวลำนำน ๆ กำรแยกกนัอยูน่ำน ๆ 
เช่นน้ี จะก่อให้เกิดควำมย ัว่ยวนในทำงเพศมำกข้ึน ขำ้พเจำ้ (ผูเ้ขียน) เป็นแพทย ์ จึงมีหลกัฐำนในกรณี
เช่นน้ีมำกมำยอยูแ่ลว้ กำรแยกกนัอยูเ่ช่นน้ีไม่ควรจะใหมี้ข้ึนง่ำย ๆ โดยปรำศจำกกำรเห็นพอ้งหรือ
ยนิยอม อยำ่งมัน่คงของทั้งสองฝ่ำย คู่สมรสอำจเกิดควำมจ ำเป็นจะตอ้งแยกกนัอนัเป็นเวลำแห่งควำม
ยุง่ยำก กำรถูกข่มเหงหรือเกิดควำมหำยนะอยำ่งใหญ่หลวงได ้ หรือบำงทีอำจเป็นเวลำท่ีอุทิศเพื่อพระ
กิตติคุณจริง ๆ ถำ้เพียงแต่ปัญหำทำงกำรเงิน หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีจะท ำใหต้อ้งแยกกนัอยู ่ คู่สมรสควรจะได้
พิจำรณำใหถ่ี้ถว้นเสียก่อน 
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ขอพระผูเ้ป็นเจำ้ไดโ้ปรดประทำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ แก่คู่สมรสคริสเตียนทุก ๆ คู่ ใหเ้ขำได้
มีชีวติอยูกิ่นร่วมกนั เพื่อเป็นกำรถวำยเกียรติยศ และสง่ำรำศีแก่พระเจำ้ พระผูช่้วยใหร้อดของเขำ 
ตลอดไปดว้ยเทอญ 
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7. การหย่า 

เจตนำขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ คือ ใหก้ำรสมรสเป็นกำรอยูร่่วมกนัอยำ่งถำวร พระเยซูตรัสวำ่ 
“เขำ (สำมีและภรรยำ) จึงไม่เป็นสองต่อไป แต่เป็นเน้ืออนัเดียวกนั เหตุฉะนั้น ซ่ึงพระเจำ้ไดผ้กูพนักนั
แลว้ อยำ่ใหม้นุษยท์  ำใหพ้รำกจำกกนัเลย” (มทัธิว 19:6) กำรอยูร่่วมกนัน้ีจะเลิกลม้ไปไดก้็แต่โดยกำร
ตำยเท่ำนั้น “เพรำะวำ่ หญิงท่ีสำมียงัมีชีวติอยูก่็ตอ้งอยูใ่นกฎประเพณีสำมีภรรยำ แต่ถำ้สำมีตำยแลว้
ผูห้ญิงนั้นจึงพน้จำกกฎนั้น” (โรม 7:2) พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงเกลียดกำรหยำ่ร้ำง (มำลำคี 2:16) คริสเตียนจึง
ควร “ระมดัระวงั” เพื่อจะไดร้ะลึกอยูเ่สมอวำ่ กำรหยำ่ร้ำงจะมีข้ึนไม่ได ้

เร่ืองอนัส ำคญัยิง่น้ี มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกนัอยูม่ำก ในระหวำ่งบรรดำนกัศึกษำพระคริสต
ธรรม ศูนยร์วมท่ีท ำให้แตกต่ำงกนัอยูท่ี่กำรแปลควำมหมำยของค ำท่ีมำจำกภำษำกรีกซ่ึงแปลกนัวำ่ “กำร
ล่วงประเวณี” ซ่ึงพระเยซูตรัสในพระธรรมมทัธิว 5:31, 32 และ 19:9 บำงคนตีควำมหมำยในแคบ ๆ 
และสอนวำ่ ท่ีพระเยซูตรัสค ำน้ี หมำยควำมวำ่ ผูช้ำยจะบอกเลิกกำรหมั้น หรือเลิกลม้กำรแต่งงำนไดโ้ดย
เสรี หำกปรำกฏวำ่สตรีคู่หมั้นมิใช่สำวพรหมจำรี ทั้งไดย้กตวัอยำ่ง อำ้งอิง ถึงกำรกระท ำโดยเจตนำดีของ
โยเซฟในพระธรรมมทัธิว 1:19  กลุ่มน้ีจะไม่ยอมใหห้ยำ่และแต่งงำนใหม่ ดว้ยพฤติกำรณ์ใด ๆ ทั้งส้ิน 
แต่ควำมจริงนั้น ค ำวำ่ “กำรล่วงประเวณี”  มีควำมหมำยกวำ้งมำกกวำ่น้ี (ดงัปรำกฏใน 1 โครินธ์ 5:1)  
คือมีควำมหมำยรวมถึง กำรกระท ำบำปทุกกรณีในทำงเพศ เหตุผลน้ีเห็นไดช้ดัในพระคมัภีร์ท่ีปรับปรุง
ใหม่ฉบบัมำตรฐำน (R.S.V.)  และฉบบัภำษำองักฤษใหม่ (N.E.B.) ผูเ้ขียนเช่ือแน่วำ่ ค  ำแปลจำกภำษำ
เดิมวำ่ “กำรล่วงประเวณี”  คือกำรกระท ำดี “ไม่มีควำมบริสุทธ์ิ”  ในทำงเพศ จะไดพ้ิจำรณำตำมเน้ือหำ
ดงัต่อไปน้ี 

1. กำรสมรสระหวำ่งผูท่ี้ยงัไม่เช่ือถือพระคริสตท์ั้งสองฝ่ำย 
แต่ภำยหลงัต่อมำ ฝ่ำยหน่ึงไดรั้บเช่ือเป็นคริสเตียน ดงัน้ีสำมีหรือภรรยำควรจะท ำอยำ่งไร พระ

คมัภีร์สอนวำ่ อยำ่ใหพ้ี่นอ้งชำยหญิงกระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรจงใจใหก้ำรสมรสแตกแยกกนัเลย 
ตรำบใดท่ีผูไ้ม่เช่ือพระคริสตพ์อใจจะอยูก่บัผูท่ี้เช่ือ ก็ใหอ้ยูด่ว้ยกนัต่อไป (1 โครินธ์ 7:12-17)  
วตัถุประสงคส่์วนใหญ่ในกรณีเช่นน้ี ก็เพื่อใหก้ำรด ำเนินชีวติของฝ่ำยท่ีเป็นคริสเตียนไดช้กัน ำฝ่ำยท่ีไม่
เช่ือ ใหถ้วำยตวัเขำ้มำวำงใจพระคริสตน์ัน่เอง (1 โครินธ์ 7:16; 1  เปโตร 3:1)  แต่ในบำงกรณี  ฝ่ำยท่ีไม่
เช่ือถือพระคริสต ์ จะไม่ยอมอยูก่บัฝ่ำยท่ีเป็นคริสเตียนและหยำ่ร้ำงไป เพรำะเหตุท่ีอีกฝ่ำยหน่ึงไดรั้บเช่ือ
เป็นคริสเตียน ในพฤติกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนเช่นน้ี ค  ำสอนในพระคมัภีร์มีวำ่ “พี่นอ้งชำยหญิง เร่ืองเช่นน้ีไม่
จ  ำเป็นจะผกูมดัผูใ้ดใหจ้  ำใจอยูด่ว้ยกนั แต่พระเจำ้ไดท้รงเรียกเรำทั้งหลำยมำใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข” (1 โค
รินธ์ 7:15) ขอ้ควำมเหล่ำน้ีจะท ำใหก้ำรโตเ้ถียงยติุลงไดพ้นัธะหรือกำรผกูมดัในท่ีน้ีหมำยควำมถึงอะไร 
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ควำมเห็นของผูเ้ขียนในขณะน้ีหมำยควำมถึง พนัธะหรือขอ้ผกูมดัแห่งกำรสมรส มร.นอร์บี กล่ำววำ่ 
“ขอ้ผกูมดัคือพนัธะแห่งกำรครองเรือน และภำระหนำ้ท่ีอนัพึงมีต่อสำมีภรรยำ”  เม่ือเกิดพฤติกำรณ์
เช่นน้ีข้ึน ฝ่ำยท่ีเป็นคริสเตียนควรท ำประกำรใด ในขอ้ 11 แห่งบทเดียวกนัน้ี อำจำรยเ์ปำโลไดเ้ขียนไวว้ำ่ 
ถำ้สตรีคนใดจ ำตอ้งทิ้งสำมีไป “อยำ่ใหน้ำงมีสำมีอีกเลย หรือมิฉะนั้น ใหน้ำงกลบัคืนดีกบัสำมีเก่ำ”  ขอ้
น้ีจะเห็นไดว้ำ่ เป็นขอ้แนะน ำท่ีเหมำะกบัพฤติกำรณ์ท่ีกล่ำวมำนั้น สำเหตุธรรมดำแห่งกำรท่ีผูเ้ช่ือถือใน
พระคริสต ์ จะละทิ้งหรือหยำ่ร้ำง ก็เพื่อจะสมรสกบัผูท่ี้มีอุดมคติหรือรสนิยมอยำ่งเดียวกนัไดอี้ก ส่วน
ฝ่ำยท่ีเป็นคริสเตียน เม่ือสำมีหรือภรรยำไดแ้ต่งงำนใหม่แลว้ ก็ควรจะมีเสรีภำพท่ีจะท ำไดเ้ช่นเดียวกนั
อยำ่งแน่นอน 

เร่ืองหน่ึงท่ีรวมเขำ้กบัพฤติกำรณ์เช่นน้ี คือ พฤติกำรณ์ท่ีชำยมีภรรยำมำกกวำ่หน่ึงคน และเขำ
เองหรือภรรยำคนหน่ึงหรือมำกกวำ่หน่ึง  ไดก้ลบัใจเป็นคริสเตียน กรณีเช่นน้ีจะมีข้ึนในสังคมท่ียอมรับ
ใหมี้ภรรยำมำกกวำ่หน่ึงคนในขณะเดียวกนั ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีควรจะระวงัและหลีกเล่ียง และเป็นเร่ืองท่ีขดั
กบัอุดมคติของพระเจำ้ในกำรสมรส มีหลกักำรไวใ้นพระธรรม 1 โครินธ์ 7:17 วำ่ “แต่เม่ือพระเจำ้ได้
ประทำนฐำนะแก่ทุกคนอยำ่งไรแลว้ เม่ือพระองคไ์ดท้รงเรียกใหเ้ขำมำ ก็ใหเ้ขำด ำรงอยูใ่นฐำนะ
เช่นนั้น”  น่ีหมำยถึงกำรสมรส มีขอ้อำ้งเพิ่มเติมอีก ในขอ้ 27  ดว้ยวำ่ “ท่ำนมีภรรยำแลว้หรือ  อยำ่หำ
ช่องทำงท่ีจะทิ้งภรรยำนั้นเลย”  บำงท่ำนใหค้วำมเห็นยนืยนัวำ่ ชำยคนนั้นจะตอ้งทิ้งภรรยำเหล่ำนั้นไป
เสีย ใหเ้หลือไวแ้ต่ภรรยำคนแรกเท่ำนั้น เม่ือเป็นเช่นน้ี ดูเหมือนวำ่จะเป็นกำรยำกล ำบำกแก่ภรรยำ
เหล่ำนั้น พร้อมทั้งลูก ๆ ดว้ย หลกัฐำนจำกพระธรรม 1 ทิโมธี 3:2, 12  แสดงใหเ้ห็นวำ่ ชำยเช่นน้ีท่ีมี
ภรรยำมำกกวำ่คนเดียวก็ไม่เหมำะสมท่ีจะเป็นเจำ้อธิกำร หรือมคันำยกในท่ีประชุมของคริสเตียน 

2. กำรสมรสระหวำ่งผูท่ี้เช่ือถือพระคริสต ์กบัผูท่ี้ไม่เช่ือพระองค ์
เร่ืองน้ี เป็นกรณีแห่งกำร “กนัดีกวำ่แก”้ กรณีเช่นน้ีจะเกิดข้ึนได ้ ก็แต่โดยท่ีผูเ้ช่ือถือพระคริสต์

ไม่เอำใจใส่ต่อพระวจนะของพระเจำ้จริง ๆ หรือเขำกลำยเป็นคนท่ีไม่อยูใ่นโอวำทของพระองคเ์ท่ำนั้น 
แต่ถำ้ไดขื้นท ำไปแลว้ ผูเ้ช่ือพระเจำ้ตอ้งรู้สึกตวัวำ่ไดท้  ำผดิต่อพระองคโ์ดยไม่ไดเ้ช่ือฟัง และตอ้ง
สำรภำพควำมผดิน้ีต่อพระองค ์ ทั้งควรพยำยำมเป็นสำมีหรือภรรยำท่ีดีท่ีสุด เพื่อน ำคู่ชีวติใหม้ำเช่ือพระ
เจำ้ดว้ย (1 เปโตร 3:1,2)  แลว้ทั้งสองฝ่ำยจะกลำย “เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั” ในพระคริสต ์ แต่ในบำง
กรณีคงตอ้งสู้ทนเอำจนตลอดชีวติ (ดู 1 โครินธ์ 10:13) 

3. กำรสมรสระหวำ่งผูท่ี้วำงใจในพระเจำ้อยำ่งแทจ้ริง ทั้งสองฝ่ำย 
กำรสมรสเช่นน้ีไม่ควรส้ินสุดลงดว้ยกำรหยำ่ร้ำงเป็นอนัขำด หลกักำรท่ีวำ่ “กนัดีกวำ่แก”้  ก็

ยงัคงใชไ้ด ้เง่ือนไขในกำรหยำ่ร้ำงในกรณีดงักล่ำว คือ กำรผดิประเวณีอยำ่งเดียว (มทัธิว 19:9)  เม่ือเร่ือง
เช่นน้ีเกิดข้ึน มกัมีสำเหตุคืออีกฝ่ำยหน่ึงไม่ไดแ้บกภำระหนำ้ท่ีอนัดีของตน อยำ่งไรก็ดี เม่ือมีพฤติกำรณ์
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อนัเป็นควำมบำปเช่นน้ีเกิดข้ึน ยงัมีโอกำสท่ีจะใหฝ่้ำยท่ีบริสุทธ์ิเป็นฝ่ำยใหอ้ภยั และรับเอำคู่ครองท่ี
ประพฤติผดินั้น กลบัคืนมำอีกได ้ (มทัธิว 18:21,22) เก่ียวกบัเร่ืองน้ีควรอ่ำนเร่ืองของโฮเซอะ ศำสดำ
พยำกรณ์ แต่ถำ้คู่สมรสฝ่ำยท่ีไดก้ระท ำผดินั้น ไม่มีพฤติกำรณ์แสดงถึงกำรกลบัใจ ทั้งแสดงควำมจ ำนง
โดยแจ่มแจง้ท่ีจะท ำลำยพนัธะทำงกฎหมำยแลว้ ก็ไม่มีเหตุผลทำงพระคมัภีร์ขอ้ใด ๆ มำหำ้มไว ้ พนัธะ
แห่งค ำวำ่ “เป็นเน้ืออนัเดียวกนั” นั้น ไดถู้กท ำลำยโดยกำรล่วงประเวณีไปแลว้อยำ่งส้ินเชิง 

โดยสรุป ขอย  ้ำอีกคร้ังหน่ึงถึงขอ้ก ำชบัในตอนตน้ ๆ วำ่ พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงเกลียดกำรหยำ่ร้ำง 
“ดว้ยวำ่คนเหล่ำนั้นท่ีเล่นชูก้นั และคนล่วงประเวณี พระเจำ้จะทรงพิพำกษำ” (ฮีบรู 13:4) ค ำวำ่ “หยำ่
ร้ำง” จะไม่เป็นท่ีรู้กนัเลยในบรรดำผูท่ี้วำงใจในพระเจำ้ เพรำะวำ่กำรผดิประเวณีสำมีภรรยำจะไม่
ประพฤติกนั กำรป้องกนันั้นยอ่มดีกวำ่กำรแกไ้ขอยำ่งแน่นอน 
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8. การเป็นบดิามารดา 

พระเจำ้ทรงกระท ำใหคู้่สมรสเป็น “เน้ืออนัเดียวกนั” (มทัธิว 19:9)  “และไม่มีสักคนเดียวหรือ 
ท่ีปรำรถนำจะมีบุตรจำกพระเจำ้ ” (มำลำคี 2:15)  ตำมธรรมดำนั้น กำรสมรสเป็นกำรใหก้ ำเนิดแก่บุตร 
ควำมมุ่งหมำยขั้นแรกก็เพื่อเพิ่มพลโลก พระเจำ้ทรงมีพระประสงคจ์ะกีดกนั มิใหมี้กำรเก่ียวพนัทำงเพศ
นอกกำรสมรสนั้น ก็เพื่อจะใหเ้ป็นท่ีแน่ใจวำ่ เด็กอนัเป็นผลของกำรร่วม “เป็นเน้ือหนงัอนัเดียวกนั” นั้น
จะไดรั้บกำรบ ำรุงเล้ียงและควำมรักใคร่เอน็ดู จำกบิดำมำรดำจริง ๆ ดงันั้นจึงถือไดว้ำ่บุตรคือพยำนรัก
ของบิดำมำรดำ แมว้ำ่บุตรจะเป็นผลโดยตรงแห่งกำรร่วมทำงเพศ แต่มิไดห้มำยควำมวำ่  กำรร่วมทุก ๆ 
คร้ังจะท ำใหเ้กิดบุตรข้ึนมำได ้ “กำรมีบุตรชำยหญิงยอ่มเป็นของประทำนมำแต่พระเยโฮวำห์ และกำร
ตั้งครรภน์ั้นคือรำงวลัของพระองค”์ (สดุดี 127:3)  ฉะนั้น บุตรจึงควรไดรั้บกำรถนอมเล้ียงอบรมดว้ย
กำรตีสอน และกำรเตือนสติขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ (เอเฟซสั 6:4) 

ในระยะก่อนและหลงัคลอดบุตร สำมีจะตอ้งเอำใจใส่ต่อภรรยำเป็นพิเศษ ระยะน้ีเป็นระยะท่ี
ภรรยำตอ้งกำรกำรประคบัประคอง ดว้ยควำมรักจำกสำมีโดยเฉพำะ เวน้แต่เม่ือมีควำมจ ำเป็นจริง ๆ (คือ
กรณีท่ีจะขดัขวำง เช่นควำมสะดวกในกำรรักษำทำงแพทย)์ สำมีภรรยำจะตอ้งไม่แยกอยูต่่ำงหำก ใน
ระยะเช่นน้ีถำ้มำรดำ พี่สำว นอ้งสำว หรือญำติฝ่ำยหญิงหน่ึงคนจะอยูก่บันำงบำ้งก็เป็นกำรสมควร แต่
อยำกจะแนะน ำมิใหภ้รรยำแยกไปอยู ่ ท่ีบำ้นของมำรดำเป็นเวลำนำน ๆ ทั้งน้ี เพรำะมีเหตุผลดงักล่ำวไว้
แลว้ในบทท่ี 6 

ตำมปกติ เด็กอ่อนตอ้งอยูใ่นควำมดูแลของมำรดำใหม้ำกท่ีสุด ส่วนกำรคลุกคลีเล่นหวักบับิดำ
เพื่อเป็นกำรบ่มนิสัยแก่บุตรก็จะขำดเสียมิได ้ นกัจิตวทิยำไดท้ดสอบแลว้ เรียกกนัวำ่ “มำตรฐำนแห่ง
ควำมตอ้งกำรทำงอำรมณ์” ของเด็ก ซ่ึงมีอยู ่ 5 ขอ้ ดว้ยกนั บิดำมำรดำคริสเตียนควรจะไดจ้ดจ ำ และ
สังเกตวำ่ ขอ้ใดท่ีเป็นเงำสะทอ้นใหเ้ห็นกำรกระท ำขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ต่อเรำในพระคริสตบ์ำ้ง คือ 

1. ควำมรัก บิดำมำรดำจะตอ้งแสดงควำมรักใคร่เอ็นดูต่อบุตรอยำ่งเตม็เป่ียม บุตรก็จะไดรั้กบิดำ
มำรดำเป็นกำรตอบแทน กำรแสดงออกเช่นน้ี เป็นควำมรักอนัใหญ่หลวงอยำ่งหน่ึง ในสำมประกำรแห่ง
ชีวติมนุษย ์ กล่ำวคือ (1) ควำมรักของบุตรท่ีมีต่อบิดำมำรดำ (2) ต่อมำเม่ือเติบโตข้ึน ควำมรักก็จะ
กลำยเป็นควำมรักแบบผูใ้หญ่ท่ีมีต่อคู่ชีวิต (3) แลว้จะกลำยเป็นควำมรักของบิดำมำรดำอนัพึงมีต่อบุตร
ของตน นกัจิตวทิยำยอ่มรู้แจง้เห็นจริง ในควำมเก่ียวพนัระหวำ่งสำมประกำรน้ีเป็นอยำ่งดี ยงัมีขอ้ส ำคญั
อีกประกำรหน่ึง ซ่ึงส ำคญัมำกกวำ่ ก็คือวำ่บิดำมำรดำเมตตำบุตรของตนมำกฉนัใด พระบิดำเจำ้ทรง
เมตตำคนท่ีย  ำเกรงพระองคม์ำกฉนันั้น (สดุดี 103:13) ควำมรักของพระผูเ้ป็นเจำ้แสดงใหเ้รำเห็นวำ่เป็น
ควำมรักชนิดใด ก็ควรตอ้งใหบุ้ตรไดเ้ห็นควำมรักของเรำท่ีพึงมีต่อบุตรเช่นนั้นดว้ย มิใช่หรือ 
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2. กำรพิทกัษ ์ตอ้งใหบุ้ตรรู้แน่วำ่ ควำมปลอดภยัท่ีแทจ้ริงและแน่นอนนั้น มีอยูใ่นควำมอำรักขำ
และควำมเอน็ดูของบิดำมำรดำ กำรพิทกัษอ์ำรักขำเช่นน้ี  เป็นภำพท่ีสำมำรถประทบัใจแก่บุตร ดงัท่ีพระ
คริสตป์ระทำนกำรพิทกัษช์ัว่นิรันดร์ แก่ผูท่ี้วำงใจในพระองค ์

3. กำรมีระเบียบวนิยั ตอ้งไม่อนุญำตใหบุ้ตรท ำอะไรไดต้ำมใจชอบ ตอ้งวำงขอบเขตกวดขนั 
และลงโทษเม่ือไม่เช่ือฟัง “บุคคลใดท่ีไม่ยอมใชไ้มเ้รียวก็เป็นผูท่ี้ชงับุตรของตน แต่คนท่ีรักบุตรยอ่ม
เฆ่ียนตีสั่งสอน” (สุภำษิต 13:24) ตอ้งใหบุ้ตรมองเห็น “พระเมตตำและพระอำชญำ” ของพระเจำ้จำก
บิดำของตน (โรม 11:22) เท่ำนั้นหำเป็นกำรเพียงพอไม่ หำกแต่ยงัตอ้งปฏิบติั ดงัท่ีเก่ียวกบัพระสัญญำ
ของพระเจำ้อีกดว้ย คือ “จงฝึกสอนเด็กใหป้ระพฤติตำมทำงท่ีควรจะประพฤตินั้น และเม่ือแก่ชรำแลว้ 
เขำจะไม่เดินห่ำงจำกทำงนั้น” (สุภำษิต 22:6) 

4. อิสรภำพ ขอ้น้ีเป็นกำรช่วยเตรียมตวัเด็กไวใ้หด้ ำเนินชีวติเม่ือเติบโตข้ึน เด็กท่ีไดรั้บกำร
อบรมให้อยูใ่นระเบียบวินยัดีแลว้ จะมีอิสรภำพท่ีแทจ้ริง และสำมำรถป้องกนัรักษำตนเองไดดี้กวำ่เด็ก 
ท่ีขำดกำรแนะน ำช่วยเหลือในวยัเยำว ์ พระมหำเยซูผูท้รงวำงแอกบนเรำ เช่นเดียวกบัแอกท่ีพระองค์
ไดรั้บมำก่อน คือแอกแห่งกำรเช่ือฟัง และกำรท ำตำมน ้ำพระทยัของพระเจำ้ (มทัธิว 11: 29) เป็นพระเยซู
องคเ์ดียวกนัน้ีเองท่ีทรงท ำให้มนุษยมี์เสรีภำพ คือ “เป็นไทจริง ๆ” (ยอห์น 8:36) 

5. กำรยอมรับในควำมส ำเร็จ เม่ือบุตรกระท ำควำมผิด บิดำมำรดำตอ้งแกไ้ขดดัแปลงใหถู้กตอ้ง
และถำ้ไม่เช่ือฟังก็ตอ้งลงโทษดงักล่ำวแลว้ แต่ถำ้บุตรสำมำรถบรรลุผลดี และมีควำมส ำเร็จ ก็ควรท่ีบิดำ
มำรดำจะตอ้งรับรู้และส่งเสริม คริสเตียนจะเฝ้ำดูดว้ยควำมต้ืนตนัใจ ต่อหนำ้พระท่ีนัง่พิพำกษำของพระ
คริสตเ์ม่ือนั้น “ทุกคนจะไดรั้บกำรชมเชยจำกพระเจำ้” (1 โครินธ์ 4:5) 

ขอ้ปฏิบติัทั้ง 5 ขอ้น้ี ตอ้งกระท ำพร้อม ๆ กนักบักำรสั่งสอนพระวจนะของพระเจำ้ทุก ๆ วนั 
(พระบญัญติั 11: 19) ดว้ยกำรปฏิบติัเช่นน้ี เด็กจะไดรั้บกำรเตรียมตวัก่อนถึงก ำหนด ท่ีเขำจะไดรั้บเอำ
พระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดประจ ำตวัของเขำ บุตรจะไดเ้รียนรู้แนวทำงของพระเจำ้ โดยทำงท่ี
บิดำมำรดำปฏิบติัต่อเขำ ขอองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ไดโ้ปรดประทำนสติปัญญำแก่บิดำมำรดำท่ีเป็นคริสเตียน 
ใหม้ำกยิง่ข้ึนทุก ๆ วนัดว้ยเทอญ 

ในตอนสรุปน้ี ขอกล่ำวอีกเล็กนอ้ยวำ่ ส ำหรับสำมีภรรยำท่ีไม่มีบุตร จึงไม่ไดรั้บควำมอ่ิมอกอ่ิม
ใจโดยฐำนะเป็นบิดำมำรดำบำงคนก็รับเล้ียงเด็กก ำพร้ำ หรือเด็กท่ีไร้ท่ีอยูอ่ำศยั มำเล้ียงดูดุจเป็นบุตรของ
ตน แต่บำงคนก็รู้สึกพอใจในชีวติ ท่ีสำมำรถรับใชพ้ระเจำ้โดยวธีิอ่ืนไดดี้ ในกำรรับผิดชอบในกำรเล้ียงดู
เด็ก ๆ ขออยำ่ลืมวำ่พระเจำ้ทรงสำมำรถน ำทุกคน ท่ีแสวงหำทำงท่ีจะท ำตำมน ้ำพระทยัของพระองคใ์น
ทุกกรณี 



 28 

9. ครอบครัวคริสเตยีน 

บทน้ี กบับทท่ีวำ่ดว้ยบำ้นคริสเตียน ซ่ึงจะไดพ้ิจำรณำในบทต่อไป มีควำมเก่ียวขอ้งกนัอยำ่ง
ใกลชิ้ดท่ีสุด ครอบครัวคริสเตียน ประกอบดว้ยคนท่ีอยูภ่ำยในบำ้น พร้อมทั้งวธีิด ำเนินกำรครองเรือน
ของคนเหล่ำนั้นดว้ย กำรก ำจดัส่ิงโสโครก ท ำใหท่ี้ทำงสะอำด กำรจดัเป็นส่วนสัดให้เหมำะสม เป็นท่ี
อำศยัของมนุษยย์อ่มเป็นส่ิงท่ีกระท ำได ้ สมมุติวำ่ท่ำนจะน ำหมไูปอยูใ่นวงั วงันั้นก็จะกลำยเป็นท่ี
โสโครก เป็นท่ีอยูข่องหมูไปในไม่ชำ้ 

คริสเตียนทุกครัวเรือน ควรจะตอ้งท ำใหเ้ป็นครอบครัวท่ีแทจ้ริง สำมีควรเป็นหวัหนำ้ครอบครัว
ก่อนกำรสมรสเขำจะเป็นเพียงสมำชิกคนหน่ึง ในครอบครัวบิดำมำรดำของเขำเท่ำนั้น แต่เม่ือไดส้มรส
แลว้เขำตอ้งแยกออกมำ (ปฐมกำล 2: 24) และจดับำ้นอยูก่บัภรรยำของเขำ เขำจะตอ้งเป็นผูท่ี้สำมำรถ
ปกครองครอบครัวไดดี้ (1 ทิโมธี 3:4, 5, 12) พร้อมทั้งสำมำรถ ใหก้ำรเล้ียงดูคนในครอบครัวไดดี้ดว้ย 
(1 ทิโมธี 5:8) เขำคือศีรษะของภรรยำ ผูซ่ึ้งเขำจะตอ้งรัก ดุจพระคริสตรั์กคริสตจกัร (เอเฟซสั 5:25, 28, 
33) จะตอ้งอบรมบุตรดว้ยกำรวำ่กล่ำวตกัเตือนขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ และไม่ท ำใหบุ้ตรขดัเคืองใจ  

(เอเฟซสั 6:4) 
ส่วนภรรยำ ผูซ่ึ้งเป็นเน้ืออนัเดียวกบัสำมีนั้น ก็ตอ้งยอมฟังสำมีของตน ดุจดงัคริสตจกัรยอมฟัง

พระคริสต ์ (เอเฟซสั 5: 22, 24) ภรรยำตอ้งรักสำมี (ทิตสั 2:4) ภรรยำตอ้งเป็นผูท่ี้ส่วนไดรั้บกำรนบัถือ
และเช่ือฟังของบุตรร่วมกบัสำมี (อพยพ 20:12; เอเฟซสั 6:2) ภรรยำตอ้งจดจ ำไวเ้สมอวำ่ นำงกบัสำมี
ของนำงเป็น “คู่รับมรดกพระคุณ แห่งชีวิตดว้ยกนั” (1 เปโตร 3:7) ควำมจ ำเป็นอนัจะหลีกเล่ียงหรือขำด
เสียไม่ไดก้็คือ นำงกบัสำมีของนำงจะตอ้งเป็นน ้ำหน่ึงใจเดียวกนัทุกกรณี ในครอบครัวของตน 

ฝ่ำยบุตร ท่ียงัคงเป็นสมำชิกในครอบครัวของบิดำมำรดำอยู ่ ก็จะตอ้งยอมเช่ือฟังบิดำมำรดำ
ตลอดเวลำและเม่ือแต่งงำนแลว้ ก็ควรจะไดแ้ยกไปประกอบเป็นครอบครัวอยูก่บัภรรยำของตนเสีย 
(ปฐมกำล 2: 24) เม่ือบุตรสำวแต่งงำน นำงก็จะไปอยูก่บัสำมี และกลำยเป็นเน้ืออนัเดียวกนักบัสำมี 

ในครอบครัวหน่ึง ๆ อำจมีบุคคลอ่ืน ๆ อีก เช่น ญำติผูสู้งอำยท่ีุอำศยัอยูด่ว้ย เด็กก ำพร้ำ คนใช้
และคนอ่ืน ๆ บุคคลเหล่ำน้ีจะตอ้งยอมอยูใ่ตอ้  ำนำจกำรปกครองของหวัหนำ้ครอบครัวดว้ย 

นอกจำกสมำชิก “ถำวร” ของครอบครัวแลว้ บำงครำวยงัมี “แขก” ท่ีสมควรจะตอ้งใหก้ำร
ตอ้นรับอีกดว้ย 

อยำ่งไรก็ดี ยงัมีบุคคลพวกหน่ึงซ่ึงควรตอ้งกีดกนัออกไปโดยเด็ดขำด คือ พวกผูส้อนเทจ็ (2 
ยอห์น ขอ้ 10) ผูส้อนเทจ็คนใดท่ีปฏิเสธรำกฐำนแห่งควำมเช่ือฝ่ำยคริสเตียนแลว้ ก็ไม่เป็นกำรสมควร
เลยท่ีจะอนุญำตใหเ้ขำ้ไปในบำ้นได ้ ส่วนผูท่ี้รับใชพ้ระเจำ้ดว้ยควำมเช่ือ โดยถูกตอ้งตำมพระคมัภีร์ ก็



 29 

ยอ่มเป็นกำรสมควรท่ีจะตอ้งตอ้นรับใหดี้ เพื่อแสดงมำรยำทอนัดีของเจำ้ของบำ้น เพื่อจะไดเ้ป็น
ผูร่้วมงำนกบัควำมจริง (3 ยอห์น ขอ้ 4-8) อำจมีบุคคลอ่ืน ๆ อีกท่ีสมควรไดรั้บกำรตอ้นรับจำกเรำ เช่น ผู ้
ท่ีสนใจสอบถำมถึงทำงแห่งควำมรอด อำจไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกเรำ โดยกำรสนทนำกนัภำยในบำ้น 
ผูท่ี้ขำดควำมรู้ในพระคมัภีร์ก็ควรจะไดรั้บกำรช่วยเหลือ โดยวธีิเดียวกนัน้ีดว้ยเหมือนกนัมีตวัอยำ่งท่ี
น่ำสนใจในเร่ืองน้ี คือ ตอนท่ี อะกุลำกบัปริศกิลำไดรั้บอะโปโลมำไวแ้ละสั่งสอนพระวจนะของพระเจำ้
ในบำ้นให ้“ละเอียดข้ึน” (กิจกำร 18:26) ส ำหรับมิตรสหำยคริสเตียน และญำติพี่นอ้งนั้น ยอ่มตอ้งไดรั้บ
กำรตอ้นรับอยำ่งแน่นอน 

มีภำพบรรยำยท่ีน่ำช่ืนชมมำก ซ่ึงแสดงถึงครอบครัวคริสเตียนในศตวรรษแรก ดงัปรำกฏใน
จดหมำยฝำกของอำจำยเ์ปำโลซ่ึงเขียนถึงฟีเลโมน ฟีเลโมนผูเ้ป็นท่ีรักและเพื่อนร่วมงำนของเปำโล เป็น
พอ่บำ้นท่ีดีและมีอธัยำศยัในกำรตอ้นรับดี (เปำโลไดเ้ขียนจดหมำยดงักล่ำวโดยไดอ้ำ้งโอเนซิโมทำสซ่ึง
หลบหนี และเปำโลไดพ้บเขำ้ท่ีกรุงโรม) เปำโลไดเ้ขียนในจดหมำยฉบบันั้นดว้ยวำ่ “อปัเพียนอ้งสำวท่ี
รัก” ซ่ึงหมำยถึงภรรยำของฟีเลโมน ผูไ้ดรั้บกำรทกัทำยปรำศยัจำกเปำโลร่วมกบัสำมีของนำงดว้ย และ 
“อะระคีโป ผูเ้ป็นเพื่อนทหำร” ซ่ึงคงหมำยถึงบุตรชำยของครอบครัวน้ีผูไ้ดเ้ติบโตเป็นผูใ้หญ่แลว้ แต่
ยงัคงอำศยัอยูก่บับิดำมำรดำ จำกจดหมำยของอำจำรยเ์ปำโล ท่ีฝำกไปยงัชำวโคโลสี เรำยงัไดท้รำบอีกวำ่ 
อะระคีโป ไดป้ฏิบติัรับใชพ้ระเจำ้ในท่ีประชุมของคริสเตียน ทั้งน้ี เพรำะอำจำรยเ์ปำโลไดแ้นะน ำเขำวำ่ 
จงระวงักระท ำกำรใหส้ ำเร็จ (โคโลสี 4:17) ฟิเลโมนเองก็เป็นผูมี้อธัยำศยัดีทั้งในกำรจดักำรประชุม
คริสตจกัร ในบำ้นของท่ำนดว้ยและอำจำรยเ์ปำโลก็เช่ือแน่วำ่ ถำ้ท่ำนสำมำรถจะไปเยีย่มได ้ ฟีเลโมนจะ
ใหก้ำรตอ้นรับอยำ่งดีและจดัท่ีพกัไวใ้ห ้

ตอนทำ้ยน้ี ตอ้งกล่ำวถึงค ำสอนโดยทัว่ไปอนัหน่ึง วำ่ดว้ยกำรรับบพัติศมำของครอบครัวคริส
เตียน คือวำ่ สมำชิดทั้งหมดในครอบครัวจะไดรั้บพิธีบพัติศมำตำมแนวควำมเช่ือของหวัหนำ้ครอบครัว 
หลกักำรอนัน้ีถือวำ่ ทำรกในครอบครัวคริสเตียนก็ตอ้งรับบพัติศมำดว้ยเหมือนกนั 

กำรท่ีทั้งครอบครัวไดรั้บบพัติศมำ มีกล่ำวไว ้ 4 คร้ังในพระคริสตธรรมใหม่ แต่มิไดก้ล่ำว
ในทำงท่ีชวนใหเ้ขำ้ใจวำ่ หมำยควำมรวมถึงทำรกดว้ย แมส้ำมีของลูเดียก็มิไดก้ล่ำวถึงเลย ค ำวำ่ 
“ครอบครัว” ท่ีกล่ำวน้ี คงจะหมำยถึงบรรดำลูกจำ้งในกิจกำรคำ้ผำ้ยอ้มสีนัน่เอง (กิจกำร 16:15) อำจำรย์
เปำโลและซีลำไดป้ระกำศพระวจนะของพระเจำ้ แก่นำยคุกเพียงคนเดียวเท่ำนั้นก็หำไม่ แต่ไดป้ระกำศ
สั่งสอนคนทั้งหมดในครอบครัวของนำยคุกนั้นดว้ย (กิจกำร 16:33) กริศโป หวัหนำ้ผูป้กครองแห่ง
ธรรมศำลำ ในเมืองโครินธ์ก็ไดเ้ช่ือและวำงใจพระเจำ้ พร้อมทั้งครอบครัวของเขำเช่นกนั เน่ืองจำก
บรรดำผูป้กครองในธรรมศำลำเป็นผูช้รำแลว้ เขำคงไม่มีลูกอ่อน (กิจกำร 18:8) ครอบครัวของซะเตฟำ
นำ (1 โครินธ์ 1:16) ซ่ึงไดถ้วำยตวัต่อพระเจำ้ เพื่อปฏิบติัสิทธชนทั้งปวง น่ีก็ไม่ใช่งำนของเด็ก ๆ เลย (ดู 
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1 โครินธ์ 16:15) ทั้งน้ี หำใช่วำ่เรำประเมินคุณค่ำแห่งพระพร ท่ีเด็ก ๆ ไดรั้บเน่ืองดว้ยเป็นสมำชิกใน
ครอบครัวคริสเตียนให้ต ่ำไปไม ่

ขอสรุปวำ่ค ำสอนในพระคมัภีร์นั้น เป็นค ำสอนใหว้ำงใจพระเยซูเจำ้เป็นรำยบุคคลเสียก่อน 
แลว้จึงประกอบพิธีบพัติศมำภำยหลงั 
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10. บ้านของคริสเตยีน 

บุคคลท่ีอำศยัอยูใ่นบำ้นเรือน (ครอบครัว) นั้น ยอ่มมีควำมส ำคญัมำกกวำ่ตวัเรือน กระนั้นก็ดี 
พระวจนะของพระเจำ้ไดก้ ำหนดหลกัส ำคญั ๆ เก่ียวกบัท่ีอยูอ่ำศยัของบรรดำบุตรของพระองคไ์วว้ำ่ ควร
จะมีลกัษณะอยำ่งไร ส่วนมำกหลกัส ำคญั ๆ ท่ีวำ่น้ีมีอยูใ่นพระคมัภีร์เดิม แต่ยงัคงเหมำะสมกบัมนุษยใ์น
ยคุน้ีอยูเ่หมือนกนั 

บำ้นซ่ึงคริสเตียนครอบครองอยูน่ั้น อำจมีรูปร่ำงหรือขนำดต่ำง ๆ กนั อำจเป็นกระท่อมเล็ก ๆ 
หอ้งเดียวในหมู่บำ้นขนำดยอ่ม หรืออำจเป็นบงักะโลในเมืองใหญ่ ๆ เป็นยำ่นหอ้งแถวกรรมกร หรือเป็น
หอ้งชุดให้เช่ำในนครใหญ่ ๆ ก็ได ้แมจ้ะอยู ่ณ ท่ีใดก็ตำม ผูท่ี้จดัท ำให้เป็นบำ้นนั้น ๆ ควรจ ำไวว้ำ่ ณ ท่ี
นั้น เป็นท่ีอยูอ่ำศยัของบุคคลท่ีพระวญิญำณบริสุทธ์ิสถิตอยูด่ว้ย (1 โครินธ์ 6: 19) โมเซไดก้ล่ำวแก่ชน
ชำติอิสรำเอลวำ่ “พระเยโฮวำห์พระเจำ้ของเจำ้เสด็จด ำเนินในท่ำมกลำงค่ำยกองทพั” (เฉลยธรรมบญัญติั 
23:14) 

ลกัษณะบำ้นของคริสเตียนเป็นอยำ่งไร? 
1. ควรเป็นสถำนท่ีท่ีปลอดภยั “คร้ันเจำ้ทั้งหลำยจะเร่ิมสร้ำงเรือนใหม่ จงท ำเป็นขอบ  

(รำวลูกกรง) ข้ึนไวก้นัไวท่ี้หลงัคำ เพื่อเจำ้จะไม่ใหผู้ใ้ดพลดัตกจำกท่ีนัน่และมีโทษแก่เรือนนั้นเพรำะ
เลือดตก” (เฉลยธรรมบญัญติั 22:8) บำ้นชนิดท่ีโมเซหมำยไวด้งักล่ำวน้ี คือ บำ้นหลงัคำแบนรำบ เช่น
บำ้นเรือนของประชำชนในเมืองพิชำปุระ และในแควน้อ่ืน ๆ ของประเทศอินเดีย และบำ้นแบบน้ี ยงัคง
มีอยูใ่นแถบตะวนัออกใกลเ้หมือนกนั เม่ืออำกำศร้อน ผูค้นจะนอนหลงัคำแบนรำบน้ี ถำ้ไม่มีขอบสูง
หรือรำวลูกกรงไวแ้ลว้ คนก็จะกล้ิงตกจำกหลงัคำได ้

ตำมควำมหมำยในตวัอกัษร ขอ้พระคมัภีร์ขอ้น้ี แฝงบทเรียนแก่บุคคลผูอ้ำศยัอยูใ่นบำ้นแบบใด 
ๆ ไดด้ว้ยตำมสถิติต่ำง ๆ แสดงใหเ้ห็นวำ่ อุบติัเหตุท่ีพอจะป้องกนัไดใ้นทุกวนัน้ี มกัจะเกิดข้ึนภำยใน
บำ้น สำยไฟฟ้ำเก่ำ ๆ เลินเล่อต่อกำรใชไ้ฟ ขวดยำ ขวดซ่ึงปล่อยทิ้งไวใ้นท่ีซ่ึงเด็กอำจเอ้ือมถึง พื้นบำ้นท่ี
ล่ืน บ่อน ้ำท่ีมิไดเ้อำใจใส่ป้องกนัใหดี้ และส่ิงอ่ืนใดในท ำนองน้ีลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรำยได ้
เช่นเดียวกนักบับำ้นหลงัคำแบนรำบท่ีไม่มีขอบลูกกรงเหมือนกนั ขอใหเ้อำใจใส่ดูแลใหแ้น่ใจวำ่ บำ้น
ของเรำเป็นสถำนท่ีท่ียงัคงควำมปลอดภยัแก่ทุกคนท่ีเขำ้มำอยูห่รือไม่ 

2. ควรใหพ้ระวจนะของพระเจำ้ ปรำกฏโดยเปิดเผย “จงเอำถอ้ยค ำเหล่ำน้ีจำรึกไวท่ี้เสำประตู
เรือน” (เฉลยธรรมบญัญติั 11:18-21) สมยัน้ีเรำสำมำรถท่ีจะปฏิบติัตำมนยัแห่งลำยลกัษณ์อกัษร ดงักล่ำว
น้ีไดโ้ดยใชข้อ้พระธรรมท่ีพิมพไ์วอ้ยำ่งสวยงำม และปฏิทินท่ีมีพระวจนะของพระเจำ้ปรำกฏอยู ่ ซ่ึงหำ
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ไดง่้ำยและเป็นท่ีน่ำพอใจ ทั้งน้ี เพรำะไม่เป็นแต่เพียงเพื่อประดบับำ้นเท่ำนั้น แต่เป็นกำรประกำศข่ำว
ประเสริฐแก่ทุกคนท่ีเขำ้มำในบำ้นอีกดว้ย 

3. ควรเป็นสถำนท่ีท่ีปรำศจำกมลทินในเร่ืองเพศ (ดู เฉลยธรรมบญัญติั 21: 21; 32:17) พอ่บำ้น
แม่เรือนควรตอ้งตรวจตรำควบคุม มิใหมี้กำรกระท ำอนัเป็นมลทิน หรือมวัหมองในทำงเพศโดยวธีิใด ๆ 
เกิดข้ึน ภำยในบำ้นเรือนของตนเป็นอนัขำด 

4. ควรจดัท ำบำ้นใหถู้กสุขลกัษณะ ขอใหอ่้ำนเฉลยธรรมบญัญติั 23: 12-14 พระเจำ้ตรัสสั่งโดย
ผำ่นทำงโมเสสวำ่ ใหพ้ลไพร่ของพระองครั์กษำสุขลกัษณะอนำมยั ถำ้ไดมี้กำรปฏิบติัตำมบทบญัญติัง่ำย 
ๆ น้ีแลว้จะท ำใหโ้รคภยัต่ำง ๆ ซ่ึงมีอยูห่ลำยชนิด ลดนอ้ยลงโดยรวดเร็วทีเดียว เช้ือโรคต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
จำกกรณีเหล่ำน้ีไดแ้ก่ ไขร้ำกสำด อหิวำต ์ทอ้งร่วง โรคบิด และอ่ืน ๆ ในท ำนองน้ี บำ้นคริสเตียนทุก ๆ 
บำ้นควรตอ้งมีส้วม ซ่ึงอำจจดัท ำแบบง่ำย ๆ แบบหน่ึงแบบใดก็ได ้ถำ้แห่งใดมีน ้ำ อนัเป็นสำธำรณูปโภค
ท่ีอำจเป็นบ่อเกิดของเช้ือโรค (ควำมจริงมีอยูห่ลำยแห่ง) น ้ ำด่ืมควรจะตอ้งตม้เสียก่อน 

5. ควรใหบ้ำ้นเป็นท่ีหลบภยัได ้(เฉลยธรรมบญัญติั 23: 15) บุคคล ๆ ใดท่ีหลบหนีออกจำกกำร
เป็นทำสบำปแลว้ ใหบุ้คคลนั้น ๆ เห็นวำ่ ท่ีหลบภยัอนัสงบสุขนั้น คือ บำ้นของคริสเตียน ถำ้พี่นอ้งชำวค
ริสเตียนอำศยัอยู ่ และประกอบกำรงำนในท่ำมกลำงคนท่ีไม่เช่ือถือพระเจำ้แลว้ ก็ควรอยำ่งยิง่ท่ีจะให้
บำ้นของคริสเตียนเป็นท่ีท่ีเพื่อนพี่นอ้งคริสเตียนจะไดพ้กัผอ่นและมีมิตรภำพซ่ึงกนัและกนั 

6. ควรใหเ้ป็นท่ีประชุมของคริสเตียน (โรม 16:5; 1 โครินธ์ 16:19; โคโลสี 4:15; ฟิเลโมน ขอ้ 
2)  บำ้นของคริสเตียนแมว้ำ่เป็นกระท่อมเล็ก ๆ ก็เป็นสถำนท่ีท่ีรับพระพรได ้ โดยใหเ้ป็นท่ีประชุมเม่ือ
ไม่มีโบสถ ์ หรือเป็นท่ีประชุมอธิษฐำน ฯลฯ ไดท้ั้งน้ี มิใช่เฉพำะผูท่ี้อำศยัอยูใ่นบำ้นเรือนท่ีร่วมประชุม
เท่ำนั้น แต่เพื่อนบำ้นและมิตรสหำยก็จะไดม้ำรับพระพรดว้ยเช่นเดียวกนั 

7. บำ้นของคริสเตียน จะตอ้งไม่มีรูปเคำรพใด ๆ ทั้งส้ิน (เฉลยธรรมบญัญติั 7:26; 1 ยอห์น 
5:21) คริสเตียนยอ่มรู้วำ่ ท่ำมกลำงเพื่อนบำ้นท่ีมิใช่คริสเตียนนั้น จะมี “พระ” มี  “เจำ้”  หลำยรูป แต่
ส ำหรับคริสเตียนนั้นมีเพียง “พระเจำ้องคเ์ดียว” คือพระบิดำ และมี “พระเยซูคริสตเ์จำ้พระองคเ์ดียว” 
เท่ำนั้น (1 โครินธ์ 8:5-6) 

ปัญหำน้ี เป็นปัญหำพิเศษแก่คริสเตียนท่ีอำศยัอยูใ่นดินแดนซ่ึงมีจ ำนวนคริสเตียนนอ้ย เพรำะวำ่
ตำมบำ้นของผูท่ี้มิใช่คริสเตียนอนัลอ้มรอบเขำอยูน่ั้น มกัจะมีภำพและรูปจ ำลองของพระอ่ืน ๆ ซ่ึง
ครอบครัวเหล่ำนั้นกรำบไหวอ้ยู ่ เป็นจ ำนวนมำกทีเดียว มีผูน้ ำของชำวคริสตบ์ำงคน แนะน ำและ
สนบัสนุนอยำ่งเปิดเผยวำ่บำ้นของชำวคริสตทุ์ก ๆ บำ้น ควรจะประดบัไมก้ำงเขนเป็นเคร่ืองหมำยไว้
ภำยนอก และประดบัภำพของพระเยซูคริสตไ์วภ้ำยใน ใหเ้ป็นท่ีปรำกฏเด่นชดั และมีลกัษณะแตกต่ำง 
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จำกบำ้นเรือนของเพื่อนบำ้นเหล่ำนั้นทั้งจะเป็นกำรแสดงพยำนแก่เพื่อนบำ้นอีกดว้ย ค ำแนะน ำและ
สนบัสนุนดงักล่ำวน้ี เป็นค ำสอนท่ีถูกตอ้งหรือไม่ และเป็นไปตำมพระคมัภีร์ขอ้ใดบำ้ง 

ในขอ้สอง แห่งพระบญัญติัสิบประกำร แสดงให้เห็นวำ่ พระเจำ้ทรงก ำชบัมิใหก้ระท ำรูปเคำรพ
บูชำ เป็นอนัขำด (อพยพ 20:4-6) กำรท่ีอำโรนท ำรูปโคทองค ำใหป้ระชำชนกรำบไหว ้ เป็นเหตุใหพ้ระ
เจำ้ทรงพระพิโรธ (อพยพ 32:1-35) และใหต้กอยูใ่นควำมบำปเช่นเดียวกบักำรกระท ำของ ยำรำบะอำม 
ในครำวต่อมำ (1 พงศำวดำร 12:25-33)  แต่กำรกระท ำของกษตัริยซ์ำโลมอนซ่ึงไดห้ล่อขนัทะเล
ทองเหลือง วำงบนหลงัรูปโค 12 ตวั ไวใ้นวหิำรพระเยโฮวำห์ โดยประสงคจ์ะใหเ้ป็นเคร่ืองตกแต่ง
ประดบัประดำนั้น ไม่เป็นกำรขดัแยง้กบัน ้ำพระทยัของพระเจำ้เลย (1 พงศำวดำร 7:23-26) ในท ำนอง
เดียวกนั ควำมมุ่งหมำยท่ีจะใหบู้ชำรูปจ ำลองหรือรูปภำพของพระคริสต ์มิไดป้รำกฏอยูใ่นพระคมัภีร์ขอ้
ใดเลย พระเยซูเองไดท้รงสอนวำ่ เรำตอ้งนมสักำร “โดยจิตวญิญำณและควำมจริง” (ยอห์น 4:24) แต่กำร
ใชรู้ปภำพเช่นน้ีเพื่อประโยชน์ในกำรสอนพระคมัภีร์นั้น แตกต่ำงกนักบัควำมประสงคท่ี์กล่ำวมำน้ีมำก  

อยำ่งไรก็ดี ยงัมีหลกักำรอีกอนัหน่ึง ท่ีจะเป็นเหตุใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผดิได ้ คือ ถำ้เพื่อนบำ้นท่ี
มิใช่คริสเตียน เห็นส่ิงเหล่ำน้ีในบำ้นของเรำแลว้ เขำจะไม่คิดหรือวำ่ เรำบูชำรูปจ ำลองหรือรูปภำพนั้น 
เช่นท่ีเขำไดบู้ชำรูปพระต่ำง ๆ ของเขำ ดงันั้น ผูเ้ขียนขอกล่ำวสรุปวำ่ กำรงดเวน้ท่ีจะแสดงรูปภำพหรือ
รูปจ ำลองโดยเปิดเผยในบำ้นของคริสเตียน จะเป็นกำรดีท่ีสุด แต่ใหจ้ดัหำขอ้พระคมัภีร์ ประดบัไวใ้ห้
เด่นท่ีสุด แทนรูปเหล่ำนั้นเสีย ขอใหพ้ระบิดำเจำ้ทรงโปรดใหค้รอบครัวคริสเตียนทุก ๆ ครอบครัว 
สำมำรถจดัท ำท่ีอยูอ่ำศยัของเขำใหคู้่ควรแก่พระองคด์ว้ยเทอญ 
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11. ครอบครัวคริสเตียนกบัทีป่ระชุมคริสตจักร 

เรำไดก้ล่ำวถึงแบบอยำ่งกำรด ำเนินชีวติของครอบครัวคริสเตียน ซ่ึงเช่ือวำ่เป็นแบบอยำ่งท่ี
ถูกตอ้งตำมพระคมัภีร์โดยสังเขปแลว้ คริสเตียนหนุ่มสำวท่ียงัมิไดส้มรส ควรจะตอ้งด ำเนินชีวติโดย
ปรำศจำกรำคีและทุ่มเทพลงังำนของตน เพื่อพระรำชกิจของพระเจำ้เม่ือถึงครำวจะแต่งงำน จะตอ้ง
พยำยำมแสวงหำน ้ำพระทยัของพระเจำ้ เพื่อเลือกหำคู่สมรสท่ีเช่ือถือพระคริสต์ ทั้งเป็นท่ีแน่ใจวำ่ผูจ้ะ
สมรสกบัตนนั้น มีน ้ำหน่ึงใจเดียวกนั ในกำรปฏิบติัตำมน ้ำพระทยัของพระเจำ้ดว้ยสุดจิตสุดใจจริง ๆ 
ควรประกอบกำรสมรสใหเ้ป็นท่ีบริสุทธ์ิและมีเกียรติ ในนำมของพระเยซูคริสต ์ทั้งใหช้อบดว้ยกฎหมำย 
และระเบียบแบบแผนของทำงรัฐบำลแต่อยำ่ใหเ้กิดมีหน้ีสินเพรำะพิธีสมรส 

ชีวติสมรส ควรให้เป็นชีวิตร่วมของสำมีภรรยำโดยเฉพำะ ทั้งคู่จะตอ้งอยูร่่วมกนั อธิษฐำน
ดว้ยกนัในฐำนะท่ีเป็น  คู่ร่วมรับมรดกแห่งพระคุณของพระเจำ้ เม่ือพระเจำ้ประทำนบุตรให ้ ก็จะตอ้ง
พยำยำมบ ำรุงเล้ียงและอบรมใหเ้กรงกลวัพระเจำ้ คู่สมรสทุกคู่จะตอ้งมีบำ้นของตนเอง โดยใหส้ำมีเป็น
หวัหนำ้ครอบครัว สำมีภรรยำควรเป็นผูมี้อธัยำศยั ตอ้นรับท่ีดีดว้ยโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในกำรตอ้นรับผูท่ี้
วำงใจรับใชพ้ระเจำ้โดยสุจริต บำ้นก็จะตอ้งมีระเบียบเรียบร้อย ถูกตอ้งตำมแบบแผนของพระเจำ้ ใหมี้
พระคริสตธรรมคมัภีร์ปรำกฏอยูใ่นท่ีเห็นไดช้ดั ตอ้งใหบ้ำ้นเป็นท่ีท่ียงัควำมปลอดภยัและสำมำรถคุม้กนั
แก่ผูอ้ำศยัไดด้ว้ย ไม่ควรให้มีส่ิงโสมม ทั้งทำงฝ่ำยร่ำงกำยและศีลธรรมจรรยำเกิดข้ึนในบำ้น และไม่ให้
มีรูปเคำรพใด ๆ อยูใ่นบำ้นเลยท่ีกล่ำวมำน้ี เป็นมโนภำพท่ีแสดงใหเ้ห็นชดั และดว้ยควำมช่วยเหลือของ
พระเจำ้เท่ำนั้น มโนภำพตำมอุดมคติน้ีจึงจะส ำเร็จลุล่วงไปได ้

เหตุท่ีเป็นไปไม่ไดท้นัทีตำมอุดมคตินั้น มีอยูห่ลำยกรณีดว้ยกนั ขออำ้งถึงเร่ืองผูมี้คู่สมรสท่ียงั
ไม่เช่ือถือพระเจำ้ ในขณะท่ีตนไดก้ลบัใจถวำยตวัต่อพระเจำ้แลว้ มำกล่ำวอีก เร่ืองเช่นน้ี จะมีขอ้ยุง่ยำก
หลำยประกำรเกิดข้ึน แต่พระคมัภีร์ไดส้อนไวอ้ยำ่งแจ่มแจง้วำ่ ฝ่ำยท่ีเช่ือตอ้งด ำเนินพนัธะหนำ้ท่ีของตน
ต่อไปใหน้ำนท่ีสุดท่ีจะนำนได ้ แมจ้ะมิไดช่ื้อวำ่เป็นผูท่ี้ “อยูภ่ำยใตพ้นัธนำกำร” ก็ตำม ใหด้ ำเนินพนัธะ
ต่อไปจนกวำ่คู่สมรสฝ่ำยท่ีไม่เช่ือพระเจำ้ละทิ้งตนไปเสีย 

ในพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น พระเจำ้ไดป้ระทำนแบบอยำ่งใหแ้ก่เรำ ทั้งในวถีิชีวติแห่ง
คริสตจกัรและชีวติแห่งครอบครัว เป็นท่ีตระหนกัแน่ของผูเ้ขียนหนงัสือเล่มน้ีวำ่ กำรด ำเนินตำมระเบียบ
แบบแผนแห่งชีวติในบำ้นเรือนตำมพระคริสตธรรมใหม่ มีส่วนช่วยในกำรด ำเนินระเบียบแบบแผน 
ของท่ีประชุมคริสตจกัรอยูม่ำก 
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ขอจ ำไวว้ำ่ “บำ้น” กบั “คริสตจกัร” เป็นวงสังคมสองอยำ่งแตกต่ำงกนั และกำรประพฤติท่ี
ถูกตอ้งสมบูรณ์ภำยในบำ้น อำจไม่เหมำะแก่ท่ีประชุมคริสตจกัรก็ได ้พระเจำ้ไดท้รงวำงระเบียบไวว้ำ่ จง
ใหพ้วกผูห้ญิงน่ิงเสียในท่ีประชุม (1 โครินธ์ 14:34) และใหผู้ช้ำยน ำในท่ีประชุมคริสตจกัร  

(1 ทิโมธี 2:8; 3:15) แต่ถำ้ภรรยำจะไต่ถำมสำมี ณ บำ้นเรือนของตนถึงเร่ืองท่ีอยำกจะทรำบ ก็
ยอ่มท ำไดโ้ดยชอบ (1 โครินธ์ 14:35)  เรำแน่ใจวำ่นำงปริศกิลำไม่ไดเ้ทศนำพระวจนะของพระเจำ้ในท่ี
ประชุมของคริสตจกัร แต่เป็นท่ีรู้แน่วำ่ นำงไดช่้วยเหลือสำมีในกำรสั่งสอนอะโปโลใหรู้้ทำงของพระ
เจำ้ “ละเอียดยิง่ข้ึน” ณ บำ้นเรือนของนำงเอง (กิจกำร 18:26)  จำกพระธรรม 2 ทิโมธี 1:5 นั้น เรำเขำ้ใจ
วำ่มำรดำและยำยของทิโมธี ไดส้อนพระค ำของพระเจำ้แก่เขำในวยัเด็ก (2 ทิโมธี 3:15)  ในพระธรรม 1 
โครินธ์ บทท่ี  11  เรำทรำบถึงควำมแตกต่ำงท ำนองน้ีอีกดว้ย กำรประพฤติท่ีไม่ชอบตำมระเบียบแบบ
แผนนั้นเม่ือบรรดำคริสเตียนมำ “ประชุมพร้อมกนั” (ขอ้ 20)  เป็นกำรดูหม่ินแก่ “คริสตจกัรของพระ
เจำ้” (ขอ้ 22)  แต่อำจำรยเ์ปำโลไดก้ ำชบัตกัเตือนแก่บรรดำคริสเตียนวำ่ เขำมี “เรือนท่ีจะกินและด่ืม”  อยู่
แลว้ (ขอ้ 22) 

ขอใหส้ังเกตถึงจุดส ำคญัจุดหน่ึงวำ่ คริสตจกัรคือหมู่คนท่ีเช่ือถือพระคริสต ์มิใช่สถำนท่ีประชุม
ถำ้หมู่คริสเตียนไม่มีห้องประชุม (มีท่ีประชุมท่ีอำ้งในพระคมัภีร์ใหม่เพียงแห่งเดียว คือ ยำกอบ 2:2) ก็
จะจดัท่ีประชุมข้ึน ณ บำ้นของพี่นอ้งคริสเตียนดว้ยกนัท่ีกระท ำเช่นน้ี เป็นกำรถูกตอ้ง และมีตวัอยำ่งอยู่
หลำยแห่งในพระคริสตธรรมใหม่ ดงัปรำกฏอยูใ่นบทก่อนแลว้ กำรประชุมเช่นน้ีก็ใหส้ ำนึกไวว้ำ่เป็น
กำรประชุมของคริสตจกัรโดยแทจ้ริง แมจ้ะประชุมกนั ณ บำ้นเรือนก็ตำม ขอ้แนะน ำของพระคมัภีร์
เก่ียวดว้ยควำมประพฤติในคริสตจกัรก็ตอ้งปฏิบติัตำมดว้ย คือ บำงคร้ังผูรั้บใชข้องพระเจำ้และภรรยำ 
อำจตอ้งจดัท่ีอำศยัของเขำในสถำนท่ีประชุมของคริสเตียนไวเ้ป็นประจ ำเสีย ส ำหรับกรณีเช่นน้ี ภรรยำ
ของผูรั้บใชพ้ระเจำ้จะตอ้งให้สำมีเป็นผูน้ ำกำรประชุม แต่เม่ือบรรดำผูเ้ขำ้ประชุมกลบัไปแลว้ และสำมี
ภรรยำอยูต่ำมล ำพงั นำงก็มีเสรีภำพท่ีจะท ำตนเหมือน “อยูบ่ำ้น” สำมำรถพดูจำ ไต่ถำมและอธิษฐำน
ร่วมกบัสำมีไดโ้ดยชอบ บำงคนคิดวำ่ไม่ควรพดูถึงกรณีเช่นน้ี แต่ผูเ้ขียนก็ทรำบดีแลว้วำ่ มีปัญหำใน
กรณีเช่นน้ี เพรำะเคยประสบมำแลว้ 

อน่ึง ควรจะตอ้งเอำใจใส่สังเกตไวด้ว้ยวำ่ คุณสมบติัอนัเป็นมำตรฐำนของเจำ้อธิกำร หรือ
มคันำยกนั้น จะตอ้งเป็นหวัหนำ้ครอบครัวท่ีสำมำรถปกครองบำ้นเรือนไดเ้ป็นอยำ่งดี คุณสมบติัน้ี ระบุ
ไวใ้นพระธรรม 1 ทิโมธี 3: 4,5,12 และทิตสั 1:6, 8 อนัท่ีจริง ถำ้ชำยคริสเตียนทุก ๆ คนพยำยำมใหมี้
คุณสมบติัเช่นวำ่น้ีดว้ย ก็จะดีไม่นอ้ยทีเดียว กำรรับผิดชอบในฐำนะหวัหนำ้ครอบครัว ท่ีแสดงให้
ปรำกฏต่อคนทัว่ไปนั้น ถือวำ่เป็นคุณสมบติัท่ีเหมำะสมแก่หนำ้ท่ีกำรงำนท่ีจะรับใชใ้น “คริสตจกัรของ
พระเจำ้” ไดเ้ป็นอยำ่งดี 
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ก่อนจบหนงัสือเล่มน้ี ขอกล่ำวย  ้ำถึงขอ้ควำมท่ีกล่ำวมำแลว้ในตอนตน้อีกคร้ังหน่ึงวำ่ พระผูเ้ป็น
เจำ้ทรงผกูพนัอยูก่บัวถีิชีวติของเรำ ทุกแง่ทุกมุมเป็นประจ ำ ถำ้เรำใชค้วำมสำมำรถท่ีพระเจำ้ไดบ้นัดำล
ใหเ้รำ อยำ่งเตม็ท่ีแลว้ ชีวิตส่วนตวัของเรำก็ดี ชีวติฝ่ำยธุรกิจก็ดี ชีวติฝ่ำยคริสตจกัร และชีวติฝ่ำย
ครอบครัวก็ดี ก็จะไดด้ ำเนินไปตำมน ้ำพระทยัของพระองคทุ์ก ๆ ดำ้น ขอพระผูเ้ป็นเจำ้ไดโ้ปรด
ประทำน พระกรุณำคุณแก่ทุกคนเพื่อจะไดจ้ดักำรทุกส่ิงใหเ้ป็นท่ีเชิดชูเกียรติยศและสง่ำรำศีแก่พระองค์
สืบไป 
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