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คานาผู้เขียน
เนื่องจากเป็ นบิดาเลี้ยงเด็กหกคนโดยตนเอง ในเมืองอัมริ ประเทศอินเดีย กับการสังเกตดูชีวติ
ครอบครัว ของคนในท้องถิ่นเดียวกัน ได้ทาให้ขา้ พเจ้าเห็นความจาเป็ น ที่จะต้องสอนให้คริ สเตียน
เข้าใจถึงการดาเนินชีวิตในครอบครัว ตามมาตรฐานที่วางไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เพราะคริ สเตียน
ส่ วนมาก ในยุคนี้ไม่ทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินชี วติ ในครอบครัวตามที่พระเจ้าได้วางไว้
เลย เมื่อได้แสดงปาฐกถาเกี่ยวกับเรื่ องนี้ที่คริ สตจักรอัมริ คริ สเตียนหลายคนก็ขอร้องให้ขา้ พเจ้าเขียน
และจัดทาเรื่ องนี้ เป็ นรู ปเล่มขึ้น ซึ่ งต่อมา หนังสื อเล่มนี้ก็เป็ นที่รู้จกั ในนาม “การเลีย้ งดูบุตรใน
ครอบครัวคริสเตียน”
ผูน้ าในคริ สตจักรทัว่ ไป ยอมรับว่า ครอบครัวคริ สเตียนเป็ นปั จจัยสาคัญ ต่อความเจริ ญก้าวหน้า
ของคริ สตจักร หากครอบครัวคริ สเตียนไม่ช่วยกันเป็ นพยาน ต่อคนในท้องถิ่นของตนหรื อไม่อบรมสั่ง
สอนบุตร ตามแนวทางที่พระเยซูคริ สต์ได้ทรงวางไว้ คริ สตจักรจะต้องตกอยูใ่ นภาวะที่ลาบากยิง่
ผูท้ ี่ได้ตอ้ นรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดส่ วนตัวของเขา ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใน
ชีวติ ทุกด้าน เช่น ทางด้านความเชื่อถือ ทางสังคม ทางธุ รกิจ และทางด้านชีวติ ในครอบครัว 2 โคริ นธ์
5:17 สอนว่า “เหตุฉะนั้น ถ้ าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้น้ ันก็เป็ นคนทีถ่ ูกสร้ างใหม่ แล้ ว สิ่ งสารพัดทีเ่ ก่ า ๆ ก็
ล่วงไป ทีแ่ น่ ะ กลายเป็ นสิ่ งใหม่ ท้งั นั้น” ผูท้ ี่ยอมให้พระเยซูคริ สต์ ควบคุมวิถีทางชีวติ ทุกอย่างของเขา
เท่านั้น จึงจะเป็ นคริ สเตียนที่แท้จริ ง และพบกับการเปลี่ยนแปลงอันอัศจรรย์น้ ี
การเปลี่ยนแปลงในชีวติ ของแต่ละคน จะมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยูก่ บั เบื้องหลังชี วติ และ
ความเชื่อเดิมของเขา บางคนมีการเปลี่ยนแปลง ที่สังเกตเห็นได้อย่างกระจ่างแจ้ง บางคนมีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น คริ สเตียนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วนี้ จะดารงชีวิตตาม
วัฒนธรรมของคริ สเตียนดังที่ได้วางไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ คาว่า “วัฒนธรรม” พจนานุกรมฉบับ
เว็บส์เตอร์ ให้คาจากัดความว่า “คือ การฝึ กฝนขัดเกลา และการปรั บปรุ ง จิ ตใจ ศีลธรรม ตลอดจน
รสนิยม” วัฒนธรรมคริ สเตียน ซึ่งได้สอนไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั
มิใช่วฒั นธรรมของ
ชาวตะวันตก เพราะพระเจ้าดลใจให้ชาวตะวักออก ซึ่ งอยูใ่ นภาคพื้นตะวันออกของโลก เขียนพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ข้ ึน ก่อนที่วฒั นธรรมชาวตะวักตกจะเป็ นที่รู้จกั ของชาวโลกเสี ยอีก
แต่ละศาสนา มักจะมีขนบธรรมเนียมประเพณี ตามวัฒนธรรมของศาสนานั้น ให้ครอบครัวที่
เชื่อถือปฏิบตั ิตาม ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็เช่นเดียวกัน พระเยซูคริ สต์ได้ทรงวางระบบการครองชีพ
ในครอบครัวตามแบบอย่างคริ สเตียนที่ดีให้ครอบครัวคริ สเตียนทั้งหลายยึดถือและปฏิบตั ิตาม เพื่อเป็ น
การถวายพระเกียรติแก่พระองค์ การปฏิบตั ิตามคาแนะนา และกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าทรงให้ไว้ จะทาให้
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ครอบครัวเต็มไปด้วยความสุ ข ดุจวิมานน้อยบนพื้นโลกทีเดียว และทาให้ทอ้ งถิ่น หรื อ หมูบ่ า้ นที่
ครอบครัวคริ สเตียนนั้นตั้งอยู่ พลอยได้รับความสุ ขยินดีดว้ ย ญาติ มิตรสหาย ทั้งที่เป็ นที่คริ สเตียนและ
ไม่เป็ นคริ สเตียน ย่อมเห็นได้อย่างเด่นชัดว่า พวกเขาได้รับพระพร ความรัก ความเข้าใจและความเห็น
อกเห็นใจ จากครอบครัวที่เทิดทูนพระเยซูคริ สต์ไว้สูงสุ ด ได้มากกว่าครอบครัวที่ยงั มิได้เป็ นคริ สเตียน
อย่างแท้จริ ง 1 เปโตร 2:17 สอนว่าคริ สเตียนต้องให้ความเคารพนับถือแก่ทุกคน ผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียนใหม่
ๆ จะรักและเป็ นห่วงญาติพี่นอ้ งของเขา มากกว่าเมื่อก่อน เขาจะสาแดงความรักใหม่ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมคริ สเตียนในชี วติ ประจาวันของเขา
จนทาให้ญาติพี่นอ้ งที่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนรู ้สึก
อัศจรรย์ใจ เมื่อได้สังเกตเห็น สันติสุขและความยินดีในครอบครัวของเขา อันเป็ นผลสื บเนื่องจากการได้
ปฏิบตั ิตามระบบการดารงชีวิตคริ สเตียน พระเจ้าทรงหวังพระทัยอย่างยิง่ ที่จะเห็นคริ สเตียนทุกคน เป็ น
ตัวอย่างที่ดีในครอบครัว ในทุกหมู่บา้ นทุกเมือง และในที่ทุกแห่งทัว่ ประเทศ เพื่อคนทั้งหลายจะเห็น
ฤทธิ์ อานาจของพระเยซูคริ สตเจ้าในการเปลี่ยนแปลงชีวติ มนุษย์
เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่ใช้หนังสื อเล่มนี้ ในการศึกษาเป็ นกลุ่ม หรื อเป็ นตาราประกอบ
การศึกษา เราจึงได้จดั คาถามที่ทา้ ยบททุกบท คาถามเหล่านี้จะช่วยท่านในการทบทวนบทเรี ยนและการ
อภิปรายหาความรู ้เพิม่ เติม ฉะนั้น เราจึงหวังอย่างยิง่ ว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากการอ่าน และ
การศึกษาหนังสื อเล่มนี้ได้มากที่สุด
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บทที่ 1 คุณพ่ อและคุณแม่
ก่อนที่จะกล่าวถึงเด็กในครอบครัวคริ สเตียน ให้เราพิจารณาดูหลักการต่าง ๆ ที่วางไว้ สาหรับ
บิดา มารดา เสี ยก่อนเพราะบิดา มารดา เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่สุดของครอบครัวและบิดา มารดา ที่
ปฏิบตั ิตามหลักการของพระเจ้าเท่านั้น จึงจะทาให้ครอบครัวของเขา เป็ นที่พอพระทัยพระองค์ได้
พระเยซูคริ สต์ตรัสถามสานุศิษย์ของพระองค์ ครั้งหนึ่งว่า “ถ้ าผู้ใดจะได้ สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่
ต้ องเสี ยชี วติ ของตน ผู้น้ ันจะได้ ประโยชน์ อะไร” (มัทธิว 16:26) บิดามารดาที่เป็ นคริ สเตียนก็ควรถาม
ตนเองในทานองเดียวกันว่า “ถ้าบิดา มารดา ให้รับเกียรติ ชื่อเสี ยงทั้งสิ้ น ในคริ สตจักร และทัว่ ท้องถิ่น
แต่ตอ้ งสู ญเสี ยวิญญาณของบุตรไปเป็ นนิจนิรันดร์ เขาจะได้รับประโยชน์อะไร” คาถามนี้เป็ นคาถามที่
สาคัญมาก เพราะเด็กที่เกิดในครอบครัวที่เป็ นคริ สเตียน ใช่วา่ จะเป็ นคริ สเตียนที่กลับใจบังเกิดใหม่อย่าง
แท้จริ งทุกคนไป เด็กเหล่านี้ จานวนนับไม่ถว้ น ได้สูญเสี ยวิญญาณไป อย่างน่าเสี ยดายที่สุด
พระเจ้ามิได้มอบปั ญหาข้อนี้ ให้เป็ นภาระหนักของเรา แต่ได้ประทาน กฎเกณฑ์ และคาสั่งสอน
อย่างชัดแจ้งให้แก่เราในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เพื่อคริ สเตียนจะได้นาไปฝึ กฝนอบรมบุตรในครอบครัว
ของตน พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ให้ความมัน่ ใจแก่เราว่า หากเราอบรมสั่งสอนบุตร ตามกฎเกณฑ์และ
หลักการที่วางไว้ บุตรของเราจะไม่ห่างเหิ นจากพระเจ้า แม้เมื่อเขามีอายุมากแล้ว (ดู สุ ภาษิต 22:6)
บรรยากาศในครอบครัว มีความสาคัญมาก ต่อการเสริ มสร้าง อุปนิสัยของเด็ก ให้รักและยา
เกรงพระเจ้า เมล็ดพืชที่ดี หว่านในที่ดินเย็นเฉี ยบ จนเป็ นก้อนน้ าแข็ง จะไม่เจริ ญงอกงาม และผลิดอก
ออกผลฉันใด เด็กซึ่ งเจริ ญเติบโตในครอบครัว ที่บิดามารดาเยือกเย็น ไม่แสดงความรักต่อกันและกันต่อ
พระเจ้า และต่อบุตรย่อมเป็ นเด็กที่จะไม่มีความรักพระเจ้าฉันนั้น หรื ออีกนัยหนึ่ง เมล็ดพืชที่หว่านลงใน
ดิน ที่เต็มไปด้วยหญ้ารกรุ งรัง ย่อมถูกปกคลุมไปด้วยหญ้ารกเหล่านั้นอย่างไร เด็กซึ่ งเติบโตใน
ครอบครัวที่เต็มไปด้วยความบาป หรื อการฝ่ าฝื นพระดารัสของพระเจ้า ก็ยอ่ มประกอบไปด้วยความผิด
บาปอย่างนั้น
ความสัมพันธ์ต่อกันและกัน ของสมาชิกในครอบครัวและต่อพระเยซูคริ สต์ มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับรรยากาศภายใจครอบครัวโดยตรงแม้แต่ทารกน้อยก็แสดงอากัปกิริยา ตามบรรยากาศที่เป็ นอยูน่ ้ นั
ตามแผนการของพระเจ้า สามีและภรรยาเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของครอบครัว ต่อมา
เมื่อครอบครัวนั้น มีบุตร บุตรก็เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญยิง่ ด้วย แม้เราจะให้ความเคารพนับถือและให้
ความเมตตากรุ ณาแก่ญาติพี่นอ้ ง หรื อคนอื่น ๆ ที่อาศัยอยูก่ บั ครอบครัวของเรา แต่คนเหล่านี้จะใช้อานาจ
ปกครองครอบครัวของเราไม่ได้ตามน้ าพระทัยของพระเจ้า บุตรทุกคนมีหน้าที่ที่ตอ้ งเชื่อฟังบิดามารดา
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ของเขา จนกระทัง่ เขาเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่และแต่งงานแล้ว จึงจะออกจากครอบครัวของบิดามารดาไป เพื่อ
สร้างครอบครัวใหม่ของเขาเอง
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้สอนไว้ดว้ ยว่า บุตรจะต้องให้ความนับถือต่อบิดามารดาตราบชัว่ อายุ
ของเขา ในสมัยก่อน บุตรมีหน้าที่เลี้ยงบิดามารดา เมื่อท่านทั้งสองชราภาพ และไม่สามารถเลี้ยงชีพ
ต่อไปได้อีก พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นตัวอย่างที่ดี ในเรื่ องนี้ในวาระสุ ดท้าย ก่อนที่พระเยซูสิ้นพระชนม์
ขณะถูกตรึ งบนไม้กางเขน พระองค์ทรงเป็ นห่วงมารดา และได้มอบมารดาให้อยูใ่ นการเลี้ยงดูของ
ยอห์น พระธรรมสุ ภาษิต 19:26 สอนว่า
“ผู้ทปี่ ระพฤติเหีย้ มโหดต่ อบิดามารดา และขับไล่ มารดาของตน ก็เป็ นบุตรที่ทาให้ เกิดความขาย
หน้ าและน่ าบัดสี ” คริ สเตียนทุกคน จึงต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่ชราภาพแล้ว ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดี
ได้ ทั้งนี้ ท่านอาจจะกระทาได้ โดยที่ท่านทั้งสองไม่จาเป็ นต้องอยูร่ ่ วมชายคาเดียวกันกับท่านก็ได้
แม้บุตรจะมีหน้าที่อุปการะแก่บิดามารดา หากบิดามารดายังแข็งแรงพอที่จะรับผิดชอบตนเอง
ได้ ก็ไม่ควรพึ่งพาอาศัยบุตรมากเกินไปนัก ไม่วา่ ในทางใด พระธรรม 2 โคริ นธ์ 12:14 สอนว่า “.....
ข้าพเจ้าจะไม่เป็ นภาระแก่พวกท่าน เพราะว่า ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งการสิ่ งใดจากท่าน แต่ตอ้ งการตัวท่าน
เพราะว่าที่ลูกจะสะสมไว้สาหรับ พ่อ แม่ ก็ไม่สมควร แต่พอ่ แม่ควรจะสะสมไว้สาหรับลูก”

กฎเกณฑ์ ทพี่ ระเจ้ าทรงตั้งไว้ สาหรับครอบครัวได้ แก่
กฎที่ 1 สามีและภรรยาเป็ นเนือ้ หนึ่งอันเดียวกัน
ตามพระบัญชาของพระเจ้า สามีและภรรยาเป็ นเนื้ออันเดียวกัน ตั้งแต่เวลาที่เขาทั้งสองแต่งงาน
กัน ไม่มีบุคคลใดอีกที่อาจมีความสัมพันธ์ต่อกันดุจเป็ น “เนื้ออันเดียวกัน” นี้ได้ พระธรรมเอเฟซัส 5:31
สอนว่า “เพราะเหตุน้ ีผชู ้ ายจึงจะละบิดามารดาของตน ไปผูกพันอยูก่ บั ภรรยาของตน และเขาทั้งสองจะ
เป็ นเนื้ ออันเดียวกัน”
และพระเยซูคริ สต์ก็ตรัสสอนในมัทธิว 19:5 ว่า “เพราะเหตุน้ นั บุรุษจึงต้องละบิดามารดาของ
ตน ไปผูกพันอยูก่ บั ภรรยา” แม้กระทัง่ ย้อนหลังกลับไปสู่ สมัยดึกดาบรรพ์ พระเจ้าก็ทรงให้บนั ทึกกฎข้อ
นี้ในพระธรรมปฐมกาล 2:24 “เพราะเหตุน้ ัน ผู้ชายจึงละบิดามารดาของตน ไปผูกพันอยู่กบั ภรรยา”
โดยเหตุน้ ี ก่อนที่ผชู ้ ายจะแต่งงาน เขาควรแน่ใจว่า เขามีอายุมากพอและเป็ นผูใ้ หญ่เพียงพอ ที่จะแต่งงาน
ได้ เพื่อเขาจะสามารถให้ความอุปการะเลี้ยงดูแก่ภรรยาและตนเองได้
สตรี ก็เช่นเดียวกัน เธอควรมีอายุมากพอและเป็ นผูใ้ หญ่พอก่อนแต่งงาน เพื่อเธอจะสามารถ
รับผิดชอบภาระการดูแลบ้านเรื อนได้ดี พระเจ้าคงไม่ออกคาสั่งอย่างเฉี ยบขาดเช่นนั้น แก่บุรุษและสตรี
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ที่ยงั ไม่ “โตพอ” ที่จะแต่งงานกันได้ พระองค์ทรงประสงค์ให้สามีและภรรยาร่ วมทุกข์ ร่ วมสุ ขกัน
ปรึ กษาหารื อกันและแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ด้วยกันอย่างแท้จริ ง โดยการทรงช่วยเหลือของพระองค์
การที่สามีภรรยาจะเป็ นเนื้ออันเดียวกัน ได้อย่างสมบูรณ์น้ นั เขาทั้งสองจะต้องระมัดระวังไม่ให้
มีบุคคลที่สาม หรื อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด มาทาลายความรักของเขาทั้งสองได้ พระธรรมฮีบรู 13:4 สอนว่า “จง
ให้การสมรสนั้นเป็ นที่นบั ถือแก่คนทั้งปวง และให้เตียงสมรสปราศจากความชัว่ ช้าเพราะคนมีชูแ้ ละคน
ที่ล่วงประเวณี น้ นั พระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขา” 1 โคริ นธ์ 6:9-10 สอนว่า “คนล่วงประเวณี จะไม่ได้
รับส่ วนในแผ่นดินของพระเจ้า” ในพระธรรมมัทธิว 5:28 พระเยซูคริ สต์ได้ทรงกล่าวไว้อย่างหนักแน่น
ยิง่ กว่านั้นว่า “ฝ่ ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า ผูใ้ ดมองผูห้ ญิงเพื่อให้เกิดใจกาหนัดในหญิงนั้น ผูน้ ้ นั ได้ล่วง
ประเวณี ในใจกับหญิงนั้นแล้ว”
การประพฤติซ่ ึ งเป็ นอาการของการล่วงประเวณี ไม่วา่ ในรู ปการณ์ใด จะทาลายบรรยากาศแห่ง
ความรักในครอบครัวอย่างสิ้ นเชิง และบุตรในครอบครัวอาจสังเกตเห็นความผันแปร ซึ่ งเกิดขึ้นใน
ครอบครัวทันที ความรักเป็ นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ไม่อาจมองเห็นตัวตนได้ แม้เด็กที่อายุนอ้ ยที่สุด ก็
สามารถเข้าใจและรู ้สึกถึงความรักนั้น ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็ นบ่อนทาลายความเชื่ อของเด็กที่มีต่อพระเจ้า
และความมัน่ ใจในชีวติ ของเขา ได้ร้ายแรงเท่ากับความรู ้สึกอันมัวหมองของเด็กที่ทราบว่า บิดามารดา
ของตน ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันและกัน บิดามารดาอาจสานึกผิด กลับใจใหม่และพระเจ้าทรงยินดีอภัยโทษ
ความผิดบาปชนิดนี้ แต่ไม่มีใครอาจลบล้างรอย “จารึ ก” ซึ่งเกิดขึ้นในใจของเด็กนั้นได้เลย
พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “แต่ผใู ้ ด จะนาผูเ้ ล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่เชื่ อในใจเรา ให้หลงผิด ถ้าเอา
หิ นโม่กอ้ นใหญ่ ผูกคอผูน้ ้ นั ถ่วงเสี ยที่ทะเลลึกก็ดีกว่า” (มัทธิว 18:6) สามีภรรยาที่เป็ นคริ สเตียนทุกคน
จึงต้องระมัดระวังที่สุด ในการรักษาความรักของเขาทั้งสองไว้ให้มนั่ คงเสมอ ทั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อ
ความสุ ขส่ วนตัว และเพื่อสวัสดิภาพในชีวติ อนาคตของตนและสามีเท่านั้นแต่เพื่ออนาคตของบุตรด้วย
เพื่อจะเป็ น “เนือ้ อันเดียวกัน” อย่างแท้จริ ง สามีและภรรยายังต้องมีความเชื่ ออย่างเดียวกัน พระ
ธรรมโคริ นธ์ได้สอนหลักความจริ ง ฝ่ ายวิญญาณจิตที่สาคัญประการหนึ่งว่า “อย่าเข้ าเทียมแอกกับคนที่
ไม่ เชื่อ” (2 โคริ นธ์ 6:14) พระธรรมมัทธิว 12:25 ก็สอนว่า “ฝ่ ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขา จึง
ตรัสกับเขาว่า....เมืองใด ๆ ครัวเรื อนใด ๆ ซึ่ งแตกแยกกันแล้ว จะตั้งอยูไ่ ม่ได้” สามีภรรยาจะเป็ น
“อันหนึ่งอันเดียวกัน” ได้อย่างสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อเขาทั้งสองมีชีวติ อยูใ่ นพระเยซูคริ สต์องค์เดียว เมื่อบิดา
มารดาต่างเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ครอบครัวของเขาก็จะเปี่ ยมล้นด้วยบรรยากาศแห่งความรัก
ของพระเจ้าด้วย ในบรรยากาศเช่นนั้นบิดามารดาจึงจะอธิษฐานเผื่อบุตรและสามารถนาบุตรมาเชื่อพระ
เจ้าได้ 1 เปโตร 3:7 กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายที่เป็ นสามีก็เช่นกัน จึงอยูก่ ินด้วยกันกับภรรยาด้วยความ
เข้าใจในเธอ จงให้เกียรติแก่ภรรยา....เพื่อว่า คาอธิ ษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรค์ขดั ขวาง”
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สามี และภรรยาที่มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันทางฝ่ ายวิญญาณจิต ก็จะเห็นอกเห็นใจต่อกัน
เขาทั้งสองจะเข้าใจว่าระหว่างเขาทั้งสองนั้น ไม่มีใครสาคัญกว่าหรื อมีฐานะสู งกว่ากัน 1 เปโตร 3:7
สอนว่า สามีภรรยาเป็ น “คู่รับมรดกพระคุณแห่ งชี วติ ด้ วยกัน” พระเจ้าทรงประทานหน้าที่พิเศษให้แก่
แต่ละคนไม่เหมือนกัน ฉะนั้นจึงไม่มีใครต่าต้อยกว่าผูใ้ ด แต่ท้ งั นี้ท้ งั สามี และภรรยาจะต้องถ่อมตน รับ
ใช้ซ่ ึ งกันและกัน ดุจองค์พระเยซูคริ สต์ ขณะที่พระองค์ทรงประทับอยูใ่ นโลก แม้พระองค์จะเป็ นนาย
เหนื อมนุษย์ แต่พระองค์ทรงถ่อมลงมารับใช้คนทั้งปวง
พระเยซูตรัสว่า “อย่าให้ผใู ้ ดเรี ยกท่านว่า “พระครู ” ด้วยพระครู ของท่านมีแต่ผเู ้ ดียว คือพระ
คริ สต์ ผูใ้ ดเป็ นนายใหญ่ในพวกท่าน ผูน้ ้ นั ย่อมต้องรับใช้ท่านทั้งหลาย ผูใ้ ดจะยกตัวขึ้น ผูน้ ้ นั จะต้องถูก
เหยียดลง ผูใ้ ดถ่อมตัวลง ผูน้ ้ นั จะได้รับการยกขึ้น” (มัทธิว 23:10-12) คาสอนนี้เป็ นหลักความจริ ง
สาหรับชีวติ ด้านอื่น ๆ ของสังคมมนุษย์ฉนั ใด ก็เป็ นหลักความจริ งใจชี วติ ครอบครัวฉันนั้น
ข้อความต่อไปนี้ดดั แปลงจากพระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่ 13 เชื่อว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ทุกคน
เกี่ยวกับเรื่ องที่เราได้อธิ บายแล้วนี้

ความรักเริ่มต้ นในครอบครัว
โดยผู้ประพันธ์ นิรนาม
“แม้ขา้ พเจ้าอาจชักนาความรู ้สึกของคนทั้งหลาย ให้เคลิบเคลิ้มหลงใหล ตามที่ขา้ พเจ้า
ปรารถนา ด้วยสานวนโวหารอันหวานซึ้ ง หรื อเสี ยงเพลงอันอ่อนระโหย หรื อด้วยการละเล่นที่ชาญ
ฉลาด แต่หากข้าพเจ้ากลับไปบ้านด้วยอารมณ์ฉุดเฉี ยว เพียงเพราะภรรยาจัดอาหารเย็นให้ชา้ เกินไป หรื อ
เสื้ อที่เธอเย็บไม่พอดีกบั ตัวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็เป็ นเหมือนฆ้องหรื อฉาบที่กาลังส่ งเสี ยง”
“และแม้ขา้ พเจ้าจะมีความรู ้อนั ลึกซึ้ งและกว้างขวางเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า
จนคน
ทั้งหลายชมเชย ยกย่องนับถือและแม้ขา้ พเจ้าจะมีความเชื่อใหญ่ยงิ่ สามารถทาการใหญ่ได้สาเร็ จจนมี
ชื่อเสี ยงโด่งดัง ในฐานะผูส้ ามารถยกภูเขาได้ แต่หากข้าพเจ้าปราศจากความรัก ซึ่ งช่วยให้เข้าใจความ
ต้องการในครอบครัวและไม่สามารถขจัดปั ญหา ซึ่ งเกิดขึ้นแก่จิตใจ อันละมุนละไมและเหนียมอาย ของ
คนในครอบครัวได้ ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลย แม้ขา้ พเจ้าจะสละของสารพัด เพื่อช่วยเหลือคนยากจน
จนได้รับคาสรรเสริ ญเยินยอจากคนอื่น แม้ขา้ พเจ้าจะได้รับเกียรติ ชื่อเสี ยง อันใหญ่ยงิ่ โดยยอมให้เอาตัว
ข้าพเจ้าไปเผาเสี ย แต่หากข้าพเจ้าเฉยเมยต่อการรับใช้คนที่ใกล้ชิดที่สุด และรักที่สุด จะหาเป็ น
ประโยชน์แก่ขา้ พเจ้าไม่”
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“ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทาคุณให้ ความรักนั้นไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิง่ ยะโส ไม่
หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตนเองฝ่ ายเดียว หรื อต่อสู ้เพื่อประโยชน์ของตนเอง ไม่ฉุนเฉี ยวไม่โมโหร้ายเมื่ออีก
ฝ่ ายหนึ่งกระทาผิด ไม่ชื่นชมยินดีในความผิดของคนอื่น แต่ชื่นชมยินดีเมื่อเขาประพฤติชอบ”
ความรักนั้น ทาให้สู้ทนลาบากโดยไม่บ่น มีความหวังเสมอ มีความยินดีเสมอ และอดทนเสมอ
ครอบครัวเป็ นแหล่งทดสอบที่ดีที่สุด ว่าผูใ้ ดได้อุทิศชี วติ ให้แก่พระเจ้าอย่างแท้จริ ง เพราะการ
รับใช้พระเจ้าในด้านอื่น ๆ นั้น ท่านย่อมได้รับคาชมเชยจากคนทั้งหลายไม่มากก็นอ้ ย แต่การรับใช้ใน
ครอบครัว ท่านต้องเอาชีวิตเป็ นเดิมพัน โดยไม่ได้รับคาสรรเสริ ญเยินยอจากผูใ้ ด พระเจ้าทรงประทาน
ครอบครัวให้คริ สเตียน เพื่อฝึ กฝนให้คริ สเตียน ไม่วางตนสู งเกินกว่าที่ตนควรและในครอบครัวนี่ เอง ที่
ทาให้คนทั้งหลายทราบว่า ชี วติ คริ สเตียนคือชีวติ แห่งความเชื่อ ซึ่ งมีการประพฤติที่ประกอบด้วยความ
รัก

กฏข้ อที่ 2 ตามแผนการของพระเจ้ า สาหรับชีวติ สมรสสามีจะต้ องเป็ นผู้นา ผู้ปกป้ องรักษา
ผู้จัดหา ผู้ให้ ความรัก แก่ครอบครัว
ถ้าสามีดาเนินชีวติ สมรส ตามแบบแผนที่พระเจ้าทรงวางไว้ เขาจะเห็นความสาคัญของ
ภาระหน้าที่ของแต่ละอย่าง ที่พระจ้าทรงโปรดประทานให้ และจะถือว่าความรับผิดชอบเหล่านี้มี
ความสาคัญมากที่สุด วิธีการที่สามีประกอบภารกิจ ซึ่ งพระเจ้าทรงมอบหมายให้น้ ี จะมีผลกระทบ
กระทบกระเทือน ต่อบรรยากาศในครอบครัว และชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของคนทั้งครอบครัวมาก
ก. สามีเป็ นผู้นา หรื อศีรษะของภรรยาในชี วิตสมรส
พระธรรมเอเฟซัส 5:23 สอนว่า “เพราะว่าสามีเป็ นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์ ทรงเป็ น
ศีรษะของคริสตจักร” พระธรรม 1 ทิโมธี 3:4-5 สอนว่า สามีผซู ้ ่ ึ งเป็ นผูน้ าในคริ สตจักร “ต้องเป็ นคน
ครอบครองบ้านเรื อนของตนได้ดี อบรมบุตรธิ ดาของตน ให้อยูใ่ นโอวาท และมีใจนอบน้อมเพราะว่าถ้า
ชายคนใดไม่รู้จกั ครอบครองบ้านเรื อนของตน คนนั้นจะดูแลคริ สตจักรของพระเจ้าได้อย่างไร” พระเจ้า
ทรงอยากชมเชยคริ สเตียนทุกคน ดังที่ได้ทรงชมเชย อับราฮัม ในพระธรรมปฐมกาล 18:19 ว่า “ด้วยเรา
รู้จกั อับราฮัมอย่างสนิท ดาริ จะให้เขาปกครองลูกหลานของเขาต่อไป”
ข. สามีเป็ นผู้พิทกั ษ์ รักษา และให้ ความรั กแก่ ภรรยา
“ฝ่ ายสามีก็จงรักภรรยาของตน เหมือนอย่างพระคริ สต์ที่ทรงรักคริ สตจักร และทรงประทาน
พระองค์เองเพื่อคริ สตจักร” (เอเฟซัส 5:25) เมื่ออยูใ่ นบ้าน สามีจะต้องแสดงความรักต่อภรรยา ให้
ภรรยาเห็นประจักษ์ เขารู้จกั ความรักของพระเจ้า โดยที่พระองค์ได้ทรงสาแดงความรักของพระองค์ ให้
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มนุษย์เห็นทุกวัน จากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และพระราชกิจของพระองค์ฉนั ใด ในชีวิตสมรสก็ฉนั นั้น
สามีจะต้องแสดงความรักของเขาให้ภรรยาเห็นโดยคาพูดและการกระทา การกระทาเช่นนั้นจะทาให้
ครอบครัวชื่นฉ่ า ด้วยบรรยากาศแห่งความรัก และช่วยให้เด็กในครอบครัว เจริ ญเติบโตและเข้มแข็งฝ่ าย
วิญญาณ พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้สอนหรื ออนุญาตผูเ้ ป็ นสามีให้เฆี่ยนตี ลงโทษภรรยาของเขา พระ
คริ สตธรรมคัมภีร์เพียงแต่สอนว่า “เช่นนั้นแหละ สามีจึงควรรักภรรยาของตนเหมือนกับรักกายของ
ตนเอง ผูท้ ี่รักภรรยาของตนก็รักตนเอง เพราะว่าไม่มีผใู ้ ดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเอง มีแต่เลี้ยงดู
และทนุถนอมเหมือนพระคริ สต์รงกระทาแก่คริ สตจักร” (เอเฟซัส 5:28-29)
ค. สามีเป็ นผู้เลี้ยงดูภรรยาและครอบครัวของเขา
ถ้าแม้ผใู ้ ดไม่เลี้ยงดูคนในบ้านเรื อนของตน ผูน้ ้ นั ก็ได้ปฏิเสธพระเจ้าเสี ยแล้ว และชัว่ ยิง่ กว่าผูท้ ี่
ไม่ได้เชื่อเสี ยอีก บางครั้งสามีตอ้ งการความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว ในการทามาหากินนั้น
เป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้า สามีซ่ ึ งเป็ นหัวหน้าครอบครัว จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการเลี้ยงดูโดยตรง การที่ภรรยา หรื อญาติพี่นอ้ ง ทาหน้าที่เป็ นหัวหน้าหรื อผูป้ กครอง และผูเ้ ลี้ยงดู
ครอบครัว จึงเป็ นการกีดกันหรื อก้าวก่ายสิ ทธิ หน้าที่ และพระพร ซึ่ งพระเจ้าได้ประทานให้แก่ผเู ้ ป็ น
สามี นอกจากนั้น ภรรยาที่ไม่ยอมให้สามีมีสิทธิ หน้าที่ และตาแหน่งที่สมควรในครอบครัว จะทาลาย
ความสุ ขในชีวติ สมรสอย่างสิ้ นเชิง ความจริ งเรื่ องนี้ ได้ปรากฏแก่ผทู ้ ี่เป็ นภรรยาหลายคนมาแล้ว

กฏข้ อที่ 3 ในครอบครัวคริสเตียน ภรรยาจะต้ องรักสามี จะต้ องเป็ นเพือ่ น เป็ นผู้ช่วย และที่
ปรึกษาของเขา และในขณะเดียวกัน ต้ องยอมฟังสามีด้วย (ดู 1 เปโตร 3:1, 1 โครินธ์ 11:3,
เอเฟซัส 5:22)
“พระเยโฮวาห์เจ้าทรงดาริ วา่ ซึ่ งมนุษย์ผนู ้ ้ นั จะอยูค่ นเดียวก็ไม่เหมาะ เราจะสร้างขึ้นอีกคนหนึ่ง
ให้เป็ นคู่เคียง เหมาะกับเขา” (ปฐมกาล 2:18) พระธรรมข้อนี้ช้ ีให้เราเห็นว่าภรรยาเป็ นเพื่อนคู่ชีวติ ของ
สามี บางครั้งผูเ้ ป็ นสามีบางคนใช้เวลาว่างส่ วนใหญ่ หรื อทั้งหมดของเขา ร่ วมสนุกสนานกับชายหญิงอื่น
จนลืมภรรยาของตนไป ตามหลักเกณฑ์ของพระเจ้าแล้ว สามีจะกระทาเช่นนั้นไม่ได้ หากสามีคนใดรู ้สึก
ว่าตนคบเพื่อนบางคนได้ดีกว่าภรรยา ซึ่ งเป็ นเพื่อนคู่ชีวิตของตน ก็เป็ นการแสดงว่า สิ่ งผิดปกติได้
เกิดขึ้นในชีวิตสมรสของเขาแล้ว และเขาทั้งสองจะต้องรี บทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า พระองค์
ทรงสามารถแก้ไขปั ญหานี้ได้ เหตุที่ตอ้ งเน้นหนักในเรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างสามีกบั ภรรยา เป็ น
เพราะความสัมพันธ์น้ ี มีส่วนเกี่ยวข้องกับบรรยากาศ และการเจริ ญเติบโตของบุตรในครอบครัว
ดังได้บอกไว้ในพระธรรมเอเฟซัส 5:25 แล้วว่า สามีจะต้องรักภรรยาของเขา แต่ภรรยาก็มีส่วน
สาคัญในการทาตนเป็ นที่รักของสามี รับความรักของสามี และรักสามี (ดู ทิตสั 2:4) ความรักใน
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ครอบครัวจะเพิ่มพูนขึ้นอย่างง่ายดาย หากสามีภรรยาให้เกียรติแก่กนั และกัน และรักษาชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ
ในครอบครัวให้ดีเสมอ ความสะอาดเรี ยบร้อยของภรรยา และของงานที่เธอทา ก็จะเพิ่มเสน่ห์ในตัวเธอ
ขึ้นอีกมาก
ภรรยามีหน้าที่กาเนิ ดบุตรและดูแลบ้านเรื อน “เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกแม่ม่ายสาว
ๆ นั้น มีสามี มีบุตร และดูแลบ้านเรื อน...” การดูแลรักษาเด็ก บ้านเรื อน และงานครัวอยูใ่ นความ
รับผิดชอบโดยตรงของภรรยา แต่สามีและทุกคนในครอบครัว ก็ควรช่วยเหลืองานเหล่านี้ เมื่อได้รับการ
ขอร้อง สามีหรื อญาติพี่นอ้ งซึ่ งไม่ยอมให้ภรรยาปฏิบตั ิ ตามหน้าที่ซ่ ึ งพระเจ้าได้ทรงมอบหมายไว้ให้เธอ
และยืนยันที่จะทาหน้าที่เหล่านั้นแทนภรรยา ก็จะขาดพระพรอย่างใหญ่หลวงจากพระเจ้า เพราะงาน
ดูแลบ้านเรื อนและงานครัวนั้น เป็ นหน้าที่รับผิดชอบของภรรยา สามีที่ยนื ยันทาหน้าที่ของภรรยา หรื อ
อนุญาตให้ภรรยาทางานอื่น ๆ ซึ่ งไม่ใช่งานบ้าน ทั้ง ๆ ที่มีบุตรหลายคนที่บา้ น ซึ่ งเธอต้องรับผิดชอบ
ย่อมเป็ นการฝ่ าฝื นน้ าพระทัยของพระเจ้า
ในบางครอบครัว ผูท้ ี่เป็ น บิดา มารดา รักและตามใจบุตรหัวปี มากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิง่
ขณะที่เขายังเด็กอยู่ โดยยอมให้บุตรนั้นใช้อานาจบังคับมารดา พฤติกรรมนี้ อาจมีประเพณี บางอย่างอยู่
เบื้องหลัง แต่ในครอบครัวคริ สเตียนแล้ว พระเจ้าทรงไม่อนุญาตให้บุตรหัวปี หรื อบุตรคนใดใน
ครอบครัว ใช้อานาจบังคับบิดามารดาของเขา พระเจ้าทรงสั่งว่า “ฝ่ ายบุตรจงนบนอบเชื่ อฟัง บิดามารดา
ของตนในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า” (เอเฟซัส 6:1) และพระธรรมสุ ภาษิต 1:8 และ 6:20 สอนว่า “ศิษย์ของเรา
เอ๋ย จงฟังโอวาทบิดาของเจ้ า และอย่าละทิง้ คาสอนของบิดาเจ้ า” แม้แต่พระเยซูคริ สต์เอง เมื่อพระองค์ยงั
ทรงเยาว์อยู่ พระองค์ก็ทรงฟังโอวาทของโยเซฟและมาเรี ยดังคาบันทึกใน ลูกา 2:51 ว่า “แล้วพระกุมาร
เยซูก็ลงไปกับเขาไปยังเมืองนาซาเร็ ธ อยูใ่ ต้ความปกครองของเขา”
สามีและภรรยาไม่ควรปกปิ ดความลับใดต่อกัน แต่ควรจะเผยเรื่ องทุกอย่างให้อีกฝ่ ายหนึ่งรู้
เสมอ เพื่อทั้งสองจะได้ช่วยเหลือและหนุนน้ าใจซึ่ งกันและกัน สามีและภรรยาซึ่ งรักและให้เกียรติกนั
อย่างแท้จริ ง ย่อมไม่ไปที่ใด ๆ ตามลาพัง เป็ นเวลานานหลายชัว่ โมง โดยไม่บอกให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้าก่อนว่าตนจะไปที่ใดบ้าง และไปด้วยเหตุอนั ใด หากสามีและภรรยาต่างเก็บความลับไว้แล้ว เขา
ทั้งสองย่อมไม่อาจเป็ น “อันหนึ่งอันเดียวกัน” ได้ ความสัมพันธ์ในการเป็ น “อันเดียวกัน” ของสามีและ
ภรรยา ยังเป็ นสัญลักษณ์ ที่ทาให้มนุษย์เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างพระคริ สต์ และคริ สตจักรของ
พระองค์ (ดูเอเฟซัส 5:23,32) ให้เราสารวจตัวเองว่า ชีวิตในครอบครัวของเรา เป็ นตัวอย่างที่ดี แก่ชนใน
ท้องถิ่นที่เราอาศัยอยูห่ รื อไม่
พระธรรมกาลาเทีย 5:22-24 ได้ให้รายชื่อคุณสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวติ ทางฝ่ ายวิญญาณจิต ซึ่ ง
พระเจ้าทรงตั้งไว้เป็ นมาตรฐาน สาหรับการดารงชีวิตในครอบครัวของทุกคน จงลองตรวจดูวา่ ท่านได้
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แสดงคุณสมบัติเหล่านี้ ในครอบครัวของท่านมากน้อยเพียงใด โดยให้คะแนน คุณสมบัติที่ท่านได้
สาแดงแก่ทุกคนในครอบครัว เป็ น 100 % 75% 50% หรื อ 25% ตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม
ข้าพเจ้าได้แสดงคุณสมบัติ แก่ทุกคนในครอบครัวของข้าพเจ้าดังนี้ คือ
1. ความรัก
( )
2. ความยินดี
( )
3. ความสันติสุข
( )
4. ความอดกลั้นใจ
( )
5. ความปรานี
( )
6. ความสัตย์
( )
7. ความสุ ภาพอ่อนน้อม
( )
8. การรู้จกั บังคับตน
( )
ท่านได้คะแนนเฉลี่ยกี่เปอร์ เซ็นต์ ท่านคิดว่าท่านจะต้องปรับปรุ งตัวให้ดีข้ ึนไหม จงทูลขอความ
ช่วยเหลือจากพระเยซูคริ สต์ เพราะว่า “สาธุการแก่ พระเจ้ า ผู้ทรงประทานชั ยชนะแก่ เราทั้งหลาย โดย
พระเยซู คริสต์ เจ้ าของเรา” (1 โคริ นธ์ 15:57)
โปรดสังเกตด้วยว่า ในรายชื่ อคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณจิตสาหรับครอบครัวคริ สเตียน ที่มีพระเยซู
คริ สต์เป็ นศูนย์กลางนั้น คุณสมบัติแห่งความรัก และความยินดีมาก่อน คุณสมบัติอื่น ๆ เพราะหาก
ครอบครัวใดมีความรัก ความยินดี ของพระเจ้าแล้ว คุณสมบัติอื่น ๆ ก็ตามมาด้วย ภรรยาและสามีที่
ประกอบด้วยความรัก และความยินดียอ่ มเป็ นบิดามารดาที่เปี่ ยมล้นด้วยความรักและความยินดีดว้ ย
(ดูสดุดี 113:9, ปัญญาจารย์ 9:9, เอเฟซัส 5:25, 6:4) “และบรรดาลูกหลานของเจ้า จะเป็ นสาวก
ของพระเยโฮวาห์ และบรรดาบุตรของเจ้าจะมีความสุ จสาราญ” (อิสยาห์ 54:13)
การวางตนของบิดามารดาในครอบครัว จะก่อให้เกิดบรรยากาศ ที่จะสอนบุตรได้ดีกว่าคาเตือน
สอนของบิดามารดา
พระเจ้าทรงวางกฎเกณฑ์ สาหรับชีวิตสมรส ไว้ไม่มากนัก แต่ก็เป็ นกฎเกณฑ์ที่กระทัดรัด
ตรงไปตรงมา
คาถาม
1. จงให้ความคิดเห็นว่า เหตุไรพระเจ้าจึงทรงรับสั่งให้สามี และภรรยาเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน?
2. มีทางใดบ้าง ที่สามีภรรยา จะช่วยให้การเป็ นอันเดียวกัน กระชับมัน่ ยิง่ ขึ้น?
3. จงให้คาอธิ บายและความคิดเห็น เกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบของสามีและภรรยาในครอบครัว
ของท่าน ที่ท่านได้ปฏิบตั ิมานั้น ว่าสอดคล้องกับแผนการของพระเจ้าหรื อไม่?
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4. ความสัมพันธ์ของสามีและภรรยา ให้ผลสะท้อนแก่บุตรอย่างไรบ้าง?
5. คาว่า “บรรยากาศ” ในครอบครัว หมายถึงอะไร? บรรยากาศในครอบครัว เกี่ยวข้องกับความ
เจริ ญเติบโตฝ่ ายวิญญาณจิต ของบุตรอย่างไรบ้าง?
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บทที่ 2 แบบแผนการประพฤติของเด็ก
บุตรเป็ นของขวัญประเสริ ญยิ่ง ที่พระเจ้าทรงประทานให้บิดามารดา “จงดูเถิด การมีบุตรชาย
หญิง ย่อมเป็ นของประทานมาแต่พระเยโฮวาห์ และการตั้งครรภ์น้ นั คือรางวัลของพระองค์”
(สดุดี 127:3) เมื่อพระองค์ทรงประทานบุตรให้เป็ นมรดกแล้ว พระองค์ก็ทรงมอบภาระหน้าที่
ให้บิดามารดาฝึ กฝนอบรม ในทางของพระองค์ดว้ ย “จงฝึ กฝนเด็กให้ ประพฤติตามทาง ทีค่ วรจะ
ประพฤิตนั้น และเมื่อแก่ชราแล้ว เขาจะได้ เดินห่ างจากทางนั้น” (สุ ภาษิต 22:6) เด็กทุกคนที่เกิดใน
ครอบครัวคริ สเตียน จึงควรได้รับการฝึ กสอนตั้งแต่เขายังเยาว์อยู่ ให้เขาทราบว่า พระเจ้าทรงให้เขาเกิด
มาในโลกนี้ ก็เพื่อให้เขาดารงชีวติ อยูเ่ พื่อพระองค์ และเพื่อคนอื่น และเป้ าแห่งชีวิตของเขา คือเมือง
สวรรค์

ในการฝึ กสอนบุตรนั้น บิดามารดาควรจดจามุ่งหมายสาคัญสองประการ คือ
1. เพื่อเตรี ยมตัวบุตรให้รักพระเจ้า และเป็ นผูใ้ หญ่ในอนาคต มีความคิดความเข้าใจเยีย่ งผูใ้ หญ่
รู ้จกั ปรับปรุ งตัวให้เข้ากับสภาวะและสิ่ งแวดล้อมได้ดี และรู ้จกั พึ่งพาอาศัยตนเองในกิจทุกอย่าง
2. เพื่อวางรากฐานการรับใช้พระเจ้า และเพื่อนมนุษย์ให้แก่บุตร ในการเป็ นสมาชิกคริ สตจักร
หรื อเป็ นคนงานรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา
ท่านจะบรรลุจุดมุ่งหมายสองประการดังกล่าวนี้ ก็ต่อเมื่อท่านได้ฝึกฝนอบรมบุตรด้วยความรัก
ความระมัดระวัง และด้วยการเชื่ อฟังพระเจ้า จนบุตรนั้นมีอุปนิสัยอันดีงาม งานนี้มิใช่งานที่ง่าย ท่าน
ต้องทุ่มเทเวลา และกาลังไม่นอ้ ย ทั้งยังต้องคอยฟังคาทรงนาของพระเจ้าตลอดเวลาด้วย จึงจะทางานนี้
ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ความได้เปรี ยบอย่างใดอย่างหนึ่งของครอบครัว เช่นสุ ขภาพดี ความมัน่ คัง่ การศึกษาดี
หรื อสติปัญญาอันปราชญ์เปรื่ อง หรื อ คุณสมบัติดงั กล่าวนี้ทุกอย่างรวมกัน ไม่อาจค้ าประกันท่านได้วา่
ท่านจะมีบุตรที่มีอุปนิสัยดีเสมอไป อัจฉริ ยบุรุษหลายคนในประวัติศาสตร์ซ่ ึงมีบุคลิกลักษณะ และ
อุปนิสัยดีเยีย่ ม เจริ ญเติบโตในครอบครัวที่ยากจนที่สุด ซึ่ งบิดามารดาไร้การศึกษา และมีสุขภาพไม่ดี
ในทางตรงกันข้าม ฆาตรกรที่เลวร้ายที่สุดของโลกจานวนไม่นอ้ ย ซึ่ งยังถูกจาคุกในปั จจุบนั เป็ นผูท้ ี่มี
สติปัญญาเลิศล้ า บางคนมาจากครอบครัวที่ร่ ารวย มีสุขลักษณะอนามัยดี ดังนั้น จึงเห็นได้วา่ ผูท้ ี่พบ
ความสาเร็ จในชี วติ นั้น ไม่ใช่เป็ นผูท้ ี่มีสติปัญญา ฉลาดปราชญ์เปรื่ องเสมอไป แต่เป็ นผูท้ ี่มีอุปนิสัยดี
คุณลักษณะของผูท้ ี่มีอุปนิสัยดี คือ เชื่อฟังผูใ้ หญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ เป็ นคนสัตย์จริ ง บริ สุทธิ์ ถ่อม
ตน ประกอบด้วย ความรัก ความซื่อตรง และความเชื่อในพระเจ้า บิดามารดามีหน้าที่รับผิดชอบ ในการ
เสริ มสร้างคุณลักษณะเหล่านี้ ให้แก่บุตรของเขา ตั้งแต่เขาเป็ นเด็กอยู่ อย่าเริ่ มฝึ กสอนเขาเมื่อเขาเติบโต
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เป็ นหนุ่มสาวแล้ว เกรงว่าจะสายเกินไป ท่านควรเริ่ มต้นฝึ กสอนทันที ขณะที่เด็กคลอดออกมา โดยให้
บรรยากาศในครอบครัวเต็มไปด้วยความรัก ความเข้าใจ พยายามจัดสรรทุกอย่างที่ทารกต้องการ เท่าที่
จะเป็ นไปได้ และฝึ กสอนให้เด็กรู้จกั ไว้วางใจบิดามารดา เมื่อเด็กเชื่อฟังและไว้วางใจบิดามารดาได้ทุก
อย่าง เช่นนี้ แล้ว ก็จะเป็ นรากฐานที่มนั่ คง ทาให้บิดามารดาสามารถเสริ มสร้างคุณลักษณะที่ดีเด่น ให้แก่
เด็กต่อไปในอนาคตได้
ไม่มีเด็กคนใดที่เจริ ญเติบโตขึ้นมา และมีคุณลักษณะที่ดีเหมือนคุณลักษณะของพระเยซูคริ สต์
โดยบังเอิญ เด็กจะต้องได้รับการฝึ กสอน ในครอบครัวซึ่งได้เทิดทูนพระเยซูคริ สต์เป็ นใหญ่และซึ่ งเปี่ ยม
ล้นด้วยความรัก ในครอบครัวคริ สเตียน ซึ่ งบิดามารดาเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน และได้อุทิศชีวิตให้แก่
พระเจ้าแก่กนั และกัน และแก่บุตรแล้ว ย่อมพยายามทุกวิถีทางที่จะจัดสรรสิ่ งที่บุตรต้องการทางฝ่ าย
ร่ างกาย ฝ่ ายสติปัญญา และฝ่ ายวิญญาณจิตในการนี้ท่านต้องรับความช่วยเหลือ และคาแนะนาต่าง ๆ ซึ่ ง
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ให้ไว้อย่างดีที่สุด พระธรรมยากอบ 1:5 สอนว่า “ถ้ าผู้ใดในพวกท่ านขาด
สติปัญญาก็ให้ ผ้ นู ้ ันทูลขอจากพระเจ้ า ผู้ทรงโปรดประทานให้ แก่ คนทั้งปวงด้ วยพระกรุ ณา และมิได้ ทรง
ตาหนิ แล้ วผู้น้ ันก็จะได้ รับสิ่ งทีท่ ูลขอ”
อะไระเป็ นเหตุ ทาให้เด็กชอบทา ในสิ่ งที่เขากระทาอยู่ ทาไมเขามองสิ่ งที่เขามอง เราจะพยายาม
ตอบคาถามเหล่านี้ส้ นั ๆ พอเป็ นสังเขป ดังต่อไปนี้
กรรมพันธ์ สิ่ งแวดล้อม และความตั้งใจ เป็ นที่ให้กาเนิดบุคลิกลักษณะ ของแต่ละบุคคล หรื ออีก
นัยหนึ่งกรรมพันธ์ + สิ่ งแวดล้อม + ความตั้งใจ = บุคลิกลักษณะ
กรรมพันธุ์ คือ สิ่ งติดตัวมากับเด็กโดยกาเนิด ได้แก่ รู ปร่ าง หน้าตา ความสามารถในการเรี ยนรู ้
และความซึ มซาบในเรื่ องฝ่ ายวิญญาจิต เด็กไม่จาเป็ นต้องแสวงหาลักษณะพิเศษเหล่านี้ เพราะเขาได้
คุณสมบัติดงั กล่าว โดยกาเนิ ดแล้ว กรรมพันธุ์ของเด็กมาจากบิดา มารดา ปู่ ย่า ตายาย ฯลฯ โดยเหตุน้ ีการ
เลือกคู่ครองจึงเป็ นสิ่ งสาคัญมาก เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ ของบุตรสื บต่อมาด้วย บิดามารดา
ที่ฉลาดจะคอยสังเกตดู คุณลักษณะต่าง ๆ ที่บุตรได้มาโดยกาเนิ ด แล้วหาทางปรับปรุ งคุณลักษณะ
เหล่านั้นให้ดีข้ ึน เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ ื่นและเพื่อเป็ นที่ถวายเกียรติแก่พระเจ้า
สิ่ งแวดล้อมที่เด็กอาศัยอยูน่ ้ นั เกิดจากการจัดสรรของบิดามารดา และคนในท้องถิ่นเดียวกัน
เด็กไม่มีหน้าที่จดั สรรสิ่ งแวดล้อม หรื อสภาวะเป็ นอยูท่ ี่เขาเกิด สิ่ งแวดล้อมนี้ หมายถึงทุกสิ่ งทุกอย่างที่
อยูร่ อบตัวเขา ทั้งที่เกี่ยวข้องกับร่ างกายและวิญญาณจิตของเด็ก
ความตั้งใจของเด็ก ก็คือ ความรู ้สึกชอบ และความรู ้สึกไม่ชอบ ต่อสิ่ งแวดล้อมทุกอย่าง รวมทั้ง
ใฝ่ ฝันซึ่ งเป็ นนิสัยประจาตัว ความใฝ่ ฝันของเขาส่ วนใหญ่เป็ นผลสื บเนื่องจากสิ่ งแวดล้อม
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ความตั้งใจของแต่ละบุคคล มีอานาจทาให้บุคคนั้นกระทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดได้ดว้ ยความกล้าและ
มัน่ ใจ แต่สิ่งแวดล้อมมีอิทธิ พลมากที่สุด ต่อวิธีการที่เด็กใช้ในการทาให้ความตั้งใจนั้นสาเร็ จ ฉะนั้น
บรรยากาศในครอบครัว จึงมีความสาคัญต่อความประพฤติของเด็ก และความตั้งใจของเด็กแต่ละคน
ส่ วนใหญ่ข้ ึนอยูก่ บั วิธีการฝึ กสอนของบิดามารดา หรื อการขาดการฝึ กสอนโดยบิดามารดา
เด็กสื บเชื้อสาย ความสามารถในการเรี ยนรู ้ แต่สิ่งแวดล้อมมีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ของเด็กมาก
เด็กที่มีอายุต้ งั แต่เกิดจนถึง 4-5 ขวบ จะเรี ยนรู ้โดยการเลียนแบบคนอื่น เป็ นส่ วนใหญ่ เด็กสามารถจดจา
การกระทา
และการประพฤติของบิดามารดาได้มากกว่าคาเตือนสอนของบิดามารดาหลายเท่า
แม้กระทัง่ ตลอดระยะเวลาที่เด็กเจริ ญเติบโตเป็ นใหญ่ เขาจะได้รับประสบการณ์เดียวกัน คือ การกระทา
ของแต่ละคน ก่อให้เกิดความประทับใจได้มากกว่าคาพูด ตัวอย่างเช่น เด็กสื บเชื้อสายความสามารถใน
การอ่านและเรี ยนรู ้ แต่เขามิได้สืบเชื้อสายในการชอบอ่านนิยายฆาตกรรมลึกลับ หรื อ ชอบอ่านชีวิต
ประวัติคริ สเตียนคนสาคัญ เด็กสื บเชื้อสายชอบดนตรี แต่มิได้สืบเชื้อสายในการชอบดนตรี นายุคหรื อ
ชอบดนตรี ทางศาสนา ดนตรี ที่บิดามารดาชอบฟังและอนุญาตให้เด็กฟังเสมอ หรื อหนังสื อที่บิดามารดา
ชอบอ่าน และอนุ ญาตให้เด็กอ่านต่างหาก ที่ทาให้เด็กชอบและเลือกสิ่ งนั้น ๆ
การฝึ กฝนกับการว่ากล่าวก็ไม่เหมือนกัน บางคนคิดว่าการบอกให้บุตรทาสิ่ งที่ตนปรารถนาก็
เพียงพอแล้วไม่จาเป็ นที่จะต้องบังคับให้บุตรปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด แต่พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า
“จงฝึ กสอนเด็กให้ประพฤติตามทางที่ควรจะประพฤติน้ นั ” คาว่า “ฝึ กสอน” ในพจนานุกรมให้คาจากัด
ความว่า คือ “การอบรมบ่มนิสัย และความประพฤติให้อยูใ่ นมาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยความรอบคอบ
ระมัดระวัง” การฝึ กสอนบุตรจึงมีความหมายมากกว่าการว่ากล่าวเท่านั้น บิดามารดาได้รับภาระหน้าที่
จากพระเจ้าให้ฝึกสอนบุตรของตนนั้น จึงต้องสละเวลา และแรงงานมาก เพื่อทาการที่พระเจ้าทรงมอบ
ไว้น้ นั สาเร็ จครบถ้วน พระเจ้าตรัสสั่งว่า “จงสอนถ้ อยคาเหล่ านี้ แก่ บุตรทั้งหลายของเจ้ าเมื่อนั่งอยู่ใน
เรือน และเดินกลางหนทาง เมื่อนอน และลุกขึน้ จงกล่ าวสั่ งสอนถ้ อยคาและจงเอาถ้ อยคาเหล่านีจ้ ารึกไว้
ทีเ่ สาประตูเรือน และที่ประตูบ้านของเจ้ า” (เฉลยธรรมบัญญัติ 11:19-20) คนเกียจคร้านย่อมทางาน
เช่นนี้ไม่ได้และผูท้ ี่ไม่รู้จกั พระเจ้าจะรับภาระนี้ไม่ได้เช่นกัน การยอมให้บุตรวัยเยาว์อยูใ่ นความดูแลของ
คนใช้หรื อญาติพี่นอ้ ง ที่ไม่ใช่คริ สเตียนก็เท่ากับนาบุตรนั้น ออกจากความดูแลรักษาของพระเจ้าโดยตรง
ฉะนั้นหากเป็ นไปได้ บิดามารดาที่รักพระเจ้า จะไม่ยอมให้ผอู ้ ื่นฝึ กสอนบุตรแทนตน แต่จะพยายาม
ฝึ กสอนโดยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อบุตรยังเยาว์อยู่ เพราะว่า “ผูท้ ี่รับจ้าง มิได้เป็ นผูท้ ี่เลี้ยงแกะ
(บิดามารดา ) และฝูงแกะไม่ได้เป็ นของเขา เมื่อเห็นสุ นขั ป่ ามาเขาจะละทิ้งฝูงแกะหนีไป สุ นขั ป่ าก็ชิงเอา
ฝูงแกะไปเสี ยและทาให้ฝงู แกะกระจัดกระจายไป เขาหนีเพราะเขาเป็ นลูกจ้างและไม่เป็ นห่วงแกะเลย”
(ยอห์น 10:12,13)
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เด็ก ๆ เจริ ญเติบโตตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ หากบิดามารดามีความรู ้เกี่ยวกับการเจริ ญเติบโต
ของเด็กบ้าง เขาก็จะไม่ตื่นตระหนกตกใจ เมื่อเห็นสิ่ งผิดปกติหรื อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวเด็กและ
เตรี ยมพร้อมเสมอที่จะฝึ กสอนเด็ก ด้วยความเข้าใจ และด้วยสติปัญญา ตัวอย่างเช่น หากท่านรู ้วา่ เด็กอายุ
3 ขวบ มักปฏิเสธคาขอร้องของบิดามารดาเสมอ ท่านจะไม่ตกใจเมื่อลูกของท่านปฏิเสธท่านตลอดเวลา
เพราะนั้นเป็ นลักษณะของเด็กในช่วงอายุน้ นั เมื่อเด็กอายุสองขวบตอบ “ไม่” เขาอาจหมายถึง “ใช่” หรื อ
“หนูเหนื่อยเกินไป” หรื อ “รอประเดี๋ยว” หรื อ “หนูไม่วา่ ง” หรื อ “มันยากเกินไป” หรื อ “หนูไม่ทราบจะ
ทาอย่างไร” หรื อ “หนูไม่เข้าใจ” หรื อหมายถึงสิ่ งอื่น ๆ เด็กในช่วงอายุน้ นั มีประสบการณ์ คาพูด และ
ความเข้าใจจากัดมาก บิดามารดาที่ฉลาดจะต้องสอนเด็กอายุสองขวบนี้ ให้ทาตามคาขอร้องของท่าน
อย่างเคร่ งครัด ด้วยความนิ่มนวลอ่อนสุ ภาพ เมื่อเด็กมีอายุ 4 ขวบ เขาก็ผา่ นพ้นช่วงอายุที่ตอบว่า “ไม่”
และเริ่ มมีประสบการณ์และศัพท์ภาษามากขึ้นและเข้าใจสิ ทธิ อานาจของบิดามารดาได้ดีข้ ึนด้วย จึงไม่มี
ปฏิกิริยาที่เป็ นการปฏิเสธ หรื อ แข็งกระด้างต่อบิดามารดาเหมือนแต่ก่อน
ต่อไปเราจะกล่าวถึงลักษณะของเด็ก ในช่วงอายุต่าง ๆ อย่างย่อ ๆ พอเป็ นสังเขป เพื่อบิดา
มารดาจะสังเกตได้อย่างถูกต้องเมื่อเด็กค่อย ๆ เจริ ญเติบโตขึ้น
ก. ช่ วงอายุ 1 ขวบถึง 5 ขวบ
เด็กในช่วงอายุน้ ี ต้องการความเอาใจใส่ จากบิดามารดามาก เขาต้องการความรักจากบิดามารดา
และอยากให้บิดามารดาอยูใ่ กล้ชิดเสมอ เขาเชื่อทุกอย่างที่ท่านบอกเขา และเรี ยนรู ้โดยการเลียบแบบ
ผูอ้ ื่น โดยการเล่นสนุกต่าง ๆ ตามประสาเด็ก ซึ่ งพวกเขาถือว่าเป็ นธุ รกิจที่สาคัญมาก โดยถามคาถามต่าง
ๆ ว่า ทาไม ที่ไหน อะไร และเมื่อไร ตลอดเวลา และโดยการกระทาที่ซ้ า ๆ ซาก ๆ เพราะพวกเขาลืมได้
ง่ายมาก
เด็กในวัยนี้ เจริ ญเติบโตรวดเร็ วมาก เขาต้องรับประทานอาหารที่มีคุณภาพดี และต้องนอนให้
มากเพียงพอ เขาเป็ นคนเห็นแก่ตวั ไม่เข้าใจในการแบ่งปั นสิ่ งที่ตนมีให้แก่ผอู ้ ื่น และเขาไม่อยากจะ
แบ่งปั นสิ่ งของให้แก่ผใู ้ ดเลย เขายังไม่สามารถพูดได้หลายคา เขาได้รับประสบการณ์นอ้ ยมาก เขา
สามารถเอาใจจดจ่อต่อสิ่ งต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่ส้ นั คือ ไม่มากกว่า 3-10 นาที แล้วเขาจะต้องเปลี่ยน
อริ ยาบถใหม่ เด็กในวัยนี้ชอบขัดขืนและปฏิเสธคาขอร้องของบิดามารดาเสมอ ดังได้กล่าวมาแล้ว ความ
เข้าใจในฝ่ ายวิญญาณจิตของเด็กส่ วนใหญ่ ขึ้นอยูก่ บั บรรยากาศในครอบครัว และขึ้นอยูก่ บั ท่าทีของบิดา
มารดาที่มีต่อกันและกันต่อบุตรและต่อพระเจ้า
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ข. ช่ วงอายุ 6 ขวบ ถึง 8 ขวบ
เด็กวัยนี้ ต้องการความแน่ใจว่า คุณพ่อ คุณแม่ และครู รักเขา ทนุถนอมเขา เขาจะโกรธเคือง
ทันที หากมีใครล้อเขาว่าเป็ นเด็กทารก คาสรรเสริ ญเยินยอของบิดามารดา และคนอื่น ๆ ที่เด็กนิยม
ชมชอบ จะเป็ นแรงกระตุน้ ที่ดีเลิศ ที่จะหนุนใจให้เด็กทุกอย่างจนสุ ดความสามารถ
เด็กในช่วงอายุน้ ี เรี ยนรู ้โดยการสังเกต เลียนแบบ และโดยการกระทาด้วยตนเอง เขาเริ่ มมี
ความคิดต่าง ๆ ของตนเอง และถกเถียงหาเหตุผล เขามีความจาที่ดีมาก สามารถจาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และบทเรี ยนที่เรี ยนรู ้มาอย่างละเอียดถี่ถว้ นและสามารถจาสิ่ งที่เขาพบเห็นและเรี ยนรู ้ในระยะนี้
ได้
ตลอดชีวิตของเขา เด็กเหล่านี้ ตื่นเต้นง่าย ๆ ชอบคลุกคลีเล่นหัวกับเพื่อนรุ่ นราวคราวเดียวกัน พวกเขา
ชอบเล่นเกมส์ที่ไม่มีการแข่งขันอย่างจริ งจังเกินไป และชอบเกมส์ที่เล่นได้ง่าย ๆ ถ้าเขาได้รับการ
ฝึ กสอนที่ดีในวัยนี้
เขาจะพร้อมที่จะต้อนรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดส่ วนตัวของเขา
นอกจากนั้น เด็กเหล่านี้สามารถเข้าใจได้ดีวา่ อะไรดีและอะไรชัว่
ค. ช่ วงอายุ 9 ขวบถึง 11 ขวบ
เด็กในวัยนี้ก็ตอ้ งการความแน่ใจว่า บิดามารดาของเขารักเขา เข้าใจเขา และให้ความเป็ นธรรม
แก่เขา เขาไม่อยากให้ผใู ้ ดแสดงความรักต่อเขา ด้วยกิริยาอาการต่าง ๆ ในที่สาธารณะเด็กรุ่ นนี้ส่วนมาก
นิยมชมชอบผูใ้ หญ่บางคนเป็ นพิเศษ และพยายามทาตนให้เหมือนผูใ้ หญ่เหล่านั้น เขาอยากจะเป็ นอิสระ
และเป็ นตัวของตัวเองในการตัดสิ นใจ
เด็กเหล่านี้ชอบกีฬากลางแจ้ง ที่จดั เป็ นทีม แข่งขัน และที่อึกทึกครึ มโครม เขาชอบการตลก
ขบขัน เก็บแสตมป์ แมลงก้อนหิ นแปลก ๆ และทุกสิ่ งที่เพื่อนรุ่ นราวคราวเดียวกันชอบ เขาคิดพิจารณา
และค้นคว้าหาคาตอบให้แก่ตนเอง หากเขาได้รับการฝึ กสอนที่ดีแต่เยาว์วยั ในวัยนี้เขาจะรู ้จกั ดารงชีวติ
อย่างรอบคอบที่สุด เขารู ้สึกสานึกถึงความผิดบาปของตนเอง และพร้อมที่จะต้อนรับพระเยซูคริ สต์เป็ น
พระผูช้ ่วยให้รอด
ง. ช่ วงอายุ 12 ขวบ 16 ปี
ในวัยนี้ความแน่ใจถึงความรัก สิ ทธิ อานาจ และความเข้าใจของบิดา มารดา เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่สุด
สาหรับเขา เพราะความแน่ใจนี้ จะทาให้เขามีใจมัน่ คงต่อทุกอย่าง เยาวชนในวัยนี้ ไม่มีความมัน่ คงใน
อารมณ์และความรู้สึก เขาอาจจะเปลี่ยนอารมณ์ที่ร้อนวาบเป็ นเย็นวูบ หรื อจากที่เย็นวูบเป็ นร้อนวาบได้
ทันที หากเขามิได้กลับใจใหม่ รับเชื่ อพระเยซูคริ สต์มาก่อน เขาจะเป็ นคนที่ด้ือด้านและฝ่ าฝื นคาสัง่ การ
รับเชื่ อพระเยซูต้ งั แต่ยงั เด็กและการฝึ กสอนที่ดีแต่เนิ่น ๆ จะช่วยขจัดปั ญหาหลายอย่างที่เกิดแก่วยั รุ่ น ใน
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ระยะเวลานี้ ที่เด็กวัยรุ่ นเป็ นจานวนมากรู ้สึกว่าเขาจาเป็ นต้องรับเอาพระเยซูคริ สต์ และต้อนรับพระ
คริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขาเป็ นส่ วนตัว
ในระหว่างช่วงอายุน้ ี จะมีสองปี ที่เด็กเจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่อย่างรวดเร็ ว ผูห้ ญิงส่ วนมากจะ
เริ่ มเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ระหว่างอายุ 11-14 ปี ส่ วนผูช้ ายจะเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ระหว่างอายุ 13-14 ปี
วัยรุ่ นซึ่ งมีอายุจาก 12-16 ปี สนใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของเขาและทัว่ โลก
ความสนใจของเขาจะมีมากยิง่ ขึ้น หากบิดามารดาสนใจในสิ่ งเหล่านี้ดว้ ย วัยรุ่ นต้องการมีเพื่อนรุ่ นราว
คราวเดียวกัน ต้องมีเวลาเล่นอย่างสนุกสนาน ต้องรับการศึกษา ต้องมีการงาน ภาระหน้าที่ และต้องมี
อิสระในการเลือกและการตัดสิ นใจ วัยรุ่ นที่ได้รับการฝึ กสอนที่ดีมาก่อนและได้ถวายชีวติ แก่พระเยซู
คริ สต์แล้ว ย่อมนาความยินดีมาสู่ บิดามารดา ในการเลือกและการตัดสิ นใจของเขา
ก่อนจบบทนี้ ขอเชิญท่านผูเ้ ป็ นบิดามารดา อ่านคาสอนและรับการหนุนน้ าใจจากพระวจนะ
ของพระเจ้า ดังต่อไปนี้
“จงอุตส่ าห์ สาแดงตนให้ เป็ นทีพ่ อพระทัยพระเจ้ าเป็ นคนงานทีไ่ ม่ ต้องอาย.....” 2 ทิโมธี 2:15
“ผู้ทเี่ ดินร้ องไห้ ไปหว่ านพืชนั้น ไม่ ต้องสงสั ยคงจะแบกฟ่ อนข้ าวของตนกลับมาอีก ด้ วยความ
ยินดี” สดุดี 126:6
“อย่ าหลงเลย ท่ านจะหลอกลวงพระเจ้ าไม่ ได้ เพราะว่ าผู้ใดหว่ านอะไรลง ก็จะเก็บเกีย่ วสิ่ งนั้น”
กาลาเทีย 6:7
“อย่าให้ เราเมื่อยล้าในการทาดี เพราะว่าถ้ าเราไม่ ท้อใจแล้ ว เราจะเก็บเกีย่ วในเวลาอันสมควร”
กาลาเทีย 6:7
“ฝ่ ายเปโตรจึงกล่าวแก่ เขาว่ า จงกลับใจใหม่ และรับบัพติศมา ในพระนามแห่ งพระเยซู คริสต์ สิ้น
ทุกคน เพือ่ พระเจ้ าจะทรงยกความผิดบาปของท่ านเสี ย แล้ วท่ านจะได้ รับพระราชทานพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ด้ วยว่ าพระสั ญญานั้น ตกแก่ ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่ านด้ วย....” กิจการ 2:38-39

คาถาม
1. จงให้ความเห็นเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายสองประการ ซึ่ งบิดามารดาควรจดจาไว้ให้แม่นยา ในการ
ฝึ กสอนบุตร
2. จงให้คาจากัดความ และคาอธิ บายเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของ “บุคลิกลักษณะ”
3. บิดามารดามีส่วนสาคัญอย่างไร ต่อการเสริ มสร้างและดัดแปลงแก้ไข บุคลิกลักษณะของ
บุตร
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4. จงให้คาจากัดความของคาว่า “ฝึ กสอน” และอ้างข้อพระธรรมสักข้อหนึ่ง ที่กล่าวว่า พระเจ้า
ทรงสั่งให้เราฝึ กสอนบุตรของตน
5. ใครมีภาระรับผิดชอบโดยตรง ที่จะต้องทุ่มเทเวลาและกาลังกายในการฝึ กสอนบุตร
6. การเรี ยนรู ้ถึงกฎเกณฑ์ แห่ งความเจริ ญเติบโตโดยทัว่ ๆ ไปของเด็ก จะเป็ นประโยชน์แก่บิดา
มารดาอย่างไรบ้าง
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บทที่ 3 สั มพันธภาพของครอบครัวกับบุตร
“ความรักเป็ นน้ ามันหล่อลื่น ที่ทาให้การดาเนินชีวิตในครอบครัว เป็ นไปอย่างราบรื่ น”
ในบทที่ 1 เราได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของสามีและภรรยา ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่สุดของ
ครอบครัว ตามแผนการของพระเจ้า บทที่ 2 กล่าวถึงเด็กและแบบแผนการเจริ ญเติบโตของเด็ก เด็กทุก
คนแม้จะมีแบบแผนการเจริ ญเติบโตโดยทัว่ ๆ ไปเหมือนกัน คือ กรรมพันธุ์ สิ่ งแวดล้อม และความตั้งใจ
ประกอบกันเข้า ก่อให้เกิดบุคคิกลักษณะของเด็กแต่ละคนอย่างไรดี เด็กแต่ละคนยังมีขอ้ แตกต่างจาเพาะ
ตน ในบทนี้เราจะใคร่ ครวญถึงความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา กับบุตรของเขาและกับคนอื่น ๆ ที่
อาศัยอยูใ่ นครอบครัว
เราได้กล่าวไว้ในบทก่อนแล้วว่า บิดามารดาที่เป็ นคริ สเตียน ควรมีจุดมุ่งหมายในการฝึ กสอน
บุตร คือ
1. เตรี ยมตัวให้เป็ นผูใ้ หญ่ในอนาคต เป็ นผูท้ ี่รักพระเจ้ามีความคิด ความเข้าใจเยีย่ งผูใ้ หญ่ รู ้จกั
ปรับปรุ งตัวให้เข้ากับสภาวะและสิ่ งแวดล้อมได้ดี และรู ้จกั พึ่งพาอาศัยตนเองในกิจทุกอย่าง
2. วางรากฐานในการรับใช้พระเจ้า และเพื่อนมนุษย์ให้แก่เด็ก โดยเป็ นสมาชิกคริ สตจักร หรื อ
เป็ นคนรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา
เพื่อจะให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่วางไว้น้ ี บิดามารดาจะต้องฝึ กสอนอบรมบุตรของตน จนมี
อุปนิสัยดี เชื่ อฟังผูใ้ หญ่เป็ นคนงานสัตย์ซื่อ บริ สุทธิ์ ถ่อมตน ประกอบด้วยความรัก ความจงรักภักดี และ
ความเชื่อในพระเจ้า
การฝึ กสอนบุตร มิใช่เป็ นงานที่ง่าย อาจเปรี ยบได้กบั การปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ ซึ่ งต้องใช้ความ
เอาใจใส่ ดูแลอย่างดีที่สุด หน่ออ่อนของต้นไม้ ซึ่ งจะเจริ ญเติบโต แผ่กิ่งก้านสาขาและผลิดอกออกใบใน
วันข้างหน้า มักจะชอกช้ าได้ง่าย ๆ ความชอกช้ านี้จะเป็ นเหตุขดั ขวางความเจริ ญเติบโตของมัน ใน
ตอนต้นดอกไม้บางชนิดอาจเจริ ญงอกงาม ให้ความหวังและกาลังใจแก่ผปู ้ ลูกเป็ นอย่างยิง่ แต่หากมัน
ไม่ได้รับ แสงแดด และน้ าเพียงพอหรื อปลูกไว้ในดินที่ไม่ดี ในไม่ชา้ ต้นไม้น้ นั ก็จะตาย ต้นอ่อนที่ถูก
เหยียบย่า หรื อถูกแทะเล็ม ทุกครั้งที่มกั งอกเงยสู่ ผวิ พื้นดินก็จะมีชีวติ อยูไ่ ด้ไม่นานเช่นเดียวกัน มันจะ
เจริ ญเติบโตได้ไม่เต็มที่มีหญ้ารกรุ งรังขึ้นอยูล่ อ้ มรอบ หรื อมีตน้ ไม้อื่นขึ้นเบียดเสี ยดยัดเยียด ดอกไม้บาง
ชนิดมีความรู ้สึกไวมาก เพียงแต่มีสิ่งใดไปแตะต้องกลีบของมันเท่านั้น กลีบของมันก็จะหุ บลงทันที
เป็ นการทาลายความสวยงามของมันเสี ยสิ้ น
ในทางตรงกันข้าม ต้นอ่อนที่ได้รับการดูแลรักษาจนเกินไป โดยมีหลายคนใช้ความคิด และวิธี
ต่าง ๆ ในการเลี้ยงดูตน้ อ่อนนั้น มันก็จะไม่เจริ ญเติบโตเท่าที่ควร หรื ออาจถึงกับตายได้ตวั อย่างเช่น ใน
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เวลาตอนเช้า คนทาสวนคนหนึ่ง นาต้นไม้ไปปลูกไว้ในกระถางซึ่ งอยูใ่ นที่ร่ม แต่เมื่อถึงเวลาตอนบ่าย
คนทาส่ วนอีกคนหนึ่งนากระถางต้นไม้น้ นั ไปวางไว้ในที่มีแดดจ้าเมื่อเป็ นเช่นนี้ทุกวัน ต้นไม้น้ นั ก็จะ
ตายอย่างแน่นอน
ความเจริ ญเติบโตของเด็ก ก็คล้ายความเจริ ญเติบโตของต้นพืช เด็กที่ยงั เยาว์อยูน่ ้ นั ไม่อาจ
ช่วยเหลือตนเองได้เลย เขาต้องการความเอาใจใส่ ดูแลอย่างละมุนละไม และด้วยความเข้าใจจึงจะ
เจริ ญเติบโต พร้อมด้วยอุปนิ สัยอันดี สามารถนาเกียรติชื่อเสี ยง มาสู่ บิดามารดา สู่ ทอ้ งถิ่น และสู่ พระเจ้า
เราต้องเลี้ยงดูบุตรด้วยความเอาใจใส่ ในวิธีต่าง ๆ กัน ตั้งแต่เขาเกิดจนกระทัง่ เขาเติบโต มีความสามารถ
เลี้ยงดูตนเอง และตั้งบ้านเรื อนของตนเองได้ มีคนหนึ่งพูดว่า ท่านไม่จาเป็ นต้องจัดการอะไรกับความชัว่
และความผิดของบุตร ซึ่ งกาลังเพิม่ พูนขึ้น เพราะมันจะสู ญสลายไปเอง นี่เป็ นคาพูดที่ไม่ถูกต้อง พระ
ธรรมสุ ภาษิต 22: 6 สอนว่า “จงฝึ กสอนเด็กให้ ประพฤติตามทางทีค่ วรจะประพฤติน้ัน และเมื่อแก่ชรา
แล้ว เขาจะไม่ เดินห่ างจากทางนั้น”
เด็กที่มีผดู ้ ูแลหรื อผูฝ้ ึ กสอนมากเกินไป ก็จะไม่เกิดผลดีเช่นกัน ตามแผนการของพระเจ้า บิดา
มารดาต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบฝึ กสอนบุตรโดยตนเอง เพื่อจะมีโอกาสฝึ กสอนบุตรอย่างใกล้ชิดโดยเหตุน้ ี
บิดามารดาจึงควรละครอบครัวเดิม ไปตั้งครอบครัวใหม่ “เพราะเหตุน้ ี ผูช้ ายจึงละบิดามารดาของตน ไป
ผูกพันอยูก่ บั ภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็ นเนื้ออันเดียวกัน” (เอเฟซัส 5:31) เมื่อท่านแบ่งแยกออกจาก
ครอบครัวเดิมแล้ว ท่านอาจจะต้องร่ วมอาศัยชายคาเดียวกัน กับญาติพี่นอ้ งอื่น ๆ เพราะท่านไม่อาจจัดหา
หรื อสร้างบ้านใหม่ได้ การอาศัยอยูใ่ นบ้านร่ วมกับครอบครัวอื่น แม้จะมิได้เป็ นสิ่ งที่ดีที่สุด แต่ก็ยงั เป็ น
การดีที่ท่านจะสามารถฝึ กสอนบุตรได้เต็มที่ สามีและภรรยาจะต้องแสดงให้บุตรเห็นว่าเขาทั้งสองมีใจ
พร้อมเพรี ยงกัน ในการอบรมฝึ กสอนบุตรเสมอ หากมีขอ้ ขัดแย้งใด ๆ ระหว่างสามีและภรรยา เกี่ยวกับ
การฝึ กสอนบุตร ก็อย่าพึงโต้เถียงกันต่อหน้าบุตร เพราะเมื่อบุตรเห็นว่าบิดามารดามีความคิดเห็นไม่ลง
รอยกันเสมอในคาสั่ง คาขอร้องที่ได้ให้แก่เขา เขาก็จะขาดความนับถือคาเตือนสอนของบิดามารดา “ไม่
มีใคร (หรือเด็กคนใด) สามารถปฏิบัติรับใช้ นายสองคนได้ ” (มัทธิว 4:24)
บิดามารดาที่ไม่ได้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะทาให้บุตรผิดหวังและขาดสวัสดิภาพในชีวติ บิดา
มารดาที่ชอบ กล่าวคานินทาดูหมิ่นเหยียดหยามบิดามารดาอื่น ๆ ต่อหน้าบุตร จะไม่เป็ นที่เคารพยกย่อง
ของบุตรเช่นกัน และทาให้บุตรขาดความเคารพนับถือบิดามารดาอื่น ๆ ที่เขาทั้งสองกล่าวถึง เมื่อบิดา
มารดาไม่ปรองดองกัน อธิ ษฐานทูลขอต่อพระเจ้าเพื่อบุตร พระองค์ก็จะไม่ทรงตอบคาอธิ ษฐานของเขา
พระธรรม 1 เปโตร 3:7 สอนว่า “ท่านทั้งหลายที่เป็ นสามี.....จงอยูก่ ินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอ จง
ให้เกียรติแก่ภรรยา (และภรรยาจงให้เกียรติแก่สามี) เพราะท่านทั้งสองได้รับชีวติ อันเป็ นพระคุณเป็ น
มรดก เพื่อว่าคาอธิ ษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง” มีทางเดียวเท่านั้น ที่สามีภรรยาจะเป็ น
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อันหนึ่งอันเดียวกันได้ คือ เขาทั้งสองจะต้องเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริ สต์ก่อน เพราะพระเยซู
คริ สต์ทรงเป็ นปั จจัยสาคัญ ในการเชื่ อมโยงให้มนุษย์เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
บางครั้งมีเหตุจาเป็ นที่เพื่อนหรื อญาติพี่นอ้ งบางคน
ต้องไปอาศัยอยูก่ บั ครอบครัวหนึ่ง
ครอบครัวใด ในกรณี เช่นนี้ เพื่อนหรื อญาติพี่นอ้ ง จะต้องปฏิบตั ิตามกฏระเบียบและวินยั ในครอบครัว
นั้น เขาจะต้องไม่ยงุ่ เกี่ยวกับการเลี้ยงดู และการฝึ กสอนเด็กในครอบครัว จะต้องไม่กระทาสิ่ งใด ๆ อัน
เป็ นการขัดต่อความประสงค์ของผูเ้ ป็ นบิดามารดา หากผูเ้ ป็ นบิดามารดาสั่งให้บุตรของตน กระทาสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ง บางครั้งผูเ้ ป็ นบุตรไม่อยากปฏิบตั ิตาม และมาขอความช่วยเหลือจากญาติหรื อผูร้ ่ วมอาศัยกับ
ครอบครัว ผูเ้ ป็ นญาติ พึงอย่าให้ความช่วยเหลือแก่เขา เพราะจะทาให้เด็กดื้อดึงต่อคาสั่งของบิดามารดา
ยิง่ ขึ้น
เมื่อเด็กได้รับการเฆี่ยนตีสั่งสอนจากบิดามารดา เขาก็ไม่ควรเข้าไปห้าม หรื อปลอบโยนเด็ก
แทน หากเขารู ้สึกไม่พอใจเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนของผูเ้ ป็ นบิดามารดา เขาก็ควรพูดกับบิดามารดา
เป็ นการลับ หากญาติและเพื่อนรู ้สึกว่า เขาไม่อาจบังคับตนเอง ไม่ให้พดู หรื อแสดงกิริยาอันเป็ นการ
ต่อต้านและคัดค้านการกระทาของผูเ้ ป็ นบิดามารดาได้ ทางที่ดีที่สุด เขาไม่ควรอยูก่ บั ครอบครัวนั้น
ต่อไป
เด็กที่ได้รับการฝึ กสอนที่ดี จะเคารพนับถือผูม้ ีอาวุโสไม่วา่ ผูม้ ีอาวุโสนั้น เป็ นญาติพี่นอ้ งของ
ตนหรื อไม่
ความรักใคร่ ระหว่างบิดามารดา มีความสาคัญต่อสวัสดิภาพของบุตรฉันใด ความรักระหว่าง
บิดามารดากับบุตรก็มีความสาคัญเช่นนั้น บิดามารดาจะขาดความรักต่อกันและกัน เพื่อรักบุตรมากกว่า
หรื อบิดามารดารักซึ่ งกันและกันแต่ขาดการรักบุตรย่อมเป็ นไปไม่ได้ท้ งั สองอย่าง บุตรที่รู้วา่ บิดามารดา
รักเขา ห่วงเขา ก็จะอิ่มเอิบไปด้วยความสดชื่นสวยงาม ดุจความสวยงามของดอกกุหลาบที่บานสะพรั่ง
ส่ งกลิ่นไอแห่งความหอมหวลอบอวลไปทัว่ แต่บางคนเข้าใจความหมายของคาว่า “ความรัก” ผิดไป
การตามใจบุตรทุกอย่าง มิใช่ความรัก ผูท้ ี่มีความรักต่อผูอ้ ื่น ย่อมพยายามเสริ มสร้างสวัสดิภาพในชีวติ
ให้แก่คนนั้นพระธรรมฮีบรู 12:6-8 กล่าวว่า “องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงตีสอนผู้ทพี่ ระองค์ ทรงรัก.....ท่ าน
ทั้งหลายจงรับและทนเอาเถอะ เพราะเป็ นการตีสอน พระเจ้ าทรงปฏิบัติต่อท่ านในฐานะทีท่ ่ านเป็ นบุตร
ของพระองค์ ด้ วยว่ าบุตรมีคนใดเล่ า ทีบ่ ิดาไม่ ได้ ตีสอนเขาบ้ าง แต่ ถ้าท่ านทั้งหลายไม่ ได้ ถูกตีสอน
เช่ นเดียวกับคนอืน่ ๆ ท่านก็ไม่ ได้ เป็ นบุตร แต่ เป็ นลูกทีไ่ ม่ มีพ่อ” พระธรรมสุ ภาษิต 29:17,15 ก็สอนว่า
“จงกล่าวสัง่ สอนบุตรชายของตน และบุตรชายนั้นจะเป็ นเหตุให้เจ้าสบายใจ เออ....เขาจะทาให้ดวงจิต
เบิกบานยินดี.... ไม้เรี ยวที่ตีสอนทาให้เกิดปั ญญา แต่เด็กที่ถูกละเลยนั้น เป็ นเหตุกระทาให้มารดาของตน
ได้รับความอับอาย”
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บิดามารดาที่เสี ยสละความสุ ขส่ วนตัวทุกอย่าง เพื่อให้บุตรได้รับความสนุกสนานเต็มที่ เป็ น
เหตุให้บุตรเสี ยนิสัย การฝึ กสอนบุตรให้รู้จกั เสี ยสละความสุ ขส่ วนตัว เพื่อให้คนอื่นได้รับความ
สนุกสนานต่างหาก จึงจะช่วยให้บุตรเรี ยนรู ้ในการเคารพนับถือผูอ้ ื่น จงอย่าให้บุตรได้รับสิ ทธิ มาก
เกินไป หรื อสิ่ งที่ดีที่สุดเสมอไป เมื่อท่านมีขนมบางอย่างในบ้าน อย่าให้ขนมทั้งหมดแก่บุตร แต่จงสอน
ให้เขารู ้จกั แบ่งปั นคนอื่น เด็กที่เรี ยนรู ้การให้จะเป็ นเด็กที่มีความสุ ข บุตรที่ไม่ได้รับการสอนให้แบ่งปั น
สิ่ งใดแก่บิดามารดาขณะเมื่อเขายังเยาว์อยู่ เมื่อเติบโตขึ้น เขามักจะไม่ยอมให้สิ่งใดแก่บิดามารดาที่ชรา
แล้ว บุตรที่ได้รับการฝึ กสอนให้เห็นแก่ตวั เองเสมอนี้ จะขาดพระพรอย่างใหญ่หลวงในชีวติ เพราะพระ
พรนี้เขารับได้โดยการให้เท่านั้น
การเลือกที่รักมักที่ชงั
เป็ นอุปสรรค์ใหญ่หลวงอย่างหนึ่งต่อความเจริ ญก้าวหน้าของเด็ก
ครอบครัวคริ สเตียนจะต้องไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชงั การกระทาเช่นนั้นเป็ นภัยต่อเด็กและเป็ นภัยต่อ
ความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในครอบครัว หากผูเ้ ป็ นบิดามารดาให้ความรักใคร่ บุตรชายคนหนึ่ง
มากกว่าพี่สาวของเขา หรื อให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่บุตรคนโตทุกครั้ง การอิจฉาริ ษยาและการกินแหนงแคลงใจ
กันก็จะเกิดขึ้นทันที ผูม้ ีอายุมากกว่าไม่จาเป็ นต้องทาตามใจปรารถนาของผูม้ ีอายุนอ้ ยกว่าเสมอไป และ
ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า ก็ไม่จาเป็ นต้องทาตามความปรารถนาผูท้ ี่มีอายุมากกว่าเช่นเดียวกัน ความเสมอภาค
ควรใช้เป็ นมาตรฐานในการครองชีวิตในครอบครัวคริ สเตียน บิดามารดาที่ฉลาดจะไม่เปรี ยบเทียบบุตร
คนหนึ่งกับบุตรอีกคนหนึ่ง อันเป็ นเหตุให้บุตรทะเลาะวิวาทกัน ทั้งเป็ นการขัดต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า
จงพยายามสื บเสาะดูความดี ความสามารถของบุตรแต่ละคน และช่วยปรับปรุ งสิ่ งเหล่านั้นให้ดีข้ ึน จน
เป็ นคุณสมบัติที่ดีของบุตร พระธรรม 1 ทิโมธี 5:21 สอนว่า “ข้ าพเจ้ ากาชับท่านต่ อพระพักตร์ พระเจ้ า
พระเยซู คริสต์ และเหล่ าทูตสวรรค์ ทที่ รงเลือกไว้ แล้ วนั้น ให้ ท่านรักษาระเบียบเหล่ านีไ้ ว้ โดยไม่ เห็นแก่
หน้ าผู้ใด และไม่ กระทาการใด ๆ ด้ วยใจลาเอียง” บิดามารดาที่มีใจลาเอียงต่อบุตร เป็ นผูไ้ ม่ยตุ ิธรรมและ
เป็ นผูท้ ี่โหดร้ายทารุ ณ การเรี ยกบุตรว่า “ไอ้เซ่อ” เป็ นการกระทบกระเทือนต่อสุ ขภาพทางด้านจิตใจของ
บุตรมาก บุตรจะขาดความเชื่อมัน่ ในตัวเอง และในบิดามารดาด้วย บิดามารดาที่ไม่เป็ นที่ไว้วางใจของ
บุตร ก็จะขาดโอกาสอันดีที่จะช่วยบุตรต่อไป คาพูดที่ทิ่มแทงเสี ยดสี จิตใจของบุตร ไม่วา่ จะมีความจริ ง
มากมายเพียงใดแฝงอยู่ จะไม่ช่วยเหลือบุตรแม้แต่นอ้ ยเลย
บิดามารดาที่ฉลาดจะไม่อวดความสามารถของบุตร เพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบกับความสามารถ
กับบุตรคนอื่น ๆ การกระทาเช่นนั้น จะไม่ช่วยเสริ มสร้างนิสัยแห่งการถ่อมตัว ตามแบบอย่างของพระ
เยซูคริ สต์ ให้แก่บุตรแม้แต่นอ้ ย พระธรรมสุ ภาษิต 27:2 กล่าวว่า “จงให้ คนอืน่ สรรเสริญเจ้ า” (บุตรของ
ท่าน) เถิด “อย่าให้ ออกจากปากของเจ้ าเลย” บิดามารดาควรจะชมเชยความสามารถ และความสาเร็ จของ
บุตรอย่างเงียบ ๆ และหนุนใจให้เขาทาทุกอย่าง ด้วยเต็มความสามารถเสมอ ทั้งนี้มิใช่เพื่อรับการ
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สรรเสริ ญเยินยอจากคนอื่น แต่เพื่อเป็ นที่ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า พระธรรมสุ ภาษิต 22:4 กล่าวว่า
“บาเหน็จแห่งการถ่อมใจลง และความยาเกรงพระเยโฮวาห์ ก็เป็ นทางนามาถึงทรัพย์สมบัติ และเกียรติ
ศักดิ์ และชีวติ ”
บิดามารดาที่ไม่ยอมสารวจความผิดพลาดของบุตร หรื อพยายามแก้ตวั ให้บุตรที่ได้กระทาผิดต่อ
คนอื่น ย่อมเป็ นเหตุให้บุตรมีชีวติ แห่งการหลอกลวง พระคริ สตธรรมคัมภีร์ กล่าวว่า “อย่าหลงเลย จะ
หลอกพระเจ้าเล่นไม่ได้ เพราะว่าคนใดหว่านพืชอย่างใดลง ก็จะเกี่ยวเก็บผลอย่างนั้น” (กาลาเทีย 6:7)
โดยปกติ เด็กมันรู ้ดีวา่ เขาได้ทาผิดอะไรบ้าง หากบิดามารดายอมรับต่อคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุตร และ
ต่อบุตรว่า บุตรของตนผิด บุตรก็จะเคารพบิดามารดาของเขา เมื่อบุตรเคารพนับถือบิดามารดา เขาก็
ยินยอมรับการสัง่ สอนและลงโทษของบิดามารดา การสัง่ สอนและการลงโทษนี้ จะนาบุตรไปสู่ ทางแห่ง
ความชอบธรรม
โดยทัว่ ไป พี่นอ้ งในครอบครัวมักจะถือแบบอย่างของบิดามารดา ในการปฏิบตั ิต่อกันและกัน
ไม่วา่ จะเป็ นแบบอย่างที่ดีหรื อเลว เช่น ความรักใคร่ การเห็นอกเห็นใจ การทะเลาะวิวาท และการเห็น
แก่ตวั เป็ นต้น บิดามารดาที่ตื่นเต้นได้ง่ายและชอบพูดเสี ยดัง มักจะมีบุตรอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีลกั ษณะ
อย่างเดียวกันนี้ อย่างไม่ผดิ เพี้ยน บิดามารดาที่มีนิสัยเยือกเย็นสุ ขมุ พูดจาอ่อนหวาน ก็มกั จะได้บุตรที่มี
นิสัยเยือกเย็น สุ ขมุ และพูดจาอ่อนหวานด้วย จึงเห็นได้วา่ การกระทาของบิดาต่อบุตรมีผลกว่าคาพูดของ
บิดา บุตรที่คลอดใหม่อาจก่อให้เกิดปั ญหา “อิจฉาริ ษยา” ขึ้นในครอบครัว บิดามารดาที่ฉลาด จึงควร
หาทางป้ องกันโดยเตรี ยมจิตใจของบุตรคนอื่น ๆ ให้พร้อม ก่อนที่จะต้อนรับน้องใหม่ของเขา อธิ บายให้
เขาทราบว่า บุตรคนใหม่น้ ี เป็ นน้องของเขา เป็ นสมาชิกใหม่ในครอบครัว และเป็ นของขวัญจากพระเจ้า
การเอาใจใส่ แก่บุตรคนอื่น ๆ เป็ นพิเศษในขณะนี้ จะเป็ นทางป้ องกันมิให้บุตรเหล่านั้นเกิดการอิจฉา
ริ ษยาน้องใหม่ การเล่าเรื่ อง มิรยาม พี่สาวของโมเสส ซึ่ งได้ช่วยมารดา ดูแลรักษาโมเสส ทาให้โมเสส
รอดชี วติ นั้น จะช่วยให้บุตรรู ้สึกว่า เขามีส่วนสาคัญในการดูแลรักษาน้องด้วย การให้ของขวัญเล็กน้อย
แก่บุตรคนอื่น ๆ ที่ยงั เยาว์ ในวันเกิดของน้องใหม่จะช่วยให้บุตรคนอื่นรู ้สึกว่า เขามีความสาคัญต่อบิดา
มารดาเช่นกัน
เมื่อมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นในครอบครัวคริ สเตียน บิดามารดาจะพยายามปรับปรุ งครอบครัวทุก
วิถีทาง ให้มีบรรยากาศที่ชกั จูงให้บุตรมอบชีวติ ให้แก่พระเยซูคริ สต์แต่บุตรยังเยาว์ การเห็นบุตร
เจริ ญเติบโตในสติปัญญา และความรู ้เกี่ยวกับพระเยซูน้ นั เป็ นสิ่ งน่าตื่นเต้นยินดีที่สุด บุตรในครอบครัว
ของท่านเจริ ญเติบโตขึ้นในด้าน บุคลิกลักษณะ อุปนิสัย และความประพฤติดุจดอกไม้ที่บานสะพรั่งใน
สวนพฤกษาชาติอนั สวยงาม จนทาให้คนท้องถิ่นต้องชมเชยฝี พระหัตถ์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า และพระผูช้ ่วย
ให้รอดของท่านไหม
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คาถาม
1. บิดามารดาที่ทาตามใจปรารถนาของบุตรทุกอย่างเป็ นการแสดงว่า เขารักบุตรด้วยความรัก
ของพระเจ้าไหม บิดามารดาที่รักพระเจ้า แสดงความรักของเขาต่อบุตรอย่างไร จงอ้างข้อพระธรรม เป็ น
การยืนยันว่า ความเข้าใจของท่านถูกต้อง
2. บิดามารดาที่รักบุตรด้วยใจลาเอียงนั้น จะนาผลอะไรมาสู่ บุตร
3. บิดามารดาอาจทาให้บุตร เกิดการอิจฉาริ ษยาได้อย่างไร มีวธิ ี ใดบ้างที่สามารถป้ องกัน ไม่ให้
เกิดการอิจฉาริ ษยาขึ้นในครอบครัว
4. บิดามารดาที่ฉลาดรอบคอบ จะอวดความสามารถของบุตร แก่คนอื่นไหม จะแก้ตวั ให้บุตรที่
กระทาผิดหรื อไม่ การเอาใจช่วยบุตรที่กระทาผิด โดยพยายามซ่อนเร้น หรื อแก้ตวั ให้ จะเป็ นอุปสรรค์
ต่อความเจริ ญก้าวหน้า ทางด้านการถ่อมตนเยีย่ งพระเยซูคริ สต์ ของบุตรอย่างไร
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บทที่ 4 การฝึ กสอนบุตร
ท่านเคยสงสัยหรื อมีขอ้ ข้องใจ เกี่ยวกับข้อพระธรรมในสุ ภาษิต 22:6 ไหม พระธรรมข้อนี้สอน
ว่า “จงฝึ กสอนเด็กให้ประพฤติตามทางที่ควรจะประพฤติน้ นั และเมื่อแก่ชราแล้ว เขาจะไม่เดินห่างจาก
ทางนั้น” เหตุที่หลายคนไม่ยอมเชื่อหลักความจริ งในพระธรรมข้อนี้ ก็เพราะเขาไม่เข้าใจในความหมาย
ที่แท้จริ งของคาว่า “ฝึ กสอน” พจนานุกรมให้คาจากัดความของคาว่า “ฝึ กสอน” ว่า คือการนาคนมาถึง
มาตรฐานแห่งชี วติ ที่สังคมต้องการ โดยการแนะนาสั่งสอนด้วยความระมัดระวัง และอย่างสม่าเสมอ จน
เขามีนิสัยยอมเชื่อฟัง และทาตามผูอ้ าวุโสหรื อผูม้ ีตาแหน่งอานาจสู งกว่า การลงโทษไม่จาเป็ นต้องเป็ น
ส่ วนหนึ่งในการฝึ กสอนเสมอไป ดังนั้นเราจะไม่ศึกษาเกี่ยวกับการลงโทษในบทเรี ยนบทนี้
การบอกกล่าวเป็ นการแนะแนวทางให้ การสอนเป็ นการปลูกฝังความรู ้ และการปฏิบตั ิโดยตรง
ด้วย และการฝึ กสอนเป็ นการประคับประคองความรู ้น้ นั ให้มนั่ คงยิง่ ขึ้น ข้อความที่กล่าวมานี้ เป็ นคา
จากัดความของคาว่า “ฝึ กฝน” ซึ่ง ซี. เอช. เบ็นซ์ ได้ให้ไว้หนังสื อของท่านที่มีชื่อว่า “คู่มือการศึกษา
เกี่ยวกับเด็ก” คาจากัดความนี้ ทาให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่า การบอกกล่าวและการสอนไม่ใช่การฝึ กสอน
เสมอไป แม้วา่ ทั้งสองประการนี้จะมีความจาเป็ นต่อการฝึ กฝน ข้อผิดพลาดของบิดามารดามักจะอยูท่ ี่นี่
เอง คือส่ วนมากบิดามารดาเพียงแต่บอกกล่าวและสอนบุตร ในสิ่ งที่เขาควรกระทานั้น แต่มิได้ฝึกฝนให้
ปฏิบตั ิตาม การฝึ กฝนเป็ นการนาให้บุตรก้าวไปอีกก้าวหนึ่ ง เป็ นก้าวที่บิดามารดาต้องให้ความเอาใจใส่
แก่บุตรอย่างเต็มที่วา่ บุตรได้ปฏิบตั ิตามคาเตือนสอนของตนในทางที่ถูก และนาความสาเร็ จมาสู่ บุตร
หรื อไม่ พระสัญญาที่วา่ “จงฝึ กสอนเด็กให้ประพฤติตามทางที่ควรจะประพฤติน้ นั เมื่อแก่ชราแล้ว เขา
จะไม่เดินห่างจากทางนั้น” จะเกิดผลหรื อไม่น้ นั จึงขึ้นอยูก่ บั คาว่า “ฝึ กสอน” การฟังคาครู สอนแต่อย่าง
เดียว ไม่สามารถทาให้ผใู ้ ดเป็ นนักเล่นเทนนิสที่ดี หรื อนักดนตรี นักบาสเก็ตบอล และนักพูดที่ดีในที่
สาธารณะ หรื อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้คนเหล่านั้นจะต้องฝึ กฝนด้วย เขาต้องทา
ด้วยตนเอง ต้องให้รับการแก้ไขดัดแปลงในข้อบกพร่ องต่าง ๆ แล้วทาสิ่ งนั้นในทางที่ถูกซ้ าแล้วซ้ าอีก
หลายครั้ง จนกระทัง่ การกระทาในทางที่ถูกต้องนั้นกลายเป็ นนิสัยของเขา
การฝึ กฝนตามที่กล่าวไว้ในสุ ภาษิต 22:6 จะต้องเริ่ มตั้งแต่ เมื่อบุตรเริ่ มชีวติ หรื อกล่าวอีกนัย
หนึ่ง คือว่า จะเริ่ มฝึ กฝนบุตร เมื่อมีอายุ 13 ปี แล้วไม่ได้ ในวัยนั้นได้ปลูกฝังวิถีทางแห่งความคิด และการ
ประพฤติ ไว้อย่างแน่นแฟ้ นแล้วเป็ นการยากที่จะดัดแปลงแก้ไขอีกต่อไปได้ ดังภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่า
“ถ้าปล่อยให้บุตรวิง่ จนกระทัง่ เขามีอายุ 6 ขวบ ท่านก็จะไล่จบั เขาไม่ทนั ” ซึ่ งมีความหมายว่า ถ้าปล่อย
ปละละเลยให้บุตรประพฤติตามทางที่เขาชอบ จนเขามีอายุ 6 ขวบ หลังจากนั้นก็เป็ นการยาก ที่จะสอน
ให้เขารู ้จกั เชื่อฟังพ่อแม่อีกต่อไป
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พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ ให้มารดาเป็ นผูฝ้ ึ กสอนบุตรของตนเอง โดยเหตุน้ ี พระองค์จึงทรง
นาให้ราชธิดาของกษัตริ ยฟ์ าโรห์ ไปพบมารดาของโมเสส เพื่อมารดาของโมเสส จะได้ดูแลทารกน้อย
ด้วยตนเอง พระเจ้าทรงทราบว่า ทัว่ ราชอาณาจักรอียปิ ต์ ไม่มีสตรี ใดที่เหมาะสมและสามารถ ให้ความ
รักและการฝึ กสอนในทางของพระเจ้าให้แก่ โมเสส ได้ดีกว่ามารดาของโมเสสเอง การฝึ กสอนที่ดีน้ ี มี
ความจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อการเสริ มสร้างอัจฉริ ยภาพของโมเสสในภายหน้า แม้ภายในราชสานักของ
กษัตริ ยฟ์ าโรห์ จะเต็มไปด้วยความหรู หราสวยงาม ซึ่ งแสดงถึงความมัง่ มีและสติปัญญาของกษัตริ ย ์
อียปิ ต์ แต่หามีผใู ้ ดเหมาะสมที่จะเป็ นครู ของโมเสส บุรุษที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ไม่ พระเจ้าทรงใช้
มารดาที่รักพระองค์ แม้จะยากจนหรื อขาดการศึกษา ให้ทาการใหญ่ยงิ่ ที่สุดอย่างหนึ่งของโลก คือการ
ฝึ กสอนบุตรของตนเอง
ศาสดาพยากรณ์ซามูเอล ก็ได้รับการฝึ กสอนจากมารดาที่รักพระเจ้า เมื่อท่านยังอยูใ่ นปฐมวัย
ต่อมาเมื่อซามูเอลจากไปอาศัยอยูก่ บั ศาสดาพยากรณ์เอลี ในพระวิหาร ซึ่ งเต็มไปด้วยสิ่ งทดลองและสิ่ ง
ล่อใจหลายอย่าง แม้แต่บุตรของเอลีเอง ก็กลายเป็ นคนเลวสุ ดพรรณนา เพราะสิ่ งทดลองนั้น แต่ซามูเอล
ไม่ได้ละจากทางประพฤติ ตามที่ท่านได้รับการฝึ กฝนมาในปฐมวัย ทั้ง ๆ ที่ได้เผชิญสิ่ งล่อใจชนิด
เดียวกันที่บุตรของเอลีได้พบ
ท่านคงจะรู ้เรื่ อง โยเซฟ และดานิเอล ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ดี เขาทั้งสองต้องถูกพรากจาก
บ้านและคนที่รัก ตั้งแต่วยั เด็กไปอยูท่ ่ามกลางคนที่ไม่รู้จกั พระเจ้า ได้รับการทดลอง และล่อใจอย่างหนัก
หน่วง แต่เขาทั้งสองก็ยงั ยึดมัน่ ในพระเจ้า และในคาสอน ซึ่ งได้รับในปฐมวัยของเขา ที่เขามีความสัตย์
ซื่ อต่อพระเจ้า เช่นนี้ มิได้เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดขึ้นจากการที่บิดามารดาอบรมฝึ กฝนเขา
ด้วยความระมัดระวังและสัตย์ซื่อให้เขาดาเนินในทางของพระเจ้า ตั้งแต่เขายังเยาว์วยั
บิดามารดาที่ฝึกสอนบุตร ในทางที่เขาควรจะประพฤติน้ นั จะได้รับบาเหน็จรางวัลล้ าค่า โดย
บุตรเหล่านั้น จะปฏิบตั ิตามทางของพระเจ้าตลอดชีวติ ของเขา “ค่ าจ้ างของความบาปคือ ความตาย”
(โรม 6:23) ผูเ้ ป็ นบิดามารดาบางคนคิดว่า บุตรทุกคนควรจะมีโอกาสได้ลิ้มรส ความสนุกสนานในทาง
แห่งความบาป ก่อนที่เขาจะตัดสิ นใจว่า เขาจะดาเนินชี วิตตามพระทัยพระเจ้าหรื อไม่ การคิดเช่นนั้นก็
คล้ายกับกล่าวว่า “ฉันอยากให้บุตรของฉันไปเยีย่ มเยียน คนที่เป็ นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงก่อนเพื่อให้เขา
ติดสิ นใจและเข้าใจได้เองว่า เขาไม่ควรจะได้รับโรคติดต่ออย่างนั้น” การกล่าวเช่นนี้เป็ นการเสี่ ยงต่อ
อันตรายอย่างยิง่ หากบุตรของเขาไปคลุกคลีกบั คนที่เป็ นโรคติดต่อจริ ง ๆ เพื่อจะเรี ยนรู ้บทเรี ยน
บางอย่าง ผลที่จะได้รับอาจคือความตาย หรื อทุพพลภาพตลอดชีวิตก็ได้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์จึงสอน
ไว้วา่ “อย่าหลงเลยจะหลอกพระเจ้ าเล่ นไม่ ได้ เพราะว่าคนใดหว่านพืชอย่างใดลง ก็จะเกีย่ วเก็บผลอย่าง
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นั้น” นี่คือกฏของพระเจ้า ดังนั้นบิดามารดาที่เป็ นคริ สเตียนทุกคน จึงมีสิทธิ พิเศษ และหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง ในการฝึ กสอนบุตรเพื่อให้บุตรดาเนินในทางของพระเจ้าตลอดชีวิตของเขา

ในบทก่อนได้ กล่าวว่ า บิดามารดาควรมีวตั ถุประสงค์ สองประการในการฝึ กสอนบุตร คือ
1. เพื่อเตรี ยมตัวบุตรให้เป็ นผูใ้ หญ่ในอนาคต เป็ นคนที่รักพระเจ้า มีความคิด ความเข้าใจ เยีย่ ง
ผูใ้ หญ่ รู ้จกั ปรับปรุ งตัวให้เข้ากับสภาวะและสิ่ งแวดล้อมได้ดี และรู ้จกั พึ่งพาอาศัยตนเอง ในกิจธุ ระทุก
อย่าง
2. เพื่อวางรากฐานในการรับใช้พระเจ้า และเพื่อนมนุษย์ให้แก่บุตร โดยเป็ นสมาชิกคริ สตจักรที่
ดี หรื อเป็ นคนงานรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา
หากบิดามารดาอยากนาบุตรให้ไปถึงจุดมุ่งหมายนี้
เขาจะต้องฝึ กสอนบุตรให้รู้หลักเกณฑ์
สาคัญทัว่ ไป ปลูกฝังให้เขามีอุปนิสัย ที่รู้จกั เคารพและเชื่อฟังผูม้ ีอานาจ มีความซื่อสัตย์สุจริ ตมีความ
บริ สุทธิ์ ความรัก ความถ่อมตน ความจงรักภักดี และความเชื่อมัน่ ในพระเจ้า
บิดามารดามีหน้าที่ฝึกสอนบุตรให้รู้จกั หลักสาคัญทัว่ ๆ ไป เกี่ยวกับชีวติ นี้ แต่การที่จะสอนให้
รู ้จกั หลักเกณฑ์ทวั่ ๆ ไป เช่น ความสัตย์ซื่อ ความถ่อมตน เป็ นต้น จาเป็ นอย่างยิง่ จะต้องสอนกฏวินยั ที่
เฉพาะเจาะจงบางอย่างก่อน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การฝึ กฝนกับการสร้างนิสัย มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
ใกล้ชิดมาก นิสัยทุกอย่างเกิดขึ้น เนื่ องจากการปฏิบตั ิหรื อการฝึ กฝนซ้ าแล้วซ้ าอีกตัวอย่างเช่น บุตรที่รับ
การฝึ กฝนให้รู้จกั พูดความจริ งเสมอ โดยไม่กลัวว่า จะได้รับผลตอบแทนประการใด ย่อมเป็ นที่ไว้วางใจ
ได้วา่ สิ่ งที่เขาพูดนั้น เป็ นความจริ ง บุตรที่ได้รับการฝึ กฝนให้เคารพนับถือบิดามารดา ย่อมไม่ต่อสู ้หรื อ
พูดจาหยาบคายต่อบิดามารดา เพราะสิ่ งที่เขากระทาและพูดเกิดจากนิสัยที่ดีของเขา จงจาไว้เสมอว่า การ
ฝึ กฝนมิใช่เป็ นแต่เพียงการบอกและการสอนเท่านั้น การฝึ กฝนเป็ นการทาให้หลักสาคัญในการดาเนิน
ชีวติ ทัว่ ไปซึ มซาบเข้าไปในบุคลิกลักษณะของเด็ก จนทาให้บุตรสามารถปฏิบตั ิในทางที่ถูกต้องได้เป็ น
ปกตินิสัย
คาอธิ บายต่อไปนี้ อาจจะช่วยให้ผบู ้ ิดามารดา เข้าใจถึงความหมายของการสอนหลักสาคัญ
ทัว่ ไป และการฝึ กฝนให้บุตรประพฤติตามหลักนั้น จนกระทัง่ หลักสาคัญนี้ กลายเป็ นส่ วนหนึ่งใน
บุคลิกลักษณะของบุตร เราอาจเรี ยกหลักสาคัญนี้วา่ “ความมุ่งหมายสาคัญที่สุดในชีวติ คริ สเตียน เพื่อทา
ให้พระเจ้าพอพระทัย แทนที่จะทาให้มนุษย์พอใจ” บิดามารดาควรจะสอนหลักสาคัญทัว่ ๆ ไปให้บุตร
ตั้งแต่เขายังเยาว์อยู่ สอนให้เขารู ้การเชื่อฟังพระเจ้ายิง่ กว่ามนุษย์เป็ นหน้าที่และสิ ทธิ พิเศษของเขา เมื่อ
บุตรเจริ ญเติบโตเป็ นวัยรุ่ น เขาจะต้องติดสิ นใจในเรื่ องหลายเรื่ อง แต่หากเขาได้รับการฝึ กฝนที่ดีจากบิดา
มารดาที่เป็ นคริ สเตียน และได้กลับใจบังเกิดใหม่ต้ งั แต่ยงั เด็กแล้ว เขาย่อมไม่ตดั สิ นใจกระทาสิ่ งใด ๆ
ตาม “กลุ่มชน” เท่านั้น เยาวชนที่เป็ นคริ สเตียนอย่างแท้จริ ง จะไม่มีคติที่วา่ “เมื่อทุกคนทาเช่นนั้น ฉันก็
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ควรทาเช่นนั้นด้วย” ทั้งนี้ ก็เพราะเขาได้เรี ยนรู ้จากการศึกษาประวัติบุคคลสาคัญในพระคัมภีร์ และ
ประวัติคริ สเตียนคนสาคัญที่ล่วงลับไปแล้ว บุคคลเหล่านั้น ไม่ยอมทาตามกลุ่มชน แต่ยนิ ดีรับการข่ม
เหงรังแก เพื่อความชอบธรรมและเพื่อความดี คนของพระเจ้าจะยืนหยัดอยูเ่ พื่อความชอบธรรมเสมอ ไม่
ว่าจะยืนหยัดอยูร่ ่ วมกลุ่มชนหรื ออยูต่ ามลาพังคนเดียว เยาวชนที่ได้รับฝึ กฝนอย่างดีจากบิดามารดา ซึ่ งยา
เกรงพระเจ้า จะไม่ตดั สิ นใจกระทาสิ่ งใด ๆ เพียงเพื่อจะทาให้ตนได้รับความนิยมชมชอบ หรื อเพียงเพื่อ
จะให้กลุ่มชนพอใจเท่านั้น เขาได้รับการฝึ กฝนให้รู้จกั ตัดสิ นใจกระทาทุกอย่างตามน้ าพระทัยของพระ
เจ้า และตามคาสอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็ นพระวจนะของพระเจ้า
ผูเ้ ป็ นบิดามารดาบางคน ขอคาปรึ กษาจากศิษยาภิบาลในคริ สตจักร ด้วยน้ าตาว่า “ทาไมบุตร
ของฉันจึงประพฤติตามอย่างชาวโลก” “ทาไมบุตรของฉันจึงตามพวกคนชัว่ เหล่านั้น” หากบิดามารดา
เหล่านี้มองย้อนหลังไปในวัยเยาว์ของบุตร และถามตนเองว่า ตนได้ฝึกสอนบุตรอย่างไร เขาก็จะได้
คาตอบ ซึ่งเขาได้ถามศิษยาภิบาล ผูเ้ ป็ นบิดามารดาหลายคนได้เรี ยนรู้ความจริ งในพระธรรม ยากอบ
2:17 พระธรรมข้อนี้สอนว่า “...ความเชื่อถ้ าปราศจากการประพฤติ ความเชื่ อก็ตายอยู่ในตัวเองแล้ ว”
การกระทาและการประพฤติของบิดามารดาให้คาสอนแก่บุตร ดียงิ่ กว่าคาพูดของเขา เด็กเล็ก ๆ ก็สังเกต
และทราบได้ทนั ที เมื่อบิดามารดากระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง เพียงเพื่อหาชื่ อเสี ยงและความนิยมมาสู่ ตนเอง
เด็กก็ทราบวิธีการ การหาความสาเร็ จโดยการคดโกง แม้เพียงเล็กน้อย บิดามารดาที่พยายามแสวงหา
เกียรติยศ ชื่ อเสี ยง และความนิยมชมชอบของคนทัว่ ไปแต่ฝ่ายเดียว ย่อมจะพบความผิดหวังใน
ภายหลัง เพราะโดยทัว่ ไปชาวโลกไม่นิยมชมชอบคริ สเตียน พระเยซูคริ สต์เองทรงไม่ปรารถนาเกียรติ
ชื่อเสี ยง หรื อความนิยมชมชอบ จากชาวโลก พระองค์ตรัสว่า “จงระลึกถึงคาทีเ่ ราได้ กล่าวแก่ท่าน
ทั้งหลายว่า บ่ าวมิได้ เป็ นใหญ่กว่านาย ถ้ าเขา (ชาวโลกและผูน้ าในคริ สตจักร) ข่ มเหงเรา เขาก็จะข่ มเหง
ท่านทั้งหลายด้ วย” (ยอห์น 15:20) “ถ้ าเรามีความอดทน (ต่ อการไร้ เกียรติ ไร้ ชื่อเสี ยง) เราก็จะได้ ครอง
ร่ วมกับพระองค์ ถ้าเราไม่ ยอมรับพระองค์ พระองค์ กจ็ ะไม่ ทรงยอมรั บเราเช่ นเดียวกัน” (2 ทิโมธี 2:12)
เด็กที่เป็ นคริ สเตียน ย่อมจะรู ้จกั ถ่อมตน และเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าที่ตรัสว่า “พระเยโฮวาห์
จะทรงประทานพระคุณกับเกียรติยศ พระองค์จะไม่ทรงกีดกันของดีไว้จากเหล่าคนที่ประพฤติในทาง
ซื่อตรงเลย” (สดุดี 84:11) “ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลง ต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า และพระองค์จะทรงยกชูท่าน
ขึ้น” (ยากอบ 4:10) “จงยังใจให้ชื่นชมในพระเยโฮวาห์ และพระองค์จะทรงประทานให้ตามที่ใจ
ปรารถนานั้น” (สดุดี 37:4)

ข้ อแนะนาต่ อไปนี้ จะเป็ นประโยชน์ มาก ต่ อการฝึ กสอนบุตร
1. ฝึ กสอนสิ่ งใหม่ ๆ ครั้งละเล็กละน้อย อย่าสอนครั้งละหลายอย่างเกินไป จนเขาไม่อาจรับได้
จงเริ่ มฝึ กสอนเขาตั้งแต่เขาอายุ 2 ขวบ ในสิ่ งที่ควรรู ้และควรทา แล้วสอนสิ่ งใหม่ ๆ ที่จาเป็ นต่อไป
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ตัวอย่างเช่น การสอนบุตรให้อธิ ษฐานก่อนรับประทานอาหาร ขั้นแรกท่านอาจสอนให้บุตร
พนมมือ หลับตา ขณะที่ท่านอธิ ษฐาน ให้เขาทาเช่นนั้นหลาย ๆ ครั้ง เพื่อติดเป็ นนิสัยเมื่อบุตรสามารถทา
ได้จนเป็ นปกตินิสัยแล้ว ก็ให้บุตรกล่าวคาอธิ ษฐานสั้น ๆ ตามท่าน เช่น “ขอบพระคุณพระเยซู อาเมน”
เมื่อเขาสามารถทาสิ่ งง่าย ๆ เหล่านี้ จนเป็ นนิสัยติดตัวแล้ว ท่านก็สอนให้เขารู ้จกั อธิ ษฐานโดยตนเองได้
และสอนคาใหม่ ๆ เกี่ยวกับการอธิ ษฐานให้ อย่าสอนบทอธิ ษฐานบทใหม่ การใช้แก้วน้ าและการพูด
ขอบคุณ ทั้งสามอย่างนี้ ในเวลาเดียวกัน หรื อเมื่อรับประทานอาหารมื้อเดียวกัน ถ้าท่านฝึ กสอนเช่นนั้น
จะทาให้บุตรสับสน งุนงง ไม่อาจเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ใด ๆ ได้ดีเท่าที่ควร หรื ออาจถึงกับกลัว และไม่อยาก
เรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ ต่อไป
2. จงฝึ กสอนสิ่ งใหม่ดว้ ยความตั้งใจ และด้วยความปรารถนาอันแรงกล้า ตั้งแต่เริ่ มต้น ทั้งนี้
ท่านเองต้องเข้าใจดีวา่
ควรจะสอนอะไรให้แก่บุตร ต้องแน่ใจว่า ร่ างกายและสมองของบุตร
เตรี ยมพร้อม และมีความสามารถที่จะรับการฝึ กสอนในสิ่ งใหม่ ๆ ได้มากน้อยเพียงใด ถ้าเป็ นไปได้ จง
สอนสิ่ งใหม่ ซึ่ งมีส่วนเกี่ยวข้องหรื อคล้ายคลึง กับสิ่ งที่บุตรคุน้ เคยและรู ้จกั ดีมาก่อนเช่นถ้าท่านอยาก
สอนให้บุตรรู้จกั ใช้แก้วดื่มน้ า จงฝึ กสอนเขาโดยใส่ นมในแก้วน้ า และให้เขาดื่มนมจากแก้ว เพราะเขา
เคยชินต่อการดื่มนม และชอบนม จึงยินดีดื่มนมจากแก้วนั้น อย่าให้เขาดื่มสิ่ งใดที่เขาไม่ชอบ เช่นใส่
โซดาในแก้วน้ าให้เขาดื่ม ซึ่ งเป็ นเครื่ องดื่มชนิดใหม่ที่เขาไม่ชอบเลย เมื่อเขาไม่ชอบโซดา เขาจะไม่ชอบ
แก้วน้ าด้วย และอาจเป็ นเหตุทาให้เขาไม่ยอมดื่มสิ่ งใด ๆ จาก แก้วน้ าเป็ นเวลานาน การฝึ กฝนที่ได้ผลดี
จึงเป็ นการฝึ กฝนด้วยใจสมัครของบุตร และเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่บุตรรู ้จกั คุน้ เคยดี
3. จงแน่ใจว่า บุตรเข้าใจในสิ่ งที่ท่านต้องการให้เขาทาได้ดี เพราะเขามีคาพูดและประสบการณ์
จากัด ไม่สามารถเข้าใจได้ดีและเร็ วเหมือนผูใ้ หญ่ ฉะนั้นจงทาสิ่ งที่ท่านต้องการให้เขาทาเป็ นตัวอย่างให้
เขาดูก่อน หลังจากนั้น ให้เขาทาสิ่ งนั้น โดยความช่วยเหลือของท่าน แล้วให้เขาทาดูดว้ ยตนเองต่อไป
4. จงคานึงด้วยว่า สิ่ งที่จะให้บุตรทานั้น เป็ นสิ่ งที่เขาสามารถทาได้ มิฉะนั้นบุตรย่อมจะไม่อยาก
ทาตาม เช่นการขอร้องให้บุตรแขวนเสื้ อผ้าของเขา ที่ขอเกี่ยวซึ่ งเอื้อมไม่ถึง ก็ยอ่ มเป็ นการขอร้องมาก
เกินไป บิดามารดาบางคนขอร้องให้ทาในสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ จึงมักคว้าน้ าเหลว นาความผิดหวังมาสู่ บุตร
และสู่ ตนเอง
5. พึงตรวจตราดูวา่ บุตรทาสิ่ งที่ท่านขอร้องให้ถูกต้องเรี ยบร้อยหรื อไม่ การฝึ กฝนเช่นนี้ ต้องใช้
เวลามาก ท่านต้องอดทน และเต็มไปด้วยความรัก พระธรรม 1 โคริ นธ์ 13:4,4 สอนว่า “ความรักนั้นก็
อดทนนาน และกระทาคุณให้ ...ไม่ หยาบคาย.....ไม่ ฉุนเฉียว”
6. ในตอนต้น ๆ พยายามอย่าให้มีขอ้ ยกเว้นแก่บุตร แต่ต่อไปท่านอาจจาเป็ นต้องมีขอ้ ยกเว้นบ้าง
จงฝึ กสอนให้เขากระทาสิ่ งที่ท่านต้องการให้เขาทา จนติดเป็ นนิสัยเสี ยก่อน แล้วค่อยฝึ กสอนให้เขา
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ทราบว่า โอกาสใดบ้างที่เขามีขอ้ ยกเว้นได้ หากบิดามารดาไม่มีความอดทนพอ ในการสอนให้บุตร
เข้าใจบทเรี ยนได้ถูกต้อง ก็อย่าหวังเลยว่า บุตรจะเรี ยนรู ้บทเรี ยนนั้นได้ดี
7. จงเป็ นตัวอย่างที่ดีของบุตร จาไว้เสมอว่า การกระทาของบิดามารดา สอนบุตรได้ดีกว่าคาพูด
บิดามารดาที่สอนบุตรให้อธิ ษฐานก่อนรับประทานอาหาร แต่เขาเองไม่อธิ ษฐานเมื่อมีคนอื่น ๆ ร่ วมอยู่
ด้วย หรื อเมื่อรับประทานอาหารที่ภตั ตาคารจะทาให้บุตรมองไม่เห็นความสาคัญของการอธิ ษฐาน เมื่อ
โตขึ้นเขาจะไม่กล้าอธิ ษฐานในที่ชุมนุมชนด้วย การที่บิดามารดากระทาเช่นนั้น เป็ นดุจสอนให้บุตร
ทราบว่า การขอบพระคุณพระเจ้าในที่สาธารณะนั้น เป็ นเรื่ องที่น่าละอายไม่นอ้ ย พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า
“....เราได้ วางแบบอย่างให้ แก่ ท่านทั้งหลายแล้ว เพือ่ ให้ ท่านทาเหมือนที่เราได้ กระทาแก่ท่าน” (ยอห์น
13:15) บิดามารดาควรสอนบุตรเช่นเดียวกันว่า “พ่อได้วางแบบอย่างให้แก่เจ้าแล้ว เพื่อให้เจ้าทาเหมือน
ที่พอ่ ได้ทาแก่เจ้า”

วิธีการบางอย่ าง ซึ่งท่ านอาจใช้ ในการสอนบุตร
1. สอนให้บุตรรู ้วา่ เขาไม่อาจได้สิ่งที่เขาอยากได้เมื่อแสดงพฤติกรรมไม่ดี แต่จะได้โดยการ
กระทาที่ดี เพราะโดยทัว่ ไปบุตรมักละทิ้งการกระทาซึ่ งนาผลไม่ดีมาสู่ ตน บางครั้งบุตรอาจจะใช้วธิ ี ด้ือ
ด้าน อารมณ์โมโห หรื อร้องไห้งอแง เพื่อบังคับให้บิดามารดาทาตามความประสงค์ของเขา แต่หากวิธีที่
เขาใช้น้ ีไม่ได้ผลอะไรเลย หรื อไม่อาจชักจูงความสนใจของบิดามารดาได้ ต่อไปเขาก็จะเลิกล้มการใช้วธิ ี
ที่ไม่ดีน้ นั ไปเอง ฉะนั้น เมื่อบุตรใช้วธิ ี ดงั กล่าว เพื่อขอสิ่ งใดจากท่าน จงอย่าแสดงความขบขันหรื อสนใจ
ใด ๆ แก่เขา เพื่อเป็ นบทเรี ยนให้เขาทราบว่า เขาไม่อาจขอสิ่ งใดจากบิดามารดาได้โดยวิธีน้ ี ท่านอาจให้
ความสนใจเป็ นพิเศษแก่เขาในเวลาอื่น เช่น เมื่อเขาประพฤติดี ทาในสิ่ งที่ถูกต้องการชมเชยเขาใน
ขณะนั้น จะเป็ นการให้กาลังใจแก่บุตรที่เชื่อฟังและทาตามคาเตือนสอนของบิดามารดาต่อไป
2. จงกาจัดสิ่ งที่ชกั นาให้บุตรกระทาผิด ให้อยูห่ ่างไกลจากเขา เช่น มีด ไม้ขีดไฟ ซึ่ งอาจเป็ นสื่ อ
นาให้เด็กไร้เดียงสากระทาผิดได้โดยง่าย ผูเ้ ป็ นบิดามารดาจึงควรเก็บสิ่ งเหล่านี้ให้ห่างจากรัศมีเอื้อมมือ
ของเด็ก หรื อเก็บอยูใ่ นที่ลบั ตาของบุตร หากท่านไม่อยากให้บุตรของท่าน สู บบุหรี่ หรื ออ่านหนังสื อที่
ไม่ดี ก็จงอย่าให้มีสิ่งเหล่านี้ในบ้าน และอย่าให้ใครเอาสิ่ งเหล่านั้นเข้ามาในบ้าน
3. จัดสรรทางปลดปล่อยอารมณ์ กาลังกาย และความปรารถนาให้เพียงพอ เป็ นที่ทราบกันว่า
พลังอันมหาศาลของร่ างกายและสมองนั้น หากไม่มีทางปลดปล่อย ก็จะนาความยุง่ ยากให้เกิดขึ้น
ภายหลัง ดังคาภาษิตที่วา่ "สมองที่วา่ งเปล่าเป็ นโรงงานของมาร" เมื่อห้ามบุตรไม่ให้กระทาสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่งแล้ว จงอย่าลืมจัดกิจกรรมที่ดีให้แก่บุตร แทนกิจกรรมที่ท่านห้ามนั้น
4. ให้บุตรมีโอกาศไต่ถาม และจงอธิ บายเหตุผลแก่บุตรซึ่ งโตพอที่จะเข้าใจได้แล้ว อธิ บายให้
เขาทราบว่า เหตุไรเขาจึงไม่ควรทาหรื อควรทาสิ่ งนั้นสิ่ งนี้ การอธิ บายให้เหตุผลแก่บุตรที่โตพอควร เพื่อ
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เขาจะเข้าใจและยอมเชื่ อฟังท่าน ด้วยใจยินยอมนั้นย่อมดีกว่าการฝึ กความรู ้สึกของเขา หรื อทาโทษเขา
ฉะนั้นเมื่อบุตรถามบิดามารดาถึงปั ญหาต่าง ๆ ผูเ้ ป็ นบิดามารดาจึงควรอธิบายให้เขาฟังด้วยเหตุผล จงให้
คาอธิ บายของท่าน สั้น และกระจ่างแจ้ง บุตรจะเชื่อท่านมากขึ้น หากเขาทราบเหตุผลที่ท่านขอร้องหรื อ
สัง่ เขา พระเจ้าก็ทรงอธิ บายให้เหตุผลต่อคนของพระองค์เช่นเดียวกัน พระองค์ตรัสในพระธรรมอิสยาห์
1:18 ว่า “มาเถิดให้ เรามาหารือ ตกลงกันเสี ยให้ เด็ดขาด...” เมื่อพระเยซูทรงมีพระชนม์ในโลกนี้ได้ 12
พรรษา พระองค์ก็ทรงไต่ถามพวกนักปราชญ์ ที่พระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็ม เชื่อว่าขณะที่รับการสอนจาก
พระวจนะของพระเจ้า และขนบธรรมเนียมประเพณี ต่าง ๆ ของชนชาติยวิ พระเยซูทรงไต่ถามข้อสงสัย
ต่าง ๆ และได้รับคาอธิ บายเหตุผลให้ทราบอย่างละเอียดถี่ถว้ น
แต่ในบางครั้ง บุตรก็ควรได้รับการฝึ กสอน ให้รู้จกั เชื่อฟังโดยไม่ตอ้ งมีเหตุผล บุตรที่รับการ
ฝึ กสอนให้รู้จกั เชื่อฟังทั้งด้วยเหตุผลหรื อไร้เหตุผล ในอนาคตเขาก็จะเชื่อฟังและปฏิบตั ิตามการทรงนา
ของพระเจ้าได้ง่าย ซึ่ งเขาไม่อาจจะทราบได้ดว้ ยเหตุผลอันใดทั้งสิ้ น
5. จงปลอบโยนบุตรของท่าน เมื่อเขามีความเศร้าโศกเสี ยใจ บุตรที่ได้รับการฝึ กสอนอย่างดี จะ
รู ้สึกเสี ยใจทันทีเมื่อเขากระทาผิด เขาจะรู ้สึกทุกข์ใจเป็ นอย่างยิง่ หากเขาไม่สามารถแก้ไขความผิดพลาด
นั้นได้ บิดามารดาที่ฉลาดย่อมจะต้องปลอบโยนเขา ทั้งนี้ มิได้หมายความว่า อนุ โลมการกระทาผิดนั้น
บิดามารดาต้องมีความยินดีที่จะอภัยโทษให้แก่บุตร และสอนเขาด้วยความรัก ความเอ็นดูวา่ ควรจะ
แก้ไขความผิดพลาดนั้นอย่างไรและควรจะป้ องกันไม่ให้ความผิดพลาดนั้น เกิดขึ้นในอนาคตอีก พระ
ธรรม 2 โคริ นธ์ 2:7 สอนว่า “....ท่ านทั้งหลายควรจะยกโทษให้ ผ้ ูน้ ัน และเล้ าโลมใจเขาต่ างหาก กลัวว่ า
เขาจะจมลงในความทุกข์ เหลือล้ น” 2 โคริ นธ์ 1:3,4 ก็สอนว่า “สาธุการแด่ พระเจ้ า พระบิดาแห่ งพระ
เยซู คริสตเจ้ าของเรา พระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้ าแห่ งความชู ใจทุกอย่ าง พระองค์ ผ้ ทู รงชู ใจเรา...
เพือ่ เราจะสามารถชู ใจคนเหล่ านั้น ทีม่ ีความทุกข์ ยากอย่ างใดอย่ างหนึ่งได้ ด้ วยความชู ใจ ซึ่งตัวเราเอง
ได้ รับจากพระเจ้ า” บิดามารดาก็ควรจะสอนบุตร ให้รู้จกั การเล้าโลมใจตั้งแต่ปฐมวัยของเขา พระธรรม
อิสยาห์ 66:13 ได้เปรี ยบเทียบการปลอบโยนของบิดามารดา ว่าเป็ นเหมือนการปลอบโยนของพระเจ้า
ข้อพระธรรมนั้นกล่าวว่า “มารดาปลอบโยนบุตรฉันใด เราก็จะปลอบโยนเจ้ าฉันนั้น” บุตรที่ได้รับการ
ปลอบโยนจากบิดามารดาในยามจาเป็ น มักจะไม่ด้ือดึง หรื อฝ่ าฝื นคาแนะนาสัง่ สอนของบิดามารดา
6. เมื่อการฝึ กสอนวิธีอื่น ๆ ไม่บรรลุผลสาเร็ จ ก็จาเป็ นต้องใช้วธิ ี การลงโทษ บุตรควรได้รับการ
ฝึ กสอนตั้งแต่ยงั เล็กว่า การไม่เชื่อฟังจะนาความเดือดร้อนมาสู่ ตน การลงโทษนั้นควรจะหนักเพียงพอ ที่
จะทาให้บุตรสานึกผิดและเชื่ อฟังในคราวต่อไป แต่การทาโทษที่หนักเกินไป จะทาให้บุตรรู ้สึกว่า เขา
ไม่ได้รับความยุติธรรม เป็ นเหตุทาให้เกิดการดื้อด้าน ฝ่ าฝื น ฉะนั้นบิดามารดาจึงควรระมัดระวังในเรื่ อง
การทาโทษบุตรด้วย พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า “ไม้ เรี ยวทีต่ ีสอน ทาให้ เกิดปัญญาแต่ เด็กทีถ่ ูกละเลย
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นั้น เป็ นเหตุกระทาให้ มารดาของตนได้ ความละอาย” (สุ ภาษิต 29:15) “บุตรทีม่ ีปัญญาย่อมทาให้ บิดา
มารดาปลืม้ ใจยินดี แต่ บุตรโง่ เขลา ย่ อมเป็ นที่หนักอกแก่ บิดามารดาตน” (สุ ภาษิต 10:1)
คาถาม
1. จงให้คาจากัดความคาว่า บอกกล่าว สอน และการฝึ กสอน (ฝึ กฝน) คาเหล่านี้ ว่ามี
ความหมายต่างกันอย่างไร
2. จงอธิบายข้อแนะนาเจ็ดประการ ซึ่งเป็ นประโยชน์ในการฝึ กสอนบุตร
3. วิธีฝึกสอนบุตรที่ได้เสนอแนะมานี้ ท่านใช้วธิ ี ใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
4. ผูเ้ ป็ นบิดามารดาบางคน เชื่อว่า เขาไม่ควรสอนบุตรให้ดาเนินในทางของพระเจ้าตั้งแต่เขายัง
เด็ก แต่ควรรอให้เขาโตพอสมควร แล้วให้เขาตัดสิ นใจเอาเองว่า จะรับการฝึ กสอนดาเนินในทางของ
พระเจ้าหรื อไม่ ความคิดเช่นนี้ มีขอ้ ผิดพลาดอะไรบ้าง
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บทที่ 5 การทาโทษ
เด็กที่รู้วา่ บิดามารดารักเขาอย่างสุ ดซึ้ ง ย่อมยินดีเชื่อฟังบิดามารดาของเขา ทาให้ง่ายแก่การ
อบรมฝึ กสอน บิดามารดาที่ฉลาดเต็มไปด้วยความเข้าใจ และยาเกรงพระเจ้า ก็ยอ่ มนาบุตรของตนให้
ดาเนินไปในทางชอบธรรมได้ โดยใช้วธิ ี การลงโทษเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม เด็กที่รู้วา่
ตนไม่เป็ นที่รักของบิดามารดา มักจะดื้อด้าน ฝ่ าฝื นคาสัง่ สอนของบิดามารดาเสมอ ท่านอาจจะฝึ กสอน
บุตรชนิ ดนี้ให้รู้จกั เชื่ อฟังได้ แต่ตอ้ งฝึ กสอนโดยวิธีที่ยากและลาบาก โดยเหตุน้ ี บุตรจึงควรได้รับการ
สอนให้รู้จกั ความหมายของความรักที่แท้จริ ง บิดามารดาที่รักบุตรอย่างแท้จริ ง จะช่วยเสริ มสร้าง
สวัสดิภาพในชีวติ ให้แก่บุตรด้วย
พระธรรมฮีบรู 12:6 กล่าวว่า “องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงตีสอนผู้ทพี่ ระองค์ ทรงรัก และเมื่อ
พระองค์ ทรงรับผู้ใดเป็ นบุตร พระองค์ กท็ รงตีสอนผู้น้ัน” ดังนั้นบิดามารดาที่รักบุตรอย่างแท้จริ ง จะตี
สอนบุตรของตน เพื่อเขาจะมีอุปนิสัยที่ดีในภายหน้า
สองสามปี ล่วงมาแล้ว บุตรสาวของข้าพเจ้ามาหาข้าพเจ้า เพื่อขออนุญาตทาอะไรบางอย่าง
ขณะที่ขา้ พเจ้ามีธุระยุง่ มากข้าพเจ้าตอบว่า “ไม่ได้ สิ่ งที่ลูกจะทานั้นไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่ดี” ขณะที่หยุดพัก
บุตรสาวขอร้องข้าพเจ้าให้อนุญาตเขาทาสิ่ งนั้นอีก เพื่อตัดความราคาญ ข้าพเจ้าจึงอนุญาตให้ทาได้ เขาก็
ร้องไห้โฮและพูดด้วยเสี ยงสะอึกสะอื้นว่า “คุณพ่อไม่รักลูกแล้ว คุณพ่อเคยบอกลูกว่า หากคุณพ่อรักลูก
คุณพ่อจะไม่ตามใจลูก จะไม่ให้ลูกทาสิ่ งที่ไม่ดี” ข้าพเจ้าจึงทราบภายหลังว่า บุตรสาวอยากลองใจ เพื่อ
พิสูจน์ความรักของข้าพเจ้าเท่านั้น มิได้ต้ งั ใจจะทาสิ่ งที่เขาขอร้อง เด็กบางคนอยากจะทดลองดูความรัก
ของบิดามารดาในบางครั้งบางคราว ท่านคิดว่า ความรักของท่านมีมากพอที่จะทดลองได้หรื อไม่
อยากจะขอย้าอีกครั้งว่า บิดามารดาต้องมีเป้ าหมายสองประการในการฝึ กสอนบุตร
1. เตรี ยมตัวให้บุตรเป็ นผูใ้ หญ่ ที่รักพระเจ้าในอนาคตมีความคิด ความเข้าใจเยีย่ งผูใ้ หญ่ รู ้จกั
การปรับปรุ งตัวเองให้เข้ากับสภาวะ และสิ่ งแวดล้อมได้ดี และรู ้จกั พึ่งพาอาศัยตนเองในกิจการทุกอย่าง
2. วางรากฐานให้บุตรรับใช้พระเจ้า และเพื่อนมนุษย์โดยการเป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักร
หรื อเป็ นคนรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา ในบทก่อนเราได้กล่าวไว้วา่ การที่จะให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้น้ นั
บิดามารดาต้องฝึ กสอนอบรมบุตรของเขาจนเขามีอุปนิสัยดี เชื่อฟังผูใ้ หญ่ เป็ นคนสัตย์ซื่อ บริ สุทธิ์ ถ่อม
ตน ประกอบด้วยความรัก ความเชื่อ และความจงรักภักดีพระเจ้ามิได้หมายความว่า ตนสามารถทาทุก
อย่างที่ตนชอบได้แต่หมายความว่า ตนสามารถควบคุมตนเองได้
การเป็ นวีรบุรุษนั้น บิดามารดาผูม้ ีสติปัญญาจะหนุ นใจให้บุตรกล้าคิด กล้าทา และขณะเดียวกัน
ก็สอนให้รู้จกั บังคับตนเอง หากท่านไปเยีย่ มครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง ซึ่ งมีบุตรที่ไม่ได้รับการ
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ฝึ กสอน ไม่มีใครควบคุมดูแล ท่านอาจเกิดความรู ้สึกอึดอัดใจ อยากจะวิง่ หนี จากที่น้ นั ให้เร็ วที่สุดก็ได้
เด็กที่ไม่ได้รับการอบรมฝึ กสอนจะเป็ นเด็กที่ไม่มีความสุ ข และเขาจะทาให้คนอื่นไม่มีความสุ ขด้วย
คู่มือการดาเนินชี วติ คริ สเตียน และพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ให้คาสั่งสอนเฉพาะเจาะจง เกี่ยวกับการ
ครองเรื อนและการฝึ กสอนบุตร พระคริ สตธรรมคัมภีร์ยงั ได้กล่าวอย่างชัดแจ้งถึงบั้นปลายของเด็กที่
ได้รับการฝึ กสอนอบรมอย่างดี และบั้นปลายของเด็กที่ไม่ได้รับการอบรมฝึ กสอนตามพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ คือว่า “จงฝึ กสอนบุตรชายของตน เมื่อเห็นว่ ามีหวังที่เขาจะกลับดีได้ และอย่ าจงใจให้ เขาถึง
พินาศไป” (สุ ภาษิต 19:18) “จงกล่ าวสั่ งสอนบุตรชายของตน และบุตรชายนั้นจะเป็ นเหตุให้ เจ้ าสบายใจ
เออ เขาจะทาให้ ดวงจิตของเจ้ าเบิกบานยินดี” (สุ ภาษิต 29:17) “เพราะผู้ใดทีพ่ ระเยโฮวาห์ ทรงรัก
พระองค์ ทรงเตือนสอนผู้น้ ัน เช่ น บิดากระทาต่ อบุตรทีช่ ื่ นชม” (สุ ภาษิต 3:12) “ไม้ เรียวทีต่ ีสอนทาให้
เกิดปัญญา แต่ เด็กทีถ่ ูกละเลยนั้น เป็ นเหตุกระทาให้ มารดาของตนได้ รับความละอาย” (สุ ภาษิต 29:15)
“ความโฉดเขลาผูกพันอยู่ในจิตใจของเด็กแต่ ไม้ เรียวอาจขับไล่ความโฉดเขลานั้นไปเสี ยได้ ” (สุ ภาษิต
22:15” “อย่าละเลยการเฆี่ยนสอนเด็ก ด้ วยว่าถ้ าเจ้ าจะตีสอนเด็กด้ วยไม้ เรียว เขาคงจะไม่ ตาย เจ้ าจงใช้
ไม้ เรียวตีเขา และเจ้ าจะได้ ช่วยจิตวิญญาณของเขาให้ พ้นจากเมืองผี” (สุ ภาษิต 23:12,14) “บุคคลผู้ทไี่ ม่
ยอมใช้ ไม้ เรียว ก็เป็ นผู้ทชี่ ั งบุตรของตน แต่ บุคคลผู้รักบุตรย่ อมเฆีย่ นตีสั่งสอน” (สุ ภาษิต 13:24)
แน่นอนทีเดียว พระเจ้าผูท้ รงสร้างเรา ทรงมีเหตุผลที่สั่งให้บิดามารดาเฆี่ยนสอนบุตรของตน
แต่บิดามารดาควรใช้วธิ ี เฆี่ยนสอนต่อบุตรที่ด้ือดึงเท่านั้น
เมื่อบุตรไม่ยอมเชื่อฟัง
การเฆี่ยนที่
ประกอบด้วยความรักและโดยวิธีที่ถูกต้อง จะช่วยให้บุตรเชื่ อฟังยินดี ฉะนั้นบิดามารดาจึงควรเฆี่ยน
สอนบุตรด้วยความประสงค์จะให้บุตรเป็ นคนดีข้ ึน แต่ก็มีบิดามารดาบางท่านที่ใช้วธิ ี เฆี่ยนตีบุตร เป็ น
ทางปลดปล่อยอารมณ์อนั ตึงเครี ยดของตน
ท่าทีการลงโทษของบิดามารดา มีความเกี่ยวพันกับความได้ผลในการลงโทษมาก บิดามารดาที่
ทาโทษบุตรด้วยความโกรธเคือง จะทาให้บุตรโกรธเคืองด้วย พระคริ สตธรรมคัมภีร์จึงสอนว่า “ฝ่ าย
บิดาก็อย่ ายัว่ บุตรของตนให้ ขัดเคืองใจ เกรงว่ าเขาจะท้ อใจ” (เกรงว่าเขาจะดื้อด้าน) โคโลสี 2:21 “ความ
โกรธเป็ นของร้ ายกาจ และโทโสเปรียบเหมือนกระแสนา้ ไหลเชี่ยว” (สุ ภาษิต 27:4) การเฆี่ยนตีบุตรด้วย
ความรักของพระเยซูคริ สต์ จึงจะก่อเกิดคุณประโยชน์ให้แก่บุตร
แม้แต่บุตรที่เล็กมาก ก็เข้าใจความยุติธรรมและความรัก การทาโทษด้วยความยุติธรรมจะทาให้
บุตรรัก เคารพ และเชื่อฟังบิดามารดา พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ย้าแล้วย้าอีกว่า ให้ฝึกสอนบุตรด้วยความ
รัก ความรักมีความสาคัญยิง่ ต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับบุตร เช่นเดียวกับที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
เรากับคนอื่น ๆ บิดามารดาควรนาคาสั่งสอนในพระธรรม 1 โคริ นธ์ 13:1 ไปใช้ในการฝึ กสอนบุตร
เสมอ พระธรรมข้อนี้สอนว่า “แม้ ข้าพเจ้ าพูดภาษาแปลก ๆ ได้ เป็ นภาษามนุษย์ กด็ ี เป็ นภาษาทูตสวรรค์
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ก็ดี แต่ ไม่ มีความรัก ข้ าพเจ้ าเป็ นเหมือนฆ้องหรือฉาบทีก่ าลังส่ งเสี ยง” พระธรรมทิตสั 2:4 สอนให้บิดา
มารดา “รักบุตรของตน” พระธรรมเอเฟโซ 6:4 สอนว่า “ฝ่ ายท่ านผู้เป็ นบิดาอย่ ายัว่ บุตรของตนให้ เกิด
โทษะ” และพระธรรมโคโลสี 3:21 สอนว่า “ฝ่ ายบิดาก็อย่ ายัว่ บุตรของตนให้ ขัดเคืองใจ”
การทาโทษเบาเกินไปเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี เพราะมักจะทาให้เด็กไม่เชื่อฟังยิง่ ขึ้น แต่การทาโทษหนัก
เกินไป ด้วยอารมณ์โมโหยิง่ เป็ นสิ่ งเลวร้าย บุตรอาจเชื่อท่านภายนอกก็ได้ แต่ภายในจิตใจของเขาเต็มไป
ด้วยความต่อสู ้ ฮึกเหิ ม ดื้อดึง บิดามารดาจึงควรขอสติปัญญาจากพระเจ้า เพื่อจะรู ้จกั ทาโทษบุตรได้
ถูกต้อง พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้สอนว่า “ถ้ าผู้ใดในพวกท่ านขาดสติปัญญา ก็ให้ ผ้ ูน้ ันทูลขอจากพระเจ้ า
ผู้ทรงโปรดประทานให้ แก่ คนทั้งปวง ด้ วยพระกรุ ณาและมิได้ ทรงตาหนิ แล้ วผู้น้ ันก็จะได้ รับสิ่ งที่ทูลขอ”
(ยากอบ 1:5) พระเยซูคริ สต์ทรงยินดีประทานสติปัญญา ให้แก่บิดามารดาทุกท่าน ที่อธิ ษฐานทูลขอและ
เชื่อฟังพระองค์
ผูเ้ ป็ นบิดามารดาทุกคนสามารถมีบุตร ที่เชื่อฟังและอยูใ่ นขอบข่ายของระเบียบวินยั ได้ การที่
บุตรชอบดื้อดึง ไม่ยอมประพฤติตนในทางที่สมควร สาเหตุส่วนใหญ่เป็ นเพราะ บิดามารดาไม่ใช้เวลา
และความพยายามเพียงพอ ในการฝึ กสอนบุตรบ่อยครั้ง บิดามารดาละเลยต่อการขอสติปัญญาจากพระ
เจ้าพระองค์ทรงยินดีประทานให้แก่บุตรของพระองค์ทุกคน

ในการฝึ กสอนบุตรนั้น เราจาเป็ นต้ องมีข้อห้ ามบางอย่ างเช่ น
1. ห้ามบุตรกระทาสิ่ งที่เป็ นความบาป ซึ่ งได้แก่ การโกหก การลักขโมย เป็ นต้น
2. ห้ามบุตรทาสิ่ งที่เป็ นอันตรายเช่น จับต้องของแหลมคม อ่านหนังสื อที่ไม่ดี และคบเพื่อนที่
ไม่ดี
3. ห้ามให้สิ่งใดแก่บุตรที่เกินกาลังทุนทรัพย์ หรื อเกินความสามารถของท่าน
บางครั้งอาจเนื่ องจากสาเหตุอื่น ๆ ที่ทาให้บุตรประพฤติในทางที่มิชอบ การหาสาเหตุที่แท้จริ ง
ที่ทาให้บุตรประพฤติไม่ดีข้ ึนจะช่วยให้บิดามารดาฝึ กสอนบุตรได้ดีข้ ึน ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านไปหาทันต
แพทย์ นายแพทย์จะไม่ให้ยาระงับความเจ็บปวดเท่านั้น แต่จะตรวจดูสภาพฟันของท่านก่อน หาดูวา่
อะไรเป็ นสาเหตุที่ทาให้ปวดฟัน แล้วจากัดต้นเหตุที่ทาให้ปวดฟัน โดยอุดโพรงในฟั นซึ่ งได้ผเุ น่าเปื่ อย
ไปเป็ นต้น ความเจ็บปวดก็จะหายไปในที่สุด แต่หากทันตแพทย์เพียงแต่ให้ยาระงับปวดเท่านั้น อาการ
ปวดก็จะรุ นแรงยิง่ ขึ้นภายหลัง บิดามารดาที่ฉลาด จะปฏิบตั ิเช่นเดียวกับทันตแพทย์ที่ฉลาด คือสื บหา
สาเหตุแห่งการที่บุตรไม่เชื่ อฟัง แล้วหาทางแก้ไข ดัดแปลงที่แน่นอนต่อไป

การทีบ่ ุตรประพฤติไม่ ดี หรือไม่ ยอมเชื่อฟังบิดามารดาอาจเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้
1. บุตรอาจจะเหนื่ อยเกินไป หรื อไม่สบาย
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2. บิดามารดาเองอาจจะเหนื่อยเกินไป หรื อไม่สบายหรื อเป็ นห่วงกังวลมากเกินไป บางครั้งอาจ
เป็ นสาเหตุ ที่ทาให้บิดามารดาโกรธง่าย จนไม่ชอบการกระทาของบุตร แม้การกระทานั้น มิได้จดั อยูใ่ น
การประพฤติที่ไม่ดี
3. อาจเนื่ องจากอุปสรรคทางร่ างกาย เช่น สายตาไม่ดี หูตึง หรื อ ระบบประสาทบางส่ วนพิการ
ทั้งบิดามารดาอาจไม่ทราบอุปสรรค์เหล่านี้ก็ได้ บิดามารดาอาจเข้าใจว่า บุตรไม่อยากเชื่อฟังตน ทั้ง ๆ ที่
บุตรไม่รู้เรื่ องอะไรเลย และไม่ทราบว่า เขาฝ่ าฝื นคาสั่งของบิดามารดาแล้ว
4. บุตรที่ถูกทาโทษบ่อยเกินไป จะมีความรู ้สึกเช่นนี้วา่ “จะมีประโยชน์อนั ใดที่พยายามทาดี ถึง
อย่างไรก็ถูกทาโทษอยูน่ นั่ เอง”
5. บุตรที่ไม่ได้รับโทษหนักพอสมควร จะคิดเช่นนี้วา่ “การไม่เชื่อฟังนั้น ไม่เป็ นไรดอก ไม่เห็น
การทาโทษนั้นเจ็บอะไร”
6. บิดามารดาที่ไม่เคร่ งครัดต่อคาสั่งของตน จะทาให้บุตรที่ไม่เชื่อฟัง คิดดังนี้วา่ “ถ้าฉันไม่เชื่อ
ฟังครั้งนี้ ฉันคงไม่ถูกทาโทษอีกเป็ นแน่”
7. บุตรที่มีนิสัยดีอยูแ่ ล้ว หากถูกบิดามารดาบังคับหรื อสั่งมากเกินไป อาจกลายเป็ นบุตรที่ไม่
เชื่อฟังก็ได้
8. บิดามารดาที่ชอบจูจ้ ้ ี จะทาให้บุตรไม่เชื่ อฟัง เพราะไม่วา่ บุตรจะทาอะไรก็ตาม บิดามารดาไม่
เคยชอบใจแม้สักครั้งเดียว นานวันเข้า บุตรก็จะขาดความนับถือบิดามารดา และจะทาทุกอย่างที่ตนชอบ
9. บิดามารดาที่ชอบกล่าวต่อหน้าบุตรว่า “ฉันไม่รู้จะทาอย่างไรกับบุตรของฉัน” ก็อย่าหวังเลย
ว่า บุตรจะเชื่อฟังเขา การที่บิดามารดากล่าวเช่นนั้นต่อหน้าบุตร ย่อมเป็ นการรับว่า ตนประสบความ
ล้มเหลวอย่างสิ้ นเชิงในการฝึ กสอนบุตร นัน่ หมายความว่า พระเจ้าของบิดามารดาก็ประสบความ
ล้มเหลวด้วย
10. บิดามารดาที่ไม่ช่วยให้ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณจิตของบุตรเจริ ญเติบโต หรื อไม่นาให้เขาต้อนรับ
พระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดส่ วนตัวของเขาเมื่อเขายังเล็ก จะประสบความยากลาบากในการ
แนะนาสั่งสอนเขา เมื่อเขาเติบใหญ่ข้ ึนเป็ นวัยรุ่ นการที่บุตรได้มอบถวายชีวติ ของเขาให้แก่พระเจ้านั้น
จะช่วยตัดทอนปั ญหามากมาย ให้แก่บิดามารดา
11. บางครั้งเมื่อบุตรกระทาผิด บิดามารดาคิดทันทีวา่ บุตรฝ่ าฝื นคาสั่งของตน แต่หากตนยอม
ให้เวลาสักเล็กน้อย ฟังเรื่ องที่บุตรเล่าให้ฟัง อาจพบว่าความผิดเป็ นของคนอื่น ไม่ใช่เป็ นของบุตร เมื่อได้
ฟังเรื่ องราวทั้งหมดด้วยใจวินิจฉัยแล้ว บิดามารดาอาจทราบว่า บุตรได้พยายามรักษาคาสั่งของบิดา
มารดา ในสภาพการนั้นแล้ว บิดามารดาที่ขาดความอดทน หุ นหันพลันแล่น อาจเข้าใจบุตรของตนผิด
ได้ง่าย ๆ
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12. บิดามารดาที่ไม่ยอมสื บสวนความผิดของบุตร หรื อ ช่วยปิ ดบังความผิดของบุตร จะทาให้
บุตรหยิง่ ยะโส และดื้อดึง
การทาโทษบางวิธี เป็ นวิธีที่ไม่ดี จงอย่าทาโทษบุตรโดยวิธีต่อไปนี้
1. ทาโทษโดยวิธีธรรมชาติ เช่น ปล่อยให้บุตรถูกไฟไหม้ หรื อตกลงมาจากที่สูงโดยไม่จาเป็ น
2. การบังคับให้บุตรยอมรับผิด โดยที่บุตรมิได้ยอมรับด้วยความจริ งใจ การทาเช่นนี้ ก็เท่ากับ
บังคับให้เขากล่าวเท็จ บิดามารดาที่ฉลาดย่อมไม่บงั คับให้บุตรรับผิด แต่จะพยายามช่วยให้เขาเห็น
ความผิดของตนเอง ทาให้เขาเกิดความเสี ยใจที่ได้กระทาผิด และยอมรับผิดด้วยความจริ งใจ บิดามารดา
จะเป็ นตัวอย่างที่ดีในการรับผิด หากบิดามารดายอมรับผิด และกล่าวขอโทษทุกครั้งที่ตนกระทาผิด จะ
ช่วยให้บุตรเห็นความบริ สุทธิ์ ใจและความยุติธรรมของบิดามารดา เขาก็จะปฏิบตั ิตามบิดามารดาได้
โดยง่าย
3. การลงโทษโดยแสดงให้บุตรเห็นว่า ตนไม่รักเขาเป็ นวิธีที่ลงโทษที่ไม่ดีอย่างยิง่ จงพูดกับ
บุตรว่า ที่ท่านต้องการให้เขาเชื่อฟังนั้น เป็ นเพราะท่านรักเขา บิดามารดาที่ฉลาดควรจะสอนบุตรให้
ทราบความจริ งว่า ไม่วา่ บุตรได้กระทาอะไร หรื อจะกระทาอะไรในอนาคต จะไม่กระทาให้ความรัก
ของบิดามารดาที่มีต่อเขาเปลี่ยนแปลง บุตรควรจะทราบว่า ความไม่เชื่ อฟังของเขาจะนาความทุกข์ใจ
และความอับอายขายหน้ามาสู่ บิดามารดา แต่ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ความรักของบิดามารดาที่มีต่อ
บุตร จะไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อบุตรทราบความจริ งนี้ เขาจะเริ่ มเข้าใจความรักของบิดามารดา โดยการเชื่อ
ฟังและไว้วางใจบิดามารดา หากบุตรได้รับความยากลาบากต่าง ๆ และทราบว่าบิดามารดาของเขารักเขา
จริ ง เขาก็จะอยากเข้าใกล้บิดามารดา เพื่อขอความหนุ นใจและแนะนาจากท่าน
4. การฝึ กสอนด้วยการขู่ หรื อการให้สัญญา แต่มิได้ปฏิบตั ิตามสัญญา เป็ นวิธีฝึกสอนที่ไม่ดี
บุตรจะเรี ยนรู ้วา่ คาพูดที่ท่านพูดไปนั้น ไม่มีความหมายอะไร และเขาจะประพฤติตนตามที่เขาชอบ
ต่อไปอีก จงอย่าสัญญากับบุตรว่า จะทาโทษอย่างไรอย่างหนึ่ง ที่ท่านทาไม่ได้ หรื อไม่ต้ งั ใจทาจริ ง ๆ
5. การขู่ให้บุตรตกใจกลัว ด้วยเรื่ องที่ไม่เป็ นความจริ งจะเป็ นอุปสรรคต่อการเจริ ญก้าวหน้าของ
บุตร เช่น ขู่สาทับว่า “จงทาตามที่ฉนั สั่งนะ มิเช่นนั้น ตารวจจะมาจับแกไปขังคุก” หรื อ “ถ้าไม่เชื่อฟัง
นางพยาบาลจะมาฉีดยา” คาหลอกเช่นนี้ อาจทาให้บุตรเชื่ อได้บา้ ง แต่ก็ทาให้บุตรหวาดกลัวบุคคล
เหล่านี้ จนไม่อาจขอรับความช่วยเหลือจากพวกเขา เมื่อมีความจาเป็ นในทางตรงกันข้าม บิดามารดาควร
สอนให้บุตรรู้จกั นับถือตารวจ นายแพทย์ นักเทศน์ นางพยาบาล และบุคคลอื่น ๆ
6. การทาโทษโดยบังคับให้บุตรทางานบางอย่าง จะทาให้บุตรเกลียดชังงานนั้นมากยิ่งขึ้น จง
อย่าใช้สิ่งที่ท่านต้องการให้บุตรชอบ เป็ นเครื่ องมือในการทาโทษบุตร
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7. การลงโทษโดยบังคับให้บุตรไปร่ วมประชุมนมัสการพิเศษที่โบสถ์ จะทาให้บุตรเกิดเบื่อ
หน่ายต่อการไปโบสถ์ จงทาให้บุตรของท่านรู ้สึกชอบสิ่ งที่ท่านอยากให้เขาทา อย่าให้เขาทาสิ่ งนั้นเป็ น
การลงโทษเขา

วิธีลงโทษทีใ่ ช้ ได้ ผลมาแล้ ว มีดังต่ อไปนี้
1. การลงโทษบุตรเล็ก ๆ ด้วยการเฆี่ยนตี หากกระทาด้วยความรัก และด้วยวิธีที่ถูกต้อง จะทา
ให้บุตรเชื่อฟังได้ หากท่านใช้วธิ ี น้ ีต่อบุตรเล็ก ๆ ก่อนที่เขาจะโตพอ หรื อมีประสบการณ์และ
ความสามารถพอที่จะเข้าใจเหตุผลต่าง ๆ ได้ เมื่อเขาโตขึ้น ท่านก็ไม่จาเป็ นต้องใช้วิธีเฆี่ยนตีอีกต่อไป
บุตรที่ได้รับการฝึ กสอนอย่างดี ก่อนมีอายุ 6-8 ขวบ อาจลงโทษโดยการหยิกที่ขา ตีมือ หรื อตีกน้ แต่การ
เฆี่ยนหรื อตบตีร่างกายบุตรโดยไม่เลือกที่น้ นั เป็ นอันตรายอย่างยิง่ เด็กบางคนได้รับบาดเจ็บจนถึงกับ
พิการตลอดชีวิตก็มี เพราะบิดามารดาไม่ระมัดระวังในการเฆี่ยนตี เช่น ตบตีที่ศีรษะ ที่หลัง หน้าอก และ
ท้องเป็ นต้น การทาโทษที่ถูกต้องเท่านั้นช่วยให้บุตรสานึกได้เสมอว่า อะไรดี และอะไรชัว่ และเป็ นการ
สอนให้บุตรทราบว่า ผูท้ ี่กระทาผิดจะต้องถูกลงโทษ ซึ่ งเป็ นคาสอนในพระบัญญัติของพระเจ้าด้วย
2. การลงโทษ โดยแยกบุตรที่ด้ือดึง ให้ไปอยูต่ ่างหากเป็ นวิธีที่เคยใช้ได้ผลดี บางครั้งบุตรอาจ
ประพฤติไม่ดีโดยเจตนาเพื่อดึงดูดความสนใจของคนอื่น การแยกตัวให้เขาไปทางานหรื อเล่นตามลาพัง
จะทาให้เขาไม่กล้าประพฤติตวั ไม่เหมาะสมต่อไป เด็กชอบมีเพื่อนเล่น การแยกตัวเขาให้เล่นตามลาพัง
ทั้ง ๆ ที่มีเพื่อนเล่นอยู่ เป็ นโทษที่หนักสาหรับเด็กมาก แต่อย่าลืมให้ความเอาใจใส่ แก่เขา เมื่อเขา
ประพฤติดี และสรรเสริ ญเยินยอเขาด้วยใจจริ ง เมื่อเป็ นไปได้ การแยกเด็กที่โตพอสมควรให้ออกจาก
เพื่อนฝูง จะทาให้เขามีโอกาสไตร่ ตรองตามลาพังถึงการกระทาของเขา ทาให้เขาสานึกถึงความผิด แล้ว
กลับใจใหม่อย่างแท้จริ ง
3. การงดเว้นหรื อตัดสิ ทธิ์ บางอย่างของบุตรที่โตแล้ว ซึ่ งสามารถเข้าใจเหตุผลต่าง ๆ แล้ว เป็ น
วิธีที่ลงโทษที่ดีและได้ผล เช่น งดเว้นไม่ให้เงินสาหรับค่าขนม และของเล่นชัว่ คราว งดทัศนาจรตามที่
ได้คิดไว้ หรื อตัดสิ ทธิ พิเศษอื่น ๆ ที่เคยมี แต่อย่าตัดสิ ทธิ การไปนมัสการที่โบสถ์ หรื องดเว้นอาหารซึ่ ง
จาเป็ นต่อสุ ขภาพของเขา
ครั้งหนึ่งครอบครัวของข้าพเจ้า ได้วางโครงการไว้หลายอาทิตย์แล้วว่า จะจัดทัศนาจรขึ้นโดย
เดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจในที่แห่งหนึ่งเป็ นเวลาหนึ่งวัน ทุกคนในครอบครัวต่างตื่นเต้นดีใจและรอ
วันนั้นด้วยใจระทึก แต่ก่อนกาหนดเดินทางเพียงวันเดียว บุตรสาวของข้าพเจ้าคนหนึ่งประพฤติตน
ซุ กซนเกินขนาด ข้าพเจ้าเตือนเขาว่า หากเขาประพฤติเช่นนั้นอีกครั้งเดียว เขาจะไม่ได้ร่วมทัศนาจรกับ
คนอื่น ๆ ในครอบครัว เขาก็ไม่เชื่อฟังกระทาสิ่ งต้องห้ามนั้นอีก ในวันต่อมา เขาได้รับโทษถูกตัดสิ ทธิ์
ออกจากการทัศนาจร ต้องอยูท่ ี่บา้ นตามลาพัง โดยมีเพื่อนบ้านคนหนึ่ง มาช่วยคุม้ ครองดูแลให้ ขณะที่
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จากบ้านไปคนทั้งครอบครัวเกือบร้องไห้ดว้ ยความสงสาร ที่บุตรคนหนึ่งไม่อาจร่ วมเดินทางกับพวกเรา
เป็ นการง่ายเหลือเกินที่บิดามารดาจะเปลี่ยนใจ อนุญาตให้เขาร่ วมเดินทางแต่ถา้ ทาเช่นนั้น เขาก็จะไม่มี
โอกาสเรี ยนบทเรี ยนสาคัญ ซึ่ งเขาได้เรี ยนในวันนั้น อย่างไรก็ตาม ท่านไม่จาเป็ นต้องใช้วธิ ี น้ ีสอนเขา
เสมอไป เพื่อจะให้เขารู ้วา่ การเชื่ อฟังดีกว่าการรับโทษ พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้บิดามารดาทุกคน
รู้จกั สอนบุตรให้เชื่อฟัง จงสอนโดยวิธีที่ดีที่สุดที่เป็ นไปได้
4. การชดใช้ เป็ นการลงโทษที่จาเป็ น สาหรับความประพฤติที่ไม่ดีบางอย่างของบุตร เช่นหาก
บุตรทาลายทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง เขาจะต้องชดใช้ความเสี ยหายที่เกิดขึ้น ในทางเป็ นไปได้ โดย
การซ่อมแซมสิ่ งที่ชารุ ดไป หรื อจัดสิ่ งนั้นให้อยูใ่ นสภาพเดิม หรื อจัดหาสิ่ งใหม่ มาชดเชยสิ่ งที่เสี ยไปนั้น
บางครั้งบิดามารดาต้องช่วยบุตรในการซ่อมแซม หรื อจัดหาสิ่ งนั้นมาชดเชย แต่จงให้บุตรรับผิดชอบใน
เรื่ องนี้ เท่าที่จะรับผิดชอบได้ การทาโทษชนิดนี้ จะทาให้บุตรไม่กล้าทาผิดเช่นนี้ อีก เขาจะเข้าใจถึง
ความยากลาบากในการชดเชยสิ่ งที่เขาได้ทาให้ชารุ ดเสี ยหาย
พระเจ้าทรงพอพระทัย ผูท้ ี่กระทาผิดแล้วยินดีชดเชยหรื อคืนสิ่ งที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรม เด็ก
ทุกคนควรจะได้รับการฝึ กสอน ให้รู้จกั ปฏิบตั ิเช่นนั้น พระธรรมเลวีนิติ 6:1-5 สอนว่า “พระเยโฮวาห์
ตรัสแก่ โมเสสว่ า ถ้ าผู้ใดทาผิดต่ อพระเยโฮวาห์ คือกล่ าวมุสา ด้ วยของทีเ่ พือ่ นบ้ านมาฝากไว้ หรือด้ วยการ
ทีส่ ั ญญากันไว้ หรือด้ วยของทีช่ ิงจากเขา หรือด้ วยการทีล่ ่ อลวงเพือ่ นบ้ าน หรือพบของทีห่ าย และไม่ รับ
และสบถสาบานตัวเป็ นความเท็จ ในข้ อเหล่ านีถ้ ้ าผู้ใดกระทาผิดแล้ ว ก็ให้ ผ้ ทู กี่ ระทาผิด มีโทษในสิ่ งนั้น
เอาของทีช่ ิงได้ มา หรือของล่ อลวงมา หรือของที่เขาฝากไว้หรือของที่เก็บตกได้ หรือของทีส่ บถสาบาน
เป็ นความเท็จคืนให้ เข้ าของเสี ย” จงช่วยให้บุตรของท่านรักษาซื่ อเสี ยงที่ดีไว้โดยหนุ นใจให้เขาชดเชยต่อ
ความผิดที่ได้กระทา เมื่อเป็ นไปได้
5. การพูดกับเด็ก ไม่ใช่เป็ นการลงโทษ แต่ควรจะเป็ นวิธีที่ท่านใช้บ่อยที่สุด กับบุตรที่มีอายุ
มากกว่า 6-8 ขวบ เพื่อเขาจะได้เข้าใจ และเชื่อฟังท่านด้วยความเต็มใจ จงพูดคุยกับเขา ให้เขาถามและ
อธิ บายเหตุผลต่าง ๆ ให้ฟัง แต่จงอย่าให้เป็ นการโต้เถียงกัน บิดามารดาจะต้องเป็ นผูม้ ีสิทธิอานาจสู งสุ ด
ในครอบครัวเสมอ แม้บางครั้ง บุตรจะไม่เข้าใจเหตุผล ที่บิดามารดาอธิ บายให้ฟัง แต่บุตรก็ควรเชื่อฟัง
บิดามารดา โดยความเคารพและไว้วางใจ พระเจ้าทรงต้องการให้เราเชื่อฟังพระองค์เพราะพระองค์ทรง
เป็ นพระเจ้า พระวจนะของพระองค์เป็ นความจริ งเสมอ พระองค์ทรงให้เหตุผลแก่เรา และเราอาจโต้แย้ง
กับพระองค์ แต่ในที่สุดเราก็ตอ้ งเชื่ อฟังพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็ นเจ้าชีวิตของเรา บุตรที่เชื่อฟัง
บิดามารดา เพราะเขาทราบว่าบิดามารดาเป็ นผูม้ ีอานาจ จะเชื่อฟังพระเจ้า ได้ง่ายกว่าบุตรที่ไม่เชื่อฟังบิดา
มารดาด้วยอุดมคติเดียวกันนั้น บิดามารดาที่เป็ นคริ สเตียน จะฝึ กสอนให้บุตรรู้จกั ปรับปรุ งตนเอง ให้เข้า
กับสิ่ งแวดล้อมได้ดี รู ้จกั บังคับตนเอง และยาเกรงพระเจ้า
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คาถาม
1. จงให้เหตุผลมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ว่าทาไมบุตรจึงไม่เชื่อฟังบิดามารดา จงอธิ บายด้วยว่า
ในเหตุผลแต่ละกรณี น้ นั ท่านมีทางแก้ไขอย่างไรบ้าง
2. จงกล่าวถึงวิธีทาโทษที่ดี เท่าที่ท่านทราบ ท่านควรจะใช้วธิ ี เหล่านี้อย่างไร
3. อ้างข้อพระธรรม ที่ได้สอนเกี่ยวกับท่าทีของบิดามารดา ในการอบรมสั่งสอนบุตร และข้อ
พระธรรมที่สอนให้เราทราบ เกี่ยวกับท่าทีที่ไม่ดีในการฝึ กสอนบุตร ข้อพระธรรมทั้งสองบอกว่า เรา
ควรมี และไม่ควรมี ท่าทีอย่างไร
4. การทาโทษด้วยการเฆี่ยนตีลกั ษณะใด จึงจะช่วยบุตรที่ด้ือดึงได้ จงอ้างข้อพระธรรมบางข้อที่
กล่าวถึงการลงโทษบุตรด้วยการเฆี่ยนตี
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บทที่ 6 เด็กกับพระเจ้ า
“ถ้อยคาเหล่านี้ ซึ่ งเราสั่งไว้แก่เจ้าทั้งหลายในวันนี้ ก็ให้ต้ งั อยูใ่ นใจของเจ้าทั้งหลาย และจง
อุตส่ าห์สั่งสอนบุตรทั้งหลายของเจ้า ด้วยถ้อยคาเหล่านี้ และเมื่อเจ้าทั้งหลายที่อยูใ่ นเรื อน หรื อเดินใน
หนทาง หรื อนอนลง และตื่นขึ้น....จงเขียนถ้อยคาเหล่านี้ไว้ที่เสาเรื อนของเจ้า และที่ประตูเมืองทั้งหลาย
ของเจ้า” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6,7,9)
ในครอบครัวคริ สเตียน การคุยกับพระเยซูคริ สต์ ควรเป็ นนิสัยส่ วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของ
ทุกคน เช่นเดียวกับการกินการนอน ข้อพระธรรมที่อา้ งไว้ขา้ งต้นสอนผูท้ ี่เป็ นบิดามารดา ให้เขียนพระ
วจนะของพระเจ้าไว้ที่เสาเรื อน และที่ประตูเมืองซึ่งพวกเขาอาศัยอยู่ การแขวนรู ปภาพที่สวยงามต่าง ๆ
ไว้บนฝาผนัง ก็มีความหมายคล้ายกับการเขียนพระวจนะของพระเจ้า ไว้ที่เสาเรื อนทาให้เกิดความ
ประทับใจแก่เด็ก หนังสื อที่ประกอบด้วยรู ปภาพและหนังสื อทัว่ ๆ ไป มีอิทธิ พลต่อการเสริ มสร้าง
บุคลิกลักษณะของเด็กมาก เพราะ “จิตใจของเด็กสามารถเรี ยนรู ้ได้ง่าย ดุจความนุ่มนิ่มของขี้ผ้ งึ สามารถ
จดจาได้นาน เหมือนความทนทานของหิ นอ่อน” เด็กสามารถรู้จกั พระเจ้าได้ และเขามีความกระหาย
อยากจะรู ้จกั พระองค์ พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราเลี้ยงดูบุตร ซึ่ งเปรี ยบเหมือนลูกแกะของพระองค์ พระ
เยซูตรัสว่า “จงเลีย้ งลูกแกะของเรา” ผูท้ ี่เป็ นบิดามารดาทั้งหลาย จงเลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์เถิด
ขอย้าแล้วย้าอีกว่า บิดามารดาที่เป็ นคริ สเตียน มีจุดมุ่งหมายสองประการ ในการฝึ กสอนบุตร
คือ
1. เพื่อเตรี ยมตัวให้บุตรเป็ นผูใ้ หญ่ที่รักพระเจ้าในอนาคตมีความคิด ความเข้าใจ เยีย่ งผูใ้ หญ่
รู ้จกั ปรับปรุ งตัวให้เข้ากับสภาวะและสิ่ งแวดล้อมได้ดี และรู ้จกั พึ่งพาอาศัยตนเองในกิจทุกอย่าง
2. เพื่อวางรากฐานในการรับใช้พระเจ้า และเพื่อนมนุษย์ให้แก่บุตร โดยเป็ นสมาชิกคริ สตจักร
หรื อเป็ นคนงานรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา เพื่อจะบรรลุจุดหมายปลายทางได้ บิดามารดาจะต้องนาบุต รให้
รู้จกั พระเยซูคริ สต์ ให้เขาต้อนรับพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดส่ วนตัว และถวายชีวติ ของเขาแก่พระ
เยซูคริ สต์ต้ งั แต่ยงั เล็ก
การปลูกฝังนิสัยหรื อความรู ้สึกที่ดีให้แก่บุตร มีความสาคัญยิง่ กว่าการสอนหลักความจริ ง และ
การประพฤติของบิดามารดาก็สอนบุตรได้ ดีกว่าคาพูดของเขา บิดามารดาที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์
และคาพูดของตนเอง ขาดความอดทนและเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาท มักสร้างความประทับใจที่
ไม่ดีให้แก่บุตร ทาให้เขาไม่อยากรับเชื่อพระเยซูคริ สต์ ในทางตรงกันข้าม บิดามารดาที่เต็มเปี่ ยมไปด้วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ชีวติ ประจาของเขายิง่ ประกอบด้วย ความรัก ความยินดี และสันติสุข จะทาให้
จิตใจของบุตร เกิดความกระหาย อยากจะรู ้จกั พระเจ้าของบิดามารดา บิดามารดาที่ยอมรับความผิดของ
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ตนก็เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรของเขา ทาให้บุตรรู ้จกั พูด “ขอโทษ” “หนูผดิ ไปแล้ว” “ขออภัยให้หนูดว้ ย”
ตั้งแต่ยงั เล็กอยู่ ในบทนี้เราจะพูดถึงเรื่ อง เด็กกับพระเจ้า ในหัวข้อเรื่ องสาคัญสี่ ขอ้ คือ
1. การใช้เงิน
2. การอธิ ษฐานก่อนรับประทานอาหาร
3. การไปโรงเรี ยนรวีวารศึกษา และการไปโบสถ์
4. การนมัสการพระเจ้าในครอบครัว และการเข้าเฝ้ าพระเจ้าเป็ นส่ วนตัว

1. การใช้ เงิน
การสอนบุตรให้รู้จกั จับจ่ายใช้สอยนั้น ส่ วนใหญ่เป็ นการสอนโดยการถ่ายทอด อุดมคติของ
บิดามารดาให้แก่บุตร บิดามารดาที่เป็ นคริ สเตียนแสดง ให้บุตรเห็นความเชื่อของตน โดยความประพฤติ
แสดงให้บุตรเข้าใจว่า ทุกอย่างที่ครอบครัวมีอยูเ่ ป็ นของพระเจ้า และพระเจ้าทรงให้เขายืม เพื่อเขาจะได้
ถวายเกียรติยศแก่พระองค์ เมื่อบุตรค่อย ๆ โตขึ้น เขาก็ได้รับการสอนให้รู้วา่ จะต้องแยกเงินรายได้ส่วน
หนึ่งไว้ เพื่อใช้สาหรับพระราชกิจของพระเจ้า และเพื่อถวายให้แก่คริ สตจักร พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรา
ใช้เงินในทางที่ดีที่สุด เพื่อเป็ นที่ถวายพระเกียรติแก่พระองค์ เงินที่เหลือจากการถวายให้แก่พระเจ้าแล้ว
เราก็ใช้เป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนตัว สาหรับอาหาร เครื่ องนุ่งห่มการศึกษา และความจาเป็ นอื่น ๆ ได้
การเล่าเรื่ องในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบของคริ สเตียน จะช่วยให้เด็ก
รู ้จกั ใช้จ่ายเงินในทางที่ถูกต้อง เช่นเรื่ อง “เจ้าเมืองหนุ่มที่ร่ ารวย” เงินถวายของหญิงม่าย และ “เศรษฐีกบั
ลาซาโร” เรื่ องเหล่านี้จะช่วยให้เด็กรู ้วา่ อะไรเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าที่แท้จริ งในชี วติ
การสอนข้อพระธรรมที่กล่าวถึงเงินทองแก่บุตร และการถวายทรัพย์ จะช่วยให้เขาระลึกถึง
หน้าที่รับผิดชอบ ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้คริ สเตียนทุกคน ข้อพระธรรมที่เป็ นประโยชน์แก่เด็กใน
เรื่ องนี้ได้แก่ “การรักเงินทองนั้น เป็ นมูลรากแห่ งความชั่ วทั้งมวล และเพราะความโลภนีแ้ หละ จึงทาให้
บางคนห่ างไกลจากความเชื่ อ และตรอมตรมด้ วยความทุกข์ ” (1 ทิโมธี 6:10) “ทุกคนจงให้ ตามทีเ่ ขาได้
คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ ด้วยนึกเสี ยดาย มิใช่ ให้ ด้วยการฝื นใจ เพราะว่าพระเจ้ าทรงรักคนนั้ นทีใ่ ห้ ด้วยใจ
ยินดี” (2 โคริ นธ์ 9:7) “พระเจ้ าของข้ าพเจ้ า จะประทานสิ่ งสารพัดทีพ่ วกท่ านขาดอยู่น้ ัน จากทรัพย์ อนั
รุ่ งเรืองของพระองค์ ในพระเยซู คริสต์ ” (ฟิ ลิปปี 4:19) และข้อพระธรรมอื่น ๆ ที่สอนเกี่ยวกับหน้าที่
รับผิดชอบของคริ สเตียน
คริ สเตียนที่แท้จริ งมีนิสัยถวาย จงจัดหาโอกาสให้บุตรถวายทรัพย์สินแก่พระเจ้า หรื อ “ให้” แก่
ผูท้ ี่ขดั สน เมื่อเขาได้รับเงินหรื อหาเงินได้เป็ นครั้งแรก จงช่วยเขาให้รู้จกั แยกเงินส่ วนหนึ่งออก เพื่อใช้
สาหรับพระราชกิจของพระเจ้าให้บุตรของท่านมีโอกาสเสี ยสละเพื่อคนอื่น แล้วเขาจะเข้าใจว่า การให้
ทาให้มีความสุ ข ยิง่ กว่าการรับ
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2.การอธิษฐานก่อนรับประทานอาหาร
เด็กจะรู ้สึกขอบพระคุณพระเจ้า ในเวลารับประทานอาหาร หากเขาได้รับการสอนว่า พระเจ้า
ทรงเป็ นผูป้ ระทานอาหารทุกมื้อให้ การอธิ ษฐานก่อนรับประทานอาหาร จะทาให้เด็กรู ้สึกขอบพระคุณ
พระเจ้า สาหรับของประทานซึ่ งได้แก่อาหาร ที่พระเจ้าทรงประทานให้เสมอ พระเจ้าทรงสร้างบุตรของ
ท่านเพื่อเขาจะสนิทสนมกับพระองค์ จงสอนบุตรของท่านให้สนิทสนมกับพระเจ้าโดยการขอบพระคุณ
พระองค์ ในเวลารับประทานอาหาร
ในขั้นเริ่ มต้น ท่านอาจสอนให้บุตรพนมมือก่อนรับประทานอาหาร ขณะที่ท่านอธิ ษฐานต่อมา
เขาอาจจะอธิษฐานเพียงประโยคสั้น ๆ ว่า “ขอบพระคุณ พระเยซู อาเมน” โดยให้เขาพูดตามท่าน ต่อมา
เขาจะพูดเองได้วา่ “ขอบพระคุณพระเยซู อาเมน” ท่านไม่ควรงดเว้นการขอบคุณพระเจ้า ก่อน
รับประทานอาหารแม้อาจจะมีแขกซึ่ งไม่ใช่คริ สเตียน มาร่ วมรับประทานอาหารด้วย เพราะหากเรา
ละอายต่อการอธิ ษฐานในเวลานั้น ก็เท่ากับเราละอายต่อพระเยซูคริ สต์ จะเป็ นการสอนให้บุตรของเรา
ให้มีความละอายต่อพระองค์ดว้ ย
เมื่อท่านรับประทานอาหาร ในที่สาธารณะ หรื อมารับประทานอาหารสาย ท่านอาจอธิ ษฐาน
อย่างเงียบ ๆ ได้ แต่ท้ งั นี้มิใช่กระทาด้วยความเหนียมอาย บุตรสามารถสังเกตได้วา่ บิดามารดาอธิษฐาน
สาหรับอาหารในที่สาธารณะ ด้วยความเคอะเขินหรื อเหนี ยมอายหรื อไม่ หากบิดามารดาไม่อาย บุตรก็
จะไม่อายด้วย และเขาจะรู ้สึกสงสารคนที่ไม่รู้จกั พระเยซูคริ สต์ ไม่รู้จกั ขอบพระคุณสรรเสริ ญพระองค์
เมื่อบุตรของข้าพเจ้ายังเล็กอยู่ คาถามแรกที่เขามักถามข้าพเจ้า ขณะเห็นคนแปลกหน้า คือ “เขา
เป็ นคริ สเตียนหรื อเปล่า” เด็กที่รู้จกั พระเยซูคริ สต์ จะมีความห่วงใยต่อคนอื่น ๆ ครั้งหนึ่ งมิชชันนารี ชาว
ต่างประเทศคนหนึ่ง กับประธานสภาคริ สตจักรแห่งหนึ่ง ไปเยีย่ มเยียนหมู่บา้ นของเรา ข้าพเจ้าบอกข่าว
นี้ให้บุตรสาวฟัง แต่เขาไม่แน่ใจว่า มิชชันนารี กบั ประธานสภาคริ สตจักรจะเป็ นคนที่มีลกั ษณะเช่นใด
จึงถามขึ้นทันทีวา่ “พวกเขาเป็ นคริ สเตียนจริ ง ๆ ไหม” เขามิได้ถามว่า ท่านเหล่านี้ เป็ นคนร่ ารวยหรื อไม่
จะนาของขวัญจากต่างประเทศมาแจกไหม เขาเพียงแต่เป็ นห่วงว่า ท่านเหล่านั้นจะเป็ นคริ สเตียนอย่าง
แท้จริ งหรื อไม่ จะเห็นได้วา่ เด็กมีความห่วงใย อยากจะให้ทุกคนรู ้จกั พระเยซูคริ สต์ ความรู ้สึกนี้เป็ นสิ่ ง
ธรรมดาสาหรับเด็กที่อยูใ่ นครอบครัว ที่เทิดทูนพระเยซูคริ สต์เป็ นใหญ่ เด็กที่ได้รับการฝึ กฝนอย่างดี จะ
เป็ นพยานต่อคนอื่น ทาให้มีพยานเพิ่มขึ้นในครอบครัว สิ่ งที่บิดามารดาถือว่าสาคัญที่สุด จะทาให้บุตร
ถือว่าสิ่ งนั้นสาคัญที่สุดสาหรับเขาด้วย ท่านถือว่าการถวายพระเกียรติแก่พระเจ้า และการบอกคนอื่นให้
ทราบข่าวประเสริ ฐแห่งความรอดเป็ นสิ่ งสาคัญในครอบครัวของท่านมิใช่หรื อ
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3. การไปโรงเรียนรวีวารศึกษา และการไปโบสถ์
วันของพระเจ้าหรื อวันอาทิตย์ ก็มีไว้สาหรับเด็ก พระเยซูคริ สต์ทรงสอนว่า “วันสะบาโตนั้น
ทรงตั้งไว้ เพือ่ มนุษย์ ใช่ ทรงสร้ างมนุษย์ ไว้ สาหรับวันสะบาโต” (พระธรรมมาระโก 2:27) ว่า พระเจ้า
มิได้ทรงสร้างวันสะบาโตขึ้นเพื่อเป็ นการผูกมัดจิตใจของเด็ก ให้ถือวันนั้น แต่ทรงตั้งขึ้นเพื่อจะเป็ น
ประโยชน์แก่เด็ก
วันอาทิตย์ ควรจะเป็ นวันที่ครอบครัวเต็มไปด้วยความสุ ขเพราะเป็ นวันที่ทุกคนในครอบครัว มี
โอกาสสนิทสนมกับพระเจ้านมัสการพระองค์และรับใช้พระองค์ ในทุกวันอาทิตย์ บิดามารดาที่เป็ น
คริ สเตียน จะหยุดจากการงานซึ่ งตนทาประจา เป็ นวันที่ตนและบุตร สามารถพักผ่อนหากาลัง
เพิม่ เติม ทั้งทางฝ่ ายร่ างกายและฝ่ ายวิญญาณจิต เมื่อเด็กเจริ ญเติบโตขึ้น เขาจะเรี ยนรู ้วา่ ในทุกอาทิตย์ เขา
ก็ควรหยุดงาน หรื อการเรี ยนวันหนึ่ง เพื่อไปโบสถ์ และเป็ นพยานร่ วมกับทุกคนในครอบครัว
สมองที่วา่ งเปล่าในวันอาทิตย์ ก็อาจกลายเป็ นโรงงานของมารได้ เช่นเดียวกับวันอื่น ๆ การไป
ประชุมนมัสการที่โบสถ์ การเล่นเกมส์เกี่ยวกับพระคัมภีร์ การเล่นเกมส์อื่น ๆ ที่ไม่อึกทึกครึ กโครม การ
อ่านชีวะประวัติบุคคลสาคัญในพระคัมภีร์ การท่องจาข้อพระธรรม การเยีย่ มเยียนคนเจ็บป่ วย และการ
ร่ วมกิจกรรมอื่น ๆ ในวันอาทิตย์ เป็ นทางหนึ่งที่ทาให้ท่าน ไม่ตกอยูใ่ นการทดลองของมาร ทุกคนใน
ครอบครัวจึงควรร่ วมกิจกรรมเหล่านี้ ด้วยความยินดีการถือวันอาทิตย์เป็ นกฏประกันสวัสดิภาพของ
ครอบครัว และคริ สตจักรได้ดีที่สุด วันอาทิตย์เป็ นวันที่อาจกระชับเกรี ยวแห่งความรัก ภายในครอบครัว
ให้มนั่ คงถาวรยิง่ ขึ้น
การเรี ยนรวีวารศึกษา และการไปประชุมนมัสการในโบสถ์ ร่ วมกันทั้งครอบครัวจะช่วยสร้าง
บรรยากาศที่ดีในครอบครัวอันเป็ นทางปลูกฝังนิสัยการไปโบสถ์ให้เด็ก และเป็ นทางนาเขามาสู่ พระเจ้า
บิดามารดาที่ไม่ได้ไปโบสถ์อย่างสม่าเสมอ ก็เท่ากับเป็ นการสอนบุตรในทางอ้อมว่า การไปประชุมที่
โบสถ์มิได้เป็ นสิ่ งสาคัญที่แท้จริ ง บิดามารดาที่ไม่ได้ไปโบสถ์ เพราะสาเหตุเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ย่อม
แสดงให้บุตรเห็นว่า ท่านมิได้เชิดชูพระเจ้าเป็ นใหญ่ที่สุดในชีวติ ของท่าน
บิดามารดาที่ไม่อาจจะหลอกลวงบุตรของตน เพียงด้วยคาสอนมากมาย จากริ มฝี ปากของตนเอง
ได้ เพราะความจงรักภักดีของท่าน ที่มีต่อพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งได้สาแดงออกจากชีวิตประจาวันของท่าน
นั้น ก็ได้เป็ นพยานหลักฐาน แสดงให้เด็กทราบความจริ งทุกอย่างแล้ว จงระลึกเสมอว่า การประพฤติ
ของบิดามารดาเป็ นการสอนให้บุตรปฏิบตั ิตาม วันอาทิตย์เป็ นวันที่บิดามักอยูท่ ี่บา้ น บิดาที่เป็ นคริ ส
เตียนย่อมไม่คิดว่า วันนี้เป็ นวันที่ตนจะขี้เกียจได้ แต่จะใช้วนั นี้ช่วยภรรยาของเขา และทุกคนใน
ครอบครัว ให้ครอบครัวมีความเจริ ญก้าวหน้า ในการดาเนินชีวิตฝ่ ายวิญญาจิต สามีที่เป็ นคริ สเตียนจะ
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ช่วยภรรยาในการดูแลบุตรเล็ก ๆ เพื่อไม่เป็ นการลาบากแก่ภรรยา ในเวลาไปโบสถ์ และทาให้ภรรยา
สามารถร่ วมกิจกรรมอื่น ๆ ในครอบครัวได้
ถ้าเป็ นไปได้ ท่านควรจะจัดเวลาไปร่ วมประชุมอธิ ษฐานในโบสถ์ในคืนวันพุธ หรื อวัน
พฤหัสบดีดว้ ย แม้เด็กที่เล็กเกินไปอาจไม่เข้าใจอะไร เกี่ยวกับการประชุมอธิ ษฐาน แต่เขาก็รู้สึกได้วา่ มี
การนมัสการพระเจ้าที่นนั่ เป็ นการทาให้เขาเห็นถึงความสาคัญของการอธิ ษฐาน และทาให้เขาทราบว่า
ความสัตย์ซื่อต่อการนมัสการพระเจ้าในโบสถ์ เป็ นการถวายพระเกียรติแก่พระเจ้า การปลูกฝังนิสัยที่
สัตย์ซื่อต่อการไปโบสถ์ให้แก่บุตรตั้งแต่เขายังเล็ก เป็ นสิ่ งสาคัญมาก เพราะการเสริ มสร้างนิสัยนี้มี
ความสาคัญยิง่ กว่าการสอนอื่น ๆ
การเตรี ยมตัวให้ดีก่อนไปประชุมที่โบสถ์ จะช่วยกาจัดความยุง่ ยากหลายอย่าง และทาให้ท่าน
นมัสการพระเจ้าได้ดียงิ่ ขึ้นทั้งผูใ้ หญ่และเด็กควรจัดเตรี ยมหนังสื อเพลง
พระคริ สตธรรมคัมภีร์และ
ทรัพย์ถวาย ไว้ล่วงหน้า อย่างพร้อมเพรี ยง ก่อนออกเดินทางไปโบสถ์ ควรให้บุตรทุกคนเข้าห้องน้ า
หรื อห้องสุ ขา เพื่อเขาจะได้ไม่วนุ่ วายกับธุ ระส่ วนตัวนี้ ขณะที่ร่วมประชุมนมัสการในโบสถ์ มารดาควร
จะเตรี ยมของเล่นที่ไม่มีเสี ยงสาหรับบุตรเล็ก ๆ ด้วย เช่น ผ้าเช็ดหน้า เศษผ้าที่มีสีต่าง ๆ เชือกเล็ก ๆ กิ่ง
ไม้หรื อใบไม้พลาสติก สิ่ งเหล่านี้จะช่วยให้บุตรเงียบสงบได้เป็ นเวลานาน ท่านควรจะเก็บของเล่น
เหล่านี้ไว้ในถุงเล็ก ๆ ถุงหนึ่ง และให้ถุงนั้นแก่บุตรเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น เพื่อไม่ให้เขาเบื่อหน่ายต่อ
ของเล่นเหล่านั้นเร็ วเกินไป ในบางครั้งบางคราวท่านก็ควรเปลี่ยนของเล่นในถุงนั้น เมื่อถึงฤดูร้อน บุตร
ของท่านมักกระหายน้ าได้ง่าย หากท่านเตรี ยมน้ าดื่มไปด้วย ก็จะช่วยบุตรเล็ก ๆ ของท่านได้มาก เมื่อเลิก
การประชุมนมัสการแล้ว จงอย่าลืมทาความสะอาดสถานที่ ซึ่ งบุตรของท่านใช้เป็ นที่เล่น อย่าให้มีของ
เล่นหรื อสิ่ งสกปรกใด ตกหล่นอยูท่ ี่น้ นั ทาให้แลดูไม่งามตา
จงให้บุตรของท่านมีส่วนร่ วมในการนมัสการ เช่นหนุ นใจให้ร้องเพลง ถวายทรัพย์ หากเขา
ได้รับการฝึ กสอนตั้งแต่เล็กในไม่ชา้ เขาก็จะมีความยินดี ในการนาเงินใส่ ถุงถวายด้วยตนเองและร้อง
เพลงร่ วมกับที่ประชุม เมื่อบุตรโตพอสมควรแล้ว จงสอนเขาให้รู้จกั นัง่ เงียบ ๆ ในเวลานมัสการ โดยไม่
ต้องมีของเล่น หากเป็ นไปได้ บิดามารดาควรจะให้บุตรนัง่ ด้วยกันกับตน อย่าให้นงั่ อยูก่ บั กลุ่มเด็กอื่น ๆ
เพื่อจะฝึ กสอนเขาให้รู้จกั การประพฤติและการวางตนที่ถูกต้อง อย่าให้บุตรวิง่ เพ่นพ่านในที่ประชุม จน
เป็ นการรบกวนคนอื่น ๆ และทาให้บรรยากาศในที่ประชุมนมัสการเสี ยไป หากในโบสถ์ของท่าน จัด
ให้ผชู ้ ายและผูห้ ญิงนัง่ แยกกันคนละข้าง ผูเ้ ป็ นสามีควรนาบุตรไปนัง่ กับตนบ้าง เพื่อไม่ให้ภรรยารับ
ภาระหน้าที่ดูแลบุตรหนักเกินไประหว่างการประชุมนมัสการ

4. การนมัสการพระเจ้ าในครอบครัว และการเข้ าเฝ้ าพระเจ้ าเป็ นส่ วนตัว
มีคนกล่าวว่า “ครอบครัวที่ชอบเล่นด้วยกัน อธิ ษฐานด้วยกัน ก็จะอยูด่ ว้ ยกันได้”
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การนมัสการในครอบครัว เป็ นกิจกรรมประจาวันที่ครอบครัวจัดขึ้น เพื่อทุกคนในครอบครัวจะ
มีโอกาสอธิ ษฐานทูลขอต่อพระเจ้าด้วยกัน เวลานั้นควรจะเป็ นเวลา ที่นาความสุ ขมากที่สุดมาให้แก่ทุก
คนในแต่ละวัน ผูเ้ ป็ นบิดามารดาไม่ควรใช้เวลานั้นดุวา่ ใครคนใดคนหนึ่ง ในฐานะที่บิดาเป็ นผูน้ าของ
ครอบครัว เขาควรเป็ นผูน้ า ในการนมัสการประจาวันในครอบครัว แต่คนอื่นทุกคนก็ควรจะมีส่วนร่ วม
ในการนมัสการนั้นด้วย เวลานมัสการประจาวันในครอบครัวที่ดีที่สุดนั้น ย่อมแตกต่างกันตามความ
เหมาะสมและความสะดวกของแต่ละครอบครัว บางครอบครัวนมัสการในเวลาเช้า ก่อนรับประทาน
อาหาร แต่บางครอบครัวนมัสการหลังอาหารเย็น ท่านจะเลือกเวลาใดก็ได้สาหรับการนมัสการนั้น เวลา
มิได้เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุด สิ่ งที่สาคัญที่สุดคือสม่าเสมอในการนมัสการ ท่านจะต้องจัดการนมัสการใน
ครอบครัว อย่างสม่าเสมอ เป็ นประจาทุกวัน
ท่านควรใช้เวลานมัสการเพียงสั้น ๆ แต่ให้เวลานั้นเต็มไปด้วยความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมื่อท่านมีบุตรเล็ก ๆ ในครอบครัว ท่านควรจะนมัสการเพียงสั้น ๆ เท่านั้น และพยายามทาให้การ
นมัสการนั้น มีความหมายสาคัญต่อบุตรเล็ก ๆ ด้วย ท่านอาจให้ร้องเพลงนมัสการร่ วมกันสักข้อหนึ่ง
หรื อสองข้อ เล่าเรื่ องสั้น ๆ จากพระคัมภีร์ แล้วอธิษฐาน บิดามารดาควรยินดีลงทุนซื้ อหนังสื อเรื่ องต่าง
ๆ เกี่ยวกับพระคัมภีร์ ซึ่ งมีภาพประกอบสาหรับใช้นมัสการประจาในครอบครัว หากครอบครัวของท่าน
ไม่สามารถซื้ อหนังสื อเช่นนั้นได้ ท่านก็ควรอ่านเรื่ องจากพระคัมภีร์ก่อน แล้วเล่าเรื่ องนั้นให้ครอบครัว
ของท่านฟัง
เหตุที่ตอ้ งเล่าเรื่ องให้ฟังแทนที่จะอ่านพระคัมภีร์ ก็เพื่อช่วยให้บุตรสามารถเข้าใจเรื่ องนั้นได้ดี
หากบุตรของท่านโตพอสมควรแล้ว ท่านอาจจะอ่านข้อพระธรรมตอนหนึ่ง แล้วถามเขาว่า “ลูกได้รับข้อ
สอนใจอะไรจากเรื่ องนี้ หรื อข้อพระธรรมตอนนี้บา้ ง” หลังจากนั้น ท่านอาจอภิปรายให้ครอบครัวฟังถึง
ความหมายของข้อพระธรรมที่ได้อ่าน
พระเจ้าทรงหนุนใจให้เราปรึ กษา หาเหตุผลเกี่ยวกับความเชื่อของเรา พระธรรม 1 เปโตร 3:15
สอนว่า “ในใจของท่าน จงเคารพนับถือพระคริ สต์ ว่าเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จงเตรี ยมตัวให้พร้อมเสมอ
เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่า ท่านมีความหวังใจเช่นนี้ดว้ ยเหตุผลประการใด แต่จงตอบ
ด้วยใจสุ ภาพและด้วยความนับถือ” จงหนุนใจบุตรของท่านโดยถามปั ญหาเกี่ยวกับข้อพระธรรม หรื อ
เกี่ยวกับเรื่ องราวทางฝ่ ายวิญญาณจิตและพยายามตอบปัญหาของบุตรอย่างดีที่สุด
ด้วยความสุ ภาพ
อ่อนโยน อย่าถือว่าคาถามใด ๆ ของบุตร เป็ นคาถามที่น่าหัวเราะขบขัน แต่จงตอบเขาอย่างเต็ม
ความสามารถ แม้จะเป็ นคาถามที่ง่ายที่สุด สาหรับคาถามที่ยาก ๆ ซึ่ งบุตรถามนั้น ท่านไม่ควรตอบพอ
เป็ นพิธี โดยที่ท่านเองไม่รู้คาตอบ ทางที่ดี ท่านควรยอมรับว่า ตอบไม่ได้ และบอกเขาว่าจะไปศึกษา
ค้นคว้า หรื อถามศิษยาภิบาลเกี่ยวกับคาถามนั้น แล้วจะตอบให้เขาทราบในคราวหน้า
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เวลานมัสการประจาวันในครอบครัว เป็ นโอกาสที่ดี ซึ่ งท่านสามารถอธิ บาย ถึงวันสาคัญ
ของคริ สเตียน ซึ่ งกาลังจะย่างเข้ามา เช่น วันฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ วันรับศีลมหาสนิท วัน
ทาพิธีศีลบัพติศมา วันประชุมฟื้ นฟูซ่ ึ งมีการเชิญให้ตดั สิ นใจ วันต้อนรับสมาชิกใหม่ในคริ สตจักร งาน
หมั้น งานแต่งงาน งานฝังศพ ฯลฯ บุตรของท่านจะเข้าใจความหมายทางฝ่ ายวิญญาณจิต ของวันสาคัญ
เหล่านี้ หากท่านสอนเขาในทางที่ถูกต้อง การใช้เวลาสักเล็กน้อย เพื่อท่องจาข้อพระธรรม จะเป็ น
ประโยชน์มาก ท่านอาจจะจัดรางวัลให้แก่บุตรที่ท่องจาข้อพระธรรมในเวลาว่างของเขา
การให้บุตรท่องข้อพระคัมภีร์ ก็เท่ากับให้พระแสงดาบของพระเจ้าแก่บุตร ใช้สาหรับต่อสู ้
เอาชนะความบาป พระธรรมสดุดี 119:11 สอนว่า “พระดารัสของพระเจ้ านั้น ข้ าพเจ้ าได้ จดจาไว้ในใจ
เพือ่ ข้ าพเจ้ าจะไม่ กระทาผิดต่ อพระองค์ ”
เด็กเล็ก ๆ ก็รู้จกั ใช้ขอ้ พระธรรม เพื่อเป็ นประโยชน์ในชีวติ ประจาวันของเขาได้ ตัวอย่างเช่น
บุตรของข้าพเจ้า เมื่อเขายังเล็กอยู่ เขารู ้จกั อ้างข้อพระธรรม เพื่อใช้ในสภาวะที่เหมาะสมข้อพระธรรมที่
เขาเคยใช้ได้แก่ “บุคคลผู้ใดระงับการแตกแยกกันก็เป็ นสุ ข เพราะว่ าเขาจะได้ ชื่อว่ า เป็ นบุตรของพระ
เจ้ า” (มัทธิว 5:9) “จงทาสิ่ งสารพัด โดยปราศจากการบ่ นและการทุ่มเถียงกัน” (ฟิ ลิปปี 2:14) “ฝ่ ายบุตร
จงนอบน้ อมเชื่ อฟังบิดามารดาของตน ในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า” (เอเฟซัส 6:1) และข้อพระธรรมอื่น ๆ อีก
มากมาย

ข้ อแนะนาต่ อไปนี้ จะช่ วยท่ านในการสอนบุตรให้ ท่องจาข้ อพระธรรมได้ โดยง่ าย
1. เริ่ มสอนให้เขาท่องข้อพระธรรมที่ส้ นั ๆ ก่อน
2. สอนให้เขาเข้าใจความหมายของข้อพระธรรมที่เขาจะท่อง
3. อย่าดุเขา เมื่อเขาท่องผิด หรื อท่องไม่ค่อยได้
4. เมื่อเขาท่องให้ฟัง จงฟังด้วยความตั้งใจ และกล่าวชมเชยเขา เมื่อเขาท่องได้
5. ท่านอาจหนุนใจบุตร โดยให้รางวัลแก่คนใดที่ท่องได้
6. ท่านอาจจะจัดแข่งขันท่องข้อพระคัมภีร์ โดยแบ่งคนในครอบครัวออกเป็ นสองทีม ดูวา่ ทีมใด
ท่องข้อพระธรรมมากที่สุดในเวลาที่กาหนดให้
เวลานมัสการประจาวันในครอบครัว เป็ นเวลาที่ท่านสามารถช่วยบุตรให้รู้สึกว่า พระเจ้าทรง
สถิตอยูใ่ กล้ชิดเขา เป็ นเวลาที่ติดต่อกับพระเจ้า แต่ท่านต้องระมัดระวัง เกี่ยวกับการอธิ ษฐานด้วย อย่า
อธิ ษฐานยาวเกินไป คาอธิ ษฐานที่ยาว ๆ จะทาลายการเข้าเฝ้ าพระเจ้าของบุตร ท่านอาจอธิ ษฐานยาว ๆ
ได้ เมื่อมีการประชุมอธิ ษฐานของผูใ้ หญ่ หรื อเมื่อท่านอธิ ษฐานเข้าเฝ้ าพระเจ้าตามลาพัง ขณะที่มีการ
นมัสการประจาวันในครอบครัว การอธิ ษฐานสั้น ๆ ในลักษณะพูดคุยกับพระเจ้า จะเป็ นประโยชน์แก่
บุตร และบุตรจะเข้าใจการอธิ ษฐานง่าย ๆ นี้ได้ดี
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เวลานมัสการเป็ นเวลาที่คนในครอบครัว จะเป็ นพยานสรรเสริ ญพระเจ้าได้ และเป็ นเวลาที่เขา
สามารถเสนอเรื่ องราวต่าง ๆ เพื่อให้อธิ ษฐานเผือ่ กันและกัน ท่านอาจถามบุตรของท่านว่า มีอะไรซึ่ งเขา
อยากขอบพระคุณพระเจ้าเป็ นพิเศษ มีสิ่งใดไหมที่เขาอยากขอร้องให้อธิ ษฐานเผือ่ เด็กทุกคนสามารถ
ขอบพระคุณพระเจ้า หรื อขอให้อธิ ษฐานเผื่อเรื่ องต่าง ๆ ได้
ต่อไปนี้ เป็ นตัวอย่างคาพูดของเด็ก ซึ่ งบุตรของข้าพเจ้ามักจะกล่าว ในเวลานมัสการประจาวัน
ในครอบครัว เช่น “ขอบพระคุณพระเยซูคริ สต์ ที่ทรงช่วยให้หนูแข็งแรง” “ขอบพระคุณพระเยซูคริ สต์
สาหรับเสื้ อผ้าที่หนูสวมใส่ ” “ขอพระเยซูช่วยคุณน้าของเราให้เชื่ อพระองค์” “ขอบพระคุณพระเยซู
คริ สต์ที่ช่วยให้หนูหาตุก๊ ตาได้” คาพูดของเด็กต่าง ๆ เหล่านี้ จะทาให้เราเข้าใจว่าเด็กเล็ก ๆ ซึ่ งอยูใ่ น
ครอบครัวของคริ สเตียน มีความรู ้สึกว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นเพื่อนสนิทของเขา
ขณะที่มีการนมัสการพระเจ้าร่ วมกัน จะเป็ นโอกาสดีที่ท่านอาจสอนให้คนในครอบครัวของ
ท่าน เห็นถึงความต้องการของท้องถิ่น ซึ่ งท่านอาศัยอยู่ และความต้องการของคนในท้องถิ่นอื่น ๆ ท่านก็
จะนาเขาให้สรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับสิ่ งต่าง ๆ ได้มากขึ้น ช่วยให้เขาเห็นความต้องการของคนอื่น ๆ
กว้างขวางขึ้น
เด็กและผูใ้ หญ่ที่รู้จกั “สนิทสนม” กับพระเจ้าโดยการอธิ ษฐาน ไม่วา่ ในเวลาใด สถานที่ใด
ตาแหน่งใด และสภาวะใด จะพบสวัสดิภาพที่มนั่ คงที่สุด การนมัสการประจาวันในครอบครัวนี้ จะช่วย
ให้บุตรสนิทสนมกับพระเยซูคริ สต์มากยิง่ ขึ้น การทาให้บุตรอยากสนิทสนมกับพระเยซูคริ สต์ เป็ นสิ่ ง
สาคัญยิง่ กว่าการสอนให้อธิ ษฐานยาว ๆ หรื อท่องข้อพระคัมภีร์ยาว ๆ หลายเท่านัก
การนมัสการประจาวันในครอบครัว และการไปร่ วมประชุมนมัสการที่โบสถ์ ล้วนแต่เป็ นสิ่ งที่
สาคัญมาก แต่ยงั มีการนมัสการอีกอย่างหนึ่ง ซึ่ งคริ สเตียนทุกคนขาดไม่ได้ คือการเข้าเฝ้ าพระเจ้า
ประจาวันตามลาพัง จงพยายามสอนให้บุตรเล็ก ๆ แม้แต่บุตรที่ยงั ไม่มีอายุพอไปโรงเรี ยน ให้รู้จกั
อธิ ษฐานเข้าเฝ้ าพระเจ้าตามลาพังทุกวัน ทุกคืนเมื่อข้าพเจ้าอุม้ บุตรไปเข้านอน ข้าพเจ้าเตือนเขาว่า “อย่า
ลืมคุยกับพระเยซูนะลูก บอกพระองค์วา่ ลูกรักพระองค์ ถ้าลูกทาเช่นนั้น พระเยซู จะมีความยินดีมาก
พระองค์ทรงอยากให้หนูคุยกับพระองค์”
เมื่อบุตรของท่านโตขึ้น และเริ่ มหัดอ่านหนังสื อแล้ว จงจัดหาหนังสื อนมัสการที่อ่านง่ายให้เขา
เล่มหนึ่ง หนุ นใจให้เขาอ่านพระวจนะของพระเจ้า ซึ่ งเป็ นภาษาง่าย ๆ จากหนังสื อนั้นในเวลานมัสการ
ส่ วนตัวของเขา จะเป็ นการดีอย่างยิง่ หากท่านถามบุตรของท่านบางครั้งบางคราว เกี่ยวกับการเข้าเฝ้ า
พระเจ้าส่ วนตัวของเขา และหนุนใจให้เขานมัสการพระองค์ เป็ นส่ วนตัวอย่างสม่าเสมอทุกวัน บุตรของ
ท่านก็จะได้รับพลังภายในจิตวิญญาณเช่นเดียวกับผูใ้ หญ่ได้รับ

53

คาถาม
1.พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่าเราควรทาตามคาสอนของพระเจ้าในชีวิตประจาวันใน
ครอบครัวด้านไหนบ้าง อ่านหรื ออ้างข้อพระธรรมที่กล่าวเช่นนั้น สัก 2-3 ข้อ
2. บิดามารดาควรเริ่ มสอนบุตรให้ทราบ ถึงเรื่ องราวทางฝ่ ายวิญญาณจิต เมื่อเขามีอายุเท่าใด
3. ในการฝึ กสอนบุตรนั้น สิ่ งใดบ้างที่มีความสาคัญยิง่ กว่าการสอนอื่น ๆ
4. ท่านสามารถปรับปรุ งวิธีสอนบุตรของท่าน ให้ดีข้ ึนเพื่อเขาจะรู ้จกั พระเจ้าได้หรื อไม่ ท่านจะ
ปรับปรุ งการสอนของท่านอย่างไรบ้าง
5. เหตุไรการให้บุตรนัง่ กับบิดามารดา ในระหว่างประชุมนมัสการ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญ ท่านจะทา
ให้การประชุมนมัสการมีความหมายมากขึ้นต่อเด็กอายุต่าง ๆ กันได้อย่างไร
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บทที่ 7 การนาบุตรให้ ถวายตัวแก่ พระเยซู คริสต์
เด็กที่เจริ ญเติบโตในครอบครัวที่เป็ นคริ สเตียนที่แท้จริ ง มักมีโอกาสหลายครั้งในชีวิตของเขา ที่
จะได้เห็นความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพระเจ้าของบิดามารดา ซึ่ งเป็ นพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ เขาจะ
รู ้สึกว่าพระเจ้าทรงอยูใ่ กล้ ๆ เขา ทรงรัก และเข้าใจเขา เขาจะรู ้สึกเสี ยใจต่อกระทาผิดของเขา และทูล
พระเจ้าให้อภัยโทษทันที เขาจะเชื่อมัน่ ในการอภัยโทษของพระเจ้าด้วย
บิดามารดาที่รักพระเจ้า จะเป็ นห่วงชีวิตทางด้านจิตวิญญาณของบุตร จะพยายามนาบุตรให้
เข้าใจสิ่ งต่าง ๆ เกี่ยวกับทางฝ่ ายวิญญาณจิต พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาฟิ ลิปให้พบชาวอายธิ โอบและ
ประทานสติปัญญาให้แก่เขา เพื่อเขาจะสามารถอธิ บายพระวจนะของพระองค์ ให้แก่ชาวอายธิ โอบฟัง
อย่างชัดเจน จนกระทัง่ ชาวอายธิ โอบได้รับความรอดอย่างไร พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็จะทรงสัตย์ซื่อและ
ทรงช่วยบิดามารดา ที่เชื่ อพึ่ง ไว้วางใจพระองค์ ด้วยสุ ดใจสุ ดจิตอย่างนั้น บิดามารดาทราบได้อย่างไรว่า
บุตรของตนหนาว หิ ว ตกใจกลัว และต้องการความเอาใจใส่ เมื่อไร บิดามารดาจะทราบได้อย่างไรว่า
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงกาลังทางานในจิตใจของบุตร มีแต่พระเจ้าเท่านั้น ที่จะทรงช่วยให้บิดามารดา
ทราบถึงสิ่ งเหล่านี้ได้ พระองค์จะประทานสติปัญญาทางฝ่ ายวิญญาณจิต ให้แก่บิดามารดาผูเ้ ป็ นคริ ส
เตียนอย่างแท้จริ งเพื่อบิดามารดา จะทราบถึงความต้องการฝ่ ายวิญญาณจิตของบุตรและนาเขาให้รับ
ความรอดพ้นบาปได้
ตามประสบการณ์ที่ขา้ พเจ้าได้รับมาแล้ว ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าเวลาที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือบุตรของ
ท่านฝ่ ายวิญญาณจิต คือเวลาที่ท่านอยูก่ บั บุตรตามลาพัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตอนเย็นก่อนบุตรเข้านอน
เวลานั้น เป็ นเวลาที่จิตใจของบุตรเงียบสงบ เขาจึงสามารถได้ยนิ เสี ยงตรัสของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แต่ผู ้
เป็ นบิดามารดามักพลาดโอกาสอันดีน้ ีไป เพราะความเหน็ดเหนื่อยตรากตราที่ตนได้รับมาตลอดวัน ทา
ให้ไม่อาจช่วยเหลือบุตรได้เท่าที่ควรบ่อยครั้ง ข้าพเจ้าพึ่งกลับจากการทางานที่เหน็ดเหนื่ อยตลอดวัน
พักผ่อนได้เพียงครู่ เดียวเท่านั้น บุตรก็มาหาข้าพเจ้า เริ่ มคุยกับข้าพเจ้า โดยถามคาถามทัว่ ๆ ไปก่อน เช่น
“พ่อครับ ขอดื่มน้ าหน่อยได้ไหมครับ” เมื่อดื่มน้ าเป็ นที่สมใจแล้ว เขาก็จะเปิ ดเผยเรื่ องหนักอกทุกข์ใจให้
ฟัง แล้วขอให้คุณพ่อ คุณแม่อภัยโทษแก่เขา สาหรับความเกเรเหลวไหล และความซุกซนซึ่งเขาได้ทาไป
บางครั้งเขาก็ถามปั ญหาเกี่ยวกับเรื่ องราว ทางฝ่ ายวิญญาณจิต ซึ่ งเขาไม่เข้าใจ โอกาสนั้นเป็ นโอกาสอัน
ล้ าค่า ซึ่ งท่านจะช่วยบุตรของท่าน ให้เข้าใจเรื่ องราวฝ่ ายวิญญาณจิตได้อย่างลึกซึ้ งขึ้น
หากบิดามารดารู ้สึกว่า บุตรของท่านต้องการความช่วยเหลือทางฝ่ ายวิญญาณจิต หลังจากการ
นมัสการประจาวันในครอบครัวแล้ว ท่านควรหาเวลาคุยกับบุตรคนนั้นตามลาพัง เพื่อเปิ ดโอกาสให้เขา
บอกปั ญหาทุกอย่าง แก่ท่านได้อย่างเต็มที่ เราไม่อาจบังคับผูห้ นึ่งผูใ้ ดให้รับเชื่ อพระเยซูคริ สต์ได้ แต่เรา
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มีหน้าที่สอนให้บุตรของเราเข้าใจทางแห่งความจริ ง และค่อย ๆ นาเขามาถึงพระบาทของพระเยซูคริ สต์
จนกระทัง่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสาแดงการอัศจรรย์ในจิตใจของเขา ทาให้เขายอมมอบถวายตัวของ
เขาเองแก่พระเยซูคริ สต์ดว้ ยความยินดี
จะมีระยะหนึ่งในวัยของบุตร ซึ่ งเขารู ้สึกว่า เขาอยากถวายตัวของเขา ให้แก่พระเจ้า นัน่ คือ เวลา
ที่เขายอมรับว่าพระเยซูคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์ บนไม้กางเขน เพื่อไถ่โทษความผิดบาปของเขา เขาจะ
รู ้สึกสานึกตัว ถึงความบกพร่ องของตนเอง และยินดีปฏิบตั ิตามมาตรการ แห่งการดารงชีวิตในพระ
คัมภีร์ อย่างแท้จริ ง เมื่อเขาเติบโตเป็ นวัยรุ่ น ประสบการณ์แห่งความรอดและการถวายตัวให้แก่พระเยซู
คริ สต์ สิ้ นทุกอย่างนี้ จะให้ความมัน่ ใจในชีวติ และความสุ ขยินดีแก่เขา และแก่บิดามารดาด้วย
วัยเด็ก และวัยรุ่ น ไม่จาเป็ นต้องเป็ นวัยที่เขาไม่มีความมัน่ คงทางความคิด และความประพฤติ
เสมอไป พระเจ้าจะทรงช่วยเด็ก และวัยรุ่ นในทุกด้าน เช่นเดียวกับที่ได้ทรงช่วยผูใ้ หญ่พระคุณของพระ
เยซูคริ สต์มีมากเพียงพอสาหรับคนทุกวัย
บางคนกล่าวว่าเราจะทราบซึ้ งถึงพระคุณแห่งความรอดพ้นบาปมากยิง่ ขึ้นหากเราได้กระทา
บาปมาก่อน แต่ท้ งั นี้มิได้หมายความว่า ท่านจะให้เด็กมีส่วนร่ วมในการบาป เพื่อจะให้เขาซาบซึ้ งในใจ
ถึงความรอดพ้นบาป แม้พระเจ้าทรงสามารถอภัยโทษความผิดบาปทุกคนแต่ความผิดบาปซึ่ งเขาได้ทา
ไว้ในเยาว์วยั จะเป็ นดุจแผลเป็ นติดตัวเขาไปเป็ นนิ จ ฉะนั้นการปฏิบตั ิตามคาสอนของพระเยซูคริ สต์
ฝึ กสอนบุตรของท่าน ให้รู้จกั ทางแห่งความบริ สุทธิ์ ตั้งแต่เขายังเล็ก จึงเป็ นสิ่ งที่ดีที่สุด เพราะจะช่วยให้
เขาไม่ตอ้ งเกี่ยวเก็บผลแห่งความชัว่ ซึ่ งนาความทุกข์โศก มาสู่ ชีวติ ของเขาในภายหลัง
คนอื่นจะพูดถึงบุตรของท่าน เหมือนกับเปาโลพูดกับทิโมธี ไหมว่า “ตั้งแต่เด็กมาแล้ว ที่ท่านได้
รู้พระคัมภีร์อนั ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งสามารถสอนท่านให้ถึงความรอดได้โดยความเชื่ อในพระเยซูคริ สต์” (2 ทิ
โมธี 3:15) และเปาโลได้กล่าวใน 2 ทิโมธี 1:5 ด้วยว่า “ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริ งใจของท่าน
อันเป็ นความเชื่ อซึ่ งเมื่อก่อนได้มีอยูใ่ นโลอียายของท่าน และในยูนิเคมารดาของท่าน และบัดนี้ขา้ พเจ้า
เชื่อว่ามีอยูใ่ นท่าน” ในฐานะที่เป็ นคริ สเตียน ท่านได้เป็ นตัวอย่างที่ดี แก่บุตรของท่านด้วยความเชื่อ และ
ความประพฤติในชีวติ ประจาวันหรื อไม่ เนื่ องด้วยการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์บนไม้กางเขน
พระองค์จึงทรงสามารถช่วยผูท้ ี่เป็ นบิดามารดา ให้มีชีวติ ประจาวันที่เต็มไปด้วยความดี และเป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่บุตรได้ พระธรรม 1 ยอห์น 5:4 กล่าวว่า “ทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชยั ต่อโลกและ
ความเชื่อของเรานี่เแหละ เป็ นชัยชนะที่ชนะโลก” ข้าพเจ้าเชื่อว่า เราผูเ้ ป็ นบิดามารดาทุกคน จะต้องทา
ตามคาสอนที่กล่าวว่า “จงเป็ นแบบอย่าง แก่คนที่เชื่อทั้งปวง ทั้งในทางวาจา และการประพฤติ ในความ
รัก ในความเชื่อและในความบริ สุทธิ์ ” (1 ทิโมธี 4:12) หมายความว่าเราต้องเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่บุตร ใน
ครอบครัวของเรา ทางด้านความเชื่อในพระเจ้า ซึ่งสาแดงออกจากชีวิตประจาวันของเรา
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กฏการนาบุตรในครอบครัวของท่าน ให้ตอ้ นรับและติดตามพระเยซูคริ สต์ มีดงั นี้
1. บิดามารดาเป็ นตัวอย่างที่ดี
2. ตัวอย่างที่ดีเพิ่มด้วยการฝึ กสอน
3. การฝึ กสอน เพิม่ ด้วยความรู ้สึกต่อการทรงนาของพระเจ้า และความต้องการของบุตร
4. ความรู ้สึกต่อการทรงนาของพระเจ้า และต่อความต้องการของบุตร เพิ่มด้วยการอธิ ษฐาน
ของบิดามารดา
เราได้กล่าวถึงกฎสามข้อแรกอย่างละเอียด และยาวพอสมควรแล้ว แต่ยงั มิได้เอ่ยถึงกฎข้อที่สี่
เท่าใดนัก ทั้งนี้มิได้หมายความว่า กฏสามข้อแรกนั้นสาคัญมาก ส่ วนกฎข้อสุ ดท้ายไม่ค่อยสาคัญ การที่
เรายังมิได้อธิ บายกฎข้อที่สี่มากนัก ก็เพราะผูเ้ ป็ นบิดามารดาส่ วนมาก เข้าใจถึงความสาคัญของการ
อธิ ษฐานเผื่อบุตรดี และอธิ ษฐานเผื่อบุตรมาก แต่มองข้ามความสาคัญในทางประพฤติของตนเสี ย พระ
ธรรมยากอบ 2:17 เตือนให้เราทราบว่า “.....ความเชื่ อ ถ้ าปราศจากการประพฤติ ความเชื่ อก็ตายอยู่ใน
ตัวเองแล้ว” ถ้าท่านอยากให้พระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของท่าน ซึ่ งท่านได้อธิ ษฐานเผือ่ บุตร ท่านเอง
จะต้องเป็ นตัวอย่างที่ดี ต้องฝึ กสอนบุตรในทางที่ถูกต้อง ต้องมีความรู ้สึกไว้ต่อการทรงนาของพระเจ้า
และต่อความต้องการของบุตร
ผูเ้ ป็ นบิดามารดาส่ วนมาก มักจะเผชิญปั ญหา เกี่ยวกับความกระทบกระเทือนของบุตร ที่เกิด
จากอิทธิ พลชัว่ หรื อสิ่ งแวดล้อมที่ไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ อิทธิ พลทางด้านต่าง ๆ ของหมู่ชน ที่ไม่ใช่
คริ สเตียน บุตรของท่านยิง่ โตขึ้นเท่าใด ก็จะได้รับความกระทบกระเทือน จากอิทธิ พลที่ไม่ดี
เหล่านี้มากขึ้น อิทธิ พลเหล่านี้อาจมาจากญาติพี่นอ้ งที่ไม่ใช่เป็ นคริ สเตียน หรื อจากคนใช้ที่ไม่ใช่เป็ นค
ริ สเตียน ฉะนั้น หากมีทางเป็ นไปได้ ท่านจะต้องกาจัดอิทธิ พลไม่ดีเหล่านี้ ออกจากครอบครัวของท่าน
เสี ย ผูเ้ ป็ นบิดามารดาควรจะพยายามทุกวิถีทาง ที่จะอยูบ่ า้ นตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระยะห้าปี
แรกของวัยเด็กซึ่ งเป็ นวัยที่อุปนิสัยส่ วนใหญ่ของเด็กกาลังก่อตัว หากมารดาได้อยูก่ บั บุตรเสมอในระยะ
นี้ ก็จะทาให้เขามีอิทธิ พลมากที่สุดต่อชีวติ ด้านต่าง ๆ ของบุตร เป็ นเหตุให้บุตรสามารถชนะอิทธิ พลอื่น
ๆ ได้ ระยะที่อุปนิสัยของเด็กก่อตัว คือระยะที่เด็กมีอายุ 1-5 ขวบนี้ เป็ นระยะที่สาคัญและมีค่ามากที่สุด
ซึ่ งท่านไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ดว้ ยเงินทองหรื อทรัพย์สินใด ๆ ท่านควรจะยินดีเสี ยสละเงินรายได้
พิเศษบางอย่างซึ่ งท่านได้รับ แทนที่จะสู ญเสี ยอิทธิ พลของท่าน ต่อชี วติ ของบุตรในวัยที่กาลังสร้างสม
อุปนิสัยขึ้น
เมื่อบุตรของท่านโตขึ้นตามลาดับ เขาจะได้รับความกระทบกระเทือนจากอิทธิ พลต่าง ๆ
เพิม่ ขึ้น จากการคบกับเพื่อน ๆ และจากเพื่อนร่ วมโรงเรี ยน ท่านมีวธิ ี อะไรบ้าง ที่จะป้ องกันบุตรของท่าน
จากอิทธิ พลไม่ดีเหล่านั้น นอกจากวิธีป้องกันอื่น ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว วิธีที่สาคัญที่สุดอีกวิธีหนึ่งก็คือ
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การอธิ ษฐานเผือ่ การอธิ ษฐานด้วยความเชื่ อ เผื่อการต่อสู ้ฝ่ายวิญญาณจิต และความปลอดภัยของบุตร
จะให้สวัสดิภาพและความหวังแก่เรา บิดามารดาที่ดี ย่อมมีความมัน่ ใจเสมอว่า “พระองค์ จะไม่ ทรงกีด
กันของดีไว้ จากเหล่าคนทีป่ ระพฤติในทางซื่อตรงเลย” (สดุดี 84:11)
สามีและภรรยาที่รักใคร่ กลมเกลียวกัน และดาเนินชีวติ เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า ย่อมไม่มีสิ่งใด
อาจขัดขวางการอธิษฐานของเขา ดังพระธรรม 1 เปโตร 3:7 กล่าวว่า
“....คาอธิษฐานของท่ านจะไม่ มีอุปสรรค์ ขัดขวาง” (1 เปโตร 3:7) ไม่มีการอธิ ษฐานใดที่สาคัญ
ยิง่ กว่าการอธิ ษฐานเผื่อความรอดของบุตรและเผื่อการคุม้ ครองรักษาของพระเจ้า เพื่อให้บุตรปลอดภัย
จากการคุกความของสิ่ งชัว่ ร้าย
เมื่อท่านอธิ ษฐาน จงเชื่อและมัน่ ใจว่า พระเจ้าจะทรงตอบคาอธิ ษฐานของท่าน เพราะว่า “องค์
พระผู้เป็ นเจ้ า ไม่ ได้ ทรงเฉื่อยช้ า ในเรื่องพระสั ญญาของพระองค์ ตามทีบ่ างคนคิดเช่ นนั้น แต่ พระองค์
ได้ ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่ ท่านทั้งหลายมาช้ านาน พระองค์ ไม่ ทรงประสงค์ ทจี่ ะให้ ผ้ หู นึ่ง
ผู้ใดพินาศเลย แต่ ทรงปรารถนาทีจ่ ะให้ คนทั้งปวง กลับใจเสี ยใหม่ ” (2 เปโตร 3:9) “ด้วยว่าพระสั ญญา
นั้น (การชาระล้างบาป และของประทานแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ) ตกแก่ ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของ
ท่ าน และแก่ คนทั้งหลายที่อยู่ไกล คือทุกคนทีอ่ งค์ พระผู้เป็ นเจ้ า พระเจ้ าของเราทรงเรียกมาเฝ้ า
พระองค์ ” (กิจการ 2:39)
คาถาม
1. จงกล่าวถึงกฎสี่ ประการ ในการนาบุตรให้ถวายตัวมอบชีวติ ของเขาแก่พระเยซูคริ สต์
2. อะไรเป็ นเครื่ องประกันที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้บุตรไม่ตอ้ งดิ้นรน ต่อสู ้กบั ความไม่มนั่ คง ใน
ความคิดและการประพฤติในวัยรุ่ นของเขา
3. พระราชกิจแห่งการทรงไถ่บาปของพระเยซูคริ สต์ มีอานาจพอที่จะสนองความต้องการทุก
ด้าน ทางฝ่ ายวิญญาณจิตของเด็กวัยรุ่ น หรื อไม่? ทาไมมีคนเป็ นจานวนน้อยที่พ่ งึ พาอาศัยวิถีทาง ที่พระ
เจ้าทรงเตรี ยมให้อย่างเรี ยบร้อยแล้ว
4. จงอธิ บายและยกตัวอย่าง ให้เห็นว่า การทาบาปในวัยรุ่ น จะทาให้มีรอยจารึ กไว้ในจิตใจ
ตลอดชีวิต
5. ข้อพระธรรมข้อใดบ้าง ที่ให้ความมัน่ ใจแก่บิดามารดาว่า บิดามารดาจะได้ผลตอบแทน จาก
ความเพียรพยายามในการฝึ กสอนบุตรของเขาเพื่อพระเจ้า
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“เด็กไทยคือหัวใจของชาติ”
คาขวัญของฯ พณฯ นายกรัฐมนตรีปีเด็กสากล 1979
เด็กจะเป็ นคนดีหรือไม่ น้ันไม่ ได้ ขนึ้ อยู่กบั ชาติกาเนิด!
แต่ ขนึ้ อยู่กบั การ “อบรมสั่ งสอน”
หนังสื อ “แนวทางสอนบุตร”
เป็ นคู่มือของพ่ อแม่ !
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