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ภรรยาศิษยาภบิาลกบัการเลีย้งลูก 
อุบลวรรณ  มชูีธน 

อจ.ประจ าคริสตศาสนศาสตร์ เมอืงไทย 

ความกลวัเกีย่วกบัลูกของภรรยาศิษยาภิบาล 

ภรรยาศิษยาภิบาลโดยทัว่ไปมกัมีความกลวัเก่ียวกบัลูกเหมือน ๆ กนัอยูส่องประการ คือ 
1. ลูกของฉนัจะมีโอกาสเหมือนลูกคนอ่ืนหรือไม่ เขาจะรู้สึกนอ้ยเน้ือต ่าใจหรือไม่ท่ีไม่มีหลาย

ส่ิงหลายอยา่งเหมือนลูกคนอ่ืน 
2. ลูกของฉนัจะเป็นคนดีหรือเปล่าฉนัสอนลูกคนอ่ืนให้เป็นคนดี แลว้ถา้ลูกของฉนัไม่ดีล่ะ จะ

ท าอยา่งไร 

พระเจ้ามคี าตอบส าหรับเรา 

ค าถามทั้งสองน้ีเป็นค าถามท่ียาก แต่พวกเราก็รู้พระคมัภีร์ ลูกา 1:37 ท่ีว่า “ไม่มีอะไรยาก
ส าหรับพระเจ้า” องค์พระผูเ้ป็นเจา้จอมเจ้านายของเรา ไม่ใช่เจ้านายท่ีเอารัดเอาเปรียบ ถ้าพระองค์
ประทานพระองคเ์องใหแ้ก่เรา แลว้ส่ิงจ าเป็นอ่ืนพระองคจ์ะไม่ประทานใหแ้ก่เราหรือ แต่พระค าตอนน้ีก็
ไม่ไดห้มายความวา่คริสเตียนจะรวยตลอดกาล และจะไดทุ้กอยา่งท่ีเราตอ้งการ อาจารยเ์ปาโลขาดหลาย
อยา่งทางวตัถุ แต่อาจารยเ์ปาโลรู้สึกและมัน่ใจวา่ท่านร ่ ารวยมาก พระเจา้ทรงอนุญาตให้ประชากรของ
พระองคต์กเป็นทาสของคนอียิปตถึ์ง 400 ปี ท างานหนกั ไม่ไดค้่าจา้งไม่มีเงินบ าเหน็จ บ านาญ แต่เม่ือ
เขาออกจากอียปิตพ์ระเจา้ทรงจ่ายดอกเบ้ียทบตน้เขาอยากไดอ้ะไรเขาขอคนอียิปต ์คนอียิปตต์อ้งให้พวก
เขาหมด พวกเขาไดท้องค าหลายตนัทีเดียว ขา้พเจา้มัน่ใจวา่ลูกของศิษยาภิบาลมีโอกาสดีเท่า ๆ กบัลูก
ของคนมีอาชีพอ่ืน เพราะพระเจา้ทรงยุติธรรม และยิ่งกว่านั้นพวกเขามีโอกาสดีกว่าคนอ่ืนเพราะเขา
เติบโตข้ึนมาในบรรยากาศท่ีเปิดโอกาสให้พวกเขาพฒันาสังคมกบัคนอ่ืนไดดี้ เขาพบคนเยอะแยะหลาย
ชาติหลายภาษา ทุกอาทิตยเ์ขาตอ้งคุยกบัคน พ่อแม่ของเขามีพี่นอ้งทุกมุมเมืองและทุกมุมโลก ปัจจุบนัมี
เด็กมากมายท่ีมีทุกส่ิงทุกอยา่งในชีวติ แต่เป็นคนวา้เหวโ่ดดเด่ียวและพูดกบัคนไม่รู้เร่ือง เม่ือขา้พเจา้และ
อาจารยน์นัทชยัถวายตวัตามการทรงเรียกของพระเจา้ พระองคท์รงเล้ียงดูและประทานโอกาสให้ลูกของ
เราดีเกินกวา่ท่ีเราจะคาดคิดได ้ทรงน าลูกเราไปเรียนต่างประเทศได ้โดยท่ีเพื่อน ๆ ของเราซ่ึงมีต าแหน่ง
การงานสูงส่ง มีฐานะดีเยีย่มแต่ไม่ไดรั้บพระกรุณาธิคุณนั้นหลายคนทีเดียว 
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ส่วนค าถามท่ีว่าลูกจะรู้สึกน้อยเน้ือต ่าใจหรือไม่ในความขาดทางวตัถุ ตอบได้ว่าลูกจะรู้สึก
หรือไม่ข้ึนอยูว่่าเขาไดย้ินคุณแม่ คุณพ่อของเขาพูดอย่างไร ถา้เขาไดย้ินบ่อย ๆ ว่า “ไม่เห็นมีใครแคร์” 
“ท ามาก่ีปีเงินเดือนก็ไม่ไดข้ึ้นซกัที” “ยิ่งเป็นศิษยาภิบาลก็ยิ่งจน” “พวกนั้นเคา้มีเงินจากเมืองนอกช่วย 
ไอเ้รามนัหวัเดียวกระเทียมลีบ” “ไดแ้ค่น้ีก็ท  าแค่น้ีแหละจะมาเอาอะไรกนันกั” ฯลฯ ลูกยอ่มมีความรู้สึก
ร่วมกบัพ่อแม่ และแมว้่าวนัหน่ึงพระเจา้จะทรงอวยพรครอบครัวของเขาให้มีเหลือใช ้เขาก็ยงัรู้สึกขาด
อยูน่ัน่เอง ความขาดนั้นอยูคู่่ศิษยาภิบาลเพราะความขาดนั้นอยูคู่่กบัพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของ
เราเม่ือทรงด าเนินในโลก แต่ท่ีส าคญัก็คือ พระองคท์รงยินดีท่ีจะร่วมทุกขก์บัเรา แต่เป็นการยากท่ีเราจะ
ร่วมทุกขก์บัพระองค ์เพื่อนของขา้พเจา้คนหน่ึงช่ือ ยวัต ์แมกมิลแลนด์ เป็นลูกของผูรั้บใชพ้ระเจา้อยูใ่น
อินเดีย เขาเคยพูดให้ขา้พเจา้ฟังว่า “ตอนพวกเราเด็ก ๆ พ่อกบัแม่คงจะจนมากทีเดียว แต่พวกเราไม่เคย
รู้สึกจนเลย เรารู้สึกตลอดเวลาวา่พ่อกบัแม่รวย” พ่อของเขามีส่วนเป็นพยานให้ขา้พเจา้รู้จกัพระเยซู ทุก
คร้ังท่ีขา้พเจา้นัง่รับประทานอาหารกบัพ่อแม่ของเขา พ่อของเขาซ่ึงเป็นเหมือนพ่อของขา้พเจา้จะพูดซ ้ า
อยูเ่สมอ “กินอีกนะลูก กินอีกนะลูก เรามีเหลือเฟือ” ลูกของเราจะรู้สึกรวยมากและภูมิใจในพ่อแม่และ
ตวัเอง ถา้แม่จะพูดเสมอ ๆ “กินอีกนะลูก เรามีเหลือเฟือ” “พระเจา้จะให้ค่าเทอมลูกแน่นอน” “แม่มีเงิน
ในบญัชีเยอะไปถึงสวรรคเ์ปิดดูแลว้ลูกจะตก๊กะใจ” 

ส าหรับค าถามท่ีสองนั้น ขา้พเจา้คิดว่าพี่น้องร่วมฐานนัดรการเป็นภรรยาศิษยาภิบาลคงก าลงั
คอยฟังด้วยใจเตน้ ค าว่าดีในพระคมัภีร์ใหม่นั้น ในภาษากรีกดั้งเดิมมีความหมายลึกซ้ึง ดีแปลว่ายงั
ประโยชน์ให้บงัเกิดแก่ผูอ่ื้นหรือส่ิงอ่ืน เช่น ดินดีแปลว่าดินท่ีจะน าพืชเกิดผลเป็น 30 เท่า 60 เท่า และ 
100 เท่า คนดีรอบคอบในพระธรรมมทัธิว คือ คนท่ีมีความรักต่อผูอ่ื้นโดยเฉพาะต่อศตัรูของเขา พระเยซู
เติบโตข้ึนเป็นเด็กดีเป็นท่ีชอบใจเฉพาะพระพกัตร์พระเจา้และคนทั้งปวง เด็กดีในฝ่ายโลกคือเด็กท่ีสอบ
ไดค้ะแนนสูง มีความประพฤติดี ไหวส้วยโตข้ึนท างานดีมีต าแหน่งหาเงินไดม้าก มีบา้นอยูก่่อนอายุ 40 
มีรถยีห่อ้ดี ๆ ข่ี ขา้พเจา้เขา้ใจวา่พวกเราคงอยากใหลู้กของเราดีตามแบบพระคมัภีร์เป็นประการแรก แลว้
ถา้จะดีฝ่ายโลกดว้ยเป็นของแถมก็ไม่รู้ว่าอะไร จะไดเ้ล้ียงเราบา้งตอนเราเกษียณ แต่ถา้พี่นอ้งเค่ียวเข็ญ
อยากให้ลูกดีและเด่นในฝ่ายทางโลกเป็นท่ีหน่ึงแลว้ ส่ิงหน่ึงท่ีจะพบก็คือจะเป็นการยากท่ีลูกจะดีทาง
ธรรม แต่ลูกท่ีดีทางธรรมสามารถถูกพฒันาใหดี้ทางโลกไดถ้า้เขามีสติปัญญาและร่างกายดีเพียงพอ 

แม่มีส่วนพฒันาใหลู้กเป็นเด็กดีฝ่ายทางธรรมและทางโลกได ้3 ประการคือ 
1. สร้างบรรยากาศแห่งความรักข้ึนภายในบา้น 
2. สร้างใหลู้กเห็นคุณค่าในตวัของเขา 
3. สร้างความเช่ือถือใหแ้ก่ลูก 



 3 

การสร้างบรรยากาศแห่งความรักขึน้ภายในบ้าน 

แม่แต่ละคนก็มีเทคนิคการสร้างบรรยากาศในบ้านไม่เหมือนกนั นั่นก็ส าคญัรองลงมา ส่ิง
ส าคญัอยา่งยิง่ยวดก็คือแม่ตอ้งรู้วา่การสร้างบรรยากาศแห่งความรักนั้นส าคญั และแม่เป็นคนริเร่ิม ถา้จะ
รอใหพ้อ่เร่ิมจะตอ้งรอจนกวา่พระเยซูจะเสด็จกลบัมารับเรา แม่ท่ีฉลาดยอ่มจดับา้นให้น่าอยูแ่มไ้ม่รวยก็
สวยได ้ขวดน ้ าปลา กระดาษหนงัสือพิมพเ์ก่า ๆ กระป๋องทะลุ อ่างแตก ๆ ควรขายเจ็กขายขวดอยูเ่สมอ 
อยา่เก็บไวดู้เล่น ขา้พเจา้เคยไปพกับา้นของอาจารยบุ์ญมากและภรรยาท่ีเชียงราย ขา้พเจา้ประทบัใจมาก
เพราะภรรยาของอาจารยต์กแต่งบา้นสวยงามดว้ยงบประมาณท่ีประหยดั ภรรยาของอาจารยรั์บรองแขก
มีอธัยาศยังดงามและท าขนมต่าง ๆ เก่งมากโดยไม่ตอ้งซ้ือจากภายนอกเลย ลูกท่ีเห็นแม่เตรียมผา้เยน็โดย
ใชผ้า้ขนหนูเล็กชุบน ้าเยน็แช่น ้าแขง็พรมน ้าหอมน ้าอบไทยนิดหน่อยไวใ้ห้พ่อให้ลูก เวลามาถึงบา้นยอ่ม
รู้แม่รักเขาและรักพ่อ เขาจะท าตามแม่ต่อไป และเขารู้สึกปลอดภยัเม่ือพ่อและแม่รักกนั ศิษยาภิบาลนั้น
เหน่ือยล้านอกบา้นไม่มีอะไรท่ีท าให้เขาช่ืนใจมากนัก ชีวิตของเขาไป ๆ มา ๆ ระหว่างโรงพยาบาล, 
บา้น, โบสถแ์ละขา้งถนนกบับนธรรมาสน์ความรักของพระเจา้ ความรักของภรรยาและลูกท าให้เขาช่ืน
ใจ และการแสดงออกของความรักนั้นตอ้งเสาะหาความรู้และเตรียมการกบักลา้แสดงออก พี่น้องสตรี
บางคนสอนข้าพเจ้าให้ท าอาหารอร่อยราคาประหยดัมีประโยชน์ ข้าพเจ้าท าก๋วยเต๋ียวราดหน้า
เชลลช์วนชิม ท าปอเป้ียะอร่อยเปร้ียงปร้างก็เพราะพี่นอ้งสตรีของขา้พเจา้ กรุณาอยา่ลืมวา่ทางเขา้สู่หวัใจ
ของสามีและลูกนั้นผา่นกระเพาะของเขาก่อน ลูก ๆ ชอบให้แม่จดับา้นให้แปลกใหม่อยูเ่ร่ือย ๆ การจดั
บา้นแปลกใหม่อยูเ่ร่ือย ๆ ช่วยให้ลูกไม่อยากออกไปหาความแปลกใหม่นอกบา้น นอกจากนั้นยงัท าให้
พ่อแม่ลูกไดท้  างานร่วมกนัดว้ยเพื่อนขา้พเจา้บางคนเล่าให้ฟังว่า เธอชอบจดัโอกาสพิเศษข้ึนเสมอใน
บา้นแมไ้ม่มีโอกาสก็ท าให้มี เช่น มีวนัแห่งความรักบา้งวนัพบกนัคร้ังแรกกบัสามีบา้ง วนัครบรอบ
แต่งงานวนัพระเยซูคริสต์ส้ินพระชนม ์วนัพระเยซูคืนพระชนม ์วนัลูกเรียกแม่ไดค้ร้ังแรก วนัหมั้น วนั
สามีเล่ือนต าแหน่ง ฯลฯ สารพดัวนัเพราะเธอชอบจดบนัทึกความทรงจ า บางทีสามีหลบัแลว้ก็ปลุกให้
มาฉลองท าใหส้ามีรู้สึกประทบัใจในความรักของเธอและลูกก็รู้สึกวา่เขามีความหมายพิเศษส าหรับแม่ 

การสร้างให้ลูกเห็นคุณค่าในตัวของเขา 

คนเรานั้นหาไดม้องชีวิตตามความเป็นจริงตามมาตรฐานของพระคมัภีร์ไม่ แต่ความบาปท าให้
พวกเรามองชีวิตตามการตีค่าชีวิตของเราเอง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสังเกตดี ๆ จึงจะเห็นได้ ศิษยาภิบาลท่ีมี
ภาพพจน์ต่อตนเองสูงกวา่ตน ควรคิดชอบแยง่ชิงชอบฉกฉวยของของพระเจา้มาเป็นของตน เพราะเขา
ทนพ่ายแพแ้ละทนต่อความไม่ส าเร็จไม่ไดศิ้ษยาภิบาลท่ีมีภาพพจน์ต่อตนเองต ่าและขมข่ืนใจอยู่ลึก ๆ 
และส่ิงเหล่าน้ีถ่ายทอดลงในตวัของลูก ภรรยาศิษยาภิบาลสามารถช่วยสามีและลูกให้พฒันาคุณค่าใน
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ชีวิตของเขาได้ ถ้าเธอพฒันาคุณค่าในชีวิตของเธอเองก่อน ค่าตวัของคริสเตียนแต่ละคนอยู่ท่ีการ
ประเมินราคาขององคพ์ระเยซูคริสตเจา้ทุกวนัภรรยาศิษยาภิบาลควรพูดกบัตนเองวา่ “ค่าตวัของฉนัสูง
เท่ากบัค่าชีวิตของพระเจา้...” เพราะพระธรรม 1 โครินธ์ 6:20 กล่าวว่า “พระเจา้ไดท้รงซ้ือท่านไวแ้ลว้ 
ดว้ยราคาสูง” เราควรพดูกบัตวัเราเสมอวา่ “ฉนัเป็นกรรมสิทธ์ิของพระเจา้” อพยพ 19:5 “เหตุฉะน้ีถา้เจา้
ฟังเสียงเรา และรักษาพนัธสัญญาของเราไว ้เจา้จะเป็นกรรมสิทธ์ิของเรา ท่ีเราเลือกสรรจากท่านกลาง
ชนชาติทั้งปวง เพราะแผน่ดินทั้งส้ินเป็นของเรา” เราควรพูดกบัตวัเองทุกวนัวา่ “ฉนัเป็นคนท่ีพระเจา้รัก
และอภยั” เยเรมีย ์31:3 “พระเจา้ทรงปรากฏแก่เขาจากท่ีไกล ตรัสว่า เราไดรั้กเจา้ดว้ยความรักนิรันดร์ 
เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมัน่คงต่อเจา้สืบไป” โรม 8:1 “เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลาย
ท่ีอยูใ่นพระคริสต”์ เราควรพูดกบัตวัเองเสมอวา่ `ฉนัมีความสามารถ` 2 ทิโมธี 1:6-7 “อนัของประทาน
ของพระเจา้ซ่ึงมีอยูใ่นท่าน โดยท่ีขา้พเจา้ไดเ้อามือวางบนท่านนั้น ขอเตือนวา่ท่านจงกระท าให้รุ่งเรือง
ข้ึน เพราะวา่พระเจา้มิไดท้รงประทานจิตท่ีขลาดกลวัใหเ้รา แต่ไดท้รงประทานจิตท่ีกอปรดว้ยฤทธ์ิความ
รัก และการบงัคบัตนเองใหแ้ก่เรา” แม่ท่ีมีภาพพจน์ต่อตนเองดียอ่มถ่ายทอดส่ิงน้ีต่อสามีและลูกดว้ย 

การสร้างความเช่ือถือในตัวลูก 

ลูกยอ่มรักและนบัถือพ่อแม่ แต่ลูกศิษยาภิบาลหลายคร้ังตอ้งไดย้ินค าวิพากษว์ิจารณ์พ่อแม่ของ
เขาจากบรรดาสมาชิกซ่ึงท าใหเ้ขาไม่เขา้ใจ หลายคร้ังสมาชิกลงมติให้พ่อของเขาพน้จากการเป็นศิษยาภิ
บาลลูก ๆ จะขมข่ืนใจมาก และยิ่งกวา่ความขมข่ืนใจก็คือความไม่เขา้ใจ และถา้ส่ิงน้ีเกิดข้ึนบ่อย ๆ เขา
จะรู้สึกคลางแคลงใจในความสามารถของพ่อของเขา และขาดความเช่ือถือในบรรดาพี่น้องคริสเตียน 
แต่ถา้ลูกไดรั้บค าอธิบาย ค าช้ีแจง อธิบายให้ทราบขอ้เท็จจริงช้ีให้เห็นความหวงั ความยุติธรรมในพระ
เยซูคริสต ์แต่ถา้มีความผดิพลาดในงานรับใชอ้ธิบายใหลู้กเขา้ใจดว้ย ลูกจะโกรธแต่เขาจะเขา้ใจและเห็น
ใจพอ่ และใหโ้อกาสแก่พอ่การให้ลูกรับรู้ปัญหาและมีส่วนในการแกปั้ญหาดว้ยการเขา้เฝ้าพระเจา้ ดว้ย
การปรึกษาด้วยท่าทีท่ีปราศจากความขมข่ืนท าให้ลูกเช่ือถือพ่อแม่ เขาได้เรียนรู้ว่าชีวิตมีผิดพลาดมี
ลม้เหลว แต่ตั้งตน้ไดเ้สมอในองคพ์ระเยซูคริสต ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีค่ายิ่งส าหรับการกา้วต่อไปอยา่งมัน่ใจใน
อนาคต ลูกควรไดรั้บค าช้ีแจงและแนะน าส าหรับสมาชิกบางคนท่ีประสาทนิด ๆ โรคจิตมากมาก ซ่ึง
อาจจะแสดงกริยาอาการดูถูกดูหม่ินพ่อแม่ของเขาหลงัจากท่ีมาขอค าปรึกษาแลว้เปิดเผยชีวิตท่ีเร้นลบั
ของเขาต่อศิษยาภิบาลหรือภรรยาต่อมาเกิดกลวัข้ึนมาวา่ความลบัจะถูกเปิดเผยบางคร้ังจะแสดงอาการ
ข่มขู่นินทาว่าร้ายพ่อแม่หรือแม้แต่ลูกของศิษยาภิบาล ลูกควรจะได้รับความเข้าใจและเรียนรู้ท่ีจะ
หลีกเล่ียงบุคคลดงักล่าว 

โดยยงัขาดศิษยาภิบาล ศิษยาภิบาลและลูกตอ้งการภรรยาและแม่ การตอบแทนของภรรยาศิษ
ยาภิบาลโดยองคพ์ระเยซูคริสต์นั้นมีลน้เหลือ วนัหน่ึงเม่ือท่านคุกกราบองคพ์ระเยซูคริสต์ พระองคจ์ะ
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เช็ดน ้าตาทุกหยดจากตาของท่านและตรัสวา่ “หญิงเอ๋ย อยา่ร้องไห้ เราพอใจในเจา้มาก เจา้เป็นคนงานท่ี
สัตยซ่ื์อ จงอยูใ่กล ้ๆ กบัเรา” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 8 พฤศจิกายน – ธนัวาคม 1989, หนา้ 51-53. 


