ข้ อคิดชีวติ ครอบครัว
อจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผมแต่งงานมาแล้ว 19 ปี ยอมรับว่าชีวติ ครอบครัวไม่ใช่เรื่ องง่าย !
5 ปี แรกของชีวิตสมรสผมและภรรยาต่างต้องอึดอัดและสาลักจนหายใจแทบไม่ออก! ก็ของมัน
ไม่เคยนี่ครับ เลยไม่รู้จะดาเนิ นชีวติ ครอบครัวให้มีความสุ ขได้อย่างไร?
ทั้ง ๆ ที่ฟังมาก็มาก ดูมาก็เยอะ อ่านมาก็ไม่นอ้ ย แต่พอเข้าสู่ สนามรัก – สนามรบจริ ง ๆ เข้าก็
เกือบเอาตัวไม่รอด ไหน ๆ ก็ผา่ นมา 19 ปี ของการแต่งงานแล้ว ผมอดมิได้ที่จะต้องขอบพระคุณพระเจ้า
ที่ทรงนาและทรงช่วยเหลือเกื้อกูลครอบครัวของผมมาตลอด แม้จะลาบากบ้าง แต่ก็สนุ กดีครับ!
วันนี้ผมมีขอ้ คิด 7 ประการในการดารงชีวติ ครอบครัวมาฝาก เชื่อว่าใครนาไปปฏิบตั ิตามน่าจะมี
ความสุ ขในชีวติ มากขึ้นกว่าเดิม
อย่างน้อยผมก็ลองมาแล้ว 10 กว่าปี นี้ ซึ่ งก็ได้ผลดีจริ ง ๆ ครับ !
ผมขอเรี ยกคาแนะนานี้ วา่ “7 สิ่ งสร้างเสริ มชีวติ ครอบครัว” (ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั
คริ สตจักร และอาชีพการงานได้) ผมจะขออนุญาตใช้ตวั อักษร “ส” เป็ นคาสรุ ปของแต่ละคาแนะนา (คิด
ว่าให้เกียรติแก่ปีเสื อ หน่อยก็แล้วกันนะครับ)

I ส. แรก คือ “สนใจ”
ถ้าครอบครัวใดต้องการมีความมัง่ คงในชีวติ ครอบครัวต้องมี ส.แรกนี้ นั้นคือ ความสนใจ! ส่ วน
ครอบครัวของเราต้องสนใจอะไรบ้างนะหรื อ? ก็คงต้อง...
1. สนใจพระวจนะของพระเจ้า – พระธรรมสุ ภาษิตบอกว่า ใครสนใจพระวจนะก็จะพบของดี1
2. สนใจคาตักเตือน – พระธรรมสุ ภาษิตเช่นกันบอกว่าใครสนใจคาตักเตือนก็จะได้รับเกียรติ2
3. สนใจในคู่ครองหรื อสมาชิกในครอบครัว – พระธรรม 1 เปโตร ก็สกิดเตือนให้สามีสนใจ
และเข้าใจในตัวภรรยา เพื่อว่าคาอธิ ษฐานของพวกเขาจะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง 3

II ส. ทีส่ องคือ “สนับสนุน”
ถ้าคนในครอบครัวใดสนับสนุนซึ่ งกันและกันรับรองได้เลยว่าจะไม่มีอุปสรรคใดสามารถขวาง
กั้น หรื อทาลายความสุ ขในครอบครัวนั้นได้
แต่เราจะสามารถสนับสนุนกันและกันได้อย่างไร?
1

1. สนับสนุนกันด้วยคาพูด
ลองถามตัวเองว่า... คุณพูดให้กาลังใจ ภรรยา (หรื อสามี), ลูกหรื อพ่อแม่ของคุณครั้งสุ ดท้าย
เมื่อไร? เรื่ องอะไร? มีคากล่าวว่า “A little encouragement can spark great endeavors”
(การหนุนใจเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจจุดประกายให้เกิดความบากบัน่ ที่ยงิ่ ใหญ่)
ผมเห็นด้วยกับคากล่าวที่วา่ ... “พระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงให้แบ่งปั น (สนับสนุน) ซึ่ งกัน
และกันมากกว่าพระประสงค์จะให้แข่งขันกัน! (God create man and woman to complement each
other, not to compete with each other)
ดังนั้น ถ้าพูดดี คาพูดของคุณอาจเป็ นแรงบันดาลใจที่ยงิ่ ใหญ่ต่อคนในครอบครัวของคุณ!
2. สนับสนุนกันด้วยการกระทา
คุณทาอะไรบ้างในสัปดาห์น้ ี ที่เพิ่มกาลังให้แก่คนในครอบครัวของคุณ?
-คุณให้ของ (ขวัญ) อะไรแก่เขา/เธอ บ้าง?
-คุณทาอาหาร หรื อพาเขา/เธอ ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านบ้างไหม?
-คุณช่วยงานหรื อทากิจธุ ระอะไรให้เขา/เธอ บ้างไหม?
-คุณรับผิดชอบสิ่ งที่เป็ นหน้าที่ของคุณ อย่างดีที่สุดแล้วหรื อไม่?
-คุณขออธิ ษฐานเผื่อเขาเธอ หรื ออธิ ษฐานกับเขา/เธอบ้างหรื อไม่? ฯลฯ

III ส. ทีส่ ามคือ “สนิท-สนม”
น่าแปลกที่บางคู่แต่งงานกัน แต่กค็ ล้าย ๆ กับคนแปลกหน้าที่มาร่ วมห้องร่ วมเตียงกันกล่าวคือ
ไม่ค่อยมีความสนิมสนมกันเลย! แต่ยงิ่ หนักหนาสาหัสกว่านั้นขึ้นไปอีก เมื่อพบว่าทั้ง 2 คน ไม่มีความ
สนิทสนมกับพระเจ้าด้วย! ถ้าสถานการณ์ในครอบครัวของคุณเป็ นอย่างนี้ตอ้ งถือว่า อันตราย สิ่ งที่ตอ้ ง
กระทาด้วย ก็คือต้องรี บสร้างความ
1. สนิทสนมกับพระเจ้าทั้ง
ก. โดยส่ วนตัว
ข. โดยครอบครัว
จงระวังอย่าให้มีสิ่งใดหรื อบุคคลใดเข้ามาแทรก และบัน่ ทอนความเชื่อวางใจของคุณ หรื อ
ครอบครัวของคุณที่มีต่อพระเป็ นเจ้า
2. สนิทสนมกับคู่ครองและสมาชิกในครอบครัว
- คุณอ่านพระคัมภีร์ดว้ ยกันเป็ นปกติหรื อไม่?
- คุณอธิษฐานด้วยกันหรื อเปล่า?
- คุณเที่ยวด้วยกันหรื อสนุกด้วยกันหรื อไม่?
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- คุณรับใช้พระเจ้าร่ วมกันบ้างหรื อไม่?
สิ่ งต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้นนี้ คือภูมิคุม้ กันที่ดีของชีวติ ครอบครัวของคุณ!
ดังนั้น วันนี้ขอให้สมาชิกครอบครัวของคุณ เดินใกล้ชิดพระเจ้าชนิดที่ไม่มีช่องว่างให้มารมา
เบียดหรื อแทรกได้เลย จะดีไหมครับ?

IV ส. ตัวทีส่ ี่ คือ “สอน”
ปกติหน้าที่ในการสอนเป็ นหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิง่
ผูเ้ ป็ นพ่อแต่
บ่อยครั้ง แม่ เป็ นผูก้ ระทาหน้าที่น้ ีมากกว่า เพราะพ่อไม่มีเวลาหรื อพ่อบางคนไม่ใส่ ใจเอาเลยก็มี!
อย่างไรก็ตามสาหรับสามีและภรรยา ต่างฝ่ ายต่างก็อาจมีสิ่งดี ๆ แนะนาหรื อสอนกันก็ได้
(เพียงแต่ในสังคมเอเซี ยท่าทีของผูห้ ญิงในการสอนผูช้ ายถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่ตอ้ งระมัดระวัง
และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องให้ถูกกาลเทศะ)
คาถามคือ เราควรจะสอนอะไรแก่กนั และกัน? พูดสั้น ๆ ก็คือ
1. สอนให้รักพระเจ้า
2.สอนให้รักซึ่ งกันและกัน
3. สอนให้รักคนอื่น ๆ
4.สอนให้รักคริ สตจักร
5. สอนให้รักครอบครัว
การสอน เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งกระทาต่อเนื่อง และคนสอนจะต้องอดทนและแสดงออกมาให้เห็นเป็ น
ตัวอย่างก่อน เพราะการกระทาที่เห็นเด่นชัด มีพลังหรื ออานุภาพยิง่ ใหญ่กว่าคาพูดใด ๆ
แม้แต่ท่านเปโตร ยังยอมรับว่า....
“.....แม้สามีบางคนจะไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า แต่ความประพฤติของภรรยาก็อาจจะจูง
ใจ เขาได้โดยไม่ตอ้ งพูดเลยสักคาเดียว คือเมื่อเขาได้เห็นการประพฤติที่นอบน้อม และดีงามของท่าน
ทั้งหลายผูเ้ ป็ นภรรยา”4

V ส. ตัวทีห่ ้ าคือ “สั ตย์-ซื่อ”
สิ่ งที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะต้องยึดมั่น ตลอดเวลาก็คือ ความสัตย์ซื่อที่มีต่อกัน แต่สิ่งที่
น่ากลัวก็คือ “คนทุกคนเป็ นคนสั ตย์ ซื่อ จนกระทัง่ เขาเจอกับการทดลองทีย่ วั่ ยวนเกินกว่ าทีจ่ ะทนได้ ”
(All men are honest until they are faced with a situation tempting enough to make them dishonest)
ด้วยเหตุน้ ีเอง เราจึงจาเป็ นต้องสะกิดใจตัวเองหรื อกันและกันให้สัตย์ซื่ออยูเ่ สมอ ทั้ง
1. สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า
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2. สัตย์ซื่อต่อคริ สตจักร
3. สัตย์ซื่อต่อครอบครัว
ก็คงเหมือนกับที่มีผกู ้ ล่าวไว้วา่ “เมื่อใดก็ตามที่ความสัตย์ซื่อเป็ นสิ่ งที่ยากที่จะกระทา เมื่อนั้น
ความสัตย์ซื่อยิง่ เป็ นสิ่ งที่จะเป็ นต้องกระทาให้มากขึ้น”
สมาชิกในครอบครัวที่ปล่อยใจปล่อยกายไปจนเกิดความไม่สัตย์ซื่อเกิดขึ้น คน ๆ นั้นกาลังให้
ตัวเองและครอบครัวต้องพินาศ ชนิดที่จะเยียวยารักษาได้
ดังนั้นอย่าประมาท! อย่าเล่นกับไฟ!

VI ส. ตัวทีห่ ก คือ “สื่ อสาร”
ผมพบว่าปั ญหาในครอบครัวมากกว่า 90% เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่ อสาร
บางครอบครัวไม่มีการสื่ อสาร
บางครอบครัวสื่ อสารน้อยเกิดไป
แต่ครอบครัวส่ วนใหญ่สื่อสารไม่เป็ น
ผมเองแต่งงานมาก็ 19 ปี แล้วยังคงหนีไม่พน้ วังวนของปั ญหาในเรื่ องนี้ ! ไม่ทราบเหมือนกันว่า
มีสักกี่รายที่รอดพ้นจากปั ญหานี้? ผมขอถามคุณหน่อยว่า ....
- คุณสื่ อสารน้ าพระทัยของพระเจ้าแก่กนั และกันครั้งสุ ดท้ายเมื่อใด?
- คุณสื่ อสารความรู ้สึกที่แม้จริ งของคุณแก่คู่สมรสของคุณอยูเ่ สมอ ๆ หรื อไม่? อย่างไร?
- คุณบอกเขาหรื อเธอตรง ๆ หรื อไม่วา่ คุณชอบหรื อไม่ชอบอะไรที่เขาหรื อเธอกาลังกระทาอยู่
หรื อว่าส่ วนใหญ่คุณเล่นเกมทายใจกันอยู่ ผมกล้าพูดเลยว่า ถ้าคุณยังเล่นเกมนั้นอยู่ คุณมีปัญหาแน่
- ถ้าคุณสื่ อสารกับคู่สมรสของคุณ คุณสื่ อสารกับเขาหรื อเธอด้วยท่าทีอย่างไร ที่ไหนและ
เมื่อไร? (คุณคิดว่าถูกกาลเทศะหรื อไม่?)
- และถ้าเขาหรื อเธอกระทาสิ่ งใดที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่สมควรต่อคุณ คุณเคยสื่ อสารตรง ๆ กับ
เขา/เธอ หรื อไม่วา่ คุณไม่ชอบสิ่ งเหล่านั้น แต่คุณให้อภัยเขา/เธอแล้ว? และคุณให้อภัยจริ ง ๆ หรื อไม่?
ปากของคุณพูดอย่างแต่ท่าทางของคุณเป็ นอีกอย่างหรื อไม่?
แต่ถา้ คุณยังไม่ทราบว่าจะสื่ อสารอย่างไรต่ออีก
คุณควรจะปรึ กษาศิษยาภิบาลของคุณหรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนี้ อย่าปล่อยทิ้งไว้ในสภาพคาราคาซังต่อไปอย่างเด็ดขาดเพราะว่าราคาค่ าเสี ยหายใน
อนาคตอาจสู งมากชนิดขนหัวลุก!
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VII ส. ตัวทีเ่ จ็ดคือ “สรรเสริญ”
สิ่ งนี้คล้าย ๆ กัน ส. ตัวที่สอง สนับสนุน” เพราะว่าเป็ นการให้กาลังใจแก่คู่ครองของเราแต่การ
สรรเสริ ญนี้ไปกว้างไกลมากกว่านั้น เพราะกล่าวถึงการ
1. สรรเสริ ญพระเจ้า คือครอบครัวของเราต้องมีเป้ าหมายที่จะสรรเสริ ญพระเจ้าด้วยคาพูดการ
กระทาของเรา และทาให้คนอื่น ๆ สรรเสริ ญพระเจ้าเพราะการกระทานั้น ๆ ด้วย ที่สาคัญก็คือ อย่าลืม
กระทาตามเป้ าหมายนั้นอย่างจริ งจัง!
2. สรรเสริ ญกันและกันนัน่ คือ เราควรจะหาโอกาสในการสรรเสริ ญหรื อชมคู่สมรส (หรื อ
สมาชิกในครอบครัวของเรา) ในสิ่ งที่เขาเป็ น หรื อสิ่ งที่เขา กระทาอยูเ่ สมอ ๆ! เพราะใคร ๆ ก็ชอบคาชม
ทั้งนั้นแหละครับ แม้วา่ ปากของเขาจะบอกว่า “ไม่เอา” ระมัดระวังก็คือ อย่าให้เราเป็ นคนสรรเสริ ญตัว
ของเราเองเด็ดขาด!
ผูเ้ ขียนพระธรรมสุ ภาษิตก็เตือนไว้วา่ “จงให้คนอื่นสรรเสริ ญเจ้า และไม่ใช่ปากของเจ้าเอง”5
มาถึงตอนท้ายนี้ผมคงจะต้องขอทิ้งคาถามไว้ให้คุณผูอ้ ่านพิจารณาต่อไปว่า
สิ่ งที่คุณกาลัง
กระทาอยูใ่ นขณะนี้มีลกั ษณะครบถ้วนทั้ง 7 ส. ข้างต้นหรื อไม่? หรื อมีสิ่งใดบ้างที่ยงั ขาดตกบกพร่ อง
หรื อมีลกั ษณะที่ดีอะไรอื่นมากกว่าที่ได้กล่าวถึงไปแล้วที่คุณกาลังกระทาอยู?่ ก็ขอให้คุณกระทาให้ดียงิ่
ๆ ขึ้นไปเพราะอย่างที่รู้ ๆ กันแล้วว่ามีชีวติ ครอบครัวเป็ นเหมือนการผจญภัยที่ไม่มีทางคาดเดาถึงสิ่ งที่
จะต้องเผชิญในภายภาคหน้าได้เลย
การเตรี ยมตัวให้พร้อมที่จะรับมือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด จึงเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งคิดไว้ก่อนตั้งแต่
เนิ่น ๆ
ผมขอเอาใจช่วยคุณผูอ้ ่านทุก ๆ ท่าน ในการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นนี้ แต่หวังว่า คุณคงไม่ลืม “7
ส.” ที่เพิ่งกล่าวถึงในตอนต้นไปด้วยนะครับ?
ก่อนจากกันผมขออนุญาตฝากข้อพระธรรมเตือนใจจากพระธรรมสดุดี 127 ไว้เป็ นแนวทางใน
การดาเนิ นชีวติ ครอบครัวนะครับแล้วพบกันใหม่บนเส้นทางของการผจญภัยแห่งชีวติ
“ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างบ้าน บรรดาผูท้ ี่สร้างก็เหนื่ อยเปล่า ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงเฝ้ าอยูเ่ หนือ
นคร คนยามตื่นอยูก่ ็เหนื่ อยเปล่า เป็ นการเหนื่ อยเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืด นอนดึก และกระหื ด
กระหอบกินอาหาร เพราะพระองค์ประทานแก่ผทู ้ ี่รักของพระองค์ให้หลับสบาย นี่แนะบุตรทั้งหลาย
เป็ นมกรดจากพระเจ้า ผลิตผลของครรภ์เป็ นรางวัลบุตรทั้งหลายที่เกิดเมื่อเขายังหนุ่มก็เหมือนลูกธนูใน
มือนักรบ ชายใด ๆ ที่มีลูกธนูเต็มแล่ง ก็เป็ นสุ ขเขาจะไม่ตอ้ งละอายเมื่อเขาสู ้ศตั รู ของเขาที่ประตูเมือง”
สวัสดีครับ!
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