
 1 



 

 

 

วันพิธีระลึก 

ถึง 

คุณพอเขียน  ลําภา 
ซึ่งทานไดจากครอบครัวไปอยูกับพระเจาแลว 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 1974 
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อรัมภบท 
เนื่องในวันท่ี 14 มกราคม 1984 เปนวันครบรอบ 10 ป ท่ีคุณพอเขียน ลําภา ไดจากไปอยูกับ

พระเจาขาพเจาผูเปนภรรยาพรอมลูกหลานทุกคน ดวยความอาลัยรักและคิดถึงพระคุณความดีของทาน
ท่ีมีตอครอบครัว ขณะเม่ือเราอยูรวมกนัในโลกนี้ถึง 30 ป ทานไดทําหนาท่ีของผูนําอยางสมบูรณ 

วันนี้ 14 มราคม ซ่ึงเปนวันท่ีทานจากไป ขาพเจาและลูก ๆ ไดรวมกนัจัดงานข้ึน เพื่อไวอาลัย 
และระลึกถึงทาน ขาพเจาไดจัดทําหนังสือเล็ก ๆ เลมนี้ข้ึนเพื่อเปนของขวัญแดพีน่องที่มารวมเปนเกียรติ
ระลึกถึงพอเขียนวนันี ้

ขาพเจาหวังวาหนังสือนี้ จะเปนประโยชนสําหรับทานผูตองการเปนพอบาน แมเรือนท่ีดี และ
ขอบคุณทุกทานท่ีมารวมเปนเกียรติในวนันี ้

ขอพระเจาทรงอวยพรแกทุกทานเทอญ 
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สตรีสําคัญอยางไรในสายพระเนตรของพระเจา 0

กอนอ่ืนพวกเราท้ังหลายผูเปนสตรี ควรจะเขาใจและรูจักตัวเองวา มีความสําคัญอยางไร เพราะ
บางคนไมไดมองเห็นถึงความสําคัญของตัวเองเลย บางทานมีครอบครัวแลวก็โยนภาระรับผิดชอบของ
ตัวเองท้ังหมดให สามี... เพราะคิดวาตัวเองไมสําคัญอะไร ซ่ึงแทจริงแลวสตรี ก็มีความสําคัญมากใน
สายพระเนตรของพระเจาเชนกัน โดยเฉพาะภายในครอบครัว 

สตรีคนแรกของโลกคือ เอวา ซ่ึงมาจากการทรงสรางของพระเจา โดยมิไดแตกตางกับชายเลย 
แตเทาเทียมกนัมีสิทธิมีอํานาจในพระองคเทากัน ผูหญิงนั้นเปนศักดิ์ศรีของชาย ผูหญิงเปนม่ิงขวญัและ
สงางามของชาย มีความเปนคนเทาเทียมกับชาย แตเพือ่ใหเปนระเบียบในการปกครอง การดําเนนิชีวิต
ตามพระคัมภรีพระเจาท่ี ท่ีตรัสสอนไวในพระธรรม (1 โครินธ 11:3) ผูหญิงจะอยูในการดูแลของชาย 
(ผูชายเปนศรีษะ) ท้ังผูหญิงและผูชายเทาเทียมกนัไมมีใครดีกวาใคร ในสายพระเนตรของพระเจา 
เพียงแตทําหนาท่ีคนละอยาง 

ผูหญิงคริสตชนสมควรมหีนาท่ีดูแลรับผิดชอบในงานคริสตจักรหรือไม 

ตามพระประสงคของพระเจา พระองคไมไดสรางผูหญิงท่ีจะมีอํานาจเด็ดขาด หรือบังคับบัญชา 
(ถึงแมทรงสรางใหมีสิทธิเทาเทียมกับชายก็ตาม) แตพระองคมอบหนาท่ีใหผูหญิงมีหนาท่ี ท่ีจะรวมมือ
ชวยเหลืออุปถัมภสนับสนุน สงเสริม (ปฐมกาล 2:8) และใหเปนไปตามระเบียบท่ีพระเจาทรงต้ังไวใน 
(1 โครินธ 11:3) แตในบางแหงท่ีผูชายไมมีหรือไมเหมาะสม กส็มควรจะใหผูหญิงทําหนาท่ีดูแล
รับผิดชอบไดดวย 

พระเจาทรงใชผูหญิงในการงานของพระองคไหม 

เชน เทศนา สอน ขอใหทานจงดูขอพระคัมภีรตอไปน้ี (กิจการ 21:9,15:40-41) (2 พงศกษัตริย 
22:4) สมัยกอนโนนผูหญิงถูกกดข่ีและไมถือวาเปนพลเมืองช้ันหนึ่ง แตเปนพลเมืองช้ันสอง อาจารย
เปาโลจึงไมยอมใหผูหญิงสอน แตมาทุกวนันี้ผูหญิงมีสิทธิเทาเทียมกับผูชายทุกอยางและโดยเฉพาะพระ
เจาทรงมีพระประสงคใชผูหญิงมากมายในการงานของพระองค ซ่ึงจะเหน็ไดในปจจุบันนี ้

สตรีจะรับใชพระเจาอยางไรบาง 

สตรีสามารถรับใชพระเจาไดมากมาย เชน 
1. เปนผูชวยงานในโบสถ ไมวาจะเปนการจัดแจกัน ทําสะอาด และชวยในโอกาสทีโ่บสถมีพิธี

ตาง ๆ 
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2. เปนเลขาฯ การบัญชี ตามความสามารถ 
3. เปนพยานเยี่ยมเยียน ประกาศ เสริมสรางใหพี่นองเขมแข็ง ซ่ึงเหลานี้ผูหญิงทําได (มัทธิว 

20:19) 
4. เปนผูนํา เชน นําเพลง นํากลุมดนตรี และรองเพลงสรรเสริญพระเจา 
5. ในการศึกษาพระคัมภีร เปนผูสอนพระคัมภีรใหคนอ่ืน สอนระวีฯ รับผิดชอบเด็ก ๆ  
6. ในการเล้ียงดู ตอนรับ สนบัสนุน ติดตามผลชวยเหลือผูยากจนคนชรา (1 เปโตร 4:9) 
7. รับใชในการฟง หมายถึงเปนผูรับฟงปญหาตาง ๆ โดยสงบแมบางคร้ัง อาจมีบางส่ิง จะทําให

เกิดอารมณจงนั่งฟงใหรอบคอบดีกวา และชวยแกปญหานั้น ๆ 
8. รับใชดวยการเอาใจใส พระเจาตองการใหเราใจใส ท้ังดานรางกายและจิตวิญญาณ ใหเอาใจ

ใสกับคนยากจน คนมีปญหา เหมือนพระเจาเอาใจใสเรา (โรม 12:9) 
9. รับใชในการอวยพระพรแกเดก็ เมตตาอธิฐานเผ่ือเดก็ ฝากเดก็ไวกับพระเยซูเจา (มาระโก 

10:13-16) 
10.รับใชโดยล้ินของเรา ปากของเรา (สุภาษิต 31:26) พดูเร่ืองพระเยซู สรรเสริญ ขอบคุณแทน

การนินทาวาราย 
11. รับใชในการอธิษฐาน บางคร้ังเราทําเราไปไมไดเรากใ็ชการอธิษฐานเผ่ือเขา 
12. ในการชวยส่ิงเล็กนอย เราอาจมองไมเห็นความสําคัญ เชนการชวยดูแลลูก ดูแลบาน เล้ียง

เด็ก ดวยจิตใจรัก สัตยซ่ือ ไมวาจะเปนลูกหลาน หรือของคนอ่ืน เปนน้าํพระทัยของพระเจา 

สตรีจะรับใชพระเจาไดอยางไรเมื่อเขามีภาระและธุระนอกบานมากมาย 

สําหรับสตรีมีส่ิงท่ียึดอยู 3 อยาง เพื่อรับใชพระเจาหรือทําใหพระเจาทรงพอพระทัย 
1. การตั้งเปาหมายในชีวิต 
2. การวางแผน ส่ิงท่ีทํากอนหลัง 
3. การวางแผนการดําเนินชีวิต 
1. การตั้งเปาหมายในชีวติ เม่ือเราเปนเดก็เรามักฝนถึงเปาหมายในอนาคต วาจะทําอยางนั้น จะ

เปนหมอเปนอาจารย ฯลฯ แตผูหญิงเรา (แมบาน) เราตองยึดเอาส่ิงหนึง่ท่ีจะชวยเราคือ การสังเกต และ
ถามพระองค (1 โครินธ 9:26) (สุภาษติ 16:3) เรามอบการทรงนํากับพระเจา เพื่อใหเปาชีวิตของเรานั้น 
สําเร็จและพอพระทัยเพื่อพระเจา 

2. ประเมินส่ิงท่ีควรทํากอน – หลัง ในการดําเนินชวีิต ทุกส่ิงสําคัญหมด แตเราตองรูจักสังเกต
และประเมิน เอาส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดมากอน เชน  
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2:1 เอาพระเจากอน (มัทธิว 6:33) เร่ิมจากพระเจากอนเปนชีวิตสวนตัว เอาพระเยซูเปนเอก จะ
เอาอยางอ่ืนแทนไมไดเด็ดขาด (ฟลิปป 4:13,23) (ลูกา 6:13) 

2.2 การผูดมัด (การสัมพันธ) ครอบครัวใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั เล้ียงดู ซ่ึงกันและกัน รักซ่ึง
กันและกันสอนซ่ึงกันและกนั ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน อภัยซ่ึงกันและกัน จงสนทิกับคนยากจน กับ
คริสตจักร 

3. การดําเนินชีวิตตามแผน การดําเนนิชีวติตามแผนท่ีวางไวเปนส่ิงท่ีด ีและเปนน้ําพระทัยพระ
เจา เพราะพระองคเองกอนท่ีจะทํางาน พระองคทรงคิดวางแผนการณกอนจะทําโดยการ... 

3.1 ตองใชสติปญญา ใชเวลาอยางถูกตองใหเปนไปตามแผนการณนัน้ 
3.2 เขาเฝาพระเจา เพราะอาจไมสามารถ จะทําใหสําเร็จตามแผนการณได หมายถึง การทํา

แผนผังเอาไววา วันนี้ เดือนนี้ ปนี้ จะทําอะไรควรทําเปนตารางเหมือนแคตาล็อก เพื่อชีวิตจะไปอยาง
สมํ่าเสมอส่ิงเหลานี้ก็เรียกวารับใชพระเจาเหมือนกนั 

การสรางครอบครัว (ครสิตชน) 

ความสําคัญและความหมายของครอบครัว 

1. ครอบครัวเปนสถาบันเกาแก 
2. ครอบครัวเปนส่ิงเร่ิมตนของทุกส่ิง 
3. ครอบครัวเปนท่ีกําหนดแนวทางสําคัญ เชน  
3.1 แนวทางของประเทศ 
3.2 แนวทางของคริสตจักร 
เหตุฉะนั้นการสรางครอบครัว จึงเปนส่ิงสําคัญมาก เพราะมันเปนส่ิงสะทอน บงบอกถึงผลดี 

ผลเสียของประเทศชาติ และของคริสตจักร 

ปญหาของครอบครัวเกิดขึ้นเมื่อไร 

เกิดข้ึนต้ังแตมนุษยคูแรก โดยเขายอมใหความบาปเขาครอบครอง เพราะเหตุท่ีเขาอยากเปน
ใหญกวาพระเจา,จนถึงปจจบัุนนี้ปญหาครอบครัวยิ่งทวีมากข้ึน 

จะมีวิธีแกอยางไร แกโดยการใหพระเจาจดัการ 
(ววิรณ 3:20) คือใหพระเจาเขามาในชีวิต และตกแตงใหดีเหมือนเดิม (ลูกา 1:7) (มาระโก 9:23) 

ไมเชนนัน้ปญหาก็ไมมีทางหลุดรอด การแตงงานมีครอบครัวนั้นงายมากแตการจะอยูรวมกนั ยาก ยิ่งจะ
อยูจะอยูดวยกนัอยางมีความสุขนั้น มันยิ่งยากท่ีสุด 
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ฉะนั้นวิธีแกไขคือ การเร่ิมตนจากพระเจายอมใหพระองคเปนใหญในครอบครัว ของเรา 

จุดประสงคของพระเจาในการแตงงาน 

เปนพระประสงคของพระเจาอยางยิ่งท่ีพระองคทรงคิดเอาไวคือ  
1. เพื่อใหมนษุยยกยองสรรเสริญพระเจา พระองคทรงสรางมนุษยใหตางกับสัตว พระองค

ประสงคใหลูกหลานเช่ือฟง (มาลาคี 2:15) 
2. เพื่อขยายเผาพันธุของมนษุย 
3. เพื่อปองกันการลวงประเวณี (1 โครินธ 7:2) และ (เธสะโลนิกา 3:8) 
4. เพื่อเปนแบบอยางท่ีดี มีสันติสุข (ฮีบรู 13:4) 
5. เพื่อใหมีผูอุปถัมภ (ปฐมกาล 2:18 และ 24) 

พระคัมภีรสอนอะไรกับผูแตงงานแลว 

(1) ใน 1 โครินธ 7:29 สอนวา แตใหดําเนนิชีวิตเหมือนไมมีภรรยาหรือมีสามี ท้ังนี้มิได
หมายความวา ไมใหเอาใจใส ซ่ึงกันและกัน แตหมายถึง การปรนนิบัติพระเจา อยาใหการแตงงานของ
ทาน เปนอุปสรรคใหหางจากพระเจา จงปรนนิบัติพระองค เอาพระองคเปนหนึ่งในชีวิตเปนศูนยกลาง
ในครอบครัว จงยอมสละเพือ่พระองคทุกอยาง 

(2) ใน (1 โครินธ 7:10) สอนวาหามหยารางส่ิงท่ีคูแตงงานไมควรคิดและทําคือ 
2.1 การหยาราง 
2.1 การนอกใจสามี – ภรรยา 
2.2 การละเลยไมสนใจในครอบครัว 
(3) สามีเปนศรีษะของภรรยา 

ครอบครัวคริสตชนควรเปนอยางไร 

เราทราบแลววา การแตงงานเปนพระประสงคของพระเจา ในการแตงงานเพ่ือสรางครอบครัว
และใหครอบครัวมีสันติสุขอยางครบบริบูรณตามแผนการท่ีพระองคทรงวางเอาไว แตนาเสียดายท่ี
ครอบครัวคริสตชนสวนมากไมไดรับเทาท่ีควรเลย พระองคทรงหวงใยในเร่ืองนี้มากจึงไดตั้ง
กฎระเบียบไวสําหรับครอบครัวของคริสตชนใหยึดปฏิบัติเพื่อจะไดรับสันติสุขตามเปาหมาย ซ่ึงมีอยู 3 
หัวขอดวยกัน 

กฎขอท่ี 1 สามีภรรยาเปนเนื้อหนังอันเดียวกันตามพระบัญชาของพระเจา (ปฐมกาล 2:24) 
ตั้งแตวนัท่ีเขาทั้งสองแตงงานกันเขาจะไมเปนสองอีกตอไป 
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กฎขอท่ี 2 สามีทําหนาท่ีเปนผูนํา เปนผูปกปองรักษาผูจดัหา ผูใหความอบอุนแกครอบครัว ซ่ึง
สามีควรจะภูมิใจและเห็นความสําคัญของตนตามท่ีพระเจามอบให 

กฎขอท่ี 3 ภรรยาตองรักสามีของตน เปนเพื่อน เปนผูชวย เปนท่ีปรึกษาอยางดี และยอมฟงสามี
ทุกประการตามพระคําของพระเจา (เอเฟซัส 5:22) 

กฎขอท่ี 1 

การท่ีสามีภรรยาจะเปนเนื้อหนังอันเดียวกนัไดตามพระธรรม (เอเฟซัส 5:31 ปฐมกาล 2:24) 
นั้นมิใชงาย หากเราไมพรอม เราจะตองเขาใจถึงพระประสงคของพระเจาท่ีพระองคประสงคใหเรา
รวมกันเพื่อ... 

สรางครอบครัวใหม ส่ิงท่ีคูแตงงานจะเตรียมไวอีกอยางคือ การจาก เพราะบางคร้ังการจากพอ
แม จากส่ิงท่ีเคยรัก จากบาน จากพ่ีนองมิตรสหาย เพื่อท่ีจะไปสรางครอบครัวใหม เปนส่ิงท่ียากสําหรับ
บางคน 

การจาก มิไดหมายถึงการตัดขาด แตหมายถึงการแยกตัวออกไปผูกพนักับคูแตงงาน เพื่อมีชีวิต
รวมกันสราง รวมกันคิด รวมกันใชสติปญญา และ ฯลฯ รวมกัน เปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน โดยการยอม
ใหพระเจาเปนเอกในครอบครัว 

อุปสรรค ในการสรางสรรคใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ส่ิงท่ีควรจําและระวังเปนอยางยิ่ง คือ 
1. บุคคลท่ี 3 นี่แหละคือตัวแสบ อยาไดเอาใจใสกับความคิด กับแผนการ กับเปาหมาย ของ

บุคคลท่ี 3 มาเปนแนวทางหรือเกี่ยวของในครอบครัว และอยาใหบุคคลท่ี 3 เขามามีบทบาทใน
ครอบครัวของเราเปนอันขาด (ระวังอันตรายมาก) 

2. ความเชื่อไมเหมือนกัน อันนี้เปนอุปสรรคท่ีคูแตงงานควรทราบ เพราะพระเจาไดตรัสวา (2 
โครินธ 6:14) ถาหากความเชื่อไมเหมือนกันแลวจะเปนอุปสรรคมาก 

3. ความหวาดระแวง พระเจาตรัสวา “จงมีความรักอยางบริสุทธ์ิ” (รักอากาเป) เปนรักท่ีมีแต
การใหโดยไมตองการส่ิงตอบแทน (1 โครินธ 13:4-7) ตางคนตางกถ็อมใจลงปรนนิบัติซ่ึงกันและกนั 
โดยไมถือวาใครสําคัญกวาใคร เขาใจกัน และพรอมท่ีจะอภัยและกนัเสมอเม่ือมีความผิดพลาดเกิดข้ึน 

กฎขอท่ี 2 สามีเปนผูนํา ปกปองรักษา ผูจัดหาและใหความรัก ความอบอุนแกครอบครวั 

ท่ีจริงผูชายควรจะภูมิใจท่ีพระเจาทรงมอบหนาท่ีรับผิดชอบให ควรมองเห็นความสําคัญของ
ตัวเองบาง และพรอมท่ีจะรับผิดชอบอยางเต็มท่ี มีภาษิตในการสรางครอบครัวกลาวไววา “สรางบาน
สรางดวยไม สรางครอบครัวสรางดวยความรัก” 
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จะทําอยางไรจึงจะทําหนาท่ีเปนสามีที่ดีของครอบครัวได 

ขอทานพิจารณาพระคําของพระเจาดังตอไปนี้ 
1. ตองใหเกียรติแกภรรยา (1 เปโตร 3:7) บางคร้ังอาจมีกรณีถกเถียงกนั ขัดแยงกัน ขอใหทานท่ี

เปนสามีเปนฝายยอมกอน เพื่อเปนการใหเกียรตภิรรยา (จงจําเสมอวา “เอวาไมเคยแพใคร”) ฉะนั้น
พยายามปรับความเขาใจกัน โดยเหน็แกพระเจาผูเปนเอกในบาน 

2. สามีจะตองรักภรรยาของตน ตาม (เอเฟซัส 5:25) และ (1 โครินธ 13:4-7) ใหมีการ
แสดงออกท้ังทางกายและวาจาใจ ไมเหินหางหรือพูดใหภรรยาชํ้าใจ 

3. นับถือภรรยาเหมือนตัวเอง (มัทธิว 19:5) เพราะเราเปนคน คนเดยีวกัน คนหนึ่งทําก็เหมือน
คนหน่ึงทํา คนหน่ึงพดูก็เหมือนคนหนึ่งพดู ฯลฯ 

4. สัตยซ่ือตอภรรยา (ปฐมกาล 2:25) ไมปดบังกันและกัน สัตยซ่ือตอกันในทุกดาน ไมวาจะ
เปนดานการเงิน ดานความรัก ฯลฯ 

5. รูจักปลอบประโลมภรรยาในคราทุกขใจ ผูเปนสามีตองเขาใจผูหญิงวาเขาเปนเพศท่ีออนแอ
และตองการผูคุมครอง ผูใหกําลังใจ สามีตองสนใจและคอยสังเกตุ เพราะผูหญิงมักเก็บความรูสึกเกง 
เห็นเขาเงียบอยาคิดวาจะมีความสุขเสมอไป บางทีความทุกขก็มักจะซอนในความเงียบของผูหญิง ดวย
เหตุนี้เองทานผูเปนสามีตองทําหนาท่ีปลอบปกปองท้ังกายและใจ ไปจนถึงวิญญาณของภรรยาให
สมบูรณ 

มีหลายส่ิงท่ีผูหญิงไมชอบขอแนะนําสามีดังน้ี 

เพื่อมิใหมีเหตกุารณท่ีไมเหมาะเกดิข้ึน 
1. ไมชอบสามีพูดมาก ไมชอบจูจี้จุกจิก ตองการใหสามีวางตัวเปนผูใหญ 
2. ไมชอบสามีท่ีเห็นแกตวั ชอบเอาเปรียบ ไมสนใจครอบครัว ปลอยใหครอบครัวหวาเหว 
3. ไมชอบและไมอยากเหน็สามีแสดงความสนใจหญิงอ่ืนเกินไป (ไมหึงไมหวงแตอยาควงให

เห็น) 
4. ไมชอบสามีหูเบา ขาดเหตุผล โหดราย ไมหนักแนน ไมเช่ือม่ันในตวัเอง 
5. ไมชอบสามีพูดหยาบคาย และคอยจับผิดเสมอหวาดระแวงไมไวใจภรรยา 
6. ไมชอบสามีข้ีขลาด ท่ีเอาภรรยาออกหนาในกรณีฉุกเฉิน ชอบท้ิงความรับผิดชอบใหภรรยา

ไมกลาเผชิญความจริง 
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กฎขอท่ี 3 ภรรยาตองรักสามีและลูกของตน 

เปนเพื่อน เปนผูชวย และยอมฟงสามีทุกประการ 
1. ตองรักสามี เปนคําส่ังเด็ดขาดตองรักสามีของตน หมายถึงรักท่ีปราศจากมารยา รักบริสุทธ์ิ

ตามแบบความรักของพระเยซูท่ีตรัสไวใน (1 โครินธ 13:4-7) ความรักจะตองแสดงออกเปนภาคปฏิบัติ
ดวย 

2. เปนเพื่อน เปนคูสนทนา ปรึกษา คูเลน คูรวมสนุกในยามวาง ภรรยาจงยอมสละเวลาหรือวาง
การงานท่ีตนชอบไวกอน “เพื่อสามี” 

3. เปนผูชวย ผูสงเสริม ผลักดัน หรือชวยใหสามีถึงเปาหมายได ภรรยาตองฉลาดสามารถและ
เต็มใจชวยสามีในทุกดาน คนสําคัญของโลกทานหนึ่งกลาวไววา “ท่ีทานไดไตตาวข้ึนมาจนเปนคน
สําคัญของโลก ก็เพราะทานมีผูหญิงอยูเบ้ืองหลังคอยชวยเหลือ คือ... แม และภรรยา” ฉะนั้นภรรยาควร
จําเสมอวา การงานของสามีจะบรรลุเปาหมายไดก็ข้ึนอยูกับทาน 

4. เปนท่ีปรึกษา พระเจาตรัสวา เขาท้ังสองเปนเนื้ออันเดยีวกัน หมายถึงการใชชีวิต ใชความคิด 
ใชสติปญญารวมกัน ไมปดบังกัน ภรรยาจะตองเปนผูท่ีสามีไววางใจไดในทุกทาง 

5. ยอมฟงสามีทุกประการ (เอเฟซัส 5:22) พระเจาทรงตรัสไวชัดเจน ภรรยายําเกรง คือ นับถือ
เกรงกลัวเรายําเกรงยอมฟงพระเจาฉันใด ก็ตองยําเกรงและยอมฟงสามีทุกประการฉันนั้น (เอเฟซัส 
5:33) 

ถาครอบครัวคริสตชน ไดยดึม่ันกฎเกณฑท้ังสามขอถือรักษา และปฏิบัติตามพระคําของพระ
เจา ความไพบูรณสันติสุข ท่ีพระองคทรงเตรียมไวเพื่อครอบครัวของทานจะเปยมลน สมบูรณแนนอน 

แมศรีเรือน 

ผูเปนภรรยาทกุทานตองเขาใจคําวา “แมศรีเรือน” ภาษิตกลาวไววา “แมศรีเรือนก็เปรียบเหมือน
รากแกวขาดรากแลวตนใบไมไพศาล” ภรรยาอยากเปนแมศรีเรือนกนัท้ังนั้น” อยาลืมวาสามีทาน
ตองการแมศรีเรือนท่ีดีดวย ขอแนะนําจากพระคําพระเจาตอไปนี้อาจชวยทานใหเปนแมศรีเรือนได “ถา
ทานฟงแลวปฏิบัติตาม” 

จะเปนแมศรีเรือนไดอยางไร 

จากพระธรรมสุภาษิต 18:22 พระเจาตรัสวา ผูท่ีพบภรรยา (แมศรีเรือน) ก็พบของดี ทานผูเปน
ภรรยาตองตระหนกัเสมอวา “ทานเปนผูชวย” (เปนลูกกุญแจหรือเปนหางเสือ) ท่ีจะเปดหรือผลักดัน
สงเสริมใหสามีเดินถึงเปาหมายท่ีสําคัญของชีวิตการงานได หนาท่ีของภรรยาท่ีควรทราบดังนี ้
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ตองรักสามีของตน (1 โครินธ 13:1-7) 

ไมวาทานผูเปนภรรยาจะเปนผูชวย เปนเพือ่น เปนท่ีปรึกษาท่ีดี มีความรัก แตถาขาดการปฎิบัติ-
หรือแสดงออกก็จะไมมีคุณคาอะไร (ยากอบ 2:14) ฉะนั้นความรักท่ีแทจริงในจิตใจ ตองแสดงออกทาง
ปฏิบัติ คือ 

1. รูจักสามีของตน เม่ือรักแลวก็ตองรูจักใหดี ๆ ท่ีจะรูจกัสามีไดดีนัน้ก็ตอง เรียน สนใจ สังเกตุ 
ตองรูจักสามีวาเปนคนแบบไหน นิสัยใจคอเปนอยางไร ชอบอาหารประเภทไหน ชอบสีอะไร ชอบ
เท่ียวไหม อะไรเหลานี้เปนตน เม่ือรูดีแลวเราก็จะสามารถเอาชนะใจและปรนนิบัตสิามีไดอยางถูกตอง 
เหมือนหมอท่ีรูจักโรคคนปวยแลววางยาอยางถูกตอง โรคนั้นหห็ายได 

2. เอาใจใสในดานความเปนอยู เชน ดานอาหาร ดานเส้ือผา ตลอดการหลับนอน ภรรยาจะตอง
สนใจ และเอาใจใสไมปลอยปะละเลยหรือตามมีตามเกิด 

3. ตองขยัน ประหยัด ฉลาด มีศิลป เปล่ียนบรรยากาศภายในบาน รูจักตบแตง จัดหองนอน 
หองนั่งเลน ตองสรรหาวิธีท่ีแปลกหแูปลกตา และนาอยูเสมอ แนหละเม่ือภรรยาจัดบานใหเปนสวรรค
อยางนี้ สามีจะไปไหน 

4. รูจักซอมแซมแกไข ของใชเกาใหใชไดอีก และจัดเก็บเขาหมวดหมูใหเปนระเบียบ 
5. ในดานการแตงตัว อยาปลอยตัวเกนิไปจนนาเกลียดแตอยาใหเดนเหมือนจะออกโรง ขอให

พอเหมาะ เพือ่ถวายเกยีรติแดพระเจา (1 เปโตร 3:3-4) ไมควรเท่ียวนอกบานหรือไปบานคนอ่ืนบอย ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือเวลาสามีไมอยู “จงอยาไปไหนโดยไมจําเปน” 

6.จงเชื่อฟงและยําเกรงสามี ภรรยาควรเปนฝายฟงมากกวาพูด เช่ือฟงตาม (เอเฟซัส 5:22) และ
ยําเกรงตาม (เอเฟซัส 5:33) หมายถึงเกรงกลัว ใหเกียรติ การใหเกยีรติและไมกาวกาย อยาใชอารมณใส
สามีแตจงสุภาพ (ใจดีสูเสือ) อยาเปนภรรยาจูจี้ข้ีบน และอยาแสดงอาการหึงหวงสามีจนนาเกลียด 

7. ภรรยาตองเปนคูปรึกษา ปลอบประโลมใจเม่ือสามีพบปญหา ลมเหลว ภรรยาอยาไปซํ้าเติม
เปนอันขาดและจงชมเชยเม่ือสามีทําดี อยาลืมคําชมเชยเปนยาวิเศษท่ีจะทําใหสามีมีกาํลังใจและกาย 

8. สนใจในส่ิงท่ีสามีชอบ รูวาเขาชอบอะไรทานผูเปนภรรยาพยายามจัดหาและอํานวยความ
สะดวกใหเขาอยาร้ือฟนสวนไมดี แตจงมองในสวนท่ีดขีองสามีเสมอ ๆ เอาใจใสตอแขกของสามี “จง
ถือวาเปนพิเศษ” ตองอดทน โดยเฉพาะอยางยิ่งภรรยาของผูรับใชพระเจาจะตองเปนผูอดทนท่ีสุด เพื่อ
เปนตัวอยางแกสมาชิก อดทนในทุกดานโดยเฉพาะในทางของพระเจา ภรรยาของผูรับใชพระเจาตอง
ปฏิบัติตัวใหเหมาะสม ใชชีวิตในครอบครัวใหเปนแบบอยาง เชน 

1. อยาขัดขวางเม่ือสามีไปธุระในคริสตจักร ในกรณนีี้ควรสงเสริมสามีดวยความยินดี และ
สัญญาจะอธิษฐานเผ่ือ และคอยตอนรับดวยความยินดเีม่ือเวลากลับมา 
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2. เม่ือสามีเกิดทอใจในคริสตจักร ฯลฯ ภรรยาที่ดีอยาทอใจดวย แตจงเปนกําลังใจใหแกสามี จง
ปลอบประโลมใจและอธิษฐานรวมกับเขา แสดงใหสามีเห็นวา เรายนิดรีวมทุกขยากลําบาก เพราะความ
รักในพระเยซูคริสตดวยกนั 

3. จงอยาสนใจในธุระสวนตวั “มากเกินไป” จนไมมีเวลาท่ีจะสนใจสามี เพื่อชวยงานสามีใน
คริสตจักรแตตองยอมสละบางอยางท่ีเราชอบ เพื่อเห็นแกองคพระผูเปนเจา 

4. อยาเปนภรรยาข้ีบน ตองอดทน เม่ือคราจําเปนตองอยูอยางประหยัด ใหเรายินดีรวม
ยากลําบากกับสามีเพื่อเห็นแกงานของพระเจา ดวยความรักของพระเจา (อากาเป) ของพระเจา เพื่อเห็น
แกงานของพระเจาดวยความรัก อากาเป ของพระเจา ซ่ึงเปนความรักบริสุทธ์ิไมหวังผลตอบแทน 

ขอใหทานสตรีท้ังหลาย ซ่ึงเปนแมศรีเรือน จงเปนลูกกุญแจ หรือหางเรืออยางบริบูรณท่ีจะเปด 
หรือผลักดันสงเสริมสามี ใหสามีถึงเปาหมายชีวิตได อยางไรก็ตามขอใหทานพึงเขาใจเสมอวา เราเปน
คนออนแอบทเรียนและกฎตาง ๆ ท่ีเรียนมา เราจะไมสามารถ ทําใหสําเร็จได ถาขาดกําลังจากพระเจา 
เหตุฉะนั้น ขอใหทานสตรีท้ังหลาย ผูสนใจและหิวกระหาย จงไดยอมท่ีจะถอมใจ ลงรับฤทธ์ิอํานาจจาก
พระเจา เพื่อเราจะทําไดทุกส่ิง ตามพระคําของพระเจา (ฟลิปป 4:13) 

ของแถม 
ส่ิงหนึ่งท่ีขาพเจาเห็นวาสําคัญอยางยิ่งยวด ซ่ึงอยากแถมและแบงปนพระพรใหกบัพี่นองก็คือ

เร่ือง ลูก 

ตองรักลูก ดูแลลูก ซึ่งเปนหนาท่ีของภรรยาที่ดี 

ลูกเปนสวนหนึ่งของชีวิต พอ-แม เม่ือมีลูกเกิดมานัน่หมายถึงสายสัมพันธ หรือ พยานรักไดมี
ข้ึน ในพระธรรมสุภาษิต 31:10-11 พระเจาตรัสวา 

ภรรยาดี ประเสริฐกวาทับทิม สามีจะไมขาดกําไร 

แมท่ีดีก็ประเสริฐกวาทับทิม ลูกจะไมขาดกําไร ทานจงภูมิใจเถิดท่ีลูกเกิดมา เพราะน่ันเปน... 
ลูกเปนของขวญัอันประเสริฐจากพระเจาท่ีไดทรงประทานแกเรา (สดดุี 127:3) ใหเปนมรดก 

สมควรเราจะทนุถนอม จนสุดความสามารถและฝกสอนเขาเปนอยางดีไมวาจะเปนดานเนื้อหนงัและ
จิตใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งฝายวิญญาณ จะตองฝกสอนควบคูกันไปตั้งแตเยาววยั 

จุดประสงคและเปาหมายในการฝกสอนลูก 

คริสตชนมีเปาหมายอยู 2 อยาง 
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1. เพื่อเตรียมตัวใหเปนผูใหญท่ีดีในอนาคต ใหมีความรกัพระเจา ใหมีความคิดความเขาใจ เยี่ยง
ผูใหญเพื่อใหรูจักปรับตัวเองเขากับสภาวะ ส่ิงแวดลอม 

2. เพื่อวางรากฐานในการรับใชพระเจา และรับใชมนุษย จะตองปลูกฝงใหรูจักยอมเคารพ ยอม
เช่ือฟงผูมีอํานาจ ผูใหญ มีความสัตยซ่ือสุจริต มีความรัก รูจักถอมตน ยอมฟง ฯลฯ 

ท้ังสองประการนี้จําเปนมาก พอแม จะตองฝกสอนลูกจนเปนนิสัย จนใชได แตยังเยาววัย เพื่อ
เม่ือเด็กโตข้ึนเขาในสังคมใดเขา จะไมมีปญหา และเขาจะไมสรางปญหา 

การฝกฝน – สั่งสอน สุภาษิต 22:6 

การฝกสอน คือการนําตนมาถึงมาตรฐานแหงชีวิตท่ีสังคมตองการ 
เราจะฝกสอนเม่ือไร (สุภาษติ 22:6) ตั้งแตเยาววยั (ตั้งแตแรกคลอด) การฝกกับการสอนไม

เหมือนกนั ขอพอแมจงนํามาใชใหถูกตอง พอ แม สวนมากตางก็รักลูกและปรารถนาจะส่ังสอนลูกให
เปนคนด ี จึงไดบอกกลาวสอนในส่ิงท่ีพอ-แมเห็นวาดี แตขาพเจาใครขอทานผูเปนคุณพอคุณแม
ท้ังหลายคิดอีกสักหนอยวา ทานไดฝกฝนและสนใจวาลูกไดปฏิบัติตามท่ีทานสอนน้ันหรือเปลา คุณพอ
คุณแมสวนมากจะเสียตรงนี้เอง 

การฝกสอน เปนกาวแรกท่ีพอ-แม จะตองเอาใจใสอยางจริงจัง และเฝาสังเกตตลอดเวลา ลูก ๆ 
ไดปฎิบัติตามไหม ถูกตองไหม ตองสอนลูกท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ จนเคยชินเปนนิสัย เม่ือมีการ
ผิดพลาดควรใหอภยัและใหกําลังใจ เพื่อลูกจะไดแกตวัใหมอีกที ส่ิงสําคัญ พอ-แม จะตองเอาใจใสอยาง
ใกลชิดจนเหน็วาลูกใชการได 

อุปสรรคท่ียิ่งใหญในการฝกสอนลูก คือ บรรยากาศในครอบครัวจะมีอิทธิพลมากในการ
เสริมสรางฝกฝน 

การประพฤติของ พอ-แม จะเปนคําสอนท่ีดีเยีย่มและศักดิ์สิทธ์ิยิ่งกวาคําสอนใด ๆ ท้ังส้ิน เชน 
เด็กท่ีโตในครอบครัวท่ีขาดความรักระหวาง พระเจา พอ-แมเดก็กจ็ะไมมีความรัก ไมรูจักพระเจา เด็กท่ี
โตในครอบครัวสกปรก เต็มไปดวยความบาป ฝาฝนพระคําของพระเจาเสมอ เด็กกเ็ปนเชนนัน้ดวย แม
จะฝกสอนในทางท่ีดีแตเด็กก็ไมไดสนใจ เพราะบรรยากาศในบานไมไดอํานวยใหคําสอนของ พอ-แม 
เกิดผลได 

จะเห็นไดวาบรรยากาศภายในครอบครัวเปนส่ิงท่ีสําคัญยิ่งในการเสริมสราง และในการ
ฝกอบรมลูก ทานท่ีเปนพอแม ควรสรางบรรยากาศในครอบครัวใหเปนแบบอยางแกลูก อยาลืมวาลูกฟง 
และเฝาดูการกระทําของทานตลอดเวลา แลวเม่ือเดก็ไดฟง ไดเหน็เขาจะไมลืมส่ิงเหลานั้นไดงาย ๆ  
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ตัวอยางเด็กท่ีถูก พอ-แม ฝกสอนอยางถูกตองและเกิดผล 

ซามูเอล เปนเด็กซ่ึงไดรับการฝกสอนจาก พอ-แมท่ีรักพระเจา เม่ือซามูเอลไปอยูกับเอลี ตั้งแต
เปนเดก็ ๆ แนนอนอาจมีส่ิงทดลอง ลอใจมากมาย แมแตลูกของทานเอลีเอง ซ่ึงเปนรุนเดยีวกันกับซา
มูเอล แตลูกของเอลีเปนเด็กท่ีเลวใชไมได ซ่ึงแตกตางกบัซามูเอลนัก ท่ีเปนเชนนัน้ก็เพราะวา ซามูเอล
ถูกฝกสอนมาแตเล็ก ๆ จนเปนนิสัย 

ฉะนั้นพระธรรม (สุภาษิต 22:6) จะสําเร็จไดก็อยูท่ีทานผูเปน พอ-แม จะเขาใจและเอาใจใส
ฝกสอนลูกอยางเครงครัด เปนแบบอยางสรางบรรยากาศในบานใหลูกเห็นแตส่ิงท่ีด ีการใชวาจาท่ีสุภาพ 
การแสดงออกท่ีถูกตองเพราะส่ิงตาง ๆ ท่ีทาน พอ-แมทําในวันนี้ ลูกจะนําเอาไปเปนตัวอยางในวันหนา 

ขอเสนอแนะวิธีฝกสอนลูก 

พระเจาตรัสวา “จงสอนถอยคําเหลานี้ แกบุตร ท้ังหลายของเจา เม่ือนั่งอยูในเรือน และเดนิ
กลางหนทางเม่ือนอน และเม่ือลุกข้ึน จงกลาวส่ังสอนถอยคํา และจงเอาถอยคําเหลานี้ จารึกไวท่ีเสา
ประตูเรือนและท่ีประตูบานของเจา” (เฉลยธรรมบัญญัติ 11:19 และ 20) ผูข้ีเกียจคงทําไมไดแน ๆ และผู
ไมรูจักทางของพระเจา ไมรักพระเจาก็จะทํางานนี้ไมไดดวย และบิดามารดาท่ีรักพระเจาก็จะไมยอมให
ผูอ่ืนฝกสอนบุตรของเขาเด็ดขาด เขาจะพยายามฝกสอนดวยตนเอง โดยเฉพาะเด็กท่ียงัเยาวอยู เพราะผู
รับจางไมใชเปนผูเล้ียงแกะที่ดี (บิดา) เพราะแกะนัน้ไมใชของเขา (ยอหน 10:12 และ13)  

1. บรรยากาศในครอบครัว เปนการสงเสริมบุตรไดอยางดีท่ีสุด คือ พอ-แม จะตองเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกนั เหมือนพระบิดา เปนอันหนึ่งอันเดียวกนักับพระบุตรและเปนอันหนึ่งอันเดยีวกันกับลูก
อยางยุติธรรม ดวยอยาใหมีลูกรักลูกชัง 

2. การรักลูกมิใชการตามใจลูกทุกอยาง การรักลูกคือ จะตองเสริมสราง สวัสดิภาพในชีวิต ให
เขาดีข้ึนโดยการฝกฝน จนเปนนิสัย 

3. ตองสตัยซ่ือ ยุติธรรม ไมเลือกท่ีรักท่ีชัง 
4. ใหเขารูวา เขาจะไมไดส่ิงของ ท่ีเขาตองการงาย ๆ โดยไมกระทําความดี คือ บางคนขูบังคับ

พอ-แม เพื่อเขาจะไดของมา เชน การรองไห การไมทานขาว ฯลฯ 
5. พยายามฝกสอนส่ิงในทางของพระเจา ทีละเล็กละนอย จนจําได และเปนนิสัย 
6. ตองรูแนวา ส่ิงท่ีใหลูกทํานั้น เขาจะทําได และ ใหโอกาสแกลูกท่ีจะไถถาม เม่ือนั้นจงอธิบาย

ใหเขาเขาใจอยาปดบัง 
ตองฝกสอนใหเขมงวด และตองรูดวยวา รางกายของลูกและสมอง รับได 7. 

8. จงจัดหาทางพักผอน หยอนอารมณ แกลูกท้ังทางกายและใจ 
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9. จงเอาใจใส ตรวจดวูา เขาทําตามส่ิงท่ีส่ังถูกตองเรียบรอยไหมฯ จงฝกใหเขาทําจนเปนนิสัย 
10. จงพยายามเปนตัวอยางท่ีดีแกลูก อยาโกหก หลอกลวง และจงรักษาสัญญา 

ขอหามการฝกสอนบางอยาง 

1. อยาทําผดิ เชน โกหก ลักขโมย 
2. อยาทําส่ิงอันตราย เชน เลนของท่ีมีอันตรายถึงชีวิตคบเพ่ือนท่ีไมดี พูดไมสุภาพ พูดไมด ี

ฯลฯ 
3. อยาใหส่ิงของท่ีเกินกําลัง ทุนทรัพย แกลูก หรือ ส่ิงท่ีเกินความสามารถของพอ-แม  

การทําโทษ 

การทําโทษเปนวิธีสุดทายในการฝกสอนลูก จะทําไดก็เม่ือช้ีแจง ใหเดก็เขาใจเสียกอน วาเขาทํา
ผิดอะไรและสมควรท่ีจะไดรับโทษไหม... 

1. ไมควรทําโทษเด็กโดยวิธีตอไปน้ี 

1.1 ทําโทษโดยวิธีธรรมชาติ โดยการปลอยใหธรรมชาติลงโทษเอง เชน ตกท่ีสูง ไฟไหม ฯลฯ 
1.2 ไมควรบังคับใหรับผิด โดยลูกไมยอมรับผิดดวยจริงใจ จะเปนการบังคับลูกใหกลาวเท็จ 
1.3 อยาทําโทษโดยความโกรธ แตจงแสดงใหเห็นวาเพราะรักเขา ตองการใหเขากลับใจเช่ือฟง 
1.4 อยาทําโทษแบบขู หรือทําสัญญา แต พอ-แมไมทําตามสัญญาน้ัน 
1.5 อยาทําโทษโดยบังคับใหทํางาน 
1.6 อยาลงโทษโดยบังคับใหเขารวมประชุมพิเศษ 

ถาจําเปนจะลงโทษขอแนะนํา ดังตอไปนี้ 

การเฆ่ียนตี หากจําเปนตองทํา ควรทําดวยความรัก 1. 
2. การลงโทษโดยการแยกออกจากเพ่ือน ใหอยูตามลําพังตางหาก 
3. ทําโทษโดยการตัดสินสิทธิบางอยาง (ใชกับลูกโตพอเขาใจได) หรืองดเวนอาหารท่ีเขาชอบ 
4. การชดใช ถาลูกบางคนไมเช่ือฟงเกเร ทําลายของ จงลงโทษใหเขาชดใช หรือซอมแซมใหม 
... การลงโทษ ถาเราทําไมถูกวิธี ก็จะทําใหเด็กยิ่งดื้อ หรือขาดความเชื่อถือ จงอยาใหเดก็เขาใจ

วาถูกทําโทษเพราะเกลียดชัง...เอเมน. 
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บทกลอนสอนใจศรีภรรยา 
ศรีภรรยามีคากวาพลอยเพชร 

แสนวิเศษหายากมากคุณคา 
สามีไววางใจใหเมตตา 
วันเวลาผานไปไมยากจน 
ตราบชีวิตเธอน้ียังมีอยู 
เธอเคียงคูเร่ือยไปไมพรํ่าบน 
เธอภักดีตอเขาเทากมล 
ไมมีกลอุบายใหรายเลย 
เธอยุงกับปนฝายและทอผา 
รูรักษาบานเรือนไมเชือนเฉย 
หาอาหารถ่ินไกลดวยคุนเคย 
จะเปรียบเปรยเปนแมคาชาวทะเล 
เธอตื่นข้ึนตรวจตรากอนฟาสาง 
อาหารตางเสร็จพลันไมหนัเห 
เพื่อครอบครัวช่ืนชมสมคะเน 
งานจําเจส่ังใหบาวไพรทํา 
เธอซ้ือหาท่ีดินถวิลคิด 
จะผลิตองุนไรใหคลาคลํ่า 
ชวยครอบครัวเกื้อกูลกิจหนนุนํา 
เต็มใจทําทุกทางเปนอยางด ี
เธอทํางานท่ัวถวนลวนมีคา 
ใชเวลาดกึดื่นคอนคืนท่ี 
ควรพักผอนหยอนใจใหแรงมี 
กลับอยูท่ีเคร่ืองทอกรอดายพนั 
เธอปนดายทอผาเอามาใช 
คนเข็ญใจเธอชวยดวยแข็งขัน 
เธอไมตองทุกขรอนนอนหนาวพลัน 
ครอบครัวครันครบผามาคลุมกาย 
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เธอทําผาปูท่ีนอนสีออนสวย 
แตงกายดวยผาดีท่ีทองาย 
ใครก็รูวาสามีเปนเจานาย 
เขาเปนชายคนหน่ึงซ่ึงสําคัญ 
เธอเย็บผาเข็มขัดจัดทําขาย 
เธอไมอายเขมแข็งแรงจิตม่ัน 
เธอเปนท่ีนับถือลํ่าลือกัน 
เธอบากบ่ันอนาคตเธองดงาม 
เธอพูดจาหลักแหลมแกลมออนหวาน 
วุนทํางานยุงไซรเกินใครหาม 
เอาใจใสครอบครัวทุกยาม 
มิใหความขัดสนมายลเยือน 
บุตรหญิงชายท้ังมวลลวนนารัก 
ตางรูจักกตัญูมิรูเลยเลือน 
เธอเปนยอดภรรยาท่ีดีเยีย่ม 
หาใครเทียมเทียบเทาเจาจอมขวัญ 
อันความงามใชยืนยาวนานวนั 
ตองมีอันสูญหายมลายลง 
แตสตรีท่ีเกงยาํเกรงพระ 
ไมเลยละเคารพพนบสูงสง 
จงยกยองสรรเสริญความม่ันคง 
เกียรติดํารงชนรับนับถือเธอ 
 หญิงฉลาดอาจทําใหในครอบครัว 
จะต้ังตัวม่ันคงยืนยงได 
ความโงเขลาขลาดกลัวออนหัวใจ 
ทําลายใหพนิาศลงเปนผงคลี 
จงซ่ือสัตยนั่นคือเกรงยําเยงพระ 
การเลยละนับถือไปไมควรที่ 
คนฉลาดอาจรอดตนผลวจี 

 17 



คนโงมีถอยคําโทษทัณฑ 
ถาทีควายไถเอาปลูกขาวมาก 
ควายหายากปลูกขาวนอยถอยลงมา 
พยานซ่ือถือพดูจริงส่ิงสําคัญ 
พูดปดนัน้เช่ือไมไดอยาไววาง 
คนทะนงหลงตนไซรไมฉลาด 
 คนเปร่ืองปราดเรียนรูงายไมมีสราง 
จงอยูหางคนโงกวาปญญาจาง 
ไมมีทางสอนอะไรไดเลย 
เพราะเหตุใดคนฉลาดเปร่ืองปราดเลา 
ก็เพราะเขารูเทาทัน 
เพราะเหตุคนโงเงาเขลาเหมือนเคย 
คิดเกินเลยวาเขารูเทาทัน 
คนช่ัวไมอยากทราบบาปแคไหน  
คนดีไซรหวังพนบาปปลดสาปสรรพ 
เจากําหนดความสดช่ืนขมข่ืนครัน 
ใครแบงปนเอาไปนั้นไมมี 
บานคนดีมีหลักฐานม่ันคงท่ัว 
บานคนช่ัวถูกทําลายกลายปนป 
ทางท่ีคิดถูกแทแนฤด ี
อาจเปนท่ีชักนาํสูความตาย 
เสียงหวัเราะอาจลบกลบเศราสรอย 
หรือปดรอยระทมตรมสลาย 
เม่ือความสุขหมดเลือนคอยเคล่ือนคลาย 
ความทุกขกายใจคงยงอยูยนื 
คนช่ัวรับตอบแทนแนสาแกใจ 
คนดีไดบําเหน็จเสร็จกิจชื่น 
คนช่ัวเช่ือทุกอยางไปไมคลายคืน 
ฉลาดฝนทําส่ิงใดใจระวัง 
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คนฉลาดปลีกตนพนทุกขยาก 
คนโงมากประมาทกิจจนผิดหวัง 
คนโทโสเรงทําส่ิงโงจริงจัง 
ฉลาดยั้งร้ังตนอดทนครัน 
คนโงรับส่ิงโงงมสมความเขลา 
ฉลาดเอาความรูเปนเชนของขวัญ 
คนช่ัวกราบคนดียิ่งวิงวอนพลัน 
พรํ่าจํานรรจรองขอเมตตา 
คนยากจนเข็ญใจไรคนชอบ 
คนรวยรอบเพ่ือนพรอมยอมใฝหา 
อยากสุขลนพบคนไรใหกรุณา 
อันวาจาเหมือนหยนันั้นบาปเกิน 
ถาหากเจาทําดมีีสุกใส 
เขาไวใจยกยองซองสรรเสริญ 
ถาทําช่ัวกลัวบาปหยาบเผชิญ 
เจาละเมินทําผิดไปใหญฉกรรจ 
จงกอปรกิจพอเพียงเล้ียงชีพตน 
นั่งคุยทนจะลําบากยากมหันต 
คนฉลาดรับเงินทองของรางวัล 
เขารูทันความโงเงาเพราะเขาเอง 
พยานกลาวความจริงยิ่งครวญคิด 
ชวยชีวิตชนไมใหใครขมเหง 
เม่ือพูดปลดคนพิสุทธ์ิรุดหวัน่เกรง 
จงยําเยงโทษทัณฑพลันตามมา 
ศาสนาแทจริงนั้นกอม่ันใจ 
และปลอดภยัพนพาลส้ินปญหา 
แกผูเช่ือคงม่ันตามมรรคา 
และบรรดาครอบครัวท่ัวทุกคน 
เจาอยากปลีกหลีกกายพนตายหรือ 
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จงยึดถือศาสนาพาเกิดผล 
ศาสนาแทดุจธารน้ําฉํ่ากมล 
เล้ียงชีพชนหลอร่ืนสดช่ืนมาน 
คนมากไหมในปกครองของกษัตริย 
เปนเคร่ืองวัดเดชราชามหาศาล 
ถาพลเมืองไมมีมิเปนการ 
กษัตริยหาญครองเมืองไซรคงไมมี 
คนเสง่ียมสงบตนเปนคนฉลาด 
โมโหกราดเหน็ความเขลาเขาเต็มที  
ใจสงบสุขภาพใสรางกายด ี
อิจฉามีเหมือนโรคเกาะเจาะกินคน 
เม่ือกดข่ีคนจนทนทุกขส้ิน 
เหมือนดหูม่ินพระผูสรางรางเร่ิมตน 
เม่ือแสดงความปราณีผูท่ีจน 
นับวาตนยกยองพระไมละวาง 
เม่ือคนช่ัวชอบทําซํ้าเร่ืองช่ัว 
พินาศท่ัวมาสูอยูมิสราง 
ความซ่ือสัตยของคนดีไมมีจาง 
เปนเกราะกางปกปองกันผองภัย 
สติปญญาคนฉลาดอาจอยูชิด 
ในความคิดผุดผองสมองใส 
คนโงอาจขลาดเขลาไมเขาใจ 
หารูไมเร่ืองปญญาพาเจริญ 
ความชอบธรรมลํ้าเลิศประเสริฐนัก 
ชาตินั้นจกัยิ่งใหญไดสรรเสริญ 
แตความบาปหราบรายกรายเผชิญ 
ชาติยับเยนิอับอายขายหนาตา 
กษัตริยทรงพอพระทัยในผลงาน 
ขาราชการท่ีสามารถทานปรารถนา 
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แตจะทรงลงโทษโกรธบรรดา 
ผูนํามาซ่ึงพลาดหวังยังพระองค.... 
กอนจากขาพเจายอย้ําอีกวา “ส่ิงท้ังหมดท่ีขาพเจาไดเขียนลงตามสติปญญาท่ีพระเจาประทาน

ให จะไมเปนเร่ืองยากเลยท่ีจะนําไปปฏิบัติ เพียงแตทานพีน่องสตรีท้ังหลายผูหิวกระหาย ยอมถอมใจลง
รับฤทธ์ิอํานาจจากพระเจาจงมั่นใจเถิดวาทานทําทุกส่ิงได โดยพระเยซูคริสตผูทรงชูกําลังทาน” (ฟลิปป 
4:15-16)” 

ขอพระเจาอวยพรพี่นองตามพระสัญญาของพระองค” 
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