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พลงัแห่งการให้ค ามั่นสัญญา 
ศจ.ทศันพงศ์  ล.สุวรัตน์ 

มีใครบางคนพดูวา่ ในการมีปากเสียงของสามีและภรรยาแต่ละคร้ังนั้น ภรรยามกัจะเป็นคนจบ
การสนทนา พี่เขยผมมกัจะพูดเล่นกบัพี่สาวผมเสมอวา่ เม่ือก่อนท่ีฉนัจะแต่งงานกบัเธอ ใคร ๆ ก็บอกวา่ 
ผูห้ญิงไทยจะปรนนิบติัสามีอยา่งดี จะเอาน ้าดอกมะลิมาใหส้ามีลา้งหนา้ เวลาต่ืนมาตอนเชา้ ๆ จะกราบ
สามีก่อนนอน จะต่ืนก่อนสามีมาจดัเตรียมอาหาร พดูจาคะขากบัสามีไม่มีเถียงสามีไม่ยอ้นสามีแต่เธอ
มนัคนละเร่ืองกนัเลย อยา่งไรก็ดีทั้งคู่ก็ยงัรักกนัมีลูกมีหลานดว้ยกนัมาจนเกือบจะ 40 ปีแลว้และยงัร่วม
รับใชพ้ระเจา้ดว้ยกนั 

ภรรยาเป็นคู่อุปถมัภท่ี์พระเจา้ประทานใหผู้ช้าย เป็นคู่ทุกขคู์่ยากในยามแก่เฒ่า เม่ือลูกโต ๆ กนั
ไปหมดแลว้ก็จะเหลือแต่สองตายายท่ีดูแลกนัและกนั น่ีก็เป็นความรักแทท่ี้ไม่ไดอ้าศยั อารมณ์หรือกาย
ภายนอกท่ีเห่ียวยน่ไปตามวยั 

เม่ือผมไปเยีย่มลูกสาวและลูกชายท่ีเรียนต่างประเทศ ทั้งสองอยูก่บัตายายของเขาคือ พ่อตาแม่
ยายของผม แม่ยายของผมอาย ุ60 กวา่ปีแลว้ คุณพ่อคุณแม่ของแม่ยายผมยงัมีชีวติอยู ่ทั้งคู่อายรุาว ๆ 90 
กวา่ปีแลว้ ยงัพอแขง็แรงในบางวนั บางวนัก็อ่อนเพลียลงมากจนดูเหมือนกบัวา่พระเจา้จะรับท่านไปอยู่
กบัพระองค ์ คุณทวดทั้งสองเป็นค าพยานท่ีดีส าหรับลูกหลานเหลนอยา่งมากท่ีเห็นคุณทวดดูแลกนัและ
กนัอยูจ่นถึงบั้นปลายชีวติของท่านทั้งสอง 

จะมีครอบครัวอีกซกัก่ีคู่ใน 100 ปีขา้งหนา้น้ีท่ีจะร่วมครองเรือนไปจนถึงวยัชราเช่นน้ี คุณทวด
ทั้งสองไดถ่้ายทอดตวัอยา่งของชีวติสมรสและครอบครัวคริสเตียนไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานไดอ้ยา่งดี 
ลูกหลานหลายคนไดจ้ดจ าแบบอยา่งของท่านมาใชเ้ป็นแนวทางท่ีจะถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานของพวกเขา
เช่นเดียวกนั เช่นเดียวกบันกักีฬาวิง่ 4 คูณ 100 เมตร นกัวิง่ไมห้น่ึงมกัจะไม่ค่อยมีปัญหาในการออกวิง่
เท่าไหร่ เสียงเชียร์จะดงักอ้งสนามกีฬาเม่ือนกักีฬาไมท่ี้ 3 วิง่ส่งไมใ้หค้นสุดทา้ยเพื่อวิง่สู่หลกัชยั แต่แลว้
ในทนัใดนั้นเอง ไมท่ี้ยืน่ส่งใหค้นสุดทา้ยเกิดพลาดตกหล่นลงพื้นสนาม ความพา่ยแพเ้กิดข้ึนทนัทีเม่ือ
กีฬาจบลงน าความโศกเศร้าโศกเสียดายมาสู่นกักีฬาทั้งทีม 

ฉนัใดก็ดี มีตน้ตระกลูคริสเตียนดงั ๆ หลายตระกลูท่ีเร่ิมตน้ออกวิง่ไปไดดี้มาก แต่เม่ือมาถึงรุ่น
ลูกรุ่นหลานความเช่ือในพระเจา้ของลูกหลานกลบัหายสาบสูญไปส้ินในพระคมัภีร์ไม่เพียงท่ีมีค าสอน
เร่ืองพระพรท่ีไปสู่ สามส่ีชัว่อายคุนเท่านั้นแต่ค าสาปแช่งก็เช่นเดียวท่ีมีผลไปสู่ลูกหลานได ้ การส่งไม้
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ต่อไปยงัไม ้3 ไม ้4 ก็เป็นเช่นการถ่ายทอดพระพรไปยงั 3-4 ชัว่อายคุน ตามท่ีพระคมัภีร์กล่าวไว ้ (เฉลย
ธรรมบญัญติั 5:29-33, 30:15-20) 

พอ่แม่เป็นตน้ตระกลูท่ีจะถ่ายทอดพระพรหรือค าสาปแช่งไปสู่ลูกหลานเหลนไดอ้ยา่งแน่นอน 
องคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้สอนไวว้า่ เม่ือสองสามคนเห็นพอ้งตอ้งกนัทูลขอส่ิงใดจากพระเจา้ เขาก็จะไดส่ิ้ง
นั้น ไม่มีอ านาจอะไรยิง่ใหญ่ไปกวา่พลงัอธิษฐานของพอ่แม่ท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนัเพื่อชีวติสมรส เพื่อ
ครอบครัว เพื่อการงาน เพื่อลูกเตา้ของเขาไดเ้ลย มารนั้นก็ยอ่มมาเพื่อท่ีจะลกั ฆ่าและท าลายเสีย ส่วน
พระเยซูมาเพื่อเราจะไดชี้วิตและจะไดอ้ยา่งครบบริบูรณ์ (ยอห์น 10:10) 

มารท าลายพลงัอ านาจอาเมน1 ของสามีเม่ือภรรยาไม่อยูใ่ตโ้อวาทของหวัหนา้ครอบครัว ไม่ให้
เกียรติแก่หวัหนา้ครอบครัว สามีก็เช่นเดียกนัท่ีไม่มีพลงัอาเมนหากไม่ระมดัระวงัความรักของท่านท่ีมี
ต่อภรรยา ขาดความอดทน ไม่ยอมเสียสละใหค้รอบครัว พลงัอ านาจอาเมนของครอบครัวน้ีจะเกิดผล
อนัมหาศาลเม่ือสามีและภรรยามีใจเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

ดว้ยเหตุน้ีท่ีมารจะก่อกวน ป่ันป่วนบา้นคริสเตียนไม่ให้มีสันติสุข ไม่มีความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
ทะเลาะเบาะแวง้กนั บา้นมีแต่ความวุน่วาย ไม่มีระเบียบวนิยัภายในบา้นเพื่อมารสามารถท าลายพลงัอา
เมนของสามีและภรรยาลงได ้ เพราะมารมนัรู้วา่เม่ือไหร่ก็ตามท่ีสามีสามารถจบัมือภรรยาอธิษฐานเผือ่
ลูกของเขาได ้ เม่ือนั้นเขาทั้งสองมีพลงัแห่งการเห็นพอ้งตอ้งกนั ท าใหค้  าอธิษฐานมีชีวิตข้ึนมาทนัทีและ
ค าอธิษฐานของเขาทั้งสองก็จะมีผลในทุกเร่ือง 

น่ีเป็นส่ิงท่ีมารกลวัมาก เม่ือพอ่บา้นแขง็แรงในพระเจา้ เขาจะมีบา้นท่ีแขง็แรงดว้ย ภรรยาลูกเตา้
ก็จะแขง็แรงในพระเจา้ ถา้มีครอบครัวท่ีแขง็แรงเช่นน้ีมาก ๆ ก็จะเป็นคริสตจกัรท่ีแขง็แรง เม่ือนั้น
ชุมชนท่ีคริสตจกัรตั้งอยูก่็จะเห็นพระพรไดรั้บแสงสวา่งแห่งความรอดในองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ 

สามีจะตอ้งทุ่มเททุกอยา่งเพื่อท่ีท่านจะไดม้าซ่ึงความเป็นหน่ึงเดียวในครอบครัว ไม่วา่เราจะเก่ง
ปานใดในไม่ชา้ เราจะตอ้งยอมรับการเป็นเน้ือเดียวกนักบัภรรยาจนได ้ ภรรยาก็เช่นเดียวกนั เราจะไม่
ประสบความส าเร็จใด ๆ อยา่งแทจ้ริงตราบใดท่ีท่านไม่ไดรั้บการเห็นดว้ยจากสามี ผูน้  าพระพรมาสู่
ครอบครัวของตน น่ีเป็นความลบัแห่งพระพรของการเป็นกายเดียว เน้ือหนงัเดียว ของสามีและภรรยา 
หลายคู่อยูกิ่นฉนัสามีภรรยาแต่ร่างกาย แต่จิตใจนั้นไม่เป็นเน้ือเดียวกนัตามท่ีพระคมัภีร์พดูถึงเลย ชีวติ
สมรสและครอบครัวของเขาก็มีแต่เร่ืองระหองระแหงอยูต่ลอดเวลา สามีจะตอ้งรักษาค ามัน่สัญญาท่ีคุณ
ใหไ้วใ้นพิธีสมรสวา่จะรักและทนุถนอมกนัและกนั จนวนัตายอยา่งเอาจริงเอาจงั น่ีเป็นเร่ืองส าคญัมาก
ท่ีหลายคนในปัจจุบนัไม่เห็นเป็นเร่ืองส าคญั เราจึงเห็นการหยา่ร้างเป็นทางออกของหลาย ๆ คู ่

มีสามีคนหน่ึงมาปรึกษาศิษยาภิบาลวา่จะหยา่กบัภรรยาท่ีนอกใจเขา หลงัจากท่ีอยูกิ่นกนัมา
หลายสิบปีแลว้ แต่ภรรยาสารภาพผดิและกลบัใจใหม่ ขอใหส้ามียกโทษให ้ สามีคนน้ีก็พยายามใหศิ้ษ
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ยาภิบาลเห็นดว้ยกบัเขาวา่ให้หยา่ภรรยาของเขาใหไ้ด ้ พระวญิญาณของพระเจา้ตรัสผา่นศิษยาภิบาลวา่ 
“ภรรยาคุณเขาไดท้  าลายค ามัน่สัญญาท่ีใหไ้วก้บัคุณ ส่วนคุณตอนน้ีคุณยงัไม่ไดท้  าลายค ามัน่สัญญาท่ีได้
ใหไ้วก้บัเขา แต่เม่ือใดท่ีคุณแต่งงานใหม่ คุณก็จะท าลายค ามัน่สัญญาท่ีคุณบอกวา่จะรักษาค ามัน่สัญญา
น้ีเช่นเดียวกนัท่ีเขา ไดท้  าลายลงไป” 

เม่ือสามีคนน้ีไดย้นิค าตอบจากศิษยาภิบาลเช่นน้ีก็เกิดอาการหงุดหงิดและโมโห ศิษยาภิบาล
ของเขามากเพราะเขาคิดแลว้วา่ยงัไงเขาก็มีสิทธ์ิท่ีจะแต่งงานใหม่ได ้ (ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ค ามัน่สัญญานั้นจะ
รักษาตราบจนวนัตาย) แต่ต่อมาพระเจา้ทรงท างานในจิตใจของเขาให้อภยัแก่ภรรยาท่ีพลาดพลั้งไป ให้
โอกาสแก่ภรรยาท่ีจะกลบัใจใหม่แมว้า่อาจจะพลาดพลั้งอีกก็ตาม 

ปัจจุบนัทั้งคู่ยงัอยูกิ่นดว้ยกนัมีลูกมีหลานอีกหลายคน รับใชพ้ระเจา้อยา่งเกิดผลมากมาย ไม่
จ  าเป็นท่ีภรรยาหรือสามีท่ีไดท้  าลายค ามัน่สัญญากบัอีกฝ่ายหน่ึงลง ท่านก็จะตอ้งท าลายค ามัน่สัญญาลง
เช่นเดียวกนั นัน่เป็นอุบายของมาร ท่ีมนัตอ้งการใหพ้ระพรหยดุเพียงรุ่นพอ่แม่ไม่ไปถึงรุ่นลูกหรือรุ่น
หลาน สามีภรรยาหลายคู่เลือกการหยา่ร้างเป็นทางออกของการไม่ใหอ้ภยั หมดความไวว้างใจต่อกนั
และกนั ความรักท่ีเคยหวานช่ืนก็จืดจางลงไม่เหลือมีไวอี้กเลย ถึงแมว้า่พระคมัภีร์อาจจะอนุญาตใหท้ั้งคู่
แต่งงานใหม่ไดก้็ตาม แต่พระพรของการท่ีจะไดเ้ป็นคุณทวดผูส้ัตยซ่ื์อในการใหค้  ามัน่สัญญาวา่จะอยู่
ร่วมกนั ไปจนบั้นปลายของชีวติก็พลาดไปอยา่งน่าเสียดาย 

องคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ตรัสแก่หญิงนั้นวา่ “ลูกหญิงเอ๋ย บาปเจา้ไดย้กอภยัแลว้ อยา่ท าบาปอีก
เลย” พระเจา้ทรงเป็นพระเจา้แห่งการให้อภยั หากแมว้า่ท่านไม่อาจจะใหอ้ภยั ท่านจะตอ้งหยา่กบัคู่
สมรสของท่านจริง ๆ นัน่ก็แสดงวา่ท่านจะตอ้งทุ่มเทชีวิตของท่านไวเ้พื่อการรับใชห้รือเพื่อเล้ียงดูแลลูก
อยา่งเดียว มิฉะนั้นท่านก็ใชก้ารหยา่เป็นทางออกท่ีท่านจะแต่งงานใหม่ 

จงรักษาพลงัอาเมนของท่านไวใ้หม้ัน่คงแมท้่านจะตอ้งเป็นฝ่ายรักษาไวโ้ดยล าพงัก็ตาม อยา่ง
นอ้ยท่านก็ยงัรักษาไมสุ้ดทา้ย ไมแ้ห่งความสัตยซ่ื์อท่ีท่านไม่ยอมท าลายค ามัน่สัญญาของท่านท่ีได้
กระท าต่อหนา้พระพกัตร์ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในวนัสมรสของท่านนั้นเพื่อจะส่งไมแ้ห่งความสัตยซ่ื์อ
น้ี ต่อไปยงัลูกหลานของท่านใหว้ิง่เขา้ไปสู่หลกัชยัแห่งความสัตยซ่ื์อ โดยพระคุณและความรักจากองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ ขอพระพรของพระองคคุ์ม้ครองท่านให้เป็นคุณปู่ คุณยา่ คุณตาคุณยาย คุณทวดผูมี้ชยัชนะ 
รักเดียวใจเดียวจนถึงวนัท่ีสุดของท่าน 

พลงัอาเมน คือ พลงัแห่งการใหค้  ามัน่สัญญา Power of agreement 
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