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ภรรยาศิษยาภบิาลไทย 
โดย อุบลวรรณ  มชูีธน 

จาก พระคริสตธรรมประทปี ฉบับที ่204 ปีที ่39 กันยายน – ตุลาคม 1988 

ความส าคญัของภรรยาต่อสามี 

ท่านทราบไหมวา่ อาจารยบิ์ลล่ี เกรแฮม ผูรั้บใชพ้ระเจา้ท่ีสัตยซ่ื์อ ไดก้ล่าวถึงตวัท่านและภรรยา
อยา่งไร ท่านกล่าววา่ “ข้าพเจ้าไม่ใช่บิดาทีด่ีของลูก แต่ลูกมีแม่ทีด่ี” 

ภรรยาของอาจารยบิ์ลล่ี เกรแฮม ใชเ้วลาอนัยาวนานหลายสิบปีอยูก่บับา้น เล้ียงดูบุตรซ่ึงแสน
จะซุกซนตามล าพงั เพื่อใหส้ามีประกาศในท่ีต่าง ๆ รอบโลก วา้เหว ่ แกปั้ญหาของลูกไม่ตก และเขา้
นอนโดยกอดเส้ือของบิลล่ี เกรแฮม ไวใ้ห้อุ่นใจ 

อาจารยโ์รเบิร์ต อี. โคลแมน ผูเ้ขียนหนงัสือ “ศึกษาวธีิการของพระคริสต์” (The Master`s plan 
of Evangelism) ซ่ึงลือลั้นเป็นอาจารยส์อนวชิาการประกาศของขา้พเจา้ และขา้พเจา้อยากจะรู้จกัภรรยา
ของท่านเป็นอยา่งยิง่ เม่ือขา้พเจา้และอาจารยน์นัทชยัพบกบัภรรยาของท่านนั้น ท่านเป็นผูห้ญิงหนา้ตา
ธรรมดา แต่งกายธรรมดาเม่ือท่านอธิษฐานไม่ธรรมดาเลย เพื่อนสนิทของท่านเล่าวา่ ทุกเชา้ภรรยาของ
ท่านอาจารยโ์คลแมน อธิษฐานเผือ่สามี และท าเช่นน้ีติดต่อกนัมากกวา่ 30 ปีแลว้ ขา้พเจา้อ่านหนงัสือ
เร่ือง “Preaching in spirit” “การเทศนาในพระวญิญาณ” เขียนโดยอาจารยเ์ดนนิส คินลอว ์และขา้พเจา้
ตอ้งกลบัใจใหม่ในการรับใช ้ ท่านเป็นอาจารยข์องขา้พเจา้ เคยมาเทศนาท่ีคริสตจกัรเมืองไทยของเรา 
เป็นหน่ึงในสิบของโลกท่ีเช่ียวชาญดา้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิม ท่านเล่าใหฟั้งวา่ ไม่
วา่ท่านจะไปรับใชพ้ระเจา้ท่ีใด เวลาใด ภรรยาของท่านจะอธิษฐานเผื่อท่านตลอด จนกวา่การรับใชจ้ะ
ส้ินสุดลง เม่ือขา้พเจา้คุยกบัภรรยาของท่านนั้น ขา้พเจา้ไดส้ัมผสักบัความอ่อนโยน ความนุ่มนวล และ
ความเขา้ใจตลอดจนความจริงใจท่ีเป็นวถีิชีวติของท่าน 

คริสเตียนในสหรัฐอเมริกาก าลงัต่ืนเตน้หนงัสือ Healing of Memory Healing for Damaged 
Emotion, Put Away Childish Things ของ ดร.เดวดิ ซี แมนส์ คริสเตียนหลายพนัคน ไดรั้บการ
บ าบดัรักษาฝ่ายจิตใจให้หาย ท่านเล่าใหพ้วกนกัศึกษาฟังวา่ บุคคลผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จของท่านคือ
ภรรยา ท่านเล่าวา่ ท่านเป็นคนมีแผลในใจและมกัใชภ้รรยาเป็นแพะรับบาป แต่ภรรยาของท่านอดทน
และรักท่านอยา่งแทจ้ริง จนกระทัง่พระเจา้รักษาบาดแผลในชีวติของท่าน และท่านไดถู้กพระองคใ์ช้
รักษาจิตใจของคริสเตียนมากมาย 
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ท่านเคยคิดบา้งไหมวา่ภรรยาของอาจารยเ์ปโตรมีบุคคลิกภาพอยา่งไร มีน ้าใจแบบไหน มีวาจา
เช่นไร ผูห้ญิงแบบไหนกนัท่ีติดตามชีวิตลุ่ม ๆ ดอน ๆ ของอาจารยเ์ปโตร ในยามท่ีท่านติดตามพระเยซู
อยา่งใกลชิ้ด ในยามท่ีท่านปฏิเสธพระเยซูภรรยาของเปโตรรู้สึกอยา่งไร วนัท่ีสามีของนางลุกข้ึน
ประกาศต่อคนสามพนัคนนางรู้สึกอยา่งไรในวนัท่ีอาจารยเ์ปาโลติดคุกนางรู้สึกอยา่งไรเวลาสามีละทิ้ง
ครอบครัวไปรับใชพ้ระเจา้ในท่ีต่าง ๆ นางดีใจแค่ไหนเวลาอาจารยเ์ปโตรพานางไปเท่ียวอยา่งท่ีอาจารย์
เปาโลไดพ้ดูอา้งอิงถึง ทา้ยท่ีสุดนางรู้สึกอยา่งไร เม่ือสามีส้ินชีวติลงในดินแดนซ่ึงห่างไกล ขา้พเจา้ไม่รู้
วา่นางเป็นใคร รู้สึกอยา่งไร คิดอะไร แต่ขา้พเจา้มัน่ใจวา่ นางเป็นผูห้ญิงท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีคนหน่ึงของ
ภรรยาศิษยาภิบาล 

คนหลายคนใหค้ าสรุปเก่ียวกบัภรรยาวา่ “ผู้ชายครองโลก แต่ผู้หญงิครองใจผู้ชาย” บางคนก็วา่ 
“ลิน้ยาวสองนิว้ของภรรยาสามารถล้มสามีสามศอกได้” พระคริสตธรรมคมัภีร์ กล่าววา่ สามีเป็นศีรษะ
ของภรรยา ภรรยาท่ีดีเป็นมงกุฏของสามีขา้พเจา้เองอยากจะสรุปสั้น ๆ วา่ “ภรรยาดีศิษยาภิบาลดัง ศิษ
ยาภิบาลพงัถ้าภรรยาเพีย้น” 

ความยากล าบากของศิษยาภิบาลไทย 

อาชีพศิษยาภิบาลถือวา่เป็นอาชีพท่ีเงินเดือนนอ้ยมากส าหรับชาวอเมริกนั แต่โดยทัว่ไป ศิษยาภิ
บาลอเมริกนัมีเงินเดือนอยา่งต ่าท่ีสุดประมาณเกือบ 30,000 บาท มีบา้นอยู ่ มีการประกนัสุขภาพ มีวนัลา
หยดุทุกปี คริสตจกัรท่ีดงัมาก ๆ ศิษยาภิบาลก่ีคนท่ีเงินเดือนถึง 5,000 บาท ศิษยาภิบาลส่วนใหญ่ตอ้งอยู่
โดยความเช่ือ และถา้เขามีเงินมากเขาจะถูกสมาชิกสงสัย ถา้เขาไม่ใคร่มีเงิน สมาชิกก็สงสัยอีกวา่ ท าไม
พระเจา้ไม่อวยพรเขาถา้เขาแต่งตวัดีเกินไปสมาชิกก็จะต าหนิวา่ส ารวย ถา้เขาแต่งตวัปอนปอน สมาชิกก็
จะค่อนวา่แต่งตวัไม่สมฐานะ ถา้เขาเทศนาดีสมาชิกจะเฉย ๆ ถา้เขาเทศนาไม่ดีสมาชิกจะต่อวา่ สรุป
วา่ศิษยาภิบาลไทยนั้นตกอยูใ่นฐานะท่ีจะถูกวา่ทั้งข้ึนทั้งล่อง และท่ีแยท่ี่สุดก็คือ ศิษยาภิบาลไม่รู้จะพดู
ใหใ้ครฟังถา้พดูใหเ้พื่อนศิษยาภิบาลฟัง ก็ไม่ไดเ้พราะมีศกัด์ิศรี พดูแลว้เด๋ียวก็ปิดกนัใหแ้ซดทัว่วงการ 
คนเดียวท่ีศิษยาภิบาลหวงัวา่จะฟังเขา ฟังดว้ยความเห็นใจ เขา้ใจและใหก้ าลงัใจคือ ภรรยา 

ขา้พเจา้ภูมิใจศิษยาภิบาลไทย เพราะงานของท่านนั้น ซุปเปอร์แมนท าไม่ไดท้่านตอ้งมีของ
ประทานในการสอน การเทศนา การประกาศ มีของประทานในการหนุนใจ การใหค้  าปรึกษา มี
ความสามารถบริหารงานไดเ้ก่งกวา่ประธานคณะกรรมการบริหารของธนาคารใด ๆ เพราะคริสตจกัร
ไม่ใช่บริษทัศิษยาภิบาลไทยตอ้งมีของประทานในการให้เพราะสมาชิกไทย เช่ือแบบไทย ๆ วา่ ผูใ้หญ่
ตอ้งมีน ้าใจต่อผูน้อ้ย ศิษยาภิบาลไทยตอ้งมีของประธานในการตอ้นรับแขก เพราะธรรมเนียมไทยนั้น
ใครมาถึงเรือนชานตอ้งตอ้นรับ บา้นของท่านจึงเป็นโรงแรมบางคร้ัง เป็นภตัตาคารบางคราว และเปิด
ตลอดเวลา ท่านตอ้งมีผลของพระวญิญาณท่ีส าคญัคือความรัก และความอดทน เพราะสมาชิกมกัมาหา
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โดยมิไดมี้การนดัหมาย และงานท่ีท าอยูต่อ้งชะงกั ตลอดเวลา ท่านตอ้งเผชิญภยักบัคนทุกชนิด ทั้งดีและ
บา้เพราะสมาชิกบางคนชอบเป็นพยานกบัคนโรคจิตเพราะคิดวา่เป็นคริสเตียนง่ายดี ชีวติของศิษยาภิ
บาลไทยเก่ียวขอ้งกบัสมาชิกเม่ือมีการเกิด การแต่งงาน การตาย ท่านมีถอ้ยค าอนัเหมาะสมแก่ผูอ่ื้น 
เหมาะสมกบักาลเทศะ แต่ท่านเองจะไดรั้บค ายกยอ่งชมเชย สรรเสริญ ชนิดท่ีคนฟังน ้าตาซึมไปตาม ๆ 
กนัก็ต่อเม่ือท่านตายในหนา้ท่ีใครเล่าท่ีจะนัง่นบัภาระแต่ละภาระบนบ่าของศิษยาภิบาล ใครเล่าจะนัง่ลง
นบัพระพรท่ีศิษยาภิบาลน ามาสู่ชีวติของผูอ่ื้น ใครเล่าจะช่วยใหศิ้ษยาภิบาลภูมิใจวา่ท่านก าลงัเดินตาม
รอยพระบาทของพระเยซูคริสต ์ใครเล่าจะเดินไปเคียงขา้งศิษยาภิบาลจนถึงท่ีสุดปลาย ถา้ไม่ใช่ภรรยา 

ภรรยาดีศิษยาภิบาลดัง 

ส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ท่ีภรรยาศิษยาภิบาลจะช่วยสามีคือช่วยฟัง ศิษยาภิบาลฟังคนอ่ืนเทขยะของ
ภาระปัญหาความทุกขโ์ศกใส่ท่านตลอดทั้งวนั ฟังจนเครียด ฟังจนลา้ ฟังจนซึม ภรรยาท่ีดีควรแสดง
ความเตม็ใจท่ีจะรับฟังดว้ยความยนิดี แมท้่านจะช่วยสามีแกปั้ญหาไม่ได ้การรับฟังภาระปัญหาของท่าน
ท าใหศิ้ษยาภิบาลรู้วา่ภรรยาเห็นใจเขา้ใจและภาระปัญหาหลุดไปจากหวัใจของศิยาภิบาลกวา่ 80% แลว้ 
การรับฟังท่ีดีมาจากทศันคติแห่งความรักเป็นเบ้ืองตน้ทศันคติเช่นน้ีท าใหย้อมรับฟังความรู้สึกทุกอยา่ง
ของผูพ้ดู ไม่รีบร้อนท่ีจะขดัแยง้หรือแนะน า ฟังเพื่อจะเขา้ใจ ฟังเพื่อลดภาระของผูพ้ดู ท าใหฟั้งโดยมอง
ตาผูพ้ดู ฟังดว้ยนัง่ใกลชิ้ด และค าท่ีลดภาระในใจของสามีมากท่ีสุดคือ “เขา้ใจ” “เห็นใจ” “ปัญหานั้น
พระเจา้ตอ้งแกไ้ดแ้น่ ๆ” 

ภรรยาศิษยาภิบาลท่ีดียอ่มไม่ติเตียนเวลาสามีเทศนาหรือสอนพระคมัภีร์ ถา้ท่านเทศน์ไม่ดี สอน
ไม่ดี ศิษยาภิบาลยอ่มรู้ตวัดี จากอาการหาวของผูฟั้ง อาการสัปหงกของผูเ้รียน ใครจะวา่ศิษยาภิบาลได้
ทั้งโลกยกเวน้ภรรยา สามีทุกคนตอ้งการเป็นคนเก่งคนดี คนถูกตอ้ง ในสายตาของภรรยาเสมอ พระ
คมัภีร์จึงสอนใหภ้รรยาเคารพสามีภรรยาจึงควรหาขอ้ดี ยกยอ่งสามีเสมอในผลงานของท่านแต่ละคร้ัง 
ถา้เน้ือหาไมดี่ก็ชมวา่เสียงดี เสียงไม่ดี เน้ือหาไม่ดี ก็ชมวา่ท่าทางดี ถา้ศิษยาภิบาลเทศนาพระค าพระเจา้ 
ท่านยอ่มตอ้งมีขอ้ดีเสมอ ไม่จุดใดก็จุดหน่ึง น่ีเป็นเคล็ดลบัท่ีส าคญัยิง่ในการสร้างศิษยาภิบาลใหเ้ป็น
ผูรั้บใชพ้ระเจา้ท่ีเทศนาและสอนไดอ้ยา่งดีเยีย่มชมท่านจนเทศน์ไดดี้ 

ภรรยาดีศิษยาภิบาลดงัเพราะภรรยาฟังเสียงพระเจา้ พระเจา้ไม่ไดเ้นรมิตรสร้างศิษยาภิบาลท่ีดี
ใหเ้กิดข้ึนโดยฉบัพลนั แต่พระเจา้ใชบุ้คคลหลายคนใชห้ลายส่ิงท่ีค่อย ๆ สร้างศิษยาภิบาลท่ีดี และบุคคล
ท่ีพระเจา้มีพระประสงคใ์ชใ้นการสร้างศิษยาภิบาลท่ีดีท่านหน่ึง ก็คือภรรยาศิษยาภิบาล ภรรยาจะ
สามารถสร้างเสริมศิษยาภิบาลท่ีดีไดต่้อเม่ือภรรยาเตม็ใจ ลงทุนใชเ้วลาเงียบ ๆ กบัพระเจา้ รับการช าระ 
รับความรัก รับสติปัญญา รับก าลงัจากพระค า จากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ การลงทุนเช่นน้ีเท่านั้นท่ีภรรยา
จะช่ืนชมในความทุกขย์ากท่ีสามีก าลงัผจญอยู ่ เห็นชดัเจนวา่ครอบครัวก าลงัเดินอยูต่ามรอยพระบาท
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ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ สัมผสักบัความปีติยนิดีซ่ึงโลกไม่อาจใหไ้ดน้อกจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิขา้พเจา้
เคยเฝ้ามองดูสามีของขา้พเจา้รับภาระงานคริสเตียน ภาระเงินก่อสร้างงวดสุดทา้ยยงัไม่มีเงินของสถาบนั
บณัฑิตคริสตศาสนศาสตร์เหลืออยูเ่พียง 3,000 บาท บญัชีส่วนตวัของเราศูนย ์ ขา้พเจา้รู้สึกปวดร้าวใจ 
รู้สึกขมข่ืน และตั้งค  าถามวา่ “ท าไม เขาจึงตอ้งรับปัญหาเช่นน้ีตลอดมา” ทนัใดนั้นพระวญิญาณของพระ
เจา้ตรัสในจิตใจของขา้พเจา้วา่ “เหตุใดจึงไม่ภูมิใจเล่าวา่สามีของเจา้เดินตามรอยเทา้ของเรา” ขา้พเจา้ฟัง
แลว้เกิดความช่ืนชมยนิดีในชีวติ เป็นความช่ืนชมยนิดีซ่ึงมาจากเบ้ืองบน ขา้พเจา้หยบิพระคมัภีร์มาเปิด
ตั้งใจจะอ่านพระธรรมสดุดี แต่ตาบงัเกิดไปพบขอ้ความในพระธรรมโยเอล 2:23-27 หลงัจากนั้นพระเจา้
ทรงดลใจใหพ้ี่นอ้งคนหน่ึงส่งเงินจ านวนเกือบหน่ึงแสนห้าหม่ืนบาทมาใหส้ถาบนัฯ และส่งเงินจ านวน
หน่ึงมาใหค้รอบครัวของเราทนัเวลา พระเจา้ทรงปลอบใจและหนุนใจขา้พเจา้และท าอศัจรรยไ์ด ้เพราะ 

ภรรยาศิษยาภิบาลต้องการอะไร 

ส่ิงท่ีภรรยาศิษยาภิบาลตอ้งการนั้นราคาไม่แพง หาซ้ือไดง่้ายท าไดไ้ม่ยาก เธอตอ้งการไดย้นิค า
วา่ “ผมรักคุณ” ผมขอบคุณคุณมาก” “ไม่มีใครดีต่อผมเหมือนคุณ” เธอชอบไดย้นิบ่อย ๆ ไม่เบ่ือจะฟัง 
ค าพดูเหล่าน้ีสั้น ๆ ไม่ไดเ้สียเวลาอะไร สั้นกวา่การเทศนามาก ไม่ตอ้งเสียเงินซ้ือ ศิษยาภิบาลมกัสรุปเอง
สั้น ๆ วา่ เม่ือภรรยาไดต้วัแลว้ก็ไดค้  าพดูดว้ย ซ่ึงความเขา้ใจเช่นน้ีผดิหลกัศาสนาศาสตร์แห่งการสมรส 

ศิษยาภิบาลมกัจะคิดวางแผนซ้ือท่ีดินปลูกบา้น ซ้ือรถใหภ้รรยาถา้เขามีโอกาส เพื่อแสดงถึงการ
ปกป้องคุม้ครองและการใหห้ลกัประกนัในชีวติ แต่เป็นเร่ืองแปลกท่ีภรรยาของเขาชอบของเล็ก ๆ ราคา
ถูก เช่น ดอกกุหลาบแดงสักดอกหน่ึง ความเอ้ืออาทรเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ซ่ึงแสดงวา่ เธอส าคญัท่ีสุดส าหรับ
ชีวติของเขา เช่น บอกล่วงหนา้ถา้จะกลบับา้นดึก จ าวนัเกิดของเธอได ้ จูงมือเธอไปเดินเล่นดว้ยกนัสัก
สิบหา้นาที ภรรยาคนหน่ึงเล่าใหข้า้พเจา้ฟังวา่เธอเกิดหิวตอนส่ีทุ่ม สามีก็ออกไปซ้ือก๋วยเต๋ียวให ้ เธอรอ
จนตีสองยงัไม่ไดกิ้นก๋วยเต๋ียว ตอ้งเดินออกมาตาม ปรากฏวา่ สามีสุดท่ีรักก าลงัเป็นพยานอยูก่บัคนขาย
ก๋วยเต๋ียว เธอหนัหลงักลบับา้นทนัที สามีกลบัมาเม่ือตี 3 ทั้งสองนอนตีหา้ทะเลาะกนัจนเหน่ือย 

ภรรยาศิษยาภิบาลมีแรงกดดนัในชีวติพอ ๆ กบัสามี ส่ิงใดท่ีสามีรู้สึก เธอรู้สึก เพราะสามีและ
ภรรยาเป็นบุคคลเดียวกนั แต่ภรรยาอ่อนแอตอ้งการความรักและความเห็นใจจากสามี ศิษยาภิบาลควร
สละเวลาสั้น ๆ แต่ละวนัพดูคุยกบัภรรยา สนใจในตวัเธออยา่งแทจ้ริง เปิดโอกาส ใหเ้ธอพดูถึงชีวติใน
วยัเด็ก และเล่าชีวติของท่านในวยัเด็กใหฟั้ง เพื่อทั้งสองฝ่ายจะเขา้ใจบาดแผล ในชีวติ ความกลวั ความ
เจบ็ปวด ความขมข่ืนซ่ึงติดมาในชีวติและเห็นอกเห็นใจกนัมากข้ึนถา้ท่านไม่สละเวลาสั้น ๆ สนใจ
ภรรยา ท่านจะตอ้งใชเ้วลานาน ๆ ทะเลาะกบัเธอ และเตรียมเทศนาไม่ทนั 
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