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บทที่ 1 --- ความรักทีไ่ ม่ มีเงื่อนไข และ การไม่ คาดหวัง
พวกเรานอยคนเหลือเกินที่เติบโตมาใน “ครอบครัวที่สมบูรณแบบ” ที่เปนตามแบบอยางและหลักการ
ในพระคัมภีร ดังนั้น เราจึงพบเห็นแบบอยางของครอบครัวที่ไมสมบูรณแบบ เราไดเรียนรูพฤติกรรมที่ผิดๆ จน
ทําใหเราปฏิบัติตอคนที่ใกลชิดเราในแบบที่บั่นทอนความสัมพันธของเรา คุณไดเรียนรูวิธีปฏิบัติตอคูสมรสจาก
แบบอยางที่บิดามารดาของคุณปฏิบัติตอกันและกัน รูปแบบพฤติกรรมบางอยางดังกลาวไดกลายเปนวิธีที่คุณ
ปฏิบัติตอคูสมรสของคุณ ยกตัวอยางเชน บิดาที่ไมนําในการตัดสินใจ ไมนําในการรับผิดชอบทางการเงิน
หรือไมรักภรรยาของตนโดยปราศจากเงื่อนไข ก็เปนบิดาที่ผิดปกติในสายพระเนตรของพระเจา และพฤติกรรม
แตละอยางที่ผิดปกติเหลานั้นก็สงผลในเชิงบั่นทอนโดยตรงตอความสัมพันธของเขากับภรรยา

ความรักทีไ่ ม่ มเี งื่อนไข: การไม่ คาดหวัง
ชีวิตคูที่ดีไมไดเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโดยการแตงงานกับคนที่ใช คุณอาจแตงงานคนที่เปนน้ําพระทัย
อันสมบูรณแบบของพระเจาสําหรับชีวิตของคุณและยังมีชีวิตคูที่เลวราย หรือแมกระทั่งจบลงดวยการหยารางก็
ได หากคุณไมตอบสนองความตองการของคูสมรสของคุณ เขาหรือเธอก็จะรูสึกไมไดรับการเติมเต็ม พวกเขาก็
จะหมดความสนใจในชีวิตคู หมดความสนใจในตัวคุณ และอยากทิ้งคุณไป หากคุณแตงงานเพราะหวังวาความ
ตองการของคุณจะไดรับการตอบสนอง คุณก็กําลังมุงหนาไปสูชีวิตคูที่ยากลําบากเสียแลว
อยางไรก็ตาม หากคุณแตงงานโดยปราศจากความคาดหวังที่เห็นแกตัว โดยไมพุงเปาไปที่การใหความ
ตองการของคุณไดรับการตอบสนอง และไมคาดหวังอยางไมยุติธรรมวาคูสมรสของคุณควรจะปฏิบัติตัวอยางไร
และคุณพุงเปาไปที่พฤติกรรมของตัวคุณเองและพุงเปาไปที่การทําความเขาใจและการตอบสนองความตองการ
ของคูสมรสของคุณ คุณก็จะไดชีวิตคูที่ยอดเยี่ยมอยางแทจริง เมื่อแตละฝายพุงเปาไปที่การทําความเขาใจและ
ตอบสนองความตองการของอีกฝาย ชีวิตคูก็จะเปนสวนหนึ่งของชีวิตที่ใหผลตอบแทนเยอะมาก แตเมื่อแตละ
ฝายพุงเปาไปที่ตนเองและการทําใหความตองการของตนเองไดรับการตอบสนอง ชีวิตคูก็อาจกลายเปนความ
ทุกขทรมานได
เราตองเขาใจวาคนที่คุณจะแตงงานดวยมีความตองการที่แตกตางจากความตองการของคุณอยาง
มหาศาล ผูหญิงและผูชายแตกตางกันอยางมาก และชีวิตคูเปนกระบวนการตอเนื่องในการเรียนรูความตองการ
ของอีกฝายและพัฒนารูปแบบพฤติกรรมที่จะตอบสนองความตองการเหลานั้น มันเปนพันธกิจชั่วชีวิตที่ตอง
อาศัยการทํางานหนัก การศึกษาอีกฝายอยางหนัก การศึกษาพระวจนะของพระเจา และการยอมรับความผิดของ
ตัวเราเองและการยินยอมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเรา
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เอเฟซั ส 5:18-33 “และอย่ าเมาเหล้ าองุ่นซึ่ งจะทําให้ เสี ยคน แต่ จงประกอบด้ วยพระวิญญาณ จงปราศรั ย
กันด้ วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการและเพลงฝ่ ายจิ ตวิญญาณ คือร้ องเพลงสรรเสริ ญและสดุดีจากใจของคุณถวาย
องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า จงขอบพระคุณพระเจ้ าคื อพระบิดาสําหรั บสิ่ งสารพัดเสมอ ในพระนามพระเยซู คริ สต์ องค์ พระ
ผู้เป็ นเจ้ าของเรา จงยอมฟั งกันและกันด้ วยความเกรงกลัวพระเจ้ า ฝ่ ายภรรยาจงยอมฟั งสามีของตนเหมือนยอมฟั ง
องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า เพราะว่ าสามีเป็ นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริ สต์ ทรงเป็ นศี รษะของคริ สตจักร และ
พระองค์ ทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของกายนั้น เหตุฉะนั้นคริ สตจักรยอมฟั งพระคริ สต์ ฉันใด ภรรยาก็ควรยอมฟั ง
สามีทุกประการฉั นนั้น ฝ่ ายสามีกจ็ งรั กภรรยาของตน เหมือนอย่ างที่ พระคริ สต์ ทรงรั กคริ สตจักร และทรง
ประทานพระองค์ เองเพื่อคริ สตจักร เพื่ อพระองค์ จะได้ ทรงแยกตั้งไว้ และชําระคริ สตจักรนั้นให้ บริ สุทธิ์ โดยการ
ล้ างด้ วยนํา้ โดยพระวจนะ เพื่ อพระองค์ จะได้ ทรงมอบคริ สตจักรที่ มีสง่ าราศี แด่ พระองค์ เอง ไม่ มีจุดด่ างพร้ อย ริ ้ว
รอย หรื อมลทิ นใดๆเลย แต่ บริ สุทธิ์ ปราศจากตําหนิ เช่ นนั้นแหละ สามีจึงควรจะรั กภรรยาของตนเหมือนรั กกาย
ของตนเอง ผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเอง เพราะว่ าไม่ มีผ้ ใู ดเกลียดชังเนือ้ หนังของตนเอง มีแต่ เลีย้ งดูและทะนุ
ถนอม เหมือนองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงกระทําแก่ คริ สตจักร เพราะว่ าเราเป็ นอวัยวะแห่ งพระกายของพระองค์ แห่ ง
เนือ้ หนังของพระองค์ และแห่ งกระดูกของพระองค์ `เพราะเหตุนีผ้ ้ ชู ายจะจากบิ ดามารดาของเขา และจะไป
ผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็ นเนือ้ อันเดียวกัน' ข้ อนีเ้ ป็ นข้ อลึกลับที่ สาํ คัญมาก แต่ ว่าข้ าพเจ้ าพูดถึง
พระคริ สต์ กับคริ สตจักร ถึงอย่ างไรก็ดี คุณทุกคนจงต่ างก็รักภรรยาของตนเหมือนรั กตนเอง และภรรยาก็จงยํา
เกรงสามีของตน”
ขอ 21 บอกวาสามีและภรรยาตองยอมฟงกันและกัน ทั้งสามีและภรรยาตองใหความตองการของอีกฝาย
มากอนความตองการของตนเองและปรนนิบัติอีกฝายไมใชตนเอง สามีและภรรยาตางก็มีความรับผิดชอบที่
แตกตางกัน และแตละฝายก็เปนภาพของพระคริสต เมื่อภรรยายอมฟงสามีและยอมใหเขานํา เธอก็เปนภาพหนึ่ง
ของพระคริสตที่ยอมอยูใตบังคับพระบิดาและตรัสวา “ขอใหเปนไปตามพระประสงคของพระองค และไมใช
ตามใจปรารถนาของขาพระองค” เธอก็ยอมอยูใตบังคับพระเจาและเชื่อฟงพระองคเมื่อเธอยอมอยูใตบังคับสามี
ของเธอและยอมใหเขานํา และเมื่อสามีรักภรรยาของตน ยอมเสียสละเพื่อเธอ ตอบสนองความตองการของเธอ
ใหความตองการของเธอสําคัญกวาความตองการของเขา นําเธอโดยคํานึงถึงผลดีที่สุดที่จะเกิดกับเธอเปนหลัก
เขาก็จะเปนภาพหนึ่งของพระคริสตที่รักเราและทรงสละพระองคเองเพื่อเรา
มีสามีคนหนึ่งในชีวิตคูที่เลวรายที่ไมพอใจที่ภรรยาของเขาเปนแมบานที่ใชไมไดเอาเสียเลย เขารูสึกวา
ตัวเองทํางานหนักมาทั้งวันและหาเงินมาใหภรรยาไดมากดวย แตเมื่อเขากลับมาบาน บานก็รกทุกครั้งและเขาก็
บอกเธอไปแลว หลังจากที่ไดรับคําปรึกษาที่มีประโยชน เขาก็รูตัววาเขาทําผิดที่ปฏิบัติตอเธอเชนนั้น เมื่อเขา
กลับมาบาน เขาก็บอกภรรยาวา “ผมเห็นแกตัวจริงๆ คุณทํางานหนักมาทั้งวันในการเลี้ยงดูลูกๆและผมไมไดชวย
3

คุณมากเทาที่ควรเลย สุดสัปดาหนี้ ผมจะทุมเวลา 2 วันเพื่อชวยคุณทํางานบาน” เขากลาวเชนนี้เมื่อคืนวันพฤหัสฯ
และคืนวันศุกรเขาก็กลับมาเจอบานสะอาดเอี่ยม ดอกไมอยูบนโตะ และอาหารเย็นถูกจัดเตรียมไวอยางสวยงาม
ที่เขาตองทําก็แคแสดงใหเธอเห็นวาเขาแครและเขาเขาใจวาเธอกําลังประสบกับอะไร เขาไมไดเรียกรองอะไรเลย
เขาคิดไวกอนหนานั้นวาหากเขาวิพากษวิจารณเธอ เธอก็จะเปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตาม เขาพบวาเมื่อเขาเปลี่ยน
วิธีที่เขาปฏิบัติตอเธอ เธอก็ตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงในตัวเขา
เรารูสึกเสมอวาตัวเราไมมีอะไรผิดปกติ แตอีกฝายตางหากที่ตองเปลี่ยนแปลง ไมใชความรับผิดชอบ
ของเราที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคูสมรสของเรา พระเจาทรงตองการใหเราพุงเปาไปที่การปรับปรุง
พฤติกรรมของตัวเราเอง
สุ ภาษิต 17:9 “บุคคลผูปดบังการละเมิดก็เสาะหาความรัก แตคนกลาวเรื่องนั้นซ้ําซากก็ทําใหเพื่อนสนิท
แยกจากกัน”
ในชีวิตคู เราตองเรียนรูที่จะมองขามความผิดพลาดตางๆและไมพูดถึงมันอีก มิฉะนั้น ชีวิตคูของเราก็มุง
หนาไปสูการแยกทาง ไมทางกาย อยางนอยก็ทางอารมณ
สุ ภาษิต 17:17 “มิตรสหายก็มีความรักอยูทุกเวลา และพี่นองก็เกิดมาเพื่อชวยกันยามทุกขยาก”
ในชีวิตคู เราตองรักกันไวทุกเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสามีเปนแบบอยางของพระคริสตแกภรรยาของ
เขา เขาตองรักเธอไมวาจะในยามใด
คนสวนใหญเขาสูชีวิตคูพรอมกับความคาดหวังที่เกินจริง รวมถึงความคาดหวังวาจะไมมีความขัดแยง
ในชีวิตคูของตนอีกดวย ดังนั้น เมื่อเกิดความขัดแยงขึ้นมา พวกเขาจึงไมรูวาจะรับมือมันอยางไร คําตอบของโลก
สําหรับความขัดแยงคือ การหยาราง แตนั่นไมใชคําตอบ เพราะพฤติกรรมของเขาเองจะกอใหเกิดความขัดแยง
เดิมๆอีกในชีวิตคูครั้งตอไปของเขา อุปนิสัยและพฤติกรรมของเขายังไมเปลี่ยนแปลง และนั่นคือสิ่งที่ทําใหชีวิต
คูของเขาลม หาใชอีกฝายไม
ความขัดแยงจะเกิดขึ้นในชีวิตคูแนๆ คนบาปที่ไมสมบูรณพรอมสองคนตองขัดแยงกันอยูแลว ตอนนี้
ขาพเจาไมไดกําลังพูดถึงการทะเลาะแบบคอขาดบาดตาย แตพวกเขาจะไมเห็นพองกันและจะเห็นความผิดพลาด
ในกันและกัน คนสมัยนี้มีชีวิตอยูพรอมกับความเขาใจผิดๆที่วาหากพวกเขารักกันดีมันก็ไมนาเกิดความขัดแยง
และหากมันเกิดความขัดแยงอะไรขึ้นมา ก็ถึงเวลาแลวที่พวกเขาจะตองเลิกกัน อัตราการหยารางจึงสูงขึ้นดวยเหตุ
ฉะนี้
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เราทุกคนมีทั้งดานบวกและดานลบ ในชวงคบหากันแตละคนก็มองเห็นแตดานดีของอีกฝาย แตพวกเขา
จะเริ่มสังเกตเห็นดานลบสองสามอยางหลังจากผานพนปแรกไปแลว และพอถึงปที่ 3-5 พวกเขาก็จะเริ่มมองเห็น
ไมใชแคดานลบเทานั้น แตยังรําคาญดานลบเหลานี้และถึงกับทําผิดโดยบนออกมาดังๆเกี่ยวกับดานลบเหลานี้
ดวย นี่เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหทําไมชวงปดังกลาวเปนชวงที่คูสมรสสวนใหญประสบกับความตึงเครียด และเริ่ม
เกิดการหยาราง
กุญแจอยูตรงที่การไมพุงเปาไปที่ดานลบของอีกฝาย แตพุงเปาไปที่ดานบวก และนั่นเปนสิ่งที่คุณตอง
เริ่มฝกหัดตัวเองใหรูจักกระทํา คนทุกคนรอบขางคุณมีทั้งดานบวกและดานลบ
และเมื่อคุณเริ่มมองเห็นขอเสียในตัวใครบางคน จงฝกหัดตัวเองที่จะพุงเปาไปที่ดานบวกของเขาแทน
พวกเขาพูดมากเกินไปงั้นหรือ? งั้นจงพุงเปาไปที่ขอเท็จจริงที่วาเขาเปนมิตรและเปนคนสบายๆแทนสิ พวกเขา
ชอบโตเถียงมากเกินไปงั้นหรือ? งั้นพวกเขาก็ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่พวกเขาเห็นวาถูกตอง
นิสัยของอีกฝายไมใชสิ่งสําคัญ คุณเปลี่ยนมันไมไดหรอก วิธีที่คุณมองนิสัยเหลานั้นตางหากที่สําคัญ
จริงๆ และนั่นจะกําหนดวิธีที่คุณจะตอบสนองตอเขา
1 โครินธ์ 13:4-8 “ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทําคุณให ความรักไมอิจฉา ความรักไมอวดตัว ไม
หยิ่งผยอง ไมทําสิ่งที่ไมบังควร ไมคิดเห็นแกตนเองฝายเดียว ไมฉุนเฉียว ไมชางจดจําความผิด ไมชื่นชม
ยินดีในความชั่วชา แตชื่นชมยินดีในความจริง ไมแคะไคคุยเขี่ยความผิดของเขา และเชื่อในสวนดีของ
เขาอยูเสมอ และมีความหวังอยูเสมอ และเพียรทนเอาทุกอยาง ความรักไมมีวันสูญสิ้น...”
ความรักในชีวิตคูและในครอบครัวตองเปนความรักที่ไมมีเงื่อนไขเสมอ และมันมักเปนเชนนั้นในชวง
คบหากันและในชวงสองสามเดือนแรกหรือสองสามปแรกของชีวิตคู สิ่งที่กระตุนใหใครบางคนเติบโตขึ้นจริงๆ
คือ ความรักที่ไมมีเงื่อนไขและการยอมรับและการชมเชย ในสุภาษิต 31:28 สามีของสตรีที่สงาผาเผยก็ชมเชยเธอ
คุณคิดวาเธอกลายเปนคนที่สงาผาเผยเชนนั้นไดอยางไรกันละ?
สุ ภาษิต 31:28 “ลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญเธอ”
มีเจาชายองคหนึ่งบนเกาะแหงหนึ่งในแปซิฟกใตที่ไดเลือกหญิงสาวคนหนึ่งไวแลวเพื่อเปนมเหสีของ
ตน ในวัฒนธรรมนั้น ชายหนุมจะเสียสินสอดใหแกบิดาของวาที่เจาสาวของเขาเปนวัว ตามคุณคาที่เขามองเห็น
ในตัวนาง หญิงสาวรูปงามอาจไดสินสอดเปนวัว 3-4 ตัว เอาละ หญิงสาวคนนี้ไมไดสวยมากหรือมีความสามารถ
มากนัก และทุกคนถึงกับตองอึ้ง โดยเฉพาะนางและบิดาของนาง เมื่อชายหนุมผูนี้เสนอวัวถึง 8 ตัวเพื่อแลกกับตัว
นาง
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หนึ่งปตอมา ผูสังเกตการณไดกลับมาที่เกาะนี้อีกและไดเห็นหญิงสาวแตกตางไปอยางสิ้นเชิง คือ นางที่
ไดเปนมเหสีของเจาชายองคนั้น เปนหญิงสาวคนเดิม แตนางดูสวยกวาเดิม ดูมั่นใจกวาเดิมมาก และนางดูแล
ตัวเองดีกวาเดิมและดูแลบานชองของตนเปนอยางดี เจาชายองคนั้นมีสติปญญามากๆ เมื่อถูกถามวาทําไมเขาถึง
จายเยอะขนาดนั้นเพื่อแลกกับภรรยาของเขา เขาก็ตอบวา “ขาตองการใหนางทราบวาขาตีคานางสูงขนาดไหน ขา
รูวานางจะปฏิบัติตนใหคูควรกับศักยภาพที่ขาเห็นในตัวนาง”
หากคูสมรสของคุณทราบวาคุณรักเขาอยางที่เขาเปนและไมใชอยางที่คุณอยากใหเขาเปน เขาก็จะมั่นใจ
ที่จะเติบโตและกลายเปนคนที่ดีที่สุดที่เขาจะเปนได การชมเชยทําใหเกิดสิ่งนี้แหละ อยาชมเชยความสําเร็จหรือ
ความงามของเขา ซึ่งเปนสิ่งที่เขาไมอาจควบคุมได แตจงชมเชยอุปนิสัยและความพยายามของเขา
เราตองใหความรักไปโดยไมขออะไรตอบแทน มิฉะนั้น คนที่คุณควรจะรักก็จะสงสัยตลอดวาเขาทําดี
พอที่จะไดตามขอกําหนดแหงความรักของคุณแลวหรือยัง และควรคาแกความรักของคุณแลวหรือยัง พวกเขาจะ
รูสึกไมมั่นใจเสมอ ทั้งในชีวิตคูและในฐานะพอแม คุณจะถูกทดสอบเสมอๆวาความรักของคุณเปนแบบไมมี
เงื่อนไขหรือไม คูสมรสและลูกๆของคุณอาจไมถามคุณ แตพวกเขาจะรูสึกถึงมันไดเมื่อคุณใหความรักออกไป
แบบมีเงื่อนไข
ลูกอาจถามคุณวา “จะเกิดอะไรขึ้นถาหนูสอบตกพรุงนี้?” แตสิ่งที่ลูกตองการรูก็คือ “พอจะยังรักหนูอยู
ไหมถาหนูสอบตก” “ความรักของพอที่มีตอหนูเปนแบบไมมีเงื่อนไขไหม?” คําตอบของเราตอคําถามนั้นตอง
เปน “พอจะรักลูกเหมือนเดิมไมวาจะเปนยังไง แนนอนที่พอตองการใหลูกตั้งใจเรียนและทําขอสอบได แต
รับรองวาหากลูกสอบตกพอจะไมตีลูกแนๆ พอจะอยูเคียงขางลูกเสมอ พอรักลูกเพราะวาลูกเปนลูกของพอ”
อัตราการฆาตัวตายของวัยรุนสูงขึ้นเปนประวัติการณในอเมริกา และเด็กวัยรุนที่มีอัตราการฆาตัวตาย
สูงสุดก็คือ พวกเด็กเรียนดี พวกเขาเปนนักเรียนเกรดเอ เปนกัปตันทีมฟุตบอลและทีมเชียรลีดเดอร พวกเด็กเกง
เหลานี้ชอบเอาใจพอแมและพวกเขาเชื่อจริงๆวาถาพวกเขาหยุดสรางผลงานและหยุดทําใหทุกคนภูมิใจในตัว
พวกเขา พอแมก็จะไมรักพวกเขาอีกตอไป
หากใครบางคนเชื่อจริงๆวาคนที่ใกลชิดพวกเขามากที่สุด อยางพอแมหรือคูสมรสของเขาไมไดรักเขา
อยางที่เขาเปน แตรักเขาอยางที่พวกเขาอยากใหเขาเปน เฉพาะตอนที่เขาประสบความสําเร็จเทานั้น หรือเฉพาะ
ตอนที่เขาสรางผลงานและทําใหพวกเขาพอใจเทานั้น ในที่สุดเขาก็จะรูสึกวาโลกไมนาอยูอีกตอไป หากคุณรูสึก
วาคุณเปนที่รักเฉพาะตอนที่คุณกําลังสรางผลงานและตอบสนองความคาดหวังของสามีหรือภรรยาของคุณ
เทานั้น คุณก็จะรูสึกวาตัวเองถูกหลอกใชและรูสึกขมขื่นตอคูสมรสของคุณ
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แลวคุณจะรักใครสักคนไดอยางไมมีเงื่อนไขไดอยางไรในเมื่อมีบางสิ่งเกี่ยวกับตัวพวกเขาที่คุณเริ่มไม
ชอบเอาเสียแลว? อยางแรกก็คือ จงเริ่มตระหนักไดแลววามนุษยทุกคนมีทั้งขอดีและขอเสีย ไมมีใครมีแตขอดี
เราทุกคนมีทั้งจุดเดนและจุดดอย โปรดจําไววากอนที่คนสองคนจะแตงงานกัน พวกเขาก็จะเห็นแตดานดีในตัว
ของอีกฝาย แตพอแตงงานกันไปไดหลายเดือนหรือหลายป พวกเขาก็จะเห็นแตดานลบ ทําไมนะหรือ? เปน
เพราะอีกฝายเปลี่ยนไปงั้นหรือ? ไมใชเลย แตเปนเพราะทัศนะของตนตอนิสัยของอีกฝายไดเปลี่ยนแปลงไปแลว
ตางหาก กุญแจก็คือ จงพุงเปาไปที่ดานดีของอีกฝาย คุณเปลี่ยนเขาไมได แตคุณเปลี่ยนวิธีที่คุณมองเขาได
จงเตรียมตัวคุณเองสําหรับชวงเวลานั้นในชีวิตคูของคุณเมื่อคุณเริ่มมองเห็นขอบกพรองในตัวคูสมรส
ของคุณ โดยตระหนักรูเสียแตตอนนี้วาเราทุกคนมีขอบกพรองดวยกันทั้งนั้น ขอบกพรองอาจแตกตางกันไปตาม
ตัวบุคคล แตเราทุกคนก็มีรายการขอบกพรองยาวเปนหางวาว และกุญแจก็คือ จงยอมรับอีกฝายอยางที่เขาเปน
พุงเปาไปที่ขอดีของเขา และฝกหัดตนเองใหมองขามขอบกพรองเหลานั้นของเขาเสีย
ชีวิตคูที่สมบูรณจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อทั้งสองฝายรูตัววาอีกฝายอาจคิดหรือทําสิ่งตางๆไมเหมือนตนเอง
แตทั้งสองฝายตางก็มีคุณคาพอๆกัน และแตละฝายตางเคารพความเปนตัวเองของอีกฝาย และตระหนักวา มัน
ไมใชหนาที่ของคุณที่จะเปลี่ยนแปลงอีกฝาย แตหนาที่ของคุณคือ รักและยอมรับอีกฝายตางหาก

บทที่ 2 ------ ทําความเข้ าใจผู้หญิง
ผูหญิงมองหาอะไรในตัวผูชาย? สามีหลายคนถามออกมาดวยความสับสน “คุณตองการอะไรจากผมกัน
แน?” และมีอีกหลายคนที่พูดวา “ทําไมผูหญิงเปนเหมือนผูชายหนอยไมไดนะ?” ผูหญิงคิดตางจากผูชายจริงๆ
วิทยาศาสตรพิสูจนแลววาผูหญิงใชสมองซีกขวาของตนมากกวา และผูชายใชสมองซีกซายของตนมากกวา
ผูหญิงมักตัดสินใจบางเรื่องหากเธอรูสึกในใจวามันใช แตผูชายตัดสินใจบางเรื่องเพราะเขาคิดวามันมีเหตุผล
ผูหญิงใชชีวิตดวยหัวใจ ขณะที่ผูชายใชชีวิตดวยสมอง ผูหญิงพูดวา “ฉันรูสึกวา” ขณะที่ผูชายมักพูดวา “ผมคิด
วา” ไมมีฝายไหนดีกวากัน เราแคแตกตางกันเทานั้น
หนุมๆเอย คุณตองเขาใจวาผูหญิงทุกคนแตกตางกัน และลักษณะโดยทั่วไปบางประการตอไปนี้ก็ใช
ไมไดกับผูหญิงทุกคน วัฒนธรรมมีสวนสําคัญอยางมากดวยเชนกัน มันเปนหนาที่ของผูชายแตละคนที่จะเรียนรู
ภรรยาของตนเอง

สามสิ่ งที่ผ้ หู ญิงต้ องการในตัวผู้ชาย
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1) ผู้หญิงต้ องการผู้ชายที่ท้งั แข็งแรงและอ่ อนโยน เขาต้ องมีความสมดุลในตัวเอง
คําวา แข็งแรง ในที่นี้ไมไดหมายถึง ความแข็งแรงของรางกาย ผูชายที่แข็งแรง (หรือเขมแข็ง) คือ ผูชาย
ที่มีความมั่นใจ สามารถกุมบังเหียนได เปนคนที่เธอพึ่งพิงได ตัดสินใจได มีเปาหมาย หาเลี้ยงตัวเองได พึ่งพาได
มีอารมณขัน มีความเชื่อมั่นที่เขมแข็ง รับผิดชอบ ไมพึ่งพาใคร กลาหาญ และไมกลัวที่จะนําและตัดสินใจ และ
จะปกปองเธออยางออกนอกหนา
คําวา ออนโยน หมายความวาอะไร? มันหมายความวา เขามีอารมณขัน มีใจโอบออมอารี อดทน ใสใจ
สามารถแสดงความรูสึกได หวงใย รัก เขาใจ ตอบสนอง หนุนใจ และมีอัธยาศัยดี
ในดานความคิด ผูหญิงตองการคนที่อยูระดับเดียวกันกับเธอ แตในดานอารมณ ผูหญิงจะรูสึกวาไดรับ
การเติมเต็มเมื่อเธออยูกับใครสักคนที่นําเธอไดและเปนคนที่เธอพึ่งพาได ผูชายบางคนรูสึกวาตัวเองตอง
ตัดสินใจทุกเรื่องโดยไมตองปรึกษาภรรยากอน พวกเขาตัดสินใจโดยอิงตามสิ่งที่ตนเองตองการและอิงตามสิ่งที่
ตนเองคิดวาดีที่สุดสําหรับตนเอง นี่คือนักเผด็จการไมใชผูนํา ผูนําตามพระคัมภีรที่แทจริงคือ ผูรับใช เขา
ตัดสินใจโดยไมอิงกับประโยชนของตนเองฝายเดียว แตอิงกับประโยชนของคนที่เขาตองรับผิดชอบ เขาไมมี
ปญหาในการปรึกษากับคนเหลานั้นที่เขาตองรับผิดชอบเพื่อที่จะเขาใจความตองการของพวกเขาไดดียิ่งขึ้นและ
ตัดสินใจในรูปแบบที่จะทําใหคนเหลานั้นรูสึกวาพวกเขามีสวนในการตัดสินใจนั้นดวย ดังนั้น สามีตามแบบ
ของพระเจาจะไมมีปญหาในการปรึกษากับภรรยาของตนในการตัดสินใจตางๆ
ชายคนหนึ่งยอมรับตอผูใหคําปรึกษาของเขาวา เขาเปนนักเผด็จการตัวจริงในชีวิตคู เขาแตงงานกับ
ภรรยาตอนเธออายุ 19 และเขาอายุ 29 เธอเติบโตมาโดยไมมีพอ ดังนั้น เธอจึงยินดีที่เขาเปนฝายควบคุมทุกอยาง
เขาเปนคนเลือกบานที่พวกเขาจะอยูอาศัย ตัดสินใจวาถึงเวลาแลวที่จะมีลูก เลือกรถคันที่พวกเขาขับ และเลือก
กลุมเพื่อนที่พวกเขาจะใชเวลาดวย โดยไมปรึกษาเธอเลยแมแตเรื่องเดียว เขาควบคุมทุกอยาง เขาเปนคนเลือก
สถานที่และเวลาไปพักผอนตากอากาศ ชนิดของอาหารที่เขาตองการใหเธอปรุง และเขาตัดสินใจวาพวกเขาจะ
ใชเวลาอยูใกลชิดกันเมื่อไรและที่ไหน เอาละ พอเธออายุได 35 เธอก็ตัดสินใจวา พอเสียที เธอทิ้งเขาไปโดยบอก
วาเธอไมไดรับความเคารพเลยในชีวิตคูของเธอและเขา และขอใหเขายอมใหเธอมีสวนในการตัดสินใจบาง หาก
เขาไมเริ่มฟงความเห็น ความตองการ และความคิดของเธอ เขาก็จะเสียเธอไปตลอดกาล
การเปนผูนําหมายถึง การที่ชายคนนั้นสามารถที่จะตัดสินใจในเรื่องยากๆไดและรับผิดชอบตอการ
ตัดสินใจของตนเอง แตมันก็หมายถึง การใหความตองการของคนเหลานั้นที่พระเจาทรงฝากไวใหคุณรับผิดชอบ
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มากอนดวย พระคริสตทรงใหความตองการของคริสตจักรของพระองคมากอนตอนที่พระองคเสด็จเขามาใน
โลกนี้และเสด็จไปที่ไมกางเขนเพื่อคริสตจักร พระองคทรงรับใชคริสตจักรโดยยอมสิ้นพระชนมเพื่อคริสตจักร
ผูชายบางคนคิดวาการหึงหวงเปนขอพิสูจนถึงความรักของตน อยางไรก็ตาม บอยครั้งเหลือเกินที่จริงๆ
แลวมันเปนขอพิสูจนถึงความรูสึกไมมั่นคงของตน ผูชายที่รูสึกไมมั่นคงเปนผูชายที่ไมนาดึงดูดเลยสําหรับ
ผูหญิง ภรรยาจะไมสามารถเคารพสามีของเธอไดเลยเมื่อเขาเปดเผยความรูสึกไมมั่นคงของตนออกมาใหเธอเห็น
บอยๆโดยการหึงหวง มีบางครั้งที่การหึงหวงเล็กๆนอยๆเปนเรื่องปกติและไมอาจหลีกเลี่ยงได โดยขึ้นอยูกับ
สถานการณ แตการหึงหวงมากเกินไปบอยๆจะทําลายความเคารพที่ภรรยามีตอสามีและทําลายชีวิตคูของเขา
ผูชายบางคนถึงกับบงการภรรยาวาทําสิ่งนี้ไดทําสิ่งนั้นไมไดไปจนถึงงานอดิเรกทั้งในบานและนอก
บาน ขาพเจาไมไดหมายถึงการปองกันไมใหเธอทําอะไรที่ผิดจากพระคัมภีรอยางชัดเจน ขาพเจากําลังหมายถึง
การปองกันไมใหเธอพัฒนาตัวเองในบางเรื่องเพราะเขากลัววาเธออาจมีชายอื่นมาสนใจและทิ้งเขาไป เมื่อสามี
บงการภรรยาของตนวาทําสิ่งนี้ไดสิ่งนั้นไมไดและพยายามทําลายความพยายามของเธอที่จะปรับปรุงตัวเอง เขาก็
เสี่ยงที่จะสูญเสียความรักของเธอไปแลว
ชายคนหนึ่งบอกกับผูใหคําปรึกษาของเขาวาภรรยาของเขามีน้ําหนักเกินและเธอพยายามควบคุม
น้ําหนักอยู เขาบอกวา “ผมรูสึกผิดที่ไปทําลายความพยายามของเธอ ผมจะกลับบานมาพรอมกับไอติมและคุกกี้
และบอกเธอวาไหนๆเธอก็จะลดน้ําหนักแคประเดี๋ยวประดาวอยูแลว ทําไมเธอตองทรมานตัวเองดวย ผมจะ
พยายามพูดจาหวานลอมใหเธอเชื่อวาตัวเองไมมีความตั้งใจพอขณะที่ผมตักไอติมเขาปากจนหมดถวย ความจริง
ก็คือ ภายใตเรื่องราวทั้งหมดผมกลัววาถาเธอลดน้ําหนักไดตามที่ตั้งใจไว เธอก็จะทิ้งผมไปหาหนุมอื่น” เขาไม
เคยคิดถึงความเปนไปไดที่วาเธออาจรักเขามากกวาเดิมก็ไดหากเขาใหกําลังใจเธอเมื่อเธอตั้งเปาหมายไวสําหรับ
ตัวเองและกระตุนเธอใหบรรลุเปาหมายนั้นใหได
ผูชายที่รูสึกมั่นคงอยางแทจริงคือ ผูที่ตระหนักถึงศักยภาพในตัวแฟนของเขาและชวยเธอพัฒนามัน เขา
ไมกลัวพรสวรรคและความสําเร็จของเธอ เขาสงเสริมมันตางหาก
สามีของภรรยาที่ดีใน สุภาษิต 31 ไมไดฉุดรั้งนางไว นางยุงอยูกับการปรนนิบัติครอบครัวของนางใน
บานของนาง แตก็ออกไปนอกบานดวยเพื่อทําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับครอบครัวของนางโดยการคาและขาย
ผลิตภัณฑที่นางทําขึ้นเอง เขาไมอิจฉาความสําเร็จและการเติบโตฝายวิญญาณของนาง อันที่จริงแลวเขาสงเสริม
นางยามที่เขาสรรเสริญนาง
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2) ผู้หญิงต้ องการผู้ชายที่รับผิดชอบชี วติ ตัวเองได้ และไม่รู้ สึกว่าเขาต้ องโทษใครสั กคนหรืออะไรสั กอย่างสํ าหรับ
ความทุกข์ ใจของเขา
เคยมีทหารคนหนึ่งที่เทาขางหนึ่งพิการ เขาถูกเพื่อนๆทหารหัวเราะเยาะความพิการของเขา เขาพูดวา
“ผมมาที่นี่เพื่อรบไมใชเพื่อวิ่งหนี” ชายคนนั้นไมหาขอแกตัวเลย! พระเจาทรงสนพระทัยวาเราจะจัดการกับความ
ยากลําบากในชีวิตของเราอยางไร มากกวาสนพระทัยในความยากลําบากนั้นๆ ผูหญิงที่พระองคทรงประทานให
เราก็เปนเหมือนกัน ผูหญิงไมชอบฟงขอแกตัว เธอตองการใหคุณทําใหดีที่สุด จงเลิกโทษสิ่งตางๆที่คุณไมอาจ
ควบคุมไดเสียที และเริ่มกุมบังเหียนชีวิตของตัวคุณเองไดแลว มันเปนเรื่องนาเครียดกับการที่ตองอยูกับใครสัก
คนที่บนตลอดวา “ถาผมมีพอแมที่ดีกวานี้นะ ถาผมมีภรรยาที่คอยสนับสนุนผมมากกวานี้นะ ถาผมมีเจานายที่
ดีกวานี้นะ ถาเรามีลูกๆที่ดีกวานี้นะ ฯลฯ”
3) ผู้หญิงต้ องการผู้ชายทีค่ อยเป็ นกําลังใจให้ เธอ คือ ใครสั กคนทีเ่ ธอสามารถพึง่ พาได้ ในเวลาทีเ่ ธอเครียด
การที่สามีของเธอเปนเพื่อนของเธอดวยนั้นเปนเรื่องที่สําคัญ
สุ ภาษิต 17:17 “มิตรสหายก็มีความรักอยูทุกเวลา และพี่นองก็เกิดมาเพื่อชวยกันยามทุกขยาก”
สุ ภาษิต 18:24 “คนที่มีเพื่อนตองแสรงทําเปนเพื่อน แตมีมิตรคนหนึ่งที่ใกลชิดยิ่งกวาพี่นอง”
เธอตองการใหสามีของเธอเปนเพื่อนคนนั้นที่มีความรักอยูทุกเวลาและใกลชิดยิ่งกวาพีน่ อง และความ
สมดุลของกําลังและความออนโยนไมเคยสําคัญมากไปกวาในเวลาแหงความตึงเครียดอีกแลว ผูชายบางคน เวลา
ที่เจอกับภรรยากําลังเครียดอยู เลือกที่จะไมจัดการกับปญหาและหาขอแกตัวที่จะหายหนาไป ไมวาจะในทาง
ความคิดหรือทางรางกายในชวงที่เธอตองการเขามากที่สุด และไมมีอะไรที่จะทําใหผูหญิงผิดหวังมากไปกวานี้
แลว ความเคารพที่เธอเคยมีจะมลายหายไปหมดสิ้น

ห้ าสิ่ งที่ผ้ หู ญิงต้ องการจากผู้ชาย...
1) เธอต้ องการเป็ นทีห่ นึ่งในรายการลําดับความสํ าคัญของคุณ
ถัดลงมาจากความสัมพันธของคุณกับพระเจาแลว ภรรยาของคุณตองการเปนคนถัดไป เธอตองการที่จะ
มีความหมายตอคุณมากกวาเพื่อนๆของคุณ เพื่อนรวมงานของคุณ งานของคุณ งานอดิเรกของคุณ หรือ
แมกระทั่งแมของคุณ! โดยเฉพาะแมของคุณเปนพิเศษเลย! เธอจะเปรียบเทียบปริมาณความทุมเทและความ
สนใจทีค่ ุณมีตอเธอกับปริมาณความทุมเทและความสนใจที่คุณมีตอคนอื่นหรือกิจกรรมอื่นๆ
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ชายคนหนึ่งชื่อ สตีฟ เลาใหขาพเจาฟงวา เขาเคยกลับมาบานจากการทํางานอยางเหน็ดเหนื่อยและนั่งดู
โทรทัศนที่โซฟาอยางเดียว หากภรรยาของเขาขอใหเขาชวยทําอะไร เขาก็มักจะเหนื่อยเกินไปและหาขออางที่จะ
ไมชวยเธอเสมอ แตหากมีใครแวะมาหาหรือโทรมาขอใหชวย เขาก็มักจะหาเวลาและมีแรงไปชวยพวกเขาได
เสมอ เขารูตัวในที่สุดแลววา เขาเปนคนลําเอียงขนาดไหน
อีกอยางที่เธอจะทําก็คือ คอยเปรียบเทียบปริมาณความเคารพที่คุณมีตอความรูสึกของเธอกับปริมาณ
ความเคารพที่คุณมีตอความรูสึกของคนอื่น ชายคนหนึ่งชื่อ แจ็ค เลาใหฟงวาแมของเขาเปนคนที่ชอบบงการมาก
ขนาดไหน และเธอมักคาดหวังใหเขาลงมือทําทุกครั้งที่เธอขอใหเขาทําอะไรสักอยาง เขาเปนลูกชายคนโตสุด
ของเธอและบางครั้งเขาก็รูสึกวาตัวเองตองรับผิดชอบเธอ เมื่อเธอตองการอะไร ไมวาจะกี่โมงกี่ยาม กลางวัน
หรือกลางคืน เขาก็มักผละจากอะไรก็ตามที่เขาทําอยูเพื่อไปดูแลความตองการของเธอไมวาจะเปนอะไรก็ตามได
ทุกเวลา เขาอายตอนที่เขาเลาวาครั้งหนึ่งขณะที่เขากับภรรยากําลังจูจี๋กันอยู แมเขาโทรมาบอกวาอางลางจานใน
หองครัวเกิดอุดตันขึ้นมา แทนที่จะบอกวา “เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ” หรือหากจะดีกวานั้นอีกก็คือ ไมรับสาย
เสียตั้งแตแรก เขากลับบอกเธอวา เขาจะไปถึงที่นั่นภายในครึ่งชั่วโมง คุณคิดวาภรรยาของเขาจะรูสึกยังไง? เขา
ใหความตองการของแมเขามากอนความตองการของภรรยาเขา
นักธุรกิจคุณหนึ่งมีความคิดที่ถูกตอง เขามักบอกเลขาฯของตนวาขณะที่เขาติดประชุมอยู หามมิใหผูใด
รบกวน ยกเวนภรรยาของเขาเทานั้น ไมวาเขาจะติดประชุมอะไรอยูก็ตาม หากเธอโทรมา เธอตองไดคุยสายกับ
เขาทันที เธอบอกวามันทําใหเธอรูสึกวาเธอมีความสําคัญ เปนคนพิเศษ และเปนที่รัก เธอรูวาเธอมีความสําคัญ
มากกวางานของเขา และสําคัญกวาใครก็ตามในโลกนี้ เขาไมเคยทําใหเธอรูสึกวาเธอกําลังกวนใจเขาและเขา
ตองการใหเธอวางสายเสียทีเลย เขามักใหเวลาในการรับฟงสิ่งที่เธอพูดเสมอ
ผูหญิงตองการวัดความรักของสามีเธออยูเรื่อยๆ เหมือนกับเธอจะถามตลอดวา “คุณรักใครมากกวากัน?
งานของคุณหรือฉัน? แมคุณหรือฉัน? เพื่อนคุณหรือฉัน? บานหลังนี้หรือฉัน? งานอดิเรกของคุณหรือฉัน? ลูกๆ
หรือฉัน? ฯลฯ” อยาแมแตจะเปรียบเทียบภรรยาของคุณกับผูหญิงคนอื่น โดยเฉพาะกับแมของคุณเปนอันขาด
เธอตองการใหคุณคิดวาไมมีผูหญิงคนไหนอีกแลวที่วิเศษเทาเธอ
2) เธอต้ องการให้ คุณรู้สึกภูมิใจทีไ่ ด้ เธอมาเป็ นภรรยา
เธอไมควรกลาวเลยวา “เขาทําตัวแตกตางออกไปเวลาที่เขาและฉันอยูตอหนาเพื่อนๆของเขากับเวลาที่
เราอยูดวยกันสองคน” ผูหญิงคนหนึ่งเลาใหขาพเจาฟงวาคืนหนึ่งเธอและสามีของเธอกําลังเดินและเขาเอาแขน
มาโอบไหลเธออยู เมื่อเพื่อนสองคนของเขาเดินเขามาหาเขา เขาก็รีบเอาแขนที่โอบเธออยูออกทันที เธอบอกวา
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“ฉันช็อคไปเลยที่อยูดีๆเขาก็รูสึกกระอักกระอวนและอึดอัดเวลาที่ยืนอยูขางๆฉันขณะคุยกับพวกเขา” สารที่
พฤติกรรมเชนนี้สงออกไปถึงผูหญิงคนหนึ่งคือ “เขาอายที่อยูกับฉัน หรือเขาไมแครฉันเลย หรือเพื่อนๆของเขามี
ความสําคัญมากกวาฉัน” แตสารที่คุณตองการสงไปถึงเธอก็คือ “ผมภูมิใจที่ไดอยูกับคุณ คุณเปนคนที่สําคัญที่สุด
ในชีวิตของผม”
3) ผู้หญิงต้ องการให้ คุณพิสูจน์ ความรักของคุณในรู ปแบบทีส่ ั มผัสได้
ความรักตองแสดงออกมาเปนคําพูดจริงๆ หากคุณเติบโตมาในครอบครัวที่ไมบอกรักกัน คุณก็ตองฝก
ตัวเองที่จะเอาชนะความเขินอายและสามารถที่จะบอกรักเธอไดทุกวัน
เธอตองการใหคุณแสดงมันออกมาใหเธอเห็นทุกๆวันในวิธีที่กระจุกกระจิ๊กเชนกัน ขาพเจาหมายความ
วายังไงนะหรือ? มีหลายครั้งที่เธอขอใหคุณชวยทําอะไร เชน เอาน้ํามาใหเธอสักแกว แวะซื้อของเขาบานหลัง
เลิกงาน หรือชวยงานบานสักอยาง เชน เอาเสื้อผาออกมาจากตูอบเวลาที่มันเสร็จเรียบรอยแลว หรือแมกระทั่ง
พับมันและเอามันไปเก็บ เมื่อคุณทําตามที่เธอขอโดยไมปริปากบนหรือมีขออางใดๆ เธอก็คิดวา “เขารักฉัน” เมื่อ
คุณหาขออาง หรือในกรณีของขาพเจาคือ ลืมเอาเสื้อผาออกมาจากตูอบเวลาที่เธอขอ เธอก็จะคิดวา “เขาไมรัก
ฉัน” การพิสูจนความรักของคุณตองใชเวลาและความอุตสาหะมากเปนพิเศษเพื่อจะทําใหเธอรูสึกวาเธอเปนคน
พิเศษ
บางครั้งคุณอาจตองควักกระเปาดวย เชน ซื้อของขวัญใหเธอในโอกาสพิเศษตางๆ อยางหาวันสําคัญที่
คุณตองไมลืมเลยก็คือ วันวาเลนไทน์ วันครบรอบแต่ งงานของคุณ วันเกิดเธอ วันแม่ หรือวันเกิดลูก ผูหญิงทุก
คนแตกตางกัน สําหรับบางคนแลวหาวันสําคัญนี้อาจไมสําคัญสําหรับเธอเลย และบางคนก็ไมอยากไดของขวัญ
เนื่องในโอกาสเหลานี้ดวย แตคุณควรทึกทักเอาวามันสําคัญสําหรับเธอและหาซื้ออะไรสักอยางมาใหเธอจนกวา
เธอจะบอกคุณวาเธอไมตองการอะไรจริงๆ เพราะวาถาเกิดคุณถามเธอก่ อนซื้ออะไรมาใหเธอ แนนอนที่เธอจะ
ตอบวา “โอย คุณไมตองซื้ออะไรมาใหฉันหรอก” แตจริงๆแลวเธอกําลังบอกวา “ใชเลย ซื้ออะไรมาใหฉันดวย”
แลวของขวัญแบบไหนละที่ผูหญิงอยากได? ขาพเจาไมรูเหมือนกัน แตอาจเปนอะไรอยางดอกไม การด (ไม
จําเปนตองเปนอะไรที่ตลกๆ แตควรเปนอะไรที่ซึ้งๆแนนอน) หรือจะใหดีกวานั้นคือ จดหมายที่คุณเขียนขึ้นเอง
เครื่องประดับ น้ําหอม หรืออะไรที่เธอเคยเปรยๆวาเธออยากได มันไมจําเปนตองเปนของที่มีราคาแพงมากๆ
หากคุณใสใจลงไปในมันสักหนอย
สามีของผูหญิงคนหนึ่งไมไดใหอะไรเธอเลยในวันวาเลนไทนแรกหลังแตงงานกัน ไมมีขอความเล็กๆ
ไมมีการด ไมมีอะไรเลย ตอนแรกเธอคิดวาเขาลอเลน แตเมื่อมารูทีหลังวาเขาเอาจริง เธอก็รองไหทั้งวันเลย ใน
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ที่สุดราวๆสองทุมคืนนั้นเขาก็วิ่งออกไปที่รานขายของและซื้อลูกกวาดมาชามหนึ่งและกลับไปที่บาน เมื่อเธอ
เห็นชามลูกกวาดนั้น เธอก็รองไหหนักยิ่งกวาเดิมเพราะเธอรูวาเขาไมไดคิดเลยวาเขาเอาอะไรมา เขาไมมีแมแต
หัวคิดที่จะตระหนักวาเธอกําลังควบคุมน้ําหนักอยูตอนนั้น ผูชายคนนี้ไมไดมาจากครอบครัวที่ชอบซื้อของขวัญ
ใหกัน เขาไมเคยเห็นพอซื้อดอกไมมาใหแม เขาเลยไมคิดวาวันเกิดและวันครบรอบทั้งหลายจะเปนเรื่องสําคัญ
อะไรนักหนา แตมันสําคัญตอภรรยาของเขา สําหรับเธอแลวมันเปนวันที่คุณเจียดเวลาแสดงความรักในรูปแบบ
เล็กๆนอยๆใหเธอไดเห็น สําหรับเธอแลวของขวัญจะบอกวา “คุณเปนคนที่คูควร” และการไมใหของขวัญจะ
บอกวา “คุณเปนคนที่ไรคา” ดังนั้น กุญแจก็คือ จงรูจักเธอและรูวาอะไรสําคัญสําหรับเธอ ผูหญิงคนนี้เย็นชาและ
ตีตัวออกหางจากเขาเปนเวลาอยางนอยหนึ่งอาทิตย แตแลวเธอก็ใจออนเมื่อเขากอดเธอและบอกเธอวา “ผม
สัญญาวาผมจะไมมีวันลืมวันวาเลนไทนอีกเลย”
การใหของขวัญสําหรับเราๆผูชายแลวอาจดูเหมือนเปนเรื่องที่ไมสําคัญ หรือถึงกับสิ้นเปลืองและ
ฟุมเฟอยเลยทีเดียว แตหากคุณทํามันดีๆ มันก็จะสงสารไปถึงเธอวา คุณคิดถึงเธอตลอดและเธอมีความหมายตอ
คุณมาก แตหากคุณไมสนใจหรือทํามันผิดๆ มันก็จะสงสารไปถึงเธอวา เธอไมไดมีความหมายสําหรับคุณมาก
ขนาดนั้นเลย
4) ผู้หญิงต้ องการให้ สามีของเธอช่ างสั งเกตและชมเธอ
คุณผูชายทั้งหลายเคยคิดบางไหมวาทําไมผูหญิงถึงตกหลุมรักผูชายได? มันไมใชเรื่องลึกลับขนาดนั้น
ผูหญิงจะตกหลุมรักผูชายที่ทําใหเธอรูสึกดีกับตนเอง เขาเห็นคุณคาในตัวเธอ เขาตีคาเธอไวสูง เธอรูวาเขาไม
เพียงยอมรับเธออยางที่เธอเปนเทานั้น แตยังปฏิบัติตอเธอราวกับวาเธอมีคายิ่ง เขาใหเกียรติเธอ
1 เปโตร 3:7 “ฝายทานทั้งหลายที่เปนสามีก็เหมือนกัน จงอยูกินกับภรรยาโดยใชความรู จงใหเกียรติแก
ภรรยาเหมือนหนึ่งเปนภาชนะที่ออนแอกวา และเหมือนเปนคูรับมรดกพระคุณแหงชีวิตดวยกัน เพื่อจะ
ไดไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดขวางคําอธิษฐานของทาน”
คํากรีกที่แปลวา ใหเกียรติ หมายความวา “ใหคุณคา ตีราคาไวสูง และมีคาอันประเสริฐ” พระเจาทรง
ตองการใหสามีใหภรรยาของตนในสิ่งที่เธอตองการมากที่สุด นั่นคือ เธอตองการใหเขารักเธอโดยปราศจาก
เงื่อนไข เห็นวาเธอมีคา และใหเกียรติเธอ
สุ ภาษิต 12:18 “มีบางคนที่คําพูดพลอยๆของเขาเหมือนดาบแทง แตลิ้นของปราชญนําการรักษามาให”
สามีที่โงเขลาคือ สามีที่ทําลายภรรยาของเขาดวยคําวิพากษวิจารณ แตสามีที่ฉลาดกอรางสรางเธอขึ้น
ดวยคําสรรเสริญและคําชมเชย ชายคนหนึ่งถึงกับช็อคเมื่อภรรยาของเขาบอกเขาวาเธอตองการหยาจากเขา
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หลังจากแตงงานอยูกินดวยกันมา 20 ป เมื่อเขาถามวา “ทําไมละ?” เธอก็เดินไปปดตาเขาและถามวา “ดอกไมบน
วอลเปเปอรในหองครัวสีอะไร?” เขาก็ถามกลับวา “แลวมันเกี่ยวอะไรดวยกับการที่คุณอยากหยาผมละ?” เธอ
ตอบวา “คุณอยูบานหลังนี้มา 15 ปแลวนะ ดอกไมบนวอลเปเปอรในหองครัวสีอะไร?” เขาก็ตอบวา “ผมไมรู
เหมือนกัน” เธอจากไปดวยความไมสบอารมณพรอมกับกลาววา “นี่แหละฉันถึงอยากหยาจากคุณ” ความจริงก็
คือ เขาไมรูเรื่องรูราวอะไรเลยตอสิ่งที่ไมเกี่ยวของกับงานของเขา ที่ทํางานเขาจะใสใจทุกรายละเอียดปลีกยอย
เขาไมเพียงเลิกสังเกตบานของตัวเองเทานั้น แตบางเวลาในชวงปเหลานั้นเขาไดเลิกสังเกตภรรยาของตัวเองไป
เรียบรอยแลวดวย
การสังเกตภรรยาของคุณทําใหเธอรูสึกมีชีวิตชีวา และทําใหเธอรูสึกวาเธอสําคัญตอคุณ เมื่อเธอรูสึกราว
กับวาเธอไมมีตัวตนและไมไดรับความสนใจ ความรักสวนหนึ่งซึ่งเธอเคยรูสึกในตัวคุณในตอนแรกก็ตายไป
หลายครั้งผูชายรูสึกวาตัวเองไมไดพูดอะไรที่ทําใหภรรยาของตนเจ็บช้ําน้ําใจเลย และพวกเขาไมเขาใจวาทําไม
เธอถึงออกหางหรือหัวเสีย แตเหตุผลที่เธอทําตัวแบบนั้นก็คือ เพราะเขาไมพูดอะไรเลยและไมสังเกตอะไรเลย
เมื่อเธอเปลี่ยนแปลงตัวเองและลุกขึ้นแปลงโฉมตัวเองใหดูสวย หรือพยายามเปนพิเศษเพื่อเอาใจเขา
เราควรสรรเสริญภรรยาของเราอยางไรดี? เราควรสรรเสริญอุปนิสัยและความพยายามของเธอ ไมใช
ความสําเร็จหรือผลลัพธของเธอ หากสามีสรรเสริญภรรยาของตนเพราะรูปรางหนาตาเทานั้น เธอก็จะรูสึกไม
มั่นคงในที่สุดเมื่อความงามของเธอเริ่มโรยราไปเมื่อเธอมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ถึงแมวารูปโฉมของเธอไม
ควรเปนสิ่งเดียวเทานั้นที่สามีควรชมเชยภรรยา แตเขาก็ตองบอกเธออยูดีวาเธอสวยมากขนาดไหนสําหรับเขา
เพราะถาเขาไมพูด คุณก็พนันไดเลยวาเธอจะเริ่มหวั่นใจและสงสัยวาเขายังคิดวาเธอสวยอยูไหม
หากวันหนึ่งคุณกําลังคิดวา “เธอรูอยูแลววาฉันชอบความสวยของเธอ ชอบฝมือทําอาหารของเธอ หรือ
ที่วาฉันภูมิใจในตัวเธอ” นั่นยังไมพอหรอก คุณตองพูดมันออกมาดวย มันตองออกมาจากปากของคุณ ความ
เงียบไมถือวาเปนคําชมหรอกนะ เมื่อเธอตองถามคุณวา “ฉันสวยไหมคะ?” เธอก็กําลังคิดวา “เขาไมคิดเลยวาฉัน
สวย” หรือเธออาจเสียใจที่คุณไมสังเกตและกลาวชมอะไรเธอเลย หากเธอตองถามคุณวา “อาหารเย็นอรอยไหม
คะ?” เธอก็กําลังคิดวาคุณไมชอบมัน หรือเธอโมโหที่คุณไมสังเกตเลยวาเธอตองเหนื่อยมากขนาดไหนกับการ
พยายามเอาใจคุณ
อยาปลอยใหวันหนึ่งผานเลยไปโดยที่คุณไมหาเวลาสังเกตผูหญิงที่แสนวิเศษที่พระเจาทรงประทานให
คุณเลย จงฝกหัดตัวเองใหรูจักชมภรรยาของคุณทุกวันสําหรับบางสิ่งที่เธอไดกระทํา ชมตัวเธอ ชมนิสัยและ
ความพยายามของเธอ และใชเลย จงชมเธอดวยวาเธอสวยขนาดไหน
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ทําไมผูชายถึงเห็นวาเปนเรื่องยากนักที่จะเอยชมภรรยาของตัวเอง? สวนใหญแลวเปนเพราะพอของเขา
ไมทําอยางนั้นกับแมของเขานั่นเอง ดังนั้น พวกเขาจึงรูสึกขัดเขินที่จะชมภรรยาของตนเอง ผูชายหลายคนกลาว
วา “ไมใชวาผมไมคิดนะ เพียงแตมันยากที่จะพูดมันออกมาก็เทานั้นเอง” แตนี่ไมใชอะไรที่เราตองพยายามฝน
เลย และมันก็สําคัญเกินกวาที่จะปลอยใหผานเลยไปเสียดวย มีสิ่งหนึ่งที่ขาพเจากลาวไดดวยประสบการณก็คือ
มันจะงายขึ้นทันทีที่คุณเริ่มฝกปฏิบัติมัน
อีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหคุณไมอาจชมเชยเธอไดก็คือ ณ เวลานั้น ไมมีสิ่งอันนาชมเชยที่คุณมองเห็นในตัว
เธอเลย หากเปนเชนนั้น นั่นก็เปนเพราะวาคุณเลิกพุงเปาไปที่ดานดีของเธอและพุงเปาไปที่ดานลบของเธออยาง
เดียว คุณเลิกรักเธออยางไมมีเงื่อนไขไปเสียแลว ในชวงเวลานั้นคุณจําเปนตองระลึกถึงขอดีของเธอและเริ่ม
ชมเชยเธอสําหรับขอดีเหลานั้นอีกครั้ง
เมื่อคุณจะชมเชยเธอ คุณตองพรรณนาและเจาะจงหนอย หากจะชมฝมือทําอาหารของเธอ แทนที่จะพูด
วา “อาหารเย็นมื้อนี้อรอยดีจะ” ใหคุณลองพูดวา “ที่รักจะ อาหารเย็นมื้อนี้วิเศษไปเลย ไกยางเนื้อนุมมากและ
รสชาติถูกปากมากเลยจะ” หรือ “ขอบคุณนะจะที่ลงแรงทําอาหารเย็นมื้อนี้ มันอรอยสุดๆไปเลยจะ ผมชางเปน
ผูชายที่มีความสุขที่สุดในโลกจริงๆที่มีศรีภรรยาอยางคุณ” โปรดจําไววา จงพรรณนาและเจาะจง
แทนที่จะพูดวา “คุณเปนภรรยาที่ดี” บางทีใหลองบรรยายสรรพคุณอุปนิสัยของเธอที่ทําใหคุณรักเธอ
อยางเชน “ที่รักจะ ความจงรักภักดีที่คุณมีใหแกผมยิ่งทําใหผมรักคุณมากขึ้น” หรือ “ผมชอบที่คุณเปนคน
ตรงไปตรงมาแบบนี้ ผมชื่นชมนิสัยนี้ของคุณจริงๆ” หรือ “ความอดทนที่คุณมีตอลูกๆทําใหผมทึ่งจริงๆ”
การกลาวคําชมนั้นตองอาศัยการฝกฝน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพอแมของคุณไมชมเชยกันและกันเลย นี่
เปนเรื่องที่สําคัญมากๆ และเปนสวนสําคัญในชีวิตคูของคุณซึ่งคุณตองทําไมวามันจะรูสึกขัดเขินมากขนาดไหน
ในตอนแรกๆก็ตาม ดังนั้น ทุกครั้งที่มีโอกาส จงชมเชยเธอ อยาทําลายเธอ เพราะเมื่อคุณทําใหเธอรูสึกดีเกี่ยวกับ
ตัวเอง เธอก็จะรักคุณมากยิ่งกวาเดิม เธอจะมีแรงจูงใจที่จะตอบสนองความตองการของคุณและจะพยายามเอาใจ
คุณเชนกัน ทายที่สุด คุณเองก็จะไดรับผลพลอยได แตถาคุณไมชม คุณก็จะตองกลายเปนคนที่ทุกขระทม
5) ผู้หญิงต้ องการให้ คุณเข้ าใจเกีย่ วกับรอบเดือนของเธอและอารมณ์แปรปรวนของเธอในช่ วงนั้นของเดือน
ผูหญิงบางคนชางนาอิจฉาที่พวกเธอไมมีปญหาเรื่องรางกายหรือสภาพอารมณเลยในชวงที่มี
ประจําเดือน โดยเฉพาะในชวงอายุ 20 ตนๆ แตผูหญิงสวนใหญโดยเฉพาะเมื่อพวกเธอมีอายุยางเขา 30 ป จะเริ่ม
ประสบกับปญหาทางดานรางกายและดานอารมณอยางมากในชวงสัปดาหหรือไมกี่วันกอนประจําเดือนจะมา
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ผูชายคนหนึ่งกลาวไวอยางนี้ “มันเหมือนกลไกของนาฬิกา นั่นคือ เธอจะคลุมคลั่งไปสองสามวัน
หลังจากนั้นเธอก็กลับสูสภาวะปกติ” ชายอีกคนกลาววา “ภรรยาของผมมีปฏิกิริยารุนแรงตอทุกสิ่งที่ผมพูด มัน
เปนชวงเวลาเดียวเทานั้นที่เธอหาวาผมไมรักเธอ เธอกลายเปนคนไรเหตุผลจนผมรับมือเธอไมไหว” ทานผูชาย
ทั้งหลายโปรดฟง อาการรอบเดือนนั้นมีจริง มันอาจมีอาการที่แตกตางกันไปมากมาย และผูหญิงแตละคนก็มี
ประสบการณกับมันแตกตางกันไป แตอาการรอบเดือนนั้นมีจริง พวกเธออาจมีอาการปวดศีรษะ ปวดหลัง เปน
ตะคริวที่กระดูกเชิงกราน ทองบวมหรือเวียนศีรษะ พวกเธออาจเหนื่อยงาย ครั่นเนื้อครั่นตัว และไมมีสมาธิจดจอ
เธออาจเขาใจยากมากขนาดนี้ แตนี่ก็เปนชวงเวลาที่เธอตองการความรัก ความเขาใจ และความหวงใย
มากเปนพิเศษจากคุณ ผูใหคําปรึกษาสตรีทานหนึ่งกลาววา “คุณอาจตองเสนอตัวทําอาหารและทําความสะอาด
สักสองสามวัน และชมเชยและชื่นชมเธอมากเปนพิเศษ อยาขออะไรเธอเปนพิเศษในชวงสัปดาหนั้น จงเสนอตัว
ชวยดูแลลูกๆ หรือปลอยใหเธอออกไปนอกบานคนเดียวบางสักพัก”
คุณจะปฏิบัติตัวกับภรรยาอยางไรนะหรือ? เมื่อเธอเลาใหคุณฟงเกี่ยวกับวันของเธอ คุณทําทาเบื่อหรือยุง
จนไมมีเวลาฟงไหม? สารที่คุณสงออกไปก็คือ “วันของผมตางหากที่สําคัญ ไมใชวันของคุณ” เมื่อเธอตื่นเตนกับ
อะไรบางอยาง คุณจะหาว มองออกไปนอกหนาตาง หรืออานหนังสือพิมพที่คุณอานคางอยูตอไปไหม? การ
แสดงใหเธอเห็นวาคุณสนใจเธออาจใชเวลาเพียง 10 นาทีเทานั้น คุณตองหยุดทําอะไรก็ตามที่ทําอยูและตั้งใจฟง
สิ่งที่เธอพูด หากมันสําคัญตอเธอ มันก็ตองสําคัญตอคุณดวย อยาแมแตที่จะดูถูกสิ่งที่เธอทําที่บานเด็ดขาด คุณไม
มีวันเขาใจสิ่งที่เธอตองทําใหเสร็จในแตละวันเลยจนกวาคุณตองลงมือทํามันดวยตัวเอง
ชายคนหนึ่งที่ภรรยาทิ้งเขาและลูกๆไปกลาวไววา เขามักคิดวาเธอเปนคนขี้เกียจ แตเขาก็ถึงกับช็อคหลัง
จากที่เธอทิ้งเขาไปเพราะเขาไมยอมเชื่อวาเธอตองลําบากมากขนาดไหน เธอแคทําใหสิ่งที่เธอตองทําดูเหมือนงาย
เทานั้น
คุณเคยดูถูกเธอเพียงเพื่อทําใหตัวคุณเองดูดีไหม? หากเธอทําอะไรสักอยางสําเร็จ คุณจะมองวามันไม
สําคัญไหม? หากเธอเลาใหคุณเกี่ยวกับความกลัวของเธอ คุณจะแหยเธอหรือเทศนาสั่งสอนเธอไหม? คุณจะดูถูก
กําลังของเธอและตอกย้ําความออนแอของเธอไหม? หากมีใครสักคนลอเธอ คุณจะรวมวงกับเขาแทนที่จะ
ปกปองเธอไหม? คุณจะเปรียบเทียบเธอกับผูหญิงคนอื่น ซึ่งรวมถึงแมของคุณและถามเธอวาทําไมเธอถึงไมเปน
อยางพวกหลอนไหม?

บทสรุป
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ภรรยาคุณตองการเปนที่หนึ่งของคุณ เธอตองการใหคุณเห็นวาความตองการของเธอสําคัญกวาความ
ตองการของคนอื่นๆ เธอตองการใหคุณคิดวา ไมมีผูหญิงคนไหนอีกแลวที่วิเศษไปกวาตัวเธอ เธอตองการใหคุณ
กลาวชมเชยเธอตอหนาเพื่อนๆและครอบครัวของคุณ เธอตองการใหคุณภูมิใจที่คุณไดเธอเปนภรรยา เธอ
ตองการใหคุณคิดวาเธอเปนผูหญิงที่สวยที่สุดในโลก เธอตองการเปนคนสําคัญของคุณ ตองการใหคุณสังเกตตัว
เธอ ชมเชยเธอและยกยองสรรเสริญเธอ เธอตองการความรักความเอาใจใสในชวงเวลานั้นของเดือนเมื่ออารมณ
ของเธอถูกฮอรโมนครอบงํา เธอตองการและคาดหวังใหคุณย้ําเตือนเธอบอยๆวาคุณรักเธอมากขนาดไหน จาก
มุมมองของเธอแลว เธอตองการที่จะเชื่อวาคุณคิดถึงเธอตลอดเวลา
โปรดจําไววา ในชีวิตคูนั้น เราตองตัดสินใจที่จะรักใครสักคนในแบบที่จะทําใหอีกฝายรูสึกวาตนเปนที่
รัก เราตองใหสิ่งที่จะทําใหเขารูสึกวาเขาไดรับความรัก นั่นไมใชสิ่งที่เราคิดวาเขาตองการ แตเปนสิ่งที่เขาคิดวา
เขาตองการ และมันเปนความรับผิดชอบของเราที่จะหาใหเจอวาเขาตองการอะไรและเปนความรับผิดชอบของ
เราที่จะทํามัน ไมวามันจะทําใหเรารูสึกขัดเขินมากขนาดไหนก็ตาม หากผูหญิงในชีวิตของคุณตองการใหคุณทํา
สิ่งเหลานี้และคุณไมทํามัน เธอจะรูสึกวาตนเองเปนที่รักไดอยางไร? เธอจะไมรูสึกระทมทุกขไดอยางไรเมื่อ
คิดถึงการตองใชเวลาทั้งชีวิตของเธอกับใครบางคนที่ปลอยใหเธอรูสึกวางเปลาไดขนาดนั้น?
โปรดจําไววา ผูหญิงตกหลุมรักและอยูตอไปในความรักนั้นกับผูชายที่ทําใหเธอรูสึกดีกับตัวเองโดยการ
เห็นวาเธอมีคาและตีคาเธอไวสูง เขาทําใหเธอเห็นชัดเจนวาเขาไมเพียงยอมรับเธออยางที่เธอเปนเทานั้น แตยัง
ปฏิบัติตอเธอราวกับวาเธอมีคาอันประเสริฐสําหรับเขาดวย พูดงายๆก็คือ เขากําลังเชื่อฟง 1 เปโตร 3:7 พระเจา
ทรงบัญชาใหสามีรักภรรยาของตนโดยไมมีเงื่อนไขและใหเกียรติเธอ การที่สามีจะใหเกียรติภรรยาของตนไดนั้น
เขาตองรูจักสังเกตตัวเธอและสิ่งที่เธอกําลังทําอยูและชมเชยเธอสําหรับสิ่งนั้น

บทที่ 3 ทําความเข้ าใจผู้ชาย
ผูหญิงมากมายคิดวาตัวเองรูวาผูชายตองการอะไรในตัวผูหญิง แตสวนใหญแลวพวกเธอคิดผิด สิ่งที่
พวกผูหญิงชื่นชมในตัวกันและกันนั้นไมไดเปนสิ่งนาดึงดูดสําหรับผูชายเสมอไป ความคิดของผูชายแตกตาง
จากความคิดของผูหญิง เราจะมาดุคุณสมบัติ 8 ประการที่ผูชายชื่นชมในตัวผูหญิง โดยเปนคุณสมบัติฝาย
วิญญาณ 4 ประการและคุณสมบัติฝายมนุษย 4 ประการ โปรดจําไววาผูชายทุกคนเปนมนุษยคนหนึ่ง คุณสมบัติ
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เหลานี้บางประการอาจใชไมไดกับผูชายทุกคนหรือสําคัญตอผูชายทุกคน ขาพเจาคิดวา คุณสมบัติฝายมนุษยคือ
ตัวที่จะทําใหผูชายเขาหาผูหญิง แตคุณสมบัติฝายวิญญาณเหลานั้นตางหากคือตัวที่จะทําใหเขารักเธอตอไป

คุณสมบัตฝิ ่ ายวิญญาณสี่ ประการ
I) คุณสมบัติฝ่ายวิญญาณประการแรกคือ คุณสมบัติทวี่ ่าเธอเข้ าใจผู้ชาย
ผูชายไมไดคิด ทํา หรือตอบสนองเหมือนผูหญิง แถมเขาไมไดมีความตองการหรือคานิยมเหมือนผูหญิง
ดวย แมกระทั่งความตองการที่ผูชายและผูหญิงมีเหมือนๆกันก็ไมไดถูกใหคุณคาเหมือนกัน ยกตัวอยางเชน
ความรักเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับทั้งผูชายและผูหญิง และความชื่นชมหรือความเคารพก็สําคัญสําหรับทั้งสองฝาย
เชนกัน แตความรักก็เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับผูหญิงมากกวา และความชื่นชมและความเคารพก็สําคัญสําหรับ
ผูชายมากกวา
ดังนั้น ผูหญิงจึงทําผิดพลาดบอยๆในการจัดหาสิ่งที่ผูหญิงตองการใหแกสามีของเธอ โดยการแสดงออก
ถึงความรักของเธอเปนประจํา แตลืมที่จะใหสิ่งที่สามีของเธอกระหายหาจริงๆ ซึ่งก็คือ ความเคารพและความชื่น
ชมของเธอ ผูหญิงที่เขาใจผูชายจะทําแปดสิ่งตอไปนี้ไดอยางดี
A) เธอยอมรับเขาอย่ างทีเ่ ขาเป็ น
การยอมรับเขาหมายความวา เธอยอมรับสามีของเธออยางที่เขาเปนอยูตอนนี้ โดยไมตองเปลี่ยนแปลง
เลย ไมใชผูชายที่เขาจะเปนได แตเปนผูชายคนที่เขาเปนอยูตอนนี้ เธอรูวาความประพฤติและอุปนิสัยของเขา
สามารถถูกพัฒนาได และอาจตองไดรับการพัฒนาดวย แตเธอก็รูวามันไมใชความรับผิดชอบของเธอที่จะ
พยายามเปลี่ยนแปลงเขา เธอตระหนักถึงความออนแอของเขา แตเธอก็รูวาผูชายทุกคนมีจุดออนและเธอพุงเปา
ไปที่จุดแข็งของเขาแทน เธอยอมรับสิทธิที่จะเปนตัวเองของเขา ไมวาจะดีขึ้นหรือเลวลงก็ตาม ดังนั้น แทนที่จะ
พยายามเปลี่ยนแปลงเขา เธอกลับพุงเปาไปที่ตัวเธอเองที่จะยอมรับเขาใหมากกวาเดิม และสังเกตจุดแข็งของเขา
ใหมากกวาเดิม
สิ่งใดมักเกิดขึ้นเวลาผูหญิงพยายามเปลี่ยนแปลงสามีของเธอ? เขาก็มักจะคิดวาเธอกําลังปฏิเสธเขาและ
คิดวาเธอไมชื่นชมเขา พระคัมภีรไมเคยสอนใหผูหญิงพยายามเปลี่ยนแปลงสามีของเธอ เพราะนั่นเปนหนาที่
และความรับผิดชอบของพระเจา ผลลัพธอีกประการของการที่ภรรยาพยายามเปลี่ยนแปลงสามีของเธอก็คือ มัน
ทําใหเขารูสึกเย็นชากับเธอ เขาจะหมดรักในตัวเธอไดอยางรวดเร็ว เพราะอะไรนะหรือ? ก็เพราะการ
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วิพากษวิจารณและขอเสนอแนะของเธอทําใหเขาเห็นวาเธอมองเห็นอะไรบางอยางในตัวเขาซึ่งเธอไมชื่นชมและ
เคารพนั่นเอง เธอพึ่งประกาศใหเขารูวาเธอไมไดยอมรับเขาอยางที่เขาเปนอยู เธอพึ่งทําใหเขาเห็นอยางชัดเจนวา
เธอไมไดเคารพเขาเลย
เอเฟซัส 5:33 “ถึงอย่ างไรก็ดี ท่ านทุกคนจงต่ างก็รักภรรยาของตนเหมือนรักตนเอง และภรรยาก็จงยําเกรงสามี
ของตน”
คําวา “ยําเกรง” แปลวา เคารพและชื่นชม ผลลัพธอีกประการของการที่ภรรยาพยายามเปลี่ยนแปลงสามี
ของเธอก็คือ มันสามารถผลักไสเขาใหกบฏตอเธอได เพราะความพยายามของเขาที่จะรักษาอิสรภาพที่จะเปนตัว
ของตัวเองไว การยอมรับกันและกันนั้นไมใชเรื่องงาย แตความรักและการยอมรับที่ไมมีเงื่อนไขนั้นเปน
สิ่งจําเปนสําหรับชีวิตคูที่ดี ซึ่งหากปราศจากมันแลวชีวิตคุณก็จะทุกขระทม แลวเราจะยอมรับกันและกันได
อยางไรละ? มีกฎแหงการยอมรับ 6 ประการ
1) จงกําจัดทาทีถือดีออกไปเสีย และจงถอมใจพอที่จะมองเห็นวาตัวคุณเองก็มีขอบกพรองหลายอยางเหมือนกัน
2) จงยอมรับอีกฝายอยางบกพรองครึ่งดีครึ่งและพุงเปาไปที่จุดแข็งของเขา
3) จงใหอิสรภาพแกเขาที่จะเปนตัวของตัวเอง
4) อยาพยายามปรับปรุงเขา อยาพยายามหลอหลอมและขัดเกลาเขาใหเปนอยางที่คุณอยากใหเขาเปน
5) อยาใชผูชายหรือผูหญิงคนอื่นเปนแบบอยาง นั่นจะสงสารไปถึงอีกฝายวาคุณไมพึงพอใจและคุณหวังวาคุณจะ
ไดคนๆนั้นแทนที่จะไดคูสมรสของคุณ
6) สิ่งสําคัญที่สุดก็คือ จงแสดงออกถึงการยอมรับของคุณดวยคําพูด นั่นคือ คําชมเชยและคําเยินยอ
B) เธอชื่ นชมเขา
การชื่นชม หมายความวา เธอใหเกียรติเขาเพราะคุณคาที่แทจริงของเขา และเธอรูสึกซาบซึ้งสําหรับเขา
และสําหรับสิ่งเหลานั้นที่เขาทําเพื่อเธอ สุภาพสตรีทั้งหลายเอย คุณกําลังมองหาอะไรในตัวผูชายหรือ? และคุณ
จะชื่นชมสิ่งใดในตัวสามีของคุณ? คุณมักจะชื่นชมสิ่งของนอกกายอยางความหลอของเขา รายไดของเขา หรือ
ฐานะของเขาหรือ? ความคิดเกี่ยวกับชายในอุดมคติของคุณคือ คนที่มีเงินและความสําเร็จหรือ? เอาละ การที่จะ
ชื่นชมใครสักคนได ไมวาผูหญิงจะชื่นชมสามีของเธอ หรือผูชายจะชื่นชมภรรยาของเขา คุณตองทราบกอนวา
คุณคาที่แทจริงคืออะไรกันแน เพราะชายหนุมหนาตาดีที่หาเงินเกงและประสบความสําเร็จในโลกซึ่งไมมี
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อุปนิสัยอยางพระคริสตยอมจะกลายเปนสามีที่ไมเอาไหนอยางแนนอน ดังนั้น เราจึงตองพัฒนาหัวคิดในเรื่อง
คุณคาของคูสมรสของเราซึ่งจะชวยใหเราสามารถชื่นชมสิ่งที่สําคัญจริงๆในตัวของเขาได แลวมีอะไรบางที่
ผูหญิงควรชื่นชมในตัวผูชาย?
1) อุปนิสัยของเขา นี่รวมถึงความซื่อตรงของเขา จริยธรรมในการทํางานของเขา ความพึ่งพาไดของเขา และ
ความสัตยซื่อของเขา ความเมตตากรุณาของเขา ความจริงใจของเขา และความซื่อสัตยสุจริตของเขา จงมองหา
สามีที่มีอุปนิสัยโดดเดน เพราะนั่นเปนอะไรที่คุณจะสามารถเคารพเขาได และเมื่อคุณชื่นชมเขาและชมเชย
อุปนิสัยของเขา คุณก็จะจูงใจเขาใหพัฒนามันใหดียิ่งขึ้นไปอีก
2) สิ่งที่เขาทําเพื่อคุณ คุณควรชื่นชมสิ่งเล็กๆนอยๆทุกสิ่งที่เขาทําเพื่อคุณ ยกตัวอยางเชน การออกไปทําธุระให
การซอมแซมสิ่งที่ชํารุดภายในบาน การดูแลลานหนาบาน และเวลาที่เขาชวยงานบานและดูแลลูกๆ
จงชื่นชมสิ่งที่สําคัญที่สุด นั่นคือ การที่เขาออกไปทํางานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว การที่เขาตรากตรํา
ทํางานหนักหลายชั่วโมงและตองหางบานไป ผูหญิงจํานวนมากผิดพลาดในเรื่องนี้ โดยมองไมเห็นความสําคัญ
ของมันและไมถือวาการที่เขาออกไปเหนื่อยยากตรากตรําทุกวันนั้นเปนสิ่งที่นาชื่นชม พวกเธอมักคิดวามันเปน
สวนหนึ่งที่ผูชายตองทําหรือเปนหนาที่ของเขาอยูแลว แตความบกพรองที่รายแรงที่สุดอยางหนึ่งในตัวเราทุกคน
ก็คือ การไมรูจักสํานึกบุญคุณ ภรรยาที่ไมรูจักสํานึกบุญคุณเปนสาเหตุสําคัญของปญหารายแรงในชีวิตคู
C) เธอชื่ นชมความเป็ นชายของเขา
ลึกๆในใจผูชายทุกคนโหยหาที่จะไดรับความชื่นชมในเรื่องความเปนชายของเขา นั่นคือ ทักษะ
ความสามารถ ความสําเร็จ ความคิด ความฝน และแมกระทั่งรางกายอันบึกบึนของเขา เขากระหายหามันเหมือน
กระหายหาอาหาร เหมือนที่ผูหญิงตองการความรัก ผูชายก็ตองการความชื่นชม อันที่จริงแลว ศูนยกลางแหง
ความสุขในชีวิตคูของผูหญิงคือ การไดรับความรัก แตศูนยกลางแหงความสุขในชีวิตคูของผูชายคือ การไดรับ
ความชื่นชม บัดนี้ขาพเจาตระหนักวาสําหรับผูชายที่ไดรับความรอดแลว ความตองการที่จะไดรับความชื่นชม
นั้นควรนอยกวาความตองการของคนที่ยังไมไดรับความรอด เหมือนกับที่ความสัมพันธของภรรยากับพระคริสต
ควรที่จะตอบสนองความตองการทุกอยางของเธอ ความสัมพันธของเรากับพระองคก็ควรที่จะตอบสนองความ
ตองการทุกอยางของเราเชนกัน
พระเจาไดทรงสรางเราใหเปนแบบนี้เพื่อเปนภาพของพระคริสตกับคริสตจักรของพระองค ขณะที่สามี
เปนภาพของพระคริสต เขาก็ใหสิ่งที่ภรรยาตองการมากที่สุด นั่นคือ ความรักที่ไมมีเงื่อนไข และตอบสนอง
ความตองการที่ใหญโตที่สุดของเธอ และมอบชีวิตของเขาใหแกเธอ และภรรยาเปนภาพของคริสตจักร
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คริสตจักรตองนมัสการพระคริสต ชื่นชมพระองค และเชื่อฟงพระองค นั่นเปนบทบาทของภรรยา ความยําเกรง
ของเธอและการชื่นชมสามีของเธอจะตอบสนองความตองการที่ใหญโตที่สุดของเขา และใครเลาที่สรางเราใหมี
ความตองการเหลานั้น? พระเจานั่นเอง
สิ่งที่เขาตองการใหคุณชื่นชมมากที่สุดก็คือ คุณสมบัติเหลานั้นที่ทําใหผูชายเปนผูชาย หากคุณชื่นชมแต
คุณสมบัติเหลานั้นในตัวเขาที่พบไดทั้งในตัวผูชายและผูหญิง เขาก็จะผิดหวัง ยกตัวอยางเชน หากคุณชื่นชมเขา
เพราะเขาใจดี เอาใจใส หนาตาดี หรือแตงตัวดี เขาก็จะซาบซึ้งคําชมของคุณและมันจะจูงใจเขาใหพัฒนาสิ่ง
เหลานี้มากขึ้นอีก แตมันจะไมชวยใหเขารูสึกดีกับคุณมากกวาเดิมเทาใดนัก ความเปนชายของเขาคือ สิ่งที่เขา
ตองการใหคุณสังเกตและชื่นชม และเมื่อคุณกระทําเชนนั้น คุณก็จะปลุกความรูสึกรักใครในตัวเขาขึ้นมา แลว
คุณสมบัติที่แสดงถึงความเปนชายเหลานั้นที่เขาตองการใหคุณชื่นชมมีอะไรบางละ?
1) ทักษะของเขา เชน ทักษะในการเปนชางไม ชางไฟฟา ชางซอมเครื่องยนต นายธนาคาร หรือแมกระทั่งหมอ
2) ความสําเร็จของเขา โปรดจําไววา ขาพเจาไดกลาวไปแลววาการชมเชยใครสักคนเพราะความสําเร็จของเขาจะ
ทําใหเขารูสึกวาตัวเองตองสรางผลงานและตองประสบความสําเร็จเพื่อที่จะไดรับการยอมรับจากคุณ แตการไม
สนใจความสําเร็จของเขาเลยก็จะทําใหเขารูสึกราวกับวาคุณไมไดชื่นชมเขาเลยแมแตนิดเดียว
3) เปาหมายและความฝนของเขา สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่เขายังทําไมสําเร็จ แตเปนสิ่งที่เขาอยากทําใหสําเร็จ กลาวใน
อีกแงหนึ่งก็คือ หากเขามีความปรารถนาหรือความทุมเทลึกๆตอเปาหมายที่คุมคาและเปนตามอยางของพระเจา
มันก็เปนอะไรที่คุมคาตอการสังเกตและความชื่นชมของคุณ
4) คุณสมบัติตางๆที่แสดงถึงความเปนชาย เชน ความกลาตัดสินใจ ความแนวแน ความเปนสุภาพบุรุษตอสตรี
และเด็ก ความรูสึกในเรื่องเกียรติและหนาที่ และความกลาหาญ
5) บทบาทที่แสดงออกถึงความเปนชายของเขาในฐานะผูนํา ผูปกปอง และผูหาเลี้ยงครอบครัวของตน ขณะที่เขา
นําครอบครัวอยางออนโยนแตมั่นคง โดยออกไปทํางานอยางสัตยซื่อทุกวันเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว นําการเฝา
เดี่ยวของครอบครัว และรับใชกับคริสตจักร เขาก็สมควรไดรับความชื่นชมและความซาบซึ้งบุญคุณจากคุณ
6) รางกายของเขา พละกําลังของเขา และใชเลย มัดกลามของเขา
ดังนั้น เมื่อคุณชื่นชมเขาสําหรับ 6 สิ่งนี้ เขาก็จะอยูอยางมีความสุขโดยปราศจากคุณไมไดเลย การชื่นชม
ความเปนชายของเขาเปนกุญแจดอกหนึ่งที่ไขไปสูการชนะใจเขาและมัดใจเขา อยาลืมเปนอันขาด
D) เธอให้ เขามีความสํ าคัญเป็ นอันดับสองรองจากความสั มพันธ์ ของเธอกับพระคริสต์
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เชนเดียวกับที่ผูหญิงอยากใหสามีของเธอใหเธอเปนที่หนึ่งของเขาในความสัมพันธของเขารองจากพระ
คริสต ผูชายก็อยากใหภรรยาของเขาใหเขาอยูอันดับแรกในรายการลําดับความสําคัญของเธอเชนเดียวกัน ผูชาย
ไมไดคาดหวังใหภรรยาของตนละทิ้งหนาที่สําคัญเพราะเห็นแกเขา เขาตระหนักถึงสิ่งตางๆที่ตองการเวลาของ
เธอและตองการใหเธอใสใจตอความรับผิดชอบแตละอยางตามที่มันตองการ เขาไมตองการใหลูกๆของเขาไมได
รับการเอาใจใส และเขาก็รูวาเธอมีสิทธิ์สนใจสิ่งอื่นและมีสิทธิ์พักผอนหยอนใจดวย แตเขาก็ไมอยากเปนที่สอง
เขาอยากรูสึกวาเธอแตงงานกับเขาเพื่อเขา และไมใชเพื่อเปนหนทางเติมเต็มความตองการตางๆของเธอหรือเพื่อ
บรรลุเปาหมายของเธอเอง เราจะมาดู 6 สิ่งที่ผูหญิงมักใหความสําคัญมากกวาสามีของเธอกัน
1) ลูก ผูหญิงมักรูสึกวาตนตองรับผิดชอบตอลูกๆของเธอเปนธรรมดา มันเปนความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ แตเธอก็
อาจทําเกินหนาที่ไดเชนกัน การใหคูสมรสของคุณเปนที่หนึ่งในความสัมพันธบนโลกนี้ไมไดหมายความวาคุณ
รักลูกๆของคุณนอยลง อันที่จริงแลว ชีวิตคูที่เขมแข็งและมั่นคงคือ ปจจัยอันดับหนึ่งของการเลี้ยงลูกอยาง
ประสบความสําเร็จ ดังนั้น คุณกําลังชวยเหลือลูกๆของคุณอยางมหาศาลโดยการใหพวกเขาเปนรองคูสมรสของ
คุณในรายการลําดับความสําคัญของคุณ
2) บ้ าน ผูชายชื่นชมบานที่สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย แตเขาไมตองการใหการดูแลบานชองของภรรยามี
ความสําคัญมากกวาตัวเขา ความอุตสาหะของเธอในการดูแลบานชองควรเปนเพื่อความสุขของสามีและลูกๆ
และไมใชเพื่อตอบสนองความภาคภูมิใจของตัวเธอเองหรือเพื่อทําใหคนอื่นประทับใจ และถึงแมวาการดูแลบาน
ชองจะเปนคุณสมบัติอันนาชื่นชม แตมันก็อาจเกินเลยไปได เปาหมายคือ การทําใหบานเปนบานที่อบอุน ไมใช
มีไวเพื่ออวด
3) ความสวยของเธอ การทุมเทเวลาและความพยายามอยางเหมาะสมเพื่อทําใหตัวคุณเองดูดีที่สุดไมใชเรื่องผิด
และผูชายสวนใหญจะชื่นชมคุณที่ทุมเทความพยายามเพื่อทําใหตัวเองดูดี แตหากคุณใชเวลาเปนวันๆในการ
เดินชอปปง หรือเย็บผา และแตงเนื้อแตงตัว โดยละเลยสามีของคุณ เขาก็จะรูสึกวาคุณกําลังพยายามทําใหคนอื่น
ประทับใจไมใชเขา และเขาจะรูสึกวาตัวเองตกเปนรองคนอื่นที่คุณพยายามทําตัวสวยไปอวด
4) พ่ อแม่ ของเธอ การใหเกียรติพอแมและการพยายามที่จะมีความสัมพันธที่ดีกับพวกทานเปนเรื่องที่ถูกตองตาม
พระคัมภีร แมกระทั่งหลังจากที่คุณแตงงานแลวก็ตาม แตมันก็ถูกตองตามพระคัมภีรเชนกันที่ทั้งสามีและภรรยา
จะแยกตัวออกมาและมอบความสนใจใหแกคูสมรสของตัวเองเปนหลัก หากคุณไมทําอยางนั้น สามีของคุณก็จะ
รูสึกไดทันทีและเริ่มเกลียดชังพอแมของคุณและถึงกับเกลียดชังคุณดวยเพราะเหตุนี้
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5) เงินทองและความสํ าเร็จ บางครั้งเงินทองและความสําเร็จของฝายชายก็กลายเปนสิ่งที่สําคัญตอภรรยามากกวา
ตัวเขาเองได
6) อาชี พการงาน พรสวรรค์ กิจกรรม หรือการรับใช้ ของเธอ ผูหญิงสามารถถูกลอลวงเพราะเรื่องเหลานี้ได
เชนกัน
E) เธอยอมให้ เขาเป็ นผู้นํา ผู้ปกป้อง และผู้หาเลีย้ งเธอและครอบครัว
พระเจาไมไดกําลังพยายามลงโทษผูหญิงเวลาที่พระองคทรงขอใหเธอยอมเชื่อฟงพระองคโดยการที่เธอ
ยอมเชื่อฟงสามีของเธอ พระองคกําลังพยายามอวยพรเธอและปกปองเธอตางหาก คราวนี้ มีดานไหนบางที่เธอ
จะยอมใหเขานําได?
1) การกําหนดกฎระเบียบตางๆภายในครอบครัว เชน ลูกๆควรประพฤติตัวอยางไร งบประมาณในครอบครัว
ฯลฯ เห็นไดชัดวา เขาจะมอบหมายอํานาจสวนใหญใหแกภรรยาของเขาเพื่อกําหนดกฎระเบียบตางๆภายในบาน
และกฎสําหรับความประพฤติของลูกๆ แตเนื่องจากเขาเปนคนที่จะตองใหการตอพระเจา เขาจึงมีสิทธิ์ที่จะ
ตัดสินในขั้นสุดทาย
2) ดานที่สองที่เธอจะยอมใหเขานําคือ ดานการตัดสินใจ เห็นไดชัดวา สามีที่ฉลาดจะขอความเห็นและคําปรึกษา
จากภรรยาของตน มีการตัดสินใจมากมายที่ภรรยาของขาพเจาชวยขาพเจาใหเห็นทางเลือกที่ดีกวาและปองกัน
เรื่องปวดหัวมากมายที่อาจตามมา
ถึงแมวาสามีของคุณเปนหัวหนาครอบครัวโดยปราศจากขอสงสัย แตคุณก็มีสวนสําคัญในความเปน
ผูนําของเขา บทบาทของคุณคือ การนบนอบเชื่อฟง การใหกําลังใจ และบางครั้งคุณตองแสดงตัวตนออกมาอยาง
ชัดเจนและบางครั้งอยางแข็งแกรงดวย กําลังใจของคุณเปนสิ่งสําคัญสําหรับเขา และความคิดของคุณก็หา
คาประมาณไมไดดวยในบางครั้งหากคุณใหมันไปอยางถูกวิธี เขาตองแบกหลายสิ่งไวบนบา เขามีครอบครัวที่
ตองนําและมีการตัดสินใจที่ตองทํา ซึ่งบางอยางเปนเรื่องที่สําคัญมากๆ และเขาคนเดียวที่ตองรับผิดชอบตอการ
ตัดสินใจเหลานี้ ไมวาผลลัพธจะออกมาเปนยังไงก็ตาม ความเขาใจ กําลังใจและแมกระทั่งความคิดของคุณอาจ
เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเขาก็ได โปรดจดจําสิ่งตอไปนี้ไว:
1) อยาพยายามทําตัวเปนผูนํา ถึงแมในยามทีเ่ ขาไมยอมเปนผูนําก็ตาม จงปลอยใหเรื่องมันเลวรายลงไปเรื่อยๆ
จนกวาเขาจะตื่นขึ้นและรูตัววาเขาตองลงมือไดแลว เมื่อคุณแตงงานใหมๆและคุณมีความคาดหวังเหลานี้วาคุณ
คิดวาสิ่งตางๆควรออกมาในรูปใด และคุณไมเห็นวามันเปนไปตามที่คุณไดคาดหวังไว คุณก็จะรูสึกอยากกุม
บังเหียนและเริ่มควบคุมสิ่งตางๆตามความคาดหวังของคุณ
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2) อยากดดันเขาใหทําสิ่งตางๆตามวิธีของคุณ
3) อยาจับผิดแผนการและการตัดสินใจของสามีคุณเพราะคุณกลัววาเขาจะทําอะไรผิดพลาด จงปลอยมันใหอยู
ในพระหัตถของพระเจา คําอธิษฐานของคุณควรรวมถึง การขอใหพระเจาทรงนําพาสามีของคุณ และพระองคจะ
ทรงอวยพรความนบนอบเชื่อฟงที่คุณมีตอสามีของคุณ
4) อยาแนะนํามากเกินไปนัก ความผิดพลาดที่ผูหญิงมักกระทําคือ การใหคําแนะนําแกผูชายมากเกินไป คําชี้แนะ
ที่เยอะเกินไป การบอกเขาใหทําอะไรและไมทําอยางไร เปนตน
5) อยาจงใจที่จะไมเชื่อฟง คุณจะเชื่อฟงเขาเวลาที่คุณเห็นดวยกับเขา แตเพิกเฉยตอการตัดสินใจของเขาและทํา
ตามวิธีของคุณเองเวลาที่คุณไมเห็นดวยกับเขางั้นหรือ? หรือเวลาที่คุณรูสึกวาอยากทําอะไรบางอยางที่เขาไม
เห็นดวยแตคุณก็ลงมือทํามันอยูดีงั้นหรือ? มันงายที่คุณจะเชื่อฟงกับอะไรที่คุณเห็นดวย แตบททดสอบที่แทจริง
จะมาเมื่อคุณไมเห็นดวยหรือคุณไมเขาใจมัน
สามีที่ประสบความสําเร็จในการปกปองและเลี้ยงดูครอบครัวของตนมีความสําคัญในความรูสึกดาน
คุณคาของเขาพอๆกับผูหญิงที่ประสบความสําเร็จในฐานะแม ผูชายถือวาความรับผิดชอบนี้เปนเรื่องที่จริงจัง
มากๆ หากสามีของคุณเปนแคผูหาเลี้ยงครอบครัวในระดับพอใช จงบอกเขาวาคุณชื่นชมความวิริยะอุตสาหะ
ของเขามากขนาดไหน และชมเชยเขาที่เขาเปนคนที่สัตยซื่อและทํางานหนัก จงเสริมสรางเขา จงทําใหเขารูสึกวา
เขาเปนฮีโรของคุณ หากคุณทําเชนนั้น คุณก็ไมไดทําใหเขาหยิ่งผยองหรอก ตรงกันขามเลย คุณกลับจะทําใหเขา
ถอมใจและทําใหเขารักคุณและทะนุถนอมคุณมากยิ่งขึ้นไปอีกตางหาก และหากคุณไมทํามัน ... เอาละ ขาพเจา
ไมไดกําลังหาขออางแทนเขา การดําเนินชีวิตกับพระเจาของเขาก็จะเปนในแบบที่เขาไมตองการความชื่นชมจาก
คุณ แตเขาจะเริ่มไมมีความพึงพอใจในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งคุณในฐานะภรรยาควรจะเติมเต็มแตก็ไมไดทํา
F) เธอปล่ อยให้ เขาบริหารจัดการเรื่องเงินๆทองๆ
พระเจาไดทรงประทานบทบาทและหนาที่ที่แตกตางกันใหแกทั้งสามีและภรรยาในครอบครัว จะกลาว
วาพระเจาทรงแบงงานใหทําก็วาได และเราไดเห็นจากพระธรรมปฐมกาล 3:17-19 แลววา พระเจาทรงใหสามี
เปนผูรับผิดชอบในการหาเลี้ยงครอบครัว และสวนหนึ่งของบทบาทในการเปนผูหาเลี้ยงและผูปกปองครอบครัว
ก็คือ ความรับผิดชอบในการจัดการเรื่องการเงินและความกังวลและความเครียดที่มาพรอมกับความรับผิดชอบ
ดังกลาว นี่ไมไดแปลวา ภรรยาไมมีสิทธิ์ออกเสียงในเรื่องการใชจายเงินเลย พวกคุณทั้งคูควรรวมมือกันในการ
พัฒนางบครอบครัวของคุณ
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ขาพเจาคิดวาขอแนะนําที่งายๆเปนแบบนี้ นั่นคือ ภรรยามีงบสําหรับครัวเรือน ซึ่งครอบคลุมเรื่องอาหาร
เสื้อผา ของใชในบาน ของใชสวนตัว และอะไรที่บานตองการเปนประจํา และเธอก็ไดรับอยางเพียงพอในแตละ
เดือนเพื่อครอบคลุมทุกสิ่งเหลานี้ โดยมีเงินเหลือไวใชบางตามที่เธอเห็นสมควร หรือมีเงินเหลือเก็บหากเธอ
ตองการเชนนั้น นั่นจะใหอิสรภาพสวนตัวแกเธอและใหแรงจูงใจที่จะประหยัดในเวลาเดียวกัน และสามีก็
บริหารจัดการเงินสวนที่เหลือและจายคาน้ําคาไฟในแตละเดือน และสําหรับสิ่งของใหญๆที่ตองซื้ออยางรถ บาน
เครื่องเฟอรนิเจอร ทั้งสามีและภรรยาตองรวมมือกันตามที่งบครอบครัวจะอนุโลม แตขาพเจาคิดวากุญแจดอก
หนึ่งก็คือ การแนใจวาภรรยามีเงินไวใชสวนตัวอยางเพียงพอที่เธอจะไมรูสึกวาขาดอิสระ และหากคุณทํามันได
การจัดการวิธีนี้ก็ใชไดผลดีเยี่ยม
อยางไรก็ตาม ปญหากับครอบครัวสวนใหญที่สามีเปนคนทํางานก็คือ ผูชายเอาเงินเดือนกลับมาบาน
และมอบมันใหแกภรรยาเพื่อที่เธอจะบริหารจัดการเรื่องการเงินของครอบครัวทุกอยาง ดังนั้น เธอจึงตองจายคา
โนนคานี่และเธอตองกังวลวาเงินงวดตอไปจะมาจากไหน และเมื่องบของครอบครัวเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเมื่อมี
ลูกหรือมีบาน เขาก็ไมรูวาภรรยาตองเครียดขนาดไหนและสงสัยวาเธอกังวลเรื่องอะไรอยู เขาจึงลมเหลวใน
บทบาทของการเปนผูปกปองและผูหาเลี้ยงเธอ เขาอาจคิดวาเขาก็รับผิดชอบแลวโดยการนําเงินเขาบาน แตเขาแค
ทําหนาที่เพียงครึ่งเดียวเทานั้น และปลอยใหเธอจัดการอีกครึ่งที่เหลือ เขาทิ้งภาระความรับผิดชอบและ
ความเครียดที่เขาควรแบกรับไวดวยตัวเองใหตกบนเธอ
G) เธอไม่ ได้ ทาํ ร้ ายความหยิ่งในแบบผู้ชายอันอ่อนไหวของเขา
ความหยิ่งในรูปแบบใดก็ตามเปนความบาปอันรายแรง หากคุณคิดถึงมันอยางจริงๆจังๆ อีโกของผูชาย
เปนนิสัยที่นาเกลียดเหมือนซาตาน และผูชายที่ไดรับความรอดแลวควรดําเนินกับพระเจาและประกอบดวยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่อีโกของผูชายตัวนี้จะไมไดทํางาน
การขาดความเขาใจในเรื่องนี้เปนสาเหตุทําใหเกิดความเขาใจผิดๆมากมายระหวางผูชายและผูหญิงและ
การทะเลาะเบาะแวงนับครั้งไมถวนในชีวิตคู คุณเคยพูดอะไรบางอยางเกี่ยวกับตัวเขา เพียงเพื่อที่จะถูกเขาสวน
กลับมาหรือเขาถอนตัวออกมาและถอยหางออกไปจากคุณไหม? เมื่อคุณไมรูตัววาทําผิดอะไรคุณก็อาจสงสัยวา
“นี่ฉันพูดอะไรผิดไปเหรอ?” คุณก็อาจกลาวอะไรบางอยางที่ไปกระทบความหยิ่งทะนงแบบผูชายของเขาก็ได
ผูหญิงทุกคนควรเขาใจความผิดพลาดเหลานี้และเรียนรูที่จะหลีกเลี่ยงมัน มันจะชวยใหคุณไมตองเจอกับความ
ยุงยากในชีวิตคูของคุณ
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แลวคุณจะหลีกเลี่ยงไมไปทํารายความหยิ่งทะนงของเขาไดอยางไรละ? จงอยาดูถูกดูแคลน เยาะเยย
หรือเฉยเมยตอความเปนชายของเขาไมวาสวนหนึ่งสวนใดเด็ดขาด อยาบอกเขาวาเขามีคุณสมบัติของผูชายไม
ครบถวนในขอหนึ่งขอใด ไมวาจะเปนรางกายของเขาไมกํายําพอ ทักษะของเขา ความสามารถของเขา หรือ
ความสําเร็จของเขา และในเรื่องความอุตสาหะในการดูแลครอบครัวของเขา จงอยาบอกเขาวาเขาทําไดดีกวานี้
หรือใครบางคนทําไดดีกวาเขา อยาบอกเปนนัยเด็ดขาดวาคุณไมตองการการเลี้ยงดูหรือการปกปองของเขาหรือ
คุณอยูไดสบายโดยไมตองมีเขา
นอกจากนี้ อยาดูแคลนเขาหรือเฉยเมยในเรื่องใดก็ตามที่จําเปนตองใชความสามารถของผูชาย เชน
ทักษะในเรื่องชางไมหรือชางเครื่อง ยกตัวอยางเชน การบอกใหเขาโทรเรียกชางมาตอนที่เขากําลังพยายามซอม
อะไรบางอยางจะบอกเปนนัยวา คุณคิดวาเขาไมสามารถซอมมันไดดวยตัวเอง อีกวิธีหนึ่งที่ทํารายเขาคือ การไม
แยแสตอความสําเร็จของเขาหรือเปาหมายและความฝนของเขา คุณตองพยายามที่จะไมบอกเปนนัยวาคุณอยูได
โดยไมตองมีเขา เนื่องจากหนึ่งในหนาที่หลักของเขาในฐานะสามีคือ การหาเลี้ยงครอบครัวของเขา ณ จุดนี้เองที่
ความหยิ่งทะนงของเขาตกอยูในอันตรายมากที่สุด
ผลลัพธที่ตามมาติดๆของความหยิ่งทะนงที่ถูกทํารายหรือความเปนชายที่ถูกดูแคลนคือ ความอับอาย
คุณไดแตะตองสวนที่ออนไหวที่สุดแหงธรรมชาติของเขาเขาแลว มันเปนความรูสึกหนึ่งที่นาอึดอัดมากที่สุดที่
ผูชายสักคนจะสามารถประสบไดซึ่งผูหญิงที่ทําใหเขารูสึกเชนนั้นจะกลายเปนคนที่นาเกลียดชังสําหรับเขาและ
เขาจะมีปฏิกิริยาในเชิงเย็นชาหรือแมกระทั่งระเบิดอารมณเลยทีเดียว เพราะความรูสึกอับอายนี้เขาอาจถอยฉาก
ไปอยูหลังกําแพงที่เรียกวา พื้นที่สงวนของเขา เมื่อความหยิ่งทะนงของผูชายถูกทําราย เขาก็จะตอบโตโดยการ
สรางกําแพงขึ้นมาขวางกั้น เพื่อปกปองตัวเองจากความเจ็บปวดของการถูกทําใหอับอายไปมากกวานี้
H) เธอเห็นอกเห็นใจและเข้ าใจ
นี่ไมไดแปลวาเธอหาขออางสําหรับความลมเหลวของเขา แตเธอเลือกที่จะมองสิ่งตางๆผานสายตาของ
เขาและแสดงใหเขาเห็นวาเธอเขาใจวาเขารูสึกอยางไร แทนที่จะพยายามอธิบายใหเขาฟงวาทําไมสิ่งตางๆถึง
ไมไดออกมาตามที่เขาวาดฝนไว
ผูชายอาจไมมีทางชื่นชมภรรยาของเขาไดอยางเต็มเปยมจนกวาเธอจะถูกทดสอบดวยความลมเหลวของ
เขา ความพายแพของเขาเปนโอกาสทองที่จะแสดงใหเห็นถึงคุณคาที่แทจริงของเธอ และเมื่อผูหญิงเผชิญหนากับ
สถานการณวิกฤติดวยความเขาใจและเห็นอกเห็นใจ และอุปนิสัยที่เขมแข็ง สามีของเธอก็จะรักเธออยางที่เขาไม
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เคยรักเธออยางนี้มากอน แตการที่คุณปรับตัวตอสถานการณเหลานั้นไดอยางฉับไวและดวยรอยยิ้มจะยิ่งเพิ่ม
ความชื่นชมและความรักที่เขามีตอคุณใหมากขึ้นอยางแนนอน
นาสังเกตวาเวลาที่ผูหญิงลมเหลวและทอใจ ความตองการของเธอจะแตกตางออกไป ถึงแมวาเธอ
ตองการการเห็นอกเห็นใจเหมือนกันก็ตาม แตเธอก็ตองการบางสิ่งมากกวานั้นจากผูชาย เธอเฝารอคอยความ
ชวยเหลือและการชี้แนะจากผูชายในยามที่เธอมีปญหา เขาเปนผูชี้ทางและเปนผูปกปองเธอ เขาจึงเปนที่ปรึกษา
และผูชวยเหลือเธอดวย แตผูชายจะแตกตางกัน เขาไมไดตองการคําแนะนําจากเธอ ไมวาเขาจะตองการมันมาก
ขนาดไหนก็ตาม แตเขาตองการความเห็นอกเห็นใจ การปลอบประโลม และการฟนความมั่นใจในตัวเองจากเธอ
II) คุณสมบัติฝ่ายวิญญาณข้ อที่ 2 ก็คือ เธอมีสันติสุขและความชื่นชมยินดีภายใน
ชีวิตเธอไมจําเปนตองปราศจากปญหาและความผิดหวัง แตเธอดําเนินกับพระเจาและเผชิญหนากับ
ปญหาและความผิดหวังตางๆ ดวยความสงบเยือกเย็นจากภายใน และมั่นใจวาพระหัตถของพระเจาอยูใน
สถานการณตางๆของเธอ และมั่นใจวาพระเจาจะทรงนําพาเธอใหผานพนปญหาและความผิดหวังเหลานั้นไปได
คราวนี้ แลวทําไมคุณสมบัตินี้ถึงมีความสําคัญมากขนาดนั้นในตัวภรรยาละ? เอาละ ในตอนแรกสามี
ของเธออาจชอบเธอที่เธอตองการเขาเพื่อที่จะตอบสนองความตองการดานอารมณของเขา แตพอผานไปสักพัก
มันก็จะกลายเปนภาระหนึ่งที่เขาไมอาจทานทนได ในไมชาเขาก็จะรูตัววาเขาไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของเธอไดและทําใหเธอรูสึกไมไดรับการเติมเต็มตอไป และเขาก็จะเริ่มรูสึกขมขื่นตอเธอที่ตองพึ่งพา
เขามากขนาดนั้น และในไมชาเธอก็จะรูตัววาผูชายคนนี้ไมไดตอบสนองความตองการตางๆของเธอเลย เธอจึง
อาจอยากที่จะไปมองหาจากที่อื่น แตสิ่งที่เธอตองรูตัวจริงๆก็คือ ไมมีผูชายคนไหนที่จะสามารถตอบสนองความ
ตองการของเธอไดเลย และสันติสุขและความรูสึกเติมเต็มที่แทจริงจะมาไดโดยทางความสัมพันธที่แนบชิดกับ
พระองคผูทรงสรางเธอ นั่นคือ พระเยซูคริสตเจาเทานั้น
การไมมีความสุขหรือไมมีความชื่นชมยินดีนั้นมีสาเหตุหลายประการ สาเหตุประการแรกก็คือ การขาด
การมีสามัคคีธรรมกับพระเจาอยางใกลชิด เมื่อใดก็ตามที่เราใหอะไรบางอยางมีความสําคัญมากกวา
ความสัมพันธของเรากับพระเจา หรือยอมใหอะไรก็ตามหันจิตใจของเราใหออกหางจากพระองค ความเสียใจ
และความไมพึงพอใจก็จะตามมา
สาเหตุอื่นๆที่ทําใหเราขาดความชื่นชมยินดีก็อาจเกิดจากใจเราเองดวย เชน ความเห็นแกตัว หรือการ
เปรียบเทียบสภาพการณตางๆของเรากับของคนอื่น ความไมพึงพอใจสามารถขโมยความชื่นชมยินดีของเราไป
27

ได เมื่อมันทําใหเราละสายตาไปจากพระเจา จากการดําเนินกับพระเจา และจากสันติสุขที่พระองคทรงประทาน
ใหเรา โดยรูวาพระเจาทรงควบคุมเหตุการณทุกอยางในชีวิตของเรา
สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทําใหเราขาดความชื่นชมยินดีคือ ความบาปในชีวิตของเรา ซึ่งบั่นทอนน
สามัคคีธรรมของเรากับพระเจาอยางแนนอน และสิ่งหนึ่งที่มาพรอมกับมันก็คือ ความลมเหลวในการรับผิดชอบ
ตอหนาที่ของเรา ดังนั้น เราจึงสูญเสียความชื่นชมยินดีไปเมื่อเราดําเนินชีวิตอยูในความบาป ซึ่งหมายความวาเรา
ไมไดกําลังทําสิ่งที่ถูกตอง หรือกําลังทําสิ่งที่ผิดอยู
แลวเราจะไดความชื่นชมยินดีและสันติสุขมาไดอยางไรละ? คําตอบนั้นงายนิดเดียว แตก็ทํายากมากดวย
สดุดี 16:11 บอกเราวา “ตอพระพักตรพระองคมีความชื่นบานอยางเปยมลน” ดังนั้น คําตอบก็คือ การอยูตอเบื้อง
พระพักตรพระองค และอยูในสามัคคีธรรมที่ใกลชิดกับพระองค ดังนั้น กุญแจกดอกหนึ่งที่จะนําไปสูการเปน
ภรรยาที่ดีไดก็คือ การมีสันติสุขและความชื่นชมยินดีภายในซึ่งจะมาไดโดยการดําเนินชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจา
เทานั้น นั่นแปลวา ความมุงมั่นในทางของพระเจาของคุณมีความสําคัญตอการมีชีวิตคูที่ดี หากคุณไมไดรับการ
ตอบสนองดานอารมณโดยความสัมพันธของคุณกับพระเจา คุณก็จะกลายเปนคูสมรสที่แยมากในชีวิตคูของคุณ
ผูหญิงสามารถไดรับความสุขภายในไดโดยการจดจออยูกับการทําหนาที่ที่พระเจาไดทรงมอบหมายให
ในบทบาทของภรรยาผูเขาใจ มารดาที่ทุมเท และแมบานผูสัตยซื่อ เมื่อเธอจดจออยูกับการปรนนิบัติผูอื่น และใจ
ของเธอและการจดจอของเธอออกหางจากตัวเธอเอง เธอก็จะไดรับสันติสุขและความชื่นชมยินดีมากยิ่งขึ้น
III) คุณสมบัติฝ่ายวิญญาณข้ อที่ 3 คือ เธอมีอุปนิสัยหรือความดีทโี่ ดดเด่ น
ใหเราดูสตรีผูนั้นใน สุภาษิต 31
ข้ อ 10: ใครจะพบภรรยาทีด่ ี เพราะค่ าของเธอประเสริฐยิง่ กว่าทับทิมมากนัก ผูหญิงที่มีอุปนิสัยที่ดี พรอมกับ
ดําเนินตามทางของพระเจาอยางแทจริงนั้นหายากและมีคามาก
ข้ อ 11: จิตใจของสามีเธอก็วางใจในเธอ และสามีจะไม่ ขาดกําไร เธอจะไดรับความไวเนื้อเชื่อใจและความเคารพ
จากเขา เธอจะไดหัวใจเขาไปครอง เขาจึงไมอยากไปมองหาที่อื่นเพื่อที่จะไดรับการเติมเต็ม
ข้ อ 26: เธออ้ าปากกล่ าวด้ วยสติปัญญา และกฎเกณฑ์ แห่ งความกรุ ณาก็อยู่ทลี่ นิ้ ของเธอ ผูหญิงคนนี้มีความคิดที่
ชุมโชกไปดวยพระคัมภีรและมันก็ออกมาทางคําพูดและการกระทําของเธอ
ข้ อ 27-31: เธอดูแลการงานในครัวเรือนของเธอ และไม่ รับประทานอาหารแห่ งความเกียจคร้ าน ลูกๆของเธอตื่น
ขึน้ มาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริ ญเธอว่า "สตรีเป็ นอันมากทําอย่างดีเลิศ แต่ เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมด"
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เสน่ ห์เป็ นของหลอกลวง และความงามก็เปล่าประโยชน์ แต่ สตรียาํ เกรงพระเยโฮวาห์ จะได้ รับการสรรเสริญ จง
ให้ เธอรับผลแห่ งนํา้ มือของเธอ และให้ การงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมือง”
มันเปนการยากที่ผูหญิงจะเชื่อวามันเปนอุปนิสัยของเธอ และไมใชความสวยของเธอที่จะชนะใจสามี
ของเธอและรักษาหัวใจของเขาไวได นั่นเปนสิ่งที่ สุภาษิต 31:30 บอกไวเลย “เสน่ ห์เป็ นของหลอกลวง และ
ความงามก็เปล่ าประโยชน์ แต่ สตรียาํ เกรงพระเยโฮวาห์ จะได้ รับการสรรเสริญ” และหากคุณจะศึกษา
ความสัมพันธทั้งหลายอยางใกลชิดทุกวันนี้ คุณก็จะพบวาความจริงขอนี้ไดรับการพิสูจนแลวครั้งแลวครั้งเลา
แนนอนที่ผูหญิงสวยจะไดรับความสนใจของผูชาย โดยเฉพาะพวกผูชายที่ไมมีคานาดึงดูดเลย แตผูหญิงที่สวย
แตภายนอกโดยไมมีอุปนิสัยที่ดีเลยก็จะกลายเปนผูหญิงที่นารังเกียจสําหรับผูชาย (สุ ภาษิต 11:22 “สตรีงามที่
ปราศจากความเฉลียวฉลาด ก็เหมือนห่ วงทองคําทีจ่ มูกหมู) เมื่อเขาเห็นวาเธอขาดอุปนิสัยที่ดี ไมวาจะเปน
ความเห็นแกตัวของเธอ ความเกียจครานของเธอ การชอบหวานเสนหของเธอกับชายอื่น ความไมซื่อสัตยของ
เธอ การไมรูจักยับยั้งชั่งใจในการใชจายของเธอ ความอยากเปนจุดสนใจของเธอ หรือนิสัยหลายอยางของเธอที่
เผยใหเห็นวาเธอขาดอุปนิสัยที่ดี ความเคารพที่เขามีตอเธอก็จะตายไปพรอมกับความรักที่เขามีตอเธอ
แลวอุปนิสัยอะไรบางละที่หญิงสาวควรพัฒนาสําหรับชีวิตคู? อุปนิสัยใดบางที่จะทําใหสามีของเธอรัก
เธอและหลงใหลในตัวเธอ? และอุปนิสัยสวนใหญเหลานี้ก็ใชไดกับผูชายเชนกัน
1) ความไมเห็นแกตัว
สุ ภาษิต 31:15 “เธอลุกขึน้ ตั้งแต่ ยงั มืดอยู่และจัดอาหารให้ ครัวเรือนของเธอ และจัดส่ วนแบ่ งให้ แก่ สาวใช้ ของ
เธอ”
เห็นไดชัดวาผูหญิงคนนี้เปนคนขยัน เธอทําทุกอยางเพื่อใหงานเสร็จสิ้น แตขอพระคัมภีรนี้ก็เผยใหเห็น
วาเธอเปนคนไมเห็นแกตัวเชนกัน เธอยอมอดหลับอดนอนเพื่อที่จะแนใจวาครอบครัวของเธอมีอาหาร
รับประทาน ดังนั้น การพัฒนาเรื่องความไมเห็นแกตัวจึงเปนสิ่งที่ทั้งผูชายและผูหญิงจําเปนตองพัฒนากอน
แตงงาน
2) การควบคุมตนเอง นี่เกี่ยวของกับหลายดานทีเดียว เชน การควบคุมคําพูดที่ออกมาจากปากของเรา การ
ควบคุมการใชจายของเรา และการบริหารเวลา และการควบคุมความรูสึกของเรา เชน ความโกรธ และวิธีที่เรา
แสดงความรูสึกเหลานั้นออกมา ขาพเจาขอเดาวาคําอีกคําหนึ่งที่ใชแทนคําวา การควบคุมตนเอง คือ ความนอบ
นอม ซึ่งเปนพละกําลังที่อยูภายใตการควบคุม
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3) ความถอมใจ นี่คือความสามารถที่จะหัวเราะตัวเองได และการไมถือตัวมากเกินไป และความถอมใจก็มี
ความสําคัญฝายวิญญาณดวย คุณอาจดูเหมือนอยูฝายวิญญาณมากกวาคูสมรสของคุณ แตพระคัมภีรก็บอกอยาง
ชัดเจนวาการเปรียบเทียบตัวคุณเองกับอีกคนนั้นไมเพียงแตไมฉลาดเทานั้น แตยังเปนเรื่องที่อันตรายอีกดวย มัน
ทําใหพระเจาตอสูกับเรา
4) ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบคือ การรับหนาที่หนึ่งพรอมกับความรูสึกที่วาตนเองสามารถใหการได
สําหรับหนาที่นั้นดวย มันคือการพึ่งพาได มันคือการดูวางานเสร็จและเสร็จอยางเรียบรอยและเสร็จตรงเวลา
สุ ภาษิต 31:21 “เธอไม่ กลัวหิมะมาทําอันตรายแก่คนในครัวเรือนของเธอ เพราะบรรดาคนในครัวเรือนของเธอ
สวมเสื้อสี แดงสด” เธอเตรียมพรอม เธอคาดการณลวงหนา และเธอรับผิดชอบ เธอถือวาเปนความรับผิดชอบ
ของเธอที่ครอบครัวของเธอจะมีเสื้อผาสวมใสอยางเหมาะสม ไมมีขอแกตัวเลย
5) ความขยันขันแข็ง นี่หมายถึง ความพากเพียร และการทํางานเสร็จเรียบรอยสําเร็จลุลวง พรอมกับความใสใจ
ในรายละเอียด ความละเลยคือสิ่งที่ตรงกันขาม
6) ความอดทน นี่หมายถึงความสามารถที่จะทนตอความยากลําบากหรือสถานการณอันนาอึดอัดไดโดยไมบน
หรือตื่นตระหนก เธอสามารถแบกรับความตึงเครียดไดดวยความใจเย็น และไมยอมแพ โดยวางใจในพระเจา
และรอคอยพระองคเสมอ และนั่นแหละคือกุญแจ หากเราไมพึ่งพาพระเจาผานความยากลําบากของเรา เราก็จะ
ไมมีความอดทน หากสายตาของเราหันไปจากพระองคและไปจับจองที่สภาวะแวดลอมของเราแทน เราก็จะตื่น
ตระหนกและทําอะไรอยางหุนหันพลันแลนได
7) ความมีใจกลาหาญ มันคือพละกําลังที่จะยืนหยัดและทําสิ่งที่ถูกตองแมตองเสี่ยงกับผลลัพธอันไมพึงปรารถนา
หรือนาเจ็บปวด เชน คําวิพากษวิจารณ การถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม การเสียเพื่อน หรือการเสียเงินทองหรือ
ตําแหนงลาภยศ
8) ความซื่อสัตย โดยเฉพาะความสามารถที่จะซื่อสัตยตอความผิดพลาดของตัวคุณเอง และยอมรับความผิดพลาด
ของตนเอง คูสมรสอาจทนคุณตอไปไมไหวหากคุณไมสามารถยอมรับเวลาที่คุณเปนฝายผิดหรือเวลาที่คุณทําผิด
ไปแลว พวกเขาจะสูญเสียความเคารพที่มีตอคุณไปไดอยางรวดเร็ว
9) ความบริสุทธิ์ คือ ความบริสุทธิ์ทั้งฝายจิตใจและฝายรางกายของคุณ
IV) คุณสมบัติฝ่ายวิญญาณข้ อที่ 4 คือ เธอมีความสามารถในการบ้ านการเรือน
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นี่แปลวา เธอทําอาหารเปนและดูแลบานชองได แตขาพเจาขอกลาววา ทักษะการทําอาหารและการทํา
ความสะอาดเหลานั้นไมไดมีความสําคัญเทากับอุปนิสัยของคุณเลย คุณสามารถพัฒนาทักษะเหลานั้นไดหลังจาก
ที่คุณแตงงานไปแลว แตอุปนิสัยของคุณก็จําเปนตองไดรับการพัฒนาไปสูความเปนผูใหญเชนเดียวกันกอนที่
คุณจะแตงงาน ใหเรามาดูขอพระคัมภีรที่เหลือของสตรีที่ดีผูนี้จากพระธรรมสุภาษิต 31 และพุงเปาไปที่อุปนิสัย
ที่ดีของเธอซึ่งถูกเปดเผยในตัวเธอโดยขอพระคัมภีรเหลานี้
ข้ อ 13: เธอแสวงหาขนแกะและป่ าน และทํางานด้ วยมืออย่างเต็มใจ เธอเปนคนงานที่รับผิดชอบ ขยันขันแข็ง
และเต็มใจ
ข้ อ 14: เธอเป็ นเหมือนกําปั่ นของพ่ อค้ า เธอนําอาหารของเธอมาจากทีท่ ไี่ กล เธอเปนคนชางคิด เธอเรียนรูวิธี
ใหมๆในการทําสิ่งตางๆอยูเสมอ
ข้ อ 15: เธอลุกขึน้ ตั้งแต่ ยังมืดอยู่และจัดอาหารให้ ครัวเรือนของเธอ และจัดส่ วนแบ่ งให้ แก่ สาวใช้ ของเธอ อีกครั้ง
ที่เราดูขอนี้และมันแสดงใหเห็นวาเธอเปนคนไมเห็นแกตัวและเปนคนสัตยซื่อ เธอรับผิดชอบและขยันขันแข็ง
เธอมีหัวใจของผูรับใช
ข้ อ 16: เธอพิเคราะห์ ดูไร่ นาแล้ วก็ซื้อไว้ ด้ วยผลแห่ งนํา้ มือของเธอ เธอปลูกสวนองุ่น เธอเปนนักวางแผน เอาการ
เอางานและรอบคอบ
ข้ อ 17: เธอคาดเอวของเธอด้ วยกําลัง และกระทําให้ แขนของเธอเข้ มแข็ง เธอรักษารูปรางใหดูดี ไมใชเพราะเห็น
แกรูปรางของตัวเองเทานั้น แตเพราะเห็นแกความสามารถที่จะทํางานใหสําเร็จลุลวงดวย เธอจึงไมเหนื่อยงาย
ข้ อ 18: เธอรู้ว่าสิ นค้ าของเธอเป็ นของทีด่ ี กลางคืนตะเกียงของเธอก็ไม่ ดับ เธอหยั่งรูและรูจักแยกแยะ
ข้ อ 19: เธอยืน่ มือออกจับไน และมือของเธอจับเครื่องปั่น เธอมีทักษะชํานาญ เพราะเธอพัฒนาทักษะเหลานั้นอยู
เสมอ คุณไมมีทางทําอะไรดีไดโดยไมลงมือและฝกซอม
ข้ อ 20: เธอหยิบยื่นให้ คนยากจน เออ เธอยืน่ มือออกช่ วยคนขัดสน เธอมีใจเมตตากรุณา โอบออมอารี
ข้ อ 21: เธอไม่ กลัวหิมะมาทําอันตรายแก่ คนในครัวเรือนของเธอ เพราะบรรดาคนในครัวเรือนของเธอสวมเสื้อสี
แดงสด เธอเตรียมพรอม เธอคาดการณลวงหนา
ข้ อ 22: เธอทําผ้ าปูสําหรับเธอด้ วยสิ่ งทอ เสื้อผ้าของเธอทําด้ วยผ้าลินินและผ้าสี ม่วง เธอแตงตัวดี แตสุภาพ
เรียบรอย เธอไมไดตั้งหนาตั้งตาทําใหตัวเองดูดี เธอเพียงแตไมปลอยใหตัวเองดูโทรมเทานั้น
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ข้ อ 23: สามีของเธอเป็ นที่ร้ ู จักทีป่ ระตูเมือง เมื่อท่านนั่งอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญ่ ของแผ่นดินนั้น โปรดสังเกตวาเขา
เปนผูที่ไดรับเกียรติ และเธอมีสวนในเกียรตินั้น แตเธอก็ไมไดเรียกรองเกียรตินั้นเลย เธอถอมตัว เธอไมได
แสวงหาเกียรติเพื่อตัวเอง แตแสวงหาเกียรติใหสามีของเธอ
ข้ อ 26: เธออ้ าปากกล่ าวด้ วยสติปัญญา และกฎเกณฑ์ แห่ งความกรุ ณาก็อยู่ทลี่ นิ้ ของเธอ เธอเปยมดวยสติปญญา
จากพระคัมภีรที่เธอสั่งสมมาจากการศึกษาพระวจนะของพระเจาเปนเวลาหลายปและจดจํามันไวในใจเธอ
ข้ อ 27: เธอดูแลการงานในครั วเรือนของเธอ และไม่ รับประทานอาหารแห่ งความเกียจคร้ าน เราเห็นความขยัน
ขันแข็งของเธออีกครั้ง

คุณสมบัติฝ่ายมนุษย์ 4 ประการของผู้หญิงในอุดมคติ
I) คุณสมบัติฝ่ายมนุษย์ ประการที่ 1 ของผู้หญิงในอุดมคติคือ ความเป็ นผู้หญิง
ความเปนผูหญิงคืออะไร? มันคือความนุมนวลออนหวานที่พบในรูปลักษณภายนอก พฤติกรรม
ภายนอก หรือธรรมชาติภายในของผูหญิง มันคือการขับเนนความแตกตางระหวางผูหญิงและผูชายนั่นเอง พระ
เจาทรงสรางเรามาตางกันและทรงตองการใหเราดูตางกันและมีพฤติกรรมที่ตางกันดวย และทําไมความเปน
ผูหญิงถึงมีเสนหตอผูชายละ? คําตอบงายๆก็คือ พระเจาทรงสรางเรามาแบบนั้นนั่นเอง แตจริงๆแลวขาพเจาคิด
วา นั่นเปนเพราะวาผูหญิงที่ดูเปนผูหญิงทําใหผูชายรูสึกวาตัวเองเปนผูชายมากขึ้นนั่นเอง
ความเปนผูหญิงสงผลอยางไรตอผูชาย? มีผูกลาวไววา มันปลุกความรูสึกเชิงรักใครของเขาที่มีตอเธอ
เมื่อความเปนผูหญิงของเธอหายไป ความรูสึกเชิงรักใครอันออนโยนของเขาที่มีตอเธอก็จะหายไปเชนกัน แกน
กลางของความเปนผูหญิงคือ การที่ผูหญิงยอมรับความเปนผูหญิงของตนเอง ซึ่งแปลวาเธอไมไดดื้อรั้นตอ
บทบาทที่พระเจาทรงประทานใหเธอในฐานะผูหญิง เธอไมไดตองการนํา เธอมีความสุขกับการนบนอบยอมฟง
และทําตาม
ภายในคุณสมบัติของความเปนผูหญิงนี้ เราบอกไปแลววามันไมใชแครูปลักษณภายนอกของเธอเทานั้น
แตเปนพฤติกรรมภายนอกและธรรมชาติภายในของเธอดวย แลวอะไรที่บงบอกถึงรูปลักษณที่เปนผูหญิงละ?
ผูหญิงในอุดมคติไมใชเวลาเปนชั่วโมงๆไปกับการดูแลรูปลักษณตัวเองจนลืมหนาที่ๆสําคัญอื่นๆ แตผูหญิงที่มี
ความเปนผูหญิงก็ไมละเลยรูปลักษณของตัวเองเชนกัน สัญชาตญาณของเธอบอกวาเธอตองดูดีตลอดเวลาเทาที่
เธอทําได เธอไมละเลยผมเผา ใบหนา รูปราง หรือเสื้อผาของเธอ
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เราจําไดถึงผูหญิงคนนั้นในสุภาษิต 31 ที่ตื่นกอนตะวันขึ้นเพื่อดูแลความตองการตางๆของครอบครัว
ของเธอ และเธอก็แตงตัวดีดวย ดังนั้น ถึงแมวาเสนหเปนของหลอกลวงและความงามก็เปลาประโยชน แตผูหญิง
ที่ดีและที่มีความเปนผูหญิงก็จะพยายามทําใหตัวเองดูดีที่สุด คุณสมบัติอีกอยางหนึ่งของผูหญิงที่มีความเปน
ผูหญิงคือ เธอระมัดระวังที่จะแตงกายสุภาพ เธอไมดึงความสนใจอันไมเหมาะสมมาที่รางกายของเธอหรือ
พยายามเปดเผยเรือนรางของตนเอง
1 ทิโมธี 2:9 “ฝ่ ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกันให้ แต่ งตัวสุ ภาพเรียบร้ อยพร้ อมด้ วยความรู้จักละอาย และความมี
สติสัมปชั ญญะ ...”
การดึงความสนใจมาที่เรือนรางของเธอหรือเปดเผยมันไมถือวาแสดงความเปนผูหญิง แตเปนการปลอย
เนื้อปลอยตัวมากกวา มันเปนภาพของหญิงแพศยาหรือหญิงใจงาย
สุ ภาษิต 7:10 “และดูเถิด หญิงคนหนึ่งมาพบเขาแต่ งตัวอย่ างหญิงแพศยาหัวใจเจ้ าเล่ห์”
ผูหญิงคนนี้สวมเสื้อผาที่ประกาศวานางเปนหญิงแพศยา และวางสําหรับทุกคน คราวนี้เสื้อผาแบบไหน
ที่ประกาศวาผูหญิงคนหนึ่งเปนคนใจงายและพรอมสําหรับทุกคนวันนี้ละ? มันคือเสื้อผาที่ไมสุภาพซึ่งเปดเผย
เรือนรางของเธอนั่นเอง ดังนั้น รูปลักษณที่มีความเปนผูหญิงมีคุณสมบัติทั้งความมิดชิดและความสุภาพ
เรียบรอย คราวนี้อากัปกิริยาหรือพฤติกรรมภายนอกที่แสดงความเปนผูหญิงคืออะไร? มันก็คือวิธีที่ผูหญิงคนนั้น
เดินเหิน พูดจา ใชมือไม น้ําเสียงของเธอ การแสดงสีหนาของเธอ และการหัวเราะของเธอ มันคือทุกสิ่งเหลานี้
รวมๆกัน คุณอาจกลาวไดวามันคือวิธีที่เธอแสดงตัวตนของเธอออกมานั่นเอง
รูปลักษณที่มีความเปนผูหญิงเปนสิ่งสําคัญ แตหากคุณไมเพิ่มอากัปกิริยาที่แสดงความเปนผูหญิงเขาไป
ดวยละก็ ผลลัพธทไี่ ดก็อาจนาผิดหวังหรือถึงกับนาขันดวยซ้ํา ยกตัวอยางเชน หากผูหญิงคนหนึ่งแตงกายในชุด
สวยหวาน แตพูดจาโผงผางหรือเคลื่อนไหวเกงกางเหมือนผูชาย อากัปกิริยาของเธอก็จะดูไมเขากับชุดที่เธอสวม
เธอจะรูสึกอึดอัดที่ตองสวมชุดนั้นราวกับวาเปนผูชายสวมดวยซ้ํา เราเคยเห็นผูหญิงที่สวมชุดหวานแบบผูหญิง
มากๆมาแลว แตพวกเธอก็สวมมันราวกับวามันไมใชชุดของตัวเองเลย ผูหญิงเหลานั้นไมไดมีกิริยาทาทางที่
สอดคลองกับชุดที่พวกเธอสวม
จงแนใจวาบทสนทนาของคุณไมไดมีจุดสนใจอยูที่ตัวคุณคนเดียว นั่นคือ ลูกๆของคุณ สามีของคุณ
บานของคุณ ปญหาตางๆของคุณ และความสําเร็จของคุณ อยาครอบครองการสนทนา ทุกครั้งที่ใครบางคนเปด
หัวขอสนทนาใหม อยาเปลี่ยนบทสนทนากลับมายังสิ่งที่คุณสนใจ อยาปลอยใหบทสนทนาของคุณมีถอยคําที่
รุนแรง วิพากษวิจารณ หรือกดขี่ คุณสมบัติเหลานี้ไมมีความเปนผูหญิงเอาเสียเลย จงแนใจวาคําพูดสะทอนถึง
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ความออนโยน ความเมตตากรุณา และความรัก หากบทสนทนากําลังพูดถึงบุคคลที่ประสบเคราะหอยู จงแสดง
ความเห็นอกเห็นใจและความหวงใยออกมา จงใชโอกาสทุกครั้งเพื่อที่จะปกปองผูคน และแสดงความอดทน
นานและความเขาอกเขาใจ
จงหลีกเลี่ยงการพูดถึงคนที่คุณไมชอบ เพราะคุณอาจถูกยั่วยุใหกลาวคําพูดที่ทารุณได จงหลีกเลี่ยงคําพูด
เชิงลบ บทสนทนาทุกครั้งของคุณควรสะทอนถึงความออนโยน ความอดทน การยกโทษให ความเขาอกเขาใจ
ความอดกลั้น และความรัก
1 เปโตร 3:4 “แต่ จงให้ เป็ นอย่ างคนทีซ่ ่ อนไว้ในจิตใจ ด้ วยสิ่ งทีไ่ ม่ รู้ เสื่ อมสลาย คือเครื่องประดับแห่ งจิตใจทีอ่ ่อน
สุ ภาพและสงบเสงี่ยม ซึ่งเป็ นสิ่ งทีม่ ีค่ามากในสายพระเนตรพระเจ้ า”
สาวๆสวนใหญสมัยนี้ไมเขาใจแนวคิดนี้จริงๆ พวกเธอทุกคนถูกสอนใหแขงขันกันในเกมกีฬาและใน
ตลาดงานเหมือนพวกผูชาย ในธรรมชาติของความเปนผูหญิงมันมีความนุมนวลหรือความออนหวานอยู ผูหญิง
ที่มีความเปนผูหญิงคอนขางที่จะนบนอบเชื่อฟงและพึ่งพาผูชายใหปกปองดูแลพวกเธอ ผูหญิงที่เปนแบบนี้จะ
ไมมีความดุดัน ความหาวหาญ การชอบแขงขัน หรือความปรารถนาที่จะออกคําสั่งเหมือนผูชาย
ธรรมชาติที่มีความเปนผูหญิงจะบงบอกขอแตกตางระหวางผูชายและผูหญิงอยางชัดเจน และเพิ่มแรง
ดึงดูดเขาหากันและกันมากยิ่งขึ้น เราควรขอบคุณพระเจาสําหรับความแตกตางขอนี้ และพยายามทุกวิถีทางที่จะ
สงวนรักษามันไว เพราะมันเปนสิ่งที่พระเจาทรงประทานให ธรรมชาติที่แสดงความเปนผูหญิงจะปลุกแรง
กระตุนของผูชายที่จะปกปองและเลี้ยงดูผูหญิง ความรูสึกที่นารื่นรมยมากที่สุดอยางหนึ่งที่ผูชายแทจะสัมผัสไดก็
คือ การที่เขาตระหนักถึงอํานาจและการปกปองคุมครองแบบลูกผูชาย เมื่อคุณขโมยความรูสึกถึงพละกําลังและ
ความสามารถในการปกปองและเลี้ยงดูที่เหนือกวานี้ไป คุณก็ขโมยความเปนลูกผูชายของเขาไป ผูชายมีความสุข
กับการปกปองและเปนที่พึ่งของผูหญิงที่มีความเปนผูหญิง
ผูชายไมอาจมีความสุขหรือความพึงพอใจจากการไดปกปองและเลี้ยงดูผูหญิงคนหนึ่งที่แสดงออกอยาง
ชัดเจนวาเธอสามารถอยูไดสบายโดยไมมีเขาไดเลย เขาจะมีความสุขก็ตอเมื่อเขาไดปกปองและเปนที่พึ่งของ
ผูหญิงคนหนึ่งที่ตองการการดูแลจากเขา หรืออยางนอยก็ดูเหมือนวาเธอตองการมัน นั่นแหละคือประเด็นสําคัญ
เธออาจไมตองการการเลี้ยงดูและการปกปองคุมครองจากเขา แตเธอก็ยอมใหตัวเองตกอยูในตําแหนงที่เธอ
ตองการมัน หรืออยางนอยก็ทําเหมือนตองการมันในสายตาของเขา
คราวนี้ เรารูจักผูหญิงบางคนที่มีความเปนชายและมีความสามารถมากซึ่งไดรับความชื่นชมจากผูชาย
อยางมาก เธออาจประสบความสําเร็จอยางมากในโลกธุรกิจและถือวาเปนผูนําที่เกงกาจ แตอยายอมใหความชื่น
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ชมของผูชายที่มีตอผูหญิงแบบนั้นมาทําใหคุณสับสนเปนอันขาด ความชื่นชมของเขาไมไดแปลวาเขาเห็นวาเธอ
มีเสนหนาดึงดูด เขาชื่นชมเธอเหมือนกับที่เขาชื่นชมผูชายอีกคนหนึ่ง เพราะความสามารถของเธอ แตเขาคงไม
คิดที่จะแตงงานกับเธอแนๆ
คราวนี้ลักษณะเฉพาะของธรรมชาติแบบผูหญิงมีอะไรบาง
1) ความสงบเสงี่ยม 1 เปโตร 3:4… คือเครื่ องประดับแห่ งจิตใจทีอ่ ่อนสุ ภาพและสงบเสงี่ยม
ธรรมชาติของผูหญิงคือ นุมนวลและออนหวาน ซึ่งเปรียบไดกับธรรมชาติที่แข็งแกรงและหนักแนน
ของผูชาย ความออนแอนี้ไมไดหมายถึงความออนแอของอุปนิสัย การขาดความอดทน หรือการขาดความกลา
หาญฝายศีลธรรม
คราวนี้ ถึงแมวาผูชายจะหลงใหลความเปราะบางที่อยูในตัวผูหญิง แตมีคุณสมบัติที่มีความสมดุลที่พวก
เขาชื่นชอบเชนกัน ผูชายตองการความมั่นใจวา ถึงแมวาเธอตองการพึ่งพาเขาใหดูแลเธอและปกปองเธอ แตเธอก็
มีความสามารถแฝงอยูภายในตัวที่จะใชไดยามฉุกเฉินเชนกัน เขาจําเปนตองรูวาในยามคับขัน เธอจะมีความกลา
หาญ พละกําลัง ความอึด และความสามารถที่จะแกปญหาที่ยากๆได และในกรณีนั้นเธอจะไมเอาแตรอคอย
ความชวยเหลือ ดังนั้น เธอจึงมีพลังแฝงอยูภายในตัวซึ่งไมจําเปนตองเปดเผยออกมาเสมอไป นั่นแหละคือนิยาม
ของความสงบเสงี่ยม นั่นคือ “พละกําลังที่อยูภายใตการควบคุม”
2) ความนบนอบเชื่อฟง ธรรมชาติของผูหญิงคือ การนบนอบตอสิทธิอํานาจ การไวเนื้อเชื่อใจ และการปรับตัว
ได ซึ่งเปนคุณสมบัติแหงการยอมจํานนซึ่งทําใหเธอเปนผูตามที่ดี และทําใหเธอรูสึกเปนธรรมชาติที่จะยอม
จํานนตอการนําของสามีเธอ การนบนอบเชื่อฟงของภรรยาตอพระเจาโดยการนบนอบตอสามีของเธอคือ
ลักษณะที่เปนเหมือนพระคริสต และยิ่งเธอเชื่อฟงพระเจาโดยการนบนอบและเชื่อฟงสามีของเธอมากเทาไร เธอ
ก็ยิ่งเปนเหมือนพระคริสตมากขึ้นเทานั้น และยิ่งสามีของเธอรักเธอและทุมเทเพื่อเธอมากเทาไร เขาก็ยิ่งเปน
เหมือนพระคริสตมากขึ้นเทานั้น
ดังนั้น หากภายในใจของคุณ คุณรูสึกไมชอบแนวคิดที่วาพระเจาทรงตองการใหภรรยานบนอบตอสามี
ของตน ขาพเจาก็ขอใหคุณตรวจสอบจิตใจของคุณเสียใหม “คุณอยากใหพระเจาพอพระทัยกับชีวิตของคุณจริงๆ
ไหม?” 1 ยอห์ น 5:3 “เพราะนี่แหละเป็ นความรักต่ อพระเจ้ า คือทีเ่ ราทั้งหลายรักษาพระบัญญัติของพระองค์ และ
พระบัญญัติของพระองค์ น้ ันไม่ เป็ นที่หนักใจ” หากเรารักพระเจาจริงๆเราก็ยอมอยากที่จะรักษาพระบัญญัติของ
พระองค และเรายอมไมเกิดการตอสูภายในใจเราเพื่อยอมรับบัญญัติเหลานั้น หากคุณเห็นวาแนวคิดนี้ที่วาพระ
เจาทรงตองการใหคุณนบนอบเชื่อฟงตอสามีในอนาคตของคุณเปนเรื่องไมดี แลวพระคริสตทรงเปนองคพระผู
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เปนเจาแหงชีวิตและจิตใจของคุณจริงๆหรือ? พระคริสตตรัสไวใน ลูกา 6:46 “เหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงเรียกเรา
ว่ า `พระองค์ เจ้ าข้ า พระองค์ เจ้ าข้ า' แต่ ไม่ กระทําตามทีเ่ ราบอกนั้น” หากพระองคทรงเปนองคพระผูเปนเจาของ
เราจริงๆ เราก็ควรที่จะยอมจํานนตอทุกสิ่งที่พระองคทรงบัญชาใหเรากระทํา หากเรากลับใจใหมแลวจริงๆและ
ยอมใหพระองคเปนเจาชีวิตของเรา นั่นแหละถึงจะเปนการมอบถวายชีวิตทุกดานของเรา
3) การพึ่งพา
การพึ่งพาของผูหญิงอาจนิยามไดวาเปนการแสดงออกถึงความตองการของผูหญิงสําหรับการดูแลและ
การปกปองคุมครองจากผูชาย เธออาจสามารถเลี้ยงดูตัวเองและปกปองตัวเองไดเปนอยางดี แตเธอก็ยอมให
ตัวเองตองการออมแขนที่เขมแข็งใหเธอไดพักพิง คนหาเลี้ยงครอบครัวใหเธอไดพึ่งพา และคนปกปองคุมครอง
ใหเธอไดอุนใจเชนกัน เพราะเหตุใดนะหรือ? เพราะพระเจาของเธอทรงออกแบบใหเปาหมายในชีวิตคูของเธอ
เนนบานเปนหลักนั่นเอง ดังนั้น พลังงานทั้งหมดของเธอจึงเปนการทุมเทไปที่บาน และหากเธอตองการประสบ
ความสําเร็จในอาชีพการบริหารจัดการบานของเธอสําหรับลูกๆและสามีของเธอ เธอก็ตองทุมเทเวลาและ
พลังงานของเธอไปในทิศทางนั้น ดังนั้น เธอจึงตองการใหสามีของเธอหาเลี้ยงครอบครัว ทํางานที่เหนื่อยยาก
และปกปองเธอและลูกๆของเธอจากอันตราย
กลาวในอีกแงหนึ่งก็คือ เธอยอมใหตัวเองไดพึ่งพาสามีของเธอเพื่อที่เขาจะไดทําหนาที่หาเลี้ยงและ
ปกปองครอบครัวตามที่พระเจาไดทรงประทานใหแกเขา เพื่อที่เธอจะไดทุมเทใหกับบทบาทที่พระเจาทรง
ประทานใหแกเธอในการดูแลบานชองและเลี้ยงดูบุตรยามที่เขาออกไปทํางาน
4) ความออนโยน
ผูหญิงที่มีความเปนผูหญิงมีแนวโนมที่จะมีความรูสึกที่ออนโยนตอคนที่ตองการความชวยเหลือ คนไร
เดียงสา และคนที่ประสบกับความทุกขยาก มีคนกลาวไววาพวกเธอจะเกิดความสงสารและความรูสึกเห็นอกเห็น
ใจไดงาย มันคือสิ่งที่ทําใหพวกเธอเปนคุณแมที่ดี และมันถวงดุลดานที่เขมงวดและเนนการปฏิบัติมากกวาของ
สามีของพวกเธอ แตคุณแมบางคนก็ถูกสอนมาใหซอนดานที่ออนโยนนั้นไว แตจริงๆแลวการเปดเผยมันจะทํา
ใหผูชายหลงใหล หรือถึงกับหลงเสนหดวยซ้ํา มีผูชายไมกี่คนหรอกที่ชอบผูหญิงที่หาวและดุดัน
คราวนี้ ความเปนผูหญิงมีผลกระทบอะไรตอผูชายละ? การทําตัวเปนผูหญิงมีขอดีอะไรตอผูหญิงละ?
เมื่อผูหญิงมีความเปนผูหญิงมากขึ้น หรือจะกลาววา สงบเสงี่ยมมากขึ้น นบนอบเชื่อฟงมากขึ้น พึ่งพาอาศัยมาก
ขึ้น และออนโยนมากขึ้น ผูชายก็จะเริ่มรูสึกถึงความปรารถนาที่จะเสนอการดูแลและการปกปองของเขามากขึ้น
และเมื่อเขาทุมเทตัวเองใหกับการดูแลเธออยางเต็มที่มากกวาเดิม ความรักและความออนโยนที่เขามีตอเธอก็จะ
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เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน นี่เปนเรื่องจริงสําหรับใครก็ตามที่ปกปองและดูแลผูอื่น ยิ่งใครสักคนทุมเทชีวิตและจิตใจไป
กับสิ่งใดก็ตาม ความรักของพวกเขาที่มีตอสิ่งนั้นก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้น เรามีแนวโนมที่จะรักผูที่เราปรนนิบัติ ในทาง
กลับกันเมื่อเราไมใสใจตอใครบางคนที่เราตองรับผิดชอบ เราก็อาจหมดรักในตัวพวกเขาได
โปรดจําไววา ผูชายไมไดเสนอการดูแลและการปกปองคุมครองใหแกผูหญิงเวนเสียแตวาเธอยอมให
ตัวเองดูเหมือนตองการมันและขาดมันเสียไมได ดังนั้น จงพัฒนาธรรมชาติความเปนผูหญิงของคุณเพื่อที่จะ
ไดรับการดูแลอยางทุมเทของเขาและเพิ่มพูนความรักที่เขามีตอคุณ กลาวโดยพื้นฐานแลวคือ คุณแสดงธรรมชาติ
ความเปนผูหญิงออกมา นั่นคือ คุณสงบเสงี่ยม นบนอบเชื่อฟง พึ่งพาอาศัย และออนโยนถึงระดับไหน คุณก็จะ
ปลุกเราความปรารถนาในตัวสามีของคุณที่จะดูแลคุณมากยิ่งขึ้น เลี้ยงดูคุณและปกปองคุณจนถึงระดับเดียวกัน
และเมื่อเขากระทําเชนนั้น ขณะที่เขารูสึกวาตัวเองตองทุมเทใหกับการดูแลคุณ ความรักที่เขามีตอคุณก็จะเพิ่มพูน
ขึ้น
ดังนั้น สิ่งนี้ที่เรียกวา ธรรมชาติของความเปนผูหญิงโดยพื้นฐานแลวคือ วิธีของพระเจาที่จะใหคุณมี
อํานาจเหนือสามีของคุณเพื่อที่จะกระตุนเขาใหทุมเทเต็มที่ใหกับคุณมากยิ่งขึ้น และในการกระทําเชนนั้น เขาก็
ยิ่งตกหลุมรักคุณมากยิ่งขึ้นดวย กระนั้น วัฒนธรรมอเมริกันในชวง 40 – 50 ปหลังมานี้ไดสอนผูหญิงวา
ธรรมชาติของความเปนผูหญิง โดยเฉพาะดานที่ตองนบนอบและพึ่งพามากขึ้นนั้นเปนสิ่งที่ไมดี วัฒนธรรม
อเมริกัน ไมวาจะเปนโรงเรียน ภาพยนตร หรือสื่อตางๆไดพยายามลางสมองพวกผูหญิงอยางนอย 2 ชั่วอายุคน
แลวตอนนี้ใหละทิ้งธรรมชาติของความเปนผูหญิงนี้และผลลัพธก็สงผลเสียตอชีวิตคูมากมายมาโดยตลอด พวก
ผูหญิงไมเขาใจวาทําไมสามีของพวกเธอถึงไมรักพวกเธอ
II) คุณสมบัติฝ่ายมนุษย์ ข้อที่ 2 ของผู้หญิงในอุดมคติคือ ความเบิกบานทีเ่ ปล่ งประกาย
“ความเบิกบานที่เปลงประกาย” นี้คืออะไรกันแน? และมันแตกตางจากความสุขและความชื่นชมยินดี
ภายในที่เราพูดถึงกอนหนานั้นอยางไร? เอาละ ความสุขภายใน ความปติยินดี และความพอใจในสิ่งที่มีอยู
สามารถเกิดขึ้นไดโดยการดําเนินชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจาเทานั้น แต “ความเบิกบานอันเปลงประกาย” คือ
คุณสมบัติที่คุณตั้งใจแสดงออกมาดวยความสมัครใจ เชน เวลาที่คุณเลือกที่จะยิ้ม มันคือการเลือกที่จะเบิกบาน
แทนที่จะเศรา ที่จะหัวเราะงาย ที่จะมองโลกในแงดี ที่จะมีอารมณขัน ที่จะกระตือรือรนแทนที่จะเฉยเมย และที่
จะมีอารมณที่แจมใสเทานั้นเอง คุณสมบัติเหลานี้มีพลังที่จะทําใหคนอื่นมีกําลังใจดีขึ้น และมันติดตอกันได พระ
ธรรมสุภาษิตพูดถึงความเปยมสุขอันเปลงประกายนี้วา ใจที่ราเริง
สุ ภาษิต 15:13 “ใจทีร่ ่ าเริงกระทําให้ สีหน้ าแจ่ มใส แต่ โดยความเศร้ าในใจดวงจิตก็แหลกสลายไป”
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ดูแวบแรกเหมือนกับวา คนๆหนึ่งไมมีอํานาจควบคุมใหตนเองมีใจที่ราเริงไดหรือไมได และมันขึ้นอยู
กับสภาพการณแวดลอมทั้งสิ้น นั่นคือ หากสิ่งตางๆเรียบรอยดี จิตใจของพวกเขาก็ราเริง แตถาไม จิตใจของพวก
เขาก็โศกเศรา งั้นทําไมพระเจาถึงบอกเราถึงผลลัพธของการมีใจที่ราเริงแทนที่จะบอกเราถึงวิธีการทําใหตัวเองมี
ใจที่ราเริงละ?
สุ ภาษิต 17:22 “ใจร่ าเริงเป็ นยาอย่ างดี แต่ จิตใจทีห่ มดมานะทําให้ กระดูกแห้ ง”
สุ ภาษิต 15:15 “ทุกๆวันของคนทีท่ ุกข์ ใจก็ร้าย แต่ คนทีม่ ีใจร่ าเริงมีการเลีย้ งต่ อเนื่องกัน”
เพราะวาการมีใจที่ราเริงนั้นเปนการตัดสินใจอยางหนึ่งนั่นเอง! และพระองคก็กําลังบอกเราถึงขอดีของ
การตัดสินใจดังกลาว พระธรรมสุภาษิตมีเนื้อหาเกี่ยวกับการตัดสินใจตางๆและผลลัพธของมัน ไมวาดีหรือเลวก็
ตาม และการมีใจที่ราเริงก็เปนการตัดสินใจอยางหนึ่งดวย
III) คุณสมบัติฝ่ายมนุษย์ ข้อที่ 3 ของผู้หญิงในอุดมคติคือ สุ ขภาพทีแ่ จ่ มใส
รูปลักษณที่นาดึงดูดมากที่สุดคือ รูปลักษณที่สมบูรณแข็งแรง การมีรูปรางที่ผอมเกินไปไมไดดูดีไปกวา
การมีน้ําหนักเกินแตอยางใด และการมีรูปลักษณที่เหนื่อยเกิน และปวยกระเสาะกระแสะก็ไมนาดึงดูดเชนกัน
ไมใชวาความงามเปนสิ่งสําคัญ แตเคล็ดลับของการที่คุณจะดูดีที่สุดคือ การที่คุณมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณที่สุด
IV) คุณสมบัติฝ่ายมนุษย์ ข้อที่ 4 ของผู้หญิงในอุดมคติคือ การทําตัวเหมือนเด็ก
มัทธิว 18:3 “แล้ วตรัสว่ า "เราบอกความจริงแก่ ท่านทั้งหลายว่ า ถ้ าพวกท่านไม่ กลับใจเป็ นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่าน
จะเข้ าในอาณาจักรแห่ งสวรรค์ ไม่ ได้ เลย”
พระคริสตตรัสเชนนั้นโดยหมายความวาอะไร? ขาพเจาคิดวาเด็กเล็กๆมีจิตใจที่วานอนสอนงายและเชื่อ
ฟง พวกเขาเปดใจรับการสั่งสอน และพวกเขาก็มีใจใหอภัย ประเด็นของการทําตัวเหมือนเด็กก็คือ วิธีการ
ตอบสนองตอความเจ็บปวดและเวลาที่สามีของคุณทําใหคุณเสียใจ โดยตอบสนองเหมือนที่เด็กพึงกระทํา นั่นคือ
ไมใชการเถียงดวยถอยคําที่เสียดสี หรือถากถางอยางขมขื่น แตโดยการแสดงความรูสึกที่เจ็บปวดของคุณออกไป
อยางตรงๆ เมื่อเธอเจ็บปวดหรือเสียใจเพราะเขาปฏิบัติไมดีตอเธอ วิพากษวิจารณเธออยางรุนแรง ใจรายหรือ
ลําเอียงกับเธอ หรือดูแคลนเธอหรือทอดทิ้งเธอ ทําใหเธอผิดหวังหรือทํารายความรูสึกเธอ เธอรับมือกับมัน
อยางไร? ไมใชโดยการโตตอบกลับไปดวยอารมณที่เกรี้ยวกราดหรือหลบไปอยูเงียบๆคนเดียว
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เด็กๆจะแสดงออกใหผูที่ทําใหพวกเขาเจ็บเห็นเลยวาพวกเขาเจ็บปวด และเชื่อมั่นอยางสุดจิตสุดใจวา
คนๆนั้นจะทําทุกอยางที่จําเปนเพื่อแกไขความเจ็บปวดของตน เด็กจะไมใชคําพูดที่ถากถางเพื่อทําใหอีกฝายเจ็บ
บาง

บทที่ 4 ---- การสื่ อสาร
ชีวิตคริสเตียนลวนเกี่ยวของกับความสัมพันธทั้งสิ้น มันเกี่ยวของกับความสัมพันธของเรากับพระเจา
และกับคนอื่นๆ ความสัมพันธทุกอยางลวนตองมีการสื่อสาร ดังนั้น เพราะชีวิตลวนเกี่ยวของกับความสัมพันธ
กับพระเจาและกับผูอื่น ชีวิตก็ลวนเกี่ยวของกับการสื่อสาร การสื่อสารเปนทักษะขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอการสราง
และรักษาความสัมพันธอันดีไว ความสัมพันธระหวางสามีและภรรยาที่ดีนั้นไมอาจเกิดขึ้นไดหากปราศจากการ
สื่อสารที่ดี
I) หลักการข้ อแรกของการสื่ อสารคือ ความบริสุทธิ์ใจ
เอเฟซัส 4:25 “เหตุฉะนั้นท่ านจงเลิกพูดมุสาเสี ย และ `จงต่ างคนต่ างพูดความจริงกับเพือ่ นบ้ าน'
เพราะว่ าเราต่ างก็เป็ นอวัยวะของกันและกัน”
ในฐานะที่เปนคริสเตียน เราไมอาจมีความสัมพันธที่ดีกับผูอื่นไดเลยหากเราไมมีความจริงใจ การ
เปดเผย และความจริงในความสัมพันธของเรา ความสัมพันธของเราตองตั้งอยูบนพื้นฐานทั้งสามประการนี้
ความจริงใจคือ การไมพูดเท็จ ไมโกหกหรือกลาวเกินจริง การเปดเผยคือ การไมปดซอนสิ่งใดไว และการพูด
ความจริงตามที่พระวจนะของพระเจาไดเปดเผยไวแลว แงมุมทั้งสามประการนี้จําเปนอยางยิ่งตอความสัมพันธ
ในชีวิตคู
การสื่อสารที่ดีเปนสิ่งจําเปนตอครอบครัวที่มีพระคริสตเปนศูนยกลางเพราะวามันคือวิธีการวางรากฐาน
หลอเลี้ยง และรักษาความสัมพันธของสามีภรรยา หากปราศจากการสื่อสารที่จริงใจ เปดเผย และสัตยจริง ชีวิตคู
ก็จะเริ่มแตกสลาย
เจย อดัมส ผูใหคําปรึกษาตามพระคัมภีร ไดใหภาพประกอบดังนี้: “หลายปกอน มิชชันนารีทานหนึ่งกับ
ภรรยาของเขาไดเดินทางกลับมาจากการไปรับใชในตางแดน ตัวภรรยาเกิดความซึมเศราอยางหนัก พวกเขาไป
39

พบผูใหคําปรึกษาตามพระคัมภีรทานหนึ่ง เขาอธิบายใหสองสามีภรรยาฟงเกี่ยวกับหลักการของการสื่อสารที่
จริงใจ เปดเผย และสัตยจริง และเมื่อพวกเขาฟงจบ ภรรยาก็หันไปหาสามีและพูดวา “ปญหาของฉันก็คือ ตอนที่
ฉันแตงงานกับคุณ ฉันไมไดรักคุณ และฉันก็ไมเคยรักคุณเลยตั้งแตนั้นเปนตนมา ฉันไมเคยรักคุณ แตฉันก็ไมเคย
บอกความจริงนี้กับใครมากอนดวย”
ผูหญิงคนนี้มีปญหา และไมมีใครสามารถชวยอะไรเธอไดเลยเพราะเธอ “ไมเคยบอกความจริงกับใคร”
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เธอไมรูวิธีรับมือกับปญหา และไมมีใครหนาไหน แมแตสามีของเธอเอง ที่รูวาควรทําอะไรเพราะ
พวกเขาไมรูวาปญหาคืออะไร ทันทีที่เกิดการสื่อสาร ปญหาก็สามารถไดรับการแกไข ชีวิตของเธอระทมทุกขมา
ตลอดจนถึงบัดนี้ ทั่วทั้งรางกายของเธอไดรับความทุกขทรมานเพราะขาดการสื่อสารที่จริงใจ
งานรับใชในตางแดนรับผลเสีย เธอรับผลเสีย และสามีของเธอก็รับผลเสีย ปแลวปเลาที่เธอตองทนทุกข
ทรมาน เธอไดแตปรับทุกขกับตัวเองตามลําพังวา “ถาฉันไดแตงงานกับคนอื่น ฉันก็คงไมตองมาอยูที่นี่ และชีวิต
ของฉันก็คงไมเปนแบบนี้” แตการสงสารตัวเองไดนําเธอไปสูความซึมเศราอยางหนักจนสามีของเธอเห็นวาเขา
จําเปนตองเพลาๆเรื่องงานรับใชลงและเดินทางกลับไปยังสหรัฐอเมริกาในที่สุด ปญหานั้นสามารถไดรับการ
แกไขก็ตอเมื่อเธอจริงใจและเปดเผยเทานั้น และความจริงจากพระคัมภีรสามารถปรับใชกับปญหาดังกลาวได
ทันทีที่เธอทําเชนนั้น เธอก็ไดรับความชวยเหลือและชีวิตคูก็ถูกสรางขึ้นใหมบนความรักตามพระคัมภีร
ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการทําและการให โลกนิยามความรักวาเปนความรูสึกอยางหนึ่ง แตความรักแบบ “อา
กาเป” ของพระคัมภีรตั้งอยูบนพื้นฐานของการทําและการให และความรูสึกรักก็จะตามมา มิชชันนารีผูนั้นและ
ภรรยาไดเดินทางกลับไปรับใชในตางแดนตอ และเขาทั้งสองก็รักกัน
ทอมและจิลล สามีภรรยาอีกคูหนึ่งนั่งอยูตรงขามผูใหคําปรึกษาตามพระคัมภีรทานหนึ่งที่อยูอีกฟากของ
โตะ เธอรูสึกขมขื่นตอสามีของเธอและบอกแกผูใหคําปรึกษาวา “ฉันแนใจวาสามีของฉันกําลังขโมยเงินของเรา
ไปและฉันอยากรูวาเขาเอามันไปทําอะไร”
เธอเก็บเรื่องนี้ไวในใจมาตลอดสี่หรือหาเดือนที่ผานมา ดวยเหตุนี้เองเธอจึงรูสึกขมขื่นมากขึ้นทุกวัน
ผูใหคําปรึกษาหันไปหาผูเปนสามีและถามวา “ทอม เงินเหลานั้นอยูไหนครับ?” ทอมลวงเขาไปในกระเปา
กางเกงอยางชาๆและหยิบกระเปาสตางคของเขาออกมา ควักลงไปในชองลับ และตอบวา “เงินทั้งหมดอยูนี่
ครับ” ขณะที่เขาดึงเงินออกมาและทิ้งมันลงบนโตะ “ผมสะสมเงินพวกนี้ไวซื้อของขวัญวันครบรอบแตงงานให
จิลลครับ”
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มีอะไรบางอยางที่ผิดปกติอยางเห็นไดชัดกับชีวิตคูดังกลาวและไมใชแคตลอด 5 เดือนที่ผานมาเทานั้น
จิลลพรอมที่จะยุติชีวิตคูของเธอเพราะความเขาใจผิดไดทุกเมื่อ เธอไมยอมสื่อสารความกังวลใจของเธอเกี่ยวกับ
เรื่องเงินดังกลาวมาจนถึงบัดนี้ พวกเขาทั้งคูเคยมีการสื่อสารที่แยมากอนในอดีตจนทําใหพวกเขาไมไวใจซึ่งกัน
และกัน ไมอยางนั้นปญหานี้ก็คงไมบานปลายจนถึงจุดนั้น
คุณเก็บงําบางสิ่งไวในใจมาจนถึงตอนนี้ไหม? มีแตคุณกับพระเจาเทานั้นที่รูวาคุณทําหรือไม เรื่องราวที่
ไมไดรับการแกไขจะบั่นทอนการสื่อสารระหวางคุณกับคูสมรสของคุณ มันเหมือนกับลิ่มโลหะที่เจาะทะลุ
ระหวางตัวคุณกับคูสมรสของคุณซึ่งมีแตจะฝงลึกลงไปเรื่อยๆตามเวลาที่ผานไป บางทีคุณอาจไมเคยทําอะไร
เกี่ยวกับมันเลย และคุณอาจลมเลิกความคิดที่จะทําอะไรสักอยางกับมันไปแลวดวย เราคิดวาจะมีชีวิตคูที่เขมแข็ง
ไดอยางไรหากการไมพูดความจริงยังบั่นทอนการสื่อสารอยู? เปนไปไมไดเลย เราจําเปนตองเริ่มจัดการกับ
ปญหาโดยการยอมรับความจริงตอตัวเราเอง ตอพระเจา และตอคนอื่นๆที่เกี่ยวของ
II) หลักการข้ อทีส่ องของการสื่ อสารคือ “การคิดทีถ่ ูกต้ อง”
เอเฟซัส 4:26-27 “โกรธก็โกรธเถิด แต่ อย่าทําบาป อย่าให้ ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่ และอย่าให้ โอกาส
แก่พญามาร”
มันเปนขอเท็จจริงอยางหนึ่งของชีวิตที่ใครสักคนจะพูดหรือทําอะไรที่ทําใหเราไมพอใจ เมื่อใครสักคน
ทําใหเราไมพอใจ เราก็อาจมีการตอบสนองหนึ่งในสามอยางนี้ การตอบสนองสองในสามอยางนี้เปนสิ่งที่ไมดี
และทําใหเราทําบาปตอพระเจาและตอคนที่ทําผิดตอเรา การตอบสนองอยางแรก ซึ่งเปนสิ่งที่ไมดี คือ การโมโห
และการระบายความโกรธตอคนที่ทําผิดตอเรา
ยากอบ 1:20 “เพราะว่ าความโกรธของมนุษย์ ไม่ ได้ กระทําให้ เกิดความชอบธรรมอย่ างพระเจ้ า”
สุ ภาษิต 29:22 “คนเจ้ าโมโหย่ อมเร้ าการวิวาท และคนทีม่ ักโกรธก็เป็ นเหตุให้ มีการละเมิดมากขึน้ ”
เมื่อเราโมโห เราก็มักกอใหเกิดบาดแผลที่บาดลึกหรือกอใหเกิดผลที่ตามมาซึ่งทําใหเราตองมาเสียใจ
ภายหลัง
การตอบสนองอยางที่สอง ซึ่งเปนสิ่งที่ไมดี คือ การสะสมความรูสึกไมพอใจไวภายในเปนความขมขื่น
เรายอมใหตัวเองคิดซ้ําแลวซ้ําเลาวาคนๆนั้นไดทําผิดตอเราหรือปฏิบัติไมดีตอเราอยางไร ความขมขื่นมีผลที่
ตามมาอันนากลัวซึ่งสงผลเสียตอสุขภาพรางกายของเราดวย
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วิธีเดียวที่จะรับมือกับความขุนเคืองอยางถูกตองก็โดยการตอบสนองอยางที่สาม มันคือการปลดชนวน
มันด้ วยการคิดทีถ่ ูกต้ อง นั่นหมายถึง การรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นและความคิดตางๆของเราเกี่ยวกับการถูกลวงเกิน
และทําใหมันสอดคลองกับพระวจนะของพระเจา มันหมายถึงการอิงสิ่งที่เราคิดเกี่ยวกับเหตุการณหนึ่งๆบน
หลักการตางๆของพระวจนะของพระเจา นั่นอาจฟงดูงายเพียงพอแลว แตมีนอยคนเหลือเกินที่เขาใจและปฏิบัติ
มันเปนประจําทุกวัน กระนั้น หากคุณเขาใจมันและปฏิบัติมันไดเปนประจําทุกวัน มันก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของ
คุณไดเกือบพอๆกับที่ความรอดกระทําตอชีวิตของคุณเลย
ในกรณีสวนใหญแลว สามีมักชี้ไปที่ภรรยาและโทษภรรยาและภรรยามักชี้ไปที่สามีและโทษสามี และ
ปกติแลวทั้งสองฝายตางก็มีสวนผิดดวยกันทั้งคู แตการโยนความผิดไปใหอีกฝายก็ไมเคยแกปญหาอะไร การที่
จะแกปญหา สามีและภรรยาจําเปนตองเริ่มชี้ไปที่ตัวเอง หลักการตามพระคัมภีรที่อยูเบื้องหลังทางแกนี้คือ มัทธิว
7:3-5 ที่บอกวา เราจําเปนตองเริ่มตนที่ตัวเราเองและเอาทอนไมออกจากตาของเราเพื่อที่เราจะมองเห็นไดชัดเจน
กอนเพื่อที่เราจะเขี่ยผงออกจากตาของอีกฝายได
มัทธิว 7:3-5 “เหตุไฉนท่ านมองดูผงทีอ่ ยู่ในตาพีน่ ้ องของท่าน แต่ ไม่ ยอมพิจารณาไม้ ท้งั ท่อนทีอ่ ยู่ในตา
ของท่ านเอง หรือเหตุไฉนท่ านจะกล่าวแก่พนี่ ้ องของท่านว่ า `ให้ เราเขี่ยผงออกจากตาของท่าน' แต่ ดูเถิด
ไม้ ท้งั ท่ อนก็อยู่ในตาของท่ านเอง ท่ านคนหน้ าซื่อใจคด จงชักไม้ ท้งั ท่อนออกจากตาของท่านก่อน แล้ว
ท่ านจะเห็นได้ ถนัด จึงจะเขี่ยผงออกจากตาพีน่ ้ องของท่านได้ ”
บอยครั้งเหลือเกินที่สามีและภรรยามัวแตโทษกันและกันสําหรับปญหาที่เกิดขึ้นและพวกเขาไมได
จัดการกับปญหาที่แทจริงอันนั้น คุณจะเลิกโทษคูสมรสของคุณเพื่อที่วาพวกคุณทั้งคูจะเริ่มจัดการกับปญหาตาม
วิธีของพระเจาไดอยางไร? คุณทํามันไดโดยการโทษตัวเองและอางความรับผิดชอบสําหรับปญหานั้นๆ คุณตอง
มองไปที่ไมทั้งทอนที่อยูในตาของตัวเองกอน คุณตองพูดวา “คุณถูก ผม/ฉันเปนฝายผิดเอง ผม/ฉันทําผิดตอคุณ”
แลวคุณก็เจาะจงวาคุณทําผิดอะไร เห็นดีดวยกับสิ่งที่อีกฝายโตตอบกลับมา และขอการอภัยโทษ นั่นคือจุดที่การ
คืนดีตองเริ่มตนขึ้น คือ ที่ตัวเรา นั่นคือการคิดที่ถูกตอง การคิดตามพระคัมภีร และเปนการสื่อสารตามพระคัมภีร
ใน มัทธิว 5:23-24 พระคริสตทรงบอกเราวา หากเรากําลังจะเอาของถวายไปยังแทนบูชา แตนึกขึ้นไดวา
เราไดทําผิดตอใครบางคน เราก็ตองไปหาคนๆนั้นและคืนดีกับเขากอน พูดในอีกแบบหนึ่งก็คือ การคืนดีกับผูอื่น
มีความสําคัญมากกวาการนมัสการ เราตองคืนดีกับคนๆนั้นเสียกอนที่เราจะไปยังแทนบูชา พระองคทรงเนนวา
เราตองลงมือทําเดี๋ยวนี้และไมผัดวันประกันพรุง
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มัทธิว 5:23-24 “เหตุฉะนั้น ถ้ าท่ านนําเครื่องบูชามาถึงแท่ นบูชาแล้ว และระลึกขึน้ ได้ ว่า พีน่ ้ องมีเหตุขัด
เคืองข้ อหนึ่งข้ อใดกับท่ าน จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้ าแท่นบูชา กลับไปคืนดีกบั พีน่ ้ องผู้น้ันเสี ยก่อน แล้ว
จึงค่ อยมาถวายเครื่องบูชาของท่ าน”
และใน มัทธิว 18:15-17 พระคริสตยังตรัสถึงมุมมองในทางกลับกันดวย หากใครสักคนทําผิดตอคุณ
คุณก็ตองเปนฝายเขาหาเขาอยูดี
มัทธิว 18:15,16 “หากว่ าพีน่ ้ องของท่านผู้หนึ่งทําการละเมิดต่ อท่าน จงไปแจ้ งความผิดบาปนั้นแก่เขา
สองต่ อสองเท่ านั้น ถ้ าเขาฟังท่ าน ท่ านจะได้ พนี่ ้ องคืนมา แต่ ถ้าเขาไม่ ฟังท่ าน จงนําคนหนึ่งหรือสองคน
ไปด้ วย ให้ เป็ นพยานสองสามปาก เพือ่ ทุกคําจะเป็ นหลักฐานได้ ”
หากเขาทําผิดตอเรา เราก็ตองหาทางคืนดีกับเขาและรื้อฟนความสัมพันธใหมเพื่อที่เราทั้งคูจะเดินไป
ดวยกันอยางสมัครสมานสามัคคีได ไมวาจะยังไง ใน มัทธิว 5 หากใครสักคนมองวาคุณทําผิดตอเขา หรือใน
มัทธิว 18 หากเรามองวาใครสักคนทําผิดตอเรา เราก็เปนฝายที่พระคริสตทรงถือวาตองรับผิดชอบและหาทางคืน
ดีกับคูกรณี
ดังนั้น เราจึงไมมีเวลามานั่งรอใหอีกฝายเขามาหาเรากอน ไมวาเราจะเปนฝายที่ถูกลวงเกินหรือเขาเปน
ฝายที่ถูกลวงเกิน พระคริสตก็ทรงถือวาเราตองเปนฝายรับผิดชอบในการเขาหาเขากอนเพื่อคืนดีกัน เราไม
สามารถเปนฝายรอใหเขาเขาหาเรากอนได พระคริสตไมทรงอนุญาตใหเราทําเชนนั้น เรามีหนาที่ตองเปนฝายเขา
หาเขากอนเสมอ
คุณไมสามารถแบกรับชีวิตทั้งชีวิตที่เต็มไปดวยปญหาระหวางบุคคลที่ยังไมไดรับการแกไขและ
คาดหวังวาจะมีครอบครัวที่มีความสุขได คุณไมมีทางเปนปกติสุขไดเลย คุณไมมีทางรับใชไดอยางดี คุณไมมี
ทางทํางานขององคพระผูเปนเจาไดอยางมีประสิทธิภาพไดหากคุณยังแบกรับภาระใหญโตนี้อยู หากมีใครสักคน
ที่คุณไมชอบเขาหรือที่เขาไมชอบคุณ จงจัดการเรื่องราวใหเรียบรอยตอเบื้องพระพักตรพระเจาเสียกอนที่วันนี้จะ
สิ้นสุดลง จงเขียนจดหมายถึงคนๆนั้น โทรหาเขา หรือไปเยี่ยมเขาหากทําได จงนั่งลงคุยกับเขาใหรูเรื่องกอน
ตะวันตกดินโดยปฏิบัติใหเปนนิสัยภายในครอบครัวของคุณ
III) หลักการข้ อทีส่ ามของการสื่ อสารคือ อย่ าใช้ คําพูดเพือ่ ทําลายเด็ดขาด แต่ จงหาทางทีจ่ ะเสริมสร้ างอีกฝ่ ายและ
แก้ปัญหาตามพระคัมภีร์
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เอเฟซัส 4:29 “อย่ าให้ คําหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย แต่ จงกล่าวคําทีด่ ี และเป็ นประโยชน์ ให้ เกิด
ความจําเริญเพือ่ จะได้ เป็ นคุณแก่ คนทีไ่ ด้ ยนิ ได้ ฟัง”
คราวนี้ เปาโลหมายถึงอะไรเมื่อใชคําวา “คําหยาบคาย”? เขาไมไดพูดถึงภาษาที่หยาบคายเทานั้น คําวา
คําหยาบคาย หมายถึง คําพูดใดก็ตามที่ทําลายผูอื่น ซึ่งเปนอะไรที่ไมไดเสริมสรางหรือกอใหเกิดประโยชน คํา
ภาษากรีกที่แปลวา หยาบคาย คือ “sapros” ซึ่งแปลวา ไรคา ดังนั้น อะไรก็ตามที่ไมคุมคาที่จะกลาวออกไปก็ไม
สมควรออกมาจากปากของเรา
แทนที่จะทําลายกันและกัน เปาโลบรรยายถึงการใชคําพูดที่ดีกวาในขอ 29 แทนที่จะทุมเทพลังงานไป
กับคําพูดที่ทําลายผูอื่น คําพูดของเราควรที่จะเสริมสรางเขามากกวา
วันหนึ่ง คริส และ แจน มาพบกับผูใหคําปรึกษาตามพระคัมภีร ในชวงนาทีแรกๆ แจนพูดขัดคอทุก
คําพูดที่คริสกลาว และคริสพูดขัดคอทุกคําพูดที่แจนกลาว ผูใหคําปรึกษาบอกใหทั้งสองคนหยุดพูดทันที เขา
กลาววา “ฟงผมนะครับ ที่พวกคุณมีปญหาก็เพราะเรื่องนี้ แตเรื่องนี้ก็ไมใชปญหาใหญของพวกคุณ พวกคุณไมมี
ทางแกปญหานี้หรือปญหาอื่นใดไดเลยจนกวาพวกคุณจะจัดการกับปญหาเรื่องทัศนคติที่คุณทั้งสองมีตอกัน
เสียกอน ถึงแมวาคุณทั้งคูจะอางวาตัวเองเปนคริสเตียน แตทัศนคติในตอนนี้ของพวกคุณก็ไมไดเปนแบบคริส
เตียนเลย” ตอนนั้น คริสและแจนไมไดอยูดวยกันแลว ผูใหคําปรึกษาอธิบายวา “กอนอื่นเลย พวกคุณตองกลับมา
อยูดวยกันกอน คนสองคนไมมีทางเขาใจกันไดแนๆหากไมไดอยูดวยกัน 1 โครินธ 7 บอกวา พวกคุณตองคืนดี
กัน ขั้นแรกเลย ตอไปนี้คือ สิ่งที่คุณทั้งสองตองเริ่มทําในสัปดาหนี้...” พวกเขาตกลงและลงมือปฏิบัติ พวกเขาขอ
และรับการยกโทษจากพระเจากอน จากนั้นก็รับการยกโทษจากกันและกัน ประเด็นที่เปนปญหาถูกเขี่ยไปใหพน
ทางกอนชั่วคราว หลังจากที่พวกเขาแกปญหาเรื่องทัศนคติเสร็จ ชีวิตคูของพวกเขาก็เริ่มกอตัวขึ้นอีกครั้ง คริส
และแจนจัดการกับปญหานั้นดวยกันในที่สุด โดยโจมตีที่ปญหานั้น ไมใชโจมตีกันและกัน เวลาผานไปไมกี่
สัปดาหพวกเขาก็สามารถแกปญหาของตนได สาเหตุที่กอนหนานั้นพวกเขาไมสามารถแกมันไดเปนเพราะพวก
เขาไมรูจักวิธีสื่อสารอยางที่คริสเตียนพึงกระทํา พวกเขาใชคําพูดที่ทําลายกันและกัน พวกเขามัวแตเสียพลังงาน
ไปกับการทําลายกันและกันและทําลายชีวิตคูของตนเอง เมื่อพวกเขาเริ่มตนโจมตีที่ปญหาดวยคําพูดแทนที่จะ
โจมตีกันและกัน พวกเขาก็คนพบความชื่นชมยินดีของการจัดการกับปญหาตามแบบของพระคัมภีร สถานการณ
ทั้งหมดก็คลี่คลายลงและไดรับการเปลี่ยนแปลง เมื่อการสื่อสารถูกเปดทาง ปญหาก็ไดรับการแกไข
IV) หลักการข้ อทีส่ ี่ ของการสื่ อสารคือ จงสํ าแดงจิตวิญญาณแห่ งการเป็ นเหมือนพระคริสต์ ในทุกสิ่ งที่เราพูด

44

เอเฟซัส 4:30-32 “และอย่ าทําให้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ าเสี ยพระทัย เพราะโดยพระวิญญาณ
นั้นท่ านได้ ถูกประทับตราหมายท่ านไว้ จนถึงวันที่ทรงไถ่ ให้ รอด จงให้ ใจขมขื่น และใจขัดเคือง และใจ
โกรธ และการทะเลาะเถียงกัน และการพูดเสี ยดสี กับการคิดปองร้ ายทุกอย่าง อยู่ห่างไกลจากท่านเถิด
และท่ านจงเมตตาต่ อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้ กนั เหมือนดังทีพ่ ระเจ้ าได้ ทรงโปรดอภัยโทษ
ให้ ท่าน เพราะเห็นแก่ พระคริ สต์ ”
นีฟ่ งดูยากเกินกวาที่จะนําไปปฏิบัติไหม? โปรดฟง ทุกสิ่งที่พระเจาทรงบัญชาใหเรากระทํา เราก็ทํามัน
ไดในพระคริสต โปรดระลึกถึง 1 เธสะโลนิกา 5:24 “พระองคผูทรงเรียกทานนั้นสัตยซื่อ และพระองคจะทรงทํา
ใหสําเร็จ” และฟลิปป 4:13 “ขาพเจากระทําทุกสิ่งไดโดยพระคริสตผูทรงเสริมกําลังขาพเจา”
ดังนั้น เราผูเปนคริสเตียนก็สามารถเรียนรูที่จะดําเนินชีวิตและสื่อสารโดยปราศจากใจขมขื่น ใจขัดเคือง
ใจโกรธ การทะเลาะเถียงกัน และการพูดเสียดสี กับการคิดปองรายทุกอยาง สิ่งเหลานี้ไมควรมีที่อยูในการ
สื่อสารของเรา และโดยเฉพาะอยางยิ่งในชีวิตคูของเรา ใหเราดูคําพูดตอไปนี้อยางคราวๆกัน
ใจขมขื่น: นี่คือ โทสะที่หันเขาสูภายใน ความแคนเคือง หรือความเกลียดชัง มันอยูขางใน
ใจขัดเคือง: การระบายโทสะออกมาจากใจที่คลั่งแคน มันบงบอกถึงความแคนหรือการตอบสนองตอความผิด
คราวกอนที่ถือโทษ
ใจโกรธ: มันคือสภาพจิตใจที่อยูภายใน แตยังไมไดถูกระบายออกมา มันยังไมกลายเปนใจขมขื่น
การทะเลาะเถียงกัน: คําๆนี้แปลวา ตะโกนหรือกรีดรอง การกรีดรองหรือตะโกนไมควรมีอยูในการสื่อสารของ
เรา
การพูดเสียดสี: นี่เปนการใชคําพูดในทางที่ผิดกับใครบางคนที่บงบอกถึงความตั้งใจที่จะกลาวราย (ดูถูก ใสราย
ปายสี) นี่เปนคําพูดที่เชือดเฉือนที่มีเปาหมายเพื่อที่จะฉีกใครบางคนลงหรือทําใหเขาดูแย
การคิดปองราย: นี่คือความเกลียดชัง ความใจราย ความรายกาจ ความทารุณ มันคือความพยายามที่จะทํารายผูอื่น
หรือทําใหผูอื่นไดรับความเจ็บปวด มันคือทาทีที่จะทํารายผูอื่นจากจิตใจที่เต็มไปดวยความเคียดแคน คุณรูสึกวา
เขาทําผิดตอคุณ ดังนั้น การคิดปองรายจึงเปนความปรารถนานั้นที่จะเอาคืน เพื่อทําใหเขาเจ็บปวด
อาจารยเปาโลบอกเราใหแทนที่นิสัยการสื่อสารที่บาปหนาเหลานั้นและมีปฏิสัมพันธตอกันและกันดวย
นิสัยที่ถูกเอยถึงในขอ 32: “และทานจงเมตตาตอกัน มีใจเอ็นดูตอกัน และอภัยโทษใหกันเหมือนดังที่พระเจาได
ทรงโปรดอภัยโทษใหทาน เพราะเห็นแกพระคริสต”
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ความรักในตอนแรกไม่ ใช่ ความรู้ สึกอย่างหนึ่ง ความรักในตอนแรกถูกแสดงออกเปนการให นั่นเปน
แกนแทของความรัก หากเราใหไป ความรูสึกรักก็จะตามมา การที่จะรักเราตองใหจากตัวเราเอง จากเวลาของเรา
จากตัวตนของเรา หรือจากอะไรก็ตามที่แสดงใหเห็นถึงความรัก เพราะความรักเปนพื้นฐานของนิยามและ
แนวคิดเกี่ยวกับความรักตามพระคัมภีร:
ยอห์ น 3:16 “เพราะว่ าพระเจ้ าทรงรักโลก จนได้ ทรงประทานพระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ ทบี่ ังเกิด
มา เพือ่ ผู้ใดทีเ่ ชื่ อในพระบุตรนั้นจะไม่ พนิ าศ แต่ มีชีวติ นิรันดร์ ”
กาลาเทีย 2:20 “...และชี วติ ซึ่งข้ าพเจ้ าดําเนินอยู่ในร่ างกายขณะนี้ ข้ าพเจ้ าดําเนินอยู่โดยความเชื่ อในพระ
บุตรของพระเจ้ า ผู้ได้ ทรงรักข้ าพเจ้ า และได้ ทรงสละพระองค์ เองเพือ่ ข้ าพเจ้ า”
ความรักเริ่มตนพรอมกับการใหเสมอ และจิตวิญญาณแหงการใหก็นําบรรยากาศใหมๆเขามาในบานใด
ก็ตาม มันเปนบรรยากาศหนึ่งที่สรรคสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเจริญเติบโตของการสื่อสาร ดังนั้น เมื่อใด
ที่ในชีวิตคูของคุณๆรูสึกวาความรักที่คุณมีตอคูสมรสของคุณไดตายไปเสียแลว จงมองที่การใหของคุณดีๆ คุณ
อาจทําสิ่งตางๆเพื่อคนที่คุณรักแบบซังกะตาย แตคุณกําลังใหจากใจจริงหรือไม? บางทีคุณอาจไมไดกําลังใหจาก
ใจจริงก็ได และหากคุณตองการใหความรักงอกเงยขึ้นอีกครั้ง คุณก็ตองเริ่มใหจากใจจริงเพื่อตอบสนองความ
ตองการบางอยางของพวกเขา (ทั้งความตองการดานอารมณและความตองการดานรางกาย) และความรักที่คุณมี
ตอพวกเขาก็จะงอกเงยขึ้นตามมาเอง

ผู้ชายสื่ อสารกับภรรยาของเขา
บอยครั้งเหลือเกินที่ไมใชสิ่งที่เราพูด แตเปนวิธีที่เราพูด หรือแมกระทั่งสิ่งที่เราไมพูดที่สงสารผิดๆ
ออกไปและกอใหเกิดความรูสึกที่ไมดี ยกตัวอยางเชน หากภรรยาของคุณถามคุณวาคุณอยากไปทานขาวนอก
บานสักคืนหนึ่งไหมและคุณไมแมแตจะเงยหนาขึ้น โดยตอบวา “ไดสิ ยังไงก็ไดจะ” เธอไดรับสารอะไร? เธอก็
จะคิดวาคุณไมอยากใชเวลากับเธอและคุณไมไดอยากออกไปทานขาวนอกบานกับเธอคืนนั้นจริงๆ และคุณก็จะ
พูดวา “แตผมบอกคุณแลวไงวาผมอยากไป” และคุณสองคนก็อาจใชเวลาเถียงกันเกี่ยวกับสิ่งที่คุณพูดและสิ่งที่
คุณตองการสื่อจริงๆ คุณอาจอยากสื่อความหมายวาคุณอยากไป แตคุณก็สื่อออกไปอยางชัดเจนวาคุณไมไดอยาก
ออกไปทานขาวนอกบานกับเธอคืนนั้นมากเทาใดนัก
เราอยากสื่อสารอะไรไปถึงคูสมรสของเรา? แลวอยาง “ฉันเคารพคุณในฐานะบุคคลคนหนึ่ง ฉันเคารพ
ความคิดของคุณ ความเห็นของคุณ และความรูสึกของคุณ ฉันอาจเรียนรูอะไรจากคุณไดบาง ความคิดของคุณ
ควรคาแกการรับฟง และฉันสนใจคุณและอยากเชื่อมความสัมพันธกับคุณและอยากรูจักคุณใหดีกวานี้”
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ผูชายสวนใหญเปนนักฟงที่แย การไมตั้งใจฟงสื่อสารออกไปวา คุณไมสนใจวาอีกฝายคิดยังไงหรือรูสึก
ยังไง และมันไมสําคัญสําหรับคุณเลยแมแตนิดเดียว และการตั้งใจฟงสื่อสารออกไปวาเราใหความสําคัญตอสิ่งที่
อีกฝายกําลังพูดอยู และเราใหความสําคัญตอผูพูด ภรรยาทั้งหลายอยากรูสึกวาตัวเองมีคา ไดรับความเคารพ เปน
คนสําคัญ และเปนที่ยอมรับ แลวเราจะทําใหพวกเธอรูสึกอยางนั้นไดอยางไรละ? ก็โดยการเปนนักฟงที่ดีนั่นเอง
เมื่อคูสมรสของคุณแคอยากแบงปนความรูสึกของเธอกับคุณและไมไดขอคําแนะนําจากคุณเปนพิเศษ
มันก็ถึงเวลาแลวที่คุณจะฟงและพยายามทําความเขาใจเธอและยอมรับเธอและความรูสึกของเธอ การตัดสิน
ความรูสึกของเธอวาไมดีหรือไมเหมาะสม ณ เวลานั้น เปนการบอกเธอวาคุณไมยอมรับเธออยางที่เธอเปน และ
ความรูสึกของเธอเปนสิ่งที่คุณยอมรับไมได ในเวลาเชนนั้น คือ เมื่อเธอกลัว เจ็บปวด สับสน เหน็ดเหนื่อย ตื้น
ตัน หรือทอใจ เธอก็ตองการการยอมรับและความเขาใจจากคุณกอน ไมใชการตัดสิน คําแนะนําและความเห็น
ของคุณ สิ่งตางๆเหลานี้ควรไวทีหลังดีกวา
คราวนี้ หากมันเปนความรูสึกที่ผิดและไมถูกตองตามพระคัมภีร เชน ความเกลียดชังหรือความขมขื่น
หรือกระทั่งความทอใจ คุณก็อาจเขาหาเธอและชวยเธอเปลี่ยนความรูสึกของเธอภายหลังได แตกอนอื่นเรา
จําเปนตองแสดงออกถึงการยอมรับและความรักตอเธออยางไมมีเงื่อนไขโดยการทําใหเธอเห็นวาเราเขาใจวาเธอ
รูสึกแบบนั้นไดอยางไร ถึงแมวาเราอาจไมเห็นดวยกับเธอก็ตาม จากนั้น เราจึงสามารถเริ่มชวยเธอใหคิดอยาง
ถูกตองเกี่ยวกับสถานการณของเธอในภายหลังได
ดังนั้น เมื่อเธอพูด จงเริ่มตั้งใจฟงและบอกกับตัวเองวา “เฮ เธอไมไดขอความเห็นฉันใชไหม? งั้นมันก็
งายจะตาย ฉันแคนั่งฟงเธอและบอกเธอวาฉันไดยินวาเธอพูดอะไรและอยูเคียงขางเธอเทานั้น” เมื่อคุณทําเชนนั้น
คุณก็จะกอใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจ ความใกลชิด และสายสัมพันธระหวางคุณทั้งสอง และโอกาสที่จะสอนเธอ
หรือชวยเหลือเธอก็จะเกิดขึ้น แตหากคุณระเบิดออกดวยความเห็นของคุณ คําแนะนําของคุณ หรือที่แยไปกวา
นั้นอีก คือ คําวิพากษวิจารณของคุณในเวลานั้น ความไวเนื้อเชื่อใจของเธอที่มีตอคุณก็จะมลายหายไปและคุณก็
จะกอใหเกิดระยะหางระหวางคุณแทนที่จะเปนความใกลชิด
ตัวอยางที่ 1 ภรรยาคนหนึ่งบอกกับสามีของเธอวา “วันนี้ฉันเหนื่อยกับลูกๆจริงๆ จอหนนี่ก็อวกทั้งวัน แถมฉัน
ตองพาเขาไปหาหมออีก ซูซี่ก็ยิ่งแลวใหญ เธองอแงที่ฉันไมไดสนใจเธอ” การตอบสนองแบบที่ผิดของสามีก็คง
เปน “คุณนาจะดีใจนะที่คุณไมตองออกไปทํางานนอกบานทั้งวันเหมือนผม คุณคิดวาคุณลําบากแลวเหรอ? ไวรอ
ฟงเรื่องของผมกอนเถอะ” อยางไรก็ตาม นี่ตางหากที่เปนการตอบสนองแบบที่ถูกตอง “ที่รักจะ คุณคงเหนื่อย
สายตัวแทบขาดเลยสินะ ไหนจะตองรับมือกับลูกคนหนึ่งที่ปวยและอีกคนหนึ่งที่ตองการความสนใจจากคุณอีก
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คุณคงหัวหมุนนาดูเลย ผมไมรูจริงๆวาคุณทําไดยังไง แตผมรูอยูอยางเดียววาผมมีภรรยาที่แสนวิเศษ และเด็กๆก็
มีคุณแมที่นาทึ่งมากๆดวย”
ตัวอยางที่ 2 ภรรยาผูตั้งทองคนหนึ่งบอกสามีของเธอวา “ฉันไมอยากไปหาหมอเลย ฉันกลัววาหมอจะตรวจเจอ
อะไรผิดปกติในอัลตราซาวนดจัง” การตอบสนองแบบที่ผิดของสามีคงจะเปน “ไมเห็นมีอะไรนาหวงเลย ฝากไว
กับพระเจาเถอะจะ” แตการตอบสนองแบบที่ถูกตองคือ “ใชจะ ผมรูวาคุณกังวลเรื่องสุขภาพของเด็ก ผมเขาใจวา
คุณกลัว เรามาอธิษฐานดวยกันอีกครั้งกอนไปหาหมอดีกวานะ”
ในตัวอยางเหลานี้ การตอบสนองแบบที่ผิดจะไมสนใจความรูสึกของฝายหญิงเลย เมื่อเราบอกเธอวาเธอ
ควรทําอะไรหรือไมควรทําอะไร สารที่เธอไดรับจากเราก็คือ การปฏิเสธ และเราไมคิดวาความรูสึกของเธอเปน
สิ่งสําคัญ และเราคิดวาความรูสึกของเธอเปนสิ่งที่ผิด และเราไมเขาใจเธอเลยแมแตนิดเดียว
ในชวงเวลาเชนนี้ เธอตองการการโอบกอด ไมใชฟงการบรรยาย เอาละ แนนอนที่บางครั้งงเธออาจ
ตองการคําแนะนําจากคุณและขอใหคุณชวยแกปญหาบางอยาง แตเธอจะทําใหมันชัดเจนมากๆโดยการบอก
ลวงหนาวา “คุณบอกฉันหนอยไดไหมวาฉันควรทําอยางไรดีในกรณีนี้?” หรือ “ฉันตองการใหคุณชวยแกปญหา
นี้จริงๆ” นั่นเปนแคอัตรารอยละ 5 ถึง 10 เทานั้นที่เธอตองการแบบนี้ สวนที่เหลืออีกรอยละ 90 ถึง 95 เธอแค
ตองการใหคุณแสดงออกวาคุณแครเทานั้น
ใหเรามาดูตัวอยางสองเรื่องของผูชายสองคนที่นําวิธีนี้ไปใช:
ตัวอยางที่ 1: “ทุกปแมของสตีฟจะมาเยี่ยมและพักที่บานของเขากับภรรยาเปนเวลาสองสัปดาห ทานเปนแมมาย
และเขารูสึกสงสารทาน และเขาไมคิดวามันจะเปนเรื่องหนักหนาอะไรที่ภรรยาของเขาจะอุตสาหดูแลทานเปน
ระยะเวลาสั้นๆ แตทุกปภรรยาของเขาจะบนวาแมของเขารุกล้ําเวลาและความเปนสวนตัวของเธอมากขนาดไหน
ทุกปสตีฟกับภรรยาจะทะเลาะกันเปนเวลาหนึ่งสัปดาหกอนที่แมของเขาจะมาและทะเลาะกันอีกหนึ่งสัปดาห
หลังจากที่แมของเขากลับไป แตปนี้แตกตางออกไป เมื่อเขากลับมาบานหลังเลิกงานและเธอเริ่มบนตามประเพณี
เดิมหนึ่งสัปดาหกอนแมของเขาจะมา แทนที่เขาจะบอกเธอวาเธอเปนคนเห็นแกตัวและไมแคร เขากลับตัดสินใจ
นําหลักการนี้ไปใช เมื่อเธอเริ่มพูดวา “เดี๋ยวอาทิตยหนาแมของคุณก็จะมาที่นี่แลว และดูบานเราสิ รกจะตาย คุณ
ก็รูอยูแลววาแมคุณจุกจิกเรื่องความสะอาดเนี้ยบมากขนาดไหน” เขาโอบกอดเธอแลวพูดวา “ผมรูจะที่รักวาทาน
เปนคนที่เอาใจยาก และมันทําใหคุณเครียดทุกปเลย ทานเปนคนชางติและเรียกรองนูนนี่ และผมรูดวยวาคุณ
ขยาดเวลาที่ทานมาเยี่ยมขนาดไหน ผมเสียใจจริงๆที่คุณตองเจอเรื่องพรรคนี้มาตลอด” เขาถึงกับช็อคตอปฏิกิริยา
ของเธอเลย เธอออนปวกเปยกในออมแขนของเขาและพูดวา “ฉันวา มันอาจไมเลวรายขนาดนั้นก็ได ไหนๆทาน
ก็เปนแมของคุณ และถาไมมีทาน คุณก็คงไมไดเกิดมาแนๆ และฉันซาบซึ้งใจสําหรับทาน”
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ตัวอยางที่ 2: ชายคนหนึ่งออกไปตกปลานอกบานเปนเวลาหนึ่งสัปดาหตอป เขาแทบอดใจรอไมไหวที่จะไป
รวมตัวกับกวนของเขาและไปออกทริปดวยกัน และภรรยาของเขาก็ทําใหเขาลําบากใจทุกป ปฏิกิริยากอนๆของ
เขาจะเปนแบบ “ที่รัก ไดโปรดอยาเริ่มอีกเลยนะจะ ไมวาคุณจะชอบหรือไมชอบ ผมก็จะไปอยูดี” เขาเลาวาเขา
สามารถบอกไดทุกครั้งวาเมื่อใดที่เธอจวนจะระเบิด เธอจะเริ่มปดตูกับขาวแรงๆ และทําเสียงฮึดฮัดไปทั่วทั้งบาน
คราวนี้แทนที่เขาจะรอใหเธอใชวาจาผรุสวาท เขากลับเดินเขาไปหาเธอ เอาแขนโอบเอวเธอ จูบเธอหนึ่งที และ
พูดวา “ผมรูวาผมเปนคนที่เห็นแกตัวจริงๆที่ออกไปตกปลาและปลอยใหคุณดูแลบานชองอยูคนเดียว ขณะที่ผม
ออกไปเที่ยวเลน มันไมยุติธรรมจริงๆ คุณมีความหมายมากที่สุดสําหรับผม และถามันทําใหคุณหัวเสียมากขนาด
นั้น ผมจะยกเลิกทริปปนี้ของผมก็ได มันไมคุมคาเลยจริงๆ คุณเปนคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผม และคุณมีคา
มากกวาทริปตกปลานั้นเปนไหนๆ” เขาแสดงออกในทายที่สุดวาเขาไดตั้งใจฟงเธอโดยทวนคําพูดที่เธอพูดมา
ตลอด และบอกเธอวาเขาเขาใจวาเธอรูสึกอยางไร ปฏิกิริยาของเธอเปนอยางไรนะหรือ? เธอมาบอกภายหลังวา
“ฉันคิดมาตลอดวา ฉันอยากใหคุณไปจริงๆ เพราะดูเหมือนวามันทําใหคุณไดผอนคลายเอามากๆ ฉันแคอยากให
คุณเขาใจวามันทําใหฉันหนักใจจริงๆ แถมฉันก็คิดถึงคุณมากๆดวย”
คุณผูชายทั้งหลายเอย หากมาถึงตอนนี้แลวคุณยังไมรู ผูหญิงสวนใหญมีความตองการที่จะสื่อสาร
พูดคุย และแสดงความรูสึกของเธอเกี่ยวกับสิ่งตางๆที่กําลังเกิดขึ้นในชีวิตของเธอ แนวโนมหรือความตองการที่
จะอธิบายมากกวาที่เราคิดวาจําเปนเปนเรื่องพื้นๆสําหรับผูหญิงเกือบทุกคน เธอมีความจําเปนที่จะพูดคุยและ
แสดงความรูสึกของเธอและประสบการณของเธอมากกวาสามีของเธอ
ปญหามากมายในชีวิตคูเกิดจากการที่ผูชายขาดอุปนิสัยที่ดีซึ่งถูกสําแดงโดยความเห็นแกตัว สามีตอง
ตระหนักวา เขามีหนาที่ตอบสนองความตองการตางๆของภรรยา รับฟงเธอ และอยูเคียงขางเธอ เขาตองรับฟง
เธอและทําใหเธอรูวาเขาเขาใจวาเธอรูสึกอยางไรโดยไมวิพากษวิจารณเธอหรือเทศนาสั่งสอนเธอ หรือบอกเธอ
วาเธอควรทําอยางนี้อยางนั้น ในเมื่อเธอไมไดขอคําแนะนําจากเขาเลย การฟงชนิดนี้คือ การสําแดงถึงความรัก
และการยอมรับแบบที่ไมมีเงื่อนไข มันคือ การใหที่เสียสละตัวเองเพื่อเธอ
ดังนั้น ผูชายที่จะแตงงานควรคาดหวังวาเขาจะตองเปนผูฟงเยอะมากๆ แตนิสัยแบบนั้นจะหายไปได
ไหมหลังจากผานไปสักระยะหนึ่ง? อาจเปนได... หากคุณยอมใหเปน ในชวงที่คุณจีบเธอและคบหากันใหมๆ
คุณอาจใชเวลาพูดคุยไดเปนชั่วโมงๆ และคุณผูชายทั้งหลายอาจไมถือสาอะไรกับการฟงเธอพูดไดเปนชั่วโมง
สองชั่วโมง แตพอหลังจากแตงงานกันไปไดสักสองสามป ความสนใจที่ลึกซึ้งแบบนั้นก็อาจเลือนหายไปได
เพราะอะไรนะหรือ? ไมใชเพราะเธอเปลี่ยนแปลงไปหรอก แตเปนเพราะวาทาทีของคุณที่มีตอความชางพูดของ
เธอนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปแลวตางหาก
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ชายคนหนึ่งเลาใหฟงวา มันเปนเวลา 5 ทุม 5 นาที และเขากําลังจะผล็อยหลับแลว เมื่อเขารูสึกวาภรรยา
ตบไหลเขาเบาๆและถามวาเขายังตื่นอยูไหม เขาแสรงทําเปนวาหลับไปแลว แลวเธอก็เขยาไหลเขาอีกและถามวา
เขาหลับอยูหรือเปลา เขาแคงึมงําโดยหวังวาเสียงที่รองเรียกเขานั้นจะสงบลง แตมันกลับไมสงบ เธอตบไหลเขา
อีกทีและพูดวา “ฉันอยากถามอะไรคุณบางอยางจริงๆ ตื่นขึ้นมาหนอยเถอะ”
เขาพลิกตัวไปและพยายามจองไปที่เธอ เธอเลาใหเขาฟงตอวาเธอกังวลเกี่ยวกับการจัดเตรียมมื้อเย็น
ใหกับทีมงานนักขายของเขาและภรรยาของพวกเขาในวันเสารที่จะถึงนี้มากขนาดไหน เธอพูดวา “ฉันมีรายการ
อาหารแลว แตฉันแคไมรูวาจะจัดแบบบุฟเฟตและใหทุกคนตักกินเอาตามใจชอบดี หรือแบบนั่งโตะและเสิรฟ
ใหพวกเขาดี” ดวยความที่อยากจบปญหาเร็วๆเขาก็เลยพูดวา “ไมสําคัญหรอก แบบไหนก็ดีทั้งนั้นแหละจะ” และ
เขาก็พลิกตัวกลับไปนอนตอ
ชางเปนความผิดมหันตจริงๆ ผลที่ตามมาก็คือ คําถามงายๆของเธอกลับนําไปสูการโตเถียงที่ยุติลงที่
เวลา ตี 4 โดยทั้งคูหมดแรงทางอารมณ เธอกลาวหาเขาวาไมแครคนอื่นเลยนอกจากตัวเอง และเขาใชเธอราวกับ
ทาส เธอเริ่มรองไหและโวยวายวาเธอทนตอไปอีกไมไหวแลว เธอแคพยายามทําอะไรที่พิเศษเพื่อเขาแตเขากลับ
หวงแตการนอนอันมีคาของเขา เอาละ ไหนๆเธอก็ไมไดนอนเพราะตองมานั่งกังวลแลว เขาก็ตองไมไดนอนดวย
เหมือนกัน
การกลาวหากินเวลาไปทั้งคืน เขาโจมตีเธอที่เธอขี้กังวล เธอโจมตีเขาที่เขาไมมีความละเอียดออน หาก
เขารูดีกวานี้และใชเวลาแค 5 นาที เพื่อตั้งใจฟงเธอจริงๆและบอกเธอวาเขาเขาใจเธอและชื่นชมสิ่งที่เธอกําลังทํา
เพื่อเขาอยู เขาก็อาจไมตองเจอกับการทะเลาะเบาะแวงเปนเวลาอีก 5 ชั่วโมงก็ได
เมื่อคุณรูสึกไดวามีอะไรบางอยางที่ผิดปกติเกี่ยวกับภรรยาของคุณ คุณตองถามเธอกอนวา “คุณมีอะไร
ไมสบายใจหรือเปลาจะ?” คําตอบของเธอตองเปน “เปลาคะ” งั้นคุณตองถามคําถามเดิมกับเธออีก แตคราวนี้คุณ
ตองใสไปดวยวา “บอกผมหนอยไดไหมวาคุณมีอะไรไมสบายใจ ผมรูนะวามีอะไรบางอยางที่รบกวนคุณอยู”
และอยาเพิ่งทอใจ มันเกือบเปนเหมือนบททดสอบที่เธอตองใชกับคุณเพื่อดูวาคุณแครและตองการแกไข
ขอผิดพลาดจริงๆไหม และความพยายามของคุณก็แปลวา คุณแครเธอจริงๆ และถึงแมวาเธอไมกลายอมรับมัน
ตรงๆ แตเธอก็แอบชื่นชมคุณอยูเล็กๆวาคุณยอมเสียสละเวลาและทุมเทเพื่อเธอ คราวนี้เติมเขาไปวา “บอกผมมา
เถอะนะวามีอะไร ผมอาจทําอะไรที่ทําใหคุณเสียใจไปก็ได และถาผมไมรูวามันคืออะไรผมก็แกไขอะไรไมได
นะ”
พอถึงตอนนี้เธอก็จะเริ่มใจออนแลว คราวนี้ลองพยายามครั้งสุดทายโดยพูดวา “บอกผมมาเถอะนะวาผม
ทําอะไรผิด ผมจะไดแกตัวใหคุณไดไง คุณเปนคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผม รองจากพระเยซูคริสตแลว ผมรัก
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คุณสุดหัวใจเลย บางครั้งผมอาจไมใสคุณบาง และผมแคอยากรูวาเกิดอะไรขึ้นเทานั้น” จงพยายามตอไปและเธอ
จะบอกคุณในที่สุดวาอะไรกําลังทําใหเธอไมสบายใจอยู และคุณจะไดมีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับมัน และเธอก็จะ
รูสึกดีขึ้น และปญหาก็จะยุติ”
หากคุณยังไมเคยรูมากอน พวกผูหญิงคาดวาคุณจะสามารถอานใจพวกเธอได ผูใหคําปรึกษาทานหนึ่ง
ไดใหรายการการตีความหมายสิ่งที่ผูหญิงตองการจะสื่อจริงๆเวลาที่เธอพูดอะไรบางอยาง: เมื่อภรรยาคุณพูดวา
“โอที่รัก คุณไมจําเปนตองทําสิ่งนั้นหรอก” มันก็แปลวา คุณตองทํา หรือ “ที่รักคะ เฟอรนิเจอรชิ้นนี้แพงจัง” มัน
แปลวา มันไมแพง หรือถาเธอพูดวา “โอ ไมเปนไรหรอกคะ ลําบากคุณเปลาๆ” มันแปลวา มันไมลําบากสําหรับ
คุณเลย เธอพูดวา “โอ อยาลําบากเลยคะ” จงลําบาก เธอพูดวา “โอ ฉันไมแครหรอกคะ” เธอแคร หรือเธอพูดวา
“บอกความจริงฉันมานะ...” จงระวังตัวใหดี!
เมื่อใดก็ตามที่เธอถามคุณวา “บอกความจริงฉันมาเถอะคะ ฉันสวยไหม? คุณคิดวาฉันแกแลวไหม? คุณ
คิดวาฉันอวนขึ้นไหม? หรือคุณคิดวาชุดนี้ทําใหฉันดูอวนไหม?” เหตุผลที่แทจริงที่เธอถามก็คือ เพื่อขอความ
มั่นใจจากคุณวาคุณยังเห็นวาเธอดูดีมีเสนหอยูไหม ในเวลาเชนนั้น จงพุงเปาไปที่อะไรบางอยางเกี่ยวกับตัวเธอที่
คุณรัก เหตุผลที่เธอสรางความแตกตางขึ้นในชีวิตของคุณ และเธอมีความสําคัญตอคุณอยางไร และคุณไม
จําเปนตองโกหกเธอเพื่อที่จะทําใหเธอรูสึกวาตนเปนที่ยอมรับและเปนที่รัก

การสื่ อสารกับผู้ชาย
มีหลายสิ่งที่อาจทําใหเกิดความทอใจในตัวสามีได เมื่อเขาเกิดทอใจขึ้นมา จงพยายามหลีกเลี่ยงสิ่ง
ตอไปนี้:
1) อยาชอนไชเขาไปในปญหาของเขา โดยพยายามวิเคราะหปญหาเหลานั้นและเสนอทางออก
2) อยาลดขนาดปญหาของเขาโดยพยายามบอกเขาวามันไมใชเรื่องที่นากังวล
3) อยาแนะนําเขาใหนับพระพรโดยพูดประมาณวา “คุณควรละอายใจนะกับทุกสิ่งที่คุณมีในชีวิต” และกระตุน
ใหเขามองในดานดี
ความผิดทั้งสามประการนี้ดูแคลนเขาและโจมตีอีโกของเขา และผูหญิงสวนใหญลืมเขาใจไปวา ไมมี
อะไรที่ทําใหผูชายเดือดเนื้อรอนใจมากไปกวาการโจมตีความเปนชายของเขา ขาพเจาไมไดกําลังหาขอแกตัว
สําหรับความชั่วชาของความหยิ่งทะนงของเพศชาย และในฐานะผูชายเราจําเปนตองสูรบกับมันตอไปจนกวาเรา
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จะหมดลมหายใจ แตเพื่อเห็นแกตัวคุณเอง ทานสุภาพสตรีทั้งหลาย อยาลืมเปนอันขาดวาผูชายออนไหวกับเรื่อง
นี้มากขนาดไหน
ขาพเจารูวาคําตอบทั้งสามประการดานบนมักมาเองโดยอัตโนมัติ เพราะวาเมื่อพูดถึงคูสมรสของเรา
หรือกับพอแมและลูกๆสวนใหญ เรามักคิดวาตัวเองตองแกไขปญหาและมีคําตอบรองรับเพื่อแกไขอะไรๆใหดี
ขึ้นเสมอ แตการพยายามมีคําตอบมารองรับเพื่อแกไขปญหาเวลาที่เขาไมไดขอคําแนะนําจากคุณอาจกลายเปนวา
คุณไปโจมตีความเปนชายของเขาได
ดังนั้น เมื่อเขามาหาคุณและเปดอกระบายบางสิ่งที่เขากลัว บางสิ่งที่เขากังวล บางสิ่งที่ทาํ ใหเขาทอแท
บางสิ่งที่ทําใหเขาสับสน หรือบางสิ่งที่ทําใหเขาผิดหวัง จงตั้งใจฟงเขาและพยายามเขาใจเขา อยาวิพากษวิจารณ
หรือพยายามแกไขสิ่งตางๆดวยคําแนะนําของคุณ จงพยายามทําใหเขามั่นใจวาคุณเชื่อมั่นในตัวเขาและคุณจะอยู
เคียงขางเขาเสมอ จงทําใหเขารูวาเขาสามารถเลาใหคุณฟงไดทุกเรื่องเสมอ ในเวลาเชนนั้น อยาตัดสิน แตจงรับ
ฟงเทานั้น
โปรดระลึกวา ขาพเจาไมไดกําลังแกตัวสําหรับความหยิ่งทะนงของผูชาย ผูชายทั้งหลายจําเปนตองตอสู
กับการทดลองที่จะรูสึกอับอายและที่จะตอบสนองกลับไปดวยความเย็นชาและความเหินหาง แตมันคงจะดีถา
เขาไมจําเปนตองเผชิญกับการทดลองนี้บอยครั้งเกินไปนักเพราะวาภรรยาของเขาฉลาดพอที่จะไมพูดหรือทําสิ่ง
ตางๆที่ดูแคลนเขา
ศัลยแพทยคนหนึ่งผูประกอบวิชาชีพนี้มาเปนเวลามากกวา 15 ปแลว ตอนเขาอยูในวัยสี่สิบกลางๆ มี
คนไขคนหนึ่งเสียชีวิตบนเตียงผาตัดในความดูแลของเขาขณะที่เขาทําการผาตัดตามปกติครั้งหนึ่ง เขารูสึกแย
มากๆเกี่ยวกับเหตุการณครั้งนี้ โดยเฉพาะเมื่อเขาตองแจงขาวรายนี้แกภรรยาของผูตาย เมื่อเขากลับไปบานเย็นวัน
นั้น เขาก็สามารถรองหมรองไหและเสียใจเกี่ยวกับมันไดเปนครั้งแรกในที่สุด ภรรยาของเขาฟงเขาเลาขณะที่เขา
อธิบายใหฟงวาเกิดอะไรขึ้น และเธอก็กอดเขาไวนานพอสมควร เธอไมไดพูดวา “ไมเปนไรหรอกคะ เรื่องแบบ
นั้นเกิดขึ้นไดทุกวันอยูแลว พยายามลืมๆมันไปเสียเถอะคะ” เธอแคบอกเขาวาเธอชื่นชมเขาอยางไรและเขามี
ความหมายตอเธอมากขนาดไหนและเธอจะอยูเคียงขางเขาเสมอไป ไมวาจะเกิดอะไรขึ้นและไมวาเขาเผชิญกับ
อะไรมาก็ตาม การแสดงออกถึงความชื่นชมของเธอและความมั่นใจของเธอในตัวเขาเปนสิ่งที่ใหกําลังใจเขา
เพื่อที่จะกาวตอไปเมื่อความมั่นใจในตัวเองของเขาถูกทําลายลง
คราวนี้ เราไดกลาวถึงเรื่องนี้ไปแลวเมื่อเราศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ผูชายจําเปนและตองการจากผูหญิง แตมัน
ก็สําคัญมากเสียจนเราตองทวนมันซ้ําอีกครั้ง: มันเปนดานที่ผูชายสวนใหญกังวลมากที่สุด นั่นคือ ความ
รับผิดชอบในการหาเลี้ยงครอบครัว ผูหญิงสามารถแบงแยกสิ่งที่เธอเปนจากสิ่งที่เธอทําไดอยางงายดาย แตผูชาย
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สวนใหญไมเปนเชนนั้น ดังที่ขาพเจาไดกลาวไวกอนแลว ผูชายสวนใหญรูสึกวาตัวเองมีคาจากงานของตน จาก
สิ่งที่เขาทําเพื่อหาเลี้ยงชีพและเขาทํางานนั้นไดเกงกาจขนาดไหน
หลังจากที่ตลาดหุนลมสลายในป 1929 มีผูกลาววา ผูชายจํานวนมากไดฆาตัวตายเพราะพวกเขารูสึกวา
ตัวเองไมรูจะอยูไปเพื่ออะไรหลังจากที่ธุรกิจและอาชีพการงานของพวกเขาไดจบสิ้นลงแลว
และผูชายสวนใหญก็คิดวาถาคุณรักภรรยาและครอบครัวของคุณจริงๆ คุณก็จะออกไปทํางานและหา
รายรับที่มั่นคงเขาบาน ดังนั้น ถาเขาไมไดบรรลุเปาหมายดานอาชีพการงานของตนอยูและไมไดหาเลี้ยงชีพ
เพื่อที่จะไดความเปนอยูตามที่เขาเชื่อวาเขาควรกระทํา เขาก็อาจมีแนวโนมที่จะเริ่มรูสึกสับสนและไมมีความสุข
เอามากๆได
ผูหญิงคนหนึ่งเลาใหฟงถึงตอนที่เธอและสามีของเธออยูในวัย 30 กวาๆ และสามีของเธอเสียธุรกิจของ
ตนไป และพวกเขาตองยื่นคํารองเปนบุคคลลมละลาย เห็นชัดๆวาอีโกของเขาถูกทําลายยอยยับเมื่อเขาตองออก
หางานทํา เธอมีสติปญญาที่จะคอยบอกเขาเรื่อยๆวาเธอเชื่อมั่นในตัวเขามากขนาดไหนและบอกเขาวาเขาได
เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอและของลูกๆมากขนาดไหน เธอพยายามทําทุกอยางเทาที่ทําไดเพื่อใหกําลังใจเขาและ
แบงเบาภาระอันหนักอึ้งของเขา เธอบอกวาผลตอบแทนไดมาถึงเธอในที่สุดเมื่อเขาไดงานดีๆทําหลังจากที่ไมมี
งานทํามาเปนเวลาหลายเดือน คืนหนึ่งเขาโอบกอดเธอและบอกเธอดวยน้ําตานองหนาวาพระเจาชางอวยพรเขา
มากขนาดไหนที่เขาไดเธอเปนภรรยา และการที่เธอเชื่อมั่นในตัวเขาไดชวยเขาใหเชื่อมั่นในตัวเอง เธอยังจัด
อันดับใหบทสนทนาครั้งนั้นเปนชวงเวลาที่มีคามากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเธอดวย
คราวนี้ใหเราลองพูดถึงอะไรที่สามารถกอใหเกิดความตึงเครียดไดอยางมหาศาลในชีวิตคู และนั่นคือ
เมื่อเกิดความเห็นที่แตกตางขึ้นมา แนนอนที่นั่นจะไมมีวันเกิดขึ้นในชีวิตคูของคุณเด็ดขาด แตมันก็เกิดขึ้นใน
ชีวิตคูของคนอื่นๆทุกคนจริงๆ คุณสุภาพสตรีทั้งหลาย ขาพเจาขอถามจริงๆวา คุณจะรับมือกับมันไดอยางไรเมื่อ
คุณและสามีของคุณมีความเห็นที่แตกตางกันในบางเรื่อง? คุณรูสึกอยางหนึ่ง แตเขารูสึกอีกอยาง คุณจะทํา
อยางไร?
ขาพเจาคิดวา เราทราบอยูแลววาพระคัมภีรกลาวอะไรเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว:
เอเฟซัส 5:22-25 “ฝ่ ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า เพราะว่ าสามีเป็ นศีรษะ
ของภรรยา เหมือนพระคริสต์ ทรงเป็ นศีรษะของคริสตจักร และพระองค์ ทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของกายนั้น
เหตุฉะนั้นคริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ ฉันใด ภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนั้น ฝ่ ายสามีกจ็ งรักภรรยา
ของตน เหมือนอย่ างทีพ่ ระคริสต์ ทรงรักคริสตจักร และทรงประทานพระองค์ เองเพือ่ คริสตจักร”
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เมื่อคุณและสามีของคุณไมเห็นพองกันในบางเรื่องหรือมีความเห็นที่แตกตางกัน จงบอกความเห็นที่
จริงใจของคุณแกสามีของคุณและพูดคุยเกี่ยวกับวาคุณรูสึกอยางไรจริงๆ จากนั้นจงปลอยใหการตัดสินใจสุดทาย
เปนหนาที่ของเขา
ตัวอยางหนึ่งของกรณีนี้คือ สมมติวาคุณอยากไดบานแบบที่มีสนามขนาดใหญ แตเขาอยากไดบานแบบ
ที่มีสนามขนาดเล็กหรือไมมีสนามเลย คุณอาจพูดประมาณนี้: “ที่รักคะ ฉันอยากไดสนามขนาดใหญจริงๆ
เพราะวาฉันชอบใชเวลาตัดหญา ทําสวน และพอเรามีลูก ลูกก็จะไดมีที่วิ่งเลนไงคะ คราวนี้คุณก็รูแลววาฉันรูสึก
ยังไง แตคุณรูไหมคะ? มันก็เปนบานของคุณดวยเหมือนกัน ดังนั้น ฉันจึงปลอยใหเปนหนาที่ของคุณในการ
ตัดสินใจก็แลวกัน” เมื่อใชเทคนิคนี้ โอกาสมีถึงรอยละ 95 ที่คุณจะไดตามที่คุณตองการ
สุ ภาษิต 10:32 “ริมฝี ปากของคนชอบธรรมรู้ ว่าอะไรเหมาะสม แต่ ปากของคนชั่วร้ ายรู้ ว่าสิ่ งใดตลบตะแลง”
หากคุณใชเทคนิคนี้ สวนใหญแลวสามีของคุณจะอยากเอาใจคุณและทําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณ ผูให
คําปรึกษาดานชีวิตคูเพศหญิงทานหนึ่งกลาววา “อีโกของผูชายนั้นแรงจนถึงขนาดที่วาถาฉันบอกสามีของฉันวา
“ฉันอยากใหกําแพงหองนี้เปนสีชมพู หองนี้จะตองเปนสีชมพู!” ฉันก็จะกลับมาบานเพื่อพบวาหองถูกทาดวยสี
ฟา ฉันรูจักสามีของฉันดีพอที่จะรูวา ถาฉันรองขอสีชมพู ฉันก็จะกลับมาบานเพื่อพบกับหองที่มีอีกสีหนึ่งเลย
ผูชายเกือบทุกคนที่ฉันรูจัก ถาคุณบอกเขาวาคุณตองการอะไรหรือคุณสั่งเขาใหทําอะไร เขาก็จะมองคุณและคิด
วา “ออ เธอคงคิดวาเธอจะเปนแมฉันไดงั้นสิ?” และเขาก็จะทําสิ่งที่ตรงขามกับสิ่งที่คุณอยากใหเขาทํา” ผูหญิงคน
นี้อาจพูดถูก หรือถาเขายอมทําตามที่คุณขอจริงๆ เขาก็อาจนึกเกลียดชังคุณที่บังคับใหเขาทําไปอีกนานเลย
ถาทาทีและปฏิกิริยาของคุณที่มีตอความเห็นที่แตกตางระหวางพวกคุณทั้งสองคนเปนแบบประจันหนา
และไมมีการออมชอม นั่นคือ “คุณตองทําตามที่ฉันตองการ ไมอยางนั้นละก็” เขาก็จะเกิดทาทีที่จะตอบสนอง
กลับมาดวย “ไดเลย เดี๋ยวผมจะแสดงใหคุณเห็น” และเขาก็จะไมตัดสินใจโดยอิงตามการชั่งน้ําหนักขอดีขอเสีย
และคํานึงถึงความรูสึกของคุณ เขาแคอยากเอาคืนคุณและทําสิ่งที่ตรงขามกับที่คุณตองการ
สุ ภาษิต 21:9 “อยู่ทมี่ ุมบนหลังคาเรือนดีกว่ าอยู่ในเรือนกว้างขวางร่ วมกับหญิงขีท้ ะเลาะ”
สุ ภาษิต 21:19 “อยู่ในแผ่ นดินทุรกันดารดีกว่าอยู่กบั ผู้หญิงทีข่ ีท้ ะเลาะและจู้จีข้ บี้ ่ น”
สิ่งที่คุณอยากทําก็คือ ใหความเห็นของคุณ แลวพูดวา “ที่รักคะ คุณก็อาศัยอยูที่นี่ดวย นี่เปนบานของคุณ
หรือนี่เปนชีวิตของคุณ และฉันจะใหคุณเปนคนตัดสินใจก็แลวกันคะ” แลวเขาก็จะตัดสินใจโดยอิงตามสิ่งที่ดี
ที่สุดสําหรับคุณและครอบครัวของคุณแทนที่จะเปนการตัดสินใจที่อิงตามอีโกที่ถูกทํารายของเขา
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ดังนั้น ใหเราสรุปเรื่องของการสื่อสารพรอมกับขอแนะนําตางๆสําหรับผูหญิงเพื่อนําไปใชในการ
สื่อสารกับสามีของเธอกันดีกวา:
1) จงฟงเขาดวยหัวใจ และไมใชดวยหัวสมอง จงทําใหเขารูวาคุณไดยินเขาและเขาใจวาเขารูสึกอยางไรและ
ยืนยันกับเขาวาคุณจะอยูเคียงขางเขาเสมอไปและจะคอยหนุนหลังเขาตลอดไป อยาใหความเห็นหรือคําแนะนํา
แกเขาเวนเสียแตวาเขาจะขอ
2) ถาเขาใหของขวัญคุณ อยางนอยจงแสรงวาคุณตื่นเตนที่ไดรับมันมาเพื่อเห็นแกเขา จงสวมมัน ใชมัน หรืออวด
มัน แลวแตวาของขวัญชิ้นนั้นคืออะไร จงแนใจวาเขาเห็นมัน
3) ถาคุณขอคําแนะนําหรือความเห็นของเขา จงปฏิบัติตามคําแนะนําของเขากอนอยางนอยก็เปนบางครั้ง
โดยเฉพาะในชวงแรกๆ อยาทําลายน้ําใจเขาในชวงแตงงานกันใหมๆ มิฉะนั้นคุณจะเสียใจไปอีกหลายปเลย
ทีเดียว จงทําใหเขารูวาความคิดของเขาเจงขนาดไหนและคุณคิดวาเขาฉลาดเหลือเกินที่คิดไอเดียนี้ขึ้นมาได จง
เสริมสรางเขาแทนที่จะทําลายเขา
4) จงสัมผัสคูรักของคุณทุกวัน ผูชายตองการสิ่งนี้มากพอๆกับผูหญิง จงตบหลังเขาเบาๆและกอดเขา เพราะวา
การสัมผัสบงบอกถึงความใกลชิดที่คําพูดไมอาจทําได ความสัมพันธที่เบงบานขึ้นจนถึงศักยภาพสูงสุดของมัน
จําเปนตองมีการสัมผัสที่ไมเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ
5) จงปฏิบัติใหเปนนิสัยอยางนอยสัปดาหละครั้งหรืออยางนอยเดือนละครั้งที่จะทําใหเขารูวา คุณเขาใจวามัน
เปนความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญขนาดไหนสําหรับเขาในการเลี้ยงดูคุณและครอบครัว และทําใหเขารูวาคุณชื่นชม
เขาจริงๆที่ทําเชนนั้น มันไมสําคัญวาเขาจะประกอบอาชีพอะไร จงบอกเขาวาคุณเคารพและชื่นชมเขามากขนาด
ไหนสําหรับความขยันขันแข็งและอุปนิสัยที่ดีและความสัตยซื่อในการทํางานและในการหาเลี้ยงครอบครัวของ
เขา มันจะมีความหมายมากๆสําหรับเขา และคุณก็จะไดหัวใจเขาจริงๆ
6) จงแนใจวาคุณบอกเขาเสมอๆวาเขาเปนคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณ พวกคุณสองคนจะอยูดวยกันตอไป
อีกนานหลังจากที่ลูกๆของคุณออกไปจากบานแลว และเด็กๆเหลานั้นที่ตองพึ่งพาคุณเหลือเกินตอนที่พวกเขามี
อายุ 2 หรือ 3 ขวบ ก็จะโตขึ้นเปนผูใหญในวันหนึ่งและแยกออกไปอยูตางหาก มีคนกลาวไววาลูกๆไมเคยรักพอ
แมของตนมากเทากับที่พอแมรักพวกเขา และลูกๆของคุณก็ไมมีวันที่จะรักคุณมากเทากับที่คุณรักพวกเขาดวย
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วันหนึ่งพวกเขาก็จะเติบโตขึ้นและทิ้งคุณไป แตถาไมมีฝายหนึ่งฝายใดตายจากไปกอนวัยอันควร คุณและคู
สมรสของคุณก็จะใชเวลาหลายปอยูรวมกันตอไปหลังจากที่ลูกๆออกจากบานไป ดังนั้น ถาคุณใหลูกๆเปนผูที่มี
ความสําคัญมากที่สุดในชีวิตของคุณๆ ก็จะตองกลายเปนคนที่เปลาเปลี่ยวมากๆสักวันหนึ่ง อยาทําใหคูสมรส
ของคุณอิจฉาลูกๆของคุณโดยวิธีที่คุณสื่อสารกับพวกเขาและเพิกเฉยตอคูสมรสของคุณ

บทที่ 5 --- บทบาทของสามี
การที่จะมีชีวิตคูที่ประสบความสําเร็จ เราตองมีองคประกอบสามประการตอไปนี้:
1) ความเต็มใจและความเปดกวางที่จะทําสิ่งใดก็ตามที่พระเจาทรงบอกวาเราจําเปนตองทํา พูดในอีกแบบหนึ่งก็
คือ ใจที่เปดรับตอพระวจนะของพระเจาและความเต็มใจที่จะยอมใหพระองคแสดงใหเราเห็นวาพระองคทรง
ตองการใหบทบาทและความรับผิดชอบของเราในชีวิตคูเปนอยางไร ไมวาจะเปนสามีหรือภรรยา และความเต็ม
ใจที่จะเชื่อฟงทุกสิ่งที่พระองคทรงบอกเรา
2) ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่พระวจนะของพระองคบอกแกเราวาบทบาทและความรับผิดชอบของเรา
เปนอยางไร
3) อุปนิสัยที่ดี (รวมถึงความไมเห็นแกตัวดวย) ที่จะสามารถดําเนินชีวิตตามบทบาทที่พระเจาไดทรงประทาน
ใหแกเราและปฏิบัติตามความรับผิดชอบของเราในชีวิตคูได
ความหวังของขาพเจาคือ บอกคุณวาพระวจนะของพระเจากลาวอะไรเกี่ยวกับบทบาทและความ
รับผิดชอบของคุณในชีวิตคู
เอเฟซัส 5:25 “ฝ่ ายสามีกจ็ งรั กภรรยาของตน เหมือนอย่างทีพ่ ระคริสต์ ทรงรักคริสตจักร และทรงประทาน
พระองค์ เองเพือ่ คริสตจักร”
บทบาทของสามีในการรักภรรยาของตนเหมือนกับที่พระคริสตทรงรักคริสตจักรมีอยู 4 สวน
1) ในฐานะผูเลี้ยงดู
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2) ในฐานะผูปกปอง
3) ในฐานะผูนํา
4) ในฐานะผูทะนุถนอม
1) บทบาทแรกของสามีในฐานะผู้เลีย้ งดู
เขาตองจัดเตรียมสําหรับความตองการฝายรางกาย ฝายอารมณ และฝายจิตวิญญาณของภรรยาและลูกๆ
A) การตอบสนองความตองการฝายรางกายของเธอ
1 ทิโมธี 5:8 “แต่ ถ้าแม้ ผ้ ใู ดไม่ เลีย้ งดูวงศ์ ญาติของตน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ คนในบ้ านเรือนของตน ผู้น้ ันก็ได้
ปฏิเสธความเชื่ อเสี ยแล้ ว และชั่ วยิง่ กว่ าคนทีไ่ ม่ ได้ เชื่อเสี ยอีก”
หากในฐานะผูชาย เราไมไดเลี้ยงดูครอบครัวของเรา เราก็ลมเหลวอยางสิ้นเชิงในฐานะคริสเตียน เราได
“ปฏิเสธความเชื่อนั้น” เสียแลวและทําตัวแยยิ่งกวาคนไมเชื่อเสียอีก นี่ไมไดหมายถึงผูชายที่พยายามอยาง
สุดกําลังแลวที่จะเลี้ยงดูครอบครัวของตนเอง แตเพราะเหตุการณตางๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของเขา เขาจึง
ไมสามารถตอบสนองความตองการของครอบครัวของเขาได มันหมายถึง ใครบางคนที่ไมสนใจที่จะเลี้ยงดู
ครอบครัวของตนเอง ใครบางคนที่ไมออกแรงหรือคิดวามันไมใชความรับผิดชอบของเขา
1 โครินธ์ 7:32,33 “...ข้ าพเจ้ าอยากให้ ท่านพ้ นจากความสาละวนวุ่นวาย ฝ่ ายคนทีไ่ ม่ มีภรรยาก็สาละวนในการ
งานขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า เพือ่ จะทําสิ่ งซึ่งเป็ นทีพ่ อพระทัยองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า แต่ คนที่มีภรรยาแล้ วก็สาละวนใน
การงานของโลกนี้เพือ่ จะทําสิ่ งทีพ่ อใจของภรรยา”
ขอพระคัมภีรนี้บอกเราวาผูชายที่แตงงานแลวตองสาละวนอยูกับการงานของโลกนี้ในความหมายที่วา
เขามีความรับผิดชอบที่จะแนใจวาเขากําลังเลี้ยงดูภรรยาของตนอยูและเอาใจเธอไดในระดับหนึ่ง พระเจาทรง
มอบหมายใหผูชายมีหนาที่ในการเปนผูหาเลี้ยงครอบครัวยอนกลับไปในสวนเอเดน เมื่อพระเจาทรงประกาศคํา
แชงสาปออกมา พระองคก็ทรงทําใหเห็นอยางชัดเจนวามันเปนความรับผิดชอบของผูชายที่จะทํางานเพื่อหาเลี้ยง
ครอบครัว
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ปฐมกาล 3:17-19 “พระองค์ ตรัสแก่ อาดัมว่ า "เพราะเหตุเจ้ าได้ ฟังเสี ยงของภรรยาเจ้ า และได้ กนิ ผลจากต้ นไม้
ซึ่งเราได้ สั่งเจ้ าว่ า เจ้ าอย่ ากินผลจากต้ นนั้น แผ่นดินจึงต้ องถูกสาปแช่ งเพราะตัวเจ้ า เจ้ าจะต้ องหากินบนแผ่ นดิน
นั้นด้ วยความทุกข์ ยากตลอดวันเวลาในชี วติ ของเจ้ า แผ่นดินจะงอกต้ นไม้ ทมี่ ีหนามและผักทีม่ ีหนามแก่เจ้ า และ
เจ้ าจะกินผักในท้ องทุ่ง เจ้ าจะต้ องหากินด้ วยเหงื่อไหลโซมหน้ าจนกว่าเจ้ ากลับไปเป็ นดิน เพราะเจ้ ามาจากดิน เจ้ า
เป็ นผงคลีดิน และเจ้ าจะกลับไปเป็ นผงคลีดิน”
อาดัมฟงคําพูดภรรยาของตนและทําบาปตามเธอ ดวยเหตุนี้พระเจาจึงทรงแชงสาปผูชายโดยทําใหงานมี
ความยากลําบากมากขึ้นสําหรับผูชายที่จะหาเลี้ยงครอบครัวของตน ความเต็มใจที่จะเลี้ยงดูภรรยาและลูกๆเปน
หลักฐานที่พิสูจนถึงความเปนผูใหญ มันเปนเครื่องหมายหนึ่งที่แสดงถึงความเปนชาย มันคือความเต็มใจที่จะ
ยอมรับความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูผูอื่นโดยการยอมเสียสละตนเอง
งานที่ตองออกแรง โดยตองเอาชนะอุปสรรคใดๆก็ตามที่เขามาขัดขวางเปนคําแชงสาปสําหรับคนขี้เกียจ
เทานั้น ผูชายสวนใหญรูสึกวาตัวเองไดรับการเติมเต็มเมื่อเขาไดพิชิตความยากลําบากกอนสิ้นสุดวันนั้น ผูชายที่
ยอมรับคําแชงสาปของพระเจาจะพบในไมชาวางานกลายเปนพระพร มันเกิดความรูสึกพึงพอใจที่ออกมาจาก
การไดทําอะไรดวยฝมือของคุณเอง การเก็บเกี่ยวพืชผล การบริหารคนงานกลุมหนึ่ง หรือแมกระทั่งการไดเขียน
หนังสือดีๆสักเลม
B) การตอบสนองความตองการฝายอารมณของเธอ
ผูชายไมเพียงตองเลี้ยงดูครอบครัวของเขาฝายรางกายเทานั้น แตเขาตองตอบสนองความตองการฝาย
อารมณของภรรยาและลูกๆของตนดวย นี่เปนดานหนึ่งที่ผูชายหยอนยานจริงๆ ผูชายมีแนวโนมที่จะพุงเปาไปที่
อาชีพการงานของตนแทนที่จะอยูเคียงขางภรรยาหรือใชเวลากับภรรยาและลูกๆของตนเพื่อสรางสายสัมพันธกับ
พวกเขาแตละคน ใน เอเฟซัส 5:29 พระเจาทรงบอกวาผูชายตองเลี้ยงดูและทะนุถนอมภรรยาของตน
เอเฟซัส 5:29 “ เพราะว่ าไม่ มีผ้ ใู ดเกลียดชั งเนือ้ หนังของตนเอง มีแต่ เลีย้ งดูและทะนุถนอม เหมือนองค์ พระผู้เป็ น
เจ้ าทรงกระทําแก่ คริสตจักร”
เราจะพูดถึงเรื่องการทะนุถนอมใหมากกวานี้อีกในภายหลัง แตพระองคทรงหมายความวาอะไรกับคําวา
เลี้ยงดู? คําดังกลาว ekthrepso ในภาษากรีกแปลวา “ปฏิบัติในแบบที่กระตุนใหเกิดการเจริญเติบโต, ใหอาหาร”
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แลวสามีจะตอบสนองความตองการดานอารมณของภรรยาไดอยางไร? เขาควรปฏิบัติตอเธออยางไรในแบบที่
กระตุนใหเธอเติบโตดานอารมณ?
1) เธอตองการความรักและการยอมรับที่ไมมีเงื่อนไขจากเขา ไมใชคําวิพากษวิจารณ เธอตองการทราบวาสามี
ของเธอจะไมมีวันทิ้งเธอไป และเขายอมรับเธอและรักเธออยางที่เธอเปน
2) เธอตองการทราบวาเธอเปนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดบนโลกนี้สําหรับเขา นั่นคือ รองจากความสัมพันธของ
เขากับพระคริสตแลว เธอคืออันดับหนึ่ง และมากอนงานหลักและงานอดิเรกของเขา นั่นแปลวาเขาตองใชเวลา
กับเธอเพื่อทําสิ่งตางๆที่เธออยากทํา ไมใชพาเธอไปลาสัตวและตกปลาและถือวานั่นเปนการเดทแลว นั่นแปลวา
เธอตองการเวลาของคุณ ซึ่งเปนเวลาที่คุณสนใจแตเธอคนเดียวเทานั้น และถาเราไมสามารถผละจากงานของเรา
และใหความสนใจแตเธอคนเดียวเปนเวลาครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงตอวัน และฟงเธอและพูดคุยกับเธออยางเปด
อก มันก็สอใหเห็นแลววาเธอไมไดเปนคนที่สําคัญที่สุดบนโลกนี้สําหรับเรา เธอจะเขาใจวาเราไมไดรักเธอ
เหมือนอยางที่พระเจาทรงบัญชาใหเรากระทํา
3) เธอตองการคําสรรเสริญจากเขา สามีของสตรีผูนั้นใน สุภาษิต 31 สรรเสริญภรรยาของตน คุณคิดวานาง
เติบโตเปนสตรีที่ดีไดอยางไรละ?
สุ ภาษิต 31:28-31 “ลูกๆของเธอตื่นขึน้ มาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญเธอว่า "สตรีเป็ นอันมากทําอย่ างดี
เลิศ แต่ เธอเลิศยิง่ กว่ าเขาทั้งหมด"เสน่ ห์เป็ นของหลอกลวง และความงามก็เปล่าประโยชน์ แต่ สตรียาํ เกรงพระเย
โฮวาห์ จะได้ รับการสรรเสริญ จงให้ เธอรับผลแห่ งนํา้ มือของเธอ และให้ การงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตู
เมือง”
แลวสามีควรสรรเสริญภรรยาของตนเพราะอะไรบาง? ความสวยของเธอเทานั้นหรือ? ไมใชเลย เธอควร
ไดยินวาเขารักเธอในแบบที่เธอเปนอยู แตถาเธอไดยินแตเพียงเทานั้น เธอก็จะเริ่มรูสึกไมมั่นคงเมื่อเธออายุมาก
ขึ้นและความงามของเธอเริ่มโรยราไป หรือเธอมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นหลังจากการตั้งครรภ
เราควรสรรเสริญความพยายามของคนๆนั้น ไมใชผลลัพธ และสรรเสริญอุปนิสัยของเขา ไมใช
พรสวรรคของเขา สิ่งเหลานั้นเปนสิ่งที่เขาสามารถควบคุมได การสรรเสริญแตผลลัพธอยางเดียวจะทําใหเขาเกิด
ความรูสึกไมมั่นคงและยึดติดกับการยอมรับโดยอิงกับผลงานเปนหลัก และการสรรเสริญพรสวรรคของเขาก็
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อาจทําใหเขาหลงตัวเองไปกับสิ่งที่พระเจาไดทรงประทานใหแกเขาได แตเมื่อคุณสรรเสริญความพยายามและ
อุปนิสัยของเขา คุณก็จะเสริมสรางเขาและหนุนใจเขาในสองสิ่งที่เขาสามารถควบคุมได
C) การตอบสนองความตองการฝายวิญญาณของเธอ
พระคัมภีรกลาวอยางชัดเจนวาพระเจาทรงตองการใหสามีเปนผูนําฝายวิญญาณของครอบครัว
ปฐมกาล 18:19 “เพราะว่ าเรารู้จักเขา เขาจะสั่ งลูกหลานและครอบครัวของเขาทีส่ ื บมา พวกเขาจะรักษาพระ
มรรคาของพระเยโฮวาห์ เพือ่ ทําความเทีย่ งธรรมและความยุติธรรม เพือ่ พระเยโฮวาห์ จะประทานแก่ อบั ราฮัม
ตามสิ่ งซึ่งพระองค์ ได้ ตรัสไว้ เกีย่ วกับเขา”
นางซาราหไมไดเปนผูที่ตองใหการตอพระเจา พระเจาทรงถือวาอับราฮัม ผูเปนสามีและบิดา เปนผูที่
ตองใหการตอพระเจาในเรื่องการนําพาครอบครัวของเขาสําหรับเรื่องฝายวิญญาณ
พระเจาทรงถือวาสามีและพอเปนผูที่ตองรับผิดชอบตอสวัสดิภาพฝายวิญญาณของครอบครัวและการ
อบรมบุตรในเรื่องฝายวิญญาณ เราตองจําไววาเรารับรูไดวาพระเจาทรงเปนอยางไรจากพอฝายเนื้อหนังของเรา
มันถูกพิสูจนซ้ําแลวซ้ําเลาวามุมมองของคนสวนใหญวาพระเจาทรงเปนอยางไรสะทอนใหเห็นถึงมุมมองของ
พวกเขาที่มีตอบิดาฝายเนื้อหนังของพวกเขา หากพวกเขาคิดวาบิดาฝายเนื้อหนังของพวกเขาเปนคนที่หางเหิน ดุ
และไมเอาใจใส พวกเขาก็มักคิดวาพระเจาทรงเปนแบบนั้นเหมือนกัน แมกระทั่งหลังจากที่พวกเขาไดรับความ
รอดแลวก็ตาม! ดังนั้น ลองคิดถึงความรับผิดชอบที่เราในฐานะผูชายมีเวลาที่เราแตงงานและมีลูกดูส!ิ
ผลลัพธที่เปนอันตรายมากที่สุดอยางหนึ่งของการที่ผูชายอเมริกันไมยอมเปนผูนําครอบครัวของตนก็คือ
ผูหญิงตองรับหนาที่เปนผูนําฝายวิญญาณใหกับลูกๆของตน เด็กผูชายทั้งหลายจําเปนตองเรียนรูวาคริสตศาสนา
ไมไดเปนแคศาสนาของผูหญิงเทานั้น เมื่อเด็กผูชายโตขึ้นโดยเห็นวาแมตองคอยชวนพอไปคริสตจักร เขาก็จะ
เขาใจวาคริสตจักรไมไดมีความสําคัญอะไรขนาดนั้นสําหรับผูชาย นั่นคือ คริสตจักรเปนที่สําหรับพวกผูหญิง
เทานั้น
ผูที่เปนพอและสามีตองเปนผูนําครอบครัวในการนมัสการพระเจา เขาตองสอนจากพระคัมภีร เขาตอง
พูดคุยกับลูกๆของตนเกี่ยวกับอุปนิสัยและแผนการของพระเจาในทุกสถานการณเทาที่ทําได เด็กผูหญิงก็ตอง
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ไดรับการอบรมสั่งสอนจากพอของเธอวาพระเจาทรงมีความสําคัญมากขนาดไหนสําหรับพวกเธอ เด็กๆทุกคน
ควรไดรูจักกับอุปนิสัยของพระเจาและเห็นมันถูกแสดงออกมาผานทางบิดาฝายเนื้อหนังของพวกเขา
ดังนั้น ในฐานะผูชาย บทบาทของเราในชีวิตคูคือ การเปนผูเลี้ยงดู ซึ่งรวมถึงการตอบสนองความ
ตองการฝายรางกาย ฝายอารมณและฝายจิตวิญญาณของภรรยาและลูกๆของเราดวย
2) บทบาททีส่ องของสามีคือ ผู้ปกป้อง
เอเฟซัส 5:25 “ฝ่ ายสามีกจ็ งรั กภรรยาของตน เหมือนอย่างทีพ่ ระคริสต์ ทรงรักคริสตจักร และทรงประทาน
พระองค์ เองเพือ่ คริสตจักร”
สามีตองรักภรรยาของตนมากพอที่จะยอมตายเพื่อเธอได สามีควรเต็มใจที่จะทนความเจ็บปวดหรือ
แมกระทั่งความตายแทนเธอไดเพื่อปกปองเธอจากอันตรายนั้นๆ
ทีกรานีสเปนเจาชายองคหนึ่งในประเทศอารเมเนีย ผูซึ่งดินแดนของตนถูกพิชิตโดยไซรัส กษัตริยแหง
เปอรเซียราว 547 ปกอน ค.ศ. คราวนั้นทีกรานีสผูนี้และภรรยาของตนถูกนําตัวไปเขาเฝากษัตริยไซรัส และถูก
ตัดสินใหรับโทษประหารชีวิต ทั้งนี้ ตามธรรมเนียมของสมัยนั้น มันคือการทรมานจนกวาจะตาย กระนั้น ทีก
รานีสไดวิงวอนตอไซรัสวา หากตองเปนเชนนั้นแลว เขาขอยอมรับการถูกทรมานเปนสองเทา นอกจากการถูก
ประหารชีวิตแลว หากภรรยาของเขาไดรับการไวชีวิตและถูกปลอยตัวเปนอิสระ ไซรัสพอใจกับความจริงใจของ
ชายผูนี้เปนอยางมากจนถึงกับอภัยโทษใหแกพวกเขาทั้งสองคน
ในป 1987 เรือเฟอรรี่ลําหนึ่งไดจมลงในนานน้ําประเทศฟลิปปนสและคราชีวิตผูคน 4000 คน ซึ่งสวน
ใหญเปนผูหญิงและเด็ก ผูรอดชีวิตสวนใหญเปนผูชาย ในทํานองเดียวกัน เมื่อเรือเฟอรรี่ลําหนึ่งของเอสโตเนีย
จมลงในทะเลบอลติก ผูรอดชีวิตสวนใหญก็เปนผูชายเชนกัน เมื่อชายผูรอดชีวิตเหลานั้นถูกซักถามวาทําไมพวก
เขาไมชวยชีวิตผูหญิงและเด็ก พวกเขาก็ตอบกลับมาวา “เฮ ใครดีใครอยูไมใชเหรอ”, “ใครๆก็ตองเอาตัวเองให
รอดกอนอยูแลว” และบางคนก็กลาววา “ถาพวกผูหญิงอยากไดความเทาเทียมกันนัก พวกหลอนก็ไดแลวไง”
ตั้งแตทศวรรษที่ 1970 เปนตนมา มีตัวอยางอันนาสลดใจหลายครั้งของการที่ผูชายไมไดใหความ
ชวยเหลือผูหญิงที่กําลังเดือดรอน ยกตัวอยางเชน มีผูหญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยูในกรุงนิวยอรกถูกแทงซ้ําหลายครั้ง
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นอกอพารตเมนตของเธอขณะที่บรรดาเพื่อนบานของเธอยืนมองฆาตกรเดินจากไปและกลับมาทําทารุณอีก
หลายครั้ง
ครอบครัวจะเขมแข็งได ผูที่เปนพอและสามีตองแสดงพละกําลังและความเปนผูนําของตนออกมาเพื่อ
ปกปองภรรยาและลูกๆของตน กลาวในอีกแงหนึ่งก็คือ เราตองการผูชายที่ยอมสละชีวิตของตนเพื่อครอบครัวได
เอเฟซัส 5:25 บอกวา สามีตองรักภรรยาของตนเหมือนอยางที่พระคริสตทรงรักคริสตจักร ดังนั้น ทุกสิ่ง
ที่พระคริสตทรงเปนสําหรับคริสตจักรและทุกสิ่งที่พระคริสตทรงกระทําเพื่อคริสตจักร สามีก็ตองเปนและทํา
เพื่อภรรยาของตนดวย แลวสัญญาหรือการปกปองแบบไหนละที่พระคริสตทรงใหไวแกคริสตจักรของ
พระองค?
เพลงสดุดี 91:4,5 “พระองค์ จะทรงปกท่ านไว้ด้วยปี กของพระองค์ และท่านจะวางใจอยู่ใต้ ปีกของพระองค์
ความจริงของพระองค์ เป็ นโล่ และเป็ นดั้งของท่าน ท่านจะไม่ กลัวความสยดสยองในกลางคืน หรือกลัวลูกธนูที่
ปลิวไปในกลางวัน”
พระราชบัญญัติ 31:8 “ผู้ทไี่ ปข้ างหน้ าคือพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงสถิตอยู่ด้วย พระองค์ จะไม่ ทรงปล่อยท่ าน
ให้ ล้มเหลวหรือทอดทิง้ ท่ านเสี ย อย่ ากลัวและอย่าขยาดเลย”
ฮีบรู 13:5,6 “ท่ านจงพ้ นจากการรักเงิน จงพอใจในสิ่ งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่ าพระองค์ ได้ ตรัสไว้ แล้ วว่ า "เราจะไม่
ละท่านหรือทอดทิง้ ท่ านเลย" เพือ่ ว่ าเราทั้งหลายจะกล่าวด้ วยใจกล้าว่า `องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงเป็ นพระผู้ช่วยของ
ข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะไม่ กลัว มนุษย์ จะทําอะไรแก่ ข้าพเจ้ าได้ เล่ า”
พระคริสตจะทรงเสด็จนําหนาเราไป ทรงอยูกับเราตลอดไป และไมมีวันทอดทิ้งเราเลย และภรรยาก็มี
สิทธิ์ที่จะคาดหวังวาสามีของเธอจะนําเธอผานพนไดทุกสถานการณ ไมวาจะอันตรายหรือไม และจะไมมีวัน
ทอดทิ้งเธอเลยในชวงเวลาที่ยากลําบาก แตการปกปองก็ตองเปนมากกวาแคฝายรางกายเทานั้น เธอตองการการ
ปกปองฝายอารมณและฝายวิญญาณดวย
เธอมีสิทธิ์คาดหวังวาสามีของเธอจะปกปองเธอจากคําวิพากษวิจารณหรือการทํารายทางอารมณทุก
รูปแบบ และโดยเฉพาะอยางยิ่งที่เขาจะไมเปนที่มาของคําวิพากษวิจารณหรือการทํารายนั้นเสียเอง เธอมีสิทธิ์
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คาดหวังวาสามีของเธอจะปกปองเธอจากความกังวลเรื่องเงินทองดวยเชนกัน เธอควรที่จะไวใจสามีของเธอได
ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยสินเงินทองไดอยางมีประสิทธิภาพ
1 เปโตร 3:7 “ฝ่ ายท่ านทั้งหลายทีเ่ ป็ นสามีกเ็ หมือนกัน จงอยู่กนิ กับภรรยาโดยใช้ ความรู้ จงให้ เกียรติแก่ภรรยา
เหมือนหนึ่งเป็ นภาชนะทีอ่ ่ อนแอกว่ า และเหมือนเป็ นคู่รับมรดกพระคุณแห่ งชีวติ ด้ วยกัน เพือ่ จะได้ ไม่ มีสิ่งหนึ่ง
สิ่ งใดขัดขวางคําอธิษฐานของท่ าน”
เราตองอยูกินกับภรรยาของเรา “โดยใชความรู” กลาวในอีกนัยหนึ่งก็คือ มันหมายถึง การทําความรูจัก
กับความตองการสวนตัวของภรรยาของคุณ จุดแข็งของเธอ จุดออนของเธอ สัญญาณที่ปราศจากคําพูดของเธอ
การใหเกียรติ หมายถึง การปฏิบัติตอเธอดวยความนับถือและใหความสําคัญ แตคําวา “ที่ออนแอกวา”
หมายความวาอะไร? คํากรีกที่แปลเปนที่ออนแอกวา หมายความวา “ที่ไรกําลังหรือที่ชวยเหลือตัวเองไมได” และ
ขึ้นอยูกับบริบท มันอาจหมายถึง ความออนแอฝายรางกาย ความออนแอฝายศีลธรรม หรือความออนแอฝาย
วิญญาณ หรือทั้งสามอยางเลยก็เปนได
ผูหญิงเปนภาชนะที่ออนแอกวาผูชายในเรื่องรางกายไหม? มีชีวิตคูรอยละเทาไรที่สามีมีรางกายที่
แข็งแรงกวาภรรยาของตน? ขาพเจาขอเดาวามากกวารอยละ 95 หรืออาจจะรอยละ 99 เลยทีเดียว ดังนั้น ความ
ออนแอในที่นี้อาจหมายถึงความออนแอฝายรางกายดวย สามีตองปกปองภรรยาของตนฝายรางกาย เขาควรรับ
หนาที่ในงานที่ไมเหมาะกับผูหญิง นั่นคือ การยกของหนักและงานที่ตองใชแรง
ความออนแอนี้มีแงมุมฝายวิญญาณตามพระคัมภีรซึ่งเราไมอาจเมินเฉยไดเลย ถึงแมวามันอาจทําใหบาง
คนไมชอบใจก็ตาม 1 ทิโมธี 2:13,14 กลาววา “ด้ วยว่าพระเจ้ าทรงเนรมิตสร้ างอาดัมก่ อน แล้วจึงทรงสร้ างเอวา
และอาดัมไม่ ได้ ถูกหลอกลวง แต่ ผ้ หู ญิงนั้นได้ ถูกหลอกลวงจึงได้ ละเมิด”
เพื่อทําความเขาใจขอแตกตางนี้ เราตองยอนกลับไปยังจุดเริ่มตน อาดัมถูกสรางขึ้นกอน แลวเอวาก็ถูก
สรางจากอาดัม นอกจากนี้ อาดัมยังไดรับตําแหนงผูนําดวย ผูชายถูกสรางขึ้นใหถูกควบคุมโดยสมองของเขา
และผูหญิงถูกสรางขึ้นใหถูกควบคุมโดยหัวใจของเธอ คูสมรสคูไหนๆที่เคยมีปากเสียงกันยอมเคยประสบกับขอ
แตกตางที่สําคัญนี้ระหวางวิธีรับมือกับปญหาของผูชายและวิธีรับมือของผูหญิง
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เพราะวาผูหญิงถูกหลอกลวงไดงายกวา สามีจึงตองเปนผูปกปองเธอ ผูหญิงถูกหลอกลวงไดงายกวา
เพราะความกระหายใครอยากในความรูและความปรารถนาที่จะปกครองตนเอง โดยเฉพาะความปรารถนาที่จะมี
อํานาจเหนือผูชาย พระเจาทรงรักเราและทรงตองการใหเราไดรับสิ่งที่ดีที่สุด พระวจนะของพระองคบอกเราวา
ผูหญิงถูกหลอกไดงายกวา ดังนั้น การขอใหสามีคอยปกปองเธอจึงไมใชเรื่องนาอายและไมเปนภาระแตอยางใด
จําแบบอยางในพระคัมภีรที่สามียอมใหภรรยาของตนนําและตัดสินใจไดไหม? แลวนางซาราหกับอับ
ราฮัมละ? นางถูกหลอกใหเชื่อวานางจําเปนตองจัดการปญหาดวยฝมือของตนเอง นางไมเชื่อวาพระเจาจะทรง
ประทานบุตรชายใหแกนางไดเพราะนางมีอายุเลยวัยที่จะมีบุตรไดแลว นางจึงขอใหอับราฮัม สามีของนางไปเขา
หานางฮาการ ผูเปนสาวใชของนาง และอิชมาเอลก็ถือกําเนิดขึ้นมา ลองคิดถึงผลลัพธทตี่ ามมาของการตัดสินใจ
ครั้งนั้นดูสิ คนอาหรับถือวาเปนลูกหลานของอิชมาเอล และกลายเปนศัตรูคูอาฆาตของคนอิสราเอลนับแตนั้น
เปนตนมา
มันอาจดูถูกและทํารายความภาคภูมิใจของคุณ แตพระวจนะของพระเจาก็ชัดเจนในเรื่องนี้ ผูชาย
ทั้งหลายเอย เราในฐานะสามีจําเปนตองเปนผูนําและปกปองภรรยาของเราจากการถูกหลอกลวง และสุภาพสตรี
ทั้งหลายเอย พวกคุณตองยอมใหสามีของคุณเปนฝายนําและปกปองคุณจากการถูกหลอกลวง นี่อาจไมเปนที่
นิยม แตมันคือพระคัมภีร
3) บทบาทที่ 3 ของสามีในฐานะผู้นํา
ผูนําคือผูที่มีหนาที่ตั้งเปาหมายของกลุม เขายังมีหนาที่นําแผนการหนึ่งไปปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมาย
เหลานั้นดวย และภายในครอบครัว พระเจาก็จะทรงใหสามีและพอมีหนาที่รับผิดชอบตอทิศทางที่ครอบครัวจะ
ดําเนินไป ครอบครัวนั้นมีจุดสนใจที่เปนฝายโลกหรือฝายวิญญาณ? ลูกๆเติบโตขึ้นเปนคนแบบไหน? พระเจาจะ
ทรงใหสามีและพอเปนคนรับผิดชอบตอการที่เขานําพาครอบครัวหรือไมนําพาครอบครัว
มันเปนเรื่องนาเศราที่ผูชายมากมายเหลือเกิน เวลาที่ไดยินวาพวกเขาควรนําชีวิตคูและครอบครัวของตน
พวกเขากลับมีความคิดที่ผิดไปจากที่พระเจาทรงดําริไว ในหัวของพวกเขาๆ เกิดความคิดวาภรรยาของตนตอง
เปนทาสรับใชพวกเขา ภรรยาคือผูที่คอยทําอาหารใหเขากินทุกมื้อ ดูแลบานชอง ซักเสื้อผา และไมออกความเห็น
ในการตัดสินใจใดๆเลย
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การเปนผูนําหมายถึง การรับใชคนเหลานั้นที่คุณมีหนาที่นํา มันหมายถึง การตัดสินใจโดยคิดถึงถึงสิ่งที่
ดีที่สุดสําหรับคนเหลานั้นที่คุณกําลังนําอยู และไมคิดถึงความเห็นแกตัว จงอาน เอเฟซัส 5:23 และโปรดสังเกต
วา “เพราะว่าสามีเป็ นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์ ทรงเป็ นศีรษะของคริสตจักร และพระองค์ ทรงเป็ น
พระผู้ช่วยให้ รอดของกายนั้น” เชนเดียวกับที่พระคริสตทรงนําคริสตจักร สามีก็ตองนําภรรยาของตนและทุมเท
เพื่อเธอเชนกัน เชนเดียวกับที่พระคริสตทรงเปนพระผูชวยใหรอดของคริสตจักร สามีก็ตองเปนเชนนั้นตอ
ภรรยาของตนเชนเดียวกัน โดยนําเธอในแบบที่จะกอใหเกิดผลดีที่สุดสําหรับเธอ ที่จะตอบสนองความตองการ
ของเธอไดดีที่สุดและใหเธอมากอนเปนอันดับแรก ไมใชตัวเขาเองและความตองการของเขา
การเปนผูนําของครอบครัวหมายถึง การดูวาสมาชิกทุกคนในครอบครัวไดรับการดูแลไหม เราตองดูแล
สวัสดิภาพฝายรางกาย อาหาร เสื้อผา ที่พักอาศัย คือ ทุกสิ่งที่ปกติเราเรียกวาสิ่งจําเปนตางๆ กระนั้นนี่ก็ไมใชดาน
ที่สามีทั้งหลายในปจจุบันลมเหลวมากที่สุด จุดที่สามีทั้งหลายลมเหลวบอยครั้งที่สุด คือ จุดที่คุณอาจคิดวาเปน
จุดที่คุณควรแข็งแกรงมากที่สุด มันคือ การนมัสการของครอบครัว การศึกษาพระคัมภีรของครอบครัว การ
อธิษฐานของครอบครัว การไปรวมประชุมนมัสการกับคริสตจักรของครอบครัว การเปนพยานในชุมชนของ
ครอบครัว และการมีความสัมพันธกับพระเจาโดยตรงของครอบครัว กระนั้นนี่ก็เปนจุดที่สามีทั้งหลายลมเหลว
อยางนาเศรามากที่สุด บอยครั้งมากขนาดไหนที่ภรรยาเปนผูที่ผลักดันในดานเหลานี้แตเพียงผูเดียว เธอเปนผูที่
คอยกระตุนครอบครัวสําหรับกิจกรรมเหลานี้อยางสม่ําเสมอ
ในคริสตจักรหลายแหง ความเปนผูนําในเรื่องฝายวิญญาณมักตกเปนของภรรยาแทนที่จะเปนของสามี
และการสลับบทบาทนี้ก็นํามาซึ่งผลที่ตามมาอันเลวรายหลายประการ จงพิจารณาวามันทําอะไรกับผูที่เปนลูก
บาง? เด็กๆเรียนรูไดอยางไร? พวกเขาเรียนรูโดยการทําตามแบบอยางเปนสวนใหญ พวกเขาเรียนรูวาคริสตจักร
เปนที่สําหรับพวกผูหญิง พวกเขาเรียนรูวาพวกผูชายสามารถอยูรอดไดโดยไมตองมีคริสตจักร พวกเขาเรียนรูวา
คริสตศาสนาไมใชศาสนาทีม่ ีความเปนชายสักเทาไร มันดีสําหรับพวกผูหญิงและเด็กๆ แตพวกผูชายจะเอา
หรือไมเอามันก็ได ราวกับวาคริสตศาสนาไมมีความเปนชายเลยประมาณนั้น!
แตคริสตศาสนาคือศาสนาที่มคี วามเปนชาย มันมีพระผูชวยใหรอดที่กลาหาญพอที่จะยอมสิ้นพระชนม
ดวยความทุกขทรมาน พระองคมิไดทรงเกรงกลัวความตายเลย ทั้งๆที่กางเขนมีความนาสะพรึงกลัว การทรมาน
รางกายที่เขามาเกี่ยวของ และความเจ็บปวดจากการถูกพระเจาปฏิเสธ แตพระองคก็ทรงตั้งพระพักตรมุงตรงไป
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ยังกรุงเยรูซาเล็มโดยไมสะทกสะทาน พระองคทรงมุงหนาไปเพื่อแบกรับความผิดและโทษทัณฑและพระพิโรธ
ของพระเจาแทนพลไพรของพระองค คนเหลานั้นที่วางใจในพระองคก็พบกับชีวิตผานทางความตายของ
พระองค
ความเปนประมุขของสามีตองสะทอนใหเห็นถึงความเปนประมุขของพระคริสตเหนือคริสตจักรใน
ความรักของพระคริสตที่ทรงมีตอคริสตจักรของพระองค หากสามีตองการทราบวา การเปนประมุขเหนือภรรยา
ของตนนั้นตองเปนแบบไหน และมันสอดคลองกับความเปนประมุขของพระคริสตเหนือคริสตจักรของ
พระองคอยางไร เขาก็สามารถพบไดใน เอเฟซัส 1:22,23 ที่กลาววา “พระเจ้ าได้ ทรงปราบสิ่ งสารพัดลงไว้ ใต้ พระ
บาทของพระคริสต์ และได้ ทรงตั้งพระองค์ ไว้เป็ นประมุขเหนือสิ่ งสารพัดแห่ งคริสตจักร ซึ่งเป็ นพระกายของ
พระองค์ คือซึ่งเต็มบริบูรณ์ ด้วยพระองค์ ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่ งหน”
กลาวในอีกแงหนึ่งก็คือ ทุกสิ่งที่พระเจาไดทรงประทานใหแกพระเยซูคริสตนั้นก็ถูกมอบไวแกพระองค
เพื่อคริสตจักรของพระองค พระเยซูทรงแสดงความเปนผูนําเหนือคริสตจักรของพระองคเพื่อพระพรของ
คริสตจักร เพื่อผลดีของคริสตจักร และเพื่อประโยชนสุขของคริสตจักร และนั่นแหละคือความเปนผูนําแบบที่
สามีถูกเรียกใหแสดงออกมาเหนือภรรยาของตน พวกเขาคือศีรษะของภรรยาเหมือนกับที่พระคริสตทรงเปน
ศีรษะของคริสตจักรของพระองค มันคือ ความเปนประมุขที่รับใชภรรยา คือ ความเปนประมุขที่หวงใยในตัวเธอ
พระคริสตทรงรักคริสตจักรมากพอที่จะยอมสิ้นพระชนมเพื่อคริสตจักรได ใหเราดูคุณสมบัติ 5 ประการของ
ความเปนผูนํากัน
1) หัวใจของผู้รับใช้ ผูนําตองรับใชคนเหลานั้นที่เขากําลังนําอยู จุดสนใจของผูนํา คือ การทําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับ
คนเหลานั้นที่เขารับผิดชอบในการนํา โดยตั้งเปาหมายที่เปนประโยชนตอพวกเขามากที่สุด และบรรลุเปาหมาย
เหลานั้นในแบบที่จะสงผลดีตอพวกเขามากที่สุด หากเปาหลายหลักของผูนําคือ การรับใชตนเอง ไมวาจะเปน
แรงจูงใจของเขาในการเปนผูนํา (พูดอีกอยางหนึ่งก็คือ ความเยอหยิ่งของเขาถูกกระตุนโดยการเปนผูนํา) หรือ
เปาหมายที่เขาตั้งไว (คือ เปาหมายที่เห็นแกตัว เพื่อตอบสนองความตองการของตนเองแทนที่จะเปนของ
ครอบครัวเปนหลัก) นั่นไมใชความเปนผูนําแบบคริสเตียนเลย พระคริสตเอง ผูทรงสรางฟาสวรรคและแผนดิน
โลกไดเสด็จมาเพื่อปรนนิบัติคนเหลานั้นที่พระองคทรงนํา: ลูกา 22:24-27 พระคริสตทรงทําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อ
คริสตจักรของพระองคเสมอ
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2) ความเคารพต่ อสิ ทธิอาํ นาจ สิทธิอํานาจเปนคําที่คนหัวดื้อทุกคนเกลียดชัง เราอาศัยอยูในสังคมที่ผูใหญ
สวนมากถูกเลี้ยงดูมาใหรูสึกวาพวกเขาควรไดตามที่ตนเองตองการเสมอไป แตใครก็ตามที่มีคุณสมบัติที่จะเปน
ผูนําของคริสเตียนก็มีความเคารพตอสิทธิอํานาจทุกประการ โดยเฉพาะสิทธิอํานาจใดก็ตามที่อยูเหนือเขา ไมวา
จะเปนเจาหนาที่ตํารวจ ขาราชการของรัฐ หรือแมกระทั่งใครบางคนที่อายุนอยกวาเขาในพระคริสตที่เปนผูนําใน
พันธกิจหนึ่งในคริสตจักรของเขา เขาใหความเคารพตอสิทธิอํานาจที่ตําแหนงนั้นมอบใหแกคนๆนั้น พระคริสต
เองขณะทรงอยูบนโลกนี้ ก็แสดงออกถึงความเคารพที่มีตอสิทธิอํานาจเชนกัน พระองคทรงยอมอยูใตบังคับของ
พระเจาพระบิดาโดยไมมีที่ติเลย
ยอห์ น 4:34 “พระเยซู ตรัสกับเขาว่ า "อาหารของเราคือการกระทําตามพระทัยของพระองค์ ผ้ทู รงใช้ เรามา และ
ทําให้ งานของพระองค์ สําเร็จ”
พระองคยังทรงนบนอบเชื่อฟงพอแมฝายโลกของพระองคดวย:
ลูกา 2:51 “แล้ วพระกุมารก็ลงไปกับเขา (โยเซฟและนางมารีย) ไปยังเมืองนาซาเร็ธ อยู่ใต้ ความปกครองของเขา
มารดาก็เก็บเรื่องราวทั้งหมดนั้นไว้ ในใจ”
3) วิสัยทัศน์ สุ ภาษิต 29:18 กลาววา “ทีใ่ ดๆทีไ่ ม่ มีนิมิต (วิสัยทัศน) ประชาชนก็พนิ าศ แต่ คนที่รักษา
พระราชบัญญัติจะเป็ นสุ ข”วิสัยทัศนคือ แผนการหนึ่งที่อิงตามพระคัมภีรที่จะบรรลุเปาหมายที่อิงตามพระคัมภีร
มันคือการดูวาตองทําอะไรบางหรือตองไปที่ไหน ผูตามจําเปนตองมีผูนําที่คอยกํากับชี้นําพวกเขา
4) คุณสมบัติ ผูนําจําเปนตองมีคุณสมบัติ มันหมายถึง การรูวาคุณกําลังทําอะไรอยูและกําลังทํางานใหสําเร็จ
ลุลวงไดอยางถูกตอง พวกเราหลายคนไมไดถูกเลี้ยงดูมาภายใตแบบอยางของพอแมที่ดีเลิศ และในขณะเดียวกัน
เราไดรับแนวคิดที่ไมตรงตามพระคัมภีรและเปนอันตรายมากๆจากสังคมและวัฒนธรรมของเราซึ่งเราจะนําเขา
มาในชีวิตคูของเรา เราจึงจําเปนตองปรับความคิดของเราเกี่ยวกับชีวิตคูเสียใหม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
เราใหสอดคลองตามแบบแผนของพระเจา
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5) อุปนิสัยทีด่ ี เราอาจหลอกเพื่อนๆและเพื่อนบานของเราใหคิดวาเราเปนคนดีได แตภรรยาของเราจะรูตัวตนที่
แทจริงของเราในไมชา และที่ทํางาน ผูที่อยูใตบังคับบัญชาไมตองใชเวลานานเลยในการที่จะทราบถึงความ
บกพรองของหัวหนาและทราบวาเขามีหรือไมมีอุปนิสัยที่ดี อุปนิสัยที่ดีของผูนําที่ดีนั้นมีอะไรบาง?
a) ความซื่อสั ตย์ คือ คุณลักษณะที่สําคัญสูงสุด หากคนอื่น โดยเฉพาะภรรยาและลูกๆของเราไม
สามารถเชื่อคําพูดของเราได พวกเขาก็จะลําบากใจในการติดตามเรา มีคนเคยกลาวไววา อุปนิสัยที่ดีทั้งหมดของ
คนๆหนึ่งจะถูกตัดสินโดยความซื่อสัตยของเขา ดังนั้น เราจึงตองเริ่มเปนคนที่ซื่อสัตยอยางหาที่ติไมได
โดยเฉพาะกับอะไรก็ตามที่เรากลาวแกภรรยาหรือลูกๆของเรา แตเราจําเปนตองเปนคนที่เปดเผยและจริงใจและ
ไมพยายามทําตัวนาเลื่อมใสเกินกวาที่เราเปนจริงๆ หรือพยายามที่จะเปนใครที่ไมใชตัวเรา ภรรยาและลูกๆของ
เราจะดูออกทันที และใครก็ตามที่ทํางานรวมกันกับเราสักระยะหนึ่งก็จะมองเราออกเชนกัน
หากเราจริงใจตอภรรยาและลูกๆของเรา พวกเขาก็จะยอมใหเราทําผิดไดและคิดผิดไดโดยไมสูญเสีย
ความเคารพในตัวเราไป เราจําเปนตองเรียนบทเรียนนั้นไวแตเนิ่นๆแทนที่จะเรียนรูมันในภายหลัง เพราะวาถา
เราพยายามซอนความผิดพลาดของเราและปกปดความบาปของเราไว พวกเขาก็จะมองเห็นมันและสูญเสียความ
เคารพที่มีตอตัวเรา แตถาเรายอมรับความผิดพลาดและความบาปของเรากับพวกเขา และจริงใจและเปดเผย
เกี่ยวกับมัน เราก็จะไดรับความเคารพจากภรรยาของเราและไดใจลูกๆของเรา ถาเราสัญญากับลูกๆของเราวาเรา
จะทําอะไรกับพวกเขาและผิดคําพูด พวกเขาก็จะเติบโตขึ้นโดยเพิกเฉยตอคําแนะนําของเรา พวกเขาก็จะเติบโต
ขึ้นโดยรูวาพวกเขาไมอาจเชื่อคําพูดของเราได และเนื่องจากลูกๆของเราเห็นพระเจาไดจากพอของพวกเขา พวก
เขาก็จะลําบากใจในการเชื่อและไววางใจพระเจา และถาเราผิดสัญญากับภรรยาของเราที่จะซอมหรือเรียกคนให
มาซอมอะไรสักอยาง เธอก็จะหมดความไววางใจในคําพูดของเราไดในไมชา ดังนั้น ทั้งหมดแลวก็คือ เราไมควร
รับปากใครเวนเสียแตวาเราเต็มใจที่จะรักษาคําพูดหรือที่จะชดใชความเสียหาย
b) ความกล้ าหาญ เมื่อชายใดกลัววาคนอื่นจะคิดไมดีหรือพูดถึงการกระทําของเขาในแงลบ ความเปน
ผูนําของเขาก็กลายเปนหมันไปเสียแลว ประเทศอเมริกาทุกวันนี้ถูกแชงสาปเพราะพวกผูชายไมกลาเปนผูนําที่
บาน มีผูชายมากมายเหลือเกินที่ความปรารถนาสูงสุดของพวกเขาคือ การรักษาความสงบสุขภายในครอบครัวไว
โดยยอมทําทุกอยาง ภรรยาอยากไดอะไรก็ตองได ลูกอยากไดอะไรก็ตองได คุณจะยืนหยัดเพื่อนําครอบครัวตาม
หลักการถึงแมวาพวกเขาจะไมเขาใจไหม? คุณพรอมที่จะสูญเสียความนิยมภายในครอบครัวเพื่อเห็นแกการ
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ปกปองพวกเขาใหพนจากเพื่อนที่ไมดีและสิ่งแวดลอมที่เปนอันตรายไหม? การทําใหพระเจาพอพระทัยมี
ความสําคัญตอคุณมากกวาการทําใหคนอื่นหรือภรรยาหรือลูกๆพอใจไหม? เครื่องหมายที่แนนอนอยางหนึ่งของ
ผูนําคือ ความยินยอมพรอมใจที่จะทําสิ่งที่จะทําใหเขาถูกโจมตีจากคนเหลานั้นที่ไมไดเขาใจเหมือนกับเขาวาการ
ทําใหพระเจาพอพระทัยนั้นหมายถึงอะไร ผูนําครอบครัวคือ คนที่กลาหาญเพราะวาเขายําเกรงพระเจา
c) วินัยในตนเอง เราไมอาจเปนผูนําที่ทําอะไรสําเร็จไดหากเราไมมีวินัยในตนเอง กอนอื่นเลย เรา
จําเปนตองมีวินัยพอที่จะหาเวลาเฝาเดี่ยวทุกวัน โดยเฉพาะในชีวิตคูเมื่อความรับผิดชอบของเราเพิ่มพูนมากขึ้น
เราตองมีวินัยในการใชเวลาและเงินทองของเรา เพราะวาเมื่อเราแตงงาน เวลาวางของเราก็จะลดลงไปอยางมาก
ขณะที่ความรับผิดชอบของเราทวีมากขึ้น เหตุผลขอที่สองที่เราตองมีวินัยในตนเองก็คือ เพราะวามันแสดงใหคน
เหลานั้นที่เรานําอยูเห็นวาเราควบคุมตัวของเรา คําพูดของเรา เวลาของเรา และลําดับความสําคัญของเราได โดย
พื้นฐานแลวเราตองเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูตาม อาจารยเปาโลเปนแบบอยางที่ยิ่งใหญของการเปนผูที่มีวินัยใน
ตนเอง: 1 โครินธ์ 9:27; 1 โครินธ์ 11:1 การมีวันัยในตนเองของเขาทําใหเขาเปนแบบอยางที่ดี
d) ความจงรักภักดี ความจงรักภักดีกอใหเกิดความจงรักภักดี ความจงรักภักดีของเราที่มีตอคนเหลานั้น
ที่เรากําลังนําอยูก็กอใหเกิดความจงรักภักดีในตัวเขาที่มีตอเรา แตเราก็ควรมีความจงรักภักดีตอพระเจาและตอคน
เหลานั้นที่ปกครองเราดวย เพราะวามันจะผลักดันใหผูอื่นทําตามเรา แตเราไมควรตามคนหรือตามอุดมคติใด
โดยไมลืมหูลืมตาเด็ดขาด ยกเวนคนหรืออุดมคติที่เปนตามพระคัมภีรเทานั้น ดังนั้น เราจึงไมอาจคาดหวังวา
ภรรยาและลูกๆของเราจะจงรักภักดีตอเราอยางไมลืมหูลืมตาไดหากเรายังไมคูควรตอความจงรักภักดีของเขา
โดยการเปนคนที่พวกเขาสามารถใหความเคารพไดและโดยการจงรักภักดีตอพวกเขากอน ความจงรักภักดีในตัว
ผูนํายอมกอใหเกิดความจงรักภักดีในตัวผูตาม
e) การสื่ อสารอย่ างเปิ ดเผย นี่เปนองคประกอบสําคัญของความเปนผูนํา เพราะวาถาผูนําไมสามารถ
สื่อสารแผนการและเปาหมายของเขากับคนเหลานั้นที่เขากําลังนําอยูได ความสับสนและความวุนวายก็จะตามมา
มันไมยุติธรรมสําหรับภรรยาหรือลูกนองที่จะตองคอยเดาวาผูนําของพวกเขาคาดหวังใหพวกเขาทําอะไร แตการ
สื่อสารอยางเปดเผยก็ตองอาศัยการรับฟงคนเหลานั้นที่คุณกําลังนําอยูดวย เพื่อที่จะเขาใจความตองการของพวก
เขาใหดีที่สุด และเพราะวาพวกเขาอาจมีความเขาใจหรือมุมมองที่อาจเปนประโยชนจริงๆก็ได ภรรยาของเราอาจ
เปนแหลงคําแนะนํา คําหนุนใจ และคําเตือนสติชั้นยอดก็ได ในฐานะสามีเราตองรับฟงภรรยาของเราและเปน
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นักสื่อสารที่เปดเผย และเราตองจําไววาพระเจาทรงใหเราเปนคนรับผิดชอบตอการตัดสินใจที่ไดกระทําลงไป
ดวย
f) ความรัก นี่คือความรักแบบอากาเป: โปรดจําไววานี่เปนการทําสิ่งที่จําเปนเพื่อคนที่เรารัก ไมวาเรา
จะตองเสียอะไรก็ตาม และไมหวังผลตอบแทน ผูนําตองมีความหวงใยที่ปราศจากความเห็นแกตัวตอคนเหลานั้น
ที่เขากําลังนํา ถาสามีไมสนใจความตองการของภรรยา หรือศิษยาภิบาลไมสนใจความตองการของคริสตจักร
หรือเจานายไมสนใจความตองการของพนักงานของตน พวกเขาก็จะเห็นวาเขาไมสนใจไยดีและหนวงเหนี่ยว
ความจงรักภักดี ความทุมเทพยายาม และพันธะของตนสวนหนึ่งไวจากเขา
4) บทบาทที่ 4 ของสามีคือ ผู้เลีย้ งดูและผู้ทะนุถนอม
เอเฟซัส 5:28,29 “เช่ นนั้นแหละ สามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนรักกายของตนเอง ผู้ที่รักภรรยาของตนก็
รักตนเอง เพราะว่ าไม่ มีผ้ ใู ดเกลียดชั งเนือ้ หนังของตนเอง มีแต่ เลีย้ งดูและทะนุถนอม เหมือนองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
ทรงกระทําแก่ คริสตจักร”
เอาละ การทะนุถนอมหมายถึงอะไร? คําภาษากรีกที่แปลวา ทะนุถนอม คือ thalpo ซึ่งแปลวา “รักสุดๆ
รูสึกหรือแสดงความรักตอสิ่งนั้น เก็บรักษาหรือประคบประหงมดวยความออนโยน ความหวงใย และความรัก
ปลอบประโลม” มันเปนคํากริยาแสดงการกระทําที่ถูกใชเพื่อบรรยายถึงวิธีการปฏิบัติตอใครสักคน และการ
แสดงความรักของคุณตอคนๆนั้น มันเปนคําตามพระคัมภีรที่แสดงออกถึงวิธีที่พระเจาทรงตองการใหสามี
ปฏิบัติตอภรรยาของตน
อาจารยเปโตรก็พูดถึงแนวคิดนี้โดยใชคําที่แตกตางออกไป แตการเลือกใชคําของเขาก็ทําใหเราเขาใจ
มากขึ้นวาการทะนุถนอมภรรยานั้นหมายถึงอะไร: 1 เปโตร 3:7 “ฝ่ ายท่านทั้งหลายที่เป็ นสามีกเ็ หมือนกัน จงอยู่
กินกับภรรยาโดยใช้ ความรู้ จงให้ เกียรติแก่ ภรรยาเหมือนหนึ่งเป็ นภาชนะทีอ่ ่อนแอกว่า และเหมือนเป็ นคู่รับ
มรดกพระคุณแห่ งชีวติ ด้ วยกัน เพือ่ จะได้ ไม่ มีสิ่งหนึ่งสิ่ งใดขัดขวางคําอธิษฐานของท่าน”
คําภาษากรีกที่แปลวา “ใหเกียรติ” มีความหมายวา “เชิดชูหรือมองดวยความเคารพ” ดังนั้น เราจึงตอง
มองภรรยาของเราดวยความเคารพและปฏิบัติตอเธออยางออนโยนเพราะวาเธอเปนผูหญิง สามีไมควรคาดหวัง
วาภรรยาของตนจะทําตัวเหมือนผูชาย เมื่อสามีตอวาภรรยาของตนวาไมมีความเปนผูหญิงเอาเสียเลย เขาก็ควร
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ถามตัวเองวาเขาปฏิบัติตอเธอเหมือนผูชายหรือไม? บางทีสาเหตุที่ทําใหเธอทําตัวไมเหมือนผูหญิงก็อาจเปน
เพราะวาสามีของเธอไมไดปฏิบัติตอเธอเหมือนเปนผูหญิงมากนักก็ได เธอแคกําลังตอบสนองเขาเทานั้น
เขาตองออนโยนและเห็นอกเขาใจเธอในบทบาทดังกลาว ขณะที่เขาชวยเธอและนําเธอในการปฏิบัติ
ตามบทบาทของเธออยางเหมาะสมตอเบื้องพระพักตรพระเจาและตอหนาลูกๆของเธอ การแสดงความเห็นอก
เห็นใจ เขาตองพยายามเอาตัวเองเขาไปอยูในสถานการณของเธอและดูวาเธอกําลังเผชิญกับอะไรโดยมองจาก
สายตาของเธอ นั่นเปนเรื่องที่ยาก แตนั่นแหละคือความหมายของการเขาใจผูอื่น
สามีอาจไมคอยเขาใจวาการมีรอบเดือนของผูหญิงนั้นมีความหมายวาอะไร นี่เปนเรื่องที่ยากสําหรับ
ผูชาย เขาไมเขาใจปญหานั้นเพราะเขาไมเคยมีปญหานั้น กระนั้น เขาตองพยายามทําความเขาใจใหไดและปฏิบัติ
ตอเธออยางออนโยนในชวงเวลาดังกลาว และภรรยาก็ชวยไดโดยอธิบายใหเขาฟง ผูชายอาจไมคอยเขาใจวาการ
อยูบานกับลูกทั้งวันทุกวัน และการเปลี่ยนผาออมในตอนเชา กลางวัน เย็น และระหวางนั้นหมายความวาอะไร
บางครั้งสามีก็ควรลองเปลี่ยนผาออมลูกเปนโหลๆดูบาง เพื่อที่เขาจะไดเขาใจมากขึ้นอีกนิด บางครั้งเขาก็ควรอยู
บานกับลูกๆและปลอยใหภรรยาออกไปนอกบานดูบาง เพื่อที่เขาจะไดเขาใจมากขึ้นอีกนิด
โคโลสี 3:19 ก็ชวยใหเราเขาใจมากขึ้นอีก โดยกลาววา “ฝ่ ายสามีกจ็ งรักภรรยาของตนและอย่ามีใจขม
ขื่นต่ อนาง” มันอาจงายที่สามีจะมีใจขมขื่นตอภรรยาของตนเมื่อเขารําพึงกับตัวเองวา “ทําไมหลอนไมทําแบบที่
ฉันตองการนะ? ทําไมหลอนไมหัดทําผมใหเร็วขึ้นกวาเดิม หรือแตงหนาใหเร็วขึ้นกวาเดิมนะ? แลวทําไมหลอน
ถึงเจาอารมณนักนะ? ทําไมหลอนถึงพูดมากขนาดนี้นะ?” หรือ “ทําไมหลอนถึงไมนบนอบเชื่อฟงอยางที่ควร
เปนนะ?”
สามีอาจเริ่มมีใจขมขื่นเพราะสิ่งเหลานี้และเรื่องอื่นๆได คุณจะเริ่มเอาชนะปญหาเรื่องการมีใจขมขื่นได
เมื่อคุณเริ่มเขาใจเธอ คุณไมควรมีใจขมขื่นตอเธอเมื่อใดก็ตามที่เธอทําอะไรผิดเพียงเพราะคุณมีหนาที่ควบคุมทุก
อยาง แทนที่จะทําเชนนั้น คุณควรถามตัวเองวา “ฉันทําอะไรผิดไป? ฉันตองแกไขอะไรบาง?”
และนี่อาจเปนกฎขอหนึ่งในชีวิตคูเลยทีเดียว คือ ใหเรามองที่ตัวเราเองเสมอ พยายามมองเขาไปขางใน
เพื่อดูวามีปญหาอะไรไหม วิธีที่งายซึ่งเปนแนวโนมที่ขาดอุปนิสัยที่ดีคือ การโทษคนอื่นเสมอเวลาที่เกิดปญหา
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แตเราทุกคนก็รูวาทั้งสองฝายตางก็มีสวนผิดดวยกันทั้งคู ดังนั้น ทําไมเราถึงโทษคนอื่นเสมอเวลาที่เกิดปญหาใน
ความสัมพันธของเราละ?
แตในฐานะสามี เราตองเปนฝายรับผิดชอบในทายที่สุดเสมอวาชีวิตคูและครอบครัวของเรากําลังดําเนิน
ไปในทางใด ดังนั้น ถามันเกิดปญหา มันก็เปนความผิดของเรานั่นเอง! และมันก็ไมใชเรื่องที่ยอมรับไดตามพระ
คัมภีรดวยที่เราจะโทษภรรยาของเราเวลาที่ชีวิตคูของเราเกิดปญหา
มันตองเริ่มตนที่ตัวเราเสมอ ดังที่กลาวไวขางตนแลว ปญหาสวนใหญในชีวิตคูเกิดจากการที่สามีและ
ภรรยาไมไดปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่รับผิดชอบในชีวิตคูนั้นๆ และเมื่อภรรยาไมมีความสุขในชีวิตคู มันก็
เปนเพราะวาสามีของเธอไมไดทะนุถนอมเธอ ไมไดปฏิบัติตอเธอในแบบที่จะทําใหเธอรูสึกวาเธอเปนที่รัก
มั่นคงปลอดภัย และไดรับการเติมเต็ม
เขาไมไดใหเกียรติเธอและไมไดปฏิบัติตอเธอดวยความเคารพอยางสูง แลวเธอก็จะตอบสนองเขาโดย
การไมใหสิ่งที่เขาตองการมากที่สุด นั่นคือ ความเคารพจากเธอ เธอจะบนแทน และสถานการณก็จะเริ่มเลวราย
ลงเรื่อยๆ และสวนใหญแลวสามีก็จะเห็นแตการที่ภรรยาไมไดใหความเคารพเขา และจะไมหยุดพิจารณาตัวเอง
วาที่ผานมาเขาไดปฏิบัติตอเธออยางไรบาง เขาไมทันเห็นวาที่เธอไมใหความเคารพเขานั้นมีตนตอมาจากการที่
เขาเลิกปฏิบัติตอเธอในแบบที่ทําใหเธอรูสึกวาตัวเธอไดรับความรัก
นั่นแหละคือการทะนุถนอม นั่นคือ เราตองรักภรรยาของเราในแบบที่เธอตองการถูกรัก ไมใชในแบบที่
เราคิดวาเราควรรักเธอ แตในแบบที่เธอตองการถูกปฏิบัติเพื่อที่เธอจะรูสึกมั่นคง เปนที่รัก และไดรับการเติมเต็ม
เราตองเขาใจความตองการของเธอวาเธอคาดหวังวาจะไดรับการปฏิบัติอยางไรจากชายที่ควรรักเธอและ
ตอบสนองตามความคาดหวังดังกลาว
ดังนั้น ในฐานะสามี คําถามแรกที่เราตองถามตัวเองเวลาที่ภรรยาของเราไมไดประพฤติตัวเหมือนอยางที่
เราคิดวาเธอควรประพฤติก็คือ “เรากําลังทําอะไรผิด?” เรากําลังปฏิบัติตอเธอในแบบที่เธอรูสึกวาไดรับความรัก
ไหม? เรากําลังทะนุถนอมเธอและปฏิบัติตอเธออยางใหเกียรติไหม? เราเขาใจความคาดหวังของเธอวาเธอคิดวา
เธอควรไดรับการปฏิบัติอยางไรไหม? เรากําลังตอบสนองความตองการและความคาดหวังของเธอไหม? เธอ
รูสึกวาตัวเองไดรับความเคารพอยางสูงไหม?
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ขาพเจาขอถามหนอยวา คุณแครภรรยาของคุณมากพอๆกับที่คุณแครรางกายของคุณไหม? ถาเธอมี
ปญหาอะไร คุณแครเธอจริงๆไหม? คุณสละเวลาเพื่อรับฟงเธอไหม? เมื่อเธอเปนกังวลดวยเรื่องอะไรสักอยาง
คุณก็เปนกังวลดวยไหม? เมื่อเธอไมมีความสุข คุณก็ยังมีความสุขอยูไดไหม? ความสัมพันธที่แนบชิดที่สุด
ทามกลางมนุษยดวยกันคือ ความสัมพันธของสามีและภรรยา แนนอนที่ความรักจะรองขอการดูแลและความเอา
ใจใสเพื่อรักษาความสัมพันธนั้นใหแนบชิดและนุมนวลตอไป
แลวความรักคืออะไรกันแน? อาจารยเปาโลแสดงใหเราเห็นวามันคืออะไร ความรักคือ การให โดย
เสียสละตัวเองเพื่อผูอื่น มันไมใชการรับ เหมือนอยางที่คนเราพูดกันทุกวันนี้ มันไมใชความรูสึกและความ
ปรารถนา มันไมใชอะไรที่เราไมสามารถควบคุมได มันเปนสิ่งที่เราทําเพื่อคนอื่น ความรักคือ ทาทีหนึ่งที่ออกมา
เปนอะไรที่สัมผัสไดและเกิดขึ้นจริง มันตองอาศัยการลงมือกระทํา
ใน เอเฟซัส 5:25 พระคริสตทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองคเองเพื่อคริสตจักร ยอห์ น 3:16 กลาววา
“เพราะว่าพระเจ้ าทรงรักโลก จนได้ ทรงประทานพระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ ทบี่ ังเกิดมา...” ใน กาลาเทีย
2:20 เราอานวา “ผู้ได้ ทรงรักข้ าพเจ้ า และได้ ทรงสละพระองค์ เองเพือ่ ข้ าพเจ้ า”1 ยอห์ น 3:16-18 กลาววา “ดังนี้
แหละเราจึงรู้ จักความรักของพระเจ้ า เพราะว่าพระองค์ ได้ ทรงยอมปล่อยวางชีวติ ของพระองค์ เพือ่ เราทั้งหลาย
และเราทั้งหลายก็ควรจะปล่ อยวางชี วติ ของเราเพือ่ พี่น้อง แต่ ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้ และเห็นพีน่ ้ องของ
ตนขัดสน และยังใจจืดใจดําไม่ สงเคราะห์ เขา ความรักของพระเจ้ าจะดํารงอยู่ในผู้น้ันอย่ างไรได้ ลูกเล็กๆทั้งหลาย
ของข้ าพเจ้ าเอ๋ ย อย่ าให้ เรารักกันด้ วยคําพูดและด้ วยลิน้ เท่ านั้น แต่ จงรักกันด้ วยการกระทําและด้ วยความจริง”
ความรักไมใชความรูสึกกอน แตเปนการใหตัวเองแกผูอื่นกอน ความรูสึกจะตามมาทีหลัง เห็นไดชัดวา
ฮอลลีวูดบิดเบือนความรักไปเสียแลว จอโทรทัศนก็บิดเบือนความรัก เพลงทุกวันนี้ก็บิดเบือนความรัก ความรัก
ถูกบัญชาออกมา พระคริสตทรงบัญชาวา “จงรักศัตรูของทาน” คุณไมสามารถนั่งอยูเฉยๆเพื่อที่จะรูสึกดีกับศัตรู
ของคุณได ความรักไมไดเกิดขึ้นดวยวิธีนั้น แตเมื่อคุณใหอาหารศัตรูรับประทานและใหอะไรเขาดื่ม อะไร
บางอยางก็จะเริ่มเกิดขึ้นกับความรูสึกของคุณในไมชา เมื่อคุณลงทุนลงแรงในตัวผูอื่น คุณก็จะเริ่มรูสึกตอเขา
แตกตางไปจากเดิม “ทรัพยสมบัติของทานอยูที่ไหน ใจของทานก็อยูที่นั่นดวย”
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ในภาษากรีกของพันธสัญญาใหม พระเจาทรงใชคําสองคําแทนคําวาความรัก นั่นคือ อากาเป และ
ฟลอส ความรักแบบฟลอส หมายถึง “ไมตรีจิตที่อิงตามความรู ประสบการณ และความสัมพันธระยะยาวของทั้ง
สองฝาย เชน ความรักระหวางพี่นอง” ความรักที่ลึกซึ้งและการรวมเปนรวมตายไดพัฒนาขึ้นระหวางพวกทหาร
ที่รวมรบดวยกันในหนวยเดียวกันเปนตัวอยางหนึ่งของความรักแบบฟลอส พระเจาไมไดบัญชาผูเชื่อใหแสดง
ความรักแบบฟลอส เพราะมันจะพัฒนาไดโดยการมีความสัมพันธที่ใกลชิดตามธรรมชาติเทานั้น สามีและภรรยา
สามารถพัฒนาความรักแบบนี้ไดตามกาลเวลาภายในชีวิตคูตามพระคัมภีร
ความรักแบบอากาเปไมไดถูกบรรยายในแวดวงชาวโลกทุกวันนี้ เนื่องจากไมมีใครรูจักมันในชีวิตปกติ
ประจําวัน วีรกรรมทั้งหลาย และการที่คนๆหนึ่งยอมสละอะไรบางอยางที่เขามีสิทธิ์พึงมี (เชน ชีวิตของเขา
สุขภาพ เงินที่ลงแรงไดมา ทรัพยสิน หรือตําแหนงของเขา) เปนลักษณะเฉพาะตัวของความรักแบบอากาเป พระ
เจาทรงบัญชาใหผูชายตามพระคัมภีรแสดงความรักแบบนี้ตอภรรยาของตน
ผูชายจะแสดงความรักแบบอากาเปในชีวิตคูของเขาไดอยางไร? กอนอื่น เราตองคิดแบบที่พระเจาทรง
ดําริตอภรรยาของเรา คิดวาเราทําอะไรหรือพูดอะไรที่จะเปนประโยชนตอตัวเธอบาง คิดวาเธอตองการอะไร
เพื่อที่จะรูสึกมั่นคง เป็ นทีร่ ัก และได้ รับการเติมเต็ม ทั้งสามสิ่งนี้เปนความตองการดานอารมณที่สําคัญที่สุดของ
เธอ คือ การที่เธอรูสึกมั่นคง เปนที่รัก และไดรับการเติมเต็ม เมื่อเราพยายามมองชีวิตของเธอดวยมุมมองของเธอ
เมื่อเราศึกษาวาเราจะตอบสนองความตองการของเธอทั้งสามดานไดอยางไร เพื่อชวยเธอใหรูสึกมั่นคง เปนที่รัก
และไดรับการเติมเต็ม เราก็กําลังเริ่มรักเธอตามแบบของพระคัมภีรแลว
เราสามารถแสดงความรักแบบนี้ใหเธอเห็นไดโดยยอมสละอะไรบางอยางที่เรามีสิทธิ์พึงมี เพื่อที่จะให
สิ่งที่เธอตองการแกเธอ นั่นอาจหมายถึงการสละการดูฟุตบอลในบายวันอาทิตย หรือการงีบหลับ เพื่อพาเธอและ
ลูกๆไปเยี่ยมพอแมของเธอ (หรือสถานที่บางแหงที่มีความสําคัญสําหรับเธอจริงๆแตไมจําเปนตองสําคัญสําหรับ
คุณ) หรือการยอมใชเวลา 30 นาทีตอวันอยูตามลําพังกับเธอเพื่อที่จะพูดคุยกับเธอเทานั้นโดยไมใหอะไรมาดึง
ความสนใจของคุณไป เราตองจําไววา สําหรับผูหญิงแลว การสื่อสารสรางรากฐานสําหรับความสัมพันธของเธอ
ถาความสัมพันธของคุณกับเธอมีการสื่อสารนอยมาก เธอก็จะคิดในใจวาพวกคุณทั้งคูก็มีความสัมพันธกันนอย
มากหรือไมมีความสัมพันธกันเลยดวยซ้ํา เอเฟซัส 5:25 “ฝ่ ายสามีกจ็ งรักภรรยาของตน เหมือนอย่างทีพ่ ระ
คริสต์ ทรงรักคริสตจักร และทรงประทานพระองค์ เองเพือ่ คริสตจักร” คําพูดนี้เปนคําบัญชา ไมใชขอเสนอแนะ
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บทที่ 6---- บทบาทของภรรยา
เพื่อนิยามบทบาทของภรรยา ใหเราเริ่มตนที่เมื่อแรกเริ่ม ในปฐมกาล บทที่ 2 และดูวาพระเจาทรงสราง
ผูหญิงขึ้นมาทําไม ขาพเจาอยากใหทานดูขอ 18 ที่พระเจาตรัสวา “ซึ่งมนุษย์น้ ันอยู่คนเดียวก็ไม่ เหมาะ เราจะ
สร้ างผู้อุปถัมภ์ ให้ เขา” ดังนั้น ตามที่ขอพระคัมภีรนี้บอก พระเจาทรงสรางผูหญิงขึ้นเพราะเหตุใด? เธอทําสิ่งใด
ในความสัมพันธของชีวิตคู? ผูหญิงไดถูกสรางขึ้นเพื่อเปนผูอุปถัมภสําหรับผูชาย และนั่นหมายความวาอะไร?
มันหมายความวา ผูชวยเหลือที่เหมาะสมนั่นเอง
พระเจาทรงสรางผูหญิงขึ้นมาเพราะวาผูชายตองการความชวยเหลือของเธอ นางถูกสรางขึ้นใหเปน
ผูชวยที่เหมาะสมที่จะอยูเคียงขางเขาเพื่อชวยเหลือเขาในทุกโอกาส แนวคิดเรื่องผูหญิงเปนผูชวยเหลือนี้เปน
แนวคิดสําคัญที่ไดสูญหายไปในชีวิตคูสมัยใหมทั้งหลายแลว มันเปนกุญแจสําคัญดอกหนึ่งที่ไดอันตรธานไป
จากระบบความคิดรวมสมัยแลว ผูหญิงไมไดคิดวาตัวเธอเปนผูชวยเหลืออีกตอไปแลว ผูหญิงหลายคนกลับคิดวา
ตัวเองเปนผูที่ควรไดรับความชวยเหลือหรือเปนใครสักคนที่ยืนอยูในตําแหนงเดียวกับสามีของเธอ เธออาจมี
ความคิดหลายอยางเกี่ยวกับบทบาทของเธอ แตทามกลางความคิดเหลานั้น เธออาจไมไดเชื่อวาตัวเธอเปนผู
ชวยเหลือเลยก็ได กระนั้น นั่นก็เปนคําตรัสของพระเจาที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบทบาทของเธอ
ผูหญิงถูกสรางมาเพื่อชวยเหลือสามีของเธอ แตนั่นก็ไมไดแปลวาเธอเปนทาสรับใชของเขา เธอเทาเทียม
กับเขาทุกประการ และพระเจาจะทรงปูนบําเหน็จใหกับความนบนอบเชื่อฟงของเธอมากพอๆกับที่พระองคทรง
ปูนบําเหน็จใหกับความเปนผูนําตามทางของพระเจาของสามีของเธอ เพียงเพราะบทบาทของเธอแตกตางและ
บทบาทของเธอคือการนบนอบเชื่อฟง มันก็ไมไดหมายความวาเธอมีความสําคัญนอยกวาหรือมีคานอยกวาแต
อยางใด บทบาทของพระเจาพระบิดา พระเจาพระบุตร และพระเจาพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความแตกตางกัน
ทั้งสิ้น กระนั้นแตละพระองคก็ทรงเทาเทียมกัน และแตละพระองคก็ทรงเปนพระเจาเหมือนกัน ยอห์ น 5:23
“เพือ่ คนทั้งปวงจะได้ ถวายเกียรติแด่ พระบุตรเหมือนทีเ่ ขาถวายเกียรติแด่ พระบิดา ผู้ใดไม่ ถวายเกียรติแด่ พระ
บุตร ผู้น้ ันก็ไม่ ถวายเกียรติแด่ พระบิดาผู้ทรงใช้ พระบุตรมา” ขณะที่ยังทรงอยูบนโลกนี้ พระคริสตไดทรงยอม
นบนอบเชื่อฟงพระบิดา กระนั้น แตละพระองคก็ตองไดรับเกียรติเทาเทียมกัน กับภรรยาของเราก็เปน
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เชนเดียวกัน ในฐานะมนุษยพวกเราทุกคนมีคุณคาเทาเทียมกันหมด แตขณะที่อยูบนโลกนี้เรามีบทบาทที่พระเจา
ทรงประทานใหแตกตางกันไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในชีวิตคู
ผูชายมีลักษณะเฉพาะตัวตางๆที่จําเปนตอการเปนผูนํา ผูเลี้ยงดูและผูปกปองครอบครัว แตโดย
ธรรมชาติแลวเขาไมใชผูทะนุถนอมที่เกงนัก ผูหญิงก็มีลักษณะเฉพาะตัวเหลานั้นที่เติมเต็มทั้งคูในฐานะทีม
เพื่อที่จะเปนพอแม ผูชายและผูหญิงกลายเปนเนื้อหนังอันเดียวกันและพวกเขาก็รวมตัวกันเปนหนวยที่สมบูรณ
เมื่อเขาทั้งสองรวมตัวกันในดานรางกาย ดานความคิด และดานอารมณ มันก็เกิดความสมบูรณที่ไมเคยมีมากอน
พวกเขาไดหลอมรวมกันเปนหนึ่งเดียว และเขาทั้งสองก็เปนหนวยที่สมบูรณและใชงานไดดีกวาผูชายหรือผูหญิง
โดยลําพัง ผูชายตองการผูหญิงเพื่อเติมเต็มเขาและนั่นจึงเปนเหตุที่วาทําไมมันถึงไมเหมาะที่เขาจะอยูคนเดียว
คราวนี้ ใหเรายอนกลับไปดู เอเฟซัส 5:22-24 และพุงเปาไปที่วาอะไรเปนบทบาทของภรรยาในชีวิตคู
ตามที่พระวจนะของพระเจาบอก เมื่อเกิดปญหารายแรงขึ้นในชีวิตคู มันก็เกิดปญหาซึ่งเปนความลมเหลวในเรื่อง
บทบาทของสามีและภรรยาเชนกัน กลาวในอีกแงหนึ่งก็คือ บทบาทของสามีและภรรยาซึ่งอาจารยเปาโลไดสรุป
ยอไวในขอพระคัมภีรเหลานี้แลวไมไดรับการปฏิบัติตาม ขาพเจาขอกลาวอีกครั้งหนึ่งเพราะวามันเปนเรื่องที่
สําคัญจริงๆ เมื่อเกิดปญหาขึ้นในชีวิตคูใดก็ตาม มันก็มักเปนเพราะความลมเหลวของแตละฝายในการปฏิบัติตาม
บทบาทของตนที่พระเจาไดทรงประทานให เมื่อบทบาทเหลานี้ไมไดรับการปฏิบัติตาม มันก็ยากที่จะแกปญหาที่
เกิดขึ้น เพราะวาความลมเหลวนั้นในการไมปฏิบัติตามบทบาทที่พระเจาไดทรงประทานใหแกพวกเขาได
กลายเปนตนตอของปญหาที่เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอีก
1) บทบาทแรกของภรรยาคือ นบนอบเชื่ อฟัง
เอเฟซัส 5:22-25 “ฝ่ ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า เพราะว่ าสามีเป็ นศีรษะ
ของภรรยา เหมือนพระคริสต์ ทรงเป็ นศีรษะของคริสตจักร และพระองค์ ทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของกายนั้น
เหตุฉะนั้นคริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ ฉันใด ภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนั้น ฝ่ ายสามีกจ็ งรักภรรยา
ของตน เหมือนอย่ างทีพ่ ระคริสต์ ทรงรักคริสตจักร และทรงประทานพระองค์ เองเพือ่ คริสตจักร”
เราสามารถสรุปยอคําพูดของอาจารยเปาโลไดโดยถามคําถามสองขอ: สามีทั้งหลาย คุณรักภรรยาของ
คุณมากพอที่จะยอมตายเพื่อเธอไหม? และภรรยาทั้งเลาย คุณรักสามีของคุณมากพอที่จะมีชีวิตอยูเพื่อเขาได
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ไหม? หากสามีตองรักภรรยาของตนเหมือนกับที่พระคริสตทรงรักคริสตจักร งั้นเขาก็ตองเรียนรูที่จะรักเธอให
มากพอที่จะยอมสละชีวิตของเขาเพื่อเธอได ในทางกลับกัน ภรรยาก็ควรรักสามีของตนใหมากพอที่จะยอมมีชีวิต
อยูเพื่อเขาได เธอตองยอมสละชีวิตของเธอเพื่อที่จะเปนผูชวยเหลือของเขา นี่เกี่ยวของกับการมีชีวิตอยูเพื่อเขา
เหมือนอยางที่คริสตจักรตองอยูเพื่อพระเยซูคริสต และทั้งสองขอก็เปนขอกําหนดที่ใหญมากๆ แถมปฏิบัติไม
งายดวย กระนั้น มันก็เปนขอกําหนดที่พระเจาทรงบัญชาไวในขอพระคัมภีรตอนนี้ พระเจาทรงคาดหวังวา
ภรรยาจะรักสามีของตนมากพอที่เธอจะยอมอยูใตบังคับเขาในแบบเดียวกับที่คริสตจักรตองยอมอยูใตบังคับองค
พระผูเปนเจา
อาจารยเปาโลไดรับการดลใจจากพระเจาใหเขียนขอพระคัมภีรตอนนี้ใน เอเฟซัส 5 ดังนั้น หากมันทํา
ใหผูหญิงบางคนโกรธ โปรดคิดใหดีวาพวกหลอนกําลังโกรธผูใดอยู พวกหลอนไมไดโกรธแคอาจารยเปาโลที่
เขียนขอพระคัมภีรตอนนี้หรือโกรธขาพเจาที่สอนพวกหลอน แตพวกหลอนกําลังโกรธพระเจาผูทรงดลใจและ
ควบคุมอาจารยเปาโลขณะที่เขาเขียนคําพูดเหลานี้ พวกหลอนกําลังมีปญหากับพระเจา
หากพระคริสตทรงเปนองคพระผูเปนเจาของเรา เราก็ไมควรมีปญหากับตอนใดๆในพระวจนะของ
พระองค จงระลึกถึง ยอห์ น 10:27 “แกะของเราย่อมฟังเสี ยงของเรา และเรารู้ จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นตาม
เรา” ถาเราเปนของพระคริสต เราก็จะฟงพระวจนะของพระองคและพยายามปฏิบัติตามและเชื่อฟงมัน
และในคําพูดสามประโยคนี้อาจารยเปาโลบอกผูหญิงทั้งหลายวา ถาพวกเธอตั้งใจที่จะติดตามพระคริสต
ในชีวิตคูของพวกเธอๆ ก็ตองยอมอยูใตสิทธิอํานาจและการปกครองของสามีของพวกเธอในชีวิตคูของพวกเธอ
คําพูดประโยคแรกในขอ 22 ที่วา “ฝ่ ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า” เปน
คําพูดที่หนักแนน กลาวในอีกแงหนึ่งก็คือ เขากําลังบอกเราวา ผูหญิงที่รอดแลวจะยอมเชื่อฟงพระเยซูคริสตฉัน
ใด เธอก็ควรพยายามเชื่อฟงสามีของเธอฉันนั้น เธอตองเชื่อฟงสามีของเธอราวกับวาเขาเปนพระคริสต
คําพูดประโยคถัดมาในขอ 23 ที่วา “เพราะว่าสามีเป็ นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์ ทรงเป็ น
ศีรษะของคริสตจักร” บอกเราวาคริสตจักรพันธสัญญาใหมที่แทจริงมีพระคริสตเปนศีรษะของมันและยอมให
พระองคปกครองเหนือมันฉันใด ภรรยาก็ตองยอมใหสามีของเธอเปนศีรษะของเธอฉันนั้น
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และสุดทายขอ 24 บอกวา “เหตุฉะนั้นคริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ ฉันใด ภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุก
ประการฉันนั้น” เพื่อปองกันมิใหเกิดความสับสน อาจารยเปาโลไดกลาวย้ําในแบบที่เราไมมีทางหลงไปจาก
จุดประสงคและความหมายที่ชัดเจนของคําพูดของเขาได อาจารยเปาโลซึ่งอยูภายใตการดลใจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์กลาวอยางชัดเจนวาพระเจาทรงตองการใหภรรยาเชื่อฟงสามีของตนในชีวิตคู
ดังนั้น สําหรับผูหญิงที่ไดรับความรอดแลว ถาพระคริสตทรงเปนองคพระผูเปนเจาแหงชีวิตของเธอ น้ํา
พระทัยที่ระบุไวอยางชัดเจนแลวของพระเจาสําหรับเธอก็คือ ใหเธอยอมเชื่อฟงสามีของเธอในชีวิตคูนั้นๆ
อาจารยเปโตรก็กลาวคําพูดนี้ซ้ําใน 1 เปโตร 3:1 “ฝ่ ายท่านทั้งหลายที่เป็ นภรรยาก็เช่ นกัน จงเชื่อฟังสามีของ
ท่ าน” ขาพเจาทราบวาสิ่งที่พระเจาทรงขอจากผูหญิงที่แตงงานแลวทั้งหลายเปนเรื่องที่ขัดตอธรรมชาติมนุษย
การยอมเชื่อฟงคนอื่นเปนเรื่องที่ขัดตอแรงกระตุนตามธรรมชาติของเรา เนื้อหนังของเราพยายามตอตานมันจน
สุดกําลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากที่คุณไดรูจักคนๆนั้นที่คุณควรเชื่อฟงเขาและเห็นความบกพรองของเขา มัน
แคเปนงานที่หนักหนาสาหัสเหลือเกินก็เทานั้น หลังจากที่คุณแตงงานไปแลวสักพักและคุณรูตัววาสามีของคุณ
เปนคนบาปที่นาสมเพชคนหนึ่งและคุณไดเห็นความบกพรองและความออนแอของเขาหลายอยาง คุณก็ยิ่งไม
อยากเชื่อฟงเขาและอยากควบคุมเขาแทนมากขึ้นเทานั้น
เมื่อพระเจาทรงพิพากษาผูหญิงคนแรก พระองคก็ทรงประกาศคําตัดสินที่มีบทลงโทษสองประการ
บทลงโทษที่สองสําหรับความบาปของหญิงนั้นมีสองประการ: ปฐมกาล 3:16 “...เจ้ ายังต้ องการสามีของเจ้ า และ
เขาจะปกครองเจ้ า” ความหมายของคําพูดนี้สอใหเห็นถึงความตองการควบคุมที่แรงกลา ดังนั้น ความหมายของ
ปฐมกาล 3:16 ก็ดูเหมือนถูกเขาใจดังตอไปนี้: “เจา (ผูหญิง) จะ “ปรารถนาที่จะควบคุม” สามีของเจา แตเขาจะ
“ปกครอง” (มีอํานาจเหนือ) เจา” ภรรยาถูกแชงสาปดวยการถูกปกครองโดยสามีของเธอขณะที่เธอเองก็มีความ
ตองการที่จะควบคุมเขาอยางแรงกลาดวย! ไมมีผูหญิงคนไหนตองการใหคนอื่นมามีอํานาจเหนือเธอ เธอไมเพียง
รูสึกวาเธอไมตองการใหใครมาปกครองเธอเทานั้น แตเธอยังรูสึกถึงความปรารถนาอันแรงกลานี้ที่จะควบคุม
สามีของเธอดวย ขณะที่แรงผลักดันตามธรรมชาติของสามี (และความรับผิดชอบของเขา) คือ การปกครอง
ภรรยาของเขา แตแรงผลักดันตามธรรมชาติของเธอคือการควบคุมเขา หากปราศจากพระคุณของพระเจาแลว เรา
คงมีหวังที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตคูเพียงนอยนิด

78

แลวการยอมเชื่อฟงเกี่ยวของกับอะไรละ? พระคัมภีรกําลังพูดถึงเรื่องอะไรกันแนเวลาที่มันใชคําวา ยอม
เชื่อฟง? มันเปนเรื่องสําคัญที่เราตองเขาใจวา การยอมเชื่อฟงหมายถึงอะไร เพราะวาเราหลีกเลี่ยงมันไมไดและ
มันเปนสิ่งที่พระเจาทรงตองการใหคุณกระทําหากคุณตั้งใจที่จะเปนภรรยาในอนาคต อาจารยเปาโลกลาวซ้ําแลว
ซ้ําอีกถึงความจําเปนที่ภรรยาตองยอมเชื่อฟงสามีของเธอ แลวทําไมเขาถึงกลาวมันซ้ําแลวซ้ําอีกละ? เพราะวา
ผูคนยังไมยอมฟงไง นั่นจึงเปนเหตุวาทําไมอาจารยเปาโลถึงไดรับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหกลาว
คําพูดนี้สามครั้งในขอพระคัมภีรสามขอในสามวิธีที่แตกตางกัน เราจึงไมอาจหลีกเลี่ยงมันไดเลย เราตองทนอยู
กับมัน และหากคุณเปนภรรยา คุณก็ตองทนอยูกับมัน และอยูโดยมัน ดังนั้น ใหเราทําความเขาใจเกี่ยวกับมัน
อยางชัดเจนกันดีกวา
การยอมเชื่อฟงเปนหลักการทั่วไปอยางหนึ่งที่แทรกซึมอยูในคริสตศาสนาทั้งหมด อันที่จริงแลว
คริสตศาสนาก็เกี่ยวของกับการยอมเชื่อฟงทั้งสิ้น ไมมีใครที่ไดรับความรอดโดยไมยอมเชื่อฟงพระคริสตใหเปน
องคพระผูเปนเจาของพวกเขา และทันทีที่ไดรับความรอด การดําเนินชีวิตคริสเตียนก็เกี่ยวของกับการยอมเชื่อฟง
ทั้งสิ้น ไมวาเราจะเปนผูชายหรือผูหญิง พระเจาก็ทรงแตงตั้งสิทธิอํานาจตางๆใหอยูเหนือเราตลอดทั้งชีวิตของ
เราซึ่งพระองคทรงคาดหวังและบัญชาเราใหยอมเชื่อฟง ในฐานะลูกเราไดรับบัญชาใหยอมเชื่อฟงพอแมของเรา
เอเฟซัส 6:1 “ฝ่ ายบุตรจงนบนอบเชื่ อฟังบิดามารดาของตนในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า เพราะกระทําอย่ างนั้นเป็ นการ
ถูก”
เราไดรับบัญชาใหยอมเชื่อฟงสิทธิอํานาจของรัฐทั้งหลาย เชน ตํารวจ เปนตน โรม 13:1-3 “ทุกคนจง
ยอมอยู่ใต้ บังคับของผู้ทมี่ ีอาํ นาจ เพราะว่ าไม่ มีอาํ นาจใดเลยทีม่ ิได้ มาจากพระเจ้ า และผู้ทที่ รงอํานาจนั้นพระเจ้ า
ทรงแต่ งตั้งขึน้ เหตุฉะนั้นผู้ใดก็ตามทีข่ ัดขืนอํานาจนั้นก็ขัดขืนผู้ซึ่งพระเจ้ าทรงแต่ งตั้งขึน้ และผู้ทขี่ ัดขืนนั้นจะ
นําพระอาชญามาสู่ ตนเอง”
ในฐานะพนักงาน เราไดรับบัญชาใหยอมเชื่อฟงเจานายของเรา เอเฟซัส 6:5 “ฝ่ ายพวกทาสจงเชื่อฟังผู้ที่
เป็ นนายฝ่ ายเนือ้ หนังด้ วยใจเกรงกลัวจนตัวสั่ น ด้ วยนํา้ ใสใจจริงเหมือนกระทําแก่ พระคริสต์ ”
และในฐานะสมาชิกของคริสตจักร เราก็ไดรับบัญชาใหยอมอยูใตบังคับสิทธิอํานาจของศิษยาภิบาลและ
เชื่อฟงเขา ฮีบรู 13:7,17 “ท่ านทั้งหลายจงระลึกถึงคนเหล่ านั้นทีป่ กครองท่าน ผู้ซึ่งได้ ประกาศพระวจนะของ
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พระเจ้ าแก่ท่าน และจงพิจารณาดูผลปลายทางของเขา แล้วจงตามอย่างความเชื่อของเขา...ท่านทั้งหลายจงเชื่ อ
ฟังและยอมอยู่ในโอวาทของคนเหล่ านั้นทีป่ กครองท่าน ด้ วยว่ าท่ านเหล่ านั้นคอยระวังดูจิตวิญญาณของท่าน
เหมือนกับผู้ทจี่ ะต้ องรายงาน เพือ่ เขาจะได้ ทาํ การนีด้ ้ วยความชื่ นใจ ไม่ ใช่ ด้วยความเศร้ าใจ เพราะทีท่ าํ ดังนั้นก็จะ
ไม่ เป็ นประโยชน์ อะไรแก่ ท่านทั้งหลาย”
ดังนั้น ตลอดชีวิตที่ไดรับความรอดแลวของเรานั้น พระเจาจึงทรงคาดหวังใหพวกเราทุกคนยอมเชื่อฟง
มนุษยคนอื่นๆ และที่บัลลังกพิพากษาของพระคริสต คนเหลานั้นที่อยูในตําแหนงผูนําก็จะไมไดรับบําเหน็จมาก
ไปกวาคนเหลานั้นที่พวกเขานําแตอยางใด ตราบใดที่พวกเขาทั้งคูตางสัตยซื่อตอพระคริสตภายในบทบาทของ
ตน กลาวในอีกแงหนึ่งก็คือ เราจะไดรับบําเหน็จตามความสัตยซื่อของเราตอพระคริสต ไมใชตามบทบาทที่เรามี
สิ่งสําคัญก็คือ เราปฏิบัติตามบทบาทนั้นอยางสัตยซื่อขนาดไหน และดวยทาทีแบบใด ไมใชวาบทบาทนั้นคือ
อะไรจริงๆแลว การยอมอยูใตบังคับและการเชื่อฟงสิทธิอํานาจคือ การเปนเหมือนพระคริสต และความ
ปรารถนาที่จะกบฏตอสิทธิอํานาจและไมยอมอยูใตบังคับหรือเชื่อฟงก็คือ การเปนเหมือนซาตาน
การยอมเชื่อฟงสิทธิอํานาจที่อยูเหนือเราเปนวิถีหนึง่ ของชีวิตหากเราไดรับความรอดแลว และเมื่อใดก็
ตามที่เรายอมเชื่อฟงสิทธิอํานาจของมนุษย มันก็มีความเปนไปไดที่คนๆนั้นจะใชสิทธิอํานาจของตนในทางที่ผิด
เชน เจานายที่ทารุณและไมเปนธรรมหรือสามีที่ไรเหตุผลและเห็นแกตัว
ดังนั้น ปฏิกิริยาของผูหญิงคนหนึ่งตอพระบัญชาที่ใหเธอยอมเชื่อฟงสิทธิอํานาจของสามีของเธอจึงมัก
เปนความโกรธเกรี้ยว ความหวาดกลัว หรือแมกระทั่งความตกใจที่พระเจาจะทรงหมายความอยางนั้นจริงๆได!
เพราะเหตุใดนะหรือ? ก็เพราะความปรารถนาของเธอที่จะควบคุมสามีของเธอและการตระหนักรูวาชีวิตบนโลก
นี้ของเธอขึ้นอยูกับการตัดสินใจของคนอื่นนั่นเอง ความไมเห็นพองและความแคลงใจคืบคลานเขาสูสมองของ
เธอ เธอมองเห็นไดวาการยอมเชื่อฟงกฎของคนอื่นจะทําใหเธอถูกโจมตีไดงาย ไมใชเพราะความผิดพลาดของ
เขาเทานั้น แตเพราะการปฏิบัติไมดีอยางจงใจของเขาอีกดวย
มันเปนเรื่องธรรมดาที่ผูหญิงจะกลัววาผูชายของเธออาจใชประโยชนจากตําแหนงของการมีสิทธิอํานาจ
เหนือเธออยางไมเปนธรรม มันเปนเรื่องธรรมดาดวยเชนกันที่เธอจะพยายามรักษาอํานาจควบคุมสําหรับการ
ตัดสินใจใดๆที่สงผลกระทบตอตัวเธอ ดังนั้น แลวผูหญิงจะกลาเชื่อมั่นใหผูชายหนาไหนเปนผูนําเธอได
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อยางไร? เพราะวา การปกปองของผูหญิงตามพระคัมภีรไมไดขึ้นอยูกับอุปนิสัยที่ดีของสามีเพียงเทานั้น แตการ
ปกปองของเธอไดรับการรับรองโดยอุปนิสัยที่ดีของพระเจาดวย และเมื่อผูหญิงคนไหนยอมเชื่อฟงสามีของ
เธอๆก็กําลังสําแดงความเชื่อมั่นในพระเจาของเธอใหปรากฏ
1 เปโตร 3:5 “บรรดาสตรีบริ สุทธิ์ในครั้งโบราณนั้นเช่ นกัน ผู้ซึ่งวางใจในพระเจ้ า ก็ได้ ประดับกายเช่ นกันและเชื่อ
ฟังสามีของตน”
ผูหญิงคนไหนที่ยืนกรานที่จะอยูนอกการนําของสามีของเธอก็ทําใหตัวเธอเองตกอยูในสภาพที่
ปราศจากการปกปองของพระเจา ในจุดที่ถูกโจมตีไดงายนี้ เธออาจทึกทักวาเธอปลอดภัยจากความผิดพลาดและ
การปฏิบัติไมดีและเห็นแกตัวของสามีเธอ แตเธอเองก็อาจไดรับผลรายจากความออนแอที่เธอมีอยูเปนปกติวิสัย
ดวย เธออาจถูกลอลวงไดงายโดยความปรารถนาที่จะควบคุมของเธอและความปรารถนาที่จะไดความรูของเธอ
(จงระลึกวานั่นเปนสองสิ่งที่ซาตานใชทดลองเอวาเพื่อทําใหนางรับประทานผลจากตนไมแหงความรูดีรูชั่ว นั่น
คือ ความปรารถนาที่จะเปนเหมือนพระเจา หรือความปรารถนาที่จะควบคุมและปกครองตนเอง และความ
ปรารถนาที่จะไดความรู)
ผลที่ตามมาก็คือ ผูหญิงที่ยืนกรานที่จะอยูนอกการนําของสามีของเธอไมเพียงแตที่จะถูกซาตานหลอก
ไดงายเทานั้น แตเธอยังอาจถูกหลอกโดยหลักเหตุผลอันนาเชื่อถือของคนเหลานั้นที่จะมาลอลวงเธอใหหลงไป
จากความจริงเกี่ยวกับความเปนผูหญิงของเธออีกดวย กลาวในอีกแงหนึ่งก็คือ เธออาจถูกชักจูงไดงายโดยพวก
สนับสนุนสิทธิสตรี หรือพวกเฟมินิสตที่บอกเธอวาเธอไมจําเปนตองยอมอยูใตบังคับใครหนาไหน และเธอ
สามารถเปนพระเจาของตัวเธอเองได
เมื่อผูหญิงคนไหนเชื่อฟงพระเจาโดยยอมใหสามีของเธอนําเธอ พระเจาเองก็จะทรงเปนโลอันแข็งแกรง
ที่คอยปองกันเธอจากตัวเธอเองและจากการหลอกลวงและอันตรายจากภายนอก กลาวในอีกแงหนึ่งก็คือ เมื่อ
ผูหญิงคนไหนเลือกที่จะฝากตัวเองไวกับพระเจาและยอมเชื่อฟงสามีของเธอ ตามที่ 1 เปโตร ไดกลาวไว พระเจา
ก็จะทรงปกปองเธอ พระองคจะทรงนําสามีของเธอ และหากพระองคทรงยอมใหสามีผูนั้นตัดสินใจผิดพลาด
หรือปฏิบัติไมดีตอเธอในรูปแบบใดก็ตาม เธอก็วางใจไดวานั่นก็เปนพระประสงคของพระองคสําหรับชีวิตเธอ
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เหมือนกันและเธอจะไดรับพระพรเพราะเรื่องนี้ในบั้นปลาย และพระองคจะไมทรงปลอยใหเธอตองเผชิญกับสิ่ง
ใดก็ตามที่พระองคทรงทราบวาเธอรับไมไหว
กิจการ 5:29 บอกเราวา การเชื่อฟงพระเจาตองมากอน หากเกิดความขัดแยงระหวางพระบัญชาของพระ
เจาและคําสั่งของมนุษย ภรรยาที่มีใจเชื่อฟงตามพระคัมภีรก็จะเต็มใจที่จะปฏิบัติตาม แตเธอก็ตระหนักดวยวา
เธอยังตองใหการตอพระเจาสําหรับความบาปสวนตัวอยู เธอจึงอาจเลือกที่จะไมเชื่อฟงก็ได หากคําสั่งของสามี
เธอฝาฝนตอพระบัญชาขอหนึ่งขอใดของพระเจาโดยตรง อยางไรก็ตาม ภรรยาที่มีใจเชื่อฟงตามพระคัมภีรจะยัง
รักษาทาทีที่เหมาะสมในเรื่องความเคารพตอการนําของสามีของเธอและสิทธิโดยรวมของเขาในการนําเธออยู
ตอไป
ผูชายสวนใหญที่ไดรับความรอดแลว เมื่อภรรยาของตนมีทาทีที่ยอมเชื่อฟงอยางแทจริง ยอมไมอยาก
เอาเปรียบเธอ เขาอยากปกปองเธอและเขาอยากใหความตองการของเธอมากอนมากกวาเดิม การยอมเชื่อฟงของ
ภรรยาจะสงสารไปถึงผูที่เปนสามีวาเธอไวใจเขา (ถึงแมวาความไววางใจของเธอจริงๆแลวอยูในพระเจาก็ตาม)
และมันจะปลูกฝงความปรารถนาในจิตใจของเขาที่จะไมเอาเปรียบเธอ แตจะปกปองเธอ การยอมเชื่อฟงของเธอ
ดึงสวนที่ดีที่สุดของเขาออกมาและทําใหเขากลายเปนสามีที่ดีขึ้น แตเมื่อเธอมีทาทีที่มักกบฏ มันก็สื่อสารออกไป
วาเธอไมไวใจสามีของเธอ และเธอเปนคนเห็นแกตัวและไมพึ่งพาใคร จากนั้นการตอบสนองของสามีเธอก็อาจมี
ความเห็นแกตัวและเขาอาจมีแนวโนมที่จะตัดสินใจในเชิงเอาเปรียบเธอก็ได เขาจะไมใหความตองการของเธอ
มากอนเปนอันดับแรก
มีอยูสามดานโดยเฉพาะที่ผูหญิงมีอิทธิพลในแงบวกอยางมากเมื่อเธอปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจา
และอิทธิพลในแงลบเมื่อเธอไมปฏิบัติตาม
1) อิทธิพลด้ านแรกของผู้หญิงคือ อิทธิพลต่ อลูกๆของเธอ พวกคุณทุกคนเคยไดยินคํากลาวที่วา “อันมือไกวเปล
ไซรแตไรมา คือหัตถาครองพิภพจบสากล” เหตุผลที่คํากลาวนี้มีน้ําหนักก็คือ อิทธิพลอันมหาศาลที่คุณแมคน
หนึ่งมีตออุปนิสัยที่ดีและศักยภาพของลูกๆของเธอ
ผลที่มาจากการออกไปทํางานนอกบานคือ คุณแมหลายทานในปจจุบันกําลังมอบหมายความรับผิดชอบ
ในการฝกสอนบุตรใหแกสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนทั้งหลาย และโลกก็สอนมาตรฐานตางๆของมันซึ่งสวน
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ใหญแลวขัดตอหลักการแบบคริสเตียนโดยตรง เห็นไดชัดวาสถานการณนี้ไดนําไปสูความฟอนเฟะของ
มาตรฐานทางศีลธรรมของสังคมเราและมันเปนเหตุผลหลักประการหนึ่งที่ทําใหสังคมเราทุกวันนี้ยุงเหยิงขนาด
นั้น
2) อิทธิพลด้ านทีส่ องที่ผ้ หู ญิงมีคือ อิทธิพลในฐานะผู้สอนของผู้หญิงคนอืน่ ๆ
ทิตัส 2:3,4 “ส่ วนผู้หญิงทีส่ ู งอายุกเ็ หมือนกัน ให้ เขามีการประพฤติอย่างบริสุทธิ์ อย่าให้ เป็ นคนใส่ ความเท็จ ไม่
เป็ นคนทีส่ นใจเหล้ าองุ่นมาก แต่ ให้ เป็ นผู้สอนสิ่ งทีด่ ีงาม เพือ่ เขาจะได้ ฝึกสอนพวกผู้หญิงสาวๆให้ รู้จักประมาณ
ตนในการกินดื่ม ให้ รักสามีและรักบุตรของตน”
การที่ผูหญิงที่มีอาวุโสมากกวาสอนผูหญิงที่ออนวัยกวาเปนอิทธิพลอยางหนึ่งที่เราตองการอยางมากใน
ปจจุบัน หลายชั่วอายุคนที่ผานมาการสอนเรื่องความเปนผูหญิงตามพระคัมภีรแกบุตรสาวทั้งหลายของเราไดถูก
ละเลยไปแมกระทั่งภายในครอบครัวของคริสเตียนเอง เพราะคุณแมทั้งหลายไมรูหลักการตางๆของพระคัมภีร
หรือไมก็มัวแตยุงกับการไลตามเปาหมายของตนนอกบานจนไมมีเวลาฝกสอนบุตรสาวของตน ผลที่ตามมาก็คือ
การฝกสอนการใชชีวิตคูแหลงเดียวที่ผูหญิงยุคใหมจํานวนมากไดรับคือ จากนิตยสารตางๆ ภาพยนตรฮอลลีวูด
รายการโทรทัศน และจากเพื่อนฝูงของพวกเธอ คําแนะนําของโลกนี้มักสงเสริมใหพวกเธอใชชีวิตในแบบที่ขัด
ตอพระวจนะของพระเจา ซึ่งรวมถึงการสลับสับเปลี่ยนบทบาท และการนอกใจสามีเปนทางเลือกหนึ่ง และการ
ขอหยาหากสิ่งตางๆไมเปนไปตามที่พวกเธอตองการ
ข้ อ 4-5 “เพือ่ เขาจะได้ ฝึกสอนพวกผู้หญิงสาวๆให้ รู้ จักประมาณตนในการกินดื่ม ให้ รักสามีและรักบุตรของตน ให้
มีสติสัมปชั ญญะ เป็ นคนบริ สุทธิ์ เอาใจใส่ ในบ้ านเรือน เป็ นคนดี และเชื่อฟังสามีของตน เช่ นนีจ้ ึงจะไม่ มีผ้ใู ดลบ
หลู่พระวจนะของพระเจ้ าได้ ”
สตรีทั้งหลายที่รักพระเจาสามารถชวยชีวิตคูหลายคูไดอยางมหาศาลโดยการเปนพี่เลี้ยงและสอนพวก
ผูหญิงสาวๆในคริสตจักรของตนเกี่ยวกับความเปนผูหญิงตามพระคัมภีรและชีวิตคูกอนที่พวกเธอจะเขาสูชีวิตคู
และหลีกเลี่ยงปญหามากมายที่คูสมรสหนุมสาวสมัยนี้เจอ
3) อิทธิพลด้ านทีส่ ามทีผ่ ้ ูหญิงมีคือ อิทธิพลเหนือสามีของเธอ ภรรยามีสวนสําคัญในทุกสิ่งที่สามีของเธอทํา
สําเร็จหรือไมสําเร็จ เมื่อคุณเขาใจเรื่องนั้น คุณก็เริ่มมองเห็นแลววาบทบาทของคุณในการมีอิทธิพลตอเขาเปน
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เรื่องที่คอนขางสําคัญในสายพระเนตรของพระเจา: เพราะวาพระเจาทรงถือวาพวกคุณทั้งสองเปนคนๆเดียวกัน
อิทธิพลของภรรยาเปนที่รูสึกไดในสี่ดานพื้นฐานของชีวิตสามีเธอ
a) อิทธิพลต่ อความรู้ สึกด้ านความเป็ นชายและความเต็มใจทีจ่ ะนําของสามี
ภาพประกอบ: เชาวันเสารหนึ่ง สามีและภรรยากําลังเปดทายขายของ ผูคนกําลังดูขาวของอยูและฝาย
สามีกําลังหลบมุมยืนคุยกับเพื่อนคนหนึ่ง ลูกคาคนหนึ่งเดินเขาไปหาสามีและขอลดราคาโตะตัวหนึ่ง พอไดยิน
วาสามีของเธอตกลงลดราคาสิบดอลลาร ฝายภรรยาก็ตะโกนขามลานมาวา “คุณยอมลดราคาขนาดนั้นทําไม? โธ
จิม ทําไมคุณถึงโงขนาดนี้นะ!” จิมมองหนาเพื่อนและกมหนาดวยความอับอาย ความเปนชายของเขาถูกทําราย
และความปรารถนาที่จะนําของเขาจึงลดลงไปดวย ฝายภรรยาชางไมรูเลยวาเธอไดชวยสามีของเธอใหหมดความ
สนใจในการตัดสินใจใดๆอีกตอไป จิมใชวิธีปลอดภัยไวกอนตลอดทั้งวันที่เหลือและโยนคําถามทุกขอไปให
ภรรยาของเขา สุดทายเขาก็เขาบานไปนั่งดูโทรทัศนและปลอยใหเธอจัดการอยูคนเดียว พอถึงเวลาปดทายเก็บ
ขาวของ เธอก็รูสึกหมดแรงและออนลาเพราะวาเธอตองจัดการทุกอยางดวยตัวเอง ภรรยาของจิมทําลาย
จุดประสงคของการเปนผูอุปถัมภไปอยางไมฉลาดเลยเมื่อเธอทําใหสามีของเธออับอาย แทนที่จะสงเสริมเขาให
รูจักตัดสินใจและเปนฝายนํา เธอกลับชวยเขาใหถอยหนีออกไปจากการตัดสินใจ ขาพเจาสงสัยวาการเสียเงินไป
สิบดอลลารมันคุมไหมกับการทําลายความเปนชายของจิม
เรื่องราวนี้เปนแบบอยางที่พบเห็นไดทั่วไปเหลือเกินของอิทธิพลในแงลบที่ภรรยายุคใหมจํานวนมาก
กระทําตอความเปนชายของสามีของตน ภรรยาที่ไมประพฤติตนตามพระคัมภีรไมรูตัววาเธอสามารถทําราย
ความเปนชายของสามีเธอทางความคิดและทางอารมณไดเมื่อเธอปฏิบัติตอเขาเหมือนเขาเปนเด็ก บนเกี่ยวกับ
การตัดสินใจของเขา หรือตําหนิเขาในที่สาธารณะ และภรรยาประเภทนี้ก็มักโทษเขาสําหรับความออนแอตางๆ
ที่เธอกําลังตอกย้ําเขาอยูดวยคําพูดและการกระทําของเธอเอง
ภรรยามักไมคอยตระหนักวาคุณภาพของการเปนผูนําของสามีเธออยูในสัดสวนที่สัมพันธกับสุขภาพ
ของความเปนชายของเขาโดยตรง เมื่อเธอทํารายความเปนชายของสามีเธอ เขาก็จะเริ่มสูญเสียความปรารถนา
และความมั่นใจที่จะเปนสามีที่มีความรับผิดชอบ ในทางกลับกัน หากเธอปกปองและสนับสนุนความเปนชาย
ของเขา เขาก็จะไดรับการหนุนใจใหเปนผูนํา ผูเลี้ยงดู และผูปกปองที่ดียิ่งขึ้น พระเจาจะทรงพิพากษาภรรยา
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สําหรับวิธีที่เธอเสริมสรางและหนุนใจสามีของเธอ หรือสําหรับวิธีที่เธอทําลายเขาและทําใหเขาทอใจในฐานะ
ผูนํา พวกเขาทั้งสองคนเปนทีมๆหนึ่งและทุกสิ่งที่เขาทําสําเร็จ เธอก็มีสวนดวย กลาวในอีกแงหนึ่งก็คือ
ความสําเร็จของเขาเปนความสําเร็จของเธอดวยเหมือนกันในสายพระเนตรของพระเจา เพราะวาคุณเปนผูชวย
ของเขา พวกคุณทั้งสองจึงเปนคนๆเดียวกัน
พระเจาทรงออกแบบมาใหพวกคุณทั้งสองเปนทีมๆหนึ่ง และการที่คุณไมไดอยูกองหนาไมได
หมายความวาบทบาทของคุณไมสําคัญ เพราะวาถาคุณไมทําสวนของคุณใหดี สามีของคุณก็ไมอาจทําสวนของ
เขาใหดีไดดวย หากเขาทําอะไรสําเร็จไมไดมากนักเพื่อพระเจาหรือมากนักในอาชีพที่เขาเลือก คุณก็อาจอยาก
มองตัวเองในกระจกและตรวจสอบวิธีที่คุณเสริมสรางเขาหรือวิธีที่คุณทําลายเขา
b) อิทธิพลต่ อความคิดริเริ่มทีจ่ ะประสบความสํ าเร็จในชีวติ ของสามีเธอ
สามีที่ภรรยาของตนเชื่อมั่นในความสามารถที่จะประสบความสําเร็จไดของเขาและชื่นชมในความ
พยายามของเขาก็เสริมสรางความมุงมั่นของเขาที่จะประสบกับชัยชนะในสมรภูมิตางๆของชีวิต ในทางกลับกัน
ภรรยาที่ไมยอมปฏิบัติตามหนาที่ผูชวยตามที่พระเจาทรงออกแบบมาก็ปลอยใหสามีของเธอสูรบในสมรภูมิของ
เขาเพียงลําพัง เมื่อปราศจากผูชวยที่เหมาะสมกับเขาๆก็อาจถูกโจมตีไดงายจากปญหานานัปการที่รุมเรา รวมถึง
ความทอใจและการขาดความมั่นใจดวย แทนที่ผูอุปถัมภของเขาจะชวยบรรเทาความเจ็บปวดของชีวิต การขาด
แรงสนับสนุนจากเธอกลับชวยเพิ่มความทุกขทรมานใหแกเขา แทนที่จะเสริมสรางความมั่นใจใหแกเขา เธอ
กลับทําลายความตั้งใจของเขาเสีย แทนที่จะคลายความสงสัยของเขา คําวิพากษวิจารณซึ่งเต็มไปดวยความไม
เชื่อมั่นกลับเพิ่มพูนความรูสึกไมมั่นคงของเขาและทําลายความมุงมั่นของเขาเสีย
c) อิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจใหญ่ ๆทีต่ ้ องใช้ ความเป็ นผู้นํา
ผูหญิงบางคนเริ่มสับสนเล็กนอยเกี่ยวกับบทบาทของตนในการตัดสินใจ เราไมไดกําลังพูดวาภรรยาไม
ควรตัดสินใจอะไรเลย เธอจําเปนตองตัดสินใจเปนรอยๆครั้งในแตละวัน แตมีความแตกตางระหวางการ
ตัดสินใจระดับผูนําและการตัดสินใจในเรื่องการนําไปใชทั้งหลาย
การตัดสินใจระดับผูนําเกี่ยวของกับเรื่องราวตางๆที่สงผลตอทั้งครอบครัวและตอทิศทางที่มันกําลังมุง
ไป เหลานี้เปนการตัดสินใจที่พระเจาจะทรงใหสามีเปนคนรับผิดชอบในฐานะผูนําครอบครัวของตน
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ตัวอยางบางอันของการตัดสินใจระดับผูนําที่สามีควรกระทําคงเปน การกําหนดวาครอบครัวควรจะ
อาศัยอยูที่ไหน ควรไปรวมประชุมนมัสการกับคริสตจักรไหน งานไหนที่เขาควรทําและควรเปลี่ยนงานเมื่อไร
การตั้งงบประมาณ และการตั้งมาตรฐานครอบครัวสําหรับการอบรมเลี้ยงดูบุตร หนาที่ตางๆเหลานี้อยูในบทบาท
และความรับผิดชอบของสามีในฐานะผูนํา ผูเลี้ยงดู และผูปกปอง
การตัดสินใจเรื่องการนําไปใชเกี่ยวของกับวิธีการนํานโยบายของผูนําไปปฏิบัติอยางประสบผลสําเร็จ
โดยยังอยูในแนวทางตางๆที่ตั้งไว ตัวอยางของการตัดสินใจเรื่องการนําไปใชของภรรยา ไดแก การกําหนด
วิธีการบริหารจัดการภายในบาน การหาวิธีตางๆในการนํานโยบายไปใชและอยูไดภายในงบประมาณที่ตั้งไว
และการอบรมเลี้ยงดูบุตรตามมาตรฐานที่ตั้งไวแลว ตราบใดที่การตัดสินใจตางๆของภรรยาอยูในแนวทางที่สามี
เธอไดตั้งไว เธอก็มีอิสระในการตัดสินใจตางๆอยางมหาศาล
และถึงแมวาสามีเปนคนรับผิดชอบสําหรับการตัดสินใจระดับผูนําตางๆ แตภรรยาก็ควรระลึกวาเธออยู
ในตําแหนงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเหลานั้นเสมอ อยางไรก็ตาม ภรรยามักใชอิทธิพลของเธอกับสามีของเธอ
อยางรุนแรงเมื่อใดก็ตามที่เธอรูสึกวาความเปนผูนําของสามีเธอนั้นออนดอยและการตัดสินใจของเขาไมฉลาด
แตอิทธิพลนี้กลับฉุดรั้งบทบาทที่ถูกตองของการเปนผูอุปถัมภและมีแตจะกอใหเกิดความเปนผูนําที่แยตอไป
ความไววางใจของคุณอยูที่ไหน? มันอยูในพระเจาที่จะนําพาสามีของคุณและปกปองคุณจากการตัดสินใจที่แยๆ
และไมฉลาดของเขาหรืออยูในตัวคุณเองที่จะนําสามีของคุณ? สายตาของคุณจับจองอยูที่องคพระผูเปนเจาที่จะ
นําพาและปกปองคุณ หรืออยูที่สามีของคุณและความผิดพลาดทั้งหลายแหลที่เขาอาจกอใหเกิดขึ้นได?
ภาพประกอบของความคิดแนวนี้ตามพระคัมภีรคือ นางเรเบคาห จงระลึกวา พระเจาไดตรัสแกนางเรเบ
คาหแลวขณะที่เธอตั้งครรภลูกแฝดวา เอซาว ลูกชายคนโตจะปรนนิบัติยาโคบ ลูกชายคนรอง พระสัญญาขอนั้น
ขัดแยงกับระบบการใหบุตรชายคนโตเปนประมุขของครอบครัว แตอิสอัคโปรดปรานเอซาวมากกวาแและตั้งใจ
ที่จะใหพรเขาตอนที่นางเรเบคาหแอบไดยิน นางเรเบคาหไมเชื่อใจพระเจาวาจะทรงกระทําสิ่งที่พระองคไดทรง
สัญญาไวกับนางกอนหนานั้นผานทางตัวสามีของนางได นางจึงยุยาโคบบุตรชายคนโปรดของนางใหหลอกลวง
บิดาของเขาเพื่อขโมยพรที่ควรตกเปนของเอซาว อิทธิพลของนางเรเบคาหสงผลรายตอครอบครัวของนาง เอซาว
เต็มไปดวยความเกลียดชังตอยาโคบนองชายและอยากฆาเขาจนยาโคบตองหนีออกนอกประเทศเพื่อรักษาชีวิต
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ของตน อะไรเปนผลลัพธของการที่นางเรเบคาหพยายามใชอิทธิพลกับสามีของนางและไมไววางใจพระเจา?
ครอบครัวดังกลาวตองเหินหางตอกันเปนเวลาถึง 20 ปเพราะอิทธิพลของนาง
เมื่อทางออกของปญหาดูเหมือนตองใชเวลานาน ภรรยาก็จําเปนตองระมัดระวังที่จะไมใชอิทธิพลของ
เธอในการชักจูงสามีของเธอ ผูหญิงมักตองการตัดสินใจและแกปญหาเดี๋ยวนี้! และแกตามวิธีของเธอดวย! แตถา
เธอพยายามบังคับสามีของเธอใหตัดสินใจโดยไมคิดหนาคิดหลังใหดีเสียกอน เธอก็อาจทําใหเรื่องบานปลายไป
กันใหญก็ได
ภาพประกอบที่เหมาะสมที่สุดคือ เรื่องของนางซาราห ภรรยาของอับราฮัม ผูที่เริ่มอดรนทนไมไหว
ขณะที่นางรอคอยใหบางสิ่งบางอยางเกิดขึ้น อับราฮัมกําลังรอคอยพระสัญญาของพระเจาเรื่องบุตรชายคนหนึ่ง
และนางซาราหก็ควรที่รอคอยเชนกัน แตนางซาราหกลับเชื่อวาตัวนางเองคงเปนหมันตลอดไปแนๆ อับราฮัมกับ
พระเจาไมรูหรือไงวานางไมสามารถตั้งครรภไดแลว? นางจึงเรงใหอับราฮัมรีบๆมีบุตรโดยนางฮาการ สาวใช
ของนาง เพื่อทําใหคําพยากรณของพระเจาสําเร็จ ราวกับวาพระเจาทรงตองการความชวยเหลือของนาง นางก็
เหมือนกับนางเรเบคาหที่คิดวาแผนการของพระเจาจําเปนตองอาศัยการแทรกแซงของนาง ผลที่ตามมาที่เกิด
ขึ้นกับครอบครัวของพวกเขาเมื่ออับราฮัมปฏิบัติตามการชี้นําของภรรยาของเขานั้นมากมายมหาศาลและยังคงอยู
กับเราจนถึงทุกวันนี้ในความขัดแยงระหวางคนอิสราเอลและคนอาหรับ
ขณะที่มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันในครอบครัว ทาทีที่ยอมเชื่อฟงของภรรยาควรปรากฏชัดเสมอ
ภรรยาอาจกลาวอะไรประมาณนี้ “ฉันจะคลอยตามการตัดสินใจใดๆของคุณก็ละกัน แตฉันเปนหวงจริงๆ
เกี่ยวกับ … หรือฉันอยากใหเปนแบบ... คราวนี้คุณก็รูแลวฉันรูสึกยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ แตฉันจะปลอยใหคุณเปน
คนตัดสินใจและใหคุณเปนคนนําละกัน” เมื่อภรรยาเสนอไปเชนนั้น สามีก็ยอมอยากที่จะทําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อ
ภรรยาของเขาอยูแลว
เนื่องจากมันเปนแผนการของพระเจาที่ภรรยาควรยอมเชื่อฟงสามีของเธอ การยอมเชื่อฟงตามพระคัมภีร
ของเธอก็จะไดรับพลังมหาศาลหนุนหลังดวย นี่ไมไดหมายความวาพระเจาจะทรงปองกันมิใหสามีตัดสินใจใน
ระดับผูนําผิดๆเสมอไป แตพระเจาจะทรงใชวิจารณญาณที่ผิดๆของสามีเปนแบบฝกหัดอันหนึ่งเพื่อชวย
ปรับปรุงความเปนผูนําของเขาในอนาคตตอไป
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ภรรยาสามารถวางใจไดโดยทราบวาพระเจาจะทรงจัดเตรียมสําหรับเธอขณะที่พระองคกําลังทรงฝกฝน
สามีของเธออยู ดังนั้น ภรรยาที่ยอมเชื่อฟงจึงไมไดปราศจากเกราะปองกัน แตภรรยาที่ไมยอมเชื่อฟงตางหากที่
อยูนอกการปกปองของพระเจา ภายในปอมปราการอันแข็งแกรงของชีวิตคูตามพระคัมภีร ภรรยาที่ยอมเชื่อฟงก็
ไดรับการปกปองและการเลี้ยงดูสําหรับวันนี้และสําหรับวันพรุงนี้ดวย
นั่นแหละคือภรรยาที่มีความเชื่อในพระบัญชาของพระเจาสําหรับการยอมเชื่อฟงตามพระคัมภีร เมื่อเธอ
ยอมเชื่อฟงพระเจาโดยยอมเชื่อฟงสามีของเธอ เธอก็อยูในน้ําพระทัยของพระเจาสําหรับชีวิตของเธอตรงกลาง
เปะ และพระองคจะทรงอวยพรเธอสําหรับความเชื่อฟงของเธอ และจะทรงปกปองเธอในตําแหนงที่ดูเหมือนถูก
โจมตีไดงายดังกลาว
2) บทบาททีส่ องของภรรยาคือ ยําเกรงสามีของเธอ
เอเฟซัส 5:33 “ถึงอย่ างไรก็ดี ท่ านทุกคนจงต่ างก็รักภรรยาของตนเหมือนรักตนเอง และภรรยาก็จงยําเกรงสามี
ของตน”
แงมุมที่สองของบทบาทของภรรยาในฐานะผูชวยหรืออผูเติมเต็มก็คือ เธอตองยําเกรงหรือใหความ
เคารพตอสามีของเธอ เหตุใดพระเจาจึงทรงยืนกรานที่จะใหภรรยายําเกรงสามีของตน? ในภาษากรีก คําๆนี้
(reverence) หมายความวา เธอตองแสดงความเคารพและความเสนหากับเขา ดังนั้น การยําเกรงจึงเปนความ
เคารพที่ระคนดวยความเสนหาและความรักนั่นเอง พระเจากําลังขอใหภรรยาทําอยางนั้นไมวาสามีของเธอจะ
สมควรไดรับมันหรือไมก็ตาม เหมือนกับที่พระองคทรงบัญชาใหสามีรักภรรยาของตนไมวาเธอจะนารักหรือไม
ก็ตาม พระบัญชาเหลานี้ไมมีขอแม
ดังนั้น ขาพเจาขอถามอีกครั้งวา เหตุใดพระเจาจึงทรงยืนกรานใหภรรยายําเกรงสามีของตน? เพราะวา
พระเจาทรงทราบวาเขาตองการมัน หากเธอตองเปนผูชวยของเขา เธอก็ไมจําเปนตองทําสิ่งเหลานั้นที่จะชวยเขา
ใหเปนทุกสิ่งที่พระเจาทรงตองการใหเขาเปนอยางนั้นหรือ? และหากเธอตองเปนผูเติมเต็มเขา เธอก็ไม
จําเปนตองจัดเตรียมสิ่งเหลานั้นที่จะชวยเติมเต็มเขาและชวยเขาใหสามารถเปนคนที่พระเจาทรงวางแผนใหเขา
เปนอยางนั้นหรือ? ความยําเกรงเปนสิ่งหนึ่งที่เขาตองการเพื่อชวยเขาใหกลายเปนคนที่พระเจาทรงตองการและ
วางแผนใหเขาเปน
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ภรรยามักไมคอยตระหนักวาคุณภาพแหงความเปนผูนําของสามีของเธอมีสัดสวนสัมพันธโดยตรงกับ
สุขภาพความเปนชายของเขา เมื่อเธอทําลายความเปนชายของสามีเธอ เขาก็จะเริ่มหมดความปรารถนาและความ
มั่นใจที่จะเปนสามีที่รับผิดชอบและเปนผูนําที่สามารถ ในทางกลับกัน หากเธอปกปองและสงเสริมความเปน
ชายของเขาโดยยําเกรงเขาตามที่พระเจาทรงบัญชา เขาก็จะไดรับการหนุนใจใหเปนผูนํา ผูเลี้ยงดู และผูปกปองที่
ดียิ่งขึ้น และเธอก็จะเปนคนที่ไดรับประโยชนมากที่สุด
ผูนําที่คุณชวยเขาใหเปนสะทอนถึงตัวคุณในสายพระเนตรของพระเจา พระเจาจะทรงใหคุณเปนคน
รับผิดชอบ อันที่จริงแลว พระเจาจะทรงพิพากษาคุณในฐานะภรรยาสําหรับวิธีที่คุณเสริมสรางและสงเสริมสามี
ของคุณ หรือสําหรับวิธีที่คุณทําลายเขาและทําใหเขาทอใจในฐานะผูนํา พวกคุณทั้งสองคนเปนทีมๆหนึ่งและทุก
สิ่งที่สามีคุณทําสําเร็จคุณก็มีสวนในมันดวย กลาวในอีกแงหนึ่งก็คือ ความสําเร็จของเขาก็เปนของคุณดวยในสาย
พระเนตรของพระเจา เพราะวาคุณเปนผูชวยของเขาและเปนผูเติมเต็มของเขา นั่นคือ พวกคุณทั้งสองเปนคนๆ
เดียวกัน
พระเจาทรงออกแบบมาใหพวกคุณทั้งสองเปนทีมๆหนึ่ง และการที่คุณไมไดอยูกองหนาไมได
หมายความวาบทบาทของคุณไมสําคัญ เพราะวาถาคุณไมทําสวนของคุณใหดี สามีของคุณก็ไมอาจทําสวนของ
เขาใหดีไดเชนกัน ดังนั้น หากเขาทําอะไรสําเร็จไมไดมากนักเพื่อพระเจาหรือมากนักในอาชีพที่เขาเลือก บางที
คุณก็อาจมีสวนรับผิดชอบเพราะการไมทําสวนของคุณในฐานะผูชวยและผูเติมเต็มโดยการยําเกรงเขาและ
เสริมสรางเขาใหเปนผูนําที่พระเจาทรงประสงคใหเขาเปน
ในทางกลับกัน ภรรยาที่ไมยอมปฏิบัติตามบทบาทผูชวยของสามีเธอตามที่พระเจาทรงออกแบบมา และ
ไมยอมยําเกรงเขา ก็ปลอยใหเขาถูกโจมตีไดงายจากความทอแทใจและการขาดความมั่นใจ แทนที่ผูอุปถัมภของ
เขาจะชวยบรรเทาความเจ็บปวดของชีวิต ความเมินเฉยของเธอกลับชวยเพิ่มความทุกขทรมานใหแกเขา แทนที่
จะเสริมสรางความมั่นใจใหแกเขา การขาดแรงสนับสนุนจากเธอกลับบั่นทอนความตั้งใจของเขา แทนที่จะคลาย
ความสงสัยของเขา คําวิพากษวิจารณซึ่งเต็มไปดวยความไมเชื่อมั่นกลับเพิ่มพูนความรูสึกไมมั่นคงของเขาและ
ทําลายความมุงมั่นของเขาเสีย
3) บทบาททีส่ ามของภรรยาก็คือ เธอได้ รับบัญชาให้ เป็ นผู้ดูแลบ้ านช่ อง
89

ขาพเจาตระหนักวาในยุคสมัยนี้แนวคิดนี้ไมไดทําใหสาวๆทั้งหลายรูสึกรูสาอะไรเทาไร แตนี่ก็เปน
แงมุมที่สําคัญของบทบาทของภรรยาในฐานะผูชวยของสามีเธอ กรุณาอาน ทิตัส 2:3-5 อีกหน
ภรรยาและคุณแมสมัยนี้หลายทานไมเห็นความสําคัญของการปรนนิบัติรับใชที่บาน พวกเธอเชื่อวาสิ่ง
เล็กนอยที่พวกเธอทําที่บานเปนคณูปการเล็กนอยตอมนุษยชาติและมักตองการทําอะไรที่สําคัญ “มากกวานี้” กับ
ชีวิตของตนเอง หลายคนคิดผิดวาสงครามครูเสดอันสูงสงที่มองเห็นไดเปนสิ่งเดียวที่พระเจาทรงเห็นคุณคา พวก
เธอคิดวามีแตคนเหลานั้นที่อุทิศชีวิตของตนใหกับการรับใชคนนับลานๆ อยางแมชีเทเรซาเทานั้นที่เปน
แบบอยางของการได “อยูในการรับใช” นาเสียดายที่ความเขาใจผิดนี้ไดดึงการปรนนิบัติรับใชออกไปจากบาน
และลดทอนคุณคาของผูคนที่อยูใกลชิดกับบานมากที่สุด อยางไรก็ตาม พระคัมภีรก็นําเราไปถึงความรูที่วา การ
เปนผูอุปถัมภและแมนั้นเปนการรับใชที่มีคา และเปนการรับใชที่ภรรยาทุกคนถูกเรียกใหมา มันเปนเรื่องที่
ชัดเจนมากๆที่การรับใชแรกของพวกเธอคือ สามีและลูกๆ
สตรีทานหนึ่งกลาวไววา “การรับใชหลักของดิฉันคือ สามีของดิฉัน เพื่อที่จะนําไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด เขาตองการบานที่เขาสามารถพักผอนและหลบหนีจากความตึงเครียดตางๆของการทรงเรียกของเขาได
เมื่อเขาตองหางบานไป สามีของดิฉันก็ตองแนใจวา “ไฟที่บาน” ยังลุกโชนตอไปโดยไมทําใหบานพังทลายลงมา
เมื่อเขาไมอาจแนใจในเรื่องนี้ได เขาก็ไมสามารถทุมเทความคิดและแรงกายลงไปในงานของเขาไดอยางเต็มที่ นี่
หมายความวา ในฐานะผูอุปถัมภของเขาดิฉันตองทําหลายสิ่งเพื่อทําใหเขามั่นใจวาทุกอยางที่บานเรียบรอยดีและ
จัดเตรียมบรรยากาศที่เต็มไปดวยการพักผอนที่เขาตองการยามที่เขาอยูบาน คนมากมายไดรับความชวยเหลือ
อยางมากจากการรับใชของสามีดิฉัน งานที่ดิฉันทําก็ชวยเหลือคนเหลานั้นดวยในแบบทางออมมากกวา ถึงแมวา
งานของดิฉันเปนงานอยูเบื้องหลังเสียสวนใหญ แตสามีของดิฉันจะไมมีแรงผลักดัน เวลา หรือพลังงานที่จะ
ทํางานของเขาไดเลยหากดิฉันไมทําสวนของดิฉัน ดังนั้น ฉันชวยใหสามีของดิฉันทํางานของเขาไดอยางสบาย
โดยการดูแลสิ่งตางๆที่จะชวยเหลือเขา การรับใชอีกอยางหนึ่งคือ ลูกๆของเรา ถึงแมวาตอนนี้พวกเขาโตกัน
หมดแลว แตสามีของดิฉันและตัวดิฉันตางก็มีความปรารถนาลึกๆที่จะชวยใหลูกๆทั้งสามคนของเราเติบโตขึ้น
เปนผูใหญที่มีความรับผิดชอบ พระเจาทรงฝากชีวิตอันมีคาทั้งสามชีวิตนี้ไวใหเราดูแล และเราทั้งคูตอง
รับผิดชอบในการ “ฝกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป...” พระเจาทรงทําใหดิฉันเห็นวาการฝกฝนและการ
ปรนนิบัติลูกๆของดิฉันจริงๆแลวเปนการปรนนิบัติมนุษยชาติทั้งสิ้นดวย เพราะวาการปลอยใหคนสามคนออก
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ไปสูโลกในฐานะผูใหญที่ไมไดรับการสั่งสอนก็เปนความบาปที่กระทําตอพระเจา อีกทั้งยังเปนความอยุติธรรม
อันนาเกลียดตอลูกๆของดิฉันเองและตอมนุษยชาติทั้งสิ้นดวย ดิฉันมีความยินดีที่ไมอาจบรรยายเปนคําพูดได
จากการที่ลูกๆของเราเปนผูใหญที่มีความรับผิดชอบ ยําเกรงพระเจา รักพระเจา และปรนนิบัติพระเจา ไมมีการ
รับใชนอกบานอันใดที่จะทําใหผูหญิงคนหนึ่งมีความยินดีอันยั่งยืนนานยิ่งไปกวาการไดเห็นลูกๆที่เติบโตเปน
ผูใหญแลวของเธอดําเนินกับพระเจาผูทรงประทานชีวิตใหแกพวกเขาดวยความเต็มใจ”
คุณเคยคิดถึงขอกําหนดตางๆสําหรับการเปนศิษยาภิบาลหรือผูชวยบางไหม? ที่วาเขาไมเพียงตองเปน
สามีของหญิงคนเดียวเทานั้น แตภรรยาของเขาตองเปนคนสัตยซื่อในสิ่งทั้งปวงดวย? 1 ทิโมธี 3:11 “ฝ่ ายพวก
ภรรยาของเขาก็เหมือนกัน ต้ องเป็ นคนสง่ าผ่าเผย ไม่ ใส่ ร้ายผู้อนื่ เป็ นคนรู้จักประมาณตน และเป็ นคนสั ตย์ ซื่อใน
สิ่ งทั้งปวง” ลองคิดดู ไมมีผูชายคนไหนที่เปนศิษยาภิบาลไดโดยไมมีภรรยา และไมใชภรรยาแบบไหนก็ได
เทานั้น แตตองเปนคนที่สัตยซื่อในสิ่งทั้งปวง เขาตองครอบครองบานเรือนของตนไดดี บังคับบัญชาบุตร
ทั้งหลายของตนดวยความสงาผาเผยทุกอยาง คุณคิดวาเขาจะทําอยางนั้นไดโดยปราศจากภรรยาที่ดีและรักพระ
เจางั้นหรือ? ไมมีทาง! การรับใชของเขาไมอาจดํารงอยูไดโดยปราศจากเธอ ดังนั้น ถาเธอมีความสําคัญตอการรับ
ใชของเขา พระเจาจะทรงปูนบําเหน็จเธอนอยลงหากเธอแคสัตยซื่อเพราะเธอมีบทบาทที่แตกตางงั้นหรือ?
ขาพเจาไมคิดเชนนั้น
4) บทบาทที่ 4 ของภรรยาถูกพบใน 1 โครินธ์ 7 ขอพระคัมภีรบทนี้อธิบายบทบาทนี้ในตัวมันเองอยูแลว ขาพเจา
จึงจะไมใชเวลากับมันมากนัก แตมันแคหมายถึงการตอบสนองความตองการดานรางกายของอีกฝาย และ
สุภาพสตรีทั้งหลายเอย จงตระหนักวาพระเจาทรงประทานแรงขับในดานนี้ใหแกเขามากกวาที่ทรงประทาน
ใหแกคุณ 1 โคริ นธ์ 7:3-5
คราวนี้ ใหเราปดทายบทเรียนเกี่ยวกับบทบาทของภรรยาในชีวิตคูดวยตัวอยางหนึ่งของสตรีที่เปน
แมแบบของความเปนผูหญิงตามพระคัมภีรกันดีกวา และแนนอนที่นางคือสตรีผูนั้นใน สุภาษิต 31 สตรีคริส
เตียนทั้งหลายแมกระทั่งในสังคมทุกวันนี้ก็ยังสามารถดูสตรีของ สุภาษิต 31 ไวเปนแมแบบของพวกเธอได
สําหรับความเปนผูหญิงตามพระคัมภีร
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สําหรับผูหญิงคนนี้ของสุภาษิต 31 นางมีของประทานหลายอยางที่นางไดพัฒนาขึ้นและใชเพื่อถวาย
เกียรติแดพระเจาสําหรับครอบครัวของนาง คริสตจักรของนาง และชุมชนของนาง นางไมไดถูกหามปรามเลย
นางใชชีวิตอยางเต็มที่ มีความหมาย และเกิดผลมาก สามีของนางไวใจนางอยางมากโดยปราศจากความกลัว
ในขอ 12 นางเนนสามีของนางเปนหลัก นางตระหนักวาหนาที่ของนางคือ ชวยเหลือเขา นางเปนหวง
เปนใยเขา นางรักเขาและนางทําแตความดีแกเขาตลอดวันคืนแหงชีวิตของนาง นางเต็มใจที่จะมีชีวิตอยูเพื่อเขา
และเพื่อครอบครัวของนาง นางเต็มใจที่จะทํางานที่ตองออกแรงภายในบานและนางก็สนุกไปกับมันดวย นาง
ตระหนักวาการทํางานบานเปนสวนหนึ่งของการมีชีวิตอยูในโลกของพระเจา นางไมไดจมอยูกับการสงสาร
ตัวเอง “สามีของฉันไดออกไปนอกบานและไดเจอกับผูคนนาสนใจที่ทํางาน”
ในขอ 14 นางถูกเปรียบกับกําปนของพอคาที่นําอาหารของนางมาจากแดนไกล ในอดีตและแมกระทั่ง
ในสถานที่หลายแหงของโลกทุกวันนี้มีผูหญิงที่ตองออกไปนอกบานทุกวันและใชเวลาสวนใหญไปกับการหา
อาหารมาใหครอบครัวของตน พวกเธอตองออกลาหาอาหารที่คุมราคาที่สุดและมีคุณเยี่ยมที่สุดในที่ตางๆ และ
เนื่องจากทั้งหมดนี้ตองใชเวลา พวกเธอจึงตองตื่นแตเชามืดเพื่อ “จัดอาหารใหครัวเรือนของเธอ”
ในขอ 16 นางพิเคราะหดูไรนาและซื้อมันไว สตรีผูนี้จับงานดานอสังหาฯเปนลําไพพิเศษ ในฐานะ
ผูจัดการที่ดี เห็นไดชัดวาสามีของนางเห็นชอบดวยวานางอาจรับมือกับเรื่องพวกนั้นไดดวยตนเอง สตรีผูนี้ไมได
ดูเหมือนวาถูกบีบคั้นอยางแนนอน ความสามารถเชิงธุรกิจของนางถูกใชเพื่อประโยชนสุขของครอบครัวของ
นาง
ขอ 25-26 บอกวา “กําลังและเกียรติยศเป็ นเครื่องนุ่งห่ มของเธอ เธอจะปลืม้ ปี ติในอนาคต เธออ้าปาก
กล่ าวด้ วยสติปัญญา และกฎเกณฑ์ แห่ งความกรุ ณาก็อยู่ทลี่ นิ้ ของเธอ” สตรีผูนี้ไมไดทํางานบานหนักจนสายตัว
แทบขาด และเธอไมไดเปนแคนักธุรกิจหญิงที่เกงกาจเทานั้น แตนางยังมีสมองที่ปราดเปรื่องดวย และนางก็รูจัก
ใชความเฉลียวฉลาดของนางกับชีวิตของผูคนทั้งหลายดวยสติปญญา นางใชสิ่งที่นางรูอยางชาญฉลาดเพื่อที่วา
นางจะไดเปนพระพรและเปนประโยชนแกผูอื่น
ขอ 27-31 บอกวา “เธอดูแลการงานในครัวเรือนของเธอ และไม่ รับประทานอาหารแห่ งความเกียจคร้ าน
ลูกๆของเธอตื่นขึน้ มาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญเธอว่า "สตรีเป็ นอันมากทําอย่างดีเลิศ แต่ เธอเลิศยิง่
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กว่าเขาทั้งหมด" เสน่ ห์เป็ นของหลอกลวง และความงามก็เปล่าประโยชน์ แต่ สตรียาํ เกรงพระเยโฮวาห์ จะได้ รับ
การสรรเสริญ จงให้ เธอรับผลแห่ งนํา้ มือของเธอ และให้ การงานของเธอสรรเสริญเธอทีป่ ระตูเมือง”
หากคุณตองการเถียงก็ตามใจคุณ แตผูหญิงคนนี้มีความสุข นางไดรับการเติมเต็มและนางมีเปาหมาย
ขอเท็จจริงเหลานั้นถูกสะทอนใหเห็นในขอพระคัมภีรทุกขอ นางเปนผูหญิงตามความหมายของคําดังกลาวทุก
กระเบียดนิ้ว ของประทานทุกอยางที่นางไดรับจากพระเจาถูกพัฒนาและถูกนําไปใช ภาพของพระคัมภีรคือ ภาพ
ของผูหญิงที่ไดรับอิสระซึ่งยอมเชื่อฟงสามีของนางดวยความยินดีและมีชีวิตที่เบิกบานเพื่อเขา นางมีสวนใน
โครงการอันนาตื่นเตนของการไดคนพบทุกสิ่งที่พระเจาทรงหมายมั่นไวใหผูหญิงเปนเมื่อพระองคทรงสรางนาง
ใหเปนผูชวยของสามีนาง นางไมไดเปนผูชวยของเขาแคในงานที่ตองออกแรงเทานั้น เชน การทํางานบาน แต
นางยังมีสวนในการคิดแกปญหาตางๆและในการตัดสินใจดวย นางมีสวนชวยเหลือในทุกเรื่องเทาที่ทําไดจริงๆ
สามีของนางใชความชวยเหลือของนางจนสุดขีด แตเมื่อมาถึงการตัดสินใจชี้ขาดและเธอพูดวา “ฉันไมคิดวาเรา
ควรยายนะคะ” และเขาพูดวา “ผมคิดวาเราควรยายนะ” เขาก็ตองเปนคนตัดสินใจในเรื่องดังกลาวและเธอควร
ยินยอมที่จะคลอยตาม
นั่นแหละคือการยอมเชื่อฟง มันไมไดหมายถึงการไมมีโอกาสไดพูด ไดแนะนํา หรือแมกระทั่งไดชักจูง
ในอากัปกิริยาที่นบนอบ มันหมายความวา สามีเปนผูแบกรับความรับผิดชอบตอเบื้องพระพักตรพระเจาสําหรับ
ครอบครัวและเธอก็ตองยอมใหมันเปนแบบนั้นดวย ใครสักคนตองเปนคนตัดสินใจ ใครสักคนตองรับผิดชอบ
ตอพระเจาสําหรับการตัดสินใจตางๆของครอบครัว เมื่อทุกคนตองรับผิดชอบ มันก็ไมมีใครเลยที่รับผิดชอบ
จริงๆ พระเจาทรงใหสามีเปนผูที่ตองใหการตอพระองคและมันเปนหนาที่ของสามีที่จะสอดสองดูแลทุกอยาง
และแนใจวาทุกสิ่งดําเนินไปตามวิธีที่พระเจาตรัสไว และมันเปนหนาที่ของภรรยาของเขาที่จะชวยเขาใหกระทํา
เชนนั้นได
การเปนผูดูแลบานชองเปนความรับผิดชอบที่ใหญหลวง ไมใชแคงานจิปาถะมากมายเทานั้น การรับใช
แรกของผูหญิงที่แตงงานแลวคือที่บาน ผูหญิงเหลานั้นที่ไมเต็มใจเสียสละสิ่งที่จําเปนก็ควรอยูเปนโสดตอไป

บทที่ 7 ------ ความขัดแย้ ง: จงคาดหวังมันและวิธีรับมือกับมัน
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เอเฟซัส 4:29-32
เราไดเริ่มตนบทเรียนนี้ดวยหัวขอเกี่ยวกับความรักที่ไมมีเงื่อนไขและการไมคาดหวังอะไรเมื่อเขาสูชีวิต
คู และทําไมการพยายามที่จะไมเขาสูชีวิตคูพรอมกับการคาดหวังอะไรจึงเปนเรื่องที่สําคัญนัก? เพราะวาการที่
ความคาดหวังเหลานั้นจะไมไดรับการตอบสนองเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมไดนั่นเอง! ความคาดหวังที่ไมไดรับการ
ตอบสนองจะนําไปสูความผิดหวังและความขัดแยง
ผูชายที่เขาสูชีวิตคูโดยคิดวาผูหญิงที่เขาแตงงานดวยจะเปนภรรยาที่ยอมเชื่อฟงอยางไรที่ติที่จะเคารพเขา
และเชื่อฟงทุกคําพูดของเขาก็กําลังมุงหนาไปสูความเปนจริงอันไมนาอภิรมยและนาตกใจ และผูหญิงที่เขาสูชีวิต
คูพรอมกับความคาดหวังที่วาผูชายที่เธอแตงงานดวยจะรักเธอตลอดไปมากกวาวัตถุสิ่งของใดๆบนโลกนี้และให
เกียรติเธอและปฏิบัติตอเธอดวยความสุภาพออนโยนที่สุดก็จะพบกับความผิดหวังขั้นรุนแรง
ถาคุณตัดสินใจที่จะแตงงานกับใครสักคนที่ยังไมรอดหรืออาจรอดแลว แตเขาไมมีอุปนิสัยเหมาะที่คุณ
จะแตงงานดวยและไมปฏิบัติตามบทบาทของเขา คุณก็จะพบกับความผิดหวังและความทอใจอยางแนนอน แต
แมกระทั่งหากคุณแตงงานกับผูที่เปนน้ําพระทัยที่สมบูรณแบบของพระเจาสําหรับชีวิตของคุณ คือเปนใครสัก
คนที่ไมเพียงแตไดรับความรอดแลวเทานั้น แตยัง “พรอม” สําหรับการแตงงานตรงที่วาเขามีอุปนิสัยที่จะปฏิบัติ
ตามบทบาทและความรับผิดชอบของเขาไดดวย คนๆนั้นก็ยังเปนมนุษยเดินดินอยู และเขาก็ยังเปนคนบาปคน
หนึ่งอยู และเขาก็จะทําใหคุณผิดหวังซ้ําแลวซ้ําเลา ในชีวิตจริง ธรรมชาติบาปตางๆจะปะทะกันและถูกบังคับให
ตองรับมือกับความผิดหวังและความไมเขาใจกัน กลาวในอีกแงหนึ่งก็คือ ความขัดแยงนั่นเอง! ธรรมชาติบาป
ของเราจะนําไปสูความขัดแยงในชีวิตคูของเราอยางหลีกเลี่ยงไมได
เราจําเปนตองพุงความสนใจของเราไปที่วา เรากําลังปฏิบัติตามหรือไมปฏิบัติตามบทบาทและความ
รับผิดชอบของเราในชีวิตคูอยางไร เราจําเปนตองสลัดทิ้งความคาดหวังของเราเกี่ยวกับคูสมรสของเราและพุง
เปาไปที่ความคาดหวังของเราหรือผลงานของเราเพียงอยางเดียว เราจําเปนตองมองไปที่วิธีที่เราปฏิบัติตอเขา
ไมใชวิธีที่เขาปฏิบัติตอเรา แนนอนที่มันเปนเรื่องที่พูดงายแตทํายาก แตนั่นตองเปนเปาหมายของเรา
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ชีวิตคูคือ การรวมกันเปนหนึ่งของคนบาปสองคน คนหนึ่งคือสามีที่สรางปญหาจริงๆในชีวิตของภรรยา
เขา สวนอีกคนคือภรรยาที่สรางปญหาจริงๆในชีวิตของสามีเธอเชนกัน ดังนั้น ขาพเจาใครอยากที่จะดูขอแนะนํา
บางประการสําหรับวิธีการรับมือกับความขัดแยง ความผิดหวัง และความเขาใจผิดๆในชีวิตคู
1) ทําความเข้ าใจคู่สมรสของคุณ
เพื่อที่ภรรยาจะอยูรวมกับสามีไดในเชิงปฏิบัติ เธอตองพยายามเขาใจเขาอยางที่เขาเปนจริงๆ ไมใชอยาง
ที่เธออยากใหเขาเปน กับสามีก็เหมือนกัน กลาวในอีกแงหนึ่งก็คือ การมีความคาดหวังที่ขึ้นอยูกับความเปนจริง
วาอีกฝายจะประพฤติตัวอยางไร
ยกตัวอยางเชน ความผิดหวังหลายอยางที่ภรรยาประสบในชีวิตคูเกิดจากความแตกตางระหวางสิ่งที่เปน
แรงผลักดันของผูชายและของผูหญิง เราไดกลาวไปแลว แตผูหญิงสวนใหญมักใหความสําคัญกับ
“ความสัมพันธ” อยางมาก ดวยเหตุนี้ ชวงของการจีบกัน และการตกลงปลงใจหรือการหมั้นหมายกอนแตงงาน
จึงเปนชวงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของผูหญิง เพราะวาเธอและสามีในอนาคตของเธอไดใชเวลาดวยกัน
เยอะ และในชวงเวลานี้เองสามีในอนาคตของผูหญิงจึงกลายเปนจุดศูนยกลางแหงชีวิตของเธอ
เธอมักทึกทักวาคูหมั้นของเธออยากใหเธอเปนจุดศูนยกลางในชีวิตของเขาเชนเดียวกัน และอันที่จริง
แลวในชวงของการจีบและตกลงปลงใจ เธอก็เปนจุดศูนยกลางในชีวิตของเขาจริงๆ เขาสนใจแตเธอ อยากรูจัก
เธอ พยายามเอาชนะใจเธอ และตอบสนองความตองการดานอารมณของเธอ เพราะวานั่นเปนเปาหมายของเขา
ดวยเหตุนี้ หลังจากงานแตงงาน การไลตามของสามีเธอก็ลดฮวบไปหรือหยุดไปเลย เธออาจรูสึกสับสนหรือ
เจ็บปวดเพราะวาเขาไมไดทําสิ่งที่เขาเคยทําสมัยเมื่อจีบอีกตอไปแลว เธออาจเริ่มรูสึกวาสามีของเธอไมไดรักเธอ
อีกตอไปแลวก็ได แตภรรยาสามารถเอาชนะความผิดหวังมากมายของเธอไดเมื่อเธอยอมรับวาแรงขับของสามี
ของเธอในความสัมพันธของเขาทั้งสองไมไดเหมือนและจะไมมีวันเหมือนกับของเธอเด็ดขาด
ไมใชวาเขาไมไดรักเธออีกตอไปแลว หรือวาเขารักเธอนอยลงหลังจากแตงงาน มันเปนแควาสิ่งที่
ผลักดันเขาคือ “เปาหมาย” มากกวาเปน “ความสัมพันธ”
ตรงขามกับความปรารถนาของผูหญิงที่จะทําใหผูชายของเธอเปนจุดศูนยกลางแหงชีวิตของเธอ แรงขับ
หลักของผูชายคือ “การบรรลุเปาหมาย” ในการเลี้ยงดู การปกปอง และการนําครอบครัวของเขา อยางไรก็ตาม
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ความรับผิดชอบดังกลาวก็เปนงานที่หนักหนาสาหัส เปลาเปลี่ยว และนาทอใจสุดๆ ดังนั้น เปาหมายของผูชาย
ในชวงจีบก็คือ การหาและการไดมาซึ่งผูอุปถัมภและเพื่อนรวมชีวิตที่ใหการสนับสนุน เขาตองการภรรยาที่จะมา
บรรเทาความเปลาเปลี่ยวของเขาและสนับสนุนความรับผิดชอบของเขา ผูชายชอบผูหญิงที่สนับสนุนความฝน
ของเขาสําหรับอนาคตและเปนผูที่หนุนใจเขาในชวงเวลาที่เขารูสึกทอแท
แตพอผูชายแตงงานไปแลว เปาหมายหลักของเขาในการเอาชนะใจผูหญิงที่เขาเลือกก็เสร็จสิ้นลงและ
สามีก็พรอมที่จะกาวตอไปเพื่อพิชิตเปาหมายหลักของเขา นั่นคือ การเลี้ยงดูและปกปองครอบครัวของเขา
นอกจากนี้ เขาก็คาดหวังวาภรรยาของเขาจะกาวตอไปเพื่อกลายเปนผูอุปถัมภของเขาดวย นั่นคือ ชวยทําใหงาน
ของเขาเปลาเปลี่ยวนอยลงและยากนอยลง เขาอาจรูสึกงงงวยก็ไดเมื่อเขาคนพบวาภรรยาของเขาอยากสานตอ
กิจกรรมตางๆที่พวกเขาเคยทําสมัยจีบกัน ซึ่งหมายถึงการใชเวลาคุยกันเปนชั่วโมงๆ แทนที่จะกาวตอไปสู
เปาหมายอื่นๆในการดําเนินชีวิต
ขอเท็จจริงขอนี้อาจไมถูกใจผูหญิงที่มีความเปนผูหญิงสูงและชอบเรื่องรักๆใครๆ แตผูชายถูกกระตุน
โดย “เปาหมาย” มากกวาโดย “ความสัมพันธ” ไมใชวาผูชายจะไมมีความปรารถนาดานอารมณเอาเสียเลย แตวา
การพัฒนาความสัมพันธอันใกลชิดแคไมใชเปาหมายที่ผูชายชอบพิชิตเปนหลักก็เทานั้น
2) การแก้ ปัญหาผ่านการสื่ อสาร เพียงแคการเขาใจอีกฝายไมไดกําจัดความผิดหวังที่คุณจะรูสึกเสมอไป และหาก
มีปญหาที่ไมไดหมดไปพรอมกับการเขาใจอีกฝาย มันก็มักเปนเพราะวาอีกฝายไมไดปฏิบัติตามบทบาทและ
ความรับผิดชอบที่พระเจาไดทรงประทานใหแกเขา ผูหญิงอาจรูสึกเหมือนกับวามีอะไรขาดหายไปในชีวิตคูของ
เธอและเธออาจมีความตองการดานอารมณบางประการที่เธออยากใหสามีของเธอตอบสนอง เธอมีสิทธิ์ตามพระ
คัมภีรทุกประการที่จะคาดหวังใหเขาตอบสนองความตองการเหลานี้ของเธอ หรือผูชายอาจรูสึกวามีอะไรขาด
หายไปในชีวิตคูของเขาและเขาอาจมีความตองการดานรางกายหรือดานอารมณที่ภรรยาของเขาไมไดตอบสนอง
เขาดวยเชนกัน
และนั่นเปนจุดที่การสื่อสารกลายเปนขั้นตอนสําคัญสําหรับการแกปญหาและนําพาชีวิตคูไปสูระดับที่
มันควรจะอยู อันเปนที่ซึ่งความตองการของแตละฝายไดรับการตอบสนองและทั้งคูไดรับการเติมเต็ม แตการ
สื่อสารนี้เกิดขึ้นอยางไรและอะไรถูกสื่อสารออกไปเปนเรื่องที่สําคัญทั้งคู คุณไมตองการใหมันลดระดับลงจน
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กลายเปนการเถียงกันโวยวายและคุณยอมไมอยากแคบนอีกฝายไปเรื่อยๆโดยไมมีความเปลี่ยนแปลงที่แทจริง
อะไรเกิดขึ้นในตัวของฝายใดฝายหนึ่งอยางแนนอน
มันคงเปนประสบการณที่นาสะเทือนใจเอามากๆที่ผูหญิงจะพูดคุยเกี่ยวกับความตองการทางอารมณ
ของเธอที่ไมไดรับการตอบสนอง อยางไรก็ตาม เราตองจําไววาผูหญิงจะไมสื่อสารกับผูชายไดอยางเหมาะสม
เมื่อเธอตกอยูในสภาวะอารมณที่แปรปรวน ผูชายมีแนวโนมที่จะปองกันตัวเองและโตเถียงกับเธอแทนที่จะรับ
ฟงเธอ หรือแมกระทั่งลดความสําคัญของคําพูดของผูหญิงเมื่อเธอตกอยูในสภาวะอารมณที่แปรปรวน หรือเขา
อาจไมรับฟงเธอเลยก็ได เพราะวาเขาอาจตีความการสื่อสารของเธอเกี่ยวกับความตองการที่ไมไดรับการ
ตอบสนองของเธอไปกอนเลยวาเธอกําลังกลาวหาวาเขาลมเหลว
3) การเตรี ยมตัวสํ าหรับการสื่ อสาร กอนที่คุณจะพยายามสือ่ สารกับคูสมรสของคุณเกี่ยวกับปญหาในชีวิตคูของ
คุณ คุณตองเตรียมตัวของคุณเองทั้งดานความคิดและดานจิตวิญญาณ อยาลืมหลักการอันดับหนึ่งของการ
แตงงานเด็ดขาด นั่นคือจงพยายามพุงความสนใจไปทีค่ ุณปฏิบัติตัวและปฏิบัติตอคูสมรสของคุณอยางไร และ
ไมใชที่คูสมรสปฏิบัติตัวหรือปฏิบัติตอคุณอยางไร
แตอาจมีหลายครั้งที่ในชีวิตคูของคุณเมื่อความตองการตางๆของคุณไมไดรับการตอบสนองคุณก็จะ
รูสึกเปนทุกขจริงๆ คูสมรสของคุณชางเพิกเฉยตอบทบาทและความรับผิดชอบของเขาที่พระเจาไดทรงประทาน
ใหเหลือเกินและคุณเริ่มรูสึกวาทนตอไปอีกไมไหวแลว นั่นอาจเกิดขึ้นในวันแตงงานของคุณหรืออาจใชเวลา
เปนปๆก็ได
แลวคุณจะเตรียมตัวที่จะสื่อสารความตองการที่ไมไดรับการตอบสนองของคุณแกคูสมรสของคุณอยางไร?
1) จงสํ ารวจและตัดสิ นชี วติ ของคุณเอง ถึงแมวาคูสมรสของคุณเพิกเฉยตอความรับผิดชอบของเขาอยาง
นาเกลียด แตจงพิจารณาคําถามนี้: ตัวเราเองเพิกเฉยตอความรับผิดชอบของเราไหม? เขาเปนคูสมรสที่ไมเอา
ไหนเพราะฉันก็เปนดวยไหม? ภรรยาของคุณไมไดตอบสนองคุณดานรางกายและไมไดใหความเคารพที่คุณคิด
วาคุณตองการเพราะวาคุณไมไดรักเธอโดยปราศจากความเห็นแกตัวและไมไดทะนุถนอมเธอในแบบที่เธอรูสึก
วาเปนที่รักใชไหม? สามีของคุณไมไดรักคุณอยางที่คุณอยากที่จะถูกรัก และเขาไมไดแสดงใหคุณเห็นวาเขารัก
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คุณเพราะวาคุณไมไดใหความสนิทสนมดานรางกายแกเขาและไมไดยําเกรงเขาใชไหม? การประณามคนอื่น
แมวาเขาจะเปนฝายผิดไมไดทําใหคุณเปนฝายถูกแตอยางใด
คําถามที่เราตองถามตัวเองคือ “ฉันกําลังดําเนินชีวิตของฉันตามคําสอนในพระคัมภีรสําหรับบทบาท
ของฉันหรือไม? ฉันกําลังปรนนิบัติคูสมรสของฉันหรือไม?” ภรรยาควรถามตัวเองวา “ฉันกําลังปรนนิบัติใน
ฐานะผูอุปถัมภแท และใหเกียรติความเปนผูนําของสามีฉันและสนับสนุนความเปนชายของเขาหรือไม?” สามี
ควรถามตัวเองวา “ฉันกําลังรักเธอเหมือนพระคริสตทรงรักคริสตจักร และตอบสนองความตองการของเธอทั้ง
ดานรางกายและดานอารมณหรือไม?”
2) จงเตรียมพร้ อมฝ่ ายวิญญาณ จงถามตัวเองวา “พระเจาและพระวจนะของพระองคเปนที่หนึ่งในชีวิตของฉัน
และฉันกําลังดําเนินอยูก ับพระองคหรือไม? ฉันมีความสัมพันธที่ถูกตองกับพระเจาในชีวิตของฉันตอนนี้
หรือไม?” จงแนใจวาคุณมีความสัมพันธที่ถูกตองกับพระเจา และความมุงหมายตางๆของคุณนั้นถูกตองและไม
เห็นแกตัวในการเขาหาคูสมรสของคุณ
3) จงอธิษฐานขอให้ พระเจ้ าทรงตระเตรียมจิตใจคู่สมรสของคุณและทรงนําพาในการสนทนาครั้งนี้ เพื่อที่วาคุณ
จะไดมีการแลกเปลี่ยนความเห็นที่เสริมสรางและแกปญหาได จงอธิษฐานเผื่อคูสมรสและชีวิตคูของคุณกอนที่
คุณจะพยายามแกปญหาดวยคําพูดของคุณ
4) การสื่ อสารกับคู่สมรสของคุณ สิ่งเหลานี้เปนหลักการและขอแนะนําสําหรับภรรยาที่จะสื่อสารกับสามีของเธอ
เกี่ยวกับความตองการของเธอที่ไมไดรับการตอบสนอง แตมันก็สามารถถูกปรับใชกับสามีในการสื่อสารกับ
ภรรยาของเขาไดเชนกัน เมื่อคุณไดเตรียมตัวฝายวิญญาณแลว จงเตรียมตัวดานความคิดของคุณดวย จงทบทวน
ในหัวถึงสิ่งที่คุณจําเปนตองพูดออกไปและวิธีที่คุณตองพูดมันออกไป จงพยายามปฏิบัติตามขอแนะนําตอไปนี้:
1) จงเอาใจเขามาใส่ ใจเรา จงเลือกจังหวะเหมาะๆพอๆกับที่คุณจะเลือกใชคําพูดของคุณ อยาพยายาม
พูดคุยกับคูสมรสของคุณในขณะที่เขากําลังเหนื่อย หรือกังวล หรือเจ็บปวยอยู หรือทันทีที่เขาเพิ่งกลับจากที่
ทํางานหรือทันทีที่เธอเพิ่งกลับจากไปซื้อกับขาว จงรอจนกวาเขาจะผอนคลายและอยูในสภาพอารมณที่ดี
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2) จงเตรียมตัวเขาสํ าหรับการเปิ ดอกคุยกัน จงขอใหเขาเจียดเวลาเพื่อพูดคุยถึงปญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู
หากเขาดูเหมือนลังเลที่จะพูดคุยในชวงเวลาที่คุณเลือก จงขอใหเขาบอกคุณวาเขาสะดวกคุยเมื่อไร หากเขายัง
ลังเลอยู จงบอกใหเขารูวามันสําคัญสําหรับคุณ
3) จงนําเสนอความต้ องการของคุณแทนทีจ่ ะกล่าวหาเขา ดังที่ศิษยาภิบาลของเราเคยแนะนําไปแลวใน
คําเทศนาหนึ่งของเขาในหัวขอชีวิตคู อยากลาวแกคูสมรสของคุณเด็ดขาดวา “คุณไมเคย...” หรือ “คุณเอาแต...”
มันจะทําใหเขารูสึกราวกับวาตัวเองลมเหลวและทําใหเขาปองกันตัวเอง ตัวอยางหนึ่งของภรรยาที่นําเสนอความ
ตองการของเธอรวมถึง “ฉันคิดถึงสมัยตอนที่เราเปดอกคุยกันจังเลย ชวงสองสามเดือนที่ผานมานี้ฉันรูสึกเหงา
จริงๆและฉันอยากเปนสวนหนึ่งในชีวิตของคุณมากกวานี้” การกลาวหามักรวมถึง “คุณไมพูดคุยกับฉันอีกแลว
คุณตัดฉันออกไปจากชีวิตของคุณเพราะคุณมันตายดานแลว”
โปรดสังเกตคําพูดที่ปราศจากอคติ “ฉันตองการ” ที่ออกมาผานตัวอยางแรกและคําพูดกลาวหา “คุณมัน
แย” ที่ออกมาผานตัวอยางที่สอง สามีนาจะตอบสนองตอคําขอที่สุภาพดวยการตอบสนองความตองการดังกลาว
แตเขาจะโกรธและปองกันตัวเองอยางแนนอนถาเขารูสึกวาเขากําลังถูกวิพากษวิจารณโดยผูหญิงที่เขาอยากเอา
ใจ
4) จงช่ วยคู่สมรสของคุณให้ ตอบสนองคําขอของคุณโดยการให้ ข้อเสนอแนะทีเ่ ฉพาะเจาะจงแก่เขา และ
สําหรับผูที่เปนสามี จงทําใหขอเสนอแนะเหลานั้นมุงเนนไปยังเปาหมายเปนหลัก ยกตัวอยางเชน จงถามเขาวา
เขาสามารถออกไปเที่ยวกับคุณสองตอสองทุกสัปดาหไดไหม หรือเขาหาเวลาพูดคุยกับคุณ 30 นาทีตอวันได
ไหม จงทําใหขอเสนอแนะของคุณเฉพาะเจาะจงมากๆในสิ่งที่จะชวยสรางความอบอุนที่คุณตองการในชีวิตคู
ของคุณ สําหรับผูที่เปนสามี มันชวยใหเขามีเปาหมายที่เขาสามารถบรรลุได แทนที่จะเผชิญหนาเขาดวยขอ
กลาวหาที่ทําใหเขารูสึกเหมือนวาเขาไมเอาใจใสเธอหรือโตตอบและทําใหเธอเสียใจ
5) จงฟังให้ มากพอๆกับทีพ่ ูด นี่ก็เปนเรื่องที่สําคัญมากๆ การฟงเปนสวนที่สําคัญเหลือเกิน แตมันก็มัก
เปนสวนที่ถูกเพิกเฉยบอยครั้งดวยในการสนทนา เราทุกคนตางตองการใหคนอื่นฟงเรา แตพวกเรานอยคน
เหลือเกินที่เต็มใจฟงสิ่งที่คนอื่นกําลังกลาวแกเรา:
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ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท เหนื่อยหนายกับการตองยิ้มตลอดเวลาขณะที่อยูในงานเขาสังคมที่
สําคัญงานหนึ่งและตัดสินใจที่จะคนหาวามีใครตั้งใจฟงสิ่งที่เขากําลังกลาวบางไหม ขณะที่แตละคนเดินเขามา
หาเขาพรอมยื่นมือมาทักทาย เขาก็ฉีกยิ้มออกไปและพูดวา “ผมฆาคุณยาของผมเมื่อเชานี้” ผูคนมักตอบกลับมา
โดยอัตโนมัติพรอมกับความเห็นประมาณวา “เยี่ยมไปเลยครับ!” หรือ “สรางสรรคผลงานชิ้นเยี่ยมตอไปนะ
ครับ!” ไมมีใครฟงสิ่งที่เขากําลังกลาวเลย ยกเวนนักการทูตจากตางประเทศทานหนึ่ง เมื่อทานประธานาธิบดี
กลาววา “ผมฆาคุณยาของผมเมื่อเชานี้” นักการทูตผูนั้นก็ตอบกลับมาเบาๆวา “ผมแนใจวาเธอคงนึกไวอยูแลว
แหละครับวาจะตองโดนแบบนี้”
ดังนั้น ประตูแหงการสื่อสารจําเปนตองเปดไดสองทางเสมอ เราจึงจําเปนตองพรอมที่จะฟงสิ่งที่คูสมรส
ของเราบอกเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราและความตองการของเขาไมไดรับการตอบสนองอยางไร และเราตองเต็ม
ใจที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยางเกี่ยวกับตัวเราเอง
เราอาจพบวาเมื่อเราพูดคุยกับคูสมรสของเราเกี่ยวกับความตองการที่ไมไดรับการตอบสนองของเรา เขา
เองก็อาจมีเรื่องรองเรียนหนึ่งหรือสองเรื่องซึ่งเขาก็เก็บเงียบไวเหมือนกัน และเมื่อคุณแสดงใหเขาเห็นวาคุณเต็ม
ใจรับฟงเขาและพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเพื่อตอบสนองความตองการของเขาจริงๆ เขาก็จะมีความ
ปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเพื่อตอบสนองความตองการของคุณมากขึ้นกวาเดิม
คุณอาจพบวาเมื่อคุณบอกสามีของคุณวาเขาไมคุยกับคุณเลย เขาก็จะบอกวานั่นเปนเพราะวาคุณไมได
ใหเวลาเขาผอนคลายเลยหลังจากที่เขาเพิ่งกลับจากที่ทํางาน สามีของคุณอาจเปดเผยวาคุณมักขัดจังหวะเขา
หรือไมก็เปลี่ยนหัวขอไปคุยเรื่องที่คุณชอบ และลงลึกรายละเอียดที่นาสนใจสําหรับคุณเพียงคนเดียวเทานั้น มี
หลายสิ่งที่สามีของคุณอาจบอกคุณซึ่งจะทําใหพวกคุณทั้งคูไดใกลชิดกันมากกวาเดิมเมื่อคุณเปดประตูสําหรับ
การสื่อสารสองทาง
แตเมื่อเขาบอกอะไรเราบางอยาง เราก็จําเปนตองฟงเขา และในชีวิตคู สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่คุณจะทํา
ไดก็คือ ฟงคูสมรสของคุณพูดเกี่ยวกับวาเขาคิดวาชีวิตคูของคุณกําลังดําเนินไปทางไหน และสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับ
ดานตางๆที่คุณสามารถปรับปรุงไดเพื่อตอบสนองความตองการของเขา เขาอาจบอกอะไรเราบางอยางที่หากเรา
เปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆนอยๆเพื่อแกไขมัน มันก็จะทําใหเขามีความสุขและชวยเขาใหกลายเปนคูสมรสที่เราคิด
วาเราอยากใหเขาเปน การรับฟงและการตอบสนองของเราตอความตองการของเขามีความสําคัญพอๆกัน แตไม
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มากไปกวาการที่เราสื่อสารความตองการของเราใหเขารู ดังนั้น ถาเราตองจําสิ่งที่เขาบอกเรา เราก็อาจตองจด
บันทึกลงไปเมื่อเขาบอกอะไรเราบางอยาง ใชแลว จงจดบันทึก!
เพราะวาเราอาจคิดวาเขาเปนฝายผิดอยูคนเดียว และเขาเปนฝายที่เพิกเฉยตอความตองการของเรา
เหลือเกิน แตสวนใหญแลว คนที่บนขึ้นมา (ซึ่งในตัวอยางนี้ก็คือเรา) คือ คนที่ตองแกไขตัวเองมากที่สุด
จงจําไววา มันเปนธรรมชาติของมนุษยที่จะมองไมเห็นความผิดของตัวเราเอง ดังนั้น ถาเราจะยกปญหา
บางอยางที่เรามีเกี่ยวกับวิธีที่คูสมรสของเรากําลังปฏิบัติตอเราขึ้นมา เราก็ควรเตรียมพรอมที่จะรับฟงคําพูดทุกคํา
และความคิดทุกอยางที่เขาพยายามสื่อถึงเรา สิ่งที่เขากลาวและวิธีที่เราตอบสนองตอมันสามารถชวยชีวิตคูของ
เราใหรอดไดจริงๆ
5) จงให้ เวลาในการสื่ อสาร นี่คือการอดทนและการมีขันตินาน หลังจากที่เราไดสื่อสารปญหาของเราถึงคูสมรส
ของเราแลว แนวโนมโดยธรรมชาติของเราคือ เรามักคาดหวังวาความเปลี่ยนแปลงบางอยางจะเกิดขึ้นในทันที
เราตองการความพึงพอใจทันที แตเรื่องอยางนี้ไมไดเกิดขึ้นบอยนัก เรากําลังพูดถึงแบบแผนพฤติกรรมที่ติดตัว
มาชั่วชีวิตของคนๆหนึ่งที่จําเปนตองไดรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ถาเขากลับไปทําตัวเหมือนเดิมอีกและลืม
แผนการที่พวกคุณทั้งคูไดตกลงกันไว เขาก็ตองไดรับการเตือนความจํา ไมใชบน แตจงเตือนความจําเขา
ดังนั้น เราตองเขาหาเขาในแบบเดียวกันพรอมกับแนวทางเดียวกับคราวกอนๆ และหลีกเลี่ยงการหันไป
พึ่งเทคนิคการบน การดูถูก หรือการทําใหเขาอับอายเพื่อที่จะไดตามที่เราตองการ และเราไมควรเปรียบเทียบการ
กระทําของเขากับของสามีหรือภรรยาคูอื่นๆ
นิสัยเปนเรื่องที่แกยาก มีคนกลาวไววาตองพยายามถึงสามสิบครั้งกวาจะแกนิสัยหนึ่งได จงใหเวลาแกคู
สมรสของคุณในการทําสิ่งที่คุณขอใหเขาทํา นอกจากนี้ จงใสใจอยางใกลชิดและแสดงความชื่นชมเมื่อเขาตั้งใจ
ทําสิ่งที่คุณขอใหเขาทํา คําชมเชยของคุณจะยิ่งทําใหเขานําพฤติกรรมแบบเดียวกันนั้นออกมา และความชื่นชม
ของคุณจะสาธิตใหเห็นวาคุณไมไดแคตองการควบคุมเขาเทานั้น แตวาความตองการของคุณนั้นเปนของจริงดวย
หากคุณไมสังเกตความพยายามของเขาที่จะเอาใจคุณ หรือคุณเอาแตจองจับผิดเวลาที่เขาพลาด เขาก็จะลมเลิก
ความพยายามของเขาในที่สุด
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6) เมื่ออะไรๆไม่ ดีขนึ้ ในชีวิตคูทุกคู ภรรยาหรือสามีตองยอมรับวามีบางสิ่งเกี่ยวกับคูสมรสของตนที่จะไมมีวัน
เปลี่ยนแปลง อยางนอยก็ตลอดระยะเวลาที่ยาวนานมากๆชวงหนึ่ง ในกรณีเหลานั้นการย้ําเตือนบอยๆอาจฟงดู
เหมือนการบนเรื้อรังและมักไมกอใหเกิดผลอะไรนอกจากการตอกลิ่มระหวางพวกเขาทั้งสอง ดังนั้น ทาทีของ
เขาตอเรื่องกวนใจตางๆที่ไมยอมเปลี่ยนแปลงจําเปนตองกลายเปนทาทีของการยอมรับและใหอภัย และระลึกวา
พระคริสตไดทรงยกโทษเราและทรงยอมรับเราแลว
บางครั้งการนําหลักการตางๆตามพระคัมภีรไปปฏิบัติก็หมายความวา ภรรยาตองรับมือกับสามีของตน
เมื่อเขาทําตัวไมเปนผูใหญ เธอตองดําเนินตามการนําของเขาตอไปถึงแมวาเขาไมไดดําเนินกับพระเจาอยูก็ตาม
นอกจากนี้ เธอตองทนทุกขไปพรอมกับเขาดวยในชวงเวลาแหงผลที่ตามมาอันไมพึงประสงคซึ่งเกิดจากความไม
เปนผูใหญและความบาปของเขา
เจาสาวสวนใหญสมัยนี้เชื่อวาชีวิตคูคือ ความสัมพันธแบบหาสิบหาสิบ และพวกเธอสัญญาวาจะ “รัก
ใหเกียรติ และเชื่อฟง” โดยไมเฉลียวใจสักนิดวาพวกเธอตองเจอกับอะไร หลักการตามพระคัมภีรสําหรับชีวิตคู
ไมใชขอตกลงแบบหาสิบหาสิบ แทนที่จะเปนเชนนั้น มันคือพันธะเต็มรอยในสวนของเรา ถึงแมวามันงายที่สุด
เมื่ออีกฝายทําสวนของเขาหรือของเธอ แตพวกเราแตละคนก็ยังตองรับผิดชอบตอพระพักตรพระเจาในการให
พันธะเต็มรอยอยูดี ภรรยาผูเปนคริสเตียนควรปฏิบัติตามบทบาทของเธอในฐานะผูชวยของสามีของเธอแมใน
ยามที่สามีของเธอไมไดตอบสนองความตองการของเธอเสมอไปก็ตาม (และสามีควรปฏิบัติตามบทบาทของเขา
ในการรักภรรยาของตนและเสียสละตนเองเพื่อเธอแมในยามที่เธอไมไดตอบสนองความตองการของเขาเชนกัน)
ไมมีอะไรอยางการอยูดวยกันอยางมีความสุขไปตลอดชั่วกัลปาวสานโดยปราศจากปญหาและความ
ขัดแยงในชีวิตคู คนบาปสองคนที่เสื่อมทรามและเห็นแกตัวที่อาศัยอยูดวยกันจะมีความขัดแยงอยางหลีกเลี่ยง
ไมได แตเพียงเพราะเกิดความขัดแยงในชีวิตคูของคุณก็ไมไดหมายความวาพวกคุณทั้งสองคนไมไดรักกันและ
ชีวิตคูของพวกคุณจบสิ้นแลว
จงคิดวาความขัดแยงเปนโอกาสที่จะปรับปรุงชีวิตคูของคุณ มันเปนโอกาสสําหรับการเจริญเติบโต เรา
แคตองเขาสูชีวิตคูพรอมกับความคาดหวังที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง และเขาใจวาทุกสิ่งจะไมสมบูรณ
แบบ ทั้งคุณและคูสมรสของคุณจะกอความผิดพลาดและลมเหลวในทางใดทางหนึ่งในการปฏิบัติตามบทบาท
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และความรับผิดชอบตอกันและกัน และความขัดแยงจะเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นตามมา จงคาดหวังมันและ
เตรียมพรอมที่จะรับมือมันอยางถูกวิธี อยายอมใหความขัดแยงมาทําลายชีวิตคูของคุณ แตจงใชมันเพื่อทําใหชีวิต
คูของคุณแข็งแกรงยิ่งขึ้น

บทที่ 8 ----- บทสรุ ป
ขาพเจาประสงคที่จะใชบทสุดทายนี้เพื่อทบทวนบางประเด็นที่ขาพเจาอยากใหคุณไดเขาใจ
1) สํ าหรับผู้ที่รอดแล้ ว ชี วติ คู่คืองานรับใช้ อย่างหนึ่ง หากเราไดรับความรอดแลว เราก็ไมไดเปนของตัวเราเองอีก
ตอไป แตเราเปนของพระคริสต พระองคทรงซื้อเราไวแลวดวยพระโลหิตของพระองคเอง พระองคทรงเปน
เจาของเราและทุกสิ่งที่เราทําก็มีคาตอพระองค งานฝายโลกของเรา งานรับใชตางๆที่เรามีสวนเกี่ยวของอยูใน
คริสตจักรทองถิ่นของเรา ทุกสิ่งเลย รวมถึงชีวิตคูของเราและการอบรมเลี้ยงดูลูกๆของเราดวย นั่นคือ เราทําทุก
สิ่งเพื่อพระองค
โรม 14:8 “ถ้ าเรามีชีวติ อยู่กม็ ีชีวติ อยู่เพือ่ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า และถ้ าเราตายก็ตายเพือ่ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า เหตุฉะนั้น
ไม่ ว่าเรามีชีวติ อยู่หรือตายไปก็ตาม เราก็เป็ นคนขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า”
ดังนั้น เราจึงแตงงานหากมันเปนพระประสงคของพระองคเทานั้น เราแตงงานกับผูที่พระองคทรง
ตองการใหเราแตง เราไมไดตัดสินใจในเรื่องดังกลาวดวยตัวเราเอง และเราแตงงานในเวลาที่พระองคทรง
ตองการใหเราแตง และนอกเหนือยิ่งกวานั้นอีกก็คือ ทุกวันของชีวิตคูดังกลาว เราปรนนิบัติพระองคภายในชีวิตคู
นั้นโดยมีชีวิตอยูเพื่อพระองคและเชื่อฟงพระองคโดยปฏิบัติตามบทบาทของเราตามที่พระวจนะของพระองคได
บอกไว
เราไมโตแยงกับพระบัญชาตางๆของพระองคที่ใหเรารักภรรยาของเราและเสียสละตัวเราเองเพื่อเธอ
หากเราเปนสามีคนหนึ่ง ในแบบเดียวกัน เราไมพูดในใจเราวาการยอมเชื่อฟงสามีของฉันเปนเรื่องที่ลาสมัย
เกินไปแลวสําหรับสมัยนี้หากเราเปนภรรยาคนหนึ่ง จงฟงใหดี ถาพระเจาไมทรงตองการให เอเฟซัส 5:22-33 อยู
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ในพระคัมภีร มันก็คงไมไดอยูที่นั่นแนๆ! คุณคิดวาพระเจาไมทรงสามารถควบคุมสิ่งที่ถูกเขียนไวในพระคัมภีร
ของพระองคอยางนั้นหรือ? มันอยูที่นั่นเพราะพระองคทรงใสมันไวที่นั่น
ดังนั้น ถาเราไดรับความรอดแลว เราก็ไมประพฤติตัวหรือปฏิบัติตอคูสมรสของเราในแบบวิถีเดิมๆที่เรา
อยากทํา ถาเราไดรับความรอดแลว เราก็มีชีวิตอยูทุกวันเพื่อพระคริสต และในชีวิตคูนั่นก็หมายถึง การปรนนิบัติ
คูสมรสของเราตามแบบที่พระวจนะของพระองคไดบรรยายไวใหเราปฏิบัติ
กาลาเทีย 2:20 “ข้ าพเจ้ าถูกตรึงไว้ กบั พระคริสต์ แล้ ว แต่ ข้าพเจ้ าก็ยงั มีชีวติ อยู่ ไม่ ใช่ ข้าพเจ้ าเองมีชีวติ อยู่ต่อไป แต่
พระคริสต์ ต่างหากที่ทรงมีชีวติ อยู่ในข้ าพเจ้ า และชี วติ ซึ่งข้ าพเจ้ าดําเนินอยู่ในร่ างกายขณะนี้ ข้ าพเจ้ าดําเนินอยู่
โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้ า ผู้ได้ ทรงรักข้ าพเจ้ า และได้ ทรงสละพระองค์ เองเพือ่ ข้ าพเจ้ า”
และเราไดทบทวนบทบาทและความรับผิดชอบของสามีและภรรยาไปแลวเรียบรอย แตถาเราไมยินยอม
หรือไมสามารถปฏิบัติตามสิ่งเหลานั้นได เราก็ไมควรคิดที่จะแตงงานจริงๆ มันยุติธรรมตอคนที่เราจะแตงงาน
ดวยไหมที่จะปลอยใหเขาคิดวาเขากําลังจะแตงงานกับลูกของพระเจาที่ยินยอมปฏิบัติตามบทบาทที่พระเจาได
ทรงมอบหมายใหในเมื่อคุณไมยินยอมจริงๆ? คุณไมไดกําลังหลอกลวงคูสมรสในอนาคตของคุณอยูหรือถาคุณ
ไมยินยอมหรือไมสามารถปฏิบัติตามบทบาทของคุณได?
ถาคุณเปนผูชายและคุณไมตั้งใจที่จะเสียสละตัวเองเพื่อภรรยาในอนาคตของคุณ ถาคุณกําลังมีแผนที่จะ
เปนคนที่เห็นแกตัวตอไปเหมือนเดิม ถาคุณไมตั้งใจที่จะใหเวลาแกเธอทุกวันเพื่อพูดคุยกับเธอและรับฟงเธอ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของเธอ คุณก็จงอยาโกหกเธอและเสแสรงวาคุณเปนอะไรที่คุณไมไดเปน หรือถาคุณรู
วาคุณยังไมพรอมและไมสามารถทําสิ่งเหลานั้นได ก็จงอยาเสแสรงวาคุณพรอมและสามารถ มันไมยุติธรรมตอ
เธอเลย
และถาคุณเปนผูหญิงและคุณไมตั้งใจจริงๆที่จะยอมเชื่อฟงสามีในอนาคตของคุณ ถาคุณมีแผนที่จะเปน
คนขี้บนและเปนคนที่ชอบหลอกใชคนอื่นตอไป คุณก็จงอยาโกหกเขาและเสแสรงวาคุณเปนอะไรที่คุณไมได
เปนเลย และถาคุณรูวาคุณยังไมพรอมและไมสามารถที่จะยอมเชื่อฟงสามีได ก็จงอยาเสแสรงวาคุณพรอมและ
สามารถเลยเพราะวานั่นก็ไมยุติธรรมตอเขาดวยเหมือนกัน
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ดังนั้น ชีวิตคูจึงเปนงานรับใชอยางหนึ่ง และมันไมใชอะไรที่เราจะเขาไปโดยหวังวาความตองการของ
เราจะไดรับการตอบสนอง การมีความคาดหวังที่เห็นแกตัวแบบนั้นจะคราชีวิตคูของคุณ มันไมยุติธรรมตอคนๆ
นั้นที่คุณจะแตงงานดวยถาเขาจะเขาสูชีวิตคูพรอมกับความคิดที่วาเขาจะตองปรนนิบัติคุณและคุณจะเขาสูชีวิตคู
พรอมกับความคิดที่วา “ใชเลย เขาจะตองปรนนิบัติฉัน แตฉันจะไมปรนนิบัติเขากลับเด็ดขาด!”
2) ถ้ าเราได้ รับความรอดแล้ ว ชี วติ คู่กไ็ ม่ ใช่ ของแถม ไมใชวาลูกของพระเจาทุกคนถูกเรียกใหแตงงาน ถาเราไดรับ
ความรอดแลว เราก็ไมอาจทึกทักไดวาเราจะไดแตงงาน
โรม 14:23 “...ทั้งนีเ้ พราะการกระทําใดๆก็ตามทีม่ ิได้ กระทําด้ วยความเชื่อก็เป็ นบาปทั้งสิ้น”
ดังนั้น ประเด็นของขาพเจาก็คือ ถาเราไดรับความรอดแลว ไมวาเราจะทําอะไรก็ตาม เราตองทําดวย
ความเชื่อ กอนที่เราจะแตงงาน เราตองแนใจจริงๆวามันเปนน้ําพระทัยของพระเจาที่เราจะแตงงาน กลาวในอีก
แงหนึ่งก็คือ เราแตงงานก็ตอเมื่อมันเปนน้ําพระทัยของพระเจาสําหรับชีวิตของเราและเราแตงงานกับคนที่
พระองคทรงตองการใหเราแตงดวยเทานั้น การกระทําใดๆก็ตามทีม่ ิได้ กระทําด้ วยความเชื่อก็เป็ นบาปทั้งสิ้น
สํ าหรับผู้ทไี่ ด้ รับความรอดแล้ ว การตัดสินใจใหญๆใดๆของเราที่ไมไดเกิดจากความเชื่อก็เปนบาปทั้งสิ้น
เพราะวาเราตัดสินใจโดยไมคํานึงถึงน้ําพระทัยของพระเจา เรากําลังดึงบังเหียนไปจากพระหัตถของพระองคและ
กระทําสิ่งที่ตัวเราเองพึงพอใจ เรากําลังถอดพระองคจากบัลลังกแหงชีวิตของเราที่เราไดยกใหแกพระองคตอนที่
เราไดขอใหพระองคทรงโปรดชวยเราใหรอด และเรากําลังครองบัลลังกนั้นอีกครั้งเหมือนกับที่เราทําสมัยที่เรา
ยังไมไดรับความรอด นั่นจึงเปนเหตุที่วาทําไม “การกระทําใดๆก็ตามที่มิไดกระทําดวยความเชื่อก็เปนบาป
ทั้งสิ้น”
ถาเราไดรับความรอดแลว การกระทําใดๆก็ตามที่มิไดกระทําดวยความเชื่อก็เปนบาปทั้งสิ้น เราตอง
ปลอยใหการตัดสินใจเรื่องที่วาเราจะแตงงานหรือไมไวกับพระเจา เราตองปลอยใหการตัดสินใจเรื่องที่วาเราจะ
แตงงานกับใครไวกับพระเจา และเราตองปลอยใหการตัดสินใจเรื่องที่วาเราจะแตงงานเมื่อไรไวกับพระเจา มี
ปจจัยอยูมากมายที่ประกอบกันเปนจังหวะเวลาที่เหมาะสมสําหรับชีวิตคู คูสมรสทั้งสองฝายจะตองมีอุปนิสัยที่
สามารถปฏิบัติตามบทบาทของตนได พวกเขาทั้งคูตองมีความพรอมเสียกอน
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3) อุปนิสัยมีความสํ าคัญมากทีส่ ุ ด เหตุผลหลักที่กอใหเกิดปญหาในชีวิตคูและการหยารางทุกวันนี้คือ การขาด
อุปนิสัยในสวนของคูสมรสทั้งสองฝาย ถึงแมวาพวกเขาทั้งคูจะไดรับความรอดแลวและอยูในคริสตจักรที่ดีก็
ตาม พวกเราสวนใหญถูกเลี้ยงดูมาในวัฒนธรรมที่มาพรอมกับอุปนิสัยที่แยเอามากๆ ไมวาเราจะอยากยอมรับมัน
หรือไมก็ตาม เห็นไดชัดวาพวกเราทุกคนตางเปนคนที่หลงหายกอนที่เราไดรับความรอด และพวกเราสวนใหญก็
หลงหายจนกระทั่งชวงวัยรุนปลายๆหรือยี่สิบตนๆ นั่นเปนชวงเวลาที่เยอะพอที่จะพัฒนาอุปนิสัยที่แยๆได
มากมาย
เราทุกคนตางมีจุดบอดตอดานตางๆที่เปนอุปนิสัยที่แยๆของตัวเราเอง ปกติแลวเรามักเปนคนสุดทายที่รู
วาตัวเรานั้นมีปญหา และนั่นก็เปนสวนหนึ่งของปญหา เราเขาสูชีวิตคูโดยไมแมแตจะรูตัวเลยวาเรามีปญหาใน
อุปนิสัยบางดานของเราเอง แตพอแตงงานไปแลวชั่วระยะหนึ่ง คูสมรสของเราก็จะเห็นมันและพยายามทําใหเรา
มองเห็นมันดวย และมันก็เหมือนกับการตบหนาเรา เราไมเคยรูเลยวาเรามีปญหา แตในชีวิตคูอุปนิสัยที่ไมดี
บางอยางก็อาจสงผลรายตอชีวิตคูนั้นๆถึงขั้นหายนะ
ขาพเจาอยากใหทานดูอุปนิสัยที่ไมดี 3 ดานซึ่งอาจสงผลรายตอชีวิตคูหนึ่งๆถึงขั้นหายนะ:
1) ความเห็นแก่ ตัว
2 ทิโมธี 3:1-5 “แต่ จงเข้ าใจข้ อนีด้ ้ วย คือว่ าในวันสุ ดท้ายนั้น จะเกิดเหตุการณ์กลียุค เหตุว่าคนจะเป็ นคนรักตัวเอง
เป็ นคนเห็นแก่ เงิน เป็ นคนอวดตัว เป็ นคนจองหอง เป็ นคนพูดหมิ่นประมาท เป็ นคนไม่ เชื่ อฟังคําบิดามารดา
เป็ นคนอกตัญ�ู เป็ นคนไร้ ศีลธรรม เป็ นคนไม่ รักซึ่งกันและกัน เป็ นคนไม่ ทาํ ตามสั ญญา เป็ นคนหาความใส่ เขา
เป็ นคนไม่ มีสติร้ ังใจ เป็ นคนดุร้าย เป็ นคนชั งคนดี เป็ นคนทรยศ เป็ นคนมุทะลุ เป็ นคนหัวสู ง เป็ นคนรักความ
สนุกสนานยิง่ กว่ ารักพระเจ้ า เขามีสภาพทางของพระเจ้ าภายนอก แต่ ฤทธิ์ของทางนั้นเขาปฏิเสธเสี ย คนอย่ างนี้
ท่านจงผินหน้ าหนีจากเขาเสี ยด้ วย”
เรามีแนวโนมที่จะอานพระธรรมตอนนี้และคิดวามันเขียนเกี่ยวกับคนที่ยังไมไดรับความรอดในยุค
สุดทายนี้ และมันไมไดหมายรวมถึงเราดวย แตเราเติบโตมาในยุคสุดทายนี้ และกอนที่เราไดรับความรอด เราก็มี
อุปนิสัยแยๆเหลานี้มากมายที่ไมไดจางหายไปหลังจากที่เราไดรับความรอด ดังนั้น อุปนิสัยที่ไมดีเหลานี้มากมาย
จึงยังอยูในตัวเรา ไมวาเราจะยอมรับมันหรือไมก็ตาม และที่อยูบนสุดของรายการคือ “เปนคนรักตัวเอง”
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ความเห็นแกตัวเปนสิ่งที่แพรระบาดไปทั่วสังคมเราทุกวันนี้มากมายเหลือเกิน เราสนใจแตตัวเราเองและ
หมกมุนอยูกับตัวเราเองเหลือเกิน ความเห็นแกตัวจะคราชีวิตคูของเรา และพวกเราสวนใหญไมรูตัวเลยวาเราเห็น
แกตัวมากขนาดไหนจนกระทั่งเราตองตกไปอยูในจุดที่เราจําเปนตองใหจริงๆ ซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่ชีวิตคูเปน
จริงๆ
2) เรื่องเงินๆทองๆ เปนดานที่สองที่อุปนิสัยที่ไมดีอาจสงผลรายตอชีวิตคูหนึ่งๆถึงขั้นหายนะ โปรดสังเกต
อุปนิสัยที่สองที่ระบุไวใน 2 ทิโมธี 3:2 “เปนคนเห็นแกเงิน” ความอยากไดอยากมีของเราและการขาดการ
ควบคุมการใชจายของเราอาจกอใหเกิดหนี้มหาศาลซึ่งสรางความตึงเครียดอยางมากใหแกชีวิตคูของเรา สาเหตุ
หนึ่งที่ใหญที่สุดของปญหาในชีวิตคูคือ ปญหาเรื่องเงิน แตสวนใหญแลว ปญหาเรื่องเงินมักเกิดจากการขาด
อุปนิสัยที่ดีซึ่งถูกสําแดงโดยการไมตั้งงบประมาณและการไมยึดติดกับงบประมาณ และการไมสามารถควบคุม
การซื้อเพราะแรงกระตุนได
ขาพเจามีภาพประกอบจากหนังสือของ แลรรี่ เบอรเก็ตต ที่มีชื่อวา “ชีวิตปลอดหนี้” (Debt Free Living)
“เมล็ดพันธุแหงการลมสลายทางการเงินไดถูกปลูกในชวงตนๆของชีวิตคูของพอลและจูลี่ ตอนที่พวกเขา
แตงงานกัน จูลี่อายุ 21 และพอลอายุ 22 ทั้งคูไมรูเกี่ยวกับเรื่องเงินๆทองๆมากนัก และพวกเขาก็ไมไดรับ
คําแนะนําที่มีรายละเอียดจากพอแมของพวกเขาเกี่ยวกับชีวิตคูดวย พวกเขาคิดวาศิษยาภิบาลของพวกเขาจะให
คําแนะนําที่พวกเขาตองการได และศิษยาภิบาลผูนั้นก็ใชเวลาหลายชั่วโมงในการใหคําปรึกษาแกพวกเขา
เกี่ยวกับการสื่อสาร คุณคาฝายวิญญาณ และเรื่องทางเพศ แตคําปรึกษาเรื่องการเงินเรื่องเดียวที่พวกเขาไดรับก็คือ
เมื่อศิษยาภิบาลถามพอลวาเขาจะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวไดไหม ซึ่งพอลตอบวา “ไดครับ ผมจะหาเงินไดสิบ
ดอลลารหาสิบเซนตตอชั่วโมงที่โรงงานประกอบรถยนต เราจะมีเงินเยอะเลย” เนื่องจากนั่นเปนจํานวนเงินที่
มากกวาที่ตัวศิษยาภิบาลเองหาได เขาจึงไมถามอะไรตอ
แผนการเรื่องการเงินของพวกเขานั้นเรียบงาย พวกเขาจะเลื่อนเวลาการมีลูกออกไปอีกหาป จูลี่จะใช
เวลาดังกลาวเพื่อเรียนใหจบและตั้งตัวในอาชีพครูของเธอ หลังจากนั้น พวกเขาจึงคอยเริ่มมีครอบครัว แต
หลังจากที่อาศัยอยูในหองเชาหนึ่งเปนเวลาหาเดือน พอลก็ตัดสินใจวามันไมมีเหตุผลเลยที่จะเสียเงินไปกับคาเชา
หอง แตธนาคารจะไมยอมออกเงินกูเพื่อซื้อบานที่พวกเขาไดเลือกไวตามเกณฑรายไดของเขาคนเดียวเทานั้น
ดังนั้น ในชวงปดเทอมฤดูรอนจูลี่จึงรับงานเปนพนักงานตอนรับใหกับรานทันตกรรมแหงหนึ่งในละแวกนั้น
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เมื่อรวมรายไดของพวกเขาเขาดวยกัน พวกเขาจึงเซ็นสัญญาซื้อบาน (ผิดมหันต) พวกเขาไมมีปญญาชําระเงิน
ดาวน พอของพอลจึงรวมลงนามเพื่อขอกูเงินจากสหภาพสินเชื่อของเขา (ผิดมหันต) เงินที่ตองผอนชําระกับ
ธนาคารเปนรายเดือนตองเอาเงินที่พอลนํากลับมาบานออกไปเกือบรอยละ 60 (ผิดมหันต) พวกเขาตองประสบ
ปญหาทางการเงินเกือบในทันทีเพราะเงินที่ตองผอนชําระกับแคธนาคารเทานั้น เมื่อรวมเขากับเงินประกัน ภาษี
ทั้งหลาย และงานตอเติมตางๆ พอลและจูลี่ก็กําลังมุงหนาไปสูการตกเปนหนี้โดยไมทันรูตัว
ภายในสองเดือนใบแจงหนี้ก็กองสูงขึ้นเรื่อยๆ สหภาพสินเชื่อก็ดึงเงินสวนหนึ่งออกจากเงินเดือนของ
พอลเพื่อเอาไปชําระหนี้เงินกูของเขาที่เขาเบี้ยวชําระและเจาหนี้รายอื่นๆก็โทรมากดดันพอลและจูลี่ทั้งวันทั้งคืน
แตพวกเขามักอยากคุยกับจูลี่มากกวาเพราะรูดีวาภรรยามักพายแพตอแรงกดดันไดงายกวา จูลี่แทบไมมีสมาธิใน
การทําการบานและเปนครั้งแรกในชีวิตที่เธอยอมใหเกรดตก พอแมของเธอสงเสียคาเลาเรียนและคาตํารับตํารา
ใหเธอมาตลอดและพอพอของเธอเห็นเกรดกลางเทอมของเธอ เขาก็โทรมาตอวาเธอ เธอหมดสิ้นทุกสิ่งแลว เธอ
ไดรับการยอมรับจากพอแมของเธอมาตลอด แตตอนนี้พวกเขากลับกดดันเธอดวย
คืนนั้นเธอกลับมาจากวิทยาลัยและถึงบานประมาณ 6 โมงเย็น และแทบจะรองไหออกมาอยูแลวเพราะ
การพูดคุยกับพอของเธอเรื่องเกรดกอนหนานั้น เธอกดสวิตชไฟแตไฟไมติด เธอลองสวิตชอีกตัวในหองกินขาว
แตไฟก็ไมติดเหมือนกัน หานาทีผานไปเธอถึงรูวาไฟฟาถูกตัดไปแลว เธอหยิบไฟฉายและเริ่มควานบนโตะใน
หองนอนอันเปนที่ซึ่งเธอไดพบกับใบแจงหนี้คางชําระที่เตือนวาไฟฟาบานเธอจะถูกตัดหากเธอไมยอมไปชําระ
คาไฟทันที เธอยังพบใบแจงหนี้แบบเดียวกันอีกจากบริษัทแกสและน้ําประปา เธอนั่งอยูในความมืดและรองไห
เกือบชั่วโมงกวาพอลจะกลับมาถึงบาน
หลังจากคืนนั้นจูลี่ก็ไดงานทํา แตวาการตั้งครรภโดยไมทันตั้งตัวก็ทําใหเธอตองทิ้งงานนั้นไปและพวก
เขาถูกบีบใหตองยื่นขอเปนบุคคลลมละลาย (ผิดมหันตอีกเรื่อง) นั่นทําใหเขาทั้งสองโลงใจอยูชั่วระยะหนึ่ง แต
มันก็ไมไดแกปญหาเรื่องการขาดอุปนิสัยที่ดีของพอลในดานการใชจายเงินและการไมสามารถวางแผน
งบประมาณและยึดติดกับมันไวไดเลย เขามักซื้อของตามแรงกระตุนโดยไมคิดถึงเรื่องการผอนชําระและผลที่
ตามมาระยะยาวเพราะวาเขาเติบโตมาแบบนั้น ในที่สุดหลังจากที่เด็กคลอดออกมา จูลี่ก็กลับไปทํางานอีกครั้ง
เธอหยุดถวายสิบลด (ผิดมหันตจริงๆอีกเรื่อง) และการดําเนินกับพระเจาของเธอก็เริ่มเกือบไมมีตัวตนอีกตอไป
เมื่อพวกเขาเลิกรวมประชุมนมัสการกับคริสตจักร
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หลายสัปดาหผานไป จูลี่กับพอลก็มีปากเสียงเรื่องเงินๆทองๆตอไป จูลี่เชื่อวาตัวเองเปนทาสของแรง
กระตุนของพอล เขามักซื้อของที่เขาอยากไดบอยๆ เชน โทรทัศนเครื่องใหม หรือเครื่องเลนซีดีอันใหม แตแลว
เขาก็ไมมีเงินเหลือสําหรับเสื้อผาหรืออาหาร ในที่สุดจูลี่ก็ตัดสินใจวาเธอจะเก็บเงินเดือนสวนหนึ่งไวสําหรับ
ตัวเอง แทนที่จะนําเงินเดือนกลับมาบานเหมือนเคย เธอกลับแวะที่ธนาคารและฝากเงินเขาบัญชี และเอาเงิน
เฉพาะสวนทีเ่ ธอจําเปนตองใชออกมาเทานั้น
แนนอนที่พอลโกรธหัวฟดหัวเหวี่ยง แตเธอตอบกลับคําบนของเขาไปวา “พอล คุณชางเปนเด็กที่ไมมี
ความรับผิดชอบเอาเสียเลย ฉันเหนื่อยสายตัวแทบขาดกับการทํางานตลอดทั้งวันและไมเคยไดใชเงินของตัวเอง
เลย” เขาตะโกนกลับมาวา “ดี ถานั่นเปนเงินของคุณ แลวทําไมคุณไมเก็บไวเองละ ผมก็จะเก็บเงินของผมไวเอง
เหมือนกัน!” จูลี่เหวี่ยงกลับมา “ดี งั้นเอาตามนั้นเลย” เธอวาดภาพงบประมาณแบงคาใชจายของพวกเขาและวัน
ตอมาเธอก็ไปเปดบัญชีในชื่อของตัวเอง พอลรูสึกไมดีอยูลึกๆ ราวกับวาอะไรสักอยางไดตายไปแลว และความ
จริงก็คือเขารูเลยวามีอะไรที่ตายไปแลว ชีวิตคูของพวกเขานั่นเอง”
ขาพเจาใชภาพประกอบนั้นเพราะวามันแสดงตัวอยางสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตคูใดๆก็ไดเมื่อคูสมรสคน
ใดคนหนึ่งเขาสูชีวิตคูโดยปราศจากอุปนิสัยที่จะควบคุมการจับจายใชสอยของตนเองได ความตึงเครียดของการ
ตกเปนหนี้ตลอดเวลาสามารถทําลายชีวิตคูได
3) ความไม่ ซื่อสั ตย์ เปนดานที่สามที่อุปนิสัยที่ไมดีอาจสงผลรายตอชีวิตคูได และขาพเจาไมไดหมายถึงแคในรูป
ของคนๆหนึ่งที่กระทําผิดเรื่องลวงประเวณีซึ่งๆหนาเทานั้น มันอาจถูกสําแดงออกมาในรูปของผูหญิงคนหนึ่งที่
ชอบหวานเสนหใหพวกผูชายและชอบใจที่พวกเขาสนใจเธอ จนถึงขนาดที่วาหลังจากแตงงานแลวเธอก็ยังรูสึก
อยากไดรับความสนใจจากชายอื่นนอกจากสามีของเธออยู นั่นจะกลายเปนแผลอักเสบที่สรางความเจ็บปวด
ใหกับสามีของเธอไดหลังจากที่พวกเขาแตงงานกันแลว เขาจะสงสัยวาเขาจะไวใจเธอไดไหมและมันจะ
กอใหเกิดการทะเลาะเบาะแวงไดมากมายถาเธอไมควบคุมมันใหดี
หรือมันอาจถูกสําแดงในรูปของผูชายคนหนึ่งที่ปลอยใหตัวเองมองผูหญิงดวยสายตาแทะโลมกอนที่เขา
แตงงาน หรือบางทีเขาอาจหมกมุนอยูกับสื่อลามกซึ่งอาจกลายเปนบาปที่เสพยติดไมเลิกได ถาเขาไมควบคุมมัน
กอนเขาสูชีวิตคู มันก็จะทําใหภรรยาของเขาเสียใจเมื่อเธอเห็นเขามองผูหญิงอื่นหรือพบวาเขายังใชสื่อลามกอยู
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4) แต่ งให้ ถูกคน คุณคงเคยไดยินมากอนแลววาคนที่คุณเลือกแตงงานดวยเปนการตัดสินใจที่สําคัญที่สุดเปน
อันดับสองรองจากการตัดสินใจรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของคุณ และมันก็เปนจริงตามนั้น มีไมกี่
สิ่งที่จะทําใหชีวิตคุณระทมทุกขมากไปกวาการไดแตงงานกับคนที่ไมใช และมีไมกี่สิ่งที่จะเปนพระพรมากไป
กวาการไดแตงงานกับคนที่ใช
ดังนั้น ใหเรามาใชเวลาที่เหลืออีกไมกี่นาทีนี้ในการพิจารณาความคิดสองสามประการเกี่ยวกับการเลือก
คนที่คุณจะตัดสินใจแตงงานดวยกันดีกวา
เพลงสดุดี 18:30 “สํ าหรับพระเจ้ าพระองค์ นี้ พระมรรคาของพระองค์ ดีเลิศทุกประการ พระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ พสิ ู จน์ แล้ วเป็ นความจริง พระองค์ ทรงเป็ นดั้งของบรรดาผู้ทวี่ างใจในพระองค์ ”
ประเด็นแรกของขาพเจาคือ ...
1) จงให้ พระเจ้ าเป็ นผู้เลือกคู่ชีวติ ของเรา พระเจาไมทรงทําอะไรผิดพลาด วิถีทางของพระองคนั้นดีเลิศทุก
ประการ คุณเชื่อตามนั้นไหม? แลวทําไมคุณถึงไมยอมใหพระองคเลือกสามีหรือภรรยาในอนาคตของคุณละ?
ตัวเลือกของพระองคจะเปนคูสมรสที่สมบูรณแบบสําหรับคุณ เขาคนนั้นอาจไมสมบูรณแบบ แตเขาจะเปนสามี
หรือภรรยาที่สมบูรณแบบสําหรับคุณ จุดแข็งของเขาจะชดเชยจุดออนของคุณ และจุดออนของเขาจะไดรับการ
ชดเชยโดยจุดแข็งของคุณ เขาจะเปนคนที่สมบูรณแบบที่พระเจาสามารถใชเพื่อชวยคุณใหกลายเปนเหมือนพระ
คริสตมากยิ่งขึ้น พระเจาไมรูจักคุณดีกวาที่คุณรูจักตัวเองหรือ? แลวทําไมคุณถึงไมยอมใหพระองคเลือกสามี
หรือภรรยาในอนาคตของคุณละ?
เหตุผลที่ผูคนไมยอมมอบถวายการตัดสินใจนี้ใหแดพระเจาแตเพียงผูเดียวก็คือ เพราะพวกเขาไมไวใจ
พระองคนั่นเอง ลองจินตนาการดูสิวามันนาขันมากขนาดไหนสําหรับผูที่รอดแลว: พวกเขาไดวางใจพระคริสต
สําหรับความรอดนิรันดรของตัวเอง แตกลับไมไวใจพระองคใหเลือกคูสมรสที่เขาจะรวมชีวิตดวยเพียงแคไมกี่ป
บนโลกนี้ คุณไมคิดหรือวานั่นออกจะเปนการดูถูกพระองค? ขาพเจาคิดวาลึกๆแลวพวกเขากลัววาถาพวกเขา
ปลอยใหพระเจาตัดสินใจแตเพียงผูเดียว พระองคอาจขอใหพวกเขาแตงงานกับใครสักคนที่พวกเขาเห็นวาไมนา
ดึงดูดหรือใครสักคนที่พวกเขาเห็นวาคงไปดวยกันไดยาก พวกเขาอาจคิดถึงใครสักคนในคริสตจักรที่พวกเขา
คงทนเห็นตัวเองแตงงานดวยไมไหวแนๆและคิดวาพระเจาคงจะใหพวกเขาแตงงานกับคนๆนั้น
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พระเจารักคุณไหม? ขาพเจาหวังวาพวกคุณทุกคนจะตอบไดอยางจริงใจวารักและเชื่อวาพระเจาทรงรัก
คุณและปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณ พระองคคงไมมีทางขอใหคุณแตงงานกับใครสักคนที่คุณเห็นวาไมนา
ดึงดูดหรือใครสักคนที่คุณทนไมไดแนๆ แนนอนที่พระองคอาจขอใหเราแตงงานกับใครสักคนที่มองแวบแรก
หรือความคิดแรกที่เขามาในหัวเราอาจพูดวา “คนนั้นเนี่ยนะ?!” แตถาเราเปดใจและวางใจพระองค พระองคก็จะ
ทรงแสดงใหเราเห็นในเวลาไมนานวาทําไมคนๆนั้นถึงเปนคนที่ใชสําหรับเราและเราจะพบในที่สุดวาเราชอบ
เขาและมองเห็นบุคคลที่แสนวิเศษในตัวเขาเหมือนอยางที่พระเจาทรงทอดพระเนตรเห็น
ดังนั้น คุณยอมยกการตัดสินใจในชีวิตดานนี้ของคุณไวแดพระเจาแลวหรือยัง? หากคุณยัง หากคุณกําลัง
พยายามหาคูครองในอนาคตของคุณดวยตัวคุณเองอยู และคุณไดรับความรอดแลว คุณก็กําลังดําเนินชีวิตใน
ความบาปอยู จงจําไววา การกระทําใดๆก็ตามที่มิไดกระทําดวยความเชื่อก็เปนบาปทั้งสิ้น
แลวคุณจะมอบถวายการตัดสินใจนี้ใหเปนของพระเจาไดอยางไร?
กอนอื่น จงอธิษฐานขอพระองคใหทรงโปรดเลือกคูครองในอนาคตของคุณ จงทูลพระองควาคุณยกการ
ตัดสินใจนี้ใหเปนของพระองคแลว และคุณวางใจพระองคอยางเต็มเปยมที่จะใหพระองคทรงเลือกคนๆนั้น และ
หากคุณมีปญหาในการวางใจพระองค ก็จงยอมรับมัน จงขอพระองคใหทรงชวยคุณใหวางใจพระองคอยางสุด
จิตสุดใจ จงขอพระองคใหเตรียมตัวคุณสําหรับคนๆนั้นและเตรียมตัวเขาสําหรับคุณ จงขอพระองคใหนําพาพวก
คุณทั้งสองมาเจอกันในเวลาและตามวิธีของพระองค
ในขณะเดียวกัน จงไปนอนหลับเสียในดานนี้ จงหยุดควานหาไปทั่วคริสตจักรและในคริสตจักรอื่นๆ
เพื่อตามหา “คนที่ใช” จงวางใจพระองควาจะทรงบอกใหคุณรูเมื่อถึงเวลาที่ตองตื่นและที่จะใหคุณรูวาคนๆนั้น
คือใคร และจงขอคําปรึกษาจากศิษยาภิบาลของคุณเกี่ยวกับการตัดสินใจนี้เสมอ ถาคุณคิดวาพระเจากําลังปลุก
คุณใหตื่นแลว ก็จงคุยกับศิษยาภิบาลของคุณและขอคําปรึกษาจากเขาเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว จงยินยอมที่จะรอ
คอยพระเจา
เพลงสดุดี 37:7,9,34 “จงสงบอยู่ต่อพระเยโฮวาห์ และเพียรรอคอยพระองค์ อยู่ อย่าให้ ใจของท่านเดือดร้ อน
เพราะเหตุผู้ทเี่ จริ ญตามทางของเขา (อยาทุรนทุรายเมื่อเห็นวาคนอื่นไดเจอกับเนื้อคูของเขาแลวในแบบที่ดู
เหมือนตามเนื้อหนัง อยาคิดวาคุณตองหาคูครองในแบบตามเนื้อหนังดวยเหมือนกัน) หรือเพราะเหตุผ้ทู กี่ ระทํา
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ตามอุบายชั่ว... เพราะคนทีก่ ระทําชั่ วจะถูกตัดออกไป (ชีวิตคูที่ไมไดมาจากพระเจาแบบนั้นจะเติมเต็มได
อยางไร?) แต่ คนเหล่ านั้นทีร่ อคอยพระเยโฮวาห์ จะได้ แผ่ นดินโลกเป็ นมรดก ... จงรอคอยพระเยโฮวาห์ และ
รักษาทางของพระองค์ ไว้ และพระองค์ จะยกย่องท่านให้ ได้ แผ่นดินโลกเป็ นมรดก ท่านจะได้ เห็นเมื่อคนชั่วถูก
ตัดออกไปเสี ย (พระองคจะทรงอวยพรคุณดวยคูครองที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณ)
จงสาละวนอยูกับการทําตามน้ําพระทัยของพระองคในตอนนี้ และพุงเปาไปที่การดําเนินกับพระองค
และรับใชพระองคในที่ๆพระองคทรงใหคุณอยู ณ ตอนนี้ เมื่อคุณอยูในน้ําพระทัยของพระองค คุณก็อยูในจุดที่
คุณควรอยูอยางเหมาะเหม็งเมื่อถึงเวลาที่พระองคจะทรงนําพาพวกคุณทั้งสองมาเจอกัน คุณอาจมองไมเห็นใคร
ในคริสตจักรของคุณที่ดูเหมือนเปนคนที่คุณจะแตงงานดวยไดเลยในตอนนี้ แตจงอยาเปนทุกขเปนรอนไป พระ
เจาทรงสามารถพาใครสักคนมายังคริสตจักรของคุณได หรือบางทีคนๆนั้นอาจยังไมไดรับความรอดก็เปนได
หรือบางทีคนๆนั้นอาจอยูที่คริสตจักรของคุณแลว แตบางทีฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายอาจยังไมพรอม
สําหรับชีวิตคูก็เปนได
1 โครินธ์ 12:18 “แต่ บัดนีพ้ ระเจ้ าได้ ทรงตั้งอวัยวะทุกส่ วนไว้ ในร่ างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ ”
ถาพระเจาทรงใหคุณมาอยูที่คริสตจักรของคุณ ก็จงอยาออกไปจากคริสตจักรนี้เพื่อไปหาคนที่คุณจะ
แตงงานดวย จงวางใจวาพระองคจะทรงนําพาคนๆนั้นมาหาคุณได
2) จงแน่ ใจว่าเขาได้ รับความรอดแล้ ว นี่ตองกลายเปนความเชื่อมั่นที่ยิ่งใหญที่สุดอยางหนึ่งของคุณเลยในฐานะ
คนโสด ที่คุณจะไมแมแตคิดที่จะแตงงานกับคนที่ยังไมรอด หรือคุณอาจถูกทดลองที่จะยอมปลอยใหตัวเอง
พิจารณาใครสักคนที่ยังไมไดรับความรอดและทําสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดถึงแมวาจะไมใชสงิ่ ที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตที่
ไดรับความรอดแลวของคุณก็ตาม
2 โครินธ์ 6:14-16 “ท่ านอย่ าเข้ าเทียมแอกกับคนทีไ่ ม่ เชื่ อ เพราะว่ าความชอบธรรมจะมีห้ ุนส่ วนอะไรกับความ
อธรรม และความสว่ างจะเข้ าสนิทกับความมืดได้ อย่ างไร พระคริสต์ กบั เบลีอลั จะลงรอยกันอย่ างไรได้ หรือคนที่
เชื่ อจะมีส่วนอะไรกับคนทีไ่ ม่ เชื่ อ วิหารของพระเจ้ าจะตกลงอะไรกับรู ปเคารพได้ เพราะว่าท่านเป็ นวิหารของ
พระเจ้ าผู้ทรงดํารงพระชนม์ ดังทีพ่ ระเจ้ าตรัสไว้ ว่า `เราจะอยู่ในเขาทั้งหลาย และจะดําเนินในหมู่พวกเขา และ
เราจะเป็ นพระเจ้ าของเขา และเขาจะเป็ นประชาชนของเรา'”
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เราเถียงไมไดเลยวาพระเจาจะไมทรงเลือกใหคุณแตงงานกับคนที่ยังไมรอดอยางแนนอน ดังนั้น จงอยา
ปลอยใหตัวเองพิจารณาคนที่ยังไมไดรับความรอดเด็ดขาด การแตงงานกับคนที่ยังไมรอดหากคุณรอดแลวมีแต
จะทําใหชีวิตคุณระทมทุกข ความขัดแยงจะมีตามมาตลอด และคุณอาจคิดวา “พระเจาจะทรงชวยเขาใหรอดถา
ฉันแตงงานกับเขา” พระเจาอาจทําทุกสิ่งที่พระองคทรงกระทําได แตพระเจาจะไมบังคับใครใหรับความรอดโดย
ที่เขาไมยินยอมเด็ดขาด ดังนั้น จงอยาหวังวาเขาจะไดรับความรอดหลังจากที่เขาแตงงานกับคุณแลว
3) เขาควรเชื่ อเหมือนกับทีค่ ุณเชื่ อ พวกคุณทั้งสองคนควรมีความเชื่อและมาตรฐานดานหลักคําสอนที่
เหมือนๆกันและความเชื่อมั่นที่คลายกันมากๆ
อาโมส 3:3 “สองคนจะเดินไปด้ วยกันได้ หรือนอกจากทั้งสองจะได้ ตกลงกันไว้ก่อน”
พวกคุณทั้งสองคนควรมีการดําเนินกับพระเจาที่คลายกัน มีจิตวิญญาณในระดับเดียวกัน มิฉะนั้นความ
ขัดแยงก็จะเกิดขึ้นได หากคุณมีแผนการที่ยิ่งใหญที่จะรับใชพระเจา หากคุณมีไฟที่จะทําอะไรเพื่อพระเจา และ
อีกฝายไมมี แลวอะไรที่ทําใหคุณคิดวาพระเจาทรงตองการใหพวกคุณทั้งสองคนแตงงานกันเลา? คุณอาจคิดวา
“ถาฉันเติมเชื้อเพลิงใหเขาหนอย เดี๋ยวเขาก็ไฟลุกเพื่อพระเจาเองแหละ” งั้นจงรอตอไปจนกวาเขาจะมีไฟเพื่อ
พระเจากอนที่พวกคุณจะแตงงานกัน และใชเวลาสักพักเพื่อดูวามันเปนไฟจริงๆหรือเปนแคไฟหลอกๆ เพราะวา
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ คนที่ “ไฟลุกโชน” เพื่อพระเจาอาจถูกคูสมรสชวนใหไฟมอดได
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