
การตสีอนและการลงโทษ

เพราะบญัญตัเิป�นประทปี และคาํสอนเป�นแสงสวา่ง และคาํตกัเตอืน

เพ�ือการส�ังสอนเป�นทางแหง่ชวีติ -สภุาษติ 6:23

คนท�ีสงวนไมเ้รยีวกเ็กลยีดบตุรชายของตน แตค่นท�ีรกัเขายอ่มหม�ันตี

สอนเขา -สภุาษติ 13:24

จงตสีอนบตุรชายของเจา้เม�ือยงัมคีวามหวงั อยา่จงใจใหเ้ขาพนิาศไป

สภุาษติ 19:18

การเฆ�ียนท�ีใหเ้ป�นบาดแผลกข็จดัความช�ัวเสยี การโบยตชีาํระลา้งสว่น

ลกึภายใน -สภุาษติ 20:30

อยา่ละเลยการตสีอนเดก็ เพราะถา้เจา้ตเีขาดว้ยไมเ้รยีว เขาจะไมต่าย

ถา้เจา้ตเีขาดว้ยไมเ้รยีว เจา้จะชว่ยชวีติเขาใหพ้น้จากแดนคนตาย ลกู

เอย๋ ถา้ใจของเจา้มปี�ญญา ใจของขา้เองกจ็ะยนิดดีว้ย

สภุาษติ 23:13-15

จงตสีอนบตุรของเจา้ และเขาจะใหเ้จา้สบายใจ เขาจะใหค้วามป�ตยินิดี

แกเ่จา้ -สภุาษติ 29:17

สว่นทา่นท�ังหลายท�ีเป�นบดิา อยา่ย�ัวบตุรของทา่นใหเ้กดิโทสะ แตจ่ง

เล�ียงดพูวกเขาดว้ยการส�ังสอนและการเตอืนสตติามหลกัขององคพ์ระผู้

เป�นเจา้ -เอเฟซสั 6:4

บดิาท�ังหลายกอ็ยา่ย�ัวบตุรของตนใหข้ดัเคอืงใจ เพ�ือวา่พวกเขาจะไมท่อ้



ใจ -โคโลส 3ี:21

แตท่า่นจงดาํเนนิตอ่ไปในส�ิงท�ีไดเ้รยีนรู้แลว้และเช�ืออยา่งม�ันคง และ

ทา่นกร็ู้วา่ทา่นเรยีนมาจากใคร และต�ังแตเ่ดก็มาแลว้ ทา่นกไ็ดเ้รยีนรู้

พระคมัภรีอ์นัศกัด�ิสทิธ�ิซ�ึงสามารถใหป้�ญญาแกท่า่นในเร�ืองความรอด

โดยความเช�ือในพระเยซคูรสิต -์2 ทโิมธ 3ี:14-15

การตสีอนทกุอยา่งดไูมน่า่ยนิดเีลยในเวลาน�ัน แตน่า่เศรา้ใจ แต่

ภายหลงักก็อ่ใหเ้กดิผลคอืสนัตสิขุและความชอบธรรม แกบ่รรดาคนท�ี

ถกูฝ�กฝนโดยการตสีอนน�ัน -ฮบีร 1ู2:11

การตสีอนของพระเจา้เป�นตวัอยา่ง

พระยาหเ์วหท์รงเล�ียงดขูา้พเจา้ ดจุเล�ียงแกะ ขา้พเจา้จะไมข่ดัสน

พระองคท์รงทาํใหข้า้พเจา้นอนลงท�ีทุ่งหญา้เขยีวสด พระองคท์รงนาํ

ขา้พเจา้ไปรมิน�าแดนสงบ พระองคท์รงคนืความสดช�ืนแกช่วีติขา้พเจา้

พระองคท์รงนาํขา้พเจา้ไปในทางชอบธรรม เพราะเหน็แกพ่ระนาม

ของพระองค แ์มข้า้พระองค จ์ะเดนิฝ�าหบุเขาเงามจัจรุาช ขา้พระองค์

ไมก่ลวัอนัตรายใดๆ เพราะพระองคส์ถติกบัขา้พระองค ค์ทาและธาร

พระกรของพระองคป์ลอบโยนขา้พระองค -์สดดุ 2ี3:1-4

ขา้แตพ่ระยาหเ์วห ผ์ู้ท�ีพระองคท์รงตสีอนกเ็ป�นสขุ คอืผู้ท�ีพระองคท์รง

สอนจากธรรมบญัญตัขิองพระองค -์สดดุ 9ี4:12

ความยาํเกรงพระยาหเ์วหเ์ป�นจดุเร�ิมตน้ของความรู้คนโงย่อ่มดหูม�ิน

เฝ�าพระเจา้น�ัน ตอ้งเช�ือวา่พระองคท์รงดาํรงพระชนมอ์ยู่และพระองค์

ทรงเป�นผู้ประทานบาํเหนจ็แกค่นเหลา่น�ันท�ีแสวงหาพระองค์

ฮบีร 1ู1:6

คนท�ีสู้ทนตอ่การทดลองใจกเ็ป�นสขุ เพราะเม�ือเขาผา่นการทดสอบแลว้

เขาจะไดร้บัมงกฎุแหง่ชวีติท�ีพระเจา้ทรงสญัญาไวก้บัคนท�ังหลายท�ีรกั

พระองค -์ยากอบ 1:12

“น�ีแนะ่ เราจะมาในเรว็ๆ น�ีและจะนาํบาํเหนจ็ของเรามาดว้ย เพ�ือตอบ

แทนตามการกระทาํของแตล่ะคน -ววิรณ 2์2:12



เพ�ือแตล่ะคนจะไดร้บัส�ิงท�ีสมกบัการกระทาํในกายน�ีไมว่า่จะดหีรอืช�ัว

2 โครนิธ 5์:10

อยา่ใหเ้ราเม�ือยลา้ในการทาํด เีพราะวา่ถา้เราไมท่อ้ใจแลว้ เรากจ็ะเกบ็

เก�ียวในเวลาอนัสมควร -กาลาเทยี 6:9

เพราะพวกทา่นรู้วา่ใครทาํความดอีะไรไว ก้จ็ะไดร้บัอยา่งน�ันจากองค์

พระผู้เป�นเจา้ ไมว่า่ทาสหรอืไท -เอเฟซสั 6:8

ไมว่า่พวกทา่นจะทาํส�ิงใด กจ็งทาํดว้ยความเตม็ใจเหมอืนทาํถวายองค์

พระผู้เป�นเจา้ ไมใ่ชเ่หมอืนทาํตอ่มนษุย ท์า่นท�ังหลายกร็ู้วา่ ทา่นจะ

ไดร้บัมรดกจากองคพ์ระผู้เป�นเจา้เป�นบาํเหนจ็ เพราะทา่นกาํลงัรบัใช้

พระครสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้อยู่-โคโลส 3ี:23-24

สว่นพวกท�ีม�ังค�ังในชวีติน�ีจงกาํชบัพวกเขาไมใ่หเ้ยอ่หย�ิง หรอืมุ่งหวงัใน

ทรพัยท์�ีไมย่�ังยนื แตใ่หมุ้่งหวงัในพระเจา้ผู้ประทานทกุส�ิงแกเ่ราอยา่ง

บรบิรูณ เ์พ�ือใหเ้ราไดช้�ืนชม จงกาํชบัพวกเขาใหท้าํการด ใีหท้าํการดี

มากๆ ใหเ้อ�ือเฟ��อเผ�ือแผแ่ละแบง่ป�น การทาํเชน่น�ีเป�นการสะสมทรพัยท์�ี

เป�นรากฐานอนัดสีาํหรบัตนในภายหนา้ เพ�ือพวกเขาจะยดึม�ันในชวีติ

คอืชวีติท�ีแทจ้รงิน�ัน -1 ทโิมธ 6ี:17-19

เพราะวา่พระเจา้ไมท่รงอธรรมท�ีจะทรงลมืการงานของพวกทา่นและ

ความรกัท�ีพวกทา่นแสดงตอ่พระนามของพระองค ค์อืการปรนนบิตัิ

พวกธรรมกิชนน�ัน ดงัท�ีพวกทา่นยงัปรนนบิตัอิยู่-ฮบีร 6ู:10

แตถ่า้ไมม่คีวามเช�ือแลว้ จะไมเ่ป�นท�ีพอพระทยัเลย เพราะวา่ผู้ท�ีจะมา

ป�ญญาและการส�ังสอน -สภุาษติ 1:7

ลกูเอย๋ อยา่ดหูม�ินพระดาํรสัสอนของพระยาหเ์วห แ์ละอยา่เบ�ือหนา่ย

พระดาํรสัเตอืนของพระองค เ์พราะพระยาหเ์วหท์รงตกัเตอืนผู้ท�ี

พระองคท์รงรกั ดงับดิาตกัเตอืนบตุรท�ีเขาโปรดปราน

สภุาษติ 3:11-12

และทา่นไดล้มืคาํเตอืนท�ีพระองคท์รงเตอืนพวกทา่นในฐานะท�ีเป�นบตุร

วา่ “บตุรชายของเราเอย๋ อยา่ละเลยตอ่การตสีอนขององคพ์ระผู้เป�นเจา้

และอยา่ทอ้ใจเม�ือพระองคท์รงตกัเตอืน เพราะองคพ์ระผู้เป�นเจา้ทรง

ตสีอนผู้ท�ีพระองคท์รงรกั และเม�ือพระองคท์รงรบัใครเป�นบตุร

พระองคก์ท็รงเฆ�ียนตคีนน�ัน” ทา่นท�ังหลายจงสู้ทนเอาเถอะเพราะ

เป�นการตสีอน พระเจา้ทรงปฏบิตัติอ่ทา่นเหมอืนทา่นเป�นบตุรของ

พระองค เ์พราะวา่มบีตุรคนไหนบา้งท�ีบดิาไมต่สีอน? แตถ่า้ทา่น

ท�ังหลายไมไ่ดถ้กูตสีอนเชน่เดยีวกบัคนอ�ืนๆ ทา่นกไ็มใ่ชบ่ตุร แตเ่ป�นลกู

นอกกฎหมาย ย�ิงไปกวา่น�ัน เราท�ังหลายมบีดิาเป�นมนษุยท์�ีตสีอนเรา

และเรากน็บัถอืบดิาน�ัน เราจงึย�ิงควรอยู่ใตบ้งัคบัของพระบดิาแหง่จติ

วญิญาณ และดาํรงชวีติอยู่ไมใ่ชห่รอื? เพราะบดิาท�ีเป�นมนษุยต์สีอนเรา

เพยีงช�ัวเวลาเลก็นอ้ยตามความเหน็ดเีหน็ชอบของพวกเขา แต่

พระองคท์รงตสีอนเพ�ือประโยชนข์องเรา เพ�ือเราจะมสีว่นในความ

บรสิทุธ�ิของพระองค ก์ารตสีอนทกุอยา่งดไูมน่า่ยนิดเีลยในเวลาน�ัน แต่

นา่เศรา้ใจ แตภ่ายหลงักก็อ่ใหเ้กดิผลคอืสนัตสิขุและความชอบธรรม

แกบ่รรดาคนท�ีถกูฝ�กฝนโดยการตสีอนน�ัน -ฮบีร 1ู2:5-11



ถา้พวกทา่นขวนขวายทาํด ใีครจะทาํรา้ยพวกทา่น -1 เปโตร 3:13

การประทานรางวลัของพระเจา้เป�นตวัอยา่ง

(ผมหาขอ้พระคมัภรีเ์ก�ียวกบัการประทานรางวลัใหแ้กล่กูใหไ้ด ค้อืคงจะ

เพราะวา่เป�นเร�ืองท�ีไมน่า่จะตอ้งพดู และความสาํคญัก.ยไมเ่ทา่กบัการ

ตซีอ้น เราไดร้บัส�ิงดีๆจาก พระคณุท�ัวไป (common grace) ของพระเจา้

อยู่แลว้กเ็ลยความสาํคญัท�ีจะไดร้บัจากพอ่แมก่ล็ดลง อยา่งไรกต็ามผม

กย็งัคดิวา่เป�นความคดิท�ีดที�ีจะใหร้างวลักบัลกูเวลาลกูทาํอะไรท�ีถกูตอ้ง

คงจะตอ้งเป�นรางวลัเลก็ๆนอ้ยๆ แตใ่หเ้ดก็ๆเขา้ใจแนวคดิวา่ พระเจา้ก็

จะลงโทษส�ิงท�ีผดิ และจะใหร้างวลักบัการกระทาํดีๆตา่งๆ)

ภายหลงัส�ิงเหลา่น�ีพระดาํรสัของพระยาหเ์วหม์าถงึอบัรามทางนมิติวา่

“อบัรามเอย๋ เจา้อยา่กลวัเลย เราเป�นโลข่องเจา้ บาํเหนจ็ของเจา้จะ

มากมายนกั” -ปฐมกาล 15:1

จงป�ตยินิดใีนพระยาหเ์วห แ์ละพระองคจ์ะประทานตามใจปรารถนา

ของทา่น -สดดุ 3ี7:4

“เราคอืพระยาหเ์วหต์รวจคน้ดจูติ และทดสอบดใูจ เพ�ือใหแ้กท่กุคน

ตามพฤตกิารณข์องเขา ตามผลแหง่การกระทาํของเขา”

เยเรมยี 1์7:10

“จงระวงั อยา่ทาํศาสนกจิเพ�ืออวดคนอ�ืน ถา้ทาํอยา่งน�ันทา่นท�ังหลาย

จะไมไ่ดร้บับาํเหนจ็จากพระบดิาของทา่นผู้สถติในสวรรค -์มทัธวิ 6:1

แตพ่วกทา่นจงแสวงหาแผน่ดนิของพระเจา้ และความชอบธรรมของ

พระองคก์อ่น แลว้พระองคจ์ะทรงเพ�ิมเตมิส�ิงท�ังปวงน�ีให -้มทัธวิ 6:33

เพราะวา่เม�ือบตุรมนษุยจ์ะเสดจ็มาดว้ยพระรศัมขีองพระบดิา พรอ้ม

ดว้ยบรรดาทตูสวรรคข์องพระองค แ์ลว้พระองคจ์ะทรงตอบแทนแตล่ะ

คนตามการกระทาํของเขา -มทัธวิ 16:27

นายจงึตอบวา่ ‘ดแีลว้ เจา้เป�นบา่วท�ีดแีละซ�ือสตัย เ์จา้ซ�ือสตัยใ์นของ

เลก็นอ้ย เราจะต�ังเจา้ใหด้แูลของจาํนวนมาก เจา้จงรว่มยนิดกีบันาย

ของเจา้เถดิ’ -มทัธวิ 25:21

จงขายของท�ีทา่นมอียู่และทาํทาน จงทาํถงุใสเ่งนิสาํหรบัตนซ�ึงไมรู่้จกัเกา่

คอืมทีรพัยส์มบตัไิวใ้นสวรรคซ์�ึงไมรู่้จกัหมดส�ิน ท�ีขโมยไมไ่ดเ้ขา้มาใกล้

และท�ีตวัแมลงไมไ่ดท้าํลาย เพราะวา่ทรพัยส์มบตัขิองพวกทา่นอยู่ท�ีไหน

ใจของทา่นกอ็ยู่ท�ีน�ันดว้ย -ลกูา 12:33-34

บนรากน�ันถา้ใครจะกอ่ข�ึนดว้ยทองคาํ เงนิ เพชรพลอย ไม ห้ญา้แหง้

หรอืฟาง การงานของแตล่ะคนกจ็ะปรากฏใหเ้หน็ เพราะวนัพพิากษาน�ัน

จะสาํแดงใหเ้หน็ คอืจะถกูเผยใหเ้หน็ดว้ยไฟ และไฟน�ันจะพสิจูนว์า่การ

งานของแตล่ะคนเป�นอยา่งไร ถา้การงานของใครท�ีกอ่ข�ึนทนอยู่ได ค้น

น�ันกจ็ะไดบ้าํเหนจ็ ถา้การงานของใครถกูเผาไหมไ้ป คนน�ันกจ็ะไดร้บั

ความสญูเสยี สว่นตวัเขาเองจะรอด แตเ่หมอืนดงัรอดจากไฟ

1 โครนิธ 3์:12-15

เพราะวา่เราทกุคนจาํเป�นตอ้งปรากฏตวัตอ่หนา้บลัลงักข์องพระครสิต์


