
ฉนัขอบคณุพระเจา้สาํหรบัสามขีองฉนั ซ�ึงเป�นคนท�ียอมเช�ือฟ�งพระวจนะของพระองค์

สาม:ี

ขอใหพ้ระองคส์อนใหผ้มรกัภรรยาเหมอืนพระองคร์กัครสิตจกัรและทรงถวายชวีติเพ�ือ

ไถบ่าป ขอใหพ้ระเจา้ชว่ยผมในงานของผม ชว่ยใหผ้มขยนัมากย�ิงข�ึนเพ�ือหาเล�ียง

ครอบครวั เพราะวา่ถา้ผู้ชายคนไหนไมย่อมหาเล�ียงใหก้บัครอบครวัเขากแ็ยก่วา่คนท�ียงั

ไมเ่ช�ือ

ผมอธฐิานเผ�ืออาจารยแ์ละมชิชนันารที�ีอาจจะไมม่เีงนิเดอืนประจาํ ขอใหพ้ระองค์

ประทานใหแ้กเ่ขาเผ�ือวา่เขาจะไมผ่ดิในการหาเล�ียงครอบครวั

ขอใหผ้มยอมรบัวา่ผมจะอดอยากกอ่นท�ีภรรยาและลกูจะอดอยาก ขอใหพ้ระองคท์รง

สอนใหผ้มคนืหน�ีท�ังหมดเพราะเหตผุลเดยีวกนั

ขอใหพ้ระเจา้ทรงสอนใหผ้มรกัภรรยาเหมอืนท�ีพระองคร์กัครสิตจกัร ขอใหผ้มเรยีนรู้ท�ี

จะใหค้วามตอ้งการของภรรยามากอ่นในทกุๆเร�ือง

ขอใหพ้ระเจา้ทรงสอนใหผ้มนาํดว้ยความใจเยน็ และไมส่�ังมากเกนิไปถงึขนาดทาํให้

ภรรยาอดึอดั แตข่อใหผ้มส�ังเฉพาะในเวลาท�ีเก�ียวกบัความชอบธรรม ความปลอดภยั

หรอืความจาํเป�นอ�ืนๆเทา่น�ัน

ขอใหพ้ระองคช์ว่ยใหผ้มไมเ่สแสรง้ เผ�ือวา่ผมจะไมส่�ังส�ิงท�ีผมอาจจะไมย่อมทาํสาํหรบัผู้

ท�ีมอีาํนาจเหนอืผม

ขอใหพ้ระเจา้ทรงสอนใหผ้มนาํเหมอืนท�ีพระเยซแูละนาํสาวก ผมขอบคณุพระเจา้

สาํหรบัภรรยาท�ีพระเจา้ไดป้ระทานใหซ้�ึงเป�นคนท�ียอมเช�ือฟ�งพระวจนะของพระเจา้

ขอใหเ้ราสองคนโตดว้ยกนัในพระนามพระเยซคูรสิตแ์ละเพ�ือถวายเกยีรตแิดพ่ระองค์

อาเมน

ขอ้พระคมัภรีเ์ก�ียวกบัชวีติแตง่งาน

ความรกัคอือะไร?

ไมม่ใีครมคีวามรกัย�ิงใหญก่วา่น�ีคอืการสละชวีติเพ�ือมติรสหายของตน

ยอหน์ 15:13

แมข้า้พเจา้จะพดูภาษาแปลกๆ ท�ีเป�นภาษามนษุยห์รอืทตูสวรรคไ์ด แ้ต่

ไมม่คีวามรกั ขา้พเจา้เป�นเหมอืนฆอ้งหรอืฉาบท�ีกาํลงัสง่เสยีง แม้

ขา้พเจา้จะเผยพระวจนะได จ้ะรู้ความล�าลกึทกุอยา่งและมคีวามรู้ท�ังส�ิน

และแมจ้ะมคีวามเช�ือมากย�ิงท�ีจะยา้ยภเูขาไปได แ้ตไ่มม่คีวามรกั

ขา้พเจา้กไ็มม่คีา่อะไรเลย แมข้า้พเจา้จะบรจิาคส�ิงของของขา้พเจา้ทกุ

อยา่งหรอืยอมใหเ้อาตวัไปเผาไฟ แตไ่มม่คีวามรกั กจ็ะไมเ่ป�นประโยชน์

กบัขา้พเจา้ ความรกัน�ันกอ็ดทนนานและมใีจปราน คีวามรกัไมอ่จิฉา

ไมอ่วดตวั ไมห่ย�ิงผยอง ไมห่ยาบคาย ไมเ่หน็แกต่วั ไมฉ่นุเฉยีว ไมช่า่ง

จดจาํความผดิ ไมช่�ืนชมยนิดใีนความอธรรม แตช่�ืนชมยนิดใีนความจรงิ

ความรกัทนไดท้กุอยา่ง เช�ืออยู่เสมอ มคีวามหวงัและความทรหดอดทน

อยู่เสมอ ความรกัไมม่วีนัเส�ือมสญู แมก้ารเผยพระวจนะกจ็ะเส�ือม

สลายไป แมก้ารพดูภาษาแปลกๆ กจ็ะเลกิพดูกนั แมว้ชิาความรู้กจ็ะ

เส�ือมสลายไป เพราะวา่เรารู้เพยีงบางสว่น และกเ็ผยพระวจนะเพยีง

บางสว่น แตเ่ม�ือความสมบรูณม์าถงึแลว้ ท�ีเป�นเพยีงบางสว่นน�ันกจ็ะสญู

ไป เม�ือขา้พเจา้ยงัเป�นเดก็ ขา้พเจา้พดูอยา่งเดก็ คดิอยา่งเดก็ หาเหตผุล



อยา่งเดก็ แตเ่ม�ือขา้พเจา้เป�นผู้ใหญ ข่า้พเจา้กเ็ลกิอาการของเดก็

เพราะวา่เวลาน�ีเราเหน็สลวัๆ เหมอืนดใูนกระจก แตใ่นเวลาน�ันจะเหน็

แบบหนา้ตอ่หนา้ เวลาน�ีขา้พเจา้รู้เพยีงบางสว่น แตเ่วลาน�ันขา้พเจา้จะ

รู้แจง้เหมอืนพระองคท์รงรู้จกัขา้พเจา้ และบดัน�ีท�ังสามส�ิงน�ียงัดาํรงอยู่

คอืความเช�ือ ความหวงั และความรกั แตค่วามรกัน�ันใหญท่�ีสดุในสาม

ส�ิงน�ี-1 โครนิธ 1์3:1-13

สว่นผลของพระวญิญาณน�ัน คอืความรกั ความยนิด สีนัตสิขุ ความ

อดทน ความกรณุา ความด คีวามซ�ือสตัย ค์วามสภุาพออ่นโยน การ

รู้จกับงัคบัตน เร�ืองอยา่งน�ีไมม่ธีรรมบญัญตัหิา้มไวเ้ลย

กาลาเทยี 5:22-23

แลว้จงสวมความรกัทบัส�ิงเหลา่น�ีท�ังหมด ความรกัผกูพนัทกุส�ิงไวอ้ยา่ง

สมบรูณ -์โคโลส 3ี:14

เหนอืส�ิงอ�ืนใดกค็อื จงรกักนัและกนัใหม้าก เพราะความรกัใหอ้ภยับาป

มากมายได -้1 เปโตร 4:8

ลกูท�ังหลายเอย๋ อยา่ใหเ้รารกักนัดว้ยคาํพดูและดว้ยปากเทา่น�ัน แตจ่ง

รกักนัดว้ยการกระทาํและดว้ยความจรงิ -1 ยอหน์ 3:18

ผู้ท�ีไมร่กักไ็มรู่้จกัพระเจา้ เพราะวา่พระเจา้ทรงเป�นความรกั ในความ

รกัน�ันไมม่คีวามกลวั แตค่วามรกัท�ีสมบรูณน์�ันกข็บัไลค่วามกลวัออกไป

เสยี เพราะความกลวัเก�ียวขอ้งกบัการลงโทษ และผู้ท�ีกลวักย็งัไมม่คีวาม

รกัท�ีสมบรูณ -์1 ยอหน์ 4:8, 18

จงใหก้ารสมรสเป�นท�ีนบัถอืแกค่นท�ังปวง และใหเ้ตยีงสมรสปราศจาก

มลทนิ เพราะคนท�ีประพฤตผิดิทางเพศ และคนท�ีลว่งประเวณนี�ันพระ

เจา้จะทรงพพิากษา -ฮบีร 1ู3:4

คาํอธษิฐานสาํหรบัสามภีรรยาอา่นดว้ยกนักอ่นนอน

สาม:ี

ขอบคณุพระเจา้สาํหรบัชวีติแตง่งานของเรา ขอบคณุพระเจา้ท�ีแสดงความรกัของ

พระองคใ์หแ้กเ่รา ขอใหพ้ระองคเ์ป�ดตาหวัใจของเราใหเ้หน็วธิรีกักนัและกนั

ภรรยา:

พระบดิาเจา้ขอใหพ้ระองคท์รงสอนฉนัเช�ือฟ�งสามเีหมอืนท�ีครสิตจกัรเช�ือฟ�งพระครสิต์

ขอใหพ้ระเจา้ทรงสอนใหฉ้นัมองขา้มขอ้ผดิพลาดของสามแีละเช�ือฟ�งสามเีหมอืนเป�น

การเช�ือฟ�งพระเจา้

ในเวลาท�ีสามกีาํลงัทาํความบาปอยู่ขอใหพ้ระองคท์รงสอนใหฉ้นับงัคบัล�ินของตนเอง

เผ�ือวา่ดว้ยความนอบนอ้มและการเช�ือฟ�งของฉนัจะไดช้นะใจสามไีด ข้อใหพ้ระองคท์รง

สอนวธิแีบง่ป�นขอ้พระคมัภรี ด์ว้ยความนอบนอ้มและความสภุาพ ในเวลาท�ีการกระทาํ

ของสามไีมต่รงกบัพระวจนะของพระองค เ์ผ�ือวา่จะเป�นการหลกีเล�ียงการแกไ้ขสามี

ดว้ยตวัเอง แตใ่หพ้ระวจนะของพระเจา้ซ�ึงสามตีอ้งเช�ือฟ�งอยู่แลว้แกส้ามเีอง

ขอใหพ้ระองคท์รงสอนใหฉ้นัสวยงามท�ีสดุคอืดว้ยความนอบนอ้มและบคุลกินา่รกั

เพราะวา่ความสวยงามท�ีแทจ้รงิสาํหรบัสามที�ีชอบธรรมไมใ่ชท่องคาํหรอืชดุโป�

ขอใหพ้ระเจา้ทรงสอนใหฉ้นัเช�ือฟ�งสามทีกุประการ และดว้ยใจช�ืนชมยนิดเีชน่กนั ขอให้

ฉนัเรยีนรู้ท�ีจะไมเ่ถยีงหรอืทะเลาะ แตเ่ลอืกท�ีจะเงยีบเลยโดยเฉพาะในเวลาท�ีฉนัมี

ประจาํเดอืน ซ�ึงเป�นชว่งเวลาออ่นแอของฉนั.

ฉนัอธษิฐานเผ�ือสามเีชน่กนั ขอใหส้ามเีรยีนรู้ท�ีจะรกัฉนัเหมอืนท�ีพระองคร์กัครสิตจกัร



ขา้พเจา้ตอ้งการใหพ้วกทา่นพน้จากความพะวง ชายท�ีไมแ่ตง่งานก็

หว่งใยในส�ิงท�ีเป�นขององคพ์ระผู้เป�นเจา้ เพ�ือจะใหเ้ป�นท�ีพอพระทยั

ขององคพ์ระผู้เป�นเจา้ แตค่นท�ีแตง่งานกพ็ะวงในส�ิงท�ีเป�นของโลกน�ี

เพ�ือจะใหเ้ป�นท�ีพอใจของภรรยา เป�นการสองฝ�กสองฝ�าย หญงิท�ีไม่

แตง่งาน และหญงิพรหมจาร กีห็ว่งใยในส�ิงท�ีเป�นขององคพ์ระผู้เป�นเจา้

เพ�ือเธอจะไดเ้ป�นคนบรสิทุธ�ิท�ังกายและจติวญิญาณ แตห่ญงิท�ีแตง่งาน

แลว้กพ็ะวงในส�ิงท�ีเป�นของโลกน�ีเพ�ือจะใหเ้ป�นท�ีพอใจของสามี

ขา้พเจา้พดูอยา่งน�ีกเ็พ�ือประโยชนข์องทา่นท�ังหลาย ไมใ่ชจ่ะเอาบว่ง

คลอ้งทา่น แตเ่พ�ือชวีติท�ีเหมาะสม และเพ�ือใหก้ารอทุศิตวัตอ่องคพ์ระผู้

เป�นเจา้ไมถ่กูจาํกดั แตถ่า้ชายใดคดิวา่ไมอ่าจจะปฏบิตัอิยา่งสมควรตอ่

คู่หม�ันของเขา มคีวามรกัรอ้นแรง และตอ้งทาํอยา่งใดอยา่งหน�ึงกใ็ห้

เขาทาํตามความตอ้งการ คอืใหเ้ขาแตง่งานเสยีเพราะไมเ่ป�นความผดิ

แตถ่า้ชายใดต�ังใจแนว่แน แ่ละเหน็วา่ไมม่คีวามจาํเป�น และเขามอีาํนาจ

เหนอืความอยากของตนเอง และตดัสนิใจวา่จะใหห้ญงิน�ันเป�นคู่หม�ัน

ของเขาตอ่ไป เขากท็าํดแีลว้ เพราะฉะน�ันใครท�ีแตง่งานกบัคู่หม�ันของ

ตนกท็าํดอียู่แตผู่้ท�ีไมแ่ตง่งานกท็าํดกีวา่ ตราบใดท�ีสามยีงัมชีวีติอยู่

ภรรยาตอ้งผกูพนักบัเขา ถา้สามตีายไป นางกเ็ป�นอสิระท�ีจะแตง่งาน

กบัชายใดกไ็ดต้ามความตอ้งการ แตต่อ้งเป�นผู้ท�ีเช�ือในองคพ์ระผู้เป�นเจา้

แตต่ามความเหน็ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้เหน็วา่ถา้นางอยู่คนเดยีวจะเป�น

สขุกวา่ และขา้พเจา้คดิวา่ขา้พเจา้เองกม็พีระวญิญาณของพระเจา้ดว้ย

1 โครนิธ 7์:32-40

ภรรยา

พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ตรสัวา่ “การท�ีชายผู้น�ีจะอยู่แตล่าํพงัน�ันไมด่ เีรา

จะสรา้งคู่อปุถมัภ ท์�ีเหมาะสมกบัเขาข�ึน” -ปฐมกาล 2:18

พระองคต์รสัแกห่ญงิน�ันวา่ “เราจะเพ�ิมความทกุขล์าํบากมากข�ึนแกเ่จา้

และเม�ือเจา้มคีรรภ เ์จา้จะคลอดบตุรดว้ยความเจบ็ปวด ถงึกระน�ัน เจา้

จะยงัปรารถนาในสามขีองเจา้ และเขาจะปกครองตวัเจา้”

ปฐมกาล 3:16

หญงิท�ีมปี�ญญาสรา้งบา้นของเธอข�ึน แตห่ญงิโงร่�ือมนัลงดว้ยมอืตนเอง

สภุาษติ 14:1

บตุรโงเ่ขลาเป�นความหายนะแกบ่ดิา และภรรยาข�ีทะเลาะกเ็หมอืน

น�าฝนยอ้ยหยดไมห่ยดุ บา้นกบัทรพัยส์มบตัเิป�นมรดกมาจากบดิา แต่

ภรรยาท�ีฉลาดมาจากพระยาหเ์วห -์สภุาษติ 19:13-14

อาศยัอยู่ในแดนกนัดาร ดกีวา่อยู่กบัหญงิข�ีทะเลาะและจู้จ�ีข�ีบน่

สภุาษติ 21:19

ภรรยาท�ีเลศิประเสรฐิใครเลา่จะหาพบ? คณุคา่ของเธอเลศิล�ากวา่ทบัทมิ

สามขีองเธอกไ็วใ้จเธอ และเขาจะไมข่าดประโยชนใ์ดๆ เธอนาํส�ิงดมีา

ใหเ้ขา ไมน่าํส�ิงรา้ย ตลอดวนัคนืแหง่ชวีติของเธอ เธอแสวงหาขนแกะ

และป�าน และทาํงานดว้ยมอือยา่งเตม็ใจ เธอเป�นเหมอืนเรอืของพอ่คา้

เธอนาํอาหารของเธอมาจากท�ีไกล เธอลกุข�ึนต�ังแตย่งัมดือยู่และจดั

อาหารใหค้รอบครวัของเธอ และจดังาน ใหแ้กส่าวใชข้องเธอ เธอ



พเิคราะหด์ไูรน่าแลว้ซ�ือไว ด้ว้ยรายไดข้องเธอ เธอปลกูสวนองุ่น เธอ

คาดเอวของเธอดว้ยกาํลงั และทาํใหแ้ขนของเธอแขง็แรง เธอรู้วา่

สนิคา้ของเธอจะไดก้าํไร กลางคนืตะเกยีงของเธอกไ็มด่บั เธอย�ืนมอื

ออกจบัไน และมอืของเธอจบัเคร�ืองป��นฝ�าย เธอหยบิย�ืนใหค้นยากจน

เธอย�ืนมอืออกชว่ยคนขดัสน เธอไมก่ลวัหมิะมาทาํใหค้รอบครวัของ

เธอหนาว เพราะทกุคนในครอบครวัสวมเส�ือสองช�ัน เธอทาํผา้ปเูตยีง

สาํหรบัเธอ เส�ือผา้ของเธอทาํดว้ยผา้ลนินิเน�ือละเอยีดและผา้สมีว่ง

สามขีองเธอเป�นท�ีรู้จกัท�ีประตเูมอืง เม�ือเขาน�ังอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญข่อง

แผน่ดนิ เธอทาํเคร�ืองนุ่งหม่ดว้ยผา้ลนินิไวข้าย เธอสง่ผา้คาดเอวใหแ้ก่

พอ่คา้ กาํลงัและความสงา่ผา่เผยเป�นอาภรณข์องเธอ เธอหวัเราะใหแ้ก่

เหตกุารณท์�ีจะมาถงึ เธออา้ปากกลา่วดว้ยป�ญญา และคาํสอนเจอืความ

เอน็ดอูยู่ท�ีล�ินของเธอ เธอดแูลความเป�นอยู่ในครอบครวัอยา่งด แีละไม่

เคยเกยีจครา้น ลกูๆ ของเธอต�ืนข�ึนมากช็มเชยเธอ สามขีองเธอก็

สรรเสรญิเธอวา่ “สตรมีากมายทาํไดด้เีลศิ แตเ่ธอเลศิย�ิงกวา่เขาท�ังหมด”

เสนห่เ์ป�นของหลอกลวง และความงามกไ็มจ่รีงั แตส่ตรที�ียาํเกรงพระ

ยาหเ์วห ส์มควรไดร้บัคาํสรรเสรญิ จงใหเ้ธอรบัผลแหง่น�ามอืของเธอ

และใหก้ารงานของเธอสรรเสรญิเธอท�ีประตเูมอืง

สภุาษติ 31:10-31

แตข่า้พเจา้ตอ้งการใหพ้วกทา่นเขา้ใจวา่ พระครสิตท์รงเป�นศรีษะของ

ชาย ทกุคน และชายเป�นศรีษะของหญงิ และพระเจา้เป�นพระเศยีร

ของพระครสิต เ์พราะเหตนุ�ีเอง ผู้หญงิจงึสมควรจะมสีญัลกัษณแ์หง่

พวกทา่นเสยีใจ แตเ่พราะความเสยีใจน�ันทาํใหท้า่นกลบัใจ เพราะวา่

ทา่นท�ังหลายไดร้บัความเสยีใจตามพระประสงคข์องพระเจา้ ทา่นจงึ

ไมไ่ดร้บัผลรา้ยจากเราเลย เพราะวา่ความเสยีใจตามพระประสงคข์อง

พระเจา้ ทาํใหเ้กดิการกลบัใจ ซ�ึงจะนาํไปสู่ความรอดและจะไมท่าํให้

เสยีใจ แตค่วามเสยีใจอยา่งโลกน�ันยอ่มนาํสู่ความตาย จงดสูวิา่ความ

เสยีใจตามพระประสงคข์องพระเจา้เชน่น�ีนาํไปสู่การเอาจรงิเอาจงั

เพยีงไร และยงัทาํใหเ้กดิการขวนขวายท�ีจะพสิจูนต์วัเอง เกดิความขุ่น

เคอืง ความต�ืนตวั ความอาลยั ความกระตอืรอืรน้ และเกดิการลงโทษ

พวกทา่นพสิจูนต์วัเองในทกุดา้นแลว้วา่เป�นผู้ปราศจากความผดิใน

เร�ืองน�ีดว้ยเหตนุ�ีถงึแมว้า่ขา้พเจา้เขยีนจดหมายถงึทา่นท�ังหลาย กไ็มใ่ช่

เพราะเหน็แกค่นท�ีทาํผดิ หรอืเพราะเหน็แกค่นท�ีตอ้งทนตอ่การรา้ย แต่

เพ�ือใหก้ารเอาจรงิเอาจงัท�ีทา่นมตีอ่เรา ปรากฏกบัพวกทา่นเฉพาะพระ

พกัตรข์องพระเจา้ เพราะเหตนุ�ีเราจงึไดร้บัการหนนุใจ นอกจากไดร้บั

การหนนุใจแลว้ เรายงัมคีวามยนิดมีากย�ิงข�ึนเน�ืองจากความยนิดขีองทติั

ส เพราะพวกทา่นทกุคนทาํใหจ้ติใจของเขาสงบ เพราะท�ีขา้พเจา้อวด

เร�ืองของทา่นแกท่ติสั ขา้พเจา้กไ็มต่อ้งละอายเลย แตท่กุส�ิงท�ีเราพดูกบั

ทา่นท�ังหลายเป�นความจรงิอยา่งไร ส�ิงท�ีเราอวดกบัทติสักป็รากฏเป�น

จรงิอยา่งน�ัน และความรกัท�ีเขามตีอ่พวกทา่นกเ็พ�ิมพนูข�ึน เม�ือเขา

ระลกึถงึความเช�ือฟ�งของพวกทา่น และการท�ีพวกทา่นทกุคนตอ้นรบั

เขาดว้ยความเกรงกลวัและตวัส�ัน ขา้พเจา้ช�ืนชมยนิด เีพราะขา้พเจา้

ม�ันใจพวกทา่นไดอ้ยา่งเตม็ท�ี-2 โครนิธ 7์:1-16



รบัพวกเจา้ไว้เราจะเป�นดงับดิา ของพวกเจา้ พวกเจา้จะเป�น บตุรชาย

บตุรหญงิ ของเรา” พระเจา้ผู้ทรงฤทธานภุาพท�ังส�ินไดต้รสัดงัน�ัน

2 โครนิธ 6์:14-18

ทา่นท�ีรกัท�ังหลาย ในเม�ือเรามพีระสญัญาเชน่น�ีขอใหเ้ราชาํระตวัเอง

ใหป้ราศจากมลทนิทกุอยา่งของเน�ือหนงัและวญิญาณ จงมคีวาม

บรสิทุธ�ิอยา่งสมบรูณด์ว้ยความเกรงกลวัพระเจา้ จงเป�ดใจรบัเราเถดิ

เราไมไ่ดท้าํผดิตอ่ใคร หรอืทาํลายใคร หรอืเอาเปรยีบใครเลย ขา้พเจา้

พดูเชน่น�ีไมใ่ชเ่พ�ือจะลงโทษพวกทา่น เพราะขา้พเจา้ไดบ้อกกอ่นหนา้น�ี

แลว้วา่ ทา่นท�ังหลายอยู่ในใจของเรา จะตายหรอืจะเป�นกอ็ยู่ดว้ยกนั

ขา้พเจา้ไวใ้จและภมูใิจในพวกทา่นมาก ขา้พเจา้ไดร้บัการหนนุใจอยา่ง

บรบิรูณ แ์ละมคีวามยนิดอียา่งเหลอืลน้ในความยากลาํบากทกุอยา่งของ

เรา เพราะวา่เม�ือมาถงึแควน้มาซโิดเนยีแลว้ รา่งกายของเราไมไ่ด้

พกัผอ่นเลย แตพ่บความลาํบากรอบดา้น ภายนอกมกีารตอ่สู้ภายในมี

ความกลวั แตพ่ระเจา้ผู้ทรงหนนุใจคนท�ีทอ้ใจ ไดท้รงหนนุใจเราดว้ย

การมาของทติสั และไมเ่ฉพาะเพยีงการมาของเขาเทา่น�ัน แตย่งัดว้ย

การหนนุน�าใจท�ีเขาไดร้บัจากพวกทา่น เขาบอกเราถงึความอาลยัและ

ความโศกเศรา้ของทา่น ท�ังความกระตอืรอืรน้ของทา่นท�ังหลายท�ีมตีอ่

ขา้พเจา้ ทาํใหข้า้พเจา้ย�ิงมคีวามยนิดมีากข�ึน เพราะถงึแมว้า่ขา้พเจา้ทาํ

ใหท้า่นเสยีใจเพราะจดหมายฉบบัน�ัน ขา้พเจา้กไ็มเ่สยีใจ (แมก้อ่นหนา้

น�ีขา้พเจา้จะเสยีใจ เพราะขา้พเจา้เหน็วา่จดหมายฉบบัน�ันทาํใหพ้วก

ทา่นเสยีใจแมเ้พยีงช�ัวขณะ) แตบ่ดัน�ีขา้พเจา้มคีวามยนิด ไีมใ่ชเ่พราะ

สทิธอิาํนาจน�ีอยู่บนศรีษะ เพราะเหน็แกพ่วกทตูสวรรค์

1 โครนิธ 1์1:3, 10

จงใหบ้รรดาผู้หญงิอยู่เงยีบๆ ในครสิตจกัร เพราะวา่พวกเขาไมไ่ดร้บั

อนญุาตใหพ้ดู แตใ่หม้คีวามนอบนอ้มเหมอืนท�ีธรรมบญัญตักิลา่วไว้

ถา้พวกเขาตอ้งการจะเรยีนรู้ส�ิงใด กใ็หถ้ามสามขีองตนท�ีบา้น เพราะวา่

การท�ีผู้หญงิจะพดูในครสิตจกัรน�ันกเ็ป�นเร�ืองนา่อาย

1 โครนิธ 1์4:34-35

สว่นภรรยาจงยอมเช�ือฟ�งสามขีองตน เหมอืนยอมเช�ือฟ�งองคพ์ระผู้เป�น

เจา้ เพราะวา่สามเีป�นศรีษะของภรรยา เหมอืนพระครสิตท์รงเป�น

ศรีษะของครสิตจกัรซ�ึงเป�นพระกายของพระองค โ์ดยพระองคเ์ป�นพระ

ผู้ชว่ยใหร้อด ครสิตจกัรยอมเช�ือฟ�งพระครสิตอ์ยา่งไร ภรรยากค็วรยอม

เช�ือฟ�งสามทีกุประการอยา่งน�ัน -เอเฟซสั 5:22-24

สว่นพวกผู้หญงิกเ็หมอืนกนั ควรแตง่กายใหส้ภุาพดว้ยความเหมาะสม

และพอเหมาะพอควร ไมต่อ้งถกัผมหรอืประดบักายดว้ยทองคาํ ไขม่กุ

หรอืเส�ือผา้ราคาแพง แตป่ระดบัดว้ยการทาํด สีมกบัเป�นหญงิท�ี

ประกาศตนวา่นมสัการพระเจา้ ใหผู้้หญงิ เรยีนอยา่งเงยีบๆ ดว้ยความ

นอบนอ้มอยา่งย�ิง ขา้พเจา้ไมย่อมใหผู้้หญงิส�ังสอนหรอืควบคมุ ผู้ชาย

แตใ่หเ้ธออยู่เงยีบๆ เพราะพระเจา้ทรงสรา้งอาดมักอ่น แลว้จงึสรา้งเอวา

และอาดมัไมไ่ดถ้กูลอ่ลวง แตผู่้หญงิถกูลอ่ลวงและทาํบาป แตถ่งึกระน�ัน

เธอกจ็ะไดร้บัความรอดในการมบีตุร ถา้หากพวกเธอดาํรงอยู่ในความ

เช�ือ ความรกั และความบรสิทุธ�ิดว้ยความสงบเสง�ียม -1 ทโิมธ 2ี:9-15



(พดูถงึภรรยาของผู้นาํ) สว่นพวกผู้หญงิกเ็หมอืนกนั ตอ้งเป�นคนนา่นบัถื

อ ไมใ่สร่า้ยคนอ�ืน รู้จกัประมาณตน ซ�ือสตัยใ์นทกุๆ เร�ือง

1 ทโิมธ 3ี:11

สว่นบรรดาผู้หญงิสงูอายกุเ็หมอืนกนั สอนพวกนางใหป้ระพฤตดิว้ย

ความนา่นบัถอื ไมใ่สร่า้ย ไมต่ดิเหลา้ แตเ่ป�นผู้สอนส�ิงท�ีดงีาม เพ�ือ

อบรมหญงิสาวใหร้กัสามแีละบตุรของพวกตน มสีตสิมัปชญัญะ เป�น

คนบรสิทุธ�ิดแูลบา้นเรอืนอยา่งด มีคีวามเมตตาและเช�ือฟ�งสามขีองตน

เพ�ือวา่พระวจนะของพระเจา้จะไมถ่กูดหูม�ิน -ทติสั 2:3-5

สว่นพวกทา่นท�ีเป�นภรรยากเ็ชน่กนั จงยอมเช�ือฟ�งสามขีองตน เพ�ือวา่

แมส้ามบีางคนไมเ่ช�ือพระวจนะ แตค่วามประพฤตขิองภรรยากอ็าจจะ

จงูใจพวกเขาใหเ้ช�ือได โ้ดยไมต่อ้งพดูเลยสกัคาํเดยีว คอืเม�ือพวกเขาได้

เหน็ความประพฤตทิ�ีนอบนอ้ม และบรสิทุธ�ิของพวกทา่น อยา่ประดบั

ตวัแตภ่ายนอก ดว้ยการถกัผม การสวมใสเ่คร�ืองทอง หรอืการนุ่งหม่

เส�ือผา้ แตจ่งประดบัดว้ยบคุลกิท�ีซอ่นอยู่ในใจ ดว้ยเคร�ืองประดบัซ�ึงไมรู่้

เส�ือมสลาย คอืดว้ยจติใจท�ีสภุาพออ่นโยนและจติใจท�ีสงบ ซ�ึงเป�นส�ิงล�า

คา่ย�ิงนกัในสายพระเนตรพระเจา้ เพราะวา่บรรดาสตรผีู้บรสิทุธ�ิใน

สมยักอ่นน�ัน ผู้ซ�ึงหวงัในพระเจา้ กไ็ดป้ระดบักายโดยยอมเช�ือฟ�งสามี

ของตน เชน่นางซาราหเ์ช�ือฟ�งอบัราฮมัและเรยีกทา่นวา่นาย ถา้ทา่น

ท�ังหลายประพฤตดิ แีละไมม่คีวามหวาดกลวัส�ิงใด พวกทา่นกเ็ป�นบตุร

หลานของนาง -1 เปโตร 3:1-6

เป�นเน�ืออนัเดยีวกนั เพราะฉะน�ันส�ิงซ�ึงพระเจา้ทรงผกูพนักนัแลว้ อยา่

ใหม้นษุยท์าํใหพ้รากจากกนัเลย” พวกเขาจงึถามพระองคว์า่ “ถา้อยา่ง

น�ันทาํไมโมเสสส�ังใหท้าํหนงัสอืหยา่ใหภ้รรยา แลว้กห็ยา่ได?้” พระองค์

ตรสักบัพวกเขาวา่ “โมเสสยอมใหท้า่นท�ังหลายหยา่ภรรยา เพราะใจ

ของทา่นแขง็กระดา้ง แตเ่ม�ือเดมิไมไ่ดเ้ป�นอยา่งน�ัน เราขอบอกทา่น

ท�ังหลายวา่ ใครกต็ามท�ีหยา่ภรรยาของตน แลว้ไปมภีรรยาใหมก่ผ็ดิ

ประเวณ เีวน้แตว่า่นางเป�นชู้กบัชายอ�ืน ” พวกสาวกทลูพระองคว์า่

“ถา้ลกัษณะสามภีรรยาเป�นอยา่งน�ัน ไมแ่ตง่งานยงัจะดกีวา่” พระองค์

ทรงตอบวา่ “ไมใ่ชท่กุคนจะรบัคาํสอนน�ีได ย้กเวน้คนท�ีพระเจา้ประทาน

ใหเ้ทา่น�ัน เพราะคนท�ีเป�นขนัทตี�ังแตเ่กดิกม็ คีนท�ีมนษุยท์าํใหเ้ป�นขนัที

กม็ คีนท�ีทาํตวัเองใหเ้ป�นขนัทเีพราะเหน็แกแ่ผน่ดนิสวรรคก์ม็ ใีครรบัได้

กใ็หร้บัเอาเถดิ” -มทัธวิ 19:3-12

อยา่เขา้เทยีมแอกกบัคนท�ีไมเ่ช�ือ เพราะวา่ความชอบธรรมจะมสีว่น

อะไรกบัความอธรรม? และความสวา่งจะมสีว่นกบัความมดืไดอ้ยา่งไร?

พระครสิตก์บัเบลอีลัจะไปดว้ยกนัไดอ้ยา่งไร? หรอืคนท�ีเช�ือจะมสีว่น

อะไรกบัคนท�ีไมเ่ช�ือ? วหิารของพระเจา้จะตกลงอะไรกบัรปูเคารพ?

เพราะวา่เราเป�นวหิารของพระเจา้ผู้ทรงพระชนม ด์งัท�ีพระเจา้ตรสัไวว้า่

“เราจะอยู่ในเขาท�ังหลายและจะดาํเนนิในหมู่พวกเขา เราจะเป�นพระ

เจา้ของพวกเขา และเขาจะเป�นประชากรของเรา” “ฉะน�ัน พวกเจา้

จงออกจากทา่มกลางพวกเขา และจงแยกตวัออกจากเขาท�ังหลาย

องคพ์ระผู้เป�นเจา้ ไดต้รสั อยา่แตะตอ้งส�ิงท�ีไมส่ะอาด แลว้เราจงึจะ



การตสีอนเสยีจรงิๆ และจติใจของขา้ดหูม�ินการตกัเตอืน ขา้ไมฟ่�งเสยีง

ครขูองขา้ หรอืเอยีงหใูหแ้กผู่้ส�ังสอนของขา้ ขา้จวนจะยอ่ยยบัอยู่รอมรอ่

ในทา่มกลางคนท�ีประชมุกนัอยู่น�ัน” จงด�ืมน�าจากถงัเกบ็น�าของเจา้

ด�ืมน�าไหลจากบอ่ของเจา้เอง ควรหรอืท�ีจะใหน้�าพขุองเจา้ไหลเพร�ือ

ออกไปนอกบา้น? และใหธ้ารน�าน�ันไหลไปท�ีลานเมอืง? จงใหม้นัเป�น

ของเจา้แตผู่้เดยีว และไมใ่ชส่าํหรบัคนแปลกหนา้ดว้ย จงใหน้�าพขุอง

เจา้ไดร้บัพร และจงเปรมปรดี�ิอยู่กบัภรรยาคนท�ีเจา้ไดเ้ม�ือหนุ่มน�ัน

เหมอืนนางกวางท�ีนา่รกั และเหมอืนแมเ่ลยีงผาท�ีงามสงา่ จงใหถ้นัของ

ภรรยาเจา้เป�นท�ีหนาํใจเจา้อยู่ทกุเวลา จงด�ืมด�าอยู่กบัความรกัของนาง

เสมอ ลกูเอย๋ เจา้จะเคลบิเคล�ิมอยู่กบัหญงิแพศยาทาํไมเลา่? หรอืโอบ

กอดอกของหญงิสาํสอ่นอยู่ทาํไม? เพราะวา่ทางของคนกอ็ยู่ในสายพระ

เนตรพระยาหเ์วห แ์ละพระองคท์รงเฝ�าดหูนทางท�ังส�ินของเขา ความ

บาปช�ัวของคนอธรรมดกัตวัเขาเอง และเขากต็ดิอยู่กบัตาขา่ยบาปของ

เขา เขาจะตายเพราะขาดวนิยัในชวีติ และเพราะความโงอ่ยา่งย�ิงของ

เขา เขาจงึหลงเจ�ินไป -สภุาษติ 5

พวกฟารสิมีาทดลองพระองคโ์ดยทลูถามวา่ “ผู้ชายจะหยา่ภรรยาของ

เขาไมว่า่จะดว้ยเหตผุลอะไรกต็าม เป�นส�ิงท�ีถกูตอ้งตามธรรมบญัญตัิ

หรอืไม?่” พระองคต์รสัตอบวา่ “ทา่นท�ังหลายไมไ่ดอ้า่นหรอืวา่ พระผู้

ทรงสรา้งมนษุยแ์ตเ่ดมิน�ัน ทรงสรา้งใหเ้ป�นชายและหญงิ และตรสัวา่

‘เพราะเหตนุ�ีผู้ชายจะละบดิามารดาไปผกูพนัอยู่กบัภรรยา และเขาท�ัง

สองจะเป�นเน�ือเดยีวกนั’ ดว้ยเหตนุ�ีเขาท�ังสองจงึไมเ่ป�นสองตอ่ไป แต่

สามี

ใครพบภรรยากพ็บของด แีละไดค้วามโปรดปรานจากพระยาหเ์วห์

สภุาษติ 18:22

และพวกทา่นไดท้าํอยา่งน�ีอกีดว้ย คอืทา่นเอาน�าตารดท�ัวแทน่บชูาของ

พระยาหเ์วห ร์อ้งไหค้ร�าครวญเพราะพระองคไ์มส่นพระทยัหรอืรบั

เคร�ืองบชูาดว้ยชอบพระทยัจากมอืของทา่นอกีแลว้ พวกทา่นถามวา่

“เหตใุดพระองคจ์งึไมร่บั?” เพราะวา่พระยาหเ์วหท์รงเป�นพยาน

ระหวา่งทา่นกบัภรรยาคนท�ีทา่นไดเ้ม�ือหนุ่มน�ัน แมว้า่นางเป�นคู่เคยีง

ของทา่นและเป�นภรรยาของทา่นตามพนัธสญัญา ทา่นกท็รยศตอ่นาง

แตไ่มม่สีกัคนหน�ึงท�ีมสีตจิะทาํอยา่งน�ีผู้มสีตนิ�ันยอ่มประสงคอ์ะไร?

ยอ่มประสงคล์กูหลานท�ีเช�ือฟ�งพระเจา้ ดงัน�ันจงระวงัตวัใหด้ อียา่ให้

ผู้ใดทรยศตอ่ภรรยาคนท�ีไดเ้ม�ือหนุ่มน�ัน พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของ

อสิราเอลตรสัวา่ “เพราะวา่เราเกลยีดชงัการหยา่รา้ง และความทารณุ ”

พระยาหเ์วหจ์อมทพัตรสัดงัน�ีแหละ เพราะฉะน�ัน จงระวงัตวัใหด้ อียา่

เป�นคนทรยศ -มาลาค 2ี:13-16

สว่นสามกีจ็งรกัภรรยาของตน เหมอืนพระครสิตท์รงรกัครสิตจกัร และ

ประทานพระองคเ์องเพ�ือครสิตจกัร เพ�ือจะทาํใหค้รสิตจกัรบรสิทุธ�ิโดย

การชาํระดว้ยน�าและพระวจนะ เพ�ือพระองคจ์ะไดค้รสิตจกัรท�ีมศีกัด�ิศรี

ไมม่ดีา่งพรอ้ย ร�ิวรอย หรอืมลทนิใดๆ เลย แตบ่รสิทุธ�ิปราศจากตาํหนิ

ในทาํนองเดยีวกนั สามตีอ้งรกัภรรยาของตนเหมอืนรกัรา่งกายของ

ตวัเอง คนท�ีรกัภรรยาของตวัเองกร็กัตวัเองดว้ย เพราะวา่ไมม่ใีคร



เกลยีดชงักาย ของตนเอง มแีตเ่ล�ียงดแูละทะนถุนอม เหมอืนท�ีพระ

ครสิตท์รงทาํแกค่รสิตจกัร เพราะวา่เราเป�นอวยัวะของพระกายของ

พระองค “์เพราะเหตนุ�ีเอง ผู้ชายจะละบดิามารดาไปผกูพนัอยู่กบัภรรยา

และเขาท�ังสองจะเป�นเน�ือเดยีวกนั” ความล�าลกึในเร�ืองน�ีสาํคญั และ

ขา้พเจา้เขา้ใจวา่หมายถงึพระครสิตแ์ละครสิตจกัร อยา่งไรกด็ พีวก

ทา่นแตล่ะคนจงรกัภรรยาของตนเหมอืนรกัตวัเอง และภรรยากจ็งยาํ

เกรงสาม -ีเอเฟซสั 5:25-33

สามที�ังหลายจงรกัภรรยาของตน และอยา่ทาํรนุแรงตอ่พวกนาง

โคโลส 3ี:19

(เง�ือนไขของการเป�นผู้นาํ) ปกครองครอบครวัของตนไดด้ อีบรมบตุร

ธดิา ใหม้คีวามนอบนอ้มดว้ยความเคารพนบัถอืเป�นอยา่งย�ิง (เพราะถา้

ชายคนไหนไมรู่้จกัปกครองครอบครวัของตน คนน�ันจะดแูลครสิตจกัร

ของพระเจา้ไดอ้ยา่งไร?) -1 ทโิมธ 3ี:4-5

ถา้ใครไมเ่ล�ียงดญูาตพิ�ีนอ้ง และโดยเฉพาะคนในครอบครวัแลว้ คนน�ัน

กป็ฏเิสธความเช�ือ และช�ัวย�ิงกวา่คนท�ีไมเ่ช�ือเสยีอกี -1 ทโิมธ 5ี:8

พวกทา่นท�ีเป�นสามกีเ็ชน่กนั จงอยู่กนิกบัภรรยาดว้ยความเขา้ใจ ใน

ฐานะท�ีเธอเป�นเพศ ท�ีออ่นแอกวา่ และจงใหเ้กยีรตเิธอในฐานะท�ีเป�น

ทายาทรว่มรบัชวีติอนัเป�นพระคณุ เพ�ือคาํอธษิฐานของพวกทา่นจะไม่

ถกูขดัขวาง -1 เปโตร 3:7

เก�ียวกบัชวีติแตง่งาน

เพราะเหตนุ�ันผู้ชายจะละจากบดิามารดาของเขาไปผกูพนัอยู่กบัภรรยา

และเขาท�ังสองจะเป�นเน�ือเดยีวกนั -ปฐมกาล 2:24

อยา่เก�ียวดองกบัเขาโดยการแตง่งาน อยา่ยกบตุรสาวของทา่นใหแ้ก่

บตุรชายของเขา หรอืรบับตุรสาวของเขามาใหบ้ตุรชายของทา่น เพราะ

เขาจะทาํใหบ้ตุรชายของทา่นหนัจากการตดิตามเราไปปรนนบิตัพิระ

อ�ืนๆ แลว้พระยาหเ์วหจ์ะทรงพระพโิรธตอ่ทา่นท�ังหลายและจะทรง

ทาํลายทา่นอยา่งรวดเรว็ -เฉลยธรรมบญัญตั 7ิ:3-4

ลกูเอย๋ จงต�ังใจฟ�งป�ญญาของขา้ จงเอยีงหขูองเจา้ฟ�งความเขา้ใจของขา้

เพ�ือเจา้จะรกัษาความเฉลยีวฉลาดไว แ้ละปากของเจา้จะระแวดระวงั

ความรู้เพราะปากของหญงิแพศยากห็ยาดน�าผ�ึงออกมา และคาํพดู

ของนางกล็�ืนย�ิงกวา่น�ามนั แตใ่นท�ีสดุ นางกข็มอยา่งบอระเพด็ และคม

อยา่งดาบสองคม เทา้ของนางกา้วลงไปสู่ความตาย ยา่งเทา้ของนางมุ่ง

ตรงไปยงัแดนคนตาย นางไมส่นใจวถิแีหง่ชวีติ หนทางของนางวนเวยีน

ไป และนางไมรู่้ลกูท�ังหลายเอย๋ บดัน�ีจงฟ�งขา้ และอยา่พรากจาก

ถอ้ยคาํแหง่ปากของขา้ จงหลกีทางของเจา้ใหไ้กลจากนาง อยา่ไปใกล้

ประตบูา้นของนาง เกรงวา่เจา้จะใหเ้กยีรตขิองเจา้แกค่นอ�ืน และใหป้�

เดอืนของเจา้แกค่นไรเ้มตตา เกรงวา่คนแปลกหนา้จะอ�ิมเอมดว้ย

ทรพัยส์นิของเจา้ และของท�ีไดม้าดว้ยน�าพกัน�าแรงของเจา้จะตกไปใน

บา้นของคนตา่งดา้ว และเม�ือบ�ันปลายชวีติของเจา้มาถงึ เจา้จะครวญ

คราง เม�ือเน�ือและกายของเจา้เส�ือมส�ินไป และเจา้พดูวา่ “ขา้เกลยีด


