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สารบัญ 

 เด็กๆเป็นคนชั"วโดยปกติวิสัย 

 พ่อแม่ตอ้งลงโทษและใหร้างวลัเหมือนพระเจา้ 

 พระเจา้ทรงถือวา่พ่อแม่ตอ้งรับผิดชอบเรื"องการฝึกวินยั 

 การลงโทษเป็นสิ"งจาํเป็นและเป็นตวัขดัเกลาอุปนิสัยที"เหมาะสม 

 การขาดการฝึกวินยันาํไปสู่ความอบัอายต่อหนา้คนอื"น 

 พ่อแม่ควรเริ"มตน้ตั4งแต่เด็กๆ ฝึกวินยัต่อไปอยา่งสัตยซื์"อ 

 “เมื"อเขาชราแลว้ เขาจะไม่พรากจากทางนั4น” 

 วิธีเลี4ยงลูกตามแบบพระเจา้ของคุณนายซูซานนาห์ เวสลีย ์

 การตีสอนเด็กๆป้องกนัพวกเขาไม่ใหต้กนรกไดอ้ยา่งไร! 

 ตอบขอ้โตแ้ยง้ต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การแก้ไขและการฝึกวนัิยเดก็ 
“ฝ่ายท่านผู้เป็นบิดา...จงอบรมบุตรด้วยการสั�งสอนและการตักเตือนตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า” 

– อฟ. 6:4  

“ถ้าท่านทั'งหลายทนเอาการตีสอน พระเจ้าย่อมทรงปฏิบัติต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตร ด้วยว่ามีบุตร

คนใดเล่าที�บิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้าง” – ฮบ. 12:7 

“บุคคลที�สงวนไม้เรียวกเ็กลียดบุตรชายของตน แต่ผู้ที�รักเขาพยายามตีสอนเขาทันเวลา” – สภษ. 

13:24 

“จงตีสอนบุตรชายของตนเมื�อยังมีความหวัง อย่าหมดกาํลังใจเพราะเหตุการณ์ร้องไห้ของเขา” – 

สภษ. 19:18 

“อย่ายับยั'งการตีสอนเสียจากเดก็ เพราะถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียว เขาจะไม่ตาย เจ้าจะตีเขาด้วยไม้เรียว 

แล้วเจ้าจะช่วยชีวิตของเขาใ ห้รอดจากนรก” – สภษ. 23:13-14 

“ไม้เรียวและคาํตักเตือนให้เกิดปัญญา แต่ถ้าปล่อยเดก็ไว้แต่ลาํพังจะนาํความอับอายมาสู่มารดาของ

ตน” – สภษ. 29:15 

“จงฝึกสอนบุตรชายของเจ้า และเขาจะให้เจ้าได้หยุดพัก เออ เขาจะให้ความปีติยินดีแก่ใจของเจ้า” – 

สภษ. 29:17 

ลูกสัตวที์"เพิ"งเกิดส่วนใหญ่พึ"งตวัเองไดภ้ายในไม่กี"สัปดาห์หรือไม่กี"เดือนอยา่งมากสุด แต่มนัเป็น

เรื"องปกติที"เด็กๆจะตอ้งอยูใ่นบา้นและพึ"งพาพ่อแม่ของตนเป็นอยา่งมากเป็นเวลายี"สิบปี ลูกลาหรือลูกแกะ

สามารถเดินไดใ้นวนัที"มนัถูกคลอดออกมา แต่เด็กปกติแลว้ตอ้งใชเ้วลาสิบหรือสิบสองเดือน เห็นไดช้ดัวา่

พระเจา้ทรงประสงคใ์หเ้ด็กช่วยเหลือตวัเองไม่ไดแ้ละตอ้งพึ"งพานานพอที"จะอยูใ่นบา้นสาํหรับการฝึกอบรม 

พระเจา้ทรงประสงคใ์หบ้า้นเป็นที"ๆจะพฒันาในตวัเด็ก คือ คุณสมบติัดา้นศีลธรรมและหลกัการต่างๆและ

นิสัยและการปรับตวัต่างๆที"จาํเป็นต่ออุปนิสัยที"ดี 

พ่อแม่ของสัตวรั์บผิดชอบในการฝึกลูกเลก็ๆของพวกมนั และตามสัญชาตญาณแลว้พวกมนัก็ถูก

สอนโดยพระเจา้ที"จะตีสอนลูกๆของพวกมนั ที"จะสอนความเชื"อฟังและนิสัยต่างๆที"ปลอดภยัแก่พวกมนั แม่



ไก่และแม่นกจิกลูกเลก็ๆของพวกมนั หลายครั4 งผมเคยเห็นแม่ววัเตะลูกของมนัเพื"อยบัย ั4งความพยายามอนั

กระจองอแงที"จะดูดนม ซึ"งทาํใหแ้ม่ววัเจ็บปวด แม่หมีตีลูกๆของพวกมนัอยา่งรุนแรงบางครั4 งเพื"อระงบัการ

ต่อสู้หรือเพื"อบงัคบัใหเ้ชื"อฟัง คนขี"มา้และนกัฝึกสัตวท์ุกคนต่างรู้วา่การลงโทษบางครั4 งก็เป็นสิ"งจาํเป็นในการ

จดัการกบัสัตว ์แน่นอนวา่เด็กๆตอ้งการการฝึกวินยัและการแกไ้ขมากยิ"งกวา่สัตวเ์สียอีก 

เด็ก ต้ๆองการการแก้ไขเพราะพวกเขาชั�วโดยปกติวสัิย 

 มีเหตุผลที"เฉพาะเจาะจงที"วา่ทาํไมเด็กๆก็ตอ้งการการลงโทษเป็นครั4 งคราวเช่นกนั เหตุผลนั4นก็คือวา่

เด็กๆทุกคนสืบทอดธรรมชาติบาปที"เผา่พนัธุ์มนุษยมี์มาโดยตลอดตั4งแต่ความบาปของอาดมัและเอวา แมเ้ด็ก

เลก็ๆมีเสน่ห์น่าดึงดูด น่ารัก พวกเขาก็บาปหนาในปกติวิสัย มนัเป็นความจริงที"วา่ 

“ไม่ใช่ในความลืมเลือนทั4งหมด 

และไม่ใช่ในความเปลือยเปล่าทั4งสิ4น 

แต่ในหมู่เมฆแห่งสง่าราศีเรามา 

จากพระเจา้ผูท้รงเป็นบา้นของเรา” 

 เด็กเลก็ๆมีอะไรบางอยา่งที"เป็นแบบสวรรค ์อะไรบางอยา่งที"ใสซื"อบริสุทธิM  อะไรบางอย่างที"

อ่อนหวานน่ารักแสนวิเศษเกี"ยวกบัพวกเขา พวกเขาเป็นของขวญัจากพระเจา้ที"ไม่อาจตีราคาได ้แต่เด็กเลก็ๆ

เช่นนั4นทุกคนก็มีรอยเปื4 อนแห่งบาปมาตั4งแต่เกิด ทุกคนมีปกติวิสัยที"หากไม่ถูกขดัเกลาอาจนาํไปสู่การ

ฆาตกรรม การเล่นชู ้การพูดหมิ"นประมาทพระเจา้ การทา้ทายพระเจา้ และนรก! 

 พระวจนะของพระเจา้สอนว่าเด็กเลก็ๆเกิดมาพร้อมกบัรอยเปื4 อนแห่งบาป เพลงสดุดี 58:3 กล่าววา่ 

“คนชั"วหลงเจิ"นไปตั4งแต่จากครรภ ์เขาหลงทางไปตั4งแต่เกิด คือพูดมุสา” ดาวิดในคาํอธิษฐานที"มาจากใจที"

แตกสลายของเขาหลงัจากไดก้ระทาํความบาปอนัน่าละอายกบันางบทัเชบา กล่าววา่ “ดูเถิด ขา้พระองคถื์อ

กาํเนิดมาในความชั"วชา้ และมารดาตั4งครรภข์า้พระองคใ์นบาป” (เพลงสดุดี 51:5) เขารู้วา่ความบาปของเขา

มาจากไหน มนัเป็นผลตามปกติวิสัยของธรรมชาติอนัเสื"อมทรามและลม้ลงซึ"งเขามีมาตั4งแต่เกิด คือตั4งแต่การ

ปฏิสนธิของเขาเลยดว้ยซํ4า! ผมไม่ไดห้มายความวา่เด็กเลก็ๆ คือเด็กทารกทั4งหลายที"ยงัไม่รู้ดีรู้ชั"วซึ"งไม่ไดท้าํ

บาปอยา่งรู้ตวัจะตกนรก ตรงกนัขา้ม พระคมัภีร์สอนวา่พวกเขาถูกพิทกัษรั์กษาไว ้โดยพระคุณอนัเปี" ยม

เมตตาของพระเจา้ จนกวา่พวกเขามีอายมุากพอที"จะใหก้ารต่อพระเจา้ได ้จนกวา่พวกเขามีสติรู้เกี"ยวกบับาป 



ไม่มีใครตกนรกเพราะธรรมชาติบาปที"เขาสืบทอดมา ไม่มีใครถูกลงโทษในนรกเพราะบาปทั4งหลายของ

อาดมัซึ"งเขาเป็นผูมี้ส่วนโดยไม่รู้ตวัจากการสืบทอดมา 1 โครินธ์ 15:22 กล่าววา่ “เพราะวา่คนทั4งปวงตอ้งตาย

เกี"ยวเนื"องกบัอาดมัฉนัใด คนทั4งปวงก็จะกลบัไดชี้วิตเกี"ยวเนื"องกบัพระคริสตฉ์นันั4น” ไม่วา่เด็กคนหนึ"งได้

สูญเสียสิ"งใดไปก็ตามจากการที"เขาสืบทอดรอยเปื4 อนแห่งความบาปของอาดมั เขาก็ไดก้ลบัคืนในพระคริสต ์

เด็กคนนั4นถูกพิทกัษรั์กษาใหร้อดปลอดภยัอยูจ่นกวา่เขากลายเป็นคนบาปดว้ยตวัเขาเอง แต่เราตอ้งจาํไวใ้น

การรับมือกบัเด็กๆวา่เรามีธรรมชาติอนัเสื"อมทรามและแปดเปื4 อนที"จะตอ้งรับมือ ที"จะตอ้งกาํราบ และเท่าที"

ทาํได ้เราจะตอ้งนาํมนัให้อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของจิตสาํนึกผิดชอบที"ไดรั้บการพฒันา อุปนิสัยดา้นศีลธรรม 

และเมื"อเด็กคนนั4นไดรั้บความรอด ภายใตก้ารควบคุมดูแลของธรรมชาติใหม่ ซึ"งไดรั้บมาตอนกลบัใจรับเชื"อ 

 ชายผูมี้ชื"อเสียงคนหนึ"งซึ"งกล่าวปราศรัยใหแ้ก่สมาคมคนมองโลกในแง่ดีแอตแลนตา้เมื"อวนัก่อน 

แสดงออกถึงความเชื"อที"วา่ เด็กผูช้ายทุกคนเป็นเด็กดีโดยธรรมชาติและเมื"อไดรั้บโอกาสที"ดีเขาก็จะกลายเป็น

ผูช้ายที"ดีและสง่างาม ในความเป็นจริงแลว้ เขาไดแ้สดงออกถึงความจริงเพียงครึ" งเดียวที"อนัตรายมากๆ หรือ

นอ้ยกวา่ความจริงเพียงครึ" งเดียวเสียอีก เด็กทุกคนมีความสามารถที"จะเป็นคนดีในความหมายที"วา่พระเจา้

ทรงรักเด็กทุกคนและทรงอยากเสด็จเขา้มาในใจและทาํให้เด็กคนนั4นกลายเป็นคนดี และพระเจา้ไดท้รงใส่

ความสามารถบางอยา่งไวใ้นตวัเด็กแลว้ซึ"งโดยการฝึกวินยัอยา่งระมดัระวงัและการหา้มปรามและการฟูมฟัก

ก็อาจพฒันาจนกลายเป็นคุณสมบติัต่างๆที"ดีงามได ้แต่เมื"อถูกทิ4งไวโ้ดยปราศจากการฝึกวินยั ปราศจากการ

หา้มปราม ปราศจากการลงโทษเพราะทาํบาปและปราศจากอิทธิพลอนัชดัเจนเพื"อพระเจา้และความชอบ

ธรรม เด็กทุกคนในโลกก็จะกลายเป็นคนเลว คนชั"ว ไม่แคร์สังคม อาชญากร! พ่อแม่ทุกคนเมื"อมองดูลูกนอ้ย

ผูเ้ป็นที"รักของตนควรจาํไวว้่าทารกนอ้ยคนนั4นไม่ดีไปกว่าคาอิน เด็กคนแรกที"เกิดมาบนโลก ตอนที"เขาถูก

กล่อมในออ้มแขนของเอวามารดาของเขา ลูกของคุณและลูกของผมจะกลายเป็นเหมือนคาอินหากไม่ถูกหา้ม

ปราม ถูกควบคุม ถูกฝึกวินยัและไดรั้บอิทธิพลอยา่งเจาะจงเพื"อความชอบธรรมและเพื"อพระเจา้ 

 ธรรมชาติอนัตกตํ"าที"ถูกสืบทอดมาโดยเด็กทุกคนเรียกร้องวา่เด็กๆควรถูกเลี4ยงดูใหเ้ติบโตในความ

ยาํเกรงพระเจา้ พร้อมกบัการสั"งสอนและการแกไ้ข รวมถึงการอธิษฐานและนํ4าตาดว้ย เมื"อผูใ้ดตระหนกัวา่

หนา้ที"ของพ่อแม่คือ การพาลูกๆที"มีธรรมชาติอนับาปหนาและวิปริตรและเตรียมพวกเขาใหพ้ร้อมสาํหรับ

สวรรค ์มนัก็เป็นเรื"องง่ายที"จะเห็นวา่การลงโทษเพราะความบาปและการหา้มปรามโดยผูมี้สิทธิอาํนาจเป็น

สิ"งจาํเป็นอยา่งยิ"งที"สุดในบา้น 

 



พ่อแม่ต้องลงโทษความบาป 

และให้รางวลัความชอบธรรมเหมือนพระเจ้า 

 จะวา่ไปแลว้ พ่อแม่ยนืก็อยูใ่นตาํแหน่งของพระเจา้ต่อหนา้ลูกๆของตน โดยเฉพาะอยา่งยิ"งผูเ้ป็นพ่อ

มีสิทธิอาํนาจของพระเจา้เหนือลูกๆของเขาในบา้น เขารับหนา้ที"ผูก้ระทาํการแทนของพระเจา้ พระคมัภีร์ใช้

ภาพของบิดาที"เป็นมนุษยบ์่อยๆเพื"อแสดงถึงทศันคติของพระเจา้ที"มีต่อลูกๆของพระองค ์“บิดาสงสารบุตร

ของตนฉันใด พระเยโฮวาห์ทรงสงสารบรรดาคนที"ยาํเกรงพระองคฉ์นันั4น” (สดด. 103:13)  พระเยซูตรัสวา่ 

“เมื"อท่านอธิษฐานจงวา่ ‘ขา้แต่พระบิดาของขา้พระองคท์ั4งหลาย’” (ลูกา 11:2) “เหตุฉะนั4น ถา้ท่านทั4งหลาย

เองผูเ้ป็นคนชั"ว ยงัรู้จกัใหข้องดีแก่บุตรของตน ยิ"งกวา่นั4นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผูท้รงสถิตในสวรรคจ์ะ

ประทานของดีแก่ผูที้"ขอจากพระองค.์ (มธ. 7:11) ผมขอกล่าววา่ พ่อแม่ทั4งหลายยนือยู่ต่อหนา้ลูกๆของตน 

โดยสวมสิทธิอาํนาจของพระเจา้ไวบ้นตวั 

 ดงันั4นในโคโลสี 3:20 เราจึงอ่านวา่ “ฝ่ายบุตรทั4งหลายจงเชื"อฟังบิดามารดาของตนทุกอยา่ง เพราะ

การนี4 เป็นที"ชอบพระทยัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” คาํกล่าวนี4 ช่างน่าทึ"งเสียนี"กระไร ที"วา่สิทธิอาํนาจของพ่อแม่

เหนือลูกๆของตนนั4นจะตอ้งไม่มีขีดจาํกดั และที"วา่ลูกๆจะตอ้งเชื"อฟังพ่อแม่ของตนในทุกสิ�ง! 

 ศีลธรรมที"สูงที"สุดถูกสรุปยอ่ในพระบญัญติัที"วา่ “จงใหเ้กียรติบิดาของเจา้และมารดาของเจา้” 

ศีลธรรมขอ้นั4นจะไดรั้บบาํเหน็จดงันี4 : “เพื"ออายขุองเจา้จะไดย้นืนานบนแผน่ดิน ซึ"งพระเยโฮวาห์พระเจา้ของ

เจา้ประทานให้แก่เจา้” (อพย. 20:12) พ่อแม่ทั4งหลายมีสิทธิอาํนาจของพระเจา้เหนือลูกๆของตน และความ

รับผิดชอบนี4 ช่างจริงจงัและช่างสาํคญัที"สุดเหลือเกิน! 

 แต่พระเจา้ทรงลงโทษผูค้นเพราะความบาป พระคมัภีร์ประกาศเช่นนั4นตั4งแต่ตน้จนจบ แมแ้ต่เหล่าวิ

สุทธิชนของพระเจา้ก็โดนพระองคตี์สอนเพื"อประโยชน์สุขของพวกเขาเอง เนื"องจากพ่อแม่จะตอ้งใชสิ้ทธิ

อาํนาจของพระเจา้เหนือลูกๆของตนในระดบัที"ใหญ่โตมาก พระคมัภีร์จึงสอนอยา่งชดัเจนวา่พ่อแม่ควรตี

สอนลูกๆของตนเพื"อประโยชน์สุขของพวกเขาเอง เหมือนกบัที"พระเจา้ทรงลงโทษลูกๆของพระองคเ์พื"อ

ประโยชน์สุขของพวกเขาเอง 

 ฮีบรู 12:6-8 กล่าววา่ “เพราะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงตีสอนผูที้"พระองคท์รงรัก และเมื"อพระองคท์รง

รับผูใ้ดเป็นบุตร พระองคก์็ทรงเฆี"ยนตีผูน้ั4น’ ถา้ท่านทั4งหลายทนเอาการตีสอน พระเจา้ยอ่มทรงปฏิบติัต่อ



ท่านเหมือนท่านเป็นบุตร ดว้ยวา่มีบุตรคนใดเล่าที"บิดาไม่ไดตี้สอนเขาบา้ง แต่ถา้ท่านทั4งหลายไม่ไดถู้กตี

สอนเช่นเดียวกบัคนทั4งปวง ท่านก็ไม่ไดเ้ป็นบุตร แต่เป็นลูกที"ไม่มีพ่อ” กฎอนัเรียบง่ายไดถู้กใหไ้วต้รงนี4  นั"น

คือ พระเจา้ทรงตีสอนลูกๆของพระองคเ์หมือนกบัที"พ่อดีๆทุกคนตีสอนลูกๆของตน 

 “ถา้ท่านทั4งหลายทนเอาการตีสอน พระเจา้ย่อมทรงปฏิบติัต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตร ดว้ยวา่มีบุตร

คนใดเล่าที"บิดาไม่ไดตี้สอนเขาบา้ง” มนัเป็นเรื"องธรรมชาติอยูแ่ลว้ของการเป็นลูกที"จะรับการตีสอนในเวลา

ที"ตอ้งการ มนัเป็นธรรมชาติอยูแ่ลว้ของการเป็นพ่อที"จะใ ห้การตีสอนในยามที"จาํเป็น พ่อคนใดที"ไม่ตีลูกๆ

ของตนก็ปฏิบติัต่อพวกเขาราวกบัวา่พวกเขาเป็นลูกที"ไม่มีพ่อ (ขอ้ 8) ชายคนใดที"เหมือนคนล่วงประเวณีให้

กาํเนิดบุตรนอกสมรส ก็เพิกเฉยลูกๆของตน ไม่รับผิดชอบต่อพวกเขา ไม่ยอมเป็นพ่อแก่พวกเขา เขาไม่เลี4ยง

ดูเด็กๆเหล่านั4น เขาไม่สั"งสอนพวกเขา เขาไม่ตีสอนพวกเขา เขาไม่ยอมรับเด็กไม่มีพ่อคนนั4นให้เป็นลูกของ

เขา ดงันั4นพระเจา้จึงตรัสวา่ชายคนใดที"ไม่ตีลูกๆของตนเพื"อทาํใหพ้วกเขายาํเกรง ก็ปฏิบติัต่อพวกเขาเหมือน

เป็นลูกที"ไม่มีพ่อ เหมือนเป็นบุตรนอกสมรสที"เขาไม่ตอ้งรับผิดชอบอะไรเลย! ความจริงอนัชดัเจนที"สุดก็คือ

วา่พระเจา้ทรงถือวา่การตีสอนเด็กเป็นหนา้ที"ๆไม่อาจหลีกเลี"ยงไดข้องผูเ้ป็นพ่อที"จะกระทาํต่อลูกๆของตน 

 ในสมยันี4 เมื"อพวกวยัรุ่นที"ทาํตวัเป็นอนัธพาลเขา้ไปอยูใ่นคุกเป็นวา่เล่น เมื"อบา้นที"รับเด็กสาวใจแตก

มีคนอยูแ่น่นไปหมด เมื"อโสเภณีวยัรุ่นมีอยูท่ ั"วทุกเมืองและวิ"งไล่ตามพวกทหาร เมื"อการสูบบุหรี"  การดื"มเหลา้ 

เยาชนที"ประพฤติผิดศีลธรรมและเป็นอาชญากรไดก้ลายเป็นปัญหาศีลธรรมที"ใหญ่โตที"สุดในอเมริกา นกั

การศึกษาบางท่านก็ทาํหนา้เบใ้ส่การฝึกวินยัไม่วา่รูปแบบใดๆ นกัการศึกษาและนกัทฤษฎีที"โง่เขลา ไม่เป็น

ผูใ้หญ่ฝ่ายศีลธรรมและนาํเสนอสิ"งที"ไปปฏิบติัจริงไม่ไดเ้หล่านี4พากนัลม้เหลวอยา่งสิ4นเชิงในการผลิตชาย

และหญิงที"เป็นคนดี คือพลเมืองที"มีอุปนิสัยพร้อมกบัหวัใจแบบคริสเตียนและชีวิตอนัดีงาม กระนั4นพวกเขา

ก็เยาะเยย้การลงโทษฝ่ายร่างกายซึ"งถูกสอนอยา่งชดัเจนในพระคมัภีร์และซึ"งประสบการณ์จริงพิสูจน์แลว้

อยา่งถว้นถี" คาํตอบเดียวสาํหรับความเกเรของเยาชน คาํตอบเดียวสาํหรับคนชั"วอายหุนึ" งที"เติบโตขึ4นมาโดย

ปราศจากความเชื"อในพระเจา้ ปราศจากการควบคุมตวัเอง ปราศจากความหนกัแน่นมั"นคงใดๆแห่งอุปนิสัย

ฝ่ายศีลธรรม จะตอ้งกลบัมาสู่พระคมัภีร์และหาวิธีของพระเจา้ใหเ้จอสาํหรับการทาํใหช้ายและหญิงทั4งหลาย

เติบโตขึ4นพร้อมอุปนิสัย การฝึกวินยัแบบคริสเตียนในบา้นอนัเปี" ยมดว้ยการอธิษฐานและเฉลียวฉลาดเป็นสิ"ง

ที"สาํคญัยิ"งต่อการทาํใหช้ายและหญิงทั4งหลายเติบโตเป็นคนดี 

 คาํบญัชาที"ชดัเจนอีกขอ้หนึ"งของพระคมัภีร์เกี"ยวกบัหวัขอ้นี4ถูกใหไ้วใ้นเอเฟซสั 6:4: “ฝ่ายท่านผูเ้ป็น

บิดาอยา่ย ั"วบุตรของตนใหเ้กิดโทสะ แต่จงอบรมบุตรดว้ยการสั"งสอนและการตกัเตือนตามหลกัขององคพ์ระ

ผูเ้ป็นเจา้” 



 พ่อทั4งหลายจะตอ้งเลี4ยงดูลูกๆของตนในการสั"งสอนและการตกัเตือนตามหลกัขององคพ์ระผูเ้ป็น

เจา้ ผมตกใจที"ไดค้น้พบเมื"อวานนี4 เองวา่คาํวา่ “การสั"งสอน” ในเอเฟซสั 6:4  มีความหมายวา่ การตีสอนหรือ

การเฆี"ยนตี อนัที"จริงแลว้ คาํวา่ “การสั"งสอน” ถูกแปลมาจากคาํกรีกเดียวกนั ไพเดเอีย ซึ"งถูกแปลเป็นการตี

สอนในฮีบรู 12:5 ในฮีบรู 12:7 และฮีบรู 12:11! มนัเป็นคาํเดียวกนัที"ถูกแปลเป็นการตีสอนในฮีบรู 12:8 

คาํกริยากรีก ไพเดอูโ อ ซึ"งอยู่บนรากคาํเดียวกนักบัคาํๆนี4  ถูกใชใ้นลูกา 23:16 และอีกครั4 งในลูกา 23:22 ที"พูด

ถึงการเฆี"ยนพระเยซู! ปีลาตกล่าววา่ “เหตุฉะนั4น เมื"อเราเฆี"ยนเขาแลว้ เราก็จะปล่อยเสีย” คาํวา่การสั"งสอนใน

เอเฟซสั 6:4 มีความหมายวา่การตีสอนในพระคมัภีร์ภาษากรีกเดิม ดงันั4นพ่อทั4งหลายจึงถูกบญัชาจริงๆให้

เลี4ยงดูลูกๆของตนใหเ้ติบโตขึ4นในการฝึกวินยั หรือการแกไ้ข หรือการตีสอน และการตกัเตือนตามหลกัของ

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้! 

 การที"พ่อแม่จะตีสอนลูกๆของตนตามที"จาํเป็นนั4นถูกบญัชาไวอ้ยา่งชดัแจง้ในพระวจนะของพระเจา้ 

พ่อแม่กระทาํการแทนพระเจา้ในการลงโทษความบาป ในการใหร้างวลัความชอบธรรม และในการบงัคบั

ลูกๆของตนใหเ้ชื"อฟัง 

 ความรับผิดชอบของพ่อแม่ก็มากมายเหลือเกินเมื"อถูกมองโดยมาตรฐานของพระคมัภีร์ 

พระราชบญัญติั 21:18-21 แสดงใหเ้ราเห็นอยา่งชดัเจนวา่พ่อแม่ทุกคนควรใหลู้กชายของตนตายเสียดีกวา่ที"

เขาจะดาํเนินชีวิตในความไม่เชื"อฟังต่อสิทธิอาํนาจและคาํสอนต่างๆของพ่อแม่ 

 “ถา้ชายคนใดมีบุตรชายที"ดื4อและไม่อยูใ่นโอวาท ไม่เชื"อฟังเสียงของบิดาของตน หรือเสียงของ

มารดาของตน แมว้า่บิดามารดาจะไดตี้สอน เขาก็ไม่ยอมฟัง ใหบิ้ดามารดาจบัตวัเขาให้ออกมาหาพวกผูใ้หญ่

ของเมืองนั4น ณ ประตูเมืองที"เขาอาศยัอยู ่และเขาจะพูดกบัพวกผูใ้หญ่ของเมืองนั4นวา่ ‘บุตรชายของเราคนนี4

เป็นคนดื4อดึงและไม่อยูใ่นโอวาท ไม่เชื"อฟังเสียงเรา เป็นคนตะกละและขี4 เมา’ แลว้บรรดาผูช้ายในเมืองนั4น

จะเอาหินขวา้งเขาให้ตาย ดงันั4นท่านจะไดก้าํจดัความชั"วเสียจากท่ามกลางท่าน คนอิสราเอลทั4งปวงจะไดย้นิ

และยาํเกรง” (พบญ. 21:18-21) 

 เราเขา้ใจจากขอ้พระคมัภีร์อื"นๆวา่เด็กที"ไดรั้บการเลี4ยงดูอยา่งเหมาะสมจะไม่เป็นคนมกักบฏและคน

ขี4 เมาเมื"อเขาโตขึ4น แต่หากพ่อแม่ภายใตพ้ระราชบญัญติัของโมเสสไม่ฝึกลูกชายของตนเพื"อพระเจา้และ

ความชอบธรรมจนถึงขนาดที"วา่ในเวลาต่อมาเด็กหนุ่มคนนั4นกลายเป็นคนมกักบฏ คนดื4อรั4น และคนดื4อดา้น 

คนกินเติบและคนขี4 เมา พวกเขาก็ควรตีสอนเขาอยา่งถี"ถว้นก่อน และจากนั4น “แมว้า่บิดามารดาจะไดตี้สอน” 



เขาแลว้ พวกเขาพบวา่เขา “ไม่ยอมฟัง” พวกเขาค่อยนาํตวัเขามาหาพวกผูใ้หญ่ของเมืองนั4นเพื"อที"จะถูกเอา

หินขวา้งใหต้าย! 

 มนัเป็นความจริงที"วา่เราไม่มีการปกครองแบบเดียวกบัในสมยันั4นในปัจจุบนั แทนที"จะนาํตวัลูกชาย

ที"ประพฤติตวัเช่นนั4นมาเอาหินขวา้งใหต้าย ในสมยันี4 เขาก็คงจะถูกทิ4งไวก้บัพวกเจา้หนา้ที"รักษากฎหมายและ

ศาลต่างๆ พ่อแม่ที"ทาํหนา้ที"ของตน โดยเริ"มตน้ตั4งแต่วยัทารกจนถึงตอนเป็นเด็กเลก็ๆ ก็จะไม่จาํเป็นตอ้ง

มาถึงความสุดโต่งเช่นนั4น แต่ขอ้พระคมัภีร์นี4ก็แสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่พ่อแม่ทั4งหลายควรรู้สึกถึง

ความสาํคญัอยา่งยิ"งของการฝึกวินยั ความไม่เชื"อฟังต่อสิทธิอาํนาจของพ่อแม่ ซึ"งต่อเนื"องยาวนานและจงใจ

ในส่วนของลูกชายที"ยงัเลก็จึงถูกลงโทษภายใตพ้ระราชบญัญติัของโมเสสดว้ยโทษประหารชีวิต! 

 มาตรฐานต่างๆที"สบายๆและทนัสมยัของเราไดป้ล่อยใหร้ากฐานเหล่านั4นแห่งสังคมของเราเน่าเฟะ

เพราะวา่เราไม่ยนืกรานที"จะใหสิ้ทธิอาํนาจของพ่อแม่ถูกบงัคบัใชใ้นบา้น การตีสอนเด็กเพื"อลงโทษความ

บาปและการบงัคบัใหเ้ชื"อฟังตามที"จาํเป็นเป็นสิ"งที"สาํคญัยิ"งต่อพฒันาการอนัเหมาะสมของอุปนิสัยและการ

สร้างชายและหญิงทั4งหลายที"มีศีลธรรมและเที"ยงธรรม พ่อแม่ทั4งหลายกระทาํการแทนพระเจา้ผูท้รงมหิทธิ

ฤทธิM ในเรื"องนี4และบงัคบัใชสิ้ทธิอาํนาจของพระองคใ์นบา้น  

พระเจ้าทรงถือว่าพ่อแม่ต้องรับผดิชอบเป็นพเิศษสําหรับการฝึกวนัิย 

และการควบคุมลูก ขๆองตน 

 มนัไม่ใช่เรื"องเลก็ที"จะรับผิดชอบต่อพระเจา้สาํหรับการนาํชีวิตเลก็ๆเขา้มาในโลกนี4  แต่พ่อแม่ทุกคน

ตอ้งรับผิดชอบต่อพระเจา้ และพระเจา้ทรงถือวา่พ่อแม่ตอ้งรับผิดชอบเป็นพิเศษที"จะบงัคบัใชค้วามชอบ

ธรรม ที"จะลงโทษความชั"วร้าย ที"จะบ่มเพาะอุปนิสัยที"นบนอบต่อพระเจา้และสิ"งที"ถูกตอ้ง 

 อบัราฮมัเป็นตวัอยา่งหนึ"งที"ไดรั้บพระพรอยา่งมากเพราะว่าพระเจา้ทรงสามารถวางใจเขาไดที้"จะ

ควบคุมลูกๆของเขาสาํหรับสิ"งที"ถูกตอ้ง ในปฐมกาล 18:17-19 เราถูกบอกวา่ทาํไมพระเจา้ถึงทรงวางใจเขา

เกี"ยวกบัแผนการทาํลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ 

 “พระเยโฮวาห์ตรัสวา่ “เราจะซ่อนสิ"งซึ"งเรากระทาํจากอบัราฮมัหรือ ดว้ยวา่อบัราฮมัจะเป็น

ประชาชาติใหญ่โตและมีกาํลงัมากอยา่งแน่นอน และบรรดาประชาชาติทั4งหลายในแผ่นดินโลกจะไดรั้บพระ

พรเพราะเขา เพราะวา่เรารู้จกัเขา เขาจะสั"งลูกหลานและครอบครัวของเขาที"สืบมา พวกเขาจะรักษาพระ



มรรคาของพระเยโฮวาห์ เพื"อทาํความเที"ยงธรรมและความยติุธรรม เพื"อพระเยโฮวาห์จะประทานแก่อบัราฮมั

ตามสิ"งซึ"งพระองคไ์ดต้รัสไวเ้กี"ยวกบัเขา” 

 ตรงนี4 เราเห็นวา่พระเจา้ทรงตดัสินพระทยัที"จะบอกอบัราฮมัถึงแผนการต่างๆของพระองค ์“เพราะวา่

เรารู้จกัเขา เขาจะสั"งลูกหลานและครอบครัวของเขาที"สืบมา พวกเขาจะรักษาพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ 

เพื"อทาํความเที"ยงธรรมและความยติุธรรม” นี"จะทาํใหพ้ระเจา้สามารถทาํใหพ้ระสัญญาของพระองคแ์ก่อบั

ราฮมัสาํเร็จจริงได:้ “เพื"อพระเยโฮวาห์จะประทานแก่อบัราฮมัตามสิ"งซึ"งพระองคไ์ดต้รัสไวเ้กี"ยวกบัเขา” 

 ช่างน่าทึ"งและน่าประทบัใจคือความจริงที"วา่พระเจา้ทรงสัญญาพระพรต่างๆของพระองคแ์ก่อบัรา

ฮมั เพราะวา่พระองคท์รงทราบวา่อบัราฮมัจะบญัชาลูกหลานของเขาและครอบครัวของเขาและทาํใหค้น

เหล่านั4นปรนนิบติัพระเจา้! การอนุมานนั4นชดัเจนที"วา่หากอบัราฮมัไม่ใช่คนที"ทาํใหค้รอบครัวของเขาเชื"อฟัง 

พระเจา้ก็คงไม่บอกแผนการต่างๆของพระองคส์าํหรับอนาคตแก่เขาและก็คงไม่ประทานพระสัญญาที"

ยิ"งใหญ่และมีค่ายิ"งขนาดนั4นแก่เขา การที"ชายคนหนึ"งจะทาํใหลู้กหลานของตนเชื"อฟังและที"จะเลี4ยงดูพวกเขา

ใหเ้ติบโตขึ4นในความชอบธรรมและความยติุธรรมก็เป็นรากฐานสาํคญัแห่งอุปนิสัยซึ"งพระเจา้ทรงใหเ้กียรติ

อยา่งมาก! 

 เอลีมหาปุโรหิตของพระเจา้ในสมยัที"ซามูเอลเกิดเป็นตวัอยา่งที"ไม่ดีของชายผูห้นึ"งที"ทาํใหพ้ระเจา้

ผิดหวงัในเรื"องนี4  เอลีเป็นคนดี เท่าที"เราทราบ พระเจา้ไม่ทรงมีเรื"องบ่นเกี"ยวกบัวิธีที"เขาดาํรงตาํแหน่งมหา

ปุโรหิต ไม่มีเรื"องบ่นเกี"ยวกบัชีวิตที"มีศีลธรรมของเขา ไม่มีเรื"องบ่นเกี"ยวกบัวิธีที"เขาตดัสินความของ

ประชาชน โดยมาตรฐานของมนุษยท์ุกประการ ยกเวน้ผูเ้ดียว เอลีเป็นบุรุษที"ยิ"งใหญ่และเป็นคนดี แต่ในเรื"อง

ของการบญัชาลูกๆของเขา ในการหา้มปรามและแกไ้ขและฝึกวินยัพวกเขา เอลีก็เป็นคนที"ลม้เหลว! 

 เมื"อเอลีเป็นคนที"ชรามากแลว้และลูกๆของเขาโตและแต่งงานแลว้โดยมีครอบครัวของตวัเอง พระ

เจา้ก็ยงัทรงตาํหนิเขาอยูที่"เขาไม่หา้มปรามลูกๆของเขา เอลีกลบัทกัทว้งเรื"องการเล่นชูแ้ละความโลภของลูกๆ

ของเขาอยา่งอ่อนแอ (1 ซมอ. 2:22-25) อยา่งไรก็ตาม พวกเขาไม่ไดเ้ชื"อฟังพ่อของตนและเอลีไม่ไดบ้งัคบัใช้

เจตจาํนงของตนกบัพวกเขา ดว้ยเหตุนี4 เอง นั"นคือเพราะวา่เอลีไม่ไดจ้ดัการเรื"องนี4อยา่งจริงจงัและลงโทษ

ลูกๆของตนซึ"งโตเป็นผูใ้หญ่และแต่งงานแลว้ คาํสาปแช่งของพระเจา้จึงตกมาเหนือเขา! ศาสดาพยากรณ์

ของพระเจา้ไดม้าหาเอลีและเตือนเขาวา่เอลีใหเ้กียรติลูกๆของเขามากกวา่พระเจา้ (1 ซมอ. 2:29) ชายผูนี้4ของ

พระเจา้พยากรณ์วา่ลูกชายสองคนของเอลี คือโฮฟนีและฟีเนหสั จะตายทั4งคู่ในวนัเดียวกนั วา่ครอบครัวของ

เอลีจะถูกกาํจดัออกไปอยา่งสิ4นเชิงจากตาํแหน่งปุโรหิต พระเจา้ตรัสวา่ 



 “และเราจะใหปุ้โรหิตผูส้ัตยซื์"อของเราเกิดขึ4นมา ซึ"งจะกระทาํตามสิ"งที"มีอยูใ่นจิตในใจของเรา และ

เราจะสร้างวงศว์านมั"นคงให้เขา และเขาจะดาํเนินอยูต่่อหนา้ผูที้"เราเจิมไวเ้ป็นนิตย ์และต่อมาทุกคนที"ยงั

เหลืออยูใ่นวงศว์านของเจา้จะมากราบไหวเ้ขาขอเงินเหรียญหนึ"งและขนมปังกอ้นหนึ"ง และจะกล่าววา่ “ขอ

ท่านกรุณาตั4งขา้พเจา้ไวใ้นตาํแหน่งปุโรหิตสักทีหนึ"งเถิด เพื"อขา้พเจา้จะไดรั้บประทานอาหารสักหน่อย

หนึ"ง”’” (1 ซมอ. 2:35-36) 

 จากนั4นเด็กนอ้ยซามูเอลก็เติบโตขึ4นดว้ยหวัใจที"อ่อนโยนต่อพระวจนะของพระเจา้ และพระเจา้

ประทานขอ้ความนี4แก่เขา: 

 “ในวนันั4นเราจะกระทาํใหสิ้"งสารพดัที"เรากล่าวไวเ้กี"ยวดว้ยเรื"องวงศว์านของเอลีใหส้าํเร็จเสียต่อเอลี 

ตั4งแต่ตน้จนถึงที"สุด ดงันั4นเราจึงบอกเขาวา่ เราจะลงโทษวงศว์านของเขาเป็นนิตย ์เพราะความชั"วชา้ซึ"งเขารู้

แลว้ เพราะบุตรชายทั4งสองของเขาประพฤติเลวร้าย และเขาก็มิไดห้า้มปราม เพราะฉะนั4นเราจึงปฏิญาณต่อ

วงศว์านของเอลีวา่ ความชั"วชา้ของวงศว์านเอลีนั4นจะลบลา้งเสียดว้ยเครื"องสัตวบูชา และของถวายไม่ไดเ้ป็น

นิตย”์ (1 ซมอ. 3:12-14) 

 จงอ่านขอ้ความนั4นอีกครั4 งอย่างตั4งใจและเห็นความสาํคญัของมนั “เพราะบุตรชายทั4งสองของเขา

ประพฤติเลวร้าย และเขาก็มิไดห้า้มปราม” พระเจา้ตรัสวา่พระองคจ์ะทรงพิพากษาวงศว์านของเอลีเป็นนิตย ์

“ความชั"วชา้ของวงศว์านเอลีนั4นจะลบลา้งเสียดว้ยเครื"องสัตวบูชา และของถวายไม่ไดเ้ป็นนิตย”์ 

 ความบาปที"เลวร้ายนี4ของเอลีคืออะไร คือ “ความชั"วชา้” ที"จะไม่ถูกลบลา้งเลย? ความบาปอนันี4 ที"จะ

นาํคาํสาปแช่งมาสู่ลูกหลานทุกชั"วอายทีุ"ยงัไม่เกิดมาแห่งวงศว์านของเอลีคืออะไร? จริงแลว้มนัก็คือ: เอลี

ไม่ไดห้า้มปรามลูกๆของตน! เขาน่าจะตีสอนพวกเขาและทาํใหพ้วกเขาเชื"อฟัง ทาํใหพ้วกเขาดาํเนินชีวิต

อยา่งเที"ยงธรรมตอนที"พวกเขายงัเป็นเด็กและคนหนุ่ม หากเขาไดท้าํแบบนั4นในตอนนั4น พวกเขาก็คงไม่ทาํ

ใหเ้ขาอปัยศอดสูในยามที"เขาชราแลว้ แต่แมห้ลงัจากที"ลูกชายทั4งสองเติบโตเป็นผูใ้หญ่แลว้ พระเจา้ก็ยงัทรง

ใหเ้อลีรับผิดชอบเมื"อเขาไม่ห้ามปรามพวกเขา เอลีในฐานะมหาปุโรหิตอาจสั"งเฆี"ยนลูกชายทั4งสองของตนต่อ

หนา้ประชาชนก็ได ้อาจถอนพวกเขาออกจากตาํแหน่งปุโรหิตก็ได ้อาจสั"งใหเ้อาหินขวา้งพวกเขาต่อหนา้

ประชาชนเลยก็ได ้เพื"อประหารชีวิตพวกเขาเสียเพราะอาชญากรรมต่างๆของพวกเขา เขามิไดล้งโทษลูกชาย

ทั4งสองของเขา และดงันั4นคาํสาปแช่งของพระเจา้จึงมาสู่ครอบครัวของเขาเป็นนิตย!์ 



 ผมแค่กาํลงักล่าววา่ พระเจา้ทรงถือวา่พ่อแม่ทั4งหลายตอ้งรับผิดชอบสาํหรับลูกๆของตน ไม่มีทางที"

จะเป็นคริสเตียนที"ดีไดใ้นเมื"อคุณไม่ทาํสิ"งที"ถูกตอ้งในเรื"องที"เป็นรากฐานนี4 เกี"ยวกบัการแกไ้ขและการฝึกวินยั

ลูกๆของคุณ 

 “นี"คุณหมายความวา่คนเราไม่อาจเป็นคริสเตียนที"ดีได ้คือคนที"ไม่ปกครองลูกๆของตนใหดี้หรือ? 

คุณตั4งใจจะกล่าววา่นี"เป็นเรื"องสาํคญัยิ"งแห่งอุปนิสัยแบบคริสเตียนที"วา่พ่อแม่ตอ้งทาํให้ลูกๆของตนเชื"อฟัง 

ตอ้งลงโทษพวกเขา หา้มปรามพวกเขาและฝึกวินยัพวกเขาหรือ?” ใครบางคนอาจถามเช่นนี4  ผมขอตอบวา่ 

นั"นแหละครับคือสิ"งที"พระคมัภีร์สอน ยกตวัอยา่งเช่น ใน 1 ทิโมธี บทที" 3 พระเจา้ประทานคุณสมบติัต่างๆ

สาํหรับเจา้อธิการหรือศิษยาภิบาลของคริสตจกัรแห่งหนึ"งและคุณสมบติัต่างๆสาํหรับผูช่้วยศิษยาภิบาล 

เกี"ยวกบัเจา้อธิการ 1 ทิโมธี 3:4-5 กล่าววา่เขาตอ้งเป็น “คนครอบครองบา้นเรือนของตนไดดี้ บงัคบับญัชา

บุตรทั4งหลายของตนดว้ยความสง่าผา่เผยทุกอยา่ง (เพราะว่าถา้ชายคนใดไม่รู้จกัครอบครองบา้นเรือนของตน 

คนนั4นจะดูแลคริสตจกัรของพระเจา้อยา่งไรได)้ 

 มนัถูกกล่าวตรงนี4อยา่งชดัเจนวา่ไม่วา่จะมีหลกัคาํสอนที"ถูกตอ้งขนาดไหน ไม่วา่จะมีจิตใจที"ร้อนรน

ขนาดไหน มีชีวิตที"สะอาดขนาดไหน ก็ไม่มีใครเหมาะที"จะเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัรแห่งหนึ"ง คือผูที้"ไม่

ฝึกวินยัลูกๆของตนและบงัคบับญัชาบุตรทั4งหลายของตนดว้ยความสง่าผา่เผยทุกอยา่ง! 

 ขอ้กาํหนดแบบเดียวกนัถูกใหไ้วส้าํหรับคนเหล่านั4นที"จะเป็นเจา้หนา้ที"ของคริสตจกัรทอ้งถิ"นสัก

แห่ง คือพวกผูช่้วยศิษยาภิบาล 1 ทิโมธี 3:12 กล่าววา่ “จงใหผู้ช่้วยนั4นเป็นสามีของหญิงคนเดียว และบงัคบั

บญัชาบุตรของตน และปกครองบา้นเรือนของตนไดดี้” ชายใดที"ไม่เป็นผูป้กครองที"ดีเหนือครอบครัวของ

เขาเองก็ไม่เหมาะที"จะเป็นผูรั้บใชค้นหนึ"งในคริสตจกัรของพระเจา้ (คาํวา่ผูช่้วยศิษยาภิบาล มีความหมายวา่ 

ผูรั้บใช)้ 

 กี"ครั4 งมาแลว้ที"อิทธิพลของคนๆหนึ"งที"ปรารถนาที"จะปรนนิบติัพระคริสตถ์ูกทาํลายอยา่งสิ4นเชิง

เพราะเขาไม่ปกครองครอบครัวของตนให้ดี! ลูกๆที"ไม่เชื"อฟัง ไม่ยอมอยูใ่ตป้กครองและไม่ถูกฝึกวินยัยอ่ม

ทาํใหอิ้ทธิพลของพ่อที"ดาํเนินตามแบบพระเจา้ตอ้งสูญเปล่า ดงันั4นพระคมัภีร์จึงบญัชาวา่ อยา่เลือกชายใด

เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัรหรือแมแ้ต่ผูช่้วยศิษยาภิบาลในคริสตจกัร คือผูที้"ไม่ปฏิบติัตามคาํบญัชาต่างๆ

เกี"ยวกบัการฝึกวินยัและการปกครองใหดี้และการทาํใหลู้กๆของตนอยูใ่ตบ้งัคบั 



 การเลี4ยงลูกๆใหเ้ป็นผูที้"ตามแบบของพระเจา้ การหา้มปรามพวกเขา การแกไ้ขพวกเขา การทาํให้

พวกเขาเติบโตขึ4นในการตีสอนและการตกัเตือนตามหลกัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ คือหนึ"งในคุณธรรมที"เรียบ

ง่ายและพื4นฐานเหล่านั4นที"เมื"อปราศจากมนัแลว้พ่อแม่ที"เป็นคริสเตียนจะทาํใหพ้ระเจา้พอพระทยัมิไดเ้ลย 

การลงโทษเป็นสิ�งจาํเป็นและเป็นตัวขดัเกลาอุปนิสัยอันเหมาะสม 

 การลงโทษทางร่างกายเป็นสิ"งจาํเป็นจริงๆไหมสาํหรับเด็ก? วิธีอื"นๆไม่ทนัสมยัมากกวา่และไดผ้ล

มากกวา่หรือ? นั"นไม่ใช่สิ"งที"พระวจนะของพระเจา้สอน การลงโทษแบบอื"นอาจไดผ้ลในบางครั4 ง และ

แน่นอนวา่มีสิ"งอื"นๆอีกที"สาํคญัต่อการเลี4ยงลูกอนัเหมาะสม แต่การตีมีที"อนัแตกต่าง ซึ"งถูกพระเจา้กาํหนดไว ้

ในการฝึกวินยัและพฒันาการของเด็กๆ 

 สุภาษิต 20:30 กล่าววา่ “ความฟกชํ4าดาํเขียวของบาดแผลก็ชาํระความชั"วเสีย การโบยตีกระทาํให้

ส่วนลึกที"สุดสะอาดสะอา้น” ความฟกชํ4าดาํเขียวชาํระลา้งความชั"วร้ายออกไปจากอุปนิสัยเมื"อถูกใหอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง การโบยตีก็ทาํแบบเดียวกนัสาํหรับชีวิตที"อยูภ่ายใน พระคมัภีร์ขอ้นี4กล่าวไว ้

 ความสุขมีแก่เด็กที"เรียนรู้ตั4งแต่เนิ"นๆในชีวิตวา่ความบาปนาํความยุง่ยากมาให!้ ผูที้"ถูกลงโทษอยา่ง

เหมาะสมเพราะความบาปจะเรียนรู้ที"จะกลวัความบาปและจากนั4นก็เกลียดชงัมนั “ความฟกชํ4าดาํเขียวของ

บาดแผลก็ชาํระความชั"วเสีย การโบยตีกระทาํใหส่้วนลึกที"สุดสะอาดสะอา้น” พระวจนะของพระเจา้กล่าวไว้

เช่นนี4  

 แน่นอนวา่ บางครั4 งการลงโทษก็ควรมีความรุนแรงจนถึงขนาดที"ทิ4งรอยโบยตีไวบ้นตวัเด็ก ผมจาํได้

อยา่งฝังใจเลยวา่ลูกสาวตวันอ้ยคนหนึ"งของผมดื4อเหลือเกินจนผมตอ้งตีเธอสองหรือสามครั4 งเกี"ยวกบัเรื"อง

เดียวกนั และผมก็รุนแรงเกี"ยวกบัมนัมากเสียจนรอยฟกชํ4าดาํเขียวจางๆถูกฝากไวโ้ดยนิ4วมือของผม ลูกผูเ้ป็น

ที"รักและดื4อดึงคนนี4ไดย้อมจาํนนต่อสิ"งที"ไม่อาจหลีกเลี"ยงไดแ้ลว้ ไดย้อมจาํนนเจตจาํนงของเธอในเรื"องนี4

และไดเ้ขา้นอนไปแลว้อยา่งสงบตอนที"ผมเห็นรอยเหล่านี4  ภาพที"เห็นทาํใหผ้มปวดร้าวใจอยา่งยิ"ง ผมไป

ร้องไหค้นเดียวและอธิษฐาน ผมไม่รู้วิธีอื"นใดแลว้นอกจากการตีอยา่งรุนแรงเพื"อที"จะไดผ้ลลพัธ์ที"เหมาะสม

เหล่านั4น และผมก็แน่ใจวา่ผมไดท้าํสิ"งที"ถูกตอ้ง กระนั4นรอยฟกชํ4าดาํเขียวเหล่านั4นบนร่างกายนอ้ยๆนั4นซึ"งมี

ค่าเหลือเกิน ก็ทาํให้ผมโศกเศร้าเสียใจ ผมจาํไดดี้วา่ผมไดอ้ธิษฐานประมาณนี4 : “ขา้แต่พระบิดาเจา้ขา้ ขา้

พระองคไ์ม่ไดแ้สร้งวา่รู้มากเกี"ยวกบัการเลี4ยงลูก ขา้พระองครู้์แต่เพียงสิ"งที"พระองคไ์ดต้รัสในพระวจนะของ

พระองค ์และขา้พระองคจ์ะพยายามที"จะทาํมนั บดันี4  โอ พระบิดาในสวรรคข์องขา้พระองค ์พระองคต์อ้ง



เห็นวา่มนัไดผ้ลลพัธ์เหล่านั4นที"พระองคไ์ดท้รงสัญญาไว ้พระองคต์อ้งทาํใหลู้กสาวเหล่านั4นของขา้พระองค์

เป็นเด็กดี!” และผมขอเป็นพยานใหแ้ก่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ป็นที"รักวา่พระองคไ์ดท้รงทาํใหพ้ระวจนะของ

พระองคส์าํเร็จแลว้ในเรื"องของลูกสาวผูเ้ป็นที"รักเหล่านั4นของผม ผลลพัธ์ต่างๆอนัเปี" ยมพระพรและบริสุทธิM

ในอุปนิสัยจะมาไดจ้ากการโบยตีอนัเหมาะสมซึ"งถูกใหใ้นพระนามของพระเยซูและเพราะวา่มนัเป็นสิ"งที"

ถูกตอ้ง ในการลงโทษเพราะความบาปและเพื"อที"จะไดม้าซึ"งความเชื"อฟัง 

 คาํสอนนี4 ที"วา่การฝึกวินยั การแกไ้ข การลงโทษเมื"อใดก็ตามที"จาํเป็นยอ่มนาํไปสู่การความมี

ศีลธรรมและอุปนิสัยที"ดีก็ถูกสอนเพิ"มเติมในสุภาษิต 29:15 ในขอ้นั4นเราถูกบอกวา่ “ไมเ้รียวและคาํตกัเตือน

ใหเ้กิดปัญญา แต่ถา้ปล่อยเด็กไวแ้ต่ลาํพงัจะนาํความอบัอายมาสู่มารดาของตน” ผูที้"ถูกหา้มปรามและถูกทาํ

ใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมโดยพ่อของเขาและแม่ของเขาจะเรียนรู้ที"จะควบคุมตวัเอง ผูที้"ถูกเหนี"ยวรั4 งและถูกสั"ง

สอนอยา่งเหมาะสมตอนเป็นเด็กจะเรียนรู้ที"จะเหนี"ยวรั4 งตวัเอง ผูที้"ไดเ้รียนรู้อยา่งเหมาะสมที"จะซาบซึ4งและ

นบนอบต่อสิทธิอาํนาจของบา้นจะพบวา่มนัเป็นเรื"องปกติที"จะนบนอบต่อสิทธิอาํนาจของโรงเรียนและสิทธิ

อาํนาจของรัฐบาลและสิทธิอาํนาจของพระเจา้ อุปนิสัยที"แทจ้ริงถูกพฒันาโดยการเลี4ยงดูอนัเขม้งวดและ

ระมดัระวงัของพ่อแม่ที"ดาํเนินตามแบบของพระเจา้และเชื"อสิ"งที"พระวจนะของพระเจา้กล่าว ที"วา่ “ไมเ้รียว

และคาํตกัเตือนใหเ้กิดปัญญา” 

 ในสุภาษิต 29:17 ความจริงเดียวกนันี4ถูกกล่าวซํ4า “จงฝึกสอนบุตรชายของเจา้ และเขาจะใหเ้จา้ได้

หยดุพกั เออ เขาจะใหค้วามปีติยนิดีแก่ใจของเจา้” พ่อที"แกไ้ขลูกชายของตนจะรู้สึกในภายหลงัถึงความ

ภาคภูมิใจและความชื"นชมยนิดีในลูกชายที"โตแลว้ซึ"งจะเรียนรู้แลว้ที"จะควบคุมตวัเขาเอง 

 ขอ้พระคมัภีร์เหล่านี4 เห็นพอ้งตรงกนัวา่การแกไ้ขเด็กๆ เมื"อถูกกระทาํอยา่งสมํ"าเสมอและอยา่งเปี" ยม

ดว้ยการอธิษฐานจะเหนี"ยวรั4 งอารมณ์ร้อนของวยัหนุ่มสาว จะฝึกเทา้นอ้ยๆในวิถีต่างๆแห่งศีลธรรมและ

ความชอบธรรม และวา่อุปนิสัยที"ถูกพฒันาเช่นนั4นจะเป็นสิ"งที"สร้างความภาคภูมิใจและความปีติยนิดีใหแ้ก่

พ่อแม่เหล่านั4นที"รักพระเจา้และความชอบธรรมมากพอที"จะเลี4ยงดูลูกๆของตนตามพระคมัภีร์ 

 พลเรือเอกดิวอี4  วีรบุรุษแห่งมะนิลาในสงครามสเปน-อเมริกา บอกเราวา่การโบยตีที"ดีช่วยป้องกนั

เขาจากการกลายเป็นอาชญากร ชาวนาจากรัฐอินเดียน่าคนหนึ"งในปี 1898 ไดตี้พิมพเ์รื"องราวอนัโดดเด่น

ต่อไปนี4  โดยเล่าวา่เด็กชายผูน้ั4นที"ต่อมากลายเป็นพลเรือเอกดิวอี4  วีรบุรุษแห่งมะนิลาในสงครามสเปน-

อเมริกาเป็นเด็กชายขี4 รังแกที"ชีวิตมุ่งหนา้สู่อาชญากรรม และไดรั้บความรอดเพื"อสังคมโดยการโบยตีของแท ้



การโบยตีดงักล่าวถูกใหโ้ดย ซี. เค. แพงบอร์น พนัตรีในสงครามกลางเมืองและต่อมาเป็นสมาชิกรัฐสภา 

บทความนั4นเล่าต่อไปวา่:  

 “พนัตรี ซี. เค. แพงบอร์น แห่งเจอรซี"ซิตี4  ชายผูเ้ดียวที"เคยโบยตีพลเรือเอกจอร์จ ดิวอี4  ไดรั้บการเสนอ

ชื"อใหเ้ป็นสมาชิกรัฐสภาเมื"อไม่กี"วนัก่อนโดยเหล่ารีพบัลิกนัแห่งเขตฮดัสันเคาน์ตี4  รัฐนิวเจอร์ซี" พนัตรีแพง

บอร์นเคยโบยตีดิวอี4ขณะที"ฝ่ายหลงัเคยเป็นนกัเรียนของเขาในโรงเรียนหลงัเขาใกลม้อนทเ์พลิเออร์ 

รัฐเวอร์มอนท ์เมื"อครึ" งศตวรรษก่อน 

 “ตอนที"ดิวอี4ยงัเป็นเด็ก แพงบอร์น ตามเรื"องที"เขาเล่า ขณะยงัเป็นนกัศึกษาจบใหม่ไดรั้บหนา้ที"

บริหารโรงเรียนประจาํเขตแห่งหนึ"งในมอนทเ์พลิเออร์ โรงเรียนแห่งนั4นเคยกบฏมาก่อน และดิวอี4 เป็นผูน้าํ

แห่งกองพลนอ้ยที"ต่อตา้นครูอาจารย ์ครูหลายคนไดถู้กยา้ยออกไป และครูคนหนึ"งถูกทาํใหย้นืบนศีรษะของ

ตนในกองหิมะ เป็นที"กล่าวขวญัโดยทั"วไปในมอนทเ์พลิเออร์วา่ไม่มีใครปกครองโรงเรียนนั4นได ้เมื"อแพง

บอร์นปรากฏตวัในวนัแรก เขาก็สังเกตเห็นดิวอี4อยูบ่นตน้ไมต้น้หนึ"งขณะกาํลงัปากอ้นหินใส่เด็กเลก็ๆ 

 “ ‘เธอหยดุทาํแบบนั4นเดีWยวนี4นะ’ ครูคนนั4นกล่าวเสียงเขม้ 

 “ ‘ไปตายซะไป!’ ดิวอี4ยอ้นมาจากที"เกาะของตน 

 “แพงบอร์นหาหนงัสัตวที์"ยงัไม่ไดฟ้อกมา ซึ"งเขาเก็บไวห้ลงัประตูอาคารเรียน และจากนั4นก็วางไม้

กระบองหลายอนัที"ทาํจากไมฮิ้กกอรี" ดีๆไวบ้นสุดของกองนั4นในกล่องใส่ไมเ้ก่าๆ วนัต่อมาแพงบอร์นกาํลงั

จะลงโทษนกัเรียนที"ดื4อดา้นบางคนตอนที"ดิวอี4กา้วมาที"โต๊ะของเขาและกล่าววา่: 

 “ ‘ฟังนะ ครู พวกเราจะทาํให้ครูหมอบหนา้ควํ"าเลย’ 

 “ ‘พวกเธอไปนั"งเดีWยวนี4 ’ แพงบอร์นสั"ง 

 “ดิวอี4ปล่อยหมดัขวาออกไปและมนัเกือบโดนกรามของแพงบอร์น ทนัใดนั4นครูท่านนี4ก็ควา้หนงั

สัตวข์องเขา และดิวอี4ก็ดีดดิ4นอยูภ่ายใตก้ารถูกโบยตีนั4น เมื"อเด็กชายคนอื"นๆที"เหลือพยายามที"จะมาช่วยดิวอี4  

ครูท่านนี4ก็ควา้ไมต้ะบองฮิกกอรี" เหล่านั4นและดว้ยไมใ้นมือขา้งละอนัก็ฟาดเด็กชายเหล่านั4นที"อยู่รอบตวัเขา

ดว้ยความรุนแรงมากเสียจนพวกเขาวิ"งหนีไปในไม่ชา้ เขาเฆี"ยนตีดิวอี4อยา่งรุนแรงและหนกัมาก และไม่นาน

นกัผูพ้ิชิตฟิลิปปินส์ในอนาคตคนนี4ก็ร้องขอความเมตตาเป็นครั4 งแรกและครั4 งเดียวในชีวิตของเขา นั"นทาํให้

การกบฏดงักล่าวสิ4นสุดลง 



 “ดิวอี4และแพงบอร์นกลายเป็นเพื"อนสนิทนบัแต่นั4น ดิวอี4กล่าวเมื"อเร็วๆนี4กบัพนัตรีท่านนี4วา่: ‘ผมจะ

ไม่มีวนัลืมบุญคุณของคุณเลย คุณไดท้าํใหผ้มเป็นชายเตม็ตวั หากคุณไม่เฆี"ยนตีผมในตอนนั4น ผมก็อาจ

กลายเป็นนกัโทษของรัฐไปแลว้’ ” 

 เช่นเดียวกบั พลเรือเอกดิวอี4  ชายดีๆจาํนวนมากไดรั้บความรอดจากคุกโดยการโบยตีที"ดี คนอื"นๆอีก

มากมายอยูใ่นคุกซึ"งเป็นผูที้"อาจถูกช่วยใหร้อดแก่สังคมไดใ้นฐานะพลเมืองที"ดีโดยการฝึกวินยั 

การขาดการฝึกวนัิยในบ้านนําไปสู่ความอับอายต่อหน้าผู้คนในภายหลัง 

 ชีวิตมากมายที"อยูใ่นความบาปและความอบัอายจริงๆแลว้เป็นผลมาจากชีวิตที"ปราศจากการฝึกวินยั

ใดๆ ปราศจากการตาํหนิและปราศจากการตกัเตือน เด็กที"ไม่ไดถู้กลงโทษเพราะความบาปที"บา้นโดย

ธรรมชาติแลว้จะรู้สึกวา่เขาจะลอยนวลไปกบัความบาปได ้และเด็กคนเดียวกนันี4จะเติบโตกลายเป็นผูช้ายที"

ปราศจากการควบคุมตวัเอง ปราศจากความเกรงกลวับาป ปราศจากจิตสาํนึกผิดชอบที"ถูกพฒันามาอยา่งดี 

สุภาษิต 29:15 กล่าววา่ “ไมเ้รียวและคาํตกัเตือนใหเ้กิดปัญญา แต่ถา้ปล่อยเด็กไวแ้ต่ลาํพงัจะนาํความอบัอาย

มาสู่มารดาของตน” คุณปล่อยลูกของคุณไวแ้ต่ลาํพงัไหม? คุณปล่อยเขาใหท้าํอะไรตามใจชอบไหม? งั4น คุณ

แม่เอ๋ย คุณอาจเตรียมพร้อมที"จะอบัอายไดเ้ลยโดยเด็กชายหรือเด็กหญิงคนเดียวกนันี4 ที"ขณะนี4คุณปฏิเสธที"จะ

ลงโทษ! 

 มีภาพประกอบมากมายในพระคมัภีร์เกี"ยวกบัความจริงขอ้นี4  ที"วา่เด็กๆที"ไม่ถูกฝึกวินยัจะกลายเป็น

ผูใ้หญ่ที"ชั"ว 

 จงจาํลูกชายชั"วสองคนนั4นของเอลี มหาปุโรหิตแห่งอิสราเอล ที"ถูกกล่าวถึงขา้งบน แมเ้ป็นปุโรหิต 

พวกเขาก็ไม่เคยกลบัใจเชื"อเลย 1 ซามูเอล 2:12 บอกเราวา่ “ฝ่ายบุตรชายทั4งสองของเอลีเป็นคนอนัธพาล เขา

มิไดรู้้จกัพระเยโฮวาห์” พวกเขาลบหลู่สิ"งศกัดิM สิทธิM  โดยดูหมิ"นของถวายต่างๆของพระเยโฮวาห์ (1 ซมอ. 

2:17) พวกเขาทาํการเล่นชูก้บัพวกผูห้ญิงที"มายงัพลบัพลาเพื"อนมสัการ (1 ซมอ. 2:22) ความชั"วชา้ทั4งหมดนี4

ของบุตรทั4งสองของเอลีมาจากไหน? ทาํไมบุตรชายเหล่านี4ของชายผูย้ิ"งใหญ่คนหนึ"งของพระเจา้ถึงไปผิด

ทางไดถึ้งขนาดนี4 ? มนัเป็นเพราะวา่พวกเขาไม่ถูกฝึกวินยัและถูกหา้มปรามและถูกแกไ้ขโดยเอลี เพราะวา่ 1 

ซามูเอล 3:13 ใหค้าํตรัสของพระเจา้เกี"ยวกบัเรื"องนี4แก่เรา: “เพราะเราไดบ้อกเขาแลว้วา่ เราจะลงโทษวงศว์าน

ของเขาเป็นนิตย ์เพราะความชั"วชา้ซึ"งเขารู้แลว้ เพราะบุตรชายทั4งสองของเขาประพฤติเลวร้าย และเขาก็มิได้

หา้มปราม” 



 เอลีและภรรยาของเขาคงอบัอายเหลือเกินเพราะลูกชายสองคนนี4 ที"เป็นคนชั"ว ไม่เอาพระเจา้ ไม่ได้

รับความรอดและชอบเล่นชู ้แต่ทั4งหมดนั4นอาจถูกป้องกนัไดโ้ดยการตีไม่กี"ทีอนัถูกตอ้งในเวลาอนัเหมาะสม 

และพร้อมกบัการชี4นาํและการหา้มปรามอนัระมดัระวงัรวมถึงการสั"งสอนและการอธิษฐาน “แต่ถา้ปล่อยเด็ก

ไวแ้ต่ลาํพงัจะนาํความอบัอายมาสู่มารดาของตน” 

 ตวัอยา่งอีกเรื"องจากพระคมัภีร์ของวยัหนุ่มที"บาปหนาซึ"งต่อเนื"องจากวยัเด็กที"ไม่ถูกฝึกวินยัคือ 

ตวัอยา่งของอาโดนียาห์ บุตรชายของดาวิดโดยนางฮกักีทภรรยาของเขา อาโดนียาห์กบฏต่อดาวิดและ

พยายามที"จะยดึอาณาจกัรนั4น 1 พงศก์ษตัริย ์1:5-6 กล่าววา่ “ฝ่ายอาโดนียาห์ โอรสของพระนางฮกักีทไดย้ก

ตวัเองขึ4นกล่าววา่ “เราเองจะเป็นกษตัริย”์ และท่านไดเ้ตรียมรถรบและพลมา้ กบัพลวิ"งนาํหนา้หา้สิบคนไว้

เพื"อตนเอง พระราชบิดาของท่านก็ไม่เคยขดัใจท่านดว้ยถามวา่ “ทาํไมเจา้กระทาํเช่นนี4 เช่นนั4น” ท่านเป็นชาย

งามดว้ย ท่านเกิดมาถดัอบัซาโลม” 

 ดาวิดไม่เคยขดัใจอาโดนียาห์เลยโดยกล่าววา่ “ทาํไมเจา้ถึงทาํอยา่งนั4น” การขาดการฝึกวินยัและการ

หา้มปราม การขาดการลงโทษนั"นเอง ไดท้าํใหอ้าโดนียาห์กลายเป็นกบฏที"ตั4งใจที"จะยดึอาณาจกัรนั4น “แต่ถา้

ปล่อยเด็กไวแ้ต่ลาํพงัจะนาํความอบัอายมาสู่มารดาของตน” 

 นั"นเป็นวิธีที"กษตัริยด์าวิดเลี4ยงลูกๆของตนหรือ? เราคิดวา่เขาหยอ่นยานกบัลูกคนอื"นๆพอๆกบัอา

โดนียาห์ งั4นจงพิจารณาบุตรชายคนหนึ"งของดาวิด, อมัโนน ที"ข่มขืนนอ้งสาวคนสวยต่างมารดาของเขา, ทา

มาร์ (2 ซมอ. 13:1-19) “ไมเ้รียวและคาํตกัเตือนใหเ้กิดปัญญา แต่ถา้ปล่อยเด็กไวแ้ต่ลาํพงัจะนาํความอบัอาย

มาสู่มารดาของตน” น่าเศร้าเหลือเกินที"ดาวิดไม่ไดใ้ชไ้มเ้รียวและคาํตกัเตือนกบัอมัโนนและช่วยเด็กชายผูน่้า

สงสารคนนี4ใหร้อดพน้จากการกลายเป็นคนข่มขืนและต่อมาถูกฆ่าตายเพราะความบาปของตน! 

 อบัซาโลมก็เป็นบุตรชายของดาวิดเช่นกนั เราตั4งสมมติฐานไดว้า่ดาวิดเลี4ยงอบัซาโลมอยา่งสะเพร่า

พอๆกบัอาโดนียาห์ อบัซาโลมฆ่าอมัโนนนอ้งชายของตน จากนั4นก็เริ"มอยา่งเป็นระบบที"จะขโมยหวัใจของ

ประชาชน และจากนั4นก็กบฏต่อกษตัริยด์าวิด ยดึอาณาจกัรนั4น ทาํการเล่นชูก้บัเหล่าภรรยาของดาวิด และทาํ

เช่นนั4นต่อหนา้ประชาชนดว้ย และพยายามที"จะฆ่ากษตัริยด์าวิดบิดาของตน! แน่นอนว่ามนัเป็นความจริง

ที"วา่ “ไมเ้รียวและคาํตกัเตือนใหเ้กิดปัญญา แต่ถา้ปล่อยเด็กไวแ้ต่ลาํพงัจะนาํความอบัอายมาสู่มารดาของตน” 

 พ่อแม่ทั4งหลายที"ไม่ฝึกวินยัลูกๆของตนอาจพบวา่พวกเขากลายเป็นอาชญากร 

 



พ่อแม่ควรเริ�มต้นตั1งแต่ลูกยงัเล็ก ฝึกวนัิยลูกต่อไปอย่างสัตย์ซื�อ 

 เด็กทารกควรโดนตีกน้ครั4 งแรกเร็วขนาดไหน? เพื"อนนกัเทศน์คนหนึ"งของผมกล่าวไวว้า่ “ผมไม่คิด

วา่คุณควรตีกน้เด็กทารกเพศหญิงเร็วพอๆกบัเด็กทารกเพศชาย ผมไม่คิดวา่ใครๆควรตีกน้เด็กทารกเพศหญิง

ที"อายนุอ้ยกวา่สามสัปดาห์ แต่คุณอาจเริ"มตน้ตีกน้เด็กทารกเพศชายไดใ้นวนัที"เขาถูกคลอดออกมา!” นั"นเป็น

คาํกล่าวที"เกินจริงอยา่งเห็นไดช้ดั แน่นอนวา่ไม่มีสิ"งดีใดๆถูกทาํใหส้าํเร็จไดโ้ดยการลงโทษเด็กคนหนึ"ง

ก่อนที"เขารู้วา่เด็กอยากไดอ้ะไร เด็กทารกตวันอ้ยไม่ตอ้งการการตีกน้มากไปกวา่ที"คุณหมอใหเ้พื"อทาํใหเ้ขา

ร้องไห้และช่วยเขาใหเ้ริ"มหายใจอยา่งเหมาะสม แต่ผูค้นอาจทาํผิดมากกวา่โดยการเริ"มตน้ชา้เกินไปเกี"ยวกบั

การฝึกวินยัเด็กๆเมื"อเทียบกบัการเริ"มตน้เร็วเกินไป 

 สุภาษิต 19:18 กล่าววา่ “จงตีสอนบุตรชายของตนเมื"อยงัมีความหวงั อยา่หมดกาํลงัใจเพราะเหตุการ

ร้องไหข้องเขา” พ่อแม่ทุกคนควรเริ"มตน้การควบคุมแบบระมดัระวงัและเขม้งวดกบัลูกๆของตนดว้ยความ

รักและการอธิษฐานและแบบอยา่งที"ดีและการสั"งสอน และการแกไ้ขยามจาํเป็น “เมื"อยงัมีความหวงั” มนัจะ

สายเกินไปที"จะพยายามขดัเกลาและควบคุมจิตใจที"เยอ่หยิ"งและดื4อรั4นของการทาํตามใจตวัเองซึ"งเด็กทุกคนมี

อยูโ่ดยธรรมชาติ จงเริ"มตน้แต่เนิ"นๆ! 

 ทนัทีที"เด็กเขา้ใจไดดี้เกี"ยวกบัคาํสั"งต่างๆที"ถูกใหโ้ดยแม่หรือพ่อของเขา เขาก็ควรถูกคาดหวงัใหเ้ชื"อ

ฟัง ก่อนเด็กอายไุดห้นึ"งขวบ แน่นอนวา่เขาควรนอนนิ"งๆเวลานอนหากเขาสบายดี ควรยอมสละสิ"งต่างๆเสีย

โดยดีซึ"งสิ"งนั4นอาจทาํใหเ้ขาบาดเจ็บหรือที"เขาอาจทาํใหเ้สียหายได ้เด็กที"เดินไดก้็ควรมาหาพ่อหรือแม่ของ

เขาเวลาที"ถูกบอกใหม้า มนัเป็นเรื"องง่ายกวา่เยอะสาํหรับตวัเด็กและพ่อแม่ของเขาหากเด็กถูกสอนอยา่ง

ชดัเจนวา่เขาตอ้งเชื"อฟังพ่อแม่ ผมจาํไดว้า่ผมประหลาดใจขนาดไหนที"ไดเ้รียนรู้วา่การตีกน้เพียงสองสามที

สามารถทาํใหเ้ด็กสงบและหลบัไดห้ลงัจากที"เขาทาํใหท้ั4งบา้นวุน่วายนานครึ" งชั"วโมง 

 “จงตีสอนบุตรชายของตนเมื"อยงัมีความหวงั อยา่หมดกาํลงัใจเพราะเหตุการร้องไหข้องเขา” พระ

วจนะของพระเจา้กล่าวไว ้นโยบายที"สมํ"าเสมอควรถูกปฏิบติัโดยพ่อและแม่ การฝึกวินยัควรถูกเริ"มตน้แต่

เนิ"นๆ และพ่อแม่ควรปฏิบติัตามนโยบายที"เรียบง่ายและตามแบบพระเจา้อยา่งฉลาดและดว้ยใจกรุณาในการ

รักษาไวซึ้"งความเชื"อฟังเป็นประจาํ แมว้า่ความยุติธรรมตอ้งถูกเจือดว้ยความเมตตาและความรักก็ตาม 

 “อยา่หมดกาํลงัใจเพราะเหตุการร้องไหข้องเขา” เป็นคาํบญัชาถึงพ่อหรือแม่ที"จะตอ้ง “ตีสอน

บุตรชายของตนเมื"อยงัมีความหวงั” (สภษ. 19:18) บ่อยครั4 งการลงโทษจะไม่จาํเป็นเลยหากการเชื"อฟัง



กลายเป็นขอ้กาํหนดที"เขา้ใจกนัดีโดยไม่มีการหนัเห แต่เมื"อการลงโทษตอ้งถูกให ้มนัก็ควรถูกใหอ้ยา่ง

ละเอียดถี"ถว้น พ่อแม่จาํนวนมากตีลูกแค่พอที"จะทาํใหเ้ขาโกรธและปลุกเร้าความคบัแคน้ใจ ผมเคยเห็นคุณ

แม่ท่านหนึ"งตีลูกชายหรือลูกสาวตวันอ้ย จากนั4นก็ใชเ้วลาครึ" งชั"วโมงในการโอ๋ลูกโดยพยายามทาํใหเ้ด็กที"

โกรธกลบัมารักตนเหมือนเดิม แน่นอนวา่นั"นเป็นสิ"งที"ผิดและตรงขา้มกบัคาํบญัชานี4ของพระคมัภีร์ หากการ

ตีกน้ตอ้งถูกกระทาํ ก็จงกระทาํมนัอยา่งละเอียดถี"ถว้น มากพอที"จะไดผ้ลลพัธ์ต่างๆ และมนัจะช่วยพ่อแม่และ

เด็กใหไ้ม่ตอ้งเจอกบัความลาํบากและความปวดร้าวใจในภายหลงั เมื"อเจตจาํนงของเด็กถูกจาํนน เมื"อมีความ

สาํนึกผิดอยา่งจริงใจเพราะบาปและผูก้ระทาํผิดเตม็ใจที"จะแกไ้ขสิ"งผิดใหเ้ป็นถูกในความเชื"อฟังอนัเปี" ยมดว้ย

ความรัก ก็ไม่มีเหตุผลที"จะลงโทษต่อไป แต่จนกวา่ท่าทีแห่งการนบนอบเชื"อฟังนี4ปรากฏ “อยา่หมดกาํลงัใจ

เพราะเหตุการร้องไห้ของเขา” คุณพ่อของผมดูเหมือนจะมีกฎๆหนึ"งที"จะตีลูกจนกวา่เราจะร้องไห้และ

จากนั4นก็ตีต่อไปจนกวา่เราจะหยดุร้อง! และหากคุณพ่อของผมกาํลงัเป็นคนตีอยู ่จะมีพวกเราคนหนึ"งที"จะ

หาทางหยดุร้องจนไดแ้มว้า่เขารู้สึกวา่เขาจะร้องก็ตาม คุณพ่อที"รักของผมไม่ไดตี้ลูกบ่อย ผมจาํไดว้า่ท่านตีผม

แค่สองครั4 งเท่านั4น ก่อนผมอายไุดเ้กือบสี"ขวบ ซึ"งเป็นตอนที"ผมจาํไดแ้ค่นั4น ผมก็จาํไดข้ึ4นใจแลว้วา่ผมจะตอ้ง

เชื"อฟัง “ป๊ะป๋า” ทนัที และผมจาํไม่ไดว้า่ผมไม่เสียใจอยา่งหนกั หากผมคิดวา่ผมไดท้าํใหท้่านเสียใจ และผม

ก็จาํไม่ไดด้ว้ยวา่ผมมีความคบัแคน้ใจต่อท่านแมเ้พียงสักนิดเดียวเพราะสิทธิอาํนาจที"ท่านไดแ้สดงออกอยา่ง

เรียบง่ายและอยา่งยิ"งใหญ่เหลือเกิน! เมื"อคุณพ่อของผมตีจริงๆ ซึ"งนานๆทีก็จาํเป็น เขาก็ทาํมนัไดอ้ยา่ง

ละเอียดถี"ถว้นซึ"งจะถูกจดจาํเสมอไป! 

 พ่อแม่ควรรักษาการฝึกวินยัอนัเขม้งวดเหนือลูกๆของตนนานขนาดไหน? ส่วนหนึ"งของคาํตอบนั4น

ก็ถูกพบในพระราชบญัญติั 21:18-21 อยา่งแน่นอน ที"บุตรชายคนใดที"โตแลว้ หากเป็นคนดื4อรั4นและไม่เชื"อ

ฟัง เป็นคนกินเติบและขี4 เมา จะตอ้งถูกนาํตวัโดยพ่อแม่ของเขาไปหาพวกผูใ้หญ่ของเมืองนั4นเพื"อที"จะถูกปรับ

โทษและถูกหินขวา้งต่อหนา้ประชาชน ส่วนหนึ"งของคาํตอบนั4นยอ่มถูกพบในขอ้เทจ็จริงที"วา่เอลี มหา

ปุโรหิต ทนทุกขก์บัคาํสาปแช่งชั"วนิรันดร์ที"ตกอยูก่บัวงศว์านของเขาเพราะวา่เขามิไดห้า้มปรามลูกชายสอง

คนที"โตแลว้ของตน! แน่นอนวา่ตราบใดที"พ่อและแม่เลี4ยงดูลูกๆของตนอยู ่ลูกๆก็ควรอยูภ่ายใตสิ้ทธิอาํนาจ

อนัเตม็เปี" ยมของพ่อแม่ของตนนานเท่านั4น ลูกชายหรือลูกสาวคนใดที"ยงัเด็กพอที"จะกินขา้วที"โต๊ะของพ่อ

และตอ้งขอเงินพ่ออยูก่็ยงัเด็กพอที"จะถูกตีหากจาํเป็น บอกตามตรงแลว้ มนัคงเป็นเรื"องแปลกที"เด็กคนหนึ"ง

ซึ"งถูกเลี4ยงดูมาอยา่งดีจะตอ้งโดนตีหลงัจากที"เขาโตแลว้ แต่สิทธิอาํนาจของพ่อและแม่ไม่ควรถูกตั4งคาํถาม 

และไม่วา่จะตอ้งทาํยงัไงก็ตามเพื"อที"จะคงไวซึ้"งสิทธิอาํนาจนั4นก็ควรถูกกระทาํ ในบา้นคุณพ่อของผมตอนที"

ผมอายยุี"สิบปี ผมก็ไม่เคยคิดที"จะไม่เชื"อฟังคุณพ่อของผมหรือพูดจาอยา่งไม่สุภาพกบัท่านเลย หากผมเคยทาํ



แบบนั4น มนัก็คงไม่ใช่เรื"องน่าแปลกใจสาํหรับผมเลยหากคุณพ่อของผมจะตบผมควํ"าทนัที แมผ้มโตเป็น

หนุ่มและเป็นนกักีฬาฟุตบอลก็ตาม! นิสัยของความเชื"อฟังเป็นสิ"งที"ฝังแน่นในตวัผมมากเหลือเกินจนผมคิด

วา่ผมจะไม่มีวนัขดัขืนคุณพ่อของผมหรือวิ"งหนีไปจากท่านเลยหากท่านตดัสินใจที"จะตีสอนผมเมื"อผมโต

เป็นหนุ่มแลว้!  

 เมื"อวนัก่อนสุภาพสตรีชาวใตผู้ส้ง่างามคนหนึ"ง คริสเตียนที"เคร่งครัดที"สุดคนหนึ"ง ไดเ้ล่าใหผ้มฟัง

ดว้ยอารมณ์อนัตื4นตนัเกี"ยวกบัครั4 งสุดทา้ยที"คุณแม่ของเธอฟาดกน้เธอ เธอกาํลงัจะแต่งงานและคุณแม่ก็กาํลงั

สวมชุดแต่งงานบนตวัลูกสาวของเธอ ผูที้"กาํลงัจะเป็นเจา้สาวก็อดทนไม่ไหวและต่อลอ้ต่อเถียงจนกระทั"งคุณ

แม่ถอดชุดแต่งงานนั4นทนัทีและฟาดกน้ลูกสาวของเธอก่อนที"จะถึงวนัแต่งของลูกสาวไม่กี"วนั! ตอนเล่าเรื"อง

นี4 ใหผ้มฟัง สุภาพสตรีชาวใตผู้นี้4ก็บอกผมดว้ยนํ4าเสียงที"แสดงถึงความภาคภูมิใจในตวัคุณแม่ผูเ้ป็นที"รักของ

เธอ พร้อมกบัเสียงหวัเราะคิกคกัเมื"อเล่าถึงสถานการณ์อนัน่าขนัตอนนั4นที"คุณแม่ของเธอกล่าววา่ “ลูกอาจโต

พอที"จะแต่งงานแลว้ แต่ลูกก็ไม่โตพอที"จะเถียงแม่ของลูก และลูกก็ไม่โตเกินกวา่ที"จะถูกฟาดกน้ถา้ลูก

ตอ้งการมนั!” คุณแม่ผูต้ามทางของพระเจา้คนนั4นแห่งยคุสมยัที"ล่วงพน้ไปไดรั้บความนบัถือและความ

ภาคภูมิใจที"จะไม่มีวนัตายไปจากหวัใจของลูกสาวของเธอ เพราะวา่เธอไดแ้สดงออกถึงสิทธิอาํนาจของผู ้

เป็นแม่ในความชอบธรรมและตีสอนลูกสาวในวนัก่อนถึงงานแต่งของเธอ! 

 ในเมืองคลีฟแลนด ์รัฐโอไฮโอ ผมไดเ้ทศนาเรื"อง “บา้นแบบคริสเตียน” และชายคนหนึ"งไดม้าเล่า

ใหผ้มฟังเกี"ยวกบัคุณพ่อของเขาที"บดันี4ไปอยูส่วรรคแ์ลว้ “ผมจาํไดดี้เลยวา่คุณพ่อผมตีสอนผมครั4 งสุดทา้ย

เมื"อไร” ชายคริสเตียนผูนี้4 เล่าใหฟั้งเกี"ยวกบัคุณพ่อของเขา “เขาตีสอนผมดว้ยแส้หวดมา้ และตีสอนผมแรง

มาก จากนั4นพอท่านหวดผมเสร็จ ท่านก็เอาแขนทั4งสองขา้งมาโอบรอบตวัผมและร้องไหแ้ละบอกผมวา่ท่าน

รักผมอยา่งไร” เพื"อนชาวคลีฟแลนดผ์ูนี้4 ร้องไหข้ณะที"เขาระลึกถึงเรื"องนี4  และขอบคุณพระเจา้สาํหรับคุณพ่อ

ที"ทาํใหเ้ขารู้จกัยาํเกรงและตีสอนเขาเมื"อเขาตอ้งการมนั แมว้า่เขาโตเป็นหนุ่มแลว้ก็ตาม 

เด็กที�ถูกเลี1ยงในการฝึกวนัิยตามแบบพระเจ้า:  

“เมื�อเขาชราแล้ว เขาจะไม่พรากจากทางนั1น” 

 เราจะสามารถเลี4ยงลูกๆของเราในแบบที"จะรับประกนัไดไ้หมวา่พวกเขาจะดาํเนินชีวิตตามแบบของ

พระเจา้? นั"นแหละเป็นสิ"งที"พระคมัภีร์สอน! สุภาษิต 22:6 กล่าววา่ “จงฝึกเด็กในทางที"เขาควรจะเดินไป และ

เมื"อเขาชราแลว้ เขาจะไม่พรากจากทางนั4น” ผมคิดวา่ฉบบั Revised Version ชดัเจนกวา่นิดหน่อย และมนั



กล่าววา่ “แมใ้นยามที"เขาชราแลว้เขาจะไม่พรากไปจากมนั” แมใ้นยามที"เด็กโตแลว้ ห่างไปจากบา้นแลว้ ห่าง

ไปจากการหา้มปรามของพ่อแม่แลว้ เขาก็จะไม่มีวนัพรากจากการฝึกอบรมนั4นที"เขาเคยมีตอนเป็นเด็ก หาก

เขาไดรั้บการเลี4ยงดูในทางที"เขาควรไปอยา่งแทจ้ริง พระคมัภีร์กล่าวไว ้ 

 ผมทราบดีวา่ในการเป็นพ่อแม่ที"ดีนั4นมีอะไรที"มากกวา่การตีสอนลูก ควรมีแบบอยา่งที"ตามทางพระ

เจา้วนัต่อวนั เด็กๆควรถูกสอนใหท้าํงาน ควรมีการสอนพระคมัภีร์เยอะๆ ควรมีการอธิษฐานเยอะๆ เด็กๆ

ควรถูกนาํมาถึงพระคริสตข์ณะที"ยงัเลก็ แต่แน่นอนวา่แก่นแทข้องการเลี4ยงเด็กคือ การฝึกวินยั การถูกสอน

ใหเ้ชื"อฟัง ถูกสอนใหท้าํสิ"งที"ถูกตอ้ง ถูกปกครองดว้ยความรักในทางทั4งหลายแห่งความชอบธรรมโดยพ่อ

และแม่ พ่อทั4งหลายจะตอ้งเลี4ยงลูกๆ “ในการสั"งสอน (หรือการตีสอน) และการตกัเตือนตามหลกัขององค์

พระผูเ้ป็นเจา้” ดงัที"เอเฟซสั 6:4 กล่าว หากพวกเขาดาํเนินตามแผนการของพระคมัภีร์ อุปนิสัยของเด็กๆก็จะ

ถูกกาํหนดไวเ้พื"อพระเจา้และความชอบธรรมและศีลธรรมและการนบนอบต่อสิทธิอาํนาจเหลือเกินจนเมื"อ

เด็กเหล่านั4นโตขึ4นเป็นชายและหญิงที"พึ"งตวัเองไดแ้ลว้ พวกเขาก็จะไม่มีวนัละทิ4งทางทั4งหลายตามแบบพระ

เจา้ที"ถูกสอนพวกเขาโดยพ่อแม่ของพวกเขา 

 ผมโดนทา้ทายดว้ยขอ้พระคมัภีร์นี4อยา่งจริงจงัวนัหนึ"ง ตอนนั4นผมเป็นนกัเทศน์หนุ่มที"เขา้เรียนใน

วิทยาลยัพระคริสตธรรมและเทศนาในวนัอาทิตยแ์ก่คริสตจกัรชนบทแห่งหนึ"ง เมื"อผมเทศนาเรื"องบา้นแบบค

ริสเตียนและใชข้อ้พระคมัภีร์นี4 ในสุภาษิต 22:6 เป็นขอ้ประกอบคาํเทศนา ชายผูเ้ป็นคนสาํคญัคนหนึ"งใน

คริสตจกัรซึ"งเป็นทุกขใ์จอยา่งยิ"งก็ขอร้องผมใหไ้ปบา้นของเขาดว้ยกนั ที"นั"นเขาบอกผมวา่ “อาจารย ์สิ"งที"คุณ

ไดเ้ทศนาเมื"อเชา้ไม่ไดเ้ป็นเช่นนั4นเลย คุณกล่าววา่หากเราจะเลี4ยงดูลูกในทางที"เขาควรไปเขาจะไม่มีวนัพราก

จากทางนั4นเลย ผมรู้วา่นั"นไม่เป็นความจริง ผมรู้วา่ผมไดเ้ลี4ยงลูกชายผมมาอยา่งถูกตอ้งแลว้” 

 ผมกล่าววา่ “แต่วา่นั"นไม่ใช่คาํกล่าวของผมครับ นั"นเป็นคาํกล่าวจากพระวจนะของพระเจา้ นี"ไงครับ

ขอ้พระคมัภีร์ที"วา่ ‘จงฝึกเด็กในทางที"เขาควรจะเดินไป และเมื"อเขาชราแลว้ เขาจะไม่พรากจากทางนั4น’ คุณ

กาํลงัทา้ทายพระวจนะของพระเจา้อยูน่ะครับ” 

 “งั4นถา้พระคมัภีร์กล่าวเช่นนั4น พระคมัภีร์ก็ผิดแลว้ครับ” เขาตอบกลบัมา “ผมรู้วา่ผมไดเ้ลี4ยงลูกชาย

ของผมมาอยา่งถูกตอ้งแลว้ จะมาโทษผมไม่ไดที้"เขาไปทางผิด” 

 ผมบอกเขาวา่ไม่มีใครมีสิทธิM ที"จะคงไวซึ้"งการเป็นสมาชิกในคริสตจกัรหนึ"งของพระเยซูคริสตแ์ละ

ปฏิเสธพระคาํขอ้หนึ"งในพระคมัภีร์ และเนื"องจากเขาไดย้กเรื"องนี4ขึ4นมาและประกาศวา่คาํสอนของพระ

คมัภีร์เกี"ยวกบัสุภาษิต 22:6 นั4นไม่เป็นความจริง ผมจึงขอทราบวา่ลูกชายของเขาอยูที่"ไหน ตอนแรกเขาไม่



ยอมบอกผม เพราะความขายหนา้และความละอายใจ แต่เมื"อผมยนืกรานต่อไป เขาก็กล่าววา่ลูกชายอยู่

ในทณัฑสถานของรัฐเทก็ซสัที"เมืองฮนัทส์วิลล ์รัฐเทก็ซสั “แต่ผมรู้วา่ผมเลี4ยงลูกของผมมาอยา่งถูกตอ้งแลว้” 

เขากล่าว “จะมาโทษผมไม่ไดที้"ลูกชายของผมไปทางผิด” 

 เนื"องจากเขาไดห้าวา่พระวจนะของพระเจา้เป็นคาํโกหกไปเสียแลว้ ผมจึงมุ่งมั"นที"จะเขา้สู่หวัใจของ

เรื"องนี4  และผมกล่าววา่ 

 “คุณพูดวา่คุณไดเ้ลี4ยงลูกชายของคุณมาอยา่งถูกตอ้งแลว้ งั4นบอกผมไดไ้หมครับวา่คุณไดตี้สอนลูก

ชายของคุณและทาํใหเ้ขารู้จกัที"จะยาํเกรงไหม? คุณไดท้าํใหเ้ขาลุกขึ4นครั4 งแรกที"เขาถูกเรียกไหม? คุณไดส้ั"ง

เขาใหพู้ดวา่ ‘ครับผม!’ กบัคุณและแม่ของเขาไหม? คุณไดตี้สอนเด็กคนนั4นและทาํใหเ้ขาเชื"อฟังไหม?”  

 เขาตอบกลบัมาวา่ “คุณยงัหนุ่มและคุณคิดวา่กฎแบบนั4นจะเหมาะสมกบัทุกคน ลูกชายของผมเป็น

คนขี4หงุดหงิดและตื"นเตน้ง่าย เราไม่สามารถลงโทษเขาอย่างรุนแรงและเรียกร้องให้เขาเชื"อฟังอยา่งเขม้งวด

เหมือนที"กระทาํกบัเด็กบางคนได ้เขาไม่ยอมรับมนัแน่ เขาขี4หงุดหงิดง่ายเกินไป!” 

 (บงัเอิญวา่ผมจาํไดว้า่ผมก็ขี4หงุดหงิดมากๆตอนเป็นเด็กเช่นกนั แต่คุณพ่อของผมก็แกปั้ญหานั4นได้

อยา่งง่ายดายมากๆ ท่านก็แค่ขี4หงุดหงิดมากกวา่ผมเท่านั4น!) 

 “ดงันั4นคุณจึงไม่ไดท้าํใหลู้กชายของคุณรู้จกัยาํเกรง คุณไม่ไดเ้ชื"อขอ้พระคมัภีร์ที"กล่าววา่ ‘ไมเ้รียว

และคาํตกัเตือนใหเ้กิดปัญญา แต่ถา้ปล่อยเด็กไวแ้ต่ลาํพงัจะนาํความอบัอายมาสู่มารดาของตน’ คุณไม่ไดเ้ชื"อ

ขอ้พระคมัภีร์ที"กล่าววา่ ‘จงฝึกสอนบุตรชายของเจา้ และเขาจะใหเ้จา้ไดห้ยดุพกั เออ เขาจะใหค้วามปีติยนิดี

แก่ใจของเจา้’ (สภษ. 29:15, 17) และลูกชายของคุณก็อยูใ่นทณัฑสถานและคุณก็โทษพระเจา้! บอกผมอีก

เรื"องหนึ"งสิครับ คุณไดมี้การประชุมนมสัการพระเจา้ในครอบครัวที"บา้นของคุณไหม? พระราชบญัญติั 6:6-9 

บญัชาบิดาใหส้อนพระคาํต่างๆของพระคมัภีร์อยา่งขยนัขนัแขง็แก่บุตรทั4งหลายของเขา ที"จะพูดถึงพระคาํ

เหล่านั4นเมื"อเขาลุกขึ4นและนั"งลง และที"จะมีพระคาํเหล่านั4นอยูบ่นผนงับา้นของเขา คุณเคยมีการนมสัการใน

ครอบครัวไหม? คุณไดมี้การอธิษฐานและการอ่านพระคมัภีร์ในบา้นของคุณทุกวนัไหม? ลูกชายของคุณได้

เรียนพระคมัภีร์ในบา้นและเรียนรู้ที"จะอธิษฐานไหม?” 

 เขาตอบกลบัมาวา่ “พวกคุณคนเมืองใหญ่อาจมีเวลาสาํหรับเรื"องนั4น แต่พวกเราชาวไร่ชาวนาตอ้งตื"น

แต่เชา้และทาํงานตลอดทั4งวนั พวกเราไม่ไดมี้เวลาสาํหรับความโง่เขลาใดๆหรอก” 



 เด็กชายคนนั4นที"ไม่มีเวลานานสิบหา้นาทีหรือสามสิบนาทีทุกวนัในการนมสัการประจาํครอบครัว 

กลบัมีเวลาเหลือเฟือที"จะใชเ้วลาหลายปีในทณัฑสถาน! (และชายผูนี้4ก็ตดัสินผมผิดไปแลว้หากเขาคิดวา่ผม

เป็นคนเมืองใหญ่!) 

 “ดงันั4นคุณจึงไม่ไดท้าํใหลู้กชายของคุณเชื"อฟังคุณ คุณไม่เคยตีสอนเขา คุณไม่เคยสอนขอ้พระ

คมัภีร์ต่างๆแก่เขา คุณไม่เคยมีการนมสัการในครอบครัวเลย ขอผมถามคุณอีกคาํถามหนึ"ง” ผมกล่าว “คุณเคย

หยบิพระคมัภีร์และบอกลูกชายของคุณไหมวา่คุณอยากแสดงใหเ้ขาเห็นวิธีที"จะไดรั้บความรอด? คุณเคย

พยายามที"จะนาํลูกชายของคุณใหว้างใจในพระเยซูในฐานะเป็นพระผูช่้วยให้รอดของเขาและมอบถวายใจ

และชีวิตของเขาแด่พระเจา้ไหม? คุณเคยพยายามสักครั4 งที"จะใหลู้กชายของคุณไดรั้บความรอดขณะที"เขายงั

อยูที่"บา้นกบัคุณไหม?” ผมถามไป 

 “ผมอยากใหคุ้ณรู้วา่ผมเป็นแบ๊พติสคนหนึ"ง” เขากล่าว “และพวกเราไม่เชื"อในการลากเด็กเลก็ๆเขา้

มาในคริสตจกัรก่อนที"พวกเขารู้วา่มนัเกี"ยวขอ้งกบัอะไร” 

 มนัเป็นเรื"องน่าสมเพชที"เขาเป็นแบ๊พติสที"ดีเหลือเกินคนหนึ"งจนเขาไม่เคยคุยกบัลูกของเขาเกี"ยวกบั

การไดรั้บความรอดเลย 

 คุณพ่อท่านนี4ไม่ไดเ้ชื"อวา่พระคมัภีร์เป็นความจริง เขาปฏิเสธความจริงของขอ้พระคมัภีร์ที"วา่ ““จง

ฝึกเด็กในทางที"เขาควรจะเดินไป และเมื"อเขาชราแลว้ เขาจะไม่พรากจากทางนั4น” กระนั4นตวัเขาเองก็ไม่เคยตี

สอนลูกชายของตน ไม่เคยเรียกร้องและไม่เคยไดรั้บความเชื"อฟังเลย เขาไม่เคยสอนพระวจนะของพระเจา้แก่

ลูกเลย เขาไม่เคยมีการประชุมในครอบครัวพร้อมกบัการอ่านพระคมัภีร์และการอธิษฐานในบา้นเลย เขาไม่

เคยพยายามที"จะแสดงใหเ้ด็กหนุ่มคนนั4นเห็นวา่เขาเป็นคนบาปและตอ้งการพระผูช่้วยใหร้อด ไม่เคยพยายาม

ที"จะนาํเขาใหว้างใจในพระเยซูและรู้จกัพระองคใ์นฐานะเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขาเองในการยกโทษบาป

ทั4งหลายเลย และบดันี4 เมื"อลูกชายของเขาอยูใ่นทณัฑสถานของรัฐเพราะอาชญากรรมต่างๆที"เขาไดก่้อต่อ

สังคม ผูเ้ป็นพ่อก็ยนืกรานวา่ตนไดเ้ลี4ยงลูกชายของตนมาอยา่งถูกตอ้งแลว้! แต่คุณกบัผมก็รู้วา่ผูเ้ป็นพ่อนั"น

แหละเป็นฝ่ายผิด คุณกบัผมรู้วา่โดยมาตรฐานใดๆของพระคมัภีร์ เขามิไดเ้ลี4ยงลูกของเขาเพื"อพระเจา้เลย 

ไม่ไดเ้ลี4ยงดูเขาใหเ้ติบโต “ในการสั"งสอนและการตกัเตือนตามหลกัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” 

 มีอยูค่ราวหนึ"งคุณแม่ท่านหนึ"งไดข้อร้องผมให้อธิษฐานเผื"อลูกชายที"โตและแต่งงานแลว้ของเธอ 

“เขาเป็นคนขี4 เมา พูดจาหมิ"นประมาท และใชชี้วิตในความบาปอนัเลวร้าย” คุณแม่ท่านนี4กล่าว “ดิฉนัรู้วา่

ดิฉนัเลี4ยงเขามาอยา่งถูกตอ้งแลว้ และดิฉนัเชื"อวา่เขาจะกลบัมาทางนั4นอีกเมื"อเขาแก่ขึ4น” เธอกล่าว แต่นั"นเป็น



การประยกุตใ์ชแ้บบผิดๆของสุภาษิต 22:6 พระคมัภีร์ไม่เคยสัญญาวา่ลูกคนหนึ"งที"หนัไปทาํบาปอนัร้ายแรง

จะกลบัมาสู่ทางนั4นของพ่อแม่ของตนที"รักพระเจา้ พระคมัภีร์สอนอยา่งชดัเจนวา่ลูกเช่นนั4น ซึ"งถูกเลี4ยงดูให้

เติบโตอยา่งที"เขาควรจะเป็นในการยาํเกรงพระเจา้และตามแบบแผนของพระคมัภีร์ จะไม่มีวนัพรากจากวิถี

ทั"วไปนั4นแห่งชีวิตอนัเที"ยงธรรม มีศีลธรรมและตามแบบพระเจา้ 

 แน่นอนวา่ลูกๆที"ถูกนาํมาถึงพระคริสตใ์นบา้น ลูกๆที"ถูกสอนขอ้พระคมัภีร์ต่างๆ ลูกๆที"ถูกฝึกวินยั

อยา่งระมดัระวงัและถูกสั"งสอนภายใตสิ้ทธิอาํนาจของพ่อแม่ที"ดาํเนินตามแบบพระเจา้ จะทาํเรื"องผิดพลาด

ต่างๆและจะไม่ใช่คนที"สมบูรณ์แบบ แต่วิถีแห่งชีวิตของพวกเขาจะดาํเนินตามสิ"งที"พวกเขาไดเ้รียนรู้ที"บา้น 

หากพ่อและแม่ใชสิ้"งต่างๆที"ตนมี ดาํเนินตามแบบแผนของพระคมัภีร์ในการฝึกวินยัและการสั"งสอนและ

แบบอยา่งและการอธิษฐาน แม่และพ่อผูน้ั4นก็จะสามารถวางใจในพระสัญญาแห่งพระวจนะของพระเจา้ได้

อยา่งปลอดภยัที"วา่ลูกคนนั4นจะไม่มีวนัลืมการถูกเลี4ยงดูมาของตนและไม่มีวนัทิ4งวิถีอนัชอบธรรมนั4นที"เขา

ไดถู้กสอนในบา้น! และนั"นช่างเป็นพระสัญญาอนัเปี" ยมพระพรที"พ่อแม่ทุกคนสามารถวางใจได ้นี"เป็นขอ้

พระคมัภีร์หนึ"งที"สามารถรับประกนัอนาคตอนัแสนสุข มีศีลธรรมและเที"ยงธรรมของลูกๆของเราไดห้ากเรา

เชื"อมนัและปฏิบติัตามมนัอย่างทนัเวลา 

วธีิเลี1ยงลูกตามแบบพระเจ้าของคุณซูซานนาห์ เวสลีย์ 

 จอห์น เวสลีย ์และชาร์ลส์ เวสลีย ์ผูน้าํในกระแสประกาศข่าวประเสริฐอนัยิ"งใหญ่ในประเทศองักฤษ 

ผูก่้อตั4งนิกายเมธอดิสต ์ไดรั้บการเลี4ยงดูมาอยา่งไร? ชายสองคนนี4ผูด้าํเนินตามทางของพระเจา้ ควบคุม

ตวัเองไดอ้ยา่งดี ถวายตวัแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ มีความคิดที"เฉลียวฉลาด มีจิตสาํนึกผิดชอบอนัอ่อนโยน และมี

หลกัการอนัไม่หวั"นไหว ไดถู้กพฒันามาอยา่งไร? คุณแม่ของพวกเขาคือ คุณซูซานนาห์ เวสลีย ์ไดส้อนพวก

เขาใหเ้กรงกลวัไมเ้รียวตอนที"พวกเขาอายหุนึ"งขวบ! เธอเองกล่าวเช่นนั4น และจอห์น เวสลียเ์องก็ตีพิมพค์าํ

กล่าวของเธอ ชีวิตอนับริสุทธิM ของบุรุษผูเ้ป็นวิสุทธิชนสองคนนี4  นั"นคือ จอห์นและชาร์ลส์ เวสลีย ์เป็นผลมา

จากการฝึกวินยัตามแบบพระเจา้ในบา้น ครอบครัวเวสลียเ์องเชื"อเช่นนั4น และขอ้พระคมัภีร์ต่างๆก็เป็นพยาน

แก่พวกเขา ซูซานนาห์ เวสลียเ์ชื"อขอ้พระคมัภีร์ที"วา่ “ไมเ้รียวและคาํตกัเตือนใหเ้กิดปัญญา แต่ถา้ปล่อยเด็กไว้

แต่ลาํพงัจะนาํความอบัอายมาสู่มารดาของตน” (สภษ. 29:15) เธอเชื"อขอ้พระคมัภีร์ที"วา่ “ความฟกชํ4าดาํเขียว

ของบาดแผลก็ชาํระความชั"วเสีย การโบยตีกระทาํใหส่้วนลึกที"สุดสะอาดสะอา้น” (สภษ. 20:30) 

 เธอเชื"อคาํสอนของขอ้พระคมัภีร์ต่างๆที"วา่ผูที้"ไม่ถูกตีสอนก็ไดรั้บการปฏิบติัเหมือนกบัวา่เขาเป็นลูก

ที"ไม่มีพ่อ ไม่ใช่เหมือนลูกที"ถูกทาํนองคลองธรรม (ฮบ. 12:7-8) 



 ในหนงัสือ The Heart of John Wesley’s Journal จดหมายฉบบัหนึ"งจากคุณนายเวสลียที์"เขียนหาลูก

ชายของเธอไดถู้กตีพิมพ ์โดยบางส่วนของจดหมายนั4นเราใหไ้วข้า้งล่างนี4 : 

       “ 24 กรกฎาคม 1732 

 “ลูกที"รัก --- ตามที"ลูกปรารถนา แม่ไดร้วบรวมกฎหลกัๆที"แม่ไดป้ฏิบติัตามในการใหก้ารศึกษา

ครอบครัวของแม่ ซึ"งบดันี4 แม่ขอส่งใหลู้กตามที"แม่นึกออก และลูกอาจ (หากลูกคิดวา่พวกมนัอาจเป็น

ประโยชน์ต่อผูใ้ด) จดัเรียงกฎเหล่านี4ไดต้ามลาํดบัที"ลูกพอใจ 

 “เมื"อเด็กๆมีอายไุดห้นึ"งขวบ (บางคนก็ก่อนหนา้นั4น) พวกเขาก็ถูกสอนใหเ้กรงกลวัไมเ้รียว และให้

ร้องไห้เบาๆ ซึ"งโดยวิธีนี4พวกเขาก็รอดพน้จากการถูกตีมากมายที"พวกเขาอาจตอ้งโดน และเสียงร้องไหข้อง

เด็กๆซึ"งพ่อแม่ไม่ชอบเอาเสียเลยก็แทบจะไม่ถูกไดย้นิในบา้น แต่ครอบครัวนี4ก็อยูก่นัไดอ้ยา่งเงียบสงบราว

กบัวา่ไม่มีเด็กสักคนอยูท่่ามกลางพวกเขาเลย 

*   *   * 

 “จงปราบพยศเดก็ 

 “เพื"อที"จะขดัเกลาความคิดของเด็กๆ สิ"งแรกที"จะตอ้งทาํก็คือ ปราบพยศพวกเขา และทาํใหพ้วกเขา

เชื"อฟังใหไ้ด ้การทาํใหเ้ด็กๆเขา้ใจเป็นงานที"ตอ้งใชเ้วลา และตอ้งทาํกบัเด็กอยา่งชา้ๆตามที"พวกเขาจะรับ

ไหว: แต่การปราบพยศเด็กเป็นสิ"งที"ตอ้งกระทาํทนัที และยิ"งเร็วก็ยิ"งดี เพราะวา่หากไม่มีการแกไ้ขอยา่ง

ทนัท่วงที เด็กๆจะเริ"มดื4อรั4 นและไม่เชื"อฟังซึ"งจะปราบไดย้ากในภายหลงั และอยา่ใชค้วามรุนแรงซึ"งจะ

กระทาํใหเ้กิดความเจ็บปวดต่อตวัแม่เองพอๆกบัที"จะทาํใหเ้ด็กเจ็บปวดเด็ดขาด ตามมาตรฐานของโลก พวก

เขาจะใชค้วามนุ่มนวลและตามใจเด็ก ซึ"งแม่เรียกพวกเขาว่าเป็นพ่อแม่ที"โหดร้าย ที"ยอมใหลู้กๆของพวกเขา

ติดนิสัยต่างๆที"พวกเขาเองก็รู้วา่จะตอ้งทาํให้เลิกใหไ้ดใ้นภายหลงั พ่อแม่บางคนก็ชอบอยา่งโง่ๆเหลือเกินที"

จะสอนลูกๆของตนใหท้าํสิ"งต่างๆซึ"งในเวลาต่อมาพวกเขาก็ตีสอนลูกๆอยา่งรุนแรงที"ไปทาํสิ"งเหล่านั4น 

 “เมื"อใดก็ตามที"เด็กถูกแกไ้ข พ่อแม่ตอ้งเอาชนะเด็กใหไ้ด ้และนี"จะไม่ใช่เรื"องยากที"จะกระทาํเลย 

หากเด็กนั4นไม่ไดเ้ริ"มเป็นเด็กหวัแขง็แลว้เพราะพ่อแม่ตามใจมากเกินไป และเมื"อเด็กคนนั4นถูกปราบพยศจน

อยูห่มดัแลว้ และเด็กคนนั4นเริ"มที"จะยาํเกรงและนบัถือพ่อแม่ของตน ความโง่เขลาแบบเด็กๆและความ

ประมาทเลินเล่อทั4งหลายอนัมากมายก็อาจถูกปล่อยใหผ้า่นเลยไปได ้บางสิ"งควรถูกมองขา้มและพ่อแม่ควร

ทาํเป็นมองไม่เห็น และบางสิ"งตอ้งถูกตกัเตือนอยา่งเบาะๆ แต่การละเมิดแบบจงใจไม่เชื"อฟังไม่ควรถูกยก



โทษใหแ้ก่เด็กๆเลยโดยปราศจากการตีสอน ไม่วา่มากหรือนอ้ย ตามลกัษณะและโทษที"การกระทาํผิดนั4น

สมควรไดรั้บ 

 “แม่ขอยนืกรานเรื"องการปราบพยศเด็กอยา่งทนัท่วงที เพราะวา่นี"เป็นรากฐานเดียวที"แข็งแกร่งและ

สมเหตุสมผลของการใหก้ารศึกษาดา้นศาสนา ซึ"งหากปราศจากสิ"งนี4แลว้ทั4งหลกัการและแบบอยา่งจะไม่

ไดผ้ลเลย แต่เมื"อสิ"งนี4ถูกกระทาํอยา่งละเอียดถี"ถว้น เมื"อนั4นเด็กก็จะสามารถถูกปกครองโดยเหตุผลและความ

น่าเลื"อมใสของพ่อแม่ของเด็ก จนกวา่ความเขา้ใจของตวัเด็กเองจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ และหลกัการต่างๆแห่ง

ศาสนาไดห้ยั"งรากในความคิดของเขาแลว้ 

 “แม่ไม่อาจปล่อยเรื"องนี4 ใหผ้า่นเลยไปได ้เพราะวา่ความพยศเป็นรากเหงา้แห่งความบาปและความ

เศร้าใจทั4งปวง ดงันั4นสิ"งใดก็ตามที"บ่มเพาะความพยศนี4ในตวัเด็กๆก็รับประกนัไดว้า่พวกเขาจะเจอกบัความ

ทุกขใ์จและการไม่มีศาสนาในภายหลงั สิ"งใดก็ตามที"ตรวจสอบและประหารความพยศนี4ก็ส่งเสริมใหเ้กิด

ความสุขและความน่าเลื"อมใสของพวกเขาในอนาคต นี"เป็นสิ"งที"ชดัเจนยิ"งขึ4น หากเราพิจารณาต่อไปอีกวา่ 

ศาสนาหาใช่สิ"งอื"นใดไม่นอกจากการกระทาํตามพระประสงคข์องพระเจา้ และไม่ใช่การทาํตามใจเราเอง วา่

อุปสรรคใหญ่โตหนึ"งเดียวที"ขดัขวางความสุขชั"วคราวและชั"วนิรันดร์ก็คือ ความพยศนี4  ซึ"งการปล่อยมนัทิ4งไว้

ไม่ใช่เรื"องเลก็นอ้ย และการไม่ปฏิเสธมนัก็ไม่ใช่เรื"องเปล่าประโยชน์ สวรรคห์รือนรกขึ4นอยูก่บัเรื"องนี4 เรื"อง

เดียว ดงันั4นพ่อแม่ที"หมั"นปราบพยศเด็กก็ร่วมมือกบัพระเจา้ในการฟื4 นฟูและช่วยจิตวิญญาณดวงหนึ"งให้

ไดรั้บความรอด พ่อแม่คนใดที"ปล่อยปละละเลยเรื"องนี4ก็ทาํงานของพญามาร ทาํใหศ้าสนาเป็นเรื"องที"

นาํไปใชจ้ริงไม่ได ้ทาํใหค้วามรอดเป็นสิ"งที"ไม่อาจไดม้า และทาํสิ"งเหล่านี4ทั4งสิ4นเพื"อกระทาํใหลู้กของตน

ตอ้งพินาศทั4งกายและจิตวิญญาณในนรกชั"วนิรันดร์ 

 “พวกเขาไม่ได้รับสิ�งที�พวกเขาร้องไห้ขอ 

 “เด็กๆในครอบครัวนี4ถูกสอนคาํอธิษฐานขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทนัทีที"พวกเขาพูดได ้ซึ"งพวกเขาถูก

สั"งใหพู้ดตอนตื"นนอนและตอนเขา้นอนเป็นประจาํ นอกจากนี4  เมื"อพวกเขาโตขึ4น พวกเขายงัถูกสอนให้

อธิษฐานสั4นๆเผื"อพ่อแม่ของพวกเขา และถูกสอนขอ้พระคาํบางตอนสั4นๆ ตามที"ความจาํของพวกเขาจะรับ

ไหว 

 “พวกเขายงัถูกสอนตั4งแต่ยงัเลก็ใหรู้้จกัแยกแยะวนัสะบาโตจากวนัอื"นๆ ก่อนที"พวกเขาจะพูดคล่อง

หรือไปไหนมาไหนได ้พวกเขายงัถูกสอนใหอ้ยูนิ่"งๆขณะที"มีการอธิษฐานประจาํครอบครัว และใหข้อพร

หลงัจากนั4นทนัที ซึ"งพวกเขาเคยทาํโดยใชส้ัญญาณต่างๆก่อนที"พวกเขาคุกเข่าหรือพูดเป็น 



 “พวกเขาถูกสอนใหเ้ขา้ใจอยา่งรวดเร็ววา่พวกเขาอาจไม่ไดรั้บสิ"งที"พวกเขาร้องไหข้อ และถูกสอน

ใหพู้ดเพราะๆเพื"อขอสิ"งที"พวกเขาอยากได ้พวกเขาไม่ถูกยอมใหข้อสิ"งใดจากกระทั"งสาวใชที้"ตํ"าตอ้ยที"สุด

โดยที"ไม่กล่าววา่ ‘กรุณาใหสิ้"งนั4นแก่ผม/หนูหน่อยครับ/ค่ะ’ และสาวใชค้นนั4นก็โดนดุหากเธอยอมปล่อยให้

พวกเขาละเวน้คาํพูดดงักล่าว” 

 ซูซานนาห์ เวสลีย ์วิสุทธิชนของพระเจา้ ไดเ้ลี4ยงดูบุรุษผูย้ิ"งใหญ่สองคนนั4นใหเ้ติบโตขึ4นเยี"ยงนี4  ซึ"ง

อิทธิพลของพวกเขาช่วยป้องกนัคนหลายลา้นคนไม่ใหต้อ้งตกนรก เธอไดพ้ิสูจน์ความจริงของขอ้พระคมัภีร์

นั4นอยา่งดีแลว้ที"แมว้า่ “ถา้ปล่อยเด็กไวแ้ต่ลาํพงัจะนาํความอบัอายมาสู่มารดาของตน” ดา้นตรงขา้มก็เป็น

ความจริงเช่นกนั นั"นคือ “ไมเ้รียวและคาํตกัเตือนให้เกิดปัญญา” และ “จงฝึกสอนบุตรชายของเจา้ และเขาจะ

ใหเ้จา้ไดห้ยดุพกั เออ เขาจะใหค้วามปีติยนิดีแก่ใจของเจา้” 

การตีสอนเด็ก ป้ๆองกันพวกเขาให้พ้นจากนรกอย่างไร! 

 มีคาํกล่าวที"แปลกมากๆในสุภาษิต 23:13-14 “อยา่ยบัย ั4งการตีสอนเสียจากเด็ก เพราะถา้เจา้ตีเขาดว้ย

ไมเ้รียว เขาจะไม่ตาย เจา้จะตีเขาดว้ยไมเ้รียว แลว้เจา้จะช่วยชีวิตของเขาใหร้อดจากนรก” 

 ‘ถา้คุณตีลูกของคุณดว้ยไมเ้รียว เขาจะไม่ตาย’ พระคมัภีร์ขอ้นี4กล่าวไว ้และพระคมัภีร์ขอ้นี4ไม่เพียงมี

ความหมายวา่การตีสอนเด็กไม่ฆ่าเด็ก ไม่ทาํอนัตรายต่อเขาเท่านั4น มนัยงัหมายความวา่การตีสอนเด็กน่าจะ

ช่วยชีวิตของเขาใหร้อดดว้ย เด็กที"ถูกฝึกวินยัอยา่งเหมาะสมน่าจะมีชีวิตที"ยาวนานและมีประโยชน์มากกวา่ 

เขาไม่น่าจะเสียชีวิตเพราะเหตุความรุนแรง เนื"องจากเขาจะดาํเนินชีวิตที"เที"ยงธรรมและตามแบบพระเจา้ และ

จะไม่คบหาสมาคมกบัพวกชอบทะเลาะวิวาท เขาไม่น่าจะเสียชีวิตเพราะถูกลงโทษที"ไปก่อเหตุอาชญากรรม

ต่างๆดว้ยนํ4ามือของรัฐ เขาไม่น่าจะเสียชีวิตเพราะเป็นโรคซึ"งถูกความบาปนาํมาให ้ดงันั4นพระคมัภีร์ขอ้นี4 จึง

หนุนใจพ่อแม่ทั4งหลายดว้ยถอ้ยคาํเหล่านี4  “อยา่ยบัย ั4งการตีสอนเสียจากเด็ก เพราะถา้เจา้ตีเขาดว้ยไมเ้รียว เขา

จะไม่ตาย เจา้จะตีเขาดว้ยไมเ้รียว แลว้เจา้จะช่วยชีวิตของเขาใหร้อดจากนรก” 

 คาํวา่นรกตรงนี4  คือคาํภาษาฮีบรู เชโ อล ซึ"งโดยทั"วไปแลว้หมายถึงสถานที"ของเหล่าดวงวิญญาณของ

ผูที้"จากโลกนี4ไป แต่การใชใ้นภาคพนัธสัญญาเดิมของคาํวา่ เชโ อล ก็มกัไปในทางความหมายที"เป็นสถานที"

แห่งความทรมานของคนที"ไม่เชื"อ คาํภาษากรีก ฮาเดส ในภาคพนัธสัญญาใหม่ ก็เท่ากบัคาํฮีบรู เชโ อล และ

เมื"อพระเยซูทรงเล่าเกี"ยวกบัเศรษฐีคนนั4นที" “ตายดว้ย และเขาก็ฝังไว ้แลว้เมื"ออยูใ่นนรกเป็นทุกขท์รมานยิ"ง

นกั” พระองคก์็ทรงใชค้าํวา่ ฮาเดส ดงันั4นแมว้า่พระคมัภีร์ขอ้นี4กล่าววา่การตีสอนเด็กในเวลาที"เหมาะสมจะ



ป้องกนัเด็กใหพ้น้จากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร พระคาํขอ้นี4ก็ยงัหมายความตามที"มนักล่าวในภาษาไทย

ดว้ย “เจา้จะตีเขาดว้ยไมเ้รียว แลว้เจา้จะช่วยชีวิตของเขาให้รอดจากนรก” 

 หนึ"งในเรื"องน่าเศร้าที"สุดที"ผมไดเ้รียนรู้ในการเทศนาในงานมิชชั"นในเมือง ในคุก และในการ

ประกาศตามทอ้งถนนทั"วอเมริกาก็คือวา่ บ่อยครั4 งอาชญากรสักคนที"ติดคุก หรือขอทานขี4 เมาที"ยากจนสักคน

ตามทอ้งถนนจะกล่าวแก่ผมวา่ “แน่นอนอยูแ่ลว้ ผมรู้เกี"ยวกบัเรื"องนั4นทั4งหมดแหละ ผมไดอ่้านพระคมัภีร์ขอ้

นั4นมาหลายรอบแลว้ พ่อผมเป็นนกัเทศน์เมธอดิสตน์ะ” หรือ “แม่ผมเป็นผูช่้วยศิษยาภิบาลของแบ๊พติสนะ” 

คนจาํนวนมากไดก้ลายเป็นอาชญากร คนจาํนวนมากไดก้ลายเป็นคนบาปที"เกรี4 ยวกราดซึ"งเติบโตมาในบา้น

ของคริสเตียนที"รักพระเจา้ ไม่ตอ้งสงสัยเลยสักนิดวา่ การที"พ่อและแม่จะเป็นคริสเตียนที"ดีในบา้นนั4นไม่

เพียงพอ แบบอยา่งที"ดีเพียงอยา่งเดียวไม่รับประกนัวา่ลูกๆจะเติบโตเป็นคนมีศีลธรรมและเที"ยงธรรมและ

เคร่งศาสนา แมแ้ต่การอ่านพระคมัภีร์และการอธิษฐานในบา้นก็ไม่เพียงพอที"จะรับประกนัวา่ลูกๆจะ

กลายเป็นคริสเตียนที"ดี จะตอ้งมีการฝึกวินยั การตกัเตือนเมื"อทาํบาปและการลงโทษเพราะทาํบาป ผูเ้ป็นพ่อ

จะตอ้งเลี4ยงลูกๆของตน “ในการสั"งสอนและการตกัเตือนตามหลกัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” นั"นคือ ในการตี

สอนและการสั"งสอนขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

 ดร. บ๊อบ โจนส์ ซีเนียร์ ไดก้ล่าวแก่คุณแม่ท่านหนึ"งที"ออ้นวอนเขาใหอ้ธิษฐานเผื"อลูกชายของเธอวา่ 

“คาํอธิษฐานของผมจะแทนที"การตีสอนลูกของคุณไม่ไดห้รอกครับ” เด็กๆที"ไม่ถูกสอนใหเ้คารพสิทธิอาํนาจ

ในบา้นจะไม่เคารพสิทธิอาํนาจนอกบา้น เด็กๆที"กบฏต่อพ่อและแม่ และลอยนวลไปได ้ก็จะกบฏต่อพระเจา้ 

เด็กที"ไม่ถูกสอนใหฟั้งคาํพ่อแม่ของตน ก็อาจไม่มีวนัฟังเสียงเรียกของพระวิญญาณของพระเจา้ใหก้ลบัใจ

ใหม่  

 การตีสอนซึ"งถูกกระทาํอยา่งจริงจงัและอยา่งยติุธรรม กระนั4นก็ถูกเจือดว้ยความเมตตา การตีสอนที"

ถูกกระทาํในพระนามของพระเยซูยอ่มทาํสองสิ"งเพื"อเด็กคนหนึ"งอยา่งถาวร สิ"งแรกก็คือ เด็กคนนั4นจะเรียนรู้

วา่ความบาปไม่ไดใ้หสิ้"งที"ดีเลย เขาเริ"มตระหนกัถึงขอ้เทจ็จริงนั4นที"ถูกแสดงออกบ่อยครั4 งเหลือเกินในพระ

คมัภีร์ที"วา่ “จงรู้แน่เถิดวา่ บาปของท่านก็จะตามทนั” (กดว. 32:23) วา่ “ผูใ้ดหวา่นอะไรลง ก็จะเกี"ยวเก็บสิ"ง

นั4น” (กท. 6:7) วา่ “ค่าจา้งของความบาปคือความตาย” (รม. 6:23) เด็กคนใดที"ถูกเลี4ยงมาอยา่งเหมาะสม ถูก

ลงโทษเพราะความบาปต่างๆของเขาและถูกใหร้างวลัสาํหรับความเชื"อฟังของเขา ถูกบงัคบัใหย้อมเชื"อฟัง

สิทธิอาํนาจของพระเจา้ตามที"มนัไดถู้กมอบหมายไวใ้นมือของพ่อและแม่ของเขาแลว้ – เด็กคนใดที"ถูกเลี4ยง

มาแบบนั4น ผมขอกล่าววา่ เขาจะมีการตระหนกัรู้ในจิตใตส้าํนึกอยา่งต่อเนื"องวา่ความบาปจะตอ้งมาถึงการ



พิพากษาอยา่งแน่นอน และความเชื"อมั"นนั4นเป็นพื4นหลงัของการกลบัใจใหม่ที"แทจ้ริงทั4งปวง เด็กเช่นนั4นเป็น

ชนิดที"เกิดผลมากที"สุดของวิชาข่าวประเสริฐใดๆ 

 สิ"งที"สองก็คือ เด็กที"ถูกลงโทษอยา่งเหมาะสมเพราะความบาปต่างๆของเขายอ่มเกิดจิตสาํนึกผิดชอบ

ที"เจ็บปวดและเป็นทุกขใ์จเมื"อเขากระทาํผิด เด็กที"ถูกเลี4ยงดูอยา่งเหมาะสมไม่เพียงรู้สึกโดยสัญชาตญาณวา่

ความบาปตอ้งมาถึงการพิพากษาเท่านั4น แต่เขายงัไปอยูฝ่่ายที"ถูกตอ้งในจิตสาํนึกผิดชอบของเขาเองและถือ

วา่ตนเองตอ้งรับผิดชอบต่อความบาปต่างๆของเขาดว้ย เด็กที"ถูกบงัคบัใหท้าํสิ"งที"ถูกตอ้งและถูกลงโทษ

เพราะความบาป ควบคู่ไปกบัการสั"งสอนอนัเหมาะสมและแบบอยา่งที"ดี ยอ่มจะอยากทาํสิ"งที"ถูกตอ้ง 

 เด็กๆเช่นนั4นที"เริ"มตระหนกัถึงความสาํคญัของสิ"งที"ถูกและสิ"งที"ผิด ที"เริ"มมีจิตสาํนึกผิดชอบที"มีชีวิต

อยูเ่สมอและคอยเตือนพวกเขาเกี"ยวกบัทุกการกระทาํ ก็มีใจพร้อมที"จะฟังข่าวประเสริฐ มนัง่ายที"จะทาํให้

พวกเขาเกิดความรู้สึกเชื"อมั"นในเรื"องความบาปต่างๆของพวกเขาและเกิดความตอ้งการพระเจา้และเกิดความ

ปรารถนาที"จะไดรั้บความรอด ผูค้นที"จะถูกนาํมาถึงพระคริสตไ์ดง้่ายที"สุดในโลกคือ คนเหล่านั4นที"มี

จิตสาํนึกผิดชอบอนัลึกซึ4 งในคาํถามเกี"ยวกบัสิ"งที"ถูกและสิ"งที"ผิด คนเหล่านั4นที"มีความยาํเกรงพระเจา้ มี

ความรู้สึกวา่จะตอ้งรับผิดชอบต่อพระองค ์และมีความเกรงกลวัผลลพัธ์ต่างๆของความบาป  

 ในเมืองเลก็ๆเมืองหนึ"งที"ผมเคยเป็นศิษยาภิบาล มีสามีและภรรยาที"ไม่เชื"อคู่หนึ"งอาศยัอยูก่บั

ครอบครัวใหญ่ที"เตม็ไปดว้ยเด็กๆ ชายคนนั4นไม่ไดเ้ขา้ร่วมกบัคริสตจกัร และผมไม่สามารถนาํเขามาถึงพระ

คริสตไ์ด ้แต่บงัเอิญวา่เขาเขม้งวดเป็นพิเศษในการเลี4ยงดูลูกๆของเขา เขาไม่เคยปล่อยลูกๆใหไ้ปคบเพื"อนที"

ไม่ดีเลย เด็กๆตอ้งกลบัถึงบา้นก่อนเวลาที"กาํหนดทุกคืน แมแ้ต่เด็กผูช้ายที"อายยุี"สิบปีแลว้ก็ตอ้งรับผิดชอบ

อยา่งเขม้งวด คบไดแ้ต่กลุ่มเพื"อนที"ไดรั้บการอนุมติัแลว้ และจะตอ้งกลบัถึงบา้นของเขาเองก่อนเวลาที"

กาํหนดทุกคืน และผูเ้ป็นพ่อก็ตีสอนลูกๆของเขาอยา่งเหมาะสมในยามจาํเป็นเพื"อบงัคบัใชวิ้นยัอนัเคร่งครัด

ของเขา พวกเขารักคุณพ่อของพวกเขาอยา่งแน่นอน แต่พวกเขาก็เกรงกลวัเขาในแบบที"นบัถือเช่นกนั 

 มนัเป็นอภิสิทธิM ของผมที"ไดคุ้ยกบัคนหนุ่มสาวเหล่านี4 ในบา้นของผูเ้ป็นพ่อที"ยงัไม่ไดรั้บความรอด 

และผมไดน้าํพวกเขาทีละคนใหว้างใจในพระคริสต ์ผมไม่เคยพบคนที"มีใจอ่อนโยนมากกวา่นี4 เลย ผมไม่เคย

พบคนบาปผูห้ลงหายซึ"งรวดเร็วมากกวา่ที"จะสารภาพความบาปของตนและมีนํ4าตาแห่งความสาํนึกผิดที"จะ

หนัมาหาพระคริสตเ์พื"อขอความเมตตาและความรอดเลย! แบบอยา่งของคุณพ่อของพวกเขาไม่ไดดี้ในเรื"อง

ของการรับใชพ้ระเจา้ แต่การเลี4ยงดูแบบเขม้งวดของเขาไดท้าํใหพ้วกเขาเป็นผูที้"พร้อมสําหรับข่าวประเสริฐ 

เมลด็พืชไดต้กบนดินดี คือดินที"ไดถู้กไถอยา่งเหมาะสมแลว้ เมื"อมนัตกเขา้ไปในใจของพวกเขา 



 เด็กๆที"ถูกเลี4ยงดูอยา่งเหมาะสมสามารถถูกนาํมาถึงพระคริสตไ์ดโ้ดยง่าย แต่เด็กๆที"ถูกเลี4ยงดูใน

ความดื4อรั4น ถูกเลี4ยงดูใหท้าํตามใจตนเอง ถูกเลี4ยงดูใหไ้ม่เคยคิดถึงการลงโทษเพราะความบาปต่างๆของตน 

ก็มกัมีใจดา้นชาและดื4อรั4นและไม่มีความเคารพต่อพระเจา้และพระวจนะของพระองค ์พวกเขาไม่มี

ความรู้สึกละอายใจเพราะบาปต่างๆของตน ไม่มีความยาํเกรงพระเจา้หรือการพิพากษาที"จะมาถึงดว้ย 

 งั4นพระคมัภีร์ก็เป็นความจริงเมื"อมนักล่าววา่ “อยา่ยบัย ั4งการตีสอนเสียจากเด็ก เพราะถา้เจา้ตีเขาดว้ย

ไมเ้รียว เขาจะไม่ตาย เจา้จะตีเขาดว้ยไมเ้รียว แลว้เจา้จะช่วยชีวิตของเขาใหร้อดจากนรก” ตามที"ชายผูมี้

ปัญญามากที"สุดเท่าที"เคยมีมาไดถู้กพระเจา้ดลใจใหเ้ขียนในสุภาษิต 23:13-14  พ่อและแม่คนใดที"ทาํสิ"งที"ตน

ควรกระทาํเกี"ยวกบัการฝึกวินยัก็จะพบวา่มนัง่ายที"จะทาํสิ"งที"พวกเขาควรกระทาํเกี"ยวกบัการนาํลูกๆของตน

ใหม้าถึงพระคริสต ์การตีสอนที"ดีและทนัเวลา ควบคู่ไปกบัการเลี4ยงดูอนัเหมาะสม ยอ่มทาํใหง้่ายที"จะนาํ

ผูค้นมาถึงพระคริสตแ์ละป้องกนัจิตวิญญาณของพวกเขาใหพ้น้จากนรก 

ตอบข้อโต้แย้งต่าง  ๆ

 ผูค้นมีขอ้โตแ้ยง้มากมายต่อแผนการตามพระคมัภีร์นี4 ในการตีสอนเด็กเพื"อทาํใหพ้วกเขารู้จกัยาํเกรง 

เราอาจเชื"อตามที"พระคมัภีร์กล่าวและปฏิบติัตามมนัโดยไม่สงสัยเลยก็ได ้โดยรู้วา่ไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดจะใชต่้อสู้

พระวจนะของพระเจา้ได ้แต่การพิจารณาเพียงเลก็นอ้ยจะแสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้โตแ้ยง้เหล่านั4นที"ผูค้นยกมาต่อสู้

กบัแผนการของพระคมัภีร์นั4นโง่เขลาขนาดไหน 

 1. “การตีเด็กเป็นการกระทาํที"โหดร้ายและไม่ยติุธรรม” บางคนกล่าวเช่นนั4น “การที"คนตวัโตๆจะตี

เด็กชายหรือเด็กหญิงตวัเลก็ๆก็หมายความวา่เขาแค่กาํลงัฉวยโอกาสจากขนาดของตนเพื"อกดขี"คนตวัเลก็ๆที"

ปกป้องตวัเองไม่ได”้ บางคนที"ไม่ฉลาดมากนกัก็กล่าวไว ้

 ตาํรวจที"พกอาวุธไม่ยติุธรรมไหมเมื"อเขาใชปื้นและกุญแจมือจบักุมหวัขโมย? คุณครูไม่ยติุธรรม

ไหมที"บงัคบัใชสิ้ทธิอาํนาจเหนือเด็กๆในโรงเรียน ตดัสินใจวา่จะสอนบทเรียนใดบา้ง เด็กนกัเรียนตอ้งเขียน

การบา้นเยอะขนาดไหน และไม่ใหโ้อกาสที"เท่าเทียมกนัแก่เด็กคนใดที"จะตดัสินใจเกี"ยวกบับทเรียนต่างๆ

และงานที"เขาจะตอ้งทาํ? นั"นเป็นเรื"องโง่เขลาเมื"อดูแบบผิวเผิน หากการตีเด็กเป็นเรื"องที"ไม่ยติุธรรม งั4นการ

ลงโทษชนิดใดก็ตามโดยสิทธิอาํนาจใดก็ตามในโลกก็จะเป็นเรื"องที"ไม่ยติุธรรมเช่นกนั ขอ้โตแ้ยง้อนัโง่เขลา

นั4นโจมตีสิทธิอาํนาจทั4งปวงในบา้นและโรงเรียนและรัฐและธุรกิจ ความจริงก็คือวา่พระเจา้ประทาน

พละกาํลงัมากกวา่และสติปัญญามากกวา่แก่ผูเ้ป็นพ่อ ควบคู่ไปกบัสิทธิอาํนาจของเขา เหมือนกบัที"รัฐบาลให้



ปืนแก่ตาํรวจพร้อมกบัตราของเขา พละกาํลงัและสิทธิอาํนาจนั4นควรถูกใชเ้พื"อลงโทษความบาปหรือป้องกนั

มิใหม้นัเกิดขึ4น 

 มนัเป็นความจริงที"วา่การตีเด็กทาํใหเ้กิดความเจ็บปวด แต่นั"นทาํใหม้นัเป็นสิ"งที"ผิดหรือ? การอุดฟัน

หรือการถอนฟันโดยหมอฟันก็ทาํใหเ้กิดความเจ็บปวดเช่นกนั การผา่ตดัต่อมทอนซิลโดยศลัยแพทยก์็

เช่นกนั ผลลพัธ์ที"ประสงคท์าํใหค้วามเจ็บปวดบา้งเป็นสิ"งที"ยอมรับได ้และผลลพัธ์ที"ประสงคใ์นการตีเด็กก็

ทาํใหค้วามเจ็บปวดบา้งเป็นสิ"งที"ยอมรับได ้โดยการเรียนรู้วา่ไฟทาํผิวผพุองได ้เด็กคนหนึ"งก็เรียนรู้ที"จะอยู่

ห่างๆไฟ โดยการเรียนรู้วา่ความบาปนาํการพิพากษามาให ้เด็กๆก็เรียนรู้ที"จะอยูห่่างจากความบาป ในฮีบรู 

12:7 พระเจา้ตรัสวา่ “ถา้ท่านทั4งหลายทนเอาการตีสอน พระเจา้ยอ่มทรงปฏิบติัต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตร” 

ฮีบรู 12:11 ในบทเดียวกนันั4น กล่าววา่ “ดงันั4นการตีสอนทุกอยา่งเมื"อกาํลงัถูกอยูน่ั4นไม่เป็นการชื"นใจเลย แต่

เป็นการเศร้าใจ แต่ภายหลงัก็กระทาํใหเ้กิดผลเป็นความสุขสาํราญแก่บรรดาคนที"ตอ้งทนอยูน่ั4น คือ

ความชอบธรรมนั4นเอง” ผลลพัธ์ต่างๆของการตีเด็ก ซึ"งถูกกระทาํเพื"อเห็นแก่ความชอบธรรม ก็สุขสาํราญ 

และไม่โหดร้าย  

 2. “ฉนัเชื"อในการปกครองดว้ยความรัก และมิใช่ดว้ยกาํลงับงัคบั” คนมากมายเคยกล่าวเช่นนั4น และ

พวกเราทุกคนรู้วา่พ่อแม่ควรรักลูกๆของตน เจา้นายควรรักคนงานของตน ผูป้กครองควรรักพลเมืองของตน 

ครูควรรักลูกศิษยข์องตน พระเจา้ทรงรักผูที้"พระองคท์รงสร้างและทรงเทพระพรไหลลน้มากมายลงมาใหเ้รา

ทุกวนั กระนั4นความรักอนัยิ"งใหญ่ของพระเจา้ก็มิไดท้าํให้มนัเป็นเรื"องที"ไม่จาํเป็นที"พระองคจ์ะทรงลงโทษ

ความบาป พระองคย์งัทรงลงโทษลูกๆของพระองคเ์หมือนเดิม “และเมื"อพระองคท์รงรับผูใ้ดเป็นบุตร 

พระองคก์็ทรงเฆี"ยนตีผูน้ั4น” พระคมัภีร์กล่าวไว ้

 “ดิฉนัรักลูกชายของดิฉันมากเกินกวา่ที"จะตีเขาได”้ คุณแม่ท่านหนึ"งกล่าวไว ้แต่นั"นก็เป็นการหลบ

เลี"ยงแบบไม่จริงใจ แถมยงัเป็นคาํกล่าวที"ไม่เป็นความจริงดว้ย สุภาษิต 13:24 กล่าววา่ “บุคคลที"สงวนไมเ้รียว

ก็เกลียดบุตรชายของตน แต่ผูที้"รักเขาพยายามตีสอนเขาทนัเวลา” หากผูห้ญิงคนนั4นรักลูกชายของเธอจริงๆ 

เธอก็คงไม่อยากใหเ้ขาเติบโตไปเป็นอาชญากร เหมือนอยา่งที"เด็กจาํนวนมากที"ไม่ถูกฝึกวินยัเป็น เธอก็คงไม่

อยากใหเ้ขามีบา้นที"แตกสลายเพราะวิถีทางต่างๆของเขาที"ไม่มีวินยัและสาํมะเลเทเมา การหยา่ร้างหลายพนัคู่

เกิดขึ4นเพราะการขาดวินยัในวยัเยาว ์เด็กที"ถูกแกไ้ขและถูกตีสอนในวยัเยาวย์่อมทาํใหเ้กิดความเสี"ยงในชีวิต

สมรสนอ้ยกวา่เยอะ หากเธอรักลูกชายของเธอจริงๆ เธอก็คงอยากใหเ้ขามีความสุข และเด็กที"ดื4อรั4น เอาแต่ใจ

ยอ่มเติบโตไปเป็นคนที"ไม่รู้จกัพอและไม่มีความสุข ปรับตวัเขา้กบัสังคมไม่ได ้ควบคุมแรงปรารถนาและ

ความอยากต่างๆของตนไม่ได ้ดงันั4นคุณแม่ท่านนั4นที"คิดว่าตนรักลูกชายของตวัเองมากเกินกวา่ที"จะตีเขาได ้



จริงๆแลว้ก็รักความสบายของตวัเธอเองมากเกินไป เธอไม่มีความซื"อตรง ไม่มีหลกัการ ไม่มีความเชื"อมั"นที"

เธอรักมากพอที"จะทาํสิ"งที"ถูกตอ้ง และที"เธอจะยอมสู้ทนความเจ็บปวดบา้งเพื"อทาํใหพ้ระเจา้พอพระทยัและ

เพื"อประโยชน์สุขของลูกชายของเธอ แน่นอนวา่การตีเด็กเป็นเรื"องยากสาํหรับคุณแม่และคุณพ่อที"รักลูกๆ

ของตวัเอง แต่นั"นก็ไม่ยากเท่ากบัการไดเ้ห็นพวกเขาในเวลาต่อมาเมื"อพวกเขาเดือดร้อนและชีวิตเหลวแหลก

เพราะพวกเขาไม่ถูกฝึกวินยัในวยัเด็ก พ่อแม่ที"ฉลาดควรทาํสิ"งที"ถูกตอ้งและไม่ตอ้งเผชิญกบัความทุกขใ์จใน

ภายหลงัโดยการตีลูกทนัเวลาและมีความสุขในตอนทา้ย 

 คุณคิดหรือวา่เด็กๆทุกคนจะทาํสิ"งที"ถูกตอ้งโดยปราศจากการถูกลงโทษใดๆหากพวกเขาไดรั้บความ

รัก? งั4นสิทธิอาํนาจฝ่ายมนุษยท์ั4งสิ4นก็ผิดหมด หากทฤษฎีโง่ๆนั4นถูกตอ้ง งั4นมนัก็เป็นเรื"องผิดที"จะมีตาํรวจ 

ผิดที"จะมีศาลยติุธรรม ผิดที"จะมีกฎจราจรต่างๆและโทษต่างๆ ผิดที"จะมีกฎหมายต่างๆที"ต่อตา้นการ

ฆาตกรรมหรือการลกัขโมยหรือการผิดประเวณี หากทฤษฎีโง่ๆนั4นถูกตอ้ง งั4นพระเจา้ก็ทรงทาํผิดที"จะ

ลงโทษลูกๆของพระองคเ์อง ผิดที"จะส่งการลงโทษมาเพราะการทาํบาป ผิดที"จะส่งเหล่าคนบาปไปยงันรก! 

 ทฤษฎีอนัโง่เขลานั4นที"วา่ความรักสามารถปกครองไดอ้ยา่งเพียงพอโดยปราศจากการลงโทษใดๆ

เพราะความบาปก็ปฏิเสธหลกัคาํสอนพื4นฐานทุกประการของพระคมัภีร์ มนัปฏิเสธขอ้เทจ็จริงเรื"องวิสัยอนั

เสื"อมทรามของมนุษย ์รอยเปื4 อนแห่งความบาปที"มีอยูใ่นตวัเด็กทุกคน มนัปฏิเสธการดลใจของพระคมัภีร์ซึ"ง

บญัชาอยา่งชดัเจนเหลือเกินใหเ้ราตีลูกๆ ทฤษฎีโง่ๆนั4นสอนวา่พระเจา้โหดร้ายและใจร้ายที"มีนรกแห่งความ

ทุกขท์รมานหรือที"นาํคนบาปทั4งหลายไปสู่การพิพากษา ความคิดเช่นที"วา่ความรักสามารถปกครองไดอ้ยา่ง

เพียงพอโดยปราศจากการลงโทษก็ไม่ใช่แบบคริสเตียนและขดัแยง้ต่อพระคมัภีร์ คริสเตียนทั4งหลายที"เชื"อ

พระคมัภีร์ตอ้งยอมรับมนัให้เป็นหลกัคาํสอนหนึ"งของพระเจา้ที"วา่ความบาปตอ้งถูกลงโทษและวา่เมื"อความ

บาปไม่ถูกลงโทษ ชายและหญิงทั4งหลาย เด็กชายและเด็กหญิงทั4งหลายก็ดาํเนินต่อไปในความบาป ความรัก

ที"แทจ้ริงในหวัใจของพ่อแม่ที"มีต่อลูกๆของตนจะช่วยพวกเขาใหล้งโทษความบาปและสร้างชายและหญิง

ทั4งหลายใหเ้ติบโตเป็นคนดีซึ" งกลวัความบาปและรักความชอบธรรม 

 3. “การตีเด็กอาจทาํใหค้วามตั4งใจนอ้ยๆของพวกเขาแตกสลาย” แน่นอนวา่ขอ้แกต้วันี4ถูกคิดคน้ขึ4น

โดยใครบางคนที"ไม่เคยมีลูกเป็นของตวัเอง เมื"อคุณมีลูกหกคนอยา่งที"ผมมี และไดพ้ยายามอยา่งหนกัที"จะ

เลี4ยงดูพวกเขาในการสั"งสอนและการตกัเตือนตามหลกัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ คุณก็จะพบวา่ “ความตั4งใจ

นอ้ยๆ” ของพวกเขาไม่ไดถู้กทาํใหแ้ตกสลายอยา่งง่ายดายไดแ้บบที"คุณคิดเลย การทาํตามใจตนเองเป็นบ่อ

เกิดของความบาปทั4งปวง อิสยาห์ 53:6 กล่าววา่ “เราทุกคนไดเ้จิ"นไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างไดห้ันไปตาม

ทางของตนเอง” ไม่มีอนัตรายใดๆของการตีเด็กอยา่งจริงใจในเหตุอนัชอบธรรมของการทาํลายการเอาแต่ใจ



ของเด็ก ไม่มีอนัตรายใดๆของการที"มนัจะทาํลายความเคารพตวัเองของเด็ก หากมนัถูกกระทาํอยา่งใหเ้กียรติ

โดยพ่อแม่ที"ดาํเนินตามทางของพระเจา้ดว้ยเหตุผลที"ดี 

 ทาํลายความตั4งใจของเด็กหรือ? คุณหมายความวา่การตีเด็กจะทาํใหเ้ด็กรู้สึกมีปมดอ้ย ทาํใหเ้ขา

ตดัสินใจอะไรเองไม่เป็น ขี4ลงัเล ไม่มีความเชื"อมั"นหรือ? เหมือนอยา่งที"นายพลดิวอี4 เป็นใช่ไหมครับ? เหมือน

อยา่งจอห์นและชาร์ลส์ เวสลีย ์เหมือนอยา่งเบนจามิน แฟรงคลิน เหมือนอยา่งจอร์จ วอชิงตนังั4นหรือครับ? 

บุคคลผูย้ิ"งใหญ่เหล่านี4  ซึ"งถูกตีสอนในเวลาที"พวกเขาตอ้งการมนั และถูกเลี4ยงดูใหเ้ชื"อฟังคาํสั"งต่างๆ ดู

เหมือนวา่จะมีความตั4งใจเหลืออยูม่ากมายทีเดียว! อนัที"จริงแลว้ เด็กๆที"ถูกสอนใหมี้ความเชื"อฟัง ถูกทาํให้

เลิกลม้การกบฏ เด็กๆที"ถูกตีสอนเพราะความบาปก็เริ"มมีความเชื"อมั"นมากขึ4นอยา่งแทจ้ริง มีมาตรฐานมากขึ4น

ในเรื"องความถูกผิด เด็กที"ในช่วงตน้ของชีวิตพฒันามาตรฐานอนัยิ"งใหญ่ต่างๆในเรื"องความถูกผิด ความ

ยติุธรรมและความจริงและความมีวินยัและการควบคุมตนเอง โดยการมีพ่อแม่ที"แสดงออกถึงสิทธิอาํนาจ

เหนือเขาจนกระทั"งเขามีพฒันาการและเติบโตพอที"จะควบคุมตวัเองได ้ก็มีพื4นฐานดีกวา่เยอะในการมี

อุปนิสัยที"ดี ชุดมาตรฐานทางศีลธรรมและความเชื"อมั"นที"ดีกวา่ซึ"งจะใชต่้อกรกบัปัญหาต่างๆของชีวิต ผม

ขอบคุณพระเจา้ที"การทาํตามใจตวัเองของผม อารมณ์ร้อนของผม จิตใจที"ชอบกดขี"ของผมไดถู้กขดัเกลาใน

วยัเด็กและไดถู้กตรวจสอบโดยสิทธิอาํนาจตามแบบของพระเจา้ในบา้นจนกระทั"งผมไดพ้ฒันาจิตสาํนึกผิด

ชอบมากพอและนิสัยต่างๆเพียงพอและความเชื"อมั"นต่างๆอนัเขม้แขง็พอที"จะควบคุมพวกมนัไดด้ว้ยตวัเอง 

 4. “แต่มนัอนัตรายนะที"จะขดัขวางความปรารถนาต่างๆของเด็ก” พวกนกัจิตวิทยาจอมปลอมบางคน

กล่าว “การตีเด็กอาจทาํใหเ้ด็กมีความปรารถนาที"ถูกอดัอั4นไวแ้ละการกบฏภายในที"อาจทาํลายชีวิตของเขา

ได”้ นั"นเป็นตวัอยา่งหนึ"งของเรื"องเหลวไหลที"ถูกสอนในมหาวิทยาลยับางแห่ง ถูกสอนในคอร์สจิตวิทยาเด็ก

ทั4งหลาย เรื"องไร้สาระที"ถูกสอนโดยเหล่าวิทยากรแก่ชมรมต่างๆของหญิงโง่เขลาทั4งหลายที"ไม่สนใจเกี"ยวกบั

พระคมัภีร์หรือพระเจา้ 

 ความจริงอนัเรียบง่ายก็คือวา่วิธีที"ดีที"สุดที"จะจดัการกบัจิตใตส้าํนึกของเด็กและยบัย ั4งการกบฏภายใน

นั4น ความรู้สึกสับสนวุน่วายใจนั4น จิตใจนั4นที"เป็น “ฉันจะแกเ้ผด็” หรือ “ฉนัอยากจะฆ่าพ่อและแม่ของฉนั” 

ก็คือ การฟาดกน้แบบสมยัเก่า นั"นใชไ้ดผ้ลแมก้ระทั"งในเปลเด็ก หลายต่อหลายครั4 งผมเคยเห็นเด็กกรีดร้อง

และโหยหวนเพื"ออยากไดต้ามใจตนเอง ต่อสู้พ่อหรือแม่ของตน และตะโกนทา้ทายนานครั4 งละครึ" งชั"วโมง 

จากนั4นในที"สุดผมก็เห็นแม่หรือพ่อจดัการจบปัญหาดว้ยการตีแรงๆสองสามที เด็กที"ถูกฟาดกน้จะหยดุการ

กบฏของตนในทนัที จะเกาะแม่หรือพ่อของตนดว้ยความสาํนึกผิด และเมื"อถูกทาํใหม้ั"นใจวา่ตนไดรั้บการยก

โทษแลว้ เด็กนั4นก็จะเขา้นอนอยา่งสงบภายในเวลาหนึ"งนาที! 



 สิ"งที"ผิดเกี"ยวกบัอาชญากรมากมายเหล่านี4 ที"เป็นศตัรูของสังคม เป็นกบฏต่อสิทธิอาํนาจทั4งปวง ก็คือ

วา่พวกเขาไม่เคยถูกตีมากพอ ไม่เคยถูกพิชิตอยา่งแทจ้ริง และดงันั4นจึงไม่เคยเรียนรู้ที"จะพิชิตตวัเองเลย สิ"งที"

ผิดเกี"ยวกบัเด็กๆเกเรเหล่านี4 ที"เขา้ไปอยูเ่ตม็คุก คนหนุ่มสาวที"เป็นภาระของเหล่าเจา้หนา้ที"ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 

ของเหล่าครูอาจารยแ์ละพ่อแม่เช่นกนั ก็คือวา่พวกเขาตอ้งการสิทธิอาํนาจที"เขม้แขง็บา้งที"จะจดัการพวกเขา

และทาํใหพ้วกเขาทาํสิ"งที"ถูกตอ้ง บุคคลที"มีความสุข อิ"มเอมใจ และมีสมดุลมากที"สุดในโลกคือ คนเหล่านั4น

ที"ไดเ้รียนรู้แต่เนิ"นๆที"จะนบนอบต่อสิทธิอาํนาจ และโดยการถูกฝึกโดยการถูกตีสอนก็พบวา่มนัออก “ผลอนั

สุขสาํราญแห่งความชอบธรรม” ดงัที"ขอ้พระคมัภีร์นี4สัญญาไวอ้ยา่งชดัเจน (ฮบ. 12:11) 

 5. “แต่เด็กๆที"ถูกตีจะเกลียดพ่อหรือแม่ของตน” นกัทฤษฎีบางท่านที"ไม่เคยลองตีเด็ก ที"น่าจะไม่เคย

มีลูกไดก้ล่าวไว ้คอลมันิสตห์ญิงท่านหนึ"งเขียนไวว้า่ “ดิฉันแน่ใจวา่ดิฉนัคงเกลียดคุณแม่ของดิฉนัเป็นแน่

หากท่านตีดิฉัน” แต่หญิงผูน่้าสงสารและไม่รู้อะไรเลยท่านนี4คงจะไม่พูดอยา่งโง่เขลาเช่นนี4หากเธอไดรั้บการ

เลี4ยงดูมาอยา่งเหมาะสม คุณหมายความวา่พลเมืองทั4งหลายเกลียดชงัรัฐบาลหนึ"งซึ"งบงัคบัใชก้ฎหมายต่างๆ

ของมนัเหรอ? หลกัฐานทั4งหมดพิสูจน์ในทางตรงกนัขา้มเลย รัฐบาลใดๆที"ชอบธรรมซึ"งบงัคบัใชก้ฎหมาย

ต่างๆอนัชอบธรรมและลงโทษอาชญากรรม ก็พบวา่อาชญากรรมลดลงและพลเมืองมีความจงรักภกัดีและรัก

ชาติ ในทางกลบักนั เมื"อการบงัคบัใชก้ฎหมายหยอ่นยาน เมื"อนั4นความเขม้แขง็ทางศีลธรรมของประชาชาติ

นั4นก็แหลกสลาย คุณหมายความวา่จอห์นและชาร์ลส์ เวสลียเ์กลียดคุณแม่ของพวกเขา คือซูซานนาห์ เวสลีย ์

เพราะวา่พวกเขาถูกตียามที"พวกเขาตอ้งการมนัหรือ? งั4นคุณก็ไม่รู้เรื"องราวของครอบครัวเวสลียแ์ลว้! ทั"ว

อเมริกาผูค้นทั4งหลายไดบ้อกผมดว้ยนํ4าตาวา่พวกเขานบัถือแม่หรือพ่อที"เลี4ยงดูพวกเขามาอยา่งเขม้งวด ตีพวก

เขาในยามจาํเป็น และเลี4ยงดูพวกเขาใหเ้ติบโตขึ4นในการสั"งสอนและการตกัเตือนตามหลกัขององคพ์ระผูเ้ป็น

เจา้ 

 6. “แต่มีวิธีการต่างๆที"ไดผ้ลมากกวา่การตีในการลงโทษเด็กๆ” บางคนกล่าว เพื"อตอบคาํถามนี4  ผม

ขอยอมรับวา่ มีหลายครั4 งเมื"อการลงโทษวิธีอื"นๆดูเหมือนจาํเป็น ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่เด็กที"ทาํของกระจดั

กระจายเกลื"อนพื4นควรถูกสั"งใหเ้ก็บของเหล่านั4น และบางครั4 งหากแซลลี"ดึงผมออกจากตุ๊กตาเด็กทารก

ของแมรี"  บางทีเธอก็ควรยกตุ๊กตาของตวัเองใหเ้พื"อเป็นการแลกเปลี"ยน บางครั4 งเด็กผูช้ายที"ทาํตวัไม่ดีตลอด

ทั4งสัปดาห์ก็ไม่ควรไดรั้บอนุญาตใหไ้ปปิคนิกวนัเสาร์ ผมกล่าววา่บางครั4 งการลงโทษก็ควรถูกเชื"อมโยงกบั

การกระทาํผิดนั4นโดยตรง และบางครั4 งเด็กก็ควรถูกลงโทษดว้ยวิธีอื"นๆนอกจากการตีแลว้ 

 แต่ขอ้เทจ็จริงนั4นก็ยงัมีอยูเ่หมือนเดิมที"วา่การตีเป็นสิ"งที"อยา่งอื"นทดแทนไม่ไดใ้นการเลี4ยงเด็ก 



 เหตุผลหนึ"งก็คือ มนัถูกบญัชาอยา่งชดัเจนในพระคมัภีร์ พระคมัภีร์ไม่เคยบญัชาพ่อให้สั"งลูกๆของ

ตนใหย้นืที"มุมห้อง หรือใหล้งมาจากโต๊ะ หรือใหไ้ปเขา้นอนแต่หวัคํ"า หรือใหอ้ยูใ่นบา้นเวลาที"เด็กคนอื"นๆ

เล่นบอล ขอ้สนบัสนุนที"ใหญ่โตที"สุดสาํหรับการตีเด็กก็คือวา่ พระคมัภีร์บญัชามนัอยา่งชดัเจน และสาํหรับค

ริสเตียนคนใดที"เชื"อวา่พระคมัภีร์เป็นพระวจนะของพระเจา้ ไม่มีขอ้โตแ้ยง้ต่อขอ้สนบัสนุนนั4นเลย 

 แต่มีเหตุผลที"ดีหลายประการซึ"งสนบัสนุนแผนการของพระเจา้ ดงัที"เป็นความจริงในทุกกรณี 

เหตุผลประการหนึ"งก็คือ การตีจบปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและอยา่งชดัเจนและสามารถนาํเด็กมาสู่การสาํนึก

ผิดและการรับสารภาพในทนัที สมมติวา่เด็กคนหนึ"งตอ้งอยูต่่อหลงัเลิกเรียนนานหนึ"งสัปดาห์ ไม่มีครูคนใด

รู้อยา่งแน่นอนวา่เด็กชายคนนั4นจะสาํนึกผิดตอนสิ4นสัปดาห์ เสียใจอยา่งสุดซึ4 งสาํหรับความบาปต่างๆของ

ตน และจะตดัสินใจที"จะทาํตวัใหดี้ขึ4น แต่การตีแรงๆแบบที"ดีอาจอยูต่่อไปจนกวา่ใจที"ดื4อรั4นนั4นถูกกาํราบ

อยา่งถว้นถี"และจนกวา่เด็กคนนั4นสัญญาดว้ยใจที"สาํนึกผิดวา่จะทาํตวัให้ดีขึ4น ถึงอยา่งไรแลว้ ไม่มีการ

ลงโทษใดก่อใหเ้กิดสิ"งดีใดเลยซึ"งไม่ส่งผลต่อใจที"ดื4อรั4 นของเด็ก ผมเชื"อวา่การลงโทษใดๆต่อไปอีกไม่ใช่

สิ"งจาํเป็นเลยหลงัจากที"มีการตดัสินใจที"จะทาํสิ"งที"ถูกและในใจของเด็กผูก้ระทาํผิดนั4นมีการสาํนึกผิดอยา่ง

แทจ้ริงสาํหรับบาปที"ไดก้ระทาํลงไป เหมือนอยา่งที"สุภาษิต 20:30 กล่าววา่ “ความฟกชํ4าดาํเขียวของบาดแผล

ก็ชาํระความชั"วเสีย การโบยตีกระทาํใหส่้วนลึกที"สุดสะอาดสะอา้น” การโบยตีกระทาํบางสิ"งสาํหรับ

ธรรมชาติที"ดื4อรั4นและเสื"อมทรามของเด็กซึ"งไม่อาจถูกกระทาํไดโ้ดยการลงโทษรูปแบบอื"นๆ เราเห็นสิ"งนี4

จากขอ้พระคมัภีร์นี4และจากประสบการณ์ 

 หากแซลลี"นอ้ยดึงผมจากหวัของตุ๊กตาของแมรี"  จากนั4นการยกตุ๊กตาของตวัเองใหแ้ก่แมรี"อาจทาํให้

เธอมีแต่จะเจ็บแคน้ใจมากกว่าเดิม โดยมุ่งมั"นมากยิ"งขึ4นที"จะแกเ้ผด็แมรี"ดว้ยวิธีอื"น การตีอยา่งเหมาะสมใน

เวลาเดียวกนั พร้อมกบัคาํขอโทษและแผนการที"จะชดใชส้าํหรับความผิด ก็น่าจะแกไ้ขสิ"งใดก็ตามที"ผิดปกติ

ในใจของแซลลี"ซึ"งทาํใหเ้ธออยากดึงผมตุ๊กตาของแมรี"ตั4งแต่แรก เราสามารถปฏิบติัตามคาํบญัชาอนัชดัเจน

เหล่านั4นของพระคมัภีร์ไดอ้ย่างปลอดภยัและรู้วา่เรามาถูกทางแลว้ 

 


