การแก้ ไขและการฝึ กวินัยเด็ก
โดย ผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐ
ดร. จอห์น อาร์. ไรซ์

สารบัญ
 เด็กๆเป็ นคนชัว" โดยปกติวิสัย
 พ่อแม่ตอ้ งลงโทษและให้รางวัลเหมือนพระเจ้า
 พระเจ้าทรงถือว่าพ่อแม่ตอ้ งรับผิดชอบเรื" องการฝึ กวินยั
 การลงโทษเป็ นสิ" งจําเป็ นและเป็ นตัวขัดเกลาอุปนิสัยที"เหมาะสม
 การขาดการฝึ กวินยั นําไปสู่ ความอับอายต่อหน้าคนอื"น
 พ่อแม่ควรเริ" มต้นตั4งแต่เด็กๆ ฝึ กวินยั ต่อไปอย่างสัตย์ซื"อ
 “เมื"อเขาชราแล้ว เขาจะไม่พรากจากทางนั4น”
 วิธีเลี4ยงลูกตามแบบพระเจ้าของคุณนายซูซานนาห์ เวสลีย ์
 การตีสอนเด็กๆป้องกันพวกเขาไม่ให้ตกนรกได้อย่างไร!
 ตอบข้อโต้แย้งต่างๆ

การแก้ ไขและการฝึ กวินัยเด็ก
“ฝ่ ายท่ านผู้เป็ นบิดา...จงอบรมบุตรด้ วยการสังสอนและการตักเตือนตามหลักขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า”
– อฟ. 6:4
“ถ้ าท่ านทั'งหลายทนเอาการตีสอน พระเจ้ าย่ อมทรงปฏิบัติต่อท่ านเหมือนท่ านเป็ นบุตร ด้ วยว่ ามีบุตร
คนใดเล่ าทีบิดาไม่ ไ ด้ ตีส อนเขาบ้ าง” – ฮบ. 12:7
“บุคคลทีสงวนไม้ เรี ยวก็เกลียดบุตรชายของตน แต่ ผ้ ูทีรักเขาพยายามตีสอนเขาทันเวลา” – สภษ.
13:24
“จงตีสอนบุตรชายของตนเมือยังมีความหวัง อย่ าหมดกําลังใจเพราะเหตุการณ์ ร้องไห้ ของเขา” –
สภษ. 19:18
“อย่ ายับยัง' การตีสอนเสียจากเด็ก เพราะถ้ าเจ้ าตีเขาด้ วยไม้ เรี ยว เขาจะไม่ ตาย เจ้ าจะตีเขาด้ วยไม้ เรี ยว
แล้ วเจ้ าจะช่ วยชีวิตของเขาให้ รอดจากนรก” – สภษ. 23:13-14
“ไม้ เรี ยวและคําตักเตือนให้ เกิดปั ญญา แต่ ถ้าปล่ อยเด็กไว้ แต่ ลาํ พังจะนําความอับอายมาสู่มารดาของ
ตน” – สภษ. 29:15
“จงฝึ กสอนบุตรชายของเจ้ า และเขาจะให้ เจ้ าได้ หยุดพัก เออ เขาจะให้ ความปี ติยินดีแก่ ใ จของเจ้ า” –
สภษ. 29:17
ลูกสัตว์ที"เพิ"งเกิดส่ วนใหญ่พ" ึงตัวเองได้ภายในไม่กี"สัปดาห์หรื อไม่กี"เดือนอย่างมากสุ ด แต่มนั เป็ น
เรื" องปกติที"เด็กๆจะต้องอยูใ่ นบ้านและพึ"งพาพ่อแม่ของตนเป็ นอย่างมากเป็ นเวลายีส" ิ บปี ลูกลาหรื อลูกแกะ
สามารถเดินได้ในวันที"มนั ถูกคลอดออกมา แต่เด็กปกติแล้วต้องใช้เวลาสิ บหรื อสิ บสองเดือน เห็นได้ชดั ว่า
พระเจ้าทรงประสงค์ให้เด็กช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และต้องพึ"งพานานพอที"จะอยูใ่ นบ้านสําหรับการฝึ กอบรม
พระเจ้าทรงประสงค์ให้บา้ นเป็ นที"ๆจะพัฒนาในตัวเด็ก คือ คุณสมบัติดา้ นศีลธรรมและหลักการต่างๆและ
นิสัยและการปรับตัวต่างๆที"จาํ เป็ นต่ออุปนิสัยที"ดี
พ่อแม่ของสัตว์รับผิดชอบในการฝึ กลูกเล็กๆของพวกมัน และตามสัญชาตญาณแล้วพวกมันก็ถูก
สอนโดยพระเจ้าที"จะตีสอนลูกๆของพวกมัน ที"จะสอนความเชื"อฟังและนิสัยต่างๆที"ปลอดภัยแก่พวกมัน แม่

ไก่และแม่นกจิกลูกเล็กๆของพวกมัน หลายครั4งผมเคยเห็นแม่ววั เตะลูกของมันเพื"อยับยั4งความพยายามอัน
กระจองอแงที"จะดูดนม ซึ"งทําให้แม่ววั เจ็บปวด แม่หมีตีลูกๆของพวกมันอย่างรุ นแรงบางครั4งเพื"อระงับการ
ต่อสู ้หรื อเพื"อบังคับให้เชื"อฟัง คนขี"มา้ และนักฝึ กสัตว์ทุกคนต่างรู ้วา่ การลงโทษบางครั4งก็เป็ นสิ" งจําเป็ นในการ
จัดการกับสัตว์ แน่นอนว่าเด็กๆต้องการการฝึ กวินยั และการแก้ไขมากยิง" กว่าสัตว์เสี ยอีก

เด็กๆต้ องการการแก้ ไขเพราะพวกเขาชัวโดยปกติวสิ ั ย
มีเหตุผลที"เฉพาะเจาะจงที"วา่ ทําไมเด็กๆก็ตอ้ งการการลงโทษเป็ นครั4งคราวเช่นกัน เหตุผลนั4นก็คือว่า
เด็กๆทุกคนสื บทอดธรรมชาติบาปที"เผ่าพันธุ์มนุษย์มีมาโดยตลอดตั4งแต่ความบาปของอาดัมและเอวา แม้เด็ก
เล็กๆมีเสน่ห์น่าดึงดูด น่ารัก พวกเขาก็บาปหนาในปกติวิสัย มันเป็ นความจริ งที"วา่
“ไม่ใช่ในความลืมเลือนทั4งหมด
และไม่ใช่ในความเปลือยเปล่าทั4งสิ4 น
แต่ในหมู่เมฆแห่งสง่าราศีเรามา
จากพระเจ้าผูท้ รงเป็ นบ้านของเรา”
เด็กเล็กๆมีอะไรบางอย่างที"เป็ นแบบสวรรค์ อะไรบางอย่างที"ใสซื"อบริ สุทธิM อะไรบางอย่างที"
อ่อนหวานน่ารักแสนวิเศษเกี"ยวกับพวกเขา พวกเขาเป็ นของขวัญจากพระเจ้าที"ไม่อาจตีราคาได้ แต่เด็กเล็กๆ
เช่นนั4นทุกคนก็มีรอยเปื4 อนแห่งบาปมาตั4งแต่เกิด ทุกคนมีปกติวิสัยที"หากไม่ถูกขัดเกลาอาจนําไปสู่ การ
ฆาตกรรม การเล่นชู้ การพูดหมิ"นประมาทพระเจ้า การท้าทายพระเจ้า และนรก!
พระวจนะของพระเจ้าสอนว่าเด็กเล็กๆเกิดมาพร้อมกับรอยเปื4 อนแห่งบาป เพลงสดุดี 58:3 กล่าวว่า
“คนชัว" หลงเจิ"นไปตั4งแต่จากครรภ์ เขาหลงทางไปตั4งแต่เกิด คือพูดมุสา” ดาวิดในคําอธิ ษฐานที"มาจากใจที"
แตกสลายของเขาหลังจากได้กระทําความบาปอันน่าละอายกับนางบัทเชบา กล่าวว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์ถือ
กําเนิดมาในความชัว" ช้า และมารดาตั4งครรภ์ขา้ พระองค์ในบาป” (เพลงสดุดี 51:5) เขารู ้วา่ ความบาปของเขา
มาจากไหน มันเป็ นผลตามปกติวิสัยของธรรมชาติอนั เสื" อมทรามและล้มลงซึ"งเขามีมาตั4งแต่เกิด คือตั4งแต่การ
ปฏิสนธิของเขาเลยด้วยซํ4า! ผมไม่ได้หมายความว่าเด็กเล็กๆ คือเด็กทารกทั4งหลายที"ยงั ไม่รู้ดีรู้ชว"ั ซึ"งไม่ได้ทาํ
บาปอย่างรู ้ตวั จะตกนรก ตรงกันข้าม พระคัมภีร์สอนว่าพวกเขาถูกพิทกั ษ์รักษาไว้ โดยพระคุณอันเปี" ยม
เมตตาของพระเจ้า จนกว่าพวกเขามีอายุมากพอที"จะให้การต่อพระเจ้าได้ จนกว่าพวกเขามีสติรู้เกี"ยวกับบาป

ไม่มีใครตกนรกเพราะธรรมชาติบาปที"เขาสื บทอดมา ไม่มีใครถูกลงโทษในนรกเพราะบาปทั4งหลายของ
อาดัมซึ"งเขาเป็ นผูม้ ีส่วนโดยไม่รู้ตวั จากการสื บทอดมา 1 โคริ นธ์ 15:22 กล่าวว่า “เพราะว่าคนทั4งปวงต้องตาย
เกี"ยวเนื"องกับอาดัมฉันใด คนทั4งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี"ยวเนื"องกับพระคริ สต์ฉนั นั4น” ไม่วา่ เด็กคนหนึ"งได้
สู ญเสี ยสิ" งใดไปก็ตามจากการที"เขาสื บทอดรอยเปื4 อนแห่งความบาปของอาดัม เขาก็ได้กลับคืนในพระคริ สต์
เด็กคนนั4นถูกพิทกั ษ์รักษาให้รอดปลอดภัยอยูจ่ นกว่าเขากลายเป็ นคนบาปด้วยตัวเขาเอง แต่เราต้องจําไว้ใน
การรับมือกับเด็กๆว่าเรามีธรรมชาติอนั เสื" อมทรามและแปดเปื4 อนที"จะต้องรับมือ ที"จะต้องกําราบ และเท่าที"
ทําได้ เราจะต้องนํามันให้อยูภ่ ายใต้การควบคุมของจิตสํานึกผิดชอบที"ได้รับการพัฒนา อุปนิสัยด้านศีลธรรม
และเมื"อเด็กคนนั4นได้รับความรอด ภายใต้การควบคุมดูแลของธรรมชาติใหม่ ซึ"งได้รับมาตอนกลับใจรับเชื"อ
ชายผูม้ ีชื"อเสี ยงคนหนึ"งซึ"งกล่าวปราศรัยให้แก่สมาคมคนมองโลกในแง่ดีแอตแลนต้าเมื"อวันก่อน
แสดงออกถึงความเชื"อที"วา่ เด็กผูช้ ายทุกคนเป็ นเด็กดีโดยธรรมชาติและเมื"อได้รับโอกาสที"ดีเขาก็จะกลายเป็ น
ผูช้ ายที"ดีและสง่างาม ในความเป็ นจริ งแล้ว เขาได้แสดงออกถึงความจริ งเพียงครึ" งเดียวที"อนั ตรายมากๆ หรื อ
น้อยกว่าความจริ งเพียงครึ" งเดียวเสี ยอีก เด็กทุกคนมีความสามารถที"จะเป็ นคนดีในความหมายที"วา่ พระเจ้า
ทรงรักเด็กทุกคนและทรงอยากเสด็จเข้ามาในใจและทําให้เด็กคนนั4นกลายเป็ นคนดี และพระเจ้าได้ทรงใส่
ความสามารถบางอย่างไว้ในตัวเด็กแล้วซึ"งโดยการฝึ กวินยั อย่างระมัดระวังและการห้ามปรามและการฟูมฟัก
ก็อาจพัฒนาจนกลายเป็ นคุณสมบัติต่างๆที"ดีงามได้ แต่เมื"อถูกทิ4งไว้โดยปราศจากการฝึ กวินยั ปราศจากการ
ห้ามปราม ปราศจากการลงโทษเพราะทําบาปและปราศจากอิทธิพลอันชัดเจนเพื"อพระเจ้าและความชอบ
ธรรม เด็กทุกคนในโลกก็จะกลายเป็ นคนเลว คนชัว" ไม่แคร์สังคม อาชญากร! พ่อแม่ทุกคนเมื"อมองดูลูกน้อย
ผูเ้ ป็ นที"รักของตนควรจําไว้ว่าทารกน้อยคนนั4นไม่ดีไปกว่าคาอิน เด็กคนแรกที"เกิดมาบนโลก ตอนที"เขาถูก
กล่อมในอ้อมแขนของเอวามารดาของเขา ลูกของคุณและลูกของผมจะกลายเป็ นเหมือนคาอินหากไม่ถูกห้าม
ปราม ถูกควบคุม ถูกฝึ กวินยั และได้รับอิทธิพลอย่างเจาะจงเพื"อความชอบธรรมและเพื"อพระเจ้า
ธรรมชาติอนั ตกตํ"าที"ถูกสื บทอดมาโดยเด็กทุกคนเรี ยกร้องว่าเด็กๆควรถูกเลี4ยงดูให้เติบโตในความ
ยําเกรงพระเจ้า พร้อมกับการสั"งสอนและการแก้ไข รวมถึงการอธิษฐานและนํ4าตาด้วย เมื"อผูใ้ ดตระหนักว่า
หน้าที"ของพ่อแม่คือ การพาลูกๆที"มีธรรมชาติอนั บาปหนาและวิปริ ตรและเตรี ยมพวกเขาให้พร้อมสําหรับ
สวรรค์ มันก็เป็ นเรื" องง่ายที"จะเห็นว่าการลงโทษเพราะความบาปและการห้ามปรามโดยผูม้ ีสิทธิอาํ นาจเป็ น
สิ" งจําเป็ นอย่างยิง" ที"สุดในบ้าน

พ่ อแม่ ต้องลงโทษความบาป
และให้ รางวัลความชอบธรรมเหมือนพระเจ้ า
จะว่าไปแล้ว พ่อแม่ยนื ก็อยูใ่ นตําแหน่งของพระเจ้าต่อหน้าลูกๆของตน โดยเฉพาะอย่างยิง" ผูเ้ ป็ นพ่อ
มีสิทธิอาํ นาจของพระเจ้าเหนื อลูกๆของเขาในบ้าน เขารับหน้าที"ผกู ้ ระทําการแทนของพระเจ้า พระคัมภีร์ใช้
ภาพของบิดาที"เป็ นมนุษย์บ่อยๆเพื"อแสดงถึงทัศนคติของพระเจ้าที"มีต่อลูกๆของพระองค์ “บิดาสงสารบุตร
ของตนฉันใด พระเยโฮวาห์ทรงสงสารบรรดาคนที"ยาํ เกรงพระองค์ฉนั นั4น” (สดด. 103:13) พระเยซูตรัสว่า
“เมื"อท่านอธิษฐานจงว่า ‘ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ท4 งั หลาย’” (ลูกา 11:2) “เหตุฉะนั4น ถ้าท่านทั4งหลาย
เองผูเ้ ป็ นคนชัว" ยังรู ้จกั ให้ของดีแก่บุตรของตน ยิง" กว่านั4นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผูท้ รงสถิตในสวรรค์จะ
ประทานของดีแก่ผทู ้ ี"ขอจากพระองค์. (มธ. 7:11) ผมขอกล่าวว่า พ่อแม่ท4 งั หลายยืนอยู่ต่อหน้าลูกๆของตน
โดยสวมสิ ทธิอาํ นาจของพระเจ้าไว้บนตัว
ดังนั4นในโคโลสี 3:20 เราจึงอ่านว่า “ฝ่ ายบุตรทั4งหลายจงเชื"อฟังบิดามารดาของตนทุกอย่าง เพราะ
การนี4เป็ นที"ชอบพระทัยขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” คํากล่าวนี4ช่างน่าทึ"งเสี ยนี"กระไร ที"วา่ สิ ทธิอาํ นาจของพ่อแม่
เหนื อลูกๆของตนนั4นจะต้องไม่มีขีดจํากัด และที"วา่ ลูกๆจะต้องเชื"อฟังพ่อแม่ของตนในทุกสิ ง!
ศีลธรรมที"สูงที"สุดถูกสรุ ปย่อในพระบัญญัติที"วา่ “จงให้เกียรติบิดาของเจ้าและมารดาของเจ้า”
ศีลธรรมข้อนั4นจะได้รับบําเหน็จดังนี4: “เพื"ออายุของเจ้าจะได้ยนื นานบนแผ่นดิน ซึ"งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เจ้าประทานให้แก่เจ้า” (อพย. 20:12) พ่อแม่ท4 งั หลายมีสิทธิอาํ นาจของพระเจ้าเหนือลูกๆของตน และความ
รับผิดชอบนี4ช่างจริ งจังและช่างสําคัญที"สุดเหลือเกิน!
แต่พระเจ้าทรงลงโทษผูค้ นเพราะความบาป พระคัมภีร์ประกาศเช่นนั4นตั4งแต่ตน้ จนจบ แม้แต่เหล่าวิ
สุ ทธิชนของพระเจ้าก็โดนพระองค์ตีสอนเพื"อประโยชน์สุขของพวกเขาเอง เนื"องจากพ่อแม่จะต้องใช้สิทธิ
อํานาจของพระเจ้าเหนือลูกๆของตนในระดับที"ใหญ่โตมาก พระคัมภีร์จึงสอนอย่างชัดเจนว่าพ่อแม่ควรตี
สอนลูกๆของตนเพื"อประโยชน์สุขของพวกเขาเอง เหมือนกับที"พระเจ้าทรงลงโทษลูกๆของพระองค์เพื"อ
ประโยชน์สุขของพวกเขาเอง
ฮีบรู 12:6-8 กล่าวว่า “เพราะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงตีสอนผูท้ ี"พระองค์ทรงรัก และเมื"อพระองค์ทรง
รับผูใ้ ดเป็ นบุตร พระองค์ก็ทรงเฆี"ยนตีผูน้ 4 นั ’ ถ้าท่านทั4งหลายทนเอาการตีสอน พระเจ้าย่อมทรงปฏิบตั ิต่อ

ท่านเหมือนท่านเป็ นบุตร ด้วยว่ามีบุตรคนใดเล่าที"บิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้าง แต่ถา้ ท่านทั4งหลายไม่ได้ถูกตี
สอนเช่นเดียวกับคนทั4งปวง ท่านก็ไม่ได้เป็ นบุตร แต่เป็ นลูกที"ไม่มีพ่อ” กฎอันเรี ยบง่ายได้ถูกให้ไว้ตรงนี4 นัน"
คือ พระเจ้าทรงตีสอนลูกๆของพระองค์เหมือนกับที"พ่อดีๆทุกคนตีสอนลูกๆของตน
“ถ้าท่านทั4งหลายทนเอาการตีสอน พระเจ้าย่อมทรงปฏิบตั ิต่อท่านเหมือนท่านเป็ นบุตร ด้วยว่ามีบุตร
คนใดเล่าที"บิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้าง” มันเป็ นเรื" องธรรมชาติอยูแ่ ล้วของการเป็ นลูกที"จะรั บการตีสอนในเวลา
ที"ตอ้ งการ มันเป็ นธรรมชาติอยูแ่ ล้วของการเป็ นพ่อที"จะให้ การตีสอนในยามที"จาํ เป็ น พ่อคนใดที"ไม่ตีลูกๆ
ของตนก็ปฏิบตั ิต่อพวกเขาราวกับว่าพวกเขาเป็ นลูกที"ไม่มีพ่อ (ข้อ 8) ชายคนใดที"เหมือนคนล่วงประเวณี ให้
กําเนิดบุตรนอกสมรส ก็เพิกเฉยลูกๆของตน ไม่รับผิดชอบต่อพวกเขา ไม่ยอมเป็ นพ่อแก่พวกเขา เขาไม่เลี4ยง
ดูเด็กๆเหล่านั4น เขาไม่ส"งั สอนพวกเขา เขาไม่ตีสอนพวกเขา เขาไม่ยอมรับเด็กไม่มีพ่อคนนั4นให้เป็ นลูกของ
เขา ดังนั4นพระเจ้าจึงตรัสว่าชายคนใดที"ไม่ตีลูกๆของตนเพื"อทําให้พวกเขายําเกรง ก็ปฏิบตั ิต่อพวกเขาเหมือน
เป็ นลูกที"ไม่มีพ่อ เหมือนเป็ นบุตรนอกสมรสที"เขาไม่ตอ้ งรับผิดชอบอะไรเลย! ความจริ งอันชัดเจนที"สุดก็คือ
ว่าพระเจ้าทรงถือว่าการตีสอนเด็กเป็ นหน้าที"ๆไม่อาจหลีกเลี"ยงได้ของผูเ้ ป็ นพ่อที"จะกระทําต่อลูกๆของตน
ในสมัยนี4เมื"อพวกวัยรุ่ นที"ทาํ ตัวเป็ นอันธพาลเข้าไปอยูใ่ นคุกเป็ นว่าเล่น เมื"อบ้านที"รับเด็กสาวใจแตก
มีคนอยูแ่ น่นไปหมด เมื"อโสเภณี วยั รุ่ นมีอยูท่ ว"ั ทุกเมืองและวิ"งไล่ตามพวกทหาร เมื"อการสู บบุหรี" การดื"มเหล้า
เยาชนที"ประพฤติผิดศีลธรรมและเป็ นอาชญากรได้กลายเป็ นปัญหาศีลธรรมที"ใหญ่โตที"สุดในอเมริ กา นัก
การศึกษาบางท่านก็ทาํ หน้าเบ้ใส่ การฝึ กวินยั ไม่วา่ รู ปแบบใดๆ นักการศึกษาและนักทฤษฎีที"โง่เขลา ไม่เป็ น
ผูใ้ หญ่ฝ่ายศีลธรรมและนําเสนอสิ" งที"ไปปฏิบตั ิจริ งไม่ได้เหล่านี4พากันล้มเหลวอย่างสิ4 นเชิงในการผลิตชาย
และหญิงที"เป็ นคนดี คือพลเมืองที"มีอุปนิสัยพร้อมกับหัวใจแบบคริ สเตียนและชีวิตอันดีงาม กระนั4นพวกเขา
ก็เยาะเย้ยการลงโทษฝ่ ายร่ างกายซึ"งถูกสอนอย่างชัดเจนในพระคัมภีร์และซึ"งประสบการณ์จริ งพิสูจน์แล้ว
อย่างถ้วนถี" คําตอบเดียวสําหรับความเกเรของเยาชน คําตอบเดียวสําหรับคนชัว" อายุหนึ" งที"เติบโตขึ4นมาโดย
ปราศจากความเชื"อในพระเจ้า ปราศจากการควบคุมตัวเอง ปราศจากความหนักแน่นมัน" คงใดๆแห่งอุปนิสัย
ฝ่ ายศีลธรรม จะต้องกลับมาสู่ พระคัมภีร์และหาวิธีของพระเจ้าให้เจอสําหรับการทําให้ชายและหญิงทั4งหลาย
เติบโตขึ4นพร้อมอุปนิสัย การฝึ กวินยั แบบคริ สเตียนในบ้านอันเปี" ยมด้วยการอธิษฐานและเฉลียวฉลาดเป็ นสิ" ง
ที"สาํ คัญยิง" ต่อการทําให้ชายและหญิงทั4งหลายเติบโตเป็ นคนดี
คําบัญชาที"ชดั เจนอีกข้อหนึ"งของพระคัมภีร์เกี"ยวกับหัวข้อนี4ถูกให้ไว้ในเอเฟซัส 6:4: “ฝ่ ายท่านผูเ้ ป็ น
บิดาอย่ายัว" บุตรของตนให้เกิดโทสะ แต่จงอบรมบุตรด้วยการสั"งสอนและการตักเตือนตามหลักขององค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า”

พ่อทั4งหลายจะต้องเลี4ยงดูลูกๆของตนในการสั"งสอนและการตักเตือนตามหลักขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า ผมตกใจที"ได้คน้ พบเมื"อวานนี4เองว่าคําว่า “การสั"งสอน” ในเอเฟซัส 6:4 มีความหมายว่า การตีสอนหรื อ
การเฆี"ยนตี อันที"จริ งแล้ว คําว่า “การสั"งสอน” ถูกแปลมาจากคํากรี กเดียวกัน ไพเดเอีย ซึ"งถูกแปลเป็ นการตี
สอนในฮีบรู 12:5 ในฮีบรู 12:7 และฮีบรู 12:11! มันเป็ นคําเดียวกันที"ถูกแปลเป็ นการตีสอนในฮีบรู 12:8
คํากริ ยากรี ก ไพเดอูโ อ ซึ"งอยู่บนรากคําเดียวกันกับคําๆนี4 ถูกใช้ในลูกา 23:16 และอีกครั4งในลูกา 23:22 ที"พูด
ถึงการเฆี"ยนพระเยซู! ปี ลาตกล่าวว่า “เหตุฉะนั4น เมื"อเราเฆี"ยนเขาแล้ว เราก็จะปล่อยเสี ย” คําว่าการสั"งสอนใน
เอเฟซัส 6:4 มีความหมายว่าการตีสอนในพระคัมภีร์ภาษากรี กเดิม ดังนั4นพ่อทั4งหลายจึงถูกบัญชาจริ งๆให้
เลี4ยงดูลูกๆของตนให้เติบโตขึ4นในการฝึ กวินยั หรื อการแก้ไข หรื อการตีสอน และการตักเตือนตามหลักของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า!
การที"พ่อแม่จะตีสอนลูกๆของตนตามที"จาํ เป็ นนั4นถูกบัญชาไว้อย่างชัดแจ้งในพระวจนะของพระเจ้า
พ่อแม่กระทําการแทนพระเจ้าในการลงโทษความบาป ในการให้รางวัลความชอบธรรม และในการบังคับ
ลูกๆของตนให้เชื"อฟัง
ความรับผิดชอบของพ่อแม่ก็มากมายเหลือเกินเมื"อถูกมองโดยมาตรฐานของพระคัมภีร์
พระราชบัญญัติ 21:18-21 แสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าพ่อแม่ทุกคนควรให้ลูกชายของตนตายเสี ยดีกว่าที"
เขาจะดําเนินชีวิตในความไม่เชื"อฟังต่อสิ ทธิอาํ นาจและคําสอนต่างๆของพ่อแม่
“ถ้าชายคนใดมีบุตรชายที"ด4ือและไม่อยูใ่ นโอวาท ไม่เชื"อฟั งเสี ยงของบิดาของตน หรื อเสี ยงของ
มารดาของตน แม้วา่ บิดามารดาจะได้ตีสอน เขาก็ไม่ยอมฟั ง ให้บิดามารดาจับตัวเขาให้ออกมาหาพวกผูใ้ หญ่
ของเมืองนั4น ณ ประตูเมืองที"เขาอาศัยอยู่ และเขาจะพูดกับพวกผูใ้ หญ่ของเมืองนั4นว่า ‘บุตรชายของเราคนนี4
เป็ นคนดื4อดึงและไม่อยูใ่ นโอวาท ไม่เชื"อฟังเสี ยงเรา เป็ นคนตะกละและขี4เมา’ แล้วบรรดาผูช้ ายในเมืองนั4น
จะเอาหิ นขว้างเขาให้ตาย ดังนั4นท่านจะได้กาํ จัดความชัว" เสี ยจากท่ามกลางท่าน คนอิสราเอลทั4งปวงจะได้ยนิ
และยําเกรง” (พบญ. 21:18-21)
เราเข้าใจจากข้อพระคัมภีร์อื"นๆว่าเด็กที"ได้รับการเลี4ยงดูอย่างเหมาะสมจะไม่เป็ นคนมักกบฏและคน
ขี4เมาเมื"อเขาโตขึ4น แต่หากพ่อแม่ภายใต้พระราชบัญญัติของโมเสสไม่ฝึกลูกชายของตนเพื"อพระเจ้าและ
ความชอบธรรมจนถึงขนาดที"วา่ ในเวลาต่อมาเด็กหนุ่มคนนั4นกลายเป็ นคนมักกบฏ คนดื4อรั4น และคนดื4อด้าน
คนกินเติบและคนขี4เมา พวกเขาก็ควรตีสอนเขาอย่างถี"ถว้ นก่อน และจากนั4น “แม้วา่ บิดามารดาจะได้ตีสอน”

เขาแล้ว พวกเขาพบว่าเขา “ไม่ยอมฟัง” พวกเขาค่อยนําตัวเขามาหาพวกผูใ้ หญ่ของเมืองนั4นเพื"อที"จะถูกเอา
หิ นขว้างให้ตาย!
มันเป็ นความจริ งที"วา่ เราไม่มีการปกครองแบบเดียวกับในสมัยนั4นในปัจจุบนั แทนที"จะนําตัวลูกชาย
ที"ประพฤติตวั เช่นนั4นมาเอาหิ นขว้างให้ตาย ในสมัยนี4เขาก็คงจะถูกทิ4งไว้กบั พวกเจ้าหน้าที"รักษากฎหมายและ
ศาลต่างๆ พ่อแม่ที"ทาํ หน้าที"ของตน โดยเริ" มต้นตั4งแต่วยั ทารกจนถึงตอนเป็ นเด็กเล็กๆ ก็จะไม่จาํ เป็ นต้อง
มาถึงความสุ ดโต่งเช่นนั4น แต่ขอ้ พระคัมภีร์น4 ีก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพ่อแม่ท4 งั หลายควรรู ้สึกถึง
ความสําคัญอย่างยิง" ของการฝึ กวินยั ความไม่เชื"อฟังต่อสิ ทธิอาํ นาจของพ่อแม่ ซึ"งต่อเนื"องยาวนานและจงใจ
ในส่ วนของลูกชายที"ยงั เล็กจึงถูกลงโทษภายใต้พระราชบัญญัติของโมเสสด้วยโทษประหารชีวิต!
มาตรฐานต่างๆที"สบายๆและทันสมัยของเราได้ปล่อยให้รากฐานเหล่านั4นแห่งสังคมของเราเน่าเฟะ
เพราะว่าเราไม่ยนื กรานที"จะให้สิทธิอาํ นาจของพ่อแม่ถูกบังคับใช้ในบ้าน การตีสอนเด็กเพื"อลงโทษความ
บาปและการบังคับให้เชื"อฟังตามที"จาํ เป็ นเป็ นสิ" งที"สาํ คัญยิ"งต่อพัฒนาการอันเหมาะสมของอุปนิสัยและการ
สร้างชายและหญิงทั4งหลายที"มีศีลธรรมและเที"ยงธรรม พ่อแม่ท4 งั หลายกระทําการแทนพระเจ้าผูท้ รงมหิ ทธิ
ฤทธิMในเรื" องนี4และบังคับใช้สิทธิอาํ นาจของพระองค์ในบ้าน

พระเจ้ าทรงถือว่ าพ่อแม่ ต้องรับผิดชอบเป็ นพิเศษสํ าหรับการฝึ กวินัย
และการควบคุมลูกๆของตน
มันไม่ใช่เรื" องเล็กที"จะรับผิดชอบต่อพระเจ้าสําหรับการนําชีวิตเล็กๆเข้ามาในโลกนี4 แต่พ่อแม่ทุกคน
ต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้า และพระเจ้าทรงถือว่าพ่อแม่ตอ้ งรับผิดชอบเป็ นพิเศษที"จะบังคับใช้ความชอบ
ธรรม ที"จะลงโทษความชัว" ร้าย ที"จะบ่มเพาะอุปนิสัยที"นบนอบต่อพระเจ้าและสิ" งที"ถูกต้อง
อับราฮัมเป็ นตัวอย่างหนึ"งที"ได้รับพระพรอย่างมากเพราะว่าพระเจ้าทรงสามารถวางใจเขาได้ที"จะ
ควบคุมลูกๆของเขาสําหรับสิ" งที"ถูกต้อง ในปฐมกาล 18:17-19 เราถูกบอกว่าทําไมพระเจ้าถึงทรงวางใจเขา
เกี"ยวกับแผนการทําลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์
“พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะซ่อนสิ" งซึ"งเรากระทําจากอับราฮัมหรื อ ด้วยว่าอับราฮัมจะเป็ น
ประชาชาติใหญ่โตและมีกาํ ลังมากอย่างแน่นอน และบรรดาประชาชาติท4 งั หลายในแผ่นดินโลกจะได้รับพระ
พรเพราะเขา เพราะว่าเรารู ้จกั เขา เขาจะสั"งลูกหลานและครอบครัวของเขาที"สืบมา พวกเขาจะรักษาพระ

มรรคาของพระเยโฮวาห์ เพื"อทําความเที"ยงธรรมและความยุติธรรม เพื"อพระเยโฮวาห์จะประทานแก่อบั ราฮัม
ตามสิ" งซึ"งพระองค์ได้ตรัสไว้เกี"ยวกับเขา”
ตรงนี4 เราเห็นว่าพระเจ้าทรงตัดสิ นพระทัยที"จะบอกอับราฮัมถึงแผนการต่างๆของพระองค์ “เพราะว่า
เรารู ้จกั เขา เขาจะสั"งลูกหลานและครอบครัวของเขาที"สืบมา พวกเขาจะรักษาพระมรรคาของพระเยโฮวาห์
เพื"อทําความเที"ยงธรรมและความยุติธรรม” นี"จะทําให้พระเจ้าสามารถทําให้พระสัญญาของพระองค์แก่อบั
ราฮัมสําเร็ จจริ งได้: “เพื"อพระเยโฮวาห์จะประทานแก่อบั ราฮัมตามสิ" งซึ"งพระองค์ได้ตรัสไว้เกี"ยวกับเขา”
ช่างน่าทึ"งและน่าประทับใจคือความจริ งที"วา่ พระเจ้าทรงสัญญาพระพรต่างๆของพระองค์แก่อบั รา
ฮัม เพราะว่าพระองค์ทรงทราบว่าอับราฮัมจะบัญชาลูกหลานของเขาและครอบครัวของเขาและทําให้คน
เหล่านั4นปรนนิบตั ิพระเจ้า! การอนุมานนั4นชัดเจนที"วา่ หากอับราฮัมไม่ใช่คนที"ทาํ ให้ครอบครัวของเขาเชื"อฟัง
พระเจ้าก็คงไม่บอกแผนการต่างๆของพระองค์สาํ หรับอนาคตแก่เขาและก็คงไม่ประทานพระสัญญาที"
ยิง" ใหญ่และมีค่ายิง" ขนาดนั4นแก่เขา การที"ชายคนหนึ"งจะทําให้ลูกหลานของตนเชื"อฟังและที"จะเลี4ยงดูพวกเขา
ให้เติบโตขึ4นในความชอบธรรมและความยุติธรรมก็เป็ นรากฐานสําคัญแห่งอุปนิสัยซึ"งพระเจ้าทรงให้เกียรติ
อย่างมาก!
เอลีมหาปุโรหิ ตของพระเจ้าในสมัยที"ซามูเอลเกิดเป็ นตัวอย่างที"ไม่ดีของชายผูห้ นึ"งที"ทาํ ให้พระเจ้า
ผิดหวังในเรื" องนี4 เอลีเป็ นคนดี เท่าที"เราทราบ พระเจ้าไม่ทรงมีเรื" องบ่นเกี"ยวกับวิธีที"เขาดํารงตําแหน่งมหา
ปุโรหิ ต ไม่มีเรื" องบ่นเกี"ยวกับชีวิตที"มีศีลธรรมของเขา ไม่มีเรื" องบ่นเกี"ยวกับวิธีที"เขาตัดสิ นความของ
ประชาชน โดยมาตรฐานของมนุษย์ทุกประการ ยกเว้นผูเ้ ดียว เอลีเป็ นบุรุษที"ยง"ิ ใหญ่และเป็ นคนดี แต่ในเรื" อง
ของการบัญชาลูกๆของเขา ในการห้ามปรามและแก้ไขและฝึ กวินยั พวกเขา เอลีก็เป็ นคนที"ลม้ เหลว!
เมื"อเอลีเป็ นคนที"ชรามากแล้วและลูกๆของเขาโตและแต่งงานแล้วโดยมีครอบครัวของตัวเอง พระ
เจ้าก็ยงั ทรงตําหนิเขาอยูท่ ี"เขาไม่หา้ มปรามลูกๆของเขา เอลีกลับทักท้วงเรื" องการเล่นชูแ้ ละความโลภของลูกๆ
ของเขาอย่างอ่อนแอ (1 ซมอ. 2:22-25) อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้เชื"อฟังพ่อของตนและเอลีไม่ได้บงั คับใช้
เจตจํานงของตนกับพวกเขา ด้วยเหตุน4 ีเอง นัน" คือเพราะว่าเอลีไม่ได้จดั การเรื" องนี4อย่างจริ งจังและลงโทษ
ลูกๆของตนซึ"งโตเป็ นผูใ้ หญ่และแต่งงานแล้ว คําสาปแช่งของพระเจ้าจึงตกมาเหนื อเขา! ศาสดาพยากรณ์
ของพระเจ้าได้มาหาเอลีและเตือนเขาว่าเอลีให้เกียรติลูกๆของเขามากกว่าพระเจ้า (1 ซมอ. 2:29) ชายผูน้ 4 ีของ
พระเจ้าพยากรณ์วา่ ลูกชายสองคนของเอลี คือโฮฟนีและฟี เนหัส จะตายทั4งคู่ในวันเดียวกัน ว่าครอบครัวของ
เอลีจะถูกกําจัดออกไปอย่างสิ4 นเชิงจากตําแหน่งปุโรหิ ต พระเจ้าตรัสว่า

“และเราจะให้ปุโรหิ ตผูส้ ัตย์ซื"อของเราเกิดขึ4นมา ซึ"งจะกระทําตามสิ" งที"มีอยูใ่ นจิตในใจของเรา และ
เราจะสร้างวงศ์วานมัน" คงให้เขา และเขาจะดําเนิ นอยูต่ ่อหน้าผูท้ ี"เราเจิมไว้เป็ นนิ ตย์ และต่อมาทุกคนที"ยงั
เหลืออยูใ่ นวงศ์วานของเจ้าจะมากราบไหว้เขาขอเงินเหรี ยญหนึ"งและขนมปังก้อนหนึ"ง และจะกล่าวว่า “ขอ
ท่านกรุ ณาตั4งข้าพเจ้าไว้ในตําแหน่งปุโรหิ ตสักทีหนึ"งเถิด เพื"อข้าพเจ้าจะได้รับประทานอาหารสักหน่อย
หนึ"ง”’” (1 ซมอ. 2:35-36)
จากนั4นเด็กน้อยซามูเอลก็เติบโตขึ4นด้วยหัวใจที"อ่อนโยนต่อพระวจนะของพระเจ้า และพระเจ้า
ประทานข้อความนี4แก่เขา:
“ในวันนั4นเราจะกระทําให้ส"ิ งสารพัดที"เรากล่าวไว้เกี"ยวด้วยเรื" องวงศ์วานของเอลีให้สาํ เร็ จเสี ยต่อเอลี
ตั4งแต่ตน้ จนถึงที"สุด ดังนั4นเราจึงบอกเขาว่า เราจะลงโทษวงศ์วานของเขาเป็ นนิตย์ เพราะความชัว" ช้าซึ"งเขารู ้
แล้ว เพราะบุตรชายทั4งสองของเขาประพฤติเลวร้าย และเขาก็มิได้หา้ มปราม เพราะฉะนั4นเราจึงปฏิญาณต่อ
วงศ์วานของเอลีวา่ ความชัว" ช้าของวงศ์วานเอลีน4 นั จะลบล้างเสี ยด้วยเครื" องสัตวบูชา และของถวายไม่ได้เป็ น
นิตย์” (1 ซมอ. 3:12-14)
จงอ่านข้อความนั4นอีกครั4งอย่างตั4งใจและเห็นความสําคัญของมัน “เพราะบุตรชายทั4งสองของเขา
ประพฤติเลวร้าย และเขาก็มิได้หา้ มปราม” พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงพิพากษาวงศ์วานของเอลีเป็ นนิตย์
“ความชัว" ช้าของวงศ์วานเอลีน4 นั จะลบล้างเสี ยด้วยเครื" องสัตวบูชา และของถวายไม่ได้เป็ นนิตย์”
ความบาปที"เลวร้ายนี4ของเอลีคืออะไร คือ “ความชัว" ช้า” ที"จะไม่ถูกลบล้างเลย? ความบาปอันนี4ที"จะ
นําคําสาปแช่งมาสู่ ลูกหลานทุกชัว" อายุที"ยงั ไม่เกิดมาแห่งวงศ์วานของเอลีคืออะไร? จริ งแล้วมันก็คือ: เอลี
ไม่ได้หา้ มปรามลูกๆของตน! เขาน่าจะตีสอนพวกเขาและทําให้พวกเขาเชื"อฟัง ทําให้พวกเขาดําเนินชีวิต
อย่างเที"ยงธรรมตอนที"พวกเขายังเป็ นเด็กและคนหนุ่ม หากเขาได้ทาํ แบบนั4นในตอนนั4น พวกเขาก็คงไม่ทาํ
ให้เขาอัปยศอดสู ในยามที"เขาชราแล้ว แต่แม้หลังจากที"ลูกชายทั4งสองเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว พระเจ้าก็ยงั ทรง
ให้เอลีรับผิดชอบเมื"อเขาไม่ห้ามปรามพวกเขา เอลีในฐานะมหาปุโรหิ ตอาจสั"งเฆี"ยนลูกชายทั4งสองของตนต่อ
หน้าประชาชนก็ได้ อาจถอนพวกเขาออกจากตําแหน่งปุโรหิ ตก็ได้ อาจสั"งให้เอาหิ นขว้างพวกเขาต่อหน้า
ประชาชนเลยก็ได้ เพื"อประหารชีวิตพวกเขาเสี ยเพราะอาชญากรรมต่างๆของพวกเขา เขามิได้ลงโทษลูกชาย
ทั4งสองของเขา และดังนั4นคําสาปแช่งของพระเจ้าจึงมาสู่ ครอบครัวของเขาเป็ นนิ ตย์!

ผมแค่กาํ ลังกล่าวว่า พระเจ้าทรงถือว่าพ่อแม่ท4 งั หลายต้องรับผิดชอบสําหรับลูกๆของตน ไม่มีทางที"
จะเป็ นคริ สเตียนที"ดีได้ในเมื"อคุณไม่ทาํ สิ" งที"ถูกต้องในเรื" องที"เป็ นรากฐานนี4เกี"ยวกับการแก้ไขและการฝึ กวินยั
ลูกๆของคุณ
“นี"คุณหมายความว่าคนเราไม่อาจเป็ นคริ สเตียนที"ดีได้ คือคนที"ไม่ปกครองลูกๆของตนให้ดีหรื อ?
คุณตั4งใจจะกล่าวว่านี"เป็ นเรื" องสําคัญยิง" แห่งอุปนิสัยแบบคริ สเตียนที"วา่ พ่อแม่ตอ้ งทําให้ลูกๆของตนเชื"อฟัง
ต้องลงโทษพวกเขา ห้ามปรามพวกเขาและฝึ กวินยั พวกเขาหรื อ?” ใครบางคนอาจถามเช่นนี4 ผมขอตอบว่า
นัน" แหละครับคือสิ" งที"พระคัมภีร์สอน ยกตัวอย่างเช่น ใน 1 ทิโมธี บทที" 3 พระเจ้าประทานคุณสมบัติต่างๆ
สําหรับเจ้าอธิการหรื อศิษยาภิบาลของคริ สตจักรแห่งหนึ"งและคุณสมบัติต่างๆสําหรับผูช้ ่วยศิษยาภิบาล
เกี"ยวกับเจ้าอธิการ 1 ทิโมธี 3:4-5 กล่าวว่าเขาต้องเป็ น “คนครอบครองบ้านเรื อนของตนได้ดี บังคับบัญชา
บุตรทั4งหลายของตนด้วยความสง่าผ่าเผยทุกอย่าง (เพราะว่าถ้าชายคนใดไม่รู้จกั ครอบครองบ้านเรื อนของตน
คนนั4นจะดูแลคริ สตจักรของพระเจ้าอย่างไรได้)
มันถูกกล่าวตรงนี4อย่างชัดเจนว่าไม่วา่ จะมีหลักคําสอนที"ถูกต้องขนาดไหน ไม่วา่ จะมีจิตใจที"ร้อนรน
ขนาดไหน มีชีวิตที"สะอาดขนาดไหน ก็ไม่มีใครเหมาะที"จะเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรแห่งหนึ"ง คือผูท้ ี"ไม่
ฝึ กวินยั ลูกๆของตนและบังคับบัญชาบุตรทั4งหลายของตนด้วยความสง่าผ่าเผยทุกอย่าง!
ข้อกําหนดแบบเดียวกันถูกให้ไว้สาํ หรับคนเหล่านั4นที"จะเป็ นเจ้าหน้าที"ของคริ สตจักรท้องถิ"นสัก
แห่ง คือพวกผูช้ ่วยศิษยาภิบาล 1 ทิโมธี 3:12 กล่าวว่า “จงให้ผชู ้ ่วยนั4นเป็ นสามีของหญิงคนเดียว และบังคับ
บัญชาบุตรของตน และปกครองบ้านเรื อนของตนได้ดี” ชายใดที"ไม่เป็ นผูป้ กครองที"ดีเหนือครอบครัวของ
เขาเองก็ไม่เหมาะที"จะเป็ นผูร้ ับใช้คนหนึ"งในคริ สตจักรของพระเจ้า (คําว่าผูช้ ่วยศิษยาภิบาล มีความหมายว่า
ผูร้ ับใช้)
กี"ครั4งมาแล้วที"อิทธิพลของคนๆหนึ"งที"ปรารถนาที"จะปรนนิบตั ิพระคริ สต์ถูกทําลายอย่างสิ4 นเชิง
เพราะเขาไม่ปกครองครอบครัวของตนให้ดี! ลูกๆที"ไม่เชื"อฟัง ไม่ยอมอยูใ่ ต้ปกครองและไม่ถูกฝึ กวินยั ย่อม
ทําให้อิทธิพลของพ่อที"ดาํ เนิ นตามแบบพระเจ้าต้องสู ญเปล่า ดังนั4นพระคัมภีร์จึงบัญชาว่า อย่าเลือกชายใด
เป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรหรื อแม้แต่ผชู ้ ่วยศิษยาภิบาลในคริ สตจักร คือผูท้ ี"ไม่ปฏิบตั ิตามคําบัญชาต่างๆ
เกี"ยวกับการฝึ กวินยั และการปกครองให้ดีและการทําให้ลูกๆของตนอยูใ่ ต้บงั คับ

การเลี4ยงลูกๆให้เป็ นผูท้ ี"ตามแบบของพระเจ้า การห้ามปรามพวกเขา การแก้ไขพวกเขา การทําให้
พวกเขาเติบโตขึ4นในการตีสอนและการตักเตือนตามหลักขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า คือหนึ" งในคุณธรรมที"เรี ยบ
ง่ายและพื4นฐานเหล่านั4นที"เมื"อปราศจากมันแล้วพ่อแม่ที"เป็ นคริ สเตียนจะทําให้พระเจ้าพอพระทัยมิได้เลย

การลงโทษเป็ นสิ งจําเป็ นและเป็ นตัวขัดเกลาอุปนิสัยอันเหมาะสม
การลงโทษทางร่ างกายเป็ นสิ" งจําเป็ นจริ งๆไหมสําหรับเด็ก? วิธีอื"นๆไม่ทนั สมัยมากกว่าและได้ผล
มากกว่าหรื อ? นัน" ไม่ใช่ส"ิ งที"พระวจนะของพระเจ้าสอน การลงโทษแบบอื"นอาจได้ผลในบางครั4ง และ
แน่นอนว่ามีส"ิ งอื"นๆอีกที"สาํ คัญต่อการเลี4ยงลูกอันเหมาะสม แต่การตีมีที"อนั แตกต่าง ซึ"งถูกพระเจ้ากําหนดไว้
ในการฝึ กวินยั และพัฒนาการของเด็กๆ
สุ ภาษิต 20:30 กล่าวว่า “ความฟกชํ4าดําเขียวของบาดแผลก็ชาํ ระความชัว" เสี ย การโบยตีกระทําให้
ส่ วนลึกที"สุดสะอาดสะอ้าน” ความฟกชํ4าดําเขียวชําระล้างความชัว" ร้ายออกไปจากอุปนิ สัยเมื"อถูกให้อย่าง
ถูกต้อง การโบยตีก็ทาํ แบบเดียวกันสําหรับชีวิตที"อยูภ่ ายใน พระคัมภีร์ขอ้ นี4กล่าวไว้
ความสุ ขมีแก่เด็กที"เรี ยนรู ้ต4 งั แต่เนิ" นๆในชีวิตว่าความบาปนําความยุง่ ยากมาให้! ผูท้ ี"ถูกลงโทษอย่าง
เหมาะสมเพราะความบาปจะเรี ยนรู ้ที"จะกลัวความบาปและจากนั4นก็เกลียดชังมัน “ความฟกชํ4าดําเขียวของ
บาดแผลก็ชาํ ระความชัว" เสี ย การโบยตีกระทําให้ส่วนลึกที"สุดสะอาดสะอ้าน” พระวจนะของพระเจ้ากล่าวไว้
เช่นนี4
แน่นอนว่า บางครั4งการลงโทษก็ควรมีความรุ นแรงจนถึงขนาดที"ทิ4งรอยโบยตีไว้บนตัวเด็ก ผมจําได้
อย่างฝังใจเลยว่าลูกสาวตัวน้อยคนหนึ"งของผมดื4อเหลือเกินจนผมต้องตีเธอสองหรื อสามครั4งเกี"ยวกับเรื" อง
เดียวกัน และผมก็รุนแรงเกี"ยวกับมันมากเสี ยจนรอยฟกชํ4าดําเขียวจางๆถูกฝากไว้โดยนิ4วมือของผม ลูกผูเ้ ป็ น
ที"รักและดื4อดึงคนนี4ได้ยอมจํานนต่อสิ" งที"ไม่อาจหลีกเลี"ยงได้แล้ว ได้ยอมจํานนเจตจํานงของเธอในเรื" องนี4
และได้เข้านอนไปแล้วอย่างสงบตอนที"ผมเห็นรอยเหล่านี4 ภาพที"เห็นทําให้ผมปวดร้าวใจอย่างยิง" ผมไป
ร้องไห้คนเดียวและอธิษฐาน ผมไม่รู้วิธีอื"นใดแล้วนอกจากการตีอย่างรุ นแรงเพื"อที"จะได้ผลลัพธ์ที"เหมาะสม
เหล่านั4น และผมก็แน่ใจว่าผมได้ทาํ สิ" งที"ถูกต้อง กระนั4นรอยฟกชํ4าดําเขียวเหล่านั4นบนร่ างกายน้อยๆนั4นซึ"งมี
ค่าเหลือเกิน ก็ทาํ ให้ผมโศกเศร้าเสี ยใจ ผมจําได้ดีวา่ ผมได้อธิษฐานประมาณนี4: “ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้า ข้า
พระองค์ไม่ได้แสร้งว่ารู ้มากเกี"ยวกับการเลี4ยงลูก ข้าพระองค์รู้แต่เพียงสิ" งที"พระองค์ได้ตรัสในพระวจนะของ
พระองค์ และข้าพระองค์จะพยายามที"จะทํามัน บัดนี4 โอ พระบิดาในสวรรค์ของข้าพระองค์ พระองค์ตอ้ ง

เห็นว่ามันได้ผลลัพธ์เหล่านั4นที"พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ พระองค์ตอ้ งทําให้ลูกสาวเหล่านั4นของข้าพระองค์
เป็ นเด็กดี!” และผมขอเป็ นพยานให้แก่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูเ้ ป็ นที"รักว่าพระองค์ได้ทรงทําให้พระวจนะของ
พระองค์สาํ เร็ จแล้วในเรื" องของลูกสาวผูเ้ ป็ นที"รักเหล่านั4นของผม ผลลัพธ์ต่างๆอันเปี" ยมพระพรและบริ สุทธิM
ในอุปนิสัยจะมาได้จากการโบยตีอนั เหมาะสมซึ"งถูกให้ในพระนามของพระเยซูและเพราะว่ามันเป็ นสิ" งที"
ถูกต้อง ในการลงโทษเพราะความบาปและเพื"อที"จะได้มาซึ"งความเชื"อฟัง
คําสอนนี4ที"วา่ การฝึ กวินยั การแก้ไข การลงโทษเมื"อใดก็ตามที"จาํ เป็ นย่อมนําไปสู่ การความมี
ศีลธรรมและอุปนิสัยที"ดีก็ถูกสอนเพิ"มเติมในสุ ภาษิต 29:15 ในข้อนั4นเราถูกบอกว่า “ไม้เรี ยวและคําตักเตือน
ให้เกิดปัญญา แต่ถา้ ปล่อยเด็กไว้แต่ลาํ พังจะนําความอับอายมาสู่ มารดาของตน” ผูท้ ี"ถูกห้ามปรามและถูกทํา
ให้อยูภ่ ายใต้การควบคุมโดยพ่อของเขาและแม่ของเขาจะเรี ยนรู ้ที"จะควบคุมตัวเอง ผูท้ ี"ถูกเหนี"ยวรั4งและถูกสั"ง
สอนอย่างเหมาะสมตอนเป็ นเด็กจะเรี ยนรู ้ที"จะเหนี"ยวรั4งตัวเอง ผูท้ ี"ได้เรี ยนรู ้อย่างเหมาะสมที"จะซาบซึ4งและ
นบนอบต่อสิ ทธิอาํ นาจของบ้านจะพบว่ามันเป็ นเรื" องปกติที"จะนบนอบต่อสิ ทธิอาํ นาจของโรงเรี ยนและสิ ทธิ
อํานาจของรัฐบาลและสิ ทธิอาํ นาจของพระเจ้า อุปนิสัยที"แท้จริ งถูกพัฒนาโดยการเลี4ยงดูอนั เข้มงวดและ
ระมัดระวังของพ่อแม่ที"ดาํ เนิ นตามแบบของพระเจ้าและเชื"อสิ" งที"พระวจนะของพระเจ้ากล่าว ที"วา่ “ไม้เรี ยว
และคําตักเตือนให้เกิดปั ญญา”
ในสุ ภาษิต 29:17 ความจริ งเดียวกันนี4ถูกกล่าวซํ4า “จงฝึ กสอนบุตรชายของเจ้า และเขาจะให้เจ้าได้
หยุดพัก เออ เขาจะให้ความปี ติยนิ ดีแก่ใจของเจ้า” พ่อที"แก้ไขลูกชายของตนจะรู ้สึกในภายหลังถึงความ
ภาคภูมิใจและความชื"นชมยินดีในลูกชายที"โตแล้วซึ"งจะเรี ยนรู ้แล้วที"จะควบคุมตัวเขาเอง
ข้อพระคัมภีร์เหล่านี4 เห็นพ้องตรงกันว่าการแก้ไขเด็กๆ เมื"อถูกกระทําอย่างสมํ"าเสมอและอย่างเปี" ยม
ด้วยการอธิษฐานจะเหนี"ยวรั4งอารมณ์ร้อนของวัยหนุ่มสาว จะฝึ กเท้าน้อยๆในวิถีต่างๆแห่งศีลธรรมและ
ความชอบธรรม และว่าอุปนิ สัยที"ถูกพัฒนาเช่นนั4นจะเป็ นสิ" งที"สร้างความภาคภูมิใจและความปี ติยนิ ดีให้แก่
พ่อแม่เหล่านั4นที"รักพระเจ้าและความชอบธรรมมากพอที"จะเลี4ยงดูลูกๆของตนตามพระคัมภีร์
พลเรื อเอกดิวอี4 วีรบุรุษแห่งมะนิลาในสงครามสเปน-อเมริ กา บอกเราว่าการโบยตีที"ดีช่วยป้องกัน
เขาจากการกลายเป็ นอาชญากร ชาวนาจากรัฐอินเดียน่าคนหนึ"งในปี 1898 ได้ตีพิมพ์เรื" องราวอันโดดเด่น
ต่อไปนี4 โดยเล่าว่าเด็กชายผูน้ 4 นั ที"ต่อมากลายเป็ นพลเรื อเอกดิวอี4 วีรบุรุษแห่งมะนิลาในสงครามสเปนอเมริ กาเป็ นเด็กชายขี4รังแกที"ชีวิตมุ่งหน้าสู่ อาชญากรรม และได้รับความรอดเพื"อสังคมโดยการโบยตีของแท้

การโบยตีดงั กล่าวถูกให้โดย ซี. เค. แพงบอร์ น พันตรี ในสงครามกลางเมืองและต่อมาเป็ นสมาชิกรัฐสภา
บทความนั4นเล่าต่อไปว่า:
“พันตรี ซี. เค. แพงบอร์น แห่ งเจอรซี"ซิต4 ี ชายผูเ้ ดียวที"เคยโบยตีพลเรื อเอกจอร์จ ดิวอี4 ได้รับการเสนอ
ชื"อให้เป็ นสมาชิกรัฐสภาเมื"อไม่กี"วนั ก่อนโดยเหล่ารี พบั ลิกนั แห่งเขตฮัดสันเคาน์ต4 ี รัฐนิวเจอร์ซี" พันตรี แพง
บอร์นเคยโบยตีดิวอี4ขณะที"ฝ่ายหลังเคยเป็ นนักเรี ยนของเขาในโรงเรี ยนหลังเขาใกล้มอนท์เพลิเออร์
รัฐเวอร์มอนท์ เมื"อครึ" งศตวรรษก่อน
“ตอนที"ดิวอี4ยงั เป็ นเด็ก แพงบอร์น ตามเรื" องที"เขาเล่า ขณะยังเป็ นนักศึกษาจบใหม่ได้รับหน้าที"
บริ หารโรงเรี ยนประจําเขตแห่งหนึ"งในมอนท์เพลิเออร์ โรงเรี ยนแห่งนั4นเคยกบฏมาก่อน และดิวอี4เป็ นผูน้ าํ
แห่งกองพลน้อยที"ต่อต้านครู อาจารย์ ครู หลายคนได้ถูกย้ายออกไป และครู คนหนึ"งถูกทําให้ยนื บนศีรษะของ
ตนในกองหิ มะ เป็ นที"กล่าวขวัญโดยทัว" ไปในมอนท์เพลิเออร์วา่ ไม่มีใครปกครองโรงเรี ยนนั4นได้ เมื"อแพง
บอร์นปรากฏตัวในวันแรก เขาก็สังเกตเห็นดิวอี4อยูบ่ นต้นไม้ตน้ หนึ"งขณะกําลังปาก้อนหิ นใส่ เด็กเล็กๆ
“ ‘เธอหยุดทําแบบนั4นเดีWยวนี4 นะ’ ครู คนนั4นกล่าวเสี ยงเข้ม
“ ‘ไปตายซะไป!’ ดิวอี4ยอ้ นมาจากที"เกาะของตน
“แพงบอร์ นหาหนังสัตว์ที"ยงั ไม่ได้ฟอกมา ซึ"งเขาเก็บไว้หลังประตูอาคารเรี ยน และจากนั4นก็วางไม้
กระบองหลายอันที"ทาํ จากไม้ฮิกกอรี" ดีๆไว้บนสุ ดของกองนั4นในกล่องใส่ ไม้เก่าๆ วันต่อมาแพงบอร์นกําลัง
จะลงโทษนักเรี ยนที"ด4ือด้านบางคนตอนที"ดิวอี4กา้ วมาที"โต๊ะของเขาและกล่าวว่า:
“ ‘ฟังนะ ครู พวกเราจะทําให้ครู หมอบหน้าควํ"าเลย’
“ ‘พวกเธอไปนัง" เดีWยวนี4’ แพงบอร์นสั"ง
“ดิวอี4ปล่อยหมัดขวาออกไปและมันเกือบโดนกรามของแพงบอร์น ทันใดนั4นครู ท่านนี4 ก็คว้าหนัง
สัตว์ของเขา และดิวอี4ก็ดีดดิ4นอยูภ่ ายใต้การถูกโบยตีน4 นั เมื"อเด็กชายคนอื"นๆที"เหลือพยายามที"จะมาช่วยดิวอี4
ครู ท่านนี4ก็คว้าไม้ตะบองฮิกกอรี" เหล่านั4นและด้วยไม้ในมือข้างละอันก็ฟาดเด็กชายเหล่านั4นที"อยู่รอบตัวเขา
ด้วยความรุ นแรงมากเสี ยจนพวกเขาวิ"งหนีไปในไม่ชา้ เขาเฆี"ยนตีดิวอี4อย่างรุ นแรงและหนักมาก และไม่นาน
นักผูพ้ ิชิตฟิ ลิปปิ นส์ในอนาคตคนนี4ก็ร้องขอความเมตตาเป็ นครั4งแรกและครั4งเดียวในชีวิตของเขา นัน" ทําให้
การกบฏดังกล่าวสิ4 นสุ ดลง

“ดิวอี4และแพงบอร์นกลายเป็ นเพื"อนสนิทนับแต่น4 นั ดิวอี4กล่าวเมื"อเร็ วๆนี4กบั พันตรี ท่านนี4วา่ : ‘ผมจะ
ไม่มีวนั ลืมบุญคุณของคุณเลย คุณได้ทาํ ให้ผมเป็ นชายเต็มตัว หากคุณไม่เฆี"ยนตีผมในตอนนั4น ผมก็อาจ
กลายเป็ นนักโทษของรัฐไปแล้ว’ ”
เช่นเดียวกับ พลเรื อเอกดิวอี4 ชายดีๆจํานวนมากได้รับความรอดจากคุกโดยการโบยตีที"ดี คนอื"นๆอีก
มากมายอยูใ่ นคุกซึ"งเป็ นผูท้ ี"อาจถูกช่วยให้รอดแก่สังคมได้ในฐานะพลเมืองที"ดีโดยการฝึ กวินยั

การขาดการฝึ กวินัยในบ้ านนําไปสู่ ความอับอายต่ อหน้ าผู้คนในภายหลัง
ชีวิตมากมายที"อยูใ่ นความบาปและความอับอายจริ งๆแล้วเป็ นผลมาจากชีวิตที"ปราศจากการฝึ กวินยั
ใดๆ ปราศจากการตําหนิและปราศจากการตักเตือน เด็กที"ไม่ได้ถูกลงโทษเพราะความบาปที"บา้ นโดย
ธรรมชาติแล้วจะรู ้สึกว่าเขาจะลอยนวลไปกับความบาปได้ และเด็กคนเดียวกันนี4จะเติบโตกลายเป็ นผูช้ ายที"
ปราศจากการควบคุมตัวเอง ปราศจากความเกรงกลัวบาป ปราศจากจิตสํานึกผิดชอบที"ถูกพัฒนามาอย่างดี
สุ ภาษิต 29:15 กล่าวว่า “ไม้เรี ยวและคําตักเตือนให้เกิดปั ญญา แต่ถา้ ปล่อยเด็กไว้แต่ลาํ พังจะนําความอับอาย
มาสู่ มารดาของตน” คุณปล่อยลูกของคุณไว้แต่ลาํ พังไหม? คุณปล่อยเขาให้ทาํ อะไรตามใจชอบไหม? งั4น คุณ
แม่เอ๋ ย คุณอาจเตรี ยมพร้อมที"จะอับอายได้เลยโดยเด็กชายหรื อเด็กหญิงคนเดียวกันนี4ที"ขณะนี4คุณปฏิเสธที"จะ
ลงโทษ!
มีภาพประกอบมากมายในพระคัมภีร์เกี"ยวกับความจริ งข้อนี4 ที"วา่ เด็กๆที"ไม่ถูกฝึ กวินยั จะกลายเป็ น
ผูใ้ หญ่ที"ชวั"
จงจําลูกชายชัว" สองคนนั4นของเอลี มหาปุโรหิ ตแห่งอิสราเอล ที"ถูกกล่าวถึงข้างบน แม้เป็ นปุโรหิ ต
พวกเขาก็ไม่เคยกลับใจเชื"อเลย 1 ซามูเอล 2:12 บอกเราว่า “ฝ่ ายบุตรชายทั4งสองของเอลีเป็ นคนอันธพาล เขา
มิได้รู้จกั พระเยโฮวาห์” พวกเขาลบหลู่ส"ิ งศักดิMสิทธิM โดยดูหมิ"นของถวายต่างๆของพระเยโฮวาห์ (1 ซมอ.
2:17) พวกเขาทําการเล่นชูก้ บั พวกผูห้ ญิงที"มายังพลับพลาเพื"อนมัสการ (1 ซมอ. 2:22) ความชัว" ช้าทั4งหมดนี4
ของบุตรทั4งสองของเอลีมาจากไหน? ทําไมบุตรชายเหล่านี4ของชายผูย้ งิ" ใหญ่คนหนึ"งของพระเจ้าถึงไปผิด
ทางได้ถึงขนาดนี4? มันเป็ นเพราะว่าพวกเขาไม่ถูกฝึ กวินยั และถูกห้ามปรามและถูกแก้ไขโดยเอลี เพราะว่า 1
ซามูเอล 3:13 ให้คาํ ตรัสของพระเจ้าเกี"ยวกับเรื" องนี4แก่เรา: “เพราะเราได้บอกเขาแล้วว่า เราจะลงโทษวงศ์วาน
ของเขาเป็ นนิ ตย์ เพราะความชัว" ช้าซึ"งเขารู ้แล้ว เพราะบุตรชายทั4งสองของเขาประพฤติเลวร้าย และเขาก็มิได้
ห้ามปราม”

เอลีและภรรยาของเขาคงอับอายเหลือเกินเพราะลูกชายสองคนนี4ที"เป็ นคนชัว" ไม่เอาพระเจ้า ไม่ได้
รับความรอดและชอบเล่นชู้ แต่ท4 งั หมดนั4นอาจถูกป้องกันได้โดยการตีไม่กี"ทีอนั ถูกต้องในเวลาอันเหมาะสม
และพร้อมกับการชี4นาํ และการห้ามปรามอันระมัดระวังรวมถึงการสั"งสอนและการอธิษฐาน “แต่ถา้ ปล่อยเด็ก
ไว้แต่ลาํ พังจะนําความอับอายมาสู่ มารดาของตน”
ตัวอย่างอีกเรื" องจากพระคัมภีร์ของวัยหนุ่มที"บาปหนาซึ"งต่อเนื" องจากวัยเด็กที"ไม่ถูกฝึ กวินยั คือ
ตัวอย่างของอาโดนียาห์ บุตรชายของดาวิดโดยนางฮักกีทภรรยาของเขา อาโดนียาห์กบฏต่อดาวิดและ
พยายามที"จะยึดอาณาจักรนั4น 1 พงศ์กษัตริ ย ์ 1:5-6 กล่าวว่า “ฝ่ ายอาโดนียาห์ โอรสของพระนางฮักกีทได้ยก
ตัวเองขึ4นกล่าวว่า “เราเองจะเป็ นกษัตริ ย”์ และท่านได้เตรี ยมรถรบและพลม้า กับพลวิ"งนําหน้าห้าสิ บคนไว้
เพื"อตนเอง พระราชบิดาของท่านก็ไม่เคยขัดใจท่านด้วยถามว่า “ทําไมเจ้ากระทําเช่นนี4เช่นนั4น” ท่านเป็ นชาย
งามด้วย ท่านเกิดมาถัดอับซาโลม”
ดาวิดไม่เคยขัดใจอาโดนียาห์เลยโดยกล่าวว่า “ทําไมเจ้าถึงทําอย่างนั4น” การขาดการฝึ กวินยั และการ
ห้ามปราม การขาดการลงโทษนัน" เอง ได้ทาํ ให้อาโดนียาห์กลายเป็ นกบฏที"ต4 งั ใจที"จะยึดอาณาจักรนั4น “แต่ถา้
ปล่อยเด็กไว้แต่ลาํ พังจะนําความอับอายมาสู่ มารดาของตน”
นัน" เป็ นวิธีที"กษัตริ ยด์ าวิดเลี4ยงลูกๆของตนหรื อ? เราคิดว่าเขาหย่อนยานกับลูกคนอื"นๆพอๆกับอา
โดนียาห์ งั4นจงพิจารณาบุตรชายคนหนึ"งของดาวิด, อัมโนน ที"ข่มขืนน้องสาวคนสวยต่างมารดาของเขา, ทา
มาร์ (2 ซมอ. 13:1-19) “ไม้เรี ยวและคําตักเตือนให้เกิดปั ญญา แต่ถา้ ปล่อยเด็กไว้แต่ลาํ พังจะนําความอับอาย
มาสู่ มารดาของตน” น่าเศร้าเหลือเกินที"ดาวิดไม่ได้ใช้ไม้เรี ยวและคําตักเตือนกับอัมโนนและช่วยเด็กชายผูน้ ่า
สงสารคนนี4ให้รอดพ้นจากการกลายเป็ นคนข่มขืนและต่อมาถูกฆ่าตายเพราะความบาปของตน!
อับซาโลมก็เป็ นบุตรชายของดาวิดเช่นกัน เราตั4งสมมติฐานได้วา่ ดาวิดเลี4ยงอับซาโลมอย่างสะเพร่ า
พอๆกับอาโดนียาห์ อับซาโลมฆ่าอัมโนนน้องชายของตน จากนั4นก็เริ" มอย่างเป็ นระบบที"จะขโมยหัวใจของ
ประชาชน และจากนั4นก็กบฏต่อกษัตริ ยด์ าวิด ยึดอาณาจักรนั4น ทําการเล่นชูก้ บั เหล่าภรรยาของดาวิด และทํา
เช่นนั4นต่อหน้าประชาชนด้วย และพยายามที"จะฆ่ากษัตริ ยด์ าวิดบิดาของตน! แน่นอนว่ามันเป็ นความจริ ง
ที"วา่ “ไม้เรี ยวและคําตักเตือนให้เกิดปัญญา แต่ถา้ ปล่อยเด็กไว้แต่ลาํ พังจะนําความอับอายมาสู่ มารดาของตน”
พ่อแม่ท4 งั หลายที"ไม่ฝึกวินยั ลูกๆของตนอาจพบว่าพวกเขากลายเป็ นอาชญากร

พ่ อแม่ ควรเริมต้ นตั1งแต่ ลูกยังเล็ก ฝึ กวินัยลูกต่ อไปอย่ างสัตย์ ซือ
เด็กทารกควรโดนตีกน้ ครั4งแรกเร็ วขนาดไหน? เพื"อนนักเทศน์คนหนึ"งของผมกล่าวไว้วา่ “ผมไม่คิด
ว่าคุณควรตีกน้ เด็กทารกเพศหญิงเร็ วพอๆกับเด็กทารกเพศชาย ผมไม่คิดว่าใครๆควรตีกน้ เด็กทารกเพศหญิง
ที"อายุนอ้ ยกว่าสามสัปดาห์ แต่คุณอาจเริ" มต้นตีกน้ เด็กทารกเพศชายได้ในวันที"เขาถูกคลอดออกมา!” นัน" เป็ น
คํากล่าวที"เกินจริ งอย่างเห็นได้ชดั แน่นอนว่าไม่มีส"ิ งดีใดๆถูกทําให้สาํ เร็ จได้โดยการลงโทษเด็กคนหนึ"ง
ก่อนที"เขารู ้วา่ เด็กอยากได้อะไร เด็กทารกตัวน้อยไม่ตอ้ งการการตีกน้ มากไปกว่าที"คุณหมอให้เพื"อทําให้เขา
ร้องไห้และช่วยเขาให้เริ" มหายใจอย่างเหมาะสม แต่ผคู ้ นอาจทําผิดมากกว่าโดยการเริ" มต้นช้าเกินไปเกี"ยวกับ
การฝึ กวินยั เด็กๆเมื"อเทียบกับการเริ" มต้นเร็ วเกินไป
สุ ภาษิต 19:18 กล่าวว่า “จงตีสอนบุตรชายของตนเมื"อยังมีความหวัง อย่าหมดกําลังใจเพราะเหตุการ
ร้องไห้ของเขา” พ่อแม่ทุกคนควรเริ" มต้นการควบคุมแบบระมัดระวังและเข้มงวดกับลูกๆของตนด้วยความ
รักและการอธิษฐานและแบบอย่างที"ดีและการสั"งสอน และการแก้ไขยามจําเป็ น “เมื"อยังมีความหวัง” มันจะ
สายเกินไปที"จะพยายามขัดเกลาและควบคุมจิตใจที"เย่อหยิง" และดื4อรั4นของการทําตามใจตัวเองซึ"งเด็กทุกคนมี
อยูโ่ ดยธรรมชาติ จงเริ" มต้นแต่เนิ"นๆ!
ทันทีที"เด็กเข้าใจได้ดีเกี"ยวกับคําสั"งต่างๆที"ถูกให้โดยแม่หรื อพ่อของเขา เขาก็ควรถูกคาดหวังให้เชื"อ
ฟัง ก่อนเด็กอายุได้หนึ"งขวบ แน่นอนว่าเขาควรนอนนิ"งๆเวลานอนหากเขาสบายดี ควรยอมสละสิ" งต่างๆเสี ย
โดยดีซ" ึงสิ" งนั4นอาจทําให้เขาบาดเจ็บหรื อที"เขาอาจทําให้เสี ยหายได้ เด็กที"เดินได้ก็ควรมาหาพ่อหรื อแม่ของ
เขาเวลาที"ถูกบอกให้มา มันเป็ นเรื" องง่ายกว่าเยอะสําหรับตัวเด็กและพ่อแม่ของเขาหากเด็กถูกสอนอย่าง
ชัดเจนว่าเขาต้องเชื"อฟังพ่อแม่ ผมจําได้วา่ ผมประหลาดใจขนาดไหนที"ได้เรี ยนรู ้วา่ การตีกน้ เพียงสองสามที
สามารถทําให้เด็กสงบและหลับได้หลังจากที"เขาทําให้ท4 งั บ้านวุน่ วายนานครึ" งชัว" โมง
“จงตีสอนบุตรชายของตนเมื"อยังมีความหวัง อย่าหมดกําลังใจเพราะเหตุการร้องไห้ของเขา” พระ
วจนะของพระเจ้ากล่าวไว้ นโยบายที"สมํ"าเสมอควรถูกปฏิบตั ิโดยพ่อและแม่ การฝึ กวินยั ควรถูกเริ" มต้นแต่
เนิ"นๆ และพ่อแม่ควรปฏิบตั ิตามนโยบายที"เรี ยบง่ายและตามแบบพระเจ้าอย่างฉลาดและด้วยใจกรุ ณาในการ
รักษาไว้ซ" ึงความเชื"อฟังเป็ นประจํา แม้วา่ ความยุติธรรมต้องถูกเจือด้วยความเมตตาและความรักก็ตาม
“อย่าหมดกําลังใจเพราะเหตุการร้องไห้ของเขา” เป็ นคําบัญชาถึงพ่อหรื อแม่ที"จะต้อง “ตีสอน
บุตรชายของตนเมื"อยังมีความหวัง” (สภษ. 19:18) บ่อยครั4งการลงโทษจะไม่จาํ เป็ นเลยหากการเชื"อฟัง

กลายเป็ นข้อกําหนดที"เข้าใจกันดีโดยไม่มีการหันเห แต่เมื"อการลงโทษต้องถูกให้ มันก็ควรถูกให้อย่าง
ละเอียดถี"ถว้ น พ่อแม่จาํ นวนมากตีลูกแค่พอที"จะทําให้เขาโกรธและปลุกเร้าความคับแค้นใจ ผมเคยเห็นคุณ
แม่ท่านหนึ"งตีลูกชายหรื อลูกสาวตัวน้อย จากนั4นก็ใช้เวลาครึ" งชัว" โมงในการโอ๋ ลูกโดยพยายามทําให้เด็กที"
โกรธกลับมารักตนเหมือนเดิม แน่นอนว่านัน" เป็ นสิ" งที"ผิดและตรงข้ามกับคําบัญชานี4ของพระคัมภีร์ หากการ
ตีกน้ ต้องถูกกระทํา ก็จงกระทํามันอย่างละเอียดถี"ถว้ น มากพอที"จะได้ผลลัพธ์ต่างๆ และมันจะช่วยพ่อแม่และ
เด็กให้ไม่ตอ้ งเจอกับความลําบากและความปวดร้าวใจในภายหลัง เมื"อเจตจํานงของเด็กถูกจํานน เมื"อมีความ
สํานึกผิดอย่างจริ งใจเพราะบาปและผูก้ ระทําผิดเต็มใจที"จะแก้ไขสิ" งผิดให้เป็ นถูกในความเชื"อฟังอันเปี" ยมด้วย
ความรัก ก็ไม่มีเหตุผลที"จะลงโทษต่อไป แต่จนกว่าท่าทีแห่ งการนบนอบเชื"อฟังนี4ปรากฏ “อย่าหมดกําลังใจ
เพราะเหตุการร้องไห้ของเขา” คุณพ่อของผมดูเหมือนจะมีกฎๆหนึ"งที"จะตีลูกจนกว่าเราจะร้องไห้และ
จากนั4นก็ตีต่อไปจนกว่าเราจะหยุดร้อง! และหากคุณพ่อของผมกําลังเป็ นคนตีอยู่ จะมีพวกเราคนหนึ"งที"จะ
หาทางหยุดร้องจนได้แม้วา่ เขารู ้สึกว่าเขาจะร้องก็ตาม คุณพ่อที"รักของผมไม่ได้ตีลูกบ่อย ผมจําได้วา่ ท่านตีผม
แค่สองครั4งเท่านั4น ก่อนผมอายุได้เกือบสี" ขวบ ซึ"งเป็ นตอนที"ผมจําได้แค่น4 นั ผมก็จาํ ได้ข4 ึนใจแล้วว่าผมจะต้อง
เชื"อฟัง “ป๊ ะป๋ า” ทันที และผมจําไม่ได้วา่ ผมไม่เสี ยใจอย่างหนัก หากผมคิดว่าผมได้ทาํ ให้ท่านเสี ยใจ และผม
ก็จาํ ไม่ได้ดว้ ยว่าผมมีความคับแค้นใจต่อท่านแม้เพียงสักนิดเดียวเพราะสิ ทธิอาํ นาจที"ท่านได้แสดงออกอย่าง
เรี ยบง่ายและอย่างยิง" ใหญ่เหลือเกิน! เมื"อคุณพ่อของผมตีจริ งๆ ซึ"งนานๆทีก็จาํ เป็ น เขาก็ทาํ มันได้อย่าง
ละเอียดถี"ถว้ นซึ"งจะถูกจดจําเสมอไป!
พ่อแม่ควรรักษาการฝึ กวินยั อันเข้มงวดเหนื อลูกๆของตนนานขนาดไหน? ส่ วนหนึ"งของคําตอบนั4น
ก็ถูกพบในพระราชบัญญัติ 21:18-21 อย่างแน่นอน ที"บุตรชายคนใดที"โตแล้ว หากเป็ นคนดื4อรั4นและไม่เชื"อ
ฟัง เป็ นคนกินเติบและขี4เมา จะต้องถูกนําตัวโดยพ่อแม่ของเขาไปหาพวกผูใ้ หญ่ของเมืองนั4นเพื"อที"จะถูกปรับ
โทษและถูกหิ นขว้างต่อหน้าประชาชน ส่ วนหนึ"งของคําตอบนั4นย่อมถูกพบในข้อเท็จจริ งที"วา่ เอลี มหา
ปุโรหิ ต ทนทุกข์กบั คําสาปแช่งชัว" นิรันดร์ที"ตกอยูก่ บั วงศ์วานของเขาเพราะว่าเขามิได้หา้ มปรามลูกชายสอง
คนที"โตแล้วของตน! แน่นอนว่าตราบใดที"พ่อและแม่เลี4ยงดูลูกๆของตนอยู่ ลูกๆก็ควรอยูภ่ ายใต้สิทธิอาํ นาจ
อันเต็มเปี" ยมของพ่อแม่ของตนนานเท่านั4น ลูกชายหรื อลูกสาวคนใดที"ยงั เด็กพอที"จะกินข้าวที"โต๊ะของพ่อ
และต้องขอเงินพ่ออยูก่ ็ยงั เด็กพอที"จะถูกตีหากจําเป็ น บอกตามตรงแล้ว มันคงเป็ นเรื" องแปลกที"เด็กคนหนึ"ง
ซึ"งถูกเลี4ยงดูมาอย่างดีจะต้องโดนตีหลังจากที"เขาโตแล้ว แต่สิทธิอาํ นาจของพ่อและแม่ไม่ควรถูกตั4งคําถาม
และไม่วา่ จะต้องทํายังไงก็ตามเพื"อที"จะคงไว้ซ" ึงสิ ทธิอาํ นาจนั4นก็ควรถูกกระทํา ในบ้านคุณพ่อของผมตอนที"
ผมอายุยสี" ิ บปี ผมก็ไม่เคยคิดที"จะไม่เชื"อฟังคุณพ่อของผมหรื อพูดจาอย่างไม่สุภาพกับท่านเลย หากผมเคยทํา

แบบนั4น มันก็คงไม่ใช่เรื" องน่าแปลกใจสําหรับผมเลยหากคุณพ่อของผมจะตบผมควํ"าทันที แม้ผมโตเป็ น
หนุ่มและเป็ นนักกีฬาฟุตบอลก็ตาม! นิสัยของความเชื"อฟังเป็ นสิ" งที"ฝังแน่นในตัวผมมากเหลือเกินจนผมคิด
ว่าผมจะไม่มีวนั ขัดขืนคุณพ่อของผมหรื อวิ"งหนีไปจากท่านเลยหากท่านตัดสิ นใจที"จะตีสอนผมเมื"อผมโต
เป็ นหนุ่มแล้ว!
เมื"อวันก่อนสุ ภาพสตรี ชาวใต้ผสู ้ ง่างามคนหนึ"ง คริ สเตียนที"เคร่ งครัดที"สุดคนหนึ"ง ได้เล่าให้ผมฟัง
ด้วยอารมณ์อนั ตื4นตันเกี"ยวกับครั4งสุ ดท้ายที"คุณแม่ของเธอฟาดก้นเธอ เธอกําลังจะแต่งงานและคุณแม่ก็กาํ ลัง
สวมชุดแต่งงานบนตัวลูกสาวของเธอ ผูท้ ี"กาํ ลังจะเป็ นเจ้าสาวก็อดทนไม่ไหวและต่อล้อต่อเถียงจนกระทัง" คุณ
แม่ถอดชุดแต่งงานนั4นทันทีและฟาดก้นลูกสาวของเธอก่อนที"จะถึงวันแต่งของลูกสาวไม่กี"วนั ! ตอนเล่าเรื" อง
นี4ให้ผมฟัง สุ ภาพสตรี ชาวใต้ผนู ้ 4 ีก็บอกผมด้วยนํ4าเสี ยงที"แสดงถึงความภาคภูมิใจในตัวคุณแม่ผเู ้ ป็ นที"รักของ
เธอ พร้อมกับเสี ยงหัวเราะคิกคักเมื"อเล่าถึงสถานการณ์อนั น่าขันตอนนั4นที"คุณแม่ของเธอกล่าวว่า “ลูกอาจโต
พอที"จะแต่งงานแล้ว แต่ลูกก็ไม่โตพอที"จะเถียงแม่ของลูก และลูกก็ไม่โตเกินกว่าที"จะถูกฟาดก้นถ้าลูก
ต้องการมัน!” คุณแม่ผตู ้ ามทางของพระเจ้าคนนั4นแห่งยุคสมัยที"ล่วงพ้นไปได้รับความนับถือและความ
ภาคภูมิใจที"จะไม่มีวนั ตายไปจากหัวใจของลูกสาวของเธอ เพราะว่าเธอได้แสดงออกถึงสิ ทธิอาํ นาจของผู ้
เป็ นแม่ในความชอบธรรมและตีสอนลูกสาวในวันก่อนถึงงานแต่งของเธอ!
ในเมืองคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ ผมได้เทศนาเรื" อง “บ้านแบบคริ สเตียน” และชายคนหนึ" งได้มาเล่า
ให้ผมฟังเกี"ยวกับคุณพ่อของเขาที"บดั นี4ไปอยูส่ วรรค์แล้ว “ผมจําได้ดีเลยว่าคุณพ่อผมตีสอนผมครั4งสุ ดท้าย
เมื"อไร” ชายคริ สเตียนผูน้ 4 ีเล่าให้ฟังเกี"ยวกับคุณพ่อของเขา “เขาตีสอนผมด้วยแส้หวดม้า และตีสอนผมแรง
มาก จากนั4นพอท่านหวดผมเสร็ จ ท่านก็เอาแขนทั4งสองข้างมาโอบรอบตัวผมและร้องไห้และบอกผมว่าท่าน
รักผมอย่างไร” เพื"อนชาวคลีฟแลนด์ผนู ้ 4 ี ร้องไห้ขณะที"เขาระลึกถึงเรื" องนี4 และขอบคุณพระเจ้าสําหรับคุณพ่อ
ที"ทาํ ให้เขารู ้จกั ยําเกรงและตีสอนเขาเมื"อเขาต้องการมัน แม้วา่ เขาโตเป็ นหนุ่มแล้วก็ตาม

เด็กทีถูกเลีย1 งในการฝึ กวินัยตามแบบพระเจ้ า:
“เมือเขาชราแล้ ว เขาจะไม่ พ รากจากทางนั1น”
เราจะสามารถเลี4ยงลูกๆของเราในแบบที"จะรับประกันได้ไหมว่าพวกเขาจะดําเนินชีวิตตามแบบของ
พระเจ้า? นัน" แหละเป็ นสิ" งที"พระคัมภีร์สอน! สุ ภาษิต 22:6 กล่าวว่า “จงฝึ กเด็กในทางที"เขาควรจะเดินไป และ
เมื"อเขาชราแล้ว เขาจะไม่พรากจากทางนั4น” ผมคิดว่าฉบับ Revised Version ชัดเจนกว่านิดหน่อย และมัน

กล่าวว่า “แม้ในยามที"เขาชราแล้วเขาจะไม่พรากไปจากมัน” แม้ในยามที"เด็กโตแล้ว ห่างไปจากบ้านแล้ว ห่าง
ไปจากการห้ามปรามของพ่อแม่แล้ว เขาก็จะไม่มีวนั พรากจากการฝึ กอบรมนั4นที"เขาเคยมีตอนเป็ นเด็ก หาก
เขาได้รับการเลี4ยงดูในทางที"เขาควรไปอย่างแท้จริ ง พระคัมภีร์กล่าวไว้
ผมทราบดีวา่ ในการเป็ นพ่อแม่ที"ดีน4 นั มีอะไรที"มากกว่าการตีสอนลูก ควรมีแบบอย่างที"ตามทางพระ
เจ้าวันต่อวัน เด็กๆควรถูกสอนให้ทาํ งาน ควรมีการสอนพระคัมภีร์เยอะๆ ควรมีการอธิ ษฐานเยอะๆ เด็กๆ
ควรถูกนํามาถึงพระคริ สต์ขณะที"ยงั เล็ก แต่แน่นอนว่าแก่นแท้ของการเลี4ยงเด็กคือ การฝึ กวินยั การถูกสอน
ให้เชื"อฟัง ถูกสอนให้ทาํ สิ" งที"ถูกต้อง ถูกปกครองด้วยความรักในทางทั4งหลายแห่งความชอบธรรมโดยพ่อ
และแม่ พ่อทั4งหลายจะต้องเลี4ยงลูกๆ “ในการสั"งสอน (หรื อการตีสอน) และการตักเตือนตามหลักขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ดังที"เอเฟซัส 6:4 กล่าว หากพวกเขาดําเนินตามแผนการของพระคัมภีร์ อุปนิสัยของเด็กๆก็จะ
ถูกกําหนดไว้เพื"อพระเจ้าและความชอบธรรมและศีลธรรมและการนบนอบต่อสิ ทธิอาํ นาจเหลือเกินจนเมื"อ
เด็กเหล่านั4นโตขึ4นเป็ นชายและหญิงที"พ" ึงตัวเองได้แล้ว พวกเขาก็จะไม่มีวนั ละทิ4งทางทั4งหลายตามแบบพระ
เจ้าที"ถูกสอนพวกเขาโดยพ่อแม่ของพวกเขา
ผมโดนท้าทายด้วยข้อพระคัมภีร์น4 ีอย่างจริ งจังวันหนึ"ง ตอนนั4นผมเป็ นนักเทศน์หนุ่มที"เข้าเรี ยนใน
วิทยาลัยพระคริ สตธรรมและเทศนาในวันอาทิตย์แก่คริ สตจักรชนบทแห่งหนึ"ง เมื"อผมเทศนาเรื" องบ้านแบบค
ริ สเตียนและใช้ขอ้ พระคัมภีร์น4 ีในสุ ภาษิต 22:6 เป็ นข้อประกอบคําเทศนา ชายผูเ้ ป็ นคนสําคัญคนหนึ"งใน
คริ สตจักรซึ"งเป็ นทุกข์ใจอย่างยิง" ก็ขอร้องผมให้ไปบ้านของเขาด้วยกัน ที"นน"ั เขาบอกผมว่า “อาจารย์ สิ" งที"คุณ
ได้เทศนาเมื"อเช้าไม่ได้เป็ นเช่นนั4นเลย คุณกล่าวว่าหากเราจะเลี4ยงดูลูกในทางที"เขาควรไปเขาจะไม่มีวนั พราก
จากทางนั4นเลย ผมรู ้วา่ นัน" ไม่เป็ นความจริ ง ผมรู ้วา่ ผมได้เลี4ยงลูกชายผมมาอย่างถูกต้องแล้ว”
ผมกล่าวว่า “แต่วา่ นัน" ไม่ใช่คาํ กล่าวของผมครับ นัน" เป็ นคํากล่าวจากพระวจนะของพระเจ้า นี"ไงครับ
ข้อพระคัมภีร์ที"วา่ ‘จงฝึ กเด็กในทางที"เขาควรจะเดินไป และเมื"อเขาชราแล้ว เขาจะไม่พรากจากทางนั4น’ คุณ
กําลังท้าทายพระวจนะของพระเจ้าอยูน่ ะครับ”
“งั4นถ้าพระคัมภีร์กล่าวเช่นนั4น พระคัมภีร์ก็ผิดแล้วครับ” เขาตอบกลับมา “ผมรู ้วา่ ผมได้เลี4ยงลูกชาย
ของผมมาอย่างถูกต้องแล้ว จะมาโทษผมไม่ได้ที"เขาไปทางผิด”
ผมบอกเขาว่าไม่มีใครมีสิทธิM ที"จะคงไว้ซ" ึงการเป็ นสมาชิกในคริ สตจักรหนึ"งของพระเยซูคริ สต์และ
ปฏิเสธพระคําข้อหนึ"งในพระคัมภีร์ และเนื" องจากเขาได้ยกเรื" องนี4ข4 ึนมาและประกาศว่าคําสอนของพระ
คัมภีร์เกี"ยวกับสุ ภาษิต 22:6 นั4นไม่เป็ นความจริ ง ผมจึงขอทราบว่าลูกชายของเขาอยูท่ ี"ไหน ตอนแรกเขาไม่

ยอมบอกผม เพราะความขายหน้าและความละอายใจ แต่เมื"อผมยืนกรานต่อไป เขาก็กล่าวว่าลูกชายอยู่
ในทัณฑสถานของรัฐเท็กซัสที"เมืองฮันท์สวิลล์ รัฐเท็กซัส “แต่ผมรู ้วา่ ผมเลี4ยงลูกของผมมาอย่างถูกต้องแล้ว”
เขากล่าว “จะมาโทษผมไม่ได้ที"ลูกชายของผมไปทางผิด”
เนื"องจากเขาได้หาว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็ นคําโกหกไปเสี ยแล้ว ผมจึงมุ่งมัน" ที"จะเข้าสู่ หวั ใจของ
เรื" องนี4 และผมกล่าวว่า
“คุณพูดว่าคุณได้เลี4ยงลูกชายของคุณมาอย่างถูกต้องแล้ว งั4นบอกผมได้ไหมครับว่าคุณได้ตีสอนลูก
ชายของคุณและทําให้เขารู ้จกั ที"จะยําเกรงไหม? คุณได้ทาํ ให้เขาลุกขึ4นครั4งแรกที"เขาถูกเรี ยกไหม? คุณได้ส"งั
เขาให้พูดว่า ‘ครับผม!’ กับคุณและแม่ของเขาไหม? คุณได้ตีสอนเด็กคนนั4นและทําให้เขาเชื"อฟังไหม?”
เขาตอบกลับมาว่า “คุณยังหนุ่มและคุณคิดว่ากฎแบบนั4นจะเหมาะสมกับทุกคน ลูกชายของผมเป็ น
คนขี4หงุดหงิดและตื"นเต้นง่าย เราไม่สามารถลงโทษเขาอย่างรุ นแรงและเรี ยกร้องให้เขาเชื"อฟังอย่างเข้มงวด
เหมือนที"กระทํากับเด็กบางคนได้ เขาไม่ยอมรับมันแน่ เขาขี4หงุดหงิดง่ายเกินไป!”
(บังเอิญว่าผมจําได้วา่ ผมก็ข4 หี งุดหงิดมากๆตอนเป็ นเด็กเช่นกัน แต่คุณพ่อของผมก็แก้ปัญหานั4นได้
อย่างง่ายดายมากๆ ท่านก็แค่ข4 หี งุดหงิดมากกว่าผมเท่านั4น!)
“ดังนั4นคุณจึงไม่ได้ทาํ ให้ลูกชายของคุณรู ้จกั ยําเกรง คุณไม่ได้เชื"อข้อพระคัมภีร์ที"กล่าวว่า ‘ไม้เรี ยว
และคําตักเตือนให้เกิดปั ญญา แต่ถา้ ปล่อยเด็กไว้แต่ลาํ พังจะนําความอับอายมาสู่ มารดาของตน’ คุณไม่ได้เชื"อ
ข้อพระคัมภีร์ที"กล่าวว่า ‘จงฝึ กสอนบุตรชายของเจ้า และเขาจะให้เจ้าได้หยุดพัก เออ เขาจะให้ความปี ติยนิ ดี
แก่ใจของเจ้า’ (สภษ. 29:15, 17) และลูกชายของคุณก็อยูใ่ นทัณฑสถานและคุณก็โทษพระเจ้า! บอกผมอีก
เรื" องหนึ"งสิ ครับ คุณได้มีการประชุมนมัสการพระเจ้าในครอบครัวที"บา้ นของคุณไหม? พระราชบัญญัติ 6:6-9
บัญชาบิดาให้สอนพระคําต่างๆของพระคัมภีร์อย่างขยันขันแข็งแก่บุตรทั4งหลายของเขา ที"จะพูดถึงพระคํา
เหล่านั4นเมื"อเขาลุกขึ4นและนัง" ลง และที"จะมีพระคําเหล่านั4นอยูบ่ นผนังบ้านของเขา คุณเคยมีการนมัสการใน
ครอบครัวไหม? คุณได้มีการอธิษฐานและการอ่านพระคัมภีร์ในบ้านของคุณทุกวันไหม? ลูกชายของคุณได้
เรี ยนพระคัมภีร์ในบ้านและเรี ยนรู ้ที"จะอธิษฐานไหม?”
เขาตอบกลับมาว่า “พวกคุณคนเมืองใหญ่อาจมีเวลาสําหรับเรื" องนั4น แต่พวกเราชาวไร่ ชาวนาต้องตื"น
แต่เช้าและทํางานตลอดทั4งวัน พวกเราไม่ได้มีเวลาสําหรับความโง่เขลาใดๆหรอก”

เด็กชายคนนั4นที"ไม่มีเวลานานสิ บห้านาทีหรื อสามสิ บนาทีทุกวันในการนมัสการประจําครอบครัว
กลับมีเวลาเหลือเฟื อที"จะใช้เวลาหลายปี ในทัณฑสถาน! (และชายผูน้ 4 ีก็ตดั สิ นผมผิดไปแล้วหากเขาคิดว่าผม
เป็ นคนเมืองใหญ่!)
“ดังนั4นคุณจึงไม่ได้ทาํ ให้ลูกชายของคุณเชื"อฟังคุณ คุณไม่เคยตีสอนเขา คุณไม่เคยสอนข้อพระ
คัมภีร์ต่างๆแก่เขา คุณไม่เคยมีการนมัสการในครอบครัวเลย ขอผมถามคุณอีกคําถามหนึ"ง” ผมกล่าว “คุณเคย
หยิบพระคัมภีร์และบอกลูกชายของคุณไหมว่าคุณอยากแสดงให้เขาเห็นวิธีที"จะได้รับความรอด? คุณเคย
พยายามที"จะนําลูกชายของคุณให้วางใจในพระเยซูในฐานะเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขาและมอบถวายใจ
และชีวิตของเขาแด่พระเจ้าไหม? คุณเคยพยายามสักครั4งที"จะให้ลูกชายของคุณได้รับความรอดขณะที"เขายัง
อยูท่ ี"บา้ นกับคุณไหม?” ผมถามไป
“ผมอยากให้คุณรู ้วา่ ผมเป็ นแบ๊พติสคนหนึ"ง” เขากล่าว “และพวกเราไม่เชื"อในการลากเด็กเล็กๆเข้า
มาในคริ สตจักรก่อนที"พวกเขารู ้วา่ มันเกี"ยวข้องกับอะไร”
มันเป็ นเรื" องน่าสมเพชที"เขาเป็ นแบ๊พติสที"ดีเหลือเกินคนหนึ"งจนเขาไม่เคยคุยกับลูกของเขาเกี"ยวกับ
การได้รับความรอดเลย
คุณพ่อท่านนี4ไม่ได้เชื"อว่าพระคัมภีร์เป็ นความจริ ง เขาปฏิเสธความจริ งของข้อพระคัมภีร์ที"วา่ ““จง
ฝึ กเด็กในทางที"เขาควรจะเดินไป และเมื"อเขาชราแล้ว เขาจะไม่พรากจากทางนั4น” กระนั4นตัวเขาเองก็ไม่เคยตี
สอนลูกชายของตน ไม่เคยเรี ยกร้องและไม่เคยได้รับความเชื"อฟังเลย เขาไม่เคยสอนพระวจนะของพระเจ้าแก่
ลูกเลย เขาไม่เคยมีการประชุมในครอบครัวพร้อมกับการอ่านพระคัมภีร์และการอธิษฐานในบ้านเลย เขาไม่
เคยพยายามที"จะแสดงให้เด็กหนุ่มคนนั4นเห็นว่าเขาเป็ นคนบาปและต้องการพระผูช้ ่วยให้รอด ไม่เคยพยายาม
ที"จะนําเขาให้วางใจในพระเยซูและรู ้จกั พระองค์ในฐานะเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขาเองในการยกโทษบาป
ทั4งหลายเลย และบัดนี4เมื"อลูกชายของเขาอยูใ่ นทัณฑสถานของรัฐเพราะอาชญากรรมต่างๆที"เขาได้ก่อต่อ
สังคม ผูเ้ ป็ นพ่อก็ยนื กรานว่าตนได้เลี4ยงลูกชายของตนมาอย่างถูกต้องแล้ว! แต่คุณกับผมก็รู้วา่ ผูเ้ ป็ นพ่อนัน"
แหละเป็ นฝ่ ายผิด คุณกับผมรู ้วา่ โดยมาตรฐานใดๆของพระคัมภีร์ เขามิได้เลี4ยงลูกของเขาเพื"อพระเจ้าเลย
ไม่ได้เลี4ยงดูเขาให้เติบโต “ในการสั"งสอนและการตักเตือนตามหลักขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”
มีอยูค่ ราวหนึ"งคุณแม่ท่านหนึ" งได้ขอร้องผมให้อธิษฐานเผื"อลูกชายที"โตและแต่งงานแล้วของเธอ
“เขาเป็ นคนขี4เมา พูดจาหมิ"นประมาท และใช้ชีวิตในความบาปอันเลวร้าย” คุณแม่ท่านนี4กล่าว “ดิฉนั รู ้วา่
ดิฉนั เลี4ยงเขามาอย่างถูกต้องแล้ว และดิฉนั เชื"อว่าเขาจะกลับมาทางนั4นอีกเมื"อเขาแก่ข4 ึน” เธอกล่าว แต่นน"ั เป็ น

การประยุกต์ใช้แบบผิดๆของสุ ภาษิต 22:6 พระคัมภีร์ไม่เคยสัญญาว่าลูกคนหนึ"งที"หนั ไปทําบาปอันร้ายแรง
จะกลับมาสู่ ทางนั4นของพ่อแม่ของตนที"รักพระเจ้า พระคัมภีร์สอนอย่างชัดเจนว่าลูกเช่นนั4น ซึ"งถูกเลี4ยงดูให้
เติบโตอย่างที"เขาควรจะเป็ นในการยําเกรงพระเจ้าและตามแบบแผนของพระคัมภีร์ จะไม่มีวนั พรากจากวิถี
ทัว" ไปนั4นแห่งชีวิตอันเที"ยงธรรม มีศีลธรรมและตามแบบพระเจ้า
แน่นอนว่าลูกๆที"ถูกนํามาถึงพระคริ สต์ในบ้าน ลูกๆที"ถูกสอนข้อพระคัมภีร์ต่างๆ ลูกๆที"ถูกฝึ กวินยั
อย่างระมัดระวังและถูกสั"งสอนภายใต้สิทธิอาํ นาจของพ่อแม่ที"ดาํ เนิ นตามแบบพระเจ้า จะทําเรื" องผิดพลาด
ต่างๆและจะไม่ใช่คนที"สมบูรณ์แบบ แต่วิถีแห่งชีวิตของพวกเขาจะดําเนิ นตามสิ" งที"พวกเขาได้เรี ยนรู ้ที"บา้ น
หากพ่อและแม่ใช้ส"ิ งต่างๆที"ตนมี ดําเนิ นตามแบบแผนของพระคัมภีร์ในการฝึ กวินยั และการสั"งสอนและ
แบบอย่างและการอธิษฐาน แม่และพ่อผูน้ 4 นั ก็จะสามารถวางใจในพระสัญญาแห่งพระวจนะของพระเจ้าได้
อย่างปลอดภัยที"วา่ ลูกคนนั4นจะไม่มีวนั ลืมการถูกเลี4ยงดูมาของตนและไม่มีวนั ทิ4งวิถีอนั ชอบธรรมนั4นที"เขา
ได้ถูกสอนในบ้าน! และนัน" ช่างเป็ นพระสัญญาอันเปี" ยมพระพรที"พ่อแม่ทุกคนสามารถวางใจได้ นี"เป็ นข้อ
พระคัมภีร์หนึ"งที"สามารถรับประกันอนาคตอันแสนสุ ข มีศีลธรรมและเที"ยงธรรมของลูกๆของเราได้หากเรา
เชื"อมันและปฏิบตั ิตามมันอย่างทันเวลา

วิธีเลีย1 งลูกตามแบบพระเจ้ าของคุณซูซานนาห์ เวสลีย์
จอห์น เวสลีย ์ และชาร์ลส์ เวสลีย ์ ผูน้ าํ ในกระแสประกาศข่าวประเสริ ฐอันยิง" ใหญ่ในประเทศอังกฤษ
ผูก้ ่อตั4งนิกายเมธอดิสต์ ได้รับการเลี4ยงดูมาอย่างไร? ชายสองคนนี4ผดู ้ าํ เนินตามทางของพระเจ้า ควบคุม
ตัวเองได้อย่างดี ถวายตัวแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า มีความคิดที"เฉลียวฉลาด มีจิตสํานึกผิดชอบอันอ่อนโยน และมี
หลักการอันไม่หวัน" ไหว ได้ถูกพัฒนามาอย่างไร? คุณแม่ของพวกเขาคือ คุณซูซานนาห์ เวสลีย ์ ได้สอนพวก
เขาให้เกรงกลัวไม้เรี ยวตอนที"พวกเขาอายุหนึ"งขวบ! เธอเองกล่าวเช่นนั4น และจอห์น เวสลียเ์ องก็ตีพิมพ์คาํ
กล่าวของเธอ ชีวิตอันบริ สุทธิMของบุรุษผูเ้ ป็ นวิสุทธิชนสองคนนี4 นัน" คือ จอห์นและชาร์ ลส์ เวสลีย ์ เป็ นผลมา
จากการฝึ กวินยั ตามแบบพระเจ้าในบ้าน ครอบครัวเวสลียเ์ องเชื"อเช่นนั4น และข้อพระคัมภีร์ต่างๆก็เป็ นพยาน
แก่พวกเขา ซูซานนาห์ เวสลียเ์ ชื"อข้อพระคัมภีร์ที"วา่ “ไม้เรี ยวและคําตักเตือนให้เกิดปั ญญา แต่ถา้ ปล่อยเด็กไว้
แต่ลาํ พังจะนําความอับอายมาสู่ มารดาของตน” (สภษ. 29:15) เธอเชื"อข้อพระคัมภีร์ที"วา่ “ความฟกชํ4าดําเขียว
ของบาดแผลก็ชาํ ระความชัว" เสี ย การโบยตีกระทําให้ส่วนลึกที"สุดสะอาดสะอ้าน” (สภษ. 20:30)
เธอเชื"อคําสอนของข้อพระคัมภีร์ต่างๆที"วา่ ผูท้ ี"ไม่ถูกตีสอนก็ได้รับการปฏิบตั ิเหมือนกับว่าเขาเป็ นลูก
ที"ไม่มีพ่อ ไม่ใช่เหมือนลูกที"ถูกทํานองคลองธรรม (ฮบ. 12:7-8)

ในหนังสื อ The Heart of John Wesley’s Journal จดหมายฉบับหนึ"งจากคุณนายเวสลียท์ ี"เขียนหาลูก
ชายของเธอได้ถูกตีพิมพ์ โดยบางส่ วนของจดหมายนั4นเราให้ไว้ขา้ งล่างนี4:
“ 24 กรกฎาคม 1732
“ลูกที"รัก --- ตามที"ลูกปรารถนา แม่ได้รวบรวมกฎหลักๆที"แม่ได้ปฏิบตั ิตามในการให้การศึกษา
ครอบครัวของแม่ ซึ"งบัดนี4แม่ขอส่ งให้ลูกตามที"แม่นึกออก และลูกอาจ (หากลูกคิดว่าพวกมันอาจเป็ น
ประโยชน์ต่อผูใ้ ด) จัดเรี ยงกฎเหล่านี4ได้ตามลําดับที"ลูกพอใจ
“เมื"อเด็กๆมีอายุได้หนึ"งขวบ (บางคนก็ก่อนหน้านั4น) พวกเขาก็ถูกสอนให้เกรงกลัวไม้เรี ยว และให้
ร้องไห้เบาๆ ซึ"งโดยวิธีน4 ีพวกเขาก็รอดพ้นจากการถูกตีมากมายที"พวกเขาอาจต้องโดน และเสี ยงร้องไห้ของ
เด็กๆซึ"งพ่อแม่ไม่ชอบเอาเสี ยเลยก็แทบจะไม่ถูกได้ยนิ ในบ้าน แต่ครอบครัวนี4ก็อยูก่ นั ได้อย่างเงียบสงบราว
กับว่าไม่มีเด็กสักคนอยูท่ ่ามกลางพวกเขาเลย
* * *
“จงปราบพยศเด็ก
“เพื"อที"จะขัดเกลาความคิดของเด็กๆ สิ" งแรกที"จะต้องทําก็คือ ปราบพยศพวกเขา และทําให้พวกเขา
เชื"อฟังให้ได้ การทําให้เด็กๆเข้าใจเป็ นงานที"ตอ้ งใช้เวลา และต้องทํากับเด็กอย่างช้าๆตามที"พวกเขาจะรับ
ไหว: แต่การปราบพยศเด็กเป็ นสิ" งที"ตอ้ งกระทําทันที และยิง" เร็ วก็ยง"ิ ดี เพราะว่าหากไม่มีการแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที เด็กๆจะเริ" มดื4อรั4นและไม่เชื"อฟังซึ"งจะปราบได้ยากในภายหลัง และอย่าใช้ความรุ นแรงซึ"งจะ
กระทําให้เกิดความเจ็บปวดต่อตัวแม่เองพอๆกับที"จะทําให้เด็กเจ็บปวดเด็ดขาด ตามมาตรฐานของโลก พวก
เขาจะใช้ความนุ่มนวลและตามใจเด็ก ซึ"งแม่เรี ยกพวกเขาว่าเป็ นพ่อแม่ที"โหดร้าย ที"ยอมให้ลูกๆของพวกเขา
ติดนิสัยต่างๆที"พวกเขาเองก็รู้วา่ จะต้องทําให้เลิกให้ได้ในภายหลัง พ่อแม่บางคนก็ชอบอย่างโง่ๆเหลือเกินที"
จะสอนลูกๆของตนให้ทาํ สิ" งต่างๆซึ"งในเวลาต่อมาพวกเขาก็ตีสอนลูกๆอย่างรุ นแรงที"ไปทําสิ" งเหล่านั4น
“เมื"อใดก็ตามที"เด็กถูกแก้ไข พ่อแม่ตอ้ งเอาชนะเด็กให้ได้ และนี"จะไม่ใช่เรื" องยากที"จะกระทําเลย
หากเด็กนั4นไม่ได้เริ" มเป็ นเด็กหัวแข็งแล้วเพราะพ่อแม่ตามใจมากเกินไป และเมื"อเด็กคนนั4นถูกปราบพยศจน
อยูห่ มัดแล้ว และเด็กคนนั4นเริ" มที"จะยําเกรงและนับถือพ่อแม่ของตน ความโง่เขลาแบบเด็กๆและความ
ประมาทเลินเล่อทั4งหลายอันมากมายก็อาจถูกปล่อยให้ผา่ นเลยไปได้ บางสิ" งควรถูกมองข้ามและพ่อแม่ควร
ทําเป็ นมองไม่เห็น และบางสิ" งต้องถูกตักเตือนอย่างเบาะๆ แต่การละเมิดแบบจงใจไม่เชื"อฟังไม่ควรถูกยก

โทษให้แก่เด็กๆเลยโดยปราศจากการตีสอน ไม่วา่ มากหรื อน้อย ตามลักษณะและโทษที"การกระทําผิดนั4น
สมควรได้รับ
“แม่ขอยืนกรานเรื" องการปราบพยศเด็กอย่างทันท่วงที เพราะว่านี"เป็ นรากฐานเดียวที"แข็งแกร่ งและ
สมเหตุสมผลของการให้การศึกษาด้านศาสนา ซึ"งหากปราศจากสิ" งนี4แล้วทั4งหลักการและแบบอย่างจะไม่
ได้ผลเลย แต่เมื"อสิ" งนี4ถูกกระทําอย่างละเอียดถี"ถว้ น เมื"อนั4นเด็กก็จะสามารถถูกปกครองโดยเหตุผลและความ
น่าเลื"อมใสของพ่อแม่ของเด็ก จนกว่าความเข้าใจของตัวเด็กเองจะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ และหลักการต่างๆแห่ง
ศาสนาได้หยัง" รากในความคิดของเขาแล้ว
“แม่ไม่อาจปล่อยเรื" องนี4ให้ผา่ นเลยไปได้ เพราะว่าความพยศเป็ นรากเหง้าแห่งความบาปและความ
เศร้าใจทั4งปวง ดังนั4นสิ" งใดก็ตามที"บ่มเพาะความพยศนี4ในตัวเด็กๆก็รับประกันได้วา่ พวกเขาจะเจอกับความ
ทุกข์ใจและการไม่มีศาสนาในภายหลัง สิ" งใดก็ตามที"ตรวจสอบและประหารความพยศนี4ก็ส่งเสริ มให้เกิด
ความสุ ขและความน่าเลื"อมใสของพวกเขาในอนาคต นี" เป็ นสิ" งที"ชดั เจนยิง" ขึ4น หากเราพิจารณาต่อไปอีกว่า
ศาสนาหาใช่ส"ิ งอื"นใดไม่นอกจากการกระทําตามพระประสงค์ของพระเจ้า และไม่ใช่การทําตามใจเราเอง ว่า
อุปสรรคใหญ่โตหนึ"งเดียวที"ขดั ขวางความสุ ขชัว" คราวและชัว" นิรันดร์ก็คือ ความพยศนี4 ซึ"งการปล่อยมันทิ4งไว้
ไม่ใช่เรื" องเล็กน้อย และการไม่ปฏิเสธมันก็ไม่ใช่เรื" องเปล่าประโยชน์ สวรรค์หรื อนรกขึ4นอยูก่ บั เรื" องนี4 เรื" อง
เดียว ดังนั4นพ่อแม่ที"หมัน" ปราบพยศเด็กก็ร่วมมือกับพระเจ้าในการฟื4 นฟูและช่วยจิตวิญญาณดวงหนึ"งให้
ได้รับความรอด พ่อแม่คนใดที"ปล่อยปละละเลยเรื" องนี4ก็ทาํ งานของพญามาร ทําให้ศาสนาเป็ นเรื" องที"
นําไปใช้จริ งไม่ได้ ทําให้ความรอดเป็ นสิ" งที"ไม่อาจได้มา และทําสิ" งเหล่านี4ท4 งั สิ4 นเพื"อกระทําให้ลูกของตน
ต้องพินาศทั4งกายและจิตวิญญาณในนรกชัว" นิ รันดร์
“พวกเขาไม่ ไ ด้ รับสิ งทีพวกเขาร้ องไห้ ขอ
“เด็กๆในครอบครัวนี4ถูกสอนคําอธิษฐานขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ทันทีที"พวกเขาพูดได้ ซึ"งพวกเขาถูก
สั"งให้พูดตอนตื"นนอนและตอนเข้านอนเป็ นประจํา นอกจากนี4 เมื"อพวกเขาโตขึ4น พวกเขายังถูกสอนให้
อธิษฐานสั4นๆเผื"อพ่อแม่ของพวกเขา และถูกสอนข้อพระคําบางตอนสั4นๆ ตามที"ความจําของพวกเขาจะรับ
ไหว
“พวกเขายังถูกสอนตั4งแต่ยงั เล็กให้รู้จกั แยกแยะวันสะบาโตจากวันอื"นๆ ก่อนที"พวกเขาจะพูดคล่อง
หรื อไปไหนมาไหนได้ พวกเขายังถูกสอนให้อยูน่ "ิงๆขณะที"มีการอธิษฐานประจําครอบครัว และให้ขอพร
หลังจากนั4นทันที ซึ"งพวกเขาเคยทําโดยใช้สัญญาณต่างๆก่อนที"พวกเขาคุกเข่าหรื อพูดเป็ น

“พวกเขาถูกสอนให้เข้าใจอย่างรวดเร็ วว่าพวกเขาอาจไม่ได้รับสิ" งที"พวกเขาร้องไห้ขอ และถูกสอน
ให้พูดเพราะๆเพื"อขอสิ" งที"พวกเขาอยากได้ พวกเขาไม่ถูกยอมให้ขอสิ" งใดจากกระทัง" สาวใช้ที"ต"าํ ต้อยที"สุด
โดยที"ไม่กล่าวว่า ‘กรุ ณาให้ส"ิ งนั4นแก่ผม/หนูหน่อยครับ/ค่ะ’ และสาวใช้คนนั4นก็โดนดุหากเธอยอมปล่อยให้
พวกเขาละเว้นคําพูดดังกล่าว”
ซูซานนาห์ เวสลีย ์ วิสุทธิชนของพระเจ้า ได้เลี4ยงดูบุรุษผูย้ "ิงใหญ่สองคนนั4นให้เติบโตขึ4นเยีย" งนี4 ซึ"ง
อิทธิพลของพวกเขาช่วยป้องกันคนหลายล้านคนไม่ให้ตอ้ งตกนรก เธอได้พิสูจน์ความจริ งของข้อพระคัมภีร์
นั4นอย่างดีแล้วที"แม้วา่ “ถ้าปล่อยเด็กไว้แต่ลาํ พังจะนําความอับอายมาสู่ มารดาของตน” ด้านตรงข้ามก็เป็ น
ความจริ งเช่นกัน นัน" คือ “ไม้เรี ยวและคําตักเตือนให้เกิดปั ญญา” และ “จงฝึ กสอนบุตรชายของเจ้า และเขาจะ
ให้เจ้าได้หยุดพัก เออ เขาจะให้ความปี ติยนิ ดีแก่ใจของเจ้า”

การตีสอนเด็กๆป้ องกันพวกเขาให้ พ้ นจากนรกอย่ างไร!
มีคาํ กล่าวที"แปลกมากๆในสุภาษิต 23:13-14 “อย่ายับยั4งการตีสอนเสี ยจากเด็ก เพราะถ้าเจ้าตีเขาด้วย
ไม้เรี ยว เขาจะไม่ตาย เจ้าจะตีเขาด้วยไม้เรี ยว แล้วเจ้าจะช่วยชีวิตของเขาให้รอดจากนรก”
‘ถ้าคุณตีลูกของคุณด้วยไม้เรี ยว เขาจะไม่ตาย’ พระคัมภีร์ขอ้ นี4กล่าวไว้ และพระคัมภีร์ขอ้ นี4ไม่เพียงมี
ความหมายว่าการตีสอนเด็กไม่ฆ่าเด็ก ไม่ทาํ อันตรายต่อเขาเท่านั4น มันยังหมายความว่าการตีสอนเด็กน่าจะ
ช่วยชีวิตของเขาให้รอดด้วย เด็กที"ถูกฝึ กวินยั อย่างเหมาะสมน่าจะมีชีวิตที"ยาวนานและมีประโยชน์มากกว่า
เขาไม่น่าจะเสี ยชีวิตเพราะเหตุความรุ นแรง เนื" องจากเขาจะดําเนินชีวิตที"เที"ยงธรรมและตามแบบพระเจ้า และ
จะไม่คบหาสมาคมกับพวกชอบทะเลาะวิวาท เขาไม่น่าจะเสี ยชีวิตเพราะถูกลงโทษที"ไปก่อเหตุอาชญากรรม
ต่างๆด้วยนํ4ามือของรัฐ เขาไม่น่าจะเสี ยชีวิตเพราะเป็ นโรคซึ"งถูกความบาปนํามาให้ ดังนั4นพระคัมภีร์ขอ้ นี4จึง
หนุนใจพ่อแม่ท4 งั หลายด้วยถ้อยคําเหล่านี4 “อย่ายับยั4งการตีสอนเสี ยจากเด็ก เพราะถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรี ยว เขา
จะไม่ตาย เจ้าจะตีเขาด้วยไม้เรี ยว แล้วเจ้าจะช่วยชีวิตของเขาให้รอดจากนรก”
คําว่านรกตรงนี4 คือคําภาษาฮีบรู เชโอล ซึ"งโดยทัว" ไปแล้วหมายถึงสถานที"ของเหล่าดวงวิญญาณของ
ผูท้ ี"จากโลกนี4ไป แต่การใช้ในภาคพันธสัญญาเดิมของคําว่า เชโอล ก็มกั ไปในทางความหมายที"เป็ นสถานที"
แห่งความทรมานของคนที"ไม่เชื"อ คําภาษากรี ก ฮาเดส ในภาคพันธสัญญาใหม่ ก็เท่ากับคําฮีบรู เชโอล และ
เมื"อพระเยซูทรงเล่าเกี"ยวกับเศรษฐีคนนั4นที" “ตายด้วย และเขาก็ฝังไว้ แล้วเมื"ออยูใ่ นนรกเป็ นทุกข์ทรมานยิง"
นัก” พระองค์ก็ทรงใช้คาํ ว่า ฮาเดส ดังนั4นแม้วา่ พระคัมภีร์ขอ้ นี4กล่าวว่าการตีสอนเด็กในเวลาที"เหมาะสมจะ

ป้องกันเด็กให้พน้ จากการเสี ยชีวิตก่อนวัยอันควร พระคําข้อนี4ก็ยงั หมายความตามที"มนั กล่าวในภาษาไทย
ด้วย “เจ้าจะตีเขาด้วยไม้เรี ยว แล้วเจ้าจะช่วยชีวิตของเขาให้รอดจากนรก”
หนึ"งในเรื" องน่าเศร้าที"สุดที"ผมได้เรี ยนรู ้ในการเทศนาในงานมิชชัน" ในเมือง ในคุก และในการ
ประกาศตามท้องถนนทัว" อเมริ กาก็คือว่า บ่อยครั4งอาชญากรสักคนที"ติดคุก หรื อขอทานขี4เมาที"ยากจนสักคน
ตามท้องถนนจะกล่าวแก่ผมว่า “แน่นอนอยูแ่ ล้ว ผมรู ้เกี"ยวกับเรื" องนั4นทั4งหมดแหละ ผมได้อ่านพระคัมภีร์ขอ้
นั4นมาหลายรอบแล้ว พ่อผมเป็ นนักเทศน์เมธอดิสต์นะ” หรื อ “แม่ผมเป็ นผูช้ ่วยศิษยาภิบาลของแบ๊พติสนะ”
คนจํานวนมากได้กลายเป็ นอาชญากร คนจํานวนมากได้กลายเป็ นคนบาปที"เกรี4 ยวกราดซึ"งเติบโตมาในบ้าน
ของคริ สเตียนที"รักพระเจ้า ไม่ตอ้ งสงสัยเลยสักนิดว่า การที"พ่อและแม่จะเป็ นคริ สเตียนที"ดีในบ้านนั4นไม่
เพียงพอ แบบอย่างที"ดีเพียงอย่างเดียวไม่รับประกันว่าลูกๆจะเติบโตเป็ นคนมีศีลธรรมและเที"ยงธรรมและ
เคร่ งศาสนา แม้แต่การอ่านพระคัมภีร์และการอธิษฐานในบ้านก็ไม่เพียงพอที"จะรับประกันว่าลูกๆจะ
กลายเป็ นคริ สเตียนที"ดี จะต้องมีการฝึ กวินยั การตักเตือนเมื"อทําบาปและการลงโทษเพราะทําบาป ผูเ้ ป็ นพ่อ
จะต้องเลี4ยงลูกๆของตน “ในการสั"งสอนและการตักเตือนตามหลักขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” นัน" คือ ในการตี
สอนและการสั"งสอนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ดร. บ๊อบ โจนส์ ซีเนียร์ ได้กล่าวแก่คุณแม่ท่านหนึ"งที"ออ้ นวอนเขาให้อธิษฐานเผื"อลูกชายของเธอว่า
“คําอธิษฐานของผมจะแทนที"การตีสอนลูกของคุณไม่ได้หรอกครับ” เด็กๆที"ไม่ถูกสอนให้เคารพสิ ทธิอาํ นาจ
ในบ้านจะไม่เคารพสิ ทธิอาํ นาจนอกบ้าน เด็กๆที"กบฏต่อพ่อและแม่ และลอยนวลไปได้ ก็จะกบฏต่อพระเจ้า
เด็กที"ไม่ถูกสอนให้ฟังคําพ่อแม่ของตน ก็อาจไม่มีวนั ฟังเสี ยงเรี ยกของพระวิญญาณของพระเจ้าให้กลับใจ
ใหม่
การตีสอนซึ"งถูกกระทําอย่างจริ งจังและอย่างยุติธรรม กระนั4นก็ถูกเจือด้วยความเมตตา การตีสอนที"
ถูกกระทําในพระนามของพระเยซูยอ่ มทําสองสิ" งเพื"อเด็กคนหนึ"งอย่างถาวร สิ" งแรกก็คือ เด็กคนนั4นจะเรี ยนรู ้
ว่าความบาปไม่ได้ให้ส"ิ งที"ดีเลย เขาเริ" มตระหนักถึงข้อเท็จจริ งนั4นที"ถูกแสดงออกบ่อยครั4งเหลือเกินในพระ
คัมภีร์ที"วา่ “จงรู ้แน่เถิดว่า บาปของท่านก็จะตามทัน” (กดว. 32:23) ว่า “ผูใ้ ดหว่านอะไรลง ก็จะเกี"ยวเก็บสิ" ง
นั4น” (กท. 6:7) ว่า “ค่าจ้างของความบาปคือความตาย” (รม. 6:23) เด็กคนใดที"ถูกเลี4ยงมาอย่างเหมาะสม ถูก
ลงโทษเพราะความบาปต่างๆของเขาและถูกให้รางวัลสําหรับความเชื"อฟังของเขา ถูกบังคับให้ยอมเชื"อฟัง
สิ ทธิอาํ นาจของพระเจ้าตามที"มนั ได้ถูกมอบหมายไว้ในมือของพ่อและแม่ของเขาแล้ว – เด็กคนใดที"ถูกเลี4ยง
มาแบบนั4น ผมขอกล่าวว่า เขาจะมีการตระหนักรู ้ในจิตใต้สาํ นึกอย่างต่อเนื"องว่าความบาปจะต้องมาถึงการ

พิพากษาอย่างแน่นอน และความเชื"อมัน" นั4นเป็ นพื4นหลังของการกลับใจใหม่ที"แท้จริ งทั4งปวง เด็กเช่นนั4นเป็ น
ชนิดที"เกิดผลมากที"สุดของวิชาข่าวประเสริ ฐใดๆ
สิ" งที"สองก็คือ เด็กที"ถูกลงโทษอย่างเหมาะสมเพราะความบาปต่างๆของเขาย่อมเกิดจิตสํานึกผิดชอบ
ที"เจ็บปวดและเป็ นทุกข์ใจเมื"อเขากระทําผิด เด็กที"ถูกเลี4ยงดูอย่างเหมาะสมไม่เพียงรู ้สึกโดยสัญชาตญาณว่า
ความบาปต้องมาถึงการพิพากษาเท่านั4น แต่เขายังไปอยูฝ่ ่ ายที"ถูกต้องในจิตสํานึกผิดชอบของเขาเองและถือ
ว่าตนเองต้องรับผิดชอบต่อความบาปต่างๆของเขาด้วย เด็กที"ถูกบังคับให้ทาํ สิ" งที"ถูกต้องและถูกลงโทษ
เพราะความบาป ควบคู่ไปกับการสั"งสอนอันเหมาะสมและแบบอย่างที"ดี ย่อมจะอยากทําสิ" งที"ถูกต้อง
เด็กๆเช่นนั4นที"เริ" มตระหนักถึงความสําคัญของสิ" งที"ถูกและสิ" งที"ผิด ที"เริ" มมีจิตสํานึกผิดชอบที"มีชีวิต
อยูเ่ สมอและคอยเตือนพวกเขาเกี"ยวกับทุกการกระทํา ก็มีใจพร้อมที"จะฟังข่าวประเสริ ฐ มันง่ายที"จะทําให้
พวกเขาเกิดความรู ้สึกเชื"อมัน" ในเรื" องความบาปต่างๆของพวกเขาและเกิดความต้องการพระเจ้าและเกิดความ
ปรารถนาที"จะได้รับความรอด ผูค้ นที"จะถูกนํามาถึงพระคริ สต์ได้ง่ายที"สุดในโลกคือ คนเหล่านั4นที"มี
จิตสํานึกผิดชอบอันลึกซึ4งในคําถามเกี"ยวกับสิ" งที"ถูกและสิ" งที"ผิด คนเหล่านั4นที"มีความยําเกรงพระเจ้า มี
ความรู ้สึกว่าจะต้องรับผิดชอบต่อพระองค์ และมีความเกรงกลัวผลลัพธ์ต่างๆของความบาป
ในเมืองเล็กๆเมืองหนึ"งที"ผมเคยเป็ นศิษยาภิบาล มีสามีและภรรยาที"ไม่เชื"อคู่หนึ"งอาศัยอยูก่ บั
ครอบครัวใหญ่ที"เต็มไปด้วยเด็กๆ ชายคนนั4นไม่ได้เข้าร่ วมกับคริ สตจักร และผมไม่สามารถนําเขามาถึงพระ
คริ สต์ได้ แต่บงั เอิญว่าเขาเข้มงวดเป็ นพิเศษในการเลี4ยงดูลูกๆของเขา เขาไม่เคยปล่อยลูกๆให้ไปคบเพื"อนที"
ไม่ดีเลย เด็กๆต้องกลับถึงบ้านก่อนเวลาที"กาํ หนดทุกคืน แม้แต่เด็กผูช้ ายที"อายุยสี" ิ บปี แล้วก็ตอ้ งรับผิดชอบ
อย่างเข้มงวด คบได้แต่กลุ่มเพื"อนที"ได้รับการอนุมตั ิแล้ว และจะต้องกลับถึงบ้านของเขาเองก่อนเวลาที"
กําหนดทุกคืน และผูเ้ ป็ นพ่อก็ตีสอนลูกๆของเขาอย่างเหมาะสมในยามจําเป็ นเพื"อบังคับใช้วินยั อันเคร่ งครัด
ของเขา พวกเขารักคุณพ่อของพวกเขาอย่างแน่นอน แต่พวกเขาก็เกรงกลัวเขาในแบบที"นบั ถือเช่นกัน
มันเป็ นอภิสิทธิMของผมที"ได้คุยกับคนหนุ่มสาวเหล่านี4ในบ้านของผูเ้ ป็ นพ่อที"ยงั ไม่ได้รับความรอด
และผมได้นาํ พวกเขาทีละคนให้วางใจในพระคริ สต์ ผมไม่เคยพบคนที"มีใจอ่อนโยนมากกว่านี4เลย ผมไม่เคย
พบคนบาปผูห้ ลงหายซึ"งรวดเร็ วมากกว่าที"จะสารภาพความบาปของตนและมีน4 าํ ตาแห่ งความสํานึกผิดที"จะ
หันมาหาพระคริ สต์เพื"อขอความเมตตาและความรอดเลย! แบบอย่างของคุณพ่อของพวกเขาไม่ได้ดีในเรื" อง
ของการรับใช้พระเจ้า แต่การเลี4ยงดูแบบเข้มงวดของเขาได้ทาํ ให้พวกเขาเป็ นผูท้ ี"พร้อมสําหรับข่าวประเสริ ฐ
เมล็ดพืชได้ตกบนดินดี คือดินที"ได้ถูกไถอย่างเหมาะสมแล้ว เมื"อมันตกเข้าไปในใจของพวกเขา

เด็กๆที"ถูกเลี4ยงดูอย่างเหมาะสมสามารถถูกนํามาถึงพระคริ สต์ได้โดยง่าย แต่เด็กๆที"ถูกเลี4ยงดูใน
ความดื4อรั4น ถูกเลี4ยงดูให้ทาํ ตามใจตนเอง ถูกเลี4ยงดูให้ไม่เคยคิดถึงการลงโทษเพราะความบาปต่างๆของตน
ก็มกั มีใจด้านชาและดื4อรั4นและไม่มีความเคารพต่อพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ พวกเขาไม่มี
ความรู ้สึกละอายใจเพราะบาปต่างๆของตน ไม่มีความยําเกรงพระเจ้าหรื อการพิพากษาที"จะมาถึงด้วย
งั4นพระคัมภีร์ก็เป็ นความจริ งเมื"อมันกล่าวว่า “อย่ายับยั4งการตีสอนเสี ยจากเด็ก เพราะถ้าเจ้าตีเขาด้วย
ไม้เรี ยว เขาจะไม่ตาย เจ้าจะตีเขาด้วยไม้เรี ยว แล้วเจ้าจะช่วยชีวิตของเขาให้รอดจากนรก” ตามที"ชายผูม้ ี
ปัญญามากที"สุดเท่าที"เคยมีมาได้ถูกพระเจ้าดลใจให้เขียนในสุ ภาษิต 23:13-14 พ่อและแม่คนใดที"ทาํ สิ" งที"ตน
ควรกระทําเกี"ยวกับการฝึ กวินยั ก็จะพบว่ามันง่ายที"จะทําสิ" งที"พวกเขาควรกระทําเกี"ยวกับการนําลูกๆของตน
ให้มาถึงพระคริ สต์ การตีสอนที"ดีและทันเวลา ควบคู่ไปกับการเลี4ยงดูอนั เหมาะสม ย่อมทําให้ง่ายที"จะนํา
ผูค้ นมาถึงพระคริ สต์และป้องกันจิตวิญญาณของพวกเขาให้พน้ จากนรก

ตอบข้ อโต้ แย้ งต่ างๆ
ผูค้ นมีขอ้ โต้แย้งมากมายต่อแผนการตามพระคัมภีร์น4 ีในการตีสอนเด็กเพื"อทําให้พวกเขารู ้จกั ยําเกรง
เราอาจเชื"อตามที"พระคัมภีร์กล่าวและปฏิบตั ิตามมันโดยไม่สงสัยเลยก็ได้ โดยรู ้วา่ ไม่มีขอ้ โต้แย้งใดจะใช้ต่อสู ้
พระวจนะของพระเจ้าได้ แต่การพิจารณาเพียงเล็กน้อยจะแสดงให้เห็นว่าข้อโต้แย้งเหล่านั4นที"ผคู ้ นยกมาต่อสู ้
กับแผนการของพระคัมภีร์น4 นั โง่เขลาขนาดไหน
1. “การตีเด็กเป็ นการกระทําที"โหดร้ายและไม่ยตุ ิธรรม” บางคนกล่าวเช่นนั4น “การที"คนตัวโตๆจะตี
เด็กชายหรื อเด็กหญิงตัวเล็กๆก็หมายความว่าเขาแค่กาํ ลังฉวยโอกาสจากขนาดของตนเพื"อกดขี"คนตัวเล็กๆที"
ปกป้องตัวเองไม่ได้” บางคนที"ไม่ฉลาดมากนักก็กล่าวไว้
ตํารวจที"พกอาวุธไม่ยตุ ิธรรมไหมเมื"อเขาใช้ปืนและกุญแจมือจับกุมหัวขโมย? คุณครู ไม่ยตุ ิธรรม
ไหมที"บงั คับใช้สิทธิอาํ นาจเหนือเด็กๆในโรงเรี ยน ตัดสิ นใจว่าจะสอนบทเรี ยนใดบ้าง เด็กนักเรี ยนต้องเขียน
การบ้านเยอะขนาดไหน และไม่ให้โอกาสที"เท่าเทียมกันแก่เด็กคนใดที"จะตัดสิ นใจเกี"ยวกับบทเรี ยนต่างๆ
และงานที"เขาจะต้องทํา? นัน" เป็ นเรื" องโง่เขลาเมื"อดูแบบผิวเผิน หากการตีเด็กเป็ นเรื" องที"ไม่ยตุ ิธรรม งั4นการ
ลงโทษชนิดใดก็ตามโดยสิ ทธิอาํ นาจใดก็ตามในโลกก็จะเป็ นเรื" องที"ไม่ยตุ ิธรรมเช่นกัน ข้อโต้แย้งอันโง่เขลา
นั4นโจมตีสิทธิอาํ นาจทั4งปวงในบ้านและโรงเรี ยนและรัฐและธุรกิจ ความจริ งก็คือว่าพระเจ้าประทาน
พละกําลังมากกว่าและสติปัญญามากกว่าแก่ผูเ้ ป็ นพ่อ ควบคู่ไปกับสิ ทธิอาํ นาจของเขา เหมือนกับที"รัฐบาลให้

ปื นแก่ตาํ รวจพร้อมกับตราของเขา พละกําลังและสิ ทธิอาํ นาจนั4นควรถูกใช้เพื"อลงโทษความบาปหรื อป้องกัน
มิให้มนั เกิดขึ4น
มันเป็ นความจริ งที"วา่ การตีเด็กทําให้เกิดความเจ็บปวด แต่นน"ั ทําให้มนั เป็ นสิ" งที"ผิดหรื อ? การอุดฟั น
หรื อการถอนฟั นโดยหมอฟั นก็ทาํ ให้เกิดความเจ็บปวดเช่นกัน การผ่าตัดต่อมทอนซิลโดยศัลยแพทย์ก็
เช่นกัน ผลลัพธ์ที"ประสงค์ทาํ ให้ความเจ็บปวดบ้างเป็ นสิ" งที"ยอมรับได้ และผลลัพธ์ที"ประสงค์ในการตีเด็กก็
ทําให้ความเจ็บปวดบ้างเป็ นสิ" งที"ยอมรับได้ โดยการเรี ยนรู ้วา่ ไฟทําผิวผุพองได้ เด็กคนหนึ"งก็เรี ยนรู ้ที"จะอยู่
ห่างๆไฟ โดยการเรี ยนรู ้วา่ ความบาปนําการพิพากษามาให้ เด็กๆก็เรี ยนรู ้ที"จะอยูห่ ่างจากความบาป ในฮีบรู
12:7 พระเจ้าตรัสว่า “ถ้าท่านทั4งหลายทนเอาการตีสอน พระเจ้าย่อมทรงปฏิบตั ิต่อท่านเหมือนท่านเป็ นบุตร”
ฮีบรู 12:11 ในบทเดียวกันนั4น กล่าวว่า “ดังนั4นการตีสอนทุกอย่างเมื"อกําลังถูกอยูน่ 4 นั ไม่เป็ นการชื"นใจเลย แต่
เป็ นการเศร้าใจ แต่ภายหลังก็กระทําให้เกิดผลเป็ นความสุขสําราญแก่บรรดาคนที"ตอ้ งทนอยูน่ 4 นั คือ
ความชอบธรรมนั4นเอง” ผลลัพธ์ต่างๆของการตีเด็ก ซึ"งถูกกระทําเพื"อเห็นแก่ความชอบธรรม ก็สุขสําราญ
และไม่โหดร้าย
2. “ฉันเชื"อในการปกครองด้วยความรัก และมิใช่ดว้ ยกําลังบังคับ” คนมากมายเคยกล่าวเช่นนั4น และ
พวกเราทุกคนรู ้วา่ พ่อแม่ควรรักลูกๆของตน เจ้านายควรรักคนงานของตน ผูป้ กครองควรรักพลเมืองของตน
ครู ควรรักลูกศิษย์ของตน พระเจ้าทรงรักผูท้ ี"พระองค์ทรงสร้างและทรงเทพระพรไหลล้นมากมายลงมาให้เรา
ทุกวัน กระนั4นความรักอันยิง" ใหญ่ของพระเจ้าก็มิได้ทาํ ให้มนั เป็ นเรื" องที"ไม่จาํ เป็ นที"พระองค์จะทรงลงโทษ
ความบาป พระองค์ยงั ทรงลงโทษลูกๆของพระองค์เหมือนเดิม “และเมื"อพระองค์ทรงรับผูใ้ ดเป็ นบุตร
พระองค์ก็ทรงเฆี"ยนตีผนู ้ 4 นั ” พระคัมภีร์กล่าวไว้
“ดิฉนั รักลูกชายของดิฉันมากเกินกว่าที"จะตีเขาได้” คุณแม่ท่านหนึ"งกล่าวไว้ แต่นน"ั ก็เป็ นการหลบ
เลี"ยงแบบไม่จริ งใจ แถมยังเป็ นคํากล่าวที"ไม่เป็ นความจริ งด้วย สุ ภาษิต 13:24 กล่าวว่า “บุคคลที"สงวนไม้เรี ยว
ก็เกลียดบุตรชายของตน แต่ผูท้ ี"รักเขาพยายามตีสอนเขาทันเวลา” หากผูห้ ญิงคนนั4นรักลูกชายของเธอจริ งๆ
เธอก็คงไม่อยากให้เขาเติบโตไปเป็ นอาชญากร เหมือนอย่างที"เด็กจํานวนมากที"ไม่ถูกฝึ กวินยั เป็ น เธอก็คงไม่
อยากให้เขามีบา้ นที"แตกสลายเพราะวิถีทางต่างๆของเขาที"ไม่มีวินยั และสํามะเลเทเมา การหย่าร้างหลายพันคู่
เกิดขึ4นเพราะการขาดวินยั ในวัยเยาว์ เด็กที"ถูกแก้ไขและถูกตีสอนในวัยเยาว์ย่อมทําให้เกิดความเสี" ยงในชีวิต
สมรสน้อยกว่าเยอะ หากเธอรักลูกชายของเธอจริ งๆ เธอก็คงอยากให้เขามีความสุ ข และเด็กที"ด4ือรั4น เอาแต่ใจ
ย่อมเติบโตไปเป็ นคนที"ไม่รู้จกั พอและไม่มีความสุ ข ปรับตัวเข้ากับสังคมไม่ได้ ควบคุมแรงปรารถนาและ
ความอยากต่างๆของตนไม่ได้ ดังนั4นคุณแม่ท่านนั4นที"คิดว่าตนรักลูกชายของตัวเองมากเกินกว่าที"จะตีเขาได้

จริ งๆแล้วก็รักความสบายของตัวเธอเองมากเกินไป เธอไม่มีความซื"อตรง ไม่มีหลักการ ไม่มีความเชื"อมัน" ที"
เธอรักมากพอที"จะทําสิ" งที"ถูกต้อง และที"เธอจะยอมสู ้ทนความเจ็บปวดบ้างเพื"อทําให้พระเจ้าพอพระทัยและ
เพื"อประโยชน์สุขของลูกชายของเธอ แน่นอนว่าการตีเด็กเป็ นเรื" องยากสําหรับคุณแม่และคุณพ่อที"รักลูกๆ
ของตัวเอง แต่นน"ั ก็ไม่ยากเท่ากับการได้เห็นพวกเขาในเวลาต่อมาเมื"อพวกเขาเดือดร้อนและชีวิตเหลวแหลก
เพราะพวกเขาไม่ถูกฝึ กวินยั ในวัยเด็ก พ่อแม่ที"ฉลาดควรทําสิ" งที"ถูกต้องและไม่ตอ้ งเผชิญกับความทุกข์ใจใน
ภายหลังโดยการตีลูกทันเวลาและมีความสุ ขในตอนท้าย
คุณคิดหรื อว่าเด็กๆทุกคนจะทําสิ" งที"ถูกต้องโดยปราศจากการถูกลงโทษใดๆหากพวกเขาได้รับความ
รัก? งั4นสิ ทธิอาํ นาจฝ่ ายมนุษย์ท4 งั สิ4 นก็ผิดหมด หากทฤษฎีโง่ๆนั4นถูกต้อง งั4นมันก็เป็ นเรื" องผิดที"จะมีตาํ รวจ
ผิดที"จะมีศาลยุติธรรม ผิดที"จะมีกฎจราจรต่างๆและโทษต่างๆ ผิดที"จะมีกฎหมายต่างๆที"ต่อต้านการ
ฆาตกรรมหรื อการลักขโมยหรื อการผิดประเวณี หากทฤษฎีโง่ๆนั4นถูกต้อง งั4นพระเจ้าก็ทรงทําผิดที"จะ
ลงโทษลูกๆของพระองค์เอง ผิดที"จะส่ งการลงโทษมาเพราะการทําบาป ผิดที"จะส่ งเหล่าคนบาปไปยังนรก!
ทฤษฎีอนั โง่เขลานั4นที"วา่ ความรักสามารถปกครองได้อย่างเพียงพอโดยปราศจากการลงโทษใดๆ
เพราะความบาปก็ปฏิเสธหลักคําสอนพื4นฐานทุกประการของพระคัมภีร์ มันปฏิเสธข้อเท็จจริ งเรื" องวิสัยอัน
เสื" อมทรามของมนุษย์ รอยเปื4 อนแห่งความบาปที"มีอยูใ่ นตัวเด็กทุกคน มันปฏิเสธการดลใจของพระคัมภีร์ซ" ึง
บัญชาอย่างชัดเจนเหลือเกินให้เราตีลูกๆ ทฤษฎีโง่ๆนั4นสอนว่าพระเจ้าโหดร้ายและใจร้ายที"มีนรกแห่งความ
ทุกข์ทรมานหรื อที"นาํ คนบาปทั4งหลายไปสู่ การพิพากษา ความคิดเช่นที"วา่ ความรักสามารถปกครองได้อย่าง
เพียงพอโดยปราศจากการลงโทษก็ไม่ใช่แบบคริ สเตียนและขัดแย้งต่อพระคัมภีร์ คริ สเตียนทั4งหลายที"เชื"อ
พระคัมภีร์ตอ้ งยอมรับมันให้เป็ นหลักคําสอนหนึ"งของพระเจ้าที"วา่ ความบาปต้องถูกลงโทษและว่าเมื"อความ
บาปไม่ถูกลงโทษ ชายและหญิงทั4งหลาย เด็กชายและเด็กหญิงทั4งหลายก็ดาํ เนิ นต่อไปในความบาป ความรัก
ที"แท้จริ งในหัวใจของพ่อแม่ที"มีต่อลูกๆของตนจะช่วยพวกเขาให้ลงโทษความบาปและสร้างชายและหญิง
ทั4งหลายให้เติบโตเป็ นคนดีซ" ึ งกลัวความบาปและรักความชอบธรรม
3. “การตีเด็กอาจทําให้ความตั4งใจน้อยๆของพวกเขาแตกสลาย” แน่นอนว่าข้อแก้ตวั นี4ถูกคิดค้นขึ4น
โดยใครบางคนที"ไม่เคยมีลูกเป็ นของตัวเอง เมื"อคุณมีลูกหกคนอย่างที"ผมมี และได้พยายามอย่างหนักที"จะ
เลี4ยงดูพวกเขาในการสั"งสอนและการตักเตือนตามหลักขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า คุณก็จะพบว่า “ความตั4งใจ
น้อยๆ” ของพวกเขาไม่ได้ถูกทําให้แตกสลายอย่างง่ายดายได้แบบที"คุณคิดเลย การทําตามใจตนเองเป็ นบ่อ
เกิดของความบาปทั4งปวง อิสยาห์ 53:6 กล่าวว่า “เราทุกคนได้เจิ"นไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หันไปตาม
ทางของตนเอง” ไม่มีอนั ตรายใดๆของการตีเด็กอย่างจริ งใจในเหตุอนั ชอบธรรมของการทําลายการเอาแต่ใจ

ของเด็ก ไม่มีอนั ตรายใดๆของการที"มนั จะทําลายความเคารพตัวเองของเด็ก หากมันถูกกระทําอย่างให้เกียรติ
โดยพ่อแม่ที"ดาํ เนิ นตามทางของพระเจ้าด้วยเหตุผลที"ดี
ทําลายความตั4งใจของเด็กหรื อ? คุณหมายความว่าการตีเด็กจะทําให้เด็กรู ้สึกมีปมด้อย ทําให้เขา
ตัดสิ นใจอะไรเองไม่เป็ น ขี4ลงั เล ไม่มีความเชื"อมัน" หรื อ? เหมือนอย่างที"นายพลดิวอี4เป็ นใช่ไหมครับ? เหมือน
อย่างจอห์นและชาร์ลส์ เวสลีย ์ เหมือนอย่างเบนจามิน แฟรงคลิน เหมือนอย่างจอร์จ วอชิงตันงั4นหรื อครับ?
บุคคลผูย้ งิ" ใหญ่เหล่านี4 ซึ"งถูกตีสอนในเวลาที"พวกเขาต้องการมัน และถูกเลี4ยงดูให้เชื"อฟังคําสั"งต่างๆ ดู
เหมือนว่าจะมีความตั4งใจเหลืออยูม่ ากมายทีเดียว! อันที"จริ งแล้ว เด็กๆที"ถูกสอนให้มีความเชื"อฟัง ถูกทําให้
เลิกล้มการกบฏ เด็กๆที"ถูกตีสอนเพราะความบาปก็เริ" มมีความเชื"อมัน" มากขึ4นอย่างแท้จริ ง มีมาตรฐานมากขึ4น
ในเรื" องความถูกผิด เด็กที"ในช่วงต้นของชีวิตพัฒนามาตรฐานอันยิง" ใหญ่ต่างๆในเรื" องความถูกผิด ความ
ยุติธรรมและความจริ งและความมีวินยั และการควบคุมตนเอง โดยการมีพ่อแม่ที"แสดงออกถึงสิ ทธิอาํ นาจ
เหนื อเขาจนกระทัง" เขามีพฒั นาการและเติบโตพอที"จะควบคุมตัวเองได้ ก็มีพ4นื ฐานดีกว่าเยอะในการมี
อุปนิสัยที"ดี ชุดมาตรฐานทางศีลธรรมและความเชื"อมัน" ที"ดีกว่าซึ"งจะใช้ต่อกรกับปัญหาต่างๆของชีวิต ผม
ขอบคุณพระเจ้าที"การทําตามใจตัวเองของผม อารมณ์ร้อนของผม จิตใจที"ชอบกดขี"ของผมได้ถูกขัดเกลาใน
วัยเด็กและได้ถูกตรวจสอบโดยสิ ทธิอาํ นาจตามแบบของพระเจ้าในบ้านจนกระทัง" ผมได้พฒั นาจิตสํานึกผิด
ชอบมากพอและนิสัยต่างๆเพียงพอและความเชื"อมัน" ต่างๆอันเข้มแข็งพอที"จะควบคุมพวกมันได้ดว้ ยตัวเอง
4. “แต่มนั อันตรายนะที"จะขัดขวางความปรารถนาต่างๆของเด็ก” พวกนักจิตวิทยาจอมปลอมบางคน
กล่าว “การตีเด็กอาจทําให้เด็กมีความปรารถนาที"ถูกอัดอั4นไว้และการกบฏภายในที"อาจทําลายชีวิตของเขา
ได้” นัน" เป็ นตัวอย่างหนึ"งของเรื" องเหลวไหลที"ถูกสอนในมหาวิทยาลัยบางแห่ง ถูกสอนในคอร์สจิตวิทยาเด็ก
ทั4งหลาย เรื" องไร้สาระที"ถูกสอนโดยเหล่าวิทยากรแก่ชมรมต่างๆของหญิงโง่เขลาทั4งหลายที"ไม่สนใจเกี"ยวกับ
พระคัมภีร์หรื อพระเจ้า
ความจริ งอันเรี ยบง่ายก็คือว่าวิธีที"ดีที"สุดที"จะจัดการกับจิตใต้สาํ นึกของเด็กและยับยั4งการกบฏภายใน
นั4น ความรู ้สึกสับสนวุน่ วายใจนั4น จิตใจนั4นที"เป็ น “ฉันจะแก้เผ็ด” หรื อ “ฉันอยากจะฆ่าพ่อและแม่ของฉัน”
ก็คือ การฟาดก้นแบบสมัยเก่า นัน" ใช้ได้ผลแม้กระทัง" ในเปลเด็ก หลายต่อหลายครั4งผมเคยเห็นเด็กกรี ดร้อง
และโหยหวนเพื"ออยากได้ตามใจตนเอง ต่อสู ้พ่อหรื อแม่ของตน และตะโกนท้าทายนานครั4งละครึ" งชัว" โมง
จากนั4นในที"สุดผมก็เห็นแม่หรื อพ่อจัดการจบปั ญหาด้วยการตีแรงๆสองสามที เด็กที"ถูกฟาดก้นจะหยุดการ
กบฏของตนในทันที จะเกาะแม่หรื อพ่อของตนด้วยความสํานึกผิด และเมื"อถูกทําให้มน"ั ใจว่าตนได้รับการยก
โทษแล้ว เด็กนั4นก็จะเข้านอนอย่างสงบภายในเวลาหนึ"งนาที!

สิ" งที"ผิดเกี"ยวกับอาชญากรมากมายเหล่านี4ที"เป็ นศัตรู ของสังคม เป็ นกบฏต่อสิ ทธิอาํ นาจทั4งปวง ก็คือ
ว่าพวกเขาไม่เคยถูกตีมากพอ ไม่เคยถูกพิชิตอย่างแท้จริ ง และดังนั4นจึงไม่เคยเรี ยนรู ้ที"จะพิชิตตัวเองเลย สิ" งที"
ผิดเกี"ยวกับเด็กๆเกเรเหล่านี4ที"เข้าไปอยูเ่ ต็มคุก คนหนุ่มสาวที"เป็ นภาระของเหล่าเจ้าหน้าที"ผบู ้ งั คับใช้กฎหมาย
ของเหล่าครู อาจารย์และพ่อแม่เช่นกัน ก็คือว่าพวกเขาต้องการสิ ทธิอาํ นาจที"เข้มแข็งบ้างที"จะจัดการพวกเขา
และทําให้พวกเขาทําสิ" งที"ถูกต้อง บุคคลที"มีความสุ ข อิ"มเอมใจ และมีสมดุลมากที"สุดในโลกคือ คนเหล่านั4น
ที"ได้เรี ยนรู ้แต่เนิ"นๆที"จะนบนอบต่อสิ ทธิอาํ นาจ และโดยการถูกฝึ กโดยการถูกตีสอนก็พบว่ามันออก “ผลอัน
สุ ขสําราญแห่งความชอบธรรม” ดังที"ขอ้ พระคัมภีร์น4 ีสัญญาไว้อย่างชัดเจน (ฮบ. 12:11)
5. “แต่เด็กๆที"ถูกตีจะเกลียดพ่อหรื อแม่ของตน” นักทฤษฎีบางท่านที"ไม่เคยลองตีเด็ก ที"น่าจะไม่เคย
มีลูกได้กล่าวไว้ คอลัมนิสต์หญิงท่านหนึ"งเขียนไว้วา่ “ดิฉันแน่ใจว่าดิฉนั คงเกลียดคุณแม่ของดิฉนั เป็ นแน่
หากท่านตีดิฉัน” แต่หญิงผูน้ ่าสงสารและไม่รู้อะไรเลยท่านนี4คงจะไม่พูดอย่างโง่เขลาเช่นนี4หากเธอได้รับการ
เลี4ยงดูมาอย่างเหมาะสม คุณหมายความว่าพลเมืองทั4งหลายเกลียดชังรัฐบาลหนึ"งซึ"งบังคับใช้กฎหมายต่างๆ
ของมันเหรอ? หลักฐานทั4งหมดพิสูจน์ในทางตรงกันข้ามเลย รัฐบาลใดๆที"ชอบธรรมซึ" งบังคับใช้กฎหมาย
ต่างๆอันชอบธรรมและลงโทษอาชญากรรม ก็พบว่าอาชญากรรมลดลงและพลเมืองมีความจงรักภักดีและรัก
ชาติ ในทางกลับกัน เมื"อการบังคับใช้กฎหมายหย่อนยาน เมื"อนั4นความเข้มแข็งทางศีลธรรมของประชาชาติ
นั4นก็แหลกสลาย คุณหมายความว่าจอห์นและชาร์ลส์ เวสลียเ์ กลียดคุณแม่ของพวกเขา คือซูซานนาห์ เวสลีย ์
เพราะว่าพวกเขาถูกตียามที"พวกเขาต้องการมันหรื อ? งั4นคุณก็ไม่รู้เรื" องราวของครอบครัวเวสลียแ์ ล้ว! ทัว"
อเมริ กาผูค้ นทั4งหลายได้บอกผมด้วยนํ4าตาว่าพวกเขานับถือแม่หรื อพ่อที"เลี4ยงดูพวกเขามาอย่างเข้มงวด ตีพวก
เขาในยามจําเป็ น และเลี4ยงดูพวกเขาให้เติบโตขึ4นในการสั"งสอนและการตักเตือนตามหลักขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า
6. “แต่มีวิธีการต่างๆที"ได้ผลมากกว่าการตีในการลงโทษเด็กๆ” บางคนกล่าว เพื"อตอบคําถามนี4 ผม
ขอยอมรับว่า มีหลายครั4งเมื"อการลงโทษวิธีอื"นๆดูเหมือนจําเป็ น ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าเด็กที"ทาํ ของกระจัด
กระจายเกลื"อนพื4นควรถูกสั"งให้เก็บของเหล่านั4น และบางครั4งหากแซลลี"ดึงผมออกจากตุ๊กตาเด็กทารก
ของแมรี" บางทีเธอก็ควรยกตุ๊กตาของตัวเองให้เพื"อเป็ นการแลกเปลี"ยน บางครั4งเด็กผูช้ ายที"ทาํ ตัวไม่ดีตลอด
ทั4งสัปดาห์ก็ไม่ควรได้รับอนุญาตให้ไปปิ คนิกวันเสาร์ ผมกล่าวว่าบางครั4งการลงโทษก็ควรถูกเชื"อมโยงกับ
การกระทําผิดนั4นโดยตรง และบางครั4งเด็กก็ควรถูกลงโทษด้วยวิธีอื"นๆนอกจากการตีแล้ว
แต่ขอ้ เท็จจริ งนั4นก็ยงั มีอยูเ่ หมือนเดิมที"วา่ การตีเป็ นสิ" งที"อย่างอื"นทดแทนไม่ได้ในการเลี4ยงเด็ก

เหตุผลหนึ"งก็คือ มันถูกบัญชาอย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ พระคัมภีร์ไม่เคยบัญชาพ่อให้ส"งั ลูกๆของ
ตนให้ยนื ที"มุมห้อง หรื อให้ลงมาจากโต๊ะ หรื อให้ไปเข้านอนแต่หวั คํ"า หรื อให้อยูใ่ นบ้านเวลาที"เด็กคนอื"นๆ
เล่นบอล ข้อสนับสนุนที"ใหญ่โตที"สุดสําหรับการตีเด็กก็คือว่า พระคัมภีร์บญั ชามันอย่างชัดเจน และสําหรับค
ริ สเตียนคนใดที"เชื"อว่าพระคัมภีร์เป็ นพระวจนะของพระเจ้า ไม่มีขอ้ โต้แย้งต่อข้อสนับสนุนนั4นเลย
แต่มีเหตุผลที"ดีหลายประการซึ"งสนับสนุนแผนการของพระเจ้า ดังที"เป็ นความจริ งในทุกกรณี
เหตุผลประการหนึ"งก็คือ การตีจบปัญหาได้อย่างรวดเร็ วและอย่างชัดเจนและสามารถนําเด็กมาสู่ การสํานึก
ผิดและการรับสารภาพในทันที สมมติวา่ เด็กคนหนึ"งต้องอยูต่ ่อหลังเลิกเรี ยนนานหนึ"งสัปดาห์ ไม่มีครู คนใด
รู ้อย่างแน่นอนว่าเด็กชายคนนั4นจะสํานึกผิดตอนสิ4 นสัปดาห์ เสี ยใจอย่างสุ ดซึ4งสําหรับความบาปต่างๆของ
ตน และจะตัดสิ นใจที"จะทําตัวให้ดีข4 นึ แต่การตีแรงๆแบบที"ดีอาจอยูต่ ่อไปจนกว่าใจที"ด4ือรั4นนั4นถูกกําราบ
อย่างถ้วนถี"และจนกว่าเด็กคนนั4นสัญญาด้วยใจที"สาํ นึกผิดว่าจะทําตัวให้ดีข4 นึ ถึงอย่างไรแล้ว ไม่มีการ
ลงโทษใดก่อให้เกิดสิ" งดีใดเลยซึ"งไม่ส่งผลต่อใจที"ด4ือรั4นของเด็ก ผมเชื"อว่าการลงโทษใดๆต่อไปอีกไม่ใช่
สิ" งจําเป็ นเลยหลังจากที"มีการตัดสิ นใจที"จะทําสิ" งที"ถูกและในใจของเด็กผูก้ ระทําผิดนั4นมีการสํานึกผิดอย่าง
แท้จริ งสําหรับบาปที"ได้กระทําลงไป เหมือนอย่างที"สุภาษิต 20:30 กล่าวว่า “ความฟกชํ4าดําเขียวของบาดแผล
ก็ชาํ ระความชัว" เสี ย การโบยตีกระทําให้ส่วนลึกที"สุดสะอาดสะอ้าน” การโบยตีกระทําบางสิ" งสําหรับ
ธรรมชาติที"ด4ือรั4นและเสื" อมทรามของเด็กซึ"งไม่อาจถูกกระทําได้โดยการลงโทษรู ปแบบอื"นๆ เราเห็นสิ" งนี4
จากข้อพระคัมภีร์น4 ีและจากประสบการณ์
หากแซลลี"นอ้ ยดึงผมจากหัวของตุ๊กตาของแมรี" จากนั4นการยกตุ๊กตาของตัวเองให้แก่แมรี" อาจทําให้
เธอมีแต่จะเจ็บแค้นใจมากกว่าเดิม โดยมุ่งมัน" มากยิง" ขึ4นที"จะแก้เผ็ดแมรี" ดว้ ยวิธีอื"น การตีอย่างเหมาะสมใน
เวลาเดียวกัน พร้อมกับคําขอโทษและแผนการที"จะชดใช้สาํ หรับความผิด ก็น่าจะแก้ไขสิ" งใดก็ตามที"ผิดปกติ
ในใจของแซลลี"ซ" ึงทําให้เธออยากดึงผมตุ๊กตาของแมรี" ต4 งั แต่แรก เราสามารถปฏิบตั ิตามคําบัญชาอันชัดเจน
เหล่านั4นของพระคัมภีร์ได้อย่างปลอดภัยและรู ้วา่ เรามาถูกทางแล้ว

