พิชติ ปั ญหาท้ าทายครอบครั ว (ซีรีย์ 8 อาทิตย์ พชิ ติ กับพระเยซู)
 เรื่ องที่น่าท้ าทายมากสาหรับครอบครัวในยุคปัจจุบนั แต่เป็ นเรื่ องที่ถกู มองข้ ามคือ เรื่ องของการเลี ้ยงลูก
 ถ้ าครอบครัวดูแลลูกของเขาให้ ดีและมีประสิทธิภาพ เขาก็จะมีอนาคตที่ดีตามมาด้ วย แต่ถ้าเลี ้ยงไม่ดีมี
แต่จะทาให้ พ่อแม่ปวดหัวและกลายเป็ นปั ญหาสังคม
 มีคนถามประธานาธิบดีจอร์ จ บูช ว่า“อะไรคือความสาเร็จที่ยงิ่ ใหญ่ ที่สุดในความคิดของท่ าน?”
เขาตอบว่า.. “สิ่งที่เป็ นความสาเร็จที่ยงิ่ ใหญ่ ของผมคือ ลูกๆ ของผมยังคงกลับบ้ าน มาหาผม”
o คนที่ใกล้ จะเสียชีวติ เขาจะพูดว่า.. “ถ้ าย้ อนเวลากลับมาได้ เขาจะใช้ เวลากับครอบครัวกับ
ภรรยาและลูกให้ มากขึ ้น”
 ดังนั ้นเราต้ องดูแลและสร้ างครอบครัวของเราให้ เข็มแข็ง โดยเฉพาะบุตรหลานของเราให้ เขามีความเชื่อ
ที่เข็มแข็งในพระเจ้ า ไม่ถกู ล่อลวงง่ายให้ กระทาความผิดบาป ให้ เขาเป็ นคนที่มีคณ
ุ ธรรมของพระเจ้ า
ในการดาเนินชีวติ แบบพระเยซู
 คาถาม คุณดูแลลูก(หรื อลูกฝ่ ายวิญญาณ) ดีอย่ างที่พระเจ้ ามอบหมายความรั บผิดชอบนี้ให้
คุณหรื อไม่ ?
 มีสถิติหนึ่งระบุว่า “ครึ่งหนึ่งของลูกหลานคริสเตียนที่เติบโตมาในคริสตจักรที่ยงั คงเป็ นผู้เชื่อที่มีความ
กระตือรื อร้ น เมื่อเขาเป็ นผู้ใหญ่” แสดงว่าอีกครึ่งหนึ่งที่หายไป ทั ้งๆ ที่เติบโตมากับคริสตจักรและเติบโต
มาในครอบครัวคริสเตียน มันเกิดขึ ้นมาได้ อย่างไร? และปั ญหามันอยู่ที่ไหน?
 คาถาม ปั ญหาหลักๆ อยู่ที่ไหน? (ตอบ ครอบครั วไม่ ได้ ดูแลเขาให้ มีความเชื่อที่เข้ มแข็ง)
 ปั จจุบนั ชีวิตเต็มไปด้ วยความเร่งรี บและวุน่ วาย ทาให้ ครอบครัวจานวนมากละเลยการสร้ างชีวิตฝ่ าย
วิญญาณของลูกหลาน เราอ้ างว่าเราตั ้งใจทางานเพื่อลูก แต่จริงๆ งานและงาน กลับขโมยพ่อแม่ไป
จากลูกและขโมยลูกไปจากพ่อแม่โดยไม่ร้ ูตวั !!
 ชีวิตของคุณจะมีมรดกที่จะทิ ้งมรดกไว้ ข้างหลังเสมอ ไม่ว่าคุณจะตั ้งใจหรื อไม่ตั ้งใจก็ตาม
 คาถามคือ เราจะทิง้ อะไรไว้ เป็ นมรดกไว้ ข้างหลัง ?
 มรดก หมายถึง หลังจากคุณจากโลกนี ้ไปแล้ ว อะไรคือผลรวมของผลกระทบจากชีวติ ของเรา
 พ่อแม่ฝ่ายธรรมชาติหรือเป็ นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณ อย่าลืมค่านิยมที่เราเองมีอยู่ในตอนนี ้
 ตัวอย่างจริงของ 2 ครอบครัว
1.Max Jukes บิดาที่แต่ งงานกับหญิงโสเภณี
2.Jonathan Edward บิดาที่แต่ งงาน
กับสตรี ท่ ีรักพระเจ้ า
440 คน พิการ(ติดสุรา)
300 คน นักเทศน์ ผู้ประกาศ

310 คน ยากจน
120 คน จบจาก Yale
300 คน เสียชีวิตเมื่ออายุน้อย
110 คน ทนาย
190 คน โสเภณี
60 คน แพทย์
130 คน ต้ องโทษ
60 คน นักเขียน
60 คน โจร
30 คน ผู้พิพากษา
55 คน ผู้หญิงที่ผดิ ศีลธรรมอย่างโจ่งแจ้ ง
14 คน อธิการบดีในวิทยาลัย
7 คน ฆ่าคนตายทาความเสียหายแก่รัฐ
3 คน สมาชิกสภาของอเมริกา
US$ 1.2M (42ล้ านบาท)
1 คน รองประธานาธิบดีของ USA
 ดังนั ้นคุณสาคัญมากกว่าที่คณ
ุ คิด สิง่ ที่คณ
ุ เป็ นอยู่ในทุกวันนี ้ สิง่ ที่คณ
ุ คิดอยู่ในทุกวันนี ้ สิง่ ที่คณ
ุ เชื่ออยู่
ในทุกวันนี ้ มันมีผลมากมายต่อคนรุ่นต่อไปว่าจะเป็ นอย่างไรบ้ าง
 คาถาม เราจะสร้ างมรดกแห่ งความเชื่อหรื อมรดกฝ่ ายวิญญาณในบ้ านของเราได้ อย่ างไร
เพราะเราต่ างก็ต้องมอบมรดกให้ แก่ บุตรหลานของเราทั้งสิน้ ? เรามอบมรดกประเภทไหน
ไว้ กับลูกหลานของเรา?
หลักการพระคัมภีร์สอนเราไว้ อย่ างไร?
 พระเจ้ าให้ พ่อแม่เป็ นผู้รับผิดชอบในการถ่ายทอดมรดกฝ่ ายวิญญาณแก่ลกู หลาน “เป็ นหน้ าที่ของฉัน
ฉันจะโยนหน้ าที่น่ ีให้ กับคนอื่นไม่ ได้ ”
สดุดี 78:5-7 5 เพราะพระองค์ทรงสถาปนากฎเกณฑ์ไว้ ในยาโคบและทรงแต่งตั ้งกฎหมายไว้ ในอิสราเอล
ซึง่ พระองค์ทรงบัญชาแก่บรรพบุรุษของเราว่าให้ แจ้ งเรื่ องราวเหล่านั ้นแก่ลกู หลานของเขา 6 เพื่อชาติพนั ธุ์
รุ่นต่อไปจะทราบเรื่ องคือลูกหลานที่จะเกิดมาและที่จะลุกขึ ้นบอกลูกหลานของเขา 7 เพื่อเขาจะตั ้งความ
หวังของเขาไว้ ในพระเจ้ าและไม่ลืมพระราชกิจของพระเจ้ า แต่รักษาพระบัญญัตขิ องพระองค์
เราจะทาอย่ างไรในฐานะเป็ นคนถ่ ายทอดมรดกฝ่ ายวิญญาณให้ กับลูกหลาน?
1. เราต้ องเลีย้ งลูกอย่ างมีเป้ าหมาย
 เป้าหมายคือ เพื่อสร้ างสาวกที่มีคณ
ุ ลักษณะชีวิตเหมือนพระเยซูให้ รักและรับใช้ พระเจ้ าและผู้อื่น
กาลาเทีย4:19 ลูกน้ อยของข้ าพเจ้ าเอ๋ย ข้ าพเจ้ าต้ องเจ็บปวดเพราะท่านอีก จนกว่าพระคริสต์จะได้ ทรงก่อ
ร่างขึ ้นในตัวท่าน
 นี่คือความเจ็บปวดในการเลี ้ยงดูลกู หรื อการดูแลคนฝ่ ายวิญญาณ ความเจ็บปวดเกิดขึ ้นเมือ่ คุณ
พยายามช่วยเขาให้ เป็ นเหมือนพระเยซู แต่เขาไม่ยอมร่วมมือที่จะเปลี่ยนเป็ นเหมือนพระเยซูสกั ที

 คนที่เป็ นพ่อแม่ฝ่ายธรรมชาติและเป็ นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณจะต้ องอดทน รอคอย แสวงหาพระเจ้ า ให้
อภัย และยืนหยัดอธิษฐานเผื่อเขาจนกว่าพระคริสต์จะได้ ทรงก่อร่างขึ ้นในตัวลูกหลานของเรา
2. เราต้ องช่ วยพัฒนาลูกของเราในทุกๆ ด้ านของชีวติ
ลูกา2:52 พระเยซูก็ได้ จาเริญขึ ้นในด้ านสติปัญญา ในด้ านร่างกาย และเป็ นที่ชอบจาเพาะพระเจ้ า และต่อ
หน้ าคนทั ้งปวงด้ วย
 หน้ าที่ของเราคือไม่เพียงแต่ให้ ลกู มีคณ
ุ ลักษณะชีวิตฝ่ ายวิญญาณที่ดีเหมือนพระเยซูเท่านั ้น แต่ในด้ าน
อื่นๆ ที่พระเจ้ าให้ เขามา เราต้ องช่วยเขาให้ พฒ
ั นาขึ ้นในทุกๆ ด้ าน ทัง้ ด้ านสติปัญญา ด้ านร่ างกาย
ด้ านความสัมพันธ์ กับพระเจ้ า ด้ านความสัมพันธ์ กับคนอื่น
 คาถาม วันนี้เราต้ องเปลี่ยนแปลงตัวเองในการดูแลลูก และลูกฝ่ ายวิญญาณในการช่ วย
ดูแลน้ องเลี้ยงของเราด้ านใดใน 4 ด้ านเหล่ านี้ให้ เพิม่ ขึน้ ?
3. เราต้ องเป็ นพ่ อแม่ ท่ ีมีประสิทธิภาพ
 พ่อแม่ที่มีประสิทธิภาพคือ พ่อแม่ที่รักพระเจ้ า พ่อแม่ที่ทาตามและสอนพระคาของพระเจ้ า พ่อแม่ที่พงึ่
พระเจ้ าผ่านคาอธิษฐาน และพ่อแม่ไม่ยวั่ บุตรของตน คืออย่าพูดลบมากเกินไป ทั ้งไม่ชอบวิจารณ์ ว่า
กล่าวเป็ นประจา ไม่มีคาชมมีแต่ความเข็มงวด มีแต่ความลาเอียง
โคโลสี3:21ฝ่ ายบิดา ก็อย่ายัว่ บุตรของตนให้ ขดั เคืองใจ เกรงว่าเขาจะท้ อใจ
เอเฟซัส6:4 ฝ่ ายท่านผู้เป็ นบิดา อย่ายัว่ บุตรของตนให้ เกิดโทสะ แต่จงอบรมบุตรด้ วยการสัง่ สอน และการ
เตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า
 รวมถึงต้ องมีการอบรม สัง่ สอน เตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า ไม่ใช่อบรมแค่ตามหลักของ
ตนเอง อบรมตามหลักของโลก อบรมตามหลักของโรงเรียน อบรมตามหลักของสังคมฯ
“3 วิธีท่ ีเราจะส่ งต่ อมรดกแห่ งความเชื่อให้ บุตรหลาน”
เฉลยธรรมบัญญัต6ิ :5 พวกท่ านจงรั กพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านด้ วยสุดจิตสุดใจและสิน้ สุด
กาลังของท่ าน
1. ผ่ าน “คุณ”
 เราต้ องมีอะไรบางอย่างในชีวิตที่สามารถถ่ายทอดได้ และสิง่ ที่อยู่ในตัวเราเป็ นสิง่ ที่ดีมากๆ มันเป็ น
เหมือนทรัพย์สมบัตทิ ี่มีค่าที่อยู่ในตัวเรา ที่เราได้ สะสมไว้ และจากนั ้นเราส่งต่อให้ กบั คนรุ่นต่อไป

1.1 ผ่ านทางคุณ โดยทีเ่ ราต้ องเริ่มต้ นทีเ่ ราต้ องรั กพระเจ้ าแบบสุดๆ
 ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ าต้ องแน่นแฟ้น มีความรักที่ลกึ ซึ ้งกับพระเจ้ าแบบสุดๆ ไม่ใช่แบบ
ตื ้นเขิน นี่เป็ นคาสัง่ ที่ลกึ ซึ ้งมาก และเป็ นไปไม่ได้ ที่เราทาด้ วยตัวของเราเองแต่เราถูกสัง่ ให้ รักพระเจ้ า

 พระองค์ไม่ต้องการเสี ้ยวหนึ่งของเราแต่พระองค์ต้องการทั ้งหมดคือ ให้ เรารักพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ
และสิ ้นสุดกาลังของเรา
 ความรักเป็ นเรื่ องของความรู้สกึ ไม่ใช่การบังคับ เราจะรู้ สึกรั กได้ อย่ างไร.. ถ้ าหากเราไม่ มี
ประสบการณ์ กับคนนัน้ ว่ าเขาดีและเขารักเรามากขนาดไหน
 คนอิสราเอลรักพระเจ้ าได้ เพราะอิสราเอลเป็ นทาสอยู่ที่อียิปต์ถึง 430 ปี มีประสบการณ์กบั ความ
เจ็บปวด แต่มาวันหนึ่งพระเจ้ าทรงเมตตาเขา.. “เราจะเมตตาเจ้ า เราจะนาเจ้ าออกมาจากอียิปต์” สิง่
ที่พระเจ้ าทาดีกบั คนอิสราเอลมันมหาศาลมาก และในที่สดุ พระเจ้ านาเขาออกจากอียิปต์แดนทาสและ
ทาดีต่อเขามาตลอด
 พระเจ้ าต้ องการให้ เราทุกคนที่อยู่ท่ นี ่ ีรักพระเจ้ า แต่ คุณจะรั กพระเจ้ าไม่ ได้ ถ้ าคุณไม่ ได้ เจอ
ความรั กของพระเจ้ ามาก่ อน
โรม 5:8 แต่พระเจ้ าทรงสาแดงความรักของพระองค์แก่เราทั ้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็ นคนบาปอยูน่ ั ้น
พระคริสต์ได้ ทรงสิ ้นพระชนม์เพื่อเรา
 พระองค์ได้ กระทาสิง่ ที่คณ
ุ ทาไม่ได้ เพื่อคุณเรียบร้ อยแล้ วคือทรงสิ ้นพระชนม์ชาระความผิดบาปเพื่อเรา
ด้ วยเหตุนี ้เราจึงหันหลังจากชีวติ เก่า หันหลังจากความบาปได้ เพราะพระองค์เข้ ามาเป็ น power ในเรา
 เมื่อเราเจอความรักของพระเจ้ า เราจะมีความตั ้งใจดี เป็ นความตั ้งใจว่าคุณจะเชื่อฟั งพระองค์
 สิน้ สุดกาลัง แปลว่า เมื่อจิตใจของคุณได้ สมั ผัสกับความรักของพระเจ้ า คุณตั ้งใจรู้จกั พระเจ้ ามากขึ ้น
และคุณจะใช้ กาลังเรี่ ยวแรงทั ้งหมดที่คณ
ุ มี เพื่อจะพาคุณไปอยูในจุดที่ทาให้ ในใจคุณรักพระเยซูมาก
ขึ ้นเรื่ อยๆ และจะรับใช้ พระเจ้ ามากขึน่้
 เมื่อเรารักพระเจ้ าด้ วยสุดจิตสุดใจและสิ ้นสุดกาลังความคิด เราสามารถทาทุกอย่างเพื่อพระเจ้ าได้
เพราะว่ามาจากความรักที่อยู่ในใจ

่ ระคาฝั งอยู่ในใจ
1.2 ผ่ านทางคุณ โดยเริ่มทีพ
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6 และจงให้ ถ้อยคาที่ข้าพเจ้ าบัญชาพวกท่านในวันนี ้อยูใ่ นใจของท่าน
 เมื่อเริ่มต้ นโดยที่เรารักพระเจ้ า เราต้ องมีถ้อยคาของพระเจ้ า และเริ่มต้ นทาตามน ้าพระทัยของพระเจ้ า
จนกระทัง่ เป็ นส่วนหนึ่งของชีวิต
 เช่น มาโบสถ์โดยไม่ต้องคิดอะไรเพราะมันเป็ นสายเลือด มันเป็ นชีวติ
 เราถวายทรัพย์โดยไม่ต้องคิดล่วงหน้ าเลย พอเงินเดือนออกเราแบ่งเงินถวายทันทีเพราะว่า
เรามีพระเจ้ าอยู่ในใจ
 คุณเกลียดบาปโดยอัตโนมัติ เพราะคุณรักพระเจ้ าและมีพระคาอยู่ในใจ

2. ผ่ านทางการสอนและฝึ กอบรมบุตรหลาน
เฉลยธรรมบัญญัต6ิ :6-7 6 และจงให้ ถ้อยคาที่ข้าพเจ้ าบัญชาพวกท่านในวันนี ้อยู่ในใจของท่าน 7 และ
พวกท่านจงอุตส่าห์สอนถ้ อยคาเหล่านั ้นแก่บตุ รหลานของท่าน เมื่อท่านนัง่ อยู่ในเรื อน เดินอยูต่ ามทาง และ
นอนลงหรื อลุกขึ ้น จงพูดถึงถ้ อยคานั ้น
่้
 พระคัมภีร์พดู ถึงสอน คือสอนแล้ วสอนอีก จนกระทังเขาเข้
าใจและเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ ..
 เมื่อสอนแล้ วยังต้ องมีการฝึ กอบรมในภาคปฏิบตั ิ โดยพ่อแม่ต้องทาเป็ นแบบอย่างให้ ดู
สุภาษิต22:6จงฝึ กเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็ นผู้ใหญ่แล้ วเขาจะไม่พรากจากทางนั ้น
 ฝึ ก คือ ภาพของการทาม้ าป่ าให้ เชื่อง ดังนั ้นลูกของเราทั ้งฝ่ ายธรรมชาติและฝ่ ายวิญญาณ ถ้ าคุณ
ฝึ กฝนเขา เขาจะทาสิง่ ใหญ่ได้ เขาจะทาสิง่ ที่ไม่เคยทาได้ ..เราจึงต้ องมีการฝึ กอบรม
3.อย่ างที่สาม เราต้ องพูดพระคา
เฉลยธรรมบัญญัต6ิ :8 จงเอาถ้ อยคาเหล่านี ้พันไว้ ที่มือของท่านเป็ นหมายสาคัญ และจงจารึกไว้ ที่หว่าง
คิ ้วของท่าน
 ถ้ าเราเริ่มต้ นที่ตวั เรารักพระเจ้ าอย่างสุดใจและจากนั ้นเราตั ้งใจที่จะถ่ายทอดคาสอนให้ แก่บตุ รหลาน
เพื่อขาจะได้ รับมรดกที่ล ้าค่า
 ถ้ าคุณคิดจะสร้ างคนรุ่นต่อไปคุณต้ องรู้กรอบเวลา เช่น
 เมื่อเขาอายุ 0-5 ปี บทบาทคุณเป็ นผู้ดแู ล
 5-12 ปี บทบาทคุณเป็ นตารวจ
 12-17 ปี บทบาทคุณเป็ นโค้ ช
 18 ปี ขึ ้นไป บทบาทคุณเป็ นที่ปรึกษา
 คาถาม สรุ ปถ้ าเราคิดจะทิง้ มรดกให้ กับคนรุ่ นต่ อไปเราต้ องทาอย่ างไร..?
1.เริ่ มทีเ่ รา : ผ่านทางเรา > ต้องรักพระเจ้าอย่างสุดใจ > มีพระคาของพระเจ้าฝังอยู่ในใจ
2.ต้องฝึ กและอบรมพวกเขา : เมือ่ เราฝึ กอบรมพวกเขา เมือ่ เขาเติ บโตขึ้นมาในทางอันชอบธรรมของพระ
เจ้า

