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11. ความปติแหงการเปนครอบครัว  
(The Joy  of Being a Family) 

จุดประสงค์ของเราคือ 

ก.  เพื่อสํานึกรู้หน้าที่ที่สําคัญและพิเศษของแต่ละคนในครอบครัวมาก

ข้ึน 

ข.  สํานึกถึงความเป็นหน่วยหนึ่งของครอบครัวยิ่งๆ ขึ้น  จุดประสงค์

ของครอบครัวของเราคือ การเป็นเหมือนพระกายพระคริสตเจ้า 

ดังที่พรรณนาในพระคัมภีร์  1คร 12:12 ไว้ดังนี้ 

 “แม้ร่างกายเป็นร่างกายเดียวกัน  แต่ก็มีอวัยวะหลายส่วน  

อวัยวะต่างๆ เหล่านี้แม้จะมีหลายส่วนก็ร่วมเป็นร่างกายเดียวกันฉันใด  

พระคริสตเจ้าก็ฉันนั้น” 

 คุณทุกคนรวมกันเป็นพระกายพระคริสตเจ้า  และแต่ละคน

เป็นส่วนหนึ่งของพระกายพระคริสตเจ้า  ดังนั้น ขอให้เราใช้เวลาสักครู่

เกี่ยวกับจุดประสงค์ของเราในสุดสัปดาห์น้ี  เราต้องการที่จะสํานึกรู้ใน

หน้าที่ที่สําคัญและพิเศษในครอบครัวของเราให้มากขึ้น  และก็

สํานึกถึงการเป็นหน่วยหนึ่งของครอบครัวแทนการเป็นตัวของตัวเอง  

กล่าวอีกประการหนึ่งก็คือ จุดประสงค์ของเราคือการเป็นเหมือนพระ

กายพระคริสตเจ้าดังที่พรรณนาในพระคัมภีร์ 

 แน่นอนว่าทุกคนเป็นส่วนของพระกายพระคริสตเจ้า ไม่ว่าจะ

เป็นคนโสด  คนแต่งงาน  อยู่ในครอบครัว  หรือไม่อยู่ในครอบครัวก็
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ตาม  แต่การเป็นครอบครัวหน่วยหนึ่งนั้นเป็นบางส่ิงที่พิเศษมากๆ ยิ่ง

กว่าส่ิงใด  ครอบครัวหนึ่งก็เป็นเหมือนตัวอย่างหนึ่งของพระกายพระ

คริสตเจ้า เพราะความเป็นธรรมชาติอย่างมากของการเป็นหนึ่งเดียว

ที่ประกอบด้วยหลายๆ ส่วนนี้เอง ที่ทําให้ครอบครัวเป็นตัวอย่างการ

ดําเนินชีวิตตามธรรมชาติของพระกายพระคริสตเจ้าเพื่อให้ชาวโลก

ได้รับรู้  ดังนั้น ถ้าเราพิจารณาดูจะพบว่า การที่เราต้องเป็นครอบครัว

หนึ่งนั้นเป็นความรักที่พระเจ้ามีต่อเราอย่างมากเพียงใด  ถึงกับให้เรา

เป็นตัวอย่างพิเศษของพระกายพระคริสตเจ้าที่มนุษย์สามารถเรียนรู้

ได้ 

 แต่การเป็นตวัอย่างทีดี่มากทีสุ่ดนั้นก็ข้ึนอยู่ที่ตัวเราจะสามารถ  

พระคัมภีร์ช่วยเราได้เพียงเป็นเครื่องช้ีแนะทางที่ถูกให้เราใน  1คร 12: 

25-27 

 ส่ิงที่เราได้กล่าวถึงมากมายก็เป็นเพียงจุดประสงค์ของเราใช่

ไหม  การที่เราเป็นเหมือน “กายเดียวกัน” ได้มากขึ้นนั้น เราจะต้อง

เข้าถึงการรักกันและกันยิ่งขึ้น   ต้องแบ่งปันความใส่ใจและความ

สนุกสนานแก่กันให้มากขึ้นด้วย  และเราได้ทําสิ่งเหล่านี้ตลอดสุด

สัปดาห์นี้ที่นี่แล้ว  แต่เราต้องเติบโตข้ึนอีกเพื่อจะเป็นเหมือนตัวอย่าง

ของพระกายพระคริสตเจ้า  ดังนั้นส่ิงที่สําคัญก็คือ สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อ

จากสุดสัปดาห์นี ้  เราจะเพิ่มความใกล้ชิดกันมากขึ้นได้อย่างไร 

ชั ่วโมงของครอบครัวเป็นทางหนึ่งที่เราสามารถทําได้  และเป็น

ของขวัญช้ินหนึ่งสําหรับเราทุกคนในครอบครัวที่ช่วยให้เราดําเนินชีวิต
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อยู่ในทิศทางนี้  เราทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้

เป็นทางดําเนินชีวิต 

พระเจ้ากําลังเรียกคุณกลับไปหาพระองค์  โปรดให้เวลาเพ่ือ

ฟังพระองค์สักครู่  คุณต้องฟังเสียงของพระองค์  คําถามที่ควรจะ

ถามไม่ใช่คําถามที่ว่า วันนี้พระเจ้ากําลังพูดกับฉันหรือไม่  แต่คือ 

วันนี้ฉันกําลังฟังพระองค์หรือไม่  เหตุที่คุณอาจจะไม่ได้ยินพระองค์ก็

คือ  คุณไม่ได้ตั้งใจฟังพระองค์  หรือคุณอาจจะกําลังฟังพระองค์และ

สงสัยว่า นั่นคือ เสียงของพระองค์หรือไม่  คุณพร้อมท่ีจะรับรู้ถึง

อํานาจของพระองค์ในชีวิตของคุณหรือยัง  ในเวลาน้ีขอให้คุณสงบ

เงียบ  เพ่ือให้พระองค์พูดกับคุณ 
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จดหมายรักของพระเจา (God’s Love – Letter) 

วิธีที่จะได้รับจดหมายรักของพระเจ้า 

 

1. สถานที่   

    Place   

หาสถานที่ที่ คุณสามารถสงบจิตใจและไม่มีสิ่งใดมา

รบกวน  เ พื่ อสวดภาวนาและรอคอยพระ เ ป็น เจ้ า  

สภาพแวดล้อมภายนอกไม่ใช่สิ่งสําคัญตราบเท่าที่คุณยัง

สามารถสงบจิตใจและรู้สึกผ่อนคลาย 

2. กริยาท่าทาง 

    Posture  

คุณอาจจะ น่ังห รือ คุก เข่ าอ ยู่ ในอาการที่ สนับสนุน

ความรู้สึกเคารพ  และการรอคอยทางจิตวิญญาณ 

3. การหยุดพัก 

    Pause  

ความเงียบเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง  เพียงในเสียงแห่งความ

เงียบเท่านั้นที่พระเจ้าจะพูดภายในใจคุณ  จงสงบ 

4. การอยู่ต่อหน้า 

    Presence  

ให้ตัวคุณอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า  จินตนาการว่าคุณ

อยู่เฉพาะพระพักตร์อันเป่ียมด้วยเมตตาของพระองค์  จง

คิดถึงพระเจ้า 

5. การสวดภาวนา

อธิษฐาน 

    Pray  

พูดกับพระเจ้า  และขอให้พระองค์ตอบข้อความของคุณ 

“ข้าพเจ้าอยู่นี่พระเจ้าข้า  พระองค์ต้องการบอกสิ่งใดกับ

ขา้พเจา้บา้ง”  พระเจา้กําลังจะตอบคุณ  ขอให้คุณรอคอย 

6. การเขียน 

    Pen ( it ) 

บันทึกสิ่งที่พระเจ้าบอกคุณในความคิดและจิตใจของคุณ  

อย่าสงสัยสิ่งใด  จงเชื่อว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้า 

7. การสรรเสริญ 

    Praise 

ขอบคุณพระเจ้า  และสรรเสริญพระองค์สําหรับความด ี 

ความเมตตาที่พระองค์มีต่อคุณ  และสําหรับของขวัญ  

อันคือพระวาจาของพระองค์ 
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การฟนฟูความรักในครอบครัว (Renewal of Family Love) 

พ่อแม่ :  ข้าแต่พระบิดา  ผู้เปี่ยมด้วยความรักเหลือล้น  เรามา

เฝ้าพระองค์ในพระนามของพระเยซูเจ้าผู้เป็นที่รักของ

เรา เป็นบิดาแห่งแสงสว่าง ในพระองค์จะไม่มีความมืด

มิด  และพระองค์ทรงเผยความจริงและแสงสว่างของ

พระองค์แก่ผู้ที ่แสวงหาพระองค์  เราขอบพระคุณที่

พระองค์ทรงเรียกให้เรามา ณ ที่น้ี  และรวมเราเข้าด้วยกัน

เพ่ือเหตุผลหนึ่งและวัตถุประสงค์หน่ึง เราขอบพระคุณ

พระองค์ผู้ทรงประทานลูกๆ แก่เรา เพ่ือว่าเราอาจจะฝึก

ให้เขาเดินในทางที่เขาควรจะเดิน  และเมื่อเขาอายุมากข้ึนเขา

จะไม่พรากไปจากทางน้ัน  เราเช่ือในพระเยซูคริสตเจ้า  

องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ในฐานะที่พระองค์เป็นพระเจ้า

แห่งชีวิตเรา ความสัมพันธ์ของเราและครอบครัวของเรา  

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ให้เรามีกันและกัน  และประทาน

เด็กๆ แก่เรา  พระองค์ทรงสอนเราตั้งแต่เรายังเป็นเด็ก

จนกระทั่งปัจจุบัน  เราประกาศสรรเสริญการกระทํา

อันน่าอัศจรรย์ของพระองค์  ข้าแต่พระเยซูเจ้าโปรดอย่า

ทอดท้ิงจนกว่าเราจะประกาศความหนักแน่นของพระองค์

แก่ชนทุกรุ่นที่จะต้องเกิดข้ึนมา 
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สามี :  ข้าแต่พระเจ้า  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะรักภรรยาด่ังที่พระ

คริสตเจ้าทรงรักพระศาสนจักร  ข้าพเจ้าอุทิศตนให้แก่

เธอเหมือนกับท่ีพระเยซูเจ้าทรงกระทําเพ่ือเรา  เพื่อให้เธอ

ได้รับการชําระให้สะอาดและบริสุทธิ์ด้วยน้ํากับพระวจนะ

ของพระเจ้า  เวลานั้นข้าพเจ้าอาจจะได้มอบเธอให้แก่

พระองค์ในความงดงามแห่งพระสิริรุ่งโรจน์อย่างปราศจาก

จุดด่างพร้อย  หรือร่องรอยที่เสียหาย  มีความศักด์ิสิทธิ์

และไม่มีความผิดใดๆ 

 ข้าพเจ้าจะใส่ใจความรู้สึกของภรรยาและกระทําต่อเธอ

อย่างเคารพด้วยการไตร่ตรองในความต้องการของเธอ  

ให้เกียรติเธอในฐานะที่เป็นเพศท่ีอ่อนแอกว่า  และจดจําไว้

ว่าเธอเป็นหุ้นส่วนของข้าพเจ้าในการได้รับพระพรของ

พระเจ้า  เพราะถ้าข้าพเจ้าไม่กระทําต่อเธอด้วยความรัก

อย่างที่ข้าพเจ้าควรกระทํา  คําภาวนาของข้าพเจ้าก็จะ

ไม่ได้รับการตอบรับ 

 ข้าพเจ้ารักภรรยาของข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าพเจ้ารัก

ร่างกายของข้าพเจ้า  เพราะว่าไม่มีผู้ใดรังเกียจเนื้อหนัง

ของตน  แต่จะบํารุงเล้ียง และปกป้องอย่างระมัดระวัง  

และทะนุถนอมร่างกายของเขาเหมือนกับที่พระคริสตเจ้า

กระทําต่อพระศาสนจักร 
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ภรรยา :  ข้าแต่พระเจ้า  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะดําเนินชีวิตและ

กระทําอย่างสมกับการเป็นภรรยาที่ได้ถูกเลือกมาเพ่ือ

พระพรที่ยอดเยี่ยมเช่นน้ี คือเป็นผู้ถ่อมตนและอ่อนโยน  

อดทนกับคนอ่ืนๆ  รู้จักยอมรับในความผิดพลาดของสามี 

โดยอาศัยความรักที่พระองค์มีต่อข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าจะ

พยายามอยู่กับสามีดุจดังมีพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าโดย

พระจิตเจ้า ข้าพเจ้าพยายามไม่บ่นหรือโต้เถียงในทุกๆ ส่ิง  

เพียงพูดจาด้วยความอ่อนโยน  เพ่ือจะได้ไม่มีใครตําหนิ

ข้าพเจ้าได้ และรู้ว่าพระเจ้าทรงทํางานภายในข้าพเจ้า  

ช่วยให้ข้าพเจ้าเช่ือฟัง และทําในส่ิงที่เขาต้องการ ในทุกๆ 

เวลาข้าพเจ้าจะดําเนินชีวิตเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดของสามี  

เป็นผู้ช่วยและเป็นของเขาคนเดียว  ข้าพเจ้ายอมตามสามี

เช่นเดียวกับท่ีข้าพเจ้ายอมตามองค์พระผู้เป็นเจ้า ซ่ือสัตย์

ต่อเขาในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวและปรับตัวเองให้

เหมาะสมตลอดเวลา 

ลูกๆ :  ข้าแต่พระเจ้า  เราขอบคุณพระองค์ที่ให้เรามีพ่อแม่  ใน

วันนี้เราสัญญาว่าจะนับถือพ่อแม่ของเราตามที่พระองค์

ทรงบัญญัติ เพราะการนับถือพ่อแม่จะดีแก่ตัวเราเอง เรา

วางพระวาจาของพระองค์ในหัวใจของเรา  และตราตรึง

พระบัญญัติทั้งหลายภายในตัวเรา  เรารักษากฎของ

พระองค์ราวกับผลไม้ต้องห้าม  และผูกมันไว้ที่นิ ้วมือ
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ของเรา  และเขียนมันไว้ในสมุดบันทึกภายในหัวใจของ

เรา  เราเชื่อว่าความยําเกรงพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นแห่ง

ปรีชาญาณ  และความรู้เรื ่องความศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่

เข้าใจได้   โดยปรีชาญาณจะทําให้วันของเราเพิ่มขึ้น

หลายเท่า  และจํานวนปีแห่งชีวิตก็เพ่ิมข้ึน 

ทุกคน : โปรดให ้เราไว ้ใจ ซึ ่งก ันและก ัน  ด ้วยความเคารพ  

ซื่อสัตย์  และใส่ใจกันและกัน  เพราะนี่เป็นหนทางเดียว

ที่เราจะได้เติบโตพร้อมกันตลอดไป 

 โปรดให้เราได้แบ่งปันส่ิงที่เราค้นพบและการเปล่ียนแปลง

เล็กๆ น้อยๆ  ในแต่ละวัน  ระลึกว่าเราแต่ละคนมี

บางอย่างที่จะบอกกันและการฟังก็เป็นส่ิงที่สําคัญด้วย 

 โปรดให้เราพยายามรับรู้ถึงความช่ืนชมยินดีของกันและ

กัน ความต้องการและอารมณ์ที่เปล่ียนแปลงพร้อมกับ

ตระหนักว่าการเป็นครอบครัวที่อบอุ่นหมายถึงว่า บางที

เราอาจจะไม่เข้าใจทุกๆ คนตลอดเวลา  แต่เราก็ยังคงอยู่

ในครอบครัว เพื่อที่จะรักและช่วยเหลือพวกเขาเช่นเดิม 

พระสงฆ์ : จงประดับร่างกายของท่านในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการ

เลือกสรรจากพระเจ้าด้วยความศักด์ิสิทธิ์และความเป็น

ที่รักยิ่งของพระเจ้า  ความสงสาร ความกรุณา ความต่ําต้อย  

ความว่าง่าย  พร้อมทั้งความอดทน อดกล้ันต่อการบ่นว่า

จากผู้อ่ืน  ให้อภัยกันและกันดั่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงอภัย
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ท่าน และเหนือสิ่งอื่นใด จงมีความรักกันเพราะจะช่วย

เช่ือมโยงทุกๆ ส่ิงให้สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์  และให้

ความสงบของพระคริสตเจ้าปกครองดวงใจของท่านซ่ึงถูก

เรียกมาให้รวมกันเป็นร่างกายเดียวกันด้วยความขอบคุณ  

ให้พระวาจาของพระคริสตเจ้าแผ่ไปในร่างกายของคุณ

อย่างอุดม  บอกสอนและตักเตือนกันด้วยความสุขุม  จง

ร้องเพลงสดุดีและบทเพลงจากจิตวิญญาณถวายพระ

เจ้าด้วยความขอบคุณจากใจของคุณ  และทุกส่ิงท่ีคุณทํา

ไม่ว่าด้วยร่างกายหรือคําพูด  จงทําในนามของพระเยซูเจ้า 

รวมทั้งขอบพระคุณพระเจ้าผู้เปน็พระบิดาผ่านทางพระเยซู

เจ้าด้วย 

 ภรรยาเป็นของสามีอย่างเหมาะสมในพระเป็นเจ้า  สามี

รักภรรยาและไม่กระทํารนุแรงต่อเธอ  ลูกๆ เช่ือฟังพ่อแม่

ในทุกๆ ส่ิง เป็นส่ิงที่พอพระทัยพระเจ้า 

 ให้เราคุกเข่าและภาวนาต่อพระบิดาแห่งครอบครัวที่

ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า  ผู้ที่จะประทานความเข้มแข็งภายใน

ที่มหาศาลแห่งพระจิตเจ้า โดยความสามารถอันไม่มี

จํากัดแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์  โปรดให้รากของ

เราจมลึกลงในดินแห่งความรักอันน่าพิศวงของพระเจ้า 

โปรดให้เราสามารถรับรู้และเข้าใจความรักอันยิ่งใหญ่

อย่างลึกซ้ึง  เหมือนกับที่ลูกๆ ของพระองค์ควรเข้าใจ 
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และสามารถมีประสบการณ์ความรักของพระองค์ด้วย

ตัวเอง  ซึ่งคงจะยิ่งใหญ่มากจนเรามิอาจเห็นจุดจบแห่ง

ความรักนี้ได้  หรือแม้แต่รู้และเข้าใจอย่างสมบูรณ์  เพ่ือ

ในที่สุดเราจะได้รับการเติมเต็มด้วยพระองค์ 

 พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้า  ผู้ทรงอํานาจและกระทําการ

ของพระองค์ในตัวพวกเรา  สามารถทําส่ิงต่างๆ ได้

มากกว่าท่ีเราจะกล้าขอหรือฝันถึง  เป็นส่ิงที่ยิ่งกว่า

ความหวัง  ความคิด  ความต้องการ  และคําภาวนาอัน

แรงกล้าที่สุดของเรา  ขอพระสิริของพระองค์ดํารงอยู่

ตลอดไปด้วยแผนการอันยิ่งใหญ่แห่งการไถ่กู้พระศาสน

จักรโดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา   

อาแมน 

 

 
 

 




