พ่อ : ผู้นำครอบครัว เลีย้ งลูกให้ ชนะ
โดย อจ.เดวี่ ติตัส
การเป็ นผูน้ าที่ดีในครอบครัว หมายถึงการนาพาครอบครัวไปถึงจุดหมายที่พระเจ้าทรงมีพระ
ประสงค์หรื อแผนการสาหรับคนในครอบครัว เพราะถ้าเราในฐานะที่เป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้า สามารถนาคน
ทั้งโลกมาถึงพระเจ้าได้ แต่ไม่สามารถนาหรื อดูแลครอบครัวของเราก็เท่ากับศูนย์ เพราะฉะนั้นความ
รับผิดชอบที่พระเจ้าประทานให้กบั เราก็คือครอบครัวของเราเอง
ตลอดขั้นตอนการอบรมเลี้ยงลูกให้ชนะให้เราคิดเสมอว่า เราเป็ นผูด้ ูแลลูกไม่ใช่เจ้าของชีวติ ลูก
พระคัมภีร์บอกว่า “มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็ นเจ้าของทุกสิ่ ง” เราเป็ นเพียงผูด้ ูแลทรัพย์สมบัติ เราเพียง
ทางานแทนพระองค์เท่านั้น หลักการเป็ นผูน้ าที่ดีที่พระเยซูคริ สต์มอบให้แก่เราในฐานะที่เราเป็ นผูน้ า
ครอบครัว ข้าพเจ้าแน่ในว่าท่านประสงค์ที่จะนาเรื่ องนี้ไปสอนในคริ สตจักรของท่านด้วย แต่เราเรี ยนรู ้
สิ่ งเหล่านี้ดว้ ยตัวของเราเองก่อน เราคงไม่อยากรู ้สึกผิดที่ช้ ี นิ้วให้คนโน้นคนนี้ทาอะไรโดยที่ตวั เราไม่ได้
กระทาหรื อทาไม่ได้ มีใครบ้างที่มิได้ปรารถนาให้ลูกหลานของตนอยูใ่ นนิ เวศของพระเจ้าชัง่ นิ รันดร์
ดังนั้นให้เราดูข้ นั ตอน 2 ประการคือ
1. จุดมุ่งหมายหลักในการเลี้ยงลูก
2. วิธีไปให้ถึงจุดหมาย

1. จุดหมำยหลักในกำรเลีย้ งลูก
1.1 เพื่อให้ลูกรู ้จกั และรักพระเจ้า พระบิดา พระเยซูคริ สต์ โดยส่ วนตัว และด้วยความร้อนรน
1.2 เพื่อให้ลูกโตขึ้นเป็ นคนมีระเบียบวินยั และมีบุคลิกที่ดี
1.3 เพื่อให้ลูกเติบโตขึ้นเป็ นคนหนุ่มสาว และเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีความรับผิดชอบ
4.1 เพื่อให้ลูกเป็ นคนเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่อาทรความรู ้สึกของผูอ้ ื่น มีใจเมตตาและรักผูอ้ ื่น

2. วิธีไปให้ ถงึ จุดหมำย
คาแนะนาที่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูกให้ชนะอยูใ่ นสดุดี 23 กล่าวว่า “พระองค์ทรงกระทาต่อ
ข้าพเจ้า พระองค์ทรงนาข้าพเจ้า พระองค์ทรงฟื้ นจิตวิญญาณข้าพเจ้า ทรงนาข้าพเจ้าไปในทางชอบ
ธรรม” บางครั้งเราไม่ได้สังเกตอากัปกิริยาทั้ง 4 ประการในพระคัมภีร์ แต่สดุดีท้ งั บท เป็ นเหมือนกับ
พื้นฐานที่สร้างสดุดีท้ งั เล่มขึ้นมาได้ ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปั นถึงอากัปกิริยา 4 ประการที่มีความสาคัญต่อ
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การเป็ นผูน้ าที่ดีในครอบครัว ข้อความสุ ดท้ายของพระธรรมตอนนี้บอกว่า เราจะอาศัยอยูใ่ นนิเวศของ
พระเจ้าสื บไป
นี่หมายความว่าอย่างไร? หมายความว่ามีที่มาของข้อนั้นที่บอกว่าเราจะอาศัยอยูใ่ นนิ เวศของ
พระเจ้าได้อย่างไรในสามข้อแรก นี่คือทัศนะของพระเยซู คริ สต์ที่พระองค์ทรงใช้ เพื่อเราจะสามารถอยู่
ในพระนิเวศของพระเจ้าได้ตลอดไปเป็ นนิ ตย์ ในฐานะที่เราเป็ นพ่อแม่ หรื อผูป้ กครองของลูก ๆ เรา
จะต้องใช้ตวั อย่างนี้ที่จะนาลูก ๆ

2.1 พ่อแม่ ทดี่ ีกระทำต่ อลูก
ในฐำนะทีเ่ รำเป็ นพ่ อแม่ เรำต้ องสร้ ำงระเบียบวินัยให้ กบั ลูกของเรำ นั่นคือควำมหมำยของคำว่ ำ
ทรงกระทำ ตอนข้าพเจ้าอายุ 14 เป็ นวัยรักสนุกมากข้าพเจ้ากับเพื่อนวางแผนเพื่อจะไปงานเต้นราโดย
โกหกคุณพ่อว่าไปค้างบ้านเพื่อนซึ่ งอยูอ่ ีกเมืองหนึ่ง เราก็เข้าไปในงานเต้นรานั้นพอดนตรี เริ่ มบรรเลง
ข้าพเจ้าก็ออกไปเต้นรากับหนุ่ม ๆ เมื่อเต้นราไปได้ประมาณชัว่ โมงกว่า ๆ ก็ได้ยนิ เสี ยงฝี เท้าเดินตรงเข้า
มาหาหันไปอีกทีพบว่าคุณพ่อมายืนอยูต่ รงหน้าหัวใจของข้าพเจ้าตกไปอยูท่ ี่ตาตุ่ม คุณพ่อก็บอกว่า “เดวี่
กลับบ้าน” ข้าพเจ้าก็เก็บกระเป๋ าตามเข้าไปนัง่ ในรถ ระหว่างทางที่นงั่ กลับบ้านคุณพ่อไม่พดู สักคาเดียว
ไม่ตะโกนใส่ ไม่ด่าว่า หรื อแทนที่จะพูดว่า “ทาไมลูกทาอย่างนี้” ไม่มีเสี ยงใด ๆ จากปากของคุณพ่อ เมื่อ
ถึงบ้านข้าพเจ้าถามคุณพ่อว่า “ใครบอกพ่อว่าหนูไปเต้นรา น้องชายใช่ไหม?” คุณพ่อบอกว่าไม่ใช่ “พระ
เจ้าบอกว่าลูกอยูท่ ี่ไหน”
ข้าพเจ้ามีพอ่ ให้ระเบียบวินยั และพ่อที่กระทาต่อตัวข้าพเจ้ามากพอที่ต่อตัวข้าพเจ้า คุณพ่อรัก
ข้าพเจ้ามากพอที่ยอมสละจากความสะดวกสบายยอมลาบากขับรถไปตามข้าพเจ้าซึ่ งอยูอ่ ีกเมืองหนึ่ง
เพื่อทาตามพระสุ รเสี ยงของพระเจ้าที่บอกกับคุณพ่อว่าข้าพเจ้าอยูท่ ี่ไหน
คุณพ่อกระทาต่อข้าพเจ้าคือ ให้ระเบียบวินยั ในชีวิต กระทาให้กลับบ้านในคืนนั้นข้าพเจ้าไม่รู้วา่
อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวติ หากว่าคืนนั้นไม่ได้ตามคุณพ่อกลับบ้าน แต่พระบิดาพระเจ้าทรงทราบว่าอะไร
อาจจะเกิดขึ้น เพราะว่าข้าพเจ้าทั้งโกรธทั้งหลอกลวงไปเจอผูช้ ายที่อายุมากกว่า แต่พระเจ้าทรงเป็ นผู ้
เลี้ยงของข้าพเจ้า รักข้าพเจ้ามากพระองค์ทรงกระทาต่อข้าพเจ้า (พระองค์ไม่สามารถทรงกระทาสิ่ งนั้น
ได้ถา้ คุณพ่อไม่เชื่อฟังและทาตามพระสุ รเสี ยงของพระองค์) พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อเราในฐานะที่เราเป็ น
พ่อแม่ลูก ดังนั้นพระองค์ทรงตรัสกับเรา
ก.สอนให้ลูกมีความเด็ดขาดในชีวติ พระเจ้าสร้างกฎและเราต้องทาตามเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
และประสพความสาเร็ จ
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ควำมเด็ดขำดของพระเจ้ ำจำกพระคำบำงตอน
- ให้เราสัตย์ซื่อตลอดเวลาไม่วา่ เราจะอยูใ่ นสถาการณ์ใด ๆ
- ให้เรานมัสการพระองค์เท่านั้น และให้พระองค์เป็ นอันดับหนึ่งในชีวติ
พระคัมภีร์บอกชัดเจนว่า การขโมยทุกรู ปแบบเป็ นความผิดและต้องถูกทาโทษ
- ไม่ให้อภัยกิจกรรมทางเพศใด ๆ นอกจากการแต่งงานของหญิงกับชายเท่านั้น
- ให้เราเคารพในอานาจทุกรู ปแบบตั้งแต่อานาจของพระเจ้า, พ่อแม่, รัฐบาล ฯลฯ
ข. วางแนวทางไว้ชดั เจนว่าตัวเองคาดหวังสิ่ งใดไว้บา้ ง อาทิเช่น
- อย่ายอมให้โต้แย้งหรื อดื้อดึง อย่ายอมให้ลูกฝ่ าฝื นคาสั่ง เป็ นการสอนให้ลูกเคารพในอานาจ
อีกเรื่ องหนึ่งเกี่ยวกับวินยั ในการดาเนิ นชีวติ อายุ 14 ปี เป็ นช่วงของ “วัยกบฎ” เวลาที่ไปโบสถ์
ข้าพเจ้ากับเพื่อน ๆ ก็จะนัง่ แถวหลัง ๆ เพื่อจะคุยกัน เราทาทุกอย่างยกเว้นการตั้งใจฟังคาเทศนา
แน่นอนหนุ่น ๆ สาว ๆ ที่นงั่ ข้างหลังจะไม่นมัสการ ไม่สรรเสริ ญ ครั้งแรกที่คุณพ่อทราบพฤติกรรมนี้ก็
จะดุ และเตือนว่าถ้าทาอีกจะได้เห็นดีกนั หลังจากหลายครั้งที่ขา้ พเจ้าไม่เชื่อฟัง ซุ กซนในคริ สตจักร คุณ
พ่อก็เรี ยกให้ไปนัง่ กับท่านแถวหน้า ข้าพเจ้าไม่ละความพยายามนัดแนะกับเพื่อน โดยใช้วธิ ี เขียนโน๊ตใส่
ในหนังสื อเพลงส่ งกันไปมาโดยที่คุณพ่อไม่ทราบเป็ นอย่างนี้หลายเดือนในที่สุดคุณพ่อได้อีก หลังจาก
นมัสการกลับบ้าน คุณพ่อบอกว่าจะพูดกับลูกในห้องของลูก เมื่อเข้ามาในห้องนอน คุณพ่อก็มองหน้า
ข้าพเจ้า ดวงตาของท่านมีน้ าตาคลอ คางก็สั่น คุณพ่อถอดเข็มขัด พูดด้วยเสี ยงเรี ยบ ๆ
“เดวี่ ตอนที่พอ่ เป็ นเด็ก พ่อไม่มีโอกาสไปที่คริ สตจักร พ่อไม่ได้ไปคริ สตจักรจนพ่อโตเป็ น
ผูใ้ หญ่แล้ว พ่อเลือกให้ลูกรับใช้พระเจ้าไม่ได้ ลูกต้องเลือกด้วยตนเอง แต่สิ่งที่พอ่ ยอมไม่ได้คือการที่ลูก
จะไม่เคารพพระเจ้าในเรื อน (วิหาร) ของพระองค์”
นัน่ คือวิธีที่พ่อสร้างวินยั หรื อสอนลูกให้ลูกนอนบนเตียงแล้วพ่อก็ตี พ่อไม่ได้โกรธหรื อควบคุม
ตัวเองไม่ได้ แต่พอ่ รู ้วา่ อะไรเกิดขึ้นในจิตวิญญาณของลูก มันเป็ นสิ่ งที่ร้ายแรงและคืนนั้นเองคุณพ่อรู ้สึก
เจ็บปวดในจิตใจ แต่คุณพ่อให้วนิ ยั กับข้าพเจ้า จิตวิญญาณของข้าพเจ้าถูกแตกสลาย ข้าพเจ้าเริ่ มหันชีวิต
กลับมาหาพระเจ้าและตัดสิ นใจว่า “พระเจ้าจะต้องเป็ นเอก เป็ นใหญ่ในชีวติ ของข้าพเจ้า”
- ต้องสอนให้ลูกรู ้วา่ อะไรควรทา ให้ลูกรู ้วา่ ถ้าเขาไม่ทาตามจะเกิดอะไรขึ้น ให้ลูกรู ้วา่ ถ้าเขาไม่
ทาตามจะเกิดอะไรขึ้น และต้องทาตามที่บอกลูกไว้เป็ นการสอนลูกเรื่ องความจาเป็ นในการขีดขอบเขต
ของชีวติ
ข้าพเจ้าจาได้วา่ เมื่อลูก ๆ ของข้าพเจ้าโตขึ้นเป็ นวัยรุ่ น ลูกสาวจะออกเดทกับหนุ่ม ข้าพเจ้ามักจะ
รู ้สึกว่าไอ้หนุ่นคนนี้ไม่เหมาะกับลูกเลย นัน่ คือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงตรัสกับพระเจ้า เพราะฉะนั้น
สามีขา้ พเจ้าก็จะสามารถนาลูกสาวไปในทิศทางอีกทางหนึ่งได้ ในฐานะที่เราเป็ นพ่อเป็ นแม่เราจะต้อง
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ทาให้ลูกของเราทาบางสิ่ งบางอย่างที่ลูกเองไม่อยากจะทา มีหลายวิธีที่เราจะอบรมที่จะให้วนิ ยั กับลูก
ของเราได้
- ให้ลูกรู ้วา่ จะไม่มีการปล่อยให้แสดงอาการโมโหตึงตัวทุกรู ปแบบ เป็ นการสอนให้ลูกรู ้จกั
ควบคุมตัวเอง
- สอนลูกให้เคารพอานาจทุกรู ปแบบไม่เพียงอานาจพ่อแม่ ต้องรวมถึงอานาจของตารวจ
โรงเรี ยนหรื อครู สอนรวีวารศึกษานายจ้างและทุกคนที่มีอานาจมากกว่าลูก

เป็ นกำรสอนให้ ลูกรู้ จักกำรยอม
ในสมัยนี้เรามักจะคิดว่าเด็กอายุ 14 ปี แก่เกินดัดแล้ว แต่นนั่ คือสิ่ งเดียวที่ทาให้ขา้ พเจ้ากันมาหา
พระเจ้า ในชี วติ จริ งของเรานี่ คือสิ่ งที่พระเจ้าทรงกระทากับเราไม่ใช่หรื อ พระองค์ ไม่ ให้ เรำรอดพ้นหรือ
หนีพ้นสิ่ งผิด ๆ ทีเ่ รำกระทำได้ เลย แต่ พระเจ้ ำทรงจัดเตรียมสภำพกำรณ์ไว้อย่ำงแน่ นอนทีจ่ ะลงวินัย
หรือให้ วนิ ัยแก่เรำ
ทรงกระทา----ทรงนา----ทรงฟื้ นจิตวิญญาณ---นา
- อย่ายอมให้ลูกขึ้นเสี ยงกับพ่อแม่ทุกความเห็น และทุกคาถามสามารถได้รับและได้ยนิ ใน
ระดับเสี ยงปกติ เป็ นการสอนลูกให้ควบคุมทัศนคติ
- ให้ลูกรู ้วา่ เขาต้องประพฤติตวั แบบเดียวกัน ทั้งเมื่ออยูก่ บั พ่อแม่หรื อเมื่ออยูท่ ี่อื่นเป็ นการสอน
ให้ลูกมีวนิ ยั ในตัวเอง
ค.พระคัมภีร์บอกไว้ชดั เจนให้พอ่ แม่ตีสอนลูก สุ ภาษิต 13:24, 22:15, 23:13, 14, 29:15 จึงเป็ น
สิ่ งสาคัญที่ตอ้ งวางแนวทางที่ประกอบด้วยพระคาของพระเจ้า
- ใช้การตีสอนเป็ นการลงโทษเฉพาะกรณี ที่ลูกประพฤติตวั ไม่ดีเท่านั้น
- การตีสอนไม่ใช่การตบตีดว้ ยอารมณ์แต่ตอ้ งทาด้วยความรอบคอบที่สุด
- การตีสอนต้องหนักพอที่จะทาให้ลูกสานึกในความประพฤติที่ไม่ดี
- การตีสอนต้องตีอวัยวะที่มีการหนุนเสริ มตามธรรมชาติที่มากพอ เพื่อป้ องกันผลเสี ยที่อาจ
เกิดขึ้นอย่างถาวร
- การฝึ กให้ลูกมีระเบียบทางกายต้องควบคุมดูแล ไม่ใช่คอยแต่จะตี
- หลังการตีสอน ให้กอดลูก ยืนยันและบอกให้ลูกรู ้วา่ เรารักเขา สิ่ งสาคัญคือ เราต้องไม่
กล่าวโทษลูกว่าทาผิดอะไร แต่ให้ลูกบอกด้วยตัวเองว่าเขาทาอะไรผิด
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2.2 พ่อแม่ ทดี่ ีนำลูกไป
ท่านไม่สามารถจะเป็ นพ่อแม่ที่ดีได้โดยเพียงแต่ให้วินยั กับลูก แต่ทา่ นจะต้องนาด้วย หลายครั้ง
เมื่อเราอ่านสดุดี 23 เราคิดว่าคาว่า ทรงนาเป็ นภาษาอังกฤษคาว่า “Leads” แล้วคาว่า ทรงนาอีกคาหนึ่งใน
ข้อ 2.4 คาว่า “Guide” เราคิดว่าทรงนาทั้งสองคานี้คล้ายกัน แต่จริ ง ๆ แล้วต่างกัน
เป็ นแบบอย่างในความรักที่มีต่อพระเจ้า โดยพ่อแม่ตอ้ งให้พระองค์มาเป็ นอันดับหนึ่งในชีวติ
ปฏิบตั ิตวั เหมือนกันทั้งที่ทางานที่บา้ น หรื อที่คริ สตจักร จงเป็ นสม่าเสมอ
อยากให้ลูกเป็ นอย่างไร เราต้องเป็ นอย่างนั้นก่อน
การที่เราบอกให้ลูกทาอย่างนี้ อย่างนั้นไม่สาคัญ แต่ตวั อย่างจากชีวติ ของเราสาคัญกว่าคาพูด นี่
คือสิ่ งที่อาจารย์เปาโลบอกกับคริ สตจักรเอเฟซัส กาลาเทีย ฯลฯ ให้คริ สเตียนใหม่เหล่านี้เดินตาม
แบบอย่างชีวติ ของเปาโล เพราะว่าเปาโลเดินตามพระคริ สต์และนัน่ เป็ นวิธีเดียวกับที่เราทากับลูกของเรา
ลูกไม่รู้วา่ เขาจะเป็ นผูใ้ หญ่ที่ดีได้อย่างไรลูก ๆ ต้องการที่จะให้พอ่ แม่เป็ นตัวอย่างตัดสิ นใจแทน เราจะ
ไม่สามารถให้วนิ ยั แก่ลูกโดยการดุด่าหรื อตะโกนใส่ ลูก ถ้าเราตบหน้าลูก เราจะสอนหรื อลงโทษลูกได้
อย่างไร ถ้าลูกไปตบหน้าเพื่อนที่โรงเรี ยน พระเจ้ ำไม่ เคยคำดหวังให้ เรำเป็ นอะไรทีพ่ ระองค์ ไม่ ได้ เป็ น
เพราะฉะนั้นเราไม่ควรคาดหวังสิ่ งใดในตัวลูกของเราเลยถ้าเราไม่ได้เป็ นแบบอย่างแก่ลูกของเราก่อน
(ทรงนาด้วยตัวอย่าง)
ของขวัญยิง่ ใหญ่ที่สุดที่จะให้แก่ลูกได้คือ การรักแม่ของลูกให้มาก ๆ
อธิ ษฐานและอ่านพระคัมภีร์อย่างเปิ ดเผยต่อหน้าลูก ๆ จะได้เลียนแบบอย่างจากชีวิตเรา
สาแดงชีวติ ที่เปี่ ยมด้วยพระคุณเพื่อไม่ให้ลูกโตขึ้นเป็ นคนชอบเรี ยกร้อง หรื อเป็ นคนอวดดี
ขอโทษทันที่ที่ทาผิดเพื่อให้ลูกเห็นว่าเราถ่อมตัวต่อพระเจ้า และต่อครอบครัวของเรา
เป็ นแบบอย่างในการมีใจรับใช้นาครอบครัวให้มีค่านิยมที่จะรับใช้และแบ่งปั นกัน

2.3 พ่อแม่ ทดี่ ีทำให้ ลูกฟื้ นขึน้
ในฐานะที่เรำเป็ นพ่ อแม่ เรำจะต้ องหนุนใจ ท้ ำทำยลูก แล้ วก็ให้ กำรเกือ้ กูลเขำขึน้ มำ แล้ วอย่ ำยึด
อยู่กบั ควำมบำปของลูกและเอำมำตำหนิอยู่เรื่อยไป
โดยอาชีพข้าพเจ้าเป็ นมัณฑนศิลป์ งานใหม่ก็คือ ต้องตกแต่งบ้านพักในทุ่งนาเก่า ๆ หลังนี้ ซึ่ ง
สร้างในปี 1780 มีอายุ 200 ปี ให้เป็ นบ้านใหม่ บ้านมีรอยร้าวเต็มไปหมด ฐานก็ทรุ ด ดังนั้นจะต้องเข้าไป
ยกฐานขึ้นแล้วก็หนุ นมัน ภาพนี้เปรี ยบเสมือนภายในครอบครัวของเรา ซึ่งมักจะมีรอยร้าวในชีวิตอยู่
เสมอ เมื่อคนในครอบครัวยังมีความสัมพันธ์ต่อกัน มักจะก่อผลกระทบที่ทาให้เกิดความเจ็บปวดขึ้นได้
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ถ้าลูกของเราล้มเหลวในชีวิตนัน่ เป็ นความรับผิดชอบของเราในการดูแลลูก เราจะต้องหนุนลูก
ในขณะที่ลูกอ่อนแอเกินกว่าที่หนุนตัวเองได้ และเชื่ อมัน่ ในตัวเขาแม้วา่ เขาจะไม่เชื่อมัน่ ใจในตัวเอง
บ่อยครั้งพ่อแม่เมื่อเห็นลูกล้มเหลวก็มกั จะแช่งชักหักกระดูกลูกให้ลูกรู ้สึกผิด หรื อพูดกับลูกว่า “คริ ส
เตียนที่ดี เขาไม่ทาอย่างนี้หรอก”, “ลูกเป็ นคริ สเตียนหรื อเปล่านี่” นัน่ คือสิ่ งที่แย่ที่สุดถ้าเราพูดกับลูก กำร
ทีล่ ูกล้ มเหลวในชี วติ ไม่ ได้ หมำยควำมว่ ำ พระเจ้ ำจำกลูกไปแล้ ว แต่ ตอนนั้นแหละทีล่ ูกต้ องกำรกำร
สนับสนุนมำกกว่ ำเวลำอืน่ ๆ ในชี วติ เขากาลังโต กาลังเรี ยนรู ้พยายามเป็ นผูใ้ หญ่ที่เข้มแข็งและดี ถ้าลูก
ล้มเหลวเป็ นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะฟื้ นเขาขึ้นมาใหม่ มีใครบ้างที่พระเจ้าไม่ได้ช่วยจากความบาปผิดแล้ว
ทาไมเราถึงตกอกตกใจเมื่อเวลาลูกทาผิดบาป เป็ นขบวนการที่จะเติบโตเป็ นคนชอบธรรมต่อพระเจ้า
คุณพ่อของข้าพเจ้าไม่เคยเอาความผิดของข้าพเจ้ามาพูดซ้ าอีกหรื อบอกว่า “ไม่รู้พอ่ จะไว้ใจลูกได้อีกหรื อ
เปล่า?” คุณพ่อฟื้ นและสร้างข้าพเจ้าขึ้นมาใหม่ และเชื่อวางใจในตัวข้าพเจ้าอย่างไรก็ดีการ “ฟื้ น” ให้
คานึงถึงสิ่ งเหล่านี้
ก.สั่งสอนและชมเชยลูกต่อหน้าคนอื่นแต่การแก้ไขควรทาเป็ นการส่ วนตัว
ข.ไปไหนมาไหนกับลูก ให้ลูกอยูใ่ กล้ ๆ มากเท่าที่จะทาได้
คุณพ่อของข้าพเจ้ามีอาชีพขายเนื้อและทางานหนักมาก
หลังเลิกงานท่านก็จะใช้เวลาอยูก่ บั
ครอบครัว พูดคุยกับลูก ๆ ดูเบสบอลด้วยกัน
ค.อย่าสอนลูกโดยใช้วธิ ี การขู่หรื อทาให้ลูกกลัว
ง.สัมผัสลูกบ่อย ๆ เช่น กอด จูบ และลูบไล้ดว้ ยความรัก
จ.ให้การยืนยันแก่ลูกเรื่ อย ๆ “ลูกเป็ นคนพิเศษสาหรับพ่อแม่”, “พระเจ้าเตรี ยมแผนการพิเศษ
สาหรับชีวติ ของลูกไว้แล้ว” และ “พ่อแม่ภูมิใจในตัวลูกมาก”
ฉ.เคารพและยกย่องในความเป็ นปั จเจกบุคคลของลูก
ช.เมื่อลูกเติบโตขึ้นพ่อแม่ควรยอมรับทัศนะของลูกที่แตกต่างออกไป ให้เขาแสดงความคิดเห็น
ที่แตกต่างออกไปโดยโดยไม่ไปข่มขู่หรื อคิดว่าลูกไม่เชื่อฟั งที่ทาเช่นนั้น
ซ.บอกลูกว่า “พ่อแม่รักลูก” บ่อยครั้งเท่าที่จะทาได้
ฌ.เมื่อลูกทาอะไรเสร็ จแล้วอย่าไปบอกว่าน่าจะทาอย่างโน้นอย่างนี้ถึงจะดี
ญ.อย่าเปรี ยบเทียบลูกกับลูกคนอื่น ๆ
ฎ.อย่าเรี ยกลูกด้วยคาด่า เช่น โอ้โง่, ซื่ อบื้อ, เจ้างุ่มง่าม, ไอ้อว้ น ฯลฯ
ฏ.ปั ญหาบางปั ญหาที่ลูกสงสัย เมื่อลูกโตพอที่จะเข้าใจแล้วให้พอ่ แม่ให้ลูกฟังว่าทาไมพ่อแม่จึง
ตัดสิ นใจกระทาไปเช่นนั้น
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โจนาส แซล์ค กล่าวว่า “พ่อแม่ที่ดีจะให้รากและปี กแก่ลูก ให้รากเพื่อให้รู้วา่ บ้านอยูท่ ี่ไหน ให้
ปี กเพื่อให้บินไปและทาสิ่ งที่พอ่ แม่สอน”

2.4 พ่อแม่ ทดี่ ีจะนำทำงลูก
การนาในอากัปกิริยาข้อ 2.2 หมายถึงการนาโดยใช้ชีวิตเป็ นแบบอย่าง แต่การนาตรงนี้ หมายถึง
นาด้วยการสัง่ สอน จะต้องทาทั้งสองอย่างคืดเราจะต้องแสดงวิธีที่จะให้เขาทาและทาให้เขาถึงต้องทาสิ่ ง
นั้น คนที่เป็ นมัคคุเทศก์มีขอ้ มูลทุกอย่าง และนาทัศนาจรได้ดีกว่าเรา ในฐำนะทีเ่ รำเป็ นผู้นำ นั่นคือสิ่ งที่
เรำจะต้ องกระทำต่ อสมำชิ กของเรำเพรำะเรำเดินอย่ ำงพระเยซู นำนกว่ำ
เรำศึกษำพระวจนะของ
พระองค์ มำกกว่ำดังนั้นเป็ นหน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของเรำทีส่ อนคนอืน่
ก.ให้ลูกช่วยทางานบ้าน แต่อย่าให้เขาทาสิ่ งที่ยากเกินความสามารถ
- ต ง นให้ลูกรู ้วธิ ี ทางานนั้น ๆ อย่ายกยอในงานที่ลูกทาแล้วผลออกมาไม่ค่อยดีและทางาน
ที่ยากเกินความสามารถ
พ่อแม่จานวนมากคาดหวังว่าลูกจะต้องทาในสิ่ งที่ลูกเองก็ไม่รู้ และอาจนึกว่าชีวติ ที่ลูกดาเนิน
อยูท่ ุกวันนี้ก็ทาให้ลูกรู ้วา่ ลูกครวจะทาอะไร? ยกตัวอย่างถ้าเราเห็นแม่บอกกับลูกอายุ 4 ขวบของเธอว่า
“ไปจัดเตียงนอนของลูกให้เรี ยบร้อย” หนึ่ง เด็กอายุเท่านี้ ไม่สามารถจัดเตียงให้เรี ยบร้อยได้ สองแม้วา่
แม่จะทาตัวอย่างลูกก็ทาให้เหมือนกับที่แม่ทาได้ แม่เองคาดหวังในสิ่ งที่ลูกทาไม่ได้ ถ้าเราชมเชยลูก
แม้วา่ ลูกไม่สมควรจะได้รับคาชมจากเราเลย เตียงที่ลูกจัดเป็ นก้อน ๆ ไม่เรี ยบร้อยสักนิ ดแต่เราบอกลูกว่า
“ลูกจ๋ า ลูกทาได้ยอดเยีย่ มเลย แม่ภูมิใจในตัวลูกเหลือเกิน” ถึงแม้เด็กทาไม่ได้เขาก็ไม่โง่ เขาจะสับสน
หรื อไม่ก็พอใจแค่ผลงานนี่ เราจะสร้างความไม่มนั่ คง ไม่ปลอดภัยให้กบั ลูกและลูกจะพอใจแค่สิ่ง
ธรรมดาเขาจะไม่สามารถหรื อพยายามที่จะไปถึงจุดที่เขาสามารถทาได้ดีที่สุดได้ เพราะฉะนั้นให้เรา
แน่ใจว่าเมื่อเราให้คาสั่งอนลูกเราจะต้องนาให้เขามาถึงจุดที่วา่ เขารู ้วา่ เขาาจะสามารถทาสิ่ งนั้นให้สาเร็ จ
ได้อย่างไร หลังจากสอนให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและถ้าไม่เชื่อฟังอีก เราก็จะต้องกลับไปที่ข้ นั ตอนแรก
อีกคือลงวินยั (อย่าคาดหวังอะไรในสิ่ งที่เราก็ไม่สามารถทาได้)
ข.สอนเรื่ องความตรงเวลา
ค.ให้ลูกทาการบ้านก่อนจะไปเล่น
ง.อย่ายอมให้ลูกผลัดวันประกันพรุ่ งให้ลูกทาสิ่ งที่ชอบน้อยที่สุดก่อน
จ.ให้ลูกเก ของเล่นที่เมื่อเล่นเสร็ จ
ฉ.การเล่นที่แรง ๆ ต้องออกไปเล่นนอกบ้าน
ช.สอนมรรยาทสังคมให้ลูก
ซ.เมื่อเราต้องการให้ลูกอยูร่ ่ วมวงสนทนาในกลุ่มใหญ่ ต้องสอนให้รอจังหวะที่จะพูด
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ฌ.ยอมให้ลูกตื่นสายได้สัปดาห์ละ 1 วันเท่านั้น ถ้านมัสการวันอาทิตย์ วันที่ตื่นสายควรเป็ นวัน
เสาร์
ญ.เมื่อทางานบ้านหรื องานอื่น ๆ ให้พาลูกไปด้วย
ฎ.เปิ ดบัญชีสะสมที่ธนาคารให้ลูกและสอนให้รู้จกั เก็บเงิน
ฏ.พาไปชมศิลปะและดนตรี หลากหลายรู ปแบบ
ฐ.ห้ามลูกพูดคากล่าวโทษใส่ ร้ายผูอ้ ื่น
ฑ.จัดหาพระคัมภีร์ที่เหมาะสมกับวัยของลูกให้เขาและช่วยเขาอ่านทุกวัน
ฒ.อย่าให้ของขวัญลูกเปล่า ๆ ให้เขาทางานและหามันมาได้เอง
ณ.แสดงให้ลูกเห็นแบบอย่างที่ดีและอิทธิ พลของสิ่ งที่ดี
ด.ควบคุมการดูโทรทัศน์ และภาพยนตร์ของลูก

บทสรุป
คาแนะนาที่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูกให้ชนะ
2.1. ทรงกระทาให้ขา้ พเจ้า : ขบวนการฝึ กระเบียบวินยั
2.2. ทรงนาข้าพเจ้าไป : ขบวนการให้แบบอย่าง
2.3. ทรงฟื้ นจิตวิญญาณ : ขบวนการยืนยันและรักษา
2.4 ทรงนาทางข้าพเจ้าไป : ขบวนการให้คาแนะนา
ส่ วนสุ ดท้ายของสดุดี 23 เมื่อเราทาตามหลัก 4 ประการนี้ ผลที่จะตามมาคือ ข้อ 4-6 คือ เมื่อลูก
โตขึ้น เขาจะต้องเผชิ ญกับปั ญหาชีวิต เดินอยูใ่ นหุ บเขาเงามัจจุราชเหมือนกับลูกรู ้สึกว่า “โอโหจะตาย
แล้ว ไปไม่ไหวแล้ว” เมื่อมีความยากลาบากการทดลองในชีวติ แทนที่ลูกอยากจะเลิก ท้อแท้ ไม่เอาแล้ว
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ลูกจะได้รับการหนุนกาลังขึ้นใหม่ เพราะพระคัมภีร์บอกว่าลูกจะไม่กลัวอันตรายใด
ๆ ทั้งสิ้ น เพราะพระเจ้าสถิตอยูก่ บั เขา เขาแน่ใจว่ามีพ่อกับแม่ยนื เคียงข้างเขาอยูเ่ สมอ เขาจะรู ้สึกว่าได้รับ
การปกป้ อง และสามารถเดินผ่านการทดลองที่เกิดขึ้นในชี วติ ของเขาได้
“คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์”
กำรให้ วนิ ัยเป็ นเหมือนคทำ แล้ วก็ธำรพระกรคือ ทิศทำงที่เรำบอกให้ ลูกดำเนินไป เพราะฉะนั้น
วินยั ในชีวติ แล้วก็ทิศทางที่เราให้กบั ลูกจะนามาซึ่ งสันติสุขที่เราให้กบั เขา และในโลกปั จจุบนั ที่เต็มไป
ด้วยความตึงเครี ยด สิ่ งที่ลูกต้องการหรื อเราต้องการที่สุดก็คือ สันติสุข
คนที่มีสันติสุขคือคนที่มีความมัน่ คงความไม่มนั่ คงหรื อความหวัน่ ไหวที่เกิดขึ้นในชี วิตจะสร้าง
ความกระวนกระวาย เราสรุ ปได้วา่ วินยั และคาสั่งสอน ให้ความมัง่ คงในชีวติ แก่เรา
“พระองค์ ทรงเตรียมสำรับให้ ข้ำพระองค์ ต่อหน้ ำต่ อตำศัตรู ของข้ ำพระองค์ ”
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หมายความว่าอย่างไร หมายความว่าเราเป็ นผูช้ นะ คนที่รอบข้างลูกอาจจะเป็ นศัตรู แต่วา่ เรา
จะต้องเป็ นผูท้ ี่เตรี ยมสารับให้กบั ลูก ปรมนิบตั ิลูกเหมือนกับเขาเป็ นผูช้ นะ
“พระองค์ทรงเจิมศีษระของข้าพระองค์ดว้ ยน้ ามัน”
การที่พระเจ้าจะทรงเจิมลูกของเรา ขึ้นอยูก่ บั การเลี้ยงดูอบรมของพ่อแม่ที่มีต่อลูก
“...ความดีและความรักมัน่ คงจะติดตามข้าพเจ้าไป ตลอดวันคืนชีวติ ของข้าพเจ้า”
และข้าพเจ้าจะอยูใ่ นนิ เวศของพระเจ้าสื บไปเป็ นนิตย์
ควำมดีและควำมรักมั่นคงนีจ้ ะกลำยเป็ นอุปนิสัยของลูก เมื่อเรำทำอำกัปกิริยำต่ ำง ๆ ทั้ง 4
ประกำรนี้แล้ วเรำจะเป็ นผู้ทสี่ ร้ ำงอุปนิสัยให้ กบั ลูกและในพระคัมภีร์กบ็ อกว่ ำ เขำจะอยู่ในนิเวศของพระ
เจ้ ำตลอดไปเป็ นนิตย์ นี่คือพระสั ญญำแห่ งสว่ำรำศี

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 3 ฉบับที่ 13 พฤศจิกายน – ธันวาคม 1994, หน้า 53-58.
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