คุณเป็ นพ่อที่ดไี ด้
หน้ าทีใ่ นการเลีย้ งลูกให้ อยู่ในทางของพระเจ้ ายิง่ ใหญ่ นัก
แต่ คุณทาได้
โดย แฟรงค์ คามาซีโอ
แปล ปฏิมา คงสื บชาติ
คุณรู ้มยั ว่าดอกแดนดิลอนเป็ นดอกไม้ประจาวันพ่อ? เล่ากันว่าที่เขาเลือกดอกแดนดิลอนให้เป็ น
ดอกไม้ประจาวันพ่อก็เพราะว่าเมื่อดอกแดนดิลอนถูกเหยียบย่า มันจะขึ้นใหม่และแข็งแรงกว่าเก่า ผม
หวังว่าการเปรี ยบเทียบดอกแดนดิลอนกับผูเ้ ป็ นพ่อเช่นนี้จะเป็ นความจริ ง
เพราะในสังคมปั จจุบนั
บทบาทความเป็ นพ่อกาลังถูกเหยียบย่าอย่างหนักเหลือเกิน
ความล้มเหลวของระบบครอบครัวย่าแย่อย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน เกือบจะทุกครอบครัวใน
ปั จจุบนั ที่ท้ งั พ่อและแม่ตอ้ งออกไปทางานนอกบ้าน ลูก ๆ ของพวกเขาต้องอยูบ่ า้ นโดยไม่มีใครดูแล
บทบาทดั้งเดิมของพ่อแม่ประสบกับความเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือเป็ นหลังมือผูช้ ายที่เป็ นพ่อหลายคน
ต้องรู ้สึกผิดกลัว และสงสัยตัวเอง ผลก็คือ พวกเขามีปัญหาด้านการมองตนเอง นอกจากนั้น ทีวใี นยุค
บริ โภคนิยมยังนิยมวาดภาพว่าพ่อเป็ นผูอ้ ่อนแอ และวาดแม่ให้เป็ นหัวหน้าครอบครัวอีกด้วย
เราจาเป็ นต้องมีพอ่ ในอุดมคติในปั จจุบนั มากกว่าสมัยใด ๆ เพราะสถาบันครอบครัวเป็ น
พื้นฐานของสังคม ถ้าเราต้องการสร้างสังคมที่แข็งแกร่ ง เราก็ตอ้ งสร้างครอบครัวที่แข็งแกร่ งก่อน และ
ครอบครัวที่แข็งแกร่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ตอ้ งมีสามีและพ่อที่ดูแลเอาใจใส่ ครอบครัว
พ่อหลายคนที่อ่านบทความนี้ อาจจะคิดว่าการที่จะเป็ นพ่อที่มีความสามารถ
และเป็ นพ่อที่
เหมือนพระเยซูคริ สต์น้ นั เป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ คุณบางคนอาจจะหนักใจกับครอบครัวและหน้าที่การ
งานที่เรี ยกร้องความเอาใจใส่ จากคุณเต็มแก่ คุณอาจจะกาลังเผชิญกับการหย่าร้างหรื อมีปัญหากับลูก ๆ
หรื อบางทีคุณอาจจะเป็ นคนเดียวที่ตอ้ งเล่นบทบาททั้งพ่อและแม่
แต่ไม่วา่ คุณจะอยูใ่ นสถานการณ์ใดคุณสามารถเป็ นพ่อในอุดมคติได้ คุณพ่อทั้งหลายครับ ไม่ มี
สู ตรตายตัวทีจ่ ะเปลีย่ นเราให้ กลายเป็ นพ่อแม่ ทปี่ ระสพความสาเร็จได้ แต่ พระคัมภีร์ได้ ให้ หลักการเพือ่
เราทาตาม และต่ อไปนีค้ ือลักษณะของพ่ อในอุดมคติทคี่ ุณสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ในชี วติ ประจาวันได้
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1. พ่ อในอุดมคติต้องบังเกิดใหม่ “เราบอกความจริ งแก่ท่านว่า ถ้าผูใ้ ดไม่ได้บงั เกิดใหม่ ผูน้ ้ นั จะ
เห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” (ยอห์น 3:3) การบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณเชื่อใน
หัวใจและสารภาพด้วยปากของคุณว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอดของคุณ (โรม
10:9,10) ถ้าคุณต้องการบังเกิดใหม่ คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในจิตใจ ความคิดและวิถีชีวติ คุณจะมีความ
รักใหม่ต่อภรรยาและลูกของคุณ คุณจะทาทุกอย่างแตกต่างจากที่คุณเคยทาก่อนหน้านี้
ผมไม่ได้หมายความว่าคุณจะกลายเป็ นคนเคร่ งศาสนาและยึดพระบัญญัติการไปโบสถ์ การ
ถวายเงิน และการช่วยเหลือลูกเสื อไม่ได้ทาให้คุณเป็ นคริ สเตียนขึ้นมาได้ และจะไม่ได้ทาให้คุณเป็ นพ่อ
ในอุดมคติดว้ ย
ถ้าคุณรู ้สึกล้มเหลวในการเป็ นพ่อคุณต้องจาไว้วา่
เมื่อคุณบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณคุณจะ
กลายเป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างใหม่ สิ่ งเก่า ๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็ นสิ่ งใหม่ท้ งั นั้น (2 โคริ นธ์ 5:17) คุณจะ
สามารถจากัดภาพพจน์ในแง่ลบ, การเป็ นตัวอย่างที่ไม่ดี และความคิดเกี่ยวกับพ่อที่ไม่ถูกต้องของคุณ
ออกไป แล้วแทนที่สิ่งเหล่านั้นด้วยความคิดเกี่ยวกับพ่อที่มาจากพระคัมภีร์ซ่ ึ งคุณสามารถกระทาตาม
ด้วยกาลังที่มาจากพระเจ้า
2. พ่ อในอุดมคตินับถือและเชื่ อฟังพระวจนะของพระเจ้ า ผูเ้ ขียนสดุดีถามว่า “ทาอย่างไรหนุ่ม
ๆ จึงจะรักษาตัวให้บริ สุทธิ์ ได้” คาตอบก็คือ “โดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์” (สดุดี
119:9)
การที่คุณจะเป็ นพ่อที่รักพระเจ้าได้น้ นั คุณต้องรักพระวจนะของพระเจ้าก่อน ให้พระวจนะของ
พระเจ้าเป็ นศูนย์กลางในชีวติ และครอบครัวของคุณ ผมไม่ได้หมายความว่าวางเกณฑ์เกี่ยวกับพระคัมภีร์
ไว้โชว์ที่โต๊ะกาแฟเท่านั้น แต่หมายถึงนาพระวจนะของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตจนทาให้ภรรยาและลูกของ
คุณหิวกระหายพระวจนะของพระเจ้า
พระคัมภีร์จะต้ องเป็ นสิ ทธิอานาจขั้นเด็ดขาดสู งสุ ดในการ
ตัดสิ นใจของคุณทุกครั้ งรวมทั้งการตัดสิ นใจเกีย่ วกับลูก ๆ ด้ วย
จัดเวลาไว้สาหรับการนมัสการประจาวัน เลือกข้อพระคัมภีร์ที่คนในครอบครัวทุกคนสามารถ
ท่องจาได้ ทุ่มเทพยายามไม่ให้รายการอื่นมาทาลายรายการนมัสการประจาวันของครอบครัว ถ้ าลูก ๆ
ของคุณไม่ ได้ เรียนรู้ ทจี่ ะนับถือพระวจนะของพระเจ้ าทีบ่ ้ านของพวกเขา พวกเขาก็จะไม่ เรียนรู้ ความ
นับถือนั้นทีโ่ บสถ์ และที่รวีวารศึกษาด้ วย
3. พ่ อในอุดมคติปฏิเสธความไม่ สะอาดในชี วติ ประจาวัน ความไม่ถูกต้องทางจริ ยธรรมจะ
ทาลายความรักของคุณที่มีต่อพระเจ้าและต่อครอบครัวของพระเจ้า มันจะทาลายความรู ้สึกไวต่อความ
ต้องการของครอบครัวของคุณเองด้วย
ความคิดและความประพฤติที่ขดั ต่อศีลธรรมจะทาลาย
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ความสามารถของคุณในการทาตามระเบียบวินยั และถ้าคุณยอมให้ความไม่ถูกต้องทางศีลธรรมเข้ามามี
ส่ วนในชีวติ ด้านหนึ่งด้านใดของคุณ คุณก็จะผ่อนปรนกับลูก ๆ ของคุณในด้านนั้น
ถ้าคุณต้องการเป็ นพ่อคริ สเตียนที่ดี คุณต้องไม่ยอมให้ความผิดทางศีลธรรมเข้ามาในความคิด
และพฤติกรรมของคุณจนมันครอบงาชีวิต ระมัดระวังในสิ่ งทีค่ ุณเห็น สิ่ งทีค่ ุณอ่ าน สิ่ งที่คุณพูด วิธีทคี่ ุณ
คิดและสิ่ งทีค่ ุณปล่ อยให้ เข้ ามาในความคิดของคุณ
รู ปโป๊ เป็ นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของศัตรู มันจะทาลายความรักที่มนุษย์มีต่อพระเจ้า ต่อภรรยา
และต่อลูก ๆ ของเขา มันจะทาลายชีวติ สมรสโดยทาให้เขาล่วงประเวณี ทางความคิดและบิดเบือน
ความคิดเรื่ องความรักของมนุ ษย์ดว้ ยการผูกมัดเขาด้วยวิญญาณแห่งราคะตัณหา
ถ้าคุณต้องการเลี้ยงดูครอบครัวของคุณให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้า คุณต้องมองว่ารู ปโป๊
เป็ นงูที่มีพิษสงร้ายแรงที่สุดที่พร้อมเสมอที่จะฉกเรา คุณอาจจะได้เห็นรู ปโป๊ บางชนิดทุกวัน มันอาจจะ
เป็ นรู ปโปสเตอร์ ในที่ทางาน ป้ ายโฆษณาบนทางด่วน โฆษณาในนิตยสารหรื อโฆษณาในโทรทัศน์
หลีกเลี่ยงสิ่ งเหล่านี้เท่าที่คุณทาได้ และอย่าปล่อยให้ความคิดของคุณหมกมุ่นอยูก่ บั สิ่ งที่คุณหลีกเลี่ยง
ไม่ได้
4. พ่ อในอุดมคติยาเกรงพระเจ้ า “ความยาเกรงพระเจ้า เป็ นที่เริ่ มต้นของปั ญญา และซึ่งรู้จกั องค์
บริ สุทธิ์ เป็ นความรอบรู ้” (สุ ภาษิต 9:10) ก้าวแรกของสติปัญญาและความเข้าใจคือความยาเกรงพระเจ้า
คือการให้เกียรติและเคารพนับถือพระเจ้า และดาเนินชีวิตโดยการพึ่งฤทธานุภาพของพระองค์
“ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ได้ลบมลทินบาปชัว่ และคนหลีกความชัว่ ร้ายได้โดยความยา
เกรงพระเจ้า” สุ ภาษิต 16:6 ความยาเกรงพระเจ้ามาจากการที่คุณระมัดระวังว่าพระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ ยุติธรรม
และทรงฤทธานุภาพกาลังสถิตอยูก่ บั คุณ พระองค์ทรงเห็นความคิด คาพูด การกระทาทั้งสิ้ นของคุณ
และพระองค์จะตัดสิ นสิ่ งเหล่านั้น
จาไว้ ว่าความยาเกรงพระเจ้ าเป็ นกุญแจสู่ ชีวติ ทีอ่ ุดมสมบูรณ์ “บาเหน็จของความถ่ อมใจและ
ความยาเกรงพระเจ้ า คือความมั่งคั่ง เกียรติ และชีวติ ” (สุ ภาษิต 22:4)
5. พ่ อในอุดมคติตื่นตัวต่ ออิทธิพลชั่ วทีส่ ามารถทาลายครอบครัวของเขา ลองคิดถึงอิทธิพลที่
ภรรยาและลูก ๆ ของคุณต้องเผชิญทุกวัน อิทธิ พลที่ทาให้พวกเขามีวธิ ี คิด ทา และรู ้สึกอย่างที่พวกเขามี
เช่น โทรทัศน์ ดนตรี และความรู ้ทางโลก คุณระมัดระวังคนที่คุณรักจากอิทธิ พลชัว่ เช่นนี้หรื อไม่
คุณรู ้อะไรแค่ไหนว่าในโรงเรี ยนของลูกมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
พวกเขาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับพระเจ้า,
ศีลธรรม และปรัชญาในการดาเนินชีวิตอย่างไรกันบ้าง พวกเขาเรี ยนว่าการทาแท้งเป็ นเรื่ องถูกต้อง
หรื อไม่ หรื อเรี ยนว่าเรื่ องการรักร่ วมเพศเป็ น “วิถีชีวติ ชนิดหนึ่ง” ที่ยอมรับได้หรื อเปล่า หรื อพวกเขา
เรี ยนว่าคริ สเตียนเป็ นพวกคลัง่ ศาสนาและมีความคิดแคบ
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จงขจัดความคิดอิทธิ พลที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้ออกจากบ้านของคุณ ไม่วา่ จะเป็ นหนังสื อรู ปโป๊ หรื อ
นิตยสาร วัสดุสร้างอารมณ์ สิ่ งของเกี่ยวกับลัทธิความเชื่อ ดนตรี ที่กบฏและต่อต้านสิ ทธิ อานาจหรื อ
มาตรฐานทางศีลธรรม รวมทั้งหนังสื อที่เกี่ยวกับศาสนา และลัทธิสอนผิดทั้งหลาย
เติมบ้านของคุณแทนที่สิ่งเหล่านั้นด้วยหนังสื อและดนตรี คริ สเตียน พระคัมภีร์ คู่มือเฝ้ าเดี่ยว
และชีวประวัติของชายหญิงที่ยงิ่ ใหญ่ของพระเจ้า ตกแต่งผนังบ้านของคุณด้วยข้อความที่แสดงถึงการ
ยอมจานนต่อพระเจ้า ความยิ่งใหญ่และความสวยงามของพระองค์
6. พ่ อในอุดมคติรักลูกแต่ ละคนโดยการมองเห็นคุณค่ าของบุคคลและศักยภาพของเขา ในฐานะ
ที่คุณเป็ นพ่อคริ สเตียนที่ดี
คุณต้องมองเห็นจุดเด่นและจุดอ่อนของสมาชิกครอบครัวแต่ละคน
สนับสนุนจุดเด่นของพวกเขา และคิดหาทางที่จะฝึ กอบรมพวกเขาเพื่อพัฒนาจุดอ่อนเหล่านั้น
พ่อรักลูกเสมอไม่วา่ ลูกจะผิดหรื อถูก ลูก ๆ ของคุณอาจจะทาให้คุณเสี ยใจด้วยการทาชัว่ แต่คุณ
ต้องไม่ทาให้พวกเขาคิดว่าคุณจะตัดพ่อตัดลูกกับพวกเขา ถ้าพวกเขาทาชัว่ ลงวินยั ลูก ๆ ของคุณ แต่อย่า
ทาให้พวกเขารู ้สึกว่าคุณทาโทษพวกเขาเพราะคุณรักพวกเขาน้อยลง
ความลาเอียงเป็ นอุปสรรคใหญ่ ต่อความรักแท้ ภายในครอบครัว ถ้ าคุณรักลูกคนหนึ่งมากกว่ าลูก
คนอืน่ ๆ ลูกของคุณจะต่ อต้ านคุณ พวกเขาจะไม่ต่อต้านคุณเท่านั้น แต่จะรังแกลูกที่คุณรักด้วย อย่า
ปล่อยให้มีความลาเอียงในบ้านของคุณ
7. พ่ อในอุดมคติต้องมีมารยาท ความรักจะต้องแสดงออกเป็ นการกระทากิริยามารยาทของคุณ
เป็ นสิ่ งที่บอกให้คนอื่นทราบว่าคุณคิดกับพวกเขาอย่างไร กิริยามารยาทที่ไม่สุภาพเป็ นหลักฐานชัดเจน
ซึ่ งจะแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ให้เกียรติภรรยาและลูกของคุณ หรื อไม่ได้เชยชมพวกเขาในฐานะที่พวกเขา
เป็ นคนสาคัญ
กิริยามารยาทที่ไม่สุภาพของพ่อ จะมีผลต่อทุกคนในครอบครัว ลูกชายของคุณจะไม่เคารพแม่
ของเขาและพี่นอ้ งที่เป็ นผูห้ ญิงของเขา ภรรยาและลูกสาวของคุณจะเกลียดชังผูช้ าย
กิริยามารยาทที่ดีมกั จะมีความสาคัญต่อผูห้ ญิงมากกว่าต่อผูช้ าย ครอบครัวของคุณอาจจะพูดว่า
พวกเขาอยากจะให้คุณเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เช่น สิ่ งที่ทาให้พวกเขารู ้สึกอับอาย ฟังพวกเขา และปฏิบตั ิ
ต่อพวกเขาอย่างมีกิริยามารยาทที่เหมาะสม
8. พ่ อในอุดมคติจัดหาสิ่ งต่ าง ๆ ให้ ครอบครัวโดยทางานอย่ างมีสมดุล พ่อคริ สเตียนที่ดีจะต้อง
ไม่ปล่อยให้ครอบครัวของตนยากจนหิ วโหย อัครทูตเปาโลกล่าวว่า “ถ้าแม้ผใู ้ ดไม่เลี้ยงดูวงศ์ญาติของ
ตน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ คนในบ้านเรื อนของตน ผูน้ ้ นั ก็ได้ปฏิเสธพระศาสนาเสี ยแล้ว และชัว่ ยิง่ กว่า
คนที่ไม่ได้เชื่อเสี ยอีก” (1 ทิโมธี 5:8)
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เราจาเป็ นต้องกาจัดท่าทีที่ไม่ถูกต้องของเราเกี่ยวกับการทางาน พระธรรมปฐมกาลเปิ ดเผยให้
เราเห็นว่าพระเจ้าสร้างเราให้ทางานและให้เกิดผล (ปฐมกาล 2:15) ในโลกที่ตกลงสู่ ความบาปนี้ เรา
ได้รับอาหารประจาวันของเราโดยต้องแลกมาจากหยาดเหงื่อ
ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ได้สิ่งที่เรา
ต้องการ (ปฐมกาล 3:17,19)
พระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มบอกเราว่า ชายหญิงที่มีความเชื่อทั้งหลายผูกพันอยูก่ บั งานที่เราเรี ยกว่า
“งานทางฝ่ ายโลก” พวกเขาเลี้ยงดูแกะ, สร้างเมือง, รับใช้กษัตริ ย,์ เป็ นหมอ, จับปลา, เก็บภาษี และสอน
ในโรงเรี ยน พวกเขาทาสิ่ งเหล่านี้ไปพร้อม ๆ กับการรับใช้พระเจ้า การทรงเรี ยกให้ทาธุ รกิจเป็ นสิ่ งที่
ถูกต้องตามกฎหมายและเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าพอ ๆ กับการทรงเรี ยกอื่น ๆ
มีความคิดสุ ดโต่ งสองประการในสั งคมของเราทีไ่ ม่ ถูกต้ องนั่นคือ บางคนดูถูกการงาน และบาง
คนบูชาการงาน
คุณมองว่าการทางานเป็ นความชัว่ ร้าย หรื อคิดว่างานที่ดีในอุดมคติคือ งานที่ไม่ตอ้ งเหนื่อยแต่
ให้ผลตอบแทนมหาศาลหรื อไม่ นัน่ เป็ นท่าทีที่ไม่ถูกต้องและพระเจ้าจะไม่อวยพระพร
คุณบูชาการงานของคุณราวกับว่ามันเป็ นเทพเจ้าหรื อไม่ คุณคุกเข่าของคุณลงต่อแท่นบูชาแห่ง
อาชีพของคุณหรื อไม่ นัน่ เป็ นการนับถือรู ปเคารพและพระเจ้าจะไม่อวยพระพรด้วย
อย่ าดูถูกงานของคุณ และอย่ าบูชาการงาน คุณต้ องเป็ นคนทางานสั ตย์ ซื่อและฉลาด รับใช้ พระ
เจ้ าในขณะทีเ่ ลีย้ งดูครอบครัว ถ้าการงานเอาเวลาทั้งหมดของคุณไปจนคุณไม่มีเวลาให้ครอบครัว คุณ
จาเป็ นต้องเปลี่ยนเวลาทางานและพฤติกรรมในการทางาน
9. พ่ อในอุดมคติต้องดูแลสุ ขภาพฝ่ ายวิญญาณของลูก ลูกของคุณมีสภาพฝ่ ายวิญญาณอย่างไร
การที่พวกเขาไปโบสถ์ไม่ได้หมายความว่าพวกเขามีสภาพจิตวิญญาณที่ดี ผมเติบโตขึ้นมาโดยไปโบสถ์
อย่างสม่าเสมอ ผมรู ้ดีวา่ การแกล้งทาเป็ นสนใจง่ายแค่ไหน ในขณะเดียวกันผมก็เหิ นห่างจากพระเจ้าและ
เดินเข้าสู่ นรก
ลองมาดูเงื่อนงาทีจ่ ะทาให้ คุณรู้ ว่าลูก ๆ ของคุณมีสภาพฝ่ ายวิญญาณอย่ างไร?
- ฟังสิ่ งที่พวกเขาคุยกัน เด็ก ๆ มักจะคุยเรื่ องที่พวกเขาชอบและสนใจ
- คุณตอบสนองต่อเรื่ องฝ่ ายวิญญาณที่คุณพูดคุยให้พวกเขาฟังอย่างไร พวกเขามีคาถามเกี่ยวกับ
มาตรฐานในการดาเนิ นชีวติ และความคิดเกี่ยวกับชีวติ ของคุณหรื อไม่
- ลูก ๆ ของคุณเลือกคนชนิดใดเป็ นเพื่อน
- จงตื่นตัวกับการต่อต้านของลูกในระยะแรก พระคัมภีร์บอกว่า “เพราะการกบฏก็เป็ นเหมือน
บาปแห่งการถือฤกษ์ถือยาม และความดื้อดึงก็เป็ นเหมือนบาปชัว่ และการไหว้รูปเคารพ” (1 ซามูเอล
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15:23) ถ้าลูก ๆ ของคุณแสดงกิริยาดื้อด้าน คุณควรจะอธิ บายให้พวกเขาฟังว่า การกบฏคืออะไรและมัน
จะมีผลต่อชีวิตของพวกเขาอย่างไร
10. พ่ อในอุดมคติรักแม่ ของลูก ๆ เด็ก ๆ จาเป็ นต้องรู ้วา่ พ่อและแม่ของพวกเขารักซึ่ งกันและกัน
และจะอยูด่ ว้ ยกันตลอดไป เด็ก ๆ บางคนที่ไม่เคยเห็นพ่อของตัวเองแสดงความรักต่อแม่ก็จะพัฒนา
ความคิดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผูห้ ญิง เด็ก ๆ จาเป็ นต้องเห็นการแสดงความรักระหว่างพ่อแม่ของตน ถ้า
คุณรักภรรยาและปฏิบตั ิต่อเธออย่างดี ลูก ๆ ของคุณก็จะรู ้สึกมัน่ คงมากขึ้น
ถ้าคุณและภรรยาของคุณมีปัญหาอย่าถกเถียงกันต่อหน้าเด็ก ๆ เพราะการทาเช่นนั้นจะทาให้
เด็ก ๆ รู ้สึกไม่มนั่ คง ถ้าคุณรู ้สึกว่าคุณกาลงจะ “ระเบิด” ด้วยความโกรธอยูแ่ ล้ว อย่าระเบิดต่อหน้าเด็ก ๆ
แต่คุณทั้งสองคนควรจะไปหาที่ส่วนตัวคุยกัน ถ้าครอบครัวหรื อชีวติ สมรสของคุณมีความกดดันที่แก้ไข
ไม่ได้ คุณควรจะไปหาที่ปรึ กษาคริ สเตียน
ชีวติ สมรสที่ดีเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่สุดสิ่ งหนึ่งในสังคมของเรา โดยเฉพาะอย่างยิง่ วัยรุ่ นจาเป็ นต้อง
เห็นชีวิตสมรสที่ยงั่ ยืน และพวกเขาต้องรู ้วา่ การหย่าร้างไม่ได้เป็ นทางออก คุณควรจะแสดงให้ พวกเขา
เห็นว่าคามั่นสั ญญาในชีวิตแต่ งงานสามารถยัง่ ยืนอยู่ได้ แม้ ว่าวัฒนธรรมจะพยายามทาลายชี วติ แต่ งงาน
นั้น
11. พ่ อในอุดมคติเป็ นแบบอย่ างในการติดตามพระเจ้ า ถ้าเราเป็ นคริ สเตียนตัวอย่างที่ดีต่อลูก ๆ
จะเป็ นอิทธิ พลที่สาคัญซึ่ งจะสอนเขาได้ดีกว่าคาสอนและคาเทศนา ไม่วา่ คุณจะชอบหรื อไม่ก็ตาม คุณ
กาลังอยูบ่ นเวทีโดยมีคนดูที่จอ้ งมองคุณอยูต่ ลอดเวลา
คุณบอกเขาอย่างหนึ่งแล้วทาอย่างหนึ่งหรื อ? คุณบอกเขาว่าสิ่ งที่ดีที่สุดในชีวติ ไม่สามารถซื้ อได้
ด้วยเงินแต่ซ้ื อของเล่นแพง ๆ ให้เขาหรื อเปล่า, คุณสอนลูกให้มีใจเมตตาในขณะที่คุณเองตะโกนด่าคนที่
ขับรถอย่างไม่ระมัดระวังหรื อเปล่า, คุณเทศนาเรื่ องความสัตย์ซื่อและการเคารพกฎหมายแล้วโกงภาษี
และเปล่า? คุณพูดต่อต้านเรื่ องยาเสพติดและเหล้าแล้วเสพย์สิ่งเหล่านั้นหรื อเปล่า
อะไรสาคัญที่สุดในคาสอนของคุณ ลูก ๆ ของคุณเรี ยนรู้เรื่ องศีลธรรมจากการมองคุณเป็ น
ตัวอย่าง หรื อสิ่ งที่คุณดูจากโทรทัศน์
แล้วความเชื่อของคุณเป็ นอย่างไร คุณสอนให้ลูก ๆ ของคุณเชื่อมัน่ ในพระเจ้าหรื อเปล่า หรื อ
เชื่อในตัวเอง หรื อเงิน?
12. พ่ อในอุดมคติมีความมุ่งมั่นไม่ หยุดยั้ง พ่อแม่หลายคู่รู้สึกล้มเหลว ผมเข้าใจในความรู ้สึกนั้น
ของพ่อแม่ ในช่วงเวลาแห่งความโกรธเมื่อทุกอย่างดูเหมือนผิดพลาดไปทั้งหมด และลูกน้อยของคุณยัง
ทาเลอะเทอะ บางทีคุณอาจจะอาละวาดเอากับเขาและพูดในสิ่ งที่คุณไม่ควรพูด บางทีคุณอาจจะรู ้สึก
เหมือนล้มเหลวในฐานะที่เป็ นพ่อแม่
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ไม่วา่ คุณจะล้มเหลวหรื อไม่ก็ตาม คุณสามารถเป็ นพ่อที่ประสพความสาเร็ จได้ คุณสามารถเป็ น
พ่อที่จะสะท้อนลักษณะของพระบิดาในสวรรค์ได้ แต่คุณไม่สามารถทาได้ดว้ ยตนเอง
พระเยซู คริสต์ อยู่เพือ่ ช่ วยคุณ ให้ คุณยื่นมือของคุณออกสู่ พระบิดาในสวรรค์ ขอด้ วยความเชื่ อ
ให้ พระเจ้ าสถิตอยู่กบั คุณและประทานกาลังให้ กบั คุณและพระองค์ จะทรงประทานพระคุณแก่ คุณทุก ๆ
วันเท่าทีค่ ุณต้ องการ แล้ วคุณก็จะสามารถเป็ นพ่ ออย่ างทีค่ ุณอยากจะเป็ น
ใช่ แล้ ว คุณทาได้ !

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 4 ฉบับที่ 19 พฤศจิกายน - ธันวาคม 1995, หน้า 19-25.
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