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พ่อ : ผู้น ำครอบครัว เลีย้งลูกให้ชนะ 
โดย อจ.เดวี ่ติตัส 

การเป็นผูน้ าท่ีดีในครอบครัว หมายถึงการน าพาครอบครัวไปถึงจุดหมายท่ีพระเจา้ทรงมีพระ
ประสงคห์รือแผนการส าหรับคนในครอบครัว เพราะถา้เราในฐานะท่ีเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้ สามารถน าคน
ทั้งโลกมาถึงพระเจา้ได ้ แต่ไม่สามารถน าหรือดูแลครอบครัวของเราก็เท่ากบัศูนย ์ เพราะฉะนั้นความ
รับผดิชอบท่ีพระเจา้ประทานใหก้บัเราก็คือครอบครัวของเราเอง 

ตลอดขั้นตอนการอบรมเล้ียงลูกใหช้นะใหเ้ราคิดเสมอวา่ เราเป็นผูดู้แลลูกไม่ใช่เจา้ของชีวติลูก 
พระคมัภีร์บอกวา่ “มีแต่พระเจา้เท่านั้นท่ีเป็นเจา้ของทุกส่ิง” เราเป็นเพียงผูดู้แลทรัพยส์มบติั เราเพียง
ท างานแทนพระองคเ์ท่านั้น หลกัการเป็นผูน้ าท่ีดีท่ีพระเยซูคริสตม์อบใหแ้ก่เราในฐานะท่ีเราเป็นผูน้ า
ครอบครัว ขา้พเจา้แน่ในวา่ท่านประสงคท่ี์จะน าเร่ืองน้ีไปสอนในคริสตจกัรของท่านดว้ย แต่เราเรียนรู้
ส่ิงเหล่าน้ีดว้ยตวัของเราเองก่อน เราคงไม่อยากรู้สึกผดิท่ีช้ีน้ิวใหค้นโนน้คนน้ีท าอะไรโดยท่ีตวัเราไม่ได้
กระท าหรือท าไม่ได ้ มีใครบา้งท่ีมิไดป้รารถนาใหลู้กหลานของตนอยูใ่นนิเวศของพระเจา้ชัง่นิรันดร์ 
ดงันั้นใหเ้ราดูขั้นตอน 2 ประการคือ 

1. จุดมุ่งหมายหลกัในการเล้ียงลูก 
2. วธีิไปใหถึ้งจุดหมาย 

1. จุดหมำยหลกัในกำรเลีย้งลูก 

1.1 เพื่อใหลู้กรู้จกัและรักพระเจา้ พระบิดา พระเยซูคริสต ์โดยส่วนตวั และดว้ยความร้อนรน 
1.2 เพื่อใหลู้กโตข้ึนเป็นคนมีระเบียบวนิยั และมีบุคลิกท่ีดี 
1.3 เพื่อใหลู้กเติบโตข้ึนเป็นคนหนุ่มสาว และเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีความรับผดิชอบ 
4.1 เพื่อใหลู้กเป็นคนเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผอ่าทรความรู้สึกของผูอ่ื้น มีใจเมตตาและรักผูอ่ื้น 

2. วธีิไปให้ถงึจุดหมำย 

ค าแนะน าท่ีดีท่ีสุดในการเล้ียงลูกใหช้นะอยูใ่นสดุดี 23 กล่าววา่ “พระองคท์รงกระท าต่อ
ขา้พเจา้ พระองคท์รงน าขา้พเจา้ พระองคท์รงฟ้ืนจิตวิญญาณขา้พเจา้ ทรงน าขา้พเจา้ไปในทางชอบ
ธรรม” บางคร้ังเราไม่ไดส้ังเกตอากปักิริยาทั้ง 4 ประการในพระคมัภีร์ แต่สดุดีทั้งบท เป็นเหมือนกบั
พื้นฐานท่ีสร้างสดุดีทั้งเล่มข้ึนมาได ้ ขา้พเจา้อยากจะแบ่งปันถึงอากปักิริยา 4 ประการท่ีมีความส าคญัต่อ
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การเป็นผูน้ าท่ีดีในครอบครัว ขอ้ความสุดทา้ยของพระธรรมตอนน้ีบอกวา่ เราจะอาศยัอยูใ่นนิเวศของ
พระเจา้สืบไป 

น่ีหมายความวา่อยา่งไร? หมายความวา่มีท่ีมาของขอ้นั้นท่ีบอกวา่เราจะอาศยัอยูใ่นนิเวศของ
พระเจา้ไดอ้ยา่งไรในสามขอ้แรก น่ีคือทศันะของพระเยซูคริสตท่ี์พระองคท์รงใช ้ เพื่อเราจะสามารถอยู่
ในพระนิเวศของพระเจา้ไดต้ลอดไปเป็นนิตย ์ ในฐานะท่ีเราเป็นพ่อแม่ หรือผูป้กครองของลูก ๆ เรา
จะตอ้งใชต้วัอยา่งน้ีท่ีจะน าลูก ๆ  

2.1 พ่อแม่ทีด่ีกระท ำต่อลูก 

ในฐำนะทีเ่รำเป็นพ่อแม่เรำต้องสร้ำงระเบียบวนัิยให้กบัลูกของเรำ น่ันคือควำมหมำยของค ำว่ำ 
ทรงกระท ำ ตอนขา้พเจา้อาย ุ 14 เป็นวยัรักสนุกมากขา้พเจา้กบัเพื่อนวางแผนเพื่อจะไปงานเตน้ร าโดย
โกหกคุณพอ่วา่ไปคา้งบา้นเพื่อนซ่ึงอยูอี่กเมืองหน่ึง เราก็เขา้ไปในงานเตน้ร านั้นพอดนตรีเร่ิมบรรเลง
ขา้พเจา้ก็ออกไปเตน้ร ากบัหนุ่ม ๆ เม่ือเตน้ร าไปไดป้ระมาณชัว่โมงกวา่ ๆ ก็ไดย้นิเสียงฝีเทา้เดินตรงเขา้
มาหาหนัไปอีกทีพบวา่คุณพ่อมายนือยูต่รงหนา้หวัใจของขา้พเจา้ตกไปอยูท่ี่ตาตุ่ม คุณพอ่ก็บอกวา่ “เดวี่ 
กลบับา้น” ขา้พเจา้ก็เก็บกระเป๋าตามเขา้ไปนัง่ในรถ ระหวา่งทางท่ีนัง่กลบับา้นคุณพอ่ไม่พดูสักค าเดียว 
ไม่ตะโกนใส่ ไม่ด่าวา่ หรือแทนท่ีจะพดูวา่ “ท าไมลูกท าอยา่งน้ี” ไม่มีเสียงใด ๆ จากปากของคุณพอ่ เม่ือ
ถึงบา้นขา้พเจา้ถามคุณพอ่วา่ “ใครบอกพอ่วา่หนูไปเตน้ร า นอ้งชายใช่ไหม?” คุณพอ่บอกวา่ไม่ใช่ “พระ
เจา้บอกวา่ลูกอยูท่ี่ไหน” 

ขา้พเจา้มีพอ่ให้ระเบียบวนิยั และพอ่ท่ีกระท าต่อตวัขา้พเจา้มากพอท่ีต่อตวัขา้พเจา้ คุณพอ่รัก
ขา้พเจา้มากพอท่ียอมสละจากความสะดวกสบายยอมล าบากขบัรถไปตามขา้พเจา้ซ่ึงอยูอี่กเมืองหน่ึง 
เพื่อท าตามพระสุรเสียงของพระเจา้ท่ีบอกกบัคุณพอ่วา่ขา้พเจา้อยูท่ี่ไหน 

คุณพอ่กระท าต่อขา้พเจา้คือ ใหร้ะเบียบวนิยัในชีวิต กระท าใหก้ลบับา้นในคืนนั้นขา้พเจา้ไม่รู้วา่
อะไรจะเกิดข้ึนกบัชีวติหากวา่คืนนั้นไม่ไดต้ามคุณพอ่กลบับา้น แต่พระบิดาพระเจา้ทรงทราบวา่อะไร
อาจจะเกิดข้ึน เพราะวา่ขา้พเจา้ทั้งโกรธทั้งหลอกลวงไปเจอผูช้ายท่ีอายมุากกวา่ แต่พระเจา้ทรงเป็นผู ้
เล้ียงของขา้พเจา้ รักขา้พเจา้มากพระองคท์รงกระท าต่อขา้พเจา้ (พระองคไ์ม่สามารถทรงกระท าส่ิงนั้น
ไดถ้า้คุณพอ่ไม่เช่ือฟังและท าตามพระสุรเสียงของพระองค)์ พระเจา้ทรงสัตยซ่ื์อต่อเราในฐานะท่ีเราเป็น
พอ่แม่ลูก ดงันั้นพระองคท์รงตรัสกบัเรา 

ก.สอนใหลู้กมีความเด็ดขาดในชีวติพระเจา้สร้างกฎและเราตอ้งท าตามเพื่อชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
และประสพความส าเร็จ 
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ควำมเด็ดขำดของพระเจ้ำจำกพระค ำบำงตอน 

- ใหเ้ราสัตยซ่ื์อตลอดเวลาไม่วา่เราจะอยูใ่นสถาการณ์ใด ๆ 
- ใหเ้รานมสัการพระองคเ์ท่านั้น และใหพ้ระองคเ์ป็นอนัดบัหน่ึงในชีวติ 
พระคมัภีร์บอกชดัเจนวา่ การขโมยทุกรูปแบบเป็นความผิดและตอ้งถูกท าโทษ 
- ไม่ใหอ้ภยักิจกรรมทางเพศใด ๆ นอกจากการแต่งงานของหญิงกบัชายเท่านั้น 
- ใหเ้ราเคารพในอ านาจทุกรูปแบบตั้งแต่อ านาจของพระเจา้, พอ่แม่, รัฐบาล ฯลฯ 
ข. วางแนวทางไวช้ดัเจนวา่ตวัเองคาดหวงัส่ิงใดไวบ้า้ง อาทิเช่น 
- อยา่ยอมให้โตแ้ยง้หรือด้ือดึง อยา่ยอมใหลู้กฝ่าฝืนค าสั่ง เป็นการสอนใหลู้กเคารพในอ านาจ 
อีกเร่ืองหน่ึงเก่ียวกบัวนิยัในการด าเนินชีวติ อาย ุ 14 ปีเป็นช่วงของ “วยักบฎ” เวลาท่ีไปโบสถ์

ขา้พเจา้กบัเพื่อน ๆ ก็จะนัง่แถวหลงั ๆ เพื่อจะคุยกนั เราท าทุกอยา่งยกเวน้การตั้งใจฟังค าเทศนา 
แน่นอนหนุ่น ๆ สาว ๆ ท่ีนัง่ขา้งหลงัจะไม่นมสัการ ไม่สรรเสริญ คร้ังแรกท่ีคุณพ่อทราบพฤติกรรมน้ีก็
จะดุ และเตือนวา่ถา้ท าอีกจะไดเ้ห็นดีกนัหลงัจากหลายคร้ังท่ีขา้พเจา้ไม่เช่ือฟัง ซุกซนในคริสตจกัร คุณ
พอ่ก็เรียกใหไ้ปนัง่กบัท่านแถวหนา้ ขา้พเจา้ไม่ละความพยายามนดัแนะกบัเพื่อน โดยใชว้ธีิเขียนโน๊ตใส่
ในหนงัสือเพลงส่งกนัไปมาโดยท่ีคุณพอ่ไม่ทราบเป็นอยา่งน้ีหลายเดือนในท่ีสุดคุณพอ่ไดอี้ก หลงัจาก
นมสัการกลบับา้น คุณพอ่บอกวา่จะพดูกบัลูกในหอ้งของลูก เม่ือเขา้มาในหอ้งนอน คุณพอ่ก็มองหนา้
ขา้พเจา้ ดวงตาของท่านมีน ้าตาคลอ คางก็สั่น คุณพอ่ถอดเขม็ขดั พดูดว้ยเสียงเรียบ ๆ  

“เดวี ่ ตอนท่ีพอ่เป็นเด็ก พ่อไม่มีโอกาสไปท่ีคริสตจกัร พอ่ไม่ไดไ้ปคริสตจกัรจนพอ่โตเป็น
ผูใ้หญ่แลว้ พอ่เลือกใหลู้กรับใชพ้ระเจา้ไม่ได ้ ลูกตอ้งเลือกดว้ยตนเอง แต่ส่ิงท่ีพอ่ยอมไม่ไดคื้อการท่ีลูก
จะไม่เคารพพระเจา้ในเรือน (วหิาร) ของพระองค”์ 

นัน่คือวธีิท่ีพ่อสร้างวนิยัหรือสอนลูกใหลู้กนอนบนเตียงแลว้พอ่ก็ตี พอ่ไม่ไดโ้กรธหรือควบคุม
ตวัเองไม่ได ้แต่พอ่รู้วา่อะไรเกิดข้ึนในจิตวญิญาณของลูก มนัเป็นส่ิงท่ีร้ายแรงและคืนนั้นเองคุณพอ่รู้สึก
เจบ็ปวดในจิตใจ แต่คุณพอ่ใหว้นิยักบัขา้พเจา้ จิตวิญญาณของขา้พเจา้ถูกแตกสลาย ขา้พเจา้เร่ิมหนัชีวิต
กลบัมาหาพระเจา้และตดัสินใจวา่ “พระเจา้จะตอ้งเป็นเอก เป็นใหญ่ในชีวติของขา้พเจา้” 

- ตอ้งสอนใหลู้กรู้วา่อะไรควรท า ใหลู้กรู้วา่ถา้เขาไม่ท าตามจะเกิดอะไรข้ึน ใหลู้กรู้วา่ถา้เขาไม่
ท าตามจะเกิดอะไรข้ึน และตอ้งท าตามท่ีบอกลูกไวเ้ป็นการสอนลูกเร่ืองความจ าเป็นในการขีดขอบเขต
ของชีวติ 

ขา้พเจา้จ าไดว้า่เม่ือลูก ๆ ของขา้พเจา้โตข้ึนเป็นวยัรุ่น ลูกสาวจะออกเดทกบัหนุ่ม ขา้พเจา้มกัจะ
รู้สึกวา่ไอห้นุ่นคนน้ีไม่เหมาะกบัลูกเลย นัน่คือพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงตรัสกบัพระเจา้ เพราะฉะนั้น
สามีขา้พเจา้ก็จะสามารถน าลูกสาวไปในทิศทางอีกทางหน่ึงได ้ ในฐานะท่ีเราเป็นพ่อเป็นแม่เราจะตอ้ง
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ท าใหลู้กของเราท าบางส่ิงบางอยา่งท่ีลูกเองไม่อยากจะท า มีหลายวธีิท่ีเราจะอบรมท่ีจะใหว้นิยักบัลูก
ของเราได ้

- ใหลู้กรู้วา่จะไม่มีการปล่อยใหแ้สดงอาการโมโหตึงตวัทุกรูปแบบ เป็นการสอนใหลู้กรู้จกั
ควบคุมตวัเอง 

- สอนลูกใหเ้คารพอ านาจทุกรูปแบบไม่เพียงอ านาจพอ่แม่ ตอ้งรวมถึงอ านาจของต ารวจ 
โรงเรียนหรือครูสอนรววีารศึกษานายจา้งและทุกคนท่ีมีอ านาจมากกวา่ลูก 

เป็นกำรสอนให้ลูกรู้จักกำรยอม 

ในสมยัน้ีเรามกัจะคิดวา่เด็กอาย ุ 14 ปีแก่เกินดดัแลว้ แต่นัน่คือส่ิงเดียวท่ีท าใหข้า้พเจา้กนัมาหา
พระเจา้ ในชีวติจริงของเราน่ีคือส่ิงท่ีพระเจา้ทรงกระท ากบัเราไม่ใช่หรือ พระองค์ไม่ให้เรำรอดพ้นหรือ
หนีพ้นส่ิงผดิ ๆ ทีเ่รำกระท ำได้เลย แต่พระเจ้ำทรงจัดเตรียมสภำพกำรณ์ไว้อย่ำงแน่นอนทีจ่ะลงวนัิย
หรือให้วนัิยแก่เรำ 

ทรงกระท า----ทรงน า----ทรงฟ้ืนจิตวิญญาณ---น า 
- อยา่ยอมใหลู้กข้ึนเสียงกบัพอ่แม่ทุกความเห็น และทุกค าถามสามารถไดรั้บและไดย้นิใน

ระดบัเสียงปกติ เป็นการสอนลูกใหค้วบคุมทศันคติ 
- ใหลู้กรู้วา่เขาตอ้งประพฤติตวัแบบเดียวกนั ทั้งเม่ืออยูก่บัพอ่แม่หรือเม่ืออยูท่ี่อ่ืนเป็นการสอน

ใหลู้กมีวนิยัในตวัเอง 
ค.พระคมัภีร์บอกไวช้ดัเจนใหพ้อ่แม่ตีสอนลูก สุภาษิต 13:24, 22:15, 23:13, 14, 29:15 จึงเป็น

ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งวางแนวทางท่ีประกอบดว้ยพระค าของพระเจา้ 
- ใชก้ารตีสอนเป็นการลงโทษเฉพาะกรณีท่ีลูกประพฤติตวัไม่ดีเท่านั้น 
- การตีสอนไม่ใช่การตบตีดว้ยอารมณ์แต่ตอ้งท าดว้ยความรอบคอบท่ีสุด 
- การตีสอนตอ้งหนกัพอท่ีจะท าใหลู้กส านึกในความประพฤติท่ีไม่ดี 
- การตีสอนตอ้งตีอวยัวะท่ีมีการหนุนเสริมตามธรรมชาติท่ีมากพอ เพื่อป้องกนัผลเสียท่ีอาจ

เกิดข้ึนอยา่งถาวร 
- การฝึกใหลู้กมีระเบียบทางกายตอ้งควบคุมดูแล ไม่ใช่คอยแต่จะตี 
- หลงัการตีสอน ใหก้อดลูก ยนืยนัและบอกใหลู้กรู้วา่เรารักเขา ส่ิงส าคญัคือ เราตอ้งไม่

กล่าวโทษลูกวา่ท าผดิอะไร แต่ใหลู้กบอกดว้ยตวัเองวา่เขาท าอะไรผดิ 
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2.2 พ่อแม่ทีด่ีน ำลูกไป 

ท่านไม่สามารถจะเป็นพอ่แม่ท่ีดีไดโ้ดยเพียงแต่ใหว้ินยักบัลูก แต่ท่านจะตอ้งน าดว้ย หลายคร้ัง
เม่ือเราอ่านสดุดี 23 เราคิดวา่ค าวา่ ทรงน าเป็นภาษาองักฤษค าวา่ “Leads” แลว้ค าวา่ ทรงน าอีกค าหน่ึงใน
ขอ้ 2.4 ค าวา่ “Guide” เราคิดวา่ทรงน าทั้งสองค าน้ีคลา้ยกนั แต่จริง ๆ แลว้ต่างกนั 

เป็นแบบอยา่งในความรักท่ีมีต่อพระเจา้ โดยพอ่แม่ตอ้งให้พระองคม์าเป็นอนัดบัหน่ึงในชีวติ 
ปฏิบติัตวัเหมือนกนัทั้งท่ีท างานท่ีบา้น หรือท่ีคริสตจกัร จงเป็นสม ่าเสมอ 
อยากใหลู้กเป็นอยา่งไร เราตอ้งเป็นอยา่งนั้นก่อน 
การท่ีเราบอกใหลู้กท าอยา่งน้ีอยา่งนั้นไม่ส าคญั แต่ตวัอยา่งจากชีวติของเราส าคญักวา่ค าพดู น่ี

คือส่ิงท่ีอาจารยเ์ปาโลบอกกบัคริสตจกัรเอเฟซสั กาลาเทีย ฯลฯ ใหค้ริสเตียนใหม่เหล่าน้ีเดินตาม
แบบอยา่งชีวติของเปาโล เพราะวา่เปาโลเดินตามพระคริสตแ์ละนัน่เป็นวธีิเดียวกบัท่ีเราท ากบัลูกของเรา 
ลูกไม่รู้วา่เขาจะเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีไดอ้ยา่งไรลูก ๆ ตอ้งการท่ีจะใหพ้อ่แม่เป็นตวัอยา่งตดัสินใจแทน เราจะ
ไม่สามารถใหว้นิยัแก่ลูกโดยการดุด่าหรือตะโกนใส่ลูก ถา้เราตบหนา้ลูก เราจะสอนหรือลงโทษลูกได้
อยา่งไร ถา้ลูกไปตบหนา้เพื่อนท่ีโรงเรียน พระเจ้ำไม่เคยคำดหวงัให้เรำเป็นอะไรทีพ่ระองค์ไม่ได้เป็น 
เพราะฉะนั้นเราไม่ควรคาดหวงัส่ิงใดในตวัลูกของเราเลยถา้เราไม่ไดเ้ป็นแบบอยา่งแก่ลูกของเราก่อน 
(ทรงน าดว้ยตวัอยา่ง) 

ของขวญัยิง่ใหญ่ท่ีสุดท่ีจะให้แก่ลูกไดคื้อ การรักแม่ของลูกใหม้าก ๆ 
อธิษฐานและอ่านพระคมัภีร์อยา่งเปิดเผยต่อหนา้ลูก ๆ จะไดเ้ลียนแบบอยา่งจากชีวิตเรา 
ส าแดงชีวติท่ีเป่ียมดว้ยพระคุณเพื่อไม่ใหลู้กโตข้ึนเป็นคนชอบเรียกร้อง หรือเป็นคนอวดดี 
ขอโทษทนัท่ีท่ีท าผิดเพื่อใหลู้กเห็นวา่เราถ่อมตวัต่อพระเจา้ และต่อครอบครัวของเรา 
เป็นแบบอยา่งในการมีใจรับใชน้ าครอบครัวใหมี้ค่านิยมท่ีจะรับใชแ้ละแบ่งปันกนั 

2.3 พ่อแม่ทีด่ีท ำให้ลูกฟ้ืนขึน้ 

ในฐานะท่ีเรำเป็นพ่อแม่ เรำจะต้องหนุนใจ ท้ำทำยลูก แล้วกใ็ห้กำรเกือ้กูลเขำขึน้มำ แล้วอย่ำยดึ
อยู่กบัควำมบำปของลูกและเอำมำต ำหนิอยู่เร่ือยไป 

โดยอาชีพขา้พเจา้เป็นมณัฑนศิลป์งานใหม่ก็คือ ตอ้งตกแต่งบา้นพกัในทุ่งนาเก่า ๆ หลงัน้ี ซ่ึง
สร้างในปี 1780 มีอาย ุ200 ปี ใหเ้ป็นบา้นใหม่ บา้นมีรอยร้าวเตม็ไปหมด ฐานก็ทรุด ดงันั้นจะตอ้งเขา้ไป
ยกฐานข้ึนแลว้ก็หนุนมนั ภาพน้ีเปรียบเสมือนภายในครอบครัวของเรา ซ่ึงมกัจะมีรอยร้าวในชีวิตอยู่
เสมอ เม่ือคนในครอบครัวยงัมีความสัมพนัธ์ต่อกนั มกัจะก่อผลกระทบท่ีท าใหเ้กิดความเจบ็ปวดข้ึนได ้
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ถา้ลูกของเราลม้เหลวในชีวิตนัน่เป็นความรับผิดชอบของเราในการดูแลลูก เราจะตอ้งหนุนลูก
ในขณะท่ีลูกอ่อนแอเกินกวา่ท่ีหนุนตวัเองได ้ และเช่ือมัน่ในตวัเขาแมว้า่เขาจะไม่เช่ือมัน่ใจในตวัเอง 
บ่อยคร้ังพอ่แม่เม่ือเห็นลูกลม้เหลวก็มกัจะแช่งชกัหกักระดูกลูกใหลู้กรู้สึกผดิ หรือพดูกบัลูกวา่ “คริส
เตียนท่ีดี เขาไม่ท าอยา่งน้ีหรอก”, “ลูกเป็นคริสเตียนหรือเปล่าน่ี” นัน่คือส่ิงท่ีแยท่ี่สุดถา้เราพดูกบัลูก กำร
ทีลู่กล้มเหลวในชีวติไม่ได้หมำยควำมว่ำ พระเจ้ำจำกลูกไปแล้ว แต่ตอนน้ันแหละทีลู่กต้องกำรกำร
สนับสนุนมำกกว่ำเวลำอืน่ ๆ ในชีวติ เขาก าลงัโต ก าลงัเรียนรู้พยายามเป็นผูใ้หญ่ท่ีเขม้แขง็และดี ถา้ลูก
ลม้เหลวเป็นหนา้ท่ีของพ่อแม่ท่ีจะฟ้ืนเขาข้ึนมาใหม่ มีใครบา้งท่ีพระเจา้ไม่ไดช่้วยจากความบาปผดิแลว้
ท าไมเราถึงตกอกตกใจเม่ือเวลาลูกท าผดิบาป เป็นขบวนการท่ีจะเติบโตเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจา้ 
คุณพอ่ของขา้พเจา้ไม่เคยเอาความผดิของขา้พเจา้มาพดูซ ้ าอีกหรือบอกวา่ “ไม่รู้พอ่จะไวใ้จลูกไดอี้กหรือ
เปล่า?” คุณพอ่ฟ้ืนและสร้างขา้พเจา้ข้ึนมาใหม่ และเช่ือวางใจในตวัขา้พเจา้อยา่งไรก็ดีการ “ฟ้ืน” ให้
ค  านึงถึงส่ิงเหล่าน้ี 

ก.สั่งสอนและชมเชยลูกต่อหนา้คนอ่ืนแต่การแกไ้ขควรท าเป็นการส่วนตวั 
ข.ไปไหนมาไหนกบัลูก ใหลู้กอยูใ่กล ้ๆ มากเท่าท่ีจะท าได ้
คุณพอ่ของขา้พเจา้มีอาชีพขายเน้ือและท างานหนกัมาก หลงัเลิกงานท่านก็จะใชเ้วลาอยูก่บั

ครอบครัว พดูคุยกบัลูก ๆ ดูเบสบอลดว้ยกนั 
ค.อยา่สอนลูกโดยใชว้ธีิการขู่หรือท าใหลู้กกลวั 
ง.สัมผสัลูกบ่อย ๆ เช่น กอด จูบ และลูบไลด้ว้ยความรัก 
จ.ใหก้ารยนืยนัแก่ลูกเร่ือย ๆ “ลูกเป็นคนพิเศษส าหรับพ่อแม่”, “พระเจา้เตรียมแผนการพิเศษ

ส าหรับชีวติของลูกไวแ้ลว้” และ “พอ่แม่ภูมิใจในตวัลูกมาก” 
ฉ.เคารพและยกยอ่งในความเป็นปัจเจกบุคคลของลูก 
ช.เม่ือลูกเติบโตข้ึนพอ่แม่ควรยอมรับทศันะของลูกท่ีแตกต่างออกไป ใหเ้ขาแสดงความคิดเห็น

ท่ีแตกต่างออกไปโดยโดยไม่ไปข่มขู่หรือคิดวา่ลูกไม่เช่ือฟังท่ีท าเช่นนั้น 
ซ.บอกลูกวา่ “พอ่แม่รักลูก” บ่อยคร้ังเท่าท่ีจะท าได ้
ฌ.เม่ือลูกท าอะไรเสร็จแลว้อยา่ไปบอกวา่น่าจะท าอยา่งโนน้อยา่งน้ีถึงจะดี 
ญ.อยา่เปรียบเทียบลูกกบัลูกคนอ่ืน ๆ  
ฎ.อยา่เรียกลูกดว้ยค าด่า เช่น โอโ้ง่, ซ่ือบ้ือ, เจา้งุ่มง่าม, ไออ้ว้น ฯลฯ 
ฏ.ปัญหาบางปัญหาท่ีลูกสงสัย เม่ือลูกโตพอท่ีจะเขา้ใจแลว้ใหพ้อ่แม่ใหลู้กฟังวา่ท าไมพอ่แม่จึง

ตดัสินใจกระท าไปเช่นนั้น 
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โจนาส แซลค์ กล่าววา่ “พอ่แม่ท่ีดีจะใหร้ากและปีกแก่ลูก ใหร้ากเพื่อให้รู้วา่บา้นอยูท่ี่ไหน ให้
ปีกเพื่อใหบิ้นไปและท าส่ิงท่ีพอ่แม่สอน” 

2.4 พ่อแม่ทีด่ีจะน ำทำงลูก 

การน าในอากปักิริยาขอ้ 2.2 หมายถึงการน าโดยใชชี้วิตเป็นแบบอยา่ง แต่การน าตรงน้ีหมายถึง
น าดว้ยการสั่งสอน จะตอ้งท าทั้งสองอยา่งคืดเราจะตอ้งแสดงวธีิท่ีจะใหเ้ขาท าและท าใหเ้ขาถึงตอ้งท าส่ิง
นั้น คนท่ีเป็นมคัคุเทศกมี์ขอ้มูลทุกอยา่ง และน าทศันาจรไดดี้กวา่เรา ในฐำนะทีเ่รำเป็นผู้น ำ น่ันคือส่ิงที่
เรำจะต้องกระท ำต่อสมำชิกของเรำเพรำะเรำเดินอย่ำงพระเยซูนำนกว่ำ เรำศึกษำพระวจนะของ
พระองค์มำกกว่ำดังน้ันเป็นหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของเรำทีส่อนคนอืน่ 

ก.ใหลู้กช่วยท างานบา้น แต่อยา่ใหเ้ขาท าส่ิงท่ียากเกินความสามารถ 
- ต   ง  นใหลู้กรู้วธีิท างานนั้น ๆ อยา่ยกยอในงานท่ีลูกท าแลว้ผลออกมาไม่ค่อยดีและท างาน 

ท่ียากเกินความสามารถ 
พอ่แม่จ  านวนมากคาดหวงัวา่ลูกจะตอ้งท าในส่ิงท่ีลูกเองก็ไม่รู้ และอาจนึกวา่ชีวติท่ีลูกด าเนิน 

อยูทุ่กวนัน้ีก็ท  าใหลู้กรู้วา่ลูกครวจะท าอะไร? ยกตวัอยา่งถา้เราเห็นแม่บอกกบัลูกอาย ุ 4 ขวบของเธอวา่ 
“ไปจดัเตียงนอนของลูกใหเ้รียบร้อย” หน่ึง เด็กอายเุท่าน้ีไม่สามารถจดัเตียงใหเ้รียบร้อยได ้ สองแมว้า่
แม่จะท าตวัอยา่งลูกก็ท าใหเ้หมือนกบัท่ีแม่ท าได ้ แม่เองคาดหวงัในส่ิงท่ีลูกท าไม่ได ้ ถา้เราชมเชยลูก
แมว้า่ลูกไม่สมควรจะไดรั้บค าชมจากเราเลย เตียงท่ีลูกจดัเป็นกอ้น ๆ ไม่เรียบร้อยสักนิดแต่เราบอกลูกวา่ 
“ลูกจ๋า ลูกท าไดย้อดเยีย่มเลย แม่ภูมิใจในตวัลูกเหลือเกิน” ถึงแมเ้ด็กท าไม่ไดเ้ขาก็ไม่โง่ เขาจะสับสน
หรือไม่ก็พอใจแค่ผลงานน่ี เราจะสร้างความไม่มัน่คง ไม่ปลอดภยัใหก้บัลูกและลูกจะพอใจแค่ส่ิง
ธรรมดาเขาจะไม่สามารถหรือพยายามท่ีจะไปถึงจุดท่ีเขาสามารถท าไดดี้ท่ีสุดได ้ เพราะฉะนั้นใหเ้รา
แน่ใจวา่เม่ือเราใหค้  าสั่งอนลูกเราจะตอ้งน าให้เขามาถึงจุดท่ีวา่ เขารู้วา่เขาาจะสามารถท าส่ิงนั้นใหส้ าเร็จ
ไดอ้ยา่งไร หลงัจากสอนให้เขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้และถา้ไม่เช่ือฟังอีก เราก็จะตอ้งกลบัไปท่ีขั้นตอนแรก
อีกคือลงวนิยั (อยา่คาดหวงัอะไรในส่ิงท่ีเราก็ไม่สามารถท าได)้ 

ข.สอนเร่ืองความตรงเวลา 
ค.ใหลู้กท าการบา้นก่อนจะไปเล่น 
ง.อยา่ยอมใหลู้กผลดัวนัประกนัพรุ่งใหลู้กท าส่ิงท่ีชอบนอ้ยท่ีสุดก่อน 
จ.ใหลู้กเก  ของเล่นท่ีเม่ือเล่นเสร็จ 
ฉ.การเล่นท่ีแรง ๆ ตอ้งออกไปเล่นนอกบา้น 
ช.สอนมรรยาทสังคมใหลู้ก 
ซ.เม่ือเราตอ้งการใหลู้กอยูร่่วมวงสนทนาในกลุ่มใหญ่ ตอ้งสอนใหร้อจงัหวะท่ีจะพดู 



 8 

ฌ.ยอมใหลู้กต่ืนสายไดส้ัปดาห์ละ 1 วนัเท่านั้น ถา้นมสัการวนัอาทิตย ์ วนัท่ีต่ืนสายควรเป็นวนั
เสาร์ 

ญ.เม่ือท างานบา้นหรืองานอ่ืน ๆ ใหพ้าลูกไปดว้ย 
ฎ.เปิดบญัชีสะสมท่ีธนาคารใหลู้กและสอนใหรู้้จกัเก็บเงิน 
ฏ.พาไปชมศิลปะและดนตรีหลากหลายรูปแบบ 
ฐ.หา้มลูกพดูค ากล่าวโทษใส่ร้ายผูอ่ื้น 
ฑ.จดัหาพระคมัภีร์ท่ีเหมาะสมกบัวยัของลูกใหเ้ขาและช่วยเขาอ่านทุกวนั 
ฒ.อยา่ใหข้องขวญัลูกเปล่า ๆ ใหเ้ขาท างานและหามนัมาไดเ้อง 
ณ.แสดงใหลู้กเห็นแบบอยา่งท่ีดีและอิทธิพลของส่ิงท่ีดี 
ด.ควบคุมการดูโทรทศัน์ และภาพยนตร์ของลูก 

บทสรุป 

ค าแนะน าท่ีดีท่ีสุดในการเล้ียงลูกใหช้นะ 
2.1. ทรงกระท าใหข้า้พเจา้ : ขบวนการฝึกระเบียบวนิยั 
2.2. ทรงน าขา้พเจา้ไป : ขบวนการใหแ้บบอยา่ง 
2.3. ทรงฟ้ืนจิตวญิญาณ : ขบวนการยนืยนัและรักษา 
2.4 ทรงน าทางขา้พเจา้ไป : ขบวนการใหค้  าแนะน า 
ส่วนสุดทา้ยของสดุดี 23 เม่ือเราท าตามหลกั 4 ประการน้ี ผลท่ีจะตามมาคือ ขอ้ 4-6 คือ เม่ือลูก

โตข้ึน เขาจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาชีวิต เดินอยูใ่นหุบเขาเงามจัจุราชเหมือนกบัลูกรู้สึกวา่ “โอโหจะตาย
แลว้ ไปไม่ไหวแลว้” เม่ือมีความยากล าบากการทดลองในชีวติ แทนท่ีลูกอยากจะเลิก ทอ้แท ้ไม่เอาแลว้ 
แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็คือ ลูกจะไดรั้บการหนุนก าลงัข้ึนใหม่ เพราะพระคมัภีร์บอกวา่ลูกจะไม่กลวัอนัตรายใด 
ๆ ทั้งส้ิน เพราะพระเจา้สถิตอยูก่บัเขา เขาแน่ใจวา่มีพ่อกบัแม่ยนืเคียงขา้งเขาอยูเ่สมอ เขาจะรู้สึกวา่ไดรั้บ
การปกป้อง และสามารถเดินผา่นการทดลองท่ีเกิดข้ึนในชีวติของเขาได ้

“คทาและธารพระกรของพระองคเ์ลา้โลมขา้พระองค์” 
กำรให้วนัิยเป็นเหมือนคทำ แล้วกธ็ำรพระกรคือ ทศิทำงที่เรำบอกให้ลูกด ำเนินไป เพราะฉะนั้น

วนิยัในชีวติแลว้ก็ทิศทางท่ีเราใหก้บัลูกจะน ามาซ่ึงสันติสุขท่ีเราใหก้บัเขา และในโลกปัจจุบนัท่ีเตม็ไป
ดว้ยความตึงเครียด ส่ิงท่ีลูกตอ้งการหรือเราตอ้งการท่ีสุดก็คือ สันติสุข 

คนท่ีมีสันติสุขคือคนท่ีมีความมัน่คงความไม่มัน่คงหรือความหวัน่ไหวท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจะสร้าง
ความกระวนกระวาย เราสรุปไดว้า่ วนิยัและค าสั่งสอน ให้ความมัง่คงในชีวติแก่เรา 

“พระองค์ทรงเตรียมส ำรับให้ข้ำพระองค์ต่อหน้ำต่อตำศัตรูของข้ำพระองค์” 
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หมายความวา่อยา่งไร หมายความวา่เราเป็นผูช้นะ คนท่ีรอบขา้งลูกอาจจะเป็นศตัรูแต่วา่เรา
จะตอ้งเป็นผูท่ี้เตรียมส ารับใหก้บัลูก ปรมนิบติัลูกเหมือนกบัเขาเป็นผูช้นะ 

“พระองคท์รงเจิมศีษระของขา้พระองคด์ว้ยน ้ามนั” 
การท่ีพระเจา้จะทรงเจิมลูกของเรา ข้ึนอยูก่บัการเล้ียงดูอบรมของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูก 
“...ความดีและความรักมัน่คงจะติดตามขา้พเจา้ไป ตลอดวนัคืนชีวติของขา้พเจา้” 
และขา้พเจา้จะอยูใ่นนิเวศของพระเจา้สืบไปเป็นนิตย ์
ควำมดีและควำมรักมั่นคงนีจ้ะกลำยเป็นอุปนิสัยของลูก เมื่อเรำท ำอำกปักิริยำต่ำง ๆ ทั้ง 4 

ประกำรนี้แล้วเรำจะเป็นผู้ทีส่ร้ำงอุปนิสัยให้กบัลูกและในพระคัมภีร์กบ็อกว่ำ เขำจะอยู่ในนิเวศของพระ
เจ้ำตลอดไปเป็นนิตย์ น่ีคือพระสัญญำแห่งสว่ำรำศี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 13 พฤศจิกายน – ธนัวาคม 1994, หนา้ 53-58. 


