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คุณเป็นพ่อที่ดไีด้ 
หน้าทีใ่นการเลีย้งลูกให้อยู่ในทางของพระเจ้ายิง่ใหญ่นัก 

แต่คุณท าได้ 

โดย แฟรงค์ คามาซีโอ 

แปล ปฏิมา คงสืบชาต ิ
คุณรู้มยัวา่ดอกแดนดิลอนเป็นดอกไมป้ระจ าวนัพอ่? เล่ากนัวา่ท่ีเขาเลือกดอกแดนดิลอนใหเ้ป็น

ดอกไมป้ระจ าวนัพอ่ก็เพราะวา่เม่ือดอกแดนดิลอนถูกเหยยีบย  ่า มนัจะข้ึนใหม่และแขง็แรงกวา่เก่า ผม
หวงัวา่การเปรียบเทียบดอกแดนดิลอนกบัผูเ้ป็นพ่อเช่นน้ีจะเป็นความจริง เพราะในสังคมปัจจุบนั
บทบาทความเป็นพอ่ก าลงัถูกเหยยีบย  ่าอยา่งหนกัเหลือเกิน 

ความลม้เหลวของระบบครอบครัวย  ่าแยอ่ยา่งท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน เกือบจะทุกครอบครัวใน
ปัจจุบนัท่ีทั้งพอ่และแม่ตอ้งออกไปท างานนอกบา้น ลูก ๆ ของพวกเขาตอ้งอยูบ่า้นโดยไม่มีใครดูแล
บทบาทดั้งเดิมของพอ่แม่ประสบกบัความเปล่ียนแปลงอยา่งหนา้มือเป็นหลงัมือผูช้ายท่ีเป็นพอ่หลายคน
ตอ้งรู้สึกผดิกลวั และสงสัยตวัเอง ผลก็คือ พวกเขามีปัญหาดา้นการมองตนเอง นอกจากนั้น ทีวใีนยคุ
บริโภคนิยมยงันิยมวาดภาพวา่พอ่เป็นผูอ่้อนแอ และวาดแม่ใหเ้ป็นหวัหนา้ครอบครัวอีกดว้ย 

เราจ าเป็นตอ้งมีพอ่ในอุดมคติในปัจจุบนัมากกวา่สมยัใด ๆ เพราะสถาบนัครอบครัวเป็น
พื้นฐานของสังคม ถา้เราตอ้งการสร้างสังคมท่ีแขง็แกร่ง เราก็ตอ้งสร้างครอบครัวท่ีแข็งแกร่งก่อน และ
ครอบครัวท่ีแขง็แกร่งจะเกิดข้ึนไดก้็ตอ้งมีสามีและพอ่ท่ีดูแลเอาใจใส่ครอบครัว 

พอ่หลายคนท่ีอ่านบทความน้ีอาจจะคิดวา่การท่ีจะเป็นพอ่ท่ีมีความสามารถ และเป็นพอ่ท่ี
เหมือนพระเยซูคริสตน์ั้นเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได ้ คุณบางคนอาจจะหนกัใจกบัครอบครัวและหนา้ท่ีการ
งานท่ีเรียกร้องความเอาใจใส่จากคุณเตม็แก่ คุณอาจจะก าลงัเผชิญกบัการหยา่ร้างหรือมีปัญหากบัลูก ๆ 
หรือบางทีคุณอาจจะเป็นคนเดียวท่ีตอ้งเล่นบทบาททั้งพอ่และแม่ 

แต่ไม่วา่คุณจะอยูใ่นสถานการณ์ใดคุณสามารถเป็นพอ่ในอุดมคติได ้ คุณพอ่ทั้งหลายครับ ไม่มี
สูตรตายตัวทีจ่ะเปลีย่นเราให้กลายเป็นพ่อแม่ทีป่ระสพความส าเร็จได้ แต่พระคัมภีร์ได้ให้หลกัการเพือ่
เราท าตาม และต่อไปนีค้ือลกัษณะของพ่อในอุดมคติทีคุ่ณสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนัได้ 
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1. พ่อในอุดมคติต้องบังเกดิใหม่ “เราบอกความจริงแก่ท่านวา่ ถา้ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่ ผูน้ั้นจะ
เห็นแผน่ดินของพระเจา้ไม่ได”้ (ยอห์น 3:3) การบงัเกิดใหม่ฝ่ายวญิญาณจะเกิดข้ึนต่อเม่ือคุณเช่ือใน
หวัใจและสารภาพดว้ยปากของคุณวา่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจา้และพระผูช่้วยใหร้อดของคุณ (โรม 
10:9,10) ถา้คุณตอ้งการบงัเกิดใหม่ คุณจะมีการเปล่ียนแปลงในจิตใจ ความคิดและวถีิชีวติ คุณจะมีความ
รักใหม่ต่อภรรยาและลูกของคุณ คุณจะท าทุกอยา่งแตกต่างจากท่ีคุณเคยท าก่อนหนา้น้ี 

ผมไม่ไดห้มายความวา่คุณจะกลายเป็นคนเคร่งศาสนาและยดึพระบญัญติัการไปโบสถ ์ การ
ถวายเงิน และการช่วยเหลือลูกเสือไม่ไดท้  าใหคุ้ณเป็นคริสเตียนข้ึนมาได ้ และจะไม่ไดท้  าใหคุ้ณเป็นพ่อ
ในอุดมคติดว้ย 

ถา้คุณรู้สึกลม้เหลวในการเป็นพอ่คุณตอ้งจ าไวว้า่ เม่ือคุณบงัเกิดใหม่ฝ่ายวญิญาณคุณจะ
กลายเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างใหม่ ส่ิงเก่า ๆ ก็ล่วงไป น่ีแน่ะกลายเป็นส่ิงใหม่ทั้งนั้น (2 โครินธ์ 5:17) คุณจะ
สามารถจ ากดัภาพพจน์ในแง่ลบ, การเป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดี และความคิดเก่ียวกบัพอ่ท่ีไม่ถูกตอ้งของคุณ
ออกไป แลว้แทนท่ีส่ิงเหล่านั้นดว้ยความคิดเก่ียวกบัพอ่ท่ีมาจากพระคมัภีร์ซ่ึงคุณสามารถกระท าตาม
ดว้ยก าลงัท่ีมาจากพระเจา้ 

2. พ่อในอุดมคตินับถือและเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้า ผูเ้ขียนสดุดีถามวา่ “ท าอยา่งไรหนุ่ม 
ๆ จึงจะรักษาตวัใหบ้ริสุทธ์ิได”้ ค  าตอบก็คือ “โดยระแวดระวงัตามพระวจนะของพระองค์” (สดุดี 
119:9) 

การท่ีคุณจะเป็นพ่อท่ีรักพระเจา้ไดน้ั้นคุณตอ้งรักพระวจนะของพระเจา้ก่อน ใหพ้ระวจนะของ
พระเจา้เป็นศูนยก์ลางในชีวติและครอบครัวของคุณ ผมไม่ไดห้มายความวา่วางเกณฑเ์ก่ียวกบัพระคมัภีร์
ไวโ้ชวท่ี์โตะ๊กาแฟเท่านั้น แต่หมายถึงน าพระวจนะของพระเจา้มาใชใ้นชีวิตจนท าให้ภรรยาและลูกของ
คุณหิวกระหายพระวจนะของพระเจา้ พระคัมภีร์จะต้องเป็นสิทธิอ านาจข้ันเด็ดขาดสูงสุดในการ
ตัดสินใจของคุณทุกคร้ังรวมทั้งการตัดสินใจเกีย่วกบัลูก ๆ ด้วย 

จดัเวลาไวส้ าหรับการนมสัการประจ าวนั เลือกขอ้พระคมัภีร์ท่ีคนในครอบครัวทุกคนสามารถ
ท่องจ าได ้ ทุ่มเทพยายามไม่ใหร้ายการอ่ืนมาท าลายรายการนมสัการประจ าวนัของครอบครัว ถ้าลูก ๆ 
ของคุณไม่ได้เรียนรู้ทีจ่ะนับถือพระวจนะของพระเจ้าทีบ้่านของพวกเขา พวกเขาก็จะไม่เรียนรู้ความ
นับถือน้ันทีโ่บสถ์และที่รววีารศึกษาด้วย 

3. พ่อในอุดมคติปฏิเสธความไม่สะอาดในชีวติประจ าวนั ความไม่ถูกตอ้งทางจริยธรรมจะ
ท าลายความรักของคุณท่ีมีต่อพระเจา้และต่อครอบครัวของพระเจา้ มนัจะท าลายความรู้สึกไวต่อความ
ตอ้งการของครอบครัวของคุณเองดว้ย ความคิดและความประพฤติท่ีขดัต่อศีลธรรมจะท าลาย



 3 

ความสามารถของคุณในการท าตามระเบียบวนิยั และถา้คุณยอมใหค้วามไม่ถูกตอ้งทางศีลธรรมเขา้มามี
ส่วนในชีวติดา้นหน่ึงดา้นใดของคุณ คุณก็จะผอ่นปรนกบัลูก ๆ ของคุณในดา้นนั้น 

ถา้คุณตอ้งการเป็นพอ่คริสเตียนท่ีดี คุณตอ้งไม่ยอมใหค้วามผดิทางศีลธรรมเขา้มาในความคิด
และพฤติกรรมของคุณจนมนัครอบง าชีวิต ระมัดระวงัในส่ิงทีคุ่ณเห็น ส่ิงทีคุ่ณอ่าน ส่ิงที่คุณพูด วธีิทีคุ่ณ
คิดและส่ิงทีคุ่ณปล่อยให้เข้ามาในความคิดของคุณ 

รูปโป๊เป็นอาวธุท่ีร้ายแรงท่ีสุดของศตัรู มนัจะท าลายความรักท่ีมนุษยมี์ต่อพระเจา้ ต่อภรรยา
และต่อลูก ๆ ของเขา มนัจะท าลายชีวติสมรสโดยท าใหเ้ขาล่วงประเวณีทางความคิดและบิดเบือน
ความคิดเร่ืองความรักของมนุษยด์ว้ยการผกูมดัเขาดว้ยวิญญาณแห่งราคะตณัหา 

ถา้คุณตอ้งการเล้ียงดูครอบครัวของคุณใหเ้ติบโตข้ึนในทางของพระเจา้ คุณตอ้งมองวา่รูปโป๊
เป็นงูท่ีมีพิษสงร้ายแรงท่ีสุดท่ีพร้อมเสมอท่ีจะฉกเรา คุณอาจจะไดเ้ห็นรูปโป๊บางชนิดทุกวนั มนัอาจจะ
เป็นรูปโปสเตอร์ในท่ีท างาน ป้ายโฆษณาบนทางด่วน โฆษณาในนิตยสารหรือโฆษณาในโทรทศัน์ 
หลีกเล่ียงส่ิงเหล่าน้ีเท่าท่ีคุณท าได ้ และอยา่ปล่อยใหค้วามคิดของคุณหมกมุ่นอยูก่บัส่ิงท่ีคุณหลีกเล่ียง
ไม่ได ้

4. พ่อในอุดมคติย าเกรงพระเจ้า “ความย  าเกรงพระเจา้ เป็นท่ีเร่ิมตน้ของปัญญา และซ่ึงรู้จกัองค์
บริสุทธ์ิ เป็นความรอบรู้” (สุภาษิต 9:10) กา้วแรกของสติปัญญาและความเขา้ใจคือความย  าเกรงพระเจา้
คือการใหเ้กียรติและเคารพนบัถือพระเจา้ และด าเนินชีวิตโดยการพึ่งฤทธานุภาพของพระองค ์

“ความจงรักภกัดีและความซ่ือสัตยไ์ดล้บมลทินบาปชัว่ และคนหลีกความชัว่ร้ายไดโ้ดยความย  า
เกรงพระเจา้” สุภาษิต 16:6 ความย  าเกรงพระเจา้มาจากการท่ีคุณระมดัระวงัวา่พระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิ ยติุธรรม 
และทรงฤทธานุภาพก าลงัสถิตอยูก่บัคุณ พระองคท์รงเห็นความคิด ค าพดู การกระท าทั้งส้ินของคุณ 
และพระองคจ์ะตดัสินส่ิงเหล่านั้น 

จ าไว้ว่าความย าเกรงพระเจ้าเป็นกุญแจสู่ชีวติทีอุ่ดมสมบูรณ์ “บ าเหน็จของความถ่อมใจและ
ความย าเกรงพระเจ้า คือความมั่งคั่ง เกยีรติ และชีวติ” (สุภาษิต 22:4) 

5. พ่อในอุดมคติตื่นตัวต่ออทิธิพลช่ัวทีส่ามารถท าลายครอบครัวของเขา ลองคิดถึงอิทธิพลท่ี
ภรรยาและลูก ๆ ของคุณตอ้งเผชิญทุกวนั อิทธิพลท่ีท าใหพ้วกเขามีวธีิคิด ท า และรู้สึกอยา่งท่ีพวกเขามี 
เช่น โทรทศัน์ ดนตรี และความรู้ทางโลก คุณระมดัระวงัคนท่ีคุณรักจากอิทธิพลชัว่เช่นน้ีหรือไม่ 

คุณรู้อะไรแค่ไหนวา่ในโรงเรียนของลูกมีอะไรเกิดข้ึนบา้ง พวกเขาเรียนรู้เก่ียวกบัพระเจา้, 
ศีลธรรม และปรัชญาในการด าเนินชีวิตอยา่งไรกนับา้ง พวกเขาเรียนวา่การท าแทง้เป็นเร่ืองถูกตอ้ง
หรือไม่ หรือเรียนวา่เร่ืองการรักร่วมเพศเป็น “วถีิชีวติชนิดหน่ึง” ท่ียอมรับไดห้รือเปล่า หรือพวกเขา
เรียนวา่คริสเตียนเป็นพวกคลัง่ศาสนาและมีความคิดแคบ 
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จงขจดัความคิดอิทธิพลท่ีไม่ถูกตอ้งเช่นน้ีออกจากบา้นของคุณ ไม่วา่จะเป็นหนงัสือรูปโป๊หรือ
นิตยสาร วสัดุสร้างอารมณ์ ส่ิงของเก่ียวกบัลทัธิความเช่ือ ดนตรีท่ีกบฏและต่อตา้นสิทธิอ านาจหรือ
มาตรฐานทางศีลธรรม รวมทั้งหนงัสือท่ีเก่ียวกบัศาสนา และลทัธิสอนผดิทั้งหลาย 

เติมบา้นของคุณแทนท่ีส่ิงเหล่านั้นดว้ยหนงัสือและดนตรีคริสเตียน พระคมัภีร์ คู่มือเฝ้าเด่ียว
และชีวประวติัของชายหญิงท่ียิง่ใหญ่ของพระเจา้ ตกแต่งผนงับา้นของคุณดว้ยขอ้ความท่ีแสดงถึงการ
ยอมจ านนต่อพระเจา้ ความยิ่งใหญ่และความสวยงามของพระองค ์

6. พ่อในอุดมคติรักลูกแต่ละคนโดยการมองเห็นคุณค่าของบุคคลและศักยภาพของเขา ในฐานะ
ท่ีคุณเป็นพอ่คริสเตียนท่ีดี คุณตอ้งมองเห็นจุดเด่นและจุดอ่อนของสมาชิกครอบครัวแต่ละคน 
สนบัสนุนจุดเด่นของพวกเขา และคิดหาทางท่ีจะฝึกอบรมพวกเขาเพื่อพฒันาจุดอ่อนเหล่านั้น 

พอ่รักลูกเสมอไม่วา่ลูกจะผดิหรือถูก ลูก ๆ ของคุณอาจจะท าใหคุ้ณเสียใจดว้ยการท าชัว่ แต่คุณ
ตอ้งไม่ท าใหพ้วกเขาคิดวา่คุณจะตดัพอ่ตดัลูกกบัพวกเขา ถา้พวกเขาท าชัว่ ลงวนิยัลูก ๆ ของคุณ แต่อยา่
ท าใหพ้วกเขารู้สึกวา่คุณท าโทษพวกเขาเพราะคุณรักพวกเขานอ้ยลง 

ความล าเอยีงเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อความรักแท้ภายในครอบครัว ถ้าคุณรักลูกคนหน่ึงมากกว่าลูก
คนอืน่ ๆ ลูกของคุณจะต่อต้านคุณ พวกเขาจะไม่ต่อตา้นคุณเท่านั้น แต่จะรังแกลูกท่ีคุณรักดว้ย อยา่
ปล่อยใหมี้ความล าเอียงในบา้นของคุณ 

7. พ่อในอุดมคติต้องมีมารยาท ความรักจะตอ้งแสดงออกเป็นการกระท ากิริยามารยาทของคุณ
เป็นส่ิงท่ีบอกใหค้นอ่ืนทราบวา่คุณคิดกบัพวกเขาอยา่งไร กิริยามารยาทท่ีไม่สุภาพเป็นหลกัฐานชดัเจน
ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นวา่คุณไม่ใหเ้กียรติภรรยาและลูกของคุณ หรือไม่ไดเ้ชยชมพวกเขาในฐานะท่ีพวกเขา
เป็นคนส าคญั 

กิริยามารยาทท่ีไม่สุภาพของพอ่ จะมีผลต่อทุกคนในครอบครัว ลูกชายของคุณจะไม่เคารพแม่
ของเขาและพี่นอ้งท่ีเป็นผูห้ญิงของเขา ภรรยาและลูกสาวของคุณจะเกลียดชงัผูช้าย 

กิริยามารยาทท่ีดีมกัจะมีความส าคญัต่อผูห้ญิงมากกวา่ต่อผูช้าย ครอบครัวของคุณอาจจะพดูวา่
พวกเขาอยากจะใหคุ้ณเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง เช่น ส่ิงท่ีท าใหพ้วกเขารู้สึกอบัอาย ฟังพวกเขา และปฏิบติั
ต่อพวกเขาอยา่งมีกิริยามารยาทท่ีเหมาะสม 

8. พ่อในอุดมคติจัดหาส่ิงต่าง ๆ ให้ครอบครัวโดยท างานอย่างมีสมดุล พอ่คริสเตียนท่ีดีจะตอ้ง
ไม่ปล่อยใหค้รอบครัวของตนยากจนหิวโหย อคัรทูตเปาโลกล่าววา่ “ถา้แมผู้ใ้ดไม่เล้ียงดูวงศญ์าติของ
ตน และโดยเฉพาะอยา่งยิง่คนในบา้นเรือนของตน ผูน้ั้นก็ไดป้ฏิเสธพระศาสนาเสียแลว้ และชัว่ยิง่กวา่
คนท่ีไม่ไดเ้ช่ือเสียอีก” (1 ทิโมธี 5:8) 
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เราจ าเป็นตอ้งก าจดัท่าทีท่ีไม่ถูกตอ้งของเราเก่ียวกบัการท างาน พระธรรมปฐมกาลเปิดเผยให้
เราเห็นวา่พระเจา้สร้างเราให้ท างานและใหเ้กิดผล (ปฐมกาล 2:15) ในโลกท่ีตกลงสู่ความบาปน้ี เรา
ไดรั้บอาหารประจ าวนัของเราโดยตอ้งแลกมาจากหยาดเหง่ือ ความเหน็ดเหน่ือยเพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีเรา
ตอ้งการ (ปฐมกาล 3:17,19) 

พระคมัภีร์ตลอดทั้งเล่มบอกเราวา่ ชายหญิงท่ีมีความเช่ือทั้งหลายผกูพนัอยูก่บังานท่ีเราเรียกวา่ 
“งานทางฝ่ายโลก” พวกเขาเล้ียงดูแกะ, สร้างเมือง, รับใชก้ษตัริย,์ เป็นหมอ, จบัปลา, เก็บภาษี และสอน
ในโรงเรียน พวกเขาท าส่ิงเหล่าน้ีไปพร้อม ๆ กบัการรับใชพ้ระเจา้ การทรงเรียกใหท้ าธุรกิจเป็นส่ิงท่ี
ถูกตอ้งตามกฎหมายและเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้พอ ๆ กบัการทรงเรียกอ่ืน ๆ 

มีความคิดสุดโต่งสองประการในสังคมของเราทีไ่ม่ถูกต้องน่ันคือ บางคนดูถูกการงาน และบาง
คนบูชาการงาน 

คุณมองวา่การท างานเป็นความชัว่ร้าย หรือคิดวา่งานท่ีดีในอุดมคติคือ งานท่ีไม่ตอ้งเหน่ือยแต่
ใหผ้ลตอบแทนมหาศาลหรือไม่ นัน่เป็นท่าทีท่ีไม่ถูกตอ้งและพระเจา้จะไม่อวยพระพร 

คุณบูชาการงานของคุณราวกบัวา่มนัเป็นเทพเจา้หรือไม่ คุณคุกเข่าของคุณลงต่อแท่นบูชาแห่ง
อาชีพของคุณหรือไม่ นัน่เป็นการนบัถือรูปเคารพและพระเจา้จะไม่อวยพระพรดว้ย 

อย่าดูถูกงานของคุณ และอย่าบูชาการงาน คุณต้องเป็นคนท างานสัตย์ซ่ือและฉลาด รับใช้พระ
เจ้าในขณะทีเ่ลีย้งดูครอบครัว ถา้การงานเอาเวลาทั้งหมดของคุณไปจนคุณไม่มีเวลาใหค้รอบครัว คุณ
จ าเป็นตอ้งเปล่ียนเวลาท างานและพฤติกรรมในการท างาน 

9. พ่อในอุดมคติต้องดูแลสุขภาพฝ่ายวญิญาณของลูก ลูกของคุณมีสภาพฝ่ายวิญญาณอยา่งไร 
การท่ีพวกเขาไปโบสถไ์ม่ไดห้มายความวา่พวกเขามีสภาพจิตวญิญาณท่ีดี ผมเติบโตข้ึนมาโดยไปโบสถ์
อยา่งสม ่าเสมอ ผมรู้ดีวา่การแกลง้ท าเป็นสนใจง่ายแค่ไหน ในขณะเดียวกนัผมก็เหินห่างจากพระเจา้และ
เดินเขา้สู่นรก 

ลองมาดูเง่ือนง าทีจ่ะท าให้คุณรู้ว่าลูก ๆ ของคุณมีสภาพฝ่ายวญิญาณอย่างไร? 
- ฟังส่ิงท่ีพวกเขาคุยกนั เด็ก ๆ มกัจะคุยเร่ืองท่ีพวกเขาชอบและสนใจ 
- คุณตอบสนองต่อเร่ืองฝ่ายวิญญาณท่ีคุณพดูคุยใหพ้วกเขาฟังอยา่งไร พวกเขามีค าถามเก่ียวกบั

มาตรฐานในการด าเนินชีวติและความคิดเก่ียวกบัชีวติของคุณหรือไม่ 
- ลูก ๆ ของคุณเลือกคนชนิดใดเป็นเพื่อน 
- จงต่ืนตวักบัการต่อตา้นของลูกในระยะแรก พระคมัภีร์บอกวา่ “เพราะการกบฏก็เป็นเหมือน

บาปแห่งการถือฤกษถื์อยาม และความด้ือดึงก็เป็นเหมือนบาปชัว่และการไหวรู้ปเคารพ” (1 ซามูเอล 
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15:23) ถา้ลูก ๆ ของคุณแสดงกิริยาด้ือดา้น คุณควรจะอธิบายใหพ้วกเขาฟังวา่ การกบฏคืออะไรและมนั
จะมีผลต่อชีวิตของพวกเขาอยา่งไร 

10. พ่อในอุดมคติรักแม่ของลูก ๆ เด็ก ๆ จ าเป็นตอ้งรู้วา่พ่อและแม่ของพวกเขารักซ่ึงกนัและกนั
และจะอยูด่ว้ยกนัตลอดไป เด็ก ๆ บางคนท่ีไม่เคยเห็นพอ่ของตวัเองแสดงความรักต่อแม่ก็จะพฒันา
ความคิดท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัผูห้ญิง เด็ก ๆ จ าเป็นตอ้งเห็นการแสดงความรักระหวา่งพอ่แม่ของตน ถา้
คุณรักภรรยาและปฏิบติัต่อเธออยา่งดี ลูก ๆ ของคุณก็จะรู้สึกมัน่คงมากข้ึน 

ถา้คุณและภรรยาของคุณมีปัญหาอยา่ถกเถียงกนัต่อหนา้เด็ก ๆ เพราะการท าเช่นนั้นจะท าให้
เด็ก ๆ รู้สึกไม่มัน่คง ถา้คุณรู้สึกวา่คุณก าลงจะ “ระเบิด” ดว้ยความโกรธอยูแ่ลว้ อยา่ระเบิดต่อหนา้เด็ก ๆ 
แต่คุณทั้งสองคนควรจะไปหาท่ีส่วนตวัคุยกนั ถา้ครอบครัวหรือชีวติสมรสของคุณมีความกดดนัท่ีแกไ้ข
ไม่ได ้คุณควรจะไปหาท่ีปรึกษาคริสเตียน 

ชีวติสมรสท่ีดีเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีสุดส่ิงหน่ึงในสังคมของเรา โดยเฉพาะอยา่งยิง่วยัรุ่นจ าเป็นตอ้ง
เห็นชีวิตสมรสท่ีย ัง่ยนื และพวกเขาตอ้งรู้วา่การหยา่ร้างไม่ไดเ้ป็นทางออก คุณควรจะแสดงให้พวกเขา
เห็นว่าค ามั่นสัญญาในชีวิตแต่งงานสามารถยัง่ยนือยู่ได้แม้ว่าวฒันธรรมจะพยายามท าลายชีวติแต่งงาน
น้ัน 

11. พ่อในอุดมคติเป็นแบบอย่างในการติดตามพระเจ้า ถา้เราเป็นคริสเตียนตวัอยา่งท่ีดีต่อลูก ๆ 
จะเป็นอิทธิพลท่ีส าคญัซ่ึงจะสอนเขาไดดี้กวา่ค าสอนและค าเทศนา ไม่วา่คุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม คุณ
ก าลงัอยูบ่นเวทีโดยมีคนดูท่ีจอ้งมองคุณอยูต่ลอดเวลา 

คุณบอกเขาอยา่งหน่ึงแลว้ท าอยา่งหน่ึงหรือ? คุณบอกเขาวา่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดในชีวติไม่สามารถซ้ือได้
ดว้ยเงินแต่ซ้ือของเล่นแพง ๆ ใหเ้ขาหรือเปล่า, คุณสอนลูกใหมี้ใจเมตตาในขณะท่ีคุณเองตะโกนด่าคนท่ี
ขบัรถอยา่งไม่ระมดัระวงัหรือเปล่า, คุณเทศนาเร่ืองความสัตยซ่ื์อและการเคารพกฎหมายแลว้โกงภาษี
และเปล่า? คุณพดูต่อตา้นเร่ืองยาเสพติดและเหลา้แลว้เสพยส่ิ์งเหล่านั้นหรือเปล่า 

อะไรส าคญัท่ีสุดในค าสอนของคุณ ลูก ๆ ของคุณเรียนรู้เร่ืองศีลธรรมจากการมองคุณเป็น
ตวัอยา่ง หรือส่ิงท่ีคุณดูจากโทรทศัน์ 

แลว้ความเช่ือของคุณเป็นอยา่งไร คุณสอนใหลู้ก ๆ ของคุณเช่ือมัน่ในพระเจา้หรือเปล่า หรือ
เช่ือในตวัเอง หรือเงิน? 

12. พ่อในอุดมคติมีความมุ่งมั่นไม่หยุดยั้ง พอ่แม่หลายคู่รู้สึกลม้เหลว ผมเขา้ใจในความรู้สึกนั้น
ของพอ่แม่ ในช่วงเวลาแห่งความโกรธเม่ือทุกอยา่งดูเหมือนผดิพลาดไปทั้งหมด และลูกนอ้ยของคุณยงั
ท าเลอะเทอะ บางทีคุณอาจจะอาละวาดเอากบัเขาและพดูในส่ิงท่ีคุณไม่ควรพดู บางทีคุณอาจจะรู้สึก
เหมือนลม้เหลวในฐานะท่ีเป็นพอ่แม่ 
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ไม่วา่คุณจะลม้เหลวหรือไม่ก็ตาม คุณสามารถเป็นพอ่ท่ีประสพความส าเร็จได ้ คุณสามารถเป็น
พอ่ท่ีจะสะทอ้นลกัษณะของพระบิดาในสวรรคไ์ด ้แต่คุณไม่สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 

พระเยซูคริสต์อยู่เพือ่ช่วยคุณ ให้คุณยื่นมือของคุณออกสู่พระบิดาในสวรรค์ ขอด้วยความเช่ือ
ให้พระเจ้าสถิตอยู่กบัคุณและประทานก าลงัให้กบัคุณและพระองค์จะทรงประทานพระคุณแก่คุณทุก ๆ 
วนัเท่าทีคุ่ณต้องการ แล้วคุณกจ็ะสามารถเป็นพ่ออย่างทีคุ่ณอยากจะเป็น 

ใช่แล้ว คุณท าได้! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 19 พฤศจิกายน - ธนัวาคม 1995, หนา้ 19-25. 


