เมื่อผู้ชายกลายเป็ นคุณพ่ อ
อะไรจะเกิดขึน้ เมือ่ ผู้ชายกลายเป็ นผู้เผยพระวจนะเป็ นปุโรหิต
และเป็ นกษัตริย์ของครอบครัว
เขียนโดย ริค กอดวิน
แปลโดย ดอกไม้ วงษ์ น้อย
คำพังเพยโบรำณที่กล่ำวว่ำ “มือที่ไกวเปลนี่แหละคือมือที่ครองโลก” ซึ่ งเป็ นควำมจริ งอยูจ่ น
บัดนี้ แต่ถึงกระนั้นนักจิตวิทยำหลำยคนได้ให้ขอ้ คิดเห็นว่ำ คุณพ่อเป็ นบุคคลแรกที่มีควำมรับผิดชอบต่อ
ควำมเป็ นควำมตำยของกำรมีชีวติ ที่สมบูรณ์และมีคุณค่ำของลูก ไม่ใช่คุณแม่แต่เป็ นคุณพ่อที่รับผิดชอบ
คุณพ่อคือใคร? คุณพ่อคือที่มำของครอบครัวถ้ำคุณมำหำผมเพื่อขอปรึ กษำปั ญหำส่ วนตัว แต่มี
เวลำเพียง 5 นำทีเท่ำนั้นที่จะคุยกัน คำถำมแรกที่ผมจะถำมคุณ ผมจะถำมว่ำ “ผมอยำกรู ้วำ่ ควำมสัมพันธ์
ของคุณกับคุณพ่อเป็ นอย่ำงไรบ้ำง?” ผมจะมุ่งควำมสนใจไปในจุดนี้ก่อนเป็ นประกำรแรก เพรำะ
พฤติกรรมของคุณพ่อที่มีต่อคุณเป็ นเครื่ องชี้ให้รู้ถึงแบบฉบับชีวติ ของคุณว่ำเป็ นอย่ำงไร
เมื่อผูช้ ำยกลำยเป็ นคุณพ่อเขำก็อยูใ่ นฐำนะคล้ำยกับพระเจ้ำ พระเจ้ำทรงสำแดงพระองค์เองต่อ
มนุษย์ในฐำนะของพระบิดำ มีขอ้ อ้ำงอิงถึงพระเจ้ำในฐำนะของพระบิดำ 6 ครั้งในพระคัมภีร์เดิม
ในมัทธิว 11:27 พระเยซูตรัสว่ำพระองค์เสด็จเข้ำมำในโลกเพื่อเปิ ดเผยให้มนุษย์ได้รู้จกั พระบิดำ (พระ
เจ้ำ) หมำยถึงลูกเป็ นผูเ้ ปิ ดเผยให้เห็นพ่อ และพระรำชกิจทุกอย่ำงที่พระเยซูทรงกระทำก็มีพระบิดำเป็ น
ศูนย์กลำงทั้งสิ้ น
พระเจ้ำเป็ นผูส้ ร้ำงสถำบันครอบครัวฝ่ ำยโลกนี้ให้ขนำนกันไปกับครอบครัวฝ่ ำยวิญญำณและ
พระองค์ได้แต่งตั้งให้คุณพ่อเป็ นตัวแทนของพระองค์ในครอบครัว ไม่มีใครเคยเรี ยกพระเยซูวำ่ เป็ น
ศีรษะของครอบครัว แต่พระองค์ทรงเป็ นศีรษะของหัวหน้ำครอบครัว ถ้ำพระคริ สต์ทรงเป็ นหัวหน้ำ
(ศีรษะ) ของคุณพ่ออย่ำงแท้จริ งแล้ว พระองค์จะปกครองครอบครัวผ่ำนทำงผูน้ ำของครอบครัวคือคุณ
พ่อ
ในฐำนะตัวแทนของพระเจ้ำ คุณพ่อได้รับมอบหมำยให้มีควำมรับผิดชอบหลำยอย่ำง ในเฉลย
ธรรมบัญญัติ 28:41 โมเสสได้กล่ำวกับผูท้ ี่เป็ นคุณพ่อทั้งหลำยถึงคำแช่งสำปที่จะเกิดกับพวกเขำถ้ำไม่
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เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้ำ หรื อไม่รับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย “ท่ำนจะมีบุตรชำยและบุตร
หญิง แต่จะไม่เป็ นของท่ำนเพรำะเขำจะตกไปเป็ นเชลย”
คุณพ่อของคนในยุคนี้จำนวนมำกได้บกพร่ องต่อหน้ำที่ เป็ นเหตุทำให้บุตรชำยบุตรหญิงของ
เขำตกไปเป็ นทำสของยำเสพติด กำรทำผิดทำงเพศขำดระเบียบวินยั ดื้อดึง และโดยเฉพำะถูกตัดขำดจำก
ครอบครัว กำรถูกตัดขำดหรื อกำรถูกทอดทิ้งเป็ นควำมรู ้สึกที่แสนเจ็บปวดที่สุดของมนุษย์ มันเป็ น
เหมือนแผลลึกที่ฝังอยูใ่ นใจ “ทำไมคุณพ่อคุณแม่ไม่รักฉันเลย?”
โฮเชยำ 4:6 เตือนให้เรำรู ้ถึงคำแช่งสำปอีกอย่ำงหนึ่งสำหรับผูท้ ี่ปฏิเสธควำมรู ้ของพระเจ้ำ
พระองค์ตรัสว่ำ “ เรำก็จะลืมพงศ์พนั ธุ์ของเจ้ำเสี ยด้วย” ลูกหลำนได้รับควำมทุกข์ลำบำกเนื่องจำก
ควำมผิดบำปของบิดำ
ถึงกระนั้นพระเจ้ำทรงมีคำสัญญำแห่งพระพรไว้ในมำลำคี 4:5 ด้วย “ดูเถิด เรำจะส่ งเอลียำห์ผู ้
เผยพระวจนะ มำยังเจ้ำก่อนวันแห่งพระเจ้ำ คือวันที่ใหญ่ยงิ่ และน่ำสะพึงกลัวมำถึงและท่ำนผูน้ ้ นั จะ
กระทำให้จิตใจของพ่อหันไปหำลูก และจิตใจของลูกหันไปหำพ่อ” ใครหันไปหำใครก่อน? คุณพ่อหัน
ไปหำลูก แล้วลูกก็หนั มำหำคุณพ่อ พระเจ้ำตรัสว่ำ “ผูเ้ ป็ นพ่อ จงกลับใจเสี ยใหม่ หันมำหำเรำ และบุตร
หลำนของเจ้ำและเรำจะหันจิตใจของเขำมำหำเจ้ำ”
กำรหันจิตใจไปหำลูก คุณพ่อมีควำมรับผิดชอบที่พระเจ้ำทรงมอบหมำยให้ 3 ประกำรคือ กำร
เป็ นปุโรหิ ตคือเป็ นผูถ้ วำยครอบครัวของเขำต่อพระเจ้ำ
ชีวติ ของโยบเป็ นแบบอย่ำงที่ดีของกำรเป็ นคุณพ่อในฐำนะของปุโรหิ ต ในพระคัมภีร์กล่ำวว่ำ
โยบเป็ นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรม เขำยำเกรงพระเจ้ำและเกลียดชังควำมชัว่ โยบเป็ นคุณพ่อของลูก
ชำยเจ็ดลูกสำวอีกสำม ในโยบ 1:5 กล่ำวว่ำ โยบตื่นแต่เช้ำมืด เพื่อถวำยเครื่ องเผำบูชำสำหรับลูกแต่ละ
คน เพรำะเขำมีควำมคิดว่ำ “ชะรอยบุตรของข้ำพเจ้ำได้กระทำบำปและแช่งพระเจ้ำอยูใ่ นใจของเขำ” ใน
ฐำนะปุโรหิตของครอบครัวโยบได้อธิ ษฐำนต่อพระเจ้ำเผื่อบุตรของเขำทีละคน ๆ จนครบเพื่อขอพระเจ้ำ
ทรงมีพระเมตตำต่อบุตรชำยหญิงของเขำทุกคน
ผมอธิษฐำนเผื่อลูกโดยเอ่ยชื่ อของเขำต่อพระเจ้ำทุกวัน และจะทำอย่ำงนี้เรื่ อยไปตรำบใดที่ยงั มี
ลมหำยใจอยู่ ควำมรับผิดชอบของพ่อแม่จะไม่สิ้นสุ ดลงเมื่อลูกเรี ยนจบชั้นมัธยมหรื อมหำวิทยำลัย พระ
เจ้ำทรงฟังคำอธิ ษฐำนเผือ่ ของคุณพ่อที่สัตย์ซื่อและจริ งใจ เพื่อจะให้ลูกมีสภำพจิตวิญญำณที่ดี
ผมได้อ่ำนพระคัมภีร์จนจบ และทุกครั้งที่ลูกได้รับกำรรักษำและกำรปลดปล่อย พ่อแม่จะต้อง
เข้ำมำอยูใ่ นเหตุกำรณ์ดว้ ยเพื่อจะถวำยลูกต่อพระเจ้ำ ผมไม่ได้หมำยควำมว่ำผูใ้ หญ่คนอื่น ๆ ไม่สำมำรถ
รับผิดชอบที่จะนำลูกไปถึงพระพรและกำรรักษำให้หำยได้ แต่ผมเชื่ อว่ำเพรำะเป็ นคำสั่งของพระเจ้ำ พ่อ
แม่หรื อผูป้ กครองเช่นคุณพ่อถ้ำยังมีชีวติ อยูเ่ ป็ นผูท้ ี่มีสิทธิ อำนำจแม้แต่ผมี ำรวิญญำณชัว่ ยังต้องเชื่ อฟัง
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ในมำระโกบทที่ 9 พูดถึงเด็กที่ถูกผีใบ้เข้ำสิ งและทำให้ชกั เมื่อผีร้ำยสำแดงฤทธิ์ ของมัน เป็ น
อย่ำงนี้มำนำนหลำยปี คุณพ่อของเด็กคนนี้ไม่ทรำบจะทำอะไรได้เพรำะหมดควำมสำมำรถจึงนำลูกชำย
มำหำพระเยซูเพื่อขับผีออก พระเยซูทรงตรัสว่ำอย่ำงไร? พระองค์ได้ถำมคุณพ่อไม่ได้ถำมลูกชำยของ
เขำ ทรงถำมว่ำ “ท่ำนเชื่อหรื อว่ำเรำสำมำรถทำกำรอัศจรรย์ได้?” เมื่อคุณพ่อของเด็กนั้นตอบว่ำ “ข้ำพเจ้ำ
เชื่อ ที่ขำ้ พเจ้ำยังขำดควำมเชื่ อนั้น ขอโปรดช่วยให้เชื่อเถิด” พระเยซูทรงรักษำเด็กชำยคนนั้นผ่ำนทำง
ควำมเชื่อของบิดำไม่ใช่ควำมเชื่อของลูก
จะเห็นกำรเป็ นปุโรหิ ตของคุณพ่อได้อย่ำงชัดเจนในหนังสื ออพยพเกี่ยวกับเรื่ องปั สกำ คืนวัน
นั้นทูตมรณะจะหยุดในทุกบ้ำนที่ไม่มีเลือดแกะพรมที่ประตู คุณพ่อของแต่ละครอบครัวมีหน้ำที่พิเศษที่
จะเอำเลือดแกะมำพรมที่ประตูตำมคำสัง่ ของพระเจ้ำ เพื่อปกป้ องควำมปลอดภัยให้แก่คนในครอบครัว
ของเขำเอง ไม่ใช่เพื่อประชำชำติ เพื่อเผ่ำหรื อคริ สตจักร แต่เพื่อปกป้ องครอบครัวที่เขำเป็ นผูน้ ำ
ควำมรอดเป็ นเรื่ องของครอบครัว ถ้ำข่ำวประเสริ ฐไม่ได้แพร่ ไปถึงคนในครอบครัวอย่ำงทัว่ ถึง
ถือว่ำเป็ นเรื่ องผิดปกติ โยชูวำมีควำมกล้ำที่จะกล่ำวแทนคนในครอบครัวของเขำ เขำกล่ำวคำท้ำชวน
ประชำชนอิสรำเอล “..ท่ำนทั้งหลำยจงเลือกเสี ยในวันนี้วำ่ ท่ำนจะปรนนิบตั ิผใู ้ ด...แต่ส่วนข้ำพเจ้ำและ
ครอบครัวของข้ำพเจ้ำ เรำจะปรนนิบตั ิพระเจ้ำ” (โยชูวำ 24:15) เมื่อโครเนลิอสั รับเชื่อครอบครัวของเขำ
ก็เชื่อพระเจ้ำด้วย (กิจกำร 10:2) ในยอห์นบทที่ 4 พระเยซูทรงรักษำบุตรชำยของข้ำรำชกำรเป็ นเหตุให้
ข้ำรำชกำรผูน้ ้ นั เชื่ อในพระเจ้ำ พร้อมทั้งครอบครัวของเขำก็เชื่อด้วย (ข้อ 53)
เมื่อเปำโลและสิ ลำสถูกปลดปล่อยจำกคุกที่ฟีลิปปี เนื่องจำกกำรอัศจรรย์แผ่นดินไหว ผูค้ ุมได้
เข้ำมำคุกเข่ำอยูต่ ่อหน้ำเปำโลและสิ ลำส ถำมว่ำ “ท่ำนเจ้ำข้ำ ข้ำพเจ้ำจะต้องทำอย่ำงไรจึงจะรอดได้”
เปำโลกับสิ ลำสกล่ำวว่ำ “จงเชื่อและวำงใจในพระเยซูเจ้ำ และท่ำนจะรอดได้ท้ งั ครอบครัวของท่ำนด้วย”
(กิจกำร 16:31) ต่อจำกนั้นพระคัมภีร์บอกเรำว่ำเปำโลและสิ ลำสได้สั่งสอนพระวจนะแก่นำยคุกและ
ครอบครัวทุกคนเชื่อ และรับบัพติศมำ (ข้อ 32, 33)
คำสัญญำเช่นนี้ไม่เคยให้ไว้กบั ผูห้ ญิงในประวัติของพระคัมภีร์ ผูช้ ำยเป็ นผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจ
เพื่อครอบครัวของเขำว่ำ “เรำจะติดตำมพระเจ้ำ” พระเจ้ำจะทรงให้เกียรติแก่กำรยอมจำนนเช่นนั้นและ
สมำชิกแต่ละคนในครอบครัวจะต้องดำเนิ นตำมรอยเท้ำของคุณพ่อซึ่ งเป็ นผูน้ ำอย่ำงไม่ตอ้ งสงสัย
ขอยกตัวอย่ำงหนึ่งคือ โนอำห์ เขำเป็ นปุโรหิ ตของครอบครัว ควำมชอบธรรมของเขำสำมำรถ
ปกป้ องครอบครัวให้ปลอดภัย โนอำห์มีชีวติ อยูใ่ นสมัยที่มนุษย์มีควำมชัว่ ร้ำยมำกจนพระเจ้ำจะต้อง
ทำลำยล้ำงทั้งหมด ยกเว้นครอบครัวเดียวพระเจ้ำทรงช่วยโนอำห์ ภรรยำ และลูก ๆ ของเขำให้รอดเพรำะ
...พระเจ้ำตรัสว่ำ “เรำเห็นเจ้ำเป็ นผูช้ อบธรรม” (ปฐมกำล 7:1) ท่ำนเห็นแล้วใช่ไหมว่ำเป็ นเพรำะ
ควำมชอบธรรมของโนอำห์ที่ทำให้ครอบครัวได้รับกำรคุม้ ครองรักษำให้ปลอดภัย
คุณแม่เป็ นผูม้ ี
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อิทธิ พลต่อครอบครัว แต่คุณพ่อเป็ นผูป้ กป้ องคุม้ ครอง นี่ไม่ได้หมำยควำมว่ำคุณพ่อสำมำรถช่วยจิต
วิญญำณของลูกให้รอดได้ เพรำะแต่ละคนจะต้องยืนต่อพระพักตร์ พระเจ้ำเป็ นส่ วนตัว ควำมชอบธรรม
ของคุณพ่อทำให้ได้รับกำรปกป้ องจำกพระเจ้ำ แม้วำ่ อำจจะมีกำรไม่เชื่อฟังในครอบครัวนั้นก็ตำม
ควำมรับผิดชอบประกำรที่สองที่พระเจ้ำทรงมอบหมำยให้แก่คุณพ่อคือ เป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ
หรื อผูส้ อนพระวจนะให้กบั ครอบครัว เป็ นตัวแทนของพระเจ้ำต่อผูท้ ี่อยูภ่ ำยใต้กำรปกครองของเขำใน
สำยตำของลูกคุณพ่อก็เป็ นเหมือนกับพระเจ้ำของเขำ เด็ก ๆ ไม่สำมำรถมองเห็นพระเจ้ำ ไม่สำมำรถ
เข้ำใจหรื อพูดคุย ดังนั้นพระเจ้ำจึงประทำนคุณพ่อให้กบั เขำเพื่อเป็ นตัวแทนของพระองค์
โนอำห์เป็ นทั้งปุโรหิ ตและผูเ้ ผยพระวจนะของครอบครัวของเขำ เขำเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะได้
อย่ำงไร? เขำถ่ำยทอดสิ่ งที่เขำได้ยนิ จำกพระเจ้ำไปยังบุตรชำยหญิงของเขำ คำสรุ ปเกี่ยวกับชีวติ ของโน
อำห์ อยูใ่ นฮีบรู 11:7 “เพรำะโนอำห์มีควำมเชื่ อ ฉะนั้นเมื่อพระเจ้ำทรงเตือนให้รู้ถึงเหตุกำรณ์ที่ยงั ไม่
ปรำกฏท่ำนจึงยำเกรงและต่อเรื อใหญ่ เพื่อช่วยครอบครัวของตนได้รอดพ้นจำกควำมตำย..” เมื่อพระเจ้ำ
ตรัสโนอำห์ก็ฟังและได้ยนิ
เป็ นควำมรับผิดชอบที่สำคัญของคุณพ่อในกำรหยัง่ รู ้ขอ้ ล้ ำลึกจำกพระวจนะของพระเจ้ำสำหรับ
ครอบครัว เวลำนี้ภรรยำและลูกของผมสำมำรถฟังเสี ยงของพระเจ้ำได้ เขำสำมำรถบอกผมว่ำพระเจ้ำ
ตรัสอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ แต่ผมจะต้องวินิจฉัยด้วยกำรหยัง่ รู ้วำ่ อันไหนเป็ นคำตรัสของพระเจ้ำอันไหนไม่ใช่
เพี่อปกป้ องครอบครัวให้ปลอดภัย
ผูเ้ ผยพระวจนะจะต้องเป็ นผูพ้ ดู แทนพระเจ้ำด้วย ในเฉลยธรรมบัญญัติ 6:7 พระเจ้ำตรัสสั่งให้
คุณพ่อเป็ นเสี ยงแห่งกำรเผยพระวจนะ เมื่อสั่งให้ประชำกรอิสรำเอลรักพระเจ้ำด้วยสุ ดจิตสุ ดใจสุ ดกำลัง
ควำมคิดแล้วโมเสสกล่ำวต่อไปว่ำ “...จงอุตส่ ำห์สอนถ้อยคำเหล่ำนั้นแก่บุตรหลำนของท่ำนเมื่อท่ำนนัง่
อยูใ่ นเรื อน เดินอยูต่ ำมทำงและนอนลงหรื อลุกขึ้น...”
ในเฉลยธรรมบัญญัติ 11:20-21 ได้กล่ำวคำสัง่ นี้แก่ผทู ้ ี่เป็ นคุณพ่อทั้งหลำยซ้ ำอีกครั้งหนึ่งและ
โมเสสได้กล่ำวคำแนะนำต่ออีกว่ำ “ท่ำนจงเขียนคำเหล่ำนี้ ไว้ที่เสำประตูเรื อน และที่ประตูของท่ำน เพื่อ
อำยุของท่ำนและอำยุของบุตรหลำนของท่ำนจะได้ยนื นำน....”
คุณพ่อจะต้องสอนบัญญัติของพระเจ้ำแก่ลูกหลำนของเขำ ที่จะนำลูกมำถึงพระเจ้ำและทำให้
พวกเขำมีจิตสำนึกที่ดี โมเสสกล่ำวว่ำสิ่ งนี้จะต้องเริ่ มต้นที่ครอบครัวก่อน ไม่เพียงแต่จะแขวนถ้อยคำไว้
บนผนังเท่ำนั้น แต่จะต้องฉวยโอกำสที่จะสอนถ้อยคำของพระเจ้ำแก่บุตรหลำนในขณะที่ใช้เวลำอยู่
ด้วยกัน เช่นเมื่อไปเล่นกีฬำ หรื อทำงำนอดิเรกด้วยกันที่บำ้ น
ลูก ๆ มองเห็นอะไรในคุณพ่อ? เขำกำลังมองดูคนที่เขำจะสำมำรถเลียนแบบ คุณพ่อเป็ นคนที่จะ
แสดงให้เขำได้เห็นวิธีกำรตอบสนองต่อสภำวะกำรณ์ต่ำง ๆ ของชีวติ สำหรับเด็กในควำมคิดของเขำสิ่ ง
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ที่จริ งในชีวิตของคุณพ่อก็คือของจริ งของแท้ ถ้ำกำรรักษำให้หำย ควำมรัก กำรให้อภัยและควำมถ่อมใจ
ปรำกฏอยูใ่ นครอบครัว คุณธรรมเหล่ำนี้จะแทรกซึ มเข้ำไปในชีวติ ของลูก ในพระคัมภีร์ใหม่ได้สรุ ปคำ
แนะสำหรับคุณพ่อไว้เพียงประโยคเดียวคือ “ฝ่ ำยท่ำนผูเ้ ป็ นบิดำ อย่ำยัว่ บุตรของตนให้เกิดโทสะ แต่จง
อบรมบุตรด้วยกำรสัง่ สอน และกำรเตือนสติตำมหลักขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ” (เอเฟซัส 6:4)
ควำมรับผิดชอบที่สำคัญประกำรที่สำมสำหรับคุณพ่อก็คือ อยูใ่ นฐำนะของกษัตริ ยซ์ ่ ึงหมำยถึงผู้
มีอำนำจปกครองครอบครัว เป็ นผูบ้ ริ หำรดูแลควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของครอบครัวแทนพระเจ้ำ จะ
สังเกตว่ำผมได้เรี ยงลำดับหัวข้อกำรมีอำนำจปกครองหลังจำกกำรเป็ นปุโรหิ ตและผูเ้ ผยพระวจนะ เป็ น
กำรก้ำวหน้ำอย่ำงถูกขั้นตอนทีเดียว ถ้ำผูช้ ำยสำมำรถเป็ นปุโรหิ ตและผูเ้ ผยพระวจนะของครอบครัวได้
แล้ว เขำก็สำมำรถเป็ นกษัตริ ยผ์ มู ้ ีอำนำจปกครองครอบครัวได้โดยง่ำย ถ้ำคุณพ่อได้ทำหน้ำที่ของกำร
เป็ นปุโรหิ ตและผูเ้ ผยพระวจนะได้แล้วพระเจ้ำจะทรงส่ งเสริ มให้เขำมีอำนำจเหมือนกับผูเ้ ป็ นกษัตริ ย ์
ปกครองดูแลอำณำจักรของเขำ
ในฐำนะของกำรเป็ นผูบ้ งั คับบัญชำสู งสุ ด คุณพ่อจะต้องมีควำมรับผิดชอบต่อทุกเหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้นภำยในครอบครัว ถ้ำมีกำรจรำจลหรื อกำรทรยศเกิดขึ้นในครอบครัวจะถือว่ำเป็ นควำมผิดของคุณ
พ่อ เพรำะพระเจ้ำได้มอบควำมรับผิดชอบทั้งหมดให้แก่คุณพ่อในกำรปกครองดูแลครอบครัว
ในฐำนะของคุณพ่อ ผมมีหน้ำที่ที่จะรู ้ถึงควำมเคลื่อนไหวต่ำง ๆ ภำยในครอบครัว ผมจะต้องรู ้
ว่ำลูกจะต้องเข้ำนอนกี่ทุ่ม พวกเขำดูอะไรจำกทีวี หรื ออ่ำนหนังสื อประเภทไหน เพรำะคุณพ่อเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบดังนั้นจึงมีสิทธิ์ ตดั สิ นว่ำอะไรสมควรอะไรไม่สมควร
ในปฐมกำล 18:19 เป็ นคำกล่ำวพำดพิงถึงอับรำฮัม (ซึ่ งชื่อของเขำมีควำมหมำยว่ำ “บิดำของ
ประชำชำติ”) “เพรำะเรำเลือกเขำแล้ว เพื่อเขำจะได้กำชับลูกหลำน และครอบครัวที่สืบมำ ให้รักษำพระ
มรรคำของพระเจ้ำ..”
ประชำชนมีควำมอบอุ่นใจเมื่อมีกษัตริ ยค์ วำมปรำรถนำยิง่ ใหญ่ในจิตใจของมนุษย์ คือการได้
เป็ นที่รัก และควำมปรำรถนำยิง่ ใหญ่ของลูกก็คือ ความรักจำกคุณพ่อ ลูกเรี ยนรู ้ถึงควำมอบอุ่นมัน่ คงได้
จำกอ้อมแขนของคุณพ่อ
ท่ำนอำจจะไม่ได้เกิดในครอบครัวที่มีคุณพ่อที่ดี อำจเคยถูกทุบตีจำกพ่อแม่หรื อถูกทอดทิ้งหรื อ
ทำให้ท่ำนรู ้สึกว่ำตัวเองไม่มีค่ำ
กำรศึกษำหำควำมรู ้จำกเทปหรื อโดยกำรอ่ำนจำกหนังสื อ หรื อกำรเข้ำอบรมพิเศษไม่สำมำรถทำ
ให้ท่ำนเป็ นคุณพ่อที่ดีได้ ควำมรู ้และกำรเรี ยนไม่สำมำรถทำลำยคำแช่งสำปได้ ต้นไม้แห่งควำมรู ้ไม่
สำมำรถออกผลที่ดี มีแต่จะยิง่ ทำให้มีกำรทรยศมำกขึ้น ถึงกระนั้นก็ยงั มีควำมหวังอยู่ โดยฤทธิ์ เดชแห่ง
ไม้กำงเขนของพระเยซูสำมำรถทำลำยคำแช่งสำปได้ ท่ำนจะไม่สำมำรถสำแดงควำมรักจนกว่ำท่ำนจะ
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ได้รับควำมรักเสี ยก่อน “เรำทั้งหลำยรัก ก็เพรำะพระองค์ทรงรักเรำก่อน” (1 ยอห์น 4:19) ท่ำนได้เป็ นที่
รักของพระเจ้ำ พระเยซูทรงสำแดงควำมรักแท้ของพระองค์ที่ไม้กำงเขน ทรงทนต่อควำมทุกข์ทรมำน
เพรำะบำปและคำแช่งสำปเพื่อท่ำนจะเป็ นที่ยอมรับของพระบิดำ
ผมคิดว่ำสิ่ งที่ทำให้พระเยซูเจ็บปวดมำกที่สุดก็คือการถูกทอดทิง้ “พระองค์เจ้ำข้ำ ทำไมทรง
ทอดทิ้งข้ำพระองค์เสี ย?” พระเยซูเคยบอกกับพวกฟำริ สีวำ่ พระองค์ไม่เคยแสวงหำเกียรติจำกมนุษย์แต่
แสวงหำเกียรติจำกพระบิดำในสวรรค์เมื่อพระองค์ได้สูญเสี ยเกียรติน้ นั แทนท่ำนและข้ำพเจ้ำ จิตใจของ
พระองค์แตกสลำย พระองค์ถูกทอดทิ้งแทนท่ำน และได้ทำลำยอำนำจแห่งกำรถูกทอดทิ้งโดยกำรเป็ น
ขึ้นมำจำกควำมตำย เพื่อท่ำนจะได้มีควำมสัมพันธ์ที่ดีและอบอุ่นกับพระบิดำในสวรรค์
เรำไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงสิ่ งที่พอ่ ไม่ได้ทำต่อเรำ แต่เรำสำมำรถตั้งควำมคิดใหม่ให้ถูกต้องว่ำ
“โดยพระคุณของพระเจ้ำ ข้ำพระองค์จะสัตย์ซื่อต่อผูท้ ี่รักข้ำพระองค์และครอบครัวของข้ำพระองค์ ข้ำ
พระองค์จะเข้ำอยูใ่ นควำมมัน่ คงของพระองค์ขำ้ พระองค์จะไม่มีควำมขมขื่นต่อบิดำมำรดำ แต่จะให้
เกียรติแก่ท่ำน ข้ำพระองค์จะให้ควำมรักแก่ลูก จะเป็ นปุโรหิ ต ผูเ้ ผยพระวจนะ และผูป้ กครองดูแลเขำ
ทั้งหลำย”
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