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นี่กเ็ กือบยีส่ ิ บปี ที่คุณพ่อจากโลกนี้ไปอยูก่ บั พระเจ้า แต่ผมยังไม่ลืมสิ่ งต่าง ๆ ที่พอ่ เคยพูด เคยทา
เคยสอนลูก ๆ ทั้งที่เป็ นเรื่ องเป็ นราวและที่เป็ นเรื่ องสนุกหยอกเย้าลูก ๆ เล่น
พ่อมักจะใช้เวลาเล่าเรื่ องต่าง ๆ ในเวลาขับรถหรื อเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนั้นเล่าเรื่ อง
ต่าง ๆ ให้ลูก ๆ ได้ยนิ คงจะเป็ นเพราะพ่อราคาญหรื อเปล่าที่ลูก ๆ ชอบถามอยูเ่ รื่ อยว่าเมื่อไหร่ จะถึง ๆ
หรื อเบื่อที่จะนัง่ รถไปนาน ๆ ไม่มีอะไรจะทา เด็ก ๆ มักจะงอแงและเบื่อในการเดินทาง ไม่วา่ เวลาที่พอ่
พาไปที่ไหน เป้ าหมายปลายทางจะใกล้หรื อไกลก็ตาม ไม่กี่นาทีแรกหลังจากที่ข้ ึนรถพวกเราก็จะต้อง
ถามพ่อทันทีวา่ อีกนานหรื อเปล่าที่จะถึงเราจะไป พ่อใกล้หรื อยัง จะไปถึงมืดหรื อเปล่า ฯลฯ
มีอยูค่ รั้งหนึ่งที่พอ่ กับผมเดินทางเข้ากรุ งเทพฯ ขณะที่รถไฟกาลังแล่นเข้าใกล้อยุธยา พ่อจะเล่า
เรื่ องราวในสมัยที่พม่ายกทัพมาตีกรุ งศรี อยุธยาสมัยนั้นผมยังเรี ยนอยูใ่ นชั้นประถมก็พอจะนึกออกถึง
เรื่ องราวประวัติศาสตร์ ไทยที่ครู เคยสอนไว้ แต่ที่ฟังพ่อเล่าและแต่งเรื่ อง เหมือนกับพ่ออยูใ่ นเหตุการณ์
นั้นก็มีสีสันเกิดอารมณ์ร่วมไปด้วยทาให้ผมไม่ลืมประสบการณ์ในครั้งนั้นไปได้เลย ผมจาได้วา่ เสี ยง
“ถึงก็ชงั่ ไม่ถึงก็ชงั่ ” ของรถไฟขบวนหวานเย็นในสมัยนั้นมันดังมากจนกลบเสี ยงนิทานที่พอ่ กาลังเล่าอยู่
จนผมต้องกระเถิบไปชิดพ่อบอกพ่อให้พดู ดัง ๆ หน่อยไม่ได้ยนิ ขณะเดียวกันที่ตาผมก็จอ้ งเขม็งไปกลาง
ทุ่งนาที่รถไฟกาลังแล่นผ่านไปอยูน่ ้ นั จิตนาการเสมือนจองมองเห็นกองทัพพม่ายกทัพมาราวีไทยใน
เวลานั้นให้ได้
พ่อมักจะมีมุขตลกเล่าเรื่ องที่พอ่ แต่งขึ้นมาเองเช่นนี้ให้เราฟัง นี่อาจจะเป็ นมรดกที่ผมได้รับจาก
พ่อที่ผมก็ชอบสร้างจินตนาการต่าง ๆ ให้ลูกๆ ผมฟังบ่อย ๆ ด้วย แม้วา่ จะเป็ นเรื่ องแต่งขึ้น เราก็รู้แต่
แม้กระทัง่ สิ่ งที่พอ่ ปั้ นเรื่ องขึ้นมาก็ยงั ดูจริ งจังและเราพร้อมที่จะเชื่อว่าเป็ นจริ งนี้คืออิทธิ พลของอานาจ
ของการเป็ นพ่อต่อการยอมรับของลูก
หรื ออีกครั้งหนึ่ง ตอนที่ผมยังเป็ นเด็กอยู่ ผมคิดว่ายังอยูช่ ้ นั อนุบาลหรื อยังไม่ไปโรงเรี ยนซะด้วย
ซ้ าไป เวลานั้นเป็ นเวลาเช้าที่แม่เพิ่งกลับมาจากตลาดผมได้ขนมมาห่อหนึ่งกาลังจะแกะทานก็มีคนบ้าที่
ชอบเดินผ่านหน้าร้านของเราไปทุกวัน วันนั้นคนบ้าคนนั้นคงจะหิ วหรื ออย่างไรไม่ทราบก็มาแย่งเอา
ขนมในมือผมไป ผมก็ร้องจ้าขึ้นด้วยความตกใจ ผมไม่รู้วา่ เวลานั้นพ่อยืนอยูท่ ี่ไหนหรื อทาอะไรอยู่ รู ้แต่
อย่างเดียวว่าพ่อวิง่ มาจากที่ไหนก็ไม่ทราบโผล่มาทันที
ไล่คนบ้านั้นไปแล้วอุม้ ผมขึ้นมาด้วยความ
ปลอดภัย ผมจาความรู ้สึกที่ตกใจแล้วนั้นหายไปอย่างปลิดทิง้ ทันที
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อานาจความเชื่อมัน่ ใจการปกป้ องของพ่อต่อลูก สร้างความมัน่ ใจว่าพ่อรักและคุม้ ครองเราได้
ทุกเวลา ช่างยิง่ ใหญ่ ลึกซึ้ งและวางใจสนิทอย่างไร้เดียงสาโดยไม่สงสัยอะไรเลยจากพ่อ
ไม่ใช่พอ่ ไม่เคยทาอะไรผิด เพียงแต่ผมเลือกที่จะไม่จาในสิ่ งเหล่านั้นหรื อไม่ใช่พอ่ ไม่เคยทาให้
เราผิดหวังแต่เมื่อดูความรักและความเสี ยสละและเจตนาท่าทีของพ่อที่มีต่อเรา ก็มองเห็นจิตใจของพ่อ
แล้วจึงไม่มีอะไรมาลบล้างความรักและความชื่นชมของเราต่อพ่อไปได้เลย เราสามารถที่จะหาเรี ยนวิชา
สาขาต่าง ๆ อะไรก็ได้ในโลกนี้ได้เกือบหมด ยกเว้นวิชาคุณพ่อศาสตร์ ไม่มีโรงเรี ยนไหนสามารถมี
หลักสู ตรที่สอนแล้วให้ออกมาเป็ นคุณพ่อที่ประสบความสาเร็ จกับครอบครัวได้เลยไม่มีทางลัดหรื อ
หลักสู ตรเคล็ดลับอะไรในเรื่ องนี้เลย การเป็ นพ่อคนที่ดีจะต้องใช้เวลาและความอดทนความตั้งใจและ
จริ งใจทุ่มเทที่อยากจะเห็นครอบครัวมีความสุ ข สิ่ งเหล่านี้ จะหลีกเลี่ยงไปไม่ได้เลย
เมื่อผมแต่งงานใหม่ ๆ ผมมีความฝันในใจว่า เดี๋ยวนี้เราได้เป็ นหัวหน้าครอบครัวแล้ว มีภรรยาที่
จะคอยปรนนิบตั ิให้เรา ผมบอกภรรยาใหม่เอี่ยมวันนั้นว่า เตรี ยมอาหารเช้านะเดี๋ยวจะลงไปทานและ
แล้วเช้าวันแรกของชี วติ สมรสวันนั้นผมก็พบความจริ งของชีวติ ว่าไม่ใช่เป็ นไปอย่างที่เราฝันเลย ภรรยา
ทาอาหารไม่เป็ น และไม่เคยทาอาหารเลย ผมจาได้วา่ อาหารมื้อแรกคือขนมปั งไหม้ ๆ เคลือบด้วยน้ าตาล
หนา ๆ แทนจะเป็ นน้ าเชื่อม หรื ออาหารเที่ยงคือแกงอะไรไม่ทราบที่ เขียว ๆ ขาว ๆ เหนียวจนเป็ นแป้ ง
เปี ยกผมรู ้ทนั ทีวา่ เรามีปัญหาแน่ ๆ เพราะผมโตมากับบ้านที่ทุกคนทาอาหารเป็ นและเคยมีร้านอาหาร ผม
คิดว่าภรรยาคงจะสังเกตเห็นเช้านั้นผมนัง่ ทานอาหารด้วยความเงียบสงบหรื อช็อคจนพูดอะไรไม่ออก
ผมจาได้วา่ ผมได้ต้ งั ปณิ ธานกับตนเองว่าตลอดปี แรกของการแต่งงานนี้จะไม่ออกไปทานอาหารข้าง
นอกเด็ดขาด จะทานอาหารของภรรยาอย่างเดียวและจะช่วยภรรยาทาอาหาร ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้า
ส่ งคุณพ่อมาช่วยสอนภรรยาของผมทาอาหารก่อนที่ท่านจะไปอยูก่ บั พระเจ้า
ชีวติ สมรสที่ประสบ
ความสาเร็ จนั้นเราจะต้องเป็ นทีมช่วยเหลือกัน และเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่วา่ คุยเรื่ องภรรยาของผมเอง สาเหตุที่ผม
อ้วนในเวลานี้เพราะภรรยาทาอาหารเก่งมาก
ผมและภรรยาแต่งงานกันมาได้ 26 ปี มีลูกด้วยกัน 10 คน คนโต 21 ปี คนเล็ก 3 ขวบ เวลาพาลูก
คนเล็กไปที่ไหนคนเขาคิดว่าเป็ นหลาน ผมสอนเรื่ องครอบครัวคริ สเตียน ได้มีโอกาสพูดคุยปรึ กษา
แนะนาพ่อแม่บางคนหรื อแม้กระทัง่ ได้คุยกับลูก ๆ ของเขาถึงปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบ้านของเขา
ปั ญหาส่ วนใหญ่หรื อปั ญหาที่เกิดในบ้านส่ วนมากเป็ นผลมาจากการการที่พอ่ ขาดการใช้เวลากับลูก ๆ
เป็ นสาเหตุหลัก
อิทธิพลของพ่ อทีท่ ำไว้ กบั ลูกจะไม่ มีวนั ลบเลือนไปได้ เลย
ผมเชื่อว่าคงจะมีลูก ๆ หลายคนที่พอ่ แม่จานวนมากก็ได้สร้างรอยแผลไว้ในจิตใจของเขา จะ
โดยตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจก็ตาม ทาให้เกิดความขมขื่นใจในลูกของเราโดยที่เราไม่รู้ตวั เลยบางคนอาจจะมา
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จากการละเลยลูกไม่เคยใช้เวลากับลูก ๆ บางคนจากการทารุ ณลูกด้วยการเฆี่ยนตีดว้ ยอารมณ์ไม่ใช่ความ
รัก หรื อบางคนจากคาพูดที่สร้างความเจ็บปวดเจ็บใจต่อลูก พ่อจึงเป็ นได้ท้ งั พ่อพระหรื อพ่อที่ทาลายลูก
ได้เช่นกัน ในพระธรรม 1 ซามูเอล 2:12 พูดถึงบุตรชายของเอลีปุโรหิ ตของพระเจ้าที่เป็ นคนอันธพาล
แม้วา่ จะเป็ นปุโรหิ ตของพระเจ้าก็ยงั ต้องดูแลครอบครัว บ้านช่องห้องหอให้ดี หรื อที่ภาษิตว่า ลูกไม้
หล่นไม่ไกลต้น หรื อลูกปูเดินตามอย่างพ่อปู
ส่ วนกษัตริ ยด์ าวิดนั้นแม้พระองค์จะทาบาปผิดพลาดกับพระเจ้า ไว้หลายเรื่ องแต่เรื่ องครอบครัว
พระองค์กบั ให้ความสาคัญไว้มากโดยเฉพาะกับกษัตริ ยซ์ าโลมอนผูม้ ีชื่อเสี ยงโด่งดัง
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ผชู ้ ายขึ้นมาก่อน
ทั้งนี้พระองค์ตอ้ งการจะให้ผชู ้ ายเป็ นหัวหน้า
ครอบครัว ดูแลบ้านเป็ นผูน้ าฝ่ ายวิญญาณในบ้าน พระเจ้ามีแผนการที่จะใช้ผชู้ ายเป็ นภาชนะเป็ นสื่ อที่จะ
สาแดงพระเจ้าผ่านทางพวกเขา
อาดัมยังไม่รู้จกั เรื่ องที่จะมีภรรยาจนพระเจ้าต้องสร้างเอวาให้ เป็ นผูด้ ูแลผูอ้ ุปถัมภ์สามีเป็ นพ่อที่
ดีของครอบครัว
พ่อยังเป็ นประธานาธิ บดีหรื อพระราชาในบ้านของเขาในราชอาณาจักรเล็ก ๆ นั้น ไม่วา่ จะ
พระราชวังนั้นเป็ นห้องแถว กระต๊อบ หรื อบ้านจัดสรรหลังหรู ก็ตาม พ่อในบ้านย่อมเป็ นพระราชา
สาหรับทุก ๆ คนในบ้านนั้น แต่พระราชาไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นพระราชาโหดร้ายเหมือนในหนังการ์ ตูน
เสมอไปแต่พระราชาที่ดีมีตวั อย่างให้เห็นได้ก็คือเราคนไทยที่มีตวั อย่างที่สุดเยีย่ มให้เราเห็นเป็ น
แบบอย่างของการปกครองของในหลวงของเรากว่าพระราชาประเทศใด ๆ ในโลกนี้
พ่อบ้านจะต้องดูแลทุกข์สุขของคนในบ้าน พ่อบ้านถ้าอยากจะให้สมาชิกในบ้านยกย่องเราเป็ น
ราชาในบ้านเราจะต้องเสี ยสละ ถ่อมใจ อดทน มีความรักเมตตาให้กบั แม่ของลูก ๆ ญาติพี่นอ้ ง ฯลฯ ลูก
ๆ จะเห็นแบบอย่างนี้ แล้วทุกคนจะยอมรับเราเป็ นราชาในอาณาจักรของเราอย่างแน่นอน พ่อจะต้องไม่
เห็นแก่ตวั ผมมีพ่อแม่ที่ดีเป็ นตัวอย่างแก่ลูกในเรื่ องการเสี ยสละเพื่อลูก ๆ เสมอ หลายครั้งที่ผมได้ยนิ พ่อ
แม่พดู เสมอ ๆ ว่าพอแล้วแม่ไม่ทานเพราะทานมาเยอะแล้ว พ่อแม่ที่ไม่เอารัดเอาเปรี ยบลูก ยอมเสี ยสละ
ให้ลูกอยูเ่ สมอ จะเป็ นพ่อแม่ที่ลูกๆ เทิดทูนบูชารักและเชื่ อฟังพ่อแม่โดยไม่ตอ้ งมีใครมาบังคับ
ในอาณาจักรน้อย ๆ นั้นจะมีสันติสุขหรื อวุน่ วายอย่างไรก็ข้ ึนอยูก่ ารยอมรับของพ่อ การยอมรับ
และการเป็ นที่ยอมรับ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะผันแปรเด็ก ๆ เป็ นอย่างมาก การยอมรับหรื อภาษาอังกฤษ
เรี ยกว่า Accept ส่ วนการเป็ นที่ยอมรับคือ to be accepted ก็คือว่า เด็ก ๆ ที่รู้สึกว่าเป็ นที่ยอมรับจากพ่อจะ
ยอมรับเพศของตนมากกว่าเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับความรักจากพ่อ การดูแลเอาใจใส่ จากพ่อเท่าที่ควร
มักจะเป็ นคนที่ไม่ค่อยมัน่ ใจในตนเองเท่าไร ไม่กล้าตัดสิ นใจอะไร ไม่ร่าเริ ง แม้จะเรี ยนเก่งมีความรู ้ก็
ตามแต่ก็ยงั มีความรู ้สึกไม่เป็ นที่ยอมรับจากคนรอบข้างผูท้ ี่จะทาให้เขามัน่ ใจและยอมรับเขาได้มากที่สุด
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นั้น ก็คือพ่อของเขาเอง เด็กหญิงที่ขาดการยอมรับการเป็ นหญิงจากพ่อถ้าไม่เป็ นทอมก็จะมีแฟนไม่ซ้ า
คน จนกว่าที่วา่ งในใจที่ตอ้ งการการยอมรับจากพ่อจะเต็มเปี่ ยมจึงจะเป็ นเด็กตามปกติเช่นเด็กหญิงทัว่ ไป
หรื อเด็กชายก็จะเป็ นตุด๊ เพื่อหาการยอมรับความเป็ นเพศชายจากผูช้ ายด้วยกันจนกว่าที่วา่ งในใจส่ วนนี้
สมบูรณ์
ตราบใดที่พ่อยังทาตัวห่างเหิ นลูกชาย โมโห ไม่ยนิ ดียนิ ร้าย ไม่วา่ จะเป็ นด้วยเหตุผลสมควร
หรื อไม่ก็ตามพ่อไม่ควรทาลายความรู ้สึกของการเป็ นที่ยอมรับของลูกชายคนนี้ไปเลย คุณพ่อจะต้อง
ถามตัวเองว่ามีอะไรที่เราพูดที่เราทาเป็ นเหตุให้ลูกเกิดความรู ้สึกไม่เป็ นที่ยอมรับจากตัวเราเองหรื อไม่ถา้
เราทราบเรารู ้ตวั แล้ว ไม่วา่ จากตัวเราทราบเองหรื อเรากล้าเปิ ดใจให้ลูกๆ บอกเรา เราจะต้องรี บขอโทษ
ลูก และเปลี่ยนแปลงท่าทีของเราในเรื่ องนั้น ๆ เสี ยมิฉะนั้นลูก ๆ ก็ยงั จะจดจาสิ่ งต่าง ๆ เหล่านั้นที่เราได้
ฝั่งรากแห่งความขมขื่นไว้ในใจของเขาไปตลอดชีวิตซึ่ งมีแต่จะเป็ นเหตุให้เกิดความทุกข์ ฮีบรู 12:15
อย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาทาความยุง่ ยากให้ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้คนเป็ นอันมากเสี ยไป
ไม่เพียงที่ลูกต้องการการยอมรับจากพ่อเท่านั้น พ่อก็ตอ้ งการยอมรับจากลูกเช่นกัน พ่อทุกคน
ย่อมอยากจะเป็ นพระเอกในสายตาของลูก ๆ แต่พอ่ ที่ผดิ พลาดและไม่ได้รับการยอมรับจากลูก ๆ ก็จะ
เก็บความรู ้สึกผิดพลาดเป็ นพ่อที่ลม้ เหลว ใช้ไม่ได้อยูใ่ นจิตใจของเขาตลอดไป
ภรรยาผมมักจะพูดเสมอว่าพระเจ้าสร้างโลกนี้ให้เด็ก ๆ เหมือนที่เราได้ยนิ คาว่า เด็กในวันนี้คือ
ผูใ้ หญ่ในวันหน้าและถ้าเราจะดูให้ดี เราจะเห็นว่าเด็กควรจะได้รับการเอาใจใส่ ดูแลมากกว่านี้ แต่เปล่า
เลย ผูใ้ หญ่กลับไม่สนใจที่จะสนับสนุนเด็กในวันนี้เลยมิหนาซ้ าผูใ้ หญ่ยงั รังแกเด็กเสี ยอีกมีเด็กในโลกนี้
เป็ นจานวนมากที่คอยการสร้างและส่ งเสริ มจากผูใ้ หญ่จากพ่อแม่ น่าเสี ยดายที่ผใู ้ หญ่ในโลกและพ่อแม่
หลายคนมองข้ามความต้องการของเด็ก ๆ เหล่านี้ที่วนั หนึ่ งเด็กเหล่านี้ก็จะต้องมาปกครองดูแลผูใ้ หญ่ใน
วันนี้ที่ตอ้ งแก่เฒ่าชราลงในวันข้างหน้า
มีคนถามประธานาธิ บดีสหรัฐอเมริ กาท่านหนึ่งว่า ใครเป็ นผูท้ ี่ทาให้ท่านมาถึงวันนี้ได้ ท่านตอบ
ว่าเพราะแม่ของท่านที่ดี แม่ที่รักและเอาใจใส่ เลี้ยงดูแลลูก แม่ที่เสี ยสละเพื่อลูกที่รักว่า ถ้าเลี้ยงดูแลเด็ก
คนนี้ให้ดี สักวันหนึ่งเขาอาจจะได้ดีเป็ นผูน้ าคนหนึ่งของประเทศก็ได้ และก็เป็ นเช่นนั้นจริ ง ๆ ไม่มีผนู ้ า
ที่ประสบความสาเร็ จคนไหนที่ไม่ได้เติบโตมาจากบ้านที่อบอุ่นและมีความรักจากพ่อแม่เลย ลูกไม้ไม่
หล่นไปไกลต้นจริ ง ๆ
ผมอยากจะถามผูเ้ ป็ นพ่อที่อ่านบทความในเวลานี้ วา่ ท่านแน่ใจไหมว่าท่านไม่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่ลูก ๆ และภรรยาของท่าน ไม่วา่ จะมาจากการตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจก็ตาม อาจจะมาจากคาพูด
หรื อการกระทาที่เราไม่รู้ตวั ท่านกล้าที่จะเปิ ดใจของท่านด้วยความถ่อมใจกับครอบครัวของท่านว่า ถ้า
หากพ่อมีอะไรที่พ่อได้ทาผิดพลาดกับลูก ๆ และภรรยา ท่านสามารถขอสมาชิกในครอบครัวของท่านยก
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โทษให้ท่านและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงในท่าทีน้ นั ๆ หรื อนิสัยนั้น ๆ ของท่านหากท่านสามารถทาได้
ท่านได้ปฏิบตั ิตวั ตามพระธรรมยากอบบทที่ 5 ข้อ ที่ 16 16เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกัน
และกัน และจงอธิ ษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัย คาอธิ ษฐานของผูช้ อบธรรมนั้น
มีพลังทาให้เกิดผล
ท่านอาจจะได้ลูกของท่านกลับคืนมา ท่านอาจจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บของท่าน หรื อท่าน
อาจจะไม่เห็นอะไรเลย แต่อย่างน้อยท่านได้สาแดงความยาเกรงพระเจ้าของท่านต่อลูก ๆ และภรรยา
ของท่าน ว่าท่านพร้อมที่จะขอโทษ และพร้อมที่จะยอมรับผิดในสิ่ งต่าง ๆ ที่ท่านเคยทาร้ายพวกเขาไม่วา่
ทางคาพูดหรื อการกระทาและท่านจะได้รับสันติสุขจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างแน่นอน
องค์ประกอบสาคัญที่จะสร้างครอบครัวให้ประสบความสาเร็ จอีกประการหนึ่งก็คือ คาชมเชย
จากพ่อแม่ คาพูดของพ่อแม่มีอานาจมากที่จะให้ลูกเกิดความมัน่ ใจหรื อขาดความมัน่ ใจก็ได้ ในพระ
ธรรม สุ ภาษิต 18:21 21ความตายความเป็ นอยูท่ ี่อานาจของลิ้นและบรรดาผูท้ ี่รักมันก็จะกินผลของมัน
คำอวยพรของปุโรหิตนั้นเป็ นแบบอย่ ำงทีด่ ีพ่อจะอวยพรครอบครัวของเขำทุกวัน
22
พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 23“จงกล่าวแก่อาโรนและบุตรทั้งหลายของอาโรนว่า ท่านทั้งหลาย
จงอวยพรแก่คนอิสราเอลดังต่อไปนี้ คือว่าแก่เขาทั้งหลายว่า
24
ขอพระเจ้าทรงอานวยพระพรแก่ท่านและพิทกั ษ์รักษาท่าน
25
ขอพระเจ้าทรงให้พระพักตร์ ของพระองค์ทอแสงแก่ท่าน และทรงพระกรุ ณาท่าน
26
ขอพระเจ้าทรงเงยพระพักตร์ ของพระองค์เหนื อท่าน และประทานสวัสดิภาพแก่ท่าน
กันดารวิถี 6:22-26
พ่อที่ดีในพระคัมภีร์ดูเหมือนจะเริ่ มต้นด้วยการเป็ นปุโรหิ ตในบ้านเสี ยก่อน คือผูท้ ี่นาครอบครัว
ให้เจริ ญเติบโตในพระเจ้า พ่อจะต้องนาลูก ๆ นมัสการในบ้าน มีนกั เทศน์ชื่อดังท่านหนึ่งบอกว่า บ้านใด
ที่ไม่มีแท่นบูชาหรื อการนมัสการในบ้าน บ้านนั้นก็เหมือนไม่มีหลังคา ไม่มีอะไรคุม้ ครองศีรษะจาก
แดดฝนที่สามารถทาลายกัดกร่ อนสมาชิกในครอบครัวเราได้บา้ นที่มีการนมัสการเป็ นประจาทุกเช้าเย็น
ไม่ตอ้ งมากอะไรถ้าพ่อจะอ่านข้อพระคัมภีร์สักข้อสองข้อ
หรื ออ่านหนังสื อเฝ้ าเดี่ยวที่ให้อ่านเป็ น
ประจาวัน ร้องเพลง นมัสการ และอธิษฐานขอการทรงนาจากพระเจ้าหรื อจะให้ดีไปกว่านั้นก็มีการจด
บันทึกหัวข้ออธิ ษฐานเผื่อเรื่ องอะไร และพระเจ้าตอบเมื่อไหร่ อย่างไร ลูก ๆ ก็ยงิ่ จะได้เห็นการอัศจรรย์
ของพระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของสมาชิกในครอบครัวไปด้วย ความอบอุ่นและสันติสุขจะมีในบ้าน
นั้น ๆ แน่นอน บ้านก็เป็ นคริ สตจักรเป็ นพระวิหารของพระเจ้าที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดารงอยู่
ถ้อยคาสร้างสรรค์ไม่ได้หมายความว่าจะต้องพูดเลอเลิศเกินเหตุเกินผล
หรื อพูดเพื่อ
ผลประโยชน์ของเนื้ อหนังของเราเอง การสอนการตาหนิที่ประกอบไปด้วยความรักเป็ นการพูดจาเพื่อ
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สร้างสรรค์ คือติเพื่อก่อมิใช่เพื่อทาลาย บางครั้งพ่อแม่ไม่คอ่ ยจะมีเวลา พูดคุยกับลูกเพราะยุง่ กับการทา
มาหากินการไม่พดู อะไรเลยก็ไม่ดีเท่ากับการพูดทางลบเช่นกันคาพูดเพียงไม่กี่คาแต่มีคุณค่าก็ยอ่ มดีกว่า
คาพูดมากมายแต่ไม่มีประโยชน์อะไรโดยเฉพาะพ่อที่จะต้องระมัดระวังคาพูดของตนเองต่อสมาชิกใน
บ้านของท่านอย่าลืมว่าทุกถ้อยคาที่ท่านพูดออกไปจะเป็ นจริ ง หรื อเล่น ๆ ก็ตามตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจก็ตาม
หูเล็ก ๆ กาลังฟังท่านอยูแ่ ละเขาจะไม่ลืมสิ่ งที่เขาได้ยนิ สิ่ งที่เขาได้รับไปตลอดชีวิตของเขา
ในที่สุดรถไฟขบวนหวานเย็นนั้นก็มาถึงสถานีหวั ลาโพงจวนจะมืดค่าแล้ว พ่อพาผมเดินออกมา
หารถเมล์ที่จะไปบ้านญาติของเราในกรุ งเทพฯ ผมนึกชมพ่อในใจเสมอว่าพ่อรู ้เส้นทางต่าง ๆ ใน
กรุ งเทพฯได้ดีมาก ผมจาได้วา่ ไม่วา่ พ่อจะพาผมไปที่ไหน ๆ ก็ตาม ไม่วา่ จะขึ้นเหนือล่องใต้ ผมไม่รู้สึก
กังวลใจว่า จะอยูจ่ ะกินอะไร ใครเป็ นใครรอบข้างผมไม่สนใจ ตราบใดที่ผมจับมือพ่อไว้แน่น ผมจะไม่
หลงทางแน่นอน
นี่ก็เกือบยีส่ ิ บปี ที่พอ่ หมดหน้าที่ในโลกนี้แล้ว ส่ วนผมยังมีมือเล็ก ๆ ที่จะต้องจูงเขาเดินไปใน
โลกนี้อีกหลายคน เช่นเดียวกันที่ผมจะให้มือเล็กๆ เหล่านี้มนั่ ใจและไม่กงั วลใจที่ผมจะจูงเขาไปไหน ๆ
ก็ตามในโลกนี้ และผมก็ไม่กงั วลใจที่หน้าที่น้ ีจะหนักเกินไปสาหรับผม หรื อกังวลใจว่าจะเอาอะไรกิน
หรื อทาไมคนนั้นเป็ นอย่างนี้ คนนี้เป็ นอย่างโน้น เพราะตราบใดที่ผมให้พระหัตถ์ของพระเจ้านาพาชีวิต
ของผมและครอบครัว ผมก็มนั่ ใจและยิง่ กว่าแน่ใจว่า พวกเราจะไปถึงเป้ าหมายและจุดหมายสู งสุ ดใน
ชีวติ ของเราในพระเจ้าได้อย่างปลอดภัยแน่นอน
คุณพ่อทั้งหลายครับ กลับมาจูงมือลูก ๆ ของท่านในการนมัสการในบ้านของท่านเถิด กลับมา
ให้เวลากับลูก ๆ ในส่ วนที่ยงั เหลืออยูอ่ ีกไม่มากนี้เถิด เลิกสาปแช่งลูกด้วยการตาหนิลูก ด่าว่าเขาไม่ได้
เรื่ องแต่อวยพรเขาดีกว่า ไม่ตอ้ งกลัวว่าเขาจะได้ใจหรื อไม่รู้จกั บทเรี ยนของชี วติ พระเจ้าเป็ นผูท้ รงตีสอน
คุณพ่ออย่างไรพระองค์ก็จะตีสอนลูก ๆ ของท่านอย่างนั้นพระองค์จะไม่ตีสอนเราเพื่อสนุก ๆ เท่านั้น
แต่พระองค์ตีสอนเราเพื่อให้เราเกิดผลมาก อย่าลืมว่าสักวันหนึ่ง มือเล็ก ๆ ที่ท่านจูงในวันนี้ จะเป็ นมือ
ที่มาพยุงท่าน อาบน้ าเช็ดตัวให้ท่านในยามแก่เฒ่าของท่านก็เป็ นได้

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 57 ฉบับที่ 313 พฤศจิกายน – ธันวาคม
2006, หน้า 22-26.
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