เด็กทีโ่ ชคดี
ดร.อุบลวรรณ มีชูธน
ลูกทีถ่ ูกเตรียมตัว
ในคราวที่คลื่นสึ นามิทาลายชีวติ ผูค้ นที่ชายหาด เราได้ฟังเรื่ องที่น่าสนใจหลายเรื่ อง แม่ชาว
สวีเดนซึ่ งอยูห่ ่างจากคลื่นสึ นามิตดั สิ นใจวิง่ เข้าหาคลื่นยักษ์เพื่อบอกให้ลูกและสามีซ่ ึ งยืนหันหลังให้
คลื่นยักษ์วงิ่ หนีเอาตัวรอด ทั้งครอบครัวเผชิญคลื่นสึ นามิดว้ ยกันและรอดด้วยกัน แม่ชาวออสเตรเลีย
ตัดสิ นใจทิ้งลูกวัย 5 ขวบ และอุม้ ลูกคนเล็กหนีคลื่นยักษ์ แม่คนไทยกระชากลูกวัยสองขวบออกจากอก
แม่ของตนเพื่อวิง่ หนีคลื่น ลูกที่เธอพยายามช่วยถูกน้ าพัดไปติดบนป่ าโกงกางสองวันรอดชีวิต คาถามที่
น่าสนใจก็คือ แม่เหล่านี้ถูกเตรี ยมตัวมาอย่างไรในวัยเด็ก แม่แต่ละคนจึงตอบสนองต่อวิกฤตการณ์
แตกต่างกันออกไป
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้แสดงให้เราเห็นว่า เด็กที่ถูกเตรี ยมตัวมาอย่างดีจะกลายเป็ นวีรบุรุษ
และวีรสตรี ของประเทศชาติของเขา ซึ่ งเราจะเห็นได้จากการที่บิดามารดาเลี้ยงดูเด็กต่อไปนี้คือ โมเสส
ซามูเอล ดาวิด ยอห์น ผูใ้ ห้บพั ติศมาและพระเยซู ซึ่ งเราจะค้นพบหลักสาคัญดังต่อไปนี้ คือ

ก. เด็กเหล่านีม้ ตี านานแห่ งชีวติ ของเขา
โมเสสรู ้วา่ พ่อแม่ของเขารักเขามากเพียงใดจึงกล้าขัดคาสั่งของฟาโรห์ถึงสามเดือน แม่และพ่อ
กับพี่สาววางแผนช่วยชีวติ เขาโดยใช้ตะกร้าสานด้วยต้นกก ยาด้วยยางอะตอยและชัน และวางไว้ที่กอ
ปรื อริ มแม่น้ าใกล้ ๆ กับที่พระราชธิ ดาของฟาโรห์สรงน้ า แม่ พ่อ พี่สาวรักเขามากจึงวางแผนให้พระราช
ธิ ดาของฟาโรห์ช่วยชีวิต และแผนของความรักก็สาเร็ จทุกประการ โมเสสรอดตาย เขากลับกลายเป็ น
เจ้าชายอียปิ ต์ แม่ของเขาเองเป็ นแม่นมท่านคิดว่าเกิดอะไรขึ้นในตัวของโมเสส เมื่อเขาได้ยนิ แม่ พ่อ และ
พี่เล่าเรื่ องตานานของการบังเกิดของเขาให้เขาฟังแน่นอนเขาต้องรู ้วา่ ชีวิตของเขาเป็ นชี วติ ที่ถูกรัก ชีวติ
ของเขาไม่ใช่ชีวติ ที่เดียวดาย ชีวติ ของเขาถูกสร้างให้มีความสามารถเหมือนพ่อแม่พี่ของเขา ท่านเล่า
ตานานอะไรให้ลูกของท่านฟั ง ตานานที่ท่านเล่าก่อให้เกิดค่านิยมใดในลูกท่าน
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ตานานของโมเสสเป็ นดังนีค้ อื
1

ยังมีชายเผ่าเลวีคนหนึ่ง ได้หญิงสาวคนเลวีมาเป็ นภรรยา 2หญิงนั้นตั้งครรภ์คลอดบุตรชาย เมื่อ
นางเห็นว่าบุตรน่ารัก จึงซ่อนไว้ถึงสามเดือน 3ครั้นนางจะซ่อนต่อไปอีกไม่ได้แล้วก็เอาตะกร้าสานด้วย
ต้นกก ยาด้วยยางมะตอยและชัน เอาทารกใส่ ลงในตะกร้า แล้วนาไปวางไว้ที่กอปรื อริ มแม่น้ า 4ส่ วน
พี่สาวยืนอยูแ่ ต่ไกลคอยดูวา่ จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแก่นอ้ ง 5เมื่อพวกพระราชธิดาของฟาโรห์ลงไป
สรงที่แม่น้ า และพวกสาวใช้เดินเที่ยวไปตามริ มฝั่ง พระนางทรงเห็นตะกร้าอยูร่ ะหว่างกอปรื อ จึงทรง
สั่งให้สาวใช้ไปนามา 6เมื่อเปิ ดตะกร้านั้นออกเห็นทารกกาลังร้องไห้ พระนางทรงเมตตาทารกนั้น ตรัส
ว่า “นี่เป็ นลูกชาวฮีบรู ” 7พี่สาวทารกจึงทูลถามพระราชธิ ดาของฟาโรห์วา่ “จะให้หม่อมฉันไปหานางนม
ชาวฮีบรู มาเลี้ยงทารกนี้ให้พระนางไหม” 8พระราชธิ ดาของฟาโรห์จึงมีรับสั่งว่า “ไปหาเถิด” หญิงสาว
นั้นจึงไปเรี ยกมารดาของทารกนั้นมา 9ฝ่ ายพระราชธิ ดาของฟาโรห์ จึงตรัสสัง่ หญิงนั้นว่า “รับเด็กนี้ไป
เลี้ยงไว้ให้เราแล้วเราจะให้ค่าจ้าง” หญิงนั้นจึงรับทารกไปเลี้ยงไว้ 10เมื่อทารกเติบใหญ่ข้ ึนแล้วนางก็พา
มาถวายพระราชธิ ดาของฟาโรห์ พระนางก็รับไว้เป็ นพระราชบุตรของพระนางประทานชื่อว่า โมเสส
ตรัสว่า “เพราะเราได้ฉุดขึ้นมาจากน้ า” (ชื่อ โมเสส คล้ายคาฮีบรู ที่แปลว่า ฉุ ดขึ้นมา)

ตานานของท่ านเป็ นอย่างนีห้ รือเปล่า?
“ตอนลูกเกิดนะ อาก๋ งให้แสนบาท อาม้าให้แสนบาท พ่อให้แสน แม่ให้แสน อาอี๋ให้ทองห้า
บาท อาเจ็กให้ทองห้าบาท ลูกรวยตั้งแต่เกิดนะจะบอกให้” “ตอนลูกเกิดพ่อกับแม่ไม่ได้ต้ งั ใจ เราเลยตั้ง
ชื่อลูกว่า “บังเอิญ” (ฮิ...ฮิ) ตอนตั้งท้องลูก พ่อแม่จนลง ๆ จนจนชิน พ่อแม่เกือบเปลี่ยนนามสกุลเป็ น
“ชินนะวะ” แล้วนะลูก (ฮา) ลูกออกมาก็ตวั ดาหัวล้าน ผอมเหลืองเหมือนเด็กเผ่าผีตองเหลือง แม่เกือบ
เอาไปบริ จาคแล้ว ดีแต่ยายแกขอไว้ อย่าดื้อนะลูกเดี๋ยวพ่อแม่เปลี่ยนใจ”

ตานานสุ ดโต่ งเช่ นนีจ้ ะเกิดผลอะไรในเด็ก
ตานานของซามูเอลเป็ นอย่างไร แม่ของซามูเอลอธิ ษฐานขอบุตรเป็ นเวลาหลายปี จนในที่สุด
พระเจ้าทรงตอบและนางมอบซามูเอลให้รับใช้พระเจ้าในพระวิหารที่เมืองชิ โลห์และซามูเอลเติบโตขึ้น
เป็ นที่ชอบมากขึ้นเฉพาะพระเจ้าและคนทั้งปวง เด็กที่มีตานานชีวติ ว่าเขาถือกาเนิดมาเพราะพระเจ้าตอบ
คาอธิ ษฐานของบิดามารดาของเขา ซามูเอลจะรู ้สึกอย่างไรต่อพระเจ้า ต่อบิดามารดา ต่อตัวเอง และต่อ
พระวิหารของพระเจ้า ชี วติ ของเขาจึงเป็ นที่ชอบมากต่อพระเจ้าเพราะเขารู ้วา่ พระเจ้าทรงดีต่อเขา เขารู ้วา่
พระเจ้าสนใจเขา เขาต้องได้ฟังความดีของคนของพระเจ้าและพระวิหารของพระเจ้าจากบิดามารดา เขา
จึงเต็มใจอยูใ่ นวิหารของพระเจ้า วิจยั ของชาวต่างประเทศระบุวา่
คริ สเตียนพึงระวังสิ่ งที่ท่านพูด
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เกี่ยวกับศิษยาภิบาล ผูร้ ับใช้ หรื อคริ สตจักรในบ้านของท่าน เพราะท่านเองอาจเป็ นคนทาให้ลูกของท่าน
สู ญเสี ยความเชื่อในพระเยซู สิ่ งที่ท่านพูดในครอบครัวเกี่ยวกับพระเจ้า พระวิหารของพระเจ้าและปั ญหา
ส่ วนตัวของท่านมีส่วนคล้ายคลึงหรื อแตกต่างกับทัศนคติของมารดาของซามูเอล ท่านเตรี ยมลูกของ
ท่านอย่างไร
27
ดิฉนั อธิ ษฐานขอเด็กคนนี้ และพระเจ้าประทานตามคาทูลขอของดิฉนั 28เพราะฉะนั้นดิฉนั จึง
ให้ยมื เขาไว้แด่พระเจ้าตราบใด ที่เขามีชีวิตอยู่ ดิฉนั จะให้ยืมเขาไว้แด่พระเจ้า” และเขาก็นมัสการพระเจ้า
ที่นนั่ (1 ซามูเอล 1:27-28)
18
แต่ซามูเอลปรนนิบตั ิอยูต่ ่อพระพักตร์ พระเจ้าเป็ นเด็กคนที่คาดเอวด้วยเอโฟดผ้าป่ าน 19ฝ่ าย
มารดาเคยเย็บเสื้ อเล็ก ๆ นามาให้เขาทุกปี เมื่อนางขึ้นไปพร้อมกับสามีเพื่อถวายเครื่ องบูชาประจาปี (1
ซามูเอล 2:18-19)
26
นางก็กล่าวว่า “ท่านเจ้าข้า ท่านมีชีวติ อยูแ่ น่ฉนั ใด ท่านเจ้าข้า ดิฉนั เป็ นผูห้ ญิงที่ยนื อยูท่ ี่นี่ต่อ
หน้าท่าน และอธิ ษฐานต่อพระเจ้า (1 ซามูเอล 2:26)
บุคคลสาคัญในพระคัมภีร์มกั ได้ยนิ ตานานของความเชื่อ ความหวัง และความรักของเขาจาก
บิดามารดาและคนใกล้ชิด เช่น ยอห์น ผูใ้ ห้บพั ติสมาและพระเยซู ท่านให้ลูกของท่านได้ยนิ อะไร ท่าน
เป็ นคนรับผิดชอบเตรี ยมตัวลูกของท่าน ลูกของท่านเป็ นอย่างไรในวันนี้และวันข้างหน้า บิดามารดาเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ 90% ลูกที่ถูกเตรี ยมตัวมาอย่างดี รู ้ตานานแห่ งการเกิดที่ดี เป็ นลูกที่กล้าเผชิญภัยและเป็ นลูก
ที่มีชยั ชนะ แม้ภยั นั้นจะร้ายแรงเป็ นเหมือนสึ นามีแห่งชี วติ

ข. เด็กเหล่านีถ้ ูกฝึ กให้ มคี วามสามารถหลายด้ าน
โมเสสเป็ นนักวิชาการ นักรบ มีความสามารถในการพูด แต่ทา่ นก็สามารถทางานเป็ นคนเลี้ยง
แกะ ท่านเป็ นผูน้ าชุมชน มีความสามารถในการปกครอง แก้ปัญหา และมีความสามารถในการเขียนและ
บันทึก ท่านเห็นคุณค่าของงานต่าและงานสู ง
ซามูเอลเป็ นผูร้ ับใช้คนของพระเจ้าตั้งแต่เล็ก ท่านเป็ นนักการศาสนา และเป็ นนักการเมืองของ
พระเจ้าด้วยขณะที่ดาวิดเป็ นคนเลี้ยงแกะ เป็ นนักดนตรี เป็ นนักรบ เป็ นนักปกครอง เป็ นนักประพันธ์
และท่านชานาญในการเต้นรา ซามูเอลและดาวิดเห็นคุณค่าของงานต่าและงานสู งยอห์นผูใ้ ห้บพั ติสมา
เป็ นนักการศาสนา ท่านมีความสามารถในการพูดและการวินิจฉัย พระเยซูเป็ นพระเจ้าแต่พระองค์มี
ความชานาญในงานช่างไม้ พระองค์ปรุ งอาหารเลี้ยงศิษย์ของพระองค์ พระองค์ชานาญในการบริ หาร
การเงิน เด็กโชคดีถูกเตรี ยมให้ทางานได้ท้ งั สู งและต่า เขาจึงเคารพชาวนา กรรมกร เท่ากับเคารพ
พระราชา
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ค. เด็กเหล่านีถ้ ูกเตรียมให้ ชอบชีวติ เรียบง่ าย
โมเสสถูกฝึ กให้นอนในตะกร้า ลอยน้ าตามกระแสคลื่นฟั งเพลงของสายน้ า กอปรื อและนกเล็ก
ตั้งแต่ยงั เป็ นทารก ซามูเอลถูกฝึ กให้จากบิดามารดาไปรับใช้คนของพระเจ้า ท่านต้องอยูก่ บั ชีวติ สมถะ
ความเงียบสงบความขลังของพระวิหาร ท่านคุน้ กับกลิ่นกายานและแสงเทียนคาอธิ ษฐาน และคาบอก
เล่าเรื่ องพระเจ้าของอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ
ดาวิดชอบแสงดาวระยิบระยับยามค่าคืน สายลมเย็นและความสงัดของทะเลทราย เสี ยงแกะร้อง
เสี ยงเห่าหอนของหมาป่ า แสงจันทร์ แจ่มกระจ่างในยามคืนเดืยนหงาย ท่านมีความสุ ขตั้งแต่ยงั เล็ก ๆ
ด้วยอาหารเล็กน้อยพิณตัวเล็ก ๆ ท่ามกลางธรรมชาติที่ยงิ่ ใหญ่ ยอห์น บัพติสโต นุ่งห่ มผ้าขนสัตว์ง่าย ๆ
ท่านกินตัก๊ แตนกับน้ าผึ้งป่ าแล้วกล่าวพระคาที่ทะลุทลวงใจคน พระเยซูชอบอยูบ่ นภูเขาเงียบ ๆ พระองค์
ชอบเดินตามชายทะเล พระองค์ชอบไปดูคนที่มีความทุกข์วา่ พวกเขาอยูท่ ี่ไหน พระองค์ไม่มีบา้ นไม่มี
เรื อ ไม่มีลา ไม่มีเงิน แต่มีสิ่งที่มนุษย์ไม่ยอมสะสม ท่ านได้ เตรียมลูกของท่ านแตกต่ างหรือคล้ ายคลึงกับ
บุคคลทีย่ งิ่ ใหญ่ เหล่ านีใ้ นแง่ ใด

ง. เด็กเหล่านีถ้ ูกเตรียมให้ เข้ าใจเห็นใจผู้อนื่
โมเสส ซามูเอล ดาวิด ยอห์น บัพติสโต และพระเยซูลว้ นมีทกั ษะในการพูดเกี่ยวกับชีวติ และ
สัจจะธรรมเพราะเหตุใดบุคคลเหล่านี้จึงมีทกั ษะเหล่านี้ พวกเขาจะต้องเห็นและได้ยนิ บิดามารดาพูด
หนุนใจ ปลอบใจ ให้กาลังใจ ขอบคุณ ชมเชย และกล้าตาหนิตรงไปตรงมาอยูเ่ สมอทีบ่ ้ าน พวกเขาเข้าใจ
น้ าใจ น้ าเสี ยง น้ ามือ น้ าคาของคนที่เห็นใจผูอ้ ื่น เพื่อประโยชน์แท้จริ งของคนที่มีความทุกข์ ให้เราลอง
ฟังคาของท่านเหล่านี้
13
โมเสสจึงเตือนประชากรว่า “อย่ากลัวเลย มัน่ คงไว้ คอยดูความรอดที่จะมาจากพระเจ้า ซึ่ ง
พระองค์จะประทานให้แก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ดว้ ยคนอียิปต์ ซึ่ งท่านทั้งหลายเห็นในวันนี้ แต่น้ ีไปจะ
ไม่ได้เห็นอีกเลย 14พระเจ้าจะทรงรบแทนท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงสงบอยูเ่ ถิด” (อพยพ 14:13-14)
10
และพระเจ้าเสด็จมาประทับยืนอยู่ ทรงเรี ยกอย่างครั้งก่อน ๆ ว่า “ซามูเอล ซามูเอลเอ๋ ย” และ
ซามูเอลทูลตอบว่า “ขอตรัสเถิดเพราะผูร้ ับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู”่ (1 ซามูเอล 3:10)
1
พระเจ้าทรงเลี้ยงดูขา้ พเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขดั สน 2พระองค์ทรงกระทาให้ขา้ พเจ้า
นอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนาข้าพเจ้าไปริ มน้ าแดนสงบ 3ทรงฟื้ นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงนาข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์
4
แม้ขา้ พระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใด ๆ เพราะ
พระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์
4

5

พระองค์ทรงเตรี ยมสารับให้ขา้ พระองค์ต่อหน้าต่อหน้าต่อตาศัตรู ของข้าพระองค์ พระองค์ทรง
เจิมศีรษะข้าพระองค์ดว้ ยน้ ามัน ขันน้ าของข้าพระองค์ก็ลน้ อยู่
6
แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมัน่ คงจะติดตามข้าพเจ้าไป ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและ
ข้าพเจ้าจะอยูใ่ นพระนิเวศของพระเจ้าสื บไปเป็ นนิตย์ (สดุดี 23)
29
วันรุ่ งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซู กาลังเสด็จมาทางท่าน ท่านจึงกล่าวว่า “จงดูพระเมษโปดก
(คาศัพท์แปลว่า ลูกแกะ) ของพระเจ้า ผูท้ รงรับความผิดบาปของโลกไปเสี ย (ยอห์น 1:29)
28
บรรดาผูท้ างานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หาย
เหนื่อยเป็ นสุ ข 29จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรี ยนจากเรา เพราะว่าเราสุ ภาพและใจอ่อนน้อม และ
จิตใจท่านทั้งหลายจะได้พกั (มัทธิว 11:28-29) ท่านเตรี ยมลูกของท่านอย่างไร ลูกคือกระจกเงาสะท้อน
ชีวติ ที่ลึกลับของพ่อแม่ พ่อแม่สร้างคริ สตจักรเสริ มสังคมรับประโยชน์หรื อโทษ

ลูกเผชิญภัย – ลูกมีชัยชนะ
พระเจ้าทรงฝึ กเด็กที่ถูกเตรี ยมตัวอย่างดีโดยวิธีใด เหตุใดพระเจ้าจึงเป็ นพระเจ้าของอับราฮัม
พระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ เมื่อสารวจพระวจนะของพระเจ้าเราจะพบว่า พระเจ้าฝึ กอับรา
ฮัม อิสอัคและยาโคบโดยปล่อยให้พวกเขาเผชิ ญภัยกับสึ นามิของชีวิต และเมื่อการเผชิญภัยผ่านพ้นไป
พวกเขาได้สนิทกับพระเจ้าและน้ าใจของพระเจ้าเป็ นน้ าใจของพวกเขา
อับราฮัมเผชิญสึ นามิในชีวิตเมื่อพระเจ้าขอให้เขานาอิสอัคบุตรชายคนเดียวของเขาไปเผาบูชา
ถวายพระเจ้าคาขอของพระเจ้าซึ่งดูวปิ ลาสเมื่อพิจารณาด้วยเหตุผลและความรู ้สึก แต่อบั ราฮัมรู้จกั คุน้ เคย
กับพระเจ้า เขาทาตามคาขอของพระเจ้าด้วยความเชื่ อ โดยเอาชีวติ ของเขา ภรรยาและลูกแขวนไว้กบั ใย
แมงมุมแห่งความเชื่ อ เขาพบว่าความเชื่อคือชัยชนะ ความเชื่อทาให้อบั ราฮัมพบว่า พระเจ้ายิง่ ใหญ่
สมควรยาเกรงและชื่นชม เหมือนแม่ชาวสวีเดนผูว้ งิ่ เข้าใส่ คลื่นยักษ์เพื่อช่วยชีวติ ลูกและสามี คลื่นยักษ์
จะใหญ่กว่าความเชื่ อ ความหวัง ความรักไม่ได้เลย วันนั้นหัวใจของอับราฮัมหลอมเป็ นหัวใจดวงเดียว
ของพระเจ้า ท่านและข้าพเจ้าเผชิญสึ นามิเหมือนอับราฮัมไหม ท่านเลือกอะไรอับราฮัมอาจเลือกแช่งด่า
พระเจ้า คนของพระเจ้า โทษตัวเองที่มาเชื่อพระเจ้า โทษภรรยาที่มีลูกออกมาทาไมก็ได้ ถ้าอับราฮัมเลือก
อย่างนั้นจะไม่มีพระเจ้าของอับราฮัม ท่านเลือกอย่างไรท่านเลือกว่าพระเจ้า ว่าผูร้ ับใช้ของพระเจ้า ว่า
พระวิหารของพระเจ้า เมื่อชีวิตไม่ได้ดงั ใจเพราะเหตุใด ในเมื่อท่านมีตวั อย่างของอับราฮัม ของในหลวง
ของเราผูท้ รงตรัสว่า “จะเลือกแต่ความสุ ขไม่รับทุกข์หรื อ” พระเยซูทรงเผชิญสึ นามิดว้ ยความเชื่อ
ความหวัง ความรัก และพระองค์มีชยั ชนะ
อิสอัคเผชิ ญสึ นามิในชีวิตเมื่อถูกภรรยาและลูกชายคนเล็กหลอกลวง อิสอัคเผชิ ญสึ นามิอย่าง
สงบ ท่านถอยเรื อชีวิตออกทะเลลึกที่สึนามิหมดฤทธิ์ ที่นนั่ ท่านยกโทษให้ภรรยาและลูกและท่าน
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กลับมาช่วยแก้ไขปั ญหาของพวกเขาในการเผชิญสึ นามิของชีวติ อิสอัคค้นพบความบาปอันยอกย้อน
ซับซ้อนของมนุษย์ และความเมตตากรุ ณาของพระเจ้าผูส้ ามารถเปลี่ยนจิตใจอันยอกย้อนซับซ้อนไป
ด้วยเล่ห์กะเท่ห์ให้กลับกลายเป็ นใจที่สงบ สุ ภาพ และเมตตา เมื่อท่านเผชิ ญสึ นามิของชีวติ คลื่นยักษ์
เปลี่ยนชีวติ ภายในของท่านให้กลายเป็ นสึ นามิอนั ดามืดหรื อเปลี่ยนชีวติ ของท่านให้มีน้ าใจเหมือนน้ าพุ
แห่งชีวติ หรื อไม่ หรื อมันเปลี่ยนรอยยิม้ อันอ่อนโยนให้เป็ นรอยยิม้ แสยะ มันเปลี่ยนเสี ยงหัวเราะอันชื่น
บานเป็ นเสี ยงหัวเราะเยาะหยัน มันเปลี่ยนคาพูดอันอ่อนหวานไพเราะเป็ นคาพูดขมขื่น เสี ยดสี ตาหนิ ติ
เตียนไปเสี ยแล้ว ท่านกาลังอยูก่ ลางสึ นามิหรื อท่านอยูเ่ หนือสึ นามิ อิสอัคลอยอยูเ่ หนื อคลื่นแห่งการยก
โทษด้วยพระคุณพระเจ้า ท่านค้นพบความหมายของความหวัง พลังชีวติ ของท่านเป็ นหนึ่งเดียวกับพลัง
แห่งการอภัยของพระเจ้า
ยาโคบไม่เคยไว้ใจมนุษย์หรื อพระเจ้า ชีวติ ของเขาขับเคลื่อนด้วยปั ญหา ยาโคบสนุกมากกับการ
ขับเรื อชีวติ เผชิญพายุใต้ฝุ่น พายุเฮอริ เคน แต่วนั หนึ่งยาโคบเผชิ ญสึ นามิของชี วติ ครอบครัวของเขามี
ศัตรู รอบด้านและเขาต้องเผชิ ญหน้ากับเอซาวพี่ชายที่เขาโกงจนหมดเนื้อหมดตัวก่อนจะสู ้กบั พี่ชาย
ยาโคบสู ้กบั พระเจ้า พระเจ้ากอดเขาไว้หวังจะรู ้วา่ เขาเป็ นคนที่ถูกรัก เขาเป็ นของพระเจ้า ยาโคบดิ้นสุ ด
ฤทธิ์ เขาไม่ตอ้ งการให้ใครรัก เขาอยูไ่ ด้เพราะความเกลียด เขาไม่อยากให้ใครเป็ นเจ้าของเขาแต่เขาอยาก
เป็ นเจ้าของทุกคนทุกสิ่ ง ความรักทาให้พระเจ้าไม่ปล่อยเขาความรักของพระเจ้าทาให้ยาโคบหมดแรง
ต้องกอดพระเจ้าไว้และขอความรักนั้นจากพระเจ้า เป็ นครั้งแรกที่ยาโคบเรี ยนรู ้การไว้ใจ ความปลอดภัย
ของการให้และการรับความยินดีของการถูกรัก หลังจากนั้นยาโคบเรี ยกพระเจ้าว่าเป็ นพระเจ้าของเขา
ท่านดารงชีวิตโดยไม่พ่ งึ ใครและไม่อยากให้ใครมาพึ่งท่านหรื อยุง่ กับท่านหรื อไม่ ท่านอยากจะพิสูจน์
ให้โลกรู ้วา่ ท่านทาได้เพราะเหตุใด ท่านทาเหมือนยาโคบหรื อไม่เมื่อแรกเผชิ ญกับสึ นามิแห่งชีวติ คือ
ท่านสู ้กบั พระเจ้า สู ้กบั มนุษย์ท้ งั คนที่ท่านรักและท่านเกลียด ท่านสู ้กบั ตัวเองด้วย ท่านว่ายน้ าสุ ดแรงเกิด
เพราะท่านเป็ นแชมป์ ประเทศไทย แต่ท่านถูกดูดลงไปใต้มหาสมุทร ท่านสู ้ที่จะลอยตัวขึ้น ท่านสาลักน้ า
ขาเริ่ มเป็ นตะคริ ว แก้วหูลนั่ มือหนึ่งพยายามกอดท่านไว้แต่ท่านคิดว่ามันเป็ นมือของปลาหมึกยักษ์ ใน
ที่สุดเขาต้องปล่อยท่านไปเพื่อรักษาชีวติ ของเขา หรื อท่านจะเชื่อใจเขา และทาตามที่เขาบอกท่านเอง
เป็ นผูเ้ ลือก
ลูกที่ถูกเตรี ยมตัวมาอย่างดีให้มีตานานแห่งชีวติ ให้มีความสามารถหลายด้านให้ชอบชีวิตเรี ยบ
ง่าย ให้เป็ นคนเห็นใจเข้าใจผูอ้ ื่น ย่อมเผชิ ญภัยร้ายในชี วติ ได้และมีชยั ชนะ เขาจะค้นพบพระเจ้าแห่ง
ความเชื่อ พระเจ้าแห่งความหวัง พระเจ้าแห่งความรักอย่างง่ายดาย พระเจ้าจะเป็ นพระเจ้าของอับราฮัม
พระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ และพระเจ้าของเขาเสมอไป.
ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 56 ฉบับที่ 303 มีนาคม – เมษายน
2005, หน้า 29-33.
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