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คานา
มี เ รื่ อ งเล่ า ว่า ครู ป ระจ าชั้น เรี ย กเด็ ก ชายจอดี (ซึ่ งมาจากชนบท)ให้ ลุ ก ขึ้ น และถามถึ ง
ความหมายของบิ ดามารดา แต่จอดี ตอบไม่ได้ จึ งบอกให้ไปถามพ่อแม่แล้วพรุ่ งนี้ ค่อยมาบอกครู
ตอนเย็นจอดีถามพ่อว่า “บิดาคืออะไร?” พ่อชี้ ที่ตวั เองและตอบว่า “กูเอง” และเด็กชายถามต่อไปถึง
ความหมายของมารดา พ่อก็ตอบว่า “ก็แม่มึงไง?”
วันรุ่ งขึ้น ครู ได้เรี ยกจอดีไปยืนหน้าชั้นและถามว่า “เอ้า จอดีตอบมาซิ วา่ พ่อหมายถึงใคร?”
เด็กชายชี้ที่ตวั เองและตอบว่า “กูเอง” ครู สะอึกหน้าถอดสี แต่ก็ยงั ถามต่อไปว่า “แล้วมารดาล่ะ?” จอ
ดีตอบทันที “ก็แม่มึงไง?”
ในพระคัมภีร์มีคาว่าบิดาปรากฏอยู่ 582 ครั้ง และคาว่าพ่อมีอยู่ 147 ครั้ง ความหมาย “บิดา”
แปลว่าพ่อ, หรื อคนต้นคิ ด ส่ วนค าว่า “พ่อ” คื อผูใ้ ห้กาเนิ ดร่ วมกับแม่,ผูเ้ ป็ นหัวหน้า,ผูท้ ากิ จการ
บางอย่าง เช่นพ่อค้า (พ่อแก้วแม่แก้ว-บอกคนใกล้ตายเมื่อพบเหตุร้าย)1
เราพ่อตัวอย่างในพระคัมภีร์ตอนนี้ คนหนึ่ ง เดิมเป็ นชาวอารัม (หรื อซี เรี ย) พระเจ้าทรงเรี ยก
ให้เขาออกจากเมืองเออร์ แคว้นเมโสโปเตเมีย มาเป็ นต้นตระกูลของชาวยิว (อิสราเอล) ชื่ อแรกคือ
อับราม (Abram) แปลว่า “บิดาผูไ้ ด้รับการยกย่อง” (exalted father) ต่อมาด้วยความเชื่ อของเขาทาให้
พระเจ้าเปลี่ยนเป็ น “อับราฮัม” แปลว่า “บิดาของประชาชาติ” (father of the multitude) นี่ แสดงให้
เห็นถึงความเจริ ญก้าวหน้าฝ่ ายจิตวิญญาณเมื่อติดตามพระเจ้า
ข้ อคิด : ยิ่งเราเป็ นคริ สเตียนติดตามพระเจ้านานวันเท่าใด ก็ยิ่งเจริ ญก้าวหน้ารุ่ งเรื องฝ่ ายจิต
วิญญาณมากขึ้นเท่านั้น สมัยก่อนมีเพลงหนึ่งที่คนไทยชอบร้องมากที่สุดคือ “สาละวันเตี้ยลง” หรื อ
สาละวันถอยหลัง) เพลงนี้ มีเนื้ อหาไม่เหมาะสมกับการดาเนิ นชี วิตคริ สเตียน เพราะเราต้องสู งขึ้น
และเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

1.พ่อผู้ติดสนิทกับพระเจ้ า
1.อับราฮัมติดต่อสื่ อสารกับพระเจ้าอยูต่ ลอดเวลา
“ต่อมาพระเจ้าทรงลองใจอับราฮัมและตรัสกับท่าน” (22.1) ย้อนกลับไปในตอนต้น ๆ ของ
ปฐมกาลจะพบว่า “พระเจ้าทรงเรี ยกอับรามตรัสแก่ท่านว่า” (12.1)
2. ติดตามพระเจ้าอย่างไม่ลดละ แม้รู้วา่ จะต้องเผชิญกับอุปสรรคและปั ญหามากมาย
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อับราฮัมก็เต็มใจ ตั้งใจและพอใจติดตามพระองค์ “ฝ่ ายอับรามก็ไปตามพระดารัสของพระ
เจ้า (12.4) ถึ งแม้ว่าท่านไม่รู้ว่าจะไปทางไหน จะอยู่อย่างไร จะมีกินไหม? มองไม่เห็นอนาคต แต่
เชื่อว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้ง
อ่าน ฮีบรู . 11.8,17 เพราะอับราฮัมมีความเชื่อ พระเจ้าจึงนับว่าท่านเป็ นคนชอบธรรม
ตัวอย่ าง : เพลงที่กลับมาฮิตอีกครั้งในช่วงนี้ คือ What will be, will be เป็ นเรื่ องของเด็กคน
หนึ่งที่ถามแม่ของตนเองว่า ในอนาคตจะเป็ นอย่างไร แม่ตอบว่า อนาคตเป็ นสิ่ งที่มองไม่เห็น อะไร
มันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้น ห้ามไม่ได้ ชีวติ ต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรม (ยถากรรม) ว่างั้นเหอะ แต่
สาหรับคริ สเตียนแล้วไม่ใช่เช่นนั้น เราควรจะต้องเพลงว่า What God wills, will be หมายถึงสิ่ งที่
พระเจ้าทรงพระประสงค์ให้เกิดขึ้น มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ตามคาอธิ ษฐานที่วา่ “ขอให้เป็ นไป
ตามน้ าพระทัยของพระองค์”
เราจะพบการติดตามพระเจ้าและการสื่ อสารระหว่างพระเจ้ากับอับราฮัมอยู่เรื่ อย ๆ กรณี
โลตถูกศัตรู จบั ตัวไป (ปฐมกาล. บทที่ 14) การทาพันธสัญญากันและเข้าสุ หนัต (บท 16-17) การ
กาเนิ ดอิสอัคเมื่อพ่อแม่วยั ไม้ใกล้ฝั่งแล้ว เพราะอับราฮัมอายุ 100 ปี ส่ วนซารายอายุ 90 ปี (บท 18,
21) พระองค์ตรัสว่า “ไม่มีอะไรเป็ นไปไม่ได้สาหรับพระเจ้า”
บทเรียน : ถ้าพระเจ้าช่วยอับราฮัมได้ พระองค์ก็ทรงช่วยพวกเราทุกคนได้เหมือนกัน!

2.สามีผู้เอาใจใส่ ภรรยา
เมื่อพระเจ้าทรงเรี ยกให้ออกจากเมืองเออร์ อบั ราฮัมพาภรรยา(ซาราห์)ไปด้วย (12.5) จาก
เมืองเออร์ เข้าไปในแผ่นดินคานาอัน และหลงเข้าไปในอียิปต์ (12.10) และกลับมาคานาอันอีกครั้ง
พระคัมภีร์บอกว่า ทั้งสองคนร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกัน “อับราฮัมมัง่ คัง่ สมบูรณ์ดว้ ยฝูงสัตว์และเงินทอง
เป็ นอันมาก” (3.1-2)
1 เปโตร. 3.6 พระคัมภีร์ใหม่ตอนนี้ ได้ยกย่องนางซาราห์เป็ นภรรยาตัวอย่างว่าเป็ น “สตรี ผู้
ทรงศีล” ในเรื่ อง (1) การแต่งกายและความสุ ภาพนอบน้อม (2) การสงบปากสงบคา คือพูดน้อย ๆ
แต่ประพฤติเยอะ ๆ (3) การเชื่อฟังสามี “ซาราห์เชื่อฟังอับราฮัมและเรี ยกท่านว่านาย”
มีเรื่ องเล่าว่าชายผูแ้ ต่งงานมา 20 ปี ได้ฟ้องหย่าภรรยาของตน โดยให้เหตุผลต่อศาลว่า “เธอ
ปากจัดและโมโหร้ าย! จับอะไรได้จะขว้างใส่ ผมทันที ” ผูพ้ ิพากษาถามว่า เธอมี พฤติ กรรมเช่ นนี้
ตั้งแต่ครั้งแต่งงานใหม่ ๆ หรื อเปล่า? เขาตอบว่า “ใช่ครับ”
“แล้วทาไมคุณเพิ่งมาฟ้ องหย่าตอนนี้ ทาไมจึงทนได้เป็ นเวลานานถึง 20 ปี ?” ศาลท้วง
“ก็ตอนแรกเธอขว้างไม่แม่นครับ ผมพอจะหลบได้ แต่ตอนนี้ เธอขว้างแม่นเป็ นจับวางเลย
หลบไปทางไหน เธอก็ดกั ทางได้หมด” โจทก์ตอบ
“??? !!”
ในพระคัมภีร์ 1 เปโตร. 3.7 เปโตรสัง่ ให้สามีคริ สเตียนประพฤติต่อภรรยา “ท่านทั้งหลายที่
เป็ นสามีก็เช่นกัน จงอยูก่ ินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอ จงให้เกียรติแก่ภรรยา เพราะเป็ นเพศที่
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อ่อนแอกว่า และเพราะท่านทั้งสองได้รับชี วิตอันเป็ นพระคุณเป็ นมรดก เพื่อคาอธิ ษฐานของท่านจะ
ไม่มีอุปสรรคขัดขวาง”
สิ่ งสาคัญสาหรับการครองเรื อนคือ “ความเข้าใจซึ่ งกันและกัน” (understand)
ตัวอย่ าง : เรื่ องแรกสามีภรรยาคู่หนึ่ งจัดงานฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ที่บา้ นอย่างเอิ กเกริ ก
หลังจากงานเลิ กแล้วทั้งสองรู ้ สึกเหน็ดเหนื่ อย จึงนัง่ พักและเอาขนมปั งออกมาทาแยมรับประทาน
สามีได้แกะถุ งและหยิบเอาขนมปั งฝาบนส่ งให้แก่ภรรยา ทันใดนั้น ภรรยาก็โกรธเป็ นฟื นเป็ นไฟ
และระเบิดอารมณ์ออกมาว่า “นี่เป็ นเวลาห้าสิ บปี แล้วนะที่คุณเอาขนมปั งฝาบนให้ฉนั กิน ฉันเกลียด
ขนมปังฝาบนที่สุดเลย”
“ที่รัก” สามีพูดเบา ๆ “ขนมปั งฝาบนนี่ เป็ นสิ่ งที่ ผมโปรดปรานมากที่ สุด แต่หลังจากเรา
แต่งงานกันแล้วผมยอมเสี ยสละให้คุณตลอดมา”
ภรรยา “???!!”

3.พ่อทีเ่ อาใจใส่ ดูแลลูก
1. พระเจ้ าประทานลูกให้ แก่ ซาราห์
“พระเจ้าทรงเยีย่ มเยียนซาราห์ตามกาหนด และทรงกระทาแก่ซาราห์ดงั ที่พระองค์สัญญาไว้
ซาราห์ก็ต้ งั ครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ งให้อบั ราฮัม” (21.1-2) ข้อสังเกตพระคัมภีร์ที่บอกว่า
“ซาราห์มอบลูกนั้นให้แก่อบั ราฮัม” หมายถึงพ่อมีส่วนรับผิดชอบในชี วิตของลูกในทุกด้าน (มิใช่หา
เงินมาให้อย่างเดียว)
2.ตั้งชื่ อบุตร
“อับราฮัมตั้งชื่ อบุตรชายที่เกิด ผูซ้ ่ ึ งซาราห์คลอดให้ท่านนั้นว่าอิสอัค” (21.3) ชื่อของชาวยิ
วจะสอดคล้องเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น ตอนนี้ มีหลายชื่ อที่คนไม่ยอมตั้ง เพราะไปสอดคล้องกับชื่ อของ
นักการเมืองที่คดโกงคอรัปชัน่
3.พ่ อสอนลูกในเรื่องของพระเจ้ า
“แล้วอับราฮัมทาพิธีสุหนัตให้แก่อิสอัคบุตรชายของตนเมื่ออายุได้แปดวัน ดังที่พระเจ้าทรง
บัญชาแก่ ท่า น” (21.4) พิธีสุ หนัตนั้นสาคัญมากสาหรั บชาวยิว เป็ นเครื่ องหมายยืนยันว่าเขาเป็ น
ประชากรของพระเจ้า พระคัมภีร์ใหม่บอกว่า คริ สเตียนเป็ นผูท้ ี่เข้าสุ หนัตแท้ มิใช่กระทากับเนื้ อหนัง
แต่เป็ นการกระทาในฝ่ ายจิตใจและวิญญาณ ( โรม.2.29) คือการกลับใจบังเกิ ดใหม่ (1 ยอห์น. 1.9,
ยอห์น. 1.12, โรม. 10.9-10)
4. พ่ อผู้ถวายลูกแด่ พระเจ้ า
ในพระธรรม ปฐมกาล. 22 พระเจ้าทรงสั่งให้อบั ราฮัมพาอิสอัคไปถวายเป็ นเครื่ องบูชาที่บน
ภูเขาโมรี ยาห์ อับราฮัมเชื่ อฟั งพระเจ้าโดยไม่มีขอ้ แม้ใด ๆ เขาตั้งใจที่จะฆ่าอิสอัคจริ ง ๆ โดยเชื่ อว่า
พระเจ้าจะทรงให้ลูกชายฟื้ นขึ้นมาอีก
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บทเรี ยน เราผูเ้ ป็ นพ่อจะต้องถวายลูกของเราแด่พระเจ้าโดยไม่มีขอ้ แม้ นักเทศน์หลายคน
สอนและเรี ยกร้องให้สมาชิกถวายตัวรับใช้พ ระเจ้า แต่ลูกของตนเองกลับไปทาธุ รกิจเฉยเลย (แล้ว
อย่างนี้ใครจะเชื่อคาพูดของคุณ?)
โรม 12.1-2 เปาโลวิงวอนคริ สตียนให้ “ถวายตัวเป็ นเครื่ องบูชาที่มีชีวิตอันบริ สุทธิ์ แด่พระ
เจ้า”
ข้ อคิด : คนไทยพูดว่า “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” ฝรั่งว่า Like father like son หมายความว่า
พ่อเป็ นอย่างไร ลูกก็เป็ นอย่างนั้น!

สรุป
สดุ ดี . 103.13 “บิ ด าสงสารบุ ตรของตนฉัน ใด พระเจ้าทรงสงสารบรรดาคนที่ ย าเกรง
พระองค์ฉนั นั้น” พระเจ้าทรงเป็ นพ่อ “ตัวอย่าง” และ “ดีเด่น” แห่งโลกและจักรวาล
อับราฮัมเดิ นตามแบบอย่างของพระเจ้า เราผูเ้ ป็ นพ่อก็ควรเดินตามแบบอย่างของพระองค์
เช่นกัน.
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