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เมื่อผู้ชายกลายเป็นคุณพ่อ 
อะไรจะเกดิขึน้เมือ่ผู้ชายกลายเป็นผู้เผยพระวจนะเป็นปุโรหิต

และเป็นกษตัริย์ของครอบครัว 

เขยีนโดย ริค  กอดวนิ 

แปลโดย ดอกไม้  วงษ์น้อย 
ค ำพงัเพยโบรำณท่ีกล่ำววำ่ “มือท่ีไกวเปลน่ีแหละคือมือท่ีครองโลก” ซ่ึงเป็นควำมจริงอยูจ่น

บดัน้ี แต่ถึงกระนั้นนกัจิตวทิยำหลำยคนไดใ้หข้อ้คิดเห็นวำ่ คุณพอ่เป็นบุคคลแรกท่ีมีควำมรับผดิชอบต่อ
ควำมเป็นควำมตำยของกำรมีชีวติท่ีสมบูรณ์และมีคุณค่ำของลูก ไม่ใช่คุณแม่แต่เป็นคุณพอ่ท่ีรับผิดชอบ 

คุณพอ่คือใคร? คุณพ่อคือท่ีมำของครอบครัวถำ้คุณมำหำผมเพื่อขอปรึกษำปัญหำส่วนตวั แต่มี
เวลำเพียง 5 นำทีเท่ำนั้นท่ีจะคุยกนั ค ำถำมแรกท่ีผมจะถำมคุณ ผมจะถำมวำ่ “ผมอยำกรู้วำ่ควำมสัมพนัธ์
ของคุณกบัคุณพอ่เป็นอยำ่งไรบำ้ง?” ผมจะมุ่งควำมสนใจไปในจุดน้ีก่อนเป็นประกำรแรก เพรำะ
พฤติกรรมของคุณพอ่ท่ีมีต่อคุณเป็นเคร่ืองช้ีใหรู้้ถึงแบบฉบบัชีวติของคุณวำ่เป็นอยำ่งไร 

เม่ือผูช้ำยกลำยเป็นคุณพอ่เขำก็อยูใ่นฐำนะคลำ้ยกบัพระเจำ้ พระเจำ้ทรงส ำแดงพระองคเ์องต่อ
มนุษยใ์นฐำนะของพระบิดำ มีขอ้อำ้งอิงถึงพระเจำ้ในฐำนะของพระบิดำ 6 คร้ังในพระคมัภีร์เดิม 
ในมทัธิว 11:27 พระเยซูตรัสวำ่พระองคเ์สด็จเขำ้มำในโลกเพื่อเปิดเผยใหม้นุษยไ์ดรู้้จกัพระบิดำ (พระ
เจำ้) หมำยถึงลูกเป็นผูเ้ปิดเผยใหเ้ห็นพอ่ และพระรำชกิจทุกอยำ่งท่ีพระเยซูทรงกระท ำก็มีพระบิดำเป็น
ศูนยก์ลำงทั้งส้ิน 

พระเจำ้เป็นผูส้ร้ำงสถำบนัครอบครัวฝ่ำยโลกน้ีใหข้นำนกนัไปกบัครอบครัวฝ่ำยวิญญำณและ
พระองคไ์ดแ้ต่งตั้งใหคุ้ณพอ่เป็นตวัแทนของพระองคใ์นครอบครัว ไม่มีใครเคยเรียกพระเยซูวำ่เป็น
ศีรษะของครอบครัว แต่พระองคท์รงเป็นศีรษะของหวัหนำ้ครอบครัว ถำ้พระคริสตท์รงเป็นหวัหนำ้ 
(ศีรษะ) ของคุณพ่ออยำ่งแทจ้ริงแลว้ พระองคจ์ะปกครองครอบครัวผำ่นทำงผูน้ ำของครอบครัวคือคุณ
พอ่ 

ในฐำนะตวัแทนของพระเจำ้ คุณพอ่ไดรั้บมอบหมำยให้มีควำมรับผดิชอบหลำยอยำ่ง ในเฉลย
ธรรมบญัญติั 28:41 โมเสสไดก้ล่ำวกบัผูท่ี้เป็นคุณพอ่ทั้งหลำยถึงค ำแช่งสำปท่ีจะเกิดกบัพวกเขำถำ้ไม่
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เช่ือฟังค ำสั่งของพระเจำ้ หรือไม่รับผดิชอบต่อหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำย “ท่ำนจะมีบุตรชำยและบุตร
หญิง แต่จะไม่เป็นของท่ำนเพรำะเขำจะตกไปเป็นเชลย” 

คุณพอ่ของคนในยคุน้ีจ  ำนวนมำกไดบ้กพร่องต่อหนำ้ท่ี เป็นเหตุท ำใหบุ้ตรชำยบุตรหญิงของ
เขำตกไปเป็นทำสของยำเสพติด กำรท ำผดิทำงเพศขำดระเบียบวนิยั ด้ือดึง และโดยเฉพำะถูกตดัขำดจำก
ครอบครัว กำรถูกตดัขำดหรือกำรถูกทอดทิ้งเป็นควำมรู้สึกท่ีแสนเจบ็ปวดท่ีสุดของมนุษย ์ มนัเป็น
เหมือนแผลลึกท่ีฝังอยูใ่นใจ “ท ำไมคุณพอ่คุณแม่ไม่รักฉนัเลย?” 

โฮเชยำ 4:6 เตือนให้เรำรู้ถึงค ำแช่งสำปอีกอยำ่งหน่ึงส ำหรับผูท่ี้ปฏิเสธควำมรู้ของพระเจำ้
พระองคต์รัสวำ่ “ เรำก็จะลืมพงศพ์นัธ์ุของเจำ้เสียดว้ย” ลูกหลำนไดรั้บควำมทุกขล์ ำบำกเน่ืองจำก
ควำมผดิบำปของบิดำ 

ถึงกระนั้นพระเจำ้ทรงมีค ำสัญญำแห่งพระพรไวใ้นมำลำคี 4:5 ดว้ย “ดูเถิด เรำจะส่งเอลียำห์ผู ้
เผยพระวจนะ มำยงัเจำ้ก่อนวนัแห่งพระเจำ้ คือวนัท่ีใหญ่ยิง่และน่ำสะพึงกลวัมำถึงและท่ำนผูน้ั้นจะ
กระท ำใหจิ้ตใจของพอ่หนัไปหำลูก และจิตใจของลูกหนัไปหำพอ่” ใครหนัไปหำใครก่อน? คุณพ่อหนั
ไปหำลูก แลว้ลูกก็หนัมำหำคุณพอ่ พระเจำ้ตรัสวำ่ “ผูเ้ป็นพอ่ จงกลบัใจเสียใหม่ หนัมำหำเรำ และบุตร
หลำนของเจำ้และเรำจะหนัจิตใจของเขำมำหำเจำ้” 

กำรหนัจิตใจไปหำลูก คุณพ่อมีควำมรับผดิชอบท่ีพระเจำ้ทรงมอบหมำยให้ 3 ประกำรคือ กำร
เป็นปุโรหิตคือเป็นผูถ้วำยครอบครัวของเขำต่อพระเจำ้ 

ชีวติของโยบเป็นแบบอยำ่งท่ีดีของกำรเป็นคุณพ่อในฐำนะของปุโรหิต ในพระคมัภีร์กล่ำววำ่ 
โยบเป็นคนดีรอบคอบและเท่ียงธรรม เขำย  ำเกรงพระเจำ้และเกลียดชงัควำมชัว่ โยบเป็นคุณพอ่ของลูก
ชำยเจด็ลูกสำวอีกสำม ในโยบ 1:5 กล่ำววำ่ โยบต่ืนแต่เชำ้มืด เพื่อถวำยเคร่ืองเผำบูชำส ำหรับลูกแต่ละ
คน เพรำะเขำมีควำมคิดวำ่ “ชะรอยบุตรของขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำบำปและแช่งพระเจำ้อยูใ่นใจของเขำ” ใน
ฐำนะปุโรหิตของครอบครัวโยบไดอ้ธิษฐำนต่อพระเจำ้เผื่อบุตรของเขำทีละคน ๆ จนครบเพื่อขอพระเจำ้
ทรงมีพระเมตตำต่อบุตรชำยหญิงของเขำทุกคน 

ผมอธิษฐำนเผื่อลูกโดยเอ่ยช่ือของเขำต่อพระเจำ้ทุกวนั และจะท ำอยำ่งน้ีเร่ือยไปตรำบใดท่ียงัมี
ลมหำยใจอยู ่ ควำมรับผดิชอบของพอ่แม่จะไม่ส้ินสุดลงเม่ือลูกเรียนจบชั้นมธัยมหรือมหำวทิยำลยั พระ
เจำ้ทรงฟังค ำอธิษฐำนเผือ่ของคุณพอ่ท่ีสัตยซ่ื์อและจริงใจ เพื่อจะใหลู้กมีสภำพจิตวิญญำณท่ีดี 

ผมไดอ่้ำนพระคมัภีร์จนจบ และทุกคร้ังท่ีลูกไดรั้บกำรรักษำและกำรปลดปล่อย พอ่แม่จะตอ้ง
เขำ้มำอยูใ่นเหตุกำรณ์ดว้ยเพื่อจะถวำยลูกต่อพระเจำ้ ผมไม่ไดห้มำยควำมวำ่ผูใ้หญ่คนอ่ืน ๆ ไม่สำมำรถ
รับผดิชอบท่ีจะน ำลูกไปถึงพระพรและกำรรักษำใหห้ำยได ้แต่ผมเช่ือวำ่เพรำะเป็นค ำสั่งของพระเจำ้ พอ่
แม่หรือผูป้กครองเช่นคุณพอ่ถำ้ยงัมีชีวติอยูเ่ป็นผูท่ี้มีสิทธิอ ำนำจแมแ้ต่ผมีำรวญิญำณชัว่ยงัตอ้งเช่ือฟัง 
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ในมำระโกบทท่ี 9 พดูถึงเด็กท่ีถูกผใีบเ้ขำ้สิงและท ำใหช้กัเม่ือผีร้ำยส ำแดงฤทธ์ิของมนั เป็น
อยำ่งน้ีมำนำนหลำยปี คุณพอ่ของเด็กคนน้ีไม่ทรำบจะท ำอะไรไดเ้พรำะหมดควำมสำมำรถจึงน ำลูกชำย
มำหำพระเยซูเพื่อขบัผีออก พระเยซูทรงตรัสวำ่อยำ่งไร? พระองคไ์ดถ้ำมคุณพ่อไม่ไดถ้ำมลูกชำยของ
เขำ ทรงถำมวำ่ “ท่ำนเช่ือหรือวำ่เรำสำมำรถท ำกำรอศัจรรยไ์ด?้” เม่ือคุณพ่อของเด็กนั้นตอบวำ่ “ขำ้พเจำ้
เช่ือ ท่ีขำ้พเจำ้ยงัขำดควำมเช่ือนั้น ขอโปรดช่วยใหเ้ช่ือเถิด” พระเยซูทรงรักษำเด็กชำยคนนั้นผำ่นทำง
ควำมเช่ือของบิดำไม่ใช่ควำมเช่ือของลูก 

จะเห็นกำรเป็นปุโรหิตของคุณพอ่ไดอ้ยำ่งชดัเจนในหนงัสืออพยพเก่ียวกบัเร่ืองปัสกำ คืนวนั
นั้นทูตมรณะจะหยดุในทุกบำ้นท่ีไม่มีเลือดแกะพรมท่ีประตู คุณพอ่ของแต่ละครอบครัวมีหนำ้ท่ีพิเศษท่ี
จะเอำเลือดแกะมำพรมท่ีประตูตำมค ำสั่งของพระเจำ้ เพื่อปกป้องควำมปลอดภยัใหแ้ก่คนในครอบครัว
ของเขำเอง ไม่ใช่เพื่อประชำชำติ เพื่อเผำ่หรือคริสตจกัร แต่เพื่อปกป้องครอบครัวท่ีเขำเป็นผูน้ ำ 

ควำมรอดเป็นเร่ืองของครอบครัว ถำ้ข่ำวประเสริฐไม่ไดแ้พร่ไปถึงคนในครอบครัวอยำ่งทัว่ถึง
ถือวำ่เป็นเร่ืองผดิปกติ โยชูวำมีควำมกลำ้ท่ีจะกล่ำวแทนคนในครอบครัวของเขำ เขำกล่ำวค ำทำ้ชวน
ประชำชนอิสรำเอล “..ท่ำนทั้งหลำยจงเลือกเสียในวนัน้ีวำ่ท่ำนจะปรนนิบติัผูใ้ด...แต่ส่วนขำ้พเจำ้และ
ครอบครัวของขำ้พเจำ้ เรำจะปรนนิบติัพระเจำ้” (โยชูวำ 24:15) เม่ือโครเนลิอสัรับเช่ือครอบครัวของเขำ
ก็เช่ือพระเจำ้ดว้ย (กิจกำร 10:2) ในยอห์นบทท่ี 4 พระเยซูทรงรักษำบุตรชำยของขำ้รำชกำรเป็นเหตุให้
ขำ้รำชกำรผูน้ั้นเช่ือในพระเจำ้ พร้อมทั้งครอบครัวของเขำก็เช่ือดว้ย (ขอ้ 53) 

เม่ือเปำโลและสิลำสถูกปลดปล่อยจำกคุกท่ีฟีลิปปีเน่ืองจำกกำรอศัจรรยแ์ผน่ดินไหว ผูคุ้มได้
เขำ้มำคุกเข่ำอยูต่่อหนำ้เปำโลและสิลำส ถำมวำ่ “ท่ำนเจำ้ขำ้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งท ำอยำ่งไรจึงจะรอดได”้ 
เปำโลกบัสิลำสกล่ำววำ่ “จงเช่ือและวำงใจในพระเยซูเจำ้ และท่ำนจะรอดไดท้ั้งครอบครัวของท่ำนดว้ย” 
(กิจกำร 16:31) ต่อจำกนั้นพระคมัภีร์บอกเรำวำ่เปำโลและสิลำสไดส้ั่งสอนพระวจนะแก่นำยคุกและ
ครอบครัวทุกคนเช่ือ และรับบพัติศมำ (ขอ้ 32, 33) 

ค ำสัญญำเช่นน้ีไม่เคยใหไ้วก้บัผูห้ญิงในประวติัของพระคมัภีร์ ผูช้ำยเป็นผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
เพื่อครอบครัวของเขำวำ่ “เรำจะติดตำมพระเจำ้” พระเจำ้จะทรงใหเ้กียรติแก่กำรยอมจ ำนนเช่นนั้นและ
สมำชิกแต่ละคนในครอบครัวจะตอ้งด ำเนินตำมรอยเทำ้ของคุณพอ่ซ่ึงเป็นผูน้ ำอยำ่งไม่ตอ้งสงสัย 

ขอยกตวัอยำ่งหน่ึงคือ โนอำห์ เขำเป็นปุโรหิตของครอบครัว ควำมชอบธรรมของเขำสำมำรถ
ปกป้องครอบครัวใหป้ลอดภยั โนอำห์มีชีวติอยูใ่นสมยัท่ีมนุษยมี์ควำมชัว่ร้ำยมำกจนพระเจำ้จะตอ้ง
ท ำลำยลำ้งทั้งหมด ยกเวน้ครอบครัวเดียวพระเจำ้ทรงช่วยโนอำห์ ภรรยำ และลูก ๆ ของเขำใหร้อดเพรำะ
...พระเจำ้ตรัสวำ่ “เรำเห็นเจำ้เป็นผูช้อบธรรม” (ปฐมกำล 7:1) ท่ำนเห็นแลว้ใช่ไหมวำ่เป็นเพรำะ
ควำมชอบธรรมของโนอำห์ท่ีท ำใหค้รอบครัวไดรั้บกำรคุม้ครองรักษำใหป้ลอดภยั คุณแม่เป็นผูมี้
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อิทธิพลต่อครอบครัว แต่คุณพอ่เป็นผูป้กป้องคุม้ครอง น่ีไม่ไดห้มำยควำมวำ่คุณพอ่สำมำรถช่วยจิต
วญิญำณของลูกใหร้อดได ้ เพรำะแต่ละคนจะตอ้งยนืต่อพระพกัตร์พระเจำ้เป็นส่วนตวั ควำมชอบธรรม
ของคุณพอ่ท ำใหไ้ดรั้บกำรปกป้องจำกพระเจำ้ แมว้ำ่อำจจะมีกำรไม่เช่ือฟังในครอบครัวนั้นก็ตำม 

ควำมรับผดิชอบประกำรท่ีสองท่ีพระเจำ้ทรงมอบหมำยใหแ้ก่คุณพอ่คือ เป็นผูเ้ผยพระวจนะ
หรือผูส้อนพระวจนะใหก้บัครอบครัว เป็นตวัแทนของพระเจำ้ต่อผูท่ี้อยูภ่ำยใตก้ำรปกครองของเขำใน
สำยตำของลูกคุณพอ่ก็เป็นเหมือนกบัพระเจำ้ของเขำ เด็ก ๆ ไม่สำมำรถมองเห็นพระเจำ้ ไม่สำมำรถ
เขำ้ใจหรือพดูคุย ดงันั้นพระเจำ้จึงประทำนคุณพอ่ใหก้บัเขำเพื่อเป็นตวัแทนของพระองค ์

โนอำห์เป็นทั้งปุโรหิตและผูเ้ผยพระวจนะของครอบครัวของเขำ เขำเป็นผูเ้ผยพระวจนะได้
อยำ่งไร? เขำถ่ำยทอดส่ิงท่ีเขำไดย้นิจำกพระเจำ้ไปยงับุตรชำยหญิงของเขำ ค ำสรุปเก่ียวกบัชีวติของโน
อำห์ อยูใ่นฮีบรู 11:7 “เพรำะโนอำห์มีควำมเช่ือ ฉะนั้นเม่ือพระเจำ้ทรงเตือนให้รู้ถึงเหตุกำรณ์ท่ียงัไม่
ปรำกฏท่ำนจึงย  ำเกรงและต่อเรือใหญ่ เพื่อช่วยครอบครัวของตนไดร้อดพน้จำกควำมตำย..” เม่ือพระเจำ้
ตรัสโนอำห์ก็ฟังและไดย้นิ 

เป็นควำมรับผดิชอบท่ีส ำคญัของคุณพอ่ในกำรหยัง่รู้ขอ้ล ้ำลึกจำกพระวจนะของพระเจำ้ส ำหรับ
ครอบครัว เวลำน้ีภรรยำและลูกของผมสำมำรถฟังเสียงของพระเจำ้ได ้ เขำสำมำรถบอกผมวำ่พระเจำ้
ตรัสอยำ่งนั้นอยำ่งน้ี แต่ผมจะตอ้งวนิิจฉยัดว้ยกำรหยัง่รู้วำ่อนัไหนเป็นค ำตรัสของพระเจำ้อนัไหนไม่ใช่
เพี่อปกป้องครอบครัวใหป้ลอดภยั 

ผูเ้ผยพระวจนะจะตอ้งเป็นผูพ้ดูแทนพระเจำ้ดว้ย ในเฉลยธรรมบญัญติั 6:7 พระเจำ้ตรัสสั่งให้
คุณพอ่เป็นเสียงแห่งกำรเผยพระวจนะ เม่ือสั่งใหป้ระชำกรอิสรำเอลรักพระเจำ้ดว้ยสุดจิตสุดใจสุดก ำลงั
ควำมคิดแลว้โมเสสกล่ำวต่อไปวำ่ “...จงอุตส่ำห์สอนถอ้ยค ำเหล่ำนั้นแก่บุตรหลำนของท่ำนเม่ือท่ำนนัง่
อยูใ่นเรือน เดินอยูต่ำมทำงและนอนลงหรือลุกข้ึน...” 

ในเฉลยธรรมบญัญติั 11:20-21 ไดก้ล่ำวค ำสั่งน้ีแก่ผูท่ี้เป็นคุณพอ่ทั้งหลำยซ ้ ำอีกคร้ังหน่ึงและ
โมเสสไดก้ล่ำวค ำแนะน ำต่ออีกวำ่ “ท่ำนจงเขียนค ำเหล่ำน้ีไวท่ี้เสำประตูเรือน และท่ีประตูของท่ำน เพื่อ
อำยขุองท่ำนและอำยขุองบุตรหลำนของท่ำนจะไดย้นืนำน....” 

คุณพอ่จะตอ้งสอนบญัญติัของพระเจำ้แก่ลูกหลำนของเขำ ท่ีจะน ำลูกมำถึงพระเจำ้และท ำให้
พวกเขำมีจิตส ำนึกท่ีดี โมเสสกล่ำววำ่ส่ิงน้ีจะตอ้งเร่ิมตน้ท่ีครอบครัวก่อน ไม่เพียงแต่จะแขวนถอ้ยค ำไว้
บนผนงัเท่ำนั้น แต่จะตอ้งฉวยโอกำสท่ีจะสอนถอ้ยค ำของพระเจำ้แก่บุตรหลำนในขณะท่ีใชเ้วลำอยู่
ดว้ยกนั เช่นเม่ือไปเล่นกีฬำ หรือท ำงำนอดิเรกดว้ยกนัท่ีบำ้น 

ลูก ๆ มองเห็นอะไรในคุณพ่อ? เขำก ำลงัมองดูคนท่ีเขำจะสำมำรถเลียนแบบ คุณพอ่เป็นคนท่ีจะ
แสดงใหเ้ขำไดเ้ห็นวธีิกำรตอบสนองต่อสภำวะกำรณ์ต่ำง ๆ ของชีวติ ส ำหรับเด็กในควำมคิดของเขำส่ิง
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ท่ีจริงในชีวิตของคุณพอ่ก็คือของจริงของแท ้ ถำ้กำรรักษำใหห้ำย ควำมรัก กำรให้อภยัและควำมถ่อมใจ
ปรำกฏอยูใ่นครอบครัว คุณธรรมเหล่ำน้ีจะแทรกซึมเขำ้ไปในชีวติของลูก ในพระคมัภีร์ใหม่ไดส้รุปค ำ
แนะส ำหรับคุณพ่อไวเ้พียงประโยคเดียวคือ “ฝ่ำยท่ำนผูเ้ป็นบิดำ อยำ่ย ัว่บุตรของตนใหเ้กิดโทสะ แต่จง
อบรมบุตรดว้ยกำรสั่งสอน และกำรเตือนสติตำมหลกัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้” (เอเฟซสั 6:4) 

ควำมรับผดิชอบท่ีส ำคญัประกำรท่ีสำมส ำหรับคุณพอ่ก็คือ อยูใ่นฐำนะของกษตัริยซ่ึ์งหมำยถึงผู ้
มีอ  ำนำจปกครองครอบครัว เป็นผูบ้ริหำรดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของครอบครัวแทนพระเจำ้ จะ
สังเกตวำ่ผมไดเ้รียงล ำดบัหวัขอ้กำรมีอ ำนำจปกครองหลงัจำกกำรเป็นปุโรหิตและผูเ้ผยพระวจนะ เป็น
กำรกำ้วหนำ้อยำ่งถูกขั้นตอนทีเดียว ถำ้ผูช้ำยสำมำรถเป็นปุโรหิตและผูเ้ผยพระวจนะของครอบครัวได้
แลว้ เขำก็สำมำรถเป็นกษตัริยผ์ูมี้อ  ำนำจปกครองครอบครัวไดโ้ดยง่ำย ถำ้คุณพอ่ไดท้  ำหนำ้ท่ีของกำร
เป็นปุโรหิตและผูเ้ผยพระวจนะไดแ้ลว้พระเจำ้จะทรงส่งเสริมใหเ้ขำมีอ ำนำจเหมือนกบัผูเ้ป็นกษตัริย์
ปกครองดูแลอำณำจกัรของเขำ 

ในฐำนะของกำรเป็นผูบ้งัคบับญัชำสูงสุด คุณพอ่จะตอ้งมีควำมรับผดิชอบต่อทุกเหตุกำรณ์ท่ี
เกิดข้ึนภำยในครอบครัว ถำ้มีกำรจรำจลหรือกำรทรยศเกิดข้ึนในครอบครัวจะถือวำ่เป็นควำมผดิของคุณ
พอ่ เพรำะพระเจำ้ไดม้อบควำมรับผดิชอบทั้งหมดให้แก่คุณพอ่ในกำรปกครองดูแลครอบครัว 

ในฐำนะของคุณพ่อ ผมมีหนำ้ท่ีท่ีจะรู้ถึงควำมเคล่ือนไหวต่ำง ๆ ภำยในครอบครัว ผมจะตอ้งรู้
วำ่ลูกจะตอ้งเขำ้นอนก่ีทุ่ม พวกเขำดูอะไรจำกทีว ี หรืออ่ำนหนงัสือประเภทไหน เพรำะคุณพอ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดงันั้นจึงมีสิทธ์ิตดัสินวำ่อะไรสมควรอะไรไม่สมควร 

ในปฐมกำล 18:19 เป็นค ำกล่ำวพำดพิงถึงอบัรำฮมั (ซ่ึงช่ือของเขำมีควำมหมำยวำ่ “บิดำของ
ประชำชำติ”) “เพรำะเรำเลือกเขำแลว้ เพื่อเขำจะไดก้ ำชบัลูกหลำน และครอบครัวท่ีสืบมำ ใหรั้กษำพระ
มรรคำของพระเจำ้..” 

ประชำชนมีควำมอบอุ่นใจเม่ือมีกษตัริยค์วำมปรำรถนำยิง่ใหญ่ในจิตใจของมนุษย ์ คือการได้
เป็นที่รัก และควำมปรำรถนำยิง่ใหญ่ของลูกก็คือ ความรักจำกคุณพอ่ ลูกเรียนรู้ถึงควำมอบอุ่นมัน่คงได้
จำกออ้มแขนของคุณพอ่ 

ท่ำนอำจจะไม่ไดเ้กิดในครอบครัวท่ีมีคุณพ่อท่ีดี อำจเคยถูกทุบตีจำกพอ่แม่หรือถูกทอดทิ้งหรือ
ท ำใหท้่ำนรู้สึกวำ่ตวัเองไม่มีค่ำ 

กำรศึกษำหำควำมรู้จำกเทปหรือโดยกำรอ่ำนจำกหนงัสือ หรือกำรเขำ้อบรมพิเศษไม่สำมำรถท ำ
ใหท้่ำนเป็นคุณพ่อท่ีดีได ้ ควำมรู้และกำรเรียนไม่สำมำรถท ำลำยค ำแช่งสำปได ้ ตน้ไมแ้ห่งควำมรู้ไม่
สำมำรถออกผลท่ีดี มีแต่จะยิ่งท ำใหมี้กำรทรยศมำกข้ึน ถึงกระนั้นก็ยงัมีควำมหวงัอยู ่ โดยฤทธ์ิเดชแห่ง
ไมก้ำงเขนของพระเยซูสำมำรถท ำลำยค ำแช่งสำปได ้ ทำ่นจะไม่สำมำรถส ำแดงควำมรักจนกวำ่ท่ำนจะ
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ไดรั้บควำมรักเสียก่อน “เรำทั้งหลำยรัก ก็เพรำะพระองคท์รงรักเรำก่อน” (1 ยอห์น 4:19) ท่ำนไดเ้ป็นท่ี
รักของพระเจำ้ พระเยซูทรงส ำแดงควำมรักแทข้องพระองคท่ี์ไมก้ำงเขน ทรงทนต่อควำมทุกขท์รมำน
เพรำะบำปและค ำแช่งสำปเพื่อท่ำนจะเป็นท่ียอมรับของพระบิดำ 

ผมคิดวำ่ส่ิงท่ีท ำใหพ้ระเยซูเจ็บปวดมำกท่ีสุดก็คือการถูกทอดทิง้ “พระองคเ์จำ้ขำ้ ท ำไมทรง
ทอดทิ้งขำ้พระองคเ์สีย?” พระเยซูเคยบอกกบัพวกฟำริสีวำ่ พระองคไ์ม่เคยแสวงหำเกียรติจำกมนุษยแ์ต่
แสวงหำเกียรติจำกพระบิดำในสวรรคเ์ม่ือพระองคไ์ดสู้ญเสียเกียรตินั้นแทนท่ำนและขำ้พเจำ้ จิตใจของ
พระองคแ์ตกสลำย พระองคถู์กทอดทิ้งแทนท่ำน และไดท้  ำลำยอ ำนำจแห่งกำรถูกทอดทิ้งโดยกำรเป็น
ข้ึนมำจำกควำมตำย เพื่อท่ำนจะไดมี้ควำมสัมพนัธ์ท่ีดีและอบอุ่นกบัพระบิดำในสวรรค ์

เรำไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีพอ่ไม่ไดท้  ำต่อเรำ แต่เรำสำมำรถตั้งควำมคิดใหม่ใหถู้กตอ้งวำ่ 
“โดยพระคุณของพระเจำ้ ขำ้พระองคจ์ะสัตยซ่ื์อต่อผูท่ี้รักขำ้พระองคแ์ละครอบครัวของขำ้พระองค ์ ขำ้
พระองคจ์ะเขำ้อยูใ่นควำมมัน่คงของพระองคข์ำ้พระองคจ์ะไม่มีควำมขมข่ืนต่อบิดำมำรดำ แต่จะให้
เกียรติแก่ท่ำน ขำ้พระองคจ์ะใหค้วำมรักแก่ลูก จะเป็นปุโรหิต ผูเ้ผยพระวจนะ และผูป้กครองดูแลเขำ
ทั้งหลำย” 
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